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• ثالثة ضعفات
• نزل ليرفعنا
• زيارة االنبا انطونيوس للكويت
• مؤتمر شباب الكويت بالقاهرة
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ثالثة �ضعفات!
الإن�سان عندما َخ َل َقه اهلل� ،أراد �أن يجعله ُمت َِّ�ص ًال به على
ال��دوام ،و�أن يكون الإن�سان تاج الخليقة .وقد �سبق و�أوج��د
الخليقة كلها ،ثم خلق َم ِل َك الخليقة .ولكن ج��اءت خطية
الإن�سان وطرحته �أر�ض ًا وطردته بعيد ًا عن ما �أراده اهلل.
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البروفي�سور فيكتور رزق اهلل

الت�صعيد

على �سبيل المثال ق��د َي ْحت ّد
زوج ويعلو �صوته ،فتحتد الزوجة
�أكثر ويعلو �صوتها �أكثر ف�أكثر ،مع
اب
�أن الكتاب المقد�س يقولَ “ :ا ْل َج َو ُ
ال َّل ِّينُ َي ْ�ص ِر ُف ا ْل َغ َ�ض َب” (�أم)١:١٥
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البروفي�سور فيكتور �أوغ�ست
رزق اهلل ،م�صري قبطي ُو ِل��دَ عام
1933م ،ف��ي ح��ي الأوب� ��را القديم
ب��و� �س��ط ال� �ق ��اه ��رة .ح �� �ص��ل على
بكالوريو�س الهند�سة عام 1958م،
وح�صل على دك�ت��وراه في الهند�سة
من جامعة هانوفر في �ألمانيا عام
1968م.
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ثالثة ضعفات!
الإن�سان عندما َخ َل َقه اهلل� ،أراد �أن يجعله
ُمت َِّ�ص ًال به على الدوام ،و�أن يكون الإن�سان
تاج الخليقة .وقد �سبق و�أوجد الخليقة كلها،
ثم خلق َم ِل َك الخليقة .ولكن جاءت خطية
الإن�سان وطرحته �أر�ض ًا وطردته بعيد ًا عن ما
�أراده اهلل ،ومنذ هذه الخطية �صار الإن�سان
�صريع لكل الخطايا بكل �أبعادها في حياته.
ولكن هناك ثالثة �ضعفات رئي�سية وهي
نتيجة الخطية الأولى:
ال�ضعف الأول :هو ت�سلُّط الذات� ،صار
الإن�سان يعبد الذات وال�سلطة وال�شهوة وكل
ما يحقق �أنانيته ،و�صارت ذات الإن�سان هي
�إلهه.
ال�ضعف الثاني :وهو الذي وقع فيه
الإن�سان ب�أنه �إبتد�أ يعتدي على الطبيعة
وعلى �أخيه الإن�سان ،ومنها ن�ش�أت الحروب
وال�صراعات والعنف في العالم .وهذا ُيذ ِّكرنا
بالق�صة ال ُمب ِّكرة جد ًا «هابيل وقايين» ،وكيف
�إعتدى قايين على �أخيه ،رغم �أن عدد الب�شر
في ذلك الوقت كان قلي ًال للغاية.
ثم جاء ال�ضعف الثالث :وهو �أنه غاب
عن الإن�سان الفرح وحل محله الخوف .و�صار
الإن�سان كائن ًا خائف ًا ،يخاف كل �شيء ،يخاف
�أحيان ًا من نف�سه و�أحيان ًا من �إن�سان �آخر �أو
من الحيوانات �أو الميكروبات ،ويخاف من
الطبيعة ومن الزالزل والبراكين .حتى خوفه

في مراحل حياته؛ طفل ثم فتى ثم في دور
المراهقة .وعندما ي�صل �إلى �سن الن�ضوج،
وعندما يرتبط و ُيك ِّون �أُ ْ�س َرة� ....إلخ.
وت�أ�صلت الخطية َ
ب�ضعفاتها الثالثة:
الذات المت�سلطة ،العنف المنت�شر ،والخوف.
ولكن اهلل �أراد �أن ُيجدِّ د ويعالج الإن�سانية،
والتج�سد «لأَنَّهُ ه َك َذا �أَ َح َّب
فكان الميالد
ُّ
ُ
اهلل ا ْل َعا َل َم َحتَّى َب َذ َل ا ْب َنهُ ا ْل َو ِحيدَ ،
ِل َك ْي َال َي ْه ِل َك ُك ُّل َم ْن ُي�ؤْمِنُ ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكونُ
َلهُ ا ْل َح َيا ُة الأَ َب ِد َّي ُة» (يو .)16:3ولأن
مجئ ربنا ي�سوع الم�سيح كان هو العالج،
�أن�شدت المالئكة في يوم ميالده تلك
الأن�شودة التي تقدم العالج ل�ضعفات
هلل
الإن�سان الثالثة ،وقالت« :ا ْل َم ْجدُ ِ
ال�س َال ُم،
ِفي الأَ َعا ِليَ ،و َع َلى الأَ ْر ِ
�ض َّ
َّا�س ا ْل َم َ�س َّر ُة» (لو .)14:2
َو ِبالن ِ
َ
ف�ض ْعف الإن�سان يحاربه ويقف �ضده،
ويعالجه ت�سبيح اهلل وتقديم المجد له؛
فعندما ُتقدِّ م مجد ًا هلل في حياتك الروحية
ويمتلئ قلبك بالمخافة الروحية ،حينئذ
ت�ستطيع �أن ت�ضع الذات في مكانها وال
تت�سلط عليك .وعندما ت�صنع ال�سالم في
محيط �أ�سرتك وفي خدمتك وفي عملك وفي
كني�ستك ،ت�ستطيع �أن تنزع �أي عنف .وعندما
تمتلئ بروح الفرح الحقيقي باقترابك من
اهلل ،هذا الفرح القلبي ي�ستطيع من خالل
توبتك �أن يطرد كل خطية من حياتك.

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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ما قبل
الميالد
وما بعده

بقلم
مثلث
الرحمات
قداسة البابا
شنوده
الثالث

عبارة «اهلل
حمبة» عبارة
جديدة على
العامل ،الذي
ما كان يعرف
�سوى اهلل
اجلبار املُخيف
الذي يخ�شى
النا�س �سطوته
ُّ
ويرت�ضونه
بالذبائح

4

�إن العالم بمیالد ال�سید الم�سیح قد بد�أ
ع�صر ًا جدید ًا .و�أ�صبح هذا المیالد المجید
ف��ا� �ص� ً
لا ب�ی��ن زم�ن�ی��ن م�ت�م��ای��زی��ن :م��ا قبل
المیالد ،وم��ا بعده .فما هو ذل��ك التجديد
الذي قدمته الم�سيحية ،حتى قيل في الإنجيل
«الأ�شياء العتيقة قد م�ضت ،ه��وذا الكل قد
�صار جديد ًا»(2كو)17 : 5
لقد قدم ال�سيد الم�سيح مفهوم ًا جديد ًا
للحياة ،وتعبيرات جديدة لم تكن م�ستعملة
من قبل ،ومعاني روحية عميقة ،حتى ُبهِ ت
�سامعوه م��ن ك�لام��ه ،و�صاحوا قائلين « َل� ْ�م
َي�� َت�� َك�� َّل� ْ�م َق� ُّ
�ط
ِ�إن َْ�سانٌ هكَذَ ا
مِ � � � ْث � � َ�ل ه� ��ذَ ا
الإِ ْن� �� َ��س ��انِ !».
(يو )46: 7
ج� ��اء
ال� � ��� � �س� � �ی � ��د
ال� �م� ��� �س� �ی���ح
ین�شر الحب
ب �ی��ن ال �ن��ا���س
و ب �ع �� �ض �ه��م،
وب �ی��ن النا�س
واهلل .ي�ق��دم
اهلل للنا�س �أب ًا
محب ًا ،يعاملهم ال كعبيد و�إنما ك�أبناء ،وفي
الحر�ص على محبته يفعل النا�س و�صايــــــاه،
ال خوف ًا من عقوبته ،و�إنما حب ًا للخير .وفي
هذا قالت الم�سيحية« :اهلل محبة».
�إن عبارة «اهلل محبة» عبارة جديدة
على العالم ،ال��ذي ما كان يعرف �سوى اهلل
الجبار ال ُمخيف الذي يخ�شى النا�س �سطوته
ويتر�ضونه بالذبائح و�ألوان العبادات .وعبارة
ُّ
«م�ح�ب��ة الأع�� ��داء» ،ه��ي ع �ب��ارة ج��دي��دة في
المعامالت الإن�سانيةُ ،بهِ ت العالم ل�سماعها
من فم الم�سيح.
وجاء الم�سیح �أي�ض ًا بب�شارة ال�سالم� .سالم
بين النا�س و بع�ضهم  ،و�سالم بين الإن�سان
واهلل ،و�سالم في �أعماق النف�س من الداخل.
�سالم من اهلل يفوق كل عقل .لأنه جاء ل ُيقيم

�صلح ًا بين ال�سماء والأر���ض ،بعد �أن كانت
الخطيئة تقيم حاجز ًا بين الإن�سان واهلل.
وهذا ال�صلح �أراده على الدوام �أن ي�ستمر في
العالقات الإن�سانية .فقال «�إن قدمت قربانك
فوق المذبح ،وهناك تذكرت �أن لأخيك �شيئ ًا
عليك ،فاترك قربانك قدام المذبح ،واذهب
�أو ًال �إ�صطلح مع �أخيك» .وفي �سبیل ال�سالم،
قدمین
«م ِّ
دعت الم�سیحیة النا�س� ،أن یكونوا ُ
بع�ضكم بع�ض ًا في الكرامة» (رو .)10 :12
لأن المحبة يمكن �أن تثبت عن طريق التوا�ضع
و�إن �ك��ار ال ��ذات واح�ت�م��ال الآخ��ري��ن .ولهذا
ق� ��ال ال���س�ي��د
ال� �م� ��� �س� �ي���ح
«م��ن �أراد �أن
ي��أت��ى ورائ��ى،
فلينكر نف�سه،
ويحمل �صليبه
وي �ت �ب �ـ �ـ �ع �ن��ي»
(مر .)34: 8
وع�ب��ارة
«�إنكار الذات»
عبارة جديدة
ق� ��دم�� �ت�� �ه� ��ا
ال �م �� �س �ي �ح �ي��ة
للعالم .وقبل
ذلك كانت «الذات» �صنم ًا يتعبد له �صاحبه،
ويجب �أن يكبر ويتمجد .الم�سیحیة دعت �إلى
�أن ین�سى الإن�سان نف�سه في محبته لأخيه.
�إنها المحبة الباذلة التي تُعطي با�ستمرار،
وبا�ستمرار ت�أخذ «المتك�أ الأخير» ،وتحتمل
الكل لكي تربح ال�ك��ل .المحبة التي تقول:
«ينبغي �أن ذاك يزيـــــد ،و�أن��ي �أنا �أنقــــ�ص»
(ي��و � ،)30: 3إن��ه التوا�ضع في التعامل مع
النا�س ومع اهلل .الذات التي تختفي ،وال تعلن
عن نف�سها ،بل تفعل الف�ضيلة في الخفاء.
�إن ع�صر ما بعد الميالد كان جديد ًا
تمام ًا في مفاهيمه .حتى �شرائع اهلل ال�سامية
قدمها في العهد القديم ،ما كان النا�س
التي َّ
يفهمونها ،حتى ك�شف الم�سيح لهم ما في
ال�شريعة من جمال و�سمو .له المجد من الآن
و�إلى الأبد َامين.

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.

في تج�سد ال�س ��يد الم�سيح وميالده بالج�سد ..
نذكر �أنه نزل من �س ��مائه �إلى �أر�ضنا لكى يرفعنا
�إلى �س ��مائه  ،فقد نزل �إلى عالمن ��ا بكامل �إرادته
كما ن�صلى في �صلوات الت�سبحة:
«لأنه ب�إرادته وم�سرة �أبيه والروح القد�س � ،أتى
وخل�صنا».
 -1نزل �إلى فقرنا  ..ليرفعنا �إلى غناه :
ت ��رك غن ��اه ب�إرادت ��ه � ،إذ لم يكن فقي ��ر ًا لكنه
افتق ��ر لأجلنا «م ��ن �أجلكم افتقر وه ��و غنى لكى
ت�ستغنوا �أنتم بفقره» (2كو.)9 :8
م ��ن منا ر�أى طف ًال ُيولد ف ��ي مزود  ،مهم ًا كان
فقي ��ر ًا ؟ لقد �أراد اهلل �أن يرف ��ع �أنظارنا �إلى غنى
ال ��روح بارتباطنا به � ،إلى غن ��ى الفكر بتعلقنا به
� ،إل ��ى غنى الم�ش ��اعر بتوجيهها نحوه  ..ف�ص ��رنا
نقول « :كفقراء ونحن نغنى كثيرين  ،ك�أن ال �شيء
لنا ونحن نملك كل �شيء» (2كو.)10 :6
 -2نزل �إلى �ضعفنا  ،ليرفعنا �إلى قوته:
م ��ا �أجمل م ��ا قاله م ��ار �أفرام ال�س ��ريانى عن
المول ��ود الإله ��ى« :بينم ��ا كان يرتمى على �ص ��در
�أم ��ه  ،كانت الخليقة كلها ترتمى في �أح�ض ��انه ..
كر�ضيع كان �صامت ًا  ،لكن كانت الخليقة كلها تنفذ
�أوامره  ..بقو ٍة منه ا�ستطاعت مريم �أن تحمله في
ح�ضنها  ..هذا الذى يحمل كل الأ�شياء».
�إنه وهو ير�ض ��ع اللبن من �أمه كان ُير�ضع الكل
بالحياة..
 -3ن��زل �إل��ى حزنن��ا  ..ليرفعن��ا �إل��ى
فرحه :
ق ��ال الرب «من �أجل �ش ��قاء الم�س ��اكين وتنهد
البائ�س ��ين  ،الآن �أقوم يقول الرب �أ�صنع الخال�ص
عالنية» (مز.. )11
ه ��ذا م ��ا فعل ��ه حي ��ن ر�أى حزنن ��ا ف ��ي �أر� ��ض
الأحزان وال�شقاء ..
«�أحزانن��ا حمله��ا  ،و�أوجاعن��ا تحملها»
(�إ�ش )2 :53
لكى ي�س ��كننا م�س ��اكن الفرح «المو�ض ��ع الذى
هرب منه الحزن والك�آبة والتنهد»
(�أو�شية الراقدين).
ه ��ل يمك ��ن �أن نعاه ��د اهلل من ��ذ الآن �أن ��ه كما

ف َّرحنا بقدومه �إلينا� ،أن نكون �سبب فرح لآخرين
؟ نر�س ��م الب�س ��مة عل ��ى كل وج ��ه ؟ ن�س� ��أل ع ��ن
المحتاجين ؟ ون�سعى لرد ال�ضالين ؟ ن�صلى لأجل
ال�س ��اقطين ولأجل القائمي ��ن ؟  ..لكى يفرح الكل
في يوم الفرح هذا ؟!
 -4نزل �إلى هواننا  ..ليرفعنا �إلى مجده
لقد غير بميالده ج�س ��د توا�ض ��عنا ف�صار على
�ص ��ورة ج�س ��د مجده (ف ��ى ، )21 :3نع ��م َق ِب َل �أن
يجوع ويعط�ش ويتعب  ..و ُيب�صق على وجهه و ُيلطم
و ُيهان ُ ..ي�صلب و ُيقبر  ..الأمور التي ال يقبلها �أي
�إن�سان  ،فكم بالحرى خالق الإن�سان ؟!
لق ��د َق ِب � َ�ل هذا كل ��ه بفرح «م ��ن �أجل ال�س ��رور
المو�ض ��وع �أمام ��ه ،احتم ��ل ال�ص ��ليب م�س ��تهين ًا
بالخزى  ...فتفكروا في الذى احتمل من الخطاة
مقاومة لنف�سه مثل هذه ( »...عب.)3 ،2 :12
ما �أجمل ما ِقيل عن عمله الخال�ص ...
«�أخ ��ذ الذى لن ��ا و�أعطانا الذى له  ،فلن�س ��بحه
ونمجده ونزيده علو ًا» (من �ص ��لوات الت�سبحة)..
�أخذ ا�س ��منا  ،ف�ص ��ار «ابن الإن�س ��ان» ..و�أعطانا
ا�سمه  ،ف�صرنا �أبناء اهلل ..
لقد ن ��زل �إلينا ليرفعنا �إليه  ..نزل �إلى المزود
ليرفعن ��ا �إل ��ى ال�س ��ماء ُ ..ول ��د بي ��ن الحيوانات ،
لي�ضعنا و�سط المالئكة.
«�ش ��اكرين الرب الذى �أهلنا ل�ش ��ركة ميراث
القدي�سين في النور  ،الذى افتقدنا من �سلطان
الظلمة ونقلنا �إلى ملكوت ابن محبته»
(كو)13 ،12 :1
لن�ض ��ع �أمامن ��ا ه ��ذه الن�ص ��يحة الغالي ��ة لمار
افرام ال�س ��ريانى« :في يوم الغف ��ران ال نزيد فيه
الأخط ��اء  ..في يوم الف ��رح ال نن�ش ��ر الأحزان ..
ف ��ي يوم العذوبة ال نكون من الق�س ��اة  ..في اليوم
ال ��ذى نزل فيه اهلل �إلى الخطاة  ،ال ينتفخ الأبرار
عل ��ى الخط ��اة  ..في اليوم الذى �ص ��ار في ��ه الإله
الغنى فقير ًا من �أجلنا فلي�شارك الأغنياء الفقراء
ف ��ي موائده ��م  ..في اليوم الذى وه ��ب فيه الرب
عطايا لم نطلبها فلنقدم �ص ��دقة لمن ي�صرخون
متو�سلين �إلينا �إح�سان ًا».
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التصعيد
األنبا يوسف اسقف جنوب أمريكا

على �س ��بيل المثال قد َي ْحت ّد زوج ويعلو �ص ��وته ،فتحتد الزوجة
�أكث ��ر ويعلو �ص ��وتها �أكث ��ر ف�أكثر ،م ��ع �أن الكتاب المقد� ��س يقول:
اب ال َّل ِّينُ َي ْ�ص � ِ�ر ُف ا ْلغ ََ�ض � َ�ب” (�أم ،)١:١٥ف�إذا �أهان الزوج
“ َا ْل َج َو ُ
زوجت ��ه ف�إنها َت ُر ّد بتوجي ��ه �إهانة �أكثر ،وهكذا يحدث ت�ص ��عيد في
الموق ��ف� .إنَّ النار ت ��زداد �إ�ش ��تعا ًال �إذا َّ
غذيناها بالوق ��ود ،ولكنها
تنطفئ بالماء.
َ
َ
ْ
ال�س� � ْي ِف،
يذك ��ر الكت ��اب المقد�س” ُي َ
وج ُد َم ��نْ َي ْه ُذ ُر ِمثل ط ْع ِن َّ
�أَ َّما ِل َ�س ��انُ ا ْل ُح َك َما ِء َف ِ�شفَا ٌء” (�أم .)١٨:١٢فقد يهذر الزوج فيقول
كلم ��ة ،ولك ��ن هذه الكلم ��ة تكون قا�س ��ية وتطعن الزوجة بال�س ��يف
وتجرح م�ش ��اعرها جرح ًا عميق ًا� ،أما الزوج الحكيم فيحر�ص على
�إ�ص ��دار كلم ��ات ال تجرح زوجته ،بل كلمات ت�ؤ ِّك ��د على محبته لها.
وبذل ��ك ُيق� � ِّوي و ُيغ � ِّ�ذي عالقتهما بالم�ش ��اعر الدافئ ��ة ،لأن تكوين
الم ��ر�أة النف�س ��ي يحتاج �إلى كلم ��ات رقيقة ْ
وعذبة ،لكي ت�ش ��عر �أن
زوجها يحبها ويقبلها؛ فتبادله نف�س الم�ش ��اعر وتحر�ص هي �أي�ض ًا
على عدم جرح م�شاعره بالقول والت�صرف ال�سليم.
�سالم الزواج ووحدانيته:
ُ
وم ��ن �أخط ��ر الأم ��ور في الت�ص ��عيد ِذكر �أ�ش ��ياء تهدِّ د �س�ل�ام
ووحداني ��ة ال ��زواج مثل كلم ��ة “الطالق” .مث ًال لو ع ��اد زوج من
عمل ��ه ُم ْرهَ ق� � ًا وتق ��ول له الزوج ��ة“ :العي�ش ��ة دي مبقت�ش عي�ش ��ة،
الواح ��د يتط َّلق �أح�س ��ن” ،وقد ال يدور في ذهنها �أ�سا�س� � ًا مو�ض ��وع
الطالق ،لكن هذا الكالم قد ي�ستفز الزوج وي�ؤثر عليه وعلى الأوالد
�أي�ض ًا.
في �إحدى المرات جل�ست مع �أحد الأوالد لم يكن عمره يتعدى
الخام�س ��ة ع�شر ،وكان معتاد ًا على �سرقة النقود ،و�أردت �أن �أعرف
ال�س ��بب الذي دفعه لل�س ��رقة ،وقال لي �أن هناك م�ش ��اكل بين �أبيه
و�أمه وكانت كلمة “الطالق” تتكرر كثير ًا فيما بينهما ،ف�ش ��عر هذا
الولد بعدم الأمان ،ولذلك َف َّكر �أن ي�س ��رق حتى ي َّد ِخر لنف�سه المال
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التصعيد هو الرد السلبي على السلبيات،
أي يُقابل النقد بالنقد ،ويواجه اإلهانة
باإلهانة ،والشتائم بالشتائم.

الالزم �إذا حدث الطالق بين �أبيه و�أمه.
َّ
هذه الكلمة التي قيلت �أثناء ال�ش ��جار قد �أثرت على هذا الولد
وجعلته ِل َّ�ص� � ًا؛ تحو َّلت ال�س ��رقة �إلى عادة ،وتحتاج �إلى وقت طويل
حت ��ى يتركها ويت ��وب عنها .ال يليق �أن ننطق ب�أ�ش ��ياء تهدد �س�ل�ام
ووحدانية الأ�سرة.
َ
َ
يق ��ول معلمنا يعقوب�ِ “ :إنْ َكانَ �أ َح� � ٌد ِفي ُك ْم َي ُظنُّ �أ َّن ُه َد ِّينٌ َ ،وهُ َو
َل ْي َ�س ُي ْل ِج ُم ِل َ�سا َنهَُ ،ب ْل َيخْ دَ ُع َق ْل َبهَُ ،فدِ َيا َن ُة َ
هذا َب ِاط َل ٌة” (يع.)26:1
�إذا كان �أحدك ��م يعتقد �أن ��ه دين �أكثر وهو لي�س يلجم ل�س ��انه لكنه
يوجه كالم ًا جارح ًا
يق ��ول كالما كثير ًا خاطئ ًا ،وفي وقت الغ�ض ��ب ِّ
يهدد ال�س�ل�ام والأمان الموجود في الأ�س ��رة ،فهذا الإن�سان يخدع
قلبه وديانته باطلة.
�إن ال�ش ��خ�ص الم�س ��يحي يعرف كيف يتجنب الت�صعيد بالكلمة
الطيبة وتَف ُّهم وجهة نظر الآخر مع �أن هذا ال يعني الموافقة عليها.
مث�ل ً�ا؛ �إذا عاد الزوج من عمله ُمت َعب� � ًا و�أخط�أ في حق زوجته ،لكن
الزوج ��ة بد ًال من �أن تبادله الخط� ��أ ف�إنها تقول له“ :ربما �أنت الآن
مت�ض ��ايق كثي ��ر ًا ،لذلك َن َطقْت به ��ذا الكالم” .وه ��ي بذلك تعمل
عل ��ى تهدئت ��ه بحكمة ،ال ترد على ال�ش ��تيمة ب�ش ��تيمة ،ولكنها تقول
له“ :يمكننا �أن نتفاهم في هذا المو�ض ��وع بع ��د �أن تهد�أ �أو ًال ،لكي
ن�ستطيع �أن ن�صل �إلى نتيجة ُم ْر�ض َية”.
و�أكثر من هذا� ،إذا �إ�س ��تطعت �أن تجعل الآخر ي�شعر �أنك تفهم
وجه ��ة نظ ��ره بالرغم من �أنك ق ��د ال تكون موافق� � ًا عليها ،فالآخر
�سي�شعر �أنك قد �سمعته وتَف َّهمت ما يق�صده .لذلك �أنت تحتاج لأن
يعمل الروح القد�س وثماره فيك ،ويجعلك قادر ًا على �ضبط نف�سك
حتى ال ترد الإ�س ��اءة بالإ�س ��اءة ،وتقول للط ��رف الآخر كلمة طيبة
تُ�س ِّكن غ�ض ��به َ
“غ ْي َر ُم َجازِينَ َعنْ َ�ش ّر ِب َ�ش ّر �أَ ْو َعنْ َ�ش ِتي َم ٍة ِب َ�ش ِتي َمةٍ،
هذا د ُِعيت ُْم ِل َك ْي ت َِر ُثوا َب َر َكة”ً
َب ْل ِبا ْل َع ْك ِ�س ُم َبار ِِكي ��نَ َ ،عالِمِ ينَ �أَ َّن ُك ْم ِل َ
(1بط .)9:3

سؤال:

هل يجوز للإن�سان �أن يقلع عينه� ،أو يقطع يده �إن �أعرثته ،عم ًال
بقول الكتاب فى (مت )30 29- :5؟

الجواب:

يق�ص ��د الرب الت�ش ��ديد على ال ُبعد عن العثرة ،كما يقول“ :لأَ َّن ُه َخ ْي ٌر
َل َك �أَنْ َي ْه ِل َك �أَ َح ُد َ�أ ْع َ�ضا ِئ َكَ ،و َال ُي ْل َقى َج َ�سد َُك ُكلُّ ُه ِفي َج َه َّن َم”
(م ��ت .)30 29- :5وهذه الو�ص ��ية ينبغي �أن ت�ؤخ ��ذ بمعناها الروحي
ولي� ��س بمعناه ��ا الحرفي .فمعناه ��ا الروحي يمك ��ن �أن يكون ُملزَ م� � ًا� ،أما
المعنى الحرفي فمن ال�صعب �أن يكون ملزم ًا.
بع�ض القدي�سين نفَّذ هذه الو�صية حرفي ًا ،مثل �سمعان الخراز ،وكذلك
بع�ض القدي�س ��ات في ب�ستان الرهبان .ولكن ي�ستحيل �أن تُنفَّذ هذه الو�صية
حرفي ًا ب�ص ��فة عامة .و�إال �ص ��ار غالبية َمنْ في العالم بعين واحدة ،ل�ش ��دة
انت�شار العثرة ،وبخا�صة في �سن معينة ،وفي ظروف ومالب�سات خا�صة.
ولك ��ن كثيرين من القدي�س ��ين ذك ��روا �أنه يمكن �أن ُيق�ص ��د بالعين �أعز
�إن�سان �إليك ،كما ويق�صد باليد �أكثر النا�س معرفة لك .ف�إن �أ�صابتك عثرة
من �أي من ه�ؤالء ،يمكن �أن تقطع نف�سك من ِع�شرته.
ونالحظ �أن الكني�سة في بع�ض قوانينها ح َّرمت قطع �أع�ضاء من ج�سم
الإن�سان �إتِّقاء للعثرة ،مثل القانون الذي ُيح ِّرم من يخ�صي نف�سه.

سؤال:

؟

كم ��ا �أن خلع العين �أو قطع اليد (بالمعن ��ى الحرفي) ،ال تمنع العثرة �أو
الخطية ،لأن الخطية غالب ًا ما تنبع من داخل القلب ،و�إذا كان القلب نق َّي ًا،
ف�إن الإن�س ��ان ي ��رى وال ُيع َثر� .إذ ًا ،من الأف�ض ��ل �أن ن�أخذ الو�ص ��ية بمعناها
الروحي ولي�س الحرفي.
ومما ُيث ِبت هذا �أي�ض� � ًا ،قول الرب في (مر ”:)48 43- :9لأنه خي ُر
لك �أن تدخل الحياة �أقطع� ...أعرج� ...أعور” .وطبع ًا ال يمكن �أن ن�أخذ هذا
الكالم بطريقة حرفية ،لأنه ال يمكن للإن�س ��ان �أن يكون في ال�س ��ماء �أقطع
�أو �أعرج �أو �أعور� .إذ ال نت�ص ��ور �أن يكون بار في النعيم بمثل هذا النق�ص،
كم ��ا ال يمكن �أن يكون هذا ه ��و جزاء الأبرار على بره ��م عن العثرة مهما
ك َّلفهم ذلك من ثمن!.
وح ُي ْح ِيي”
ُيع ِّلمن ��ا الكت ��اب المقد� ��س �أن “ا ْل َح� � ْر َف َي ْق ُت � ُ�لَ ،و ِلكنَّ ال� � ُّر َ
(2كو .)6:3لذلك ال يمكننا �أن ن�أخذ كل الو�ص ��ايا بطريقة حرفية ،وهذه
الو�صية بالذات �أراد الرب �أن ي�شرح لنا خطورة العثرة ووجوب البعد عنها،
حتى لو �أدَّى الأمر �إلى قلع العين.

كيف ي َّتفق قول الكتاب �أن اهلل خلق العامل يف �ستة �أيام ،مع �آراء علماء اجليولوجيا
رجع عُ ْمر الأر�ض �إىل �آالف ال�سنني؟
التي ُت ِ

الجواب:

�إعل ��م �أن �أيام الخليقة لي�س ��ت �أياما �شم�س ��ية ك�أيامنا .بل يوم الخليقة لم يقل الكتاب “وكان م�س ��اء وكان �ص ��باح يوم ًا �سابع ًا” .وقد م َّرت �آالف
هو حقبة من الزمن ال ندري مداها ،قد تكون لحظة من الزمن ،وقد تكون ال�س ��نين منذ �آدم حتى الآن ،دون �أن ُيق�ض ��ى هذا اليوم ال�سابع ،فعلى هذا
�آالفا �أو ماليين من ال�س ��نين� ،إ�ص ��طلح على بدايتها ونهايتها بعبارة “كان القيا� ��س ال تكون �أيام الخليقة �أيام ًا �شم�س ��ية ،و�إنم ��ا ُح َقب زمنية مجهولة
المدى.
م�ساء وكان �صباح”.
 - 3وبكلم ��ة �إجمالي ��ة ،قال الكتاب عن الخليقة كلها ،ب�أيامها ال�س ��تة:
والأدلة على ذلك كثيرة ،نذكر منها:
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض ِحينَ ُخ ِل َق ْتَ ،ي ْو َم َعمِ َل ال َّر ُّب الإِل ُه الأَ ْر َ�ض
 - 1اليوم ال�شم�س ��ي هو فترة زمنية مح�ص ��ورة ما بين �ش ��روق ال�ش ��م�س “هذِ ِه َم َبا ِد ُئ َّ
ال�س� � َما َو ِات” (ت ��ك .)4:2وهك ��ذا �أجمل ف ��ي كلمة (يوم) �أي ��ام الخليقة
َو َّ
و�شروقها مرة �أخرى� ،أو غروب ال�شم�س وغروبها مرة �أخرى.
ال�ستة كلها.
ولم ��ا كانت ال�ش ��م�س لم تُخْ َلق �إال في الي ��وم الرابع (تك.)19 16- :1
�إذ ًا ،فليق ��ل علم ��اء الجيولوجيا ما يقولون عن عم ��ر الأر�ض ،فالكتاب
�إذ ًا ،الأيام الأربعة الأولى لم تكن �أيام ًا �شم�س ��ية ،لأن ال�ش ��م�س لم تكن قد المقد� ��س لم يذكر عمر ًا محدد ًا للأر�ض يتعار�ض مع �أقوال العلماء .بل �أن
ُخلقت بعد ،حتى يقا�س بها الزمن.
نظرة اهلل �إلى مقايي�س الزمن ،ي�ش ��رحها بطر�س الر�سول بقوله�“ :أَنَّ َي ْوم ًا
َ
َ
 - 2اليوم ال�سابع ،لم يقل الكتاب �أنه �إنتهى حتى الآن.
َو ِاحد ًا ِع ْندَ ال َّر ِّب َك�أ ْل ِف َ�س َنةٍَ ،و�أ ْل َف َ�س َن ٍة َك َي ْو ٍم َو ِاحدٍ ” (  2بط .) 8:3
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يوسين بولت
�إذا كانت في الفيزياء قوانين ثابتة ،فهذه القوانين َّ
حط َمتها
�أقدام يو�س ��ن بولت �أ�س ��رع رج ��ل في العالم ،فه ��و �أول َمنْ َج َم َع
الميدالي ��ة الذهبية ل�س ��باق  100متر بزم ��ن  9.58ثانية فقط،
هذا الإنجاز الذي لم ي�سبق �أن عرفته الب�شرية .لم يكتفي بولت
بذل ��ك ،بل تجاوز �س ��باق الـ 200متر بزم ��ن  19.19ثانية .كان
ماه ��ر ًا في الكريكت وك ��رة القدم ليختار ال�س ��رعة بالخط�أ في
حياته ،وينتقل من �أ�س ��رع طفل في مدر�سته �إلى �أ�سرع عدَّاء في
تاريخ الريا�ضة ،وليو�صف بالبرق لقدراته الهائلة على الرك�ض.
ُولِدَ بولت في �ش ��يروود ،تريالون ��ي ،جامايكا عام 1986م،
من والدين كانا يعمالن في بقالة في ذات المنطقة ،بالإ�ض ��افة
�إلى عمل والده في �ش ��ركة للقهوة ب�س ��بب الفقر ،فقد كان بولت
ُيعان ��ي من الفقر ال�ش ��ديد وي�ش ��عر ب�أنه َو َل ٌد مح ��روم ،ولكنه لم
يلج� ��أ �إلى الت�س� � ُّول ،مما دفع والده �إلى ت�ش ��جيعه على العمل مع
�إخوته في البقالة التي كانت لديهم.
كان بول ��ت يلع ��ب مع �أطف ��ال الحي الذي ي�س ��كنه الكريكت
وك ��رة القدم� ،إال �أن ُم ��د ِّرب الكريكت الحظ قدرته على الجري
ب�س ��رعة ،ف�ش � َّ�جعه على تطوير وتركي ��ز قدراته عل ��ى الرك�ض،
لتبد�أ م�سيرة نجم ح َّلق ب�سرعة البرق �إلى العالمية.
في �س ��ن الثانية ع�شر كان �أ�س ��رع ع َّداء في مدر�سته ،ليت َّوج
بط�ل ً�ا على م�س ��توى المدار� ��س الجامايكية ،ثم على الم�س ��توى
الكاريبي ،مما دفع المدار�س التي در�س بها �إلى تنمية قدراته
البدنية ،ولم يقت�ص ��ر ذلك عل ��ى المدار�س ال َمح ِّلية بل
عر�ض ��ت عليه ع ��دد من المدار� ��س الأمريكي ��ة ِم َن َح ًا
للدرا�س ��ة ،لكنه رف� ��ض واخت ��ار البقاء واال�س ��تمرار
للتدرب في جامايكا.
بد�أ يو�س ��ين بولت التح�ض ��ير ل�سباقات  100متر،
فقد �ش ��ارك في بطولة جامايكا للمئة متر ُمنهي ًا
ال�س ��باق بزم ��ن ق ��دره  9.76ثاني ��ة
خل ��ف مواطن ��ه �أ�س ��افا ب ��اول،
لكن ��ه ا�س ��تطاع �أن يحط ��م
الرق ��م القيا�س ��ي العالم ��ي
ف ��ي نيويورك بزم ��ن قدره
 9.76ثانية.
وعل ��ى الرغ ��م من
ه ��ذه الإنجازات� ،إال �أن
بولت كان يطمح ل�شيء
�أكب ��ر وه ��و تحطي ��م
الأرق ��ام القيا�س ��ية
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وت�س ��جيلها با�سمه .حزم حقائبه باتجاه ال�صين في عام 2008
قا�ص ��د ًا �س ��باق المئة والمئتان متر ،ليحقق الميدالية الذهبية
ل�سباق مئة متر بزمن قدره  9.58ثانية ،وفي هذه اللحظات بد�أ
والده ال�ص ��راخ محاو ًال الو�صول لولده لتهنئته على هذا الإنجاز
العظي ��م .لم يكتفي بول ��ت بذلك بل تجاوز �س ��باق ال  200متر
بزمن  19.19ثانية ُم ِّ
حطم ًا رقمين قيا�س ��يين في ليلة لن تن�سى
من ذاكرة بولت.
ح�صل على جائزة �أف�ضل العب قوي لعامي  2008و 2009م،
واختاره االتحاد الدولي لألعاب القوى ك�أف�ض ��ل ريا�ضي في عام
2012م ،كما ح�ص ��ل عل ��ى جائزة ليريو�س الريا�ض ��ية العالمية
للأع ��وام (َ )2012 ،2011 ،2010 ،2009وم َن َحت ��ه �ص ��حيفة
ليكيب الفرن�سية جائزة �أف�ضل ريا�ضي في عام 2015م.
فاز ب�ألقاب ال َع ْدو الثالثة :لم�س ��افات  100متر ،و 200متر،
و 100×4مت ��ر ،وذلك للمرة الثالثة عل ��ى التوالي في  3دورات
�أوليمبي ��ة متتالية� ،إذ فاز بال�س ��باقات الثالثة في عامي ،2008
و 2012و2016م.
اهلل في حياه بولت
ً
الإيمان باهلل له دور �أ�سا�س ��ي في حياه بولت؛ فهو دائما ما
ي�ص ��لي قبل كل �س ��باق وي�شكر اهلل و ُي�س� � ِّبحه بعد �إنتهاءه ،وهذا
يرجع �إلى �أن �أبواه ر َّبياه على الإيمان الم�سيحي ،وزرعا فيه حب
اهلل منذ ال�صغر .وهو يواظب على قراءة الكتاب المقد�س
وال�صالة.
َك َت � َ�ب مرة على تويتر�« :أ�س ��تطيع كل �ش ��ىء في
الم�سيح الذي يقويني»� ،أ�شكرك يا �إلهي.
يرت ��دي بولت ط ��وال الوقت �سل�س ��لة بها �أيقونه
مر�س ��وم عليها ال�ص ��ليب من جهة ،و�ص ��ورة للعذراء
مري ��م م ��ن جه ��ة �أخ ��رى .وينتظ ��ر دائم ًا
ت�سليط الكاميرات عليه قبل ال�سباق
�أو بع ��ده ،لك ��ي ير�س ��م عالم ��ة
ال�ص ��ليب ويعل ��ن �إيمان ��ه �أم ��ام
العالم كل ��ه .ويعتقد بولت �أن اهلل
باركه بال�س ��رعة الت ��ي يتمتع بها
لذلك دائم ًا ما ي�شكر اهلل.
�إن يو�س ��ين بول ��ت لي� ��س
فق ��ط �أ�س ��طورة ريا�ض ��ية
حية ،بل �إن�س ��ان م�س ��يحي
رائع �أي�ض ًا.

شخصيات قبطية

البروفيسور فيكتور رزق اهلل
البروفي�س��ور فيكت��ور �أوغ�س��ت رزق اهلل ،م�ص��ري
قبط��ي ُولِدَ عام 1933م ،في ح��ي الأوبرا القديم بو�سط
القاه��رة .ح�صل على بكالوريو�س الهند�سة عام 1958م،
وح�صل على دكتوراه ف��ي الهند�سة من جامعة هانوفر في
�ألمانيا عام 1968م.
�شغ��ل من�ص��ب �أ�ست��اذ ف��ي ميكاني��كا الترب��ة ،وهند�سة
الأ�سا�س��ات بجامع��ة هانوف��ر من��ذ  ،1978وعمي��د كلي��ة
الهند�س��ة المدني��ة بجامع��ة هانوف��ر، 1982 1981-
ونائ��ب رئي���س جامع��ة هانوف��ر  ،1984 1982-وه��و
م�ؤ�س�س ق�سم الدرا�سات العليا الدولية للدول النامية عام
 ،1986وم�ست�شار لـ  ، DAADولوزارة العلوم والثقافة
ب�سك�سوني��ا ال�سفل��ى  ، 2001 1980-ورئي���س غرف��ة
المهند�سين ب�ألمانيا 2007-1997.
و�صل �ألمانيا في نهاية الخم�سينيات ،ولم يكن محتاج ًا
لمعادل��ة ،لأن التعليم الم�صري وقته��ا كان ِمثْل الألماني،
َتعلَّ��م اللغ��ة الألماني��ة وح�ص��ل عل��ى الدكت��وراه ،وتقدَّ م
للح�صول على الأ�ستاذية ،وبف�ضل علمه �أ�صبح �أول م�صرى
ي�أخ��ذ الأ�ستاذي��ة في الهند�س��ة ،في تاري��خ المانيا ،و�أول
عمي��د كلية هند�سة فى جامعة هانوفر ،و�أول نائب رئي�س

جامعة هانوفر ،و�أول نقيب للمهند�سين في هانوفر ،ولمدة
� ٨سنوات.
َ�ص َّمم �أنفاق مترو هانوفر( � ٣أدوار تحت الأر�ض) ،كما
َ�ص َّم��م ونفَّذ �أكبر مين��اء للحاويات في العالم ف��ي �ألمانيا،
و�ص َّم��م ونفَّذ البنك المركزي لهانوف��ر ،وح�صل على �أرفع
َ
و�س��ام في �ألماني��ا ،وهو �صلي��ب الإ�ستحق��اق ،و�إ�ستلمه من
الم�ست�شار الألماني �شرودر وقتها.
يتكل��م اللغ��ات الإنجليزي��ة والفرن�سي��ة والإيطالي��ة
والأ�سبانية والألمانية والعربية ،ولغات �أخرى مجموعها
 ٨لغ��ات ،ي��رى �أن العل��م معرفة ،والمعرفة الب��د �أن تكون
باللغة الأ�صلية.
البروفي�سور فيكتور هو ع�ضو في المجل�س الإ�ست�شاري
العلم��ي لرئي�س الجمهوري��ة عبد الفت��اح ال�سي�سي ،ويرى
�أن طبيع��ة التعلي��م العالي ف��ي م�صر ال ب��د �أن تتغير ،و�أن
ذلك لن يحدث في خالل �أ�شهر �أو �سنوات قليلة ،فالم�س�ألة
تحت��اج �إلى وقت طويل ،وهذا التغيير ي�شمل تكثيف مواد
معين��ة ،و�أن يكون لكل جامع��ة تخ�ص�ص ُمع َّين ،و�أن توجد
مناف�س��ات حقيقي��ة بي��ن الجامع��ات المختلف��ة ،وهو �أمر
غير موجود في م�صر نهائي حالي ًا.
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القديس البار
صادق روفائيل
عندما نقر�أ �سير القدي�سين يلتهب القلب
بمحبة اهلل ،ون�سعى لل�سير في طريقهم وفي
التم ُّثل بهم ،فق�ص�ص القدي�سين وال�شهداء هي
بمثابة عالمات على الطريق ،تر�شد ال�سائرين في
َد ْرب ال�سيد الرب.
ُو ِل��دَ القدي�س �صادق روفائيل من �أبوين م�سيحيين،
وكان له �أحد ع�شر �أخ ًا �إنتقلوا جميع ًا في ِ�سن ُمب ِّكر ،ولم يبق
�إال هو ،ور َّباه وا ِلداه تربية م�سيحية قوية ،ومن �أبرز ما ورث عن
والديه روح ال�صالة والت�أ ُّمل في الكتاب المقد�س.
ومن فطرة القدي�س من ِ�ص َغره �أنه حدث عندما كان عمره
�أرب��ع �سنوات جاءهم بع�ض الأق��ارب ومعهم َخ ْمر ،وقدَّموا لأبيه
لي�شرب ،فقام الطفل �صادق بغم�س قطعه لحم بقليل من الخمر
وقدَّمها للكلب فرف�ضها الكلب ،فطلب من �أبيه � اَّأل ي�شرب ما رف�ضه
الكلب.
 wمر�ض والده مر�ض طويل وكان القدي�س �صادق ُي�ص ِّلي لأجل
�شفاء وال��ده ،لكن اهلل �سمح بانتقاله؛ فت�ألم القدي�س وح��زن لأجل
فراق والده؛ ف�سمع �صوت ًا من ال�سماء �صادق �صادق� .أتحب �أباك �أكثر
مني؟ وتك َّرر ال�صوت مرتين ،وفى الحال �شعر القدي�س ب�سالم عميق.
وكان القدي�س ُمطيع ًا لوالديه فكان مزمع الذهاب �إلى الدير،
ولكن والدته طلبت منه � اَّأل يترك امراة �أخيه و�أوالده��ا ،ويرعاهم؛
فكان يعمل ليرعى امر�أة �أخيه و�أوالد �أخيه.
وقد عا�ش القدي�س حياة البتولية بكل طهارة ،وحدث �أن �أقرباءه
�ضغطوا عليه ليتزوج ،ولكن حدث �أن ظهر ال�سيد الرب للعرو�سة
وبيده ورقه مكتوب عليها بحروف من ذهب «�صادق روفائيل».
َف َه َّمت �أن ت�أخذها فكان يبعدها عنها ،وقال لها�« :صادق �إناء
مختار لي» ،وانت�شر هذا الأمر ،وخ�ضع الجميع لإرادة اهلل.
وك��ان يحب ال�سيدة العذراء وك��ان دائ��م الت�شفع بها،
ولها مكانتها في قلبه ،وحدث �أن �أحد �أ�صدقائه قال له �أن
العذارء ِم ْثل �أي �إناء �أخذنا ما به ،ونلقي الإن��اء (وكان
ُيعطى البي�ضة ،وجرة الع�سل مثال لكالمه ،فيقول:
ن��أخ��ذ م��ا ب��داخ��ل البي�ضة و ُنلقي الق�شرة ون�أخذ
الع�سل و ُنلقي الجرة) ،وحدث �أن القدي�س �صادق
قام باالت�صال بمنزل �صديقه ،وقامت والدة
�صديقه ب��ال��رد على القدي�س؛ فتحدث
م �ع �ه��ا ب �ج �ف��اف � �ش��دي��د ب �خ�لاف
العادة ،والمعروف عنه لطفه؛
َ
ف�ش َكت والدة �صديقه
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القدي�س �صادق -البنها ،فجاء ال�صديقغا�ضب ًا يعاتب القدي�س ،فذ َّكره بما يقول عن
العذراء مريم وال��دة الإل��ه ،وق��ال له �أن��ت تغ�ضب
لإهانة والدتك ،وال�سيد الرب ال يغ�ضب ممن يهين
والدته.؟
وفهم ال�صديق ق�صد القدي�س و�أعلم والدته بنيته �أثناء
حديثه معها.
حياته العلمية والعملية:
كان في الوظيفة يعي�ش مثا ًال للموظف الم�سيحي الحقيقي
الذي يحيا كنور للعالم وملح للأر�ضُ ،عرفت عنه الأمانة الكاملة
وال�صدق في القول والتم�سك بالحق.
وق��د ح�صل على لي�سان�س الحقوق باللغة الفرن�سية �أثناء
وظيفته ،و�أتقن �أربع لغات كان يتكلم بها بطالقة .وعاون في �أحيان
كثيرة في �إعداد ر�سائل ماج�ستير ودكتوراه في علوم مختلفة لبع�ض
�أوالده في ال��رب ،لكنه كان يعتبر كل ذلك نفاية .وكانت ال�شهادة
الكبرى هي �إمتالئه من ال��روح القد�س ،وكانت � ِآخ��ر وظيفة �شغلها
«مدير عام م�صلحة الم�ساحة» وكان بركه لكثيرين.
نياحته:
كان ُيعاني من مر�ض ُمت ِعب ،لك َّنه كان ال ي�شكو ،بل كان ي�ش ُكر
اهلل الذي �أعطاه مر�ض الج�سد لعالج الروح� .أخير ًا تن َّيح ب�سالم في
يوم الخمي�س  6نوفمبر �سنة  1969عن  69عام ًا ،وكان طوال
الأ�سبوع الأخير من حياته على الأر�ض ُيع ِّبر لمن حوله �أنه �سينطلق
من العالم .وظهر �أثناء ت�شييع جنازته رائحة بخور قوية تت�صاعد
من ج�سده �إ�شتمها الجميع.
حكى �أحد �أقاربه بالج�سد عن نف�سه �أنه كان يحيا م�ستهتر ًا
جد ًا ك�شاب ،وكانت �أمه كثير ًا ما تن�صحه �أن يذهب ليجل�س
مع الأخ �صادق ولكنه لم يفعل .وح�ضر جنازته ووقف �أمام
ج�سده وقال في نف�سه« :يا رب كل النا�س يقولون عن هذا
الرجل �أنه قدي�س ،ف�إن كان كذلك بالحقيقة �إعطني �أن
�أت ��وب ع��ن ك��ل خطية وك��ل �شر».
وخرج من الجنازة ب�إعترافه
هذا �إن�سان ًا جديد ًا ،حتى
ال�ت��دخ�ي��ن ال���ذي ك��ان
ُم���س�ت�ع� َب��د ًا ل��ه �أق�ل��ع
عنه.

طرق دراسة الكتاب المقدس
عنوان وآية:
بعد قراءة الإ�ص ��حاح حاول �أن ت�ض ��ع عنوان للإ�ص ��حاح
ب�أكمل ��ه ،وتختار �آي ��ة تعجبك وت�س ��اعدك �أن تتذكر المحتوى،
وتحاول �أن تحفظها .ما قيمة هذه الطريقة؟
عندم ��ا تقر�أ الإ�ص ��حاح وتقفل الكتاب المقد�س مبا�ش ��رة
ف�أنت قد ال تتذكر ماذا قر�أته ،وبهذا ال ت�س ��تفد منه �شيئ ًا� .أما
عندما تقر�أ الإ�ص ��حاح وتراجع على الإ�ص ��حاح ،لو�ض ��ع فكرة
ر�س ��خت فكرة الإ�ص ��حاح في
رئي�س ��ية منا�س ��بة ،تكون بذلك َّ
عقلك ،وي�س ��هل عليك تذ ُّكره فيما بعد ،وت�س ��هل عليك درا�سة
الكتاب �أي�ض ًا.
مثال �( :1إنجيل يوحنا الإ�صحاح الثاني)
فالعنوان �س ��يكون« :معجزة ُعر�س قانا الجليل» .لكن هذا
العنوان �س َي ْ�ص� � ُلح حتى (يو ،)11:2وبعدها �س ��يتكلم عن طرد
باع ��ة الحم ��ام وما فعله الم�س ��يح ف ��ي الهيكل وقول ��ه لهمَ « :ال
َت ْج َع ُل ��وا َب ْيتَ َ�أ ِب ��ي َب ْيتَ ِت َجا َر ٍة» (يو� .)16:2إذ ًا �س ��يكون عنوان
الفقرة «دخول الم�سيح الهيكل» ،والجزء الثالث من الإ�صحاح
ال ��ذي يبد�أ بـ� �ـ�« :أَ َّي َة �آ َي� � ٍة ُت ِري َنا َحتَّى َت ْف َع َل ه � َ�ذا؟» (يو.)18:2
ممكن �أن يكون العنوان لهذه الفقرة�»:أ َّية �آيه ُترينا؟» ،و�سنكون
بهذا قد ق�سمنا الإ�صحاح �إلى ثالثة عناوين رئي�سية:
ُ -1عر�س قانا الجليل
 -2دخول الم�سيح الهيكل
� -3أ َّية �آية ترينا؟
ُ
َ
ث ��م نرج ��ع ونخت ��ار �آي ��ة مث�ل�ا« :ا ْم�ل��أوا الأ ْج� � َرانَ َم ��ا ًء»
(ي ��و� ،)7:2آية �ص ��غيرة وممكن �أفهمها بمعن ��ى روحي �أن اهلل
يريدني �أن �أمتلئ من الروح القد�س.
ق�سمت الإ�صحاح ،وذلك �سيجعلني �أتذ َّكر
وبذلك �أكون قد َّ
�أن �إنجي ��ل يوحن ��ا الإ�ص ��حاح الثاني يحتوي على ث�ل�اث �أفكار
رئي�سية ،وعنما �آخذ �آية لكل فكرة �أكون بذلك �إحتفظت بمعنى
للإ�صحاح ب�أكمله (طبعا يمكنك �أن تكتب هذه العناوين وتع ِّلم
على هذه الآيات في �إنجيلك).
مثال �( :2إنجيل يوحنا الإ�صحاح الثالث)

�أغلبية الإ�صحاح الثالث يتكلم عن نيقوديمو�س ،والمو�ضوع
الأ�سا�س ��ي ع ��ن المعمودي ��ة .ممك ��ن �أن �أ�ض ��ع عنوان رئي�س ��ي
«حوار الم�س ��يح مع نيقوديمو�س» �أو «المعمودية» .و�سوف نجد
وح َّنا َو َقا ُلوا
ف ��ي الجزء الأخير فك ��رة مختلفةَ « :ف َجا ُءوا �إل ��ى ُي َ
َ
َلهَُ »:ي ��ا ُم َع ِّل ُم ،هُ َو َذا ا َّل ِذي َكانَ َم َع َك ِفي َع ْب ِر الأُ ْر ُدنِّ  ،ا َّل ِذي �أ ْنتَ
َق ْد َ�ش� � ِهدْتَ َلهُ ،هُ � � َو ُي َع ِّمدَُ ،وا ْل َجمِ ي� � ُع َي�أْ ُتونَ ِ�إ َل ْي� � ِه» (يو،)26:3
و�س َف ُه َو ا ْل َع ِري� � ُ�سَ ،و�أَ َّما
و�أجابه ��م يوحنا وق ��ال«َ :منْ َل� � ُه ا ْل َع ُر ُ
َ
َ�ص � ِ�د ُيق ا ْل َع ِري� � ِ�س ا َّل ِذي َي ِق ُف َو َي ْ�س� � َم ُع ُه َف َي ْف َر ُح َف َرح� � ًا ِمنْ �أ ْج ِل
ي�سَ ......ي ْن َب ِغ ��ي �أَنَّ ذ ِل َك َي ِزي ُد َو�أَ ِّن ��ي �أَ َنا �أَ ْن ُق ُ�ص»
َ�ص� � ْو ِت ا ْل َع ِر ِ
(يو .)39 -30 :3وهنا يمكننا �أن ن�ضع عنوان�« :شهادة يوحنا
ق�سمناه �إلى ق�سمين:
للم�سيح»� ،إذ ًا هذا الإ�صحاح َّ
 -1حوار الم�سيح مع نيقوديمو�س
� -2شهادة يوحنا المعمدان للم�سيح
مثال �( :3إنجيل يوحنا الإ�صحاح الرابع)
عبارة عن حوار الم�سيح مع ال�سامرية ،وفي الجزء الأخير
�س ��نجد خادم للملك ابنه مري�ض ،ويطلب من ال�س ��يد الم�سيح
�أن ينزل وي�شفي ابنه .و�سيكون العنوان هنا�« :شفاء �إبن خادم
الملك».
ُ
ويمكننا �أن نط ِّبق هذا الكالم على الر�سائل ،وكذلك على
العهد القديم
مثال �( :4سفر َن َح ْم َيا الإ�صحاح الأول)
يتكلم هذا الإ�ص ��حاح عن �ص�ل�اة َن َح ْم َي ��ا وبكائه من �أجل
�س ��ور �أور�ش ��ليم المنهدم و�أبوابها المحروقة .فن�ض ��ع عنوان:
«�ص�ل�اة نحميا « ونختار �آي ��ة « َو�أَ ْع � ِ�ط ال َّن َج َاح ا ْل َي� � ْو َم ِل َع ْب ِد َك»
(نح.)11:1
الإ�ص ��حاح الثان ��ي« :نحمي ��ا والمل ��ك» لأنه دخ ��ل يتكلم مع
الملك عن بلده المهدومة ،و�أنه يريد �أن يذهب ويبنيها.
مل ال�سور
الإ�صحاح الثالثِ :خ َّطة َن َح ْم َيا في َع ِ
مل ال�سور.
الإ�صحاح الرابع :التحدِّ يات في َع ِ
وهكذا ..........
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في هذا العدد

القرن الثالث

تابع تاريخ البطاركة
البابا مك�سيمو�س (البطريرك الخام�س ع�شر)
ُو ِل ��دَ بالإ�س ��كندرية م ��ن �أبوين م�س ��يحيين ،وكان ق�س� � ًا بها،
وتمت ر�سمامته بطريرك ًا في 265م في عهد جالينو�س قي�صر،
و لم ��ا حكم مجم ��ع �أنطاكية ِب َحرم بول�س ال�سامو�س ��اطي الذي
كان �أ�س ��قف ًا لأنطاكي ��ة ،و�أقام ِب ْد َعة .ف�أر�س ��ل ال َم ْج َمع ر�س ��الة
�إلى البابا مك�س ��يمو�س يت�ضمن الأ�سباب التي دعت �إلى تجريد
بول� ��س من رتبته الكهنوتية ،و�إقامة دمنو�س عو�ض� � ًا عنه .وبعد
ِّ
اطالع ��ه على الحك ��م بادر بكتابة ر�س ��التين؛ واح ��دة للمجمع
ي�ش ��كر فيها م�س ��اعيه و�أتعابه لخدمة الكني�س ��ة ،والأخرى �إلى
دمنو�س تهنئة له.
ث ��م ح َّرر من�ش ��ور ًا �إلى جميع كرا�س ��ي الأ�س ��قفية ُي ِّ
حذرهم
في ��ه من تعالي ��م بول�س ال�سامو�س ��اطى ،و�ش ��رح له ��م التعاليم
التم�س ��ك بها .وبعد ذلك ظهرت ِب ْد َعة
الم�س ��تقيمة التي ينبغي ُّ
مان ��ي الخبيثة ،ف ��كان لهذا الباب ��ا اليد الطولى في دح�ض ��ها،
وجاهد في مقاومتها بكتابة ر�س ��ائل متع ��ددة ،و�إلقاء ُ
الخ َطب.
و�إ�س ��تمر َيرع ��ى رع َّي ��ة اهلل مدة ثماني ع�ش ��رة �س ��نة ،ثم تن َّيح
ب�سالم في �سنه 282م.
البابا ثا�ؤنا (البطريرك ال�ساد�س ع�شر)
روى الأنب ��ا ي�ؤن� ��س مط ��ران دمي ��اط في مجموعت ��ه لتاريخ
البطارك ��ة �أن الآب ��اء اال�س ��اقفة ن�ص ��بوا بطري ��ركا قب ��ل ثا�ؤنا
�أ�س ��مه ببنودة جل�س على الكر�س ��ي المرق�س ��ي �س ��تة �شهور في
نهايتها �إجتمع الأ�س ��اقفة �ض ��ده وقرروا تجريده من رتبته لأنه
قد خ�ص ��ى نف�س ��ه ...و�أقاموا بدله البابا ثا�ؤنا في �ش ��هر كيهك
�سنة  282م في عهد بروف�س ،وهذا البطريرك كان من ق�سو�س
اال�س ��كندرية الم�ش ��هورين بالعلم والوداعة وقد �إنتهز فر�ص ��ة
�س ��كون الإ�ضطرابات وجمع من الم�ؤمنين الأغنياء �أمو ً
اال وبنى
بيعة على �إ�سم ال�سيدة العذراء
وهو �أول من بنى الكنائ�س بالإ�س ��كندرية وكان الن�صارى قبله
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ت�صلي بالإ�سكندرية في المغارات وال�سراديب خوفا من القتل،
والط ��ف البابا ثا�ؤنا جماع ��ة الروم و�أهدى �إليه ��م تحف ًا جليلة
حتى بنى كني�س ��ة الع ��ذراء المذكورة (وهي �أول كني�س ��ة بنيت
�صلى فيها القبط جهار ًا).
ولم ��ا تول ��ى القي�ص ��ر ديوكلتيانو� ��س عر� ��ش رومي ��ة �أدخل
ف ��ي معيته عدد ًا كثير ًا من الأقباط ف�أر�س ��ل �إليه ��م البابا ثا�ؤنا
ر�س ��ائل ي�أمرهم فيها �أن يقوموا بواجبهم و�أن يميزوا �أنف�سهم
كم�س ��يحيين ع ��ن الموظفي ��ن الوثنيي ��ن ب�أعمالهم ال�ص ��الحة
و�سيرتهم الطيبة.
وكان في عهد هذا البطريرك كاهن قدي�س لم ٌيرزق بن�سل
ُيدعى ثيودو�سيو�س وحدث �أن �إمر�أته �صوفيه �شاهدت بالكني�سة
يوم عيد الر�س ��ولين بطر�س وبول�س �أوالد الم�س ��يحيين يقدمون
�إلى المعمودية فانك�سر قلبها ورجعت �إلى البيت حزينة وطلبت
من اهلل بلجاجة �أن يمن عليها بن�سل ..وفي ذات الليلة �شاهدت
ر�ؤيا في نومها و�إذا ب�شخ�ص ��ين وقفا به ��ا و�أخبراها �أن طلبتها
�أجيبت و�س� �تٌرزق ولد ًا و�أن تذهب باكر ًا �إلى البطريرك تخبره
بذلك ،ف�أخبرت زوجها بالأمر و�إنطلقت الى البابا و�أعلمته بما
جرى فباركها و�صرفها ب�سالم.
وم ��ا �أن �أت ��ت ال�س ��نة حت ��ى ٌرزقت ول ��د ًا �أتت به �إل ��ى البابا
ليعم ��ده فدعاه بطر� ��س ولما كبر تتلم ��ذ له و�أدخله المدر�س ��ة
الالهوتي ��ة فتف ��وق جد ًا و جذب ��ت �إليه �أنظار جميع ال�ش ��عب..
ولما ح�ضرت البطريرك الوفاة جاء �إليه جميع الكهنة وال�شعب
باكين قائلين� »:أتتركنا يا �أبانا مثل الأيتام» ،فقال لهم »:ل�س ��م
�أيتام ��ا بل هذا بطر�س �أبوكم وه ��و البطريرك بعدي» ..وقدمه
بطري ��رك قبل �أن يتنيـــح ثـــم رقد في الـــرب في  2طوبة �س ��نة
 17لل�شهداء و 300م..
وف ��ي �أواخ ��ر حبرية هذا البابا �أثار �إ�ض ��طهاد ديوكلتيانو�س
قي�ص ��ر فجعلت الكني�س ��ة القبطية ال�س ��نة الأول ��ى لهذا الملك
مبد�أ لتاريخ �سنيها وهو المعروف بتاريخ ال�شهداء.

ما هو الفرق بين

الفيروس والبكتيريا؟

كُلاَّ ً من الفيرو�س ��ات والبكتيريا ت�سبب
الأمرا�ض ،لكن هناك �إختالف كبير بينهما
م ��ن الناحي ��ة البيولوجي ��ة ،فالفيرو�س ��ات
لي�س ��ت كائن ��ات حي ��ة ،وال يمك ��ن الق�ض ��اء
عليها بوا�س ��طة الم�ض ��ادات الحيوية ،ومن
�أه ��م الفروق �أي�ض� � ًا �أن البكتيريا كائن حي
لكن الفيرو�س ��ات غير حية .كم ��ا �أن هناك
ف ��رق كبير ف ��ي الحج ��م ،فالبكتيري ��ا �أكبر
بكثي ��ر من الفيرو�س ��ات .ويوج ��د للبكتيريا
فوائ ��د ،فيم ��ا تعتب ��ر الفيرو�س ��ات عديم ��ة
الفائ ��دة .وفرق �آخر ه ��و �أن للبكتيريا خلية
واحدة� ،أما الفيرو�سات فال خاليا لها لأنها
لي�ست كائن ًا حي ًا.
لم��اذا ي�ص��ف الطبيب ف��ي كثير من
ح��االت الع��دوى الفيرو�سي��ة م�ض��اد
حيوي؟
ي�ص ��ف الطبي ��ب ل ��دى �إ�ص ��ابة المري�ض
بالته ��اب فيرو�س ��ي غالب ��ا م�ض ��اد ًا حيوي ًا.
فالإ�ص ��ابة بفيرو�س تُ�ض� �عِف جهاز المناعة
وتتي ��ح فر�ص ��ة للبكتريا بمهاجمة الج�س ��م
ُم�سببة المزيد من االلتهابات ،والم�ضادات
الحيوية تمنع هذه العملية.
ما ه��ي �أوجه االخت�لاف والت�شابه

بين الفيرو�سات والبكتريا؟
كلتاهما َح ْجمها �ص ��غير ج ��د ًا ،وال يمكن
ر�ؤيته ��ا بالعي ��ن المج َّردة ،وله ��ا قدرة على
التكاث ��ر في فترة زمنية ق�ص ��يرة و�س ��رعة
هائلة ،م�سببة الإ�صابة ب�أمرا�ض مختلفة.
لي�س ��ت كل �أن ��واع البكتيري ��ا ُم ِ�ض� � َّرة
بال�ص ��حة ،بل على العك�س فج�سم الإن�سان
بحاجة ما�س ��ة لبع�ض �أنواع البكتريا للبقاء
ب�صحة جيدة .فالبكتريا ال َم َعو َّية على �سبيل
المثال ت�ساعد الج�سم على اله�ضم.
حج ��م الفيرو�س ��ات �أ�ص ��غر بكثي ��ر م ��ن
البكتيري ��ا .فبينم ��ا يبل ��غ حج ��م البكتري ��ا
 0.001ملليمتر ،ف�إن حجم الفيرو�س ��ات
ال يزيد عن  1بالمائة من هذا الحجم.
البكتيريا هي كائن ��ات حية دقيقة وحيدة
الخلي ��ة تحت ��وي عل ��ى الم ��ادة الوراثي ��ة
الم�س� ��ؤولة ع ��ن تحدي ��د �ص ��فات و�س ��لوك
البكتيري ��ا� .إل ��ى جان ��ب �أجه ��زة خَ َلوي ��ة
ل�ص ��ناعة البروتين ��ات الت ��ي تحتاجها من
�أج ��ل حياتها .فخلية البكتري ��ا مثلنا تتغذى
وتتكاث ��ر باالنق�س ��ام .ومن بي ��ن الأمرا�ض
الت ��ي ت�س ��ببها البكتري ��ا مث�ل ً�ا ،الدفتيري ��ا
والكوليرا وال�سعال الديكي وال�سل.

خالف� � ًا للبكتيريا ف�إن الفيرو�س ��ات عبارة
عن جزيئات ُم ْعدِ َية ولي�ست خاليا .وتت�ألف
م ��ن م ��واد وراثية محاط ��ة بغ�ش ��اء واق من
البروتينات ،وال تمتلك �أجهزة خلوية لتوليد
الطاق ��ة و�إنت ��اج البروتين ��ات �أو للتكاث ��ر.
لذل ��ك فه ��ي تعتب ��ر جزيئات غي ��ر حيه وال
يمكن للفيرو�سات �أن تتكاثر بدون م�ساعدة
خارجي ��ة� .إذ تدخ ��ل مكون ��ات الحم� ��ض
الن ��ووي والغالف البروتين ��ي للفيرو�س �إلى
الخلية ال ُم�ض ��يفة ،ليت ��م تثبيط و�إيقاف كل
المعلوم ��ات الجينية الموج ��ودة في الخلية
ال ُم�ض ��يفة ،و ُي�س � ِّ�خر الفيرو� ��س الخلي ��ة
ال ًم�ض ��يفة لتكوين فيرو�سات جديدة �إلى �أن
تنفجر الخلية وتتحرر فيرو�سات جديدة.
م��ا م��دى خ�صو�صي��ة الفيرو���س
بالم�ضيف؟
وعالقته ُ
لكل فيرو�س خالياه ال ُم�ض ��يفة الخا�ص ��ة
به .فبع�ض الفيرو�س ��ات تُ�ص ��يب النباتات،
وبع�ض ��ها ي�ص ��يب الحيوانات ،وهناك �أنواع
�أخرى ت�صيب الإن�سان .وتُ�س ِّبب الفيرو�سات
للإن�س ��ان �أمرا� ��ض مث ��ل الإي ��دز والهرب�س
والته ��اب الكب ��د والإنفلون ��زا والح�ص ��بة
والح َّمى ال�صفراء.
ُ
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إيجابيات
القانون الجديد لبناء الكنائس
َك ُث� � َر الحديث في الآونة الأخيرة حول قانون تنظيم بناء وترميم
الكنائ� ��س والذي �ص ��در ف ��ي ي ��وم 2016/8 /30م ،بع ��د �إقراره
ب�أغلبي ��ة كبي ��رة ف ��ي مجل�س الن ��واب الم�ص ��ري ،وبع� ��ض المقاالت
والحوارات كانت �سلبية ،والكثير منها كان �إيجابي ًا.
الحظ �أن كثير ًا ممن كتبوا لم يمار�سوا المعاناة التي كانت
وال ُم َ
موجودة فع ًال قبل ذلك ،ف ُم ْع َظم ال ُكتَّاب وال ُمع ِّلقين لم يدخلوا عملياً
في م�شروع �إن�شاء كني�س ��ة ،ومقدار ال�صعوبات الموجودة .هم فقط
�س ��معوا ،ولي�س من �س ��مع كم ��ن ر�أى ،وما َر�س هذه الم�س� ��ؤولية .وفي
عجالة و�إخت�صار ن�شير �إلى خم�سة �إيجابيات من وراء هذا القانون:
�أو ً
ال :الو�ضعية القانونية:
َق ْب ًال لم يكن هناك ت�ش ��ريع قانوني ر�س ��مي يحكم هذه العملية.
الحكم العثماني ُع ِرفَت با�س ��م
فقط ر�س ��الة من الباب العال ��ي �أيام ُ
ُ
"الخ ��ط الهايوني" ،و�ص ��درت منذ حوالي � 160س ��نة ،ثم �أ�ض ��يف
و�ض َعها موظفون
�إليها بعد ثمانين عام ًا "ع�ش ��رة �ش ��روط" تعجيزية َ
بوزارة الداخلية دون �س ��ند قانونيُ ،ع ِرفَت با�س ��م "�ش ��روط العزبي
با�شا".
الآن �ص ��ار "قان ��ون" ،والقان ��ون يعن ��ي �أن لك "حق� � ًا" ،و�إذا لم
تح�ص ��ل عليه يمكنك اللجوء �إلى الق�ض ��اء الذي َي ْح ُكم في الأمر من
خ�ل�ال "قانون" ،وهذا مك�س ��ب كبير .بالإ�ض ��افة �إلى َك ْون الكني�س ��ة
ُت ْب َن ��ى ب�ش ��كلها التقليدي المعروف ف ��ي كل العال ��م ،لأن في القانون
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َو ْ�صف متكامل ل�شكل الكني�سة.
ثاني ًا :الإطار الزمني:
َق ْب ًال كانت عملية الح�ص ��ول على ترخي�ص ببناء كني�سة ت�ستغرق
�س ��نوات و�سنوات ،ت�صل �إلى ع�شرة وع�شرين �س ��نة ،ودون �أن َي ْع ِرف
"طالب الترخي�ص" متى يح�صل على �إجابة؟!
حدد بالقانون ،لتح�ص ��ل على
الآن �ص ��ار هناك �س ��قف زمن ��ي ُم َّ
�إجابة� ،س ��واء بالقبول �أو بالرف�ض ال ُم�س َّبب خالل �أربعة �أ�شْ ُهر فقط،
وهذا يجعلك تم�ض ��ي في الإجراءات للح�ص ��ول على الترخي�ص من
خالل مواد قانون البناء رقم  119ل�سنة 2008م .وحتَّى في حالة
الرف�ض ،هناك �إحترام لقيمة الوقت وعدم �إهدار ال�سنين .ويعطيك
الفر�ص ��ة للبحث عن بديل �آخر منا�س ��ب ،لتح�ص ��ل على الترخي�ص
المطلوب.
ثالث ًا :توفيق الأو�ضاع:
تع�س ��ف وتع ُّنت وت�ض ��ييق لبناء كني�س ��ة لحاجة
قب�ل�ا كان هناك ُ
الم�ص ��ريين الم�س ��يحيين في عبادتهم ،و�إقامة ال�ش ��عائر والأن�شطة
الديني ��ة .ونظ ��ر ًا لعدم وجود قانون لج�أوا �إل ��ى توفير �أماكن للعبادة
بط ��رق مختلف ��ة ،ب ��ل وكثير م ��ن الأماك ��ن ال ت�أخذ �ش ��كل الكني�س ��ة
التقليدي والمعروف من القرون الأولى.
الآن بهذا القانون الجديد �سوف يتم توفيق �أو�ضاع هذه الأماكن
طالما تمت فيها ال�شعائر والأن�شطة الدينية ،من خالل لجنة مركزية

يقوم بت�ش ��كيلها رئي�س مجل�س الوزراء ،ب�شرط ال�سالمة الإن�شائية
للمبن ��ى .ودون منع �أو �إيقاف ال�ش ��عائر �أو االن�ش ��طة الدينية ،لأي
�سبب من الأ�سباب.
رابع ًا� :صورة م�صر:
قب�ل ً�ا كان ��ت ح ��وادث كثيرة مم ��ا ُي�س ��مى بالفتن ��ة الطائفية
ب�س ��بب عدم وجود قانون تُب َنى الكنائ�س من خالله ،وب�سبب هذه
الحوادث ت�ش� � َّوهت �صورة م�صر داخلي ًا وخارجي ًا ،وحدثت �أزمات
كثيرة وم�ؤلمة لم�شاعر ماليين الأقباط.
يتح�س ��ن الو�ض ��ع كثير ًا ،ويظهر القانون
الآن ب�إ�ص ��دار قانون َّ
الجديد �أنه خطوة عملية من الدولة على وجود �إرادة �سيا�سية نحو
المواطنة والم�س ��اواة والعدل .وقد ظهر ذل ��ك يوم �إقرار القانون
في مجل�س النواب ،وهتاف الأع�ضاء م�سلمين وم�سيحيين" :عا�ش
الهالل مع ال�ص ��ليب" ،و"تحيا م�صر" ،و"ن�شيد بالدي بالدي".
�إن القان ��ون خطوة ط ّيبة� ،س ��وف ي�أتي بعده ��ا خطوات �أخرى في
مجال الحياة الم�ص ��رية ب�ص ��فة عامة ل�ض ��بط الآداء والت�شريع،
والقان ��ون ال ��ذي هو ف ��ن تنظيم الحي ��اة في المجتمع الم�ص ��ري
بم�س ��يحييه وم�س ��لميه ،نحو بناء ع�ص ��ري ل َتق� � ُّدم الوطن ورفعة
م�صر ورفاهية كل الم�صريين.
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائ�س
(المادة الأولى)
ُيعم ��ل ب�أحكام القانون المرافق في �ش� ��أن تنظيم �أعمال بناء
وم ْل َحقاته ��ا بالوح ��دات المحلي ��ة ،والمناطق
وترمي ��م الكنائ� ��س ُ
ال�س ��ياحية وال�ص ��ناعية ،والتجمع ��ات العمراني ��ة الجدي ��دة،
والتجمع ��ات ال�س ��كنية التي ي�ص ��در بتحديدها قرار م ��ن الوزير
المخت�ص ب�شئون الإ�سكان ،على �أن ي�صدر تنظيم �أو�ضاع الأديرة
وما تحويه من دور و�أماكن عبادة قانون م�ستقل.
(المادة الثانية)
ال تَخِ � � ّل �أحكام القانون المراف ��ق ب�أحكام قانون حماية الآثار
ال�ص ��ادر بالقانون رقم  117ل�س ��نة 1983م ،و�أحكام القانون
رق ��م  144ل�س ��نة 2006م ف ��ي �ش� ��أن تنظي ��م ه ��دم المبان ��ي
والمن�ش�آت غير الآيلة لل�سقوط ،والحفاظ على التراث المعماري.
وي�س ��ري فيما لم يرد �ش� ��أنه ن�ص خا�ص ف ��ي القانون المرافق
�أحكام قانون البناء ال�صادر بالقانون رقم  119ل�سنة 2008م.
مادة ()1
ق�ص ��د بالكلمات والعبارات
ف ��ي تطبيق �أحكام هذا القانون ُي َ
التالية المعنى ال ُمبين قرين كل منها:
 - 1الكني�سة:
مبن ��ى م�س ��تقل قد تعل ��وه قبة �أو �أكث ��ر ،تُما َر�س فيه ال�ص�ل�اة
وال�ش ��عائر الدينية للطوائف الم�س ��يحية على نح ��و منتظم .ولها
ال�ش ��كل التقليدي ،يتكون من طابق واحد �أو �أكثر وله �سقف واحد
�أو �أكث ��ر ،على �أن ُيحاط المبنى ب�س ��ور �إذا زادت م�س ��احة الأر�ض

عن ثالثمائة متر ،ويجوز �أن ي�شمل على ما ي�أتي:
�أ -هي��كل �أو منب��ر :الم ��كان ال ��ذي يق ��وم فيه رج ��ال الدين
المخت�ص ��ون ب� ��أداء ال�ص�ل�اة وال�ش ��عائر الديني ��ة وفق� � ُا للقواعد
والتقاليد الكن�سية.
ب� -صح��ن الكني�س��ة :المكان الذي يتواجد فيه الم�ص ��لون
لأداء ال�صالة وال�شعائر الدينية مع رجال الدين.
ج -قاعة المعمودية :مكان ٌي�ستخدم في �أداء طق�س العماد
ويكون مزود ًا بالمرافق من ماء وكهرباء و�ص ��رف �صحي وغيرها
من المرافق.
د -المنارة :جزء مرتفع من مبنى الكني�س ��ة على �ش ��كل مربع
�أو م�س ��تطيل �أو مثمن الأ�ض�ل�اع �أو على �شكل �أ�س ��طواني �أوغيرها
من الأ�ش ��كال ،يكون متَّ�ص�ل ً�ا بمبنى الكني�س ��ة �أو منف�ص�ل ً�ا عنه،
ِوفْق التقاليد الدينية كالجر�س وال�ص ��ليب ،م ��ع مراعاة االرتفاع
المنا�سب والت�صميم الهند�سي.
ُ - 2مل َْحق الكني�سة:
مبنى للكني�س ��ة ي�شمل بح�سب االحتياج على الأماكن الالزمة
لإدارة الكني�س ��ة ،وقيامه ��ا بخدماته ��ا الديني ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافية.
 - 3مبنى الخدمات:
خ�ص ���ص لأغرا�ض الخدمة المتنوعة.
مبنى ت ْملكه الطائفة ُي َّ
وي�شمل �إقامة المغتربين والم�سنين والمر�ضى وذوي الحاجة.
 - 4بيت الخلوة:
مبنى تابع الكني�س ��ة ي�ش ��تمل عل ��ى �أماكن للإقام ��ة ،و�أماكن
لممار�سة الأن�شطة الروحية والثقافية والترفيهية.
 - 5مكان �صناعة القربان:
م ��كان داخ ��ل الكني�س ��ة� ،أو ُم ْل َحق للكني�س ��ة ُم َج َّهز ل�ص ��ناعة
القرب ��ان ،وم�س ��توفي لكاف ��ة اال�ش ��تراطات ال�ص ��ح َّية ومعايي ��ر
حدد بالقانون.
ال�سالمة والأمان على النحو ال ُم َّ
 - 6الرئي�س الديني المخت�ص:
الرئي� ��س الديني الأعلى للطائفة الم�س ��حية ال ُمعتَرف بها في
جمهورية م�صر العربية.
 - 7المحافظ المخت�ص:
المحاف ��ظ الت ��ي تق ��ع في دائ ��رة اخت�صا�ص ��ه الأعمال محل
الترخي�ص التي ينظمها هذا القانون.
 - 8الطائفة:
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة ب�شخ�صية اعتبارية.
 - 9الممثل القانوني للطائفة:
�ش ��خ�ص طبيع ��ي من غير رج ��ال الدين ،يخت� ��ص دون غيره
باتخ ��اذ كافة الإج ��راءات المتع ِّلقة ب� ��أي من الأعم ��ال المطلوب
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الترخي� ��ص بها وفق �أحكام ه ��ذا القانون ،و ُيح ��دِّ ده الرئي�س
الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
 - 10الأعمال المطلوب الترخي�ص بها:
بناء �أو تو�س ��يع� ،أو َت ْعلية� ،أو تعديل� ،أو تدعيم� ،أو ترميم،
�أو َه ْدم� ،أو ت�ش ��طيبات خارجية بالكني�سة� ،أو ُم ْل َحق الكني�سة،
�أو مبنى الخدمات� ،أو بيت الخلوة.
مادة ()2
ُيراع ��ى �أن تكون م�س ��احة الكني�س ��ة المطلوب الترخي�ص
ببنائه ��ا وملحق الكني�س ��ة على نحو يتنا�س ��ب مع عدد وحاجة
مواطن ��ي الطائفة الم�س ��يحيين في المنطقة الت ��ي تُقام بها،
مع مراعاة معدالت النمو ال�س ��كاني .ويجوز �أن ت�ضم الكني�سة
�أكثر م ��ن هيكل �أو منبر� ،أو �أكثر من �ص ��حن وقاعة معمودية
ومنارة.
مادة ()3
ِّ
خت�ص
َّ
يتقدم ال ُممثل القانوني للطائفة �إلى ال ُمحافِظ ال ُم ّ
بطلب ،للح�صول على الموافقات المتط َّلبة قانون ًا للقيام ب�أي
من الأعمال المطلوب الترخي� ��ص بها ،وعلى الجهة الإدارية
�إعط ��اء ُمق ��دِّ م الطل ��ب ما ُيفيد ا�س ��تالم طلبه ي ��وم تقديمه.
ويجب �أن ُيرفق بهذا الطلب م�س ��تندات الملكية والم�ستندات
وم ْوقِعها وحدودها،
الالزمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبةَ ،
وف ��ي جمي ��ع الأح ��وال ،ال ُيق َب ��ل الطل ��ب غي ��ر الم�س ��توفي
للم�ستندات ال ُم�شار �إليها.
مادة ()4
يج ��وز لل ُمم ِّث ��ل القانون ��ي للطائف ��ة التق� � ُّدم لل ُمحاف ��ظ
خت�ص ِب َط َل ٍب ،للح�ص ��ول على الموافقات ال ُمتط َّلبة قانون ًا
ال ُم ّ
له ��دم و�إع ��ادة بناء كني�س ��ة ُمقام ��ة بترخي� ��ص� ،أو تم توفيق
و�ض ��عها وفق �أحكام ه ��ذا القانون ،وذلك ب�إتب ��اع الإجراءات
المن�صو�ص عليها فيه.
مادة ()5
خت�ص في ال َبتِّ في َ
الط َلب ال ُم�ش ��ار
يلت ��زم المحافظ ال ُم ُّ
�إليه ف ��ي المادتي ��ن ( )3و ( )4من هذا القانون ،و�إ�ص ��دار
الموافق ��ة والتراخي�ص المطلوب ��ة ،بعد الت�أكد من �إ�س ��تيفاء
كاف ��ة ال�ش ��روط المتطلب ��ة قانون ًا ،ف ��ي مدة ال تتج ��اوز �أربعة
�أ�ش ��هر م ��ن تاري ��خ تقديم ��ه ،و�إخطار ُمق ��دِّ م الطل ��ب بكتاب
�سجل ،مو�صى عليه بعلم الو�صول بنتيجة فح�ص طلبه.
ُم َّ
وفي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض ُم�س َّبب ًا.
مادة ()6
ُي َ
حظ ��ر القي ��ام ب� ��أي م ��ن الأعم ��ال ال ُم�ش ��ار �إليه ��ا ف ��ي
المادتي ��ن ( )3و ( )4م ��ن هذا القانون� ،إال بعد الح�ص ��ول
على ترخي�ص في ذلك من الجهة الإدارية المخت�ص ��ة ب�شئون
التخطي ��ط والتنظي ��مِ ،وف ��ق �أحكام قان ��ون البناء ال�ص ��ادر
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بالقـــــان ��ون  119ل�س ��نة  2008والئحت ��ه التنفيذية ،بما ال
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .و َي ْ�ص ��دُ ر الترخي�ص با�س ��م
الطائفة الدينية.
مادة ()7
رخَّ
ال يجوز تغيير الغر�ض من الكني�س ��ة ال ُم �ص ��ة �أو ُم َلحق
الكني�س ��ة ال ُمرخَّ � ��ص �إل ��ى �أي غر�ض �آخر ،ول ��و تو َّقفت �إقامة
ال�ص�ل�اة وال�ش ��عائر الدينية بها ،ويقع باط ًال كل ت�ص ُّرف يتم
على خالف ذلك.
مادة ()8
يتق ��دم ال ُمم ِّث ��ل القانون ��ي للطائف ��ة بطلب ��ات ُمرفق ًا بها
ك�ش ��وف بح�ص ��ر المبان ��ي ال ُم�ش ��ار �إليه ��ا ف ��ي المادتين (9
و )10من هذا القانون ،خالل �سنة من تاريخ العمل به� ،إلى
لجنة َي ْ�ص ��دُر بت�ش ��كيلها ونظام عملها قرار من رئي�س مجل�س
الوزراء ،ت�ض ��م في ع�ض ��ويتها ال ��وزراء والجهات المخت�ص ��ة
الم ْعن َّية .وتتولى اللجنة درا�س ��ة �أو�ض ��اع هذه
وممثل الطائفة َ
المباني واقتراح الحلول الالزمة لتوفيق �أو�ضاعها.
وال يج ��وز للجن ��ة النظ ��ر في �أي طلبات ت ��رد بعد الميعاد
الم�ش ��ار �إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .وعلى اللجنة
تقدي ��م تقرير بر�أيها ُيع َر�ض على مجل� ��س الوزراء التخاذ ما
وح ْ�سم
يراه ب�ش�أنها من �إجراءات لتوفيق �أو�ضاع هذه المباني َ
�أي خالف ب�ش� ��أنها ،ويجوز لمجل�س الوزراء متى كانت هناك
�ض ��رورة لذل ��ك ِوفق ما ت ْع ِر�ض ��ه اللجنة �إ�ص ��دار ما يلزم من
قرارات في هذا ال�ش� ��أن .وفي �س ��ائر الأحوال ال يجوز منع �أو
وقف ممار�س ��ة ال�شعائر والأن�شطة الدينية في �أي من المباني
ال ُم�شار �إليها �أو ُم َلحقاتها لأي �سبب.
مادة ()9
ُيعتَبر ُمرخَّ �ص� � ًا ككني�س ��ة كل َمب َنى قائم في تاريخ العمل
ب�أحكام هذا القانون تُقام به ال�ش ��عائر الدينية ،ب�شرط ثبوت
�سالمته الإن�شائية وفق تقرير من مهند�س ا�ست�شاري �إن�شائي
ُمع َتم ��د من نقابة المهند�س ��ين ،و�إقامته وفق ًا لال�ش ��تراطات
البنائي ��ة ال ُمع َتم ��دة ،والتزام ��ه بال�ض ��وابط والقواع ��د التي
تتطلبها �شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأمالك
الدولة العامة والخا�ص ��ة .و َي ْ�ص ��دُ ر قرار م ��ن مجل�س الوزراء
بتوفيق �أو�ضاعها وفق ُحكم المادة ( )8من هذا القانون.
مادة ()10
�ستخدم َك ُم َلحق كني�سة �أو َمب َنى
ُيعتَبر ُمرخَّ �ص ًا كل َمب َنى ُي َ
خدم ��ات� ،أو بي ��ت خلوة قائم في تاريخ العم ��ل بهذا القانون،
مت ��ى كان ممل ��وك ًا �أو تابع ًا للطائف ��ة ،وتوفَّرت فيه ال�ش ��روط
وال�ض ��وابط المن�ص ��و�ص عليه ��ا ف ��ي الم ��ادة ( )9من هذا
و�ص � َ�د َر قرار م ��ن مجل�س الوزراء بتوفيق �أو�ض ��اعه
القانونَ .
وفق ُحكم المادة ( )8من هذا القانون.

Christmas in Egypt

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
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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.

مؤتمر شباب الكويت بالقاهرة
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زيارة نيافة األنبا انطونيوس للكويت
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لقاء نيافه الحبر الجليل

األنبا انطونيوس

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
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مطران القدس والشرق األدنى
مع حضرة صاحب السمو أمير البالد

