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أوقفت الشرطة المصرية امس مطلوبا 
في »بؤرة إرهابية« تتهمه بالوقوف 
وراء االعتداءين على كنيستي طنطا 
واإلسكندرية ما اسفر عن سقوط 45 
قتيال األسبوع الفائت، حسب ما أفاد 

مسؤول في الشرطة.
وكانت الشرطة اعلنت أنها حددت 
هويات مرتكبي االعتداءين مؤكدة 

توقيف ثالثة عناصر من قائمة تضم 
19 شخصا وصفتهم »بالعناصر الهاربة« 
الذين تسعى االجهزة االمنية لتوقيفهم 

في »البؤرة اإلرهابية« المسؤولة عن 
التفجيرين. وأوضح مسؤول في الشرطة 
أن الحمالت األمنية المستمرة منذ ثالثة 

أيام اسفرت عن توقيف علي محمود 
محمد حسن في محافظة قنا )قرابة 650 

كلم جنوب القاهرة(.
وأضاف أن شخصا أبلغ عن مكان تواجد 

الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد 
أقاربه في الجبل الشرقي في قنا.

وتم توقيف حسن من دون مقاومة 
وسيتم نقله للقاهرة، حسب المصدر 

نفسه. وينتمي انتحاريا كنيستي طنطا 
واإلسكندرية لمحافظة قنا أيضا.
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اختتام ثالثاء الكلّية: العائلة في الكتاب المقّدس والقرآن الكريم

USJ     المتحدثون في المحاضرة في اليسوعية

صدى البلد  

لدينّية  ا لعلوم  ا كلّية  ختتمت  ا
في جامعة القّديس يوسف سلسلة 
“ثالثاء الكلّية” لهذا العام األكاديمّي 
بعنوان  الصوت  ئّية  ثنا بمحاضرة 
“العائلة في الكتاب المقّدس والقرآن 
الكريم” ش��ارك فيها المونسنيور 
ل��دك��ت��ور حسين  بولس الفغالي وا
إب��راه��ي��م، وك��ان م��وض��وع السلسلة 
ل��ع��ام “العائلة بين القيمة  ا ه��ذا 
الوجودّية والضرورة الطبيعّية واالبتكار 

اإلنسانّي”. 
ق����ّدم ال���خ���وري ن��اج��ي إدل��ب��ي 
 مستهاًل بالتعريف 

ً
المحاضرين تباعا

سريًعا بالمونسنيور بولس الفغالي 
األستاذ الجامعي والبحاثة ومؤلف 
الكتب وكاتب ما يزيد على  مئات 

األلف مقالة. 

نفس واحدة
حّدد المونسنيور فغالي موضوعه 
فقال: “في محطة أولى نتعّرف إلى 
البيت، في محطة ثانية نعيش مع 
أه��ل البيت ال��ذي يتسع أو يضيق 
بحسب ال��م��ك��ان وال��ت��ق��ال��ي��د. وفي 
النهاية، نتأمل في البيت الذي اعتاد 
المسيحيون أن يجتمعوا فيه خصوًصا 
من أجل كسر الخبز “بنفس واحدة”. 
على  لة  جو بعد  لي  فغا عتبر  ا و  
مفهوم البيت في الجماعة المسيحّية 
األول��ى، ف�”صورة العيلة في العهد 
 عضو فيها يعرف 

ّ
ل��ج��دي��د: ك��ل ا

موقعه ومسؤولياته في مناخ من 
المحّبة المتبادلة واالحترام واإلكرام”. 

ر أن “السلطة الكنسّية تمارس 
ّ
وذك

ا بأسلوب أبوي يجعل “البيت 
ً

أيض
سعيًدا” كما نقرأ عن األسقف في 
1 تم 3: 2-7: “فمن ال ُيحسن تدبير 
بيته، كيف يعتني بكنيسة الله”. 
فالعائلة دائمة الحضور في العهد 
الجديد “في إنجيل يوحّنا، عيلة يسوع 
حاضرة في قانا )...( وعند الصليب، أمُّ 
يسوع حاضرة وهو أمين لمسؤولياته 
بأن يؤّمن من يهتم بهذه األرملة”. 
وأن “األناجيل تتحّدث “م��راًرا عن 
البيت دون تحديد صاحبه )...( هي 
لم يكن بعد مكان  ي��وم  لكنيسة  ا
الجتماع المسيحيين. ويسوع حاضر 
بعد صعوده الى السماء من خالل 

أعضاء جسده السّري”. 
ع��ّرف ال��خ��وري إدل��ب��ي بالدكتور 
حسين إبراهيم وهو عالم دين وباحث 
وش��اع��ر، درس وي���دّرس في الحوزة 
العلمّية، وعضو الهيئة التعليمّية في 
جامعة المصطفى العالمّية، وأستاذ 
د العديد 

ّ
التفسير والفقه، كما تقل

م 
ّ
من المناصب األكاديمّية وقد عل

في الجامعة اليسوعّية وفي جامعات 
أخرى. 

تحّدث إبراهيم عن مفهوم العائلة 
في القرآن الكريم، وقبل ذلك توقف 
على تعريف “األس��رة في اللغة هو 
الدرع الحصينة، وعشيرة الرجل وأهل 
بيته ألنه يتقوى بهم وعلى هذا فال 
يختص مفهوم األس��رة في اللغة 
بأبناء الرجل وزوجته بل يشمل أقاربه 
وأرحامه الذين يتقّوى بهم”. تابع 
يقول: “جذر األسرة هو “أسر” وهو 
أص��ل ي��دل على الحبس واإلمساك 
وكأن األسرة تحبس أعضاءها وتمسك 
بهم”. وقال “إن كلمة األسرة لم ترد 
في القرآن الكريم بل جاءت بمعنى 
األهل، اآلل، العشيرة، الرهط، والمهم 
أن اإلسالم لم يكن له تحديد خاص 
باألسرة وال لغيرها من الموضوعات 
الخارجية وإنما تابع العرف العام 
فيها وعلى هذا تكون األسرة شاملة 

للزوجين واألبناء واألرحام”.
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