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ننعي أخا فاضال وصديقا عزيزا 

األستاذ الفاضل: أسامة العبد نائب مقرر لجنة الرصد لبيت العائلة املرصية وعضو لجنة 

الطوارئ التنفيذية سابقا.

نودع إنسانا مخلصا لوطننا الحبيب مرص وللكنيسة القبطية األرثوذكسية.

نودع أحد رموز بيت العائلة املرصية الذي تعب معنا يف وضع الئحة بيت العائلة املرصية.

كان رجال غيورا يشهد للحق دون محاباة، أمينا يف خدمته محبا للفقراء، خدم بكل قلبه 

وقوته للنفس األخري، وبخاصة يف الثالثة شهور األخرية، يدافع عن املظلومني ويريح 

املحتاجني، يسهر عىل خدمتهم ليال ونهارا، مل يبخل لخدمة أي احد فسمع ذلك الصوت" 

نعام ايها العبد  الصالح واألمني كنت أمينا يف القليل أقيمك عل  الكثري أدخل إىل فرح 

سيدك"  وهكذا األمنا ميضون رسيعا من بيننا للراحة يف حضن القديسني إبراهيم واسحق 

ويعقوب ليعيننا الرب كام أعانك.

تنيح ١٣ يونية ٢٠٢٠

أنبا إرميا
األسقف العام

رئيس المركز الثقافّي القبطّي األرثوذكسّي

الخادم األمين
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»  ربي وإٰلهي« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

عبارة قالها "توما" الرسول حينام دعاه السيد املسيح القائم من األموات ليضع التلميذ إصبعه يف محل املسامري 

ويضع يده يف موضع طعنة الحربة. إن تعبري "ريب" وحده له مدلوالت عديدة، وتعبري "إلهي" وحده له أيًضا مدلوالت 

عديدة. 

أّما إذا اجتمع التعبريان مًعا، فٰهذا ال يدل إال عىل الرب اإللٰه الخالق القادر عىل كل يشء؛ ونسوق بعض األمثلة 

عىل ٰذلك: 

يف سفر "التكوين"، عند خلق العامل: 

"يوم عمل الرب اإللٰه األرض والساموات ..." )تك ٢: 4(، "وجبل الرب اإللٰه آدم ترابًا من األرض، ونفخ يف أنفه 

ْدن رشقًا ..." )تك ٢: 8(، "وأخذ الرب اإللٰه آدم ووضعه يف  نسمة حياة." )تك ٢: 7(، "وغرس الرب اإللٰه جنة يف َعِ

ْدن ..." )تك ٢: ١5(، "وأوىص الرب اإللٰه آدم ..." )تك ٢: ١6(، "وقال الرب اإللٰه: »ليس جيًدا أن يكون آدم  جنة َعِ

وحده ..." )تك ٢: ١8(، "وجبل الرب اإللٰه من األرض كل حيوانات الرّبية ..." )تك ٢: ١9(، "فأوقع الرب اإللٰه ُسباتًا 

عىل آدم فنام ..." )تك ٢: ٢١(، "وبنى الرب اإللٰه الضلع التي أخذها من آدم امرأة." )تك ٢: ٢٢(؛ "وسِمعا )"آدم" 

و"حواء"( صوت الرب اإللٰه ماشيًا يف الجنة عند ُهبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإللٰه يف وْسط 

شجر الجنة." )تك ٣: 8(، "فنادى الرب اإللٰه آدم وقال له: »أين أنت؟«." )تك٣ : 9(، "فقال الرب اإللٰه للمرأة: »ما 

ٰهذا الذي فعلِت؟«." )تك٣: ١٣(، "فقال الرب اإللٰه للحية: »ألنِك فعلِت ٰهذا، ملعونة أنِت ..." )تك ٣: ١4(، "وصنع 

الرب اإللٰه آلدم وامرأته أقمصة من جلد وألبَسهام." )تك ٣: ٢١(، "وقال الرب اإللٰه: »هَوذا اإلنسان قد صار كواحد 

ْدن ..." )تك٣: ٢٣(.  منا ..." )تك ٣: ٢٢(، "فأخرجه الرب اإللٰه من جنة َعِ

يف األصحاحات األوىل من سفر "التكوين"، تكررت عبارة "الرب اإللٰه" ١8 مرة )تك ٢: 4-تك ٣: ٢٣(. 

بعد ٰذلك كُث استخدام كلمة "الرب" للداللة عىل الله. 

ولٰكننا نجد عبارة "الرب اإللٰه" تظهر مرة أخرى يف أسفار "موىس" الخمسة، كام ييل عىل سبيل املثال ال الحرص: 

"الرب إلٰهنا قطَع معنا عهًدا يف ُحوِريب." )تث5: ٢(، "أنا هو الرب إلٰهك الذي أخرجك من أرض ِمرص من بيت 

الُعبودية. ال يُكن لك آلهة أخرى أمامي." )تث 5: 6-7(، "ألين أنا الرب إلٰهك إلٰه َغيُور ..." )تث 5: 9(، "ال تَنِطق ِباسم 

الرب إلٰهك باطاًل ..." )تث 5: ١١(، "احفظ يوم السبت لتقّدسه كام أوصاك الرب إلٰهك." )تث 5: ١٢(، "أّما اليوم 

السابع فسبت للرب إلٰهك ..." )تث 5: ١4(، "... فأخرجك الرب إلٰهك من هناك بيٍد شديدة وذراع ممدودة." )تث 5: 

١5(، "أكرم أباك وأمك كام أوصاك الرب إلٰهك، ليك تطول أيامك، وليك يكون لك خري عىل األرض التي يُعطيك الرب 

إلٰهك." )تث 5: ١6(؛ وٰهكذا أيًضا استمر تَكرار عبارة "الرب إلٰهنا" يف ٰهذا األصحاح من سفر التثنية. 

ويف األصحاح التايل يقول: "»اسمع يا إرسائيل: الرب إلٰهنا رب واحد. فتحب الرب إلٰهك من كل قلبك ومن كل 

نفسك ومن كل قوتك." )تث 6: 4-5(؛ وٰهذا النص بالذات له أهمية خاصة إذ يرُبز حقيقة أن الرب اإللٰه ال معبود 
سواه وهو اإللٰه الحقيقّي.

ويف قول "توما" الرسول للسيد املسيح: "ريب وإلٰهي" دليل قاطع عىل ألوهية السيد املسيح الكاملة. 
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الحكمة )٢(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

ة: تحدثنا يف املرة املاضية عن مفهوم "الحكمة"، وبعض صفاتها. ونواصل حديثنا عن صفات الحكمة الخريِّ

٤– مملوءة رحمة:  فرتحم الفقري بتدبري ما يحتاجه، وتُحسن إليه. وترحم الضعيف فتمنحه قوة تعالج  ضعفاته. 

وترحم املظلوم فتفكر كيف ترفع عنه الظلم وتُعطيه حقه الواجب. وترحم الرشير فتقوده إىل التوبة. وترحم من 

لديه مشكالت فتهب له ُحلواًل لكل مشكالته ... إلخ.

٥– مملوءة أمثاًرا صالحة: فهي تُشبه شجرة كبرية مملوءة مثاًرا ناضجة، كل من يحتاج يأخذ منها. فالحكيم هو 

إنسان: ناضج الفكر، راجح الرأي، مملوء معرفة، يقابله الجاهل فيأخذ معرفة، ويلتقيه املتورط فيأخذ نجاًة, ومير به 

الَوِهن فيأخذ عزمية؛ وٰهكذا يقدم معونة إىل كل محتاج؛ فتصري حياته مملوءة مثاًرا صالحة. إنها الحكمة البناءة التي 

تصنع الخري مع كل أحد. فالحكمة غري املثمرة عقيمة ال قيمة لها.

يب: أْي ثابتة غري متزعزعة، ال يشّك فيها أحد، وال تشّك يف أحد. إنها الحكمة الواثقة التي ال يدخل  ٦- عدمية الرَّ

الشك يف تدابريها، بل هي واضحة ورصيحة كالنور الذي يكشف كل يشء؛ لٰذلك ال تجدها حكمة منقسمة: تارة تسري 

يف اتجاه، وتارة أخرى يف اتجاه مضاد، بل لها خط ثابت ال يتورط يف تضادات أو يدخل يف تقاطعات.

٧– عدمية الرياء: ال تعرف املداهنة وال كالم الخداع، ألن ليس لها غرض وال هدف سوى الحق وتثبيت الناس يف 

ٰهذا الحق؛ لٰذلك ال تخطط يف الرس وغري العلن، وال تقول كالًما وتنقضه بكالم آخر، بل تقدم الصدق كل الصدق يف 

تدابريها وُخططها لخري الجميع، يف بساطة غري ملتوية.

٨– ُمذِعنة: أْي تقبل الحوار والتفاوض الذي يصل إىل أفضل الُحلول؛ فاإلنسان الحكيم ال يتمسك برأيه إن كان 

غري  بآراء  املناداة  الرزانة  وعدم  الرُّعونة  من  ألن  برسعة،  خطئه  عن  ويرتاجع  الصحيح،  للقول  يُذِعن  بل  مخطئًا، 

م فكرًا مستنريًا لآلخرين. وٰهذه هي الحكمة الوديعة املريحة التي  صحيحة ال تتمىش مع الحكمة الصالحة التي تقدِّ

تتمىش مع الخري والرأي الصائب. ففيام الحكمة تعلِّم اآلخرين، فهي أيًضا تتعلم لتصل إىل الكامل.

)+( أما الحكمة املاكرة الرشيرة التي ال تتمىش مع الصالح واإلميان، فصفاتها: 

١– أرضية:  تنجذب إىل املادة، وتخطط لكسب رخيص، وتعرّب دامئًا عن محبة العامل ومباهجه الزائفة والزائلة. 

تبدو أنها تنادي مببادئ نافعة كالربح وتجميع املصالح الذاتيةـ  ولو عىل حساب الناس، وترتفع عىل أنقاض غريها. إال 

أنها تقود إىل الكذب واللَِّعب بالكالم واستخدام األساليب امللتوية الرشيرة. وٰهذه الحكمة تتدنَّ إىل أسفل، وال ترتفع 

نيا واألمور الفارغة من كل قيمة حقيقية. ُمو والُعلو، بل ُحب الدُّ بغريها إىل أعىل، فهي ال تعرِف السُّ

٢– نفسانية:تُريض أهواء النفس، وتخطط لإلشباع الغريزّي بالحواس، وتزكِّ الذات البرشية الخاطئة، ألنها ترتكز 

والتحزب،  الغرية،  فيها:  خاطئة،  تدابريها  وكل  التافهة.  لألمور  وزنًا   وتُِقيم  الجسد،  م  تخِدُ واللذات.  الذات  حول 

الدليل، وتخلو من  إىل  تفتقر  الناس بشعارات جوفاء  ل نفسها عىل اآلخرين، وتخدع  تفضِّ واالنشقاق، واالنقسام. 

النموذج العميّل الصحيح، وتفتخر باألمور املخزية، وتكذب عىل الحق دامئًا بدهاء مكشوف وُخطط فاشلة مهام 

كانت ُمحَكمة، ألن أرجل الرش عاجزة مهام كانت فائزة، ألنها غري جائزة بل بالفشل حائزة.

أما عن الصفة الثالثة وهي "الحكمة الشيطانية"، ففي العدد القادم بإذن الله.
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»إن لم تتوبوا... «

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

كان الحديث عن الله غري املجرب بالرشور، السامح بوقوع الرش الذى هو نتاج أعامل اإلنسان، وعن كلمة 
الوزير »چو رايت« التى جاءت تأصيالً لتعاليم »املسيحية« و»اإلسالم«؛ واليوم، نستكمله بقيم ورواسخ.

َونَْفُس  لََها،  َشيىَء  َوَل  تَْشَتِهى  الْكَْسَلِن  »نَْفُس  الحكيم:  كلامت  ىف  واالجتهاد  العمل  إىل  »املسيحية«  دعت 
الُْعُيوِن  ِمَن  ِفيَها  رْنَا  َوَفجَّ َوأَْعَناٍب  نَِّخيٍل  ن  َجنَّاٍت مِّ ِفيَها  ﴿َوَجَعلَْنا  تَْسَمُن«، ونادى »اإلسالم« بهام:  الُْمْجَتِهِديَن 
لَِيأْكُلُواْ ِمْن مَثَرِِه َوَما َعِملَْتُه أَيِْديِهْم أََفَل يَْشكُُروَن﴾. وعن قتل النفس، رفضته »املسيحية«: »لَ تَْقُتْل.«، واإلسلم: 

﴿َوَل تَْقُتلُواْ أَْوَلَدكُْم َخْشَيَة إِْملٍق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َوإِيَّاكُْم إِنَّ َقْتلَُهْم كَاَن ِخطًْئا كَِبريًا﴾.

ِب ابَْنَك ِلَنَّ ِفيِه َرَجاًء، َولِٰكْن َعَل إَِماتَِتِه َل تَْحِمْل نَْفَسَك«؛ وىف  ودور اآلباء ىف الرتبية ذُكرته »املسيحية«: »أَدِّ
ْن َشٍء كُلُّ  ْن َعَملِِهم مِّ أَلَْتَناُهم مِّ يََّتُهْم َوَمآ  ِبِهْم ُذرِّ أَلَْحْقَنا  ِبإِميَاٍن  يَُّتُهْم  َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ »اإلسالم«: ﴿َوالَِّذيَن آَمُنواْ 
اْمِرٍئ ِبَا كََسَب َرِهنٌي﴾. واملعروف أن القوة الحقيقية هى لله ـ تبارك اسمه، أما عن قوة اإلنسان فـ»املسيحية« 
ِة يَْغلُِب إِنَْساٌن«؛ وىف »اإلسالم«: ﴿َولَْو  تقول: »أَْرُجَل أَتِْقَيائِِه يَْحرُُس، َواْلَْشَاُر ِف الظََّلِم يَْصُمُتوَن. ِلَنَُّه لَْيَس ِبالُْقوَّ
َة للِه َجِميًعا﴾. ورفضت »املسيحية« الرشوة: »َوَل تَأُْخْذ َرْشَوًة، ِلَنَّ  يََرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِْذ يََرْوَن الَْعَذاَب أَنَّ الُْقوَّ
ُج كََلَم اْلَبَْراِر«؛ وىف »اإلسالم«: ﴿َوَل تَأْكُلُواْ أَْمَوالَكُْم بَْيَنكُْم ِبالَْباِطِل َوتُْدلُواْ ِبَهآ إَِل  يَن، َوتَُعوِّ الرَّْشَوَة تُْعِمى الُْمْبِصِ

ْن أَْمَواِل النَّاِس ِباإْلِثِْم َوأَنُْتْم تَْعلَُموَن﴾. الُْحكَّاِم لَِتأْكُلُواْ َفِريًقا مِّ

تَْشَتِه  َل  َقِريِبَك.  بَْيَت  تَْشَتِه  »َل  الكتاب:  يذكر  »املَسيحية«  ففى  األديان؛  رفضتها  فقد  »الشهوة«،  عن  أما 
تََتَمنَّْواْ  ﴿َوَل  »القرآن«:  وىف  لَِقِريِبَك«؛  ِممَّ  َشْيًئا  َوَل  ِحَمَرُه،  َوَل  ثَْوَرُه،  َوَل  أََمَتُه،  َوَل  َعْبَدُه،  َوَل  َقِريِبَك،  اْمَرأََة 
اللَه ِمْن  َواْسأَلُواْ  مَّ اكَْتَسْبَ  َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّ مَّ اكَْتَسُبواْ  لِلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّ بَْعٍض  بَْعَضكُْم َعَل  ِبِه  اللُه  َل  َما َفضَّ
َغَضَب  »ِلَنَّ  »املسيحية«:  أعلنت  الجنسية،  واملِثلية  والفحشاء  بالخطيئة  لحياته  اإلنسان  تلويث  وىف  َفْضلِِه﴾. 
ُذكُوًرا  الَْفْحَشاَء  َفاِعلِنَي  ِباإْلِثِْم..  الَْحقَّ  يَْحِجُزوَن  الَِّذيَن  َوإمِْثِِهِم،  النَّاِس  ُفُجوِر  َمِء َعَل َجِميعِ  ِمَن السَّ ُمْعلٌَن  اللِه 
. َوكََم لَْم يَْسَتْحِسُنوا أَْن يُْبُقوا اللَه ِف َمْعرَِفِتِهْم، أَْسلََمُهُم اللُه إَِل  ِبُذكُوٍر، َونَائِلِنَي ِف أَنُْفِسِهْم َجزَاَء َضَللِِهِم الُْمِحقَّ
يَّانَا أَْن نُْنِكَر  ِذْهٍن َمرُْفوٍض لَِيْفَعلُوا َما َل يَلِيُق.«، و»ِلَنَُّه َقْد ظََهرَْت نِْعَمُة اللِه الُْمَخلَِّصُة، لَِجِميعِ النَّاِس، ُمَعلَِّمًة إِ
ِل َوالِْبِّ َوالتَّْقَوى ِف الَْعالَِم الَْحاِضِ…«؛ وحذر »اإلسالم«: ﴿ََفَخلََف  َهَواِت الَْعالَِميََّة، َونَِعيَش بالتََّعقُّ الُْفُجوَر َوالشَّ
َهَواِت َفَسْوَف يَلَْقْوَن َغيًّا إِلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفأُْولَِٰئَك  َلَة َواتََّبُعواْ الشَّ ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعواْ الصَّ
وَن أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرَِّجاَل  يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َوَل يُظْلَُموَن َشْيًئا﴾، »َولُوطًا إِْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَأْتُوَن الَْفاِحَشَة َوأَنتُْم تُبْرِصُ
لُوا  ْن ُدوِن النَِّسآِء بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن«. وعن قيم األسالف أوصت »املسيحية«: »اُْذكُْر أَيَّاَم الِْقَدِم، َوتَأَمَّ َشْهَوًة مِّ
ِسِنى َدْوٍر َفَدْوٍر. اِْسأَْل أَبَاَك َفُيْخِبََك، َوُشُيوَخَك َفَيُقولُوا لََك«؛ وىف »اإلسالم«: ﴿َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِل ثُمَّ إَِل 

َمرِْجُعكُْم َفأُنَبُِّئكُْم ِبَا كُْنُتْم تَْعَملُوَن﴾.

إن الوباء الذى يشهده العامل اليوم هو ىف حقيقة األمر رسالة من الله إىل البرش: إن اجتياح الرش للعامل قد ازداد 
ا، بل رفض متزايد من اإلنسان أن يسلك ىف طريق الحياة والخري!!، إنها رسالة افتقاد الله للبرش الحادية حياتهم  جدًّ
عن الخري، السالكني طرقًا بعيدة عنه، مكتفني بذواتهم ومبعيشتهم. سطور الرسالة أيًضا هى إىل كل إنسان باتت 
مامرساته الدينية شكالً ومظهرًا ال معنى وجوهرًا؛ هدف رضباتها املتتابعة توبتهم ورجوعهم. لٰكن: هل تُدرَك 
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َفلَْم  بَاِت،  َ ِبٰهِذِه الضَّ يُْقَتلُوا  لَْم  الَِّذيَن  بَِقيَُّة النَّاِس  ا  مغزى الرسالة ويُستجاب لها؟!، فها »الكتاب« يرصح: »َوأَمَّ
يَُتوبُوا َعْن أَْعَمِل أَيِْديِهْم…«!!، وأرجو أال يُظن أن الذين أصيبوا بالوباء هم األرشار أو أكث البرش سوًءا ورشوًرا؛ 
فلقد أكد »السيد املسيح«: »َوكَاَن َحاِضًا ِف ٰذلَِك الَْوْقِت َقْوٌم يُْخِبُونَُه َعِن الَْجلِيلِيِّنَي الَِّذيَن َخلََط ِبيلَطُُس َدَمُهْم 
ِبَذبَائِِحِهْم. َفأَجاَب يَُسوُع َوَقاَل لَُهْم: »أَتَظُنُّوَن أَنَّ ٰهُؤلَِء الَْجلِيلِيِّنَي كَانُوا ُخطَاًة أَكَْثَ ِمْن كُلِّ الَْجلِيلِيِّنَي ِلَنَُّهْم كَابَُدوا 

! أَُقوُل لَكُْم: بَْل إِْن لَْم تَُتوبُوا َفَجِميُعكُْم كَٰذلَِك تَْهلِكُوَن…«. و…  ِمْثَل ٰهَذا؟ كَلَّ

فرعون  من  و»هارون«  »موىس«  طلب  عندما  الخروج«،  »سفر  ىف  »املَسيحية«  ىف  مرة  أول  الوباء  ذُكر  وقد 
»ِمرص« خروج شعب »إرسائيل« من أرض »ِمرص«: »فََقاالَ: »إِلُٰه الِْعْبَانِيِّنَي َقِد الَْتَقانَا، َفَنْذَهُب َسَفَر ثثَلَثَِة أَيَّاٍم ِف 
ْيِف«. وبنظرة رسيعة ىف »الكتاب«، نالحظ ارتباطًا شديًدا بني  الَْبِّيَِّة َونَْذبَُح لِلرَّبِّ إِلِٰهَنا، لَِئلَّ يُِصيَبَنا ِبالَْوبَإِ أَْو ِبالسَّ

»الوباء« و»الخطية«، فعىل سبيل املثال:

■عندما رفض فرعون رسالة الله إليه بأن يُخرج العربانيِّني من »ِمرص«، أرسل الله تحذيرًا: »َفإِنَُّه اْلَن لَْو كُْنُت 
بَُك َوَشْعَبَك ِبالَْوبَإِ، لَكُْنَت تَُباُد ِمَن اْلَْرِض«. أَُمدُّ يَِدى َوأَْضِ

بُوا ِمنِّى ِبٰذلَِك، بَْل َسلَكُْتْم َمِعيِب الِْخلَِف، َفإِنِّ أَنَا أَْسلُُك  ■وتحذير الله إىل شعبه من الخطية: »َوإِْن لَْم تََتأَدَّ
بُكُْم َسْبَعَة أَْضَعاٍف َحَسَب َخطَايَاكُْم. أَْجلُُِب َعلَْيكُْم َسْيًفا يَْنَتِقُم نَِْقَمَة الِْميَثاِق، َفَتْجَتِمُعوَن  َمَعكُْم ِبالِْخلَِف، َوأَْضِ

إَِل ُمُدنِكُْم َوأُْرِسُل ِف َوَسِطكُُم الَْوبَأَ…«.

■عندما اجتمع الشعب عىل »موىس« و»هارون«: »فََكلََّم الرَّبُّ ُموىَس قَائاًِل: »اِطْلََعا ِمْن َوَسِط ٰهِذِه الَْجَمَعِة، 
َفإِنِّ أُْفِنيِهْم ِبلَْحظٍَة«. َفَخرَّا َعَل َوْجَهْيِهَم. ثُمَّ َقاَل ُموَس لَِهاُروَن: »ُخِذ الِْمْجَمرََة َواْجَعْل ِفيَها نَاًرا ِمْن َعَل الَْمْذبَحِ، 
. َقِد ابَْتَدأَ الَْوبَأُ«…  َخَط َقْد َخَرَج ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ ْر َعْنُهْم، ِلَنَّ السَّ َوَضْع بَُخوًرا، َواْذَهْب ِبَها ُمْسًِعا إَِل الَْجَمَعِة َوكَفِّ

َفكَاَن الَِّذيَن َماتُوا ِبالَْوبَإِ أَْربََعَة َعَشَ أَلًْفا َوَسْبَعِمَئٍة…«.

■عندما أخطأ الشعب إىل الله وعبد »بعل فَُغور«، حمى غضب الرب عليه، وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة 
وعرشين ألًفا، وقد وصف »داود النبى« أن أفراد الشعب: »َأََغاظُوُه ِبأَْعاَملِِهْم فَاقْتََحَمُهُم الَْوبَاء«.

كٰذلك ذُكر الوباء ىف »اإلسالم« ىف »سورة البقرة« عندما حل بقوم من بنى »إرسائيل«: ﴿أَلَْم تََر إَِل الَِّذيَن َخرَُجوا 
ِمن ِديَارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر الَْمْوِت َفَقاَل لَُهُم اللُه ُموتُواْ ثُمَّ أَْحَياُهْم إِنَّ اللَه لَُذو َفْضٍل َعَل النَّاِس َولَِٰكنَّ أَكَْثَ 
النَّاِس َل يَْشكُُروَن(، كام ذُكر الطاعون ىف األحاديث: }الطَّاُعوُن آيَُة الرِّْجِز، ابْتىََل اللُه َعزَّ َوَجلَّ ِبِه نَاًسا ِمْن ِعبَاِدِه، 

فَِإَذا َسِمْعتُْم ِبِه، فاََل تَْدُخلُوا َعلَيِْه، َوإَِذا َوقََع ِبأَرٍْض َوأَنْتُْم ِبَها، فاََل تَِفرُّوا ِمْنُه{.

وذكر أيًضا ىف »اإلسالم« أن ما يحدث من كوارث هو بسبب سلوك اإلنسان ىف الرش: ففى »سورة آل عمران«: 
)كََمثَِل ِريٍح ِفيَها رِصٌّ أََصابَْت َحرَْث قَْوٍم ظَلَُمواْ أَنُْفَسُهْم فَأَْهلََكتُْه(، وىف سورة اإلرساء«: »أَفَأَِمنتُْم أَْن يَْخِسَف ِبُكْم 
َجانَِب الرَْبِّ أَْو يُرِْسَل َعلَيُْكْم َحاِصبًا«، وىف »سورة الفجر«: ﴿الَِّذيَن طََغْواْ ِف الِْبلِد َفأَكَْثُوا ِفيَها الَْفَساَد َفَصبَّ َعلَْيِهْم 
َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب إِنَّ َربََّك لَِبالِْمرَْصاِد﴾، وبٰذلك يضحى الرش الذى مير بالبرش هو نتاج أعاملهم الرشيرة، وقد قيل 

ِصيَبٍة َفِبَم كََسَبْت أَيِْديكُْم َويَْعُفواْ َعن كَِثريٍ﴾. ن مُّ عن ٰذلك ىف »سورة الشورى«: ﴿ََما أََصابَكُم مِّ

إنها رسالة الله جلية السطور إىل العامل: بالعودة إليه، وتقديم البرش الخري بعضهم لبعض بكل نوع وىف كل وقت، 
فهل من رجاء؟! هل من إنسان مييز بني الرش والخري؟!! هل من إنسان يبحث عن الله؟!! هل من إنسان يسلك 
بأمانة؟!! هل من إنسان ال يقبل االنحراف؟!! هل من إنسان يهتم باآلخر؟!! هل من إنسان يباىل بالفقراء؟!! هل 
من إنسان يدرك ما يحدث ويسارع إىل العالج؟!! هل من إنسان يتعظ ويعظ نفسه قبل غريه؟!! هل من إنسان؟!!



أخبار الكنيسة

8

دقت أجراس كاتدرائيه السيدة العذراء مريم والشهيد أبو 

باإلسكندرية   ٣ الخري  ببشاير  كاراس  األنبا  والقديس  سيفني 

صباح الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٠م استقباال للرئيس عبد الفتاح 

السييس والذي حرض افتتاح الكاتدرائية الجديدة يف مرشوع 

بابا  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  بحضور   ٣ الخري  بشاير 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية

وأقامه  العشوائية  املناطق  إلزاله  الدولة  تقيمه  والذي 

منطقه حضاريه جديده لسكان املناطق الخطرة

حضوره  فور  الرئيس  السيد  مستقبيل  مقدمه  يف  كان 

سلم  وقد  الثاين  توارضوس  البابا  قداسه  الجديدة  للكنيسه 

السيد الرئيس الكنيسة لقداسه البابا.

الفتاح السييس حرص الدولة  وقد اكد السيد الرئيس عبد 

عيل إقامة الكنيسة واملسجد واملدرسة يف كل حي عمراين جديد

فيام اكد أن توجيهاته للحكومة يف تلك املناطق الجديدة 

عقل  يف  ليرتسخ  واملسجد  الكنيسة  بني  املدارس  تتوسط  أن 

الطالب كل يوم أن جناحي مرص هام الكنيسة واملسجد وإننا جميعا مرصيني وان جميعنا واحد، فيام قدم قداسه 

البابا توارضوس الثاين الشكر للسيد الرئيس داعيا له بالصحة والعافية واملزيد من التعمري

كام قدم الشكر للهيئة الهندسية للقوات املسلحة املنفذة الكنيسة.

الرئيس السيسي يفتتح كاتدرائية السيدة العذراء ببشاير الخير فى االسكندرية
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استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين باملقر البابوي بالقاهرة ١٠ مايو املستشار سعيد مرعي عمرو رئيس املحكمة 

الدستورية العليا وبرفقته نوابه وهم:

عامد  محمد  الدكتور  املستشار  شاهني،  أبو  فهمي  الدكتور حمدان  املستشار  إسكندر،  فهمي  بولس  املستشار 

النجاراملستشار الدكتور عبد العزيز سلامن، املستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، املستشار طارق عبد العليم 

نجيب  منصف  املستشار  السيد  وأيضا حرض  باملحكمة،  املفوضني  بهيئة  رئيس  رميون  تامر  املستشار  العطى،  أبو 

سليامن سكرتري هيئة األوقاف القبطية

قداسة البابا يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه

التضامن  وزيرة  القباج  نيڤني  الدكتورة  اليوم  بالقاهرة  البابوي  باملقر  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

االجتامعي، حيث تم خالل اللقاء توقيع بروتوكول التعاون بني الكنيسة القبطية األرثوذكسية وبنك نارص االجتامعي 

فيام يخص مرشوع “بنت امللك” الذي يهدف إىل إصدار دفاتر توفري خاصة لزواج الفتيات القارصات عند بلوغهن 

سن الزواج ممن تساهم الكنيسة يف دعمهن باالشرتاك مع أرسة الفتاة والراغبني يف تقديم الدعم واملساعدة من أبناء 

الكنيسة، مام يسهم يف تدبري احتياجات الفتيات املقبالت عىل الزواج بشكل الئق.

قام بتوقيع العقد من جانب الكنيسة نيافة األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس مرص القدمية واملرشف عىل 

أسقفية الخدمات ومن جانب بنك نارص الدكتور رشيف فاروق نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب .   

توقيع بروتوكول بين الكنيسة القبطية األرثوذكسية وبنك ناصر االجتماعي
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بحضور ٣ أساقفة .. راهبان جديدان لدير الشهيد مار ميا بمريوط

بيد األحبار األجالء نيافة األنبا كريلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، ونيافة األنبا دميرتيوس اسقف ملوي ونيافة 

األنبا اكليمنضس األسقف العام لكنائس أملاظة وعزبة الهجانة وزهراء مدينة نرص. تم يوم األحد ٣ مايو ٢٠٢٠م بدير 

الشهيد مارمينا العجايبى بصحراء مريوط العامر سيامة اثنني من اآلباء املباركني ىف طقس الرهبنة، وهم:

الراهب جرجس آفا مينا والراهب صموئيل آفا مينا

نيافة األنبا إرميا يعقد عدد من االجتماعات مع الشباب عبر برنامج زووم
اجتمع نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، عرب برنامج زوم باجتامع شباب 

الجامعيني والخريجني باملنصورة وأطمنئ عىل أحوالهم ىف ظل تفىش فريوس كرونا املستجد وألقى عليهم كلمة بعنوان 

»ألنه أعاننا« وذلك يوم الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٠م.

أكاديمية المركز تعلن عن بدء تطبيق نظام التعليم عن ُبعد لدورات اللغة اإلنجليزية
تعلن أكادميية املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس عن بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد لدورات اللغة اإلنجليزية 

للكبار واألطفال للطالب الحاليني والجدد بالتعاون مع مؤسسة إي بالنيت العاملية. 

- دراسة عىل أيدي مدربني متخصصني وبأعىل كفاءة

- دراسة باألسلوب التفاعيل

- متابعة حية وتواصل فعال بني املدربني والطلبة.
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بابا  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 

الكرازة املرقسية صلوات  اإلسكندرية وبطريرك 

رويس  األنبا  نيافة  الرحامت  مثلث  تجنيز 

 8١ ناهز  عمر  عن  توىف  الذي  العام  األسقف 

املجمع  أعضاء  من  الصلوات  يف  وشارك  سنة، 

مطران  مرقس  األنبا  النيافة  أصحاب  املقدس 

شربا الخيمة، واألنبا متاؤس أسقف ورئيس دير 

الرسيان بوادي النطرون واألنبا بطرس األسقف 

وسكرتري  املعادي  أسقف  دانيال  واألنبا  العام 

أسيوط  أسقف  يوأنس  واألنبا  املقدس  املجمع 

قطاع  لكنائس  العام  األسقف  رافائيل  واألنبا 

وسط القاهرة واألنبا إرميا األسقف العام رئيس 

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، واألنبا دانيال 

األنبا  القديس  دير  ورئيس  أسقف  بوال  األنبا 

بوال بالبحر األحمر، واألنبا صليب أسقف ميت 

واألنبا  الجيزة  أسقف شامل  يوحنا  واألنبا  غمر 

مقار أسقف الرشقية والعارش من رمضان واألنبا 

القدمية  مرص  لكنائس  العام  األسقف  يوليوس 

األسقف  أكليمندس  واألنبا  الخدمات  وأسقفية 

ورشق  والهجانة  أملاظة  قطاع  لكنائس  العام 

العام  األسقف  ميخائيل  واألنبا  نرص  مدينة 

لكنائس قطاع حدائق القبة والواييل والعباسية. والقمص رسجيوس رسجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.

ونيافة الحبر الجليل األنبا إرميا ينعاه
نعى نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس مثلث الرحامت األنبا 

رويس األسقف العام “نياحة املالك الطاهر والوديع وعرشة العمر الذي علمنا األسقف الناسك مثلث الرحامت األنبا 

رويس األسقف العام بعد حياة طاهرة امتدت نحو 8١ عاما قىض منها يف الرهبنة 57 عاما ويف األسقفية نحو 4٣ 

عاما. نياحا لروحه الطاهرة يف حضن آباءنا القديسني وتعزيات السامء لنا جميًعا ولقداسة البابا األنبا توارضوس الثاين 

وآلبايئ أعضاء املجمع املقدس وألرسته التي قدمته للكنيسة راهبا ناسكا متضعا وأحد األبرار املعارصين وعزاءا ملحبيه 

بارا وديعا ذا روحانية  نيافة األنبا رويس رساًجا ال ينطفيء لجميع األجيال فبالحقيقة كان أسقفا  جميًعا. سيظل 

صافية براقة ناظرا إىل امللكوت ومل يطلب شيئا سواه .

نياحا لروحه الطاهرة والرب يقبل صلواته وطلباته عنا.

نياحة األنبا رويس األسقف العام
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عودَ«  »تأمالت في عيد الصُّ
   بقلم مثلث الرحمت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

عود" يف اليوم الربعني لقيامة الرب. ونود أن نتأمل  تحتفل الكنيسة بـ"عيد الصُّ

مًعا ما يف ٰهذا العيد من معاٍن روحية، حتى نحتفل به يف عمق، ويف َفهم لِم يحويه 

من إيحاءات. 

ودعهم  األربعني  اليوم  ويف  القيامة،  بعد  يوًما  أربعني  تالميذه  مع  املسيح  قىضَّ 

ووعدهم بأنهم سينالون قوة متى حل الروح القدس عليهم )أع ١: 8(؛ "وملا قال ٰهذا ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن 

أعينهم. وفيام كانوا يشخصون إىل السامء وهو منطلق، إذا رجالن )مالكان( قد وقفا ... وقاال: »ما بالكم واقفني تنظرون إىل السامء؟ 

إن يسوع ٰهذا الذي ارتفع عنكم إىل السامء سيأيت ٰهكذا كام رأيتموه ..." )أع ١: 9-١١(.

عود؟ فما هو تأملنا في ٰهذا الصُّ
عود" عيد سيدّي معجزته خاصة بالسيد املسيح وحده أْي إنه يشمل معجزة مل تحدث مع أحد من البرش وإمنا كانت  "عيد الصُّ

للسيد الرب وحده: مثل امليالد العذراوّي، ومثل قيامته بقوة الهوته وُخروجه من القرب املغلَق، ومثل التجيل عىل "جبل طابور"؛ 

كٰذلك ُصعوده إىل السامء وُجلوسه عن ميني اآلب: لقد صعد بذاته، وليس مثل "إيليا النبّي" الذي أخذته مركبة نارية فصِعد فيها 

)٢ مل ٢: ١٠-١١(، وال مثل "أخنوخ" الذي "مل يوَجد ألن الله أخذه" )تك 5: ٢4(، صِعد بقوته، دون أية قوة خارجية، فكام قام 

عود، كام كانت فيه قوة القيامة، ويف كلتيهام ظهر مجده. بقوته وحده دون أن يقيمه أحد، ٰهكذا صِعد بقوته؛ كانت فيه قوة الصُّ

عود؟ كيف كان الصُّ
عود بالجسد، بالناسوت: فالالهوت ال يصعد وال ينزِل؛ إنه مالئ الكل موجود يف السامء ويف األرض ويف ما بينهام.  لقد كان الصُّ

عود؟! إًذا ال بد أن نقول إن السيد املسيح قد صِعد بالجسد )املتحد  فكيف يصعد إىل السامء، وهو باٍق يف األرض يف أثناء الصُّ

بالالهوت(؛ وٰهذا ما نقوله يف صالة "القداس الِغريغورّي": "وعند ُصعودك إىل السامء جسديًّا".

كان ُصعود الرب في السحاب:
"... ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم." )أع ١: 9(. صِعد عىل سحابة يف مجد كام سيأيت أيًضا يف مجيئه الثاين عىل 

السحاب يف مجد. وٰهكذا قال لرؤساء الكهنة يف أثناء محاكمته قبل الصلب: "... من اآلن تُبرصون ابن اإلنسان جالًسا عن ميني القوة، 

عود الُجلوس عن ميني اآلب. وآتيًا عىل سحاب السامء«." )مت ٢6: 64(؛ وٰهذه العبارة تضيف أنه كان من أمجاد الصُّ

والسحاب يف الكتاب املقدس كان يرمز إىل مجد الرب وُحلوله: ففي قصة مباَركة السبعني شيًخا كمساعدين لـ"موىس النبّي" 

يقول الرب عن "موىس": "فنزل الرب يف سحابة وتكلم معه"، ويف االنتهاء من إقامة خيمة االجتامع قال الوحّي اإللٰهّي: "ثم غطت 

السحابة خيمة االجتامع، ومأل بها الرب املسكن. فلم يقِدر موىس أن يدخل خيمة االجتامع، ألن السحابة حلت عليها وبهاء الرب 

مأل املسكن." )خروج 4٠: ٣4-٣5(. ويف العهد الجديد، قيل بعد معجزة التجيل: وإذا سحابة قد ظللتهم، وصار صوت من السحابة: 

"»ٰهذا هو ابني الحبيب. له اسمعوا«." )لو 9: ٣5( و)مر 9: 7(.
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لم يفارقنا المسيح في ُصعوده
كان السيد املسيح مع التالميذ بالجسد، ثم صِعد عنهم، ومل يفارقهم. ُصعود املسيح إىل السامء، مل يكن مفارقة لكنيسته عىل 

األرض، ما كان انفصااًل عن الكنيسة وال تركًا لها وال تخليًا عنها، ألنه قال: "... ها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر«." )مت ٢8: 

٢٠(. وقال أيًضا "حيثام اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي، فهناك أكون يف وسطهم." )مت ١8: ٢٠(؛ إًذا هو معنا يف الكنيسة ويف كل 

اجتامع روحّي، وهو كائن معنا عىل املائدة يف كل قداس، هو "عامنوئيل" الذي تفسريه الله معنا )متى ١: ٢٣(. وسفر "الرؤيا" يقدم 

لنا صورة مؤثرة للسيد املسيح وهو يف وسط الكنائس السبع ويف ميينه سبعة كواكب هم رعاة الكنائس )رؤ ٢: ١(. وهو أيًضا ثابت 

فينا ونحن فيه )يو ١7(، وهو أيًضا يحل باإلميان يف قلوبنا )أف ٣: ١7(.

كل ما يف األمر أنه معنا بطريقة غري مرئية: ألننا يف مواهب العهد الجديد رصنا يف حالة من النُّضوج الروحّي، نعيش فيه، يقول 

الرب: "... طوىب للذين آمنوا ومل يَروا«." )يو ٢٠: ٢9(. إننا نؤمن بُوجود الله معنا، دون أن نراه، ونؤمن بُوجود الروح القدس فينا، 

دون أن نراه؛ يكفي أن نرى عمله، ونلمس يده يف حياتنا. املسيح مع الكنيسة مبستًوى أعىل من مستوى الحواس وأعىل من مستوى 

املرئيات، ال نراه بالجسد ولٰكن نؤمن بُوجوده معنا باإلميان، واإلميان هو اإليقان بأمور ال تُرى )عب ١١: ١(.

يف ُصعود املسيح اختفى عن أنظار التالميذ، ولٰكنه مل يختِف عن أرواحهم، إنه اختفاء وليس مفارقة، إنها عملية ِفطام للحواس 

ليك تتغذى الروح باإلميان وال تبقى تحت سيطرة الحواس.

ِفطام
أن  بالجسد،  بينهم  موجود  وهو  له  تلمذتهم  مرحلة  تعودوا خالل  لقد  للتالميذ:  ِفطام  عملية  السامء  إىل  الرب  ُصعود  كان 

يتكلوا عليه يف كل يشء دون أن يعلموا شيئًا. كان هو الذي يعمل املعجزات، وهو الذي يرد عىل املعارضني، يف حني يقف التالميذ 

عود، فقد آن لهم أن يُفطموا  مشاهدين، كانت تلمذتهم هي مجرد السري وراءه والتعلم منه، يتأملون ويتعلمون. أما اآلن بعد الصُّ

ويقوموا هم أنفسهم بكل املسؤوليات الرُّوحية: يُتلمذون جميع األمم ويعلّمونهم جميع ما أوصاهم الرب به )مت ٢8(، ويردون 

عىل معارضيهم، ويحتملون األمل يف عمل الكرازة.

عود والجاذبية األرضية الصُّ
قد يسأل البعض: هل ُصعود الرب قد داس عىل قانون الجاذبية األرضية؟

ولإلجابة عن ٰهذا السؤال نذكر نقطتني مهمتني:

إن القوانني الطبيعية قد وضعها الله لتخضع لها الطبيعة، وليس ليخضع هو لها! فهل كان يف األمر معجزة إًذا؟ هنا   -١

أجيب: 
ب- إنها معجزة بالنسبة إلينا نحن، إذ نرى السيد املسيح صاعًدا بجسده إىل فوق، إىل السامء، ولٰكنها يف الواقع أمر طبيعّي 

بالنسبة إىل الجسد الذي قام به الرب. 

عود مل تُكن يف االنتصار عىل قوانني الجاذبية األرضية، إمنا كانت املعجزة يف ٰهذا الجسد الروحايّن الساموّي  ت- إًذا معجزة الصُّ

الذي يستطيع أن يصعد إىل فوق؛ إنه إًذا ُسمو للطبيعة وليس تعارًضا معها؛ إنه نوع من التجيل لطبيعة الجسد.
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"البابا أَثناسيوس الرسولّي""
   بقلم مثلث الرحمت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

وثنيَّني  أبوين  من  "اإلسكندرية"،  بدينة  ٢9٦م  سنة  ـ  الخالد  ومعناه  ـ  الرسويّل"  أثَناسيوس  "البابا  ُولد   

"ِدْقلِْديانوس"،  أثاره  الذي  الكبري  كرميي الصل، وتُُويفِّ والده وهو ما زال صغريًا. قضَّ حداثته يف أواخر الضطهاد 

وكان املؤمنون وقتئذ يف "ِمص" يذهبون إل  الستشهاد آلًفا، غري مبالني بالعذاب، فخورين بإميانهم املَسيحّي. نال 

رس العامد وهو صبّي، وأخذ يدرُس الُعلوم الالهوتية بـ"مدرسة اإلسكندرية" الشهرية، وتتلمذ عىل أيدي أساتذتها من 

أمثال "اكليمنُدس اإلسكندرّي" و"أوريجينوس". ألحت أمه عليه بالزواج فرفض، إذ كان مستغرقًا يف الدراسة وقراءة سري 

اآلباء القديسني الذي أخذ يتمثل بسريهم. قىضَّ بعض الوقت يف الرّبية، متتلمًذا عىل يَدي القديس "أنطونيوس الكبري"، 

واكتسب فضائل زادت من شخصيته جاماًل ومن ُعوده صالبة. واستطاع "أثَناسيوس" يف تلك املرحلة، ويف سنه املبكرة، 

أن يكتُب كتابني أحدهام"رسالة إىل  الوثنيِّني" عن "بطالن األوثان" والثاين عن "َوحدانية الله"، وتجلت فيهام مواهبه.

"البابا  حياة  عن  الكالم  يف  نُسِهب  ال  وسوف  له.  ا  خاصًّ شامًسا  ورسمه  ألكسندروس"  "البابا  إىل  "أثَناسيوس"  عاد 

أثَناسيوس" الشخصية. لٰكن ما يُعنينا يف موضوعنا هو دفاعه املجيد ضد املبتدعني عامة، واآلريوسيِّني بصفة خاصة. وكان 

ا ليبيًّا حرض إىل "اإلسكندرية" بقصد تلقي الُعلوم الدينية. وانحرف  "آريوس" ـ الذي إليه تنسب البدعة اآلريوسية ـ قَسًّ

"آريوس" يف تعليمه عن "املسيح ابن الله"، وامتألت عظاته ومقاالته تجديًفا عىل األقنوم الثاين. وعقد البابا اإلسكندرّي 

موا فيه النصح "لـ"آريوس" أن يُكف عن ضالله. ومل يرتدع "آريوس"، فعقد البابا مجمًعا سنة  مجمعا سنة ٣١9م، قدَّ

٣٢١م، دعا إليه جميع أساقفة "ِمرص" و"ليبيا"، حرضه نحو مئة أسقف، وقرر املجمع حرم "آريوس" وإسقاطه من رتبته 

الكهنوتية، بعد أن زاد خطره حتى امتد إىل عامة الشعب يف تعليمهم ترانيم "الثاليا" التي حشاها بتجاديفه.

األخرى.  الكرايّس  أساقفة  ببعض  يتصل  وأخذ  "ِمرص"،  إقليم  خارج  وهرطقته  الفاسدة  آراءه  ينرُش  "آريوس"  بدأ 

الكنيسة اضطرابًا شديًدا. ومنا الخرب إىل  امللك "قسطنطني"، واستقر األمر إىل عقد أول  النتيجة أن اضطربت  وكانت 

املَسيحّي رشقًا وغربًا. وحرض  العامل  كنائس  أسقًفا من  فيه ٣١8م  اجتمع  "نيقيه"  مجمع مسكويّن سنة ٣٢5م مبدينة 

البابا اإلسكندري "ألكسندروس" ومعه شامسه الناِبه "أثَناسيوس". وافتُتح املجمع ودارت املناقشات. وأخذ "أثَناسيوس" 

اإلميان، وحرم  قانون  إىل وضع  املجمع  وانتهى  عاًما من عمره.  الستني  "آريوس" وقد جاوز  يناقش ويجادل  الشامس 

إن  ُحجة، حتى  فريًدا وقوة  نُبوًغا  "أثَناسيوس"  أظهر  املجمع،  ٰذلك  "آريوس". ويف  بقوله، ونفي  يقول  "آريوس" ومن 

املؤرخ الكنيّس "سقراط" قال: ]إن فصاحة »أثَناسيوس« يف املجمع النيقاوّي جرّت عليه كل الباليا التي صادفها يف حياته[.

"أثَناسيوس"  بإقامة  التايل النعقاد املجمع عام ٣٢6م، بعد أن أوىص األساقفة  العام  "البابا ألكسندروس" يف  تنيح 

رجل  إنه  تُصيح:  املتحمسة  الجامهري  وكانت  "أنطونيوس".  القديس  عند  واختبأ  هرب،  "أثَناسيوس"  لٰكن  له.  خلًفا 

أمني! إنه الفضيلة عينها! إنه َمسيحّي حقيقّي، وناسك، وأسقف بكل معنى الكلمة! وذهب بعض األساقفة وأحرضوه، 

ومتت رسامته سنة ٣٢6م وله من العمر نحو ثالثني عاًما؛ وقد حاول اآلريوسيُّون منع إمتام تلك الرسامة فلم يُفلحوا، 
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إميان  له صورة  م  أن قدَّ "آريوس" وأعاده بعد  امللك "قسطنطني"، عفا عن  امللتوية، وعن طريق شقيقة  وبأساليبهم 

ملتٍو، وأرسل خطابات إىل أساقفة "أورُشليم" أن يقبلوه يف رشكتهم؛ ثم عفا عن جميع األساقفة اآلريوسيِّني وأعادهم 

إىل كراسيّهم.

إل  الكنيسة، وطرده من "اإلسكندرية"؛ فعاد  َقبول "آريوس" يف شكة  أَب  "أثَناسيوس"  البابا اإلسكندري  لٰكّن 

امللك بخيبة أمل. وأرسل "البابا أثَناسيوس" رسالة إل "قسطنطني" يقول فيها: ]إنه ل ميكن أن تُقبل يف كنيسة رؤوس 

الهراطقة املحرومني، والكنيسة ل تقبل يف شكتها أناسا يُنكرون ألوهة يسوع املسيح. وَمن َحرَمه مجمع مسكويّن ل 

يَُحله إل مجمع مسكويّن آخر.[.

"البابا  إىل  يَنسبون  وأخذوا  الخبيثة،  الدسائس  يُدسون  وأخذوا  الفرصة  تلك  اآلريوسيُّون  وانتهز  امللك،  ثائرة  ثارت 

أثَناسيوس" أخطاءه. فاستدعى امللك "البابا أثَناسيوس"، فلام التقاه أخذ يحاول إقناعه ببهتان إميان "آريوس"، فاقتنع 

امللك بكالم "البابا أثَناسيوس" الذي عاد إىل  "اإلسكندرية" شاكرًا الله الذي أظهر براءته. لٰكن املؤامرات اآلريوسية  مل تنتِه 

عند ٰهذا الحد؛ فبموافقة امللك ُعقد مجمع يف "صور" سنة ٣٣4م ملحاكمة "البابا أثَناسيوس"! وهناك نَسب اآلريوسيُّون 

إىل "البابا أثَناسيوس" أنه اغتصب امرأة وأخطأ معها، وأنه قتل أسقفا!! ويف املجمع أظهر الله براءة "البابا أثَناسيوس" ألن 

املرأة التي ادعت عليه مل تتعرَّفه. أّما األسقف الذي قيل  إنه قُتل أُنبه ضمريه وذهب واعرتف "للبابا أثَناسيوس"، وبتدبريه 

األرثوذكسيُّون  استاء األساقفة  أنه حّي وأبرز ذراعيه سليمتني.  أثاروا موضوعه نهض معلًنا  حرض املجمع متنكرًا، وملا 

وتركوا املجمع، وهنا خال الجو لآلريوسيُّون فأصدروا حكمهم بإدانة "البابا أثَناسيوس" ورفعوا األمر إىل امللك، وانتهى 

األمر بنفي "البابا أثَناسيوس" إىل  مدينة "تريف" بفرنسا، وكان ٰذلك سنة ٣٣6م وهو النفي األول.

تكرر انعقاد املجامع ونَفي "البابا أثَناسيوس" وعودته، حتى بلغت املرات التي نُفي فيها خمس مرات كان آخرها 

أواخر سنة ٣65م، لٰكنه أعيد إىل  كرسيه بـ"اإلسكندرية" أوائل سنة ٣66م؛ وظل يبارش مسؤولياته الرعوية حتى رقد 

يف الرب يف أوائل سنة ٣7٣م، وكان له من العمر 78 عاًما يف السنة السادسة واألربعني ألسقفيته، وُدفن باإلسكندرية.

كان دفاع "البابا أثَناسيوس" عن الهوت املسيح هو دفاع عن قيمة املسيح يف الكنيسة مدة نصف قرن، منها 46 عاًما 

يف أسقفيته، وأربعة سنوات وهو شامس قبل األسقفية. كان دفاع "البابا أثَناسيوس" ونضاله وما احتمله يف سبيل ٰذلك 

دفاًعا عن كِيان املَسيحية وبقائها؛ لٰذلك يُعترب "البابا أثَناسيوس" يف تثبيت عقيدة ألوهة املسيح أنه إمنا أقام املَسيحية 

من جديد. قال القديس "چيروم": ]جاء عىل العامل وقت اعتقد فيه أنه سيصبح يوًما وقد وجد نفسه فيه آريوسيًّا[؛ 

لذا قال املؤرخون عن "البابا أثَناسيوس": ]إنه بحق يُعترب مؤسس املَسيحية الثاين، ألنه لوال أن أنعم الله عىل الكنيسة 

بـ»أثَناسيوس« ما بقت الكنيسة إىل  اليوم.[. قيل له يوًما: لقد صار العامل كله ضدك يا "أثَناسيوس"، فأجابهم : ]وأنا 

بنعمة إلٰهي ضد العامل[.

كانت البدعة اآلريوسية بدعة دقيقة، ليس من السهل عىل الناس أن يَفطَنوا إىل  ما تنطوي عليه من انحراف ومن 

ضالل، خاصة أنها ظهرت يف مطلع القرن الرابع حينام كانت ما تزال للوثنية بعض قوتها، كام كان لليهود يف ِمرصـ خاصة 

"اإلسكندرية" ـ جالية كبرية ونُفوذهم أديّب؛ انضم ٰهؤالء وأولٰئك إىل "آريوس" يف مقاومة "البابا أثَناسيوس". 
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أبحاث و باحثين 
بقلم: الباحث أ. مينا سليمن 

45١م،  خلقيدونيا  مجمع  يف  قسمني  إىل  الجامعة  الكنيسة  وانقسام  املسيح  يف جسد  الذي حدث  االنشقاق  بعد 

الكنائس  بعض  ومعهام  والقسطنطينية  روما  كنيسة  من  ويتكون  الخلقيدوين  الجانب  أحدهام  فريقان  هناك  أصبح 

 Orientalوالجانب اآلخر غري الخلقيدوين يتكون من كنيسة اإلسكندرية ومعها بعض الكنائس التي ُسميت فيام بعد بـ

Orthodox church. وأصبح كل من الجانبني يف شبه انفصال تام، وبحلول عام ١٠5٣م كانت الكنيسة األرثوذكسية 

أصبحت  وقتها  البيزنطية  الكنيسة  أن  ، حيث  الالتينية  املامرسات  أمام  إيطاليا يف وضع صعب  البيزنطية  يف جنوب 

يف حالة إجبار لقبول هذه املامرسات مام أدى يف نهاية املطاف إىل صداٍم كبريٍ وهذه كانت الخطوة األوىل يف عملية 

باقي  ومعها  البيزنطية  األرثوذكسية  والكنيسة  )روما(  الكاثوليكية  الكنيسة  بني   Great Schism الرسمي  االنشقاق 

الكنائس األرثوذكسية الخلقيدونية املعروفة بـ Eastern Orthodox Church، االنشقاق الذي وقع فعليًا يف يوم ١6 

 Michael يوليو ١٠54م ، ونتيجة لهذا اإلجبار ورًدا عىل ذلك األمر قرر بطريرك القسطنطينية ميخائيل ِقريُوالريوس

I Cerularius إغالق جميع الكنائس الالتينية يف القسطنطينية ونرَش بيانًا شديد اللهجة وندد فيه التقاليد الالتينية 

في الحقيقة كان خبًزا مختمًرا ولم يكن فطيًرا.
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املغلوطة التي أدت يف النهاية إىل االنشقاق، ومن أهم هذه التقاليد التي استنقصها أسقف القسطنطينية هي استخدام 

عبارة  إقحام  إىل  باإلضافة  هذا  السبت  يوم  يف  الصوم  وكذلك  املختمر  الخبز  من  بداًل  للفطري   الكاثوليكية  الكنيسة 

)واالبن Filioque( عىل قانون اإلميان النيقاوي – القسطنطيني وذلك بقولهم أن الروح القدس منبثق من اآلب واالبن 

بابويًا  وفًدا  – ١٠54م(   ١٠48( روما  أسقف   Leo IX التاسع أرسل الون  ذلك  ِبناًء عىل  البابوية...إلخ،  املَلكيّة  وأيًضا 

برئاسة الكاردينال َهمربت Humbert وذلك لألسباب املذكورة أعاله والتي صدرت من أسقف القسطنطينية )ميخائيل 

ِقريُوالريوس( والجدير بالِذكر أن الكاردينال َهمربت كان أقل الناس لباقة فكانت املواجهة مع أنها مل تكن أكث أو أقل 

القسطنطينية  التاريخ  فحدثت مشاحنة كبرية بني أسقف  التمزق كان حاساًم يف مجرى  خطورة من سابقاتها ولكن 

 Humbert ميخائيل ِقريُوالريوس الذي أغلق الكنائس الكاثوليكية يف القسطنطينية األمر الذي جعل الكاردينال َهمربت

يقوم بوضع براءة بابوية  يحرم فيها البطريرك ميخائيل ِقريُوالريوس عىل مذبح كنيسة القديسة صوفيا يف القسطنطينية 

وذلك بسبب موقف أسقف القسطنطينية تجاه مامرسات الكنيسة الكاثوليكية إال أن اإلمرباطور البيزنطي أحرق الرباءة 

الكاردينال َهمربت والوفد  أيًضا  القسطنطينية إىل عقد مجمع َحرم هو  ِقريُوالريوس أسقف  الباباوية، ودعا ميخائيل 

املرافق وأدان علًنا بدع الكاثوليك الالتني املزعومة . ولكن نعود عزيزي القاريء لنقف عىل حقيقة أمر الخبز املُستخَدم 

يف اإلفخارستيا عام إذا كان فطريًا كام متارسه اآلن كنيسة روما أم خبزًا مختمرًا كام متارسه اآلن كل الكنائس األرثوذكسية 

يف العامل )Oriental and Eastern Orthodox churches( والحقيقة عند الرجوع لإلنجيل نجد أن السيد حينام صنع 

اإلفخارستيا يف ليلة آالمه استخدم خبزة واحدة مختمرة ومل يستخدم فطريًا، فالكلمة املُستخَدمة يف اإلنجيل هي "أرتوس 

ἄρτος" وتعني "خبزة واحدة مختمرة "a leavened loaf" وللتأكيد سنجد كل املواضع التي ذكرت عمل اإلفخارستيا 
يف اإلنجيل قد استخدمت كلمة "أرتوس ἄρτος" "a leavened loaf" كام جاء عىل سبيل املثال ال الحرص يف ])مت 

 ἄζυμος" "unleavened ٢6 : ٢6 (، )مر١4: ٢٢(، )لو٢٢ : ١9(، ...إلخ[  فاإلنجيل مل يستخدم مطلًقا كلمة "أزميوس

ر" عىل الخبز املُستعَمل يف اإلفخارستيا لذلك مل تكن الحاجة إىل تغيري  bread" التي تعني "بدون َخمري، فطري، بال تخمُّ

 "ἄζυμος ما هو ثابت يف اإلنجيل والتقليد الكنيس من ِقبل كنيسة روما، والجدير باملالحظة هو أن كلمة "أزميوس

تتكون من حرف "األلفا α" الذي يعني )بدون، بال( وكلمة "زميي ζύµη" التي تعني "خمرية" وتُستخدم أيًضا مبعنى 

ر" "تعليم، اتِّجاه، موِقف" ومصطلح "أزميوس ἄζυμος" معناه "بدون َخمري، فطري، بال تخمُّ

"أزميوس  كلمة  وجاءت  مرة  وتسعني  سبًعا  الجديد  العهد  يف   "ἄρτος "أرتوس  كلمة   ملحوظة:  جاءت 

ἄζυμος" تسع مرات.

كونوا ُمعافني يف الرب.



ولد نيافة األنبا رويس ىف مدينة غمر عام ١9٣9 باسم مختار فهمى املنياوى، وحصل عىل بكالريوس 

التجارة عام ١96٢، وترهب األسقف الراحل بدير الرسيان باسم الراهب متياس الرسيان، وسمى قسا 

ىف يوم األحد ٢ يناير ١966، ثم قمًصا يف يوم األحد ٢5 يونيو ١967.

وىف يوم ٢9 مايو عام ١977 سيَم أسقًفا عاًما ىف عيد العنرصة بيد قداسة البابا شنوده الثالث مع 4 

أساقفة آخرين و٢ خورى ابيسكوبوس، كام كان له عمله الرعوي خاصة يف كندا وأمريكا؛ حيث كان 

ينتدبه قداسة البابا شنوده الثالث لإلرشاف عىل كنائس املهجر.

وداعا 
نيافة األنبا رويس


