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 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة...  (           

 

† 
 الصوم  و االنتصار

 
السيد المسيح له المجد رسم لنا طريق االنتصار والغلبة الحشقشيشقشيشة 
خالل صومه االربعينى، وذلك عندما واجه الويطان وتجاربه. ولكى 

 نتتبع خطوات السيد فى الغلبه واالنتصار يجب علينا: 
 
ان نلبس سالح هللا الكامل " الشبشسشوا سشالح هللا الشكشامشل لشكشي  .4

تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس،فان مصارعتنا ليست مع دم 
ولحم بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة العالم علشى لشلشمشة 
: 6هذا الدهر مع اجناد الور الشروحشيشة فشي السشمشاويشات" اف 

44 ،42 
ان نعرف حيل الويطان ومكره وكيف يستغل الظروف وينشصشب  .2

شباكه وتجاربه فهو يراقبنا ويتحين الشرشرصشه لصشيشد الشرشريسشة 
 وعلينا مالحظة:

 
الظروف التى تمر بنا: ربشمشا اكشون مشظشلشوم او م شطشهشد  -ا

وربما اكون مريض او محشتشاأ او اش لشرف مشن الشظشروف 

ويأتى الويطان إما محرزا لنا او مورقآ علينا ويدفعنا لشطشر  
واساليب نظن انها واجبه وهى طر  الموت بعشيشنشه. كشم مشن 
الذين فقدوا ايمانهم او تصرفوا بال لياقه او وقعوا فى خطشايشا 

 كاالدانه والوتيمة ومسك السيرة بسبب الظروف.
 
الرغبات التى يوتهيها القلب: وهذة يشراقشبشهشا الوشيشطشان  -ب

جيدآ ويعرف كيف يستغلهشا،  هشنشان مشن يشريشد الشكشرامشة او 
المركز والوهرة او السلطة والمتكئات االولى او حشتشى الشذش 
يرغب فى درجات القداسة العاليه وطلب المواهب الشخشارقشه، 
وهنا احذركم، سقط عظماء واولون فقدوا كل شئ، اننا اوآن 

 خزافية  ويجب ان نتعلم انكار الذات بل الكرربها. 
 
الوهوات التى يزينها لشنشا الوشيشطشان: وربشمشا هشى اكشثشر  -ح

الطر  المكووفة والمعروفة ولكن دائمآ من يشلشبشسشهشا صشور 
اخرش من محاوله معرفة الوئ، او موشاركشة االصشدقشاء، او 
من االهمال والرراغ، او من عشدم ضشبشط الشحشواس وخشاصشة 

 العين واالذن واللسان واللمس. 
 
ان نتيقن من خداع وكذب الويطان فهو يعد بما ليس له ويجعل  -1

نرسه مالكاً وسيداً لكل االرض ويخدع الشنشاس حشتشى تسشجشد لشه او 

بمعنى الطاعة والتسليم له والسير 
فى طرقشه فشى عشمشى روحشى، وال 
تنسى لماذا كان هذا الرجل مجنون 

 واعمى واخرس.
 

احبائى ان كان ملك الشمشلشون ورب 
االرباب اراد الويطشان ان يشجشربشه 
وفششعششب جششربششه بششل وبششعششد هششزيششمششة 
الويطان تركه الى حين، اال يدعشنشا 
هذا الى إستمرار اليقظشه والسشهشر 
والششحششرل والششتششدقششيششق والششجششهششاد 
المستمر حتى يكشون لشنشا انشتشصشار 
دائم، وثق ان هللا يشقشول " هشا انشا 
اعطيكم سلطانا لتشدوسشوا الشحشي شات 
والششعششقششارب وكششل قششوة الششعششدو وال 

  49:45ي ركم شيء" لو
 

 القمص تادرس سمعان
 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها 
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 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 عظـة الصوم الكــبـير
 ثاني أحاد الصوم المقدس

 )تجربة الرب( 
  

 33-3:  4قراءة اإلنجيل من متى 
 

اليوم هو ثاني أحاد الصوم الكبير وقراءة األنجججيجل 
ومجووجوعـجنجا لجعجيجوم عجن    33-3:  4من متجى 

تـجربة سيدنا يسوع المسيح  فتجـربجة الجرب هجي 
 بمثابة درس هام لكل فرد منا لألسباب التالية:

 
تعطينا أمالً وقوةً عظـيمين ألنه إن كجان رب الجمجججد ذاتجه قجد   –أ 

ُجِرب فبالتالي بديهي بأن كل منا عروة لعتجربة وكجمجا أن الجرب 
انتصر ععى جميع تجارب إبعيس سنـنتصر نحن أيضاً ععى ججمجيجع 
 محـن الشيطان وذلك بنعمة ربنا ومخعصنا و ثبورنا حتى النهاية .

 
ععينا أن ندرك األسعحة الروحية التي تسعح بها الجرب خجال    –ب 

 تجاربه اال وهي :
 مـمارسة الصوم – 3
معرفة كعمات اإلنجيل عن ظهر قعب وأيضاً مـمارستها )وذلك  – 6

عن طريق قراءة اإلنجيل يومياً( لكي نتغعب ععى افكجار الشجيجطجان 
 الشريرة.

 
إن إنجيل اليوم يحدثنا عن ثالث تجارب حاو  بها إبعيجس إخجتجبجار 

 الرب:
في أو  تجربة قا  الـُمجِرب لعرب:  إن كجنجإ إبجن أق فجقجل   –  3

عند هذا القو ، دعجونجا نجتجذكجر   –لهذه الحجارة أن تصير خبزاً   
 النقاط التالية:

جرب إبعيس الرب  بعدما صام أربعين نهاراً وأربجعجيجن لجيجعجةً   –أ 
( فالشيطان خبيث ويععم متى وكيف يهاججم 6:4جاع أخيراً  )مإ 

كل منا وعادة تأتي حروبه في وقإ أو ووع نكون فيه في مووع 
 جاع الرب فجربه إبعيس بالطعام . –وعف أو حاجة 

 
أي يجوز القو   –فعنذكر أنفسنا بأن الرب جـُِرب بعد أن صام  –ب 

 بأن التجربة عادة تأتي  لألشخاص أثناء مـمارساتهم الروحية. 

 
حرب الشك خطيرة لعغاية ويمكنها تحطيم   –إخوتي وأخواتي  -جـ 

 حياة شعب أق
 
قا  إبعيس لعرب:   إن كجنجإ إبجن أق فجقجل أن تصجيجر هجذه   –د 

 ( 1:4الحجارة خبزاً   )مإ 
من هذا الموقف نتععم درس في غاية األهمية : اإلستسجالم لجعجشجك 
قد يؤدي بنا إلى مسالك قد تغضب أق وقد تبدو سهعة في بدايجتجهجا 
ولكن ععينا أن نعاني في صيامنا وفي حياتنا عموماً وهذا يكسجبجنجا 

 صالبة.
 
و لجو:  3-5:  4وعن التجربة الثانية كما هو مذكور في مإ   –  6
عندما أخذ الُمجرب رب المجد إلى قمة جناح الهيجكجل   36  –  9:  4

 قائالً له بأن يعقي بنفسه ألن أق سيوصي مالئكته به....
 
إننا نقف مذهولين أمام تواوع رب المجد بأن سجمجح إلبجعجيجس   –أ 

أن يقتاده إلى هذا الموقع العالي وهذا يبرهن قوة إبعيس ولكن في 
 ذات الوقإ يبرهن بأن قوة أق أعتى من أي قوة شريرة .

 
لقد أخذ الشيطان الرب إلى قمة الهيكل وأراه جميع المـمجالجك   –ب 

ومجدها التي هي له: حذارى فحينما تجكجونجون فجي قجمجة حجيجاتجكجم 
 ألنه عندئِذ يأتيكم الُمجرب. –الروحية حينئذ ععيكم أن تـتضعوا 

 
 وفي نفس اآلية خاطب الرب :  ألنه مكتوب  -جـ 

  إن كنإ إبن أق  –مرة أخرى إستعان إبعيس باسعوب الشك 
أيضاً هذا القو  يثبإ بأن الشيطان يعرف عن ظهر قجعجب الجكجتجاب 
 –المقدس دون العمل به ولكن كوسيعة لتـشكيك المؤمـنيجـجن فجيجه 

 وععينا الحذر لنتمكن من المقاومة.
 
عندها خاطبه الرب  مكتوب أيضاً ال تجرب الرب إلجهجك  أي   –د 

 –حاربه بذات السالح لذا ععينا مقاومة الشيطان أي كانإ أساليبه 
 وععيكم الحذر من الذين يحرفون التععيم لكي يضععوا شعب هللا .

 
و مجر:  8-31التجربة الثالثة ذُكرت في ثالثة أناججيجل:  مجإ  -1

  5:  4و لو 31-3
عند أخذه الرب لعقمة قا  له إبجعجيجس أن ججمجيجع هجذه الجمجمجالجك   

سججتججكججون لججه إن هججو 
سجججججد ... وهججذا يججعججفججإ 

 نظرنا إلى:
تواوع الجرب عجنجد   –أ 

سماحه لعمجرب بجأخجذه 
 إلى أععى قمة

 
إبعيس صاحب كجل   –ب 

هججذه الججمججـججمججالججك أراهججا 
 –لججعججرب كججلغججراء لججه 

مسكين من يظن بأن له 
 -ووعاً في هذا العالم  

فالجعجالجم ومجا فجيجه إلجى 
زوا  .... ولكن أق باق 
لألبجد ... غجربجاء نجحجن 
في هذا العجالجم وعجعجيجنجا 

أن نععم بأن ممعكتنا الحقيقية في السمجاء ولجكجن عجعجيجنجا الجمجشجقجة 
 ليكون لنا مكان فيها.

 
ومسكين أيضاً من يخدعه بريق مجد معك الجعجالجم ألنجه مجججد  -جـ 

باطل. هل لك أن تقو  لجي أيجن مـجمجالجك األبجاطجرة ن بجل أيجن هجم 
 األباطرة أنفسهم ن

 
كانإ شهوة إبعيس المـميتة أن يصير أق أو أن يُجعجبجد طجالجبجاً   –د 

السجود له: تذكروا يا إخوتي أن أم الخطايجا هجي الجكجبجريجاء ومجن 
يمارس هذه الخطية يحاو  تجاوز حدود عجرش هللا ولجنجتجذكجر مجا 
نحن إال كائنات بشرية تفتقر الكثير ويوماً ما سـنصير تراباً: ولجذا 

 فعنحتقر الكبرياء.
 

أطعب من هللا لكم جميعاً أن ينعم ععيكم ببركات هذا الصوم بشفاعة 
سيدتنا العذراء القديسة مريم وبصعوات أب اآلباء البجابجا الجمجعجظجم 
قداسة األنبا تواوروس الثاني ، وليحفظ هللا حياته ألزمنه سالجمجه 

 آمين  -عديده لخدمة ممعكة هللا ععى األرض 
 

 األنبا  دانيا  
 بنعمة أق أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها

 

 مثعث الرحمات البابا البطريرك  االنبا شنوده الثالث في الذكري الخامسة لنياحه 
  

أقول ان األيام تعبر و األعوام تأخذ في االختفاء بسرعة مذهله ، و نحن نستقبلها بالتمنيات و كثيييرا كيثيييرا ميا 
 .نودعها بالتنهدات

في تعداد البيطياةكية  ١١١مثلث الرحمات البابا القديس االنبا شنوده الثالث بطريرك  فقد كان الماضي في حياه 
 هو جزء ال يتجزآ من حياتنا و ما حاضرنا اال صدي لذلك الماضي

و يكفي ما حدث في جناز مثلث الرحمات ابينا و مرشد نا و معلمنا البابا العمالق اليروحيي واليهيرم اليرابي  و 
العشرين و المقاالت الكثيره التي كتبها أصحابها من القلب علي هذا الرجي  اليعي يييظ و مي ياهير  شمعه القرن 

الحزن التي اجتاحت الشاةع المصري بآكمله و العالظ الخاةجي و بكاء اليبيسيطياء مين الينيا  فيي كي  ميكيان 
 .هذا الذي اختصر معني الحب و اإلنسانيه في اسظ واحد هو البابا شنوده الثالث عليه 

و في ةحيله كانت هناك حقائق تؤيدها ك  الشواهد عن كنيستنا الخالده فهو شخص صيعيب ان ييعيوال و ال  
يوجد من يضاهيه أو يقاةبه و من ثظ يصبح ةحيله عن موقعه في اغلب األحوال ةحيال للنب  لألبد، و آلبابا هو 
واحد من تلك الوجوه النبيلة النادةه التي ال اظنها قابله للتكراة أو التعويض سواء مين جيهيه خيدميتيه او عيليي 

 .المستوي اإلنساني
فقد جع  من الكنيسه االةثوذكسيه من اكثر الكنائس انتشاةا في العالظ و انشأ في الكنيسه خدمه اجتماعيه ممثليه 
في " لجنه البر" التي تتلقي التبرعات و تساعد المرضي و المحتاجين. و ليظ ييقيليق عييينيييه أبيدا عين صيرا  
المعذبين و اهات المجروحين في ك  مكان. و فتح أبواب األم  امام اآلالف ممن ضاقت أمامهظ سب  الحياة. و 

 .كان يدا منقذه للضعيف و كلمه ةجاء لليائس و طاقه نوة للذين في ال لمه
كان االنبا شنوده نموذجا لإلنسان العاشق للحق و العدل و المعرفة و مفعظ بحب الخير لكي  الينيا  بيال حيدود. 
كان له تأثير شخصي فى قوته الروحية و عمله من اج  كسب الينيفيو  و خياليصيهيا و كيان ييقيابي  االسياءه 

ليرب األةبياب  باإلحسان واالعتداء بالصفح فال يتأثر و ال يثوة ب  في صمت و هدوء يسج  ما يحدث تاةكيا 
ان يداف  عنه.نأي عن الدفاع عن نفسه ضد مهاجميه الذين استقلوا ك  طريقه ليزيدوا صليبه ثقال فال نسم  منه 

 .دفاعا حتي انه كان يوحي لمن يدافعون عنه ان يصمتوا حتي يتكلظ المسيح له المجد
ت و ييؤليف أفضي  و النشاط. يكتب أحسن المقاال كان يمتاز بجمال األسلوب و كان عونا للشعب القبطي علي هموم الحياة و آالمها . بطال من ابطال الجد والعم  

 .الكتب و يناقش و يناض  و يبحث و ينقب و يستنتج و يستنبط و يجيب السائ  و يفيد الطالب في ان واحد. انه بحر بال شاطئ
لمين و مسييحييييين مس وال ننسي يا سيدنا و ةاعينا المحبوب المحاضره التاةيخية التي وقفت فيها عمالقا امام السادات و شيخ األزهر التي أذهلت الشعب المصري

 .كنت هرما أمامهظ و كلمتهظ في اإلنجي  و القران
مينيتي ير و كيانيت الي لظ يشقله شأن في هذا العالظ الذائ  عن مسئوليته و أعطي لالكليرو  و الخدام اع ظ مث  لاللتزام و هو في قمه االلظ و المرال خرج للشعيب

 . اقصر ع ه القاها و كان الوداع الذي ال تالقي بعده في هذا العالظ الزائ 
دة الثاليث ليليكينيييسية مين شنوفلتكن صلواته و شفاعته معنا و م  الكنيسة كلها و لتهنأ االجيال كلها بالتراث الطوي  العريض الذى تركه البابا مثلث الرحمات األنبا 

 سيرة عطرة فاضلة كنز من التعليظ المسموع و المقروء ما سيسعدبه ك  من أةاد ان ينه  منه و يعطى لألخرين طلبا للحياة األبدية
التبجي  فيأنيت نيعيظ اليقيدوة ايها البابا الجلي  فلك منا   الطاهرة يوم ذكراك  نياحاً لنفسك الطاهرة م  زمالئك البطاةكة السابقين فى فردو  النعيظ و سالماً لروحك 

 لهذا الجي  ضاةعين إلى هللا أن يترائف علينا و يقفر لنا خطايانا له المجد في كنيستة الى األبد آمين.
 

الشماس مرجان لبيب                                                                                    
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  الشماس مرجان لبيب    

 كنيسه العذراء و مريم و الشهيد العظيم مار مينا بكسلي
 

  من جري وراء الكرامة هربت منه و من هرب منها بمعرفه تبعته و أرشدت الناس اليه
 

نحتفل الكنيسه القبطيه األرثوذكسيه بتذكار نياحه ابينا القديس رجل الصاله البابا كيرلس السادس بأقامه القققداس اهلقهقي 
  الي الساعة السادسة ٣:١:مارس من الساعة  ٠١بكنيسه العذراء و الشهيد مارمينا ببكسلي يوم الجمعه الموافق 
  الي الساعة السادسة ٣:١:مارس من الساعة  ٠١و ستحتفل أيضا بنياحه مثلث الرحمات البابا شنوده يوم الجمعه 

بقركقه  وكما عودتكم الكنيسه بتقديم وجبه أغابي بعد القداس و ستوزع هديه رمزيه و القكقل مقدعقويقن اكقلقيقروس وشقعق 
 صلواتهم معنا أمين



 ش  3311 أمشير  62   اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

تحتفل كنيسة رئيس المالئكة    
الجليل ميخائيل و القديس األنبا 

بيشوى بمونت درويت بعيد 
حبيبها القديس البابا كيرلس 

 السادس 
وذلك بأقامة القداس األلهى 

 6133مارس  36يوم األحد 
 ص 33311 - 0311

طالبين منه أن يذكرنا أمام  
 عرش النعمة

 الجميع مدعوين 

  حننت مهاجر

 
 هي في قلبي و جوه كيانى

 من صغر سني ودى وخداني
 حبتها من فؤادي و من كل وجداني

 دي هي أمي وهي أختي و حبيبتي اللي بترعاني
 صحيح أنا سبتها و هجرتها لكنها هي مسمحاني
 بعدت عنها لكنها من بين الماليين .. هي عرفاني
 علي أرضها كنت و مازلت بعبد ربها وهي شيفاني

 حالوة شمسها مش اللي بناها  كان في األصل حلواني
 فاكرة ياحبيبتي لما كنا بنلعب أنا و انتي وجيراني

 وفرحة قلوبنا الصغيرة هي كانت حرساكي و حرساني
 في مدارسك دخلنا وفي جامعاتك درسنا و أجتهدنا
وفي جيشك خدمنا وعن أرضك وعرضك دافعنا و 

 عبرنا
 لكن ايه اللي حصل ؟ في لحظة أندفعنا و هاجرنا

بس أنتي عارفة ده مش أختيارنا وال أملنا ولكنه ده 
 قدرنا

 ده حبك معشش جوه قلوبنا حتي لو بعدنا و أتغربنا
 أنتي ... أنتي تعرفينا و من حبك و حنانك رويتينا
 أنتي عارفه و أنتي شايفة  صحيح أحنا هاجرنا

 ورحلنا ... لكن ال غدرنا  .....    وال فجرنا
 من بعيد وأحنا هناك بنعمل من سكات
 و شايلين في قلوبنا حب لك و  اهات

 ال بنطعنك و ال بنضربك وبعضهم بيطعنوكي
 و فاكرين أنهم بيعملوا علي األرض ايات

 ياحضارة ... يا طهارة ياريت والدك الجداد
 يحبوكي زي الجيل اللي فات

 دمعي عليك بيسيل وقلبي اليك بيميل يا ست البنات
 يا مصر ده أنتي أمي وأنتي أختي و حبيبتي

 وأنتي قلتي قلبي علي ولدي أنفطر
 لكن قلب ولدي ليه أصبح عليا حجر

 صحيح أنا اللي هجر
 لكن عمر ما كان قلبي عليك يا مصر حجر

 

  
 كلمات3   ميشيل جرجس

 

كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس 
   Tareeالقبطية االرثوذكسية في تاري   

استراليا –ايبارشية سيدني وتوابعها   
بنعمة من الرب يسوع المسيح وصلوات ام النور والدة االله 
القديسة العذراء مريم والبابباب رايارلاا السابدا وبصالاوات 
بطريررنب المحبوب قداسة البببب تبواضروا الثبني وشريره 
في الخدمة الرسولية نيبفة االنبب دانييل نشرر الارب لاقارباناب 

من االنتهبء من بنبء الرنيسة في مدينة تبري بفضل صلواترم وتاعاضايادرام 
  7102/ 3/ 9المبدي وتحديد موعد االفتتبح يوم الخميا 

     والدعوة عبمة للجميع لحضور االفتتبح ونوال البررة
وفقآ لذلك نحن نهيب بشعب الاراناياساة الامابابرك ورال الاراناب اا االخار  
ببالستمرار في التعضيد الروحي والمبدي إلنجبز هذا المشروع فاي الامادة 

      المحددة
ومن يجد المقدرة على التبرع لنوال بررة هاذا الاعامال الارجابء اساتاعامابل 

 الحسبب التبلي وهذا الحسبب معفي من الضرا ب

 

St Mary & Pope Kyrillos 6
th

 Building Fund 
BSB: 062199 
Account: 10664515 
Church’s Address is:  89 Main Street, Cundletown,  
NSW    2430        

لرب يعوض تعب محبترم ويربفئ رل من له تعب ومشبررة في هذا ا
 العمل العظيم

    

كنيسة  القديس البابا كيرلس السادس والقديس االرشيدياكون حبيب جرجس  
 بمونتري 

 

 تحتفل الكنيسة بالعيد السادس واالربعون لنياحة القديس البابا كيرلس السادس 
م  9م ال3مارس  قداس صباحاً وتمجيد وعظة مساء من  9يوم الخميس   

م 9م الي 3ص وتمجيد وترانيم مع الكورال  وعظة من 3ص الي 5مارس قداس  31يوم الجمعة   
م 9م الي 3ص وتمجيد وترانيم مع الكورال  وعظة من 31الي  0مارس  قداس  33يوم اليبت  

ص ثم يوم مفتوح   33ص الي 0مارس قداس من 36يوم االحد   
 بركة صلوات القديس البابا كيرلس السادس تكون معكم . 

 تعالوا وأدعوا اآلخرين 
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 ( 1ثقـافة غـذائيـة )

 طـبـق الســلطـة صــحـى ...  

 غنـى بالفيتـــامينـات و املعـادن

 ا. د/ منـير حنـا اسـكنـدر   
  

يعتبــر طبــق الســلطة طبــق ضــرورى ومهـــــل ــلـــــد مــ  ــ   
الطعــ م وهــو اســ ســد لكـل فـرد مـن افــراد اسســـــر  الـكـبـ ـــر 
والصغــ ر ... الرجـل والمــرا  وذلـك لـم  يحـتويـه مـن ـنــ صـــر 
غـذا  ــة ــ ل ـة الق مــة فمكــون تـه تحتــوى ـلـد كـل كب ـــــر مــن 
الف تــ م نـ ت والمعــ دن واسمالح المف ــ   للجســل صح ــ  وبــ ن ـ  
بل وتف ــ  فـد ـــالج الكث ــر مـن اسمــــرا. . وبـ لــــرغـل مــن 
ارتفــ ع اســع ر مـكـــــونــ ت طـبـــــق الســـــلـطـة مـ  اسرتـفـــــ ع 
الجنــونـد فـد اسسعــ ر اس ان اســ تذ  التـغـــــذيــة اكــــ وا ــلـــد 

 .المــ اومـة ـلـد تنــ ول الســلطـة طـ زجـة ونظ فــة ضــرور  
ومــن العــ دات الغــذا  ـة المعــروفـة ــن الشــعب المصــرى انـه 
دا مـ  يم ـل الـد تنــ ول فـواتـح الشـه ة والمـقـبـــــالت ومــن هـنـــ  

 .جـ ء اقبـ له ـلـد اسنــواع المختلفــة مـن المخـلالت والطـــرىـد 
والـقـ ـــل والـفـــــوا ــ  ’  طـبـق الســـــلـطـة ’  وـنــ مـ  تعــرف ـلد 

مـن اهـل الغــذا  ـة الـتد يحتــوى ـل ـهـ  بـ أ اقبـ له ـل ــه واصبـح 
اسطبـ ق الـتد يتنـ ولـهـ  الفــرد ـلــد مـ  ـ   الطعــ م مـ  جـمـ ـــ  
انــواع المــ كـوست فهـو الطبـق الـذى يمــ  الجسل بـ لـفـ ـتـ مـ ـنـ ت 

ــالو  ـلـد احتــوا ه ـلـد بعـض العنــــ صـــر  واسمالح المع ن ة
 .اسخــرى التـد تف ــ  الجســل

دع الـغـــــذاء يـكـــون ’  ــ م  0022قـ ل ابـو قـراط قبـل اكـثر من 
مضـد وقت طـويل قبـل ان نكشـــ   ’  دوا ك ودواؤك هـو الغـذاء 

ففـــد الـوقـت الــذى .  الحق قـة فد كلمــ ت هـذا الف لســوف العظ ـل 
نعــرف ف ـه حق قـة الغــذاء الـذى يمنــ  اسمـرا. ويحـ فـظ ـلــد 
الصحـة الج ـ   ف ن العلــوم الحـ يثة تـ لنـ  ـلـد افضـــل اسغــذيـة 

 .التـد  يمكـن لنـ  بواسطته  ان نح  فظ ـلـد صحتن 
ـلد انـواع كـثـ ـر  مــن الـخـضـــروات  ’ طبـق السلطة’ ويحتـوى 

ك لخـس والجـزرب نواـه اسصفـر واسحمـــر واسخضـر وان كـ ن 
وهــذ  يفضـل اسصفـر والخ ـ ر والطمـ طل والفجـل والبـقـــ ونــس 

الـبـصـل والـثـــوم هـد اسنـواع المعتـ د  من الخضـروات بخـــالف 
من الخـضـــروات  والفـلفـل الح ر والبروكـلد والك بتشـو وغ رهمـ 

 .والتد تحتـوى ـلـد ـن صر غـذا  ة ـ ل ة تف ـ  الجســل 
 

وفيما يلى نبــذة مختصــرة عـن القيمــة الغــذائيـة الهـم مـكوونوا  
 -طبـق الســلطة:

فب لـرغل من ان ق متـه الغـذا  ة ل سـت مـرتفعــة اس انــه ... الخــس 
 Vitamin A , C & Bيحتــوى ــلـد ف تـ م نـ ت كث ـر  مثـل  

Complex .  ...  كمـ  انـه يحتـوى ـلـد ـن صـر معـ ن ـــة مـثـــل
اكــثـر الـخـــضـروات الك لس ــوم والحــ يـ  والفـوســفور وهـو من 

او الـتـوكـفـ ـروست وهــذا   E’’   التد تحتــوى ــلـــد فـ ـتـ مــ ـن 
 Anti sterilityالف ت م ن يطلق ـل ه ايض  الف ت م ن المض د للعقل  

vitamin   وهـو ضرورى للنضوج الـجـنـســـد ويـظـهـــر الـعـقـــل
النـ ىـئ ـن قلة هـذا الف ت م ن فـد الذكور ب رجـة ابـطـ  مـنـهـ  فـد 
اسن ث غ ر ان الت ثـ ر ـلد الذكـور قـ  يكـون مســتـ يـمـــ  امـ  فـد 

انــه  Vitamin Eاسن ث فغـ ر مسـت يل . ايض  من اهـل خـوا   
سـواء داخــل او خـ رج  Antioxidantــ مـل مضـ د لالكـس     

ف حمد بـذلك الف تـ م نـ ت الـذا بـة فد الــ هــن مــن جـسل اسنسـ ن 
فعل واقد ك ـمـ ويـ  ــلـد  Eفد اسمعـ ء ولف ت م ن   الفقـ  ب سكـس  

 .Aالك روت ن او مـولـ ات ف تـ مـ ن  
فـهـو يع لـ  اسمســـــ ك ويــرطــب يعتـبـر مـن المل ـنـ ت والخــس 

المعــ   ويهــ ئ اســصـ ب ويقــوى النظـــر ويــرفــ  مســـــتـوى 
واضـ ف الـبـروفـ ـســـور  .  الخصــوبة ـنـــ  الـرجــ ل والـنـــسـ ء 

وجـود مــ د  الـكـلـوروفـ ـل والـمـسـ لـة ـــن  اسـكن ر ايض  الد ان
لـهـ  دور هـ م فـد امتصـ   الـروا ـح  اللـون اسخضـر فد الخـس

امـ  زيت الـخـــس ... كم  انـه يــ ر البــول ... الكـريهـة مـن الجـسل 
فـهـو يخفـض نســبة الكـول ست رول فـد الجســل ويقـــوى الـقـلـــــب  

 .وينقـد الـ م ويقــوى اسوـ ــة الــ مــويـة
 

  الخيـــار
فهـو مــ ر للبــول ويف ــــ  فــد حــ ست ارتــفـــ ع ضـــغـــ  الــ م 
ويخلــص الجــسل مـن الــسموم كم  انه مف ــ  سنه يمــــ  الـجـــــسـل 

بـ لمـ ء ـلـد فـتر  طـويـلة كمـ  انـه يحتــوى ـلـــد فـ ـتـــ مـ ـنـــ ت   
A , B , C & D  يحتــوى الخ ــ ر ايــضـــ   . ولكـن بكم ـ ت قل ـلة

. ـلـد قلـ ل مـن المعــ دن مـثــل الـكـ لـ وـســـــوم والـبـــوتــ سـ ـــــوم 
واضـ ف ـلمـ ء التغــذيـة الد ان  تن ول الخ ـ ر بـقـشـــــر  اكــــثـر 

فـ لقشــر يســ ـ  ــلد حــــركــة اسمـعـــــ ء واسخــــراج .  فـ  ــ   
 .ويـف ـ  فد ـالج اسمسـ ك 

 
 الــطمــاطــم 

تعتبـر الطمـ طل مـن اهـل مكـون ت طبـــق الســـــلـطـة حـ ـ  انـهـــ  
تحتـوى ـــلد العـ يـ  مـن العن صـر المع ن ـة مـثـــل الـكـــ لسـ ـــوم 

 .والبـوتـ س ـوم والحــ يـ  والفـوسفـــــور اضـــ فــة الــد الـمـلـــــح 
ويـذكـر ـلمـ ء التغــذيـة ان الطمـ طل التد يم ـل لـونـهـ  الد اللـون 

الطمــ طــل الـحـمـــــراء سنــهـــ  اغــنـد فــد اف ــ  مـن الـبرتقـ لـد 
هـذا ويـفـضـــــل اس يضـــ ف .  الف تـ م نـ ت وخ صـة ف ت م ن ) ا ( 

ملـح سن الطمـ طـل اسـ ســ  تـحـتـــوى ــلـــد الـمـلـــح واحـمـــ . 
ومـن فوا  ه  انـهـ  تعـ دل حمــوضـة المعــ   وـص ـره  ـضـوية 

فتـنـــ ول كــوب ... ...   يســ ـ  ـلـد الهضـل سنـه  فـ تحـة للشـهـ ة
 .ـص ر طمـ طـل قبـل اسفطـ ر وخ صـة اذا تـل تنـ ولـه  ب لقشـــر  

وقـ  اظهـرت اسبحـ ث الطب ـة والغــذا  ة ان المـ د  الغـرويـة التـد 

تح ـ  ب لبــذور تســ ـ  ـلـد ـمل ـة اسخــراج كمـ  انهــ  فــ تـحـــ  
 .للشه ـة  

وتحتــوى الطمـ طـل كمـ  سبـق ذكــر  ـلـد كمـ ـــ ت كــ فـ ـه مــن 
اسحمـ . العضـويـة والتـد تخلـص الجســل مـن الن تـرايـت قـبـــل 

الـن تــروزامـ ن المســــبـب  ان تتحــ  اسخـ ر  مـ  اسم نـ ت لتكـون
وقــ  كشــفت دراســة حـ يثـة فـد ايطـ ل ـ  ان تنــ ول  . للســرطـ ن 

الطـم طـل الن ئـة ) الغـ ر مطبـوخـة ( سـب  مــــرات ــلـــد اسقــل 
% اذا 02اســبوـ ـ  يقــلل خطــر اسصـ بـة بـ لــسرطـ ن بنـســبـة 

وينصح ـلمـ ء وخــبـراء الـتـغـــــذيـة بـ  نــه  .  لـل نتنـ ول الطمـ طل 
يمكـن تنـ ول الفلـفل اسخضــر  والجــزر والتــوت فـد حـ لـة ــ م 

 .تنـ ول الطمـ طل ح   ان هـذ  اسصنـ ف تعـو. ــن الطمـ طـل 
بـمـ د  ومم  تج ر اسى ر  ال ه ان الطم طل الن ضجة الحمراء غن ـة 

وهد المسئولة ـن لونه  اسحمر . هـذ   الليكوبينمهمة تعرف ب سل 
الم د  له  قو  مض د  لالكس   تحقق للجسل حم يـة صـحـ ـة خـ صـة 
للقلب والع ن والبروست ت  وـن  طبخ الطم طل تتحول م د  الل كوب ن 

 4الد م د  ك م    ة تزداد درجة امتص صـهـ  فـد الـجـسـل بـمـقـ ار 
 .مرات مق رنة ب لطم طل الط زجة 

 
 الثـــوم 

كمـ  .  يســ ــ  تنــ ول الثــوم ـلـد طـرد افـ ت كث ـر  مـن الجســل 
ان بعض اسبحـ ث والـ راسـ ت اثبتت ان تنـ ول الثــوم يـمـكـــن ان 

ويـحـتـــــوى %  42يقلل مـن خطـر اسصـ بة ب لســرطـ ن بـنـســـبـة 
. الثــوم ـلـد مــواد تخلــص الجسـل مـن المـــواد الـمـســـــرطـنـــة 

اظهـــــرت دراســـــ ت اخــــرى ان تـنـــــ ول فــص مــن الـثـــــوم 
ويصـ  ــلـمـ ء  . %    9يـوم ـ يخفـض الكـول ســترول بـنـسـبـــــــة 

ويـعـرفـه اسجـ اد واسبـ ء وقـ  اظـهـرت بـ لسـ حـر اسـش ب الثوم 
اثر الثوم ـلد الملوث ت والسموم فـد اسبح ث التد اجريت لمعرفة  

الثوم يتعقب السموم التد تعلق ب لكب  ويب دهـ  وانتهت الد ان الجسل 
الثوم ـ و ل هون ال م الخب ثة التد تـتـسـلـق كم  ت ك  ال راس ت ب ن 

ج ران الشراي ن وتسبب ض ق وانس اد وقصور وتسـبـب جـلـطـ ت 
الـثـوم يـحـفـز الـبـنـكـريـ ز ــلـد افـراز هـرمـون كمـ  ان القلب  . 

يـزاحـل اسنسـ ـولـ ـن لـ ى مـرضـد اح  ن  اى ان الثوم اسنس ول ن . 
السكر . مشكلة الثوم الوح    هد را حـتـه الـنـفـ ذ  وهـد س تـقـ رن 

 بفوا    الجمة .
 

 البــصل 
البصــل اسخضـر يحتـوى ـلـد ال ــ ف وف تـ م ـن ا, ب , ج , هـ  
وهنـ ك ايضـ  كث ـر مـن اسمـالح المعـ ن ـة والعضـويـة . يـحـتـوى 

ولـه وهـد ق تـلـــة لـلـجـــراثـ ـــل ايضـ  البصـل ـلـد زيـوت ط ـ ر  
مف ـ  فد ح لـة تضخـل الـبـــروســـتـ تـ  وهـو  قــو  ىـف ء ـ ل ة ايض 

ل تحملــوا ـصـ ر البصـل ويشـرب سـك ن الصحــراء  ـن  الرجـ ل
يـحـتـــوى ايضـــ   .   يهـ ى الشـعـور بــ لـعـطـــشالعطـش ح   انـه 

البصـل ـلـد اسمـالح الـمـعـــــ نـ ـــة كــ لـكـ لسـ ـوم والـفـــوسـفـــور 
ويـطـــلـق .  والحـ يـ  والبـوت سـ وم وايضـ  ف تـ م ـن )ب( المـركـب 

البعض ـلـد البصـل انه ص ـ ل ـة كب ـر  لم  يـحـتـويـه مـن مـعـ دن 
 .وف ت م ن ت

 
البصــل يحمـى مـن الـذبحـة الصــدريـة وينظـم سـكور الـودم !!!!!

اكـ ت دراســة بريط ن ـة ان اكـل الـبـصـــل طــ زجــ  او مـطـهـــوا 
 يقـلل مـن نسبة اسص بة بجلـطـة الــ مب لـزيت او السـمن او مشـوي  

كمـ  انـه يحتـوى ـلـد مـ د  الجـلوكـوزيــن الشـبـ ـــهـة بـهـــرمــون 
 . فد تنظ ل السـكراسنس ـول ن والتد تسـ ــ  

ويقول البروف سور اسكن ر ان التج رب التد ق م به  خبراء التغـذيـة 
بكل ـة ف كتـوري  وجـ معـة ن ـوكـ سـل البريط ن ـة قــ  اظـهـــرت ان 

لمـنـعـه مـن اكـل البصـل لـه دور م ثـر فد تجنب هشـ ىـة العظـ م 
الحـ  من المـواد المع ن ـة خصـوصـ  الكــ لسـ ـــوم الـمـتـــوافـر فـد 
خـاليـ  العظـ م . كـمـ  انـه غـنـد بـفـ ـتـ مـ ـن )ج ( والـكـــ لسـ ـــوم 
والمغنس ـوم والفـوسفـور والبوت س ـوم والصـــوديــوم والـكـبـــريـت 

 .وحـ مـض الفـول ـك وقـل ـل  مـن الحـ يـ  والنحـ ز والـزنـك 
البـصـــل يـعـــ  مــن اسدويـة الـمـهـمـــة  وب نـت الـ راسـة ايضـ  ان

للمحـ فظـة ـلد سـالمة القلـب ومنـ  حــ وث الـذبـحـة الصـــ ريــة 
بصـلـــة المصـ ب ـن ب لبـول الســكري بـتـنـــ ول ونصـح البـاحثـون 

ب ـتبـ ر  يخفض كم ـــة الســـكـر فــد دم  متـوسـطة الحجـل يـوم ـ 
ان الـبـصـــل يـحـتـــوى ــلـــد واوضـح الخبـراء ايضـ   .المصـ ب 

 .  مـواد مـ ر  للبـول والصفـراء ومنشطـه للقلب والـ ور  ال مـويــة
ــلـد   ان البصـل يحتــوى ايضـــ ويض ـ  البروف سـور   اسـكن ر 

خمـ  ـر وانـزيـم ت مف ـ   للمعــ    ومـواد منبهـة ومنشـطة للـغـــ د 
مـضـ دات ح ـويـة اقــوى مــن كـمـ  ثبـت ان ف ـه  .   والـهـرمـونـ ت

لـذلــك فــ نــه يشـفـــد مــن البنس ل ن واسوروم يس ـن والسـولـفـ ت 
امـرا. مثـل الســل والـزهـرى والس ــالن ويـقـتـــل كـثـ ـــرا مــن 

 .الجراث ـل الخطـ ر  
ك نـوا اول مـن ــرف ق مــة البصـل وقـ سـو  يذكـر ان الفـراعنــة 

وخلــ وا اسمــه فـد كتـ بـ ت ـلــد جــ ران اسهــــرامــ ت وكــ ن 
اطبـ ؤهـل يصفــونـه فـد قـوا ـل اسغــذيـة المقـويــة الـتـــد كــ نـت 
تـوزع ـلـد العمـ ل الـذيـن اىــتغلـوا فـد بنــ ءاسهــــرامـ ت كـمـــ  

 .وصفــو  مغــذي  ومــ را للبــول 
 

 اللـيمـــــون 
تتــوافـربكم ــ ت كـبـ ـــر   تسمـد ل مــون ـناكتشــ  العلمــ ء مـ د  

فــد الل مــون والبرتق ل , ويعمــل الل مــون ـن ـلـد زيــ د  افــراز 
تحــلل المــواد المســرطنـة وتحفـــز الـخـــــاليــ  اسنــزيمـ ت التـد 

. والتد تقتل الخـالي  الســرطـ ن ـة  فـد الجهـ ز المنـ ــد فد الجسل
وينصـح خبراء وـلم ء التغـذيـة بـ نــه اذا كــ ن الشـــخـص غـ ـــر 

فبـ مكـ نـه مضـغ ــرق مـن راغـب فـد تنـ ول الل مون او البرتق ل 
حـ ـــ  ان هــ تـ ـن الكـرافـس او اضـ فـة اله ــل الــد الـطـعـــ م ــ 

المـــ دتــ ن تـحـتـــويــ ن 
ـلـد كم ـــ ت كـبـ ـــر  
مـن مـ د  الل مــــونـ ـــن 

. المضــ د  للســرطـ ن 
وىــــرب الــــلــــ ــــمــــون 
الط زج ينقد الجسل من 
السموم كمـ  انـه ــالج 
فـعـ ل لـلـ غـ ت الـنـحـل 
وال ب ب ر وىرب مزيـ  
مــن ـصــ ــر الــلــ ــمــون 
وزيت الزيتـون يسـ ــ  
فد تفتـ ـت الـحـصـوات 
الــمــراريــة . ويــنــصــح 

بتن ول اللـ مـون الح مض م  قل ل من العسل والمـ ء الـمـغـلـد قـبـل 
فد ح ست اسص بة ب لزك م الش ي  وهو مف   ـن  خلطه مـ  الفطور 

مختل  انواع السالطة ب س من الخل الطب عد كم  يعـتـبـر الـلـ ـمـون 
وينصح الخبراء بتن ول اللـ ـمـــون  معقل ج   للفل ويقتل الم كروب ت. 

 .نظرا للفوا   الع ي   لالنس ن
 

  الجـــــزر
لمـ د  الــكـــ روتـ ـــن الجـــزر  مقــو للنظــر وهــو مصـــ ر كب ـر 

الـتد تتحــول فـد الجســل الـد ف تـ م ـن ) ا ( كمـ  انــه يـخـتـــــوى 
ايضـ  يحتــوى الجــــزر ــلـــد .  (  B1 & B2 ـلـد ف تـ م نـ ت )

الحــ يـ  والكـ لس ـوم والـفـوســفور ويعتبر مقــويـ  ويســ ــ  ـلـد 
كـمـــ  انـه يــــزيــ  مــــن لــبـن اسم النمــو لـلـطـفـــــل الصـغـــــ ـر 

ولو ـرف الرج ل ق مة الجزر لتن ولو  كل يـوم فـهـو .  المــرضعـة 
يحم هل من خوف الش خوخة ويمنحهل الـذاكـر  الـقـويـة حـتـد اخـر 
العمر وذلك سنه غند بمركب ت الب ت ك روت ن وهد مركب ت مض د  

 .لالكس   
  

 البقــدونــس 
يعتبــرالبقــ ونـس من اهــل العنـ صـر الـتد يحتــوى ــلـ هـ  طبــق 

مـن اغنــد الـنـبـــ تـ ت الــورقـ ـــة بـ لـفـ ـتـــ مـ ـنـــ ت الســلطة سنـه 
ـلـد ف تـ م ـن ) ا ( بكم ـــــة يحتــوى ح     والعنـ صـر المعـ ن ـة 

تفـوق اى نــوع اخــر مـن الخضــر بـ ستثن ء الجــــزر . كـمـــ  ان 
كم ــة الف تــ م نـ ت المــوجــود  بــه اقــــوى فــد الـتـــ ثـ ـــر مــن 

ــلـــد يـحـتـــــوى الف تـ م نـ ت المــوجـود  فـد الــبـرتـقـــ ل فـهـــو 
ــلـــد الـحـــــ يــ  والـكـــ لسـ ـــوم ويحـتـــــوى ف تـ م ـن ) ب , ج ( 

فــد بـنـــ ء جــــ ران وهو يــــ خــل .  والبـوتـ س ــوم والفـوسفــور 
 ويــزيـ لـلـنـظـــــر  ومقـــوللحــرار  وخـ فـض اسوـ ــة الـ مـويـة 

الــــ م مــن وينقــد الــذاكــر   وينشـــ  الخصـوبة ـنـ  الجنســ ن 
الجــهـ ز الهضمـــــد ويـعـتـبـر وينشــ  للشــه ـة وفـ تــح الســمـوم 

 .خف فــ مل ن  
 

 الفــــلـفـــل 
اظــهـرت نتـ  ـ  اسبحـ ث الطب ـة والغــذا  ـة ان الفـلفـل وخـ صـة 
الحـ ر لـه فوا ـ  كث ـر  رغـل التحــذيرات الـتد اطلـقـه  ـــ د مــن 
البـ حثـ  ن حـول اضـرار  ب لنسـبة لمـن يشـــــكـون مــن مـتـــ ــب 

وقـ  حسـمت رابطــة الـتـغـــذيـة اسمــريـكـ ـــة .  القـولـون العصـبد 
ــنـــ مــ  الجـ ل الـث  ـر حـول فــوا ــ  واضـــرار الـفـلـفـل الـحـــ ر 

لـ ـكـون ــنـــوانـ  سصـــ ارهــ  فلفل صـحـتـــك اختـ رت نص حتـه  
 . ان الفلفل الح ر غـذاء صحـداسخـ ر ح   ذكـرت 

  
الفلفل الحار يحتـوى عـلى نسـبة كبيـرة مـن الحـديـد ويوـوـود مـون 

 اغنى الخضـروا  بفيتـامـين ) ج (
ان تنـ ول الفلفـل يــ كـ  البـ حثـون فد رابطـة التغــذيـة اسمـريك ـة 

الحـ ر يـوفـر العـ يـ  من الفـوا ـ  الصح ة سحتوا ه ــلد الـكـثـ ـــر 
تـكـســـب كمـ  ان اضـ فـة الفـلـفـل الـحـــ ر .  مـن العنـ صـر الج ــ   

اسمــــر الــذى يصـــرف ـــن ذهــــن الطعـ م نكهـة وطعمـ  غن ـ  
اسنســ ن حـ جتـه الـد طعـل الملـح فـد الـوجبـة اسغــــذا ـ ـــة بـمـ  

 .يقـلل تنـ ولـه 
ـلـد العــ يـ  مـن الـفـ ـتـــــ مـ ـنـــ ت لـعـــل ويحتــوى الفلفـل الحـ ر 

الـذى تتـضـ ــ  كم ته لـتـصـــل فـد اهمهـ  هـو ف تـ م ـن ) سد ( 
مـ   . جــرام مـنـه  022ملل جـرام لـكـل  042بعـض انـواــه الـد 

. يجعله من اغند المنتج ت النب ت ة المحتوية ـلد فـ ـتـ مـ ـن )سـ ( 
كم  ان كل  .  يت ثـر كث ـرا بطريقـة الطهـد والتجف   لكن هذا اسمر 

مـلـلـ ـجـرام  042جرام من الفلفل الط زج يحتوى تقريب  ـلد  022
مـن وجـرام واحـ  من الصـوديـوم  ملل جرام 9مـن البـوتـ س ــوم و 

 4و  زيــوتجـرام  2و0و  سـكـريــ تجـرامـ ت  4البـروت ن و  
ومجمـل مــن اسل ــ ف جـرام  0,1و مـن ف تـ م ـن ) ا ( مللـ جـرام 

 . ك لو ك لـورى فقــ   00ف ـه س تتجــ وز  الط قة
 

الفلفل يحسـن مـن قــدرة الجهـاز الهـضمــى علـى هضـم الطــوـوام 
 وال يسبب اية امـراض بالمـــدة

وفـد هـذا المجـ ل يـذكـر الـبروف سـور   اســكـنـ ر بـ ن اسبـحـــ ث 
يتـعـلـــق اسول الطب ـة قـ   تنـ ولـت مـوضـوع الفلفل فـد اتجـ هـ ن 

حول المـواد الك ـم ـ   ـــة الــتـد والثـ نـد بفـ  ـ   او ضـرر تنـ ولـه 
 .يحتويـهـ  الفلفل ومج ل استخ امته  الطب ــة 

وحـتد ال ــوم لـل يثبت ان تنـ ول الفلفل لـه اضـرار مـ كــ   ـــلـد 
س مـن ن ح ــة الجـهـــ ز الـهـــضـمـــد وس جســل اسنســ ن  الســل ل 

وهــو مـن نـ ح ـة اسصـ بـة ب لســرط ن فـد اى مكـ ن فـد الجســل 
مـ  جعـل العــ ي  مـن ه ئـ ت الصحــة الـعـــ لـمـ ـــة الــد تــوجـ ـــه 
النصـح بتنـ ول الفلـفل طـ زجـ  او مضــ فــ  الــد الـطـعـــ م اثـنـــ ء 

  .الطهـد 
   8يتبع فى ص 
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 سر اإلفخارستيا خارج الكنيسة

 مسئولية الشعب فى التناول
ضنا لموضوع مناولة المرضى والُمسن ِّين ومن شابههم ،  سبق وتعرَّ
 فى مواقع تواجدهم ، وشرحنا مسئولية الكنكنكيكسكة فكى هكدا ال كد  
واليوم نتحدَّث عن أهم المكممكا الكتكى ىكنكبكأكى عكشكى أفكرا  شكعكب 
الننيسة معرفتها بخ وص التناول الخارجى ، حتى تعُمِّ الكاكاةكد  ، 

 وحتى نتاا ى تداعيات ما ىمنن أن ىحدث نتيجة عدم المعرفة:
( التناول ىطشبه المرىض بناسه وال ىوَصف )ىُطشَب( له  فنكيكيكرا  1) 

ما حضر أشخاص ىطشبون التناول لكمكرضكاهكم أو صشكخكاص فكى 
النزع اصخير بينما لم ىنن لهؤالء اصشخاص أى رغبة أو تانير فى 
هدا الشأن  والهدف من أن التناول ىطشبه المرىكض بكنكاكسكه هكو أن 
ِّثه عن التوبكة )هكدا ا ا لكم ىكنكن  الناهن قبل أن ىناوله البد وأن ىحد 
 أصم من معتا ى ممارسة سر التناول فى حياته قبل المرض( 

( ال ىجوز تقدىم التناول لمن هم فى غيبوبة لناس السبب  فهم لكم 2) 
ىطشبوا التناول ، ولن ىايدهم شيئا مجر   خول الجواهر والكدم الكى 

 جوفهم وهم ال ىشعرون 
( اعتقا  أى شخص أنه ىمنن أن ىظل بعيدا  عكن   والكنكنكيكسكة 3) 

طيشة حياته ، ثم بمجرَّ  أن تعتلِّ صحته وىمرض وىشزم الاراش )أو 
ىدخل الى المستشاى( ، ىمننه أن ىتناول فتُمحى كل خطاىاه تشقاةيا  ، 

 هدا اعتقا  خاطىء  الدى ىخش ِّص الشخص التوبة قبل التناول 
( ال بد من اخطار الناهن عن طشب الكتكنكاول بكوقك. ككاف  فكقكد 4)

ىنون الناهن مرتبطا  بخكدمكات أخكرى بكعكد الكقكداح ال تسكمكا لكه 
بالدهاب لشمناولة  كما أن مناولة شخص لم ىسبق له مكمكارسكة سكر 
التوبة واإلعتراف ال تخرج عن كونها شنشيات ال طاةل منهكا  ككمكا 
أن الناهن ناسه ممنن أن ىُعيَر أو  ىُحَرج فى هدا الشكأن ا ا ُطكشكب 

 منه مناولة شخص فجأ  هندا 
( بعض النهنة لدىهم جدول ثاب. لمكنكاولكة مكرضكى ىكعكرفكونكهكم 5) 

ح   لنن ىكبكقكى  ِّ ون ىوما  ُمحدَّ ا  لدلك  وهدا أمر راةع وُمار  وىخ  
السؤال : ما هو وْضع المرضى أو المسنين الدىن ال ىعرفكهكم أحكد   
أليس من واجب الشمامسة وأفرا  الشكعكب اخكطكار ا بكاء الكنكهكنكة 
بوجو  شخص غير قا ر عشى الدهاب لشننيسة حكتكى ىكتكم اضكافكتكه 

 لقاةمة المتناولين  
( فى أحيان كيير  تتعارض مواعيد التناول فى بعض اصىكام مكع 6) 

ظروف المرىض كأن ى عب عشيه اإلستيقاظ مبنرا  أو أنه سكيكقكوم 
ببعض الاحوصات فى ىوم التناول     الخ  ىُستحكسكن  اةكمكا  وضكع 
الناهن فى ال ور  وترك حرىة اتخا  القرار له وعدم اهمال أهمية 

 اخطاره بهده المعشومات 
( التناول فى الساعات المبنر  من ال باح ىكنكون  اةكمكا  أسكهكل 7) 

لشناهن صنه سيتمِّ قبل از حام الشوارع بالسيارات  وهدا ىاسِّر سبب 
 الحضور المبنر لشناهن 

( عشى أسر  الشخص المطشوب له التناول مساعد  الكنكاهكن فكى 8) 
 ترتيب وسيشة المواصمت )ا ا لم تنن متوفر  لدىه( 

( عند وصول الناهن لمنان التناول ىُاتَرض أن ىنون الشكخكص 9) 
رأن  المطشوب له التناول وأهل البي. مستعدىن لدلك  فم ىمنن ت وُّ
الناهن ىظلِّ ىطرق عشى الباب لمد  عشر  قاةق ميم  أو أن سكنكان 
البي. ىنونوا ناةمين وىحتاجون بعض الدقاةق لإلستعدا   وا ا ككان 
ص أهل المرىض عشى اضكاء   المنان شقة فى عمار  ىجب أن ىحر 

 نور السِّشم حتى تسهل الرؤىة فى اصماكن الُمظشمة      وهندا 
( ال ىقدم الناهن التناول لشخص قا ر عشى الحضور لشننيكسكة  11) 

فنييرا  ما ىطشب البعض احضار مناولة أخكرى ) طكالكمكا أن أبكونكا 
أْصشه جاى جاى(  هدا النوع من التناول ىُقدَّم فقط لكشكشكخكص الكدى 
ىقوم باإلشراف عشى رعاىة الكمكرىكض والكدى ال ىسكتكطكيكع تكرككه 

 بمار ه لشدهاب لشننيسة 
( تحضير كوب من الماء النظكيكف ومكاكرش عكشكى الكمكنكضكد  11) 

وتأطية السيدات الحاضرات لرؤوسهن وخشع اصحدىة ، ككشكهكا مكن 
 اصمور التى ىنبأى مراعاتها أثناء  خول الناهن بالدبيحة 

ر أن ىنون هناك تشازىون ىعمكل أو جكهكاز تسكجكيكل 12) ( ال ىُت وَّ
 صى موا  صوتية أو فيشمية أثناء التناول 

( ا ا كان النكاهكن ىكحكمكل جكواهكر أخكرى فكى ُحكقِّ الكدخكيكر  13)
لمناوالت أخرى، ىنون من الُمستحسن عدم فكتكا أى مكواضكيكع أو 
قضاىا تحتاج الى نقاش أو حدىث معه، حتى ال ىتعطَّل عكن تكنكمكشكة 

 مهمته 
( ىظل منان التناول محتاظا  بنرامة وقكدسكيَّكة حضكور السكيكد 14) 

ر أن ىقوم بكعكض  المسيا فيه )عشى اصقل لبعض الوق.(  فم ىُت وَّ
أفرا  اصسر  بتشأيل التشاكزىكون عكشكى أخكبكار أو أفكمم أو أغكانكى 
عالمية بمجرَّ  خروج الناهن  صن رب المجد ىسوع قكد حضكرفكى 

 المنان والتَحف به الدى تناول اصسرار 
( بعض المرضكى الكدىكن تكنكاولكوا صول مكر  عكنكد مكرضكهكم 15) 

إلحساسهم بأنهم قد ىاارقون الحيا  ، ثم ىنعكم   عكشكيكهكم بكال كحكة 
وىعو ون لحياتهم الطبيعية ، نن كحكهكم بكاإلسكتكمكرار فكى الكتكنكاول 
وممارسة سر التوبة واعتبار ما حدث أنه فرصة هيِّأها   من أجل 
خمصهم واعدا هم لشحيا  اصبدىة ، وليس من النافع لهم العو   الكى 

 اهمال الحيا  الروحية مر  أخرى 
 

 الترنيم ..... ذبيحة تسبيح

مند القدىم عرف. الشعوب تأثير الموسيقى عشى اإلنسان وما تحقكقكه 
من راحة لألع اب وسمم لشناس  وهكنكاك مكقكولكة ىكعكرفكهكا أهكل 
الموسيقى ماا ها أن " الموسيقى هى لأة الشعوب"  فأن. ال تحتاج 
ق الموسيقى الهندىة ميم  ، ولكيكس بكالضكرور   أن تنون هندىا  لتتدوَّ
أن ت يرافرىقيَّا  لتستمتع بالكمكوسكيكقكى اإلفكرىكقكيكة      وهكنكدا وقكد 
رت مسألة الترنيم والموسيقى فى النكتكاب الكمكقكدح مكنكد الكعكهكد   ُك 
القدىم  فنسمع عن  اوو  النبى " مرن ِّم اسراةكيكل الكُحكْشكو" ، وككيكف 

صكم 1كان سببا  فى راحة وتعزىة لشاول المشك فى أحيان كيير    )
(  ونجد أن غالبية أساار العهد القدىم منظومة عشى أساح 23:    16

عرى كالمزامير وأساار سشيمان الحنيم وسار اشعياء     الخ  وال  ش 
كعكر بكالكمكوسكيكقكى فكى أحكوال ككيكيكر    ىْخاَى عشى أحد ارتكبكاط الش 
تكهكا  وربما كان هدا هو السبب اصساسى الكدى حكاكل لكشكنكنكيكسكة قكوَّ
وثكبكاتكهكا عكشكى َمكرِّ الكقكرون ،إلرتكبككاط صكشكوات الككقكداح اإللكهككى 
باصلحان   وىناى أن تعرف أن أشهر الكمكوسكيكقكيكيكن الكعكالكمكيكن قكد 
شهدوا صلحان الننيسة القبطية )الارعونكيكة اصْصكل( أنكهكا ظكاهكر  
نا ر  تستحقِّ الدراسة واإلهتمام ، لجمالهكا وُحسكن تكأثكيكرهكا عكشكى 
الناس  وال ىسَما المجال هنا لشحدىث عن معانى اصلحان الكنكنكسكيَّكة 
من حيث سرعة أ اءها أو نوعيتها من حيث أنها ألكحكان جكنكاةكزىكة 
ى مقارنة بين ألكحكان ىكوم الكجكمكعكة  وألحان ُمارحة  وىناى أن تُجر 
 العظيمة وألحان قداح ليشة العيد ، لكتكنكتكشكف الكمكعكنكى الكمكقك كو  
ولم تعرف الننيسة القبطية الترانيم المنظومة بالشأة العربية اال مكنكد 
وق. قرىب، ربما ال ىكتكجكاوز خكمكسكة عشكر عكْقكدا  مكن الكزمكان  
ل فى كشمات وألحان ترانيم اليمثينات حتى السبكعكيكنكات مكن  ِّ والمتأم 
ِّكاكوهكا جكهكو ا  ال  القرن الماضى ىجد أنها كنوز حقيقية بدل فيها مؤل 
ىُستهان بها ،وتشتَمِّ فيها راةحة عمل الروح القدح ، فخرج. بكهكده 
العظمة وقو  التأثير  وقد  خش. فنكر  الكتكرانكيكم الكروحكيكة بكالكشكأكة 
أ  العربية شيئا  فشيئا  الى الننيسة القبطية ، وأصبح. جزءا  ال ىتكجكزَّ
من خدمات الننيسة النوعية  فشن تجد اجتمكاعكا  أو لكقكاء ككنكسكى ال 
 تنون الترانيم فكقكر  أسكاسكيكة مكن بكرنكامكأ الكشكقكاء أو اإلجكتكمكاع 
ت الترانيم بتطورات زمنكيكة ونكوعكيكة عكدىكد  ، سكواء فكى  وقد مرَّ
معانى النشمات أو طرىقة نْظم الشعر أو التشحين ،و لك بسبب تأثيكر 
أنماط الحيا  التى طأَْ. عشى العالم ، سواء مكن حكيكث السكرعكة أو 
 الكق كَ كر أو اشكراك ا الت الككمكوسكيكقككيكة فكى مككنكظكومكة الكتكرنكيككم 
ة ال ىُمنن تجاُهل قيمة وأهمية الترانيم فى انعاش الحيا   وب اة عامَّ
الروحية ، فنييرون عرفوا طرىق الرب وخشَ وا بسماعهم بكعكض 

 الترانيم عميقة اصثر قوىة المعانى جميشة التشحين 
ض فى الحشقات القا مة لموضوع الترنيكم عكشكى ككافكة  وسوف نتعرَّ

 المستوىات واصصعد  سواء  اخل الننيسة أو خارجها  
( 9:   1( و)كو9:  14كو1ليعطنا الرب أن نسب ِّحه بقوَّ  وفَرح وفَْهم )

فالتسبيا )الترنيم ( هو لأة السماةيين، ولن ىنون لوارثى المكشكنكوت 
 ( 8:  4أى عَمل سوى التسبيا والترنيم الى أبد ا بدىن )رؤ 

 
 الخدمة .... منظومة متكاملة

اسية  خدمة الشمَّ
اسية فى هده المنظكومكة ، والكتكى  نتحدَّث اليوم عن  ور خدمة الشمَّ
ف عشيها من أهم اصسباب لإلرتقكاء بكالكخكدمكة  تُعتَبر  راستها والتعرُّ
 الننسيَّة وتوصيل اصمانة الى اصجيال المتعاقبة بنل صدق وشاافية 
خدمة الشماسيَّة من أهم الخدمات الننسية و ور الشكمكاح فكيكهكا ال 
ر قيام خدمة طقسية فى الننيسة بكدون  ىمنن اإلستهانة به وال ىُت وَّ
وجكو  الشككمكامسككة  واخكتككزال خككدمكة الشككمكاح فككى أ اء اصلككحككان 
  والككمككر ات فككقككط هككو ت ككوىككر قككاصككر لككهككده الككخككدمككة الككجككشككيككشككة 

فالشماح ىُساعد الناهن فى القداسات من اعدا  المدبا ومتطكشكبكات  
تقدىم الدبيحة، وهو عن ر هام فى الخدمات النكنكسكيكة مكن أككالكيكل 
وجنازات أو صشوات طقسية فى المنازل مكيكل صكم  سكر َمْسكحكة 
المرضى وتبرىك المنازل وصم  اليالث وصم  الحميم )الطكشك.( 
لألطاال حدىيى الوال     وال ىمنن اإلستأناء عن خدمات الشكمكاح 
 فى اإلفتقا  وخدمة المرضى والمسجونين وبقية خدمات الكنكنكيكسكة 

ولنكى تشكارك بكدور فكعَّكال فكى مكنكظكومكة   –غير أن هده الخدمة  
ىنبأى أن ىتوفَّر فى أفرا ها بعض ال اكات  –الخدمة بالننيسة كُنل 

 التى تجعل منهم  وى فاةد  لشخدمة والننيسة عشى حد سواء 
 وأهمِّ هده ال اات ىتشخَّص فيما ىشى:

( اإللتزام بالخط الروحى الواضا الدى ال ىحتكمكل اإللكتكبكاح أو 1) 
شكخك كيكة الشكمكاح عكشكى ككافكة  التشنيك والدى تظهر آثاره عكشكى

 (21:  18مل  1اصصعد   )
( ممارسة وساةط النعمكة ب كور  واضكحكة تكعكطكى م كداقكيكة 2) 

 (18:  2لجميع المتعامشين معه  )ىع 
( الشعور بالمسئولية مكن جكهكة الكمكواظكبكة والكحكضكور مكبكنكرا  3)

 (11:  48اصكبر سنَّا   )ارميا  واحترام ا باء النهنة والشمامسة
( قبول الخدمة التى تسما بها الكظكروف وعكدم الكتكرككيكز عكشكى 4) 

 (8:  6ناسه  )اشعياء  الخدمة التى ىرغب فيها الشماح
( الحااظ عشى ممبس الخدمة نظياة  اةما  وعدم ارتكداء الكتكونكيكة 5) 

)ا ا مكا وقكاكنكا فكى  النظافة الممننكة  ما لم تنن عشى أفضل  رجات
 هينشك المقدح نُحَسب كالقيام فى السماء    صم  الساعة اليالية(

( اإلبتعا  بقدر اإلمنان عن "خكدمكة اصضكواء " أى الكخكدمكات 6) 
 (3:  3)كورنيوح اليانية   ات البرىق والظهور أمام الناح 

( مكراعكا  أن ككل حكرككاتكه وسكنكنكاتكه مكرصكو   مكن جكمككوع 7) 
لشمحاكا  من ا خكرىكن خكاصكة  الحاضرىن وأن ما ى در عنه قابل

 (9:  4اصطاال  )كورنيوح اصولى 
( اإلهتمام بالنشء ال أير واحتواةهم وتشجيعهكم عكشكى مكعكرفكة 8)

باص وار والكخكدمكات الكتكى تكنكاسكب  الخدمة وُحبِّ الننيسة وتنشياهم
 (14: 5تس  1) أعمارهم وعدم تجاهشهم أو الأاء حضورهم 

( النتمان النامل لنل ما ى ل الى سمعه أو نكظكره مكن أسكرار 9) 
بالننسية واعتبار كل مكا ى كل الكيكه   كنسيَّة أو عاةشية بحنم موقعه

ا  مكن رَّ اصسكرار  )لكو  من معشومات عن طرىق الخدمة والننيسة، س 
2  :19) 
( اظهار المحبَّة لشجميع والتوشُّا باإلت ِّضاع والطكاعكة فكى ككل 11) 

أخوته الشمامسة أو ا باء النهكنكة  الت رفات والمعاممت سواء مع
 (17:  2بط 1أو جمهور الشعب  )

( اإلهتمام بدراسة طقس الننيسة وقوانينها وتارىخها وعقيدتهكا 11) 
من ىسأله عن سكبكب الكرجكاء الكدى  حتى ىنون مستعدا  لمجاوبة كل

 (15:  3بط 1فيه  )
( ال ىتعامل مع الكمكنكي ِّكاكات بكجكمكيكع أنكواعكهكا مكن تكدخكيكن أو 12) 

مشروبات روحية أو معكاشكرات ر ىكئكة 
كد  أو التر ُّ  عشى اصماكن التكى ال ىكتكمكجَّ

 (17:  2بط 1فيها اسم    )
( اإلحتااظ بالمظهر المعتكدل  اةكمكا  13) 
مكككن مكككمبكككس   –و ون اضكككطكككرار   –

الككدقككن  وطككرىككقككة  ت ككاككيككف الشككعككر أو
واإلبككتككعككا  عككن الككتككبككاهككى أو الككتككزىككن 
بالعطور النكاَّكا   أو الكدهكب ومكا شكابكه 

 (4:  3بط 1)   لك 
( الشعور الداةم أنه ىستاكيكد روحكيكا  14) 

 من الخدمة أضعاف ما ىقدم لشننيسة 
( ىضع فى اعتباره  اةما  أال ىنون عكيكر  صحكد ال بكالكقكول أو 15)

 (7:  18بالاعل أو بأى شنل آخر )م. 
( مراعا  مشاعر الحاضرىن )المشاهدىن عشى التشازىون( صى 16) 

السشوكية أوالمظهرىة وعدم اإلستكخكاكاف  خدمة من كل ناحية سواء
ال م  بكالكشكأكة  بعقشياتهم خاصة فيما ىتعشَّق باستخدام المينرفون أو

القبطية أكير من المزم وتر ىد اصلحان الطوىشة بأرض الكتكعكاجكب 
 (11:14كو 1الاهم  )  ون
( أخيرا  وليس آخرا  ، ال بد من الكتكعكاون مكع أفكرع مكنكظكومكة 17) 

الخروج عما هو متَّبع أو مألكوف  الخدمة اصخرى فى الننيسة وعدم
 (17:  16حااظا  عشى وحدانية العمل بالننيسة  )رو 

 خدمة التعشيم
ا ا كان مجمع النهنة ىميل القيا   الكروحكيكة لكشكنكنكيكسكة ، ومكجكشكس 
الننيسة ىميل النيان المالى واإل ارى لها ، وخدمة الشماسيكة تكمكيكل 
خدمة المواةد والتسبيا فى الننيسة، فإن خدمة التعشيم تميل الكعكمكو  
 الككاككقككرى والككركككيككز  اصسككاسككيككة لككمككنككظككومككة الككخككدمككة بككأسككرهككا 

فالتعشيم ب اة عامة هو اإلضافة الحيَّة والحقيقية لشمخزون الانرى  
والروحى لإلنسان  وكشما زا ت فاةد  المرء مكن الكتكعكشكيكم ، ككشكمكا 

 ارتاع. قيمته بين الناح وفى المجتمع 
وفى الحقل الننسى ىحتل التعشيم منانة ال ىُستهان بها, فبعد أن كان. 
مدارح اصحد فى الماضى غير البعيد من أهم أنشطكة الكتكعكشكيكم فكى 
الننيسة لشحاجة الماسة لكبكنكاء اصجكيكال روحكيكا  )أسكسكهكا الكمكتكنكيكا 
اصرشيدىاكون حبيب جرجس فى أواةكل الكخكمكسكيكنكات مكن الكقكرن 
الماضى( ، ظهرت عشى التوالى الخدمات المحقة لها مكيكل خكدمكة 
فتيان وفتيات المرحشة اإلعدا ىة ثم خدمة المرحشة اليانوىة ، وتكشكى 
 لك ظهور خدمة اصسر الجامعكيكة واجكتكمكاعكات الكخكرىكجكيكن  بكل 
وامتدت خدمة التعشيم لتشمل اجتماعات لشمرأ  والعامشين وفئاتهم     
,وأخيرا  مهرجان النراز  الدى ىُعتَكبَكر بكحكقِّ " ككشكيكة اككشكيكرىكنكيكة 
ُم أَّر " تمتد عشى سنوات عمر المرء الدراسية       والنيير الدى 
تارح الناس لمعرفته  وقد جرى العُْرف أن ىُطكشَكق اسكم أى قكدىكس 

 عشى كل مرحشة من المراحل تمييزا  لها عن بقية الخدمات 
وال ىخاى عشى أحد أن التعشيم فى الننيسة ىختشف جمكشكة وتكاك كيكم  
عن التعشيم اصكا ىمى فى الكمكدارح والكجكامكعكات  فكاكى الكمكدرسكة 
والجامعة ىتم تح يل العشوم بأرض التح يل الكعكشكمكى الككتكسكاب 
مهنة أو حرفة معينة فكى الكمكسكتكقكبكل  وال تكخكرج مكهكمكة الكمكعكشِّكم 
ح( عن كونها توصيل المعشومة الى  هن الطالب إلككتكسكاب  ِّ )المدر 
معرفة معينة  وىنتهى اصمر بح ول الطالب عشى شها   تمننه من 
العمل فى مجاالت الحيا  المتنوعة  أما فى الخدمة فكإن الكتكعكشكيكم ال 
ىُقَ د به ما سبق فقط  فالأرض منه هو البكنكيكان الكروحكى لكشكطكاكل 
الدى سي با فتى  فشاباَ فرُجم ، ثم ىقوم بتنوىن أسكر  عكن طكرىكق 
الزواج فيما بعد  فتتابعه الننيسة فى هكده الكمكراحكل الكمكتكعكد   مكن 
حياته بهدف تأمين مستقبشه اصبدى وتحك كيكنكه ضكد آفكات الكزمكان 
 الحاضر من أخطاء وضعاات وأغراءات ومحاربات ال تتوقف 

وعشكى هكدا اصسكاح البكد أن تكتكوافكر فكى خكا م الكتكعكشكيكم بكعكض 
اصساسيات التى تؤهشه لشقيام بهدا الدور الهام والكخكطكيكر فكى حكيكا  

أن نكوجكز هكده  -عشى سبيكل الكمكيكال ال الكحك كر –وىمنن  الناح 
 اصساسيات فيما ىشى:

( القامة والحيا  الروحية العالية التى ىمنن بواسطتها أ اء خدمكة 1) 
 التعشيم عشى أفضل وجه ممنن 

ف والمظهر حكتكى ىكنكون 2)  ( السشوك الُمنضبط فى القول والت رُّ
 قدو  صالحة لشمخدومين 

( اإلتضاع النافى الدى ىسما باحتكمكال ضكعكاكات الكمكخكدومكيكن 3) 
أجشهم لشوصول بهم الى ميناء  واإلستعدا  لمساعدتهم والتضحية من

 الخمص 
( المحبة النامشة لشخدمة ولشمخدومين ولنل الناح عشى مكخكتكشكف 4) 

أجل اسعا  ا خرىن عكشكى حسكاب  أطيافهم ومعتقداتهم والسعى من
 ال حة أو المال أو الوق. 

( التحشِّى بروح التشمد  واإلستعدا  لشتعشُّم من المواقف واصحكداث 5) 
 واصشخاص 

( اإلمتمء بالروح القدح ، فمن ال ىمتشىء ال ىكمكنكن أن ىكاكيكض 6) 
 عشى ا خرىن 

ر والنمو فى الخدمكة واضكافكة ككل جكدىكد ونكافكع 7) ( السعى لشتطوُّ
اىضككاح أو طككرق جككدب  لككشككخككدمككة سككواء مككعككشككومككات أو وسككاةككل

 لشمخدومين 
( التانير الداةم فى الخراف اصخرى التى خارج الحظيكر  وبكدل 8) 

 كل جهد لعمل شىء بخ وصها 
( ال ىنون الهدف من اإلنخكراط فكى الكخكدمكة سكوى مكحكبَّكة   9) 

 روحيا   والرغبة فى المشاركة فى نهضة الشعب
( حبِّ المعرفة والدراسة التى ال تتوقَّف ، حرصا  عشكى تكقكدىكم 11) 

 كل ما هو جدىد فى خدمة التعشيم 
(  راسة النتاب المقدَّح بعناىة وتاسيره لشكمكخكدومكيكن بكأسكهكل 11) 

 الوساةل وعدم اخااء أى معرفة عنهم 
( اصمانة فى التسشيم ، واصرثو كسية فى التعشيم والتركيز عشكى 12) 

ف عشى شخص السيد المسيا ككمكحكور وهكدف أسكاسكى مكن   التعرُّ
 الخدمة 
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 التطويبات على اجلبل ) اجلزء السادس( 

 (5:8)مت “ طوبي النقياء القلب ألنهم يعاينون هللا”
 بقلم: عادل مغريوس ابراهيم 

 
في اإلعداد السابقة تعرضنا لعدد من  التطويبات التي القااااا الساياد 
المسيح في عظته علي الجبل. في تالاا الامارات   اادااناا  الساياد 
المسيح عن فضائل  ومكافآت عظيمه ينالها  المطوب نلخصهاا فاي 

  ---مايلي :
 طوبي للمساكين بالروح ألن لهم ملكوت السموات -١
 طوبي للحزانه ألنهم  يتعزون  -٢
 طوبي للودعاء  ألنهم يراون االرض   -٣
 طوبي للجياع والعطاش الي البر  ألنهم يشبعون   -٤
 طوبي للراماء  فانهم يرامون . -8 
 

اما في اذه التطويبه يحدانا رب المجد يسوع عن فضيالاة عاظاياماه 
ينالها المطوب بقوله )طوبي النقياء القلب ألنهم ياعااياناون هللا( ا  
يََرْون هللا  ويتمتعون برؤيته. ومن اجل ذلا اعتبرت اذه  الفضيالاة 
من اعظم الفضائل السابقة الن القلب الذ  يستطع معاياناة هللاه ااو 

 قلب عظيم ونقي 
واذا تأملنا في اذه التطويبه نجد ان مكافأتها متميزة جدا عان بااقاي 

 المكافات السابقة والتي تعرضنا اليها 
الرب يسوع المسيح يوضح لنا انا انه ال يمكن لنا معاينة هللا اال اذا 

 كنّا أنقياء القلب. 
في البدء علينا ان نوضح ما او المقصود برؤية الرب: رؤيا الارب 
اي ليست رؤيه جسديه بل رؤيه روايه. القلب النقي ليس او فاقا  
القلب الطاار الخالي من الخطيه بل او ايضا القلب الذ  توجد فياه 

 محبه هللا والنَّاس .
وعن اذه المحبه قال عنها الرب يسوع ) يتعلق بها الانااماوس كالاه 

( ويقول لنا الرب يسوع ه اننا اذا كنّا نحب ٤٤:  ٢٢واالنبياء( )مت 
هللا وقريبنا ه فإننا بذلا  نحفظ وصايا هللاه  واي نظره ايجابياه الاي 
ناموس هللا. فيجب علينا ان نركز علي كل ما نساتاطاياع ان نافاعالاه 

 إلظهار محبتنا هلل ولالخرين .
نحن نر  هللا في ضيقات كثيرهه ايث نراه في عمله ه وااي لاياس 
رؤيه ماديهه ولكن  كما كان يراه ابينا  دَاُودَ.  لقاد .كاان اباياناا دَاُودَ 
اارب مطرود وبالرغم من ذلا كان يتغني ويقول )تأمالات فارأيات 

 ٢:٢الرب امامي في كل اينه انه عن يميني لكي ال اتزعزع()مز 
(  طبعا لم يكن  دَاُودَ ير  الرب أمامه في كل اين برؤيه مادياه 8: 

إنما كان قلبه النقي يشعر بهذه الرؤيه دون ان يخضعاهاا لالاحاواس. 
 (  5: ٣٤وايضا كان يقول )ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب(  ) مز 

ال شا انها متعه روايه ان نر  هللا في اياتنا ونتمتع به . لقد كاان 
دَاُودَ ير  الرب في ال مشاكله  ويراه في انقاذه من أعدائه وغياره 

 في كل خير وكل بركه ينالها .
رؤيتنا لي هللا ومعاينته ه نعني بها ه ان نعاين هللا فاي االبادياه ها  
ونحن خارج الجسد الماد  الذ  نعيش به االن ه وعن ذلا يحادااناا 
الكتاب المقدس في مرات كثيره ه ايث ياقاول لاناا الاقادياس باولاس 
الرسول بقوله ) اننا ننظر االن في المراه ه في لاغازهولاكان اايانا اذ 

 ( ١٢: ١٣كو  ١وجها لوجه ( ) 
 

وانا القديس بولس  يمنحنا رجاء بأننا يوما ما  ساناصايار كاامالايان 
عندما نر  هللا وجها لوجه ه واذا الاحاق ياجاب ان يشادد ايامااناناا 
لنحصل علي المقدّره لنر  األمور من جاهاه تاظار هللا . ويساتامار 
دَاُودَ في قوله : )االن اعرف بعض المعرفة ولكن اينا اذ ساأعارف 

 كما عرفت( انا يوضح لنا االرتباط بين رؤيه هللا ومعرفه القلب. 
 

ايضا القديس بولس الرسول يقول في رسالته الثانية الي كورنثوس.
)وأما الرب فهو روح  وايث تكون روح الرب فهناا  الاحارياه .. 
ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشاوف كاماا فاي ماراه ال 
اجاب عليهاه تتغير الي تلا الصوره عينها من ماجاد الاي ماجاد() 

 (  ١5-١١: ٣كو٢
عندما قام يسوع من األموات  اصبح رواا محيياه ا  عندما تمجد  

دخل في  صورة اخر  تمكنه أن يعاياش فاي السامااء وفاي قالاوب 
 المؤمنين  في وقت وااد.

يوضح لنا الرب ان نقاوة القلب لها ااميه خاصه: الرب يريد القلاب 
( وايضا قال ٢٢: ٢٣بالذات ايث قال :) يا ابني اعطيني قلبا() ام 

(   ٢٣:  ٤)فوق كل تحفاظ قالابااه الناه ماناه ماخاارج الاحايااه( )ام 
وايضا قال الرب ) االنسان الصالح من كنز قالاباه الصاالاح ياخارج 
الصالحه واإلنسان الشرير من كاناز قالاباه الشاريار ياخارج الشار(

 ( ٤8: ٢( وايضا قال: )من فضلة القلب يتكلم الفم( لو ٤8: ٢) لو
 

فمن السهل ان يحفظ االنسان اواسه فال يخطيء بالنظر او الالاماس 
او السمع ورغم كل  ذلا يكون قلبه غير نقيا ه ولهذا قآل لنا القديس 
جيروم )انا  أشخاص بتوليون بأجسادامه ولكن اروااهام ااناياة(  
ايث ان قلوبهم مملوءه بالغضب  والحقد والكراايه واالنتقام. ومان 
اجل ذلا يقول لنا الرب )يقترب الي اذا الشعب بفاماهه وياكارماناي 

 (٢-١ه مز ٤5: ١8بشفتيه. اما قلبه فمبتعد عني بعيدا ( )مت 
ايضا انتقد الرب الكتبه والفريسيون ألنهم )لعلة يطيلون صلاواتاهام(

( بينما قلوبهم ليست مع هللا. وما اال في أيااماناا ااذه ١٤: ٢٣)مت 
انا  من يصومون ويذللون  اجسادام  في العابااده باياناماا قالاوباهام 

 ليست مع هللا .
في تلا السطور يوضح لنا الرب يسوع ان الكالم واألعمال تكشف 
اقيقه ما يحمله االنسان في قلبه ه ان كان القلب مخادع وال ياظاهار 
كل ما يخفيه  في داخل قلبا سوف يظهر علي لسانا وفي سلاوكاا 
وفي اديثه ه الن االعمال تكشف عن معتقدات االنساان الاحاقاياقاياه 
الغير ظااره فال يمكن النطباعات الحياه التي تاحااول ان تاتاركاهاا 
عنا لد  اآلخرين ان تستمر فَلَو كان القلب مخادعاه فما تخفيه فاي 

 قلبا سوف يظهر علي لسانا وفي اديثا وفي سلوكا .
القلب النقي او قلب خالي من الخطيه وتوجد فياه ماحاباه هللا وااي 
تنبع منها جميع الفضائل فهي محبه هلل ولالانااس والاتاي قاال عاناهاا 

 (  ٤٤: ٢٢الرب )المحبه يتعلق بها الناموس كله واألبرياء ( )مت 
 

لقدً كان  الفريسيون يطيعون  القوانين ليس اكراما هلل بل لاياظاهاروا 
أنفسهم صالحين ه ومن اجل ذلا ادان هللا ما كانوا عليهم  من رياء. 
النهم كانوا يعرفون الكتب ولكنهم لم يعيشون باماقاتاضااااا كاماا لام 
يهتموا ان يكونوا أنقياء  بل كان يكافاياهام ماجارد الاظاهاورباماظاهار 

 التقو  من اجل ان يحواوا علي إعجاب الناس .
والقلب النقي او قلب تائب بعياد عان الاماعااصاي ااو قالاب جادياد 
ورواا جديده  وعن ذلا يقول رب المجد ) ارش عليكم ماء طاارا 
فتطهرون من كل نجاساتكم  ومن كل أصانااماكام. واعاطاياكام قالاباا 
جديدا ه واجعل رواا جادياده فاي داخالاكام. وانازع قالاب الاحاجار   
وأعطيكم قلب لحم .واجعل رواي في اذا القلب النقي الاذ  يارياده 

 (٢١ -٢8: ٣٢هللا وبه نعاين هللا( )از 
اذا او القلب الذ  طلبه ابينا دَاُودَ في توبته ايث قال ) قالاباا ناقاياا 

 ( 8٤اخلق في يا هللا ه ورواا مستقيما جدد في أاشائي()مز
لقد كان وعد هللا برد شعبه ليس فق  مادياه ولكن روايا النه ساوف 

 ١١:  ١١يعطيهم قلبا جديدا ليتبعوه ويضع رواه في داخلهم ) ماز 

 ( وقد تم اذا الوعد في العهد الجديد  ١١, ١: 8١ومز  ٢٤,
 

هللا يريدنا ان نرجع الي االتنا األولي التي خلقنا هللا عليها. لقاد كاان 
آدم واواء نقيين بسيطين ال يعرفان شرا .كاان قالاباهاماا طاااارا ال 

 ير  في عريهما  شرا  وكان كل شيء طاارا .  
:  ٢ياو ١القلب النقي )ال يحب العالم ه وال األشياء التي في الاعاالام()

( الن محبه العالم ضد محبه هللا وان ) محبه الاعاالام ااي عاداوه  8
(  ومن اجل ذلا قال التالمياذ  لاياساوع الاماساياح )قاد ٤:٤هلل ()يع 

 ( ٢١: ١١تركنا كل شيء وتبعنا ()مت 
لقد أكد الرب يسوع للتالميذ  ان كل من ياتاخالاي عان شايء اامايان 

 الجلهه سيعوض عنه أضعافا مضعفه في اذه الحياه . 
القلب النقي  اًل يعبد سيدين هاو قلب خاص هلل ويعمل بقول هللا ) ان 

( وااذا ياجاعال ٣١:  ١١أاب اادا اكثر مني فال يستحقني ( ) مت 
القلب طاارا نقيا من الشهوات وايضا تكون ألفاظاه ناقاياه. كاماا ان 
القلب النقي او قلب يسع الجميع ال يضيق بأاد وال ياتاضااياق مان 

 ااد. 
هللا قلبه متسع واو )يشارق بشاماساه عالاي االشارار والصاالاحايان  

( وعن ذلا يقول النباي ٤8:  8ويمطر علي االبرار الخاط ين ()مت
دَاُودَ ) لم يصنع معنا اسب خطايانا هولم يجااينا اسب أاامنا كبعاد 

 (١٢-١٤: ١٤٣المشرق عن المغربه ابعد عنا معاصينا( )مز 
 

كان داود  النبي يعني من ذلا : ال يمكن للشرق والغرب ان يالاتاقاياا  
واو يرمز بذلا ان هللا عندما يغفر خطايانا فانه يبعداا عاناا كاباعاد 

 المشرق عن المغرب وال يعود ان يذكراا لنا ً مره اخر  . .
فعلينا نحن ايضا ان نحذوا اذو النبي دَاُودَ ه  عندما نغفر لآلخاريان 
علينا بنسيان خطاياام ويكون غفران صادق وال نعود نتذكراا لاهام 

 مرة اانيه .
والحديث   عن  مميزات و نقاوت القلب  النقي ال يمكن  لاناا عادااا 
فهي مثل رمل البحر فهي تحتاج للكثير من  اإلسهاب  لهذاعلينا ان 
نتمسا بقول الكتاب المقدس في قوله عن  امار الروح  )وأما ااماار 
الروح فهو محبه  فرح  سالم ه طول أنااة  لاطاف صاالح  اياماان  

 ( ٢٣-٢٢: 8وداعه تعفف ( )ِغل 
 

في اقيقه االمر يسيطر علي كل إنسان بعض القاو  الاخاارجاياه ه 
فان كان الناموس او الذ  يسيطر علينا فاال شاا ان عاجازناا عان 
افظ الناموس يديننا ه اما اذا كانت الخطيه اي التي تسيطر عالاياناا 
تكون اعمالنا شريره وتدمرنا ه اما اذا كان الروح القدس ااو الاذ  

 يسيطر علينا فالبد ان يكون لنا امرالروح .
 

وال شا ان نقاوة القلب اذه سوف ناحاصال عالاياهاا فاي االبادياه ه 
( وعان طارياق ااذه ٣٤: ٢٢ونكون كمالئكه هللا في  السماء ) مت

 النقاوة يمكننا ان نعاين هللا.  
 

ومن اجل ذلا نصلي الي هللا ونقول : ان لم تاكان لاناا ياا رب ااذه 
النقاوة التي تجعلنا نعاينا بها هوان لم نساتاطاع الاوصاول الاي ااذه 
النقاوة فأمنحنا إيااا كعطيه من عند  .او امنحنا عربون اذه النقاوة 

 ومذاقهاه وأكملها لنا في ملكوتا  اتي نستطيع ان نرا  .
       

 ولنا بقيه في العدد المقبل اذا ان سمح لنا الرب واراد 
 

 ---المراجع :
 الكتاب المقدس  -
 العظه علي الجبل  قداسه البابا شنوده الثالث  -

 6من ص ” ثقافة غذائية ”تابع مقال  
 

فـاوائـاد تاناـااول والحقيقـة ان كثيـرا مـن الـدراسـات تتاحاـادـ عـان 
فهـو يحسـن من قدرة الجهههاا الههه همه  الفلـفـل بكميـات معتـدلـة 

عبر تـااـيـر  المـواد المهيجـة فيـه الاـاارة افـاراا عل  ه م الطعام 
اللعـاب وعصـارات المعـدة ,االمعـااء وايـاادة اـاركـاة عضاـاالت 

فهـو بـذاتـه ال  . الجهـاا الهضــمى بـدءا مـن المعــدة الـى القـولـون 
   .يسـبب امـراضـا فـى المعـدة او الـقولـون 

كقـرحـة او لكـن فـى االـة وجــود امـراض فيهمـا السبـاب اخـرى 
تنــاول الفلـفـال الـتهـاب المعـدة او القـولـون العصـب  بالـذات فـان 

وتهييـج الفاـالافاـال لالاجاـاهاـااا  . لـه اضــرار تـوجـب تجنبــه اينـهـا 
الهضمــى نـافـع كـوسيـلة لتنشيـطه اينمـااليكــون بكميـة معتاـاـادلاة 

 -لكن االفـراط فـ  تنـاولـه يـؤدى الـ  امـريـن :
ماماـاا ياعاياـاق شافاـاـااء ايـادة افـرااات المعــدة والقــولـون االول : 

 .قـروح المعــدة والقــولـون 
ممـايـؤدى الـى االســهـال او  ايـادة اـركـة االمعـاءوالثان  : 

 .تكــرار التبرا 
يحتـوى علـى مــواد مثيـرة االمــر الالفـت للنظـر ان الفلـفـل 

فحـرارة اــذه المــواد تثيــر خـاليـا الفـم للجهــاا العصــبى 
االفـدريـن العصبيـة التـى بـدوراـا تحـث الـدمـاغ علـى افــراا مادة 

الـتى تنبـه وتنشـ  الدورة الدمـوية وتـرخـى العضــالت المتــوتـرة 
وتخفف مـن الشـعـور بـااللـم لـتزيـد بـالتـالـى مـن نشـاط الجســم 
واـو مـا يعــزى اليـه االاسـاس بالعافيـة والقـوة لـدى متنـاولـى 
الفـلفـل مـن الـرجـال وايضـا ما يبرر االاساس بالتــلـذذ مـن 

 تنـاولـه 
 

 -الفـلفـل يــزيـد مـن تــدفـق الــدم بـالجلــد :
ان اســتخـدام الفـلفـل علـى الجــلد يـزيـد مـن اظهـرت االبحـاـ 

واـو مـا جعـل البعض ينصـح بـه تـدفـق الــدم ويخــفف مـن االلــم 

وتقـى مـادة الفـالفـونـايـد المــوجـودة  .لتـدليـا المفـاصـل المــؤلمـة 
فـى الفـلفـل مـن امـراض تصلب شرايين القلب والـدمـاغ وتقـلل 
مـن ضـرر العــديـد مـن المـواد المـؤديـة الـى السـرطان النـها 

اــذه اـى ااـم الفــوائـد  .تعتبـر مـه اقـوى مضـادات االكســدة 
النظــرية للفـلفـل والمركبات التى فيه وتحتاج اذه االمور كلها الى 
دراسات تثبت الفوائد الطبية بشكل ادق كى ينصح بتناوله لغايات 

بتناول الفلفل باعتدال كمنتج عالجية واال فالدراسات الى اليوم توجه 
خصوصا ان اغلب  الناس يتناولونه بغية تحسين نباتى مفيد عموما 

طعم الوجبة الغذائية . والمهم فى مثل اذه الحاالت ان ال يكـون 
ضـارا . اما كـونـه مفيــدا كعـالج فهــو مـا يحتـاج مـزيدا مـن 

 .الـدراسـة الابـاتـه
 

  -الفــلـفـل يخـفف مـن االصـابـة باالم المفـاصـل :
عـن تـااـيرات الفـلفل امــة دراســات لـم تحســم نتـائـجهـا بعـد 
... فقد تبين ان القولون علـى القــولـون وعـلى االم الـرومـاتـزم 

فهنـا  اجزاء فى الفم تدعى العصب  له عالقة وثيقة بالفلفل . 
مستقبالت االاساس بالحرارة  واى عبارة عن اجزاء من اطراف 
خاليا عصبية مس ولة عن االاساس بالحرارة او المواد الحارقة 

 .كالتى فى الفلفل 
وجـود  يكـثران المـرضـى بـالقـولون العصـبى وقد الاظ البااثون 

نـوع مـن اـذه المسـتقبالت ليـس فـى الفـم بل فـى االغشـية المبطنـة 
مســتقبـالت او  وتـدعـى مستــقبـالت الفـلفلللـقـولـون لـديـهم  

فـى قـولـون بقيـة واـو مـا ال يـجــد بهـذه الكـثرة   ١-فـالينـويـد
. ويقـول الـباحثـون فـ  مسـتشـف  همرسميث النـاس االصحـاء 

 -:ان اـذا االكتشـاف يفيـد مـن جهتـين  بلندن
مـن االكثـار من تحــذيـر مرضـى القـولـون العصبـى االول :  

النه يهيج اذه المستقبالت وذلا كنصيحة على تنـاول الفلفل الحار 
اذ يـؤدى الفلفل لـديـهم الـى اضطــرابات القـولـون .  اساس علمى 

 . العصـبى المـزعجـة 

اـو امكـانية عـالج الـقولـون بـدواء يسكـن اـذه والثان  : 
 .المسـتقبـالت وبـالـتالـى يحفـف مـن معـانـاة المـرضـى 

فقد درس البااثون من مستشفى الـتـهـابـات المـفــاصـل امـا 
عالقة ) ماساتشوستس ( العام فى بوسطن بالواليات المتحدة 

بااساس المرء بالم المفاصل عند  ١-مستقبالت الفلفل او فالينويد 
وقد وجــدوا ان اــذه المســتقبـالت تتـااـر بالحرارة وتثير .  التهابها 

بالتـالـى الـم المفصــل والجــلد المحيــ  بـه عنــد اصـول 
ويحتـاج االمــر الـى مـزيـد مـن الـدراســة لهــذه .  االلتهـاب 

 .العــالقـة لفهـم مـا يمكــن ان يستفــاد عـالجيـا منهـا 
نـوع مـن الفلفل فـ  جميـع انحـاء العـالـم  044هنـاك اكـثر مـن 

 -يستفاد منها عالجيا المراض عديدة :
نــوع مـن الفـلفـل فـى كـافـة انحـاء  ٤٤٤يــوجـد اليـوم اكــثر مـن 

الحجـم وتختـلـف انـواع الفـلفـل فيمـا بينـهـا مـن نـاايـة .  العـالـم 

. والمادة والشـكل واللــون والطعــم وكـذلا درجــة الحـرارة 

وتـزيـد كميتـهـا كبسايكين اى مـادة المسئولة عن حرارة الفلفل 

كلمـا ااد نضـج الثمــرة وغـدا لــونـهـا اكثـر امــرة فـى غـالـب 

االنــواع واـى مـادة كيميـائيـة قـويـة واـابتـة التـركيـبوتقـاوم 

درجـات الحــرارة العـاليـة والمنخفضـة وتتـركـز فـى االغشـية 

 .واـو مـا يجـب تجنب تناولـه المحيطـة بـالبــذور والبذور نفســهـا 

خادم بكنيسـة الهقهـهديسهـهة دمهيهانهة   -كاتب هـذه المقالة هـو :

والقديس اثناسيوس ببانشبول ـ ســيدنـ    ورئهيهـهس قسهـهـهم 

علــوم االغـذيـة االسبـق بجـامعـة الهمهنهيهـها بصهعهيهـهد مصهـهر 

ورئيـس جمعيــة كيـمـيــاء الــزيـوت االفــريـقـهيهة االسهـهـهبهق 

(AFOC) وع هو جهمهعهيهة كهيهمهيهاء الهزيهوت االمهريهكهيهـهة

(AOCS)  . ســابقـا واستاذ علوم االغذية المتفرغ حاليـا 
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 املهرجون ؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
القضية ساخنة وخطيرة، فإما أن نتقدم أو فلنقل على أمتنننا المن م، 

 هذه األمة المنكوبة بالتخلف، ومعاداة الحضارة، واإلنمانية. 
قنرننا ىلنى  41أمة فيها من يرى أن ممتقبلها هو فن  النعنودة بنهنا 

الوراء؟!. ىنها قضية تطوير الخطاب الدين  وتنقنينة بنتنت النتنرا  
اإلس م  مما يتنافى مع نصوص القرآن الكريم، وصحين  المنننة، 

 ومكارم األخ ق.
المؤسمات الندينننينة هن  النمنمنعنولنة عنن عندم منوا نهنة األفنكنار 
المتطرفة، والمفاهيم المغلنوةنة، والنتنفناسنينر النخناةنعنة وهن  فن  
مهدها، بكل قوة، حتى يتم النقنضناء عنلنينهنا ننهنادنينا منمنا أدى ىلنى 
انتشارها ف  بل ب د العالنم تنقنرينبنا. وهنذا منا أبنده الشنين  خنالند 
الجندي،وهو أزهري، ف  قناة الحياة المصرية، عندما قنا:"أأننا   
أعف  األزهر من الممعوليةأ. قنا: هنذا فن  منعنرع دفناعن  عنن 
األزهر. وقا: أيضنا"أ ينجنت أن نناخنذ النتنرا  بنلن  وهنو لنين  
مقدسأ. ثم وصف من ينتقدون األزهر،وبعن  منا ناء فن  بنتنت 

 الترا  بانهم )مهر ون( ؟!، يال  من تناق ؟!.
أما الدبتورأسامة األزهري،األستاذ بجامعة األزهر والنمنعنيانن ا ن 
عضوا بمجل  النواب، فقد قا:"أالترا  لي  مقدس و  ممتعص  
نر النذي  على النقاش والنقدأ. ىذن من هو المهرج، هل هنو النمنقنصا
 يقبل النقد، أم الناقد الذي ينب  النمنقنصنر ىلنى خنطنورة تنقنصنينره 

 ويدعوه ىلى ع ج أخطاد ، وت ف سلبيات ؟!.
فنن  بننرنننامنن  )مننمننكننن( الننذي يننقنندمنن  خننيننري رمضننان، فنن  

،قا: الداعية الشاب معز ممعود"ألي  عيبا أن نقنو: 41/1/4/42
تاخرنا بثيرا حتى نبدأ ف  التجديد، لدينا تنقنصنينر حنقنينقن  وأمنتنننا 
تاخرت بثيرا عن ربت الحضارة.نحن تاخنرننا عنن ىلنغناء النرق، 
ىبراهام لينكولن سبقنا ىلى تحرير العبيد،وىذا عاد بنا الزمان لطبنقنننا 
اإلس م بشكل أفضل من ا ن،اإلمنام األبنبنر  نين  األزهنر لندين  
فرصة تاريخية لتجديد الترا  وأنا د األزهر أن يبدأ فنورا،عنلنينننا 
أن نعيش ديننا ف  عصرناأ. وف  نف  البرنام  قا: الشين  أسنامنة 
األزهري"أالتجديد يعن  تنقية دين هللا من بل ما هو غير أخ ق أ. 
سبحان هللا، ألي  هذا هو ما قال  ىس م بحينري، فنهنما أحند  نينو  
األزهنرلننكنن  يضننربنن  بننالننحننذاء، فن  بننرنننامنن )أسننرار مننن تننحنن  

 الكوبري(الذي يقدم  تون  خليفة؟!.
 

ألدبتورة آمنة نصير،أستاذ العقيدة والفنلنمنفنة اإلسن منينة بنجنامنعنة 

األزهننر،اسننتننضننافننهننا يننوسننف الننحننمننيننننن  فنن  بننرنننامننجنن )المننادة 
،وعرع عليها بع  الفتاوى عنن 1/4/42/ /1المحترمون( يوم

المرأة،وعلق  عليها با ت ،الفتوى"أعلى المرأة أن تعتز: الر ا: 
و  تخاةبهنم ى  لنلنضنرورة.ألنمنرأة منقنلاندة،وحصنر النعنلنم عنلنى 
النننر نننا:،والنننجنننهنننل فنننا ننن  فننن  النننننننمننناءأ الشنننيننن  اسنننحننن  
الحوين .ألتعلي "أهؤ ء عندهم  ذوذ أخ ق أ.ألفتوى"أألنماء هن 
الفتنة و أحد غيرهن،ىذا رأي  ىمرأة،حتى أختك،استعصم وقنل ينا 
أهلل ىصننرف عننننن  فننتنننننتننهننا وأذاهنناأ الشننينن  مننحننمنند حمننيننن 
يعقوب.ألتعلي "أىرحموا هذا البلد من أمنراكنكنم،أننتنم عنار عنلنى 
اإلس مأ.ألفتوى"أ لي  من المهم أن يحت الر ل زو ت ،ألمهم أن 
يعا رها  نمياأ الشي  ياسر برهام .ألتعلي "أ  زابم هللا خنينرا 
عن هذا الذي تقولون  عن المرأةأ.واسترسل  الدبتورة آمنة نصينر 
قادلة"أبل هذا حد  نتيجنة)ىننهنينار األزهنر( فن  النخنمنمنينن عنام 
األخيرة،و)غياب ( عن دوره الحقيق  ف  تشكيل النعنقنل النمنصنري 
عن الوسطية،واإلعتدا:،وصحي  الدين،وعلى األزهنر أن ينغنمنل 

 األمراع واألوبعة الت  لحق  بالخطاب الدين ؟!أ.
 

لم يكتف األزهر بنالنغنيناب عنن دوره النحنقنينقن  فنقن ، بنل وافن  
ىصدار بتت فيها ما فيها، بكتابأمناة الرحمنأ للشي  يناسنر   على

برهام ، والذي  اء فنين "أألشنرأل األبنبنر أننواي،بنمنن ينقنو:   
سياسة ف  الدين، و دين ف  المياسة، وحت النننصنرانن )النكنافنر( 
در ة من در ات الشرأل باهلل، وبع  المملمين الجهنا: ينهنننعنون 
النصارى بعيد القيامة المجيد. ويمتعذ باهلل من مقنولنة، أن الشنعنت 
مصدر الملطات. أما عن الوةن فيقو:" نعيش هلل ونموت هلل ولي  
من أ ل قطعة أرع خلقنا عليها، فكيف يكون دمنا وروحنننا فنداء 
لها؟! ىن حت الرسو: لمكة بان ألنها أحت ب د هللا ىلى هللا،ولنين  
ألنها وةن ؟!! وعن القانون يقو:" ىذا حد  نزاي بنينن ىثنننينن ينتنم 
التحابم ألحد العلماء، ولي  بالتحابنم أمنام النمنحنابنم النتن  تنحنكنم 

 بالقوانين الت  وكعها اإلنمان، فهذا من الكفر األببر؟!!أ.
قاد "ألين  فنين  منا  2//4وقد را ع  األزهر وصرح بطبع  عام

يتعارع مع العقيدة اإلسن منينة؟!!أ.بنينننمنا الندبنتنور سنعند الندينن 
اله ل ، األستاذ بجامعنة األزهنر، ينقنو:"أألنقناننون هنو اإل نمناي 
المعاصر، واليوم ننحنكنم النمنجنتنمنع بنالنقناننون ولنين  بنالنفنتناوى. 
واألزهريصف القوانين بالعلماننينة. وأننا أةنالنت الننناس بناحنتنرام 
القوانينأ. فهل يمكن لألزهرالذي وصفت  الندبنتنورة آمنننة نصنينر 
باإلنهيار أن يجدد الخطاب الدين  وينق  بتت الترا ؟!. أم يناتنرى 
تلك المؤسمة الدينية الت  مازال ،حتى النينوم،تنؤمنن بنان األرع 
ثابتة و تتحنرأل، و  تنعنتنرف بنا خنر، هن  النتن  سنتنقنوم بنهنذا 

 الوا ت؟!.
ألمادة المابعة منن الندسنتنور النمنصنري تنننا عنلنى أن األزهنر 
الشريف هيعة ىس مية )علمية( و)لنينمن  دينننينة(، وهنو النمنر نع
 )األساس (، ولي  )الوحيد( ف  العلوم الدينية والشعون اإلس مية. 

 
ويقو: الدبتور سعد الدين اله ل "أألعلم ف   امعنة األزهنر لنين  
حكرا على أحد، وهو ح  لكل الناس، وأن بل بن  آدم سياد، ينعننن  
من ح  بل ىنمان أن يعرف، واسنتنفنتن  قنلنبنك وىن أفنتنوأل، وأن 

 ىختصار التفاسير ف  تفمير واحد هذا هو الكهنوتأ. 
أين نحن ا ن؟ تحتل مصرا ن صدارة وزعامة الدو: العربية فن  

. ومنع ذلنك 4/41/  44/  41انتشار اإللحاد،  ريدة )اليوم المابع(
يقو: الداعية حبيت عل  الجفري"أأفكار ىس م بحيري بان  سنبنبنا 

/ 1/  42ف  بقاء  ريحة ببيرة على اإٍلس م؟!أ بنرننامن  )منمنكنن(
.يننقننو: الننكنناتننت الصننحننفنن  حننمنندي رزق مننخنناةننبننا  ننينن  4/42

األزهر"ألي  بل ناقد لألزهر حاقد على اإلس م، ولي  بنل نناقند 
لصحي  البخاري خارج من الملة،ىسمع لهم يامو ي حنتنى ننقنطنع 

 الطري  على الصاددين ف  الماء العكر من الملفيينأ
  

،على صفحتها ف  النفنين  بنوأل Riham M. Elbarkoukiبتب  
 ما يل "  4/42/ 4/ 2يوم 

أنا مش قادرة استوعت الناس عندننا فن  مصنر والشنرق األوسن  
بشكل عام زع ن  لي  من قرارات ترامت منع مملمين منن بنعن  
الدو: دخو: أمريكا. ما المعودية بتمنع غير المملمينن منن دخنو: 
لين مميحيين من بام  هرعلشان قنفنشن   مكة والمدينة، ولما  مرحا
 معاهم ىنجيل،  ف  الجريمة مميح  ومعاه ىنجيل، سبحان هللا؟!.

 
ف  مصر بنمنع احتفا ت الشيعة وبنقتلهم وبنمحلهم ف  الشنواري، 
عادي، وبتحري  من مذيعين وماحداش بيتحاست. ده غير تهنجنينر 
المميحيين من بيوتهم ومنعهم من دخو: قراهم لخ فات مع بنعن  
المملمين، وما  فتش حد اعترع وقا: دي عنصرية. ودي مجرد 
أمثلة، مش للحصر، ألن الواحد لو بتت على عنصريتنا، حكومات 
و عوب، حنحتاج مجلدات. وبعدين ماينفعنش ينا حنبنينبن  تنرفن  
عنصرية حد لمجرد ان ان  عنصري ب  ف  حنتن  تناننين .  ينفنل 

 األعما: الل  مش متحضرة، ى  أعما: مش متحضره زياها.

 هل أنت مصـري....؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
أنفم  حزينة حتنى النمنوتأ.  منم النوةنن ينننزف دمنا، وسنينف 
الجاهلية الذي قطع رؤوس ابناد  يمعى  ياةين العصنر وسنفناحنين  
الى وكع  على رقبت ، حتى اذا تمكنوا من  نحنروه وقضنوا عنلنين . 
ب ب البشرية وذدابها يحاصرون  وينننهنشنون فن   منده بشنراسنة 
ووحشية لتحويل  الى ا  ء، والنوةنن ينوا ن ، وينقناوم، وينحنارب 
مرفوي الراس،   ينحن ، و  يخضع، و  ينربنع.  نننوده ينفندونن  
بحياتهم، و)مواةنوه ف  الداخل( يرحبون بالشهنادة وينفنرحنون بنهنا 
 ابلي  يصعدون ب  الى المماء هاتفين نموت نموت ويحيا الوةن. 

وانتم ايها)المصريون ف  الخارج( مناذا فنعنلنتنم لنوةنننكنم؟!. سنابندا 
بمؤا:،هل ان  مصري حقا؟!. بيف تكون مصرينا و تشنارأل فن  

% من المنصنرينينن فن  72صنع ممتقبل وةنك؟، و  تهتم بذلك؟!. 
استراليا   يملكون بطاقة الرقم القوم ،اي انهم  يعتزون بنهنوينتنهنم 
المصرية، با كافة الى انهم يصبحون غير مهتمين بالمشاربنة فن  
تشكيل مؤسمات الدولة، بمجل  النواب مث ، ن  يترتت على ذلنك 
عدم احقيتهم ف  ا د ء باصواتهم ف  ا ستفنتناءات، وا ننتنخنابنات. 

دو را  /42سال  احد هؤ ء عن سبت ذلك، ا ابن "ألنمناذا ادفنع 
 ستخراج هذه البطاقة؟!، ثم انا مليش حا ة ف  مصرأ. وبنان ردا 
لي  فق  ممتفزا ، ولكن  يثير ا  معزازايضا. ص حية بطاقة الرقم 

دو را فن  44القوم  مدتها سبع سنوات، فتكون تكلفنتنهنا اقنل منن 
المنة، فهل هذا مبلغ كخم يمتح  ان تتحد  عن ؟!، ثم بيف تنقنو: 
ان  لي  لك  ئ ف  مصر، هل بل افراد عادلتك واقنربنادنك رحنلنوا 
عن مصر، ام ان سيادتك بعتهم  ميعا، ةبنعنا وبنعن  بنلندأل ايضنا، 

 وهويتك باقل من دو رين ف  الشهر؟!.

سؤا: اخر، بماذا ساعدت بلدأل لك  تتغلت على ا زمة ا قتصادينة  
الطاحنة التن  تنمنر بنهنا، والنتن  ينريند اعنداؤهنا، بنواسنطنتنهنا، ان 

 يذلاوها،ويذلون بل المصريين ويرباعونهم؟!

تم ةرح  هادات استثمار دو رية باعلى نمنبنة فنادندة فن  النعنالنم، 
% سنننوينا، او بنالندو ر 1722سواء بالندو ر ا منرينكن  بنفنادندة 

% سنويا، فهل قم  بشراء هنذه الشنهنادات رغنم 2ا سترال  بنمبة
 بل التمهي ت الت  قدمتها الدولة لميادتك ف  سبيل ذلك؟!.

  اريد ان استرسل وسابتف  بهذين المؤالين منؤقنتنا. بنانن  مصنر 
تضع اما  ببيرة على وةنية وايجابية ابنادها فن  النخنارج، وايضنا 
على تقديرهم لخطورة الموقف وقموت ، وبان  تنامنل ان يشناربنوا 
ف  هذه ا وعية ا دخارية بما يحق  حوال  سنتنة منلنينارات دو ر، 
تشد من ازرها، وتجنبها ا قتراع من المؤسمات المالينة الندولنينة، 

 والت   تقدم قركا ا  بشروة فيها ما فيها.

هل تعرفون حضراتكم ما ه  حصيلة هذه الشهادات الدو رية، انها 
اقل من مليار ونصف الملياردو رامرينكن  واسنتنرالن  فنقن ، ننعنم 

 فق ؟!.

ثم نات  الى تحوي ت المصريين ف  الخارج والنتن  بنانن  تنتنراوح 
ملياردو ر امريك  سنويا، فقد هبط  هنبنوةنا حنادا /4الى 41بين 

حنتنى وصنلن  النى  4/42/  44/ 1قبل تعويم الجني  المصري ف  
اقل من ربع هذا المبلغ، لماذا يا بكوات؟،  ن المصري ف  النخنارج 
اعطى دو رات  لجنود الشر، اعداء الوةن  نهم بانوا يشترون  من  
باعلى من سعره ف  النبنننوأل النمنصنرينة؟!. اي انن  بناي بنلنده، بنل 
و ارأل ف   ن الحرب ا قتصادية عليها، من ا ل حفننة  نننينهنات 
زيادة، فقد بان  نود الشنر ينننفنقنون منلنينارات الندو رات لنتندمنينر 
مصراقتصاديا، ونجحوا ف  منع وصو: تحوي ت معظم المصريين 

 ف  الخارج، كعاف النفوس الى مصر؟!.

ماذا تفعل الدولة وعليها التزامات تجاه منواةنننينهنا، وهن  تنحنارب 
ا رهاب وف  نف  الوق  مطلوب منها البنناء والنتنطنوينروالنتنغنلنت 
على التحديات المهولة الت  توا هها، والت  دمرت العديد من الندو: 
الت  حولها. فعلى سبيل المثا:   الحصر، تطوير المكك النحنديندينة 

مليار  ني ، و تمتطنينع الندولنة رفنع قنينمنة النتنذابنر،  /41يحتاج 
مدرسة ف  الصعيند، النذي تنرتنفنع فنين   //71وتكلفة تغذية ة ب 

مليون  ني ، والدولنة   ينمنكنننهنا منواصنلنة تنقندينم  /12نمبة الفقر
الخدمات للمواةنين ما لم يتم دفع قيمتها الحقيقية وليم  النمندعانمنة، 
هكذا قا: الردي  عبد الفتاح الميم  ف  المؤتمر الوةننن  الشنهنري 

. فما 4/42يناير  41 -42الثان  للشباب الذي عقد ف  اسوان يوم  
بان من مصرا  انها قام  بطرح سننندات دو رينة بنقنينمنة اربنعنة 

% سنننوينا، 1)ث ثون( سنة بفاددة /1مليارات دو رامريك  ومدتها 
. 4/42يناير  47وقام الممتثمرون ا  انت بشرادها فورا بلها يوم 

 سنة؟!. /1وهذا يعتبر قركا، بفاددة عالية  دا ولمدة 

الم يكن ف  قدرة المصريينن فن  النخنارج تنوفنينر هنذه النمنلنينارات 
ا ربعة وتجنيت مصر زيادة ديونها الخار ية واعبادهنا النثنقنينلنة؟!. 

من ينينن، /4النى  1يقدار عدد المصريين ف  الخنارج بنحنوالن  منن
م يين، اذا وفار بل واحد منهم خممين دو را  نهنرينا  1ساعتبرهم 

واعطاها لمصر، لكان  مصر قد حصل  عنلنى ا ربنعنة منلنينارات 
دو ر خ : عشرة  هور فق ، ولحصل هو على اعلى نمبة فنوادند 
 على الودادع، ف  العالم. هل  عرتم بالخجل ام  حياة لمن تنادي؟!.

اليهود  علوا اسراديل قطعة من اوروبا، واليابانيون الذين بانوا فن  
الخارج عادوا اليها بعد هزينمنتنهنا فن  النحنرب النعنالنمنينة النثناننينة، 
وواصلوا الليل بالنهار ف  العمل النجناد حنتنى اعنادوا بنننادنهنا دولنة 
عظيمة، متقدمة، حديثة، فاق  ف  تقدمها بنعن  منن هنزمنوهنا فن  
الحرب، والصينيون ف  الخارج هم الذين انشناوا مندينننة  نننغنهناي 
اببر المدن التجارية الصينية، اين انتم من بل هذا؟! ا  يح  ل  بعد 

 بل هذا ان اسالكم"هل انتم حقا مصريون؟!

النضا: لي  بالمميرات، و بالحنا ر فق ، وحتى الحننا نر فشنلنتنم 
ف  توحيد صوتها؟! الحنا ر   تبن  وةنا. مصر تنحنارب وتنبننن ، 
وه  ف  حا ة الى مقاتلين وبناادين، وليم  ف  حا ة النى اصنوات 
تتبداد ف  الهواء. اهاليكم، واسربم، واصدقاؤبم ف  مصنر يندفنعنون 
نلنهنم لضنعنف  بل يوم ثمن الحرينة والصنمنود منن حنيناتنهنم، وتنحنما
الخدمات، و ب  ا رهاب ف  بل منكنان. ا رهنابنينون ننجنحنوا فن  
تهجير ا قباة من مدينة العريش، والمصريون فن  النخنارج فشنلنوا 
ف  مماعدة الدولة للتغلت على مشابلها المنالنينة لنتنحنمنينن ا حنوا: 
المعيشية   قادهم داخل الوةن، رغم ان هذه ه  او: خطوة فاعنلنة 

 ومؤبدة للقضاء على ا رهاب؟!.

المصريون ف  الخارج يم ون مصر كجيجا وصراخا ف  ا نهنزة 
ا ع م مطالبين الدولة بالمماح لهم بادخا: سيارة الى مصنر بندون 
ا انقاذ وةنهم   مارأل عند عودتهم النهادية، هذه ه  قضية حياتهم،اما
فشئ على الهامش. قبل ان تطلت ما تعتبره حقا لك، اعنطنى وةنننك 
حق ، وسداد ل  ما ف  رقبتك من ديون عليك. انتم تنفنضنلنون المنوس 
على اوةانكم، فهو الذي يتلذاذ بابل اموالكم، تنلنك النتن  تنكنننزوننهنا 

 وتحجبونها عن وةنكم؟!.

اتماء:، هل ارتفع  نمبة الفقر بين المصريين ف  الخارج عن تلنك 
ق المصريين ف  الداخل؟!. واخيرا اقنراوا هنذه النكنلنمنات"  الت  تؤرا
أالشهيد محمد انور ابن  الوحيد لكن  مش خمارة ف  مصر، و دننا 
راحوا فدا مصر، عارفين لي ، علشان تحيا مصر؟!أ، هن  بنلنمنات 
والدة الشهيد م زم او:  رةة محنمند اننور،عننند تنكنرينم النردنين  

.فن  النداخنل 4/42يننناينر  41الميم  لها ف  عيند الشنرةنة ينوم 
يضح  المصريون بارواحهم،وبفلذات اببادهم فداء لمصنر ودفناعنا 
ا من هم ف  الخارج فمصينر وةنننهنم اخنر  عن عزتها وبرامتها، اما

  مايفكارون في  ،هذا اذا فكاروا؟!. 

  اتخيال ان خادما بالكنيمة،يتناو: من  مد النمنمنين  خزي البصاق"
ودم ،مرة واحدة على ا قل اسبوعيا، وينخناصنم اخنين ، و  اقصند 

  قيق ، بل اخوه ف  ا يمان، وا نمانية، ويرف  الصل  مع .
الميد الممي  غفر للذين بصقوا على و نهن . و  اعنتنقند ان سنبنت 
الخصام هو ان اخو هذا الخادم بص  على و ه . ننحنن هنينابنل هللا 
وروح هللا يمكن فينا، متى قتلنا ا:)انـا(،سنشعر بكل تابيند ان روح 

 هللا ح ا ويعمل فينا.
 

 الم م والنعمة لجميعكم.
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 الصفات الالهوتية فى مصر الفرعونية  

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى
  

لقد إمتازت الحضارة المصرية القديمة الفرعونيةية عيض رضيارات 
العالم القديم فى مفاهةم الالهوت لدرجة سامةة جداً أبهرت عيليميا  
مقارنات اآلديان فى العالم القديم وعلما  اآلثار فيى اليعياليم  نيهيم 
وجدوها أنها أسمى عقائد الهوتةة فى الحضارات القديمة وتقاربت 
فى بعض مفاهةمها مع الحقائق الالهيوتيةية وييرجيع سليب  سي يا  
عديدة هامة سةأتى الحديث عنها فى اليميقياالت اليقيادمية إن  يا  
الر  وعشنا، وسوف نشرح هينيا بيعيض تيليب الصيفيات اليرائيعية 

 الهوتةاً فى الفكر الفرعونى.  

 +  الالمحــدود 

هذه الصفة قد اعتقدها المصري القديم في اإلله الذي ع ده فينيهيده 
يقول " أنا أعرف اسمب أنا لست بيهياهيس اسيميب اليالميحيدود هيو 
اسمب "  أي أن اإلله غةر محدود لهذا فمض ا سما  التي أطيليقيهيا 
المصري القديم على اإلله هذا االسم ، وال يطيليق اسيم عيليى اإلليه 
بدون أن يكون مع راً له ، أو لصفٍة ميض فيفياتيه ، وأتطيليقيت تيليب 
الصفة على إله الشمس )رع( الذى هو موجود في السما  ويصيس 
بأ عته إلى ا رض بس يخترق أعماق المةاه في آٍن وارد فهو غةير 

 محدود ال يحده زمان وال مكان إساً البد مض أنه غةر محدود..

س إلةها المصري القديم بأنها ففة إلهةة تختي   وهذه الصفة تَوفَّ
باإلله وإن كان قد رآها في إله يح ه وهو إله الشمس رع إالَّ أنيهيا 

 ففة إلهةة رقةقةة فهو كان يحاول التقر  إلى الالمحدود..

 + روح هللا مالئ الكس 

اعتقد المصري القديم بأن هللا ليه روح وهيذا اليروح مياليئ اليكيس 
ويسيتييعيلييض فيي اإلنسييان أي يسيكييض فيي اإلنسييان وييينيةيير ريةيياتييه 
باالستقامة والررمة فنهده يقول لإلله " أيهــا الروح التقي مياليئ 
الكس استعلض ساتب فيَّ كالنور وأنا أفكر كالرريمية وأنيا أعيميس وأنيا 

 أتكلم دائماً كالصدق". 

 +  الموجــود بذاته ا زلي

يذكتر اإلله آتوم عض نفسه فى النصوص الدينةة "إنني آتوم أنا هيو 
سلب الذي كان ورده ق س ال داية أنا هو رع في ظهوره ا ول إنينيي 
س  سمائيهيم  اإلله العظةم خالق نفسه بنفسه فأنا ر  ا ربا  المشك ِّ
لي ا مس وأنا أعرف الغد " وهذه الفقرة مض معتقدات اليميصيري 
القديم و فةها يتكلم اإلله باسميه آتيوم ثيم هيو بياسيم آخير رع أي 
تعددت ا سما  ولكض فى الفكر الالهوتى الوجدانيى اليميصيرى أنيهت 
إله وارد هذا ما يتضح مض تلب الع ارة ويهمنا هنيا الصيفيات اليتيي 
اعتقدها المصري القديم في اإلله فنهده يعتقد في وجود اإلله ورده 
أزلي ق س ال داية وهو أوجد نفسه بنفسه أي ال خالق ليه اليميوجيود 
يس  سيميائيهيم أي  بذاته وهو ر  ا ربا  أي سةد ا سةاد واليميشيك ِّ
معطي أو يمنح ا سما  لمض خلقهم وهو له ا مس أي أزلي ويعليم 
ْلمت الغةب وهذه الصفات بغض  النظير عيض ا سيميا   المستق س أي عِّ
آتوم أو رع فإنها ففات الهوتةة فحةحة، وفي معيتيقيدات اليخيليق 

عند المصري القديم كانت هناك نظرية تسمى نظرية ميذهيب عيةيض 
 مس تقول " إن إله الشمس ظهر في نون المحةي  ا زليي عيليى 
تس هو فنعه وقد ظهر بقوته " فكان هو يطلق علةه إليه الشيميس 

 الموجود بذاته.      

 + الخــالــق 

كانت هناك نظريات متعددة لعملةة الخلق وأهمها هي نظرية مذهب 
عةض  مس فةها نهد ففة الخالق هلل كما اعتقدها المصري القدييم 
فى نقش تس حة اإلله رع  جا  فةها " أنت الصانيع اليمياهير اليذي 
ل فيي ا بيديية ... خياليق  ِّ ن نفسه بنفسه فريد  في ففاتب متهو  كوَّ

 الكس ومعطةهم طعامه".

والحقةقة أن هللا هو الخالق لكس  ئ وهو مانح الطيعيام فيي ريةينيه 
للهمةع وهذا ما كان يعتقده المصري القديم فهذا اإلييميان ميورو  

 منذ آالف السنةض. 

 +  الكامـــس

ه عيض  نَزَّ إنَّ ففة الكمال ال تطلق إال على هللا ورده  نه هو ورده مت
النق  أو الضعف فاهلل كامس في ساته ونهد أن اليميصيري اليقيدييم 
عرف أن هذه الصفة ففة الهوتةة فنهده يقول " هللا فيي كيمياليه 
بةنما اإلنسان في نقصه ... فال تقتس ال خطةئة لي ... فيليةيس هينياك 
إنسان كامس أمام هللا " فاعترف المصري القديم أن هللا وريده هيو 
الكامس أما اإلنسان فهو ناق  ضعةف ويخطئ بيس إنيه ييحيذر ميض 
الت رير الذاتي لإلنسان  نه لةس هناك إنسان كياميس ميهيميا بيليغيت 
رفعته أو سمو مكانته أمام الكمال اإللهي ، وهذه المفاهةم العهةي ية 
والتي توفس إلةها المصري القديم تدعو الرترامهم واالعتزاز بهم  
ْلماً أن الكمال اليميطيليو  فيي اإلنسيان هيو كيميال  وهم الحكما ، عِّ
نس ي وهو يختلف عض الكمال اإللهي الذي هو كمال مطليق أي أن 
اإلنسان مهما وفس مض درجات عالةة ال يهوز له أن يقول بأنه بار 

 وهذا ما قصده المصري القديم بقوله " ال تقس ال خطةئةٌ لي". 

 +  المحةي الممةت

ومض أهم الصفات الالهوتةة هلل أنه محةي وممةت أي أنه يحةي َمْض 
يشا  ويمةت َمْض يشا  ، وقد أيقض المصري القيدييم هيذه الصيفيات 
والقدرة اإللهةة العظةمة فقال عض هللا " أنه يحةي ويمةت فياليحيةياة 
والموت في يده سارية على جمةع الناس "   وها نحض قد رأينا أن 
المصري القديم تةقض هذه الحقةقة وآمض بأن اإلنسان يموت عنيدميا 
يسمح هللا بذلب وهللا يتنعم على اإلنسان بياليحيةياة ا خيرى والي يعيث 
والخلود وهذه ه ات ونعم مض هللا لإلنسان وال يختلف اإليمان بياهلل 

 بنفس فكرة هللا المحةي الممةت 

 + كتل ِّي القدرة والمح ــة 

رأى المصري القديم أن هللا كلي القدرة أي أنه قادر عليى كيس  يئ 
وال يعسر علةه أمر وأنه أيضاً محب للهمةع فقال المصري اليقيدييم 
في هذا الصدد "  ن الر  إليه السيمياوات قيد دخيس إليى ميقيدسيه 
والناس يخشعون ويصلون له فآمون كتل ِّْي القتْدَرة وآمون كلهت مح ة 
والفقرا  والمساكةض هم محس عنايته وهيو يسيطيع كيالشيميس فيي 
مدينته المختارة ... تعالوا جمةعاً يا كس الناس  ن آمون الر  اإلله 
 " ً هو هنا ... ومح ته هي اليميحي ية اليتيي تيطيرد اليخيوف خيارجيا

ونالرظ هنا أن المصري القديم يؤمض أن الر  هو ر  السيمياوات 
ه وقدرته وأن الناس يخشعون أمـيامـيه ويتَصيـيلتيـيوَن  ِّ دلةس على علو 

 لـه. 

والعهةب أننا نرى أن المصري اليقيدييم عيرف أن اليميحي ية تيطيرد 
الخوف خارجاً وهذه رقةقة رةنما كان آدم وروا  في الفردوس في 
الحضرة اإللهةة كانا في سالم مع هللا ومع جمةع المخيليوقيات دون 
خوف ودون خهس أما بعد سقوطهما في الخطةئة اخـت أ آدم ورـوا  

( وسليب بسي يب  9:    3وقال هلل " سمعت فوتب فخشةت " ) تب 
الخطةئة التي دخس الخوف مض خالليهيا إليى قيليب اإلنسيـيان وقـيال 
اإلنهـةـس " ال خــوف فـي المحـ يـية بـيس اليميحي ية اليكياميلية تيطيرد 

 (.  01:  4يو  0الخوف إلى خارج " ) 

 +  العظةـــم 

لقد سكرت نقوش المعابد والمقابر في مصر اليقيدييمية وفيي ميتيون 
ا هرام وفى جمةع النصوص الدينةة والحربةة لقب " اإلله العظةيم  
"  سةد السما  والقاضي ا على والعهةب لم يقم المصري اليقيدييم 
برسمه في فورة تقلةدية ووففه بصفات جمةلة علةا وهيو اليذي 
يعطي كس سي رق رقه ويعاقب المذنب ، وبأن مض يرتكب إثماً ضيد 
الفرد أو تابع لهذا اإلله إنما يغتصب رق مض رقوق اإلله واإلثم هو 

 ضد هللا نفسه، 

والمعنى المقصود هو أن المصري القديم اعيتيقيد بيأن هينياك إليهياً 
عظةماً بصفات رائعة دون فورة تشوبها الوثنةة كتمثال أو نيقيش 

 منظر تقلةدي كما نهد لآللهة ا خرى الوثنةة. 

 +   مس ال ــر 

اعتقد المصري القديم بأن اإلله الحارس للمعابد المصرية هو اإلله 
ر عيليى  يكيس  ِّ رورس بحدتي والذي كان ميقيره فيي ادفـيـيو وفيو 
الشمس اليميهينَّيحية وهيذه الصيورة عي يارة عيض قيرص الشيميس 
بهنارةض ك ةريض ويترسيم ويتينيقيش عيليى جيميةيع ميداخيس اليميعيابيد 

 لحراستها وال يسمح بدخول ا  رار المع د. 

الكتا  يتناول رقائق عرفهيا اليفيراعينية وليهيا عيالقية ميع 
ض ن ؤات فلكةَّه ورموز وميعيليوميات وميعيايشية  المسةحةة مِّ
رةاتةه ل عض الم ادئ المسةحةة وهناك خالفات جيوهيريية 
يض اليفيراعينية، وقيد  والرد على مزاعم إقت اس المسةحةة مِّ

راجع كنسةاً وعليميةياً،  3إستغرق الكتا   سنوات دراسة ومت
سينية  22والمؤلف رافس على ماجستةر فى اآلثار وخ رة 
بيحيث  24باآلثار وتدرج بها رتيى درجية ميدييرعيام وليهت 

وإكتشافات آثرية بمصر، والكتا  متوفر بياليعيربيةية وآخير 
للكتا   2باإلنهلةزية، وسةصدر بمشةئة الر  قري اً الهز  

ض مكت ات الكنائس أو باإليمةس:  –  يتطلب مِّ
 bakhoumsolhey@yahoo.com 

 تهنئة

 

بههت رلمي و العائلة يشكرون الر  يسوع الذى تمهد مع الدكتور جمال وه ية ميةيخيائيةيس 

ميض  لحصوله  هادة الدكتوراه بدرجة امتةاز فى تاريخ اق اط السودان فى النصيف اليثيانيي 

مض بطريركةة ا ق اط ا رثوسكسةة معهد الدراسات الق طةة قسيم  القرن التاسع عشر و سلب 

 تاريخ 

 مع دوام التقدم يا دكتور
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 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 مواجهه االرهاب ... ارادة أمة    

 بقلم : د . مجدى شحاته                                            

ثالث سنوات ونصف السنه ومصر تحارب بضراوة وبال كلل او 
ملل او تهاون على جبهتين متالزمتين  حرب فعلية مستمرة  ضد 
ارهاب دولى لديه خطة ممنهجة كبيرة واسعة ومحكمة  تهدف 
الى تدمير واسقاط الدولة المصرية حتى تندرج فى اطار مستنقع 
سوريا وليبيا واليمن والعراق ويتحول الشعب المصرى صاحب 
الحضارة العريقة الى مجتمع الكنتونات والمخيمات وفلول من 
المهجرين والالجئين!!! وحرب ثانية فى جبهه التنمية االقتصادية 
الشاملة بخطى ثابتة من خالل العديد من االجراءات االقتصادية 
الحاسمة التى تهدف الى احداث تطوير كبير فى التنمية االساسية 
سواء من حيث شبكة الطرق والغاز والكهرباء والتوسع فى 
المدن الجديدة والمناطق الصناعية فضال عن تسهيل اجراءات 
االستثمار ومواجهه الفساد بصرامة وحزم وذلك من أجل توفير 
بيئة مالئمة لجذب مزيد من االستثمار وزيادة معدالت نمو 

 االقتصاد المصرى.

من مستجدات االرهاب )أثناء كتابة المقال( استهداف المسيحيين 
المصريين بمدينة العريش شمال سيناء والذى اسفر عن 
استشهاد سبعة شهداء فى غضون ثالثة أسابيع االمر الذى دفع 
حوالى مائة اسرة بكاملها بالرحيل من العريش ومغادرة ديارهم 
الى االسماعيلية ومحافظات اخرى تخوفا من استهدافهم . رحيل 
المصريين االقباط من العريش ما هو اال استهداف مؤلم لكل أبناء 
الوطن بكل اطيافه ومحنة جديدة تدمى القلوب . أستهداف االقباط 
بالعريش يأتى وفق  خطة ممنهجة مفادها أعطاء صورة للعالم 
بان الدولة غير قادرة على حماية مواطنيها بغرض النيل من هيبة 
الدولة واحراجها واجبارها للجلوس على مائدة المفاوضات 
والقبول بالصلح .  فى نفس الوقت اثارة النزاعات الطائفية  وبث 
روح الياس واالحباط والكراهية بينهم وفى النهاية االقباط هم 
الضحايا وكبش الفداء . فبعد قيام القوات المسلحة مع الشرطة 
برصد وتتبع وكشف البؤر االرهابية المحكمة المنتشرة فى ربوع 
سيناء ومحاصرتها ومداهمتها وتدميرها برا وجوا وبحرا على 
مدى ثالث سنوات ونصف السنة، كان البد لالرهاب ان يجد 
وسيلة الثبات الوجود وزعزعة االستقرار وبث الفرقة بين الشعب 
الواحد واحراج الدولة، نعم ال يمكن أن ننكر الحرب الفعلية 
الضارية التى تشنها قواتنا المسلحة وقوات الشرطة ضد االرهاب 
على مدى أكثر من ثالث سنوات وسقوط العشرات من الشهداء 
من الجنود البواسل ومئات الجرحى، وان الجيش المصرى ال 
يدخر جهدا فى مكافحة االرهاب وتوفير االمن واالمان لكل أطياف 
الشعب المصرى  اال أن أوضاع االسر المسيحية فى سيناء خاصة 
بعد التهديدات المتكررة من المنظمات االرهابية لتلك االسر يضع 
عبئا  أكبر ومضاعفا على عاتق كافة االجهزة االمنية مع ضرورة 
مراجعة شاملة لكافة االجراءات االمنية االزمة لتامين المسيحيين 

 فى العريش وغيرها من االماكن النائية فى سيناء. 

الوضع الحالى يتطلب اجراءات أمنية مشددة مع اجراء تدابير 
استثنائية والتى تندرج تحت قانون الطوارئ والذى يطبق فى تلك 
المناطق والعمل على مالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة . كذلك 
االمر يستوجب حشد كافة القوى واللجان الشعبية للمساعدة فى 

مواجهه تلك الهجمات االرهابية بغرض التامين الكامل لعودة 
االسر المنكوبة المهاجرة خارج ديارهم مع وضع استراتيجية 
متكاملة لنقل المهددين من السكان بمختلف طوائفهم الى اماكن 
آمنة حتى االنتهاء من كافة عمليات التطهير فى القرى و الجبال 
من العناصر الخطرة. )هذا الجزء من المقال كتب قبل الطبع 

 باسبوع  واحد( .

البد ان نقر أن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه االمن 
المصرى وتحاول النيل من سالمة الوطن ومحاوالت التشكيك و 
الشوشرة وبث الشائعات ضد الجهود المضنية والمخلصة التى 
تبذلها القوات المسلحة ورجال الشرطة بالتعاون مع كافة االجهزة 
المعنية بالدولة لتأمين الجبهه الداخلية للبالد وكافة حدود الوطن 
، وتـأتى كل هذه التحديات متالزمة مع المتغيرات الدولية 
المتالحقة التى تشهدها المنطقة . القوات المصرية المسلحة 
تحمل على عاتقها مهام كبيرة وخطيرة اليعلمها واليدركها كثير 
من المواطنين ... الجيش المصرى يخوض حربا حقيقية ضارية 
فى سيناء يسقط فيها شهداء ابرياء ، فضال عن حماية ومراقبة 
كافة الحدود الممتدة بطول البالد وعرضها . وقد أشار الرئيس 
عبد الفتاح السيسي الى خطورة الموقف فى حديثه منذ أيام خالل 
الندوة التثقيفية الرابعة و العشرين للقوات المسلحة والتى كانت 
تحت عنوان ) مواجهه االرهاب ... ارادة أمة ( فقال : " ان مصر 
تحارب االرهاب بمفردها دون أن يشعر بها أحد منذ أكثر من ثالث 
سنوات ونصف السنة فى سيناء وسائر انحاء البالد .. مصر 
تحارب وتبنى وتواجه وتعمر فى نفس الوقت دون توقف عن 
البناء  " وعن خطورة الوضع فى سيناء اشار السيد الرئيس الى 
ان االرهاب يعد أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول مضيفا الى ان 
االرهاب ال يدمر انظمة فقط بل يدمر الدول بشكل كامل ودون 
مقابل موضحا ان معركة كمائن الرفاعى كانت فاصلة تهدف الى 
اعالن والية سيناء ، وتم حسم المعركة من خالل الهجوم على 
جميع الكمائن فى وقت متزامن . وعلى جانب آخر هناك بعض 
العناصر المعادية الرادة الشعب المثابر  تعمل على تثبيط الهمم 
وبث روح اليأس واالحباط ونشر االفكار الهدامة التى تستهدف 
التأثير على الروح المعنوية للمواطنين الشرفاء والتشكيك فيما 
حققته مصر طوال الفترة الماضية من نجاحات متالحقة رغم 

 الظروف الصعبة التى تمر بها مصر وكل دول المنطقة .

من منطلق خطورة وصعوبة المرحلة الراهنة اجتمع الرئيس 
من فبراير مع قيادات المجلس االعلى  61السيسي يوم الخميس 

للقوات المسلحة والمجلس االعلى للشرطة بحضور الفريق أول 
صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع واالنتاج 
الحربى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وأشار الرئيس 
على ضرورة االستمرار والتنسيق المكثف بين القوات المسلحة و 
الشرطة والعمل فى اطار منظومة أمنية متكاملة والتحلى بأعلى 
درجات الحيطة االمنية واالستعداد القتالى وحالة طوارئ قصوى 
الحباط محاوالت العمليات االرهابية التى تهدد أمن وسالمة البالد. 
وفى نفس السياق أشار الرئيس الى ضرورة االستمرار فى توفير 
التدريب االمنى الراقى وفقا العلى المعيير وأحدث ما وصلت اليه 
العلوم العسكرية فى هذا المجال بما يضمن تحقيق أعلى درجات 
االستعداد لتنفيذ المهام التى ستوكل اليهم خالل المرحلة المقبلة 
بهدف حماية أمن مصر القومى. الشك أن اجتماع الرئيس مع 

قيادات الشرطة و الجيش 
جاءت بمثابة رسالة قوية 
للداخل والخارج ، وان مصر 
ترصد بشكل جيد التدخالت 
االيرانية والتركية والقطرية 
بالمنطقة ، واالجتماع جاء 
بمثابة رسالة تحذير شديدة 
ألى دولة او تنظيم يفكر أن 

 يمتد نشاطه داخل مصر. 

نعم .. مصر تواجه ارهابا لديه 
خطة دولية موسعة يسعى 
لتدمير الوطن، هناك محاوالت 

خبيثة لضرب وحدة الشعب المصرى المكافح، من خالل استهداف 
مواطنين مصريين شرفاء مسالمين بناء على هويتهم الدينية 
حيث تكرر فى االيام القليلة الماضية استهداف مواطنين أقباط فى 
العريش من شمال سيناء وسقطوا شهداء الوطن واالمر يتطلب 
مزيد من الحيطة وخطة محكمة لمواجهه استهداف االرهاب 

 المواطنين االبرياء وفقا للهوية كما سبق ايضاحه . 

فى لقاء مع رؤساء المنظمات االمريكية أكد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى أن مصر بينما تعمل على تطوير اقتصادها فأنها مستمرة 
فى حربها ضد االرهاب الذى أصبح يمثل تهديدا خطيرا ليس فى 
منطقة الشرق االوسط فحسب ولكن فى العالم أجمع . وتكلم السيد 
الرئيس عن أهمية تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة 
االرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح المنظمات 
االرهابية مشيرا الى ان منهج مصر فى مواجهه االرهاب يشمل 
باالضافة الى المواجهه االمنية والعسكرية الى معالجة االسس 
الفكرية التى يقوم ذلك الفكر من خالل تجديد الخطاب الدينى سواء 
من خالل المؤسسات الدينية العريقة فى مصر أو من خالل 
الممارسات الفعلية على أرض الواقع التى تعلى من قيم المواطنة 
والتعايش المشترك. وأكد الرئيس السيسي خالل اللقاء على 
ضرورة تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة 
التحديات التى تواجها المنطقة وسبل التصدى لها مؤكدا أن 

االمريكية عالقات ممتدة ومتشعبة وذات  –العالقات المصرية 
طبيعة استراتيجية ، وان المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه 
العالقات فى كافة المجاالت . وال شك ان زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي المرتقبة للبيت االبيض االمريكى ولقائه مع نظيره 
الرئيس االمريكى دونالد ترامب تهدف الى توحيد الجهود 

 المشتركة لمواجهه االرهاب فى المنطقة والعالم.

مصر تمر بمرحلة فاصلة من تاريخها المعاصر . وان القوات 
المسلحة الباسلة وقوات الشرطة االوفياء سيبقا دوما الدرع 
الواقى لالمن واالستقرار للوطن وكل المنطقة المحيطة ، وأن 
اصطفاف الشعب المصرى العظيم خلف قيادته وقواته المسلحة 
ورجال الشرطة ، تاتى بمثابة الضمانة الحقيقية لوحدة المجتمع 
وترابطه وتقدمه نحو التنمية والقضاء على كل محاوالت التشكيك 
التى تتحطم دوما أمام وحدة الشعب المصرى التى يشهد بها 

 التاريخ على مدى العصور ... 

 وتحيا مصر ،،،     

 معلومات طبية وغذائية

 الموضوع العاشر
 تأثير الغذاء على زيادة الوزن

 
EFFECT OF NUTRITION ON 

OVERWEIGHT 
 
الكل يحب االكل ولواله ماا عااش االنساان. رغاباة وشاهاياة 
االكل تتفاوت حسب المثل القائل "يأكل ليعيش وآخر ياعاياش 
ليأكل" ومعظم القّراء يعرفون بالشاك ان الاغاذاء الارئاياساى 

 -ينقسم الى ثالثه مصادر وهي:
 

  Carbohydratesاوال: النشويات 
وهي تتصدر الطعام الريئس فى كل وجبه مثل رغيف العياش 
واألرز والمكرونة والبطاطس. النشوياات والساكارياات هاماا 
مصدر الطاقه فى جسم االنسان الكاربويدرات حسب التقسيام 
 Simple )أ( الكاربوهايدرات المبسطاة-الكيمائي تقسم الى:
Carbohydrates  تتمثل في الجلوكوز وهو الاناوع الاذى
يستفيد منه الجسم مباشره وهو هاام جادا لاتاغاذياه و اائاف 
المخ المختلفة والجهاز العصاباي والاعاضاالت والاكاثايار مان 
األعضاء الداخلية. و الجلوكوز الفائض يخازن مابااشاره فاى 
 Glycogen الااكاابااد والااعااضااالت فااى هاايااهااات جاااليااكااوجاان
ويتحول مره اخرى الى جايالاكاوز عاناد االحاتايااج الاياه)ب( 
 Complex Carbohydrates الكاربوهايدرات المركاباة
وهى اكثر صحياه لالاجاسام والاتاى تساتاخارج مان الاحاباوب 
الزراعية والتى تحتوى على االلياف وال يتمينات والاماعاادن 
واألجسام المضادة والتى تاتاواجاد فاى الاقاماح والاباقاولاياات 
والبطاطس والتى تعطي كذالك مناعته كبيره ضاياد اسصااباة 
وكااذالااك انااخاافاااض  (Type II Diabetes( بااالسااكاارى
اسصابة بامراض القلب وعالاى حساب الاتاوصاياه الاغاذائاياه 
 األسترالية فان الطاقه المطلاوباه لاجاسام االنساان مصادرهاا

مان   ٪3٥من الدهنيات و  ٪6٥ كاربوهايدرات وحوالى  ٪2٠
البروتينات والمعروف ان كال جارام مان الاكاارباوهاايادرات 
كيلاوجاولاس باياناماا جارام  33 وكذالك من البروتينات يعطى

  .كيلوجولس 31 واحد من الدهنيات يعطى
 

   ثانيا: البروتينات
 Proteins وتنقسم الى)أ( البروتينات الحيوانية مثل البقرى
والضأن ولحوم الدواجن والطيور واألسماك الاماخاتالافاة)ب( 
البروتينات النباتية مثل الفول النصرى والاباسايالاه والاعادس 

  والفاصوليا والبقوليات االخرى المتخلفه
 

 Fatsثالثا: الدهنيات 
تنقسم الى)أ( الدهنيات الحيوانيه مثل الزبدة والسمن البالادى 
وزيوت األسماك والشحوم الحيوانيه )ب( الدهنيات النابااتاياة 

  مثل الزيوت النباتية باختالف أنواعها والمارجارين
 

اسكثار فى االكال. اذا كاان االنساان  .3 أسباب زيادته الوزن
يأكل اكثر من مايحتاج اليه جسمه فان الزياد التى ال تساتاغال 
عوامل جينيه. لها تأثير كبير على  .6 تخزن فى هيات شحوم
زيادته الوزن مقارنتا مع اخارين يتناولاون نافاس الاوجاباات 
تاأثايار الاهارماوناات. وجاد  .1 وال ياأثارون بازياادات الاوزن
الباحثون ان زيادته بعض الاهارماوناات تاؤادى الاى زياادتاه 
زيادته الوزن فى األطفال. أبحااث غاذائاياة كاثاياره  .4 الوزن
وجدت ان زيادته الوزن فى الصغر لوجود خاليه الشحام فاى 
 الجسم تكون كاخميره الستمراريت زيادته الوزن فى ما باعاد
عدم  عاطااء شاهاه كاباياره  .3 التحكم فى عدم زيادته الوزن
حبذا لاو تام أخاذ الاوجاباات عالاى فااتارات كاثاياره  .6 لالكل
وبكميات قليله. مثال لو كان ذالك على اربع او خماس مارات 
يومي  باكاماياات قالايالاه اذ ان ذلاك ياعاطاى فارصاه لالاجاسام 
الستهالكها اول بأول أفضل من االكل مره او مراتين بكميات 
تتحاشاه االكل قبل النوم مباشاره وحاياث ال تاوجاد  .1 كبيره

طاقه حركيه ذالك ياعاطاى الافارصاة لاتاخازيان الافاائاض الاى 
تجنب االكل امام التلفزيون او الكماباياوتار اذ ان  .4 .دهنيات
الشخ  الصغير او الكبير ال يتحكم فى كاماياات االكال الاذى 
تاجاناب اسكاثاار مان الاماشاروباات او الاعاصاائار  .٥ ياخذهاا
 المسكره وخاصتا الكحولية وكذالك تجنب األكالت اسضاافاياة
)snacks) 2.  اسقالل من المأكوالت الادهاناياة اذ ان جارام
كاياالاوجااولاز ماان  6 واحاد مان الادهاانايااات ياعااادل اكااثار مان
السكريات والبروتينات وياجاب وضاع االعاتاباار ان الساعار 
 21٠٠ كيلوجولز والاماراه 3٥٠٠ الحرارة المتوسط للرجل
 .3 كيلوجولز يومياولكن ذلك يزيد عند المرأة اثانااء الاحامال
اسكثار من السلطات الطازجة مع الوجبات اذ انها تاقالال مان 
المأكوالت ا خرا وتعطاي قانااعاة باالشاباع بااالضاافاة لاماا 
تحويه من كم هائل مان الافاياتااماياناات والاماعاادن وااللايااف 
تجنب زيادة الوزن عناد األطافاال اذ اناهاا  .8 لحركة األمعاء
حاياث ان الاطااقاة  .9 تكون خميرة لزيادة الوزن فاياماا باعاد
الحركية في الجسم تقل تدريجيا مع الكبر وجب كذلك انقاال 
الرياضه متماثالاة  .3٠ الكميات الغذائيه تحاشيا لزيادة الوزن
في التمرينات الرياضية المختلفة لهاالفضل األكبر في التحكم 
لاعاادم زيااادة الااوزن اذ اناهااا تااقاوا الااعااضاالت واسااتااهااالك 
المخزون منالشحوم والتخل  من المواد السااماة وأقال ماا 
يمكن عملة هو المشي داخل الامانازل او خاارجاة بال األهام 

 لتحاشي الجلوس والنوم لفترات طويلة مع الخمول والكس
                                

 
 د/ فؤاد ج بطرس
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 رفضونى أنا  احلبيب

 تهجير أقباط بنى سويف/ العريش ؟؟؟ ... !!!
 ثم من ؟؟؟ ... !!!

 
 يا أرض سيناء ... يا قمرة ... يا فرحه

 دى كل حبة رمل على حبنا شاهدة
 بدمنا فاديناكى و حولنا نوحك لفرحه

 كل قطرة عرق روت أرضك و خضرتها و بقيت صالحه
 ليه تخلى القلب ينحسر وتحولى الفرحه

 دا أحنا من أصل واحد والصحراء دى شاهده
 دم ها بيل لسه بيصرخ لما أنقتل

 وياترى فاكرين قصة يوسف الصديق لما هجر ؟
 أخواته حاولوا يقتلوه ولكنهم باعوه

 أخواته أللفوا قصة على أبوه
 أ ن وحش أفترسه ولكن هما فى الحقيقه باعوه  وقالوا له

 صحيح هما باعوه و بالرخيص هجروه و طردوه
 لكن يوسف أشترى أخواته اللى باعوه

 بس أخواته ندموا على اللى عملوه و سجدوا له و طوبوه
 على نفس األرض هنا القصة تانى بتنطرح

 األخوه بيتعاركوا تانى ويوسف الصديق كل يوم بينجرح
 بينهان و بينجرح و كل مصرى

 وكل قبطى قلبه عليه بيندبح
 ليه العنصريه ؟ ليه شايلين السالح ؟

 من الكفاح  ليه الغضب والشغب بدل
 من غير ذ نب  ليه بنحاول نقتل أقباط

 ياريت نتعلم من التاريخ ومن الشرق و الغرب
 النه مينفعش الخلط ... ايوه مينفعش الخلط

 ده الدين حاجه شخصيه و مينفعش فيه الضغط
 اللى بيحصل ده مستحيل ال يقبله عبد و ال رب

 ايه اللى بيحصل ده من طرد ؟
 وهل تهجير األقباط أصبح فرض؟

 ده أحنا بندافع عن فلسطين و بيع األرض
 و ترك االرض  ليه بنجبر أخواتنا على الرحيل و الهجر ...

 وال زى النعام نحط وشنا فى االرض
 الحقيقه باينه وال أحنا نحب التيه و الخلط

 هل ده كالم مكتوب على الجدران
 ال لألقباط فى أرض االسالم

 مع أنه اصال ان األقباط هم اصحاب االرض
 أقرأوا التاريخ يا أخوان

 ده االقباط هما اللى رحبوا باالسالم ولم ينسوا العهد 
 فين محبه األنسان ألخيه األنسان ؟

 لكم دينكم ولى دينى وهذه
 ايه مكتوبه فى القران

 يا شعب عايزين نعمر و نخضر
 و ندمر ...  بدل مانهجر ...

 ده أحنا من أصل واحد
 ذ نب  وأقباط مصر ملهمش

 مستحيل ... مستحيل مصر تتحول
 مستحيل مصر تبقى مصرستان أو أفغا نستان

 حكم وأقوال ده أحنا من أصل واحد

 بقلم: لوربس أبادير
 

 ال تثق بالوجه االول لإلنسان ، فغالبا خلف كل وجه عده وجوه يبدأ ظهورها حسب المواقف.+
 + خليك مثل رقم واحد في جدول الضرب ال يعطى احد أكثر من قيمته.

+ من ال يمشي معى تحت المطر ، لن يكون معى في العاصفة ، ومن ال يكككون مكعكى فكي الكعكاصكفكة لكن 
 أحتاجه عندما تشرق الشمس.

 + خليك مثل الشمسية ال أحد يستفيد منك اال من وضعك فوق رأسة.
 + عندما يكون االنسان مثل قطعة النقود بوجهين فإنة يقضى كل عمره متنقال بين جيوب الناس.

 + االنسان الحنين علي غيره ربنا يحن عليه.
+ ال ترهق نفسك مع أناس أختاروا ان يفهموك خطأ ، فقط أرحل بصمت ، فاالبام كافية لتريهم مكن ككنكت 

 ومن تكون.
 + أجعل كالم الناس زى التراب لو الهواء مطيروش دوس انت علية.

 + اذا اردت أكتشاف عقل شخص فأنظر اليه كيف يحاور من يخالفه الرأى .

 للبيع بمصر الجديدة 
 

شقة غرفتان وصالة . مباني شركة مصر الجديدة لالسكان 
 والتعمير .

خلف شيراتون المطار .... بالغاز والتلفون .... بالفروشلت 
 واالجهزة الكهربائية.

 78597859لالستعالم   االتصال برقم   
 سيدني
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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” 

 ( 3:٩6انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ”

 (٨٩٤"امل اذنك الى المسكين واحبه برفق ووداعه" )سير
 

 تقريرعن الحاويه
ان يخطركم بان الحاويه قد وصلت الى جوبا مملؤه بعطايا وتقديمات شعب استراليا مؤسسه سانت مارك الخيريه، يسر مجلس اداره 

اسقف الخرطوم ودوله جنوب السودان، وايضآ كان معه قدس  األنبا ايلياالمحب للمسيح. وقد استلم وبارك الحاويه نيافه الحبر الجليل 
 ابونا مينا برنابا وقدس ابونا مرقس األنطونى.

اسقف دير األنبا شنوده لصلواتهم األنبا دانيال اسقف سيدنى واألنبا دانييل اسقف ملبورن و األنبا سولايروال يفوتنا ان نقدم جزيل الشكر ألصحاب النيافه 
السيدة العذراء مريم  شفىوتعضيدهم. ولشده االحتياج وامتداد الخدمه، نرجو أن تواصلوا مساندتكم لنا بالصاله والتبرعات النقديه النه قد بدأ العمل فى بناء مست

 بجوبا. 
 (63٩6٤"من يعطى الفقير ال يحتاج ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة" )ام 

اسقف االنبا صرابامون  نيافه الحبر الجليلان يرحب بزياره ، مؤسسه سانت مارك الخيريهيسر مجلس اداره 
 لشعب استراليا المحب للمسيح.امدرمان وتوابعها 

لدعم مشاريع االسقفيه مثل  بالصاله والتبرعات النقديهوبهذه المناسبه السعيدة؛ نرجو أن تواصلوا مساندتكم لنا 
 مشروع نقل المياه اللمناطق المحتاجه والعشوائيه ومراكز محو االميه المقامه بضواحى امدرمان.

 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:
    Financial Institution: St. George Bank 
               Swift Code:        SGBLAU2S  
    BSB: -    112-879   
     A’cc:-   493911231 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

، ونتضرع اليه فى ان يبارك فى هذه الخدمه وتوسيع تخومها الخدمهوفى الختام نشكر صانع الخيرات لتعضيده لهذه 
 .المساكينمن اجل خالص نفوس هؤالء 

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.
  (33٩3"من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )ام 

 

  الرجاء زياره صفحتنا على الفيسبوك

 
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

 بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى وبركة ابينا الحبيب االنبا دانيال اسقف سيدنى وتوابعها

ابريل الساعه الرابعه بعد الظهر  32يبداء المؤتمر يوم االحد . فبراير 5الحجز مع مندوبين لجنة المؤتمرات فى الكنائس من يوم  .تعلن لجنة المؤتمرات عن مواعيد زياره ابونا داوود لمعى
 . اخالء الشقق وحجرات الفندق قبل العاشره صباحاوحتى االربعاء  صباحا

 :اسماء المندوبين فى 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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 باب الطقوس
 القس شاروبيم شاروبيم

 سلسلة الصوم الكبري

 
 التطور التاريخى – 8
 
لم يصل الينا إال القليل جداً عن القرون الثالثة األوائل في الحيحيحا   -ا

 ً  الكنيسية في فتر  الصوم الكبير، ولكن من المؤكد وواضح تاريخيا
أن المؤمنين األوائل تمسكوا وإهتموا جداً بالصوم األربعيني المقدس 

 ومارسوا الصوم بكل نسك وقداسة.
وباألضافة للصوم األربعيني المحقحدس، كحان الحمحؤمحنحون يصحومحون 
يومي الجمعة العظيمة وسبت النور وهحاا واضحح جحداً فحي رسحائحل 
الرسل والتي يرجع تاريخها الي القرن الثاني الميالدي. وقحد اعحتحبحر 
المؤمنين أن صوم الجمعة العظيمحة هحو صحوم ألجحل أسحي وأسح  
علي الخليقة والبشرية التي لحم تحقحبحل احالب الحرت ولحم تحرد  بحل 
 رفضته، أما سبت النور فكان صومه لألستعداد الحتفال عيد القيامة

 المجيد.
م( كانت الكنيسحة تصحوم  ٠١١  -  ٠٣١وفي أيام القديس أيريناؤس ) 

ساعة قبل الفصح ال يتناولوا أي طعحام أو رحرات، وكحانحت  ٠١مد  
ها  الفتر  تدعي بصوم ما قبل الفصح. وكانوا يحعحتحبحرو  انحه ألجحل 
غيات السيد المسيح ما بين موته وقيامته، إقتداء بقوله المبارك "متي 

 (٠١:  ٩رفع المسيح عنهم فيينئا يصومون" )متي 
م( أنحه كحان يصحوم  ٠٠١ - ٠٦١وتيدث عن هاا العالمة ترتليان ) 

 المؤمنين من يوم الجمعة ويدوم حتي صباح أحد القيامة. ويتيدث
 ( ٠ - ٠:  ٠٩أيضا في ذلك كتات "التقليد الرسولي" لهيبوليتس  

 وقد رأينا في ها  األيام اليديثة اباء كثيرين منهم قداسة البابا المتنيح
االنبا رنود  الثالث، كانوا يفعلون هاا يصومون االربعون ساعة بحال 

 طعام او ررات، من الجمعة العظيمة إلي بعد قداس عيد القيامة
 المجيد.

 
 ومنا القرن الرابع الميالدي حتي منتص  القرن الخامس –ت 

أصبح يصام أسبوعاً كامالً وتسمي بأسمه اليالي أسبوع الحبحصحخحة، 
فقد كانت الكنيسة تصوم الصوم األربعيني مستقالً بااتحه، ال يحرتحبح  
بعيد القيامة، إذ كان يصام مبارر ً بعد عيد الغطاس المجيد ثم يعيدوا 
بختام الصوم، ثم يصوموا قبل عيد القيامة )الفصح( إسبحوعحا والحاي 
أصبح منا ذلك التاريخ يسمي بإسبوع البصحخحة، وهحاا إسحتحمحر الحي 

 منتص  القرن الخامس.
 

 ومن منتص  القرن الخامس إلي نهاية السادس –ت 
وها  هي الفتر  التي وقع فيها مجمع القيدونية، اضحافحت الحكحنحيحسحة 
القبطية أسبوعاً سابعاً للصحوم الحكحبحيحر إقحتحداء بحالحكحنحائحس الشحرقحيحة 

أسابيع،  ٧األاري، حيث صار الصوم الكبير في كل كنائس الشرق 
وأبقت كنيسة األسكندرية القبطية علي التمحيحب بحيحن الصحوم الحكحبحيحر 
واسبوع البصخة. فقد أوضح البابا أثناسيوس الحرسحولحي فحي أوااحر 
القرن الخامس الميالدي إنه مازال يوجد فصالً بين أسبوع البصحخحة 

وبين الصوم األربعيني الحمحقحدس فحي قحانحون  ٣١والفصح في قانون 
 . ٣٠رقم 

وقد بان هاا الفرق بين الصوم األربعحيحنحي وأسحبحوع ااالم واضحيحاً 
 أيضاً في قوانين هيبوليتس "حيث حث علي التقش  في الصوم

األربعيني" أما عن أسبوع ااالم فقال "والطعام الاي فحي الحبحصحخحة 
 ابباً وملح وحد  وماء"

وليصوم كل الشعب عن كل رهو ، حتي إلي كلمة ال يقولها بفحرح، "
عارفين أن الرت غير المتألم تألم فيه عنا، فتحخحرع عحن االحم الحاي 
ً فحي  نستيقه ألجل أثامنا ونشارك االم الاي قبله عنا لنشاركحه ايضحا

 ملكوته".
 

 القرن السابع الميالدي فيما صاعد –ث 
قد اضي  أسبوعاً اار للصوم الكبير ليصبح ثمانية أسابيع وقد تعمحم 
استعماله في الشرق. وانضم إسبوع األالم إلي الصوم الكبير ليصبحح 
الصوم ثمانية أسابيع وأبقت الكنيسة علي هاا إلحي الحيحوم. وقحد جحاء 

( أنه ال يجوز ٠٩عن قوانين مجمع ترولو عن الصوم الكبير )قانون 
 أن يتقدم لألسرار المقدسة من كان غير صائم.

وقد اوضح التاريخ أنه في القرون األولي الخمس للمسحيحيحيحة كحانحت 
مراعا  الصوم الكبير دقيقة إلي أقصي ححد، فحكحان يحكحتحفحي بحوجحبحة 
واحد  في اليوم تؤكل في الثالثة بعد الظحهحر أو فحي الحمحسحاء حسحب 
الطاقة، ألن فكر الكنيسة كان في ان نييا في الصوم بفكر "أنه ليحس 
بالخبب وحد  يييا األنسان" وأننا نعتمد علي كلمة هللا لنعيش ال علحي 
الخبب وحد  كما عاش آدم قبل السقوط، وبهاا المعحتحقحد عحاش األبحاء 
القديسين المؤمنين في كل االجيال يشهدون انحهحم يحيحيحوا محن احالل 
كلمة هللا ربنا يسوع المسيح وبالنعمة التي يعطيها لحهحم وأيضحا لحكحي 
نعطي مساحة أكبر للروح لكي تنطلق من رباطات الحجحسحد، ونحعحلحم 

 الجسد الخضوع للروح ليسلك في طاعة الروح القدس.
وقد جاء بالدسقولية المقحدسحة قحوانحيحن كحثحيحر  تحيحثحنحا عحلحي الصحوم 

 المقدس، مبينة أننا بالمعمودية والميرون اصبينا أعضاء في جسد
المسيح الواحد، فكي  يترك البعض الصوم حينما يكون الحجحسحد أي 
الكنيسة كله صائماً، وان لم يصم عضوا فهاا يعتبر قد فصحل نحفحسحه 
عن الجسد، وفي هاا األنفصال موت، لاا تيث الحكحنحيحسحة الحمحقحدسحة 

 جميع المؤمنين أعضاء جسد المسيح علي الصوم المقدس.
 
 “طقس الصوم الكبير " أحد الرفاع - ٢
 

وقد أهتمت الكنيسة المقدسة محنحا قحرونحهحا األولحي بحوضحع تحرتحيحب 
 ) طقس( ااب لها  الفتر  التي تعتبرها الكنيسة قدس أقداس السنة

 كلها.

إبتداء من أحد الرفاع )االحد السابق للصوم( فقد جرت العاد  في   †
كنائسنا وقد ذكرت هاا بعض المخطوطات كمخطوط دير السحريحان 

م  أن يصلي بالطقس السنوي، إلي مرد األنجيحل ححيحث  ٠٦٩١لسنة 
يقال مرد أنجيل سبوت وآحاد الصوم الكبير ) جيه بين يوت باللحيحن 
الكبير( وألجل الدقة جاء في بعض الكتب أن مبمور التوزيحع يحقحال 
باللين السنوي. وفي كتب أاري بلين آحاد الصوم الحكحبحيحر، ولحكحن 
المتبع اليوم والمستقر في أغلب كنائسنا انه يصلي بلين آحاد الصوم 
ً أو بحلحيحن  الكبير. وبعد  أي بعد مبمور التوزيع سحواء قحيحل سحنحويحا
سبوت وآحاد الصوم الحكحبحيحر يحقحال لحيحن "جحيحه إ" إسحمحارؤوت" 
الصيامي الكبير ومديية الصوم الكبير. وتكون جملة الختام كالصوم 
الكبير " في إطا" إيرنستافين إهري أيجون إن إهميه إن إيهوؤو نيم 
 إهميه إن إيجور  را إنتي  سوتين اين نين نوفي سوتى إممون ..."

 
م بحنحفحس  ٠٧٠٦ويطلعنا مخطوط البطريركية باألسكنحدريحة لسحنحة 

 الطقس السابق فيما عدا مبمور التوزيع باللين السنوي لم يجيء
 فيه ويبيد علي الطقس مرد أنجيل عشية أحد الرفاع كاالتي :

أغفر لنا آثامنا وأعطينا ميراثاً وبنقاوتك تاكرنا امام ابيك الاي فحي  "
 السموات".

وانجيل باكر أحد الرفاع كاالتي : "إن كنا قد أاحطحأنحا ألحيحك يحاربحي 
 مرات كثير ، إغفر لنا بيسب رحمتك. كما يغفر األخ ألايه".

 
 -مراجع يمكن الرجوع إليها لمن يريد التبير أكثر في الدراسة: + 

 ٠٦٩١مخطوط دير السريان +  
 م ٠٧٠٦مخطوط البطريركية باألسكندرية لسنة +  

 ٠٠كتات مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة إلبن كبر البات  +  
 الرسائل الفصيية للقديس أثناسيوس الرسولي +  
 الدر الثمينة في إيضاح الدين أنبا ساويروس بن المقفع +  
 المجموع الصفوي للصفى بن العسال+  
كتات التاريخ المجموع علي التيقيق والتصديق للمؤرخ سعيد بحن + 

 بطريق
+ كتات صوم نحيحنحوي والصحوم الحمحقحدس الحكحبحيحر لحلحراهحب الحقحس 

 اثناسيوس المقاري
 

 ”رفع البخور خالل أيام الصوم الكبير ” 
 

من دراستنا المدققة لطقس الصوم الكبير، نالحظ وبال رحك أنحه فحي 
األوائل كانت تقام قداسات فق  أيام السحبحوت واألححاد.  ٠القرون ال 

( ٣١٩  –  ٣٠٩إلي ان ضم الحبحابحا غحريحغحوريحوس الحثحيحؤلحوغحوس )
قداسين االل أيام الصوم الكبير يومى األربعاء والحجحمحعحة، وكحانحت 
ها  القداسات تقام بنظحامحهحا الحمحعحرو" بحأسحم "السحابحق تحقحديسحهحا" 

””presanctified  وقد أستمرت الكنيسة القبطية بهاا الحنحظحام إلحي
القرن اليادي عشر حيث توقفت الكنيسة القبطية أستعمال القحداسحات 

 السابق تقديسها. 
ومن يدقق في قراءات يومي األربعاء والجمعحة احالل أيحام الصحوم 
الكبير سيجدها تيمل سمة مميب  ومنهجاً بحإاحتحال" قحداسحات األيحام 
األاري من الصوم الكبير. وألن نظام رفع البخور قديماً كان ضمنحاً 
للقداسات السابق تقديسها، ال يوجد رفع بخور عشية في أيام الصحوم 
الكبير، فق  يرفع بخور فحي بحاكحر الصحوم، وتحظحهحر محخحطحوطحات 

أنه هناك طحريحقحة لحلحصحلحوات  ٠٧٠٦البطريركية باألسكندرية لسنة 
باللين المعرو" اليوم بطريقة مرد األنجيل "تي هحيحريحنحى" والحتحي 
تكون علي طريقتها مجمع التسبية بمقدمته لين " تين أويحه أنسحوك 

 والاكصولوجيات ومردات األنجيل.
وتبدأ صلوات رفع بخور باكر، في باكر األيحام ححيحث كحانحت تحرفحع 
صلوات رفع البخور صباحا باكراً، وتصلي القداسحات فحي سحاعحات 

م بعد الساعحة  ٣م أو علي األقل  ١متأار  حيث تنتهي عند الغروت 
 التاسعة من النهار.

فال يجب أن تصلي صلوات القداسات وتنتهي قبل ذلك ولحكحن ألجحل 
كبار السن والمرضي تضطر الكنائس أحياناً لصال  القداس صباحاً، 

 ولكن إن صار هاا البد أن تصلي جميع السواعي.
ويبدا الكاهن رفع بخور باكر الصوم الكبير بفتح ستر الحهحيحكحل وهحو 

إرحمنا يحا هللا األت ١١١١كار  رأسه ويصلي " إليسون إيماس " 
وال بد أن يرتدي الكاهن مالبس الخدمة أو علي األقل الصدر ، ففتح 
ستر الهيكل يرمب إلى رفحع الحيحجحات عحن الحبمحن لحيحربح  السحمحاء 
باألرض وييل مجد هللا علي كنيسته؛ لترتفع الكنيحسحة فحوق الحبمحان 
والمكان وتتيد باهلل. لاا يكش  الكحاهحن رأسحه ألنحه يحتحشحبحه بحالسحيحد 
المسيح رأس الكنيسة، والطيلسانة التي يرتديها الكاهحن عحلحي رأسحه 
في القداس األلهي هي تاع الكهنوت وليس غطاء رأس وكان قحديحمحاً 

 يرتدي الكاهن تاع في القداس. ٠١حتي القرن ال 
ويفتح الكاهن الستار أو بات الهحيحكحل ويصحلحي الحجحمحيحع أبحانحا الحاي 

وهاا ألن داولنا لألمجاد هو بعمل الخالب الاي أتممه لنا  ١١١١١
ربنا يسوع المسيح، لاا تعلن الكنيسة بنوتها هلل الاى اااته من احالل 
المعمودية المقدسة والميرون المقدس المسية التي طعمتنا في جسحد 
المسيح الاي هو الكنيسة، لاا البد أن تصلي " أبحانحا الحاي " جحهحراً 

 وبصوت مسموع ألنها تعلن قبولها من االل بنوتها هلل.
وتلين الكنيسحة بحالحلحيحن السحنحوي "بحالحمحسحيحح يسحوع ربحنحا" احيحن 

إذ محنحه وبحه ولحه كحل األرحيحاء وهحو  ١١١١١بخرستوس إيسوس 
الطريق واليق والييا ، وبه تقبل الصلوات "فكل ما تطلبونه بأسمي 

يسجد الكاهن أمحام بحات الحهحيحكحل وهحو نحا حر  ١١١١اياكم أعطيه" 
 ١١١١البانطوكراطور وهو يصلي نسجد لك أيها المسيح ألهنحا محع 

 ١١١١تين أو أورت 
وياهب ليصافح أاوته الحكحهحنحة وهحو يحطحلحب الصحفحح محنحهحم قحائحالً 

" ، ثم يعمل ميطانيه تجا  الشعحب قحائحالً "  ١١١١"أاطات، حللني 
 ااطأت ساميوني"

يبدا الكاهن صال  الشكر ويجب علي الشماس ان يق  ال  الكحاهحن 
حامالً الصليب أو ماسكاً طر" البدرريل )لحيحعحلحن أن احدمحتحه هحي 

بالسلطة المعطا  له من الكنيسة وليس من ذاته( اارع الهيكل، وألنه 
تلميا ييمل صليبه ويصحيحر وراء الحرت. وال يحبحقحي الشحمحاس فحي 
الهيكل في صحلحوات رفحع الحبحخحور بحل يحكحون الحهحيحكحل عحلحي قحدر 

 المستطاع فارغاً. 
بعد صال  الشكر ) فالكنيسة دائما تشكر على كل رئ فهي تؤمحن أن 
كل ما يصنعه هللا هو ألجلها وألجل االصها فتشكر ( يدال الكاهن 
والشماس ويرفع الكاهن البخور علي المابح فيأاا تشكرات الكنيسحة 
وطلبتها وتقدمتها واعترافها ليقدمه ليصعد مع رائية البخور الاكحيحة 

 أمام هللا.
ويرتل اثناء ذلك الشعب لين كيرليسون باللين الصحيحامحي الحكحبحيحر، 
والاي يدقق في تاريخ األليان يكتش  ان "أربحاع الحنحاقحوس" لحيحن 
جاء مؤاراً للكنيسة حيث دال لين إرباع الناقحوس بحالحكحنحيحسحة فحي 
القرن الخامس عشر الميالدي علي يحد الحبحابحا غحبحريحال الحخحامحس )  

 (م٠٠٠٧ – ٠٠١٩
فاألصل في الكنيسة هو لين كيرليسون، وتأكيداً لهاا، أن كحل كحتحب 
الطقس بال أستثناء عندما تتيدث عن رفع بخور باكر االل الصحوم 
المقدس تبدأ الشرح محن الحاكصحولحوجحيحات وتحقحول يحبحدأ كحالحمحعحتحاد 
كالطقس السنوي. ولاا أضيفت كيرليسون لمحقحدمحة إربحاع الحنحاقحوس 

 حالياً.
ولكن ألجل أن هاا اللين أندثر، ادال الحبحابحا غحبحريحال لحيحن إربحاع 
الناقوس. والواضح لكل الدارسين فحي تحاريحخ األلحيحان ان تحرتحيحب 
طقس الصوم الكبير كان هو الترتيب األصيل للطقس السنوي ححتحي 

 القرن الخامس عشر الميالدي.
بعد رفع البخور علي المابح يخرع الكاهحن ويحقح  احلحفحه الشحمحاس 
ليصلي أوريتي المرضي والمسافرين. والكنيسة تهتم جداً االل رفع 
البخور بالصال  ألجل المرضحي وتحركحب عحلحي الحمحرض الحروححي 
والنفسي أكثر من الجسدي. فهي تعتبر المرض الجسدي رركحة آالم 
حية مع مخلصها الصالح، فالشفاء الروحي هو الاي يقود لحلحخحالب 
وهو عمل الكنيسة واهتمامها وميور عبادتها، والشفاء النحفحسحي هحو 
ايضا يناهض الروح ويدفعها للجهاد القانونحي ألجحل الحخحالب وإن 
كان الشفاء الجسدي طريق للخالب يحمحنحيحه الحرت، وإمحا إن كحان 

 عائقاَ فاهلل يتركه حتي نتاكي به أمامه.
وإذا وجد اليمل بالكنيسة البد أن يصلي الكحاهحن أورحيحة الحقحرابحيحن، 
حتي في أيام الصوم المقدس، لاا ال تأتي القرابين إلحي الحكحنحيحسحة إال 
بعد رفع البخور وقبل صال  المبامير. وقحد أعحدت الحكحنحيحسحة لحيحنحاً 
مخصوصاً بها  األورية يختل  عن بقية األواري ألنها تقدم عالحمحتحاً 
ان هللا سيقبل ها  التقدمة البسيطة التي كال ريء لييولها الى أعحظحم 
ماهو في الوجود الاي العالم كله ال يستيق ذر  محنحه، إذ هللا يحنحظحر 
إلي القلب ومقدار الميبة التي ييملها القلب ال عحن عحظحم الحعحطحيحة، 
وتقدمة الخبب والخمر هي ابس  ريء ومتوفر  لدي الجميع، وفحيحهحا 
تدال جميع التقدمات األاري التي يقدمها رعب هللا، لميبته القحلحبحيحة 

 العميقة ولسان حالنا يقول هلل من يدك واعطيناك. 
وها  األورية هي الوحيد  االل رفع الحبحخحور الحتحي تصحلحي دااحل 
الهيكل، ويرد الشماس وهو واق  أمام األت الكاهن ومتجه للحشحعحب 

 فهي تعبير عن قبول التقدمة وداولها إلي قلب هللا.
ويدور الكاهن بالخور، وأثناء هاا يرتل الشعب فلنسبح مع المحالئحكحة  

 أعترافا بأننا أصبينا وحد  واحد  مع السمائيين.
وقدوس هللا، األت واألبن والروح القدس مجد الثالوث اإللحه الحواححد 

 اليال فينا اان. وأبانا الاي، والاي أعطانا أن نكون أبناء وورثة.
ثم مقدمة الاكصلوجيات والاكصلوجيات بلين األيام "تي هيحريحنحي" 
وقد وضعت الاكصلوجيات أوالً في الكنيسة االل رفع البخحور ألن 
الكاهن كان االلها يتقبل أعترافات الشعب، فكحانحت الحكحنحيحسحة تحقحدم 
للمعترفين نماذع حية من حيا  قديسين كانوا يحجحاهحدون فحي الحجحسحد 
مثلنا وقد تكملوا من االل جهادهم ليصبيوا واحداً مع الحرت يسحوع 
فإستطاعوا به أن يبلغوا إلي قامات عالية ودرجات روححيحة عحمحيحقحة 
وتقول الكنيسة أن حيا  القداسة ليست بعيد  عنا، وتعلمحنحا أن نحمحجحد 

 عمل هللا في قديسيه.
وبعد ذكصولوجيات الصيام يمكن أن تقال ذكصولحوجحيحات الحعحاراء 
والقديسين حسب الوقت، ولكن نبدأ باكصولوجيات ايحام الصحوم ثحم 
يختم الاكصولوجيات ويصلوا مقدمة قانون األيمان وقانون األيمحان، 
فالكنيسة دائماً تعيد علي أوالدها المجاهر  بقانون األيمان لتحعحلحن أن 

 جهادها قانونياً وحسب ما أراد  الرت ال األنسان. 
يقدم الشماس الصليب وبه ثالث رمعات ليصلي الكاهن طلبة الحلحهحم 
ارحمنا، فنين نؤمن بعمل الثالوث المقدس لخالصنا، فكل ما أاانحا  

 هو من األت باألبن في الروح القدس.
مرات ثم يسحدل سحتحر  ٣بعد افنوتي ناي نان: يرد الشعب كيرليسون 

الهيكل أو يغلق بابه وتطفيء األنوار كلها بما فحي ذلحك الشحمحع. ألن 
الكنيسة ستقرأ نبوات من العهد القديم وقد رتب الحروح الحقحدس هحا  
النبوات لتخدم موضوع الحيحوم إذ تحرتحبح  الحنحبحوات بحأنحجحيحل بحاكحر 
وقراءات القداس لتقدم تعليم ومفهوم واحد يفيد المؤمنين لحيحيحيحوا بحه 

 في الصيام المقدس.
 

ً أيحام األربحعحاء والحجحمحعحة واألححد.  وكما ذكرنا من قحبحل اصحوصحا
وتطفئ االنوار ألن الكنيسة تدال فى حقبة ما قبل الحتحجحسحد االلحهحى 

 والعهد القديم.
بعد قراء  النبوات يفتح الكاهن بات الهيكل أو ستحر الحهحيحكحل وتحوقحد 
الشموع ويق  الكاهن علي بات الهيكحل ووراء  الشحمحاس لحيحصحلحي 

 البروسات أي الطلبات بالميطانيات. 
 

 81يتبع قى ص 



 ش  3311 أمشير  62   اخبار االقـباط

 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 تنبيه هام لدورة الصليب )فى عيدى الصليب والشعانين(
 . تكون دورة الصلیب فى عیدى الصلیب وأحد الشعانین خالل رفع بخور باكر فقط.1
ملرا   ٤. بعد لحن "إفنوتى ناى نان" " اللهم ارحمنا " , یختم الشمامسة بلللحلن كلیلرللیلسلون 2

 باللحن الكبیر.
 "فى عید الصلیب یقال لحن "إیطاف إینى إسخاى 
  "فى أحد الشعانین یقال لحن "إڤلوجى مینوس 

 مرا  ٣وهم یدورون حول المذبح 
 یقرأ الطرح 
  تصلى أوشیة اإلنجیل األول أمام الباب الملوكى للمذبح ویقراء األنجیل 
  أمام األیقونا   12ثم تعمل دورة الصلیب بترتیب األناجیل ال 
 ثم یدور الشمامسة فى صحن الكنیسة دورة أخرى 
 ثم یدوروا لیدخلوا من الوسط فى صحن الكنیسة للهیكل لیعملوا دورة واحده فى الهیكل 
 یخرج الكاهن لیصلى أوشیة أنجیل باكر 
 ویكمل رفع بخور كالمعتاد 

 

An important correction in the rite of the procession of the 
cross (during the feast of the Cross and Palm Sunday) 

 
1. The Procession is done only during Matins, the morning incense. 
2. After the priest says “Efnouty Nai Nan”, “God have mercy upon us”, 
the deacon reply Kireileson in the long tune 4 times 
○ In the feast of the cross, we say the hymn of “Etav eni eskhay” 
○ And during Palm Sunday “Evlogi Menous” 
While proceeding in/around the altar three times 
● They read the commentary 
● Then the priest prays the litany of the first Gospel of the procession of 
the Cross 
● Then they follow the order of the procession as written in the book 
● After the 12th Gospel, the deacons continues the procession in the 
church twice 
● And the altar once, as any other possession we go around the altar 3 
times and the church 3 times and again the altar once. 
● The priest then prays the litany of the Gospel of the Matins (the morn-
ing incense) 
● Then they continue the prayers of Matins as usual 

 
 
 
 
 
 

طوبي لمن اخترته وقبلته ليسكن 
 في ديارك الي االبد

 

 انتقلت الي االمجاد السماویه المرحومه

 ساره )ثريا( جريس   
زوجة المهندس سمیر جریس ووالدة جورج جریس وزوجلتله ملیلشلیلل 

وأقیمت   وماریان جورج وزوجها رًووف وجدة كریستیان ونوا جورج
 بكنیسة االنبا إبرام بماكوریفیلد  2/ 1١صالة الجناز الجمعه 

وتتقدم االسره بخالص الشكر والتقدیر لكل من تفضل بالعلااء وتلخلص 
بالشكر اًباء كنیسة االنبا إبرام الموقلریلن والشلملامسلة والشلعلب اللذیلن 
أحاطوا االسره بالحب والمساندة اثناء فترة ملرهلهلا وانلتلقلاللهلا كلذلل  
الشكر لنیافة االنبا دانیال اسقف ورىًیس دیراالنبا شنلوده اللذب بلاركلهلا 

 بالایاره اثناء مرهها  
والقمص الراهب استلفلانلوس االنلطلونلي و اللراهلب اللقلملص تلادرس 

 الباخومي وأبونا یسطس وأبونا ألكسندر عایا
 

 تقققققققام ذكقققر  امربقققعقققيقققن لقققلقققمقققر قققومققق  سقققاره )ثقققريقققا( جقققريقققس
 1/ 62فى القداس االلهي  بكنيس  االنبا إبرام بماكوريفيلد يوم ام د 

 31تابع من ص 
 

وكلمة میطانیة هي كلمة یونانیة أصلها میطانوب أب تغییراألتجاه وهذا هو مفهوم التوبة فهي تلغلیلیلر أتلجلاه. 

بالخطیة انفصلنا عن هللا، وبالتوبة نغیر أتجاهنا لنرجع إلي حضن هللا، لذا فالتوبة في اللملفلهلوم األرثلو كسلي 

هي عمل،"أقوم اآلن وارجع إلي أبي" وفعالً قام ورجع إلیه. وتمثل المیطانوب هذا التغیلیلر إ  أتلرك فلكلرب 

 وأخذ فكر المسیح، أترك كبریائي ویلتصق رأسي باألرض، اغیر من  اتي لكي أقتني الرب القدوس. 

و لسان حال الكنیسة في هذه الطلبا  قول رب المجد  اته "أسألوا تعطوا أطلبوا تجدوا، أقرعوا یفلتلح للكلم". 
فنطلب دائماً علي ثالث دفعا ، بتالثة میطانیا ، مبتداءة بمقدمة الدعوة للوقوف والتوبة حیث ینادب الكاهن:

- 
 اكلینومین طغوناطا: نحني ركبنا

ویرد الشعب: ناب نان إفنوتي إیفیو  بي بندوكراطور: إرحمنا یلا هللا اآلب هلابلط اللكلل فلیلقلول اللكلاهلن 
 )آناسطومین( ویقف ویقول اكلینومین طغوناطا نحني ركبنا

 ویرد الشعب: ناب نان أفنوتي بین سوتیر: أرحمنا یا هللا مخلصنا
 فیقول الكاهن : كیه آناسطومین )وأیضاً نقف( ویقف ثم اكلینومین طغوناطا نحني ركبنا

 ویرد الشعب: ناب نان إفنوتي آوه ناب نان إرحمنا یا هللا إرحمنا.
وقد جاء في كثیر من الكتب المرد األخیر كما یلي: ناب نان إفنوتي بي ابنفما أم باركلیطلون: إرحلملنلا یلا هللا 

 الروح المعاب. 
 : 12ثم یصلي الكاهن اثني عشر سجدة وفیما بعد سنتكلم عن السجدا  ال 

 األولي: من أجل األحیاء، المسافرین، الهواء الصالح
 الثانیة: من أجل صعود میاه األنهار، خالص الناس والدواب، خالص العالم

 الثالثة: من أجل الملوك محبي المسیح، المسبیین، المتنیحین
 الرابعة: الصعائد والقرابین، المتضایقین، الموعوظین

 وقد أهیف مؤخراً لهذه الطلبا : من أجل المرهي، واألمطار الصالحة، وماروعا  األرض
لتكون خمس مجموعا  بدالً من األربعة، فالكنیسة تصلي وتطلب من أجل كل شيء وكل فرد وكل الخلللیلقلة 

 لكي تتقدس بالكلمة وتبلغ إلي هدف خلقتها ووجودها ألجل خدمة القدیسین أب المؤمنین بأسم الرب یسوع.
ثم یصلي الكاهن أوشیة األنجیل والتي فیها یطلب أ ان صاغیة وقلب مفتوح یقبل مشیئة هللا ویلعلملللهلا للیلبلللغ 

 الخالص،
یقرأ األنجیل وكان قدیماً یقرأ من أعلي مكان في الكنیسة األنبل لكي یدرك المؤمنین رفعه كلمة هللا وعلللوهلا 
عن أب شيء، وألن األنجیل هو الكلمة ربنا یسوع المسیح الذب تضعه الكنیسة علي الكل وفوق الكل، ویلقلف 
شماسان یمسكان بشموع واحداً عن الیمین واآلخر عن الیسار كمالكین یشیران إلي كلمة هللا، بعهلدیلهلا اللذب 
توحد في شخص السید المسیح له المجد. ویقف الكاهن لیعطي بخوراً كثیراً كالتجلي علي جبل طابلور حلیلث 

 أعلن مجد أبن هللا.
یقال مرد األنجیل "تي هیریني" سالم هللا الذب یفوق كل عقل، وهذا هو علملل اللتلوبلة مصلاللحلة ملع اللذا  
ومصالحة مع هللا لیحل في القلب سالم رغم كل ما یدور حولنا من هیق ومشاكل ومحاربا . یصلي الكاهلن 
الخمس أواشي أب طلبا  السالمة، األباء، الموهع، أهویة الثمار، میاه األنلهلار، األجلتلملاعلا . ثلم یصلللي 
الكاهن التحلیل األول والثاني یصلیه نائباً عن الشعب ویطلب عنهم إلي األب لذا یتجه إللي الشلرق. واللثلاللث 

 یحول وجهه لینوب عن هللا لیحالل الشعب ویختم الشعب بقانون الختام ) وسنتحدث عنه فیما بعد(
 

وتكون جملة الختام "ڤطاف إرنستافین إیه إهرب إیجون إن إهمیه إن إیهوؤو نلیلم إهلملیله إن إیله جلوره شلا 
 “سوتي ایمون أوه ناب نانإنتیف سوتین خین بین نوفي 

 یتبع  فى العدد القادم

 

َرُكْم االْبُن فَِباْلَحِقيقَِ  تَُكونُوَن أَْ َراًر"                       "فَِإْن َ رَّ

 12٦1يو نا                                    

 

الكنائس القبطيه االورثوذو كسيه بواليه كوينزالند تدعقوكقم لقلقمقشقاركقه و نقوا  
 بقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققركقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه

 61في الفتره من  البونا داوود لمعي بوالي  كوينزالند  الثاني الموءتمر الرو ي 
 6١33 مايو3 -ابريل 

تعا  و استمتع بالوليم  الرو ي  في قاع  الموءتمقرا  القمقكقيقفق  و القمق قهقزة  
 بآ دث التقنيا  السمعي  و البصري 

 ال ولد كوست -سيرفس بارادايز  -بفندق ماريو   - 

 االسعار شامل  االقام  و جميع الوجبا  طو  مدة الموءتمر.

 االسعار المعلن  للفرد الوا د

 

 الح ز مفتوح آيضا للشعب القبطي بسيدني و جميع انحاء والي  نيو ساوث ويلز

 للح ز برجاء االتصا ٦

  ١8331١١31١موبايل ٦    - بالدكتور اميل ملك  
 ١81162111١ ٦  موبايل  -مدام مارجو سالم   او 

 

   االستعالم ، برجاء متابع  التفاصيل علي  

٦Facebook Page  

Fr Daoud Lamei QLD Conference 2017 

٦FacebookAddress 

2017www.Facebook.com\FrDaoudLameiQLD 

 .6١33 ابقققريقققل 1اخقققر مقققيقققعقققاد لقققلققققحققق قققز و القققدفقققع يقققوم اال قققد 
 ليكن هذا الت مع الرو ي سبب برك  لل ميع

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH-vjEmvvQAhVGnpQKHQgKB5MQjRwIBw&url=http://www.giftsnplenty.com/shop/item.aspx?itemid%3D72&bvm=bv.142059868,d.dGo&psig=AFQjCNE2GcZSDXZRfIIq4ETB-4-CMmaD-Q&ust=14820
tel:0411%20300%20180
tel:0433%20253%20830
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