


 أبناءلتصيروا  رما دام لكم النور آمنو بالنو�
 � ٣٦:١٢يو �رالنو

 
إبراهيم باشا ابن محمد على محبوبًا من مختلف  نآا   

الحجاز قام  نالمصريين، حتى أنه حين آان عائدًا م
النصارى فى عمل القاهريون بتزيين المدينة، وأ بدع  

الرسومات والتماثيل والتصاوير المجسمة لتزين شوارعهم 
الترآية ال يثق إال في  ه، فقد آان رغم أصول موحاراته

الخير  وثم استثار عد. الجنود المصريين وال يتكلم إال اللغة العربية
قبر السيد  ن المتعصبين أن يقولوا أمام إبراهيم باشا إن النصارى يؤمنون بخروج النور مبعض

البطريرك (السابع  سالمسيح يوم السبت التالي للجمعة العظيمة، فدعا إبراهيم باشا األنبا بطر
  .وطلب منه أن يسافر معه إلى القدس ليرى بعينيه ماذا يحدث) ١٠٩
 ابالفعل، ووافق إبراهيم باشا على وجود بطريرك الروم األرثوذآس بعد أن أفهمه الباب اوسافر

باشا أن يخرج  مإبراهي رأم. طريرك الذي تتبعه آنيسة القيامة والتي بها القبر المقدسبطرس أنه الب
آل جمهور الشعب من الكنيسة وآذلك أمر 

الروم ليتأآد  كبتفتيش البابا بطرس وبطرير
بنفسه أن واحدًا منهما ال يخفى أي شئ 

البابا بطرس الجاولى يتضرع إلى  نوبينما آا
لل وحرارة رب المجد ويستغيث به بتذ

النور من القبر المقدس  قوتضرع، انبث
وطاف حول الكنيسة ثم شق العامود القائم 

بوابة الكنيسة، ورآه  دعلى يسار الداخل عن
إبراهيم باشا وآل الشعب الذى آان متجمهرًا 

واليزال هذا العامود قائمًا  .خارج الكنيسة 
لآلن مشقوقًا من وسطه من فوق إلى أسفل 

    .مجد القائم من بين األموات عمعلنًا للجمي
 



 ة الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونيختاري
  سنيافة االنبا يؤان  تلمثلث الرَحما

  
  قديسو الكنيسة وعلماؤها وأراخنتها في عصر الوالة  (

  ) :�٨٤٩ ٨٣٠ (٥٢البابا يوساب البطريرك 
  

ا حاول شعب اإلسكندرية أن يقيموا شخص,لما خال الكرسي البطريرآي بعد نياحة البابا سيمون الثاني 
فما آان من . يم حبذا هذا االختيارسوولألسف فان أسقفي مصر وأ, علمانيا متزوجا يدعى اسحق بن أندونة

بقية األساقفة إال أن عقدوا مجمعا باإلسكندرية ووبخوا األسقفين ومن يومها ما عاد أحد يذآر ذلك العلماني 
وعرض اسم القس يوساب المترهب بدير األنبا مقار فأرسل مجمع األساقفة بعض األساقفة وآهنة . 

إن آان الرب يختار هذا اإلنسان : وبينما هم سائرون وضعوا عالمة وقالوا. اإلسكندرية إلى برية شيهيت 
 فوجدوه قائما وقد خرج ولما وصلوا إلى الدير اتجهوا نحو قاليته..فأننا نجد باب قاليته مفتوحا) يوساب(

  .فكانت أن هذه العالمة أن الرب اختاره ..ليغلق الباب
  

  :وقد امتأل تاريخ هذا البابا باألزمات والمشاآل والضيقات 
حيث نسب إليهما شعباهما آالما رديئا وهددوا )... اسحق وتادرس(منها موضوع أسقفي تانيس ومصر

. فقطعهما المجمع المقدس , هما البطريرك من ايباراشيتهمابالخروج عن اإليمان األرثوذآسي إن لم يسحب
فحنق هذان األسقفان المقطوعان على البابا يوساب وذهبا إلى االفشين قائد الجيش ووشيا إليه بأن 

وآانت ثورة . وأنه يدبر مؤامرة لقتله, البطريرك يوساب هو الذي حرض البشموريين على العصيان
االفشين قائد الجيش ثورة عارمة وأرسل أخاه  فثار . آبيرة منذ فترة قليلةالبشموريين قد أخمدت بصعوبة

فجرد أخو . ومعه اسحق أسقف تانيس المخلوع وعدد آبير من الجند إلى الكنيسة لكي يحضر البابا ويقتله
فازداد هياجا , لكن يده مالت فاصطدم السيف بعمود رخام وانكسر , االفشين سيفه ليأخذ رأس البطريرك 

فكل ما فعله السكين أن , لكن يد اهللا تدخلت أيضا . استل سكين من وسطه وطعن بها البطريرك في جنبه و
فلما نظر أخو االفشين هذه . لكنه لم يصب بسوء , مزقت ثيابه وانتهت إلى المنطقة الجلد فقطعتها

الفشين تعلق الشعب فلما نظر أخو ا.. فخرج البطريرك والشعب يتبعه باآين. أخذه إلى أخيه, األعجوبة
ولما مثل األنبا يوساب أمام االفشين ..بالبطريرك غضب جدا وضربه بمطرقة على رأسه فانجرحت عيناه 

. شرح له حقيقة األمر بالنسبة للبشموريين وحقيقة أمر األسقفين المقطوعين الذين ضلاله بمعلومات آاذبة
أن :لكن البابا قال لالفشين متوسال . قام منهمافغضب االفشين غضبا شديدا على األسقفين وعزم على االنت

.. فأسألك أن تفعل معهما خيرا واترآهما آرامة هللا, ديانتي تأمرني بفعل الخير مع من يعمل معي الشر
  .فتعجب الفشين من هذه السماحة وأطلق األسقفين

 أوسيم بغير  شخصا اسمه تاوضروس اشتهى أن يرسم أسقفا علىنحدث أيضا في زمان البابا يوساب أ
فلجأ تاوضروس إلى الوالي علي بن يحي في أيام خالفة . فامتنع البطريرك عن رسامته , رضي الشعب 

مما سبب , رفض البابا, ولما سأل الوالي  البطريرك أن يرسم تاوضروس أسقفا..المعتصم الخليفة العباسي 
يمة وفرض الوالي على األنبا يوساب حنق الوالي فبدأ يهدم الكنائس مبتدئا بكنيسة المعلقة بمصر القد

فقتل بيد الروم شر , لكن اهللا العادل لم يدع هذا الوالي المتجبر يفلت من انتقامه . غرامة ثالثة آالف دينار
  .قتلة

وآان رجال متجبرا , آان هناك قاض بمصر اسمه محمد بن عبد اهللا , أيضا٥٢وفي زمان البطريرك يوساب 
آان أسقف . فقد آان مولعا بالخمر والنساء, ولكن آانت سيرته مذمومة , رععارفا بأصول الفقه والش, 

. لكن البطريرك رفض . مصر ويدعى بنا قد طلب من األنبا يوساب البطريرك أن يقدمه على بقية األساقفة 
 فاستدعى القاضي البابا البطريرك في أحد األيام. فاحتال للوصول إلى غرضه بالتقرب من القاضي المذآور

حتى ابتدره  , فما أن دخل البطريرك, وآان حاضرا عنده بعض األساقفة ممن يناصرون هذا األسقف المتكبر
" اهللا " أجاب البطريرك " من جعل لك السلطان أن تكون رئيسا علي جميع النصارى ؟ " القاضى بالقول 



ال تسمعوا من هذا " ل لهم وقا, ثم التفت القاضي إلى األساقفة المجتمعين ومعهم أسقف مصر المتكبر . 
" .. ويكون مقدمكم ) يعني بنا أسقف مصر (بل اجعلوا لكم هذا أبا , البطريرك من اليوم وال تسموه أبا 

وآان ذلك باتفاق مسبق مع . فأجاب األساقفة القاضي بما يفيد استحسانهم وموفقتهم وقبولهم لقوله 
ريرك األساقفة باللغة القبطية ووبخهم على ضاللهم فخاطب البط.. القاضي مقابل مبلغ من المال آرشوة 

وحينئذ . فترجموا للقاضي آالم البطريرك . وآان بعض فقهاء المسلمين ممن يعرفون القبطية حاضرين..
أما البطريرك فقال له في هدوء أنه ال يقدر أن يقاوم .. غضب القاضي غضبا شديدا إذ آيف ال يطاع أمره

ومحتوى هذه الرسائل أن البابا له . ابا رسائل من عدة خلفاء وأراها للقاضيوأخرج الب, اهللا والخليفة
وما أن اطلع القاضي على هذه المكاتبات حتى امتقع .. سلطانا على آل شعبه المسيحي ورعيته في مصر 

   . ) ٦٤١ _ ٦٣٧تاريخ البطارآة (وجهه ولزم الصمت في خزي 
 
 
 

 
 
 
 

 تجربة أيوب الصديق
  لماذا آانت؟ وآيف آانت؟ وما نتائجها؟

  )١(لقداسة  البابا  شنودة   الثالث   
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   الصالة في أسبوع اآلالمدمواعي
 

   م ٨-٦ رفع بخورعشية وتوزيع الزعف    :  أبريل ٧٢ سبت ليعازر 

  م٢ -ص٧    القداس االلهى      :  أبريل ٨٢ أحد الشعانين
  م٩ -٦   البصخة المقدسةةصال         

   م٩ -٦& ظهرا ١٢-ص٩        : أبريل ٣٠ &٢٩ االثنين و الثالثاء
   م١٠ -٦ & ظهرا١٢-ص٩                    : مايو ١ ءاألربعا

   م١٠ -٦&م ٢- ص٧                       : مايو ٢ دخميس العه
   م٦ �ص ٨                       : و ماي٣ الجمعة العظيمة
  م الجمعة ١١ستبداء الساعة                   :ليلة أبوغالمسيس

   ص٧- ٥وتنتهي بالقداس االلهى من              
  ص ١٢ �م ٧           :قداس عيد القيامة المجيد

 
 

  خدمات الكنيسةدمواعي
 

ةالجمع   
لحانأ  م             درس٨:٣٠ � م ٧:٣٠  
                           اجتماع صالة عربي /ي درس الكتاب المقدس عرب                 م �١٠ م ٨:٣٠
  لتسبحة نصف اللي     /ل                 صالة نصف الليم١١ - م ٨:٣٠

   

      تالسب

   ص      القداس اإللهي�١١:٣٠   ص ٨:٠٠
   م           مدارس األحد�١:٠٠ ص ١١:٣٠

  

  : القبطيةداألعيا 

  أبريل      جمعة ختام الصوم  ٢٦

  أبريل     أحد الشعانين ٢٨

  مايو      عيد القيامة المجيد  ٥

  ء  مايو     عيد ميالد السيدة العذرا٩
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