


 كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى
 بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء

 
 

شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم فى الذكرى الـ39 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية سيناء.
استراتيجيا والتى تتمتع بمكانة  التى طالما مّثلت لمصر عمقا  المقدسة  البقعة  األنبياء  الطاهرة ومعبر  األرض 
راسخة فى قلوب جميع المصريين، وسيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة 
استرداد األرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس واإلحباط 
من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا، فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر بل كان السالم هو الهدف األسمى 

والغاية الكبرى.
القادمة معانى  وها نحن اليوم نسترجع هذه الذكرى المجيدة التى تمثل منبعا ال ينضب تنهل منه األجيال 
العزة والكفاح والوالء واالنتماء، مثاال يحتذى به فى اإلصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسا فى الحفاظ على 
دروس  أثبتته  ما  أجمع  للعالم  ونؤكد  والشعارات،  باألمانى  وليس  والعلم  واالجتهاد  بالعمل  الوطنى  التراب 

التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السالم والسعى للتقدم واالزدهار.
 

اإلخوة واألخوات، إن احتفالنا اليوم بتحرير سيناء، إنما يوّلد قوى دفع متعددة للعمل على حماية كل شبر من 
أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم فى حاضر زاهر ومستقبل مشرق ترفرف عاليا فى سمائه 
رايات الحرية والكرامة ويظلله األمن واألمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم، ولكم الحق أبناء مصر فى أن 
تفخروا بأنفسكم وبوطنكم، فمعركة البناء والتنمية التى نخوضها اليوم جميعا ال تقل فى تحدياتها وقوتها عما 

واجهه اآلباء واألجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم.
 

الواقع  تغيير  أجل  مقدساته من  ونصون  مقدراته  نحمى  الوطن  نصطف جميعا حول  أن  تلزمنا  المعركة  تلك 
الحالى، ولمستقبل أفضل لألبناء ولألحفاد، فهذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غاٍل ونفيس وثقتي في 
الشعب المصري العظيم بال حدود، ويقيني في قدرته مطلق، وأملى في المستقبل كبير وحلمي لمصرنا العزيزة 

ال يقل عن عظمتها وتاريخها وطموحنا نحو الغد سنصنعه بأيدينا اليوم.
 

شعب مصر الكريم ختاما تحية واجبة لكل من شارك فى صناعه هذا اليوم المجيد، تحية احترام وتقدير لشهداء 
الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن االنتصار العظيم، سيظل هذا اليوم عيدا لكل المصريين، وتخليدا 
المفاوض  وبراعة  المصرية،  العسكرية  وبرهانا على بطوالت وتضحيات  الحق،  على  القائم  والسالم  النصر  لذكرى 

المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة ال تلين.
 

كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم
 وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



3

- قداسة البابا يجتمع باآلباء األساقفة العموم المشرفين 
على القطاعات الرعوية ص٨

المسيح  ميالد  كاتدرائية  يزور  التونسي  الرئيس   -
بالعاصمة اإلدارية الجديدة ص9

- تدشين كنيسة بأبو المطامير ضمن االحتفال باليوبيل 
الذهبي لـ”البحيرة” ص9

- حفل تأبين الفنان العالمي عادل نصيف ص١٢
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ثمار الروح القدسمقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

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

أَنَا. الَ تَْضطَرِْب  الَْعالَُم أُْعِطيُكْم  لَيَْس كََم يُْعِطي  أَتْرُُك لَُكْم. سالَِمي أُْعِطيُكْم.  قال السيد املسيح لتالميذه: "سالًَما 

قُلُوبُُكْم َوالَ تَرَْهْب." )يو 14: 27(. 

ا َثَُر الرُّوِح فَُهَو: َمَحبٌَّة، فََرٌح، َسالٌَم، طُوُل  والسالم هو أحد ثار الروح القدس كم قال معلمنا "بولُس الرسول": "َوأَمَّ

ٌف." )غل 5: 23-22(.  أَنَاٍة، لُطٌْف، َصالٌَح، إِميَاٌن، َوَداَعٌة، تََعفُّ

ومن املفهوم طبًعا أن ثار الروح القدس هي عطايا إلٰهية فائقة للطبيعة؛ فمثالً ثرة "املحبة" تفوق إمكانات البرش 

الطبيعية؛ لٰذلك قال السيد املسيح: "أَِحبُّوا أَْعَداءَكُْم. بَارِكُوا الَِعِنيُكْم. أَْحِسُنوا إَِل ُمبِْغِضيُكْم ..." )مت5: 44(: فاإلنسان 

الطبيعّي ميارس الحب مع أقربائه ومع أصدقائه ويتبادل الحب هو ومن يحبونه. وهناك أنواع من الحب مثل غريزة 

األمومة يف محبة األم ألبنائها؛ وٰهذه مسألة غريزية ال َعالقة لها بثمر الروح القدس. 

وبنفس املنظور، نقول إن "السالم" كإحدى ثار الروح القدس يفوق كل سالم آخر طبيعّي يحياه الناس أو يسَعون 

لتحقيقه بُجهودهم البرشية؛ "السالم" الذي قال عنه السيد املسيح: "لَيَْس كََم يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا." )يو 14: 27(؛ 

ٰهذا "السالم" ميأل حياة اإلنسان يف وسط الضيقات واألحزان ويطرد الخوف والقلق واالضطراب؛ ٰهذا "السالم" يرفع 

اإلنسان فوق مستوى الصعاب والتهديدات حتى أنواع املرض مهم كانت قاسية. 

ربون للحياة األبدية ـ سواء  "السالم" الناشئ عن االمتالء من الروح القدس يف حياة اإلنسان امللتصق باملسيح هو َعُ

السموات.  للدخول إل ملكوت  ـ متهيًدا  األخري  اليوم  قيامة األجساد يف  بعد  لِم  أو  "الفرَدوس"  القديسني يف  لحياة 

وبالطبع فإن "السالم" يف الَعالقة بالله مالزم: لحياة التوبة واملصالحة، وتنفيِذ وصايا السيد املسيح، والثباِت يف املسيح 

ىف "رس اإلفخارستيا" كم قال هو نفسه: "َمْن يَأْكُْل َجَسِدي َويرَْشَْب َدِمي يَثْبُْت يِفَّ َوأَنَا ِفيِه." )يو6: 56(. 

لٰذلك فصالة القداس اإللٰهّي تتكرر فيها عبارة يقولها األب الكاهن: "السالم لجميعكم."، ويرد الشعب مع الشممسة: 

"ومع روحك أيًضا.". ويف القداس اإللٰهّي ميأل السالم قلوب وعقول جمعة املصلني وينُقلهم إل مشاعر سمئية مملوءة 

الرب."؛  ِعند  الكاهن للشعب: "أين هي قلوبكم؟"، يرد الشعب مع الشممسة قائلني: "هي  بالسالم. فعندما يقول 

فالكنيسة يف أثناء القداس اإللٰهّي ويف حرضة املالئكة تحلِّق روحيًّا يف السمئيات، إل حني رصف مالك الذبيحة. 

يَاَسُة َعَل  وقد ُدِعَي السيد املسيح "رئيس السالم"؛ فقال "إَِشْعياء النبّي: "ألَنَُّه يُولَُد لََنا َولٌَد َونُْعطَى ابًْنا، َوتَُكوُن الرِّ

الَِم الَ نَِهايََة َعَل كُرِْسِّ َداُوَد  الَِم. لُِنُموِّ ِريَاَسِتِه، َولِلسَّ كَِتِفِه، َويُْدَعى اْسُمُه َعِجيبًا، ُمِشريًا، إِلًٰها قَِديرًا، أَبًا أَبَِديًّا، رَئِيَس السَّ

َوَعَل َمْملََكِتِه، لِيُثَبِّتََها َويَْعُضَدَها ِبالَْحقِّ َوالرِْبِّ، ِمَن اآلَن إَِل األَبَِد. َغرْيَُة رَبِّ الُْجُنوِد تَْصَنُع ٰهَذا." )إش9: 7-6(. 

اإلنسان الروحّي يفيض سالًما: أْي ميأل الوسط املحيط به سالًما، وهو ممتلئ بالسالم، ويصنع سالًما مع اآلخرين، 

ويسعى دامئًا إليجاد السالم يف حياة اآلخرين؛ يدعوهم إل السالم، وينُقل إليهم السالم، ويعمل عمل املصالحة، ليس 

عل حساب املبادئ، ولٰكن بقوة الروح القدس العامل معه وفيه. 
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الحكمة )١0(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

التعقل واالعتدال ىف كل  متىض بنا هذه السلسلة حول فضيلة الحكمة التي هي فضيلة كل الفضائل وتعرب عن 

الحكمة ىف  العدد نتحدث عن  الحياة..وىف هذا  الحقيقي ىف  النجاح  الحياة بطريقة سليمة تؤدى إل  شئ وممرسة 

املعامالت:_ والسؤال كيف نتعامل بحكمة مع رشكائنا ىف املجتمع؟..

واليك اإلجابة:_ يجب مراعاة األمور التالية ىف التعامل مع اآلخرين: 

 )١( تعامل بروح الود والصداقة:

 فالحكمة تكشف لك عن مفاتيح التعامل مع الناس.. واملفتاح األول هو الود والصداقة..حتى مع من تختلف معهم 

ىف وجهات النظر أو اآلراء املتعددة..فهذا اختالف موضوعي ال يفسد للود قضية..فاالختالف أمر وارد ىف كل شئ..ىف 

الثقافات والبيئات واالنتمءات والسياسات..وكل مقتنع برأي نفسه ومبنهجه ىف هذه الحياة..وال يجب إطالقا أن يصري 

االختالف خالفاً شخصياً ينشئ العداء واالستعداء..

وهناك الحكمة التي تقول:"من ال توافقك صداقته)بسبب االختالف ىف الرأي( ال يصريه لك عدواً" والشك أن روح 

الود واملحبة تنشئ مجاالت التعاون والتفاهم وتؤدى إل التقارب بدالً من روح العداء الذي يسبب التنافر والتباعد 

بني الناس..

الحياة مبعزل  فينا من يستطيع  البعض وليس  بعضنا  إل  نحتاج  برش ضعفاء  إننا جميعاً  القارئ  ياعزيزى  واعلم 

عن األخر..ومع منهج التطور والتغيري الذي يحدث ىف الفكر واملشاعر واملعرفة فهذا يؤدى إل االنفتاح عل اآلخرين 

وبالتايل إل التقارب معهم دامئاً..لذلك يجب أن نتبع هذه الحكمة وننفتح عل الكل ونفيد ونستفيد من الجميع عل 

قدر الطاقة.

)٢( تعامل بمنهج الحوار واحترام الحوار:- 

وهذه الحكمة أيضا تعلمناها من خربات هذه الحياة..فال شك إن الحوار يرثى الفكر ويفتح الذهن عل نواحي 

كثرية ىف املعرفة..وفيه احرتام آلدمية اإلنسان الذي يتعامل معه وكذلك محاولة االستفادة من كل شخص تقابله ىف 

طريق الحياة..فان لغة الحوار فيه احرتام لحق اإلنسان ىف التعبري عن نفيه وعن رأيه ومن تتحاور معه سيكون مستعداً 

لطاعتك أكرث من األوامر التي تصدرها إليه بدون حوار كذلك الحوار فيه احرتام للحوار ىف العمل أو السكن أو اى 

مجال أخر فيه التقاء بينكم.. فنحن ىف املجتمع نشبه من استقلوا سفينة ىف بحر..لهم نفس الهدف ونفس املصري إذ 

غرقت بهم السفينة غرقوا جميعاً، وإذا وصلت للميناء وصلوا جميعاً، وإذا تعطلت تعطلوا جميعاً.. لذلك يجب أن 

نفكر معاً وبالتايل نتحاور معاً ألننا تجاورنا معاً.. فاملثل يقول" الجار أقرب من األخ".. وله حق الشفعة.. أي له مكانة 

قريبة أكرث من غريه..
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»أرض الكنوز«  

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

 يحتفل املرِصيُّون غًدا بذكرى تحرير “سيناء” واستعادة ٰهذه األرض املرِصية الغالية عىل قلب كل ِمرصّي. إن 
“سيناء” عىل مر الُعصور واألزمان تحظى مبكانة متميزة يف أعامق املرِصيِّني؛ وقد كانت مركز اهتمم املرِصّي يف كل 
األزمان إذ وعى الجميع مكانتها الجغرافية فلقد مثَّلت أحداثًا غريت مجرى التاريخ، ونالت بركات كثرية بُعبور رجال 
االهتمم  يُكن  ومل  ترابها.  فداء  أرواحهم  بتقديم  املرِصيُّون  يََضّن  مل  غاليًا  فصارت جزًءا  “ِمرص” من خاللها؛  إل  الله 
بـ”سيناء” ِمرصيًا فحْسب، ولٰكنها نالت اهتمًما ُدوليًّا صائرًة دامئًا َمِحط اهتمم دول العامل؛ وال نجد بلًدا أو مدينة يف 

العامل بأرسه خصه الله بشهرة عرب التاريخ اإلنسايّن مثل “سيناء”! 

سيناء أرض الُكنوز
 تحِمل التاريخ:  إن كل جزء يف أرض “سيناء” يحمل عبق التاريخ املرِصّي والعاملّي، وكأنها صفحات التاريخ وقد 
نُقش يف جوانبها فتقرأ كلمته يف آثارها. ويف ُدروب “سيناء” ميكنك تتبع َخطوات معارك صنعت التاريخ، مثل “حرب 
رفح” يف العرص البطلَيمّي، ومواجهة الجيش املرِصّي لغزو “التتار” الذين اجتاحوا العامل آنذاك مسيطرين عيل كثري من 
مناطق “آسيا” الوسطى و”الصني” و”العراق” حيث قتلوا آخر الحكام العباسيِّني، وتقدموا إل “الشام” فتمكنوا من 
القضاء عل الدولة األيوبية، ثم اتخذوا طريقهم إل “ِمرص” حيث واجهتهم الُجيوش املرِصية، بقيادة “سيف الدين 
“ِفلَسطني”؛  عند “عني جالوت” يف جنوب  نكراء  بهم هزمية  لتُلِحق  “سيناء”  فانطلقت عرب  اململيك،  قطز” سلطان 

ليضُعف ويتالىش خطر “التتار” عل العامل بأرسه.    

   ويف التاريخ الحديث، كانت “سيناء” مرسًحا للرصاع الفرنيّس العثميّن يف “ِمرص”، فتأثرت كثريًا بالُحروب الدائرة 
أثناء دفاعهم عن  أهلها يف  الفرنسية واستشهد كثري من  القوات  إثر قذائف مدافع  “العريش”  ُدمرت  بينهم حيث 
أرضهم، يف شجاعة وبسالة ال مثيل لهم. كٰذلك شِهدت “سيناء” حادثة “الُحدود” يف عام 19٠6م عندما حاولت “تركيا” 
الُهجوم عل “ِمرص”، مع إعالن “بريطانيا” حميتها عل “ِمرص”، ولٰكنها ُمنيت بفشل ذريع. ويف عام 1956م، شِهدت 
“سيناء هجوًما” إرسائيليًّا يف الُعدوان الثاليّث عل “ِمرص”، ولٰكن “إرسائيل” انسحبت بعد ُصدور قرار “مجلس األمن 

ويّل”. وتكرَّر الهجوم اإلرسائييّل باحتاللها عام 1967م، إل أن عادت يف 19٨2م، وكاملة بـ”طابا” يف 19٨9م. الدُّ

   ومن صفحات التاريخ التي تحملها “سيناء” أقَْدم الطرق التي ربطت بني قارَت “آسيا” و”أفريقيا”:

- طريقان تِجاريان مهمن: هم “طريق الَفرَما” عل ساحل “البحر املتوسط” فـ”الشام” فـ”العراق” لريِبط وادي 
“النيل” ببالد ما بني النهرين، “وطريق البرتا” الذي يصل إل “الحجاز” عابرًا “بالد الطُّور”. 

- “طريق حورس”: وهو طريق حريّب قديم استخدمه ُملوك “ِمرص” القدمية يف حمالتهم عل الرشق، وساهم يف 
مل، فيمر عل “تل  انتعاش الحركة التِّجارية بني “ِمرص” وبالد “الشام”؛ ويبدأ من “القنطرة” الحالية، متجًها ناحية الشَّ
الحّي” ثم إل “برئ رومانة” قرب “املُحمدية”، ومن “قطية” يتجه إل “العريش”. ويحمل ٰهذا الطريق بعًضا من آثار 

القالع القدمية، مثل: “قلعة ثارو”، و”حصن بوتو” الذي يعود إنشاؤه إل امللك “سيتي األول”.

-“درب الحج”: الذي استخدمه قدميًا “الرومان” و”األنباط”، ويتجه من الرشق إل الغرب يف “سيناء”، ثم أصبح طريًقا 
للحجاج من “ِمرص” إل “مكة”، إال أن افتتاح قناة السويس وتطور السفن كان له أثر كبري يف ترك الحجاج للطريق الربّي 

وتفضيل البْحرّي عليه.



مقــــاالت

7

 “طريق القوافل”: بني “ِمرص” و”الشام” يف العرص العثميّن، حيث يبدأ من “بركة الحاج” فـ”الخانقاه”، فـ”بلبيس”، 
فـ”غابة القرين”، فـ”الصالحية”، فـ”قطية”، فـ”العريش”، فـ”خان يونس”، فـ”غزة”. 

وال ميكننا أن ننىس “طريق العائلة املقدسة” التي زارت أرض “ِمرص” فصارت دربًا يتطلع إليه العامل بأرسه.

وأيًضا من خالل “سيناء”، اتخذ “عمرو بن العاص” طريقه إل “ِمرص” فكان الفتح العريّب لها.

ويف “سيناء”، يتوقف الزائرون فيها أمام عدد هائل من اآلثار الدينية أو التاريخية التي مل يعرفها بلد آخر يف العامل، ففيها:

 “جبل موىس”: أشهر جبال “سيناء” بل العامل بأرسه، إذ تجل عليه الله ـ تبارك اسمه ـ لـ”موىس النبّي” وكلَّمه 
وأعطاه “الوصايا العرْش”.

 “جبل سانت كاترين”: وبه “َدير القديسة كاترين”، الذي بناه اإلمرباطور “يوستينيانوس” عام 545م تقريبًا، حيث 
القرن  إبان  الفاطمّي  العرص  بُني يف  الذي  الله”  بأمر  الحاكم  النبّي”، و”مسجد  رآها “موىس  التي  املشتعلة  الُعلَّيقة 

، رمم”نابُليون بونابرت” سور الدير.  الحادي عرَش امليالدّي، وهو من الحجر الجرانيت. ويف أثناء االحتالل الفرنيّسّ

 “الوادي املقدس”: وهو إل جانب كنيسة الُعلَّيقة، وال يُسمح بدخوله ألّي إنسان إال بعد خلع حذائه متثاًل بـ”موىس 
النبّي” حني أمره الله بخلع نعليه ألن األرض التي كان واقًفا عليها مقدسة. 

 “دير البنات”: يف “قرية فريان” بـ”وادي فريان”، وهو من أقــدم وأهم األديرة املَسيحية يف “سيناء” . ويتضمن أيًضا 
“وادي فريان” عدًدا من األديرة والكنائس التي تعود إل العرص القبطّي املبكر. 

 “دير القديس سان چورچ” وكنيسته يف “طور سيناء”، وهو عبارة عن دير للروم األرثوذكس، ملحقة به “كنيسة 
القديس سان چورچ”. 

القالع واألبراج التي بُنيت عل مر العصور مثل: “قلعة نخل”، و”قلعة صالح الدين”، “قلعة وادي موىس”، و”قلعة 
البغلة”، و”قلعة الطور”، وغريها؛ التي تحمل كل منها سمت العرص الذي ُشيدت فيه.

املرِصيِّني،  لجميع  الخري  يحمل  طموًحا  مستقباًل  تحمل  لٰكنها  للتاريخ،  صفحات  فقط  تحمل  ال  “سيناء”  أن  إال 
باستثمر ما لديها من مقومات طبيعية، وموارد ال تنُضب يف مجاالت التعدين، والسياحة، والزراعة، والصناعة؛ لتصبح 
منبًعا لفرص عمل جديدة للِمرصيِّني، إضافًة إل احتوائها عل مرشوعات عاملية بوصفها جزًءا من إقليم “قناة السويس” 

ويّل. مبا يحمل من مرشوعات عمالقة ترتقي إل املستوى الدُّ

والفوسفات  النُّحاس  أرضها:  يتدفق من  املعِدنية يف “ِمرص”، حيث  للرثوة  األول  املورد  تُعد “سيناء”  التعدين: 
تاريخ  منذ  بدأ  إذ  العامل  يف  األنواع  أجود  من  يُعد  الذي  الفريوز  إل  إضافًة  واليورانيوم،  واملنجنيز  والفحم  والحديد 
“ِمرص” السحيق مع قدماء املرِصيِّني فاستُخدم يف تزيني املعابد والتمثيل. كٰذلك تتميز “سيناء” بتوافر الرخام وهو 
التي يُصنع منها الزجاج، ومواد  البيضاء  الرمال  العاملية، كم يتوافر بها  التي متاثل أجود األنواع  من األنواع املتميزة 
البناء والرصف، وخامات صناعة األسمنت، والرمال السوداء التي تُستخدم يف الصناعات املشعة ومواد الِطالء والحديد 

والبالط )السرياميك( وأوراق الصنفرة.

إن “سيناء” هي هبة الله ألرض “ِمرص”، حباها مبوقع متميز حمل معه نبض التاريخ، وثروات غزيرة متنوعة 
تفتح آفاًقا متسعة للِمرصيِّني يك يخطوا إىل املستقبل بأيٍد عاملة، ثابتة، واثقة من تحقيق كثري لخري بالدها.
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البابوي بالقاهرة يوم السبت 17 أبريل2٠21م مع اآلباء  الثاين اجتمًعا باملقر  البابا توارضوس  عقد قداسة 

األساقفة العموم املرشفني عل القطاعات الرعوية بالقاهرة واإلسكندرية ووكييل البطريركية بالقاهرة واإلسكندرية.

تم خالل االجتمع مناقشة عدد من امللفات الرعوية من أبرزها الرتتيبات الخاصة باملناسبات الكنسية خالل 

الفرتة املقبلة بدًءا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة املجيد، وكذلك الفرتة التالية لها، يف ظل القيود التي 

تفرضها املوجة الحالية لفريوس كورونا املستجد.

وتقرر السمح باملشاركة الشعبية بالكنائس يف هذه املناسبات بحد أقىص 25 ٪ مع اتباع كافة اإلجراءات 

الصحية الوقائية.

وشدد قداسة البابا عل رضورة متابعة اآلباء الكهنة بكل الحرص اللتزام املتواجدين داخل الكنيسة بارتداء 

الكممة بالشكل الصحيح والتباعد االجتمعي، إل جانب كافة اإلجراءات الصحية االحرتازية حرًصا عل سالمة 

أبنائه من الشعب القبطي وكذلك الشممسة والكهنة.

كم طلب قداسته من اآلباء األساقفة رضورة تنظيم عملية مشاركة الشعب لضمن حصول الجميع عل فرصة 

املشاركة يف الصلوات ولو ملرة واحدة ليتمتع كافة أبناء الكنيسة بربكات هذه األيام املقدسة.

وأشار قداسة البابا إل رضورة بث الصلوات عرب شبكة اإلنرتنت والقنوات املسيحية ليتسنى ملن لن يتاح له 

الحضور إل الكنيسة، متابعة الصلوات طوال هذه األيام املقدسة.

وطلب قداسته توصية اآلباء الكهنة بكافة كنائس القاهرة واالسكندرية باالستمرار يف توعية الناس بكافة الوسائل 

بالحرص عل اتباع كافة اإلجراءات الصحية الوقائية يف الكنيسة ويف كل مكان، حرًصا عل صحتهم وسالمتهم.

كم اتفق املجتمعون عل أن تقام صلوات الجنازات يف كنائس املدافن أو يف فناء الكنيسة عل أن يصليها 

كاهن واحد وشمس واحد إل جانب أرسة املتوىف.

وبالنسبة لصلوات األكاليل تم السمح بتواجد فرد واحد يف كل دكة، مع وجود كاهن واحد وشمس واحد.

وتقرر استمرار تعليق خدمة مدارس األحد واالجتمعات واألنشطة واالفتقاد وزيارة البيوت واملستشفيات، 

عل أن يتابع اآلباء الكهنة أحوال األرس، وال سيم املتأملني، من خالل التليفون ووسائل التواصل االجتمعي.

قداسة البابا يجتمع باآلباء األساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية
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األحد  صباح  سعيد  قيس  التونيس  الرئيس  زار 

11 ابريل2٠21م كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة 

تادرس  القس  استقباله  الجديدة، وكان يف  اإلدارية 

رياض املسؤول عن الكاتدرائية.

الكاتدرائية وتعرف عل  التونيس  الرئيس  تفقد 

القس  قدم  الزيارة  ختام  ويف  الرئيسية،  معاملها 

تادرس، للضيف، هدية تذكارية باسم قداسة البابا 

العائلة  زيارة  أيقونة  عن  عبارة  الثاين،  توارضوس 

املقدسة ملرص.

ويعد الرئيس قيس سعيد أول رئيس عريب يزور 

كاتدرائية العاصمة اإلدارية الجديدة.

تدشين كنيسة بأبو المطامير ضمن االحتفال باليوبيل الذهبي لـ”البحيرة”
ترأس نيافة األنبا باخوميوس مطران 

مدن  والخمس  ومطروح  البحرية 

الغربية يوم السبت 1٠ أبريل 2٠21م 

القداس اإللهي بكنيسة السيدة العذراء 

السبعاوي،  بعزبة  مينا  مار  والشهيد 

أصحاب  مبشاركة  املطامري،  أبو  مركز 

النيافة األنبا صليب أسقف ميت غمر 

ودقادوس وبالد الرشقية، واألنبا إيساك 

لدير  الروحي  واألب  العام  األسقف 

بجبل  السكندري  مكاريوس  القديس 

العام  األسقف  ميخائيل  واألنبا  القاليل، 

لكنائس حدائق القبة والواييل.

وقد قام نيافته بتُدِشنّي املذبح الرئييس باسم السيدة العذراء والشهيد مار مينا، واملذبح البحري باسم الشهيدة 

والسكندري  الروماين  جرجس  مار  الثالثة  الشهداء  باسم  القبيل  واملذبح  السادس،  كريلس  البابا  والقديس  دميانة 

واملزاحم، كم دشنت كنيسة بالطابق العلوي باسم اآلباء السواح والشهيد أنبا ونس، ومذبح آخر باسم اآلباء الرسل 

والشهيد سيدهم بشاي، كم تم تدشني معمودية الكنيسة باسم القديس يوحنا املعمدان.

كان نيافة األنبا باخوميوس قد دشن كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بقرية حارس يف ذات املركز، يوم السبت 

املايض، وتتزامن هذه التدشينات مع احتفاالت إيبارشية البحرية بعام اليوبيل الذهبي لسيامة مطرانها وتأسيسها 

إيبارشيًة مستقلة.

الرئيس التونسي يزور كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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نياحة األرخن الفاضل د. نادر هارون 
املتحدة  بالواليات  2٠21م،  أبريل   6 يوم  القيامة  رجاء  عل  رقد 

الحرب  لنيافة  األكرب  الشقيق  عبدالله  هارون  نادر  الدكتور  األمريكية 

الجليل األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ورئيس دير املالك ميخائيل 

العامر بربية األساس بنقادة، بعد رصاع مع املرض، تاركا خلفه سرية 

عطرة، يف خدمة املجتمع والكنيسة واملرىض داخل مرص وخارجها.

مركز  الحواتكة  بقرية   ،1957/  6  /  4 مواليد  من  الراحل،  ويعد 

منفلوط محافظة أسيوط، وحصل عل بكالوريوس الطب والجراحة 

وله  يىس،  جمل  جنفياف  السيدة  من  وتزوج  أسيوط،  جامعة  من 

والحميات  الباطنة  قسم  ىف  العليا،  دراساته  واستكمل  أبناء،  أربعة 

بجامعة أسيوط، حيث عمل بها حتى سفره إل ميامى بوالية فلوريدا 

الدراسات  واستكمل  م،   1993 عام  ىف  األمريكية  املتحدة  بالواليات 

التجميل والتي برع فيها  العليا بجامعات أمريكا يف قسم جراحات 

مدة عمله هناك.

نياحة األم الراهبة دميانة 
من  2٠21م  أبريل   ٨ يوم  دميانة  الراهبة  األم  الرب  يف  رقدت 

راهبات دير الشهيد مار جرجس للراهبات مبرص القدمية 

نياحة القمص انسيموس رزق 
رقد يف الرب يوم 14 أبريل 2٠21م األب الفاضل القمص أنسيموس 

رزق كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس مبيت غمر، عن عمر تجاوز 7٠ 

سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت ألكرث من 25 سنة.

ولد األب املتنيح يوم 12 ديسمرب 195٠ وسيم كاهًنا يف 6 أكتوبر 

1995 ، ونال رتبة القمصية يوم 26 يونيو 2٠٠٠.

أسقف  صليب  األنبا  نيافة  بحضور  الجناز  صالة  وأقيمت 

ميت غمر ودقادوس وبالد الرشقية، ولفيف من اآلباء الكهنة، 

وأرسة األب املتنيح.
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نياحة القمص اقالديوس يواقيم 
اقالديوس  القمص  2٠21م،  أبريل   15 يوم  الرب  يف  رقد 

يواقيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء أرض الرشكة بالقاهرة، 

وذلك بعد معاناة مع املرض .

بكنائس  سابقا  يخدم  كان  اقالديوس  القمص  أن  يذكر 

حلوان وبني سويف و اشتهر بحب األلحان الكنسية وخدمة 

املذبح اليومية وخدمة االفتقاد.

نياحة القمص ساويرس هارون
القمص  2٠21م،  أبريل   16 يوم  القيامة  رجاء  عل  رقد 

ساويرس هارون كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بنقادة، شقيق 

نيافة الحرب الجليل االنبا بيمن اسقف نقادة وقوص واسقف 

ورئيس دير املالك ميخائيل العامر بربية األساس.

يذكر أن املتنيح قد ولد يف 27 سبتمرب 1951م؛وسيم كاهنا 

يف 19 مايو2٠1٨م بيد صاحب النيافة األنبا بيمن ويف حضور 

األنبا كريلس أسقف نجع حمدي واألنبا كاراس أسقف عام 

املحلة وحصل عل نعمة الهيغومانسية يف نفس اليوم.

نياحة القمص صليب حكيم
القمص  املبارك  األب  أبريل 2٠21،  يوم 21  الرب  رقد يف 

بورسعيد،  إيبارشيه  يف  األنشطة  عام  كاهن  حكيم  صليب 

الـ 76 سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لـ  عن عمر قارب 

وبيوت  الكنسية  األنشطة  خدمة  يف  خاللها  خدم  سنة،   23

املؤمترات حيث أرشف عل بيت السالم للمؤمترات بجمصة 

التابع لإليبارشية.

ولد األب املتنيح يف 6 سبتمرب عام 1945 وسيم كاهًنا يف 1 

مارس 199٨ بيد نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد.

األنبــــــــــــــا إرميــــــــــــا .. األسقف العام رئيــس املركــز الثقـايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات، 

وأرستا املركـز الثقـــافـي القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات يتقدمون بخالص العزاء ألرس املتنحني، وعزاءاً سمئياً 

ألرسهم وأوالدهم ومحبيهم، ولنفوسهم البارة النياح والراحة والنصيب واملرياث مع جميع املقدسني.
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أقام املركز الثقايف القبطي االرثوذكيس مساء الجمعة 2 أبريل2٠21م، حفل تأبني للفنان العاملي د. عادل نصيف 

“سفري الفن القبطي”. بحضور أرسة الراحل الكريم والكثري من احبائه من رجال الفن القبطي والصحافة.

وألقي نيافة االنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس كلمة االفتتاح ونعى فيها الدكتور 

عادل نصيف وقدم العزاء ألرسته وكل محبيه، وذكر كيف أن الفنان نشأ يف أرسة طيبة وأحب الفن منذ صغره 

وتخصص يف رسم األيقونة القبطية واملوزاييك والجداريات التي مألت كنائس العامل، وكان خري سفري للروح املرصية 

القبطية.

وقدم نيافته العزاء لزوجته السيدة ليديا يوسف وابنتيه ساندرا وسارة وأخوة الراحل الكريم.

وعقب كلمة نيافته تم ألقاء بعض الكلمت من األقرباء واألصدقاء والصحفيني ومحبي الفن القبطي، ذكروا 

فيها بعًضا من األعمل الصالحة التي قام بها الراحل، وأكدوا عل جهده الكبري ودوره البارز اللذين قدمهم يف إثراء 

فن األيقونة القبطية والجداريات يف تاريخ طويل من اإلبداع والتميز أكرث من ثالثني عاما فأستحق أن يحظى بلقب 

“سفري الفن القبطي” يف عديد من املعارض واملحافل الفنية املحلية والعاملية. وهم:

معهد  اسحق عجبان عميد  وأ.د/  الراحل،  النواب شقيق  نصيف عضو مجلس  رضا  النائب  االحتفالية  حرض 

الدراسات القبطي، وأ.د/نبيل عبد امللك أستاذ القبطيات بكندا، وأ. اسحق حنا الباحث يف الفن القبطي، والكاتب 

تحرير  رئيس  نائب  املنياوي  أرمنيوس   الصحفي  والكاتب  املشاهري،  تحرير جريدة  رئيس  وليم  ناجى  الصحفي 

حفل تأبين الفنان العالمي عادل نصيف 
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جريدة الجمهورية، وأ.ماجد الراهب رئيس جمعية 

املحافظة عل الرتاث

شهادة  إرميا  األنبا  نيافة  قدم  الحفل  نهاية  ويف 

قدمت  كم  نصيف،  عادل  الفنان  لروح  تقدير 

شهادات  بالدي  صوت  وجريدة  املشاهري  جريدة 

تقدير لروح الفنان الراحل.

اإلعالمية  كمل  ألفت  اإلعالمية.  الحفل  قدمت 

بقناة “مي سات”.

محاضرة “معمودية الماء والروح”
 القى ارشيدياكون ا.د.د.رشدي واصف يوم 12 ابريل 2٠21م محارضة “معمودية املاء والروح” 

تأت املحارضة يف إطار لقاءات “الوعي اإلمياين األرثوذكيس” التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس. 

مبقر املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

محاضرة “انتظار المسيح المخلص”
القى القس بولس حليم يوم 19 أبريل 2٠21م محارضة “انتظار املسيح املخلص”.

تأت املحارضة يف إطار لقاءات “الوعي اإلمياين األرثوذكيس” التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس 

مبقر املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس
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»صوم اللسان« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

عن  اللسان  يصوم  ال  بينام  الطعام،  عن  الفم  يصوم  أن  أخطر  ما 
أخطاء الكالم وهى كثرية ونتائجها سيئة جًدا! فم هي تلك األخطاء التي 

يجب أن يصوم اللسان عنها؟
من األخطاء التي يجب أن يصوم عنها، جرح شعور اآلخرين. ويشمل 
ذلك كالم السخرية بهم والتهكم واالستهزاء. وأيًضا أسلوب الكالم الجارح املوجع. وكذلك كل كلمت اإلحراج 

التي تُخجل الغري، بقصد. وأيًضا كل كالم بقصد مضايقة السامع، مع االستمرار يف عدم مراعاة شعوره..
الناس يف  إذ بداًل من تعزية  نار عل جرح.  الشمتة، فهو مبثابة وضع  باألكرث، كالم  الشعور  ومن جرح 

ضيقاتهم، تضاف إليهم آالم أشد بالشمتة.
وأحيانًا يجرح اللسان شعور صديق بعتاب ُمتعب..

ومن أخطاء الكالم التي يجب أن يصوم اللسان عنها، كالم اإلهانة، ويشمل طبًعا كل الشتائم بأنواعها.
ى ذلك اغتيابًا، أما وإن نرش عيوب غريه أمام آخرين، فإنَّ ذلك  ث شخص عن غريه يف غيبته، يُسمَّ فإن تحدَّ
ى سبًَّا علنيًا وقذفًا مم يحاسب عليه  ى تشهريًا. وإن كان تشهريه هذا يف مقال يف الصحف، فإنه يُسمَّ يُسمَّ

القانون.
، أو أنها تطوِّق اإلنسان كله. فهناك فرق بني أن يُقال  والشتيمة قد تشمل إهانة إنسان يف موقف ُمعنيَّ
عن شخص إنه كذب يف املوقف الفالين، وبني أن يُقال عنه إنه كذاب. فهذه العبارة األخرية تعني صفة لحياته 

كلها.
ومن ضمن أساليب الشتيمة: التحقري والتصغري، أي التقليل من شأنه. كأن يُقال ألحد الرجال "يا ولد"!

ومن كالم اإلهانة أيًضا ما يثار حول شخص من شكوك وظنون تيسء إل سمعته وسط الناس. ومنها أيًضا 
الحديث عن الفضائح والخصوصيات...

ب. كم أنها تثري عداوات بينه وبني غريه. وقد تدعوهم  وهذه كلها أخطاء يجب أن يتجنبها اللسان املُهذَّ
إل الرد عليه باملثل. وكم يقول املَثَل: "من غربل الناس نخلوه".

ومن أخطاء اللسان التي يجب أن يصوم عنها: الكذب بأنواعه الكثرية، وأولها الكالم بعكس الحقيقة.
عل أنه من الكذب أيًضا: املبالغة، فهَي ليست صدقًا خالًصا. ومنها استخدام كلمة )كل أو جميع( مبعنى 

ُمطلَق. كأن يُقال: "كل الناس رأيهم كذا "، أو " كل شعب البلدة الفالنية بخالء "!
إنصاف  فيها  ليس  الحقائق،  أنصاف  "إن  يُقال:  ولهذا  الحقائق.  أنصاف  الكذب،  نطاق  يف  تدخل  وقد 

للحقائق". ولذلك فإنَّ الشاهد يف املحكمة يُطلَب منه أن يقول الحق، كل الحق، وال يشء غري الحق.
لهذا ينبغي الدقة يف الكالم، ألنَّ هناك عبارات ُمعيَّنة قد تعني مفهوًما غري املعنى املقصود!

ومن أخطاء اللسان أيًضا: شهادة الزور، وكل األحكام غري العادلة not fair ذلك ألنَّ مربئ املذنب، وُمذنِّب 
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الربيء كالهم ضد الحق. حتى لو احتج البعض أنه يدافع غريه. فاملفروض أنه يدافع وال يكذب.
الحديث، مع شعور  والرصاحة يف  الوضوح  والدوران يف جو من عدم  اللف  اللسان: طُرق  أخطاء  ومن 

السامع بأن الحقيقة تائهة، وأنَّ املُتكلِّم يريد أن يخفيها...
ومن أخطاء اللسان: الخداع والتضليل، وبخاصة من املساعدين مع رؤسائهم. وكم من الرؤساء أخطأوا 

نتيجة التضليل من الذين حولهم.
ومن أخطاء اللسان: التملُّق والنفاق، ومدح السامع مبا ليس فيه، وإشعاره بأن ما يفعله هو سليم وممتاز، 
مهم كان خطأً! ويشمل ذلك أيًضا الرياء، والحديث مبظهر يبدو حسًنا وهو رديء! أو تبدو فيه الصداقة 
واإلخالص، عل غري حقيقة األمر! ويدخل يف هذا النوع َمن يسمونهم ذوي لسانني. كشَفتنْي تقطران عساًل، 

ومشاعرهم ُمرَّة كاإلفسنتني!
من أخطاء اللسان أيًضا ويجب أن يصوم عنها، كل أخطائه التي هي ضد آداب الحديث واملناقشة. كأن 
ث هو، أو َمن يأخذ الجلسة كلها لحسابه، دون أن يعطي فرصة لغريه  يقطع حديث َمن يُكلِّمه، ليك يتحدَّ

أن يتكلَّم!
ل إل نتيجة مع اإلرصار عل رأي واضح الخطأ، وما يسمى باملالججة أو  * كذلك كرثة الجدل الذي ال يوصِّ

بالعامية )املقاوحة(!
وكذلك حب االنتصار يف النقاش مع تحطيم الغري.

ومن أخطاء اللسان أيًضا: الكالم الخارج عن حدود األدب، الذي يخدش حياء العذارى وأهل العفة. مثل 
الحديث عن بعض أمور الجنس بطريقة مكشوفة!

* وكذلك من أخطاء اللسان، الفكاهات غري املؤدبة، واألغاين الهابطة، وعبارات املجون، وكالم اإلغراء الذي 
. ب أو بأسلوب ُمتدينِّ يحاول به أحد الشبان أن يجتذب فتاة! وأيًضا كل كالم غري محتشم أو غري مهذَّ

ويدخل يف هذا املجال، املزاح الرديء، مع خطأ تسميته مزاًحا. وأيًضا كل أسلوب يصدر عن املُتكلِّم بغري 
احرتام لغريه، أو بغري لياقة، بعيًدا عن الذوق السليم.

ومن أخطاء اللسان أيًضا التي يجب أن يصوم عنها، إضاعة وقت الغري، يف حديث غري نافع أو هو من 
التافهات، مع الرثثرة وكرثة الكالم، وبخاصة مع شخص مسئول يحرص عل وقته.

* وقد يلجأ البعض إل التطويل بغري داٍع. فم يكفيه كلمة أو جملة يقول فيه محارضة. وقد تكون إطالته 
ُمملَّة أو حافلة بكرثة الرشوح واملقدمات، حتى يضجر السامع ويقول له " هات من اآلخر "! ومثله َمن يكرر 

الكالم، وكأن َمن يخاطبه مل يسبق له سمع ما قاله!
ث معه ويستمر يف الحديث. ومن  * ومن أخطاء هذا النوع، الكالم بغري موعد. كَمن يُفاجئ شخًصا ويتحدَّ

ذلك بعض املكاملات التليفونية التي تأت فجأة دون حساب الوقت.
ويدخل يف هذا املجال: الزيارات غري املحدودة النهاية، وما فيها من ضياع وقت. وقد قال األستاذ مكرم 

عبيد لبعض من هؤالء الضيوف: "أهاًل بكم وسهاًل. تأتون أهاًل، وال تخرجون سهاًل"!
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          "البابا أَثناسيوس الرسولّي"

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

ُولد "البابا أثَناسيوس الرسويّل" ـ ومعناه الخالد ـ سنة 296م مبدينة "اإلسكندرية"، من أبوين وثنيَّني كرميي 
األصل، وتُُويفِّ والده وهو ما زال صغريًا. قىضَّ حداثته يف أواخر االضطهاد الكبري الذي أثاره "ِدقْلِْديانوس"، وكان 
املؤمنون وقتئذ يف "ِمرص" يذهبون إل  االستشهاد آالفًا، غري مبالني بالعذاب، فخورين بإميانهم املَسيحّي. نال رس 
العمد وهو صبّي، وأخذ يدرُس الُعلوم الالهوتية بـ"مدرسة اإلسكندرية" الشهرية، وتتلمذ عل 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 عل يَدي القديس 
"أنطونيوس الكبري"، واكتسب فضائل زادت من شخصيته جماًل ومن ُعوده صالبة. واستطاع "أثَناسيوس" يف 
تلك املرحلة، ويف سنه املبكرة، أن يكتُب كتابني أحدهم"رسالة إل  الوثنيِّني" عن "بطالن األوثان" والثاين عن 

"َوحدانية الله"، وتجلت فيهم مواهبه.

الكالم عن حياة  نُسِهب يف  له. وسوف ال  ا  ألكسندروس" ورسمه شمًسا خاصًّ "البابا  "أثَناسيوس" إل  عاد 
"البابا أثَناسيوس" الشخصية. لٰكن ما يُعنينا يف موضوعنا هو دفاعه املجيد ضد املبتدعني عامة، واآلريوسيِّني 
ا ليبيًّا حرض إل "اإلسكندرية" بقصد  بصفة خاصة. وكان "آريوس" ـ الذي إليه تنسب البدعة اآلريوسية ـ قَسًّ
تلقي الُعلوم الدينية. وانحرف "آريوس" يف تعليمه عن "املسيح ابن الله"، وامتألت عظاته ومقاالته تجديًفا عل 
موا فيه النصح "لـ"آريوس" أن يُكف عن ضالله.  األقنوم الثاين. وعقد البابا اإلسكندرّي مجمعا سنة 319م، قدَّ
ومل يرتدع "آريوس"، فعقد البابا مجمًعا سنة 321م، دعا إليه جميع أساقفة "ِمرص" و"ليبيا"، حرضه نحو مئة 
امتد إل عامة  الكهنوتية، بعد أن زاد خطره حتى  أسقف، وقرر املجمع حرم "آريوس" وإسقاطه من رتبته 

الشعب يف تعليمهم ترانيم "الثاليا" التي حشاها بتجاديفه.

الكراّس  أساقفة  ببعض  يتصل  وأخذ  "ِمرص"،  إقليم  خارج  وهرطقته  الفاسدة  آراءه  ينرُش  "آريوس"  بدأ 
األخرى. وكانت النتيجة أن اضطربت الكنيسة اضطرابًا شديًدا. ومنا الخرب إل  امللك "قسطنطني"، واستقر األمر 
إل عقد أول مجمع مسكويّن سنة 325م مبدينة "نيقيه" اجتمع فيه 31٨م أسقًفا من كنائس العامل املَسيحّي 
رشقًا وغربًا. وحرض البابا اإلسكندري "ألكسندروس" ومعه شمسه الناِبه "أثَناسيوس". وافتُتح املجمع ودارت 
وانتهى  عاًما من عمره.  الستني  "آريوس" وقد جاوز  يناقش ويجادل  الشمس  "أثَناسيوس"  املناقشات. وأخذ 
ٰذلك املجمع، أظهر  املجمع إل وضع قانون اإلميان، وحرم "آريوس" ومن يقول بقوله، ونفي "آريوس". ويف 
"أثَناسيوس" نُبوًغا فريًدا وقوة ُحجة، حتى إن املؤرخ الكنيّس "سقراط" قال: ]إن فصاحة »أثَناسيوس« يف املجمع 

النيقاوّي جرّت عليه كل الباليا التي صادفها يف حياته[.

تنيح "البابا ألكسندروس" يف العام التايل النعقاد املجمع عام 326م، بعد أن أوىص األساقفة بإقامة "أثَناسيوس" 
خلًفا له. لٰكن "أثَناسيوس" هرب، واختبأ عند القديس "أنطونيوس". وكانت الجمهري املتحمسة تُصيح: إنه رجل 
أمني! إنه الفضيلة عينها! إنه َمسيحّي حقيقّي، وناسك، وأسقف بكل معنى الكلمة! وذهب بعض األساقفة 
وأحرضوه، ومتت رسامته سنة 326م وله من العمر نحو ثالثني عاًما؛ وقد حاول اآلريوسيُّون منع إمتام تلك 
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الرسامة فلم يُفلحوا، وبأساليبهم امللتوية، وعن طريق شقيقة امللك "قسطنطني"، عفا عن "آريوس" وأعاده بعد 
م له صورة إميان ملتٍو، وأرسل خطابات إل أساقفة "أورُشليم" أن يقبلوه يف رشكتهم؛ ثم عفا عن جميع  أن قدَّ

األساقفة اآلريوسيِّني وأعادهم إل كراسيّهم.

لٰكّن البابا اإلسكندري "أثَناسيوس" أَب قَبول "آريوس" يف رشكة الكنيسة، وطرده من "اإلسكندرية"؛ فعاد إل 
امللك بخيبة أمل. وأرسل "البابا أثَناسيوس" رسالة إل "قسطنطني" يقول فيها: ]إنه ال ميكن أن تُقبل يف كنيسة 
رؤوس الهراطقة املحرومني، والكنيسة ال تقبل يف رشكتها أناسا يُنكرون ألوهة يسوع املسيح. وَمن َحرَمه مجمع 

مسكويّن ال يَُحله إال مجمع مسكويّن آخر.[.

ثارت ثائرة امللك، وانتهز اآلريوسيُّون تلك الفرصة وأخذوا يُدسون الدسائس الخبيثة، وأخذوا يَنسبون إل 
إميان  ببهتان  إقناعه  يحاول  أخذ  التقاه  فلم  أثَناسيوس"،  "البابا  امللك  فاستدعى  أخطاءه.  أثَناسيوس"  "البابا 
"آريوس"، فاقتنع امللك بكالم "البابا أثَناسيوس" الذي عاد إل  "اإلسكندرية" شاكرًا الله الذي أظهر براءته. لٰكن 
املؤامرات اآلريوسية  مل تنتِه عند ٰهذا الحد؛ فبموافقة امللك ُعقد مجمع يف "صور" سنة 334م ملحاكمة "البابا 
أثَناسيوس"! وهناك نَسب اآلريوسيُّون إل "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 حرض املجمع متنكرًا، وملا أثاروا موضوعه نهض 
معلًنا أنه حّي وأبرز ذراعيه سليمتني. استاء األساقفة األرثوذكسيُّون وتركوا املجمع، وهنا خال الجو لآلريوسيُّون 
أثَناسيوس" إل   "البابا  بنفي  األمر  امللك، وانتهى  األمر إل  أثَناسيوس" ورفعوا  "البابا  بإدانة  فأصدروا حكمهم 

مدينة "تريف" بفرنسا، وكان ٰذلك سنة 336م وهو النفي األول.

مرات  فيها خمس  نُفي  التي  املرات  بلغت  وعودته، حتى  أثَناسيوس"  "البابا  ونَفي  املجامع  انعقاد  تكرر 
كان آخرها أواخر سنة 365م، لٰكنه أعيد إل  كرسيه بـ"اإلسكندرية" أوائل سنة 366م؛ وظل يبارش مسؤولياته 
واألربعني  السادسة  السنة  عاًما يف  العمر 7٨  له من  أوائل سنة 373م، وكان  الرب يف  رقد يف  الرعوية حتى 

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 شمس 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 عل 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 عل الكنيسة بـ»أثَناسيوس« ما بقت الكنيسة إل  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 عل الناس أن يَفطَنوا إل  ما تنطوي عليه من انحراف 
ومن ضالل، خاصة أنها ظهرت يف مطلع القرن الرابع حينم كانت ما تزال للوثنية بعض قوتها، كم كان لليهود 
يف ِمرصـ خاصة "اإلسكندرية" ـ جالية كبرية ونُفوذهم أديّب؛ انضم ٰهؤالء وأولٰئك إل "آريوس" يف مقاومة "البابا 

أثَناسيوس". 



القديس مقاريوس الكبري


