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 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة...  (           

 

 
 زيارة نيافة االنبا دانييل اسقف ايبارشية سيدني وتوابعها الى القاهره

 لحضور اجتماعات المجمع المقدس في الفتره من
 2542يونيو  49يونيو الي  9

 
بنعمة الرب تم االجتماع بين قداسة البابا المعشمشم االنشبشا تشوااشروس الشبشانشي بشابشا االسشكشنشدريش  
وبطريرك الكرازه المرقسي  بمصر وسائر بالد المهجر مع نيافة االنبا دانيشيشل اسشقشف ايشبشارششيشة 

دقشيشقش   10لشمشدة  42:15الساع   2542يونيو  40سيدني وتوابعها في يوم االربعاء المبارك 
وقد كان االجتماع ناجحا جدا وتم تسليم قداست  تقارير عن الخدم  فى ايبارشية سيدني وتوابعهشا 

 وتم اخذ صور تذكاري   واشاد قداست  بتقارير العمل المقدم .
كما قام نيافة االنبا دانييل بمقابلة االب الورع القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم قشداسشة 
البابا المعمم االنبا توااروس الباني وقد قام نيافت  بتسليم  صوره من تقارير الخدم  بايبارشيشة 

 سيدني وتوابعها وكان لقاًء ناجحا .
هذا وقد حضرنيافة االنبا دانييل كل اجتماعات المجمع المقدس وايضا كل لجان المجمع الشمشقشدس 

 باالااف  الى اللجن  الجديده  الفرعي  وهي اللجن  الطبي .
وفي اثناء اجتماعات المجمع المقدس اعيد انتخاب نيافة االنبا رافائيل سكرتيرا للمجمع الشمشقشدس 

 لفترة ثالث سنوات اخري باالجماع يعاون  :
 اسقف جنوب امريكا -نيافة االنبا يوسف   -
 اسقف القوصي  ومير، اسيوط ، مصر -نيافة االنبا توماس   -

 اسقف سيناء الجنوبي   -نيافة االنبا ابوللو  -
 

 وقد تقابل نيافة االنبا دانييل مع الكبير من المطارن  واالساقف  االجالء اعضاء المجمع المقدس.
وقام نيافة االنبا دانييل اسقف ايبارشية سيدني وتوابعها بزيارة دير االنشبشا انشطشونشيشوس بشالشبشحشر 

وقام بصالة القداس االلهي  ومقابلة  نيشافشة االنشبشا  2542يونيو  45االحمر يوم الجمع  المبارك 
 يسطس اسقف ورئيس دير القديس االنبا انطونيوس بالبحر االحمر.

كما زار نيافة االنبا دانييل نيافة  االنبا باخوميوس مطران البحيره وتوابعشهشا بشمشصشر والشخشمشسش  
 مدن الغربي  وقد اطمأن علي صحت  وتمني ل  الوفاء العاجل . 

كما قام نيافت  بمقابلة  نيافة االنبا بطرس مسئول عن قناة اغابي للتباحث مشعش  بشخشصشوة قشنشاة 
 اغابي في استراليا. 

 –وقام نيافت  ايضا بلقاء كل من نيافة االنبا صرابامون اسقشف ايشبشارششيشة  عشطشبشره وامشدرمشان 
 السودان ونيافة االنبا ايليا اسقف  ايبارشية الخرطوم وتوابعها .

قام نيافة االنبا دانييل بمقابلة مسئولة الهجشره  2542يونيو  9في يوم الخميس المبارك الموافق 
في السفاره االسترالي  بالقاهره وتم التباحث في بعض االمشور الشتشي تشخشص تشاششيشرات الشدخشول 

 لالشخاة الذين يودون القدوم الي سيدني وقد تم االتفاق علي االجراءات الخاص  بذلك.
 

وبنعمة الرب عاد نيافة االنبا دانييل اسقف ايبارشية سيدني وتشوابشعشهشا الشي سشيشدنشي يشوم االحشد 
  2542يونيو  49المبارك 



 ش  8371 بؤونة  81   اخبار االقـبا ط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

† 
 كفاكم عثرة... ال تسيئوا لكنيستكم وحترقوا النفوس

 
سنننة اسنلنقنبننن  سنيندنن   و   سنقن   81هذا الشهر منننذ 

اليبارشية  سيدن  وتوابنهنهنا النلن   سنسنهنا  بنوننا النرا ن  
األمين قداسة البابا المهظن  النقندينن األننبنا شنننوث  الن نالن  
والذي قا  يوم رسامة األسق   نن  ارسل لك  الروح القدس 

 ليهمل مهك  وبك . 
وتأسس  األيبارشية ونم  ف  سنوات قنينة ننمنو  منلناايندا . 

ولكن منذ سنوات شن  دو الخير حربا   نى الكنيسة وخدامها ول  يلوق  رغ  تندخنل 
الكنيسة األم ف  محاوالت األم الحنون . وف  هذه الحرب تحمنل جناننبنا  كنبنينرا  منننهنا 
نيافة األسق  الجنيل  سق  االيبارشية، و ثارها تحمنلها الكنيسة جميهها واخنطنرهنا 
حرق نفوس ك ير ، مات السيد المسيح له المجد من  جنها. وحذر ممن ينلنسنبن  فن  

 ا  ارها ووضع اله رات ف  طريقها.  
صملنا ك يرا  لك  ال ندافع  ن  نفسنا ولك  نهط  فنرصنة لنيخنرينن بنالنلنوبنة و ندم 
زياث  اله ر  ولكن امام ما نراه كان البد  ن ندافع  ن الكننينسنة  منام   نينن  بنننا هنا 

 المحبين والبسطا  
 

الديون: االيبارشية غير  مديونة و رقام خرافية تشكك ف  الوضع المال  . النحنقنينقنة 
 ن الخدمة املدت من كنائن جديد  ف  مناطق تحنلناإ ىلنى خندمنة ومشنارينع لنننمنو 
الخدمة. فكل كنيسة تبد  بقرض خاص بها ومسئولة  نه وتقوم بلسديده ومن النخنطنأ 
والظن  واللضنيل تجميع قروض الكنائن كنها  نى انها ثين  نى المطنراننينة. و ننلن  

 ترون نمو ونجاح كنائسك  ومشاريهها.
 

اموا  الكنائن: كل كنيسة لها مجنن شمامسة مسئو  مسئولية كامنة  نن منالنينات 
واثاريات الكنيسة ولها محاس  قانون  وتقدم مينااننينة سنننوينة وهنننام رقنابنة منن 
البنوم والوضع المال  مشهوث له بالدقة واالمانة.  ال يوجد مسلند واحند يندينن األب 

 األسق   و  ي من الكهنة.
 

المدارس: المدارس لها هيئات مسلقنة ماليا  واثاريا  وال تدخل مالياتها بنأي حنا  فن  
حسابات االيبارشية وكل مدرسة لها محاس  قناننونن  ومندينر منالن . حنلنى اشنرا  
المطرانية تحو  ىلى البطريركية بالقاهر  كطن  المدارس  وقهه البابا شنوث  الن نالن  

 وال ثخل  و تدخل لاليبارشية بالمدارس. 1188/ 81/ 9يوم  حد  حداث ماسبيرو 
 

المنيون: ىذا وجد هذا األمر فهو يخص البطريركية بالقاهر  وبهد ك ير من اللحقيقنات 
ا نن ذلك قداسة النبنابنا تنواضنروس الن نانن   منام اجنلنمناة الشنهن  كنننينسنة األننبنا 

و وضح لينن لنالينبنارشنينة  ثخنل بنهنذا  1181/ 6/ 19 نطونيوس واألنبا بوال ف  
 الموضوة.

 
كل اإلسا ات الموجهة لنيافله ال يوجند  ي تنحنقنينق  و قنرار   مكانة األب األسق :

ضده،  و ن قداسة البابا شنوث  ال ال  كان يجنه كاسق  شارم قداسلنه فن  قنداسنات 
األ ياث جميهها خال  اقامله بالقاهر  كما قام برس  كهنة لاليبارشية بالقناهنر  ب بنوننا 

 (.1188/ 88/ 83جشوا تاثرس ف  
 

وطا ة منا وىيمانا  بالكنيسة المقدسة وخضو ا  لسنطانها الكنس  ممن نال  فن  قنداسنة 
البابا والمجمع المقدس قام المجمع المقدس بدراسة كنل  حنوا  اينبنارشنينة سنيندنن  

 وتوابهها ،
 لجنة األبا  األساقفة بأمر قداسة البابا شنوث  ال ال ، -
لجنة من األبا  األساقفة بأمر نيافة الحبر الجنيل األنبا باخوميوس القائ  مقام البابنا  -

البطريرم،  وكان من ضمن ا ضائها نيافة األنبا تواضروس االسق  النهنام بقنداسنة 
يوما  بناالينبنارشنينة وتنقنابنننوا منع  81البابا المهظ  األنبا تواضروس حاليا ( و مضوا 

 الجميع واسلمهوا وثرسوا وحققوا ف  جميع ما قد له .
 

وكان  نليجة كل هذه النجان لقا  مطو   جراه نيافة األنبا باخوميوس القائمقام ومهه 
 األنبا تواضروس بقداسة البابا حاليا( واألنبا ثانيا  رئين و سق  ثير األنبا بوال.

و رض الموضوة بكامنه  نى المجمع المقدس بالسنطة الهنيا لنننكنننينسنة النقنبنطنينة 
األرثوذكسية( واصدرت قرارها ثون  ي اثانة ليب  سق  االيبارشينة و وفندت وفندا  

 .1181/ 9/ 17لهوثته لإليبارشية ف  يوم األحد 
 

كلب  لك  هذا لك  ال يضنك   حد بل من  جل محبل  لمن يكل  ضد كنيسله لك  نلنوب 
 قبل  ن يضيع الوق  والفرصة.  ولك  ال نسمح لحرق نفوس ك ير  كل يوم.

 
 حبيب   سمع كالم الرب:

 11:11خر   التس  الهك وال تنهن رئيسا  ف  شهبك  -
 81:81ما   ال تمسوا مسحائ  وال  تسيئوا ىلى  نبيائ  -
 88:86 د   اذن  ن  وكل جما لك ملفقون  نى الرب -
 81:81ص   1   نك جهن  بهذا األمر   دا  الرب يشملون -
 3:1م     ويل لذلك االنسان الذي به تأت  اله ر  -
 8:11اش  ناث بصوت  ا  وال تمسك اخبر شهب  بلهديه  -
 11:17خر  ال تقبل خبرا  كاذبا  وال تلبع الك يرين ىلى فهل الشر  -
 

احبائ  ك يرين يفهنون خطايا  ظيمة ومهنكة بغطا  من الفضينة  و الدفاة  ن الحنق 
والحق هو هللا الذي يج   ن نلشبة به ف  محبله ووثا له وتواضهه وكنمات الننهنمنة 

 الخارجة من فمه.
 القمص تاثرس سمهان
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ايبارشية سيدن  وتوابهها -بيان من الكنيسة القبطية األرثوذكسية   
 بخصوص من يهاجمون الكنيسه وابائها

 
قنه من االشخاص ث بوا  ن  اسلخدام وسائل النشر اوال جنرائند ثورينه منحنننينه 

المصرى اليوم( والمنشورات ث  ثانيا باالضافه الى ذلك بد وا ف    –ب اخبار مصر 
 اسلخدام وسائل اللواصل االجلما   المخلنفه وذلك لنشر موضو ات ومقاالت ملنو ه وفيها :

 تهالي  تخال  وتهارض اللهالي  والهقائد القبطيه االرثوذكسيه . -8
 مقاالت تهارض وتلهك   ن  تهالي  السيد المسيح له المجد فى االنجيل المقدس. -1
 مقاالت للشويه سمهة بهض االبا  الكهنه بااليبارشيه. -7
 مقاالت اتشويه سمهة ومكانة االب االسق  وصن  ال  حد االتهامات السيئه . -1
 مقاالت تشكيك ف  ماليات الكنائن واالتهام باللبديد والسرقه. -1
مقاالت مسيئه البا  الكنيسه االحبار االجال  طال  ابينا م ن  الرحمات البنابنا شنننوثه الن نالن   -6

وابينا المهظ  البابا تواضروس ال ان  واالحبار نيافة االنبا باخوميوس واالنبا بوال واالنبا اننلنونن  
 واالنبا بافن  واخرين.

 اثار  اله ره بين الشه  بالمهنومات المغنوطه . -3
االسا ه ال  سمهة الكنيسه لدى الذين ليسوا من االيبارشيه وال يهرفون الحقيقه وكنذلنك لندى  -1

 غير المسيحيين المسئولين الدبنوماسيين والحكوميين .
 

مما حدى باالب القمص مينا  نهمنة  8969وهذه االفها  بد ت منذ بداية الكنيسه فى اسلراليا سنة 
( وكان او  كاهن لنا ف  اسلرالينا ان ينحنرمنهن  منن النكنننينسنه. وزاثت 1111هللا بالملنيح سنة 

وحرص  الكننينسنه  ننن  خنالص   1111افهاله  السيئه منذ وصو  او  اسق  لاليبارشيه سنة 
نفوسه  فأطال  االنا  جدا مهه  واسلخدم  كل الوسائل من الر ايه الحانيه وتوضينح اخنطنائنهن  
وخطورتها وايضاح الحقائق له  حلى ال يكون له   ذرا ووصل االمر الن   نقند لنقنا  النمنجنننن 
االسلشاري لاليبارشيه الذى يم ل كل الكنائن والشخصيات الهامه بها السدا  النصح لهن  والنذى 
قرر  دم السماح بلداو  هذه الجرائد بكنائن االيبارشيه وهذا ما ل  ينلاموا به. وت  مناقشله  ف  

 المجنن االكنيريك  ثون خضوة لنكنيسه. 
وبهد صبر وطو  انا  لسنوات اسلمروا ف   ناثه  واسا ته  لنكنيسه واخيرا هذا الهام ت  تحوينل 
بهض منه  الى المجنن االكنيريك  بااليبارشيه وا طي  له  الفرصه الكامنه لسما ه  وشرح ما 
يشيهونه  نى الكنيسه وخدامها ولكن واحد منه  رفض وترم المجننن وقنا  اننا اتنهنامنل منهنكن  
بالبولين والمحكمه واالخر حضر ول  يرث ان يسمع بنل اهنان وتنهنامنل بنهننن  منع االب رئنينن 
المجنن واالبا  اال ضا  وترم الجنسه االول  وال انيه وت  انذاره  واللقابل مع ابنا  ا نلنرافنهن  
حل  يسمح له  باللناو  بخطاب كنس  له  ول  يهلموا باالمر وبهد اربنهنينن ينومنا تن  اخنطنارهن  
بانه  ل  يلوبوا ويرجهوا فل  قطهه   ن  ان باب اللوبه مفلوح له  وبد  اللوبه ت  انذار المنجناس 
االكنيريك  بخطاب يشكونا فيه الى المحكمه الهنيا !!!!! ومع ذلك ارسنننا لنهن  فنى اسنبنوة األالم 

 ث وه الى اللوبه واللقابل مع ابا  اال لرا  وهذا ما ل  يحدث الى االن .
 

وزاث االمر اسا   الى الكنيسه حينما وق  صاح  جريد  اخبار اليوم فى اصنرار  ننن  تنوزينهنهنا 
 19جينفورث بين باب الكنيسلين وفى يوم الجمهه الهظيمه   –بكنيسة االنبا انطونيوس واالنبا بوال 

   1186ابريل 
 

و ند ثخو  االب االسق  الكنيسه تهرض له وبالفاظ  نابيه يهاق   نيها القانون الكنس  والمدننى 
مانها نيافله  من ثخو  الكنيسه االول  وتكرر االمر مر  اخري  ند ثخو  نيافله الكنيسه الن ناننينه  

 نفن اليوم وامام الك ير من الشه  واالطفا  .
 

واننا كنظام ملبع ف  اسلراليا اننا نقدم لنبولين موا يد الخدمه من بداية احند السنهن  حنلنى شن  
النسي  ليقوم بحفظ االمن فكان البد لنبولين ان يهن  ما حدث لالسق  والنذى وجنه النننوم لنننجنننة 
الكنيسه انها ل  تخطر البولين الملواجد بالمنطقه الن ذلك كان يمكنن ان ينؤثى النى كنارثنه بنينن 
الشه  وبهضه. وطن  من النجنه ارسا  خطاب يطالبه فينه بنهندم بنينع او تنوزينع هنذه النجنرينده 
بالكنيسه حي  انها منكيه تجاريه خاصه وبها مواث ضد الكنيسه وخدامها. وان تواجده مر  اخرى 
لبيع الجرايد البد ان يخطر البولين. وت  كل ذلنك وفن  اصنرار منن صناحن  النجنرينده جنا  النى 

ورغ  طنن  النبنهنض  1186مايو  1الكنيسه حامال الجرائد ومنشورات لنبيع واللوزيع يوم االحد 
منه اال يفهل هذا وامام اصراره كان ال مفر امام لجنة الكنيسه من اسلد ا  البولين الذى امره اال 
يبيع هذه الجرائد و نيه االنصرا  النه ل  يحضر لنصال  والهباثه بل خارإ الباب ي ير النمنشناكنل. 
وترم المكان فى ثقائق . واسلغل االمر مد يا ان االب الكاهن بلوجيه من االب االسق  طرثه منن 
الكنيسه بالبولين مد يا الكنيسه تطرث اوالثها بالبولين وهو ما ل  يحدث والسنؤا  منن كنل منن 

 يسمع ... لنسأله :
 لماذا اسلد وا لك البولين ؟                         
 ماذا فهن  حلى امرم البولين باالنصرا  ؟                         
 هل كن  ثاخل الكنيسه مصنيا و ابدا؟                        
 ماذا كان ف  الجريده والمنشورات ؟                        

 
لهقد مؤتمر ضد النمنطنراننينه وارسنننوا  1186مايو  18و ث وا ان الشه  فى ثوره وحدثوا يوم 

لنجرائد المصريه ف  مصر وارسنوا الرسائل االليكلرونيه وخالفه. وحدث ان الشه  فه  حقيقله  
اّخرين للسجيل ما حدث حل  يحاسبوه   ن  اسنائنلنهن   81فرث ه  انفسه  و 11ل  يحضر سوى 

 لنكنيسه .
 

 اننا حاانى  ن  هذه النفوس الل  باصرار تحارب الكنيسه وخدامها لحساب من ؟؟؟؟؟ 

 
 القمص تاثرس سمهان

  وكيل  ام ايبارشية سيدن  وتوابهها
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 صفحات مع المصريين  
 الصحفية: وداد مينا الياس

 

 احلق ... وسيدة املنيا. 

 
تعلمنننا امنا.     ا. النل ينعنلنع و  ي نعنلن  
عليه      وا . ,,, تغير الحال     إذغ تنلنلن  

 الضالل والمال سلت الحل  
 وقرية اللرم      

قرية صغيرة ف  خط الصعيد تتبع مركن  اونع 
قرقاص محافظة المنيا    قرية هادئة مثل كل 

وكنا.  6002قري مصر وآخر إحصائية سلانية لهنا كناننت عنام 
رجل    232،2معاطن منه  حعال   263،21عدد سلانها وقتها 

قرية فقيرة  م ارات سياحنينة و  ارا ن  اراعنينة و  مصناننع 
تؤمن حياته    اغلب سلانها يعملع. ف  المحاجر وورش الطعب  
حعاريها  يقة3 ويجري فيها ا طفال حفاة وأقدامه  الصغيرة فعق 

 حص  ا رض  
وألنها مثل كل القري المصرية ينتشر فنينهنا النمناناجند النرسنمنينة 
والمأذنة الطعيلة وه  تتبع ا اهر وللنن ونجنعارهنا عشنرات منن 
المااجد الخاصة الصغيرة او حجرة وجانب البيت اطنلنقنعا عنلنينهنا 
ماجد  وتنتشر ايضاً المصليات عل  جعاون الطريل    و  ينعجند 
كنننننينناننة واحنندة نن واقننرب كنننننينناننة ألقننبنناط الننلننرم تننبننعنند  ننال  
كيلعمترات   وقيل ا. عدد اقباط هذه النقنرينة ين يندو. قنلنينال عنن 
ً حنعالن   ا لف معاطن وصرح محافظ المنيا ا. تعداد اللنرم حنالنينا

 الف معاطن مال    21
ف  الحعاري الضيقة وعض المتاجر الت  تقدم احنتنيناجنات النقنرينة 
لبعض الالع     واحد هذه المتاجر يملله او د الات سعناد  ناونت 
) اشرف وععن  (    له  محل صنغنينر ينبنينع ا دوات النمننن لنينة 
واللهروائية ألهلقريته وياتعمل الدور ا ر ن  فن  مننن ل والنده 
كمخ .     ت وج اشرف وانجب اروعة ونات ويعاو. اهل قريته ف  
البيع والتقايط مقدراً حالته  ا جتماعية و يل ذات اليد ووالطبنع 
له اصدقاء مالمين كثيرين فه  رفاق ا رض الطيبة مهنمنا كناننت 

 متعا عة  
احد هؤ ء ا صدقاء اوج الايدة نجعي الت  ت وجها منذ اكثر من 
عشر سنعات وله منها وننتنينن وولند   وأل. النفنقنر دائنمنا رفنينل 
للنلد    كانت حياته  دائمة الشجار يُعيرها دائنمنا ونفنقنر اهنلنهنا    
ورغ  ذلك سافرت معه ا رد. لمدة  ال  سنعات ف  غروة و نك 
وشجار  وألنها تعلمت من كل امنهناتنننا النمنصنرينات   اصنبنري    
نصيبك كده    إحتمل    اوع او دك   امر هللا    ل راجل و   نل 
حيطه؟؟ واحتملت صاورة    وعادت معه لقرية اللرم  ااداد  نينل 
العيش وطبعاً ااداد الشجار والنلد  وطلبت نجعي الطالق ونعند ا. 
طفح وها الليل   ورفض      عرض عليها شروطه   تنبنرئنتنه منن 
النفقة والمؤخر وكل ماتحقاتها حت  قائمة فنرشنهنا النمنتنعا نعنة 
والتناال عن ا و د واكبره  ف  العاشرة    رفضت   فضروهنا  ن  
 روها اونعه واخنعه   وطنردهنا منن النمننن ل   ولنينتنخنلن  منن 
ماؤلياته تجاهها اشاع حضرة ال وج الصعيدي الحر   انها عنلن  
عالقة والمايح  اشرف صاحب منحنل ا دوات النمننن لنينة والنذي 
يتعامل معه احيانا  ودائماً    دائماً الشائعة العاهية النهن ينلنة النتن  
يرددها المصري وال حياء وه  التشليك ف  سلعك ال وجة  واكثر 

% من حا ت الطالق ف  مصر يُشيع فيها ال وج   عنننتنر 0،من 
امانه ا. اوجته عل  عالقة وآخر  و يدري هذا النعنننتنر اننه امنر 

 يهينه   ويُهين او ده ويُهين المراة الت  شاركته الحلع والمر  
انتشرت هذه الشائعة حت  وصلت ال  اشرف واسرته وألنه يعرف 
انها الحجة العاهية الجاه ة لإلشتعال    رحل الرجنل ونهندوء عنن 
ولدته هع واوجته واروعة او ده   يعرف احد منلناننهن   تنطنعرت 
الشائعات ال  تهديد   حت  وصلت ال  ع  عيد اوع اشرف والانت 
سعاد  اوت ام اشرف   وه  صعيدية ناشفة   قعية صلبة مثل ععد 
القصب الصعيدي  هرعت ال  مركن  شنرطنة اونع قنرقناص لنعنمنل 
محضر3 واوالغ ا من والخطر القادم ننن وكا. ذلك يعم النخنمنين  

طردها امين الشرطة من واب المرك  ؟؟ اصرت  -6022مايع  21
ورفع صعته عليها   إمش  يا ست عاواة تعلنعن  فن  النبنلند   لن  
تالت الصعيدية الناشفة 3 وقفت امامه صامدة    لن امشن  حنتن  
اري البيه المأمعر وحضرة الظاوط   منانن  سناعنات وهن  واقنفنة 
عل  واب المرك  حت  قناونلنت حضنرة النبنينه النمنامنعر  وحنررت 

 121،محضر والتهديد المشاع ف  البلد واخنذت رقن  النمنحنضنر 
    وعادت لقريتها   6022/ 1/ 21وتاريخ 

ياعد القرية هدوء منا قنبنل النعناصنفنة    ينأتن  النينعم النتنالن     
الجمعة     وما ادراك ما هع يعم الجمعة ف  قرية ملتهبة والصعنيند 
حيث تلع. الخطبة وعد صالة الظهر فن  النجنامنع او النمنصنلنينة 3 
شاحنة لعقعل الباطاء والبغض واللراهية وحنتن  ونالندعناء عنلن  

النف جنامنع ) ،24غير المالمين  ووالمناسبة ف  مصر حعال  
  لنن  6،21( واقل من  ال ة آ ف كنننينانة تنحندينداً 24،3000

اتحد  عن قعة الجعامع سعاء النخنا نعنة لن وقناف وا اهنر او 
لخاصة تحت البيعت والعمارات وال واياوعن قعتها ف  تعجيه فلر 
المعاطن البايط لجهة معينة وهدف معين واكنثنر منن  نلنثن  هنذه 
الجعامع ت رع الحقد واللراهية3 والدعاء عل  غنينر النمنانلنمنينن3 
ودو. تعرية يلف  دعاء    يارب اهلك غير المالمين    آمين   و  
اريد ا سترسال فيما يقال وللنننه منعنروف  النمنهن  ننعنعد لنلنانت 

 سعاد  
وونعند صنالة النجنمنعنة  6022مناينع  60يعم الجمعة النمنشن نعم 

 المعععدة ودا هدوء ما قبل العاصفة   
وف  تمام الثامنة مااء تجمع خنلنل عنظنين    عنلن  شنر عنظنين 3 

)معاطن مصري نن(    صعيدين    يرفنعنع. كنل منا  00،اندفععا 
تتخيله من اسلحة3 سيعف  معة3 ونادق مخيفة3 مشاعل   عص    
وجعه شرسة غا بة وذقع. سعداء طعيلة وعيع. يتطاينر منننهنا 

وصعت كالرعد  -الشرر   واراع طعيلة تطلع الرصاص ف  الهعاء

 يدوي كأمعاج البحر الهائج     هللا اكبر     اهلل اكبر  
وهع النداء او الصرخة الت  اطلقها مؤس  ا خعا. للتعنارف 

    اقندامنهن  تندب عنلن  ،2،6والشهرة    حان النبنننا عنام 
ا رض تثير الغبار وا تروة  اتجه هذا الفيضا. الغا ب لمن ل 
اشرف واخعته   واشعلعا النار وهن  ينلنبنرو. وينهنلنلنع. هللا 
اكبر   وكاروا الباب لتظهر ا م النعنجنعا فن عنة  واجنهنتنهن  
وثعوها الطعيل3 جلباب ااسعد واسع وشال اسعد علن  راسنهنا 
وتحته روطة راسها ومنديل  يل او تعصيبة الراس تن ل عل  
الجبين العال     فرصة لللالم    و  الصراخ   ه  كثينرو.    
جيش طراد غا ب عنيف وه        شئ     تنمنتند يند الشنر 
عنيفة    مخيفة    تن ع غنطناء راسنهنا3 تصنرخ النمنراة   يند 
اخري تجذوها من  عوها   تنتنعنالن  اصنعات الشنر والنطنلنقنات 
تم ق فضاء القرية الاناكنننة    يضنينع صنعتنهنا ونينن يند تنجنذب 
 عوها    ول تشل جلباوها واخري تعنري راسنهنا و  ينبنقن  عنلن  
راسها سعي  فيرتين ملتعيتين لعنه  اويض وعدد الانين  وذراع 
هنا    وصقة هناك    ركلة هنا    صفعة عل  خدها     ف  لنحنظنات 
ل  يبق  عنلن  جاندهنا شنئ يانتنرهنا      منالون  داخنلنينة و  
خارجية     ترتفع المشاعل حعلها والضجيج  حد له  تمد ذراعيها 
تغط  ما يملنها من اماكن حاناسنة    جاندهنا ا سنمنر النننحنينل 
عارياً   عاريا كما ولدتها امها ننن  اصبحت شي اً ه يالً وال قعة     
ف  يد تملك القعة   تدفعها ار ا3ً تجرجرها   وعج ها   وعنرينهنا    

 وضعفها وصراخ هللا اكبر  هللا اكبر   هللا اكبر   إصح  ياولد 
وسط ال حام   جيرا. وقفعا وعيداً خعفاً من وطش الجمعع   يتنقندم 
شاب ليرم  جلباوه فعقها   ياتر ععرتها وه  تاحف ويد وتغط  
ما املنها وا خري3 حت  عروة قديمة عل  جانب الطنرينل تنمنانك 

 والعجلة    صعت لها     صعت لها 
 هلذا اهينت المراة ف  والدي   
 هلذا اهينت المراة ف  والدي   

إنفض ال حام وسحفت المراة ال  من لها النمنحنتنرق   وفن   
ركن الجدار تلعمت صامته   عاج ة من هعل ما حد   هنلنذا 
راتها كل العيع. عارية كنمنا ولندتنهنا امنهنا   عنينع. النلنبنار 

 والصغار   الرجال والنااء   حت  اللالب الضالة 
 اع صعتها   وخرست تماماً وراسها األو  المنرفنعع دائنمناً 
إنحن  ف  ذل وين ركبتيها    شئ ف  المن ل الذي نهب تماماً 
واحترق تماماً   وتهدمت جعانب الجدرا. ووقيت عل  الجدار 
صعرة للايد المايح ملاعرة ال جاج وقد إرتفع منها جاننب 

 وانحن  ا خر   
اروعة ايام ف  صمت   تفتح فمها إ  لقليل من النمناء   وهن  
 شاخصة لصعرة سيدها المايح   تشلعا له وحعش البشر  

واخيراً نطقت وللمات قليلة   كثيرة   انا ماامحناهن     هنلنذا 
 علمن  سيدي وإله   

إنتهت مشاهد اللار ة   اين ا من؟؟؟؟ اين عمدة البلد؟؟؟ اين 
ا جراءات ا منية المفرو ة من  اوط النمنركن  ونعند عنمنل 
محضر البالغ والتهديد قبل الحاد ة ويعم؟؟ اين مدير ا منن؟؟ 

 اين المحافظ؟؟
ا. حضرة اللعاء طارق نصر محنافنظ النمنننينا والنلنعاء ر نا 
طبلية مدير ا من كالهما لعاءات يعن  شخصنينات عانلنرينة 
منضبطة مفروض فيها الجدية وا لت ام  واه  اركا. القضية 
المجن  عليها + الجان  + شهعد العيا.   والمنهن لنة ا. كنل 
جعانبنهنا منعنروفنة والشنهنعد منننهن  النمنتنعفن  والنمنعنعق   
وتضاروت ا قعال   وت  فعالً تمييع القضية    و اع النحنل   

 اي وهللا  اع الحلنن
 

  حضرة المحافظ     والبيضة
حضرة المحافظ اللعاء طارق نصر هرع ال  قرية شعشة النتناونعنة 

ليلع. اول  6022/  6/62لمحافظة المنيا ف  سرعة البرق يعم   
من يشاهد ويتبارك والبيضة العنجنينبنة لنفنرخنة الن منا. ومنعنجن ة 

 العصر   البيضة المنقعش عليها ) لفظ الجاللة (   
انا   ام ح وللن هذا حد  فعال ونشرته معاقع ا نترننت ونعنننعا. 
) لفظ الجاللة منقعش عل  ويضة وم رعة دواجن والمنيا ( واصنل 
الخبر   الدكتعر مدحت عبد العهاب مدير محطنة دواجنن ونالنمنننينا 
حيث حد  ا ناء عملية فح  البيض والمتاوعة الت  تت  دورياً ف  
محطة انتاج الدواجن والبيض حيث يت  كل يعم فح  ا  ف منن 
البيض لمتاوعة اي تغيير ف  الشلل او اللع. قد تلنع. اشنارة الن  
مرض  وا ناء الفح  الدوري وجد تلك البيضة وقد نقش عنلنينهنا 
وشلل وا ح لفظ الجاللة  وعلل الدكتنعر مندحنت عنلن  ذلنك اننه 

 تأكيد من المعل  ع  وجل عل  قدرته العظيمة    جل شأنه  
وومجرد إوالغ المحافظة انتقل فعراً محافظ المنننينا حضنرة النلنعاء 
طارق نصر ليلع. اول المشاهدين لهذه المعج ة وقد اهدته محطة 
الدواجن البيضة ا لهية وسط اعجاب المحنافنظ والنعفند النمنرافنل 
مؤكداً ا. ذلك تجايداً لقعة هللا سبحانه وتعال  ا وهللا اكبر فلل ما 

 حعلنا يابح وحمده وعظمته  
 لفظ الجاللة منقعش عل  ويضة    –المصدر: < جعجل عرو  

هذا المحافظ الذي طار لرؤية البيضة العجيبة 3 هع نفاه المحنافنظ 
الذي تجاهل احدا  قرية اللرم ول  يأخذها وجدية ول  ينقن  ونعنمنلنه 

 الذي يتقا   عنه راتباً شهرياً  

 

 التعليقات الرسمية
 

اصدر تعجيهاته ونحنفنظ الانالم وحنمناينة ا رواح الايد الرئي : 
والممتللات 3 واحالة المتاببين للقضاء   وتعهد ا. الجيش سعف 

 يصلح جميع ما ت  اتالفه  
رغ  حقيقة الحد  ونالصنعت والصنعرة عنلن   نائب اوع قرقاص: 

جميع وسائل ا عالم3 إ  ا. حضرة النائنب قنال ) ا. الانيندة لن  

 تجرد من مالواها  
نتاوع وإهتمام العاقعنة وسنينتن  النقنبنض  قداسة الباوا تاو روس: 

 عل  الجناة واطالب الجميع وضبط النف   
 طالبت وتطبيل القانع. ورفض المصالحة   مطرانية المنيا : 
الدولة ماتنية ايه وعد تعرية إمراة صعيدية وافها  ا نبا روفائيل :

 ف  الشعارع عارية  
رفضت حضعر اجنتنمناع ونينت النعنائنلنة ولنقناء  ا نبا ملاريعس : 

المحافظ ألن  ارفض التحرك قبل النقنبنض عنلن  النجننناة وتنفنعنينل 
 القانع. والمحاكمة  
كنبنينر شنينعخ النمنننينا يصنرح النمنانلنمنع.  تصريحات إسالمية :
 ماتعدو. للتصالح  

ً لنالعنتنذار لنلنانيندة والندعنعة  40إرسال وفد من  ا اهر : شينخنا
 للاماحة ا سالمية  

نف  اسلعب حا نر ينا افننندم كنلنه تنمنام  المحافظ ومدير ا من :
وتحت الايطرة والتقليل من حج  المنصنينبنة وإونعناد الصنحنفنينينن 

 الشياطين المالعين عن التصعير والعصعل للحقائل    
سيدة مصرية ينننعو. اينارة الانيندة  ،1سيدات مجل  النعاب : 

 سعاد وا عتذار لها  
 

يجب ا. تعترف ا. مصر الينعم لنينانت مصنر ارونعنع. عنام 
مضت3 الت  كنا نعرفها قبل دخعل الفلر النعهناون  والانلنفن  
وا رهاو   مصر اليعم مريضة لي  فنقنط ونالنفناناد ا داري 
وللن والفع   والعصبية الدينية  احندا  النلنرم وكنذلنك منا 
قبلها وداية وال اوية الحمراء ومرورا ونالنعنمنراننينة ونالنجنين ة 
وا سلندرية وكنياة القديانينن وإمنبناونة وحنلناينة ) عنبنينر 
اخت  ( ومظناهنرات كنامنينلنينا وا عنتنداء عنلن  النلنتندرائنينة 
والعباسية    ومالال نهب ممتللات األقباط وخنطنف النبنننات 
ً فن   وتجريد قبط  دمياط من مالواه وروطه عنريناننا تنمنامنا
عامعد نعر  هذه المجتمعات ُشروت ا. المنانلنمنينن هن  فنقنط 

 10الممي ين وغيره  ياتحل الحنرق وا هناننة  اكنثنر منن 
يعنيع   وتهجير ا قباط منن النقنري     0،كنياة حرقت ف  

و       و الخ   هذه ا حدا  المتلررة عل  مدي اروعين عامنا 
ل  يطل علينا القضاء المصري منرة واحندة ونالنحنلن  لصنالنح 

 ا قباط ف  اي منها  
 

 في أستراليا
يحضر العاراء والمنانؤلنينن منن وقنت شخنر ونمنشنروعنات 
ويطالبعنا والمااهمة والمشاركة لمصر    ووناء مصر   ونأي 
 وجه سيحضرو. ونحن نها. ونتعري    وتُداس كرامتنا؟؟ 

قدمت إدارة كنائ  سيدن  ومذكرة استنلار للحد  ال  الانيند 
الاننفننيننر الننمننصننري  تننقنندم عنندد مننن الاننينندات الننمننصننريننات 
الماؤ ت عن مخنتنلنف ا نشنطنة فن  النمنجنتنمنع النمنصنري 
واستراليا ومذكرة استنلار للقنصل المصري الانفنينر ينعسنف 
شعق  ويطالبن ومحاسبة الماؤلين وإقالنة منحنافنظ  النمنننينا 

 ومدير ا من   
تقدم المجل  ا ستشاري المصري وخطاب رسم  للقنصلية 

 المصرية   
 

 السيد الرئيس 
فترة المنعن ول منرسن    كناننت سنعداء عنلن  مصنر كنلنهنا  
وإرتفعت صلعات ا قباط يدا واحدة ف  مصر وخارجها ترجع 
هللا ا. يحفظ مصر من كل شر   واستجاب هللا  ف  صالة عيند 

دخلت ياسيدي الرئنين  النلناتندرائنينة  6021يناير  1الميالد 
كحاد ة ا ول  من نععها    دخلت فارس منرفنعع النراس    
إستقبلعك وال غاريد والهتاف والدمعع   وقنلنت وقنتنهنا كنلنننا 
مصريع.    و  اريد من احد ا. يقعل إنت مصري إيه؟  ننعن  

 ياري  نريد تفعيل هذا القعل حرصاً عل  كرامة مصر  
 وحفظ هللا مصرنا من كل سعء   

 



 ش  8371 بؤونة  81   اخبار االقـبا ط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

 بقلم وريشة: جون كرياقوس
 

أحتفلت كنيستنا القبطية بنياحة القديس األنيا إبرآم أسقف الفيوم. 
ففى سيرة هذا القديس العظيم الذى تشبه باألب السماوى وبرحمه 
غير محدودة وعامال بقول األنجيل :"كونوا رحماء كما أن أباكم 
أيضا رحيم، بل وفى تنفيذ ما أكده أيضا الكتاب المقدس أى: 
"مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ"..ففى سيرة هذا القديس والتى 
هى فى الواقع درسا ونموذجا رائعا فى الرحمة والعطاء. فالقديس 
األنبا إبرام لم يكن ينتظر شئ من الحياة سوى ان يعطى بسخاء 
ومحبة شديدة كل من يسأله بل وشعوره بكل محتاج ، وكما 
سأوضح أنه كان يعطى ما كان هو فى أشد األحتياج له أو ما هو 
ضرورى فى معيشته المتواضعة ذلك دون أن يفرق أى كان 
جنسه..! فعمل الرحمة والعطاء كان عنده بدون تفريق أو فحص 
وبالمبدأ القائل كل من سألك فأعطيه..فكان عمل الخير والرحمة هو 
جزء من طبيعة هذا القديس فهو حبيب أخوة الرب..إذا تعالوا نلقى 
جانب من الضوء ونتأمل فى سيرة هذا القديس والذى ترك بصمته 

 الواضحة فى تاريخ كنيستنا القبطية العريقة
                                 

  لمحةعن بدايه حياته:
م،في 9281ولد الطفل بولس غبريال من أبوين تقيين محبين هلل عام

  الكنيسة      في      العماد      سر      نال      ولقدقرية "دلجا" مركز"ملوى"،
  اإلنسان      إليها      ينزل      والتي      مريم      العذراء      بكنيسة  (    دلجا  )  في      المعروفة  
  الكنائس      في      الحال      هو      كما ،  األرض   مستوي   تحت   الدرجات   من   بعدد 
الطفل    قد تربي   الصغيرة      الهادئة      الكنيسة      تلك      وفي  .    األثرية      القديمة  

  إلي      عليه      تتلمذ      الذي      األول      معلمه      فكان   روفائيل   المعلم   يد   علي بولس 
تعلم فى حفظ المزامير  عمره وبذلك      من      عشرة      الخامسة       بلغ      أن  

والكتاب المقدس في ُكتَّاب الكنيسة ..وكانت توفيت أمه في الثامنة 
من عمره وبعد ثالث سنوات تزوج والده مرة ثانية...وبذلك فقد 

  أطفال  كل   الزمن       ذلك      في      يتربي      كان      كما      الكتاب      في      تربي
  القراءة      فلهذا تعلم -وكماذكرنا-الصغاربالقرى والتى تربوا فيها   
  تقدم      ولما  .  واألناجيل بمهارة      المزامير      كما وحفظ   والحساب      والكتابة  
  الكنيسة      كتب      في   قارئا      أصبح      .ثم  التسبحة  أيضا    حفظ       القامة      في  
  كواحد      إليه      قدموه      اإليبارشية      مطران      لزيارتهم      جاء      فيها فلما      ومتفقها  
  علي      مالمحه      تنبئ      والذي      الروحية      للحياة      المتفتح      الشباب      صغار      من  
  ليرسمه      للمطران      زكوه  ، ولهذا   روحي      مستقبل       من      إليه      يصير      قد      ما  
وعلى أثره رشم شماًسا وهو في .  .    المقدسة      للفصول      قارئا      شماسا  

الخامسة عشر من عمره بيد نيافة األنبا يوساب...)أسقف صنبو( وقد 
  يفهم      ألن      ترشحه      نعمة      نال      قد      السيامة      بهذه      أنه  أدرك الشاب الصغير 

  علي      يسلك      وأن      يحيا      أن      عليه      وأن  ،   الكنسية      الرتبة      هذه        واجبات  
  عبادة      في      وورع      هدوء      في      الشماس      عليه      يكون      أن      يجب      ما      مقتضي  
  سيرة      وفي  بل    الكاهن      مع      وتعاون      خضوع  ،  و  روحي      وفهم      ومعرفة  
حياة       إلي      الطامحين      للشباب      ونموذجا      مثال      تكون      طاهرة      عطرة  

ولنا أن نتأمل من كان يستطيع أن يتنبأ .    الكمال      ومدارج  الفضيلة 
من أعظم    أصبح قديسا عظيما وواحد   الصغير      الطفل  كيف أن هذا 

  األرض      ماصدرته      أغلي      وأيضا من        األرض      إلي      من أهدته السماء
  خير      أجل      من      هللا      إلي      يضرع      ووسيطا      شفيعا      ليكون      السماء      إلي  
  من      كثير      طريقه      عن      تتم      والتزال      تمت      كله وأنه      الشعب      وسالمة  
..وبالتالى فقد تحول بيت هذا الشاب الصغير الى معبد المعجزات؟  

  الكتاب      قراءة      علي      يعكف      صغير وفى هذه السن المبكرة    فأخذ
  يتأمل      تقوي      وفي      عمق      في      الكنيسة      كتب      وعلي  ،   نهم      في      المقدس  
   الروحية   الحياة    إلي   ويدخل   منها   ويرتوي   بها   ليتغذي   بإمعان   الكلمات 
.   عمره      من      عشرة      التاسعة      بلغ      أن      إلي      الصغير      سنه      يحتمله      مما      بأكثر  
  بالمحرق       العذراء      دير      من      الرهبان      أحد      فرأي      الفرصة      له      وسنحت  
قرر ترك العالم، واختار حياة التكريس الكامل ، ف  وأحبه      به      فتعلق  

للرب فذهب إلى دير السيدة العذراء )المحرق( وظل عاًما تحت 
  القمص      المتنيح      رئاسة      أيام      في      الرهبنة      سلك      في      وانخرط  االختبار 

  الروحي      مرشده      بمعونة      وأخذ  .  ثم رسم راهبًا  الهوري      المالك      عبد  
المقدس    الكتاب      علي      عكوفه      وازداد  ،   الفضيلة      مسالك   في      يتدرج  

  الدير      لرئيس      طاعته      الرهبان      وعلى المزامير والصلوات. ولمس
  للفقراء      خدماته      تبينوا      ثم      جدا      فأحبوه  ،   تواضعه      من      وتحققوا      وللشيوخ  
  الدير      لشيوخ      خدماته      عن       فضال      الدير      علي      يترددون      الذين      والغرباء  
 له..    حبا   فازدادوا   محبة   وبكل   اتضاع   بكل 

                                                                                           

  غبريال      بولس      احتمال بتقوى ونسك شديد..للراهب
   الدلجاوي: 

  المنيا      أسقف  وفى الدير نظرا لسلوكه الرهبانى المستقيم فسمع به 
، برغم   المطرانية      في    له   وكيال   ليكون   فطلبه (  ياكوبوس ) يعقوب    األنبا 

  أجل      من      لكنه      المنيا      إلي      أنه لم يكن يفضل أن يترك الدير لينتقل
الراهب فقضى هناك ما       استجاب  فقد    الرهباني      واألحترام   الطاعة  

  أحبه  كما   الجميع           حب      موضع      فيها      كان      يقرب من أربع  سنوات 
األسقف لتقواه وأدبه وطاعته كما أحبه شعب المطرانية جدا وخاصة 

  ازداد      ولقد  .    أحد      بكل      واهتمامه      أبوته      لمسوا      الذين      والغرباء      الفقراء  
المطرانية ومع       علي      ومسلمين      مسيحيين      من      والغرباء      الفقراء      إقبال  

  في      المنيا    أسقف   شديدا لهذا استأذن   واالنفراد   للعزلة   ذلك فقد كان حبه
  طلبه      االسقف      فقبل    والسكون      العزلة      لحياة      الشتياقه      الدير      إلي      العودة  
  بولس      القس      رجع   ولهذا   قسيسا       رسمه      أن      بعد      ولكن      مضض      علي  
  من     كواحد   الدير   في   ليعيش   صومعته   إلي   المحرقي   الدلجاوي   غبريال 
  يتدخل      أن      ودون      الدير وخادما للشيوخ      رهبانه وخاضعا لناموس      بين  
  عبد      القمص      ترك      أن      إلي  على هذا    طويلة      فترة  . وظل   يعنيه      ال      فيما  
  إلي      باإلجماع      الرهبان      أنظار      فاتجهت  ،   للدير      رئاستة      الهوري      المالك  
 للدير   رئيسا   ليكون   الدلجاوي   بولس   القس   اختيار 

      

  فترة رئاسته للدير: 
فقد    قصرها      سنوات ورغم  5كان فترة رئاسته للدير والتى استمرت 

  سياسة      سياسته      وكانت  .    جميعا      بالرهبان      فيها      اهتم  ،   خصبة   فترة كانت 
  بتوجيه      شئ      كل      فيها أيضا أهتم وقبل   الذي  الروحاني       الرئيس  
  مهام      تكن      بل وبكل ما فى صالحهم ولم   وبتعليمهم      وإرشادهم   الرهبان 
  والقراءة     الصالة   علي   والعكوف   بعبادته   يهتم   أن   عن   له   عائقا   الرئاسة 
  إنسانا      أربعين      من      أكثر           الدير      إلي      والدرس..كما وفى فترته انجذب  
  شيئا      ويأخذوا  ،   القديس      هذا      يد      علي      ليتتلمذوا      الدير      يدخلوا      أن      اشتهوا  
  أنهم      األربعين  لهؤالء       التاريخ      ويشهد  .    وتقواه      روحانيته      من      فشيئا  
  عدد      اختير      وقد  .    قديسين      مخلصين      للرهبنة      وظلوا      أتقياء      رهبانا      كانوا  
  مصر   في      سواء      المرقسية      الكرازة      في      أساقفة      ليكونوا      بعد      فيما      منهم  
  روحية      انتعاش      حركة      المحرق      دير      في      كما صارت      الحبشة      في      أو  
  غبريال      بولس      القمص      رفيع فأهتم   مستوي      إلي       روحيا      الدير      فارتفع  
  والمسلمين      المسيحيين      من      والغرباء      بالفقراء      الدير      رئيس      الدلجاوي  
  في      الدير      رهبان      وجعل      للكل      خادما   فكان  إلي الدير   يأتون       كانوا      ممن  
  بغير      الكثير      الشئ      عليهم      أنفق      وقد  ،   والغرباء      الفقراء      هؤالء      خدمة  
  الدير      رئاسة      من      عزل      وبسببها      كثيرة      متاعب      له      سبب      مما      حساب  
.   الدير      مال      أتلف      مما      والمساكين      للفقراء      العطاء      في      أسرف    أنه   بحجة 
  وديونه       التزاماته      سداد      عن      عاجزا      الدير      صار      ذلك      بسبب      إنه      وقيل  
نسكه وزهده بل وعابد متقشفا   رغم   .  االتهامات      قديسنا      علي      وثارت  

  وشرابه      طعامه      في      جدا      بالقليل      يقنع      كان      بل      شيئا      نفسه      علي      ينفق      فلم
  والمعوزين      الفقراء      علي      بالكثير      الدير      مال      من      أنفق      ولكنه  .    ولباسه  
  لمسامع  ذلك       فوصل  الشديد       باإلسراف      فاتهموه   والمحتاجين  
  تبين      الرئاسة ولما      من      عزله      وجوب      البطريركية      فرأت   البطريركية  
  الفقراء      جانب      من      والثورة  الهياج       من      شيئا      يثير      بالدير      بقاءه      أن  
 .  المحرق   دير     علي   يترددون   كانوا   الذين   والغرباء 

                           

  ظلم ولم يفتح فاه: 
  لألمر      خضوعا      الدير      من      الدلجاوي      بولس غبريال      القمص      فخرج

  يتبعوه      أن      علي      أصروا      ممن      الرهبان      بعض      خروجه      في      صحبه  وقد 
  البحيري      ميخائيل      القديس      الراهب      بينهم      من     وكان ،  يذهب   حيث   إلي 

  في      تنيح      وقد  ،   المحرق      دير      في      الروحانية      في      خليفته      صار  )والذى 
  والسياحة      الرهبنة      مراتب      من      عالية      درجة      بلغ      أن      بعد    9188  سنة   
  دير      من      يخرج      أن      البحيري      ميخائيل      القمص      أراد      ولما  (.    الروحانية  
  الذي  )    الدلجاوي      غبريال      بولس      القمص      الروحاني   معلمه   مع   المحرق 
ال   )     عمق وقال له    في    إليه    نظر  (    إبرآم      األنبا      باسم      بعد      فيما      سمي  

  وفعال  (.     للدير      بركة      هنا  (    فلتبق   )=    خليك      أنت      الدير      من      معي      تخرج
  إلي      حياته      أيام      كل      المحرق      دير      البحيري      ميخائيل      القمص      يغادر      لم  
وعند طرد القمص بولس من  معلمه...   ألمر      خضوعا      نياحته      يوم  

الدير ضربه أحد الرهبان على خده بالقلم وعندما أدار القمص بولس 
الخد الثانى صفعه الراهب عليه .فقال القمص بولس له إننى حزين 
جداَ فهذه اليد التى صفعتنى لن تدفن مع صاحبها..! وقد كان، فقد 
أصيب الراهب فى حادث وأنفصلت يده كما تنبأ القديس. وقد خرج 

  الدلجاوي      بولس      القمص      معلمهم      صحبوا      حيث  أربعة رهبان    معه 
           يوحنا      القمص      بهم      فرحب      البرموس      دير      إلي      ، ومنها  القاهرة      إلي  

 998      البطريرك      الخامس      كيرلس      البابا      بعد      فيما      صار      والذي      الناسخ
 المرقسي وحيث  قاموا هناك فى عبادة حارة   الكرسي   بطاركة   من

                 
   :بداية مرحلة أخرى من العطاء بال حدود

َ طرد القديس أنبا إبرآم من دير  فقد شاء الرب بأن يتحول أيضا
فترة    بعد  وذلك أنه  المحرق إلى سبب بركة لشعبى الفيوم والجيزة

الرهبان      فطلبوا   )األنبا إيساك(    والجيزة      الفيوم      أسقف      تنيح  قصيرة 
  الدلجاوي      بولس      القمص      معلمهم      يرسم      أن      الخامس      كيرلس      البابا      من  
  إبرآم      األنبا      باسم      م  8118  عام      في      ذلك      وتم    -  والجيزة      للفيوم      أسقفا  
..ولكن مع تلك المرحلة عام  51  أسقفا       رسامته      يوم      عمره      فكان  

الجديدة يبدأ عدو الخير فى محاربة جديدة له فلم يتركه فى سالم فمن 
أقوال القديس األنبا أبرآم فى أحتمال الشدائد: "االمتحانات والباليا 
الجسدية ضرورية لتدريبنا على ممارسة الفضائل إال أنها تحتاج 
إليمان عظيم وثبات فائق"وبرغم كل الشدائد فى أستكماله فضيلة 

على سبيل المثال –العطاء والتى أوجدها هللا فيه وسأذكر منها واحدة 
فقد فكر مجموعة من أراخنة الفيوم فى بناء أسقفية  -ال الحصر

َ من المال، حوالى مائتين جنيهاَ. وهو يعتبر  جديدة وجمعوا مبلغا
مبلغاَ كبيراَ فى ذلك الوقت. ووضعوا المال عند األنبا إبرآم .. واستلم 
القديس المبلغ وعندما وجد األراخنة قطعة األرض سارعوا إلى 
أسقفهم ليتسلموا منه المبلغ ليدفعوا ثمن األرض، وكانت دهشتهم 
كبيرة عندما عرفوا أن المال غير موجود، حيث قال لهم " بنيت 
فوق " أى صرفها على الفقراء. ويقال معاصروا األنبا أبرآم أن 
أراخنة الفيوم ضاقوا ذراعاَ من هذا التصرف وذهبوا لكى يصرخوا 
شكواهم أمام البابا كيرلس الخامس فأستدعى قداسة البابا القديس. 
وعندما دخل األنبا إبرآم إلى قالية قداسة البابا، خلع القديس 
فراجيته، فرأى حبالَ معلقاَ فى أحد أركان القالية، فعلق عليه القديس 
َ ألنه لم يكن هناك حبالَ، أنما  الفراجية. فنظر البابا بدهشة متعجبا
شعاع شمس.. وحمل الشعاع فراجية القديس حتى أنتهت المقابلة 
دون أن يدافع عن نفسه. و بعدها قال البابا ألراخنة الفيوم : " أنتم ال 
تستحقون هذ الرجل العظيم. أبدأوا فى إقامة المبنى المطلوب على 
نفقتى الخاصة". وبعد أسبوع جاء للقديس المبلغ بالبريد فأعطاه لهم. 
وقد عبر قداسة البابا شنودة الثالث عن مكانة القديس العظيم أنبا 

"هو طيب مسكوب هى سيرة هذا أبرآم فى الكلمات التالية : 
القديس ، ورائحة بخور حلوة قد تنسمها هللا ... هو روح ، لوال 
أنها أتحدت بالجسد ، لقلنا أنها من ظهورات المالئكة .. إن فمى 
يتقدس حينما ينطق باسم األنبا إبرآم ، وقلمى يتبارك حين أكتب 

عنه ... ونفسى تتضع أمامه وتظل تصغر وتضاءل حتى تدرك 
 ذاتها ، أنها ال شىء.

 

  حتى صيته ونسكه وقداسته شهد لها األجانب:
وقد عبر صيت قداسته فوصل الى أماكن عديدة فى الشرق والغرب 

  خصيصا      مصر      إلي      جاء      إنه      يقول      األجانب      من      واحدا      إن      حتي البالد 
  هل  :    له      وقالت      فرنسا      في      قابلته      سيدة      ألن  ،    القديس       هذا      بركة      لينال  
  رسل      طراز      من      قديس      رجل      مصر      صعيد      في      اآلن      يعيش      أنه      تعلم  

األوائل؟ وقد جاءه المؤلف   الروحانيين  المسيح وفي طقس
البريطانى"ليدر" ) فأستقبله األنبا إبرآم فى غرفته المتواضعة جدا( 

المحدثون "       الفراعنة      وقد كتب عنه فصال كامال عنه فى كتابه" أبناء
  وذكر فى كتابه أن الطبقة الحاكمة تجهل أهمية هذا األسقف، ولو

  هذا      إلي      إبرآم      األنبا      أسداها      التي      الخدمة      مقدار      الفيوم      أهل      علم  
  القديس      هذا      مدينتهم      علي      أضفاه      الذي       والشرف وكرامة      الشعب  

. كما   باسمها      اسمه      فارتبط  القاهرة       من      أشهر      الفيوم      صارت      حتي
مرة فقد أحس بأن  18ذكر عندما صلى وبعدها ردد كيرياليسون 

رحمة هللا تهبط عليه بالفعل وتظلله هو وزوجته..مضيفا"كنا فى 
                                                                     حضرة المسيح وأمتألنا بروح هللا" 

 

 بعض من معجزاته العديدة والمتنوعة:
وحيث يتطلب هذا الجزء صفحات عديدة ولكن سنكتفى بنموذج 

 بسيط منها وعلى سبيل المثال: 
+ ففى أحد والئم المحبة التى كانت تقيمها المطرانية للشعب ، أقام   

الطباخ مائدتين: إحداهما من السمك المقلى الكبير لألغنياء واألخرى 
المائدتين   من السمك الصغير للفقراء، وإذ دخل األنبا أبرآم تطلع إلى 

وفى حزم نادى الطباخ وأمره قائالَ: "ضع من األثنين فى 
األطباق ...من يأكل فليأكل من هذا ليس عند هللا أغنياء وفقراء بل 

 الكل واحد أمامه"
+ وفى مرة أستدعى إحدى الراهبات التى تكرس حياتها لخدمة 
الفقراء، وفى أحد األيام نزل األنبا أبرآم من حجرته ليفتقد أوالده 
المحتاجين وهم يأكلون ، وكانت دهشته أن يرى الطعام المقدم له 

يقدم لهم فساوره الحزن وللحال أقال الراهبة من خدمتها .    أفخر مما 
+ أيضا ففى أحد األيام دخلت إليه إحدى الفقيرات تشكو حالها ، وإذ 
مد يده تحت الوسادة كالعادة ليعطيها فلم يجد شيئاَ فلم يؤجل عطائه 

أبنائه .   لها إلى الغد ، فقام وقدم لها شاالَ جديداَ كان قد أهداه إليه أحد 
وفى اليوم التالى دخل صاحب الشال إلى أبينا وسأله عن الشال 
فأجابه : " الشال فوق يا ولدى" وهنا أظهره صاحب الشال قائالَ له : 

حنان تطلع إليه   أنه اشتراه من السيدة الفقيرة ليعيده إليه. وهكذا فى 
قائالَ له: " ربما تكون ظلمتها يا ولدى! " اجابه الشخص قائالَ : " ال 
يا أبى، بل أعطيتها ثمنه بالكامل!" وإن ما حدث بالنسبة للشال تكرر 

 أيضاَ بالنسبة للفراجية القديس..  
  

                                                                       ولنتأمل بعض من أقوال القديسين عن العطاء:
الرحمة باآلخرين فضيلة سامية يسر بها هللا . وهى صفففة عفالفيفة +  

تتسم بها النفوس الصالحة وتزيدها فخرأ ونبالَ أنها من صفات اإللفه. 
 فكونوا رحماء كما أن أباكم الذى فى السموات هو رحيم.    

الرحمة تصعد اإلنسان إلى علو شامخ وتعطيه دالة بللليلغلة علنلد   + 
 .                                                                                                                       اإلله

من يفتح بابه للمعوزين يمسفك ففى يفده مفففتفاا بفاب اإللفه. ومفن  +   
  يقرض الذين يسألونه كافئه سيد الكل . 

   الفقير يمد يده متسوالَ ، لكن اإلله هو الذى يقبل صدقتك . + 
ال تظن أن أموالنا تنقص أو تفتفبفدد عفنفدمفا نفعفطفى مفنفهفا صفدقفة  +   

  للمساكين . بل تتضاعف متكاثرة وتنمو متزايدة .
أن فقد العطاء عنصر " المحبة " ، فقد كيانه ووجوده ، وتحول  + 

  إلى عمل بشرى ذاتى يعطل حياه اإلنسان
 ال حزنا وال عوزنا.. )من أقوال القديس األنبا إبرآم( +

  حبيب الفقراء:"القديس األنبا إبرآم"
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 ال مستقبل....وال وطن ؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوي
  

هي ليست حادثة سقوط طائرة شركة مصر للطيران،ولكنها 
حادثة سقوط مصرفي الوحل والعار،إن لم ينتفض شعبها)كلّه( 
إلزالة هذا الوحل،وغسل ذلك العار.إن لم يهب لرد شرف 
مصرالذي تمرمغ في شوارع قرية الكرم ،مركز 
أبوقرقاص،محافظة المنيا،والثأر لعرضها الذي انتهك في تلك 
القرية.وال كرامة للدولة،والهيبة لها إن لم تقم العدل 
وتوفراألمن واألمان لكل مواطن يعيش على أرضها،فال سيادة 
لدولة يعيش فيها مواطنون أذالء،عبيد، أسرى،مستباحة 
أموالهم وأمالكهم،منتهكة أعراضهم،يعيشون في 
رعب،وقهر،وفزع،اليدرون ما سيأتي به الغد لهم،بل ما 
ستأتي به اللحظة القادمة.هذه األم القبطية،ذات السبعين 
عاما،تجّرد من مالبسها وتجرجر في شوارع القرية،دون ذنب 
اقترفته،أو جريمة ارتكبتها،سوى أنها أم لشاب قبطي أطلقت 
أشاعة عن وجود عالقة آثمة بينه وبين سيدة مسلمة في 
القرية.واتضح بعد ذلك أن هذه السيدة نفت هذه األشاعة 
واتهمت زوجها وعائلته بإطالقها تهربا من د فع نفقة 

 لها،وأقامت ضده دعوى رد شرف.
كان األب بوال،كاهن القرية، قد تقدم ببالغ إلى قسم 
الشرطة،قبل يومين من وقوع الحادث وقدم لهم المنشورات 
التي تم توزيعها وتنذر بأن هؤالء الغوغاء سيقتصوا وينالوا 
من األقباط ،ورفضت الشرطة تحرير محضر ببالغ األب 
بوال.ولم تتحرك الشرطة،إلى أن وقعت الواقعة، وتم حرق 

بالشخص صاحب األشاعة،   سبعة منازل ال صلة ألصحابها
كما تم حرق مخزن، ونهب ممتلكات األقباط، 
وترويعهم،وإرهابهم باستخدام األسلحة اآللية،والمولوتوف، 
واألسلحة البيضاء ومع غياب وتخاذل كل المسؤولين عن أمن 
المواطن وحمايته في محافظة المنيا،بدءا من محافظها،مرورا 
بمدير أمنها،وأقسام شرطتها،تطور األمر إلى هتك العرض 
وتلويث شرف مصر.وعندما حاول األقباط إطفاء الحرائق 
المشتعلة في منازلهم اكتشفوا أن المياه قد قطعت عن القرية 
بأكملها ؟!.وياللعار على هذا المحافظ،الكاذب،الفاقد،هو وكل 
معاونيه المسؤولين عن أمن المحافظة،للنخوة والرجولة 
والشهامة،إذ ينفي، في مداخلة تليفونية له مع اإلعالمي أحمد 
موسى في برنامجه )على مسؤوليتي( يوم األربعاء 

، واقعة اإلعتداء على سيدة مسيحية )سعاد ثابت 52/2/5/52
عبدهللا( وتجريدها من مالبسها.هذا الكاذب الخائن لشرف 
مهنته ووظيفته ومسؤولياته،كيف سيواجه نفسه وضميره بعد 

اعتذار الرئيس السيسي عن الواقعة،وطلبه محاسبة المسؤولين 
 عنها؟!.

يا سيادة الرئيس،المسؤولون عن هذا العار هم،هذا المحافظ 
الغير شريف،والغير أمين،ومعه مديراألمن،وأقسام 
الشرطة.كل هؤالء،مع المجرمين الذين نفذوا هذه الجريمة، 
تنطبق عليهم صفة)ألمفسدون في األرض(،وذلك 
إلهمالهم،وتخاذلهم عن حماية المواطنين خاصة بعد إبالغهم 
بما سيحدث قبل وقوعه بيومين.فهم بذلك يعتبرون من 
المعاونين للمجرمين في إرتكاب جرائمهم،وذلك بعدم التصدي 
لهم وإحباط مخططهم منذ البداية.أألستاذ الدكتور زغلول 
النجار،العالم األزهري،يعّرف المفسدون في األرض 
بأنهم:"ألذين يروعون اآلمنين ويفزعونهم ويرهبونهم،وينهبون 
أموالهم،أو اإلعتداء على أعراضهم،عنوة واغتصابا،وكل من 
يقوم بأي من هذه الجرائم،أو بها مجتمعة،هو محارب هلل 
ولرسوله،وكل من يعين هذا المحارب بأي شكل من 
األشكال،يعتبر عند كثير من الفقهاء،شريكا له في 
الجريمة،ويحمل وزرها".فما هو جزاؤهم،كما جاء في القرآن 
الكريم؟!،"إنّما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في 
األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 

.وطبقا للشريعة 33 -في اآلخرة عذاب عظيم" سورة المائدة
اإلسالمية التي وافق جميع المصريين على أن تكون هي 
المادة الثانية من الدستور،وأن تكون هي المصدر الرئيسي 
للتشريع،فإن الجزاء يكون من جنس العمل:"ألعين بالعين 
والسن بالسن والبادي أظلم"،وأيضا:"واعتدوا عليهم بمثل 
مااعتدوا عليكم". وبما أنه ياسيدي الرئيس:"وإن حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل"، و"العدل أساس الملك"، وكما جاء 
في الكتاب المقدس:"كرامة الملك أن يحب العدل".هذا ماتقوله 
الكتب المقدسة.وطبعا سيادتكم تعلمون أن الدستور األمريكي 
ذكر العدل ولم يذكر الديمقراطية.إذن العدل يقتضي تعرية 
أمهات هؤالء المسؤولين،والمجرمين، وجّرهم عرايا في 
الشوارع.ألعدل ولو مرة واحدة إلنصاف األقباط وحفظ 
كرامتهم في وطنهم الذي روت دماؤهم أرضه على مر 
العصور،دفاعا عنه،وتمسكا بإيمانهم وعقيدتهم.إذا كانت المادة 

فقط لكي تكون قيدا على   الثانية من الدستور قدوضعت
المفكرين والكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي 
والمجتهدين،وعلى من يختلفون مع األزهرفي 
العقيدة،والتطبق على من يشوهون صورة اإلسالم،ويهددون 
أمن واستقرار ووحدة المجتمع،فال يجب أن يكون لها مكانا في 

 دستور مصر؟!.

يافضيلة اإلمام األكبر،شيخ األزهر،تطوف بالد العالم متحدثا 
عن سماحة اإلسالم،واعترافه باآلخر،واحترامه لحقوق 
اإلنسان.كيف سيصدقك العالم وكل هذا العار يحدث في بلد 
األزهر،ومقر إقامته؟!.تفضلوا بتوعية،وإرشاد،وتصحيح 
مفاهيم شعبكم أوال،ثم انطلقوا لتقنعوا العالم بعد ذلك.فاقد الشئ 
اليعطيه،وإيمان بدون أعمال ميت.أألعمال يافضيلة اإلمام هي 
خير رسول وبرهان،وليس الكالم 
المرسل،المنّمق،البليغ؟!.أألزهر يقدم منحا دراسية لمئات 
الشباب المسلمين،من مختلف البالد اإلسالمية ليتعلموا صحيح 
الدين،والوسطية،واإلعتدال، فهل تحققت رسالته؟!،إذا كان 
الجواب "نعم"،فكيف انتشر اإلرهاب والتطرف بهذه الصورة 

 المفزعة؟!.
سيدي الرئيس أنت قلت:"إن الوطن هو حضن األمان".وأنا 
أربأ بسيادتكم أن تقول ماال تؤمن به،وأربأ بكم أكثر أالّ تحققوا 
ما تؤمنون به.في غياب العدل،لن يتحقق السالم 
اإلجتماعي،ولن يكون المستقبل كما نتمناه ونكد ونكافح من 
أجله،ولن تكون مصرهي الوطن الذي نضحي جميعا من أجل 
تأسيسه،وطنا حاضنا لكل أبنائه.باختصار شديد في غياب 

 العدل،المستقبل،وال وطن.حفظ هللا مصر.
 كلمات أبكتني:

قالت أمي،وأمنا جميعا،سعاد ثابت عبدهللا،"ياريتني مت 
والاتعريت".سامحينا ياأمي فمصر كلها هي التي تعرت، 
ونحن بالذات أول المتعرين.سامحينا فنحن مشغولون بكشف 
عورات كل منا،كل منا يهاجم اآلخر،ويحقّر من شأنه مسك 
كل منا ميزان العدل لآلخر،يزن به سيئاته،ويغض البصرعن 
حسناته،وكأننا جميعا بال خطايا،أطهار، أنقياء،مالئكة نسير 
على األرض،واآلخرون شياطين في هيئة بني آدمين،فأعطينا 
ألنفسنا حق الرجم بالحجارة، والدينونة.سامحينا يا 
أمي،فالكتاب المقدس الذي حفظه األباء بدمائهم،وبذلوا حياتهم 
لكي يصل إلينا،لم يعد هو كتابنا،لذلك لم نعد نذكر،أو نتذكر 
أياته،نعم في وسط حربنا وصراعاتنا غابت عنّا "البيت الذي 
ينقسم على ذاته يخرب".بكاؤك على ماحدث لك شئ 
طبيعي،ولكنك لوعلمتي أحوالنا ومانحن فيه لبكت عيناك دما 
علينا؟!. كان محمد الفاتح يقف بجيشه الجرار على حدود 
بيزنطة إستعدادا لغزوها،بينما أهلها مشغولون عن ذلك في 
حوار وجدل عن جنس المالئكة،هل هم ذكور أم إناث 
؟!.واقتحم محمد الفاتح بيزنطة بجيوشه واكتسحها،وبعد أن 
كانت مسيحية،هدمت كنائسها،وخربت وأغلقت 
أديرتها،ورحلت عنها المسيحية.يا أهل بيزنطة محمد الفاتح 

 على األبواب ؟!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  St Mary and St Marina Coptic Orthodox Church 
363 Ninth Avenue (corner of Terrybrook Rd) Llandilo NSW, 2747 

 

ان ى  روس الب  واض  ا ت  ب  م الاب 
معظ 

ال
ا  اب  داسة  الب 

ركة  وصلوات  ق  ب   ب 

ل ب  ي  ا داب  ب  ب  ف  الا 
ا الا سق  ب  ي  ب  ة  ا  دمة  الرسولي  ى  الخ 

كة ف  ري   وش 
ترحب الكنيسة بدعوتكم لحضور النهضة الروحية بمناسبة عيد إستشهاد القديسة مارينا أميرة الشهيدات 

 وموضوعها )فضائل القديسة مارينا(

 

ر  ب 
خ  كم ب 

راي  ة  وحض  ن   –كل سي  خ ري  دعوا ا  عالوا وا 
ت    

 الموضوع
  

 العشية والعظة والتمجيد
63:6 – 03:6 pm 

 القداس اإللهي
9 – 11 am 

 اليوم

 األربعاء أبونا لوقا ملك أبونا أثناسيوس إبراهيم إيمانها القوى
72 /2 /7616 

 الخميس أبونا بوال بالمون أبونا بافلوس حنا محبتها للمسيح
70 /2 /7616 

يقظتها فيي حيرو  
 الشياطين

 أبونا كيرلس فرج
 تطييب رفات القديسة مارينا

 الجمعة أبونا بيشوى بطرس
79 /2 /7616 

 يصلى القداس حضرة صاحب النيافة األنبا دانييل الشماس اإلكليريكى إيها  وهيب صالتها القوية
 عيد إستشهاد القديسة مارينا

Open Day 11am – 4 pm 

 السبت
:6 /2 /7616 

 األحد الراهب القس / أمونيوس األنبا بوال    
:1 /2 /7616 

 من اقواًل جبران خليل جبران
 

+ ال تختر نصف حل وال تيقيف فيي مينيتيصيف 
الحقيقه ، ال تحلم نصف حلم والتتعلق بينيصيف 

 6امل
+ ال تييجيالييس أنصيياق الييعييشيا  وال تصيياد  
أنصاق األصدقاء،ال تقرا النصاق اليميوهيبييين 
 وال تعش نصف حياه وال تحت نصف موت.

+ ليست حقيقه االنسان بما يظهره لك.بل بيميا 
ال بستطيع ان يظهره،لذلك اذا أردت ان تعرفيه 

 فال تصغي الي ما يقوله،بل اي ما ال يقوله.
+ النصف هو ان تصل وان ال تصل،ان تيعيميل 
وان ال تعمل،ان تغيب وان تحضر.النصف هيو 
انت عندما ال تكون انت. ألنيك ليم تيعيرق مين 

 انت.
+ اذا صمت فاصمت حت النهايه،وإذا تكيليميت 
حتي النهايه.ال تصمت كيي تيتيكيليم وال تيتيكيليم 

 حتي تصمت.
+ اذا رضييت فيعيبير عين رضياط،ال تصيطينيع 
نصف رضا،وإذا رفضت فعبر عن رفضيك،الن 

 نصف الرفض قبول.
+ النصف هو ما ييجيعيليك ايرييبيا عين اقير  
الناس إليك،وهو ما يجعل اقير  الينياس اليييك 

 ارباء عنك.
+ الينيصييف هيو ليحيظيه عيجيزط وانيت لسييت 
بعاجز،ألنك نصف إنسان .انيت إنسيان وجيدت 
كي تعيش اليحييياه وليييس كيي تيعيييش نصيف 

 حياه.
+ بييييين ميينييطييو  لييم يييقييصييد،ومييقييصييود لييم 

 ينطق،تضيع الكثير من المحبة.
+ الجميل من يتكلم بالخير او يسكت،والقيبيييح 
من ال ينطق اال بالسوء.والعظيييم مين يصيميت 
وال يتكلم اال عينيد اليحياجيه.الن الصيميت ليغيه 

 الكبرياء والعظماء.  
 مرسلة من لوريس ابادير

https://www.bing.com/images/search?q=St+mary+St+Marina+Coptic&view=detailv2&&id=F7BBD0E58317FEC1D0BF5D4834532CA640A43B77&selectedIndex=14&ccid=oAKYXstr&simid=607993810529288659&thid=OIP.Ma002985ecb6b47330094b8969fd254b4o0
https://www.bing.com/images/search?q=St+mary+St+Marina+Coptic&view=detailv2&&id=6BA3DEC411B3E0EBC415B66795FE7528E7A66033&selectedIndex=0&ccid=c6hiyJiq&simid=608049181247406100&thid=OIP.M73a862c898aa1dc6ad4c0b70475a98a8o0
https://www.bing.com/images/search?q=Cross+Marina+Coptic&view=detailv2&&id=DA3AFC43034FCF4C14E30C90FB7691DBB1B2EB31&selectedIndex=2&ccid=bOiZPFXM&simid=607992801210138703&thid=OIP.M6ce8993c55cc8333dfb92f522d40b357o0
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 التليفون فى حياتنا

 سوء اإلستخدام
مثل أى إختراع أو جهاز آخر ... إشتتتهترع شتنتوبستنتا بستوء 
إستخدم األجهزة واإلختراعاع ، وبدالً من إستنفاذ اإليجابياع 
ستتتنتقتل الستلتبتيتاع ،  تيتر  القصوى لها ، نظّل قابنين فتى مس
ناظرين إلى المميزاع الرائنتة التتتى يهتمتلتهتا أى جتهتاز أو 
إختراع. وال نحتاج إلثباع ذلك ألكثر من متابنة ما يحدث متن 
اء إستخدام المايكرفون وأبواق الستيتاراع لالتكتتكستاع   جرَّ

 فى حياتنا اليومية.
ومن سلبياع لمظاهر سوء اإلستختدام  إلختتتراع التتتلتيتفتون 

 المحمول ، ما يلى:
  الرّد على التليفون فتى أى وقتو وفتى أى متكتان. لتقتد  8ل

رأيوس بنفسى شخص يرد على التليفون وهو تتحتو التفتحتص 
نالج. هل تتتوقّتل أن يتنتتتظتر  أ   الطب ّى بواسطة الطبيب المس

نال ج أو الحتَّق  أو أى موظَّف يتقتوم  -اإلعتراف أوالطبيب المس
 حتى تنتهى من الحديث فتى التتتلتيتفتون     -بأداء خدمة لك 

 ال أعتقد .
: 1ل     التتتتحتتتتديتتتث فتتتتى التتتتتتتتلتتتتيتتتتفتتتون بصتتتتوع عتتتتال 

يتحدَّث بنض الناس فى التليفون بصوع مرتفل وهت  يتردنون 
على التليفون فى األماكن النامتة. وال شتك أن هتاا الستلتو  
ليس فى مصلحة أى أحد. ال صاحب التليفون وال المتحتيتطتيتن 
به. فصاحب التليفون سوف يحكى أسراره الخاصة ل التهتامتة 
و ير الهامة أمام الجميل  ـ والمحيطين به سوف يتضايقتون 
من هاا السلو  ، فه  ال ير بون فى منرفة أسرار ومهتاكتل 
ا أن يتوقَّفوا عن الحديث حتتتى يستنتهتى  اآلخرين ، لالك فهس  إمَّ
ل المتكتان  صاحبنا مكالمته ـ أو يتحدَّثون بصوع عاٍل مما يحو ّ

  إلى جحي  من الضوضاء.
الاى يستتتقتبتل أى  -يكون من المستحسن أن يغادر الهخص 

مكان تواجده ويخترج إلتى التختارج لتيتتتحتدَّث ، أو  -مكالمة 
ً ، أو ال يترد عتلتى  ّثته الحتقتا ينتار للطرف اآلخر بأنه سيحتد 

 اإلطتق. فلن تخَر  الدنيا إذا ل  يرد على المكالمة.
   التتتتنتتتتغتتتتمتتتتاع الهتتتتاذَّة والتتتتنتتتتالتتتتيتتتتة الصتتتتوع:7ل 

يقوم بنض الناس باستخدام نغماع خاصة به  على التليتفتون 
بدالً من الجرس النادى ، وهاه حرية شخصية ال يجوز ألحتد 
ل فيها. لكن مراعاة مهاعتر اآلختريتن فتى األمتاكتن  ألن يتدخَّ
ر أن  النامة لها من األهمية ما ال ينبغى تجاهتلته. فتت يستتتصتوَّ
تصدسر من أى تليفون نغمة لأل انى النالمية داختل التكتنتيتستة 
مثتً أو أن يستخدم أحده  صفارة اإلناار المهابهة للمطافىء 
ً ... إلتت .   أو اإلستنتتاف أو نتغتتمتة لتطتتفتل يصتر. مستتتتغتيتتثتا

مثل هاه النغماع قد تؤذى مهاعر المحيطتيتن بتالهتختص أو 
يت  إستينابها عند البنض بمفهوم خاطىء مما قد ينتتج عتنته 
 تتتتتتتتتتتتداعتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتاع ال داعتتتتتتتتتتتى لتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتا 
إن إستتتتتختتدام التتوضتتل الصتتامتتو أو   وضتتل اإلهتتتتتزاز  

(VIBRATION)  للتليتفتون حتيتن التتتواجتد فتى األمتاكتن
 النامة ، يساعد كثيراً على تفادى مثل هاه المواقف.

فى الرّد عتلتى  (SPEAKER)  إستخدام مكبر الصوع  4ل 
لة لسماعها بصتوع عتاٍل فتى  المكالماع أو تهغيل مواد مسجَّ
األماكن النامة .... كلها سلبياع تزعج اآلختريتن وقتد يستمتل 
الناس أشياء ال ير بون فى سماعها أوقد يستغتلَّتهتا التبتنتض 
أل راض  ير نبيلة. ويكفى أن تستقّل القطتار أو التمتتترو أو 
دق ما أقول.  تجلس فى صالة الترانزيو بالمطار لتتأَكد من ص 

ّتتتتتتتتتمتتتتتتتتتنتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتكتتتتتتتتتراً ..... :5ل     كتتتتتتتتتل 
يتتقتتومتتون بتتنتتمتتل   –لستتبتتب أو آلختتر   –بتتنتتض التتنتتاس 

(MISSED CALL)  على أمل أن يقوم مستقب ل المكالتمتة
باإلتصال به  الحتقتاً. قتد يستقتبَتل هتاا الستلتو  بتيتن أصتدقتاء 
ستبتقتاً.  تربطه  عتقة قوية أو أن يكونوا متفقين علتى هتاا مس
ا أن يت  تنمي  هاه الظاهرة فهاا أمر ال أعتقد أنه متر تو   أمَّ

 فى هاا ا لزمان ، على األقل من جهة ضياع الوقو
 

لَحقة به  التليفون الاكى .. والكاميرا المس
فى األمثال الهنبية القديمة يقولون   كان يوم ل  تهترق لته 
شمس ..... إل    ... حينما يتأذَّى الناس من شىء قبلوه فتى 
ة الحتتتقتتتاً.  يتتتوم متتتن األيتتتام ثتتت  ظتتتهتتترع آثتتتاره الضتتتارَّ
لسو أدرى إلى أى مدى يمكن تطبيق هاا المثل علتى ظتهتور 

لحقة به.  التليفون الاى يحتوى على كاميرا للتصوير مس
أتاكر أن الكونجترس األمتيتركتى عتقتد جتلتستة ختاصتة بتهتاا 
الموضوع حتى يناقت  إمتكتانتيتة تتقتنتيتن تصتنتيتل متثتل هتاا 
التليفون ، ولكن يبدو حينما تمو الموافقة على هاا األمر، ل  
تكن صورة األضرار والمتاعب الناشئتة عتن هتاا التتتصتنتيتل 

 واضحة المنال  بند فى ذلك الحين.
تّ  طرح التليتفتونتاع التاكتيتة ذاع التكتامتيتراع فتى األستواق 
م أن هنتا  متن  وأصبحو فى متناول كل يد. وأستطيل أن أجز 
ينتبرون حصوله  على مثل هاا النوع من الهواتف ، أولوية 
تسبق طنامه  وكساءه  وعتجه  ، متهتمتا كتانتو حتالتتتهت  

 المادية ضنيفة.
ال شك أن وجود كاميرا على جهاز الهاتف تجنل أموراً كثيرة 

أسهل مما كان ، فيستطيل الهخص أن يقوم بتصوير التحتدث 
النائلى الخاص به وإرسال الصورة إلى أقاربه فتى بتلتد آختر 
أو تصوير مستنداع أو أماكن وتوصيل الصور لمكان ناٍء فتى 
تتتا يستتتهتتتل أعتتتمتتتال التتتنتتتاس.  نتتتفتتتس التتتوقتتتو ، متتتمَّ
ء لهاه اإلمكانياع ، فهو متحتور  أما ما حدث من إستغتل سى ّ

 حديثنا فى هاا اليوم.
لقد أصبحو الكاميراع المثبَّتة فى الهواتف المحمولة مصتدر 
إزعاج وإربا  للحياة بصفة عامة فأنو لن تاهب إلى إحتتفتال 

ستواء كتان قتداس أو   –أو مناسبة أو حتتى ختدمتة روحتيتة 
إالَّ وتتحظ كّ  المصورين الموجودين فتى   –خطوبة أو إكليل 

المناسبة. مئاع الهواتف النقالة ترتفتل فتى التهتواء وتستبتب 
مضايقة للمصتوريتن التمتحتتترفتيتن فتنتتً ل ستواء لتلتقتنتواع 
 التتتتفتتتتضتتتتائتتتتيتتتتة أو الصتتتتحتتتتف الستتتتيتتتتارة ... إلتتتت . 

رين وأصبح من الصنب  إن لت   -فجأة أصبح كل الناس مسصو ّ
أن تتابل أى حتدث وأنتو متطتمتئتن إلتى   –يكن من المستحيل 

ستمة المتابنة . فإن كنتو متن التحتاضتريتن فتى التمتنتاستبتة 
رين ل من هاه التنتوعتيتة   نفسها ، لن يسمح لك تدافسل المصو ّ
بمهاهدة أى شىء. فه  يتكالبون على التصوير كما لو كانتوا 
كلَّفين بالك. وإن كنو من المتابنين على شاشة التلفزيون ،  مس
فإنك سترى الصورة ناقصة بهكل أو بآخر. ويمكنك متحتظتة 
ذلك إذا عاودع مهاهدة فقرة مصافتحتة التمتهتنتئتيتن لتقتداستة 
البابا فى قداس عيد القيتامتة بتالتكتاتتدرائتيتة متثتتً ، وأحتداث 

 إنبثاق النور من القبر المقدس بالقدس.
رى القنواع الفضائية وه  يحاولتون  لقد شنرعس بمناناة مسصو ّ
تفادى إعتراض هاه النوعية من المصورين لنمله  المكلَّفين 
به . وبدالً من اإلستمتاع بمهاهدة راقية ألحداث متثتل هتاه ، 
و الفوضى والتهريج كما لو كان األمر ال يندو أن يتكتون  عمَّ

 تغطية حدث فى إحدى المدارس أو المهرجاناع.
ينبغى أن   –بصفة عامة   –إن قضية التصوير فى أى مناسبة 

يت  تقنينها بجدية ، فت ينبغى أن يسستَمتح ألى أحتد أن يتقتوم 
بالتصوير إال بتصريح ، أو أن يقوم الهخص بالتصوير وهتو 
ً فتهتو أمتر  واقف فى مكانه. أما ما يحدسث متن فتوضتى حتالتيتا
ينبغى تداركه حتى ال تتسلَّ  األجيال المتناقبة ثقافتة متنتيتوبتة 
 تتتتتتتتتتَّتتتتتتتتستتتتتتتت  بتتتتتتتتالتتتتتتتتفتتتتتتتتوضتتتتتتتتى واإلرتتتتتتتتتجتتتتتتتتال.
وينوزنا الوقو لكيما نتتتحتدَّث عتمتا يستنتَرض عتلتى صتفتحتاع 
التواصل اإلجتماعى من صور تدخل فى نطاق الخصتوصتيتاع 
التى ليس من إهتماماع الكّل أو تصتويتر بتنتض األمتاكتن أو 

 المناسباع التى ال ير ب أصحابها فى تداولها إعتمياً ، 
 

 8تي 1لينطنا الر  روح الحكمة والمهورة والنسْصح دائماً. ل
 :3  
 

 إطتق الهائناع
إطتق الهائناع من األمراض اإلجتماعية الخطيرة والتتتى ال 
  يتتتتتتتتتختتتتتتتتتلتتتتتتتتتو متتتتتتتتتنتتتتتتتتتهتتتتتتتتتا متتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتل.

 ير أن دوافل وأسبا  هاا المرض تختلف من متجتتتمتل إلتى 
آخر. فهى فى المجتمل الكنسى  يرهتا فتى أوستاط التنتمتل ، 
 وتتباين إذا كان المجتمل من األ نياء أو الفقراء .... وهكاا.

 وأه  هاه األسبا  ل البواعث  ما يلى:
   الهتتتتتتتتتهتتتتتتتتترة والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتهتتتتتتتتتيتتتتتتتتتر: 8ل 

هنا  من يطلق الهائنة دون أن يتدر  تتداعتيتاع ذلتك. فتهتو 
يرددها كنوع من إظهار األهتمتيتة والتنتلت  بتبتواطتن األمتور. 
تن يتقتومتون بتنتمتل مهتاركتة  وليس أدل على ذلك أوضح متمَّ

(SHARE) .لما يقرأونه على صفحاع التواصل اإلجتماعى 
ال يه  إن كان ما ينيدون نهره صحيحاً أو ختطتأ. التمتهت  أن 
تظهر صَورهس  وأسماؤه  على صدور صفحاع أصتدقتائتهت  ، 

 وليكن ما يكن.
   جتتتتتتتتتتتتتتتّس التتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتض: 1ل 

د  البنض يطلق شائنة عن موضوع ينوى إتمامه لكتنته متتترّد 
و ير واثق من صحته أو فائدته ، أو ربَّمتا بتغترض تتحتقتيتق 
أمر فى نفس ينقو . فيكتفى بإطتق الهائنة عنه. فتإن القتى 
قبوالً بين الناس ، قام بإتمامه ، وإن إكتهف أن اإلتجاه النتام 
بين الناس واألصدقاء هو عدم القبول أو الترفتض ، تتنتاستى 

ته وكأنَّ شيئاً ل  يكن. مَّ  األمر برس
    التتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتريتتتتتتتب عتتتتتتتلتتتتتتتى اآلختتتتتتتريتتتتتتتن: 7ل 

بنض التنتاس يتطتلتقتون الهتائتنتاع عتلتى اآلختريتن بتغترض 
تدميره  أدبياً أو مادياً. وال يكون األمر حقيقة ، لتكتنته يتتتر  
 بصماته وآثاره الستيتئتة عتلتى متن أطتلتقتو اإلشتاعتة عتنته.
واألمثلة عتلتى ذلتك كتثتيترة فتى متجتاالع التنتمتل والتتتجتارة 

 والصناعة وحتى فى األوساط اإلعتمية ذاتها.
ً يتهتدد  إن قضية إطتق اإلشاعاع أصبحو تسمث ّل خطراً حقتيتقتا
مجتمناتنا ، خاصة بند ظهور وسائل التتتواصتل اإلجتتتمتاعتى 
 التتتتتتتتتتتى تتتتتتنتتتتتمتتتتتل بتتتتتدون رقتتتتتيتتتتتب أو حستتتتتيتتتتتب.
ك  وك  يكون األمتر أكتثتر ختطتورة حتيتنتمتا يستطتلتق التبتنتض 
اإلشاعاع الكاذبة عن موضوعاع أو شخصياع كنسية ، ومتا 

 لالك من تداعياع ال يدر  أحد أبنادها....
 
 

دَّام سسل ....... صوم الخدمة والخس  بدء صوم اآلباء الرس

ر سيط   الخادم المس
ام  تدَّ عتلتى كتافتة   –ينتقد كثير من التخس

أنتتهتت    –التتمتتستتتتتويتتاع فتتى التتختتدمتتة 
الوحيدون القادرون عتلتى أداء كتافتة 
الخدماع ، وأن  تيترهت  متا يتزالتون 
يتتن وال يستتتتتطتتيتتنتتون أو ال  ّ مستتتَتتجتتد 
ينرفون. وبالتالى فتإنتهت  يتحتتتفتظتون 
ألنفسه  بتحتق متبتاشترة التنتديتد متن 
  التتتتختتتتدمتتتتاع فتتتتى التتتتكتتتتنتتتتيتتتتستتتتة.

فترى الواحد منه  فى خدمة متدارس 
األحد وخدمة إعدادى وثانوى، وبصماته واضحة فى األسترة 
الجامنية . وال مانل من اإلشراف عتلتى التمتكتتتبتة الصتوتتيتة 
والبينية ، أما الرحتع واألنهطتة األخترى فتى التختدمتة فتت 
 تستتتتتتتطتتتيتتتل أن تستتتتتتتغتتتنتتتى عتتتن ختتتبتتتراتتتته ومتتتهتتتاراتتتته.
وهاا النوع من الخدام موجود فى الكثير من الكنائس ختاصتة 
فى خدمة الهماسية نظراً لبريتقتهتا التختاص متن زّى متمتيَّتز 

 ووقوف أمام المابح وترديد األلحان .... إل  .
 وهتتو يتتنتتتتتمتتد فتتى هتتاا عتتلتتى عتتدة أركتتان ، أهتتمتتهتتا:

   اإلقتتتتتتتتدمتتتتتتتتيتتتتتتتتة فتتتتتتتتى التتتتتتتتختتتتتتتتدمتتتتتتتتة. 8ل 
  اإلعتماد على منصب أو شتهتادة أوعتائتلتة عتريتقتة أو  1ل 

 متتتتتتتتتتتركتتتتتتتتتتتز متتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتي ّتتتتتتتتتتتز.
  التمكنن من األداء الجي ّد فى فرع من الفروع أفضتل متن  7ل 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره.
تتتتتتتتتتتدام. 4ل     ق تتتتتتتتتتتلَّتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتدد التتتتتتتتتتتخس
   تستتاهستتل بتتنتتض التتقتتيتتاداع التتروحتتيتتة وبستتاطتتتتتهتتا. 5ل 
ام وعتدم ر تبتتتهت  فتى التدختول فتى  6ل  تدَّ   إتضاع بقية التخس

 مهاحناع تسضنف روحتيتاتتهت  وتتكتون عتثترة أمتام الهتنتب.
   عدم وضوح تفاصيل الخدمة بصفة عامة . 3ل

والحقيقة أن سلبياع هتاه الصتفتاع كتثتيترة وتتنتنتكتس عتلتى 
الخادم والخدمة بهكل أو بآخر سواء على المدى التقتريتب أو 

 البنيد.
 وتتلخص أه  هاه السلبياع فيما يلى:

ام نتظتراً  8ل    ضنف الحياة الروحية لتهتاا التنتوع متن التختدَّ
 لتتتتتكتتتتتثتتتتترة التتتتتمتتتتتهتتتتتغتتتتتولتتتتتيتتتتتاع وضتتتتتيتتتتتق التتتتتوقتتتتتو.

  تدن ّى نوعية األداء بصفة عامة ألن الخادم ال يستتتطتيتل  1ل 
  أن يتتتقتتتتتتتنتتتى التتتختتتبتتترة التتتكتتتافتتتيتتتة أو التتتوقتتتو التتتتزم
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.

   توقنف الخدماع فى حالة تغينب هتاا التختادم ألى ستبتب. 7ل 
  إنندام الخبرة والتدريب عند بقية الخدام وتوقنف نموهت   4ل 

 ً ً بتتتل دائتتتمتتتا   التتتروحتتتى. فتتتهتتت  ال يتتتفتتتنتتتلتتتون شتتتيتتتئتتتا
جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن. ّ  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

  إصابة هاا النوع من الخدام بضربة الكبرياء ، إحتتتمتال  5ل 
  وارد ال متتتتحتتتتالتتتتة ، فتتتتكتتتتثتتتترة اإلشتتتتراف عتتتتلتتتتى
 التتتنتتتديتتتد متتتن التتتختتتدمتتتاع البتتتد وأن تتتتقتتتود إلتتتى هتتتاا.

  ال يجد هاا النوع من التختدام التوقتو التكتافتى لتمتتتابتنتة  6ل
  التتتتتتتطتتتوراع فتتتى التتتختتتدمتتتة والتتتمتتتستتتتتتتجتتتداع عتتتلتتتى
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.

  عدم نمو الخدمة إلعتمادها على فكر الفترد وحترمتانتهتا  3ل 
  متتتتن بتتتتقتتتتيتتتتة التتتتختتتتبتتتتراع والتتتتمتتتتنتتتتارف، فتتتتتتتتتظتتتتل

 قابنة هنا  ، حيث الفكر الفردى  ير المتطور.
تهتتتر  ، وأن  لينطنا الر  جميناً روح النمل التجتمتاعتى التمس

 نخدم لمجد إسمه القدوس.
تيتلس  ْن لَْيَس َجتم  ٍد لَنَا أَْعَضاٌء َكث يَرةٌ، َولك  فَإ نَّهس َكَما ف ي َجَسٍد َواح 
ٌد ف تي  يَن: َجَسٌد َواح  ٌد، هَكاَا نَْحنس اْلَكث ير  األَْعَضاء  لََها َعَمٌل َواح 
تْن لَتنَتا  َ لتك  . تٍد ل تََختر  يح ، َوأَْعَضاٌء بَْنًضا ل بَْنٍض، كسلن َواح  اْلَمس 
ةٌ فَتب تالتنّ تْستبَتة   ْنَطاة  لَنَا: أَنستبستوَّ ْختَل فَةٌ ب َحَسب  النّ ْنَمة  اْلمس َمَواه بس مس
، أَم   تيت   نَلّ  س فَف ي التَّْنل  ، أَم  اْلمس ْدَمة  ْدَمةٌ فَف ي اْلخ  ، أَْم خ  يَمان  إ لَى اإل 
تَدبّ ترس فَتب تاْجتت تَهتاٍد،  ي فَب تَستَختاٍء، اْلتمس ْنط  ، اْلمس ظس فَف ي اْلَوْعظ  اْلَواع 
تيتَن  ه  يَتاٍء. كستونستوا َكتار  وٍر. اَْلَمَحبَّةس فَتْلتتَتكستْن ب تتَ ر  اح  س فَب سسرس الرَّ

. لرومية  ق يَن ب اْلَخْير  ْلتَص  ، مس   .9- 4: 81الهَّرَّ
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محامي أقباط الكرم يتقدم للنيابة بتسجيالت 
 السيدة عنايات بعد تراجعها 

نفى المستشار إيهاب رمزي، محامي األقباا  ياي   
واقعة قرية الكرم بالمنيا، ما قاله عمدة الارارياة با   
اا أناه  أحد المتهمين مصاب بالشلل ومرعد، ماضحاح 
مصاب يي قدمه يرط ولكنه يباشر زراعتاه وماتاها  
بإ الق النيرا  ياي ماضقاعاة الاكارم وماابا  رمازي 
بحسب المصري اليضم، أ  الحاجة عناياا  شااةادة 
اإلثبا  بالرضية مراجعت عن أقاضالاهاا الاتاي  ابا  
وصرحت بها لإلعالم، وذلك باعاد ماضجاياه ا ماهاام 
 بنها وزوجها يي األحداث وشدد أنه  يرضم بتراديا  
مسجيال  السيدة عنايا  لجها  التحري  لمضاجهتها 

  با عترايا  المسجلة لها بالصض  والصضرة
األنبا مكاريوس يعتذر عن إساءة البعض 

 ألسرة محمد الغيطي
عرض اإلعالمي محمد الغيطي، ر الة من األناباا  

مكاريضس، األ رف العام للمنيا، اعتذر خاللها عاماا 
بدر من البعض من إ اءة لحرت به وب  رمه. وقاا  
األنبا مكاريضس ياي ر االاتاهأل تاأل اتااذ الافااحال 
محمد الغيطي، بغض النظر عما صادر ماناكا  مان 
إ اءة، يإني أعتذر عن أياة إ ااءة لاحارات باكا  أو 
ب يراد أ رمك  الكريمة، يرد معلمنا من السيد المسيح 
أ  نجازي أحد عن شر بشر، ولنعمل ماع اا إلعاالء 

من جاانابا  الح  والرانض  والري ، دمت  يي  الم ...
أشاد "الغيطي" برسالة األنبا مكاريوس، مشايارا 
ا عالاى أ   إلى أن  "يتبادل االعتذار مع "، مشاددا
ا ما ياوجاد باهاا  الكنيسة القبطية األرثوذكسية دائما

 القادة الذين نتعلم منهم 
محامى مسلم يكشف اسرار تقال الول مره 
عن حادثة تعرية السيده القبطي  ويكشف 

 السبب الحقيقى وراء الواقع !!
قام محامى شاب من المنيا يدعى الحسينى ماحاماد   

محمد الداخلى بنشر شهادمه عما حدث قرية الاكارم 
بالمنيا و امت كا مى ذةبت_إلي_أبضقرقاص كي   
أقف مضقف ) المتفرج والمردد ( وةناك وقفت علي 
 حريرة مضحضع الفتنة الطائفية وإليكا  الاتافااصايالأل.

لمدعض نظير زوج الشابة المسلمة نجضي الاماتاهاماة ا
يي شريها ةض صدي  ألشرف الربطي المته  بإقاماة 
العالقة الغير شرعية. نظير وأشرف يمتلكا   اضياا  
محل لبي  األدوا  الكهربائية.. نظير مدين ألشرف 

أو يزيد ، ومهرب من السداد  ٠٠٢٢٢الربطي بمبلغ 
، ماركا  أشرف الربطي بامافاردي وياديا  ةاض وياراضم 
علي شئض  المحل يي نفس الاضقات ناظايار ) زوج 
المتهمة يي شرياهاا ( نشابات باياناه وبايان زوجاتاه 
خاالياا  أ اريااة وصالات حاد الاطااالق أصاباحاات 
الزوجة مطالب بما لها من قائمة جهاز ونفراا  لاهاا 
وألو دةا الثالثة نضر وعمر واإلبنة ، ويي الاضقات 
ذامه يطالبه صديره وشريكه أشرف الربطي بالمبالاغ 
الذي له يي ذمته. من المعروف والاماشااع أ  والاد 
نظير ) زوج المسلمة المتهمة ( رجال يايار  اضي 
ومعروف بنشري لالاشاائاعاا  وماروياجاه لافاضاائاح 
النساء.. أراد أ  يخرج أبنه من الم ذقين يراا  لاه أل 
ةي نجضي زعالنه ؟! الـاـاـا....باتااع أشارف ! دي 
كانت بترعد معاي ومالقيها عارياي ومالقيه ... وأثانااء 
المشاداة بين نظيار ) زوج الاماسالاماة الاماتاهاماة ( 
وزوجته نجضي قا  لها أل وحايااة أماك أل الاراك ياا 
نجضي يا ... أنتي ماالقاياراي مشاتااقاة عالاي أشارف 
حبيب الرلب ، يصعرت الزوجة !! أشرف مايان ؟! 
أنت أمجننت ؟. ، ي وحي برضله الرذر إلي أبنه األقذر 
بتلك الحيلة.. وبالفعل  ل  نظير نجضي قبل الضاقعة 
بثالثة أشهر.. وقامت نجضي بعمل محضر مته  يياه 
زوجها ووالدي بترويج إشاعا  عاناهاا با ناهاا عالاي 
عالقة بشاب مسيحي يادعاي أشارف وةاض صاديا  
لطليرها.. ي صبح نظير )  لي  المسلمة الماتاهاماة ( 
يضاجه محاحر الزوجة ودياض  الصاديا  الاراباطاي 
وةض مكتضف األيدي ، يردد اإلشاعا  حتي قام ةاض 
بتصديرها.. ولما  فح الكيل ، ذةب ذلاك الامالاعاض  
إلي منز  صديره أشرف الربطي ومعه باعاضاا  مان 
أةل الزوجة ) المكذوب علاياها  ( وةاددوا أشارف 
بطردي من البلدة وإ  قتله  وحرق منازلاها .. ياراياد 
والد أشرف ووالدمه ماحاضارا  يافاياد ذلاك ، إ  أ  
األمن ل  يهت  برضلهما ! ويي الضقت ذامه ير أشارف 
ةاربا... ويي يضم الجمعة مجمهر ) مدعضا الاحاماياة 
اإل المية ( أمام مناز  أشارف الاراباطاي ماهالالايان 
ومكبرين وقام ) بلطجية الررية ( بسرقة محاتاضياا  
المنز  وإحرام النيرا .. ييه و حل السيادة  اعااد 
ثابت ) أم أشرف ( ، حتي مدخل عرالء الارارياة..... 

إذ  والاماسالاماض  حاراا  يانازع أحادةا  ماالبساه   #  -
) جالبية ( و تر بها الست  عاد  علي حاد قاضلاهاا. 

يمن الجاني حرا  ؟ إنه زوج العفيفة المسلمة المتهماة 
زورا  وبهتانا ..... ينجضي المسلمة بريئة ، وأشارف 
الربطي برئ ، والست  عاد ةي التي محملت نتيجاة 

 الظل  الضاق  عليهما والمداااااا  ةض الزوج 
يوني  عن  3فى تحقيق جريدة األهرام يوم الجمعة 

قرية "الكرم" ..وتحت عنوا ) نأكل فى طبق 
واحد..والدكتور الوحيد فى القرية مسيحى( جاء فى 

 ختام التحقيق مايلى:

الاماشاكالاة كابار  أكاثار مان  ويؤكد أحد الشباا::

الالزم.. والمضحضع امصعد وو  .. وكاا  ماماكان 

يتل  يى يضم.. المضحضع محض  وةض كاا  رد ياعال 

يرط .. ويرض  آخرأل اللى بنعانى منه يعانى مناه كال 

.. ال توجد أى امكاناات فاى الاقارياة أةالى الصعيد 

مسجدا فى القرية وال ياوجاد  51البلد ب  اكثر من 

مشايخ هم اللى بيخطبوا من األوقاف.. وفاى  2اال 

سانايان  1القرية بنينا ماعاهادا دياناياا اتاباناى مان 

وبالجهود الذاتية ولم يشتغل حتى اآل  ومستعدين 

.. وبد  ما نعمل حغط علاى الامادارس نصوره لكم

 اب  0٢و 0٢اللى كثاية أ فا  الفصل الضحد بها 

ما نشغل المعهد الدينى ونخف الكثاية وممكن نضدى 

المعاةد األزةرية.. إحنا البلد الضحيد اللى مافاياهاا  

ماركااز شاابااب.. ما   قاياايان حاد يارااف جااناباانااا.. 

 والاااامااااساااائااااضلااااض  ماااا  حااااا ااااياااان بااااياااانااااا.

وهما بيقولوا إ  في  فرق بين مسلم ومسيحي.. أل 

مفيش..وأنا هاحكى لك حكاياة: قابال أساباو  مان 

الحادثة في  ست من مناطاقاة )الافاكارياة(  وجاهاا 

اتحبس فى مركز شرطة أبو قرقاص.. وساعدناهاا 

% فساعدناهاا احاناا 15رغم ا  الفقر هنا يتعدى 

وقفنا معها وجبنا لها محامى.. واتبرعاناا باألافايان 

ونص .. إحنا القرية الوحيدة اللى مفيهاش حتة ده 

مسلم وده مسيحي.. إحنا دكتور الاقارياة باتااعاتاناا 

اسم  جو يف.. وهو مسياحاي.. والاكال باياكاشاف 

عنده.. وهو الدكتور الوحيد فى الاقارياة .. وأكابار 

دكتور نسا وتولاياد باره الاقارياة مساياحاي.. وكال 

ولى تعليق  الحريم بتروح تتعالج عنده.. وتثق في .

هام وهو: لم يذكر فى هذا التحقيق بأ  هذه القرية 

 ال يوجد بها كنيسة واحدة...!؟

 

السفارة المصرية بالعاصمة االسترالية كامبرا 
 تدين أحداث أبوقرقاص

أدا  السيد محمد خير   فايار جاماهاضرياة مصار  

العربية لدى العاصمة األ ترالية كاامابارا ا حاداث 

المؤ فة التى مر  بها قرية الاكارم بااباضقارقااص، 

والتي أدانها الجمي  ويى مردمته  السيد عبد الافاتاا  

السيسى الذي  االاب باتاطابايا  الارااناض  وماعااقاباة 

المجرمين وإنصاف المظلضمين. جاء ذلك ردا  علاى 

خطاب البرويسضر ريعت عاباياد رئاياس الاماجالاس 

ا  تشاري األ ترالي المصري بسايادناي الاماضجاه 

الى السيد عبد الفتا  السيساى رئاياس الاجاماهاضرياة 

 عبر السفارة األ ترالية بكامبرا 

قيادات مصرية في الخارج تطالب السيسي 
 بإقالة محافظ المنيا

أصدر  الريادا  الاماصارياة ياي الاخاارج، باياان اا 

ا للرئاياس الاماصاري عابادالافاتاا  الساياساي،  مضجه 

أعربضا ييه عن تانزعاجه  ويضباها ت لاماا حادث 

لسيدة مسنة يى قرية الاكارم، بااإلحااياة لاالعاتاداء 

على تباقي ممتالاكاا  األقاباا  مان مانااز  وآثااث 

بالحرق واإلمالف بدو   بب يى اعما  ل  ير  باهاا 

ا حتال  الصهيضنى حد الافالاساطايانايايان.. وأشاار 

البيا  إلى أ  ةذي ليست تالحالاة األولاي ياي زمان 

قصير التي يفراد األقاباا  ياياهاا اإلحسااس باا مان 

وا ما . يهناك حا   كاثايارة ياي الاماناياا وبااقاي 

المحايظا  أد  الي ا عتداء عالاي أمااكان عاباادة 

األقبا  والربض علي أ فا  وإيداعه  السجاض  بال 

وصل ا مر لحرق خيمة مرام ييهاا الصالاضا  كاماا 

لفت البيا  إلى الاماضاقاف الاماخاتالافاة لا قاباا  ياي 

الخارج، ووقضيه  إلاى جااناب الادولاة الاماصارياة، 

ا أ  التخاذ  تيي حماية الشرف والاعارض  مضحح 

 ضف يجعلنا نفكار كاثايارا ياي الاتاماادي ياي دعا  

نظامك  مال  نشاةد مضقف حريري وجاد من  يادمك  

يتمثل يي أ قالة الفضرية لمحايظ المنيا ومدير أمنهاا 

ورئيس مباحث ابضقرقاص وعمدة الكرم )ابن أخت 

عضض مجلس الشعب الذي  الب بالصالاح لاطاماس 

الحريرة( والتحري  م  الريادا  األمناياة ياي ماركاز 

شر ة أبضقرقاص التي مازالت متخاذلة ياي مانافاياذ 

الرانض  والربض علي جمي  المتاهامايان ياي احاداث 

قرية الكرم وماب  الباياا أل تلادي  اياادماكا  يارصاة 

حريرة لتعلن للشعاب الاماصاري اناك لان مارابال ا  

يتخاذ  مسئض  و  ا  يتطاو  ماتاطارف و ماهاا  

حرمة و محرق كنيسة و يفاراد مصاري إحساا اة 

با من يي عهدك . نناتاظار مان  اياادماكا  قارارا  

جضةرية معيد الح  ألصحابه ومحاا اباة الاماراصار 

  من المسئضلين

جدل حول ترقياة الابااباا تاوا"اروس "كاهاناة 
متبتلين" لرتبة األسقفية.. كمال  اخر: الابااباا 
كيرلاس والابااباا شاناودة فاعاال ذلاك مان قابال 

 والكنيسة تتطور لألصلح..
أثار  مرقية اثنين من الكهنة المتبتلين يى ايبراشياة 
لضس انجلضس لرمبة األ ارافاياة،  اؤا  ياتاردد ياى 
األو ا  الكنسية حاليا، ةل يكسر البابا مضاحروس 
أعراف الكنيسة ويمنح المناصب للكهنة الماتاباتالايان 
بد  من الرةبانا..واأل رفاا  الاذيان وقا  ا خاتاياار 
عليهما ينتميا  لفئة تالكهنة الماتاباتالايانت أي كاهاناة 
يير متزوجين، وةي يئة قليلة جدا يي الكنياساة، إذ 
محرص الكنيسة على اختيار الكهنة دائماا مان بايان 
الشمامسة الاماتازوجايان باا اتاثانااء حاا   قالايالاة، 
ومماشيا م  العرف منح األنبا  رابياض  الاكااةانايان 
الشاكاال الاارةاباااناى مانااذ شااهار ودخاال ديار األنابااا 
انطضنيضس ببرية كاليفضرنيا با ا  الاراماح إ احا  
بضلس  انتا أناتاضناى والاراماح جاض  باض   ااناتاا 

 أنتضنى؟ 
المفكر الربطى كما  زاخر، قا  لـتالياضم الساابا ت، 
إ   يامة األ اقفة من الرةبا  عارف مساتارار ياى 
الكنيسة الربطية منذ  نضا   ضيلة ولكنه ل  يصاباح 
قانضنا أو قاعدة أل  البتضلية )عادم الازواج( واحادة 
من الشرو  التى ا ترر  مان قارو   اضيالاة ياى 
اختيار األ اقافاة ولا  يشاتار  ياى ذلاك أ  ماكاض  

ووصاف تزاخارت الافاكارة  . البتضلية ياى الارةاباناة
بالجيدة ألنها معطى الكنيسة يرصة لاالا اتافاادة مان 
الطاقا  الماضجاضدة لادياهاا خاارج إ اار الارةاباناة 
معلالألت وألنها يكرة جديادة ماضاجاه بارياض وعادم 

 . قبض 
وحرب زاخر مثال باألنبا يضريضرياضس، أ اراف 

البحث العلمى الذى كا  يخدم ككاةن متبتل ول  مزد 

يترة رةبنته عان عاامايان اخاتااري باعادةاماا الابااباا 

كيرلس السادس ليصير أ رفا للبحث العلمى وصار 

أماا ياى  . واحدا من أة  األ اقفة يى ماريخ الكنيساة

عصر البابا شنضدة يضيف زاخر، ألت اخاتاار الابااباا 

الشاب كما  حبيب الذى كا  يخدم لاجاا  الاتارباياة 

الكنسية، ودخل إلى دير األنبا بيشاضى وقضاى ياياه 

أقل من عام واختاري بعدةا الباباا لالاخادماة ياى ياى 

الض يا  المتحدة األمريكية ثا  عااد وصاار األناباا 

 . بيمن ا رف ملضى

المبادرة المصرية تصدر مذكرة شارحة 
 ألسبا: عدم دستورية )مادة ا دراء األديا (

أصدر  المبادرة المصرية للاحاراضق الشاخاصاياة   

يضنيض مذكرة مفصيلية شارحة أل باب عادم  8اليضم 

)و( مان قااناض  الاعاراضباا ،  ٨8د تضرية الاماادة 

والمعروية إعالميًّا بمادة تازدراء األدياا ت، وةاي 

المادة التي يرضي بمرتضاةا عشارا  الاماضا انايان 

المصريين عرضبا  مختالافاة باالساجاض  مصال ياي 

بعض األحيا  إلى الساجان عشار  اناضا . ويا ماي 

إصدار المذكرة بمنا بة مصاعد المطالب مان قابال 

عدد من نضاب البرلما  الماناتاخاب حادياث اا باتاعاديال 

المادة المذكضرة لضح  حد   تهاداف الاماضا انايان 

على أ اس معتردامه  وآرائه  وبما يضمان مافاعايال 

النصضص الد تضرية التي مكفل حارياا  الاماعاتاراد 

والرأي والح  يي عدم التمييز والمحاكماة الاعاادلاة 

ا للتطرف وما يرمباط  ا مضاجه  وكذلك بما يخل  مناخ 

به من عنف  ائفي و يا ي ومجتمعي مستاناد ةاذي 

المذكرة يي شرحها إلى أ باب عدم د تضرية المادة 

)و( من قانض  العرضبا  )مادة ازدراء األدياا (  ٨8

يي العديد مان أجازائاهاا، عالاى أحاكاام الاماحاكاماة 

الد تضرية العليا المصرية، وأحكام قضائياة أخارى 

لمحكمة النرض ومحاك  الجنح، وبالطابا  نصاضص 

الد تضر المصري. ومعرض المذكرة لمحة ماريخية 

)و( منذ اقتراحاه  ٨8عن مراحل مطضر نح المادة 

حتى صيايته األخيرة المعمض  بها حاالاياا ماضحاح 

المذكرة كيف أ  نح المادة يي الصيغة التي انتهى 

إليها قد ايترر إلى الضضابط الد تضرية المطلضبة يي 

أي نح عرابي، وكيف أ  ذلك يعد إخال   بامابادأي 

مشروعية التجري  والعراب والفصل بين السلطا ، 

المرمبطين بدورةما بعدد من الحرضق المصضنة وير ا 

للد امير المصرية المتاعااقاباة والاماضاثايا  الادولاياة 

لحرضق اإلنسا ، كالاحا  ياي الاماحااكاماة الاعاادلاة، 

والح  يي الدياع، والح  يي المساواة. وباإلحاية، 

يالمذكرة معطي أمثلاة ماضحاح أ  الاناح وبساباب 

عيضبه الد تضرية يطب  وير ا ألةضاء الرائميان عالاى 

إنفاذ الرانض ، ومظهر المذكرة كيف أ  نح الاماادة 

يؤثر وينترح من الح  يي حرية الاعارايادة والاحا  

  يي حية الرأي والتعبير

فضية جديدة "للتعليم" واقعة صفر مريم 
 تتكرر بالمنيا 

ومستمر يضائح وزارة التربية والتعلي  ، وماتاكارر  

يضيحة ت صفر مري  ت التي مفجر  أزمتها العامة 

الماحي بحصضلها على صفر يي الثانضية العاماة ، 

حيث معرحت الطالبة أميري زكريا جضةر الطالاباة 

بمدر اة قاا ا  أمايان الاثااناضياة باالافاكارياة ماركاز 

ابضقرقاص ،  زمة مشابه باعاد إباالياهاا باضصاض  

ورقة إجابتها يي مادة اللغة العربية بيضاء دو  اى 

إجابا  ، وعلاى الافاضر ما  إباالي الانايااباة الاعااماة 

بالضاقعة التي مباشر التحري . قا  الرس نبايال ثاابات 

راعى الكنيسة اإلنجيلية بالفكرية ت إ  أميرة زكرياا 

جضةر ، من الطالبا  المتفضقا  يي جمي  مراحلهاا 

الدرا ية ، وةى مدرس برس  علمي علضم بامادر اة 

قا   أمين الثانضية ، وذةبت يضم السابات الامااحاي 

ألداء امتحا  اللغة العربية ، وعنادماا ذةابات ألداء 

امتحا  اللغة ا نجليزية أمس الثاالثااء قاام ماراقاب 

بالنظر إلى ورقة إجابته يضجدةا مجيب على جامايا  

األ ئلة ، ياخبرةا أ  ت مركز الكنترو  ب  ياض  ت 

ابلغه  إ  وقتك ت بيضاء ت ول  يدو  بها اى إجااباة 

، ي صيبت الطالبة بصدمه وأبلغت ولدةا.. وأحاف 

ت إ  النيابة ا تدعت مراقب لجنة أميارة الاذي أكاد 

إ  جمي  الكرا ا  بلجنة أميري دو  بها اإلجااباا  

وأشار انه يي حالة ا تالم كارا اة ت ياارياة دو  

إجابا  ت لحرر محضر بذلك  برا للتعالاياماا  اناه 

يي حالاة وجاضد كارا اة إجااباا  باياضااء ياحارر 

محضر  إلثبا  الضاقعة ، نافاياا إ   ماكاض  أمايارة 

 لمت ورقتهاا باياضااء. وذكار إ  الانايااباة  اضف 

مستدعى رئيس اللجنة ، والاماسائاضلايان باالامادر اة 

للتحري  يي الضاقعة التي مفاتاح مالافاا  الافاسااد ياي 

التعلي  ومثبت ح  الطالبة مري  مالك صاحبة صفر 

الثانضية العامة الشهيار وةاى أيضاا مان ماحااياظاة 

المنيا التي يشلت يي اثبا  حاراهاا وماعاياد الادرا اة 

مرة اخرى. اميرة زكارياا  اضف ماكاض  الاراضاياة 

الكبرى ةذا العاام لافاتاح مالاف الافاسااد ياى وزارة 

التربية والتعلايا  الاتاى حارباتاهاا عامالاياة مسارياب 

ا متحانا  و جابا  يى مضاد الدين واللغة العربية 

وا نجليزية يى اكبر قضية مضرب اركا  الضزارة 

منذ زمن بعيد ، يعل مثبات اماياري حاراهاا ام ماكاض  

ححية جديدي مضاف لمهااز  لافاسااد ياى الاتاعالايا  

ويضي  حرها لصالح  الب ياشلين اخرين مستاباد  

 أوراق ا جابا  لصالحه ... 

رفعت السعيد يكشف سبب انفجار غضب 
 األقباط

أكد الدكتضر رياعات الساعاياد، ياي ماراا  لاه باعاناضا   

تواآل .. لماذا مفّجر الاغاضاب الاراباطاي؟ت، أ   اباب 

انفجار األقبا ، ةاض ماراكا  األحاداث الاتاي ياتا  ياياهاا 

أل توم  مراك  األحداث الامامااثالاة  ا عتداء عليه ، قائال 

 ئ  األقبا  وقرروا إشهار يضاباها  وةا  عالاى حا  

مماما ت. وأحافأل توإلى متى نترك مرمزقة يسترزقض  

بدياع مزعضم ومديضع األجر مردما  عن حرضق األقباا  

كمنظمة ييار قااناضناياة رّوجات لاماعالاضماا  ماكاذوباة 

وباعتها لسادمها مرابل خمسين مليض  دو ر. وةذا أمر 

يى يد الرئيس السيسى الذى أث  يى أنه   يربل مميايازا  

وماب أل توأقض ، بصراحة ووحض ، إ  ةذا ليس .. كهذا

مربض   و  يمكن أ  يستمر وإ  آثاري خطيرة ومخيفاة، 

ولعل بعضا  من مراكمامه على مدى  ضيل ةض من بيان 

ما أيرز يضبة الكنيسة يى حادثة الكرم التى ارماكاباهاا 

ميّت منذ أحد عشر عاما  ومشلض  شلال  رباعيا . إ  ةذي 

التراكما  محتاج إلى عالج حا   بامر شجاع مصرى 

و  مشضبه أوةام و  معصب و  ا  تسالم للاماضروث 

وأشار إلى أنه تإذا كا  مطلضبا  منا مجديد الفكر الديناى 

يكيف لنا أ  نجددي يى ظل ةذا التعصب الدياناى الاذى 

يرمكبه البعض، ربما ياى مالاذذ، باياناماا ناتاغاناى ناحان 

ويتغنى معنا ةاض باالاضحادة الاض اناياة والاماسااواة أماام 

الرانض  وا تاطاردأل ت اياادة الارئاياس اياعالاهاا.. ياثاماة 

قرارا   يظل التاريخ يذكرةا أبدا  لمن يتخذةا. ايعلها 

 ت يا  يدى، يإذا ل  مفعلها أنت يمن  يفعلها؟
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 عيد دخول السيد المسيح ارض مصر

يحمل لنا عيد دخول السيد المسيح أرض مصر تعاليما و رموزا نافعة لنا لذلك رتبت 
الكنيسة بإرشاد الروح القدس االحتفال بهذا العيد ودعته من األعياد السيدية الصغرى لذلك 

يجب أن ندخل إلى فرح العيد ونتهلل بمجيء الفادي إلى أرضنا، ولكي نفرح بالعيد فرحا 
روحيا يجب أن ندرك المغزى والمفهوم الروحي فهو واسع و شامل ألمور كثيرة نتأمل في 

  :بعض منها فيما يلي
 

  : (5: 55( ، )هو 51: 2أوال: من مصر دعوت ابني )مت 
 

كانت مصر في بعض المواضع رمزا للهروب من الضيقة فقد هرب إبراهيم من ضيقته 
(، كما أن يعقوب 21-51: 52واستبقاء لحياته حيث فر من المجاعة والتجأ إلى مصر )تك 

(، كما أن 21-5: 64وبنوه دخلوا إلى مصر طلبا للنجاة وهربا من الجوع في أرضهم )تك 
: 55مل  5يربعام التجأ إلى مصر وهرب طالبا النجاة من وجه سليمان الذي أمر بقتله )

( وهكذا صارت مصر مكانا للنجاة وتمت هذه الرموز حين أتى السيد المسيح ومعه أمه 61
القديسة مريم العذراء ويوسف البار و سالومة هربا والتجأ إلى أرض مصر، فكم تمأل 

نفوسنا البهجة بمجيئه إلى أرضنا فبمجيئه أشرف الفرح والخالص وإن كان في الظاهر أنه 
يلتجئ إلى مصر طلبا للنجاة لكنه بفدائه وخالصه قد وهبنا حقيقة الخالص و النجاة فلتفرح 

قلوبنا في هذا اليوم الذي بارك فيه السيد المسيح أرضنا، إنه عيد مصر كلها " مبارك 
  ." شعبي مصر

 
  : (22: 55ثانيا: تعلموا مني ألني وديع متواضع )مت 

 
لم يلتجئ السيد المسيح إلى مصر خوفا من هيرودس أو جزعا منه ولكن لكي يعلمنا 

( بل بمجيئه 92: 1ضرورة الهروب من الشر حيث أنه أوصانا "ال تقاوموا الشر" )مت 
إلى أرض مصر قد أسس مبدأ الوداعة والتواضع، ألنه كان في سلطانه أن يهلك هيرودس 

ومع هذا فقد اجتاز كل هذه الرحلة الشاقة والمملوءة أخطارا بوداعة عظيمة وتواضع 
عجيب، ليتنا في هذا العيد نتدرب على هذا الدرس وهذا التعليم الذي أسسه لنا فادينا 

بمجيئه إلى أرضنا لتصير فضيلة الوداعة في حياتنا ومعامالتنا والتواضع سلوكنا وطريقنا 
  .الذي نحياه

 
ثالثا: " هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من 

  : (5: 52وجهة ويذوب قلب مصر في داخلها" )إش 
 

كم م ن الم ع ابد سقطت وكم من األصنام تحطمت يوم أن دخل السيد المسيح أرض مصر 
وكم جزعت الشياطين وهربت وهي تصرخ أمام جالل الفادي أثناء سيره في بلدان مصر!! 

ما أعظم هذا اليوم الذي أتى إلينا فيه السيد المسيح، إذ سقطت األوثان وتحطمت وهربت 
منها الشياطين، ففي هذا اليوم بارك الرب أرض مصر فحلت البركة محل اللعنة القديمة 

(، 22: 52وضربات الغضب اإللهي التي حلت بمصر في القديم بسبب تمردها )خر 
فبمجيء الرب تبدلت اللعنة بالبركة، وتقدست األرض، إنه عيد كل مصر. لقد صارت البركة 

  .من نصيب كل مصري يدخل المسيح إلى قلبه في هذا العيد المجيد
 

  : (2-5: 91رابعا: "وأيضا أرسل آيات وعجائب في وسطك يا أرض مصر" )مز 
 

بدخول الفادي أرض مصر ذاب القلب القاسي في داخلها " فهوذا الرب صانع عجائب في 

وسطها " ففي ذلك اليوم يكون مذبح للرب وسط أرض مصر، و عمود للرب عند تخمها... 
فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة 

  .(52: 52" )إش 
 

لقد صار مذبح للرب في مصر وآمن المصريون بالرب، إن هذا اليوم يا إخوتي هو عيد 
التسبيح والشكر لنا نحن المصريين إنه إعالن التسبيح والشكر للرب على إحساناته 

وأفضاله علينا حيث أشرق علينا ببركة مجيئه إلى مصر ففاضت نعمته علينا، ففي هذا 
  . العيد المجيد الذي أتى إلينا فيه الرب وسقطت األوثان وانتهت

 
يجب علينا أن نطهر القلب من كل وثن وصنم، عن كل شهوة ردية أو محبة للمال أو المجد 
الباطل أو الكبرياء أو التهاون وغير ذلك من أصنام ومنحوتات قد أقمناها داخل القلب. إنه 

عيد ليدخل السيد المسيح بوداعته وتواضعه ومحبته إلى القلب ويمأله بالبركة فيتحول 
القلب من الشر إلى عبادة الرب ويصير فيه مذبح تسبيح دائم وتقدمه وصلوات فننال من 

  ."الرب وعده " مبارك شعبي مصر 
 

  :خامسا: في هذا العيد صورة مسبقة للصليب
 

في هروب السيد المسيح من أورشليم صورة مسبقة للصليب فهي تعلن عن المسيح 
المرفوض " جاء إلى خاصته و خاصته لم تقبله". فإن المدينة المقدسة لم تقبله وهي التي 

  .(51: 52صرخت فيما بعد "اصلبه.. ليس لنا ملك إال قيصر" )يو 
وفي سقوط األصنام وهروب الشياطين منها عند دخوله إلى مصر، وهي التي كانت تصرخ 

( صورة مسبقة عن الصليب حيث "جرد الرئاسات" )كو 65: 6أمام قوته فيما بعد ) لو 
  .(56: 2( وعتقنا من سلطان الخطية )كو 51: 2
 

وفي هذا العيد تحقيق النبوة عن عمل هللا في المصريين " اصنع آيات وعجائب"، "ويذوب 
 5قلب مصر داخلها" وبهذا تظهر صورة مسبقة للصليب الذي عند المخلصين هو قوة هللا )

( فمن آمن بالمسيح تجري من بطنه أنهار ماء حي فقد تحول قلب مصر القاسي 51: 5كو 
إلى عبادة هللا فأنجبت أثناسيوس حامي اإليمان و ديوسقوروس المدافع عن العقيدة 

وأنطونيوس مؤسس الرهبنة.. . أنها صورة الصليب الذي يحول قلب اإلنسان من الشرور 
  .إلى محبة الرب

 
وفي هذا العيد صورة لبركات الصليب "الذي صالح االثنين في جسد واحد مع هللا بالصليب 

(، ففي دخول السيد المسيح أر ض فمصر زالت اللعنة 54: 2قاتال العداوة به" )أف 
( فحلت 2: 55القديمة التي صارت عليها بسبب وثنيتها وتم ردها وقلبها القاسي )خر 

البركة محل اللعنة "مبارك شعبي مصر ..." وكأن مصر بدخول المسيح إليها تعلن للبشرية 
( بمسامحة هللا، أنها صورة مسبقة للمصالحة التي تمت في 21: 52بشارة مفرحة )إش 

  .الصليب
 

لذلك فدخول السيد المسيح أرض مصر هو عيد مصر والمصريين. فإن الوحي يقول "من 
  .( وهو أيضا عيد البشرية كلها55: 5مصر دعوت ابني" )هو 

 
ليت الرب يقدس قلوبنا في هذا العيد ليدخل فيها فتنكسر وتتحطم أوثانها ويسكن هللا فيها 

  .فتصير هيكال مقدسا له فنفرح بمجيئه المبارك ونبتهج بهذا العيد المجيد، آمين 
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 األحلان الَكَنِسيَّة ومصر الفرعونية 

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى  
  

الاةالالاة لا ا   ا    كانت فى مصر القديمة  تَؤَدى الصلوات بأنغاام مخ
حسب النغمة المناسبة لها فليها الاةاساباااة هاجباةاهاال هالاةاأما  فاى 
الصاالااات اجلااهاايااة هفاايااهااا نااغاامااات ا فاارا  فااى الاا هال ه ااقااوساا  
هاجحةلاالت الالاا اة باهاا  هاجناةاصاارات هناغاماات  اخخارى كاانات 
للصلوات الجنائ ية هالةانيط ههى نغمات ح ينة عميقة الةاأثايار ه اد 
َ ِلمين بعض م بعضاً بِم امير هتساابايا    ال القديس بولس الرسول"مخ

َرتِلين فى  لوب خم لالار)"فأ   ةََرنِمين همخ (.  01:   5هأغانى رهحيَّة مخ
هِلقَد تو   بعض دارسي هذا المجال فى المقارنة بيان ألااااص مصار 
القديمة ها لااص ال نسية بِِع  َة حميمة بينهما فى ا نغام هليست فاى 
ال لمات  فمث ً ثَبخَت أص ا لااص الجنائ ية المل ية هاى ناغاماات ألااااص 
ا َّ  ال نيسة القبطية اللا ة بأسبوع اآلآلم هالجمعة العظيماة الاةاى تاهخ
الوجداص هتقشِعر لها ا بداص فى عخامات تاعاباياراتاهاا عان اآلم الساياد 
بدعي الموسيقى العالماياة ماثا   المسي  ل خ ك  المجد هَشِهدَّ علماء همخ
الموسيقار نيوالند سميث الذى زار مصر بادعاو  ِمان رائاد ا لااااص 

لةا  فى أهائ  القرص أل  هبخاِهاَر بارهعاة الااااص  01القبطية راغب مخ
ال نيسة القبطية على مسةوى العالم فهى تةمي  باالاةاجااناس الصاوتاى 
دهص أص تةا م فيها آالت موسيقية هتؤثر فى الانالاس الاباشارياة دهص 
ةامايا   إحةيال  دهات الموسيقى ه بةعدد تنوعها هأنغامها ذات  ابع مخ
جداً همنها اخِخذَْت أَْشَهْر ا لااص الرهحياة هتاطاويارهاا حساب الابايا اة 
هالظره  المخايطة هتطاوياعاهاا لاماوواوعاات هكالاماات اخساةالادمات 
 غراض اخخرى عا لي  هه نية، ها لااص لها َه َع غير عادى عالاى 
النلس البشرية ب  أص هناك ألااص يندمج فيها اجنساص با ا  مشااعار  
عَبِار   دهص كلمات ملهومة بلغة اليعرفها الساِمع كةرجمة فموسيقاها مخ
تلةرق المشاعر هتةرسب فيها هيةلاع  معها اجنساص بِمشاعرِ  هلها 
نةائج عظيمة هالمعره  علمياً أص الماوساياقاى تخساةالادم فاى الاعا ل 
النلسى هنجد الموسيقى القبطية تخري  النلاس هتَاِااثخ عالاى الاماااباة 

 اجلهية هالنمو فى اللضائ  هاجبةعاد عن اللطي ة هالسلبية.
أص ا دهات الموسيقيَّة فى ال نيسة القبطيَّة هاماا فالادخْ  هالاةاريااناةاو 
هِك هما  ِمن النخااس أه المعاِدص ذات الَرنين الماوساياقاي( أماا الادخْ  
يخسمى باللغة القبطيَّة فِكيْمِ ْم( هيخعَرْ   بالنا وس هبَِضَربات تصادخميَّا   
ِ الدخْ  يلرل  وت َرنِيانَا خ هتالاةالاب الضارباات حساب ناوع  ِلقطعَةَي 
اللان، هاما ا دا  ا خخرى يخسمى باللغة القبطية فتريانةو( ههو عبار  
اثالاث  ثَلَْث ه طعة أسطوانية كالقَلَم هبَِضَرباتِها داِخ  ِمساحاة الامخ عن مخ
تَْصدخر نغمات رائعة، هالمعره  أص أهل موسياقاي فاى الالالاياقاة هاو 
ً ِلاا خاا  ِ واااِر) بااالااعااود  يااوبااال باان الِماا  "يااوبااال الااذى كاااص أبااا

 (. 00: 4هالِم مار"فت 
هلقد كانت الصلوات اللرعونية تصاحبها  قوس تلةلب فيماا باياناهاا 
حسب مناسبةها ههدفها مث  مناسبات الةدشينات ه ا ناشيد فى ا ياام 
العادية هالجنائ ية هأيام ا عياد ها فرا  هه ذا توجد فاى الا اناياساة 
 لوات ه قوس خا ة لةدشين ا ماكن المقدسة أه ت ريس ا هاناى 

 المقدسة هأدهات تخسةلدم  قسياً فى ممارسة سرائر ال نيسة.
ةَلَقي ا لااااص  هنجد أص اللراعنة أسةلدموا تمويجات ا يدى لةاليظ مخ
خ ههذا ما سجلاةا خ  ِلةسهي  عملية الالظ باركات اليد كالمايسةره حديثا

ق. م.  0451تِ ا ( بسقار  هتاعاود إلاى -خيلي  -جدراص مقبر ف نين
ه د الحظ العالم كورت زاكس أص إناِقابااواات عضا ت الاجاباهاة ماع 
رت  القبطى حالياً هى نلس اجنِقباوات الاماناقاوشاة  إنِقباوات اللم للمخ
على جدراص مقابر بنى حسن ِمن الدهلة الوسطى اللرعونية هيشةارك 

الااقاابااطااى مااع َساالَاالااِ  
الاالاارعااونااى فااى أص 
ه لات هتطوي  اللان 
كاااناات فااى الاااااره  
الاامااةاااااركااة ههااذا مااا 
ساااجااالاااةااا خ ناااقاااو  
ماااقاااابااارالااالاااراعاااناااة. 
هنساةااطايااع أص ناجاا م 
بااأص كااِلاامااات ألااااااص 
الاا ااناايااسااة الااقاابااطاايااة 
مصااادرهاااا الااا اااةاااا) 
اااقَاااادَّس هكاااةااااب  الااامخ

الصلوات هالم امير هالةسباة هل ن بِالااص فارعاوناياة أى باناغاماات 
هموسيقى فرعونية مث  لان أهمونوجينيس الاذى هواعا خ الاقادياس 
عَِلم سركياس  البابا أثناسيوس الرسولى حامى اجيماص، هلقد هوعا المخ
علم غبريال ألااص همدائ  كيه  هالارهمايَّاة هلاقاد َكالَاَب  الابااباا  هالمخ

لَقَْبفأبو اج    ههو البابا ال  فى القرص ال  001كيرلخس الرابع هالمخ
الاةاا  هتاما اناا ِمان  01 م ( المعلم ت   همع  عرياص أفندى جرجس مخ

م هساما  الابااباا  0551إ دار أهل كةا) خدمة الشماس هذل  فاى 
بإوافة بعض ا لااص اليونانية إلى ألااص ال نيسة القاباطاياة ثام َسالَاَم 
عَِلمين تل  ا لااااص با ا  د اة هرساما  الابااباا  المعلم ت   إلى سبعة مخ

 كيرلس الرابع كاهناً ِلَوَرعِ  فى ا لااص ال نسية.
هِمن  قوس الصلوات عند المصرى القديم أن  كاص يؤديها مصااوباة 
كثيراً جداً بالسجود هذل  خضوعاً ِمن خ هلل َهتَعَبخداً هإذالالً ه د جااء فاى 
أحااد الاانااصااو  فااى هااذا الصاادد  ااولاا خ"يااار)خ الاا ماان ر) الااااايااا  
َسابِااايان  رَّ ساجدين أمام  فى تواوع هملافة  الاب مخ ا بدية...إننا نَلخ

 الر) الذى يسطع نجم  فى السماء".
كاص المصرى القديم يغةس  بالماء  ب  دخاولا  الاماعاباد ه ابا  تاأدياة 
اقَاَدساة  الشعائر الدينية هكاص الةطهير فى المعابد يةم فى الابخااايار  الامخ
هكاص يغةس  بعد الع  ة ال هجية هكاص أكثر الناس ممارسة الةطاهايار 

 هم ال هنة جرتبا هم بالصلوات هالشعائر الطقسية للعباد .
ه كاص المصرى القديم فى  لوات  هادئاً يؤديها بدهص أ وات مرتلعة 
أه مخ عجة ب  بصوت مسموع فى حالة الصلوات الجماعية فى المعبد 
هل ن دهص وجيج هلم يخ رر ال لمات فاى  الاواتا  خاا اة الاطالاباات 
اللا ة رغم أص ت رار ال لمات فى الصلوات كانت ِمن ِسمات الوثناياة 
فيما عدا مصر اللرعونية هنجد أص السيد المسي  حاذرناا ِمان تا ارار 
ال لمات فى الصلوات فقال ل  المجد "هحينما تخصلوص ال ت ثرها ال  م 

 7:   6باِ  ً كأ خمم فأنهخم يَظنوص أن خ بَِ ثر  ك مهم يخسةجا) لهم" فمت
( ه د جاء فى إحدى النصائ  اللرعونية  فى هذا الصادد"التا خان  5  –

كثير ال  م  ن  بالصمت سة سب اللير...اماا فاى اج اةارا) ِمان   
فأعلم أص الصخراخ م رهة عند خ  ِ  إذص بقلب رغياب فاى داخالا  كا  
كلمة ه  يمنا  إحةياج  هيسمع حديث  هيةقابا  تاقادماةا " فاناجاد  
يقول  ِ  إذص بقلب رغيب أى بقلب مخشةاق إلى   بمااباة تاجاا    
هليس فرواً يخطاع هلل ب  بعمت فى داخل  فى ك  كلمة داخ  القلب  ن  
ً فاى  هو منبع ال  م فيلرل من  ال  م بعمت إذا كااص الاقالاب عاماياقاا

 المابة اجلهية.
 

ال ةا) يةناهل حقائت عرفها اللراعنة هلها عا  اة 
مع المسياية ِمن نبؤات فل يَّ  هرموز همعالاوماات 
همعايشة حياتي  لبعض المبادئ المسياية ههانااك 
خا فااات جااوهاريااة هالاارد عالااى ماا اعام إ اةااباااس 
 3المسياية ِمن اللراعنة، ه د إساةاغارق الا اةاا) 
راجع كنسياً هعلميااً، هالاماؤلاب  سنوات دراسة همخ

ساناة  00حا   على ماجسةير فى اآلثار هخابار  
 04باآلثار هتدرل بها حةى درجة ماديارعاام هلا خ 

باث هإكةشافات آثرية باماصار، هالا اةاا) ماةاوفار 
بالعربية هآخر باجنجليا ياة، هساياصادر باماشايا اة 

يخطلب ِمان ما اةاباات   –لل ةا)  0الر)  ريباً الج ء 
 ال نائس أه باجيمي : 

 bakhoumsolhey@yahoo.com 
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 بقلم : نشأت منصور
 

  في بيتي وبيتك مشكلة
  نفكر بجدية الزم 

  ازاي نحلها
  قبل ما تكبر

  وتبقي زي القنبلة
  و تمسنا كلنا تنفجر 

  بالش من أنصاف الحلول
  والصراخ والعويل

  في بيتي وبيتك مشكلة
  نبص لقدام

  من اجل كل األجيال
  الحاضرة والقادمة

  مش بعد كل حادث نقول
  اه اه. يا لهوتي

  واللي يقول دي اخر مرة
  وتنعاد الكرة

  مرة من بعد مرة
  والحياة صبحت مرة

  في وش الزم نقف 
  اي واحد يعاملنا بالقوة

  دا كالم
  يا رتنا نتمسك بيه

  وربنا. يساعدنا ويدينا النصرة
 
 صوت الحق -٢-
  

  انا صوت الحق
  كالمي علي طول دغري

  م الحد السبت

  او ال يا اما اه
 اي حد وما بأجملشي 
  او أغير الخط
  صوتي واضح

  وف عز النهار المع
  مش زي صوت الباطل

  اللي مالوشي مالمح
  انا صوت الحق

  اي غطا ما عنديش 
  كله ع المكشوف

  وال في يوم
  داريت وشي م الكسوف

  ضميري صاحي
 صدق وصوتي منبع 

 انا صوت الحق
        
 الدوالر ابو كرش -٣-
  

  يتخن يوم عن يوم الدوالر عمال 
  وبقاله كرش لحد ما لظلظ 

  في كل بنك تالقيه
  قاعد ومتربع

  من كتر خوفي عليه أتوقع
  انه في يوم ها يفرقع

  رجيم يا اما يعمل 
  العيب عليه واال يبقي 

  عارفين واحنا مش 
  ها يوصلنا اليه

  حتي كل العمالت
  اللي من حواليه بتصرخ

  وكل اللي قدره عليه
  قالوله ابو كرش اهو

 
  نعمة النسيان -٤-
 

  ان إحنا ننسي الماضي
  وننسي معاه اللي كان

  علشان النقدر
  نرجع الماضي

  ذكراه ونمحي 
  ولكن في إمكانا ننساه

  من جديد ونبتدئ 
  نضمد جراحنا

  ونصلح كل شئ انكسر
  ونبعد عن كل خطر 

 جمرد تساؤل

 بقلم : نشأت منصور
 

في غاية البسا ة " لماذا نان بالذات " الذي يقب بعضنا بالمر اد في هج  ك  انساص  مجرد تساؤل 
 هسمعة اسرت  ..  االحياص يةعرض ل  شلصيا ه لسمعة   ب  هفي كثير من   ناج  ؟

ارض تل  البلد هكاص البعض " يسةالب " هيصامام مان  هبش   ملاوظ علي شئ غريب حقاً يادث 
اه حةي من  بيوجع دهص اي هازع ديني  من عده لدهد ل . ههات في اللي اص يللص تار    ب  مجي   

  البسيطة المةعار  عليها من الجميع .  بي  المبادئ ا خ  ية 
                  

من اص البعض ينضم لا ) "البا    همن خ ل م حظاتي مع أني لست بواعظ هل ني أشاهد هاالحظ 
" بدال من االنضمام لا ) فاعلو اللير الذي ناةال الايا  االص اكاثار مان اي ه ات مضاي. ماا شااء 

" سهوا تجد الشائاعاات  ه د ت وص علوية. اه اص لسان  خرل عن " خلل   لما انساص يةلو  ب لمة   
ذرية  الاة علي االخار. الاماهام اص  الشائعة الواحد  تنجب  ب  اص تلةب من حول  همن ك  الجوانب

 الشائعة تضع  دمها علي اهل الطريت
                 
الامالالاصايان  اص ك  ما يادث امر غير مقبول بالمر  ب  يسةدع الةدخ  من  ب  رجالنا من الماثاقالايان 

حةي تمر تل  المرحلة اللي مش  هال بد هالةي تقب حائ  في سبيا  اداء الا اناياساة  هشعبها  لل نيسة
في ارض المهجر االسةرالي هنسي هؤالء البعض من اص الا اناياساة هاو  لرسالةها السامية  خصو ا

لنا اص حذرنا من عا بة عدم االلةلا  حول ال نياساة  حافظها هلن تقوى ابوا) الجايم عليها ه د سبت
                   هاسقلنا المابو) بات االنبا دانيال الذي ا در  أينما تقدير 

 
تباثوص عن عر لة مسير  كنيسة م لسبب اه آلخر هذا لاياس فاي  االا  اي انسااص  يا جماعة يامن 

خافوا من غضب  . اص الو و  بجانب اسقب ال نيسة هو ما دعانا الايا  الار) يساوع النا  مان  ب 
ً ناااب الابااباا الاقادياس شاناود  الاثاالاث اخةير ههو في السماء  الاذي اخاةاار   رحم ام . هلو كنا حقا
 شنود  عند اخةيار اآلباء االسا لة  المشهود لها  كذل  ح مة البابا  رهحاني   با م 

                    
ا خاري الاذيان " ال ياعاجاباهام  مر  اخري لماذا نان بالذات دهص الاطاوائاب الاماساياااياة  هأ ولها 
هل ن الشئ الوحيد الذي يعجب هو " خالب تعر " حةي تل  المقولة فقدت  يمةها مع مرهر  العجب"
أخرت  باعاد  ناو  اهد اص يا  مالها "  ب بجانب كنيسة  ت سب" ه تطلع  هفي ذات الو ت  الو ت 

  عمرا  وي  
بهذا الشعب ابناء هبنات القديس العظيم ماار  الرحمة  هفي تل  االيام المباركة نطلب من الر) يسوع 

أسقلنا المااباو)  رباناا يساوع ياديام  دانيي   الديار المصرية.  ه لوات نيافة االنبا  كارهز  مر ص
  رسالة  حيات  لسنوات عديد  حةي ي م 

mailto:bakhoumsolhey@yahoo.com


 ش  8371 بؤونة  81   اخبار االقـبا ط

 88 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 قراءة متأنية فى ملف تريان وصنافري  

 بقلم : د. مجدى شحاته                                             
 

تنويه : نوجه عناية السادة القررا  ا  الرجرريردة ترشريرد ن رر هر ا 
المقال للمرة الثانية وال ى سبق ن ره الشدد السابق نظرا لسرقروط 

 أجزا  منه سهوا أثنا  الكتابة والطبع فى المرة االولى
-------------------------------------------------------- 

 
اشتد الجدل واحتدم النقاش حول تبشية جزيرتى تيرا  و صرنرافريرر 
الواقشتين فى خليج الشقبة بشد توقيع االتفاق الثنائى بين جمهورية 
مصر الشربية و المملكة الشربية السشودية ب أ  تررسريرم الرحردود 

. وأكد مجلس الروررا   1182ابريل  3البحرية بين الدولتين فى 
ابريل أ  االتفاق يشتبرر انرجرارا  81المصرى فى بيانه الصادر فى 

هاما من شأنه تمركريرن الردولرتريرن مرن االسرترفرادة مرن الرمرنرطرقرة 
االقتصادية الخالصة لكل منهما  ، وأ  الرسم الفنى لرخرا الرحردود 
أسفر عن وقوع  الجزيرتين داخل المياه االقرلريرمريرة السرشروديرة . 
وك ف البيا  ا  المملكة السشودية كانت قد طلبت مرن مصرر فرى 

( ا  تتولى  مصر 8591) عقب حرب فلسطين عام  8591يناير 
توفير الحماية للجزيرتين وهرو مرا اسرترجرابرت لره مصرر وقرامرت 
بتوفير الحماية للجزيرتين من  ذلر  الرتراريرو . ويرشرتربرر االترفراق 
الرسمى  الثنائى بين البلدين اتفراقرا دولريرا ذا أثرر قرانرونرى مرلرزم 
للطرفين يتمثل فى  ) االحتالل السرلرمرى ( لرلرجرزيررتريرن مرن قربرل 

 القوات المسلحة الملكية المصرية . 
 

أثار االتفاق فى الآلونة االخيرة ضجة كبيرة مفتشلة وغير مربرررة 
فتحت الباب أمام هواة التفسيرات المغرضة من أصحاب االجنردات 
الخاصة لتحقيق أهداف تخدم مصالحهم ليست بخافية عرن أحرد ، 
وتهدف الى انقسام ال ارع المرصررى واثرارة م راعرر الرمرواطرن 
البسيا ال ى ربما لم يسمع شيئا عن الرجرزيررتريرن مرن قربرل.     
وبحكم عملى سنوات طويلة كباحث أكاديمى اعررف ا  الروصرول 
الستنتاج صحيح يحتاج لدراسة وبحث واجتهاد وتحليل وال يمركرن 
ا  تحسم االمور  بالشواطف او النزعات الوطنية الزائفة ، ويرأترى 
مقالى ه ا محاولة متواضشة كقرا ة فى ملف الجزيرتين بنا  على 
ما هو متوفر من مشلومات جا ت فرى االعرالم أو مصرادر اخررى 
محايدة وكلها قابلة للمناق ة بالقبول او الرفض وال أبرغرى سروى 
اعال  مصلحة الوطن وتوضيح مجرد وجة نرظرر لريرس اكرثرر وال 
اقل . والبد ا  نضع فى االعتبار انه ليس كل مايشررف يرنربرغرى ا  
يقال على المأل وا  هناك امور هامه تتشلق باألمن القومى اليمكن 
االفصاح بها علنا . واحقاقا  للحق وبكل الرثرقرة والريرقريرن البرد ا  
يتاكد الجميع ا  مصر دولة عريقة لها سيادة وكرامرة وامرانرة  ، 
وانها دولة مؤسسات صاحبة حضارة تمتد الكثر من سربرشرة  الف 
سنة غنية بشلما  أجال  وعمالقة فى القانو  الردولرى و الرتراريرو 
وخبرا  عظام دوليريرن فرى ترشريريرن الرحردود  الربرريرة والربرحرريرة 
ويشرفو  تمام المشرفة كل التفاصيل عن الجزيرتين وحدود الوطن 

 وكل حبة رمل فيه 
 
باالطالع على الموسوعة الشالمية " ويكيبيرديرا " والرترى تصردر  

بمشظم لغات الشالم  وتج ب اكثر من مائة مليو  رائر شهريا  جا  
 82فيها بالنص : " مضايق تيرا  هو ممرر مرائرى يربرلر  طرولره 

كيلومترا ويفصل خليج الرشرقربرة عرن الربرحرر  1كيلومترا وعرضه 
االحمر ، وتوجد جزيرتين فى الممر الرمرائرى هرمرا جرزيررة تريررا  
وجزيرة صنافير تابشتا  للمملكة الشربية السشودية . جزيرة تيرا  
، جزيرة سشودية تحت االدارة و الحماية المصرية تقع فى مردخرل 
مضيق تيرا  وال ى يفصل خليج الشقبة عن البحر االحمر  وتربرشرد 

 11كيلرومرتررا وتربرلر  مسراحرترهرا  1.9عن جزيرة صنافير بنحو 
كيلومترا مربشا . وجزيرة صنافير هى جزيرة تتبع المملكة الشربية 

 77السشودية وتقع فى مدخل مضريرق تريررا  وتربرلر  مسراحرترهرا 
كيلومترا مربشا . وت ير الدالئل التاريخية الى أ  الرجرزيررة كرانرت 
واقشة تحت السيادة السشروديرة ثرم وضرشرت ترحرت تصررف مصرر 

 بترتيب خاص بين القاهرة و الرياض .
 

وجا  فى الموسوعة الشالمية ايضا أ  اسرائيل كرانرت قرد احرترلرت 
وحررب  8592الجزيرتين مرتين ، اثنا  الرشردوا  الرثرالثرى عرام 

، وظلت الرجرزيررترا  ترحرت  8511وانسحبت منهما عام  8523
الحماية واالدارة المصرية . وقد طالبت المملكة الشربية السشوديرة 
باستردادهما  كونهما تقشا  فى مياهها االقلريرمريرة . ومرلرحرق مرع 
التقرير خريطة ملرونرة تروضرح وقروع  الرجرزيررتريرن فرى الرمريراه 
االقليمية للمملكة الشربية  السشودية  . وأضافت الرمروسروعرة برأ  

م  8991المؤرخ الشربى الكبير ) المقريزى ( وال ى توفرى عرام 
ذكر أ  تيرا  و صنافير تتبشا  اقليم الرحرجرار والر ى كرا  يرتربرع 
مصر فى ذل  الروقرت . وت ريرر ترقراريرر صرحرفريرة برأ  الرخربريرر 
الدستورى الكبير د. نور فرحات اشار برا  هرنراك وثريرقرة خراصرة 

 8512بالمشاهدة التى أبرمها الباب الشالى للدولة الشثمانيرة عرام 
مع خديوى مصر بتحديد الحدود ال رقية لمصر مرن رفرح شرمراال 
الى طابا جنوبا والخا الفاصل بين والية الحجار وبيرن مصرر فرى 

 ه ه الوثيقة لم ياتى ذكر الجزيرتين وجزيرة فرعو  ايضا .
       

 89ن رت صحيفة االهرام القاهرية فى عددهرا الصرادر برتراريرو 
م  تظهر فيهرا 8159خريطة يشود تاريخها الى عام  1182ابريل 

جزيرتا تيرا  وصنافير ملونتين بلو  مرنرطرقرة نرجرد والرحرجرار ،  
ومصدرها مجموعة التايمز فى بريطرانريرا ومرنر رورة فرى أطرلرس 
التايمز . وفى حديث للتلفزيو  المصرى  اضاف الدكرترور عراصرم 
الدسوقى استاذ التاريو الحديث بجامرشرة حرلروا  أ  الرجرزيررتريرن 
تابشتا  لمملكة الحجار ثم قام جاللة المل  عبد الشزيز بضمهما الى 
المملكة الشربية السشودية . ك ل  توجد خريطة مشتمردة مرن االمرم 

تؤكد جرغررافريرا وطربرقرا لرلرقرانرو   8537نوفمبر  82المتحدة فى 
الدولى  واتفاقية االمم المتحدة لقانو  الربرحرار الصرادر مرن قربرل 

ا    7123الجمشية الشامرة لرالمرم الرمرترحردة برمروجرب  الرقررار 
طلبت المملركرة الرشرربريرة  8591الجزيرتين سشوديتا  . وفى عام 

السشودية من مصر أ  تتولى حماية الرجرزيررتريرن . وفرى جرلرسرة 
صرح مندوب مصرر فرى   8599فبراير  89مجلس االمن بتاريو 

مجلس االمن بأ  احتالل مصر للجزيرتين  اجرا  احترارى دفاعى 
بالنظر لحالة الحرب القائمة مع اسرائريرل  . وبرشرد اغرالق مصرر 

صرح مندوب مصر السفيرر مرحرمرد  8523لخليج الشقبة فى مايو 
القونى لفظا وحرفا با  " جمهورية مصر الشربية لم تركرن لرديرهرا 

 أى نية لضم الجزيرتين ولن تضمهما مستقبال "                                 
 

وفى تصريحات لالعالم المصرى اكدت الدكتوة هدى عبد النراصرر 
استاذة الشلوم السياسية ونجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، 

مصرنرفرة   8523بانها عثرت على وثيقة أثنا  عملها على وثائق 
ت ريرر الرى اترفراق بريرن  8523مرايرو  11)سرى جدا ( بتاريرو 

السشودية ومصر با  تقوم مصر بحماية الرجرزيررتريرن برشرد حررب 
 11فلسطين ، وقد ارسلت الخارجية المصريرة برمر كررة برتراريرو 

الرى برريرطرانريرا ومر كررة مرمراثرلرة  الرى السرفرارة  8591فبراير 
. وفى تصريح لرلرسريرد سرامرى  8591يناير  71االمريكية بتاريو 

شرف سكرتير ورئيس مكتب الرئيس الراحل عبرد الرنراصرر أشرار 
بأ  الجزيرتين سشوديتا  ومن المرفرتررض ا  ترشرود االمرور الرى 
نصابها االصلى واوضح بانه عندما اعلن الررئريرس الرراحرل عربرد 
الناصر با  الجزيرتين مصريتا  فقد أدلرى برهراذا الرترصرريرح فرى 

) كررانررت   8523ظرروف مرحررددة  تررمرس االمرن الرقررومررى عررام 
الجزيرتا  تحت السيادة المصرية( فال يمكن ا  تكو  الجرزيررترا  

 ليستا تحت السيادة المصرية ويغلق خليج الشقبة . 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

برترحرديرد نرقراط  13صدر القرار الجمهورى رقم  8551وفى عام 
االساس المصرية لقياس البحر االقليمى والرمرنرطرقرة االقرترصراديرة 
الخالصة لمصر  وال ى اخرج الجزيررتريرن مرن الربرحرر االقرلريرمرى 

وه ا  8551مايو  11المصرى وتم اخطار االمم المتحدة ب ل  فى
ما اشاراليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لقائه مع ممثلى 
المجتمع المصرى فى ابريل الماضى حيث أكد أ  مصر لرم ترخررج 
عن نطاق القرار الجمهورى السابق فى اتفاقها مع االسشودية فرى 
اعادة ترسيم الحدود البحرية . وفى نفس الرلرقرا  ترحردت االسرتراذ 
الدكتور مفيد شهاب استاذ القانو  الدولى مرؤكردا عرلرى أ  كرافرة 
الدالئل القانونية والجفرافية والتاريخية ت ير الى أ  الجرزيررتريرن 
سشوديتا  وانه كا  حرريصرا اثرنرا  الردراسرة الرقرانرونريرة لرمرلرف 
الجزيرتين فى اتبراع ذات الرمرنرهرج الر ى ترم اترخراذه فرى قضريرة 
) طابا ( وا  االتفاق ال ى تم توقيشه جا  بنا  عرلرى دراسرة  را  
اللجنة القومية لترسيم الحدود والتى استمر عملهرا سرت سرنروات 
كاملة واضاف  بأ  مبدأ التقادم او وضع اليد ليس مشرمروال برهرمرا 

 فى القانو  الدولى . 
 

وفى مداخلة تلفزيونية ببرنامج  ) هنا القراهررة ( صررح االسرتراذ 
الدكتور فاروق البار الشالم الجيولوجى المصرى الركربريرر وعضرو 
المجلس  االست ارى لشلما  مصر والخبير فى الوكالة االمريركريرة 
للفضا  ) ناسا ( با  الجزيرتين تابرشرترا  لرلرسرشروديرة وا  مصرر 
حصلت عليهما الوضاع سياسية و أكد على احقية المملكة الشربية 
السشودية على استشادتهما . اما فى كتاب ) حرب الثالثين سرنرة ( 
للصحفى الكبير محمد حسنين هيكل فقد اكد على ا  جرزر تريررا  
وصنافير هى جزر سشودية جررى وضرشرهرا ترحرت تصررف مصرر 

 بترتيب خاص بين القاهرة و الرياض .
 
وفى مجلس النواب المصرى دعى اللوا  كمال عامر رئيس لجنة  

الدفاع واالمن القومى بمجلس النواب المصرى دعرى الرمرحررريرن 
البرلمانيين الى ريارة دار الكتب والوثائق المصرية للتشرف عرلرى 
الخرائا التى توضح حدود مصر على مختلف الشصور والتى تؤكد 
ا  الجزيرتين ليستا مصريتا   عرلرى جرانرب اخرر صررح مصردر 
مسئول بأ  هناك خطابا عرض على الرئيس الراحل انورالسرادات 
من ورير الخارجية المصرى بخصوص الجزيرتين وكتب الرئيرس 
السادات على الخطاب برخرا يرده " يرجرب عردم ادراج تريررا  و 
صنافير ضمن اتفاقية السالم النهما سشوديتا  " وهر ا الرخرطراب 
موجود باألمم المتحدة . كما ا  هناك نصوص الخطابات المتبادلرة 

 بين ورارة الخارجية المصرية ونظيرتها السشودية  
 

خطاب ورير الخرارجريرة  8515و  8511ب أ  الجزيرتين عامى 
السشودى بطلب  اعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السرشروديرة برشرد 

خطاب ورير الخارجية المرصررى  -انتها  اسباب اعارتهما لمصر 
االسبق د . عصمت عبد المجيد لرئيس الوررا  انر اك د. عراطرف 
صدقى . واشار المؤرخ  د.عبد الشظيم رمضا  فى كتابه ) القضية 
الفلسطينية بين مصطفى النحاس و عربرد الرنراصرر ( ا  جرزيررة 

 تيرا  لم تكن ارضا مصرية انما كانت جزيرة سشودية . 
 

على شاشة قناة ) النهار ( الرمرصرريرة ك رف الركراترب الصرحرفرى 
ابرريرل  81والبرلمانى مصطفى بكرى أ  هرنراك مر كررة برتراريرو 

وجهتها السشودية الى االمين الشام لالمم الرمرترحردة ترشرلرن  8539
ولرم   8539ابريل  83فيها تمسكها بالجزيرتين واخرى مماثلة 

تشترض مصر . وعلى شاشرة قرنراة ) صردى الربرلرد ( اسرترضراف 
االعالمى عضو البرلما  مصطفرى بركررى شراهردا عريرا  ، االول 
اللوا  ابراهيم محمود أول ضابا مصرى ينزل على جزيرة تيررا   
بشد ا  تسلمتها مصر من السرشروديرة ، وال راهرد الرثرانرى الرلروا  
الدكتورابراهيم شكيرب والر ى أفراد برأنره اثرنرا  اعردادة لررسرالرة 
الدكتوراه اطرلرع عرلرى وثريرقرة مرحرفروظرة ومروجرودة براالرشريرف 

ت ير الى وجرود ثرالثريرن جرزيررة فرى   8591الشسكرى من  عام 

الخليج وكلهرا ترابرشرة لرلرسرشروديرة 
 اهمهما جزيرتا تيرا  وصنافير .

ومن أهم الوثائق التى تؤكد تبشيرة 
الرجررزيررترريرن لرلررسرشرروديرة خررائررا 
ووثرررائرررق مررروجرررودة برررمررركرررتررربرررة 
الكونجرس االمريكى توضرح برا  

 الجزيرتين سشوديتا  .
 

أمررا مررن حرريررث الرربررشررد او الررقرررب 
الجغرافى فرال يرشردا  برمرفرردهرمرا 
الردلريرل األهرم فرى اثربرات مررلركريررة 
الجزر ، وهناك امثلة علرى ذلر  ، 

فدولة البحرين تمتل  جزيرة ) حوار ( رغما من قربها مرن دولرة 
قطر وبشدها من البحرين . ك ل  اتبشت هريرئرة الرترحركريرم الردولريرة 
للفصل فى السيادة على جزر ) حنيش ( وتشيين الحدود الربرحرريرة 
بين اليمن واريتريا  ذات المنهج حيث أقرت بسيادة الريرمرن عرلرى 
 جزر ) حنيش ( القريبة جدا من اريتريا والبشيدة جدا من اليمن . 

 
ومن الناحية الجيولوجية فجزيرتى تيرا  وصرنرافريرر ترقرشرا داخرل 
الرف القارى للسشودية حيث ا  ارخبيل تيرا  وصرنرافريرر ي ركرل 
جز ا مرن الررف او االمرترداد الرقرارى ل رواطر  االقرلريرم الربررى 
السشودى . ويتبع ه ا المشيار االساسى لحسم االدعا ات الخراصرة 
بالسيادة على الجزر فى حالة الدول المتقاربة او المتجاورة ، مرن 
ه ا المنطلق نجد ا  تبشية الجزيرتين للسشودية مسرترمردة اسراسرا 
من فكرة االمتداد الجيولوجى الطبيشرى ولريرس مرن فركررة الرمريراة 

 االقليمية السياسية .
 

فى تقرير هام أكد ضابا المخابرات البريطانرى الرمرترقراعرد داويرت 
يورك أ  قرار الرئيس عبد الفتاح السيرسرى براعرادة الرجرزيررتريرن 
للسشودية قرار صائب جدا ، جا  من قائد عسكرى يتمترع برخربررة 
عريضة ال يستها  بها فى عالم المخابرات النه لم يشد المريكرا او 
اسرائيل الحق فى منع الرجرزيررتريرن مرن الرترسرلرح ال  الرمرمرلركرة 

 السشودية ليست خاضشة التفاقية كامب دافيد .
 

واذا كانت هناك دما  مصرية غالية من رجال القروات الرمرسرلرحرة 
االبطال قد ب لت سوا  كانت مرن اجرل الردفراع عرن الرجر ر وفرقرا 
لالتفاق مع السشوديرة او دفراعرا عرن مريراه الرخرلريرج او الرحردود 
المصرية فه ا اليشنى بالضرورة ملكية مصر لهما وكلنا نشرف ا  
هناك ابطال شهدا  من الجيش المصرى ضحوا برارواحرهرم عرلرى 
أرض اليمن او على االرضى السورية ولم يطالب أحد بضم اليمرن 

 او سوريا الى مصر .
 

مرن  898اما بخصوص اجرا  اسرترفرترا  شرشربرى وفرقرا لرلرمرادة 
الدستور المصرى ألخ   راى ال شب عن  اى أمر يتشلق بالسريرادة 
، فاوال : اذا كانت الجزيرتين سشوديتا  فى االصل فالدولة هنا لرم 
تتنارل عن سيادة شبر واحد من ارضها ، ثانيا :  بما ا  الدسترور 
المصرى ال يجيز باى حال من االحوال ابرام اى مشاهدات  يتررترب 
عليها  التنارل عن  حبة رمل واحدة ... اذ  لرمراذا نرثريرر م راعرر 
ال شب ونطالب باستفتا  ششبى عن امور لم ترحردت مرن االسراس 
؟؟؟ وكثير من ابنا  ال شب ال يشرفو  عنها شيئرا .. ولركرن وفرقرا 
للدستور يتم حاليا طرح االمر بكامله امام مجلس النواب المصرى 
للمناق ة ودراسة كل الوثائق وبكل ال رفرافريرة والرترصرديرق عرلرى 
االتفاق اذا حار على الموافقة . والمصريو   يضرشرو  كرل الرثرقرة 
والتقدير فى نوابهم المنتخبو  من ال شب وال ين يسرشرو  جرهردا 
بشدم التفريا فى أى حبة من تراب الوطن وهى نفس الرثرقرة الرترى 
يضشها ال شب المصرى الشظيم فى جي ة الباسرل وقريرادة الردولرة 

 الوطنية الحكيمة .
                                            

ا  الشمل على ترسيم الحدود البحرية بين مصر وال قيقة المملكة 
الشربية السشودية استمر الكثر من سرت سرنروات عرقردت خراللرهرا 
احدى ع رة جلسة مباحثات وا  القرار لم يكن قرارا متسرعا كما 
يروج البشض ، ولكن االعال  عن االتفاق ربما لم يكن فى الروقرت 
المناسب . والبد ا  يتاكد كل فرد من ابنا  ال شب المصرى الشظيم 
ويثق بكل الثقة واليقين ا  مصر الغالية ورئيسها المخلص لوطنه 
وحكومتها الرشيدة  وجي ها الباسل ال ى ضحى  ويضحرى دائرمرا 
من اجل حماية كل شبر من تراب الوطن الغالى ال يمكن لرهرم برأى 
حال من االحوال التفريا فى حبة واحدة مرن ترراب أرض الروطرن 
الغالى ، البد ا  ندرك ايضا انه حفاظا على االمن القومى ا  كل ما 
يشرف ينبغى اال يقال على المأل فهناك امور تتشلق باالمن  القومى 

 ال يمكن االفصاح عنها . 
 

ا  مصر الغالية على قلب كل مصرى فرى حراجرة مراسرة فرى هر ا 
الوقت الحرج ا  نقف جميشا صفا واحدا بركرل الرقروة و الرشرزيرمرة 
ونمنح كل التاييد للقيادة الحكيمة الوطنية والمسرئرولريرن لرلرمرضرى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              قدما نحو بنا  مصر الحديثة مصر المستقبل مصر االمل .                                                                           
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بيين 

 وبينك 

  
عززززززز  ززززززز   
الزززززز زززززز      
علم ء كزيز ز  
فزززاززز  ا فززز  
السزز زز  عزز زز  

ال من  أفالم كزيز ز  شز فكزة فزاز   
الس ز  عز ز  الز زرزب الز ا ز     ز  
ال من  فا  مر    كبه ل   احب مزن 
النز   الزلز  عز  كزق  لز فزة فز  
ال من الح ض   س ف  ال  زن سزنزق 
للز  اء  أ  لز  اشزة سز فز    ز  
تستط   ان تر ز   زب ن كزاز  ز ء 
 تل    ن  تل  ن  س      ط ز    
 تا  ف     ستستمزتز   ز لزحز ز    
   ستسط   ان تز فزف لزلزنز   

 الح    اآلن   
كزز ززف سززتززسززطزز زز  ان ت ززف لززازز  
الط ئ    الغ افق   كز زف تكز   
لا  االشت شة      ال  ر ف ن شز  
عن الام   ت   ال الزتزلز ز  ز ن  ال 
ال ا     ال الالسلا   فزرزج ازبا  
ان ت ززف كلززا لززنزز   لزز   زز  ا 
الاا   ء  سؤال آخ     ز  تزرزتز زب 
أن الزز ززكزز  ززق  فززلززة الزز  فززمززق 
التان ل ا   األن أم األا  ل ال   مق 
ستا ن اكي  تط  ا   اكي  حض     
 مرن  أشه كلم  زا   ال جز    ز زن 
الززحززضزز  ا  عزز زز  الزز مززن زا   
فززرزز  ززق شزز   مزز   فززلززة الزز ززه 
الحض  ا  الزمزتز زبمزق  لزلزكزرز   

 الت  ع شة ف  االزمنق الس   ق 
 رن    ن     نا ل ه حق الز زب ز  
  ل  ال س ل لم   ز ز ل   مز  لز  
ت ه ع ن أ  تسم   ه أكن م  أعزبه 
هللا للذ ن  ح  شه   خل  الازالم  ه 

   ن     نا  
 

 طلرة فؤا  ا ا  

St. Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 

 (٢١221"سر ب    ال ا  الذى  ت آف     ض " )م 
 

ونحن على ابواب نهايه السنه الماليه واقتراب موسم تقديم االقرار الضريبى، نود بان نفيدكم علمآ باسماء المتطوعين بمؤسستكم الموقره 
  -والذين بحوزتهم دفاتر االعفاء الضريبى:

 الهاتف المنقول      الكنيسه    االسم
    ٩٥٦٦٥٤٢٢٤٠   االنبا انطونيوس و االنبا بوال  رومانى سامى فاخورى

 ٩٥٩٢٩٥٠٦٢٥   المالك ميخائيل و االنبا بيشوى  يوسف بطرس يوسف
   ٩٥٩٢٤٥٦٤٤٥    مارجرجس واالمير تادرس   منى جرجس
   ٩٥٢٢٥٥٤٢٢٠   االباء الرسل والشهيد ابانوب   سلوى غالى

 ٩٥٦٢٤٠٢٢٥٥    العذراء و ابو سيفين   ماجده ميخائيل
 ٩٥٦٢٠٤٥٤٦٤     كنائس برزبن   جرجس فليب

 ٩٥٢٢٤٦٢٤٠٦  البابا كيرلس السادس والقديس حبيب جرجس           فاتن شاكر
 

 لتى هم فى اشد االحتياج لها. وا وتبرعاتكم هذه سوف توجهه لدعم المشاريع التنمويه والتى تقوم بها كنيستنا المرتشدة بروح هللا ، تحت رعايه ابرشيتى امدرمان والخرطوم
 -ورقم حساب البنك كاالتى:  والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات.

 .Financial Institution:- St. George Bank 
Swift Code:-  SGBLAU2S  

BSB:-   112-879   
A’cc:-   493911231 

    ما شن  افبا  ا   ال  االع  ء الض   ى الخ فه  ن  
ع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكلل جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 

 هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.
 (2١١2١"من   ح  ال       ض ال    عن مر  فه  ج ز ه " )ام 

 
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 

Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile Girgis (Director 
and Secretary & Treasurer) 

 طوبى لصانعى السالم 

 بقلم: سمير ساوس عطاهللا. 
 

األشس ن    مح   س   الم ام    ح ز   ز زباء 
الم م   األ ل  تط  ج لألشس ن الذ  ل   سزلزا 
ف  مك    االش ا   ف  ط  ق الخط   ل    ف 
 ف  مجل  المستا  ن لز   زجزلز   لزازن فز  
ش م   ال   مس ته  ف  ش م سه  لاج شاز  ا  
 ل آل ف ا ن ككجز   مزغز  سزق عزنزب مزجز    
الم  ه ترط  ثم    ف  حز زنزه    فزاز  ال زذ ز  

  ك  م    نره  نجح 
فح    االشسز ن أشز ز    خز ز ل عز فزنز   ز    
شا  ت   مز زبا  أ ز مز    ز كا ازرزلزة أ ز مز  
أش   ا   عم   كالش  فباما  إشم  شز زخزق كز  
إشس ن فب ار   إشم  كخ ز ل  زتزمزكز  االشسز ن  
إشم    طال   ضج ن   ذخ  كخ ئ   ال  ب   مزن 

 " 9١ ضما   "م  
 حزز زز   األشسزز ن  زز  عكززج  فزز الشسزز ن مززيزز  
الركج أ  مه ك    الزحز ز   كزذلزا  ز  ز  ألن 
  ح   تر   عل ه فال  از ن  ال زرز ف مز ضزرزه 

"    األشسز ن  ز   ز  عز  ز   209 رب " م  
     أ  ش     األشس ن حت  شرز فزه أ  أ زن 
األشس ن حت  ت زتزاز   األشسز ن أشز زه  زنز زخزق  

 " 201أ  مه مي     ع    " م  
 ح    األشس ن    ش  ء عل  األ ض  أفزنز زنز  
سن ن   ك  ق   أ ز م سزنز زنز   ز  شز ز ء عزلز  
األ ض  أ  م سن نن   ز  سز زرز ن سزنزق  مز  
ال    فيزمز شز ن  أفزخز  ز  تزرزج   زلز زه ألشزاز  

"    طز  ز  ١0ت  ض س  ر   فتطز ز  " مز  
الش   ع     ز   طز ن شز ز زق فز  فزلز  زاز   

"    هللا 14 ذ   ن من ف   إل  فز   " مز  
ع ن من الف   له   كم  فز ل  ز لز  الز سز ل 
ألش  ح نم  أش  ضر ف فح نئذ أش  ف      ز ز ل 
لن  هللا تا  ا شرزمزتز  ألن فز تز  فز  الضزرزف 

 "     21ك  1تام  " 
ف جج عل ن  أال شبخ  إل  البائ   الكز  ز    ال 
تس ط  عل ن  أزمنق األح  ط   ال  ز  لزلزمزنز فزق 
الملت   ال لج الذ   طزلزج  ضز  هللا   ضز  
الر ل  مزرز    الزذ   زتزازلز   زخزالف مز  ز ز زب   
    ب خالف م   تال   الس لا ف  الظ     زمز  

  ن ف  ال  طن  
 الن  ن من عالم   الزجز زن  الزجز زن م زب ه 

الك   الخباع  التزمزلزق  زرز زكز ن فز  مزازمزن 
 احب   المن ف  ن  ك ا ن أم اج  ح    ئزجزق 
مذ ب  ألشا  ال  ستط ر ن أن  ي ت ا عزلز   أ  
 احب  فل  ا  ملزتز  زق  مزتز زلز زق مز  الز  ز   
 األغ اض   كز  كزلزمزق  زتزازلز   زاز  األشسز ن 
 إل ستط   أن  نطق  ا  ف   ا   أخ ه ترتز ز  
شم مق   ش  ق   الاالم  ال ت ا    ك زه إطزالن 
الن    ال ت ز  زج  ألن مزن ثزمز  فز  األشسز ن 

  ك    طنه   الم    الح    ف   ب اللس ن  
ف جج أن ش ن ألسنتن  عن الك   ش ت نز  عزن 
التال    لزغز   ألن مزن  زازيز  كزالمزه   ز فز  
ف ته    ش فص ال ا   الزذ   زلزطزف كزالمزه 
  تم ك  ل   ز    ش طز ن ثز شز    كز  كزلزمزق 
ت  لا  غ   ف  فق ترت    ف فق شطل ا   ألن 
الالم   أم   الزذ زن  زنز زب ن األمز   زمز تز ن 
أح  ء  مزن  زتزازلز    ز  غز ضزج  زنزبم  ز فز  
عم ه   أحسن م ش  ن  ه الك  ه كلمق ف  فق  
ألن ف  الر  ف  تال    لط  ز     زلزذك فز حز زه 
اكن س مر ه   ف  الزطز  ز  الزنز ز   زتزازلز  كز  
س عق عل  خ ل ه   من  سمره        ز زتزب  
 ه   ف  الج       ض م ا     ز زتز  فز حز زه 

   سا  اللذ ن  ن ت ن له  
 مرظمن   نظ  لآلخ  ن  ر ن الزنز فزب  الزمزب زن 
  زز فززض أن  زز اه الززنزز    ززاززذا    ززبال  مززن 
إستخبام أف رن  لنك    شنت ب مزن االفضز  أن 

 شمب  ب الر ن لمن  حت ج ال ن   
 لس ن الر ف    اء فل ه  فزلزج األحزمزق   اء 
لس شه  لذلزا  ز ز لز ن ثزالثزق  زجزج ضز زطزاز ١ 
الززنزز زز  الززلززسزز ن  األع زز     ثززالثززق  ززجززج 
التخلص منا ١ الزتزمزلزا  الز شز  زق  الزتز زذ ز   
 ثالثق  جج إاتن  ا ١ الحسب  الزغز     كزيز   
الززمزز ا    ثززالثززق مززمزز زز تززه١ الززاززذ   الززنزز زز ن 
 الا    ء   ثالثق مح   ق١ الت     الكجز عزق 

  ال  احق        
  جج عل ن  أن شست  عل  الخ ط  من غ   أن 
تن   منه لا م  تحملزنز   حزمزق هللا   ال شزحز زب 
عل  أ  شخص  ألن الح ب لا زج  كزتزرز  فز  
ال لج للح فب حزتز   زحز لزه إلز   مز     الزنز   
التط ئا  الن    اشزمز  الزمز ء   كزذلزا الزغزضزج 
ال ط ئه الغزضزج  اشزمز  الزحزج  الزغز ز ان     
 عل ن  أن شنبم عل  اخط ءش  ألن النبم عز ز  زق 
ت  ضا  عل  األشس ن محازمزق الضزمز ز   أ زاز  

الخط   إ ا ا  ن   س  ا  فز ز  أن تز زاز ا  زنز   
كي  ا   إ ا ا  ن  عل  خط   ك  فز ز  أن تزرزذ ز ا 
 ن   عل ا   احب  ف احب   " ال زب ز   ز حزنز  
ك    ال   "    عل ن  أن شزاز ن حزازمز ء  ألن 
  لحامق   ن  ال  ة    ل ا   المر فزق تزمزتزلز  

"   ١9  11المخ  ع من ك  ث    ش  سق " أم 
 لم  ك ن ال لز  سز ز ز  الزرز ز    سز ل الز زاز  
 ت ام ن الذ ن  ف لا تج المزيز لز   ز  اشسز ن 
مت اض  ال  تر لز  فز  كزتز  ز تزه    زازتزج فز  
إسل   ماذ    حت م ك  الن      زازتزج فز  
م اض      فق  ش  ق  ح زاز  الزنز   لز زنز ز ن 
أش سا   ع  لا    ن تج  ح للمك عز   شز ز ا 
أ ب ا  أ ا  الزخزطز    طزاز  ا فزلز  زاز   ز ك   

"    الزجز ا  الزلز زن أفضز   1١4ال أ  ن"    
م  اس ه فسز    الز زلزج   مزن ال سزتزطز ز  أن 
 خ ف عن الن   آالما   فلز زحز ل عزلز  آال 
 ا ن س     ف  إ الما   إن الس ب المزسز زح  ز  
شم كج المح ق   فل زب تزنز زل عزن كز  أمزجز  ه 
 ف   ك احب مزنز   ز ع الزمزحز زق فز  فزلز   
الن    ش     أن الشحج ف ط من  حز ز شزنز   ز  
شحج أ ض   من ال ح ن   مزحز زق تزتزسز مز  حزتز  
تحج االعباء   ت ا  كزالمزازغزلز  عزمز   فزبم 
ش سه    مح ق ل  ل ز زه  طزلزج ال ز زح عزن 
الذ ن أس ء ا ال ه  شز    اآل  " إغز ز  لزاز  
  أ ت ه ألشا  ال ب  ن م كا   رل ن"   زذا فزمزق 

 الحج ال  فح عن االخ  ن 
فط    ل  شر  السالم  شحن أح ج مز  شزاز ن 
غل   ؤالء ال زنز ع فز   زذا الزرز ز   ع ز  
ال الف   البم         الا   مخلز ز   سز ع 
المس ح    من ائة مزن عزلز  سزمز    فز زلزة 
االآلم من أالن    م تا      اعط تن  م ت  عزن 
الخط ق      متا اعط تن  ف  مق  ش ز   عزلز  
ك  ش  ف   اخلن   إعط ن       سالمق الزنز ز  
 الجسب  ال     إعزطز زنز   مز عز    زاز  عزلز  
خط   ش  شن    تحنن      عل  اش سن  الكز ز زق 
 امنحنز  تز  زق  حز ز   شز ز زق  لز زرزمز    حزا 

 ال ب   ف ن   
     من اا  الذ ن ال ر ف شا  من أا  الذ ن 
ال   ب ن ان  ر ف شا  من اا  الذ ن عز فز   
   عم لا  أشا     اآلن   س ب إ از   افز زلزنز  
الز ززا لززازز  حزز زز  مزز تزازز ن أشززة شززازز ن شززحززن 

 أ ض            لا المجب إل  األ ب آم ن  
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 ذ كريات العيد 

 

 يا جمالك وحالوتك ياليلة العيد
 ولمتنا وفرحتنا مع بعضنا

 أب حنين علي قد حاله
يفرحنا كلنابس كان ب يتعب و يشقي  

 وأم شمعة بتضوى و منورة
 هدية من السماء اهدهلنا ربنا
 وأخوات بنات زى الشربات
 وجودهم فرح الدنيا كلها

 وأخوة وال د قلوبهم فرحانة
 مليا نة بالحب والسعادة والهنا 

 لقمة هنيه تشبعنا و تضمنا
 و تفرحنا بحبنا لبعضنا
 نفرح و نغني للدنيا كلها

 أ صل العيد جاء و فرح قلبنا
 أنا لسه فاكر في شم النسيم 

 رحلة أبويا المفضله
 ركوبة الحنطور اللي جراه الحصنه
 واللي بحوافرها تصحي الدنيا كلها

 كنا بنصحي من الفجريه ... من الصبحيه
 نصحي ...   قبل الدنيا كلها

 في القاهرة يلف الحنطور ويدور
 لنري أول شعا ع نور

 من بعدها يقف الحنطور في النور
 لنستمتع بمنظر الورود و الزهور

 نستمتع بجمال نيلنا و أرضنا
 ذ كريات حلوة محفورة في قلبنا
 أصل اللي زرعها أبونا و أمنا

 ودي من بركات ربنا
 دي في ليالي العيد كنا وما زلنا  

 دايما فاكرين و شاكرين ربنا

 

 

 
 

 كلمات ميشيل جرجس

 معذرة يا جدتى  

 
 اه يا ولدى ... اه يا نظرى؟

 كيف هان عليك حبى ؟
 كيف هان عليك كبر سنى ؟

 كيف هان عليك بياض شعرى؟
 كيف لم تسمع صراخ صوتى؟

 كيف تجردنى من سترة عمرى؟
 لماذا لم تجفف دمع عينى ؟
 و لماذا أكون انا الضحية ؟

أه ياقرتى هانت عليكى عشرتى و حبى!    
    ولم تشعرى بالغصة التى فى صدرى! 

 هل تاكدت من األشاعة التى أصابت ولدى
 قبل ان تعرى جسدى ؟

 حرقوا دارى ولم يرحموا كبرسنى 
 صعبان عليا  من رجال بلدى
 ولم أجد احد يستر عرضى

سيدة واحدة هى التى سترتنى   
 بلدى احببتك يا بلدى 

 وانتى ... أنتى  قطعتى شريان حبى
وملف القضية  سوف يغلق مثل ما حدث 

 لغيرى 
فأنا ال اشكو الحد اال ربى فهو قادر ان يرد لى 

 حقى
 ورغم هذا سوف اسامح ألنى احببتك يا وطنى
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27/05/2016 

 تنبهات اهلل

 بقلم: اميل جرجس
 

وهذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضآ اكثر فاكثر فى المعرفه وفى "
كل فهم حتى تميزوا االمور المخالفه لكى تكونوا مخلصين وبال 

 عثره"
 (8١-٩:٩)فل

 
كثُرت فى األونه االخيره الهجوم على كنيستنا القبطيه االرثووككسويوه 
من خالل وسائل التواصل االجتماعى بدون نقاط محودهه او اسواسوى 

 -. وهنا اوه ان اره على هذا االفتراء فى نقاط معدوهه:منطقى
اوه ان اقول لهؤالء المهاجمين باننا نعلم تاريخ وجذور كنيسوه  -:اوآل

. اموا انوتوم رئواسوتوهوااجداهنا ونعرف من هو مؤسسها وزمان ومكان 
المهاجمون فمن انتم واين هى جذوركم وتاريخ اجوداهكوم وعوالقوتوهوم 

. عرفونا مون انوتوم اوال قوبول موا الحمربالسكان االصلين مثل الهنوه 
تقولوا لنا بان تعاليم كنيستنا مضلله. وهل يعقل بان هللا يسوكوع عولوى 

خاطئه وااليمان المعوج لمده ثمانى مائه والو  سونوه  وتوى التعاليم ال
 يأتى شخص من الغرب يعلمنا الفرق؟

عندما خلق هللا ابونا اهم وامنا  واء  ذرهم من ان يوأكوال مون  -ثانيآ:
شجرة معرفه الخير والشر، ونبهه ابنهما بان هنوا  خوطويوئوه رابوطوه 
عند باب بيته وهو يسوه عليها، وفى العهد الجديد نبه كل من بطور  
ويهوكا. ونحن ايضآ  ذرنا هللا تحذير خطير، لنا جميعوآ عونودموا قوال 
على لسان ا دى رسله الكرام " ان جئناكم نحن او مال  من السومواء 
بتعليم اخر فالتقبلوه". النهم سلمونوا موا اسوتولومووه مون السويود نوفوسوه 
واوهعوه عند اُنا  امناء سكنوا شقوق االرض ومغاورها ولوم يوكون 
العالم مستحَق لهم )االنبا انطونيو  مثال( وايضآ يوقوول لونوا الوكوتواب 
المقد  انظروا الى نهايه سيرتهم فتوموثولووا بوايوموانوهوم )موارجورجو  

 مثال(.
وان كنا نلوم ابونا اهم  فى بعض اال يان لعدم اطاعته لتونوبوهوات هللا، 
وان كانع الكنيسه توبخ يهوكا على خيانه سويوده بوالورنوم مون كوثوره 
تنبهات معلمه له، لكننا نفعل نف  الشئ فالكثير منا هجر كنيسه ابائنوا 
وتاه وسط مذاهب )تؤمن بكهنوت المرآة وزواج المثليين( وطووائو  
مختلفه النعلم شئ عن جذورها بالرنم من كل هذا التحذير والتنبويوه، 

 وكما قال الكتاب هلك شعبى من عدم المعرفه.
 ذرنا هللا ايضآ من اهانه االخرين وتوجيهه التوهوم واالسواءات  -ثالثآ:

لهم، اك قال ال تدينوا لكى التدانوا وقال ايضا بالكيل الذى تكيولوون بوه 
يكال لكم ويزاه. وبنظرة سريعه عبر التاريخ نجد ان هنا  اشوخوا  
 كم عليهم العقل البشرى بالهال  مثل را اب الزانيه واللص اليميون 
واالنبا موسى االسوه، ولكننا وجدنا فيوموابوعود بوان ابوواب الوفورهو  
فُتحع لهم الن هللا و ده هو فا ص القلوب والكلوى لوذلوك هوو و وده 
فقط له القضاء. ولكننا فى هذا االيام نجد هنا  مون نبوبووا انوفوسوهوم 
الهه، وبالرنم ان هللا ينبهنا بان النقول السوء عن رئيو  شوعوبونوا اال 
اننا نجد هؤالء المتآلهين يهاجمون رئيو  كونويوسوتونوا ورجوال السولوك 
الكهنوتى متجاهلين قول الرب  ينما قال اليأخذ ا ود هوذه الووهويوفوه 
لنفسه، انما المدعوا من هللا. فياليع هوالء المبلحين يوقوراا الوكوتواب 
المقد  اوال ويفهموه ويعمله به ثم ياتووا لونوا بواصوال واتوهوم. وانوا ال 
اقبد بان الرجل المؤمن يببح رجل سلبي او نيور مووبوالوى ولوكون 
يجب ان يقدم رايه بطريقه منطقيه وقانونيه متبعا القونووات الورسومويوه 

 لعرض وجهه نظره.
الفكر المتطرف والذى يناهى بوهودم االثوار وهوجور الوتورا ،  -رابعآ:

الننا لم نجد شئ ننتقده او نعترض عليه فنناهى بوتور  لوغوه اجوداهنوا. 
وهنا  شعب ا تفظ بلغه اجداهه الكثر من تسعمائه وال  عام، مسلما 
ايها من جيل الى جيل،  توى رجوعوع مورة اخورى واصوبوحوع لوغوه 
تخاطبهم اليوميه. والشئ الغريب باننا نجد العلماء والغرباء مهوتومويون 

 بدراسه لغتنا االصليه، والمحزن نحن نطالب باهمالها.
 

واخيرآ هعنى عزيزى القارئ نقول مع بوعوض "اهوديونوا يوارب الوى 
ملكوتك، وارشدنا الى العمل بوصيا ، وثبتنا فى االيموان الوموسوتوقويوم 
الى النف  االخير، وا طنا بمالئكه النورانين واجعلنا فى معسوكورهوم 

 ".ومرشدينمحفظين 

                                                      

          
كنيسة رئيس المالئكة الجليل ميخائيل واالنبا بيشوىتحتفل   

بمونت درويت   
حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم األنبا بيشوى بعيد شفيعها  

ص(  11- 03.8وذلك بأقامة القداس األلهي )   
6172يوليو  71األحد  يوم   

 الجميع مدعوين لنوال البركة
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االب  والزوج الثانية الذكرى السنوية   
 الغالي المرحوم

 وجدي سعيد

 
اولئك كلهم نالوا مجدا في اجيالهم ...... فمنهم من خلفوا اسما يخبر 
بمدائحهم ... فهم رجال رحمة وبرهم الينسي ... فالميراث الصالح 

 يدوم مع ذريتهم واعقابهم يبقون علي المواعيد ......
 يمحي مجدهم ...   تثبت ذريتهم وبنوهم الجلهم ... الي االبد تدوم ذريتهم وال

 اجسادهم دفنت بالسالم واسماؤهم تحيا مدي االجيال    
   4١..44-٧ 11من يشوع بن سيراخ 
 

 وبنعمة يسوع المسيح سوف تذكره  االسرة اثناء القداس االلهي  يوم االحد الموافق
 بكنيسة القديس العظيم االنبا ابرام بمكواريفيلد  6142/  2/ 62

مع االباء الكهنة المباركين و لفيف من االحباء واالخوة الشمامسة االفاضل واالقارب الموجودين 
 لمشاركة االسرة   

 الجميع بالخير شكرا لمحبتكم والرب يعوض

مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع 

 ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من هللا.

 1ـ  ٣: 4كورنثوس االولى 
 

 وجدي سعيد نتذكرك في يوم حبيبنا الغالي 
 عيد ميالدك الثانى السماوى اذكرنا نحن اسرتك امام عرش النعمة دائما في صالتك ياحبيب القلب

 
So will it be for the resurrection of the dead, The body that is sown is perisha-

ble, it is raised imperishable (1 Corinthians 15:42) 
Through the Grace of Jesus Christ, the commemoration of the second 

year anniversary of the departure of Wagdy Said will be held during the 
Holy Mass on Sunday the 26

th
 of June 2016 at St. Abba Abraam Church, 
Long Point.  

Among his family will be the Priests and Deacons as well as the congre-
gation of the church. 

The Lord reward you for your love in everything 

Beloved dear, we remember your second birthday in Heaven. Remember us, 

we your family and friends, in your prayers before His throne of grace. 
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  العم فتحى ندا
  

 أيام جميلة من السنة بنفرح فيها بقيامة ربنا
 ريات بيضاء و منورة ...

 ترفعها كنيستنا ... وتحسسنا
 ان احنا عايشين فى السما

 وسط أفراح القيامة ... رحل عم فتحى من دنيانا

 عاش حياته فى وسطنا ... و دايما فى مخافة ربنا

... الفراق صعب علينا كلنا  صحيح  

 لكن حبه ... موجود فى قلوب صغيرنا و كبيرنا
... و دايما شاكر و للمسيح ... دايما فاكر  بشوش  

... عمره مابات مضطرب أومعترض  ورغم شدة المرض  

 من كفر الزيات ... و دى كانت نشأتة

 عمل فى مجال الزراعة ... اللى أتقنها بحكمته

 ولما هاجر ألستراليا عمل بالسكة الحديد

زرعته  بس ده ... لم يبعده عن سكته و محافظته على  

... لم تكن هى كل دنيته  بس زرعته  

 وحبه لربنا نورله شمعته

 ورزقه ربنا بزوجة وفية تهون عليه غربته

و يرويها بالمحبة ... وبكل أقتدار  فكان يبذر البذار ...  
 

  
  
 
 
 
 و من ثماره ... ثمرة تفوح بالعطر و تدخل كل دار

 فتبهج النفس من بعد طول األنتظار

 فأثمر عم فتحى أبونا أغسطينوس الذى ينثر

 على شعب الكنيسة الكثير من الثمار

 فينثر ثمر المحبة ، الفرح، والصالح

اما االن فيتنعم عمى فتحى فى بستان أخر    

األفراح و يرتاح من كل الجراح  هو بستان  

 فهومنطلق مع األبرار والسواح

و مع المسيح يتنعم باألفراح    

 كلمات / ميشيل جرجس

  
 كهنة وشعب و شمامسة و خدام كنيسة مار مرقس يقدمون خالص العزاء

 
 
 
 

 
" كما هو مكتوب ما لم ترعين ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على بال إنسان ما أعده هللا للذين يحبونه") 

 (1:2كو8
 

 1382مايو  73أنتقلت لألمجاد السمائية فى 
 السيدة الفاضله 

 سميرة عبد المالك روفائيل 
زوجة السيد رفله روفائيل شقيق السيد وديع روفائيل بسيدنى. وهى والدة كل 
من إمانويل زوج السيدة كريستين، وروزيت زوجة السيد مينا، ووالدة أندرو 

يونيه  1روفائيل، وجدة كل من: إمليا وصوفيا، ونثنائيل. والجنازة كانت يوم 
بكنيسة القديس مارمرقس والشهيد مارجرجس لألقباط األرثوذكس بمدينة 

 بيرث. فالرب يعطى نياحا لروحها الطاهرة وعزاءا لكل أفراد أسرتها
                                                                                               

"Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the 
heart of man the things which God  has prepared for those 

who love him."(1 Corinthians 2:9) 
 
Departed into the heavens  

Mrs Samira Abdel Malak Rofail  
wife of Mr Rafla Rofail, Brother of Mr Wadie Rofail. 
Mother to Emmanuel husband of Christine, Roset wife 
of Mina, and Andrew Rofail. Grandmother of Amelia, 
Sophia and Nathaniel. The Funeral was held on 2 
of June at St Mark's and St George Coptic Orthodox 
Church Perth WA. We ask God to give comfort to her 
Family, and to remember us before the Throne of 
Christ.    

 
 
 

 
كٍر أبدي" ” ّديق يكون لذِّ  الّصِّ

 (6: 111)مز 
ّديق للبركة"" كُر الّصِّ   ذِّ

 (  7: 11)أم 
التذكار السنوي الثاني إلنتقال  

 طيب الذكر المرحوم
 األستاذ عطيه ميخائيل عطيه

والد أبونا المحبوب القس ماثيو عطيه وزوجته تاسوني ميرفت وزوج السيدة 

مارسيل عطيه ووالد األستاذ رامي عطيه وزوجته هيلين وشقيق السيدة ماري 

زوجة األستاذ سامي قلته. ويقام  القداس اإللهي لروحه الطاهره بكنيسة الشهيد 

الساعه الثامنه  1116يوليو  11العظيم مارجرجس بكينسنجتون يوم األحد 

 والنصف صباحا. 

 
 
 
 

 طوبى لمن اخترته و قبلته ليسكن فى ديارك الى األبد
 

تواضروس األنبا بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم 
 و شريكه فى الخدمة الرسولية الثاني

أسقف سيدنى و توابعها  األنبا دانييلنيافة الحبر الجليل  
 أدامهم هللا لنا سنين عديدة و أزمنة مديدة

 
 مينا نعمة هللا /ستقام الذكرى السنوية السادسة عشر ألبونا الحبيب القمص 

 أول كاهن ومؤسس الكنيسة فى أستراليا فى عهد مثلث الرحمات
 م.1161قداسة البابا كيرلس السادس سنة  

 يوليو 7األحد الموافق  وسيقام القداس األلهى على روحه الطاهرة يوم  
1382 

 الساعة الثامنة و نصف صباحاً. 
 كنيسة المالك ميخائيل واألنبا بيشوى , بمونت درويتو ذلك فى  

 م. 1111التى خدم بها لحين نياحته سنة   
 يعقبه األغابى و بعض اللقطات عن حياته بقاعة الكنيسة.

 
أبونا الحبيب لقد مرت األعوام على سفرك الى السماء. أفتقدنا فيها محبتك 

 الفياضة
لقد تغيبت عن عيوننا و  –و أرشادك الحكيم و أبوتك الحازمة الحنونة للجميع  

 لكنك لم تغيب 
عن قلوبنا و أفكارنا. نطلب منك أن تذكرنا أمام عرش النعمة مع األربعة 

 ً  وعشرون قسيسا
 لكى يعيننا هللا كما أعانك. 

 أوالدك -زوجتك  –كنيستك 

The 9th commemoration of the late Mr Adeeb Ishak 
Botros was held on Tuesday 14/6/2016 during the Ho-
ly Mass. Remember us in your prayers.  
Your wife Laila, your children:- Fr Bishoy Botros , 
Alfred, Ghada &Mario.   
 

 الذكري السنوية التاسعة 
 

أقامت أسرة المرحوم أديب أسحق بطرس الذكري السنوية التاسعة للوالد خالل 
. أذكرنا في صلواتك. زوجتك ليلي. 1382يونيو  81القداس االلهي يوم الثالثاء 

 وأوالدك ألقس بيشوي بطرس ، الفريد ، غادة وماريو . 
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