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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

اخبار االقباط
(۲:۲٥ لنــاس. (لــو  لنعمــة، عنــد هللا و ا لقامــة و ا لحكمــة و ا مــا يســوع فــكان يتقــدم فــي ا ٤۰ صفحةوأ

دعاء السيسي داخل الكاتدرائية

رئيــس الربملــان مــن الكاتدرائيــة نســعى إلجنــاز مســار العائلــة 
املقدســة الســياحى

قــال الدكتــور علــى عبــد العــال رئيــس مجلــس 
ــة  ــد مناســبة مصري ــالد المجي ــد المي ــواب إن عي الن
وطنيــة ال تخــص المســيحيين وحدهــم مــردًدا مقولــة 

ــا. ــش فين ــا شــنودة: مصــر وطــن يعي الباب
وأعــرب رئيــس البرلمــان فــى زيارتــه للكاتدرائيــة 
عــن أملــه فــى إنجــاز مشــروع مســار العائلــة 
المقدســة الســياحى الــذى تتبنــاه وزارة الســياحة 
لتحويــل مــزارات العائلــة المقدســة بمصــر لبرامــج 

ــياحية. س

البابــا  التقــى  الــذى  البرلمــان  رئيــس  وأكــد 
بيــان  لقائهمــا  اليــوم وصــدر عــن  تواضــروس 
ــان يســعى إلنجــاز مشــروعات  رســمى، أن البرلم
ــروع  ــد مش ــة بع ــأن المواطن ــن ش ــى م ــن تعل قواني

الكنائــس. بنــاء  قانــون 
ــم وزيــر  ــد الرحي فيمــا انضــم المستشــار حســام عب
العــدل لقائمــة مهنئيــا البابــا بالمقــر البابــاوى اليــوم، 
ــبق  ــوزراء األس ــس ال ــرف رئي ــام ش ــك عص وكذل

ــواب  ــس الن ــى المصيلحــى عضــو مجل وعل

      أقســم الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب، 
الخامــس  الرئيــس  منصــب  لتولــي  اليميــن، 
مبنــى  فــي  المتحــدة،  للواليــات  واألربعــون 
الكابيتــول هيــل اليــوم الجمعــة. وقــال ترامــب: 
ــذ بإخــالص  ــأن أنف ــد ج ترامــب أقســم ب ــا دونال «أن
ــي  ــات المتحــدة وبأنن ــس الوالي ــام منصــب رئي بمه
ــة  ــون وحماي ــعى لص ــي وس ــا ف ــى م ــأبذل أقص س
ــب  ــدة وأطل ــات المتح ــتور الوالي ــن دس ــاع ع والدف
العــون مــن هللا». وألقــى ترامــب كلمــة أعــرب فيهــا 
ــة الرؤســاء  ــن شــكره لــكل الحاضريــن، خاص ع
ــي  ــوم نحــن ف ــن. وأضــاف: الي الســابقين الحاضري
ــن واشــنطن  ــل الســلطة م ــث ننق ــل خــاص، حي حف
إلــى الشــعب األمريكــي، الفتــا إلــى أن نصــر النخبة 
ــن  ــر م ــذا يتغي ــن ه ــعب، ولك ــر الش ــن نص ــم يك ل
اآلن، ألن هــذه اللحظــة هــي لحظتكــم وملــك لكــم. 
ــزب  ــو الح ــس ه ــم لي ــر المه ــى أن األم ــدد عل وش
الــذي يحكــم البــالد بــل أن تكــون الحكومــة خاضعــة 
ــيصبح  ــذي س ــو ال ــوم ه ــذا الي ــعب، وه ــم الش لحك
جديــد.  مــن  حكاًمــا  المتحــدة  الواليــات  شــعب 
وأوضــح أن األمريكيــون يريــدون مــدارس ألبنائهــم 

ووظائــف ألنفســهم، وهــذا مطالــب معقولــة للكثيــر 
مــن الشــعب، موضحــا أن هنــاك الكثيــرون مــن 
ــا  ــم يبقــى أبنائن ــا، ونظــام التعلي الجائعــون فــي مدنن
محروميــن مــن المعرفــة، األمــر الــذي يتوقــف 
هنــا واآلن. وتابــع، إننــا أمــة واحــدة، إننــا لنــا قلــب 
والقســم  واحــد ومنــزل واحــد ومصيــر واحــد، 
الدســتوري هــو يميــن والئــي لجميــع األمريكييــن، 
وعلــى مــر عقــود دعمنــا صناعــة وجيــوش البلــدان 
األخــرى، ودافعنــا عــن شــعوب أخــرى ولــم ندافــع 
ــات  ــارج الوالي ــارات خ ــا الملي ــعبنا، وأنفقن ــن ش ع
المتحــدة، وجعلنــا دوال أخــرى ثريــة بينمــا تالشــت 

ــع ــالق المصان ــم إغ ــا، وت ــال لمواطنين اآلم نيافــة األنبــا موســى/ ميــالد الســيد املســيح صنــع ٣ مصاحلــات 
وزيــارة الرئيــس تصلــح صــورة مصــر القدميــة الســيئة

ــباب أن  ــقف الش ــى أس ــا موس ــة األنب ــّرح نياف   ص
ميــالد المســيح صنــع ۳ مصالحــات: المصالحــة 
بيــن  والثانيــة  واألرض،  الســماء  بيــن  األولــى 
ــن  ــى بي ــة فه ــة الثالث ــا المصالح ــم. م ــود واألم اليه
ــه  ــتقبال نيافت ــاء اس ــك أثن ــاء ذل ــس والجســد. ج النف
للمهنئيــن بالعيــد فــى المقــر البابــوى. وأضــاف 

ــة  ــى للكاتدرائي ــس السيس ــارة الرئي ــى زي ــاً عل معلق
أثنــاء قــداس العيــد مســاء أمــس قائــالً: هــذه الزيــارة 
تصلــح الصــورة القديمــة الســيئة التــى صدرهــا 
ــه: «فــى  ــال نيافت ــم عــن مصــر. وق اإلرهــاب للعال
ــا  ــن قلوبن ــع م ــى أن نصن ــل عل ــالد نعم ــد المي عي

مــزاود لميــالد رب المجــد داخلنــا.
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قداسة البابا يرأس قداس عيد الغطاس املجيد باإلسكندرية
قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، برئاســة 
بالكاتدرائيــة  المجيــد  الغطــاس  عيــد  قــداس 
المرقســية الكبــرى بالمقــر البابوي باإلســكندرية 
األربعــاء  مســاء  ذلــك  و  عــام،  كل  كعادتــة 

ــد. ــيه العي ــادم, عش الق
و يســبق قــداس العيــد قــداس اللقــان (الميــاه)، و 
ــاه، لتســتخدم  ــم فيــه الصــالة علــى المي التــي يت
كتبريــك للبيــوت و المرضــى و الشــرب يليهــا 

ــد  ــداس عي ــته ق ــرأس قداس ــم ي ــر ث ــالة باك ص
الغطــاس الــذي تخللــه عظــة العيــد وشــارك مــع 
قداســته بعــض األســاقفة، منهم :األنبــا إيالريون 
أســقف عــام كنائــس غرب اإلســكندرية، و األنبا 
بافلــى أســقف عــام كنائــس شــرق اإلســكندرية، 
و قــدس األب الموقــر القمــص رويــس مرقــس 
و كيــل قداســة البابــا ووكيــل عــام البطريركيــه 
باإلســكندرية، والقمــص إبــرام بشــوندى وكيــل 

الكليــة اإلكليريكيــة و ســكرتارية قداســته القــس 
ــادل,  ــوس ع ــس أمني ــحق، و الق ــوس إس أنجيلي
ــة،  ــع الكهن ــل ســكرتير مجم ــرام إمي ــس إب والق
ولفيــف مــن اآلباء كهنــه اإلســكندرية و خورس 
ــط حضــور  ــية، وس ــة المرقس ــة الكنيس شمامس
ــاط، مــع  ــة األقب ــر يتقدمهــم األراخن شــعبي كبي
اتخــاذ اإلجــراءات األمنيــة المشــددة فــي محيــط 
ــد  ــاح العي ــن و صب ــل األم ــن قب ــة م الكاتدرائي

قيــادات  البابــوي،  بالمقــر  قداســته  اســتقبل 
المجلــس  و  المهنئييــن  كبــار  و  المحافظــة 
المحلــي و األراخنــه األقبــاط لتهنئتــه بالعيــد 
ــته  ــاح قداس ــرة وات ــة كبي ــه إعالمي وســط تغطي
ــى  ــه عل ــب في ــي، يجي ــر صحف الفرصــة لمؤتم

ــن ــن و اإلعالميي أســئلة الصحفيي

يف أول خطاب لرتامب بعد التنصيب: من اآلن أمريكا أوًال.. وسنقضي 
على التطرف اإلسالمي

   دعــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، هللا مــن 
ــة، أن يحمــي مصــر ويغنيهــا  داخــل الكاتدرائي
مــن فضلــه وقــال: «يــا رب أنــا هنــا فــي بيــت 
مــن بيــوت هللا، بأدعيــك يــا رب احفــظ مصــر، 
ــا  ــتقرار لمصــر ي ــا رب االس ــن مصــر، ي وأم
رب أغنينــا بفضلــك عمــن ســواك. السيســي 
ــي  ــة ف ــبب طفل ــخصي بس ــه الش ــرج حارس يح
ــع التواصــل  ــداول رواد مواق ــة» ت «الكاتدرائي
عبدالفتــاح  للرئيــس  فيديــو  االجتماعــي، 
السيســي، وهــو يحــرج حارســه الشــخصي 
ــد  ــال بعي ــاء االحتف ــد شــعراوي أثن ــد محم العقي
المرقســية  الكاتدرائيــة  فــي  المجيــد  الميــالد 
بالعباســية وأمــر الرئيــس عبدالفتــاح السيســي، 
حارســه الشــخصي بالســماح لطفلــة باالقتــراب 
ــاركين  ــه للمش ــاء تحيت ــه أثن ــالم علي ــه والس من
ــة  ــالد، بعــد محاول ــي االحتفــال بأعيــاد المي ف
طــوق  الطفلــة  ووضعــت  منعهــا،  األخيــر 
ــس  ــع الرئي ــي، وطب ــة السيس ــى رقب ــورد عل ال

ــا)          ــى جبينه ــة عل قبل
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 ساهرا  و قدوسا

 
ظهر الهنا الصالح بهذه الصورة في سفر القديس دانيال النبي واختبر 

 االباء جميعا هللا بهذه الصورة. 
ابونا آدم رأى هللا ساهرا يسأل عنه اين انت يا أدم وقددوسدا لدق يدقدبد  

 االثق والخطيه فطرد أدم من الفردوس.
ابونا نوح  البار رأى هللا ساهرا يرى افكار قلوب البشدر ويدفدادصدهدا 
ويددخددتددار ابددونددا نددوح وأوالده ويددمدداددو االنسددا  عددن وجدده االر  
بالطوفا  وهكذا يقول هللا " عيناى علي امناء االر  لكي اجدلدسدهدق 

 ( .106:6معي السالك طريقا كامال هو يخدمني " ) مز 
 

 خالص االنسان:
منذ ا  سقط ابوينا االولين وطردوا من الفدردوس وجدا ا الدخدطديده 
الى جميع الناس كا  هللا ساهرا ليخلص االنسا  ويعيده الي الدقدداسده 
مرة اخري. ارس  االنبياء والشريعه والنبواا ليعد الطريق لخدال  
االنسا  الي ا  جاء القديس يوحنا المعمدا  معلنا عن حم  هللا الدذى 
يام  خطية العالق كله وجاء هللا متجسدا من الروح القدس والدقدديسدة 

مريق العذراء وتق خالصنا بالصليب والقيدامدة واعدلدن انده قدد اكدمد  
 العم  الذى سهرالجله واعاد االنسا  الى شركة الطبيعه االلهيه .

 
 لتوبه:ا

هللا ساهرا لتوبة ك  احد النه يريد ا  الك  يخلصو  هكدذا ندري فدي 
توبة اه  نينوى هللا ساهر. الذى يرس  يونا  النبي وحديدندمدا يدهدرب 
فالساهر لتوبتنا لق يغف  فارك الباار واالمواج واصداداب السدفديدنده 
والاوا واليقطينه والدوده وك  شىء حتي تصد  الددعدوه لدلدجدمديدع 
ويتوب الجميع وبدم الصليب ينال ك  تائب الدقدداسده مدن الدقددوس . 
ويدعونا ا  نالحظ انفسنا في توبه دائمه وسهر روحي ويقظه وبعم  
وقوة الروح القدس يقول لنا القديس بطرس الرسول " نظير الدقددوس 
الذى دعاكق كونوا انتق ايضا قديسين فى ك  سيره النه مكتوب كونوا 

 ( .61-061 6بط  6قديسين الني انا قدوس " ) 
 

 الةهدا :
اعلن لنا السيد الرب ا  العالق يبغضنا ألننا لسنا من العالق " لو كدندتدق 
من العالق لكا  العالق ياب خاصته ولكن النكق  لستق من العالق ب  انا 

( لدذلدك اعددندا 61061اخترتكق من العالق لذلك يبغضكق العالق " ) يو 
جميعا للسماء بالروح القدس والتعاليق االلهيه كالموعظة علي الدجدبد  
والنظر الي فوق وشهوة السماء والمكا  المعدد والدجدلدوس مدعده فدي 

عرشه وسهر الرب لديدجدعدلدندا 
مسددتدداددقدديددن هددذه السددكددنددي 
السمائيه بدأ  ندولدد والدة مدن 
فددوق ونسددلددك بددروح الددقدديددامددة 
ونبغض الشر وندقداوم ابدلديدس 
ونسددهددر مددنددتددظددريددن مددجدديء 
الددعددريددس لدديددزفددنددا لددلددعددرس 

 السمائي 
 

لددهددذا نددرى قددوه عددجدديددبدده فددي 
اسدددتدددشدددهددداد االبددداء الدددرسددد  
والقديس استدفداندوس وشدهدداء 
الكنيدسده عدلدي مدر الدعدصدور 
حتي نري شهداءندا فدي لديدبديدا 
رافعين الدعديدو  لدلدسدمداء بدال 

خوف ومؤخرا نري شهداء الكنيسه البطدرسديده وكديدة بدقدوة ايدمدا  
نري اه  الشهداء كية يقدمو  بشهاده قويه وحيه بدال حدز  الديدأس 

 والضياع ب  بشهوة اللقاء مع الابيب واالحباء.
 

  44يتبع فى ص 
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 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

عظة عن:" نقاط الضعف في يونان 
 النبي"

 
" فاالن يارب , خذ نفسسسي يسنسي ,  ن أية العظة : 

 .1: 4يوتي خير ين حياتي " يونان 
 
 يقدية :  -ب

كان يونان نبياً ولكن هذا ال يمنع أن له ضعفات يثل 
كل البشر فكل أنسان يعرض للسقوط. لقد تاب آهسل 
نينوى بمناداة يونان ولكن كانت له ضعفات في هذا 
الحدث سنذكر بعضأً ينها لكي نتعلم ينها ونتجنبسهسا 

 في حياتنا:
 هروب يونان ين وجه الرب . -3

عندما دعا الرب يونان للذهاب الي نينوي المدديدندل الدةدلديدمدل لد دي 
ينادي لها المناداة التي سوف يقول لد    عدندهدا رن لدر الدمدديدندل 
الةليمل صةد أمام   , ف ر يونان في نفس  قداالد: ا ان اندا تهد د  
وتة   في السفر ألى نينوي المدينل الةليمل ونادي  عليها الدمدنداداة 
التي سوف يقول لي   عنها  فمن خ:ل ع:قتي السابقل باهلل, فانني 
أعلم تمام الةلم ان    "ال  رؤوف ورحيم وبطئ الدضد دك ورد ديدر 

:" فصسلسي 9-3:  4يسونسان الرحمل ونادم علي الشر" ,رما نقرأ في 
يونان الي الرب وقال :" اه يارب , اليس هذا كاليي اذ كسنست بسعسد 
في أرضي ؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش , الني علمت انك 
اله رؤوف ورحيم وبطئ الغضب وكثير الرحمة ونادم عسلسي الشسر 

, فاهلل سوف يرحم هذا الشةك وسوف ت ون رلمتي قدد سدقدطد  , " 
فلن تنقلك نينوي بةد اربةين يوما , وسوف ي ون موقفدي مدجدر  , 
زد علي تلك ر داعي لتةك السفر وتةك المنادة ,  فارف ل لدي ان 
اهرب من وج  الرب , فنفذ يونان الف رة وهرب الي تدرلديدن مدن 

:" وصار قسول السرب السي 1-3:    3يونان وج  الرب رما نقرأ في 
يونان بن ايتاي قائال :" قم اذهب الي نينوي السمسديسنسة السعسظسيسمسة 
ونادي عليها , النه قد صعد شرهم ايايي ". فقام يسونسان لسيسهسرب 
الي ترشيس ين وجه الرب , فنزل الي يافا ووجسد سسفسيسنسة ذاهسبسة 
الي ترشيش , فدفع اجرتها ونزل فيها , ليذهب يعهم الي ترشيسش 

وين خالل هذه النقطة نريد ان نسذكسر يسبسدائسيسن  ". ين وجه الرب 
 هايين في الخدية  للخدام هما:

ر يجك أن تنلر الي تاتك وريف ان رلمتك هدي الدتدي يدجدك ان  -أ
تنفذ , بل يجك ان تنفذ رلمل   في رل خدمل تقوم بدهدا , ور تد درر 

 تاتك , فت رير الذات خطيئل ر يرة .
يجك علي الخادم ان ينفذ رلمل   في الخدمل بما فيها من تةك  -ب 

 وجهد, أياً ران نوع هذا الجهد .
 
نوم ضمير يونان ونويه وهو نبي للرب بعكس ا يميين الذيسن  -9

 صرخوا إلى آلهتهم
ً عدن ردريد   عندما هرب يونان من وج  الرب أراد أن يةلم  درسا
الخليقل الصماء وريف أنها تطيع   بينمدا الدند دي ر يدطديدع , فدلدقدد 

:" 5-4:  3يسونسان ارسل   ريجاً لديدة إلى ال جر رما ندقدرا فدي 
فارسل الرب ريحا شديدة الي البحر , فحدث نوء عظيم في السبسحسر 
حتي كادت السفينة تنكسر . فخاف المالحون وصسرخسوا كسل واحسد 
الي الهه , وطرحوا االيتعة التي في السفينة الي البسحسر لسيسخسفسفسوا 

وبارسال الرب الريح الشديدة الي الد دجدر أراد الدرب ان عنهم " . 
يقول ليونان ا الي اين تهرب مني ؟ فانا في رل م ان وخدالد  الد دل 
ولي سلطان مطل  علي ال ل . النقطل الهامل ان  عندما ه   الدريدح 
الشديدة علي السفينل حتي رادت ان ت سر السدفديدندل ويدهدلدك ردل مدا 
بها , صلي الم:حون رل الي اله  , ول ن الن ي الدةدلديدم يدوندان لدم 

:   3يونان ي ترث ولم يصلي بل ران ناالما نوما ثقي: , رما نقرا في 
:" وايا يونان فكان قد نزل الي جسوف السسفسيسنسة واضسطسجسع 5-6

ونام نويا ثقيال . فجاء اليه رئيس النوتية وقال له :" يالك نائما ؟ 
اندندا  قم اصرخ الي الهك عيس ان يفتكر االله فسيسنسا فسال نسهسلسك ".

نةجك ان رج: امميا يوقظ الن ي الةليم يدوندان مدن ندومد  الد دقديدل 
ويوبخ  ويطلك من  ان يصرخ إلى ا" ارل  " لةدل ارلد  الدجدقديدقدي 

وهنا يجب ان نستسعسلسم دروسسا .  يفت رههم ويهدي الريح ف: يهل ون 
 هاية جدا كاالتي :

ان  بخطأ احد الخدام وهروب  من   وخدمت  ربما يتةدر  عددد  -أ
 من الناس الي الخطر ل ي ينت   هذا الخادم .

ر يجك علينا رخدام ان ت ون لدينا خطيل ال: م اره وان اندلدر  -ب
لنفسي وراحتها فقط ور انلر ل:خرين واحاول ان الترك فدي حدل 
ضيقاتهم ويجك ان  اقدوم بدةدمدل تصدجديدح لخدطداالدي لد دي يسدلدم 

 ارخرين من الشر الذي يصي هم بس ك خطئي.
ان  عندما يأتي ال ي  بس د دندا يدجدك ان ندتدوب ونصدرخ الدي  -ت

الرب الهنا من انفسنا ور ننتلرإلى أن يطلك منا تلك بدواسدطدل أي 
 أحد.
ان  ر مانع من ان يوبخنا احد غدريدك ويدرلددندا الدي الدطدريد   -ث

 السليم ار وهو الص:ة عند حدوث ال يقل .
 
لم يذهب يونان لينادي علي نينوي المناداة التي ايره بها الرب  -1

اال بعد الكارثة والقائه في البحر بعد ان كرر الرب له الطلب للسمسرة 
 الثانية.

ان يونان الن ي هرب من وج  الرب عندما رلف  الرب بالذهاب الدي 
نينوي الت ليف ارول , وعندما ها  ال جر وابتلع حوت ر ير يدوندان 
وم ث يونان في بطن الجوت ث:ثل ايام وث:ث ليال متواليل وواجد  
وق  صةك جدا , وعندما قذف  الجوت الي ال ر لم يذهك يونان الدي 
نينوي ار بةد ان رلف    بالذهاب الي نينوي الت ليف ال اندي والدذي 
ران ار ر دقل من الت ليف ارول , ففي الت دلديدف الد داندي قدال الدرب 
ليونان , لتناداي علي نينوي المناداة التي انا م لمك بها . ردمدا ندقدرأ 

:" واير الرب السحسوت فسقسذف يسونسان 1-3:  1,  31:  9يونان في 
الي البر . ثم صار قول الرب الي يونان ثانيسة قسائسال :" قسم اذهسب 

الي نينوي المدينة العظيمة , ونادي عليها المناداة التي انا يكلمسك 
بها " فقام يونان وذهب الي نينوي بحسب قول الرب . ايا نيسنسوي 

ومدن هدذه الدندقدطدل  فكانت يدينة عظيمة هلل يسيرة ثالثة ايسام " .
 نتةلم التاليا

اننا رخدام وحتي رشةك يجك ان نسمدع ردلدمدل   مدن اول مدرة  -
يقولها   لنا , ويجك ان نسمع وننفذ الوصيل من اول مدرة اي دا , 
ر يجك ان نهمل قول الرب ونجةل الدرب يدتد دلدم مدةدندا ثدانديدل بدل 

 وثال ل . 
 
اغتمام يونان غما شديدا عنديا علم ان الرب لسم يصسنسع بساهسل   -4

 نينوي يا تكلم به النه قديوا توبة حقيقية .
عندما نادي يونان بالمناداة التي اعلم  بها الدرب وهدي عد دارة عدن 

:" بعد اربعين يويا 4:  1يونان خمن رلمات فقط , رما وردت في 
تاب لةك نينوي توبل حقيقيل , ونتيجل لهذه التوبدل تنقلب نينوي ", 

الجماعيل الراالةل والفريدة في نوعها رحمهدم   ونددم عدلدي الشدر 
:" فلما رأي هللا 31:  1يونان الذي قال ان يفةل  بهم , رما نقرا في 

اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئة , ندم هللا علي الشر الذي 
وعلم يوندان ان   نددم عدلدي   تكلم ان يصنعه بهم , فلم يصنعه ".

الشر الذي ت لم ان يصنة  بشةك نينوي , ربمدا احدد الدطدرت الدتدي 
علم بها يونان عن ان الرب لن يصنع الشر الي قال ب  عن نيندوي , 
ربما ان يونان رأي علمل مفاعيل التوبل في هدذا الشدةدك الدةدلديدم 
فخمن وف ر في ف ره وران صادقا ان   سوف يرحمهم , ما علديدندا 
أي ران  الطريقل التي علم بها يونان ان   عددل عدن رأيد  , فدان 

هدل اجدرؤ   –تلك جةل يونان يضتم غما لديدا , لدرجدل اند  الدضديدظ 
:" فغسم يسونسان ذلسك 3:  4يونان واقول الضيط من   نفس  ؟ . نقرأ 

  غما شديدا , فاغتاظ ".
وهنا نسأل سؤار هاما ا هل يضتاظ الند دي يدوندان رن الشدةدك تداب 
و  ق ل توبل هدذا الشدةدك الدةدلديدم ؟ الديدسد  هدذه هدي الدرسدالدل 

الديدسد    –ان يتوب الشدةدك  –ارساسيل والهدف ارسمي ري خادم 
توبل الشةك ران  رسالل يوحنا المةمدان الذي جاء يد درز بدالدتدوبدل 

: " فجاء السي جسمسيسع السكسورة السمسحسيسطسة 1:  1لوقا رما نقرا  في 
وقال للجموع في  باالردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا "

يسن هسذه السنسقسطسة ".  :" فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبسة  8:  1لوقا 
 يمكن ان نتعلم اشياء هاية وهي :

نجن رخدام يجك ان نفرح عندما يتدوب الشدةدك ويدري   هدذه  -أ
التوبل ويرحم الشةك , هذا يد دون سد دك تدةدايدل لدندا ولديدن سد د دا 

 لضيلنا .
يجك ان نةلم ان   يةامل رل الشةوب سواسيل ول  في رل امل  -ب

من يتقي  ويسةي لخ:ص هؤرء الذين يتقون  بد دل وسديدلدل فدان   
يجك ان يخلص الجميع ور يهلك احد , الين الجميع هم من صندةدل 

 يدي  ؟ 
 
عدم يحبة يونان لتعب الخدية وطلبه السمسوت لسنسفسسسه لسلسمسرة  - 5

 االولي .
علمنا من النقطل السابقل ان الن ي الةليم يدوندان اغدتدم غدمدا لدديددا 
عندما علم ان   ندم علي الشر الذي قدال بدان يصدندةد  مدع لدةدك 
نينوي وقرر عدم صنع الشر وقرر اي ا ان يرحدمدهدم ويدضدفدر لدهدم 
خطاياهم , عندما علم يونان الن ي الةليم تلك لم يدضدتدم غدمدا لدديددا 
فقط , بل اي ا علمنا ان  اغتاظ . ول ن ارمر لم يقف عند هذا الدجدد 

بل ان ارمر تطور الي درجل ر يرة جدا  –اي الضم الشديد والضيظ  –
حتي ان الن ي الةليم يونان رلك من   في ص:ت  ان يأخدذ ندفدسد  

:" فسغسم ذلسك يسونسان 1-3: 4يونان وتلك رول مرة , رما نقرأ في 
غما شديدا , فأغتاظ . وصلي الي الرب وقال :" اه يسارب , السيسس 
هذا كاليي اذ كنت بعد في ارضي ؟ لذلك بسادرت السي السهسرب السي 
ترشيش , الني علمت انك اله رؤوف ورحيم بطئ الغضسب وكسثسيسر 
الرحمة ونادم علي الشر , فساالن يسارب , خسذ نسفسسسي يسنسي , الن 

هل الي هذه الدرجدل يصدل الدند دي ؟ الدي  يوتي خير ين حياتي ".
درجل ان  اما ان ينفذ   رلمت  التي نادي بها علي نينوي , ور يدهدم 
ماتا ران  نتيجل هذه ال لمل في عدقدول وقدلدوب الشدةدك , وامدا ان 
يأخذ الرب نفن يونان من , نقول ان  مدن الدمدندطد  عدنددمدا يدرسدل 

رما قدال يدوندان   –انسان رسالل ما في خطاب او رلمل حتي لفاهيل 
الي احد او الي مجموعل او الي حتدي لدةدك ,فداند    –لشةك نينوي 

يجك علي الراسل ان ينتلر ويري رد فةل المرسل الديد  , وهدنداك 
احتمارت ث:ثل لرد فةل المرسل الي  هي ا اما ان يق ل الرسالل , او 

, فدفدي حدالدل يدوندان حددث  -اي يدؤجدلدهدا-يرف ها , او يف ر فيها 
ارحتمال ارول فان الشةك ران خداردئدا جددا وعدلدم الدرب وارسدل 

ف ان رد فدةدل   –يونان   –رسال  لهذا الشةك عن رري  احد خدام  
ردا فةل ممتاز , فلقد ق ل الدرسدالدل وعدلدم  -اي الشةك-المرسل الي  

من يونان من هو   وامدن بد  وصدلدي وصدام ورفدا ردل واحدد 
ررقل الرديئل ورجةوا عن الللم الذي في ايديهم , الين هدذا الشدئ 
الةليم يدعوا الن ي يونان ان يفرح بدر من ان يطلك الموت لندفدسد  

اريد يا اخوتي ان نتعلم سويا بعض النقاط الهسايسة للمرة ارولي ؟؟ 
 ين خالل هذه النقطة :

ر يجك ان ابدا علينا رخدام او رشةك ان نضتم وندضدتداظ لدخد:ص  -أ
 ارخرين بل يجك ان نفرح لذلك فرحا عليما.

ر يجك في ص:تنا ان نطلك ما ر يليد  ردلد د  مد دلدمدا  ردلدك  -ب
 يونان الموت لنفس  للمرة ارولي .

يجك ان نش ر   ر يرا جدا وفدي ردل وقد  رند  ر يسدتدجدك  -ت
ل ةا رل اتنا الخارئل التي نطل ها في ص:تنا , فدهدل لدو اسدتدجداب 
  لطل ل يونان في ص:ت  ال انيل للرب بان يأخذ الرب نفس  لدلدمدرة 

 ارولي  , هل ران هذا في مصلجل يونان ؟ بالط ع ر .
 
. أراد يونان أن يخضع رحمة الرب آلفكساره السخساطسئسة وأراد ان 6

 يهلك المدينة بالرغم ين علمه ان الرب رحمهم .
علمنا من النقطل السابقل ان يونان اغتم واغتاظ ورلك لنفس  الموت 

للمرة ارولي عندما علدم 
ان الددرب رحددم لددةددك 
نينوي المدينل الةدلديدمدل 
وعندما لدم يدندفدذ الدرب 
رلك يدوندان بدان يدأخدذ 

 –رحمل ب    –نفس  من  
ابددتدددأ يددونددان يشددك فددي 
رحمل   وفدي صدفداتد  
التي تررها في صد:تد  
ال انيل وقال يونان الن دي 
الةدلديدم بدالدخدرو  مدن 
الددمددديددنددل الددي جدداندد ددهددا 
الشرقدي وجدلدن هدنداك 
تج  مللل قام بدةدمدلدهدا 
لنفس  ليري مداتا سدوف 
يتم بةد نهايل ارربدةديدن 
:" وخسر  يسونسان يسن السمسديسنسة 5:  4يسونسان يوما ؟ رما نقرا في 

وجلس شرقي المدينة , وصنع لنفسه هناك يظلة وجسلسس تسحستسهسا 
. ردان لسدان حدال في الظل , حتي يري ياذا يحدث في السمسديسنسة "

الن ي يونان يقول ا الين   هو الذي رلفني بان انادي المناداة الدتدي 
وهنسا لسنسا وقسفسة اعلمني بها ؟  دعني انتلر ماتا سوف يصنع   ؟ 

 في بعض النقاط هي :
الم يةلم يونان ان   ال  رؤوف ورحيم وبطي الدضد دك ورد ديدر  -أ

الرحمل ونادم علي الشر , وان  رحم هدذا الشدةدك الدةدلديدم , لدمداتا 
 جلن ينلر ما الذي سوف يجدث للمدينل ؟ 

بدةدد ان ردلدك لدندفدسد   -والم يصضي يونان الي قول الرب لد   -ب
الموت للمرة ارولي ؟ ر يا اح االي يجك ان ناخذ درسا عدمديدقدا مدن 
تلك , فاهلل ينذرنا مرارا وت رارا ويجك علينا ان نصدجدو رندذارات 
  ونفرح بخ:ص ارخرين ور نشك ابدا في رحدمدل وخد:ص   

 للتاال ين توبل حقيقيل من قل هم .
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بالرغم من ان يونان ابتدأ يشك في مراحم   وخر  خدار  مدديدندل 
نينوي وجلن لرقي المدينل منتلرا ماتا يجدث في المديندل , وبدمدا 

فقام يونان بةمدل مدلدلدل لد    –يوما  04  –ان ارنتلار سوف يطول 
والمللل في هذا الوق  عادة ما ت ون من افرع الشجر الديدابسدل مدن 
أربةل قواالم مشدود عليها قطةل من القماش . و   الطيدك الدجدندون 
قام بقدرت  ارلهيل الفاالقل باعداد يقدطديدندل وهدي ندوع مدن ارلدجدار 
المتسلقل فارتفة  فوت المللل لت ون ر: علي رأس يونان وقام   
بةمل تلك ل ي يخلص يونان من غم  , تصورا ,   يريد ان يدرفدع 
الضم عن يونان الن ي الةليم الذي يج     . ماتا ران  نتيجدل عدمدل 

الدندتديدجدل رداند  ان   –اليقطينل التي ارتفة  فوت رأس يونان   –  
:" وخر  6-5:  4يونان يونان فرح فرحا عليما . نقرأ القصل في 

يونان ين المدينة وجلس شرقي المدينة , وصسنسع لسنسفسسسه هسنساك 
يظلة وجلس تحتها في الظل , حتي يري ياذا يحدث في المديسنسة . 
فاعد الرب االله يقطينة فارتفعت فسو  يسونسان لستسكسون طسال عسلسي 
رأسه , لكي يخلصه ين غمه . ففرح يونان ين اجل اليقطينة فرحا 

 لنا بعض النقاط الهاية :هنا  عظيما ".
ران بارولي ليونان الن ي الةليم ان يفرح لتوبدل مداالدل وعشدريدن  -أ

عند توبتهم الصادقل ونتيجدل لدمداتا ؟   –لةك نينوي   –الف لخص 
نتيجل لمنادات  هو , اي ثمر عمل  هو بارلاد الرب بالط ع  , ندقدول 
ران بارولي ان يفرح لهذا الةمل الةليم الذي يفرح قلدك   , بددر 

ان هذا يذررني باربن اررد در   –اليقطينل   –من ان يفرح بشئ بسيط 
في قصل اربن ال ال التي تررها السيد المسيح ل  المجد عنددمدا لدم 
يفرح بةودة وتوب  اخي  الذي ران ميتا فةاش وران ضار فدوجدد بدل 

:" فساجساب وقسال 92:  35لسوقسا صرح ربديد  الدطديدك قداالد: فدي 
البيه :" هسا انسا اخسديسك سسنسيسن هسذا عسددهسا , وقسط لسم اتسجساوز 

يدا احد داالدي ر وصيتك , وجديا لم تعطني الفرح يع اصدقائي "". 
يجك ان نفرح بارمور التاف  بل يجدك ان ندفدرح بدخد:ص اندفدسدندا 

 وخ:ص انفن ارخرين اي ا . 
ان في مشوار الجياة اي ا وعندما يجدث لئ بسديدطدا يدفدرحدندا  -ب

يجك ان نجذر تمام الجذر بممارسل حياة التواضع والتسليم الد دامدل 
هلل , ان يونان لم يةلم ما هي الخطدوة الدتدالديدل والسدريدةدل جددا بدةدد 

 خطوة اليقطينل التي فرح بها فرحا عليما.
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 –ترك   الن ي الةليم يونان يفرح لمدة بسيطل باليقطينل وران   
يةد لدرس اعم  للن ي حتدي يصدجدح مسدار   –بج مت  ال: مجدودة 

حيات  الروحيل , فلقد اعدد   دودة فدي فدجدر ثداندي يدوم مدن ندمدو 
اليقطينل , ف رب  اليقطينل فذبل ، وعند رلوع الشمن أمدر الدرب 
اي ا ريح لرقيل حارة ان ت رب رأس يدوندان فدذبدل ردمدا تبدلد  

رلك يونان لنفسد  الدمدوت وقدال   –وللمرة ال انيل   –اليقطينل , وهنا 
:" ثسم اعسد 8-3:    4يونان موتي خير من حياتي . نقرأ القصل في 

هللا دودة عند طلوع الفجر في الغد , فضربت اليقطسيسنسة فسيسبسسست . 
وحدث عن طلوع الشمس ان هللا اعد ريحا شرقية حارة , فضربست 
الشمس علي رأس يونان فذبل . فطلب لنفسه السمسوت , وقسال :" 

 لنا بعض الدروس هنا : يوتي خير ين حياتي ".
ان  من الخطا ال  ير ان نطلك رنفسنا الموت , ومرتين , ندتديدجدل  -أ

لتةك جسدي , هذا ر يلي  , فربما تدررنا مراحم الرب وندتدوب فدي 
وق  من اروقات , وهنا اود ان ارسل رسالل ل دي الدذيدن يدطدلد دون 
الموت لجياتهم , والرسالل هي ا ر تفةلوا تلك بل اعدطدوا رندفدسد دم 
وقتا واصرخوا هلل وثقوا في مج ت  فليةلم جيدا الذين يطل ون المدوت 
 رنفسهم , ان موتهم لين خيرا من حياتهم , هذا تف ير خارئ جدا .
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 صفحات مع المصريين 
 الصحفية : وداد مينا الياس 

 

 دونالد جون ترامب 

 ألمريكا    54الرئيس ال

 
هذا الرجل الضخم... الثري جداا  .. الادا در  د  
حاود،  شعره الكثيف الدردريدح وحدريدات يدايد  

 ووجه  المرافقة لكل أقوال  ... رفع شعار 
We will make America great again 

 
 هذا الصوت الجهدوري يادر صدمدم الدمدواردن اأمدريدكد  أمدا  
سياسة أو اما ويلينتون ... وأما  تزايا النفوذ والوجود اأس م  

 مليون أمريك (.  533مليون مالم من تعااد  5.3ف  أمريكا ) 
ويار الصمم اأمريك  أما  القادمين من المكايك  دردرغ رديدر 
شرعية حاملين المخارات والممنوعات، ويمارسدون يدل مدا هدو 
ضا القداودون اأمدريدكد . هدذا الدرجدل عدكدال الدواقدع اأمدريدكد  

  وضوح وصراحة و   رتوش. 
د لوماس  ...شخدصديدة تدحدح الدتدحداي والدمدواجدهدة وأ يدعدر  

 الماتحيل. 
ف  ضاحية يدويدن حد  مدتدوسد   4446  -6  -44ولا ترامح ف  

ف  مايندة وديدويدور  مدن ا دويدن يدعدمد ن فد  مدجدا  الدعدقدارات 
والتجارة. اسرة متاينة مايحية  دروتادتداودم ) الدمداديدحديدة فد  

%( . ويملك أيبر جمعية  يرية  ومدخ درا  صدرح أود  14أمريكا 
قا يتريها ألحا أوأده إلدارتها. وهدذا اأتدجداه يدان واضدحدا  قد  
لقاءات  فترة أعياد المي د حيث يان يريز عل  ظهور الكثديدر مدن 
أشجار الكرياماس ف  يل لقاء أو تصريح أو عدر  تدلدفدزيدون 

   Merry Christmasوتكراره  
 . Great Yearألن من سبقوه ياووا يرددون    

% 33.2% مادديددحدديدديددن،  6..1مددلدديددون  533)أمددريددكددا 
% هدنداوس( 1..% مالمين، 4% يهود، 4..4ريرمخمنين، 
 . 3.46إحصائية يناير 

ترامح صاحح التاريحة الرريبة ولكن  يتفائل  هدا ... يدان ردفدل 
يثير الحرية ويثير النشار لذلك الحق  والاه  دمدارسدة عادكدريدة 
ف  فترة المراهقة ثم د ل يلية التجارة ف  جامعة  نالفاويدا و داأ 
العمل مع أ وه فد  مدجدا  الدعدقدارات. أسدال وشديدا الدكدثديدر مدن 
وارحات الاحاب أهمها )  رج ترامح( ف  قلح ويويور ، ويشرل 

 من  ث ث روا ق يقا  أوها أيثر فخامة من البيم األ يض. 
من ممثلة ومقامة تلفزيون ورزغ منها رفلدة.  4445تزوج عا  
تزوج من الحاناء الالوفاوية عارضدة اأزيداء  3..3وف  عا  

مي ويا ورزغ منها  ولا أرلق علي  اسم  ارون وستكون الاديداة 
 اأول  ف  أمريكا. 

من     مشواره العمل  واج  الكدثديدر مدن الدخدادائدر والدندجداح 
وحين يتحاث ..ترلح علي  صفة التاجر، رجل اأعما  ويادتدعدمدل 
لرة الجاا يثيرا  ف  حواره، أي يايد  وتدعدبديدرات وجدهد . ولدكدن 
الواضح دائما  صراحت  وأ يرلف ما يرياه  إسلوب د لوماسد  أو 

 مواراة.

  
 ترامح ..وقرة تحو  ف  التاريخ اأمريك 

 
 هذه الكلمات ياوم الاخرية من ترامدح أثدنداء  دوضد  الدحدمدلدة 
اأوتخا ية  ينما الواقع أن اأع   اأمريك   دهدذا أعدرداه دعدايدة 
مجاوية. ولهذا اوتصر الموارن مع تدرامدح الدذي سداوداه ويشدف 
الاياسات المنافقة، ووقف ف  صف اأمريك  رجل الشارع الدذي 

 وقع علي  الضرر. 
حاولم واشنرن سحق ترامح وشرب   إسلوب عاائد  حدتد  إود  

جرياة أمريكية ياوم مدخيداة لدهديد ري يدلديدندتدون  .43أيثر من 
وحجم اأموا  الت  جمعتها ف  الاعاية لحملتها يداودم أيدثدر مدن 
ضعف ترامح، والاعم الخارج  لكلينتون من التدبدرعدات و دعدض 
دو  الخليج وع قات  اصة وشريات عم قة يضا  لدهدا الداعدم 
اأس م ... ثم شاهاوا أو  مرة ف  تاريخ أمريكا يقدف الدرئديدال 
أو اما وزوجت  مع يلينتدون مدخيداا  وداعديدا  إلسدتدمدراريدة ودفدال 

 الاور. 
ررم يل ذلك ، وجح ترامح أو  عبرعن الموارن العادي وظهدرت 
أمريكا الحقيقية.. اعلنها واضحة ... مصلحة امريكا واأمريكيديدن 
واألمن اأمريدكد  فدوغ يدل شدال، واأحدتدفداظ  دالدهدويدة والدقديدم 

 اأمريكية فوغ يل شال. 
 –أعادة الجيش الدمدادتدندز    –تخفيض الضرائح عل  الموارن 

 –وقف الهجرة رير الشدرعديدة والدمدخدارات   –اأعتناء  جنودوا 
اعدادة تصدنديدف الدتدجدارة   – ناء جاار المكايك وهد  سدتدافدعد  

واأوتاج والحايا والمعادن و ناء الجاور والررغ ومجا صناعدة 
الرائرات والايارات اأمريكية ... سدتدعدود أمدريدكدا ردنديدة قدويدة 

 عظيمة .. ... وأوه  هذه الكلمات  عبارة ... 
 وشكرا  ... الرب يباريكم.

  
 سياسة ترامح

 
من المخيا أن سياست  مختلفة عن سا قي  .. فهندا  تدرديديدر 

عاما . وف  لقاء  .3قاد  أ محالة لم يعتاده العالم عل  ماي 
ل  مع وظيرت  هي ري يلديدندتدون عدلد  شداشدة الدتدلدفدزيدون 
ووقلتها جميع ويداأت اأودبداء فد  الدعدالدم قدالدهدا  دوضدوح 

منذ حكم  وش وحرب الدعدراغ مادتدندزفدة ” و اون موار ة: 
لجنود وأموا  أمريكية ثم فترة أو اما وهي ري فد  الدحدزب 

الايمقرار  ومصائح الشرغ اأوس  واأرهاب ف  
أزديدداد. سددنددوات مضددم يدداوددم مددنددظددمددة الددقدداعدداة 
و لديدفدتدهدا داعدش شدال صدرديدر يدمدكدن الاديدردرة 
والقضاء عليها لو أرادت أمريكا الممثلة ف  سياسة 
أو اما وهي ري ولكنهم تريوها تنمو وتدندتدشدر فد  
أور ا وأمريكا وتترو  ف  عمليات ارها ية مدندظدمدة 

 “ تهاد حاليا  استقرار العالم
هددذا الددرجددل اعددلددنددهددا واضددحددة مصددلددحددة أمددريددكددا 
واأمددريددكدديددن واأمددن اأمددريددكدد  فددوغ يددل شددال. 
و أسلوب التاجر الذي  سو  يعيا حاا دات  دعدض 
الوأيدات الدتد  يداودم تدزدهدر  دالصدنداعدة وقدفدلدم 
مصاوعها أو فتحتها فد  الدمدكداديدك وفد  الدبد د اأسديدويدة 
وأوتشرت البرالة. واو  سو  يعاقح هذه الدمدصداودع، مدندهدا 
شريات يمبيوتر وسيارات ليعدود مدجدا اأودتداج اأمدريدكد . 
هذه الوأيات ياوم حاسمة ف  أوجاح ترامح ألو  ريز عدلد  
القضايا الاا لية اأص حية لتعود حادح شدعداره معدظدمدة 

 –صديداودة الدحداود   –أمريكام. مريزا  عل  التأمين الصح  
عودة الصناعات الاا لية، ومدن وجدهدة ودظدره .. يدري أن 

 مختمر حماية المناخ تاف  .. وأ جاية ل . 
 

 ترامح والاياسة الخارجية
 

من الواضح أن ل  وظرة مختلفة عن سيداسدة أو دامدا ويدلديدندتدون 
المتعاووة مع اأ وان واأرهاب. ومما أشك فديد  اود  عدندصدري 
 قوة الرجل اأ يض ف  القيادة وظهرت عنصريت   عا  قبول   دل 

 قرف  من المهاجرين الرير شرعيين والمالمين والصينين. 
صدفدعدة  3.41يناير  .3والواقع أن ترامح ووصول  للحكم يو  

قوية لأل وان وهو درس لمصر. إوتهم الدمدخامدرة الدتد  أعدتدمدا 
عليها اأ وان وتحالفهم مع يلينتون. وجاء رئيال يكره اأ دوان 
واأرهاب ويحح مصر. ويدان هدندا  قدبدو   ديدن الشدخدصديدتديدن 
القائاتين ترامح والايا  وسو  يدكدون هدندا  أمدور أيدجدا ديدة 

 لصالح مصر. 
و النادبدة لادوريدا تدعدهدا  داعدادة الدألجدنديدن الادوريديدن الدذيدن 
استقبلتهم امريكا ,او  ياع  لوضع آمن ف  سوريا وعلد   د   
سا قي  وجود  شار اأسا أو عام  أمر ثاووي يحاده رأي الشعح 

 الاوري اأهم هو محار ة اأرهاب وليال اأراحة  شخص. 
أما النزاع الفلارين  اأسرائيلد  سديدبدقد  يدمدا هدو ويدري ودقدل 
الافارة اأمريكية ال  القاس ويضع ف  اأعتبار ايران والدوضدع 

 النووي. 
أما دو  الخليج فهاجمها  شاة وفد  تصدريدح لد  )أ وجدود لدهدا 
 اون أمريكا( واوها أ تقو   اور سوي عا  استقرار المنرقة وأ 
تملك سوي اأموا  النفرديدة وأن عدلديدهدا دفدع تدكدالديدف حدمدايدة 

 الوأيات المتحاة اأمريكية لها.  
أما عن وضع فلارين ..أ جايا.. حين ودجدح أو دامدا يدان يدلدوح 
 الاولة الفلارينية. ررم زيارة الرئيدال الدفدلدادرديدند  يدل عدا ، 
وأو   راب ألو اما قا  في   النص سو  أيون هنا العدا  الدقداد  

 ألح  دولة فلارين... وهكذا ثماوية أعوا  لم يحاث تريير. 
ستكون مرتبرة  3.41يناير  .3يل هذه القرارات أو اآلراء  عا 

 صناع القرار اأمريك  وهدم أصدحداب الدمدصدالدح والدكدوودجدرس 
 واأمن القوم  ووزارة الخارجية والافاع وريرها... 

 
 مصر وسياسة ترامح

 
يجح عل  مصر أن تنقل وجهة ودظدر وأجدنداة واضدحدة حدتد  أ 
تفر  أمريكا عليها رآيا . وهنا  مااحة مشتريدة مدن الدقدضدايدا 
اأقليمية تهم مصر وامريكا و روسيا، وهذا ترسيخ وعودة لداور 
مصر القائاة ووضعها الاياس  فد  الدمدندردقدة. مدع مدراعداة أن 
ترامح ل  سياسة عنصرية، ويجهل وضع الشرغ اأوس  ويدكدره 
المالمين المتررفين. فهو جايا عل  المجا  الاياس  الدخدارجد  
ولذلك هنا   و  من أي مبادرة منافعة قدا تدكدون رد فدعدل مدن 
عمليات أرها ية دا ل أمريكا. ولكن هذا الرأي يحاده وجدود عداد 
أ ياددتددهددان  دد  مددن الددمدداددتددشدداريددن لشددنددون الشددرغ اأوسدد  
ومخساات اع مية ومنظمات حقوقية. وهورئيدال رديدر مدردلدق 
 الص حيات  ل هنا  الاستور اأمريك  والرأي العا  الٌحر القوي.

 
 وجاح ترامح ... وآثاره

 
منذ اواحاب  ريراويا من اأتحاد اأور د  وتدبدعدهدا فدوز تدرامدح 
ررم إو  ليال رجل سياسة دليل أن هنا  متريرات سو  يشهاها 
العالم. واوتصداره فد  اأودتدخدا دات فدتدح الدبداب لدفدروادا وهدندا  
تااؤ  .. ماذا لو وصلم الاياة ماريان لو ان للحكدم  ومدعدرو  
عنها الترر  والعنصرية وهو ما يخيف المالمين فد  فدروادا ، 
 دداصددة وان لددو ددان لددهددا وددفددال اأتددجدداه الددمددعددار  والددعدداائدد  
للمهاجرين والآلجدنديدن وتدهدا  لدلداديدردرة عدلد  الدحداود أمدا  

مليون مالم ف   46الفيضان اأس م  الذي تشهاه يل أورو ا  ) 
مدن الشدرغ اأوسد  والدجدزائدر وتدوودال  -عداا تدريديدا–اورو ا 

 ومرايش وافريقيا وريرها( 
هذا الكم الهائل يخثر عل  القيم الحضارية ألورو ا وعل  الترييبة 
الاكاوية واأمن الدقدومد  واأقدتدصدادي. فدهدم مادتدفديداون  دكدل 
ص حيات المنح المعيشية الت  تمنحها لهم هذه البد د. وإن يدان 
الررب اأور   اأن  اأ يعيا وجهة ودظدرة عدلد  اثدر الدتدهدايداات 
واأحااث اأرها ية المتكررة. وها ه  أوجي  ميريكل الماتشدارة 

لجدائدزة ودو دل لدلداد    3.43األماوية والت  ياوم مرشحة عا  
لاورها اأوااو  ف  استقبا  ال جنين المالمين تعاو  اليو  مدن 

وي ت اأرهاب والترر  ، وفدر  ثدقدافدة يدرفضدهدا الدمدجدتدمدع 
 وت ق  هجوما  شاياا  عل  سياستها. 

 
 فوز الايمقرارية 

 
لقا وجح ترامح، ررم أو  أ يوجا قدوة فد  الدعدالدم مدثدل اأعد   

 اأمريك ...
ولكن تأيا ان اأع   رير قادر عدلد  تدرديديدر الشدعدوب واحضدار 
رئيال وتريير رئيال.. ألن اأع   متد  عدبدر عدن الدنداس ويدان 
صاي امينا  لهم تكون ل  القارة عل  التريير... أما اع   الدردبدو  
للالرة..  هو مثل أصدوات  د  ودوتد  مدوسديدقديدة... اأعد   فد  
امريكا ستر أ راء يلينتون وررم ذلك ٌهزمدم، آلود  اعد   رديدر 

 صادغ.
 فاز ترامح وفازت مع  الايمقرارية الحرة اأمينة. 

وررم فشل منافات  يلينتون ... وقفم شامخة تدهدندند .. هدذا هدو 
 أحترا  اأ ر .. وهذه ه  عظمة اأمريكان.

ذيرو  هذا المدشدهدا  دالدرجدل الدعدظديدم رجدل الدقدضداء الدمدحدتدر  
الماتشار عال  منصور، الرئيال المخقم ف  الفدتدرة اأودتدقدالديدة 
الصعبة  ين رحيل مرس  ووصو  الايا  للحكدم... فد  مشدهدا 
هو اأو  ف  مصروا.. الرئيال الدمدخقدم يشدا عدلد  يدا الدرئديدال 
الجايا ويهنن . وتنتقل الالرة من رئيال يرحل ورئيال آ ر قاد  

  التريير.
هذه ه  الايمقرارية الدقدادرة عدلد  الدتدرديديدر والدمدواجدهدة. ألن 
الايمقرارية ه  النور والحرة  اون ترهيح وأ تدررديدح لديدتدقدا  
الورن ويدندتدعدش اأقدتدصداد وياديدر الدمدجدتدمدع حدر يدعدالدج يدل 

 أمراض  .. ويتقبل يل أفراده وأرياف . 
 وحماي  هللا يامصــــر ....

 
 أمريكا  ين الحمار الايمقرار  

 والفيل الجمهوري !!
 

ف  يثير من دو  العالم يٌنظر للحدمدار  دمدعدند  الضدعدف والدردبداء 
والقارة المحاودة . ولكن ف  امريكا إ تلف اأمدر إذ تدحدو  هدذا 
الحمار ال  أيقووة ورمز سياس  وع مة تجاريدة تدار الدمد يديدن 
من الاوأرات سنويا   عا أن اتخذه الحزب الايمقرار  شعاراُ  ل . 
وأصبح الحمار يرمز للتمرد والثورة  ويظهر مدرسدومدا   داألدوان 
عل  اأع   وال فتات الت  ترافق المرشح الايمقرار  ف  جميع 
 رب  وتجمعات  وتنق ت  من وأية أل ري  ها  جمع اأصدوات 

 والوصو  ال  الالرة. 
إ تار المرشح اأمريدكد  عدن الدحدزب  4232وتباأ الحكاية عا  

فدمدا   -لناع الشعدح يدحدكدم  –الايمقرار  أوارو جاياون شعاره 
يان من منافا  الجمهوري إأ الاخرية من هذا الشعار ووصدفد  
او  مبتذ  وشعب . فقرر جاياون أن يكون الحمار رمزا  لحدمدلدتد  
اأوتخا ية. أ تار حمارا رمادي اللون جميل المنظر وعدلدق عدلد  

وسار   –لناع الشعح يحكم   –ظهره وذيل  شعار حملت  اأوتخا ية 
   وس  القري والمان من اجل الاعايدة لدبدرودامدجد  اأودتدخدا د . 
وأحال المزارعين والباراء من اهدل الدقدري ان هدذا الدمدرشدح 
يفهم همومهم عل  عكال المتنافال عن الحزب الجمهوري الدذي 

 يان  عياا  عن الف ح والعامل والموارن الباي  . 
يداودم أمدريدكدا قدارة مدندقدادمدة  ديدن الشدمدا   .426وف  عدا  

والجنوب وإ تلفم اأراء حدو  قضديدة تدحدريدر الدعدبديدا . وقدرر 
إ راها  لنكولن  و  اأوتخا ات، وأ دتدار الدفديدل يدرمدز لدلدقدوة 
والحجم الهائل وألو  يرمز للثراء والحجم العادي للدحدزب. ويدان 
لنكولن يها  لتوحيا الب د وتذليل اأوقاامات. وفدعد   ودجدح فد  
اأوتخا ات وأصبح الفيل شعار للحزب الجمهوري الذي  ا   د  

 معريت  اأوتخا ية. 
قررت مجلة هار ر اأسبوعيدة رسدم يداريدكداتديدر  .421ف  عا  

لحمار أسود عنيا يرمز للحزب الايموقرار  يدتدصدارع مدع قديدل 
ضخم مذعور. و هذا تحو  الرمز اأودتدخدا د  الدبداديد  الد  رمدز 
للحز ين اأقوي ف  امريكا حت  يومندا هدذا وتدردلدق صدوره فد  

 جميع الحم ت اأوتخا ية. 
وف  جميع مح ت الهاايا والاوفووير ف  امريكا يباع الت  شرت 
والقمصان واأيدواب وعد قدة الدمدفداتديدح والشدمداسد  واأعد   

 الصريرة مرسو  عل   عضها الحمار واأ ر الفيل. 
وف  الحملة اأوتخا ية اأ يرة  ين هي ري وترامح إوتشرت هذه 
الصور ف  يل مكان واصبح الع مة المميزة للحز ين اأساسيديدن 
ف  الوأيات الدمدتدحداة اأمدريدكديدة حديدث يدرمدزالدحدمدار لدلدحدزب 
الايمقرار  والفيل للحزب الجمهوري وهما أقوي اأحزاب الدتد  

 تشكل سباغ اأوتخا ات اأمريكية. 

 
 

 والي اللقاء في العدد القادم ....... 
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 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 
 بقلم وريشة: جون كرياقوس

 
سألت أحد خدام الكنائس من الذين يخدمون فى  أحىدم مىكى ى ىا  
الكنائس حول هل هناك ك ب جديدة ف  المك  ة.؟ فأندهش الىخىا م 
ل ساؤل  وهو يقول ل : بأنه ليس هناك قىاا  كىرىيىايىن ي ى ىاون 
الك ب ولآلسف ليس الكرياين يق ىوىون ىىوى  الىقىاا ة اىيىام  م  
وأضاف ل  ساخاا وم سائال " هل ال عض ف  أرض المهجا ف  
ش ه أمية ف  المعافة أو بمعن  آخا "كى  مىنىا يىقىاأ ويىى ا  فى  
المعافة"...وأضاف: وال أجد ىذرا أو ذريعىة فى  قىول الى ىعىض 
"انه ليس هناك وقت"! وأىذرن  ف  قولى  أن الى ىعىض اليىهىمىه 
سوي سحا الدوالر..أو آخا اليعط  أهمية  لىقىولى  هىذا :"بىأنىه 
ليس بالخ ى وحده يحيا اإلنسان" ويذكا لى  قىائىال:" أن شىخى  
يعافه قال أنه ل  يقاأ في حياته ك ابًا غيا الك ب المدرسىيىة الى ىي 
كان مضطًاا إل  قاا تها أحيانًا لين هي من ىذاب الدراسىة الىذي 

له بالخالص منه إال بىالى ىخىال والىحى ىول   ما كان والده سيسمح 
ىو  ال ها ة الجامعية. وهذه حالىة واحىدة لىكىنىهىا تىمىرىل حىاال  

...فقوت له لى  كىل الىحى   أخام كرياة" وموجو ة في مج معنا.. 
 فيما تقوله 

خايجوا جامعىا   -أن ل  يكن كوه  -وباغ  أن معظ  المهاجاين 
بل وىو   رجة ك ياة من العو  والىرىقىافىة..بىاىضىافىة الى  تىىايىد 
وأرتفاع شأن الوسائل المائية الىمىخى ىوىفىة والىنىت والى ى  جىذبىت 
ال عض وتأثياه  ىو  الكرياين ىن اىه مام بالكوىمىة الىمىطى ىوىىة 
بالقاا ة واىطالع وال حث ىن المعافة بل أص ح الىمىا  يى ىوىقى  

خاصة من   –المعافة وال   تفاض ىويه وهو جالس أمام ال اشة 
وبال ال  ي وق  ما يفىاض  -تو  الوسائل المائية أو من الفضائيا 

ىويه ب كل توقائ  وكرياا ما يؤثا ىو  ىقل وفكا الم اهىد... إذا 
فهل يمكن القول بأن الكومة المط وىة ف  حضارتىنىا الىمىعىاصىاة 
تس طيع ال  دم وال مو  أمام تو  المنافسة القويىة مىن وسىائىل 

 المائية الم نوىة ..!؟
                                                                                                                                                 

 القراءة هى غذاء النفوس وطب العقول:
  

نافذة لوعقل ىو  مخ وف المعووما   -أم كانت  -إذ تع  ا القاا ة 
سوا  منها االنسانية أو ال كنولوجية فىاىمىة الى ىي تىقىاأ هىي أمىة 
نافعة ىبنائها وإل  العال  كافة. إن قاا اتنا تف ح لنا مىنىافىذ الىعىقىل 

وتاشدنا إل  الطاق ال ي تنمي وىينا الفكاي والىرىقىافىي  فىاىمىة   
ال ي ال تقاأ ال تجد الحوىول لىوىعىديىد مىن م ىاكىوىهىا االجى ىمىاىىيىة 

مىدار الىعى ىور   واالق  ا ية والسياسية. كما ال اريخ يعافنا ىو  
المخ وفة  فال ودان الم خوفة إنما هي ال ودان ال ي الته   بالقاا ة أو 
ب عوي  الناشئة فيها وتوىي ه  بأهمية القاا ة حيث ينى ى ىا الىجىهىل 

االم  حىيىث تىى ا  تىخىوىفىاً   وما ي اتب ىويه من تخوف ثقافي لهذه 
يوماً بعد يوم   فالجهل هو مالذ الفقا ومخ ؤه وهو من ألد أىىدا  
الحاية.أما اىمة ال ي تقاأ هي أمة تمو  مىقىدراتىهىا وحىايىاتىهىا . 
وكما ي  ين أن المك  ة وال   أن أها الفااىنة القدما   حيث قامىوا 

 «الىعىقىول  هنا غذا  النفوس وطب »بك ابة جموة ىو  بابها وهي 
ولهذا فالقاا ة تدخل في معظ  شؤون الحياة اليىومىيىة لىكىل فىا   
فالقاا ة الطاي  اىول لى ىفىجىيىا اإلبىداع وصىنىاىىة الىمى ىدىىيىن 

والمفكاين  والدول الى ىي تىقىاأ هىي الىدول   والمك  فين والعوما  
ال ي تقو  العال ...لذل  القاا ة تساه  في رفع مس وم المىنىظىومىة 
اىخالقية لوفا  وال حوي بال ىفىا  الىكىايىمىة  فى ىكىسىب اإلنسىان 

واالنى ىفىاع بى ىجىاربىهى    العظة والع اة وال عو  من اىمى  السىابىقىة 
واالب عا  ىن أخطائه  كما تع  ا س  اً من أس اب إىمىار الىكىون  
ىجى َىمىع: ىن ال ىخى   وه  من أهِ  مَ ا رالرقَافة لدم أفاا  الىمج
القارئ  إنساٌن ىال ج بماضيِه وحاضاه وأمين ىو  مس ق وه وكومىا 

وتىوسىعىت مىدارك   از ا   رغ ة القاا ة لدم الفا  نمت أفىكىاره 
 ىقوه واتسعت آفاق رؤي ه.

               
 لذلك من األهمية عدم أهمال فعالية القراءة: 

             
وكما ي ضح من الم ا ر وال قاريا وال   أجايت فى  السىنىوا  
الماضية ىن واقع القاا ة  وتأثيااتها ندرك ىىن الى ىااجىع الىذي 

كافة ال ودان العابية والى ىأمىل مىن   ت هده القاا ة ب كل رهيب في 
واقع المج معا  العابية ومن بعض الدراسا   يضاف إلىيىه قىوىة 
ىد  المىكى ى ىا  وتضىاؤل أىىدا   ور الىنى ىا..بىاغى  أن م ىا 
مازالت تقي  سنويا معاض لوك اب أال أن أرتىفىاع أثىمىان الىكى ىب 
نظاا لو كاليف الط ع وال سوي   واىحوال اىق ى ىا يىة ال ىعى ىة 
جعوت الكرياين ي  عدوا ىن أق نا  الك ب... وىو  حىيىن قىد نىجىد 
–االه مام الك يا بالقاا ة ب    أنواىها في المج معا  الغىابىيىة 

بى ى ىجىيىع الىفىا  ىىوى   -بل وح   هنا ف  بعض الجاليا  اىثنية
اق نا  الك ب والمجال  المخ وفة وهذا االه مام تىجىده ىىنىد الىفىا  

صورم عد ة منها اس غالله لوق ه في ت فح كى ىاب أو   الغابي في 
مجوة ح   في حاال  السفا  أما هىذا الىخىمىول واإلهىمىال الىذي 
ي  ف به االنسان العابي بوجه ىام تجاه الىقىاا ة فىيىهىد  اىمىة 

خطياة في المس ىقى ىل كىفىقىدان الىهىويىة وضىيىاع   بحدوث ىواقب 
الموروث ال اريخي اىصيل وضمور االمة ىن انى ىال الىمىعىافىة 
والوصول إل  القدرا  العالية في الى ى ىنىيىع واالنى ىال..وهىو مىا 
ي طوب الم ابعة أىه مام بالقاا ة أم ب عويد االطىفىال ىىوى  حىب 
الك اب وال عو  به منذ ال غا وكأنما ي ح مقوله ان ال عوىيى  فىي 

ناجحة وتنطى ى  ىىوى    ال غا هو كالنقش ىو  الحجا هي مقولة 
وهو مما يف ح مدارك العىقىل فىي تىوى  السىن    اىه مام بالقاا ة ...

الم كاة ومساىدته ىو  ىدم االن ااف كىوىيىة ىلىعىاب الىفىيىديىو 
وم اهدة ال وفىيون بما فيه من أفالم تىعىوى  الىنىش  ىىوى  الىعىنىف 

والعا ا  ال ي ن  عها في بال نا  وياليت نىىرع   واالقالل من القي  
حب القاا ة لدم اىبنا  في وجو  هذا الىخ  الهائل من االلىعىاب 
اإللك اونية والنت ال ي يمضون أمامها السىاىىا  الىطىوال كىأ اة 

ل غل الفااغ لكن ىوينا ان ن ابع بكل حواسنا تو  اىلعاب ون جع   
اطفالنا ىو  ال خو  منها أو ىىوى  اىقىل االقىالل مىنىهىا لىخىوى  
الوىي الرقافي من خالل الوسائل وال وجيه ال حيىح ومىن خىالل 
االسووب الم سط لها ومن وسائل اإلىالم المخ وفة لومسىاىىدة فىي 

والىمىدرسىة   وجو  جيل مىرىقىف وبىالىطى ىع بىمىسىاىىدة اىم واىب 
 باإلضافة إل  جميع الوسائط ال عومية واىىالمية اىخام 

                                                                  
 لهذا فالقراءة ضرورة للمعرفة  ولثقافة أى مجتمع:

 
إذا فحقا فاىمة ال ي تقاأ هي أمة نافعة ىبنائها وإل  العال  كىافىة.  

إن قاا اتنا تف ح لنا منافذ العقل وتاشدنا إل  الطاق الى ىي تىنىمىي 
وىينا الفكاي والرقافي  والمج مع واىمة الى ىي ال تىقىاأ ال تىجىد 

من م اكوها االج ماىية واالق  ا يىة والسىيىاسىيىة    الحوول لوعديد 
ولقد تعومنا أن ال اريخ يعيد نفسه ىو  مدار الع ور الىمىخى ىوىفىة  
فال ودان الم خوفة إنما هي ال ودان ال ي الته   بالقىاا ة أو بى ىعىوىيى  

الناشئة فيها وتوىي ه  بأهمي ها حيث ين  ا الىجىهىل ومىا يى ىاتىب   
ىويه من تخوف ثقافي لهذه االم  حيث تى ا  تخوفاً يوماً بىعىد يىوم. 

فالجهل هىو   أما اىمة ال ي تقاأ هي أمة تمو  مقدراتها وحاياتها  
مات ط بالفقا ومس  ا له وبال ال  من ألد أىىدا  الىحىايىة كىمىا أن 
ال خ  القارئ  إنساٌن ىال ج بىمىاضىيىِه وحىاضىاه وأمىيىن ىىوى  
مس ق وه وكوما از ا   رغ ىة الىقىاا ة لىدم الىفىا  نىمىت أفىكىاره 
وتوسعت مدارك ىقىوىه واتسىعىت آفىاق رؤيى ىه وآرؤاه..وهىو مىا 
يذكان  بقول المىفىكىا اى يىب الىمى ىام والسىيىاسىي وال ىاىىا 

 -والذم ل  يكن خايج الىجىامىعىة  –المعاوف ى اس محمو  العقا  
بل وىاش ف  زمن ل  يكن فيه كم يوتا أو ح   توفىيىون وحىيىث 
قال وأىونه بوضوح ف  اىىالم الم ىاي حىيىنىذاك:"أنى  أن لى  
أقاأ فأن  أتمن  أن ال أىيش"...وأت ور كيف سيىكىون حىالىه لىو 

ف  زمنا الحاضا والذم ت وافا فيىه كىل وسىائىل الىمىعىافىة   ىاش 
الم قدمة سوا  من فضائيا  واىن انت والفيس بوك.. الخ والح  
أح  أن ي  ع حيث أن القاا ة والعو  والمعافة ه  له  أقوم اىثىا 

وهو أمىا يىخىافىه أم  -أم كانت–ف  ال أثيا ىو  ىقول  أم أمة 
بأن يىظىل   نظام  يك اتورم م سوط وحيث يفضل الحاك  الم سوط  

شع ه ىو  جهوه وف  ظالم العقول..ولهذا كانت المعافىة بىمىرىابىة 
النور الذم يضئ ويسع  لنهضة أم أمة  ومؤكدا بىقىول اى يىب 
ال حف  والمفكا "محمد زك  ى د القا ر :" يىوم أن نىقىف ىىن 
ال فكيا سن وقف ىن  الك ابة وىن الحياة وال   ه  بال ال  تات ط 

لوفكىا والىاأم...ونىظىاا ولضىيى  الىمىسىاحىة   بالحاية وال   تقو  
يجدر الى ىأكىيىد فىدورنىا يسى ىوجىب مىنىا أن نىغىاز حىب الىقىاا ة 
واىطالع ىند الجميع وخاصة ش ابنا ولك  ي   تاويض ىقىولىهى  
وتوسيع  ائاه معارفه   بل والقاا ة ف  مخ وف فاوع الىمىعىافىة 

ومعاف ه   و ون  اىكى ىفىا  لىوىدخىول   ولك  يىيد ذل  من ثقاف ه  
ف  م اها  ومواقع اليك اونية ال تخدم العقل بىل ربىمىا قىد تىهىدم  
وال تفيد ف  أم نموىقو   وهنىا تىجىدر االشىارة أن الىقىاا ة فى  

هام ولك  يىيد اىنسىان مىن ثىقىافى ىه   مخ وف فاوع المعافة أماا 
ومعاف ه  وهو أما ىو  ىكس من يقاأ فقط ف  مىجىال مىعىافى ىه 
و راس ه فال يقوم بال وسع واىطىالع ىىوى  الىمىعىارف والىعىوىوم 

القاا ا  اىخام قد ال تىاتى ىط بىمىجىال   اىخام  ح   لو كانت 
 راس ه وىومه وذل  بهدف اس ك اف المعارف المخ وفة ولوعوىوم 
اىخام أم ليس فقط بهدف ال وسع ف  مجال ىومه ومهنى ىه  بىل 

العقىوىيىة والىفىضىول فى  اسى ىكى ىاف   وربما تكون من أجل الم عة 
مجاال  أخام من المعافة وآلفاق أخام من الفكا مما قد يى ىيىح  
القدرة ىو  ال أمل والىخىيىال..وقىد وجىد  أن الىعىالى  الىمىعىاوف 

يىجىد مى ىعى ىه أحىيىانىا فى  قىاا ة   ومك  ف الذرة كان  -"أين  ين"
  الاويا  والك ب ال وليسية..!              

إذ ال ش  أن غذا  العقول تقو نا ال  ىال  أفضل وتساىدنىا ىىوى  
اىس م اع بالوسائل الم طورة ولىكىن بىدون اىسى ىفىا ة بىالى ىطىور 
وبنمو وتنوع المعارف هو ما قد يدفع العقل ال  اىس اخا  و ون 

ىجل مىيد من المعافة  الم نوىة وال   تاتقى  بىاىنسىان   السع  
ال  ىال  أفضل وتساىده ف  مساياة الاكب الحضارم السايع و 
لذل  أذكا أيضىا قىول مىفىكىا قىديى  و كىان مى ىأثىاا بىالىنىهىوض 

وال طورالحديث حين قال:"ىن الذين يقاأون والذين  اليقاأون...   
أم الذين يقاأون النافع ف  الدنيىا واآلخىاة ..أم مىن هى  الىذيىن ال 

 يقاأوا وال فهموا فضاىوا ف  الدنيا واآلخاة..."                                                         
                                                          
 تحديات تواجه عادة القراءة فى هذا الزمن:

  
أجد أن هناك ىوامل ىديدة قد تس ب وتدفع اإلنسىان الى  أفى ىقىا ه 

والم واصل ل نمية ىا ة القاا ة  وربما قد يك ف  ال عض   المس ما 
بالقول ف  ىدم اىه مام فيما ىقاأون  أو ح   ىدم جاذبيىة مىا قىد 

ح   لضي  الوقت ..الىخ وهى  كىوىهىا أو جىانىب مىنىهىا   يقاأ   أو 
مق ول ولكن هذا أيضا ال يدخل ف  ط يعة ال عو  أو العا ة "وال   

أنها توأم الط يعة أو بالقول "من أى ىا  ىىوى  شىئ   توصف أحيانا 
شب ىويه"..       ) وباغ  هذا العامل ي طوب كريا من الدراسا  

..أال هنا أحاول واىج ها  لىوىوصىول بىأيىجىاز    واىبحاث وال حويل 
لجانب من تو  العوائ ( وقد يالحظ القارئ أنه كيف ق ل أنى ى ىار 

"ال ابويت" كنا نجد ف  المواصال  والىمىكى ى ىا     الموبايل أو ح   
 -وىو  اىقل هنا وفى  الى ىال  الىغىابىيىة   –أه مام ال  ا بالقاا ة 
مىكىان سىوا  بىقىاا ة الىكى ىب وال ىحىف   ب غف بالقاا ة ف  كل 

والمجال   وهو أما أخ وف ف  زمنا الحاضىالىيىس فىقىط لىغىال  
طى ىيىعىة وسىاىىة الىعى ىا   تو  وسائط المعافية  بىل وأخى ىالف 

وأيضا بأخ الف السووك اىنسان  ف   رجة تحى ىيىوىه الىمىعىافىة 
ال ش  أن هىنىاك   وتأثاه ا بال طور اإللك اون  المذهل ....وحيث 

من يع قد بأن ال طورا  ال قنية الحديرة مرل اإلن انت قد تحد مىن 
قاا ة الك ب وال حىف  كىمىا أن وسىائىل االت ىاال  واإلىىالم 

ربىمىا ىىطىوىت مىوىكىة الىقىاا ة لىدم أفىاا  ىىديىديىن فىي   المائ  
مج معا   وإن كانت بيانا   ور الن ا في الدول الم قدمة تىؤكىد   

مىازال قىويىا  وهىنىاك مىئىا  اآلالف مىن   أن اإلق ال ىو  الك ب 
النسخ تط ع ىي رواية لك اب جذاب  بل إن ط عا  ىديدة تظها 

ذلى  أن ىىد ا مىن الىكى ىاب الىذيىن   تو  الك ب  بل أكرا من   لمرل 
أصدروا بعض الك ب تمكىنىوا مىن جىمىع ثىاوا  طىائىوىة مىقىابىل 

الىقىاا ة تى ىفىاو  مىن   إن اجه  الفكاي والرقافي.. بىيىد أن مسىألىة 
إل  آخا وكوما ارتفعت  رجة ال حضا ومس ويا  ال عويى    مج مع 

 اخل المج ىمىع   زا  اإلق ال ىو  القاا ة الجا ة  وهذا يحدث ح   
ي ىابىعىون   الواحد.. ال يعني ذل  أن أولئ  المنهمكين في القاا ة ال 
أو أنىهى  ال   ما ين ا في ال حف أو يط ع ىو  شاشا  اإلن انت 

ي اهدون ما ي ث ىو  القنوا  الفضائية وربما ىو  الىعىكىس مىن 
مىا   ال عاف ىىوى    ذل  فأغو ي ه  م ابعون جيدون يحاصون ىو  

يجاي حوله  بمىيد من ال فاصيل وذل  بالاجوع لو حف  وهو 
ما ي  دم أيضا لساىة العاض وال ث اىلك اون  أو ربمىا فى  

ىدم الدقة ف  ىاض ال فاصيل لحدثىا أو لىمىوضىوىىا مىا..ولىكىن   
لآلسف اىما يى ا  سو ا خاصة ف  ال ال  العابية وممن يعانون 

أق  ا ىة مرل م ا وحيث ف  تحقي  صحف  قاأته مىنىذ   م اكل 
:" ف  الماضى  كىانىت هىنىاك   أسابيع بأن ال  اب صاح بعضه   

لدم ف  قاا ة الجاائد الورقية  أو ح   الك ىب  أمىا   م عة خاصة 
تىمىاًمىا    اآلن ومع ال طور ال كنولوج  أصى ىح الىوضىع مىخى ىوىف 

القاا ة اإللك اونية" بل وأضاف آخىا:" آخىا   فأص ح أفضل فقط 
سنوا  أو أكرا وكوىهى  أكىدوا:  9ماة أش ايت جانال تقاي ًا منذ 
اإللك اونية طغت كريًاا"...ولكىن   "اآلن السوشيال ميديا والمواقع 

السؤال اىه  هل الوسائل الك اونية تسىعى  لىنىمىو ىىا ة الىقىاا ة 
وتضيف لوقارئ المى ىعىة فى    المن ظمة والم أنية ال   ت جع الفكا 

القاا ة  والواقع أن تو  القضية الع ايىة تى ىطىوىب سىوىسىوىة مىن 
 المقاال  وال حث ليس لها موضع هنا

                                                                                                                                 
 تأمل معى هذه األقوال:  

    

ال عوب العابية ت اف ىو  بطونىهىا أكىرىا مىمىا ت ىاف *  
 ىو  ىقولها؟                                                             

                                         هللا قد وهب ال  اية العقل واإلرا ة. ولكن ليس ل س قل ىنه                                                                       * 
  الرقافة هي ما ي ق  بعد أن تنس  كل ما تعوم ه في المدرسة  *
                                        نحن نقاأ لن  عد ىن نقطة الجهل  ال لن ل إل  نقطة العو                                                                         * 
العو  غاي ه الحقيقة ووسيو ه الفكا وأ اته المنط  والفن غاي ه * 

 الجمال ووسيو ه ال عور وأ اته الذوق
الفاق بعيد جداً بين أن نفه  الحقائ   وأن نىدرك الىحىقىائى   *  

 فاىول  هي العو  والرانية هي: المعافة
 ون خىوف  -العو  يعمل ىو  الحافّة بين المعافة والىجىهىل *  

من االى ااف بما ال نعافه.العار الوحيد هو ا ّىا  بأننىا نىمىوى  

 اىجوبة..                     كل 
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التغــذية السليمة ... حتميك من هذا املرض 

 اخلطري والوصـايـا العشــر ضــد اخلبيـث

 ا.د/ منـير حنـا اسـكنـدر   
  
اخـى القـارئ ... اخـتىتى التقتـتار.ـتـ... التـتبت  ا  تـتا تـ  

 مـرض السـرطـان يهـدد غـالبيــ النـاس وهـو مصـتدر لتقتـت  
 يومـى لقكثيـرين . 

وهـل العـوامـل المتستـتبتبتـ لـت   فمـا هـى اسـباب هـذا المـرض
)تىعقـ   البيئــ و  يتمتكتـتن تتاتنتبتـتهتا او   عـوامـل خـارجـيـ

كيفيــ تنتـتـتيت  الـولايـ منهـا ام ان مسـببات المـرض هـى فـى 
 تيتيتك يتكتون كـتل متنتـتا  اسـقوب حيـاتك اليتومـتى وغـتذا.تك

 مسـئول عن ا ـا ىـ   هـذا المــرض الخطــير.
 

 -منشــا مــرض الســرطان :
 

اظهـرت ا  يـاث الـعالميــ ان منشـا هـتذا التمتـترض متعتقتـتد 
لقغـايــ و  يمكـن  حـد ان يـؤكـد سبب المــرض. فتفتى عـتام  

اجــرى معهــتد ا تيتـتـتاث الستـتـترطتان ا متريتكتـتـتى    7002
ATCR دراســ عـن  عـض المسـببات لمرض السرطان 

مســببات الــا.عــ ومىعـارف عتقتيتـتهتـتا  تيتـتن وتبين ان هنـاك 
 -ولكـن لـ  تثبـت  عــد ارتبـاطهـا  المـرض مثـل :النـاس 

عـقـى الخضتـتروات والتفتاكتهتـتـ  قـايـا المبيـدات اليشــريــ   -
 الـىى نىنـناولـهـا .

الـتى  مكســبات الطعــ  والـرا.يــ التىتـتى نضتيتفتهتـتاكـذلـك  -
 كثيـر مـن ا غــذيــ

  كثــرةاســىخدام الىيــقفون الميمــول ايضـا  -
ا لتتىتتـتتـتتراب مـتتن التتمتتصتتـتتـتتادر التتنتتـتتـتتوويـتتـ والتتمتتاتتـتتا ت   -

 الكهــرومغنـاطيسـيـ
ثبـت ان لهـا ارتبـاطتا  عـوامل اخـرى ثـانـويـوهنـاك ايضـا   -

 - مـرض الســرطان ولكـن  نسـبـ ضئيـقـ ومنها :
  الاينـات والعــوامـل الوراثيــومنهـا مـا يىعـق   -
 لمقـوثـات البيئـــ واالـعـ اكـس والنفـايـاتالىعــرض  -
ا  ـا ــ  بعـض الفـيروسـات متثتـتل التفتـتيتروس التكتبتـتدى   -

  )( B & Cالـو ا.ـى 
  

 بضـــرية ـل الـ ـشـــد الــــــ ية  وتنتصتـت  هـتذـ الـتدراستـ
  كىشــاف اى مـرض مبكرا وعالج  فى مراحق  ا ولى .

فتقتـتد تحمـى نفسـك مـن االصـابل بمـرض الســرطـان وحـىى 
اثبىت ا  يـاث العقميــ التعتالتمتيتـتـ فـتى الستـتنتوات التقتقتيتقتـتـ 

وجــود عـاللــ وطيـدة  يـن خصـتا.تو وكتمتيتـتات المـاضيــ 
 مـا نىنـاولـ  مـن طعـام ومخاطـر الســرطان.

 
ويعـرض البروفيســور اســكتنتـتدر فتيتمتا يتقتى اهـت  و تـتايتا 
المعهـد ا مـريكى   يـاث مـا يتختىتـتو  تىتغتيتيتـتر ا نتمتـتاط 
والعـادات الغـذا.يــ  مـا يـتؤدى الـتى ا لتالل متن احتىتمتا ت 

وتىقخو هذـ التو تايتا فتيتمتا الىعـرض لال ا ـ  السرطان . 
 يقى:

 
  -اهميـل التغـذ ل السـليمل : - 1

مـن المعـروف ان الطعـام الـذى نىناول  يـؤثـر  شـكتل كتبتيتـتر 
عـقى  يىنـا العـامــ . ومن المهـ  ان نعقـ  ان هنـاك  عتـتض 
ا طعمــ الـىى تسـاعد عـقى مكافتيتـتـ ا مـتراض وخـتا تـتـ 

 السـرطان . 
ولـد اظهـرت العـديد من الـدراسات و ا  يـاث العقميتـتـ فـتى 
ماال الغـذاء والىغـذيـ ان تتنتـتاول التختضتـتروات والتفتـتواكـت  
وخـا ــ الطـازجــ يسـاه   صـورة كبيـرة فـى الـولـايــ مـن 
مـرض السـرطان وذلـتك  حتىتـتوا.ـتهتا عتقتـتى التكتثتيتـتر مـتن 
المعــادن والفيىامينـات ) خـا ــ فيىـامينـات  ا , ج ) وايضـتا 
العــديـتد مـتن مضتـتادات ا كستـتدة ) الـتىتى تتقتـتاوم تـتاثتيتـتر 
الاـزيئـات اليـرة عـقى اليمـض النـووى لقخـاليا ) . ايضتـتا 
احىـوا.ها عقـى ا ليـاف والـىى تقـى مـن سـرطـان القـتـتولـتون 
كـذلك المـركبات الـىى تستـتاعتد عتقتـتى ا تطتـتاء نتمتـتو  تعتض 

 الخـاليا الســرطانيــ .
وهـذـ ا غـذيــ لـهـا اهميىـهـا فـتى متكتـتافتيتـتـ الستـترطتان .  

وليسن اليـظ ان اضـافــ مثـل هـذـ ا غـتـتذيتـ او ا طتعتمتـتـ 
الـى النــام الغـذا.ى الختـتاب  ـتك لتيتـتس لتهتا اى اعـتراض 
 جـانبيــ  ل انهـا تمكنـك مـن تيسـن  يىـك  شـكل فـعال .

  
ومـن امثـقـ هــذـ ا غــذيــ عقـى ســبيل المثـال   التيتصتـتر 

 -مـا يقـى:
 Sulphurييىـوى عقى مادة الستولتفتورامتيتن   -الـبروكقــى:

amine  والىى تعزز ا نزيمات الولا.يـ فى الاس  وتسىتهتدف
 خاليا الســرطان الاــزعيــ .

ييىــوي الاــوز عقـى مـتادة التفتيتىتـتوستىتيترول        -لاــــوز :ا
Photo sterols  والـىى تبطـئ نمـو خــاليـا سرطان الثــدى 

اظهــرت الــدرسـات وا  يـاث العقمـتـتيتـ ان    -الفــا ـوليـا:

 تنـاول البقــوليـات يمكــن ان ييمـى الاســ  من الســرطـان 
ييىــوى الثـوم عقــى مــواد كـيميــا.يتـتـ نتبتـتاتتيتـتـ   -الثـــــوم:

وهـتو مـتن  Nitrosamineتـولف تكــوين النيىــروزامـيتن  
 المــواد المســببــ لســرطـان المعـــدة .

وهــو ييىـوي عقى  بغـ ا نثوسيانيتن    -الـىــوت ا ســـود :
 والىى لها دور فعال فى ا طاء نمو خاليا ما لبل الســرطـان 

وهتى تتيتىتوى عتقتى  تبتغتـ   -الــطـمـتاطـت  ) التبتنتـتدورة):
والـتـتىتى لـتهتـتا دور    Lycopene pigmentالقيـكو ين    

فعـال عقــى ولـف سـتـترطـتان  ـتطتـتانـتـ الـتـترحـت  والـتـتر.ـتـ 
 ونمــو الخــاليا الســرطـانيـ فــى المعـــدة . 

  -طــهـى اللحـــوم جيــ ا :  - 2
مـع الىـاكـد مـن خقــوهـا مـن الــدهـون الــىى تيمـل الكثيتـتـتر 
مـن متختـتاطـتر ا  تـتا ـتـ ونـتزل جتقتـتد التفتـتـترا  وايضتـتا 

 ا ســمـاك .
   -عـــ م االفــراط فـى تنـايل البريتينات الحيوانيل :  - 3

وخـا ـ  القيــوم اليمــراء وان يقـتـتل ايضتـتا ا ستـتـتىتهتالك 
مـن القيــوم المصنعـــ او الماهــزة مســبقـا مثــل التقتيتـتـتوم 

 البــاردة والســويــس .
 ــدون نــزل الــردة او العيــت   تنــايل الخــبز االســمر  - 4

 الســن وا رز الغــير مضــروب .
عـتقتـتى مـتدى تنـــــو ــف الـفـــــالــهـــل يالـخـضـــــريات   -  5

ا ســبـول حيك يضمـن الىغييـر اليصـتـتول عتقتـتى التنتستـتب 
 المطـقـو ــ مـن جميـع الفيىـامينـات والمعـادن .

 حتىتوا.ت  عتقتى  االعتماد على انواع الجبن قليل الـ سـ   - 6
التتمتتكتتونتتات التتغتتذا.تتيتتـ التتمتتهتتمتتـ متتع لتتقتتـ التتدهتتون والستتعتترات 

 اليراريـ .
داخل المنزل وخارج  احتفظ بعاداتك الغذائيل المتوازنل   - 7

 ايضا فى اليفـالت ودعــوات الغــداء والعشـــاء .
ابتعــ  بقــــ ة االمـ ـــــان عــــن الـتـــــوابــل يالــــزبــ     - 8

 يالصــلصــل الــ سـمل.
مثـل المشــمــت   قــلل مـن تنــايل الفــالـهـل المجــفـفل  - 9

 والــز يــب او الفشــار لـدخـول الــزيـوت فـى تيضـيـرهـا.
المـــوازنــــل بـيـــن مــا تــالـلـــد يمــا تــــ د ــد مــن   - 11

 ييـك   ييىـاج تنـاولك لقتطتعتـتـتام التمتىتـتـتوازن ان مجهــود 
تــرهـ  ذهـنك فـى حســاب الســعـرات اليــتراريـتـ ولتكتـتـتن 
وازن فقـط ميىــويات الطعـام  ييك ييىوى عتقتى نستب التل 
مـن الدهون وا مــالح ونســب اكــبتر مـتن التفتيتىتـتـتامتيتنتـتات 
والمعــادن ونســبــ مقبــتولـتـ مـتن التمتواد التكتر توهتيتدراتتيتـ 
والبروتينات مع مزاولـــ اى نــول مــن الــريـتاضتـتـ حـتـتىتى 

 لــو كـانـت ريـاضــ المــشى.
 

  اخــى القــاةئ ... اخــتـى القــاةئــل ...
الـى الـو ـايـا العشــر الســا ـ  ذكـرهـا ضتـتد  ـا ضافـ الى 

ان نــاخــذ فـى ا عىبتـتـتار مـتـتا   فيجب علينا ا ضــا الخبيـك  
 : يقــى 

 
 عيــدا عـن النيـتافـتـ  ضــرورة اليفـاظ عقـى وزن معىــدل ـ 

وعـن الســمنــ . فـالسـمنـ هـى احــد ا ستـتـتبتاب لتالت تـتا ـتـ 
 مــرض الســرطـان خـا ــ ســرطان القــتولـتون والتثتـتـتدى 

 .لــدى الســيـدات 
يتومتيتا المــواظبــ عقــى ممـارســـ النشــاط الـريـتاضتـتـتى ــ  

لمــدة نصـتـتف ستـتـتاعـتـ متثتـتل التمتشتـتـتى او الستـتـتبتاحتـ او 
ا ســكـواش فهـذـ جميعهـا تعىــبر مـن العــوامل ا ياتـتا تيتـتـ 
الىـى ثبـت انهـا تيمتى مـتن ختطتـتـتر ا  تـتـتا ـتـ  تمتـتـترض 

 .الســـرطـان
حتيتـتك اظتهتـتـترت ا  تيتـتـتاث ا  ىعــاد عـن الىتـتـتدخـتيتن ــ  

العــالميـــ ان نســبـ ا  تـتـتا ـتـ  ـتالستـتـترطتان يتمتكتـتـتن ان 
تنخــفض  نســبـ الثـقـك اذا ا ىعــد النـاس عـتـتن التىتـتـتدخـتيتن 
كــذلك فـان الاــقـوس مـع المــدختنتيتـتن يتعتـتـترضتـتك ايضتـتا 

 .لنفــس الخطــر
 عــدم الىعــرض  الـعــ الشــمـس لفــىرة طـويقــ: ــ  

يعىـبر الىعــرض المســىمـر لالالــعتـتـ فـتول التبتنتفتستـتـتاتيتـتـ 
لفــىترة طـتويـتقتـ متن التمتستـتـتبتبتـتات لتمتـتـترض الستـتـترطتان 
وخـا ـــ سـرطـان الاقــد . وفـى فتىتـتـترة الصتيتـتـتف عتقتـتى 
الشــواطئ يفضــل اســىخـدام التكتـتـتريتمتـتات الـتـتوالتيتـتـ مـتن 

 .االــعــ الشــمـس 
عــدم اســىخـدام الــزيـت المغقـى عــدة مــرات فـتى لتقتـتى ــ  

  او تيمــير ا غــذيــ :
اثبـىت ا  يــاث العقميـــ الغــذا.يــ والطبيـــ ان استـتـتىتختـتدام 
الـزيت المغقــى عــدة مــرات والــذى يســىعمل فـى لتقتـتى او 
تيمــير الطعميــ والســمك والفــرا  والشيـبس لــ  العتـتـتديـتد 
مـتـتتن ا ضتتـتتـترار وعتقتتـتتى راستتـتتـتهتتـتا ا  تتـتـتتا ـتـ  تتبتعتتـتتض 

 .الســرطانات وتضيــ  الكبــد
  

ولـــد حــذر العقــماء والختـتـتبتراء مـتن تتنتـتـتاول ا طتعتمتـتـتـ 
المققيـــ والـوجبـات المشــبعــ والــدهـون  شــكل عـتام لتكتـتن 

ان هـتـتذـ مامـوعــ مـن البـاحثـين الـتدانتمتركـتيتيتن  تتقتـتـتول 
وهـتى ذات  تقتـتـ  ا طعمـــ االــد خطــورة عقـى التنتستـتـتاء

متتتتتبتتتتتـتتتتتاالتتتتتـتتتتتـتتتتترة 
 ستتتتتـتتتتتـتتتتترطـتتتتتانتتتتتى 
  .المبيـض والــرحـ  

ويتتر ـتتط التتعتتقتتمتتـتتـتتاء 
 تتتتيتتتتـتتتتن ارتتتتتفتتتتـتتتتال 
معــتدلتت ا  تـتا ـتـ 
 هــذيـتن التنتـتوعـتيتن 
مـتتتتن التتتتمتتتتـتتتترض 
وزيـتتادة ا طتتعتتمتتـتتـ 
التتتتتتغتتتتتتنتتتتتتيتتتتتتـتتتتتتـتتتتتتـ 
 ا كـريـالميـد متثتـتل 
البـطاطـس المتقتقتيتـتـ 
والتتهتتـتتامتتبتتـتتورجـتتر 

والقهــوة والخبــز الميمتـتو والتمتشتـتـتويـتات او عتمتـتـتومـتا 
جميــع ا طعمـــ المققيـــ فـى الـتـتزيـتوت وايـتضتـتا جتمتيتـتـتع 

 .ا طعمـــ الميــرولــ 
 

ولــتـتد اكـتـتدت الـتـتدراستـتـتـ الـتـتىتى اجـتـتريـتت  تاتـتامتعتـتـتـ 
ماســىر خـت  الـدانمــرك ان امتىتصتـتـتاب التنتستـتـتاء لتمتـتادة 
ا كـريـالميد الســامـ اعــال مــرتـين مــن الــرجـال ولــتذلـتك 

 تا  تىتـتعتـتاد تتمتـتامـتا عـتن  ينصــ  عقمـاء الطــب والىغــتذيتـ
تنـاول ا طعمـــ الســريعــ او الىيـك اوى او ا لــالل منهتـتـتا 
عقـى الـل تقــديـر وفـى نفــس الـولـت تنصتـتـت  الـتـتدراستـتـتـ 
 ىنــاول الطعــام المنــزلى  نـهـا تيىــوى عتقتـتـتى كتمتيتـتـتات 

 .الــل مـن المــواد الكيمـاويــ الضــارة 
 

وفــى دراســـ  يثيـــ  قســ  الــزيـوت والــدهـون  الـتمتركـتز 
مصتـتر لـتدراستـ متكتونتات  -القــومـى لقبيـوث  القتـتاهـتـترة 

مخقفـات  عــض  ــذور الـفـاكـهــ مـن ا حمـاض الـــدهتنتيتـتـ 
والاقيــسريــدات وا سىــفـادة منـهـا فـى تصنيـع متنتىتاتـتـتات 

ولــد اظــهرت النىا.ـج ان الـزيـوت المســىختقتـتصتـ  .جــديـدة 
مـن  ــذور الخـو  والمشــتمت  والتبتـتـترلـتول هـتى زيـتـتوت 
غــير مشــبعـ وتىمىــع  مــوا فـات عـاليــ التاتـتـتودة وذلتك 

ولد وجــتد .  مقـارنــ  ـزيـوت الــذرة والقطــن وعبـاد الشمس 
  -ان مثــل هــذـ الــزيــوت تىميــز  مـا يقـى :

احىــوا.ـهـا عـتقتـتى نستـتـتبتـتـ عـتالتيتـتـ مـتن التيتمتـتض   -)ا( 
وهـتتو متتقتتاوم لتتالكستتدة  Oleic acidالـتتـتتدهتتنتتـتتى ا ولتتيتتـتتك  
 . ويساعدعقى ثبات الزيت

 Linoleic acidاحىوا.ها عقى حامض التقتيتنتولتيتك    -)ب( 
الـذى يســاعـد عـقى زيـادة نســبـ الــدهـون عاليــ الكتثتـتـتافـتـ 

(HDL)  المفــيدة  ـالـدم ويقــوم فـى نفـس الــولـت  تختفتـتض
الضتـتـتارة  (LDL)مســىويـات الــدهــون منيفضـــ الكثافــ 

 .  الــدم 
احىــواء هــذـ الــزيـوت عـقتى نستـتـتبتـ عـتالتيتـتـ مـتن   -)ج( 

الــىوكـفـيرو ت ) مـن نـول الفـا و تيتىتـتا وجـتامـتا ) والـتـتىتى 
 -:تقعــب دورا  الـغ ا هميـــ فيمـا يقــى 

 العمقيــات الييــويــ داخــل جســ  ا نســان   - 
 Natural دورها المعروف كمضادات اكسدة طبيعيـ  - 

antioxidants   تيمي الاس  من تاثير الشوارد اليترة التىتى
تنىج من عمقيات الىمثيل الغذا.ى لتقتطتعتـتـتام وتتىتستـتـتبتب فـتى 
ا ــا ــ الاســ   ـامـراض خطـيرة كتالسترطتان وامـتـتراض 

 .الشــراييـن والققــب 
كــذلـك وجــد ان مثـل هــذـ الــزيـوت المســىخقـتصتـتـ   -)د( 

مـن  ــذور الخــو  والمشـم  والــبرلـول تتيتىتـتـتوى ايضتـتا 
عقـى نســبـ عـاليــ من ا ســىيرو ت اليــرة والـىى تتعتمتـتل 
ايضتتـتتا كتتمتتضتتـتتـتتادات اكستتـتتـتتدة ونستتـتتـتتبتتـ عتتالتتيتتـتتـتتـ مـتتن 
الاـاليكـوســيتدات والـتىتى تتقتـتـتى التاتستـتـت  مـتن امـتـتراض 

 .ا معــاء 
  

الـى الققــاء فـى العتـتـتدد اخــى القــاةئ ... اختــى القـاةئـل... 
 القــادم انشاء القـ  ومــوضـول جـديد فى الثقافـ الغذا.يـ .

 

خادم ب نيسـل الـقـــ  ســـل دمـيـانـل   -لاتب هـذه المقالل هـو :

يالق  س اثناسيوس ببانشبول ـ ســي نـى   يةئـيـــس قســـــ  

علــوم االغـذ ـل االسبـق بجـامعـل الـمـنـيـــا بصـعـيـــ  مصـــر 

يةئيـس جمعيــل ليـمـيــاء الــز ـوت االفــر ـقـيـل االســـــبـق 

)AFOC) يعضو جـمـعـيـل لـيـمـيـاء الـز ـوت االمـر ـ ـيـــل

)AOCS)  . ســابقـا ياستاذ علوم االغذ ل المتفرغ حاليـا 
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 

 سر اإلفخارستيا خارج الكنيسة

من الخدمات الرائعة التى تقدمها الكنيسة ألبنائهاا   دادماة ماناا لاة 
المرضى  غير القادرين فى أماكن تواجدهم سواء كان بالمنازل أ  

 المستشفيات.

 هذه الخدمة لم تكن موجودة فى الكنيسة منذ العصور األ لى  لكن 
تم إستحداثها بواسطة األنبا يؤانس السادس عشر البطريرك الثاالا  
بعد المائة من بطاركة الكرسى المرقسى   هو من بطاركاة الاقارن 

ميالدية(  يُعَرف بيؤانس الطاوداى  6661  –  6161السابع عشر )
 61نسبة لطوخ النصارى بمحافظة المنوفية. )راجاع سايارتام ياو  

 بؤ نة بالسنكسار(.

 تهدف هذه الخدمة إلى أن يتمتَّع المؤمنون باالاحاصاول عا اى سار 
التنا ل المقدس حتى لو عجز ا عن الحضور ل كاناياساة بسابا  أى 
ظرف صحى أ  غيره. " َمْن يَأُْكْل َجَسِدي َ يَْشَرْب دَِمي يَثْابُاْ  فِايَّ 

 (6161َ أَنَا فِيِم ". )يوحنا 

 الحقيقة أن هذه الخدمة تُعتَبَر من الخدمات الهامة التى تاحاتاان أن 
اء قبل المرضى    القادر ن قبال الاعااجازيان ...  يستوعبها األصحَّ
فال أحد يضمن متى تكون نهايتم  ال أحد يستطيع أن يؤكد إستمرار 
سالمتم الجسدية حتى آدر العمر. )نط   الصحة  الَستْر ل جماياع(. 

 (676  67(   )لو 676  1)م  

 مسئولية تقديم هذه الخدمة بصورة صحيحة تتط   دراساتاهاا مان 
شتى النواحى. فالكنيسة ُممثَّ ة فى الكهنة  الشمامسة  الخدا  ع ياهام 
د ر    المرضى  الُمسنِِّين  العَجَزة ُممث يان فاى عااماة الشاعا    
ع يهم د ر أيضاً.  ال تكتمل الفائدة من تقاديام هاذه الاخادماة إال إ ا 
إستوع  كل طرف من األطاراف مسائاولاياتام  أدرك د ره تاماا  

د 661  67كو 6اإلدراك. ) ( فالتنا ل ل مريض أ  العاجز ليس مجارَّ
عم ية توصي م بالسر المقدس كما يحاد  عاناد تاركايا  الاماحاالايال 

  بل هو سر كامل يحتان لألسرار الُمكِمِّ ة (Drip)الطبيًة ل مريض 
 لم.

 يعتقاد الاباعاض أن الشاخاش )أى شاخاش ماهاماا كاان تاارياخام 
الر حى( يمكنم أن يحصل ع ى التنا ل حينما يُصاب بمرض يُقعده 
عن الحركة   فتُغفر لم دطاياه  تُفتَح لم أبواب الفرد س   كاماا لاو 
كان التنا ل نوع من األد ية يتنا لها المريض فتانافاتاح لام السامااء.

( لذلك يحتان األمر إلى شرح أ فى  تح يل أدقِّ حاتاى 7666) متى 
 نفهم حقيقة هذه الخدمة العظيمة  نستفيد منها اإلستفادة الحقيقية.

 
ض لكل جزئية مما سبق  كاره فاى حاديا  مساتاقال     سوف نتعرَّ
حتى تعمِّ الفائدة  ال نْجعَل مصائر الانااس فاى ماها ِّ الارياح تاحا  
ى عد  المعرفة أ  الجهل بقوانين الاكاناياساة  تاعاالايام الاكاتااب  ُمسمَّ
المقدس . فالكتاب المقدس يذكر لنا 6 " قَاْد َها َاَك َشاْعابِاي ِماْن َعادَِ  
اْلَمْعِرفَِة. ألَنََّك أَْنَ  َرفَْضَ  اْلَمْعِرفَةَ أَْرفُُضَك أَنَا َحتَّى الَ تَْكَهاَن ِلاي. 

 (166َ ألَنََّك نَِسيَ  َشِريعَةَ إِلِهَك أَْنَسى أَنَا أَْيًضا بَنِيَك.) هوشع 
 

 مسئولية الكنيسة

تت خش مسئولية الكنيسة بالنسبة لموضاوع الاتاناا ل باالاماناازل أ  
ف ع ى من يحتاجون لاهاذه الاخادماة  المستشفيات فى ضر رة التعرُّ
 ترتي  المواعيد المناسبة لتقديم هذا السار الاعاظايام لاهام   ياماكان 
اإلستعانة بالخدا  األمناء فى تنظيم هذا العمل مان حصار األسامااء 
 العنا ين  ترتي  مواعيد اإلعاتاراف لاهام  عامال جاد ل زماناى 
لتقديم التنا ل لهم. كما يمكن أن يتواصل أهل المريض مع الكنياساة 

  إبالغ الكاهن برغبة مريضهم فى التنا ل.
 

ً لا اذباياحاة أ  غايار   فى هذه الخدمة يأدذ الكاهن )سواء كان دادما
داد  ( اإلناء المعدنى الخاص بسر التنا ل دارن الكنيسة  يُاعاَرف 
ب " ُحقِّ الذديرة "  بم عدد من الجواهر المقدسة حس  من سيقِدِّ  
لهم التنا ل ) هى عبارة عن قطع من الجسد ُمب  ة بالد  (  يصحبام 
اس معم شمعة  ص ي . ) فى الماضى غير البعيد كاان الاكااهان  شمَّ
يرتدى الُصدرة الخاصة بالص وات الطقسية  الشماس يرتدى تونية 
الخدمة كام ة  يخرجون بمالبسهم هذه حاتاى الاماكاان الاماقاصاود(. 
 لكن مع مر ر الزمن  تعقُّد ُسبل الحياة لام تاعاد هاذه الاماور ثاات 

 تٌماَرس بسب  إعتبارات كثيرة ليس هنا مجال  كرها.
 

 يشترط فى الكاهن الذى سيقو  بتقديم التنا ل )إ ا لام ياكان داادمااً 
ل ذبيحة( أن يكون صائماً  أن يحترس الشماس الامارافاق لام باعاد  
شرب ماء صرف الذبيحة بعد تناا لام فاى الاكاناياساة  حاتاى ياكاون 
مستعداً ل تنا ل فى حالة حاد   أى عاارض لامان ساياتاناا ل كاأْن 
يُصاب بنوبة إستفراغ )ترجيع( أ  أن حاالاتام الصاحاياة ال تساماح 

 بالتنا ل كأن يددل فى غيبوبة أ  أى شىء مثل هذه األمور.
 

 أثناء الطريق )غالباً بالسيارة( يقو  الشماس المرافق بترديد ألحان 
التوزيع  ال يصافح الكاهن أى أحد  ال ياتاكا َّام ماع أى أحاد طاوال 
الرح ة من الكنيسة  حتى الوصول إلى مكان الشخش المط وب لم 
التنا ل. )ع ى أفراد الشع  مالحظة عد  الحدي  مع الكاهان  هاو 

 يحمل حق الذديرة  اهباً لمنا لة بالخارن(.
 

عند الوصول يخ ع الكاهن حذاءه  يتأكد من أن المريض قد إساتاعادِّ 
ر حياً ل تنا ل  أنم راغ  فيم  يط بم.  يقِدِّ  لم التنا ل  هو يقاول6 

" جسد  د  عمانوئيل إلهنا   هذا هو بالحقيقة آمين"    يارد عا ايام 
المريض بقولم 6 "آمين" . بعذ  لك يص  الشماس ق يالً مان الامااء 
فى حق الذديرة ليتم غس م تماماً    يشارب الاماتاناا ل هاذا الامااء. 
 أيضاً يشرب الشماس بقية ماء الغْسل بعد اإلطمئنان أن الامارياض 
قد أدذ بركة التنا ل.  متى تأكد الكاهان مان أن ُحاقِّ الاذحايارة قاد 
أصبح دالياً تماماً من أى اثر ل جواهر المقدسة   يُص ِّ لم الشمااس 
الماء فى يديم  يصرف مالك الذبيحة كما فى الكنيسة تماماً  ياخاتام 
الص وات بنفس الطريقة.  عادة يأدذ الكاهن ماعام قارباان لا اباركاة 

 لتوزيعم ع ى المريض  الحاصرين إن أمكن.
 

  ال يددل ضمن المتنا لين فى هذه الخدمة أى من الفئات التالية6
( الموجودين بالمنزل  الاقاادريان عا اى الاذهااب إلاى الاكاناياساة 6) 

)باستثناء من يقومون بمراعاة  الامارياض  ال يساتاطاياعاون تاركام 
 بمفرده(.

 ( المرضى غير المستعدين بالتوبة  اإلعتراف.7)
 ( المرضى الذين ال يقب ون هذا السر.3)
 ( المرضى الذين فى غيبوبة.6)
دين فى الكنيسة األرثو كسية.6)  ( المرضى غير المعمَّ
( المرضى )الترانزي ( مثاال شاخاش صاحاياح الاباناياة أجارى 1) 

عم ية عادية مثل الزائدة الد دية  ساياخارن مان الاماساتاشافاى باعاد 
أسبوع مثالً  يستطيع الذهاب إلى الكنيسة الحقاً. هذا يكفيم أن يتقدَّ  

 ل تنا ل قبل إجراء العم ية الجراحية
 
 

 الخدمة .... منظومة متكاملة

نتابع موضوع " الاخادماة ماناظاوماة ماتاكااما اة "     لاك بشارح 
األسااساياات  الاعاواماال الاتااى تسااعااد عا ااى تشاكاايال  نااجااح هااذه 
المنظومة.  نبدأ الحدي  عن هذه األساسيات ع ى أسااس الاتارتايا  

 التنازلى كما ي ى6
 

 أ ال6ً مجمع كهنة اإليبارشية
 هو لقاء يجمع كل كهنة اإليبارشية بقدر اإلمكان    يكون شاهاريااً 
أ  ُربع سنوياً أ  حسبما ياتاراءى لاألب األساقاب  حسا  ظار ف 

 الخدمة فى اإليبارشية.
يت خَّش برنامج العمل فى هذا ال قاء بصالة القداس اإللهاى يصا ايام 
اآلباء الكهنة مع أبيهم األسقب   ي يم لُقمة محبَّة )أغاباى( ثام كا اماة 
 ر حية من األب األسقب   ثم مناقشة أجندة ال قاء حس  الظر ف.

ا اون باالاتاوصايااات   عاادة ياعاود اآلباااء إلاى كانااائساهام  هام ُماحامَّ
 القرارات التى ينجم عنها ال قاء  التى يتام تاطاباياقاهاا فاى كاناائاس 
اإليبارشية  توصي ها ل شع  عن طارياق الاعاظاات فاى الاقاداساات 
باإلضافة إلى توصي ها إلجتماعات الُخدَا   أمناء الخدمة مما يعاناى 

  صولها لكل قطاعات الخدمة فى فترة  جيزة.
 أهم الفوائد التاى تاعاود عا اى الاخادماة مان ماثال هاذا الاناوع مان 

 ال قاءات6
( إزدياد أ اصر المحبَة بين اآلباء الكهنة بسب  ال قاء الشخصى. 6) 

فالكتاب يقول6" ُهَو َا َما أَْحَسَن َ َما أَْجَمَل أَْن يَْساُكاَن اإِلْداَوةُ َماعًاا  
أِْس  النَّاِزِل َع َى ال ِِّْحيَِة  ِلاْحايَاِة َهااُر َن   ِمثُْل الدُّْهِن الطَّيِِِّ  َع َى الرَّ

(  يقولون فى األماثاال 7-66  633النَّاِزِل إِلَى َطَرِف ثِيَابِِم.)مزمور 
 الشعبية6 " البُْعد جفاء".

( تبادل األفكار  اإلدتباارات ماماا يازياد مان حصايا اة الاخابارة 7) 
 العم ية ل كاهن.

ف ع ى متاع  الخدماة فاى الاباالد  الاكاناائاس األدارى 3)  ( التعرُّ
  إكتساب دبرة إليجاد الح ول.

( طرح ما تعانيم الخدمة فى أى كنيسة ع ى اآلباء فاى الاماجاماع 6) 
  إشراكهم فى إبداء الح ول المناسبة

( توحيد األداء دادل اإليبارشية فى شتى مجاالت الخدماة ساواء 6) 
 ماااااااان جااااااااهااااااااة الااااااااطااااااااقااااااااوس أ  مااااااااواعاااااااايااااااااد 
الخدمات أ  نوعية الخدمات     لك بما يتالء  مع غالبية الاكاناائاس 

  توزيعها الجغرافى  عدد سكانها.
( ضمان عد  إنفراد كنيسة بعينها بأداء دادماة ماعاياناة باطارياقاة 1) 

تخت ب عن بقية الكنائس  منعاً ل ابا ابا اة  الاتاسااةالت )دااصاة مان 
 البسطاء(.

( فرصة لطرح اإلقتراحات البنَّاءة  األفكار الجديدة التى تسااعاد 6) 
 ع ى نمو الخدمة  اتساعها.

( اآلباء الذين حضر ا سيماناارات أ  ماؤتامارات   تاكاون لاهام 1) 
 فااااارصاااااة لاااااعااااارض ماااااا تااااا اااااقُّاااااوه عااااا اااااى أداااااوتاااااهااااام 

 الكهنة اآلدرين مما يساعد ع ى اإلستفادة العامة ل جميع.
( عرض الس بيات  أ ُجم القصور التى تاواجاهاهاا الاخادماة فاى 9) 

كنيسة معيَّنة  مناقشة اسبابها  ادتيار الحل المناس  لاهاا باماوافاقاة 
  معرفة المشاركين.

( مناقشة الُمستجدَّات ع ى الساحة العامة  التى قد تاؤثار عا اى 61)
مسار الخدمة  إيجاد ما يناسبها من  سائل لا اتاعاامال   ساواء كاان 
ع ى مستوى العقيدة أ  زيادة العدد أ  النواحى العم ية فى أى فارع 

 من فر ع الخدمة.
( أحياناً تساعد لقاءات هذا المجمع فى تسهيل عاما اياة إداتاياار 66) 

الكهنة الُجدُد سواء بالترشيح أ  إبداء المالحظات عا اى األشاخااص 
 المرشحين من النواحى المتنوعة.

( دراسة إمكانية التعا ن بين كنائس اإليبارشية فاى الاخادماات 67) 
المشتركة  تطويرها  تبادل الزيارات بين الكنائاس عا اى مساتاوى 

 اآلباء الكهنة أ  فر ع الخدمة المتنوعة.
( الكهنة حديثى العهد بالخدمة يكونون أكثر اآلباء إستافاادة مان 63)

مثل هذه ال قاءات نظراً لما يكتسبونام مان دابارات السااباقايان د ن 
 عناء.

 

 ثانيا6ً مج س الكنيسة
هو المج اس الاذى يضاطا اع باالاماساائال 
المالية  اإلدارية ل كنيساة كاماا جااء فاى 

( حتى ياتافارغ 761سفر أعمال الرسل ) 
الكهنة  الخدا  لخدمة كا اماة الارب.  ال 
يُقَصد بما سبق أن أعضاء هذا الماجا اس 
ال عالقة لهم بك مة الرب  لكنهم يقومون 
باألعمال اإلدارية فى نفس الوقا  الاذى 
يعيشون فيم الحياة الر حية كماا ياناباغاى 

 (61667)كورنثوس األ لى 
 يتكون مج س الكنياساة عاادة مان عادد 
من األعضاء يتناس  مع حجم الاكاناياساة 

 ددمتها. الُمِهم أن يشمل أعضائم التخصصات الماطا اوباة فاى أى 
مجتمع. فيكون بم مثالً مهندس  طبايا   ماحااماى  إدارى  رجال 
أعمال باإلضافة إلى أمين عا  الخدمة بالكاناياساة  عاناصار نساائاى 

ِّل ل شباب ع ى أقل تقدير.    ُممثِ
ً )إن كاان   قد يكون رئيس المج س كاهن الكنيسة أ  أكابارهام ساناا
هناك أكثر من كاهن( أ  أعالهم رتبة كهناوتاياة. أ  أحاد األراداناة 
المشهود لاهام    هاذا أمار ياقارره األب األساقاب الاماسائاول عان 
ً باحايا  إ ا تساا ت  الكنيسة.  يكون عدد أعضاء الاماجا اس فاردياا
األصوات فى إتخا  أى قرار   يكون صوت رئاياس الاماجا اس هاو 
الفيصل فى ترجيح كفة عا اى أدارى.  ياتام إداتاياار أعضااء هاذه 
   ً المجالس بالتعيين تارة  باإلنتخاب تارة أدرى أ  بالطريقتين معا
حسبما يتراءى ألسقب اإليبارشية  حس  ظر ف  طبيعة الشاعا  

  الحياة فى كل كنيسة.
 

 أهم األعمال المط وبة فى مج س الاكاناياساة  الاتاى تاتاطا ا  قاياا  
 أشخاص أْكفاء بأدائها6

سكرتير المج س6   هو الذى يقو  بتسجيل محااضار الاجا اساات  -أ 
كتابياً  الحصول ع ى توقيع الحضور.  يكون همزة الاوصال بايان 
األعضاء من حي  تذكيرهم باماواعاياد إناعاقااد الاجا اساات  كاتااباة 
األجندة الواج  مناقشتها  متابعة أعمال المج س الر تينية.  يددل 
 ضمن أعمالم   نشر تفاصيل الميزانية السنوية ألعاماال الاماجا اس.

أمين الصند ق6   هو المسئول عن المسائل المالياة لا اماجا اس  -ب 
)التى هى أموال الكنيسة بالطبع( من حي  إستال  اإليرادات  ساداد 
المصر فات سواء الثابتة أ  المتغيرة.  يكون هناك إتفاق جامااعاى 
ع ى طريقة الصرف  استال  المال باماوجا  دراساة ماتاخاصاصاة 
تتناس   حجم أعمال المج س. ال ياما اك أمايان الصاناد ق سا اطاة 
إتخا  قرار باإلنفاق أ  ال  لكنم يقو  بتنفيذ ما تم الموافقة عا ايام مان 

 مج س الكنيسة.
 

 ع ى أعضاء مجالس الكنائس مراعاة النواحى الهامة التالية حايان 
 اإلنخراط فىى هذه الخدمة العظيمة6

( الهدف األسمى ل كنيسة ك ها )بما فى  لك مج س الكنيساة( هاو 6) 
َجْذب النفوس ل مساياح  الاحافااظ عا اياهاا مان الابادع  الاهارطاقاات 

  اإلنحرافات.
( اإلهتما  بمشر عات الكنيسة العمرانية )ساواء فاى الاباشار أ  7) 

 المبانى(  العمل ع ى إرتقاء األداء فيها بأفضل شكل ممكن.
( إدارة مقدَّرات الكنيسة من عقاارات  أماوال  طااقاات بشارياة 3) 

ع ى أفضل  جم ممكن  بذل أقصى الجهد ل حفاظ ع يها  تاناماياتاهاا 
  زيادتها بقدر اإلمكان .

( اإللتزا  بالخط الر حى المسيحى فى إتخا  الاقارارات  تانافاياذ 6) 
جميع األعمال  عد  اإلنزالق فى الطرق العالماياة باأى شاكال مان 

 األشكال.
( الحفاظ ع ى سرية المع ومات المتع قة باكال أعاماال الاماجا اس 6) 

سواء من جهة دطط  قرارت مستقب ية أ  إنافااق ماباالا  عا اى أى 
 مشر عات أ  ددمة الفقراء  المرضى.

( عد  إستغالل عضوية المج س لتحقيق أى أغاراض أ  ماناافاع 1) 
شخصية  فكل ما بين أيديهم هى أمانة تخشِّ رب المجد    ساوف 

 (.7661يعطون عنها حساباً يوماً ما ) أعط حساب  كالتك ....لوقا 
( إعتبار العمل فى المج س أنم ددمة هلل  التقصير عان باذل أى 6) 

جهد أ   ق   حتى المال فى سبيل تحقيق نمو العمل فى الاكاناياساة 
 ع ى كل األصعدة   يُعتبَر مسئولية ر حية  تاريخية.

( إعتبار األب األسقب هو الرئيس األع ى ل كناياساة  اإلساتافاادة 1) 
بمشورتم  رأيم فى حالة صعوبة إتخاا  قارار ماعايَّان. فاهاو باحاكام 
ً باأحاوال الارعاياة   ضعم الرعوى يكون أكاثار األشاخااص إلامااماا

  ظر ف الكهنة  الخدمة بوجم عا .
( توافر المحبة  الثقة بين أعضاء المج س  بين المج س  باقاياة 9) 

أطراف منظومة الخدمة بالكناياساة أمار مافار غ مانام  باد ناهاا ال 
 تستقيم أى ددمة أ  عمل يُرضى الرب.

( غنِىِّ عن التعريب أهمية قيا  المج س بإجراء الاتاواصال ماع 61) 
الجهات الرسمية  المنظاماات  الاهايائاات الاماجاتاماعاياة  الاكاناائاس 
األدرى لزيادة أ اصر المحبة بين الكنيسة  هذه الجهاات   يشامال 
هذا المجامالت فى األعياد  المناسبات  توطيد العالقات المجتمعية 

 ل كنيسة مع اآلدرين.
 

لمعرفة المزيد عن قوانين  لوائح مجالس الكنائس يماكان إساتاخادا  
 الرابط التالى6

http://st-takla.org/f…/regulations/church-council/
index.html 
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 ض من: جون كرياقوسعر
 

البابا تواضروس يشكر الرئيس  اليسيسيسش لستسشسا  س س   سش 

 االح فال بعيد التيالد التجيد.. 

تقدم البابا تواضروس بابا اإلسكنكركد وكط وبك كروكرز الكنكرا   

المرقسيط، بالشنر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضو ه إلك  

الناتد ائيط المرقسيط للتهرئط ومشا كط األقباط في عيد الميكد  

خكد  تكرهسك   «تكواضكروس»    الكبكابكا    المجيكد..     وكككد 

صلوات قداس عيد الميد ، كن الرئيس السيسي كهدى األقبكاط 

و و ا، لتنون تذكا ا للكشكهكداا والكمك كابكيكا وتكركس الكبكابكا 

تواضروس بابا اإلسنرد وط وبك كروكرز الكنكرا   الكمكرقسكيكط 

صلوات قداس عيد الميد  ، وخرج البابا ما المكقكر الكبكابكو  

م حوبا بزفط الشمامسط، وخلف  كساقفط النكركيكسكط والكنكهكركط.. 

وشهدت الناتد ائيط إجرااات كمريط مشد   ومراقبط ما خكد  

الناميرات الموجو   عل  األسوا  ومحيط الناتد ائيط، ومكرك  

وقكو  السكيكا ات مك  تكمككشكيكط الكمكرك كقككط مكا قكبك  خكبككراا 

المفرقعات م  استخدام كجهز  تشكووك   وقك ك  االت كاالت 

 خد  مراسم القداس 

 

 4الكنيية ال ش وعد اليييش بإنشائها س كون علش مياحة 

  دان

كشككفككا م ككا   مكك ككلككعككط كن 

النريسط التي وعد الرئيس عكبكد 

الفتاح السيسي االنكتكهكاا مكركهكا 

بالعاصمط اال  اوط الجدود  قب  

االحتفا  بعيد المكيكد  الكمكجكيكد 

ما العام القا م خد  مشا كت  في قداس عيد الميد  الكمكجكيكد 

وبحضو  قداسط البابا تواضروس الثاني ستنون علي مساحط 

فدان وستنون في الحي الحنومي وسترفذها الهيئط الهردسيط  4

 % ما المساحط 03للقوات المسلحط وسيتم البراا علي 

 

 أول تصتيم للكنيية الجديدة بالعاصتة اإلدا ية 

كشفا م ا   بالنريسط، عا صو   كو  ت ميكم لكلكنكركيكسكط  

المرتظر تشييدها بالعاصمط اإل ا وط الجدود  والتي كعلا عرهكا 

الكككككرئكككككيكككككس 

السكككككيكككككسكككككي 

خد  احتفكا  

األقككككككككبككككككككاط 

بكككككك عككككككيككككككا  

الككككككمككككككيككككككد  

الككمككجككيككد فككي 

ككككككلكككككمكككككتككككك  

بالناتد ائيط، بتشييد كريسط ومسجد عل  نفقكتك  وسكجك  الكبكابكا 

تواضروس الكثكانك ، بكابكا اإلسكنكركد وكط، بك كروكرز الكنكرا   

المرقسيط كلمط عل  كو  ت ميم للنكركيكسكط صكا   فكي وكركاوكر 

الجا ى، قائد: "المسيح وبا ز هذا المشروع بهذا الكتك كمكيكم 

الجمي  والذ  سو  و بح عدمط م روط ع كروكط شكاهكد  

لدجيا  عا عظمط م ر وشعبها وتا وخها وكفكا ت م كا   

كرسيط، كن الت ميم الحال  الت و  األو  لشن  النكاتكد ائكيكط 

الجدود  وليس الرهائك ، مشكيكدا بكتكعكامك  الكدولكط مك  االقكبكاط 

ب  ضيط وطريط بعد ثو ت  الشعب في وركاوكر ووكونكيكو وإ ا   

 الرئيس السيسي الحنيمط. 

 

 صباح الخير يا مصر" يي ضيف البابا تواضروس الثانش"

استضا  اإلعدمي جو ج  شا  قداسط البابا تواضروس فكي 

حلقط اليوم ما برنامج صباح الخير وا م كر ، صكبكاح عكيكد 

 الميد  المجيد ، بالمقر البابو  بالعباسيط 

وتحدث قداست  كثراا المقابلط الكتكلكيكفكزوكونكيكط عكا قكيكم السكدم 

والحب والرضا ونقاو  القلب والعد ، كما كشا  إل  الم ا   

الخمسط التي تساهم في تنووا الفر  وهي األسر  والكمكد سكط 

والمؤسسط الدوريط واالصدقاا واإلعدم وتاب  كوضا عا  وا   

الرئيس معربا عا تقدوره البالغ لهذه الزوا   المفعمط بالمعاني 

اإلوجابيط واشا  عا قيم السدم قائد : السكقكوط فكي الكخك كيكط 

ب   صو   مكا ال كو  وكفكقكد اإلنسكان السكدم سكواا عكلكي 

مستو  االسر  او المجتم  ، وال روق للسكدم هكو الكتكوبكط ، 

والسدم وبدك ما القلب وعا قيمط الكحكب كشكا  الك  عكركاصكر 

القيري وال تكدكدوكركي “ كساسيط عرد اإلنسان وفي المث  الشعبي 

، ما المهم كن كعي  في مكجكتكمك  وكحكبكركي. وعكا اإلنسكان “ 

الراضي قا  :مفتاح حيا  اإلنسان هو الرضكا فكالكراضكي فكي 

 اخل ، ما ك  شيا وح   علكي الشكبك  والسكدم وامكا عكا 

نقاو  القلب نقاو  قلب اإلنسان العيا والفنر. كلما اقتري نكقكاو  

القلب كلما عاش وصيط الحب والدفران.. وتحدث عا تفجكيكر 

الب رسيط فقا  : ما فجر النريسط لم وتكح لك  كن وكفكنكر وفكقكد 

عقل  ك  تفنيره، والبيئط التي نش  فيها كنش ت في  هذه العقليط.. 

و البعد الشخ ي في اقتراا الرقاو  هو ان وحترس االنسان في 

سلوك  ا  االمانط في نقاو  ك  شي عا طروق التوبط والحيكا  

بمبا ئ والتي تقو ه الي  هوط مسكتكركيكر  وال بكد لكانسكان ان 

تؤسس شخ يت  ما خد  خمسكط م كا   وسكتكقكي مكركهكم : 

األسر ، المد سط، المؤسسط الكدوكركيكط، األصكدقكاا، اإلعكدم ، 

وحاليا كصبح الهرم مقلوبا فق   و  األسر  ، فانتشر الكعكرك . 

وكضا :   ت  ولط ال يا وقالوا لي ال م تكزو  مكاككس ، 

وهو شخص ال شئ في  وتحرز إال كصكابكعك  ، واعك كوه  لكط 

موسيقيط لحا بها سفر الرشيد وح   عكلك  جكائكز  السكووكد، 

مجتم  قد  كن وتعام  م  هذا الشخص. وفي  ولكط االمكا ات 

جرسيط ووعيشون في سدم.. وتكوجكد  و  ال تكوجكد  083بها 

بها ثروات وتعي  اوضا في سدم وعا العد  قا : العكد  لك  

طروق واحد هو إنفاذ القانون الذ  وضكبكط فكا الكحكيكا  وعكا 

 وا   الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي باالمس قكا  :  اوكمكا 

وقدم ك  عيد مفاجا  فالزوا   لم كعر  بها اال قبلكهكا بكدقكائكق، 

وتحدثرا عا السقاالت )الموضكوعكط بكالكنكاتكد ائكيكط  وككيكفكيكط 

سكركط عكلك  إنشكائكهكا ،  03تحضير النريسط لدحتفا  بمرو  

وكشا  إل  ان  وكا   الكرئكيكس وتكهكركئكتكركا كك  سكركط كسكلكو  

حضا   وتراسب م  صو   م كر ، فكهكو لكم وكحكضكر إلك  

النريسط ب  إل  م ر، ألن  وحمك  الكروح األصكيكلكط.. وخكتكم 

البابا بال د  لني وجع  ك  كوامكركا كفكراح وكك  سكركط وكنكتكم 

 بخير

 

من هش التصرية دينا حبيب التي شا ة االق صادية للرئيس  

 االمريكش ترام؟

فقد اختا   ونالد ترامب الم كروكط  وكركا 

حبيب مستشا  للمبا  ات االقكتك كا وكط، 

وعبر موق  موجز االنباا نتعر  عكلك  

بروفاو   ورا حبيب وما هي  ورا حبكيكب 

الككمككسككتككشككا   االقككتكك ككا وككط لككلككرئككيككس 

االمروني ترامب ، ككمكا اخكتكا   ونكالكد 

ترامب وليد فا س مستشا  لشكؤون الشكرا األوسكط، حكيك  

حقق  ونالد ترامب مفاج   تا وخيط بفو ه في سبكاا الكرئكاسكط 

للوالوات المتحكد  ، اخكتكا   40األمرونيط لينون الرئيس  قم 

الرئيس األميركي المرتخب،  ونالكد تكرمكب، األمكيكرككيكط مكا 

كصو  م روط،  ورا حبيب باو  لترضم إل  فروق  كمستشكا   

ل  فيما وتعلق بالمبا  ات االقت كا وكط ، ومكا الكمكعكرو  ان 

ترامب  ج  كعما  ثر  ولط نظر  اقتك كا وكط تكخكتكلك  عكا 

 العالم ووسمي االشياا بـ اسمائها .

 ورا حبيب مستشا   ترامب االقت ا وط ...س   اسكم وصكو  

 ورا حبيب باو  او  م كروكط تكعكمك  مسكتكشكا   لكتكرامكبكفكي 

 وكركا حككبكيكب قكائككمكط مكوقكك  ”  هكاشكتككاج“ االقكتك كا  ، ت كد  

، بعد اختيا ها ما قكبك  الكرئكيكس ” تووتر“ التدوورات الق ير  

األمروني  ونكالكد تكرامكب لكمكرك كب مسكتكشكا   لكلكمكبكا  ات 

االقت ا وط في إ ا ت  الجدود ، معبروا عا فكخكرهكم لكنكونكهكا 

ما كصو  م روط ، وكانا  ورا حبيب، البكالكدكط مكا الكعكمكر 

عكركدمكا تكر    4334عاما، بر ت بقو  ف  مك كلك  عكام  40

اسمها  اخ  البيا األبيض وعملا مك  الكرئكيكس األمكروكنكي 

جو ج بوش،  نذاز، فيما وخص مجا  المبا ا ات الكخكيكروكط، 

حي  تشد  مر ب  ئيس مؤسسط جولكدن مكاككس لكلعكمكا  

الخيروط ...ثم عملا كمساعد  لـ كونداليزا  اوكز فكي الشكؤون 

التعليميط والثقافيط بالخا جيط األمرونيط، وكشكا ت  اوكس فكي 

ت ككروككحككات سككابككقككط لككهككا بككابككرككط  االس فككي والوككط تككنككسككاس 

األمرونيط، بإتقانهكا لكلكدكط الكعكربكيكط وبشكخك كيكتكهكا الكو و  ، 

و و ها المميز في فروق الدبلومكاسكيكط الكثكقكافكيكط األمكروكنكي، 

كن  وق  االخكتكيكا  عكلك   وكركا حكبكيكب ”  س  إن إن “ وكفا ت 

األمرونيط الجرسيكط مكا كصكو  م كروكط لكتكنكون مسكتكشكا   

للمبا  ات االقت ا وط ف  إ ا ت .. وذكر كن  وكركا حكبكيكب كو  

كمرونيط ما كص  م رى تركسا مؤسسط جولدمكان سكاككس 

باإلضافط إل  تول  مر ب مساعد و ور الخا جيط األمرون  

لشئون التعليم والثقافط ونائب وكي  و ا   الخا جيط لكلكشكئكون 

 الدبلوماسيط العامط 

 

بطريرك أنطا ية وأو شليم الروم: مصر تنعم باألمن بفسضس  

 جهود اليييش

ككد غرغيو ووس الثال  لحام ب رورز كن اكيط واإلسنرد وكط 

وكو شليم الروم الملنييا الناثوليك، عل  استقكرا  األوضكاع 

في م ر كمريا و وريا بشن  كبير بفض  جهو  الكرئكيكس عكبكد 

الفتاح السيسي وكعر  ب رورز كن اكيط واإلسنرد وط خكد  

استقبال  بمحافظط اإلسكنكركد وكط، الكيكوم األحكد، عكا سكعكا تك  

بزوا   الرئيس للنريسط المرقسيط في كعيا  الميكد  الكمكجكيكد ، 

الفتا إلي وجو  عد  كبير ما الجاليط باإلسكنكركد وكط وكركعكمكون 

بالراحط والهدوا واألمان، كما كن الساحط متاحط كمام الشكبكا  

الواعي المثق  لرهوض وتقدم بد هم وقا  األ  مكا وكو كبكو 

ضاهر، كاها كريسط الر  ووس : الشنر لكمك كر وقكيكا تكهكا 

السياسيط خاصط وكن م ر ه  ككبر بلد إسكدمكي ومسكيكحكي 

كوضا وكشا  إل  كهميط الدو  الم كر  ومكوقكعكهكا الكمكتكمكيكز 

وسط البلدان العربيط األخرى بفض  جهو  القكيكا   السكيكاسكيكط 

 واألمريط 

 

حريق هائ   ش دير القديية دميانسة بسالسدقسهسلسيسة والس ستسايسة 

 التدنية ت اول الييطرة

شب حروق هائ    بدور القدوسط الدميكانكط 

في بلقاس بمحافظط الدقهليط،  ون معرفط 

األسبا  حت  اآلن، وانكتكقكلكا سكيكا ات 

الحماوط المدنكيكط والكمك كافكئ الك  مكنكان 

الحروق ف  محاولط إلطفكائك  والسكيك كر  

علي  قب  كن ومتد إل  كماكا  خرى وتلق  مدور كما الدقكهكلكيكط 

إخ ا  بالحروق ، وانتلقا سكيكا ات االطكفكاا تكحكا إشكرا  

مدور إ ا   الدفاع المدني بالدقهليكط، فكي مكحكاولكط لكلكسكيك كر  

السروعط عل  الحروق تم تحر  محضر بكالكواقكعكط وكخك كرت 

الريابط للتحقيق في الواقعط..... ووص  المحاسب حسام الكدوكا 

إمام محافظ الدقهليط إل   ور القدوسط  ميانط األثكرى بكبكلكقكاس 

لتفقد حا ث حروق بال و  الخشبيط بسنا الراهبات بكالكدو  

الثال  بدور القدوسط  ميانط، حي  كان ف  اسكتكقكبكالك  الكقكمكص 

 وسقو س شحاتط وكي  م رانيط  ور القدوسط  مكيكانكط، وعكد  

ما اآلباا، واطم ن عل  المتواجدوا بالدور، وككد عل  توفكيكر 

 ك  سب  الرعاوط الد مط.  

 

 قداسة البابا يرأس قداس عيد الغطاس التجيد باإلسكند ية

قام قداسط الكبكابكا تكواضكروس الكثكانكي، بكرئكاسكط قكداس عكيكد 

الدي اس المجيد بالناتد ائيط المرقسيط النبرى بالمقر البابكو  

باإلسنرد وط كعا تط ك  عام، و ذلكك مسكاا األ بكعكاا الكقكا م  

 عشي  العيد.

و وسبق قداس العيد قداس اللقان )الكمكيكاه ، و الكتكي وكتكم فكيك  

ال د  عل  المياه، لتستخدم كتبروك للبيكوت و الكمكرضك  و 

الشر  وليها صد  باكر ثم وركس قداست  قداس عيد الدك كاس 

الذ  تخلل  عظط العيد وشا ز م  قداسكتك  بكعكض األسكاقكفكط، 

مرهم :األنبا إود وون كسق  عام كرائس غر  اإلسنرد وط، و 

األنبا بافل  كسق  عام كركائكس شكرا اإلسكنكركد وكط، و قكدس 

األ  الموقر القمص  ووس مرقس و كي  قداسط البابا ووكي  

عام الب روركي  باإلسنرد وط، والقمص إبرام بشوندى وككيك  

النليط اإلكليرونيط و سكنكرتكا وكط قكداسكتك  الكقكس كنكجكيكلكيكوس 

إسحق، و القس كمريوس عا    والقس إبكرام إمكيك  سكنكرتكيكر 

مجم  النهرط، ولفي  ما اآلباا كهر  اإلسنركد وكط و خكو س 

شمامسط النريسط المرقسيط، وسط حضو  شعبي كبير وتقدمهم 

األ اخرط األقباط، م  اتخاذ اإلجرااات األمريكط الكمكشكد   فكي 

محيط الناتد ائيط ما قب  األما و صباح العيد استقب  قداستك  

بالمقر البابو ، قيا ات المحافظط و كبا  المهرئييا و المجلكس 

المحلي و األ اخر  األقباط لتهرئت  بالعيد وسط تد ي  إعدميط 

كبير  واتاح قداست  الفرصط لمؤتمر صحفي، وجيب في  عكلك  

 كسئلط ال حفييا و اإلعدمييا 

 

 ..  ش أول خطاب ل رامب بعد ال نصيب: من اآلن أمريكسا أوال.

 وسنقضش على ال طرف اإلسالمش  

كقسم الرئيس الكمكركتكخكب  ونكالكد 

ترامب، اليميا، لتولي مكرك كب 

الككرئككيككس الككخككامككس واأل بككعككون 

للوالوكات الكمكتكحكد ، فكي مكبكرك  

النابيتو  هكيك  الكيكوم الكجكمكعكط. 

وقككا  تككرامككب: "كنككا  ونككالككد ج 

ترامب كقسم ب ن كنفذ بإخدص بمهام مر ب  ئيس الكوالوكات 

المتحد  وب نري س بذ  كق   ما في وسكعك  ل كون وحكمكاوكط 

والدفاع عا  ستو  الوالوات المتحد  وكطلب العون ما هللا". 

وكلق  ترامب كلمط كعر  فيها عا شنره لكنك  الكحكاضكروكا، 

خاصط الرهساا السابقيا الحاضروا. وكضا : اليوم نحا في 

حف  خاص، حي  نرق  السكلك كط مكا واشكرك كا إلك  الشكعكب 

األمروني، الفتا إل  كن ن ر الرخبط لم وكنكا ن كر الشكعكب، 

ولنا هذا وتدير ما اآلن، ألن هذه اللحظط هي لحظتنم وملكك 

لنم. وشد  عل  كن األمر المهم ليس هو الحز  الكذ  وكحكنكم 

البد  ب  كن تنون الحنومط خاضعط لحنم الشعب، وهذا اليوم 

كا مكا جكدوكد.  هو الذ  سي بح شعب الوالوات المتحد  حكنكام 

وكوضح كن األمرونيون ورودون مدا س ألبكركائكهكم وو كائك  

ألنفسهم، وهذا م الب معقولط للنثير ما الشعب، موضحا كن 

هراز النثيرون ما الجائعون في مدنرا، ونظام التعكلكيكم وكبكقك  

كبرائرا محروميا ما المعرفط، األمر الذ  وتوق  هكركا واآلن. 

وتاب ، إنرا كمكط واحكد ، إنكركا لكركا قكلكب واحكد ومكركز  واحكد 

وم ير واحد، والقسم الدستو   هكو وكمكيكا والئكي لكجكمكيك  

األمرونييا، وعل  مر عقو   عمرا صراعط وجيكوش الكبكلكدان 

األخرى، و افعرا عا شعو  كخرى ولم نكدافك  عكا شكعكبكركا، 

وكنفقرا المليا ات خكا ج الكوالوكات الكمكتكحكد ، وجكعكلكركا  وال 

كخرى ثروط بيرما تكدكشكا اآلمكا  لكمكواطكركيكركا، وتكم إغكدا 

الم ان . وكضا ، لقد اجتمعرا لني نرف  كصواترا ليكسكمكعكهكا 

الجمي   هوط جدود  ستحنم كمرونا والمكبكدك اآلن هكو كمكروكنكا 

"، مشد ا عل  حماوط الحدو  ما " فات الدو  األخكرى"،  كوال 

التي تدمر صراعط الوالوات المتحد ، وسك حكا   مكا كجكلكنكم 

بن  نفس لد  ولا كخذلنم عل  اإلطدا، وستبدك كمروكنكا فكي 

تحقيق الربح ما جدود، وسرعيد كحدمكركا وبكلكدنكا وطكمكوحكركا. 

وشد  عل  كن  وعتزم السعي ل داقط جمي   و  العالم، ولكنكا 

ك  بلد مكا حكقكهكا كن تكحكافكظ عكلك  م كالكحكهكا، وسكركعكز  

التحالفات القدومكط، ونكبكرم تكحكالكفكات جكدوكد  لكركقكضكي عكلك  

الت ر  اإلسدمي ما عل  وج  األ ض. وتاب ، كن الكنكتكا  

المقدس ودعوا للتضاما مع ا، وعردما تكنكون كمكروكنكا مكوحكد  

فإن  لا ومنا وقفها عكلك  اإلطكدا، ووكجكب كال وكخكا  كحكد 

فرحا محميون وسربق  محمكيكون مكا  جكا  ونسكاا الكقكوات 

 المسلحط، وهللا سيحميرا. 

 

 الجا ديان : إعالن لطفل ان بال جاب يثير أزمة بأس راليا 

محر  األقباط متكحكدون نشكرت صكحكيكفكط الكجكا  وكان مكقكاال  

لهيليا  وفيدسيا بعروان "ملبو ن تزو  إعدنا  بكعكد تكهكدوكدات 

عر روط". وقالا كاتبط المقا  إن "حملط مراهضط للعر روكط 

ت الب بكعكو   لكوحكط إعكدنكات تكظكهكر طكفكلكتكيكا مسكلكمكتكيكا 

محجبتيكا". وكضكافكا كن الكلكوحكط اإلعكدنكيكط ككانكا تكروج 

لمهرجان في مدورط ملبو ن في ووم كستراليا الوطري وحمكلكا 

ال فلتان المسلمتان علم كستراليا". ونقلا ككاتكبكط الكمكقكا  عكا 

صاحب شركط اإلعكدنكات كنك  اضك كر إلك  إ الكط اإلعكدن 

بسبب "التهدودات العر روط التي وصلكتك "، مضكيكفكا  "ك  نكا 

ما خد  هذا اإلعدن االحتفاا بالتروع الكثكقكافكي فكي بكد نكا، 

األمر الذ  وجع  كمترا عظيمكط". وكوضكحكا  وكفكيكدسكيكا كن 

"مجموعط ناش يا مراهضيا للعر كروكط جكمكعكا تكوقكيكعكات 

 0433ت الب بعو   اإلعدن الكذ  تكم إ الكتك ، ووقك  نكحكو 

 شخص العروضط"

  

البابا تواضروس: خطوات تأمين الكنائ  أقصى ما ي م بذل  

 ونصلش لت و الشر

قا  البابا تواضكروس الكثكانكي بكابكا اإلسكنكركد وكط وبك كروكرز 

النرا   الكمكرقسكيكط إنك  تكم تكجكهكيكز اإلنشكااات الكمكعكمكا وكط 

والهردسيط للمسجد والنريسط بالعاصمط اإل ا وط، مضكيكفكا  إلك  

كن الدولط فتحا با  التبرع، إلنشااهكمكا، وكنك  سكيكتكم انشكاا 

مركز حضا   ومسجد وكريسط وكضا  الكبكابكا تكواضكروس 

في ت روحات صحفيط خاصط عل  هام  استقبال  المهكركئكيكا 

بمراسبط عيد الد اس بالنريسكط الكمكرقسكيكط بكاإلسكنكركد وكط كن 

 وا    ئيس الجمهو وط إل  الناتد ائيط المرقسيط بالكعكبكاسكيكط 

قد كانا مفاج  ، وكن  وا ت  ككانكا  سكالكط وككلكمكاتك  ككانكا 

 سالط كخرى، وكن تلك الكخك كوات عكلك  طكروكق الكمكواطكركط 

والمسكاوا  وعكدم الكتكمكيكيكز، وكنكهكا خك كوات مكبكا ككط، وكن 

المسلميا كانوا فا حيا بزوا  "السيسي" إل  الناتد ائيط قكبك  

 المسحييا، وكن  ال وست ي  كن وتجاو  تلك الحقيقط.

وككد البابا تواضكروس كن خك كوات تك مكيكا الكنكركائكس عكلك  

مستوى م ر، كق   مكا وكمكنكا بكذلك ، قكائكد : "وكنكا اوجك  

الشنر، ألصدر مكجكركد إلك  كككبكر قكيكا  ، سكاهكمكوا فكي ذلكك 

األمر"، وكن نداا  ئيس الدولط للتبرع النشاا مسجد وكريسط، 

وعتبر طروق لمواجهط الت ر ، ألن ال حط هي األص ، كمكا 

الت ر  هو االستثراا، وكن الرئيس وسع  إل  األص  وفكيكمكا 

وخص العمليات اإل هابيط في النرائس وضد االقكبكاط، عكلكق: 

"العمليات اإل هابيط تستهد  م ر جميعها، ولكيكس االقكبكاط 

وحدهم، فهم وستهدفون مر  القوات المسلحط،  جا  الشرطط، 

االقككبككاط، والككقككضككا ، والككمككا وككا بككالشككوا ع، ولككذلككك حككا ث 

الب رسيط هو ضد م ر وليس االقباط وحدهم وككد كن  صل  

كمس قداس عيد الد اس ما كج   ئكيكس الكجكمكهكو وكط"عكبكد 

الفتاح السيسي" والوطا، مشيرا  إل  كن ال كد  ت كرك  كك  

شئ، والتا وخ المسيحي اثبا كن ال د  تحو  اشخاص مكا 

 مرته  الشر إل  الخير.

 

ا تفاع عدد ض ايا عتلية الده   ى ملبو ن باس راليا إلسى 
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 خكرون، الكجكمكعكط، عكركدمكا  43قت  ثدثط اشكخكاص وجكرح 

اقتحما سيا   حشدا ما الما   ف  وسط ملبو ن االستراليط، 

عل  ما كعلرا الشرطط وقا   ج  سيا ت  بشن  متعمد باتجاه 

الما   ف  مجم  بو ز ستروا مو  للتسوا، لنا الحا ث ال 

عدقط ل  باال ها ، بحسب ما اككد قكائكد شكرطكط فكيكنكتكو وكا 

بالوكالط ستيوا ت باتيسون لل حفييا. وكضا  "لكقكد كوقكفكركا 

 المهاجم، وال ووجد تهدود  خر للما ف  هذه المرحلط

 

مجدي يعقوب يكشف عن حسلستس  السجسديسد لستسصسر.. ويسجسب 

   تطبيق "االن ر يو"  

العاملكون بكالكمكرككز: الكمكنكان فكي كسكوان هكا ئ ونسكتك كيك  

التركيز.. ونتعاون م  جامعات كخرى مجد  إسحاا: التعلكيكم 

ال بي في م ر وحتاج إلعكا   نكظكر.. والكنكفكاا  تكقك  ككتكب  

العم  كفروق قا  الدكتو  مجد  وعقو ، كستاذ جراحط القلب 

في معهد القلب والرئط الوطري، بنليط كمبروا  فكي لكركدن، إن 

ال روق للمستقب  في م ر وُمهد ككثر، ووسعدني جكد ا وجكو  

مجموعط تعم  مع ا فكي كسكوان بك كروكقكط مكتكنكامكلكط، وككلكهكم 

وؤمرون بـ"الخدمط للمرض  والعلم واإلنسكانكيكط". الكمكسكتكقكبك  

 "dmcكفض  وكضكا  خكد  لكقكائك  مك  بكرنكامكج "مسكاا 

الفكضكائكيكط، مسكاا الكخكمكيكس،  dmcالمضاع عل  شاشط قرا  

ووقدم  اإلعدمي كسامط كما  كنرا نعم  ب روقط متنكامكلكط، ثكم 

نفنر في المستقب ، وكنا متشج  جد ا وقكد وصكلكركا كنك  وكنكون 

هراز "قفز " لرقدم لم ر حاجط تانيط كككبكر وكهكم مكا ككد ". 

حلم جدود وشد  وعقو  عل  كن  وحكلكم بكبكركاا مكدوكركط عكلكمكيكط 

عدجيط في كمراض وكبحاث القكلكب تكعكالكج الكمكرضك  عكلك  

مستوى عالمي، وكن وتم ترفيذها في مر قط عالميط، وكن تنون 

جاذبط لنافط الدا سيا"، مضيفا: "لدورا فرصط لرنون ما بكيكا 

األفض  في العالم، خاصط وكن كافط الدو  تحترمرا". التكعكلكيكم 

ال بي بم ر ما جانب  قا  الدكتو  مكجكد  إسكحكاا، نكائكب 

 ئيس مؤسسط مجد  وعقو ، كن مستوى التعليم الك كبكي فكي 

م ر "وحتاج إلعا   نظر"، وللسك  الشكدوكد فكإن مسكتكوى 

كفاا  الم رويا في الرجاح في اختبا ات القبو  بنليات لردن 

تق ، ووجب إعا   الرظر في كعدا  ال د  وطروقط التد وس، 

و"   م  طروقط لمهرط    مهرط ال ب". اقكتكراح لكلكتكعكلكيكم 

وطالب مجد  وعقو ، بت بيق نظكام "االنكتكرفكيكو" لكلك كد  

المتقدميا لنليات ال ب، لني وكؤمكركوا بكرسكالكط الكمكهكركط وكن 

 خو  النليط "مينون  بس بالمجموع"، ولفا إل  كن   اض 

تماما عما تكقكدمك  الكدولكط لكمكرككز الكقكلكب بك سكوان. الكفكروكق 

واألبحاث وكش  "مجد  وعقو " عل  كن  وراق  م  فروكقك  

في كفض  شيا وقدمون  للمروض، مشد ا علك  كن الكجكيكركات 

الم روط تختل  عا الجيرات األو وبيط، مؤكدا عل  كهكمكيكط 

وجو  "فروق" للعم . العاملون في الفروق مكا جكانكبكهكم قكا  

كحمد الجرد ،  ئيس قسم القلب، في المركز، إن مدورط كسوان 

"ها ئط"، وهذا كع   فرصط ككثر للتركيز. بيرما وقو  احكمكد 

عفيفي،  ئيس قسم جراحط القلب، بكالكمكرككز إن "الكركاس فكي 

كسوان طيبيا جدا، وك  شخص فيكهكم وسكاعكد عكلك  قكد  مكا 

وست ي ". وتؤكد واسميا عجيب، الباحثط في ال ب الجكزوكئكي 

بمركز مجد  وعقو ، إن التحد  األبر  بالرسبط لكهكا كسكيكد  

عاملط هو كن  وجها وابرتها ال دير  وعيشان في منان كخكر، 

ولنرها تست ي  مواجهط هكذا الكتكحكد ، مشكد   عكلك  كنك  تكم 

االتفاا م  "وعقو " عل  ذلك. ووقو  وائ  عبدالعا ، المدور 

ال بي لمؤسسط مجد  وعقو ، إن عمل  هو كن وكقكوم بكإ ا   

العم  ال بي، وهو ترجمط الخ ط الكتكي وكتكم االتكفكاا عكلكيكهكا 

برئاسط الكدككتكو  مكجكد  وكعكقكو ، الفكتكا إلك  الكتكعكاون مك  

الجامعات األخرى، وهراز تعاون وثيق م  كليط طب القك كر 

العيري، وكليط طب عيا شمس، موضحا كن مكعكظكم األطكبكاا 

 و تون ما هذه الجامعات.

   

ب ضو  البابا تواضروس.. د  و اه عن "اآلبسا  اليسواح" 

 بتعهد الرعاية

شهد البابا تواضروس الثاني، بكابكا اإلسكنكركد وكط وبك كروكرز 

النرا   المرقسيط بالعباسيط، اليوم، مركاقشكط  سكالكط  ككتكو اه 

مقدمط ما الراهبط كنس اسيط، ما  ور السيد  الكعكذ اا بكحكا   

 وولط بمعهد الرعاوط والتربيط فكي مكوضكوع حكمك  عكركوان: 

  اسط تا وخيط اجتمكاعكيكط تكمكا الكمكركاقشكط  -"اآلباا السواح 

بمقر المعهد بالناتد ائيكط الكمكرقسكيكط بكالكعكبكاسكيكط، وح كلكا 

 الباحثط عل  الد جط بتقدور امتيا  م  مرتبط الشر  األول .

 

 
 



 ش  3311 طوبة  92   اخبار االقـباط

 2 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 كل عـام وأنتـم خبيـر....؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
  

، أألولى  7102كلمتان أثّرتا فّي تأثيرا عميقا، في بداية عام 
تهنئة من فضيلة مفتي المسلمين في أستراليا، الدكتور إبراهيم 

 أبو محمد، ونّصها كاآلتي:
 

 أخي الكريم العميد تادرس عزيز بدوي
 

تحياتي وتحيات زوجتي لشخصكم ولكل عائلتكم الكريمة 
ويسعدنا أن نهنئكم بعيد الميالد وبداية العام الجديد وندعو هللا 
تعالى أن يعيده عليكم وعلى عائلتنا الوطنية الكبيرة بالخير 

وأن يمتع عيوننا وقلوبنا بفرحة نهضة الوطن وتقدمه وحرية 
أبنائه وتنمية روح اإلخّوة والمواطنة الحرة والتسامح. كل 
عام وعطاؤكم أكثر وصحتكم وسعادتكم أكبر .تقبّل تحيات 

 المحب لكم.
 د.إبراهيم أبو محمد

 
 وكان ردّي على فضيلته كاآلتي:

 
شكرا جزيال فضيلة المفتي واألخ الذي أعتز بأخّوته، 

وأتشّرف بمعرفته.كل عام وكل أفراد األسرة الكريمة بخير، 
متمتعين بكامل الصحة والعافية، متنعمين ببركات الرب 

وخيرات، مشمولين برعايته وعنايته. حفظك هللا رمزا للسالم 
والمحبة والتسامح واإلعتراف باآلخر، داعية مستنير، 

مجتهد، داعيا إلى التعاون بين كل البشر من أجل التعاون 
إلعمار األرض. وفّقك هللا، ولنعمل جميعا من أجل تحقيق 

أنشودة السالم الخالدة " ألمجد هلل في األعالي، وعلى األرض 
 السالم، وبالناس المسّرة".

 
 تادرس عزيز بدوي

7 /0 /7102 
 

والكلمة الثانية، كتبتها إبنتي أميرة على صفحتها في الفيس 
 بوك، ونّصها كاآلتي:

 
Happy New Year 
Every end is a new beginning. Tomorrow is 

the first blank page of a 365 page book. Write 
a good one. Have hope. Try new things. Be 
active. Say " I love more". Hug your loved 
ones. Challenge yourself. Choose to be happy. 
Enjoy everyday. Forgive more. We are not 
given a good life or a bad life….We are given 
life and it is up to you to make it good or bad. 
I am thankful for all the bad things that 
happened to me last year for they opened my 
eyes to the good things I wasn't paying 
attention to before. I am thankful for all the 
pains, they made me stronger. I am thankful 
for all the sadness, it made me appreciate 
simple joys in life. I am thankful for all the 
challenges they made me wiser. Happy New 
Year my dear family and friends. 

 
مع أطيب تمنياتي القلبية لجميعكم،عام سعيد وكل عام وأنتم 

 بخير.
  

 ثـورة السيسـى ....؟
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
إلتى التكتاتتدرائتيتة   كانت زيارة الرئيس عبد الفتتتاح الستيتستي

 7102يتنتايتر  6المرقسية لألقباط األرثوذكس بالعباسية ليلة 
لتهنئة األقباط بعيد الميالد المجيد، زيارة غتيتر عتاديتة، رغتم 

 أنها كانت الثالثة على التوالي لنفس الغرض. 
لماذا كانت هي زيارة خاصة ؟!.ألنها كانت تحمل في طياتتهتا 
عدة رسائل قوية، وغير نمطية أو روتينية، رسائل واضتحتة، 
ومباشرة تؤسس لثورة دينية، من أجل الدين ولتيتستت عتلتيته، 
ثورة طالما بّح صوته في مطالبة مؤسسة األزهتر، بتكتل متن 
فيها من علماء، وشيوخ، وأساتذة بإطالقها، ولكنها لتم تتحترك 
ساكنا، والحياة لمن تنادي. فقط هتم يتديتنتون، ويستتتنتكترون، 
ويشجبون، ويتنّصلون، ويصرحون بأن المنظمات اإلرهتابتيتة 

 ال عالقة لها باإلسالم، ويظنون أن العالم سيصدقهم. 
إذا كان األزهر لم يكفّر داعش،ألنهم ينطقون الشهتادتتيتن إذن 
فهم مسلمون وال يجوز تكفيرهم مهتمتا ارتتكتبتوا متن كتبتائتر، 
كيف إذن يكونون هم مسلمون، باعتراف األزهتر، واليتكتون 

 لهم عالقة باإلسالم؟!!.
دخل الرئيس الكتاتتدرائتيتة فتاستتتقتبتلته األقتبتاط بتعتاصتفتة متن 
التصفيق والزغاريد، والحفاوة والترحيب أذهلت العتالتم كتلته، 
خاصة وأنهم لم يكونوا قد أفاقوا بعد من حادث تفجير الكنيستة 

وراح ضحتيتتته  7106/  07/ 00البطرسية الذي وقع في يوم 
قبطيا بين شهيد وجريح ؟!!. إنه الوعي الوطني، والتعتقتل  27

الجماعي المصري القبطي، الناضج، والفاهم لتمتدش شتراستة 
الحرب التي يشنها اإلرهاب البربري، الهمتجتي، التمتتتختلتف، 
على مصر، مدعوما ومتمتوال متن دوك تتكتره مصتر، التتتي 
علّمتهم، وساهمت في تحّضرهم، وتحقد على شعبها، وتتمنتى 
تشريده وتحويله إلى الجئين، وتنفق المليارات من أجل تفتيت 
وحدته، وشق صفوفه، وتتقتستيتم مصتر إلتى إمتارات تتعتيتش 
الحياة البدوية، الظالمية، المتتتختلتفتة التتتي تتختّطتاهتا التزمتن، 
والتاريخ، والجغرافيا، والعلم، ونسوا الحديث الشريف :" متن 
أراد الدنيا فعليه بالعلم"، فهم يحاربون العلم والحداثة وأغلقتوا 

باب اإلجتهاد منذ ألف عام، ولم يعملوا أيضتا بتقتوك الترستوك 
الكريم، ما معناه:" سيبعث هللا لكم على رأس كل مئة عام متن 
يجدد لتكتم ديتنتكتم"، وكتم متن متئتات األعتوام مضتت، وهتم 
متجّمدون، ويحاربون المجتهدين، ويتقتتتلتونتهتم، ويتودعتونتهتم 
السجون؟!. وهذا الوعي القبطي ليس غريبا عليهم، ومن يريد 
المزيد فليقرأ تاريخ مصر التحتقتيتقتي، ولتيتس متا يتدّرس فتي 
مدارسنا، ومعاهدنا العلمتيتة، فتهتو تتاريتخ مشتّوه، ومتبتتتستر، 

 تاريخ عنصري، طائفي وليس تاريخا مصريا؟!!.
شتارك  0017هل يعلم أحد من طتالب مصتر أنته فتي عتام 

البطريرك بطرس الجاولي والمعلم جترجتس التجتوهتري متع 
الشريف عمر مكرم بالتوقيع على أوك وثتيتقتة دستتتوريتة فتي 
الشرق والرابعة في العالم، وهم الذين قادوا التثتورة الشتعتبتيتة 

؟!. 0011التي نّصبت محمد علي واليا على مصر فتي عتام 
وأن نوبار باشا، أوك رئيس وزراء في مصر، كان مسيحيتا ، 

وقتف األنتبتا  0007في عصر الخديوي اسماعيل، وفي عتام 
كيرلس، البطريرك كيرلس التختامتس فتيتمتا بتعتد، متع أحتمتد 
عرابي، مما تستبتب فتي نتفتيته إلتى ديتر التبترامتوس لتعتدائته 

 لإلنجليز؟!، هذا على سبيل المثاك ال الحصر.
 

هنّأ الرئيس األقباط، وقاك لهم:" كل عام وأنتم بتختيتر"، أكتثتر 
من مرة، فتكتانتت هتذه التتتهتنتئتة ردّا عتلتى فتتتاوش أصتدرهتا 
أزهريون، وغيرهم من الشيوخ، بأنه اليجب تتهتنتئتة األقتبتاط 

 بالعيد، ومن يهنّئهم فهو كافر يهنئ كفّارا؟! 
قاك سيادته:" إحنا، يقصد المسلميتن والتمتستيتحتيتيتن، واحتد"، 
وبذلك أّكتد متبتدأ التمتواطتنتة، التذي يتعتارضته تتيتار اإلستالم 
السياسي، ونسف سيادته ، بذلك القوك، أيضا صتفتة لألتذّمتي  
عن القبطي، والتي تضعه في مرتبة أدنى من شقيقه التمتستلتم، 
في الوطن، وتحرمه من حقوق، وحريات، وتسلتبته كترامتتته، 
بل وتجعله يعامل معاملة الذليل في وطنه، عندما يدفع الجزية 
عن يد وهو ذليل؟!. وبذلك يتكتون ستيتادتته، أيضتا، قتد أنتهتى 
زمن تطبيق الجزية على األقباط، وتصبح تاريخا مضى بغير 
رجعة. كل ذلتك أحترا األزهتر، وأصتابته بصتدمتة أفتاقتتته، 
وبعثت فيته اإلحستاس بتالتمتستؤولتيتة تتجتاه تتجتديتد وتتطتويتر 
الخطاب الديني. فقام اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ 

بتأن لاألقتبتاط  7102/  0/  07األزهر، بالتصتريتح فتي يتوم 
ليسوا ذميّين، بل هم مواطنون عاديون، وأن الجزية فترضتت 
على غير المسلمين في حقبة تتاريتختيتة كتانتت لتهتا  تروفتهتا 

 ومبرراتها، وانتهت اآلن ولم يعد من الواجب تطبيقها . 
طلقة أطلقها الرئيس فأيقظت التنتيتام، فتهتل تستتتمتر الصتحتوة 
وتؤتي ثمرا أكثر؟!، ويكون أوك الغيث قطرة، وننتظر المزيد 
؟!. قاك الرئيس:" أنا في بيت من بيوت هللا"، وصتّرح أيضتا 
بأن الدولة قد أنتهت من تجديتد وتترمتيتم كتل التكتنتائتس التتتي 
حرقها ودّمترهتا أعضتاء جتمتاعتة اإلختوان التمتستلتمتيتن فتي 

، أثناء فض اعتصام جامع رابتعتة التعتدويتة، 7102أغسطس 
كنيسة، ولم يتبقى سوش كنيستين في المنتيتا وفتي  21وعددهم 

العريش جاري اإلنتهاء من اللمسات األخيرة لهما. فكان ذلتك 
قويا، وواضحا، ومبتاشترا عتلتى متن أفتتتوا بتأن:" بتنتاء   ردا

الكنائس مخالف للشريعة اإلسالمتيتة، ويتجتب هتدم التمتوجتود 
منها؟!"، ونسوا أو تناسوا ما قاله الليث بن سعد من أن:" بناء 

 الكنائس هو من عمارة األرض"؟!.
تحدث الرئيس عن الجماك، وأن هللا جمتيتل ويتحتب التجتمتاك، 
وتساءك:" هل عندما أهنئ الناس وأدخل السعادة إلى قلوبتهتم، 
هل هذا شتئ قتبتيتح؟!.وأذّكتر هتؤالء التذيتن يتعتشتقتون التقتبتح 
وينشرونه، ويرّوجونه بما جاء في القترنن التكتريتم:" وقتولتوا 
للناس حسنا، بضم الحاء، وستكتون الستيتن"؟!. قتام الترئتيتس 
وهو في الكاتدرائية، بالدعاء لمصتروالتمتصتريتيتن، بتالستالم، 
واألمتتان، واإلستتتتتقتترار، ألنتته يتتثتتق أن هللا متتوجتتود فتتي هتتذا 

 المكان، ويسمعه. 
حيّاك هللا، وحفظك يا عبد الفتاح السيسي، ألمسلم، المستتتنتيتر، 

 مفّجر الثورة الدينية الوطني المصري األصيل.
هللا معك، وأبناء مصر المخلصين من وراءك، وأرواحنا فداء 
وطننا الغالي مصر، حرة، مستقلة، لكل أبنائها، وبكل أبنائهتا، 
منارة التنوير، التي علّمت العالم في الماضي، وتتعتلتمته اآلن، 
أن هللا قد خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وعتلتيتنتا أن نتعتتترف 
بالتعددية واإلختالف، والتعايش معهما، والتعاون متعتا لتنتشتر 

 الخير والسالم، فلقد خلقنا هللا لعبادته، وإعمار األرض.
 

 تحيـا مصر.

  1تابع عظة األنبا دانييل من ص 
 

فعندما يطلب االنسان الموت لنفسه يكون غالبا في حالة حزن او يتأس 
ويكون كذلك فاقد الرجاء حتي في مراحم الرب وهذا خطأ كبتيترف فتاهلل 
يفرح عندما يري االنسان قام من يأسه وابتدأ يتوب عن خطأه واالكثتر 
من ذلك ان هللا يساعده علي ذلك بوسائل شتتتي : متنتهتا ان يترستل لته 
كاهن يأخذ اعترافه ويناوله من االسرار المقدسة شارحا له فاعتلتيتة دم 
السيد المسيح في مغفرة الخطايا او يشرح له فاعلتيتة الصتالة والصتوم 
والتعزية التي ينالها من قراءة الكتاب التمتقتدس وهتنتاك طترق كتثتيترة 
 يتعامل بها هللا مع ابناؤه لكي يكون لهم نصيب في ملكوت السماوات .

ال يجب ان نغضب عندما ال يستجيب هللا الطلبات التختاطتئتة التتتي  -ب
نقولها في الصالة اليهف فطلبه يونان الي ان ياخذ نفسه وللتمترة التثتانتيتة 

 كان خطأ كبيرا.
 
 اصراره علي طلبه الثاني الموت لنفسه . -2

عندما طلب يونان لنفسه الموت للمرة الثانية نتتتيتجتة لتلتريتح الشترقتيتة 
الحارة التي ضربت رأسه بامر الرب ف ابتدأ هللا في تنفيذ الجزء الثانتي 
من خطته الرائعة لخالص نفس هذا النبي العظتيتم ف فتواصتل التحتوار 
معه وقاك له هللا هل كان طلبك لنفسك الموت للمترة التثتانتيتة متن اجتل 
اليقطينة صواب ؟ فكان رد يونان : نعم فانا اغتظت وحتتتي التمتوت ف 
هنا اصر النبي علي خطاؤه حتي في حواره مع هللا حبيبه والتذي عتلتم 

:" 3-5:    13خررو  من سفر موسي عنه من لسان الرب نفسه  فتي 
فنزل الرب في السحاب , فوقر  عرنرده هرنراد ونراد  برا ر  الررب . 

فاجتاز الرب قدامه , وناد  الرب :" الرب اله رحي  ورؤوف , برطر  
الغضب وكثير االحسان والوفاء . حافظ االحسان الري الروف . فرافرر 

نقرا الحوار الرائع بين الرب ويونان فتي  االث  والمعصية والخطية ".
:" فقال هللا ليونان :" هل افرترظرا برالصرواب مرن اجرل 2: 3يونان 

هناك نالحظ اليقطينة ؟". فقال :" افتصا بالصواب حتي الموت ". 
اصرار يونان علي طلبه الموت لنفسه حتي في حواره مع هللا . فالمترة 
االولي لطلبه لنفسه الموت كان ذلك ايضا في صالة منه الي هللا . وفتي 
المرة الثانية كان طلبه للموت لنفسه كان مع نفسه وعندمتا اراد هللا ان 
يتأكد منه شخصيا اجاب بااليجاب ولم ينكر ولم يتراجع . يا احبائي ال 
يجب ان نطلب شيئا خطأ ونكرره ونصر عليه ف هذا ال يجب ان يكتون 

 ابدا ال من خدام هللا وال من شعب هللا .
 

 كان يونان هو االخير في التسلي  لعمل هللا في قصة نينو  . -31
بالرغم من اصرار يونان علي طلبه الموت لنفسه لتلتمترة التثتانتيتة فتي 
حوار مقدس بينه وبين هللا ف اال ان يونان كان هتو اختر متن امتن ولتم 
ينطق ببنت شفه عندما صحح هللا له فكتره ف والتغتريتب ان التذيتن فتي 
السفينة امنوا بسهولة وقاموا بعمل اثمار تليق بتالتتتوبتة وكتذلتك شتعتب 
نينوي المدينة العظيمة امن من مجرد مناداة يونان لتهتم وقتامتوا ايضتا 
بالتوبة الجماعية وقدموا ثمرا لتوبتهم الحقيقية ف امتا يتونتان فتكتان هتو 
االخير في تسليم حياته الي هللا والعدوك عتن طتلتبتتتيته التختطتأ بتطتلتبته 
الموت لنفسه واصراره علي ذلك حتي في حواره متع هللا ف واختطتاؤه 
االخري  ف فلقد تناقش هللا معه وقاك انت شفقت علي اليقطينة فكيتف ال 

:   3يرونران اشفق انا علي شعبي العظيم في نينوي ف نقرأ التقتصتة فتي 

:" فقال الرب :" انا شفقا علي اليقطينة الرتري لر  ترترعرب 31-33
فيها وال ربيتها , التي بنا ليلة كانا وبنا ليلة هلكرا . افرا اشرفر  
انا علي نينو  المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من اثنتي عشرة 
ربوة من الناس الذين ال يعرفون يمينه  من شماله  , وبهائ  كرثريررة 

هنا صمت يونان و خضع لتمتشتيتئتة الترب بتعتد عتنتاده وتتعتلتم أن  ".
خالص النفوس أهم  عند الرب من أي شئ أخر،  ألن الترب ال يشتاء 

 موت الخاطئ بل أن يرجع إليه ويتوب ويحيا.
 
الرب االله يعطينا ان نكون خداما حقيقين الستمته التقتدوس  خاتمة: -د

وال نهرب من خدمة ملكوته علي االرض ف وال نكون غير متبتالتيتيتن ف 
وننفذ امر الرب من اوك مرة يامر بها الرب ف ونفرح لتوبة االخرين ف 
ونتعب في خدمة اسم هللا القتدوس ف وال نتطتلتب طتلتبتات ختاطتئتة فتي 
صالتنا الي هللا القدوس ونكررها ونصر عليها  ف وال نشك فتي رحتمتة 
هللا الواسعة ف ونفرح بملكوت السموات وليس بتاالمتور التبتستيتطتة فتي 
غربة هذا العالم ف وال نكون االخريين فتي تستلتيتم حتيتاتتنتا هلل. بتبتركتة 
شفاعة امنا العذراء القديسة مريم وطلبات رؤساء التمتالئتكتة االطتهتار 
وصلوات حضرة صاحب التغتبتطتة والتقتداستة التبتابتا التمتعتظتم االنتبتا 
تواضروس الثاني ادام الرب حياته لنا وابقاها لنا سنين طويلة وازمتنتة 
 سالمية هادئة مديدة اللهنا كل مجد وكرامة من االن والي االبد امين.

 
 صلوا عني يا ابائي واخوتي ...

 .  بنعمة هللا / ا ق   يدني با تراليا وتوابعها –االنبا دانييل 



   71٠٢فبراير  5   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

01 

عيد الغطاس اجمليد و التغطيس فى مصر 

 الفرعونية

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى
  

لقد تمت اإلحتفاالت بعيد الغطاا  الاما اياد ن األ ياد ا  اياا  
السيدية الكبرى فى الكنيسة القبطية ا رثألذُكسية نببركة الرب 
يسألع المسيح نقأَلتَِه تكألن  ذه ا يام بركة نخير نسالم نناماأل 
فى الرنحانيات نثبات اإليمان نِليَقتلع الرب بياماياد قاألتاِه ياد 
ِ إبليس أ داء الحياا   العالم َشْر شياطيد اإلر اب ا سأل   ابدي 
نليرتفع الصليب  الياً نلتخلُص نفأل  البشر بالمخلص الارب 

 يسألع الذى بدننه الخالص لإلنسان.

أن أ مية  ذا العيد العُظمى تعأل  إلى يافاا ايام  اقايادياة را اعاة 
 اية أ مهاا نأرن اهاا  األ  اهاألر خاألاص ا قاانايام الا االثاة 
لال ألت السيد المسيح لهُ كل الم د فبينما الكلمة المت سد يعتمد 
فى نهر ا ر ن )اإلقنألم ال انى( يأتى صاألت ياد السامااء ِياد 
اآلب ) ا قنألم ا نل ( ُيعلناً  القته فى قألله )  اذا  األ أباناى 
الحبيب الذى بِه ُسررُت( نفى ذات الألقت يحل الارن  الاقُاد  

(،  61:    3)ا قنألم ال الث(  ليِه فى شبِه حماية جميالاة ) لاأل 
ن ذا تفصيل نليس فصال فاى الاكاياان الاال األتاى   لاياشار  
للبشرية حقيقة خألاصِه نا قانيم ال الثة  ى يتحد  فياماا باياناهاا 
نيد أقرب التشبيهات ليفهمها العقل البشري   األ أن اإلنساان 
الحا  الاذى لاه ثاالثاة خاألاص )الارن  نالاعاقال نالاذات( أن 
كالشمس لها ثالثة خألاص تفصيلية لاياسات يانافاصالاة )الاناألر 

 نالنار نالحرار (.

 

 + التغطيس فى مصر الفرعـونية
لقد استخدم المصري القديم الماء ف  الطقأل  الدينية نأ م تلا  
الطقأل  نالت  تخص  ذا المألضألع الطقأل  التا  ياماكاد أن 
نقألل  ليها أنها تريز أن تتشابه يع المعمأل ية المسيحاياة لاياس 
 ف  جأل ر ا  لى اإلطالق نلكد ف  بعض طقأل  يمارستها.

 

 +  الميالد الجديد
يد الشعا ر الهاية الت  تُمار  ف  يصر القديمة قابال تاتاأليا  
المل  الفر ألن  األ طاقاس الاماياال  الا ادياد فاتاقاام الصالاألات 
بطقأل  يعينة  لى حألض يُاماب باالامااء ثام يانازل الافار األن 
ال ديد إلى الماء نيغطس فيها نيُعطى خالل  ذا الطقس االسام 
ال ديد له كفر ألن يصر نيُسمى  اذا الاطاقاس بااسام الاماياال  
ال ديد ننزنل المل  ال ادياد إلاى الامااء نخارنجاه ياد الامااء 
يصبح فر ألناً سايياً فالبد له يد ييال  غير  اا ي ثام يُاد اى 
المل  الفر ألن ابد اإلله بالميال  ال ديد نيدخل ف  طا فة أبناء 
اآللهة المصرية القديمة كاأساالفاه نفا   اذا الاطاقاس ياغاطاس 
الفر ألن كايالً ف  الماء نلكننا ال نعرف  د   ذه المرات فا  
التغطيس نينطقياً ال يتم تتألي  الافار األن إال يار  ناحاد  فا  
حياته  ند تألليه  رش يصر نبالتال  ال تتام ياماارساة طاقاس 
الميال  ال ديد للفر ألن ير  أخارى فاياماار  الافار األن  اذا 
الطقس ير  ناحد  فا  حايااتاه ن اذا ياا ياتاشااباه ياع شارنط 
المعمأل ية المسيحية ف   دم تكرار المعمأل ية للفار  الاألاحاد ، 
نيبدن أن الميال  ال ديد كان قاصراً  لاى  الامالاألف الافارا اناة 
نليس لعاية الشعب ن ذا يد االختالفات الهاياة باياد الاماياال  
ال ديد الفر ألن  نالميال  ال ديد المسيح ، فالمعمأل ية ل ماياع 
المؤينيد، نيُد ى اإلنسان باسمه الاماساياحا  فا  الاماعاماأل ياة 
المسيحية  كذا كان يُد ى الفر ألن كفر ألن بااساماه الامالاكا  
الفر ألن  ف  الميال  ال ديد الافار األنا  ننا اد أن الافار األن 
ً لاإللاه  بطقس الميال  ال ديد يرتفع إلى  رجة أ لى فيصبح ابناا
ن نا شا بة الألثنية ف  أن يؤله الفار األن لاال اتاقاا  أناه ياتاحاد 
باإلله كإبد اإلله أيا ف  المسيحية بالمعمأل ياة يصاباح اإلنساان 
ً إلاهايااً  ابناً   الحقيق  ببنأل  رنحية نباتحا ه با  اتاحاا اً سارياا
نيظل ابناً بالبنأل  ن بداً   نليس إلهاً كما ف  الألثنية ن اذا ياد 
أ م االختالفات ال األ ارياة باياد الاماياال  الا ادياد الافار األنا  

 نالمعمأل ية المسيحية.

 +  التعميد البسيط
يد الطقأل  الهاية لنألال  رجة ن يفة الاكاهاناألت كاان  انااف 
طقساً  اياً يُسمى بالتعميد البسيط نذل  بعد أن يتطهر الاكاا اد 
ال ديد ينزل إلى ياء البحير  المقدسة بالمعبد نيغطس فياهاا ثام 
يخرج نيقألم كبير الكهنة بد د يد الكا د ال ديد بزيات طاا ار 
ليكألن أ الً لخدية اإلله ف  كهنألته الاذي لاه تالا  الاطاقاأل  ، 
نالكهنألت  أل ن يفة قاصر   لى ي مأل ة يعيناة ياد الاناا  
نليس الكل  كذا كان  ند المصرييد القدياء نفا  الاماساياحاياة 
نلكد  نا طقس التعميد البسيط الذي ياتاشااباه ياع الاماعاماأل ياة 
المسيحية ف  نزنل الشخص إلى الامااء نياغاطاس فاياه لاناألال 
 رجة أرفع شأناً يما كان  لاياه نالاعا اياب أن الاكاهاناألت فا  
طقألسه  أل بعد التعميد البسيط يد د يده كبير الكاهاناة باالازيات 
ليستحق الخدية ن ذا باعاد الاتاعاماياد الاباساياط  اكاذا نا اد فا  
المسيحية يمارسة سر المعمأل ياة ثام سار الامايارنن الاماقاد  
فكال ما يتشابهان ف  حالة الترتيب ف  يمارستيهما نلياس فا  
قأل  فعل كل ينهما نطقس الكهنألت  ند الافارا اناة ال ياتام إال 
ير  ناحد   كذا طقس الكهنألت ف  المسياحاياة لاذلا  نا اد أن 
التعميد البسيط ال يناله الشخص إال ير  ناحد  ف  حياته  اكاذا 
المعمأل ية ال ينالها الشاخاص إال يار  ناحاد  فا  حايااتاه ياع 

 الفارق ال أل ري بينهما.

 

 +  رمز المعمودية في مصـر الفرعونيـة
الختان  أل ريز المعمأل ية ن الية  خألل اإلنسان ف  الشريعة 
اليهأل ية كا ير اإلله  نن د أن يصر  رفت تل  العاا   قابال 
اليهأل  بقرنن  ديد  نلها  القة بالعاقاياد  الاماصارياة الاقادياماة 
نأيضاً بالصحة ال سدية فكان الختان ريز المعمأل ية ياعارنفااً 

 ف  يصر الفر ألنية.

 

 +  التـطـهـيـر
كان كبير الكهنة أن الكا د خا م إله المعبد ف  يصار الاقادياماة 
يقألم بطقأل  يعينة تبدأ بتطهيره بالماء ثم يتدرج إلى أن يصال 
إلى قد  ا قدا  نيُخرج تاما اال اإللاه ياد الاناانن  نياقاألم 
بتطهير التم ال بالماء يرتيد ثم يطهره بالبخألر ثام باا طايااب 
ثم بالنطرنن نذل  يحدث كلما قام الكا اد بشاعاا ار الصالاألات 
لإلله يأليياً نف  ا  يا  بالمعبد نكان أي فر  يد الشعب لاكا  
يدخل المعبد ي ب  ليه أن يتطهر بالماء حتى يستحق الادخاألل 
إلى بيت اإلله أي المعبد ن لى كل بألابات الاماعااباد نا اد تالا  
العبار  " ليكد يد يدخل المعبد طا راً " فكانت الاطاهاار  تاتام 
بالماء الطا ر  لى أن التطهير ليس  أل التغطاياس أن الاماياال  
ال ديد أن يا يتشابه يع المعمأل ية المسيحية ف  بعض طقألسهاا 
بل  أل  ملية اغتسال بالماء لتأ ية طقأل  يعينة ، نالعالقة  نا 
بيد التطهير نالطقأل  الت  تشابه المعمأل ية المسيحية تشتارف 
ف  شيئاً ناحداً ن األ  اناصار الامااء ، نياقاألل الاعاالام سايارج 
سألنيرنن ف  استخدام المصري القديم الماء ف   ذه الاطاقاأل  
" فقد كان الماء ف  الفكر الدين   أل العنصر الذي خرجت يناه 
الحيا  نفيه تختف  الشمس  ند الغرنب لاتاساتاماد ياناه نشااطااً 
جديداً يمنحها يألياً جديداً كله شبااب نحاياألياة لاذلا  نارى فا  
بعض نقألش التطهير أن المصرييد ك يراً ياا يساتابادلاألن لاألن 
صألر  الماء الذي ينساب يد إناء بسلسلة تتكألن حالاقااتاهاا ياد 
الريز الذي يصألر الحيا   نخ  ند م ... تاماكاناهام ياد الاقاياام 
بخديتهم بغير كلل " أي أن الماء خرجت ياناه الاحاياا  نياناهاا 
نظرية الخلق لمذ ب  يد شمس الت  ذكرت أن هللا خلق العالم 
بماء خارج يد فيه أي يد فمه نالحيا  تدب ف  كل كاا اد حا  
فيه ياء نالماء ضرنري للحيا  ، نا تقد الماصاري الاقاديام أن 
الماء العا ي يتحألل إلى ياء له قدسية فيطهر نياماناح الاماياال  
ال ديد ن نا  أل تقابل ف  تشابه يا   الاماعاماأل ياة نالاتاغاطاياس 

 نالميال  ال ديد ن أل الماء.

 

يا جعل يا   المعمأل ية  ا  الامااء فا  الاماساياحاياة ا سابااب 
 -اآلتية :

أن السيد المسيح ا تمد ف  نهار ا ر ن  الاى ياد ياألحاناا   –  6
 المعمدان فكان ا تما ه بالماء ف  النهر.

ال يستطيع أحد أن يمألت يع المسيح نيُدفاد باطاقاس  فاد   –  2
كايل إال بالماء حيث يُدفد " يُغطاس " اإلنساان ثاالثاة يارات 
 لى ي ال ال الألث ا قد  نثالثة أيام ياكاألث الساياد الاماساياح 
بال سد ف  القبر ، نيقألل القديس بأللس " ا تمدنا لمألته فادُفاناا 

( ، فكانت الما   المناسبة 4:  1يعه بالمعمأل ية للمألت " ) رؤ 
لدفننا يع المسيح    الماء نيتاليس ال سد يع المااء يابااشار ً 
ً فا    نن  ازل نبذل  يتحقق الدفد يع السيد الماساياح طاقاساياا

 المعمأل ية.

الماء يغسل يد ا قذار نا نساخ ، نالمعمأل ية تنق ِـ  ياد   –  3
 جميع الخطايا.

الماء ي د  نينعش ال سام ، نالاماعاماأل ياة تا اد  الانافاس   –  4
 البشرية نتحي  خألاصها.

أن قألل يألحنا المعمدان  د السيد الاماساياح " ساياعامادكام   –  5
( كانت النار  ا  تاتاشااباه  61:  3بالرن  القد  ننار " ) لأل 

يع الماء فكانت    ياء المعمأل ية ، نالنار نالماء يتفاقاان فا  
أن كال ما يغسل نينق  الشاألا اب الاعاالاقاة باا جساام نالاماألا  
الصلبة غير القابلة لالحتراق نتنقاياه كاالاذ اب نالا اسام الاذي 
للمؤيد يحفظه الرب بقألته  ند حلألل الرن  القد   الاياه فاال 
يحترق يد الال ألت العايل بقأل  ف  الماء نالذي بم اباة ناار ، 
لهذا فإن الماء المقد  يُـصـَرف يد يا ارى الاماعاماأل ياة إلاى 
باطد ا رض نال يُرش خارجاً حتى ال يُدا  يد الاناا   ناه 

 ياء يقد .

 

الكتاب يتناول حقائق عرفها الفراعنة ولها عالالةالة 
مع المسيحية ِمن نبؤات فلكيَّه ورموز ومالعاللالومالات 
ومعايشة حياتيه لبعض المبادئ المسيحية وهالنالا  
خالالالفالالات يالالوهالالريالالة والالالرد عالاللالالى مالالزاعالالم  ةالالتالالبالالا  
 3المسيحية ِمن الفراعنة، وةد  سالتالغالرل الالكالتالاب 

سنوات دراسة وُمرايع كنسياً وعلميالاً، والالمالؤلال  
سالنالة  22حاصل على مايستير فى اآلثار وخالبالر  

 22باآلثار وتدرج بها حتى درية مالديالرعالام ولالهُ 
بحث و كتشافات آثرية بالمالصالر، والالكالتالاب مالتالوفالر 
بالعربية وآخر باإلنجلاليالزيالة، وساليالصالدر بالمالشاليال الة 

يُطلب ِمالن مالكالتالبالات   –للكتاب  2الرب ةريباً الجزء 
 الكنائس أو باإليميل: 

 bakhoumsolhey@yahoo.com 

 شوية تكات بسيطة لكن الطعم هيفرق

 بقلم: لوريس أبادير
 
عايز  الملوخية مزبوطة حطى ذر  سالكالر فاليالهالا وحالطالى فصاليالن -0

توم.مدةوةين نيين غير التقلية ومعاهم كزبر  ناشفة غيالر الاللالى فالى 
 التقلية

عايز  السمك والجمبرى المقلى متقرمش ومتماسك بعد الالدةاليالق -2
ةبل التحمير هاتى طبق فيه مية غطسياله فالى الالماليالة واحالد  واحالد  
بسرعة وحطى على النار...الالالال مش هتطرطش خالص ال تالقاللالقالو 

 ألن المية بتلزل فى الدةيق وتثبته
الكرنب عشان يبقى اطعم حطى فى الشوربة اللى هتتالشالرباله تالوم -3

 مدةول وكمون ومعلقتين صلصة
البامية عشان تبقى احلى حطى التوم على مرحلتين مالرحاللالة مالع -2

تشويح البصل والمرحلة التانية مع الطماطالم الالمالعالصالور  وخاللاليالهالا 
 كلها بالطماطم بالش صلصة صناعية تبقى احلى

سلطة الكول سلو او الكرنب حطى مع المايالوناليالز زبالادى وسالكالر -5

طعهمها هيبقى زى المطاعم بس سبيها فى التالية األول كام ساعة 
 فى الخليط

البهارات الصحيحة ةبل ما تطحنيها شالوحاليالهالا ن الالنالار طالعالمالهالا -6
 هيبان اكتر

البيتزا حطى على اطرافهالا زبالد  وتالوم بالودر  مالتالساليالحاليالن فالى  -7
المايكروي  كلهم هياكلو األطراف مش هاليالساليالبالوهالا بالس  حشاليالهالا 

 بجبنة
التومية حطى نشا متدوب فى مية ن الالنالار لالمالا تالبالقالى مالهاللالباليالة  -8

سيبيه يبرد و ضربيه مع فصين تالوم وخالل وبالعالديالن زيالا طالعالمالهالا 
 افضل

ماتحالطاليالش لالمالون خالالالص بالقالشالرى عاللالى صالوانالى السالمالك او  -9
الجمبرى او فى الشوربة فى النار الطعم هيبقى مر ضالفالياله بالعالد مالا 

 يستوى المقصود القشر فقط
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 ش  3311 طوبة  92   اخبار االقـباط

 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

الضرورة اىل ) عوملة ( االمن واهلدوء واحملبة 

 والسالم

 بقلم : د . مجدى شحاته                                           

لست من هواة ترقب االحداث وتصيد المواقف و 
الموضوعات للكتابة عنها والمتاجرة بها ، فالكتابة ليست 
مجرد طاقة مخزونة من الفكر فى صورة كلمات و عبارات 
تكتب بغير هدف ، لكنها رسالة لخدمة القارئ والمجتمع بكل 
اطيافه من خالل رؤية وراى . ولما بات االرهاب بمثابة 
الشبح الذى يهدد امن وسالمة المواطنين االبرياء على 
مختلف انتماءاتهم ، اليميز بين انسان واخر فى اغلب 
الحاالت و فى اى مكان فى العالم . من هذا المنطلق  ، كان 
البد من الكتابة عن هذا الهم المهم !! االرهاب وسيلة من 
وسائل االكراه سواء على المستوى االقليمى او الدولى  
يمارس باستخدام العنف الغير مشروع بغرض خلق مناخا 
من الخوف والفزع والترويع وارباك المجتمع ، لتحقيق 
اهداف معينة غير مشروعة تتعارض مع القوانين 
واالعراف المتبعة فى دولة او مجتمع ما . بات االرهاب هو 
العدو االول الذى يثير الفوضى وعدم االستقرار فى 
المجتمعات بهدف اضعاف سلطة الدولة ليسهل االنقضاض 
عليها مهددا امن االبرياء على اختالف ميولهم وعقائدهم 
ولونهم ، اليفرق بين انسان واخر فاالرهاب يهدد الكل . 
اشتقت كلمة االرهاب فى اللغة العربية من الرهبة اى 

فى االنجليزية ، والتى تعنى الخوف ،  terrorالتخويف 
والتى استخدمت الول مرة  terrorismواشتقت منها كلمة 

ابان الثورة الفرنسية بغرض اسكات واعتقال  3321عام 
المعارضين السياسيين ، ولو ان االرهاب معروف منذ فجر 
التاريخ ، اال ان المد االرهابى تنامى وتزايد فى االونة 
االخيرة بشكل اكثر عنفا فى انحاء متفرقة من العالم 

 ) عولمة االرهاب ( . 

اليوجد لالرهاب وطن محدد او اغراض و اهداف متفق 
عليها دوليا لكنها تختلف وتتباين وفقا للمنفذ والمخطط 
للعملية االرهابية والغرض منها . من الممكن ان تشمل 
العملية االرهابية انتهاك حقوق االنسان والتى تشمل االتجار 
بالعبيد والبشر، وعدم احترام اسرى الحرب واعمال السخرة 
واغتصاب النساء او القتل الجماعى . وينبغى عدم الخلط 
بين مفهوم االرهاب من المنطلق السياسى او القانونى 
وعمليات العنف المشابهة، مثل الحروب المشروعة 
النظامية وغير المشروعة او المقاومة المشروعة وغير 
المشروعة او االنقالب العسكرى او العصيان المدنى او 
القمع الحكومى واالضرابات الشعبية او المظاهرات وكذلك 
انواع من العنف الناتج من دوافع اخرى كثيرة ومتنوعة 
مثل العنف نتيجة الفقر او انتشار البطالة او الثار او 
االكتئاب واالمراض النفسية . موضوع االرهاب االقليمى او 
الدولى يحتاج الى دراسات ميدانية موسعة ، وال يترك 
المجال الى االرتجال والكالم المطاط الفضفاض او غير 
المحدد  حتى يمكن الوصول الى سياسات واضحة جلية 
يتفق عليها دوليا تتالئم مع طبيعة الدول المختلفة بغرض 
مواجهة المشكلة . وكانت محاولة طيبة من مكتبة 
االسكندرية والتى عقدت مؤتمرا دوليا منذ اسابيع على مدار 
ثالثة ايام تحت عنوان " العالم ينتفض : متحدون فى 

 مواجة التطرف "

وقد شهدت منطقة الشرق االوسط ودول اوربية وامريكا 
وغيرها عمليات ارهابية متعددة فى السنوات االخيرة 
الماضية . فى مصر وقعت موجات ارهابية بعد ثورتين 
متتاليتين استهدفت مؤسسات حكومية ومقرات تابعة 
للشرطة المصرية وكمائن للقوات المسلحة والكنائس سقط 
فيها المئات من الشهداء االبرار من ابناء الوطن ، كذلك 
استهدفت رموز سياسية وشخصيات عامة . وتعتبر 
العمليات االنتحارية اسلوبا جديدا لم تشهده البالد اال منذ 
سنوات قليلة معدودة ، تهدد استقرار المجتمع واالمن 
القومى ولها تاثيرات سلبية على التنمية والمشروعات 

التنموية والسياحة . وقد قامت الدولة بوضع قواعد 
واجراءات قانونية لمكافحة االرهاب حيث جاءت هذه 
القواعد ضمن اطار دولى فى مقدمتها قرارات مجلس االمن 
والتى صدرت طبقا للفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة 

 3291والقرار  9003للعام  3131فى مقدمتها القرار 
وبموجبها تلتزم الدولة بتقديم تقارير الى لجنة  9001للعام 

مكافحة االرهاب كذلك على االتفاقيات الدولية التى تجرم 
 االرهاب والتى وصلت الى ثالثة عشر اتفاقية دولية .

االرهاب يبدا فكرا، وال يمكن القضاء على فكر معين او 
ثقافة محددة باستخدم الحمالت العسكرية واالجراءت االمنية 
حتى لو استخدم فيها الروؤس النووية . الحلول االمنية 
يمكن ان تحد او تحاصر  االرهاب فى منطقة محددة 
ولفترات زمنية لكنها غير كافية وحدها للقضاء على 
االرهاب  بل يمكن ان تاتى هذه الممارسات بنتائج عكسية . 

 312حتى المطالبة  بتعديل القوانين الجنائية ومنها القانون 
ليشمل محاكمة المدنيين من مرتكبى جرائم   9031لعام 

االرهاب امام المحاكم العسكرية لن يكون امرا كافيا لردع 
االرهاب بصورة مرضية . الدول التى تعرضت لعمليات 
ارهابية اعلنت الحرب على هذا العدو  اال ان الحرب على 
االرهاب تختلف كل االختالف عن الحروب  التقليدية 
المنظمة ، فهى بمثابة اعالن الحرب ضد عدو خفى او 
اعالن الحرب على اشباح مجهولة الهوية والمعالم ، فال 
توجد جبهة قتال محددة ممكن التصدى لها . فاالرهاب يمكن 
ان يتواجد فى اى مكان وزمان دون ان يدرى به احد ، 
متواجد مع الناس داخل الدولة وفى المجتمع الواحد ، ربما 
يكون فى سيارة مفخخة ، او حزام ناسف حول جسد شاب 
او امراة او صبى صغير او مدفع الى او قنبلة فى حقيية فى 
سوق تجارى او مطار او حافلة ، او حادث دهس مباغت ، 
واالخطر وجوده داخل الفكر والعقل !! فكيف يمكن التصدى 

 لفكرة تكمن فى عقل انسان  امنيا او عسكريا ؟؟

الحرب ضد االرهاب حرب طويلة ومرهقة للشعوب و  
الحكومات وتتطلب التحرك والمواجة فى عدة جبهات 
عسكريا و امنيا وفكريا وثقافيا وتعليميا واعالميا فاالرهاب 
يبدا فكرا ولعلنا نسال انفسنا بل ونندهش ما الذى يدفع 
انسان ادمى وديع خجول متعلم ليتحول الى وحش كاسر 
قاتل يزهق ارواح االبرياء بدون مراجعة ضمير او االلتزام 

 باى قيم او مبادئ انسانية ؟؟؟ 

يترسخ االرهاب الفكرى منذ السنوات االولى للطفولة ، 
سنوات التكوين والتنشاة حيث اهم سنوات  العمر لالنسان 
والتى تلعب دورا اساسيا وهاما فى تكوين قيم و مثل 
ومفاهيم الفرد وتشكيل مبادئه واتجاهاته . ووفقا لخبراء 

 2-1التربية فان التعليم فى مراحل الطفولة المبكرة ) 
سنوات ( يبدا الطفل الشعور بالذات ويكون له القدرة على 
التمييز بين نفسه واالخرين وتحديد كيف يتعامل مع الغير ، 
ومن ثم فان الرعاية المبكرة فى المراحل التعليمية و 
التربوية للطفل  بالغة االهمية لرسم عالقة الطفل باالسرة و 

 المجتمع . 

هناك خمسة مجاالت تنموية مختلفة يمر بها الطفل تلعب 
دورا هاما واساسيا فى تكوين شخصيته وتكوين فكره 
وكيفية تعامله مع االخرين ، وهى المجاالت االجتماعية 
والبدنية والفكرية واالبداعية والعاطفية , التربية االجتماعية 
تهتم بقدرة الطفل فى تشكيل العالقات مع االخرين باللعب 
والمشاركة والتعاون المبنى على التفاهم والود ، والتربية 
الفكرية تركز على تفهم الطفل للعالم المادى من حوله اما 
التربية العاطفية يقصد بها تطوير الوعى الذاتى والثقة 
بالنفس وقبول االخر واحترام خصوصياته من خالل 

 المشاعر واالدراك . 

من هذا المنطلق البد ان تسعى الدولة نحو تطوير البرامج 
التعليمية والتربوية للطفولة المبكرة والتى تشكل وتفجر 
طاقات الطفل وابداعاته بعيدا عن التطرف الفكرى  

والكراهية وعدم قبول 
االخر ، والتاكيد على 
استيعابه ضروره وجود 
اختالفات بين الناس 
وبعضها البعض وانها سنة 
الحياة . والبد من تنمية 
الطفل منذ حداثته على 
المنهج العلمى العلمانى 
المستنيرحتى تصبح 
ممارسة المعتقد السياسى  
او االجتماعى او الدينى 
عمال حرا اراديا طوعيا 

تفرزه قناعة الفرد بتلقائية واحترام وسماحة وحب 
ومشاركة وجدانية بعيدا عن االكراه وبرمجة العقول . فى 
نفس الوقت عدم تدخل مؤسسات الدولة الى جوار عقيدة 
دون اخرى، بل تترك كل عقيدة ان تبرز بقواها الذاتية كل 
مقوماتها دون عون الدولة التى كثيرا ما تفسد المساواة بين 
عقيدة واخرى اذا ساعدت احداها دون االخرى . من هذا 
المنطلق ينبغى اعادة النظر فى المنظومة التعليمية 
والتربوية وتنقية كافة المناهج من روح كراهية االخر وعدم 
قبوله ، واستحداث مناهج تربوية حديثة تساعد على فهم 
المواطنة الكاملة وقبول االخر ، مثل تدريس مادة تهتم 

 باالعالن العالمى لحقوق االنسان ومادة للتربية الوطنية .

ياتى دور االعالم بكل اشكاله والذى يلعب دورا اساسيا اما 
ايجابيا او سلبيا فى هذا الشان ، فاالمر يتطلب مراقبة حثيثة 
لكل ما يقدمه االعالم ، وبالذات القنوات الفضائية الخاصة 
وكافة انواع الصحف والمطبوعات واالذاعات ، والبد من 
وجود وزارة اومفوضية عليا لمراقبة االعالم وال نقصد 
تكتيم االفواه والتعدى على الحريات ، ولكن المقصود ايجاد 
ميثاق شرف يتالءم مع اخالقيات المهنة العظيمة السامية 
الهامة ومعاقبة الخارجين عن اصول هذا الميثاق . بجانب 
ذلك ضرورة المضى قدما بما تنادى به الدولة من تجديد 
الخطاب الدينى بما يتالءم مع المواطنة الكاملة لكل أبناء 

 الوطن .

وعلى المستوى االقليمى البد من مراقبة ومحاسبة )دكاكين( 
ما يطلقون على أنفسهم " منظمات حقوق االنسان " 
والذين يقبضون بالدوالر لتخريب الديار !! بحجة الدفاع 
عمن يطلقون عليهم نشطاء سياسيين أو معارضة . كذلك 
يتطلب االمر مراقبة صارمة لكافة شبكات التواصل 
االجتماعى ومالحقة المشاركين والمحرضين على أى عمل 
أو فكر يحث أو يشجع على االرهاب ومعاقبتهم بكل حزم 
وشدة   كذلك من المحاور الرئيسية لمكافحة االرهاب اقليميا 
ودوليا تجفيف كافة منابع التمويل المادى ومراقبة ومتابعة 
الهيئات والمنظمات المحلية والدولية التى تدفع ماليين 
الدوالرات لدعم االرهاب تحت كثير من المسميات الوهمية . 
وليس بالضرورة أن يكون الفقر المادى والتعليمى ضمن 
أسباب لوجود ارهابى ولكن هناك عوامل اخرى غير سابقة 
الذكر، تسهم فى التطرف الذى يؤول لالرهاب ، منها البطالة 
وشعور الفرد بالتهميش االجتماعى واالحباط النفسى وعدم 
المقدرة على تغيير الواقع الذى يعيش فيه و كلها عوامل 

 بالغة االهمية البد من تداركها ومعالجتها .

لما بات االرهاب آفه تأكل االخضر واليابس فى كثير من بالد 
العالم )عولمة االرهاب ( ، فاالمر يقتضى اصطفافا وتكاتفا 
دوليا لمواجهة الخطر الذى يهدد  االنسانية ، وعلى الدول 
الكبرى التى تستثمر فى هذا المجال من خالل الحرب 
بالوكالة ، وأن تراجع سياساتها الغير رابحة فى هذا 
المعترك حتى يعود العالم بكامله... عالم يسوده المحبة و 

 السلم والهدوء واالمن واالستقرار .         

 9تابع مقال القمص تادرس سمعان من ص 
 
 

 االشرار:
 

الرب الساهر يعلم جميع طرقهم وقيامهم وجلوسهم ومؤامرتهم وينذرهم الرب حتي من خالل المؤمنين 
الذين يظهرون قداسة هللا ومحبته في االحتمال والتسامح وعدم مجازاة الشر بالشر بل يقدقدمقون الق قيقر 
والصالة من اجل االشرار حتي يعطيهم هللا كل فرصه وان استمروا ولم يدوموا ويرجعوا الي هللا يدول 

 ( 9:5لهم الرب لماذا تضطهدوني صعب عليك ان ترفس مناخس )اع 
( 73:32ويدول لهم " من عيرت وجدفت وعلي من عليت صوتا وقد رفعت الي العالء عينيك " )اش 

واخيرا تكون الدينونه العادله " لي االنتدام انا اجازي يدول السيد الرب وايضا الرب يدين شعبه م يف 
 (  30-31: 01هو الوقوع في يدي هللا الحي" )عب 

 

 رسالة الرب لنا:
 
" اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريده ورجل االثم افكاره ولقيقتقب القي  -

 ( .2-5:99الرب فيرحمه والى الهنا النه يكثر الغدران ) اش 
" اغتسلوا تندوا أعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل ال ير اطلبوا الحق   -

أنصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن االرمله. هلم نتحاجج يدول الرب ان كانت خطاياكم كقالقدقرمقز 
 ( . 71-05:0تبيض كالثلج  وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف " ) اش 

 ( .72:2" فارق خطاياك بالبر واثامك بالرحمه للمساكين لعله يطال اطمئنانك " )دا  -
 

 القمص تادرس سمعان
 وكيل عام إيبارشية سيدنى وتوابعها 
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 :21-21) 3يوحنا  2"فنحن ينبغى لنا ان نضع نفوسنا الجل االخوة..فال نحب بالكالم وال باللسان بل  بالعمل و الحق" )
 

ى حادث الكنيسة البطرسيةة الة   ن ففى مشاركة من الكنيسة القبطية األرثوذكسية فى إيبارشية سيدنى وتوابعها لتضميد الجراح للكنيسة االم فى مصر والسر الشهداء  والمصابي

تحت رعاية نيافة الحبر الجليل األنبا دانييل أسقف إيبارشية سةيةدنةي وتةوابةعةهةا ، ولجنة العالقات العامة ، تدعو ايبارشية سيدنى وتوابعها 7112ديسمبر  11حدث في يوم األحد 

طى األرثوذكسي المحةب لةلةسةيةد لقبوبمباركة قداسة البابا تواضروس الثاني،  بابا األسكندرية ، وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بالد المهجر، تدعو جموع الشعب ا

 المسيح للمشاركة بكل الحب والتعضيد بحضور القداسات األلهية واللقاءات الروحية التى تقيمها االيبارشية فى المواعيد التالية: 

 1122فبراير   -اسرالشهداءالي إيبارشية سيدني وتوابعها زيارة  برنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسيشارك في ه ه اللقاءات حضور  أفراد من أسر الشهداء ال ين حضروا خصيصاً من القاهرة:

 والد و والدة الشهيدة الطفلة ماجى )ذات العشرة سنوات( .1

 سنة(  11سنة و فيرونا  71والد و والدة الشهيدتين )مارينا  .7

با دانييل و االبةاء االسةاقةفةة  الةحةضةور فةى ذلة  الةوقةت النلنقدم واجب العزاء لهم ولكل اسر الشهداء ممثلين فيهم. وليعزونا بكلمات ايمانهم العظيم . ولنتعز  معاً بكلمات نيافة الحبر الجليل ا

 وسيتضمن اللقاء  سهرة ترانيم مع العشاء.

سلم شخصيا الي قداسة البابا الةمةعةظةم األنةبةا ف تبطاقات الدعوة متوفرة فى جميع مكتبات الكنائس.  وقيمة بطاقات الدعوة ستكون تبرع بالكامل ألسر الشهداء باألضافة أل  تبرعات اخرى سو
 تواضروس الثاني للمساعدة فى مصاريف عالج المصابين و تعضيد من كان فى احتياج من اسر الشهداء كما يرى قداسته ذل  .

 نشعر بان ه ا اقل ما ينبغى ان نفعله لتعضيد كنيستنا االم.
 والرب يعوض تعب محبتكم كل خير. 

 

 إيبارشية سيدني وتوابعها 
 ولجنة العالقات العامة باإليبارشية

 اليوم صباحا الخدمه مساءا الخدمه

 1122فبراير  3الجمعة      EY 454 2:27االتحاد سفريه رقم  –وصول مطار سيدني 

لقاء مع اسرر الشرهرداء فرى قراترة ئراتردرادريرة السريرد  
 بيكسلي –العذراء والشهيد مارمينا 

 القداس االلهي 1:31
مريم والشرهريرد مرارقرريروس ابرو   ئنيسة السيد  العذراء 

 رودس -سيفين 

 1122فبراير  7االحد  1:31

 القداس االلهي    
 ارنكليف -ئنيسة القديس مارمرقس 

 1122فبراير  2الثالثاء  1:31

 اجتماع الشباب
 ارنكليف -ئنيسة القديس مارمرقس 

 1122فبراير   21الجمعه      2:31

 تشية
 ئينزينجتون -ئنيسة الشهيد العظيم مارجرجس 

 1122فبراير  22السبت      2:11

 لقاء مع اسر الشهداء في قاتة الكنيسه
 ماونت درويت –ئنيسة المالك ميخاديل واالنبا بيشوى 

 القداس االلهي 1:31
 جيلفورد -ئنيسة االنبا انطونيوس واالنبا بوال 

 1122فبراير  21االحد  1:31

 دتو  من القنصل العام المصري السر الشهداء
 في مقر القنصليه المصريه

 1122فبراير  21الثالثاء      2:11

 القداس االلهي    
 بيكسلي –ئاتدرادية السيدة العذراء والشهيد مارمينا 

لقاء مع أسرر الشرهرداء برعرد الرقرداس ا لرهري فري قراترة 
 الكنيسة

 1122فبراير  27ا ربعاء  1:31

 لقاء مع اسر الشهداء
  

  القداس االلهى  
 –ئنيسة القديس مارمينا والرقرديرس االنربرا انرطرونريروس 

 ئوينزالند

 1122فبراير  21السبت  1:31

 لقاء مع اسر الشهداء
  

 القداس االلهي  
 بريزبن –ئنيسة السيد  العذراء 

 1122فبراير  21االحد  1:31

LOVE NEVER FAILS 

Merry Christmas 

Happy New Year with Jesus 

 

THE RESULTS OF YOUR LOVE TO EGYPT FROM SYDNEY COPTS 

- ASSISTANCE IN THE DEVELOPMENT OF 30 VILLAGES 

- FULL DEVELOPMENT OF EXTRA 3 VILLAGES BY SYDNEY, AUS-

TRALIA 

- SUPPORT SO MANY FAMILIES TO FACE THE EXISTING HARD-

SHIP 

- SUPPORT 6 HOSPITALS; EQUIPMENT, WHEEL CHAIRS, INCUBA-

TORS…. ETC. 

- SUPPORTING A NURSING COLLEGE WITH OVER 500 GRADUATES 

TO DATE. 

- LITERACY CLASSES, VOCATIONAL TRAINING, EMPLOYMENT, 

SMALL BUSINESSES. 

 

For more information or to be a sponsor, please contact 0413 276 

514 or visit www.copts.org.au  Please pray for the service 

Donations above $2 are tax deductible 
 

 ثمار المحبة من تطايا محبي اخوة الرب بسيدني
 المساهمة في برامج التنمية في القري المعدمة

قري اضافية 3تولي برامج التنمية في   
 مساتدة العادالت وااليتام تلي مواجهة اتباء المعيشة

 المساهمة في تاسيس ست مستشفيات
 المساهمة في تاسيس ئلية للتمريض

ايجاد فرص للعمل  -المشاريع الصغيرة -التدريب المهني -محو االمية  
 

للمزيد من المعلومات او اذا ئان لديك رغبه في المشارئة برجاء االتصال برقم  
او رجاء زيار  موقعنا االلكتروني        1123121721  

www.copts.org.au         
    ئل التبرتات الخدمات معفا  ضريبيا رجاء الصالة من أجل الخدمة 

 
—باسم المرضي—باسم االيتام–باسم الشهداء —الجمعية تشكر ئل من ساهم في هذا العمل الجبار

و تخص بالشكر نيافة الحبر الجليل اال نبا دانيال  باسم الكبار والصغار من اخوة الرب نشكر تطايائم
 اسقف سيدني وتوابعها تلي محبته الكبيرة ومبارئته لخدمة اخوة الرب

Christian Overseas Provident Tutelage Society of Australia 
ABN 77 774 185 422 
 

PO Box 393, South Gate, Sylvania, NSW, 2224 
 

www.copts.org.au 
Email: heshmatgrace@gmail.com 
Tel +61 2 9589 2293, 0413 276 514 
Fax +61 2 8456 5905 

http://www.copts.org.au
http://www.copts.org.au
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 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

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” 

( 32٩9انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ  

 شكر وعرفان""
 

يود مجلس ادارة مؤسسه سانت مارك الخيريه بتقديم جزيل الشكر لقدس ابونا امونيوس االنبا بوال ولجنة وشعبع  
 كنيسة السيدة البذراء مريم والشهيدة مارينا بالنديلوا لتباونهم الكريم مبنا والسماح لنا بوضع الحاويه بارض الكنيسه.

 
 وايضا نشكر مدرسه السيده البذراء مريم القبطيه االرثوذكسيه لمشاركتهم الكريمه مبنا.

 
ونقدم كل البرفان والتقدير لجميع المتطوعين الذين تببوا مبعنعا فعم جعمعع ونعقعل العتعبعرععاب وفعر  العمعالبعس 

 وتستيف الحاويه.
 

 وكل الشكر واالمتنان لجميع ابناء الشب  القبطم المح  للسيد المسيح علم سخاء عطاياه. 
 

والشكر وكل الشكر السقفنا المحبوب نيافه الحبر العجعلعيعل االنعبعا دانعيعاا وجعمعيعع االبعاء العكعهعنعه ل عالواتعهعم 
 ودعواتهم وكريم تباونهم مبنا.

 
 والرب يبوض الجميع علم تب  محبتهم بالباقياب عوض الفانياب. 

 -ورقم حساب البنك كاالتم:
    Financial Institution: St. George Bank 
                Swift Code:        SGBLAU2S  
    BSB: -    112-879   

                  A’cc:-   493911231 
 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع القديسين جميونحن اذ نتضرع الم الرب باسم سيدنا و مخل نا يسوع المسيح و بشفاعة امنا البذراء والدة االله و تضرعاب جميع طغماب المالئكه وطلباب 
 وصلواتكم انتم ايضا، ان يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

  (33٩3"من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )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) 

 بسم االب واالبن والروح القدس. االله الواحد. امين

 ب لواب قداسة البابا تواضروس الثانم وبركة ابينا الحبي  االنبا دانياا اسقف سيدنم وتواببها

ابريل الساعه الراببه ببد الظهر  32يبداء المؤتمر يوم االحد . فبراير 5الحجز مع مندوبين لجنة المؤتمراب فم الكنائس من يوم  .تبلن لجنة المؤتمراب عن مواعيد  ياره ابونا داوود لمبم
 . اخالء الشقق وحجراب الفندق قبل الباشره صباحاوحتم االربباء  صباحا

 :اسماء المندوبين فم الكنائس

 
In the Name of the Father and the Son and the Holy Spirit. One God. Amen 

With the blessing of our beloved father Anba Daniel, Bishop of Sydney and affiliated regions: diocese conference committee is pleased to an-
nounce the annual retreat. Blessed by our beloved abona Dawood Lamey: 

 
Please arrange for your own meals. No meals provided by the organisers or the venue. Each unit is equipped with a full working kitchen and 
utensils. 

Day visit for Monday only or Tuesday only available for pre booking from your church representative: 

Adult $10 per day Child $20 per day including care for over 5 years old 

Family 2 Adults and 2 Children $50 per day. 

Mobile phones and children are forbidden from the conference area 

Special area provided for parents with infants. 

For further details please contact Mr Fadi Maurice on fmaurice@optusnet.com.au or Abe Mikhael at abemikhael2@gmail.com 

May our Lord Jesus Christ Reward all with His blessings. Please pray for this service. God Bless you. 

Church Representative

Abo Sefen - Rhodes Mr Besmark & Mrs Hala Tanios

Anba Abram - Long Point Mr Ramsis & Mrs Smiha Naguib

Anba Antonios - Guildford Mrs Salwa Awad

Apostles & St Abanob Deacon Adel Maximos

Archangel Michael & St Bishoy - Mt Druitt Mrs Mary Georgy

St Demiana Mr Hany Salib

St George - Kensington Mr Ayad Tanious

St Mark Mr Fadi Maurice Mr Emad Eskarous

St Mary & Mari Mina - Bexley Dr Naeem & Mrs Laila Hanna

Sts Kozman & Demian - Castle Hill Mrs Manal Wardi

Check in:  Sunday 23 April  4 PM 

Check out:  Wednesday 26 April 10 AM 
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ملخص باللغة العربية عن زيارتي لروما لحضور المؤتمر العالمي للحوار الالهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية وعائلة الكنائس الشرقية في 
 .2182يناير  22الي يوم الجمعة  22الفاتيكان في الفترة من يوم االحد 

 
 
 
 
 

  بمباركة ومووافو وة حضورة  واحوط الوغوبو وة
والوو وودالووة الووبووابووا توووابوورو  الوو ووا ووي بووابووا 
االلكندرية وب ريرك الكرازة المورقسويوة فوي 
المسكو ة وبدعوة من رئيسي لجونوة الوحووار 
الالهوتي:  الوكوارنيونوار كوور  كوو  رئويوس 
مكتط الوحدة الكنيسة بالفاتيوكوان والومو وران 
اال با بيشوي مو وران نمويواق ومو ورر لوجونوة 
االمور المسكو ية في المجمع الم ود  قومو  

يونوايور  21بالو ور الي روما يوم الوجوموعوة 
 22وحضر  كل االجتماعا  التي ا ته  يوم الوجوموعوة  2182

 .2182يناير 
 

  قم  بصوالة الو ودا    2182يناير  28في يوم السب  المبارك
االلهي مع  يافة اال با بر ابا ال ف تورينو بوروموا فوي كونويوسوة 
الشهيد العظيم مارجرجس وبوعود الو ودا  االلوهوي وبونوا  عولوي 
نعوة من  يافة اال با بر ابا قم  بال ا  عظوة عولوي الوخودام فوي 

    ة. 81بر امج اعدان الخدام وذكر  لهم ان الخدمة هي عبارة عن اشيا  ك يرة ذكر  من هذه االشيا  
 

  ونة شونوقم  بصالة ال دا  االلهي مع ال مص شنونه ماهر وال س ا  و يو كاهن الكنيسة في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بروما  ول د ال ي ال وموص  2182يناير  22في يوم االحد المبارك
ام لمجلس الكنائس العالي ورئيس معهد بوولوي العماهر عظة عن معني الختان في العهد الجديد. في اثنا  ال دا  حضر الكارنينار كور  كو  ومعه ال س الكاثوليكي باتتسيا و ائط السكرتير 

 قالط في المعهد قاموا بالحضور للكنيسة لكي يحيوا الكنيسة ال ب ية االرثوذكسية بروما تح  قيانة اال با بر ابا ال فها المكرم 43بجنيفا ال مص يوحنا من روما يا ومعهم 
  

  ة, كويوقم  بحضور االجتماع االور  لمم لي كنائس العائلة االرثوذكسية الشرقية وهم لبع كنائس : االقباق االرثوذكس , السريان االرثوذكس ا  ا 2182يناير  22في مسا  يوم االحد المبارك
بنان والكنويوسوة االثويووبويوة االرثووذكسويوة  ولوم بل كنيسة مال كارا الهندية السريا ية االرثوذكسية , كنيسة االرمن االرثوذكس كرلي ارمينيا الم د  وكنيسة االرمن االرثوكس كرلي ليليسيا

وذكسية وفي ق س الكنيسة الكاثولويوكويوة رثتحضر كنيسة ارتيريا االرثوذكسية و  اشنا اوراق البحث التي لوف ت دم وهي عن موبوع لر االفخارلتيا الم د  في ق س كنائسنا الشرقية اال
واجتومواع رابوع لولوعوائولوة ايضوا توم يووم  2182يناير  22من الناحية التاريخية ومن الناحية الالهوتية . هذا ول د قام  العائلة االرثوذكسية بعمل اجتماعين لها في  باح يوم االثنين المبارك 

  واشونوا الوموكوان الوذي  ذلك. في هذه االجتماعا  االربعة للعائلة االرثوذكسية الشرقية  اقشنا وبع كنيسة ارتريا االرثوذكسية والتي ب ريركها الرلمي في الحبس وك2182يناير  22الجمعة 
ة شهر يناير من كل عام لنة في الفاتيوكوان والسونوة هايلوف تتم فيه اجتماعا  اللجنة في السنة ال انمة . والجدير بالذكر ان اجتماعا  اللجنة الدولية للحوار تتم بسيالة عانلة فهي تتم في  
ي بيافة الب ريرك االرمني بارميونويوا ولووف تو ودم ف  االخري في كنيسة من الكنائس االرثوذكسية هذا . ول د ت رر باذن الرب ان يكون االجتماع السنة ال انمة للجنة الدولية للحوار الالهوتي

كل من النواحويوة الوتواريوخويوة والونواحويوة   يةاوراق بح ية من الجا بين عن ثالثه موبوعا  هي: لر التوبة,  والرتط الكهنوتية في الكنائس, ولر مسحة المربي. ولوف تغ ي االوراق البح
 الالهوتية لل الث موابيع .

 

 فهم  احط النيافة اال با بر ابوا الو وف تووريونوو ين كان الوفد الرلمي ال ب ي يتكون من  احط النيافة اال با بيشوي والرئيس المشارك للعائلة االرثوذكسية  وال مص شنونة ماهر اما المراقب
 .بروما و احط النيافة اال با كيرلس االل ف العام في لو  ا جيلو  وبعفي . وكلف بعفي بكتابة مضابط االجتماع باال جليزية كعانة كل عام

 

  ابتدا  االجتماعا  الرلمية للجنة الدولية للحوار الالهوتي وذلك من السواعوة الورابوعوة مسوا  وكوان   2182يناير   22الي يوم الجمعة المبارك الموافق  22من يوم االثنين المبارك الموافق
اجوتومواع كول  81كا   االجتومواعوا  عوبوارة عون  ر .اليوم يبدأ بالصالة من الساعة التالعة  باحا وينتهي  الساعة السابعة من مسا  مع فترة راحة من الساعة الواحدة الي الرابعة بعد الظه

 رقة البح ية عن االلئلة .الواجتماع لمدة لاعة و صف وفيها كان يتم  ت ديم االوراق البح ية عن لر االفخارلتيا الم د  من الجا بين ثم يفتح باب الن اش ويرن كاتط 
 

  قم  بصالة ال دا  االلهي مع  يافة اال با بر ابا و يافة اال با كيرلس االل ف العام في لو  ا جيلو   وال مص شونوونه مواهور وكول كوهونوة  2182يناير  24في يوم ال الثا  المبارك الموافق
عوة من  يافة اال با بور وابوا بوالو وا  موحوابورة وبدايبارشية تورينو من الساعة السانلة  باحا الي الساعة ال امنة مسا ,  وبعدها حضر  اجتماعا  اللجنة الدولية للحوار. وفي المسا  قم  

 ال دا  االلهي ". س لكهنة تورينو عن :" من هو الكاهن ال ب ي االرثوذكسي ؟" وقام ال مص شنونه ماهر بال ا  محابرة ايضا عن :" بعض المالحظا  الهامة في ق
 

  قم  بصالة ال دا  االلهي مع  يافة اال با بر ابا و يافة اال با كيرلس االل ف العام في لو  ا جيلو   وال مص شنونه مواهور وكول كوهونوة  2182يناير  21في يوم االربعا  المبارك الموافق
ا   قام كل المشوتوركويون  بوالوذهواب الوي كونويوسوة لمسايبارشية تورينو من الساعة السانلة  باحا الي الساعة ال امنة  باحا.  وبعد ذلك قمنا بحضور اجتماعا  اللجنة الدولية للحوار . وفي ا

لمة وال ي بابا الفاتياكان كولوموة ايضوا وا شود   كال ديس بولس الرلور التي خلف االلوار لحضور  الة العشية لليوم الختامي لصالة الوحدة بين الكنائس هذا ول د ال ي الكارنينار كور  كو
 الكورار ترا يم باللغة االي الية.

 

  قم  بصالة ال دا  االلهي مع  يافة اال با بر ابا و يافة اال با كيرلس االل ف العام في لو  ا جولويوو  والو وموص شونوونة مواهور وكوهونوة   2182يناير  21في يوم الخميس المبارك الموافق
ام الكارنينار كور  كوو  بودعووة كول االعضوا    قايبارشية تورينو من الساعة السانلة  باحا الي الساعة ال امنة  باحا وبعد ذلك قمنا بحضور اجتماعا  اللجنة الدولية للحوار وفي المسا

ا هي مسؤليا  االب الكاهن وكيف ينفذها؟ " " مالمشتركيين لحفل عشا  وبعفي لم يحضر الن  يافة اال با بر ابا قام بدعوتي لحضور اجتماع كهنة ايبارشيته وقم  بال ا  كلمة روحية عن :
 كما ال ي ال مص شنونه ماهر محابرة للكهنة عن:"  ق س الصوم الكبير" .

 

  فوي ا قمنا بحضور اجتماعا  اللجنة الدولية للحوار وبعد ذلك وفي تمام الساعة ال ا ية عشر والربع بعد الظهر قام كل الوفد بم ابلة بابا رومو 2182يناير  22في يوم الجمعة المبارك الموافق
حويوث  2114هذا الحوار الذي يرجع تاريخيه الي عام  بد الفاتيكان , وكا   بداية االجتماع ان ال ي  يافة اال با بيشوي كلمة  يابة عن اللجنة كلها شكر فيها بابا روما واع ي فكرة عن كيفية 

وتم وبع جدور اعمار اللجنة الدولية للحوار والذي تضمن   اق الوخوالف  2114يناير  22الي يوم  22اجتمع  لجنة من الكنيسة الكاثولكية والعائلة االرثوذكسية في روما في الفترة من يوم 
والبعد الذي يتضمن الرار الكنيسوة والوبوعود الوموريوموي.  سة بين العائلة االرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية من عده ابعان منها : البعد الكنسي , والبعد المسيا ي والبعد الذي يختص برلالة الكني

اثوليكي واالرثوذكسي. وفي  هاية حدي ه قام  يوافوتوه الككما ذكر  يافة اال با بيشوي موبوع بحث هذا العام وهو لر االفخارلتيا الم د  من الناحية التاريخية والناحية الالهوتية من الجا بين 
 بت ديم هدية لبابا روما عبارة عن اي و ه رائعة من الفن ال ب ي.

 

  با بيشوي علي كلمته وقار ا ه من خاللكم ارلل تحياتي لكل  قام بعد ذلك بابا روما بال ا  كلمة باللغة االي الية وزع  علي كل اعضا  الوفد باللغة اال جليزية, بدا قدالته الكلمة بشكر  يافة اال
 ير من الشهدا  وال ديسويون الوذيون ااوهوروا ة كرؤلا  كنائسكم , ول د ذكر بابا روما شهدا  الكنيسة في كل عصر وقار قدالته :"  صلي ان تكون كل المجتما  المسيحية ثابته بشفاعة وقدو

د كعالمة للوحدة الكاملة بين الكنائس. في  هايوة واحشهانة شجاعة للسيد المسيح " شكر قدالة البابا الوفد وتمني ان يأتي اليوم الذي فيه  تناور كلنا من جسد الرب ونمه االقدلين من مذبح 
ذكارية مع قدالته وا تهي الل ا  بكل فورح السواعوة ة تكلمته قلط ان  صلي الصالة الربا ية كل بلغته ثم قام بالسالم علي كل اعضا  الوفد فرنا فرنا وقام باع ا  كل منهم هدية ثم تم اخذ  ور

 الواحدة بعد الظهر ت ريبا.
 

 في بيافة بابا روما في الفاتيكان. 83م ا ته  بذلك اجتماعا  اللجنة الدولية للحوار الالهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية وعائلة الكنائس االرثوذكسية الشرقية  في اجتماعها رق 
 

 نا ييل 
 بنعمة ربنا يسوع 

 ال ف كرلي ايبارشية ليد ي بالتراليا 
 كرلي االلكندرية  –الكنيسة ال ب ية االرثوذكسية 

 .3133يناير  23ش ,  3322طوبة  32كتب في مكتب االسقف بسيدني يوم الثالثاء المبارك الموافق 
 شهادة القديس تيموثاؤس الرسول ونياحة االب الجليل البابا كيرلس الرابع بابا االسكندرية المائة والعاشر .



 ش  3311 طوبة  92   اخبار االقـباط

 32 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 التطويبات على اجلبل ) اجلزء اخلامس( 

 (5:7"طوبي للرحماء فانهم يرحمون" )مت 
 
 بقلم: عادل مغريوس ابراهيم 

 
بعد ان طوب السيد المسيح الجياع والعطاش الي البر ألنهههم 

: ٥)طوبي للرحماء فانهم يهرحهمهون م )مه  -يشبعون قال :
 م 3
 

الرحمه هي صفه من صفات هللا كما هو مكتوب عنهه )الهرب 
رحيم رؤوف بطيء الغضب وكثير الرحمه .....لم يصنع معنا 
حسب خطايانا، ولم يجازينا حسب أثامنا .النهه مهثهر ارتهفهاع 
السماوات فوق االرض ، قوي  رحمته علي خائفيهه ، وبهعهد  

:   3.1المشرق عن المغرب ابعهد عهنها مهعهاصهيهنها ....م )مه 
 م ٢١39

 
الرحمه ، هي من الوصايا الكبيرة.الرحمه  هي لهيهم مهجهرد 
عطيه ماديه فقط ،  الن كهر عهمهر خهيهر ههو رحهمهه ، النهه 
احتمال اآلخرين هو بمثابه رحمه وايضا عدم ادانه اآلخهريهن 
هي رحمه والكلمه  الطيبه هي رحهمهه ايضها  مهنهح االعه ار 
لآلخرين عند الخطاء او النسيهان او يهيهره ههو مهن اعهمهال 
الرحمه   وايضا عدم كشف ضهعهفهات  اآلخهريهن ههو رحهمهه 

 والسؤال عن اآلخرين وا اعوازهم هو رحمه ايضا .
 
من اجر ذلك نجد طرق الرحمه كثيره ال تهعهد وههي لهيهسه   

 قاصرا علي العطاء وحده .
فالرب رحيم حيث قير عنه ) الرب رحهيهم ورؤوف ، طهويهر 
الروح كثير الرحمه .....لم يصنع معنا حسب خطايهانها ، ولهم 
يجازينا حسهب أثهامهنها .النهه مهثهر ارتهفهاع السهمهاوات فهوق 
االرض ، قويه رحمته علي خائفيه ، كبعد الشرق عن الغرب 

 م 39-٢:  3٠1، ابعد عنا معاصينا .....م )م  
      

من اجر ذلك نحن في القداس اآلهي نقهول )كهرحهمهتهك يهارب 
وليم كخطايانا م.  وهللا مهن كهثهره رحهمهتهه ال يشهاء مهوت 

م .   وهللا مهن 91:  3٢الخاطيء مثلما يرجع ويحهيها )حه  
كثره محبته ورحمته لنا حمر جميع خطايا الناس بموته علي 

 الصليب 
 

ويذكر لنا الكتاب المقدس قصص كثيره عن  اعمال الهرحهمهه 
مثر  قبول الضالين التأبين نذكر منها هنا علي سبير الهمهثهال 
اآلتي : الخروف الضال ، واالبن التائب ، وآلدرهم الهمهفهقهود 
حيث أوضح لنا الكتاب المقدس كيف بحث عنهم وكيف فهرح 

 بعودتهم .
 

ونحن في صلواتنا نقول :)يا مهعهيهن مهن لهيهم لهه مهعهيهن ، 
ورجاء من ليم له رجاء وع اء صغيري النفوس ، وميهنهاء 

 لل ين في العاصف م
 

هللا من كثره رحمته جعر لنا الرحمه فوق العباده ، حيث قهال 
م  ومهن اجهر ذلهك ٦:  ٦) أني اريد رحمه ال ذبيحه م ) ههو 

أصبح  فضيله الرحمه والعطاء لها مي ه  عظيمه وقد عهبهر 
هللا عن عظمتها بقوله ) من يرحم الفقير يقرض الرب وعهن 

 م 33: 32معرفه يجازيه م )ام
 

من اجر ذلك قير ، العطاء يولف مهع الصهوم والصهحه حهبهح 
مثلوثا متينا .واذا ربطنا أنفسنا به ضمهنها السهحمهه والهنهجهاه 

 ويجعلنا نعيش كما يحق إلنجير المسيح .     
هناك اعتبارات هامه يجب مراعاتها عند فعلنا لهلهرحهمهه مهع 
اآلخرين ، عندما نقدم شيئا للفقهيهر عهلهيهنها ان ال نهظهن انهنها 
نصنع معه إحسانا ، إنما في الواقع هو الذي يتيح لنا فهرصهه 

 لنوال بركه عظيمه .
 

هذا ما فعله المكدونيون مع القديم بولم الهرسهول حهيهنهمها 
التمسوا منه بطلبه كثيره ان يقبر عطاياهم ألنهم يهقهنهوا مهن 
البركه العظيمه التي تنتظرهم . وفي ذلك قال القديم يهوحهنها 
ذهبي الفم )الفقير يمد يده متسوال ولكن هللا ههو الهذي يهقهبهر 

 الصدقه  .م
 

ويقول القديم باسيليوس الكبير )من اجر  ذلك انك لم ترحهم 
اآلخرين فح يصنع بك رحمه ايضا . والنك ايلق  باب بهيهتهك 
ازاء المسكين فح يفتح لك هللا باب الملكوت م. الن رحهمهتهك 
لآلخرين تسبقك وتتشفع فيك ، فان كن  تتراءف علي ييهرك 

 يتراءف هللا عليك .
 

وعندما نقدم العطاء ، يجب ان يكون عطاءنا بسهرور الن     
م كما يحب ان يكهون 3:  2كو 9المعطي المسرور يحبه هللا .)

العطاء بسخاء وان نكون كرماء في التهوزيهع .وايضها يهجهب 
ان يكون العطاء بمحبه وليم محبه بهالهكهحم او بهلهسهان بهر 

 م 33: 1بالعمر والحق .)يو
      

فان أعطي النسان كر ثروته بدون محبه تهحهتهقهر احهتهقهارا م
م وايضا عندما نعطي يهجهب تهكهون عهطهيهتهنها فهي 3:  ٢)نش 

الخفاء عمح بقول الرب ) احترزوامن تصنعوا صدقاتكم قهدام 
الناس لكي ينظروكم  ، وال فليم لكم اجر عهنهد أبهيهكهم الهذي 
في السموات ،فمتي صنع  صدقه فح تصوت قدامك بهالهبهوق 

 م93: ٦كما يفعر المراوءن ......م) م  
  

للرحمه بركات وفضائر  كثيره .النهه مهن يه رع خهيهرا يهجهد 
ايضا خيرا وعندما يكثر االنسان في العطاء ينهال بهركهات هللا 

 م 93: 9٢ومن يعطي الفقير ال يحتاج .)ام 
المعطي الفقير ، في يوم الشر ينجيه هللا .  فهالهرب يهحهفهظهه 
ويحيه ويجعله في االرض مهقهبهوطها وال يسهلهمهه الهي أيهدي 

 م1-3: ١3أعداءه ، والرب يعينه علي سرير وجعه .)م 
  

من اعمال  الهرحهمهه الهعهطهاء ههو مهفهتهاح لهدخهول مهلهكهوت 
السماوي )تعالوا الي يا مباركي ابي أرثوا  المهلهكهوت الهمهعهد 
لكم منذ تأسيم العالم ، ألَن ِّي جع  فاطعمتمهونهي ، عهطهشه  
فسههقههيههتههمههونههي مههريضهها فهه ورتههمههونههي مههحههبههوسهها أفههتههيههتههم 
الي ......الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد اخوتي ههؤالء 

 م .١٦-13: 99األصاير فبي فعلتم م )م  
 

ومن اهميه الرحمه جعلها هللا مي ان للدينهونهه فهمهن عهظهمهه 
الرحمه ، فضر الرب الرجر السامري الغريب الهجهنهم عهلهي 
الكاهن الحوي ، فقد طهوبهه  الهرب مهن اجهر مها فهعهلهه مهع  
السامري عندما رأي ذلك الجريح تحنن عليه وتهقهدم وضهمهد 

 م فصنع رحمه له .1١-11: 3٠جراحه واعتني به .)لو
 

فاإلنسان الرحيم ال يقسو علي اآلخرين بر عليه ان يبعد عهن 
 لوم اآلخرين ، ويبحث لهم عن االعذار .ولنا في ذلك مثال:

 
عندما كانا التحمهيهذ  مهع السهيهدالهمهسهيهح وجهاءت سهاعهه  -

تسليمه للجنود ، لقد كان في أشد اللحظات حهرجها ريهم ذلهك 
لم يقدر تحميذه ان يسهروا معه ساعه واحده وبهالهريهم مهن 
ذلك عذرهم السيد المهسهيهح قهائهح : )الهروح نشهيهط ، وأمها 

 م ١3: 9٦الجسد ضعيف .م )م  
وايضا عندما كان السيد المسيح علي الصليب قدم عذرا لمهن 
صلبوه قهائهح )يها أبهتهاه إيهفهر لهههم  ألنهههم ال يهدرون مهاذا 

 م 1١: 91يفعلون م ) لو 
 

 هناك صفات يتصف بها القلب الرحيم،   
القلب الرحيم يشفق علي الخطاه مهما سقطهوا ويهخهلهق لهههم 
االعذار عمح بقول القديم بولم الرسول ) اذكر الهمهقهيهديهن 

 م1:1كأنكم مقيدون معهنم ) عب 
  

وايضا السيد المسيح أشفق علي المرأه ال انيه التي  ضبط  
في ذات الفعر . وقال لها )وال انا أدينك. اذهبي وال تهخهطهيء 

 م33: ٢ايضا .) يو
   

القلب الرخيم ال ينتقم وال يهكهافهل الشهر بهالشهر عهمهح بهقهول 
م اضهف الهي ذلهك   ٥الرب .) أحسنوا الي مبغضيكمم )مه :

وصيه هللا لنا ان التقسوا  علي احد الن ألقوه ههي  مهعهامهلهه 
اآلخرين بعنف او بفظاظه او بغضب او بتجاههر ، وألهقهسهوه 
ممكن ان توجه هلل ، فعنهدمها نهرفهس االسهتهجهابهة لصهوتهه ،  
ولهذا قال لنا الوحي االلهي ) ان سمعهتهم صهوتهه ، فهح تهقهو  

م ومن اجر ذلك نجهد ان روح الهرب ال 3:  1قلوبكم م ) عب 
يمكن ان يسكن في قلب  إنسان قاس ، او منهتهقهم او قهلهب ال 
رحمه فيه .والكتاب  المقدس يعلمنا  عن ذلك بقوله لنا ) انهه 

ر   م .99: ٥من ثمار الروح المحبة وفرح وسحم ) ي 
 

هللا يرحم الذين يطلبون الرحمه من كر قلوبهههم ، ومهن اجهر 
ذلك نحن نطلب الرحمه باستمراروفي كر يهوم وعهاده نهبهداء 
صحتنا بقولنا ) ارحمني يا هللا كهتهعهظهيهم رحهمهتهك ثهم نهخهتهم 

 صلواتنا بي ) ارحمنا يا هللا ثم ارحمنا م.
 

\وعند دخولنا الي الكنيسه نسجد قدام الهيكر ونقهول ) وأمها 
انا بكثره رحهمهتهك ادخهر الهي بهيهتهك ، واسهجهد قهدام ههيهكهر 

 م 3: ٥قدسك .م ) م  
 

لقد اعطانا هللا وعهد اذ قهال لهنها ) اسهالهوا تهعهطهوا .اطهلهبهوا 
م . اال انه بالريم مهن ههذه الهوعهد  نهجهد 3:  3تجدوا م )م 

 حقيقه هامه لنوال هذه الرحمه هناك شروط هامه ،. 
 

هللا يرحم الذين يرحمون ييرهم ، ومن اجر  ذلك قال هللا لهنها 
م.  اما الهقهسهاه 3:  ٥) طوبي للرحماء ألنهم يرحمون م) م  

 الذين ال يرحمون ، فانهم ال يستحقون رحمه هللا .
 

هللا يرحم المظلومين حتي دون ان يطلبوا ،وكما يقول الوحي 
االلهيم الرب يحكم للمظلومين ،الرب يحر الهمهقهيهديهن الهرب 
يقيم الساقطين. الرب يحكم  العميان .....الرب يحفظ الغهربهاء 

م   فهوالء الهمهظهلهومهيهن ، 33ويعضد اليتيم واألرملة م ) م 
يأخذ الرب لهم حقهم من ظالميهم . وهناك امثله كثيره نهذكهر 

  ----منها :
 

نابوت الي رعيلي  الذي ظلمه أخاب وإي ابر. لهقهد انهتهقهم هللا 
لدمه وقال ألخاب  علي فم ايليا النبي )  هكذا قهال الهرب فهي 
المكان الذي لحس  فيه الكحب دم نهابهوت ،تهلهحهم الهكهحب 

 م 32: 93دمك ان  ايضا. )امر 
ايضا : رحم  هللا مردخاي ، انتقم من ظالمه  هامان .  ايضها 
رحم هللا موسي وشعبه من يسوع فرعون ، .   هناك الكهثهيهر 

 من االمثله اآلخري التي وقف فيها الرب ضد الظالمين .
      

هللا يرحم المظلوم ولكنه ال يرحم الظالهمهيهن فهي ظهلهمهههم بهر 
م 9:  3يكير لهم ) بالمثر  الذي يكيلون يهكهال لهههم م ) مه  

بينما الرب يهرحهم الضهعهفهاء والهمهطهروديهن والهمهنهسهحهقهيهن 
 بقلوبهم .

 
من اجر  ذلك نجد ان الهعهشهار خهرج مهبهررا دون الهفهريسهي 

 المنتفخ والذي يدين اآلخرين . 
ايضا نجد هللا رحم المرأه الخاطئه الذليله المضبوطة في ذات 
الفعر ، وبك  القساه الذين أرادوا رجمها حيث قال لهم ) من 

 م .3: ٢كان منكم بح خطيه فليرجمها بحجر م) يو 
ومن اجر ذلك ، نحن في صلواتنا نقول طالهبهيهن مهن هللا )يها 

 معين من ليم له معين ، ورجاء من ليم له رجاء .م 
 

من مراحم هللا علينا انه يتدرج معنا حسب طاقتهنها ، فهههو ال 
 3يجبرنا فوق ما نطيق ، بر يعطينا مع كر تجربه الهمهنهفهذ ) 

كهو  3م  وهو ايضا يسقينا لبنا ان كنِّا ال نحتهمهر )91:  3كو 
 م 9: 1
وفي وصيته لنا يقول في حنان تام  )ان كان ممكنها فهحهسهب  

 م  3٢: 39طاقتكم ، سالمو  جميع الناس م ) رو
          

هذه هي الرحمه التي يريدها هللا منا ان نتعلمها ونسهلهك بههها 
في حياتنا وفي معامحتنا لهآلخهريهن النهه هللا رحهوم ويهفهور 
وان لم نرحم الغير  فلن يرحمنا او يغفر لنا فهههو شهرط الزم 

 تنفيذه  ، بدون رحمه ومغفره ال يرحمنا او يغفر لنا .
 

الرب المحب يجهعهر الهرحهمهه والهمهغهفهره تسهيهر فهي دمهائهنها 
وتتعمق ج ورها في قلوبنها حهتهي نهكهون حهنهان ويهفهوريهن 
لآلخرين ملتمسين لهم االعذار لنصبح  مستحقين ومؤههلهيهن 
لنقول ،  ارحمنا يا هللا كعظيم  رحمتك ونجد  رحهمهه فهعهلهيهه 

 منه .
   

 وفي العدد المقبر سوف تكون لي بقيه ان شاء هللا وسمح .
 

 ---المراجع :
 

 الكتاب المقدس 
 

 العظه علي الجبل: قداسه البابا شنوده الثالث 

 من أقوال االبآء  ...  القديم االنبا باخوميوس 
 

 + بداية الكبرياء هي االبتعاد عن هللا.
 + اسلك طريق االتضاع ألن هللا ال يرد المتواضع خائباً. 

 +  ال م االتضاع وأن  تثب  في المجد الذي أعطاك إياه هللا. 
+  اما أن تصير قوياً وتدعي إيليا ، أو تطيع القوي وتدعي 

 إليشع. 
 +  امسك عن الكحم حتي ولو كن  تفهم االمر.

  .إن المواهب الروحية توزع علي قدر االتعاب الجسدية 
  إن سلم  كر أمورك الي هللا فآمن إنه قادر أن يظهر

 عجائبه لقديسيه. 
  .انتفع من كر إنسان لكيما تكون صالحاً لكر أحد 
  إنه لخطأ عظيم أال يعترف اإلنسان سريعاً بوجعه لمن

 كان خبيراً بر أن يصير الوجع م مناً. 
  الرجر الصالح ال ينطق بكلمة ردئية بأي حال وباألخص

 ضد اآلباء القديسين. 
 .الصحة هي حقاً أم جميع الفضائر 
  خير لك ان تعيش بين ألف من الناس بكر أتضاع من

 ان تعيش وحدك بالكبرياء في عرين ضبعة. 
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   االنبا دانيال اسقف ورئيس دير االنبا شنوده رئيس المتوحدين، سيدني، استراليانيافة الحبر الجليل 

 
 بعد تقديم مطانية الخضوع وطلب بركة صلوات نيافتكم الطاهر

 
 حين يصلنا نبا فراق عزيز لدينا نلجا الى ايماننا نحتمى به ونحن نردد قول الكتاب

 55:٠5كو  ٠" اين شوكتك يا موت .اين غلبتك يا هاوية ؟ "   
 

ومجمع الكهنة والشمامسة والمجلس االستشارى ومجالس  الحبر الجليل االنبا دانييل اسقف ايبارشية سيدنى وتوابعها
الكنائس والمدارس القبطية ومدارس االحد وكل الخدام والخادمات والكشافة القبطية وسكرتارية االيبارشيه وكافة 

الي  السيد/ عياد سالمهالشعب القبطى بسيدنى يتقدم لنيافتكم ، بخالص التعزية فى انتقال والد نيافتكم، االب المبارك 
نعما ايها العبد الصالح واالمين "     االمجاد السمائية  والذي خرج من عالمنا الفانى مستعدا، سامعا الصوت المفرح

 .7٠:75" مت كنت امينا فى القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك
 

ويشمل كل افراد اسرة   مع ابائنا القديسين ابراهيم واسحق ويعقوب  الرب يسوع ينيح نفس الفقيد فى فردوس النعيم

 المنتقل العزيز بتعزيات الروح القدس.

 
 "مسيحنا الذي انتصر على الموت قادر ان يُعطينا النُصرة على االلم."

 
Born Ayad Girgis Salama on 10 April 
1928. Passed away in Sydney on 19 Jan 2017 at 88 
years of age. 
 
Place of Birth: Berber (Nile River State) Sudan.  
 
Children include: 
+ HG Bishop Daniel Abbot of St Shenouda Monastery 
+ Margo Tadros and her husband Milad Tadros.  
 
Grandchildren include  
Peter Tadros, Elizabeth Papassavas and Vicki Sourial 
(Their spouses Mariam, Nick and Anthony).  
 
Great Grand children: 
Kirollos, Yolita, Amelia, Marcus & Emmanuel.   
 
 Siblings: 
Dr Makram and Violet Bakhoum  
 
40 day memorial mass will be held Sat 4 March 
2017 @ St Anba Abraam Long Point with lunch after-
wards. All welcome.  

 ( 8:5"طوبي النقياء القلب النهم يعاينون هللا" )مت 
 

 تذكار الميالد السمائى الخامس لعريس السماء
 

 الشماس المهندس مينا طلعت نصرهللا
 

سله تقيم االسره صالة الذكري للسنه الخامسة النتقال المالك الطاهر الشماس المهندس مينا طلعت نصرهللا نجل المهندس طلللعلت نصلرهللا واللملهلنلد

   سلوي نصرهللا  وشقيق كل من السيده كريستين نصرهللا زوجة االستاذ هاني عيد والصيدلي اثناسيوس نصرهللا زوج الصيدالنية يوستينا نصرهللا

السيده القديسه اللعلذرام ملريلم والشلهليلد  بكاتدرائية  2112/  2/  11وذلك باقامة صلوات القداس االلهي لروحه الطاهره صباح يوم السبت الموافق 

 القديس مارمينا ببكسلي. 

نله للكلهلواالسره تشكر كل االحبام الذين سوف يشاركونهم الذكري المقدسه.  وتخص بالشكر نيافة االنبا دانييل اسقف سيدني وتوابعها وكلل اببلام ا

 كذا نشكر جريدة اخبار مصر وجريدة المنارة ومجلة ينبوع المحبه . والرب يعوض الجميع عن تعب محبتهم

http://st-takla.org/


 ش  3311 طوبة  92   اخبار االقـباط

 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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