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مه له؟!      باأي كلمات ُنباِرك �هلل، و�أي �ُشكر يمكننا �أن ُنقدِّ

    لقد �أحبَّنا حتى �أنه هو �لكائن �لأزلي �لأقدم من كل �لم�شكونة ذ�تها �شار في �ل�شن �أ�شغر من كثير من 

�مه في �لعالم!، كطفل كان ي�شيح في طفولة غير متكلِّمة، وهو "�لكلمة" �لذي بدونه تعجز كل ف�شاحة  ُخدَّ

�لب�شر عن �لكالم!.

    �نظر يا �إن�شان ماذ� �شار �هلل من �أجلك؟! 

    �إحفظ في قلبك در�شًا من هذ� �لإت�شاع �لعظيم، مع �أنه �لُمعلِّم كطفل ل يتكلم! 

    لقد كنت يا �آدم في �لجنة في �أحد �لأيام ف�شيحًا تعطي كل حّي �إ�شمه، �أما خالقك فمن �أجلك رقد بغير 

ه با�شمها.  كالم، ل يدعو حتى �أُمَّ

�لقدي�س �أغ�شطينو�س 

لتتمكن من تحميل الغالف على
هاتفك يجب تحميل أىً من  تطبيقات 

QR

 download any QR apps to scan the cover code

اِعي َقِطيَعُه َيْوَم َيُكوُن ِفي  "َكَما َيْفَتِقُد الرَّ
َتِة، هَكَذا أَْفَتِقُد َغَنِمي  َوْسِط َغَنِمِه اْلُمَشتَّ
َتْت  ُصَها ِمْن َجِميِع اأَلَماِكِن الَِّتي َتَشتَّ َوأَُخلِّ
َباِب" )حز 34: 12( ِإَلْيَها ِفي َيْوِم اْلَغْيِم َوالضَّ

اًل به على  ُمتَّ�صِ �أن يجعله  �أر�د  َخَلَقه �هلل،  �لإن�صان عندما 

و�أوج��د  �صبق  وقد  �لخليقة.  تاج  �لإن�صان  يكون  و�أن  �ل��دو�م، 

خطية  ج��اءت  ولكن  �لخليقة.  َمِلَك  خلق  ثم  كلها،  �لخليقة 

�لإن�صان وطرحته �أر�صًا وطردته بعيدً� عن ما �أر�ده �هلل.

ثالثة �شعفات!

َيْحتّد  ق��د  �لمثال  �صبيل  على      

�لزوجة  فتحتد  �صوته،  ويعلو  زوج 

مع  فاأكثر،  �أكثر  �صوتها  ويعلو  �أكثر 

�أن �لكتاب �لمقد�س يقول: “َ�ْلَجَو�ُب 

َب” )�أم١:١٥( ِرُف �ْلَغ�صَ ُن َي�صْ �للَّيِّ

�أوغ�صت �لت�شعيد فيكتور  �لبروفي�صور       

عام  ُوِل��َد  قبطي  م�صري  �هلل،  رزق 

�لقديم  �لأوب����ر�  ح��ي  ف��ي  ١933م، 

�ل���ق���اه���رة. ح�����ص��ل على  ب��و���ص��ط 

١9٥8م،  عام  �لهند�صة  بكالوريو�س 

�لهند�صة  في  دك��ت��ور�ه  على  وح�صل 

عام  �ألمانيا  في  هانوفر  جامعة  من 

١968م.

�لبروفي�شور فيكتور رزق �هلل

3

6
9

�آية �لعدد

ثالثة �شعفات !

 ما قبل �لميالد وما بعده
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�لفرق بين �لفيرو�س و�لبكتيريا

 �إيجابيات قانون بناء �لكنائ�س 

Christmas in Egypt 

 موؤتمر �شباب �لكويت بالقاهرة
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ثالثة ضعفات!
�أن يجعله  �أر�د  �لإن�صان عندما َخَلَقه �هلل، 

�لإن�صان  يكون  و�أن  �لدو�م،  على  به  اًل  ُمتَّ�صِ

تاج �لخليقة. وقد �صبق و�أوجد �لخليقة كلها، 

خطية  جاءت  ولكن  �لخليقة.  َمِلَك  خلق  ثم 

�لإن�صان وطرحته �أر�صًا وطردته بعيدً� عن ما 

�أر�ده �هلل، ومنذ هذه �لخطية �صار �لإن�صان 

�صريع لكل �لخطايا بكل �أبعادها في حياته.

وهي  رئي�صية  �صعفات  ثالثة  هناك  ولكن 

نتيجة �لخطية �لأولى: 

ال�ضعف الأول: هو ت�صلُّط �لذ�ت، �صار 

وكل  و�ل�صهوة  و�ل�صلطة  �لذ�ت  يعبد  �لإن�صان 

�أنانيته، و�صارت ذ�ت �لإن�صان هي  ما يحقق 

�إلهه.

فيه  وقع  �لذي  وهو  الثاني:  ال�ضعف 

�لطبيعة  على  يعتدي  �إبتد�أ  باأنه  �لإن�صان 

�لحروب  ن�صاأت  ومنها  �لإن�صان،  �أخيه  وعلى 

رنا  و�ل�صر�عات و�لعنف في �لعالم. وهذ� ُيذكِّ

رة جدً� »هابيل وقايين«، وكيف  بالق�صة �لُمبكِّ

�إعتدى قايين على �أخيه، رغم �أن عدد �لب�صر 

في ذلك �لوقت كان قلياًل للغاية.

�أنه غاب  وهو  الثالث:  ال�ضعف  ثم جاء 

عن �لإن�صان �لفرح وحل محله �لخوف. و�صار 

�لإن�صان كائنًا خائفًا، يخاف كل �صيء، يخاف 

�أو  �آخر  �إن�صان  و�أحيانًا من  نف�صه  �أحيانًا من 

من  ويخاف  �لميكروبات،  �أو  �لحيو�نات  من 

�لطبيعة ومن �لزلزل و�لبر�كين. حتى خوفه 

في مر�حل حياته؛ طفل ثم فتى ثم في دور 

�لن�صوج،  �صن  �إلى  �لمر�هقة. وعندما ي�صل 

�ْصَرة.... �إلخ.
ُ
ن �أ وعندما يرتبط وُيكوِّ

�لثالثة:  عفاتها  ب�صَ �لخطية  وتاأ�صلت 

�لذ�ت �لمت�صلطة، �لعنف �لمنت�صر، و�لخوف.

د ويعالج �لإن�صانية،      ولكن �هلل �أر�د �أن ُيجدِّ

اأََحبَّ  »لأَنَُّه هَكَذا  د  فكان �لميالد و�لتج�صُّ

اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل  َحتَّى  اْلَعاَلَم   
ُ
اهلل

ِلَكْي َل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن 

ُة« )يو16:3(. ولأن  َلُه اْلَحَياُة الأََبِديَّ

مجئ ربنا ي�ضوع الم�ضيح كان هو العالج، 

يوم ميالده تلك  المالئكة في  اأن�ضدت 

ل�ضعفات  العالج  تقدم  التي  الأن�ضودة 

الإن�ضان الثالثة، وقالت: »اْلَمْجُد هلِل 

اَلُم،  ال�ضَّ الأَْر�ِض  َوَعَلى  الأََعاِلي،  ِفي 

ُة« )لو 14:2(. ا�ِض اْلَم�َضرَّ َوِبالنَّ

�صده،  ويقف  يحاربه  �لإن�صان  ْعف  ف�صَ

له؛  �لمجد  وتقديم  �هلل  ت�صبيح  ويعالجه 

م مجدً� هلل في حياتك �لروحية  فعندما ُتقدِّ

حينئذ  �لروحية،  بالمخافة  قلبك  ويمتلئ 

ول  مكانها  في  �لذ�ت  ت�صع  �أن  ت�صتطيع 

في  �ل�صالم  ت�صنع  وعندما  عليك.  تت�صلط 

محيط �أ�صرتك وفي خدمتك وفي عملك وفي 

كني�صتك، ت�صتطيع �أن تنزع �أي عنف. وعندما 

من  باقتر�بك  �لحقيقي  �لفرح  بروح  تمتلئ 

خالل  من  ي�صتطيع  �لقلبي  �لفرح  هذ�  �هلل، 

توبتك �أن يطرد كل خطية من حياتك.   

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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بد�أ  قد  �لم�صيح  �ل�صيد  بميالد  �لعالم   �إن 

ع�صرً� جديدً�. و�أ�صبح هذ� �لميالد �لمجيد 

ف��ا���ص��اًل ب��ي��ن زم��ن��ي��ن م��ت��م��اي��زي��ن: م��ا قبل 

�لتجديد  ذل��ك  هو  فما  بعده.  وم��ا  �لميالد، 

�لذي قدمته �لم�صيحية، حتى قيل في �لإنجيل 

قد  �لكل  ه��وذ�  م�صت،  قد  �لعتيقة  »�لأ�صياء 

�صار جديدً�«)2كو٥ : ١7(  

    لقد قدم �ل�صيد �لم�صيح مفهومًا جديدً� 

م�صتعملة  تكن  لم  جديدة  وتعبير�ت  للحياة، 

ُبِهت  حتى  عميقة،  روحية  ومعاني  قبل،  من 

»َل��ْم  قائلين  و�صاحو�  ك��الم��ه،  م��ن  �صامعوه 

َي���َت���َك���لَّ���ْم َق���طُّ 

هَكَذ�  �إِْن�َصاٌن 

ِم�����ْث�����َل ه�����َذ� 

���اِن!«. �لإِْن�������صَ

)يو 7 :46(

ج����اء      

�ل�����������ص�����ي�����د 

�ل����م���������ص����ي����ح 

�لحب  ين�صر 

ب��ي��ن �ل��ن��ا���س 

ب��ع�����ص��ه��م،  و 

�لنا�س  وب��ي��ن 

ي��ق��دم  و�هلل. 

�هلل للنا�س �أبًا 

وفي  كاأبناء،  و�إنما  كعبيد  ل  يعاملهم  محبًا، 

�لحر�س على محبته يفعل �لنا�س و�صاي������اه، 

وفي  للخير.  حبًا  و�إنما  عقوبته،  من  خوفًا  ل 

هذ� قالت �لم�صيحية: »�هلل محبة«.

جديدة  عبارة  محبة«  »�هلل  عبارة  �إن      

�هلل  �صوى  يعرف  كان  ما  �ل��ذي  �لعالم،  على 

�لنا�س �صطوته  �لذي يخ�صى  �لُمخيف  �لجبار 

ونه بالذبائح و�ألو�ن �لعباد�ت. وعبارة  ويتر�صُّ

»م��ح��ب��ة �لأع������د�ء«، ه��ي ع��ب��ارة ج��دي��دة في 

ل�صماعها  �لعالم  ُبِهت  �لإن�صانية،  �لمعامالت 

من فم �لم�صيح.

    وجاء �لم�صيح �أي�صًا بب�صارة �ل�صالم. �صالم 

�لإن�صان  بين  و�صالم   ، بع�صهم  و  �لنا�س  بين 

و�هلل، و�صالم في �أعماق �لنف�س من �لد�خل. 

�صالم من �هلل يفوق كل عقل. لأنه جاء لُيقيم 

كانت  �أن  بعد  و�لأر����س،  �ل�صماء  بين  �صلحًا 

و�هلل.  �لإن�صان  بين  حاجزً�  تقيم  �لخطيئة 

وهذ� �ل�صلح �أر�ده على �لدو�م �أن ي�صتمر في 

�لعالقات �لإن�صانية. فقال »�إن قدمت قربانك 

فوق �لمذبح، وهناك تذكرت �أن لأخيك �صيئًا 

عليك، فاترك قربانك قد�م �لمذبح، و�ذهب 

�أخيك«. وفي �صبيل �ل�صالم،  �إ�صطلح مع  �أوًل 

مين  �أن يكونو� »ُمقدِّ دعت �لم�صيحية �لنا�س، 

 .)١0  :١2 )رو  �لكر�مة«  في  بع�صًا  بع�صكم 

لأن �لمحبة يمكن �أن تثبت عن طريق �لتو��صع 

و�إن��ك��ار �ل���ذ�ت و�ح��ت��م��ال �لآخ���ري���ن. ولهذ� 

ق����ال �ل�����ص��ي��د 

�ل����م���������ص����ي����ح 

�أن  �أر�د  »م��ن 

ي��اأت��ى ور�ئ���ى، 

فلينكر نف�صه، 

ويحمل �صليبه 

وي��ت��ب��������ع��ن��ي« 

)مر 8 :34(. 

    وع��ب��ارة 

»�إنكار �لذ�ت« 

جديدة  عبارة 

ق�����دم�����ت�����ه�����ا 

�ل��م�����ص��ي��ح��ي��ة 

وقبل  للعالم. 

ذلك كانت »�لذ�ت« �صنمًا يتعبد له �صاحبه، 

ويجب �أن يكبر ويتمجد. �لم�صيحية دعت �إلى 

لأخيه.  محبته  في  نف�صه  �لإن�صان  ين�صى  �أن 

با�صتمر�ر،  ُتعطي  �لتي  �لباذلة  �لمحبة  �إنها 

وتحتمل  �لأخير«،  »�لمتكاأ  تاأخذ  وبا�صتمر�ر 

تقول:  �لتي  �لمحبة  �ل��ك��ل.  تربح  لكي  �لكل 

�أنق�����س«  �أنا  و�أن��ي  يزي�����د،  ذ�ك  �أن  »ينبغي 

مع  �لتعامل  في  �لتو��صع  �إن��ه   ،)30:  3 )ي��و 

�لنا�س ومع �هلل. �لذ�ت �لتي تختفي، ول تعلن 

عن نف�صها، بل تفعل �لف�صيلة في �لخفاء.

جديدً�  كان  �لميالد  بعد  ما  ع�صر  �إن      

تمامًا في مفاهيمه. حتى �صر�ئع �هلل �ل�صامية 

مها في �لعهد �لقديم، ما كان �لنا�س  �لتي قدَّ

في  ما  لهم  �لم�صيح  ك�صف  حتى  يفهمونها، 

�ل�صريعة من جمال و�صمو. له �لمجد من �لآن 

و�إلى �لأبد َ�مين.

ما قبل 
�لميالد

وما بعده

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

عبارة »�هلل 
حمبة« عبارة 
جديدة على 

�لعامل، �لذي 
ما كان يعرف 

�شوى �هلل 
�جلبار �ملُخيف 

�لذي يخ�شى 
�لنا�س �شطوته 

ونه  ويرت�شُّ
بالذبائح
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في تج�صد �ل�ص���يد �لم�صيح وميالده بالج�صد .. 

نذكر �أنه نزل من �ص���مائه �إلى �أر�صنا لكى يرفعنا 

�إلى �ص���مائه ، فقد نزل �إلى عالمن���ا بكامل �إر�دته 

كما ن�صلى في �صلو�ت �لت�صبحة:

»لأنه باإر�دته وم�صرة �أبيه و�لروح �لقد�س ، �أتى 

وخل�صنا«.

1- نزل اإلى فقرنا .. ليرفعنا اإلى غناه :

ت���رك غن���اه باإر�دت���ه ، �إذ لم يكن فقي���رً� لكنه 

�فتق���ر لأجلنا »م���ن �أجلكم �فتقر وه���و غنى لكى 

ت�صتغنو� �أنتم بفقره« )2كو8: 9(.

م���ن منا ر�أى طفاًل ُيولد ف���ي مزود ، مهمًا كان 

فقي���رً� ؟ لقد �أر�د �هلل �أن يرف���ع �أنظارنا �إلى غنى 

�ل���روح بارتباطنا به ، �إلى غن���ى �لفكر بتعلقنا به 

، �إل���ى غنى �لم�ص���اعر بتوجيهها نحوه .. ف�ص���رنا 

نقول : »كفقر�ء ونحن نغنى كثيرين ، كاأن ل �صيء 

لنا ونحن نملك كل �صيء« )2كو6: ١0(.

2- نزل اإلى �ضعفنا ، ليرفعنا اإلى قوته:

م���ا �أجمل م���ا قاله م���ار �أفر�م �ل�ص���ريانى عن 

�لمول���ود �لإله���ى: »بينم���ا كان يرتمى على �ص���در 

�أم���ه ، كانت �لخليقة كلها ترتمى في �أح�ص���انه .. 

كر�صيع كان �صامتًا ، لكن كانت �لخليقة كلها تنفذ 

�أو�مره .. بقوٍة منه ��صتطاعت مريم �أن تحمله في 

ح�صنها .. هذ� �لذى يحمل كل �لأ�صياء«.

�إنه وهو ير�ص���ع �للبن من �أمه كان ُير�صع �لكل 

بالحياة..

اإل��ى  اإل��ى حزنن��ا .. ليرفعن��ا  ن��زل   -3

فرحه :

ق���ال �لرب »من �أجل �ص���قاء �لم�ص���اكين وتنهد 

�لبائ�ص���ين ، �لآن �أقوم يقول �لرب �أ�صنع �لخال�س 

عالنية« )مز١١( ..

ه���ذ� م���ا فعل���ه حي���ن ر�أى حزنن���ا ف���ي �أر����س 

�لأحز�ن و�ل�صقاء .. 

»اأحزانن��ا حمله��ا ، واأوجاعن��ا تحملها« 

)اإ�ض 53: 2(

لكى ي�ص���كننا م�ص���اكن �لفرح »�لمو�ص���ع �لذى 

هرب منه �لحزن و�لكاآبة و�لتنهد« 

)�أو�صية �لر�قدين(.

ه���ل يمك���ن �أن نعاه���د �هلل من���ذ �لآن �أن���ه كما 

حنا بقدومه �إلينا، �أن نكون �صبب فرح لآخرين  فرَّ

؟ نر�ص���م �لب�ص���مة عل���ى كل وج���ه ؟ ن�ص���األ ع���ن 

�لمحتاجين ؟ ون�صعى لرد �ل�صالين ؟ ن�صلى لأجل 

�ل�ص���اقطين ولأجل �لقائمي���ن ؟ .. لكى يفرح �لكل 

في يوم �لفرح هذ� ؟!

4- نزل اإلى هواننا .. ليرفعنا اإلى مجده

لقد غير بميالده ج�ص���د تو��ص���عنا ف�صار على 

�ص���ورة ج�ص���د مجده )ف���ى3: 2١( ، نع���م َقِبَل �أن 

يجوع ويعط�س ويتعب .. وُيب�صق على وجهه وُيلطم 

وُيهان .. ُي�صلب وُيقبر .. �لأمور �لتي ل يقبلها �أي 

�إن�صان ، فكم بالحرى خالق �لإن�صان ؟!

لق���د َقِب���َل هذ� كل���ه بفرح »م���ن �أجل �ل�ص���رور 

�أمام���ه، �حتم���ل �ل�ص���ليب م�ص���تهينًا  �لمو�ص���وع 

بالخزى ... فتفكرو� في �لذى �حتمل من �لخطاة 

مقاومة لنف�صه مثل هذه ...« )عب١2: 2، 3(.

ما �أجمل ما ِقيل عن عمله �لخال�س ...

»�أخ���ذ �لذى لن���ا و�أعطانا �لذى له ، فلن�ص���بحه 

ونمجده ونزيده علوً�« )من �ص���لو�ت �لت�صبحة(.. 

�أخذ ��ص���منا ، ف�ص���ار »�بن �لإن�ص���ان«.. و�أعطانا 

��صمه ، ف�صرنا �أبناء �هلل ..

لقد ن���زل �إلينا ليرفعنا �إليه .. نزل �إلى �لمزود 

ليرفعن���ا �إل���ى �ل�ص���ماء .. ُول���د بي���ن �لحيو�نات ، 

لي�صعنا و�صط �لمالئكة.

»�ص���اكرين �لرب �لذى �أهلنا ل�ص���ركة مير�ث 

�لقدي�صين في �لنور ، �لذى �فتقدنا من �صلطان 

�لظلمة ونقلنا �إلى ملكوت �بن محبته«

)كو١: ١2، ١3(

لن�ص���ع �أمامن���ا ه���ذه �لن�ص���يحة �لغالي���ة لمار 

�فر�م �ل�ص���ريانى: »في يوم �لغف���ر�ن ل نزيد فيه 

�لأخط���اء .. في يوم �لف���رح ل نن�ص���ر �لأحز�ن .. 

ف���ي يوم �لعذوبة ل نكون من �لق�ص���اة .. في �ليوم 

�ل���ذى نزل فيه �هلل �إلى �لخطاة ، ل ينتفخ �لأبر�ر 

عل���ى �لخط���اة .. في �ليوم �لذى �ص���ار في���ه �لإله 

�لغنى فقيرً� من �أجلنا فلي�صارك �لأغنياء �لفقر�ء 

ف���ي مو�ئده���م .. في �ليوم �لذى وه���ب فيه �لرب 

عطايا لم نطلبها فلنقدم �ص���دقة لمن ي�صرخون 

متو�صلين �إلينا �إح�صانًا«.

نزل إلينا 
.. لكى 
يرفعنا 

إليه

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

لقد نزل إلينا 
ليرفعنا إليه .. 

نزل إلى المزود 
ليرفعنا إلى 

السماء .. وُلد 
بين الحيوانات، 

ليضعنا وسط 
المالئكة.
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    على �ص���بيل �لمثال قد َيْحتّد زوج ويعلو �ص���وته، فتحتد �لزوجة 

�أكث���ر ويعلو �ص���وتها �أكث���ر فاأكثر، م���ع �أن �لكتاب �لمقد����س يقول: 

���َب” )�أم١:١٥(، فاإذ� �أهان �لزوج  ���ِرُف �ْلَغ�صَ ُن َي�صْ �للَّيِّ “َ�ْلَجَو�ُب 
زوجت���ه فاإنها َتُرّد بتوجي���ه �إهانة �أكثر، وهكذ� يحدث ت�ص���عيد في 

يناها بالوق���ود، ولكنها  �لموق���ف. �إنَّ �لنار ت���زد�د �إ�ص���تعاًل �إذ� غذَّ

تنطفئ بالماء.

���ْيِف،      يذك���ر �لكت���اب �لمقد�س”ُيوَجُد َم���ْن َيْهُذُر ِمْثَل َطْعِن �ل�صَّ

ا ِل�َص���اُن �ْلُحَكَماِء َف�ِصَفاٌء” )�أم١8:١2(. فقد يهذر �لزوج فيقول  مَّ
َ
�أ

كلم���ة، ولك���ن هذه �لكلم���ة تكون قا�ص���ية وتطعن �لزوجة بال�ص���يف 

وتجرح م�ص���اعرها جرحًا عميقًا، �أما �لزوج �لحكيم فيحر�س على 

���د على محبته لها.  �إ�ص���د�ر كلم���ات ل تجرح زوجته، بل كلمات توؤكِّ

ي عالقتهما بالم�ص���اعر �لد�فئ���ة، لأن تكوين  ي وُيغ���ذِّ وبذل���ك ُيق���وِّ

�لم���ر�أة �لنف�ص���ي يحتاج �إلى كلم���ات رقيقة وعْذبة، لكي ت�ص���عر �أن 

زوجها يحبها ويقبلها؛ فتبادله نف�س �لم�ص���اعر وتحر�س هي �أي�صًا 

على عدم جرح م�صاعره بالقول و�لت�صرف �ل�صليم.

�ضالم الزواج ووحدانيته:

د �ص���الم      وم���ن �أخط���ر �لأم���ور في �لت�ص���عيد ِذكر �أ�ص���ياء ُتهدِّ

لو ع���اد زوج من  ووحد�ني���ة �ل���زو�ج مثل كلم���ة “�لطالق”. مثاًل 

عمل���ه ُمْرَهق���ًا وتق���ول له �لزوج���ة: “�لعي�ص���ة دي مبقت�س عي�ص���ة، 

�لو�ح���د يتطلَّق �أح�ص���ن”، وقد ل يدور في ذهنها �أ�صا�ص���ًا مو�ص���وع 

�لطالق، لكن هذ� �لكالم قد ي�صتفز �لزوج ويوؤثر عليه وعلى �لأولد 

�أي�صًا.

    في �إحدى �لمر�ت جل�صت مع �أحد �لأولد لم يكن عمره يتعدى 

�لخام�ص���ة ع�صر، وكان معتادً� على �صرقة �لنقود، و�أردت �أن �أعرف 

�ل�ص���بب �لذي دفعه لل�ص���رقة، وقال لي �أن هناك م�ص���اكل بين �أبيه 

و�أمه وكانت كلمة “�لطالق” تتكرر كثيرً� فيما بينهما، ف�ص���عر هذ� 

ِخر لنف�صه �لمال  ر �أن ي�ص���رق حتى يدَّ �لولد بعدم �لأمان، ولذلك َفكَّ

�لالزم �إذ� حدث �لطالق بين �أبيه و�أمه.

    هذه �لكلمة �لتي قيلت �أثناء �ل�ص���جار قد �أثَّرت على هذ� �لولد 

���ًا؛ تحولَّت �ل�ص���رقة �إلى عادة، وتحتاج �إلى وقت طويل  وجعلته ِل�صَّ

حت���ى يتركها ويت���وب عنها. ل يليق �أن ننطق باأ�ص���ياء تهدد �ص���الم 

ووحد�نية �لأ�صرة.

ٌن، َوُهَو  ُه َديِّ نَّ
َ
َح���ٌد ِفيُكْم َيُظنُّ �أ

َ
    يق���ول معلمنا يعقوب: “�إِْن َكاَن �أ

َلْي�َس ُيْلِجُم ِل�َصاَنُه، َبْل َيْخَدُع َقْلَبُه، َفِدَياَنُة هَذ� َباِطَلٌة” )يع26:1(. 

�إذ� كان �أحدك���م يعتقد �أن���ه دين �أكثر وهو لي�س يلجم ل�ص���انه لكنه 

ه كالمًا جارحًا  يق���ول كالما كثيرً� خاطئًا، وفي وقت �لغ�ص���ب يوجِّ

يهدد �ل�ص���الم و�لأمان �لموجود في �لأ�ص���رة، فهذ� �لإن�صان يخدع 

قلبه وديانته باطلة.

    �إن �ل�ص���خ�س �لم�ص���يحي يعرف كيف يتجنب �لت�صعيد بالكلمة 

م وجهة نظر �لآخر مع �أن هذ� ل يعني �لمو�فقة عليها.  �لطيبة وَتفهُّ

مث���اًل؛ �إذ� عاد �لزوج من عمله ُمتَعب���ًا و�أخطاأ في حق زوجته، لكن 

�لزوج���ة بدًل من �أن تبادله �لخط���اأ فاإنها تقول له: “ربما �أنت �لآن 

مت�ص���ايق كثي���رً�، لذلك َنَطْقت به���ذ� �لكالم”. وه���ي بذلك تعمل 

عل���ى تهدئت���ه بحكمة، ل ترد على �ل�ص���تيمة ب�ص���تيمة، ولكنها تقول 

له: “يمكننا �أن نتفاهم في هذ� �لمو�ص���وع بع���د �أن تهد�أ �أوًل، لكي 

ن�صتطيع �أن ن�صل �إلى نتيجة ُمْر�صَية”.

    و�أكثر من هذ�، �إذ� �إ�ص���تطعت �أن تجعل �لآخر ي�صعر �أنك تفهم 

وجه���ة نظ���ره بالرغم من �أنك ق���د ل تكون مو�فق���ًا عليها، فالآخر 

مت ما يق�صده. لذلك �أنت تحتاج لأن  �صي�صعر �أنك قد �صمعته وَتفهَّ

يعمل �لروح �لقد�س وثماره فيك، ويجعلك قادرً� على �صبط نف�صك 

حتى ل ترد �لإ�ص���اءة بالإ�ص���اءة، وتقول للط���رف �لآخر كلمة طيبة 

ْو َعْن �َصِتيَمٍة ِب�َصِتيَمٍة، 
َ
ن غ�ص���به “َغْيَر ُمَجاِزيَن َعْن �َصّر ِب�َصّر �أ ُت�صكِّ

ُكْم ِلهَذ� ُدِعيُتْم ِلَكْي َتِرُثو� َبَرَكًة”  نَّ
َ
َبْل ِباْلَعْك�ِس ُمَباِرِكي���َن، َعاِلِميَن �أ

)1بط 9:3(.

األنبا يوسف اسقف جنوب أمريكا

التصعيد
    التصعيد هو الرد السلبي على السلبيات، 

أي يُقابل النقد بالنقد، ويواجه اإلهانة 
باإلهانة، والشتائم بالشتائم.
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سؤال: 

سؤال: 

الجواب:

الجواب:

هل يجوز لالإن�شان �أن يقلع عينه، �أو يقطع يده �إن �أعرثته، عماًل 
بقول �لكتاب فى )مت5: -29 30( ؟

  كيف يتَّفق قول �لكتاب �أن �هلل خلق �لعامل يف �شتة �أيام، مع �آر�ء علماء �جليولوجيا 
�لتي ُترِجع ُعْمر �لأر�س �إىل �آلف �ل�شنني؟

؟
ُه َخْيٌر  نَّ

َ
      يق�ص���د �لرب �لت�ص���ديد على �لُبعد عن �لعثرة، كما يقول: “لأ

َم” اِئَك، َوَل ُيْلَقى َج�َصُدَك ُكلُُّه ِفي َجَهنَّ ْع�صَ
َ
َحُد �أ

َ
ْن َيْهِلَك �أ

َ
َلَك �أ

)م���ت5: -29 30(. وهذه �لو�ص���ية ينبغي �أن توؤخ���ذ بمعناها �لروحي 

ولي����س بمعناه���ا �لحرفي. فمعناه���ا �لروحي يمك���ن �أن يكون ُملَزم���ًا، �أما 

�لمعنى �لحرفي فمن �ل�صعب �أن يكون ملزمًا.

ذ هذه �لو�صية حرفيًا، مثل �صمعان �لخر�ز، وكذلك      بع�س �لقدي�صين نفَّ

ذ هذه �لو�صية  بع�س �لقدي�ص���ات في ب�صتان �لرهبان. ولكن ي�صتحيل �أن ُتنفَّ

حرفيًا ب�ص���فة عامة. و�إل �ص���ار غالبية َمْن في �لعالم بعين و�حدة، ل�ص���دة 

�نت�صار �لعثرة، وبخا�صة في �صن معينة، وفي ظروف ومالب�صات خا�صة.

  ولك���ن كثيرين من �لقدي�ص���ين ذك���رو� �أنه يمكن �أن ُيق�ص���د بالعين �أعز 

�إن�صان �إليك، كما ويق�صد باليد �أكثر �لنا�س معرفة لك. فاإن �أ�صابتك عثرة 

من �أي من هوؤلء، يمكن �أن تقطع نف�صك من ِع�صرته.

مت قطع �أع�صاء من ج�صم      ونالحظ �أن �لكني�صة في بع�س قو�نينها حرَّ

م من يخ�صي نف�صه. قاء للعثرة، مثل �لقانون �لذي ُيحرِّ �لإن�صان �إتِّ

  كم���ا �أن خلع �لعين �أو قطع �ليد )بالمعن���ى �لحرفي(، ل تمنع �لعثرة �أو 

ًا،  �لخطية، لأن �لخطية غالبًا ما تنبع من د�خل �لقلب، و�إذ� كان �لقلب نقيَّ

فاإن �لإن�ص���ان ي���رى ول ُيعَثر. �إذً�، من �لأف�ص���ل �أن ناأخذ �لو�ص���ية بمعناها 

�لروحي ولي�س �لحرفي.

    ومما ُيثِبت هذ� �أي�ص���ًا، قول �لرب في )مر9: -43 48(:” لأنه خيُر 

لك �أن تدخل �لحياة �أقطع... �أعرج... �أعور”. وطبعًا ل يمكن �أن ناأخذ هذ� 

�لكالم بطريقة حرفية، لأنه ل يمكن لالإن�ص���ان �أن يكون في �ل�ص���ماء �أقطع 

�أو �أعرج �أو �أعور. �إذ ل نت�ص���ور �أن يكون بار في �لنعيم بمثل هذ� �لنق�س، 

كم���ا ل يمكن �أن يكون هذ� ه���و جز�ء �لأبر�ر على بره���م عن �لعثرة مهما 

كلَّفهم ذلك من ثمن!.

وَح ُيْحِيي”      ُيعلِّمن���ا �لكت���اب �لمقد����س �أن “�ْلَح���ْرَف َيْقُت���ُل، َولِكنَّ �ل���رُّ

)2كو6:3(. لذلك ل يمكننا �أن ناأخذ كل �لو�ص���ايا بطريقة حرفية، وهذه 

�لو�صية بالذ�ت �أر�د �لرب �أن ي�صرح لنا خطورة �لعثرة ووجوب �لبعد عنها، 

ى �لأمر �إلى قلع �لعين. حتى لو �أدَّ

    �إعل���م �أن �أيام �لخليقة لي�ص���ت �أياما �صم�ص���ية كاأيامنا. بل يوم �لخليقة 

هو حقبة من �لزمن ل ندري مد�ها، قد تكون لحظة من �لزمن، وقد تكون 

�آلفا �أو ماليين من �ل�ص���نين، �إ�ص���طلح على بد�يتها ونهايتها بعبارة “كان 

م�صاء وكان �صباح”.

    و�لأدلة على ذلك كثيرة، نذكر منها:

1 - �ليوم �ل�صم�ص���ي هو فترة زمنية مح�ص���ورة ما بين �ص���روق �ل�ص���م�س 
و�صروقها مرة �أخرى، �أو غروب �ل�صم�س وغروبها مرة �أخرى.

 ولم���ا كانت �ل�ص���م�س لم ُتْخَلق �إل في �لي���وم �لر�بع )تك1: -16 19(. 

�إذً�، �لأيام �لأربعة �لأولى لم تكن �أيامًا �صم�ص���ية، لأن �ل�ص���م�س لم تكن قد 

ُخلقت بعد، حتى يقا�س بها �لزمن.

�أنه �إنتهى حتى �لآن.  �لكتاب  يقل  لم  �ل�صابع،  �ليوم   -  2

ت �آلف  لم يقل �لكتاب “وكان م�ص���اء وكان �ص���باح يومًا �صابعًا”. وقد مرَّ

�ل�ص���نين منذ �آدم حتى �لآن، دون �أن ُيق�ص���ى هذ� �ليوم �ل�صابع، فعلى هذ� 

�لقيا����س ل تكون �أيام �لخليقة �أيامًا �صم�ص���ية، و�إنم���ا ُحَقب زمنية مجهولة 

�لمدى.

�إجمالي���ة، قال �لكتاب عن �لخليقة كلها، باأيامها �ل�ص���تة:  3 - وبكلم���ة 
ْر�َس 

َ
بُّ �لإِلُه �لأ ْر�ِس ِحيَن ُخِلَقْت، َيْوَم َعِمَل �لرَّ

َ
َماَو�ِت َو�لأ َمَباِدُئ �ل�صَّ “هِذِه 

���َماَو�ِت” )ت���ك4:2(. وهك���ذ� �أجمل ف���ي كلمة )يوم( �أي���ام �لخليقة  َو�ل�صَّ

�ل�صتة كلها. 

    �إذً�، فليق���ل علم���اء �لجيولوجيا ما يقولون عن عم���ر �لأر�س، فالكتاب 

�لمقد����س لم يذكر عمرً� محددً� لالأر�س يتعار�س مع �أقو�ل �لعلماء. بل �أن 

نَّ َيْومًا 
َ
نظرة �هلل �إلى مقايي�س �لزمن، ي�ص���رحها بطر�س �لر�صول بقوله: “�أ

 َو�ِحٍد” ) 2 بط 8:3 (.
ٍ
ْلَف �َصَنٍة َكَيْوم

َ
ْلِف �َصَنٍة، َو�أ

َ
بِّ َكاأ َو�ِحدً� ِعْنَد �لرَّ
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َمتها      �إذ� كانت في �لفيزياء قو�نين ثابتة، فهذه �لقو�نين حطَّ

�أقد�م يو�ص���ن بولت �أ�ص���رع رج���ل في �لعالم، فه���و �أول َمْن َجَمَع 

�لميد�لي���ة �لذهبية ل�ص���باق ١00 متر بزم���ن 9.٥8 ثانية فقط، 

هذ� �لإنجاز �لذي لم ي�صبق �أن عرفته �لب�صرية. لم يكتفي بولت 

بذل���ك، بل تجاوز �ص���باق �ل�200 متر بزم���ن ١9.١9 ثانية. كان 

ماه���رً� في �لكريكت وك���رة �لقدم ليختار �ل�ص���رعة بالخطاأ في 

�ء في  حياته، وينتقل من �أ�ص���رع طفل في مدر�صته �إلى �أ�صرع عدَّ

تاريخ �لريا�صة، وليو�صف بالبرق لقدر�ته �لهائلة على �لرك�س.  

    ُوِلَد بولت في �ص���يروود، تريالون���ي، جامايكا عام ١986م، 

من و�لدين كانا يعمالن في بقالة في ذ�ت �لمنطقة، بالإ�ص���افة 

�إلى عمل و�لده في �ص���ركة للقهوة ب�ص���بب �لفقر، فقد كان بولت 

ُيعان���ي من �لفقر �ل�ص���ديد وي�ص���عر باأنه َوَلٌد مح���روم، ولكنه لم 

يلج���اأ �إلى �لت�ص���وُّل، مما دفع و�لده �إلى ت�ص���جيعه على �لعمل مع 

�إخوته في �لبقالة �لتي كانت لديهم.

    كان بول���ت يلع���ب مع �أطف���ال �لحي �لذي ي�ص���كنه �لكريكت 

ب �لكريكت لحظ قدرته على �لجري  وك���رة �لقدم، �إل �أن ُم���درِّ

عه على تطوير وتركي���ز قدر�ته عل���ى �لرك�س،  ب�ص���رعة، ف�ص���جَّ

لتبد�أ م�صيرة نجم حلَّق ب�صرعة �لبرق �إلى �لعالمية.

ج  �ء في مدر�صته، ليتوَّ     في �ص���ن �لثانية ع�صر كان �أ�ص���رع عدَّ

بط���اًل على م�ص���توى �لمد�ر����س �لجامايكية، ثم على �لم�ص���توى 

�لكاريبي، مما دفع �لمد�ر�س �لتي در�س بها �إلى تنمية قدر�ته 

�لبدنية، ولم يقت�ص���ر ذلك عل���ى �لمد�ر�س �لَمحلِّية بل 

عر�ص���ت عليه ع���دد من �لمد�ر����س �لأمريكي���ة ِمَنَحًا 

للدر��ص���ة، لكنه رف����س و�خت���ار �لبقاء و�ل�ص���تمر�ر 

للتدرب في جامايكا.

    بد�أ يو�ص���ين بولت �لتح�ص���ير ل�صباقات ١00 متر، 

فقد �ص���ارك في بطولة جامايكا للمئة متر ُمنهيًا 

�ل�ص���باق بزم���ن ق���دره 9.76 ثاني���ة 

خل���ف مو�طن���ه �أ�ص���افا ب���اول، 

يحط���م  �أن  ��ص���تطاع  لكن���ه 

�لرق���م �لقيا�ص���ي �لعالم���ي 

ف���ي نيويورك بزم���ن قدره 

9.76 ثانية.

     وعل���ى �لرغ���م من 

ه���ذه �لإنجاز�ت، �إل �أن 

بولت كان يطمح ل�صيء 

تحطي���م  وه���و  �أكب���ر 

�لقيا�ص���ية  �لأرق���ام 

وت�ص���جيلها با�صمه. حزم حقائبه باتجاه �ل�صين في عام 2008 

قا�ص���دً� �ص���باق �لمئة و�لمئتان متر، ليحقق �لميد�لية �لذهبية 

ل�صباق مئة متر بزمن قدره 9.٥8 ثانية، وفي هذه �للحظات بد�أ 

و�لده �ل�ص���ر�خ محاوًل �لو�صول لولده لتهنئته على هذ� �لإنجاز 

�لعظي���م. لم يكتفي بول���ت بذلك بل تجاوز �ص���باق �ل 200 متر 

مًا رقمين قيا�ص���يين في ليلة لن تن�صى  بزمن ١9.١9 ثانية ُمحطِّ

من ذ�كرة بولت.

    ح�صل على جائزة �أف�صل لعب قوي لعامي 2008 و 2009م، 

و�ختاره �لتحاد �لدولي لألعاب �لقوى كاأف�ص���ل ريا�صي في عام 

20١2م، كما ح�ص���ل عل���ى جائزة ليريو�س �لريا�ص���ية �لعالمية 

وَمَنَحت���ه �ص���حيفة   )20١2  ،20١١  ،20١0 لالأع���و�م )2009، 

ليكيب �لفرن�صية جائزة �أف�صل ريا�صي في عام 20١٥م.

    فاز باألقاب �لَعْدو �لثالثة: لم�ص���افات ١00 متر، و200 متر، 

و4×١00 مت���ر، وذلك للمرة �لثالثة عل���ى �لتو�لي في 3 دور�ت 

�أوليمبي���ة متتالية، �إذ فاز بال�ص���باقات �لثالثة في عامي 2008، 

و20١2 و20١6م.

اهلل في حياه بولت

    �لإيمان باهلل له دور �أ�صا�ص���ي في حياه بولت؛ فهو د�ئمًا ما 

حه بعد �إنتهاءه، وهذ�  ي�ص���لي قبل كل �ص���باق وي�صكر �هلل وُي�ص���بِّ

ياه على �لإيمان �لم�صيحي، وزرعا فيه حب  يرجع �إلى �أن �أبو�ه ربَّ

�هلل منذ �ل�صغر. وهو يو�ظب على قر�ءة �لكتاب �لمقد�س 

و�ل�صالة.

    َكَت���َب مرة على تويتر: »�أ�ص���تطيع كل �ص���ىء في 

�لم�صيح �لذي يقويني«، �أ�صكرك يا �إلهي.

    يرت���دي بولت ط���و�ل �لوقت �صل�ص���لة بها �أيقونه 

مر�ص���وم عليها �ل�ص���ليب من جهة، و�ص���ورة للعذر�ء 

مري���م م���ن جه���ة �أخ���رى. وينتظ���ر د�ئمًا 

ت�صليط �لكامير�ت عليه قبل �ل�صباق 

عالم���ة  ير�ص���م  لك���ي  بع���ده،  �أو 

�أم���ام  �إيمان���ه  ويعل���ن  �ل�ص���ليب 

�لعالم كل���ه. ويعتقد بولت �أن �هلل 

باركه بال�ص���رعة �لت���ي يتمتع بها 

لذلك د�ئمًا ما ي�صكر �هلل.

    �إن يو�ص���ين بول���ت لي����س 

ريا�ص���ية  �أ�ص���طورة  فق���ط 

حية، بل �إن�ص���ان م�ص���يحي 

ر�ئع �أي�صًا.

يوسين بولت
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البروفيسور فيكتور رزق اهلل

شخصيات قبطية 

م�ض��ري  اهلل،  رزق  اأوغ�ض��ت  فيكت��ور  البروفي�ض��ور       

قبط��ي ُوِلَد عام 1933م، في ح��ي الأوبرا القديم بو�ضط 

القاه��رة. ح�ضل على بكالوريو�ض الهند�ضة عام 1958م، 

وح�ضل على دكتوراه ف��ي الهند�ضة من جامعة هانوفر في 

األمانيا عام 1968م.

    �ضغ��ل من�ض��ب اأ�ضت��اذ ف��ي ميكاني��كا الترب��ة، وهند�ضة 

الأ�ضا�ض��ات بجامع��ة هانوف��ر من��ذ 1978، وعمي��د كلي��ة 

 ،  1982 هانوف��ر-1981  بجامع��ة  المدني��ة  الهند�ض��ة 

وه��و   ،1984  1982- هانوف��ر  جامع��ة  رئي���ض  ونائ��ب 

موؤ�ض�ض ق�ضم الدرا�ضات العليا الدولية للدول النامية عام 

1986، وم�ضت�ضار ل� DAAD ، ولوزارة العلوم والثقافة 
غرف��ة  ورئي���ض   ،  2001  1980- ال�ضفل��ى  ب�ضك�ضوني��ا 

المهند�ضين باألمانيا .2007-1997  

    و�ضل األمانيا في نهاية الخم�ضينيات، ولم يكن محتاجًا 

لمعادل��ة، لأن التعليم الم�ضري وقته��ا كان ِمْثل الألماني، 

م  َتعلَّ��م اللغ��ة الألماني��ة وح�ض��ل عل��ى الدكت��وراه، وتقدَّ

للح�ضول على الأ�ضتاذية، وبف�ضل علمه اأ�ضبح اأول م�ضرى 

ياأخ��ذ الأ�ضتاذي��ة في الهند�ض��ة، في تاري��خ المانيا، واأول 

عمي��د كلية هند�ضة فى جامعة هانوفر، واأول نائب رئي�ض 

جامعة هانوفر، واأول نقيب للمهند�ضين في هانوفر، ولمدة 

٨ �ضنوات.

م اأنفاق مترو هانوفر) 3 اأدوار تحت الأر�ض(، كما  مَّ     �ضَ

ذ اأكبر مين��اء للحاويات في العالم ف��ي األمانيا،  ��م ونفَّ مَّ �ضَ

ذ البنك المركزي لهانوف��ر، وح�ضل على اأرفع  ��م ونفَّ مَّ و�ضَ

و�ض��ام في األماني��ا، وهو �ضلي��ب الإ�ضتحق��اق، واإ�ضتلمه من 

الم�ضت�ضار الألماني �ضرودر وقتها.

    يتكل��م اللغ��ات الإنجليزي��ة والفرن�ضي��ة والإيطالي��ة 

والأ�ضبانية والألمانية والعربية، ولغات اأخرى مجموعها 

٨ لغ��ات، ي��رى اأن العل��م معرفة، والمعرفة لب��د اأن تكون 

باللغة الأ�ضلية.

    البروفي�ضور فيكتور هو ع�ضو في المجل�ض الإ�ضت�ضاري 

العلم��ي لرئي�ض الجمهوري��ة عبد الفت��اح ال�ضي�ضي، ويرى 

اأن طبيع��ة التعلي��م العالي ف��ي م�ضر ل ب��د اأن تتغير، واأن 

ذلك لن يحدث في خالل اأ�ضهر اأو �ضنوات قليلة، فالم�ضاألة 

تحت��اج اإلى وقت طويل، وهذا التغيير ي�ضمل تكثيف مواد 

معين��ة، واأن يكون لكل جامع��ة تخ�ض�ض ُمعيَّن، واأن توجد 

مناف�ض��ات حقيقي��ة بي��ن الجامع��ات المختلف��ة، وهو اأمر 

غير موجود في م�ضر نهائي حاليًا.
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عندما نقر�أ �صير �لقدي�صين يلتهب �لقلب 

وفي  طريقهم  في  لل�صير  ون�صعى  �هلل،  بمحبة 

هي  و�ل�صهد�ء  �لقدي�صين  فق�ص�س  بهم،  �لتمثُّل 

في  �ل�صائرين  تر�صد  �لطريق،  على  عالمات  بمثابة 

َدْرب �ل�صيد �لرب.

م�صيحيين،  �أبوين  روفائيل من  �لقدي�س �صادق  ُوِل��َد     

ر، ولم يبق  وكان له �أحد ع�صر �أخًا �إنتقلو� جميعًا في �ِصن ُمبكِّ

اه و�ِلد�ه تربية م�صيحية قوية، ومن �أبرز ما ورث عن  �إل هو، وربَّ

ل في �لكتاب �لمقد�س.  و�لديه روح �ل�صالة و�لتاأمُّ

َغره �أنه حدث عندما كان عمره      ومن فطرة �لقدي�س من �صِ

لأبيه  مو�  وقدَّ َخْمر،  ومعهم  �لأق��ارب  بع�س  جاءهم  �صنو�ت  �أرب��ع 

�لخمر  من  بقليل  لحم  قطعه  بغم�س  �صادق  �لطفل  فقام  لي�صرب، 

مها للكلب فرف�صها �لكلب، فطلب من �أبيه �ألَّ ي�صرب ما رف�صه  وقدَّ

�لكلب.

لأجل  ُي�صلِّي  �صادق  �لقدي�س  وكان  طويل  مر�س  و�لده  مر�س   w
لأجل  وح��زن  �لقدي�س  فتاألم  بانتقاله؛  �صمح  �هلل  لكن  و�ل��ده،  �صفاء 

فر�ق و�لده؛ ف�صمع �صوتًا من �ل�صماء �صادق �صادق. �أتحب �أباك �أكثر 

ر �ل�صوت مرتين، وفى �لحال �صعر �لقدي�س ب�صالم عميق. مني؟ وتكرَّ

�إلى �لدير،  لو�لديه فكان مزمع �لذهاب  �لقدي�س ُمطيعًا      وكان 

ويرعاهم؛  و�أولده��ا،  �أخيه  �مر�ة  يترك  �ألَّ  منه  و�لدته طلبت  ولكن 

فكان يعمل ليرعى �مر�أة �أخيه و�أولد �أخيه. 

    وقد عا�س �لقدي�س حياة �لبتولية بكل طهارة، وحدث �أن �أقرباءه 

للعرو�صة  �لرب  �ل�صيد  �أن ظهر  ولكن حدث  ليتزوج،  عليه  �صغطو� 

روفائيل«.  »�صادق  ذهب  من  بحروف  عليها  مكتوب  ورقه  وبيده 

�إناء  »�صادق  لها:  وقال  عنها،  يبعدها  فكان  تاأخذها  �أن  ت  َفَهمَّ

مختار لي«، و�نت�صر هذ� �لأمر، وخ�صع �لجميع لإر�دة �هلل.

بها،  �لت�صفع  د�ئ��م  وك��ان  �لعذر�ء  �ل�صيدة  يحب  وك��ان      

ولها مكانتها في قلبه، وحدث �أن �أحد �أ�صدقائه قال له �أن 

)وكان  �لإن��اء  ونلقي  به،  ما  �أخذنا  �إناء  �أي  ِمْثل  �لعذ�رء 

فيقول:  لكالمه،  مثال   �لع�صل  وجرة   �لبي�صة،  ُيعطى 

وناأخذ  �لق�صرة  وُنلقي  �لبي�صة  ب��د�خ��ل  م��ا  ن��اأخ��ذ 

�لع�صل وُنلقي �لجرة(، وحدث �أن �لقدي�س �صادق 

قام بالت�صال بمنزل �صديقه، وقامت و�لدة 

فتحدث  �لقدي�س؛  على  ب��ال��رد  �صديقه 

م��ع��ه��ا ب��ج��ف��اف ���ص��دي��د ب��خ��الف 

�لعادة، و�لمعروف عنه لطفه؛ 

�صديقه  و�لدة  ف�َصَكت 

�ل�صديق  فجاء  لبنها،  �صادق-  -�لقدي�س 

عن  يقول  بما  ره  فذكَّ �لقدي�س،  يعاتب  غا�صبًا 

�أن��ت تغ�صب  �لإل��ه، وق��ال له  �لعذر�ء مريم و�ل��دة 

يهين  ممن  يغ�صب  ل  �لرب  و�ل�صيد  و�لدتك،  لإهانة 

و�لدته.؟ 

وفهم �ل�صديق ق�صد �لقدي�س و�أعلم و�لدته بنيته �أثناء 

حديثه معها.

حياته العلمية والعملية:  

    كان في �لوظيفة يعي�س مثاًل للموظف �لم�صيحي �لحقيقي 

�لذي يحيا كنور للعالم وملح لالأر�س، ُعرفت عنه �لأمانة �لكاملة 

و�ل�صدق في �لقول و�لتم�صك بالحق. 

�أثناء  �لفرن�صية  باللغة  �لحقوق  لي�صان�س  على  ح�صل  وق��د      

وظيفته، و�أتقن �أربع لغات كان يتكلم بها بطالقة. وعاون في �أحيان 

كثيرة في �إعد�د ر�صائل ماج�صتير ودكتور�ه في علوم مختلفة لبع�س 

�ل�صهادة  وكانت  نفاية.  ذلك  كل  يعتبر  كان  لكنه  �ل��رب،  في  �أولده 

�صغلها  وظيفة  �آِخ��ر  وكانت  �لقد�س،  �ل��روح  من  �إمتالئه  هي  �لكبرى 

»مدير عام م�صلحة �لم�صاحة« وكان بركه لكثيرين.

نياحته:

ه كان ل ي�صكو، بل كان ي�صُكر      كان ُيعاني من مر�س ُمتِعب، لكنَّ

�هلل �لذي �أعطاه مر�س �لج�صد لعالج �لروح. �أخيرً� تنيَّح ب�صالم في 

طو�ل  وكان  عامًا،   69 عن   1969 �صنة  نوفمبر   6 �لخمي�س  يوم 

ر لمن حوله �أنه �صينطلق  �لأ�صبوع �لأخير من حياته على �لأر�س ُيعبِّ

من �لعالم. وظهر �أثناء ت�صييع جنازته ر�ئحة بخور قوية تت�صاعد 

من ج�صده �إ�صتمها �لجميع.

    حكى �أحد �أقاربه بالج�صد عن نف�صه �أنه كان يحيا م�صتهترً� 

ليجل�س  يذهب  �أن  تن�صحه  ما  كثيرً�  �أمه  وكانت  ك�صاب،  جدً� 

�أمام  ووقف  وح�صر جنازته  يفعل.  لم  ولكنه  �صادق  �لأخ  مع 

ج�صده وقال في نف�صه: »يا رب كل �لنا�س يقولون عن هذ� 

�أنه قدي�س، فاإن كان كذلك بالحقيقة �إعطني �أن  �لرجل 

�صر«.  وك��ل  ك��ل خطية  ع��ن  �أت���وب 

وخرج من �لجنازة باإعتر�فه 

�إن�صانًا جديدً�، حتى  هذ� 

�ل��ت��دخ��ي��ن �ل����ذي ك��ان 

ُم�����ص��ت��ع��َب��دً� ل��ه �أق��ل��ع 

عنه.

القديس البار
صادق روفائيل
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      بعد قر�ءة �لإ�ص����حاح حاول �أن ت�ص����ع عنو�ن لالإ�ص����حاح 

باأكمل����ه، وتختار �آي����ة تعجبك وت�ص����اعدك �أن تتذكر �لمحتوى، 

وتحاول �أن تحفظها. ما قيمة هذه �لطريقة؟

    عندم����ا تقر�أ �لإ�ص����حاح وتقفل �لكتاب �لمقد�س مبا�ص����رة 

فاأنت قد ل تتذكر ماذ� قر�أته، وبهذ� ل ت�ص����تفد منه �صيئًا. �أما 

عندما تقر�أ �لإ�ص����حاح وتر�جع على �لإ�ص����حاح، لو�ص����ع فكرة 

����خت فكرة �لإ�ص����حاح في  رئي�ص����ية منا�ص����بة، تكون بذلك ر�صَّ

ره فيما بعد، وت�ص����هل عليك در��صة  عقلك، وي�ص����هل عليك تذكُّ

�لكتاب �أي�صًا.

مثال 1: )اإنجيل يوحنا الإ�ضحاح الثاني( 

    فالعنو�ن �ص����يكون: »معجزة ُعر�س قانا �لجليل«. لكن هذ� 

����ُلح حتى )يو١١:2(، وبعدها �ص����يتكلم عن طرد  �لعنو�ن �صَي�صْ

باع����ة �لحم����ام وما فعله �لم�ص����يح ف����ي �لهيكل وقول����ه لهم: »َل 

ِب����ي َبْيَت ِتَجاَرٍة« )يو١6:2(. �إذً� �ص����يكون عنو�ن 
َ
َتْجَعُل����و� َبْيَت �أ

�لفقرة »دخول �لم�صيح �لهيكل«، و�لجزء �لثالث من �لإ�صحاح 

َة �آَي����ٍة ُتِريَنا َحتَّى َتْفَعَل ه����َذ�؟« )يو١8:2(.  يَّ
َ
�ل����ذي يبد�أ ب������: »�أ

ة �آيه ُترينا؟«، و�صنكون  ممكن �أن يكون �لعنو�ن لهذه �لفقرة:«�أيَّ

بهذ� قد ق�صمنا �لإ�صحاح  �إلى ثالثة عناوين رئي�صية:

١- ُعر�س قانا �لجليل 

2- دخول �لم�صيح �لهيكل

ة �آية ترينا؟ 3- �أيَّ

ْج����َر�َن َم����اًء« 
َ
و� �لأ

ُ
    ث����م نرج����ع ونخت����ار �آي����ة مث����ال: »�ْم����الأ

)ي����و7:2(، �آية �ص����غيرة وممكن �أفهمها بمعن����ى روحي �أن �هلل 

يريدني �أن �أمتلئ من �لروح �لقد�س.

ر  مت �لإ�صحاح، وذلك �صيجعلني �أتذكَّ     وبذلك �أكون قد ق�صَّ

�أن �إنجي����ل يوحن����ا �لإ�ص����حاح �لثاني يحتوي على ث����الث �أفكار 

رئي�صية، وعنما �آخذ �آية لكل فكرة �أكون بذلك �إحتفظت بمعنى 

لالإ�صحاح باأكمله )طبعا يمكنك �أن تكتب هذه �لعناوين وتعلِّم 

على هذه �لآيات في �إنجيلك(.

مثال 2: )اإنجيل يوحنا الإ�ضحاح الثالث(

  �أغلبية �لإ�صحاح �لثالث يتكلم عن نيقوديمو�س، و�لمو�صوع 

�لأ�صا�ص����ي ع����ن �لمعمودي����ة. ممك����ن �أن �أ�ص����ع عنو�ن رئي�ص����ي 

»حو�ر �لم�ص����يح مع نيقوديمو�س« �أو »�لمعمودية«. و�صوف نجد 

ا َوَقاُلو�  ف����ي �لجزء �لأخير فك����رة مختلفة: »َفَجاُءو� �إل����ى ُيوَحنَّ

ْنَت 
َ
، �لَِّذي �أ ْرُدنِّ

ُ
َلُه:«َي����ا ُمَعلُِّم، ُهَوَذ� �لَِّذي َكاَن َمَعَك ِفي َعْبِر �لأ

َلْي����ِه« )يو26:3(،  ُتوَن �إِ
ْ
ُد، َو�ْلَجِمي����ُع َياأ َقْد �َص����ِهْدَت َلُه، ُه����َو ُيَعمِّ

ا  مَّ
َ
، َو�أ و�أجابه����م يوحنا وق����ال: »َمْن َل����ُه �ْلَعُرو�ُس َفُهَو �ْلَعِري�����سُ

ْجِل 
َ
����ِديُق �ْلَعِري�����سِ �لَِّذي َيِقُف َوَي�ْص����َمُعُه َفَيْفَرُح َفَرح����ًا ِمْن �أ �صَ

ْنُق�ُس« 
َ
َنا �أ

َ
����ي �أ نِّ

َ
نَّ ذِلَك َيِزيُد َو�أ

َ
����ْوِت �ْلَعِري�ِس...... َيْنَبِغ����ي �أ �صَ

)يو3: 30- 39(. وهنا يمكننا �أن ن�صع عنو�ن: »�صهادة يوحنا 

مناه �إلى ق�صمين:   للم�صيح«، �إذً� هذ� �لإ�صحاح ق�صَّ

١- حو�ر �لم�صيح مع نيقوديمو�س

 2- �صهادة يوحنا �لمعمد�ن للم�صيح

مثال 3: )اإنجيل يوحنا الإ�ضحاح الرابع( 

    عبارة عن حو�ر �لم�صيح مع �ل�صامرية، وفي �لجزء �لأخير 

�ص����نجد خادم للملك �بنه مري�س، ويطلب من �ل�ص����يد �لم�صيح 

�أن ينزل وي�صفي �بنه. و�صيكون �لعنو�ن هنا: »�صفاء �إبن خادم 

�لملك«.

ق هذ� �لكالم على �لر�صائل، وكذلك على      ويمكننا �أن ُنطبِّ

�لعهد �لقديم 

مثال 4: )�ضفر َنَحْمَيا الإ�ضحاح الأول(

    يتكلم هذ� �لإ�ص����حاح عن �ص����الة َنَحْمَي����ا وبكائه من �أجل 

�ص����ور �أور�ص����ليم �لمنهدم و�أبو�بها �لمحروقة. فن�ص����ع عنو�ن: 

َجاَح �ْلَي����ْوَم ِلَعْبِدَك«  ْع����ِط �لنَّ
َ
»�ص����الة نحميا » ونختار �آي����ة »َو�أ

)نح١١:١(.

�لإ�ص����حاح  �لثان����ي: »نحمي����ا و�لمل����ك« لأنه دخ����ل يتكلم مع 

�لملك عن بلده �لمهدومة، و�أنه يريد �أن يذهب ويبنيها.

ة َنَحْمَيا في َعمِل �ل�صور  �لإ�صحاح  �لثالث: ِخطَّ

يات في َعمِل �ل�صور. �لإ�صحاح  �لر�بع: �لتحدِّ

وهكذ� ..........

عنوان وآية: 

طرق دراسة الكتاب المقدس
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البابا مك�ضيمو�ض )البطريرك الخام�ض ع�ضر(

  ُوِل���َد بالإ�ص���كندرية م���ن �أبوين م�ص���يحيين، وكان ق�ص���ًا بها، 

وتمت ر�صمامته بطريركًا في 26٥م في عهد جالينو�س قي�صر، 

و لم���ا حكم مجم���ع �أنطاكية ِبَحرم بول�س �ل�صامو�ص���اطي �لذي 

كان �أ�ص���قفًا لأنطاكي���ة، و�أقام ِبْدَعة. فاأر�ص���ل �لَمْجَمع ر�ص���الة 

�إلى �لبابا مك�ص���يمو�س يت�صمن �لأ�صباب �لتي دعت �إلى تجريد 

بول����س من رتبته �لكهنوتية، و�إقامة دمنو�س عو�ص���ًا عنه. وبعد 

الع���ه على �لحك���م بادر بكتابة ر�ص���التين؛ و�ح���دة للمجمع  �طِّ

ي�ص���كر فيها م�ص���اعيه و�أتعابه لخدمة �لكني�ص���ة، و�لأخرى �إلى 

دمنو�س تهنئة له.

رهم  ر من�ص���ورً� �إلى جميع كر��ص���ي �لأ�ص���قفية ُيحذِّ     ث���م حرَّ

في���ه من تعالي���م بول�س �ل�صامو�ص���اطى، و�ص���رح له���م �لتعاليم 

���ك بها. وبعد ذلك ظهرت ِبْدَعة  �لم�ص���تقيمة �لتي ينبغي �لتم�صُّ

مان���ي �لخبيثة، ف���كان لهذ� �لباب���ا �ليد �لطولى في دح�ص���ها، 

وجاهد في مقاومتها بكتابة ر�ص���ائل متع���ددة، و�إلقاء �لُخَطب. 

���ة �هلل مدة ثماني ع�ص���رة �ص���نة، ثم تنيَّح  و�إ�ص���تمر َيرع���ى رعيَّ

ب�صالم في �صنه 282م.

البابا ثاوؤنا )البطريرك ال�ضاد�ض ع�ضر(

   روى �لأنب���ا يوؤن����س مط���ر�ن دمي���اط في مجموعت���ه لتاريخ 

�لبطارك���ة �أن �لآب���اء �ل�ص���اقفة ن�ص���بو� بطري���ركا قب���ل ثاوؤنا 

�أ�ص���مه ببنودة جل�س على �لكر�ص���ي �لمرق�ص���ي �ص���تة �صهور في 

نهايتها �إجتمع �لأ�ص���اقفة �ص���ده وقررو� تجريده من رتبته لأنه 

قد خ�ص���ى نف�ص���ه... و�أقامو� بدله �لبابا ثاوؤنا في �ص���هر كيهك 

�صنة 282 م في عهد بروف�س، وهذ� �لبطريرك كان من ق�صو�س 

�ل�ص���كندرية �لم�ص���هورين بالعلم و�لود�عة وقد �إنتهز فر�ص���ة 

�ص���كون �لإ�صطر�بات وجمع من �لموؤمنين �لأغنياء �أمو�ًل وبنى 

بيعة على �إ�صم �ل�صيدة �لعذر�ء

وهو �أول من بنى �لكنائ�س بالإ�ص���كندرية وكان �لن�صارى قبله 

ت�صلي بالإ�صكندرية في �لمغار�ت و�ل�صر�ديب خوفا من �لقتل، 

ولط���ف �لبابا ثاوؤنا جماع���ة �لروم و�أهدى �إليه���م تحفًا جليلة 

حتى بنى كني�ص���ة �لع���ذر�ء �لمذكورة )وهي �أول كني�ص���ة بنيت 

�صلى فيها �لقبط جهارً�(.

    ولم���ا تول���ى �لقي�ص���ر ديوكلتيانو����س عر����س رومي���ة �أدخل 

ف���ي معيته عددً� كثيرً� من �لأقباط فاأر�ص���ل �إليه���م �لبابا ثاوؤنا 

ر�ص���ائل ياأمرهم فيها �أن يقومو� بو�جبهم و�أن يميزو� �أنف�صهم 

كم�ص���يحيين ع���ن �لموظفي���ن �لوثنيي���ن باأعمالهم �ل�ص���الحة 

و�صيرتهم �لطيبة.

 

   وكان في عهد هذ� �لبطريرك كاهن قدي�س لم ٌيرزق بن�صل 

ُيدعى ثيودو�صيو�س وحدث �أن �إمر�أته �صوفيه �صاهدت بالكني�صة 

يوم عيد �لر�ص���ولين بطر�س وبول�س �أولد �لم�ص���يحيين يقدمون 

�إلى �لمعمودية فانك�صر قلبها ورجعت �إلى �لبيت حزينة وطلبت 

من �هلل بلجاجة �أن يمن عليها بن�صل.. وفي ذ�ت �لليلة �صاهدت 

روؤيا في نومها و�إذ� ب�صخ�ص���ين وقفا به���ا و�أخبر�ها �أن طلبتها 

�أجيبت و�ص���ٌترزق ولدً� و�أن تذهب باكرً� �إلى �لبطريرك تخبره 

بذلك، فاأخبرت زوجها بالأمر و�إنطلقت �لى �لبابا و�أعلمته بما 

جرى فباركها و�صرفها ب�صالم.

   وم���ا �أن �أت���ت �ل�ص���نة حت���ى ٌرزقت ول���دً� �أتت به �إل���ى �لبابا 

ليعم���ده فدعاه بطر����س ولما كبر تتلم���ذ له و�أدخله �لمدر�ص���ة 

�لالهوتي���ة  فتف���وق جدً� و جذب���ت �إليه �أنظار جميع �ل�ص���عب.. 

ولما ح�صرت �لبطريرك �لوفاة جاء �إليه جميع �لكهنة و�ل�صعب 

باكين قائلين:« �أتتركنا يا �أبانا مثل �لأيتام«، فقال لهم:« ل�ص���م 

�أيتام���ا بل هذ� بطر�س �أبوكم وه���و �لبطريرك بعدي«.. وقدمه 

بطري���رك قبل �أن يتني���ح ث���م رقد في �ل���رب في 2 طوبة �ص���نة 

١7 لل�صهد�ء و 300م..

  وف���ي �أو�خ���ر حبرية هذ� �لبابا �أثار �إ�ص���طهاد ديوكلتيانو�س 

قي�ص���ر فجعلت �لكني�ص���ة �لقبطية �ل�ص���نة �لأول���ى لهذ� �لملك 

مبد�أ لتاريخ �صنيها وهو �لمعروف بتاريخ �ل�صهد�ء.

تابع تاريخ البطاركة
في هذا العدد  القرن الثالث
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ً من �لفيرو�ص���ات و�لبكتيريا ت�صبب      ُكالَّ

�لأمر��س، لكن هناك �إختالف كبير بينهما 

م���ن �لناحي���ة �لبيولوجي���ة، فالفيرو�ص���ات 

لي�ص���ت كائن���ات حي���ة، ول يمك���ن �لق�ص���اء 

عليها بو��ص���طة �لم�ص���اد�ت �لحيوية، ومن 

�أه���م �لفروق �أي�ص���ًا �أن �لبكتيريا كائن حي 

لكن �لفيرو�ص���ات غير حية. كم���ا �أن هناك 

ف���رق كبير ف���ي �لحج���م، فالبكتيري���ا �أكبر 

بكثي���ر من �لفيرو�ص���ات. ويوج���د للبكتيريا 

فو�ئ���د، فيم���ا تعتب���ر �لفيرو�ص���ات عديم���ة 

�لفائ���دة. وفرق �آخر ه���و �أن للبكتيريا خلية 

و�حدة، �أما �لفيرو�صات فال خاليا لها لأنها 

لي�صت كائنًا حيًا.

لم��اذا ي�ض��ف الطبيب ف��ي كثير من 

ح��الت الع��دوى الفيرو�ضي��ة م�ض��اد 

حيوي؟

ي�ص���ف �لطبي���ب ل���دى �إ�ص���ابة �لمري�س 

بالته���اب فيرو�ص���ي غالب���ا م�ص���ادً� حيويًا. 

فالإ�ص���ابة بفيرو�س ُت�ص���ِعف جهاز �لمناعة 

وتتي���ح فر�ص���ة للبكتريا بمهاجمة �لج�ص���م 

ُم�صببة �لمزيد من �للتهابات، و�لم�صاد�ت 

�لحيوية تمنع هذه �لعملية.

ما ه��ي اأوجه الخت��الف والت�ضابه 

بين الفيرو�ضات والبكتريا؟

كلتاهما َحْجمها �ص���غير ج���دً�، ول يمكن 

دة، وله���ا قدرة على  روؤيته���ا بالعي���ن �لمجرَّ

�لتكاث���ر في فترة زمنية ق�ص���يرة و�ص���رعة 

هائلة، م�صببة �لإ�صابة باأمر��س مختلفة. 

ة  ���رَّ ُم�صِ �لبكتيري���ا  �أن���و�ع  كل  لي�ص���ت 

بال�ص���حة، بل على �لعك�س فج�صم �لإن�صان 

بحاجة ما�ص���ة لبع�س �أنو�ع �لبكتريا للبقاء 

ب�صحة جيدة. فالبكتريا �لَمَعويَّة على �صبيل 

�لمثال ت�صاعد �لج�صم على �له�صم.

حج���م �لفيرو�ص���ات �أ�ص���غر بكثي���ر م���ن 

�لبكتيري���ا. فبينم���ا يبل���غ حج���م �لبكتري���ا 

0.001 ملليمتر، فاإن حجم �لفيرو�ص���ات 
�لحجم.  هذ�  من  بالمائة  ل يزيد عن 1 

�لبكتيريا هي كائن���ات حية دقيقة وحيدة 

�لور�ثي���ة  �لم���ادة  عل���ى  تحت���وي  �لخلي���ة 

�لم�ص���وؤولة ع���ن تحدي���د �ص���فات و�ص���لوك 

َخَلوي���ة  �أجه���زة  جان���ب  �إل���ى  �لبكتيري���ا. 

ل�ص���ناعة �لبروتين���ات �لت���ي تحتاجها من 

�أج���ل حياتها. فخلية �لبكتري���ا مثلنا تتغذى 

وتتكاث���ر بالنق�ص���ام. ومن بي���ن �لأمر��س 

�لت���ي ت�ص���ببها �لبكتري���ا مث���اًل، �لدفتيري���ا 

و�لكولير� و�ل�صعال �لديكي و�ل�صل.

خالف���ًا للبكتيريا فاإن �لفيرو�ص���ات عبارة 

عن جزيئات ُمْعِدَية ولي�صت خاليا. وتتاألف 

م���ن م���و�د ور�ثية محاط���ة بغ�ص���اء و�ق من 

�لبروتينات، ول تمتلك �أجهزة خلوية لتوليد 

للتكاث���ر.  �أو  �لبروتين���ات  و�إنت���اج  �لطاق���ة 

لذل���ك فه���ي تعتب���ر جزيئات غي���ر حيه ول 

يمكن للفيرو�صات �أن تتكاثر بدون م�صاعدة 

�لحم����س  مكون���ات  تدخ���ل  �إذ  خارجي���ة. 

�لن���ووي و�لغالف �لبروتين���ي للفيرو�س �إلى 

�لخلية �لُم�ص���يفة، ليت���م تثبيط و�إيقاف كل 

�لمعلوم���ات �لجينية �لموج���ودة في �لخلية 

�لخلي���ة  �لفيرو����س  ر  وُي�ص���خِّ �لُم�ص���يفة، 

�لًم�ص���يفة لتكوين فيرو�صات جديدة �إلى �أن 

تنفجر �لخلية وتتحرر فيرو�صات جديدة.

الفيرو���ض  خ�ضو�ضي��ة  م��دى  م��ا 

وعالقته بالُم�ضيف؟

لكل فيرو�س خالياه �لُم�ص���يفة �لخا�ص���ة 

به. فبع�س �لفيرو�ص���ات ُت�ص���يب �لنباتات، 

وبع�ص���ها ي�ص���يب �لحيو�نات، وهناك �أنو�ع 

ب �لفيرو�صات  �أخرى ت�صيب �لإن�صان. وُت�صبِّ

لالإن�ص���ان �أمر�����س مث���ل �لإي���دز و�لهرب�س 

و�لح�ص���بة  و�لإنفلون���ز�  �لكب���د  و�لته���اب 

ى �ل�صفر�ء. و�لُحمَّ

ما هو الفرق بين 
الفيروس والبكتيريا؟
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القانون الجديد لبناء الكنائس

إيجابيات

    َكُث���َر �لحديث في �لآونة �لأخيرة حول قانون تنظيم بناء وترميم 

�لكنائ����س و�لذي �ص���در ف���ي ي���وم 30/ 2016/8م، بع���د �إقر�ره 

باأغلبي���ة كبي���رة ف���ي مجل�س �لن���و�ب �لم�ص���ري، وبع����س �لمقالت 

و�لحو�ر�ت كانت �صلبية، و�لكثير منها كان �إيجابيًا.

    و�لُمالَحظ �أن كثيرً� ممن كتبو� لم يمار�صو� �لمعاناة �لتي كانت 

موجودة فعاًل قبل ذلك، فُمْعَظم �لُكتَّاب و�لُمعلِّقين لم يدخلو� عمليًا 

في م�صروع �إن�صاء كني�ص���ة، ومقد�ر �ل�صعوبات �لموجودة. هم فقط 

�ص���معو�، ولي�س من �ص���مع كم���ن ر�أى، وماَر�س هذه �لم�ص���وؤولية. وفي 

عجالة و�إخت�صار ن�صير �إلى خم�صة �إيجابيات من ور�ء هذ� �لقانون:

اأوًل: الو�ضعية القانونية:

    َقْباًل لم يكن هناك ت�ص���ريع قانوني ر�ص���مي يحكم هذه �لعملية. 

فقط ر�ص���الة من �لباب �لعال���ي �أيام �لُحكم �لعثماني ُعِرَفت با�ص���م 

�ص���يف 
ُ
"�لخ���ط �لهايوني"، و�ص���درت منذ حو�لي 160 �ص���نة، ثم �أ

َعها موظفون  �إليها بعد ثمانين عامًا "ع�ص���رة �ص���روط" تعجيزية و�صَ

بوز�رة �لد�خلية دون �ص���ند قانوني، ُعِرَفت با�ص���م "�ص���روط �لعزبي 

با�صا".

    �لآن �ص���ار "قان���ون"، و�لقان���ون يعن���ي �أن لك "حق���ًا"، و�إذ� لم 

تح�ص���ل عليه يمكنك �للجوء �إلى �لق�ص���اء �لذي َيْحُكم في �لأمر من 

خ���الل "قانون"، وهذ� مك�ص���ب كبير. بالإ�ص���افة �إلى َكْون �لكني�ص���ة 

ُتْبَن���ى ب�ص���كلها �لتقليدي �لمعروف ف���ي كل �لعال���م، لأن في �لقانون 

ف متكامل ل�صكل �لكني�صة. َو�صْ

ثانيًا: الإطار الزمني: 

   َقْباًل كانت عملية �لح�ص���ول على ترخي�س ببناء كني�صة ت�صتغرق 

�ص���نو�ت و�صنو�ت، ت�صل �إلى ع�صرة وع�صرين �ص���نة، ودون �أن َيْعِرف 

�إجابة؟!  على  يح�صل  �لترخي�س" متى  "طالب 
د بالقانون، لتح�ص���ل على      �لآن �ص���ار هناك �ص���قف زمن���ي ُمحدَّ

�إجابة، �ص���و�ء بالقبول �أو بالرف�س �لُم�صبَّب خالل �أربعة �أ�ْصُهر فقط، 

وهذ� يجعلك تم�ص���ي في �لإجر�ء�ت للح�ص���ول على �لترخي�س من 

خالل مو�د قانون �لبناء رقم 119 ل�صنة 2008م. وحتَّى في حالة 

�لرف�س، هناك �إحتر�م لقيمة �لوقت وعدم �إهد�ر �ل�صنين. ويعطيك 

�لفر�ص���ة للبحث عن بديل �آخر منا�ص���ب، لتح�ص���ل على �لترخي�س 

�لمطلوب.

ثالثًا: توفيق الأو�ضاع:

    قب���ال كان هناك تع�ُص���ف وتعنُّت وت�ص���ييق لبناء كني�ص���ة لحاجة 

�لم�ص���ريين �لم�ص���يحيين في عبادتهم، و�إقامة �ل�ص���عائر و�لأن�صطة 

�لديني���ة. ونظ���رً� لعدم وجود قانون لجاأو� �إل���ى توفير �أماكن للعبادة 

بط���رق مختلف���ة، ب���ل وكثير م���ن �لأماك���ن ل تاأخذ �ص���كل �لكني�ص���ة 

�لتقليدي و�لمعروف من �لقرون �لأولى. 

    �لآن بهذ� �لقانون �لجديد �صوف يتم توفيق �أو�صاع هذه �لأماكن 

طالما تمت فيها �ل�صعائر و�لأن�صطة �لدينية، من خالل لجنة مركزية 
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يقوم بت�ص���كيلها رئي�س مجل�س �لوزر�ء، ب�صرط �ل�صالمة �لإن�صائية 

للمبن���ى. ودون منع �أو �إيقاف �ل�ص���عائر �أو �لن�ص���طة �لدينية، لأي 

�صبب من �لأ�صباب.

رابعًا: �ضورة م�ضر: 

    قب���اًل كان���ت ح���و�دث كثيرة مم���ا ُي�ص���مى بالفتن���ة �لطائفية 

ب�ص���بب عدم وجود قانون ُتبَنى �لكنائ�س من خالله، وب�صبب هذه 

�لحو�دث ت�ص���وَّهت �صورة م�صر د�خليًا وخارجيًا، وحدثت �أزمات 

كثيرة وموؤلمة لم�صاعر ماليين �لأقباط.

���ن �لو�ص���ع كثيرً�، ويظهر �لقانون      �لآن باإ�ص���د�ر قانون يتح�صَّ

�لجديد �أنه خطوة عملية من �لدولة على وجود �إر�دة �صيا�صية نحو 

�لمو�طنة و�لم�ص���او�ة و�لعدل. وقد ظهر ذل���ك يوم �إقر�ر �لقانون 

في مجل�س �لنو�ب، وهتاف �لأع�صاء م�صلمين وم�صيحيين: "عا�س 

�لهالل مع �ل�ص���ليب"، و"تحيا م�صر"، و"ن�صيد بالدي بالدي". 

�إن �لقان���ون خطوة طّيبة، �ص���وف ياأتي بعده���ا خطو�ت �أخرى في 

مجال �لحياة �لم�ص���رية ب�ص���فة عامة ل�ص���بط �لآد�ء و�لت�صريع، 

و�لقان���ون �ل���ذي هو ف���ن تنظيم �لحي���اة في �لمجتمع �لم�ص���ري 

م �لوطن ورفعة  بم�ص���يحييه وم�ص���لميه، نحو بناء ع�ص���ري لَتق���دُّ

م�صر ورفاهية كل �لم�صريين.

قانون تنظيم بناء وترميم الكنائ�ض

)المادة الأولى(

    ُيعم���ل باأحكام �لقانون �لمر�فق في �ص���اأن تنظيم �أعمال بناء 

وترمي���م �لكنائ����س وُمْلَحقاته���ا بالوح���د�ت �لمحلي���ة، و�لمناطق 

�لجدي���دة،  �لعمر�ني���ة  و�لتجمع���ات  و�ل�ص���ناعية،  �ل�ص���ياحية 

و�لتجمع���ات �ل�ص���كنية �لتي ي�ص���در بتحديدها قر�ر م���ن �لوزير 

�لمخت�س ب�صئون �لإ�صكان، على �أن ي�صدر تنظيم �أو�صاع �لأديرة 

وما تحويه من دور و�أماكن عبادة قانون م�صتقل.

)المادة الثانية( 

    ل َتِخ���ّل �أحكام �لقانون �لمر�ف���ق باأحكام قانون حماية �لآثار 

�ل�ص���ادر بالقانون رقم 117 ل�ص���نة 1983م، و�أحكام �لقانون 

رق���م 144 ل�ص���نة 2006م ف���ي �ص���اأن تنظي���م ه���دم �لمبان���ي 

و�لمن�صاآت غير �لآيلة لل�صقوط، و�لحفاظ على �لتر�ث �لمعماري.

  وي�ص���ري فيما لم يرد �ص���اأنه ن�س خا�س ف���ي �لقانون �لمر�فق 

�أحكام قانون �لبناء �ل�صادر بالقانون رقم 119 ل�صنة 2008م.

مادة )1( 

���د بالكلمات و�لعبار�ت      ف���ي تطبيق �أحكام هذ� �لقانون ُيق�صَ

�لتالية �لمعنى �لُمبين قرين كل منها:

الكني�ضة:   -  1
   مبن���ى م�ص���تقل قد تعل���وه قبة �أو �أكث���ر، ُتماَر�س فيه �ل�ص���الة 

و�ل�ص���عائر �لدينية للطو�ئف �لم�ص���يحية على نح���و منتظم. ولها 

�ل�ص���كل �لتقليدي، يتكون من طابق و�حد �أو �أكثر وله �صقف و�حد 

�أو �أكث���ر، على �أن ُيحاط �لمبنى ب�ص���ور �إذ� ز�دت م�ص���احة �لأر�س 

عن ثالثمائة متر، ويجوز �أن ي�صمل على ما ياأتي:

اأ- هي��كل اأو منب��ر: �لم���كان �ل���ذي يق���وم فيه رج���ال �لدين 

�لمخت�ص���ون ب���اأد�ء �ل�ص���الة و�ل�ص���عائر �لديني���ة وفق���ُا للقو�عد 

و�لتقاليد �لكن�صية.

ب- �ضح��ن الكني�ض��ة: �لمكان �لذي يتو�جد فيه �لم�ص���لون 

لأد�ء �ل�صالة و�ل�صعائر �لدينية مع رجال �لدين.

ج- قاعة المعمودية: مكان ٌي�صتخدم في �أد�ء طق�س �لعماد 

ويكون مزودً� بالمر�فق من ماء وكهرباء و�ص���رف �صحي وغيرها 

من �لمر�فق.

د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى �لكني�ص���ة على �ص���كل مربع 

�أو م�ص���تطيل �أو مثمن �لأ�ص���الع �أو على �صكل �أ�ص���طو�ني �أوغيرها 

من �لأ�ص���كال، يكون متَّ�ص���اًل بمبنى �لكني�ص���ة �أو منف�ص���اًل عنه، 

ِوْفق �لتقاليد �لدينية كالجر�س و�ل�ص���ليب، م���ع مر�عاة �لرتفاع 

�لمنا�صب و�لت�صميم �لهند�صي.

الكني�ضة:  ُمْلَحق   -  2
    مبنى للكني�ص���ة ي�صمل بح�صب �لحتياج على �لأماكن �لالزمة 

و�لجتماعي���ة  �لديني���ة  بخدماته���ا  وقيامه���ا  �لكني�ص���ة،  لإد�رة 

و�لثقافية.

الخدمات:  مبنى   -  3
����س لأغر��س �لخدمة �لمتنوعة.      مبنى تْملكه �لطائفة ُيخ�صَّ

وي�صمل �إقامة �لمغتربين و�لم�صنين و�لمر�صى وذوي �لحاجة.

الخلوة:  بيت   -  4
    مبنى تابع �لكني�ص���ة ي�ص���تمل عل���ى �أماكن لالإقام���ة، و�أماكن 

لممار�صة �لأن�صطة �لروحية و�لثقافية و�لترفيهية.

القربان:  �ضناعة  مكان   -  5
ز ل�ص���ناعة      م���كان د�خ���ل �لكني�ص���ة، �أو ُمْلَحق للكني�ص���ة ُمَجهَّ

�لقرب���ان، وم�ص���توفي لكاف���ة �ل�ص���تر�طات �ل�ص���حيَّة ومعايي���ر 

د بالقانون. �ل�صالمة و�لأمان على �لنحو �لُمحدَّ

المخت�ض:  الديني  الرئي�ض   -  6
    �لرئي����س �لديني �لأعلى للطائفة �لم�ص���حية �لُمعَترف بها في 

جمهورية م�صر �لعربية.

المخت�ض:  المحافظ   -  7
    �لمحاف���ظ �لت���ي تق���ع في د�ئ���رة �خت�صا�ص���ه �لأعمال محل 

�لترخي�س �لتي ينظمها هذ� �لقانون.

الطائفة:  -  8
    �لطائفة �لدينية �لتي تعترف لها �لدولة ب�صخ�صية �عتبارية.

للطائفة: القانوني  الممثل   -  9
    �ص���خ�س طبيع���ي من غير رج���ال �لدين، يخت����س دون غيره 

باتخ���اذ كافة �لإج���ر�ء�ت �لمتعلِّقة ب���اأي من �لأعم���ال �لمطلوب 
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ده �لرئي�س  �لترخي����س بها وفق �أحكام ه���ذ� �لقانون، وُيح���دِّ

�لديني �لأعلى لكل طائفة في كل حالة.

بها: الترخي�ض  المطلوب  الأعمال   -  10
    بناء �أو تو�ص���يع، �أو َتْعلية، �أو تعديل، �أو تدعيم، �أو ترميم، 

�أو َهْدم، �أو ت�ص���طيبات خارجية بالكني�صة، �أو ُمْلَحق �لكني�صة، 

�أو مبنى �لخدمات، �أو بيت �لخلوة.

مادة )2(

    ُير�ع���ى �أن تكون م�ص���احة �لكني�ص���ة �لمطلوب �لترخي�س 

ببنائه���ا وملحق �لكني�ص���ة على نحو يتنا�ص���ب مع عدد وحاجة 

مو�طن���ي �لطائفة �لم�ص���يحيين في �لمنطقة �لت���ي ُتقام بها، 

مع مر�عاة معدلت �لنمو �ل�ص���كاني. ويجوز �أن ت�صم �لكني�صة 

�أكثر م���ن هيكل �أو منبر، �أو �أكثر من �ص���حن وقاعة معمودية 

ومنارة.

مادة )3(

م �لُممثِّل �لقانوني للطائفة �إلى �لُمحاِفظ �لُمخت�ّس      يتقدَّ

بطلب، للح�صول على �لمو�فقات �لمتطلَّبة قانونًا للقيام باأي 

من �لأعمال �لمطلوب �لترخي����س بها، وعلى �لجهة �لإد�رية 

م �لطل���ب ما ُيفيد ��ص���تالم طلبه ي���وم تقديمه.  �إعط���اء ُمق���دِّ

ويجب �أن ُيرفق بهذ� �لطلب م�ص���تند�ت �لملكية و�لم�صتند�ت 

�لالزمة لبيان طبيعة �لأعمال �لمطلوبة، وَمْوِقعها وحدودها، 

�لم�ص���توفي  غي���ر  �لطل���ب  ُيقَب���ل  ل  �لأح���و�ل،  وف���ي جمي���ع 

للم�صتند�ت �لُم�صار �إليها.

مادة )4( 

م للُمحاف���ظ  ���ل �لقانون���ي للطائف���ة �لتق���دُّ     يج���وز للُممثِّ

�لُمخت�ّس ِبَطَلٍب، للح�ص���ول على �لمو�فقات �لُمتطلَّبة قانونًا 

له���دم و�إع���ادة بناء كني�ص���ة ُمقام���ة بترخي����س، �أو تم توفيق 

و�ص���عها وفق �أحكام ه���ذ� �لقانون، وذلك باإتب���اع �لإجر�ء�ت 

�لمن�صو�س عليها فيه.

مادة )5( 

    يلت���زم �لمحافظ �لُمخت�سُّ في �لَبتِّ في �لَطَلب �لُم�ص���ار 

�إليه ف���ي �لمادتي���ن )3( و )4( من هذ� �لقانون، و�إ�ص���د�ر 

�لمو�فق���ة و�لتر�خي�س �لمطلوب���ة، بعد �لتاأكد من �إ�ص���تيفاء 

كاف���ة �ل�ص���روط �لمتطلب���ة قانونًا، ف���ي مدة ل تتج���اوز �أربعة 

م �لطل���ب بكتاب  �أ�ص���هر م���ن تاري���خ تقديم���ه، و�إخطار ُمق���دِّ

ل، مو�صى عليه بعلم �لو�صول بنتيجة فح�س طلبه. ُم�صجَّ

بًا. وفي حالة رف�س �لطلب يجب �أن يكون قر�ر �لرف�س ُم�صبَّ

مادة )6( 

    ُيحَظ���ر �لقي���ام ب���اأي م���ن �لأعم���ال �لُم�ص���ار �إليه���ا ف���ي 

�لمادتي���ن )3( و )4( م���ن هذ� �لقانون، �إل بعد �لح�ص���ول 

على ترخي�س في ذلك من �لجهة �لإد�رية �لمخت�ص���ة ب�صئون 

�لتخطي���ط و�لتنظي���م، ِوف���ق �أحكام قان���ون �لبناء �ل�ص���ادر 

بالق�����ان���ون 119 ل�ص���نة 2008 ولئحت���ه �لتنفيذية، بما ل 

���ُدر �لترخي�س با�ص���م  يتعار�س مع �أحكام هذ� �لقانون. وَي�صْ

�لطائفة �لدينية. 

مادة )7( 

�ص���ة �أو ُملَحق      ل يجوز تغيير �لغر�س من �لكني�ص���ة �لُمرخَّ

فت �إقامة  ����س �إل���ى �أي غر�س �آخر، ول���و توقَّ �لكني�ص���ة �لُمرخَّ

ف يتم  �ل�ص���الة و�ل�ص���عائر �لدينية بها، ويقع باطاًل كل ت�صرُّ

على خالف ذلك.

مادة )8(

���ل �لقانون���ي للطائف���ة بطلب���ات ُمرفقًا بها      يتق���دم �لُممثِّ

ك�ص���وف بح�ص���ر �لمبان���ي �لُم�ص���ار �إليه���ا ف���ي �لمادتين )9 

و10( من هذ� �لقانون، خالل �صنة من تاريخ �لعمل به، �إلى 

���ُدر بت�ص���كيلها ونظام عملها قر�ر من رئي�س مجل�س  لجنة َي�صْ

�لوزر�ء، ت�ص���م في ع�ص���ويتها �ل���وزر�ء و�لجهات �لمخت�ص���ة 

وممثل �لطائفة �لَمْعنيَّة. وتتولى �للجنة در��ص���ة �أو�ص���اع هذه 

�لمباني و�قتر�ح �لحلول �لالزمة لتوفيق �أو�صاعها.

    ول يج���وز للجن���ة �لنظ���ر في �أي طلبات ت���رد بعد �لميعاد 

�لم�ص���ار �إليه في �لفقرة �لأولى من هذه �لمادة. وعلى �للجنة 

تقدي���م تقرير بر�أيها ُيعَر�س على مجل����س �لوزر�ء لتخاذ ما 

ير�ه ب�صاأنها من �إجر�ء�ت لتوفيق �أو�صاع هذه �لمباني وَح�ْصم 

�أي خالف ب�ص���اأنها، ويجوز لمجل�س �لوزر�ء متى كانت هناك 

�ص���رورة لذل���ك ِوفق ما تْعِر�ص���ه �للجنة �إ�ص���د�ر ما يلزم من 

قر�ر�ت في هذ� �ل�ص���اأن. وفي �ص���ائر �لأحو�ل ل يجوز منع �أو 

وقف ممار�ص���ة �ل�صعائر و�لأن�صطة �لدينية في �أي من �لمباني 

�لُم�صار �إليها �أو ُملَحقاتها لأي �صبب.

مادة )9( 

�ص���ًا ككني�ص���ة كل َمبَنى قائم في تاريخ �لعمل      ُيعَتبر ُمرخَّ

باأحكام هذ� �لقانون ُتقام به �ل�ص���عائر �لدينية، ب�صرط ثبوت 

�صالمته �لإن�صائية وفق تقرير من مهند�س ��صت�صاري �إن�صائي 

ُمعَتم���د من نقابة �لمهند�ص���ين، و�إقامته وفقًا لال�ص���تر�طات 

�لبنائي���ة �لُمعَتم���دة، و�لتز�م���ه بال�ص���و�بط و�لقو�ع���د �لتي 

تتطلبها �صئون �لدفاع عن �لدولة و�لقو�نين �لمنظمة لأمالك 

���ُدر قر�ر م���ن مجل�س �لوزر�ء  �لدولة �لعامة و�لخا�ص���ة. وَي�صْ

بتوفيق �أو�صاعها وفق ُحكم �لمادة )8( من هذ� �لقانون.

مادة )10(  

�صًا كل َمبَنى ُي�صتخَدم َكُملَحق كني�صة �أو َمبَنى      ُيعَتبر ُمرخَّ

خدم���ات، �أو بي���ت خلوة قائم في تاريخ �لعم���ل بهذ� �لقانون، 

رت فيه �ل�ص���روط  مت���ى كان ممل���وكًا �أو تابعًا للطائف���ة، وتوفَّ

و�ل�ص���و�بط �لمن�ص���و�س عليه���ا ف���ي �لم���ادة )9( من هذ� 

���َدَر قر�ر م���ن مجل�س �لوزر�ء بتوفيق �أو�ص���اعه  �لقانون. و�صَ

وفق ُحكم �لمادة )8( من هذ� �لقانون. 
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 Christmas in Egypt is different and it is a special 
occasion for the Egyptian Christians. Christians in 
Egypt are the only part of the population who
really celebrate Christmas as a religious festival. 
Most Egyptian Christians belong to the Coptic
Orthodox Church and they have some very unique 
traditions for Christmas.
   Christmas Day is not celebrated on the 25th
December but on 7th January (like in Ethiopia and 
by some Orthodox Christians in Russia and Serbia). 
The Coptic month leading to Christmas is called 
Kiahk. For the 43 days before Christmas (Advent), 
from 25th November to 6th January, Coptic
Orthodox Christians have a special fast where they 
basically eat a vegan diet. They don't eat anything 
containing products that come from animals
(including chicken, beef, milk and eggs). This is 
called 'The Holy Nativity Fast'. But if people are too 
weak or ill to fast properly they can be excused.
    On Coptic Christmas Eve (6th January), Coptic 
Christians go to church for a special liturgy or
Service, where most of the churches are decorated 
with colored lamps, mangers and angels. Most of 
the faithful attend church in their newest clothes, 
and it is a very wonderful experience. Many
people meet up with their friends and families in 
the churches from 9.00pm onwards

Some Coptic Christians travel to various churches 
that are
traditionally considered to be situated on the route 
of the Holy Family as they traveled through Egypt, 
but the largest service is held by the Coptic Pope in 
Saint Mark's cathedral in Cairo. This service, usually
 conducted by the Pope at the 11:00 PM service, is 
even broadcast on Egyptian TV.
The Christmas service ends at midnight with the 
ringing of church bells.
When the Christmas service ends people go home 
to eat the big Christmas meal. All the foods
contain meat, eggs and butter - all the yummy 
things they didn't eat during the Advent fast! One 
popular course is 'Fata' a lamb soup which contains 
bread, rice, garlic and boiled lamb meat.
On the Orthodox Christmas Day (7th) people come 
together in homes for parties and festivities. People 
often take 'Kahk' (special sweet biscuits) with them 
to give as gifts. Christmas is becoming very
commercial and most major supermarkets sell 
Christmas trees, Christmas food and decorations. 
Hotels, parks and streets are decorated for
Christmas. But Christmas in Egypt is not nearly as 
commercial as it is in the west.
Christmas Day is a public holiday for Christians.

Christmas in Egypt
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مؤتمر شباب الكويت بالقاهرة
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زيارة نيافة األنبا انطونيوس للكويت

19



20
17

ير 
ينا

لقاء نيافه الحبر الجليل
  األنبا انطونيوس

 مطران القدس والشرق األدنى
 مع حضرة صاحب السمو أمير البالد

 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح


