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✥  

نا متى المسكينوأب
»ةآي وتكون لهم«

  )26:24 حزقيال(

 الذي أقامه هللانقدم ھذه السيرة التفصيلية لحياة أبينا الطوباوي متى المسكين، 
ً ، في ھذا الجيل »آية«  ً وقدوة ومرشداً وھاديا في الحياة المسيحية  آية ونموذجا

 ً . عموماً والحياة الرھبانية خصوصا
  :وقد استقينا ھذه السيرة العطرة

  خصية عن حياته بخط يده،أوالً، من مذكراته الش
  وثانياً، من كلماته المكتوبة والمقولة في مناسبات مختلفة،

وثالثاً، من شھادات عيانية من الذين عاشوا معه سواء أثناء حياته وعمله قبل 
انخراطه في سلك الرھبنة، أو من الذين تتلمذوا عليه بعد دخوله الرھبنة على 

ً  60مدى    .عاماً تقريبا
لوقا (لسيرة، كتسليم تراث وميراث، لكل مؤمن ينتظر ملكوت هللا نسلِّم ھذه ا

ً «أو ) 51:23 ً أفضل أي سماويا لعلنا ). 16، 14:11 عبرانيين(» يطلب وطنا
نكون قد أوفينا وصية أبينا الروحي قبل انتقاله بأن نحافظ على تراثه وميراثه 

  .مسلِّمين إياه لألجيال من بعدنا
وعن ه المحبوب أبينا الطوباوي متى المسكين عنا ليت الرب يقبل طلبات تقيِّ 

  .آمين الكنيسة كلھا
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المحبة والحق، الذي ھو معرفة الحقيقية  جذوة المشتعلة من الحب والبال
في سعي دائم إللھي، حب االفي طلب كمال من العالم  أبونا متى خرج

يرتخي في  ملتھب ال يفتر وال حارٍّ  ودؤوب نحو الحق الذي عرفه، وفي حبٍّ 
ه نفسي تحبُّ  وجدُت َمنْ «: ه ولسان حالهاإلمساك بالحبيب الذي وجده وأحب

  ).4: 3 نش( »هِ فأمسكته ولم أرخِ 
يقول عن سر ھذا الميثاق وعھد المحبة اإللھية التي ارتبط  نسمعهوھكذا 

  :بھا مع هللا منذ بدء رھبنته
عملي الوحيد ": يكتبُت منذ البداية جملة لطيفة أخذتھا من أحد اآلباء وھ”
 .1)(“وھي إلى اليوم آية حياتي! "أن أحب هللا وأن أُسعد نفسي بھذا الحبھو 

ً في لحظة وجدُت نفسي البس” ً الثوب األسود داخل الدير مقطوع ا من الدنيا،  ا
ار البأس؟ أبحث عن الدنيا في قلبي فال أجد ما ھذا يا جبَّ ": فقلُت للرب يسوع

ً شيئ ار ني من الدنيا يا جبَّ تَ قْ رَ لقد سَ ! أحبھا وأھيم بھامن األمور التي كنُت  ا
كيف حدث ذلك؟ كيف استطعَت يا ربي يسوع أن تمأل كل مسرات  ،البأس

أحس أن ھذا المسيح المحبوب عمالٌق في قدرته  وبدأتُ ! "قلبي؟ إنك عجيب
  !“أن يمتص كل مشاعر اإلنسان وعواطفه

ً وجه يسوع مالئ وظلَّ ” ً مالئوقلبي  ا ً ظللُت فرح. عينيَّ  ا متھلالً والفرح  ا
وكان . أول يوم في رھبنتي ذھذا كان من. والدموع ال تكفُّ  ،يتدفق داخل قلبي

! ني من العالم يا سارق النفوس؟تَ قْ رَ كيف سَ ”: د على فميالسؤال الذي يتردَّ 
بينما كانت الدموع  ،!كيف استطعَت أن تفطمني من كل شھوات الدنيا؟

لة في  “المبادئ الرھبانية”: عظته عن ) 1(  .1982|2|19مسّج
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15 -  حياته قبل رھبنته

لة في ) 2(   .1977|8|25عن كلمة لرھبان جدد مسجَّ





" يوسف اسكندر" كانت أسرة. 1919سبتمبر عام  20يوم " يوسف"ُولد 
تعبيره ھو  على حدِّ (التقوى فقيرة في الدنيويات ولكنھا غنية باإليمان و

 ب منوقد تشرَّ . إذ كان أبواه يعيشان في مخافة هللا والثقة الكلية به ،)نفسه
  :التقوى منذ طفولته كما روى بنفسه قائالً  حياة والديه

ً عندما كنُت طفالً صغير” وأنا أذكر  - ) 1924سنوات، أي نحو سنة  5- 4( ا
ً وأعي جيد ً مالً ووعيي مشھودما أقوله، ألن إدراكي كان كا ا  - له من األسرة  ا

إذ كانوا يأتون بي في تلك السن المبكرة عندما توجد أذكر دقائق األمور، 
ِّ ني أمامھم ألُ نضيقة، ويضعومشكلة أو  ي، ولكني ما كنُت أعرف أن صل

 ِّ ، فأقول، »أبانا الذي في السموات«ي ورانا  قُل يا حبيب: ويقولون لي. يأصل
يا رب اعمل كيت  :قُل: ثم يقولون لي. وھكذا. ، فأقول»ليتقدس اسمك«ثم 

  .“وكيت بخصوص الموضوع الفالني، فأقول
ً كذلك إذ كان بيتنا فقير” م توجد في ذلك الزمان أفران كثيرة، فكنا نخبز ول ا

خن في مقاطف، االخبز في البيت، وكان يأتي الدقيق من الطاحونة وھو س
ً وطبع - يدي  نفكانوا يوقفونني أمام المقطف ويمسكو كان حجم يدي كلھا  ا

ً الدقيق وھم يعملون صليبداخل بھا  نويضغطو - مثل أحد أصابعھم  على  ا
بسخونة الدقيق التي كانت تلسعني، فال أقدر أن أتكلم ألنني القفة، ولم يأبھوا 

 ُ ِّ أ ُمِّ . 1)(يصل ي وكنُت أشعر في ذلك الوقت برھبة عجيبة، ألن أبي ورائي وأ

ته منذ الصغر، قائلًة البنھا الدكتور صبري فوزي  )1( روت السيدة لبيبة شقيقته الكبرى، التي ربّ
عجين بعالمة إن أبانا متى وھو طفل صغير كنُت أمسك إيده وأنا أعجن العجين وأجعله يبارك ال

 ً ً جدا ً كثيرا .الصليب التي يرسمھا عليه بأصبعه، والعجين الذي يباركه كان يخرج خبزا
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  :أثر تربيته العائلية
  :في مذكراته بخط يدهيكتب قدس أبينا الروحي 

ً بالسكة ” نشأُت في أسرة محافظة، والدي إسكندر يوسف كان موظفا
حديد، قبطي صميم يعتز بقبطيته، له ميراث ضخم في الصفات والعادات ال

القبطية، بل أستطيع أن أقول إن لھا رائحة المصرية القديمة، فإني أحفظ حتى 
اآلن مئات من تعبيراته وأمثاله كلھا مآلنة بالكلمات القبطية والمزاج 

ين ھابة إلى أقصى حد في العائلة وفي العمل بشخصية مُ . الفرعوني
ً، ؤرؤسا ،والمفتشين، الموظفين زمالئه ه يخشونه ويحترمونه ويحبونه معا

عميق في تفكيره، حاد في رأيه، سريع في حكمه على األمور دون أن تخونه 
  .الحقيقة قط

ً بقدر ما كانت تسمح به وردياته الليلية،  كان يجلس إلينا كل مساء تقريبا
كثير األمثلة والنوادر، ، يحكي لنا قصص حياته وشبابه ورجولته وكفاحه

مزاحه معنا في أدب وحشمة وديمقراطية تلقائية، ال يكف عن المداعبة 
، عندما يشذ منا أحد عن اللياقة أو يھمل في واجباته )كأوالده(والتقريع لنا 

إال الصغار وفي الضرورة القصوى جداً، (المدرسية دون أن يعنف أو يعاقب 
كانت له مكتبة خاصة في ). للضرورةفالخرزانة فوق الشماعة محفوظة 

دھا إخوتي الذين يكبرونني، ولكن أذكر منھا  غرفته، مآلنة بالكتب القيمة، بدَّ
ً ما كان يحدثنا منه وعنه، اسمه  ً كثيرا ً واحدا ، “التربية االستقاللية”كتابا

  .ألحد األدباء الفرنسيين الكبار ال أتذكر اسمه
والده خاصة في المناسبات كاألعياد، وكان يستمتع بدوره في الجلوس بين أ
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19 -  حياته قبل رھبنته

، فالنجارة يقوم  وكان ھذا الوالد يتقن كل مھنة، فلم نكن نستحضر أي مھنيٍّ
بھا ويحتفظ بكل أدواتھا، وكذلك أعمال السباكة، وكان يتقن فن الصيد 
ً يتقن ركوب الخيل،  ويصنع البارود ويمأل الخرطوش على يديه، وكان فارسا

ً، وكفيالً أن يمأل فراغ فكري وتصوري، لذلك فكا ً حقا ن تنوع قصصه مبدعا
الوحيد الموضوع الَمَثل في ظل ھذا الخصب والغنى في  الحياة لي فكانت تلذُّ 

  .أمامي وأنا ما زلت طفالً أو فتى
ولكن أعجب ما أحتفظ به لھذا الوالد في ذاكرتي ھو احترامه الجم لوالدتي 

ً أو يحملھا على ذراعيه ليجلسھا في  وھي مريضة، وكيف كان يخدمھا أحيانا
ح عن  مكان أفضل يريحھا، أو يحملھا إلى سطح المنـزل لتغيير المناظر وتروِّ

 ً من  لُنزيدنفسھا بالھواء والشمس والزھور التي كنا نستزرعھا خصيصا
2)(.بھجتھا

أما والدته التي كانت ال تكفَّ عن الصالة باألجبية في مواعيدھا مع 
المستمر فقد علَّمت ابنھا منذ الصغر أن يصلِّي ويسجد، ) الميطانية( السجود

3)(.كما علَّمت أباه أن يصلي ھو أيضاً باألجبية

  .عن مذكراته الشخصية بخط يده) 2(
، كما ذكر في 1976عن حديث لألب متى المسكين مع مندوبة وكالة أسوشيتدبرس سنة ) 3(

  .3، 2، صفحة 2006 ،“المسكين أبونا القمص متى”مذكراته الشخصية الكثير عن والدته، كتاب 



  :نزوعه منذ شبابه للتأمل
وقت الظھيرة بينما الكل نائمون بعد تناول طعام الغداء، كنت أختلس ”

قريب من ، وھو )في المنصورة(زل وأذھب إلى شارع البحر  وأخرج من المن
، )الذي يربط المنصورة بمدينة طلخا(زل، وأسير على كوبري طلخا  المن

ً أتأمل النيل مدة طويلة، وأسير على ضفافه وأنا  وأقف في منتصفه تماما
ل بمشاعر غريبة تربط بين الصالة والسجود  وبين ) التي تصنعھا والدته(محمَّ

لة، الفالحون عائدون من البحر، الشاطئ، األشجار الجمي: الطبيعة التي أمامي
وحينما أسرد اآلن قصة وقوفي على منتصف الكوبري، ورؤيتي  !األسواق

ً في فصل الصيف والنيل بلغ أقصى ارتفاعه، وجريانه،  للنيل، وھذا طبعا
، فأنا اآلن أحس بنفس المنظر )لون الطمي الذي يأتي معه(ولونه الغرياني 

ً داخلي، المنظر بكل ظروفه ومالبس اته الدقيقة جداً، ووقوفي ألكثر موجودا
من ساعة أالحظ نفس المنظر وأنا في غاية السعادة والسرور، وفجأة أحسُّ 
أن المنظر دخل أعماقي وشدَّ وجودي، فلم أكن أتحرك من مكاني، وينتابني 
شعور وكأني لست على الكوبري، بل أھيم بروحي على وجه النيل وأحتضنه 

ً لھا كله، وأحسُّ بأنه عملية شاقة وعندما . تجري داخلي، فأظل مستسلما
د  ً (تنتھي، أتنھَّ ً عميقا ً عميقا سا فَ في رجوعي ولكن . ، وأبدأ في العودة)آخذ َن

تين، فال أقوى على  أحسُّ أني مشدود إلى المنظر والنيل واألشجار على الضفَّ
وھكذا كل يوم في نفس الميعاد، . مقاومة اإلغراء للخروج في اليوم التالي

ه خارج المن ن رغم من تدقيق إخوتي وعدم احترامھم لرغبتي في التبال   .زل زُّ
ً أذھب إلى حديقة  ً مع  “شجرة الدر”كنت أحيانا أو مع أخي  أختيغالبا

ً بالبھجة الفائقة نحو الزھور واألشجار . األكبر أو األصغر وكنت أشعر أيضا
واآلن . وأمتلكهالنيل، منظر النيل كان يمتلكني  الجميلة، ولكن ليس كمنظر

أستطيع أن أُعلِّل ھذا الشعور، لقد كانت روح أسالفي تسري َعْبر الطبيعة 
  .واألرض والنيل والتراب لتتسلل فتستقر في أعماقي

التفصيلية السيرة المسكين متى أبونا -  20



21 -  حياته قبل رھبنته

؟ وما قيمة ھذا كله؟ لم يكن قد تفتَّح وعيي على الصلة الحياة ما ھذه
 َ◌◌َ ً بأنَّ ً جدا ً يقينيا ، ولكن كنُت أحسُّ إحساسا  ليست ھذه ھي كل المباشرة با

ما ھذا . أنا ينقصني شيء ما، والحياة التي أمامي ينقصھا شيء ما!! الحياة
الشيء؟ ھل ھو الذي تجده أمي داخل الغرفة وھي تصلي وتسجد؟؟ ھل ھو 
! الذي يقولون إنه الذي يذھبون من أجله إلى الكنيسة؟ وأين يوجد هللا اآلن؟

  .التفكير في ھذا إلى حدِّ الھموھل هللا يعرفني؟ وأحياناً كان يبلغ بي 
بالمدرسة، واشتريُت آلة الكمان، وبدأت وقد اشتركُت في فرقة الموسيقى 
وظللت أتابع تعلُّم الموسيقى طيلة فترة . أتعلَّم عليھا على أستاذ في الموسيقى

كما اشتركُت في أسرة الرسم وبرعُت فيه، وقمت برسم . المدرسة الثانوية
الشاعر أحمد : ه لبعض عظماء العصر في ذلك الوقتلوحات بالفحم بورتري

، إديسون مكتشف )مخترع التلغراف(شوقي، الزعيم سعد زغلول، ماركوني 
الكھرباء، مازيني الزعيم اإليطالي، ميرابو وزمالؤه أصحاب الثورة 
م بناء لندن الجديدة، وعملت لھم  الفرنسية، كريستوفر ِرْن المھندس الذي صمَّ

ً في براوي   .زلنا ز، وعلَّقتھا في غرفة الجلوس في منصورا
كانت اإلسكندرية مرحلة من مراحل حياتي السعيدة، أمضيُت فيھا من 
اإلبتدائية إلى الكفاءة، أي ثالث سنوات، أحببُت جمالھا ونظافتھا وبحرھا 

 ً ً بطولھا على شاطئ البحر المتوسط بعد . وشعبھا جدا كنت أقضي أياما
يام التي يحدث فيھا إضرابات الطلبة وخروجھم خروجي من المدرسة في األ

ً أُشبع من حنيني للجلوس وحدي بعد أن أترك . من المدارس بل وكنت أحيانا
ً  ثم أعود إلى المن. المدرسة وأمضي النھار كله خارجھا زل في الميعاد تماما

ً وأجلس على سور . حتى ال يشعر أحد بفعلتي ً منفردا كنت أختار مكانا
مل البحر الممتد أمام نظري حتى األفق، فأشعر براحة وھدوء وأتأالكورنيش 

. وصفاء داخلي وكأنھا األبدية، وأبدأ أجترُّ الماضي بكل صوره وحوادثه
وفجأة يذوب الماضي دون أن أشعر، وأغوص في ھدوء وصفاء األبدية، 

ً أن ال وجود للماضي في حد ذاته فأحسُّ  ً يقينيا إن صفاء الحاضر، . إحساسا



ً في أعماقي بارتفاعي فوق فواصل   الماضيوكنت أستمتع جدا
ً بعد يوم ترسَّ . وأتجاوزھا خ فيَّ إيمان ال يتزعزع أن وقليالً قليالً ويوما

، الحاضرالماضي جزٌء حيٌّ من الحاضر، بل إنما أنا ماٍض يتحرك في عمق 
ً في . فأشقُّ طريقي نحو المستقبل  الحاضرفقط يلزم أن يغتسل الماضي جيدا
  .حتى أتھيأ لمستقبل أفضل

كنت أتأمل األمواج في أيام ھيجان البحر وھي تتدافع وراء بعضھا 
 حتُ نْ طم الصخر الضخم على الشاطئ الواحدة وراء األخرى، تَ البعض، ثم تال

مجراه تاركة عليه بصماتھا، وكأنھا مأمورية التزامية تؤديھا ثم تتالشى، 
األيام وھي تؤدي نفس األداء، تناطح النفس تحت ضغط  بوطأةتواصل عملھا 

بقي في داخل النفس أية آثار ألوھام  الزمن عينه، حتى تتالشى، فال تُ
  .“ماضيال

  :أول تجربة في بداية العمل
، وصلني تلغراف من الدكتور 1944بعد تخرجي من كلية الصيدلة عام ”

حسين عارف مدير قسم المستشفيات ومن النيابة العامة أن أسلم نفسي لقسم 
  .ساعة وإال تقبض عليَّ النيابة 24المستشفيات في ظرف 

سبب تدخل النيابة كان ھذا أول أمر عسكري يجند المتخرجين، وعلمت 
ليعملوا في السوق الحر، ( صيادلة قبلي رفضوا تسليم ذواتھم 7بعد ذلك، ألن 

ً  80بماھية  ً ) جنيھا  12وقبضت عليھم النيابة، ألن المستشفيات تعطي أجرا
ً بعض الخصومات ً ناقصا سلمت نفسي وُعينت على مستشفى عنيبة . جنيھا

ً، وكل ذلك ). مدينة الدر على حدود السودان( كان نكاية في الصيادلة عموما
ألن المتحكم فيھم طبيب، وھناك حزازات وحساسيات ال حصر لھا بين 
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  :بداية اختبار الشركة مع هللا
 األول فؤادة من جامعة صيدلبكالوريوس ال(لما انتھيت من الدراسة ”)4(

إذ وضعتھما في  ،، وزنُت الشھادة والوظيفةاشتغلتُ و، )1944عام " القاھرة"
ً البرية أفضل جد تُ وبرية القديسين في الكفة األخرى، فوجد ،كفة  ، فتركتُ ا

ً لم نبتدئ أيضھا قد دخلنا في حضن المسيح فھ: العالم إلى البرية وقلتُ  في  ا
َ . الدخول في القامات الروحية العالية ُ فبدأت أ ِّ سھر وأ ُ صل ح وأقرأ سبِّ ي وأ

وابتدأت أنمو قليالً قليالً حتى بدأت أشعر مرةً أخرى . اإلنجيل وكتب اآلباء
فشعرت بالرھبة . باإلحساس الطفولي عندما كان عمري نحو أربع سنوات

با سامع الصالة، وأنه ال يوجد أي فاصل اإللھية، وانتابني الشعور بواقعية 
  .وأنه يسمعھابيني وبين هللا، وأنه توجد قضية مرفوعة أمام هللا في السماء 

 
لة في " المحبة"عن عظة ) 4(    .1975|4|25المسّج



ألنني عندما كنُت طفالً كنُت أفھم أن الموضوع انتھى كنتيجة للصالة، مع 
أن الرب تمجد : أنھم ما كانوا يقولون لي ذلك، بل كنُت أفھم ذلك من كالمھم

َّ وأن الض   .تيقة انتھت، وأن بركة ربنا حل
فكنُت أفرح، ولكنني لم أشعر وقتھا أن ھذا كان نتيجة صالتي، بل إن

  .“الرب استجاب الصالة
 

  :اختيار هللا له منذ طفولته
  :5)(قال األب متى المسكين في إحدى عظاته

 »كفي البطن عرفتُ  كَ رتُ قبلما صوَّ «نحن مدعوون في ذھن هللا منذ األزل ”
ً ال مانع أن أكشف لكم اآلن أمر”. “)4:1 إر( حدث في الطفولة قد يؤثر في  ا

ً لقد كان وعيي مبكر. القلوب بشيء من اإليمان بموضوع ال أحد يؤمن به  ا
ً جد كنُت أروي لھم أحداث  منذ نحو أربع سنوات، لدرجة أنني لما كبرتُ  ا

ً الطفولة فتأكدوا تمام ً بأن لي وعي ا ً  ا زا ، 1926نة سففي . منذ الصغر مميَّ
ً سنوات، كنُت راقد 7أو  6عندما كان عمري نحو  على السرير وبجانبي  ا

وفي نصف الليل استيقظُت فجأةً ونظرُت إلى الصالة فوجدُت . أختي الكبيرة
لُت فسأ. جالسين على السفرة يأكلونثالثة شيوخ بذقون بيضاء طويلة، وكانوا 

ً ن ثيابوشكلھم عجيب والبس. نفسي عمن يكون ھؤالء ي ا نِّ ة اللون مثل بُ
  !“رھبانية ومثل ھذا الشال، فاندھشتالجالبية ال

وشعرُت ". نم يا ولد: "كان الوقت ليالً، فأيقظُت أختي ولكنھا قالت لي”
: ؟ فقلُت لھا"ماذا حدث لك: "بالخوف وبكيت، فاستيقظت أختي وقالت

، فرأت المنظر وخافت وسحبت الغطاء على وجھھا ونامت بعد أن "انظري"

                                                           

لة في " المحبة"عن عظة ) 5( د ھذه القصة الدكتور صبري فوزي ابن . 25/4/1975المسّج وقد أيّ
ً كانت ھناك بقايا خبز أيض: شقيقة األب متى التي رأت ھذه الرؤية وروتھا ألوالدھا وأضافت مع  ا

  . الشمع
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برتھم بما وفي الصباح، عملُت ثورةً في البيت، فقد أيقظُت الجميع وأخ”
كانت ھنا شمعة ": ثم ذھبوا إلى السفرة وقلُت لھم. رأيت فلم يصدقوا

ولكنھم وجدوا آثار الشمع على . "ال يوجد عندنا شمع": ، فقالوا"مضيئة
  .“السفرة

  :كانت خبرة صالة خبرة الطفولة
عندما أتكلم عن وعيي في طفولتي لم أقصد أنني كنُت أضرب مطانيات ”

ً أو أصوم انقطاعي ولكن أفراد األسرة وضعوني في . حتى الغروب أو أسھر ا
 ِّ وقد ذكرت ذلك لكي أصل إلى غاية . ي بقلب طفلموقف صالة، فكنُت أصل

ِّ : ھي صدقوني أن ھذا كله تم . ي له من كل قلبك وقدرتككيف تحب هللا وتصل
ِّ كنُت عندما : بالحرف الواحد . كان شعوري وكياني كله كطفل أمام هللا ،يأصل

ِّ فلم ي ي، وليس لي إحساس داخلي غير ذلك كن لي عقل غير ذلك الذي يصل
 ِّ ِّ الذي يصل ھل ھذا صعب؟ فإن لم . ي بكل قوتي وكل قدرتيي، فكنُت أصل
ً يكن صعب ً على طفل فھل يكون صعب ا فلننفض عنا كل ما  على قامة رجل؟ ا

في القلب والفكر وكل ما في النفس بكل ما في قدرتنا حتى ندخل في حضرة 
  .“ في الصالة، فيكون كل العقل والفكر واإلحساس للرب وحدههللا

ً أقول لكم بصدق وإخالص، إنني بعد أن جاھدُت كثير” ً جد ا ً شعرُت أخير ا  ا
في أيام (أنني أرجع مرةً أخرى للوضع األول والخبرة األولى التي اكتسبتھا 



  فترة الشباب والدراسة الجامعية
  شهادة حية للرب يسوع

  :نجيل والمسيحقادته إلى معرفة اإل أمانته للعلم
قال األب متى المسكين عن حياته كطالب في حديث له لبعض طلبة كلية 

  :الطب
ً طبع –عندما كنُت أدرس ” أنتم تعرفون أنني صيدلي من زمان، ألن  ا

ً ل شيئالصيدلي اليوم ال يحصِّ  من العلم، ألن بكالوريوس اليوم يعادل  ا
، 1939سنة " ناصح"ة اسمه كان في الكلية أمين مكتب – !االبتدائية أيام زمان

ً وكنُت أستعير من المكتبة عشرة أو عشرين كتاب. وھو إنسان طيب ولطيف  ا
ً وأعطيه آخر الشھر جنيھ فيما يخص مھنتي وغيرھا وكنُت أقرأ . أو جنيھين ا

ففي العلم الذي يخصني . وكنُت أجد منتھى السعادة في ذلك. وفي كل شيء
وأنا أحتفظ . ررة، وذلك بسبب لذة العلمكنُت أقرأ خمسة أو ستة كتب ليست مق

فكان العلم . حتى اليوم بكل ما تعلمته في الفرع الذي درسته والفروع األخرى
فإن لم تستمد . سعادة في ذاته، ثم تحولت السعادة إلى معرفة اإلنجيل والمسيح

اليوم راحتك وسالمك وسعادتك من مصدرھا الحقيقي السماوي، أي المسيح 
تجد ذاتك في ضياع، : رون عن ذلكن تجد نفسك، أو كما يعبِّ واإلنجيل، فل

بالبناء،  ألن اإلنسان ال يستطيع أن يحقق ذاته إالَّ . غير قادر أن تحقق ذاتك

                                                           

  . المرجع السابق) 6(
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الزميل القديم ألبينا " طبوزاده"الدكتور أنبا مقار دير لزيارة جاء مرةً 
لقد كان األب متى زميالً لي في ”: ھذا الصيدلي الروحي في الدراسة وقال

ً وفي امتحان السنة النھائية كانت لدينا مادة عملية صعبة جد. الكلية  ا
عيد علينا، وكان غير مسيحي، كان يسأل ولشفقة المُ . والقليلون ينجحون فيھا

تعسر عليه اإلجابة كان تكل طالب على حدة في ھذه المادة الصعبة، وعندما 
ولما جاء دور يوسف اسكندر وُسئل كالباقين ابتدأ يفكر . نه اإلجابةعيد يلقِّ المُ 

نه اإلجابة مثل اآلخرين، وإذ به عيد لقَّ لكي يُجيب على السؤال، ولكن المُ 
فاَجأ بصيحة أربكته، إذ قال له يوسف سيادة المعيد، أنا أنجح  حرام يا الغش: يُ

روح يا شيخ يعني ھا يعملوك : فقال له المعيد باستنكار! بمجھودي وحده
وكأن هللا كان يتكلم على فم ذاك ”: واستطرد الدكتور طبوزاده قائالً “!؟قسيس

  “!تهءالمعيد، وھا قد تحققت نبو

  :بداية عھده مع هللا
  :هللا أثناء حياته الدراسيةعن بداية عھده مع المسكين قال األب متى 

: ، دخلُت الكنيسة ألول مرة وسألت1939في بدء حياتي العلمانية سنة ”
وكانت مدارس األحد قد تأسست . ‘دول مدارس األحد’: ؟ فقالوا لي‘إيه دول’

فجلسُت لكي أرى . منذ سنتين أو ثالث سنين فقط ولم تكن معروفة من قبل
ً كنُت ذاھبوأنا . ماذا تكون مدارس األحد ھذه في األصل لكي أقابل زميالً لي  ا

كان قد استعار مني كراسة، حيث إنني ذھبُت إلى بيته ولم أجده وقالوا إنه في 
ً ولما وجدُت أناس. الكنيسة ً يتكلمون كالم ا ً روحي ا جلسُت ووجدُت أن اآليات  ا

 
  .1975مسجلة سنة " العلم واإلنجيل"عن كلمة لطلبة كلية الطب ) 7(



أن عرفُت نفسي كنُت أقرأ منذ أي أني اء إنجيل من صغري، رَّ وأنا كنُت قَ 
ط تحت اآليات باألحمر ية ولكني وجدُت أنھم يقولون اآلية بجدِّ . اإلنجيل وأخطِّ

ً ھكذا عظيموقوة وشجاعة، ففرحُت وصار اإلنجيل  والذي يعظ . في عينيَّ  ا
ً كان محامي ج اسمه  ا أبونا صليب سولایر " (سولایرزكي وھيب "حديث التخرُّ

ي اشترك في المصالحة بين أبينا الروحي والبابا وھو الذ، بالجيزة بعد ذلك
وبعد العظة . )1994سبتمبر  2يوم تنيح قد و .1969كيرلس السادس عام 

قالوا ترتيلة، وكنت عمري ما سمعت وال اشتركت في ترتيل، بل كنُت طول 
ً عمري معتكف وحدي، وأذھب إلى الكنيسة ألتناول فقط كل شھرين أو ثالثة،  ا

ً لدينا،فووكان القسيس معر . سألني عما أفعله في حياتيلكنه لم يكن يو ا
احفظ حياتي ليكون تكريسھا يا رب لك، واحفظ زماني : "وكانت الترتيلة ھي

ً شاكر ً عملك ا ً ، واحفظ يدي محركفيه دواما لھا بحبك العظيم، واحفظ رجلي  ا
ي ت في قلبلَ ودخَ  فوجدُت أن كالمھا لذيذٌ ...". للسير في الطريق المستقيم 

؟ فأعطاھا لي "ھل يمكنني أن أرى ھذه الترتيلة: "فسألتھم. ةيبجدِّ أنا وأخذتھا 
أحدھم وأخذتھا معي إلى البيت وقرأتھا مرةً ثانية ولكنني لم أعرف كيف 

دھا باللحن ألنني ال أعرف أن أحفظ تراتيل   .“أردِّ
احفظ حياتي ليكون تكريسھا يا رب : "ة مراتكررُت كلمات الترتيلة عدَّ ”
أنا : اسمع. يا رب، احفظ حياتي ليكون تكريسھا لك: "ثم ركعُت وقلتُ ". كل

ي! لھاوھكذا صارت ھي ترتيلة حياتي ك"! لك ة، أو فإما أن تأخذ اإلنجيل بجدِّ
أو تحفظ اآليات . تأخذه مثل التراتيل التي يحفظونھا بأوزان وألحان

ً للمناسبات والمواعظ لكي تكون واعظ ً قدير ا تكون رجالً ، وعندما تخدم ا
، ھذه الترتيلةأول أنا لم أحفظ تراتيل سوى بيتين أو ثالثة من ! حافظ آيات

  .“وأخذُت كلماتھا بجدٍّ 
ً ألنه كان يتكلم بحماس، ألنه كان محامي زكيوقد أعجبني األخ وھيب ”  ا

ذھني ولم أعرف ذلك، فكان يعظ كمن يترافع في قضية، فدخل اإلنجيل في 
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م  س حياته وكتب على أول صفحة أبونا متى ومنذ ذلك الحين صمَّ أن يكرِّ
ھا عھدي ودعائي أن ”: من إنجيله الصغير الُمھدى له من مدارس أحد الجيزة

   .9)(“أخدم بيعة أجدادي

  :أمانته في حفظ الطھارة
ً ظاسكندر حاف “يوسف”ه يق العفيف الطاھر، كان سميُّ ومثل يوسف الصدِّ   ا

  :فقد قال عن تلك الفترة من حياته. للعفة والطھارة إلى أبعد حدٍّ 
ً عندما كنُت طالب” َّ  ا قُت أمامي على المكتب آية ال زلُت أذكرھا وكانت عل

ً طوبى لإلنسان الذي يسمع لي ساھر«: سبب بركة لي في حياتي وھي كل  ا
ِّ و فكنُت، يعلم هللا، يستحيل أن أذاكر إالَّ ). 34: 8 أم( »يوم ي أثناء أصل

مرة، في كل مرة دقيقة أو دقيقتين، فأغلق الكتاب وأقف  30أو  20مذاكرتي 
 ِّ إنني ال أريد . يا رب، أعطني بصيرة، أريد أن أعيش لك: "ي قائالً وأصل

سي فيك أنت يا رب، فْ نِ . العالم، وھذا العلم كله سوف أعطيه لك في النھاية
ً فقط ال تسمح لي أن أكون إنسان ألن الكل يعرف أنني سائٌر . أو كسوالً مھمالً  ا

ني إنسان خايب والذي يسير وراء الرب إوراءك، فإذا رسبُت يقولون عني 
ً وأنا أريد أن أكون شاب. يبقى خايب، ال تسمح بذلك، بل أعطني بصيرة  ا

ً طاھر ھل يصعب عليك يا رب أن . مثل يوسف الصديق وسوسنة العفيفة ا
ً تجعلني طاھر وقد أعطاه هللا ذلك كما  .“"ني ذلكين تعط؟ أنا أطلب منك أا

 
  .1979المسجلة في رفاع صوم الميالد سنة " الموعظة على الجبل"عن عظته ) 8(
ً ومكتوب على أول صفحة منهھذا اإلنجيل  )9( ھدية مدارس األحد بالجيزة إلى ”: ال زال موجودا

ھا عھدي ودعائي أن ”: تھا مكتوب بالقلم الرصاص بيد أبينا الروحي، وتح“دكتور يوسف اسكندر
وھو كتاب العھد الجديد من الحجم الصغير وبه  1948، ثم التاريخ أول مارس “أخدم بيعة أجدادي

 .خطوط حمراء تحت اآليات القوية كما ذكر من قبل



  :القدوة في الطھارة أمام غير المسيحيين
. كانت سمعتي في الحي الذي أسكن فيه في منيل الروضة سمعة طيبة”10)(

التي تسكن في الدور الرابع وأنا أسكن في الدور (زل  فكانت صاحبة المن
ً تتبرع لتحكي للجيران ع) الثالث ن سلوكي وأخالقي، فكانوا يزدادون احتراما

لي، وكنت في الحقيقة أحرص على ھذه السمعة ألن الطلبة في ھذا الحي 
وكانت عادتي أن أخرج للتمشي على . كانت لھم سمعة في غاية الرداءة

 ً ويأتي . شاطئ النيل بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة والنصف يوميا
جبروته وجريه المتجدد الذي لم يستھلكه الزمن النيل مرة أخرى بعظمته و

قط، كنت أتأمله أثناء سيري وأذھب إلى كوبري عباس، وأقف في منتصفه، 
أيام كنت في المنصورة ابن سبع سنوات،  وأعود إلى نفس المشاعر األولى

والماضي يتجسم أمامي حقيقة واقعة، ثم فجأة يتالشى الفارق الزمني من 
ً آخر إحساسي وأقف بنفس مش اعري األولى، وحينئذ أدرك في أعماقي شعورا

ھو امتدادي في عمق الزمن السحيق بقوة وامتداد واحتواء، ثم استقرار لذيذ 
مذھل، وكأني أصبحت ولست من ھذا الزمن أو ھذا الجيل، فأشعر بالغربة 

ً إلى المن زل  تضغط على صدري والدموع تسيل من عيني، وأقفل راجعا
 ً لعلي أتخلَّص من ھذا االنخطاف الذي استسلمت إليه بخطى سريعة جدا

  .وكأني الزلت أرضع بشدة من روح أسالفي. والذي خفت أن يبتلعني
ً بالشيش فقط، فكنت أسمع  وذات يوم لم أخرج، وكان باب الفراندة مغلقا

فوقي وبين ) مسلمة(زل  وأنا نائم على سريري ما يدور بين صاحبة المن
يتكلَّمون عن سلوكي وكيف أني لم أجرح شعور أحد  الجيران أمامي، وبدأوا

ً وابنھم معيد في كلية الزراعة(من الجيران قط  ت )كانوا مسلمين أتراكا ، فردَّ
                                                           

) 10(  .10، صفحة "أبونا القمص متى المسكين: "عن مذكراته الشخصية، كتاب
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: وقلت. ة إيمان ونار المسيح دخلت في قلبيوقو ،سمعُت ھذه الشھادة”
 ُ من امرأة غير " أصله مسيحي"فھذه الكلمة . دك يا رب طول حياتيمجِّ أ

َّ تْ دَ مسيحية شدَّ  أيام شبابنا في فإن كنا ال نشھد للمسيح . بت عوديني وصل
 »أيام شبابكفي خالقك  رْ ذكُ فا«: وتلمذتنا فمتى نشھد له؟ كما يقول الكتاب

: 2يو1( »أكتب إليكم أيھا األحداث ألنكم قد غلبتم الشرير«، )1: 12 جا(
13(“)(11.  

أما القصة الثانية التي تُظھر كم كان يوسف اسكندر في شبابه يحفظ 
حواسه طاھرة إلى أبعد حّد، ما رواه بنفسه لبعض الضيوف في حديثه عن 

ً عندما كنُت شاب”: العين البسيطة حيث قال كانت عيني أقدر أقول إنھا  ا
. طبيعية، وفي يوم ما وجدُت أنھا ليست بسيطة، فارتعبُت وصرخُت إلى هللا

ً فقد كنُت ماشي على شاطئ البحر في اإلسكندرية، وأخطأت عيني على البالج  ا
ً فارتعبُت جد ً وشعرُت أن شيئ ا ما خطأ دخل في كياني كله، فاضطربُت  ا

ن أعيش لك، يا رب، إنني أريد أ: وانزويُت، ورجعُت إلى غرفتي وقلُت له
فإن كنُت أعيش عمري بعين تنظر يمين وتنظر شمال فأنا ھالك وليس من 
فائدة، فبالش جھاد بقى إن كنت سأضيع وأھلك، وبالش أعيش معاك وال 

 ُ ِّ أ فإن كانت عيني لھا حرية تنظر ! ي وال أذھب إلى الكنيسة وال أتناولصل
ي العين يمين وشمال وليست بسيطة، فأرجوك وأتوسل إليك أن تعطين

ثم أخذُت خبرة وازدادت . البسيطة، ولم أكن قد عرفُت معنى العين البسيطة
العين البسيطة يا أحبائي، ھي ف. الخبرة وبدأت أفھم ما ھي العين البسيطة

 
عن عظته لبعض : ھذا التعليق على قصة القدوة في الطھارة المنشورة في الصفحة السابقة )11(

   .1974مسجلة في أربعاء أيوب سنة " تأثير اإلنجيل في حياته الرھبانية"زوار الدير 



  :تقھر الشيطانإيمانه وثقته في قوة هللا التي 
حدث وھو طالٌب في السنة األولى بكلية الصيدلة، أن قال له بواب عمارة 

ً إنه توجد شقة رخيصة ولكنھا نظيفة جد ومدھونة بالزيت، ويمكن لصاحبة  ا
ً الشقة أن تتنازل لك في اإليجار إن كنَت طالب فلما رأى األخ يوسف الشقة . ا

وفي عمارة جميلة، وال يتجاوز ومدھونة بالزيت ب ألنھا كانت كبيرة تعجَّ 
ً فاتفق سريع! إيجارھا الجنيه والنصف الذي األثاث على السكن فيھا وأحضر  ا

الحجرة وجاء بلمبة  ولما أعدَّ . بال يغطي سوى حجرة واحدة لطالب متغرِّ 
، ونظف اللمبة لكي يذاكر عليھا ليالً، فإذ بالھواء يفتح باب 10جاز نمرة 

فاشترى غيرھا . للمبة فتسقط على األرض وتنكسرالحجرة فجأةً وينفخ في ا
ً رأى كأن ھواًء شديدثم ھا، وأعدَّ  وينفخ في اللمبة ويُسقطھا مرة أخرى يھب  ا

فشعر األخ يوسف، بحاسته التي اكتسبھا من كثرة . على األرض فتنكسر
فقال بصوت . الصلوات وحبه للمزامير واإلنجيل، أن ھذا روح شرير يقاومه

ثم ذھب وأحضر ! “أنا وراك والزمان طويل”: م الروح الشريرعال وكأنه يكل
 ِّ ي من لمبة جاز جديدة ووضعھا في مكانھا وأمسك بسفر المزامير وابتدأ يصل

يھتز بشدة بانتباه وحرارة وإيمان، وكان يشعر أن باب الحجرة بكامله أوله 
حتى شعر بالھدوء  ،لكي ينفتح، ولكن لم يستطع الروح الشرير أن يفتحه

 َّ   .ى المزامير كلھا، ثم نام في ھدوء وسالموالسالم في الشقة كلھا، وصل
ً وفي الصباح وھو ذاھٌب إلى الكلية قابله البواب مستفسر كيف الحال يا ”: ا

؟ “ألم تشعر بشيء”: فسأله البواب. ، وضحك“أحسن حال”: ؟ فأجاب“أستاذ
وعلم من  .“نجميع األرواح الشريرة ھربت وال يوجد فيھا شيء اآل”: فقال له

                                                           

   .م1978المسجلة يوم األحد الثاني من شھر طوبة سنة " التوبة والعين البسيطة"عن عظة  )12(
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ده وحبه للمساكين   :تجرُّ
د الكامل ليست فيما نعطيه لآلخرين بسخاء؛ بل في صبرنا   عالمة التجرُّ

الرھبنة مجازفة ”: نفسهفقد قال ب). 34: 10عب(ح على سلب أموالنا بفر
. ھي ترك العالم وكل أموره الحياة بالحياة كلھا، لذلك فإن أكبر قوة تظھر في

ً أنا كنُت مجازف. ھا، مجازفة بالحياة من أجل يسوعإنھا قوة ال يُستھان ب من  ا
ً يومي، وكم تأثرُت من قصة القديس الذي اشترى زعبوط وجلس عليه بينما  ا

ً كان يشتري شيئ ً بأن يد ، ثم شعرا من خلفه تحاول أن تسرق الزعبوط من  ا
ن  تحته، فتظاھر بأنه يھز المكيال وھو يرفع نفسه من على القماش حتى يمكِّ

  .“السارق من سرقته
الذي كان به  ذات يوم وشعرت بيد تنـزل على جيبـيوركبُت األوتوبيس ” 

ً القلم األبنوس، وأنا راجل حساس جد ، "اليموش واخد ب"فعملت نفسي إني . ا
ولم أكن آنذاك قد قرأت قصة ! عُت خيال الذي أخذ القلم فوجدته امرأةوتتبَّ 

وحينما قرأتھا وتذكرت نفس الموقف فرحُت أنني . القديس السابق ذكرھا
  .13)(“سائٌر في طريق اآلباء

عدلي "والقصة الثانية ذكرھا أحد زمالئه في الدراسة والعمل الدكتور  
مريض أخذ دواءه وانتھز فرصة انشغال سمعُت عن ”: ، إذ يقول"رفلة

ً وخرج مسرع) األب متى(الدكتور يوسف  فلما رأى . دون أن يدفع الثمن ا
ً لقد تشاغلُت عنه عمد: "ھه إليه فأجابهمريض آخر ھذا العمل نبَّ  لكي أعطيه  ا

ت ، فالمريض ال يسرق دواًء إالّ إذا ألحَّ دون دفع الثمن الدواء أخذفرصًة أن ي

 
   .15/2/1984في  بياغمائدة األقاعة لسات غير مسجلة ألبينا الروحي كانت في عن ج )13(



                                                          

د بقبول سلب أمواله بفرح،   إال أنه وإن كان قد عرف منذ شبابه قمة التجرُّ
ً عرف أيض وإليك ھذه القصة التي رواھا . قمة البذل والعطاء للمساكين ا

ذلك وكان ، )أي عشرة قروش(كان عندي، وأنا طالب، نصف لایر ”: بنفسه
ً منتظركنت و ،أواخر الشھر النقود في أوائل الشھر التالي بعد أن حوالة  ا

ً شخص" محمد علي"ووجدُت على كوبري . يقبض الوالد ماھيته يبدو أنه  ا
ً موظف غلبان جد ً ، وكان حذاؤه ممزقا ه ي، فعطفُت عليه وناديته لكي أعطا

ً شيئ ، وحينئذ تذكرُت أنه ليس معي سوى ھذا النصف لایر، ورغم حاجتي ا
  “.يه لم أتراجع بل أعطيته إياهماسة إلال

ً زل ولم أجد طعامـثم ذھبُت إلى المن” ً ، فنمُت جائعا وقد عذبني الشيطان . ا
ھذا تھور وعدم تعقل، إذ كيف تعطيه النصف لایر الذي يمكنك أن تأكل : قائالً 

ثم ذھبُت إلى . لتكن مشيئة الرب: ي عليهبه حتى أوائل الشھر؟ فكان ردِّ 
يث قال لي أحد الزمالء، على غير العادة، إن اسمي الكلية في الصباح ح

فقد كنُت أقرأ ھذا الكشف في أوائل الشھر . مذكور في كشف خطابات الطلبة
ً وجدُت خطابحينئذ و. فقط به حوالة النقود قبل الميعاد المعتاد بخمسة أيام،  ا
ً علم ً بأني لم أرغب أن أستلف من أحد، وكنُت قد نويُت أن أصوم انقطاعي ا  ا

  !15)(“حتى تأتي الحوالة
: قائالً عن أبينا الروحي كما أن ھذا الزميل نفسه روى قصًة أخرى  

ج في اإلسكندرية” ً وإذ به يوم. شاءت الظروف أن نجتمع بعد التخرُّ يستنجد  ا
ً بي تليفوني م كانت دھشتي عندما وك. لكي أقابله في محطة الرمل ألمر ھام ا

ولما استوضحته . في أوائل الشھر بينما كنا طلب مني سلفة مالية عاجلة

 
   .33، ص 1957عن مجلة مدارس األحد عدد فبراير سنة  )14(
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نصف الليل شاٌب من قرية مجاورة لدمنھور، وقرع  حضر إليه مرةً في 
ً ه مستنجدمنزل باب لضرورة شراء دواء لوالده المريض في حالة خطيرة ولم  ا

ً نقذيجد مُ  خانة وأعطاه الدواء، وكان فطمأنه وخرج معه وفتح األجز. ھو إال ا
قال له  ،ولما وجد الشاب أن نقوده ال تكفي الثمن وارتبك. غالي الثمن

الثمن، فبعد أن تطمئن على أبيك تعال في  عي اآلن لدفعال دا: يوسف الدكتور
ھل أنت تعرفني حتى تطمئن على : فسأله الشاب! أي وقت لدفع الثمن

ً ك مريضوھل أنت حضرت ألخذ الدواء دون أن يكون أب: فلوسك؟ فقال له ؟ ا
ً ولما شُفي المريض جاء رجال القرية جميع لتقديم الشكر للصيدلي الكريم  ا

م وھكذا كرَّ ! الرحيم الذي قدم الدواء في نصف الليل دون أن يھتم بثمنه
د ف ،الرحمة   !جميع رجال القرية البسطاءتكريم  بسببهللا مجَّ

ً ومن جھة أخرى، كان قانع  بأقل القليل من إيراد عمله غير طامع وال  ا
 ى المسيح الذي النَ طامح في غنى ھذا العالم الباطل، إذ كان يتطلع إلى غِ 

يُسَتقصى، األمر الذي أثار عليه غيظ زمالئه في العمل، إذ كان بقناعته 
ُّ  إالَّ  .وزھده يجتذب عمالء أكثر جل ! ونه ويحترمونهأن ھؤالء الزمالء كانوا يُ

ً كنُت ناجح”: وقد تكلم ھو نفسه عن ذلك ألوالده الرھبان بقوله في عملي  ا
ولكنني وجدُت . أحب الناسالصيدالني بنعمة هللا، وكان الناس يحبونني وأنا 

ً حنين ً ولم أكن حينئذ بعيد. في قلبي إلى المسيح ا عن الكنيسة، فمنذ سنة  ا
ً كنُت مرتبط 1939 ً بالكنيسة ارتباط ا ً شديد ا كخادم وشريك للخدام في  ا

وفي . والتوجيه والكلمة والرأيحياتھم، شركة بالروح على مستوى الخدمة 
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احد مثلي كان يحب المسيح ويريد أن يترك كل شيء ولكن لماذا؟ و” 
ويخرج وراءه، فصار عملي بإخالص شديد وأمانة شديدة وتضحيات كبيرة، 

لذلك لم أكن . من عملي كنت آخذ منه ما أعيش به فقط ربحيبمعنى أن 
ً محبوب ً أبد مھنةزمالئي في المن  ا ، لكنھم كانوا يحترمونني، لماذا؟ ألنني ا

ً وطبع. امة، فما كانوا يبيعونه بعشرة كنُت أبيعه أنا باثنينكنُت أسلك باستق  ا
ھو المسيح الذي أعطاني ھذه القناعة، ألن مھنتنا ھذه ليس لھا حدود 

ً وخصوص في أيامي حيث لم يكن ھناك دواء جاھز إالّ ربما أقل من ُعشر  ا
لماذا؟ كما يريد الصيدلي، فأنا كنُت أقتنع بالقليل، يتحدد األدوية، فكان الربح 

ألنني أريد المسيح وأحب المسيح، فارتبط الناس بي أكثر، ولكنني كنُت أريد 
أنھم ازدادوا من حولي، ذلك ألني كنُت أريد المسيح  من الناس، إالَّ  أن أنفكَّ 

"! الفقير الھندي"وحده فكنُت أسلك باستقامة وبفقر، حتى إنھم كانوا يسمونني 
ُت أنھم يتجمعون من حولي وُربطُت بمائة من الناس وجد ولما أردُت أن أنفكَّ 

17  )(“!طوق

  :وحفظ الوصايا إلنجيلفي العمل مستمدة من اأمانته 
ة من اإلنجيل وحفظ وصايا الرب كانت خلفية أمانته في العمل مستمدَّ 

ً كانت بداية عالقتي باإلنجيل عندما كنُت علماني”: يسوع، فھو يقول في ذلك ، ا
لعالم كان يأكل وقتي بالساعات واألسابيع وكانت دموعي ال تفارقني، فا

ني، المال ال يغرُّ . وشعرُت أنني لن أخرج من العالم بشيء. والشھور والسنين
 

ة أسس"عن عظته للرھبان  )17( ا حي ل    .13/11/1985المسجلة في " لرھبانيةالروحية وا ا
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لكم، منذ أن كنُت في العالم مثلكم ابتدأ إحساسي بضرورة وأھمية  فأقول” 
ً وإذا كنُت أنا اليوم راھب. اإلنجيل بأقصى درجة . ، فھذا بسبب شغفي باإلنجيلا

رُت في الطريق الذي أسلكه لكي يبقى عمري لإلنجيل واإلنجيل ألنني لما فك
شتغل في أن أ يا رب، إلى أين أذھب؟ ففكرتُ : يبقى لي ولعمري، قلتُ 

، فإنھم سوف كالَّ : ولكني قلتُ . المراكب حيث يوجد لي في البحار وقت كثير
 ُّ ذل تعبونني، كما أنني أسمع أنيُ يوجد في البحار دوار البحر الذي  هونني ويُ

أترك الدنيا وأشتغل : ثم قلتُ . يسبب القيء ووجع القلب وال توجد ھناك راحة
ً وافل، ولكن ھذا شقاء أيضاالً لكي أمشي في الصحاري وراء القجمَّ  ھذا ھو . ا

ولماذا ھذا التعب؟ ما أنا آخذھا من قصيرھا : ثم قلتُ . ما كان يدور في عقلي
ً معارفي يُخيفونني جد فظلَّ . والرھبنة حلوة "! رھبنة؟ إياك: "ويقولون لي ا

  “!عتُ يا رب، وتشجَّ : ولكنني قلتُ 
ً طبع” لذين يقولون عليھم من ا اكقبلي لألديرة حينذأحد قد خرج لم يكن  ا

ذلونك، ولن تجد مكان: قالوا لي. إنھم متعلمون تعبونك ھناك ويُ ً إنھم سيُ وال  ا



  :لآلخرين الحياة لتوصيل كلمة أمانته في الخدمة
ً أيضانطبعت أمانته   باألكثر على خدمته للكنيسة وبذل ذاته لتوصيل كلمة ا

ِّ «: قال الرب”: لآلخرين، وھو يقول في ذلك الحياة ص نفسه َمْن أراد أن يخل
 ِّ ھلكھا، ومن يُھلك نفسه من أجلي ومن أجل اإلنجيل فھو يخل : 8 مر( »صھايُ

مشي يوجد إنسان يُھلك نفسه فعالً من أجل اإلنجيل، فھو مستعد أن ي). 35
ً ليالً ونھار أنا رأيت . وسط اللصوص والكالب المتوحشة من قرية إلى قرية ا

ً وأخرى أيض قريةفكنا نمشي بالليل من قرية إلى . وُجزُت مثل ھذه األمور  ا
ً ففي بداية خدمتي في مدارس األحد، وھي كانت شاقة جد. في الظالم ، كانوا ا

" يساقية مكِّ "ھب إلى قرية أنت تركب العربة الفالنية وتذ: يقولون لي مثالً 
ال نعرف، قُل : في بيت مين؟ يقولون لي: فأسألھم. وتعمل ھناك مدارس أحد

ال، إنه : ، فيقولون لك)وھو اسم وھمي(أين بيت عم حنا النجار : لھم ھناك
نعم، أين بيت جرجس؟ فيأخذونك إليه : فتقول لھم. ليس حنا، إنه جرجس

كيف حالك؟ أنا جاي من طرف المسيح يا معلم جرجس، : وتقرع بابه وتقول
. قوي: لنعمل في بيتك خدمة لألوالد الصغار، ھل ممكن نجمعھم؟ يقول لك

ھل تسمح أن أحد أوالدك ينادي أوالد الجيران؟ : وفعلُت ذلك، وقلُت له
ولد وأعطيناھم الدرس، ففرحوا ورتلوا  12أو  10فوافق، وفي أول يوم جاء 

ً وأعطيناھم صور في المرة القادمة تأتوا ومعكم أوالد آخرين،  :، وقلُت لھما
وھكذا فعلنا في كل قرية، وكانت . التأم كل أوالد القرية اتمر عدةوبعد 

ولكن . الدنيا تُظلم علينا وتخرج علينا الكالب، والواحد كان يرتبك ويضطرب
كانت تحدث معجزات وراء معجزات حتى إنني شبعُت من اإلحساس بعمل 

                                                           

   .م1974مسجلة يوم أربعاء أيوب عام " تأثير اإلنجيل في حياته الرھبانية"عن كلمته  )18(
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  :حبه للخطاة والمساكين وعدم احتقاره ألحد
كان الدكتور يوسف منذ شبابه يحمل أحشاء رحمة وحنان الرب يسوع  

ً وكان يحنو عليھم بإشفاق أبوي، وال يحتقر أحد. للخطاة والمحتقرين منھم،  ا
ً بل كان أحيان ً وقد روى لنا قصص. ينتفع منھم ا وإليك ھذه . كثيرة عن ذلك ا

، ولم ”: القصة التي رواھا بنفسه يا أحبائي، في شبابي دخلُت الكنيسة مرةً
إنني . فال تنظروا إلى الذي أمامكم كأن له أھمية. يكن لي فيھا شأن وال أھمية

يوم خروجي من العالم كنُت أصغر من أصغر واحد فيكم، وأضعف من 
ُت أعرف ما فكنُت أدخل الكنيسة وأختبئ في آخر كرسي ألني ما كن. أضعفكم

ً يقوله القسيس وال األلحان وال اللغة القبطية، غلبان ومسكين ال أعرف شيئ  ا
  .“قط
ً حتى يوم أن خرجت للرھبنة كنُت ال أعرف شيئ”  قط، فقط كان قلبي  ا

ففي فجر . ويريد أن يشبع منه، فجريت وراءه ،يسمع صوت هللا ونداءه
ة حيث دخلُت ألسمع الجيزمار مرقس ب، كنُت في كنيسة 1939شبابي، سنة 
ً يعظ وھو ال يزال طالب )أبونا صليب سولایر(األخ وھيب زكي كلمة، وكان  . ا

وھو في  –" ندراوسأمحفوظ فھمي "ثم وعظ بعده واحد آخر اسمه 
ً وجدُت واحد وفجأة). وقد توفى منذ عدة سنوات(اإلسكندرية  ً يسير قاطع ا  ا

. خ، أنا أريد أن أقول كلمةتسمح يا أ: الصفوف كلھا نحو المنبر وقال للواعظ
ً فكان الموقف حرج ً جد ا . قةمز، إذ إنه كان حافي القدمين وثيابه رثة وما

! ال تضحك يا أخ، نحن في كنيسة هللا: فضحك األخ محفوظ، فقال له الرجل
وإذ كنا منتظرين لما سيقوله ألقى كلمة . تفضل تكلم: فخاف، ثم قالوا له

تًة إلى أقصى حد خًة ومبكِّ ً وقد شبعُت منھا كثير! موبِّ ، وال زال فيَّ حتى اليوم ا
 

ة أسس"عن كلمة  )19( ا حي ل    .السابق ذكرھا" الروحية والرھبانية ا



                                                          

تدخل فيه لكي تسكن،  كلمة هللا ال تبحث عن المكان الذيا أحبائي، إن ي” 
وھو يفتقد شعبه إلى األبد  –فالمسيح عندما يدخل الكنيسة اليوم وعندما يفتقد 

ال ينظر إالّ إلى اإلنسان ذي البصيرة  –في كل مكان على وجه األرض 
وديعة المتضعة ذوي القلوب الإلى ثه من خالل االتضاع، أو حدِّ المنيرة فيُ 

ً وال يھم المسيح أبد! فيكلمھم كوديع لوديع وكمتواضع لمتواضع َمْن أنت،  ا
كل . م في الكنيسةلَ وماذا تكون، أنت كبير أم صغير، لك اسم أم ال، نكرة أم عَ 

ھذا ال يھمه، فالجالس على أكبر كرسي في الكنيسة يفتقده هللا كما يفتقد 
الكنيسة ويقف على رصيف الشارع، الحافي القدمين والمكسوف أن يدخل 

فالرب يفتش على إنسان قلبه متواضع ليسكن فيه أو . سيان عنده ھذا وذاك
  !21)(“نفس مستنيرة بالروح يستطيع أن يضيء فيھا بال مانع

  :األخرىصفاته 
فقد كتب عنه رسالًة . رفلة عدليث ھنا لزميله الحميم الدكتور لنترك الحدي

ل الرھبنة وبعدھا، وألھمية ھذه الرسالة ننقلھا احتوت على ذكرياته معه قب
  :كما ھي

  

 
 في كنيسة مار مرقس بالجيزة، وھي كانت الكنيسة الوحيدة بالجيزة ومركز نشاط الخدمة) 20(

، متفرعة من نيسة، وكانت في حارة سدِّ اسمھا حارة الكمدن وقرى الوجھين البحري والقبلي في مصر
  .شارع سعد زغلول من ميدان الجيزة

   .1975المسجلة يوم أحد الشعانين سنة " زمان االفتقاد"عن عظته  )21(
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  1957يناير سنة  12دمنھور في ”
  األخ الحبيب رئيس تحرير مجلة مدارس األحد

فقد طالعُت في العدد األخير ما نشرتموه عن أبي . تحيًة طيبًة، وبعد
الحبيب متى المسكين، فعادت بي الذاكرة إلى سنوات طويلة خلت من عمري، 

ارعت صور متالحقة أمامي من حياة زميل صباي الدكتور يوسف وتس
اءة مشرقة لم يكن فيھا ما أملُّ من ت بخاطري كلھا سعيدة وضَّ اسكندر، ومرَّ 
ً تكراره أبد   .ا

ً عرفته زميالً في دراستي الجامعية وديع ً ھادئ ا ً محب ا للخير، يذكر خالقه  ا
ً كان زميالً عادي. في أيام شبابه األولى ھواة الزعامة الجوفاء وال ليس من  ا

ممن يقتلھم حب الظھور، حتى إذا ما بدأت األھواء السياسية والنـزوات 
الطائشة تلعب بمستقبل الصيادلة، اندفع ھذا الزميل الوادع إلى مقدمة 

ً وقضينا سوي. الصفوف فترةً غير قصيرة نصل الليل بالنھار في السعي لدى  ا
حقت أسباب الكفاح، فلم يھدأ حتى وتال. مختلف الجھات وطبع المنشورات

  .ةزالت الغمَّ 
قصة إعطائه كل مرتبه لمحتاج في اإلسكندرية ( ... ثم شاءت الظروف

ً التي ذكرناھا سابق اطنا ثم دارت األيام دورة قصيرة وافترقنا، ثم التأم رب). ا
وأعود في صدفة غريبة ألشتري صيدليته ألنه اعتزم أن يترك . مرة ثانية

ً ورأيُت منه عجبالعالم كله  رأيُت صيدلية أنيقة ناجحة، ظل ھو نفسه يحلم : ا
لقيھا وراء  بھا سنوات طويلة، ولكنھا إذا ما شغلته عن العبادة الحقة فھو يُ

ً رأيته صبور. ةظھره وال ينظر إليھا البتَّ  ، بادي العطف يكدح طويل األناة ا
يِّل لھا أن غير كريمة وخُ  وداعة حتى إذا ما لمَسْت ضعفه نفسفي صمت و

ً تنال منه، انفلت من عقاله أسد ً جسور ا ً سرعان ما يعود مستكين ا ً مسالم ا إذا  ا
  .ما جنح خصمه نحو السالم

 رأيته يحترق في كفاح شاق مرير والمال في يده وفير وھو صائم يذلُّ 
لكن لكي ينقلبوا رأيته يكافح ال لكي يھدم أعداءه ومنافسيه و. نفسه ويستعبدھا



وفي آخر أيامه في دمنھور، رأيته ينطلق نحو المحطة غير آسف، مرفوع 
الرأس، شامخ األنف، تتھلل أساريره، وھو يسرح ببصره إلى األفق البعيد 

ع كل الثمن وفي لحظة فھمُت أنه قد وزَّ . اءً نحو ھدف يبدو جميالً وضَّ 
في يده ورقة  وأنا أدسُّ  وأصبح خاوي الوفاض، فترقرق الدمع من عينيَّ 

ً قال ھو إن المبلغ كان كافي(مالية صغيرة تكفي لرحلته  لتوصيله إلى القاھرة  ا
  .وتأكدُت حينئذ أنه ھو الغني وأنا الفقير). فقط

ً بتذكارھا شاھد ھذه يا أخي صور تمتعتُ  ه لي من ، ثم أعدُت قراءة رسائلا
ً الدير ألزيد نفسي استمتاع عليَّ ويصعب مھما ضاق المجال أن أكون  ويعزُّ . ا

ً أناني ً فأستمتع بھا وحدي، فتعال نمّر في ھذه الرياض الفيحاء مرور ا ً سريع ا   :ا
م أن تضع إن نجاح رسالتك يحتِّ : تأمله معي يشرح لي أُسس النجاح فيقول

ً نصب عينيك أسس واحفظ نفسك من الشھوات . لعملهللا والنفس وا: ثالثة ا
ً والمعاشرات الرديئة، وكن أمين على نفسك التي ھي وديعة عندك إلى تمام  ا

أما عن . أما لسانك فاضبطه ألن اللسان الذي يلعن ال يبارك. زمان حياتك
ً العمل فجيٌد أن تھتم به وأن تسھر جاھد لتكوين مستقبل يلزم لراحتك، ولكن  ا

إلى الدرجة التي يصير فيھا ھذا االھتمام لراحتك احذر من أن يصل الجھاد 
ً تعب   .وشقاءً  ا

ً بني على أن أعمل حافظثم تأمله كيف يدرِّ  ً دعقلي وقلبي في هللا مردِّ  ا  ا
يا ربي يسوع المسيح ابن هللا ارحمني أنا : [صالة اآلباء القديسين القصيرة

 صغِ أثم . دھا في كل وقت حتى تسكن في قلبي، ويوصيني أن أردِّ ]الخاطئ
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ي، بودِّ ’: ثم تأمل عمق محبته عندما أشكو إليه بعض متاعبي فيعزيني قائالً 
أخي الحبيب الذي أحبه من عمق روحي، وأتوسل بدموع، لو كان ھذا يا 
ً ممكن واعلم ! ، أن أتنازل عن نصف ما أستمتع به من سالم أو كله ليكون لكا

: 14أع( »بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت هللا«أيھا األخ الحبيب، أنه 
عن  ، فإذا سھلت حياتك واستطاب عيشك فاحذر واعلم أنك قد ابتعدت)22

  !‘الطريق
وعلمُت بذھابه مع زمالئه وأبنائه إلى . رسائله ھكذا تضيء حياتيوظلت 

ً وفي جزع ولھفة أرسلُت له خطاب. ھذا الدير القصي الفقير أعرض عليه  ا
ً العون والمساعدة، ولما استبطأته أرسلُت تلغراف ، وبعد إلحاح شديد قبل ا

! لمست النور السمائي ھذه الروح حتىفإلى أي علو سمت . معونتي في حدود
وكيف أن ھذا الذي ! وإلى أي عمق تغلغلت ھذه المحبة حتى تفتت الصخر

ترك في خزانة ) عندما عاد من عمله كوكيل للبطريركية في اإلسكندرية(
ه بِ حْ يقطع األحجار لكي يبني لصَ وكيف كان ألف جنيه،  38البطريركية 

  !واالتضاعقاللي لكي يعيشوا فيھا حياة التجرد ) الرھبان(
 .22)(“رفلةدكتور عدلي : إمضاء –وفي سالم الرب أرجو أن تكون 

  .)انتھت الرسالة(

  :شعوره بأن هللا ھو صاحب الصيدلية: ف الصيدليسالدكتور يو
ً كان يذكر لنا دائم”: قال األب كيرلس المقاري  أن شعوره نحو الصيدلية  ا

 
   .33، ص 1957عن مجلة مدارس األحد عدد فبراير  )22(



كان بجوار األجزخانة محل حالقة األسطى محمود، وكان رقيق الحال وال  
ع محله، ولما ترجَّ وأراد أن ي. يتسع محله إالّ لكرسي حالقة واحد ى وسِّ

ً صاحب العمارة قال له إنه يوافق أن يعطيه الدكتور يوسف جزء من  ا
ً ب جدرحَّ  ،ولما طلب األسطى محمود ذلك من الدكتور يوسف. الصيدلية أن  ا

يساعد ھذا الرجل الفقير وسمح له بمترين من مبنى الصيدلية دون أي مقابل 
ظل يبحث عن األب متى بعد رھبنته  والعجيب أن ھذا الحالق. ألنه كان يحبه

حتى وصل إلى دير أنبا صموئيل في عمق الصحراء لكي يسأل عنه ويشكره 
  !ويقدم له أي خدمة يريدھا

ً كانت العقاقير السائلة التي تدخل في تركيب األدوية شحيحة جد  ، فيضطر ا
وكان الفالحون . الصيادلة أن يشتروھا من السوق السوداء بأسعار باھظة

ً ون في الصيدليات عن ثمن األدوية فيجدون فرقيسأل ً كبير ا بين ثمنھا  ا
. الرخيص عند الدكتور يوسف والثمن األغلى عند الصيدليات األخرى

ب ركِّ ويسأل الدكتور يوسف إن كان سيُ وعندما يتعجب المريض من ذلك 
ولماذا : الدواء من جميع المواد المطلوبة، فيرد باإليجاب، فيسأله المريض

ألنھم يضطرون إلى شراء بعض المواد من السوق : الفرق؟ فيقول لهھذا 
ً السوداء بأسعار مرتفعة، وأنا أيض أشتريھا من السوق السوداء ولكنني ال  ا

ل المريض بالفرق، فأنا أفعل ذلك ألُ  ل تركيب الدواء، ولكن ما ھو كمِّ أحمِّ
ً ذنب المريض؟ فكان المرضى يتعجبون جد ً ويزدادون حبّ  ا لعجيب أنه وا! له ا

 التفصيلية السيرة المسكين متى أبونا -  44



  45 -  حياته قبل رھبنته

  :إنقاذه من موت محقق
ً صيدلي) فور تخرجه(كان الدكتور يوسف يعمل   محجر الطور قبل أن  في ا

، وكان زمالؤه يدعونه أثناء مرورھم بالعربة في يمتلك صيدلية في دمنھور
ً جبال سيناء لزيارة دير سانت كاترين الذي كان قريب ولكنه كان قد . منھم ا

  .يزور أي دير حتى وقت رھبنته فال يخرج من الدير قط عاھد نفسه أالَّ 
وبينما . ل عن رأيه وذھب معھموألحوا عليه مرةً أن يذھب معھم، فتناز

دة باألسفلت(كانوا يسيرون على مدقّات  وكان  ،في الجبل) طرق غير معبَّ
ً الدكتور يوسف جالس ، إذ به يشعر في بجوار السائق، وكان الظالم قد حلَّ  ا

داخله باضطراب شديد، وظل قلبه يدق بضربات متالحقة، ثم ازدادت 
ً الضربات جد أن روحه ستخرج منه، فلم يستطع أن معه ك أحس، مع اختناق ،ا

ً يصبر وصرخ في وجه السائق لكي يتوقف فور حتى يستريح قليالً ألنه كان  ا
فتوقفت السيارة في الحال ونزل ھو لكي يستنشق بعض . يشعر بتعب شديد

الھواء البارد ليسترد أنفاسه، وكانت كشافات السيارة مضيئًة، وظل ھو 
عد أمتار قليلة يتمشى حول السيارة حتى رأى أما ھوةً سحيقًة كانت مه على بُ

ً فتعجب جد. السيارة مزمعًة أن تسقط فيھا وتنحدر من علو شاھق ل  ا من تدخُّ
وأخبر رفقاءه بالھوة التي لما رأوھا اندھشوا للغاية، . هللا في اللحظة المناسبة

الدكتور اإلحساس الروحي لدى إذ كيف أن هللا أنقذھم من موت محقق بسبب 
  !يوسف

  :من الرسامة الكھنوتية في المدينة ؤه اعتفا
ً لدمنھور،   كان قد تم االتفاق مع المھندس ظريف عبد هللا أن يُرسم كاھنا
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ذا به يرى نفس وإ. وبعد أيام قليلة باع الصيدلية ونفذ نذره في الرھبنة
الحلم مرة أخرى ولكنه في ھذه المرة نجح في إعطاء الحقنة لألميرة التي 

فأدرك تفسير الحلم، وعرف أنه قد سلك الطريق الصحيح . قامت وتعافت
  .الذي اختاره له هللا

زل الكاھن الجديد ـتأسيس منأنفق على ه من جيبوالدكتور يوسف وقام 
مار جرجس الذي ُرسم على كنيسة ) ظريف عبد هللا(القمص بولس بولس 

  .دمنھورب
خانة طوال أسبوع اآلالم حتى عيد القيامة غلق األجزيُ الدكتور يوسف كان و

ً لكي يتفرغ تمام   .للصالة ا



≅+ 
  مواجهة الرفقاء واألهلوة التكريس دعو

☯ ☯  
  

ح كيف ألبينا الروحي كان   طريق النعمة لهدبَّرت اختبار شخصي يوضِّ
  :يذكر ھذه الخبرة الشخصية بقوله، وھو التكريس

الضغط الروحي في أعماقي يزداد ووعيي للحياة األبدية يتعمق حتى  ظلَّ ”
بين أن أبقى في العالم أبيع وأشتري وأغتني وأعول : حدثت المفاضلة الفاصلة

فلم . أسرة، وبين أن أنطلق في رحاب هللا أحب وأفرح وأعرف وأنمو بال قيود
وكانت ھائلة ومخيفة، أن تمنعني عن االنطالق،  تستطع جميع المعوقات،

فانطلقُت إلى الدير وكنُت أول شاب متعلم ولج طريق الرھبنة في جيلي، 
1  )(“.1948وكان خروجي للرھبنة في مايو عام 

نُشر ضمن كتاب (مقال عن التكريس خبرته الشخصية في أبونا ثم يذكر 
، ومن المفضل 320إلى  312من صفحة “ رسائل القمص متى المسكين”

  :بدأه بالقول )في الكتاب السابق ذكره قراءته كامالً 
وال بصوت وال بعالمة  القد دعاني السيد القدوس أول ما دعاني ال برؤي”

ً وال أنا طلبت شيئ ولكني كنُت أحمل بين ضلوعي منذ فجر شبابي . من ذلك ا
ً قلب ً حساس ا ت النعمة يستطيع أن يميز حركات الروح وينتبه بسرعة لمسارا ا

ً دنولم أكن معا. وتيارات األعماق بل كنُت أترك قلبي تجرفه تيارات . قط ا
 الحياة ولم تكن أھم مشاكل. النعمة كيفما شاءت في ھوادة وخضوع لذيذ

ً فُت شيئفتعرَّ . ني عن ذلكقادرة أن تصدَّ  ً فشيئ ا على أغوار المشيئة المقدسة  ا

                                                           

) 1(  .15، صفحة “قمص متى المسكينأبونا ال”: عن كتاب

47 



أنه لم يعرف في البداية  لت في قلبه؛ إالَّ وإن كانت فكرة التكريس قد تأصَّ 
ً إلى أين يمضي، فدعوة التكريس لم تكن بعد قد اتخذت شكالً معين ، فھو ا

إنھا دعوة إلى المسيح، ولكن ھل كان لھا شكل معين؟ ال يھم، إنما ”: يقول
! أنھا دعوة إلى المسيح، دعوة للخروج إليه، فنخرج إليه حاملين عارهالمھم 

ً لم أقرأ عنھا شيئ! إني لم أكن أعرف الرھبنة، انتبھوا ً أبد ا ، فبالكاد سمعُت ا
ولم أَر . عن أنبا أنطونيوس، وحتى أنبا مكاريوس لم أكن قد سمعُت عنه

ً رھبان ، ولكني كنُت أريد أن أترھب، لماذا؟  ا ! ألنني أريد المسيحوال أديرةً
تعبونك في الرھبنة: قالوا لي تعبوني؟ وھل توجد طريقة : فقلتُ . لكنھم سيُ يُ

  . 3)(“؟أخرى توصلني للمسيح

  :تيارات المقاومة
تيار العالم يجد مقاومة عنيفة من العالم ورئيسه  ال شك أن الذي يضادُّ 

وھذا ما  .نعوهته ويثنون عزمه لكي يمطون ھمَّ ، ويجد كثيرين يثبِّ )الشيطان(
حدث مع الدكتور يوسف، إذ وجد مقاومة عنيفة من العالم واألھل واألصدقاء 

حبه للرب أسمى من عواطف في ولكنه كان . وحتى من الروحيين أنفسھم
  :يتكلم عن تلك المقاومات قائالً  وھا ھو. الناس

ً لم يكن صعب” ً على إبراھيم أن يسير في القفار أيام ا  عديدة وھو ال يعلم ا
. إلى أين يذھب، ألنه سبق أن خرج بكل قلبه من أرضه ووطنه وعشيرته

ً نعم، أخرجھم جميع ً من قلبه، فلم ينظر إلى الوراء بل إلى فوق طالب ا ً وطن ا  ا
ال يستطيع أحد أن يتعمق المعنى إالّ إذا ذاقه ! يا للخروج الحقيقي. أفضل

                                                           

رسائل األب متى ”، نُشرت في كتاب 1958في أوائل سنة " التكريس"عن  رسالة كتبھاعن ) 2(
  .320- 312ص  “المسكين

 .13/11/1958، المسجلة في “الرھبانيةالروحانية وأسس الحياة ”عن كلمته   )3(
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أي تحت تأثير ( جأذكر يوم أن خرجُت من العالم أنني كنُت شبه مبنَّ ”
ً ، حتى أنني طوال وقت سفري بالقطار كنُت واقف)مخدر على السلّم في  ا

ً الھواء وأنا فرٌح جد وكأنني طائٌر في السماء، فلم أشعر بجميع الذين كانوا  ا
 –وھو شخص روحاني  – فمثالً والدي: أما وجھة نظر اآلخرين. في القطار
ً تأثر جد وكذلك أحد اآلباء الرھبان . وبكى وأظھر لي صعوبة الرھبنة ا
ً ب لي الطريق جدصعَّ القدامى  أما الذي ! حذروني من آالمه وتجاربهكلھم و .ا

ل بھذه يدخل الطريق فھو ال يشعر بصعوبته ألن الروح القدس يتولى ويتكفَّ 
  .5)(“وتذليل كل صعوباتهالمھمة، أي تسھيل الدخول في الطريق 

لقد أردُت المسيح ”: كما أنه قال عن المعوقات التي صادفته أثناء خروجه
وأخلص من الناس،  أن أنفكَّ أريد ولكنني كنُت . وأحببته فارتبط الناس بي

فرأيُت أن الناس قد ازداد تعلُّقھم بي، لماذا؟ ألنني أريد المسيح وأسلك بأمانة 
د(وبفقر  ولما أردُت أن أخلص . يداد الناس وتجمعوا حولفاز). أي تجرُّ

ال فائدة، البّد أن أخرج : ئة طوق، فجلسُت أبكي قائالً للربُربطُت بما

 
  .315، 314، ص “رسائل األب متى المسكين”) 3(
، عن مذكرات 21/10/1965التي ألقاھا في وادي الريان يوم " طريقنا الرھباني"عن كلمته ) 4(

  .األب كيرلس المقاري



أن يوم ”: ويقول في موضع آخر عن انتصاره على تلك المعوقات البشرية
فقد . اعر كبقية الناسإنسان لي مشوأنا يا أحبائي، من العالم خرجُت  ،خرجتُ 

ً كنُت رجالً اجتماعي ً محبوب ا ً ومحب ا ً ألناس كثيرين جد ا َّ ا ً قوا بي جد، وھم تعل  ا
ً جد ً فقد كنُت صديق. ، مدينة بأكملھاا لكثيرين، وكنُت أتبادل معھم الھدايا  ا

ً وكنُت إنسان. والمحبة وعبارات الودِّ  ً محب ا للطبيعة وللعالم الطبيعي، فقد  ا
ه ولبس الثياب والبحر والموسيقى والتصويركنُت أحب التنـ وكنُت أحب . زُّ

ً الرسم بالزيت جد ً  ا كل ھذا . عندي ألبومات للرسومات بيدي ت، فكان7)(جدا
  .، فرميته"نفايةً "تركته واعتبرته فعالً كما قال بولس الرسول 

: قائالً الصيدلية في يوم خروجي أسرع ورائي الذي كان يستلم مني و
؟ لقد حسبُت الكل نفاية من "ء التي تخصك، ماذا تفعل فيھاالشقة واألشيا"

  .8)(“أجل المسيح
ھو " (سعد عزيز"وبھذه المناسبة، كان لي في ذلك الوقت صديق اسمه ”

ما رأيك؟ أنا نفسي : "، فقلُت له)أنبا صموئيل أسقف الخدمات فيما بعد
ً تعال نذھب إلى واحد راھب مطران طيب جد: "؟ فقال لي"أترھبن قديس و ا

 ُّ ر مطران قبطي في الحبشة، وكانوا قد وھو أنبا كيرلس آخِ "! ناوھو الذي يدل
ً وكان ساكن –طردوه من الحبشة    .اإلكليريكية في مھمشةالمدرسة في  ا

ً كان المطران راقد ،ولما ذھبنا” ً مريض ا ً بجسمه ناحية الحائط ، ا متوجھا
بھا علي. وظھره نحونا شوف يا ": فقلت له. نافعرضنا عليه فكرة الرھبنة فصعَّ

                                                           

ة أسس"عن كلمته ) 5( ا حي ل لة في " الروحية والرھبانية ا    .13/11/1985المسّج
لوحة كبيرة بالزيت ) في الستينيات من القرن الماضي(رأينا في قاليته بدير السريان ) 6(

ْين مكس لھا حتى لحظة كانت يموس ودوماديوس لم تكتمل وللقديَس مثبتة على الحامل كأنه كان يكمِّ
  ).ال نعرف مصيرھا اآلن. (1960رأيناھا متروكة ھكذا بعد أن ترك الدير عام . خروجه من الدير

  .25/8/1975للرھبان الجدد في " الدعوة اإلبراھيمية"عن كلمته ) 7(
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طريقة ؟ واعتدل في "إيهإنت بتقول : "ولما قلُت ذلك للمطران قال لي”
إنت : "ثم قال لي!! نحونا، وھذا ما كنُت أريدهبجسمه ونظره واتجه رقاده 

ل لي عجينتي إنني عايز ربنا وھأطلع له، إن سھَّ : "؟ فقلُت له"عجينتك إيه
"! ستغفر هللاأقُل : "فقال لي"! لھا، وإالّ فسأطلع ويجرى اللي يجرىة سھَّ السكَّ 

ً ثم قال أيض. فلم أقل أيوه : "فقال لي". أستغفر هللا: "فقلتُ ". ستغفر هللاأقل : ا
َّ . كده ولما سمعت شھادته تلك "! عكيا ابني إنت عندك إيمان وربنا ھا يطل

كنُت أذھب إلى ألني فيَّ عافية اإليمان، فھي شھادة من أسقف،  تْ لَ خَ دَ 
ً الكنيسة في صمت وأتناول وأعود إلى بيتي وال أحد يعرف عني شيئ  عدا، ا

تصير لي خدمة أن  تْ ، فقد ابتدأ)قبل الخروج من العالم(في األيام األخيرة 
نھاية األمر، خرجُت من العالم رغم تلك . بسبب وجودي كمسئول في المدينة

  .9)(“الصعوبات
قابلُت أصدقائي وقلُت ”: أما عن مقاومة األصدقاء ورفقاء الخدمة فھو يقول

؟ وقد عقدوا عليَّ "أنت تجننت! ونيا مجن": فقالوا لي". أنا خارج: "لھم
ً مجمع ً من أربعين واحد ا  "إنت مجنون؟: "في جمعية األصدقاء بالجيزة وقالوا ا

 ِّ ، فبعد أن ولكني لم آخذ بھذا الكالم، فأنا مولَّع من داخل، وظللُت أصل ي 

 
لة في أربعاء أيوب سنة " ته الرھبانيةتأثير اإلنجيل في حيا"عن كلمته ) 8(   .1974مسّج



إنت طالع ليه؟ علشان تطبخ في : ولما أعلنُت عن بيع الصيدلية سألوني”
صحيح أنا طالع ليه؟ ال أعرف أديرة : الدير؟ فأنا اضطربت، وقلُت في نفسي

ً وال رأيت دير ً في حياتي، هللا يشھد، وال رأيُت رھبان ا ً راھب إالَّ  ا ً واحد ا في  ا
ً البلد، ولم يكن مسلكه قويم وظل يترجاني ليل نھار . أوعى تخرج: ، وقال ليا

ً ه جنيھيألنني كلما كان يدخل عندي كنُت أعط ،في ذلك   .“ا
ً أنت ستطلع تعمل إيه؟ فصرُت حيران: سألُت نفسي” وكان الخدام . ا

ولما سألوني . بيخالط يسخرون من الرھبان الذين ال عمل لھم في الدير إالَّ 
إنني ال أذھب لكي أطبخ، أنا طالع : "عما سأطبخه في الدير قلُت لھم

إننا ننصحك . ھل المسيح في الدير؟ المسيح في الخدمة: فقالوا. "للمسيح
 ِّ ارتبكت قائالً في . ر ولو لمدة سنتين أو ثالثة وبعدين اطلعيك عاقل، فكَّ وخل
نظروا، ا: "ق متواصل وقلُت لھموظللُت في ضي". ھذا أمر مستحيل: "نفسي

ً إنني ال أعرف شيئ ، ولكنكم تتكلمون عن أنبا أنطونيوس وأنبا باخوميوس ا
ھذه الكلمات ھي التي وضعھا  ؟"وبقية القديسين، فھل كان ھؤالء غلطانين

ثم قلُت ! الرب في فمي فقط، فسكتوا في الحال ولم يقدروا أن ينطقوا بكلمة
على ھؤالء القديسين؟ فإن كانوا غلطانين يبقى أنا  أليست الكنيسة قائمة: "لھم

: الوافق. أنا أعطيت نفسي لربنا. ھنيھھم فھو يتوِّ إن كان ربنا توِّ . غلطان
  !“"إنت عبيط وأھبل، إنت حرّ "

لم ألني  ،مةنھك القوى ونفسيتي محطَّ مُ  ذھبتُ  ،مني خالصيأسوا وبعدما ”
ً قتي ھناك؟ خصوصوكيف سأقضي و ،أعرف ماذا سأفعل في الديرأكن  أني  ا

ً أنا الذي طلبت دير ً مھجور ا ال يكون فيه كھنة وال أوقاف يتخانقون عليھا،  ا
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لُت إنت عايز تترھبن؟ تعال نعملك قسيس في البلد، فق: وبعد ذلك قالوا لي”
ً طبع ،ال، أنا أعرف واحد ينفع لكم قسيس: لھم : فقالوا. عايز أھرب بجلدي ا

. إن ما كانش أحسن مني مائة مرة يبقى لكم كالم: فقلُت لھم. لن نتركك
أبونا صار الذي  –ظريف عبد هللا : وذھبت إلى رئيسنا في مدارس األحد

ً سيسھم يريدونك أن تكون ق: وقلُت له –ور ھبولس بولس كاھن دمن فقال . ا
ً أنا ال أنفع، وأنا قلت لك سأصير راھب: فقلُت له. نت يا أخوياإما تعمل : لي . ا

ضتُ (يت زِّ وبعدين أنا وَ  ،فھرب عليه البلد، فذھبوا إليه وكبسوا عليه ) حرَّ
خالص أنا انفكيت، ألنني لم أجد أن ھذه ھي الدعوة : فقلت. وعملوه قسيس

فالدعوة تكون في البداية ليس لھا شكل، ثم . أريد الرھبنة. التي ُدعيت إليھا
ل بعد ذلك بصوت وتدبير من هللا والواحد يستجيب ويطلع، وھذا يكون تتشكَّ 
ً تأمين ولكن ال يقدر أحد أن يدعو . للطريق معناه أن هللا صار مسئوالً عني ا
ً إنسان   !11)(“للرھبنة فھذه تكون مصيبة ا

نطلق نحو ات والصعاب واى أبونا الروحي كل ھذه المقاوموھكذا تخطَّ 
  !لى شيء سوى حب يسوع وامتالك يسوع لقلبهع ال يلوي ،الھدف

  
# ♛ #  

  

 
ة أسس"عن كلمته ) 9( ا حي ل   .13/11/1985في " الروحية والرھبانية ا
ة أسس"عن كلمة ) 10( ا حي ل   ".الروحية والرھبانية ا



#+  

  الخروج من العالم
☯ ☯  

  

  :»بع كل ما لك وتعال اتبعني«

 ھاھذه الوصية اإللھية التي أطاعھا أنبا أنطونيوس بال تحفظات يحدثنا عن
ائي الذي كان يستلم عندما تركُت كل شيء أسرع ور”: فيقول أبونا الروحي

؟ "بيتك واألشياء التي تخصك ماذا ستعمل فيھا: "مني الصيدلية وقال لي
ً اتخذُت عھدكنت قد ألنني  أن يكون حينئذ آخر إمضاء على الورق مع هللا  ا

ِّ )أي الصيدلية(أنتھي فيه من مؤسستي  ً وطبع. الدير طلعأمھا و، فأسل ليس  ا
ً ھ ً غريب ذا شيئا فإنه لم يكن صيدلية وبعتھا لواحد،  عليكم أنه كان عندي ا

ً ممكن ِّ  ا ع مفتش الصحة على مھا له وأعطيه مفاتيحھا إالّ إذا وقَّ أن أسل
التي تستخدم في تحضير األدوية بترخيص ورقابة ( رات والسمومالمخدِّ 

يا رب، عھٌد عليَّ أنني بعد اإلمضاء : فقلتُ . )شديدة من وزارة الصحة
وكان ھذا اإلمضاء قرب الساعة العاشرة . ديراألخير آخذ أول قطار إلى ال
قد : "وحينئذ قابلني مشتري الصيدلية وقلُت له. ليالً، ثم ركبُت عربة حنطور

تصرفوا : "؟ فقلُت له"لصيدليةا وَمْن الذي يأخذ ثمن: "فقال لي". تم كل شيء
  .“"فيه

 بعفشھا وعقد إيجارھا ومالبسيتركُت كتبي العلمية كلھا، وتركُت الشقة ”
مالبس غيارات، كل ما أخذته ھو  ةكل شيء ولم آخذ معي أيتركُت . وشنطتي

 الدكتور عدلي: المشتري ق به عليَّ الذي تصدّ ( ثمن تذكرة القطار إلى القاھرة
ن خروجي أو . )رفلة وخرجُت وال أعلم إلى أين أذھب، وليس لي ما يؤمِّ
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  55 -  الخروج من العالم

                                                          

  : ديـر قصيٌّ فقير
بعيد حتى يتسنى له أن  قصيٍّ  ديرٍ كيف عثر على خ يوسف يسرد األ

يلتصق بالرب بال عائق، طلب من أصدقائه أن يساعدوه في البحث عن غايته 
ً ما صديٌق لي”: ھذه، كما يقول ھو ى ( جاء إليَّ يوما المرحوم المھندس يسَّ

ً حسب طلبك ھو دير أنبا صموئيل، فبينما كنا : "قائالً  )حنا وجدُت لك ديرا
ً مھجوراً، ولما دخلنا وجدنا  سائرين نبحث عن آبار بترول وجدنا سورا

 ً إنه وراء الفيوم، وال يوجد فيه غير : "؟ فقال"أين ھذا الدير: "فسألته". ديرا
وقد سألُت : "وقال لي". ھذا ھو ما أريده: "فقلُت له". خمسة رھبان مرضى

ھذا ھو : "فقلتُ ". عن رئيس الدير وعلمُت أنه ھو أبونا مينا في مصر القديمة
ً ". طلبي   .2)(“نُت قد تركُت الصيدلية فعالً إذ ك وقد اھتز قلبي فرحا

فيما بعد (رفيقه في الذھاب للدير للرھبنة ونقتبس ھنا مما قاله سعد عزيز 
، 1948مارس عام  14في مساء األحد ”: في مذكراته) المتنيح أنبا صموئيل

جلسنا نفكر، ثم أرشدنا الرب أن نذھب إلى دير أنبا صموئيل بالجبل القريب 

 
  .25/8/1975لرھبان جدد مسجلة في " الدعوة اإلبراھيمية"عن كلمة  )1(
ة أسس"عن كلمة  )2( ا حي ل   ".يةالروحية والرھبان ا



  :ديمةبمصر الق إلى كنيسة مار مينا  الخروج األول
مار مينا كنيسة من بلدته وأسرته إلى ، بينا الروحياألول ألخروج الكان 

وقد عاش ھناك . بمصر القديمة حيث كان أبوه الروحي القمص مينا المتوحد
ً مع زميله سعد عزيز تحت إرشاد األب مينا المتوحد مؤقت يذھبا إلى إلى أن  ا

  .دير أنبا صموئيل
خ المبتدئ يوسف التوبة مع الصوم وفي بداية ھذه الفترة اختبر األ

ً يوم 28لمدة في اعتكاف كلي والصالة    .ا
وھو يخبرنا عن ھذه الفترة . وكانت مدة إقامته مع األب مينا ثالثة شھور

  :بقوله
أخ مريض مرت عليَّ أيام كنُت أعمل فيھا التسبحة في الصباح مع ”

وأكون أنا قد . ليةھو فقط على المنجووكنا أنا . يه بالخيرمشلول، هللا يمسِّ 
  .“عملت القربان قبل ذلك

                                                           

، 64صفحة ، “بدايات في حياة أنبا صموئيل بمناسبة الذكرى العاشرة الستشھاده”: عن كتاب) 3(
65.  

 التفصيلية السيرة المسكين متى أبونا -  56



57 -  الخروج من العالم

وقد روى أبونا الروحي البن شقيقته الدكتور صبري فوزي أنه أثناء عمل 
 ِّ ، ومرةً كان عليه أن يعمل ي ويتشفع بالسيدة العذراءالقربان كان يصل

 خمسمائة قربانة، فقال للسيدة العذراء إن الخبيز إنما ھو عمل السيدات،
لي معه وكأنھا كانت تشاركه في عمل القربان، وكان فشعر بحضورھا الفع

ً يشعر أنه قد انتھى من عمله سريع أي أنه كان يسھر في  !فائقة بمعونة إلھية ا
  !ثم يكمل التسبحة دون أن يستريح عمل القربان

  :ويكمل األب كالمه قائالً 
” َّ َّ يعني كنت بعد ما أخل رجليَّ  وبعدين أجرُّ  ،ص التسبحةص القربان أخل
، إذ كان يقول لى قاليتي لدقائق معدودة حتى يبدأ أبونا مينا رفع بخور باكرإ

ويعلم المسيح أنني كنُت أزحف برجليَّ . حاضر: فأقول له. أوعى تتأخر: لي
: سھر وتعب طول الليل حتى أذھب إلى قاليتي، وكنت أقول وأنا ماشيبعد 

  !“لفرحالسالم للكنيسة بيت المالئكة بكل نفَسي وأنا طائر من ا
. كانت الفرحة موش طايقاني مع التسبحة وصالة نصف الليل والمطانيات”

ً أبد كتفيت عليَّ سنين لم أكن أوقد مرَّ  بالتسبحة السنوية، فكنُت أُحضر  ا
ُ كتاب بعدھا  سبِّح حتى الصباح، وكل شيء كان التسبحة الكيھكية، وأظل أ

ً شيء لذيذوكل ينفتح أمامي، وكان كل جھاد  ً وحلو وجميالً  ا لٍّ . ا كان  كل ُذ
ً كالعسل، وكل اضطھاد كان شھي ، وكنت شاعر أنني فرحان وُمحاط بمعونة ا

ً ونعمة إلھيتين والطريق مملوء أسرار   .4)(“ا
أنه في تلك الفترة لما سمعت  ،ومن الطريف أن أبانا الروحي روى لنا

بره أخته المتزوجة أنه استقر عند األب مينا المتوحد ذھبت لتزوره، ولما أخ
يا أبي، ھذه السيدة تضحك : "، أجابه"تراك أختك تريد أن: "األب مينا قائالً 

فلما اعتذر األب مينا لھا لعدم مقابلته لھا "! ليس لي أخوات بناتأنا . عليك

لة في " رسائل القديس أنطونيوس"عن كلمته الثانية عن ) 4(   .19/3/1978مسّج



. وكان يحقِّر من قدر نفسه بممارسة أحقر األعمال التي يستنكف منھا غيره
من ( مرض الراھب لوقا”: وعلى سبيل المثال فقد روى بنفسه الحدث اآلتي

فتركه ). الحاالت أي أشدُّ (في الدرجة الثالثة  بالُسلِّ  )دير األنبا صموئيل
ً من العدوىالجميع خ ولكني بغيرة إلھية ومحبة قلبية صادقة أخذته إلى . وفا

ُ يالمستشفى والزمته طوال مدة العالج، وكانت سبع ً، وظللُت أ واليه ن يوما
بالعالج واألكل والشرب وغسل المالبس والنوم معه في نفس الحجرة رغم 

ه ولما كشفوا على صدري بعد ذلك وجدو! التحذير الشديد من كل األطباء
ً آخر لكي يرى قوة  ً حتى ُذھل الطبيب المسئول واستدعى طبيبا ً جدا سليما

 ً ً جدا   .5)(“الحجاب الحاجز في جسمي فوجده سليما
ً أبونا الروحي مجاھد ظلَّ  مار مينا بمصر القديمة يواصل الليل كنيسة في  ا

ً بالنھار في الخدمة حيث كان األب مينا حينئذ مشھور ً ويستقبل أعداد ا كبيرة  ا
ُقيا نطالق إلى البرية حإلى أن حانت ساعة اال ،ن الضيوف والمرضىم يث ل

، ويحدثنا عن تلك الفترة. طق أن يمكث وسط الناسفلم يَ ! الحبيب وال رقيب
حيث دار حوار بينه وبين األب مينا المتوحد عن رغبة األب مينا أن يرھبنه 

ى األب" يوسف"في كنيسة مار مينا بمصر القديمة، لكن  مينا أن يرھبنه  ترجَّ
ً اقتنع األب مينا، . في الدير لكي يالزم الدير، وھذا كان مشتھى قلبه وأخيرا

يتة الموجود في الدير   .على أن يقوم بصلوات تكريسه األب الربِّ
يا أخويا لما تعوز حاجة إبعت لي : "وأنا منصرف قال ليوفخرجت، ”

ورجليه حتى تأثر  لُت يديهثم قبَّ ". حاضر يا أبونا: "فقلُت له". جواب

  .1965في وادي الريان سنة " جي ومار إسحقما بين مدرستي الدر"عن كلمة له ) 5(
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ً جد   !)6(“ا

  ".اإلبراھيميةالدعوة "عن كلمة  )6(



من السماءتعزيات 
❀✫❇✫❀

رؤى أي   ن ال ي ع ا الروح ول أبون يق

ف ا ْ. ـــ
ولكـن جميـع . بدافع رؤيا أو بعجلة بدون يقين أو تأنٍّ 

  .“مراحلها

الطريق الرھباني ”: حديث لبعض الرھبان الجدد
ً من النصف . نصفه منظور والنصف اآلخر غير منظور والعبد  رأى جزءا
فقد رأيُت المعونات وسمعُت . ولذلك فأنا عاشق رھبنة

الت
عرُت واطمأنيُت بعد أن قاسيت، ألن معظم جھادي كان رأيُت وش. وتشجعنا

  :األحالم التي رآھا
أنا بتركيبي الفكري والنفساني ال أومن بـاألحالم، ”  

ا  ناتهـا مـن معانـاة وتـأثير مـ ألني أقوم بتحليلها إلى مكوِّ
ســـرُّ بهـــا  يـــتم فـــي اليقظـــة فـــي العقـــل البـــاطن؛ ولكنـــي ُأ

ط وأجعلهــــ خلــــ ظهــــري ر فــــي حيــــاتي ولــــم أَ فقـ ِســــ

َ َ
أحالمـــي كانـــت تتحقـــق أمـــام عينـــيَّ كـــل يـــوم، وأنـــدهش 

اً  حــــُت أن ال أكتــــب لــــك بالتفصــــيل . داخليــــ لــــذلك رجَّ
ألنــــــي ال أزال أقطـــــــع ) عــــــن هـــــــذه الــــــرؤى واألحـــــــالم(

)1(

في  يأبونا الروحقال 

غير المنظور، 
عزيات ورأيت السماء والقوة الھائلة التي وراءھا التي تظل تدفعنا 

ر رسالة دكتوراه عن قدس األب متى  1978عن حديث مكتوب عام ) 1( مع باحث علمي يحضِّ
  ).12، ص 2006سبتمبر مجلة مرقس، (المسكين في جامعة السوربون بفرنسا 
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  61 -  من السماءتعزيات 

في رواھا ھو بنفسه كما بعض الرؤى واألحالم أبونا الروحي عاين 
أح

                                                          

  :كما يأتياديث خاصة 

  :األولى االرؤي
ً يُت حلمقبل رھبنتي رأ” ً لذيذ ا ً أنني داخل في محطة مصر مسرع، رأيت ا  ا

 
   .24/8/1974مسجلة في " التلمذة الحقيقية"عن كلمته لرھبان جدد  )2(
. 6، صفحة 2007مجلة مرقس، سبتمبر  ،“طبيعتھاحياة الرھبنة، أعماقھا و”عن حديث ) 3(
يوليو سنة 25ريخ الحديث يوم الجمعة    .1980 وتا



!  الرب نفسه

ا

                                                          

ه انار وعين به األبيض الالمع المذكور في سفر الرؤيا، وشعره عبارة عنبثو
ً ب جدونار، ووجھه مھ ، وھو ينظر إليَّ من بعيد ولكن وجھي كان في وجھه ا

فة بيننا فبينما كانت المسافة بيني وبينه حوالي مائة متر . وقد تالشت المس
ً ب المسافة وكأنھا أقل من عشرين سنتيمترفإن وجھه قرَّ  في جسمي  تْ فدخلَ ! ا

ً قشعريرة بينما كنُت راقد ، فذھبُت إليه ثم. في حلم ا . وجدُت أنه يشاور عليَّ
ً أنت موش عارف يعني إن السكة طويلة جد: "فنظر إليَّ وابتسم ثم قال لي  ا

ً جد : وقال لي ثانية فابتسم مرة "!ما أنا عارف: "فقلُت بشيء من البداھة "!؟ا
ً طويلة جد) ة الرھبانيةأي السكَّ (إنھا " فأراد أن  "!معلھش: "فقلُت له". ا

 !“"آه، موافق: "فقلتُ "! إنھا سكة سنين طويلة: "أخرى وقال مرة يعطف عليَّ 
م؟مُ ”: فقال لي. “وماله”: فقلتُ . “بھا صعوبات”: فقال لي آه، ”: فقلتُ  “صمِّ

ممُ    .“صمِّ
قطعت ھل : "على كتفي برفق وقالربَّت ثم نظر إليَّ مرةً أخرى، و”4)(

َّ ". نعم: "؟ فقلتُ "تذكرتك فنظر إليھا بلمحة . هھا لعتھا حاالً وأعطيتُ وطل
؟ "مستعد: "ثم نظر إليَّ بابتسامة وقال لي. سريعة ثم أعادھا لي في يدي

ً طبع: "فنظرُت إليه وقلتُ  ً بشيء من الب" ا القطار وذھبُت ألركب ! داھة أيضا
أخرى، فنظرُت إليه ووجدته يحاول أن يُطيل  فوجدُت أنه نظر إليَّ مرة
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ً السكة صعبة جد: " لي ". ا
فقل

يل على 
جب

 نحنِ اِ : "فلما تمسكنُت ھكذا قال لي"! نويت: "نةكَ سْ ة بمَ ُت، ولكن ھذه المرَّ 
فانحنيُت وركعُت على الرصيف، وللوقت وضع يديه على ". لكي أباركك

ً رأسي، فالتھبُت نار ، وقمُت بعد كان وأحسست كأن حجمي صار أضعاف ما ا
تركب ما تركب ميعاد القطر لم : "لي ؟ فقال"بأركَ ھل : "لهأن باركني وقلُت 

  .“سنوات حتى ترھبنتثالث  اومكثُت بعد ھذه الرؤي"! بعد يأتِ 
علنية للمسيح في بداية  افي رؤي”: في كلمة أخرى قائالً  ايكمل تلك الرؤيو

أريد أن أدخل الطريق : "؟ فقلُت له"ماذا تريد: "حياتي الرھبانية قال لي
: فسكتُّ قليالً ثم قلُت له". لكن الطريق صعب: "فقال لي". الرھباني

ً صعب جد: "فقال لي". موافق" : ثم قال لي". خالص موافق: "فقلُت له". ا
ً وقال لي كالم"! ومرارة المرِّ  أنت سوف ترى المرَّ " ً صعب ا ً جد ا لن أقوله  ا

ً دُت جدفسكتُّ وتنھَّ ! اآلن ً ألنه قال لي كالم ،ا ً يجرح اإلحساس جد ا إذ كيف . ا
ي الذي الكالم من فمه وھو واقٌف بجماله وجالله وشعره الفضِّ  يخرج ھذا 
كما يذكره اإلنج - وكان  !كالنور؟ تانه عسلياالنور، إنما عين يلمع مثل

 ِّ . ثوبه أبيض مبھر منير وجسمه أبيض غض، وشكله عجيب –ي ل التجل
ً وكان واقف بقى ھذه الحالوة وھذا . "كذاستصير كذا و: "ينظر إليَّ وقال لي ا

ً كان صعب! القاسي الجارح؟ الجمال كله ينطق بھذا الكالم المرِّ  عليَّ في  ا
من عيني  تْ ، وللوقت نزلَ "إنني قابل ذلك يا رب: "فسكتُّ وقلُت له. الواقع
لقد قلُت له إنني موافق بذھني فقط، ألني كنت نائم في الرؤيا، أي أنني . دمعة

: ي قلته بحريتي، ثم قال ليل الكالم مني كأننبِ فقَ . كاملكنت ليس بوعيي ال
ً كما ذكرنا سابق" لكي أباركك نحنِ اِ " أن نقبل التجربة : ھذه ھي النعمة. ا

. بحرية إرادتنا بالذھن، فتشملنا النعمة بالفعل حتى دون أن ندخل في التجربة



 
ال

أبا

                                                          

أسعد لحظات حياتي التي ”: صعبة التي سمعھا من الرب يسوع إذ قال
ر عنھا ھي تلك التي شعرُت فيھا أنني تحت الخليقة  عبَّ شعرُت فيھا براحة ال يُ

َّ ! كلھا وأنني ال شيء د فيَّ ھذا اإلحساس منذ اللحظة األولى التي وقد تول
ً ردُت فيھا أن أصير راھبأ ه منه فقد حان أما الكالم الصعب الذي سمعتُ . ا

إنك سوف تُحتقَر في ھذا الطريق : "الوقت ألن أذكره اآلن، فقد قال لي
ھان كثير ً الطويل الشاق وتُ ً ھانستصير مُ : "فقال". مستعد يا رب: "فقلتُ ". ا  ا

". ر أقل من كلببل وستصي: "ثم قال". يا رب إني راٍض : "فقلتُ "! مثل كلب
فلما جرح نفسي ومشاعري ھذا الكالم الصعب من فم الرب الحلو الطيب، 

ر، ولكني قلُت على الفور يا رب أن أصير  إنني راض: "بكيُت بحزن وتأثُّ
ً عولما قلُت ذلك ابتسم لي وقال مشجِّ ". أقل من كلب لكي  نحنِ اِ طيب : "ا

ً كما ذكرنا سابق" (ركك والموقف الذي بوركُت  االرؤيھذه  وكلما تذكرتُ ). ا
  !“عليَّ ھذا اإلحساس بالحرارة الروحية العالية فيه من يد الرب يحلُّ 

التي سمعھا بالتفصيل من  اھذه الرؤيتفاصيل ويكمل األب كيرلس المقاري 
لما ركب القطار جلس ”: قائالً  - وكذلك سمعھا آباء آخرون  –األب الروحي 

فجاء إليه مفتش القطار وكانت . لتي معهحسب التذكرة افي الدرجة األولى 
". أعطني تذكرتك: "تبدو عليه مالمح يسوع، وظل ينظر إليه متأمالً ثم قال له

ً ثم نظر في التذكرة ونظر إليه ملي فقال له "! مكانك ليس ھنا: "بتأمل وقال له ا
وظل يتناقش ". كيف يكون ذلك؟ إنني جالٌس ھنا منذ مدة طويلة: "يوسف

لمفتش حتى اختفى المفتش فجأةً وتوقف القطار بعنف، وشعر ويحاجج مع ا
ً  أن عرباته تفككت ثم وجد نفسه . بعضھا من البعض، وغيَّرت ترتيبھا عكسيا
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فأدرك أن إرادة الرب ! درجة الثالثة أي في المتكأ األخير
  !“أن يظل طول حياته يجلس في المتكأ األخير ألجل خالص نفسه ولمجد هللا

 اثم مرت سنوات عديدة بعد ھذه الرؤي”: روحي كالمه قائالً 

وعلى ! تأثير ھذا المجد وھذه الكرامة
ذل

ا، طالبين الكرامة الحقيقية والمجد األفضل 

ويكمل أبونا ال
أنه في أحد األيام بينما  إالَّ . تخللتھا ضيقات وإھانات عديدة حسب قول الرب

ً كنُت جالس . في الدير جاء أحد الرھبان بكلب عربي شرير من الصحراء ا
ً عن النباح ليالً ونھار وكان ھذا الكلب ال يكفُّ  قلق الرھبان وأنا على ، فأا

أن يُطلق  فترجيُت ھذا الراھب. وجه الخصوص حتى طار النوم من عينيَّ 
ً ھذا الكلب في البرية حتى أجد شيئ ففوجئُت به يقول  ،من الراحة والھدوء ا

 ارُت الرؤي؟ وللحال تذكَّ "نت عارف إن ھذا الكلب عندي أفضل منكإ: "لي
ً فتأكدُت تمام ".ستصير أقل من كلبإنك "وقول الرب لي  من صدق الرؤيا  ا

ً ورجعُت في الحال إلى قاليتي فرح ُ  ا ح الرب الذي تّمم فيَّ قوله، سبِّ متھلالً أ
  !“وجعلني أھالً أن أُھان وأُحتقَر وأصير أقل من كلب ألجله وألجل مجد اسمه

ر نفسي في الحال  أو مجدٌ  م لي كرامةٌ قدَّ تُ  ومنذ ذلك اليوم، فكلما” أذكِّ
للوقت  ، فيكفَّ "أقل من كلب: "بالرؤيا

ك، فإنني لم ولن أقبل حتى آخر لحظة من حياتي أية كرامة أو مجد أو 
بل إنني سأظل أعطي وأعطي دون أن أطلب  ؛رئاسة ألن طريقي ھو من هللا

ً عوض ً عن ذلك شيئ ا ذا وإ. صورة من صور الكرامة أو التكريم ةبأي ،من أحد ا
قبلتم كالمي، فأقول لكم إنكم لن تشعروا بالراحة الحقيقية وعدم االضطراب 

أنكم كال  - بصدق  - إن لم تشعروا  ،الحياة والسالم الكامل في سائر ظروف
ً وإذا أردتم كرامًة فاشبعوا أوالً ھوان. شيء وتحت الخليقة كلھا حتى يكرمكم  ا

ً كانالرب، وحتى إذا جاءت كرامة البشر ال تجد لھا م تمتلككم، بل فيكم، وال  ا
تعبرون فوقھا دون أن تتأثروا بھ



  .)6(“من يد الرب

  :الثانية االرؤي
مرة أحب ربنا أن يُريني الطريق الذي سأسلك ”: قال قدس أبينا الروحي

ً كنُت سائر: فيه قبلما أسير فيه كنعمة من عنده، فأراني ھذا الحلم في وسط  ا
ً منتزه جميل جد ً جد ا ، فالذي رأى الشالالت وحدائق الزھور الجميلة، ھذه ا

، ألنني كنُت قد رأيُت ھذه ارأيتھا في تلك الرؤيھي التي على بعضھا األماكن 
األماكن وتمشيت فيھا، فكانت في الحلم من أجمل ما يمكن، وفي وسطھا مياه 

ً وقد ظللُت سائر. وجمال يسحر القلب ،وقناطر ممتدة فوقھا ، ثم نظرُت ا
 بدو أنهأمتار، ي 3عادي حوالي أمامي فوجدُت رجالً أطول مني وطوله غير 

أح

: ال البواب
أ"

ً ح لي أنه ليس شخصيلمِّ أن ب  ً عادي ا وجاء نحوي وھو يضحك لي . ا
ً وأمسك بيدي وسرنا مع. تعال. تعال، إلى أين أنت سائر؟ تعال: "ويقول وأنا  ا

ً مسرور جد ي بشيء من االستعجال إذ كان يبدو أنه يريد نبرفقته، وكان يشدُّ  ا
  .“أن يُخرجني من المكان، فسرُت معه

ً ثم وجدُت أنه ذھب بي نحو باب حديدي كبير جد” ومليء بالصدأ الشديد  ا
ووجدنا . )أي مليء بالصدأ( وكذلك السالسل، ويبدو أنھا من نحاس مجنـزر

لمدة طويلة و يخرج منه أحد يدخل ألم يكن ، ألن ھذا الباب بالٍ غير مُ البواب 
ً فظل مغلق فق". تعال افتح: "فقال الرجل الذي معي للبواب. ا

ً وأعطاه لقب". ھالً  : ثم سأله البواب). إنه حلم رمزي(باعتباره مدبر المدينة  ا
وقد سررُت ألن . وھو يشير عليَّ " ھذا: "؟ فقال له"َمْن ھو ھذا الخارج"

ً شيوقد كنُت ما. الباب سينفتح وسط تلك الحدائق بمسرة، لكن عندما انفتح  ا
ً الباب فكأنني رأيُت شيئ   .“أعظم ا
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حتى أظلمت 
تم

وھذا ! يا خبر: "، فقلتُ )عثرات" (طالع نازل"جدته 
أي

 ولكن الصوت ظلَّ "! ي ال أقدر أن أمشي
لكن كيف أمشي؟ ثم انحنيُت وظللُت أحبي كالطفل ". امشِ : "يشجعني قائالً 

  !“ُت أمشي حتى ُذبتُ 
خطأ، امشي : ول لي

كد

أعمل نفسي كأنني ثم ! أكون قد تُھت أعرف ھل الصوت موجود أم ال لئالَّ 
ً يسار تنحرفا ً لماذا تنحرف؟ فأقوم وأمشي مستقيم: فيقول لي ،ا وطول . ا
ال

  !“وة بخطوة بخضوع وطاعة

منه أُخذُت قليالً، ثم وجدُت مثل بروز بجانب  دخلتُ لما انفتح الباب و”
ً الباب مثل غرفة خارجًة قليالً عن الحائط، ووجدُت واحد ً واقف ا على الشباك  ا

أين أنت ذاھٌب؟ إنك ستؤذي  إلى: "يقول لي بعد أن دخلُت من الباب وظلَّ 
ً وجدُت الطريق حلومع أني "! ھذا طريق رديء وصعب ،نفسك فنظرُت  ،ا

مدبر المدينة ھو فإذا  ما شأن ھذا الرجل بي؟: إليه وتعجبُت وقلُت في نفسي
ثم وجدُت أن . سرُت في الطريق ولم يھمني منه شيءثم ! الذي فتح لي الباب

ً كان واسعالطريق بدأ يضيق وليس له نھاية،  في البداية ولكنه كان يضيق  ا
ثم وجدُت أن الغروب بدأ وابتدأت الدنيا تظلم . كلما سرُت فيه

ً ام ً وھكذا كان ضيق الطريق والظلمة مع. ا ً فالطريق يزداد ضيق ،ا والظالم  ا
  !“فقلُت إنه ال يمكنني أن أرى من بعيد! يشتدُّ 
ً سنتيمتر 80الطريق صار حوالي عرض ثم وجدُت أن ” ، ثم نظرُت ا

ةً ال نھاية لھا، وعن اليسارفوجدُت عن اليمي ً أيض ن ھّو ھوةً ال نھاية لھا،  ا
ثم تحسسُت . فظللُت أسير ،إليَّ يشجعني ولكن كان ھناك صوٌت آتٍ ! فارتعبتُ 

السور في الظالم فو
ً ض يق عراقيل وأحجار، بينما كان عرضه ال يزيد وكنُت أرى في الطر! ؟"ا
إنن! يا خبر: "فقلتُ ! سم 80عن 

فانفتح لي الطريق وظلل. على يديَّ ورجليَّ 
ً عندما كنُت أنحرف يمين” ً أو يسار ا كان الصوت يق ا

ً أنني أنحرف يمينكثم كنُت أتظاھر . ه صح لكي أطمئن أن الصوت ال زال  ا
أريد أن وبعد قليل . "لماذا تنحرف؟ ما انت ماشي صح: "فيقول لي ،يكلمني

 امش: "يقول ليسكة كنُت أفعل ھكذا لكي أرى ماذا يقول الصوت، ف
ً مستقيم خط) الضيق(ھذا ھو الطريق . ا



ً ريق الضيق المظلم الكرب وجد األخ يوسف نھراية ذلك الط  ا
بيًع

يديه  الشاطئ اآلخر ظھر يسوع وھو يمدُّ 
لأل

وكل ذلك لكي يشجعه على العبور، . ئ اآلخر
وك

                                                          

ً مملوء ا ظيم فارتع ولم . بالتماسيح وھ فاغرةً أفواھھا تريد أن تبتلعه ا
ولكن على . أ أن يعبر النھريتجرَّ 

ُ : "خ يوسف ويقول له كان ) األخ يوسف(ولكنه "! عبر وتعالال تخف، ا
ً مرتعب دون أن  كيف أعبر ھذا النھر العظيم: "وقال للربمن التماسيح  ا

؟ فكان الرب يسوع يُطمئنه أكثر قائالً له "أغرق؟ وھل أنجو من التماسيح
ُ : أنا الذي أقول لك: "بسلطان   "!عبر وتعال، فال تخف من شيءا

ً د خوفوكلما تردَّ  ،هيالرب له يد م ليعبر يمدُّ وكان كلما تقدَّ   كلما كرر الرب ا
كادتا بطريقة غير عادية حتى وظل يمد له يديه فتطول . عليه القول نفسه

على الشاط يوسفمن  انتقترب
وعندئذ تشجع وعبر النھر . أنا الذي سأحملك بيديَّ لكي تعبر: أنه يقول له

يب لحبيبه في بال خوف إلى الشاطئ اآلخر حيث قابله يسوع وعانقه عناق حب
  !“حب يدوم إلى األبد

االستعالن المفاجىء، حيث أن ”ويُسمي أبونا الروحي ھذه الرؤى السابقة 
  .)7(“المسيح قد أتى بقصد تعليمي

  :طبيعة خاصة استعالنان آخران، ذوا 
  :ويذكرھما أبونا الروحي في حديثه مع أحد المثقفين

ً لوجه . لي مرتين في حياتي وھذا حدث. االستعالن الشخصي للمسيح وجھا
وفي كلتا المرتين كنُت على وشك أن أتخذ قرارات خطيرة، فأتى ليباركھا 
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وي

ً سكة حلوة جد وتظلم ولكنھا ظلت تضيق  ،ا
با(

إنكم لم  ،ولكن هللا أفھمني السكة بالرمز وما ھو شكلھا حتى ال أرتعب”
وال يوجد في ھذا الجيل كله أحٌد عبر . مثلما سرُت أناتسيروا ولن تسيروا 

ه ما اني الرب بحلم، ألن المرار الذي رأيتُ فھكذا عزَّ ! على ما عبرُت عليه أنا
ً كان يمكن أن يراه وال أن يحتمله أحد أبد ولوال أن هللا سندني لما كنُت أقدر . ا

ً أن أعبر ھكذا أبد وات الظلمة وال كنُت أوجد في وسطكم اليوم، ألن ق ،ا
، الشيطان وجنوده، مع أنني كنُت وحيد ً اجتمعت عليَّ في البرية ومررُت  ا

وبعد ذلك من الرئاسات الكنسية تجارب مريعة ال يحتملھا . بتجارب فظيعة
فاحتملُت كل شيء ألنني ! إنسان، ألن الذي كان يضطھدني إنما الكنيسة نفسھا

ً رّ أنا لسُت حُ  . حاضر: ، فأقولامش: يقولونإذ  ،ھكذا كما ترونفي نفسي  ا
أي أمشي على (وحتى اليوم أنا أمشي ولكن على يديَّ ورجليَّ كما ترون 

  !“)22: 73 مز( »صرُت كبھيم عندك«): أربعة

                                                          

أكيد  ن شعورٌ ين االستعالنيوقد صاحب ھذ. جعلني في راحة باطنية
  .)8(“بالسالم

ولم يُفصح أبونا الروحي بشيء ال عن ھذين االستعالنين وال عن 
  .مضمونھما ألي أحد آخر من قبل

معنى ھذه الرؤى واالستعالنات بالنسبة له ولنا، نا الروحي أبويشرح و
ً ھات، حلوة جدة، يا أبَّ إن ھذه السكَّ ”: قائالً  ً جد ا فلما كنُت في البلد أوالً كنُت  ،ا

! وعيشة عال العال ،حولي اإلخوة واألخوات واألھل: في آخر عظمة وسرور
وجدُت ال وبعد أن خرجتُ 

ولكن بعد ھذه الضيقات حدثت . )العثرات ووعورة الطريقإلضافة إلى 
آخر  ،ي في النھايةفكانت السكة تُظھر إلى أين تؤدِّ  ،أمور ال أقدر أن أذكرھا

  !“ما يشتھيه اإلنسان في حياته

 
   .المرجع السابق )8(



 التفصيلية السيرة المسكين متى أبونا -  70

إن لم يكن اإلنسان مستعد” ، ً فمن ال يحمل صليبه ال يقدر  ا
خذ نصيب وال ينتظر أن يأ ة الطريق ال يقدر أن يكون لمشقَّ 

 القديسين التالميذ أو
ل إلى هللا قبلي، أن 

مائة : ائة مرة، ھذا وعٌد إلھيأجمل من العالم ألف مرة، أو كما
والتعب والحزن، فالزميل م عزاء في الضيق والمرارة ونشفان الريق 

لك زيادة، ينتھرك ويشتمك، واألب غير سائل عنك، وأخوك يحتقرك ويشغَّ 

 أن يمشي و
ً تلميذ .للمسيح ا

وكما قلُت لكم، وما أشھد به وشھد به جميع.  القديسين
مشقة الطريق الموص. ة الطريق أعذب من العذوبةمشقَّ 

م:  قال ھو
رة

ً موترجع إلى قاليتك محطَّ    !“ا
بھجة "ر ينبوع اسمه ة الخالص يتفجَّ ومن لذَّ  ،ة الخالصھذه كلھا ھي لذَّ ”

ً ، فھو ليس مجان)12: 51 مز( »امنحني بھجة خالصك«" الخالص ، ولكن ا
  !)9(“ھذا ھو الصليب. فوع لذيذ وينبع لذةً الثمن المد

                                                           
ة أسس"عن كلمة ) 9( ا حي ل   .13/11/1985في " الروحية والرھبانية ا



إلىالوصول 
عندما ”: فيقولونتركه يح

دير وال أعرف شكله، وكنُت أعرف 
فق

ً ن ضيفأالجرس لما يعرفوا  ً عزيز ا ً حرَ من بعيد فَ  آتٍ  ا منھم ألنھم سيرون  ا
ً فضي ً جديد ا وظل الجرس يضرب . شھور ةأو ست ة، وھذا يحدث كل خمسا

ه بفرح ألنھم علموا أن واحد ً لم  ا
دموعي من عينيَّ  فلم تكفَّ . أحدسي

  : دير أنبا صموئيل
المرة األولى التي رأى فيھا ھذا الدير دثنا عن 

خرجُت من العالم لم أكن أعرف ما ھو ال
الذي أنا ذاھٌب إليه وھو دير أنبا صموئيل في برية القلمون ط اسم الدير 

ً كيلومتر 50جنوب الفيوم بحوالي  ً فركبُت الجمل وظللُت سائر. ا ، ولم أكن قد ا
ً دخلُت دير ً في حياتي وال حكى لي راھٌب شيئ ا ركبُت . عن الدير والرھبان ا

ً صباح 10الجمل بعد الظھر ووصلُت في اليوم التالي نحو الساعة  ولما . ا
ً لُت من على الجمل احترامرأيُت الدير من بعيد ترجَّ  ولما أخبروني . للدير ا

"! معلھش، أنا تعبان أريد أن أمشي: "أن السير على القدمين صعب قلُت لھم
ً ھوسرُت موجِّ    .“عينيَّ صوب الدير ا

ً أحببُت أن أعيش  متجرد” حتى معرفتي للمكان الذي  ،من كل شيء ا
ً قمطبِّ  ،سأعيش فيه قصة إبراھيم الذي خرج وھو ال يعلم إلى  دون أن أدري ا
ما معنى : "ولما اقتربُت من الدير سمعُت صوت الجرس، فسألتھم. أين يذھب

 نإنھم يضربون الجرس لك، أصلھم جماعة غالبة ويضربو: "؟ قالوا"ذلك

دة ما يقرب من ساعة وھم يتناوبون علي
بعد مدة كبيرة لم يترھب فيھا  ،ترھب
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وفعالً . "و دير جميل
ه بدون سقف، فاألسقف عبارة عن قليل فُ رَ كانت جدران الدير مھدومة، وغُ 

ة، والعقارب المسكن كون وفي حالة مسكنة أشدَّ 
وا

عندي حرارة روحانية  تأنا كان. ة
بس

 تجعلنا 
نت

ما ي ضعففھو من أ ،من القش
ھذه كانت صورة الدير، وكانت شھية . لثعابين تجري من حولك داخل الدير

  !!)1(“لنفسي للغاية

 اختبارات األخ المبتدىء يوسف

  :الدعوة، أول خطوة في الرھبنة -  1
: بداية حياته الرھبانية إذ يقولعن له  في حديثأبونا الروحي  شھدوي

لدعوالرھبانية ھي ا الحياة أول شيء في”
ً يطة جد َّ  ،ھا فرصةً في قلبي، وقد أعطيتُ  ا ت تزيد حتى خطفتني من فظل

ً العالم مع أنني كنُت مقيَّد فكُّ  ا فكسر المسيح لي كل قيودي . بقيود ال تُ
ني، كِّ فُ : فقد قلُت له! ه من كثرة صراخي وصالتيوأخرجني بعد أن أضجرتُ 

فالدعوة تأتي في شكل حرارة داخلية تظل تزداد حتى! نيكِّ ني، فُ كِّ فُ 
  .)2(“ھذه الحرارة ھي ھي الدعوة إلى المسيح. رك العالم

ً  كما قال ھو عن نفسه  الحياة منذ أول يوم دخلُت فيه الدير دخلتُ ”: أيضا
مع هللا بقوة وبساطة وعمق وھدوء، كنُت أمضي الليل كله في الصالة لمدة 

ة بلذة حب وفرح ال ثالث سنوات، أل ني كنُت ال أستطيع النوم وقلبي يدق بشّد
اق  ع(يعرفھا إالّ العشّ فكنُت أنام ). لم أختبر حب المرأة، وذلك عن وعي وتمنُّ

                                                           
   .25/8/1975في " الدعوة اإلبراھيمية"عن كلمة ) 1(
ة أسس"عن كلمة ) 2( ا حي ل   ".حية  والرھبانيةالرو ا
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خوله الدير 
اسمع يا رب، أنا : أول ما دخلت الدير قلتُ ”: قائالً ) 1948أغسطس  15يوم (

ن وكل ما أطلبه منك ھو أن 
قي تُ

فأول ما . خبرة على مستوى المسيح

                                                          

؟ يا رب، أنا منتلعازر الميت، أَيمكن أن تقيمني
: ومكثت ھكذا مدة طويلة عرفتھا باليوم والساعة والدقيقة! مني من فضلك

28  ً ً ودموعي ال تكفُّ قائالً  28لعازر مكث أربعة أيام وأنا مكثُت . يوما يوما
َقِْمني، وفي نھاية : له ً أخذُت قوةً  28 ـلايا رب، أنا لعازرك الجديد أ غير  يوما

  .“عادية أقامتني كما يقوم الميت من القبر
ومن جھتي وجدُت نفسي . »حلُّوه ودعوه يذھب«) عن لعازر(قال الرب ”

ً من العالم ومن الناس ومن كل األشياء) تُ كأو انفك( تُ لقد انحل فصرُت . تماما
 28 ـلالعازر القائم من بين األموات، ويستحيل أن أنسى ذلك، فقد كانت ھذه 

 ً نَسى، أي الحياة ھي بداية يوما   .4)(“األولى مع هللا الحياة مع هللا التي ال تُ
في الحقيقة، يا أحبائي، أنا ذقُت ھذه ال”

األصدقاء واألقارب حيث كان ، دخلُت الدير وجدُت أنني انقطعُت عن العالم
ً كنُت رجالً اجتماعييحبونني وأحبھم، وكنُت أحب أن أشتري لھم ھدايا، و  ا

مئات من الناس واألصدقاء، وكانت لي مسرات في العالم  ،بكل معنى الكلمة
فقد كنُت أحب الطبيعة والبحر في اإلسكندرية، وأحب : صحيحة وسليمة

 

 .1978في شھر طوبه سنة " التوبة والعين البسيطة"بعض الضيوف عن 

أبونا ”: اباته، نُشرت في كتابكتبھا بقلمه لباحث يقدم رسالة ماجستير في كترسالة عن  )3(
  .18صفحة ، “القمص متى المسكين

عن كلمة ل) 4(



، شيء )5(يقى أجمل من أي موسيقى سمعتھا في حياتي
ً مھول، فمع أن عيني تكون مفتوحة فكنُت ال أرى شيئ وكان وجه يسوع . ا

كل ذلك، يا . ر بداخل قلبيح يتفجَّ 
آبا
ً مالئ ل والفرقلبي وعينيَّ وأنا فرحان متھل ا

ء ويا إخوة، كان يحدث في خمس أو ست أو سبع ساعات، والدموع ال 
  !“، ھذا كان من أول يوم في رھبنتيتكفُّ 
تني من قْ رَ كيف سَ : "د على فمي عندما أفتحه ألكلمه ھووما كان يتردَّ ”

؟ "كل شھوات الدنيااق النفوس؟ كيف استطعَت أن تفطمني من العالم يا سرَّ 
وإذ . وذلك بينما كانت دموعي نازلة وأشعر بالمسيح يمأل السماء واألرض

 ِّ ة ي على سطح الدير، فلما أنزل إلى القالية أجد أنه ال توجد مسرَّ كنُت أصل

                                                           
ً، أن األخ روى األستاذ منير عبده، الذي كان زميل دراسة قديم ) 5( لألخ يوسف وكانا يسكنان معا

ً يعزف التراتيل الروحية والمزامير على الكمان، فكان يسحرنا بترانيمه الموسيقية  يوسف كان دائما
  . منذ فجر شبابه
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فأقوم النوم،  ال أجدحاول أن أنام فعندما أ. يهاالشتياق إل
وأصعد إلى السطح وأناجي المسيح بطريقة أقوى من األولى وبدموع أكثر 

 ،وراء يوم، وشھر وراء شھريعبر ھي، ويوم 
ي ش
وت

4 

في الجبال، فالطريق حياتي ) أو تآكلت(وقد انبرت . القليل مع اعتكاف شديد
فمھما كان أول ما يدخل اإلنسان في سر الحب، ! ه في الحب اإللھيرُّ سِ 

ً ضعيف ً يصير عمالق ا يسھر بدالً من ساعة عشر ساعات، كنُت أقف في ، ا

شيء ال ينتكأنه وھكذا  ،غزارةً 
بل إن ھذه العواطف كانت تنمو وتزيد في قلب ،لُّ قِ وال يَ  يء ال يكفُّ 
خطبتكم «: فأدركُت حينئذ سر كالم بولس الرسول. المسيحتأجج نحو 

د ھذه اآلية كانت تتردَّ ). 2: 11كو2( »لرجل واحد ألقدم عذراء عفيفة للمسيح
ً في ذھني كثير ، وكنُت أقرأھا وأتأمل فيھا يعيوحتى مألت قلبي و ا

م ھذ  اباستمرار، فشعرُت أن روحي مثل عذراء عفيفة فعالً، وأنا أقدِّ
فعندما أركع أمام المسيح وأصلّي . عذراء عفيفة للمسيح كل يوم :حساساإل

إحساس  ،يكون إحساسي بداخلي أنني عذراء عفيفة متقدمة للمسيح للخطوبة
لم يفارقني قط حتى ھذه اللحظة، ألن ھذه اآلية وراءھا سر، وھذا السر في 

  !“الحقيقة مأل قلبي

  :الحب اإللھي لما مأل قلبياختبار  - 
مة، بشفاعة العذراء، للمسيح لخطوبة أبدية، فالنفس ا” لبشرية عذراء مقدَّ

فالحب اإللھي لما مأل قلبي، أي . وھذا ھو أحد أسرار الطريق. لزواج أبدي
؛ ابتدأ الطريق الحياة لعريس حبي للمسيح مثل حب فتاة، صدقوني إنه حبٌّ 

ً أمامي يتعمق جد ً ويرتفع جد ا ً ويسمو جد ا ، كما ترونن .ا ي، جسمي والعبد 
ً قليل وأعصابي رھيفة جد أن أعصابي من فوالذ وعظمي ظنون الرھبان ي. ا

أعصابي رھيفة لدرجة أنني لما أتكلم ساعة كاملة أرقد، ولما ولكن ! من حديد
ً أسمع  آكل جسمي ضعيف، فقد عشُت معظم أيامي . ساعة كاملة أدوخحديثا



، وصرُت أسھر من أول الليل إلى الصباح  انت كعباي تصرخ عليَّ
  .“وأضرب مطانيات

5

وھي مثل . ه ال يمكنك أن تتصورھاتُ حَ رْ ، يا أحبائي، فَ 
فر

  :فرح الموت عن العالم -  
  :، إذ يقولھكذا خروجه من العالملحظة تبر األخ المبتدئ يوسف ذلك اخ
ً من العالم(ركبُت القطار وأنا ماشي ” والدموع لم تفارقني من ) خارجا

دُّ  َح إنه فرح ! ولم أعرف حينئذ ھذا الفرح، فرح بدموع. الفرح الذي ال يُ
ً وال! يسوع الذي عالمته الدموع  يبكي ال يمكن ألحد أن يفرح بالمسيح جدا

وإن كان الفرح الذي في . فالفرح المفرط بالمسيح يسكب الدموع! من الفرح
ً؛ لكن فرح المسيح المصحوب بدموع  ً يجعلك تبكي أيضا العالم إذا كان شديدا

 ً ً انفعاليا رت الدموع من عينيَّ عرفُت أن ھذا ھو . ھادئة ليس فرحا عندما تفجَّ
معنى الموت عن العالم دون أن وأثناء بكائي جزُت . فرح الموت عن العالم
وبعد ذلك كنُت أقابل الناس مثل واحد قام من بين . أدري في تلك الساعات

  !“األموات
جاءني فرح الموت عن العالم مرةً أخرى عندما رأيُت الدير من بعيد، ... ”

في (فقد خفق قلبي من الفرح وكأن ھذه ھي المدينة المنيرة التي رآھا السائح 
لم أفرح في حياتي الرھبانية كلھا مثل "). سياحة المسيحي"مه قديم اسكتاب 

فرح ذلك اليوم، وقد الزمني مدة طويلة حيث كنُت أعيش فرح الموت عن 
ال يوجد بشر، ال يوجد لي أھل وأخوات وإخوة، ال ! ال يوجد عالم: العالم

ني، إنك سرقتني من العالم: "يوجد لي أصدقاء، فقلُت للرب َت ْق "! لقد َسَر
الموت عن العالمف

 ً : 6غل ( »ُصلب العالم لي وأنا للعالم«: حة ملكوت السموات تماما
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ففي أيامي التي . 
ق

اني حتى وطيَّ . كاء ب المسيح خاطري وعزَّ
  .)7(“كفَّت دموعي

في مصر القديمة ) القمص مينا المتوحد( أب اعترافي 

ً عن كل معونة كان المسيح ھو  ُمعيني، فعلَّمني وقادني بنفسه ضيتھا بعيدا
. في الطريق وأرشدني، وتكلم معي بنفسه، وحدثني عن حياتي ومستقبلي

  .“فطمأنني على خالصي وآزرني في ضيقاتي
ً في ” ً وعشت مبتدئا ً غلبانا ألنكم ال تنسون، يا أحبائي، أنني كنُت راھبا
ً بجانبي، فالقافلة التي جاءت بي. جبل إلى الدير  ولما ترھبت لم أجد أحدا

فطمأنني المسيح على خالصي، وبكيُت ! رجعت ومكثُت وحدي، تصوروا ذلك
ً كامالً،  ً بالتحديد، وأنا أسكب  28أمامه بدموع التوبة الصادقة شھرا يوما

اني كما تھدھد األم طفلھا  ً أمامه باعتراف عن خطاياي، فعزَّ نفسي سكيبا
سلِّيه حتى يكفَّ عن الب يه وتُ وتعزِّ

وكنُت قد تركُت”

                                                           
ة أسس"عن عظة  )6( ا حي ل   ".الروحية والرھبانية ا
  ". الدعوة اإلبراھيمية"عن عظة ) 7(



 .
فك

ي

ت وال 
 ِّ فالضعيف صار ! نار متقدةشعلة . يت وأنا واقف على رجليَّ كأني صل

  !“لھي يتأجج في قلبي الليل والنھار

وأصبح اإلنجيل . أعطيته حياتي فأعطاني حياته 
يسة بكل طقوسھا وصلواتھا والھوتھا وأخبارھا 

  .“ي

ان جھادي مع المسيح وتوسلي إلى هللا أن يأخذ بيدي ويرشدني، وفعالً كان 
ً ينني جديرشدني ويع ، ألنه رأى أنه ليس لي زميل وال أب في البرية ا

تضرب : وكان أب اعترافي قد قال لي! يعزيني، فكان ھو لي الزميل واألب
مطانية في الليلة، وحتى اليوم ال أستطيع أن أعطيھا ألي راھب، ألنني  350

ُ مطانية وأنا ساھر  600أشعر أنھم ال يقدرون عليھا، وقد وصلت إلى   حسبِّ وأ
 ُ ة ثم الكيھكية كل ليلة على مدار السنة، وكنت أ ح بالعربي، سبِّ بالتسبحة السنو

 ُ ُ  ،وعندما أتعب .ح طول الليلسبِّ وأ ُ سبِّ أجلس وأظل أ ِّ ح وأ ل للعذراء وأفرح، ھل
ً ولما أستريح أقوم أيض وال كأني تعب. وأضرب مطانيات حتى الفجر ا

ً عمالق ، وكان الحب اإلا
ً راھب ھا أنتم ترون” مثلي غلبان، ولكن من أول شھر في الرھبنة ابتدأت  ا

فقد . روحية ليس من فراغ يا أبھات، اسمعوني، ليس من فراغتأمالت أكتب 
األبد بحيث ال يدخل فيھا  أحببُت المسيح من كل قلبي ونذرُت له حياتي إلى

ففي ھذا . عبادة المسيح ثم إنه لم يكن لي ھدف إالَّ . العالم بشيء قط وال بقشة
الطريق ليس لي ھدف غير الطريق الرھباني الذي ربطُت به نفسي إلى األبد، 

لي مئات األضعاف، وكحسب وعده  بالمسيح يردُّ  افإذ ،وأخلصُت للمسيح
ً أعطيته شيئ فأعطاني مائة، ا

مصدر عزاء، وصارت الكن
يھا داخل قلبي وفي دموقديس

  :التعلُّم مع العمل
” ِّ َّ لم يعل َّ متُ مني أحد اللغة القبطية بل تعل ً فت فيھا كتابھا بنفسي، وأل في  ا

ُ ولكنني ل، األجرومية القبطية ھا وكل العلوم الكنسية درستُ . أن أطبعه دْ رِ م أ
ً أخلصُت للمسيح وجلسُت تحت رجليه متأدب. في دميتغلغلت بدون مدرس و  ا
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: بانة وحدي
ي يأت ويوم األحد كان الرقم يزيد، فكان

شماس، وبعد الكنيسة أعمل في كدم 
ال

ً رغ أبد   !“ا

فانتبھت  ،كنُت أشعر بفرح وملء داخلي، ولم أشعر بفراغ أو جوع أو حرمان
الطريق ھو الحب  رُّ 

أعجنھم وأختمھم وأخبزھم وحدي، 
ليساعدوني، وبعد الخبيز أخ البعض

قدم القھوة للضيوف، وبعد ذلك أطبخ، وعند الساعة الثالثة مضيفة أل
ولما أستيقظ أتمم الصلوات كلھا من أول  ،والنصف بعد الظھر أذھب ألنام

ً باكر، ھذا ھو الضعيف الذي أمامكم، ألن نار   .“كانت تتقد في جسمي ا

  :التسبحة مع العمل
ً ومع كل ذلك لم أكن أشعر بالتعب إطالق” اليوم تكون  ، وركبتاي في آخرا

ُ  سائبة وأمشي أجرُّ  ُ سبِّ فيھا وأنا أ ◌ِ ح، وعند الفجر كنُت أ حين سبِّ ح مع المُ سبِّ
ً أيض ُ  ،ا ُ وأظل أ ً ح وأنا خارج من الكنيسة، وأظل سكرانسبِّ ھلل وأ ھكذا  ا

ففي . ثم أستريح قليالً وأقوم للعمل مرة أخرى ،بالتسبحة حتى آخر ربع
له، ره وحوَّ ا دخل في قلب إنسان غيَّ إن الحب اإللھي إذالحقيقة، يا إخوة، 

وسر  ،وسر وحدتكم ،وسر الغلبة ،وسر النصرة لكم ،وھذا ھو سر الطريق
العزاء الذي ال يف

  :اختبار الحب اإللھي -  7
ثم أقول . في حياتك إلى شيءالحب اإللھي إذا انسكب في قلبك لن تحتاج ”

أنني مقطوع من الدنيا كلھا  إنني لما وجدتُ . إن األمر ال يحتاج إلى جھد
 َّ صني من كل شيء؛ وكنُت أنظر إلى المسيح وشعرُت أنه ھو الذي جذبني وخل

ً إلى أن المسيح مألني، وعالقة الحب لم تخمد إطالق فس. ا



 من وجوده في حياته 
و

يف كتاب أو عظة أو أي خدمة ھو توسلي 
ال

وكان لي شعوٌر آخر، ھو . زول أو الصعود، صرُت أشعر بأن وزني أخفـالن
ً ولسُت صعلوك) س أي أميرنْ برِ (ابن ملك  أنني كنُت أوالً أشعر بحرمان . ا

ھذا االختبار . يا سعد اإلنسان عندما يتحقق باالختبار وجود هللا معه. عمله
ً ھو رأس مال المسيحي عموم وقد كان سبب . ىالمزكَّ ورأس مال الراھب  ا

كل ما كان لنا فيه نصيب من تأل
أوغسطينوس الذي القديس وكان يرافقني كالم . شديد أن أشعر بوجود هللا

ً بحثُت عنك خارج: "اختبره بقوله ً عني فلم أجدك، ثم وجدتك ھناك عميق ا في  ا
ثم  ،هللا في السماء وأنا على األرضفي البداية كنُت أتصور أن . "داخلي

ً بالصوم، حيث ُصمُت كثير حاولُت تكوين صلة معه ولعدة سنوات كنُت آكل  ا
مطانية،  600مرة واحدة في المساء، ثم أسجد طوال الليل حتى وصلت إلى 

ومنذ ذلك الوقت ، ه داخليوفجأةً وجدتُ . وذلك لكي أذوق فقط وجود هللا
  .“شعرُت بسالم

في دير أنبا صموئيل صعبة للغاية والمعيشة بضيق الضيق،  ةالحيا كانت”
ولكن بعد أن أحسسُت بوجود هللا في حياتي . وكان طلوع السلم فيه عذاب

ً رُت خفيفالصعبة، وص الحياة صرُت أستلذ ھذه في  ال أشعر بالساللم سواء ا

                                                           
  .25/8/1977بان جدد مسجلة في لرھ" التلمذة الحقيقية"عن كلمة ) 8(
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لم تقلّ المطانيات وال الصالة ! كم كان الوضع الروحي

ود 
هللا

ا وأسئلة عديدة، أسئلة مستعصية وليس 
وجود  ملھا حل، وكانت تتحول إلى بكاء ومن البكاء إلى نوع من الحزن لعد

هللا يستجيب، ثم حدث مرةً ومرات 
، فال ترب إليَّ ُ  أنن صلِّي فأجد أحتمل وأقوم وأ

                                                          

صارت المطانيات فقد . وال السھر، ولكنھا تحولت كلھا إلى فرحوال اإلنجيل 
وھو أنني أھبط في سجودي ألموت مع المسيح : لھا إحساس بديع اختباري

ً عن الخطية، ثم أنھض ألقوم معه مولود ً جديد ا ً شاعر ،ا بوجود هللا فيَّ  ا
كنُت في بداية رھبنتي أمسك ”: وفي موضع آخر قال أبونا “.ووجودي في هللا

لمسيح نائم في حضني، ويأخذني أ لي أن االصليب عندما أنام وأحضنه، ويتھيَّ 
  .)9(“النعاس وأنا شاعر باالكتفاء بأن المسيح نائمٌ معي

ً أكون شيئ كنُت أطلب أالَّ ”: )10(أخرى قال رةً مو ھَمالً في طريق مُ  ا
فوجدُت أن نتيجة إحساسي بوج –خالصي أو خالص اآلخرين  - الخالص 

  !“وكل ما أكتبه ھو كل ما تسمعونه 
ً في موضع آخر أيضنا الروحي أبووقد تكلم  اإلحساس عن كيفية اختبار  ا

ھنا إلى المسيح موجود فينا ويريد أن ينبِّ ”: هللا فقالبالوجود في حضرة 
وجوده، ففي اللحظة التي تنتبه فيھا قلوبنا، بالروح وليس بالعقل، أن المسيح 

َحلُّ   كم مرةً : ةوفي مرة قلُت وكتبُت في مقال. مشاكلنا في الحال قائمٌ فينا تُ
وقفُت أمام هللا ومعي مشاكل ھذا عددھ

لعل  ،وأطلب من صالة إلى صالة. حل
ي أحسسُت أن الرب قريب وقد اق

أن كل األسئلة سقطت ولم يقف أمامي أي سؤال، ليس ألنه قد ُوجدت حلولٌ 
ُلغيت، فال أجد للسؤال مكان ً لألسئلة، بل تكون ھي نفسھا قد أ ال في حياتي  ا

 
ة أسس"عن كلمة ) 9( ا حي ل   .13/11/1985المسجلة في " الروحية والرھبانية ا
  .1979عن حديث مع بعض الرھبان في طرقات الدير في شھر يوليو ) 10(



ال يحتاج إلى 

                                                          

في الحقيقة ھذا ھو . يته في اختبار اإلحساس بوجود هللاإجابة ألنه تالشى بكل ِّ
  .“حضرة هللا واختبار وجوده فيناسر 

  :االستنارة في فھم اإلنجيلنعمة  -  9
  :يقول أبونا متى بخصوص ذلك

سنة، بدأت أسھر على لمبة جاز نمرة  30ن عندما دخلت الرھبنة، في س” †
، وكنُت أحاول التقليل من إضاءة الشريط حتى ال يُستنفذ الجاز، ألن 5

تمويني في الشھر كان فقط ملء زجاجتين من الجاز، وكنُت أريد أن أسھر 

 
  .1977مسجلة في رفاع الصوم الكبير سنة " الصوم ومحاربات العدو"عن كلمته ) 11(
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ً كثيروعب  ً و، فا ً كثير جدُت نور اإلنجيل ومجده شيئا ً جد ا  ،ا

عمري، إما أن تُطيل في : أحد أمرين يسيد

  .“تسبقني
ً وفي إحدى الجلسات قال أيض † كانت كل من كثرة تأملي في كلمة هللا، ”: ا

كلمتك « 

كلمة هللا أحلى من العسل والشھد، وھذا الطعم في فمي لم يفارقني قط مدة من 
لكي أؤكد لكم أن كلمة هللا 

ثم بدأُت أحزن في نفسي وأكتئب بعد أن شعرُت بقوة اإلنجيل . فارتعبتُ 
وسلطانه في نفسي وعلى حياتي، وبعد أن أحسسُت بقوة التغيير تسري في 

ً فبدأُت أبكي كثير. جسمي وقلبي بصورة جارفة كل يوم : لماذا؟ ألنني قلتُ  ،ا
ً آيات قليلة أخذُت منھا الكثير جد. ، اإلنجيل مليء بالذخائريا رب ، فمتى ا

أو  100إن كان بھذا المستوى فأنا محتاج إلى ! أنتھي من الكتاب بعھديه؟
ن الذھن لن يمكث معي أسنة بذھن صافي جديد، وأنت عارف، يا رب،  200
ً كثير ، فإن عبدك يطلب منك يا ا

أمامي يكون  نأحرام  هأستوعب اإلنجيل كله، ألنأو تعطيني شباب ذھن لكي 
ً فتعطيني استيعاب! ينطفئ بعد سن الثالثين ثم يبدأ الذھنسنة  12- 10 ً كثير ا  ا
ً جد يعني أستوعب في شھر ما كنُت أستوعبه في سنة أو  ،حتى تعوضني ا

ً غير ذلك سأكون حزينبسنتين، و ً جد ا باإلنجيل، وأخاف أن أريد أن أفرح  ،ا
 ُ   !“ل استيعاب ھذا اإلنجيل بجمالهكمِّ ينتھي عمري وال أ

ً طبع” † ً أنني تأملُت في اإلنجيل كله في العھدين وشبعت كثير نتعرفو ا إلى  ا
وھو الذي كان  ،وھو سبب عزائي ،وھو سبب البركة في حياتي. أقصى حد

فتح في أي أ. سندي، وھو نوري وخالصي، وكل كلمة وجدُت فيھا بھجًة لي
 موضع أجد النور أمامي، عندما أكون تعبان أفتح فأجد راحتي

:ذقُت معنى قول داود النبي ،شيء ال ينتھي ،آية تنفتح وراء آية
، إذ صارت )119 مز( »حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشھد في فمي

أقول لكم ذلك ! الزمن كأنني أكلت صفيحة عسل



ً صباح 7من  يومي وقلت ربما أھدأ السنة . مساءً  11إلى  ا

لما كنت أغيب عن ! اعة كل يومس 24 ـلايأخذ مني شبابي و

. كل منيتآالقادمة، وانتھت تلك السنة والتي بعدھا، وھكذا كان الزمن ي
. أن أتمتع بالمسيح واإلنجيل يستحيل أن العالم يغلبني، فال بدَّ : وبعدين قلت

يستحيل أن العالم 
 عملي متصالً كان ه، كما تعلمون، عملي قليالً كان الناس يقومون بثورة، ألن

ً فكيف أھرب وأنا عليَّ واجبات؟ فكنُت حزين ،بالجمھور ، ولكن كلما ازدادت ا
  .“واجباتي كلما كنُت أتيقن بضرورة الخروج من العالم

  :ي التمتع بكلمة هللاف بةبسبب الرغ االنطالق إلى الرھبنة كان
في اليوم كلھا، ساعة  24 ـلاكانت أمنيتي الوحيدة أن أعطي للمسيح ” †

                                                           
  . 20/6/1981عض الرھبان في عن كلمة في جلسة مع ب) 12(
، وحتى بلغ السابعة 1973أغسطس  31مسجلة في " كيفية قراءة اإلنجيل"عن كلمته  )13(

  .ظل يكتب ويتأمل في اإلنجيل بنفس القوة والنعمة التي بدأ بھا) آخر سنة في حياته(والثمانين 
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وبدأت أقرأ في . العالم وذھبُت إلى الدير
ً أصحاح 50إلى  30كتابي في العھدين وأتمتع، وزادت قراءاتي من  في  ا

ولكن قابلتني مشكلة أحزنتني . ل
فب

 ِّ يحترق وأنا مغمض الخطاب و ،ي عليه وعلى صاحبهوأصل
ال

طول العمر على 
ً جد ، ألنني من أول شھر بدأت أخسُّ الھامش ، وبدأت )بالديرمن قلة الغذاء ( ا

يا رب العمر غير مضمون، ولكنني أتوسل إليك : فقلتُ  ،رعةأتعب وأنھج بس
يوم وكذلك أن

ً قُت شيئاليوم، فحقَّ  يمن فرحتي باإلنج ا
ً ه جيدإذ أنني لما ابتدأت بسفر التكوين ووعيتُ : كيت ، وكنُت أخطط باألحمر ا

وجدُت أن الذي  ،حياتي فيتحت اآليات المھمة، حتى بدأت اآليات تدخل 
ً لته كان قليالً جدحصَّ   ةً ثم أمسكت بسفر التكوين مرة ثانية وأحضرت كراس! ا
ً وقلم رھما في الدير، ألن السكة كانت مقطوعة وقطعتھا أنا لم يوجد غي ا
، على أحد وال صلة لي بإنسان قط ، فال أحد يبعث لي خطابات وال أردُّ بيديَّ 

ً ضية أو عزوففقطعت كل الصالت لكي أتمتع بالرب، وليس كحالة مرَ  عن  ا
 َ  عْ دَ الدنيا أو كراھية للناس، ال، فكما ترونني أنني أحب الناس، ولكنني لم أ

ً شيئ ً يعوقني إطالق ا عن حبي الكامل للمسيح، وعن استيعابي للكتاب  ا
  .“المقدس

كانت تأتي إليَّ خطابات، فأشعل الشمعة وأقلب الخطاب حتى ال أرى اسم ” †
صاحبه، وأحرقه 

  !عينين
ً جد في البداية، كما قلُت لكم، وجدُت صعوبًة كبيرةً و † المقدس ، ألن الكتاب ا

ً كبير جد يا رب أنني  لنفرضو ،، العھد القديم شيء مھول وھكذا العھد الجديدا
ً أعيش كثيرس وكان عمري  1948فكم سيكون عمري؟ أنا دخلت الدير سنة  ا

 ،سنة، ولكنني أحتاج إلى عمر متوشالح لكي أتمتع بكل آية في العھدين 30
ً فقد انفتح قلبي لإلنجيل جد صارت كل كلمة ترن فيَّ وكل آية لھا حالوتھا و ا

من  ولما طلبتُ ! وربما تشعرون عندما أتكلم بمقدار شغفي بالكلمة. ورونقھا
الرب إما أن يُطيل عمري أو يفتح بصيرتي، فقد كنت 

وإذ بالرب يتحنن ويعطيني العمر حتى ال ،ني بصيرةي تعط



  .)14(“كليھما انفتاح البصيرة

  :اإلنجيل وقرابتي ألھل بيت هللاختبار 
في بداية رھبنتي عندما انفتح لي اإلنجيل قليالً قليالً، يا فرحتي عندما ” 

أن المسيح يكلمني من خالل اآلية ويشاور لي على عيوبي وخطاياي  وجدتُ 
، فبدأت حياتي  هٌ وجَّ وضعفي، فكنُت أشعر أثناء قراءتي أن الكالم مُ  إليَّ

ح نفسيتتقوَّ  وانتبه  ،فوجدُت أنھا فرصة. م، وكل غلطة كانت تظھر لي أصحِّ
ا وتيقظت روحي إلى أن حياتي وخالصي وإصالح حياتي وتقويتھ ،ذھني

ُ . وتجديدھا ھو من خالل اإلنجيل ِّ فصرُت أ ً ي كثيرصل قبل أن أقرأ اإلنجيل  ا
ً الذي ُكتب لي وظل مكتوبيا رب ھذا ھو اإلنجيل : وأقول له  ،عِض◌ِ ولم يَ  ا

ً إنني أشكرك جد. ه من وراء الزمن ووصل إليَّ حتى وجدتُ  ني نعلى أ ا
ً حصلُت عليه وھو مطبوع أيض عقَل أن لقد ُكتبت ألجلي كل األسفار. ا ، فھل يُ

أن أقرأ الكتاب كله ألنه  بدَّ ر لم أقرأه؟ مستحيل يا رب، فال فْ أموت ويبقى سِ 
مك

                                                          

  .“توب لي
 ر أن يكونتصوَّ . عندما أقرأ عن إبراھيم وسيرته أقول إن ھذا ھو أبيو” 

ً إنسان تائھ ھذا ھو أبوك وھذا ھو عمك وھذا : عن أسرته ثم وجدھا وقيل له ا
يا ما . لقد وجدُت أسرتي ھذه التي بدأت من أول آدم! فرحتي يا. كھو جدُّ 

فبدأت ھذه الصلة تصير واقعية وأشعر ! ده أبويا! بكيت على آدم لما أخطأ
بذلك؟ إنك لم تأت به من تحت  أتؤمنون! مفعالً به ألن دمي ھذا من آد
فبدأت  ،والنفَس منه، فأنا حفيد آدم الحياة األرض، فھذا الدم واللحم، ھذه

 ،عليه من خالل قصته المكتوبة وأخاطبه وأرثي لضعفه وسقوطه فأتعرَّ 
  !“ل سقطته ألنھا سقطتي أنا، ليس في ذلك شكوأتقبَّ 
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ف على وأتعرَّ  ،رفْ ر إلى سِ 
أھ

 سفر التكوين 
ولو  ،صلةوكل أب وكل قديس لي معه ! جميع األسفارفي و ،وسفر الخروج

بة ه وال أقول إنھا قرال فأمشي وراءه أتحسس قرابتي 
ش

ً وبعد ذلك فرحُت بميراثي الثمين جد. لي موضع ، فالكلمة "الكلمة"الذي ھو  ا
ل ميراث غني، ميراث ً كلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراث«: حياةا  ا

ً فلستم إذ« :ل بيت هللا الذين ھم أھلي ُزالً بل رعيٌة مع  ا بعد غرباء ونُ
فإن كنتم أعضاء األسرة وأھل بيت ). 19:2 أف( »ل بيت هللالقديسين وأھ

إبراھيم الذي ھو «: هللا فماذا يكون إبراھيم بالنسبة لكم؟ إنه أبونا ولو لم يَرنا
من أين عرفُت كل ذلك؟ لم أكن أعرف إالّ قليالً، . )16:4 رو( »أٌب لجميعنا

ه يزيد من لإلنجيل، فما أقرأ يكن عندي وقت، إنما كان عندي حبٌّ  ولم
ً عرفُت أنني لسُت غريب ،اشتياقي، فلما دخلت إلى العمق وبدأت أقرأ بل  ا

ً إذ: فقلتُ ! عضو في بيت هللا يا . ف على عائلتيأن أتعرَّ  أنا لي حقوق والبدَّ  ا
في كل حادثة من أحداث اإلنجيل، وكنُت  يسالم يا أحبائي، قضيُت ليال

يم، وفي عبودية يعقوب أتحسس موضعي فيھا كما في مراحل حياة إبراھ
، وال أستطيع كأجيرمعه أعمل قوني صدِّ وعمله كأجير سنة وراء سنة، وأنا 

ر لكم  مقدار كوننا مدعوين أن نسير  –ر لكم المسيح إالّ إذا صوَّ  - أن أصوِّ
  !“مسيرة الكتاب المقدس كله ونستمتع بھا

ً ف على الكتاب المقدس كله موقفأتعرَّ أن  ابتدأتُ ”  ً موقف ا ة آية، فوجدُت وآي ا
ً قوني أنني وجدُت أن لي مكانأنه كله مكتوٌب ألجلي، وصدِّ  في ا

سيور حذائه، لُّ أححتى 
ولكن بالحق، فقد . ذاء أي واحد منھمسيور ح لَّ ديدة ألنني لسُت أھالً أن أح

قوبل شعوري بكل ترحاب من كل قديس ومن كل سفر، فوجدُت أن لي مكانة 
في اإلنجيل وفي العھد القديم الذي كنُت أشعر قبل ذلك أنني تائه فيه وليس 



ً  عھد  ا

ً ية ورجاء قوي لدرجة أنني أنا شخصي بعد  ا
أن

                                                          

ً صريح على ھذا اإليمان . ن ھكذا يكون إلى دھر الدھورمن هللا أنه كما كا ا
دخلنا في صفاء روحي شديد للغا

يأتون بعد سبع سنوات ) يونأوالده الروح( بدأت وحدي بدأ اآلباء 
. وقد اعتقدُت أنني بدأُت أعيش في ملكوت هللا في الحال. ما أخذته ويأخذون

ً شيئفالملكوت ليس  ً مستقبلي ا ُ ( ا ً خرويأو أ كما يعتقد الكثيرون؛ إنما ھو حقيقة ) ا
الحاضرة يمكن أن  الحياة واقعة معاشة رأيتھا بعينيَّ وتحققُت منھا، إذ أن

لقد انفتح كل . يُستعلَن فيھا كل أسرار هللا وصدق مواعيده بالنسبة للملكوت
  .)16(“ھو سر اإلنجيلكان شيء أمامي، وأول ما انفتح 

  :انفتاح اإلنجيلسر 
ويلخص أبونا سر انفتاح اإلنجيل أمامه كراھب مبتدئ في ترك كل شيء 

استھوتني كلمة هللا فبعُت كل شيء بال ثمن، ”: وعدم نعي ھم أي شيء، فيقول
عليَّ كلمة هللا؟ ھل تغلق الكلمة بابھا  بعُت العالم من أجل الكلمة، فھل تعزُّ 

 
وقد  .1974يوب سنة أالمسجلة في أربعاء " تأثير اإلنجيل في حياته الرھبانية"عن كلمته ) 15(

ً باستفاضة في المذكرات الشخصية  ، ونشرت في مجلة مرقس )السيرة الذاتية(ذكر ھذه الخبرة أيضا
  .5- 3، صفحة 2006عدد أكتوبر 
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َمْن يبيع ويصير 
را

انفتاح اإلنجيل له فھو غيرته على الكلمة وشغفه 
ال

الم، أي أن الغيرة كانت تأكلني بالنسبة 

                                                          

ً ھب ً ينكشف له اإلنجيل، فھذا ما ال أعنيه، ولكن ممكن يكون واحد غني جد ا  ا
ً ساوي عنده شيئوأمواله ال ت عنده أثمن من العالم  الحياة ، وتصير كلمةا
عالقتھم بالكتاب ) ِغَنى مادي ين ذويعلماني(أعرف كثيرين . وخيراته كلھا

ً المقدس قوية جد   .)17(“، والبعض منھم مدة زمانھم في اإليمان قصيرةا
أما السر الثاني في  

  :18)(، إذ يقولبھا عظيم
علَن له المسيح” سَت أنا ! بقدر ما يتقدم العالم في معرفة المسيح بقدر ما يُ

ـ. دياختبرتھا في حياتي على المستوى الفر ُمِّ ً يإنني إنسان أكاد أن أكون أ ، ا
 َّ حيات م الدين في مدرسة ولم أدرك الدين على يد إنسان وال حتى الروفلم أتعل

ُم لألسف بدأتُ . على يد أب ً يّ أ أو كإنسان يزحف على بطنه، كنُت أطلب  ا
وال أعرف . المعرفة بدموع من هللا، ومن اآلباء وما كتبوه بدقة وسھر الليالي

ال توجد فيكم ھذه الروح؟ إنني لم أطلب الغيرة من هللا، ولكن غيرة هللا لماذا 
ة، كانت فيَّ وأنا ال أعرف أنھا غير »غيرة بيتك أكلتني«: التي نسمع عنھا

ً وكانت تأكل فيَّ وال أعرف ذلك إالّ عندما وجدُت رھبان مثلي، وھم أفضل  ا
مني، ولكن ليست لھم ھذه الغيرة، فلماذا يا ربي؟ ثم إنني لم أنظر إليھم 

ً كثير ُ ا ح إلھي العجيب الذي نظر إلى سبِّ ، بل نظرُت إلى نفسي، فبدأُت أشكر وأ
شعرُت وأنا في البرية و. اتضاعي ومسكنتي وأعطاني روح غيرة على بيته

بالنسبة للكنيسة في الع مسئولكأنني 

 
  .1974المسجلة في أربعاء أيوب سنة " تأثير اإلنجيل في حياته الرھبانية"عن كلمة ) 17(

/23المسجلة في إثنين البصخة " زمان التوبة محدود: "عن عظته) 18(  .1973/ 4



 كل ،للعلمانيين وبالنسبة للخدام واإلكليروس والرھبنة وبالنسبة للشعب كله
ي دير ھ

ينفتح أمامي إذ كنُت أدرس  سي اللغات، فابتدأ اإلنجيل بعھديه
بج

                                                          

ً بينما كنُت منعزالً بعيدذا و ف(طيبين رھبان  6أو  5في الجبال وسط  ا
  .“الوضع كانت الغيرة تأكل فيَّ أكالً في ھذا . )أنبا صموئيل

طوبى لإلنسان الذي يسمع لي «: وكنُت أسھر وأسھر، وكنت أعتبر اآلية” 
ً ساھر ھذا أنھا آية حياتي، فكنُت أسھر حتى الصباح، و) 34: 8 أم( »كل يوم ا

ثم رأيُت الحقيقة التي . مع دروسي أو امتحاناتيأيام الدراسة  هأفعللم أكن ما 
 »إن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم«: ا اليومھا أنا أسجلھ

  .“)2: 15أي2(
ً وفي موضع آخر يُظھر أيض سر انفتاح اإلنجيل بسبب غيرته الروحية،  ا

وجدُت أن العقل ليس له قدرة على أن  ،في الرھبنة عندما ابتدأتُ ”: فيقول
لغات، أدرس اإلنجيل وأحببُت أن أقرأه بال يقرأ أو يستوعب، ولكني بدأتُ 

 ُ س نففبدأت أ درِّ
ي بعد نصف الليل واإلنجيل أمامي  3أو  2فلو رأيتني مثالً الساعة . ةدِّ

؛ لقلَت إن ھذا واحد وراءه 5والكتب األخرى والقواميس على لمبة جاز نمرة 
ال سنة وال اثنتين، بل حتى اليوم  وعلى ھذا المنوال! باكر في الفجرامتحان 

وربما . عن قراءاتي ودراساتي واستيعابي وحفظي ، ال أكفُّ )1975عام (
تصل دراستي في بعض األيام إلى عشر ساعات متوالية دون أن أتحرك من 

ً مكاني حيث أكتب، وأحيان له في اليوم الواحد من كتابة وتأمل يصل ما أحصِّ  ا
حتى اليوم ) 1948سنة (أن خرجت من العالم فمنذ . ساعة 18وترجمة إلى 

سنة، لم أزھق، وأقول لكم إنه لو لم ينفتح اإلنجيل  27، أي )1975سنة (
  .19)(“زھقتقد أمامي كل يوم لكنُت 

 
مسجلة " العلم واإلنجيل"عن كلمة لطلبة كلية الطب ) 19(  .1975سنة 
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  :ْشرك اآلخرين فيما أخذه من هللا لنفسه

ب   كلمته خير مؤدِّ

أجمع كل ليلة إخوتي الرھبان ألحدثھم عن المسيح بكلمة 
هللا

                                                          

أسرار الكلمة تزداد، كلما أ
  :لرھبانيةعن ھذا االختبار الروحي الذي تعلَّمه في بدء حياته ا يقول

ً كل يوم، وكانت”  ً على كلمة هللا ساھرا كنُت متتلمذا
ً في طريق الخالص، وكنُت  متني كثيرا ب لي، فقد علمتني الكثير وحكَّ ومھذِّ
آخذ الكثير من أسرار الكلمة وأحتفظ به لنفسي، ولكن فجأةً ابتدأ األخذ يقلُّ 

لِّي ألعرف السبب، فألھمني الرب فأخذُت أُص. واالنفتاح على الكلمة يضعف
ً، وأن كل ما آخذه ھو لآلخرين فللحال . أنني إذا أخذُت لنفسي فلن آخذ شيئا

ً على نفسي أن كل ما . أدركُت خطأ تقديري لألخذ وسبب توقفه فأخذُت عھدا
وقد كان ھذا االختبار ھو . “الرب ال أحتفظ به لنفسي قط إياهيعطيني 

مجموعة من خدام مدارس األحد بكنيسة األنبا  موضوع حديث لقدس أبينا مع
حينما كان في دير السريان المرة  1952أنطونيوس وكنيسة البطرسية عام 

  .األولى
وبالفعل أخذُت ” 

ً بسطاء، ولكن بساطتھم كانت مقترنة .  وعن الخالص وكانوا كلھم شيوخا
ثھم من إنجيل يوحنا الذي . شديد لإلنجيل وكلمة هللابتوقير  ففي مرة كنُت أحدِّ

 ً ج عنھم. أُحبه كثيرا فعرجُت بكالمي إلى ، ولما طال الحديث، أردُت أن أفرِّ
د نشاطھم لسماع المزيد من كلمة هللا ً مني أنني بذلك أجدِّ . شيء من المرح ظنا

ي يتاجر بالدھب ال يلعب الل: "وإذ بأحد الشيوخ يقول لي بصوت عال أرعبني
ففھمُت في الحال قصده، ألنه إن كانت كلمة هللا كالذھب "! في التراب

ومن يومھا كنُت . المصفَّى فال ينبغي أن نخلطھا بتراب كالم ھذا العالم الفاني
ً في كالمي مع أولئك الشيوخ، إذ أدركُت مدى توقيرھم الشديد  أحترس كثيرا

  .)20(“ن بساطتھم الطبيعيةلكلمة هللا وتقواھم بالرغم م

 
  .20/6/1981عن حديث له مع بعض الرھبان يوم ) 20(



ن، لماذا يا غبي، يا قليل اإليما: "أجده وھو يقول لي
وإن تركتموه ،  طلبتموه يوجد لكم

ً ملوث  ،سي من الداخلفي نف ا

                                                          

أجد أنه ابتعد  ،، كنُت كلما بعدُت عن المسيحفي حياتي على ھذا المستوى” 
رغم أنني  ،أجد أنه قد غاب عني ،ي وسھريوكلما قللُت من سعي. عني
البار ال يبرره يوم أن يترك  بُت منه عدة سنوات، فال يھم، ألن برَّ تقرَّ 

تعطي المسيح في  المسيح، فجھادك السنين الطويلة ال يشفع فيك إن كنتَ 
ى من المسيح وُذقُت الحب اإللھي ربَ بُت القُ فبعد أن جرَّ . لوجهالنھاية القفا ال ا

ثم وجدُت . ى درجات اشتعاله ثم تكاسلُت؛ بحثُت عن المسيح فلم أجدهفي أعل
ثم . والعدو فاتح فمه يريد أن يبتلعني ،أن الظلمة بدأت تغشاني وتقترب مني

عندما أصرخ إليه 
؟ ھكذا يا أحبائي، إن"ابتعدَت؟ لماذا شككت

)21(   .“يترككم
ً سببكما ذكر قداسته   ضعف عالقتنا الشخصية وھو  آخر النغالق اإلنجيل، ا

قنا في اإلنجيل ال يزداد بمقدار علمنا أو ”: ، فيقولوالقلبية بالرب إن تعمُّ
فإن ُوجد علم أو معرفة، فإنني أقرع عليھا . ذكائنا، بل بمقدار عالقتنا بالرب

فال العلم في حد ذاته أو المعرفة . بي أكثر لتلك العالقةقلفي لكي يوجد مجال 
أو الفحص أو البحث أو التأمل الكثير يتأتّى منه شيء، بل عالقتنا الشخصية 
ستعلَن  والقلبية بالرب، أو بمعنى آخر، فإنه بطھارة ونقاوة قلوبنا وأفكارنا يُ

الروح الذي في كلمة هللا، فما من مرة كنُت فيھا 
ً وأدركُت فيھا شيئ ً من أعمال الروح إطالق ا ما من مرة كنُت أشعر فيھا أنني . ا

ً ؤلسُت كف ً للروح وآخذ شيئ ا ً بمجرد فقط أن أغضب أو أ .ا وأكون نتھر أحدا
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وال يمكن أن يأتي إليَّ إحساس . الحد وأضع نقطة
بال

فھم كالمي .  بذھني أخاف أن يُ
ً على أنني صرُت عالم م وال شيء، أو أنني في الكتاب المقدس، ال أنا عال ا

ن ُمتعتي بالكلمة ھي في كونھا صارت 
ين يدخل ا سيٌف ذو حدَّ 

و

                                                          

ً ثنين إطالقاروح بعد يوم أو  فبمجرد أن يتعكر الفكر، وبمجرد أن أشعر . ا
في تأملي وكتابتي، أو أقول بزھو إنني أعرف ھذا األمر ) كويس(أنني جيد 

ً جيد وأستطيع أن أعمله أو أقوله، أقول لنفسي قف عند ھذا الحد، فأقف في  ا
  .)22(“الحال

  :حياته الروحية بناءتأثير اإلنجيل في 
  :أبونا الروحي يقولي ھذا فو

ً قد تمتعُت بكلمة اإلنجيل جدل”  ، ولكن ليسا

ً صرُت مفسر ولك. ، ال مفسر وال شيءا
ً لي أب ً ومرشد ا ً ومعلِّم ا ً وطبيب ا نعم إنھ! يقطع بمشرط ا

ة ي إلى الھالك، فالكلمة حيَّ يقطع السرطانات أي النموات الكاذبة التي تؤدِّ 
  .“ينيف ذي حدَّ الة وأمضى من كل سوفعَّ 
مصباح لرجليَّ «: ھذا ھو في الواقع عمل الكلمة في حياة المسيحي” 

ً ما وجدُت في الطريق كله معين). 119 مز( »كالمك ونور لسبيلي ً ومرشد ا  ا

 
  .1973عن العظة الثانية على سفر المزامير مسجلة في سنة ) 22(



ً ، أي إن لم تستطع أن تجعل الكلمة ديانسوف تدينھا لك  ا
ً ستكون أنت ديان ة بركة بل ستأخذ  ا لھا، ولن يمكنك أن تأخذ من ورائھا أيّ

ً  تكبر بھا نفسي أما إذا . ا

 له من ھذا الخطاب 
الروحي ھذا المبدأ في  شرح قدس أبينا 

تأ

ولكنه 
اس

منھا معرفًة لكي تظھر بھا وتتاجر بھا وتعلِّم بھا لكي
ً ھا ھي معلِّمك وطبيبك فسترى نفسك سائرمَت الكلمة وجعلتكرَّ  وراءھا وأنت  ا

  .23)(“في أمان
عن الكتاب  1959نذكر أن قداسته ألقى كلمة لخدام اإلسكندرية سنة  

عندما تقرأ ”: المقدس استغرقت نحو أربع ساعات، وكان ضمن ما قاله فيھا
ك الكتاب ال تضعه تحت مستواك، بل ضعه فوق مستواك باعتبار أنه معلِّم ل

ً وأنت التلميذ الذي ال يفھم شيئ ذلك ألن الذي يضعه تحت مستواه بكبريائه . “ا
ً وال ينتفع شيئ سينتقد معانيه ً إذ يصير ديان ا أما الذي يضعه فوق  !للكلمة ا

ً مستواه فيكون تلميذ ً متواضع ا َّ  ا م كل شيء نافعيتعل
ً المرسل له خصيص وقد .من هللا ا

  .“كيف تقرأ الكتاب المقدس”: كتاب

  :ثير اإلنجيل في عالقته باآلخرين
  :كما يقول عن تأثير اإلنجيل في عالقته باآلخرين

استطعُت أن أشعر بالحياة باإلنجيل بعھديه أنھا حياة واقعية وليست قصة، ” 
ً لكتاب أياملقد عشُت مع شخصيات ا. وھذه ھي حياة اإلنسان الذي ھو أنا  ا

ً وشھور ً وسنين ا ، ليقرأھا فحسب ، وتحققُت أنه ليس ھو قصة لإلنسانا
كل . تعالن هللا في معامالته مع اإلنسان، استعالن شخصية هللا وصفات هللا

                                                           
تأثير اإلنجيل في "عن كلمة ) 23(  .1974في أربعاء أيوب سنة " حياته الرھبانية
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، فھو الحياة تأثير كلمة اإلنجيل في حياته ليشمل جميع مجاالت
يق

يُ

خرين   :مع
  :ول

رة أعمل فيھا 
الظالم على في مرة قمُت في . لي أضعافع
ض

وأنجزُت أعماالً  ،يشقىوشقيُت مع الذي  ،قد عايشُت اإلنسان في معاناتهل 

                                                          

 باعتراف مسيحي أقول إن قراءتي لإلنجيل أنارت بصيرتي في أمور”: ول
أو الزراعة أو الطب أو األدب أو  فما من عمل أطرقه مثل المباني. كثيرة
سھلًة وقد أنارھا لي الرب فصارت إالّ وأجد ھذه كلھا أمامي  ،الفلسفة

لعلم والفن الروحية تنضح على ا الحياة نإففي الواقع . ومكشوفًة للغاية
خلص لإلنجيل. األخرى الحياة ونواحي يرتد له  ،صدقوني أن كل إنسان 

ذاكرته وإرادته ومشيئته، أقول لكم ذلك في مھنته ووظيفته وصحته و
ً بصراحة إنه يتجدد ويصير إنسان ً جديد ا   .25)(“ا

وفي عمل الرحمة  اآل
منذ بداية رھبنته إذ يقكان وذلك 

، فما من م»ليس رحمة في الدينونة لمن لم يعمل رحمة”« 
ويرتد  مل رحمة مع إنسان إالَّ 

وھم وا في الشتاء يت األوالد العمال الذين تعرَّ وء شمعة صغيرة وغطَّ 
فكان لھذا العمل تأثير ھائل في كل . في دير أنبا صموئيلنائمون في الكنيسة 

  .“ھذا العمل البسيط قليلون ھم الذين يستطيعون أن يقوموا به. نفس

 
/20عن حديثه مع وفد كنيسة السويد مسجل في ) 24(  . 3/1980

  .حديث لبعض الرھبان من) 25(



له في المدن 
وا

بجانبھا  الحياة
اإل

0

م يكن  أعترف بكل  كنتُ ف. أب اعتراف في الدير أل

                                                          

عشُت فيھا ودخلَت . ميذه وأعمالھملقرى والمجامع مع معجزاته وتال
كل ھذه إلى  أحشائي، ھذه كلھا مع المشاركة الوجدانية لإلنسانية، وترجمتُ 

  .“كتابة
الجانب : ولكنھا ثمرة ھذين الشقين اً،كتاباتي ليست موھبة وال جبروت”

مثلھا بل يمكن لكل واحد منكم أن يكتب . اإلنساني والجانب الروحي لإلنجيل
. في باطنه بشرط أن يلتقط الحركة اإلنسانية والروحيةولكن  ،وأحسن منھا

. ھا تكشف عن جانب وجداني في اإلنسان الذي أنا عايشتهوالقصص التي كتبتُ 
استشھاد ”قصة ھا وكتبتھا، مثل وكذلك قصص اإلنجيل التي عايشتُ 

شية مع روح سفر األعمال كتكملة اتجدھا متم ،“الرسولين بطرس وبولس
 ق على واقععاش والمطبَّ ھو اإلنجيل المُ  ھذا. عادية له

  .)26(“نساني والروحي

  :الصالة في حياتهاختبار  -  1
[  .)27(]أعتقد أن الموھبة الحقيقية للراھب ھي الصالة الدائمة

  :أبونا الروحي عن ذلك يقول
ُ في بداية رھبنتي عشت كإنسان غريب، أشعر أن عليَّ واجبات ولكن ليس ” 

ُ . حقوق أطالب بھالي   ى هللا وأعترف له بهسرع إلوأي خطأ مني كنُت أ
نه ل بصوت مسموع وببكاء

 
  . 9/7/1979عن حديث مع بعض الرھبان في ) 26(
  .26/4/1973عن كلمة لرھبان جدد في ) 27(
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خ

ب وحدي، فكان هللا خير أ، فبقيت في الدير
وم

والموت الكامل عن العالم 
  .حًة عن العالم

  .خرين وخالصھم

                                                          

تون صَّ نشقوق كثيرة، وكان الرھبان يتغرفتي في وكانت . طأ أوالً بأول
رق تفكان الراھب يقترب ويضع أذنه ليس. عليَّ أثناء صلواتي دون أن أدري

 ِّ   !“ي به، فكانت صلواتي لھا تأثير قوي في الديرما أصل
ً نت عالقة حساسة جدباعترافي للرب بكل غلطة أو ھفوة تكوَّ ”  ً جد ا بيني  ا

ً وبين هللا، فقد صار ھو بالفعل أب لي، ففي كل ضيقة أو تعب أرجع إليه  ا
والعجب، يا أبھات، أن هللا كان يداويني مثل أب . فيسمعني ،وأشكو له

ً حاني وجسداني معرو فالحساسية بينه وبيني كانت شديدة للغاية ألنني كنُت . ا
ً سأضيع بدون مرشد، فالرھبان كانوا صغيري السن وضعفاء روحي ، والذي ا

تركني ) وصار اسمه الراھب مكاري الصموئيلي سعد عزيز(ترھبن معي 
بسبب صعوبة المعيشة  انصرفو

أن  طية أو ھفوة، ألنني كنت أشعر أنه يمكنخ ةوكنُت أرتعب من أي. رشد
ً لقيني بعيدغرقني وتُ تُ  والطريق صعب  ،فقد كنت أجاھد وحدي ،عن الطريق ا

ً وشاق ومخيف جد   .28)(“، فقد سندتني مخافة هللا والصالةا
  :يقدم أبونا الروحي نفسه كقدوة ومثال فيقولثم 

  :د عشُت في الطريقين، فقھا أنا مثال أمامكم” 
طريق الحب والھيام في المسيح،  :الطريق األول

لكي أقدم نفسي ذبي
طريق الخدمة وتأليف الكتب لمنفعة اآل :الطريق الثاني

ولكنني أشھد لكم أنه شتان ما بين الطريقين، وأنا ال بّد راجٌع إلى الطريق 
ً ول ألنه أفضل جداأل   .29)(“ا

ً وقال أيض   :في نفس الكلمة ا

 
  .7/10/1976المسجلة في " مخافة هللا"عن كلمته ) 28(

الكرازة: "عن كلمة له) 29(  .1967مايو  14بوادي الريان في "  لكل العالم



ً ليالً ونھار ء األحباء أو ألجل جميع طغمات الناس سوا ا
األ

 كنُت ال أحس بتعب اآلخرين وقيمة 
، وأنا بكل تأكيد ال  عد فيَّ زلُت خ

غ

أنا عشُت بمبدأ وكنُت به أسعد إنسان حتى اليوم، وكتبته عندما لم يكن ” 
عندي شيء أكتب به، كتبته بالحبر األحمر الذي كنُت أعمل به بالفرشاة، 

نحن ": كتبُت ھكذا. يتي التي ترھبُت فيھا رأوا ذلك بأنفسھموالذين رأوا قال

وال تھدأ . إلخ. ..وسينؤعداء، المؤمنين أو غير المؤمنين، الرؤساء أو المر
م بالصالة تلك النفوس للمسيح لكي يباركھا ويؤازرھا بروحه النفس حتى تقدِّ 

  .“حتى تسعى إلى الخالص
ھل  .روح اإلنجيل ھذا يُلھب نفوسنا للصالة من أجل جميع الناس” 

عاش؟ ھل إذا كلمات نردِّ  اإلنجيل ما زال مجرد دھا ونتلذذ بھا وليست وصايا تُ
 ُ ِّ سألني إنسان أن أ ِّ  ،ي من أجلهصل بنفس االھتمام الذي يُظھره من أجله ي أصل

إذن، فإن! ھذا اإلنسان في سؤاله؟ كال
الص نفوسھم، فروح اإلنجيل لم يستقر ب

ً ريب   !30)(“عن المسيح وعن أبناء الملكوت ا

  :عھود ومبادئ
  :بقوله ھذه العھود والمبادىءر ھو بنفسه عن وقد عبَّ 

                                                           
  .عن المرجع السابق) 30(
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ة في قلبي من أول 
يو

، وكانت ألول مرة تدخل )الباترولوجيا( الكنيسةآباء لي كتب  
الق

  .)33(“طيق استعراض الفكر وال أحتمل كثرة الكالم واألسئلة

                                                          

ووضعُت ھذه العبار ".علينا واجبات وليست لنا حقوق
أنا ليس لي حق : عشُت بھذا المبدأ. 1948م عشُت فيه مع هللا في أغسطس 

فلم أطلب من راھب وال من . خير وبركةھو في شيء، وأي شيء يأتي إليَّ 
لم أطلب من هللا، وهللا لم  - ھو هللا  حيٌّ  - ، وال حتى من هللا )الربيتة(ر دبِّ الم

ً يجعلني أحتاج إلى شيء في حياتي إطالق كنُت في أعماق الصحراء وأعماق . ا
 َ ي به وما آكله بعد أن كنُت أكاد سِ كتَ أعماق الفقر، ولكن هللا أرسل لي ما أ

  )( !أموت
هللاوأرسل  

31

الذي أرسلھا، ألنني أخذُت  ھو نْ طر المصري، وصلتني دون أن أعلم مَ 
ً عھد ً لن أشتري كتاب: "مع هللا، إذ قلُت له ا ً أبد ا ، والكتب التي ترسلھا أنت لي ا

عليھا لكي تصلني ألقرأھا، وكل كتاب يصل إليَّ سأقرأه،  عتَ تكون أنت قد وقَّ 
ه، ولم وكل كتاب وصل إليَّ قرأتُ ". ال تريدني أن أقرأه أبعده عنيوما 

ً يجعلني هللا أحتاج إلى شيء أبد وكل ذلك كان من واقع إحساسي أن عليَّ . ا
  .32)(“واجبات وليس لي حقوق

  :ن دير أنبا صموئيل يقولوعن نزوله م
ي نزلُت إلى العالم من الدير بعد ثالث سنوات ونصف، فاكتشفُت بعد حديث” 

مع بعض الشخصيات أن مدركاتي الروحية واإلنجيلية صارت من نوع آخر 
وبعمق آخر، فحاولُت أن أختصر في عالقاتي بالناس حتى ال أثير االنتباه 

، ألنني ال أ إليَّ

 
  .100، 99صفحة راجع القصة  ) 31(
  .19/12/1982المسجلة في " المبادئ الرھبانية والقدرات الكامنة في النفس"عن كلمة ) 32(

: ، ونُشرت في كتاب عن كتاباته
أب”

عن نبذة عن حياته كتبھا بقلمه لباحث يقدم رسالة ماجستير) 33(
  .21صفحة ، “ونا القمص متى المسكين



  :ال أريد شيئاً من الدنيا :نتيجة عشق الوجود مع هللا
ھي كانت ھذه ”: األب متى بھذا المبدأ الرھباني األصيل، إذ يقول عاش

ھا بحب، دخلُت عاشق) الخروج من العالم(نطالقة الكبرى اال ً ألنني اجتزتُ  ا
ً للرھبنة، عاشق ً الوجود مع هللا، ال أريد شيئ ا من الدنيا وال من الرھبنة وال  ا
ً سأن أكون شماحتى ال أريد وظيفة، وال أريد . من الكنيسة ً فقد أخذُت عھد. ا  ا

ً على نفسي أالّ أكون شماس ً وال قسيس ا ولكن بعد أربع سنوات . يطول عمر ا
أم

 له عمري 
و

ً سكوني مرةً بخدعة داخل الكنيسة ورسموني غصب ً عني قسيس ا مرة  ا
  .34)(“واحدة

أنا أريد ربنا وال أريد قسوسية، ماذا أعمل ”: كالمه بقولهأبونا وقد أكمل 
ً في العالم وأعمل قسيس أبقى كنتُ لإذن، بالقسوسية؟  وأنا كنت في العالم لي ! ا

 ُ عطينشاط في الخدمة، لكني أريد الرب ألعيش معه، أريد أن أ
ً كان من الصعب عليَّ جد. وقتي ً أن أعطي للرب شيئ ا في العالم، فقد  ا
ً ه أمانتي في مھنتي وخدمتي، ولكن عطائي ھذا وذاك ليس شيئأعطيتُ  ، وحتى ا

ر: اء في أي مكان يقولونلو أعطيت بسخ اعمل  ،أنت ،أنت ،أنت مبذِّ
ُ  -  يعلم هللا - فوضعُت في قلبي  .للمستقبل عطي للرب المال والعمر أن أ

فتركُت كل شيء وانطلقُت االنطالقة . والوقت واألربع والعشرين ساعة
العظمى التي بھا وصلُت، وما عليَّ إالّ ملء الطريق كما ينبغي إلنسان اختار 

السموات وأن يرث يسوع المسيح وأن يعمل لحساب ملكوت السموات ملكوت 
  .35)(“كل يوم

                                                           
في دير ا) 34(  ً   .111ن، صفحة لسرياراجع حادثة رسامته كاھنا

) 35(  .9/3/1984ة لرھبان جدد مسجلة في عن كلم
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ً ة من أجل هللا والناس؛ بل أيض احتمال  ا
 مرةً أٌب مختبر إذ 

َ
ً ب أمراضسبِّ تُ  ھا لئالَّ  " الزورة"فامتنع عمال مدينة . ا

رُت أكمامي والجالبية فللحال شمَّ . ا
شات الممتلئة بمخ َّ ون فات اإلنسان ألنزحھا، فُذھل ل

ال

                                                          

ً وال أنسى قط تقرير. اإلھانة ومحقرة الذات كل يوم نطقه ا
)36( ّق   .“]إن الرھبنة بدون مذلة ليس لھا طعم: [ال

غسلت أرجل كثيرين، ألن زمان ق”: كما قال في مرة أخرى   بل أنا نفسي
ً على األقدام ويصل ظھور العربات كان الشخص يأتي إلى الدير  سائرا

ً ُمجَھد فالح أو : ن الماء ونغسل رجليه بال تفرقة بين األشخاص، فكنا نسخِّ ا
37)(“...عظيم

38
في بداية رھبنتي في دير أنبا صموئيل لم ”: ومرةً أخرى قال .

ً أكّف نھار ً وليالً عن حمل زبالة الدير شھر ا   .)(“بكامله ا
ً كما قال أيض  بورتات قد اات والبكشَ نْ في دير أنبا صموئيل كانت الطر ”: ا

من نزح بدامتألت وال
َ  ،)حيث مقر الدير( عن نزحھ ،ة نفسفَ نَ بأ

زلُت بنفسي وسط الطرن
ة عمال وأرادوا أن يُخرجوني ويقوموا بالعمل بدالً مني، فرفضُت بشدَّ 

ھا تمام ً وظللُت أنزح الطرنشات كلھا حتى نظفتُ َ فلما رأى العمال ذلك ب. ا  واكَ ـ
ً حتى أكبرھم  -  ر - سنا ومن ذلك اليوم لم يخالفني أي عامل إذ رأى . من التأثُّ

قر األعمال التي يستنكف ويتأفف ھو منھا أستطيع أنا بنعمة هللا بعينيه أن أح
َّ . أن أعملھا وأنا في ملء االنشراح والفرح والمسرة مُت من ذلك ألنني تعل

 
  .25/8/1973عن كلمته لرھبان جدد في  )36(
  .26/4/1973عن كلمته لرھبان جدد في ) 37(
  .29/6/1984قول في جلسة خاصة مع بعض الرھبان في عن ) 38(



ً لما كنا في دير أنبا صموئيل وكنا نجاھد كثير. حب بال توقف في البناء،  ا
رأيُت بالمنظر المعقول في رؤيا وكأننا كل

ال
نا ن بصف واحد يشدُّ ونا مربوط

ج

لذلك فإنني أموت معه، ليس 
ً موت ً جسدي ا لإلنسان في العالم ھو أھيف ا ، ألن الموت

. ر كله، فھو موٌت ممتدٌّ أما الموت .موت) أبسط(
 بإرادتي عن كل م
ش

                                                          

ً ميع ً ولم أجد أي واحد ضائع. إلى السماء بالرغم من تباين أعمالنا ا أو غير  ا
م بالحب يتقدَّ دُت هللا، وعرموجود فمجَّ  س بالحب ويقدِّس فُت أن العمل المقدَّ

  .40)(“اإلنسان

  :الموت الحقيقي عن العالم وشھواته
  :المسكين متىقال أبونا 

ً المسيح أحبنا ليس حب”  ً جماعي ا ً بل حب ا ً شخصي ا : بولس. كما قال ق ا
). 20: 2 غل( »م نفسه ألجليأسلأحبني و«

 الجسدي الذي يتم 
لى مدى العم اإلرادي ع

، موٌت أمارسهالحياة بعينھا وأجمل ما في الحياة وٌت ھو
إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت «: ھوة وكل فكر كأني ميت فعالً كما قيل

 

  .1972مارس  13في " اإللھي في حياة الراھب
  .1979عن مقابلة خاصة مع الرھبان في صيف ) 39(
الحب "عن كلمته ) 40(
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 أمارس 
ولما ترھبنت لم يكن . 1948طس سنة 

وكما يقول . وأحيا للرب) الموتعھد 
ً  يومال ً فيوم ا أن أعيش كل تي الوحيدة تعَ مُ . »ا
يو

زمان في أغسمن موتي ھنا ألني ُمتُّ 
دي  (لي  ھدف سوى أن أكمل عھ

أوفي نذوري للرب«: مزمور
م كراھب، فعندما يأتي الليل أشعر أنني عشُت اليوم كراھب، وأنني بذلُت 

  .42)(“أقصى ما عندي من أجل المسيح

  مشقات الطريق

  :، فيقولروى قداسة أبينا بعض مشقات طريقه الرھباني
ً كان جسدي ضعيف”  ً ألن األكل في دير أنبا صموئيل كان ضعيف ا ً جد ا . ا

                                                           
  . 24/8/1974مسجلة في " التلمذة الحقيقية"عن كلمة لرھبان جدد ) 41(
  .المرجع السابق) 42(



ويعلم ربي . على القراقيش
أن

فقد طلبُت من وزارة الصحة مصل عقرب  
وم

ً الحقن، ألنه كانت ھناك أحداث خطيرة ومريعة جد ما ال يقل عن  لقد قتلتُ . ا

أما في بقية األسبوع فاألكل ھو . نا مرة كل أسبوعء ھذا كان ھو غذا
ً ز، ومع أنه يكون مركَّ "مشّ " لكي يكفي إالّ أنھم كانوا يخففونه بالماء  ،ا

الجماعة، وكانت في الوسط قطعة جبنة صغيرة عائمة على وجه الماء لكي 
ً وإن كان أحد منا جريئ. قطعةواحد يكسر منھا كل  ھا ناحيته يتطاول ويجرُّ  ا

أما في ! حولھاجتمع وكان ھو طبق واحد على الطبلية التي كنا ن. من الطبق
ً جدفبالطبع ضعف جسمي . الصوم، فنأكل مخلل مع الفول ً جد ا ، ألنني من ا

  .43)(“ة وبدأت أتعب وأنھج بسھولةبشدَّ  أول شھر بدأت أخسُّ 

  ):26: 11كو2(بأخطار في البرية 
  :عن ھذه األخطار قال أبونا

كنَت تجد العقارب والحيات والثعابين تجري حولك داخل الدير، فال تخلو ” 
ً ليلة من صوت صراخ وأنين ألن واحد ون له؟ ال وماذا يفعل. ه عقربصَ رَ قَ  ا

ھذه ! ينتھي األمرشيء، يظل يئن طول الليل ويبكي وفي الصباح يخف األلم و
ً كانت صورة الدير ولكنھا كانت شھية لنفسي، وكنُت مستعد أن أنقرص  ا

،مثلھم، وألنني كانت ھذه مھنتي
ط وإعطاء صل ثعبان فأرسلوھا بسرعة، وكنُت أعمل عمليات التشري

                                                           
مسجلة في" تأثير اإلنجيل في حياته الرھبانية"عن كلمة ) 43(  .1974 أربعاء أيوب 
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والعجيب أن الرب أعطاني في ھذه الساعة . 
العقرب  ظني من ضرر ھذاًً

  .)45(“ي فجأةً 

بأ

ً نان مع بعضھما بالضرب، وكنُت أنا سامع للمشاجرة التي  ا

                                                          

ف ً سريع ا الحرجة شجاعة كبيرةً وتصرُّ كما حف ،ا
نالحجم بشكل غير عادي وقد داھم كبير ذي كانال

  ):26: 11كو2(خطار من جنسي 
ً الوقت خاليًة تمامكانت األديرة في ذلك  من الرھبان المثقفين وذوي  ا

الحصول  وكان معظم الذين يترھبون ليس لھم غاية إالَّ . القامات الروحية
ومن ھنا كانت المشاجرات على . على وسيلة للمعيشة بطريقة شريفة

فعلى . المقتنيات واألوقاف الخاصة باألديرة، ولذلك كان ھو يعاني من ذلك
  :لحادثة اآلتيةسبيل المثال ذكر ا

تشاجر مرةً اث” 

 
مسجل" الدعوة اإلبراھيمية"عن كلمته لرھبان جدد ) 44(  .25/8/1975ة في 

  .29/6/1984عن جلسة خاصة مع بعض الرھبان في ) 45(



نادوا على أبونا مت": فقالوا. دھما اآلخر ى لكي يرى جرح فيھا أح
راخ والمشاجرة ال
ر

ھا إن " :
ال

ً رھبنتي ظلم ً مريع ا ً أضغطني جد ا ، ولم يكن لي أحد ا
أش

من األلحان  ا ظ شيئ
قط
ُ

                                                          

ً ، وأنا كنُت مغلق"موضوع ولما سمعُت الص. على نفسي ا
نا فداؤھم يا ربي، أ": يُت بحرقة وعزيمة ودموع، وقلُت للربكعُت وصل َّ

ارفع عنھم روح الشر ھذه، ارفع عنھم ھذه الضيقة وأنا أحملھا عنھم، إنھم 
. أوالدك يا رب وھم غالبة، وأرجوك وأتوسل إليك أن تجعل الدير فيه سالم

فلما . "يا رب اصفح ،يا رب اعمل ،أعطني أنا الضيق واجعل الدير في سالم
ضعوا آذانھم على الحائط الذي كان جاءوا لينادوا عليَّ سمعوا صالتي إذ و

ً مشقق ً ، فتأثروا وذھبوا وصالحوا بعضھم بعضا ً لوا بعضھم بعضوقبَّ  ا ، ثم ھدأ ا
إيه ده يا رب؟ ھذه نعم  !أھكذا تكون قوة الصالةيا سالم، ": فقلتُ ! الدير

اسكت احنا لما : "ولما نزلُت أتمشى وأنا فرحان لھدوئھم قالوا لي. "وبركات
، فحزنُت قليالً، ثم قلتُ "ن أجلنا عملنا كذا وكذاسمعنا صالتك م
  !46)(“"صالة قد نفعت

  ):12: 4كو1(نُشَتم فنبارك، نُضطَھد فنحتمل 
  :قال قداسته عن احتماله للظلم واالضطھاد

ُظلمُت في بداية ” 
وذات ليلة . سوى هللا، فصرخُت إليه تكي له وال أب يرشدني، لم يكن لي
لَت لي حوَّ : "د ھذا القول من القداسرأيُت في حلم من يقول لي أن أردِّ 

ً العقوبة خالص ًده بلحنه مع أني لم أكن أحف، فأخذُت أردِّ "ا
لة عجيبةفلما تقبَّ .  فكلما . لُت معنى ھذه الجملة بالسر صارت لي قوة محوِّ

لة سبب تحويل اإلھانة إلى  أھان أو أتعب تصير لي ھذه القوة المحوِّ
  .)47(“فرح

 

  .20/4/1971 عن مذكرات لآلباء في 
  .7/10/1976مسجلة في " مخافة هللا"عن كلمته ) 46(
الحديث الثاني عن القيامة )47(
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 »ة
ي(

وانزل، 
فھ

 تلك الليلة 
بال

أضرب ": سي
  .“ني الرب وتدفأتاوھكذا عزَّ . "مطانيات كثيرة لكي أدفأ

راھب  وإذ به 
يأت

                                                          

ً ؛ بل أيض)25: 12و يعني أنا : "تقول! الھالك، ھل ھذا ممكن؟ نعم ا
ولكن ينبغي أن "! يبقى ھذا الطريق صعب عليَّ : "فتقول. ؟ نعم تموت"أموت
ألنني ! "فقد تركوك ھنا في الجبل. ستموت": الشيطانلقد قال لي . تموت

لي أحد مالبس صوف ترھبنُت في الصيف وكانت مالبسي خفيفة ولم يرسل 
ھاودني : "فقال لي الشيطان. عليَّ اإلعياء الفظيع للشتاء، فبدأ يحلَّ 

؟ "ذه ليست عيشة، أنت ستموت، انظر ھل سأل عنك أحد؟ وفين ھو ربنا
  .“انظر يا رب، أنا لك: لحال جحدُت ھذا الفكر وقلتفي اف

د”  ً لقد جاءني الشيطان فعالً وأرعبني مھدِّ موت فيبأنني سأ ا
برأسي وخبطھا في حائط القالية، وقد  وقد حاول أن يُخيفني فزجَّ . ذات

أركان الدير كله، فصرخُت في الحال إلى هللا الذي  سمعُت صوت الخبطة تھزُّ 
أرسل لي المالك ميخائيل الذي أنقذني من الشيطان وطمأنني وأعطاني السالم 

  .48)(وانصرف
كنُت أرتعش من البرد لدرجة أنني كنُت ، مطانيات أنا كنُت أضرببينما و

وقلُت في نف. ل على نفسي دون أن أشعرأتبوَّ على وشك أن 

قرع الباب،سمعُت َمْن ي، بينما كنُت أضرب مطانياتلكن و”
، )صليب الصموئيليالمتنيح أبونا (ضلٌ إنه راھٌب فا. ي بمالبس صوف

 
وقد سأل أحد األحباء قداسته عن سبب تسميته لمشروع المالك ميخائيل لمساعدة الفقراء ) 48(

  .م، فروى له ھذه القصةبھذا االس



قام يوم العيد فقط   .“اس يُ

  ھل أطلب الراحة والسعة ألخلِّص نفسي؟: نية

أنا ". امهيجدھا قدَّ "يعني : ، انتبه»من يُھلك نفسه من أجلي يجدھا”« 
، "أموت أموت إن كنتُ ": ، فلما قلتُ اميدَّ فالرب أحيا نفسي قُ ، اميھا قدَّ وجدتُ 

ً ففي نفس الليلة وجدُت حياتي موجودة لم تمت أبد  .ب، وموجودة في يد الرا
 َّ مت وخفت وانزعجت، إنھا كانت ستموت في يد الشيطان فعالً لو أنا سل

، ولكن الرب أعطاھا لي قدام عيني، أعطى نفسي "تھلك تھلك": ولكنني قلتُ 
  .)49(“"فلن تموت ،ال تخف ،ھا ھي ،ذْ خُ ": لي ھدية قائالً 

التجربة الثا
ِّ من طلب أن يُ «”: ذلك قال أبونا متى عن  ھلكھا، ومن أھلكھا خل ص نفسه يُ

لكن . ، أي يحييھا حياة أخرى أمام عينيه في ھذا الزمان)33: 17لو( »يحييھا

                                                           
ة أسس"عن كلمة ) 49( ا حي ل   .13/11/1985في " الروحية والرھبانية ا
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ِّ أن  ي ن فيخل
 لماذا الحقيقة

 ،
"! أيت الدير الصعب المريع ھذا

و

و

ً إن موتنا سيسبب حتم. الصليب وموتنا بالفعل ً خالص ا لكثيرين ويصير  ا
، وھذه الحقيقة تظھر جد ً شھادةً في الشھداء الذين تسبب موتھم في خالص  ا

ِّ كث ھلكھا صأن يخل فإن أردَت أن تنجو بنفسك . »نفسه يُ

ھلكھا ،ص نفسه من الضيقات بالراحة والسعة ، ألن الشيطا)فيُ
ِّ  ،إلحق أنت: " يقول له ً ص نفسك، ھذا الدير متعب جدخل ، وأنتا

ذھب إلى دير المحرقا: "؟ لقد قال لي الشيطان"تعاني؟ وما الذي غصبك
إنھم يقولون إن فيه راحة، وھا أنت قد ر

ً كان أيامھا دير المحرق مشھور ً جد ا . حة وسالم وغنىً كان فيه را هألن ا
ً بل إنھم أرسلوا إليَّ سر ،وليس الشيطان وحده ً أيض ا إننا سنرسمك : "قائلين ا

ً ونعملك حاجة كبيرة جد وتبقى خميرة في الدير وتأتي برھبان  ،ونعطيك كذا ا
، ألنني عند خروجي من العالم طلبُت دير. "وتصير كذا ً فسددُت أذنيَّ ً خرب ا  ا

ً أعيش فيه، فھل سأختار دير ً لوح ا إن ": ؟ أنا رميت نفسي على المسيح وقلتا
وإن ُمتُّ أموت، ال يھم، ولكنني أكون قد وصلُت إلى الرب  ،عشُت أعيش

  !“"واللي يحصل يحصل
فالشيطان جاءني بھذا اإلحساس أن في دير . ولكن الرب أحيا نفسي”

ً المحرق توجد رھبنة أيض ِّ  ا ً ي أيضوھناك تصل ِّ  ا ص نفسك وكل شيء، فقط تخل
ً وطبع. ھذا الشقاءمن  انزل من على الصليب : "ھذا ھو ما قيل للمسيح نفسه ا
 ِّ ھل يستطيع أن ينـزل من على الصليب؟ : ھذه ھي التجربة"! ص نفسكوخل

ِّ اِ ": حتى اللص قال له ص نفسك وإيانا إن كنت نزل من على الصليب وخل
كما قال إشعياء م ذاته ذبيحًة فكيف يتراجع؟ وولكنه ھو الذي قدَّ . "أنت ابن هللا

: 53 إش( »من أجل أنه سكب للموت نفسه. جعل نفسه ذبيحة إثم«: النبي
10 -12(“.  
. المسيح مات على الصليب، وكان موته سبب خالصنا وخالص العالم كله” 

كيف أننا من أجل المسيح نحتمل : ق ھذا النموذج على أنفسناونحن نطبِّ 

من طلب «. يرين



دخلني في ”: أخبرنا أبونا عن ھذه التجربة بقوله  تجارب بدأ هللا فجأةً يُ
عن

علن أمامي سر الصليب الصورة تظھر   .“أمامي واستُ
مع "وقد كتبُت كتاب . ع اإلنسان

الم

 وجود أخطاء 
ھل من الضروري أن " :فكانت إجابة هللا جملة واحدةوعيوب في حياتي، 

                    

علَن في عالقة هللا معي، . يفة تفوق قامتي سَت فقد بدأت الناحية السلبية تُ
ً يتحقق عملي" خرافة الشيطان"يعتبره الفالسفة وابتدأ ما  بالمواجھة في  ا

التجارب : شيطان، بل سأقول: ولكن لكي أسھِّل عليكم ال أقول. حياتي
عبِّر عن شخصية الشيطان ففي البداية لم أحتمل . السلبية، ألنھا ھي أعظم ما يُ

ج فصممُت على االحتجا. فبدأ هللا يزيد التجارب. وبدأُت أتذمر وأرفض
فبدأُت مرةً . زيادة عنفھاوالرفض، وصمم هللا على المزيد من التجارب و

أخرى أدخل في عالقة مع هللا للدخول بالصورة األخرى المكروھة لدى 
فحينما . لماذا يعامل هللا اإلنسان بھذه السلبية؟ ولم يكن الجواب سھالً : اإلنسان

ً ازدادت التجارب جد لسلبية في عالقة هللا وازداد معھا انتباھي للنواحي ا ا
باإلنسان؛ ابتدأت 

فالصليب يمثل أعنف معاملة سلبية  م” 
وأنا في عمق األلم، وفي ، 1960عام  "وموته وقيامته سيح في آالمه

ك وصلوات حارة متواترة لكي محاجاة مع هللا مثل أيوب، إذ كنُت أتوسل بنس
ل من  يكشف لي هللا عن الخطية والعيوب التي فيَّ لكي أتوب عنھا وأعدِّ

ً حياتي، ظن مني أن ھذه التجارب أو السلبيات ھي نتيجة ا

                                       

  .المرجع السابق) 50(
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ومنذ  ؟"يـتشاركني في صليب
ھ

  :لي عز 
، كان اإلنجيل خير معزٍّ ً 

                                                          

معي و تتألمأن تتألم من أجل خطاياك؟ أال تريد 
ذه اللحظة بدأت أكتب ھذا الكتاب، وبدأت كل كتاباتي تتغير وتتركز في 

وكاعتراف أمامكم أقول إن الملكوت الذي في اإليجابيات . معنى اإليجابيال
ً ساوي شيئيالحلوة السھلة، بالتأمل والفرح المفرط، ال  بجوار السعادة  ا

ً ھا إيجابيعليه من الناحية السلبية لما أخذتُ  والفرح والسالم الذي حصلتُ    .“ا

  :معونة شفاعة القديسين في السماء لنا في جھادنا على األرض
ق داسته بخصوص ذلك  مون ھناك شفاعتھم من أجلنا، القديسون يقدِّ ”: قال 

وھنا يعينوننا ويؤازروننا في جھادنا، فنحن ال نجاھد وحدنا، كل من يجاھد 
عر بمعونتھم، والذي يجاھد أكثر فأكثر يعيش في شركة قليالً يصادقھم ويش

أنا عاشق رھبنة، فقد رأيُت المعونات وسمعُت . مع ھؤالء الشھداء والقديسين
التعزيات، ورأيُت السماء والقوة الھائلة التي وراءھا التي تظل تدفع فينا 

ُت بعد أن قاسيُت، ألن معظم جھادي كان نرأيُت وشعرُت واطمأن. عناوتشجّ 
وقد بدا أن السماء كأنھا مضطرة . بمفردي، كنُت في برية مقطوعة بال مرشد
ً أن ترسل لي تعزيات، وبعضھا كان مرئي حتى ال أخور في الطريق من كثرة  ا

  .)51(“ما عانيت

ٍّ كلمة هللا خير مؤدب ومرشد وُم
ً كما أنه قال أيض  اعندما ترھبُت وكنُت وحيد”: ا

يوجد الشخصية خارج  ،مھما كان ،، وأنا أعتقد من خبرتي  أنه ال  عزاءلي
ب ومرشد ومعلِّم لي. اإلنجيل تني كلمة نَ تني وبَ لقد تبنَّ . فقد كان ھو خير مؤدِّ

ً هللا بناًء مؤسس   .52)(“على الحق الذي ال يتزعزع قط ا

 
  .المرجع السابق) 51(

عن حديثه مع بع) 52(  . 20/6/1981ض الرھبان يوم 



دير ألن تموين ال
حرام : "فقلُت له. جرام واحد

ً وأعطتني أيض. غير عادي وال يمكن إطفاؤھا ً شمعدان ا شعالت  آخر به سبع ا

ً وفي مرة كنُت مريض”  وأشعر بإجھاد شديد في القلب، وكنُت ملقى على  ا
: ، جاءني وقال"أبونا مرقس"وكان لي زميل قد ترھبن معي اسمه . الفراش

قال ذلك بفرح " أنا عملت لك فطيرة بنصف كيلو زيت"
الشھري من الزيت كان كله أيامھا نحو كيلو

آل باءتموي ن ا بالفعل و". أنا ال يمكن آكل ھذه الفطيرة! عليك، استھلكت 
ولكن بعد خروجه . آكلھا رغم مرضي الشديد، فخرج وھو حزين أالَّ  متُ صمَّ 

". يا متى مْ قُ : "مبھجة وقالت لي ظھرت لي السيدة العذراء في رؤية مباشرةً 
ال تقل ذلك، أنت : "فقالت". ال أقدر، إنني مريض ومجھد القلب: "فقلُت لھا
ً دُت ووجدُت نفسي بالفعل صحيح، ففي الحال تشدَّ وقمتُ  فأطعتُ "! صحيح  ا

  .“معافَى من كل األمراض

  :معنى رؤيا الشعالت الثالث، والشعالت السبع
اش وجدُت العذراء تمد يدھا وأثناء ھذه الرؤيا بعد قيامي من الفر”53)( 

وتعطيني ھدية ثمينة، وھي عبارة عن شمعدان بثالث شعالت مضيئة بنور 
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لة، ويحتاج األمر إلى وقت وجھد كبيرين غير عادي وال يمكن إضاءتھا بسھو
ولكني تيقنُت بعد ذلك من معنى ھذه الرؤيا، . 

وأ

إنھما الرب : شخصين عرفتھما للتو
نف

ى 
. ومنذ ذلك الحين لم أُعد أطلب موھبة من هللا". األرض سوى المواھب

اإلنسان، إذ أن الرب يقول في 
رب يا رب، أليس باسمك اإل
تنب

لكي أضيء تلك الشعالت السبع
. ما ھي ھذه الشعالت السبع التي طلبت مني العذراء أن أُضيئھادركُت 

معانيھا سرار الكنيسة السبعة التي كانت أتعرفون ما ھي؟ ھي في الحقيقة أ
ة في ذھن الناس، وعليَّ أن أُلقي عليھا الضوء وأُضيئھا مطفأة وغير معروف

  .“بنعمة هللا، ومن يومھا فھمُت أن رسالتي رسالة كنسية بالدرجة األولى
أنا . جعلنا ننحرف إلى اليمين أو اليساريالعذراء  سرِّ ق بالتشدُّ ”: كما يقول 

ً شخصي َّ ظھرت لي العذراء عدة مرات، ولكني ال أستطيع أن أتكلم عنھا  ا  ةبدال
  .)54(“)أي بلذة أو بافتخار أو بكثرة الحديث عن ذلك(

  نطلب المواھب الروحية؟ يجب أن لماذا ال
أعطني موھبة لكي : "في بداية رھبنتي كنُت ألّح على هللا وأقول له” 

فحدث أني رأيُت في حلم ". أخدمك بھا
ً سه، وأنبا باخوم وكانا ينظران بع ثم قال الرب . ضھما لبعض ويتحدثان معا

الموھبة . يا ابني، ال تطلب موھبة: "فقال لي". قل له أنت: "ألنبا باخوم
ك وال تنفعك قات كثيرة علفال يوجد شيء أتعبني وسبَّب لي ضي. تضرَّ

بة ال تُخلِّص وعرفُت فيما بعد أن الموھ
يا : كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم«: نجيل

ح  أنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرِّ

                                                           
ھا األب كيرلس في وادي الريان، سجل 22/8/1966عن كلمته في عيد السيدة العذراء في ) 54(
  .قاريالم



ً (إلى منـزله في أبوقير األستاذ راغب مفتاح خذه أو حيث كان يعيش وحيدا
واعتنى به . ث كانت المدينة شبه خالية في فصل الشتاء

بال

                                                          

وحي، )قبل أن يتزوج
  .1951وكان ذلك في شھر يناير عام . استرد عافيتهعالج والتغذية حتى 

  :زول إلى مصر القديمة انطباعه عند الن
  :أما عن انطباعه عن أول نزول له للعالم فيقول

عوا نزلُت إلى العالم أل”  ً وتجمَّ ً جدا ول مرة فوجدت الناس يحبونني جدا
، فقلتُ  ؟ "هللا، أنا ال أعرف ھؤالء الناس، من أين جاء ھؤالء كلھم: "عليَّ

، ھؤالء ھم المائة ضعف: "فأحب الرب أن يكشف لي السر في أذني فقال
 

  .عن حديث خاص مع بعض الرھبان) 55(
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نف، الدنيا كلھا 
ً . العالم كله تطلب رضاك، وأنت تشعر أنك مسئول عن فبعد أن كنَت جزءا
ً منك   !)56(“نكرة من العالم، صار العالم كله جزءا

  :في مصر القديمة
: وقد حدثت قصة طريفة عند األب مينا في مصر القديمة يذكرھا ھو ھكذا 

ً فيھم شياطين لكي يصلِّي عليھم، ” كان الناس يُحضرون لألب مينا أناسا
ً عمره نحو  فيه شيطان، وظل األب مينا يصلِّي  سنة 18وأحضروا له ولدا

به جداً، ثم طلب مني أن أُصلِّي عليه، فقلُت له ال يا أبانا، ليس : "عليه وعذَّ
ولما رفضُت مرةً أخرى، ". علشان خاطري: "فقال لي". لي في ھذه الموھبة

ولما اقتربُت منه كانت )". على الولد(خذ ھذا الصليب وصلِّي عليه : "قال لي
وكان الشيطان قد منعه من األكل . ة جداً، وكان يريد أن يضربنيرائحته رديئ

                                                           
  . 25/8/1975في " الدعوة اإلبراھيمية"كلمة ) 56(
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، "الولد سيموت: "ولما أمرته أن يترك  فقلُت له. ثالثة أيام
شوفوا : "؟ فقال"حرام عليكفقلُت". أنا أريد أنه يموت: "فقال

ال ُ
 

رج منه، وقال الولد إنه جوعان، في َعْرَضك، في َعْرَضك! سأخرج"
راد أن يشرب فركبه الشيطان مرةً  ً، وبعد أن  فأحضر له والداه طعاما

َّ . أخرى ً ولم ع تُ بولما طلب أن يشرب، أحضرُت ماًء وصل ا ليه فوجده مّر
ً وشرب منه : فقلتُ ! ن أُصلِّي عليه وجده حلوا

"

                                                          

الولد شتمني،
موش : " له

يته ف"األھبل العبيط ده، ھو إحنا عندنا حاجة اسمھا حرام شتمني وق؟ ترجَّ
:قال، وألنني كنُت قد صلَّيُت أربع ساعات متواصلة". إبعد عني: "لي

ثم خ". 
أكل أ

يشرب، ولما أعطيته ماًء دون أ
أھكذا ھي قوة الصليب؟ فمن ذلك الوقت تيقنُت أن رشم الصليب "!! يا إلھي

ال غير منظور في المادة، أثٌر روحاني ال يدركه  مرعٌب للشياطين وله أثر فعَّ
الصليب قوة عالمة أو إشارة ف. و اإلنسان الروحانيإالَّ الشيطان أو المالك أ

ة علقم على الشيطان ال يستطيع أن يحتملھا   .)57(“ُمرَّ

 
  .28/9/1975، مسجلة في "لماذا الصليب"عن كلمة ) 57(
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من دير أنبا صموئيل بسبب إلى العالم ل مرة نزل ألو) 19

ً الدير والرھبان وفرحوا به جد   .حيث مكث ھناك نحو أسبوع ا

⊥+ 
  ودير السريان االنطالق إلى برية شيهيت

  
  

  :نزوله من دير أنبا صموئيل
أغسطس (ثالث سنوات ما يقرب من أنه بعد المسكين ذكر قدس األب متى 

51يناير  - 1948
وكان قد قرأ وسمع عن . ، وقابل األب مينا المتوحدمرض أصاب عينيه

ً عليه كثير والذي ألحَّ  .اشتاق أن يزورھاالتي قديسي برية شيھيت و في  ا
ھو المرحوم راغب مفتاح رئيس قسم األلحان في زول بسبب سوء صحته  الن

وفي نفس الوقت . )كما ذكرنا في الفصل السابق( معھد الدراسات القبطية
ً كان قد اتفق سرّ  هلكننصحه األب مينا بزيارة برية وادي النطرون، و مع  ا

ً أسقف دير السريان أن يرسموه كاھن روا ا انتماءه ليكون  في ھذا الدير ويغيِّ
ً تابع   .لدير السريان ا

  :التوجه إلى برية شيھيت
بحسب ما أوصاه ر أوالً دير السريان ذھب األب متى إلى برية شيھيت وزا

ولما زار دير السريان استقبله أنبا ثيئوفيلس رئيس . األب مينا أبوه الروحي



فقد كان . عھد الشيوخ القديسين في ذلك الوقت
الد

ناحية قاليته، بل إنه يضرب 

ً شيخ 15أو  12ير فيه نحو  . لمائة سنةى اكان حوالي نصفھم قد تعدَّ  ا
البراموسي الذي كان ھو أب اعتراف األب  هشنود منھم األب وكنُت أعرف
فقلُت ". يا واد أنا أبقى أبو أبوك: "ولما زرته في قاليته قال لي. مينا المتوحد

ال، أبو أبوك، فال يوجد في الرھبنة شيء : "فقال لي. "يتبقى أنت جدِّ : "له
1)(“"ياسمه جدِّ 

2

!  
أن كل الشيوخ حاضرين  ثم أيقظوني لحضور صالة نصف الليل، فوجدت” 

، )(في قاليته ثم طلبت أن أسلِّم على األب ميخائيل الزرباوي. في الكنيسة
ال تذھب ألنه ال يقبل أن يذھب أحد : فقالوا لي

َّ !! أي زائر بالطوب ط نظره ولكنني ذھبُت إليه، ولما رآني من الشباك سل
 ؟"أنت مين؟ متى المسكين: "المجيء، وقال ليعليَّ مدة طويلة ثم أشار لي ب

اسم بعد  ألن األب متى لم يكن قد أخذ(ح يعلم المسي ذاكمن نفسه، ھقال ذلك 
ً أن يعمل لي شاي فأدخلني وأصرَّ ". نعم: "فقلُت له). "المسكينمتى " على  ا

؟ "كيف حالك: "وبعد أن شربنا الشاي جلس بجانبي وقال لي. وابور الجاز
ً يا مرحب: "فقال". أنا كان نفسي أراك: "فقلُت له نفسي يا أبانا : "وقلُت له". ا

، ": فقال لي". تحكي لي عن أيامك والشيوخ الذين استلمَت أنت منھم نيَّ يا بُ

                                                           
  ".جماعتنا الرھبانية: "عن حديث سجله األب كيرلس المقاري عنوانه) 1(
ً كثيرة، وتنيح سنة م، وُرسم 1897ترھب بدير البراموس سنة ) 2( ً للدير مرارا ً وصار أمينا كاھنا

5519.  
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  !“"الليل
الشيطان وھو يصرخ على سور الدير 

حرقوني  ،ويلي من الرھبان
ب

م 
ً فظل نائم. ركوه ليرتاح  ا

لم

كنا يا ابني نسمع : "كما أنه قال لي” 
يا : ل ويقوللما نضرب جرس نصف اللي

إنني أصدق ھذا الكالم بسبب المنظر الذي : فقلُت في نفسي! "صلواتھم
فقد أكرمني هللا بأن رأيُت ھذا  ،شيوخ بذقون بيضاء واقفين بوقار: هرأيتُ 

إنني أنقل . المنظر، وھا أنا أنقله لكم كشاھد عيان وليس ما نقرأه في الكتب
صورة من مناظر القديسين الذين  ،سنة 150وجودة منذ رھبنة كانت م ملك

، وھذا ھو القانون موا الرھبنة بعرقھم وسجودھم وطقسھمعاشوا وكرَّ 
  !3)(“الذي نريد أن نسير عليه الرھباني

وذكر األب متى أنه في ليلة القداس اإللھي الذي حضره في دير البراموس  
ً بتعَ وس كان مُ ، فقال إنه عندما وصل إلى دير البرامارأى رؤي ً جد ا من  ا
يق،لدرجة أنھم لما أعدُّ  ،الطريق وا طعام العشاء وجدوه قد راح في نوم ع

وأرادوا أن يوقظوه ولكن رئيس الدير قال لھم أن يت
 استغرقبمجرد أن : ادة ساعة، ثم استيقظ من نفسه بعد أن رأى ھذه الرؤي

نفسه قد خرجت من جسده وأنھا مبتعدة عن  في النعاس الثقيل شعر بأن
ثم أُخذت نفسه إلى كنيسة . وكان يرى جسده ُملقى على الفراش. الجسد

ً عظيمة جد ً ال يوجد نظيرھا في البھاء والعظمة، وأن أسقف ا ً عظيم ا وھو  ،ا
ً شيخ وقور جد يدعوه م إليه يلبس مالبسه الكھنوتية ويخدم القداس، تقدَّ  ا

                                                           
ة أسس"عن كلمة ) 3( ا حي ل   .13/8/1985سجلة في م" الروحية والرھبانية ا



: ھو نفسه عن ذلك
ً نُت أعشق الرھبنة والوجود مع هللا، وال أريد شيئك” من الدنيا وال وظيفة من  ا

ً فقد أخذُت عھد. الرھبنة وال من الكنيسة ً الّ أكون شماسأى نفسي عل ا وال  ا
ً قسيس وبعد أربع سنوات من الرھبنة أمسكوني مرةً في دير . طول عمري ا

ً داخل الكنيسة ورسموني غصب السريان بخدعة ً عني قسيس ا   .)5(“مرة واحدة ا

  :في دير السريانرغماً عن إرادته رسامته قساً 
ً في دير السريان  لك رواھا تفاصيل ذو: ونذكر ھنا قصة رسامته كاھنا

ِّ ”: األب كيرلس المقاري نقالً عن األب متى فقال ي في عندما كان يصل
، وبعد )1951مارس  19(عيد الصليب  الكنيسة مع الرھبان صالة عشية

ثم أمسكه ". تعال يا أخ: "تالوة المزامير نادى عليه أنبا ثيئوفيلس قائالً له

                                                           
  . ھذه الرؤيااألب متى  ولبعض الرھبان عن األب يوحنا المقاري الذي روى له) 4(
  .9/3/1984عن كلمة لرھبان جدد مسجلة في ) 5(
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غلقوا األبواب  متى : "ع يده عليه وقالثم وض - يُ
ً قس ً فتعجب أبونا جد"! سريان- على دير السيدة العذراء  ا من ھذا  ا

ه شھوة لذلك ة فرفض ذلك بشدَّ .  
و

يا أبونا : "وقال له الرھبان
ح

وذھب معھم وأكمل األسقف الرسامة، واستلم أبونا متى . الضغط الشديد
َّ . القداس في حوالي أسبوعين يبدو أن لك : "ى القداس قال له الرھبانولما صل

ً يھا القداس، ولم يكن في ذھني أبد أنه ستكون لي  ا

ال 
في قلب ف، إذ لم يكن في نيته وال التصرُّ

ً خرج سريع فخرج بسرعة ولم يقدر أحد أن يقف في ، وحاولوا أن يمنعوه ا
أنا راھب ولسُت من ھذا الدير، : "طريقه، وذھب إلى قاليته وأغلق بابه قائالً 

فذھب األسقف والرھبان من . وأنا رافض ھذا األمر وسأرجع إلى ديري
الكنيسة وراءه ووقفوا أمام باب قاليته، ومدحوا احترامه للكنيسة وآباء 

إالّ أنھم أثاروه بأنھم تركوا الصالة في ! الرھبنة الذين يتمسك بتقاليدھم
جوا يطلبونه، كما أن األسقف ضرب له مطانية الكنيسة التي يحترمھا وخر

وه على وكل ذلك لكي يحثُّ . خارج الباب، وسمع خبط رأسه على عتبة الباب
أنا لسُت : "وكان األب متى يقول لھم من الداخل. أن يفتح لھم ويقبل الرسامة

  !“من ھذا الدير، وأنا ترھبت من أجل الرھبنة فقط
"! افتح بقى ھا مطانية: "وكان األسقف يقول له”

ً ففتح مضطر"! رام عليك، سيدنا ضرب لك مطانية ً وھو متحير جد ا ، وقال ا
ً له األسقف كالم ً تعجب منه أبونا جد ا ً ألنه لم يكن يتوقعه إطالق ا : ، إذ قالا

ً أنت على حريتك تُرَسم قس" ِّ  ا أو ال ) قداسات(ي أو ال، كما تُحب، وتحب تصل
 ِّ ً وھذا طبع( أنت حرٌّ  ي،تصل ِّ  ا ي في دوره ضد نظام الدير، ألن الذي ال يصل

، تريد أن تمكث في قاليتك أو المجمع على راحتك، تريد )يكسر نظام المجمع
وكانوا ال يسمحون لراھب أن "! أن تمكث في الدير أو في مغارة على راحتك

ً فكون األسقف يقول ذلك كان أمر .يعيش في مغارة ً غريب ا توقعه أبونا لم ي ا
ً أبد ً وظل األسقف يعطيه وعود. ا وتنازالت بصورة جعلته يستسلم أمام  ا

ال، في الواقع إن ھذه ھي : "فقال لھم". سنين كثيرة منذ أن استلمَت القداس
أول مرة في حياتي أخدم ف



  :“  متى المسكين”ر تسميته باسم 
نفسه عن سر تسميته بھذا روى لنا األب يوحنا المقاري نقالً عن األب متى  

ً ال يعمل صيدليعندما كان أبونا ال ز”: االسم، فقال قبل رھبنته بقليل وكان  ا
ً عازم رأى فيھا نفسه كأنه يبيع الصيدلية بكل على الرھبنة، عاين رؤيا  ا

وبعد أن باعھا ورأى جميع رفوفھا فارغًة، لمح نسخًة من إنجيل . محتوياتھا
ً بھا كشيء ثمين وملك واعتزَّ متى البشير على أحد الرفوف، فأخذھا  له  ا

إن ھذا اإلنجيل ضمن محتويات : "المشتري قائالً لهفنظر إليه . وحده
ط فيه ألنه يخصني : "، فقال له"الصيدلية، فھو يحق لي ال يمكنني أن أفرِّ

ولما ُرسم في دير أنبا صموئيل مع ثالثة آخرين بأسماء اإلنجيليين . "وحدي
ُ ا، فتذكر الرؤي"متى"األربعة، كان نصيبه اسم  وأدرك لما

س

ذا أعطَي له في 
ال

            

ً إنجيل متى كھبة ثمينة له شخصي ايرؤ   .“ا
ً ولما ُرسم قس”  شكله الرھباني في دير السريان، أراد األسقف أن يغير  ا
ً في ") متى"بسبب وجود راھب آخر باسم (اسمه و دير باعتباره راھبا

أبونا على عدم  ، فأصرَّ ال يصح وجود راھبين باسم واحد في الديروالسريان 
أنا أخذت ھذا االسم : "سقف عن سبب ذلك قال لهولما سأله األ. تغيير اسمه

ً السابقة وأنھا تحققت عندما ُرسم راھب ا، وروى له الرؤي"من هللا ولما احتار . ا
آخر من المذكورين في األسقف خطر له أن يعطي لألب متى اسم قديس 

القديس متى الفاخوري ولما فتح السنكسار فوجىء بأن أمامه سيرة . السنكسار
ً وقد أُعطَي ھذا اللقب أيضالمسكين، الملقب ب ، فتعجب )87الـ(للبابا متاؤس  ا

                                               
، وكان يعيش من العمل في الفخار، ري بجوار األقصر في القرن الثامنوكان في دير الفاخ) 6(

أنا مسكين، : "ھو أنه كان كلما يأتون إليه بمريض لكي يشفيه، كان يقول" المسكين"وسبب تسميته 
  "!س أنا الذي يشفي بل المسيحولي
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أن األب متى استلم 
ھ

فمددُت يدي واخترُت . أعرضھا عليك
وا

حسب خبرتي، ”: ، فقد قال"متى المسكين" اختيار هللا له اسم 
لذلك فإنني إذ عشُت في آالم ولكن مع رجاء، فقد أعطاني ذلك روح مسكنة، و

يني روح المسكنة 
ال

ق، ولكن ثقوا أنا قد غلبُت 
  .)7(“)33: 16يو( »العالم

                

أسقف دير السريان من ھذا التوافق العجيب، وتيقن من 
  .“ذا االسم من هللا حتى قبل رھبنته

ھذه التسمية، متماشية مع أخرى طريفة وأضاف األب يوحنا المقاري قصة 
ً شھيد 49ار في عيد الـحضر إلى دير أنبا مق”: فقال  1985في فبراير  ا

أبانا الروحي إن كان  األستاذ نبيل سليم المنقبادي كاتب سير الشھداء، فسألتُ 
ً يسمح له بالزيارة، فوافق مرحب ً رحبوا جد: "قائالً  ا باألستاذ نبيل، فھو إنسان  ا

في مرة أنه و ،مبارك كرس حياته لجمع سير القديسين من مكتبات العالم
ً إلى بيته قائالً لي إنه سيُريني شيئ أخذني ً مفرح ا ً بالميكروفيلم ، فأراني ا صورا

مليئة بآالف من صور لسير قديسين، وقال ) أنسجة صوفية رقيقة(شالونات ل
اختر لك سيرة قديس منھا لكي : لي

ت ھي سيرة فقد كان! حدةً من ھذه اآلالف بطريقة عشوائية، ويا للعجب
ً فتعجب األستاذ نبيل جد. القديس متى المسكين   !“"من ذلك ا

كما أن األب متى أدرك من اآلالم والضيقات العديدة التي اجتازھا في 
حياته سبب

، فخبرة األلم مع الرجاء تعط"متى المسكين"سموني 
صحيحة، فكوني أعيش في ألم دون أن أخضع له أفضل لي مائة مرة من 

ل الرجاء ففي الحالة األولى يمكنني أن أوصِّ . كوني أعيش بقوة بدون أي ألم
ً لكل المتألمين، وخصوص ز تَ جْ لم يَ ھو نه ه ولكلو أخبرتكم بالظلم الذي اجتزتُ  ا

، فاستطعُت أن أغلبه بالرجاء، ألن الطريق ضيق أصالً  ، والمسيح لم فيَّ
في العالم سيكون لكم ضي«: يكذب علينا إذ قال

                                           
لت على شريط ) 7( ة الروح القدس في"عن كلمة له مع بعض الضيوف ُسجِّ ا حي ل   ".يةاليوم ا



  :ليف األسقف له بأخذ اعترافات القادمين للرھبنة
ً وبعد رسامته قسّ   ا ثيئوفيلس أن يأخذ اعترافات الرھبان ، عرض عليه األنبا

ً ويُرشدھم روحي ً ة، ولكنه اضطر أخير، فامتنع عن ذلك بشدَّ ا أن يتنازل عن  ا
امتنعُت في البداية عن أن ”: رأيه بسبب القصة التالية التي رواھا ھو بنفسه

ً أكون مرشد سقف لكي يرغمني على ذلك األولكن . وأب اعتراف للرھبان ا
لن آكل : "، وكان يقولحبس نفسه في قاليته ثالثة أيامأضرب عن الطعام و

ً شيئ وبسبب إلحاح الرھبان ! "حتى يقبل أبونا متى أن يأخذ اعترافات الرھبان ا
ك األسقف بذلك واعتكافه ً اضطررُت اضطرار ،وتمسُّ ألخذ اعترافات  ا

الرھبان وإرشادھم في الطريق الرھباني، وقد عانيُت من ذلك الكثير من 
  .)8(“!والمضايقاتالمصاعب 

ض لألب متى أن يختار منكما أن األسقف فوَّ 

تك

 اإلخوة طالبي الرھبنة من 
ي

                                                          

ً صلح للرھبنة، فمن كان يختاره يرسمه األسقف راھب وھذا كله أثار حفيظة . ا
حتى إنه عانى من مضايقات ومصاعب  وحسد بعض الرھبان الكبار في السن

  .)9(عديدة

د وزيارته لألب ع   :بد المسيح الحبشياشتياقه للتوحُّ
ظل األب متى في دير السريان يجاھد في إرشاد الرھبان وأخذ اعترافاتھم  

ً فدان 40حوالي (باإلضافة إلى مسئوليته عن حديقة الدير  ، كما كان في تلك )ا
ويقرأ ويدرس “ األرثوذكسيةحياة الصالة ”مواضيع كتاب كتابة الفترة يكمل 

عشرته  ذلك فقد أثمرتومع . خطوطاتفي مكتبة الدير الغنية بالكتب والم
ً اشتياقللرب  ً جارف ا   .)10(إلى حياة التوحد ا

 
  .سجله أحد اآلباء الرھبان 20/6/1981عن حديث مع بعض الرھبان في ) 8(
  .عن المرجع السابق) 9(

، من 1965في وادي الريان سنة " ن مدرستي الدرجي ومار إسحق
——————————   
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ً  بينما كنُت أصلّي، رأيُت نور ً ساطع ا ً جد ا نزل من  ا
ال

ُت وبعد أن شرب. 
: وظل يتمتم دُت من التعب على فراشه الخاص، فاندھش من جرأتيتمدَّ 

ه أن معي حاجات له فتُ ت أتفاھم معه وعرَّ 

 
  .تس

ولكنه قبل خروجه إلى الوحدة زار األب عبد المسيح الحبشي المتوحد  
مرةً ”: الوحدة وأصولھا، وقد روى لنا ذلك بنفسه قائالً حياة منه علم ويستلم ليت

ً كنُت ذاھب ً إلى دير البراموس بالليل قاصد ا ب عبد المسيح الحبشي، وكنُت األ ا
ً أحمل مقطف ً ثم ضللُت الطريق، وظللُت سائر. فيه بعض الحاجيات ا في ھذه  ا

البرية الشاسعة نحو ست ساعات في ظالم تام، وكنُت أصعد على التالل 
ً العالية لكي أرى شيئ ً وأخير. ولكن بال فائدة ا َّ  ا يا : "مُت األمر للرب قائالً سل

 لْ ي، فقد تعبُت كل ھذه الساعات بدون فائدة، فتدخَّ رب أنت تعلم تعبي وضعف
،". أنت وانقذني وفجأةً

اتجاه  سماء فجأةً وأضاء دير البراموس كله كأنه في وضح النھار، فحددتُ 
ً الدير واضع ً أمامي عالمات ثابتة على الطريق حتى وصلُت إليه أخير ا  ا

ً كرشا ً الرب الذي أنقذني وممجد ا   .“اسمه ا
ما رآني قال في الحال لثم قصدُت مغارة أبينا عبد المسيح الحبشي، ف” 

يعرف ال اذھب إلى ديرك، ألنه كان : ، أي"راھب على ديرك: "بدون تفاھم
ً وأنا كنُت مجھد. القليل إالَّ  ةعربيمن اللغة ال ھُت  ا من مدة الست ساعات التي تُ

مه شيئوأردُت . فيھا ً أن أفھِّ ثم دخلُت مغارته وأخذت أشرب بالكوز . فلم يقبل ا
ً من زلعة الماء، ولما مألت الكوز مرةً أخرى ألنني كنُت عطشان ً جد ا ، نظر ا

غير "، ومعناھا "راھب مصري كسورة: "إليَّ بعدم استحسان وقال لي
ً ، ألنه ھو كان عنيف"منضبط في نسكه، فكان يشرب بالكيل ا

؟ وبدأ"راھب؟ ماذا تفعل. راھب"
في ھذا المقطف، وأنني جئُت ألمكث معه وأخدمه بعض الوقت، فاستراح 

  .“لي واطمأنَّ 

—————————— 
جيل األب كيرلس المقاري



  .“ى أصوله
. أن يعملھاكان أبونا الروحي يحب أداء األعمال الحقيرة التي ال يريد أحد  

فقد كانت توجد مجموعة من القاللي القبو القديمة في : وھذا مثال على ذلك
فوجدھا مملوءةً بالقاذورات المسكين ودخلھا مرةً األب متى . دير السريان

ً يففّكر جدِّ . ورائحتھا كريھة في تنظيفھا ليجعلھا الئقًة بالقديسين الذين سكنوا  ا
ف العمال وأزال أكوام النفايات ونظَّ وبالفعل أجھد نفسه مع بعض . فيھا

حوائطھا بنفسه، ثم رجع إلى قاليته م

عل

ً سرور وهللا الذي لم ينَس . بھذه الخدمة ا
تع

ً ت نفسه جدزمان طويل، فتعزَّ    .)12(ا

                                                          

ب المحبة أرسل له اآلباء الذين سكنوا ھذه القاللي ليشكروه، إذ جاءته رؤيا 
ثالثة رھبان طوال القامة، ويبدو أنھم سريان، ووجوھھم مشرقًة : في الليل
ُّ  مضيئًة، دون له أنھم كانوا يسكنون ونه ويشكرونه على تعبه ويؤكِّ وا يعزُّ وظل

ھذه القاللي منذ 

  :في مغارته قرب دير السريان
دير السريان عن  بعدتحفرھا بنفسه إلى مغارة المسكين انطلق األب متى  

ً دقيقة مشي 40بنحو  كل أربعين  ى الدير إالَّ كان ال يتجه إلعلى األقدام، و ا

 
عن حديث له لبع) 11(  .20/6/1981ض الرھبان في 

  . المرجع السابق) 12(
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 ِّ مساًء حتى  7ي بحرارة، فأبدأ التسبحة الساعة أصل
ال

)

                                                          

ً صباح 7ساعة  وھكذا، ثم أنتقل . كل ربع وأھلل وأسجد وأقوم، فكنُت أقرأ ا
من األبصلمودية السنوية إلى الكيھكية دون االلتزام بالتواريخ، فأخذُت الكثير 

ً جد الذي  - “ حياة الصالة األرثوذكسية”، ويكفيني أن كل جملة من كتاب ا
ً كانت تشغلني أيام - ه في مستھل حياتي الرھبانية كتبتُ  ً وشھور ا   .13)(“ا
لًة لحياة الرھبنة األولى، ففي الوحدة المطلقة اته في المغارة مكمِّ وكانت حي 

ً قه جدتحررت روحه من القيود وازداد تعمُّ  اإللھي في اإلحساس بالوجود  ا
باألبدية  وأحسَّ  ،، وأدرك عالقة هللا بالكونThe Whole Presenceالكلي 

ه، وفھم واستنشق روح هللا وذاق السرور المفرط في عشرته ل، )الالزمن
ِّ  ،معنى أن هللا واحد ِّ وأنه بسيط وكل وأنه واجب  ،ي الوجودي القدرة وكل

عتبر عوائص في الالھوت عاشھا ووثق منھا . الوجود بذاته كل ھذه التي تُ
  )( !أكثر من وثوقه من ذاته

أريد أن . أريد أن أعرفك”: وفي أحد  األيام صلَّى بحرارة أمام هللا قائالً  
ً يقول له العبارة  “إلنسان أن يدركك يا إلھي؟ھل يمكن ل. أدركك فسمع صوتا

دَرك . هللا ُمدَرٌك كاملٌ ”: التي كتبھا فيما بعد عدة مرات في كتاباته ولكن ال يُ
  .“كماله

كنُت في ”: وبخصوص إحساس المتوحد بالكنيسة وبالعالم، قال أبونا 
ً المغارة يوم األحد دائم ِّ  أحسُّ  ا كنيسة بحرارة ي من أجل كل بالكنائس فأصل

ِّ  يا: "وأسجد وأقول ي اآلن؟ فأذكرھا تُرى ما ھو حال الكنيسة التي تصل

14

 

  .22، صفحة "أبونا القمص متى المسكين
  .المرجع السابق) 13(
: "عن مذكراته الشخصية، نُشرت في كتاب) 14(



ً أصحاح ُ ينفد ولما . في الليلة الواحدة ا رھا عمِّ جاز اللمبة أ
م

كنُت أرھبه منذ قليل ھو نفسه يخضع لي ويتصالح 

ة أنا عشُت فترات من حياتي في ”: قال وبخصوص اإلنجيل في المغار 
: ؟ لقلُت لك"ماذا يضايقك: "ولو سألتني حينئذ. المغارة وحدي لعدة سنوات

ً الوقت يجري سريع" ً وكنُت ال أرى إنسان". ا ً يوم 40كل  إالَّ  ا عندما أذھب  ا
ُنظِّ . إلى الدير للتناول وأُشعلھا وأقرأ  5ف اللمبة الجاز نمرة وكنُت أ
د األصحاحات التي قرأتھا، وكنُت أكتب وأقيِّ . ي اإلنجيلأصحاحات كثيرة ف

ن يت ستغَ لَ وقد بَ 
  .16)(“ىعن القراءة، وأتأمل وأفرح وأتعزَّ  رةً أخرى، فال أستطيع أن أُكفُّ 

كنُت  في مرة”: كما أنه قال عن مصالحة اإلنسان الروحاني مع الوحوش 
ً معتكف ً في المغارة، ولسبب ما كان باب المغارة مفتوح ا ، فدخل عليَّ ثعبان ا

ً كبير، فارتعبُت في البداية واضطربت وارتبكت جد ولكن في ھذه اللحظة . ا
ً لحرجة ألھمني الرب سريعا عتبر ھذا الوحش أحد خليقة : بھذا الشعور ا أال يُ

تسمح له أن  ، وإن كانت إرادة هللابسماح من هللا يس له سلطان عليَّ إالَّ هللا؟ فل
ً وبھذا الفكر ھدأُت جد! يؤذيني فلتكن إرادته ودخل فيَّ سالمٌ وعدم خوف قط  ا

ب : فقلتُ . أسهويحني روھو بدوره بدأ ينظر إليَّ . نمن ھذا الثعبا أجرِّ
ومددُت له يدي ببعض الطعام الذي كان في . من الطعام وأعطيه قليالً 
ومكث في المغارة مدة ما، وعندما . ه وأخذ الطعام بھدوءرأس المغارة، فمدَّ 

ً فكنُت أتعجب جد! ، فيفھم ويذھب"اذھب": كنُت أقول لهكنُت أريد أن أصلِّي   ا
كيف أن ھذا الثعبان الذي 

                                                           
عن حديث له مع بعض الرھ) 15(  .1984في فبراير  بان أثناء العمل

  .9/3/1984عن كلمة للمبتدئين مسجلة في ) 16(
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مع

ولكن حدث أنه نقض . المغارة
ً المعاھدة وظھر ألحد الرھبان الذي فزع منه، فاضطر أبونا أن يقتله خوف من  ا

  !)18(الخيانة
ً وحدث مرةً أن ضبع  ً شرس ا نزل إلى وادي النطرون، واضطر مركز  ا

وفي . تحذير أھالي الوادي واألديرة من الخروج بعد الغروب البوليس إلى
رائحة فروة الخروف  مَّ تشاليلة اقترب الضبع من مغارة أبينا متى، ربما ألنه 

أبونا بالخطر،  وابتدأ يخدش الباب بأظافره، فأحسَّ . التي كانت في المغارة
 ِّ الّ ضربًة فه ذلك إألن ھذا الوحش لو أراد أن يكسر باب المغارة فلن يكل

فأسرع ليأتي بسكينة كبيرة وقضيب من الحديد ووقف ! واحدةً من يده الكبيرة
وحينئذ نخسه . وراء الباب الخشبي الضعيف المزمع أن يكسره الوحش

ھل أنت الذي ستنقذ نفسك؟ وھل السكينة والحديدة ”: ضميره وقال في نفسه
ً أكثر أمان فألقى بالسكينة ! ه؟من يد الرب الذي خرجَت إلى البرية من أجل ا

 َّ وفي الصباح . ى، ثم نام في سالموقضيب الحديد وھو خجل، ثم ركع وصل
، إذ أنه انصرف وجد آثار أرجل الضبع حول المغارة تشير إلى كبر حجمه

ً طبع   .)19(“بقوة هللا ا

                      

ر، لكن ذكرُت لكم ھذا األمر ليس على سبيل االفتخا. ؟ فمجدُت هللا!ي ھكذا
لكي أبرھن لكم حقيقة أن الذي يتصالح مع هللا والناس يستطيع أن يتصالح 

  !17)(“حتى مع الوحوش
ً وفي مرة أخرى وجد ثعبان  ً في مغارته وكان مسالم ا إنني لن : "، فقال لها

احذر من أن تظھر " :عي حسب المعاھدة التي أبرمھا معكأقتلك إذا عشَت م
ئالّ يخاف منك، وإذا كسرت ھذه المعاھدة عندما يأتي إليَّ أحد الرھبان ل

ً وبالفعل ظل ساكن. "فسأقتلك مدة في عتبة  ا

 

أبونا القمص ”: ي كتاب
——————————   

  .1981الكبير سنة يوم االثنين األول من الصوم " ھجرة المسيحي": عظتهعن ) 17(
  .عن األب كيرلس المقاري) 18(
وذكرت ھذه الحادثة باختصار في سيرته الذاتية ف .المرجع السابق) 19(
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دير السريان أن وھو في مرةً حدث و  علم بانتقال مغار
ره األرشيدياكون حبيب جرجس دون ه ويقدِّ  أحد ذلك، وكان يحبُّ

ً يح ج
 نيا

روحه تحف بھا مالئكة وقديسون فلما تنيَّح ونصائحه قبل الرھبنة،  رأ
لسماء، ثم علم بعد ذلك بالخبر وعرف أن ھذه الرؤيا و يزفونھا إلى ا

)20(ح

 

ته بجوار 
ذكر له أن ي

ھه للرھبنة كان دا، و المتن(ذھب مع الدكتور وھيب عطا  قد قبل توجُّ
إلى األرشيدياكون حبيب جرجس ألخذ بركته) فة أنبا غريغوريوس

ى أبونا 
ھم

  .دثت في اليوم الثالث من نياحته

—————————— 
  .22ص ، “متى المسكين

في اليوم الثالث " صرف روح الميت"وھذه الرؤيا تؤكد سر صالة الكاھن المعروفة بصالة ) 20(
ن لمغادرة النفس األرض والذھاب بھا إلى السماءلرقاده، أنه اليوم المع انظر مجلة مرقس عدد . يَّ

  .449، صفحة "رسائل القمص متى المسكين: "؛ كتاب8ص  1971أغسطس 
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من البطريرك 
تعيين وكيل للبطريركية ھناك، وھو أعلى منصب ) ألنبا يوساب الثانيا(

فقد طلب أعضاء المجلس الملّي السكندري أن يكون . كنسي في اإلسكندرية
. الوكيل أحد أربعة رھبان تقدموا بأسمائھم إليه، فاختار القمص متى المسكين

ھب من ولكن القمص متى راھب يحافظ على قواعد الرھبنة التي تمنع الرا
ھب لكي يعيش حياة النسك والعبادة والتأمل، وظل فقد تر. مغادرة ديره

ً متوحد ً كتابفي مغارة قريبة من الدير عدة سنوات، وكان أحد ثمارھا  ا عدُّ  ا  يُ
حياة الصالة ”من أعمق الكتب الروحية وأقواھا وأروعھا ھو كتاب 

رفض أن يتولى فكيف يمكنه أن يخرج من ديره إلى العالم؟ ف. “األرثوذكسية
  .ھذا المنصب

على تعيين القمص متى، فأمر أنبا  أما البابا يوساب الثاني فقد أصرَّ 
فاضطر أن ينفذ ألن . ثيئوفيلس أسقف الدير أن يحضر القمص متى باألمر

  .الراھب يجب أن يُطيع رئيسه
الً القصة كيرلس المقاريويقول األب  وبناًء على طلب البابا ذھب ”: مكمِّ

كان يريد أن يرفض تولي تلك المسئولية، ولكن البابا تى لمقابلته، وأبونا م
أنا : "؟ فأجاب"من أي بلد أنت يا أبونا متى: "ثم سأله البابا. على ذلك أصرَّ 

، ولكنني أسأل عن يا ابني أنا أعلم ذلك: "فقال له"! يان يا سيدنامن دير السر



ولكن البابا كان 
ذك

نك إيقولون : "ثم قال له". ب في الكنيسة القبطية
  "!ال يا سيدنا، ھذا كالم غير صحيح: "فقال". تعرف سبع لغات

سنرسلك وكيالً عنا في 
اإل

يعيش في اإلسكندرية قبل رھبنته أحد رھبان دير أنبا مقار أنه كان 

سكندرية بكلمة  اإل
تر

ً ي نك إيقولون عنك : ثم سأله. ففھم قصده أنه يريد أن يرجع إلى وحدته ،ا
د من خدام مدارس األحد، ألن رجال الكھنوت في ذلك يقص(من بتوع األحد 

فأجاب !). الوقت كانوا يعتبرون أن مدارس األحد ھي حزب داخل الكنيسة
يا سيدنا أنا راھ: "األب متى

إننا : "الطف معه وقال لهفابتدأ البابا يت
يا : "فقال له البابا"! أنا راھب مبتدئ وال أصلح لذلك: "فأجابه". سكندرية

وھكذا جاء القمص متى "! ابني، ال تقل إنّي ولد، بل سنرسلك وكيالً عنا
وقد تقرر أن يصحبه أنبا أثناسيوس مطران بني . المسكين إلى اإلسكندرية

ألسبق وأنبا ثيئوفيلس أسقف دير السريان لكي يقدماه إلى شعب سويف ا
ُّ . اإلسكندرية ھم حتى خرج حشد من األقباط وما أن وصل القطار الذي يقل

ً الستقباله في المحطة واصطحبوه جميع دار البطريركية حتى ارتجت إلى  ا
 وكان قدس أبينا متى مذھوالً !! المدينة كلھا وجاء رجال األمن لحفظ النظام

ً ومرعوب ولما دخلوا الكنيسة أقاموا صالة عشية، وقد ! من منظر الجماھير ا
فُسمح له بقراءة إنجيل طالب الشعب أن يسمع صوت القمص متى المسكين، 

ً وظل الكثيرون زمان. العشية، فقرأه بتذلُّل ومخافة عظيمة طويالً يتذكرون  ا
ً كيف تأثر الشعب جد رة في  تهمن طريق ا   “!نجيلقراءة اإلالمؤثّ

ويذكر  
في ذلك الوقت، ويقول إن بطريركية اإلسكندرية وزعت بطاقات دعوة 
. لألراخنة والخدام لحضور حفل استقبال األب متى في الكاتدرائية المرقسية

حباه لشعبطاللذان اص واألسقف وبعد أن قدمه المطران
 حيب، وقف أبونا متى وقال كلمة قوية ال يذكر منھا سوى جملًة واحدةً
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التي صدرت (لطبعة األولى ا “سية
با

م

في ، دت وتوسعت فيما بعدوِّ سم دير السريان دون ذكر اسمه، والتي زُ 
  ).1968الطبعة الثانية عام 

  :ت الطالق التي ُعرضت عليهصالحة كل حاال
وقد أخبرنا قدس أبينا الروحي أنه حينما دخل مكتبه في مقر البطريركية 
ألول مرة، عرض عليه المجلس الملي أحكام الطالق التي ُعرضت على 
المجلس، حيث كانت المجالس الملية ھي التي تحكم في قضايا الطالق 

لغى المجالس  والميراث وغيرھما من قضايا األحوال الشخصية، قبل أن تُ
ل اختصاصاتھا في إصدار أحكام األحوال الشخصية 1955الملية عام  ، وتُحوَّ

ى  ُعرضت عليه ، “محاكم األحوال الشخصية”إلى القضاء المدني فيما يسمَّ
أحكام الطالق التي أصدرھا مجلس ملي اإلسكندرية ليوقع عليھا باالعتماد 

ً ووكيالً عن قداسة البابا(لس الملي وتنفيذ األحكام باعتباره رئيس المج ). نائبا
فلما استفسر منھم عن األمر، أوضحوا له أن ھذه ھي إحدى مھام المجلس 

فأبدى . الملي، وأن رئيس المجلس عليه أن يعتمد ما اتخذوه من أحكام
ً بالطالق مخالفة ألحكام اإلنجيل  اعتراضه الشديد على اعتماده أحكاما

  .المقدس
فماذا : ن رد األب القمص الوكيل الجديد للبطريركية، سألوهفلما تعجبوا م

نعمل، إذن؟ فردَّ عليھم بأن يُحضروا أصحاب ھذه الحاالت، كل زوجين 
  .وھو سيفحص حاالتھم بنفسه معھممتخاصمين على حدة، 

وكان عددھم (نه بعد أن جلس مع كل ھذه الحاالت إويقول أبونا الروحي 



ى حدة، وبنعمة هللا التي فيه أخذ ينصحھم 4 5
ويناق

عند األب
) خاصة

وأُلغيت ك
وكا

هللا في قل
ويصالح 
وقد أس
في وص

القمص متى المسكين الوكيل الجديد  المسيحي
وذكرت موضوع مصالحة القمص متى المسكين للعائالت ، للبطريركية

رومان كاھن كنيسة 
ال

استه عن شعوره بھذا الجو الجديد عليه بعد أن 
ره بنعمته حتى انتھت 
ي ھذا اليوم بالصلح، 

بع
ً في الجلسة: "، فقال" الملي؟ . لقد أقام كلٌّ منھم نفسه واعظا

ً عل)حالة ، كل زوجين معا
ت نعمة هللا قلوبھم وخرجوا من  ش معھم أسباب التجائھم للطالق، مسَّ

لھا ظروف  حاالت 3ماعدا ( الوكيل الجديد للبطريركية وكلھم 
ن، وعادوا إلى بيوتھم وأوالدھم وبناتھم فرحين، يمتحابين متصالح

  .طالق الخاصة بھمل أحكام ال
ً نت ف ً لعمل نعمة  رحة للجميع، وتمجيدا ً حيا السم هللا القدوس، ونموذجا

وب األزواج المتخاصمين، حينما يوجد الراعي واألب الذي يحتضن 
  .ويعيد الوحدة والسالم إلى البيوت المنقسمة

) 1954سنة (ت ھبت الجرائد القبطية التي كانت تصدر في ذلك الوق
ف استقبال رجال الكنيسة والجمعيات ومدارس األحد وكل الشعب 

 في اإلسكندرية لألب 

فكتب القمص بولس . المتخاصمة التي تطلب الطالق
 “األسبوع”دة العذراء بقصرية الريحان بمصر القديمة مقاالً في جريدة سي

) ش1670برمودة سنة  4، 1954أبريل سنة  12عدد االثنين ( األسبوعية
يصف فيه ھذا االستقبال، ثم عن انعقاد أول جلسة للمجلس الملي السكندري 

وانتظرنا إلى أن ”: برياسة قدس األب القمص متى المسكين، حيث يقول
انتھت الجلسة، فسألنا قد

م الشكر  تعالى الذي آز خرج من عزلته بالدير، فقدَّ
التي ُعرضت عليھم ف) الخاصة بالطالق(كل القضايا 

ٌّ من الخصوم يطلب االنفصال ا ھو شعورك مع وم: "فسألناه .د أن كان كل
أعضاء المجلس

فلم يكونوا أعضاء قانونيين يناقشون القضايا مناقشة قانونية، بل كانوا كلھم 
ً يعملون على إحالل الوفاق محل الخصام، وكلٌّ منھم ساھر على حفظ  وعاظا

  “".ة القبطية بسياج من الوحدة والسالمرباط الزوجية المقدس وإحاطة األسر
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والمجالس وقت كانت الخالفات مستمرة بين اإلكليروس 

  :قصة شراء أرض كنيسة مار جرجس باسبورتنج
تنج، 

  :تي

وكان أبونا متى قد قابله قبل ذلك في مدينة حلوان ألنه . وري

  .الملية إبان ھذه الفترة

  :كنيسة مار جرجس باسبورتنجلبناء أرض  اختيار
ً ، وكيالً للبطريركية باإلسكندريةعندما كان أبونا متى  ً الئقا وجدوا مكانا

ً لطائفة ا .لبناء كنيسة ألرمن في اسبورتنج، وذھب أبونا وكان المكان ملعبا
، وأخذ أبونا متى ماء ُمصلَّى )أبونا بيشوي كامل(متى مع األخ سامي كامل 
". كون فيه كنيسةتھذا المكان تشتھي المالئكة أن : "عليه ورشَّ المكان وقال
  .وتحققت أمنية أبونا متى

نيت عليھا كنيسة مار جرجس باسبور أما قصة شراء األرض التي بُ
فكانت كاآل

ً من ھيئة األوقاف  ً لطائفة األرمن، وكان مؤجرا ھذه األرض كانت ملعبا
وتفصيل ذلك، كان وزير األوقاف، في ذلك الوقت، ھو الشيخ . اإلسالمية

أحمد حسن الباق



وقال أبونا . أبونا متى يسكن بجوار الشقيق األكبر ألبينا متى، وتكلم معه ن
. متى ألعضاء المجلس الملي، إن ھذا الرجل متسع الفكر وغير متعصب

زوا كل ھِّ ج: قال لھم. وأْملَى أبونا متى على المجلس الملي ماذا يفعلون
مة، وعندما ذھبوا إلى الشيخ الباقوري ومعكم كل األوراق الالزااألوراق و

نا متى وكيل البطريركية في ينحن قادمون من عند أب: له نتتقابلون معه تقولو
: فلما يسألكم تردون عليه .أھالً وسھالً، أي خدمة: فيقول لكم. اإلسكندرية

البطريركية في حاجة لقطعة األرض التابعة لھيئة األوقا

كا

ف والتي تُستخدم 
ھذه ھي كلھا : فيقول الرجل. وذكسيةكملعب لطائفة األرمن، إلقامة كنيسة أرث

ق  ال يتعوَّ

، وكان لھم منظر محدد “اليوش”اسمھا 
ً ووحالقة الرأس الشاربإطالق في  ھيئة تنازعوا مع ، وكانوا متعصبين جدا

  .مدارس األحد

بيوت هللا، ولكن احذروا أن تكون ھناك ورقة واحدة ناقصة، لئ
  .وھكذا كان. الطلب

كان لنادي األرمن ھذا لجنة يرأسھا واحد من فقد أما من ناحية األرمن، 
ً تجار الجلد وكان رھيب في مناقشته لكي تتخلى اللجنة أو تتنازل عن تأجيرھا  ا
ھل لكم إيمان أن يكون : أبونا متى للمجلس المليوقال . لقطعة األرض ھذه

اه و. ھذا المكان كنيسة؟ وطلب أبونا متى مقابلة ھذا الرجل األرمني أبونا حيَّ
مه وقال له نيت كنيسة على ھذه األرض تكون بركة لك : متى وكرَّ إن بُ

من فمك  وألوالدك وبركة للشعب القبطي، وما تطلبه بنفسك وما يخرج
ً واآلن ً مبلغذكر والرجل فُذھل . بتحديد أي مبلغ سأعطيه لك فورا رضي يُ  ا

، وبكل سرور "كلھا بيوت هللا: "والوزير نفسه قال فعالً . ضميره وأخذ طلبه
  .وافق على بيع األرض

ل أھدافھا لخير   كيف استطاع أن يحتضن جماعة من الشباب ويحوِّ
  :الخدمة

اعة جمباإلسكندرية وكانت توجد 
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أبونا 
مت

ھار الزوجين 
كاتب الشھر العقاري أمام الموظف موثق العقود، األمر الذي زواجھما في م

إلى 
اعتبار الجھات الحكومية األب ب صدور قرار  من نتيجتھا

نال
شھر العقاري بل أن يتم ذلك 

بو

مدح و. تهأبونا متى المسئولين عن ھيئة اليوش، وجاءوا لمقابلطلب 
ً من إمكانياتكم ألنكم تجيدون اللغة : دھم وقال لھماجھى  أنا مبسوط جدا

فما . التسبحة ولكم إمكانيات أكبر من ھيئة مدارس األحد نقبطية وتجيدوال
وأنا أطلب منكم بإخالص أن تقوموا بتعليم اللغة القبطية والتسبحة  ؟رأيكم

: فقال لھم أبونا متى. ھذه ھي رغبتنا: ألطفال وشبان مدارس األحد؟ فقالوا له
اندمجوا مع مدارس األحد وقام ھؤالء بھذا العمل، وقليالً قليالً . أنا موافق

  .وانتھت من نفوسھم نزعة التعصب واالنفصال عن الكنيسة

إسھام األب متى المسكين في حل مشكلة كنسية خاصة بتسجيل 
  :الزيجات المسيحية بمكاتب الشھر العقاري

 من اإلسكندرية نذكر أن األب القمص متى المسكين سافر إبان ھذه الفترة 
 ً  حضرهفي مدرج الكلية اإلكليريكية باألنبا رويس  إلى القاھرة وعقد اجتماعا

وأعضاء المجلس الملي العام لمناقشة المشروع  مدارس األحد بالقاھرة خدام
الُمقترح من الحكومة لنقل اختصاصات المجالس الملية في تسجيل وإشھار 

عقود الزواج إلى مكاتب الشھر العقاري وحتمية تسجيل وإش
ِّ

أثار عاصفة من االحتجاج من الكنيسة، وقد أرسل المجتمعون مذكرة 
المسئولين كان

ً لعقود زواج المسيحيي كاھن ُموثِّ  سلَّم أن وقا  السجل الرسمي الخاصله يُ
حتى ال ينتقل الزوجان إلى مكاتب ال، بذلك

داخل  وھذا ما يجري تنفيذه حتى اآلناسطة الكاھن نفسه في الكنيسة، 
ليكمل الكاھن  في الكنيسة وبعد ذلك يدخل الزوجان إلى أمام الھيكل. الكنيسة

  .طقوس سر الزواج كالمعتاد



  :المسكين متى القمصنا أبي سمعة حاول البعض إيذاءف 
أبونا متى المسك يقولو
كي

إن أفظع عمل عن أيام خدمته في اإلسكندرية ين 

 إليه امرأة عاھرة واتفقوا معھا أن تذھب إلى مسكنه في 
لباب، وعندما يفتح تصرخ ھي الب
مدَّ

عاءاتھم الدنيئة فصعدت المرأة بضع درجات من . وا عليه ادِّ
ال

ھذا كان 
ر يع

  .الصحيحة المجدية للشعب

بعدوه عن الوكالة بفضيحة عظيمة،  قام به المتآمرون لتحطيم سمعته ولكي يُ
ھو أنھم أرسلوا

وتقرع اطريركية نحو الساعة التاسعة مساًء 
عيًة عليه بالنجاسة، فيأتي حاالً الذين يختبئون تحت السلم ويفاجئونه مع

المرأة ليثبت
 

دةً في الصعود عھا فكانت متردِّ أما أبونا المبارك، . سلم، ولكن الرب روَّ
راً، فقد شعر بخفقان وضربات شديدة في قلبه، والذي كان ساھ

ه دليالً على وجود أمر خطير ً وبتلقائية عجيبة قام . تب فاضطرب جدا
د، فأغلق  ً وفتح باب حجرته فرأى المرأة وھي تصعد على السلم بتردُّ مسرعا

ً برئيس حسابات البطريركية  الذي ) وكان اسمه كمال(الباب واتصل تليفونيا
ً كا باألمر وطلب منه أن يطرد ھذه المرأةن  فأسرع . ساھرا في عمله وأخبره

ة ألنه فھم نواياھا الشريرة، كما أنه وجد أعوانھا خارجين إليھا وانتھرھا بشدَّ 
ً، وھكذا أنقذ الرب خادمه األمين   !من مخابئھم، فطردھم جميعا

ھا القمص متى المسكين في اإلسكندرية  ملخص اإلصالحات التي أتمَّ
)14  ً   ):شھرا

بعمل سجالَّت للزواج والعماد، مع  تنظيم اإلدارة البطريركية – 1
  .استحداث نظام الستخراج الشھادات الرسمية

ً فحددت البطريركية لكل كاھن م :ضبط الخدمات الدينية – 2 ً محددا با رتَّ
 ِّ سل مه الشعب مقابل الخدمات الطقسيةعلى أن يُ   .م ما يقدِّ

ام ألقباط اإلسكندرية لتنظيم االفتقاد والخدمة الشروع في إحصاء ع – 3
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ً مرتين أو أكثر بل ينال  يأخذ محتاج نصيبا
  .احتياجهكل واحد حسب 

 إغالقھا بعد 
الق

س عل إ

قابل اإلساءة باإلحسان، واالعتداء كا: فحديثه يطول  لذاته ن يُ
ى عن العمل  فيعود أصحاب المنفعة  –بال

صية إلى مكانھم القديم  فال يتأثر أو يثور، بل في صمت وھدوء  –ال
دافع عنه ً  أن يُ ل ما يحدث، تاركا من أجل ذلك أحبه الجميع، بل . يُسجِّ

ئع حي للمسيحية في أرقى صورھا، وتكاتف الكل نظروا إليه كَمَثل را

في اإلسكندرية ألول مرة بعد إنشاء المدرسة اإلكليريكية – 5
  .رن السادس

  .ليم الدين بالمدارساإلشراف على تع – 6
لتخريج أجيال من الشباب تصلح للعمل في  إنشاء المدرسة الصناعية – 7

  .المصانع
ى إلى سداد الديون المستحقة على  تنمية موارد البطريركية – 8 مما أدَّ

ً لمصاريف الكنيسة درُّ إيرادا   .البطريركية، وإيداع مبلغ في البنوك يُ
للرسامة جامعيين يح خادمين ترشوقد قام ب :تدعيم الكھنوت – 9

القس مينا إسكندر وكان حاصالً على مليكة اسكندر باسم : الكھنوتية
ً عبده حنين باسم ، والماجستير في العلوم   .القس يوحنا حنين وكان مھندسا

ماله كان تأثيره الشخصي  :يقو تقرير مجلة مدار األحد  ن أروع أ
وقد التفَّ حوله . خالصھاوقوته الروحية وعمله من أجل كسب النفوس و

أساتذة الجامعة واألطباء والمھندسون والمحامون ورجال األعمال وأقطاب 
. المدينة، حيث كانوا يجتمعون به ويتحادثون معه ويٍِ◌سألونه وھو يُجيبھم

فنا با وجعل لنا معه صلة ورابطة   .وكان الجميع يتحدثون عن كيف عرَّ
أما إنكاره 

َّ صفح، ومحاوالت إبعاده كي يتخل
شخ



يؤ  .)1(يدونه ويتمسكون به

  :للقمص متى المسكين رسالة تعزية من عالم قبطي
لعودة من اإلسكندرية إلى الدير لالمسكين متى  القمص األب اضطرعندما 

يسى عبد المسيح األستاذ ، أرسل إليه المرحوم 1955في شھر مايو عام 
ً خطاب   :)2(نقتطف منه ھذه العبارات ،يه فيهيعزِّ طية باللغة القب ا
ً ليكون راھب لم يخرج القمص متى من بيته إالَّ ” ً ، وراھبا وعالمة . كامالً  ا

ً الفاضل أن ال يغير شيئ من تصرفاته من جھة طعام وشراب ولباس  ا
وسواء كان في الدير أو في المدن فحياته .  الرھبانية

ستأ القمص متى حينما ھوجم، بل لجأ إلى ديره الن
ً اإلسكندرية عالم ً أن وجوده في صومعته بعيد ا عن الغوغاء  ا

السمائي طوباك يا أبي، ألنك راھٌب حقيقي، تركَت العالم . يق
و

الراھب 
مع إتمام الفروض

لذلك لم ي. تتغيرسكية ال 
وھرب  من 

به من الملك  رِّ
له وتبعت المسيح دَت  من حداثتك، وحملَت الصليب كل ما فيه وتعبَّ 

وتشبھَت بمكاريوس وأنطونيوس المجد، وأجريَت نسكيات كثيرة، 
أھنئك ألنك أذللَت جسدك واستعبدته حتى مّجد الجميع هللا في . وباخوميوس

ال يمكن للعالم كله بما له : وإني أقول لك! شخصك لما رأوا أعمالك الحسنة
ك ستفوز إلى وبما أنك مع هللا، فإن. لة أن يغلب الراھب الحقيقيوْ من قوة وصَ 

بؤونة سنة  17في ( “وبما أن يقينك ھو من هللا فسيبقى إلى األبد. النھاية
  ).ش 1671

  .لقبطيةوقد ُكتب الخطاب باللغة ا
  

                                                           
 ).31- 24من صفحة ( ،“السيرة الذاتية -  أبونا القمص متى المسكين”: كتابلالستزادة إقرأ  )1(
  .24ص  ،1957عن مجلة مدارس األحد عدد يناير سنة ) 2(
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ً، وھذه ھي وقد رّد عليه األب متى بخطاب باللغة القبطية     :ترجمتهأيضا
  ]صورة مقدمة الخطاب باللغة القبطية[

  

طابك قد صار لي عزاًء في وحدتي .لتكثر محبة ربنا يسوع المسيح معك
حبة بجديدة، فإني بسبب المحبة غير 

ً دتُك مآلنجَ ك أوالً وَ منذ أن عرفتُ  وال أنسى قط تلك . بالمحبة والوداعة ا
ً يومياألوقات التي كنَت تأتي فيھا إليَّ  ِّ  ا مني اللغة القبطية، وكنَت لكي تعل

ً أيض ً ا بعضوالظلم الذي فينا نحو بعضن ،تتحدث عن شئون الكنيسة ا أيھا . ا
ً األخ، ھوذا قلبي متألم جد ، ونفسي صغرت وقد وضعت عيني ولسا ا فيَّ

ھوذا أنا قد. في الرماد، ألننا نستحق كل ھذه اإلھانات التي جلبھا علينا هللا
تأمل كيف دخل الشيطان في قلوبھم ليظلموا . حوكمُت مثل ھرطوقيُطردُت و

أنا خاطئ، نعم أنا خاطئ وخطاياي كثيرة، ولكنني أومن ! اإلنسان الفقير
أنا . وأعترف إلى النفس األخير بإيمان آبائي أثناسيوس وكيرلس وديوسقورس

ال وكنُت كاألسد . ضعيف وجاھل، ولكنني خدمُت الكنيسة باإلسكندرية بعدل
ابتعدُت عن شھوة المال ولم يدخل . أخاف األشرار قط وال سلطان الظالمين

 ِّ ً مفي فمي طعام األغنياء، وسرُت في وسطھم بالقليل، معل إياھم ليس بالكالم  ا
  .أمامھم في كل شيء

  
  :ترجمة الخطاب

  القدوسشيھات جبل هللا 
  عزيزي يسى

 خ
وليست ھذه الم. الكاذبة التي أظھرتھا لي

ني 
 

 وحده؛ بل كنُت مثاالً
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وأفيدك . لھذا فإن قلبي مستريح إذ أني أك عليَّ أمام هللا والناس
ً نني لما جئُت إلى اإلسكندرية لم أأ ً وجدُت أيض. من المال ا أن  ا

 38ھم 
درسة ألف ج

ه في ھذا أكملتُ  كل. سصناعية، ورسامة 
  .سنة واحدة بنعمة هللا

ملُت الواجب
جد فيھا شيئ

أسألك يا . اعذرني وصلِّ من أجلي أنا الخاطئ: واآلن يا حبيبي، أسألك
ھو من عندك وحدك، أما نحن فلنا  برخطاياي، ألن اللي ربي، أن تغفر 

تني يا هللا في وحدتي لكي ال أرى العالم مرةً . خزي الوجوه كھذا اليوم وثبِّ
ً جميعاآلباء . أخرى قرئونك السالم، ونعمة ربنا يسوع المسيح معك ا   .بالدير يُ

  )انتھى( .)3(القمص متى المسكين - ك لمحبتي             
  

  ]صورة نھاية الخطاب باللغة القبطية[

  

                                                           
  .26المرجع السابق ص ) 3(
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وقد أفاق ھذا . بة إشراقة جديدة على الكنيسة
الن

ظل وقد . ر السريان وإرشاده للرھبان

ولية، حزن وقرر أن يعتكف في قاليته في أحد األعياد الكبيرة قائالً 

ولكن األب . ور الضمائر والقلوب المخلصة لتقوم وتبني أسوار أورشليم
متى لما وجد أنه قد رجع إلى مكان راحته وعزلته كان يقول إنه مثل طائر 

ً فبعد أن قيدوه قليالً أطلقوه أخير ،يحلق في السماء كي يطير من جديد ل ا
ً ويفرح برھبانيته وسكونه ليكون مع هللا دائم ويمارس رھبنته التي خرج من  ا

فقد عاد إلى مغارته بدي. العالم ألجلھا
م ديره روحيوالصالة يجاھد بالعرق  نا الروحيأبو ً ألجل تقدُّ ً وعلمي ا حتى  ا

ً صار دير السريان م ء ورجال الدين الغربيين الذين كانوا يأتون للعلما قصدا
  .جماعات عندما سمعوا عن النھضة الرھبانية في ذلك الدير

بِّ المسكين األب متى    :يتة لدير السريانُر
ً لھذه األحداث  - ويروي األب كيرلس المقاري  : قائالً  - الذي كان معاصرا

كان بتشجيع  ن مجيء أبينا متى إلى دير السريان وثباته فيهإفي الواقع ”
ك األنبا ث ا يقوله أبونا موفيلس، إذ كان إعجابه به يفوق الوصف، فاوتمسُّ

مٌ ومحٌب، األسقف في الحالكان يوافق عليه  ،متى لَھ ، ألنه كان يشعر أنه ُم
 ً وعندما . وال يعمل ألجل كرامة نفسه بل لكرامة الدير، وكان يكرم رئيسه جدا

حيث أن الرھبان كانوا يھربون من  - للدير ) رأي مدبِّ (يتة لم يجد األسقف ربِّ 
ھذه المسئ



د عليكم إنه إنْ  ً . لم يتقدم أحد لحمل ھذه المسئولية فلن أخرج ولن أعيِّ وطبعا
ً، فألول مرة يحدث ذلك في الدير ً غريبا وأذكر أن في ھذا . كان ھذا أمرا

وم جاء أبونا متى إلى مائدة الرھبان التي أنشأھا ھو ألول مرة، وكان فيھا الي
ً أبونا متياس . الرھبان الذين يعترفون عنده أنبا دوماديوس (وجاء أيضا

ما رأيك يا أبونا متياس؟ أنا : "، فقال له أبونا متى)مطران الجيزة بعد ذلك
كيلي، وتتركونني يتة على شرط أن تساعدني وتصير أنت ومستعد أكون ربِّ 

إذ قال في نفسه إن األب متياس ". في األصوام الكبيرة ألعتكف في المغارة
  .“ھذه المشكلة يساعدني ونحلُّ 

وافق وخرج  ،بھذا األمر ولما كلم أبونا متى ومعه أبونا متياس األسقفَ ”
أبونا متى أصبح ھو : "أ الرھبان بالعيد وأوصاھم قائالً من اعتكافه وھنَّ 

فما يقوله . ة، الزم تطيعوه، ربنا في السماء وأبونا متى على األرضيتالربِّ 
ً آخر تطيعوا أبونا متى ً وأبونا متى قال شيئا ! أبونا متى يتنفذ، إذا قلت أنا شيئا

  .“"نعم يا سيدنا: "فأجابوه! ؟"فاھمين
كان يثق في أبينا متى جداً، مع أنه رئيس الدير وفيلس اأنبا ثنيافة كما أن ”

ً أن يأخذ ھذه المسئولية فكان يرفض لكي يبتعد  كان قبل ذلك قد ترجاه كثيرا
وقد روى لنا أبونا كيف أن األسقف حاول معه . عن كل ما يمس الرئاسة

 ً : اعترافات الرھبان المبتدئين، ولما كان يرفض كان يقول لهيأخذ لكي كثيرا
ثم . رفضعلى ال  ، وكان يصرُّ "حرام عليك، المبتدئون في حاجة إلى إرشاد"

ً ًً مالك يا أبونا؟ : "سأله، فحزينا رأى أبونا مرة أحد المبتدئين جالسا على السلم 
ِّ : "ثم سأله". ال شيء: "؟ فأجاب"ما الذي يضايقك : ؟ فأجاب"يت اليومھل صل

ي في أنا متعزِّ : "ل الضمير قائالً في نفسهفدخل أبونا قاليته وھو مثقَّ "! ال"
؟ فقرر أن يفتح بابه للمبتدئين "بين بھذا الشكلتعَ قاليتي والرھبان المبتدئون مُ 

ًَ◌ من أن ھذه الخدمة ، ھھم، بعد أن كان يرفضليأخذ اعترافاتھم ويوجِّ  خوفا
ثم اضطر لقبول ذلك عندما أقنعه  .بينه وبين رئيس الديرستتسبب في مشاكل 

  !“الرب
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ً بالمكتبة والمضيفة  كما. يتمتعوا بھذا الجو السماوي اھتم أيضا
و

. مما أنشأ أزمًة في عالقتي بالكنيسة وبدأ االضطھاد العلني تخرج ورائي
ولكن ھذا كله لم يغيِّر من حركة الروح في أعماقي، فاالضطھاد والمديح 

وال  ،على الزائرينحتى كل شيء، فحدثت نھضة عظيمة كان لھا تأثير 
سيما األجانب الذين سمعوا عن ھذه النھضة الرھبانية، وكان أبونا يكلمھم عن 

بدأت ثم والرھبنة القبطية الصحيحة، فاشتھر دير السريان  الكنيسة باءآ
. وازداد عدد الرھبان وقد ُسّر أنبا ثيئوفيلس بھذا االزدھار ،الرھبنة تنمو

وبدأت األديرة األخرى تشعر أن أعمال األب متى في دير السريان ھي 
وسط الظلمة  نتشرفھو باتباعه طريق اآلباء كان مثل النور الذي ي. األصح

  !“دوءبھ

  :ات التي القاھا األب الروحي بسبب ذلكمضايقال
ازداد عدد الرھبان الذين ”: وقد ذكر أبونا ما حدث أيام دير السريان بقوله

ينسبون أنفسھم لي، فازداد حذر الكنيسة ومقاومتھا وغيرة الرؤساء 
بمفردي، وإذ بمعظم الجماعة ) بجلدي(واضطھادھم مما جعلني أھجر الدير 

والذم والمساءلة والوعيد والتھديد، كلھا أمور كانت تجري خارج نفسي، وأنا 



دُت  ً فيما بعد في صفحات الجرائد أنني ُجرِّ رسميا

ً من كھنوتي ورھبانيتي عشر سنوات ثم . محروما
 
 

وعلى اآلباء وترجاني أن أذھب إلى دير أنبا  وصلَّى عليَّ 
مق

أن يُنھض 
ر

شترى السريان بعد أن ا  أنبا صموئيل، ثم طبعه في دير
أس

                                                          

ً بدون محاكمة وفي غيابي (من جميع رتبي الكھنوتية ومن رھبانيتي  طبعا
فلم أرد أو أشتكي أو أحتج أو أكتب كلمة ). ودون أن أُعلَن أو تؤخذ أقوالي

ً بأ ه في كتاباتي عن ذلك، علما ً واحدة أو أنوِّ وظللت . ن لي مجلة تصدر شھريا
ً ) في نظر الرؤساء( دا مجرَّ

أرسل لي البابا كيرلس السادس، عندما كنت في وادي الريان، ثالث مرات
ً طلب مني السماح. بتوسل واعتذار ولما ذھبُت إليه ومعي اثنا عشر راھبا

لني  واعتذر وقبَّ
  .1)(“ار

 قتدين بغيرة وروحانية األب الروحيوقد ابتدأ الشباب في تكريس حياتھم م 
ً ال بأس به من في فترة وجيزة ستقبل وتحت إرشاده، حتى إن الدير ا عددا

الثالثة األديرة بينما كان الرھبان في الشباب الجامعي يقصدون الرھبنة، 
كل ذلك  .في كل منھم فقط عددھم خمسةال يتعدى خرى في وادي النطرون األ

كان بسبب ترك الرھبان ألديرتھم ومعيشتھم في العالم، وعدم وجود شيوخ 
ولما أراد الرب . مرشدين في األديرة مما أصابھا بالعقم الروحي

القمص متى  نا الروحياوح الرھبنة األصيلة بروح اآلباء األولين، اختار أب
فابتدأ الشبان  .المسكين الذي اجتذب بحياته المقدسة الكثير من الشباب

حياة ”كتاب بالتأثر بيشتھون تكريس حياتھم بسبب ھذه النھضة الرھبانية و
الذي ألھب قلوب الكثيرين، وھو الذي بدأ األب متى  “الصالة األرثوذكسية

في ديرمادته يجمع 
ثم بدأ يشجع . مكاري السرياني قمصقف الدير آلة طباعة بتشجيع ال

 
، كتاب ية بقلمه عن حياته أرسلھا إلى باحث يقدم رسالة ماجستير عن كتاباته

  أبو”
عن سيرته الذات) 1(

.42صفحة ، “نا القمص متى المسكين
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تجريح حدث دون ال 
ً  الدير كثير أن يأخذ  ا

اع

بعد عودته إلى الدير يعمل ويجاھد حتى غادر دير أبونا متى واستمر  
ً متجھ 1956السريان في يوليو  إلى ديره األصلي، دير أنبا صموئيل، بسبب  ا

يكون سبب بلبلة  ، فآثر أالَّ ض لھا في دير السريانيقات التي تعرَّ اضمال
  .وضيقات لتالميذه

ورجوعه لديره دير السريان ظروف التي اضطرته إلى مغادرة ال
  :األصلي

ً باإلضافة إلى السبب المذكور سابق ، فالبّد أن نذكر ما )2(ا
ً فإنه بعد رسامة األب متى قس. بأحد عليه أسقف ألحَّ  ،ا

ً ترافات الرھبان المبتدئين ويقودھم روحي ، ويختار من طالبي الرھبنة من ا
ھذا بجانب المسئوليات األخرى الروحية  ،يصلح منھم ويزكيه لدى األسقف

ً كل ذلك وھو أصغر سن ،والمادية الكثيرة بنًة من بعض شيوخ الدير ورھ ا
قلوبھم الحسد والغيرة، في ولذلك أثار الشيطان  .الذين عتقوا في الرھبنة

  .)3(فكانوا يستخفون به ويرشقونه بعبارات التعيير والتقريع
  ً ومرة أعطى األسقف قانون حرمان من التناول لراھب قديم أھان علنا

ً أمينلما كان  –األب متى المسكين  لكن . من الحسد والغيرةبنوع  –لدير ل ا
إنني صفحُت عنه يا سيدنا، فأرجو أن : "األب متى ذھب لألسقف وقال له

 ً وصفح عنه نيافة األسقف من أجل محبة وتسامح ". تصفح عنه نيافتكم أيضا
  .األب متى

 روحيالتي جعلت أبانا الھي األسباب الداخلية في الدير ھذه ھكذا كانت  

                                                           
 .119صفحة   )2(
   .130صفحة إرجع إلى ما ورد  )3(



عواء على األب متى وتالميذه الرھبان بحجة أنھم مزمعون أن يستولوا على 
به ى ق األسقف ذلك وتغيرت معاملته لألب متى وتالميذه مما أدَّ فصدَّ !! الدير

إلىأن يغادر الدير  هراإلى تركه لجميع مسئولياته وقر

ش

 ديره الذي ترھب فيه، 
و

. ب روحي مرشد لھمألالرھبان تلمذة  الرھبنة ھي 
ول

 

  !ريح الجميعي يُ كلھو دير األنبا صموئيل، وذلك 

  :رجوعه إل ديره األولبدايات التفكير  في 
من جھة في المعاملة  وبدأ أبونا متى يشعر بتغيير”: يقول األب كيرلس 

، وصادف أن األب متياس ذھب إلى القاھرة ولما عاد أخبر األب متى األسقف
تلك أبونا الروحي ترك ف! بأن األسقف متضايق من بعض التصرفات

ً المسئولية فور ً واعتكف ولم يخرج مدة سبعين يوم ،ا ولما حدثت . كاملة ا
قرر أبونا أن يغادر الدير إلى ديره األصلي دير أنبا خالفات في اآلراء 

ً جميع وافلما علم الرھبان بذلك ليلة خروجه قرر. صموئيل  واخرجيأن  ا
وا أنرشع ھموراءه ألن
 ال حلَّ : "بونا متى أننا عرفنا قراره قال لألب البواب عند خروجهما علم أ

ذلك ألنه أراد أن ي "!وال سماح ألي راھب أن يأتي ورائي ً روحي عتكفقال  ا
  .“ويترك حياتنا لتدبير هللا

سار على قدميه ألحد أن يأتي وراءه، ثم  نه ال حلَّ أوكرر األب متى لنا ” 
المواصالت إلى دير أنبا صموئيل ك ھنامن يركب لكي  ،رست ھاوسحتى ال

ً لكي يعيش في ھدوء بعيد   .“عن صراع الرئاسات ا
فأعددنا ، أما نحن، ففي الحال قررنا أنه ال يُعقل أن نعيش بدون أب” 
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سمح 
  !“"طيب مع السالمة: "فقال له األسقف"! ألحد أن يأتي ورائي، فاطمئن

 
يمكن األمر : "أ خاطره وقال لهفلما علم منه باألمر ھدَّ 

يت

يا سيدنا، الرھبنة ليست : "
أس

نه كان ھو رئيسألالمتوحد بمصر القديمة  ذھب أبونا أوالً إلى األب مينا” 
. دير أنبا صموئيل

ُ ": وأردف قائالً ، "غير   .فوافق ،"صبر قليالً ا
وفيلس إلى دير السريان فوجئ بأن جميع أوالد األب متى اولما وصل أنبا ث 

ً راھب 13نوا نحو وكا(قد حزموا أمتعتھم ليذھبوا وراءه  ً ، فانزعج جد)ا  ا
وقال له "! نا الروحيينحن رھبان نسير وراء أب" :ثنيھم، فقالوا لهوحاول أن ي

)بعدفيما  هالبابا شنودقداسة (أبونا أنطونيوس 
ً وار ً وشرب وال حدائق وال أكالً  ا ، فاألب ترك الدير ونحن ماذا نفعل في ا

نا األسقف أننا لسنا مْ وأفھَ "! نسير وراء األب الذي يقودنا ويُرشدناالدير؟ إننا 
أحد، ولكن ھذه ھي الرھبنة التي أي غاضبين من رئيس الدير وال من 

ومع . نھا أب روحي مرشد مع رھبان يسيرون في طريق الخالصإ: تعلمناھا
 20ولكننا خرجنا ومعنا أمتعتنا، وكان ذلك في  ،ذلك ظل يترجانا أن نرجع

  .“1956يوليو 
عن طريقة سفرھم ال تُنسى ويسرد األب كيرلس المقاري ذكريات 

  :للقاھرة
 في الوادي لم تكن معنا نقود كافية للسفر، ولكننا اعتمدنا على هللا ومشينا” 

، وھناك قابلنا ناظر محطة األوتوبيس الصحراوي "الرست"من الدير حتى 
ً الذي كان يحبنا ويحترمنا جد نا نريد الذھاب إلى القاھرة تأسف ، ولما علم أنا

ً لنا جد ألن األوتوبيسات كانت مشغولة ألنه كان عيد عند المسلمين، فقلنا له  ا
أوتوبيس جديد من اإلسكندرية وإذ بعد دقائق جاء . إن الرب سيدبر لنا ذلك



يأخذنا معه، فاعتبر أن ھذه بركة كبيرة من هللا أن يركب معه 

مينا المتوحد ألنه وجد حوله كل أوالده الذين كان معظمھم 
يع

وقد قال ). في دير أنبا مقار(رحلة حياتنا الطويلة التي ترون ثمارھا اآلن 
كنُت قد جاء ودعانا للرجوع لقد يعلم هللا أنه لو كان األسقف : "أبونا فيما بعد

ً راھب 13، ذلك ألن مسئولية حوالي "ُت كل ما في فكري ورجعناركت رھيبة،  ا
ً فم ، كما ا

  !“رھبان، فتعجبنا من ترتيب هللا لنا والسيما ألنه لم تكن معنا نقود

القمص مينا حيث  في مصر القديمةكنيسة مارمينا الوصول إلى 
  :المتوحد

ً ا وصلنا إلى مصر القديمة وعلم أبونا بحضورنا اضطرب جدولم”  إذ  ا
كيف سنعيش كلنا في دير أنبا صموئيل وھو في منتھى الفقر ومليء 

بسبب النقص الشديد في  مرض الُسلِّ احتماالت بالعقارب والحيات السامة، و
ً ومع أنه كان مرتبك. الغذاء، وھؤالء رھبان أجسامھم رھيفة ر لم يُظھ إالّ أنه ا

ً ذلك وكان منتظر   .“ليعرف مشيئة الرب ا
فرح األب ” 

وحاول في البداية أن  ،، فغار علينا غيرة الربقبل رھبنتھم ترفون عنده
قنعنا  إلى دير أنبا صموئيل، ولكنه وجد منا اإلصرار الكامل، ذھب ن بأالَّ يُ

ً لنا أن نذھب إلى دير أنبا صموئيل، وأنه ھو سيذھب أيضفطمأننا قائالً   ا
واألخ وليم باسيلي ) األب يوحنا المقاري(ومعه األخ رءوف جرجس 

تبنوا ھناك قاللي وإن شاء هللا تنموا "أن طلب منھم ليرسمھما راھبين، و
ِّ . "وتزدادوا ننتظر قليالً فربما يأتي : "ي، وقالوظل أبونا يتباطأ ويصل

ولكن األسقف لم يحضر، . ، ووضع ذلك عالمًة أمام المسيح"اءنااألسقف ور
وسمعنا بعد ذلك أنه مرض واعتكف، وقد سمح الرب بذلك لكي يتمجد في 

رھم بينما دير أنبا صموئيل قليل اإلمكانيات جدن الذي يعولھم ويدبِّ 
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وكان أبونا متى . في الجبل ساعات 10 
ين

القديمة حتى ثالث يوم، وسمعت البطريركية فاضطرب 
ال

بعد أن خرجنا ”: ئالً حدث بعد ذلك مرة للرھبان قا
وفيلس قد أصابته جلطة في رجله جعلته امن دير السريان سمعُت أن أنبا ث

ألنني رغم ما حدث  ،غير قادر على الحركة وقد لزم الفراش، فذھبُت ألزوره
ولما رآني الرھبان ُدھشوا، ولما ذھبُت إلى قاليته . كنُت أكنُّ له محبة صادقة

ً تأثر جد ؟ فقال إنه أصابته جلطة، "مالك يا سيدنا: "همن زيارتي، وقلُت ل ا
لُت قدميه وسط  فكشفُت عن الغطاء وتظاھرُت بأنني أريد أن أرى رجله، ثم قبّ

ً وخرجُت بعد أن ربحُت كثير! ذھوله وذھول الحاضرين من ھذه  ا
  .)4(“الزيارة

أن الوصول إليه يستغرق سفر حوالي
ننتظر ويصبر قليالً، كما ذكرنا  فذ بھذا طلب األب القمص مينا المتوحد أن

 ً   .“سابقا
مكثنا في مصر ” 

مسئولون، وأظن أن البابا يوساب كان حينئذ في دير المحرق، فاتصل بعض 
: ر القديمة وكلموه بلھجة شديدة وقال له أحدھمصالمطارنة باألب مينا في م

؟ فغضب األب مينا من ھذه "ذين عندك؟ أنت عامل ثورةما ھؤالء الرھبان ال"
، إلى دير القديس األنبا صموئيل وفي اليوم الثالث قررنا أن نذھب. اللھجة

 َّ ى لنا األب مينا صالة طويلة وبارك فوقفنا أمام كنيسة مار مينا حيث صل
ً علينا وأعطانا نقود : لتأخذانا، فقال لنا) تاكسي(، وجاءت عربتا أجرة ا

ثم وصلنا بالقطار ". بوا بسالم وأنا سأجيء وراءكم بعد حوالي شھريناذھ"
يوليو  30ومنھا إلى الدير حيث وصلنا في " الزورة"مغاغة ومنھا إلى إلى 

1956“.  
ً المحب الحقيقي يُطَعن فينـزف ال دم: [وإذ كان أبونا متى قد قال  ً بل حب ا  ا

فقد روى ما  ؛]لمن طعنه

                                                           
عن حديثه مع بعض الرھبان في استراحة الدير بالساحل   .1991شمالي في يوليو ال  )4(
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  :دير أنبا صموئيل تعمير 
ى من العجيب أن كل موضع يحلُّ  ره بقدر معونة هللا كان يعمِّ  ،ف

آخر  له، ثم يُؤ
ره ويُفيعمِّ 

الً   عندما وصلنا إلى دير أنبا ”: ويكمل األب كيرلس المقاري ك
انقلب ضدنا، إذ كيف يترك ھؤالء الرھبان 

دي

يه أبونا مت
َمر، بإرادة علوية ال بشرية، بمغادرته فيذھب إلى موضع 

ده   .)5(جدِّ
المه قائ

صموئيل كان الجو الكنسي قد 
وكان األب مينا المتوحد حينئذ قد قدم استقالته من ؟ رھم إلى دير آخر

رئاسة دير أنبا صموئيل إلى ناظر الدير الذي ھو أنبا أثناسيوس مطران بني 
غضب لما وجد أن األب مينا سمح لھم بالذھاب كان قد الذي سويف األسبق، 

ن مسئوالً عن كما أن األب مينا كان قد عيَّ . إلى ھذا الدير دون الرجوع إليه
ً الذي ُرسم بعد ذلك أسقف( لدير بدالً منه وھو األب مينا الصموئيليا على  ا

ولما علمنا بغضب ". الزورة"قرية وكان مقره في  ،)"أنبا مينا"الدير باسم 
ً أنبا أثناسيوس ألننا ذھبنا إلى الدير دون إذن منه، أرسل له أبونا خطاب  ا

ألن خروجنا كان تئذانه، عن عدم استطاعتھم التوجه إليه أوالً السيعتذر فيه 
باستعجال وكان منظرنا غير الئق لمقابلته، ولكننا ذھبنا إلى األب مينا فبارك 

  .)6(“علينا وسمح لنا

                                                           
ً ما األستاذ عريان اسكندر صديق أبينا ال )5( ورأى العمارة الحديثة  روحيزار دير أنبا مقار يوما

 ً ً من الماضي، إذ أنك كل دير تعمِّ : "والمباني الجميلة، فقال ألبينا مداعبا ره يُخرجونك ألم تأخذ درسا
   "!بل من أجل هللا نحن نعمل ليس من أجل الناس: "؟ فأجابه أبونا"منه

 .لألب كيرلس المقاري“ جماعتنا الرھبانية”عن تسجيل   )6(



ھم على طبلية وكنا نجلس مع. من بؤسھم وفقرھم المدقع وعدم نظافة الدير
ً راھب 18واحدة، نحو  ً ل في طبق واحد، وكان الطعام ممتلئ، لنأكا حالوةً  ا

 َّ أما  .ت على الرھبان الذين طلبوا حياة اإلماتة والفقربسبب النعمة التي حل
 َّ ة شديدة وھو يتوسل إلى هللا أن يرعى ھؤالء أبونا الروحي، فقد كان في مذل

المساكين في ھذا القفر البعيد، حيث إن السفر إلى قرية الزورة كان يستغرق 
بالجمال، كما أنه كان مغامرة، ألننا سمعنا أن أحد الرھبان حاول  ساعات 10

ً السفر من الدير إلى الزورة سير ، وخرج وراءه الطريق ه فضلَّ على قدمي ا
أبونا متى ليبحث عنه، فوجده بعد يوم كامل من البحث المضني، وقد كان بين 

  !“الموت والحياة، فأسعفه وأنقذه من موت محقق
ثم قمنا بمجھود كبير لتنظيف الدير، ولم تكن لنا أماكن للسكن، فكنا ننام ” 

اكتشفنا مجموعة قاللي نا، ثم عْ سَ مرصوصين في صالة االستقبال التي لم تَ 
ً ضيقة جد ً تحت ھذه الصالة كانت مھجورة وقذرة جد ا فقمنا بتنظيفھا ، ا

  !“وتبييضھا ببياض من الجبل، ثم أصبح لكل منا قالية في ھذا البدروم
التجارب فھي أن األب مينا المتوحد ضغط عليه المطارنة لكي أما بداية ” 

) فيما بعد أنبا صموئيل( اري
وا

ألنه شعر أن األمر  ا ورفض أبونا الروحي حينئذ أن يقابل أحد"! ةتحت مضرَّ 

ً يرسل لنا خطاب شديد اللھجة مع األب مك ا
أنتم الزم تنـزلوا من الدير وإالّ تقعون : " مضمونههللا لدكتور وھيب عطا

ً
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ً جد  ا

جلباب قصير 
ئط يلب
وا

  .“الجديدة

  :شھادة عالم ألماني في القبطيات
ب 

ً نرى كل يوم تدبيرفي خالل شھرين، ألننا كنا  ً جديد ا من هللا على مستوى  ا
مع األب مكاري والدكتور وھيب عطا وفجأةً جاءنا ھذا الخطاب . المعجزات

ومن . ذلكفرجعا وأخبرا األب مينا  .فلم يلقيا استجابةإيماننا،  لكي يھزَّ هللا 
ً ، الذي صار فيما بعد بطريركالمتوحد ھنا بدأت الخالفات بين األب مينا ، ا

ين أبينا الروحي ورفقائه الرھبان، مع أنه بارك علينا عندما سافرنا من وب
ً عنده وأعطانا نقود واعتبرنا أن  ،فتعزينا ،كبركة ووعدنا أنه سيأتي وراءنا ا
  !“تحت الضغط الخارجيبعد ذلك ر تغيَّ رأيه ولكن  .ھذه ھي مشيئة هللا

ً ظللنا نجاھد في ھذا الدير الذي كان مليئ”  من مخلفات  بأكوام تراب ا
المباني المھدومة، كما أن الثعابين والحيات والعقارب كانت تمشي في 

وھو ( “القصارية”الطرقات بالمئات، وكان الرھبان يلبسون 
ويأتون بالجير من الجبل لبناء الحوا) سه الفالح حينما يعمل في األرض

وفي األسبوع األول لم . لتبييض، وزرعنا الحديقة ببعض الخضروات لألكل
ً راھب 15لنأكل منه وكنا نحو  نجد سوى المشِّ   دمون، وعندما يكرموننا يقا

ً لنا جميعمقلية  خمس قطع بطاطس ً وكان أبونا مرتعب. ا ً جد ا وھو يفكر في  ا
ثم ! أو يخورواكيفية معيشة ھؤالء الرھبان بھذا الطعام دون أن يضعفوا 

ستاذ عريان اسكندر الذي ظل يسأل عنا فوجئنا في األسبوع الثالث بمجيء األ
ن، فقال له اعسل صغيرت وجاء بصعوبة ومعه صفيحتا. ل إليناوكيف يص

، ألن الشغل كان فوق الطاقة وأجسادنا ضعيفة "أنت أصبَت الھدف: "أبونا
ً جد بقافلة تحمل الكثير من بعد ذلك ولما علم األخ عريان بذلك جاءنا . ا

ط أبونا لبناء القاللي وخطَّ . تعمير الديروھكذا واصلنا . خيرات األرض

، ثم كت1958سنة " أوتو ميناردوس"مة المستشرق العالَّ الدير وقد زار 
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ي وأن مع إلھي بمفرد
ً لمبدأ واتِّ ”: س قائالً  باعا

ال

إنني متشوق للحياة . ونموذجنا األعلى ھو آباؤنا. هللا
ل العالم ميناردو. “أموت في مكان ال يعرفه أحد ويكمِّ

ينا األب متى يعمل في المحجر عمل مع الصالة الذي للتقليد الرھباني، رأ
سير حياة آباء عليھم من يقرأ كان ، و)لتقطيع حجارة لبناء قاللي للرھبان(

ِّ وھم يعملون البراري   .)1(“ي معھم، ويرشد الرھبان ويصل
  :ويكمل المستشرق األلماني وصفه لحياة الرھبان في دير أنبا صموئيل

تطور ھام داخل الكنيسة والحركة النسكية في دير أنبا صموئيل إنما ھي ” 
ً وكان أثرھا  ً وسممتدا فكان قد تدرب بعض الرھبان على حياة  .يظل ممتدا

وكانت الخدمات الكنسية منتظمة . الوحدة في المغائر التابعة لدير السريان
ً صباح الرابعةكل يوم من الساعة تبدأ   السابعة، والقداس يبدأ الساعة ا
ً صباح ُّ يُ الساعة الخامسة مساًء في ، وا وقد حضرُت . ون صلوات الغروبصل

ألن الصالة فيه بطريقة  القداس الذي يشعر فيه اإلنسان أنه في عالم آخر
والرھبان يمارسون حياة الشركة المجمعية على أعلى مستوى، . مالئكية

أنھم يجتمعون كل يوم سبت في وجبة  فرغم أنھم يأكلون عادةً في قالليھم إالَّ 
المائدة الت  وھم . ي في القصر حتى يكتمل بناء المائدة الجديدةمشتركة في

                                                           
  :عن كتاب) 1(

Otto Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, 1961, p. 329 



بناء قاللي جديدة بدير األنبا صموئيل 
رأى أبونا الروحي أنه البّد من بناء قاللي ”: ول مرة منذ مئات السنينأل

جديدة ألن القديمة كانت كالقبور، وإذا سھر فيھا الراھب يحدث له اختناق من 
 من" ارةالحجَّ "فقرر بناء القاللي بالحجر وأحضر العمال ! عادم جاز اللمبة

د العمال على المجيء إلى الدير عبر الصحراء قرى الفيوم، وبعد ذلك تعوَّ 
ولكن . بسبب معاملة أبينا الروحي المملوءة حكمة ومحبةوذلك بدون ملل 

ائين وإقامتھم مدة طويلة في الدير، فانتھز كان من الصعب الحصول على البنَّ 
أن يرفع فئة " مصطفى"ھذه الفرصة وأراد معلمھم الكبير " ارةالحجَّ "العمال 

د بترك العمل ومعه عماله حتى األجور بمقدار كبير مستغالً الموقف، وھدَّ 
ً يرضخ أبونا له، وكان الموقف حرج ً جد ا فليقف : "فلما سمع أبونا بذلك قال. ا

فاضطر المعلم أن يُخفي أدوات العمل في ". العمل كله وال نرضخ لالبتزاز
مغادرة فأمرھم أبونا ب. عمال عن العملالجبل لكي يغيظنا، وھكذا أضرب ال

ً الدير فور   “ !ا
ً ثم أرسل الرب لنا معلم”  آخر، وقال إنه مستعٌد للعمل باألجور التي  ا

ألف  70ائين حتى أكملوا يحددھا أبونا، ثم بدأ يعمل مع عماله دون مجيء البنَّ 
                                                           

  .المرجع السابق) 2(
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لجديدة سقف القاللي ا
عل

أجل شفاء المعلم ألنه جاء للعمل في بناء بيت الرب، 
وت

حتاج فقط إلى 
جت

بدالً ( القاللي القديمة التي رآھا في دير السريانمثل ى ھيئة قبو بالحجر ك
ً ألن اآلباء قديم: أوالً : ، وذلك لسببين)من السقف بالخشب كانوا يستعملون  ا

ً القباب تعبير ً عن قبة السماء، فالراھب بشخوصه الدائم إلى فوق يذكر دائم ا  ا
ً ثانيو. موطنه األصلي في السماء ألن أبانا الروحي قال إنه ربما يخلو دير : ا

ً أنبا صموئيل يوم ً ما من الرھبان ألنه بعيد جد ا بناء األسقف عن المدن، ف ا
كما (بون الدير يشجع األعراب على مھاجمة الدير، فيأخذونھا ويخرِّ بالخشب 

بقي ). الرابع  عشرحدث في دير أنبا أنطونيوس في القرن  كما أن القباب تُ
  .“الدير سنين طويلةعلى مباني 

اًء يمكنه بناء القبو الحجري، وبمساعدة العمال الذين جاءوا من وجدنا بنَّ ” 
ن عليھا الحجارة لتكوِّ  الخشب لكي تُرصَّ ) الفورمة(كار والزورة تم عمل الب

وعند . السقف القبو، ونجح المعلم في بناء أول قالية من القبو ففرح بھا أبونا
كار الذي يحمل الحجارة فسقطت جميع وة اختل البعمل قبو القالية الثاني

اء، فصرخ العمال قائلين إن المعلم مات، فسمع أبونا الحجارة على المعلم البنَّ 
ً وجاء مسرع ، وتجمع العمال ليرفعوا الحجارة ويُخرجوا المعلم من تحتھا، ثم ا

مة وفخذه مكسور، فغسل رأسه وضمدھا بالقطن وجد أبونا أن رأسه مھشَّ 
ً اش المعقم الذي كان موجودوالش وربطھا بإحكام، وعمل جبيرة صغيرة على  ا
ً وأرسل وأحضر سيارة جيب، رغم أن ذلك كان من العسير جد ،فخذه ، ا

وفي نفس الوقت اجتمع مع الرھبان . وأرسل المعلم إلى مستشفى مغاغة
للصالة الحارة من 

ً حكمولما وجد مدير المستشفى أن رباط الرأس كان مُ . وا بدموعوسل  ا
بطريقة ال يمكن لطبيب عادي أن يعمل مثلھا، وعلم أن األب متى المسكين 

ً ھو الذي ضمدھا وربطھا، رفض أن يفتح الجرح إيمان منه أن المصاب  ا
سيُشفَى بصالة ھذا األب الروحي، كما وجدوا أن كسر الفخذ ي

وبعد حوالي شھرين سمعنا أن صحته عادت سليمة وعاد إلى عمله  .بيس



ي الحوائط؟ مستعدون، أو أي أتريد أن نقوِّ . طلبه
طل

 القباب التي 
تم

وفي الحال تغير الرجل حتى رضي بالعمل، بل إنه ظل يعمل "! ب آخر
ً يوم 111 ن له ثالثة رھبان ليخدموه نا عيَّ ابدون توقف، والسيما ألن أب ا

ومحبة  يناتضاع رھبانيبولطف ب ،الدواء والمقويات وكل طلباتهبالطعام و
ً حتى إنه تأثر جد ،صادقة حتى تكمل مساكن بدون توقف وأحب العمل  ا

ً الرھبان، ثم رفض أن يأخذ أجر ً بسبب أن الدير صرف عليه كثير ا ، وطلب ا
بإلحاح أن يبقى في الدير حتى يموت ألنه لم يجد في حياته محبة صادقة في 

ً وھكذا اختاره الرب وأبقاه حي! كان مثل الديرأي م لكي يبني ا
  !“جد هللا

ً قبو 23ارة آخرين تمت المعجزة وأكملوا وبمساعدة معلمين وحجَّ ”   ا
بر تحفة عتَ بالحجر فوق القاللي باإلضافة إلى صالة كبيرة، وكانت كلھا تُ 

مع وزير الري ووكيل السادس وقد زار ھذه القاللي البابا كيرلس . معمارية
ً المجلس الملي، إذ جاءوا خصيص   .لرؤية ھذه القاللي ا

ً قطع األحجار من الجبل مھنة صعبة جدمھنة ويالحظ أن   والسيما في  ا
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إن هللا : "بونا يقولإلى حكمة في معاملتھم، وكان أ
أع

وصفح 
عن

حزن أبانا 
ال

طاني نعمًة لكي أتعامل مع مثل ھؤالء لكي نستكمل بناء الدير ألن الرھبان 
وذلك لدرجة أن ". ال يقدرون أن يقفوا في وجه ھؤالء العمال المنحرفين

ً المعلم مصطفى الذي قلنا إنه احتال سابق لكي يرفع أجور العمال ونزل من  ا
، إلى الدير ليطلب المغفرة ويُصلح خطأهالدير مع عماله، ظل يسعى للرجوع 

ھو حيث إنه لما رجع إلى بلدته وجد أن ابنه الوحيد مرض ومات، واعتبر 
ً من هللا ألنه ترك العمل بالدير ولما علم بما حدث للمعلم الذي . ذلك غضبا

تھشمت رأسه جاء في الحال وطلب مقابلة أبينا الروحي لكي يتأسف على ما 
له بمحبة نتيجته ما حدث البنه، فاستدعاه أبونا وقبَّ الذي كان من وفعله 
أنا من اآلن خدامك وخدام الدير : "ب خاطره، فقال المعلماه وطيَّ وعزَّ ه 

  !“خدمة ةومستعد ألي
يريد بذلك اله وأدواته، واعتبرنا أن هللا فطلب أبونا منه أن يُحضر عمَّ ” 

ان المعلم مصطفى مع عماله فك. للعمل أن يُسَتأنف بعد توقف نحو ستة شھور
ينحتون الحجارة للمعلم عبد الرحيم، ووجدنا أن المعلم مصطفى تحول إلى 

ً إنسان وديع وأمين جد في العمل بسبب تأثير محبة أبينا الروحي حتى إنه  ا
كان يعمل من الشروق إلى الغروب حتى ال يتوقف العمل ويُ

أبينا الروحي، الذي يحيا بروح وھكذا كانت وال تزال معاملة . روحي
ً اإلنجيل، لمثل ھذه النفوس سبب   .“في تغيير سلوكھا كله ا

مشكلة في  ةفي كل عمل حتى إن أي نعمةً ألبينا الروحي هللا  وقد أعطى” 
 ُّ في جميع األديرة التي عشنا فيھا، فھو الذي وذلك ، ھاأي عمل فني كان يحل

ھناك، وھو الذي صمم المباني أنشأ حديقة دير السريان وصمم بيت الخلوة 
م الكنائس صمم المباني ورمَّ : في دير أنبا صموئيل، وھكذا في دير أنبا مقار

ن في ترميم اآلثار ووالحصن مما شھد له علماء اآلثار األجانب المتخصص
كان ھو و. نه بروح الفن القبطي األصيلالقبطية والكنائس، ألن الرب زيَّ 



الرھبان مع األب الروحي إلى دير أنبا صموئيل كانوا ال 
ً يملكون شيئ وا إلى هللا بالصالة لكي يمد يده أ، ولما شرعوا في البناء التجا

ر مواضع قديسيه ويحث القلوب للمساھمة في ذلك، وكان هللا يست جيب ويعمِّ
ِّ . بطرق عجيبة يرسل الرب معونته، وكانت ي لكي وكان أبونا يجمعنا لنصل
بطرق جعلت اآلباء يختبرون هللا عن قرب كأب حنون يرعى  استجابة هللا

ورغم كثرة العمال فقد كان . شئونھم ويسدد كل احتياجاتھم الروحية والمادية
احتياجاتنا وأكثر،  هللا يرسل احتياجاتھم وأجورھم، وكانت تأتي القافلة بكل

ً أمركان وھذا في ذاته  ً عجيب ا  !، فكل قافلة كانت لھا قصة عجيبةا
ل االشاي انتھى من الدير، ولما طلب العموعلى سبيل المثال حدث مرةً أن  
ً شاي ؟ فقال لھم "كيف نعيش بدون شاي: "ولم يجدوا قالوا ألبينا الروحي ا

يقف  َمنْ الذي في قاليتي  ھل معقول أن الشاي انتھى؟ إن الشاي: "بإيمان
فأخذوا . ")سفر من الديرساعات  10حوالي التي تبعد ب" (الزورة"عليه يرى 

وفي نفس الليلة جاءت القافلة وفيھا شاي وسكر . كالمه بإيمان وثقة وفرحوا
بكثرة، وإن كان العمال لم يعرفوا مصدره، ولكنھم كانوا متيقنين أنه من عند 

ً  كلمته ليكون صادقأبينا الروحي الذي حقق هللا   !“أمام العمال ا
ً وعلى ھذا المستوى أيض”  كانت تصل األموال ألجور العمال وتكاليف  ا

وقد حدث مرةً أن العمال طلبوا أجورھم لكي يسافروا إلى بالدھم . البناء
 ُ يبحث عن نقود لھم فتأخر عشرة أيام، فجمعنا َمْن ھم، فأرسل رِ سَ ويعولوا أ

لكي نرى عمل  ،نحمل معه ھذا الھمَّ حتى مر بصراحة أبونا وأخبرنا عن األ
فكنا نخرج إلى الجبل ونصرخ متوسلين حتى ال ننفضح أمام العمال . هللا

وعند الغروب وجدنا عربة جيب قد جاءت . الذين يعملون في بناء بيت الرب
األستاذ عريان اسكندر والدكتور تادرس ميخائيل : باألحباء من اإلسكندرية

دوا كل أشدي خليل، جاءوا بإلھام إلھي وسدَّ لمرحوم ر وھكذا! جور العمالوا
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بَنى بسلسلة من الدير  كان  اإللھية مما يفوق الوصف أعميُ
و واألسمنت تحتاج إلى كتاب  نإالحقيقة و !والحصر ا قصة بناء ال

)3(كامل

العنايةال 
لقب قاللي ب

“!  

                                                           
  ".جماعتنا الرھبانية"عن حديث مسجل لألب كيرلس المقاري عن ) 3(



ية في نفوس 
بع

 
كت

أشعل في نفوس الخدام الرغبة في قد والذي كان 
الت

وطلب بعض . خنة في حدائق القبةفي منزل أحد األراالقاھرة، 
اإل

طريق المناسب لھم ھو الخدمة وليس الإن بعض الذين قام برھبنتھم كان 
 اذھل. عوبات في حياتھم الرھبانية نتيجة لذلكالرھبنة، لذلك حدثت بعض الص

أت

ر األنبا 

ض الخدام في بعض فروع خدمة مدارس األحد بالقاھرة منذ منتصف 
الخمسينات من القرن العشرين إلى درجة الرغبة في التكريس الكامل  في 

وقد كان اسم األب متى المسكين ھو الملجأ الذي لجأ إليه ھؤالء . الخدمة
ً عن الخدام  أو بعضھم، إذ أرسلوا إليه رسائل يلتمسون منه أن يكتب لھم شيئا

وقد ذكر أمر . (ولكنه لم يرد على ھذه الخطابات. حياة التكريس الكامل 
كتبولم يكن األب متى المسكين قد ). ھذه الرسائل في أحد أحاديثه فيما بعد

ً حتى ذلك الوقت سوى كتاب  في طبعته  “حياة الصالة األرثوذكسية”با
األولى بدير السريان، 

ً كريس  في الخدمة،  كما كان قد أشعل الغيرة في نفوس شباب تماما
  .للرھبنةمن قبل آخرين 

نزل قدس األب متى المسكين من دير أنبا صموئيل  1957وفي عام  
للعالج في 

فتقابلوا معه وتحادثوا معه في شأن التكريس للخدمة مع . خوة مقابلته
وفي ھذا اليوم تحدث األب متى عن حدود الخدمة في الرھبنة، وقال . البتولية

سين للخدمة   .ى اقتراح أبينا متى بضرورة إنشاء بيت للمتبتلين المكرَّ
وبعد انصرافه إلى الدير، استأجر بعض ھؤالء الخدام شقة في حدائق  

ثم توجھوا إلى قدسه في دي. 1958القبة، وكان ذلك في شھر نوفمبر 

162 



لتكريس أسيس زة يت  لكر مة  لخ ات اب ا      163 -  د

ً ويدرسو نيصلُّو اآلباء  نمعا
من  بعد أن يمتلئواإال للخدمة  ال يخرجواأ، ثم ن كتابات آباء الكنيسةووينشر
  :أمرين علىوكان تركيز األب متى المسكين في ذلك الوقت . الروح

العالقة الشخصية بالرب يسوع واختبار خالصه ومفاعيله، قبل  – 1
  .التكريس وقبل الخدمة

على الروحانية اآلبائية األرثوذكسية القائمة على  الحياة توقيع ھذه – 2
ھذه الشركة التي ھي أساس الروحانية األرثوذكسية . والمحبة الحياة شركة
الروحية والخدمة  الحياة الفردية فيوكان يؤكد على خطورة . اآلبائية
 ً   .)1(عموما

بحدائق القبة الصغيرة وبدأت محاضرات واجتماعات في ھذه الشقة  
ً . يحضرھا الخدام قمص الأبونا : وتالقى عنده كثيرون من قادة الخدمة معا

                                                           
المجموعة التي بدأت أعضاء أحد (نشاء بيت التكريس األب باسيليوس المقاري سرد وقائع إ )1(

ً فيما بعد(مع أبينا متى المسكين في بيت التكريس  دكتور نصحي عبد الشھيد، : وھم). وصار راھبا
  )).ب باسيليوس المقاريراھال(، ويسري لبيب )ب إرميا المقاريراھال(ميالد القمص يوحنا 



يسة ، وأبونا القمص بولس بولس راعي كن)األنبا صموئيل فيما بعد(مكاري 
ما

. وُخدام آخرونالمسيح 
و

رويس التي 
رة من الحكومة كانت حتى ذلك الوقت تضم مدافن ا ألقباط، وكانت مؤجَّ

ً قاربت على االنتھاء،  عاما
حي

ذي كان قبل رسامته أحد أركان الخدمة في مدارس ال(ر جرجس بدمنھور 
ً رئيس اللجنة العليا ، )األحد بالجيزة والدكتور وھيب عطا الذي كان معتبرا

، والقمص مرقس داود )األنبا غريغوريوس فيما بعد(لمدارس األحد آنذاك 
واألرشيدياكون عياد عياد وغيرھما من رجال جمعية أصدقاء الكتاب 

 خدمة النفوس علىمن الخدام المتقدمين في النعمة والغيرة  المقدس، وغيرھم
مثل الدكتور راغب عبد النور والدكتور جرجس عبد 

كانت أحاديث األب متى مع ھؤالء القادة تھدف إلى توحيد مجھودات الخدمة 
ً للخدمة في المدن والقرى  وتركيزھا على الخدمة الروحية للنفوس، تمھيدا

  .محرومين من سماع كلمة هللامسيحيين اللل
نذكر حدوث مقابالت ھامة من أعضاء المجلس الملي ، وفي ھذه الفترة 

العام والمجلس الملي الفرعي باإلسكندرية مع األب متى المسكين لعدة 
لوضع مشروع ألرض األنبا طلبون مشورته مرات، حيث أتوا ي

 99للبطريركية كأرض حكر بمبلغ بسيط، ولمدة 
ً لالنتفاع إلى الحكومة بعدھا ول ث تؤ إال إذا قدمت البطريركية مشروعا

ً لعدة كليات ومعاھد . بھا الھوتية وقد أعدَّ لھم األب متى المسكين مشروعا
مه األب متى المسكين يشمل الكلية كاو. علمية جامعيةو ن المشروع الذي قدَّ

اإلكليريكية وتدعيمھا بإرسال بعثات للدراسة الالھوتية في الكليات الالھوتية 
األرثوذكسية، وأبدى استعداده في ذلك الوقت إلرسال راھب يقوم باإلشراف 

ً الروحي للكلية بجانب َمْن  ً والھوتيا   .سيديرھا علميا
أثناء خلو الكرسي  1959وأوائل عام  1958عامي كل ھذا كان في  

  ).1959أبريل  – 1956من ديسمبر (البطريركي 
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وكرازة القرويين 
  .المسيحي

ز

 

  :، ثم االنتقال إليهحلوانفي بيت التكريس جديد ل  مقر تأجير 
في ھذه األثناء دبر هللا العثور على مكان متسع في حلوان، ھو قصر من  

ً لألميرات بناته ك بعد ضيق الشقة وذل ،قصور الخديوي توفيق كان مخصصا
حيث كان رواد المكان يجلسون على (الصغيرة التي كانت في حدائق القبة 
 آنذاك كراسي كثيرة، وقد جلس فعالً ال األرض بسبب عدم وجود مكان كاٍف و

ھكذا على األرض حينما كانوا يذھبون لألب الملي األراخنة أعضاء المجلس 
  ).سمتى المسكين للتداول في أمر أرض األنبا روي

في ھذا القصر  1959في مارس سنة  وما أن بدأ بيت التكريس نشاطه 
المتسع حتى توافد الشباب والخدام من كل مكان، وكان األب متى المسكين 
ً إلى ما  يستقبلھم ويتحدث معھم بكالم النعمة، وكانت األحاديث تستمر أحيانا

تكريس شاب يعرضون استعدادھم لل 100وتقدم حوالي . بعد منتصف الليل
لخروج إلى القرى والنجوع لتعليم لمتبتلين لخدمة الكنيسة و

المسيحيين الذين كانوا ال يعرفون شيئاً عن إيمانھم 

  :وار من الكنائس األرثوذكسية الشقيقة
من لبنان رائد حركة الشبيبة  زيارة األب جورج خضروكان أھمھا  

األرثوذكس في سوريا ولبنان، حيث  مالرو األرثوذكسية التابعة لكنيسة
استقبله األب متى المسكين وتحدث األبوان لساعات عدة عن عقيدة الكنيسة 

، حيث اقتنع Christologyعلم طبيعة المسيح القبطية األرثوذكسية في 
بعدھا األب جورج خضر بأرثوذكسية الكنيسة القبطية، إذ كان األرثوذكس 

عقيدة حتى ذلك الوقت ة القسطنطينية يعتبرون الشرقيون التابعون لكنيس
أي ال تؤمن إال بوجود الطبيعة الالھوتية في  “أوطاخية”الكنيسة القبطية 

الطبيعة الناسوتية، وذلك منذ انشقاق الكنائس األرثوذكسية في المسيح دون 
  .م وحتى ذلك الوقت451مجمع خلقيدونية عام 

أول مقال عن  1960عام ولما عاد األب جورج خضر إلى لبنان كتب 



جتماع 
ر

كانت ھي األصل  الكاتبة 
وكان قد أحضرھا له المھندس  “حياة الصالة األرثوذكسية”األساسي لكتاب 

عن األب  أبونا متى المسكينقال وقد . بالجيزة
لع

إلى مصر من قبل وال يعرفني وال  بيني وبينه ألوف األميال، وھو لم يأتِ أن 
ھذا ’: فقلتُ . ‘نعم’ عأ

 –وأعلنوا  ،من الفريقينفي العالم سمي بين رؤساء الكنائس األرثوذكسية 
د لعودة  –بناء على توصيات العلماء الالھوتيين  عدة قرارات تاريخية تمھِّ

الحروب عام من االنشقاق والمآسي و 1500الوحدة األرثوذكسية المفقودة بعد 
  .الكنائس األرثوذكسية بعضھا والبعضبين التي حدثت 

  :Lazarus Moore زيارة األب لعازر مور
ً من أھم الشخصيات التي قابلھا أبونا في بيت التكريس   األب لعازر أيضا

مكتوبة على اآللةمور، صاحب أول ورقات 

يسى حنا أمين مدارس األحد 
ً في الصوملقد ”: ازر مور ً مقتدرا ً جبارا كنُت  ،أرسل لي المسيح واحدا

ً ما، وھو ليس في مصر، سمعُت عنه ولم يحرمني هللا من  أشتھي أن أراه يوما
التليفون تصل بيفي أحد األيام وإذ به . السن رؤيته مع أنه رجل طاعٌن في
. ‘أنا األب لعازر مور’: ؟ فقال‘َمْن الذي يتكلم’: ويكلمني باإلنجليزية، فسألته

مع فمن سعادتي كدُت أطير من على األرض، ألنه كان لي اشتياق أن أراه، 

 ً :؟ فقال‘أنت األب لعازر مور’: فقلُت له. رفه شخصيا
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بُت به، فرحَّ 
وت

ً العلمانيين بيت وقد . للتكريس لخدمة الكنيسة بإلھام من األب متى المسكين ا
يقصد شقة ( شبان لعدة شھور في شقة نواحي معھد الدراسات القبطية 7عاش 

وقد ذھب في الحال اثنان من أعضاء بيت التكريس إليه في الفندق الذي  
لوه إلى بيت التكريس بحلوان . ينـزل فيه وركبوا معه السيارة التي تقلُّه ليوصِّ

ً نحيفهللا،  ه كمالكوكان وجھ لحيته مسترسلة والقامة، وطويل  ،)من النسك( ا
ً ذھبيطويلة وشعره  في السيارة وكل الذين رأوه في  .على كتفيه مسترسالً  ا
كانوا يحيونه بأيديھم كأنه رجل تقي من رجال هللا،  قادموھو شوارع القاھرة 

، لحينما وصو. مالكألن منظره مثل  السيارة يحيونه وكانوا يجرون وراء
ً أن أراك’: يقول أبونا الروحي إنه قال له . ‘أنا مشتاق جدا

  .“حادثنا معاً في كافة األمور الروحية

  :مبادئ بيت التكريس
نَي عليھا بيت التكريس للعالَّ   أوتو "مة وقد ذكر أبونا المبادئ التي بُ

 في بيت التكريس، وذكر 1958عندما قابله في أوائل عام " ميناردس
، أسس بعض األقباط 1958في سنة ”: ميناردس ذلك في كتابه قائالً 

                                                           
 73/17، كود رقم 1973، الصوم الكبير “لبة الجسدالقوة لغ” .عظة) 2(



  .“مرة في السنة على األقلدير أنبا صموئيل  شدونھم وھم يزورون
رسوا حياتھم ويعيش أعضاء بيت التكريس متبتلين، ويتعھدون أن يك” 

لخدمة الكنيسة، وكانوا في البداية يحتفظون بوظائفھم، ولكنھم كانوا يتوقعون 

ير

ً أن يصير أحد الرھبان أبكما أنه من المنتظر . أن يتركوھا ليتفرغوا للخدمة  ا
كنائس 

الق

ً اون ً لھا بصفته مركز ا للخدام  ا
في ال
خ

منتصف القرن (قادمة، ألن الكھنوت ابتدأ من اآلن األجيال ال

                                                          

ً روحي اآلن كل عضو في البيت في إحدى  خدموي. ألعضاء البيت ا
وجدير بالذكر أن . عليم المسيحياھرة حيث يقود خدمة مدارس األحد والت
يجب أن تولد منھا في نفس كان درجة النسك العالية في دير أنبا صموئيل 

  .)3(“ة من العلمانيين المكرسين لخدمة الكنيسةيَّ الوقت أخو
يجب ”: ذكر للرھبان مبادئ بيت التكريس بقولهمتى المسكين كما أن أبانا  

ً أن يكون بيت التكريس سند للكنيسة ومع ا
م الكھنوت ونخضع له ونعاونه علمانيين في الكنيسة  التقليدية، فنحن نكرِّ

أي َمْن ھم من غير ( وأنا أرى أنه بدون خدمة العلمانيين. دمة النفوس
بھذه الصورة فستنھار خدمة الكھنوت وتنھار  )الرھبان أو اإلكليروس

كرامتھا في نظر 

 
4-

336. 
(3) O. Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, 1961, pp. 33

 التفصيلية السيرة المسكين متى أبونا -  168



لتكريس أسيس زة يت  لكر مة  لخ ات اب ا      169 -  د

الموھوبون من الكنيسة األولى كان 
أع

ألعضاء

التكريس 
لل

 
ً ً

                                                          

في . في عدم القيام بواجبه) العشرين
األسقف ھو الذي بينما  ،ھم الذين يقومون بالخدمةضاء شعب الكنيسة 

ً بھم ويرعاھم، وكان الكھنة خداميرتِّ  دت الرھبنة فلما تشدَّ . لألسرار الكنسية ا
اسم  خطأ يطلق عليھم(شعب الكنيسة  أعضاء منت الخدمة والخدام ابتلع

وھكذا ، )Laïkosاليونانية األصلية  كلمةلل اإلسم الدارجوھو  “العلمانيين”
كما ، خدمةولما ضعفت الرھبنة ضعفت ال. ترك العلمانيون الخدمة للرھبنة

  .)4(“مةأصبح العلمانيون ال يقومون بعملھم وال يعرفون مسئولياتھم في الخد
كان األب متى المسكين حين يعود إلى ديره، يرسل  بيت وقد  

ويمكن قراءة ھذه الرسائل في الجزء . التكريس رسائل للتوجيه واإلرشاد
سين”الخاص بـ   .)5(“رسائل القمص متى المسكين”: في كتاب “رسائل للمكرَّ

  :لرھبنةالتكريس لالفرق الجوھري بين التكريس للخدمة و
ونا أن من واجبه أن يبين للرھبان الفرق الجوھري بين دعوتھم رأى أب 

فكتب في الجزء ودعوة التكريس للخدمة حتى ال يخلطوا بين االثنين، للرھبنة 
فصالً أوضح فيه الفرق بين دعوة  “الخدمة”الثاني من كتاب 

كتاب  “دعوتان وبناءان”: رھبنة وبين دعوة التكريس للخدمة بعنوان
  :بدأھا بقوله، 39- 37ص  ،“دمةالخ”

  .في الكنيسة دعوتان، دعوة للرھبنة ودعوة للكھنوت والخدمة” 
من أنھما شھادة واحدة للمسيح وتطبيق مباشر لوصايا   والدعوتان بالرغم
والسلوك والصالة وبقية  الحياة رب، إال أن لكل منھما منھجا معينا فيال

  .“الواجبات

 
  .كيرلس سجله كتابة األب 1968متى المسكين في وادي الريان، أغسطس  ألبلعن حديث ) 4(

، من صف2007، “رسائل القمص متى المسكين” )5(  . 322- 251حة 



  :ارة مجلس إدارة جريدة وطني
قاب 1961في أوائل سنة  
زي

في بيت التكريس بحلوان المسكين ل األب متى 
وقد . أعضاء مجلس إدارة جريدة وطني برئاسة األستاذ الكبير أنطون سيدھم

اكية  لكي ال يكون في الجريدة أتوا ليطلبوا منه كتابة مقاالت عن
آنذاك األب  وقد طلب منھم. األقباط متأخرين في التفاعل مع اھتمامات الوطن
درسه دراسة وافية يستطيع متى مراجع في ھذا الموضوع ألنه لم يكن قد 

  .معھا كتابة مثل ھذه المقاالت، وقد أحضروا له بعض ھذه المراجع
وجھة نظر االشتراكية من ”: مقاالت بعنوان 7وكتب األب متى 

 بل فقط" المسيحية النظرمن وجھة : "وقصد أن ال يكون العنوان ،“مسيحية
لتعني أنھا تعبِّر عن رأي الكاتب أو الجريدة، ألن " مسيحية نظرمن وجھة "

ً دون اتجاه ً أو اقتصادياً محددا   .آخر المسيحية ال تناصر اتجاھاً سياسيا
ھذه المقاالت في مذكراته الشخصية،  ةويقول األب متى المسكين عن كتاب 

ً على سؤال الباحث العلمي الذي سأله ھذا السؤال ل اعتزالكم العالم ھ: "ردا
  "يجعلكم تحسون أنكم غير مرتبطين بمصر ومشاكل مصر؟

ً أكثر بكثير ”:  فردَّ  ً وخطيرا في الحقيقة كان نشاطي في ھذه األمور كبيرا
مه السادة العلمانيون المعنيُّ  روا عن األقباط مما قدَّ ون أصالً بھذه األمور ليعبِّ

إلى َرْكب ي بضرورة االنضمام فإني منذ قيام الثورة وأنا أناد(...) خاصة 
التي كانت سائدة (العمل الوطني وعدم التخلف عن المناداة باالشتراكية 

  ).آنذاك
االشتراكية ”: مقاالت في جريدة وطني بعنوان 7وإزاء ھذا الخطر، كتبُت 

  .)6(“كان لھا أثر كبير لدى المسئولين ،“من وجھة نظر مسيحية
* * *  

                                                          

 االشتر
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     171 -  لخدمة الكرازة بيت التكريس تأسيس

توقفت بعد ذلك بسبب عدم على أن حركة بيت التكريس
  .ترحيب رئاسة الكنيسة بھا

  

خدمة الكرازة  ل

  



−=+ 
  الخروج الثاني من دير السريان

  )من نفس السنة سبت لعازر – 1960أبريل  9(

  دي الرياناهرة إلى وامغادرة القثم 

  )1960أغسطس سنة  11(

  :ما حدث بعد رسامة البابا كيرلس السادس
 المتوحد وبعد اختيار القمص مينا 1959في أواخر أبريل سنة 

للب

أثناء زيارة إحدى شقيقات راھب من رھبان  هانا الروحي أن
ًال

موئي
ً  .الرھبانضد ھؤالء إجراءات  فرأى أبونا متى أن يبتعد نھائيا

ع

الرھبان بدير أنبا صموئيل معرفة المكان الذي لجأ إليه حتى 
ع
. ليبحث عن مكان تواجده 1959يوم أول يوليو ) المتنيح األب إشعياء(

إلى ) األستاذ عريان اسكندر(خنة اإلسكندرية 

، غادر أبونا متى 1959طريركية، وقبل مراسيم رسامته في شھر مايو 
ً إلى جھة غير معلومة ألعضاء البيت، فجأة المسكين  بيت التكريس متوجھا

وكان قد بلغ أب
القديمة لتھنئته باختياره بطريركا، أنھا  دير لقدس القمص مينا في مصر

ل القمص مينا بأنه فبادرھا . طلبت منه أن يرعى الرھبان بدير أنبا ص
ينوي أن يتخذ 

ن الرھبان ليُعطي الفرصة لألب البطريرك الجديد أن يتخذ ما يراه من 
 1959يوم الجمعة أول مايو  فجر بيت التكريس رداغف .ھمإجراءات حيال

  .إلى جھة غير معلومة) وكان اليوم ھو جمعة الصلبوت(
حاول إال أنه 

مكانه فيما بعد، بعد أن نزل أحد اآلباء من دير األنبا صموئيل  وارف

قد توجه فجر يوم الجمعة العظيمة أول كان األب متى المسكين وُعرف أن 
مع أحد أرا 1959مايو سنة 

172 
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  . خدمة الكنيسة

                                                          

دي الرياناھرة إلى وامغادرة القثم 

ً عنھم في مكان  كما ذكر في الخطاب أن أباھم الروحي ما زال محتجبا
ف على  ّ◌ُ◌ون لكي يستطيع األب إشعياء أن يتعرَّ مجھول لديھم، وأنھم يصلّ

  .تواجده مكان
وقد عاد أبونا متى مع األب إشعياء إلى دير األنبا صموئيل بعد ذلك، في 

  .1959يوليو  شھر
وكان اآلباء قد انتھوا من بناء القاللي الجديدة  - 1959في أواخر عام و 

وطلب أن يعود المسكين استدعى البابا أبانا متى  - وبدأوا يستقرون في ديرھم 
وقد حدثنا األب كيرلس المقاري عن . لسريانمع أوالده الرھبان إلى دير ا

  :ذلك فقال
بناء قاللي بالقبو من : بعد أن تم ھذا اإلعجاز في دير أنبا صموئيل” 

 
المتنيح نيافة األنبا أندراوس أسقف (مجموعة مراسالت األب القس موسى السرياني عن  )1(
  .إلى والده في دمنھور) اط فيما بعددمي



ھل من 
ً ال د كثيرا ه ظلَّ يتنھَّ
حت

فِّيت جميع المواضيع القديمة 
وا

                                                          

جديدة إذ كانت ُمبھرة في تلك البرية النائية، ولكنمباني ال
الموضوع صار خطيراً، فال بدَّ أن تذھب : "ى قابل أبانا الروحي وقال له

لتقابل البابا وتُريح قلبه ألنه متضايق جداً، وھو موجود في اإلسكندرية، 
نحن غالبة : "بونافقال له أ"!! وسيتخذ إجراءات شديدة ليست في صالحكم

". أرجوك، اعمل معروف اذھب: "؟ فقال له األستاذ عريان"وماذا يفعل معنا
فجمعنا أبونا الروحي ". حاضر، أذھب ألنظر ماذا في األمر: "فقال أبونا

 ً ً فسيرسل لنا . وظللنا نصلِّي معا ثم أخبرنا أبونا أنه إذا كان الطريق سالكا
ً، وأعطانا عالمةً  نا ً معيَّ ً فسأضطر أن : "وقال. كالما وإن كان األمر صعبا

  !)2(“"أترككم وربما ال أرسل لكم أي شيء
في  )نيافة األنبا أندراوس أسقف دمياط فيما بعد(كما يذكر األب موسى  

وقد تقابل أبونا القمص متى المسكين مع غبطة ”: أحد خطاباته في ذلك الوقت
) 1960يناير  25(الماضي  البابا المعظم األنبا كيرلس البطريرك يوم االثنين

اه فيھا األب البطريرك بالفرح  في اإلسكندرية، وكانت مقابلة مباركة تلقَّ
والسرور، وأَْبدى مشاعره األبوية الرحيمة، وكان مثل األب الكبير القلب 

فكانت فرصة مقدسة فيھا ُص. والواسع الصدر
قوا بين إلشاعات الكاذبة التي قيلت  عنا والتي قصد قائلوھا أن يفرِّ

وبعد المقابلة،  .البطريرك وبين أوالده الذين ھم نحن ومعنا األب القمص متى
للبطريرك رغبتنا الصادقة في الخضوع التام وتنفيذ المسكين أبدى أبونا متى 

فقام أبونا متى . كل رغبات غبطته، فطلب البطريرك عودتنا لدير السريان
ير السريان، حيث قابل نيافة أنبا ثاوفيلس أسقف الدير، فالتقاه وسافر إلى د

 
   ".جماعتنا الرھبانية"عن حديث األب كيرلس المسجل  )2(
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ً مع عربتين جيب مع األستاذ عريان، وكان  أبونا خطابا
البدَّ أن 

، ووصلنا إلى الفيوم الساعة 1960اير 
ال

سي

                                                          

ً (معه أبونا متياس السرياني  ’: ، قائالً لنا)األنبا دوماديوس حاليا
و  ً لتقابلوا البابا، فقد رضَي عنا وھ مسرور وأعطانا البركة  فورا . ‘تنـزلوا

د اآلباء ثمانية، فكيف تسع العربتان اآلباء مع حاجاتھم الضرورية؟ وكان عد
ً في الجبل معظم الليل في البرد  فأخذ كل واحد ما خفَّ حمله، وسافرنا جميعا

ين 28إلى  27الشديد في الليلة من 
 ً حيث كانت لنا  وھكذا خرجنا من دير أنبا صموئيل أول مرة،! واحدة صباحا

نفس المشاعر التي خرجنا بھا من دير السريان حينما ذھبنا بفرح وتھليل إلى 
دير أنبا صموئيل، مع أننا كنا تاركين ديرنا وكل ما بنيناه فيه لمدة ثالث 
ً، ولكن لما قالوا لنا أن نخرج منه تركنا كل شيء  سنوات ونصف تقريبا

الدير : "ل يصرخ ويبكي قائالً لدرجة أن األب صليب الصموئيلي ظ. ومضينا
نحن يجب أن نطيع أبانا البابا : "فقلنا له"!! الدير سيخرب. سيخرب

  ".البطريرك، وأنتم سيكون الرب معكم
وكان أبونا قد رتب أن ننـزل أوالً في بيت المرحوم األستاذ راغب مفتاح  

ً بعد ذلك إلى دير السريان حسب أمر الب . ابافي شارع الھرم لكي ننطلق فورا
ً كان  3ولما وجد األستاذ راغب فجأةً ثمانية رھبان في بيته الساعة  صباحا

ً . طير من الفرح ولم يعرف ماذا يفعل لتكريمنا وفي الساعة السابعة صباحا
وقد علمنا أن أنبا ثيئوفيلس كان ينتظرنا وھو واقٌف . انطلقنا إلى دير السريان

 
نيافة األنبا أند(مجموعة مراسالت األب القس موسى عن  )3(   ).راوس أسقف دمياط فيما بعد



لرھبان من قبل، بمشاعر أب بصرھا ا
ثم وجدنا . وقد استقبلنا وھو في منتھى الفرح. ن إليه مرةً ثانيةووالده راجعوأ

ً فرحون برجوعنا، وظلُّوا يضربون المطانيات ألبينا  أن الرھبان أيضا
يناير  28وكان ذلك يوم  .)4(“الروحي وألوالده الرھبان بكل محبة واتضاع

  .1960عام 

  :أسباب ھذا الخروجدير السريان، و الخروج الثاني من
شرح األب كيرلس ھذه األسباب كشاھد عيان وشريك في الضيقات التي 

 ت إلى خروجھم الثاني منهدير السريان وأدَّ بعد رجوعھم إلى اجتازھا اآلباء 
 ً   :، فقالبعد شھرين وأحد عشر يوما

نا إلى رجوعأول أما الحلقة الثانية من سيرة ھذه الجماعة فھي تبدأ من ” 
رناه وأشياء كثيرة في دير أنبا صموئيل، فرغم أننا تركنا ما عمَّ . دير السريان
ً وكأننا تركنا شيئإال أننا كنا  ً عن خارج ا وقد . قلوبنا، ثم اختبرنا عناية هللا

بدأنا حياتنا من جديد من أجل المحبة والسالم، فأتينا بفرح كاألطفال الذين 
نا الرھبان ونحن لَ حاضر والمستقبل، وقد قبَّ نسوا الماضي كله، وفرحنا بال

. ن، ولكننا شعرنا أن البعض كانوا بكل أسف غير مستريحين لرجوعناوفرح
ً كأطفال أيض ،ومع ذلك فإننا   .، اقتربنا منھم ببساطة ومحبةا

 فأخذ كلٌّ . ثم بدأ الصوم الكبير، وحسب عادتنا كنا نعتكف فيه بقدر اإلمكان 
ً منا إذن  يتة الديرإالّ أن األب مكاريوس ربِّ . ي نعتكف فوافقمن األسقف لك ا

ً كان موقفه متغير   .“مهقلنا في أنفسنا إننا يجب أن نكرِّ لكننا و. نحونا ا
 ثم وجد األب مكاريوس أننا لم نذھب للعمل في أعمال المجمع، ومع أننا” 

ً أخذنا إذن كنا قد ً قوألنه كان متضاي ،إالّ أنه احتج لدى األسقف ،باالعتكاف ا  ا
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لكي يترھب، والعجيب ) فيما بعد
أن

. رح نفسك
ھا

تضمنه 

ما رأي ": عن ھذا األخ قبل مجيئه  أبانا الروحي كان قد سأل األسقف
ً كم؟ يوجد أخ صالح يريد أن يترھب وأنا أضمنه، ھل نبعث له خطابنيافت  "؟ا

فجاء األخ وديع بمعرفة األسقف، وكان أبونا حينئذ في . "نعم": فقال األسقف
ً المغارة، فمكث األخ في المضيفة منتظر : مجيء أبينا، فأرسلوا له قائلين ا

روري أن أنا ليس من الض": فقال لھم "!نفسك، ليست لك رھبنة حْ أرِ "
ال، أ": ولكنھم قالوا له! "ترھب، بل سأبقى كعامل في الحديقةأ

ثم . األب متى ألنھم كانوا يعلمون أنه سيكون من تالميذ!! "تمشي ھاتمشي
القوة معكم خذوا ھذا األخ ب": حدث أن عمال الدير كانوا مسافرين، فقالوا لھم

ورجع " الرست ھاوس"عمال عند فأخذوه بالقوة، ولكنه فارق ال! "في عربتكم
ً ماشي ثم جلس أمام الدير حيث أقام لنفسه مظلة من الحجارة، ولما . إلى الدير ا

ِّ علم األسقف انزعج وأمر الربِّ    !!“غ مأمور القسم لكي يقبض عليهيتة أن يبل
) فيما بعد ندراوسأأنبا المتنيح (األب موسى ولكن ذلك الرھبان، حزن فأ” 

. "كان زميلي وأنا أحبه وھو أخ طيب دنا، األخ وديعيا سي": قال لألسقف
ما دمت ": ، فقال األسقف"أضمنه": ؟ فقال"أتضمنه": قال لهف



و

وا

 هللا يعلن لنا الرب إرادته، 
وف

َ ": ثم قال. "غ المأموريمشي بھدوء، فال داعي أن نبلِّس  لوه الدير وخذوا دخِ أ
ً عليه إقرار  أنا لم آتِ ": فلما جاء األخ وديع قال لألسقف! "أن يمشي ا

ً بل سأظل علمانيألترھب،  ! "ني أن أرجع إلى العالم مرةً أخرى، لكن ال يمكنا
 وعند الرست. فقرر األسقف أن يذھب إلى القاھرة ويأخذه معه بغير إرادته

رتين، ولكنھم لم يجدوا سوى تذكرة أراد الرھبان أن يقطعوا لھما تذك ھاوس
طر األسقف ، فاض)في األوتوبيسكرسي خالي  م يوجد إالَّ بسبب أنه ل( حدة

لك أن  ال حلَّ : "أن يجعل األخ وديع يركب األوتوبيس وحده بعد أن قال له
ولكن األخ وديع نزل من األوتوبيس أمام دير أنبا "! تخرج من األوتوبيس

حتى وصل إلى وحده ، ثم مشى في الجبل ھناك مقار حيث حضر القداس
اذھب إلى ": أجابهف. لكي يخبره بما حدثخارج دير السريان مغارة أبينا متى 

ً بيت التكريس مؤقت   .“فذھب. "اآلن ا
ً ظل أبونا متى متحير”  والسيما ألنه جاءت إليه شكاوى من الدير  ا

ً أيض) أبونا إرميا(األخ ميالد ما حدث مع بخصوص  فوا به وما  ا معه، تصرَّ
وأنه لما طلب أن يخرج من الدير لم يھتموا به وال أعطوه مصاريف السفر 

ً فسار ماشي "!مع السالمة" :بل قالوا له ً وتعب جد ا ، ولما كان رجال البوليس ا
فقد قبضوا على األخ ميالد في طريق  ،في المنطقة احسفَّ شخص يبحثون عن 

ً سكندرية، ولما وجدوه غلباناإل ً جد ا   !“أطلقوه في الصباح ا
ِّ ": ثم قال أبونا الروحي”  ي، وإن شاءإني أصل

جاء أبونا متى من المغارة ، )1960أبريل  8( وم جمعة ختام الصومي ي
ل عتبته، ثم ذھب إلى األسقف وضرب بعد الظھر وسجد أمام باب الدير وقبَّ 

". نعم: "فقال له األسقف"! أنا شاعر إنكم تعبانين من جھتنا: "له مطانية قائالً 
: ثم قال له أبونا"! نعم: "؟ فقال"ھل يمكن لنا أن نترك الدير: "فقال أبونا

سؤال آخر، عندما تركنا الدير المرة السابقة تركنا عفشنا، فھل يمكننا اآلن "
غ لكم القاللي ھل : "ثم قال له"! نعم: "؟ فقال األسقف"أن نأخذه معنا لكي نفرِّ

  !“"نعم: "؟ فأجابه"تسمحوا لنا بعربة الدير لكي تنقل لنا العفش
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عربة من 
ً ل حاجياتنا حتى الساعة الثالثة صباحلنا نحوِّ وظل. الدير منقوالتنا إليھا   .“ا

يتة إلى األب الربِّ 
وأن  “ثورة”أن الدير في 

ر

 لم 
يقا

لما رجعت عربة الدير نزل بھا عرفنا بعد ذلك أنه و” 
ً واتصل تليفونيھاوس الرست  بالبابا كيرلس وأبلغه  ا

ً ھبان األب متى تركوا الدير بعد أن سببوا اضطراب ً وأتعبونا جد ا وھكذا  .ا
 - كان قد فرح برجوعنا منذ وقت قصير وھو الذي  - ر مشاعر البابا نحونا غيَّ 

ً وجعله في حالة غضب شديد جد بعد لدرجة أننا لما أردنا أن نستريح قليالً  ،ا
اتصل فجأةً  ،ألننا لم نكن قد نمنا منذ يومين، وصولنا إلى بيت التكريس

ً انا أن األمر خطير جداألستاذ عريان اسكندر من اإلسكندرية لكي يبلِّغ أب ، ا
ً وأن سيدنا زعالن جد ً ويجب أن تحضروا سريع ا لكي تخبروه عن سبب  ا

ً وذھبنا فور) تاكسي(وفعالً أحضرنا عربتي أجرة !! ترككم للدير إلى  ا
عشية  وقت إقامة صلواتووصلنا يوم سبت لعازر، اإلسكندرية لمقابلة البابا 

منتظرين طوال الليل حتى الصباح، أحد الشعانين وجلسنا أمام قالية البابا 
َّ  ثم. قاليتهخروجه من  م أيقظوه قبل الفجر لكي يحضر التسبحة، فخرج وسل

  .“علينا بسرعة ونزل إلى الكنيسة وتركنا
) أنبا صموئيل فيما بعد(لألب مكاري السرياني  متى المسكين ثم قال أبونا” 

ً الذي كان سكرتير -  إننا سنرحل إن أرجوك قل لسيدنا": اكللبابا حينذ ا
ً ف فنحن ال نريد شيئايخ فقُل له أالَّ . بلنا ً ا ، وال نريد أن نطلب حالّ

لمشكلتنا، بل إننا جئنا لكي نخبركم أننا تركنا الدير ألننا تعبنا فيه، ومن غير 
فإن لم تُرد أن تقابلنا فاسمح . ھكذا بسھولةنكون قد خرجنا منه المعقول أن 

ً بنا جدلنا أن نرحل ألننا تع فلما أبلغه ذلك استراح ! "من االنتظار الليل كله ا
ً قُل لھم أن يمكثوا ف": وقال له ثم ! "ي بيت التكريس حتى أجد لھم حالّ



ً ألمر الباباب البيت باألقفال، فأغلقنا البيت    .“تنفيذا

فيما بعد أبونا صليب لنا فقد سرد  .يكن يتوقعهما لم 
ط

؟ فقال له "ونحن نفعله
". سى عندي في البطريركيةالب
ًفق

) أنبا يؤنس أسقف الغربية فيما بعد(السرياني  هاألب شنودمن السكرتارية 
على أثر  ، إلى الدير)لثالثوا

  ،زيارة أبينا متى المسكين للبابا كيرلس السادس
  :لعمل في سكرتارية البابالوطلب البابا راھبين 

الكاھن بالجيزة وأستاذ (األب صليب سولایر ثم ذھب أبونا الروحي مع ”
لكي يطيِّب قلب البابا ) ، وھو من أقارب الباباالقانون الكنسي باإلكليريكية

ن كلمتكم، وما ھي أسباب غضب قداستكم حتى وھا نحن منتظر: ويقول له
ً نتالفاھا؟ وفي ھذا الوقت كان أبونا صليب متعجب ً جد ا من مقابلة البابا  ا

ً ثائركان ن وقت قريب كيرلس، ألنه م ً وغاضب ا ً جد ا ، ولكن لما حضر أبونا ا
متى تغير الموقف وھو 

ً من الحديث الذي دار حدث أنه عندما ’: بين قداسة البابا وبين أبينا متى رفا
حصل ": عليه يسأل قدس أبينا عن أمر حدث فعالً، كان أبونا يردُّ كان سيدنا 
يصحح قول يسكت وال ولكن حينما يسأله عن أمر لم يحدث، كان ". يا سيدنا
ً . البابا تريد منا يا سيدنا الذي  ما: "قال له أبوناوأخيرا
أنا أريد أن يأتي األب كيرلس واألب مو: "ابا

ثم سأله مرة ". عندكم نيكوناسفي الصباح يا سيدنا، أمرك : "ال له أبونا
ً سيدنا وفرح جد د له أبونا ذلك، فُسرَّ ؟ فأكَّ "فعالً  نيجيئاسھل : "أخرى   .“ا

إننا يا أبھات، لكي نكسب محبة : "ثم جمعنا أبونا في بيت التكريس وقال
ً أن نبذل، لكننا ھذه المرة سنبذل كثير البابا والسالم معه ال بدَّ  فإنھم . ا

بعد أن ھرب  فعالً، وقد ذھب كالنا ."األب كيرلس واألب موسى نسيأخذو

ا هالبابا شنودقداسة (ألب أنطونيوس السرياني 
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ً كانوا فرحين بنا جد . ا
معنا ويطلب لنا أشياء 

؟ فأجبنا بأنه كان ھناك "لماذا تأخرتما: "وفي الصباح سألنا. مرات
)5(

بسبب  ي ھذه الفترة

فذھبنا إلى البطريركية، فاستقبلونا في السكرتارية و”
ً حوكان البابا نفسه فر وظل يُجلسنا بجانبه ويتباسط  ا

. ْين من ذلكمن كل نوع باھتمام زائد ويسأل كل حين عن راحتنا، وكنا مذھولَ 
ثم سأل عن  .وبعد حوالي أسبوعين أردنا أن نذھب إلى أبينا الروحي لنعترف

عند وبعد أن تعزينا "! ال تتأخرا: "الوقت الذي يأخذه ھذا المشوار، ثم قال
أبينا الروحي رجعنا باألوتوبيس وتصادف وجود حادث في الطريق فتأخرنا 

ً حتى الساعة الواحدة صباح ً ثم علمنا أن سيدنا كان قلق. ا ً علينا جد ا وسأل  ا
علينا عدة 

  .“حادث في الطريق
 َّ فھو وأوالده الرھبان متى ينا الضيقات على أب تلقد حل

ن ي ، والدليل قلب البابا نوغروكانوا يالبعض من اإلكليروس والعلمانيين الذ
قال أمامھم بالحرف  1969عام البابا مع اآلباء على ذلك أنه عندما تصالح 

  !!“هللا يسامح الذين كانوا السبب في ذلك كله”: الواحد
  :ما تم بعد ذلك قارياألب كيرلس المويسرد 

ً بعد أربعة شھور ُرسم أنبا مينا أسقفو”  تكلم رسامته وفي يوم . على جرجا ا
ً، لكنه استعفى فألحَّ عليه . البابا كيرلس مع الراھب كيرلس أن يرسمه قسا

م. البابا، فلم يقبل وصلَّى األب كيرلس طوال الليل، وفي . ولكن البابا صمَّ
واتصل بأبينا الروحي في . مستريح لھذه الرسامةالصباح أعلن للبابا أنه غير 

                                                           
  ".جماعتنا الرھبانية: "عن تسجيل لألب كيرلس المقاري )5(



  :في الذھاب إلى وادي الريان  بداية التفكير 
أبونا الروحي مع اآلباء الرھبان واتفقوا على أن يذھبوا إلى وادي تفاھم و

ً للخلوة الذي كانوا يتوجھون إليه (الريان  أثناء إقامتھم بدير األنبا أحيانا
ً وأحسَّ أبونا أن). صموئيل ثم طلب من . ھذه ھي مشيئة هللا ففرح اآلباء جدا

أحد األحباء بعض المعدات لحفر المغائر، وبعض المأكوالت كالبقول 
ملخصة عن حديث األب . (، وسيارة جيب لتوصيلھم إلى ھناكوالدقيق

كي

  :طرد األب كيرلس في الحديث عما حدث بعد ذلك

بني

ي فيھا قائلين للرب إن اشتياقنا ھو أن نعيش مثل ھنا أربعة شھور كنا نصل 
فھذا  ،على ھذه الشھوة المقدسةبموافقة هللا آبائنا في الجبل، وننتظر عالمًة 

  ).رلس

  :مغادرة القاھرةبوصول أمر 
ويست

لتؤيد ھذا األمر، فقد فوجئنا بمجيء أنبا  وقد ظھرت مشيئة هللا فعالً ” 
امين مطران المنوفية السابق وأنبا مينا أسقف جرجا، وقد جاءا بخطاب 

 ساعة لئالَّ  24شديد اللھجة من البابا يأمرنا أن نغادر القاھرة في ظرف 
ً أمور صعبة جد. يحدث كذا وكذا يقع  كانت أالَّ لألسقفين ويبدو أن التعليمات . ا

طاب في يد األب متى ألن مضمونه غير قانوني، ألن الرھبان يفصل ھذا الخ
فكان أنبا بنيامين يقرأ وينظر إلى أبينا . في أمرھم مجمع ال شخص بمفرده

ال تخف يا سيدنا، اقرأ، وأنا يمكنني أن أقول : "فقال له أبونا. الروحي بقلق
نحن لنا  يا سيدنا،: "؟ فقال"ما ھو مضمونه: "فسأله". لك مضمون الخطاب

ِّ
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وھكذا أرسل لنا الرب ھذه الرسالة ]! قواانطل: [الروحي

اء أنبا بنيامين وجلس مع أبينا الروحي جلسة روحية 
خدمة،  ةثم قال أنبا بنيامين إنه مستعد ألي. طويلة، وتكلما عن وضع جماعتنا

للمثول أمام نيافة أنبا أبونا 
بني

ُّ أنتم محاللون باسم الثالوث األقدس، إذھبوا وص" وا من أجلنا ومن أجل ل

بيد اثنين من المطارنة األعزاء والسيما أنبا بنيامين الذي يحبه الجميع ألنه 
حنا، فال تخف يا سيدنا. روحاني   !!“"وھذا يفرِّ

ً فتأثر أنبا بنيامين جد” يستخدموننا  إلى ھذا الحدِّ : "وقال ألنبا مينا ،وبكى ا
أطلب أنا : "وقال لھما أبونا. معنا ننان يتعاطفاوبدأ المطرا "؟بھذه الطريقة

ً أمر ً واحد ا ِّ : فقط ا ِّ و: "فقاال له". ي قداسات في الجبلأن نصل ي من أنت تصل
ً أجلنا أيض ً إذ: "فقال". وال تنسانا ا ِّ ا وركع أبونا ووضعا ". يا على رأسي، صل

 َّ ً فرح، وكان ذلك مُ على رأسه ياأيديھما على رأسه وصل ً جد ا لروحي، ألبينا ا ا
عانا ويباركا ألنه شعر أن كنيسة المسيح الحية أرسلت لنا مطرانين لكي يودِّ 

  .علينا
ن وإنھم على و للبابا إن ھؤالء الرھبان مظلوموسمعنا بعد ذلك أنھما قاال

إنني سأعمل وأعمل : "فغضب البابا عليھما قائالً . كما أنھم مطيعون ،حق
..."“!  

  :لَّ نوفية يبارك الرھبان ويعطيھم الحِ نيافة األنبا بنيامين مطران الم
ج وفي اليوم التالي” 

استدعانا ثم . أن يطمئن على اآلباء كما أنه يودُّ 
ً ظل يسألنا واحدالذي ين ام ً واحدف ا إن كنا راضين أن نعيش في الجبل،  ا

، يا سيدنا، أننا بصلواتك سنعيش بفرح من مؤمنأنا : "فقال له كل واحد منا
َّ "ھاتوا رؤوسكم: "فقال لنا"! أجل هللا : نا وقرأ لنا التحليل قائالً كَ ى وبارَ ، وصل



أن هللا نفسه يؤيدنا بفم مطران تقي 

بنعمة ’: بجوار اسم الراھب الجديد
هللا

                                                          

  !6)(“.روحاني
د أن أنبا بنيامين بارك رسامة الرھبان الجدد بل إن أبانا الروحي أكَّ ”

كنُت تحت ظروف قاسية : "بعد سنوات من ھذا اللقاء بوادي الريان، إذ يقول
ً ن أرھبن أحدوغير مسموح لي أ ألنني، كما تعرفون، مكثُت عشر سنوات  ا

د ً مجرَّ بموجب إعالن في جريدة األھرام وليس عن  من كھنوتي ومن رھبنتي ا
عن خدمة الكنيسة وعن أداء واجبي وكأن  ، ولكني لم أُكفُّ محاكمة قانونية

ً شيئ خطأ  ھو يلم يحدث، ألنني كنُت أشعر في أعماق قلبي أن الخطأ ضدِّ  ا
ً فكنُت عند قبول راھب ال أقول إن فالن زمني، ً صار راھب ا إننا : ، بل أقولا

ً قبلنا فالن ً في وسطنا راھب ا ألنه رغم ما حدث فإن ! فقط" فالن"واسمه  ا
ً الكنيسة أرسلت لي مطران أعطاه وقد ، والسلطان الرسولي لِّ معه نفس الحِ  ا

ُقيم الذبيحة و ً أرسم رھبانلي، وبمقتضاه يمكنني أن أكھن وأخدم هللا وأ ، ا
كنُت أرسل له المناطق  - هللا ينيح روحه في السماء  - لدرجة أن أنبا بنيامين 

ھم الجديدة، وعليھا أسماؤ، حول وسطھملبسھا الرھبان الجدد التي يالجلدية 
فكان يكتب على ظھر جلد المنطقة الخشن 

 وھذا سرٌّ . سل المناطق كلھا لنا مرةً أخرى، وير‘، بنيامين أسقف المنوفية
  !“7)("أُذيعه ألول مرة

  :خروج اآلباء مطرودين من أجل الرب
مظاھر  عتھم بأجلِّ ولكن الكنيسة ودَّ  ،خرج اآلباء من القاھرة كمطرودين

البار األنبا بنيامين الذي لم يشأ  أسقفھاممثلًة في  ،الحزنولكن مع ، التقدير
وھو يراھم يحملون أمتعتھم القليلة حتى لحظة فراقھم  ظل يبكيبل ، أن يأكل

 
ل  )6(   .، الحلقة الثانية"جماعتنا الرھبانية"عن حديث األب كيرلس المقاري المسجَّ

لة في " ميةالدعوة اإلبراھي"عن كلمته  )7(  .197 25/8/5لرھبان جدد مسّج
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نا  مستقرُّ
ًً

 في الطريق أو تخرج عليھم وحوش أو ال
ل

رھا كلما أتصوَّ  ،افحُت وكم صارع معي العدو وقاومُت مقاومةً يعلم، كم ك
أرى أنھا ليست على مستوى قامة طفولة وال قامة صبوة وال قامة شباب 
 مستقبلي 

كيف أن الكنيسة تقسو على : من الموقف ا جد ا متأثر لذلك فقد كان. بالتحديد
أوالدھا ھكذا فتتركھم دون أن يعرفوا إلى أين يذھبون بمثل ھذه الطريقة 

ھل سيموتونعنيفة وال تسأل عنھم، 
أما نحن فكانت قلوبنا مملوءةً بالفرح ألننا شعرنا أننا نسير حسب ! صوص؟

، وتوجھنا إلى 1960أغسطس  13فخرجنا ليلة . هللا وأنه ھو معنا إرادة
) األب يعقوب المقاري فيما بعد(الفيوم ونزلنا عند األخ المحبوب نبيل فوزي 
وفي الفجر انطلقنا  .ارؤييرى في نصف الليل، فلما رآنا اندھش وكأنه 

  .8)(“بالعربات إلى جبل وادي الريان
اآلالم والضيقات ال تتأتّى في الواقع من ويرى األب متى المسكين أن كل  

تعرفون كلكم سيرتي في المسيح، فھي ”: الناس بل من الشيطان، فھو يقول
وكأنما يوجد بيني وبين رئيس ھذا العالم معركة ال على أحد،  خافيةً  تليس

ُمِّ  ومنذ ما قبل الرھبنة، هللا . يتھدأ النھار والليل منذ أن ُولدُت من بطن أ

دخلُت الرھبنة وإذ بالشيطان يُقسم بأن يكون. وال قامة رجولة

                                                           
ل لألب كيرلس المقاريالمس" جماعتنا الرھبانية"عن حديث  )8(   .جَّ



 نْ وال مَ  ،أطاعه
ص

 
 عن الصراخ 

وا

ثنيني عن حبِّ  ،عليَّ غضبه أو كذبه أو رياءه بَّ  استطاع  أو ،ي للمسيحأن يُ
ً أن يحني رأسي أو يجعلني يائس ين، بل إن وال لحظًة واحدةً وال طرفة ع ا

ً كلمة هللا كانت لي سور ً منيع ا   .9)(“رت عليه كل سھام العدوتكسَّ  ا

فَترى علينا فنعظ«   :)12،13: 4كو1( »نُشَتم فنبارك نُضطَھد فنحتمل، يُ
ً ل أيضاوفي تلك الكلمة نفسھا ق   :ا

قد  حينئذ ولكني أكون. يع أن أُدافع عن نفسي وأُقنعأستطكنت إنني بقلمي ” 
ً ألقيُت عني نير المسيح وصرُت علماني إنني راھٌب، وقد ُوضعنا لھذا. ا

ولكن بدون كلمة هللا لن يكّف اإلنسان. االضطھاد والضيق
ه ً أما كلمة هللا فقد كانت لي مرھم. لشكوى والتأوُّ ً وطبيب وعصابةً  ا ً ماھر ا  ا

د ً خلني غرفته يُ ً فأخرج سليممحطما ً مجبور ا ، أخرج في سالم أكثر مما ا
ً لقد كانت كلمة هللا تعزيني ليالً ونھار. دخلت : وكما قال الرسول بولس. ا

فَترى علينا فنعظ« شَتم فنبارك نُضطَھد فنحتمل، يُ ھذه ). 12،13: 4كو1( »نُ
 أمتلئ قوةً ثم أردُّ لماذا؟ كنُت أُضطَھد وأقرأ ف ،كانت اآليات التي أتمسك بھا
كل كتاب خرج من يدي كان بعد ضيقة ! )10(بتأليف كتاب جميل للكنيسة

                                                           
لة في أبريل " كلمة هللا: "عن عظته )9(    .1976التي ألقاھا على رھبان جدد والمسّج
مع المسيح في آالمه وموته ": ومن أقواھا الكتاب الذي كتبه وھو في أتون الضيقة )10(
عن األلم والذي اعتمد فيه على كالم اإلنجيل ,، والذي سجل فيه اختباره 1961، أبريل "امتهوقي

ھبة لالشتراك في آالم ولم يعودا بعد صليب المسيح عقوبة، بل ھما أنھما ھبة من هللا والضيق 
 فياإلشترك سيح وبعدھا   .المسيح قيامةالم
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 عشُت تحت 
الحرم والتجريد والشلح عشر سنوات ولم أفتح فمي، وطوال تلك إعالن 

ً تمام فَترى « ا يُ
عل

مل فيَّ لم يُصبني 

وبي 

 الفترة 

رلس السادس كرسي الكرازة المرقسية، لتكن أيامه 

 حينما كتب على غالف إنجيله 

ما قيل السنوات كتبُت كل الكتب الروحية ھذه التي ترونھا ك
  !“، لماذا؟ ألن كلمة هللا كانت لي شافيةً »ينا فنعظ

ً كلمة هللا يا أحبائي، دواٌء من نوع جديد، أقرأھا فأجد أنھا عملت شيئ”   ا
حيٌّ ھو يُذھل، فأخرجتني من مجال الضيقة التي أنا فيھا ورفعتني فوقھا، 

ما ُعاسم هللا الذي سيدين األحياء واألموات، فإن كل 
ً إطالق ، واألشخاص  صرت، والضيقة التي كنُت فيھا .ا أجدھا تحت رجليَّ

أجدھا  ،يي واألمور المحبوكة التي كانت تُعمل ضدِّ الذين كانوا واقفين ضدِّ 
أنظر إليھا أجد أنھا ال تصل إليَّ وال تصيبني، . تحتي وأنا أعلى منھا بكثير

ُخَذ عليَّ سبق أن قلته  - آخر وبتعبير  ي أصاب ثأن كل ما ُعمل ضدِّ  - وأ
  !!)11(“"إلى ما داخل الجالبية خبط في الجالبية ولم يتعدَّ "فقط، يعني 

 :)13، 12:4كو 1(» يُفترى علينا فنعظ... نُشتم فنبارك«
ففي ھذه. لقد أتقن األب متى المسكين السلوك بمقتضى ھذه اآلية 

ض فيھا لصعوبات جمة من جھة الكنيسة، كان  الحرجة من حياته التي تعرَّ
 1960ففي يونيو . يھدي الكنيسة أفضل إنتاجه الروحي ويتمنى لھا كل خير

السنة الثانية ”: وكتب على غالفه ،“يوم الخمسين، العنصرة”أصدر كتاب 
العتالء البابا كي

وكتب على  ،“الباراكليت”: أصدر كتاب 1961كذلك في مايو . “سعيدة
السنة الثالثة العتالء البابا كيرلس السادس كرسي الكرازة ”: غالفه

يخدم ”لقد كان اشتياقه األكبر طيلة حياته أن . “المرقسية، لتكن أيامه سعيدة
د في شبابه “بيعة أجداده بحسب ما تعھَّ

                                                           
   .المرجع السابق )11(



  :ھذه الظروف

السريان قبل خروجھم األول من الدير، وذلك في 
حديث له مع أبنائه الرھبان عن صالة نحميا التذللية المن نح ( سحقةم

  :ع قائالً تضرَّ حيث ھذه الصالة بإذ ختم تأمله 1:
ِّ ين وعيناك مفتوحتيلتكن أذناك مصغيت[ † ي  لتسمع صالة عبدك الذي يصل

ً إليك اآلن نھار لتكن المحبة التي . وليالً ألجل كنيستك الجريحة يا رب ا
 ،بھا على الصليب ھي رجاؤنا في ضيقاتنا ومرشدنا إليك لكي نتو تأظھرْ 

  !!نلتجئ ؟إلى من إلى َمْن نذھب يا سيد، . ونرجع عن آثامنا يا رب
ً يا ليت رأسي ماء وعينيَّ ينبوع دموع فأبكي نھار † ! ى بنت شعبيلَ تْ وليالً قَ  ا

 َّ   .ھا يمينكتْ ع إلى ھذه الكرمة التي غرسَ يا رب، انظر من السماء وتطل
  .يا رب، أشفق على الرعية فإن الذئاب قاربت على إفنائھا †
ُبيدوا في وسط األرض †   .يا رب، إن البار قد فني والمستقيمون قد أ
ألعلنا، يا رب، نلنا ! إلى متى يا رب تنسى ھذا الشعب الحزين التعيس؟ †

ل كل ذلك ألننا ألعلنا، يا رب، نتحمَّ ! كل ھذا ألنه قد ُدعَي اسمك علينا؟
  !أوالدك؟

رب، إننا نريد أن يا . من تمجيد اسمك وسط أوالدك ال يا سيد، البدَّ  ،ال †
! من القيامة واالنتصار معك اآلالم والعار، ولكن البدَّ من أجل اسمك نحمل 

يقول  اصنع معنا، يا رب، آيًة صالحًة ليرى ذلك مبغضونا فيخزوا، لئالَّ 
  .األعداء إنه ليس له خالص بإلھه

ألسَت أنت يا رب الذي كنَت تشفق على شعب ! قم يا رب لماذا تنام؟ †
عنھم

تلك الفصول بصالة أبينا الروحي أثناء الضيقات التي وما أنسب أن نختم 
ضوا لھا في دير تعرَّ 

عرض 
5 -11( ،

ن

ألسَت ! د كل توبة فترجع عن غضبك وترفع  خزي األعداء؟إسرائيل بع
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وجعلتھا من أخصائك ولم تذكر  أنت يا رب الذي قبلَت المرأة الخ
ً  عشارألسَت أنت الذي اقتني! خطاياھا؟ ً مكروھ ا من جميع  ا

الناس ووھبته كل أسر
  تعطل فيض محبتكإذن، يا رب، فإن  †

  .)12(]لنا، آمين
  

                                                          

اطئة النجسة 
بين تالميذكَت 

  !ار السماء؟
ت ال يمكن أنخطايانا مھما عظم

❈  

 
ن دير 

الس
، قبيل خروج اآلباء األول م1956فبراير  13في عن كلمته عن صالة نحميا  )12(

   .ريان، تسجيل األب كيرلس



−≅+ 
  إلى وادي الريان

❆❈❆  
في الروح الذي عشنا به بأتمنى أن نعيش ”

الريان في أعنف الظروف، وكان حبنا بعضنا لبعض 
الجماعة عشر سنوات، التي حفظت ووحدتنا ھي 

  .)(األب متى المسكين. “وتحول الضيق إلى مجد

  )1(:على الخريطةموقع وادي الريان 
عد  ً جنوب غرب محافظة الفيوم، و 25يقع وادي الريان على بُ  20كيلومترا

ً شمال غرب دير القديس أنبا صموئيل، و ً تقريبا ً من  150كيلومترا كيلومترا
  .القاھرة

وقد استقر اآلباء الرھبان مع أبيھم الروحي القمص متى المسكين في 
ى    .“مناقير الريان”أو  “بل الريانج”دى مناطق وادي الريان وتُسمَّ

القمص متى المسكين، : أما ھؤالء الرھبان الذين وصلوا للريان فھم
الراھب مينا، الراھب كيرلس، الراھب موسى، الراھب إشعياء، الراھب 

  .ديونيسيوس، الراھب داود، الراھب اسطفانوس

  :السنة األولى في وادي الريان
ان إن قصة دخول اآلباء إلى وادي الري

إح

وعثورھم على المغارة الكبرى 

                                                           
  .14/8/1977لة في عن كلمة األب متى للرھبان الذين سافروا للخدمة في أفريقيا مسجَّ  )(
  .انظر الخريطة في ملزمة صور وادي الريان) 1(
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يشرح ذلك األب كيرلس و.  ھذه البرية الشاسعة الجرداء
)2(ال

المتجمھرين 

 

ً كامالً بنھاره وليله ندور  داخل (مشارف الوادي، وظللنا يوما
ً بھذه المغامرة  كنا فرحين جدا

ال

ً في تدبير هللا لنا   ].بينما كان أبونا جالساً متفكرا

ر مدى عناية هللا وتدخله في قيادة  جديرة بأن نوردھا بالتفصيل، إذ ھي تصوِّ
وحفظ حياتھم في

ً منھم قائالً    :ذي كان واحدا
بل وعند حدود ج. 1960أغسطس  13قمنا بالعربات من الفيوم فجر يوم [ 

ثم دخلنا في بلدة صغيرة . الريان احتجنا إلى دليل يرشدنا لئالَّ نضل الطريق
دون قصد أو ترتيب، فخرج علينا أھلھا مع أوالدھم بمظاھرة، وكان يمكنھم 
أن يُسيئوا إلينا، ولكن خرج من وسطھم واحد من العرب كان يتردد على دير 

ً، حيث قابل أبانا الر مه،وحي وقتھأنبا صموئيل سابقا اه أبونا وكرَّ وقد  ا وحيَّ
ً ومع غيره من األعراب، وكان اسمه  عبد "كان يحبه ألنه جلس معه كثيرا

حينما ف. ، وكان رجالً خطيراً، وكانت له مصالح في الجبل"الحميد المكحل
ذكر محبة أبينا وخرج من وسط أھل البلد شاھد ھذه المظاھرة 

ب به ل أبانا بحرارة ورحَّ ، ثم سأل عن )الحظ ثمرة المحبة ولو بعد حين( وقبَّ
: المكان الذي نحن ذاھبون إليه، ولما علم أننا متجھون إلى وادي الريان قال

"ً ُ يقليالً ذلك "! انتظروني  حتى أحضر معي واحدا يعرف الطريق كن كل ولم 
  !مصادفًة، بل بترتيب إلھي، وكأنه مالٌك مرَسلٌ من هللا كدليل للطريق

 وصلنا إلى
لكي ندخل الوادي، ورغم أننا ) الصحراء

ً علينا ً وخائفا ً جدا . قتحام الصحراء؛ إالّ أن أبانا الروحي كان مضطربا
ً وصلنا إلى حدود الوادي عند مكان كنا نسميه فيما بعد العي ن وأخيرا

البحرية، فنـزلنا ورجعت العربات وتركتنا عند عين المياه، ثم أكلنا وشربنا 

                                                           
   .لألب كيرلس المقاري" جماعتنا الرھبانية"عن حديث  )2(



 ً   :ريبا
ينما ح 1958ر أبونا متى المسكين، حينذاك، رؤيا كان قد رآھا عام وتذكَّ  

إذ كان قد ، )1959إلى  1956من (كان في دير األنبا صموئيل للمرة الثانية 
ً واحداً، وكان ينام تحت نخلة أثناء  زار وادي الريان حيث أقام فيه أسبوعا

أوتو "ففي ليلة رأى أبونا متى رؤيا، يسردھا للعالم المستشرق األلماني . الليل
ً بجانب باب بينما أنا أسير في الوادي، ”": ميناردوس ً جالسا رأيت شيخا

لقد انتظرتك ھنا لسنين طويلة، : "مغارة، وحينما اقتربت منه، تھلَّل وقال
". سأُعطيك ھذا الجبل: "وقام ھذا الشيخ وأخذ بيدي وقال". تعاَل، ھلم تعالَ 

ً بالقرب مني  ذھب إلى ھذا ) في الرؤيا(ثم إن أحد اآلباء الذي كان واقفا
  .)3(“وشك أن يلمسه، اختفى الشيخ الشيخ وحالما كان على

وھكذا تم، فقد جاء أبونا مع أوالده إلى ھذا المكان لكي يسكنوا فيه، وجلس 
  ).أي بعد سنتين من تلك الرؤيا( 1960معھم عند عين المياه ذاتھا عام 

وحينئذ تذكر أبونا متى ھذه الرؤيا وما ائتمنه عليه الرجل الشيخ، أي 
  .وادي الريان

ن موضع يبيتون فيبدء البحث ع

تق

  :ه
إنه بينما كانوا ": ميناردوس أوتو"ويقول أبونا متى المسكين للمستشرق  

جالسين بالقرب من البئر، اقترب منھم بعض البدو وسألوھم ھل ھم مجرد 
زوار أم ھي أرض آبائھم؟ وفي البداية استھزأ بھم البدو؛ ولكنھم حينما 

                                                           
  :المستشرق  أوتو ميناردوس، في كتاب )3(

Christian Egypt Ancient and Modern, the Caves of the Wadi Rayan, (second 
edition) p. 473. 
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يستقرون فيه ھناك، 
فيق

ونعيش )  ُخّص، أي مظالت من سعف النخل
بد

 من وصولنا إلى ھذا المكان يأتي ھذا 
ال

نمنا بجوار العين واستيقظنا مبكرين بفرح عجيب، ثم جاء الرجل ومعه 
الكاد أن تحمل حاجياتنا، وكأن هللا أرسلھا بقدر احتياجنا أربعة جمال أمكنھا ب

اھبون، ولكننا كنا تم

 يرى بوضوح ألن إحدى عينيه مفقودة واألخرى 
وبعد بحث كثير .  المغارةض

ً، إذ ”: ول ً وتسلُّما ً أوصلنا إلى عين الماء ثم جاء إكأنه كان تسليما ن واحدا
ونا، . آخر ليوصلنا إلى داخل الوادي فقد جاء بعد قليل أربعة من العرب وحيَّ

ه كان بعين واحدة، وبعد أن سلَّم على أبينا ألن" علي األحول"واسم كبيرھم 
: ؟ فأجابه أبونا"أنتم جئتم إلى ھنا للزيارة أم لالستيطان: "الروحي سأله

نحن نأتي ھنا . ما حد يقدر يدوم في مكان كھذا! استيطان؟: "فقال". استيطان"
نحن : "فقال له أبونا"! أسبوعين في السنة بتعب كثير لكي نرعى الجمال

ً "! النخلنجلس تحت  ؟ "كيف تجلسوا تحت النخل: "فقال الرجل متعجبا
جمع(نعمل أخصاص : "فأجابه
أال : "فقال له أبونا"! ال، ما تقدروا أن تعيشوا ھكذا: "فقال الرجل"! اخلھا

؟ فظل الرجل يفكر، وكان عمره "تعرف مغارة في الجبل لكي نجلس فيھا
سنة، كنُت مع أبي،  17زمان لما كان عمري : "ستين سنة، ثم قالأكثر من 

ووجدنا مغارة رھبان في ھذا الجبل، مغارة كبيرة، وكان فيھا ماجور وحبل 
؟ "تقدر توصلنا إليھا: "فقال له أبونا"! أنا فاكر. خاص بالرھبان، فأخذناھما

ً في الصباح أُحضر معي الجم: "فأجاب ال اآلن قد انقضى النھار، غدا
لكم للمغارة   .“ثم انصرف". وأُوصِّ

فتعجبنا جداً، إذ كيف أنه بعد دقائق” 
ثم ! رجل ويقول إنه يعرف مغارة كبيرة يمكنھا أن تسعكم أنتم وحاجياتكم؟

 ً ثم سار الرجل ونحن وراءه ال نعلم إلى أين نحن ذ. اما
ً بصورة تفوق العقل، وذلك في وسط جبال الرمال العديدة التي  فرحين جدا

اجتزناھا، وكان الرجل ال
ً أن يعثر على. عيفة ً جدا ً مستبعدا فقد كان أمرا



 ويمكنكم أن تأتوا 
 أحضر لنا وعائين 
وتركونا وحدنا في 

الب

ال تتركنا، فاعمل معروف: "فقال له أبونا". بالماء منھا
ففعل ھكذا وأخذ بركة ھو ورجاله، ". من البالستيك

تحيل أن نعرف ولكننا اعتبرنا أنه مالك من هللا، ألنه كان من المس. رية
وكان أمام ھذه المغارة مباني وآثار اكتشفناھا بعد ! مكان ھذه المغارة بدونه

كبيرة بھا مجموعة غرف  )4(ذلك بحوالي خمس سنوات، وذلك مثل منشوبية
  .)5(“لتالميذ أحد اآلباء القدامى

ذلك  - الذي زار األب متى في وادي الريان  - " أوتو ميناردوس"ويؤيد  
دليل على أن المغارة، التي سكنھا الرھبان بوادي الريان، كانت يوجد ”: بقوله

مأھولة في القرنين السادس والسابع، ففي السقف بجوار المدخل توجد آثار 
كما يوجد دليل يجعلنا نعتقد أنه منذ القرن . سم 1بياض قديم سمكه حوالي 

يرة السادس وما بعده كان ھناك رھبان إما من دير أنبا صموئيل أو من أد
قال إن  الفيوم، كانوا قد اعتزلوا في وادي الريان في وحدة كاملة، ولذلك يُ
د في ھذا الجبل في موقع  مؤسس ھذا المكان ھو أنبا صموئيل الذي كان يتعبَّ

  .)6(“يسمى الريان مقابل الدير
أما من جھة احتمال نسبة تلك المغارة إلى القديس مكاريوس اإلسكندراني، 

                                                           
   .)ماإنشوبي(وأصلھا قبطي " مسكن رھباني"تعني  "منشوبية"كلمة  )4(
أنبا (أبونا موسى  اكتشف" منقار الريان"وفي الجزء الشرقي ”: يقول العالّمة ميناردوس )5(

 -  “مغارة بھا غرف أثرية تحوي الكثير من النقوش والصلبان القبطية) أندراوس أسقف دمياط فيما بعد
  .480صفحة  عن المرجع السابق

.ألبي صالح األرمني" كنائس وأديرة مصر"راجع كتاب  )6(  
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فظللنا نرفع الرمل بالمقاطف، وكان أبونا ھو 
وكان يعلِّمنا طريقة . متلئ بالرملأول من حمل المقاطف التي كان البّد أن ت

وعندما كنا نرتاح قليالً في الظھر كان 
أب

قل من ثالثة شھور حتى يمكن أن 
نت

. حمل المقطف حتى ال تُقصم ظھورنا
حنا ويجعلنا نشعر كأننا لم نتعب، فقد كان يمكنه  ونا يحدثنا بكالم روحي يفرِّ

ورغم قلة الطعام كنا نحمل . أن يوصل للمساكين الضعفاء قوة ومعونة إلھية
ً حتى ال نتصل ! اليومالرمل طوال  وكنا نريد أالَّ ينفد طعامنا القليل سريعا

بالعالم، ألننا لم نقل ألحد إلى أين نحن ذاھبون، لدرجة أن األب موسى، الذي 
ً لقداسة البابا كيرلس  كان في وقت ذھابنا إلى وادي الريان ما زال سكرتيرا

لن نقول لك حتى : "هفي البطريركية، لما سأل أبانا فيما بعد عن مكاننا قال ل
  !“إذا سألك أحد ال تكذب وكأنك تتستَّر على مكاننا

ثم قال لنا أبونا إنه لن يمضي أ”)7( 
وكان معنا قليل من البطاطس تقوم مقام الخبز، وكنا نخبز كل . صل بالعالم

لخبيز كان أيام، وكان نصيب كل منا خبزتين في اليوم فقط، ألن ا 4أو  3
عملية شاقة، إذ كنا نحمل الماء والحطب على أكتافنا من مسافة بعيدة ثم 
نعجن ونخبز، وكل ذلك كان يحتاج إلى وقت طويل وجھد شاق، بينما كنا 

                                                           
ل لألب كيرلس" جماعتنا الرھبانية"عن حديث  )7(   .المسجَّ



في جريدة األھرام ماعيات مدفوع األجر 
)

ت
ھكذا أعلن أسقف دير . يعمل في سكرتارية البابا  البطريركية

ذا 
وقد . اذھبوا إلى األنبا ثاوفيلس الذي نشر ھذا اإلعالن: اإلعالن يقول لھم

ر عن مشاعره  استھدفت ھذه التجارب األب متى أكثر من الباقين، ولكنه عبَّ
  :1979الرھبان في رفاع صوم الميالد سنة تجاه ذلك بقوله عظة ألقاھا على 

ً من الشيطان والناس، ربنا ك”  ً بأن أُضطَھد وأُضاَيق ظلما ً جدا مني جدا رَّ
ت، ولكن 

أكتوبر  12( )التي كانت تصدر آنذاك( جريدة مصرفي و) 1960أكتوبر  7
دوا من كل الرتب أن األ) 1960 ً باالسم قد ُجرِّ ب متى المسكين وأوالده جميعا

ً ما عدا األب موسى ألنه كان  ية وال تعترف الكنيسة برھبنتھم، وطبعا الكھنو
ال يزال في

  !)وليس البابا كيرلس السادس(السريان 
ھون إلى البابا كيرلس يعاتبونه بخصوص ھوكان األراخنة كلما يتو  جَّ

أي من األعداء الخفيين والظاھرين، وأبلغ إلى درجة االختناق والمو
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بالحق والرضا التام، لدرجة أنني صرُت 
فلما !! يةالنھامام
أع

وھذه كانت رغبتي منذ  ).أمس(البطريركية 
ً في ھذا الجو غير المناسب لحياتي ً جدا   .."زمن طويل ألنني كنت متضايقا

                                                          

مع ذلك أبلغ إلى درجة الشكر 
ً أن أقع في ھذه ال ضيقة وأستمر في ھذا األلم إلى ستعدا

دُت من رھبنتي وظللُت ھكذا  لحُت من كھنوتي وُجرِّ لنوا في الجرائد أنني شُ
ً أن يراجعوا الحكم البداية لم  منذثم إنني . لمدة عشر سنوات لم أطلب إطالقا

 ً دوا موعدا ً ويحدِّ أعترض على الحكم، ألنھم كان يلزم أن يبلِّغوني أوالً رسميا
ً لكي آخذ معي اثنين من  15مھلة لمدة لمحاكمة أو لتحقيق، وأُعَطى  يوما

ولكن ھذا لم يحدث، . المحامين وأدافع عن نفسي، فھذا ھو قانون الكنيسة
واستطعُت أن أقبل . وإنما عرفُت عن اإلعالن بعد أن أُعلن في جريدة األھرام

وبمجرد أن . ھذه المحنة وأحتملھا وأرضى بھا ثم شكرُت هللا عليھا بسرعة
ة الشكر دخل في قلبي فرح ال يمكن أن أنطق به، فحتى وال بلغت إلى حال

ألف مطانية كانت كافية ألن أذوق مثل ھذا الفرح المتولد من الشكر على 
الضيقة، وال حتى األصوام وال أي عمل محبة وبذل جعلني أذوق مثل ھذه 
دني وتعطيني البصيرة أعني قوة الفرح  القوة التي ال زالت تدفعني وتشدِّ

  !8)(“على أية ضيقة والشكر
 7قد ترك البطريركية يوم كان ف) أنبا أندراوس فيما بعد(أما األب موسى 

وتوجه إلى وادي ) بقليل بعد وصول اآلباء إلى الريان( 1961مارس عام 
في إحدى  وكتب يقول. الريان حيث إخوته الرھبان وأبوھم الروحي

  :مراسالته
اضطرتني الظروف لترك "

 
، كود رقم1979، رفاع صوم الميالد، “الموعظة على الجبل”عن كلمته   )8( .79/17 



  :اختبار احتمال الضيقة
  :ويشرح أبونا ھذا االختبار لكي ينتفع به السامعون للعظة

م الوصية ويحتمل الضيق يأخذ صورة المسيح الذي  ع”  تمِّ نهالذي يُ : قيل
ا«

ك
ح  ً وأفرِّ  رب، أوعدك أن أكون فرحا

ال

ه كقول وشكر أعانني هللا فأحسسُت به وأمسكته ولم أُرخِ 
)9(

ص

تم لم «، )3: 12عب( »فسه مثل ھذهحتمل من الخطاة مقاومًة لن الذي إذ شُ
 َّ ً، وإذ تأل د بل كان يُ يكن يشتم عوضا  »سلِّم لمن يقضي بعدلم لم يكن يھدِّ

ھذا ھو رئيس المحكمة الذي سيحاكمني بناًء . ھذا ھو المسيح). 23: 2بط 1(
ھذا ھو الذي أعطاني الشريعة كلھا ألعيش . على سلوكه وحياته ھو

ماذا قالوا : قلُت لنفسي! ي حلَّت عليه ھذه التجارب كلھابمقتضاھا، وھو الذ
. يعني كان اسمك إيه؟ بني آدم. فيك؟ أرجعوك إلى اسمك العلماني؟ موافق

 ً ً وال سخطوك نسناسا زعالن ليه؟ اسمك العلماني ! إنھم لم يجعلوك حمارا
ً من جسمك أو قلَّلوا من عافيتك؟ زعالن ليه؟ ثم قلتُ ! حلو : ھل قطعوا شيئا

أنه يقول لي. يعني راضي؟ رضيت يا رب. أنا موش زعالن يا رب : ثم 
" ً ً مرحا خالص يا". يعني الزم تبقى فرحا

ُعبِّر عن قدر فرحة هللا ! رھبان معي وبمجرد أن قلُت ذلك، ال أستطيع أن أ
شيء يفوق ! التي مألت قلبي وما ھو النعيم الذي عشُت فيه حتى اليوم

بك ورھبنك؟ أقول لك: ولما تسألني! الوصف الذين : من ھو الذي علَّمك وأدَّ
ألنني لما قبلُت ! اضطھدوني ھم الذين أدخلوني في ھذا العزِّ الذي أنا فيه

الضيقة برضى 
  .“)4: 3 نش(عذراء النشيد 

  :قةالة احتمال الضي
عن كيفية اجتيازه لھذه الضيقة من خالل أبونا ر عبَّ وفي موضع آخر 

                                                           
في رفاع صوم الم" الموعظة على الجبل: "عن كلمته   ،1979يالد سنة  )9( 
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ورجليَّ أو الحربة في قلبي، فعيٌب عليَّ إن المسامير في يديَّ 
. ھذا بيٌع من كل نوع...". أو اشتكيت  ضَ وَ ھُت أو طلبُت العِ صرخُت أو تأوَّ 

"! صحيح أنت اشتريتني على الصليب، ولكنني أبيع لك نفسي اليوم: "قلُت له
ھو ! ما أجملھا صفقة للبيع والشراء بينه وبيننا! فما أجملھا حياة في المسيح

إننا نستسلم حتى . ترانا ونحن نبيع له أنفسنا وكل ما نملك حتى الموتاش
  .“ه وذلك من أجل يسوعالموت وال نتأوَّ 

بقلبي الھادئ المحب ”: وعن مشاعر المحبة نحو الذين اضطھدوه قال 
ھم بصبر السالح كله في أيديھم، . ونفسي الوديعة التي ال تحتمل الحقد احتملتُ

ً بالقساوة على إنسان، بل إن أشرَّ ولكنني أنا لم أحمل في  حياتي شعورا
ي مھما عمل فيَّ ذلك اإلنسان وھذه عطية لي . أعدائي أَحتضنه كابن ألبي وأُمِّ

  .)11(“من هللا

ر عن كيف استطاع أن يقبل ھذه الضيقة   :وفي إحدى رسائله يعبِّ
ً فيما سبق من الضيقات التي أصابتنا، ولم نكن ندري [  كنا متضايقين جدا
ً  أن ً، أن مھاجمات ، النعمة كانت ھي التي تدفعنا إلى ذلك دفعا فكنا نرى، خطأ

                                                           
لة في " التلمذة الحقيقية: "عن كلمته لرھبان جدد )10(   .1974/ 8/ 24مسجَّ
  .1979له لبعض الرھبان في أغسطس حديث عن  )11(



 للوعي اإللھي فينا أخيراً، 
وف

 على ضوء التجربة العظمى، وبمعونة 
نو

غ وقد ُذھلنا لما وجدناھا تتمرَّ . 
الشر وإفساد المعادين  ر في االنتقام وتستريح على تصوراتفي الحقد وتتنمَّ 

لنا، فعلمنا أن العدو الشرير أصاب منا مقتالً، بل أحسسنا أننا مقتولون، 
ستعد والشيطان 

 ورأينا أنفسنا في 

ي من أجلھا ي لمحة الروح، خطة العدو التي كانت كامنة في أعماقنا والت
نتضايق كثيراً، إذ اكتشفنا نا الربُّ كَ رَ تَ 

ً فينا من بغضة وغضب وحقد وعداوة، وتحققنا، في  ر هللا، ما كان مدفونا
ً مع ما فينا ككميتين متعادلتين،  نور عدل هللا، أن ھذه البلوى متعادلة تماما

فكانت لحظة . ت األبدي وھالك الروحمع المو يانوكال الكميتين يتساو
وفي . االكتشاف لحظة رعب إذ تحققنا أننا ضائعون ورأينا الموت والھاوية

، فصرخنا من كل كياننا، فكان لطف هللا وكان رعبنا استيقظ اإليمان فجأة
ً مريراً، إذ لما اكتشفنا ما في نفوسنا. العبور صرنا غير  ،وكان عبورنا شاقا

صرنا في و. ةبين بشدَّ بل إننا كنا الئمين لھا بل ومؤنِّ راضين عن أنفسنا، 
ً وتبرَّ عداوة مرَّ  ً وأنكرناھا إنكارا أنا منھا ة ونزاع مع أنفسنا، فجحدناھا جحدا
إذ بدت لنا وكأنھا خدعتنا العمر كله! أمام هللا

  !!ي البتالعنا بعين النفس أبواب الھاوية مفتوحةورأينا 
[لقد تيقظ الوعي الروحي فجأةً في ھذه اللحظة المرعبة،
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ش

لقد عبرنا المصيدة لما جحدنا النفس . الدنيا ويفوق الجسد
و

أظن أنھم سيقدرون، 
أنا لم أُسئ إلى أحد منھم . يتكلم فيكم وفي كثيرين

! منھم نحوي ستُحسب لي نعمة، فليتھم يزيدون

                                                          

يأس مھارة عدونا الخفي، كيف أحكم  بكة الموت، وأدركنا بحسرة وشبه
وكالفأر . ة ھي حيرة الموترَّ األقفال منذ زمن بعيد، فوقفنا لحظًة في حيرة مُ 

الذي ُضبط في مصيدة قاسية يخبط رأسه في كل قضيب منھا؛ ھكذا كنا حتى 
ً حاولنا اإلفالت ألننا كنا نريد أن نفلت بأنفسنا منھا ! أصابنا الدوار، وعبثا

ة ال تُكَسر قط مَ حكَ يا قاسية تُطبق على النفس وال تتركھا، إنھا مُ ومصيدة الدن
فَتح بابھا، وكل النفوس التي تقع فيھا ُكتب عليھا الضياع إلى األبد لقد ! وال يُ

نسجت قضبانھا حولنا سنوات عديدة ھي عمرنا كله، وقضبانھا ھي من 
صرخنا،  اإلنسان ذاته وفي جسده مغروسة فكيف اإلفالت؟ ولكن باإليمان

واإليمان يفوق 
  .12)(]عبرنا فوق أحاسيس الجسد وشھوات الدنيا

وفي إحدى رسائله للرھبان كان أبونا يحث الرھبان على محبة األعداء 
  :ومن واقع خبرته، والمسيئين إليھم

لكن ال لقد وضعوا خطًة محكمًة لكي يُسكتوا فمي، و[ 
ألن الذي يتكلم فيَّ ھو اآلن 

وهللا شاھٌد، ولذلك فكل إساءة 
في وحدتي وعزلتي عن العالم والناس والخدمة واآلباء واإلخوة، سوف 

ال ترتاعوا إذا أحاط بكم ! آخر نسمة في حياتي أمضي في خدمة كنيستي حتى
الذي فيكم أعظم من الذي في «الشر من كل جانب، ألن الحق في داخلكم و

ولكن الذي ال يعلن الحق في وقته يطغى عليه الشر ). 4: 4يو1( »العالم
لذلك فإن ھذا الزمان ھو زمان الحق، ولزمان الضيق . ويضيع منه الحق

  .)13(]حق والصالةخرنا المعرفة والادَّ 

 
 266، من صفحة "رسائل القمص متى المسكين: "لة بأكملھا في كتابويمكن قراءة الرسا )12(
إلى

 46 ،48.  
  .274 صفحة 

، ص8رسالة : ، ونُشرت الرسالة بالكاملالمرجع السابق )13(



ب ال صة، معلِّم صاحٍ المحبة نار ممحِّ ”: وفي رسالة ألحد أبنائه يقول  ، مؤدِّ
ما وجدُت في حياتي . اف يفضح المستور ويؤنب في الخفاءيشفق، إلھام كشَّ 

ً ال يرحم تفاھتي قوة ردَّ  تني عن جھالتي أعظم من المحبة، وما عرفُت مؤنبا
المحبة عندي لھا جرأة . محبةالتي سوى البحي وال يتھاون برذوال يستجيز قُ 

أش

. 

نه أرفق مع 

                                                          

وأخاف وأرتعب من أصبع المحبة ! د سطوةً على ضميري من نار جھنم
حينما يشير إلى نتانة في العالقة أو إسفاف غير معقول باآلخرين مھما كان 

، وكأن المحبة ال تريد منا إالّ أن نظھر كأوالد »المحبة ال تقبِّح«قبح موقفھم 
الذين ال يعملون وال يفكرون إالّ بطقس أبيھم وساللة ) ي هللاأ(تلك المحبة 

14)(“بيتھم

15

.  
ھو ) المقاري(كان األب مينا : وفي أوائل مدة معيشتھم في وادي الريان 

الذي يأتي بقافلة تحمل احتياجاتھم من الفيوم، وذلك بأنه كان يمشي في نصف 
ً بالنجوم حتى أقرب قر 12الليل ال أقل من  ية من الفيوم ثم ساعة مسترشدا

)(يركب األوتوبيس إلى الفيوم إلحضار الطلبات

  :مثال للمحبة العملية
األب ربيتة دير السريان الذي كان قد ”ويذكر أبونا كيرلس المقاري أن  

تھم ، أساء إلى األب متى وأبنائه الرھبان وتسبب في خروجھم من الدير وتشتُّ
، م لعدة سنوات في وادي الرياناستيقظ ضميره بعد ذلك بمدة، وبعد معاناتھ

ً، بعث برسالة إلى األب متى  يعتذر فيھا المسكين وبعد أن صار ھو أسقفا
ً الصفح والمغفرة، كما أ ويتأسف عما بدر منه نحوھم طالبا

ً عن أسفه   “!الخطاب مبلغاً من المال تعبيرا
نھم . فجمع أبونا الروحي الرھبان وقرأ عليھم الرسالة دا م انفب رأي : رأي ال

 
  .381، ص 93رسالة : ، ونُشرت الرسالة بالكامل1965عن رسالة ألحد أبنائه في يناير  )14(
  .لس المقاريلألب كير" جماعتنا الرھبانية"عن حديث  )15(
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اني  ً، والث ا م ظلم اءته لھ بب إس ا بس ق بھ
قب

تنت

                                                          

رة ذار والمغف ا. ول االعت م أبون ال لھ ل”: فق م هللا واإلنجي معوا حك م . “اس ث
وع  ن موض ة ع ة مطول ي كلم ثھم ف دَّ ق”ح وق الح ة ف جلھا  “المحب ي س والت

  :م، وھذا ھو مضمونھا1967اآلباء كتابة سنة 

ً في حياتنا ا[  ً جدا ً ضيقا لمحبة ھي إحدى مواھب الكنيسة، ولكنھا تأخذ حيزا
ً كحاجز لنا عن المحبة ً ألننا وضعنا لھا حدودا وإنني . حيث إننا ُخدعنا كثيرا

ً فيه خطأ أجد نفسي أمام : أضرب مثالً بنفسي ً يعمل شيئا فإذا وجدُت أن أخا
حبة اإللھية التي تستر إما أن أسكت وأُظھر له حبِّي بعاطفة الم: أمرين

فه وأُظھر له خطأه وأُصححه ُعنِّ فقد . العيوب والخطايا؛ أو أواجھه بالحق وأ
عشُت طول حياتي ليس مع اإلخوة فقط بل مع الكنيسة والناس ومع العالم 

ولكنني في ھذه السنة فقط أحسسُت . كله، أتكلم الحق وأجعل المحبة خلفي
فية أن تُرجعني إلى الوراء كل أيام أنني وصلُت إلى حالة خطرة، وھي كا

  .)16(]لذلك فالبدَّ أن تسود المحبة. حياتي
إذا ُظلمَت ودافعَت عن نفسك ربما ”: ومرة قال األب متى ألحد أحباء الدير 

ً، ألنك لم تدع هللا يدافع عنك، ولكن  ً باھتا صر، ولكن الحق سيخرج ضعيفا
ذ سيدافع هللا عنك بنفسه إذا ُظلمَت وصمتَّ ولم تدافع عن نفسك، فحينئ

ً، وحينما يحكم هللا ببراءتك حينئذ سيحكم الجميع  ً ناصعا ويخرج الحق قويا
إذا أرضت الرب «بھذه البراءة ألنه  - األعداء قبل األصدقاء  - مرَغمين 

  !“)7: 16أم( »طرق إنسان جعل أعداءه أيضاً يسالمونه

  :المضايقات التي تعرَّض لھا الرھبان من البدو
المضايقات التي تعرَّض لھا الرھبان في ھذا المكان األب كيرلس عن  يقول

 
ً ( "رسائل وعظات وادي الريان: "عن )16(   .)سيصدر قريبا



وكان أبونا . فكانوا يتجسسون علينا ويراقبون تحركاتنا
يو

بساطتنا ومحبتنا أننا 
كنا محتاجين إليه، فبدأوا 

وعندما كنا نعطي ! فقط
ة قائالً  أنتم تعيشون في جبل أما : ال

أنا

ً أن نعاملھم بمحبة كاملة وال نحاول أن نسألھم في أمور تجعلھم  صينا دائما
ً . يتشككون فينا وعندما يطلب أحدھم شاي . لذلك كنا نخصص لھم تموينا

به بل " خمسة"مثالً كنا نسأله عن عددھم، فإذا قال وسكر  مثالً فلم نكن نكذِّ
ً رغم عدم توفُّره لدينا، وإذا احتاجوا إلى . نعطيه طلبه وكنا نعطيھم خبزا

 ً ً أو جبنا وكانوا في البداية يكذبون فيقول أحدھم إن معه . طعام نعطيھم زيتونا
والذي كان يكذب كان . بعةسبعة رغم أنه بمفرده، ولكننا كنا نعطيه تموين س

والذي ال يقول الحقيقة منھم عندما يرى كثرة . يخجل وال يعود مرةً أخرى
فنشعر أنه كذب علينا، ولكننا كنا ، العطايا يتنھد ويقول إنھا حاجات كثيرة

به قط: نقول له   !“ھذه بركة من هللا يا شيخ العرب، وال نراجعه أو نكذِّ
ب ھذه النف”  وس الشاذة، فعرفوا من وظللنا ھكذا نھذِّ

وأن كل ما عندنا نعطيه لھم ولو ، عابدون 
يتعلمون الصدق ويطلبون احتياجھم الضروري 

واحد منھم أكثر من طلبه، كان يرفض بشدَّ
وھكذا استطعنا بمحبة المسيح ! الريف، وال آخذ إالَّ الضروري فأذھب إلى 

ً . أن نغيِّر طبائعھم ولو كنا قد عاملناھم بالمنطق البشري باعتبارھم أشرارا
وھكذا كان هللا يعطينا ھيبًة ورھبًة في عيونھم بدرجة تفوق . لكانوا يقتلوننا

ؤالء الرھبان في كيف يعيش ھ: وكانوا في البداية يقولون فيما بينھم. الوصف

                                                           
ل  )17(   .لألب كيرلس المقاري" جماعتنا الرھبانية"عن الحديث المسجَّ
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ع

“.  

يحمالن بنادق 
ر

ً حتى إننا بعد عشر سنوات لما رحلنا  ن محبة هللا للبشر كانوا يتأثرون جدا
من ھناك كانوا يبكون بشدة على مفارقتنا لھم، فقد ُحرموا من المحبة 

في طريقھم بين الفيوم وھم ص والمعونة التي كنا نقدمھا لھم بإخال
والواحات

أراد أبونا ”: ويروي لنا األب كيرلس مثاالً لھذه المعاملة الحكيمة بقوله 
اآلباء  يةغذتمرةً أن يشتري ماعزتين لتربيتھما واالستفادة من إنتاجھما في 

الين، واسمه  ون ويعملون، فطلب من أحد الجمَّ ، أن يشتري "سيف"الذين يكدُّ
ن الريف حيث يسكن، ودفع له ثمنھما على أن يأتي بھما مع ماعزتين م

مدة نحو ستة لولكنه لم يُحضرھما ). بعد نحو ثالثة شھور(القافلة القادمة 
فشعر أبونا . وكلما كان أبونا يسأله عنھما كان يلتمس لنفسه األعذار. شھور

ف في المبلغ، وبدالً من أن يواجھه بخطئه أراد أن يحولھا إ لى أنه تصرَّ
يا سيف، لقد وھبُت المعزتين البنك الصغير كبركة من ’: بركة، فقال له

ً من ذلك، وتغيَّر حتى صار شديد اإلخالص واألمانة ‘ !اآلباء فتأثر الرجل جدا
  !“معنا، وال زال حتى اليوم يزورنا في دير أنبا مقار

  ):26: 11 كو 2( »بأخطار في البرية«
  :ثتينسرد لنا أبونا الروحي ھاتين الحاد

ً، وكانا إذ   جاء مرةً اثنان من البدو في الليل يطلبان تموينا
حان له . فانتھرھما أحد اآلباء بشدة. شاشة فانصرفا غاضبين وھما يشوِّ

ً يصلِّي خارج المغارة، . بقساوة شديدة وكأنھما يتوعدانه وكان أبونا متى واقفا
ً فشعر بھما وھما سائران تحت المغارة غاضبي ً صعبا . ن ويتكلمان كالما

ً وقال لألب الذي انتھرھما قوا هللا، فإن كان هللا ھكذا ’: فغضب أبونا جدا اتَّ
يسترھا علينا وھم يحترموننا، فھل ننتھرھما بھذه الطريقة وھما يحمالن 

ثم جمع اآلباء وقال لنا ذلك، وطلب منا أن ! ؟‘بنادق رشاشة، ونحن في جبل



  !يبة

اد هللا   !!" ليأخذ من ُعبَّ
ذھب لكي يعطيه  ،في غربالموضوعة  طلباته 

عندھم عقيدة أنه إذا رفع أحٌد  ه كانأ يخاف، ألن بد
ال

َّ وھو الرجل حتى أنه صار  أمان : "الراھبح ھو الخائف، وقال له األب المسل
اترك الحاجة على  "يا 
ثم وضع له . ، فرفض"أمان ال تخف: "ل له مرةً أخرىاأل

ثم حدث أمٌر عجيٌب، إذ أنھم . ثم صعد أبونا فوق الجبل لكي يرى قافلتھم
لقد . دي وانصرفوا بطريقة غير متوقعةفي ظرف نصف ساعة تركوا الوا

نھوا علينا جميع ً كان يمكنھم أن يؤذونا أو يُ بال أي رادع، ولكنھم خافوا  ا
  .ومضوا

أخرى في ليلة عيد الغطاس أن جاء أحدھم في نصف الليل  وحدث مرةً  
ألنه رأى مغارة الكنيسة مضيئة أثناء تسبحة العيد، فخرج إليه أحد اآلباء، 
ً في  فلما سأله عن طلبه أجاب إنه يريد سيجارة، فانتھره ألنه أتى متأخرا

ح له الرجل بغيظ قائالً . منتصف الليل ً منكم: "فشوَّ : قالثم ". ال أريد شيئا
موا فينا... إنني سأخلِّص على ھؤالء الرھبان " ؟ "ھل جاءوا إلى ھنا ليتحكَّ

 ً ما ً أب آخر، وكان الرجل ھذه المرة ملثَّ فجاء وصفَّق مرةً أخرى، فخرج أيضا
أنتم ستتحكمون : "لكي يقترف جريمته، فرفع بندقيته على ھذا األب وقال له

فسمع ...!!" ي وسجائر وإالَّ فينا؟ أنا أقول لك أحضر لي طلباتي، ھات شا
ً من الكنيسة ورأى الرجل وھو  أبونا الروحي ھذه المناقشة وخرج مسرعا

به بشدة قائالً  بقى كده يا شيخ العرب؟ تأتي لتأخذ مزاجك : "رافع بندقيته، فأنَّ
ًد هللا بالسالح؟ ھي دي المرجلة ؟ فخاف الرجل من "في نصف الليل من ُعبا

لم : "حال وقعت من يده البندقية على األرض وقالتأنيب أبينا الروحي، ولل
 ً اذھب واحضر له كل ما يريده : "ثم قال أبونا لألب الراھب"! يحدث أبدا

وامأل بطنه ألنه جاء في نصف الليل
لهالراھب ولما أحضر 

إياھا، ولكن الرجل المسلَّح
عَتق من القتل هسالح على آخر في الجبل يكون كأنه قد قتل  فشكَّ . ولن يُ

:فقال له األعرابي. "شيخ العرب أمان، تعال وال تخف
فقا"! رض واذھب
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لناھا إلى كنيسة، وكان ذلك بعد الغروب)  وقد . ولكننا حوَّ
ظ

س ونستمع إلى كالم أبينا 
وھكذا عشنا . مغائرنا متأخرين، وكان الرب يحافظ علينا

الريان نشعر بعناية هللا العجيبة تحيط بنا لتحرسنا من 
ال

ن أحد الرھبان أنه أحد العربان وخرج لكي ينتھره فوجد أنه ذئٌب طويل 
ثم أنه لما لم يجد مناوشة من أحد . ياءومرتفع وحجمه رھيب ويمشي بكبر

. واصل مشيه فوق المغائر وانصرف وترك الجبل ولم يوجد له أثر بعد ذلك
ً، ولما لم يخف  الراھب كما حدث مع رھبان آخرين أن واجه كل منھم ذئبا

وأحدھم كان يحمل بلطة لتقطيع (منه وال حاول أن يخيفه بالعصا التي يحملھا 
ً ) الخشب وكنا في الليالي القمرية نجل .أسرع ھاربا

الروحي ونعود إلى 
عدة سنوات في وادي 
  .)19(“مجرمين والوحوش

  :جھاد حتى الدم
عة القاسية، من أعمال شاقة ومياه مالحة كان جھاد اآلباء في تلك الطبي” 

                                                           
  ".جماعتنا الرھبانية"عن الحديث المسجل لألب كيرلس المقاري  )18(
  .المرجع السابق )19(



ً بصعوبة بالغة وغطيناھا بالخيش بدأنا  ً وبابا ما عملنا للمغارة الكبيرة شباكا
  “.ندفأ قليالً 

ً مذبحبنينا ثم ” ، وأقمنا عليه أول قداس في أول صوم المغارة الكبرىفي  ا
 المغارة الكبرىولما كان معظمنا ينام في  .1960نوفمبر  25الميالد يوم 

التي كانت تضيق بنا، طلب أبونا من بعض اآلباء أن يحفروا مغارة لكل 
راھب على قدر حجم جسمه، وكان كل راھب يستعمل الرمل الخارج من 

حفر المغارة كساتر أمامھا، ولما ضاقت بنا المغائر طلبنا زيادة الحفر بم

ول

قدار 
  “.ابنا وحاجاتنا الضروريةقفص واحد لكي يحوي ثي

م

ألن أبانا قال . والسبانخ
ً أخضر سيصيبنا الھزال وكانت إحاطة ھذه المزروعات ! إننا إن لم نأكل شيئا

لنا في ذلك جريد النخل 

  :شكلة المياه
فأحطنا عين الماء بالجريد وعملنا شبه حديقة : وظلت مشكلة المياه” 

ً صغيرة، و ً من طبعا كانت المياه ترشح من األرض وبھا نسبة كبيرة جدا
ً وأُصيب أبونا بإسھال مستمر، كما أُصيب  ينا منھا جدا األلومنيوم، فتأذَّ

ً  معظمنا باإلسھال، فكانت ً جدا ً كل منھا . المياه خطرة جدا وعملنا أحواضا
وزرعنا بعض الجرجير والفجل . مترين في مترين

ً بالغ الصعوبة، ألننا لما استعم من الرمال أمرا
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ال

 

 بھذه العين
وم

  .)20(“شاقة في ذلك القفر

عجيبة جداً، ألنه لم يكن أحد مسئوالً عنا في العالم، فقد خرجنا ولم ندبر 
ى اليد التي تعول العالم ألننا كنا مستندين عل ،يعولناأمور معيشتنا، وال من 

يجرحنا، ولما رأى العرب ) طرف جريدة النخل المدببة(كان الِسلّ مدبب 
أما ! ذلك كانوا يصرخون ويقولون إن ھذا غير معقول، فَمْن يحتمل ذلك؟

! نحن فكنا نعمل ذلك بفرح شاعرين أننا من أجل الرب نموت كل النھار
وكلما كنا نناوله الجريد كان يجرحنا . وكان أبونا ھو الذي يغرس الجريد

ھكذا كنا نكافح من أجل !! يسيل الدم حتى إن سور الحديقة كان معموالً بالدمو
أمام . القليل من الجرجير  المغارة الكبرىوبعد سنوات اكتشفنا عين مياه

 و مساقط ومجاري مياه إلى أن عملنا لھا قاعدة خرسانيةفاضت بغزارة 
  .“البستالت مساقط المياه نم مألكنا ن، وكانت الجمال تشرب منھا خارجية

وفي خالل خمسة شھور صارت ھذه المياه بِْركة كبيرة حجمھا حوالي ” 
ً والنوى صار نخالً . ربع كيلومتر مربع كما أن الشجر الذي زرعناه نما جدا

 ً ى العرب ھذه البركة . عاليا وصرنا نتغنَّى ". عين اآلباء"وسمَّ
لبني إسرائيل في لصخرة من االمياه التي خرجت ب ھي أشبهالتي  ياھھا

ً في الحصول على المياه، وإذ بيد هللا  من قبل سيناء، ألننا كنا نتعب جدا
انا ! تضرب لنا الصخرة فتخرج لنا المياه بغزارة وھكذا فرحنا ألن هللا عزَّ

حتى نقدر أن نعيش في تلك السنوات ال

  :ه لمعيشة اآلباء عناية هللا وتدبير
ً شعبه في البرية، ھكذا عال بعناية فائقة اآلباء في وكم  ا عال هللا قديما

أما من جھة التموين، فكانت عناية هللا بنا ”: الريان، حيث يقول األب كيرلس

ء يأن كل ش إالَّ  ؛كل واحد يطلب ما يناسبهكان  بشباونحن ننا أرغم و. كله
  !وأكثر مما نطلب أو نفتكر بإحضارهكان يتكفل هللا 

                                                           
  ".جماعتنا الرھبانية"لس عن الحديث المسّجل لألب كير )20(



 في اعن امرھيمام ضموأ
ال

مدة  مرت إنه قد ويقولونكل حين يجتمعون 
ط

ً يريد أن يُ  ألن منتعجب ا ننكو !21)(ريان البد أن يأتي كان حضر لنا شيئا
وكانت  .الالجمَّ  "عم سيف"األشياء مع ويرسلون  فيستضيفونه عن طريقھم،

حتى  صلوت )في الصيف( تخرج من بيتھم في نصف الليلقافلة الجمال 
ً  17المغائر بعد  . يرسلھا إلينا الربكان  وفيھا كل الطلبات التي ،ساعة تقريبا

  .والخبز مثالً الدقيق  ىإل وقت احتياجناحسب ت تلك األسرة تكانو
ً كان ” أن الرب قد ستر  جدفن ".يستر الرب" :قولفن ،الدقيق ينتھيوأحيانا

لنا عجيبة هللا  ةفكانت رعاي !نفس اليوم أو ثاني يومفي  فيصل الدقيقفعالً 
 ً ً جدا وأبونا  ،بالعالم اتصاللنا أي  سيول ،في أرض جرداءنحن و !جدا

  .زل منا أحد قطـالروحي لم يُرد أن ين
المحبين أن  سمعنكنا ثم 

ً إلى ويلة و ً محتاجوھم  اآلباء،لم نرسل شيئا  ونفيأت. ذاك وأن لھذا وغالبا
 وأبونا تأتينت لدرجة أن بعض األدوية كا، كل ما نطلبه وما ال نطلبهبإلينا 

 ،فيحتفظ به، "ال أحد": نجيبهف! ؟"من الذي طلب ھذا الدواء" :ويقوليتعجب 

                                                           
لما  إذ. كانت ھذه األسرة المباركة قد ارتبطت باآلباء عندما كانوا في دير أنبا صموئيل )21(

ق لكي يرسل من ھناك المواد الالزمة للمباني، رَ الغَ قرية اضطر األب متى أن يرسل األب مينا إلى 
ً تعرَّ  ن الرھبان حتى بعد ثم ظلت تلك األسرة تعتبر نفسھا مسئولة ع. ف بھذه األسرة التي ساعدته كثيرا

ورغم أن أوالدھم كانوا يتعلمون في القاھرة، إالّ أنھم لم يغادروا قريتھم . أن سكنوا في وادي الريان
  !بعد أن غادر الرھبان وادي الريان إالَّ 
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تكن  من خلعه، ولم 
صرخ أ إنني": ؟ فأجبته"نعمل لك

حتى الصباح ولو تعبت منه أخلعه 

وتعجب أبونا كيف أن الرب أعطاه ھذه ! خلع الضرس بدون ألم

                                                          

ماذا ": فتساءل أبونا، مواصالت ةأيلدينا 
أصبر ": فقال لي. "من األلم طوال الليل

ولم يسبق ألبينا في كل . وكانت عندنا ماكينة خلع الضرس وُحقن البنج". لك
ً كھذا ر في اللثة مضبوطة ول، حياته أن عمل شيئا كنه أعطى لي حقنة المخدِّ

 ً ثم ، تماما
كل ذلك جعلنا نتيقن ونحس ! اإلمكانية كلھا في اللحظة التي احتجنا فيھا إليھا

ط علينا بنعمته ومالئكته كما أنه كان يعطينا رھبًة ومخافًة في . أن هللا يحوِّ
ين العرب واللصوص ويھيِّئ لنا كل الظروف المادية والروحية التي أع

  .22)(“تناسب خالصنا
بطائرة استعارھا  أما العالمة ميناردوس الذي زار اآلباء في وادي الريان 

، فيروي كيف كانت عناية هللا تشمل الرھبان  من شركة بترول، وھبط عليھم
فيما بعد أبونا (س نبيل فوزي كان المھند”: ھناك بواسطة بعض األحباء فيقول

ً في بيت التكريس بحلوان)المتنيح يعقوب المقاري ، ، الذي كان يسكن مؤقتا
بالسيارة الجيب عدة مرات في السنة إلى عين الريان البحرية  سافريكان 

نتھم التي لسبب أو آلخر ما كانوا يستطيعون نقلھا عن ؤوإلمداد الرھبان بم

 
جماعتنا الرھب: "عن الحديث السابق لألب كيرلس )22(   .3، حلقة "انية



لى وادي الريان، سواء بالعربة 

كان ) 
بم

ال

ً يجتمعون لصالة نصف الليل والتسبحة ورفع بخور  ً جدا وفي يوم األحد باكرا

تغلق ) سيوف رمال(و الالندروفر بسبب وجود كثبان رمال كثيفة الجيب أ
ا، ي للواديبرغالمدخل ال بأالَّ يسمحوا  لينكما أن أبانا متى قد أوصى الجمَّ

  .)23(لمجيء إلى وادي الريانباألحد من الزوار 

  :في مغائر الريان الحياة وصف
التوحدية في  الحياة عدة قوانين للجماعة ال تقل عن قوانينأبونا ثم وضع 

كما قال العالم المستشرق أوتو ميناردوس . القرون األولى، بل ھي امتداد لھا
  :في كتابه

دو وادي الريان بصرامة النظام التوحدي للحياة النسكية كما [  تبع متوحِّ
وحسبما . وضعه آباء البراري المصرية في القرون من الرابع إلى السادس

أنبا مقار(يس مقاريوس األسقيطي قال أبونا متى المسكين، فإن القد
ويمكث الرھبان عادةً في . ثابة النموذج األعلى للحياة التوحدية والنسكية

مغائرھم في الريان طوال األسبوع فيما عدا يوم السبت بعد الظھر ويوم 
ً في مغارة كنيسة المالك ميخائيلحين ،األحد وفي الواقع . ما يجتمعون أسبوعيا
ً مكمالً االجھذا كان  ل في القرون األولى للرھبنة جزءا تماع األسبوعي يُشكِّ

وھكذا كان األمر في وادي ، للحياة الرھبانية في نتريا والقاللي واألسقيط
ففي يوم السبت بعد الظھر يجتمع الرھبان في مغارة الكنيسة لصالة . ريان

، مغائرھمثم يعودون إلى . السواعي والتسبحة التي يعقبھا رفع بخور عشية

                                                           
ميناردوس، المرجع أوتو  .469صفحة ،  السابق )23(
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قداس اإللھي يشترك الرھبان في تناول الطعام 
مع

. األغابيأكلة كانت تُسمى ب التيقديم 
و

 مار إسحق السرياني وكتاب 
"

 ً  كان وھذه الوجبة، رة الكنيسةوذلك في صحن مغا .مائدة األغابي علىا
ھا أبونا الراھب الُمكلَّف بالطَّ  عدُّ   .بخيُ

االجتماع األسبوعي في صحن مغارة الكنيسة بالطابع الديني يوحي و[ 
وشبه الطقسي لھذه الوجبة كما في ال

معروف أن كان لھؤالء الرھبان درجة عالية من التقوى الشخصية، فمن ال
يتشتت ذھنھم بالمناظر واألصوات  المتوحدين يعتكفون في قالليھم لئالَّ 

فعلى سبيل . المعتادة التي لھذا العالم والتي تمنعھم من متابعة حياتھم التأملية
لحضور  اسطفانوس لم يترك مغارته لمدة سنة إالَّ ) المتنيح(المثال فإن األب 
بخ بعض المتوحدين طعامھم الخاص وفي خالل األسبوع يط. القداس اإللھي

وكان البعض . في قالليھم مستخدمين الخشب الذي يجمعونه من الوادي كوقود
. بخ طوال األسبوعاآلخر يتمثل بمتوحدي القرون األولى فيمتنعون عن الطَّ 

ً وفي الساعة السادسة  وھم عادةً يأكلون مرةً واحدةً أو مرتين في اليوم ظھرا
ً و شرابھم العادي، وأحيانوكان الماء ھ. مساءً    .يشربون الشاي ا

، وھو إنسان "أبونا"وكانوا يشيرون إلى قائدھم الروحي األب متى باسم [ 
ً وكان ھو بالطبع أب اعترافھم جميع، ُملھم وله مواھب روحية فائقة وفي ، ا

ً وكانوا جميع. غيابه ال يأخذ أحد مكانه ً تقريب ا يقضون وقتھم في الصالة  ا
ة الكتابات الروحية، مثل ميامروالتأمل ونساخ
  .للقديس يوحنا الدرجي الذي يعالج الفضائل والرذائل الرھبانية" سلم السماء

، واألب متى المسكين له عدة كتابات نشرھا دير السريان وبيت التكريس[

                                                           
الصوم  وفي. كان ثالثة من رھبان الريان كھنة ھم اآلباء متى المسكين وموسى ومينا )24(

في سبت لعازر حتى الجمعة العظيمة حيث  األربعيني كان المتوحدون ال يخرجون من مغائرھم إالَّ 
قيمون أسبوع البصخة المقدسة   .يُ



تع

  .بوادي النطرون" صرابمون"سنوات في جبل 
 األسقيط أن 

لب يُ

ولما طلب بعض أعضاء بيت . المسكين ھو صاحب قرار قبول اإلخوة الجدد
التكريس بحلوان االنضمام إلى رھبان الريان طلب منھم األب متى االنتظار 

حدية، وھي نفس حت

التوحدية في  بالحياةالقتداء اون في محاولتھم ومتوحدو وادي الريان جادُّ [ 
جوھر "الرھبنة األولى، إذ يعتبرونھا ھي  أجيالفي كما البراري المصرية 

أنه  وإن ُوجد بعض التشابه بينھما؛ إالَّ ". العصر الذھبي للكنيسة المسيحية
ً توجد أيض   .االختالفات بعض ا

فبينما كان معظم رھبان القرون األولى ينتمون أصالً إلى الطبقات 
االجتماعية الوضيعة ومن الفالحين البسطاء، فإن متوحدي وادي الريان كان 

أو غير  األولون لم يكن لھم سوى علم يسير. عاتمعظمھم من خريجي الجام
الً، وأنبا مقار امَّ  جمتعلمين على اإلطالق، فالقديس أنبا مقار مثالً كان 

 ُ وھكذا . نييمِّ اإلسكندراني كان بائع حلوى، وكان األبوان بامو وبفنوتيوس أ
البرية الداخلية إالّ للذين  كان رھبان نتريا، إذ ما كان يُسَمح للدخول إلى

وكان الرھبان المتعلمون أو . دوا على شظف المعيشة والزھد في العالموَّ 
اجتماعية عالية غرباء عن مصر مثل اآلباء  الذين ينتمون إلى طبقات

أما في وادي الريان  .وأرسانيوس ومكسيموس ودوماديوسبالليديوس 
فالرھبان مصريون حاصلون على شھادات جامعية ومن ذوي الوظائف، ما 

وكان . يعني أن تضحيتھم كبيرة إذ أنھم تركوا وظائفھم ومكانتھم االجتماعية
بحياة التوحد ألنھم كانوا قد سكنوا لعدة  بعض متوحدي الريان لھم خبرة

ً ألي أب محنك في[  وفي القرنين الخامس والسادس كان ممكنا
ولكن بعد ذلك أصبح إيغومانس البرية ھو . س الثوب الرھباني ألي مبتدئ

الريان فقد كان األب متى أما في وادي . الذي يقبل أو يرفض طالب الرھبنة

التو الحياة ى يتم استعدادھم وتھيئتھم لالنضمام إلى تلك
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وكان عدد كبير منھم يحمل . ول الرأس والرقبة والكتفين
أس

مغارتي إالَّ المكان الذي ُولد فيه المسيح المخلِّص، والمكان 
الذ

ي الريان في عشر مغائر منحوتة في حجر جيري ويسكن متوحدو واد[ 
، وتنقسم المنطقة السكنية )25(في السفح البحري الشمالي) أي رسوبي(طبقي 

إن العھد : ولما ُسئل األب متى عن ذلك قال. ماء آلباء وأنبياء العھد القديم
لقي بأضواء قوية على العھد الجديد، و العھد الجديد ال يمكن كذلك القديم يُ

ً ولكن بحسب . بقراءة مخلصة للعھد القديم فھمه إالَّ  عَط عبثا وھذه األسماء لم تُ
مالمح الشخصية الروحية والقلب الداخلي لكل واحد، وھذا ليس من السھل 

ً ! اكتشافه ألي إنسان ً ودائما ً قويا كما أن االسم المختار سوف يترك انطباعا
ً ونص. على الراھب   .لِّي ثم نقرر االسموعند اختيار اسم الراھب نجتمع جميعا

أثناء زيارتنا سألُت أبانا متى عما إذا كان ھو أو أحد تالميذه قد فكر في [ 
أورشليم ھي ھھنا في ھذه المغائر ": زيارة القدس واألماكن المقدسة، فأجاب

وحولھا، فما ھي 
ً من األمواتي دخل فيه المسيح إل دا . ى راحته، والمكان الذي قام فيه ممجَّ

. أورشليم ھي ھنا وكل الِغَنى الروحي للمدينة المقدسة موجوٌد في ھذا الوادي
  !"ھنا القبر المقدس، وھنا جبل الزيتون، وھنا عند البئر يوجد نھر األردن

 :وصف المغائر  التي سكنھا اآلباء في وادي الريان

                                                           
  .الكتاب داخلبوادي الريان لزمة الخاصة المفي المغائر صور انظر ) 25(



15  0

م، وجميع 1.90فيھا مغارة الكنيسة حوالي 
ال

ً وأنه ليست لدينا معلومات تصف  مية عظمى، خصوصا
ن فقط صورة عامة عنھا وكما . أية قاللي قديمة، وأن اإلشارات العابرة تكوِّ

ً في وادي الريان، فإن القاللي  أيضا
م

                                                          

ً   .مترا
ة وأخرى بھا واحدة ذات ُحجرة واحد: ويوجد نوعان رئيسيان من المغائر[ 

من الداخل بالنسبة لجميع حجرتان، وفي نفس الوقت يوجد تشابه في البناء 
فعلى سبيل المثال تحتوي كل مغارة على شرفة صغيرة في مدخل  .المغائر

ً فإن المدخل والنوافذ في جميع المغائر ھي في اتجاه  المغارة، وأيضا
ي أقصى المغارة وفي جميع األحوال فإن المرقد الحجري يوجد ف. الجنوب

الشرقي، وارتفاع المغائر بما 
ً من  مغائر لھا أبواب خشبية يمكن غلقھا، والتي كانت في البداية قطعا

م، ھي مغارة كنيسة المالك 6×م11القماش، وأكبر المغائر، ومساحتھا حوالي 
  .26)(ميخائيل

ر المتوحدين األولين في مصر فإن تجربة وبالنسبة لمعلوماتنا عن مغائ[ 
وادي الريان لھا أھ

كان في األسقيط وفي غيرھا، كذلك 
أو إنھا منحوتة بالكامل في الحجر الجيري أو الحجر ؤلَّفة من جزء منحوت 

 
ً في دوالب، ومذبح الكنيسة ومفارشه واللوح المقدس على المذبح الذي  20تحوى وھي  )26( كتابا

سه  كما أنه ملحق بالمغارة . األنبا بنيامين مطران المنوفية الراحل، وأدوات المذبح وحجاب الھيكلكرَّ
قف مطب

قال إنه يرجع إلى القرن السادس   .يُ
قديم في الس وفي مدخل المغارة آثار بياض. خ ومخزن وفرن وحوض مياه ومخبز للقربان
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ال

بت ھذه الحديقة سنة  سطة بوا 1961رق مغارة الكنيسة، وقد ُخرِّ
الب

 

  :تجربة الموت ومذاقة الجحيم
 ً وھو في مغارته   الروحي بتجربة خطيرة جدا

بو

ً بالطين. رملي ً أو كليا وكل قالية لھا نافذة أو . والجزء الداخلي مطلي جزئيا
ففي كل صيف يجتذب منخفض وادي الريان الكثير من . دة بسلكزوَّ اثنتان ومُ 

ً للكتب وأدوات الكت. البعوض والذباب ابة، والدواليب في الحائط توفر مكانا
أما بالنسبة لألثاث فإن كل راھب لديه منضدة صغيرة في مغارته ومقعد 

ة(وبعض الحصائر وآنية    .فخارية للماء وبعض أدوات الطبخ) أو جرَّ
كم  1وتقع حديقة وادي الريان حول عين الماء الوسطى التي تبعد حوالي [ 

جنوب ش
طوا الحديقة بسور من فروع النخيل احأ 1962ولما رجع اآلباء عام . دو

موا بئر المياه بالخرسانة وفي البداية كان السور . لحمايتھا من الغزالن، ودعَّ
ً على أساس ضخ  ما إلى المغائر  حيث نُحتتإلى سفح الجبل  المياهمصمَّ

ذا المشروع بعد م فوق مستوى البئر، ولكن بعد ذلك أُھمل ھ30حوالي 
  .اكتشاف البئر الجديدة

ويزرع المتوحدون عدة أنواع من الخضروات في حديقتھم مثل الطماطم [
والجرجير والملوخية والخبيزة والسبانخ والجزر والفجل وأشجار النخيل 

واألب . ويرعى المتوحد الحديقة على أساس الدورات الزراعية. الصغيرة
لمياه لديه جحش يحمل المياه من البئر إلى المسئول عن البئر واإلمداد با

) .27(]مغارة الكنيسة

استھدف الشيطان األب 
  :، وتبدأ الحادثة كاآلتيالريان ادي

                                                           
(27) Otto Meinardus. Christian Egypt, Ancient and Modern, The Caves of Wadi 

Rayan. p. 474-482. 



وفي اليوم التالي خرج أبونا متى ليتمشى خارج المغارة بعد أن تعافى، 
فتقابل مع األب إرميا وبعض اآلباء، وبعد أن استفسروا عن حاله قال لھم إنه 

ثم روى لھم أنه  .باألمس اجتاز الموت ذاته وذاق اختناق الجحيم وظلمته
 ِّ ً ي ويسجد ظھر له فجأةً الشيطان وجنوده عيانبينما كان يصل وبصورة  ا

بصياح وتھديد شديد، كأنھم " اسجد، اسجد: "مخيفة مرعبة، وقال له الشيطان
لقوا في قلبه الرعب والخوف فينالو . غيتھممنه بُ  اسيؤذونه إن لم يسجد، حتى يُ

ُّ . ن باإليمانة عن ذلك وتحصَّ أنه امتنع بشدَّ  إالَّ  ذيقونه مرارة وا يعذِّ فظل بونه ويُ
فصرخ بكل قوته . سفَ قليل من النَ إال فيه  بقَ لم يالموت والجحيم حتى إنه 

نقذه الشيطان عنه وللحال ظھر له رئيس المالئكة ميخائيل وطرد . للرب لكي يُ
ى نفسه بفرح وسالم يفوقان ه وعزَّ اوجنوده وأنقذه من أيديھم، ثم قوَّ 

  !)28(فالوص

  :السماء تعزيات
فإن ) الرھباني(كل َمْن يُخلص في ھذا الطريق ”: قال أبونا الروحي 

ً له، ولكن جميع صاحب ھذا الطريق الذي ھو المسيح ليس فقط يكون مُ  عينا
لت في المجد بواسطة ھذا الطريق تكون ُمعينة  األرواح البارة التي تكمَّ

                                                           
 )28(  .يا الذي عاش أحداث ھذه التجربة الصعبةنقالً عن األب إرم
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     219 - إلى وادي الريان

رأيُت وتيقَّنت 
وا

َّ ) الراھبات( الت بالمجد، وأخذته المكل
الق

نحن ھنا ”: وبصحبتھا أولئك العذارى القديسات - تريزا 
 ِّ ً أبونا بھذا الكالمتعزَّ “ي من أجلك، فال تخف وال تحزننصل ثم في ! ى جدا

قائلًة له !! خذ ھذه الھدية، ھي لك: نھاية الرؤيا أعطته القديسة تريزا 

                                                          

  .)30(“طمأنيت بعدما قاسيت
في وادي الريان بكثرة، وفي ذلك روحي وھذه الحقيقة اختبرھا أبونا ال 

ب فيه بتجارب من الناس والشياطين وقد سرد لنا ، الوقت بالذات الذي ُجرِّ
أرسلت له السماء أثناء ھذه التجارب روح قديسة راھبة، أبونا ھذه الرؤيا إذ 

إذ حدث أن أرسل أحد . يه وتعينه في جھادهتكلَّلت في المجد وجاءت لتعزِّ 
األحباء إلى وادي الريان نسخًة من كتاب حياة القديسة تريزا للطفل يسوع 

ثم أعطوھا ألبينا الروحي لكي . ا بھا، فقرأھا الرھبان وتأثرو"سفْ حياة نَ "
 ىيقرأھا، وإذ كان في ذلك الوقت يعاني من شدة التجارب والضيقات فقد تعزَّ 

سة ظھرت له القديسة إذ ، يه أكثرثم أرادت السماء أن تعزِّ . بھذه السيرة المقدَّ
تريزا في رؤيا مع جماعة من العذارى 

أي كاتدرائية (سة بالروح إلى موضع رقاد جسدھا في كنيستھا بفرنسا دي
الكنيسة على على من أكأنه يشرف و أبونا ، وكان")ليزيو"القديسة تريزا في 

فرأى كل موضع في الكنيسة مع أدق تفاصيلھا، ثم . ويراھا من فوق منارتھا
قالت له القديسة 

، ف
ھديًة 

 
   .24/8/1974عن كلمة ألبينا الروحي لرھبان جدد مسجلة في  )29(
  .المرجع السابق )30(
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ً وحولھا كتابة ريشة وكانت عبارة عن  مث يكتب بھا الناس قديما
كلما لزم الريشة ِسنِّ َبْري  افي نھايتھجناحان من ذھب و

وا معنى ھذا ما رو! األمر
 أعطاھا أي ال"ھذه الھدية 

ات الروحية  هللا ألبينا الرو
الھوتية وال
روى لنا أبونا أنه حينما كان في   وفي إحدى الجلسات مع أبينا الر

الريان، وفي عشية عيد الرسل، أي تذك استشھاد الرسولين بطرس وبولس، 
، وبعد المغارة الكبرىوق
ال

رادوا أن وأ). 24: 12
يح

  ".ل المسكونة

ل التي كان
ل) يةارَّ ب(مبراة 

وھم بدورھم أدرك .اه أبونا الروحي لآلباء وقتھا
حة التي، موھبة الكتابة الروحيةأنھا ، "ريشة المجنَّ

حي وأَْغَنى بھا الكنيسة ونفوس المؤمنين بالكتاب
  .التي أنارت نفوسھم وأذھانھم في ھذا الجيل

وحي، 
ار

د صلَّى اآلباء صلوات رفع بخور العشية في كنيسة 
يناجي  المغارة الكبرىأما أبونا فقد ظل في . انصرفوا إلى مغائرھمعشية 

أين أنتما اآلن يا بولس لسان العطر : "روحي الرسولين بطرس وبولس قائالً 
وبطرس الصخرة؟ لقد أرادوا أن يُسكتوا لسان الحق الذي تنطق به يا بولس، 

عب (فصار دمك شھادة لسيدك يتكلَّم أفضل من ھابيل 
م كل قوى الشر  طموك أيھا الصخرة بطرس، فسال دمك على األرض ليحطِّ

ً تفوح منه رائحة .  عليھا لقد صار دمكما أيھا الرسوالن والشھيدان أريجا
المسيح الذكية لك

وبينما كان أبونا متى يخاطب الرسولين بطرس وبولس بمثل ھذا الكالم، اشتم للحال 
د شعر بإحساس جداً قد مألت الكنيسة والمغارة حيث كان واقفاً يصلِّ رائحة زكية  ي، وق

ن اسُتشھدا يقوي جداً بأن ھذه الرائحة الذكية ھي رائحة دم الرسولين بطرس وبولس اللذ
  !في مثل تلك الليلة

  



−#+ 
  البحث عن صحراء أخرى

  بسبب الملوحة الزائدة في المياه
✤  

  

  :قدس أبينا الروحييقول اآلباء الذين كانوا مع  
ً، إذ مكثوا من أغسطس ” بعد إقامة اآلباء بوادي الريان لمدة سنة تقريبا
، نشأت فكرة البحث عن مكان آخر 1961حتى نھاية سبتمبر سنة  1960سنة 

ى المسكين بقروح نتيجة تأثير الملوحة الزائدة في المياه، مما أصاب األب مت
ش

  .“لالستعمال البشري

ثور أبينا الروحي على أرض في 

  .نفس األمر ديدة في المعدة وشكوى معظم اآلباء من
جزء وكان قد تم عمل تحاليل للمياه فوجدوا أنھا تحتوي على أربعة آالف ”

حية الطبيعية ال تزيد من األمالح، في حين أن المواصفات الص في المليون
  .عن ألف جزء

وفي يوم سبت النور، وبعد صلوات القداس اإللھي، نزل أبونا الروحي  
نطقة مناسبة لمعيشة اآلباء، حتى وانتھز ھذه الفرصة للبحث عن م. للعالج

تسمى ) محافظة الجيزة(عثر على منطقة صحراوية بجوار مدينة الصف 
فاستأجر قطعة أرض ھناك، واستدعى بعض اآلباء من وادي ". الُغمير"

الريان ليعاونوه في حفر بئر في ھذه األرض وفحص درجة صالحيتھا 

  :“أرض ُغمير” الصفمنطقة في 
ويواصل أبونا كيرلس حديثه عن كيفية ع 
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  :نرى فيقول
المختصين بالمساحة لكي يبحثوا له 

إني وجدت الحلَّ عند : "أرسل يقول
ال

ذھب األب متى واتصل بالجيولوجيين ”
ثم ... عن مكان صحراوي فيه مياه عذبة 

ر رشدي سعيد والدكتور مصطفى العيوطي اللذين ذھبا بنا إلى أماكن دكتو
عند البحر األحمر وأماكن أخرى عند الصف وأماكن غيرھا على شاطئ 

فذھبُت في رحالت طويلة لكي نعاين تلك . البحر المتوسط حتى السلوم
ً في . األماكن الصف، واستأجرنا صحراء ثم قررُت في البداية أن نتخذ مكانا
فدادين من ھيئة تعمير الصحاري في الجبل شرق مدينة الصف التي  تسعة

  .)1(“قالوا إن فيھا مياھاً نقيًة، وكان فعالً بجوارھا عين أو ينبوع ماء نقي
ال بعض  ه إرس ب في ان يطل وادي الري اء ب ً لآلب ا وقد أرسل األب متى خطاب

ه ر وتجربت ر بئ وا بحف اء ليقوم اب. اآلب ي كت الة ف رت الرس د نُش ائل ” وق رس
  .59- 57من صفحة  11تحت رقم  “القمص متى المسكين

ثم يكمل األب كيرلس موضوع وادي الصف بعد نزول اآلباء إلى حلوان 
ً لإلقامة في الصف، فيقول1961سبتمبر  25في  ابتدأ أبونا ”: ، استعدادا

الروحي يرتب فعالً لبناء دير في وادي الصف، وكان معه المھندس جورج 
، وكان معه عدد من الشبان أقاموا )اھيم عزيز فيما بعدإبرالقس (عزيز 

ً من الريان إلى حلوان. معسكرا كبيرا  ً ولكننا بعد شھور قليلة . ونزلنا نحن
د حياتنا في تلك المنطقة ً يھدِّ ن حيث حاول البعض ،اكتشفنا خطرا  ممَّ

ولما اكتشف أبونا ذلك، . )2(!مادة سامة في مياه البئروضع  يضمرون إيذاءنا
ً ھناك، ففي ظرف  ساعة رفع أبونا الخيام وكل شيء  24ونحن كنا نحفر بئرا

فقد شعر أبونا أن إرادة الرب لم تسمح بذلك . وأرجعنا المعدات إلى حلوان

                                                           
  ".جماعتنا الرھبانية: "عن حديث لألب كيرلس) 1(
أبونا القمص متى : "ُذكرت بقليل من التفصيل في كتاب سيرة أبينا متى المسكين بعنوان) 2(
  .وقد أغفلنا ذكر األسماء. 40- 38، من صفحة "سكينالم
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     223 - البحث عن صحراء أخرى

لكي يحفروا مغائر للرھبان، وأحضرنا 
أي

وقد بلغ عدد المغائر عشرين مغارة، . كمذود للركايب
وب

ً ركوبتين  ، حيث كنا نحمل كل شيء لكي يستريح اآلباء قليالً ) حمارين(ضا
المغارة فرجعنا إلى ھناك ونظفنا . إلخ... الماء والحطب: على أكتافنا

عھا العمال حتى صار اتساعھا ، الكبرى ً وارتفاعھا مترين  12×  8ووسَّ مترا
ً طويالً للمائدة التي نأكل  ونصف، وخصصناھا للكنيسة، وألحقنا بھا سردابا

 ً ً . فيھا سويا أمتار ألن الدخان الصاعد  4ارتفاعه حوالي  وبنينا أمامھا مطبخا
ة للطبخ كان يتعبنا ثم بنينا غرفًة لحفظ الخضار وأخرى . من النار المعدَّ

لتربية الدجاج وثالثة 
والمغائر المجاورة للمغارة الكبيرة . متر 200ين المغارة واألخرى حوالي 

كن فيھا القس والشماس وبواب المغارة لكي يستقبل أي زائر من كان يس
  !“وكنا نأتي بالماء في بستالت على الركوبة بتعب شديد. البدو

ً وال نجتمع مرة أخرى ”  وكانت عادتنا في الصوم الكبير أن نعتكف تماما
ً يوم األحد لكي نتناول ً كنا نقيم قداسا وكان . إالَّ في يوم سبت لعازر، وأحيانا

ً إلى عمل مشترك نحتاج إليه للضرورة، ثم يكلمنا في  أبونا يدعونا أحيانا
 وعندما كنا نسمع الكالم الروحي من أبينا الروحي. أثنائه في أمور روحية

ً يربط العمل الجسدي  ،أثناء العمل كنا نحس بالفرح والتعزية، ألنه كان دائما
وكل عمل مھما . لرھبنةوھكذا كانت ھذه األيام أجمل أيام ا. بالعمل الروحي

                                                           
  ).3 حلقة(، "جماعتنا الرھبانية: "عن حديث األب كيرلس المسجل) 3(



ً ونشعر فيه بمؤازرة من النعمة اإللھية ً كنا نعتبره عمالً رھبانيا . ن شاقا
، وكانت العربة تأتي إلينا كل شھر أو شھرين ألجل االحتياجات الضرورية

ً وكان أبونا ھو  ولم يكن يأتي مع السائق أحد إال شخص يعرفه أبونا شخصيا
ألن أبانا . ا نراھم كانوا يُعدون على األصابعفالذين كن. الذي يحدده باالسم

كا

أراد أن يوفر لنا ھدوء البرية الحقيقي لكي تنطلق الروح بال عائق، ونتفرغ 
حھا، وبعد ذلك يحدث نمونا 

ال

 صدرت بعد 

أھالً أن نكون متوحدين،  نحلِّق في السماء رغم إحساسنا الحقيقي بأننا لسنا
ول

فنعمل على إصاللكشف أخطائنا وضعفاتنا 
  .بناروحي ونختبر عناية هللا 

 لنا يصحح روحي بكالم الروحي األب توجيھاتكانت  يوم كل وفي 
 ألنه كتابةً  الروحي أبينا كالم تسجيل نحاول وكنا. الطريقنير لنا وية المسير

ل، ف يكن لم بعد  فكنا، بالريان أيامنا خرأوا في إالَّ  عليه نحصل لملدينا ُمسجِّ
 ظللناو. الروحية المعرفة تيثبِّ ذلك  كانما نسمعه و نكتبرجوعنا المغارة 

 أقوالعليه  سجلنو لحاناأل حفظن أنافابتد ر،دريكورحصلنا على  حتى ھكذا
التي ھي معظم التأمالت التي كان يقولھا والتي الروحي أبينا

 .ذلك في كتب
صدرت في تلك الظروف الصعبة الھامة  ابات أبينا الروحيكت كثير منو 

 ً ً أو يلطخ شيئا فكنا في وسط . أو يزرع) بالطين(عندما كان أبونا يبني حائطا
ثنا، ثم يرجع ھو لمغارته ليستريح قليالً ثم  العمل نجلس بعض الوقت، فيُحدِّ

ل ھذه التأمالت كتابًة فتُطبع في كتب روحية مثل ، "الكنيسة والدولة": يسجِّ
، "القديس أنطونيوس ناسك إنجيلي"، "لقد وجدنا يسوع"، "كلمة هللا"
 :وفي ھذه الفترة صدرت الطبعة الثانية لكتاب". رأي في تحديد النسل"
كل ھذه الكتب التي خرجت من وادي الريان  .“حياة الصالة األرثوذكسية”

وبعد ، فقد كان أبونا يعمل معنا طوال اليوم. ُكتبت في ظروف العمل القاسية
لكي يدون ھذه الكتابات، فكنا نشعر كأننا  5ذلك يسھر على اللمبة الجاز نمرة 

  .كن هللا تمجد في ضعفنا وأعطانا روح الثبات
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     225 - البحث عن صحراء أخرى

 مع اآلباء إلى وادي الريان في المرة الثانية 
و 

َّ أن

في إصالح المغائر وكل وسائل المعيشة لتالئم معي شتھم؛ إالّ ظل يعمل معھم
ً ليواصل  أنه كان ين زل من حين آلخر إلى القاھرة ليواصل العالج وأيضا

زل  وظل في ھذه الفترات المتقطعة، التي كان ين. البحث عن مكان مناسب لھم
فيھا إلى بيت التكريس، يبعث إلى اآلباء في الريان برسائل لتوجيھھم 

 ً : لة بالتواريخ في كتابوتجد ھذه الرسائل مسج. وإرشادھم وتعزيتھم روحيا
  .154- 55، من صفحة "رسائل القمص متى المسكين"

 :الرعاية الروحية والمادية في غياب األب الروحي
وقد روى لنا األب كيرلس قصًة تبين رعاية هللا المادية لألب متى بسبب  

ً إلى حلوان ”: ثقته بالرب لتدبير احتياجاتنا، فقال عندما كان أبونا يذھب أحيانا
وحدث مرةً أن الدكتور نصحي عبد . الج، كان يھتم بتدبير احتياجاتناللع

، عرض عليه مشكلة أخ في ضيقة عظيمة )أمين بيت التكريس(الشھيد 
م له أبونا المبلغ الذي كان معه . واحتياج شديد ثالثمائة (فبتلقائية عجيبة قدَّ

التموينية ستأتي إلينا بالمواد  كانت ، وھو يخص إعداد القافلة التي)جنيه
الضرورية، وذلك ألنه شعر أن ھذا األخ في احتياج أكثر منا، وكان يؤمن أن 

الرھبان احتياجات ولماسي دبِّر    أراد الشيطان  يشككه في ذلك صلى . الرب 

                                                           
مسّجل)4( ا الرھبانية: "عن حديث األب كيرلس ا نل   ".جماعت



أنا لم أقل لك ذلك لكي تبيع : "فقال له أبونا". ضوع
نفعل؟ إنما قلُت لك ذلك لكي أُريك كيف  أرضك، وإذا احتجنا مرةً أخرى ماذا

  !“"أن هللا سيدبِّر األمر
وبعد دقائق، اتصل شخص بالتليفون وطلب بإلحاح أن يقابل أبانا ”

لم يكن يبدو عليه أنه من أبينا ولما جاء وجلس مع . الروحي، فوافق أبونا
آلباء وظل يسأله عن أحوال اآلباء، فروى له ما يعانيه ا. ذوي الجاه أو الغنى

ً طوال الحديث حتى إنه لم يكفَّ عن . من أتعاب ومشقة بالغة ً جدا فكان متأثرا
فتعجب أبونا من ھذا اإلنسان ذي الحساسية المرھفة . البكاء والدموع

وفي نھاية الحديث صافح أبانا بحرارة . والمشاعر الرقيقة إزاء آالم الغير
. ، فلم يھتم باألمرفانصرو" لفة"ثم الحظ أبونا أن الرجل ترك . وانصرف

وإذ به . ثم دخل ليصلِّي من أجل أن يدبِّر هللا أمر القافلة واحتياجات الرھبان
التي " اللفة"بعد الصالة ينتابه إحساس قوي بأن يمضي ليرى ما ھي ھذه 

ه. تركھا الرجل ً كبيراً، فلم يعدُّ بل  ،ولما فتحھا إذ به يجد أنھا تحوى مبلغا
انتظر وتوقع : ألم أقل لك منذ قليل: "سيوس وقال لهذھب بھا إلى األب ديوني

ّد ما فيھا" اللفة"عمل هللا؟ افتح ھذه  ً كيف "وِع ً جدا ، فلما فتحھا اندھش متعجبا
د الرب المبلغ الذي أُعطي لألخ المحتاج وأكثر منه وفي نفس اليوم ! يسدِّ

لقي عليه  نْ فتيقن في الحال أن هللا ال يخيِّب رجاء المتكلين عليه، وأن كل مَ  يُ
ه يعوله نَسى. ھمَّ   !“وھكذا تعلَّم درساً في اإليمان ال يُ

ھكذا كان اھتمام ورعاية أبينا الروحي لشئون رھبان وادي الريان ”
أما رعايته الروحية أثناء غيابه عنھم فقد كانت ! وتوفير احتياجاتھم المادية

ت تشغل كل تفكيره، فال يكف عن إرسال الخطابات ألجل اإلرشادا
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سجلة بصوته   ً وكان يشعر . والتوجيھات الروحية، وأحيانا
ً كان ! بإحساس مرھف باحتياجات الرا حتى أثناء غيابه فأحيانا

يرسل لكل راھ تقابله 
سيرته في الطريق الر

  .“حسب توجيه األب

م على أشرطة
ھب الروحية

ب على حدةٍ رسالة خاصة يكشف له فيھا المعاثر التي
م حفيبتدئ يصحِّ  ،وحي وكيف يتفاداھا ويصحح مسيرته



−∃+ 
  أهم أحداث وادي الريان

✥  

  ):برج العرب(شراء قطعة أرض لآلباء على الساحل الشمالي 
من أھم األحداث التي تمت منذ رجوع اآلباء لوادي الريان في نھاية عام  

شراء قطعة أرض لھم ذات مياه عذبة في برج العرب بالساحل : 1962
مرسى مطروح، ذلك ألن األب متى كان  –رية الشمالي على طريق إسكند

دائب البحث عن مكان مناسب لسكنى الرھبان، فعثر على تلك األرض في 
، وكتب وقتھا رسالة لآلباء نُشرت 1962نواحي برج العرب في ديسمبر سنة 

  .73- 68من صفحة  ،"رسائل القمص متى المسكين": في كتاب

  :قصة شراء األرض
لروحي لنا عندما كنا في خلوة روحية ھناك روى ھذه القصة أبونا ا” 

إذ كان معنا األستاذ عريان اسكندر وتطرق الحديث ). 1983حوالي سنة (
إلى كيفية شراء ھذه األرض، فقال أبونا إنه بعد أن قابل اثنين من أكبر علماء 

الدكتور رشدي سعيد والدكتور مصطفى العيوطي، : الجيولوجيا في مصر ھما
دا له أن ال مرسى مطروح، توجد فيه  - ساحل الشمالي، طريق اإلسكندرية أكَّ
فاتصل باألستاذ عريان لكي يرافقه بعربته في رحلة استكشافية . مياه عذبة

ظللنا نسير بالعربة حتى وصلنا إلى منطقة ”: ثم قال أبونا. للساحل الشمالي
ام ببرج العرب، وعلى طول الساحل كنُت أنزل من العربة من حين إ لى الحمَّ

) البدو(ولما كنُت أجد بعض العرب . آخر لكي أرى األرض المقابلة للبحر
يسكنون أمامھا من الجھة األخرى كنُت أتركھا إلى غيرھا حتى وصلنا إلى 
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ً على البحر،  يسكن أمامھا أحد، وكان موقعھا ممتازا
  .“ى شرائھاھو السبب الرئيسي الذي دفعنا إلھذا وذات مياه عذبة، و

لعرب 
ذب

جذبنا 
بھ

 ً فقامت بتقسيمه وبيع قَِطِعِ◌ه للھيئات والجماعات بقصد استغالله سياحيا
التي  ً  ً

ام الذي رحب بنا جداً، وحسب كرم ا”  ثم ذھبنا إلى عمدة منطقة الحمَّ
 ً مني جدا ً، وكان يكرِّ . وبعد أن استضافنا أفھمناه سبب مجيئنا. ح لنا خروفا

صاحب األرض التي نريد شراءھا والذي ظل " َمْنبي"فاستدعى الحاج 
جدادي، وھي عزيزة عليَّ إنھا أرض آبائي وأ: "يساومنا على الثمن قائالً 

 ً فأرضيناه واتفقنا معه على الثمن واشتريناھا منه بحضور العمدة ". جدا
يمتلك الدير ”: وقد علَّق أبونا فيما بعد على ذلك بقوله. “وبعض شيوخ العرب

ً في الساحل الشمالي، وھي منطقة تمتاز بجمال الطبيعة  30حوالي  فدانا
وقصة ھذه . ق بللوري ورمال بيضاء ناصعةالرائع بين مياه رائقة لونھا أزر

حينما كنا نعيش ) منذ أن كتب ذلك(األرض ترجع إلى عشرين سنة مضت 
ولما واجھتنا مشكلة المياه اتجه تفكيرنا إلى البحث عن . في وادي الريان

مكان آخر، فأرشدنا أصحاب العلم والفضل إلى ذلك المكان الذي 
ا ولما اشتريناھا وبدأنا نقيم المباني، حالت . ذدوئه وجمال طبيعته األخَّ

الظروف حينذاك من االستمرار في البناء بسبب تعليمات حرس الحدود، 
دار بالھواء  فاكتفينا بإحاطتھا بحزام من أشجار الكازورينا، وأقمنا مروحة تُ

  .“بعض أشجار التين الذي يشتھر به ھذا الساحلَريِّ على البئر لرفع الماء و
ءت إرادة هللا باإلقامة في دير أنبا مقار وزالت الموانع عن البناء ولما شا 

أقمنا سبع قاللي إقامة على المنحدر الطبيعي المواجه للبحر، الستغاللھا 
والعجيب أن وزارة . لخلوة الرھبان الذين يرى األب الروحي حاجتھم إليھا

ً إلى القيمة السياحية والجما لية لھذا الشاطئ؛ التعمير واإلسكان انتبھت أخيرا

أن اشتريناھا من  الدير رسميا لقطعة األرض  سبق وترفيھيا، وتم تمليك



ختبار، ألنھم 
رف

 ھذا حياة في عمق ھذا االحتجاب، وحياتنا مستترة في 
ال

لعالم 
ال

                                                          

. وقد استمروا عدة سنوات كإخوة في وادي الريان! ضوا أن يرھبنوھم
لذلك ففي خالل عامي . وادي الريان ومنھم َمْن كان يتردد على اآلباء في

ً بواسطة أبينا متى  1965و 1964 ً جددا تم قبول أربعة منھم ليكونوا رھبانا
وفي عيد الميالد المجيد . )2(إرميا وإيليا ونحميا وإليشع: المسكين، وھم اآلباء

. تم قبول اثنين آخرين ھما األبوان يوحنا ويعقوب 1968يناير  7الموافق 
المجد  في : "ب الروحي عن معنى تسبيح وتمجيد المالئكةفبعد حديث لأل

  :، ختم ھذه العظة بتقديم اآلباء الجدد للرھبنة قائالً ..."األعالي 
أنت بالحقيقة إله : "يا إخوتي، نحن نعيش في جو كلمات إشعياء النبي” 

وقد عشنا نحن في الواقع في ). 1:45إش " (محتجب يا إله إسرائيل المخلِّص
ا الصغيرمجمعن

وال يوجد أكثر من ھذا دليالً على أن حياتنا . مسيح ليس فيھا مظاھر
. الروحية تنمو في غير مظاھر خالَّبة وبدون أسماء ذات وظائف وكرامات

ً عن مظاھر المسرات الكاذبة ومن وراء ا فحياتنا تنمو خفيًة بعيدا
وليس أدلَّ على . الھي، فنحن نقطع فراسخ العمر قليالً قليالً لنواجه األبدية

مت إليكم  تحت إلحاح الروح القدس، في الظروف السالفة ذلك حينما تقدَّ

 
. لألب متى المسكين "دير القديس أنبا مقار والرھبنة في مصر لمحة سريعة عن"عن كتاب ) 1(
  .87ص 1981عة أولى سنةطب

) 2(  474، ص س من  مرجعه السابقوعن العالمة مينارد
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ءا ليترھبا معنا تحت إلحاح الروح القدس 
ً

لكن 

يعقوب أخا "وأقصد " يوحنا مرقس"بل أقصد ، خفية وليست في مظاھر
  ".الرب

4(.  

أيضا الذي ألحَّ عليھما بالمجيء، وتحت إلحاح الروح القدس الذي ألحَّ عليَّ 
ً في ذلك  وقد تأخرُت بسبب ضعفي، ألنه ليست لي قوة المظاھر، وال كثيرا

 ً م بجرأة وأرسم أحدا و. أُعطيُت شكليات الكنيسة التي بھا أستطيع أن أتقدَّ
ٍ◌س نفس أخينا رؤوف جرجس باسم  ، "يوحنا"في ھدوء وسكون ھا أنا أكرِّ

ھما، ألسباب في الواقع أنا اخترت" ... يعقوب"وأخينا الحبيب نبيل فوزي باسم 
، ولكن حياتنا مستترة في )بني زبدياِ (ين وألخلكن ليسا ھما يعقوب ويوحنا ا

ال   فليكن ھذان االسمان مباركين على األخوين لكي يتمما جھادھما ويكمِّ
م وفي بركة ھذه سعيھما في حماية الروح القدس وفي شفاعة العذراء مري

(“أكسيوس، أكسيوس، أكسيوس: الذكرى المقدسة لميالد الرب

، تمَّ قبول األخ رمسيس حنا باسم 1968كما أنه في عيد القيامة لعام  
في ھذا العيد ”: ، وبعد عظة القيامة، قال أبونا الروحي"أنجيلوس"الراھب 

                                                           
  .كما يحدث عادة في رسامة رھبان جدد )3(
  .ألبينا الروحي سجلھا األب كيرلس كتابةً  1968عظة عيد الميالد عام  عن) 4(



ألخ 
ال

أك

مسكين 
  :دير أنبا صموئيل

وفي الحقيقة إن األخ . حبيب رمسيس حنا بانضمامه إلى جماعتنا الصغيرة
سنة، ولكن الرب لم  12، أي منذ 1956قد انضمَّ إلينا منذ سنة كان رمسيس 

ً في الطريق الذي أحبه واشتھاه منذ  يسمح بوجوده معنا، ولكنه كان سائرا
سمح له باالنضمام إلينا في صباه، وھو طريق الرھبنة، إلى أن شاء الرب و

بما له من صفات " أنجيلوس"وقد اختار الرب له اسم . ھذه البرية المقدسة
 ً ً مباركا ، أكسيوس. تشابه المالئكة في البساطة والطھارة، فليجعله هللا راھبا

  .“)5(أكسيوس، سيوس

ُمرسل من قداسة البابا كيرلس السادس إلى األب متى الطلب 
للذھاب من الريان إلى  اآلباء بعضلتكليف 

ْنَون باسم َع األب القمص متى ": في خطاب إلى قدس أبينا الروحي ُم
، طلب قداسة البابا 1966ومؤرخ حوالي شھر فبراير سنة ، )6("المسكين

كيرلس السادس من أبينا الروحي إرسال ثالثة رھبان من طرفه إلى دير 

                                                           
ولم يكن اختيار أبينا (. ألبينا الروحي في المرجع السابق 1968عن عظة عيد القيامة عام ) 5(
ً حتى يتأكد أنه روحي ال ، بل كان يظل يختبر األخ مدة طويلة جدا لرھبان جدد في وادي الريان سھالًً◌

. يحتمل ضيقات وإماتات وادي الريان الكثيرةيستطيع أن العالم وكل ما فيه، وأنه حد اختبر فعالً ج
لة له للرھبان بدير أنبا مقاروھذا ما أكَّ     ).ده أبونا بنفسه فيما بعد في كلمة مسّج

وجريدة  7/10/1960ھذا فإن ما نُشر كإعالن من أسقف دير السريان في جريدة األھرام  وب) 6(
لم يكن ، عن تجريد األب متى المسكين والرھبان من كھنوتھم ورھبنتھم، 12/10/1960مصر بتاريخ 

عتدُّ به من جھة قانون الكنيسة ف ال يعترف به قداسة مدفوع األجر عالن ھو إسوى تصرف شخصي ال يُ
وقد كان ھذا الخطاب في حوزة نيافة أنبا أندراوس مطران دمياط حينما كان . با كيرلس السادسالبا

 ً م إلى 1971في لجنة انتخاب البطريرك عام عضوا دِّ ً على االدعاء الذي قُ مه إلى اللجنة ردا ، وقد قدَّ
ً من درجته الكھنوتية ووضعه الرھباني دا وھذا الخطاب ھو . اللجنة بأن األب متى المسكين كان مجرَّ

ً ضمن متعلقاته الشخصية األخرى بعد نياحته عام التي تركھا في مقره الشخصي بمطرانية دمياط  حاليا
1972.  
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لحَّ 
عل

 عندما تأتي، 

رح من قلبه كل ميل إلى العالم أو فليُسارع كلٌّ منا من اآلن أن يط”
شھوة جسدية لئالّ نكون غرباء عن المسيح ولن تنفعنا كثرة  ةاألقرباء أو أي

صورة، فربما يكون بالقتل ص
وكما أن اآلباء . نكن مستعدينال

  .يھم رئيس الدير برغبته أن ينفصلوا عن األب متى المسكين

  :1967كيف واجه اآلباء حرب عام 
، 1967يونيو  5علم أبونا الروحي ببداية الحرب بين العرب وإسرائيل في  

الرھبان وتكلم معھم بخصوص االستعداد المسكين لذلك جمع األب متى 
وا من اآلن لساعة الموت التي ربما تأتي بغتًة يا آبائي، استعد”: للموت قائالً 

وال يمكننا أن نستعد لساعة الموت. في ھذه الظروف العصيبة
وال يكفي أن نقابلھا بالصالة وحدھا، بل يجب أن نستعد لھا من اآلن، وذلك 
بالتغيير الكلي من الداخل حتى نكون على استعداد لمقابلة الرب يسوع وال 

ذي ال يستطيع أن يرى يسوع على األرض ال يستطيع أن يراه بعد ال. نخزى
الذي عنده وصاياي ويحفظھا فھو الذي يحبني، والذي «: الموت ألنه قال

، بل إنه سوف يرى )21:14يو ( »يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأُظھر له ذاتي
  .“ظلمة ورعبة وقبول نار دينونة مخيف

 ةولنكن مستعدين لمقابلة الموت بأي. لواتنا
فل... جماعي أو الفردي، أو الموت بالجوع 



ً ونسھر على أنفسنا كما يجب أن . جميعا
ند

، بكيُت بغزارة حتى 1967في حرب يونيو ”: )7(سنوات

طني 
أل

نحن فاعلون؟ ھل نطلي زجاج النوافذ باللون األزرق ونجلس في الصالونات 

                                                          

ً، فمن جھة  اوم على الصالة من أجل المتحاربين العرب واليھود معا
رب، فھا ھم إخوتنا وأصدقاؤنا يسقطون اآلن قتلى وجرحى، ومن جھة الع

قَتلون ويُجرحون، ونحن نطلب أن يرجعوا عن  ً يُ اليھود فھا ھم أيضا
ل نتيجة ھذه الحرب في النھاية إلى خير كما نطلب من هللا أن يحوِّ . عدوانھم

ً إلى مجد هللا   .“روحي عام لكال الطرفين وللعالم بأسره، حتى تؤول أخيرا
ً مشاعره أثناء ھذه الحرب، وذلك بعد المسكين وقد قال أبونا متى   شارحا

نھاية الحرب بعدة 
ً أحزنني جداً ابتلَّت وسادتي، ألن منظر جيشنا المصري وھو عائٌد مھزوما

أع: "هفقد علمُت أن الجندي عندما كان يمر على أعرابي ويقول ل
 ،

ثم ! فيعطيھا له مقابل شربة ماء" أعطني البندقية: "، كان يقول له"شرب
وھكذا . يمر على آخر لكي يعطيه ماًء فيطلب منه بدلته العسكرية مقابل ذلك

  .8)(“!حتى يرجع الجندي إلى بلده بمالبسه الداخلية فقط
حيث  وقد ظھرت المشاركة الوطنية من أبينا الروحي أثناء تلك الحرب 

كلنا "ظل يدافع عن مصر بمشاعره التي صاغھا بقلمه عندما كتب مقالة 
د فيھا أنه مستعد ھو ورفقاؤه الرھبان أن يخرجوا من  "تحت السالح التي أكَّ

وكان مما قاله في . عزلتھم للدفاع عن مصر بأنفسھم وأن يضحوا بحياتھم
الجراح، وماذا  إخوتنا في الميدان يحملون السالح ويضمدون”: تلك المقالة

 

  .1984فبراير عام 
  .س التي دونھا في وادي الريانعن مذكرات األب كيرل) 7(
عن حديثه مع بعض الرھبان في ) 8(
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 ً ً بل عھدا ً بل دعاًء بل غيظا ً وناراً، أما سالحنا فھو في القلب يتكلم إيمانا دما

يح

القية، ربما لم يكن 
م

                                                          

  !“على المقاومة حتى الموت
: بعد انتھاء حرب األيام الستة ألّف كتابين ھماالمسكين كما أن األب متى  
، حثَّ فيھما كل )9("ميناء إيالت وصحراء النقب"و "ما وراء خط النار"

َي من  مواطن حقيقي أن يھبَّ لحمل مسئولية الدفاع عن وطنه بكل ما أوت
ً لجميل ً بروح الحب والبذل ردا بلده الذي  أمانة وشرف وشجاعة، مدفوعا

وقد نال الكتابان تقدير الرئيس الراحل . مي حياته ويظلل على كنيسته
جمال عبد الناصر وأرسل خطاب شكر لألب متى المسكين يعبِّر فيه عن ھذا 

  .التقدير والشكر
وقد بعث األب متى المسكين برسائل ألحبائه خالل المعركة نُشرت بأكملھا  

  :نقتطف منھا اآلتي ،"كينرسائل القمص متى المس": في كتاب
الً بمشاعر الحب واإلخالص لبالدي مثلما ”  لم أكن في حياتي كلھا محمَّ

فقد كنت أود أن أبذل كل شيء، كنت أود أن أكون . كنت يوم إعالن الحرب
ھم شجاعتي وإيماني وحبي  أودُّ من كل قلبي أن ... في وسط المحاربين ألبثَّ

ً باأليديولوجية األخال ر نقطة الوصل بين السياسة تھتموا جدا قية التي تقدِّ
م والتقھقر، والنصرة واالنھزام  ... والدين، وبين الحرب والسلم، وبين التقدُّ

إن الفترة الحرجة التي تمر فيھا مصر اآلن، ھي مرحلة إيقاظ الوعي النائم، 
وتعنيف للضمير المتقھقر، وبناء لسيكولوجية شعبية أخ

 ً إن الحرب الحاضرة . أن يأتي الزمان بمثلھا لمصر في مائة عام مكنا

 
، كما صدرا في كتابين منفصلين وُوزعا مع باعة 1967شرا في مجلة مرقس عدد يوليو وقد نُ ) 9(

  .صحف وأكشاك بيع الكتب والمجالتال



كان ماء 
ً ويستال حيل تسوية الفول المدمس أو باقي البقول والخضروات عين عسرا

حتى يمكن  1:3لذلك كنا نخلط الماء المقطر مع ماء العين بنسبة . بواسطته
وبذلك يمكن القول أن المياه، وھي آخر مشاكل . استخدامه للطعام والطبخ

. وأصبح ھناك إحساس بإمكانية استقرارنا في ھذا الوادي، الريان، أمكن حلُّھا
مينا : أبونا الروحي، واآلباء: (وأخ مبتدئ ان عددنا وقتئذ اثني عشروك

وموسى وإسطفانوس وكيرلس وإيليا وإرميا وإشعياء وإليشع ويوحنا ويعقوب 
  ").ميشيل حكيم"وأنجيلوس، وأخ تحت االختبار 

ل األب يعقوب  كمِّ إن أبانا الروحي مكث في الريان حوالي أربع : "ويُ
ً ع لى الخضروات البسيطة في حديقة الوادي، والمياه سنوات كاملة معتمدا

ً على قدر احتياج اآلباء  التي تأتي من الريف مع قافلة الجمال كل شھر تقريبا

                                                           
  .9ص " الجنود القديسون" تحت مقالة  1967 يوليةعدد  عن مجلة مرقس) 10(
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وكانت ھذه ھي ثاني  - دي الريان 
اإلسكندرية لقضاء فترة وعرض على أبينا الروحي أن يذھب إلى  - زيارة له 

ببيت التكريس، الذي كان أبونا  شھرين وكان يخدمه أحد اإلخوة
ي

وھناك . نزل ثانيًة إلى بيت التكريس بحلوان للعالج
بدأ

  .“وادي الريان إلى أي دير يختارونه
حدث في تلك الفترة أن أبانا الروحي ”: ليقو

تع
ً وفي تعب  ال له إن األب البطريرك زعالن جدا

ش

  
قد

خالية خاصة وبالفعل نزل معه وأقام باإلسكندرية في شقة . استجمام واسترجاع عافيته
أسرة أحد اآلباء لمدة ب

ً صرفه  النھار وحده وھو أبونا يقضي بينما  ،حيث ال يعود إليه إال بعد الظھرصباحا
ثم عاد . ولم يعرف أحد في اإلسكندرية بوجوده ھناك. يصلي بصراخ ويتوسل إلى هللا

الم سنة ثم عاد قدسه إلى وادي الريان قبل أسبوع اآل. بعد ذلك إلى بيت التكريس بحلوان
وبعد أن عيَّدنا عيد القيامة . م1969

ت اتصاالت قدس األب القمص صليب سولایر بقدس أبينا الروحي ليبلِّغه رغبة األب 
البطريرك في نزول الجماعة من 

ويؤكد ذلك أبونا كيرلس ف 
ب فنـزل إلى بيت التكريس لكي يتعالج، فاستدعاه البابا كيرلس بواسطة 

األب صليب سولایر الذي ق
وما ھو ذنبنا؟ نحن ”: ديد من أجلكم، فھل ھذا يرضيكم؟ فقال له أبونا

ون ومعتكفون في المغايرراضون بكل ما حدث لنا  فقال له ! “وفرحون ومتعزُّ
ال، اعمل معروف، إنه في تعب شديد والزم يستريح من ”: أبونا صليب

َمْن الذي يُريح اآلخر الكبير أم ! وكيف أريحه؟”: فأجابه أبونا. “جھتكم
سرد أبونا موسى حينما كان في سكرتارية قداسة البابا قد ؟ و“الصغير

ً في منتصف الليل وينادي عليه ويسأله كيرلس، أن البابا  كان يستيقظ مفزوعا
زعج بسبب ما قد يكونون فيه  عن أبينا متى واآلباء الرھبان ويقول له إنه من

  .من تعب في ھذا المكان القفر
المصالحة مع   في مذكراته قصة ويسرد قدس األب القمص صليب سولایر

ه األب متى المسكين مع  اسة البابا كيرلس السادس التي انتھت بتوجُّ



من البابا كيرلس  علم اآلباء الرھبان في وادي الريان بالمصالحةف 
  :السادس

كي

 الرھبان ھناك 
يس

ً ال . لمقابلة قداسة البابا كيرلس ولكني لم أكن مستعدا
ر

وقال لي إنه كان ، 
عن

يف علم اآلباء الرھبان في وادي الريان بالمصالحة، فھذا ما يظھر أما ك 
إلىالمسكين من الرسالة الصوتية التي بعث بھا أبونا متى 

لمقابلة قداسة للنزول من وادي الريان ما حدث، ويدعوھم  تفاصيلرد لھم 
  :البابا كيرلس السادس

ط التسجيل الذي أُرسل وھذا ھو نص الرسالة الصوتية نقالً عن شري 
  :لآلباء الرھبان بالريان

  سالمي لكم أيھا األحباء،[
. أبونا مينا وأبونا إرميا وأبونا يعقوب: وتحيات وسالم اآلباء الذين معي

  .وأبونا مينا أجرى العملية
ُبلِّغھا لكم في ھذه المدة اتصل بي اثنان من . توجد أمور جديدة أُحب أن أ

ة اآلباء األساقفة والكھن
 ً   .وحياً وال ذھنيا

ولكن حدث أن حضر أبونا صليب سولایر كاھن الجيزة
ً أن يحقق راحتنا وألول . د البطريرك، والبطريرك يلحُّ بصورة شديدة جدا

ً في الموضوع ناًء على ھذا فابتدأت أتحرك ب. مرة أحسُّ أن ھناك صدقا
وبعد مناقشة طويلة كنت أعرض فيھا كل ظروفنا، . فقبلتُ . اإلحساس

  :حلول 3عرضُت على األب صليب 
ً، لكي يفھموا نياتي  الحل األول، – 1 مه دائما ُقدِّ وأنتم تعرفونه وھو ما أ
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ً وقلت له وبعد  ً بسيطا أرجو أن يقبلونا : "ذلك طلبت شرطا
ك

  ."ل

ال يوجد سوى واحد أو اثنين البسين اإلسكيم الرھباني الكبير 

فال داعي  ى لو أن البابا البطريرك ال يريدالحل الثاني، وحت ھذا أساس
  .ألن يعترف بنا وال أن يكون قبول أو موافقة من البطريركية

إذ قال  الحل الثالث وھو الذي تقدم به أبونا صليب بإلحاح شديد، – 3
ً في أي دير يعجبكم، وقد " إن قداسة البابا قد وافق على أن تكونوا كلكم معا

إني قلت لقداسته : "ويقول أبونا صليب". لبابا البطريرك دير المحرقاقترح ا
ً الكالم لقداسة الباباموجِّ (إن دير المحرق ال يناسبھم فيا ليت قداستك  ترى ) ھا

  ".مكاناً مثل دير القديس أبو مقار
أحسست  ،"دير أبو مقار"ففي اللحظة التي قال فيھا أبونا صليب اسم 

 ً .براحة شديدة جدا
ً اسكيميين حسب  ً أن يرسمنا قداسة البابا رھبانا متوحدين حول الدير، وأيضا

طقس الكنيسة األو
وذھب بھا للبابا . فكتبت البنود الثالثة، وأعطيتھا لألب صليب سولایر

 ً ً جدا   .البطريرك، فوافق على الحل الثالث، وكان مسرورا
ً من  وحينما قابلت قداسة البابا قلت له إن الطقس اإلسكيمي مات تقريبا

الكنيسة، وربما 
ً بأن الرھبنة ھي اإلسكيم الكبير وليس اإلسكيم الصغير . في الكنيسة، علما

ً أن يندثر طقس اإلسكيم الكبي ً وھذه خسارة كبيرة جدا   .ر، فوافق وُسرَّ جدا
نيافة أنبا ميخائيل من روما  عودة وبعد ذلك أرسلوا لي بأنھم منتظرون



وأنا شعرت أن .  والكنيسة كلھا سعيدة
ع

 الدير ھو اآلباء القديسون، وأنتم 
تك

.
لب

كن 
أل

ودتي لمصر بسرعة كانت من هللا، ووجودكم في دير أنبا مقار سيُحيي 
الدير، أنا لسُت صاحب الدير، صاحب

ن من أصحابه وأنتم المسئولون عنه، وأنا رئيس فقط، وكل واحد رئيس ونو
وستكونون مرتاحين، والدير فيه كل االمتيازات من جھة الھدوء . على نفسه

د د من البداية، ". والسكينة لمن يريد أن يتوحَّ ولكنه طلب أال يكون التوحُّ
ْد . قليالً  فطلبت منه أن يوافق من جھة المبدأ، فوافق مع رجائه تأجيلھا ُِر فلم أ

  .تعطيل المسيرة
ه  ً لألب البطريرك بخصوص ھذا األمر فكتبتُ ثم طلبوا مني أن أكتب خطابا

  :بالصورة اآلتية
يتقدم إليكم الرھبان القاطنون بوادي الريان بطلب قبول الشكل الرھباني ”

على طقس دير القديس أنبا مقار الذي يرأسه نيافة الحبر الجليل أنبا 
وتفضلوا بقبول خضوعنا . على أن يكون ھذا عالمة صلح وسالم، ميخائيل

  “في المسيح
لت األب البطريرك، قال لي توحد صعب: ولما قا د تعب : فقلت له. ا التوحُّ

ال يم: فقلُت له. الزم يدخلوا المجمع مرة أخرى: قال لي. وليس راحة
دخِل الكتكوت داخل البيضة مرة أخرى . مون الشيوختخد: فقال. حد أن يُ

نحن ذاھبون إلى دير القديس أنبا مقار : فقلت له. ... خدمنا الشيوخ: فقلت له
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 ً د موجودا : فسألته. ى أساس أن يكون طقس التوحُّ
قد

ھل تعرف لماذا : ثم سألني 
قر

ضعفاء 
و

 األقوياء 
في

  . مثل الدفعة األولى
ريان ليحرسوا أرسلت لكم األخ ميشيل والدكتور طلعت ليبقوا في ال

المكان، ويتعاملوا مع العرب كالمعتاد لحين نقل باقي األشياء، كما أن معكم 

ً : استكم موافق؟ فقال . وإن شاء هللا نفتتح طريق ھذا الطقس. موافق جدا
بعد أن نصل وترسم الرھبان  قداستك البد أن تأتي بنفسك للدير: وقلت له

عند : أنت عند وعدك؟ فقال: فسألته. حاضر: فقال. متوحدين إسكيميين
ً . فطبعاً كان ھذا مكسباً للرھبنة وليس لنا. وعدي وقال األب البطريرك وأيضا

ولن تتعبوا . الدير ھادىء وحتنبسطوا وينفتح مجال للرھبنة: نيافة المطران
رھبان، فاندھشت أن البابا يقول  8أو  7 في شيء، فال يوجد بالدير سوى

ً عكس ما كان يفكر به من قبل   .كالما
وسيكون في الدير مئات من الرھبان ومئات من : وأكمل البابا كالمه

  .بس ما تكونوش متضايقين. المتوحدين
وانتھت الجلسة وقرأ على رأسي التحليل وأسماء قديسي المجمع كلھم 

تلى في الكنيسة( اد أسماء قديسين آخرين غير موجودين في وأز، )الذي يُ
.صالة المجمع مثل القديس تكال ھيمانوت وغيره
شاھدين عليَّ وعلى : فقلت. أت مجمع القديسين؟ لكي يكونوا شاھدين

  .خالص: فقال لي. قداستك
. واآلن نرتب أمر المجيء. ھذا ھو نص وصف المقابلة مع قداسة البابا

فمتوفر سيارة أو سيارتان ستقوم اليوم حوالي الساعة . بوا أنفسكم للمجيءفرتِّ 
الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل على أساس تدخل إلى الجبل في الفجر 

ً لكي تسافروا فيھا يوم الخميس، اآلباء ال ً جدا لكي تصل إليكم مبكرا
في انتظارھم في وسيكون . أوالً يكونون منتظرين عند العين 5عددھم 

أما اآلباء. المكان الذي سيصلون إليه سيارة تأخذھم لحلوان
نتظرون الدور التالي حيث سترجع السيارة أو السيارتان ليأخذوھم 

زلون في نفس السيارة إلى حلوان ويسافروا بھم وسين
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  .العاملَْين منير ومالك
سي وإحساس اآلباء الذين وربنا يكون معكم ويدبر ح ح

معي أن 
الموضو

ً . ط حياتنا سيتغير. سھَّل األمر، والجميع سيفرحون كانت سابقا
لح

سيغيِّر الشكل 

األ

ً  .الرب معكم، وكونوا معافين باسم الثالوث األقدس ولربنا المجد دائما
أبد

سا. ياتكم وحسب إ
الموضوع انفتح ليس بطريقة بشرية على اإلطالق، وكانت يد هللا في 

وليس بصورة صغيرة، وھناك عالمات كثيرة إن هللا  ع بصورة كبيرة
ومن اآلن نم

سابنا نحن، ولكن من اآلن ستكون لحساب اآلخرين، وذلك حتى نستطيع أن 
نسلِّم ما استلمناه وما اكتسبناه في جھادنا وفي وحدتنا وفي تعبنا وفي اآلالم 
سلَّم للجيل  والضيقات التي عبرنا فيھا، نسلِّمھا على صورة إيمان رھباني يُ

ھذه المغائر في وادي الريان التي عشناھا في  الحياة يسلِّمالذي فَمْن . اآلتي
لآلخرين إال أنتم؟ فنحن سنقدر بنعمة المسيح أن نعطي صورة طيبة للجيل 

دھم التالي لكي يعيش الرھبنة من أناس متوحدين دفعوا  ثمن إيمانھم وتوحُّ
ال تُحضروا أشياء . وربنا يقويكم ويساعدكم .بقدوة وتسليم روحي أبوي

ل السيارة بحمولة ثقيلة   .كثيرة معكم لكي ال تُحمَّ
مجيئكم سيكون من أجل مقابلة البابا البطريرك، وھو 
ما تبقَّى في  الرھباني، ثم يرجع اآلباء األشداء إلى وادي الريان لكي يحملوا

موا سيارات لوري فيھا إمكانيات السير في  المغائر، وسيشترك معنا أناس قدَّ
ماكن الرملية، وربما سيارات تستطيع أن تقطع السيوف الرملية العالية 

وأنا أخذت إذن من . وتعبر وسط الرمل) بين العين وبين منطقة المغائر(
  .جاتكم معكم وأدخلوھا الديرھاتوا كل حا: نيافة أنبا ميخائيل وقال لي

لوا ترابه، . لكم تحياتي الكثيرة والشديدة عوا يا إخوتي وادي الريان، قبِّ وودِّ
  .ألنه ھو الذي فيه أعطاكم هللا بركات كثيرة ستدوم معكم إلى األبد

 ً   )ل عن التسجيل الصوتيطبق األص( - .]آمين. يا



  الوصول لدير القديس أنبا مقار

 ً   !دير ھذا القديس وتعميره روحياً وماديا

  

من التدابير اإللھية العجيبة، أنه قبل ذھاب اآلباء إلى دير أنبا مقار بحوالي  
سنة وقبل أن يكون ھناك أية إشارة للذھاب إلى ھذا الدير، كان أبونا الروحي 

وقد أرسل . ه العديدةمشغوالً بدراسة سيرة القديس أنبا مقار وعظاته ورسائل
بالقاھرة  IFAOاألب يعقوب إلى مكتبة المعھد الفرنسي لآلثار الشرقية 

لع على سيرة ھذا القديس وأقواله المترجمة من األصل اليوناني  ً أن يطَّ طالبا
ثم ظل األب متى يتكلم مع الرھبان خالل تلك . )1(القديم إلى اللغة الفرنسية

ألن العلماء لم يعطوه حقه مع أنه كان مثاالً السنة عن ھذا القديس المظلوم 
للحياة النسكية، وقد كانت ھذه تباشير خطة إلھية لتمھيد أذھان اآلباء 

بخصوص تجديد 

ر الشكل الرھباني لھم   :تتابع وصول الرھبان للبطريركية؛ والبابا يغيِّ
ل اآلباء إلى القاھرة طيلة مساء وليل ويسرد األب كيرلس كيف تتابع وصو 

: مايو ثم توجھھم في الحال إلى الكاتدرائية المرقسية في األزبكية 9الجمعة 
تنا الضرورية ووصلنا إلى حلوان نحو الساعة الرابعة اأخذنا ثيابنا وحاج”

ً وصلنا إلى الكنيسة المرقسية  ً، وفي الساعة السادسة والنصف صباحا صباحا
عيد ميالد السيدة ) مايو9(األزبكية، وكان ھو يوم أول بشنس بالبطريركية ب

                                                           
الذي عاش في القرن السابع عشر والذي جمع  Tillemontوذلك من أبحاث العالم الفرنسي  )1(

في دراساته كل ما يختص بحياة القديس أنبا مقار واآلباء المعاصرين له من كافة المصادر اليونانية 
  .القديمة
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مقاريين بعد أن كنا مرسومين على دير 
ال

فذھب أبونا . ھذا يحتاج إلى أمر من المدير العام للشركة
ال

  .“السريان - سيدة العذراء 

  :إحضار متاع الرھبان من وادي الريان
ذھبنا ”: ثم يكمل األب كيرلس سرده لسفرھم لدير القديس أنبا مقار قائالً  

والرمال محيطة به، ثم تركنا  ،لكي نرى الدير، فوجدنا أنه عبارة عن أطالل
صحراء مغائر فيه ثالثة رھبان منا ورجعنا إلى الريان لكي نحمل عزالنا في 

أن ننقل أثاث مغائرنا وكان علينا . الريان التي مكثنا فيھا نحو عشر سنوات
ً وتحتاج إلى معونة إلھية وعلمنا أن . وكتبنا، وكانت ھذه مھمة شاقة جدا

للبترول تقوم بحفر آبار بجوار الفيوم، فذھب األبوان إليشع " جابكو"شركة 
عيرنا إحدى عرباتھا الكبيرة جداً،  ويعقوب لكي يطلبا من تلك الشركة أن تُ

ً، وطول ً وتسير في الرمل  16طبليتھا نحو  وكانت حمولتھا خمسين طنا مترا
  .بال عائق

فقالوا لھما إن  
: روحي بنفسه وقابل المدير العام األمريكي، فاستقبله بحرارة، وقال له أبونا

". كمنلتمس منكم الموافقة على عربة لنقل أثاثنا الكثير ويمكننا تأجيرھا من"
أجرة ھذه العربة غالية عليكم، ولكنني سأرسلھا لكم : "فضحك المدير قائالً 

ثم أمر المدير العام مدير معسكر العمل بالفيوم أن يعطينا "! بدون مقابل
العربة ونحن نُخرج حاجاتنا بعربة جيب أعطاھا لنا أحد األحباء إلى حدود 

ل بھا العربة الكبيرة سبوعين نفعل ذلك، ولكن وظللنا أ. الوادي لكي نحمِّ
ج  عربة الشركة لم تأِت، إذ أن الشيطان تسلَّط على مدير معسكر الفيوم وتحجَّ

اه الموظفون من أجل الرھبان المقيمين في العراء، . بأعذار كثيرة وترجَّ
فأخبر أبونا المدير العام، فاضطر أن يغيِّر ھذا المدير بمدير . ولكنه لم يھتم

ً إلى الرھبانغيره وأوصاه أن يرسل ا ً جاءت العربة . لعربة فورا وأخيرا
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أثاثنا وحاجياتنا كلھا بحكمة بالغة، إذ كان السائق 
 العربة 
. ساعات

ثم س

بأحد أصدقائنا بوزارة الداخلية 
المدير بكشك المرور  ال

يتعّرض لھا أحد في 0بالكيلو 
  !الطريق

النطرون، وكانت ھذه أول مرة   ثم وصلت
 في الرمل، ألن معظم تصل عر

ريق  العربات 
في وادي النطرون وكانت تلك . القديم الشاق

ً العربة  كان بسيطا
ً  أبواب ومصنوعا

المياه وألواح وعروق  ونوافذ الم
خشبية، واألغطية والكتب ولوازم الرھبان الخاصة وتموينات الرھبان من 

اع والسائق في أنھما ركَّ . البقول واألطعمة المحفوظة با من وكانت مھارة التبَّ
شياء كلھا وكان ! األ

اع أن يرتب اع شخصين مباركين، فقد ألھم هللا التبَّ األشياء على والتبَّ
ة  بنظام دقيق حتى احتوت على األشياء كلھا وقد استغرق ھذا منه عدَّ

ارت بتلك الحمولة كلھا في الرمل بدون عوائق، فكانت ھذه العربة ھي 
ثم حدث أنه لما جاءت العربة عن طريق . ختام معجزات وادي الريان

، 10الصحراوي عند الكيلو  اإلسكندرية –الواحات إلى بداية طريق مصر 
رفض عساكر المرور أن يسمحوا لھا بالمرور بھذه الصورة المثيرة، وقالوا 

وكان ذلك يوم خميس بعد الظھر، فاتصل . إنھا ال يمكن أن تمر إالَّ بتصريح
األب إشعياء ببيت التكريس بحلوان، فقالوا له إن المصالح اآلن كلھا مغلقة 

لكنھم اتصلوا فكيف نأتي لكم بالتصريح؟ و
ذي اتصل بمدير المرور في منـزله، واتصل ھذا 

وأمرھم أن يذھب عسكري مع العربة حتى ال  1

 العربة بقوة إلھية إلى وادي 
لة إلى دير أنبا مقار ولم تنغرسبة محمَّ 

كان موتورھا يحترق عندما تحاول السير في الرمال على الط
 القادم من قرية بني سالمة 

ورغم أن أثاث الرھبان !  مدينة كاملة متحركةكأنھا
له من الجريد؛ إالَّ أن أغلب الحمولة كانت عبارة عن ك

غائر ولوازم مغارة الكنيسة وجھاز تقطير 

لواح الخشبية جوانب للعربة لكي تستند عليھا تلك األ



رھبان مذھولين وھم يمجدون هللا ألنه أرسل لھم مدينة كاملة حتى باب 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة من حياة . وظلوا ينقلون األثاث عدة ساعات. الدير

  !جماعتنا الرھبانية

  :وحالة الدير آنذاك،  مقارالوصول إلى دير القديس أنبا 
 )2( ً فباإلضافة إلى الرمال المحيطة . كانت حالة دير أنبا مقار سيئة جدا

بأسواره كانت األسوار والقاللي مليئة بالشقوق والكنائس متداعية وبھا 
وال ، ومن يدخل الدير كان يشعر بكآبة وحزن ألن القاللي مھجورة. شروخ

منا، فإن رھبان الدير الستة المسنين وكما عل! توجد أماكن صالحة للسكنى
 ً كانوا يائسين من حالة الدير ومن احتمال زيادة عدد الرھبان، وكانوا دائما

كيف تترك ديرك يسقط : "يتوسلون ببكاء أمام أنبوبة رفات أنبا مقار ويقولون
ھدم علينا وال يوجد أحد لتعميره   !؟"ويُ

ال

  :يوكان الرھبان العائشين في الدير آنذاك كما يل
  

 

).ربيتة الدير(القمص متى المقاري   o

o عمره يفوق الثمانين سنة، وھو شماس (سالمة المقاري  أبونا
ً ، الكنيسة  ).وكان ضريرا

o  أبونا ميخائيل) ً   )وكان ضريرا
o  ريضوكان م(عبد النور المقاري أبونا ً   ).في قاليته ا
o  فليمون المقاريأبونا.  
o  وكيل الديرالذي كان القمص جرجس المقاري. 
o ا سمعان أبون) ً   .)كان أصغرھم سنا

                                                           
  .الذي سجله األب كيرلس المقاري" لرھبانيةجماعتنا ا"عن موضوع  )2(
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كي

عدم توفر 
قاللي أو غرف إالَّ القليل منھا، فسكن بعض الرھبان في المضيفة القديمة 
التي كانت أمام كنيسة أنبا مقار من الجھة القبلية، كما أن القاللي المھجورة 

  .“كانت مليئة بالشقوق
ا جاءت أول 

  :ف أقام الرھبان في الدير ألول مرة
وأول مشكلة قابلت الرھبان في الدير ھي أنھم لم يجدوا أماكن تكفي  

بينما كنا ”: لسكنھم، والموجود منه ال يصلح للسكن، إذ يقول األب كيرلس
أبونا الروحي يكلمنا في الطريق عن اآلمال التي  متجھين إلى الدير ظل

ً أو ماًء أو غيره من األحمال التي ’: ننتظرھا، فيقول خالص، لن تحملوا حطبا
كانت في وادي الريان، فستدخلون كل واحد في قاليته وتصلُّون وتتركون 

ً صار إالّ أن الواقع . فكنا فرحين بھذا الرجاء واالستقرار. ‘ذلك الشقاء خالفا
باإلضافة إلى . لما توقعناه، إذ أن القاللي القديمة كانت غير صحية

ولم. سمنت والجبس لترميم القالليفابتدأ أبونا يُحضر األ” 



بسبب الرمال، 
فت

رتاح، ولكنني لم أجد راحة منذ ثم ن
 سنة، فلم نكفَّ  16، أي أكثر من )1985عام (إلى اآلن ) 1969(ذلك الحين 

                                                          

عربة تحمل ھذه المؤونة، لم تتمكن من أن تصل إلى الدير 
عد  ، وأفرغت حمولتھا "بني سالمة"كيلومترات عند قرية  6وقفت على بُ
أطنان، وظل اآلباء ينقلون ھذه الحمولة بواسطة  5التي كانت نحو 

ة متجھة إلى إصالح القاللي القديمة لكي يرتاح لقد كانت ا. 3)(“الركايب لنيَّ
ً من الريان، ولكن الواقع  فيھا اآلباء ويستقروا أوالً، ألنھم جاءوا متعبين جدا
ً للراحة لسنوات طويلة وشاقة ومضنية،  ر بعد ذلك، إذ أنھم لم يجدوا طعما تغيَّ

يراً، فلم أنا لم يقُل لي أحد تعال وابِن د”: وفي ذلك يقول أبونا الروحي
لزمني أحٌد بذلك، ولكن كل ھذا العمل الذي ترونه إنما ھو بسبب محبتي  يُ
ً واآلن كان ينبغي أن أرتاح ً جدا . للمسيح والرھبنة، فقد جئُت من الريان متعبا

ولكن قلبي لم يرَتح أن أرى الرھبنة تموت، حيث ال توجد قالية صالحة 
للسكن، فقلُت إننا نعمل مجموعتي قاللي 

  .)4(“عن العمل
ر   وقد ذكر لنا أبونا السبب في أنه لم تكن في نيته تعمير الدير، لكنه غيَّ
وا متوحدين تابعين عيشفقال إنه في البداية طلب من رئيس الدير أن ي. رأيه

ولكن قلب . ما كانوا في الريان، فوافق نيافة أنبا ميخائيل على ذلكللدير ك
ً، فجمع ق أن يرى بيت الرب مھدَّ طِ أبينا الروحي امتأل بالغيرة، فلم يَ  ما

نحن جئنا لكي نتوحد ونستقر ونرتاح من شقاء وتعب : "الرھبان وقال لھم
ر بيته، فھل توافقونني ع لى أن أضع الريان، ولكن الرب وضع علينا أن نعمِّ

ر ھذا الدير الَخِرب، ثم نعود إلى ھدوئنا ووحدتنا ؟ "يدي في أيديكم ونعمِّ
  .أن اثنين توحدا في مغارتين خارج الدير غيرفوافق الجميع 

 
  .المرجع السابق )3(

ة أسس"عن كلمته  )4(  .13/11/1985 في  ا حي ل المسجلة" الروحية والرھبانية ا
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فك

  :صالحين الذين سيخدمون الدير 

ب به، ثم  ر مينا بمصر القديمة، فتذكره ورحَّ
ً بذھنه، فسأله ما الذي يُشغل بالك يا ”: الحظ ھذا األخ أن أبانا كان شاردا

أنا أعرف مقاوالً ”: فأخبره عن االحتياج إلى بلدوزر، فقال له األخ“ أبانا؟
ً اسمه  ، عنده بلدوزرات كثيرة، ولي قريب يعمل عنده "تادرس روفائيل"كبيرا

وبعد أيام قليلة . ، فشكره أبونا“فسأُكلمه لكي يقول للمقاول، فربما يساعدكم
صاحب شركة المعادي إلصالح " تادرس روفائيل"اتصل به األستاذ 

أنا ھو متى ”: ؟ فأجابه“ھل األب متى المسكين موجود”: األراضي وسأله

                                                          

نُت أُحضر االحتياجات وأُرسلھا إلى الدير، وكنُت أكتب خطابات للرھبان 
فال . انتبھوا يا آبائي، فإن أسوار الدير ترتفع بالصالة وليس بالمال: قائالً لھم

ً أو اثنين بالحجر والمونة، بل  ً أن المباني سترتفع كل يوم شبرا تصدقوا أبدا
تم عن الصالة فلو جاء لكم مال قارون فلن إنھا ترتفع بالصالة فقط، ولو توقف

 ً ً واحدا   .)5(“يقوم الجدار سنتيمترا

ف على رجال هللا ال بداية التعرُّ
ثم حدث أنه بينما كان أبونا في حلوان يفكر في بلدوزر إلزالة الرمال، أن  

ره بنفسه أنه كان وجلس معه ھذا الزائر وذ. فقابله، طلب أحد اإلخوة مقابلته كَّ
يزوره عندما كان في دير ما

 
  .25/8/1977عن كلمته للرھبان الجدد المسجلة في  )5(
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! “أصلي أنا مسكين”: أجابهلماذا ”: ، فداعبه قائالً “المسكين
ى بلدوزر”: فقال له األستاذ تادرس ن . “نعم”: ، فأجابه“سمعُت 

ًفقا
تت
ل

ً سأذھب إلى الدير”: قالفتعاَل إلى الدير لترى العمل على    .“غدا
الدير، ولما نظر إلى العمل أخفى هللا حجم العمل عن 

ولما دخل كنيسة أنبا . ين فقط ھذا العمل يستغرق أسبوع
مق

جسد أنبا مقار 
ش

 ً وك مسكينا ؟ ف“سمَّ
أنكم محتاجو إل

ولكن إيجار البلدوزر غالي جدا، وربما يكون عندكم شغل كثير فلن ”: ل له
ً وفي ذلك الوقت لم يكن لدى أبينا الروحي ملي! “كنوا من الدفع ً واح ما دام

كل ما تطلبه ندفعه لك، ”: كي يفكر في أي عمل، ومع ذلك قال له أبونا
ف. “الطبيعة

وبالفعل جاء إلى 
عينيه فكان تقديره أن

ً وقال لآلباء ،ار وسجد أمام أجساد القديسين ً تماما را ال أريد ”: خرج متغيِّ
ُ شيئ ً إليجار البلدوزر، فسأ ً من ھذا ! “ره لكم كما تريدونحضِ ا فتعجبنا جدا

التغيير المفاجئ، وقد ذكر السر في ذلك وھو أنه لما سجد أمام 
ً ليس من ھذا العالم،  عر ألول مرة ً وسالما في حياته أن قلبه يفيض فرحا

 َّ   !ت عليهوكأن بركة القديس حل
وفعالً ترك البلدوزر للدير ستة أشھر كاملة أزال خاللھا كل الرمال من 

 )عيد النيروز(رأس السنة القبطية وقد بدأ البلدوزر عمله يوم  .حول األسوار
  .م1969سبتمبر  11الموافق 
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سنة لھذه الجماعة الرھبانية في دير أنبا مقار، في عيد أنبا مقار 

ظلمة، ھو الذي كان وال يزال يُشرق على 
الكنيسة القبطية وفي قلوب أوالدھا على ممر الدھور وفي أحلك أوقات 

                                 

−⊥+ 
  ادئ المعمارية والروحية العامةالمب

دير أنبا مباني تجديد التي قام عليها 
  مقار

  : بدء تعمير الدير
 عندما أراد أبونا الروحي أن يوسع مساحة الدير سأل نيافة أنبا ميخائيل 

ً جداً،  ،مطران أسيوط ورئيس الدير فقال له نيافته إن الدير كان زمان كبيرا
 .ستطيعون من كل الجھاتوإنه يمكنكم التوسيع بقدر ما ت

وفي أول  
وا أجساد القديسين على أوسع ”: ، قال أبونا للرھبان1969في أغسطس  زفُّ

كل موضع تدوسه «: قدر ممكن حول الدير، ألن هللا كما قال لبني إسرائيل
. “، وسترون كيف يتمم هللا ذلك)3:1يش ( »بطون أقدامكم لكم أعطيته

وبالفعل، فقد حقق هللا تدبير األب، وتم بناء السور الجديد بقدر ما توسعنا في 
  .1)( !مھا جسد أنبا مقار الكبيرقدَّ ة األجساد التي تَ دور
وھكذا بدأت يد هللا تعمل في تعمير دير القديس أنبا مقار على يد ھذه  

تھا الضعيفة التي خرجت بھا من وادي المجموعة الصغيرة من الرھبان بطاق
  :الريان، حسب تعبير أبينا الروحي نفسه

هللا الذي قال أن يُشرق نوٌر من [

                          
   ".جماعتنا الرھبانية"عن تسجيل األب كيرلس  )1(



دةً وعامرةً شھادةً أبد يًة لحياة قديسيھا ظالم، حتى تبقى دياراتھا مشيَّ
ولو ! التقوية والنسكية اإلنجيلية في العالم كله الحياة وشھدائھا الذين قادوا

توخيُت االختصار منتھى االختصار حتى أسرد للقارئ كيف وصلت جماعتنا 
الرھبانية القليلة العدد والضعيفة الجھد، والتي كان ال يزيد عدد أفرادھا عن 

ً، إلى دير ال ، ثم كيف بدأت 1969قديس أنبا مقار عام اثني عشر راھبا
العمارة الحديثة في الدير منذ ھذا التاريخ وكيف سارت حتى اليوم مع باقي 
األنشطة األخرى من استصالح أرض وزراعتھا وتجارب استنبات زراعات 
ً ال تقل صفحاته  غير تقليدية وتحسين اإلنتاج الحيواني؛ يلزمني أن أكتب كتابا

ة، ألنھا كلھا تنطق برحمة هللا ورضاه ولطفه وإحسانه عن المئات الكثير
بھر العقل وأصغر ما فيھا ُمعجز تمام اإلعجاز ويكفي . الجزيل، أقل ما فيھا يُ

للقارئ زيارة عابرة للدير ليرى ما ال يمكن شرحه ويتحقق 

ال

مما يستحيل 
و

عات حيث كانت توجد بئر ومراحيض قديمة متاخمة للسور، وھكذا  التصدُّ
)3(كا

  .)2(]صفه
بعد  ).20:2نح ( »إله السماء يُعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني« 

إزالة الرمال وجد أبونا أن األسوار بھا شروخ طولية وعرضية بسبب 
تصريف مياه المجاري في أرضية الدير، والسيما بسبب وجود حديقة داخل 
عد متر واحد أو  الدير كانت تُرَوى بالمياه باستمرار، وكانت األشجار على بُ

دو أن السور وقد ُوجد أن السور البحري مزدوج، ألنه يب. أقل من الجدران
 ً األول كان على وشك االنھيار، مما اضطر الرھبان القدامى أن يبنوا سورا
ة، فلم ينُج ھو اآلخر من  نَِي مائالً عليه بشدَّ آخر حوله لكي يسنده، وقد بُ

  .ن حال معظم األسوار

                                                           
الطبعة  - لألب متى المسكين  -  "ر القديس أنبا مقارالرھبنة القبطية في عص"عن كتاب  )2(

  .501الثانية، ص 
  .520الطبعة الثانية ص  ،السابق المرجعانظر  )3(
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أنه البدَّ من إقامة أسوار جديدة بعد توسيع مساحة 
ال

العمارة القديمة كانت ال ”: وكما قال أبونا نفسه. 
ق تُ

اإلمعان في التضييق على الجسد بدافع  فھو العامل الثاني،أما ). (
الن

ً قيراط 15ن وديفدا 7قيراط إلى نحو  22دير من فدان واحد و لكي يتسع  ا
 ً للمباني الجديدة، حيث إن المباني القديمة غير صالحة لمعيشة الرھبان صحيا

 ً فبنى  وقد اكتشف حينئذ بتدبير إلھي آثار أساس سور الدير األصلي،. وروحيا
أبونا عليھا السور الجديد

ً للضوء أو الشمس أو التھوية أو االتساع، وكان ذلك بتأثير عاملين  يم وزنا
الجھل بقيمة ھذه األمور وتأثيرھا على صحة اإلنسان النفسية  :األول: ھامين

4والعصبية

تيح  ً، فرأينا أن نُ سك، والنسك ال ينبغي أن يُفَرض على اإلنسان فرضا
ً تتوفر فيه الشروط الصحية كما تنص عليه قوانين الصحة  للراھب مسكنا

  ).5(“العامة، ونتركه بعد ذلك يختار من النسك ما يوافقه
لعامة مثل المطبخ والفرن والمضيفة، كما أن أبانا وجد أن مباني الخدمات ا 

كانت ”: كما يقول. ملتصقة بقاللي الرھبان مما ال يوفر الھدوء الذي ينشدونه
 ً مما جعل ، المباني األثرية والمستحدثة في العصور المتأخرة متشابكة معا

آثار الدير العتيقة والھامة تتوه وسط كثرة القاللي والجدران المتھالكة التي 
ً أُنشئت أخي ً بال نظام وال ترتيب حتى مألت كل مساحة الدير تقريبا وھكذا . را

 ً أصبحت السكنى داخل الدير بالنسبة لرھبان َينشدون الھدوء والسكينة أمرا
فالمساحة ضيقة غاية الضيق والقاللي متالصقة واألسوار متقابلة، . محاال ً

دأ مشروع ولھذا ب. وأقل صوت كان يتردد صداه في الدير كله ويعكر ھدوءه

                                                           
 مطفولتھ وابين أربعة جدران وقض وانشأكان أبونا الروحي يقول آنذاك إن أبناء الجيل الحالي  )4(

ً مما استلزم تصميم ،على مكاتب الدراسة ونيدرس وافي مساكن صحية، وكان مبابھ لقاللي الرھبان  ا
ھذا البناء توافق مع الظروف المعيشية والصحية ألت

وش
لما جاء اآلباء إلى الدير وجدوا أن معظم و ،جيل

بسبب عدم  ، كل ذلكن بالشللون بأمراض مستعصية، فمنھم المصاب بالعمى وآخروشيوخه مصاب
  .توافر الشروط الصحية للسكن

  .506الطبعة الثانية ص  – "قبطية في عصر القديس أنبا مقارالرھبنة ال"عن كتاب  )5(



  :ناء على أساس
ً لھا ، الفصل الكامل بين مساكن الرھبان وبين آثار الدير الھامة :أوالً  حفظا

وتسھيالً لصيانتھا، على أن تكون القاللي الجديدة متباعدة بعضھا عن البعض 
تيح للراھب فرصة الھدوء وتسھِّل له االنفراد والسكون  بقدر اإلمكان لكي تُ

  .نةالذي ھو جوھر الرھب
 ً روعَي أن تكون مباني الدير العامة المختصة بالحياة اليومية من  :وثانيا

معجن وفرن ومطبخ وغيرھا منفصلة 

الب

ً عن مكان ُسكنى الرھبان لحفظ  تماما
ال

والصالة 
وا

  .ھدوء
 ً ً عن أماكن خدمات  :وثالثا روعَي أن تكون أماكن الضيافة منفصلة أيضا

ً، حتى يحتفظ ا لدير باستقالله وحرمته الرھبان اليومية وعن مساكنھم أيضا
 ً   .تماما

 ً روعَي في ھندسة القالية ما يناسب واقع حياة الراھب اليومية إذا  :ورابعا
فقد صممنا القالية على أساس إمكانية اإلقامة فيھا . نُظر إليه كإنسان متوحد

أي (وَمْحبسة ، أليام كثيرة دون الحاجة إلى الخروج، ودورة مياه كاملة
بأرضية من الخشب ) التي يصلِّي فيھا ويرقد للنوم closetالغرفة الداخلية 

ى جسده، وغرفة متسعة للقراءة  حتى إذا نام الراھب على األرض ال يتأذَّ
  .والدراسة بھا مكتب ودوالب حائط به رفوف تستوعب مكتبة كبيرة

 ً ً بعدم تالصق القاللي ببعضھا، وزيادة المادة العازلة  :وخامسا اھتممنا جدا
يتوفر للراھب االستقالل الذي تستوجبه العبادة  للصوت، حتى

  .لحياة الداخلية بحسب روح اإلنجيل
 ً وبحسب خبرتنا السابقة، استخدمنا الحجر في البناء ألنه ثبت أنه  :وسادسا

غ   .)6(“أفضل من طوب الخرسانة المفرَّ

                                                           
  .505الطبعة الثانية ص  –" الرھبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار"عن كتاب  )6(
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ر  تعبِّ 
ال

ز أحٌد عن اآلخر في الثياب وال في الطعام وال  ميَّ اعة، وال يُ

ھباني األصيل من د الر
، أما في األيام ، األديرة لمئات السنين قام المائدة بعد القداس مباشرةً حيث تُ

قام في فترة الظھر حيث تبدأ بصالة الساعة التاسعة التي فيھا  العادية فھي تُ
تلَى الصالة التقليدية على  يُس ثم تُ

ينوب عنه أثناء الطعام بعض األقوال من بستان ال

نحن لسنا من ھواة تزييف الواقع ”: مباني عن عصرنا الحاضر إذ يقول
، وفي نفس الوقت يجب أن تحمل المباني لمسات جمالية مأخوذة “الذي نعيشه

من الزخارف القبطية األصيلة، وھذا قد أعطى لمباني الدير طابع الرزانة 
لى سور الدير الجديد كما أنه التزم بإقامة ثالثة أدوار من القاللي ع. والوقار

 ً لتكون عبارة عن دعائم لتقوية السور، كما أن ارتفاع السور صار كافيا
لة باألتربة   .لمقاومة الرياح المحمَّ

ثم شعر أبونا الروحي بعد ذلك بسنوات باالحتياج إلى قاللي أخرى بسبب  
ً من األرض في الناحي ً كبيرا ة تزايد عدد الرھبان، فضم إلى مباني الدير جزءا
، القبلية، وأقام عليه بلوكات قاللي من أربعة طوابق بنظام أكثر رحابة

ً على االنفراد والسكون عا   .ومشجِّ
ً بمراعاة نظام الشركة الباخومية بأن يكون كل شيء   وقد اھتم أبونا أيضا

ً بين الجم مشتركا
ك فقد أوجد مخازن لألطعمة والمالبس لكي يُعَطى لكل راھب في المسكن، لذل
ً للجميع، . احتياجه منھا ً واحدا ً كامل المعدات يقدم طعاما كما أسس مطبخا

حتى ال ينشغل الراھب بتجھيز وجبات طعامه، بل ينحصر اھتمامه في خدمة 
كما كان الحال (وبالتالي فال يُصَرف للراھب مرتٌب شھري . الرب وعبادته

وقد ذكر لنا أبونا أنه يوجد رھبان بالدير لم يمسكوا ). ي الدير وباقي األديرةف
  !بأيديھم أية نقود وال يعرفون شكلھا لمدة أكثر من عشرين سنة

ھذا باإلضافة إلى إقامة مائدة لكي يشترك فيھا الرھبان بوليمة األغابي  
لة لطقس القداس اإللھي بعد أن انقطع ھذا التقلي المكمِّ

بِّح الرھبان مزاميرھا باللحن البسيط،
ن طعام، ويقرأ األب أو م



تلَى صالة شكر بعد االنتھاء من وليمة األغابي   .رھبان كما تُ
في الحقيقة إننا نأكل ونشرب من ”: ويعلِّق أبونا الروحي على ذلك بقوله 

، فإن طعامنا قليل. كفِّ يد هللا، لذلك فكما ترون أن الطعام في المائدة بسيط
وإنني أفرح . الرھبان يشعرون بأنھم يأخذون مع كل لقمة نعمةومع ذلك فإن 

ً عندما يُسبِّح خورس الرھبان في المائدة، وأصلِّي قائالً  يا رب، ال تجعل : جدا
ً من ھذا التسبيح من جيل إلى جيل فإن تسبيحكم في المائدة . المائدة تخلو أبدا

ل القداس في الكنيسة، ألنه بعد النعمة التي تأخذو نھا في القداس تظھر يكمِّ
ففي . عليكم النعمة باألغابي، أي بالحب الذي يربطكم بعضكم بالبعض

الكنيسة تأخذون السر، وفي المائدة

ال

 يظھر السر في وليمة المحبة حيث 
تر

  !1983بعملية في عام 

                                                          

ل  ً والتي تكمِّ تبطون برباط الحب بواسطة لقمة المحبة التي تأكلونھا معا
لرباط الذي يربطنا به المسيح، فھذا ھو ا. اإلفخارستيا الُمقامة على المذبح

وھذه ھي اللقمة التي نأكلھا من كف المسيح والماء الذي نشربه من يد 
  .)7(“هللا

هللا ألبينا الروحي، من إلھام بإذاً، فھذا التصميم الكامل لمباني الدير كان 
كما أنه كان من واقع خبراته ومعاناته السابقة في كل من دير أنبا صموئيل 

عدم صالحية القاللي التي سكنھا كما قرأنا عن ن ووادي الريان، ودير السريا
وفي دير . )8(رت على صحته بأمراض مزمنة لعشرات السنين َّأثوالتي 

السريان كانت قالية قدسه على سور الدير، وكانت دورة المياه أسفل المنارة 
رد القديمة، وھي عبارة عن فتحة في األرض أسفلھا فراغ، فكان الھواء البا

لمدة تزيد على الذي استمر يدخل من تلك الفتحة فسببت له التھاب البروستاتا 
عشرين سنة حتى استُؤصلت 

 
لة في  )7(   .25/8/1977عن كلمته لرھبان جدد مسّج

 )8(  .ارجع إلى الفصل الخامس
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ته وصار مثاالً وقدوةً حتى أن  ولكن هللا ثـبَّ
الذ

 
ھي مثل خاليا النحل" (خلية"ومعناھا  وألول مرة أُعطَيت للراھب ). فالقاللي

جرة صغيرة للصالة 
وا

عاني من عدم حريته في الصالة بسبب تقارب   كما أن أبانا الروحي كان يُ
ً بالمضيفة، وفي دير أنبا صموئيل  القاللي بعضھا من بعض والتصاقھا أحيانا

لذلك فقد . لرھبان يسمعون صالته لوجود شقوق في جدران القاليةكان ا
عاني الرھبان ما  وضع كل ذلك في اعتباره عند بناء دير أنبا مقار حتى ال يُ

سنة خبرة آالم وأتعاب ال أريد أن يجتازھا  36لي ”: عاناه ھو كما قال
ھنا  وقد كان وجودنا كرھبان. أوالدي بل أن يأخذوا الخبرات الطيبة جاھزة

أن نبني قاللي لكي يسكن فيھا الجيل اآلتي ألنه سيكون  :األول: ھو لسببين
ً وال يقدر على البناء دخول ملكوت السموات، فبھذا  :والثاني. جيالً ضعيفا

  ).9(“العمل سندخل الملكوت
ً في األديرة األخرى،   إالَّ أن ھذا التعمير الجديد، بسبب أنه لم يكن مألوفا

داية باالنتقاد، فقد قوبل منذ الب
: كما قال أبونا ألحد ضيوف الدير، ين كانوا يقاومونه اقتدوا به في النھاية

ني، وليس ” ق بين ما  وما للعالم، وال شيء يغرُّ هللا أعطاني بصيرةً أن أفرِّ
جئنا من وادي لي مصدر مالي، وليس للدير أوقاف، فمنذ عشر سنوات 

ً ونطبخ على  ثم بدأنا ھنا ". كانون"الريان البسين شباشب، وكنا نعيش بدائيا
Kelliaأصلھا اللغوي يوناني " قالية"في عمل التصميم للقاللي، وكلمة 

 
مياه كاملة، وححجرة للقراءة، ودورة : سمته اإلنسانية
معظم أديرة العالم وأغناھا عبارة عن  مساكن الرھبان في .لرقاد للنوم

صفوف من الحجرات وفي نھايتھا دورة مياه مشتركة، ولكن إذا كان الراھب 
ً فماذا يفعل؟   “مريضا

في األول قال لي الرھبان إن رفع الرمال وحفر األساسات فقط يكلِّف ” 

                                                           
عن ح  .29/6/1984ديث خاص له مع بعض الرھبان في  )9(



دأنا بإخالص، وكان كل من يأتي يرى ذلك اإلخالص، وقد جمع 
ُصرفت كلھا ) 1979عام (صندوق الكنيسة مليونين من الجنيھات حتى اآلن 

  .“ الدير

ل، المستطاع ورغم . والجيل القادم يكمِّ
أن

على عملية تعمير
 ” ً ً نظيفا ثم شعرُت بشيء من الشك في أن الناس . وقد صار الدير مكانا

ً حيث يقولونعندما يرون ھذا العم إنھم يصرفون : ل النظيف لن يدفعوا شيئا
ُبالي بذلك، بل أعمل بما أحس به أنه  النقود في الفاضي؛ ولكني قلُت إنني لن أ

فعملُت أفضل شيء بقدر . ضروري
  ).10(“ كل شيء نظيف ومتقن؛ فقد وجدُت أن الناس يدفعون أكثر

  :العمال بدالً من مقاولي البناء بدء استخدام
ويسرد اآلباء الذين عاصروا واشتركوا في بدء تعمير الدير الكيفية العملية 

عندما عرض أبونا مشروع مباني الدير على مقاول ”: التي بدأ بھا بناء الدير
 25، كان تقديره أن المرحلة األولى تتكلف 1969مسيحي كبير في أكتوبر 
ً ألف جنيه، وطلب عربو ً مقدما ولم يكن حينئذ لدى أبينا الروحي سوى . نا

                                                           
ل في مع أستاذ في جامعة األزھر وآخرين من أكاديمية الفنون، مسجَّ متى عن حديث لألب  )10(

1/2/1979.  
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أي نوع، اعتذر عن 
الق

مير الدير بواسطة ھذا الرجل الطيب الذي لم يكن له 
  “!اسم فاخر وال إمكانيات كبيرة

م

 ،أفدنة، كما أن القاللي القديمة كانت حوالي عشرة 8الجديدة تحيط بحوالي 
ولكن  ومعجن وفر اه

 96 بناء قصر ضيافة كبير من ثالثة طوابق، و

بنى الدير إالَّ  صمم أبونا أالَّ ، لذلك. يام بالمشروع بأيدي العمال الفقراء  يُ
فاتفق مع ! والرھبان الضعفاء حتى تظھر قوة الرب التي تكمل في الضعف

على إحضار ) شنمن الف" صبري عياد"اسمه (مقاول بسيط من أحباء الدير 
د لهال وھو يتكفل بحسابھم اعمَّ  سدَّ وھكذا ُحلَّت مشكلة . أوالً بأول لذي سيُ

  .العمالة

  :  بدء التعمير
من الفشن محافظة  )المتنيح(في بداية التعمير، كان المقاول صبري عياد  

بني سويف، يرسل العمال وھو الذي يعطيھم أجورھم، وكان الدير يعطيھم 
بدأ تع وھكذا! بركة فقط

أما بخصوص مواد البناء، فقد راعى أبونا الروحي أن تكون بأقل تكلفة  
وقد وجد أماكن كثيرة قريبة من الدير تحتوي على زلط كثير للبناء، . مكنة

ھداه للدير أحد األحباء وھو فظل العمال يأتون بالزلط بجرار كان قد أ
ثم استُعملت حجارة األسوار والمباني . ُمستھلَك، فأصلحه الدير واستعمله

ر . في بناء السور الجديد والقاللي الجديدة، القديمة التي ُھدمت ويمكن تصوُّ
فاألسوار . مقدار بركة هللا في تلك الحجارة حتى غطت ھذا المشروع الكبير

قيراط، فأصبحت األسوار  22الي فدان واحد والقديمة كانت تحيط بحو

ن،  ،وقصر للضيوف من طابقين ودورات مي مستھلكة 
حجارة تلك المباني غطت



البناء عندما كان يصعب الحصول 
عل

ر مرة  األمر تكرَّ
أخ

وھكذا تم بناء الدير بأقل تكلفة وال سيما ألن الرھبان كانوا . ى األسمنت
ً عند عدم وجود  فمثالً  .يعملون مع العمال كانت تأتي عربات أسمنت أحيانا

عمال في فترات األعياد، فكان الرھبان يشتركون في تفريغھا باختيارھم 
ً  وكان أبونا الروحي يحرص على أالَّ . بغيرة وفرح ً جسميا يبذل الراھب جھدا

فوق الطاقة، فقد كان المطلوب منه ھو اإلشراف على العمال لتفادي 
في عدة سنوات ھذا البناء تم وھكذا . عن اإلھمال أو الكسل الخسارات الناتجة

  !الشامخ الذي يمجد هللا

  :الشھداء التسعة واألربعون يُظھرون رضاھم بإعادة بناء الدير 
بدون أي ترتيب بشري حدث أن بدأ بناء السور الجديد في عيد الشيوخ  

اول صبري فقد طلبنا من المق. 1970فبراير  3الشھداء التسعة واألربعين 
فبراير وبدأوا البناء في  2عياد أن يُرسل بنائين، وقد وصلوا الدير في مساء 

ولعل . )11(الغد في عيد الشيوخ التسعة واألربعين دون أن يُرتِّب أحد لذلك
ً يقول إن ھذه مجرد مصادفة، ولكن العجيب أن نفس  أحدا

توقفت  1973حرب أكتوبر  ، إذ أنه بعد1974رى في عيد الشيوخ سنة 

                                                           
رسائل القمص متى ”انظر . وقد كتب األب متى المسكين رسالة للرھبان في ھذه المناسبة )11(

  .163، ص 44رسالة  ،“المسكين
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ومن العجيب أنه أثناء . االنھيار
 ً طا
ر الرمل 

ة الراحة في الظھر، فحدث أن المطر انھمر بغزارة في ساع. على العمال
فامتأل الخندق بالماء وأوقف الرمل عن االنھيار أثناء وضع الخرسانة في 

أليس ھذا من أعمال هللا العجيبة التي تدل على مؤازرته وعلى أن . األساس
أرواح القديسين كانت تحيط بالعمل والعاملين فيه؟ وھكذا تم العمل في قبة 

قد تم عمل قماط خرساني حول الكنيسة و. كنيسة الشھيد أباسخيرون العجيبة
  .بسمك نحو نصف متر كرباط للمبنى من أسفل جدارھا

كانت أرضية كنيسة أنبا : وبخصوص رفات يوحنا المعمدان وإليشع النبي 
وعدم  في أوائل القرن الماضي مقار قد ارتفعت بسبب سقوط قبة الكنيسة

ھا على األرضية، نزح ھذا الردم، فبسطوفي ذاك الوقت استطاعة الرھبان 
ح األرضية  وكان معنا خبراء . سم عن األرض األصلية 90لذلك ارتفع مسطَّ

العمل، وعندما اضطروا إلى الحفر لتدعيم األساسات، كان الرمل محي
بالكنيسة من الناحية الغربية لدرجة أنه كان ھناك خوٌف من أن ينھا
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ھذه الرمال لكي نكتشف  من مصلحة اآلثار، فنصحونا
األرضية األصلية التي من القرن الرمال اكتشفنا مقبرة ھذه 

الرفا
القدا
من ھيكل يوحنا المعمدان، فتحققنا من ذلك، ووجدنا الرفات في تلك ) أمتار

ومعروف .  على شكل قبو تحت أرضية الكنيسة
ن النبيين كانت في مقبرة واحدة في أورشليم  ھذي

 إلى 
اإل

 بالحفر وإزالة 
 السابع، فلما أزلنا

لتقليد المتوارث لدى الرھبان وكنا قد علمنا من المخطوطات ومن ا. ت
عد نحو ثالثة أطوال إنسان  أي نحو ستة (مى، أن المقبرة تقع على بُ

المقبرة التي وجدناھا مبنية
في تاريخ الكنيسة أن رفات

ثم عندما أمر اإلمبراطور يوليانوس الجاحد بحرق عظام األنبياء . في فلسطين
والقديسين التي ھناك أنقذ بعضھا المسيحيون وأرسلوھا في مركب

سكندرية حيث استلمھا البابا أثناسيوس الرسولي، ثم بنى عليھا البابا 
ولكن حدثت قالقل . كنيسة في منطقة عمود السواري) 23الـ(ثاوفيلوس 

ب المسيحيون ھذه الرفات من  واضطرابات في القرن العاشر، فھرَّ
ً عليھا   .اإلسكندرية إلى دير أنبا مقار خوفا

: نقل ھذه الرفات في كتيب مراحل تاريخالدير وقد سبق أن أصدر (
.)“الكشف األثري عن رفات إليشع النبي ويوحنا المعمدان”



−&+ 
  المسكين متى 

 

ً ساعة  12ورة، ألننا نعمل  . يوميا

، أما )17:4نح (» العمل وباألخرى يمسكون السالح
  .سالحنا فھو سالح الصالة والھذيذ في كلمة هللا، أي سالح الروح

التدبير الرهباني لألب

  : ان العمل بالصالة اقتر
ل بالصالة ذكر أبونا  ران العم زى اقت انمغ ان أجنبي أله راھب ا س ف ”: لم كي

  :؟ فأجاب“ارسه ألجل الطاعةأعيش الصالة الدائمة أثناء العمل الذي أم
في الحقيقة نحن اختبرنا ذلك بأقوى ص” 

سنوات دون أن تُشغلني وال حتى  7لقد اختبرُت الوحدة في مغارة مدة 
عصفورة واحدة، ثم وضع هللا عليَّ مسئولية رھبان مع مسئولية مادية تفوق 
إمكانياتي وصحتي وأعصابي، وكنُت أعود إلى قاليتي لكي أنام كما أنا، 

دني أن أطيعه، فيقول لي ائق فقط اغسل خمس دق: ولكن الروح كان قد عوَّ
فأفعل ذلك ثم أقف للصالة فأجد أن الجسد المتعب قد . فيھا وجھك وقدميك

ً لمدة ساعة أو ساعتين، ثم أشعر بالتعب فأجلس ً مشتعلًة ودموعا ، صار نارا
وتظل الصالة مستمرة، وحتى لو نعسُت أجد أن الصالة مستمرة حتى 

ميا في العھد القديم لذلك فقد كان يوصي الرھبان أنھم مثل نح. )1(“الصباح
باليد الواحدة يعملون «

  :دور العمل في التدبير الرھباني، كما مارسه أبونا الروحي مع الرھبان
: على الصالة، فيقول كان أبونا الروحي يعتبر أن نجاح العمل متوقفٌ  

                                                           
  .1977يونيو  ل فيعن حديث له مع راھبين من دير شيفتوني ببلجيكا مسجَّ  )1(
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سقطك في 
م

أصالً كان عقوبة، فقد كان 

ت

ً عنك، فإن العمل ينجح كما نصلِّي ! وحاراً، فحتى لو تھاونت في شيء رغما
من مزامير صالة ( » هللا إلھنا

في ھذا اليوم إلزم الصمت والحزن على نفسك جاعالً . حظورات كثيرة
  .“خطاياك أمام عينيك طول النھار

ً وال يغضب ”  الحار بالروح في الكنيسة وفي القالية، حار في العمل أيضا
فالعمل يصير مصدر غضب وشقاق وأنانية بسبب . من أجل عامل أو عمل

: فعندما أقول مثالً . الروحي الذي يُصيب اآلباء بسبب عدم الطاعةالفتور 
ً عن المسيح حتى ال يوجد شر وأنانية  راحة كل أسبوع، فأنا أقول ذلك مندوبا

وتعب وال يصبح النير ثقيالً ال يُطاق، ألن العمل 
خطية صارت آدم قبل السقوط ال يعمل ھذا العمل المجھد، ولكن بسبب ال

ً وصار اإلنسان يأكل خبزه بعرق الجبين ً وحسكا أما إذا . األرض تُخرج شوكا
صالح اإلنسان مع هللا يصير كآدم قبل السقوط، بأقل جھد يكون له إنتاج 

  .“والخليقة تُطيعه

  :العمل والصالة وحدة واحدة
ما أھمية العمل؟ فحتى . الجمال ھو أن يكون العمل والصالة وحدة واحدة” 

ً . فالمھم أنك أنت ستنجح، ولو فسد ً وفرحا لكنني واثٌق أنك إن كنَت عابدا

األرض أعطت ثمرتھا فليباركنا«: في المزمور
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  !“إذاً، فارفع يدك وأغلق فمك وأنت ترى

وفي وسط العمل وبعده؛ فقد  ي عن الصالة بال ملل
بحضور بعض الرھبان الذين ) 1977في يونيو (شرحھا لبعض الضيوف 

ً ھذه اآلية ينبغي «: أقرأ كثيرا
أن

ك ليس األ”  ارفعوا أيديكم إلى . رض بل السماءرفع اليدين نحو السماء يحرِّ
 »من حيث يأتي عوني... رفعُت عينيَّ «فوق إلى رب السماء يأتيكم العون 

ً يمجد ). 1:121مز ( ً صامتا العمل الروحي يجعل العمل الجسدي تسبيحا
يقول . المسيح يتمجد عندما ينطق العمل بالصالة والمحبة. المسيح ويعلن عنه

. لماذا؟ ألن العمل قد تم بالمحبة. ي الدير نرى ربناإننا في كل مكان ف: الناس
كنا نعمل ونحن متعبون، ولكننا كنا نصلِّي، فخرجت التسبحة ولصقت بالحجر 

  !)2(“والشجر، فأعلنت ھذه أيضاً مجد المسيح

  :خبرة أبينا الروحي في وصية الصالة بال ملل وسط العمل الشاق
أما خبرة أبينا الروح 

نوا كالمه حيث قال كنُت في بداية رھبنتي ”: دوَّ
، ولم أفھم معناھا إالَّ بعد أن )1:18لو (»  يُصلَّى كل حين وال يُملّ 
إذ أنه بعد يوم عمل شاق بالدير، حيث كنُت . اختبرت فعلھا وقوتھا في حياتي

ً حتى السابعة مساًء، رجعُت إلى  أُشرف على العمال من السادسة صباحا
                                                           

  .1980عن حديث له مع بعض الرھبان في أغسطس  )2(



". أنفِّذ ھذه اآلية التي تُطالبني بھا في ھذه الليلة
وب

ً، بل إنني وجدُت أن قوةً جبارةً   تماما
ً في  تمأل كل كياني حتى استطعُت بنعمة هللا أن أقضي تلك الليلة كلھا واقفا
عمل اليوم كله 

وق

العمل والرب يبارك في الدير وفي الزرع 
ولكن كيف . والضرع، ويبارك اآلباء ويزيد عددھم وتنتعش الرھبنة وتمتد

سد؟ كما قال تم

مُت أالَّ الفعل استرحُت قليالً ثم غسلت وجھي ووقفُت أصلِّي بعد  أن صمَّ
ي إلى الملل في  أكف عن الصالة بمعونة هللا مھما كانت األسباب التي تؤدِّ

  .“الصالة
ً وبعد ساعة تعبت قدماي ” وابتدأُت أشعر بصداع  ،من الوقوفسريعا

ضاغط على رأسي، ولما دامت ھذه اآلالم لبعض الوقت شعرُت بأن نفسي 
مھما كانت اآلالم : وقلتُ  مدفوعة إلى الملل، ولكنني غصبُت على نفسي

فبعد وقت قصير ! ويا للعجب مما حدث. فسأستمر في الصالة ولن أتوقف قط
ً من ھذا التصميم تالشت تلك اآلالم جدا

ورغم أنني كنُت أ! وخفة فائقة الصالة وبحرارة وتعزية
 ً ً، فلم أشعر بتعب إطالقا ومن ذلك اليوم تأكدُت أنه . ضيُت الليلة كلھا واقفا

اع أن ينفذھا لمن استط توجد قوة روحانية تالزم الوصية، وال تُعَطى إالَّ 
  !“بأمانة ودقة وإصرار

  :الكيفية العملية لربط العمل بالصالة
ً عن كيفية ربط العمل بالصالةويقول أبونا   يكون ذلك بأن تعمل ”: أيضا

االً بالصالة بقدر اإلمكان . حسب حدود العمل المضبوطة، ثم يصير قلبك عمَّ
فبربط الصالة بالعمل يتقدس 

الَّ بالمحبة األخوية وااللتزام بالصالة أثناء العمل فال يفتد إ
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ال

ال يمكن، فمعروٌف أنھا ال تزيد عن : "فقال 
0

فما ھذه البركة إالَّ نتيجة 
ال

ً من  عتبر ركنا ا نشتغل من باب إماتة الذات، وھذا يُ
لى حدِّ اإلجھاد وفوق الطاقة بصبر ويلزم أن يكون العمل إ. أركان الرھبنة

عتبر إماتة فالعمل الجسدي أنسب وسيلة للراھب لكي يسلك كل . وجھاد لكي يُ
  .“يوم في طريق اإلماتة

فسد )أي السوس(وأنتھر من أجلكم اآلكل «: رب عن الذين يطيعونه ، فال يُ
ر أنه ينتھر السوس من القمح فال ). 11:3مالخي ( »لكم ثمر األرض تصوَّ

 ً س أبدا . ن الصالة وال تفسدالمادية تأخذ بركة م الحياة إذاً، فإن ھذه! يسوِّ
يحكي الناس عن نجاح عملنا وزراعتنا، لماذا؟ أليس بسبب اقتران العمل 

  !“بالصالة والحب
فمثالً سألني مرةً الدكتور يوسف والي وزير الزراعة عن نسبة النجاح ” 

.٪95: في ھذه الشتالت، فقلُت له
ھا وُدھش وقال"الشتالت يا سيادة الوزير عدّ : "فقلُت له". 7٪ ال : "، فعدَّ

نعم أنا موافق على أنھا صلواتنا، فإن هللا ھو الذي يعمل "! بقى، إنھا صلواتكم
فإن كان ربنا قد بارك العمل أو الرھبان، . ال نحن

ال قول وال « :صالة مع العمل، فيصير كل شيء يمجد هللا ويُخبر بعمل يديه
كالم، ال يُسمع صوتھم، في كل األرض خرج منطقھم وإلى أقصى المسكونة 

  .3)()"4و3: 19مز( »كلماتھم

  :كشف النفس، للراھب: الغاية الثانية من العمل
أما الغاية الثانية من عمل الراھب خالف إظھار المحبة  ولإلخوة  

فه عليھا ،وااللتصاق بالرب بالصالة؛ فھي كشف نقائص الراھب ، وتعرُّ
: والعمل على التخلُّص منھا بالتوبة وإماتة الذات وكشفھا ألب االعتراف

ج عن أنفسنا أو حتى كضرورة ُملزمة ” نحن ال نشتغل لكي نتسلَّى أو نفرِّ
لظروف حياتنا، بل إنن

                                                           
ةا أسس"عن كلمته  )3( ا حي   .13/11/1985المسجلة في " الروحية والرھبانية ل



ً عن ”
ً ال يُخرجه عن الھدف الذي يسعى إليه وھو  ضا حي

أن

وطوبى لمن يعرف ضعفه . إلخ...  
)4وي

                                                          

وحتى لو فرضنا أن الراھب مرض بسبب عمله، فھذا ال يكون غريبا
اته، وحتى لو مات فھذا أي
ا ع نفسه لكي يجدھ  ھذا ھو الطريق الحقيقي للراھب أن يُھلك ذاته . يُضيِّ
من وجھة نظر عامة، فإن العمل الجسدي أما و. من أجل هللا لكي يخلص

د جسده ي عضالته ،العضلي مفيد للراھب في أمور كثيرة، فھو يشدِّ  ،ويقوِّ
ده النفسية نشِّط نفسه في العبا ،ويُالشي ذاتيته ،ويحل ُعقَ ويُدخل إليه  ،دةويُ
  .“كل أعماله الفرح والمسرة في

وإذا تخلل العمَل مشاكلٌ تثير الراھب، فھنا تنفضح كل أوجاعه الكامنة ” 
من أنانية وكبرياء وعدم احتمال وغضب
)   .“الحياة عترف به لكي ينمو في طريق
ك ً األب متى في ذل  ي الجسد كل حين إماتة حاملين ف”«: كما قال أيضا

ً في جسدنا سلَّم . الرب يسوع، لكي تُظَھر حياة يسوع أيضا ألننا نحن األحياء نُ
ً في جسدنا المائت ً للموت من أجل يسوع لكي تظھر حياة يسوع أيضا  »دائما

ھذا قانون من قوانين العقيدة، فالعقيدة عبارة عن عدة ). 11، 10:4كو 2(
حسب ھذا القانون، فإنه موضوع علينا باألمر ف. قوانين إن سلكنا بھا نحيا

ً للموت من أجل يسوع، وإالَّ فإننا نبقى غير تابعين  سلَّم دائما اإللھي أن نُ
فكل َمْن عاشوا في المسيح وتألموا من أجله وحملوا . للعقيدة وال اإلنجيل كله

في حياتھم وأجسادھم إماتة الرب يسوع، أي عالمات الضرب واإلھانة 
فھم شھوٌد لقيامة الرب يسوع وتُستعلَن حياة يسوع في والموت، 
  .)5(“أجسادھم

 
  .التي دونھا األب المتنيح سلوانس المقاري" مذكرات عن الريان"عن  )4(

  )5( .المرجع السابق
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ً عن العمليصحُّ أن ال الحديث  الراھب   :يطلب الوحدة بعيدا
  :يقول قدس أبينا الروحي

م توبة حارة من القلب فيُغفر "  تستطيع في الوحدة أن تكتشف أخطاءك وتقدِّ
البّد أن تجحد ذاتك، وھذا ال لك؛ أما لكي تتحد بالمسيح فال بّد أن تبذل نفسك، 

مه في الوحدة يمكن للذات أن . يتم إالّ مع اآلخرين أقصى بذل يمكنك أن تقدِّ
أما في المجمع، فأي عمل صالح . اتحادك بالمسيحأنت تسرقه لنفسھا وتفقد 

تقدمه تحتاج فيه إلى بذل ذاتك، فتقبل الشتيمة والمحقرة واإلھانة بكل 
رة، وھذا دليل أكيد على إماتة الذات التي صورھا في المجمع برضى ومس

  .)6(“ھي عالمة االتحاد بالمسيح
  :وفي موضع آخر قال قدس أبينا الروحي

فقد . من الخطأ أن يطلب الراھب المبتدئ التصريح له بالسكون والوحدة” 
سلَّم للموت ولكي تقل قيمتك ھنا، فإنھم يوزعون ھنا  أتيَت إلى الدير لكي تُ

ھنا يتسلَّط الروح على أخيك الراھب لكي يسلبك كرامتك . اتال كرام‘ بھدلة’
رك( ذيقك ، ولكن الروح في الحقيقة يريد أن يُ )أنه يفعل ھذا حسب تصوُّ

: ولكنك ال تفھم ذلك، فتقول في نفسك. الملكوت ويُدخلك إلى المجد األبدي
د، وإالّ فك ل لكي تتشدَّ يف لماذا يضطھدني ھذا الراھب؟ فالرھبنة فيھا تحمُّ

وكيف ستحب عدوك؟ فالروح يرسل لك التجربة وأنت ! ستحارب شياطين؟
بعدھا عنك، وتظل تتجنب أن ترى أخاك وتطلب نقلك إلى عمل  تريد أن تُ

قلَت فلن تجني فائدة   .“آخر، فإذا نُ

  :وحياة يسوع فيك، العمل يُظھر  إماتة ذاتك
، وإالَّ العمل ھو الذي يُظھر إماتة الرب يسوع فيك وحياة يسوع فيك” 

 
 .1965يف وادي الريان يف أكتوبر " اد باملسيححمبة القريب لالحت"عن كلمة ألبينا الروحي  )6(



روا عن شكلكم«: كما يقول الوحي ؟ فكيف تتغير إن لم )2:12رو ( »تغيَّ
في خالصك وأبديتك؟ فيا لنعيمك لو 

اش
: قول

ك’

ً على حقويك كما  ً متمنطقا دا تشدِّ
قا

شھد للمسيح وتصل إلى الملكوت؟ ھل وكيف ست

ً ). 11: 4 كو2(  ً منكم مستعدا أنا ال أرى راھبا
أن

السنة، 
فال

تتصادم مع ذاتك العنيدة التي ھي العقبة 
نادھا وكذبھا تغلَت في خدمة متعبة، ألنه ستنكشف لك عيوب ذاتك وع

وعندئذ ست. وكبرياؤھا قليالً قليالً، وتظل أنت وراءھا حتى تتخلَّص منھا
اني صحيح وعرف كيف يخلِّصني من األمور التي ، ان لي أب ھو الذي ربَّ

ي الجسديان وال ، وال الكنيسة، لم يعرف أن يخلصني منھا ال أبي وال أُمِّ
ب أجعلك تعمل في منطقة صعبة وعيني فأنا كأ. العالم، فقد خلَّصني من ذاتي

لك للمسيح رجالً م عليك، وفي النھاية أوصِّ
ويك كرُجل«: ل الرب أليوب   .“)3:38أي ( »اُشُدد اآلن َحقَ

فإن كنا نھرب من العمل وأتعابه وآالمه ومن الضيقات؛ فكيف سيتحمل ” 
! الجسد إماتات الرب يسوع؟

كل الكرامة ھي التي ستوصلك؟ كما يلزمنا أن نحمل ھذه اإلماتة في الجسد 
سلَّم «تظل األيام غير محسوبة في حياتك الروحية  ، وإالَّ حين نحن األحياء نُ

ً للموت من أجل يسوع »دائما
ً وشكوى من التعب الجسدي يم را فمثالً . وت من أجل يسوع، بل أسمع تذمُّ

ثم . حاضر: فأقول له. أريد منك أن تنقلني إلى العمل الفالني: يقول لي راھب
عيد ! يا للخسارة: أقول في نفسي فإن ھذا الراھب سيرسب ويُ

ن له رجاالً ألن وراءكم رسالة ض. مسيحية آالم وموت خمة، فإن لم هللا يكوِّ
ً من الكبير ومن  ً ونفسا نحتمل اإلماتات والطرح حتى إلى األرض جسدا
ً للمسيح؟ فالرھبنة ليست غاية، بل ھي أوالً  الصغير؛ فكيف نكون شھودا

ً شھادة للمسيح فإن لم تتدرب في ھذه الشھادة فإلى أين ستصل؟ . وأخيرا
اسمك الجديد الذي  الثوب األسود والذقن لن يخلِّصانك وال حتى االسم، ألن
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  .)7(“وعالقتك بالمسيح

وتسعى كل حين إلى ما ھو 
لبن

واسطة أخيه يستطيع أن يتحد 
بال

 لألخ من أجل الرب 
  .ھو عالمة على جحود الذات التي ھي عالمة االتحاد بالمسيح

ساعة يعمل من  16ساعات وفي  
أج

ألن الذي  

                                                          

  :كمال وغاية المحبة األخوية
يعتبر أبونا الروحي أن كمال وغاية المحبة األخوية ھو االتحاد بالرب 

  :فيقول عن محبة الراھب ألخيه التي تؤھله لالتحاد بالمسيح. وبالقريب
تستطيع أن تحصل على غنى الروح في : "هقال مار إسحق ما معنا 

محبة األخ ھي أن ". الوحدة، أما االتحاد بالمسيح فال يمكن إالّ بمحبة القريب
تسھِّل له طريق خالصه وال تلقي معثرةً أمامه 

ا حتى تتحدا في المسيح   .يانه روحًي
حرقة قلب؛ فھذا إن كنَت تصلِّي من أجل إخوتك ومن أجل ضعفاتھم ب 

ا أمام هللا وھذا دليل أكيد على أن فيك روح المسيح، وأنك سوف . مقبولٌ جًد
  .تبني نفسك وتبني أخاك

الراھب مدين إلخوته في المجمع، ألنه ب 
ولذلك فإن كنُت أحب أخي، فھذا أمر واجب . مسيح ويكمل خالصه

  .وجوھري لخالصي
لزمني أن أقطع مشيئتي وأتمم مشيئة أخي لكي أريح قلبه محبتي ألخي تُ  

ن له السالم وال ألقي أمامه معثرة وقطع المشيئة. وأمكِّ

8الراھب في المجمع، لو نام في اليوم  
بتھم من قلب طاھر، أفضل من المتوحد الذي ينام ل راحة إخوته ومح

.ساعة يصلّي ويقرأ ألجل خالص نفسه فقط 23ساعة واحدة ويظل 
في المجمع بھذه الصورة يدل على أن روح المسيح فيه، روح البذل والمحبة 

 
  .التي دونھا األب المتنيح سلوانس المقاري" مذكرات عن الريان"عن )7(



نازل عن مشيئته الخاصة، 
في

ھ

طلب نيافة األنبا ، 1969عام وبعد انتقاله إلى دير القديس أنبا مقار  

رفض الكالم كله ويصّد أخاه بكلمة موجعة، فيخسر أخاه ويخسر الطريق 
إلى الملكوت، ألن فرصة محبة القريب وإماتة الذات بجحد المشيئة الخاصة 

مت له ولكنه بجھالة طرحھا عنه   .قد قُدِّ
ا وباستنارة الروح القدس وال يمكن   ا يكون رأيك صحيًحا جًد إالّ أن أحياًن

ا وأنت . تتممه؛ ولكن ألجل أخيك تتنازل عنه وتتمم مشيئته وربما كان خاطًئ
! راٍض عن ذلك بمسرة قلب ومتحمالً المسئولية أيًضا والمالمة من الجميع

  .)8(ھذا ھو طريق االتحاد بشخص الرب يسوع

  :ربه من الرسامات الكھنوتية
د أبونا الروحي مع نفسه أال يأخذ أية وظيف ة أو رتبة كھنوتية، حتى أنه تعھَّ

  .امتنع ورفض ذلك بشدةفي دير السريان لما ُدعي لرسامته كاھناً 

                                                           
 التي دونھا األب المتنيح سلوانس المقاري" مذكرات عن الريان"عن   )8(
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، وال َت بذلك؟ فھذا األمر ال يعرفه أحد إال قداسة البابا وأنا
يع

أحد، حتى يصلِّي 
لك

 ً ً لذھنكم لما سبق أن قلته مرارا م رسالتي ھذه باعتبارھا تذكيرا
ً بينكم، أن رسالتي في ي رھبانية خالصة، وأنني لن أقبل الحياة وتكرارا

 ً بأي حال من األحوال ترشيح نفسي ألي منصب من مناصب الكنيسة، ذاكرا

كان قداسة البابا كيرلس يحجب مثل ھذا (الثنين رفه أحد غيرنا نحن ا
 .“)أن يعطل تنفيذ مثل ھذا االقتراح أحد الخبر عن آخرين حتى ال يحاول

أعتذر عن ھذا، ألني لست لھذه ”: غريغوريوس اوقال أبونا متى لألنب
ً قدس ومضى األنبا غريغوريوس من عند  .“المناصب أبينا الروحي متعجبا

  )(.ھذا الخبرب كيف عرف أبونا الروحي
ً لما ُرشِّح للبطريركية عام   كان يضع أمام عينيه  ،ورفض 1971وأيضا

ً مبدأ القديس يوحنا ذھبي الفم القائل لذلك "! عجبي على رئيس يخلص: "دائما
لََمھم أنه غير موافق على ذلك  حينما علم بھذا الترشيح، جمع الرھبان وأْع

ً، وأنه سيترك الدير ليعتكف في مك ان بعيد ال يعلم به إطالقا

9

ً مُ . ي يرفع هللا عنه ھذا النير الصعب ً وبالفعل ترك الدير واختلى بعيدا صلِّيا
بصراخ ودموع أن يعفيه الرب من ھذه المسئولية الكبرى، فاستجاب هللا 

ً لھذه االستجابة وفي تلك المناسبة كتب للرھبان . لصالته وفرح متھلالً جدا
  :قائالً 
كتب إليكأ”

ھ 

                                                           
ً بعد ذلك وقد (عن أحد أعضاء بيت التكريس في ذلك الوقت   )9( وس الراھب باسيلي –صار راھبا
، وقد أخبره أبونا الروحي بفحوى المقابلة بعد انصراف األنبا غريغور)قاري .يوس مباشرةالم



ي تراب الدير أن أكون وأبقى  عھدي األول في أول يوم وطئت
 ً لذلك اضطررت إلى أن أخلد في مكان ھادئ بعيد لكي أقضي . وأموت راھبا

ً منكم ال . ما بقي من عمري أصلِّي وأبكي وأتوب حتى أموت وأظن أن أحدا
بتاريخ (“يستطيع أن ينكر حقي في الموت عن العالم والناس والصمت والبكاء

28/3/1971()10(  

حينلما سمع بخبر استبعاد اسمه من قائمثم   سالمٌ ”: كتب يقول )11(ة المرشَّ
لِّي وغربتي ومسكنتي، ونجاني من . من الرب السالم من الذي نظر إلى ُذ

 ً له الشكر . تجربة كانت كفيلة أن تودي بخالصي وتؤذي خالصكم جميعا
ً ويشكر من خالل الدموع  والحمد والتسبيح من قلب مخلص سيظل يبكي فرحا

تب لرھبنتي عھٌد جديٌد، ليس كالعھد األول اليوم كُ . حتى آخر نسمة من حياتي
الذي تحوطه أخطار الضاللة، وعلى األقل إمكانيات الغش والحيلة لكي 
تتزكى نفسي عند أھل الدنيا، ثم تفقد، دون أن تدري، تزكية الناظر إلى 

واآلن أبدأ حياة كلھا حرية، كلھا أمل في رھبنة توحدية مطلقة . المتواضعين
  )12()27/9/1971بتاريخ ( “كممعكم وبكم وفي وسط

يا أحبائي، أوصيكم بالغرض المستقيم الذي ”: كما أنه أوصى الرھبان قائالً 
ابتدأُت به في األول، وھو أن نبيع أنفسنا للمسيح وال يبقى لنا غرض سوى 

فيكون في نيتنا وضميرنا أن ... تمجيد اسم هللا، فتصير سيرتنا في السماوات
ً على األرض، ويصير حبنا للمسيح وليس لمجد سيرتنا سماوية وال نريد  شيئا

  .)13(“الناس
  

                                                          

 فيه قدما

 
  .176، 175، صفحة 2007، "رسائل القمص متى المسكين"، كتاب 48الرسالة رقم ) 10(
 .343صفحة  5، وإلى الحاشية رقم 343إرجع إلى صفحة   )11(
  .187، صفحة المرجع السابق،، 50الرسالة رقم ) 12(
  .24/8/1974، مسجلة في "التلمذة الحقيقية"عن كلمته لرھبان جدد ) 13(
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  تدعيم آثار الدير

  

حفاظ على 

منھا إلى السماء مئات األلوف من النفوس التقية 
لت

عتبر في حّد ذاتھا  في أثناء استكمال مباني الدير التي تمت في مدة تُ
ن من تلك السرعة في إتمام ھذه المباني الكثيرة يمعجزة؛ مما أدھش المھندس

الدير القديمة للحفاظ عليھا وترميمھا، بآثار  يھتم أبونا الروحيكان الضخمة؛ 
نا األول أثناء عمارة الدير وترميمه الكان ھمُّ ”: كما قال ھو نفسه

أثناء  ت قيمته، بل وقد اكتشفنا أثناء الحفر وكل أثر قديم في الدير مھما قل َّ
إزالة الجدران الحديثة بعض األجزاء المعمارية والقطع الرخامية األثرية 

ة التي كانت مطموسة داخل األسوار أو خلف الطبقات الحديثة من القيم
  .)1(“البياض الجبسي السميك أو تحت التراب

يُرثى لھا وعلى كانت جميع المباني األثرية التي في الدير في حالة )2( 
 ،فمثالً قبة ھيكل أنبا بنيامين في كنيسة أنبا مقار .التداعي واالنھياروشك 

لد بدأت إنما ھي أثر خا ،ن أقدم قبة قائمة في مصرالتي يعتبرھا األثريو
أنبا مقار تلك الكنيسة، فقد جذبت إليھا القديس  م عندما بنى360نواته سنة 

األجيال المتالحقة، وانطلقت 
ھذه القبة ! كميل شھادتھا للمسيح في السماء بعد أن شھدت على األرض

فاقتضى تدعيمھا إقامة أعمدة مسلحة في . ان بھا عشرة شروخ على األقلك”
ات تحت حائطھا القبلي الذي اتضح أن أساسه كان على أركانھا، وعمل شدَّ 

                                                           
 47، ص “لمحة سريعة عن الرھبنة في مصر ودير القديس أنبا مقار”عن كتاب  )1(
وما  84صفحة  ،"لمحة سريعة عن دير القديس أنبا مقار والرھبنة في مصر " :عن كتاب) 1(
  .ھايلي

276 



ر لد ثار  يدعيم  ا آ      277 -   ت

ي 
ال

األثر الجليل القديم (صنعنا بقبة الميرون 
ال

 المتھالك لسطح 
ال

 
ً تعشش فيه (والوجود فيه يصيب النفس بالضيق والكآبة  حيث كان مظلما

؛ صارت زيارته اآلن إحدي المتع التي تشرح قلب )الخفافيش والحشرات
جرات الدور األرضي كمتحف لألخشاب األثرية  ال

ً للسيد المس ً حائطيا يح والرسل حديث للجدار الغربي، اكتشفنا تحته رسما
والتالميذ، فاضطررنا إلى تعديل التصميم محافظًة على ھذا األثر البالغ 

وبعد تقوية قاعدة القبة وتغليفھا من الخارج بالخرسانة المسلحة زال . القيمة
  .“خطر السقوط

ً كانت مصابة ”  والقبة الرباعية الرائعة في كنيسة الشھيد أباسخيرون أيضا
ربعة، مما دعانا إلى بناء أكتاف قوية بالحجر بشروخ خطيرة في أركانھا األ

وھكذا . تسند حوائطھا من الخارج
  .“والمائدة القديمة 3)()ذي يرجع إلى نھاية القرن الخامس

أما شروخ الحصن فكانت من فوق إلى أسفل بكامل ارتفاعه في العديد ” 
ذل في ترميمه وتدعيمه، سواء من جھة التفكير والجھد الذي بُ . من المواضع

أو التنفيذ، كان يكفي لبناء دير ثاٍن، دون مبالغة، فقد تم تفريغ عراميس 
مباني الدور األرضي وإعادة ملئھا بمونة األسمنت والرمل العالية القوة، ثم 

ات فوق حوائطه لتحمل عقود تدعيم القباب أُقيمت أعمدة خرسانية مع شدَّ 
وبذلك أمكن رفع السقف الخشبي. ة بالدور األولالمشروخ

حصن، واستبداله بسقف كمرات خرسانية قوية، تربط الحوائط الداخلية 
ً أُعيد بياض ما تم ترميمه بمونة قوية بنفس  والخارجية بالدور الثاني، وأخيرا

  .“اللون الَطفلي القديم
،)حيث كان آيالً للسقوط(فبعد أن كان دخول الحصن مغامرة خطيرة ”

زائر خاصًة بعد استعمال ح

                                                           
  .69ص، المرجع السابق) 2(



  .4)(“عصر الزيت والكرومألحجبة ومعرض لألدوات القديمة المستعملة ل
أحجبة الھياكل القديمة، ) panels(وقد أھتم أبونا الروحي بجمع حشوات  

والتي يرجع تاريخھا إلى القرن الثاني عشر، وھي من روائع الحفر على 
وتم تغليفھا بدعامات خشبية قوية واستخدامھا في أحجبة ). 5(خشب الجميز

توجد ) الھيكل األوسط(نبا بنيامين ففي حجاب ھيكل أ. ھياكل كنيسة أنبا مقار
حشوة خشبية أثرية من القرن العاشر أو الحادي عشر، ويحيط بكل حشوة  12

إطار حديث من الخشب المفرغ بشكل صلبان، يتوسطھا باب 

كا

قديم يرجع 
أي

أما . )7(بحصن الدير
ح

ء 
كن

  .المزخرفة فھي محفوظة في متحف الدير

  ).6(ضاً إلى نفس العصر
ن من ) الھيكل القبلي(وحجاب ھيكل الثالثة فتية  حشوة قديمة  12مكوَّ

موجودة في حجاب ھيكل أنبا بنيامين، يتوسطه باب من ضلفتين مماثلة لل
يرجع إلى العصر التركي، كان في ھيكل كنيسة العذراء 

حشوة  12فيتكون من ) الھيكل البحري(جاب ھيكل القديس يوحنا المعمدان 
ً، ك ً دقيقا م بالعاج األبيض المنقوش نقشا انت قديمة من خشب األبنوس المطعَّ

قبالً ضمن بقايا حجاب قديم بكنيسة المالك ميخائيل بالحصن، ويرجع 
  .)8(13/14تاريخھا وكذلك الباب الذي يتوسطھا إلى القرن 

مت بعض تيجان األعمدة القديمة الرخامية المنقوشة في بناخدِ تُ كما اسْ  
يسة الشيوخ مما جعل لھا الطابع العتيق المھيب، وقيل إن ذلك كان عند 

. الثامن عشرترميم للكنيسة في أيام المعلم إبراھيم الجوھري في القرن  آخر
أما بقية األعمدة وتيجانھا 

                                                           
  .85، 84رجع السابق ص الم) 3(
 .66ورة رقم ص، ةلثطبعة ثا، "الرھبنة القبطية في عصر  القديس أنبا مقار": عن كتاب )4(
  .42ورة رقم ص المرجع السابق) 5(
 .43ورة رقم ص المرجع السابق) 6(

) 7(  .68ورة رقم ص المرجع السابق
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األولى والفكر الالھوتي 
األ

لكي ، من فروع العلمأي متحضر في كل شيء، وفي كل فرع ) من

ذين 
زا

اإلعجاب بالمجھود العظيم  أعجبنا أنا والمرافقين، مصريين وأجانب، أشدَّ ” 
 أعمال 

الت

                                                          

ويالحظ أن اھتمام أبينا الروحي سواء بعمل دعامات أو أغلفة خرسانية )9( 
فإن ذلك للقباب القديمة أو إطارات خشبية لحشوات أحجبة الھياكل األثرية، 

: وھو يقول عن تفكيره في ذلك. كان لكي يحفظ التراث القديم في إطار جديد
أنا أعيش واقعي كله في الكنيسة األولى والرھبنة ”

أي ( up-to-dateأما حاضري فھو . وأحب أن أرمم القديم ھذا وذاك. ول
مساير للز

  .“أتناسب مع الجيل الذي أعيش فيه وأستطيع أن ألتقي به
شھد  ،على أن ھذه النظرية، أي حفظ التراث القديم في إطار جديد متحضر 

من ال –أجانب أو مصريين  كانوا سواء –لھا كل علماء وخبراء اآلثار 
وھذه . التراث القديمروا الدير، بأنھا أحدث نظرية في العالم لحفظ اآلثار و

  :ھي بعض شھاداتھم التي سجلوھا في سجالت الدير
ُ

المبذول من السادة الرھبان وعلى رأسھم األب متى المسكين في
العمل دوام  ونرجو للدير كل خير وللقائمين على. رميم واإلصالح والتشييد

  .“التوفيق، وإن ھيئة اآلثار لفي أتم استعداد للمعاونة في ھذا العمل الكبير
  .رئيس الھيئة العامة لآلثار - جمال مختار .د: إمضاء     18/8/1975

وكان أعظم ما . عرجنا على دير أبو مقار لنرى اإلصالحات التي تُجرى” 
ابتكار الجديد الذي يتمشى رأيناه ھو المحافظة على القديم بكل احترام، مع 

  .“...مع عظمة القديم
مفتش اآلثار   - عباس عباس الشناوي : إمضاء     11/5/1976

  اإلسالمية والقبطية

 
 .1982عن حديث مع بعض الرھبان في صيف ) 9(



 أنبا مقار، وقد انفعلُت 
لل

اإلسالمية 
وا

ھى الحرص أثناء الحفر ألنه من المتوقع أن نجد في 
ھذا المكان رفات القديس يوحنا المعمدان ورفات أليشع النبي المثبوت حسب 

وبالفعل اكتشف . مدفونان في ھذا المكان مخطوط قديم موجود في الدير أنھما
اآلباء مقبرة رفاتھما بجوار الحائط الشمالي لكنيسة أنبا مقار وأمام ھيكل 

                                                          

م، ألن األھمية العل مية غاية والبد أنني سأعود ثانيًة بسرعة ألتابع التقدُّ
أنا متأثر للغاية من االھتمام الذي . لالكتشافات الجديدة ھنا ذات قيمة عالية
  .“...يعطيه األب متى المسكين ورھبانه لآلثار

اني  - مھندس بيتر جروسمان  .د            11/5/1976 ار األلم معھد اآلث
  بالقاھرة

يمة مما زاد سرورنا ما شاھدناه من حرص بالغ على ترميم األماكن القد” 
بر عتَ ة في المحافظة على اآلثار، وھذه تُ األثرية، مما يبرھن على عبقرية فذَّ 

  .)10(“مدرسة متقدمة يجب أن يتعلم منھا كل دارس لترميم اآلثار
المدير العام لآلثار  - سليمان أحمد سليمان       16/11/1978

  لقبطية

  :النبيليشع يوحنا المعمدان وأالقديَسْين اكتشاف رفات 
وبخالف اھتمام أبينا الروحي بحفظ اآلثار القديمة، اھتم كذلك باكتشاف  

رفات القديسين الموجودة بالدير والمثبوت مكانھا في المخطوطات والتقليد 
كان يجري ترميم كنيسة أنبا مقار  1976ففي الصوم الكبير لعام . الرھباني

رة المالصقة للحائط ولما بدأنا في تدعيم المقوص. وتدعيم كافة أجزائھا
البحري واحتاج األمر إلى الحفر تحتھا لتدعيم أساسھا، أوصى أبونا الروحي 

الرھبان بااللتزام بمنت

 
طبعة ثا "بنة القبطية في عصر القديس أنبا مقارالرھ"كتاب  انظر) 10( .678- 676ة صلث
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يوحنا المعمدان كما ذكر التقليد وا
النبذة التي  انظر(المقبرة الرفات وفي أغسطس تم فتح  
أ
إل

ورغم ذلك ورغم زيارة ، وبالتالي وسائل اإلعالم ال1978
ألوف البعثات والوفود األجنبية والمصرية وإخواننا المسلمين ووكاالت 

ً في قاليته ولم يقابل إلخ؛ إالَّ أن أبانا الرو...األنباء ً معتكفا حي ظل صامتا
ً قط ولم يعلِّق على الموضوع بشيء، بل إنه تأسف على إذاعة ھذا األمر  أحدا

  !لنفسه وللدير أن نعيش في ھدوء كرھبان

  .لمخطوط
 واكتشاف ھذه

د اھتز العالم كله وق). 1978صدرھا الدير عن ھذا الكشف في نوفمبر 
نوفمبر  13ذاعة نبأ ھذا االكتشاف الذي نشرته جريدة األھرام يوم االثنين 

. مصرية واألجنبية

على المأل، ألنه أراد 
ً موقفهحرشاوفي ھذا الشأن أبونا الروحي وقد قال     :)11(ا

الموقف كدعاية وتجارة ومكسب في الحقيقة إن البعض أراد أن يستغل ”
ً وأغروني بمكسب فرفضت ً تلفزيونيا  جاءت. وعرضوا عليَّ أن يعملوا فيلما

ً  لْ قُ : "آخر ساعة وقالت) مجلة( إن وجود رفات يوحنا " :فقلتُ ". لنا شيئا
المعمدان بالدير حقيقة تاريخية وال أستطيع أن أتجاوز ھذه الحقيقة وال أقول 

إنني طلبُت : "فقلُت لھم"! طيب قل لنا حاجة جديدة": فقالوا". أكثر من ذلك
من مصلحة اآلثار البحث عن األديرة المردومة بجوار الدير والتي بھا 

ق بين . مخطوطات كثيرة، ولم يسأل عني أحد وقد أعطاني هللا بصيرة أن أفرِّ
ني، وإن كان ليس لي مصدر مالي وليس وال شيء يغرُّ . ما  وما للعالم

  .“"تُذكر افللدير أوق

                                                           
ل فيمع أستاذ في جامعة األزھر لهعن حديث ) 11(  .1/2/1979، مسجَّ



شآت الجديدة في دير القديس أنبا 

. ياته السابقة في األديرة التي عاش فيھا
فال

  :منشآت أخرى للخدمة العامة
ن 

  مقار

  
  

  :المنشآت الحديثة
منذ مجيء األب متى المسكين مع رھبانه من الريان إلى دير أنبا مقار، 

نوا أن المكان ال يصلح كما ھو لُسكنى مجموعة نامية من الرھبان لذلك . تيقَّ
. لجديدة الصحية على ثالثة أدواربدأوا للتو بإقامة ثالثة صفوف من القاللي ا

وقد قام األب متى المسكين بنفسه برسم وتصميم شكل القالية، بحيث يتالفى 
فيھا كل ما أضرَّ بصحته في ح

لھا أرضية خشب بحيث ال يتألم الراھب في ) حجرة النوم والصالة(محبسة 
ة، ومكانھا في منتصف القالية بحيث تكون بعيدة الشتاء من البرد والرطوب

ر  ً فال يتضرَّ ً ويسارا عن ممرات الدير ومنعزلة عن القاللي المجاورة يمينا
وملحق بكل قالية دورة مياه صغيرة بحيث ال . الراھب من أصوات جيرانه

ى من البرد  يلزم للراھب أن يخرج من قاليته تحت االضطرار، فيتأذَّ
وكذلك ملحق بكل قالية مطبخ صغير . لمألوفة في الصحاريوتيارات الھواء ا

حتى يتمكن الراھب من تناول طعامه في ھدوء وسكينة دون أن يضطر 
  .للخروج من قاليته لقضاء ھذا األمر

اھتم أبونا الروحي ببناء منشآت أخرى للخدمة العامة مثل المطبخ والفر
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إلى المائدة القديمة األثرية حيث يأكل منفرداً، بينما كانت 
ال

ولى، أُقيمت ألول مرة في األديرة القبطية مائدة تجمع الرھبان 
فم يو

                                                          

أن كان في دير كان أبونا قد وضع نواة طقس مائدة األغابي منذ  :المائدة
بنى مائدة جديدة لتقام  - حيث توجد مائدة أثرية  - السريان، وفي دير أنبا مقار 

فيھا وليمة األغابي بعد أن انقطع ھذا التقليد الرھباني األصيل من األديرة منذ 
عيد ھذا التقليد ). 1(مئات السنين وقد روى لنا السبب الذي أثر فيه وجعله يُ

ً يذھب الرھباني القديم بقوله  ً شيخا إنه رأى في دير أنبا صموئيل راھبا
بطعامه كل يوم 

فكان يتعجب من ذلك، ولكنه أدرك فيما . عادة أن يأكل الراھب في قاليته
بعد أن ھذا الشيخ كان يكمل طقس مائدة األغابي القديم، وھكذا تمنَّى أبونا 

تى أن يعود ھذا الطقس لألديرة ثانيًة حتى حان وقت تعمير دير أنبا مقار، م
ُمنيته   :وھو يقول في ذلك. فحقق أ

عرف رھبان مصر آداب المائدة ووضعوا لھا األصول على أعلى ” 
فالمائدة في . مستوى، بينما كانت أوروبا غارقًة في ظلمة الجھل والبدائية

لمعروفة منذ عصر الرسل، والتي شاعت الدير ھي امتداد لوليمة األغابي ا
في الكنيسة األولى، حتى اندثرت بعد ذلك منذ وقت بعيد إالَّ في مصر، حيث 

وفي عصرنا ھذا الذي نسعى فيه إلى االرتواء من . حافظت عليھا األديرة
الينابيع األ

ً على نفس نم يوم خميس الفصحميا ائدة العشاء األخير كما كان . ط 
م أن يجلس رب األسرة أو الجماعة على رأس المتكأ،  حتِّ الطقس اليھودي يُ

 
36لألب متى المسكين، ص  "الرھبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار"انظر كتاب  )1(  .7



لخارج لكي يُحضر للدير لوري قالب، فاتصل به لأحد الرھبان  
أب

د تحته بالحطب، وحينئذ قال أبونا إنه بنعمة هللا لن يدوم ھذا 
ال

                                                          

 ِّ ي ونا وأوصاه أن يُحضر معدات حديثة للمطبخ الجديد، وطلب منا أن نصل
فاستجاب هللا وجاءت تلك المعدات بالتدبير اإللھي الذي . ألجل ھذا األمر

ً باستعمال . تعودناه من " كانون"ومعروٌف أن المطبخ كان قبل ذلك بدائيا
الحجارة يوق

ً يحتوي على معدات كذا و ً آليا . كذاحال، بل إننا سننشئ بمعونة هللا مطبخا
وذكر ھيئة المطبخ الحالي بمعداته الحديثة وكأنه يرى أمامه ما سيتم في 

  !المستقبل
الع : المكتبة عندما فكر أبونا الروحي في تشييد مبنى للمكتبة الطِّ

أن يبني " المقدس بولس باسيلي"الرھبان، طلب من قدسه المقاول المبارك 
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فوافق ، اء وغيرھا
ال

روحية في ھذا الدير العريق أن بدأ يفد علينا الكثير لشيوع أنباء النھضة ال

          

يونيو سنة  24وقد حضر نيافة أنبا ميخائيل إلى الدير يوم . مقدس بولس
ليقوم بتدشين الكنيسة، ثم صلينا أول قداس بعد التدشين يوم عيد  1981

وحضر المقدس بولس مع أسرته القداس اإللھي، ثم تناول . 1981الرسل سنة 
ذلك بالنسبة له ألول مرة منذ عشرين سنة لم يتقدم وكان ، ھو في ذلك اليوم

وبعد ثالثة أيام اختاره هللا، إذ توفي في . خاللھا للتناول من األسرار المقدسة
ولعل الرب كان ينتظر إتمام الكنيسة ! حادث على الطريق الصحراوي

وتناوله لكي ينقله من ھذا العالم وھو مطھَّر بدمه الكريم وينال أجره في 
  !هملكوت

وقد أُلحق بالمكتبة متحف يحتوي على القطع الرخامية التي ُعثر  :المتحف
عليھا أثناء تجديد الدير مثل األعمدة والتيجان وقواعد المذابح ولوحاتھا التي 
عتبر من أندر القطع في العالم، مع أحواض اللقان واآلنية الفخارية والخزفية  تُ

  ).3(الملونة
لقد التزمنا بالفصل الكامل بين أماكن ”: قال أبونا بخصوصھا :المضيفة

الزائرين وقاللي الرھبان، فخصصنا الناحية الغربية البحرية الستقبال 
وھي تشمل المباني المالصقة للمدخل الرئيسي، وتتكون من . الزائرين

وكان . صاالت كبيرة بالدورين األرضي واألول يتسع كلٌّ منھما لمائتي زائر

                                                 
  .84المرجع السابق، ص  )3(



 العصر الحديث للتكريس، حتى يعودوا إلى أديرتھم مجتھدين 
لت

 ت حالت
من

نا 
اإل

زة  فى أجھ المستش

فوجدنا أنه من األوفق تخصيص أول . جديدھا وبعث روح النھضة فيھا
لي إلقامتھم لكي يلمسوا بأنفسھم نجاح التدبير الرھباني في مجموعة من القال

د    ).4(“تھيئة الجو المناسب لجيل شاب يرغب في التعبُّ
الذين يقضون خلوة ألكثر من يوم يسمح للرھبان األجانب أبونا كان و
وأثناء ذلك كان الجميع . االشتراك مع رھبان الدير في األعمال اليوميةب

اعتبارالفة والمحبة اإللھية التي تربطنا فوق كل يشعرون برباط األُ 
نا مخلصون ألن”: وفي ذلك قال أبونا الروحي. ذ قرون طويلة من الفُرقة

ً  للرب، صار كل مخلص للرب ً لنا، فمثالً رھبان دير شيفتوني جميعا صديقا
، فقد بدأتينإننا نعيش في أرض وسماء جديد. صاروا من أخلص أصدقائنا

فمثالً . بالمحبة فھي ليست مؤجلةمنذ اآلن ) لدھر اآلتيأي حياة ا(ن سخاتو
بذل للوصول الوحدة مع الكاثوليك، أ تعجب حينما نسمع أن المجھودات تُ

خاٍل فيه حب وسالم ويسكن ، في حين أنھا موجودة وتحتاج فقط إلى قلب إليھا
ب والذاتية ومن ال ننا نعيشھا في نحن ال نطلب الوحدة، ولك. تعصبالتحزُّ

فھذا متروك للرؤساء حينما يصطلحون  أما تحقيقھا الزمني. ملء الفرح
  .)5(“بعضھم مع البعض

ه فى وملحقات ى المستش ى  :مبن ي عل ف الطب رف للكش ى غ وي عل ويحت
ل،  ل تحلي ة بمعم يم، وصيدلية كامل ة والتعق الرھبان والعمال، وأخرى للجراح

اء ا أطب ل بھ ون، ويعم نان وعي ادتي أس ان وعي ن الرھب ن ، متخصصون م وم
دير ارج ال ن خ وعين م اء المتط ذه . األطب ل هللا لھ د أرس وق

                                                           
  .85المرجع السابق ص  )4(
  .1979عن حديث له مع بعض الرھبان في يوليو  )5(
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المواشي والدواجن وما 
يل

بنظافة الدير وإبراز الصورة 
ال

إن .  كيان ُمسبِّح في شخصه
هللا

  :الرؤية المسيحية الصحيحة للخليقة
عندما أحتوي الخليقة في داخلي وأقدمھا  بالشكر والتمجيد، حينئذ تكون ” 
، حتى المادية، الحياة تصيرال

ً لمنتجات األلبان ات ومخازن لألعالف، ومعمالً حديثا ً . زمھا من مدشَّ وأيضا
 ،محطة الكھرباء التي تضم ماكينات توليد الكھرباء، التي يستعملھا الدير

والسيما عند انقطاع التيار الكھربائي الذي أصبح اآلن يصلنا من كھرباء 
  .1985طريق مدينة السادات المقابلة للدير منذ عام السد العالي عن 
اھتم أبونا الروحي بإنشاء مباني لمساكن العمال بعيدة عن  :مباني العمال

قاللي الرھبان، وقد أصبحت اآلن تستوعب نحو ألف عامل، وما يلزمھم من 
  .إلخ... وعيادة وصيدلية خاصتين بالعمال ، كنيسة ومطبخ وفرن ومخازن

ً  :ميل الديرالنظافة وتج  واھتم أبونا أيضا
ولذلك فقد أنشأ أحواض زھور في أماكن عديدة حتى يجعل من . جمالية فيه

تيح للراھب أن يتأمل في خليقة هللا  ً بالخضرة، مما يُ ً مبھجا الدير منظرا
ھب أخطر ما يقابل الرھبنة ھو أن يفقد الرا”: وھو يقول في ذلك. وتسبيحه

إنسانيته وتمجيده للخالق بواسطة خليقته، واستقباله للشمس في إشراقھا 
فقد قال . وغروبھا، وأن يفقد حيويته ورجاءه وشخصيته كإنسان له وجدان

أي أن العالم بكل ما فيه يعكس نور هللا على اإلنسان ". أنا ھو نور العالم: "هللا
د هللا في كل شيء الم ينطق بمجد هللا؛ فكما أن كل شيء في الع. ليمجِّ

ل الخليقة كلھا إلى فالمطلوب من الراھب أن يحوِّ
  !“ يسمع في كلمات تسبيحي صوت تمجيد العصفور

تسبيحي تُسبِّح هللا، وحينئذ  خليقة كلھا بفم



أي شيء باطل 

                                                          

وحتى الزانية أدخلھا ). 15:1تيطس (أو شرير، فكل شيء طاھر للطاھرين 
، ولكنه  ً لكي ال تتمتع با أدخلھا ھو المسيح ملكوته ألنھم طرحوھا خارجا

  .“بغفرانه لھا وتمتعت بملكوته ونوره
ً، ولما ”  األمثلة كثيرة عن الزناة والخطاة، وكان العالم بالنسبة لھم جحيما

تابوا صار العالم لھم للتمجيد والتسبيح والشكر، إذ انفتحت بصيرتھم على 
رة التي قصدھا هللا له منذ البدء حينما صنع كل شيء  العالم في حقيقته الخيِّ

ً ’ووجده  ً جدا إنني أعمل أشياء جميلة في الدير بانفتاح سليم على هللا، . ‘حسنا
د أنت هللا على كل ما حولك، وليس العكس مجِّ فالخط الوھمي بين . وھكذا ستُ

تِھا ع أجياالً بُرمَّ . هللا موجود في كل الوجود. العالم المادي والروحاني ضيَّ
العالم . نه ھيكالً  َّالعالم ودش الروح القدس نزل إلى. عمانوئيل في وسطنا

  .6)(“.اعتمد في الروح بمعمودية المسيح
ً في موضع آخر  ! يا لَِغَنى العالم باإلنسان الروحي”: كما قال أبونا أيضا

قِه إنه  لْ ". حسنٌ "فالعالم جميلٌ جماَل الذي خلقه وقال هللا عنه عند اكتمال َخ

 
  .1979عن حديث له مع بعض اآلباء في صيف سنة  )6(
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ً "صار  إن العالم  ً جدا ثم ضاع كل ". حسنا
ُح

!  

ھم في العالم جمال هللا يتحرك على األرض كزھور يانعة ، الروحيين ھكذا

ْسن العالم وجماله عندما انحط اإلنسان عن درجته الروحية التي كان يقف 
ً ألذن ً لوجه وفما أما اآلن، وفي اإلنسان . فيھا ليتكلم مع هللا بشأن العالم وجھا

، وبالتالي  الروحي ومن خالله وبواسطة الروح، يستعيد العالم صلته با
ً . وجمالهيستعيد ُحْسَنه  ً وعطفا ً وروحا فاإلنسان الروحي عندما يتجلَّى نفسا

وشاعريًة، عندما ينسكب الروح عليه، روح الجمال الحقيقي، حينئذ يتجلَّى 
العالم فيه وبه، بمائه وترابه وسمائه وجباله، ويتجلى جميع الناس، فال يكون 

ً في عين الروح القدس وال في عين ذاك ال ً أو دنسا ذي امتأل أحد قط نجسا
“بالروح القدس، فالكل حسٌن في عينيه وفي فمه وقلبه

  :خطورة انغالق عين اإلنسان عن رؤية تجلِّي العالم بالجمال اإللھي
ً على رؤية عالم الروح ”  على أن ملء اإلنسان بالروح ليس قاصرا

ً على كل ما تقع عليه عين اإلنسان  والروحيين فحسب؛ بل إنه ينعكس حتما
، في رؤية اإلنسان الروحي، عالم الطبيعة ھو. ما يخفق له قلبه الروحي وكل

أ من ملكوت هللا إذا تجلَّى بوضعه الروحي السري األول،  جزٌء ال يتجزَّ
وسقطت عنه كثافة المادة بغرائزھا المشوشة التي انحصرت في الوجود 

لذلك حينما تنغلق عين اإلنسان الروحي وتضيق عن اكتشاف ُحسن . المادي
ل العالم كما خلقه هللا حسب مسرة مشيئته، يضيق اإلنسان الروحي في ماج

أما إذا . نفسه ويصير كواحة صغيرة في صحراء العالم القاحلة المالحة
انفتحت عين اإلنسان الروحاني، فإنه يرى جمال هللا في الكون، وال يكفُّ وال 

عيد إليه جماله المفقود بقدر ما ُوت يھدأ بالقول والعمل عن أن يُ ، َي من جمال أ
إن . يعكسه ھو على الكون كله، وبقدر ما ينسكب عليه من ُحسن سماوي



ً لأل رض الصحراوية من ومة ثمنا

                                                          

ً . الذين يستصلحونھا فثار الشعب وقال مجلس الشعب إن كل َمْن يُصلح أرضا
ً له وھذه . لذلك فإن القضية المرفوعة ضدنا ستسقط. صحراويًة تكون ملكا

إنكم تعيشون في أمان وال تعرفون ... ھي ثمرة صلوات اآلباء وتضرعاتھم 
. لما استطعتم أن تعيشوا ھنا ما يجري، فلو استولى أحٌد على تلك األراضي

" األتل"إن بناء سور حول األرض وزرع شجر . فأية متاعب سيجلبونھا علينا
  .8)(“الرھبانية كلھا الحياة إنما ھو لتأمين سالمة الدير وحياة التوحد ولتأمين

وتبدأ القصة بأن . وھكذا بُدئ في عملية استزراع األرض المحيطة بالدير 
ر بنجر علف للماشية من ألمانيا لتجربة زراعتھا ألول جاء أحد الرھبان ببذو

ً حتى أن الثمرة الواحدة  ً باھرا مرة في مصر، وقد نجحت زراعتھا نجاحا
ً، وثبت أن قيمتھا الغذائية  56منھا بلغ وزنھا حتى اآلن نحو  كيلوجراما

 
  .41إلى  39ص، 1983، “روحيةرسائل ”ن ع" أنا والعالم"عن رسالته  )7(

 )8(  .20/2/1984رھبان في عن حديث األب الروحي مع بعض ال
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وجد ، التجربة على وزارة الزراعة
أو

وكل ذلك لكي يساھم . لري مزروعاتنا" ريجوا"شركة 
وأمر الرئيس . الدير في حل مشكلة تعمير الصحراء واألمن الغذائي للدولة

جذور البنجر ثم وصل إلى 
ھذا باإلضافة إلى قيمته الغذائية المرتفعة ًً

سل الوزير فأر! نشويات ٪10باإلضافة إلى 
ال

ً من المسئولين، فاضطر أن يرسل تفاصيل التجربة للرئيس  الً صدودا
اً، ثم شجعنا الراحل أنور السادات مع عينة من ثمر البنجر، فأُعجب بھا جد

وأرسل المھندس محمد حسب هللا ، على مواالة ھذه التجربة وما بعدھا
فدان إلى الدير  1000الكفراوي وزير التعمير ليتفحَّص األمر، ثم أمر بإھداء 

ارين زراعيين، كما أمر بحفر بئر ماء لنا قطرھا  بوصة وبعمق  12وجرَّ
ً بواسطة  120 مترا

  .)9(بتعميم زراعة البنجر في البالد
وقد ذكر أبونا الروحي كل ذلك في معرض حديث له مع أستاذ جامعي  
؟ ثم "أنتم يا رھبان، مالكم ومال الزراعة: "قال لنا وزير الزراعة”: فقال

وكيل الوزارة ألعرض عليه التجربة، فصدمني ألنه كان قد عمل  ذھبُت إلى
ً عن علف الفيل اآلتي من الكونغو ويريد أن ينشره فأخفى موضوع ! بحثا

ً لشعوري بأھمية ھذا المشروع . البنجر وقال لي نفس كالم الوزير ونظرا
لبالدنا، فقد أرسلُت ثمرتين من بنجر العلف إلى الرئيس السادات، وكانت 

كجم في ألمانيا  7بينما لم يزد الوزن عن (كجم  25اھما تزن أكثر من إحد
نتج )موطنه ً من  120، وأخبرته أن الفدان يُ طنا

. طنا من األوراق 25طنا، و 240
بروتين  ٪7ألنه يحتوي على 

أقول لك الحقيقة، إنه لما طلب منى الرئيس أن : "كفراوي الذي قال لي

                                                           
  .88ص  ،"عن دير القديس أنبا مقار والرھبنة في مصرلمحة سريعة "عن كتاب  )9(



سباني 
بال

اشتاق أبونا الروحي إلى مساھمة الرھبان ليس فقط بالصالة من أجل  

ة الشاروبيم، فتبرع أحد أحباء الدير بحفر بئر مياه في تلك  قرب من تبَّ
د ذلك، بتدبير إلھي عجيب، زارت الدير جمعية وبع. المنطقة لري األشجار

دينية ألمانية وتأثرت بمجھود الدير في كل المجاالت والسيما في استصالح 
 ً األرض الصحراوية، فوعدت بإرسال مشروع كامل للري بالتنقيط مجانا

ً لمجھودات الدير وبالفعل أرسلت المعدات والخراطيم لتركيب . تقديرا
زراعة الزيتون، وكانت ھذه من أقوى العالمات المشروع الذي ساھم في 

  !على عمل هللا في استصالح أراضي الدير

  :نجاح التجارب الزراعية

                                                           
ل في أول فبراير  )10(   .1979عن حديث ألبينا الروحي مع أستاذ بجامعة األزھر ُسجِّ

 )11(  .تابع المرجع السابق
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دراسة 
مف

ً لسكر البنجر في كفر الشيخ ف . فدان وأقامت مصنعا
كذلك جاء الدير بنوع جديد من التين المجفف الذي استنبطته جامعة 
. كاليفورنيا ونجحت زراعته في أراضي الدير ويتميز بثماره القابلة للتجفيف

راعة ُعقالً من نبات ھذا التين وزرعتھا في العوينات وأخذت وزارة الز
 ً ً باھرا ھذا بخالف تجارب أخرى ألنواع منتقاة من . ونجحت ھناك نجاحا

  .)12(الفواكه والزيتون والنخيل الذي أحضرناه من الوادي الجديد
لة  1.5أما بخصوص الزيتون األسباني، فقد استوردت الدولة   مليون ُعْق

جح زراعتھا إالَّ في منطقة سيناء ودير أنبا مقار لعناية زيتون أسباني ولم تن
إن سبب البركة في الزيتون ھو أنه عندما ”: أبينا الروحي الشديد بھا إذ يقول

طينية طرية ) روبة(جاءت الُعقل كانت ضعيفة وبحالة سيئة فعملُت 
بينما أخذت الحكومة . ووضعتھا في حظيرة الدجاج القديمة وأغلقُت عليھا

إن عندي عناية واھتمام . ن ونصف عقلة، ولعدم العناية بھا مات معظمھامليو
ً حتى أن أقل األشياء أھمية أو أكثرھا البد أن نھتم به  باألشياء عجيب جدا

كما أنشأ الدير مجموعة من الصوبات الزراعية . )13(“لكي يباَرك من هللا

                                                          

صلة عنھا للحكومة واألفراد لمنفعة الجميع دون أن يطلب الدير أي نفع 
كما أن الدير . خاص مادي أو معنوي من ذلك سوى مجد هللا والخير للجميع

ً، وقد أعطى أعلى نسبة سكر في  استورد بذور بنجر السكر من ألمانيا أيضا
وقد تبنَّت الدولة ھذه التجربة . ن جذر البنجرمن وز ٪20العالم وھي 

وزرعتھا في عشرة آال

 
توى الدولة كما ذكر ذلك ات الزراعة على مسكليس في درَّ ھذه التجارب تُ ن مما يمجد هللا أ )12(

. دير أنبا مقارإلى ينسب دخولھا إلى مصر ألول مرة ونجاحھا التي حد المشتغلين بھذه الدراسة أ
  ).89و  88ص  ،"لمحة سريعة عن دير القديس أنبا مقار والرھبنة في مصر"انظر كتاب (

  .15/2/84عن حديث ألبينا الروحي في  )13(
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جارب على مزروعا ا ت أخرى مجھزة بأحدث األجھزة إلجراء ال
  .يشرف عليھا اآلباء الرھبان مع أسا البحوث الزراعية

 300إنتاجه استوردنا نوعا 
ً للدجاجة الواحدة، وبلغ وزن البي ابيضة سنويا

  !طعمھا الجيد

لت عديد من 
تذة بھيئة

ً جيدة من األغنام   وفي مجال اإلنتاج الحيواني، استورد الدير أنواعا
المحلية ن كما . واألبقار مھجَّ ة بأصناف أوروبية ممتازة لتحسين السالالت 

ً من الدجاج الفرنسي البيَّاض الذي بلغ ً جديدا
ً باإلضافة إلى  115ضة  ما جر



0+ 
  حياة اإليمان التي عاشها أبونا الروحي

  وتم بها بناء هذا الدير
أنا ال أعتمد في حياتي على [

المعجزة، ولكن بعد أن يتم العمل 
إن ھذه ف”المطلوب أقول 

اد هللا أن يعوقد أر
، “عالً معجزة

مل وعالماته 

بونا الروحي مرة حينما  كان يتكلم عن المعجزة أوضح

نذ 
ب

  .سانة
لتوسيع الدير  المتھالك نا، إذ بينما كنا نھدم السور البحريسُ دَ قد صدق حَ و
اك

ر
ن القرن السابع ألنھا على 

  ].واضحة

 

 وجود اإليمان اإليمان ھو الذي يصنع المعجزة، والمعجزة شھادة على
بشرط أن يكون الھدف من المعجزة تحقيق مشيئة هللا وليس مشيئة 

ھكذا  أ. اإلنسان
  .“ةنحن نعيش على مستوى المعجز”: واإليمان

وقد أعطى هللا بعض العالمات على صحة الطريق وسالمة المسيرة، م 
، فبعد أن ظن بعض العلماء باب الديرمنھا وضع ، داية وضع أساسات الدير

أن باب الدير األصلي كان في الجھة الشرقية، " إيفيلين ھوايت"و" بطلر"مثل 
م أبونا أن يوضع الباب من الجھة البحرية حسب طقس كن يستنا القبطية، صمَّ

كنا قد حددنا مكان الباب الجديد لدير أنبا مقار، ”: وھنا يقول أبونا الروحي
، وتم صب عقده بالخر1970وأقمنا بالفعل أكتافه نحو عام 

آرش "ور على ھيئة مقوصرة تشفنا الباب األصلي األثري داخل ھذا الس
Arch " من الطوب األحم الجميل، كانت ھي المدخل البحري القديم لكنيسة

ح أنھا م أنبا مقار فيما قبل القرن التاسع، ويُرجَّ
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وقد دعمنا . سنة 1300
ھ

ح

ق  ذا اآلرش ً ال يُصدَّ ً فنيا بالخرسانة المسلحة حيث بذلنا في ذلك مجھودا
حتى استطعنا أن نحصر ھذا القوس األثري العظيم  ،استغرق ستة شھور

ت أرضية وكتفين من االمتداعي في كل أجزائه بطبقة من الخرسانة ذات مداد
ظ توازنه حتى تعجب مھندسو اآلثار مما عملناه، وكيف الحجر الضخم لحف

 ً ً لنا بعد أن كان متھالكا ً مستسلما ولكن السر في ذلك ! وقف ھذا القوس طائعا
  .كان ھو الصالة التي طلبنا فيھا انفتاح البصيرة والمعونة اإللھية

ً ھو أننا وجدنا أن ھذا الباب األثري على امتداد باب  وما أدھشنا جدا
لجديد الذي وضعناه في الجھة البحرية بحيث صار كالھما على خط السور ا

واحد، فعرفنا في الحال أن هللا يريد أن يقول لنا إنه ھو الذي يبني، ألن ھذه 
ألعمال الً كانت إشارة خفية منه تقول إن الرب اختار ھذا الجيل ليكون مكمِّ 

  .)1(“ألوللجيل اوتدبير ا

  :لروحيألب اياة اإليمان التي عاشھا ا
  .اختبارات اإليمان التي عاشھا األب وھو يبني الديرونسجل ھنا بعض 

ماذا تطلب في ھذا الدير؟ : الرب قال لي”: قال أبونا الروحي مرةً للرھبان 
ر ھذا الخراب: فقلتُ   2.200صرفنا (كل ما تحتاجه لك : فقال لي. أن أعمِّ

ً  .)2(“ما دام ليس لك ھدف لنفسك) مليون جنيه حتى اليوم ما ”: كما قال أيضا
زاد لك الحياة دام ھدفك ھو ھذا ما عمله هللا معنا في  .األبدية، فھذه كلھا تُ

                                                           
ة لثلألب متى المسكين، طبعة ثا "في عصر القديس أنبا مقار الرھبنة القبطية"انظر كتاب ) 1(
ً كتاب 521- 520ص  لألب متى  "لمحة سريعة عن دير أنبا مقار والرھبنة في مصر"؛ وأيضا

  .47المسكين، ص 
.1982عن حديث له مع بعض الرھبان في صيف سنة ) 2(   
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سؤال الراھب 
و

 ً   !“دت وفضل منھا أيضا

ية 
بع

ً قائالً إنه من أخيه الكبير، ورفض ذكر اسمه،  مقابلته، فأعطاني خطابا

                       

وقلُت ! ‘نريد أن نرى ذلك’: فقال! ‘نعم، سيفتح’: كتمُت حزني وقلُت له
ً، لكن اذھب من ھنا، نعم، سوف تُريك السماء كيف تُمط’: للباشكاتب ر ذھبا

ومن جھة الراھب، ففي نفس اليوم والساعة طلب واحٌد ! ؟‘ھل أنت مسيحي
وبعد أن . أن يقابلني مع أنني كنُت ال أقابل أحداً، فكيف حدث ذلك؟ ال أعلم

 ً ًة، ومن طرفھا عرفُت أن بھا نقودا خذ وعّد ھذه ’: فقلُت لألب. قابلني ترك لفّ
: وقلُت له. مائة جنيه في وقت لم يكن لدينا شيء قط، فوجد أنھا ست‘النقود

نحن نعيش على مستوى ’: فقلُت له. ‘ھذه معجزة’: ؟ فقال‘ھل آمنت’
أيام من كالمه كانت مرتبات الخدام  3أما الباشكاتب، فبعد  !‘المعجزة

وموظفي البطريركية قد ُسدِّ
  ً ً ”: قال أبونا أيضا مع هللا أن اليوم الذي ال يرسل فيه  كنُت قد أخذُت عھدا

ً نكفُّ عن البناء ثم حدث أن كفَّت النقود عن الدير، فجمعُت اآلباء . نقودا
يا رب، إننا ’: ثم صلّيُت قائالً . ‘الرب ال يريدنا أن نعمل اآلن’: وقلُت لھم

سنتوقف عن العمل، فإذا أردَت أن نستمر في بناء الدير أرسل لنا ألف جنيه، 
ً حتى الساعة الثانية بعد الظھروآخر م واليوم التالي كان ! ‘ھلة لذلك ھي غدا

يوم جمعة وجاءت رحالت إلى الدير، وانصرف الضيوف حتى الساعة الثان
وعندئذ طلب صبي مقابلتي وظل يبكي، فلما علمُت وافقُت على . د الظھر

                                    
  .1987عن حديثه له مع بعض الرھبان في أغسطس ) 3(



 
مب

  .)4(“ نفتكر
ً في مرة أخرى عند زراعة البطيخ سألُت بعض اآلباء كالً ”: ال أيضا

لذي منھم عل
أيام جاءني أكبر شرب المرَّ ھو أناسي

ة العمل وھو   300ولما زرعنا ! ألف دوالر 30مب
 ً العمل مستمرا ، وأمور )1979عام (فدا
أكبر من ذلك بك   !)5(“ثيرأخ

الروحي ألحد  

لغ حصلُت عليه في حياتي، وھكذا أظھر لھم الرب ذاته وقدرته بواسطة 
ثم قال الرھبان إنھم يريدون . أشخاص طلبوا منھم أن يعطوني ھذا المبلغ

ً قائالً إنه ال " جريدر"شراء  جديد، فوافقُت وطلبُت شراء أشياء أخرى أيضا
لنا ھو الغني ا ً ألن الذي يموِّ كيِّل وال يعاير، فھو يھمني المال كثيرا لذي ال يُ

يحتاج منا فقط إلى الثقة واإليمان بأنه قادر على كل شيء ويعطينا أكثر مما 
نطلب أو

وق 
ا’: ى حدة ً، فقلتُ ‘ھل نزرع يا أبّ آه، فإن ا’: ؟ فوافقوا جميعا

وطلبُت عالمًة من هللا، فبعد ثالثة ! ‘
لغ وصل إلى يدي منذ بداي

نا أعطتنا إنتاج ألف فدان، وال زال ً
رى كثيرةً ستعرفونھا في حينھا، وھي 

ً من النقود، فقال أبونا  ومرةً كان الدير قد فرغ تماما

                                                           
  .ابقالمرجع الس) 4(
  .1987صيف سنة عن حديث له مع بعض الرھبان في ) 5(
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أن أنبا مقار يتدخل بنفسه لمساعدة 
ال

مغادرتكم المحطة بعشر دقائق بالضبط، ورغم أن مخزن توزيع 
الزيوت بالشركة مغلق اليوم بسبب وقفة العيد، ورغم أننا لم نطلب من 

وجدنا سيارة الشركة داخل المحطة وعليھا برميل  المخزن أي شيء؛ فقد
كن على السيارة أية بضائع أخرى غيره، وقال مندوب  ش

ً . دير فقد طلب األب المتنيح بطرس المقاري من شركة مصر للبترول شحما
ً بسبب وقفة أحد األعياد، ثم فوجئت محطة للشاسيه وكان مخزن الشركة مغ لقا

خدمة السيارات بالعتبة بعربة تحمل الشحم المطلوب بدون أن تطلبه المحطة 
من المخازن، ولذلك فقد أرسلھا موظف المحطة إلى الدير مع الخطاب 

  :التالي
  

  شركة مصر للبترول –محطة العتبة لخدمة وتموين السيارات 
  ع الجيششار 18 –مفيد عبد الملك 

  9/11/1978القاھرة في 
  قداسة األب المبارك بطرس المقاري

  .وأطلب صلواتكم من أجلي ومن أجل أوالدي –تحياتي     
بعد     

حم شاسيه، ولم ت



وذلك رغم أننا ! شركة لنا إن ھذا البرميل مرسلٌ لكم بصفة عاجلة كطلبكم
فشعرُت أنني أمام معجزة مألت قلبي . لم نطلبه وبالتالي لم نستعجل إرساله

رتني بسعادة فائقة الوصف، إذ عرفُت أن الذي طلب البرميل بالفرح وغم
ً "أبو مقار"واستعجله ھو القديس البار  ، ألنه ھو بنفسه الذي طلبه وھو أيضا

الذي طلب سرعة إرساله على وجه السرعة ليكون بالمحطة قبل الساعة 
ً وعلى وجه السرعة الرحمة . الرابعة موعدنا معكم لعله يطلب لنا أيضا

رة من حبيبه الذي يسكن القدوالمغف

ال

يس في دياره، يطلب ذلك لنا بشفاعته 
المقبولة وصلواته المستجابة، لذا أرجو قبول البرميل المرسل من أبو مقار 

شتري تلك األشياء، وإذ يُسعفه إيمانه يجد أن 
هللا

  .مفيد: ابنكم، ودمتم!  إلى ديره العامر
وفي مرة أخرى كان اآلباء يتعجبون من سرعة إنجاز إحدى منشآت الدير،  

وا من ذلك، فأنا عندي مقاول عظيم قام ببناء الدير ال تتعجب”: فقال لھم أبونا
 ً من ھو؟ : تسألونني. كله منذ البداية حتى اليوم، وقام بكل التكاليف مجانا

د أعماله حتى تتحيروا في من . ھو الذي عمل كذا وكذا: أقول لكم ُعدِّ وأظل أ
 إنه مقاول عظيم، فھو الذي يحرك الكرة األرضية كلھا: يكون ھو؟ فأقول لكم

  !)6(“أظن فھمتم من يكون ھو! بأصبعه، ومھما طلبُت منه استجاب
وھذا أمر قد تكرر عدة مرات منذ بداية تعمير الدير  –وعلى سبيل المثال  
اذھب أيھا األب، أحضر لنا األشياء الفالنية، ”: فقد كان يقول ألحد اآلباء –

عينك من أجل فيذھب األب . ، دون أن يعطيه أي مبلغ“والرب يكون معك ويُ
الطاعة دون أن يعرف كيف سي

 يھيِّئ له األشخاص واألموال الالزمة لشراء جميع الطلبات مھما كان 
فيرجع مذھوالً ويروي لآلباء عن عمل هللا العجيب معه القائم على . ثمنھا

  !اإليمان

                                                           
  .المرجع السابق) 6(
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ي، ويتحتم ذلك، 
أل

 العمل من ال شيء 
  !“والرب يكمل كل شيء

لوري قالَّب نصف عمر 
بح

ن الراھب في الحقيقة ھو اإلنسان الوحيد الذي أُعطَي أن يحيا على 
العقل المفكر في ألن . ق ومواھب الطريقالمستوى الروحي بسبب الطري

ً أو  ق كل يوم ونحن نعيش ونحق روحياً،يكون اإلنسان إما أن يكون ماديا
  .“  ‘الحياة الفعل الروحي في

  ):اإليمان(الفرق بين الذھن المادي، وبين الذھن الروحي 
ثبت أن عقولنا غير مادية، ألنه ”  نحن ھنا نعيش، والحياة التي نعيشھا تُ

! أن أعمل عمالً دون أن يكون عندي رصيده المذخر عند الرب يستحيل
ً في العام الماضي ولم يكن معنا مليم واحد وھكذا نعيش ! فمثالً، زرعنا بطيخا

على مستوى كوى السماء المفتوحة على الدوام، وبھا تم ھذا العمل كله، 
ً أ! كيف؟ ومن أين جاءتنا الجرأة؟ ال ندري عمله فعندما أريد أن أعمل شيئا

ً دون أن أعدَّ أو أَحسب فإننا في الحقيقة نعيش بعقول روحية ال مادية، ! فورا
وھذا ليس فيه اّدعاء إيمان أو . وكل شيء يأتي إلينا حتى دون أن نطلبه

. فالرب موجود ونحن معتمدون عليه! مجرد كالم ألن المسيح ھو المسئول
في إن شاء هللا سنعمل كذا، بل نبتدئ: إننا ال نقول قط

ذھب أحد الرھبان إلى ألمانيا لكي يُحضر ” 
أي الرقم (ألف جنيه  120ألف جنيه فأحضر معدات بحوالي  12والي 

ً في عشرة ، وال نعمل حساب 2=1+1نحن ال نعمل على أساس ). مضروبا
إيماننا ليس . بتفكير غير ماديالعواقب أو إمكانية الخسارة، بل نعمل 

ً، فال أحاول أن أتصور أن هللا  بالكالم، ولكنني أعلم أن ذھني يتحرك روحيا
. سيتدخل، ولكني أنتظر النتيجة لكي أعلم كيف يتصرف هللا دون أن أضطرب



أحد يُطالبه بشيء، 
وي

اال
خصوص جسدك وال ثيابك وال 

م وتوحي بأن تنتقل  لزم وتُحتِّ من الفكر المادي إلى طعامك، فكل الظروف تُ
ً، فإنه يعيش بدافع القصور الذاتي إذا كان الراھب متھاون .الروحي ً وغبيا ا

والعقل المادي الذي ألھل العالم، فھو يعيش في الرھبنة ولكن عقله مادي 
ا  يح

وكل ذلك ينقلنا من . ھذه مواھب. ذھب إلى الكنيسة لصالة نصف الليل
كما أنه ال توجد . الذھن المادي إلى الذھن الروحي والمنطق الروحي

فالرجل الذي عنده . والمادة إلحاحات في حياة الراھب حتى يعتمد على الرقم
ً يرفع رأسه إلى هللا،  أوالد يفكر بعقله في المال والحسابات، ولو كان تقيا

أما الراھب فال يوجد أي إلحاح عليه لكي يفكر . ولكن عقله ال زال يعمل
ش قرشين،  ً، إالَّ إذا عمل بعقله لخارج الدير وبدأ يدبر للمستقبل ويحوِّ ماديا

ً وھذه مصيبة ألنه يص قا ً ممّز فالجو روحي ولكن الراھب في ھذه : بح إنسانا
ً الحالة ليس  راھب عنده ’: قال) كما في بستان الرھبان(األب الناصح  .روحيا

ة  ة) ثوب أنيق(جبَّ َدْت عنده ! ‘ال يُساوي عند المسيح جبَّ والراھب الذي ُوجِ
ھب نحرير قال واحد معتدل أن تُعَطى النقود للفقراء؛ أما را، نقود بعدما مات

  .آخر فقال أن تُدفن معه النقود، وقد أخذوا برأيه

  :المادي إلى الروحي نتقال من الفكر 
ً ب”  مواھب الطريق ال تطالبك أن تفكر ماديا

سب ھذه وتلك، الحسنات والسيئات، فقد أضاع عقله وھو ال يصلح لھذ
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يعالج األمور الجسدية بفكر روحي، فعندما يفكر في 
ش

ً : يمان يقول إن كان الرب موجودا
ين

                                                          

فالراھب إنما . الطريق
هللا ال يُجري معجزة إالّ ! يا غبي، القليل مع هللا يُغني: فسهيء مادي يقول لن

إما أن تعيش بالمعرفة ’: ومار إسحق قال .في جو يخلو من القياس المادي
ى الذھن المادي . ‘أو تعيش باإليمان ، والذھن الروحي "معرفة"فقد سمَّ

" ً إذن، : هفيقول ل. نعم: ھل تعتمد على المسيح؟ يقول: فاإليمان يقول ".إيمانا
فالذي يعيش باإليمان يدوس . اعمل رغم الصعوبات وسوف ترى المعجزات
  .الحيات، والذي يعيش بالمعرفة يعيش بقلب جبان

أريد . يلزم أن يبدأ الراھب في أن يستشف مقاصد هللا ويحسھا ويعيش بھا 
ال يصح أن يعيش الراھب بالقصور الذاتي حسب القياس : أن أقول

ً ، واإلمكانيات المادية كما كان يعيش في العالم، وبالتالي فإنه ال يعمل شيئا
ً كثيرةً كان هللا سيتمجد بھا ع فرصا ح النعمة، وھكذا يُضيِّ : ربما تسألني. يفرِّ

’ ً فقد تركُت  .‘مجازفة اإليمان’: ؟ أجيبك قائالً ‘ماذا عملَت لكي تصير راھبا
ً إلى  فالذي  .شيءالراحة والخدمة الروحية في العالم، ولم أكن محتاجا

أخرجني من العالم ھو الذھن الروحي، قسُت العالم فوجدُت قلبي على مقاس 
بت، آخر، فتركُت وبعتُ  ً وال تمھلُت وال جرَّ أحد العوامل . ولم أسأل أحدا

ألن اإلنسان المادي يريد  المجازفة،األساسية لالنتقال إلى الذھن الروحي ھو 
حكمًة عالميًة، لكن الذي يعيش  باإل

فما لي والحياة؟ فظھر أن  –وھذا مستحيل  –جيني، وإن كان غير موجود 
   .)7(“هللا موجود وعمل معي أعماالً إعجازية

َّ ل عمل هللا لمساعدة أبينا الروحي وجماعته الرھبانية على تعمير  ىقد تجل
  :منھا على سبيل المثال ،الدير في أمور عديدة

 
الذھن الروحي و"عن حديث له مع بعض الرھبان عن  )7(  .1982في صيف سنة " عمل اإليمان



نُت في ضيقة والرب عذرني، ولم 
ً منكم يفعلهأف ً . عله بعد ذلك وال أريد أن أحدا ، فلما ظل ذلك اإلحساس قويا

مددُت يدي ألفتح الدرج وعيناي مغمضتان، وكانت المفاجأة واالستجابة 
العجيبة الفورية التي أذھلتني، أن يدي وجدت رزمًة من األوراق المالية في 

فشكرُت هللا على تحننه وسرعة استجابته وسددنا المبالغ ! الدرج الفارغ
ً من عطية هللا معھا ثقة وإيمان وھكذا انتھت األزمة و. المطلوبة وفاض أيضا

  .“أكثر با الذي يسد كل أعوازنا
ً حساب ”: وقال األب يوحنا المقاري  في بداية تعمير الدير كنُت ماسكا

وفي مرة كانوا سيسافرون في إجازتھم في اليوم التالي، . أجور العمال
ً  86وحينئذ وجدُت أن المبلغ المطلوب لھم ينقص  فأبلغُت أبانا . جنيھا

لماذا لم تعمل حسابھم قبل ذلك بمدة حتى : "لم حزن وقالالروحي، ولما ع
ثم صلَّى لكي "! نتدبر األمر؟ واآلن ماذا نفعل؟ ولكن على كل حال الرب يدبر

                                                           
  .1987عن حديث له مع بعض الرھبان في أغسطس  )8(
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ً  86واندھش ألنه كان  جنيھا
 ً ً تريد للعمال؟ فقلتُ : ثم أرسل إليَّ قائالً . تماما ً  86: كم جنيھا : فقال لي. جنيھا

ً لذلك ثم أخبرني ما !  جدا
فع
فاندھشُت. ‘تجد المطلوب مّد يدك في جيب المعطف’

  .“له ھذان الزائران المباركان
ً قصًة مماثلًة قائالً   لما كان العمال سيسافرون ”: كما روى األب يوحنا أيضا

فانتھره األب . (في الغد النتھاء مدتھم لم يكن بالدير أي مبلغ على اإلطالق
، وكأن هللا قصد أن يجعلني أنسى أن )دةأيضاً لعدم إبالغه بذلك قبل سفرھم بم

ً، وذلك  أفكر في األمر في ميعاد مناسب، كما أن نزول العمال كان مفاجئا
فَضح مع العمال، . لكي يتمجد هللا في الوقت الحرج ولما صلَّى أبونا حتى ال نُ

جاء في ذلك الوقت أحد أحباء الدير ومعه شيك بمبلغ كبير يكفي ألجور 
وما فائدة مبلغ : ولما أخبرُت األب بذلك بفرح قال. للدير العمال وتبرع به

ثم ألھمني هللا أن أسأل أحد الزائرين إن . مكتوب على شيك؟ فشعرُت بالحيرة
 ً ً ليعطيني إياه ويأخذ به شيكا وكان معه ھذا المبلغ . كان معه ھذا المبلغ نقدا

ً من تدبير هللا، وتعجب ُت أكثر حينما فوافق على ھذه المبادلة، فتعجبُت جدا
أبلغني ھذا األخ أنه عادةً ال يحمل معه مثل ھذا المبلغ الكبير، ولكنه في ذلك 
اليوم ُصرفت له مستحقات سابقة ومكافآت، فوضع المبلغ في جيبه وجاء 

  !“لوقته لزيارة الدير، فواضح ھنا تدبير هللا العجيب
ً قائالً   سابات أخبرني األب المسئول عن ح”: وروى األب يوحنا أيضا



ته، إذ جاءني في نفس اللحظة األب المتنيح 
سل

ُ

ً وقال فأخبرته ! ھذه معجزة: سبب ابتسامي، فأخبرته باألمر كله، فتعجب جدا
ھل يعاملكم هللا ’: نيأن

وانس بمظروف وجده فوق منجلية الكنيسة، وفوجئُت بأن به مبلغ ألف 
خذ ما يكفيك، ھذا ھو هللا الذي : جنيه، فقلُت لألب الذي يحاسب العمال

ً اختبرناه، فترقرقت الدمعة من  را   !“عينيه تأثُّ

نيا   :والزراعة والمعدات احتياجات المب
، 1971عما حدث معه خالل عام ) 1973تنيح سنة (روى األب إشعياء  
طلب أبونا الروحي مني أن أُحضر شحنة أسمنت من القاھرة وكان ”: فقال

الدير قد حجزھا وعلم من الشركة بميعاد استالمھا والقيمة المطلوبة، ولما 
! ‘اذھب والرب سيدبر لك المبلغ’: ينا المبلغ المطلوب قال ليطلبُت من أب

ولما وصلُت إلى ميدان التحرير، وقفُت عند موقف األوتوبيس الصحراوي 
غلَق مكتب  ً من عدم وجود المبلغ المطلوب، وبعد ساعات قليلة سيُ متحيرا

وبينما كنت . األسمنت وتضيع الشحنة على الدير وبالتالي يتوقف البناء
ً جاء شخص من أحباء الدير وسلّم عليَّ بحرارة وتأكد أنني من دير متح يرا

أنا أعرف أبانا متى وعلمت بعملكم العظيم في بناء الدير، ’: أنبا مقار ثم قال
وكنُت أشتاق إلى زيارة الدير ولكن وقتي ضيق، فھل يمكنك أن توصل لي 

؟ ثم أدركُت ‘م مقدارهك’: ؟ فتعجبُت واندفعُت سائالً ‘ھذا المبلغ لمساعدة الدير
ة ولما . في الحال أن ھذا سؤال غير الئق، ولكن كان سببه ھو الحاجة الملحَّ

ً، فابتسمُت، فسألني األخ عن  ً ألنه ھو المطلوب تماما ذكر مقداره تعجبُت جدا

ً عندنا كثيراً، فتعجب وسأل ھذا األمر قد صار معتا دا
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تكاليف النقل، ولكنني تعجبُت لما وجدُت أن المبلغ إضافة 
ال

لًة بالحديد المطلوب، وروى  جاء  األب ومعه عربة محمَّ
ً ً

ً المبلغ  الصغير الذي أعطاني إياه ذلك األخ المبارك، وتيقنُت زائد ھو تماما
  !)9(“عمل هللاأن ھذا كان 

ً حجز الدير شحنًة من حديد التسليح، ولما حلَّ ميعاد   ومرةً أخرى أيضا
سداد الثمن لم يوجد في الدير أي مبلغ، فجمع أبونا الروحي اآلباء وطلب 

ھب لسداد الثمن حتى ال منھم أن يصلُّوا لكي يسھل هللا طريق األب الذي سيذ
فظل . تضيع علينا حصة الحديد ونضطر أن نشتريه بضعف الثمن من السوق

اآلباء يصلُّون حتى 
لنا أن شخصا مباركا دفع المبلغ المطلوب قبل إغالق مكتب الشركة بساعة 

  !واحدة
أحد الرھبان لكي يُحضر حديد كريتال ومعه وفي مرة أرسل أبونا الروحي  

المبلغ الموجود بالدير، ولكنه فوجئ بأن موظف الشركة يقول له إن المبلغ 
أعطني بالمبلغ الذي معي، ولكنه رفض وتوقف : فقال له. جنيه 200ينقص 

. سأذھب وأُحضر المبلغ الناقص: فقال له الراھب. عن إعطائه التصريح
غلق بعد ساعتينوقال له الموظف إن المك فذھب الراھب بالسيارة . تب سيُ

يا رب، ھذا عملك، فإذا أردَت : "وفي الطريق ظل يصلّي قائالً . وھو متحير

                                                           
  .عن األب فليمون المقاري الذي سمع ھذه القصة من األب إشعياء )9(



 يحتاج إلى مبلغ كبير، وكانت 
ھن

 على 

م قليلة جاء مقاول من اإلسكندرية وبعد أيا. اك استحالة أن يستأجرھا الدير
اسمه المقدس أرمانيوس ومعه لودر جديد اشتراه من الخارج وصمم أن يكون 
أول تشغيل له في الدير، فتعجب اآلباء من ذلك، وظل اللودر يعمل في الدير 

  !مدةً طويلة

  :سفلتباأل الطريق المؤدي للدير من الطريق الصحراويتعبيدكيف تم 
ً 1972وفي أواخر سنة   ً جديدا د اآلباء طريقا بين الدير ) َمَدقّ (، مھَّ

والطريق الصحراوي طوله خمسة كيلومترات، مما وفَّر على السيارات 
ً للوصول إلى الدير عن الطريق القديم المؤدي إلى الدير 25مسافة  ، كيلومترا

إذ كان الوصول للدير يتم أوالً بالذھاب إلى الرست ثم الدخول ، وھو وعر
وكان أبونا . ة بني سالمة ومنھا من خالل طريق ترابي إلى الديرإلى قري

الروحي يتوق إلى تعبيد طريق مباشر باألسفلت يصل بين الطريق 
ً . الصحراوي والدير إالَّ أن العناية . ولكن ذلك كان يحتاج إلى مبلغ كبير جدا

  :اإللھية شاءت أن تحقق اشتياق األب بطريقة عجيبة
ركة النيل العامة للطرق والكباري تعمل، كانت ش1982ففي عام  
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تح

ال تقلقوا : "قائالً له
بخ

ق 
ال

ي إلى  1982حتى صدر في نوفمبر  قرار جمھوري بسفلتة الطريق المؤدِّ
 ً ً  الدير باعتبار الدير مكانا وھكذا تممت الشركة ذلك وسط ذھولنا من . سياحيا

ع

ويل الطريق الصحراوي إلى طريق مزدوج، وكان لھا محجر بالقرب من 
وفي أحد األيام اقتحم سائق بولدوزر مغارة مخصصة لمن يريد من . الدير

، فھدمھا وكان . وقد ستر الرب أنه لم يكن فيھا أحد، الرھبان أن يأخذ خلوةً
ولما عاد إليھا بعد قداس يوم األحد وجدھا . تنيح سلوانسيسكن فيھا األب الم

مت، فأخبر أبانا الروحي الذي كان حينئذ في غرفة المضيفة مع رئيس  قد تھدَّ
فطلب من . مباحث أمن الدولة بوادي النطرون الذي كان في زيارة للدير
أمر بتحرير ، األب سلوانس أن يكتب ما رآه، ولما علم رئيس المباحث

ولما . ى أن يأخذ الدير صورةً منه لكي يرفع قضية على الشركةمحضر عل
بذلك شعر بخطورة ذلك ) اللواء الحسيني(علم رئيس مجلس إدارة الشركة 

  .على الوحدة الوطنية وُسمعة الشركة
لذلك أرسل رئيس مجلس اإلدارة عضوين مسيحيين في المجلس لكي  

الشركة وعن رفع القضية، يستسمحا الدير أن يتنازل عن البالغ المقّدم ضد 
فتنازل أبونا . وأن الشركة مستعدة أن تعوض الدير عن المغارة التي ُھدمت

عن المحضر وعن رفع القضية، ورفض أي تعويض بل وأعطى ھدايا من 
فلما علم رئيس مجلس . منتجات الدير للعضوين ولرئيس مجلس اإلدارة
ً وزار الدير حيث استقب له أبونا بحفاوة بالغة، فتأثر اإلدارة بكل ذلك تأثر جدا

أكثر وشكر األب على روح التسامح والمحبة، ثم أصرَّ على التعبير عن 
فاعتذر أبونا . مشاعره بأن يحفر عدة مغائر للرھبان

أال : "فقال له الرجل". صوص ذلك، فإنه من السھل علينا أن نحفر مغائر
نريد ذلك، ولكننا ال نملك : "؟ فأجابه"يرتريدون أن تسفلتوا طريق الد

ال يھم، فأنا سأكلم الوزير لكي يوافق على إدخال طري: "فقال". التكاليف
وھكذا سعى الرجل بنفسه ". دير ضمن خطة صيانة الطريق الصحراوي

  .مل هللا الذي يجعل كل األشياء تعمل معاً للخير للذين يحبونه



إذ بعربة جيب تأتي فجأةً وتقتحم ، وبمجرد أن قال ذلك. جار الزيتون
مجموعة الرھبان الواقفين، وكان فيھا رجل أجنبي لم يمكنھم أن يتفاھموا معه 
ألن لغته ھي اإليطالية، وألنه كان يعرف الفرنسية قليالً، فقد تكلم معه راھب 

التي ) بمساي(يعرف الفرنسية وعرف منه أنه مدير الشركة اإليطالية العالمية 
اإلسكندرية، وأنھم اآلن  –تمد خطوط أنابيب البترول عبر طريق مصر 

وقد أراد ھذا المدير أن يتفقد ھذا المكان . يعملون بالقرب من الدير
فه األب أن . ووصل إلى ھذا المكان العودةالصحراوي ولكنه ضلَّ طريق  فعرَّ

ه أن يقدم للدير أية ھنا دير أنبا مقار، فُسرَّ المدير بذلك، وأبدى استعداد
نحن كنا نفكر اآلن في حفر ترعة مياه، : "فقال أبونا الروحي. مساعدة ممكنة

ھذا أمر سھل جداً، فسنُحضر لكم حفار : "؟ فقال المدير"فھل يمكنكم مساعدتنا
ً فيحفر لكم الترعة في ثالثة أيام ھل ھذا : "فقال أبونا للرھبان". الشركة غدا

  !؟" إلينا في تلك اللحظةإنسان أم مالك أرسله هللا

أش

وبعد أن تردد ھذا المدير . وبالفعل حقق المدير وعده وسط ذھول اآلباء
رھبان، ثم حفر ترعًة أخرى وأحضر معدات 

أخ
ً من حياة ال على الدير تأثر جدا

  !رى لتسوية وتمھيد األرض حول الترعتين لزراعتھما بأشجار الزيتون
وَحْفر ُجَوٍر  )10(اورة لتلة الشاروبيمولما أراد أبونا أن يزرع األرض المج 

سيرة القديس أنبا مقار يقول إن 
——————————   
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يك

تأ

وبعد أن انضم األخ . مة الكرازة

ّة وقال له لقد أمر الرب : "البرية وقف معه على تلك التل
أن 

لين إن ھذا األمر ال ولما ذھب إلرجاعھا اعتذروا له قائ". ون ذلك أفضل
يُعمل به في ألمانيا، أي إرجاع الشيء بعد شرائه، كما أن الذي بيده أن يسمح 
بذلك ھو مدير الشركة وھو اآلن في إجازة وال يمكننا االتصال به ألنه على 

عد مئات األميال ولكن حدث فجأةً أن المدير جاء إذ قطع إجازته ألمر . بُ
ترى ھذه الثالجة لدير أنبا مقار، ولكن اضطراري، وعرف من األخ أنه اش

ريد استبدالھا بأخرى لھا المواصفات المطلوبة أنا : "فقال له المدير. الدير يُ
 ً وا له ثمن الثالجة "! ُزرت ھذا الدير وتأثرُت به جدا ثم أمر الموظفين أن يردُّ

 ً   !!ويعطوه ثالجة بالمواصفات المطلوبة مجانا

  :سيس مطبعة الدير
في المطابع  1960ت قدس أبينا الروحي تُطبع منذ عام كانت مؤلفا 

التجارية بالقاھرة، بواسطة بيت التكريس لخد

 —————————— 
الشاروبيم عندما اصطحب أنبا مقار إلى ھذه 

  ".تكون ھذه البرية كلھا لك وألوالدك من بعدك إلى أجيال كثيرة



  .وكان ذلك سبب بركة كبيرة. ةشراء ھذه اآلل
ً على  1979 استطاع الدير الحصول أيضا
وبدأ الدير يقوم بعمليات تصوير . بألمانيا

وت

الدير بمشروع لشراء آلة تطبيق المالزم وآلة خياطة المالزم وكاميرا 
و

وأوائل  1978وفي أواخر عام 
آلة طباعة من شركة ھايدلبرج 

ثم رتب الرب أن يحضر إلى . جھيز لوحات الطباعة، ثم طباعتھا بالدير
را مھتمة بنشر الفكر المسيحي في الدير رئيس ھيئة مسيحية خيرية بإنجلت

. العالم، حيث أُعجب بمطبوعات الدير، وعرض معاونة الدير في ھذا المجال
وتقدم 

وبعد قليل تمكنت مطبعة . ملحقاتھا لتصوير األفالم، ووافقت عليھا الھيئة
مليات الطباعة والتجليد داخل أسوار الدير دون الحاجة الدير من إتمام كل ع

  .إلى نزول راھب إلى القاھرة إلتمام ھذا العمل
وقد كان ذلك سبب بركة كبيرة في نشر الفكر المسيحي األرثوذكسي في 

إرجع إلى الفصل ( كافة البالد بداخل وخارج مصر وإلى جميع أنحاء العالم
  .الدير ، من داخل أسوار) نيالثامن والعشر

  :مشروع الدواجن البياضة
ً يسد احتياجات   ً يعطي إنتاجا وفكر مرةً أبونا الروحي أن يعمل مشروعا
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ع

بانا الروحي يرسل أحد الرھبان إلى دولة خارجية لكي 
ي

ثم كان يذھب ".  أعمال الدير

ات أخرى   :مل هللا في َمَھمَّ
وفرنسا إلى ألمانيا وأمريكا  ونيسافر واكان نيالذ انلرھباأما عمل هللا مع 

 وانة الزراعية وغيرھا دون أن يملككَ  يْ مَ  لشراء معدات الوأماكن أخرى 
ً منھا يدل على ثقة وإيمان أبينا الروحي . عديدةثمنھا؛ فھي  ولنذكر ھنا بعضا

  .با
كانت العادة أن أ 

شتري معدات بعشرات أو مئات األلوف من الجنيھات دون أن يعطيه شيئاً 
فكان الراھب يسافر ھكذا على بركة إيمان األب . إالَّ ثمن تذكرة السفر

فعندما كان يذھب إلى ألمانيا . دون أن يفكر في كيفية تدبير هللا، الروحي
ً  مثالً، كان يمكث في دير في مكان ھادئ، وال سيما ألنه ما كان يملك نقودا

ً عند أحد أحباء الدير  تكفي للنـزول في الفنادق، أو أنه كان ينـزل أحيانا
يا رب، أنت تعلم أنني جئُت إلى ھذه : "المقيمين ھناك، ثم كان يصلِّي قائالً 

ً من إنسان  البالد الغريبة من أجل طاعتك وألجل عملك، وأنا لن أطلب شيئا
ل وأظِھر م جدك فيألن عندك كل شيء، فتدخَّ



ى الشركات للبحث عن المعدات المطلوبة للدير، وكان يتكلم مع المسئول 
في الشركة عن آلة معينة مثل لودر أو جرار أو غيره؛ ويعرف أن ثمنھا غاٍل 

نحن رھبان نعيش في الجبال وال نملك إالَّ القليل، : "جداً، فيقول للمسئول
، فيرقُّ المسئول لحاله ويخفِّض له ربع الثمن "لنا الثمنفنرجوك أن تخفِّض 

ً من : "مثالً، فيقول له الراھب ً علينا، أنت تركَت جزءا ٍيا ال زال الثمن غال
ً آخر من أجل هللا ؟ فيبتسم "الثمن ألجلنا، أفال تترك جزءا

إل

غلَب  المسئول ويُ
عل

 للدير، ولكن أرجوك أن تأخذ ھذه 
الن

تلك ثم يتفق معه الراھب على حجز . ى أمره، فيتنازل عن نصف الثمن
ً لدفع الثمن واالستالم، كل ھذا وھو ال يملك  اآللة للدير ويحدد معه ميعادا

ً من الثمن ثم يذھب ويلح في الصالة مع هللا ألنه اتفق مع الشركة ! شيئا
وكان الرب يتدخل وال يُخزي المتكل عليه، وذلك . وارتبط بميعاد الدفع

  :بطرق مختلفة
لُمْرَسل لشراء مھمات الدير ففي مرة قابل أحد محبي الدير الراھب ا 

جئُت ألشتري بعض المعدات : "؟ فأجابه"ماذا تعمل ھنا يا أبونا: "وسأله
ً بأكثر من "! كل طلباتكم أنا متكفل بثمنھا: "فقال له". للدير ثم أعطاه شيكا

ً : "ثمن المعدات المطلوبة، فقال له وإذا : "فقال له". ھذا المبلغ كبير جدا
ً وأنا تحت أمركم في كل ما احتجتم إلى شيء آخر فا تصل بي تليفونيا

  "!!تطلبونه
بعض األقباط الذين يعملون أو يدرسون الراھب الُمْرَسل ومرةً أخرى قابل 

في ألمانيا، وبعد أن علموا أنه من دير أنبا مقار وأنه جاء ليشتري معدات 
مللدير، كانوا يق درجة ل ،التبرعات دون أن يطلب، وبإلحاح شديد منھمله ون دِّ

ً بكالمه الروحي، ثم قال له : أنه قابل مرةً أحد الطلبة المصريين وتأثر جدا
أن أملك الكثير ألتبرع به كنُت أودُّ "

فتأثر الراھب ورفض بشدة أن يأخذ ما يعيش منه ". قود، فھي كل ما أملكه
فخضع له الراھب إذ تذكر  عليه بشدة، الطالب المتغرب، ولكن الطالب ألحَّ 

  !ي األرملة التي أعطت للرب كل معيشتھاسَ لْ فِ 
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وا فيه 
ب

فظل األخ .  وأخبره عن طلب أبينا الروحي
يب

لكثير عن ثمن ومرةً أراد أبونا أن يُريح الراھب الُمرَسل من البحث ا 
ً في الدير ً من ثمنھا كان متوفرا فسافر . المعدات المطلوبة، فأعطاه جزءا

ال الذي أخذه من 

بساعات ثم اتصل به قبل الميعاد المحدد لدفع الثمن . سبب ثوبه الرھباني
علمُت أنك جئَت منذ : "ذلك األخ الذي ذكرنا أنه تبرع بمبلغ كبير وقال له

؟ فأخبره بخجل، "وقت قريب، فلماذا لم تتصل بي؟ ھل تحتاج إلى شيء
د ثمن كل طلبات الدير د الراھب هللا، وھكذا سدَّ   !ومجَّ

ً للخارج لشراء معدات الدير، كان أبونا   وعندما كان أحد الرھبان مسافرا
ً لكي يتصل به ويطمئن على أحواله  ألن (الروحي ينـزل إلى القاھرة خصيصا

، وعندما يرى أن هللا قد أَنجَح )وسائل االتصال لم تكن سھلة مثل أيامنا ھذه
طريقه كان يقول له أن يُحضر أشياء أخرى يحتاج إليھا الدير، فكان 

ً من رصيد اإليمان الذي ال ينتھي ً أن وفي مرة كا. يُحضرھا أيضا ن مقررا
يعود الراھب إلى الدير بعد أن اشترى جميع طلبات الدير وشحنھا، فجاءته 
ً لخلط  مكالمة تليفونية من أبينا الروحي يطلب فيھا منه أن يُحضر جھازا
الماء باللبن البودرة لرضاعة العجول الصغيرة، فبحث عنه في ألمانيا ولم 

نتجه، و لم تكن معه مصاريف السفر إلى يجده، وقيل له إن إنجلترا ھي التي تُ
ھل : "وبينما كان يفكر في ذلك اتصل به صديٌق من إنجلترا قائالً . إنجلترا

ً من إنجلترا ً وشعر أن هللا ھو الذي وضع ! ؟"تريدون شيئا فتعجب الراھب جدا
في قلب ھذا األخ أن يفعل ذلك،
نجلترا ولم يجده، ولكنه سمع من الراديو في حث عن ھذا الجھاز في إ

ً للشركة المنتجة  –وذلك بتدبير إلھي  –" التجارة والصناعة"برنامج  إعالنا
لھذا الجھاز، فسأل عن عنوان الشركة واشترى الجھاز وشحنه للدير، ثم 

  !أخبر الراھب في ألمانيا بذلك

راھب وأحضر جميع المعدات وأحضر معه نفس المبلغ



وقد ! ال خيرية معفاة من الجماركألعم
عل

فقد حدث أن جلس بجواره في . ذكرة
ال

أما خبرتنا في المجمع منذ أن دعانا هللا : "َّق أبونا على ھذه األمور بقوله
لنعيش في دير أنبا مقار، فتتلخص في أن الروح القدس يعمل معنا بطرق 
ن األمور العسيرة، ويدافع عنا  ي ويھوِّ ً، فھو الذي يشجع ويقوِّ إعجازية تماما

واب المغلقة، ويرسل لنا أكثر مما يلزمنا في العمل وعلى أحسن ويفتح لنا األب
 ً مستوى من اإلتقان والجودة وآخر ما يصل إليه التطور العلمي، نطلب واحدا

ً فيرسل ربوةً  ً، نطلب ألفا ماالً : فيرسل عشرة، نطلب عشرة فيرسل ألفا
ً لمسنا الروح . وأدوات ومعرفًة ونعمًة فوق نعمة باختصار، نحن جميعا

ا أنه موافق على أعمالنا، بل أنه ھو الذي  القدس في أعمالنا، فعرفنا وتيقنَّ
ً من جھة الزمن، ويُعطي كل ما يلزم لكل عمل  ً وُمسبقا يمھد لھا من بعيد جدا
ً ال يمكن أن يعادل إمكانياتنا، بل  من فھم وبصيرة وصبر لكي يحقق بنا نجاحا

دلة واضحة والنتيجة ناطقة فالمعا. يفوقھا بما ھو فعالً من الروح القدس
  !)11("والشھادة صارخة

ولعل من أجمل القصص في ھذا المضمار ھي عندما أرسل أبونا الروحي 
أحد الرھبان إلى أمريكا لكي يشتري لودر من أكبر األحجام ثمنه نحو نصف 

مليون دوالر، ولم يعطه سوى ثمن الت
وسأله عن مقصده، فأجاب أنه ذاھٌب إلى أمريكا لكي  طائرة أحد األقباط

                                                           
  .7/7/1987في " نصائح وحدود للحياة الرھبانية: "رھبانعن كلمته لل) 11(
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"! إن الذي يكلمك ھو بعينه
فت

ً على  واتفق . ألف 300من من أجل هللا والدير، وافق أخيرا
مع

ثم أخذه إلى ! تدبير إلھي عجيببال بعضھما، وكان ھذا عجب كالھما وقبَّ 
بعض المصانع لكي يبحث عن اللودر بمواصفاته المطلوبة، ولكنه لم يجد 

علم أن ھذه المواصفات تنطبق على لودر من صناعة شركة في المطلوب، و
ً بحوالي مرتفع كما علم أن ثمنه . كندا ألف دوالر،  300جداً، فأعطاه شيكا

واصطحبه بطائرته إلى تورنتو بكندا لكي ينـزل عند أحد أحباء الدير، وھو 
ً، فقد كان أحد أوال. األستاذ عريان إسكندر د األستاذ ومن التدابير اإللھية أيضا

نتج اللودر المطلوب فاصطحبه إلى الشركة . عريان يعمل في الشركة التي تُ
ولما أقنع مدير الشركة . وعلم أن ثمن ھذا اللودر حوالي نصف مليون دوالر

بأن يخفض له الث
لم يجد معه أجرة شحنه إلى  ه على ميعاد تسلُّمه، ولكنه بعد أن استلمه

وھكذا ! مصر، ثم وافق المدير على أن يكون الشحن على حساب الشركة
 َّ   !ت معونة هللا بطرق شبه إعجازيةتجل
الذين كانوا يُصابون أثناء العمل، فقد كانت  معونة هللا في شفاء العمالأما  

 ً ھؤالء وكان األطباء والجراحون يتعجبون من الشفاء السريع ل. كثيرة جدا
والسر في ! المصابين والسيما الذين كانت تبدو حالتھم أنھا مستحيلة الشفاء

ذلك ھو أنه في كل حالة كان أبونا الروحي يصلّي في قاليته بحرارة وال يھدأ 



ومرةً أخرى فُقئت عين مقاول الخرسانة، وقرر األطباء . سريع المعجزي
ال يصح، يا رب، أن ”: قال في صالته ولكن أبانا الروحي. استحالة شفائھا

ً إحدى عينيه،  ولكن افقأ الذي يعمل في تعمير بيتك يعود إلى أسرته ناقصا
ً لتعليمات األطباء ! “عيني وأرجع له عينه ونتيجًة لمواالة الرھبان له تنفيذا

فيت العين بطريقة غير متوقعة   !بدقة أن شُ
ارة بالدير وكانت مغلقة وحدث مرةً أن شبَّ حريٌق كبيٌر في ورشة النج 

، ولم يستطع الرھبان إطفاء النار، ترك النجارون بواقي نار موقدةبقفل وقد 
ً وطلب قليالً من ماء اللقان من الكنيسة،  وعلم أبونا الروحي فجاء سريعا

د  لقي منھا على النيران وھو يردِّ  »صوت الرب يقطع لھيب النار«وظل يُ
لقي أبونا وقد رأينا ونحن واق). 7: 29مز ( فون وراءه أنه في كل مرة كان يُ

ملء كفِّه بالماء المقدس 

ال

ويشبُّ ليلقيھا من الشباك الخارجي للورشة الذي كان 
عا

سافر راھبان مرةً ألجل طلبات : كان لھذه الصالة فاعلية، فعلى سبيل المثال
الدير إلى اإلسكندرية، وكانا يستقالن عربة نصف نقل، وفي الطريق دھمتھما 
ق عربتھما 

ً، كنا نرى ألسنة اللھب المتصاعدة تخمد وتھبط إلى أسفل وكأن الماء  ليا
ً وسط دھشة  يتدفق عليھا من خرطوم المطافي، حتى انطفأت النيران تماما

  !الجميع
ً إلى القاھرة أو اإلسكندرية ألجل و  كان بعض الرھبان يسافرون يوميا

وال زال الدير يصلّي من أجلھم على مائدة الطعام . احتياجات العمل بالدير
اذكروا يا إخوة آباءنا وإخوتنا المسافرين في شغل ھذا الدير، لكي : "قائالً 

ھم إلينا  وبالطبع، ". سالمينالرب إلھنا يقضي حوائجھم ويسھِّل أمورھم ويردُّ

عربة نقل كبيرة كان سائقھا مخموراً، وارتفعت عربة النقل فو
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بوھما بالكاد فوجئوا بأنھما 
ً ومجدوا هللا الذي يحافظ على ! خرجا سالمين بال أي جرح فتعجبوا جدا

  .)12(ومجمع الرھبان

األب إرميا إلى المستشفى بأقصى سرعة ألن األمر 

ً بالحرف الواحد، إذ أنه لما أُجريت له  الروحي كان صحيحا
ال

                                                          

وقد كتب أبونا الروحي خطاباً لتعزية الراھبين ! أتقيائه
ً على حظيرة المواشي، وفي بداية تعمير ال  دير، كان األب إرميا مشرفا

ة ً بما حدث، بل الزم ، فنطحه ثوٌر بقرنيه وتألم بشدَّ ولكنه لم يخبر أحدا
ى من األلم ولما علم أبونا الروحي قال للرھبان، . الفراش ثالثة أيام وھو يتلوَّ

فعالً ، و“ربما يكون قد نطحه ثوٌر، فأسرعوا وتحققوا من األمر” :بإلھام إلھي
وفي تلك اللحظة كان أحد اآلباء قد عاد بعربة ! وجدوا أن األمر ھو ھكذا

خذ : "الدير، فقال له أبونا
ذ فسيموت نقَ وإن قال لك الطبيب إن األمر بسيط، اطلب . خطيٌر جداً، وإن لم يُ

تم ھذا بالفعل، فقد وجد الراھب و". من الجراح أن يُجري له عملية في الحال
أن كالم أبينا 

عملية أخرجوا من بطنه كمية كبيرة من الصديد، وقال الطبيب إن حياته 
  !كانت في خطر

ً لكل شيء، فمثالً حدث أن أحد العمال ضربه   ً وحساسا كان أبونا يقظا
عى أنه سقط من على الحمار، فأبلغ زميله بزلطة فجاء ت في رأسه ولكنه ادَّ

األب يوحنا أبانا الروحي بذلك وقال إنه عمل له اإلسعافات األولية، ولكن 
ً إلى مستشفى وادي النطرون  أبانا بحسه الروحي أمر أن يذھبوا به سريعا
ال لئال يحتاج إلى عملية تربنة، وبالفعل وجد الطبيب أنه يحتاج إلى ذلك، ولو

ً من العمال كان عنده صداع ! ذلك لكان قد مات كما حدث مرةً أخرى أن ولدا
ى  وھرش شديد في رأسه، فلما علم أبونا قال إن ھذه بداية مرض الحمَّ

 
  .213- 210، من صفحة 57رسالة رقم  ،"رسائل األب متى المسكين": كتاب )12(



وقوة إيمان أبينا 
  :الروحي

ً  41منارة الدير ترتفع   نھا حدث وأثناء تشييد العشرة أمتار األخيرة م. مترا
مين إلى فريقين: الحادث التالي فريق يجھز : لقد كان عمال الخرسانة مقسَّ

ً بالمحراث  وكانوا يعملون ) إذ لم يكن ھناك خالط خرسانة(الخرسانة يدويا
أسفل المنارة، وفريق آخر فوق المنارة يرفع الخرسانة بالونش ويقوم بصب 

ً على  30من ارتفاع وأثناء ذلك وقع عرق خشب كبير . األجزاء العلوية مترا
ل العمال في أعلى المنارة، فتطلع من  الفرقة السفلية، وكان الراھب الذي يُشغِّ

زف من  أعلى ورأى أحد العمال ملقًى على األرض بدون حركة والدم ين
زل الراھب ورجاله ترتعشان وأسرع وھو مضطرب إلى أقرب  فن. رأسه

الروحي أجابه بھدوء وإيمان وامتص لكن أبانا . تليفون ليبلِّغ األب الروحي
د ”: كل اضطرابه وقال له هللا ال يسمح أن يحدث شر ألوالده بينما نحن نشيِّ

                                                           
  .86أسئلة وأجوبة لألب الروحي، ص " الحياة الرھبانية في كلمات: "عن مذكرة )13(
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ال

 السنين التي تم فيھا تشييد المنارة، 
عل

ً

رسة بني سالمة اإلعدادية، حتى ال 
ً في بناء دار للمناسبات بجوار الجامع . نكون قد أخذنا أجرنا ساھم الدير أيضا

فوجد أن العامل تم . راھب إلى كنيسة أنبا مقار ليصلي ثم ذھب ليفتقد األمر
: وكل العمال خارج العيادة بينما الراھب الطبيب يقول لھم. يادةنقله إلى الع

فدخل الراھب اآلخر داخل العيادة وقال ! “مافيش حاجة، مافيش حاجة”
كيف تقول مافيش حاجة؟ أتريد أن تضحك على العمال؟ لقد وقع ”: للطبيب

فقال  “!زف الدم من رأسه متر وصار ين 30على رأسه عرق ثقيل من ارتفاع 
لقد ستر هللا ووقع العرق بجواره ولم يلمس سوى أنفه ”: لراھب الطبيبله ا

ً وبدأ يستفيق . “فحدث نزيف في األنف وإغماءة بسبب الفزع، لكنه سليم تماما
وھذا ھو الحادث الوحيد الذي حدث طوال

الروحي كان طوال لكن أبانا . ى الرغم من الخطورة البالغة لھذا العمل
  .العمل يرفع قلبه ويصلي بإيمان من داخل قاليته

  :في وادي النطرون محبة أبينا الروحي لجيران الدير 
أظھر أبونا الروحي كل محبة وعطف على جيراننا من العرب، وكان يھتم  

ھ ي ً مج اجات جاء يوما بعض الشيوخ من قرية بني : ومثال على ذلك. دا باحت
طلبوا مساعدتھم في توسيع مدرسة صغيرة ببناء فصلين سالمة المجاورة، و

ماذا تتصورون أن تكون : فطلب أبونا الروحي منا أن نسألھم. للدراسة
ً؟ فتعجبوا وقالوا 20احتياجات قريتكم من الفصول للمدرسة بعد  عشرة : عاما

فصول مثالً لالبتدائي واإلعدادي بدالً من سفر األوالد بالسيارات لمدرسة 
فأمر قدسه ببناء مدرسة متكاملة للقرية من دورين ومكتبة . نطرونوادي ال

كاملة لالطالع وكتب إسالمية وعلمية وقصص وتلفاز وفيديو، كما أنشأ الدير 
لھم مالعب ودورات مياه وحضر محافظ البحيرة الدكتور محمد عادل إلھامي 

رفض  “قارمدرسة دير أنبا م”ولما أراد أھالي القرية أن يسموھا . إلفتتاحھا
وقال ال بل تسمى مد. أبونا الروحي ذلك
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  .كما ساعد مدرسة بوادي النطرون. وكذلك في بناء الجامع
قدس  أبينا الروحي تجاه سكان  ولقد أثمرت شھادة المحبة الت

بعد ذلك  مدينة وادي الن
شيخ الجامع في أرض 
شيخ الجامع بأن ھذا  الدير ھي ملك آبائه 

ال بني سالمة وال يعرفون أن له أو الشخص ال يعرفه أھل وادي النطر ون
ض الدير كانت عامرة برھبان  ألقاربه أي وجود في منطقة الدي

وقد  ھذه الشھادة إلى رفض دعوى . الدير طوال السنين الماضية
ال

ى بسرعة، وألنھم ذاقوا 
م

 الدير في ترميم
ي أظھرھا 

طرون ومدينة بني سالمة، في الشھادة التي شھد بھا 
ألشخاص أن كمة أثناء نظر قضية ادعاء أحد ا المح

واجداده وطالب بتسليمھا له، إذ شھد 
 و

ر؛ بل إن أر
أدت

  .شخص الذي رفعھا على الدير
 ،)غرب اإلسكندرية 70الكيلو (بعد تأسيس االستراحة في الساحل الشمالي  

استمرت محبة أبينا الروحي للبدو الذين ھناك بإعطائھم أي طلب سواء أدوية 
وكان أبونا . لى المستشفى في اإلسكندريةإأو توصيل أي مريض بعربة الدير 

يوصي األطباء على أي واحد من العرب ألجل عالجه والعناية به، فتحول 
  !الشر إلى سالم وأمانة

ً من العرب اسم  لدغه ثعبان وانتفخ، " محمود"ه وحدث مرةً أن واحدا
فأرسله أبونا الروحي مع أحد الرھبان إلى المستشف

إذا مات محمود في الطريق فال ”: حبة الرھبان وأمانتھم قالوا لألب الراھب
ه إلينا وليس عليك أية مسئولية ً . “تخف، أَِعْد ولما . وقد تمَّ عالجه وعاد سليما

: كان العرب يقولون لمحمود، ذھبون إلى العرب في أية مناسبةكان الرھبان ي
ً والرھبان أقاموك” وبسبب ھذه ! “تعاَل سلِّم على الرھبان، ألنك كنَت ميتا

وكانوا يشعرون بھيبة أبينا الروحي، . المحبة أصبح العرب أصدقاء للرھبان
، وكانوا يسمونه  قصة  وھذه". الشايب"رغم أنھم لم يروه سوى مرةً واحدةً

  !لكل من يريد أن يطبق اإلنجيل



9=+ 
  شهادات عديدة عن عمل هللا

  في دير أنبا مقار

  

من صحافة وإذاعة : تدفقوا على الدير
وت

رسالة 
فأرسلنا لك عشرة دوالرات بشيك على البنك، ! مسيحيين تشجيع وإن كنا غير

فا
بني جنسي أنكروا عليَّ بعض ن 

❀ ☯ ❀  
  
  

توافد على الدير أفواج عديدة من السائحين األجانب لكي يشاھدوا عمل هللا 
فيه، ولما شھدوا لذلك في بالدھم اجتذبوا غيرھم، وصرح الكثير منھم 

ُّ بتأث ً رھم من عمل هللا روحيـ ً يوماد ا في ھذه البرية المقدسة التي شعروا فيھا  ا
بروح القداسة بسبب أنھا امتألت عبر العصور بصلوات وأصوام ودموع 

كما أن مندوبين . القديسين الذين كانوا يشعرون كأن أرواحھم تحيط بالدير
عن وسائل اإلعالم األجنبية 

ً يث ألبينا الروحي وأفالمليفزيون، حيث سجلوا أحاد عن الدير، حتى صار  ا
ً الدير ونشاطه الروحي والمادي معروف   !في الخارج ا

ً اعتبره أجمل خطاب وصل إليه   وقد ذكر أبونا الروحي كمثال لذلك خطابا
حكم يا أحبائي، فقد جاءني ”: في حياته من إنسان غير مسيحي، فقال أُفرِّ

سمعنا عنك : "ي ال أعرفھا يقول فيه كاتبهخطاب من أمريكا البلد األجنبية الت
أنك في بلد اسمھا مصر، وأنك تجاھد مع إخوتك الذين علمنا أن عددھم 
خمسون، وسمعنا أنه جھاٌد شاقٌّ جداً، وأنكم تعملون باجتھاد عظيم ألجل 

ً أنا وزوجتي وفكرنا أن نرسل لك . الشباب وألجل كنيستكم فتأثرُت جدا

  !“"صرفه لكي نساعدك ونشجعك في جھادك
إنه أجمل خطاب جاءني في حياتي، أل”

3 3 2



ُّ كل ما عملته، وواحد غريب غير مسيحي أظھر لي تأث ره، وأرسل لي ھذا ـ
ه كما تريد، ونحن واثقون أن في أن تصرف أنت حرٌّ : "المبلغ الصغير وقال لي

ر قلب العالم غير ك وغيِّ نعم يا رب، حرِّ "!! ھذا سوف يشجعك في عملك
  .)1(“فينا رائحتك فيمجدك، آمين المسيحي ليرى فينا نورك ويشمَّ 

ُّر األديرة خارج مصر    :تأثـ
وقد تأثرت بعض األديرة في الخارج من دير أنبا مقار، ومنھا دير  

ذي ترجم بعض مقاالت ألبينا الروحي وانتفعوا منھا، وال شيفتوني ببلجيكا ال
وقال أبونا . زال بعض رھبانھم يزورون الدير ويقضون فيه خلوات روحية

ع

                                                          

راھب كاھن من دير شيفتوني زار الدير وطلبني فحييته كقريب ”: ن ذلك
نحن نشكركم جداً، فأنتم السبب في تغيير حياتنا كلھا وقد : وصديق لي وقال

ً صار دير موسومين من يا سالم يا رب، نحن الذين كنا ! نا كله روحانيا
الكنائس والناس يحتقروننا، صيَّر هللا ذلك سبب فرح وملء بالروح لآلخرين، 

  !!2)(“شيء عجيب يا إلھي
دير كبير في وقد روى لنا أحد أحباء الدير أنه كان في إنجلترا وذھب إلى  

األب الشھير سلوانس الروسي تلميذ (يقوده األب صفرونيوس  ضواحي لندن
ولما قرع الباب، سأله ). من جبل أثوس باليونان، وھو الذي ألَّف كتاب سيرته

الدير ال ”: فقال له. “أريد زيارة الدير”: ؟ فأجابه“ماذا تريد”: األب البواب
 ً إنني من مصر وقد اعتدُت أن أزور ”: فقال له. “يسمح ألحد بزيارته إطالقا

ً ما زرُت دير أنبا مقاراألديرة ھناك بال  : فسأله األب البواب. “مانع وكثيرا
فأخبر ! “نعم، إنه أبي الروحي”: ؟ فأجاب“وھل تعرف األب متى المسكين”

 ً دخله فورا   !البواب األب الرئيس صفرونيوس بذلك، فأمر بأن يُ

 
  .1975دسة سنة مسجلة في يوم اثنين البصخة المق، "بأي سلطان تفعل ھذا"عن عظته ) 1(
  .27/8/1980عن حديث مع بعض الرھبان في ) 2(
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ً جداً، أما األب صفرونيوس فھو شيخ  عدد الرھبان كثيرا
وبعد . طاعن في السن، وكان يقرأ عليھم بستان الرھبان باللغة اليونانية

ھذا األخ لمدة نحو ساعتين، وظل يسأله 
ع

  !أنبا مقارمتى ورھبان دير 

الكتابات وأكثر منھا 
)3(

                                                          

لمائدة جلس األب صفرونيوس مع ا
ً ويتتبع أخباره  ن دير أنبا مقار وأخبار أبينا الروحي وذكر له أنه يُجلُّه جدا

ً ويقرأ كتاباته المترجمة لإلنجليزية عه بحرارة ! دائما وعند انصراف األخ ودَّ
له بسالمه وتحياته لألب  وحمَّ

وتكرر معه نفس الشيء، إذ  دير راھبات في اسكتلندا،ثم زار ھذا األخ  
سمحت له الراھبات بالزيارة ألنه يزور دير أنبا مقار ويعرف األب متى 
ً، وزاد تعجبه أكثر عندما أراد أن يُھدي الراھبات  المسكين، فتعجب أيضا

َن له إن ھذ لْ ه بعض كتابات األب متى باإلنجليزية، فقُ
  !موجود عندھن وأنھن يتتبعن كل ما يصدر من كتاباته

ً وقد تأثر أفراد وشخصيات ھامة أيضا بالدير وأبينا الروحي، فقال أبونا  
ً كيف يتأثر الغرباء واألجانب الذين ال يعرفون لغتنا، ”: عن ذلك عرفت أخيرا

 ً ا ً كليّ ً وكيف يتغيرون بصورة مذھلة للعقل تغييرا ، وذلك رغم أنھم ليسوا شبانا
من السھل تغييرھم بل كبار، فتأتي إليَّ رسائل وراء رسائل تتكلم كلھا عن 

من مدرسين وأساتذة جامعات والھوتيين ومن كل : ر حياتھم َّأن كالمنا َغي
ھم بعمق ھذا . صنف ثم أتحسس مقدار ھذا التأثير في الرھبان الذين كلَّمتُ

ً مقداره فأجدھم قليلين ج ً على ألف من . دا فالذين من الخارج سمعوا مني جزءا
ولكن . الذي سمعتموه أنتم، وما قرأوه أقل من جزء من ألف من الذي قرأتموه

 
  .عن أحد اآلباء الذي روى له ھذا األخ تلك القصة) 3(



 التي كان يبعث بھا لبعض 
ئل ”: ، وھي ما يجدھا القارئ منشورة في كتاب)وليس كلھم(السائلين  رس

حضر إلى استراحة الدير أحد الرھبان 
الھند

ألبا
قليالً، الحظ أن ھذا الراھب في الحديث روحي والفد
صام
الراھ
 ‘الحكيم’أي ‘ Guru ’أو(لقد طلب مني معلمي ”: فردَّ  “ومن أين تعرفني؟”: متى

                                                          

ا
 ).544 – 323، من صفحة “القمص متى المسكين

  :ھند ألخذ بركة األب متى المسكينراھب ھندوسي يرسله معلمه في ال
الساحل ب الدير ذكر أحد اآلباء الذين كانوا مع أبينا الروحي في استراحة

 1997أنه في نھاية عام الشمالي 
ً، بدأ . من الھند، وطلب مقابلة األب متى المسكين وسيين فلما جلسا معا

عن المسيح والخالص  ن اإلنجيلمه مع ھذا الراھب  متى المسكين حديث
لستطراد أبينا اوبعد ا. اء

وما ھو طلبه؟ فردَّ  ت ال يتكلم، فسأله أبونا عن السبب وراء حضوره
فسأله أبونا  “!فقط جئُت ألخذ بركتك. ليس لي أي طلب”: ب الھندوسي

 
لت في عيد الرسل سنة " توعية أخيرة"عن كلمة ) 4(   .1985ُسجِّ
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كما ي
وأسأ
لي 
واذھ
بركة

فعال"
ثم قام الراھب  منطق
ال

طريق داخل االستراحة حتى طوال ال 
 ً   .“ن االستراحةم وصل إلى نھاية الطريق خارجا

أ

ل يديه ً بظھره ھندوسي وصافح األب متى المسكين وقبَّ ، وانصرف متراجعا
يه على صدره  ) عند الرھبان الھندوسواالحترام طريقة التحية (وھو يضم كفَّ

ً بنظره إلى األب متى المسكين جھا تَّ ُم

 :سقف إيراني يأتي من إيران لنوال مشورة من األب متى المسكين
ومن بين العديد من األشخاص الذين استفادوا من اإلرشاد الروحي لألب  

: ، أسقف إيراني إسمهعلى مدى حياته الطويلة الزاخرة متى المسكين
ونترك . هوسمع عن األب متى المسكين فأتى إلي كان يزور مصر“ دھقاني”

 :)5(الحديث دھقانيلألسقف 
ً ما وجدت... [ ً الصالة صعبة وأنا كثيرا . ، بيد إنني لم أتركھا أبدا

ً النقص في حصر االنتباه والتركيز التام  والصعوبة الوحيدة كانت دائما
  . على شخص هللا

الفرصة مرة أن أزور أحد النساك المشھورين، وكان ھذا  أُتيحت لي
سكين، وكان يعيش في إحدى صحاري مصر يُدعى متى المالناسك 

                                                           
 .92، 91. ،ص1980اھيم مطر، سنة ، ترجمة األستاذ ابر“القاسية والعسيرةاليقظة ”: كتاب  )5(



. “المعجزة”ن أھله، وھذه حقيقة أن اإليمان ھو الذي يصنع 
ون

: ؟ فقال“ھل تعرفه”: ى المسكين، فاندھش اآلباء وسألوه
. فتعجبوا ألن أبانا الروحي لم يذھب إلى ُعَمان! “نعم، وقد رأيته في ُعَمان”

 .
وف

  .ذكر ھنا بعض تلك اآليات

  :شھادة من أحد أمراء دول الخليج
فقد حدث في : ھذه شھادة أخرى من إنسان غير مسيحي غريب الجنس 

ھو ابن عم السلطان  ، أن زار الدير أميٌر عربي،1982الصوم الكبير لعام 
ً له لواء شرف من رئاسة الجمھورية . قابوس سلطان ُعَمان، وكان ُمصاحبا

وسأل عن األب مت

ً وال”: ثم قال ً جدا ك جسمي من شدة المرضأنا كنُت مريضا  أستطيع أن أُحرِّ
ي ضيقتي صرخُت إلى هللا لكي يرحمني، فظھر لي في رؤيا كأني أدخل 
ً يصلِّي، وكان  ً بعصا وواقفا ً ممسكا ً شيخا كنيسة كبيرة، ورأيُت فيھا راھبا

ً بنور سماوي ً جدا يا تُرى من يكون ھذا : "فقلُت في نفسي. وجھه مضيئا
ً يقول لي؟ فس"الراھب المضيء ھذا ھو األب متى المسكين الذي : "معُت ھاتفا

  "!في صحراء مصر، وھو الذي سيصلِّي عليك ويشفيك
وللحال تشددُت وأخبرُت السلطان ابن عمي بذلك، فأرسلني إلى مصر "

 َّ فأمر . ني على مكان األب متىبخطاب توصية للرئيس حسني مبارك لكي يدل
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العفو يا سيادة ”: قدميه، فأقامه أبونا بصعوبة قائالً له
األ

ِّف 
األ

وحدث أن الخرطوم انفلت من مكانه، فرّكبه أحد الممرضين بطريقة 
ع

وكان األمير . “مير، كلنا عبيد هللا، ونحن كلنا في خدمتك ھنا وتحت أمرك
فقال . انمَ يكلِّم أبانا بحياء شديد ووجه منخفض، حيث روى له ما رآه في عُ 

سوف يشفيك ى ھنا، وھو ثق أن هللا لن ينسى تعبك ومجيئك إل”: له أبونا
  .“حسب إيمانك

ُّ وقد أوصى أبونا  وا على األمير ويدھنوه بعض اآلباء الحاضرين أن يصل
كانت ھذه عادة أبينا الروحي أن ال يقوم ھو بذلك بل يكل(بالزيت المقدس 

ً آخر للصالة على الذين يقصدونه للصالة وانتظره ، )ب أمين الدير أو أبا
دھشة األمير الشديدة سألوه عن السبب، فقال  ولما الحظ اآلباء. لكي يودعه

ا وبنفس عصاته ولكن كان وجھه إنه ھو نفسه األب الشيخ الذي رآه في الرؤي
 ً ً جد مضيئا ھا ا ، وكان )أي كنيسة أنبا مقار(، وذلك في نفس الكنيسة التي دخلتُ
ً واقف ِّ  ا   .ي فيھايصل

ً   شفاء طبيب كان يحتضر   :، ونخس ضمير مشتكي عليه زورا
ر الدكتور مؤنس ألفونس أن والده الدكتور ألفونس بعد أن أُجريت له ذك 

، كان ال بّد من وضع خرطوم في 1959عملية استئصال المرارة في عام 
أنفه إلخراج إفرازات من المعدة في آنية، وذلك كإجراء بدائي في ذلك 

. الوقت
كسية فصار يأخذ اإلفرازات من اآلنية ويلقيھا في بطن المريض، وھذا 
سبب للدكتور ألفونس حالة تسمم نتج عنھا قيء وإسھال، ولم يستطع أن 

وقال الدكتور حليم جريس إن ھذه الحالة قد . يأكل، ثم دخل في غيبوبة



ب منه أن 
يف

األب متى من قبل ولم يسمع 
عن

ى بعد 
أن

ل بعض 
األ

ً وقد علموا بعد ذلك من المريض أنه . تح فمه ونفخ فيه أحس بأن روحا
ثم وقف واسترد عافيته وُدھش أحد األطباء وقال إنه لم يَر . جديدة دخلت فيه

ُ . في حياته مثل ذلك عطي البنج لألب متى إلجراء عملية الزائدة شھد ولما أ
  .الطبيب بأنه وھو تحت تأثير البنج كان كل كالمه من اإلنجيل والمزامير

وفي نفس الوقت كان جّد الدكتور مؤنس، واسمه يوسف عبد الملك، قد 
ثم دخل عند أبينا . حضر من دمياط ووجد الدكتور ألفونس في صحة جيدة

ً بنج، ولما وجده نائممتى وھو تحت تأثير ال وأراد أن يخرج ناداه أبونا متى  ا
، مع أنه لم يَر "تعال، تعال يا عم يوسف: "قائالً 

ھل قدسك : "فسأل العم يوسف أبانا متى. ه وال كان األب متى يعرفه
؟ "ألسَت أنت يوسف عبد الملك الجواھرجي في دمياط: "؟ فأجابه"تعرفني

ثم غاب "! ال، أنا أعرفك:"فقال له"! نعم، ولكن قدسك ال تعرفني: "لهفقال 
فخرج الرجل وھو مذھول، وقرر أن يقابل األب مت. تحت تأثير البنج

أال : "؟ فسأله"من حضرتك: "ولما ذھب إليه سأله أبونا.  يستفيق من البنج
ث أّكد له أنه ال ولما أخبره بما حد". ال، موش واخد بالي: "؟ فقال له"تعرفني
  !يعرفه

ويقول الدكتور مؤنس عن والده إنه دخل في تجربة صعبة، إذ عم
شرار على تعطيله عن الحصول على رسالة الدكتوراه، كما أنه كان من 

ً المفروض أن يصير رئيس لقسم التخدير في المستشفى، والذي كان من  ا
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بريء وال يمكنني أن أستمر في شھادة الزور 
وا

وم والتذلل أمام هللا، وأنتم ال 
. ؟ فتعلمنا ھذا الدرس"عمله معكم

  .1987انتقال الوالد عام 

 أبينا متى فبكى واعترف أمامه وبدأ 
  .“وكان ذلك في أوائل السبعينيات. حياة جديدة وبدأ ينتظم في التناول

ا نحو 1989وفي أوائل شھر ديسمبر   ، عندما كان أبونا الروحي معتكفً
ھي السيدة ( أحباء الدير أن إحدى قريباته سن

  !وھكذا حكمت المحكمة ببراءة الوالد"! لكذب
ولما اتصل بنا أبونا متى ليسأل عن سير القضية أخبرناه بحكم البراءة، 

في الصالة والصوده كالم؟ إحنا نتعب : "فقال
لنشكر هللا على  تبلغوننا عن تلك النتيجة

 بعد واستمرت عالقة األسرة باألب متى حتى
ً وقال الدكتور مؤنس أيض كان جّدي عنده مشكلة مع أحد األقارب وكان ”: ا

. سنة بحجة أنه لم يصطلح مع ھذا القريب 25أو  20ناول لمدة يمتنع عن الت
ومرةً جاء إلى الدير وسمع عظًة من

ارج الدير، روى لنا أحدتين خ



، أُصيبت منذ عدة شھور بمرض خطير في )كمت منير من كوم حمادة
ا ال تُطاق،  ً عن أية حركة ويسبب لھا آالًم قعدھا تماما الظھر والرجلين كان يُ

ن فالتجأت السيدة إلى هللا بإيما. وقد فشل األطباء في تشخيصه وعالجه
ثم رأت في إحدى الليالي في رؤيا أنھا ذھبت ھي وزوجھا . مستغيثًة برحمته

ً إلى الكنيسة لكي يعلِّقا فيھا صورة السيدة العذراء َما ّـ ُل وأثناء . يحمالن سـ
ً قصير القامة بلحية  انشغالھما بذلك رأت كاھن الكنيسة، كما رأت شيخا

؟ "من ھو ھذا الشيخ: "بيضاء طويلة وھو يصلِّي في الھيكل، فسألت الكاھن
". إنه أبونا متى المسكين، اذھبي إليه لكي يصلِّي عليك لكي تُشفَيْ : "فأجابھا

أرجوك يا أبونا، لقد تألَّمُت كثيًرا، فصلِّ : "فأسرعت إليه وطلبت منه بتوسل
اذھبي، فأنا ال أصلّي ألحد : "عليَّ لكي أُشفَى، فأجابھا بانتھار

ح

ألجل ھذه 
األ

ثم كشفت أسرتھا ظھرھا فوجدوا آثار عملية . لدم على مالبسھا
ج

ورغم ھذه الشھادات الكثيرة وغيرھا عن أبينا الروحي؛ فقد شھد ھو بنفسه  
ة ومعرفة إنما ھو لمجد أن كل ما ُعمل في الدير وما ائتمن ه هللا عليه من أبوَّ

 :)6(قائالً  خرين،هللا والخير لآل

                                                          

ا ببكاء، فأشفق عليھا وقال لھافتضرعت إ"! مور ھل : "ليه السيدة كثيًر
ثم ". اِنحن لكي أصلِّي على رأسك: "فقال". نعم: "؟ فقالت"عندك إيمان

ا من الھيكل مثل القربان لتأكله، فشعرت في الحال بالراحة  أعطاھا شيًئ
  !والشفاء من كل آالمھا

، وإذ بھا تجد ولما استيقظت أخذت تحرك جسدھا لتتأكد من حقيقة ما رأته
ا من ا بقًع

ً تماما ً   !راحية في ظھرھا وكان جرحھا ملتئما

  :األب متى المسكين يردُّ المجد 

 
  .3/9/1982يث للرھبان في عن حد) 5(
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رب في كل شيء إالَّ لكوني ”  ا لماذا كانت ھذه المعرفة التي 
إن هللا : فقد قلُت مرةً لسيدة معلومات في أي مج ةال أبخل بأي

يع
:لي

عُت إلى «عالً .‘ال’: فيقول لي. ‘عمل كالطاحونة من جھة ھذا تضرَّ
 »عمتي ألن قوتي في الضعف تُكمل: فقال لي... الرب ثالث مرات 

أ). 9، 8: 12كو2( لكن أنا عندي . ني هللا وأخذ اسمي وصار يعمل بهلقد خبَّ
ً وكم ھو مقداري، فعندما  ي وأعرف نفسي تماما

يم

 
 

أعطاني إياھ ال
.ال على أي أحد

أما في قاليتي فھو يقول  طيني من أجل اآلخرين ستة أو سبعة أضعاف،
د قليالً ألنه يوجد ’: أقول له! ارةويعطيني بالقطَّ ‘ افتح فمك’  يا رب، زوِّ

وأنا ف 
تكفيك ن

رؤية كاملة محددة لنفس
أكون في ’دحني أحد ال يمكن أن أتغير عن نظرتي لنفسي، بل بالعكس 

ً وأحس بصغر مقامي(‘ نصف ھدومي   !“)أي أتصاغر جدا
ورھبان يعملون، ) أي دائم العمل(ال مَّ عمل هللا معنا عجيب فعالً، دير عَ ”

مطبعة وطبعنا كتب. ھذا غير موجود في أي مكان في العالم ً عندنا . كثيرة ا
في مكان آخر عندما جئنا إلى . ديرنا له مجلة شھرية، وھذا غير موجود

والتغير الذي تم ھنا إنما ھو مظھر خارجي . الدير كان فيه ستة رھبان فقط
لعملنا فقد بدأ عمل مماثل في أديرة أخرى وكنتيجة . لحركة في السماء

  .“.كثيرة
: حينما كان يُستدعى أبونا الروحي إلخراج شياطين من أحد، كان يقولو 

ھذه ليست رسالتي، ولكن رسالتي ھي الرھبنة التي استلمناھا من آبائنا ”
 . “القديسين

  



9≅+ 
  مع الرهبان المسكين معامالت األب متى

ese 
  

  :أبّوة ممنوحة من هللا
ة بوَّ في الرھبنة تتقارب األُ ”: )1(عن األبوة الروحية يقول أبونا الروحي

ً جد فاألب الروحاني صفته . السماوي وليس الجسدانيمن وضعھا الروحي  ا
األ

ً نرف عن ذلك يمي ً أو شماالً، يمين ا أي  ا
ط

ً على «: ة في الرھبنة؟ يقول الكتاب ال تْدعوا لكم أبا
األ

وبعد ذلك تنتھي  ،ولى والعظمى ھي أنه يجاھد ويسعى إلى خالص أوالده
نفسانية ولكنه في سبيل ذلك يقوم بواجبات كثيرة جسدانية و. رسالته

أما الجسدانية، فلكي يحتفظ بالصحة العقلية . تجاه الراھب وروحانية
. والنفسانية، وأما النفسانية فلكي يبلغ إلى منتھى استخدام المواھب الروحانية

 روحية من هللا للراھب، وھو محصور ةإذن، فاألب الروحي يحمل رسالة أبوَّ 
بخالص نفوس أوالده فقط، فال ينح

ً لب ً لشھرة ومجد من أوالده، ويسار ا وعالمة . أي لكي ينتفع ھو من ورائھم ا
األب الحقيقي من المزيَّف ھي أنه يسعى أن يكون أوالده أفضل منه، ويفرح 

د عْ يا لسَ . ة ھي سر روح الرھبنةبوَّ فاألُ . إذا نالوا مواھب روحية ليست عنده
ة صادقةلرھبنة كلھا إذا اجد اعْ الراھب، ويا لسَ  ة صادقة مع بنوَّ   !“تمعت أبوَّ

ولكن ما ھي األبوَّ” 
ھذا حق، فكم من ). 9: 23مت( »رض ألن أباكم واحٌد الذي في السماوات

ة من السماء" أنا أب"الناس يقول  ھو  وھو مغتصٌب، فالذي يوَھب ھذه األبوَّ
                                                           

  .18/12/1970االجتماع الثالث في : عن أحاديث له للرھبان بخصوص وضع ناموس للدير) 1(
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بيحة كخروف مذبوح للبذل بعد 
أن

سائٌر في 
ط

ً أن يقوم كل يوم لصالة نصف الليل . ا
وف

ة عجرفة وكبرياء ومطالبة بحقوق األب فاألب الروحي يحمل .  كانت األبوَّ
صورة ألبوة هللا، ورسالته العظمى ھي أن يضّحي ويبذل نفسه، وفي النھاية 

ة إلى قصد واحد إلى ھدف أخير نھائي . أن تخلص نفس الراھب: تنتھي األبوَّ
ً وال أي انتفاع من أي نوع ال يطلب كل ھمِّ األب . لھم أو منھم شھرةً أو مجدا

وھذه ھي رسالته أن يحس أن االبن . ھو خالص نفس الراھب
  .“ريق الخالص

ل الراھب أو المبتدئ في طريق خالصه فإن األب ينـزعج أما إذا تعطَّ ”
. ٍن أو األب متوانٍ ا أن االبن متواومعنى ذلك أنه إمَّ . ألن رسالته مزعزعة

ته ھي أنه إذا وجد أي تخلُّف أو ضعف أو عالمة األب الصادق األمين في أبوَّ 
. تواٍن يصيب الراھب، فإنه يُرجع السبب إلى توانيه ھو وإھماله الشخصي

ً ولكن الحقيقة ھي أن السبب غالب ته ما يكون من تواني االبن، ألن األب أبوَّ  ا
أة ألنه أخذھا  مستعدة   .“من هللاومھيَّ

ورھبان الدير كانوا يحبون أباھم الروحي ويطيعونه في توجيھاته الروحية  
ولبعض اآلباء اختبارات أحسوا فيھا وكأن أبانا الروحي زارھم . في حياتھم

في قالليھم ليالً ليوقظھم في وقت الصالة في الكنيسة، أو ليعزيھم بسبب 
بالرغم من أنه ربما كان ضيق يحسون به وھم وحيدون يصلُّون في القالية، 

  .خارج الدير
ر أبونا الروحي ھذه الحاالت في القصة التالية  أن أحد اآلباء : وھيوقد فسَّ

شطاء بالروح كان معتادالين النُ العمَّ 
ً بادِّ  ،فتكاسل ،ي يوٍم ما سمع جرس نصف الليل لم فعاء أنه مرھق جسديا

 ِّ وبعد ذلك بلحظات سمع باب قاليته يقرع وصوت أبينا . كعادته ييقم ليصل



: ة
 أُوقظ ھذا األب، ولكن هللا بسبب 

قال لي ذلك ظه وتشجعه، وھو لما 
أنا

ي، و رُت  أ في آخر مرة رأيتُك فيھا أن منظرك تذكَّ
كا

ً بل إن أبانا الروحي كان أيض ً يحس بضيقات أوالده المنتقلين أيض ا فقد . ا
سأ

أنا لم أنزل من قاليتي قط تلك الليلة، ولم”
أمانته أرسل له أحد األرواح القديسة لتوق

:  لم أشأ أن أكشف له األمر لئال ينتفخ، بل قلُت له كأن الموضوع حقيقي
  !!“"صالة نصف الليل مرة أخرىموعد إياك أن تتكاسل وتنام في "

ً ذكر  وعن المسئولية الروحية ألبينا الروحي تجاه الرھبان الضعفاء جسديا
كان ”: الريان قائالً  األب المتنيح يعقوب المقاري ما حدث معه في واديلنا 

ومرةً كان . سنوات 4مرض البول السكري قد باركني بحلوله في جسدي منذ 
في جلسة اعتراف مع أبينا الروحي، وأثناء  –أخي في الرھبنة  –أبونا يوحنا 

قل لألب يعقوب أن يحلِّل البول ’: الحديث توقف أبونا عن الكالم وقال له
ولما . ُت أبانا الروحي منذ عدة أيامولم أكن قد رأي. ‘ويكشف على السكر

 َّ الذي كان يُستعمل حينئذ، وجدُت في البول نسبة " بندكت"لُت بمحلول حل
عالية من السكر بسبب إھمال في ضبط النظام الغذائي، وبدأُت بعد ذلك 

ثم سألُت أبانا الروحي كيف استطاع أن يدرك ذلك رغم أننا . أتحفظ في األكل
أثناء وجود أبونا يوحنا عندي فجأةً ’: ام؟ فكان جوابهلم نتقابل منذ عدة أي

مام جاءت صورتك ووجھك
تضبطه إن كان غير لنبھك لتحليل السكر وغير طبيعي، لذلك أرسلُت ألُ ن 

فأدركُت من ذلك مدى المسئولية الروحية التي يحملھا قدس أبينا ! ‘مضبوط
  “!ة الروحيةالده ومعنى األبوَّ عن أو

في له أحد الرھبان عن العذاب والضيق الذي يعاني منه الذين رقدوا 
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صحيح وحقيقي، ثم 
ً إنه كان أب”: قلين قائالً ن أحد الرھبان المنتعذكر  ً مجاھد ا ولكنه مسكين لم  ا

له بمدة جاءني إحساس بأنه متألم وغير 
 أن م
نف

ٌب   وھو مجرَّ
وحزين أو ضعيف إالّ وخرج وھو قوي وشجاع وفي ملء الرجاء والتعزية 

ي الوحيد في الرھبنة واشتياقي الوحيد وھمِّ  

وبعد انتقا. يكمل جھاده وانتقل فجأة
 ِّ حينما شعرُت عن الصالة إالَّ  ي من أجله ولم أكفُّ رتاح، فأخذُت أصل

  !“سه قد ارتاحت من الضيق الذي كانت فيه واستقرت في موضع النياح

  :ة بذل وعطاء للبنيناألبوَّ  روح
ً يقول أبونا الروحي بخصوص عالقة األب بأبنائه ألجل نموھم روحي ال ”: ا

تبحث عن تعطيل نموك في عالقتك باألب الروحي، كأن األب ھو المسئول 
عن تعطيلك بسبب ظروفي الخاصة، فكل أيام حياتي الخاصة مشرقة في 

وفي أسود األيام التي عبرت . بالروح مع المسيح مھما كانت مثقلة بالتجار
عليَّ استطعُت أن أكون على مستوى العطاء والبذل والحب والرعاية، ولم 

إذن، فالراھب ھو المسئول عن . أتخلَّ عن مسئوليتي كما أعطاني الرب
حالته، ألنني مستعد أن أبذل من وقتي وصحتي وكل ما أملك من أجل خالص 

ً أي إنسان، ولكن ما قلته مرار ً راروتك ا ھو أن الراھب الذي يطيع مشورتي  ا
بأمانة فھو الذي ينمو بال عائق، ولم يحدث أن أتاني راھب

الحياة إن عملي الوحيد في... 
نوا رجاالً بالروح لكي ترفعوا رأس الكنيسة في ھذا الدير ھو أن تكو

  .)2(“اسم المسيحوالرھبنة و
ً كما أنه قال أيض  ،ام خالصدَّ ام لھذا المجمع، خَ دَّ أنا خَ ”: في نفس المرجع ا

ام نظافة وصيانة ،ام نعمةدَّ وخَ  . لمجد اسم المسيح وليس لمجد إنسان ،وخّد
عمل (، ثم اآلخرون )لبيةالصالة الق(هللا أوالً : وقانون مجمعنا ھو كاآلتي

                                                           
  . 7،5، ص ، وھي إجابات األب على أسئلة الرھبان"الحياة الرھبانية في كلمات"عن مذكرة ) 2(



، كان أبونا الروحي 1984في صيف سنة  :سرعة اعتذاره عن الخطأ
ة بالحشائش وغير معَتَنى يفتقد مزروعات الدير، فوجد قطعة أرض مملوء

بھا، وفوجئ أحد الرھبان، الذي ليست ھذه األرض تحت مسئوليته، أن األب 
ر ألنه لم يھمل في شيء وانتُھر بال . ة على إھمالهينتھره بشدَّ  فبكى من التأثُّ

إن قطعة األرض التي انتھرتني : ثم كتب ورقة ألبينا الروحي قال فيھا. سبب
اع عملي، وأنا زعالن من قدسك ألنك انتھرتني قدسك بسببھا ليست في قط

ي صباح اليوم التالي مباشرةً فوجئ بأن أبانا الروحي يقرع على وف .بال سبب
با

َّ

ً في تدب يره ھو، فكان قدوةً ألوالده حتى تكون الخطأ من أحد أوالده خطأ
 ً ً وال يدينون أحدا فعلى . أعينھم بسيطة إزاء ضعفات إخوتھم، فال يلومون أحدا

ً من  مطبخ الم راھبا سب

ً ھل أنت ال زلَت زعالن”: ب قاليته ويقول له طأت إليك مني؟ أنا أخ ا
أنا علمُت أن قطعة األرض المليئة بالحشائش ليست في ”: ثم قال! “فسامحني

ولكن أال تحتملني؟ أَليس على االبن أن يحتمل أباه مھما حدث قطاع عملك، 
ً فتأثر الراھب جد! “وم أنا أكرر أسفي، أخطأت فسامحنيمنه؟ على العم من  ا
  !“أخطأت فحاللني العفو، العفو يا أبي، أنا الذي”: ذلك وقال له

  :عدم إدانته لآلخرين
ية؛ إال أن أبانا رغم أن األب الروحي له أن يوبخ أوالده لمنفعتھم الروح 

ً للجماعة  ً عاما ً من أبنائه، بل كان يعطي توجيھا الروحي لم يكن يدين أحدا
 ً د أنه حساس جدا ح إلى أخطاء أشخاص معينين، فقد كان يؤكِّ دون أن يلمِّ

ة نفس مھما كان خطؤھا ً كان يعتبر . لمشاعر اآلخرين فال يجرح أيَّ وأحيانا

ًيل المثال حدث مرة أن الراھب المسئول عن ال
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  !الدير ھذا النوع من الطعام لجميع الرھبان بوفرة

تع

أقعده عن الحركة، فكان يزحف ليمسك 
بأ

ً وأحيان تھم في أبينا الروحي فيسمع عن دينونتھم وإھانيعثر كان البعض  ا
ئ نفسه، بل كان يقول للرھبان ال حلّ وال ”: له، فما كان يلومھم قط وال يبرِّ

بقلبي ”: كما قال مرةً ! “ن يدافع عني، فأنا طريقي من هللابركة ألحد منكم أ
. الھادئ المحب ونفسي الوديعة التي ال تحتمل الحقد، أحتمل كل ھؤالء بصبر

في حياتي قساوةً ألي إنسان،  إن السيف كله في أيديھم، أما أنا فلم أحمل
ُمِّ  ، ووأعدى أعدائي أحضنه كأنه ابن ألبي وأ ھذه عطية لي ي مھما عمل فيَّ

  .3)(“من هللا
ة األب الروحي، فقد قال بخصوص   أما إذا أراد راھب أن يترك الدير وأبوَّ
على األب في ھذه الحالة أن يتجاوز جھالة االبن وينصحه ويكشف له ”: ذلك

نصبه له الشيطان وعن سر فشله في حياة التوبة بالخضوع  عن الفخ الذي
ً منه أنه يستطيع أن يعيش حياة روحية . والطاعة وإذا رفض النصيحة ظنا

أفضل في دير آخر، فما على األب إالَّ أن يفتح له الباب ويودعه بقبلة حسب 
ليم المسيح عن االبن الضال الذي طلب نصيبه من الميراث وذھب إلى 

  .4)(“البعيدة الكورة
وكان أبونا الروحي ال يميز نفسه عن أبنائه ال في طعام وال في لباس وال  

وفي مرة أصابه مرض . في أي شيء
ي شيء يستند عليه لكي يقف، ولما رأى اآلباء ذلك شقَّ عليھم األمر فعملوا 

                                                           
  . 1979ث له مع بعض الرھبان في يوليو ) 3(

12/1970.  
عن حدي

/18مجمع، الجزء الثالث في عن مجموعة ناموس ال) 4(



مرض شديد كتب رسالة ألبنائه قال لھم    َ
نعم هللا عليكم بدخول ملكوت   حتى يُ

ال

واحد للمكتب، ويُستعمل ھو 
ذا

 »نتضايق فألجل تعزيتكم وخالصكم
ّ

عالج في القاھرة من وعندما كان يُ
ًاختاروا األ”: فيھا ضيق واألقل دائما

ً منكم نحو تسھيل. سموات عن سعة ، رأيُت أن الحياة وإذ الحظُت اتجاھا
ھكم أن طريق الراحة ال حدَّ له ھني الروح أن أُسرع . أسرع وأنبِّ وھكذا ينبِّ

كذا وھ. لكي أجعلھا أقرب ما تكون إلى ما تسلَّمناه الحياة إلى تعديل مسار
أعود بشكل القالية الداخلي إلى وضعه األول، فيتحتم أن يكون نوم الراھب 
سَتخدم المرتبة إالَّ لمرض، وال يكون  على األرض على حصير أو كليم، وال تُ

وبناًء عليه، ولكي أكون قدوةً . في القالية ما يجعلھا تعود إلى شكل العالم
تي وال يكون في المحبسة إالَّ برفع السرير من قالي(...) بينكم، يؤَمر األب 

وتُرفَع جميع الكراسي إالَّ كرسي . حصير ومرتبة
نھ ا أن يقف حتى يُ ته لألكل في المطبخ، بحيث أن كل َمْن يدخل قاليتي إمَّ

  .5)(“رسالته أو يجلس على حصير أو كليم، وھكذا الجميع بال استثناء
ي 

إن كنا « :وكما قال الرسول بولس
ف 2( من مرة كان يخرج أبونا الروحي من ضيقة إال ومعھا )6: 1كو إنه ما  ،

انا، عزَّ ثم انا هللا بكَّ ”: فيض من التعزيات ألوالده وغيرھم، فقد قال مرةً 
  .)6(“ي كل إنسانفصرنا نستطيع أن نعزِّ 

ً وقال أيض لي  ويرتدُّ  نسان إالَّ ما من مرة أعمل عمل رحمة مع إ”: ا

                                                           
عن رسالته الروحية األولى أثناء وجوده في المستشفى إلجراء عملية جراحية له في ) 5(

13/10/1983.  
  . 27/8/1980عن حديث له مع بعض الرھبان في ) 6(
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رج من الكنيسة وجد رجالً كبير السن ال يعرف 
ع شديد من الرجل، وقال  أن يلبس حذاءه، فانحنى أبونا وألبسه حذاءه بعد تمنُّ
ذلك في عزاء الروح بسبب ھذا العمل 

الب

ي
أ وجاءني في الكنيسة وقال لي حتى،  ً تجرَّ موش ’: أن واحدا
موش ممكن أبداً، فھو ال يوافق ألنه ’: ؟ فقلُت له‘نا متىوممكن أقابل أب

فعلينا . وھكذا خبأني الرب من الناس! ؟‘
الكنيسة، بل أن نضع في نيتنا أن تكون  أال

سي

قا

. ي الناس بكالم بسيط وليس بالسؤال والجواب
اج

نية في الحياة الرھبا"عن مذكرة ( .“الناس حتى ترتفع حرارتك الروحية

                                                          

ً عن ذلك إنه ظل شھر كامالً بعد  ا
  !واالتضاع سيط، فالروح يرتاح لعمل الرحمة

  :ھروبه من تكريم الزائرين
لقد صلَّيُت : يا أحبائي، ھذا سرٌّ أقوله لكم”: قال لنا مرةً أبونا الروحي 

ً من الرب أن أدخل الكنيسة وأخرج وال يعرفني أحد فوجدُت عدة . طالبا
نريد أن نرى ’: وكثيرون يقولون. مرات أن كثيرين ال يعرفونني ف الكنيسة

‘"نا متىوأب"

فكيف يُخرجونه من قاليته! متعجرف
َّ نھتم بأن نكون معروفين في 

ً على األرض  .“رتنا سماوية وال نريد شيئا
ً يصرُّ على مقابلة قدسكم لكي تصلِّي على قريبة   وفي مرة قلنا له إن كاھنا

  .)7(“إنني تركُت ھذا العمل من زمان”: له عليھا روح شريرة، فقال

  :نون الحديث مع الزائرين
الحديث مع الزائرين مدة طويلة ”: وبخصوص مقابلة زوار الدير قال 

عتبر فوضى في حياة الراھب ، وال يصح الكالم مع أي إنسان أكثر من يُ
فاألفضل أن تعزِّ. نصف ساعة

 ً ً وال تجعل وقتك سائبا عد عن . عل لنفسك طقسا الزم الھدوء والصمت والبُ

 
/24/8مسجلة في " التلمذة الحقيقية"عن كلمته ) 7(  .1974



  :عن خبرة أبينا الروحي 
" يا رب باحبك: "في العالم كنت أقف قدام ربنا وأقول له عندما كنت”

 ً ً .. .وأتكلم وأتكلم، ولكن لم يكن ذلك كافيا إلى أن جاء يوم قطعُت قطعا
". باحبك يا رب، وأقطع نفسي من العالم كله ألجلك يا رب"وبالدليل أنني 

م للرب أكثر من حياتنا؟   “وھنا في البرية، ماذا نقدِّ
الناس يستكثرون علينا أن ! حب المسيح؟ لى الدير إالَّ ما الذي أتى بي إ”

نأتي ونعيش في ھذه البرية، ويستكثرون علينا أن نترك العالم ونعيش في 
ولكن ليس لھم حق، فالمسيح لم يستكثر أن يترك السماء كلھا ! البرية القفرة

  “)!ألجلنا(ويأتي إلى األرض 
رت ولما أردُت أن أعبِّر عبَّ. لم أستطع أن أعبِّر عن حبي  في العالم”

                                                           
  .1982عن حديث له مع بعض الرھبان سنة ) 8(
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ي  قدرُت أن أعبِّر عن حبِّ 
ب

الكنيسة كلھا ومن أجل أصغر عضو في 
بھذه الصورة أستطيع أن أعبِّر عن ! الكنيسة، ومن أجل أي إنسان في العالم

  .)9(“الحب الذي سكبه المسيح فينا بالروح القدس

  :ي اآلخرينالمحبة ف شھادات على تأثير 
ذكر أبونا الروحي بعض القصص التي تدل على تأثير المحبة حتى على  

مرةً جاءت أسرة معروفة للدير وقالت : الذين ھم من خارج الدير، ومنھا
ألبينا الروحي إن ابنتھم ستترك اإليمان بالمسيح، وأنھم في حالة حزن 

. بدالً من ذلكوشعور بالعار عليھم، وأنھم كانوا يتمنون أن تموت ابنتھم 
 ً فوعدھم أبونا بالصالة من أجلھا، ثم حبس نفسه في قاليته وظل يصلِّي نھارا
وليالً بدموع مع االنقطاع التام عن الطعام والشراب لعدة أيام حتى صار 

وظلوا . منھك القوى، كما أوصى بعض اآلباء أن يصوموا ويصلُّوا من أجلھا
ة الصادقة وبذل الذات من أجل يصارعون مع هللا حتى نظر إلى تعب المحب

  !الضعفاء، وأعاد ھذه األخت إلى حظيرة اإليمان بأكثر قوة وغيرة
كما أنه ذكر مرةً أخرى أن اثنين من األجانب عندما زارا الدير وأبصرا  

                                                          

ال، : "لكنني لم أشبع ولم أقدر أن أرتاح وأقتنع، فقلتُ . بالكالم في الصالة
ُ . ..أعبِّر عن حبي  بشيء صادق ال يمكن أن يقبل الكذب  عطي له أ

حياتي أقل : "وبعد ذلك قلُت له. وخرجُت من العالم وأعطيته حياتي". حياتي
إنما"! ال أملك سواھا ما أعطيه لك يا رب، ولكنني

ً ھو يعوضني كثير. أعطيته حياتي وكل يوم أعطيھا له. صدق ً وطبعا ، ا
د حبِّ  ي، وكيف يكون ولكنني لم أنظر إلى العوض بل أنظر كل يوم كيف أجدِّ

ً ليس فيه كذب، يعني ليس بالصالة فقط، وليس بالمطانية  ھذا الحب صادقا
ولكن بحياة، حياة مبذولة حتى الموت ليس فقط من  ،دمة فقطفقط، وليس بخ

أجل إخوتي وأوالدي؛ بل من أجل 

 
  .6/4/1975مسجلة في " رسالة الحب اإللھي غاية وكمال اإلنجيل"عن كلمة ألبينا الروحي ) 9(
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جاح العمل على بناء الدير  بدأعمال هللا فيه قاال إنه ال ي أنه 
ً روحي ً ومادي ا بان يسيران جنبثم شاھدا بالصدفة. ا ً ل إلى جنب  ا

و
إ

ً وذكر أيض  تكلمُت ”: غير المؤمنين، فقالى كالم ال تأثير ا
م

يوجد سر ف ن
رھ  اثنين من ا

ھما يتحدثان مع بعضھما بمحبة واضحة، ففھما السر وقاال ألبينا الروحي 
  !ن ھذه المحبة ھي السر الذي نبحث عنه

علمحبة حتى 
حدث باإلنجليزية، ، وأنا ضعيف في التغير مؤمنرةً مع إنسان إنجليزي 
ل هللا ضعف الكالم إلى تأثير روحاني حتى بكى ولكن ببساطة المحبة حوَّ 

ً فإن كنَت متسلح! الرجل والذين معه من التأثر ً ليس علمي ،ا ل بالحب، فإن ب ا
  .10)(“روح الرب سينطق فيك

                                                           
 .بة سفر بعض الرھبان للخدمة في أفريقيابمناس 14/8/1977عن كلمة ألبينا الروحي في ) 10(



9#+ 
  معامالت أبينا الروحي مع اإلخوة العمال

 

ً ليس له  عاش فقيرا
اآلخرين، سواء كانوا 

ع

                                                          

من أجل المسيح الذي كان أبونا الروحي يحب كل فقير  
على المسيحي أن يعامل ”: وھكذا قال! أين يسند رأسه

ً، كإخوة أحباء فالمسيحي ال يعرف الطبقية وال يحس . ماالً أو خداما
فالعمال الذين يعملون معك ھم وديعة من هللا يسلمھا لك أول ، بالعنصرية

ً لئالَّ تُحزن المسيح بسببھم. آخر النھارالنھار ويستلمھا منك  إن . فاحترس جدا
النجاح في إدخال حالة سعادة أو فرح أو محبة في قلب أي إنسان، والسيما 

  .)1(“الفقراء، إنما ھي مسرة لقلب يسوع حتى ولو بكوب ماء بارد
 ً أن معاملة العامل الفقير بمحبة أخوية  لذلك كان أبونا الروحي يعتبر أيضا

ً إذ يقول صادقة نحن نعيش اإلنجيل ونوقِّعه على ”: ھي معايشة لإلنجيل عمليا
م له الخبز والحلوى والعالج  الواقع اإلنساني، ونعايش العامل والفالح ونقدِّ

  .)2(“والمحبة
ً في دير   وقد مارس أبونا الروحي ھذا المفھوم المسيحي منذ أن كان راھبا

نسان الذي يشقى في معاناته، وعملُت أنا عايشُت اإل”: فقد قال. األنبا صموئيل
معه في كل أعماله التي يكدُّ فيھا العامل، فقد بيَّضُت حوائط وعملُت سقايل 
سُت الحوائط بالطين  للبناء، وبنيُت بالحجارة وحملُت قروان األسمنت وليَّ

 
الحياة الرھبا"عن ) 1(  .113،112، ص إجابات أسئلة لألب الروحي –" نية في كلمات

) 2(  . 9/7/1979يث له مع بعض اآلباء في عن حد

345 



ى العمال في البرد في دير . )3(“زحُت مراحيض كما قال قداسته إنه لما غطَّ
ً أنبا صموئ   .)4(يل كان لھذا العمل تأثير ھائل كما ذكرنا سابقا

ه  بة األب الروحي للعمال كانت تتجلىأن مح على بصورة واضحة في سخاء عطائ
ال وى للعم ام والحل ة والطع ا ، بالھبات والھدايا المادية والنقدي ا رأين دو، كم والبركات للب

 ً   .سابقا

 :فعل الخير يأسر اإلنسان ولو كان غير مسيحي

ون

أنا : "ب، فمن يكون ھذا؟ فقال لھم
ف

                                                          

 .فعل الخير يأسر اإلنسان ولو كان غير مسيحي”: ذلك قال أبونا الروحيوفي  
الراھب ذو القلب المفتوح لخدمة العامل والتعاطف معه ومع الفقير 
ً؛ ھو الذي يستطيع  ً أو أعرابيا والضعيف، سواء كان أخاه أو عامالً أو ضيفا

 ھل رأيتموني عندما قابلتُ . أن يُمارس حب المسيح لھؤالء المساكين
أي (؟ فقد دخل من الباب بحنتيشة "محمد العابد) "أي البدوي(األعرابي 

؟ فاندھش الرھبان من منظره "متى المسكين ھنا: "مقطوعة وقال) شبشب
وجرأته في طلب األب متى بھذا األسلو

". ‘العابدمحمد ’واحد أعرابي يريد مقابلتك اسمه : "فقال لي الرھبان". الن
ً : "فقلتُ  ونزلُت من القالية مخصوص، مع أني كنُت ". نعم، ھذا صديقي جدا

 ً أھالً يا محمد العابد، : وقلُت له، ال أذھب جھة الضيوف وال المضيفة بتاتا
ه بحرارة، والرھبان وقفوا يتفرجون كيف  لتُ كيف حالك؟ وأخذته بالحضن وقبَّ

فتح له ! ا ويجلس معه؟أن أبانا يستقبل ھذا األعرابي البسيط ھكذ وأمرُت أن يُ
 ً وأحسن أكل )! ماركة العروسة(القصر وينام علي سرير بفرش فاخر جدا

م لمحمد العابد  قدَّ وربما عندما جاء أحد السفراء ليزور الدير لم نعمل له .. يُ
  ؟!“ذلك، ولم نستقبله ھذا االستقبال

 
  .المرجع السابق )3(
   .88، ص "االنطالق إلى دير أنبا صموئيل: "راجع ما جاء في الفصل الخامس )4(
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للرھبان؟ وھكذا تكون ممارستنا للحب 
اإل

ھ

                                                          

ى مستوى فقد فتحُت قلبي للحب عل. لھي على مستوى الفقير والعامل
فالذي يدخل في معامالت مع هللا على مستوى الحب اإللھي . الكنيسة والعالم

  .)5(“يستطيع أن يعامل ويحب كل إنسان
ً لنا بھا على سخاء هللا وأمانته   وقد روى لنا بنفسه القصة التالية مبرھنا

كنت أعاني من رمد في العين، ”: مقابل كل عطاء وبذل لآلخرين، إذ قال
ً له مرھم مستورد من الخارج، ألن المرھم المصري لمثل وكنُت آخذ  عالجا

ً وُحرقًة في العين ً شديدا وتصادف وجود أبونا . ذه الحالة يسبب لي احتقانا
عندي، وفي حديثه معي قال لي إن العامل فالن عنده نفس ) الطبيب(لوقا 

 ً : ؟ فقال"وماذا فعلتم معه: "فقلُت له. المرض الذي عندي، وعيناه تؤلمه كثيرا
ً من العيادة" ً ( أعطيناه مرھما ً مصريا خذ : "فقلُت له على الفور". )أي مرھما

وأعطھا له، ألن المرھم المحلِّي ) أي المستورد(أنبوبة المرھم التي عندي 

 
لة في "رسالة الحب اإللھي واألخوي"روحى  عن كلمة أبينا ال )5(   .6/4/1975، مسّج



. ففعل ذلك"! ذھا وتعطيھا لألخ العامل
ول

ارتفاع في درجة الحرارة، وعلم من الطبيب أنھا 
فلما . فأخذھا على الفور في سيارة وأحضرھا إلى الدير إلنقاذھا. في خطر

  .عمالبعائالت ال

ب في  م يمض اليوم نفسه حتى جاء عند الغروب صديق لي لبناني متغرِّ
ً . الخارج وطلب مقابلتي ً ومعتكفا . فاعتذر له اآلباء ألني كنُت مريضا

أرجو أن تبلِّغوا األب متى سالمي وتعطوه ھذا الطلب ’: الً قائ" لفَّة"فأعطاھم 
ولما . ‘ألنه كان قد طلبه مني منذ عدة سنوات ولم يتيسر لي المجيء إالَّ اآلن

ھا فوجئُت بأن بھا أربع أنابيب مرھم من النوع  ،أحضروا لي تلك اللفَّة وفتحتُ
ً وأخذُت أص! الذي أعطيته للعامل في نفس اليوم لِّي بحرقة فتأثرُت جدا

يا لعظم أمانتك يا رب، ففي نفس اليوم تُظھر لي كل ھذا ’: ودموع قائالً 
  )6(!؟“  ‘العطف والحب والحنان

وعلى سبيل المثال، فقد حدث . بل إن أبانا الروحي كان يھتم بأسر العمال 
، عندما ذھب إلى بلده "األسطى نصحي"أن أحد سائقي عربات الدير، وھو 

د أن وضعت طفالً في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية وجد أن زوجته بع
عاني من  لھا، كانت تتألم وتُ

رأى الرھبان األطباء ذلك استاءوا ألن الرھبان ال عالقة لھم 
شعر بالمسئولية بسبب توقُّع األطباء وفاة وولكن أبانا الروحي لما سمع 

ً إلى مستشفى السالم  ً أن يذھب بھا سريعا ً طبيبا المرأة بعد ساعات، أمر راھبا
إن أبانا متى يترجاك أن " الدكتور فتحي اسكندرالمرحوم "ويقول لمديرھا 

يدفعھا، وإذا احتاجت إلى تعاملھا مثل أخته، ومھما كانت التكاليف فھو س
وقد تم كل ذلك بالفعل، ! خصائي إلنقاذھا فليطلبه على حساب الديرأطبيب 

                                                           
  .نفس المرجع) 6(
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حتى شھد زوجھا ، أُنقذت، األطباء أنھا كانت على وشك الموت
ھكذا كانت روح المسئولية واألبوة في قلب ! أُعيدت إليھا بأعجوبة الحياة بأن

محبة في نفوس العمال وقد أثَّرت ھذه ال
إذ

 والمالبس واألقمشة إلدخال السرور إلى قلب العامل 
مت (» فبي فعلتما

  .ھما كاناألب متى تجاه كل إنسان م
وقد اھتم أبونا بالحالة الصحية للعمال وخصص لھم عيادة وصيدلية يشرف  

عليھا رھبان أطباء فيعالجونھم على حساب الدير، وإذا احتاج العامل إلى 
عملية جراحية أو عالج طويل فيرسله الدير إلى المستشفى أو العيادات 

. الخاصة، ويھتم برعايته حتى يُشفَى
 شعروا أنھم أعضاء معنا والدير يھتم بھم كما يھتم بأي راھب، كما أنھم 
أحبوا الدير وصاروا يخدمونه بإخالص، وبعد أن يذھبوا إلى أسرھم في 
ً ألنھم، حسب تعبير الكثير منھم، ال يجدون مثل تلك  بالدھم يعودون سريعا

عاية أبينا الروحي للعمال لتشمل وقد امتدت ر. المحبة حتى في وسط أھلھم
كل وسائل المعيشة مثل المساكن الصحية والغذاء الكامل ووسائل الترفيه 

كما أنه بنى لھم كنيسة خاصة بھم وأحضر . حيث إنھم متغربون عن أسرھم
ً لعرض األفالم الدينية والثقافية وخصص لھم قاعة  لھم جھاز فيديو خصيصا

 .كبيرة لھذا الغرض

  :افاتھم لروحي بالعمال دون أخذ اعتراالھتمام ا
  ً وعمل فصول محو أمية  ،كما أنه أوصى الرھبان باالھتمام بالعمال روحيا

تقديم كل اإلمكانيات الروحية والمادية بو ،لھم حتى يتمكنوا من قراءة اإلنجيل
 ً ذ أن يأخذ الراھب اعترافا. للعمال مجانا وكان ، ت العمالعلى أنه ما كان يحبِّ
م ظروفه من يوصي بتو جيه العامل إلى كاھن قريته ألنه أقدر على تفھُّ

وكذلك كان يھتم بتقديم مرتبات وبركات مجزية . راھب يعيش في الجبل
أما في األعياد والمناسبات فيصرف الدير للعمال الحلوى . ألجل أتعابھم

والمعايدات النقدية
بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ھؤالء األصاغر «: لفقير



40:25.(  

  :معاملة أبينا الروحي للعمال عامة
ً وقد   عمل في بداية سبق القول أن أبانا الروحي كان يحب العمال جدا
معھم في ر
فت

ً كان يترك حتى أنه أحي ،روح األب الذي يحس بالمسئولية انا
ً من الجھد أثناء وقوفه معھم  موقع العمل حينما يرى أن العمال قد بذلوا كثيرا

وإذا أحس أن العمال قد عملوا وتعبوا .  أنفاسھم
أك

ً كامالً لمعاملة العمال ھو من نتاج خبراته الطويلة في ھذا المجال وھو  منھجا
يتل

ً من أخالق العمال غيِّر كثيرا   .عاملة اللطيفة تُ

ً ، ھبنته معھم كل أعمالھم الشاق منھا والوضيع، وكان يجلس أحيانا
ً من الكتاب رات الراحة القصيرة ب ين أوقات العمل ويروي لھم قصصا
  !المقدس وعن أعمال هللا معه

ة أمامه، فكان أھم  وعندما يبدأ العمل كان العمال يتبارون في إظھار الھمَّ
العمال عن المغامرات واألعمال  شيء في إشرافه على العمل أنه يثني

ب وذلك، الزائدة

حتى يعطيھم فرصًة اللتقاط
ثر من الالزم كان يذھب إلى المطبخ بنفسه ويأمر بزيادة في طعامھم من 

قدَّ    .م لھم لكي يشعروا بالتعويض الفوريحيث الكمية والنوع وبأفضل شيء يُ
وإذا اشتكى عامل من أن كمية الطعام ال تناسبه أو أن نوع الطعام ال 
. يستسيغه، كان األب يأمر بزيادة الكمية له، وإعطائه من الطعام الذي يرغبه

ر تعبھم، كانوا يزدادون  وحالما يحس العمال أن أبانا يھتم بھم ھكذا ويقدِّ
ً وبذالً في وكانت ھذه المعاملة ھي سر نجاح العمل في جميع . العمل فرحا

المواقع التي عمل فيھا أبونا مع العمال سواء في دير السريان أو دير األنبا 
إذ كان يعامل العمال معاملة أب . صموئيل أو وادي الريان أو دير األنبا مقار

متاز والبركة كان يرد الجميل بالطعام الم ،موا بذالً أكثرفإذا قدَّ  .ألبنائه
حتى إن أبانا الروحي وضع للرھبان . المجزية من النقود والمالبس والھدايا

  :خص في اآلتي

الم” .1
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  .عن طريق العمل
وسط العاملين ، ولو بدون كالم، بالمسيح

الذكاء أو اإلمكانية لعمل فني إالّ 
وا

                                                          

أما كيف يُمكن لإلنسان أن يبشر 
ألن ، بدون أن يفقد ذلك الحزم الالزم إلتمام العمل؟ فھذا يأتي بالمحبة، همع

، يُمكن االنتھار والتأديب بالمحبةإذ ، المحبة إذا كانت صادقة تظل حازمة
ً دو، حيث يكون االنتھار والتأديب في غاية التأثير ً أو حقدا ن أن يُنشئ حزنا

  .)7(“أو ضغينة

  :تقديره للمواھب
كان يستحيل على أبينا الروحي أن يرى أو يسمع عن عامل، مھما كان  

ً ولو كان يعمل وراء ركوبة، أنه ذو بصيرة أو ماھٌر في شيء؛ إالّ  صغيرا
ويُسارع إلى تنمية ھذه الموھبة واستثمارھا، ليس لصالح الدير فقط، بل 

 ً فكم من العمال الذين كانوا ! لتأمين مستقبل ھذا اإلنسان ومعيشته وأيضا
مزارعين بسطاء ُمھَملين، لمح فيھم 

لتقطھم وسلَّمھم لآلباء المتخصصين لتعليمھم والصبر عليھم، سواء في 
ج . مھنة الميكانيكا أو قيادة الجرارات أو العربات والمعدات الثقيلة وقد تخرَّ

بالفعل من الدير بھذه الوسيلة كثير من العمال الذين كانوا قبالً ُمھَملين، 
فصاروا من أمھر العمال الفنيين والمعلمين في الميكانيكا وقيادة السيارات 
. والبلدوزرات والجرارات وأعمال الطباعة واألعمال الكھربائية وغيرھا

 
 111إجابات لألب الروحي عن أسئلة الرھبان ص  ،"الحياة الرھبانية في كلمات"عن مذكرة  )7(

– 113.  



 من 
فيعمل بالشركات أو القطاع الخاص دون أن  الحياة خرج ليشق طريقه في

د خسائر كبيرة من إتالف  تكبَّ
ال

ي إتقان المكعب كل يوم، ثم يعطي درجة عل
ع

لحوافز 
ھ

روحي لكل كبيرة وصغيرة في الدير، ومعاملته للرھبان 
وا

 You are the best organizer I have: ورھبان الدير وقال لألب متى

لزمه الدير بشيء، بل ربما يكون الدير قد  يُ
ر بعشرات األلوف من الجنيھات في  قدَّ ات الثقيلة والفنية التي تُ عامل للمعدَّ

 ً   !وبدون أية التزامات سبيل تعليمه مجانا

  :نظام الحوافز مع المنافسة
. ھذه طريقة استخدمھا أبونا الروحي مع البنائين والعمال لزيادة إنتاجھم 

ائين كان يجعل الرھبان المشرفين على البناء يسجلون لكل معلِّم  فبالنسبة للبنَّ
ائين مقدار ما بناه بالمتر  من البنَّ

ملية البناء ودرجة على حسن السير والسلوك، والبد أن تظھر النتيجة في 
نفس اليوم لكي يعرف كل واحد موقفه من عمله اليومي، ثم يعطيه ما يخصه 
من الحوافز اليومية لكي يكون كل منھم في حالة تنافس وعمل دائب لتحسين 

ير الضخمة بقوة واقتدار وبھذا التدبير ارتفعت مباني الد. أعمالھم وإنتاجھم
وقد استُخدم نظام ا. وفن ودقة بقوة هللا وحكمة وتدبير األب الروحي

ذا مع عمال الخرسانة والزراعة والميكانيكا وغيرھا، مما زاد من إتقان 
  !العامل لعمله وزاد من كمية إنتاجه

دير حدث أن أعضاء أحد المؤتمرات الدولية للتنمية الزراعية زاروا قد و 
ً  –وعلم رئيس المؤتمر . أنبا مقار مع محافظ البحيرة بحكمة  –وكان أمريكيا

وتدبير األب ال
لعمال، فوقف الرجل في حضور أعضاء الوفد من جميع دول العالم 
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عامالً متكاسالً، ألنه كان يعتبر ذلك 
خي

ا وجد أن التكاسل ليس عن 
مه بحكمة ومحبة قوِّ د، كان يحاول أن يُ وقد ذكر قداسته مثاالً . قصد أو تعمُّ

نذر المتكاسل، وإذا داوم على استھتاره كان . انًة للدير ً كان يُ وأحيانا
وإذ. يستغني عن خدمته حتى ال يؤثر على غيره

  :بما حدث مرةً  على ذلك
مثيرين  في أول عملھم بالديرالتابعة لمغاغة " الزورة"كان عمال قرية ”

وھو ) الطورية(أنه يعزق بالفأس يتظاھر جداً، فكان الواحد منھم  للتعب
ال، فأعطه يا أبونا فأقول ألحدھم إنني مبسوط منه ألنه شغَّ . يحكي مع زميله

وھكذا الثاني  ،حجة ةذا، فأتخذ أيعشرة جنيھات بركة ألنه عمل اليوم كذا وك
ً، وأصبحوا بالفعل من أفضل العمال ،والثالث   .)9(“حتى تغيروا جميعا

وجميع العمال الذين عملوا مع أبينا الروحي أو تحت تدبيره قد شھدوا أنه 
ال يمكن أن يجدوا مثل ھذه المعاملة في أي مكان آخر، ألنه مھما كان العامل 

ً فھو يُط ا ً أو فّظ يل أناته عليه حتى يتغير ويصير من أفضل العمال شرسا
الذين يستأمنھم ويثق فيھم، ألنه ال ييأس من أي إنسان إالّ إذا استھان بسخائه 

  .وحبه وتدبيره
وقد حدث مرةً أن أحد العمال اعتدى على عامل صغير بالضرب، وھذا  

                                                           
   .عن تسجيالت لألب كيرلس المقاري )8(
  .3/9/1982ن في عن حديث له مع بعض الرھبا )9(



أبينا الروحي نحو لصة من 
العمال كأبناء له كانوا يتبارون في طاعته ويسرعون في تنفيذ أوامره ليس 
أما إذا أھمل أحدھم في طاعته ولم يعمل 

ش

فد

. بروح األجراء بل بروح البنين
ً مما قاله له؛ فقد كان يوبخه بلطف دون أن يجرح مشاعره مثلما حدث  يئا

أنتم لكم ”: علم قال لهإذ ذكر أحد اآلباء أن ھذا الم. مع المعلم النقَّاش بالدير
كنُت مرة أدھن إحدى الغرف، ”: فأجاب “لماذا؟”: فسأله الراھب. “أب قديس

أرجوك يا معلم أن تعطي ھذه : "وتصادف مرور أبينا الكبير عليَّ وقال لي
ألنھا تخص المطبعة وسيكون عليھا شغل كثير ) من البوية(الغرفة وجھين 

فبعد أن ذھب . م كنت نازالً في أجازة، وأنا في ھذا اليو"وتحتاج إلى عناية
! لو أعطيت الغرفة وجھين فلن أنزل في إجازتي اليوم: أبونا قلُت في نفسي

ً ولمعتھا كأنھا أخذت وجھين دون أن يدري أحد، ونزلت  ً واحدا ھا وجھا ھنتُ
  .في إجازتي
ً بل  وفي المن ً على السرير، ولم أكن نائما زل بالليل بينما كنُت مضطجعا

أ لي يقظة، النوم والبين  أبانا الكبير دخل عليَّ بعصاته وأخذ أن فجأةً تھيَّ
؟ فحاولت أن "؟ كده لم تعمل بما قلته لك(...)كده يا معلم ": يوبخني قائالً 
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 ً ي أيضا ؟ "(...)يا معلم  كده: "منظر أبينا بعقلي وسمعُت نفس 

ففي الحال تذكرُت موضوع الغرفة التي لم أدھنھا كما قال أبونا، فندمُت 
ً أخذُت مواصلة . تلك الليلة وطار النوم من عينيَّ  وفى الصباح الباكر جدا

ً ھكذا وقد : "للدير وحضرُت، فاستغرب اآلباء وسألوني لماذا حضرت سريعا
ً  ؟ فكتمُت األمر وقلتُ "سافرت باألمس فقط ثم . إنني حضرُت ألمر ھام جدا

ً حسب توصية أبينا  ً ثانيا لبست ثياب الشغل وللحال قمُت بدھان الغرفة وجھا
ھذه الراھب فنقل األب  “!أتھاون في تعليماته بأي شيءالكبير، وتعلمُت أن ال 

ُ ”: القصة إلى أبينا الروحي، فكان تعليق قداسته عليھا ھو نظر كيف فاق ا
إن ما حدث مع المعلم . الرھبان في طاعتھم وأمانتھم لين والعمال والمعلم

  .“كان بسبب أمانته في العمل وطاعته لي (...)

  :الحياة الروحية للعمال
ً للعمال لحضور القداس   بسبب الكنيسة التي أنشأھا أبونا الروحي خصيصا

اإللھي، وتوصيته المستمرة لآلباء الكھنة من الرھبان بافتقاد العمال 
ً، في ھذا الجو الروحي نشأت نھضة روحية بين العمال ورعايتھم  روحيا

لدرجة أن أبانا الروحي كان يسمع بجوار مغارته بعض العمال يصلُّون حتى 
 ً ساعة متأخرة من الليل رغم أعمالھم الشاقة طول النھار، وقد أنشأوا كوخا
 يجتمعون فيه للصالة ليالً وقراءة الكتاب المقدس، وبعد أن ينصرفوا يظل

  .الغيورون منھم والحارون بالروح في الصالة إلى وقت متأخر من الليل
ً قط، بل يتكلَّمون بكالم  ً خارجا وفي النھار أثناء العمل ال يتكلَّمون كالما

أما أثناء فترات الراحة، فال يكفُّون عن . اإلنجيل وقصصه وسير القديسين
الروحي وكثير من  بشھادة أبينا - حتى أن البعض منھم . الترتيل والتسبيح

ع والسھر: قد نالوا مواھب روحية مثل - اآلباء  ... موھبة الصالة والتضرُّ
ً على هللا والسماء وأرواح . إلخ وقد انفتح البعض من ھؤالء العمال أيضا

صوته يوبخن
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وإخالصھم في طلب وجه هللا ھم بساطتھم   .القديسين بدالة عجيبة، إذ تشفع في
  



9∃+ 
الرهبان تلبية احتياجات الكنيسة من 

  للخدمة

  

كان األب متى المسكين يعمل بقدر المستطاع على تلبية احتياجات الكنيسة 
 تهطاعمبدأ وذلك عن ، قداسة الباباذلك من الرھبان للخدمة إذا ما طلب منه 

  .للرؤساء

أسقف إليبارشية دمياط ودير : البابا كيرلس السادس على طلببناًء 
  :الشھيدة دميانة بالبراري

، طلب قداسة 1969مجيء اآلباء إلى دير القديس أنبا مقار في مايو فبعد  
البابا كيرلس السادس من أبينا الروحي إرسال األب الراھب القس موسى 

ً على إيبارشية دمياط ودير الشھيدة دميانة بالبراري،  وھو من لرسامته أسقفا
، والذي 1954امى الرھبان الذين ترھبنوا على يديه في دير السريان عام قد

ً لقداسة البابا في الفترة ما قبل ذھاب اآلباء إلى وادي الريان  خدم سكرتيرا
ً على إيبارشية  1969ديسمبر  21وقد ُرسم يوم . )1(وبعد ذلك بقليل أسقفا

إثر مرض  1972أغسطس عام  4لكنه تنيح يوم . دمياط ودير الشھيدة دميانة
  .أيام 3قصير مفاجىء استمر 
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يأتي في ھذا اليوم ليصلي مع أن ت ھذه عادة قداسته كل عام 
ال

نعم، فقط يعطينا فرصة لكي ”: متى
نخ

يھا 
ال

ام باللغة الفرنسية التي تفھمھا شعوب غرب أفريقيا 

ديث للبابا مع أبينا وفي ح. رھبان صالة الساعة الثالثة من البصخة المقدسة
الروحي والرھبان طلب قداسة البابا إرسال رھبان للخدمة وأبدى أبونا متى 

وكان رأي أبينا الروحي أن أنسب خدمة . المسكين استعداده لتلبية ھذا الطلب
ھي خدمة التبشير في أوساط إذا دعتھم الكنيسة للخدمة، يقوم بھا الرھبان 

: تعداد االستشھاد ألن ھذه ھي حياة الراھبالوثنيين في أفريقيا وغيرھا باس
ً، فإن نيافة أنبا مرقس يحتاج ”: فقال له قداسة البابا. االستشھاد كل يوم حسنا

ً إلى رھبان ليساعدوه في الخدمة الجديدة التي ُرسم عليھا منذ شھور قليلة  جدا
فھل نُرسله إليكم لكي ): وسأل أبانا الروحي. (في أفريقيا 1976عام 

فأجاب أبونا  “الرھبان معه؟يصطحب 
ً إلى  تار الرھبان، ثم لكي يُرسموا كھنة لتأدية تلك الخدمة التي تحتاج طبعا

ً وإقامة القداسات لھم   .وھكذا تم االتفاق. “تعميد المنضمين جددا
ثم جاء أنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام أفريقيا وقابل األب متى، حيث 

ستفسر منه أبونا الروحي عن ظروف المعيشة في األماكن التي سيخدم فا
ا حتى يتمكن رئيس الدير نيافة أنب رھبان، وتم االتفاق على االنتظار قليالً 

يونيو  8ميخائيل من الحضور لرسامة الرھبان كھنة،  وقد تم ذلك يوم 
ً اعملوا ل”: وقال لھم األب متى. وكانوا أربعة رھبان، 1977 كم ھناك قبورا

دفنوا فيھا وبعد أن . أي استمروا في ھذه الخدمة حتى نھاية حياتكم! “لكي تُ
تمت إجراءات الرسامة والسفر، ذھب اثنان منھم إلى كينيا حيث مقر األسقف 
في نيروبي، إذ كان لھما إلمام باللغة اإلنجليزية التي تفھمھا شعوب شرق 

الكونغو (ھب االثنان اآلخران إلى زائير أفريقيا منذ االستعمار اإلنجليزي، وذ
، إذ كان لھما إلم)كينشاسا
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 ھو 
الت

ينجذبون إلى الطائفة 
الت

وكانوا يفرحون عندما يعلمون . إذ شعروا بروحانيتھا
مار مرقس الرسول والبشير وكاتب اإلنجيل أن كنيستنا قد أسسھا القديس 

مرقس 
نف

العرب الذين كانوا يمرون بسفنھم على بالدھم للتجارة في 
أن

ضطرتھم إلى الرجوع إلى ديرھم بعد سنتين، أي سنة 
9

وھذان األخيران كان عملھما الرئيسي. منذ االستعمار الفرنسي والبلجيكي
باإلضافة . عليم في الكلية الالھوتية في كينشاسا عن كنيستنا وكتابات اآلباء

حيث كان أحد الراھبين خريج الكلية (إلى بعض االجتماعات التبشيرية 
  ).اإلكليريكية

وجد ھؤالء الرھبان أن األفريقيين ينقسمون إلى طوائف عديدة، ومعظمھم 
ال يعرف الفرق بين ھذه الطوائف، إذ إن معظمھم كانوا 

فكانوا يحبون االجتماعات التي  أما القليلون األتقياء. ي تغريھم بالماديات
يعقدھا الرھبان التي يشرحون فيھا الكتاب المقدس ويروون لھم سير 

وكانوا في أشد االشتياق إلى التناول ألنھم كانوا محرومين منه، . القديسين
وأحبوا طقوس كنيستنا 

الثاني، ومن مصر انتشرت المسيحية إلى بالدھم األفريقية، وأن مار 
ً، من القيروان    ).ليبيا(سه كان أفريقيا

ف على بعض قادة الكنائس األفريقية  وقد بدأ عمل ھؤالء الرھبان بالتعرُّ
ً لھا عن الكنا(المستقلة  ) ئس التابعة للكنائس الغربيةوھي تسمى ھكذا تمييزا

موا أية خدمة تعليمية لمجموعة من الناس إال إذا  ألنھم ال يستطيعون أن يقدِّ
ياً ويمكن طردھم من البلد عتبر تعدِّ   !دعاھم قائدھم الروحي وإال فإن ذلك يُ

من (وقد اھتم ھؤالء الرھبان بتعلُّم لغة أھل البلد مثل اللغة السواحيلي 
ً قد أُخذت من لغات سواحل المحيط ، أل"سواحل"كلمة  ن نصف كلماتھا تقريبا

الھندي من التجار 
ولكن رغم أن أبانا الروحي قد أشار عليھم باالستمرار في ). حاء أفريقيا

؛ إال أن بعض العقبات التي لم يستطيعوا الحياة ھذه الخدمة حتى نھاية
مواجھتھا وتخطيھا ا

تابع . 197 وقد تُرجم القداس إلى اللغة المحلية وُطبعت منه نسخ لكي يُ
  .الجميع صلوات الكنيسة



ب متى لحديث طلب قداسة البابا من األ
باإلسكندرية  “مدرسة سان مارك”المسكين أن يرسل بعض رھبان الدير إلى 

الكاثوليك الذين أنشأوا ھذه  “الفرير”ليستلموا إدارتھا، ذلك ألن رھبان 
المدرسة صار عددھم ضئيالً وعجزوا عن مواصلة إدارة ھذه المدرسة 

  .وطلبوا من قداسة البابا رھباناً أقباطاً ليستلموھا
عند رغبة البابا أرسل األب متى المسكين أربعة من رھبان الدير  ونزوالً 

إلى مدرسة سان مارك، وقد استمروا في العمل بھا في العام الدراسي 
، ولكنھم لما وجدوا أنه ليس لدى الفرير النية لتسليم المدرسة )1978- 1977(

  .لھم، عادوا إلى الدير

  :بارشية أسيوطثم  إي  إيبارشية المنيا  في  رھبان للخدمةو
ً وبعد انتھاء زيارة قداسة البابا شنودة الثالث للدير   وفي نفس السنة أيضا

وبعد انتھاء . اصطحب معه األب متى المسكين إلى دير القديس أنبا بيشوي
خدمة صلوات البصخة اجتمع نيافة أنبا أرسانيوس أسقف المنيا الذي كان في 

. إرسال راھبين للخدمة في المنياالدير آنذاك، مع أبينا الروحي وطلب منه 
فلبَّى أبونا األمر بعد موافقة قداسة البابا، وحضر نيافة أنبا أرسانيوس إلى 

اختارھما قدس أبينا الروحي (ليرسم راھبين للكھنوت  1977الدير في مايو 
، واصطحبھما )وبعد استئذان نيافة أنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير

  .معه إلى المنيا
وليس خدمة (كانت خدمة الراھبين منحصرة في خدمة الشباب فقط و

 1978وظال يخدمان بمحبة وغيرة الرب من سبتمبر ). العائالت في البيوت
  .1979إلى أغسطس 

وبعد عودتھما طلب نيافة أنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير في  
. إلى ھناكأن يذھب ثالثة رھبان للخدمة في أسيوط، فسافروا  1979يونيو 
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9%+ 
  األب متى المسكين يعمل من أجل

1981،  1980عامي   

األب متى المسكين واستعرض معه إنتاج 
ال

 

ن الذين كانوا معه في ھذا األمر وحثھم على تشھيل وتسھيل 

                                                          

  المصالحة بين الكنيسة والدولة

  

  :)1(أول لقاء بين األب متى المسكين والرئيس أنور السادات -  1
مايو  15ب متى المسكين مع الرئيس أنور السادات يوم كان أول لقاء لأل 

ُقيم معرض للمنتجات " نكال العنب"في قرية  1979 بمحافظة المنوفية، حيث أ
وتلقى الدير . الزراعية في المحافظة، كان سيفتتحه الرئيس أنور السادات

دعوة رسمية لالشتراك في المعرض، ولكن كانت ھناك توصية شفوية 
ب متى المسكين ليكون المعرض فرصة لمقابلة الرئيس بضرورة حضور األ

  .له وذلك بناًء على طلب الرئيس
وفي المعرض تقابل الرئيس مع 

وقد سأل . دير من بنجر العلف وباقي منتجات الدير الزراعية والحيوانية
ھل سجلوا لك األلف : الرئيس األب متى المسكين أمام الوزراء المحيطين به

بالنفي، بسبب إجراءات  ھا أنا للدير؟ فردَّ األب متى المسكين فدان التي أھديتُ
وقد راجع الرئيس السادات . لم تتم من جانب الھيئات الحكومية المختصة

َّ نييِّ ْع الوزراء الَم

 
كتبه المتنيح األب  1981أغسطس سنة  25قدس أبينا الروحي يوم الثالثاء  نعن حديث م) 1(

  .يعقوب المقاري
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اإل

  
معه

المصالحة بين الكنيسة والدولة

  .ا الحوار في جريدة األخبار في اليوم التاليوقد نُشر ھذ. جراءات
عايز أشوفك، . أنا عايزك ضروري: "وقال الرئيس لألب متى المسكين

  ".وحابعت لك

  :المقابالت الخاصة باألزمة بين الكنيسة والرئيس السادات – 2

  :1980عام : أوالً 
  :)2(كان دور أبينا متى المسكين في ھذه األزمة كاآلتي 

بقرار المجمع المقدس  - كأي فرد في الكنيسة  - الروحي فقد فوجئ أبونا 
بأن الكنيسة لن تحتفل بعيد  1980الذي اجتمع قبل عيد القيامة المجيد عام 

ولكنه لم يتحرك . يامة بسبب األحداث التي حدثت في اإلسكندرية وأسيوطالق
لعمل أي شيء إال بعد أن جاء للدير بعض األراخنة يوم أربعاء البصخة 

يترجونه بإلحاح وتوسل للتدخل لدى قداسة ) 1980أبريل عام  2(سة المقد
ً إال بتكليف من قداسة البابا . البابا فأجاب أبونا بأنه ال يستطيع أن يعمل شيئا

ً لم . ليس له مركز يتيح له ذلكإذ  را رت تطوُّ ولكن ألن األمور تفاقمت وتطوَّ
وا يكن في الحسبان، كما شرح ھؤالء األراخنة ألبينا مت ى المسكين، فقد ألحُّ

  .عليه بضرورة مقابلة قداسة البابا
إلى دير األنبا بيشوي  في الحال وذھب قام أبونا عصر يوم أربعاء البصخة

ابلة قداسة البابا، وناقش  قرار المجمع واألحداث الجارية وخطورة لمق
الموقف، وأبدى استعداده للتدخل وترتيب موعد لمقابلة البابا للرئيس 

وظل عنده حتى ساعة متأخرة من الليل، ولكنه لم يصل إلى نتيجة . لساداتا
  .في ذلك اليوم

                                                           
ً على  عن) 2( ُملي على األب يوحنا المقاري إلرساله إلى أحد اإلخوة بأمريكا، ردا تسويدة خطاب أ

  .الخاصة 1980سؤاله عن حقيقة موقف أبينا متى في أحداث عيد القيامة 



 ً واستطاع أن يقنع البابا بضرورة . س العھد عصرا
الق

وكان ھذا األرخن عند البابا . الثانية بعد الظھر

اع أبونا باتصاله برئيس الوزراء الدكتور مصطفى خليل أن يعرف 
ل رئيس الوزراء يتوسط لدى سكرتير الرئيس لمقابلة مكان الرئيس وأن يجع

يام بمحاولة لمقابلة البابا للسادات قبل العيد حتى يمكن للشعب أن يحتفل 
  .بھذا العيد بسالم وبال انزعاج

منذ الصباح ) 1980أبريل  4(ا للقاھرة يوم جمعة الصلبوت وذھب أبون
الباكر وحاول طوال اليوم االتصال بالرئيس عن طريق الوزير حسب هللا 
الكفراوي والمھندس عثمان أحمد عثمان، ولكنه لم يوفَّق في االتصال به حتى 
، ساعة متأخرة من الليل بسبب تنقُّل الرئيس من مكان إلى مكان في ذلك اليوم

وكان . فعاد إلى الدير في منتصف الليل وقد فقد األمل في المقابلة قبل العيد
نَشر في الجرائد يوم السبت، وھكذا تنتھي  يأمل أن تتم المقابلة يوم الجمعة وتُ

  .المشكلة، ويتم التعييد بالعيد كالمعتاد
ً للغاية، استراح في تلك الليلة قُم من نومه ، ولكنه إذ كان ُمجھدا إال ولم َي

يطلب مقابلته، وكان ) المھندس سامي سعد(على خبر مجيء أحد األراخنة 
ذلك يوم السبت حوالي الساعة 

وكان من . في الدير وعلم من البابا عدم استطاعة قدس أبينا مقابلة الرئيس
زل أبونا معه الساعة وھكذا ن. رأي ھذا األرخن أن ال نيأس من المحاولة

وكان من تدبير هللا أن تكون سيارة ھذا األرخن . الثانية والنصف بعد الظھر
عد  زة بتليفون السلكي، وھكذا بدآ في االتصاالت وھم على بُ  50مجھَّ

ً من القاھرة   .كيلومترا
استط

ه . أبينا له وإذ عرف أن الرئيس معتكف في استراحته بالقناطر الخيرية، توجَّ
  .رأساً إلى ھناك

ً  - حسب عادته  –كان الرئيس  ً حتى الغروب استعدادا ً وصائما معتكفا
السابعة  فانتظر أبونا حتى إفطاره في. لزيارته المزمعة للواليات المتحدة

د له أن . مساءً  وتقابل أثناء ذلك مع الوزير عثمان أحمد عثمان الذي أكَّ
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، وذلك ) المقابلة
ب

أما مقابلة الرئيس للبابا فلم يتمكن أبونا من .  تھدئة األقباط ھناك
تح

، وئيل واألنبا ياكوبوس إلى أمريكا لتھدئة األقباط
بما قاموا ول
به

ال سياسة في 
ال

مسكين 

سبب ما قام به األقباط في أمريكا من المظاھرات وتوزيع المنشورات 
المعادية واإلعالن في جريدة واشنطن بوست في نصف الصفحة األولى 

وطلب من أبينا إبالغ البابا أن . المصري في ذلك الوقتإلحراج المفاوض 
يعمل على

  .ديدھا قبل سفره إلى أمريكا
ه مباشرة إلى البابا في دير األنبا   وخرج أبونا من عند الرئيس وتوجَّ

ليلة العيد، ليعرض على البابا بيشوي، ووصل إلى ھناك عند خروج الكنيسة 
  .ما دار بينه وبين الرئيس

وأرسل البابا األنبا صم
 ً جِد ذلك نفعا وقام بعض األقباط ھناك . كن بدون خطاب منه، فلم يُ

ً  أثناء وجود السادات، مما أغضب السادات جداً، حيث عقد مؤتمر ً صحفيا ا
ر فيه عن استيائه الشديد وكتبت الجرائد في . في الطائرة التي عاد بھا عبَّ

وذكرت تصريحات الرئيس بأنه . اليوم التالي تنتقد الكنيسة
  .دين

أبونا متى ال :شنودة الثالثالبابا قداسة ً◌ على دعوة  ء بنا
ع بدير األنبا بيشوي   :يحضر المؤتمر الموسَّ

ل توسالت الكثيرين من كبار رجال  وكان أبونا يسمع ويرى كل ھذا، ويتقبَّ
ع من  ة البابا في عقد مؤتمر موسَّ الشعب القبطي للتدخل، إلى أن علم بنيَّ
المجمع المقدس وأعضاء المجلس الملي العام والمجلس الملي اإلسكندري 



ع في الغد  أبريل  15(اه البابا لحضور المؤتمر الموسَّ
0

انوب وكيل المجلس الملي وأبونا متى 
ال

زة بتسجيل جميع الحوادث 
الت

ذ  المؤتمر و افق باإلجماع على كل ھذه المقترحات، إال أنه لم ينفَّ
من

وأخذ .  الرئيس الستكمال المساعي

ً في أيٍّ من الھيئات حتى يحضر، ). 198 ولما أبدى أبونا أنه ليس عضوا
  .“ة نظركأنا الذي أدعوك لكي تشرح وجھ”: قال له قداسته

ع، أجلسه البابا بجانبه، وظل أبونا يسمع طوال الوقت  وفي المؤتمر الموسَّ
فشرح أبونا خطورة الموقف، إذ . ولم يتكلم، إلى أن أعطاه البابا اإلذن بالكلمة

ھمة بالخيانة واقترح ثالث خطوات محددة يلزم عملھا حالً ! أن الكنيسة متَّ
  :للموقف

مبادرة منه بقبول ما يحكم به الرئيس حالً من البابا للرئيس ك خطاب – 1
ويقوم بصياغة ھذا الخطاب للرئيس لجنة من األنبا صموئيل . لمشاكل األقباط

ودكتور حنا يوسف حنا ونيروز ب
على أن يحمل ھذا الخطاب األب متى المسكين أو أي عضو آخر، . مسكين

  .بمع األستاذ نيروز بانو
  .من المؤتمر الموسع لنشره في الجرائد لتھدئة الشعب بيان – 2
تقوم كل إيبارشية في سائر أنحاء الكرا – 3

والخسائر التي نتجت عنھا بكل دقة وتودع في  ي وقعت بتفاصيلھا،
ي الحقائق   .مضبطة جلسة المجلس لتكون تحت طلب لجنة تقصِّ

ورغم أن
  .الذي سينشر في الجرائد البيانھا سوى االقتراح الثاني وھو 

وھذا ما كان يتوقعه . أما البيان فأُرسل إلى الجرائد، ولكنھا لم تقبل نشره
  .أبونا، ألن خطاب البابا للرئيس لم يُرسل

ً كما كان، استمر الضغط من لما لم ينشر البيان، وظل الموقف خط يرا
بعض األساقفة على أبينا الروحي لمقابلة
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أب
من األنبا صموئيل إبالغ البابا بذلك ألخذ موافقته 

عل
مسقط (الكوم 

أن يعرض 
األقباط المتراكمة واألعمال واالختصاصات  عل

ال

في القاھرة 
إل

 َّ
خطاب يوم بعد ذلك ولكن أتى . لموضوع الفتنة الطائفية باعتباره قد انتھى

مايو وفيه كشف الرئيس بعض األخبار عن النشاط الُمعادي من الجانب  14

ً من الرئيس في حضور اثنين من األساقفة  األنبا صموئيل واألنبا (ونا موعدا
، وطلب أبونا )أثناسيوس

  .ى ھذه المقابلة
أبريل في بلدة ميت أبو  21وكانت المقابلة الثانية يوم االثنين  

استطاع أبونا خاللھا . دقيقة 90، ودامت )رأس الرئيس السادات
ى الرئيس كل مشاكل 
ي الحقائق م . مقترحة للجنة تقصِّ نة البرلمانية مذكرة توضيحية عن اللجوقدَّ

المقترحة لمتابعة شئون األقباط لتكون بمثابة قناة شرعية بين الكنيسة 
  .وقبلھا الرئيس ووعد بدراستھا). منشورة كملحق بعد ھذا الفصل( والدولة

ً للغاية لكل شيء، وأظھر  ما وقال األب متى المسكين إن الرئيس كان متفھِّ
ب من أبينا البقاء وطل. استعداده الكامل لعمل الحلول المناسبة

  .مكان االتصال به عند الضرورة
وبعد المقابلة توجه أبونا متى المسكين مباشرة إلى قداسة البابا شنوده  

الثالث ليبلِّغه بمضمون المقابلة، لكنه لم يتمكن من مقابلته، فعاد إلى الدير 
ً لقداسة البابا بتاريخ  حادثاته مع يحوي تفصيل م 24/4/1980وكتب خطابا

  :الرئيس السادات وذكر فيه نتائج المقابلة
قبول الرئيس بتشكيل اللجنة الدائمة المقترحة في مشروع اللجنة  – 1

ع  البرلمانية الدائمة، والتي سبق أن وافق عليھا قداسة البابا والمؤتمر الموسَّ
  .باإلجماع

  .ضاتموافقة الرئيس على اقتراح بتقدير الخسائر وإقرار التعوي – 2
، وتكلم الرئيس، ولم يتعرض في خطابه )عيد العمال(مر يوم أول مايو 

 .القبطي ومخازي الفتنة الطائفية



طنية ومؤاخذات على 
الك

س أنه يريد أن يمس وضع قداسة البابا 
شن

مسئولياته مثل المرض 
مث

                                                          

  .نيسة رآھا ھو أنھا أساءت للدولة في الداخل والخارج
يولما الحظُت من حديث الرئ” 

وده، بدأت أشرح للرئيس كيفية انتخابات بطريرك األقباط ورسامته، 
وكيف يحل عليه روح هللا ويضع المطارنة واألساقفة أيديھم عليه فتصير له 
الصفة الكھنوتية والرئاسية بالنسبة لألقباط حتى أنه بالنسبة لألقباط ال يجوز 

بة من أجله، طالما  البدء في الصالة بالقداس اإللھي إال بعد ذكر اسمه والِطلْ
، حتى لو حدثت ظروف تمنعه من مباشرة  ھو حيٌّ

ً لرحمة هللا على . ال ً ذكر اسمه في صلوات القداس طلبا ثم بعد نياحته يُ
  .روحه إلى أن ينتخب بطريرك جديد

أما . ك بالنسبة للشعب القبطيھذا فيما يختص بالوضع الروحي للبطرير” 
ً بتعيين البطريرك  بالنسبة للدولة، فالدولة بعد انتخاب البابا تُصدر مرسوما

 
أغسطس سنة  25نقالً عن تسجيل األب يعقوب المقاري كتابًة من فم قدس أبينا الروحي يوم ) 3(

8119.   
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يع

وحية وبوضعه 
ال

دستور والقوانين والسلطة القضائية، 
لذ

  “).اتھامات علنية في خطاب الرئيس

. إلخ... وسجن ثم محاكمة الزعماء السياسيين والدينيين في البالد من اعتقال
وھنا اعترضه األب متى المسكين وطلب من الرئيس أن يوقف ھذه العملية 

بر

طيه الصفة الرسمية أمامھا ليتحدث عن الكنيسة ويمثلھا أمام الحكومة 
الدولة ”: لذلك قلت للرئيس بوضوح. والجھات الرسمية، في مصر والخارج

ة الكنيسة القبطية بصفته الرال تستطيع أن تنحيه عن رئاس
الً تؤاخذ عليه الدولة ً لقوانين الكنيسة وتدخُّ عتبر ھذا اقتحاما . كھنوتي، وإال يُ

ً لما أمر بنفي البابا كيرلس  وقد حدث مثل ھذا من الخديوي توفيق سابقا
 ً فا بر ھذا تعسُّ  الخامس إلى دير األنبا أنطونيوس في الصحراء الشرقية، فاعتُ

 ً وسيادة الرئيس يدافع عن الديمقراطية وأقام في البالد مؤسسات . واستبدادا
دستورية تكفِّل الحرية للجميع بمقتضى ال

لك لو حدث أي شيء لقداسة البابا ستتعرض الدولة للمؤاخذة من مواجھة 
  “.الرأي العام العالمي خارج مصر على األقل

  .سن الرئيس ھذا الكالم، ووافق عليه بمنتھى االرتياح القلبيفاستح” 
  :واستطرد قداسة أبينا الروحي

أما بخصوص ما يقوله سيادة الرئيس عن البابا األنبا شنوده، فطالما أن ” 
مه للمحاكمة لذلك ينبغي توقُّف أية مؤاخذات علنية  ،4)(سيادة الرئيس لن يقدِّ

ً  عدما رأيت الرئيس قد تغاضىإذ ال لزوم لھا فيما بعد، ب، ضده عن أية  نھائيا
وبھذا يكون األب البطريرك . (لهإجراءات سبق أن أفصح عنھا في ُخَطٍب 

في مأمن من 
وبدأ الرئيس يسرد على مسامع أبينا الروحي ما ينوي اتخاذه حيال  

لكن الرئيس ردَّ أن كل  ؛“إن العنف سيولِّد العنف”: متھا قائالً للرئيس
ُعدَّ وال مجال للتراجع   .شيء قد أ

                                                           
د به من قبلاوذلك بعد أن ) 4(    .قتنع بكالم أبينا متى المسكين وتراجع عما توعَّ



 

وألھمني هللا أسماء الخمسة األساقفة وذكرت حسنات . البطريرك
وف

بعض الذين ال يفھمونني جعلوا من أنفسھم أعداًء لي، لذلك 
ذك

ن ألمنع اختيار أشخاص غير (وكان عليَّ ”: ويقول األب متى المسكي 
ي للرئيس َمْن تكون له وظيفة ) مريحين لقداسة البابا وال للكنيسة أن أُزكِّ

قال أنھم تقلَّدوا مسئوليات جديدة في ومسئو لية ونشاط في الكنيسة، لئال يُ
غياب األب 

 .ضائل كلٍّ منھم، أسقفاً أسقفا ً
ً ولكن   لع الرئيس على األسماء المقترحة، سأل متعجبا ھل أنت : "لما اطَّ

 ً ، فلما أجبُت "1971لمنصب البطريرك عام األب متى الذي كنت مرشحا
 ً من ھؤالء الذين أال تعلم أن اثنين : "باإليجاب، استطرد الرئيس مستفھما

، وما زال خطابھم )5(اتھموك أنك شيوعي وتتآمر على سالمة الدولةاخترتھم 
ً باسميھما أمامي؟ عا نعم يا سيادة الرئيس، ): "فرد األب متى المسكين" (موقَّ

أنا إنسان ليس لي أعداء على اإلطالق، فأنا ال أعادي . ھموننيألنھم ال يف
 ً ولكن ال. أحدا

رت ما لكل واحد من األساقفة حسناته ومواقفه اإليجابية ولم أُغمط أحدا ً
  “".حقَّه
سر وتحدث الرئيس مع األب متى المسكين عن مدارس األحد واأل 

                                                           
حينما كان األب متى المسكين ضمن المرشحين للكرسي البطريركي، وقد  1971وذلك عام ) 5(
استُ
لأل

كما أعلن ذلك رئيس لجنة االنتخاب " أوامر صدرت من فوق"بعد فعالً من قائمة المرشحين بسبب 
المرحوم األستاذ أنطون سيدھم عضو لجنة االنتخابات البطريركية في  عضاء آنذاك، وھذا نقالً عن

وقد ذكر أنه امتنع ھو وبعض األعضاء اآلخرين عن حضور الجلسة التالية المخصصة . ذلك الوقت
توا على مثل  ،االستبعادھذا للتصويت على  ألنھم، كما قالوا، ال يمكن من جھة ضمائرھم أن يصوِّ

  .قرار االستبعاد ھذا
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ال
اقتنع الرئيس بما أوضحه أبونا متى من حلول، تحفظ لمدارس األحد واألسر 

  .الجامعية كيانھما بدون أي مساس بنشاطھما
ً، فوجىء برد   ولما ألمح الرئيس لألب متى المسكين أن يعطيه منصبا

إذا ألححت : "ولما ألحَّ قال له األب متى. “سُت لھذه المناصبال، أنا ل”: قاطع
ً، ولن تعثر لي على أثر بعد ذلك فكفَّ الرئيس ". عليَّ فسوف تفقدني نھائيا

  .عن ذلك
المتنيح (وبعد ذلك استدَعيُت أحد األساقفة ”: ويقول األب متى المسكين 

ً مما ، وعاھدني أال يذ)األنبا أثناسيوس مطران بني سويف السابق كر شيئا
ألن ھذا كان قبل أن يُكشف عما تقرر اتخاذه وقبل أن يتكلم (سأذكره له 

الرئيس عن الفتنة الطائفية وإعالن اتخاذ إجراءات اعتقال السياسيين ورجال 
وطلبُت إليه أن يبلِّغ قداسة البابا األنبا شنوده ). 1981سبتمبر  5الدين يوم 

يتخذ البابا شنوده المبادرة بنفسه باالتجاه بقرار الرئيس، وأنَّ من الالئق أن 
ً ألية إجراءات تمس كرامته للدير، دون أن يطلب منه أحد ذلك ، تفاديا

  .وشخصه
واتفقت مع األنبا صموئيل أنه بمجرد أن يعلن الرئيس أسماء اللجنة، ” 

يتوجھون لألب البطريرك في الدير ويخضعون له برؤوسھم إلى األرض، 
الدك، ويأخذون رضاءه وموافقته وال يعودون إال بخطاب ويقولون له إننا أو

وبعد ھذه الخطوة سأطلب . يفيد رضاءه، حتى نمنع انقسام الكنيسة والشعب
من الرئيس تحديد موعد للمقابلة ولكن بعد الحصول على موافقة قداسة البابا 

  .األنبا شنوده
صر ولألسف لم يحدث ھذا، فقد فوجئت بذھاب مجلس األساقفة إلى ق”

عابدين لقيد أسمائھم في سجل التشريفات قبل مقابلتھم للبابا البطريرك وقبل 
ه بشدة على ھذا . نوال موافقته وبركته عليھم فاتصلت باألنبا صموئيل وعاتبتُ

  .“التصرف، ألنه غير مقبول بحسب الوضع التقليدي السليم

وبعد  حوار بينه وبين األب متى المسكين، . جامعية، وكان يريد حلَّھما
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فيلكن و  ذلك قصد مجلس األساقفة إلى قداسة البابا البطريرك   .“الدير بعد 



373 

 ة ومشاعر حزينة

ا  باب
الب

  

َل الوضع بتحفُّظ. ة بِ   .فقَ

مت أسماء آباء أساقفة راح  إذ  –تحت ضمانتي  –أسمائھا، فقدَّ
 الرئيس عن أك

بخصوص استبعاد أبينا متى الخطاب المرسل من اثنين منھم إلى الرئيس 

مجهودات شاقَّ
 في ظروف قاسية

  )ريغوريوسعن نص رسالة بعث بھا أبونا متى المسكين إلى نيافة أنبا غ(

  مع الرئيس السادات 1981أغسطس  25بعد مقابلة يوم 

  نيافة أنبا غريغوريوس
  أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي

  .أقبِّل يديكم وأطلب دعواتكم
ُت ل ال ُدعي ه ح ل إلي ا وص رأي فيم داء ال ب إب رئيس، وطل يد ال ة الس مقابل

  .الكنيسة مع الدولة
اً  اً باتّ رئيس رفض رفض ال ا، ف الحة الباب ُت أوالً مص دى (واقترح وأب

  ).األسباب
اء ال ع بق اقفة م ً بتعيين لجنة وساطة من بعض األس فاقترحُت حالً وسطا

 ً   .طريرك كما ھو؛ فرفض رفضاً باتا
ترحُت ھيئة علمانية من المسئولين األقباط للتعامل مع الدولة، وبقاء ثم اق

 ً .الكنيسة بعيدة؛ فرفض أيضا
ولما علمُت بالنية القاطعة لتوقيف البابا البطريرك وإبعاده، جاھدُت أن ال 
يمسَّ ھذا اإلجراء الوضع الديني، أي ال يمس الشق األول من تنصيب 

استدعاء الروح القدس للتقديس، حتى ال البطريرك وھو وضع اليد والصالة و
ھان تقليدھا ھان الكنيسة ويُ ويقتصر اإلجراء على السلطان الحكومي  .تُ

الرسمي للبابا البطريرك، فيوقف تعامله مع الدول
وطلب مني . وفي الحال نشأت الحاجة إلى لجنة أساقفة للقيام بمھام البابوية

ُالرئيس اقت
ما قالهفي خطابه ذكر أبونا وھنا (دُت حكمتھم واعتدالھم َّ



  .)المسكين من الترشيح للبطريركية
ية كل ما  بعض لدار بيني وبينه، ما عدا رِّ

  .أسماء اللجنة الدائمة للقيام بمھام البابوية في أضيق الحدود
وبما أن نيافتكم أحد أعضاء ھذه اللجنة المقترحة، بادرت بالكتابة لنيافتكم، 
  .علماً بأني شھدُت بحكمتكم بال تحفُّظ لدى الرئيس واعتدالكم وعلمكم وتقواكم

ھو اليوم األسود الثاني في حياتي بعد يوم  وإن كان يُحَسب ھذا اليوم
، األمر الذي لم يحدث قط في )1956عام (إعالن تنحية األنبا يوساب الثاني 

قال ويُستھزأ ببطريركين في جيل واحد وعلى  ى ويُ نحَّ تاريخ الكنيسة أن يُ
سنة؛ ولكن التنحية األولى والتي تمت بواسطة الكنيسة  25مدى أقل من 

ً على الفساد، أي عدم القداسة ) ساقفةالمطارنة واأل( زا حيث االتھام كان متركِّ
زاھة، فإن ھذه قد مھَّدت بسھولة للتنحية الثانية بواسطة الحكومة، وھي  والن

ز على "الذين ھم من خارج"أمرُّ وأَقسى، إذ تمت بواسطة  ، واالتھام يتركَّ
  .ين المتعاقبينعدة مآخذ ال يمكن أن يُستثنى منھا أساقفة والمجلسين الملي

مون الوضع الجديد وتضعون خطوطه ومنھجه  قيِّ ھذا أكتبه لنيافتكم لعلكم تُ
وأساليبه وغاياته واضحة أمام بقية اللجنة وأمام الشعب حتى يدرك الجميع 

  .حقيقة ما وصل إليه الحال
ً بأن تنحية البابا األنبا شنوده  تأتي في إطار فِْدية للشعب من المؤقتة علما

انت ستحلُّ بالشعب والكنيسة ال محالة، ألن العداوة الُمستنفرة من كوارث ك
ھة مباشرة ضد قداسة البابا  زة وموجَّ الجانب اإلسالمي المتطرف تأتي ُمركَّ

فالرب اإلله . األنبا شنوده، ولكن الضحية ھم الشباب والكھنة والكنائس
ً ھادياً للكنيسة في محنتھا الُعظمى   .يجعلك نورا

  .الحب واالحترام اقبل مني كل
ة ئوالً : مالحظ ون مس ديد أن أك اح ش ة وبإلح ي البداي رئيس ف ي ال ب من طل

  .فرفضتُ 
  توقيع                          )طبق األصل(

وطلب الرئيس مني أن أحتفظ بس
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  375  -  في ظروف قاسية مجھودات شاقَّة ومشاعر حزينة

تب خالل أواكُ 
  القمص متى المسكين

   1981ئل سبتمبر سنة 



األب متى المسكين مع الرئيس السادات(   نص المذكر التي تناقش فيھا
  )ثم سلَّمھ له 1980بريل أ 21في اجتماعه معه يوم 

  :ملحق

ة 
ا

 ون القبطية العامة

  .ويكونون جميعاً من العاملين فعالً في الحركة القومية

ب المتعلقة بالمواطنين 
األ بالشئون القبطية العامة، فتوافي بھا اللجنة البرلمانية الدائمة 

تيفا ءات التي قد وت

  . الشئون القبطية العامة أو الوحدة الوطنية

 تصور مبدئي
لكيفية بحث الشئ

  على المستوى السياسي للدولة

  

  :لجنة االتصال
تشكل من ثالثة أعضاء، اثنان من رجال الدين في الكنيسة القبطية والثالث 

من أراخنتھا، 
البطريركية والمطرانيات (بھا أن تتلقى من الجھات الكنسية ويناط 
كافة االقتراحات والشكاوى والمطال) واألسقفيات
قباط أو

تابعھا لحين إتمام بحثھا وتحقيقھا، كما تقوم بالرد على االس
  .تطلبھا منھا اللجنة الدائمة

  :برلمانية الدائمةلجنة الال
وتشكل من عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى، 

  :خمسة مسلمين وخمسة أقباط، وتختص بما يأتي
  :أوالً 

ي الحقائق بجميع أبعادھا فيما يتعلق بالشكاوى والمطالب التي  – 1 تقصِّ
االتصال أو من السلطات الحكومية، فيما يتعلق تُحال إليھا من لجنة 
بالمواطنين األقباط أو

376 



  377  -  ك تصور مبدئي

  ).لمحاكم

  .والتحريات

) والمحامين العامين(م 

ي 
 وقوعھا بقرارات عاجلة تصدرھا السلطات المذكورة على الصعيد القانوني

 ً   :ثانيا

  :إعادة تقييم شكاوى األقباط المتراكمة فيما يتعلق بما يلي
ً في المجالس النيابي ة والشعبية تحقق تمثيل المواطنين األقباط تمثيالً فعليا

والمحلية على مستوى الدولة والمحافظات والمدن والمراكز والقرى، على 
ً وحدة عنصري األمة وكيان المواطنين  ً واقعيا النحو الذي يجسد تجسيدا

  .األقباط في ممارسة التمثيل النيابي ومسئوليات الحكم المحلي
ي مرا يم رفع مستوى التعليم الديني إلى الواقع العملي، وبخاصة ف ل التعل ح

ئولية  ذه المس ين لالضطالع بھ ين الالزم وفير المدرس دادي وت دائي واإلع االبت
اط  ام األقب ين أم د المعلم ي معاھ ول ف بة القب ً، برفع نس الخطيرة والمھملة حاليا

  .%10إلى % 2من 

يفية بحث الشئون القبطية العامة ل

على كافة التحقيقات  - أوالً بأول  - االطالع في ھذا الشأن  – 2
الشرطة وجھات األمن (واإلجراءات التي تقوم بھا السلطات اإلدارية 

النيابة العامة وا(ضائية أو السلطات الق) والمباحث، إلخ
ما ترى لزوم  - ويحق لھا أن تحقق مباشرة بمقرھا في مجلس الشعب  – 3

تحقيقه، وأن تطلب من السلطات الحكومية موافاتھا بكافة المعلومات 
والبيانات واإلحصاءات 

االتصال المباشر بالجھات والقيادات المختصة في سلطات الدولة  – 4
والنائب العا) ونوابھم(مستوى السادة الوزراء  وعلى

والمدعي العام االشتراكي، واإلعالم والصحافة وإبداء التوصيات 
زاعات واألحداث أو لتفاد وذلك توصالً لحسم الن. واالقتراحات الالزمة

  .أو السياسي
االستعانة ـ عند اللزوم ـ بالخبراء لتحديد أسباب الخسائر المادية  – 5

  .ومداھا وتقدير قيمتھا والتعويضات المالية المناسبة
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شآت التي استولت عليھا أو  و رد األوقاف القبطية وما 
المصرية ضمتھا إليھا وزارة األ ارھا  - وقاف أو ظَّ وذلك لنُ

 ال
ا

ي المناصب والوظائف لعدالة والمساواة فيا
الق

  .ر المصري والمواثيق الدولية

من يتبعھا من أمالك 
 ھيئة األوقاف 

  .األقباط األصليين تحت إشراف ھيئة األوقاف القبطية
في جميع البعثات  - تحديد نسبة ثابتة للخريجين المسيحيين المتفوقين 

نون بالجامعات ومعاھدعيَّ تعليمية الموفدة للخارج  يُ وفي المعيدين الذين
  .لتعليم العليا المصرية

ف ي فرص العمل والترق
  .يادية والعالية في الجھات الحكومية والقطاع العام

إعادة النظر في القوانين واللوائح الغابرة التي تتعارض مع المبادئ 
األساسية للحريات العامة التي كفلھا الدستو

  :ة العليانھائية الھجال
سواء الدورية منھا  - وتقدم اللجنة البرلمانية الدائمة قراراتھا وتوصياتھا 

  .في شأن كل ما تقدم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء - أو الطارئة 
  



9⊥+ 
اهتمام األب متى المسكين بكتابات آباء 

 الكنيسة
وبدراسة اللغات القديمة التي آتب بها 

 اآلباء األوائل

ينا الروحي بدراسة اللغات القديمة وكتابات آباء الكنيسة كان اھتمام أب
ً جداً، ألنه كان يعرف أن النھضة الروحية في ً كبيرا  الكنيسة ترتكز أساسا

ھا له الدكتور عزيز سولایر عطية األستاذ ورئيس قسم الدراسات 
ال

آباء ”ألن تراث 
ً  “الكنيسة ً في ذلك الوقت إال ببعض الكتابات القليلة جدا لم يكن معروفا

للقديس أثناسيوس  “تجسد الكلمة”و، “الرسالة إلى الوثنيين”المترجمة مثل 
ة قفيال

  .اآلبائية الكنسية الحياة على الرجوع إلى
ومن بينھم آباء كنيسة واللغة األساسية التي كتب بھا آباء الكنيسة الجامعة 

ً ھي ااإلسكندرية  للغة اليونانية، وتليھا اللغة القبطية بالنسبة آلباء عموما
لذلك اعتنى أبونا الروحي . قبليالالوجه الكنيسة القبطية وعلى األخص في 

كما أنه كان قد وصله بعد رھبنته . منذ دخوله الرھبنة بدراسة ھاتين اللغتين
مجموعة كتابات آباء الكنيسة المنشورة ) 1952(سنوات  4بحوالي 
  :زية وھي المسماةباإلنجلي

Α Select Library of Ante Nicene Fathers (10 volumes), and Nicene & Post-

Nicene Fathers (28 volumes). 

أرسل
وقد عكف أبونا الروحي على قراءة ھذه . شرقية في جامعة يوتا بأمريكا

وفرح بھا جداً، . وھو في مغارته بدير السريانالمجموعات 

ترجمھما القس مرقس داود، ونشرتھما دار الكنيسة األس –رسولي 
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لمعارف المسيحية، وبعض الكتابات القليلة المنقولة عن دار نشر ا: المسماة
م

من بعض لمسكين 
لية لكتاب حياة ھذه الكتابات أقواالً عن حياة الصالة أضافھا إلى النسخة األص

  . التي كان يكتبھا في ذلك الوقت

وقد كانت ھذه الدعوة محل . جموعتين لكتابات آباء الكنيسة
اس

  .عليم المسيحي

ن اھات أما؛ خطوطات عربية محفوظة باألديرة أو الكنائس القديمة
 اكانتفوالعشرين ن تم نشرھما في القرن التاسع عشر ان اللتاالمجموعت

ية، بمعظم كتابات آباء الكنيسة بطريقة منظمة وبدراسة أكاديم تينزاخر
ً لم تكن . ومترجمة عن اللغات األصلية التي كتب بھا اآلباء وكلھا تقريبا

في منتصف القرن العشرين، وھو وقت القبطية معروفة في الكنيسة 
متى اوقد اقتبس أبونا  .وصولھما إلى يد قدس أبينا الروحي

الصالة األرثوذكسية

  :الدعوة إلى االھتمام بكتابات آباء الكنيسة
نشر قدس أبينا الروحي من مجلة مدارس األحد  1958يناير عام عدد وفي 

يدعو فيه الشباب والخدام إلى االھتمام باقتناء  “التربية الدينية”بعنوان  مقاالً 
)1(ھاتين الم

تجابة وغيرة على ترجمة بعض أقوال اآلباء بين خدام مدارس األحد في 
وقام البيت بترجمة . الكنائس المختلفة وفي بيت التكريس لخدمة الكرازة

شروحات وتأمالت القديس أغسطينوس على المزامير، وقام بعض خدام 
. رجرجس باسبورتنج والعذراء بمحرم بك بترجمة بعض الكتاباتكنيستي ما

كما بُدئ في انتشار ھاتين المجموعتين على يد بعض قادة الخدمة في مدارس 
  .األحد

ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى دراسة اللغات األصلية لكتابات آباء الكنيسة 
نتيجة ھذه الحركة الجديدة لالھتمام بأصول الت

                                                           
ُعيد نشرھا في كتاب) 1( ً، 1980، الجزء الثالث، “الخدمة”: أ   .2008؛ األجزاء الثالثة معا
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ب متى المسكين مع تالميذه إلى دير القديس أنبا مقار عام 
9

  :المحاولة الثانية
استحضر األب متى المسكين لتدريس اللغة اليونانية  1973وفي عام 

لسيد المدرس بقسم اللغات القديمة في كلية األستاذ صموئيل كامل عبد ا
اآلداب وصاحب مؤلفات في قواعد اللغة اليونانية القديمة وقاموس يوناني 

إال أنه توقف بسبب . وألقى عدة محاضرات على اآلباء الرھبان. عربي
  .مرضه

وفوجئ الدير بعرض من جامعة جوتنجن بألمانيا باستعدادھا إلرسال أستاذ 
ر عام  اللغة اليونانية القديمة إلى الدير لتعليم الرھبان في دورة مكثفة لمقرَّ

 16من يوم  1974وھكذا بدأ الدكتور وليم ريدر محاضراته عام . بأكمله
ً 1974أكتوبر  7سبتمبر إلى  ً بعد : ، في دورة مكثفة على فترتين يوميا صباحا

ً ويعطي تمارين يج. التسبحة، وبعد الظھر ب أن وكان يلقي المحاضرة صباحا
م إجاباتھا بعد الظھر قدَّ ه. تُ ولكن ، وكان العمل في بناء الدير آنذاك على أشدِّ

اإلشراف على العمال بدالً من الرھبان أخذ على عاتقه أبانا متى المسكين 
غوا للدراسة وأداء الواجب اليومي   .حتى يتفرَّ

ً ، وبعد انتھاء الدورة جة وكانت النتي. أجرى الدكتور وليم ريدر امتحانا
وقد استطاع الدير بمعاونة األستاذ صموئيل كامل عبد السيد الذي كان . باھرة

توفير ِمَنح دراسية في اليونان لتكميل دراسة ، على صلة بالسفارة اليونانية

. ، ازدادت الرغبة في التعمق في اللغات األصلية لكتابات آباء الكنيسة196
وكانت أول محاولة إلرسال بعثة من راھبين إلى ألمانيا للتخصص في دراسة 

. زيز سولایر عطية ھاتين المنحتيناللغة القبطية، وكان قد وفر الدكتور ع
لكن ھذه المحاولة لم تنجح لعدم تجاوب الرئاسة الكنسية، فلم يستطع األب 

  .متى المسكين إرسال ھذين الراھبين بدون موافقة الكنيسة
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ن الرئاسة الكنسية لم يتوفر بعض الرھبان للغة اليونانية القد ن
  .أيضاً ھذه المرة
صموئيل كامل وبعد انصر

مرة تتميز عبد السيد 
لقديس أنبا بالجھد العمل

وكانت تتم . مق بواسطة بعض الرھبان، إذ قام كل راھب بترجمة جزء منھا
م

لكن اإلذ م. يمة

أللماني، كان األستاذ المصري اف المدرس ا
وكانت ھذه ال. قد تعافى من مرضه، فعاود محاضراته

فقد أشرف على ترجمة الرھبان للرسالة الكبرى ل. ي
ار

ً . ستاذ صموئيلراجعتھا مع األ   .وسوف تُنشر ھذه الترجمة قريبا
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  . إلى المجلد الضخم
  :)2(كتاباته وشارحاً جوھرھا

ً

+
 آتابات األب متى المسكين

  ذخيرة الكنيسة في نصف قرن
  

ومنذ دخول آالت الطباعة إلى  )1(ربما ألول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية
مصر، تصدر كتابات كنسية في شتى الموضوعات التي تدخل في نطاق 

اتب واحد، يتآلف فيھا العدد الكبير من التعليم المسيحي األرثوذكسي لك
المؤلفات مع التنوع الشامل للموضوعات والمداخل، مع تباين األحجام من 

النبذة الصغيرة
ويقول األب متى المسكين عن 

: االثنين كتاباتي ليست موھبة وال جبروتا، ولكنھا ثمرة ھذين الشقين”
يمكن لكل واحد منكم أن يكتب و. والجانب الروحي لإلنجيل ،لجانب اإلنسانيا

مثلھا بل وأحسن منھا، ولكن بشرط أن يلتقط الحركة اإلنسانية والروحية في 
ھا تكشف عن جانب وجداني في اإلنسان الذي أنا . باطنه والقصص التي كتبتُ
ھا وكتبتھا، مثل. عايشته استشھاد ”قصة  وكذلك قصص اإلنجيل التي عايشتُ

تجدھا متماشية مع روح سفر األعمال كتكملة  ،“الرسولين بطرس وبولس
ھا يبجانب الحياة ھذا ھو اإلنجيل الُمعاش والمطبَّق على واقع. عادية له

 .“اإلنساني والروحي

                                                           
، مع 41- 35، من ص 1998نقتبس ھنا مما جاء في مجلة مدارس األحد، شھر أغسطس ) 1(

  .تكميل المعلومات الناقصة
  .9/7/1979عن حديث مع بعض الرھبان في  )2(



 

نا ذلك ). 10:116مز (» آمنُت لذلك تكلمت«: ب القول وھكذا َوَصلَ
عت  ً، وقد تنوَّ  كتابات آباء الكنيسة على مدى عشرين قرنا

م ل ح ب أ  

خبرة نابعة من  كين ھي
دا

ال 

الكمُّ الھائل من
حسب ظروف العصر الذي عاش فيه كل واحد منھم، وبحسب احتياج 
المؤمنين لإلرشاد الروحي، وبحسب المواھب التي تمتع بھا كل أب من 

  .الء اآلباءھؤ

  :سمات كتابات األب متى المسكين
نستطيع أن نقول إن ھذا ھو نفس ما تتميَّز به كتابات األب متى المسكين 

ً من ھذا الجيل 50على مدى  فالقارئ لھا يحس أنھا ليست مجرد نقل . عاما
ل ھي شر وشھادة ونق وتسلي لخبرة  قوال اآلباء،  أو اقتباس  معلومات

النسكية ذات الممارسات  الحياة ھا سنون طويلة منروحية تقف وراء
المتعددة واالختبارات، مع المعاناة والجھد اللذين عاناھما الكاتب ھو 
والجماعة الصغيرة التي في أمانته، أي مجمع اآلباء الرھبان الذين كان 

  .يقودھم منذ بدء الخمسينيات
وھذه الخبرة الروحية التي ينقلھا األب متى المس

خل الكنيسة، مؤسسة على، وممتدة من خبرات آباء الكنيسة السابقين الذين 
وا دروب دوا مسالك السلوك المسيحي،  الحياة شقُّ الروحية المسيحية، وعبَّ

عوا آفاق المعرفة الالھوتية كل أٍب في جيله، لكي يضيف عليھا آباء ، ووسَّ
ويخصبوھا من ص حقة ميم خبراتھم في كل جيل كما كنيسة األجيال ال
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ً متوقفاً . هللا بالروح القدس ً جامدا فالتقليد األرثوذكسي ليس قالبا
ً في   تأسس وصار بناًءً◌ شامخا
لى أساسه َنَمت وأينعت خبرات 

ا الق

ليد المسيحي  
ال

 الروحية، ويكفي أن نذكر تعليق 
األ

عشقوا 

  .والعائشين في رباط الزوجية المقدس في كل مكان

  :متابعة لمراحل التأليف لدى األب متى المسكين
مسكين بترتيب أفقي حسب تواريخ 

لا

ن، لكنه عن النمو واالمتداد عند زمن معيَّ
األجيال الستة األولى من المسيحية، وع

ً رون الالحقة آلباء  وجابھوا ظروفا عانو وجاھدوا وتعلَّموا وعلَّموا
يات ربما لم يجابھھا السابقون، وبھذا استطاعوا أن يجعلوا من  وتحدِّ

و ً مع ھذا البنيان ً متناسقا ً ونموا لتقااختباراتھم وتعليمھم امتدادا
  .زاخر

  :بداية الغيث
ً أن تأتي أولى كتابات األب متى ال لتضم  1952مسكين عام لذلك كان حسنا

ً  Anthologyباقة مختارة  من كتابات اآلباء القديسين في الشرق والغرب قديما
ً، يتحدثون عن أعظم الخبرات المسيحية أال وھي خبرة  حياة ”وحديثا

ونقصد به كتاب . التي ھي أساس كل تعليم وعقيدة وعلم الالھوت “الصالة
 1952الكتاب منذ صدوره عام وقد صار ھذا . “حياة الصالة األرثوذكسية”

وحتى اآلن البؤرة والينبوع الذي يلتف حوله وينھل منه المسيحيون من كل 
الطوائف واألعمار واالنتماءات

ألول مرة : "رشمندريت جورج خضر حينما اطلع على ھذا الكتاب، إذ قال
ھذا الكتاب العديد ممن وقد اجتذب ". يتتلمذ الروم على كتاب قبطي

سين في الرھبنة والبتولية والكھنوت بل  حياة الصالة فانضموا إلى قافلة المكرَّ

ونستطيع أن نتتبع كتابات األب متى ال
وقد . صدور، مع محاولة تنسيقھا بحسب تصنيف االھتمامات المشتركة

رجعنا إلى البيانات التي اعتاد الكاتب وضعھا في صدر الكتب عن تواريخ 



ن كانوا ھم قراء المجلة، وكانت مدارس األحد في أََوج 
إلى الحذر من األساليب الغربية في تربية النشء  ھمروحانية خدمتھا، دعا

ل المنطقي والمحاجاة والبراھين، 
ود

وھي األساليب القائمة على التحلي. والشباب
منھج الشرقي الذي يقوم على الوجدان والروح وھو عاھم إلى التزام ال

المسمى لدى علماء الالھوت “ البنيان”ومنھج  “التركيب والتجميع”منھج 
ن Edificationو  Synthesisاألرثوذكسي باسم  ، وقال إن ھذا المنھج يكوِّ

  .طاقة قوية جبارة لإلبداع والخلق
وبذلك يتيقظ ”األَُول، ثم دعا في نھاية المقال إلى ترجمة تعاليم اآلباء 

   .)4( “الوعي الروحي عندنا ونمھد السبيل الصحيح لتربية أرواحنا
لقد كانت ھذه الدعوة ھي األولى من نوعھا في الكنيسة القبطية في العصر 

                                                           
ً في كتيب . موسم أسبوع اآلالمكانت عبارة عن عظات مطبوعة على   )3( وقد نُشرت الحقا

 .“من جمعة ختام الصوم إلى جمعة الصلبوت”: بعنوان
الجزء الثالث، الذي صدر أوالً عن بيت  “الخدمة”: نُشر ھذا المقال مرة أخرى في كتاب )4(

عة عام التكريس بحلوان، ثم صدرت طبعاته الالحقة عن دير القديس أنبا مقار وآخرھا الطبعة التاس
    .110- 103، والمقال منشور في صفحة 2008
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Ante . ولكن ھذه الحركة لم
تك

ً بأن  ً أساسيا ھناك مرجعا
لل

في 
مد

في فترة الخمسينيات والستينيات من  رس األحد
الق

الذي كان أول  ،“العنصرة”لألعياد الكنسية، وكان أولھا كتاب 
كت

ن تلتزم بالجانب العلمي األكاديمي في الترجمة والنشر، بل أخذت طابع 
لكنھا على أي حال أشعلت الغيرة . العشوائي االختيارالعمل الفردي و

والحماس في نفوس الشباب لالطالع على الفكر اآلبائي األصيل، وأيقظت في 
ً كاد أن ينطفىء  الضمير الكنسي القبطي وعيا

التي تشرح الكتاب المقدس  “كتابات اآلباء”تعليم الروحي في الكنيسة ھو 
  .وتعاليم الرسل

  :1968- 1959المرحلة من عام  – 2
بيت ”وقد واكبت تأسيس . وھي الفترة الخصبة األولى من الكتابات

بحلوان، والذي كان يضم بعض خيرة الخدام  “التكريس لخدمة الكرازة
، كما ارس األحد الذين رغبوا في التكريس مع التبتل للخدمة وليس للرھبنة

لخدام مداكان مركز تالٍق 
ً مع احتياجات الشباب . رن الماضي وقد أتت كتابات ھذه الفترة تجاوبا

فغطت موضوعات ھامة كانت غائبة عن المكتبة . والخدام في الكنيسة
ناقَش بالروح المسيحية اآلبائية كما  القبطية، أو على األقل لم تكن تُدَرس أو تُ

  .تظھرت في ھذه الكتابا
ً والخدمة والمفاھيم الالھوتية  الحياة وھكذا كتب عن  المسيحية عموما

والروحية 
اآلبائية  عقيدةالاب روحي على أساس الھوتي آبائي في ذلك العصر عن 

أھمية ، وقد حفل باقتباسات من آباء الكنيسة، وشرح “الروح القدس” عن
 يوم الخمسينتعييدنا عيد العنصرة في الكنيسة، وأثر ما حدث في ھذا اليوم 



  .العھد الجديد الخالدة

  . تجاه األحداث الوطنية

اال

حدثت بعض األحداث السياسية ) 1968- 1959(وفي غضون ھذه الفترة  
فصدر كتيبان . أتى كثير من الكتابات لتتجاوب مع ھذه األحداثالبالد، ففي 

، “ما وراء خط النار”: 1967عام عقب النكسة صغيران عن ھذه األحداث 
وھذه أول . ليشاركا الوطن ھمومه وآالمه ،“ميناء إيالت وصحراء النقب”و

مرة تصدر فيھا مشاركة من جانب الكنيسة
ً تفاعل األب متى المسكين مع المجتمع األوسع : وفي ھذا المجال أيضا

  .الوطن والكنيسة الجامعة
ً عن وھكذ  ً وليس بعيدا عد المسكوني ا كان األب متى المسكين حاضرا البُ

ً والوحدة األرثوذكسية  سة الجامعة،للكني أي قضايا الوحدة المسيحية عموما
قد صدرت عدة مقاالت منذ عام ف .بين الكنائس البيزنطية والكنائس الشرقية

ً للعالم”، “الوحدة المسيحية”عن  1965 ، “الوحدة الحقيقية ستكون إلھاما
ً في كتاب واوقد جمُ  .“مسيح واحد وكنيسة واحدة جامعة” حد فيما عت معا
  .بعد
واضح من الكتابات فاالجتماعية والوطنية،  الحياة في مجالأما  

ً لألحداث السياسية متى المسكين جتماعية أن األب  ً متتبعا كان واعيا
من  في الستينيات والسبعينياتفي الوطن والتطورات االجتماعية التي حدثت 
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، وھو أول كتاب حدد بدقة شديدة 1963عام  “ والدولة
ح

الكاتب 
أل

رسالة الباراكليت في حياة ”
الن

دود التعامل والعالقات بين الكنيسة كمؤسسة داخل الوطن وبين الدولة، 
ً بين دائرة عمل الكنيسة  ً واضحا ق تفريقا ودائرة عمل الدولة ودائرة وفرَّ

العمل االجتماعي، وناقش موقف الكنيسة من الحروب ورسالتھا العامة 
 “المسيحي في المجتمع”الشاملة تجاه البشرية المنقسمة المتحاربة، ثم كتاب 

  .1965عام 
تحديد ”كما صدر مقال صغير يدلي برأي الكاتب حول استخدام وسائل  

م بابا روم، “النسل  1968ا على المسيحيين الكاثوليك عام بعد أن حرَّ
وأتى ھذا . “رأي في تحديد النسل”: بيِّ كت، فصدر استخدام ھذه الوسائل

المقال استجابة لسؤال وطلب الكثيرين بعد أن صار ھذا الموضوع محل 
  .مناقشة بين المسيحيين في مصر

ً، وكانت  20في ھذه الفترة الخصبة صدر للمؤلف أكثر من   ً وكتيبا كتابا
ع فيه، وھو اجتماعات الشباب والخدام . موضوعاتھا تناسب المجال الذي توزَّ

فقد أصدر عام  ،“العنصرة”، “الكنيسة الخالدة”: باإلضافة إلى كتابيف
وفيه يعرض  ،“مع المسيح في آالمه وموته وقيامته”: كتاب 1961

روحي العصر الحديث، المعنى ال الروحية في كتاباتالول مرة من بين 
وأكد فيه أن آالمنا ما يمكن . العملي آلالم المسيح وموته بالنسبة لنا ولخالصنا

ويقول . شركھا في آالم المسيح المخلِّصةأن تكون سبب إكليل مجد لنا إن لم نُ 
إن ”: األب متى المسكين في مذكراته الشخصية التي أرسلھا ألحد الباحثين

  .“تم عليه من فداء وخالصأعظم ما كتبت كان عن الصليب من جھة ما 
ويفترق ھذا الكتاب عن كتاب  ،1961عام  “الباراكليت”كتاب صدر ثم  
أنه كما يبدو من عنوانه الثانوي أنه  “العنصرة”

الفرق بين االنسكاب، : وقد ناقش فيه موضوعات ھامة مثل .“اس



عوائق الحلول واالمتالء في  

حياة الصالة ”دة من كتاب 
األ

ً عن   المناھجالشباب من مدارس األحد بعيدا

 األب متى المسكين أْطلَعتھم ألول 
المذاھب األخرى األرثوذكسية ليست مجرد عقيدة جامدة تقارع مرة على أن 

أنھا االعتقاد المستقيم فھي 
أي

عام  “كلمة هللا، شھادة وخدمة وحياة”كتاب  صدر ثمحياة الكنيسة والناس؛ 
1965.  

صدرت الطبعة الجدي 1968وفي عام  
في دير  1952الذي صدرت الطبعة األولى منه عام ( “رثوذكسية

ً ومُ ، )السريان ً إليه مقدمات مطوَّ مزيدا لة ألبواب الكتاب السابق مع ضافا
ً بمجموعة من  نا توضيحات أكثر للموضوعات المختصة بالصالة، وُمزيَّ

  .األيقونات القبطية مع شرح لھا
إن أھم أثر أحدثته كتابات األب متى المسكين منذ بدء صدورھا في ھذه  

ت انتباه الخدام و المرحلة أنھا شدَّ
الشباب والخدام في ذلك الوقت  نيية غير األرثوذكسية التي انتشرت بالروح

ن األرثوذكسية بصبغة غربية غريبة عن روح  الحياة والتي كادت أن تلوِّ
ليس ھذا فقط، بل إن كتابات. األرثوذكسية

بالمجادالت والمناقضات، بل األرثوذكسية كما 
ً نمط ً وأوالً وأساسا الروحية الصحيحة القادرة أن توصل  الحياة ضا

  .وھو الخالص المؤمن والكنيسة إلى غاية اإليمان المسيحي
ومن . لشبابولم يغفل األب متى المسكين من توجيه كتاباته إلى النشء وا 

ً المجموعة القصصية التي كتبھا لقراء مجلة مرقس وكانوا في  ھنا أتت أيضا
قصص مسيحية ”ذلك الوقت من النشء والفتيان والشباب، والتي أسماھا 

ومن بعض أحداث  وكانت جلُّھا من سير اآلباء القديسين والقديسات ،“للحياة
ط، وصاإلنجيل ق ومبسَّ ، منفردة قصة 15در منھا ، مكتوبة بأسلوب أدبي مشوِّ

َرَن . “قصص مسيحية للحياة”: صدرت بعد ذلك في كتاب واحدثم  لقد قَ
 ً   .اإليمان بالحياة وھو يكتب للشباب أيضا

كملت حلقات جديدة في سلسلة الموضوعات التي عالجھا في ھذه الفترة استُ 
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المسيحي في ”، “التدبير الروحي”، “توجيھات في الصالة”
ال

ثم أصدر سنة ، “التسبحة اليومية ومزامير السواعي”، “
8

في السنوات األخيرة ى المسكين بدأ 

  ).“المسيحي في األسرة”، “مجتمع
سلسلة مقاالت لتوعية الشباب والشعب عن كتابة في  بدأفي ھذه المرحلة  

وبدأھا قليد الكنسي سلسلة دراسات في التومعناه، فصدرت  التقليد الكنسي
العذراء القديسة ”، “الصليب المقدس”: 1967بثالثة كتب صدرت سنة 

مريم ثيئوتوكوس
عتبر مدخالً لھذه السلسلة وھو 197 التقليد وأھميته ”: كتاب الكتاب الذي يُ

  .“في اإليمان المسيحي
ال  ي مج ا ف دة وأم وتالعقي بق أن الالھ ا س ا كم در عنھ ا ص م م ن أھ ، فم

كين  ،“الكنيسة الخالدة”: ذكرنا كتابا ى المس ه األب مت ا ألَّف ل م ن أوائ و م وھ
  .“العنصرة”، وكذلك كتاب )1960عام (

  :1989- 1969المرحلة من عام  – 3
وھي الفترة التي بدأت باستقرار األب متى المسكين في دير القديس أنبا  

ً مقار الكبير بو ادي النطرون، وفيھا بدأت مرحلة المجلدات الضخمة بدءا
وقد ). صفحة 880( “الرھبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار”: بكتاب

سبق أن ذكرنا في فصل سابق أن األب مت
كتابة ھذا الكتاب مع تركيز اھتمامه على من وجوده بوادي الريان في 

وكان يُرسل األب يعقوب بانتظام إلى مكتبة . قديس أنبا مقارشخصية ال
المعھد الفرنسي لآلثار الشرقية لينقل له أھم المصادر القديمة المعروفة لسيرة 

كل ذلك دون أن يدري األب متى المسكين أنه سيتم عن . ھذا القديس العظيم
واستُكمل  !قريب انتقاله مع مجموعته الرھبانية إلى دير القديس أنبا مقار

أنبا مقار فكان صدوره  القديس ديرى لإالكتاب في السنوات األولى لحضوره 



الكبير الذي بدأ الرھبنة في برية 
ً، والذي استضاف 16األسقيط منذ  األب متى المسكين  )1969سنة (اآلن  قرنا

 باإللھام 
ل أھم اكتشاف أرشده هللا إليه في .  النتيجة مبدعة وقد سجَّ

ھ

الطبعة الثانية 

  .وأوالده
 788( “الجزء األول –والقداس اإلفخارستيا ”وتبع ھذا الكتاب كتاب  

ً على الذي عرض بط) صفحة دا األسس ريقة منھجية لسرِّ اإلفخارستيا، ُمعتِم
اآلبائية والتاريخية لليتورجيات القبطية وعلى األخص ليتورجية القديس 

قداس القديس كيرلس ”والمستخدمة اآلن باسم  والمسماةمرقس الرسول 
  .“الكبير

اعتكافه في مغارته المجاورة لدير أنبا مقار  وقد كتب ھذا الكتاب أثناء
ً كامالً  ، حيث ما كان )1972نوفمبر  –يوليو (لمدة خمسة شھور اعتكافا

وقد ساعدته العناية اإللھية بطرق . يسمح ألحد من الرھبان أن يزوره
ً الخاصة باألصول  إعجازية على الحصول على المراجع الثمينة والنادرة جدا

وقد وجد أن أھم مرجع في . ا والقداس في القرون األولىاألولى لإلفخارستي
التي قام دراسة الھو  ،والذي تستشھد به كافة المراجع األخرى ،ھذا المجال

باللغة مكتوبة لألسف كانت ولكنھا " عشاء الرب"عن  Leitzmannالعالم بھا 
ولى وعندئذ فوجىء بأن يُرسل له أحد أصدقائه األجانب الملزمة األ. األلمانية

واستمر ھذا الشخص . بدأت تصدرلھذا المرجع األساسي لترجمة إنجليزية 
في إرسال بقية المالزم أوالً بأول فور صدورھا، وكانت تصل ألبينا الروحي 

  .في الوقت المحدد الذي كان يحتاج إليھا
شھور التي قضاھا في مغارته اللقد جمع أبونا الروحي في ھذه الخمسة  

ة المتأنية وبين الصالة الحارة التي تنتھيبين الدراسة المدقق
فكانت، واالستعالن

قداس الرسل األول، : إفخارستيا عشاء الرب”: ذا المجال في كتيِّب بعنوان
وقد كتب محتواه في نفس ھذه الفترة في  .“وھو نواة لجميع القداسات

م مع 2000ولكنه لم يُنشر إال سنة ) 1972سنة (مغارة ال
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  .“تيا والقداس

ھو الكتاب الذي يشرح ألول مرة معالم  “اإليمان بالمسيح”كان كتاب  
 ً ه وناسوته باألسلوب الھادئ غير الجدلي، معتمدا

عل

سيرته، دفاعه عن اإليمان، : اسيوس الرسولي

في   الدارسين لالھوت األرثوذكسي
تع

  :موضوع واحد، كل كتاب على حدة، مثل

  .بة على الجبلاألربعيني المقدس والتجر

اإلفخارس”: لكتاب

  :الكتب العقائدية

شخصية المسيح في الھوت
ً ى شھادات اإلنج عقيدة الثالوث وعالقة يل ونبوات العھد القديم، شارحا

أو  أكثر من األسلوب التشبيھي Mysticباألسلوب التصوفي  اآلب واالبن
  .الرمزي

القديس أثن”: كتاب 
وھو، ال عتبر أكمل  1981، صدر سنة )صفحة 770( مجلد ضخم “ھوته ويُ

: ينقسم إلى جزئينھو و. العربية عن القديس أثناسيوس كتاب صدر باللغة
القديس أثناسيوس ومراحل جھاده ضد  لحياةسرد تاريخي  الجزء األول

عن تعليمه الالھوتي عن  والجزء الثانياألريوسية وما ناله من نفي متتالي؛ 
عتبر ھذا الكتاب بمثابة . السيد المسيح وعالقته باآلب، ثم عن الروح القدس ويُ

 سوعة الھوتية ترقى بذھن قارئھا إلى معرفة دقائق العقيدة المسيحيةمو
بحسب اإلنجيل المقدس وتعليم اآلباء القديسين وعلى األخص القديس 

ويتميز ھذا المجلد بالفھرس الموضوعي في نھاية  .أثناسيوس الرسولي
م بطريقة يمكن أن صُ  الذيالكتاب  فيدتُ مِّ

  .ليم القديس أثناسيوس الرسولي
السابق  تجميع المقاالتفي عملية  - بتوجيه من أبينا الروحي  –كما بُدئ 

نشرھا والتي تدور حول 

  :األصوام
ويشمل مقاالت عديدة عن صوم  ،“الصوم األربعيني المقدس”: كتاب 

نينوى والصوم 



  :عياد
عيد الميالد صوم الميالد ووشمل مقاالت عن  “أعياد الظھور اإللھي” 

  .وعيد الختان وعيد الغطاس وعيد عرس قانا الجليل

  :اآلالم والقيامة
الذي جمع عدة  ،“حتى الصليبمع المسيح في آالمه ”: فصدر كتاب 

القيامة ”: بكتاثم مقاالت عن أسبوع اآلالم ومعنى الصليب والفداء، 
  .عن عيدي القيامة والصعود ،“والصعود

 :عيد العنصرة
 780(من جزئين “الرب المحيي الروح القدس”: بعنوانوصدر فيه مجلد  

حوى كل الكتب والمقاالت السابقة عن الروح القدس، وھو أول ) صفحة
يشرح مضمون عقيدة الروح القدس في أقنوم الروح القدس  وأوفى كتاب عن

رسائل القديس ”: القرن الرابعرثوذكسية، وذلك ألول مرة منذ الكنيسة األ
للقديس  “الروح القدس”وكتاب  ؛“أثناسيوس الرسولي إلى سيرابيون

في  1981وقد صدر ھذا الكتاب في سنة ). القرن الرابع(باسيليوس الكبير 
ً على انعقاد المجمع المسكوني الثاني  16ذكرى مرور  الذي ) م381(قرنا

  .ألوھية الروح القدس عقيدةحدد 
وقد جمع عدة مقاالت عن عيد الشھداء  “الشھادة والشھداء”: كتاب 

واستشھاد ) النيروز(

األ

الرسولين بطرس وبولس واستشھاد شيوخ شيھيت 
  .التسعة واألربعين

الروحية والالھوتية 
ل

ً لذكريات قديمة بل تجديد لمسيح في وسط الكنيسة ومعھا، كل عيد احضور ل ا
عل

إن كتب األعياد أثارت في نفوس المؤمنين المعاني  
لم تعد مجرد تذكار و. يسة منذ القديمألعياد كما شرحھا وعاشھا آباء الكن

  .ى حدة
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من هللا، إال أن األب متى المسكين كان 
ً وال درجة من درجات الكمال ”تبر أن الرھبنة يع ً خاصا ً مسيحيا ليست إيمانا

ي نموذج ھ... في اإليمان، وإنما ھي صورة حية للشھادة لإليمان المسيحي
 ً ً أعلى، وإنما . للحياة المسيحية األصيلة حسب الوصية تماما ليست نموذجا

م مبادئھا األساسية لعموم  .)5(“ھي نموذج صادق قدِّ لذلك استطاع أن يُ
 .كمبادئ روحية عملية يمكن للعائشين وسط العالم أن يسلكوا فيھاالشعب، 

القبطية يمھا في الكنيسة وھذه تجربة جديدة في الكتابات الروحية لم يسبق تقد
موا الرھبنة في شخصياتھا التاريخية  د المؤلفون أن يقدِّ من قبل، حيث تعوَّ
القديمة كُمثُل عليا ال يمكن للعائشين في العالم بلوغھا، بل فقط اإلعجاب 

لكن ھذا اللون . بحياتھم البطولية الشديدة القسوة من بعيد وتوقير أصحابھا
ً للعائشين في الالجديد من الكتابات أتا ثُل ح حقا عالم أن يقتربوا من ھذه الُم

القديس ”: ومن ھذه المؤلفات مثالً . تطبيقھا بقدر إمكانھم ينحاولم
عرض ، الروح القدس وعمله داخل النفس”، “أنطونيوس ناسك إنجيلي

اكألقوال اآلباء النُ  ، “حبة الحنطة”، “التوبة والنسك في اإلنجيل”، “سَّ
اختبار هللا ” ،“طونيوس والمبادئ الروحية الھامة بھارسائل القديس أن”

نصائح لرھبان جدد تصلح لكل ”، “الفضائل المسيحية”، “في حياة الراھب
  .وغيرھا ،“في تعليم المبتدئين”، “قارئ

  :2004وحتى عام  1990المرحلة من عام  – 4
في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كانت المراجع الوحيدة أمام  

                                                           
 23، ص 1985طبعة  ،“القديس أنطونيوس ناسك إنجيلي”كتاب  )5(



 من 
كت

ه الشروحات بأنھا تجمع بين وتتميز ھذ. لخامس الميالدي
الق

واضحة بسبب عدم معاصرة 
فيه لذلك . أح

فإ

ام مدارس األحد ) ماير ومتى ھنري وغيرھا. ب. ب ف حتى أن خدَّ
سي تفسير الكتاب المقدس في اإلكليريكية كانت مراجعھم  دون أن (وُمدرِّ

  .ھي ھذه المؤلفات) يذكروھا
ة ومواكبة لتطور ألول مرة وبأسلوب عصري وبأصالة ومعاصروولكن،  

سلسلة الناس في أواخر القرن العشرين يقدم األب متى المسكين وفكر حياة 
 16ز ثمين كانت المكتبة القبطية في انتظاره منذ  وھي كنشروحات اإلنجيل، 

ً، أي منذ شروحات القديس كيرلس الكبير على األناجيل والرسائل في  قرنا
منتصف القرن ا

ديم والجديد، فھي تستشھد بأقوال اآلباء األوائل وفي نفس الوقت تستخدم 
آخر أبحاث علماء الكتاب المقدس في الغرب، أي األبحاث اللغوية والتاريخية 

مصبوغة باختبار األب متى و، واألركيولوجية حول نصوص اإلنجيل
ا إلى حياة أمينة لوصايا اإلنجيل منذ المسكين في قراءته لإلنجيل وتحويلھ

. وبروح االستعالن الموھوبة له من هللا لمنفعة ھذا الجيل وما قبلھا، رھبنته
، إال أنھا  ومن المعروف أن ھذه األبحاث بالرغم من صيغتھا البحثية العلمية

تلقي أضواًء جديدة من التعرف على معاني كثير من اآليات وأحداث اإلنجيل، 
نت نصوصھا غير مفھومة أو غير والتي كا

ت داثھا لنا اآلن، أي عدم معرفتنا للوسط الذي ُكتبت فيه أو حدث
ن توضيح ھذه الظروف المعاصرة لكتابة النص أو حدوث الحدث يجعله 

والبد أن نعرف أن . أقرب إلى أفھامنا اآلن مما يجعل تفسيره أكثر معاصرة
دام األدوات العلمية في فحص وتفسير نصوص األسفار المقدسة ليس استخ

وقد مارس ھذا االستخدام آباء . جديداً، فھو قديم قدم آباء الكنيسة أنفسھم
والقديس يوحنا َّ  علماء كثيرون مثل العالمة أوريجانوس والقديس جيروم

اث ذھبي الفم والقديس كيرلس الكبير، حيث كانوا يلجأون إلى ذكر األحد
التاريخية أو الفلكية أو االستعماالت اللغوية المعاصرة لزمن أحداث وكتابة 
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ُم

، كل ھذا مع ما يختص بخالصنال التفسير

القديس ”
شروحات على  ،)صفحة 784( “حياته، الھوته، أعماله: بولس الرسول

 “أفسس” ،)صفحة 446
)

“النبوة واألنبياء في العھد القديم” 
أن يفتح كتابه المقدس لكي يقرأ  على تحض القارئجديدة بطريقة شمولية 

ِ شب لشارح على عة لشغفنا بمعرفة مكنونات اإلنجيل، بسبب ما أضافه األب اـ
ما ناله األب متى المسكين من موھبة استعالن ما في النص ودراسة النص، 

عمق ودقة  ، معمعانٍ من يخبئه وما 
جمال الوصف والسرد، باإلضافة إلى المھارة في استخراج المعاني الروحية 

ً أتى ن، والِعَبر العملية التي تناسب قارئ القرن العشري كل ھذا مصبوغا
عاشھا واختبرھا األب متى نالھا وبروح االستعالن لرسالة اإلنجيل كما 

  .المسكين
صفحة  420مقدمة في ( “شرح إنجيل يوحنا”: وقد صدر منھا حتى اآلن 

شرح ”، )صفحة 664( “شرح إنجيل مرقس”، )صفحة 1430وجزءان في 
، )صفحة 800( “شرح إنجيل لوقا”، )صفحة 916( “إنجيل متى

( “غالطية” ،)صفحة 760( “رومية”: الرسائل
 ،)صفحة 688(أعمال الرسل  ،)صفحة 830( “العبرانيين” ،)صفحة 464

ى الرسالة األول” ،)صفحة 216( “الرسول الرسالة األولى للقديس يوحنا”
  .)صفحة 200( “للقديس بطرس الرسول

 :أسفار العھد القديمكذلك طرق األب متى المسكين مجال  
  ً م تفسيرا ى فيھا ليس فقط  للمزاميرفقدَّ في أربعة مجلدات، لكنه توخَّ

م المزامير بمقارنتھا بنصوص أخرى  الطريقة التفصيلية آية آية، بل وأيضاً قدَّ
بالمزامير ويحس أن قراءتھا الزمة  من العھد القديم تجعل القارئ يشغف

  .وضرورية له، ليس في دراساته فقط، بل وفي صلواته وعبادته
 ثم تناول أسفار األنبياء في كتاب 



م قد قدَّ المسكين وبجانب ھذين الكتابين كان أبونا متى  
ً على المصادر التاريخية في  ،“تاريخ إسرائيل” معتمدا

: من قبل كتاب
الكتاب المقدس 

وا

القوة والبركة والشفاء 

ع

ً لتوفير نشر المعرفة الروحية والالھوتية عن شخص الكتيبات ت وزع مجانا

  .لمراجع التاريخية األخرى
المسيح، حياته ”ال كتابة السير، يكتب األب متى المسكين سيرة وفي مج 

ً كل ما جاء عن حياة  ؛)صفحة 446( “وأعماله وھو كتاب شيِّق يجمع معا
ب متى لقد كّرم األ .المسيح في األناجيل األربعة في سرد تاريخي متناسق

، جاعالً شخصه المبارك المسكين في حياته وفي كتاباته الرب يسوع المسيح
ومصدر النعمة ونبع  ،ھو محور ومركز حياة اإلنسان

الذي سيُستعلن ھذا والمغفرة، وھو خالق وباعث اإلنسان الجديد فينا منذ اآلن 
   .وھذه ھي مجمل البشارة باإلنجيل .النية في الدھر اآلتي

  :المقاالت الالھوتية عن ألقاب المسيح
المسكين عن شخص المسيح المبارك، سلسلة ومن أبدع ما كتب األب متى  

ً في مجلة مرقس. “ألقاب المسيح” . وھي سلسلة مقاالت كانت تصدر تباعا
وتتميز ھذه المقاالت ببساطة . شرت كل مقالة على حدة في كتيبوقد نُ 

األسلوب وإلقاء األضواء على جوانب شخصية المسيح كما تُظھرھا األلقاب 
ي بھا في اإلنجيل اللقب : ابن اإلنسان”، “المسيح ابن هللا”مثل ، التي ُسمِّ

ت ھذه ، مقالة 19وذلك في ، “المحبوب”، “المحبوب عند المسيح وقد مسَّ
اب األقباط بالدقة  تَّ المقاالت موضوعات حيوية قلما تمتد إليھا أقالم الُك

ومن الملفت للنظر أن بعض ھذه . والوضوح اللذين يظھران في ھذه المقاالت
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  ):في جزئين( “المسيحي

المسكين في استراحة الدير بالساحل 
ال

ً وجد أن  يرا
ال

قة الجديدة لإلنسان في اإليمان  ”كتاب  لْ الخِ
صرح أبونا متى أكثر من مرة أنه يعتبر ھذا الكتاب أھم وأسمى ما كتب  

وقد بدأت قصة ھذا الكتاب في أواخر . المسيحيةالروحية  الحياة فيما يخص
بينما كان األب متى  1996سنة 

ً أمام الرھبان المتواجدين  أحيانوكان في . شمالي ً روحيا كثيرة يتكلَّم كالما
سواء كانوا من المقيمين بھا أو من الوافدين من الدير ، في ھذه االستراحة

وقليالً قليالً بدأ ھذا الكالم يتبلور في ذھن األب الروحي حتى . لمؤقتةللراحة ا
ه في عدة مقاالت كانت تُرسَ  وأخ. ل للنشر في مجلة مرقسخطَّ

ً ويتخللھا إنما ھو موضوع  خيط الروحي الذي يجمع جميع ھذه المقاالت معا
معت في كتاب جُ وھكذا  ،“المسيحيفي اإليمان الخلقة الجديدة لإلنسان ”

ً في األوساط الروحية. واحد بھذا العنوان ، وقد حاز ھذا الكتاب قبوالً كبيرا

                                                           
 –م 2006يونيو  21األربعاء ، عدد )وھو مسيحي(جريدة الدستور، األستاذ ھاني األعصر   )6(
بست في كتاب. 17ص   92، 91، ص 2006السيرة الذاتية،  – “أبونا القمص متى المسكين”: اقتُ



نحن نندھش أمام االتزان الروحي الذي ”:  Paixرنسي جبرائيل في مجلة 
ز به فكر ھذا المؤلف فاألب متى المسكين متشرب في أعماقه بآيات ... يتميَّ

ً ويستجليھا في ضوء خبرته الروحية  الكتاب المقدس التي يربطھا معا
ه أنظارنا من جديد  إلى مركز وقلب بشارة الخالصالشخصية، ليوجِّ

الف

 ،
مت

ر أيامه، لكن كلمات 
  ).5:103مز (» يجدد مثل النسر شبابك«: الوحي كانت تخاطبه

 
. ء

 ، وتاله الكتاب األولصدر  2005وفي أواخر عام 

ً  60على مدى سيح  وعلى الرغم . عاما

ً فوق االختالفات م لنا ھنا رسالة حب وإيمان تھز نفوسنا، . ساميا قدِّ إنه يُ
 وال يسعنا إال أن نشكر هللا أنه أوجد لنا مثل ھذا اإلنسان ليشھد لنا عن

  .“الجديدة المعطاة للبشر في الروح القدس الحياة

  :2006 – 2004المرحلة من  – 5
ه لرسالة القديس بطرس األولى، يكتب األب متى المسكين في نھاية شرح 

وھذه ھي آخر ... ”: ھذه الكلمات من صفحات الكتاب أخيرة في صفحة
   .“رسالة لنا أخرجتھا مطابع الدير

أن األب متى المسكين سيكفُّ عن على وقد فھم بعض القراء ھذه الكلمات 
ً، وربما كان . الكتابة، وكان ھذا مصدر قلق وحزن لھم ر صحيحا ھذا التصوُّ

ً يعتبر أنه قد بلغ أواخ ألن األب متى المسكين كان دائما

 “مع المسيح”بدأ يخطُّ أول فصل من مجموعة كتب  2005ففي مايو عام  
لى أنھا مجرد مقاالتوبدأ يرسل للمطبعة ھذه الفصول ع. بأجزائه األربعة

لكن سرعان ما تكاثرت، وبدأ أبونا يقسمھا إلى أجزا. منفصلة قليلة العدد
الكتاب 2006في عام 

حصاد تمثل  التيوسرعان ما ظھرت ھذه المجموعة . الثاني فالثالث والرابع
مع الم الحياة السنين وزبدة اختبار
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من اختصار فصولھا وبساطة  كانت بمثابة بشارة بإنجيل 
الالحقة، تلقفھا الشعب بلھفة  ربنا يسوع المسيح لھذا الجيل

ن إجالل وتكريم  وللقديسة العذراء 
جرؤ على ذكر كل اختباراته مع  ورھبة شديدة، حتى أنه قال مرة إن

دالة زائدة غير مرغوبة مريم،  يكون في ذل   .القديسة 

المسكين على مدى  صر لكتابات األب متى
إنه عرض شبه تاريخي ). 2006- 1951(أك من نصف قرن من الزمان 

ز

أسلوبھا، إال أنھا
ولألجيال 

  .وبحرارة وغيرة حتى أنه ُطبع منھا عن كل جزء عشرات اآلالف من النسخ
مع العذرا”أبونا كتاب ء األربعة، كتب  .“ء القديسة مريموبعد ھذه األجزا 

موضع خاص في قلب أبينا الروحي، م
ه ال ي
ك  لئال العذراء 

لكنه حتى وھو على . به األب متى المسكينوكان ھذا الكتاب ھو آخر ما كت 
 “المسيح الحلو”: فراش المرض كان ينوي أن يكتب كتابين جديدين عن

ا”و لكن يد الرب التي نادته وانتشلته من وسط  ،“مع الذين آمنوا ولم يَرْو
 .أتعابه وآالمه في ھذا العالم كانت أسبق وأقوى

ھذه عجالة سريعة وعرض مخت
ثر
لكن ھناك المزيد ما كان يجب عرضه، مثل التحليل الموضوعي  ،مني

، مركز ھذه 7)(للكتابات، التأثير الروحي للكتابات في تاريخ الكنيسة الحديث
األخير من القرن  الكتابات بالنسبة لنشأة النھضة الروحية في نصف القرن

  .الصاعدة أن تقوم به لألجيالوھو ما نتركه ، العشرين

                                                           
ً عن  1997عام  Samuel Rubensonي السويدي ) 7( تاريخ الكتابة بحثا

 Tradition and Renewal in Coptic: بعنوان الالھوتية في الكنيسة القبطية في األجيال الحديثة
Theology ضمن كتاب كبير عنوانه: 

BETWEEN DESERT AND CITY Y, 

  .عشرينرن ال

لقد نشر العالم الالھوت

: THE COPTIC ORTHODOX CHURCH TODA
Oslo, 1997, pp. 35-51. 

أشار فيه إلى التأثير الذي أحدثته كتابات األب متى المسكين في الكتابة الالھوتية في القرن 
ولكن لم يكتب أحد بعد عن التأثير الذي أحدثته ھذه الكتابات في الحياة المسيحية الروحية . العشرين

للكنيسة وفي الشعب القبطي في الق



9∗+ 
يرة أبينا متى   المسكين ت
  الدنا المصرية

  
❇  
  

ر الھيئات االجتماعية والدينية والكنائس واألديرة ثُّ أشرنا سا
س في مصر وحدھا، بل سيرة أبينا متى وشھاداتھم لھا، ليمبادئ وات و

وإن كان صاحب . ذا التأثير
رج أو تكريم أية  ھ
قامت محاوالت في 

ال

ر ھوتي وال مفسِّ
عث من خالل كل سطر من أسطرھا   :“وا

  :ھذا نص الخطاب

                                                          

أثير آتابات وس
خارج ب

 ً إلى تأ )1(بقا
بكتاب

 ً ونذكر ھنا بإيجاز مدى ھ. في دول أخرى أيضا
ً عن نشر أي شيء عنه في الخا ذه السيرة قد امتنع تماما

ً أن يختبئھيئات له،  لذلك فقد . إال أن النور لم يكن ممكنا
  .خارج لترجمة كتاباته ونشرھا

  
ً لكتاباته،   وكان من أوائل الرسائل التي وردت لألب متى المسكين تقريظا

مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك كنيسة أنطاكية غبطة خطاب من 
 و “العنصرة”: كتابي نع وانطباعاته ،1960عام  ،)2()للسريان األرثوذكس(
شعرنا بأنفاس الال”: والتي يقول فيھا .“الكنيسة الخالدة”

ر في كتاب هللا العزيز تنب لمتبحِّ
و

 
- 200من صفحة  الفصل الحادي والعشرون )1(
مار إغناطيوس يعقوب ) 2(

وھو من علماء الكنيسة السر). 1980
حبيبنا ”: الحظ صيغة مخاطبته لقدس أبينا الروحيالع

  .“الروحي القمص متى المسكين

  210 
- 1957من سنة (الثالث ھو بطريرك أنطاكية للسريان األرثوذكس 

وفي الوقت نفسه كان عضو المجمع العلمي . يانية المعاصرين
و .راقي وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق

402 



بينا متى رة  تابات وس ن أثير  المسك أ ي ك   403  -   يت

 “الخالدة
و

  

  
  
  

بطريرآية أنطاآية 
  وسائر المشرق

  للسريان األرثوذآس

  سوريا  –حمص 
  
  298: رقم

  
  حبيبنا الروحي القمص متى المسكين المحترم

  :بعد إھدائنا إليكم البركة الرسولية وصوالح األدعية نقول
الكنيسة ”وكتابكم النفيس  “العنصرة”طالعنا بإمعان مقالكم القيم في 

ر في كتاب هللا العزيز تنبعث من  ر والمتبحِّ شعرنا بأنفاس الالھوتي والمفسِّ
خالل كل سطر من أسطرھا، فحمدنا المولى الكريم الذي لم يحرم الكنيسة في 

ً من جھابذة ُتثنَ  ففيما . د عليھم الخناصرابع وُتعقَ ى بھم األصھذا العصر أيضا
نثني جزيل الثناء على ھمتكم الشماء، نسأل هللا أن يحفظكم ويأخذ بيدكم 

روا دوماً أرجاء الكنيسة بنفثاتكم العبَّاقة وروحكم التواقة   .لُتعطِّ
.ھذا ما اقتضى والنعمة معكم

  
  )إمضاء(

  اغناطيوس يعقوب الثالث

  بطريرك أنطاآية وسائر المشرق

  1960تشرين األول  25في  دمشق



الي،  يم الع ابوزارة التعل ة كت ريعة ”: بترجم ة س لمح
ن ع
الخال
الدير
األص
الجام
مرق

و 
ھذا السبعينيات نشرت ھيئة في لندن ترجمة إنجليزية لالمس
ال

ا
The Gra
: ي 

ح”

 The"سكين التي تُرجمت إلى اإلنجليزية، وسماه 

ار ا مق ديس أنب ر الق ر، ودي ي مص ة ف اب ،“ الرھبن م كت ة ”: ث الكنيس
ان  .“يھات في الصالةتوج”و ،“دة ثم توالت الترجمات بواسطة أحد رھب

ة  اوي اإلنجليزي ارول بب يدة ك م الس اھرة، ث  خريج الجامعة األمريكية بالق
ة  ادرة صاروفيم خريج يدة ن م الس إنجلترا، ث دج ب ل خريجة جامعة كمبري

ي .عة األمريكية بالقاھرة، وآخرين ً ف ة  وكانت الترجمات تُنشر تباعا مجل
بات) القسم اإلنجليزي(س    .ثم يُطبع بعضھا ككتيِّ

الوحدة ”كان من أوائل الترجمات التي اھتم بھا الغرب، كتاب 
ففي أوائل  ،“يحية

  .، بمبادرة من دار النشرBookroomكتاب في دار نشر اسمھا 
بإنجلتر عام  Youth with a Mission (YWAM)كما أرسلت ھيئة  

 in of”: أن يقوموا بإعادة طبع كتاَبيْ بم تطلب اإلذن 2003
ْ “Spiritual Economy”و وھما الترجمة اإلنجليزية لكتاِبَ◌ Wheat“ 

والمنشوران بواسطة الدير، وطلبت  ،“التدبير الروحي”و “بة الحنطة
بإخراج فني جديد لمنفعة الشباب نجلترا في إنشرھما أن تقوم ھي بالھيئة 

  .المسيحي في إنجلترا

  :بأمريكاالالھوتي  معھد سانت فالديمير 
عتبر من أرقى المعاھد الالھوتية   وھو معھد الھوتي روسي أرثوذكسي يُ

ً، فھو يھتم . األرثوذكسية في العالم ً أكاديميا ً الھوتيا وھو بجانب كونه معھدا
العظام مثل القديسين أثناسيوس الرسولي وكيرلس  بنشر كتابات آباء الكنيسة

ً يحتوي على بعض . الكبير وذھبي الفم وباسيليوس وقد نشر باإلنجليزية كتابا
مقاالت األب متى الم
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حياة ” وتوزيع كتاب األب متى 
ُ

كما أن ھذا المعھد اھتم بطبع ونشر
بعد أن ترجم إلى  Orthodox Prayer Life “الصالة األرثوذكسية

  !اإلنجليزية، وقد شھد لھذا الكتاب الكثير من زوار الدير األجانب

  :  الروسي األرثوذكسي سانت فالديميرالھوتي زيارة عميد المعھد ال
الروسي الالھوتي  معھدالالدير عميد  زار 1979مارس في أواخر شھر  

، وھو )4("األب ألكسندر شميمان"األرثوذكسي سانت فالديمير في نيويورك 

                                                           
  .11، ص 2006مجلة مرقس، ديسمبر  نُشرت ھذه المقدمة بأكملھا في) 3(
أحد أبرز العلماء الالھوتيين في الكنيسة الروسية ) 1983 -  1921( "األب ألكسندر شميمان"  )4(

من وطنه روسيا مع أسرته إلى فرنسا ثم أمريكا في أوائل األرثوذكسية في أمريكا وقد ھاجر 
ً . العشرينيات من القرن الماضي ن عميدا يِّ للمعھد الالھوتي وبعد إتمام دراساته العلمية والالھوتية ُع

سانت
ألھمت
األخر

ً لعلم الالھوت الليتورجي في المعھد وله مؤلفات الھوتية كثيرة .  فالديمير في نيويورك وأستاذا
كثيرين من علماء الالھوت ليس فقط من األرثوذكس بل ومن الطوائف المسيحية  وتلمذت ال

 .ى في أمريكا والغرب



 عالم
وادي
االدر
بع

تستفي
فأجا
 آخر أستط

ال

ذا العالِم 
  "!شھوة قلبه أن يعيش معنا علنيُ الروحاني 

 .Stدار نشر  مؤسسة زيوريخ والدكتور سمير فوزي جرجس األستاذ بجامع

را

بالنمسا  Beuron  دير البندكتيين في مدينة
عل

ديدة لألب متى المسكين التي ُطبعت لقد اندھشنا من المطبوعات الع[
باللغة في مطبعة 

كنُت أشتھي أن أعيش معكم في ھذا المكان : "زيارة قال األب شميمان
إن كتاباتك موجودة عندي منذ مدة طويلة وأنا : "فأجابه أبونا"! المقدس
يكفي أن ھ: "ةوكان تعليق أبينا الروحي على ھذه الزيار". أدرسھا

  :الترجمات إلى اللغة األلمانية
فقد قامت إحدى السيدات التقيات في سويسرا بترجمة بعض مقاالت األب  

زوجة عميد أقباط سويسرا  Mrs Ruthوھي . متى المسكين إلى األلمانية

Bachom’s Publications ؛ وھي نمساوية األصل ولغتھا ألمانية أدبية
وقد طبع الدير ھذه الترجمات وقامت دار النشر المشار إليھا بتوزيعھا . قية

، ووصلت إليه خطابات تقدير وغيرھا مانيا وسويسرالفي جھات متفرقة في أ
ة من وتقييم لھذه المقاالت فيھا أعر ب كاتبوھا عن تقديرھم واستفادتھم الجمَّ

ومن بين ھذه الھيئات. ھذه الكتابات
 ERBE UND AUFTRAGألمانيا الذي نشر في مجلته الشھرية ى حدود 

  :كتب فيھامقالة ، 1989شھر يناير  –) التراث والخدمة(

ً  ،ةالدير الخاص  والتي كان جزء كبير منھا ُمتاحا
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د في  وھو ذو خبرة روحية غنية في. ھب التوحُّ

 في 

  .)5(ذكر أنه يريد أن يقوم بنشرھا ھناك

لذلك فقد اھتم بترجمة الكثير من كتاباته إلى اللغة الفرنسية، 
ألنه شعر أنھا مستقاة من روح اإلنجيل وآباء الرھبنة األوائل، وذلك لكي 

                                                          

وقد تغذى بعمق على اإليمان الراسخ، وفي الوقت نفسه ھو ، الصحراء
مشاكل ھذا العالم، ما يظھر في كتبه وما يُستعلن مع تفاعلم

إنجازاته اإلصالحية التي يمكن اإلحساس بھا في دير القديس 
  ]شعَّ نورھا ليشمل كل األديرة القبطيةيالتي مقاريوس، و

ذه المقاو ب ھ ةكات و ل و  Gottfried Glassner ھ ان ھ اھير الرھب ن مش م
 ً را ً كبي ديرا نُّ تق دة، ويك ات عدي را وصاحب مؤلف البندكتيين في النمسا وسويس

لكتابات األب متى المسكين و

  :الترجمات إلى اللغة الفرنسية
الوحدة ”تاب لك 1970عام إلى الفرنسية وكانت أول مقالة تُرجمت  

انضم بعد ذلك لدير القديس  الذيأحد اإلخوة المحبين ترجمھا  ،“المسيحية
  .ھذا الراھببعد ذلك بواسطة الفرنسية ثم توالت الترجمات أنبا مقار، 

  :بكتابات وسيرة األب متى المسكين  وتأثره  دير شيفتوني ببلجيكا
يئات التي تأثرت ببلجيكا من أكثر الھ" شيفتوني -  Chevetogne"وكان دير 

بكتاباته وسيرته، 

  .يعيش رھبان ھذا الدير بمقتضاھا
 ً كان رئيس ھذا الدير يزور ديرنا أو يرسل بعض رھبانه ما وكثيرا

وال زال أحد . وا فترات يستقون فيھا من روح الرھبنة المصرية اآلبائيةليمكث

 
(5) ERBE UND AUFTRAG, 65 JAHRGANG 1989, p. 212. 



Emm وھو (" عمانوئيل الن
يتق

SOLEMES بفرنسا:  
ر النھضة الطقسية في فرنسا  –وقد أرسل ھذا الدير   –وھو الذي تصدَّ

من

                                                          

يزور الدير وھو في الثمانينيات من عمره، ويشترك معنا ) ن اللغة القبطية
  !في التسبحة اليومية

حدثت نھضة روحية المسكين وبسبب تأثير شخصية وكتابات األب متى  
 :وقد روى لنا أبونا نفسه قائالً . في ديرھم شھد بھا بعض رھبانه

جاء أحد الكھنة من رھبان دير شيفتوني مرةً وطلب مقابلتي، فحييته كأنه ” 
نحن نشكركم جداً، فأنتم السبب في تغيير حياتنا كلھا في : "صديق، ثم قال لي

 ً لقد كنا حثالة وزبالة، ! يا سالم يا رب". ديرنا، وقد صار الدير كله روحانيا
شيء . والناس تحتقرنا، فجعل هللا ذلك سبب فرح وملء بالروح لآلخرين

  !6)(“عجيب يا إلھي

دير سوالم 
 

ين ويعيشا في ديره ليستقيا اثنين من رھبانه إلى مصر ليقابال األب متى المسك
. وقد عاش ھذان الراھبان معنا لمدة سنتين. ه أصول الرھبنة األولى

عتبر أكثر عالم على مستوى العالم  Lucien Regnaultوأحدھما ھو األب  الذي يُ
وقد جاء . درس ونشر أقوال آباء البرية من كافة مصادرھا في اللغات القديمة

ً ألن يقابل في أبين ا الروحي أحد آباء البرية يعيش في القرن متعطشا
  .العشرين

  :تأثر الكنيسة في الغرب
حتى على األفراد من شعوب البالد المسكين وقد أثرت كتابات األب متى  

األجنبية، ولذلك فقد انھالت الرسائل على الدير وعلى األب الروحي تشھد 

 
  .27/8/1980عن حديث له مع بعض الرھبان في  )6(
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ولكن ! أقل من واحد على ألف من الذي قرأتموه أنتم
وا الكلمة كأنھا 
ھة لھم .  موجَّ

 القرن العشرين ضمن أعضاء أكبر مجمع للرھبانيات في 
ال

ً لھ ئا ذه النفوس، فأخذاالستعداد للتغيير باشتياق القلب كان مھيِّ
ليست مني وال من تأليفي، بل أخذوھا وكأنھا رسالة من هللا

وخطابات كثيرة تشھد بذلك، وھي موجودة ھنا مع اآلباء لكي يترجموھا 
  .)7(“لكم

  :عن الرھبنة إللقاء محاضرات في الخارجالمسكين اختيار األب متى 
متى، فقد اختارته بعض ھيئات دينية كبيرة وبسبب تأثير كتابات األب  

فمثالً وقع عليه االختيار في أوائل . ضمن أعضائھا لكي يحاضر فيھا
السبعينيات من

عالم لكي يحاضر عن الرھبنة القبطية، ولكنه اعتذر بأدب رھباني بأنه ال 
ولما تكررت الدعوة له . بسماح من البابا القبطي يستطيع تلبية الدعوة إالَّ 

ً ظل يعتذر،  ألنه راھب وال يمكن أن ينتقل من ديره لحضور مؤتمرات مرارا
  .خارج البالد إال بأمر من رئاسة الكنيسة والدير

ً في أكبر ھيئة عالمية للتاريخ واآلثار في 1981وفي عام   ، اختاروه عضوا
ھيئة به في مجال التاريخ الكنسي والرھباني، أمريكا، وذلك بسبب تأثر تلك ال

                                                           
   .1985مسجلة في عيد الرسل عام " توعية أخيرة"عن كلمته  )7(



أو يقابل أعضاءھا دون أن يفكر في السفر خارج ديره ألي أمر 
كما وصلتنا استمارات عدة مرات ليمألھا األب متى المسكين  .مھما كان

أن  حتى وال
نق

كمثال ، ھم األب متى المسكينبين شتى أنحاء العالم، ومن
لح

ارج 
ال

 لئھالتُنشر في موسوعات عن مشاھير األشخاص، وكان يرفض مَ 
وسوعات أنا لست شخصية عامة ليكتبوا إسمي في م”وم نحن بذلك، قائال ً

  .“لميةعا

  ):األمريكية “تايم” مجلة ( العالميةوفي الصحافة 
 29في عددھا الصادر في األمريكية الشھيرة " Timeتايم "أجرت مجلة  

ً  1975ديسمبر عام  ً عنوانهبحثا : أي SAINTS AMONG US: كبيرا
أو المسيحية الكاملة  الحياة عن أشخاص يمثلون القداسة أو ،“قديسون بيننا”

في القرن العشرين، ووقع االختيار نية للضعفاء والمحتاجين الخدمة المتفا
أشخاص من  8على 

 كتبت ھذه المجلة حيث ديسي البراري األوائل،قياة الصالة واالقتداء ب
 :تقول
ي [ ب قبط رية راھ حراء المص ي الص ري ف اريوس األث ر مك ي دي د ف يوج
د رينيُح ذب الكثي ة ويجت ة ھادئ مه  .ث نھض كين"واس ى المس أو " مت

"Matthew the Poor ." ان وس، ك ا أنطوني يم أنب د العظ ال المتوح وعلى مث
اع  رين أط عة والعش ً، وفي سن التاس متى المسكين شاباً غنياً وصيدلياً ناجحا

ك: "قول يسوع ا ل ل م ع ك ه وصيدليته وأعطى "اذھب وبِ ن بيت تخلَّص م ، ف
ا  و خثمنھ ك وھ الة والنس غ للص رَّ ط وتف ف فق تفظ بمعط راء، واح للفق

ه ً في ودا ت موج والي . عالم، وإن كان في نفس الوق ب ح ه كت ن قاليت  40وم
بعينيات(كتاباً ومقاالً  ي الس ذا ف ية)كان ھ ئون الكنس ا بالش . ، يختص معظمھ
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دير  د لل جدي
ال

ام  ات ع ي انتخاب اط ف ا األقب باب
1

Chevetogne

الرھبان 
األ

ً للعالم” ومقاالت  ،“الوحدة الحقيقية ستكون إلھاما
أخ

عليھا الكثير من كتب 
األ

r
معھد سانت فالديمير ( svs دار 

، )يحوي عشرين مقالة صغيرة في عدة موضوعاتو، )بأمريكا  الالھوتي
  .“لإلنسان في اإليمان المسيحي

ة . تداعيم ق لدرج ن العم ت م ة، بلغ ة القبطي ة إصالح للرھبن دأ حرك وقد ب
ب  ة لمنص حين الثالث د المرش ان أح ه ك أن

197[.  

  :نشر ترجمات لكتابات األب متى المسكين في الخارج
ببلجيكا أول من انتبه ألھمية كتابات  لقد كان دير شيفتوني  

تى م وھو األب  –المسكين، وكان ذلك على أثر زيارة أحد رھبان الدير األب 
، وكان تقريره عند 1976لدير أنبا مقار ألول مرة سنة  –عمانوئيل الن 

لنا الكثير أن نتعلمه من إخوتنا ”عودته إلى ديره ببلجيكا أنه 
 La Pentecôte “العنصرة”وقد بادر بنشر ترجمة فرنسية لكتاب . “قباط

ثم تابعت ھذه المجلة في السنوات التالية . 1977سنة  Irénikonفي مجلة ديره 
، “الوحدة المسيحية”: متى المسكين مثل نشر مقاالت وكتيبات أخرى لألب

، “توجيھات في الصالة”
  .رى عديدة

ھمية ھذه الكتابات وطلب من دير أل Bellefontaineثم انتبه دير بيلفونتان  
شيفتوني حق إعادة نشر المقاالت السابقة، وأضاف 

حياة الصالة ”: ب متى المسكين المترجمة إلى الفرنسية وأھمھا كتب
 La Communion، “القديس أنطونيوس ناسك إنجيلي”، “األرثوذكسية

d’amou ”ترجمة اإلنجليزية السابق مترجم عن ال وھو( “شركة المحبة
في Communion of Love  :باسم نشرھا

قة الجديدة ”: كتاب اوآخرھ لْ الخِ
من الفرنسية إلى  بإيطاليا ألھمية ھذه الكتب وترجم Boseثم انتبه دير  

فصدرت حتى اآلن خمسة . اإليطالية كل ھذه الكتب التي نشرھا دير بيلفونتان



للبندكتان بنشر كتاب  Montseوفي إسبانيا قام دير مونسيرا 
ت”

قة الجديدة ”: إحدى الزائرات األلمانيات بترجمة كتاب لْ الخِ

بواسطة أشخاص من البالد التي   والصربية
تت

Mosteiro da Santa Cruz

 نشر 

rratت 

  .1990سنة  “وجيھات في الصالة
ير بيلفونتان بفرنسا أن يسمحوا لھم من د Tyniecوفي بولندا طلب دير  

. بترجمة ما نشروه بالفرنسية من كتب األب متى المسكين إلى اللغة البولندية
إلى سنة  2000من سنة (وقد صدرت حتى اآلن ثالثة من ھذه الكتب 

2005.( 
كما قامت  

  .وقام الدير بنشرهإلى األلمانية  “مسيحيلإلنسان في اإليمان ال
ن ھذه الكتب إلى اللغات الھولندية واأللمانية  م عديدالھذا بخالف ترجمة  

والروسية والرومانية والسويدية
اللغات بمبادرة شخصية من كلٍّ منھم، ونُشرت بمعرفتھم في دور كلم ھذه 

  .نشر في بالدھم
حياة الصالة ”: وآخر ما صدر من ھذه الكتابات ھو ترجمة ألمانية لكتاب 

 “Der Christliche Osten”م بواسطة ھيئة 2007وذلك سنة  “األرثوذكسية
  .بألمانيا  Würzburgبمدينة ) الشرق المسيحي(

 طلب دير الصليب المقدس  2008وفي بداية سنة  
  .له بترجمة ونشر ھذه الكتابات باللغة البرتغالية البرازيل السماح في
في ليتوانيا السماح لھا بترجمة  Kataliku pasaulio leidiniaiكما طلبت ھيئة  

  .ونشر ھذه الكتب في لغة ليتوانيا

  :الترجمة إلى اليونانية
، “العنصرة”: كتب إلى اليونانية 3كما وصلتنا نسخة من ترجمة  
نشرتھا دار ،“وح القدس، روح الوحدةالر”، “توجيھات في الصالة”
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  المسكين 

     

األب متى اً من تأثير عروفمبعد نياحته، تكشَّف ما لم يكن 
  :العالم كثيرة من  في أنحاء

 فقد كتب الكثيرون في جرائد ومجالت أجنبية عن حياته وكتاباته 
له أحد العلماء البريطاني. وتأثيرھما ن المھتمين يومن بين أھم ما ُكتب، ما سجَّ

 .John H الدكتور جون واطسونبشئون الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ھو 
Watson عن مدى تأثير كتابات األب متى  ،أنجليكانيإنجليزي ، وھو قس

بمختلف  في العالم المسكين لدى أھم أربع رواد للرھبنة في الكنائس المسيحية
البريطانية  The Independentفكتب في جريدة اإلندبندنت . طوائفھا الرئيسية

  )8( :ما يلي 2006يونية عام  27يوم 
ان [ ارس رھب ة، م رة القليل ود األخي وذكس خالل العق ك واألرث ن الكاثولي م

ً ً رىوالبر الم األخ ان الع رة وأدي ائس كثي ى كن ا عل أثيرا ھام تانت ت . وتس

                                                      
ل فيه انطباعاته ومشاھداتهجولته في لم كتاب عن لھذا العا ) خالل  فيھا الكنيسة القبطية، سجَّ )8

لم يُزر دير القديس أنبا مقار وال األب ( مكوثه في مصر متجوالً بين كنائسھا وأديرتھا لعدة سنوات
  :)متى المسكين لكنه قرأ كتاباته المترجمة لإلنجليزية وكتب عنه في كتابه في مواضع مختلفة

 John H. Watson, Among the Copts, Sussex Academic Press, 2000. 



فالرا
pist
ose

ultz
ا الك

األرب
متى 

ر آخ

في دار  ”The Titles of Christ“ : ب واحد باسم
م لھذا الكتاب األب الدكتور . بأمريكا“ Orthodox Research” Instituteنشر وقد قدَّ

أستاذ علم عميد و Father George Dion. Dragas جو ديونيسيوس دراجاس
في كلية الصليب المقدس سة Patristic Theology آباء الكنيسة

وأستاذ زائر في كليات الالھوت نيسة اليونانية في مدينة بروكلين بأمريكا، 
مستشار الھوتي لقداسة بطريرك كممثل و، كما يعمل ي جامعات متنوعة 

  :وقد كتب في اإلفتتاحية ضمن ما كتب. سطنطينية المسكوني برثلماوس
قابلت األب متى المسكين، األب الروحي المشھور لدير لم يسبق لي أن ”

القديس أنبا مقاريوس الكائن في صحاري مصر والذي رقد في الرب 
أخيراً، لكني قابلت الكثيرين من أبنائه الروحيين من المسيحيين األقباط 

                                                          

  :مقاالت ألقاب المسيح: في الخارج  ر ما نُش
تم نشر الترجمة اإلنجليزية للمقاالت التسع عشرة  2008ففي أواخر مايو 

عن ألقاب المسيح والتي سبق نشرھا في مجلة مرقس ثم ُطبعت في كتيبات 
يزي في مجلة منفصلة، ثم تُرجمت لإلنجليزية ونُشرت في القسم اإلنجل

وھا ھي نُشرت في كتي. مرقس

رج
علم تاريخ الكنيو  

للك
ف
الق

 
  .63، 62صفحة  ،“أبونا القمص متى المسكين”: نُشرت في كتاب) 9(
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  415  -  خارج بالدنا المصرية المسكين تأثير كتابات وسيرة أبينا متى

اإلعجاب بما يفوق الكلمات ف  ،األرثوذكس ھنا في أمريكا ا
ى األخص بمحبتھم لباباھم بمحبتھم للمسي و ح ولمعلمھم 

وأنا أعتبر أنھا بركة كبيرة لي أنه كانت لي . ولكنيستھم الُمكرمة
لھذا الشعب المسيحي  الفرصة أن أكتش
على التقليد  م، الُمكرَّ

الروحيون األوائل، مثل القديس  المقدس لإلنجيل كما شرحه ال
، كما نسميه في الكنيسة اليونانية “معلم البرية”أنطونيوس الكبير، 

أثناسيوس 

ك فبھذا اإلحساس عينه بالتضامن وااللتزام بااليمان 
ى الزاخر لشخص رب كل األ
الب

  

  

يَّ  لذين أثاروا 
عل الروحي، 

ف الروحانية واإليمان الغنيين 
 الذي عانى الكثير، لكنه حافظ بغيرة عظيمة 

معلمون ِّ

األرثوذكسية، ومثل معلِّمي المسكونة العظام، أمثال القديس 
  . “والقديس كيرلس

لذل” :ثم قال 
سي أكتب ھذه المقدمة لكتاب يشرح المعنرثوذك

 ً إن كتاب . شرية المباَرك، الذي بذل نفسه من أجل الكل وليجعلھم واحدا
ً لكل قارئ ليعود إلى الرب الذي خلقنا ويدعونا  األب متى سيكون عونا

  .“لخالص كامل وللحياة األبدية
 

  



9(+

  ب متى المسكينجهاد األ

  ال
ألحد الباحثين األقباط  1980في عام  ) في كندا(قال أبونا متى 

ً على سؤال   :ردا

ُقنع أي   أ
را

  :الشرط الثاني
 ً الدير فأنا ال أريد أن شھرة . نا شخصيا

 
  السنوات األخيرة

في 

❈  

:متى المسكين الختتام جھادهب ألاختطه اسبق ومنھج الذي 
المسكين 

  ما ھو ضمان دوام حياة النھضة الرھبانية؟  - 
ً ”: فكان الرد ً روحيا إني أُحسُّ  .ھذا كان اھتمامي األعظم منذ أن صرُت أبا

ً بأن العمل الصحيح  ً شديدا بخطورة ھذه المسئولية، ألني فعالً أومن إيمانا
ً بالحقيقة بعد موت الذي اتخذ المبادرة  الناجح ھو ذلك العمل الذي يدوم باقيا

  .به، ثم يستمر في النمو

  :الشرط األول
دُت أن أما كيف يمكن أن يتم ذلك، فيمكنني أن أقول إني تعوَّ

فإذا . ھب أن ال يكون في حياته ُطموٌح آخر غير الشركة الوثيقة مع هللا
الرھبانية ھي حياة كاملة ترنو إلى االكتمال، حينئذ  الحياة اقتنع الراھب بأن

  .الشرط األول لبقاء الرھبنة حيةأضمن 

أما األمر الثاني، فھو متصل بي أ
، حتى إذا فشلُت في شيء يفشل الرھبان زة فيَّ  وكل ما يتصل به تكون متركِّ
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  417  -   السنوات األخيرة

ً بإرادتي،  أنسحب تدريجيا
رة من الداخل بدالً من أن 

تر
كانياتي وبكل 

كي

  .لتواجد بالدير
متى المسكين إلى استراحة  سافر األب 1988يناير  7ففي عيد الميالد  

ھنئھم فيھا بالعيد،  )2(للرھبان رسالة يُ
و

لذلك، فإني أحسُّ بقوة في نفسي أني البد أن 
الشھ حتى ولو بالمخاطرة بخسارة قليلة، حتى تنبثق

ن   .تبط بإنسان معيَّ
وعلى كل حال، فقد بدأت أحاول أن أُتمم ھذا الھدف بكل إم

  .اني
  .)1(“وببلوغي ھذا الھدف، سأُحسُّ بأني قد نجحُت إلى حدٍّ كبير

❈  
في حياة أبينا متى  سرَّ السنوات األخيرةبھذه الكلمات نستطيع أن نفھم 

لمسكين، التي كان فيھا كثير التردد على استراحة الدير في الساحل ا
ً لكل مسئول عن قطاع في  ً عن الوجود الدائم بالدير، تاركا الشمالي، مبتعدا
الدير أن يتولى عمله، بينما األب يراقب من بعيد أو يردُّ على استفسارات ھذا 

ولى من بداية وفي الفترة األ. المسئول إذا أرسل إليه ليسأل ويستشير
كان يردُّ على االستفسارات أو يتابع بعض األعمال ، األب الروحي “اعتكاف”

وكان يتردد ما بين استراحة الدير وبين . الحساسة التي البد له من متابعتھا
وكلما امتدت فترة االختباء، كلما قلت فترات ا. الدير

الدير بالساحل الشمالي، بعد أن ترك 
ً من آية إشعياء  والساقي ال ... الكرم جيد”): 4: 5(يقول خاللھا مستوحيا

                                                           
  .9، صفحة 2007نوفمبر ، مجلة مرقس) 1(
عيد الميالد وكلمة ”بعنوان ) 58(تحت رقم  "رسائل القمص متى المسكين"نُشرت في كتاب ) 2(
  .“بعتا



  .الي، مكرساً وقته للصالة والكتابة الروحية
لكتابة والتأليف، فقد وكانت ھذه الفترة أخصب فترة في حياته من جھة ا
شرح إنجيل القديس ”جلدات الضخمة مثل 

يو

كت

                                                          

 

أصدر خاللھا أكبر عدد من الم
كتاب ، و“حياته، الھوته، أعماله: القديس بولس الرسول”، وكتاب “حنا

ورسائل ، متى ومرقس ولوقاالقديسين شرح أناجيل كتب ، و“حياة المسيح”
كلھا من المجلدات ، ورومية وغالطية وأفسس والعبرانيين، وغير ذلك

الضخمة التي استغرقت كتابة كل منھا عدة شھور مع الجھد المتواصل ليالً 
ً ما كان يقضي في اليوم الواحد أكثر من أربع عشرة ساعة  ونھاراً، وكثيرا
ً على القراءة والتأمل والكتابة، وفي بعض الليالي كان يستيقظ تحت  عاكفا

الفكر الذي جاءه قبل أن يفوته، فيجد وطأة اإللھام فيُضيء المصباح ليُخطَّ 
وھذا يظھر من األصول المكتوبة . قلمه مسترسالً في الكتابة حتى الصباح

ز بخط منتظم  بخط يده حيث تتضح فيھا مواضع اإللھام واضحة، إذ تتميَّ
  . يستمر عدة صفحات دون حذف كلمة واحدة

  :استمرار اھتمامه بالرھبان
 ً عن الدير، إال أنه كان ال يزال يواصل  وعلى الرغم من ابتعاده مكانيا

 ً  1988أغسطس  27ففي يوم . اھتمامه بالدير بالصالة بل وفي التدبير أيضا
قوني يا آبائي وأبنائي األعزاء إني ”: جاء فيھا )3(ب رسالة للرھبان صدِّ

 
في كتاب ) ت

——————————   
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  419  -   السنوات األخيرة

اھ

، وألقى عليھم كلمة 1990سمبر دي 27الي يوم 
ر

 —————————— 
  .“سنة رھبنة 40حصاد ”تحت عنوان ) 59(تحت رقم  "رسائل القمص متى المسكين"

ً  تمامه بتدبير    :الدير روحيا
ً كثيرينو  ا أحسَّ أبونا الروحي أن رھبانا وخاصة من األجيال الجديدة  –لمَّ
غ اآلباء القدامى ألخذ  – يعانون من نقص آباء االعتراف بالدير ومن عدم تفرُّ

ر أن تتم رسامة خمسة من أفاضل الر ھبان حتى اعترافات الجميع، قرَّ
وأرسلھم إلى نيافة . يُشاركوا في أخذ اعترافات األجيال الجديدة من الرھبان

ً من نيافته أن يرسمھم كھنة لھذا  مطراننا المحبوب أنبا ميخائيل بأسيوط راجيا
وقد استقبلھم . 1990ديسمبر  25وقد تمَّت الرسامة بأسيوط يوم . الغرض

أبونا الروحي بالساحل الشم
ً ”وحية مطلعھا  لت كتابًة وأُعطيت ، “الرھبنة تسليم وليست تعليما وقد ُسجِّ

نشر ثم بعد أيام قليلة أرسل لھم . لكل واحد من ھؤالء الكھنة الجدد ولكنھا لم تُ
نصائح إلى المرشدين وآباء  –في معاملة النفس ”كلمة ثانية بعنوان 

سلِّمھم خبرته الطويلة في أخذ االعتراف والتعامل أراد بھا أ“ االعتراف ن يُ
وھذه الكلمة . مع النفس البشرية وإسداء اإلرشاد الروحي المناسب لكل نفس

مة تمَّ نشرھا في مجلة مرقس  ، والكلمتان في حوزة كل )1991مارس (القيِّ
ون بھا للغاية ألنھا ميراث األب لھم   .واحد من ھؤالء الكھنة الجدد، يعتزُّ

كذلك في العام التالي اختار قداسته اثنين من الرھبان وأرسلھما إلى نيافة  



ل 
ھما في أسيوط، وأعطاھما بعد أن تمَّت رسامت 1991يوليو  17الشمالي يوم 

وھذه الكلمة تمَّ . ليتھما الجديدة
ت

  :ومما قاله في ھذه المناسبة. شخصل لكل 

لھا أي 
ت

صحيح أن .  روحية بين اآلباء على مستوى الروح

الرأي كما ال يستطيع أن يتنازل عن رأيه، 
مع أنه يستحيل أن يتنازل أحد عن رأيه من أجل هللا وتنشأ عن ذلك 

ل ويحل ... خسارة حينما تكون بيننا محبة من قلب طاھر بشدة فإن هللا يتدخَّ
ً . كل المشاكل ناقش في مشكلة نكون جالسين نت. وقد اختبرنا ذلك مرارا

ً اإلرشادات النافعة لھما في القيام بمسئو أيضا
نشر، وأھم ما جاء فيھا أن ال يتھاونوا مع األخطاء  سجيلھا كتابة ولكنھا لم تُ
بل يعملوا على إصالحھا ولكن دون أن يقتحموا األشخاص بل يبحثوا عن 

المدخل المقبو
ً لدير أنبا مقار، أستطيع أن أُسميه عصر ” ً جديدا إننا نبدأ اآلن عصرا

ألخذ االعتراف، وكلھم  آباءلقد بدأ برسامة الخمسة . الذاتي للدير البناء
ثم جاءت . وھكذا سيكون الذين يعترفون عليھم وحدة واحدة، وحدة واحدة

ر منتخب من وسط الدير من الجيل المتوسط كأخ محبوب  رسامة شخص مدبِّ
ً رسامة الكنسي. من وسط اإلخوة حتى يكون مقبوالً من الجميع إن . وأيضا

ً ولكن الحقيقة أن هللا ھو  الذي ينظر من الخارج يظن أن في ذلك تخطيطا
الذي رتَّب كل ھذه الخطوات كل خطوة في حينھا دون أن يكون 

  .“خطيط بشري من عندي
قه لي يو” ً، ولي ثقة أن المسيح سيُحقِّ جد شيء أخير أشتھيه للدير روحيا

ً، ألنه يُحقِّق لي كل ما يجعلني أشتھيه بالروح ھذا الشيء ھو أن : أيضا
تكون في الدير وحدة

ً و ً للمناقشة، ولكن كل واحد يشعر أن له رأيا أنه ال المسئولين يجتمعون معا
قنع اآلخرين بھذا  يستطيع أن يُ
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  421  -   السنوات األخيرة

  .“ روحية التي أشتھيھا للدير

م

، حيث جاء قداسته إلى الدير في 1995سنة 
ش

نة ثم يدخل شخص ويُخبرنا بأن المشكلة تم حلھا بتدخل من هللا وال  معيَّ
)4( ھذه ھي الوحدة ال! تحتاج بعد إلى مناقشة

  : جيئه إلى الدير لفترات محدودة
ھذه المدة التي قضاھا أبونا الروحي في استراحة الدير بالساحل الشمالي 

 الحياة ھا عدة فترات تطول أو تقصر جاء فيھا قداسته إلى الدير إلنعاشتخلَّلت
  .الروحية فيه

إلى نھاية الصوم الكبير  1990وكانت أولى ھذه الفترات من عيد الغطاس  
لنفس العام، حيث ألقى كلمة روحية في مساء عيد الغطاس ثم في مساء أيام 

أيام الصوم كان يحضر  وفي. اآلحاد التالية حتى أحد رفاع الصوم الكبير
زة على  لقي في كل يوم كلمة مختصرة وُمركَّ ً مع الرھبان ويُ القداس يوميا

وھذه العظات المختصرة على أناجيل الصوم الكبير محفوظة . إنجيل القداس
ً في ھيئة مقاالت، وال زال  بالتسجيل الصوتي كما تم تفريغ معظمھا أيضا

  .ي أيام الصوم الكبيرالرھبان وكثيرون غيرھم ينتفعون بھا ف
وكانت الفترة التالية في صيف  

يونيو  25ھر يونيو وألقى على الرھبان ست كلمات روحية في الفترة من 
أغسطس ثم عاد إلى مكان اعتكافه في أواخر صوم العذراء من نفس  14إلى 

  .1995العام 
ً واحد  ً الستقبال رئيس أساقفة كانتربري جورج ثم جاء إلى الدير يوما ا

  .1995أكتوبر  5كاري يوم 

                                                           
قداسته فيما بعد وقد راجعه  1991 يوليو 17ما تم تسجيله كتابة عن كالم أبينا الروحي في ) 4(
  .“روجع، طبق األصل”ب عليه وكت



   األب متى المسكين إلى الدير
يو

ً 2000 سنة ر عتبر بدءا م، التي تُ
ل

لھذه المناسبة وأوصى األب كيرلس أن يقرأھا في نصف ، باألصح صالة

  :م زيارة قداسة البابا شنودة الثالث
ولكن أھم المناسبات التاريخية التي جاء فيھا األب متى المسكين إلى الدير 

كما دعاه قدسه “ اليوم التاريخي”، ذلك 1996بر نوفم 3كانت في يوم األحد 
مھا في ھذا اليوم لقداسة البابا شنوده الثالث في  في كلمة الترحيب التي قدَّ
زيارته للدير بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس قداسته على كرسي الكرازة 

ر األب متى المسكين عن فرحه الغامر بھذا اليوم الذي . المرقسية وقد عبَّ
ً من أيام شيھيت” )5(دعاه ً سعيدا فرحتنا اليوم عظيمة، ألنھا ”: قائالً “ يوما

إجابة من السماء طالما طلبناھا، أن يزورنا رئيس الكنيسة ويبارك ھذا 
وقد أشاد قداسة البابا بعمق مشاعر أبينا الروحي في ھذه . “المكان الطاھر

ى المسكين أب أشكر كلمة المحبة التي ألقاھا قدس القمص مت”: الكلمة قائالً 
ر قداسة البابا عن اعتزازه . “رھبان ھذا الدير، في عاطفة عميقة وقوية ثم عبَّ

برھبنته وتمسكه بھا وإصراره حتى اآلن على قضاء عدة أيام كل أسبوع في 
وكان ھذا اليوم من أسعد أيام األب . الدير على الرغم من مسئولياته الكثيرة

  .متى المسكين وكل برية شيھيت
، وكان 1999لك جاء أبونا الروحي إلى الدير في سبتمبر سنة بعد ذ 

ً بالدير في ليلة رأس السنة أول يناي متواجدا
وكان يشتاق أن يصلي مع الرھبان في ھذه المناسبة التاريخية . أللفية الثالثة

أو ، 6)(ةفي نصف الليل، ولكن صحته لم تسمح له بذلك، فكتب كلمة روحي

                                                           
في افتتاحية  ة األب متى المسكين وكلمة قداسة البابا شنوده الثالثكلم: الكلمتانوقد نُشرت ) 5(

  .7إلى صفحة  1، من صفحة 1996مجلة مرقس، شھر  نوفمبر 
  .نا الروحي إلى األب كيرلسعن ورقة مكتوبة بخط أبي) 6(
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المقدس الذي لربنا يسوع 

ياة  مق
الن

سواء المرضى أو التعابى أو 
المتضايقين بكل ضيقة، أن يھبھم هللا المعونة والقوة والشفاء والفرح 

                                                          

لين لدى هللا اآلب أن يقبل شكرنا وتسبيحنا على عنايته بنا  المسيح، متوسِّ
ل لديه أن يبارك ھذه وبالعالم كله ھ ذه األلف سنة التي مضت بأجيالھا، ونتوسَّ

، ويرفع عن العالم االنقسامات والخصومات بين بأجيالھااأللف سنة القادمة 
ً في قلوب المتولِّين على مسيحيي الكنائس  ً وسالما الكنائس ويُعطي صلحا

ً، ليقضي العالم سنينه بالسالم والمحبة والتعاون في خدمة ا لكلمة، لكي جميعا
ً وبقلب واحد يطلبون مجيء الرب ونحن نسأل أبانا . تتھيأ الشعوب متفقة معا

م  السماوي في ھذا اليوم أن يحفظ سالم وبنيان كنيستنا برعاية البابا المعظَّ
أنبا شنوده الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا ميخائيل مطران أسيوط 

ً ھادئة سالمية، متوسلين لدى ربنا وإلھنا  ورئيس ھذا الدير، لنقضي أياما
ومخلصنا يسوع المسيح أن يبارك رھبان ديرنا بشفاعة قديسنا العظيم أنبا 

ار، حتى تكون ھذه السنة الجديدة سنة تجديد عھودنا أمام هللا على ح
قبل طلباتنا وصلواتنا أمام الرب من أجل  سك والعبادة بالروح والحق، لتُ

لون أ ن نصلي من أجلھم، الذين يتوسَّ

  .“الروحي، حتى َيكُمل فرحنا جميعاً بالرب
م بينما كان أبونا الروحي بالدير 2000يناير  7وفي غضون عيد الميالد  

واثنان وصايا  )7(الميالدكتب أربع كلمات روحية، اثنان منھا خاصة بعيد 

 
مه ،“عناعمانوئيل الذي تفسيره هللا م”: مقاالً بعنوانيناير كتب  6في ) 7( ھذا المقال ”: ھكذا وقدَّ

ً في ھذا الطريق الذي ضلَّ فيه كثيرون ، “ھو منھج حياة لكل راھب إذا كان قد عزم أن يكون أمينا
والكلمتان تم نشرھما في مجلة مرقس  ،“ما ھي رسالة الميالد لنا اليوم” :مقال في يوم العيد كتبو
  ).2001يناير و 2000ديسمبر (



، ثم عاد قداسته إلى مكان اعتكافه )8(“ يا ابني”رھبان تبدأ كل منھا بعبارة 
  .م2000في الساحل الشمالي في شھر مارس 

إلى شھر  2001وكانت آخر فترة قضاھا أبونا الروحي في الدير من سنة  
ولى من ، وكانت آخر عظات ألقاھا على الرھبان في الشھور األ2004يونيو 
كلِّم الرھبان ألنه 2001سنة  ن بعد ذلك من الحضور إلى المجمع ليُ ، ولم يتمكَّ

م في السن وضعفت صحته  خاصة بعد أن جاز عملية جراحية  –كان قد تقدَّ
فكان يكاد ال يخرج  – 2001خطيرة في سبتمبر 

لل

من قاليته، وعلى الرغم من 
ذل

زة ُجمعت في  2005سنة  امة بدأ يكتب مقاالت قصيرة وُمركَّ
أر

بإعطاء 
اإل

د وجوده داخل قاليته يُعطي الدير  ً من القدسية والجدية ك كان مجرَّ طابعا
وينتظرون الفرص النادرة التي  رؤياهوكان الرھبان يشتاقون إلى . الرھبانية

كان يخرج فيھا ليسير قليالً بصحبة الراھب الذي كان يخدمه وكان يحمل له 
ً حتى يجلس عليه كلما خانته قواه وعلى الرغم من ضعف جسده كانت . كرسيا

  .ه يُنھض عزيمة جنودهتقائد الذي بمجرد رؤيروحه قوية فكان يظھر مثل ال
  .م رجع قداسته إلى موضع اعتكافه بالساحل الشمالي2004وفي يونيو 

وبعد عيد القي 
  .“مع المسيح”بعة مجلدات بعنوان 

  :اھتمامه بأشغال الدير وبتسھيل العمل على الرھبان
ذه الفترة التي قضاھا أبونا الروحي في الساحل الشمالي من سنة طوال ھ

، لم يكف عن أن يحمل ھمَّ الدير، ليس فقط 2006إلى  1988
ً بإعطاء التوجيھات النافعة ألشغال الدير  رشادات الروحية، بل وأيضا

  .ولتسھيل القيام بھا

                                                           
وتم نشرھما في كتيب  “تحذيرات وتعاليم”وآخر بعنوان  “وجيھات ونصائحت”مقال بعنوان ) 8(

  .“توجيھات ونصائح رھبانية”بعنوان 

 أبونا متى المسكين السيرة التفصيلية  -  424



  425  -   السنوات األخيرة

عاينا أحدث الطرق في  وعند . تخليل الزيتون وفي عصرهإيطاليا وإسبانيا ليُ
وقد . ومعصرة على نظام حديث

د بُ

 

عودتھما قاما بإنشاء معمل لتخليل الزيتون 
  .1989ئ في تنفيذ ذلك في بداية عام 

  ،ً ً سريعا ً يتطلَّب حالّ ا سمع بعد ذلك أن تصنيع العجوة صار ھو أيضا ولمَّ
نسبة  ألن ذلك كان يتم بمجرد وضع البلح في صفائح وكبسه حتى تقل

السوائل فيه، فكانت نسبة كبيرة منه تفسد، ولم تعد ھذه الطريقة مجدية بعد 
أن نما النخيل وكثر إنتاجه، حينئذ أوصى أبونا الروحي بعض الرھبان 
بالذھاب إلى الواحات ومعاينة أفضل الطرق لتجفيف البلح وصناعة العجوة 

ً في سنة . وتنفيذ مثلھا وإرشادات أبينا  بتوجيھات 2000وقد تم ذلك أيضا
  .الروحي

سمع قداسته أن  2003وفي الفترة األخيرة من وجوده بالدير في سنة  
فنيه فأعطى التعليمات  ً أصاب البقر في حظيرة الدير وكاد يُ ً معديا مرضا

جديد من البقر من ساللة ممتازة وإنشاء حظيرة جديدة بعيدة عن  عددلشراء 
إذا ما أُصيبت إحدى الحظيرتين ال األولى ليوضع فيھا البقر الجديد، حتى 

  .2004تُصاب األخرى وقد تم تنفيذ ذلك بإرشادات قداسته في سنة 
، بينما كان 2004فبراير  4وفي ليلة عيد الشيوخ التسعة واألربعين  

 ً الرھبان ساھرين طوال الليل في كنيسة الشيوخ، كان أبونا الروحي ساھرا
ً معھم بالروح : الصباح دعا أحد الرھبان وقال لهوفي . في قاليته ومشتركا

ر مجمع الرھبان في ” ً معكم، وكنُت أتصوَّ في طول ھذه الليلة كنُت ساھرا
كم كيف يدخل ھذا العدد الكبير من الرھبان  كنيسة الشيوخ، وكنُت أحمل ھمَّ
يستطيعون بعد ذلك أن يُصلُّوا  في مثل ھذه الكنيسة الصغيرة؟ وكيف



 البالد أزمة مالية حادة، وارتفعت األسعار، 
ً بذلك ھي فئات  وباألخص أسعار السلع الغذائية، وكانت أكثر الفئات تأثرا

وكانت تصل أخبارھم لألب متى المسكين، . حدودي الدخل
ف

م، وكان 2000لية في البالد في سنة 
بنا 

ون كل حالة في 
م

عديمي الدخل وم
فقد سمعناه . ن يتطلع إليه منذ زمن كثيرشعر أنه قد آن األوان ليُحقِّق ما كا

يا أبھات نحن اآلن نقبل ”: أكثر من مرة يقول في السنين األولى لبناء الدير
معونات من اآلخرين لسبب واحد فقط، وھو أننا نبني الدير، ولكني أنا راھب 
وأعرف تقليد آبائي الرھبان األوائل، فمتى انتھينا من بناء الدير البد أن 

تكون كافية ليس فقط لسد احتياجات الدير بل وإلعانة المحتاجين أعمالنا 
 ً ً . “أيضا إني أشتاق أن أرى اليوم الذي فيه يعول الواحد ”: بل إنه أضاف أيضا

ا جاءت األزمة الما“ !منكم ألف نسمة ولمَّ
قد انتھى، وكذلك اكتمل إنشاء معمل الزيتون ب كل لوازمه، وكان ء الدير

مشروع تجھيز العجوة قد بلغ الطور األخير من إنشائه، شعر األب متى 
المسكين أن الظروف كلھا مواتية ليُحقِّق مقاصده القديمة، فبدأ في إنشاء 

ً أن . مشروع إلعانة عديمي الدخل ومحدودي الدخل ولكنه كان حريصا
لراھب غير ُمطالَب الرھبانية األصيلة، فا الحياة يتوافق ذلك مع مبادئ

بالخروج من ديره، بل على كل راھب أن يعمل بأمانة في موقعه داخل الدير، 
واألموال التي تُخصص إلعانة المحتاجين يتم توزيعھا بواسطة مجموعة من 

الخدام والخادمات المتطوعين، يسافرون في األقاليم ويزور
ً وليس ھ. وقعھا، ويكتبون عنھا التقارير نا مجال لوصف النظام الدقيق جدا
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ء

فاقترح عليه . ر رشاد برسوم، يستشيره فيما يحس به من آالم
خاص به لكي يكون تحت عنايته  الدكتور رشاد أن يأتي إلى المست

 ً ً بدالً من االستشارة تليفونيا األب متى المسكين لم يستجب لھذا .شخصيا
اال

نه قبل منتصف الليل كانت 
ه بين يديِّ المسيح ال

الذي عاش معه وفيه، وأحبه وناجاه واستعلن للجميع حياته ومحبته للبشرية 
ر بالحي وسلَّم األب . اة الجديدة المزمعة في الدھر اآلتيوفداءه وقيامته، وبشَّ

متى المسكين وديعة حياته بين يديِّ اآلب السماوي، وكان ذلك حوالي الساعة 
  ).م2006يونيو  8يوم الخميس (الواحدة بعد منتصف الليل 

 ) 2006يونية  8الخميس  فجرة لثاثالساعة الحوالي (نُقل من المستشفى  ثم

شفى ال
لكن  

أحسَّ ) أبريل 23األحد ( 2006عيد القيامة المجيد عام  وفي يوم. قتراح
أبونا الحبيب بضيق في التنفس، فألحَّ عليه اآلباء الرھبان الذين معه أن ينتقل 

  .وكان كذلك. إلى الدكتور رشاد برسوم
أسابيع وكانت حالته تتراوح بين  6واستمر في المستشفى حوالي 

حيث بدت في  2006يونيه  7 االستقرار وعدمه، حتى كان يوم األربعاء
لك. الصباح على صحته بعض عالمات االستقرار

وأسلم روح. اقتربتولحظة لقائه بالعريس  ،ساعة قد أتت
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وصل جثمانه الطاھر إلى الكنيسة الكبرى و، أسابيع 6الذي قضى به حوالى 
ً حوالي   اآلباء الرھبان وھممجمع واستقر وسط  الساعة الخامسة فجرا
ً يرتلون التسبحة السنوية ويرفعون بخور باكر ومجتمع ن كالمعتاد يوميا

مون الذبيحة المقدسة وبعد انتھاء صالة القداس اإللھي صلَّى على . ويقدِّ
والكھنة صلوات طقس الصالة ) أو الربيتة( إيغومانس الدير الجثمان الطاھر
لوا الجسد الطاھر وتباركوا . على المنتقلين ً وقبَّ ً فواحدا ثم تقدم الرھبان واحدا

: ثم حملوا النعش على أكتافھم وزفُّوه بألحان وترانيم القيامة والصعود، منه
يمين أبيه  وجلس عن، وصعد إلى السموات، المسيح قام من بين األموات”

ثم خرجوا به ، فصحن الكنيسة، ثم داروا به حول الھيكل. “في السموات
ي في المغارة  أوصى األب بمكانھا قبل انتقاله  التيخارج الدير حيث ُسجِّ

  .بأربع سنوات

***  

التراث الطويل العريض الذي تركه األب متى ھذا لتھنأ األجيال كلھا بف
ومنھج حياة ، عطرة فاضلةيحية أصيلة مسمن سيرة حياة ، المسكين للكنيسة

ين ورھبنة  سين قائمين على التراث الحي آلباء البرية القديسين المؤسِّ حيَّ
وكنـز من التعليم ، أنطونيوس ومقاريوس وباخوميوس: للرھبنة القبطية

ما سيسعد به كل من أراد أن ينھل منه ويعطي اآلخرين ، المسموع والمقروء
  آمين .ولمجد اسم هللا القدوس، طلباً للحياة األبدية

  .آمين. لتكن صلواته وشفاعاته معنا ومع الكنيسة كلھاو



8+ 
الفهرس الزمني لكتابات وعظات األب متى 

  المسكين

 
 تاريخ النشر التاريخ المقال/ اسم الكتاب  المناسبة

 )في دير السريان( 1952

 "حياة الصالة األرثوذكسية"كتاب  1952   
لى صدرت الطبعة األو

 1952سنة 

1952 
  بعنوان) 146(رسالة رقم 

   
 "خفقة القلب بالحب نحو المسيح"

رسائل "كتاب  ينشرت ف
 "القمص متى المسكين

 )533- 532ص (

 )في الكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية( 1954
حول موضوع الصالة   بعنوان) 145(رسالة رقم  

 تسبيحوال
 1954يناير 

ي المسيح " "التسبيح في أفواه محبِّ

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )531- 530ص (

 

ُلقيت في  عظات أ
الكنيسة المرقسية 

 باإلسكندرية
 1954أبريل  "أردت ولم تريدوا"مقال بعنوان 

نشر في كتيب بعنوان
تأمالت ھادئة من جمعة ختام "

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
وفى مجلة مرقس أبريل 

مع "ثم في كتاب  1970
سيح في آالمه حتى الم

 )61- 59ص" (الصليب

 

 1954أبريل  "حلوه ودعوه يذھب"مقال بعنوان  سبت لعازر

نشر في كتيب بعنوان
تأمالت ھادئة من جمعة ختام "

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
مع المسيح في "ثم في كتاب 

ص " (آالمه حتى الصليب
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 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

 

أي ) ھوشعنا(أوصنا "مقال بعنوان 
 "اخلصن

 1954أبريل  أحد الشعانين

نشر في كتيب بعنوان
تأمالت ھادئة من جمعة ختام "

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
مع المسيح في "ثم في كتاب 

ص " (آالمه حتى الصليب
66 -70( 

 

ثنين من البصخة الا
 المقدسة

شجرة التين غير "مقال بعنوان 
 "المثمرة

 1954أبريل 

نشر في كتيب بعنوان
تام تأمالت ھادئة من جمعة خ"

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
مع المسيح في "ثم في كتاب 

ص " (آالمه حتى الصليب
71 -75( 

 

الثالثاء من البصخة 
 المقدسة

 1954أبريل  "العشر عذارى"مقال بعنوان 

نشر في كتيب بعنوان
تأمالت ھادئة من جمعة ختام "

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
مع المسيح في "ثم فى كتاب 

ص " (بآالمه حتى الصلي
76 -80( 

 

األربعاء من البصخة 
 المقدسة

 1954أبريل  "تذكار المحبة"مقال بعنوان 

نشر في كتيب بعنوان
تأمالت ھادئة من جمعة ختام "

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
مع المسيح في "ثم في كتاب 

ص " (آالمه حتى الصليب
81 -84( 

 

د من خميس العھ
 البصخة المقدسة

 1954أبريل  "الجسد المقدس والدم الكريم" مقال

نشر في كتيب بعنوان
تأمالت ھادئة من جمعة ختام "

" الصوم إلى جمعة الصلبوت
مع المسيح في "ثم في كتاب 

ص " (آالمه حتى الصليب
85 -89( 

الجمعة العظيمة من  
 البصخة المقدسة

أما يسوع فجلدوه وأسلموه " مقال
 "ليُصلب

 1954أبريل 
نشر في كتيب بعنوان

ئة من جمعة ختام تأمالت ھاد"
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 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

1954 
  بعنوان) 84(رسالة رقم 

توجيھات تجاه أزمنة الضيق "
 "واالنقسام

حول موضوع األلم 
 وتحمل الضيقات

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )332- 328ص (

 )ريانفي دير الس( 1955
 لم ينشر بعد    "حياة الطھارة"مقال عن  1955فبراير 

 1955يونيو 
ً على رسالة باللغة القبطي ة ردا
ى عبد المسيح  خطاب األستاذ يسَّ

 )مدير المتحف القبطي(

بعد عودته إلى الدير 
في (من اإلسكندرية 

) 1955شھر مايو 
حيث كان وكيالً 
 للبطريركية

نشرت ترجمة الرسالة في 
دارس األحد عدد مجلة م

 1957يناير 

1955ديسمبر 
توجيھات "بعنوان ) 1(رسالة رقم 

 )"1(رھبانية 
 صوم الميالد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )25- 21ص (

1955ديسمبر 
توجيھات "بعنوان ) 2(رسالة رقم 

 )"2(رھبانية 
 صوم الميالد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )30- 26ص (

1955ديسمبر 
توجيھات "بعنوان ) 3(رسالة رقم 

 )"3(رھبانية 
 صوم الميالد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )35- 31ص (

1956 

1/1/1956 
  تأمل قصير بعنوان

 "يا رب بارك إكليل السنة بصالحك"
 لم ينشر بعد بداية العام الجديد

2/1/1956 
عن ميالد مخلص " تأمل قصير

 "ريةالبش
 لم ينشر بعد عيد الميالد المجيد

 لم ينشر بعد عيد الميالد المجيدعن ميالد مخلص " تأمل آخر قصير 8/1/1956



 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

 لم ينشر بعد 12/1/1956 "عن نحميا النبي" تأمل قصير   

أمثلة ملكوت " تأمل قصير عن
 "السموات

 لم ينشر بعد 13/1/1956   

   
 

 "لمحبة الكاملةحياة ا"مقال بعنوان  1/2/1956
نشر في  مجلة مدارس

ص ( 1956األحد فبراير 
24 -31( 

أمثلة من التذلل " تأمل قصير عن
 "أمام الرب

 لم ينشر بعد 2/2/1956   

 لم ينشر بعد "كتاب الدرجي"تأمل قصير عن  8/2/1956 "في باب الطاعة"

 لم ينشر بعد 13/2/1956 "اينحم" تأمل آخر عن   

 لم ينشر بعد "الطبيعة التأمل في"بعنوان تأمل   17/2/1956   

 لم ينشر بعد 20/2/1956 "األب جالسيوس" تأمل  عن بمناسبة تذكار نياحته

أمثلة من " تأمل آخر قصير عن
 " التذلل أمام الرب

 لم ينشر بعد 29/2/1956 النبي عن منسى

أمثلة من " تأمل آخر قصير عن
 "التذلل أمام الرب

 لم ينشر بعد 3/3/1956 وم الكبيربداية الص

الصوم الكبير    بعنوان) 4(رسالة رقم 
واالستعداد ألسبوع 

 اآلالم
توجيھات في الصوم األربعيني " 1956أبريل 

 "المقدس

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )39- 36ص (

 لم ينشر بعد 25/5/1956 "خلقة الكون" عن تأمل قصير الخماسين المقدسة

 لم ينشر بعد 28/5/1956 "الحواس المضيئة" عن أمل قصيرت الخماسين المقدسة

البحث عن الحق " عن تأمل قصير
 31/5/1956 الخماسين المقدسة  الذي فيك

 "الخليقة والذي في
 لم ينشر بعد

9/6/1956 
ال تُضيعوا يا إخوتي "كلمة بعنوان 
ُعطيتموه بل بالعلم الوقت الذي  أ

 "والعمل اقتنوه

لألنبا تأمل عن مقولة 
 باخوميوس 

 لم تنشر بعد

10/6/1956 
الخضرة "تأمل عن الكرمة بعنوان 
 "لخدمة البشر

 لم ينشر بعد الخماسين المقدسة
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 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ
 لم ينشر بعد صوم الرسل "أول صوم الرسل"تأمل في  25/6/1956

12/7/1956 
تذكار استشھاد القديس "كلمة عن 

 "بطرس وبولس
 لم تنشر بعد عيد الرسل

 رسالة خاصة 1956يوليو 

لة ر رَس سالة مُ
للدكتور عدلي رفلة 

اشترى الصيدلية  الذي
من قدس أبينا 

 يالروح

 لم تنشر بعد

1956 
أتحد "بعنوان ) 147(رسالة رقم 

ً لالتحاد با  "باآلخرين ألكون كفوا
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )536- 534ص (

 1956أكتوبر 
ملكوت هللا  اطلبوا أوالً "كلمة بعنوان 

 "هروب
 لم تنشر بعد   

 لم تنشر بعد    "درجات الطريق"كلمة عن  1956أكتوبر 

 )المرة الثانية – في دير األنبا صموئيل( 1957

 1957يناير 
من رسائل القمص "مقال بعنوان 

 "متى االمسكين
   

نشر في مجلة مدارس 
 1957األحد عدد يناير 

24صفحة

1957 
المتسعة  الحدود"مقال بعنوان 

 "لإليمان با
ً على  نص رسالة ردا
 سؤال ألحد اإلخوة

مجلة مرقس  نشر في
 فيثم ، 1980نوفمبر 

الحدود المتسعة "كتاب 
ا ا "لإل

 "األلم"مقال بعنوان  1957
لم ألنظرة تحليلية ل

وموقف هللا وموقف 
اإلنسان بالنسبة لأللم، 

 لنا لهوطبيعة تقبُّ 
 لم ينشر بعد

1957 
إلى ) 136(وعة رسائل من رقم مجم

 ) 142(رقم 
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )525- 507ص (



 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

25/3/1957 
  بعنوان) 140(رسالة رقم 

   
 

توجيھات في الحياة المسيحية "
 "العائلية

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )517- 516ص (

 لم ينشر بعد "الخير والشر"مقال بعنوان  1957 كبيرالصوم ال

 

 "المعرفة والخطية"مقال بعنوان  1957 الصوم الكبير

نشر في مجلة مرقس
، كتاب 1981فبراير 

الحدود المتسعة لإليمان "
 )45- 28ص " (با

 
1957 

ضد  الصراع العقلي"مقال بعنوان 
 "الخطية

 الصوم الكبير
الحدود "نشر في كتاب

" المتسعة لإليمان با
 )51- 46ص (

 لم ينشر بعد "تجربة الجبل"مقال بعنوان  1957 الصوم الكبير

ما بين مدرستي "قال بعنوان م
 "ومار إسحقالدرجي 

 لم ينشر بعد 1957   

 
أفراح "بعنوان ) 143(رسالة رقم 

 "القيامة
 1957أبريل  عيد القيامة

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )527- 526ص (

 لم تنشر بعد 27/4/1957 "تةاإلما"كلمة عن الخماسين المقدسة 

3/5/1957 
 اإلماتة في"كلمة أخرى عن 
 "الرھبنة

 لم تنشر بعد الخماسين المقدسة 

  كلمة بعنوان
فأحيا ال أنا بل  مع المسيح ُصلبتُ " 4/5/1957 الخماسين المقدسة 

 "المسيح يحيا فيَّ 
 لم تنشر بعد

   
 

10/5/1957 
بعنوان ) 144(رسالة رقم 

 "وحيةإرشادات ر"

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )529- 528ص (

  كلمة أخرى بعنوان
لبُت فأحيا ال أنا بل " 11/5/1957 الخماسين المقدسة  مع المسيح ُص

 "يَّ المسيح يحيا ف
 لم تنشر بعد

 لم تنشر بعد الخماسين المقدسةعمل اإليمان في "كلمة بعنوان  18/5/1957 
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 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

 "عيد البنديكستي" كلمة عن 9/6/1957
عيد حلول الروح 

 القدس
 لم تنشر بعد

 لم تنشر بعد صوم الرسل "أسرار ملكوت السموات"كلمة عن 22/6/1957

 لم تنشر بعد صوم الرسل "الخطية واإلرادة"كلمة عن 29/6/1957

13/7/1957 
ملكوت ) 1"(مقال متسلسل بعنوان 
 "السموات

 لم ينشر بعد   

 لم ينشر بعد   "اإلعداد للملكوت) 2"(ل بعنوان مقا 20/7/1957

31/8/1957 
بعض أھداف هللا ) 3"(ال بعنوان مق

 "التجسد في
 لم ينشر بعد   

31/8/1957 
  مقال بعنوان

ملكوت السموات وشروط ) 4"(
 "الدخول للملكوت

 لم ينشر بعد   

31/8/1957 
المستأھلون ) 5"(مقال بعنوان 

 "للملكوت
 لم ينشر بعد   

 لم ينشر بعد    "ل العروسثَ مَ ) 6"(مقال بعنوان  31/8/1957

1957 
الخميرة "بعنوان ) 148(رسالة رقم 

 "الصغيرة
   

نشرت في مجلة مدارس 
ومجلة  1958األحد يناير 

 1980مرقس أغسطس 
رسائل القمص "كتاب  ثم

ص " (متى المسكين
537 -544( 

1958

    "التربية الدينية"مقال بعنوان  1958يناير 

نشر في مجلة مدارس 
 ؛1958األحد عدد يناير 

و مجلة مرقس ماي
وفي كتاب  ؛1969
 "الخدمة"

 1958أبريل 
إنجيل آالم وأمجاد "مقال بعنوان 

 "قيامة
 عيد القيامة

نشر في مجلة مرقس 
كتاب  ؛1974أبريل 



 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

   

 

رؤية متفائلة "لة  بعنوان رسا
 "لموازين هللا

1958 

نشر في مجلة مرقس أكتوبر
وأيضاً نوفمبر  1980
الحدود "؛ كتاب 1992

ص " (المتسعة لإليمان با
16 -27( 

  رسالة بعنوان
كيف سيدين المسيح المسكونة " 1958   

 "بالعدل

في مجلة مرقس  تنشر
؛ كتاب 1980سبتمبر 

الحدود المتسعة لإليمان "
ثم ؛ )63- 52ص " (با

 كتابك

  
 

 "التكريس"بعنوان ) 81(رسالة رقم   1958
رسائل "نشرت في كتاب

ص " (القمص متى المسكين
312(  

1959

 

 

 عيد الميالد المجيد "سالم لِك يا بيت لحم"مقال بعنوان  1959يناير

أعياد "نشر في كتاب
ص " (الظھور اإللھي

مجلة مرقس  - ) 95- 89
 1988يناير 

  بعنوان) 85(رسالة رقم 
 1959يناير    

" "رسالة أبوية من مرشد روحاني

رسائل "كتاب  ينشرت ف
" القمص متى المسكين

 )342- 333ص (

   
 

15/2/1959 
رسالة "بعنوان ) 5(رسالة رقم 

 "تعزية

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )40ص (

 
توجيھات في الحياة 

 اليومية 
الخليقة "بعنوان ) 86(رسالة رقم 

 "كلھا تمجد هللا
 1959فبراير 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )352- 343ص (

رسائل "نشرت في كتاب 1959مارس   بعنوان )6(رسالة رقم     

 أبونا متى المسكين السيرة التفصيلية  -  436



 

  -  437  

 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ
بيت خدمة عن عمل هللا في "

 "التكريس

 1959مارس 
لماذا "بعنوان ) 73(رسالة رقم 

 "!تضنون بأبنائكم؟
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )265- 253ص (

 1959أبريل 
رسالة "بعنوان ) 7(رسالة رقم 

 "تعزية
 رسالة تعزية وتشجيع

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )44ص (

 "ألعرفه وقوة قيامته"كتيب  1959أبريل 
رسالة بيت التكريس 

 )1رقم (بحلوان 
مة القيا"نشر في كتاب 

 )26- 15ص " (والصعود

 1959مايو 
  بعنوان) 111(رسالة رقم 

 "نفصالية الفكريةالخطورة ا"
 حول موضوع المحبة

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )439- 438ص (

 1959مايو 
  بعنوان) 112(رسالة رقم 

قيمة عمل قيامة المسيح في حياتنا "
 "الشخصية

 عيد القيامة المجيد
رسائل "اب نشرت في كت

" القمص متى المسكين
 )444- 440ص (

 1959مايو 
  بعنوان )113(رسالة رقم 

 "إجابة على األسئلة السابقة"

رد ألحد اإلخوة في 
موضوع الموت 
 وخلود الروح

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )452- 445ص (

 1959مايو 
رسالة "بعنوان ) 114(رسالة رقم 

مة عن آالم تعزية يوم عيد القيا
 "المسيح

 عيد القيامة المجيد
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )462- 453ص (

 1959مايو 
القيامة "بعنوان ) 115(رسالة رقم 

 "والخلود
 عيد القيامة المجيد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )467- 463ص (

 1959مايو 
  بعنوان) 116(رقم رسالة 

 "حسب الروح سيحيالزواج الم"
 يعن الزواج المسيح

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )469- 468ص (

31/5/1959 
عن كيفية "بعنوان ) 8(رسالة رقم 

 "مواجھة الضيقات
ل  حول األلم وتحمُّ

 الضيقات

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )48- 45ص (



 تاريخ النشر المناسبة المقال/ اسم الكتاب  التاريخ

1959 
   بعنوان) 87(رسالة رقم 

توجيھات في الحياة 
المؤمن في العالم كيف يسلك " اليومية وسط العالم

 "بوصايا المسيح

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )358- 353ص (

 
معنى "بعنوان ) 88(رسالة رقم 

 "الموت في المسيحية
رسالة تعزية وتشجيع  1959ديسمبر 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )365- 359ص (

 سفر التكوين سلسلة تأمالت في
 حياة التسليم والصالة في"بعنوان 

 "الكتاب المقدس
 لم تنشر بعد11/12/1959   

12/12/1959
لسفر  تأمل في األصحاح الثاني 

 التكوين
 لم ينشر بعد   

األصحاح الثالث لسفر  تأمل في
 التكوين

 لم ينشر بعد13/12/1959   

لسفر األصحاح الرابع  تأمل في
 التكوين

 لم ينشر بعد15/12/1959   

األصحاح الخامس لسفر  تأمل في
 التكوين

 لم ينشر بعد16/12/1959   

األصحاح السادس لسفر  تأمل في
 التكوين

 لم ينشر بعد20/12/1959   

 
"التكريس"بعنوان ) 81(رسالة رقم  1959 تسليم الحياة للمسيح

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )320- 312ص (

 )1960في وادي الريان من شهر أغسطس ( 1960
األصحاح السابع والثامن  تأمل في

 لسفر التكوين
 لم ينشر بعد 16/1/1960   

األصحاح التاسع لسفر  تأمل في
 التكوين

 لم ينشر بعد 18/1/1960   

سفر التكوين حتى  باقي التأمالت في
 32األصحاح 

 لم تنشر بعد 1960   

رسالة بيت التكريس   الروح "نشر في كتاب 1960يونيو  "العنصرة"كتاب 
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 أغسطس
1960 

 "الكنيسة الخالدة"كتاب 
كتب في صحراء 

   العامرية
   

 "لقد وجدنا يسوع"مقال بعنوان  1960نوفمبر 
رسالة بيت التكريس 

 )3رقم (بحلوان 
لقد وجدنا "نشر في كتاب 
 "يسوع

1960 
  بعنوان) 74(رسالة رقم 

 "رسالة ألعضاء بيت التكريس"
 األلم وتحمل الضيقات

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )274- 266ص (

1960 
  بعنوان) 82(رسالة رقم 

 "توجيه ألحد اإلخوة المكرسين"

توجيھات في الحياة 
اليومية والسلوك 

 وسط العالم 

رسائل "نشرت في كتاب 
" متى المسكينالقمص 

 )322- 321ص (

1960 
خلود "بعنوان ) 89(رسالة رقم 

 "الروح
إلى زميل أيام 

 الدراسة

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )369- 366ص (

1960 
تأمالت "بعنوان ) 135(رسالة رقم 

"عن النعمة  
مرسلة ألحد األحباء 

 العلمانيين

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

)506- 503ص (  

 )في وادي الريان( 1961

1961 
عن "بعنوان ) 90(رسالة رقم 

 "التفاعل مع الوطن

توجيھات في الحياة 
اليومية والسلوك 

 وسط العالم 

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )373- 370ص (

 1961يناير 
  بعنوان) 75(رسالة رقم 

 "عيد الميالد ھو عيد الغربة"

مرسلة ألحد 
لمكرسين بمناسبة ا

 عيد الميالد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )278- 275ص (

1961 
  بعنوان) 91(رسالة رقم 

على  كيف يعبر المؤمن حياته"
 "األرض

توجيھات في الحياة 
اليومية والسلوك 

 وسط العالم

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )378- 374ص (

 1961أبريل 
ع المسيح في آالمه وموته م"كتاب 

 "وقيامته
رسالة بيت التكريس 

 )4رقم (بحلوان 
ً في كتاب  مع "نشر أيضا

المسيح في آالمه حتى 



 تاريخ النشر التاريخ المقال/ اسم الكتاب  المناسبة
 "الصليب

   
 

تبكيت "بعنوان ) 9(رسالة رقم 
 "الروح القدس

3/5/1961 
سائل ر"نشرت في كتاب

" القمص متى المسكين
 )54- 49ص (

رسالة بيت التكريس 
 )5رقم (بحلوان 

 دس فيالروح الق: الباراكليت"كتاب 
 "حياة الناس

 1961مايو 

" نشر في كتاب
وكتاب " الباراكليت

الروح القدس الرب "
- 373ص " (المحيي

458( 

17/6/1961 
  بعنوان) 10(رسالة رقم 

   
 

بين الفرح الروحي والسالم "
 "الداخلي

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )56- 55ص (

   
 

بخصوص "بعنوان ) 11(قم رسالة ر
 "مكان جديد

2/8/1961 
رسائل "نشرت في كتاب

" القمص متى المسكين
 )59- 57ص (

 
كلمات "بعنوان ) 12(رسالة رقم 

 "تعزية
   12/8/1961 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )62- 60ص (

 
1961 

وعد هللا "بعنوان ) 13(رسالة رقم 
 "باختيارنا

   
رسائل "نشرت في كتاب

" مص متى المسكينالق
 )65- 63ص (

  مقاالت مسلسلة بعنوان
1961 

مقاالت عن  7
االشتراكية لجريدة 

 1961وطني 
االشتراكية من وجھة نظر "

 "مسيحية

مقاالت "كتاب في  تنشر
 "بين السياسة والدين

 لم تنشر بعد 1961 أجوبة لبعض األسئلة   

1962
 لم ينشر بعد 7/1/1962 "عيد الميالد المجيد"مقال بعنوان  د الميالد المجيدعي

 
 بعنوان ألحد اإلخوة )76(رسالة رقم 

 1962مارس  الصوم الكبير 
" ً  "قدسوا صوما

الصوم "نشرت في كتاب
- 20ص " (األربعيني المقدس

رسائل القمص متى "و) 26
 )286- 279ص " (المسكين
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 1962سبتمبر 
كلمات "بعنوان ) 14(رسالة رقم 

 "تشجيع وتعزية
   

رسائل "تاب نشرت في ك
" القمص متى المسكين

 )67- 66ص (

1962ديسمبر 
إنه لن "بعنوان ) 15(رسالة رقم 

 "يتخلى عنا
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )72- 68ص (

1963

 1963فبراير 
جلسة  توجيھات في"كلمة بعنوان 

 "اعتراف
الخوف وعن الرياء 

 الخدمةو
 لم تنشر بعد

 "الكنيسة والدولة"كتاب  1963يونيو 
رسالة بيت التكريس 

   )6رقم (بحلوان 
 طبع عدة طبعات

12/7/1963 
  بعنوان) 16(رسالة رقم 

 "فضل المسيح ومنفعة النسك"
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )75- 73ص (

22/8/1963 

  بعنوان) 17(رسالة رقم 

ية والمحبة بين المحبة العال"
 "البشرية

   
رسائل "تاب نشرت في ك

" القمص متى المسكين
 )80- 76ص (

1964
 لم تنشر بعد عيد الميالد المجيد "عيد الميالد المجيد"كلمة عن 1964يناير 

9/6/1964 
  بعنوان) 18(رسالة رقم 

 "بين محبة الحمل وغضب الخروف"
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )83- 81ص (

25/7/1964 
اطلبوا "عنوان ب) 19(الة رقم رس

 "الرب
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )89- 84ص (

أول نوفمبر 
1964 

شھادة "بعنوان ) 20(رسالة رقم 
 "الضمير

   
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )90ص (

1965



رسالة بيت التكريس 
 )7رقم (بحلوان 

 1965يناير  "الوحدة المسيحية"كتاب 
الوحدة "اب نشر في كت

 "المسيحية

الجزء األول من كتاب  
 "الخدمة"

" 1965 الجزء األول - " الخدمة
نشرت ضمن كتاب

 "الخدمة"

 
رسالة "بعنوان ) 92(رسالة رقم 

 "تشجيع ألحد المؤمنين
 1965يناير  عيد الميالد المجيد 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )380- 379ص (

 
المحبة "بعنوان ) 93( رسالة رقم

 "وقوتھا
 1965يناير  عيد الميالد المجيد

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )383- 381ص (

 23وھى عبارة عن 
سؤال مع إجاباتھا 
ُلقيت على رھبان  أ

 وادي الريان

1965 
أسئلة متنوعة وأجوبتھا من األب 

 متى المسكين
 لم تنشر بعد

عبارة عن خمسة 
عن  - 1: أحاديث

اإليمان والحق 
عن  - 2. والخطية
عن  - 3. الرھبنة

النعمة وعمل الروح 
عن نھاية  - 4. القدس

العالم والمجيء 
عن  - 5. الثاني

 .موضوعات مختلفة

1965 
ملخص بعض الموضوعات والكلمات 

 بينا الروحي بعد تجميعھاأل
 لم تنشر بعد

الخالص المجاني "كلمة بعنوان 
 "ودور اإلنسان

 لم تنشر بعد 1965فبراير  الكبير  رفاع الصوم

رسالة بيت التكريس 
 )8رقم (بحلوان 

  1965مارس  "العمل الروحي"كتاب  

 
عالقة الراھب "كلمة بعنوان 

 "بالكنيسة
 لم تنشر بعد 1965مارس الصوم الكبير

 
 1965أبريل 

الثاني والعقل  المجيء"كلمة بعنوان
 "البشري

 لم تنشر بعد أسبوع اآلالم
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 لم تنشر بعد المآلسبوع اأفي فترة  "حديث عن الخطية"عنوان كلمة ب 1965أبريل 

 1965أبريل 
ضرورة مجيء الرب "كلمة بعنوان 

 "يسوع الثاني
 لم تنشر بعد أسبوع اآلالم

 لم تنشر بعد عيد القيامة المجيد "القيامة"ملخص حديث عن 1965أبريل 

 1965مايو 
المسيح قوة محمولة "كلمة بعنوان 

 "في اإلنسان
 لم تنشر بعد خماسين المقدسةال

 1965مايو 
  بعنوان) 94(رسالة رقم 

 "سلطان القيامة في حياتنا اليومية"
 عيد القيامة المجيد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )388- 384ص (

 1965يونيو 
شھادة وخدمة : كلمة هللا"كتاب 

 "وحياة
رسالة بيت التكريس 

 )10رقم (بحلوان 
   

 "عيد العنصرة"كلمة عن  1965يونيو 
 ُ لقيت على آباء وادي أ

الريان بمناسبة عيد 
 العنصرة

 لم تنشر بعد

 لم تنشر بعد عيد العذراء مريم "القديسة العذراء مريم"كلمة عن  22/8/1965

28/8/1965 
ملكوت هللا ال يأتي "كلمة بعنوان 

 "بمراقبة

 كلمة في عشية األحد
الرابع من شھر 

 مسرى
 عدلم تنشر ب

 "نھاية العالم"كلمة بعنوان  29/8/1965
على إنجيل األحد 
الرابع من شھر 

 مسرى
 لم تنشر بعد

 لم تنشر بعد    "حديث عن اإليمان"كلمة بعنوان  1965سبتمبر 

 1965سبتمبر 
  كلمة بعنوان

المسيح ھو البداية والنھاية في "
 "حياتنا

األحد الخامس من 
 شھر مسرى المبارك

 لم تنشر بعد

 "عيد النيروز"كلمة بعنوان  12/9/1965
  عيد النيروز

)بداية السنة القبطية(
 لم تنشر بعد

19/9/1965 
ماذا أفعل ألرث الحياة "كلمة بعنوان 

 "األبدية
في األحد الثاني من 

 شھر توت
 لم تنشر بعد

 نشر بعديلم في األحد الخامس من  "إنجيل الخمس خبزات"تأمل على 10/10/1965



في األحد األول من 
 شھر بابة  

 نشر بعديلم "إنجيل المفلوج"تأمل على 17/10/1965 

  كلمة بعنوان
كلمة ألقيت على 
   رھبان وادي الريان

محبة القريب تساوى محبتي ألخي " 1965أكتوبر 
 "في المجمع

 لم تنشر بعد

مة ألقيت على كل  
 رھبان وادي الريان

أحبب الكل وابعد عن "كلمة بعنوان 
 "الكل

 لم تنشر بعد 1965أكتوبر 

كلمة ألقيت على   
 رھبان وادي الريان

أعدوا في القفر "كلمة بعنوان 
 "سبيالً 

 لم تنشر بعد 1965أكتوبر 

كلمة ألقيت على   
 رھبان وادي الريان

التھليل بالروح أو "كلمة بعنوان 
 "الفرح بالروح

 لم تنشر بعد 1965أكتوبر 

  لمة بعنوانك
كلمة ألقيت على   

 رھبان وادي الريان
أوقفت الروح عن  األسباب التي 1965أكتوبر 

 "العمل فينا
 لم تنشر بعد"

كلمة ألقيت على   
 رھبان وادي الريان

 لم ينشر بعد21/10/1965 "طريقنا الرھباني" تأمل عن

 12إنجيل قداس يوم 
 )32- 27:5لو ( بابة

 دلم تنشر بع22/10/1965 "الدعوة"كلمة عن

 لم تنشر بعد "امتلئوا بالروح"كلمة بعنوان 23/10/1965   

عن إنجيل عشية يوم 
: 10متى (بابة  15

16 -23 ( 
25/10/1965

ھا أنا أرسلكم كغنم "كلمة بعنوان 
 "وسط ذئاب

 لم تنشر بعد

عن إنجيل قداس يوم 
: 16متى (بابة  16

13 -19( 
 لم ينشر بعد "اعتراف بطرس"تأمل على 26/10/1965

عن إنجيل عشية 
األحد األول من شھر 

 ھاتور 
 لم ينشر بعد "مثل الزارع"تأمل على 13/11/1965

 لم ينشر بعدعن إنجيل قداس األحد "مثل الزارع"تأمل آخر على 14/11/1965 
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1966
 لم تنشر بعد عيد الميالد المجيد "عيد الميالد المجيد"كلمة بعنوان   1966يناير 

 لم تنشر بعد عيد الغطاس "عيد الغطاس"كلمة بعنوان  1966يناير 

 1966يناير 
رسالة " بعنوان) 77(رسالة رقم 

في عيد  إلى إخوة بيت التكريس
 "الميالد

 عن الخادم والخدمة
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )291- 287ص (

9/2/1966 
تعريف "بعنوان ) 78(رسالة رقم 

 "الحق
 الخادم والخدمةعن 

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )301- 292ص (

9/2/1966 
 رسالة خاصة ألحد األحباء

 "فھيم المھندس شوقي"
 لم تنشر بعد   

 "ھبة األلَم"كلمة بعنوان  1966فبراير 
ُلقيت  ملخص كلمة أ

على اآلباء الرھبان 
 الريان بوادي

 لم تنشر بعد

 "ثورة الجسد"ن كلمة بعنوا 1966فبراير 
ُلقيت  ملخص كلمة أ

على اآلباء الرھبان 
 الريان بوادي

 لم تنشر بعد

 1966فبراير 
  بعنوان) 95(رسالة رقم 

وآالم الزمان  ةالروح الخالد"
 "الحاضر

ن موضوع األلم ع
وتحمل الضيقات 

خوة إلمرسلة ألحد ا
 العلمانيين

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )393- 389ص (

 1966فبراير 
إرشادات "بعنوان ) 21(رسالة رقم 

 "نافعة للرھبان

توجيھات رھبانية 
لآلباء الرھبان الثالثة 

المرسلين بمشورة 
العلي لدير األنبا 

 صموئيل

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

وفي ) 109- 91ص (
إرشادات روحية "كتاب 

 )"2(للرھبان 

1966 
  بعنوان) 83(رسالة رقم 

 "لمسيحية مجازفة إيمانيةا"

توجيھات في الحياة 
اليومية والسلوك 

 وسط العالم

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )327- 325ص (

 لم تنشر بعد جمعة ختام الصوم  "سر مسحة المرضى"كلمة بعنوان  1966أبريل 



عن  - أسبوع اآلالم   بعنوان) 96(رسالة رقم  
 األلم وتحمل الضيقات

 1966أبريل 
 "الصليب وعظمة المجد الناتج عنه"

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )399- 394ص (

ُلقيت  ملخص كلمة أ
على اآلباء الرھبان 

 الريان بوادي
 لم تنشر بعد 1966مايو  "مدارس اآلالم"كلمة بعنوان 

حد الرابع إنجيل األ
من الخمسين المقدسة

النور ما  سيروا في"كلمة بعنوان 
 "دام لكم النور

 لم تنشر بعد 1966مايو  8

  كلمة بعنوان
لآلباء  تأمل قيل

الريان الرھبان بوادي
ما ھو إلھي وما ھو بشري في " 1966يونيو 

 "اإلنسان المسيحي
 لم تنشر بعد

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

 لم تنشر بعد 1966يونيو  "قمع الجسد"كلمة بعنوان 

  لمة بعنوانك
تأمل قيل لآلباء 

الريان الرھبان بوادي
ر المسيح ذاته لنا " 1966يونيو  ظھِ لماذا ال يُ

ً؟  "محسوسا
 لم تنشر بعد

   بعنوان) 97(رسالة رقم 
تسليم الحياة للمسيح  الذين قبلوا صليب المسيح ال " 1966يونيو 

 ً  "يخافون شيئا

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )402- 400ص (

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

الوحدة والخروج "كلمة بعنوان 
 "خارج القالية

س أغسط
1966 

 لم تنشر بعد

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

أغسطس 
1966 

 لم تنشر بعد "اإليمان"كلمة بعنوان 

إنجيل قداس األحد 
 الثالث من شھر

 مسرى
21/8/1966 

ْن ھي أمي "مقال بعنوان  َم
 "؟وإخوتي

 لم ينشر

 لم ينشر "عيد السيدة العذراء"مقال بعنوان  22/8/1966 عيد العذراء مريم

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

26/8/1966 
معرفة ما وراء "كلمة بعنوان 

 "الطبيعة
 لم تنشر بعد

 لم تنشر بعدتأمل قيل لآلباءأغسطس  "الكتاب المقدس"كلمة بعنوان  
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أغسطس 
1966 

 "كيف تقرأ الكتاب المقدس"كتاب 
تأمل قيل لآلباء 

الريان الرھبان بوادي
نشر في مجلة مرقس 

 ثم ككتاب 1966سبتمبر 

أكتوبر  9
1966 

 "المرأة الخاطئة"كلمة بعنوان 
األحد الرابع من شھر 

 توت
 لم تنشر بعد

1/11/1966 
خطورة "بعنوان ) 22(رسالة رقم 

 "لذاتسيادة ا
 األلم وتحمل الضيقات

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )111- 110ص (

 "هللا الشخوص في"كلمة بعنوان  1966نوفمبر 
تأمل قيل لآلباء 

الريان الرھبان بوادي
 لم تنشر بعد

"الرھبنة توجيھات في"كلمة بعنوان  1966نوفمبر 
تأمل قيل لآلباء 

الريان الرھبان بوادي
 شر بعدلم تن

1966ديسمبر 
رسالة "بعنوان ) 98(رسالة رقم 

 "تعزية

رخن كريم في ألتعزية 
انتقال ابنة شقيقته 
 الخادمة المكرسة

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )404- 403ص (

 "الصالة توجيھات في"اب كت1966ديسمبر 
توجيھات ألحد اآلباء 
 رھبان وادي الريان

لة مج نشر ككتاب ثم في
 1967اير مرقس فبر

1966 
إلى ) 117(مجموعة رسائل من رقم 

 ) 131(رقم 

مجموعة رسائل 
ُرسلت إلى أحد  أ

الشباب وھى عبارة 
عن توجيھات في 
 الحياة اليومية

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )497- 470ص (

1967 

7/1/1967 
البشارة "بعنوان ) 79(رسالة رقم 

 "المفرحة
 الد المجيدعيد المي

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )306- 302ص (

7/1/1967 
  بعنوان) 127(رسالة رقم 

 "توجيھات في الحياة اليومية"
 عيد الميالد المجيد

رسائل "كتاب  رت فينش
" القمص متى المسكين

 )491- 489ص (

 لم ينشر بعد   عيد الميالد المجيد "الميالد تأمالت في"مقال بعنوان  10/1/1967



17/1/1967 
  بعنوان) 99(رسالة رقم 

 الزواج المسيحي
" "سر الزواج متسع ألعمال الروح

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )407- 405ص (

17/1/1967 
لماذا ال "بعنوان ) 23(رسالة رقم 

 "يفرح اإلنسان؟
 عيد الميالد المجيد

رسائل "كتاب  نشرت في
 "القمص متى المسكين

 )113- 112ص (

17/1/1967 
أساس الوحدة بين "مقال بعنوان 

الكنيسة القبطية والكنيسة الرومية 
 )"القسطنطينية(

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

 لم ينشر بعد

 لم ينشر بعد "عيد الغطاس"مقال عن  18/1/1967 عيد الغطاس  

  كلمة بعنوان
تأمل قيل لآلباء 

الريان الرھبان بوادي
لالتحاد الرھبنة تساوي إماتة الذات " 26/1/1967

 "بالمسيح
 لم تنشر بعد

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

 لم تنشر بعد 1967يناير  "اإلماتة"كلمة عن

تذكار نياحة القديس 
 أنبا أنطونيوس

يناير  30
1967 

 لم تنشر بعد "مقابلة الموت"كلمة بعنوان 

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

سر نجاح الكنيسة " كلمة  بعنوان
 "األولى

 لم تنشر بعد 1967فبراير 

تأمل قيل لآلباء 
الريان الرھبان بوادي

فى مفھوم الطاعة في "كلمة بعنوان 
 "الرھبنة

 لم تنشر بعد 1967مارس 

تأمل قيل لآلباء 
انالري الرھبان بوادي

توجيھات "ملخص كلمة بعنوان 
 "رھبانية

 لم تنشر بعد 1967مارس 

ول زيارة جون ب
سارتر إلى مصر وھو 

الوجودية زعيم فلسفة 
 اإللحادية

الحرية بالرؤية "مقال بعنوان  
 "المسيحية

 1967مارس 
نشر في مجلة مرقس

 1967مارس 

 
كيف "بعنوان ) 80(رسالة رقم 

 "أخلُص
 1967مارس 

رد على عدة أسئلة
ألحد إخوة بيت 

 التكريس

مجلة مرقس  نشرت في
ثم في كتاب  1967بريل أ

رسائل القمص متى "
- 307ص " (المسكين
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19/3/1967 
  بعنوان) 100(رسالة رقم 

خسارة المال ال يجزع منھا اإلنسان "
 "الروحي

 األلم وتحمل الضيقات
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )411- 408ص (

 1967مارس 
المنھج المسيحي "كلمة بعنوان 

 "العملي
 لم تنشر بعد ة الصوم الكبيرفتر

 1967مارس 
المنھج التصوفي "كلمة بعنوان 

 "والمنھج الكنسي
 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير

20/3/1967 
منابع الطقس الكنسي "كلمة بعنوان 

 "القبطي
 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير

 م تنشر بعدل فترة الصوم الكبير "العبادة األلحان في"كلمة بعنوان  1967مارس 

21/3/1967 
أثر التعاليم "وان كلمة بعن

العبادة المسيحية  األوريجانية في
 "الفردية

 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير

21/3/1967 
دعوة "بعنوان ) 24(رسالة رقم 

 )"إلى راھب(للرجوع إلى القالية 
 توجيھات رھبانية

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )115- 114ص (

 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير "طقس عشية وباكر"كلمة عن 1967مارس 

 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير "االشتراك في سر التناول"كلمة عن 1967مارس 

 1967مارس 
  كلمة بعنوان

تحذير بخصوص النظم والترتيبات "
 "الكنسية

 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير

 1967مارس 
العھد  مالت فيتأ"كلمة بعنوان 

 "الجديد
 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير

23/3/1967 
عمل أب االعتراف أو "كلمة بعنوان 

 "المرشد
 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير

 لم تنشر بعد فترة الصوم الكبير "البكاء على الخطايا"كلمة بعنوان  1967مارس 

29/3/1967 
تحذير وتوجيه "كلمة بعنوان 

 "رھباني
 لم تنشر بعد الصوم الكبير فترة

     "التدبير الروحي في"كتاب  1967أبريل 



 لم تنشر بعد "توجيه رھباني"كلمة بعنوان  10/4/1967 فترة الصوم الكبير

 لم تنشر بعد 30/4/1967 "عيد القيامة المجيد"كلمة عن عيد القيامة المجيد

 
1967 

إلى "بعنوان ) 25(رسالة رقم 
 - الحرف رھبان دير مار جرجس 

 "لبنان

بمناسبة لبسھم 
 اإلسكيم الصغير

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )117- 116ص (

 
1967 

صعوبة "بعنوان  )101(رسالة رقم 
 "الطريق الرھباني

 توجيھات رھبانية
رسائل "نشرت في كتاب

" القمص متى المسكين
 )414- 412ص (

 
1967 

التشبث "بعنوان ) 102(رسالة رقم 
 "ب كل حينبالر

 تسليم الحياة للمسيح
رسائل "نشرت في كتاب

" القمص متى المسكين
 )416- 415ص (

فترة الخماسين 
 المقدسة

توجيھات رھبانية عن "كلمة بعنوان 
 "اإلماتة

 لم تنشر بعد 1967مايو 

فترة الخماسين 
 المقدسة

 لم تنشر بعد "ذبيحة الراھب"كلمة بعنوان  1967

فترة الخماسين 
 المقدسة

 لم تنشر بعد "حبة األخويةالم"كلمة بعنوان  1967

فترة الخماسين 
 المقدسة

 لم تنشر بعد "الجھاد والخدمة"كلمة بعنوان  1967

فترة الخماسين 
 المقدسة

ب"كلمة بعنوان   بعد لم تنشر 1967مايو  "التغصُّ

 

مقال عن الروح  19
عيد القدس بمناسبة 

 حلول الروح القدس
 1967يونيو  "الروح القدس"مقاالت قصيرة عن

نشرت في مجلة مرقس
 1967ابتداء من يونيو

ثم ضمن  1970حتى سنة 
الروح القدس "كتاب 

ص " (الرب المحيي
555 -593( 

 1967يوليو  "المعركة كلمات في"مقال بعنوان  1967حرب عام 
مجلة مرقس  نشر في

 1967يوليو 

 1967حرب عام 1967يوليو  "ما وراء خط النار"كتاب  
شر في عدد خاص في ن

مجلة مرقس يوليو 
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أغسطس 
1967 

 1967حرب عام  "ميناء اِيالت وصحراء النقب"كتاب 

نشر في عدد خاص في 
مجلة مرقس أغسطس 

ثم في كتاب  1967
ِ ميناء " يالت وصحراء إ

 "النقب

أغسطس 
1967 

 "المسيحي في المجتمع"كتاب 

نيسة يوضح اتجاه الك
نحو العالم وطبيعة 

رسالة المسيحي وسط 
المجتمع بحسب روح 

 اإلنجيل

   

7/8/1967 
  بعنوان) 103(رسالة رقم 

 "الدوام في رجاء الحياة األبدية"
 الموت وخلود الروح

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )418- 417ص (

10/8/1967 
  بعنوان) 104(رسالة رقم 

 "لروحيتجديد أيام الشباب ا"
 رسالة تعزية وتشجيع

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )420- 419ص (

 "المسيحي في األسرة"كتاب  1/9/1967
وھو عن محبة األھل 

جئت (وبغضتھم 
 ُ  )قفرِّ أل

   

 1967سبتمبر 
  مقال بعنوان

ملكوت هللا بين الرؤية الصافية "
 "والرؤية المزيفة

مقال مسلسل في 
 خمسة أجزاء

كأجزاء في مجلة  نشر
وحتى  1967مرقس 

ثم نشر في كتاب  1969
 1982عام " ملكوت هللا"

    "الحكم األلفي"مقال  1967سبتمبر 

عدة مقاالت نشرت في 
 1967لة مرقس مج

 ثم نشر 1968وحتى 
 ككتاب

 لم تنشر بعد عيد النيروز "عيد النيروز"كلمة بعنوان  12/9/1967

   رسالة بيت التكريس  "دسالصليب المق"كتاب  1967سبتمبر 



 
توكيات ئوفي ثي تأمل

أيام األسبوع في 
 اإلبصلمودية المقدسة

12/11/1967
العذراء القديسة مريم "كتاب 

 "ثيئوتوكس

يوضح المعنى الكنسي
لتكريم القديسة العذراء 

مريم من واقع 
ثيئوتوكيات التسبحة 

   اليومية

تاريخ وتطور 
التسبحة اليومية 

ومزامير السواعي 
   )األجبية(

يومية ومزامير التسبحة ال"كتاب 
 "السواعي

   1967ديسمبر 

1967 
مرسلة ألعضاء بيت 

 التكريس
 لم تنشر بعد رسالة خاصة

 لم تنشر بعد16/12/1967 رسالة خاصة مرسلة ألحد اإلخوة

أول سھرة في شھر 
 كيھك

9/12/1967 
اختبار اإلحساس "كلمة بعنوان 

 "بالموت
 م تنشر بعدل

  كلمة بعنوان
من  السبت الثاني
 شھر كيھك

ما ھو الدافع وما ھو الھدف في "16/12/1967
 "حياتنا الروحية

 لم تنشر بعد

السبت الثالث من 
 شھر كيھك

23/12/1967
القراءة في كتاب مار "كلمة بعنوان 

 "إسحق
 لم تنشر بعد

1967 
ما سبب تخلفنا في "كلمة بعنوان 

 "الطريق الروحي؟
 لم تنشر بعد   

ملخص كلمة لآلباء بوادي 
 الريان

1967 
االستھانة "ملخص كلمة بعنوان 
 "بوصايا هللا

 لم تنشر بعد

ملخص كلمة لآلباء   ملخص كلمة بعنوان
 الريان بوادي

1967 
"عمل هللا وعمل الشيطان في العالم "

 لم تنشر بعد

لآلباء بوادي  ملخص كلمة
 الريان

1967 
العاطفة وعالقتنا "كلمة بعنوان 
 "با

 لم تنشر بعد

1967 
احتمال اآلالم برضا "كلمة بعنوان 

وشكر كفيل أن يحطم مملكة 
 "الشيطان

ملخص كلمة لآلباء 
 الريان بوادي

 لم تنشر بعد
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 "االتحاد با"ملخص كلمة بعنوان  1967
ملخص كلمة لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

1967 
لنعمة عمل ا"ملخص كلمة بعنوان 

 "وجھاد اإلنسان
ملخص كلمة لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

 "الحب اإللھي"ملخص كلمة بعنوان  1967
ملخص كلمة لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

1967 
فضيلة "ملخص كلمة بعنوان 

 "االتضاع
ملخص كلمة لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

1967 
فية كي - وصية الحب "كلمة بعنوان 
 "وثيقة بيع النفس - الحب الكامل 

ملخص كلمة لآلباء 
 الريان بوادي

 لم تنشر بعد

 "المحبة والحق"كلمة بعنوان 1967ديسمبر 
ملخص كلمة لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

1968 

 1968يناير 
المسيح عطاء اآلب "مقال بعنوان 

 "للبشرية
االستعداد لمجيء 

 المسيح

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1982ديسمبر 

أعياد الظھور "كتاب 
 "اإللھي

 1968يناير 
الخليقة كلھا تھللت "مقال بعنوان 

 "بمجيئك
 عيد الميالد المجيد

مجلة مرقس  نشر في
ثم في كتاب  1968يناير 

 "أعياد الظھور اإللھي"

 1968يناير 
تأمالت في : الوعـد"مقال بعنوان 

 "عيد الميالد
 عيد الميالد المجيد

مجلة مرقس  فينشر 
ثم في كتاب  1968يناير 

 "أعياد الظھور اإللھي"

 لم تنشر بعد عيد الميالد المجيد "عيد الميالد المجيد"كلمة بعنوان  1968يناير 

 لم تنشر بعد عيد الختان "عيد الختان"مقال بعنوان  1968يناير 

 1968يناير 
تأمالت : على األردن"مقال بعنوان 

 "في الغطاس
 لم تنشر بعد اس المجيدعيد الغط

 لم تنشر بعد عيد الغطاس المجيد "عيد الغطاس المجيد"كلمة بعنوان  20/1/1968

 لم تنشر بعد عيد الغطاس المجيد "عيد الغطاس"كلمة أخرى بعنوان  1968يناير 



عيد عرس قانا الجليل  لم تنشر بعد 1968يناير  "عيد عرس قانا الجليل" كلمة عن

عيد نياحة القديس 
العظيم األنبا 
 أنطونيوس

القديس أنطونيوس ناسك " تابك
 "إنجيلي

31/1/1968  

 
أولوجيوس والمقعد "قصة بعنوان 

 "الرذيل
 1968يناير   

مجلة مرقس  نشرت في
ثم في  1968مارس 

قصص مسيحية "كتاب 
 "للحياة

 
7/2/1968 

ما بين "بعنوان ) 105(رسالة رقم 
ن والزواج  "التديُّ

 يالزواج المسيح
رسائل "نشرت في كتاب

" القمص متى المسكين
 )424- 421ص (

8/2/1968 
   بعنوان) 26(رسالة رقم 

رسالة تشجيع السترداد صالح " رسالة تعزيه وتشجيع
 "اإلرادة

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )121- 118ص (

يوحنا معمودية  
والدخول في الصوم 
 األربعيني المقدس

من له أذنان : توبوا"مقال بعنوان 
 "للسمع فليسمع

 1968فبراير 
نشر في مجلة مرقس فبراير

الصوم "ثم في كتاب  1968
 "األربعيني المقدس

 لم تنشر بعد 1968فبراير  كلمة بمناسبة بدء الصوم الكبير بداية الصوم الكبير

الصوم األربعيني 
 المقدس

 1968مارس  "على جبل التجربة"مقال بعنوان 
رقس مارس نشر في مجلة م

الصوم "ثم في كتاب  1968
 "األربعيني المقدس

وھو يوضح المدلول 
لمعارك  اإلنساني

 فيتنام

السياسة من زاوية "مقال بعنوان  
 "إنسانية

 1968مارس 
نشر في مجلة مرقس

 1968مارس 

حياة "مقدمة الطبعة الثانية من كتاب 
 "الصالة األرثوذكسية

 1968أبريل    
حياة الصالة : "كتاب

الطبعة " ألرثوذكسيةا
   الثانية المزيدة

 
رسالة كتبھا قداسته 

ً على سائل  ردا
اآلالم معبرنا إلى "مقال بعنوان 

 "المجد
 1968أبريل 

" النور"نشر في مجلة
ثم  1968اللبنانية عام 

مع المسيح في "في كتاب 
 "آالمه حتى الصليب
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 ملخص كلمة عن أحد الشعانين 14/4/1968
ُلقيت   آلباءلكلمة أ

 بوادي الريان
 لم تنشر بعد

 ملخص كلمة عن يوم ثالثاء البصخة 16/4/1968
آلباء بوادي ل كلمة أُلقيت

 الريان
 لم تنشر بعد

ملخص كلمة عن يوم أربعاء البصخة 17/4/1968
ُلقيت  آلباء لكلمة أ

 بوادي الريان
 لم تنشر بعد

 ملخص كلمة عن يوم خميس العھد 18/4/1968
ُلقيت  آلباء لكلمة أ

 بوادي الريان
 لم تنشر بعد

19/4/1968 
ملخص كلمة عن يوم الجمعة 

 العظيمة
ُلقيت  آلباء لكلمة أ

 بوادي الريان
 لم تنشر بعد

 ملخص كلمة عن عيد القيامة 21/4/1968
ُلقيت  آلباء لكلمة أ

بوادي الريان صباح 
 عيد القيامة

 لم تنشر بعد

 ملخص كلمة أخرى عن عيد القيامة  21/4/1968
ُلقيت كلمة  آلباء لأ

بوادي الريان مساء 
 عيد القيامة

 لم تنشر بعد

12/5/1968 
  بعنوان) 27(رسالة رقم 

ضرورة تسليم النفس  أثناء "
 "الضيقات

 األلم وتحمل الضيقات
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )124- 122ص (

 عدلم تنشر ب عيد العنصرة "عيد العنصرة"ملخص كلمة عن  9/6/1968

 لم تنشر بعد عيد العنصرة "الروح القدس"ملخص كلمة عن  1968

 "خضوع االبن لآلب"سؤال عن  1968
كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

 "اإليمان بالمسيح"كلمة عن  1968
كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

 1968يونيو 
ملخص كلمة عن الحرب بين العرب 

 رائيلوإس
الحرب بين العرب 

 وإسرائيل
 لم تنشر بعد

 1968يوليو 
  كلمة بعنوان

كو 1( "الذي يجاھد يضبط نفسه"
25:9( 

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 الريان

 لم تنشر بعد



رأي مسيحي في 
الكنيسة القبطية عن 

 ھذا الموضوع
"رأي في تحديد النسل"مقال بعنوان  7/8/1968

مجلة مرقس  نشر في
 ثم ككتاب 1968سبتمبر 

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 الريان

توجيھات "ملخص كلمة بعنوان 
 "رھبانية

أغسطس 
1968 

 لم تنشر بعد

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 الريان

الحركة العلمانية "ملخص كلمة عن
 "في الكنيسة

أغسطس 
1968 

 لم تنشر بعد

 ُ لقيت لآلباء بوادي كلمة أ
 الريان

الكرازة لكل "ملخص كلمة عن  
 "العالم

أغسطس 
1968 

 لم تنشر بعد

 - 1: ملخص لبعض الكلمات بعنوان
حياة  - 2. روح اإلنجيل روح فدية

 - 4. الناموس األدبي -  3. اإليمان
المسيح جاء ليكمل الناموس 

أما الفريسيون  - 5. واألنبياء
فرفضوا مشورة هللا من جھة 

 .أنفسھم

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 انالري

أغسطس 
1968 

 لم تنشر بعد

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 الريان

نصائح وتوجيھات "كلمة بعنوان 
 "رھبانية

أغسطس 
1968 

 لم تنشر بعد

إنجيل عشية األحد 
الرابع من شھر أبيب 

 )7لوقا (
 لم تنشر بعد "إيمان قائد المئة"كلمة بعنوان  3/8/1968

عشية األحد األول من 
 مسرى

10/8/1968 
إنجيل عشية األحد األول "كلمة عن 

 "من مسرى
 لم تنشر بعد

إنجيل عشية األحد 
من شھر  الثاني
 9: 18لوقا (مسرى 

– 14( 

 لم تنشر بعد "والعشار الفريسي"كلمة بعنوان  17/8/1968

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 الريان

تطبيق مثل الفريسي "كلمة بعنوان 
 "والعشار

أغسطس 
1968 

 لم تنشر بعد

إنجيل عشية األحد "ة أخرى عنكلم 
 "الثاني من مسرى

17/8/1968 
ُلقيت آلباء لكلمة أ

 بوادي الريان
 لم تنشر بعد
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أغسطس 
1968 

 "ما معني الخلود؟" سؤال عن
ً على سؤال  وھو ردا
ألحد اآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

أغسطس 
1968 

شذرات عن سفر "كلمة بعنوان 
 "الرؤيا

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 نالريا

 لم تنشر بعد

أغسطس 
1968 

مفھوم الدينونة في العھد "كلمة عن
 "القديم والجديد

كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 
 الريان

 لم تنشر بعد

أغسطس 
1968 

 "البتولية والزواج"كلمة عن
رد على سؤال ألحد 
 اآلباء بوادي الريان

 لم تنشر بعد

22/8/1968 
عيد القديسة العذراء "كلمة عن 

 "مريم
أُلقيت لآلباء بوادي كلمة 

 الريان
 لم تنشر بعد

 "علم النفس والروح"كلمة بعنوان  29/8/1968
كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

 1968سبتمبر 
تب "كلمة بعنوان  مالحظات على كُ

 "التفاسير
كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

14/9/1968 
حد األول من إنجيل عشية األ"كلمة عن 

 "شھر توت
كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 

 الريان
 لم تنشر بعد

 1968سبتمبر 
  كلمة بعنوان

الروح القدس وإلھامه الكنيسة فكر "
 "المسيح

رد على سؤال ألحد 
اآلباء بوادي الريان 

تأثير الفلسفات حول 
ة على اليونانية القديم
عند  التفكير المسيحي
 بعض المعلِّمين

 لم تنشر بعد

 الرد علي بعض األسئلة 1968سبتمبر 
رد على أسئلة لآلباء 

 الريان يبواد
 لم تنشر بعد

9/10/1968 
  بعنوان) 28(رسالة رقم 

 "قد ُوھب لنا أن نتألم مع المسيح"
حول األلم وتحمل 

 الضيقات

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )127- 125ص (



6/11/1968 
   بعنوان) 29(رسالة رقم 

حول موضوع الموت 
موت يعمل فينا ولكن الحياة ال" وخلود الروح

 "فيكم

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )129- 128ص (

1969 

 
كلمة أُلقيت لآلباء بوادي 

 الريان
 لم ينشر بعد 1969يناير "حياة اإلنسان"مقال بعنوان 

لمة أُلقيت لآلباء بوادي ك
 الريان

حياة (عالقتنا مع هللا "مقال بعنوان 
 )"الروح

 لم ينشر بعد 1969يناير 

7/1/1969 
رسالة ليلة عيد    بعنوان) 30(رسالة رقم 

الميالد إلى اآلباء 
الريان الرھبان بوادي

ماذا أعطانا المسيح وماذا لم "
عطنا  "يُ

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )132- 130ص (

7/1/1969 
رسالة صبيحة عيد    بعنوان) 31(رسالة رقم 

الميالد إلى اآلباء 
الرھبان بوادي الريان

 نالمسيح وميالدنا نحن م ميالد"
 "هللا

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )136- 133ص (

7/1/1969 
   بعنوان) 32(رسالة رقم 

عينا ألن نكون في طاعة طفولة " عيد الميالد المجيد ُد
 "المسيح

رسائل "نشرت في كتاب
" المسكين القمص متى

 )138- 137ص (

 
7/1/1969 

  بعنوان) 33(رسالة رقم 
 عيد الميالد المجيد

 "اليوم ولد قرباننا في بيت لحم"

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )140- 139ص (

7/1/1969 
  بعنوان) 34(رسالة رقم 

دعوتنا يتحتم أن يكون لھا ختم " عيد الميالد المجيد
 "الصليب

رسائل " نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )142- 141ص (

 
7/1/1969 

ضعف "بعنوان ) 35(رسالة رقم 
 "الطفولة وقوة هللا

 عيد الميالد المجيد
رسائل "نشرت في كتاب

" القمص متى المسكين
 )144- 143ص (

 
7/1/1969 

نحن "بعنوان ) 36(رسالة رقم 
شركاء في العھد الجديد كنائلين 

 "العطية
 يدعيد الميالد المج

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )146- 145ص (

رسائل "نشرت في كتاب  بعنوان) 37(رسالة رقم  7/1/1969 عيد الميالد المجيد 
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 "بدء حياتنا الحقيقية واألبدية"

7/1/1969 
  بعنوان) 38(رسالة رقم 

 "باكورة ثمر البشرية عيد"
 المجيدعيد الميالد 

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )150- 149ص (

7/1/1969 
  بعنوان) 39(رسالة رقم 

عطاء الحب وھبة االتضاع في "
 "المسيح

 عيد الميالد المجيد
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )152- 151ص (

7/1/1969 
ميالد ابن "بعنوان ) 40(رسالة رقم 

حق الميالد  هللا بالجسد أعطانا
 "بالروح

 عيد الميالد المجيد
رسائل "نشرت في كتاب 

" القمص متى المسكين
 )154- 153ص (

8/1/1969 
  بعنوان) 106(رسالة رقم 

 "عيد الميالد والفرح الروحاني"
رسالة إلى أبناء 

األستاذ عريان اسكندر

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )426- 425ص (

 "انبثاق الروح القدس"بعنوان كلمة  9/1/1969
كلمة ألقيت على 
 اآلباء بوادي الريان

 لم تنشر بعد

 1969يناير 
ال تكونوا تحت نير مع "كلمة بعنوان 

 "غير المؤمن
كلمة ألقيت على 
 اآلباء بوادي الريان

 لم تنشر بعد

 "توجيھات متنوعة"كلمة بعنوان  1969يناير 
كلمة ألقيت على 
 اآلباء بوادي الريان

 لم تنشر بعد

 "توجيھات رھبانية"مقال بعنوان  25/1/1969
تأمل قيل لآلباء 

الرھبان بوادي الريان
 لم ينشر بعد

12/2/1969 
العواطف البشرية "كلمة بعنوان 

 "المميتة
إثر وفاة والدة أحد 
 اآلباء بوادي الريان

 لم تنشر بعد

 المجيد عيد القيامة "عند القبر الفارغ"مقال بعنوان  1969أبريل 
نشر في مجلة مرقس 

 1969أبريل 

 )في دير القديس أنبا مقار(1969من مايو

 1969و ماي 7

رسالة صوتية إلى اآلباء الرھبان 
بوادي الريان عن المصالحة التي 

تمت ودعوتھم للنزول لزيارة قداسة 
 البابا كيرلس السادس

   
أبونا "نشرت في كتاب 
السيرة : متى المسكين

 "التفصيلية



   
 

 1969يونيو  "الخدمة"الجزء الثاني من كتاب
نشر ثم صدر في كتاب

ً  3 - الخدمة "  "أجزاء معا

 
الروح  - المواھب الكنسية "كتاب 

 "القدس في حياة الكنيسة
 1969يونيو  عيد العنصرة

نشر ثم صدر ضمن كتاب
الروح القدس الرب "

-  701ص " (المحيي
745( 

تبت إلى اآلباء  كُ
الرھبان بعد انتقالھم 
من وادي الريان إلى 
دير القديس أنبا مقار 

 ببرية شيھيت

 
22/7/1969 

وجيھات ت"بعنوان ) 41(رسالة رقم 
 )"4(رھبانية 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )157- 155ص (

تبت آلباء دير  كُ
 القديس أنبا مقار

إرشادات روحية "مقال بعنوان 
 "لآلباء الرھبان

 بعد لم ينشر 1969يوليو 

 
تبت آلباء دير  كُ
 القديس أنبا مقار

حياتنا "بعنوان ) 42(رسالة رقم 
 "كلھا ذبيحة

أغسطس 
1969 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )159- 158ص (

27/9/1969 
الصليب مصدر فرح "مقال بعنوان 

 "ومجد
 عيد الصليب المجيد

مجلة مرقس  نشر في
ومارس  1969أكتوبر 
مع "ب ثم في كتا 1979

المسيح في آالمه حتى 
 "الصليب

الفضائل "كتاب
المسيحية بحسب 

 "اإلنجيل

مقال مسلسل بعنوان 
 )خمسة أجزاء"(الفضائل"

 1969سبتمبر 
مجلة  نشر كأجزاء في

مرقس ثم ككتاب كامل في 
 1979أبريل 

 
 1969أكتوبر 

علن في "مقال بعنوان هللا كما استُ
 "العھد القديم

 صوم الميالد

لة مرقس مج نشر في
ثم في  1969أكتوبر 

" تاريخ إسرائيل"كتاب 
ص ( )1997سبتمبر (

350 -369( 
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 صوم الميالد "صوم الميالد"مقال بعنوان  1969نوفمبر 

مجلة مرقس  نشر في
ونوفمبر  1969نوفمبر 

ثم في كتاب  1986
" أعياد الظھور اإللھي"

 )12- 9ص (

25/11/1969
التعب "بعنوان ) 43(رسالة رقم 

 "ى مجديؤول إل
 صوم الميالد

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )162- 160ص (

1969ديسمبر 
شھر الخالص "مقال بعنوان  

 )"كيھك(
 أول سھرات كيھك

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1969ديسمبر

أعياد الظھور "كتاب 
 )26- 25ص " (اإللھي

    "الطائفية والتعصب"مقال بعنوان 1969ديسمبر 

جلة النور اللبنانية، نشر في م
 1969ومجلة مرقس ديسمبر

مقاالت بين "ثم في كتاب 
 "السياسة والدين

1970 

    "مقاالت في التقليد الكنسي"كتاب  1970

نشر كأجزاء فى مجلة 
مرقس ثم نشر ككتاب 

وأھميته في التقليد "
سنة " اإليمان المسيحي

1978 

 الميالد المجيد عيد "مسيح العالم كله"مقال بعنوان  1970يناير 
مجلة مرقس  نشر في

ثم في كتاب  1970يناير 
 "أعياد الظھور اإللھي"

    "اإلنجيل والطقس"مقال بعنوان   1970يناير 
نشر في مجلة مرقس 

  1970يناير 

7/1/1970 
بعنوان ) 132(رسالة رقم 

 "توجيھات في الحياة اليومية"
 عيد الميالد المجيد

رسائل "نشرت في كتاب 
" المسكين القمص متى

 )498ص (

مجلة مرقس  نشر في عيد الغطاس المجيد "الغطاسعيد "مقال بعنوان  1970يناير 



 1970فبراير  "النور سيروا في"مقال بعنوان    
مجلة مرقس  نشر في

 1970فبراير 

بدء تعمير الدير 
 49تذكار شھادة الـ(

ً شيوخ برية  شھيدا
 )شيھيت

 
3/2/1970 

تزكية "بعنوان ) 44(رسالة رقم 
 "العمل

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )164- 163ص (

عن العناية بالطفل 
وعالقة ذلك بنمو 

 المحبة
 1970مارس  "تصارع األجيال"مقال بعنوان 

س مجلة مرق نشر في
 1970مارس 

الصوم األربعيني "مقال بعنوان 
 "وتاريخ الطقس

 1970مارس  بدء الصوم الكبير

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1970مارس 

الصوم األربعيني "كتاب 
 )19- 15ص " (المقدس

   
 

 1970مارس  "كلنا تحت السالح"مقال بعنوان 
نشر في مجلة مرقس مارس

 1973ونوفمبر  1970
 ربمناسبة حرب أكتوب

       1970أبريل  "اإليمان بالمسيح"كتاب 

 
موسم (أسبوع اآلالم  

 )التائبين
 1970أبريل "التوبة"كتيب 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1970أبريل 

 

 1970مايو  "قيامتنا كلنا"مقال بعنوان  عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1970مايو 

ص " (القيامة والصعود"
27 -32( 
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 1970يونيو 
ما بين القيامة "مقال بعنوان 

 "والصعود
فترة الخماسين 

 المقدسة

نشر في مجلة مرقس 
ثم في كتاب  1970يونيو 

ص " (القيامة والصعود"
361 -367( 

 "وظھر لبطرس"مقال بعنوان  1970يونيو 

فترة الخماسين 
وكتب  المقدسة

لخدمة   ً خصيصا
 المرتدين

مجلة مرقس  نشر في
في كتاب  ثم 1970يونيو 

ص " (القيامة والصعود"
33 -39( 

يونيو إلى 
 1970سبتمبر 

 )مقاالت 5(مقاالت رھبانية 

الرھبنة  - 1(
القانون - 2والحرية؛ 
الراھب - 3والحرية؛ 

قيمة - 4والتوبة؛ 
أنا "- 5التداريب؛ 
 ...")طبعي كده

 لم تنشر بعد

 1970يوليو 
ھيستيريا التغيير "مقال بعنوان 

 "ومصيراإلنسان
   

مجلة مرقس  فينشر 
 1970 أغسطس يوليو

أغسطس 
1970 

صوم العذراء "مقال بعنوان 
 "وعيدھا

صوم العذراء القديسة 
 مريم

مجلة مرقس  نشر في
ثم  1970أغسطسيوليو 

صوم السيدة "في كتاب 
 "العذراء مريم

22/8/1970 
  بعنوان) 45(رسالة رقم 

واظبوا على الصلوات الكنسية "
 "والتناول

س عيد نياحة القدي
 مقار نباالعظيم أ

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )167- 165ص (

 1970سبتمبر 
  مقال بعنوان

االختبار الروحي وعصر "
 "التكنولوجيا

   
مجلة مرقس  نشر في

 1970سبتمبر 

17/10/1970
  بعنوان) 46(رسالة رقم 

 "طريق الصالة وطريق الدينونة"
 عن الصالة والتسبيح

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )171- 168ص (

 1970نوفمبر 
الجريمة تجتاح "مقال بعنوان 

 "أمريكا
مكمل لمقال  مقال

" تصارع األجيال"
مجلة مرقس  نشر في

 ثم ككتاب 1970نوفمبر 



   
 

 1970نوفمبر  "فلسطين والتوراة"مقال بعنوان 
نشر فى مجلة مرقس

 ثم ككتاب 1970 نوفمبر

 لم ينشر بعد "معنى الصوم للراھب"مقال بعنوان 26/11/1970 بدء صوم الميالد

وھى جلسات خاصة 
 لوضع نظام للدير

 لم ينشر بعد1970ديسمبر  )خمس جلسات( كشكول المجمع

1971 

 "الخدمة"الجزء الثالث من كتاب    1971

أعداد مجلة  نشر في
ككتاب مستقل مرقس ثم 

 - الخدمة "كتاب ضمن ثم 
3  ً  "أجزاء معا

 
7/1/1971 

  بعنوان) 133(رسالة رقم 
 عيد الميالد المجيد

" "توجيھات في الحياة الروحية

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )500- 499ص (

تبت ألحد اإلخوة  بعنوان) 134(رسالة رقم  كُ
 العلمانيين

 
 1971فبراير 

" "توجيھات في الحياة اليومية

رسائل "ت في كتاب نشر
" القمص متى المسكين

 )502- 501ص (

 
كتبت لمجمع رھبان 

 دير أنبا مقار
21/2/1971 

الطقوس "بعنوان ) 47(رسالة رقم 
 "وروح العبادة

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )174- 172ص (

بابا إثر نياحة ال
 كيرلس السادس

سر (موت على موت "مقال بعنوان 
 )"القيامة الحقيقية

 1971مارس 

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1971 مايو أبريل

مع المسيح في "كتاب 
 "آالمه حتى الصليب

28/3/1971 
   بعنوان) 48(رسالة رقم 

عن االستعفاء من 
شھوتي أن أكون وأبقى وأموت " الترشيح للبطريركية

 ً  "راھبا

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )176- 175ص (

 
28/3/1971 

  بعنوان) 49(رسالة رقم 
 تسليم الحياة للمسيح

 "تطلعوا إلى وجه يسوع وحده"

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )180- 177ص (
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19/4/1971 
بعنوان عن القيامة الحديث األول 

 "فرح القيامة"
فترة الخماسين 

 المقدسة

نشر نصه الكامل في مجلة 
ونشر  1973مرقس مايو 

ر جداً في ملخص له مختص
ثم  1977مجلة مرقس أبريل 

 "القيامة والصعود"في كتاب 

20/4/1971 
بعنوان  عن القيامة الحديث الثاني

 "القيامة قوة"
فترة الخماسين 

 المقدسة

نشر نصه الكامل في مجلة 
ثم نشر  1973مرقس سبتمبر 

ملخص مختصر جداً في كتاب 
 "القيامة والصعود"

 القيامةعن الحديث الثالث  21/4/1971
فترة الخماسين 

 المقدسة
 لم ينشر بعد

 عن القيامة الحديث الرابع 28/4/1971
فترة الخماسين 

 المقدسة
 لم ينشر بعد

 عن القيامة الحديث  الخامس 30/4/1971
فترة الخماسين 

 المقدسة

القيامة "نشر في كتاب 
قوة "بعنوان " والصعود

القيامة مستترة في الموت 
 "اإلرادي

3/5/1971 
  عن القيامة بعنوان الحديث  السادس

القيامة ألغت اليأس وزرعت مكانه "
 "الرجاء

فترة الخماسين 
 المقدسة

 لم ينشر بعد

4/5/1971 
الحديث السابع عن القيامة بعنوان 

المسيحية خليقة " "المسيح باكورة"
 "جديدة

فترة الخماسين 
 المقدسة

نشر بتصرف في مجلة مرقس 
ثم في كتاب  1982أبريل 

بعنوان " القيامة والصعود"
قيامة المسيح من بين "

األموات أنشأت طبيعة جديدة 
 )المقالة الثانية( "للبشرية

6/5/1971 
  الحديث الثامن عن القيامة

  "القيامة ووحدة الجسد السري"
فترة الخماسين 

  المقدسة
  لم ينشر بعد

16/5/1971 
  الحديث التاسع عن القيامة

  "ديدةالقيامة وعمل الخليقة الج"
فترة الخماسين 

  المقدسة

القيامة "نشر في كتاب 
قيامة "بعنوان " والصعود

المسيح من بين األموات 



فترة الخماسين   الحديث العاشر عن القيامة
  المقدسة

18/5/1971 
  "الخليقة الجديدة والمعرفة"

  لم ينشر بعد

  ادي عشر عن القيامةالحديث الح
فترة الخماسين 

  المقدسة
عالقة العمل بالمعرفة في الخليقة " 20/5/1971

  "الجديدة
  لم ينشر بعد

 

  مقال بعنوان
فترة الخماسين 

 المقدسة
القيامة والعمل الروحي بالنسبة " 1971يونيو 

 "للخليقة الجديدة

القيامة "نشر في كتاب
الخليقة "وكتاب " والصعود
 تحت عنوان 1ج " الجديدة

قيامة المسيح إعالن ميالد "
الخليقة الجديدة في اإليمان 

 "المسيحي

  مقال بعنوان
صوم الرسل ومكانته الروحية في " 1971يونيو  بدء صوم الرسل

 "الكنيسة

مجلة مرقس  نشر في
 ثم ككتاب  1971يوليو 

أغسطس 
1971 

 "عيد التجلي"مقال بعنوان  عيد التجلي
مجلة مرقس  نشر في

 1971أغسطس 

عيد صعود جسد 
 السيدة العذراء

صعود جسد العذراء "مقال عن 
 )"األولى حسب الوثيقة الالتينية(

غسطس أ
1971 

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1971أغسطس 

صوم العذراء "كتاب 
 "القديسة مريم وعيدھا

 
رسامة رھبان جدد في 
عيد القديس العظيم 

 رأنبا مقا
 "نصائح لرھبان جدد"مقال بعنوان  24/8/1971

نشر في مجلة مرقس
 ثم في 1971نوفمبر 

نصائح لرھبان "كتاب 
ختبار هللا في ا"و" جدد

 "حياة الراھب

 
النيروز رأس السنة "مقال بعنوان 

 "القبطية
 1971سبتمبر  عيد النيروز

نشر في مجلة مرقس
 ثم في 1971سبتمبر 

الشھادة "كتاب 
 "والشھداء
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27/9/1971 
الحرية "بعنوان ) 50(رسالة رقم 

 "من جديد
عن رفع االسم من 
 الترشيح للبطريركية

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )181ص (

1972 

1972     
الرھبنة القبطية في عصر "كتاب 

 "القديس أنبا مقار
   

نشرت قصة ھذا الكتاب 
سبتمبر مجلة مرقس في 

1971 

 1972يناير 
ملكوت هللا وملكوت "مقال بعنوان 

 "جھةالناس في موا
 عيد الميالد المجيد

مجلة مرقس  نشر في
ثم في كتاب  1972يناير 

 "أعياد الظھور اإللھي"

18/1/1972 
: وصية األب الروحي"مقال بعنوان 

 "عالمات مرشدة على الطريق
 لم ينشر بعد عيد الغطاس المجيد

 1972فبراير 
صوم جماعي وتوبة "مقال بعنوان 

 "جماعية
الصوم األربعيني 

 المقدس

شر في مجلة مرقس فبراير ن
الصوم "ثم في كتاب  1972

 "األربعيني المقدس

13/3/1972 
الحب اإللھي في حياة "مقال بعنوان 

 "الراھب
الصوم األربعيني 

 المقدس
 لم ينشر بعد

 "في التدبير الرھباني"مقال بعنوان  1972
رھبان دير توجيه ل

 أنبا مقار
 لم ينشر بعد

    "فخارستياسر اإل"مقال عن  1972مايو 

مجلة مرقس  نشر في
ثم في كتاب  1972مايو 

مع المسيح في آالمه "
 "حتى الصليب

 عيد القيامة المجيد "القيامة"مقال بعنوان  1972مايو 

 نشر بھذا العنوان في
 1972مجلة مرقس مايو 

القيامة "ثم في كتاب 
بعنوان  "والصعود

 "القيامة كحياة"

1972 
كنيسة مسيح واحد و"مقال بعنوان 

 "واحدة جامعة
   

" النور"مجلة  نشر في
اللبنانية ثم في كتاب 



1973  

7/1/1973 
نزل من السماء "مقال بعنوان 

وتجسد من الروح القدس ومن مريم 
 "العذراء

ليلة عيد الميالد 
 المجيد

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1973مارس 
أعياد الظھور "كتاب 

 "اإللھي

إثر وفاة أحد اآلباء 
 في حادث مروري

 1973فبراير  "أين شوكتك يا موت"كلمة بعنوان 

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1973فبراير 

أين شوكتك يا "كتاب 
ثم في كتاب " موت

 "القيامة والصعود"

الصوم المقدس "مقال بعنوان 
 "وثماره المشتھاة

 1973مارس  

مجلة مرقس  نشر في
وفبراير  1973أبريل 

ي كتاب ثم ف 1988
الصوم األربعيني "

 "المقدس

الجمعة الثانية من 
 الصوم الكبير

16/3/1973 
بناء البيت على "عظة بعنوان 

  "الصخر
  

18/3/1973  
أحد ( األحد الثاني

من الصوم ) التجربة
 الكبير

    "التجربة على الجبل"عظة بعنوان

30/3/1973  
الجمعة الرابعة من 

 لصوم الكبيرا
    "المرأة الكنعانية"عظة بعنوان

 

يقدم عقيدة التبرير 
حسب المفھوم 
  األرثوذكسي

 التبرير بين الماضي والحاضر"كتاب 
 1973أبريل

 "وبين اإليمان والعمل
رسالة بيت التكريس 

 )19(بحلوان رقم 

   

6/4/1973  
الجمعة الخامسة من 

 الصوم الكبير
    "اإليمان"عظة بعنوان

الجمعة السادسة من    13/4/1973 نيقوديموس "بعنوان نشرالماء الوالدة من "عظة بعنوان
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15/4/1973 
أحد " (المولود أعمى"عظة بعنوان 

 )التناصير
 - أحد التناصير 
 الصوم الكبير

نشرت في مجلة مرقس فبراير 
أنا ھو نور " بعنوان 1980
الصوم "ثم في كتاب " العالم

   "األربعيني المقدس

 "تطھير الھيكل"عظة بعنوان  22/4/1973
 - أحد الشعانين 
 الصوم الكبير

   

23/4/1973 
  "زمان التوبة محدود"عظة بعنوان 

 )مثل شجرة التين(
ثنين البصخة من ا

 أسبوع اآلالم
   

24/4/1973 
التطويبات وويالت "بعنوان عظة 

 "نلفريسييا
ثالثاء البصخة من 

 أسبوع اآلالم
   

   قبل لقان خميس العھد "لقان خميس العھد"عظة بعنوان  26/4/1973

27/4/1973 
إلھي إلھي لماذا "عظة على اآلية 

 "تركتني
 يوم الجمعة العظيمة

يوم "بعنوان  تنشر
مع "في كتاب  "الصليب

المسيح في آالمه حتى 
 "الصليب

28/4/1973 
قبول الشكل "نوان كلمة بع

 "الرھباني
رسامة رھبان جدد 
 يوم سبت النور

 لم تنشر بعد

29/4/1973 
ال "عظة عيد القيامة على اآلية 

 "تلمسيني
 عيد القيامة المجيد

يوم "بعنوان نشرت 
القيامة يوم الخليقة 

مجلة مرقس  في "الجديدة
ثم في كتاب  1975مايو 
 "القيامة والصعود"

30/4/1973 
  سر غسل األرجل"ن عظة بعنوا

 "كلمة عن الروح القدس+ 
    يوم شم النسيم

 1973مايو 
سيرة القديس "مقال بعنوان 

 "أثناسيوس الرسولي

 1600بمناسبة مرور 
سنة على نياحة 

القديس أثناسيوس 

مجلة مرقس  نشر في
ُدرج في ثم  1973مايو أ
القديس أثناسيوس "اب كت



13/5/1973 
من أجل خالصنا "مقال بعنوان 

 الخماسين المقدسة  "المشترك
( )عن الخطية والحب اإللھي

 لم ينشر بعد

 

 "صعود المسيح"مقال بعنوان  8/6/1973 عيد الصعود

بعنوان  1973نشر سنة
مقالتان بمناسبة عيدي "

" الصعود والعنصرة
رسالة بيت التكريس رقم (

)21( 

 

حلول الروح القدس "مقال بعنوان 
 )موعد اآلب"(يوم الخمسين

 1973يونيو  عيد الخمسين

مقالتان "بعنوان  1973نشر سنة
بمناسبة عيدي الصعود 

رسالة بيت التكريس " (والعنصرة
الروح "ثم في كتاب ) 21(رقم 

 "القدس الرب المحيي

ملخص كلمة 
 ھنةلمجموعة من الك

 لم تنشر بعد "الكاھن الحقيقي"كلمة بعنوان  4/7/1973

12/7/1973 
ن "مقال بعنوان  شھادة القديَسْي
الروح القدس " (بطرس وبولس

 )واالستشھاد

 عيد آبائنا الرسل

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1973أغسطس 
الشھادة "كتاب 
وفي كتاب " والشھداء

الروح القدس الرب "
ثم في كتاب  "المحيي

صوم الرسل وعيد "
 .2008، سنة "الرسل

17/8/1973 
عمل الروح القدس في "مقال بعنوان 

 "العذراء وفينا
 صوم العذراء مريم

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1976سبتمبر 

الروح القدس "كتاب 
 "الرب المحيي

تذكار صعود جسد    مقال بعنوان
العذراء مريم إلى 

 السماء
صعود جسد العذراء مريم وتجلي " 22/8/1973

 "األجساد

صوم "نشر ضمن كتاب
راء القديسة مريم العذ

 "وعيدھا
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 "القديس أنبا مقار" مقال عن 24/8/1973
تذكار عودة جسد 
 القديس أنبا مقار

مجلة مرقس  نشر في
 1973أكتوبر 

25/8/1973 
قبول الشكل "كلمة بعنوان 

 "الرھباني
رسامة رھبان جدد في 

 نبا مقارأعيد 
 لم تنشر بعد

 "كيفية قراءة اإلنجيل"عظة بعنوان  31/8/1973
تأمل في اآليات األولى 

 من رسالة رومية
   

11/9/1973 
  بعنوان) 51(رسالة رقم 

 "االستشھاد والموت اإلرادي"
 عيد النيروز

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )184- 182ص (

 1973سبتمبر 
  كلمات مسجلة بعنوان

 "سلسلة دراسات في سفر المزامير"

دراسات في سفر 
ثالث (المزامير 
 )كلمات

   

  "المرأة الخاطئة"عظة بعنوان   7/10/1973
قداس األحد الرابع من 

  توت
  

  1973شتاء 
  عظة بعنوان

لقطات من مسيرة حياة األب متى "
  "المسكين

    لقاء مع أحد الضيوف

1974 

 1974يناير 
ميالد المسيح وميالد "مقال بعنوان 

 "اإلنسان
 عيد الميالد المجيد

مجلة مرقس  نشر في
ثم في كتاب  1974 يناير

 "أعياد الظھور اإللھي"

7/1/1974 
بيت لحم مسقط "عظة بعنوان 

 "رأسنا
 عيد الميالد المجيد

مجلة مرقس  نشرت في
بعنوان  1975يناير 

ثم في " التجسد حياتنا"
أعياد الظھور "كتاب 
ميالد "بعنوان  "اإللھي

 "المسيح حياتنا

13/1/1974 
ھروب المسيح إلى "مقال بعنوان 

 "رمص
 األحد األول من طوبة

أعياد "نشر في كتاب 
بعنوان  "الظھور اإللھي

 "الھروب إلى مصر"



 
 1974يناير  "الختانعيد "مقال بعنوان  عيد الختان

أعياد "نشر في كتاب
 "الظھور اإللھي

18/1/1974 
ابن اإلنسان وابن هللا "مقال بعنوان 
 )"اإلبيفانيا(

 عيد الغطاس المجيد

س مجلة مرق نشر في
ثم في  1974فبراير 
أعياد الظھور "كتاب 

 "اإللھي

 
 1974يناير  "انشقت السموات"مقال بعنوان  عيد الغطاس المجيد

أعياد "نشر في كتاب
 "الظھور اإللھي

 
 "عرس قانا الجليل"مقال بعنوان  24/1/1974 عرس قانا الجليل

أعياد "نشر في كتاب
 "الظھور اإللھي

   

 
لمسيح والتوراة ا"مقال بعنوان 

 "ومضادة الخالص
 1974يناير 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1974مارس 
أعياد الظھور "كتاب 

 "اإللھي

تذكار استشھاد 
التسعة واألربعون 

 ً  شھيدا
 "عيد الشھداء"مقال بعنوان  3/2/1974

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1974سبتمبر 

الشھادة "كتاب 
 "والشھداء

    "بي وصومهيونان الن"عظة بعنوان  6/2/1974 أربعاء صوم يونان

6/2/1974 
 

كلمة لمجموعة من 
الزوار بعد انتھاء 

  القداس

سفر يونان "عظة بعنوان
  "والمضمون النبوي

  

 
 

 1974مارس "التطھيرات"مقال بعنوان 
الصوم األربعينى

 المقدس

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1975مارس 

الصوم األربعيني "كتاب 
 "المقدس
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29/3/1974 
الميالد الجديد "بعنوان عظة 

 "ونيقوديموس
الجمعة السادسة من 

 الصوم الكبير

األردن "بعنوان نشرت 
موس يوقانا ونيقود

 في "والميالد الجديد
مجلة مرقس مارس 

ثم في كتاب  1982
 "أعياد الظھور اإللھي"

29/3/1974  
اإلنجيل وأھميته في "عظة بعنوان 

  "حياتنا

كلمة لمجموعة من 
س الزوار عقب قدا

الجمعة السادسة من 
  الصوم المقدس

  

    جمعة ختام الصوم "سر الميرون"عظة بعنوان  5/4/1974

    مساء سبت لعازر "سبت لعازر"عظة بعنوان  6/4/1974

7/4/1974 
أورشليم لم تعرف "عظة بعنوان 

 "زمان افتقادھا
    أحد الشعانين

8/4/1974 
شجرة التين والثمار "عظة بعنوان 

 "الروحية
نين البصخة من إث

 أسبوع اآلالم
   

9/4/1974 
خراب أورشليم ونھاية "عظة بعنوان 

 "العالم
ثالثاء البصخة من 

 أسبوع اآلالم
   

  عظة بعنوان

11/4/1974 
سر اإلفخارستيا "عظة بعنوان 

 "وشركة المؤمنين
ميس العھد من خ

 أسبوع اآلالم
   

12/4/1974 
دم المسيح وجھادنا "عظة بعنوان 

 "الروحي
    يوم الجمعة العظيمة

 عيد القيامة المجيد "القيامةفرح "بعنوان  عظة 14/4/1974

" القيامة"نشرت بعنوان 
مجلة مرقس مايو  في

ثم في كتاب  1974
 "القيامة والصعود"



 

21/4/1974 
وما وإضافة أحد ت"مقال بعنوان 

قام”  ً  "“حقا
 أحد توما

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1974مايو 

ثم  "القيامة والصعود"
مايو في مجلة مرقس 

1987 

 

8/6/1974 
الروح القدس والتدرج "مقال بعنوان 

من حياة الخطية إلي حياة القداسة 
)1"( 

األحد األول من صوم 
 الرسل

نشر في مجلة مرقس
 بثم في كتا 1974يوليو 

مع الروح القدس في "
ثم في " جھادنا اليومي

الروح القدس "كتاب 
 "الرب المحيي

 

األحد الثاني من صوم 
 الرسل

16/6/1974 
الروح القدس وجھادنا "مقال بعنوان 

 )"2(المتواصل ضد الخطية 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1974أغسطس 

مع الروح القدس " كتاب
ثم " في جھادنا اليومي

ح القدس الرو"في كتاب 
 "الرب المحيي

 

األحد الثالث من صوم 
 الرسل

23/6/1974 
الروح القدس "مقال بعنوان 

 )"3(واألعمال الصالحة 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1974سبتمبر

مع الروح القدس " كتاب
ثم " في جھادنا اليومي

الروح القدس "في كتاب 
 "الرب المحيي

 

األحد الرابع من صوم 
 الرسل

30/6/1974 
ار الروح القدس وانكس"مقال بعنوان 

 )"4(الذات 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1974نوفمبر 

مع الروح القدس " كتاب
ثم " في جھادنا اليومي

الروح القدس "في كتاب 
 "الرب المحيي

 
األحد الخامس من 

 صوم الرسل
7/7/1974 

الروح القدس "مقال بعنوان 
 )"5(وانسكاب المحبة 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1974ديسمبر 

مع الروح القدس " كتاب
ثم " في جھادنا اليومي
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12/7/1974 

يوحنا ذھبي "مقال مترجم بعنوان 
القديسين الفم يمدح استشھاد 

بولس وبطرس بأرق الرسولين 
 "العبارات وأعمق المشاعر

 عيد الرسل
نشر في مجلة مرقس 

 1974أغسطس 

14/7/1974 

  :ل مترجم بعنوانمقا

عظة ألبينا أنبا شنودة رئيس 
المتوحدين عن السلوك بحكمة فيما 

 "يختص بھذا الزمان

عيد القديس أنبا 
شنودة رئيس 
 المتوحدين

نشر في مجلة مرقس 
 1974أغسطس 

14/7/1974 
حزنوا روح هللا "مقال بعنوان  ال تُ

تمتم ليوم الفداء . القدوس الذي به ُخ
 ")6( وال تطفئوا الروح

 

مع الروح " نشر في كتاب
القدس في جھادنا 

ثم في كتاب " اليومي
الروح القدس الرب "

 "المحيي

22/8/1974 
  :مقال مترجم بعنوان

المفھوم الروحي والالھوتي لعيد "
 "صعود العذراء

عيد صعود جسد 
 العذراء مريم

صوم "نشر في كتاب 
 العذراء القديسة مريم

 "وعيدھا

 1974نوفمبر 
ح القدس وعمله داخل الرو"كتاب 

  النفس

 )"عرٌض ألقوال اآلباء النساك(
 

 1974نشر في نوفمبر 
الروح "ثم  في كتاب 

 "القدس الرب المحيي

1974 
تأثير اإلنجيل في "عظة بعنوان 

 "حياتي الرھبانية
مع طلبة من كلية 

 الطب
   

1975 

 لم تنشر بعد    "الثيئوريا"كلمة عن  1975فبراير 

 1975فبراير 
ختبار هللا في حياة ا"ل بعنوان مقا

 "الراھب
   

مجلة مرقس فبراير 
ثم فى كتاب  1975

نصائح لرھبان جدد "
اختبار هللا في حياة و

 "الراھب



) 19- 7:3(سفر العبرانيين  تأمل في
 )16- 1:4(و

 نشر بعديلم 10/3/1975    

 

 "الصليب"مقال بعنوان  19/3/1975 عيد الصليب

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1976مارس 

مع المسيح في "كتاب 
 "آالمه حتى الصليب

 
  - أحد االبن الضال 
 الصوم الكبير

 "حاجتنا إلى المسيح"مقال بعنوان  30/3/1975
نشر في مجلة مرقس

ثم  1975أغسطس 
 ككتاب

في  رسامة رھبان جدد
ليلة عيد القديس أنبا 

  مقار
    "التلمذة الحقيقية"عظة بعنوان   24/8/1974

30/3/1975 
خص كلمة عن العمل والصالة مل

وقراءة  ةوالكنيس ةداخل القالي
 اإلنجيل

 لم تنشر بعد   

       1975أبريل  "التوبة والنسك في اإلنجيل"كتاب 

1975 
 

   

 
الكتاب المقدس رسالة "كتاب

 "شخصية لك

نشر كمقالتين على
مجلة مرقس  التوالي في

 1977فبراير 
 ثم ككتاب 1977ومارس

  عشية أحد السامرية
 5/4/1975 "المحبة"ن عظة بعنوا

 الصوم الكبير - 
   

6/4/1975  
تأمل في إنجيل يوحنا 

17 
 لم تنشر بعد "رسالة الحب اإللھي"كلمة بعنوان

إنجيل الثالثاء 
الخامس من الصوم 

 الكبير
  ."أنا ھو نور العالم"عظة بعنوان  8/4/1975

17/4/1975 
الخميس السادس من  

 الصوم الكبير
أنا ھو الخبز الحي "عظة بعنوان

 )"71- 47:6يو (
   

22/4/1975 
 - الثالثاء السابع  

 الصوم الكبير
لمن استعلنت ذراع "عظة بعنوان

  "الرب
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 )43- 38:12يو (

27/4/1975 
اتضاع المسيح في "عظة بعنوان 

 "افتقاده للنفس البشرية
أحد الشعانين من 
 الصوم الكبير

   

ل الوزنا"عظة بعنوان  29/4/1975 ثَ     يوم ثالثاء البصخة "تَم

1/5/1975 
اإلفخارستيا "عظة بعنوان 

 "والخالص
    يوم خميس العھد

2/5/1975 
قوة الصليب في "عظة بعنوان 

 "خالصنا
    يوم الجمعة العظيمة

4/5/1975 
مفاعيل القيامة في "عظة بعنوان 

 "حياتنا
    عيد القيامة المجيد

4/5/1975 
ً ح.. المسيح قام"مقال بعنوان    قا

 "قام
 عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس 
ثم في كتاب  1976مايو 
 "القيامة والصعود"

12/5/1975  
غلبة العالم والشھادة "عظة بعنوان 

  "في الرھبنة
    

14/5/1975 
القديس مقاريوس "ملخص كلمة عن

 "اإلسكندراني

تذكار نياحة القديس 
مقاريوس 
 اإلسكندراني

 لم تنشر بعد

21/5/1975  
كلمة قصيرة على "عظة بعنوان 

  "إنجيل العذارى الحكيمات
    

 عشية عيد الصعود "الصعود"مقال بعنوان  11/6/1975
نشر في مجلة مرقس 

ثم في كتاب  1975يوليو 
 "القيامة والصعود"

12/7/1975 
السالم في البيت "عظة بعنوان 

 "المسيحي
    عيد الرسل

    قصة رمزية "الخصام والسالم"عظة بعنوان  29/7/1975

19/8/1975 
 بأي"و" التجلي"عظة بعنوان 

 "سلطان تفعل ھذا
    عيد التجلي

19/8/1975  
من سفر مالخي "عظة بعنوان 

  "النبي
كلمة قصيرة للرھبان 

مساء عيد التجلي 
  



 
تكريم الشھداء في "مقال بعنوان 

 "الطقس الكنسي
 1975سبتمبر  نيروزعيد ال

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1975سبتمبر 

الشھادة "كتاب 
 "والشھداء

 
  عظة بعنوان

 28/9/1975 عيد الصليب
 "وكيف نتصالح معه لماذا الصليب"

نشرت في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1977أبريل 

مع المسيح في آالمه "
   "حتى الصليب

بمناسبة مجھودات  
من أجل الوحدة 

 المسيحية

  مقال بعنوان
 1975نوفمبر 

" "الكنيسة وقدرتھا علي االتحاد

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1975نوفمبر 

"الوحدة المسيحية"كتاب 

نص خطاب في معنى 
من أسقف روما : الوحدة

إلى البابا أثناسيوس 
 بمناسبة عودته من المنفى

 
ھل تعود ھذه األيام "مقال بعنوان 

 "ثانية
1975ديسمبر 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1975ديسمبر 

"الوحدة المسيحية"كتاب 

 
تأمل في الرسالة إلى 
العبرانيين أصحاح 

11 
1975ديسمبر  "أيقونة جميلة"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1975ديسمبر 

قصص مسيحية "كتاب 
 "للحياة

كلمة لطالب من كلية 
 الطب

    "العلم واإلنجيل"عظة بعنوان 23/12/1975

1976 

 
 

مسيح التاريخ مسيح "مقال بعنوان 
 "حي

 1976يناير عيد الميالد المجيد
نشر في مجلة مرقس

ثم في كتاب  1976يناير 
 "أعياد الظھور اإللھي"

 
7/1/1976 

اإليمان بالخبر "مقال بعنوان 
 "واإليمان بالخبرة

 عيد الميالد المجيد
أعياد "نشر في كتاب

 "الظھور اإللھي

نشر في مجلة مرقس "ضاعبر اإلت"مقال بعنوان  18/1/1976 عيد الغطاس 
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 1976فبراير 
المسيح "مقال مسلسل بعنوان 
 "والعھد القديم

 في جزئين
نشر كمقالتين في مجلة 

 1976مرقس فبراير 
 1976وأبريل 

 1976مارس 
في بدء الصوم "مقال بعنوان   

 "الكبير
 بدء الصوم الكبير

ر في مجلة مرقس نش
ثم في  1976مارس 

الصوم األربعيني "كتاب 
ثم في كتاب " المقدس

رسائل القمص متى "
 52الرسالة " المسكين

23/3/1976 
الدعوة لتبعية "عظة بعنوان 

 "المسيح
الثالثاء الرابع من 

 الصوم الكبير
   

 1976أبريل 
  مقال بعنوان

 "بستان معصرة الزيت جثسيماني"
   

رقس نشر في مجلة م
ثم في كتاب  1976أبريل 

مع المسيح في آالمه "
ثم في " حتى الصليب

رسائل القمص "كتاب 
الرسالة " متى المسكين
53 

4/4/1976 
 السالكون حسب الجسد"عظة بعنوان 

 )"1(والسالكون حسب الروح 
أحد المخلع من 
 الصوم الكبير

   

11/4/1976 
 السالكون حسب الجسد"عظة بعنوان 

 )"2(الروح  والسالكون حسب
أحد التناصير من 
 الصوم الكبير

   

18/4/1976 
  عظة بعنوان

لك المسيح في دخول " استعالن مُ
 "أورشليم

أحد الشعانين من 
 الصوم الكبير

   

19/4/1976 
  عظة بعنوان

إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد "
ً معه  "أيضا

اثنين البصخة 
 المقدسة

 

شرت في مقدمة كتاب ن    "خميس العھد"عظة بعنوان  22/4/1976



 لم تنشر بعد 7/5/1976 "القيامة وأمور أخرى" كلمة عن الخماسين المقدسة

 
يوم الخمسين في " مقال بعنوان

 "التقليد اآلبائي
 1976يونيو  الخماسين المقدسة

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1976يونيو 

الروح القدس الرب "
 "المحيي

 
الروح القدس وحركات "مقال بعنوان 

 "التبشير المعاصرة
 1976يونيو  الخماسين المقدسة

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1976أغسطس 

الروح القدس "كتاب 
 "الرب المحيي

 
أعمال الروح القدس "مقال بعنوان 

 "في العھد القديم
 1976يونيو  صوم الرسل

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1976أغسطس 

س الروح القد"كتاب 
 "الرب المحيي

تذكار نقل جسد  
 القديس أنبا مقار

25/8/1976 
القديس مقاريوس "مقال بعنوان 

 "شخصية زاخرة بعناصر إنسانية
نشر في مجلة مرقس

  1976ديسمبر 

   

 

27/8/1976 
النعمة في العقيدة "عظة بعنوان 

 "والحياة النسكية

نشرت كمقالتين في مجلة
 1976مرقس أكتوبر 

م في ث 1976وديسمبر 
النعمة في "بعنوان  كتاب

 "العقيدة والحياة النسكية
)1987( 

السالم لخشبة الصليب "بعنوان  عظة
 "المحيية

  27/9/1976 عيد الصليب المجيد

24/11/1976
 

   

تم نشر ملخص ھذا 
رسائل "كتاب  الحديث في

  "كينالقمص متى المس

ملخص حديث مع  األب عمانوئيل
  الن

( )من دير شيفتوني في بلجيكا
 240صفحة 

1977 

 
للقديس كيرلس عظة عن الميالد  

مع تعليق لألب متى  ةترجممالكبير 
 1977يناير عيد الميالد المجيد

نشر في مجلة مرقس
 1977يناير
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7/1/1977 
ملكيتنا لميالد "عظة عيد الميالد 
 "المسيح

 عيد الميالد المجيد

نشر في مجلة مرقس 
ولد "بعنوان  1979يناير 

ثم في كتاب " كم اليومل
 "أعياد الظھور اإللھي"

 تكملة للعظة السابقة   عيد الميالد المجيد "المذود والعذراء"بعنوان عظة  10/1/1977

18/1/1977 
عيد الغطاس رؤية "مقال بعنوان 

 "وشھادة
 عيد الغطاس

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1977فبراير 
أعياد الظھور "كتاب 

 "اإللھي

    "حبة الحنطة"كتاب  1977فبراير 
نشرت مقتطفات منه فى 

مجلة مرقس فبراير 
1977 

20/2/1977 
روحي مع بعض  حديث"عظة بعنوان 

وفعل  الخدام عن صوم نينوى
 "األسرار في حياة اإلنسان

  يونانصوم 

  صوم يونان  "يونان ونينوى ونحن"عظة عن   20/2/1977

بمجلة كمقال  تنشر
ثم  1979مرقس فبراير 
الصوم " في كتاب

تحت  "األربعيني المقدس
يونان ونينوى "عنوان

 "ونحن

 1977فبراير 
الصوم وحياة االقتداء "مقال بعنوان 

 "بالمسيح
الصوم األربعيني 

 المقدس

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1977مارس 

الصوم األربعيني "كتاب 
 "المقدس

 عيد الصليب المجيد "الصليب في حياتنا"مقال بعنوان  19/3/1977

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1978سبتمبر 

مع المسيح في "كتاب 
 "آالمه حتى الصليب

رسائل "كتاب  نشرت في   رسالة "بعنوان ) 71(رسالة رقم  1977مارس 



8/4/1977 
رسالة "بعنوان ) 72(رسالة رقم 

 "كاملثانية للقمص بيشوي 
   

مجلة مرقس  نشرت في
وفي كتاب  1980مارس 

رسائل القمص متى "
- 246ص " (المسكين

250( 

8/4/1977 
اآلالم الفدائية "عظة بعنوان 

 )"الخالصية(
 يوم الجمعة العظيمة

مجلة مرقس  نشرت في
بعنوان  1979 أبريل

ثم في " سر الصليب"
مع المسيح في "كتاب 

 "آالمه حتى الصليب

 
 10/4/1977 "القيامة والمصالحة"ال بعنوان مق عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1977مايو 
 "القيامة والصعود"

فترة الخماسين 
 المقدسة

20/4/1977 
األلم وبرھان مجد "عظة بعنوان 

 " القيامة
   

       1977مايو "هللا نور"عظة بعنوان  

 1977مايو "في زقاق المسيحيين"قصة بعنوان  يوم الخمسين 
مجلة مرقس  نشرت في

ثم في كتاب  1977مايو 
 "قصص مسيحية للحياة"

30/5/1977 
وامتأل الجميع من "عظة بعنوان 

 "الروح القدس
    أول صوم الرسل

 
قصة تعليمية من واقع 

 الحقائق اإلنجيلية
سفراء من العالم "قصة بعنوان 

 "اآلخر
 1977يونيو

مجلة مرقس  نشرت في
ثم في كتاب  1977يوليو 

 "قصص مسيحية للحياة"

العذراء في الالھوت "مقال بعنوان 
 "الكنسي

أغسطس 
1977 

 صوم العذراء

مجلة مرقس  نشر في
ثم في  1977سبتمبر
صوم العذراء "كتاب 

 "وعيدھا القديسة مريم

جدد رسامة رھبان 
ليلة عيد القديس أنبا 

24/8/1977 
الحب اإللھي والحرارة "عظة بعنوان 

  الروحية
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 "سر الطريق الرھباني كله

 "األحداث األخيرة"مقال بعنوان  1977أكتوبر 
عن بروتوكول الوفاق 

 الديني الوطني
مجلة مرقس  نشر في

 1977أكتوبر 

    "المزامير في حياتنا"مقال بعنوان  1977أكتوبر 
مجلة مرقس  نشر في

 1977أكتوبر 

 "تغيروا عن شكلكم"سلسلة عظات 11/10/1977
ربعة عظات في أيام أ

 متوالية
  نشرت في مجلة مرقس

 1978يونيو مايو و

    "م والمزاحالتھكُّ "مقال بعنوان  1977نوفمبر 
  مجلة مرقس نشرت في

 1977 وديسمبر  نوفمبر

17/11/1977
تأثير العمل على "عظة بعنوان 

 "الحياة الرھبانية
      

1977     
" اإلفخارستيا والقداس"كتاب 

 )ولىالطبعة األ(
      

1978 

 1978يناير 
مفھوم البذل والخدمة "مقال بعنوان 

 "في اإلنجيل
   

مجلة مرقس  نشر في
 1978يناير 

 1978يناير 
ُ إن الحياة "مقال بعنوان  ظھرت وقد أ

رأينا ونشھد ونخبركم بالحياة األبدية 
ُ التي كانت عند اآلب و  "ظھرت لناأ

تأمل في رسالة يوحنا 
 )2:1يو 1(األولى 

في مجلة مرقس  نشر
ثم في كتاب  1978يناير 

 "أعياد الظھور اإللھي"

7/1/1978 

التجسد اإللھي بحسب "كتاب بعنوان 
مع عظة " القديس كيرلس الكبير

لألب متى  1978الميالد لسنة 
 المسكين

عنوان ھذه العظة 
دعى اسمه " ويُ

عمانوئيل الذي 
 "تفسيره هللا معنا

في كتاب ت العظة نشر
ي للقديس التجسد اإللھ"

في ثم ، "كيرلس الكبير
أعياد الظھور "كتاب 

 "اإللھي

 عيد الغطاس "اإلبيفانيا"مقال بعنوان  18/1/1978
نشر في مجلة مرقس 

ثم في كتاب  1979يناير 
 "أعياد الظھور اإللھي"

1978 
كشف سر ابن هللا "مقال بعنوان 

ً والخلقة الروحية  المملوء سرا
   

جلة مرقس نشر في م
ثم في  1998نوفمبر 



إنجيل األحد الثاني من 
 شھر طوبة

    1978يناير  "التوبة والقداسة"عظة بعنوان 

5/3/1978 
  عظة بعنوان

مساء أحد رفاع 
الكلمة "(رسائل القديس أنطونيوس الصوم الكبير

 )األولى
"

كتاب  1979ر مايو انظ
رسائل القديس "

   "أنطونيوس

     عظة بعنوان
مساء أحد التجربة 

 للصوم الكبير
الكلمة "(رسائل القديس أنطونيوس 19/3/1978

 )الثانية
"

كتاب  1979انظر مايو
رسائل القديس "

 "أنطونيوس

     عظة بعنوان
 - ل أحد االبن الضا
 الصوم الكبير

الكلمة " (رسائل القديس أنطونيوس 26/3/1978
 )الثالثة

"
كتاب  1979انظر مايو

رسائل القديس "
 "أنطونيوس

   
 

 1978أبريل  "كلمات للتأمل"مقال بعنوان 
نشرت في مجلة مرقس

أبريل /مارس/فبراير
1978  

على إنجيل قداس 
الثالثاء السابع من 

  الصوم الكبير
  "أنا ھو نور العالم"عظة بعنوان   18/4/1978

 

1978  
 نصائح لزوجين

 يعيشان في الخارج
 "ح لزوجيننصائ"عظة بعنوان

  

19/4/1978 
 

مبدأ  21وھو عبارة عن 
خاص بالسلوك الرھباني 

يوم األربعاء السابع (العام 
 )من الصوم الكبير

 تذكرة بالمبادئ"مقال بعنوان
 "المتبعة في الدير

 لم ينشر بعد

 أسبوع اآلالم "صورة جديدة لأللم"مقال بعنوان 1978أبريل  

في مجلة مرقس  نشر
 ضمنثم  1979مارس 
مع المسيح في "كتاب 

 "أالمه حتى الصليب
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 "مع المسيح ُصلبت"عظة بعنوان  24/4/1978
اثنين البصخة 

 المقدسة
   

29/4/1978 
القيامة والفداء في "مقال بعنوان 

 "المفھوم األرثوذكسي
 عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس 
 ضمنثم  1978أبريل 

 "قيامة والصعودال"كتاب 

7/5/1978 
ً "مقال بعنوان  وأراھم نفسه حيا

 "ببراھين كثيرة
على إنجيل قداس أحد 

 توما

نشر في مجلة مرقس 
 ضمنثم  1978مايو 

 "القيامة والصعود"كتاب 

 "اإليمان بالمواعيد"مقال بعنوان  14/5/1978
األحد الثاني من 
 الخماسين المقدسة

القيامة "كتاب  ضمننشر 
 "والصعود

 "بين اإليمان والرؤيا"مقال بعنوان  21/5/1978
األحد الثالث من 
 الخماسين المقدسة

القيامة "كتاب ضمن نشر 
 "والصعود

28/5/1978 
األحد الرابع من 
 الخماسين المقدسة

القيامة "كتاب  ضمننشر 
 "والصعود

 عيد العنصرة 20/6/1978

الوزن الروحي "مقال بعنوان 
 "لمبادرة القدس ومؤتمر كامب دافيد

بعض األحداث 
 السياسية المعاصرة

20/11/1978
بمناسبة اكتشاف   

رفات القديسين في 
 دير أنبا مقار

   

 صوم الميالد1978ديسمبر 

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1978ديسمبر 

أعياد الظھور "كتاب 
 "اإللھي

1979 

أعياد "نشر في كتاب في وسطكم قائم الذي "مقال بعنوان  1979ناير ي



 تاريخ النشر التاريخ المقال/ اسم الكتاب  المناسبة

6/1/1979 
الميالد في الوجه غير "مقال بعنوان 

 "المنظور

العھد القديم يمھد "بعنوان عظة 
 "لملكوت هللا

 عيد الميالد المجيد

عماد المسيح في "مقال بعنوان  
 "ستعالن ملكوت هللااألردن و

 عيد الغطاس
أعياد "نشر في كتاب

 "الظھور اإللھي

نشر في مجلة مرقس 
 1979ير افبر

15/3/1979 
كلمة عن الصوم "عظة بعنوان 

 "الكبير
  الصوم الكبير

اثنين البصخة   16
 المقدسة

أبريل
1979 

 "اثنين البصخة"عظة بعنوان 

دراسة آلالم "بعنوان  دراسة
" الرب من اإلنجيل واألسفار

مع المسيح "نشرت في كتاب 
 "في آالمه حتى الصليب

ثالثاء البصخة 
 المقدسة

أبريل  17
1979 

   تكملة للدراسة السابقة"مثل الكرم والكرامين"عظة بعنوان 

 ةأربعاء البصخ
 المقدسة

قارورة الطيب وتكفين "عظة بعنوان 
 "جسد المسيح

أبريل  18
1979 

 تكملة للدراسة السابقة

خميس العھد من 
 أسبوع اآلالم

شھوة اشتھيت أن آكل "عظة بعنوان 
 "ھذا الفصح معكم

أبريل  19
1979 

مجلة مرقس  نشرت في
بعنوان  1980مارس 

ثم في " خميس العھد"
مع المسيح في "كتاب 

 "آالمه حتى الصليب

  عظة بعنوان
أبريل  20

ى الذين ھم في ال دينونة اآلن عل" 1979
 "المسيح يسوع

 الجمعة العظيمة
مجلة مرقس  نشرت في

بعنوان  1983مايو 
ثم في " رؤيتنا للصليب"
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أبريل  22
1979 

 عيد القيامة المجيد "قيامتنا في المسيح"عظة بعنوان 

نشرت في مجلة مرقس مايو 
بالموت داس "بعنوان  1979
مع "ثم في كتاب ." ..الموت 

" المسيح في آالمه حتى الصليب
القيامة إيمان : القيامة"بعنوان 

ثم في " قائم على مشاھدة فائقة
 "القيامة والصعود"كتاب 

14/5/1979 
  ،أعمال القيـامة"عظة بعنوان 

 "تقليد الكنيسة في الخماسين
االثنين الرابع من 
 الخماسين المقدسة

 

  1979مايو 
لقيامة حدث فوق ا" مقال بعنوان

الطبيعة وھو مصدر أفعال وسلوك ال 
  "تتبع قوانين ھذا العالم

  الخماسين المقدسة
القيامة "نشرت في كتاب 
  "والصعود

 1979مايو 
توضيح وتلخيص المبادئ الروحية 
الھامة في رسائل القديس أنطونيوس

سبق أن ألقيت 
، 5ككلمات ثالث في 

 مارس 26، 9

رسائل "نشر ضمن كتاب 
ديس أنطونيوس بحسب الق

النص العربي المخطوط 
يقابله الترجمة من اللغات 

   "األصلية

مايو  31
1979  

صعود المسيح كسابق "عظة بعنوان 
 "من أجلنا

   عيد الصعود المجيد

يونيو  10
1979 

الروح القدس يمنحنا "مقال بعنوان 
 "القيامة

 عيد العنصرة

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1979أغسطس 

لروح القدس ا"كتاب 
ثم في " ييالرب المح

 "القيامة والصعود"كتاب 

 1979يونيو 
الصوم والروح القدس "مقال بعنوان 

 "والخدمة
 صوم الرسل

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1979سبتمبر

الروح القدس "ب كتا
 ثم في" الرب المحيي

وعيد  صوم الرسل"كتاب 
 "الرسل



قارنين الروحيات "عظة بعنوان 
 "بالروحيات

 1979أكتوبر    
مجلة مرقس  نشرت في

 1979ديسمبر 

24/11/1979
العظة علي الجبل "عظة بعنوان 

 )"التطويبات(
    رفاع صوم الميالد

18/12/1979
  بعنوان) 54(رسالة رقم 

   
 "في انتقال األب القمص عبد النور"

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )202- 201ص (

1980 

 
 

ميالد المسيح في عالم "ل بعنوان مقا
 "اإلنسان

 1980يناير عيد الميالد المجيد
نشر في مجلة مرقس

ثم في كتاب  1980يناير 
 "أعياد الظھور اإللھي"

   
 

 1980يناير  "واجبات البنين"مقال بعنوان 
نشر في مجلة مرقس

  1980يناير 

   
: سؤال وجواب"كلمة بعنوان  

 "الخالص متى يبدأ ومتى ينتھي؟
 1980يناير 

نشر في مجلة مرقس
  1980يناير 

 

 1980يناير   "التجربة على الجبل"مقال عن   الصوم الكبير

نشر في مجلة مرقس
ثم ضمن  1980يناير 
الصوم األربعيني "كتاب 

وھو عن عظة " المقدس
 غير مسجلة

اثنين البصخة 
 المقدسة

    "انقضوا ھذا الھيكل"عظة بعنوان  31/3/1980

6/4/1980 
سماء جديدة وأرض "  عظة بعنوان

مقتطفات من حديث " + جديدة
 للتلفزيون الفرنسي

  عيد القيامة المجيد

 
القيامة والخليقة "مقال بعنوان 

  "الجديدة
  1980أبريل  

مجلة مرقس  نشرت في
بعنوان  1980أبريل 

القيامة والخليقة "
  كتابكثم " الجديدة

بدء صوم بمناسبة 
 الرسل

26/5/1980 
مسحني ألبشر "عظة بعنوان 

ي ألشفي المنكسري أرسلن، المساكين
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 1980مايو 
الروح القدس في "عظة بعنوان 

" + الحياة اليومية بآالمھا ومعاناتھا
 الرد علي أسئلة أخرى

كلمة موجھة لطلبة 
الكلية اإلكليريكية 

حيث كانوا في زيارة 
 للدير في صوم الرسل

   

1980ديسمبر 
ولون إني وأنتم من تق"مقال بعنوان 

 "أنا
شھر كيھك وصوم 

 الميالد

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1980ديسمبر 

أعياد الظھور "كتاب 
 "اإللھي

1981 

1981 
سيرته، : القديس أثناسيوس"كتاب 

 "دفاعه عن اإليمان، الھوته
      

 1981يناير 
من التوراة إلى "مقال بعنوان 

 "المسيح ومن سيناء إلى السماء
 دعيد الميالد المجي

نشر في مجلة مرقس 
ً يناير  1981يناير  وأيضا

ثم في كتاب  1991
 "أعياد الظھور اإللھي"

    "ابن هللا في اتضاعه"مقال بعنوان  1981يناير 
نشر في مجلة مرقس 

  1981يناير 

15/1/1981 
االتحاد غير المفترق "عظة بعنوان 

 "بالمســيح 
      

 "سؤال وجواب"كلمة بعنوان  1981فبراير 
القراءة في  عن

 الكتاب المقدس

نشرت في مجلة مرقس 
صدرت ثم  1981فبراير 
الكتاب "كتاب في 
رسالة شخصية : المقدس

 "لك

وا قلوبكم"بعنوان  مقال 1981مارس   "ال تقسُّ
بدء الصوم األربعيني 

 المقدس

نشرت في مجلة مرقس 
ثم في  1981مارس 

الصوم األربعيني "كتاب 
 "المقدس



مجموعة عظات من 
بداية الصوم 

األربعينى حتى جمعة 
 ختام الصوم

ھجرة "سلسلة عظات بعنوان    
 "المسيحي

 وأبريل مارس
1981 

على أناجيل معظم أيام
 الصوم المقدس

   

 

 1981أبريل  "اإلنجيل والصليب"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1981أغسطس 

مع المسيح في "كتاب 
 "آالمه حتى الصليب

 
القيامة حياة "مقال بعنوان   

 "وشھادة
أبريل  26

1981 
 عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1981مايو 
 "القيامة والصعود"

31/5/1981 
اإلتحاد الزيجي السري "عظة بعنوان 

 "للمؤمن مع المسيح
      

4/6/1981 
صعود المسيح "عظة بعنوان 

 "وانجذابنا الباطني له
 عيد الصعود المجيد   

سنة  1600مرور 
على انعقاد المجمع 
المسكوني الثاني 

بالقسطنطينية لتقرير 
 الھوت الروح القدس

 
ماذا حدث يوم "مقال بعنوان 

 "الخمسين؟
 1981يو يون

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1981يونيو 

الروح القدس الرب "
 "المحيي

14/6/1981 
مجمع القسطنطينية "مقال بعنوان 

وت الروح المسكوني الثاني والھ
 "القدس

 
 عيد العنصرة

الروح "مقدمة كتاب
 "القدس الرب المحيي

تذكار رئيس المالئكة  
 الجليل ميخائيل

رؤساء المالئكة "مقال بعنوان 
 "والمالئكة القديسون

 1981يونيو 
نشر في مجلة مرقس

 1981يونيو 

س عيد الرسل والقدا
األول في كنيسة 
العذراء والقديس 

 بولس

12/7/1981 
فرح الشھادة ومجد " عظة بعنوان 

 "االستشھاد
   

 
حول أحداث سبتمبر  

1981 
 1981سبتمبر "تصحيح"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
 1981سبتمبر
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 "موت لحياة"مقال بعنوان  1981أكتوبر 
بعض األحداث 

 السياسية المعاصرة
نشر في مجلة مرقس 

 1981أكتوبر

 "أنبا صموئيل"كلمة عن  1981أكتوبر 
استشھاده في  إثر

في  حادث المنصة
6/10/1981 

نشر في مجلة مرقس 
 1981أكتوبر

9/10/1981 
تحقيق نبوات الزمان "عظة بعنوان 

األخير في الوجه المنظور والوجه 
 "غير المنظور

      

       "الوزنات الروحية"عظة بعنوان  1981أكتوبر 

       "اإليمان بالمستحيالت"عظة بعنوان  1981نوفمبر 

29/11/1981
أتى المسيح إلينا "مقال بعنوان 

 "فكيف نأتي إليه
األحد األول من صوم 

 الميالد

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1981ديسمبر 

أعياد الظھور "كتاب 
 "اإللھي

1982 

 "دعاء من القلب"مقال بعنوان  1982يناير 
وھو للرئيس حسني 

 مبارك
افتتاحية مجلة مرقس 

 1982يناير 

    عيد الميالد المجيد "عيد الميالد المجيد"عنوان عظة ب 7/1/1982

 1982يناير 
معمودية المسيح "مقال بعنوان 

 "ومعموديتنا
 عيد الغطاس المجيد

نشر في مجلة مرقس 
ثم في كتاب  1982يناير 

 "أعياد الظھور اإللھي"

    أربعاء صوم يونان "توبة نينوى"عظة بعنوان    10/2/1982

21/2/1982 
 - علي جبل الصوم " عظة بعنوان

 "جبل التجربة
    رفاع الصوم الكبير

    عيد القيامة المجيد "اإلماتة والقيامة"عظة بعنوان  18/4/1982

 1982مايو 
عودة سيناء في "مقال بعنوان 

 "المفھوم الروحي
عودة سيناء إلى 
 السيادة المصرية

نشر في مجلة مرقس 
 1982مايو

       "اتھاحقوقھا وواجب: المرأة"كتاب  1982

 لم تنشر بعد   كلمة في لقاء لألب الروحي مع    3/9/1982



 بجوار قاليته

       )"1(مبادئ رھبانية "عظة بعنوان  7/11/1982

       )"2(مبادئ رھبانية "عظة بعنوان 19/12/1982

       )"3(مبادئ رھبانية "عظة بعنوان 26/12/1982

1983 

7/1/1983 
 

 
ھذا ھو اليوم الذي "عظة بعنوان

 "صنعه الرب
 عيد الميالد المجيد

نشرت فى مجلة مرقس يناير
اليوم ُولد لكم "بعنوان  1984
أعياد "ثم في كتاب " مخلص

 "الظھور اإللھي

   
المعمودية عبور من "مقال بعنوان   

 "الموت إلى الحياة
 1983يناير 

نشر في مجلة مرقس
 1983يناير

20/4/1983 
وصايا "بعنوان ) 55(رسالة رقم 

 "للسلوك الرھباني
   

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )205- 203ص (

 

وننتظر قيامة "مقال بعنوان 
 "األموات

 1983مايو  8 عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1983يونيو 

وفي " قيامة والصعودال"
والرجاء  القيامة"كتاب 

 "الحي

29/6/1983 
روح الحق، ماكث "بعنوان عظة 

 "معكم ويكون فيكم
 بدء صوم الرسل   

تبت في  22 رسالة كُ
الفترة ما بين 

13/10/1983 
 15/11/1983و

 أكتوبر
 ونوفمبر
1983 

    "رسائل روحية"كتاب بعنوان 

13/10/1983
 

إرشادات رھبانية 
م وتحمل حول اآلال

 الضيقات

الطريق "بعنوان ) 56(رسالة رقم
 "واإلراحة ةالضيق وطريق الراح

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )209- 206ص (

   23/11/1983 معجزة الميالد البتولي"ظة بعنوان ع صوم الميالد المقدس
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 لم تنشر بعد    "توجيھات في عمل القربان" 1983

27/11/1983
غاية الحياة "مقال بعنوان 

 "المسيحية
   

نفس نشر في كتيب ب
 االسم

1984 

7/1/1984  
هللا .. هللا يخلصنا "بعنوان مقال 

  "معنا
  

نشر في مجلة مرقس 
م في كتاب ث 1986يناير 

 "أعياد الظھور اإللھي"

7/1/1984 
زيارة المجوس "عظة بعنوان 

 "وتحقيق نبوات العھد القديم
  عيد الميالد المجيد

       "كلمة لرھبان جدد"عظة بعنوان  9/3/1984

26/3/1984 
سھم "بعنوان ) 57(رسالة رقم 

 "التأديب واإلصالح
   

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )211- 210ص (

 1984يونيو 
  بعنوان) 107(رسالة رقم 

 "التغلُّب على الملل في الصالة"
   

نشرت في مجلة مرقس 
وفي كتاب  1984يونيو 

رسائل القمص متى "
- 427ص " (المسكين

429( 

 1984يونيو 
الوحدة الحقيقية ستكون "كتاب 

ً للعالم  "إلھاما

بمناسبة المساعي 
للوحدة بين الكنائس 

األرثوذكسية 
الخلقيدونية 
 والالخلقيدونية

   

أغسطس 
1984  

  لم تنشر بعد    كلمتان لرھبان حديثي الرھبنة

11/10/1984
اختيار هللا وتقديس "عظة بعنوان 

 "اإلنسان
      



1985 

7/1/1985 

 

نبوات األنبياء عن "نوان عظة بع
 "ميالد المسيح

 عيد الميالد المجيد

نشرت في مجلة مرقس
بعنوان  1985يناير 

النبوات الخاصة "
في ) المسيا(بالمسيح 
ثم في كتاب " العھد القديم

 "أعياد الظھور اإللھي"

   

 

1985 
الزمن بين الميالد "مقال بعنوان 

 "والقيامة

نشر في مجلة مرقس
في  ثم 1985أكتوبر 
أعياد الظھور "كتاب 

 "اإللھي

عدة محاضرات 
ُعطيت للمبتدئين سنة  أ

1985 
   1988نشر الكتاب عام "في تعليم المبتدئين"كتاب  1985 

   

 

من الصليب إلى "مقال بعنوان 
 "القيامة

 1985أبريل 

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1985أبريل 

مع المسيح في آالمه "
في " حتى الصليب  ً وأيضا

 "القيامة والصعود"ب كتا

14/4/1985 
األبعاد الجديدة "عظة بعنوان 

 "للقيامة
    عيد القيامة المجيد

18/4/1985 
وھى العظة الثانية  

 للقيامة
نبوات األنبياء عن "عظة بعنوان

 "آالم المسيح وصلبه
   

 

 

صعود المسيح واإلنجازات "مقال 
 "المھولة التي ترتبت على ذلك

 1985أبريل   لمقدسةالخماسين ا

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1985مايو 
" القيامة والصعود"

من أدنى "بعنوان 
االتضاع إلى أعلى 

   "االنتصار

7/7/1985 
  بعنوان) 108(رسالة رقم 

   
 

 "ناموس الطبيعة في اإلنسان"
نشرت في مجلة مرقس

وفي كتاب  1985أكتوبر 
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 1985أكتوبر 
قصة اإلنسان حول الخطية "كتاب 

 "والخالص
      

1985 
الشركة في المسيح "مقال بعنوان 

 "والروح القدس
   

نشر في مجلة مرقس 
 1989يونيو 

13/11/1985
أسس الحياة الروحية "عظة بعنوان 

 "والرھبانية
      

13/11/1985
" + من ھو المسيحي؟"عظة بعنوان 

 "ذا منذ اآلن الوقت مقصر ھو"
   

تم نشر ملخص لھذه 
العظة في مجلة مرقس 

 1987ديسمبر 

1985 
  بعنوان) 109(رسالة رقم 

االنطالق صوب هللا يستلزم "
 "المعاناة

حول موضوع األلم 
 وتحمل الضيقات

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )436- 435ص (

1985 
كلمة "بعنوان ) 110(رسالة رقم 

 "خالص ألحيا بھا
 لقدسعن الروح ا

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )437ص (

1985  
الت الروحية "مقال بعنوان  التحوُّ

ة في حياة الراھب ومواطن  السويَّ
  "اإلخفاق والنكوص

توجيھات رھبانية 
)1(  

  2001نشر ككتاب عام 

1986 

 "جمعة ختام الصوم"عظة بعنوان  25/4/1986
توعية بخصوص رفع 

البخور واإلنصات 
 وعي للقراءاتب

   

 1986أبريل 
تأمالت في "مجموعة عظات عن 

 "من إنجيل يوحنا 17األصحاح 
عظات خالل  أربع

 أسبوع اآلالم
   

1987 

    عيد العنصرةالروح القدس يمجد "عظة بعنوان  1987



حياة الكنيسة األولى "عظة بعنوان 
 "وحياة الرھبنة

    1987يونيو  صوم الرسل

1987 
الكنيسة جسد المسيح "ظة بعنوان ع

 "السري
      

2/6/1987 
ألقيت على الرھبان  

 أثناء مائدة األغابي
قراءات في بستان "عظة بعنوان

 )"1(الرھبان 
   

 
 توجيھات رھبانية 

)2( 
نصائح وحدود للحياة "مقال بعنوان 

 "الرھبانية
 1987يوليو

إرشادات "نشر في كتاب
 "روحية للرھبان

ألقيت على الرھبان   
 أثناء مائدة األغابي

قراءات في بستان "ة بعنوان عظ
 )"2(الرھبان 

21/7/1987    

25/7/1987 
مراجعة للحياة "عظة بعنوان 

 "الرھبانية 
      

 
عن الرئيس حسني    مقال بعنوان

 مبارك
 1987نوفمبر

 "مباركمحمد حسني الرئيس "
نشر مجلة مرقس نوفمبر

1987 

1988 

7/1/1988 
 

 
عيد "بعنوان ) 58(رسالة رقم

 "عتاب ةالميالد وكلم
 عيد الميالد المجيد

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )213- 212ص (

 
سنة في  40اكتمال 

 الحياة الرھبانية
27/8/1988 

 40حصاد "بعنوان ) 59(رسالة رقم 
 "سنة رھبنة

رسائل "نشر في كتاب
" القمص متى المسكين

 )218- 214ص (

 لم ينشر بعد 3/11/1988 "مالحظات وذكريات"قال بعنوان م   

1989 

 
المدخل لشرح إنجيل القديس "كتاب 

 "يوحنا
       1989نوفمبر

1990 

نشرت في مجلة مرقسعيد الغطاس عيد "عظة بعنوان عيد الغطاس المجيد   19/1/1990
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28/1/1990 
عيد الغطاس ورفع "ظة بعنوان ع

 "الفوارق واالھتمام الواحد
   

نشرت في مجلة مرقس 
بعنوان  1990مارس 

 "رفع الفوارق البشرية"

4/2/1990 
  عظة بعنوان

الراھب "أو " التوبة وتسليم الذات"
 "مع هللا

    رفاع صوم يونان

11/2/1990 
أسرار الطريق "عظة بعنوان 

 "الروحي
      

 رفاع الصوم الكبير "ملكوت هللا داخلنا"عنوان عظة ب 18/2/1990
نشرت في مجلة مرقس 

بعنوان  1991يونيو 
 "ملكوت هللا داخلكم"

من  ةالفتر
18/2/1990 

 إلى
15/4/1990 

أناجيل قداسات الصوم "سلسلة عظات
 "1990الكبير لعام 

وھى عظات قصيرة 
على أناجيل قداسات 
ُلقيت على  الصوم أ

باء الرھبان أثناء آلا
 لقداساتا

   

إن أعثرتك يدك "مقال بعنوان 
 "فاقطعھا

ثنين األول من الا
 الصوم الكبير

نشر في مجلة مرقس 
  1992فبراير 

الوكيل األمين لدى "مقال بعنوان 
 "قضاء هللا

الثالثاء األول من 
 الصوم الكبير

نشر في مجلة مرقس 
  1992مارس 

وصايا الطبيعة "مقال بعنوان 
 "الجديدة

ء األول من األربعا
 الصوم الكبير

نشر في مجلة مرقس 
  1990سبتمبر 

ملكوت السموات "مقال بعنوان 
 "كالبذرة التي تنمو دون أن تعرف

الخميس األول من 
 الصوم الكبير

نشر في مجلة مرقس 
  1991مايو 

معجزة إشباع الجموع "مقال بعنوان 
 "معجزة إفخاريستية

الثانى من  األربعاء
 الصوم الكبير

شر في مجلة مرقس ن
 2003مارس 

1990  
حيل الشيطان "مقال بعنوان 

 "المجرب
األربعاء الثالث من 

 الصوم الكبير
نشر في مجلة مرقس 

 2005مارس 



 
ثنين السادس من الا

 الصوم الكبير
 "إن لم تتوبوا"مقال بعنوان   1990

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1991فبراير 

الصوم األربعيني "كتاب 
"المقدس  

الثالثاء السابع من  
 الصوم الكبير

  "إلى متى يحتملنا هللا"مقال بعنوان   1990
نشر في مجلة مرقس

 1990نوفمبر 

ألقيت على الرھبان   
 أثناء مائدة األغابي

1990 
" قراءات في بستان الرھبان"سلسلة 

)3( 
   

 
" شرح إنجيل القديس يوحنا" كتاب 

 )في جزئين(
       1990أبريل

 
 

تأمالت في عيد "بعنوان مقال 
 "الصعود

 1990مايو عيد الصعود
نشر في مجلة مرقس

ثم في كتاب  1990يونيو 
 "القيامة والصعود"

مع قداسة أبينا الروحي حديث روحي     لم ينشر بعد 19/7/1990

27/12/1990
كلمة لخمسة رھبان ُرسموا كھنة في 

الرھبنة، ما "بعنوان  25/12/1990
 "ھي

 لم تنشر بعد   

1991 

ھذه رسالة "بدايتھا   
تعليمية لمن أراد أن 

 "يتھذب بالروح

اآلباء الرھبان "رسالة بعنوان 
 "األعزاء بالرب

 لم تنشر بعد 1991ناير ي

بمناسبة رسامة 
الكھنة الجدد في 

تبدأ  25/12/1990
الرسامات "بعبارة 

الكھنوتية غريبة على 
الرھبان وعلى 

 "الرھبنة

رسالة إلى مجمع الرھبان من 
في ) 2(في الكھنوت، ) 1: (جزئين

 أخذ االعترافات
 لم تنشر بعد 1991يناير 

11/2/1991 
مقتطفات من كلمات قداسة أبينا 

  الروحي
 

 70في الكيلو 

ُوجھت إلى آباء
اللجنة عند زيارتھم 

   له
 لم تنشر بعد
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 "في معاملة النفس"مقال بعنوان  1991مارس 
نصائح إلى المرشدين 

 وآباء االعتراف
مجلة مرقس نشر في 

  1991مارس 

 توجيھات روحية أبوية 3/6/1991
 70أرسلت من الكيلو 

إلى مجمع اآلباء 
   بالدير

 لم تنشر بعد

14/7/1991 
اآلباء األعزاء بالرب "رسالة بعنوان 

 "واإلخوة المحبوبون

: تتكون من جزئين
األول لتزكية رسامة 

راھبين كھنة، والثاني 
 وصايا رھبانية

ينشر الجزء األول لم 
والثاني نُشر باسم رسالة 

في كتاب ) 60(رقم 
رسائل القمص متى "

 "المسكين

15/7/1991 

اآلباء األجالء "رسالة بعنوان 
المحبوبون أعضاء اللجنة المسئولة 
عن مجمع رھبان دير القديس أنبا 

 "مقار
 

لم   ُ وثالثا  ً بھا أوالً وثانيا
نشر باسم   ً تنشر، ورابعا

في ) 61(رسالة رقم 
رسائل القمص "كتاب 

بعنوان " متى المسكين
 "مبادئ رھبانية"

17/7/1991 
ً على األب لوقا  كلمة ألقيت شفويا
واألب أثناسيوس بعد رسامتھما كھنة

بھا وصايا ھامة 
للنجاح في تدبير 
 مجمع الرھبان

  لم تنشر بعد

1991ديسمبر 
رأي في زراعة "مقال بعنوان 

 "األعضاء
ردٌّ على سؤال أحد 

 األطباء
شر في مجلة مرقس ن

  1991ديسمبر 

1992 

13/1/1992 
كلمة قداسة أبينا الروحي ملخص 

 زيارتھا لقداسته للجنة في
 لم ينشر بعد في الساحل الشمالي

6/3/1992 
ملخص كلمة قداسة أبينا الروحي 

 لآلباء المجتمعين معه
 في الساحل الشمالي
بمناسبة الصوم الكبير

 لم ينشر بعد

 لم تنشر بعد في الساحل الشمالي من كلمات قداسة أبينا الروحيبعض  20/3/1992

 1992أبريل 
حياته، : القديس بولس الرسول"كتاب 

 "الھوته، أعماله
      

رسائل "كتاب  نشرت فيبين نيافة أنبا  رسالتان شخصيتان متبادلتان24/07/1992



شرح الرسالة إلى أھل "كتاب 
 "رومية

       1992نوفمبر 

    
: الميالد ولقب الجاللة"مقال بعنوان  

 ً  "ھذا يكون عظيما
1992ديسمبر

نشر في مجلة مرقس
  1992ديسمبر 

1993 

 
العماد والتجربة "مقال بعنوان  

 "ومدلولھما الخالصي
 1993يناير عيد الغطاس المجيد

نشر في مجلة مرقس
  1993ير فبرا

   
 

شرح صالة أبانا الذي "مقال بعنوان 
 "في السموات

 1993فبراير 
نشر في مجلة مرقس

ثم ضمن  1993مارس 
 "هللا واحد"كتاب 

   
مدخل لشرح : الصليب"مقال بعنوان  

 "أسراره
 1993مارس 

نشر في مجلة مرقس
  1993أبريل 

  بعنوان) 62(رسالة رقم 
 1993أبريل    

 "م الدائمطقس الكنيسة ھو المعل"

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )227- 223ص (

  مقال بعنوان
   

 
لمحة (موت والقيامة والصعود ال" 1993أبريل 

 ")خاطفة

نشر في مجلة مرقس
  1993مايو 

عيدا الصعود  
 والعنصرة

الروح القدس "ن ابعنو مقال
 "وفعاليته

 1993 نيةوي
نشرت في مجلة مرقس

 1993يونيو 

الروح القدس معجزة "مقال بعنوان  
  "هللا لإلنسان

  1993ية يون  عبد الصعود
نشرت في مجلة مرقس

 1993يونيو 

سلسلة مقاالت ألقاب 
 )مقدمة(المسيح 

 1993 يونيو "ماھية المسيح"مقال بعنوان 

ر في مجلة مرقس نش
كتاب  ثم في 1993يونيو 

الذي  في الھوت المسيح"
 "حدد مصير اإلنسان

سلسلة مقاالت ألقاب    مقال بعنوان
 )1(المسيح 

  1993سبتمبر 
الذي حدد مصير  في الھوت المسيح"

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1993سبتمبر 
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 "المسيح ابن هللا"مقال بعنوان  1993سبتمبر 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )2(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1993أكتوبر 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

       "الرسالة إلى العبرانيين"كتاب  1993سبتمبر 

 1993أكتوبر 
  مقال بعنوان

اللقب المحبوب  ابن اإلنسان"
 "للمسيح

سلسلة مقاالت ألقاب 
 )3(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1993نوفمبر 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 "المسيح والمسيا" مقال بعنوان 1993نوفمبر 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )4(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1993ديسمبر 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 1993نوفمبر 
  بعنوان) 63(رسالة رقم 

 "رسالة بعد نياحة األب سلوانس"
إثر نياحة الراھب 
 سلوانس المقاري

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )229- 228ص (

 "نتقال قديسا"مقال بعنوان 27/11/1993
إثر نياحة الراھب 
 سلوانس المقاري

نشر في مجلة مرقس 
  1993ديسمبر 

 "المسيح رب"مقال بعنوان 1993ديسمبر 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )5(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1994يناير 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

1994 

 1994يناير 
ميالدنا ومحبتنا في " عظة بعنوان

 "المســيح
    عيد الميالد المجيد

 "المحبوب"مقال بعنوان  1994يناير 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )6(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1994فبراير 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح



     "الصالة بال انقطاع"عظة بعنوان  6/2/1994

20/2/1994 
روح االمتالء بال"عظة بعنوان 

كيف نغلب الملل في " + "القدس
 "الصالة

    رفاع صوم يونان

 

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )7(المسيح 
 1994فبراير "الفدية والكفارة"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1994مارس 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

االثنين الثالث من 
 م الكبيرالصو

21/3/1994 
الشھادة وطاعة "عظة بعنوان 

 "الوصية
   

22/3/1994 
الثالثاء الثالث من  

 الصوم الكبير
التوبة والرجوع إلى "عظة بعنوان

 "هللا
   

 

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )8(المسيح 
 1994مارس "الخالص واإليمان"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1994أبريل 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

   
 

 1994أبريل  "مناجاة"مقال بعنوان 
نشر في مجلة مرقس

 1994أبريل 

       1994أبريل  "شرح الرسالة إلى أفسس"كتاب 

 

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )9(المسيح 
 1994مايو "عمانوئيل"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1994يونية 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )10(المسيح 
 1994يوليو  "رئيس الحياة"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1994سبتمبر 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )11(المسيح 
 1994يوليو  "أنا ھو نور العالم"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1994أكتوبر

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح
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 "العريس"مقال بعنوان  1994يوليو 
قاب سلسلة مقاالت أل

 )12(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1994ديسمبر

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

أغسطس 
1994 

أنا ھو الطريق والحق "مقال بعنوان 
 "والحياة

سلسلة مقاالت ألقاب 
 )13(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1995يناير 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 "ز الحياةأنا ھو خب"مقال بعنوان  1994سبتمبر 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )14(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1995فبراير 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 "اإلنسان والخطية"مقال بعنوان  20/9/1994
رسالة سالم للنفس 

 المتعبة
نشر في مجلة مرقس 

 ثم ككتاب 1994نوفمبر 

6/10/1994 
حديث مع األب "حديث مسجل بعنوان 
 "بالسيد

      

 1994أكتوبر 
أنا ھو الكرمة "مقال بعنوان 

 "الحقيقية
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )15(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1995مارس 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 "حمل هللا"مقال بعنوان  1994نوفمبر 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )16(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1995أبريل 

ة ألقاب ضمن سلسل
 المسيح

1994ديسمبر 
أنا ھو القيامة "مقال بعنوان 

 "والحياة
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )17(المسيح 

نشر في مجلة مرقس 
 ثم ككتاب 1995مايو 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

31/12/1994
ميالد ابن هللا ليس "عظة بعنوان 

 ً  "زمنيا
ليلة رأس السنة 

 الميالدية
   



1995 

 

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )18(المسيح 
 1995يناير "مشتھى كل األمم"بعنوان مقال 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1995أكتوبر 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

 
سلسلة مقاالت ألقاب 

 )19(المسيح 
أنا ھو الراعي "مقال بعنوان 

 "الصالح
 1995فبراير 

نشر في مجلة مرقس
 ثم ككتاب 1995نوفمبر 

ضمن سلسلة ألقاب 
 المسيح

   
 

مع شرح " هللا واحد"مقال بعنوان 
 صالة أبانا الذي في السموات

 1995مارس 
في الجزء  األول نشر

مجلة مرقس يونية 
 ثم ككتاب 1995

 

22/3/1995 
  بعنوان) 64(رسالة رقم 

إثر نياحة الراھب 
رسالة انتقال األب بطرس " بطرس المقاري

 "المقاري

نشرت في مجلة مرقس
 كتاب ثم في 1995أبريل 

رسائل القمص متى "
 )230ص " (المسكين

رسالة حياة لمن    
 يطلب الحياة

"تسليم الحياة للمسيح"مقال بعنوان   1995أبريل 
نشر في مجلة مرقس

 ثم ككتاب 1995مايو 

من أجل "بعنوان ) 65(رسالة رقم 
 "رھبنة منطلقة

 1995أبريل    
رسائل "كتاب  نشرت في

" القمص متى المسكين
 )231ص (

   
الكنيسة جسد "مقال بعنوان  

 "المسيح
 1995 أبريل

نشر في مجلة مرقس
 1996فبراير 

       "التوبة"عظة بعنوان  25/6/1995

17/7/1995 
التسـليم والتسلم في "عظة بعنوان 

 "الحياة الرھبانية
      

25/7/1995 
الحب الكلي والترك "عظة بعنوان 

 "الكلي
      

31/7/1995 
يح في ذبيحة التسب"عظة بعنوان 

 "حياة الراھب
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8/8/1995 
  عظة بعنوان

بالمحبة استعبدوا أنفسكم بعضكم "
 "لبعض

أول صوم السيدة 
 العذراء

   

14/8/1995 
  عظة بعنوان

العبادة العقلية وتقديم الجسد ذبيحة "
 "حية

      

25/8/1995 
أنشودة للتجسد يقدمھا "مقال بعنوان 

 "بولس الرسول
   

نشر في مجلة مرقس 
 1996مارس 

16/10/1995
ً "مقال بعنوان  أنا ھو : وأيضا

 "الطريق والحق والحياة
   

نشر في مجلة مرقس 
 1996أبريل 

27/10/1995
ملخص كلمة لقداسة أبينا الروحي 

 مع بعض اآلباء
في استراحة الدير في 

   الساحل الشمالي
 لم تنشر بعد

       "شرح أعمال الرسل"كتاب  1995نوفمبر 

13/11/1995
إلى اآلباء األحباء "ة بعنوان رسال

 "مجمع دير القديس أنبا مقار
 لم تنشر بعد   

25/11/1995
رسالة "بعنوان ) 66(رسالة رقم 

 "بعد نياحة األب مرقس المقاري
تنيح مساء السبت 

25/11/1995 

رسائل "نشرت في كتاب 
" القمص متى المسكين

 )233- 232ص (

 1995نوفمبر 
ً : "مقال بعنوان دعى اسمه ويُ : عجيبا

 ً  "عجيبا
: في األدب الالھوتي
 ألقاب المسيح

نشر في مجلة مرقس 
 1996يناير 

    "الكنيسة في حياتنا"مقال بعنوان 1995ديسمبر 
تم نشر ھذا المقال      

رسالة "ضمن كتاب 
 "توعيه

25/12/1995
سر الزيجة "مقال بعنوان    

 "والطالق
   

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1996فبراير 

 "رسالة توعيه"اب كت

1996 

 1996أبريل 
قيامة المسيح من بين "مقال بعنوان 

 "األموات وقيامتنا معه
   

نشر في مجلة مرقس 
 1996مايو 



شرح الرسالة إلى أھل "كتاب 
 "غالطية 

       1996يونية 

       "شرح إنجيل القديس مرقس"كتاب  1996

1996  
عدة مقاالت سبق 

ي مجلة نشرھا ف
 مرقس

    "رسالة توعية"كتاب

 
  مقال بعنوان

م عالقة " 1996سبتمبر    حتِّ ھل اإليمان بالمسيح يُ
 "شخصية بالمسيح؟

ر في مجلة مرقس نش
 1996أكتوبر 

قة الجديدة لْ الخِ "وكتاب
لإلنسان في اإليمان 

 الجزء األول" المسيحي

   
 

 1996أكتوبر  "اإليمان والبر"مقال بعنوان 
نشر في مجلة مرقس

 1996نوفمبر 

       1996أكتوبر  "شرح إنجيل القديس متى"كتاب 

    

 

الجسد والروح في "مقال بعنوان 
 "اإليمان المسيحي

 1996نوفمبر

نشر في مجلة مرقس
ثم في  1996ديسمبر 

قة الجديدة لْ الخِ "كتاب 
لإلنسان في اإليمان 

 الجزء األول" المسيحي

 

زيارة البابا شنودة 
 3األحد الثالث يوم 

 للدير 1996نوفمبر 
3/11/1996 

كلمة قداسة "كلمة مسجلة بعنوان 
الثالث وكلمة األب متى  ةالبابا شنود

 "المسكين

نشرت في مجلة مرقس
كلمة األب  1996نوفمبر 

متى المسكين بعنوان 
يوم سعيد من أيام "

وكلمة قداسة " شيھيت
الرھبنة "البابا بعنوان 

 "وحياة الصالة

13/12/1996
رسالة "بعنوان ) 67(رسالة رقم 

"ألب يعقوب المقاري وجھاد السنينل
 رسالة تشجيع وتعزية

رسائل "كتاب  نشرت في
" القمص متى المسكين

 )235- 234ص (

   
ھوم المعمودية بالمف"مقال بعنوان  

الروحي أعظم أسرار الكنيسة وبابھا 
 "المفتوح في السماء

1996ديسمبر 
نشر في مجلة مرقس

ثم في كتاب  1997يناير 
الجديدة لإلنسان  قةلْ الخِ "
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1997 

 1997يناير 
الخليقة األولى "مقال بعنوان 

والخليقة الثانية في اإليمان 
 "المسيحي

   

نشر في مجلة مرقس 
بھذا  1997فبراير 

ثم في كتاب العنوان 
قة الجديدة لإلنسان لْ الخِ "

" في اإليمان المسيحي
بعنوان  الجزء األول

ة اإلنسان األولى من خلق"
تراب األرض وخلقته 

 "الثانية من فوق

 1997يناير 
إنسان المعمودية "مقال بعنوان 

الجديد والكنيسة، والكنيسة وجسد 
 "المسيح، وجسد المسيح ونحن

   

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1997مارس 

قة الجديدة لْ الخِ "كتاب 
لإلنسان في اإليمان 

 الجزء األول" المسيحي

 1997 يناير
  اإلنسان الجديد"مقال بعنوان 

 "الطريق إليه والتعامل معه
   

نشر في مجلة مرقس يونيو 
الخِلْقة "ثم في كتاب  1997

الجديدة لإلنسان في اإليمان 
 الجزء األول" المسيحي

 1997فبراير 

الخليقة األولى "مقال بعنوان 
والخليقة الثانية في اإليمان 
س المسيحي ومراحلھا من قبل تأسي

 "العالم حتى النھاية

   

نشر في مجلة مرقس 
ثم في كتاب  1997أبريل

قة الجديدة لإلنسان لْ الخِ "
" في اإليمان المسيحي

 الجزء األول

ام هللا"مقال بعنوان  1997فبراير      "الترائي قدَّ

نشر في مجلة مرقس 
ثم في كتاب  1997مايو

قة الجديدة لإلنسان لْ الخِ "
" في اإليمان المسيحي

 ء األولالجز



   
 

اإلفخارستيا واإلنسان "مقال بعنوان 
 "الجديد

 1997يونيو 
الخِلْقة الجديدة "نشر في كتاب

" لإلنسان في اإليمان المسيحي
 الجزء األول

قة الجديدة لإلنسان في لْ الخِ "كتاب 
 )الجزء األول( "اإليمان المسيحي

       1997يونيو 

    
الحرة النعمة واإلرادة "مقال بعنوان  

 "في عملية الخالص
 1997يوليو

نشر في مجلة مرقس
 1997سبتمبر 

8/9/1997 
تنيح األب زينون    بعنوان) 68(رسالة رقم 

المقارى يوم األحد 
 7/9/1997 الموافق

رسالة بعد نياحة األب زينون "
 "المقاري

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )236ص (

   
 

 1997سبتمبر  "تاريخ إسرائيل"كتاب 
تم اإلعالن عن صدوره

في مجلة مرقس سبتمبر 
1997 

   
 

 1997أكتوبر  "رسالة للخطاة فقط"مقال بعنوان 
نشر في مجلة مرقس

 1999يناير 

1998 

 
 

 1998يناير "سنة جديدة"مقال بعنوان  بدء العام الجديد
نشر في مجلة مرقس فبراير

1998 

تھنئة لآلباء الرھبان  
بمناسبة عيد الميالد 

 المجيد
5/1/1998 

المعنى "بعنوان ) 69(رسالة رقم 
 "للزمنالحقيقي 

رسائل "نشرت في كتاب
" القمص متى المسكين

 )238- 237ص (

       1998أبريل  "حياته وأعماله: المسيح"كتاب 

       1998أبريل "شرح إنجيل القديس لوقا"كتاب  

    

 

مخاض اإلنسان "مقال بعنوان 
 "الجديد

 1998أبريل

مرقس نشر في مجلة
ثم في  1998أغسطس 

قة الجديدة لْ الخِ "كتاب 
لإلنسان في اإليمان 

 الجزء الثاني" المسيحي

األساس اإللھي الذى "مقال بعنوان  
 "قامت عليه الرھبنة القبطية

 1998يونيو 
على طلب  وھو ردٌّ

 Le Monde"مجلة 

لة مرقس عدد نشر في مج
 1998يوليو 
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    "التسليم"مقال بعنوان  28/7/1998

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1998أكتوبر 

قة الجديدة لْ الخِ "كتاب 
لإلنسان في اإليمان 

 الجزء الثاني" المسيحي

3/8/1998 
الختان في العھد "مقال بعنوان 

القديم، والخليقة الجديدة في العھد 
 "الجديد

   

قة لْ خِ ال"نشر ضمن كتاب 
الجديدة لإلنسان في 

الجزء " اإليمان المسيحي
 الثاني

20/8/1998 
الخطية والناموس "مقال بعنوان 

والفداء واإلنسان الجديد والسر 
 "المكتوم

   

قة لْ الخِ "نشر ضمن كتاب 
الجديدة لإلنسان في 

الجزء " اإليمان المسيحي
 الثاني

 1998 سبتمبر
فداء : ذبيحة الصليب"مقال بعنوان 

 "روب
   

نشر في مجلة مرقس 
 1998سبتمبر

19/9/1998 
  مقال بعنوان

اإلنسان الجديد ومدح مجد نعمة "
 "هللا

   

نشر في مجلة مرقس 
ثم في  1998ديسمبر

قة الجديدة لْ الخِ "كتاب 
لإلنسان في اإليمان 

 الجزء الثاني" المسيحي

20/9/1998 
الخليقة الجديدة "مقال بعنوان 

 "واألنبياءواألُخرويات في المزامير 
   

قة لْ الخِ "نشر ضمن كتاب 
الجديدة لإلنسان في 

الجزء " اإليمان المسيحي
 الثاني

18/11/1998
عودة إلى اإلنجيل يا "مقال بعنوان 

 )"عتاب! (أقباط مصر
   

نشر في مجلة مرقس 
 1998نوفمبر

    "في المسألة القبطية"مقال بعنوان 26/11/1998
نشرت في مجلة 

   "أكتوبر"



   
   

30/11/1998
السياسة الحاضرة "مقال بعنوان 

 "الغائبة
نشرت في مجلة

 "أكتوبر"

   
   

8/12/1998 
الدستور وعودة "مقال بعنوان 

 "الوعي
نشرت في مجلة

 "أكتوبر"

   

 
اإلنسان الجديد "مقال بعنوان 

رھا  ومفاعيل الروح القدس التي دبَّ
 "هللا لبنيانه وعمله

1998ديسمبر 

 قةلْ الخِ "نشر ضمن كتاب
الجديدة لإلنسان في 

الجزء " اإليمان المسيحي
 الثاني

1999 

1999 
الجھاد الروحي ضد "مقال بعنوان 

الخطية أو حتمية الموت من أجل 
 "الحياة

   
نشر في مجلة مرقس 

 1999ير فبرا

الخليقة الجديدة "مقال بعنوان 
 "ووحدة البشرية والحياة األبدية

 1999أبريل  عيد القيامة المجيد

ي مجلة مرقس نشر ف
ثم في كتاب  1999مايو 

قة الجديدة لإلنسان لْ الخِ "
" في اإليمان المسيحي
 الجزء الثاني

   

 

 1999مايو  "استعالنات هللا"مقال بعنوان 

نشر في مجلة مرقس
ثم في كتاب  1999يونية 

قة الجديدة لإلنسان لْ الخِ "
" في اإليمان المسيحي
 الجزء الثاني

   
 

6/6/1999 
ر المحبة على س"مقال بعنوان 

 "مستوى اإلنسان الجديد
نشر في مجلة مرقس

 1999نوفمبر 

تأمل في رسالة    
 يوحنا األولى

 "دعوة إلى الشركة"مقال بعنوان  15/8/1999
نشر في مجلة مرقس

 1999أكتوبر 

   
تكشف عن  ةرسال"مقال بعنوان  

 "معنى اإليمان
 1999أكتوبر 

نشر في مجلة مرقس
 1999نوفمبر 

الرسالة األولى إلى "قال بعنوان م
تسالونيكى أقدم رسالة لبولس 

 "الرسول

 
 1999 عن معنى التقليد

نشر في مجلة مرقس
 1999ديسمبر 
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1999 
الخليقة الجديدة في "مقال بعنوان 

 "المسيح
   

نشر في مجلة مرقس يناير 
الِخلْقة "ثم في كتاب  2000

الجديدة لإلنسان في اإليمان 
 الجزء الثاني" المسيحي

2000 

2000     
األصول األولى ، المعمودية"كتاب 

 "للمسيحية
      

    "المسيح بوجه طفل: "تأمل  2000يناير 
نشر في مجلة مرقس 

  2000يناير 

6/1/2000 
 يعمانوئيل الذ"مقال بعنوان 

 "تفسيره هللا معنا
 عيد الميالد المجيد

نشر في مجلة مرقس 
  2001يناير 

7/1/2000 
ھي رسالة الميالد ما "مقال بعنوان 

 "لنا اليوم

تب في بدء األلفية  كُ
الثالثة من ميالد 

 مخلصنا

نشر في مجلة مرقس 
  2000ديسمبر

 لم ينشر بعد    "توجيھات ونصائح"مقال بعنوان  7/1/2000

 لم ينشر بعد    "تحذيرات وتعليم"مقال بعنوان  8/1/2000

 2000فبراير 
دراسة وشرح : المزامير"كتاب 
 "ثالثة مجلداتمقدمة و يف. وتفسير

المقدمة: المجلد األول

في  ةصدرت ھذه الدراس
مجلدات مقدمة وثالثة 

ثم  2002ثم  2001عام 
2003  ً  تباعا

 صوم يونان "يونان والمسيح"مقال بعنوان  2000فبراير 
نشر في مجلة مرقس 

  2001فبراير 

2000 
قة الجديدة لإلنسان في لْ الخِ "كتاب 

 )الجزء الثاني(" اإليمان المسيحي
      

12/4/2000 
ً "بعنوان  رسالة نفسي حزينة جدا

 "حتى الموت
 نشر بعدتلم  رسالة للرھبان

 2000أبريل 
 - مثل العشر عذارى "مقال بعنوان 

 "محاكمة الخمس عذارى الجاھالت
 لم ينشر بعد جمعة ختام الصوم

 "يا ابني"مقال بعنوان  2000أبريل 
توجيھات رھبانية 

)3( 
ن كتاب نشر ضم

توجيھات ونصائح "



كيف نبني أنفسنا على "بعنوان  كتاب
 "اإليمان األقدس

  2000أبريل  عيد القيامة المجيد

22/4/2000 
ً .. المسيح قام "مقال بعنوان   حقا

 "قام
 

 عيد القيامة المجيد
نشر في مجلة مرقس

  2000مايو 

2/5/2000  
كلمة أبينا الروحي لبعض اآلباء 

ين ذھبوا إلى الساحل الشمالي الذ
  للتعييد على قدسه

  لم تنشر بعد  عيد القيامة المجيد

   

 
إسخاتولوجية "مقال بعنوان   

 "الكنيسة
 2000مايو 

ھذا المقال نشر باللغة
الفرنسية في مجلة مرقس 

وبالعربية  2000يونية 
 2000عدد نوفمبر 

 "فن الحياة الناجحة"مقال بعنوان  19/5/2000   
فن "ره في كتاب تم نش

 "الحياة الناجحة

   

 

 "المسيح والخطاة"مقال بعنوان  30/5/2000

نشر في مجلة مرقس
ثم ككتاب  2000يونية 

المسيح يدعو "بعنوان 
 "الخطاة

  مقال بعنوان
   

 
فإن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون " 31/5/2000

 ً  "أحرارا

نشر في مجلة مرقس
  2000يوليو 

المعرفة المسيحية "ان مقال بعنو
ما ھي؟ وكيف . وأھميتھا العظمى

لقن للشعب؟  "تُ
   

 
 2000يونيو 

نشر في مجلة مرقس
  2000أغسطس 

7/6/2000 
من . أنا ھو نور العالم"مقال بعنوان 

يتبعني فال يمشي في الظلمة بل 
 "يكون له نور الحياة

   
نشر في مجلة مرقس 

  2000سبتمبر 

عيد حلول الروح  
 )العنصرة(القدس 

 "بادلالثبوت المت"مقال بعنوان  18/6/2000
نشر في مجلة مرقس

  2000أكتوبر 

2000     
طبعة " (اإلفخارستيا والقداس"كتاب 
إفخارستيا : "ملحقكتاب مع ) ثانية
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2001 

7/1/2001 
ميالد ابن هللا ورجوع "عظة بعنوان 

 "ه آدم وذريت
    عيد الميالد المجيد

19/1/2001 
عماد المسيح شھادة "عظة بعنوان 

 "وبر ومسحة
    عيد الغطاس المجيد

19/2/2001 
الصوم والفكر الذي "عظة بعنوان 

 "في المسيح يسوع
  بدء الصوم الكبير

   لم ينشر بعد    "عشاء الوداع األخير"مقال بعنوان  2001أبريل 

 2001أبريل 
موقع القيامة في "ان مقال بعنو

 "حياتنا
 عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس 
  2001مايو 

4/6/2001 
عيد الخمسين "عظة بعنوان 

 "والمبتدئون
 لم ينشر بعد عيد الخمسين  

    "رسالة تعليمية ھامة"مقال بعنوان  16/7/2001
نشر في مجلة مرقس 

  2001سبتمبر 

    "لمسيحعالقتنا با"مقال بعنوان  19/8/2001
نشر في مجلة مرقس 

  2001نوفمبر 

25/8/2001 
شيھيت ميزان "مقال بعنوان 

 "القلوب
عيد نقل جسد   

 القديس أنبا مقار
نشر في مجلة مرقس 

  2001أكتوبر 

2002 

2002 
شرح الرسالة األولى للقديس "كتاب 

     "يوحنا الرسول

17/3/2002 
عن الصوم "مقال بعنوان   

 "والمحبة
 لكبيرالصوم ا

نشر في مجلة مرقس 
  2002أبريل 

 2002أبريل 
قيامة المسيح ھي "مقال بعنوان 

 "فرح البشرية
 عيد القيامة المجيد

نشر في مجلة مرقس 
  2002 يونية

 2002مايو 
يوم الخمسين وميالد "بعنوان  كتاب

 "الكنيسة
  الخماسين المقدسة



عيد الصعود في "بعنوان  كتاب
 "كنسيالالھوت ال

  2002يونيو  عيد الصعود

 

 
عيد الرسل وإيمان "مقال بعنوان 

 "الكنيسة
 2002يونيو عيد الرسل

نشر في مجلة مرقس
ثم ضمن  2002سبتمبر 

صوم الرسل وعيد "كتاب 
 "الرسل

25/8/2002 
  بعنوان) 70(رسالة رقم 

 عيد القديس أنبا مقار
" "بمناسبة رسامة رھبان جدد

رسائل "كتاب  نشرت في
 "سكينالقمص متى الم

  239صفحة 

   
 

31/8/2002 
تعثرات الكنيسة "مقال بعنوان 

 "وميعاد مجيء الرب
نشر في مجلة مرقس

  2002أكتوبر 

   
فألقوا رجاءكم بالتمام "مقال بعنوان  

 "على النعمة
 2002سبتمبر 

نشر في مجلة مرقس
  2002نوفمبر 

   
 

 "يقول الرب"مقال بعنوان  27/9/2002
نشر في مجلة مرقس

  2002رديسمب

   
 

8/10/2002 
حديث حب اآلب للعالم "مقال بعنوان 

 "وسر الحب في دم المسيح األزلي
نشر في مجلة مرقس

 2003يناير 

2003 

2002 
النبوة واألنبياء في العھد "كتاب 

     "القديم

30/11/2003
  بعنوان كتاب

ومتى صليتم فقولوا أبانا الذي في "
 "السموات

    

2004 

2004     
شرح الرسالة األولى للقديس " كتاب

 "بطرس الرسول
      

2005 

       )الجزء األول" (مع المسيح"كتاب  2005
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2006  

     )الجزء الثاني" (مع المسيح" كتاب  2006

       )الجزء الثالث" (مع المسيح"كتاب  2006

       )الجزء الرابع" (مع المسيح"كتاب  2006

2006 
مريم مع العذراء القديسة "كتاب 

 "ثيئوطوكوس
      

  “عن األب متى المسكين”آتب صدرت 

2006 
تيب صغير بعنوان  أبونا متى "كُ
 "المسكين

   
 تم صدوره كملحق مجاني

وطبع  مع مجلة مرقس
لة  عدة طبعات معدَّ

" أبونا القمص متى المسكين"كتاب   2006
تم صدوره كملحق مع     السيرة الذاتية

 مجلة مرقس
      "ألب متى المسكينصلوات ا"كتاب   2007
     "رسائل القمص متى المسكين"كتاب   2007
يوليو 
2008  

السيرة " أبونا متى المسكين"كتاب 
      التفصيلية

  





 األب متى المسكين كتاباتقائمة ب
 :المجلدات: أوالً 

    سلسلة تفاسير الكتاب المقدس
  الثمن                                                كود       إسم الكتاب

 25.00 دخل لشرح إنجيل القديس يوحناالم 4
 40.00    1جزء - شرح إنجيل يوحنا  5
 40.00    2ج  - شرح إنجيل يوحنا   6

  مالزم منفصلة  –أصحاحات شرح إنجيل القديس يوحنا  429 -  400
        طبعة شعبية –

20.00    
 50.00    شرح إنجيل القديس متى  290

  نفصلة مالزم م –أصحاحات شرح إنجيل القديس متى  326 -  300
        طبعة شعبية

13.00    
 40.00    شرح إنجيل القديس مرقس  136
 50.00      شرح إنجيل لوقا  138

 40.00    القديس بولس الرسول  2
    شرح رسالة رومية  3

  45.00 
 45.00    الرسالة إلى العبرانيين  132
 20.00    شرح الرسالة إلى أھل أفسس  133
 50.00   شرح سفر أعمال الرسل 134
 25.00   لة إلى غالطيةشرح الرسا 135
 20.00   الرسالة األولى للقديس يوحنا الرسول 291
   المقدمة –المزامير  292

  40.00 
 40.00   41- 1المجلد الثاني من مزمور  –المزامير  293
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 45.00   89- 42المجلد الثالث من مزمور  –المزامير  294
  150- 90المزامير المجلد الرابع من مزمور   297

  45.00 

 35.00   بوة واألنبياء في العھد القديمالن 295
  20.00   شرح الرسالة األولى لبطرس الرسول 296

 مجلدات ذات موضوعات أخرى
  الثمن   كود       إسم الكتاب

 القديس أثناسيوس الرسولي 7
  55.00 

  الرھبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار 8
 50.00 

 حياة الصالة االرثوذكسية 9
  45.00  

 25.00   ح حياته وأعمالهالمسي 137
 12.00     تاريخ إسرائيل 139

 الكتب والنبذات: ثانياً 

  سلسلة دراسات في التقليد الكنسي. 1
              الثمن  كود       إسم الكتاب

  اإلفخارستيا عشاء الرب 10
 45.00 

 5.00       عشاء الرب 334
 2.50   التقليد وأھميته في اإليمان المسيحي 11
 2.50   ديسة والدة اإلله مريم ثيئوتوكسالعذراء الق 12
 1.50     الصليب المقدس 13
 5.00   التسبحة اليومية ومزامير السواعي 14

  األصول األولى للمسيحية - المعمودية  333
 20.00 
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  519  - قائمة بكتابات األب متى المسكين 

  سلسلة الرؤية اإللھية لألعياد الكنسية. 2
              الثمن   كود       إسم الكتاب

  أعياد الظھور اإللھي 15
 10.00 

 4.00   الصوم األربعيني المقدس 16
 7.00   مع المسيح في آالمه حتى الصليب 17
 9.00     القيامة والصعود 18
  الروح القدس الرب المحيي 19

 15.00  

ام والشباب. 3   مقاالت تصلح للخدَّ
  الثمن  كود       إسم الكتاب   

 5.00          الخــدمة 20
   المسيحي في المجتمع 21

  2.50 
    في االسرةالمسيحي  22

 0.75 
 1.00   كيف تقرأ الكتاب المقدس 23
    في التدبير الروحى 24

 1.25 
  1.00   توجيھات فى الصالة 25

  4.00    الكتاب األول - مع المسيح   430
  4.00    الكتاب الثاني - مع المسيح   431
  5.00    الكتاب الثالث –مع المسيح   432
  4.00    الكتاب الرابع –مع المسيح   433
  2.00    عذراء القديسة مريممع ال  434



  )ألقاب المسيح(مجموعة مقاالت في الالھوت . 4

  الثمن  كود       إسم الكتاب
      ماھية المسيح 171

  0.50 
 0.50      المسيح ابن هللا 172
 0.50   المسيح ابن اإلنسان 173
 0.50      المسيح والمسيا 174
 0.50       المسيح رب 175
 0.50         المحبوب 176
 0.75     والكفارة الفدية 177
   الخالص واإليمان 178

  0.50 
 0.50         عمانوئيل 179
      رئيس الحياة 180

  0.50 
 0.50     أنا ھو نور العالم 181
 0.50         العريس 182
 0.50   أنا ھو الطريق والحق والحياة 183
   أنا ھو خبز الحياة 184

  0.50 
 0.50   أنا ھو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام 185

 186  0.50         مل هللاح
 0.50   أنا ھو القيامة والحياة 187
 0.50   أنا ھو الراعي الصالح 188
 0.50     مشتھى كل األمم 189

    سلسلة قصص مسيحية للحياة. 5
  الثمن  كود       إسم الكتاب

 5.00   )مجلد(قصص مسيحية للحياة  71
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  521  - قائمة بكتابات األب متى المسكين 

 0.50   سفراء من العالم االخر 72
    في زقاق المسيحيين 73

 0.50 
 0.50   استشھاد الرسولين بطرس وبولس 74
 0.50   النيروز وذكرى ايام الشھداء 75
      أيقونة جميلة 76

  0.50 
 0.50   قصة استشھاد مؤثرة للغاية 77
 0.50   قصة طھارة و استشھاد بارع 78
 0.50   أولوجيوس والمقعد الرذيل 79
 0.50   تاييس امرأة االساطير 80

 مقاالت رھبانية. 6
  الثمن  إسم الكتابكود       

    في تعليم المبتدئين  65
  4.00  

 0.75   نصائح لرھبان جدد 192
 0.75   التحوالت الروحية السوية 335
 1.00   إرشادات روحية للرھبان 336
 0.75   توجيھات ونصائح رھبانبة 337

    كتب ومقاالت في المناسبات واألعياد الكنسية. 7
  عيد الميالد المجيد والتجسد. 1- 7

  الثمن  إسم الكتاب    كود   
  أعياد الظھور اإللھي 15

 10.00  
  0.75      التجسد اإللھي  63
  0.50    ميالد المسيح وميالد اإلنسان  68



  0.50    كتاب ميالد يسوع المسيح ابن هللا  194
  0.50      أنشودة التجسد  196
  0.50      ميالد المخلِّص  338
    حكماء من المشرق  339

  0.50  
  0.50    يومرسالة الميالد لنا ال  340
0.75    ...السماء تتھيأ لنـزول االبن  341

   
 0.50   صوم الميالد شھر الخالص 473
 0.50      ُولد لكم اليوم 474
 0.50   أتى المسيح إلينا فكيف نأتي إليه 475
 0.50   المسيح عطاء هللا للبشرية 476
 0.50     في وسطكم قائم 477

عيد الغطاس المجيد . 2- 7
    )اإلبيفانيا(

  الثمن  إسم الكتاب  كود     
 0.50   عيد الغطاس رؤية وشھادة 478
 0.50   اإلبيفانيا عيد الظھور اإللھي 479
 0.50   عبور من الموت إلى الحياة - المعمودية  480

. 3- 7   الصوم األربعيني المقدس
  الثمن  كود       إسم الكتاب

 4.00   الصوم األربعيني المقدس 16
 0.50       صوم يونان 342
 0.50   تاريخ الطقس - م األربعيني الصو 343
 0.50   صوم جماعي وتوبة جماعية 344
 0.50   الصوم المقدس وثماره المشتھاة 345
   رسالة إلى الرھبان 346
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  523  - قائمة بكتابات األب متى المسكين 

   أسبوع اآلالم. 4- 7
  الثمن  كود       إسم الكتاب

 7.00   مع المسيح في آالمه حتى الصليب 17
 1.25   تمن جمعة ختام الصوم إلى جمعة الصلبو 347
      خميس العھد 348

  1.00 
 1.00     جمعة الصلبوت 349
  0.75   ويوم البراءة،يوم الصليب يوم القضاء 350
 1.75   مع المسيح في آالمه وموته وقيامته 369

  عيد القيامة المجيد. 5- 7
  الثمن  بكود       إسم الكتا

 9.00     القيامة والصعود 18
 0.75   القيامة والخليقة الجديدة 26
 0.75   القيامة والرجاء الحى 27

 0.75   فرح القيامة - القيامة  351
   المسيح قام حقا قام 352

  0.75 
353  ً  1.00     وأراھم نفسه حيا
   القيامة والمصالحة 354

  0.50 
 0.50   القيامة والفداء في المفھوم األرثوذكسي 355
  0.50   قيامة المسيح ھي فرح البشرية 356
   ألعرفه وقوة قيامته 370

  0.50 



   عيد الصعود المجيد. 6- 7
    

  الثمن  كود       إسم الكتاب
 9.00     القيامة والصعود 18

 0.75   ما بين القيامة والصعود 357
 0.75   تأمالت في الصعود 358
 0.50   عيد الصعود في الالھوت الكنسي 359

حلول  –عيد العنصرة المجيد . 7- 7
  الروح القدس

  الثمن  كود       إسم الكتاب
 1.50   رسائل في عيدي الصعود والعنصرة 28
 0.50   يوم الخمسين في التقليد اآلبائي 29
  1.50   مع الروح القدس فى جھادنا اليومي 49
 2.50   الروح القدس و عمله داخل النفس 61

 1.00    الروح القدس في حياة الكنيسة –العنصرة  360
 2.25    الروح القدس في حياة الناس - الباراكليت  361
 0.50   الروح القدس في االستشھاد والرھبنة 362
 0.75   حلول الروح القدس 363
 1.00   مقاالت قصيرة عن الروح القدس 364
 0.50   يوم الخمسين وميالد الكنيسة 365
0.50   عمل الروح القدس في العذراء وفينا 367

   

. 8- 7 صوم الرسل وعيد الرسل
  الثمن  كود       إسم الكتاب

 0.75   عيد الرسلوصوم الرسل  30
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  525  - قائمة بكتابات األب متى المسكين 

صوم القديسة العذراء
 وتذآار صعود جسدها الطاهر

  الثمن  كود       إسم الكتاب
صوم العذراء العذراء القديسة مريم وعيد صعود جسدھا إلى السماء 51

 0.75  

ذآرى  –عيد النيروز . 10- 7
 الشهداء

  الثمن  كود       إسم الكتاب
 1.75     الشھادة والشھداء 31

 1.00   مقالة في عيد الشھداء 368

 آباء الرهبنة. 11- 7
  الثمن  كود       إسم الكتاب

مع تلخيص المبادئ الروحية  –رسائل القديس أنطونيوس العشرون  36
 4.00   العامة للسبع الرسائل األولى

  الكشف األثرى لرفات يوحنا المعمدان وأليشع النبي 45
 1.25 

 4.00 ا مقار والرھبنة القبطيةلمحة سريعة عن دير القديس أنب 46
 1.50   القديس أنطونيوس ناسك انجيلى 50
 5.00   سيرة القديس انبا مقار 67

  كتب في الموضوعات الروحية العامة. 8
  الكنيسة والوحدة المسيحية. 1- 8

  الثمن  كود       إسم الكتاب
 1.00 معنى الكنيسة وحقيقة المسيحالوحدة المسيحية في ضوء  41
 4.00     ة الخالدةالكنيس 53
ً للعالم 55   0.75   الوحدة الحقيقية ستكون إلھاما



التوبة والحياة المسيحية . 2- 8
  والجهاد الروحي

  الثمن  كود       إسم الكتاب
 1.00         التوبة 32
 1.50   التوبة والنسك في اإلنجيل 33
 0.50     العمل الروحى 34
 3.00   الفضائل المسيحية بحسب اإلنجيل 35
 1.00       الحنطةحبة  38
 3.00      رسائل روحية 47

 48 0.50   غاية الحياة المسيحية
 1.50   مع الروح القدس فى جھادنا اليومي 49
 3.25   كلمة هللا شھادة وخدمة وحياة 54
 0.50   لقد وجدنا يسوع دعوة تعارف 56
 2.50   قصة االنسان حول الخطية والخالص 57
  1.00   تغيروا عن شكلكم 58
 0.50      لمسيححاجتنا ل  59
 0.50   الكتاب المقدس رسالة شخصية لك 60
 1.00   النعمة فى العقيدة و الحياة المسيحية 62

   0.50   اإلنسان والخطية 191
 0.50 رسالة حياة لمن يطلب الحياة - تسليم الحياة للمسيح  193
  »أبانا الذي في السموات«مع شرح صالة  - هللا واحد 195

 0.50 
      رسالة توعية 197

  0.50 
 4.00   1 - الخلقة الجديدة لإلنسان في اإليمان المسيحي  199
 1.00   كيف نبني أنفسنا على اإليمان األقدس 330
   فن الحياة الناجحة 331

  0.50 
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 3.00   2 –الخلقة الجديدة لإلنسان في اإليمان المسيحي  332
  0.50    المسيح يدعو الخطاة  713
 0.50   السمواتالذي في أبانا :متى صليتم فقولوا 716

في القضايا الالهوتية . 3- 8
 والروحية
  الثمن  كود       إسم الكتاب

 5.00     اإليمان بالمسيح 37
 0.75   أين شوكتك يا موت 39
 التبرير بين الماضي والحاضر وبين اإليمان والعمل 40

  1.00 
 2.00        ملكوت هللا 43
 3.00 لدينيةالمرأة حقوقھا وواجباتھا في الحياة االجتماعية وا 44
 1.50   الحدود المتسعة لاليمان با 64

تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة واألسفار وكتب ما بين العھدين 139
 12.00  

 0.50      الحكم األلفي 200

  0.50   رأى فى تحديد النسل 52

  
  كيف تطلب المطبوعات في ھذه القائمة
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  :كل كتاب أول السطر منالمذكور في ) رقم الكود(أرسل طلبيتك مع ذكر 
  :إما بالبريد

  القاھرة –را شب 31صندوق بريد 
P.O. BOX 31, SHOBRA, CAIRO EGYPT 

  :أو بزيارة
  دار مجلة مــرقس

ST. MARK'S REVIEW HOUSE  

  25770614تليفون  –شارع شبرا  28: القاھرة
CAIRO: 28 SHOBRA STREET TEL: +2 (02) 5770614 

  4952740: محرم بك ت –شارع جرين  8: اإلسكندرية
ALEXANDRIA: 8, GREEN Str., MOHARRAM BEY TEL: +2 (03) 495 2740 

  وادي النطرون_    أو من مكتبة الدير بمقر الدير 
  :أو الشراء عن طريق موقع الدير على شبكة اإلنترنت

OR THROUGH THE WEBSITE OF THE MONASTERY: 

WWW.STMACARIUSMONASTERY.ORG  

http://www.stmacariusmonastery.org/
http://www.stmacariusmonastery.org/
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