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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

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

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مارمرقس بالكويت

البابا تـواضروس يــقدس زيت املريون

البابــا  قداســة  مــع  حــوار 
الثانــي  تواضــروس 

ص ٤ -٥ 
ملكنا قائم ويملك  

ص ۲
األزهر والخطاب الديني

ص ۹
العدد القادم ۲۸ مايو ۲۰۱۷
أخر موعد إلرسال المقاالت

۲۲ مايو ۲۰۱۷ .

۲۲ برمودة ۱۷۳۳ ش 
۳۰ أبريل  ۲۰۱۷ م 

إصدار أول : العدد ۲۱۹
إصدار ثاني : العدد ۱۲۱

الثانــي،  تواضــروس  البابــا  قداســة  قــام 
الكــرازة  وبطريــرك  اإلســكندرية،  بابــا 
ــد  ۲۳،  ــت، االح ــه للكوي ــية، بزيارت المرقس
اليــوم  نفــس  فــي  القبطــي  بالشــعب  التقــي 

ــة القديــس مارمرقــس  ــا كاتدرائي ودشــن الباب
كنيســة  أول  تعــد  وهــي  الثالثــاء۲٥  يــوم 
ــام  ــيدت ع ــث ش ــر، حي ــارج مص ــأت خ أنش
الكــرازة  بطريــرك  ويتــرأس  م   ۱۹٦۱

المرقســية، صــالة قداســين، يــوم الثالثــاء، 
الــذي ســيتم فيهــا التدشــين، واألربعــاء حيــث 
ــا  ــن كم ــي الحاضري ــه عل ــالم في ــيقوم بالس س
يلتقــي البابــا تواضــروس خــدام وخادمــات 

زيــارة  تتخلــل  األربعــاء  يــوم  الكنيســة، 
ــع  ــمية م ــاءات الرس ــض اللق ــا ايضــا بع الباب

هنــاك والمصريــة  الكويتيــة  القيــادات 

ــى  ــة شــيهيت االرض المقدســة وف شــهدت بري
احضــان ديــر القديــس االنبــا بيشــوي اليــوم  
عمــل  موعــد  الثالثــاء  واألمــس  االربعــاء 
ــن  ــعة و الثالثي ــرة التاس ــدس للم ــرون المق المي
االرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة  تاريــخ  فــى 
الميــرون المقــدس “ ســر التثبيــت“ مــن خاللــه 
رحلــة  لــه  المســيح  الســيد  صــورة  نحمــل 
ــا  ــام الباب ــدأت أي ــخ الكنيســة ب ــى تاري ــة ف طويل
العرشــين  البطريــرك  الرســولي  اثناســيوس 
عندمــا قــام الول مــرة بـ“طبــخ“ الميــرون مــن 
االطيــاب التــى أمــر هللا بهــا موســي فــى العهــد 
ــي زيــت الزيتــون خــالل  ــم، و اضافهــا ال القدي
اليهــا  اضــاف  و  طقســا  صــارت  صلــوات 
ــذى  ــي ال ــرون المتبق ــن المي ــزءا م ــرة ج كخمي
كان قــد احضــره معــه مارمرقــس الرســول 

ــرا  ــاء مبش ــا ج ــة عندم ــار المصري كاروز الدي
بالمســيحية و أســس كنيســة االســكندرية وكان 
ــد اخــذوا  ــدس ق ــروح الق ــول ال الرســل بعــد حل
و  الرامــي  يوســف  وضعهــا  التــي  الحنــوط 
و  المســيح  الســيد  جســد  علــى  نيقوديمــوس 
ــة  ــه المريمــات الــى علي ــذي احضرت الطيــب ال
ــت  ــى زي ــا ال ــحقوها و اضافوه ــون و س صهي
جعلوهــا  و  بالصــالة  قدســوها  و  الزيتــون 
ــروح  ــحة ال ــر مس ــاً) لس ــا (ميرون ــا مقدس دهن
مــن  كل  بــه  يرشــمون  صــاروا  و  القــدس، 
ــد، و  ــد أن يعم ــوع بع ــرب يس ــم ال ــن بأس يؤم
علــى  ”الميــرون“  قــرب  كلمــا  يومهــا  مــن 
النفــاذ قــام االبــاء البطاركــة بأخــذ ”خميــرة“ 
مــن الميــرون المتبقــي و صنعــوا كميــة جديــدة 
..أمــا عــن المــكان، فــكان فــى البدايــة المدينــة 

العظمــي االســكنرية حيــث الكرســي المرقســي 
ــن  ــيهم م ــل كرس ــى أن نق ــة إل ــاء البطارك لالب
االســكندرية إلــى ديــر القديــس أنبــا مقــار بعــد 
ــس“و  ــرن الخام ــة الق ــة ”نهاي ــع خلقيدوني مجم
الــي النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع عشــر 
ــي  ــر الكرس ــكان مق ــار الم ــا ص ــن بعده ،و م
ــس  ــي كنيســة القدي ــل ال ــذى انتق البطريركــي ال
القديمــة،  بمصــر  ســيفين  أبــي  مرقوريــوس 
الســيدة العــذراء بحــارة زويلــة، العــذراء مريــم 
ــوت  ــة المرقســية بكل ــروم، الكاتدرائي بحــارة ال
بــك..و توالــي عمــل الميــرون فــى عهــود االباء 
ــث البطريــرك  ــا شــنودة الثال ــى أن جــاء الباب إل
و  الكــرازة  امتــدت  فــى حبريتــه  و  الـــ۱۱۷ 
بعمــل  فقــام  الميــرون  الــى  االحتيــاج  زارد 
الميــرون ســبع مــرات فــى ديــر االنبــا بيشــوي، 

ــرون و كادت  ــر مي ــن أخ ــنوات م ــد ٦ س و بع
كميتــه ان تنفــذ دعــا قداســة البابــا تواضــروس 
ــدس  ــع المق ــرك الـــ ۱۱۸ المجم ــي البطري الثان
لعمــل الميــرون فــى أبريــل ۲۰۱٤ بديــر االنبــا 
بيشــوي، و فــى ذالــك التاريــخ المــكان لــم يتغيــر 
و الطقــس لــم يتغيــر لكــن الــذى تغيــر هــو 
ــم  ــة، فت ــة حديث ــواد بتقني ــر الم ــداد و تحضي أع
ــع  ــن و النق ــات الطح ــن كل عملي ــتغناء ع االس
ــب و  ــة و التســخين و التقلي و النخــل و التصفي
التبريــد، و تــم اســتحضار هــذه المــواد العطريــة 
مســتخلصة و بنفــس النســب مــن أكبــر شــركات 
العالــم التــي تســتخلص هــذه الزيــوت بمــا لديهــا 
مــن امكانيــات و معامــل كبيــرة تقــوم بعمليــات 
االســتخالص لهــذه الزيــوت و تعطــي مــع كل 

ــمية ــهادة رس ــج ش منت

الــــتطور العلمـــــي لتحضير الميرون يأتي بنقاوة عالية و طقس الصلوات يحفظ للزيت قداسته البـــابـــــا يـضــــــــع الخــــــــميرة يــــــوم شــم النسـيـــــــــــــــــــم... 
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 المسيح قام..... بالحقيقة قام
 

اآلباا  الاكااهانااة الااماوقاارياب نا باا  الارهاابااا ن 
والراهباتن والمكرساتن والشمامسةن ولاجاا  
الكنائسن والخدامن والشباب والشاباتن وجميع 
شاااااكاااااا الاااااكاااااناااااياااااساااااة الاااااقاااااباااااطاااااياااااة 

  سيدني وتوابكهان بإيبارشية ا رثوذكسية
 

نكمة وسالم ورحمة مب السيد المسيح القاائام  أحبائي يا اليكم
 وأهنئكم قائالً:   بمجد مب بيب ا موات.

 
 إخرستوس انيستي ...  المسيح قام

 
الذي عاش  ا ول للشكا أعبر عب تقديري أ  أود في البداية

  في هذه القارة.
في هذه المناسبه الماقادساه وفاي الااارو  الاتاي تامار باهاا 
كنيستنا االم في مصر اسمحوا لي ا  ارسل الاياكام الارساالاة 
الكاشره الفصحيه التي ارسلها القديس اثناسيوس الارساولاي 

م وكانت الاكاناياساه تامار  118لرعيته في عيد القيامه لسنة 
 بارو  تماثل ما يحدث اال  :

 
 )أ( هللا مخلصنا ومشبكنا بكلمته

هللا الكلي الصالح قد ضاعف رأفات محبته نحونا لاياس فاقا  
حيب انكم علينا جميكا بالخالص بل اال  ايضا حيب اضطهدناا 
االعدا  وحاولوا ا  يمسكوا باناا ... وناحاب ناكالام ا  قادرة 
االنسا  هي قدره ضكيفه وقاصره لكب القدره االلاهاياه الاتاي 
هي فوق االنسا  هي غنيه وغير موصوفه ال بداياه لاهاا بال 
هي ازليه ايضا وهكذا فا  هللا ال يستخدم طريقه واحاده فاقا  
لشفائنا لكب النه غني فهو يكمل بطرق كثيره الجل خاالاصاناا 

بواسطة كلمتاه الارايار ماحادوده والاذق ال ياكاوقاه امار فاى 
 مكامالته مكنا .

يا احبائي االعزا  ا  كنا سنجني تكزية مب الضيقات وخلوداً 
بكد الموت فليس مب الصواب ا  نحز  وليس مب الالئق ا  
نقلق بسبا التجارب التي تصيبنا وال ياناباراي ا  ناخاا  ا  
كا  اولئك الذيب قاوموا المسيح يتاّمرو  ضدنان بل بالاحاري 
يجا ا  نرضى هللا باعمالنا مكتبرياب هاذه االماوردافاكاا لاناا 
لنكيش حياة الفضيالاه الناه كاياف ياماكاب اخاتاباار االحاتاماال 
والثبات بدو  هجوم االعدا  او كيف يمكب ا  تاهرالشهامه 
اال بكد االهانه والااالام ك وكاياف ياماكاب لاالنساا  ا  ياري 
الفضيله بكينه ا  لم ياهر اثم االشارار اوالك لاذا جاا  رباناا 
ومخلصنا يسوع المسيح  قبلنا لياهر للناس كيف يتاحامالاو  
االلم وكيف بمل  ارادته سلم نفسه لالاماوتن وباماوتاه داس 

 الموت.
 (55:35كو 3" ايب شوكتك يا موت ايب غلبتك يا هاويه")

 والقديس بولس وهو يقتدي بمثال الرب يحدثنا قائال :
( 3:33كو 3" كونوا متمثليب بي كما انا ايضا بالمسيح " ) 

وبهذه الوسيله ينتصر علي كل نزاعات الشيطاا  قاائاال : " 
فاني متيقب انه ال موت وال حياة وال ماالئاكاه وال روس وال 
قوات وال أمور حاضره وال مستقبليه وال علو وال عاماق وال 
خليقه اخري تقدر ا  تفصلنا عب محبة هللا التي فاي الاماياباح 

 ( .18:8يسوع " )رو 
 

 )ب( لنحتفى بالكيد الذق في السما  مع المالئكه
فما واجبنا اذ  يا اخوتي حاياال هاذا الصاناياع اال ا  نساباح 
ونشكر هللا ملك الجاماياعك ولانارنام اوال باكالاماات الامازامايار 
قائليب : " مبارك الرب الذق لم يسلمنا فريسه السنااناهام ". 

( فلنحفظ الكيد بهذه الطريقه التي شارعاهاا هاو 1:326)مز 
الجلنا لخالصنا يوم القيامه المقدسه. لنحتفي بالكيد الذق فاي 
السما  مع المالئكه وهكذا فا  شكا اليهود في القديم حينماا 
خرجوا مب الضيقه الي الرحا والراحه حفاوا الكيد مرنميب 
بترنيمة التسبيح لنصرتهمن لهذا فالاناو  ناذورناا وعاهاودناا 
للرب مكترفيب بخطايااناا ولاناحافاظ الاكاياد لالارب فاي ساياره 

وساااالااااوك صااااالااااح 
وحساااب وبااا سااالاااوب 
حااايااااه مساااتاااقاااياااماااه 
مسبحيب الارب الاذي 
لب ياخاذلاناا ابادا ولام 
يتركنا واخيارا اشاكار 
هللا انا نفسي واحاثاكام 
ا  تشاااكاااروه ماااكاااي 
وايضااا ا  تشااكااروه 
نيابة عني فاهاذه هاي 
الكاده الرسوليه الاتاي 
يريد مقاوموا المسيح 
هااا ال  ا  يضاااكاااوا 
ناااهااااياااه لاااهاااا وا  
يقوضوها لاكاب الارب 

لب يسمح بهذا بل بالحري جدد وحفظ ما ساباق ورساماه لاناا 
بواسطة الرسول لذا لنحفظ الكيد كلنا مكا ومكا ايضاا ناحافاظ 

 اليوم المقدس بحسا التقليد ووصية االبا  .
ولنسكى ا  نحسا مست هليب لألبديات بالمسيح يسوع الاذق 

 له مع االب المجد والسلطا  الي أبد االبديب اّميب .
 

الي هنا تنتهي الرساله الكاشره للقديس اثناسيوس الرسولاي 
ونطلا مب رب المجد أ  يحفاظ لاناا حايااة صااحاا الاراباطاة 
والقداسة الابااباا الاماكااام ا ناباا تااوضاروس الاثااناين بااباا 
االسكندرية وبطريرك الكرازة المارقساياة فاي مصار وساائار 

كما نطلا أ  ياحافاظ لاناا حايااة أباائاناا أعضاا    بالد الكالم ن
ونصالاي لارب الاقايااماة أ   المجمع المقدس لسنيب طاويالاة.

 يبارك وطننا الرالي االم مصر وبالدنا الحبيبة استراليا.
 

 بالحقيقة قام            -------------المسيح قام                   
  صلوا مب أجلي

   االنبا دانييل
  بنكمة الرب / أسقف إيبارشية سيدني باستراليا وتوابكها.

† 
 ملكنا قائم وميلك

 الملك
السيد المسيح له المجد اذ هو ملك الملوك ورب االربابب الالهاه 
رب االرببب وملك الملوك .. وله على ثوبه وعلاى خاهااس ا ا  

  41:41&    41:41مكاواوب مالاك الامالاوك رب االرباببالر 
حينمب جبء الينب موجسداً خولد ملك وهوف له المالئكة الالمجاد   

 41:1خى االعبلى وعلى االرض السالم وببلانابا الاماسا  اللاو
 1:1وكبن  ؤال المجوا الابا  الاماولاوك مالاك الايا اوكال ما 

وعبش ملكبً بيننب حوى رأينب هوبخبت الشعب يوم احاد الشاعابهايا  
وقاد  اباذ هااا  91:41المببرك الملك اآلتى باب ا  الا بال لاو
حاواى الامااابكامابت  1:1ببلنبو  الهوذا ملكبً يأتى اليك ...ال زك

الخسأله الوالى قبئال أاه  ملك الي وك خقبل له ال ب يساو  أها  
وكوب على الصليب الهااا هاو يساو  مالاك  44:11تقولالم 
 .91:11الي وكالم 

 
منا والكته ل  يك  له موضع خى المنالل ملك مهاناً ومرفوض: 

وولد خى ملوك للبق . ومنا والكته قبم  المؤام ات ضدس لقوالاه 

خ  ب الى مص  وكبه  ماباة اطفبل بيا  لااا ع وعابش خاى 
اخالء للاات حوى قبم عليه اق ببءس ببلجساد واضادا ادس جاماياع 
خئبت الي وك م  ك نة وكوبه وخ يسيي  وصدقييا  وهابماو ايايا  
و.... حوى عبمة الشعب وجنوك ال ومبن اشبعوس تعيايا اً وجالاداً 
وهلءاً وال هنسى حوى م  تالمياس م  قبم عليه وخبههع والوجاه 
الاى اب   جمبالً م  بناى الاباشا  لادا  وبصاذ عالاياه واالذن 
الدبه    مع  الشوبئ  وش بكات الالور.. ولاكا  الالا  قابل 

 اذك هى موى جئ  خى ملكوتك.
 

 تبكية الملك: 
قاابل الاا ب لااوااالمااياااس الاهااواا  الاااياا  ثاابااوااوا مااعااى خااى 

الهااب اهااب ار االااكاا  كاا ااناا  خااى و اا   11:11تااجاابربااىاللااو
الان كبن العبل  يابا ا اكا  خاأعالاماوا اهاه قاد  41:41ذئببالم 

وهاكااا عابش وخادم تاالماياا الساياد  41:41أب  نى قبلك اليو
المسيح الملك الخى صب  كثي  خى شدائدع خاى ضا وراتع خاى 
ضيقبتع خاى ضا بابتع خاى  اجاونع خاى اضادا ابابتع خاى 
اتعببع خى ا  برع خى اصوام... باماجاد وهاوان بصايا  رك  

وكاماب كابن ماعالاماناب الصابلاح   1-  1:1كاو1وصي  حس ...ال
يوامل خى صم ع هكاا اي ب تالمياس الالى هاس السبعة هاجاو  
وهعدش وهع ى وهلك  وليس لنب اقبمةع وهوعب عبملي  بأياديانابع  

هشو  خنببركع ه د د خناوامالع 
يافااوا ى عالاايانااب خااناعاا ع صاا هااب 
كااأقاااار الااعااابلاا  وو اا  كااال 

اه ب  اماة  49-  44:1كو4شئال
اوالك هللا السبلكي  حسب ماثابلاه 
ووصاابياابسع هاا  ماالااوك ر اا  
الم بهة والال والظل  واالخاوا اء 
الاى يقع علي  ع  اهاه الصالاياب 
الاى حمله السيد ال ب وياامالاه 
كل اوالكس وتالميااس كاوصاياواهال 
اهك  هفاساك.. احامال صالاياباكال 
ولك  الوعد االكيد هاو مالاكاوت 
السموات ويقول الا ب خاى اذن 
كل واحد من   الطوباى لاكا  اذا 

عي وك  وط كوك  وقبلوا عليك  كل كالاماة شا يا   ما  اجالاى 
كبذبي  اخ حوا وت للواع الن اج ك  عظي  خى السمواتع خابها ا  

واهب اجعل لك   41-  44:1هكاا ط كوا االهبيبء الاي  قبلك الم 
 .11:11كمب جعل لى ابى ملكوتباًل لو

 القمص تادرس سمكا 
 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابكها 

 3١8١صوره تذكاريه للدفكه ا ولي للكليه اإلكليركية بسيدني استراليا عام 
 

هاس اول هويجه كفبح مؤم  م  ابنبًء الاكاناياساه االرثاوذكساياة بسايادهاس اال وهاو اال اوابذ 
الفبضل /  عد ا  ائيل اللاي كبخح بمابه وتصمي  وبعليمه قاوياه الخاواوابح هااا الصا ح 
الكبي  وهجح خس اخووبح الكليه اإلكلي كية بسيدهس ا و اليب امواداكا باماثايالاوا اب خاس الاقابها س 

 وبعدهب خ ع ب الثبهس بمدينه ملبورن .
وم  اثبر النجبح ل اا الص ح العظي  ته يج الدخعه األولس بيد قدا ه البببب المعاظا  االهاباب 

 شنوكس الثبلث هيح هللا هفسه خس الف كوا.
 

وه ي خس هاس الصور  الجميلة حصبك اثم  بوجوك هيبخه الاب  الجليل أهبب  ولاير ا اقاف 
ً قادا اباوهاب شاناوكس  مدينة ملبورن وتوابع ب اطبل هللا خس عم س خس أقصس اليسبر واي اب

 منصور خس الصف األخي  م  الصور  وخِس أقصس اليمي  قدا ابوهب حنب جبك 
: كيبكون أميا  حاناب وكيابكاون مانايا   الايامابن  وخِس الصور  ثالث شمبمسه كبملي  وه  

وخِاس الصاور   وكيبكون  مي  عيبك امب ع  الاي   بهموا خس إهجبح الكليه خا ا  كاثايا ون
وقدا ابوهب مو ى  ليمبن وقدا ابوهب المونيح خيكاواور....وقادا اباوهاب  هيبخه االهبب م قس

صموئيل وكيع وبعض م  الدلبه والدبلببت وكثي ون مم   بهموا خس بنابء وخادماه هااا 
 الص ح العظي .

 
          تاية ل ؤالء العظمبًء الاي  أعدوا م  ج ده  لنجبح هاا الص ح الكبي  . 

    الشمبا االكلي يكس كيبكون حبيب ج جس )  مي عيبك(. 
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 أجرى الحوار: جون كرياقوس
   

رغم الظروف واألحداث الطارئة التى حدثت فى الوطن مع نهاية شهر فبراير الماضىى ووىو جىهىوىزىر ونى و  
أقباط العريش من منازلهم نتزوة أستهداف األرواب والقتل العشوائى للمسزحزبن وذلك مما أصىاهىهىم هىالى  ىر 

 والفرار من الموت، ووو ما أدى هالتالى للتوجر واألن  اج للكنزسة القبطزة هل ولكل الوطن.                          
ومع جلك الظروف الصعبة  فى و ا التوقىزىت هىالى ات ومىع كىافىة الىمىسىتلىزىات واألرجىبىاطىات لىقىداسىة الىبىاهىا  
جواضروس الثانى أال أنه وافق أجراء و ا الحوار الصحفى وذلك أل ت ازه ومحبته ألقباط  أسىتىرالىزىا ولىقىراء 

..)وكمىا -وال ى من المتوقع هأذن هللا أن يقوم ه يارة استرالزا مع نهاية شهر أغسطس القادم  –جريدة المنارة 
جودر األشارة للقارئ الع ي  هأن هعض أجاهات قداسة الباها جاءت مختصرة "مىاقىل ود " ولىكىن جىحىمىل فىى 

 مضمونها معانى كثزرة فال جحتاج إلى التوضزح  أو التأكزد..(                                     
                                                         

أود أوال ان أشكر قداستكم على أعطائى الوقت لهذا الحديث ،وقد كان الحديث السابق مع  قعداسعتعكعم لع عريعد    *
المنار  وذلك بعد ثالثة شهور من جلوسكم على الكرسى المرقسى أي فى زمن  حكم معحعمعد معرسعى وا  عوان 

 فهل هناك فرق كبير بين تلك الحقبة عن الزمن الحاضر..!؟
كان الوطن فى  دم أستقرار وهالتالى  كان فى كل يوم شى  مىخىتىلىل ، هىل وكىان مىن  1122أنه من   ام   -

الواضح أن من  ظهور محمد مرسى هأن الوطن كان هزحترق هل كان معظم المصريزن غزر راضززن  ىلىى وى ا 
 ثورة شعبزة هرغم الوضع القائم..هل وكان الهد من هديل.. 1122الوضع... وله ا كانت ثورة 

 
 وهل كانت  هناك أى ضغوط على قداستكم فى ذلك الوقت.؟ *
ال لم يحدث..! هل أننا نشكر هللا هأن مصر جتمتع هوزش وطنى خالص ووو من الشىعى، ، وهىالىتىالىى  قىامىت   -

ثورة الشع، وجوالت األحداث من وضع دستور ومع الدفاع  ىن الىدسىتىور الىوىديىد، وأنىتىخىاب رئىزىس جىديىد 
للومهورية ، ثم جاءت أنتخاهات مولس النواب، وه لك إستقلت المتساسات الدستورية فىى مصىر، ومىن ثىمىة 

 هدأت مصر  هدا جديدا..
 
 على ما أتصور أن المشاعر والظروف كانت صعبة فى تلك ا يام..؟ *
نعم كانت صعبة  لى كل المصريزن..ولكننا كنا واثقزن من أيد رهنا ستختار لنا األفضل..كما لم يتثر  لى أحد   -

 ..1122يونزه  ام 21أو أؤثر  لى أحد فى الخروج للمظاولرات فى 
 
 ولكن لماذا هذا التزمت والتعصب فى الدين والذى نراه من حين آل ر فى الوطن..؟ *
أن الشع، المصرى يح، الدين جدا سواء كان ذلك فى الدين الىمىسىز ىحىى أو األسىالمىى ، ومىع ذلىك يىكىره   -

المصرى أن يتحكم أحد هأسم الدين ويرفض ذلك جماما..أى ان الشع، المصرى متىديىن هىطىبىزىعىتىه مىنى  قىدمىاء 
المصريزن..أما وجود التعص، والعنل فطبعا جاء ذلك نتزوة وجود جما ات دينزة والتى جأخ  األفكىار الىديىنىزىة 

 وجغزروا  وفق أووائها وأغراضها..أى التال ، هالدين..
 لكن موضوع أقباط العريش وته يرهم أعتقد أنه صعب على الكنيسة وا قباط عامة.؟ *
فأقباط العريش وو أحساسهم هالخطر..ألن المنطقة مرجع للخطر  وفزها أرواهززن..وأن كىان فىزىهىا مىواطىنىزىن  -

مصريزن يعزشون فزها ، وال ين وم مورد ما شعروا هالخطر وأستهدافىهىم وهىاأل ىتىداء  ىلىى هىعىضىهىم جىركىوا 
المكان ألقرب هلد فكانت األسما لزة وهعض المحافظات، وله ا أجخ ت الدولة لىمىحىاولىة مىعىالىوىة وى ا الىوضىع 
هتوفزر لكل النازحزن كل أحتزاجاجهم الضرورية لمعزشتىهىم.. والشىك  ىنىدمىا جىنىتىهىى جىلىك األزمىة سىزىعىودون 

  ألماكنهم.
 ولكن هل هذا يكفى فى حل أزمتهم ..!؟ *
: سزناء أوملت من مصر من  زمن طىويىل أى الهد ألن جعرف أن وناك ثالثة  وامل جتثر فى جلك األزمة : أوال ان المنطقة وى منطقة خطر وفزها جبا  و رة يختب  فزها األرواب. ثانزا  -

 رواب فى جلك المنطقة..األ من سنوات وسنوات . ثالثا: وناك مشكلة األنفاق والتى وى أيضا مصدر خطر فى الشر..ولكن مع ذلك أخ  الوزش المصرى  لى  اجقه للقضاء  لى
 
 !!..كما ا مر يدعوالى التساؤل :هل التاريخ يعيد نفسه، ذلك  نه فى زمن البابا كيرلس حدثت أيضا أحداث هامة، وأيضا فى عهد البابا شنود  *
) ووالد  قداستكم قالت للبابا كيرلس بان يصلى من أجلك فطمئنها بالعنع عاك لعكعم.. وهعو  ندما كان الباها كزرلس هطريركا أنا كنت فى أولى أهتدائى، و ند نزاحته كنت فى الثانوية العامة    -

ى األختزار هىالىقىر ىة أنىا كىنىت ال ويستكمل قداسته قائآل: أما فى  هد الباها شنودة  ندما صار هطريركا أنا كنت فى أولى جامعة..أى هطو  و ه الفترة  من  وجودى هالوامعةماحدث فعال( 
 فى حبرية الباها شنودة..وأنا كنت محظوظ أنى جعلمت فى زمن الباها كزرلس والباها شنودة ..ونشكر هللا  لى و ا..

 
 م  بداية الصوم دائما تبدأ الت ارب الشيطانية كما حدثت فى أحداث العريش..و أعتقد كذلك فى العام الماضى..!؟    *
 ..ولكن  لشان كده..هنقو  فى الصالة هأن الصوم والصالة يخرجان الشزاطزن..   
 
 أحيانا عملية التسليم والسكوت وعدم المعارضة عما قد يحدث..البعض يعتبره ضعف منا ..!؟  *
فكل موقل يىحىتىاج الىى جصىرف  او ا يتوقل  لى كل جصرف إنسانى ألن األنسان هتصرفه المستوج، يو، هأن يكون حكزم..وأيضا لزس وناك حكمة جاو ة جصلح لكل المواقل ، وله  -

  اقل حكزم..ول لك  لى األنسان أن يسأ  نفسه ول و ا التصرف سزصنع سالم وال يوعل الناس جمسك فى هعضها!! 
 
 لكن ياقداستكم ما نراه من توغل المتطرفين والتعصب ا عمى..ومحاوالت بث التكفير..فهل ذلك يتطلب السكوت..! *
 ى لألن  اج أو الخوف من أى ش ..هل أننا ندرك أن هللا ضاهط الكل..ويعنى ان كل أنسان فى العالم فى يد هللا، وله ا وو وحده يدهر أمور حزاجنا ،وهالتالى لزس وناك دا   -
 
 نفتقد أحيانا الى السالم فتأتى التحديات وا ضطرابات..! *
تفى الخطزة يىأجىى السىالم، ولى لىك أحىد فىوائىد خوله ا نقو  : ياملك السالم أ طنا سالمك ،قرر لنا سالمك وأغفر لنا خطايانا..ويعنى و ا أنه حزث جوجد الخطزة يغز، السالم ،ك لك لما ج -

 حزاة التوهة فهو أن يوعل األنسان يعزش فى سالم..
 
 عن العطاء فالبعض قد يرى أن هذا يستحق أو ذاك ال يستحق..! *
و  هأن جحقق معه ثم جعطزه.. ! وجقىولىى قأيضا األمر يتطاب  ويعود للحكمة فال ى يعطى  فه ا يتوقل حو  لمن أقدمه وكزل أ طزه.. ! ومع ذلك  فالوصزة جقو : من سألك أ طزه وال ج -

والقائمزن  لزها واألحباء المشاركزن فزها فزما جقدمه من جهود لمصر.. وأحنا ونا فى مصىر ىمىلىنىا جىقىسىزىم  COPTS ن موهودات أسترالزا ، واح، هالمناسبة أن أشكر جما ة القبط 
% للمبانى )ووى ثاهته(..وقد قمنا من  ثالثة سنوات هعمل مىنىظىومىة 21% للتعلزم ) وكل منهما قد ي يد أو ينقص أى وفق األحتزاج( وأيضا 21% ألخوة الرب، و21له ا العطاء وفزه: 

 جناقضات أو أزدواجزة فى العطاء ..فى للر اية األجتما زة هشكل منظم جدا هل ومصنفة ويشترك فزها كل األهروشزات..وهدأنا  فعلزا فى جطبزقها وه لك سزمكن ذلك فى  دم الوقوع 
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 فى الظهورات والرؤيات التى تظهر لبعض الناس أو التى نسمع عنها أحيانا..!؟   ما رأى قداستكم *
طبعا قد يكون بعض الظهورات قد تكون طيبة التى قد تسبب سالم عند األنسان وهذا قد يكون شئ جيدد    - 

مثل ظهور قديس ما والذى قد يطمئن إنسان أوشعب أو لكى يفرح معهم..ولكن ما يحدث إذ كان ذلد  بددون 
 أى سبب فهذا يكون فيه ش .. 

 
 حول كلمات التكفير والتى تردد مما يجرح مشاعر المسيحين..؟   يتداول فى وسائل األعالم  كثيرا *
قدرن مدن  35أو  31من الطبيعى أن مدلولها النهارده لديدس كدمدا كدان يدحددث فدى الدمدا دى أى مدن  - 

الزمان..ولهذا ال يصح النهارده بأن تقال أو حتى يوصف بها المسيحين دائما..بالدطدبدن عدن تدأثديدرهدا فدهدو 
 تأثير سلبى..

 
ايضا مما  شد أنتباهى فى زيارتى الحالية لمصر كثرة شكاوى وتذمر الناس من الحالة المعيشية فى الووقو   * 

 الحاضر..!؟
 –الدتدعدلديدم   –الواقن عندنا مشكلة أقتصادية فى مصر..وأيضدا مدن ثدالثدة مشداكدل هدامدة وهدم  الد دهدل  -

األزدحام... وهذا ما ي عل الناس فى توثر أو  يق  وذل .. طبعدا مدن األزدحدام وخداصدة فدى الدمددن عدلدى 
عكس األماكن البعيدة..فمثال نطلق على القاهرة  الرأس الكاسح  فدى حديدن الدمدحدافدظدات  يدمدثدل بدالد دسدم 

 الكسيح..
 
 سيكون هناك فى مصر مناسبات خاصة تحتفل فيها كنيستنا القبطية..؟ 8102أعرف بأن عام  *
اتدرائيدة الدمدرقسديدة وأفدتدتداحدهدا فدى كنعم هناك ثالثة مناسبات هامة نقوم بالتحضير لهم منذ سنتين وهم  مرور مائة على إنشاء مدارس األحد   ثم خمسون عام على تأسيس مبنى ال -

تدرى الدعدمدل مسدتدمدر حدالديدا فدى  وقددحبرية البابا كيرلس من الرئيس جمال عبد الناصر  بل وأيضا خمسون عاما على ظهور القديسة العذراء بكنيسة الزيتون..والعمل مدازال يد درى 
 .. 2132الكاتدرائية ونتمنى أن يكمل بأذن هللا..أما متى تبدأ األحتفاالت بهم!.. فقد تبدأ من أول مايو 

 
 ماذا تعنى الهوية القبطية فى نظر قداستكم ، وما نسمعه أحيانا  وعن ذلك العمق التاريخى لها ..!؟ *
قية وأيضا صفحة شدر  أوسدطديدة يأوال احب التأكيد أحنا مصريين أى هويتنا مصرية والتى هى غنية إذ فيها  صفحة فرعونية وصفحة مسيحية قبطية  صفحة إسالمية ثم صفحه أفر -

.. -والتى تعنى قرية -لت أنا رايح شبرا و قوأخرى من البحر األبيض المتوسط..أى عندنا غنى فى الحضارة  كما وأن الهوية القبطية هى أحدى مكونات الهوية المصرية األصيلة..فمثال ل
 بل وهناك كلمات كثيرة من أصل فرعوني مثل كوم أمبو وغيرها الكثير من الكلمات..

 
 فى الواقع ياسيدنا أحنا فى الخارج نعتز دائما  بهويتنا القبطية ولكن كيف يمكن أن نجعلها فى مزيد من األزدهار فى المهجر..!؟ *
 بالطبن يأتى هذا يالدراسة والقراءة وتش ين اآلخريين على معرفة الكثير عن تراثنا القبطى..وخاصة أنه تراثنا القبطى الذى نعتز به.. -
 
وان كان ذلك سيمثل أيضا اكوبور دعوايوة ..على ذكرهذا يا سيدنا أجد أن وجود العائلة المقدسة ووجودها فى مصر لم يأخذ الحق فى ترويجه واألعالن عنه كفاية وعلى األخص فى الخارج * 

 لمصر..!!
طدريدق مدكداتدبدندا الدذيدن فدى الدخدار   مدن  نالواقن أن وزارة اآلثار والسياحة  بدأو فعال بأتخاذ عن طريق الل ان بخطوات عملية..ولمحاولة  تش ين السياحة الدينية والترويج لها ع -

 األعالن عن العائلة المقدسة..
 
 أرجو أن يكون تدعيمهم قوى ومؤثر..وخاصة وأنه يبرز عن من هم أقباط مصر..! *
 وأنا أى  يف يحضر لى بأقدم له هدية لصورة العائلة المقدسة فى مصر.. -
 
 ماذا عن قانون األحوال الشخصية ..والى أين أنتهى..!؟ *
% يدمدثدل عدن حداجدات 31% عدلدى حديدن 01القانون أتعمل فعال ولكن بعض الطوائف المسيحية األخرى طلبت بعض التعديالت..فى شكل النصوص ليكون مالئم  أى القانون يمثدل  -

كدرة الدندهدائديدة لدتدقدديدمدهدا لدلددولدة الفمختلفة حسب كل كنيسة..زي مثال  الحل فى الزوا  والطال  ...على العموم سيتم أجتماع فى نهاية آخر مارس لمختلف الطوائف لعرض الصيغة و
 ولم لس النواب..

 
 ما رأى قداستكم فى مشاكل األسرة ..واألزمات التى تحدث فى األسر..!؟ *
ى الحياة  لذل  نقول لكل واحد  أندت الدلدى فقرار الزوا  قرار خطير يتطلب أستعداد كامل له سواء فى األختيار..أى أن الزوا  حرية زائد مسؤولية  يعنى حرية فى األختيار ومسؤولية  -

 أخذت القرار ولها أيضا.. إذا فأنت مسؤول عن هذا القرار..
 
 وهل هناك أمل فى توحيد أعياد الكنائس كلها..!؟ *
 وطبعا األمل موجود... ولكن حتى هذه اللحظة ال يوجد تعديالت تذكر.. -وأن كان عيد القيامة هذا العام يتفق معنا –طبعا هناك أختالف فى األعياد..ولكننا بنحاول..  -
 
 ما رأى قداستكم فى األعالم الحالى ..ومايعرض فى بعض القنوات الفضائية من تجريح وأزدراء..!؟ *
  وأيضدا أهدمديدة أن يدبدرز الدمدعدايديدر ةاألعالم ال يد صار قليل فى هذه األيام وهو يعكس ما يحدث من تصرفات وأهوال ..لكن البد أن يتسم بالمصداقية وفى نقل صورة صادقة وأمديدند -

 يرحمنا.. بنااإلي ابية  ألن كل هذا ما قد يؤثر على العقليات المختلفة  أما ما يعرض على بعض القنوات من أسفاف فهذا شئ صعب و غط على األعصاب..ور
 
 !عن الجيل الجديد فى المهجر يجد البعض أنهم أحيانا ثائرين معارضين ومنتقدين وصعب أقتناعهم، وقد يتهمون الكبار بأنهم "دقه قديمة"..! *
نه قد يتطلب معهم الحوار الهادئ المتبادل أى أفال يل ال ديد أى الثانى والذى نشأ فى مناخ وثقافة بل ووطن مختلف تماما فالبد أن تكون المعاملة معهم مختلفة..كما أنه الشئ ال ميل  -

ر بأن نقول "هدى كدلدمدة وقدلدتدهدا وبدس..!" ألم"هات وخذ" ..فذل  الحوار هو الذى قد يفتح األبواب للدخول الى  قلب ال يل ال ديد..فالشطارة أن الكبار أن يستطيعوا أن يقنعوا وليس ا
 فهذا األسلوب ال ي دى..

 
 وماذا عن البراعم الصغيرة والذي تعطى لهم أهتماما كبيرا..وعن قناتهم  "كوجى" !!؟ *
شاه مدن أن تدتدوقدف وهدى لدهدا اآلن خنعم قناة "كوجى" لها تأثير مباشر وجيد وهى تساعد فى التربية...وكما أنتهز الفرصة لكى أطلب تعضيدها وذل  لكى تستمر  وحيث أخشى ما أ -

 اكثر من عام. ويشرف عليها األنبا مرقس..
 
 لكن أليس هناك أفكار جديدة  أو طرق جديدة لتشجيع األطفال..!؟ *
ختار مائة طفل ومعهم خدمدسدون مدرافدق نيتم الترتيب بتنظيم عن لقاء األطفال المبدعين وحيث سيتم أختيار ولد وبنت من كل أبروشية  ويكون عندهما جانب من جوانب األبداع..أى س -

وعلى كل كنيسة أوأبروشية عليها أن تتحمل مصاريف السفر فقط ونحن سنتحمل كل المصاريف األخدرى  -وذل  لمدة أسبوع كامل  –من كل األبروشيات وسننظم لهم "برنامج أبداعى" 
 من أقامة والهدايا...ال..لآلسف أبناء المه ر ال يشتركون فيها..طبعا نتمنى أن تمتد للخار ..

 

فى تلد  الدظدروف الصدعدبدة  خصتساؤالت عديدة كانت تدور فى ذهنى ولكن الوقت داهمنى لذل  توقفت عن الحوار وخاصة بأن جدول أعمال قداسته مزدم بالرسميات بل وعلى األ *** 
ثمة أكدت لقداسته فى الخدتدام  شدكدرى وأمدتدنداندى من والتى يمر بها الوطن.. ) بل وكان فى اليوم التالى  زيارة المستشارة األلمانية " أن يال ميركل" والوفد المرافق لها للكتدرائية(.. و

 ذن هللا"..بأ لكرم قداسته وسعة صدره وللوقت الطويل المعطى لهذا الحوار..ومشيرا " بأننا منتظرين تشريفكم المبارك ألرض استراليا فى سبتمبر القادم
لخدام ولل ان الكنائدس ولدكدل الشدعدب..وربدندا ا.. وختم قداسة البابا توا روس قائال  وتحياتنا الخالصة لكل أهل سيدنى بل ولكل الكنائس وخاصة لألنبا دانييل ولكل الكهنة والرهبان و -
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 ولن ينتهي مسلسل الدماء!

 
 صبرا يا أقباط مصر..
 + فالخير سيغلب الشر

 + والمحبه أقوي من الكراهية..
 + والصليب أقوي من السيف..
 + الصليب اعظم من السيف...

.... ...... ...... تعبنا من المسلسل الدموي اإلرهابي والذي 
والمستمر حتي انفجار  ٢٧٩١نعاصره منذ احداث الخانكة عام 

وحادث العريش حيث قام ااٍلرهابيين  ١١٢٢الكادترائية اخر عام 
بدبح وحرق عدد من المواطنين األقباط مما اجبر علي مغادرة 

عائلة قبطية علي الخروج من بيوتهم بعد عبارة  ٢١١اكثر من 
 ) إرحل( علي أبواب مساكنهم.

 تعبنا من هذا المسلسل...وهناك سؤال متكرر..
 هل ااٍلرهاب خارجي؟

جميع اجهزة االعالم المصرية تؤكد أن المصريين شعب طيب 
ومسالم وأسطورة الهالل مع الصليب.. واالرهاب امر خارجي ال 

 عالقة له بمودة وأصالة شعب مصر!!!
وإني آري في هذا الحديث اجتهاد إنشائي بعيد عن الواقع وال يليق 

 ترديد شعارات بدون إصالح عملي وفعلي
في حادثه كنيسة االسكندرية و طنطا صباح يوم االحتفال بعيد 

المنفذان للعملية أبو البراء المصري وأبو اسحق  ١١٢٩الزعف
المصري. وهما مصريان ووجود فرع داعش اغلبهم مصريين. 

 والمدربين علي المتفجرات والمنفذين مصريين..
ومنفذ هجوم البطرسية كان شابأ مصريا أسمة ابو عبدهللا 

المصري من الفيوم... ومن المعروف هناك مئات وعشرات 
محمد عطا المنفذ  -المئات من المصريين انضموا الي داعش

سبتمبر مصري.!! وأيمن  ٢٢لتفجير برجي التجارة في نيويورك 
الظواهري قائد القاعدة والمفكر لها .. مصري... وعمر عبدهللا 

الشيخ الضرير الذي قضي سنوات سجن طويلة في أمريكا 
صاحب المنهج اإلرهابي .. مصري.... وتأسيس االخوان 

علي يد حسن البنأ مصري. وهو أم لكل  ٢٧١١المسلمين منذ عام 
المنظمات اإلرهابية االسالمية وحتي المدربين العسكرين فيها 

 اغلبهم من فرق الصاعقة المصرية الذين انضموا الي المهاد!!! 
وبهذا المناسبة منذ أسابيع قليلة توفي الشيخ عمر عبد الرحمن 
اإلرهابي في أمريكا . والغريب تحملت الدولة المصرية اعادة 

جثمانة ليدفن في مصر في محافظة الدقهليه وشهد موكب الجنازة 
 مئات اآلالف من المؤيدين والتابعين.

وعمر عبد الرحمن هو نفسة الذي كڤر الكاتب العظيم نجيب 
محفوظ وترك لغيرة مهمة التنفيذ وصدرت فتوي التكفير بعد 

حصول نجيب محفوظ علي جائزة نوبل. وتمت محاولة اغتيالة في 
علي يد شاب تبين أنة لم يقرأ كلمة واحدة لنجيب  ٢٧٧١أكتوبر 

 محفوظ. فقط صدرت آلية األوامر فأطاع أولي االمر.
 ٢٧٧١نفس الشئ حدث مع المفكر فرج فودة بتكفيرة ثم قتلة عام 

 . وقاتل النائب العام هشام بركات العام الماضي كان مصريا.
هذا ااٍلرهاب الذي ينشر ظاللة السوداء مستهدفآ االمنيين وتنهض 

اجهزة الدولة مؤكدة ان ااٍلرهاب يستهدف مصر كلها. بل هناك 
 القول الشائع حاليا اننا ال نعزي األقباط بل نعزي مصر كلها...
نعم هناك عمليات تستهدف المنشأت الحكومية ورجال القضاء 

ولكن هناك العمليات التي تستهدف المسيحيين وبالتحديد في 
 أعيادهم وكنائسهم... 

 ١٢١٢تحديدا حوالي  ٠١١١عدد الكنائس في مصر اقل من 
 كنيسة بكل طوائفهم.

 الف مسجد!!! ٢٢١وعدد الجوامع في مصر
ومع ذلك ااٍلرهاب يستهدف الكنائس وليس الجوامع ولم يتم 

التفجير او التعدي من ارهابيين علي مسجد واحد او مصلية واحدة 
 او زاوية في مكان ما... بل الكنائس هي المستهدفة...

 لن ينتهي مسلسل الدماء والتعدي علي أقباط مصر
وستبقي الكنائس رغم التفجير واالرهاب تزداد ازدحاما 

 ويتوافد المصليين افواجا وبكثافة عالية
وستبقي كنائس مصر كما هي منذ البدء نورا يشع 

 بالمحبة حتي للمعتدين 
 وستبقي كنائس مصر أجراسآ تدق

 تؤكد ...بالروح والدم نفديك يا صليب
 والي اللقاء العدد القادم        وداد مينا الياس           

 

 عدد الكنائس في مصر
 كنيسة في مصر ١٢١٢
 كنيسة ارثوذكسية  ٢٠١٢منها 

 كنيسة بروتستانتة ٢٢١١
 كنيسة للكاثوليك  ١١١

 ١١كنيسة ارثوذكسية في القاهرة و ٢١٢وتوزيع هذة الكنائس 
 ٠٢كنيسة بالمنيا و ٢١كنيسة بالغربية و ٢١كنيسة بالجيزة و

 كنيسة باإلسكندرية .
وعدد الكنائس في مصر يمثل الرقم االصعب فالدولة ال تقدم اي 

احصائيات رسمية حول الكنائس بإعتبارها بيانات تقوم علي ابعاد 
طائفية وهو ال يتفق مع سياسة الدولة ولكن الكنائس في مصر 

تمتلك حصرآ دقيقآ لكل محافظة وما يتبعها من كنائس ولكن الواقع 
انها دائما تتردد في اإلفصاح عنها او نشرها خشية ردود فعل 

 الحكومة الرافضة ألي تعداد رسمي او حتي صادر من الكنيسة.
ولكن هناك كتاب يتم توزيعة بين الكهنة بعنوان ) دليل الكنائس( 

يرصد مجموعة من البيانات حول عدد الكنائس االرثوذكسية 
كنيسة ومجموع عدد الكنائس المسيحية  ٢٠١٢وتؤكد أن عددها

 كنيسة. ١٢١٢في مصر 
في الوجة ١١٢واكدت اإلحصائية ان الكنيسةاالرثوزكسية لديها

في الوجة القبلي ومحافظة القاهرة في المركز االول  ٩٧٢البحري
بين تعداد الكنائس في محافظات الجمهورية ومحافظة الجيزة في 

المركز الثاني. واإلسكندرية في المركز الثامن ومحافظة شمال 
 سيناء وجنوب سيناء المركز األخير.
 كنيسة ٢٢١١وبالنسبة للكنائس البروستانتية عددها

 
الي عدد مناطق  ٢١٢قسم اإلحصاء محافظة القاهرة التي تضم 

كنيسة والظاهر والفجالة  ١١حيث احتلت شبًرا المركز االول ب 
كنائس في منطقة  ٢كنائس في الحرفيين و ٢كنائس و ٠ب 

 ٢٢كنيسة في منطقة عين شمس وعزبة النخل و ٢٢الزيتون 
كنائس شرق  ٧كنيسة في منطقة حدائق القبة والوايلي والعباسية. 

 السكة الحديد
 كنائس بالظاهر والفجالة  ٠كنيسة في شبًرا و ١١
 كنيسة وسط البلد ٢٢
 كنيسة في مصر القديمة ٢٧
 كنيسة في حلوان والمعادي ٢١
 كنائس في المقطم والقطامية ٢

جاء ايضاء في اإلحصاء ان ابراشية الجيزة وتوابعها المركز 
كنيسة أشهرها كنيسة مار مرقص بسوق األحد ومار  ١١الثاني 

جرجس بالمنيب والعذراء مريم بالعمرانية وكنيسة رؤساء 
 المالئكة ميخائيل وغبلاير بشارع ربيع الجيزي.

أما عن الكنيسة الكاثوليكية فقد أوضح االنبا يوحنا قلتة نائب 
بطريرك الكاثوليك في مصر سابقا.. ان عدد الكنائس 

 كنيسة توزيعها ١١١الكاثوليكية
 كنيسة في محافظة القاهرة والجيزة ٢١
 كنيسة في أسيوط  ٠٢
 كنيسة في المنيا وسوهاج  ٠١
 كنيسة في األقصر وأسوان  ١١

ويري االنبا قلتة ان علم اإلحصاء في العالم الثالث والتي منها 
مصر ال يمكن االعتماد علية وال يمكن ان تكون بديال علي التقدم 

 والتنمية...
نحن نعيش بعقلية زراعية ولم نصل بعد الي مستوي المجتمع 

 الحضاري بعلمة ودقة ارقامة.

 المصدر: عدد الكنائس في مصر
 نقال عن جريدة البديل

 

 آخر خبر 
البابا تاوضروس يزور الكويت وألول مرة األسبوع المقبل منذ 

بدعوة من أمير الكويت الشيخ  ١١٢١جلوسة الكرسي البابوي 
األحمد الجابر الصباح. وذلك لتفقد األقباط وتدشين اول كاتدرائية 

 ابريل الحالي. ١٠-١٢قبطية بالكويت والزيارة في الفترة 
 

-١٧هذا وسوف يصل القاهرة بابا الفاتيكان فرنسيس االول يوم 
في زيارة رسمية يلتقي خاللها بالرئيس السيسي والقيادات  ١١

 الدينية.
 
 

 المرحوم فايز جبران
١١٢٩-٢٧١٧  

 هذا الشهر... رحل عن عالمنا الي مكان سماوي أفضل جدا 
الصديق المرحوم فايز جبران وهو من الرعيل االول للهجرة 

المصرية التي وصلت استراليا قبل السبعينات . وأحب ان أشير 
كان المرحوم أمين صليب  ٢٧٢١ان اول مصري هاجر الستراليا

وكثيرا ما اشعر ان اللة لة ترتيب حتي في اسم اول المهاجرين . 
 أمين وصليب!!!!

. مع زوجتة ٢٧٢٩المرحوم فايز جبران وصل استراليا عام 
 السيدة سنية وابنائة وفيق وسوسن وامال.

كان معظم المهاجرين في هذة الفترة من المتضررين من غلق قناة 
السويس وبالتالي انعدام العمل في مدن القناة. وكان معهد 

الدومبوسكو التابع للسفارة اإليطالية يقوم بتسهيل إجراءات السفر 
واللجوء الستراليا وسافر المرحوم فايز علي باخرة تضم حوالي 

الرحلة كانت  -خمسين مصريا جميعهم يتطلعون للوطن الجديد
طويلة بعد غلق قناة السويس وأخد طريق راس الرجاء الصالح . 

 اكثر من أربعة أسابيع بين البحر والسماء.
لم يضيع  -المرحوم فايز جبران كان يعمل مدرسا لغة انجليزية 

الوقت بل جمع المصريين حولة في فصل دراسي في احد أركان 
الباخرة يعلمهم مبادئ اللغة بقدر اإلمكان لتساعدهم علي بعض 

التعبير وبعض التأقلم والتفاهم. بعد وصولهم الي ميناء ملبورن تم 
توزيعهم من جهات الهجرة األسترالية الي المزارع والمصانع 

 وجهات العمل.
بعد حوالي ستة شهور أرسلت وزارة الهجرة األسترالية شيكا 

دوالر لالستاذ جبران اعترافأ شكًرا لما بذلة في تعليم  ٠١بمبلغ 
 اللغة االنجليزية لألخريين .

هذا الرجل النشيط دائما.... لم يكن المشوار سهال وال ممهدا حتي 
لمن كانوا متخصصين ويجيدون اللغة مثلة وهم قالئل جدا في ذلك 

الوقت. عمل في محل الندري))لغسيل المالبس( في ضاحية 
 روزباي. 

 kingثم اتجاة للعمل السياحي وتعلمة وافتتح مكتبا صغيرا في 
street Newton  باسمtwin wings air travel  

وربط المصري المهاجر بالوطن االم عن طريق الرحالت 
المنتظمة وهو اول من بدأ بتنظيم الرحالت الدينية الي االراضي 

 المقدسة في القدس للجالية المصرية والعرب.
لقد رحل في األعوام االخيرة عدد من األعمدة المصرية القوية 

 التي حددت مسار الجالية وكانت شموعا مهدت لنا الطريق.
رحل المرحوم فوزي سليمان الذي أسس اول نادي مصري في 

. وأول من أسس جمعية مصرية  ٢٧٢٢كليكالند ستريت عام
اطلق عليها ) جمعية االهرامات( ورحل سمير حامد أول مؤذن 
للجالية المصرية... األسماء كثيرة وكل منهم قدم أعماال تستحق 
ان نذكرها وقد كتبت عنهم في استفاضة في صفحات كتابي عن 

 المصريين في استراليا ..
 رحم اللة الصديق فايز جبران.

 بينى وبينك

  -عزيزي قاْري بيني وبينك:
كلنا نتعجب من القديس العظيم بطرس الرسول كيف أنكر وهو من رأي التتتجتلتي 
كيف ينكر وهو من مشي علي الماء؟ ورأي الريح يسكن بكلمة لرب المجد؟ كيتف 
ينكر وهو من شفي رب المجد له حتمتا،تهي كتيتف يتنتكتر وهتو متن رأي كت  ،تلتك 
المعجزات؟ شفاء االعتمتي والتمتفتلتور واخبتر  وخترور الشتيتا تيتن وأشتبتا  
الجمو  وأقامة المتو،تي واقتامتة لتعتا ر بتعتد أربتعتة ايتاو فتي التقتبتر و تيتر     

 و ير       
بس بيني وبينك معظمنا   ي بطرس كلنا بننكر وبنشك  ك  ضيقة ،عتدي بتيتنتا أو 

ك  ضيقة ،عدي بي ابداء في الخوف واالضطراب وكأن ،لك الضيقة هي اول ضيقة ،عدي بي ي متااا لتو 
،ذكرت مااا فع  بي الهي من قب  وك  ،لك المواقف التي مرت بي في حيا،ي وك  الضيقتات وكتيتف حت  

 الهي ك  ،لك المشاك  وكيف حولها الي فرح في النهاية  
 

وعلي مستوي الجمو  لمااا نضطرب أاا مرت ضائقة بالكنيسة ومااا لو     قرائنا ،اريخ التكتنتيتستة كتم 
من ،جارب ؟ كم من حروب ؟ كم من اضطهادات ؟ مرت علي الكنيسة ومن كلهتا نتجتانتا الترب  وأبتواب 

 الجحيم لم ولن ،قوي عليها ي و،خليش الكالو د  بيني وبينك   
  لعت فؤاد جرجس   

 حكم وامثال  

 من لوريس أبادير
 + الطيبون ال يؤذون أحدآ , لكنهم يؤذون أنفسهم كثيرآ وهم ال يشعرون .

+ مهما كانت نيتك صافية في أى شيء تفعله لن تنجو من ظنون الناس السيئة أبدا 
  فافعل ما تريد وأترك لهم إثم الظنون.

 + تعلمت االحترام فأنا أجهل كيف أتعامل مع فاقديه.
+ ليس هنال شخص يستطيع أن يسعدك أكثر من نفسك ، لذلك ثقتقتقك فقي نقفقسقك 

 هى أهم مصادر سعادتك في الحياة.
 + العاقل اذا أخطأ يتأسف واالحمق إن أخطأ يتفلسف.

 + أعطاك هللا وجها واحدآ ، وأنت تصنع لنفسك وجوها أخرى بنفاقك
 + يمكننى أن ألخص كل ما تعلمته عن الحياة في كلمتين : " أنها تستمر "

 + ال تتسلق قمم الجبال ليراك العالم لكن تسلتها لترى أنت العالم.
+ إذا بدأ شعب ما بصناعة النكتة ، فكن علي يتين انه بدأ يشعر بقالقجقوا والقفقتقر 

 والظلم.
+ التدقيق في اتفه التصرفات قد يهوى بك إلى الجنون ! لذا ... تغافل مرة وتغابى 

 مرتان.
+ الكراهية تكلف أكثر من الحب النها إحساس غير طبيقعقى ، إحسقاس عقكقسقي 

ضد جاذبية األرض ، تحتاج إلى ققوة إضقافقيقة ، وتسقتقهقلقك  مثل حركة االجسام
 وقودا أكثر.



 ش  3311 برمودة  22 اخبار االقـباط

 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
  بقلم وريشة : جون كرياقوس

 
أنه كان حقا نوع آخر من الحزن  واأللم  مع  بعدايعس أععبعوع 
اآلالم وذلك بأعتهداف شهداء  كنيعسعس معارجعرجعط بعطعنعطعا 
وكنيسس المرقسيس  العريقس باألعكندريس      )والعتعى ت عم 
رفات القديط العظيم مارمرقط(... فهؤالء الشعهعداء  لعيعط 

فقط عيذكرهم تاريخ كنيستنا القبطيس بل وكل العوطعن..ألنعهعم    
"اآلن يصرخون بصوت عظيم قائلين حتى متى أيعهعا السعيعد 
القدوس والحق ال تق ى وتنتقم لدمائنا من السعاكعنعيعن ععلعى 

(  ....فععاألرهععاس األعععود لععم يععكععتعع ععى 0136األرض" )رؤيععا
بكنيسس طنطا بل كان فيما يبدو يهدف راس كنعيعسعتعنعا العبعابعا 

 -ح ظه هللا عنين عديدة وأزمنس عالمس معديعدة  –تواضروس 
) وأن كنت أعلم بعأن معععظعم تعحعركعات العبعابعا  عيعر معععلعنعس 
ك رورة أمنيس نظرا للظروف الذى يعيشها العوطعن( وفعيعمعا 
تبين أنهم بدأوا بت جير كنيسس مارجرجط بطنطا لكى يجذبعوا 
األنتباه بهذا الت جير ولكى يتحركوا للخطوة األكبروالسعريعععس 
وهو بت جير كنيسس مارمرقط باألععكعنعدريعس والعتعى كعاد أن 
ينتهى البابا من الصالة فيها ولكن خعطعتعهعم فشعلعت وخعا عس 
للحارس األمين بمارمرقط وللشهيد"نسيم" الذى لم يسعمع  
للمت جر بالمرور ودفعه للعدخعوم معن العبعوابعس األلعكعتعرونعيعس 
والتى بها العحعرس العمعسعلع ..ولعهعذا كعان معن العواضع  أن 
األرهاس يحاوم أن يكسر الحلقس القويس فى الوطن  والسعععى 
الى ما قد يوج  ويحرق الوطن أو على األقل فى خلعق شعر  
وجراح  ائر فى قلب األقباط وذلعك ألنعهعم  يعدفعععون  ثعمعن 
وطنيتهم  وأخالع عهعم ودفعاععهعم ععن العحعق أمعام شعيعطعان 
الباطل، ولكن هؤالء الخونس لوطنعهعم هنعهعم اليعععلعمعون معاذا 

شعهعيعدا  06ي علون ! فلهذا فقد حصد الموت ما يعقعرس معن 
مصابا..وبر م حزن الدولس بتنكيط األعالم من ععلعى  320و

مؤعسات الدولس والحداد ثالثس أيام وأعالن حعالعس العطعوار  
ثالثس أشهر بل  وبذهاس الرئيط للكتدرائيس لتعقعديعم العتعععزيعس 
لقداعس البابا ..فكان ذلك حقا أععبعوع معلعآل بعاآلالم والعدمعاء 
والدموع والتى لم تجع  حعزنعا وفعراقعا ععن ذويعهعم ولعمع عل 
هؤالء الشهداء األبرار الذىن أختارهم هللا "معنعتعظعروا العرس 
فيجددون قوة يرفعون أجنحعس كعالعنعسعور"كعمعا ذويعهعم ر عم 
حزنهم أال انهم أدركوا أن هللا أختارهم بعنايس قربعانعا معقعبعوال 
عنده..وكما الجمي  يدركون جيدا وععلعى معر العععصعور أنعنعا 
كنيسس الشهداء) أم الشهداء جعمعيعلعس(..فعال فعرق بعأن يعععلعن 
جماعس داعش األجراميس أو  يرهم مسؤليتهم عن حجم تعلعك 
الجريمس البشعس التى عيسجلها تاريخ الكنيسس القبطيس ععلعى 
مر الزمان..وم  ذلك فاألقباط ال يخافون من الشعهعادة لعلعرس 
والدليل بعد كل ت عجعيعر معجعرم.يعزدادون ح عورا لعلعكعنعيعسعس 
وتأكيدا بأيمانهم دون خوف ودون تردد فى  ابعراز هيعمعانعهعم 
ومحبتهم لكنيستهم القبطيس..ومؤكدين على العقعوم" تشعددوا 
وتشجعوا وال تخافوا وال تعرهعبعوا وجعوهعم ألن العرس هلعهعك 

 عائر معك ال يهملك وال يتركك..."  
            

                                                                        األقباط هعم دائعمعا ال عحعايعا معن أجعل أخعالع عهعم لعلعوطعن1
بدد  بلدلدلدلد   3102كما من الجدير بالذكر بأن األرهاب منذ 

من عمليات األغتياالت فى الشرط  والجيش بد  ولدلدةداى  فدى 
الدول  وعلى ر سهم الرئيس الليلى وقاموا بأغدتديدال الدندائد  
العام ومحاول   غتيال المفتى اللابق على جمعه بد  وكد  مدن 
يؤيد النظام ويحارب التطرف األسوى، وان كان البابا لم يندتدةدد 
ابد هؤالء الموتورين ب  كان يطل  لهم الحكمد  و هده يىدلدى 

كما وتجدر األشارة أن األرهعاس ععلعى من  جلهم والهدا  باهلل..
األقباط لم يتوق  منذ حكم السادات بل وأزداد اي ا فعى زمعن 

وأي ا كنت كتبت عدة مقاالت فى عهد معبعارك ععن   –مبارك 
محاوالت األرهاس وكي  أي ا كانوا يهاجمون دائما المتنعيع  
البابا شعنعودة بعل وبعقعذفعونعه فعى العهعتع عات بعأبشع  األلع عا  
والتشبيهات وم  ذلك  ل البابا المعلم فى  بعره و عمعتعه... 
ولكن السؤام الى متعى يعظعل األقعبعاط هعم كعبعش الع عداء فعى 

فهم  ىائما الضحايا  مام الدطداديدان اللدلدفدى و  دوان  الوطن!؟
الشيطان وذيوله ..فدهد  هدذا األمدر قدد يلدتدمدر وبدتدكدرار ال 

فى تخطيطهدم الشديدطداهدى   –يتوقف..!!؟ ب  ويتخذون األقباط 
كرهين  ألجبار النظام ليس فةط للرضوخ لطلباتهم بد   -الجديد

و رهاب ك  المواطنين وكأن حالهم الشدريدر يدةدولر  ضدرب 
المربوط يخاف اللاي ر، ب  وبأضعاف النظام  ومحاربته من 

 الدا    يضا..!  
                                             

    البد من األيجابيس فى التحرك الحاعم  1  
وكدمدا   –فأين موقف الدول  الحازم  والضرب بديدد مدن حدديدد 
سدواء  45فع  جمال عبد الناصر مع كد  األ دوان فدى عدام 

 ى البدد مدن الدةدرار اللديداسد   -باألعدام  وباللجدن الدمدؤبدد
اللريع وبدأجدراءات قداهدوهديد  راىعد  وهداجدو  ، كدمدا و يدن 
التشريعات العاىل  واللريع  من مجلس النواب والتى تنىدف 
حق األقباط  مام هذا األرهاب الممنهج وبالمواطن  بدون تميدو 

فال يكفدى وكدمدا  -والاري   ن عدى كبير من النواب  قباط !  –
يددفددعدد  األزهددر بددالددتددنددديددد واألىاهدد   و الشددجدد  واألسددتددنددكددار 
والتعبيرات الرهاه  التى ال تىلح فى التنفيذالدفدعدلدى مدن  جد  

والعواقع  العذى وقف تكرار ما يحدث على  رض المحروسد ..
ال ينكر أن المجتم  كله يحاعب على التقصير والعمعسعؤولعيعس 
لما يحدث عواء من كافس ، أجهزة ومعؤععاععات العدولعس معن 
أجل التقصير فى تحريك وتنظي  العععقعوم والع عكعر العوهعابعى 
المتطرف  بل والسل ى المتخل  وتطهير المجعتعمع  معن هعذا 

أى البد أن يتم من خالم مشروع وتوعيعس قعومعيعس   –التخل  
م  تو ي  كافس األجهزة والوعائل األعالميس الصحيحعس فعى 
تقويم أفكار ومعتقدات خاطئس تأ لت فى ن وس الك يرين من 

..و ما عن األزهر فدحددث  كافس المستويات على مر السنوات
وال حرج حيث تكرار الةول حول تجديد الخطاب الدينى فدهدذا 
ال يكفى كما ال يجدى  ستنكاره  و شجبده لدهرهداب..ألن الديدد 
الناعم  لن تؤثر فى  عداء الحيا  وبالتالى فالتليد  والدر داو  
الملتمر   مام  عوان الشيطان البد لها مدن قدرارات شدجداعد  
وحاسم  وسريع  وراىع ...وكفاها وكفاها من ضحايا و بدريداء 
يلةطون ألههم فةط يعبدون ويحبون هللا فيدفعون الثدمدن بددون 

 مبرر.. 
                                                                     

 ال كر الداعشى فى فكر وعقوم الك يرين 1                                                                                
ال ىاعى لخداع النفس وىفن الرؤوس فى الرمال و اصد  مدع 
غياب كثير من الحةائق،هظرا  هها قضي  وطدن وهدو  مدرا ال 
يلتهان به وال يمكن إهماله  و الدتدلديد  فديده وتدركده لدبدعد  
الذئاب النشيطه ذو الفكر الداعشى المليطر فى تلكين األمور 
وفق  هوائهم ولكى تهد  األمور ثم ما تلبث  ن تعوى كما كداهد  
من قب  وبتكديرك  الوطن ب   ويدوىاى األمدر سدوءار فدتدعدوى 
ريمه لعاىتها الةديم  ر ب  وبدون التةدم  طو  ولدكدى يدةدولدوا 
فى التةارير  وعند الرئاس ركله تمام يا باشار ثم مدا يدلدبدث  ن 
يعوى سريعا األرهاب والتطرف من جديد ويمدوت األبدريداء ، 
ذلك ىون  ى تاير فى العةول الدمدتدحدجدر  وشديدوخ الدتدطدرف 
والفضائيات  و حتى بتكرار الةول بضرور  إصالح الخدطداب 
الدينى!! وكاهه بهذا قد ينىلح الحال عن الدفدكدر الدداعشدى  و 
حتى الللفى والذى ياذى ويتوغ  فى عةول الجه  والدتدخدلدف 
ب  وفى التعليم، وبالتالى يدنددفدع شديدطدان الدجدهد  والدتدطدرف 

.. لهذا فأنه علعى أقعل تعقعديعر يعمعكعن األعمى بأغتيال األبرياء
القوم أنه تسيب فى عدم هيقا  ال مائر والسعلعوك األنسعانعى 
وتصحي  مسار ك ير من الم اهيم المتخل س المتراكعمعس ععلعى 
مر السنوات أو بعدم تج ي  بذور التطرف األعالمى فعى كعل 
أرجاء المحروعس، وال أقوم فقط  فى تصحي  مناهج التععلعيعم 
فى كل المستويات وخا س فى التعليم األزهرى، وكل ذلك معا 
يتطلب توعيس قوميس وحمالت شاملس ألنها منظومس متكعامعلعس 

–ومترابطس الواحدة م  األخرى...أى نعم ندرك ان المجتمع  
به ك ير من العقوم المستنيرة العيعقعظعس والعتعى لعم  -والحمدهلل

تتأثر بال يروس ال كرالداعشى وأي ا بوجود ال كر الوععطعى 
المعتدم والذين يستوجب عليهم التحرك بل والتصدى العقعوى 
والمستمر لكل فكر متخل  يسعععى لعحعرق وتعقعسعيعم العوطعن 
وذرع ال تن من أجل هعتباحعس دم األبعريعاء...فعلعهعذا أتسعاءم 
أي ا أين دورالرواد ومن يحملون شعلس الع عقعافعس بع عروععهعا 
وأين المصلحين األجتماعيين واين الكتاس واألقالم التى ت ور 
وتتصدى بشكل مستمرلخونس الوطن،بل وأين ممن يعحعمعلعون 
على عاتقهم مسؤوليس التنوير وقيادة الع عكعر العتعقعدمعى  فعى 
كافس المجاالت واألجهزة العمعععنعيعس فعى األمعس وأيعن العععدالعس 
والحق المنص  للمظلومين..وأما األعالم فعالبعد أن يعتعطعهعر 

وإصدالح كدثديدرمدن األقدالم وبدالدندظدر   وينهض من كعبعوتعه
الموضوعي  لكثير من الحةائق وتىحيح كثيدر مدن الدمدفداهديدم 
المضلل  والفكر والنهج المتخلف  فى قديداى  الدر ى الدعدام بد  
واستنار  العةول المظلم  والدتدوجديده األتدجداه اللدلديدم لدوحدد  

الشع  كله ىون تفدرقد  وتدمديدو..وامدا الدحدديدث عدن  صدالح 
الخطاب الدينى فأهه  صبح هام  تتكرر ىون جدوى وفداعدلديد  
وفيدمدا تدتدطدلدبده مدن إصدالح جدذرى لدفدكدر هدؤالء الشديدوخ 
المتأسلمين وحيث  ههم من الميراث الدةدديدم الدمدتدخدلدف ولدهدذا 
مازال األمر يوىاى سوءا من حين آل ر..إذا فأين هى الدحدلدول 
وإلى متى الىم  مع ملتةب  فى مهد  الدريداح وذلدك إذ لدم 

 يأ ذ الوطن الدور وسرع  التنفيذ الفعلى !؟؟  
                                                                                                              

 نعم شكرا لألمن..ولكن لآلع  هناك علبيات..!                                                                        
كما ال يمكن األهكارالجهد والتضحيات التى يدةدوم بدهدا األمدن  

مددن الشددرطدد  والددجدديددش وفددى حددمددالتدده الددمددلددتددمددر  عددلددى 
ىحر وكاراألرهاب ومحاوالت التطهير والدمدطدارى  لدلدةدضداء 
عليه و اص  بعد ك  حاىث تفجير قد تم مؤ درا،  ال  ن هدذا 
اليعنى  ن هخدع  هفلنا وهةول ليس فدى األمدكدان  فضد  مدمدا 
كان، ويلتر ى األمن بعد كد  حداىثد  رغدم ان الشدر كدامدن 

وربما يلتعد لجريم    درى ثدم  - و فى  جاز  مؤقته -وملتتر
هرىى هليج واحد وتعاهق الىلي  مع الهدالل، وال يددرب بدأن 
هار األرهاب مازال  مشتعل  تح  الرماى إذا ال ىاعدى   دفداء 
الرؤوس فى الرمال والةول بدأن هدنداب حدراسد  قدويد  عدلدى 

والتى  صدبدحد  مدوضدع سدهد  يلدتدهددافده   – بواب الكنائس 
كما أن البوابس األلكترونيس كما تبين لى فى زيارتعى  -األرهاب

لمصر ولعديد من الكنائط فقد كانت تلك العبعوابعات ال تعععمعل 
فأ بحت مجرد قطعس ديكورعند مدخل الكنيسس.. والعمعوجعود 
فى الغالب هو حارس  لبان ال حوم له وال قوة والذى كل معا 

و جد  يقوله1"أرنى الصليب على يدك" أو "معاك بطاقس !؟"
فى كلتا الحالتين األمر سه  تدوويدره  و دداعده و حديداهدا فدى 

وذلك ما الالمباله بحيث قد يتم التلل  الله  ىا    ى كنيل ، 
حدث مؤخرا فى ت جير كنيسس مارجرجط بطعنعطعا بعر عم معا 
يقام بأن هناك أمن .!! فاألعتماد على طرق األمن التعقعلعيعدىعس 
أمر ال يجدى وال يناععب مع  تعطعور األععالعيعب الشعيعطعانعيعس 

فى نشرة ينبعوع العمعحعبعس  -لألرهاس، بل وكما أشرت من قبل
معن ال عرورى زيعادة ععدد كعامعيعرات  -بعد حادثس البطرعيس

المراقبس فى كل كنيسس عواء داخليا أم خعارجعيعا، بعل واألهعم 
أي ا األعتمادعلى شباس كل كعنعيعسعس فعى حعمعايعس ومعراقعبعس 
كنيسته وعلى األقل فعى العتعوقعيعت ال عرورى والعمعنعاععبعات 
وبتك ي   تلك الرقابس نظرا لعنعشعاط األرهعاس فعى أععتعهعداف 
كنائسنا فى الزمن الحاضر. هذا األمر يتطعلعب يعقعظعس معن كعل 
جانب حتى تزوم الغمعس والع عيعروس الشعيعطعانعى وذلعك دون 

 -ال عم  هللا  –تهاون أوتسيب أوالمباالة..وال ننتظر بأن تق  
كارثس أخرى لكى   ينشط األمن فعتعتعم العمعطعاردة أو العقعبعض 
العشوائى على الجناة . ألن ذلعك معن العواضع  انعهعا خعطعس 
ممنهجه بأعتهداف المسيحين وخا س وأنه حتى اآلن لم يتعم 
نهائيا تج ي  بذور التطعرف العمعتعرامعى فعى أرجعاء العوطعن 
والذى يهدف ب رس وتقسيم الوطن وبث الكراهيس بين أبنعاء 
المحروعس مصر...والحديث الينتهى عن ذلك الملع  و عيعره 

    وربما لنا عودة له مرة أخرى بأذن هللا ..
                                             

فأن مصارعتعنعا لعيعسعت مع  دم ولعحعم بعل مع  1    قوم للتأمل
الرؤعاء م  السالطين م  والة العالم على  لمس هعذا العدهعر 

ولكن  لبس العمعؤمعنعيعن (  0132أفم  أجناد الشر الروحيس")
وهعم  علعبعوه بعدم العخعروف " على الشيطان تكمن فى القوم1

 وبكلمس شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت"
  (                32133) رؤ1 
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 ض من: جون كرياقوسعر
 

أهم"ا  لمارمارل الم ما ما  4إحياء مسار العائلة المقمسم":مة   
 فرانسيس لقصر

قال نادر جرجس، عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسةدة،  

إن زيارة البابا فرانسيس الثاني بابدا الدتدااديدمدان لدمد در  دي 

، حديد  0222زيارة ااريخية، احسث للمرة الثانية مند  عدا  

زار ا البابا يوحنا بولس الثاني بطريدر  الدتدااديدمدان،  قدال  

"جئت ألحج في م ر أشار جرجس إلي دراةة ألمانية اتيدس 

% من حيااه علدى أر  م در، 02أن السيس المسيح قضى 

ةنوات كاملة، ما يؤكس أن م در ادر در بدا  دار  4أي نحو 

المسيحية التي يجب أن انال حقدادا مدن الدتدر يدج السديداحدي، 

أهم"ا   أللم ما   4مشيرا إلى ان زرارل  ا ا الفاتيمامان لم ما 

إث ات للعالم على أن مصمر  ملم" ةممومة  لالمهمانمم  هم   عمم 

للاويمسمة المسم مألميمة ايرثم ا سميمة لمقما تشم م"  مم  احم"ا  

اعت"اءات على الاوائس  لالهالث القشار ة  قؤتقمر السم   

الذي تسيقه مشيخة ايزهر  ثم أخيرا ه"  رع ي للامومائمس 

الااث لياية  قصرلأضا  جرجس  فم تصررمامات خما مة  

مليار مسيام  اث ليام فم المعمالمم   3.1ان  ا ا رلما رقهل 

 قا ق" رصاح ه فى الارارل ال ا ا  رثلقالس رئيمس أ:ماقمفمة 

مملمميمم ن مسمميمماممم  1333المسممسممألموممألمميمومميممة  لالممذي رممقمهممل 

أي أن الك الريارة اعتبر بمثابة اضخم  أرث ا سم فم العالم 

حملة دعائية ار يجية للسياحة السينية فى م ر، كمدا اسداعدس 

بقوة لجنة إحياء مسار رحلة العائلة المقسةة في عملاا لوضع 

 م ر على  ريطة السياحة السينية فى العالم 

 

 لساء ال ا ا ت اضرلس لالسفير ال ررألانم
اجتمع الستير البريطاني جون كداةدن 
بدالددبددابددا اددواضددر ل الدثددانددي ، لددنددقدد  
رةائ  التعاطف  التضامن من شعب 
 حمومة المملمة المتحسة بعس اةتشااد 
المثير من الدمد دريديدن فدي الدجدرائدم 
اإلر دددابددديدددة فدددي كدددندددائدددس طدددندددطدددا 

 اإلةمنسرية يو  أحس السعف كما ناقشا الخطط الدمدسدتدقدبدلديدة 
لتعرير التعليم  التتا م السينى  التضامدن ققدتدال الدتدطدر  
 التع ب ال ى ياسد السا  فى انحداء الدعدالدم  قدال السدتديدر 
كاةن بعس اقجتمال  "لقائي بقساةة البابا اليدو  كدان مدلدادمدا، 
ةامه  ا ميمه على مقا مة المرا ية  العندف  الدتدعد دب 
يمث  عشرات المايين مدن الدندال الدطديدبديدن فدي بدريدطدانديدا 
 م ر ال ين يحتقر ن  د   الدجدرائدم اإلر دابديدة  يدؤمدندون 
بمستقب  أفض   أضا   "لقدس كدان شدرفدا أن أادقداةدم مدسى 
التعاطف العميق  العر  الثابت لسى بريطانيا عدلدى مسداعدسة 
م ر لمواجاة اإلر دا   حدمدايدة جدمديدع الدمد دريديدن مدن 
التع ب  التطر ،  كا البلسين يعر  آق  رؤيدة األر ا  
التي فقست لإلر ا   األةر الممسورة. فاو يجعدلدندا جدمديدعدا 

كحمومات  مؤةسات السينية  مواطنين عداديديدن  -م ممين 
على حماية مواطنينا  ماحقة اإلر ابيين  كشف األكاذيب  -

المتطرفة التي يتغ  ن علياا قدال  "قدلدت لدقدساةدة الدبدابدا إن 
الم ريين لن يمونوا  حس م في مواجاة   ا الشر  شاركت 
معه جاود المملمة المتحسة الشدامدلدة   ديدر الدمدسدبدوقدة ضدس 
اإلر ابيين  التطر  في بريطانيا  الخارج.  اليو  أ ق أكثر 
من أي  قت مضى أن قيم المايين من األشخاص المخل ين 

  السلميين ةيطولون جرائم األقلية المتطرفة.
   

ال ا ا تم اضمرلس رم"كم   ماتم"رائميمة المسم"رمس ممارممرقمس 
  الا رت

يسددتددادد  الددبددابددا 

ادددددددواضدددددددر ل 

الدددثددداندددي، بدددابدددا 

اإلةدددمدددندددسريدددة، 

 بددددددطددددددريددددددر  

الددددددددددددمددددددددددددرازة 

الددددمدددددرقسدددديدددددة، 

زياراه للمويدت، 

، بلقاء الشعب القبطي في نتس اليو   يسشن الدبدابدا 02اقحس  

  دي ادعدس أ ل  02كااسرائية القسيس مارمرقس يو  الثا داء

   1691كنيسة أنشدتت  دارج م در، حديد  شديدست عدا  

 يترأل بطرير  المرازة المدرقسديدة،  داة قدساةديدن، يدو  

الثا اء، ال ي ةيتم فياا التسشديدن،  األربدعداء حديد  ةديدقدو  

بالسا  فيه علي الحاضرين كما يلتقي البابا اواضر ل  سا  

  ادمات المنيسة، يو  األربعاء اتدخدلد  زيدارة الدبدابدا ايضدا 

بعض اللقاءات الرةمية مع القيدادات الدمدويدتديدة  الدمد دريدة 

  نا 

 

اين ا   ال رتا"  للقرل ايللى  شمنن تمفم ميمر  موميمسمة ممار   
 جرجس  

قال األنبا بوق، أةقف طنطا  ادوابدعدادا، أن حدادث ادتدجديدر  
كنيسة مار جرجس بطنطا  و فجيعة كبيرة،  ألم كبير، حي  

 69شداديدس   09بلغت إ ابات اتجير كنيسة طنطا  حدس دا 
م ا ،  لمن يجدب  ضدع م در ن دب أعديدندندا،  ادوجده 
برةالة لألقباط قال فياا  "المنيدسدة كسدبدت  م در كسدبدت، 
 اإلر ا   اةر".  اابع أن     الحدوادث اإلر دابديدة ادمدت 
بتخطيط د لي،  ةيحسث انترال د لي لم  الر افس التي انتج 

.  لتت أةقف طنطدا إلدى ضدر رة -على حس قوله–اإلر ا  
احميم العق ،   ضع م ر أما  أعيننا، موضًحا  "الدمدنديدسدة 
كسبت  م ر كسبت  اإلر ا   سر، حديد  أندادم  سدر ا 
في السا    الخارج  األحساث األ يدرة ادولدس عدندادا ادتدمديدر 
د لي قنترال اإلر ا ". من المسدتدادس  مدن الدتدتدجديدريدن  
 أضا  أن اتجير طنطا اةتادس  أةدقدتدادا،  الدسلديد   قدول 
التتجير عنس كرةي األةقف ال ي ظن أنه ةيمون متواجس به، 
 ك ا الحال بالنسبة لتتجير اإلةمنسرية ال ي اةتادس  الدبدابدا. 
متابعًا  أن الرحمة  العناية اإللاية أنق ت البدابدا  كد ا أندقد ت 
كانة كنيسة طنطا، حي  أ يبت  السة أحس المانة بإ ماء، ما 
جع  جمول المانة يتجاون إلةعدافدادا،  لدم ادقدع بديدندادم أي 
إ ابة.  شسد أن مدا حدسث يدؤكدس بدتنده ق بدس مدن الدتدعدامد  

بتخطيط شام  لدمدواجدادة اإلر دا   بشدمد  أ ةدع  أشدمد  
لتجنب اإلر ا  فيما بعس. كلمة لإلر ابيين  أكس أةقف طنطا 
أن هللا  و ال ي ةمح بوقول   ا الدحدسث،  ندثدق أنده ضدابدط 
المد ،  ةدتدتدجدلدى حدمدمدتده حدتدى بدعدس  قدت.   جده كدلدمدة 
لإلر ابيين، قال فياا  أنتم أردام بنا شدًرا  لدمدن هللا أراد بدندا 
 يًرا لم ر  لألقباط. ق ينبغي أن نلو  األمدن  حدس   عدمدا 
يردد البعض بشتن التق ير األمني، قال أةدقدف طدندطدا  "ق 
ينبغي أن نوجه ك  اللو  لدرجدال األمدن، كد  الدادجدو  عدلدى 
األمن  أنا مش مع كدسة ألن األمدن ق يدتدحدمد  الدمدسدئدولديدة 
لوحس ".  أضا  في لقائده مدع بدرندامدج "الدمد دري أفدندسي 

" الم ال على شاشة قناة "القا رة  النال"  أن عشرات 292
ا ق  من رجال األمن كانوا متواجسين، لتتمين ك  المنائدس 
على مستوى الجماورية، مشسدًا فدي ندتدس الدوقدت عدلدى أن 
األمن يحتاج لثورة اغيير. عر  فيسيو لمتجر كنيسة طدندطدا 
مر د ن أي رقابة  عرضت كاميرا القا رة  الدندال، فديدسيدو 
ح ري لمتجر كنيسة طنطا  ال ي عدبدر  د د  إلدى دا د  
الايم  د ن أي رقابة أمنية أ  اعدتدرا  مدن أحدس. الدعدندايدة 
اإللاية انق  األطتال كشف األنبا بوق أةقف طنطا  ادوابدعدادا 

طتًا، مدن الدتدعدر   222أن العناية اإللاية أنق ت أكثر من 
للموت  اإل ابات في اتجير كنيسة مدار جدرجدس بدطدندطدا. 
حي  جاء اقترا  األ  بيشوي قبد  اقحدتدتدال بدإقدامدة قدسال 
 اص بام في كنيسة أبانو   ا طحبو م جدمديدعًدا  عدسد دم 

طت  إلى المنيسة التي    ت لام، مدمدا أدى  222حوالي 
إلى اقلي  حجم الخسائدر فدي أر ا  الدمدادندة  األطدتدال  إق 
كانت فجيعة   سارة فادحة فدي قدلدو  األمدادات فدي حدالدة 
  جود المانة  األطتال بالقر  من التتجير ال ي  ر المنيسة.

 

خ راء مفرقعات لتفايك الااا  الوا:ف حم   جمهمة إرهما مم 
 :انت  اترر 

فرضت أجارة األمن بمحافظة جنو  ةديدنداء طدوقدا حدول   
جثة اإلر ابي ال ي  تته القوات بعس أن أطدلدق الدندار عدلدى 
كمين د   دير ةانت كااريدن أمدس ،  أةدتدر عدن م درل 

آ رين منام مدجدندس  أرةدلدت  زارة  4أمين شرطة  إ ابة 
السا لية  براء مترقعات لموقع جثة اإلر ابي  ر برت آلدي 
لتتميك الحرا  النداةدف، الد ي كدان يدرادسيده اإلر دابدي قدبد  

 ا تيته. 
 

  رر :انت  اترر   رتم التاسيق فم لاقعة إط ق الوار  
أكس الرا ب  ريغوريول، المتحسث باةم دير ةانت كااريدن 
بجنو  ةيناء، أن الر بان لم يتعرضوا ألي أذى، في حدادث 
إطاق النار ال ي  قع من  قلي ،  ذلك  فقا ل حيتة "فيدتدو". 
 قال الرا ب " ير وريول" إن السير يدخدضدع إلجدراءات 
اتمينية مشسدة من قب  الجيدش  رجدال الشدرطدة،  يدتدم ا ن 
التحقيق في  اقعة إطاق النيران. كداندت م دادر أمدنديدة قدس 

ابري ، أن إطاق نيران  قع عدلدى كدمديدن 11قالت ، الثا اء 
الشددرطددة الددمددتددواجددس بددجددوار الددسيددر،  أةددتددر عددن عددسد مددن 

 الم ابين.
 

لزرر الخارجية الرل:م  ا:تم م"ا  ايقم ماط هم"فمه إكمعما  
 الاراهية  ي  اي ران  

الخارجية الر ةي ، إن الجريدمدة من  ةيرجي قفر    قال  
اإلر ابية التي اةتاسفت األبدريداء األقدبداط  دال احدتدتدالدادم 
بالعيس في م ر  سفاا إشعال المرا ية بديدن األديدان.  أشدار 

إلى أن   ا األمر يتطلدب  -حسب  حيتة البساية-"قفر  " 
ااخاذ  طوات فورية لوقف الاجرة الجماعية للمسيحيين مدن 
منطقة الشرق األ ةط.  أ ضح الوزير الر ةي أن مدندطدقدة 
الشرق األ ةط د لت في حالة من التوضى،  أ بح المورد 

 الرئيسي لإلر ا   المااجرين  ير الشرعيين                                              
  

لضع ح ر اي:اس يل   ويسة ق ألية أرثم ا سميمة  م :م  
 أفررسيا

شار  السدتديدر أحدمدس بدمدر ةدتديدر  
م ر في الجابون في  ضدع حدجدر 
األةدددال لدددلدددمدددنددديدددسدددة الدددقدددبدددطددديدددة 
األر وذكسية في العا مة الجابونيدة 
ليبرفي ،   ي أ ل كنيسة قبطية فدي 
منطقة  ةط أفريقيا،  ذلك بحضدور 

األنبا أنطونيول مرقص أةقف عا  شئون أفدريدقديدا لدألقدبداط 
األر وذكس،  عسد من المسئولين الجابونيين  ةتراء ر ةديدا 
 كوت ديتدوار  أعضداء الدجدالديدة الدمد دريدة فدي الدجدابدون 
  ةائ  اإلعا   أكس الستير الم ري فدي كدلدمدتده أن بدنداء 
المنيسة يعس رمراً لوحسة عن ري األمة مسلمين  أقباط، من 
حي  التتكيس على أ مية مبسأ المواطنة  الت دسي لدإلر دا ، 
كما  نت الحمومة الجابونية على الس ر ال ي اقو  به فدي فدتدح 
حوار  طني يضم كافة أطيا  الشعب على أةال إعاء قيدم 
المواطنة من جانبه، ركر األنبا أنطونيول مرقص في كلمتده 
عدلددى الددس ر الدد ي ةددتدقددو  بدده الدمددندديددسدة فددي دعدم الددنددشدداط 

 اقجتماعي  اققت ادي لمساعسة الشعب الجابوني 
 

 أ:تراليا تش"  م  إجراءات موح ال وسية 
أعلن رئديدس الدوزراء األةدتدرالدي مدالدمدولدم ادرندبدول الديدو  
"الخميس" أن باد  ةتضع شر طا جسيسة لمنح جنسديدتده..... 

في ا ريحات أ ردااا قناة "ةماي نيوز"  - أ ضح ارنبول 
أن الشدر ط اشدمد  مسدتدوى جديدسا مدن الدلدغدة  -اإل باريدة 

اإلنجليرية  ابني "القيم األةترالية"، عدلدى أن ادمدون  دندا  
فترة ا تبار مدسادادا أربدع ةدندوات  مدن جداندبده، قدال  زيدر 
الاجرة في حمومة ارنبول إن اق تدبدارات "الدمدسنديدة" الدتدي 
ةيخضع لاا المااجر ن ةيتم اعرير ا بتةئلة عدن "الدعدندف 
األةري" مثا  أضا  ارنبول أن ما يجمع األةترالييدن  دو 
"ابنيدندا قديدمدا مشدتدركدة،  قديدمدا ةديداةديدة،  د لدة الدقداندون، 
 السيموقراطية،  الحرية،  اقحترا  المتبادل الدمدسدا اة بديدن 
الدرجددال  الددنددسدداء..  اددابدع " دد   الددقدديددم األةداةدديددة اددعددرفددنددا 
كتةتراليين، إجراءات الحد دول عدلدى الدجدندسديدة يدجدب أن 
اعمس ذلك، اليو  نعلدن عدن ادغديديدرات لدتدعدريدر الدمدواطدندة 
 ليمون لسينا أةتراليا أقوى  مواطنة اقوى  مواطنديدن أقدوى 
كانت اإلجراءات السابقة في أةتراليا اقتضي ببقداء الدرا دب 

 بالح ول على الجنسية مسة عا  في الباد 
 

 عسار ج"ر" لع ج الاهارقر ر ذب االهتقا   
""LMTX  طوراه شركة TauRx    ندجدح الدبدر فديدسدور

كلود  يسميك، من جامعة أبردين، في الو ول إلى ادركديدبدة 
لددعددقددار جددسيددس لددعدداج مددر  الددر ددايددمددر  الددعددتدده،  اةددمددا  

، 0210ال يسقنية، التي شدار  كدلدود فدي ادتةديدسدادا عدا  
بإشادة كبيرة،  اعتُبَِر "ا تراقًا كبيراً" فدي مدواجدادة مدر  

العته.  حسب موقع "إيا " فقس أظارت نتائج العقدار الد ي 
حظي با تما  كبير من جانب العاملين في األ ةداط الدطدبديدة 
 ال يسقنية، أن بمقس ر   إبطاء ظاور المر  بمدسة ا د  
ً أنده حدتدى عدندس ادندا لده بدجدرعدات  لعامين، لمن اَبَديندن أيضدا
 غيرة، فإنه يمون عاجاً فعاقً على طريقته الدخدا دة. مدن 
جانبه يقول  البر فيسور كلود، إن  د ان الدمدشدتدان لديدشدمدا 
متاجتاين كبيراين، لمني شدعدرت بدحدمداةدة حدقديدقديدة بدعدسمدا 

مدلدي  1ااضحت لنا التعالية المحتملة لتنا ل جدرعدة قدسر دا 
  رامات من العقار في اليو  

 
 اهتقا  إع مم ل روم  ارارل  ا ا الفاتياان لقصر 

ااتم كافة األ ةاط اإلعامية  السينية برياة الدبدابدا فدرانسديدس 
بابا التاايمان إلى م ر األةبول المقدبد ، حديد  نشدر راديدو 
 التريون منظمة الما وليك الس لية فيلما اسجيليا عدن الدس لدة 
الم رية،  اةتا  التيلم مشا س  بوضع شعار أعلى الشداشدة 
يقول "البابا يريس اوطيس عاقات المسيحيين بالدمدسدلدمديدن مدن 
 ال زياراه لدمد در اضدمدن الدتديدلدم عدسة رةدائد  ادوضدح 
مساعى البابا فرانسيس لوضع نااية لعمليات إبادة المسيحيين 
فى الشرق األ ةط،  يوجه البابا شمر  للرئيس عدبدس الدتدتدا  
السيسى  بابا ات المنيسة الما وليمية  باقى الرموز الدسيدنديدة 
فى م ر على دعواده لدلدريدارة..  اةدتدعدر  الدتديدلدم أبدرز 
أحساث اقنتجارات التى قدا  بدادا ادندظديدم داعدش فدى بدعدض 
المنائس الم رية  ال التترات الماضية، من بيناا اندتدجدار 
المااسرائية البطرةية فى الدعدبداةديدة فدى ديسدمدبدر الدمداضدى 

...  ا تتم التيلم مشا س  بدعدبدارات الدرئديدس السديدسدى 0219
التى يرحب فياا بالبابا فرانسيس فى م ر، موضدحدا ادطدلدع 
الم ريين إلرةاء مبادىء السا   التسامح  الحوار السيدندى 
المتبادل، كما أكس السيسى فى كلمته أن زيارة البابدا ةدتدعدمد  
على اوضيح رفض الس لة المد دريدة لدمد  أفدعدال اإلر دا  

  التطر ... 
 

نيا ة أم  ال"للة تضم قضارا تف يرات  ومائمس الم مألمر:ميمة  
 لالقرقسية لمارجرجس فم قضية لاح"ل

قررت نيابة أمن الس لة العليا، اليو  الخميس، ضم المتاميدن  
في قضيتي اتجير المنيسة البطرةية "كااسرائية الدعدبداةديدة"، 
 اتجير كنيستي مارمرقس باإلةمنسرية  مارجرجس بطنطدا 
في قضية  احسة  اةتمملت نيابة أمن الس لة العليا التحقيدقدات 

متامين من عنا ر الخلية اإلر ابية قدامدت بدارادمدا   2مع 
حوادث التتجير اإلر ابية التي طدالدت كدنديدسدة مدارجدرجدس 
بطنطا  المنيسة الدمدرقسديدة بداإلةدمدندسريدة،  كدمديدن الدندقدب 
بالوادي الجسيس،  المنيسة البطرةية، كما اةتمعت إلى المتام 

آ دريدن،  قدررت  2عمر عادل عبال شقيق قائس التدندظديدم  
 اجسيس حبسه 

"السا لية" اشن حمات ممثتة لضبط أعضاء  دلديدة ادتدجديدر 
 المنائس

 

ال"اخلية  تش  حق ت ماهفة لض   أعضاء خلية تمفم ميمر " 
 الاوائس

أفادت م ادر أمنيدة مدطدلدعدة بشدن قدطدال األمدن الدوطدندى  
 العمليات الخا ة بوزارة السا لية، بالتنسيق مدع مدسيدريدات 
األمن، حمات بالمحافدظدات لدلدقدبدض عدن أعضداء الدخدلديدة 
اإلر ابية الااربة  المتامين بالدتدخدطديدط  ادندتديد  الدعدمدلديدات 
اقنتحارية على المنائس  أضافت الم ادر أن التريق ممون 
من عنا ر من قطاعات األمن العا   األمن الوطنى  جمديدع 
قطاعات الوزارة المعنيدة، بدالدتدعدا ن مدع مدسيدريدات األمدن  
لسرعة ضبط اإلر ابيين  أكست الم دادر أنده يدتدم ادمدثديدف 
الجاود دا   محدافدظداادادم  إ داق مدسا د   مدخدارج ادلدك 
المحافظات، باإلضدافدة إلدى ادمدشديدط الدظداديدر ال دحدرا ي 
 إ اق مسا   العا مة  ادوةديدع دائدرة اقشدتدبدا   لضدبدط 
الجناة من جداندبده كدلدف الدلدواء مدجدسي عدبدسالدغدتدار،  زيدر 
السا لية، بتتعي  اةترااديدجديدة إحدبداط الدعدمدلديدات اإلر دابديدة 
 الجرائم الجنائية قدبد  حدس  دادا عدن طدريدق ضدر  الدبدؤر 
اإلر ابية  الجنائية في مختلف المحافظات النشدطدة إر دابدي داً  
 أ ضح بيير  نرى برانسيه، أن الرج  اعمس اةتاسا  أفدراد 
الشرطة  حا ل الترار على قسميه مطلقا النار عدلدى الدمدريدس 

 من عنا ر الشرطة إق أن قوات األمن ارداه قتيا... 
  

  قيسة 03نار اإلرهاب تُشعل كارع الشانالياره مرتي  فى 
أشددعددلددت نددار   

األر دددددددددددددددددا  
الددددعدددددا دددددمدددددة 
الدددددتدددددرنسددددديدددددة 
"بددددددداريدددددددس"، 
مساء الخدمديدس 

ابددددريدددد ،  02
مددرادديددن  ددال 

دقيقة فدقدط، حديد   قدع حدادث إطداق ندار فدى شدارل  92
الشانرليريه، أةتر عن مقت  شرطى،  إ ابة ا نين آ دريدن، 
 عقب   ا الحادث بساعة زمن، أُطلقت الدنديدران فدى مدمدان 
قر  الشارل ذااه، فيما أعلن انظيم داعش اعلن مسدؤ لديدتدادا 
عن الاجو  اإلر ابى  انتشرت قوات من الجيدش  الشدرطدة 
الترنسية حول محيط شارل الشانرليريه عقب الدحدادث الد ى 
نت   مسلح برشاش كاشنمو ، أكست الشرطة مقدتدلده، فديدمدا 
أظارت   يقة ح لت عليادا  كدالدة ر يدتدرز، أن الشدرطدة 
الترنسية أ سرت أمرا للقبض على مشتبه به  ان فى حدادث 
إطاق النار ال ى قت  فيه شرطى  احس على األقد   أ ديدب 
ا نان آ ران بجر    طيرة فى شدارل الشداندرلديدريده مسداء 
الخميس كما دعا الرئيس الدتدرنسدى، فدرانسدوا  دوقندس، إلدى 
اجتمال طارئ عقب اقعتدساءات الدتدى اةدتدادس  شدرطديديدن 
بالقر  من محيط الشانرلريه فى الدعدا دمدة بداريدس،  ذلدك 
حسبما أفادت  ةائ  إعدا   رجدح الدرئديدس الدتدرنسدى، أن 
يمون  جو  الشانرلديدريده إر دابديداً، مشديدراً إلدى أن مدمدتدب 
ممافحة اإلر ا  فتحت احقيقا  ةينظر فى الس افع  المشتبده 
بادم  الدمدتدورطديدن الشدرطدة ادجدرى ادحدقديدقدا قدر  شدارل 
الشانرليريه بعس مقت  شرطيين  نتى المتدحدسث بداةدم  زارة 
السا لية الترنسية، مقت  الشرطى الثانى، قائا  "إن شدرطديدا 
آ ر لم يمت متت را بجر حه التى أ يب باا فى إطاق النار 
ال ى  قع فى باريس مثلما أعلدن فدى  قدت ةدابدق"، إق أنده 
أضا   " بخا  الشرطى ال ى قدتدلده الدمداداجدم فدى الدحدال 

 أ يب ضابطا شرطة بجر    طيرة... 
  طر التاسيس اإلر ابى فى الباد مازال مراتعا ..

 

 ر:الة م   ا ا الفاتياان لـ ال ا ا ت اضرلس

قال بابا التاايمان البابا فدرنسديدس، 

إن الدمدسديدحديديدن كدخدسا  لدلدرجداء 

مددسعددو ن إلددى أن يددبددشددر ا مددعددا 

بالمسيح القدائدم،  ذلدك مدن  دال 

شاادة حيااام البايجة  عبر الحب 

في رةالة ااندئدة بدعديدس الدتد دح  -السخي اجا  ا  ر، مضيتا

بعثاا إلى، اواضر ل الثاني بدابدا اإلةدمدندسريدة  بدطدريدر  

"ندحدن ندعدلدم أن عدالدم الديدو   -المنيسة القبطية األر وذكسيدة

بحاجة ماةة إلى إعان   ا األم ،   و الرجاء الوحيس الد ي 

ق يخيب  أ ضح البابا فرنسيس، في الدرةدالدة الدتدي ةدلدمدت 

باليس من قب  القا س الرةولي في م ر، المونسنيور بدر ندو 

موزار  ، أنه "مع انت ار المسيح على الخطديدئدة  الدمدوت، 

يممن لم  رج   امدرأة الدندظدر إلدى الدحديداة بدعديدون  قدلدب 

جسيسين، حتى في ظر   ادتدمديدر بدالدحدرن  ال دعدوبدات"، 

مشيرا إلى أن الظا   التش   الخطيئة يممن التغلب عدلديدادم 

لت بح نقطة انطاق لمسيرة جسيس،  فقدا لدمدا ذكدراده  كدالدة 

"أكي" اإليطالية لألنباء  اابع بابا التاايمان قائا  "ليمن عديدس 

الت ح ال ي يحتت  به المسيحيون   ا العا  في اليدو  ندتدسده، 

م سر إلاا  لمنائسنا  ر بة مترايسة لتضامن يدتدرايدس عدمدقدا 

 في مجال اقاةم اإلنجي    سمة المحتاجين"." 

 

 أق اط     الل فم  نرفض الخض ع ال تااز القتش" ر 
مر ا :قال ط ماافظة القويا-أ "ر أق اط قررة     الل فم 

موذ قليل  يانًا ناك"لا فيه المرئميمس عم م"المفمتما  السميمسمم  -
الت"خل لال أزمت م  لأ "لا رفض م الخض ع ال تااز  عمض 
القتش" ر   م ا رل لم الشقل  فى فمر  :مألم تم مم عملمى 

 .م اطوي  مصرري  رخضع ن ل"للة السان ن
  نحن أقباط كو  اللوفي، نعانى من  شدادر يدونديدو نص ال يان

، من متةاة حقيقية أ  ت أشماًق متعسدة أبرز ا منعندا 0219

من ال اة  ةلسة من اقعدتدساءات  اقندتداداكدات لدحدقدوقدندا 

كمواطنين م ريين،  ذلك من قب  بعض المتشسدين بالقدريدة 

بسأت بحرق بعض المنازل، العا  الماضي لشائعة كاذبة عدن 

احوي  منرل أحس األقباط لمنيسة،  ر م معرفة المدحدرضديدن 

لم يتم القبض عليام  بدعدس إ داء ةدبديد  الدمدتدادمديدن بدحدرق 

منازلندا فدى شدادر أ سدطدس الدمداضدي، ادم رشدق مدندازلدندا 

بالحجارة مما اضطرت بعض األةر للار   للقدا درة، بدعدس 

القياا ااسيسات،  ادس د  أطدرا  عدسة بدعدودادادم  ادتمديدندادم 

 قامت ايبارشية ةمالوط ببناء المنازل المسمرة على نتقدتدادا، 

، إلقامدة 0211  عس األمن بتتح مبنى مغلق بالقرية من  عا  

شعائرنا السينية، إق أنه فش  فى ادحدقديدق  عدود  ر دم عدقدس  

عسة جلسات متتالية مع المتشسدين إلقناعام بدالدمدوافدقدة عدلدى 

قيا  األقباط بال اة،   ال  د   الدتدتدرة الدتدرمدندا ال دمدت 

حتاظا على ةدامدة بدادندا فدى ظد  بدعدض الدحدوادث الدتدي 

اعرضت لاا م ر،  لمن  متنا دفع  منه أبنائنا  أةرنا فدى 

عس   جود ممان لل اة، حتى بعض القرى المجدا رة الدتدي 

كانت استقدبدلدندا لدلد داة أ دلدقدت األبدوا  فدى  جدادندا بدعدس 

اعترا  متطرفين با   القرى..  بالر م من ح ولنا عدلدى 

ا ريح أمنى ل اة  ميس العاس بدالدقدريدة فدى ظد  ادامديدن 

الشرطة إق أننا اعرضنا قعتساءات بالحجارة عدقدب الدقدسال 

أقباط،  اا ا حرق  ا ة منازل بتطرا   4أةتر عن إ ابة 

القرية  اقتال بعض المحا ي ،  لم ندتدمدمدن الدخدر ج مدن 

منازلنا طوال  مسة أيا  متتالية حرمنا من حدق ال داة فدى 

جمعة إق  السيس المسيح  ليلة العيس  بالر م من فر  األمن 

ةيطراه على القرية ا ن  القبض على بعض المتشسديدن إق 

أن موقتام مازال رافًضا لحق األقباط فى ال اة  يحدا لدون 

فر  شر طام على مواطنين م ريديدن بدعدس ادسا ل  رقدة 

اقر ا بعض المتشسدين احت مبادرة "لم الشدمد "، بدالدتدر  

على األقباط ا تيار مناطق معينة إلقامة مبدندى  دالن مدن أى 

مظا ر دينية ةواء  ليب أ  قدبدة أ  مدندارة  يدمدون  دارج 

القرية،  نؤكس أننا نرفض جميعا الدخدضدول قبدتدراز بدعدض 

المتشسدين فى فر  ةدطدوادادم عدلدى مدواطدنديدن م دريديدن 

يخضعون لس لة القانون التي ننتظر مناا احقيق العسالة  رفع 

الظلم عنا،  إااحة أبسط الحقوق لدندا   دو حدق ال داة فدى 

ممان آمن،  معاقبة المحرضين،   قف معاناادندا الدمدسدتدمدرة 

أشار من مضايقات  اعدتدساءات  قدطدع مسدافدات  12طوال 

طويلة فى ظر   الطقس السيئ لداندتدقدال لدمدنداطدق أ درى 

لل اة أن حقنا  و حق م درى أ ديد  لدمدواطدنديدن يدمدتد  

عدلدى أن  94السةتور الم رى حقوقام  نص فى مداداده ال د

حرية اقعتقاد مطلقة  حرية ممارةة الشعائر السينية ممتولدة 

أل حا  السيانات السما ية  حرية إقامة د ر العبادة ممتولة 

أل حا  السيانات السما ية،  ل ا ندحدن ق ندخدضدع لشدر ط 

بعض المتشسدين ال ين يحا لون أ   د ر الدس لدة  ادند ديدب 

أنتسام حماما،   و ما يعس إ ساًرا لدس لدة الدقداندون .. ندنداشدس 

الرئيس عبسالتتا  السيسى التس   فى  قف معاناة أقباط كدو  

اللوفى  اطبيق القانون، علًما أن المتامين بحرق منازلنا فدى 

متاًما ام إحالتام للجندايدات مدند  فدتدرة  16يونيو الماضى  م 

طويلة  لم احسد لام جدلدسدة حدتدى ا ن  مدارةدوا ضدغدوًطدا 

كبيرة علينا إلجبارنا على الت الح  لمدندندا م دمدمدون عدلدى 

 التمسك بس لة القانون 

 

 اهم   موميمسمة ممارجمرجمس  مألمومألما فمم جمومازل  مقم  سمه 
 القصأل غة  "ماء ا وه لالش "اء

اراددسى األ  داندديددال مددا ددر كددا ددن  
كنيسة مارجرجس بدطدندطدا، مدابسده 
الددبدديددضدداء الددتددي ا ددطددبددغددت بددسمدداء 
الشاساء  مناا ابنه بيشوي الد ي را  

 ضحية التتجير
 لم يخلدع األ  دانديدال مدابسده مدند  

حادث األمس،  أ ر أن يحضر بدادا 

جنازة الشاساء، في مشاس مؤ ر فتي مشاعر كانت اجول فدي 

قلبه  أي دمول يممن أن اعبر عن حرنه ب  أي قوة      أي 

  عراء

 



 ش  3311 برمودة  22 اخبار االقـباط

 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 أألزهـر.... واخلطاب الدينى؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
قاام  7102/  4/    9في يوم احتفال األقباط بأحد الشعانين يوم 

إثنان من اإلرهابيين من تنظيم الدولة اإلسالمياة فاي الاعا ا  
والشام، داعش، باتافا ايا  نافاأاياما اا، نحادها اا فاي  اناياأاة 
مااارجاا جااا باالااناالااا، والااةااانااي بااالاا اااتاادرا اايااة الاا اا قأاايااة 
باألس ندرية، م ا نسف  عان ن اةا  مان ماماة وما اأايان مان 

 الشمداء وال صابين.
  

حزنت مص   لما لمذا الحادث الم  ي، الب ب ي، اإلرهابي، 
ونعلنت الدولة الحداد ل دة ثالثة نيام. وت دد الحديث والا ادل 
عن ض ورة ت ديد وتلوي  الخلاب الديني. و اان الا  اياا 
عبد الفتاح الأيأي قد طالاف فاي مالااباس با انااساباة الا اولاد 

، من فضيلة اإلمام األ ب  الد تاور نحا اد 7104النبوي، عام 
الليف شيخ األزه ت ديد الخلاب الديني، وطوال ن اةا  مان 
عامين لم يأت ف األزه  لمذا ال للف الا الاا والضا وري، 
حتى نن ال  يا في ملبة لس مؤما ا وجاس  االماس لافاضايالاة 

 اإلمام األ ب  قا ال:" تعبتني وهللا فضيلتك".
 

في البداية نود نن نبدن بأؤال عّ ن هو ال أاؤول عان تا ادياد 
الخلاب الديني ؟!. ي يف عن ذلك وزيا  األوقااد د.ماحا اد 
مختار ج عة قا ال:" م ال اإلجتماد وت ديد الخلااب الادياناي 
ودراسة القضايا ال عاص ة وال أت دات، هو ماما اة األزها  
واألوقاد على نيدي العل اء ال تخصصين". فا ااذا فاعا   ا  

 حتى يومنا هذا؟.  7104هؤالء من عام 
 

بدنوا باآلتي، بناء على طلف الد تاور نحا اد الالاياف، قاامات 
ال ابلة العال ية لخ ي ي األزه بإصدار هذا البياان:" تادعاو 
ف وع ال ابلة العال ية ل تخ جي األزها إلاى ماواجاماة هاذ  
ال خللات، باناشا صاحاياا الاديان اإلساالماي ودعام الافا ا  
األزه ي الوسلي باعتبار  حا ط الصد ضد هذ  التناظايا اات 
اإلرهابية ومخللاتما". وهي تقصد ماخالالاات صاماياوناياة 
تمدد لتفتيت األمة عن ط يق األفا اار الا اتالا فاة والاعانا  
والقاتا  واإلرهااب، ونن الاتاناظايا اات اإلرهااباياة  اداعاش، 
وطالبان، وبو و ح ام العالقة لما باإلسالم، ب  هي صانااعاة 
يمودية تحت مأ يات مختلفة". ه ذا نلقى األزه  ال أؤولاياة 
على الصميونية وا اتافاى باالشا اف، واإلداناة، واإلساتانا اار 

 وتب  ة اإلسالم ؟!.
 

ول ن ال اتف نح د مصلفى الحأيني، في مقال لس باعاناوان:" 
داعش والا امااد والا   والأاباي والشا ياعاة"، فاي جا يادة

، قاال:" فاأيان هاو الافا ا  7104نغأالاا  72)النمار( يوم
األزه ي الوسلي، ونين يلبق على نرض الواقع؟!، ما اا ال 
شك فيس نن نصوص الش يعة اإلسالمية،   ا يفم ماا غاالاباياة 

 فقماء اإلسالم، تدعم ال  ارسات الداعشية".
 

ويل ح الأؤال:"ه  ياعاارض ني مان رجاال الاديان الاذيان 
نع فمم ب ختل  ات ااهااتامام وماذاهابامام الافاقاماياة والافا ا ياة 
م ارسات داعش وين  ون نأبتما للش يعة اإلسالمياة، عالاى 
األق  من الناحية الناصاوصاياة؟!". ثام نن األزها  لام يا افّا  
داعش، ويقول في تب ي  ذلك:"إن    عل اء األماة ياعالا اون 
يقينا ننمم اليأتليعون نن يح  وا على )مؤمن( بال ف  ماما اا 
بلغت سيماتس، ب  من ال ق ر في )نصول العقايادة اإلساالماياة( 
ننس اليخ ج العبد من اإلي ان إال ب حد ماا ندمالاس فاياس، وهاو 
الشمادة بالوحدانية ونبوة سيدنا مح د صلى هللا عالاياس وسالام، 
ونن )الذنوب مم ا بلغت( اليخ ج ارت ابما العبد من اإلسالم، 
نل ؤت   يوضا نن ) نفعال داعش ليأت نفعال نه  اإلسالم(، 
ب  )هي نفعال غي  ال أل ين(". ويتأاءل إب اهيم عيأى،ع ا 
يعنيس األزه  بذلك قا ال:"ه  هي نفعال ال أيحيين، ها  هاي 

 نفعال اليمود؟!". 
 

وننا بدوري نتأاءل:"ه  د.فا ج فاودة، ود.نصا  حااماد نباو 
زيد، ون يف محفوظ، جحدوا ما ندملمم في اإلسالم، ومااهاي 
جأامة الذنوب التي ارت بوها، حتى تم ت فايا هام، وقاتا  مان 
قت  وه ب من ه ب مارج الاباالد؟!، ها  هاؤالء ارتا اباوا 
نبشع م ا ي ت بس الداعشيون، فوجف ت في هم؟!" ها  عالا ااء 

يا افّا ون إالّ "مان   األزه ،   ا يقول إب اهايام عاياأاى، ال 
يخال  مشايخمم، وليا فقاط نفا اارهام، وياقاولاون با اناتاماى 
الأ عة، إنس ين   ال علوم من الاديان باالضا ورة؟!"، إذا لام 
ي ن األم   ذلاك، فا اا هاو الاتافاأايا  لاتا افايا  هاؤالء، دون 

 الدواعش؟!.
 

ثم يتل   إب اهيم عيأاى إلاى الا اتاف الاتاي تادر  لالالاباة 
األزه ، فيتناول بعض ما جاء في  تاب )الفقس( الاذي يادّر  
لللبة الأنة الةالةة ثانوي نزه ي:"وقتال ال فار واجاف عالاى 
   رج ، عاق ، صحيا، ح ، قادر. ال عذر ألحاد فاي عادم 

)قت  وقتال    ال فار( في الدام  وفي الخاارج، 
و)في    العالم(، لدعوتمم لإلسالم"، وهنا يعلّاق 
قا ال:"نإلسالم لم ينش بالأي  نو بالعنا ، إحاناا 
با بنقتلمم إذا ماا نسالا او ؟!، والالاي باياقاول 
ال الم د  اإلمام األعظم نبو حنيفة النع اني، اللي 
احنا بنت وز على مذهبس؟! إعتا ض باقاى عالاى 
اإلمام األعظم وشود بقى عبا  شومان )و يا  

 األزه ( هيع   فيك إيس؟!". 
 

ثم يأتأن  قا اءة ماا جااء فاي  اتااب )الافاقاس(، 
فيقول:"فإن نسل وا  افّاوا عان قاتاالامام، فاإن لام 
يأل وا ندعوهم إلى نداء الا ازياة إن  ااناوا مان 
نهلما، فاإن نباوا، حاارباوهام وانصاباوا عالايامام 
الا اا اااناايااق، ونفأاادوا زرعااماام ونشاا ااارهاام، و
)اح قوهم("، وهنا يعلق قا ال:"علشاان تاعا فاوا 
ليس بيقولوا داعش مش  اف ة، ألنما باتانافاذ نافاا 

 ال الم إللي في مناهج األزه ؟!". 
 

ويأتل د في الق اءة قا ال:"ويألف من ال قاتاول 
ثيابس، وسالحس، وف سس وماعليس ومعس مان قا اا . وإذا 
فتا اإلمام بلدة عنوة، إن شاء قّأ ما بين الغانا ايان، وإن 
شاء نق  نهلما عالاياماا ووضاع عالايامام الا ازياة وعالاى 
نراضيمم الخ اج، وإن شاء )قت  األس ى( نو اساتا قّامام 
نو ت  مم ذّمة لل أل ايان. وتاوضاع الا ازياة عالاى نها  
ال تاب وال  و  وعبدة األوثان من الاعا ام، واليا اوز 

نمذ ال زية من الع ب ال  تدّيان )ني الا اأالا ايان الاذيان لام 
يعلوهم البيعة(، ب  يتم قتلمم. ويأماذ الا ازياة عالاى وصا  
الذل، والصغار، ويقول لمم:)إعالاي الا ازياة يااعادو هللا("، 
ويعلق قا ال:"زعالنين ليس من عيالنا إذا ما جاوا وحا قاو ام، 

 إذا  ان د  اللي بيدرسو  في األزه ؟!!. 
 

وينمي  المس قا ال:"نل وضوع فاحش، ووصا  مان الافاحاش 
إلى درجاة مازعا اة جادا، ونناا نشاماد هللا، ونشاماد الشاعاف 

 ال ص ي، وهذا قولي في ال وضوع".
 

 0920نّما الشيخ نبي  نعيم، نل اماادي الأااباق فاياقاول:"مان 
اإلرهاب شغّال، واألزه  لم يواجمس منذ ذلك الاوقات. نإلماام 
األ ب  الد تور مح د سيد طنلاوي وضع في ماناماج األزها  
 تاب )الفقس ال يأ (، جاء الد تور نح د اللياف ورفاعاس مان 
ال نمج ووضع بدال منس  تاب )نلفقس القديم(، والذي جااء فاياس 
نن )قت  ال تابي واجف(، هذا في ال تف القاديا اة لا،زها ، و

 )اليؤمذ دم مألم ب اف (.
في  تاب )الشارح الصغي (، منمج الص  الةالاث نزها ي:" 
لل ألم )قت ( الزاني وتارك الصالة حتى وإن لم ياأذن اإلماام 
 بذلك، ألن قتلمم مأتحق، ثم بعد ذلك )يأ   منس ما يشاء(؟!".

 
هناك حوالي م أة ماليين طالف في األزها . ياقاول الشاياخ 
األزه ي مح د عبدهللا نص  ) اتااب ماتان اإلقانااع فاي حا  
نلفاظ إبي ش اع(، في صفحتس الةااناياة والأاباعايان، فاي بااب
)اللمارة(:"ال ي وز اإلستن اء بالتوراة واإلن ي  ألنما  اتاف 
محّ فة وغي  مقدّسة"، وتتحدث  تف نم ى عن"جواز نا ااح 
ال يّتة". وانتقد  تاب)صحيا البخاري( وقال إنس ليا معا ازة 
لإلسالم وال أل ين، فاتم تس وزارة األوقاد "بالتلاول عالاى 
ثوابت العقيدة، وما استق  في وجدان األمة، وصاار ماعالاوماا 

 من الدين بالض ورة".
  

ورد الداعية الأعودي، ال تخصص بالأنة الاناباوياة والاعالاوم 
اإلسالمية، الشيخ مالد الشايع على تص يحات الشياخ ماحا اد 
عبدهللا نصا ، وقاال:"إن نصا  قاام باالاتافاو  عالاى الا ااماع 
الصحيا لإلمام البخاري بعبارة م  وجاة جاارحاة لا اشااعا  
ال أل ين، إن  الم نص  اليؤث  فاي )إجا ااع األماة(، وإنا اا 
يضي  من تفّو  بس إلى قا  ة اللاعنين في سنة مان اليانالاق 
عن الموى، مح د رساول هللا صالاى هللا عالاياس وسالام، ألن 

 )صحيا البخاري هو نصا  تف الحديث النبوي الش ي (.
 

ال أتشار نح د عبد  ماه ،في لاقاا اس ماع اإلعاالماي ماحا اد 
الغيلي،قال :") تاب الباري في تفأي  صاحاياا الاباخااري(، 

، 72في ال زء التاسع، الصافاحاة رقام  والذي طبعس األزه ،
يقول:"بإج اع الفقماء ي وز زواج ال بي  من )الصغي ة حتاى 

 ولو  انت في ال مد(".
 

يقول الشيخ صالا فوزان الأعودي:"من يقول بتح يم الأاباي 
جاه  وملحد"، ونضاد معلقا على سبي النأاء اإليزيديات:" 
ذلك ح م هللا، ال محابااة وال ما اامالاة ألحاد، ولاو اان الا   
باطال ل ان اإلسالم قد ص ح بذلك   ا فع  في ال با والازناا، 

 فاإلسالم ش اع والي ام  النا ". 
 

في ال قاب  قال الشيخ األردني الألافاي، يااسا  الاعا الاوناي:" 

إنشاء هللا سأصّور فيديو نبيّن فيس جواز ملك الي ين لا ان نفااء 
هللا عليس وسبى في معارك الشام، فلس نن ي تل من ويلأهن من 
غي صدا  وال زواج، وعليس نن يةبت بنوة ال ولاود لاس ماناماا 
في الدوا  الش عية"، ونضاد:"ندعوال  اهاديان إلاى تا الاك 
الأاابااايااا الاالااواتااي تااقااع فااي نيااديااماام ماان نأاااء"،مأااتااشااماادا 

الق آنية:"إالّ على نزواجمم نو ما مل ت ني انمام فاإنامام  باآلية 
 غي  ملومين".

 
مللوب من األزه  حأم    ماسبق من نمور وقضايا حأا اا 
واضاحاا، وصا ياحااا، ومااحاددا، بااألافااظ التاحاا ا  الااتاأوياا ، 
ودقيقة،وغي  ملاّطة. وما سبق هو ليا ه وما على األزها  
با  إقا ار لاواقاع ماوجاود، ولا،زها  حاق الا د، والشاا ح، 
والتفأي ، ل ا ي ون قد التبا علينا، نو صاعاف عالاياناا فاما اس 

 لعيف فينا، نولضع  مأتوى فم نا وتدنّي قدراتنا العل ية. 
 

ولأت ندري ل اذا يص  األزه  عالاى اساتا ا ار غالاق بااب 
اإلجتماد، والذي بدن منذ ن ة  من نل  عام، علاى الا غام مان 
نن هللا وال سول يش عان اإلجتماد وال  تمدين، فاا  ياعالاي 
ال  تمد إن نمالاأ، نجا ا، وإن نصااب، نجا ان .والا ساول 
عندما استخل  معاذ بن جب  على الي ن سألس:"بم تاقاضاي إن 
ع ض عليك قضاء؟، في د معاذ:نقضي ب ا في  تاب هللا. فإن 
لم ي ن في  تاب هللا؟ في يف: نقضي ب ا قضاى باس الا ساول. 
فإن لم ي ن في ا قضاى الا ساول؟ فايا د: "نجاتاماد رنياي وال 
آلو".هنا ض ب ال سول على صدر معاذ وقاال:" الاحا اد   

 الذي وفق رسول رسول هللا ل ا ي ضي هللا ورسولس".
 

نإلجتماد هذ  ال  ة لم يبدن من األزه ،ب  بدن  ال  لا العل ي 
األعلى بال غ ب والذي ي نسس مح د ياسود، وذلك بالت اجع 
عن فتوى قت  ال  تد. فقد نعلى ال دة مفموما سياسيا ب عاناى 
الخيانة العظ ى، وهو الفمم األصا واألسلم ال نأ م مع روح 
التش يع والأي ة الع لية للنبي، بأن ال قصود باقاتا  الا ا تاد، 
نلخا ن لل  اعة وال فشي آلس ارها، ني ماا ياعاادل الاخايااناة 
العظ ى. نلخيانة العظ ى هي لل فار  لالا ا ااعاة فاي ساياا  
الح وب الدا  ة نيام النبي. فال  تد هو من تا ك الا اأالا ايان 

 وانضم إلى ال ش  ين،وهذ  هي الخيانة العظ ى.
 

وجزاء ال دة الف  ية هو جزاء نم وي،ني فاي الأا ااء.ومان 
ارتد عن دينس فلايا ات وهاو  اافا ،ونماذ با هااناا عالاى ذلاك 
ب عاهدة صلا الحديبية،  ان من بنودها نن من نسلم ثم ارتاد، 
ال يلالف بس ال ألا اون، ونن مان الاتاحاق باالا اأالا ايان مان 
ال ش  ين، است دو ، إذن ال  تد اليقت . والق آن عندما يذ ا  

 ال دة الف  ية لم يحدد عليما عقوبة.
 

يقاول نحا اد مصالافاى الاحاأاياناي:"حاال األماة فاي زماناناا 
ال اهن،يأيل  تنظيم داعش على نراض واسعة مان الاعا ا  
وسوريا،ويق  األزه  حا  ا متف جاا،مشاغاوال باالادفااع عان 
البخاري وصحيحس،ويبقى اإلسالم ال عتدل سا ايان الا ااضاي 

 عاجزا عن مواجمة التل د،والتشدد".

د.موفق ساوا رئيس الهيئة اإلسترالية للثقافة العراقية يقدم جائزة 
 اإلبداع للكاتب المهندس تادرس عزيز بدوي
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 تـَغـُرب مشس احلكومات 

 وَتـبـقــى مواد الُظلم واإلْضِطهادات 

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى
 

بمناسبة عيد القيامة المجيييد ري يقي بيقيييامية اليق  يني   مي  بييي  
األم ات ول ال قيامته لهُ كل المجد لكارت كقازة اإلريجيييل واييميارينيا 
باطل وبالقيامة أثبت الق  ين   ق ته واله ته ألره قام بق ته الذاتية 
ولم يُِقمهُ أحدٌ ولك  هذا العيد أرسل اإلرهابي ن رسالتهم اليتيدميييقيية 
فى أحد الشعاري  بت جيق كنينتي مارجقجس بطنيطيا ثيم اليميققنيييه 
باألسكندرية وسافق لنا س قاء شهداء للنماء كما اعتدرا فيى أعيييا ريا 
فى اآلورة األخيقة، ورح  ربارك للشهداء ر الهم ليككياليييل وريطيلي  
ش اعتهم وفى ذات ال قت رنأل أي  األم  المصقى فى أعيميم أييام 
األعيا  المنيحية ؟! أم رح  وكنائنينيا فيقيب ِكيبيا  فيداء ليميصيقريا 

 الجقيحة؟!! 

رح  ر تديها م  أعدائها ولك  هل هذا عدل؟! رُقتَل بييييدى ارهيبييييي  
مصقيي  يعيش ن م  ضقائبنا المالية وينكن ن أرض مصيق وهيم 
خائني  والي جد ُحكم واحد ضد هؤالء اإلرهابية والمحاسبية وميات 
اإلرتحاري والقضية ماتت قيبيل أن تي ليد؟!، ورشيكيق قيداسية اليبيابيا 
ت اضقوس لققاره الحكيم فى اقتصار اإلحت ياالت عيليى الصيلي ات 
الطقنية والقداسات ألره كيف رنتقبل تهاري مي  اليدولية ولينيا أخي ة 
رحل ا أهالى لهم للنماء بدماء جديدة لكنينة الشهداء لذلك بيدال  مي  
مالبس األط ال الجديدة فى العيد التح  ا بياألكي يان وليكي  تي جيتيهيم 
المالئكة باألكاليل ، ورغم ايمارنا اليقي  أن هللا ضابب الكل وكل شئ 
يحدث اما بيرا ته أو بنماي منهُ اال أن هناك تقصيييق أمينيى واضي  
وصارخ وبهذه المناسبة أو  أن رتعقف عيليى زوال حيكي ميات وليم 
يتبق منها س ى م ا  أو فقامارات أو ققارات  تضطهد اليمينيييحييية 
وربدأُ بقضية هامة مقتبطة بكنينة القيامية بياليقيدس أعيميم األمياكي  

 المقدسة المنيحية.

 

 مفاتيح كنيسة القيامة مع عائلة غير مسيحية!!!+ 

ان م اتي  با  كنينة القيامة أقدس مكان على األرض كارت مع آباء 
الكنينة فى القدس الى أن غزا الخلي ة ُعمق ب  الخطا  القدس سينية 

م وأخذ الخلي ة المي ياتييي  مي  رئيييس أسياقي ية اليقيدس ليليقوم  836
األرثُ ذُكس البطقيقك األربا ص قوري س وسلمها الى أسيقة رنيييبيه 
حيث عي  الخلي ة أحد أفقا ها وه  عبا ه ب  الصامت حاكيميا  عيليى 
القدس أما رنيبه فهى بنت كع  المازريه وهيى حياربيت فيى غيزوة 

م عيا ت اليمي ياتييي  اليى  9911اُُحد فى جيش المنلمي  ثم فى سنة 
أساق ة الكنينة ثم فى عهد صالي الدي  األي بى رُِزَعت ميقة أُخيقى 

م ولكنه جعل ُمِهَمة فتي   9961ِم  الكنينة الى أسقة رنيبه فى سنة 
الكنينة وغلقها منئ لية عائلة رنيبه وأسند آمارة ح ظ الم ياتييي  ميع 
أسقة أخقى فلنطينية تُدعى عائلة ج  ة وعلى ذلك الى اآلن عيائيلية 
ج  ة تح ظ الم اتي  لديها أميا اليذى يي يتي  ويي يليق هي  ِمي  عيائيلية 
رنيبه!!! وأبقم األي بى مع الملك ريتشار  األول ملك بقيطاريا سنية 

م ات اقا  ينص على شقوط واجبة على منيحي ال ق  اليذيي   9911
يقغب ن فى زيارة كنينة القيامة!!!  ثم صدر فقمارا  ُعثيمياريييا  ييؤييد 

 م خالل حكم العثماريي  األتقاك. 9891ذلك فى سنة 

 

 حوار بالمنطق والعدل:ـ+ 

كيف تك ن م اتي  أعمم كنينة فى العالم فى يد غيييق اليكينييينية بيل 
غيق مؤمني  بالصل  والقيامة التى هى كينييينية اليقيييامية، هيل هيذا 

 منطق؟ أو م  العدل فى شئ؟!!!.

جـدال . هل ي افق أحدا  م  اخ تنا المنلمي  بأن تك ن م اتي  المنجد 
األقصى أو حتى منجد ص يق أو زاوية فى يد مـينيـيييـيحيـيـيـيى؟! ال 
أعتقد والرقبل هذا بل أن تك ن م اتي  المناجد مع أصحا  عقيدتيهيا 
فهم األولى بها م  غيقهم فيذا كان هذا ه  المنطق والعدل فلمياذا ال 
تُنَّلَْم م اتي  كنينة القيامة الى الكنينية؟؟!! وهيا اليكينييينية وجيميييع 
كنائننا هى م ت حة ليليجيميييع مي  أى جينيس أو  يي  وري يقي جيدا  
بمشاركة أى شخص لنا فى احتي ياالتينيا وأعيييا ريا ألن اِليُهينيا النيييد 
المني  يقبل الجميع واليقفض أحدا  وأوصارا بمحبة الجميييع فينيحي  
أخ ة فى البشقيَّة وفى ذات ال قت لنا حق ق مجتمعيَّة ميدرييية ييجي  
احتقامها وعدم الخلب الحابل بالنابل وبالعدل المنطيقيى أو اليمينيطيق 
العدلى الذى ي تقق اليه المجتمع المنيحي فيى  ول الشيقق األوسيب 

 والدول اإلسالمية المتشد ة.

 

 + معجزات تاريخية تُْبِطل عناد المتشددين :ـ

كان رجال  عنكقيا  تقكيا  شاهد هذه االعج بة اذ كان واق ا عليى  - 9
بناية بالقق  م  ب ابة كنينة القيامة ، فصيقخ بياعيليى صي تيه  ان 

امتار، و لم يحدث له شيء  99المني  ه  هللا و رمى ر نه م  عل  
م  الضقر وطبعت اثار اقدامه على الحجارة اليتيي صيارت تيحيتيه 
لينة كالشمع، وهي شاهدة عيليى هيذه االعيجي بية عيليى اليقغيم مي  
محاولة االتقاك لمحيها، ولم ينتطيع ا، فقام ا بيحيقق هيذا الشيهيييد 
بالقق  م  ب ابة كنينة القيامة فيي اليقيدس، ثيم جيميع الييي ريارييي ن 
عمامه ووضع ها في  يق بناجيا ، وبيقيييت عيمياميه حيتيى اليقيقن 
التاسع عشق تنتشق منها رائحة عِطقة وهذه  الحا ثة حدثت في عهيد 

 النلطان مقا  الخامس، و في عهد البابا ص قوري س الخامس.

هناك مؤرخ معقوف عند المنلمي  يدعى اليبيييقوريي اخيبيق ان  - 1
أحد الحكام  الُمتعصبي  وضع فتائيل مصيني عية مي  الينيحياس بيدل 
ال تائل التي تشتعل الفشال المعجزة، ولك  عند اربثاق الن ر المقيدس 

 أُضيئت أسالك النحاس، مجدا للق  ين  .

ذكق مؤرخ ارجليزي يدعى"ج تيق فين سيف" وصف ما حيدث   –  3
حيث اح  النلطان صالي الدي  األي بي ان يحضيق 9961في سنة 

هذا االحت ال الديني )اربثاق الن ر المقدس( وحضق النلطان بيني ينيه 
للكنينة و لك  منا عدي صالي الدي   قال ا ليه ان اليني ر اليميقيدس 
رزل م  االعلى فى غ لة  بميصيدراصيطينياعيي وتيم اضياءة اليني ر 
ب اسطة هذا المصدر اإلصطناعى، فيأميق صيالي اليديي   بييِطي ياء 
القنديل لكنه أضاء ثارية، ثم فى اصيقار وِعينيا  أميق صيالي اليديي  
بيِط اء القنديل ميقة اخيقى وليكينيه أضياء أيضيا  و عينيدهيا صيقخ 

 النلطان صالي الدي  األي بي بعبارات اعتقاف بالمعجزة.

 

+ جميع المعجزات اليمك  تحديد حدوثها زمارا  ومكارا  ور عها قيبيل 
أن تحدث ولك  بعد حدوثها يعقفها الناس م  أصحابها أو راشيقوهيا 
اال معجزة اربثاق الن ر اإللَهى ِم  القبق المقدس الذى للنيد المينييي  
له المجد فى كنينة القيامة بالقيدس وأول َمي  رأى هيذا اليني ر هي  

م أول سينية  33القديس بطقس القس ل أحد اإلثنا عشق تلميذا  سنة 
بعد قيامة الق  ِم  بي  األم ات وسجل ذلك أيضا  اليقيدييس يي حينيا 
الدمشقي والقديس اغقي  ري س النيصي وينبثق الن ر الميقيدس كيل 
عام سن يا  فى ي م سبت الن ر التالى ليلي يصي  اليييهي  ى أى حني  

م ييعيييشيهيا  33التق يم األرثي ذُكنيي حيتيى االن أى سيني ييا  مينيذ 
بالحض ر زائقي كنينة القيامة بالقدس فى سبت اليني ر ِمي  جيميييع 
األجناس ويُشاهدها عبق شاشات التلي زي ن وشبكة اإلرتقرت مالييي  
الماليي  فى العالم وهذه المعجزة ارميا ِمي  األ لية اليالهي تييية عيليى 

 صل  وم ت وقيامة رُ  المجد ين   المني  لهُ كل المجد.

 

كما أن هناك غزوات واحتالل حك مات ليدول ميثيل فيتيقة احيتيالل 
األتقاك العثماريي  لدول كثيقة فى العالم فيقضي ا فيقمياريات كيأريهيا 
أحكام اليهييية ليليبيشيق اليُميْحيتَيلَية أراضيييهيا بييذالل ليتيليك الشيعي   
واضطهدوهم بعنف مثل اإلستشها  الجماعى لشع  النييد اليمينييي  

ميلييي ن  1األرم  على يد ُط اة العثماريي  وكان عد هم يقب  عيليى 
منيحي وتشتت الكثيق منهم فى بقا  مخيتيلي ية مي  اليعياليم اثيق رِيييق 
اإلضطها  اليعيثيمياريى وليم تينيجي   ولية تيحيت ُحيكيم غيزوهيم مي  
اضطها هم للمنيحيي  حتى مصق ثم زالت اإلمبقاط رية الشيقييقة 
العثمارية  وتحقرت البال  م  حكمهم وُحيكياميهيم وتيطيهيقت اليبيال  
منهم وصاغت الدول  ساتيق لها جديدة تتماشى ميع اليعيصيق آريذاك 
واحتياجات المجتمع لق اري  جديدة عا لة تح ظ لهم حق قهم ويخضع 
لها الجميع اال أن بعض تلك الدول )الدول اإلسالمية( احت مت بما ة 
أو م ا  ِم  ال قامارات العثمارية ألتى تضطهد  المنيحيي  إلستمقار 

 حلقات اإلضطها  مثل الخب الهماي رى.

 

  ه  فقمان تنميم بناء الكنائيس صيا ر بي يقميان الخط الهمايونى+  
م  البا  العالى أى م  النلطان اليعيثيمياريى ولي  تيقميييم جيدار أو 
اصالي  ورة مياه وكل طل  يحتاج اليى رفيعيه ليليبيا  اليعياليى أى 
الحاكم العثمارى النلطيان ) ثيم أصيبي  ليليميليك ثيم أصيبي  ليقئيييس 
الجمه رية ثم فى عهد مبارك للمحافظ وهؤالء يحافيمي ن عيليى أن 
الحالة األمنية للبال  ال تنم ( والهدف ه  التقليل م  الطلبيات أليتيى 
تُقفع م  الكنينة الى النلطان بعد  محيدو  جيدا  فيى أزمينية بيعيييدة 
وبالتالى فقصة ارهيار مبارى الكنائس تك ن أكيبيق وبيميقور اليزمي  
تُبا  مبارى الكنائس هذه فكقتهم الخبيثة وهم اليدرون مياذا ييقيقرون 
ألن هناك وعد الهى ال تنتطيع ق ى العالم كله أن تقف أمياميهُ وهي  
وعد الق  ين   لكنينتِه  "ان أب ا  الجحيم ل  تق َّ عليها" حتى أن 
ال الى محمد علي رغم أره ينتمى لكمبقاط رية العثمارية وقد حياول 
ت ييقها اال أرهُ أربل وأعمم حكام مصق ولكنهُ لم ينيتيطيع تصيحييي  
ال قمان الخاص ببناء الكنائس وم  أعمم أعماله أره أول َمي  ألي يى 
الجزية ِم  على األقباط ألتى فقضها ال زو اإلسالمى ليميصيق مينيذ 

م وأصيدر فيقمياريا  بييشيتيقاك  9691م اليى  839َعمق ب  العاص 
األقباط فى الجيش المصقي كم اطنيي  مصقيي  يحق لهم وواجي  
عليهم الدفا  ع  مصق وقام بيتيعييييي  اليكيثيييقيي  مي  األقيبياط فيى 
ال ظائف الحك مية بالدولة المصقية وفى مناص  رفيعة ويُعتبق ه  

م( وقيد حيار  الي هيابييية  9636 –9691مؤسس مصق الحديثة ) 
)الجزيقة العقبية( وأستمق الحال وكارت فتقة ها ئة لكقباط وعيا  
فيها الجميع منيحي ن ومنلم ن فى سالم ومحبة وذلك حتى ظهقت 

م وكان خل اء محيميد عيليي  9116الجماعات اإلسالمية المتشدة فى 
م وفى هذه  9113يضع  ن ُحكما  الى أن سقطت أسقته الحاكمة فى 

ال تقة كان المجتمع ها ئا  متماسكا  الى أن أصدر العزبى باشا وكيييل 
م قيقاره اليميشيئي م اليميميلي ء خيبيثيا   9133وزارة الداخلية فى سنة 

وتعصبا  العشقة بن   التعجيزية لبناء الكنائس وأستمقت هذه اليبيني   
للعمل بها مع م روث الخب الهماي رى العثمارى رغيم زوال اليحيكيم 
العثمارى حتى تم تمثيلية مصقية لقار ن بناء اليكينيائيس وليييس بينياء 
 ور العبا ة )الكنائس والمناجد معا  ( فال تي جيد عيدالية ألن هينياك 
فقوق فى بناء الكنائس للمنيحيي  و بناء المناجيد ليليمينيليمييي  أيي  
العدالة؟ وخقج القار ن ممتلئ بثي يارات خيطيييقة مي  أهيميهيا تيقك 
الققار لكم  وحنبما يقى المحافظ أى أرهُ ليس قار را  بل هي  ليعيبية 
مطاطية زئبقية التنتطيع أن تُمنك بمبا ئِه القار رية وذليك فيى عيام 

م لتمهق الدولة أرها تناقش قار ن بينياء اليكينيائيس فييريهيارت  1998
بعض المبا ئ وسيطقت األفكار ال هابية والنلي ييية عيليى صينياعية 
الققارات فى مصق ومازال األقباط يعار ن بمقارة عند تجدييد بينياء 
كنينة قائمة أو تيقميييميهيا بيل ينيتيطيييع اليميتيشيق ون والنيلي ييي ن 
واإلرهابي ن وقف بناء منزل قبطى بحجة أرهم يشيع ن أره للكنييينية 
وهم يعيدون لنا تاريخ ققأرا عنه فى كت  التاريخ مشياهيد اضيطيهيا  
األقباط فى عص ر حكام عق  متشد ي  وها اليبيقهياميى وييعيقي   
ومحمد حنان والح يينيى وأبي  اسيالم و...أليخ مي  شييي خ فيتياوى 
اإلرها  ي ت ن بقتل األقباط ألرهم ك يقة ووجي   ريهيبيهيم وسيليبيهيم 
وتهجيقهم وحقق كنائنهم  ون منائلية اليدولية ليهيم ييتيقكي ن ليهيم 
المنابق والقن ات اإلعالمية ؟! ومازال وزيق الداخلييية عيبيد الي ي يار 
الذى بدأ أول فتقة ت ليِه ال زارة بحا ثة بشعة خطيقة وهى اغيتيييال 

المقح م المنتشار هشام بقكات النائ  العام العا ل ب  ضيى أمينييية 
 واضحة!! 

 

متى سيتخذ القئيس النيني قيقارا  بي قيف وزراء اليحيكي مية أليتيى 
أوصلت الشع  اليى غيالء الييحيتيميل وخيطيف الي يتيييات وارتي يا  
معدالت الجقيمة وسلبيات خطيقة تحيق بالمجتمع اليميصيقى اليذى 
يصقخ واقعه بتطهيقه م  اإلرهابيي  واليقيبيض عيليييهيم واييداعيهيم 
النج ن كما فعل الزعيييم اليقاحيل جيميال عيبيد الينياصيق . ليِك هللا 
يامصقرا ولكم هللا ييا أقيبياط مصيق وليكيم هللا ييا أصيحيا  األقيالم 

 الجقيئة . 

 

 ربنا م ج  

 

 
الكتاب يتناول حقائق عرفها الفراعنة ولههها عه  هة 
مع المسيحية ِمن نبؤات فلكيَّه ورموز ومهعهلهومهات 
ومعايشة حياتيه لبعض المبادئ المسيحيهة ونهنها  
خهه فههات يههونههريههة والههرد عههلههى مههزاعههم   ههتههبهها  
 3المسيحية ِمن الفراعنة، و هد  تهته هرك الهكهتهاب 

 تنوات دراتة وُمرايع كنسياً وعلمياً، 
والمؤلف حاصل على مايستير فهى اآلثهار وخهبهر  

تنة باآلثار وتدرج بها حتهى دريهة مهديهرعهام  22
 بحث و كتشافات آثرية بمصر،  22ولهُ 

والكتهاب مهتهوفهر بهالهعهربهيهة وآخهر بها نهجهلهيهزيهة، 
 –لهلهكهتهاب  2وتيصدر بمشيئة الرب  ريباً الجزء 

 يُطلب ِمن مكتبات الكنائس أو با يميل: 
 bakhoumsolhey@yahoo.com 
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 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 

 المنشورات والتسجيالت .... بين الهدف والمضمون

تكتَّظ المكتبات المسيحية فى كل مكان بمئات اآلالف من األشرطةرة 
واألسطوانات المدمجة والكتب بأنواعها وكلهرا ترحروس تسرجرير ت 
يات عديدة. وهو ُجهد ال برد مرن  ألشخاص أو مجموعات تحت مسمَّ
تقديطه والثناء عليه. فُكّل نشاة يقدمه الناس للكنيسة هو شىء رائر  

 ومطلوب.

لم تْخُل العديد من هذه المروا  الرمرنرشرورة   –ولألسف الشديد   –لكن 
والمعطوضة من أخطاء متنوعة ، تصل إلى أيدس الناس وأسماِعهم 
ويتلقُّونها كما هى بأخطائها، وتصبح مسألة إلغاء المعلومة الخاةئة 
 من أذهان الناس أصعب من تسليمهم معلومرات جرديردة صرحريرحرة.
التطانيم يتم تسجيلها بدون مطاجعة عباراتها من جهة س مة العقيردة 

أضراعرت   –مرن كرثرطترهرا   –أو التشكيل اللغوس ، األخطاء اللفظيَّة 
هت المقصو  من اإلستمرا  . الرمرهرم هرو الرمر  رطات  المعانى وشوَّ
الصوتية واإلبدا  الموسيقرى ، أو أييراء الرُمرطنِّرمريرن ن لرو كرانرت 

رة(.  التطانيم مصوَّ

الكتابة لم تعد عند البعض أكثط من تجمي  برعرض اآليرات مرن هرنرا 
وهناك ، واقتطا  أجزاء مرن أبرحراخ آلخرطيرن، وهرى ترفرترقرط فرى 
غالبيتها للب غة فى الكتابة أو الُمحِسّنرات الرلرغرويرة ، هرذا برخر ف 
األخطاء اإلم ئية التى تعكس مدس الفقط الذس يعانى منه كثيرط مرن 
 الرررررُكرررررتَّررررراب مرررررن نرررررا ررررريرررررة الرررررثرررررطوة الرررررلرررررغرررررويرررررة.
لم يعد الهدف من اإلصدارات بأنواعها هدفاً رو ياً بقدر ما أصربرح 
هدفاً ما ياً يسعى لتحقيق أكربرط عرائرد مرن اإليرطا ات فرى غرالربريرة 

 األ وال.

لقد تعو نا منذ سنين ةويلة أن أس إصردار مرن أس نرو  ال برد أن 
يصا به تقديم من األب األسقف أو شخصية كنسية معطوفة. وةبعاً 
هذه الشخصيات لن تض  مقِدّمة ألس إصدار ما لم تجد مرا َّة جريردة 
تصلح لبناء النفوس، وتتوخى الردقرة الركرامرلرة فرى مرطاجرعرة برنرو  
اإلصدار، وهذا ما يُثطس اإلصردار ويرطفر  مرن قريرمرتره الرمرعرنرويرة 

 وفائدته الطو ية.

أما أن يقتصط األمط على أن أس أ د يرقروب براصردار أس كرتراب أو 
أسطوانة أو تسجيل من أس نو   ون مطاجعة من مصدر مو وق ، 
فهذا قد ي  س بصورة تدريجية إلى تدنِّى مستوس الثقرافرة الرطو ريرة 
وهبوة المستوس الطو ى لألفطا  والمجموعات ، واإلنحطاف التاب 
 عن القصد الطئيسى من الخدمة بشكل عاب وهرو خر ص الرنرفروس.
لذلك نأمل أن نعو  لتفعيل نشاة اللجنة المجمعية للمصنَّفات الرفرنريرة 
ن وهى المنوةة بمطاجعة اإلصدارات والمنشورات( ، ويا بَّرذا لرو 
كان هناك ما يُعطف ب " ُةطس البطكة" الذس كانرت الرمرنرشرورات 
واإلصدارات تُعتمد بواسطته ، أو أن يحرتروس أس إصردار مرن أس 
كنيسة أو جماعة أو أفطا ، على موافقة لجنة خراصرة براإلصردارات 

 فى اإليبارشية أو تقديم من األب أسقف اإليبارشية.
إن موضو  اإلصدارات بأنواعها يحتاج إلى مطاجعة تامة ، ووقفة 
ال بد منها ،  فاظاً على ما تبقَّى من تطاخ كنسى وعقيدس ، و رترى 
ال تجد الكنيسة نفسها فى يوب من األياب فى مهّب الرطيرح مرن  رير  
 الرررمرررغرررالرررطرررات الرررطو ررريرررة أو الرررعرررقررريرررديرررة أو الرررتررراريرررخررريرررة.
ويمكن توجيه مكتبات الكنائس والمكتبات الرمرترخرصرصرة فرى برير  
اإلصدارات الكنسية ، بأالَّ تقبل أس إصدارات ما لم تكرن مروسرومرة 

 بما سبق ذكطه
 

 وسائل التواصل اإلجتماعىالنشرعلى  

 
منذ أن ظهطت هذه الوسائل على سطح  ياتنرا الريرومريرة ، وبرطغرم 
الفوائد العظمى من ظهورها وما قدمته من سهولة فى التواصل بين 

وعرن غريرط   –الناس على مستوس الكطة األرضية ، إال أن البعرض 
أساؤا لهذه الوسائل بسبب سوء اإلستخداب، وهو جرهرل برهرا   –قصد 

 أكثط مما هو قصد.

لقد كشفت هذه الروسرائرل عرن كرمريرة الركربرت الرنرفرسرى والرقرصرور 
اإلع مى والضعف البيِّن فى الثطوة اللغوية ، والسطحية فى الرفرهرم 

 واإل راك للكثيطين ممن يتعاملون معها.

، أس أ رد يركرترب أس شرىء  - ِدّخ وال  طج   –ففى الكتابة مث ً 
اء. هرذا برخر ف األخرطراء الرلرغرويرة مرن  ويعتقد أنه يُثطس فكط القُطَّ

 إم ئية وقواعد اللغة وضيا  التنسيق والتبويب.

وفى التصويط وملحقاته فقد ندر أن تق  عيناك على لقطة رائعرة أو 
 صرررررررررررررورة تررررررررررررررخررررررررررررررلررررررررررررررب االلرررررررررررررربرررررررررررررراب.
ولم يعد نشط الصور يهدف إلى إمرترا  الرمرشراركريرن برقردر مرا هرو 
 إعرررر ن عررررن صررررا ررررب الصررررورة بشرررركررررل أو برررر خررررط.
وليت األمط إقتصط على ذلك ، بل تخطَّاه ليشمل نشط ما ال يرنربرغرى 
نشطه. وقد ذكطنا مطاراً وتكطاراً أن ييارتك لمكان معيَّن ال ترعرنرى 
بالضطورة أن تنشط صور ومروقر  ذلرك الرمركران إال براذن خراص 
وتصطيح من المسئول عنه. فهناك الكثيط من الموضوعات التى ال 
 يررحرربِّررذ أصررحررابررهرررا الررنرررشررط أو الرررحررديرر  عررنررهررا عرر نرريرررة.
بل وامتد هذا النو  من النشرط إلرى نشرط صرور وفريرديروهرات برهرا 

. فطبما ينشط أ دهم صورة برهرا خرطرأ  -بالمصا فة ةبعاً  -أخطاء 
ةقسى أو عقيدس ، وبعد أن كان هذا الخطأ محلياً بشكل ما ، يصيط 

قد يفهمه البعض أنه قرانرون  -بنشطه على المأل  -خطأً أكثط إنتشاراً 
 فى الكنيسة.

َور يقال عن الفيديوهرات أيضراً. فرلريرس كرل مرن  وما يقال عن الصُّ
اً برترفراصريرل الرعرقريردة  ل  د اً على الفيديو يكون بالضطورة ُمِلمَّ يسِجّ

بما يرحرويره مرن   –والطقس والتطاخ الكنسى ، وتسجيله ألس  دخ 
 م نشطه ، ربما ي  س إلى قياب كنائس أخرطس برترقرلريرد مرا   –أخطاء 

شاهده على أساس أنه نإقتباس  ضرارس(، مرمرا قرد يرأترى برنرترائر  
 عكسية على الخدمة والُخدَّاب والشعب بوجه عاب.

هذا ويعوينا الوقت للتحدُّخ عن التعليقات والمشاركات التى ال ترنُرّم 
عن أس  راية بمجطيات األمور ال  اخل الكرنريرسرة أو  رترى  اخرل 
  ائرررررررررررطة الررررررررررروةرررررررررررن والرررررررررررمرررررررررررجرررررررررررترررررررررررمررررررررررر .
لرذلرك يركرون مرن األفضرل لرمرثرل هرذه الرنرمراذج أن تركرترفرى فرقر  
ن لديها  صيلة من  باإلضط   والقطاءة لفتطة من الوقت  تى تتكوَّ

 المعلومات والمعطفة الكافية تسمح بالمشاركة والتعليق والنشط.
 

 ما حَضْرتِش اإلنجيل ......

ينتشط بين الناس مفهوب خاةىء تماماً ، وهو أن من يحضرط قرطاءة 
اإلنجيل يمكنه أن يتقدَّب للتناول. وقد أصبح هذا األمط شائعاً لردرجرة 
أنه أصبح من المعتا  أن تظل الكنيسة شبه خالية مرن الرحرضرور ، 
وما أن تقتطب صلوات اإلنجيل، إال وتطس الناس يرترقراةرطون إلرى 
 الرررررركررررررنرررررريررررررسررررررة بشرررررركررررررل ُمررررررلررررررِفررررررت لررررررلررررررنررررررظررررررط.
وليت األمط يقف عند هذا الحدّ ! ! ! لكن األ هى مرن ذلرك هرو أن 
البعض يفاجىء الكاهن نأماب الذبيحة( بأنه لم يحضرط اإلنرجريرل ... 
وهم بذلك يطلبون إستثناء بعد الخطأ كما لو كان التقصيط يربردأ مرن 

 هذه النقطة فق .

ً خراصراً  إن موضو   ضور اإلنجيل ال يخطج عرن كرونره تردريربرا
أُعِطى أل د األشخاص من أب إعتطافه ن ربرمرا قربرل خرمرسريرن أو 
ستين عاماً( ، و ي  أن الشخص المذكور فى الغالب كان مرطيضراً 
أو ةاعناً فى السن وال يستطي   ضور صلوات القداس من أولها ، 
فيمكن أن يكون أب إعتطافه قد سمح لره برالرحرطص عرلرى  ضرور 

ونظرطاً ألن هرذا  –اإلنجيل خاصةً فى يوب التناول. وبمطور الزمن 
ل هرذا   –الشخص نفى الغالب( أذا  هرذا الرتردريرب آلخرطيرن  ترحروَّ

التدريب الخاص إلى ُعطف فى الكنيسة ، لدرجة أن كثيط من اآلباء 
ينا ون بأن "  ضور اإلنجريرل يركرفرى ألن يشرترطك الشرخرص فرى 

 التناول".

والحقيقة أن إنشغال أس شخص برفركرطة  ضرور اإلنرجريرل كشرطة 
للتناول يحمل فى ةياته فكطاً خاةئاً عن  قيقة جمال الِعْشطة م  هللا 
لها إلى ع قة تجارية تخض  لرلرمرسراومرة وترخرطج برالرعر قرة  ويحِوّ
 الرررررررخررررررراصرررررررة مررررررر  هللا عرررررررن مضرررررررمرررررررونرررررررهرررررررا.
وال يوجد ياأ بائى، ال فى قوانين الكنيسة وال تاريخها ما يشيط إلرى 
ً ترّم  هذا األمط ، وهو كما سبق وذكطنا ال يرخرطج عرن كرونره خرطرأ

 تداُولُه واستمّط على مدس السنين  تى أصبح فيما يشبه القانون.

ومن خ ل إستقطاء تداعيات هذه الظاهطة الخاةئة ، يمكن أن نشيط 
 إلى بعض األسباب التى تقو  إلى إنتشارها ورواجها بين الناس:

( إختزال الع قة م  هللا عند بعرض الرنراس فرى مرجرمروعرة مرن 1ن 
 الممارسات الشكليه فى العبا ة ليس إالَّ.

( نسيان نتناسى( وصية هللا فى العهد القديم بتفديرس يروب لرلرطب 2ن 
(. وال أعتقد أن السيد المسيح قد قاب بأس ترعرديرل فرى 0:28نخطوج 

 هذه الوصية.

( قياب الشمامسة فى بعض الكنائس بتط يد ألحان ةرويرلرة نسربريراً 3ن
ة فى قداس الموعوظين(، مما يصيرب الرحراضرطيرن  وكثيطة ن خاصَّ
بالملل وعدب اإل تمال فيحضطون للكنيسة متأخطين  رترى يرترفرا وا 
ً  ريرنرمرا يركرون أ اء   ضور هذه األلحان.ن يرز ا  األمرط وضرو را

 الشمامسة غيط ُمتقَن(.

( عدب إلتزاب بعض اآلباء الكهنة بمواعيد إبتداء ونهاية القداس ، 4ن 
مما يطبك جمهور الحاضطين. فاذا  ضطوا مبكطين قد ال يجدوا أن 
هناك قداس قد إبتدأ ، وإذا  ضطوا متأخطين قد يجدوا القرداس وقرد 

 بدأ مبِكّطاً.

( مبدأ التسهي ت الذس ينتهجه البعض بحجة الحفاظ علرى أبرنراء 5ن 
 الكنيسة وجذبهم على  ساب العقيدة والطقس الكنسى.

( محدو ية عد  الشمامسة فى بعض الكنرائرس ترجرعرل برعرضرهرم 6ن 
رطيرن ،  يشعطون بحاجة الكنيسة لهم فيسترمرطؤون الرحرضرور مرترأِخّ
ونفس القول بالنسبة لجمهور الشعب ن خاصرة فرى الربر   الرقرلريرلرة 

 العد  أو الكنائس الحديثة العهد(.

( عدب شطح ةقوس الكنيسة للناس مما يجعرلرهرم يرترعرامرلرون مر  7ن
 ة سم ال يفهمونها.

( التوقُّف عن التنبيه عن خطأ هذا المنه  وأنه غيرط مروجرو  أو 0ن 
 مقبول كنسياً.نسواء على مستوس األفطا  أو الجماعات(

القداس يا أ بائى يبدأ منذ اللحظة التى يدخل فيها الكاهن لرلركرنريرسرة 
ليصلى رف  بخور باكط. وأس  ضور بعد ذلك يُعتبط ترأخريرطاً. وال 
أعتقد أن التأخيط سيمتد  تى قطاءة اإلنجيل فيكون رف  بخور باكرط 
وص ة المزاميرط ورفر  الرحرمرل وقرطاءات الرقرداس كرلرهرا خرارج 

 المقطر.
 

 الخروج قبل نهاية القداس
  

خراصرة فرى الركرنرائرس عرالريرة   –من الظواهط الملحوظة هذه األياب 

أن تطس الرنراس   –الكثافة فى الحضور 
يغا رون الكنيسة برمرجرطَّ  الرفرطا  مرن 
تررنرراول األسررطار اإللررهرريررة ، ومررط َّات 
 الرررررتررررروييررررر  مرررررا يالرررررت تُرررررط َّ .
وإذا سألت أ دهم : " لماذا تخرطج مرن 
الكنيسة قبل أن يصطف الكراهرن مر ك 
ّّ الرنراس برالرمراء   " ،  الذبيحة ويرط
سيقول لك أنه ال يستطي  اإلنتظار لمدة 
نصف ساعة أو سراعرة  رترى يرنرترهرى 

 التناول.
 

هذا السلوك له أسبابه الترى نرحرتراج أن 
نناقشها معاً  تى تكون سلوكياتنا مبنيَّة على قناعة شخصية ولريرس 
 مجطَّ  ممارسات. وأهم ما ينبغى م  ظته فى هذا الشأن ما يلى:

 
( ألحان التويي  جزء من ص ة القداس ، وترويير  األسرطار لره 1ن 

معنى رو ى عميق ، فهو يذِكّطنا بالفداء العظيم الذس قدَّمه المسريرح 
من أجل كل وا د منا, والخطوج قبل نهاية تويي  األسرطار يرحرمرل 
 فى ةياته عدب اإلعتطاف برحرقريرقرة الرفرداء برطرطيرق غريرط مربراشرط.

 
( المفطوض أن هناك يوب فى األسبو  مخصرص لرلرطب  سرب 2ن 

( ، وخرطوج 0:    28الوصية " أذكط يوب السربرت لرتُرقرِدّسره" نخرط 
المطء من الكنيسة بحجة أنه مطتب  بقضاء أشياء أخطس يهدب فركرطة 
تخصيص يوب كامل للطب ويطِسّخ فكطة إخترزال الرعربرا ة فرى أ اء 
 الررررواجرررربررررات الررررتررررى كررررثرررريررررطاً مررررا تررررحرررردَّ ررررنررررا عررررنررررهررررا.

 
( األ اء غيط الُمتقَن أللحان التويي  وانرفرطا  برعرض الشرمرامسرة 3ن 

المطتلين بأ اء األلحان  ون مروهربرة واضرحرة أو الرترطنريرم برالرلرغرة 
 القبطية ، قد يساعد على نفور البعرض وخرطوجرهرم مرن الركرنريرسرة.

 
ً بردون 4ن ال على بطَّال ، وأ يرانرا ( إقبال البعض على التناول ن عمَّ

ممارسة سط التوبة واإلعتطاف( يساعد عرلرى تركردُّس الرمرترنراولريرن 
وإةالة وقت تويي  األسطار. وغالباً ه الء هم مرن يرخرطجرون مرن 

 الكنيسة بعد أ اء الواجب.
 
( الذين يخطجون من الكنيسة قبل صطف م ك الذبيحة يتشبَّهون 5ن

بيهوذا اإلسخطيوةى الذس خَطج من محضط السيد المسيح برمرجرطَّ  
أن أخذ اللقمة. "فذاك لما أخذ اللقمة خطج للوقت و كان لرير " نيرو 

( ، وهم يعلنون بصورة غيط مباشطة عدب إ راكهم لمعنرى 38:   13
وجو  م ك الذبيحة الحاضط فى الكنيسة ، وهذا ما ال نطضراه لرهرم 

 أو عليهم.
 
( إشطاك الشعب فى المط ات أو تعليمرهرم األلرحران عرن ةرطيرق 6ن

التط يد الصحيح وَعْطض كلمات المديح أو التطنريرمرة عرلرى شراشرة 
عطض كبيطة يساعد الرحراضرطيرن عرلرى الرترواجرد بسربرب الرترمرتُّر  

 باأللحان والحضطة اإللهية.
( كثيط من الناس يتبا لون األ را ير   اخرل الركرنريرسرة برمرجرطَّ  7ن 

اإلنتهاء من تناول األسطار اإللهية غيط مبالين بوجو هرم فرى بريرت 
هللا ، مما يعطى اإلنطبا  لآلخطين أن ما تبقَّى من صلوات ليس ذو 
لون الخطوج من الكنيسة إما لرهرذا السربرب أو  أهمية ، وبالتالى يفِضّ

 تفا ياً لعثطة اإل انة.
( لقمة البطكة التى يويعها الكاهن على أفطا  الشعب بعد نرهرايرة 0ن 

القداس ، هى نو  من اإلفتقا . وخطوج الشخص من الكنيرسرة قربرل 
 مقابلة الكاهن وأخذ لقمة البطكة يمن   دوخ هذا اإلفتقا  المطغوب

 
 قصة قصيرة

 
يَح، َسرلَّرْمرنَرا، فَِصرْطنَرا  ا ُخِطفَِت السَِّفينَةُ َولَْم يُْمِكْنَها أَْن تُقَابَِل الِطّ " فَلَمَّ

 ( 15: 27نُْحَمُل. "ن أ  

 ضررراعرررت الرررترررذكرررطة الرررلررر. كرررانررروا  ررراجرررزيرررنرررهرررا لررر. ...

 وقفت على المحطة ، والخرا ب يعر ن ألن هرو الرلر. ضريّرعرهرا ..
وأنا كمان يع ن ألن. كان اليب أ ضط فطح أعز األصدقاء سرنرة 

1١0١ .. 

 سراعرات ... 6لقريرت عرطبريرة مركرحركرحرة ، والرمرشروار ةرويرل  -
 ركبت ، وةول السكة أقول : ربنا يسامحك يالل. ضيعرت الرترذكرطة

 وصلت متأخط شوية ، بس  ضطت جزء مرن الصر ة والرحرفرلرة -
 سرررألررررت : فرررريررررن فررر ن ، وفرررر ن ، مرررراجرررروّ لرررريرررره  

سراعرة عشران فريره  12جاوبون. : ركبوا القطار ، والقطار متأخط 
 ا  ة على الططيق ، كويرس إنرك مراركربرتروّ .. كرنرت مر  هرا 

 تلحق ...

 ما تزعل  لو ضاعرت الرترذكرطة ، وإترأخرطت عرلرى الرمريرعرا  .. -
 مرررطات ربرررنرررا " يسررريررربرررهرررا تضررريررر  " " عشررران ترررلرررحرررق "
عشان لو ما ضاعت  ، ممكن ما ترلرحرقر  ، مر  إنرك ركربرت فر. 

 الميعا 
 هو عارف الل. بيعمرلره كرويرس .. وهرا يردبّرطهرا .. وهرا ترلرحرق -

 لو  صلت أي  اجة بتضايقك ف.  ياتك قول سلمنا فصطنا نحمل
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 ذكريات أحد السعف 
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 لماذا تريد تقصينى  ؟؟؟ ..َ. !!!
 لماذا تريد تقتلنى وتؤذينى ؟؟؟ ..َ. !!! 

 فى أحد السعف كنت أشدو بترانيمى
 كنت أمسك أغصان السعف بيمينى

 أغصان سعف مزينة بالورد واليسمين
 وبالشموع كنت أضىء قناديلى
 و قلبى يسبح بأجمل التراتيل

 بدف و قيثارة كنا نرنم
 فهذا هو يوم فرحى ... ويوم  عيدى

 ضربوا كنيستى !!! 
 فى طنطا  بالغربية

 ذبحوكى تانى يا أرثوذكسية
 يأم الشهداء ياتقية

 وكنيستى األم باالسكندرية
 جراحوكى يا زهرة ... يا ندية

 معلش يا حبيبة  يا قبطية
 يا أصيلة يا مصرية

 أين  جذورالمشكلة  األصلية ؟
 جذورها فى مناهجنا التعليمية 

 اللى بتفتت الروح الوطنية
 و اللى بتعتم الثقافة الدينية

فاألفكار الوهابية و السلفية و الجماعة 
 األخوانية

 هى اللى بتدمر دولتنا المصرية
 هذا هو محور القضية

 لكن مستحيل كسر الكنيسة القبطية 
 ألنها بدم المسيح مفدية

 وأبواب الجحيم لن تقوى عليكى يا أرثوذكسية
 و الشهداء ... الشهداء نالوا اكاليل سماوية

 ونحن كلنا فداكى يا قبطية
 يا أصيلة يا مصرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كلمات:   ميشيل جرجس

 القيامة ضرورة وقوة                                                          

  من قراءاتى      د. عونى الغيطانى
 -+ القيامة ضرورة :

انها الزمة من أجل تحقيق العدل .. من أجل محاسبة كل إنسان  -1
على أفعاله التى عملها خالل حياته على األرض .. ولو  لوت تو ون 

 قيامة لتهافت الناس على الحياة الدنيا .. وعاش ا فى مالذها                                         
وسادت شريعة الغوا  ... دون خو م مون عوقو دوة أدوديوة .. أموا 
اإليمان دالقيامة وما يعقبها من دينو نوة  وحسوا  وجو.ا  .. فو نوه 

 رادع للناس إذ ي قف ن أن العدل الدد أن يأخذ مجراه. ان لت ي ن
 فى هذا العالت ..ففى العالت اآلخر . 
ضرورة من أجول توحوقويوق وعود د ..لوقود وعود د اإلنسوان  -2

دالخل د .. أى دالحياة األددية . وهذا ال عد ه  لألنسان كله. دروحه 
 وجسده  وليس للروح فقط . 

ضرورة من أجل كرامة األنسان .. من أجل تميي.ه عن سوارور  - 3
ال ارنات الحية األخرى . وهل يعقل أن هذا اإلنسان الذى سلطه د 

 على أن اع عديدة من ال ارنات الطبيعية .. يؤول جسده 
 كله كمصير دهيمة أو حشرة  .

ضرورة الزمة من أجل الت ازن  .. فى الحياة األرضويوة .. ال  -4
ي جد ت ازن دين البشر . ف ن لت ت ن هنوا  مسواواة عولوى األرض 

 فمن االرق أن ي جد ت ازن فى الحياة األخرى .. فالقيامة تعطى 
 للمعذدين على األرض أمآل ورجا   .

الزمه لتعطى تع يضآ للمحتاجين إليه ..كل ذوى العاهات على  -5
 األرض .. فمثآل األعمى ينال تع يضآ فى القيامة .. فيبصر ..

القيامة ضرورة لتقدم لنا الحياة الوموثوالويوة الوتوى فوقودنواهوا عولوى  -6
األرض  ... تقدم لنا ص رة اإلنسان المثالى الذى دال خطية . كذلك 

 تقدم لنا خبرة العشرة الطيبة مع د ومالر ته وقديسيه .. ص رة 
للحياة الجميلة الرارعة فى العالت اآلخر .. حيث ال ح.ن وال د ا  .. 
وال مرض وال تعب . وال فسواد و وال لولوت .. دول حويواة الونوعويوت 

 األددى .. ما أجمل هذا وما أروعه .
القيامة ترى السما  وتحيا فيها ..ألنه أمر مخ.ى حوقوآ أن تو و ن   

حياتنا على األرض . فى عالقة دارمة دالموادة .. وتوبوقوى عوالقوتونوا 
 7دالسما  مجرد عالقة ف رية ونظرية .. ول نا دالقيامه  س م 

نحيا فى السما  .. في  ن األرتقا  دالقيامة ليس فقط لطبيعتنا.. انموا 

 أيضآ لم ان س نانا . 
القيامة ضرورية لجمع شمل األحيا  ... سي  ن أمرآ مخ.يوآ دوال   

شك .. أن الم ت أستطاع أن يفصل الفرد عون أسورتوه .. أحوبواروه 
 8وأصدقاره . لذلك القيامة ضرورة لجمع الشمل . 

القيامة ضرورة  ألنتصار الحياة : لقد خلقنا د ل ى نحويوا  . ال    
ل ى نم ت . ول ن دسق ط األنسان األول فوى الوخوطويوروة توعورض 

 9لح ت الم ت على جميع البشر . وأنتصر على الحياة ..
ولت ي ن الرقآ أن ينتصر الم ت علوى الوحويواة .. وكوان الوحول هو  
القيامة .. ف ذا د الحن ن الح يت .. الذى سمح أن يدخل الم ت إلى 

 طبيعتنا .. يسمح أيضآ أن تدخل القيامة إلى طبيعتنا .. 
 ودالقيامة أنتصرت الحياة أخيرآ .

  -القيامة  ق ة  : 
إن القيامة دال شك هى دليل على قدرة د غويور الوموحودودة .. د 
الذى خلق ال ج د كله من ال شي  .. ه  قادر أن يعيد الوحويواة إاى 

 من يشا  فى هذا ال ج د 
الذى منح ال ج د . يقدر دالحرى على حفظ هذا ال ج د . ف ن الذى 
يتأمل القيامة . يتأمل القدرة الغير محدودة التى إللهنا الخالق .. إننا 

 نسمى القيامة معج.ة . ليس ألنها أمر معج. 
أو صعب .. وإنما ألن عقلنا البشرى القاصر يعج. عن إدراكوهوا . 
وعن فهت كيف ت  ن .. ول ن إن كان العقل يعجو. . فو ن األيوموان 

 يم نه أن يدر  .. لذلك القيامة يقبلها المؤمن ن ..
 دينما يرفضها الملحدون . الذى يرفض ن د نفسه .

 
 إن القيامة فى ج هرها تعتمد على إرادة .. وقودرة . وموعورفوة د 
فمن جهة اإلرادة .. ه  يريد اإلنسان أن يوقو م مون الومو ت . وأن 

 يع د إلى الحياة .. وقد وعده د دالقيامة والخل د .
ال يعسر عليه شوئ .   –ومن جهة القدرة .. ه  قادر على كل شئ  

 وقدرته غير محدودة ف ق العقل والفهت . 
ومن جهة المع نة ..  فأهلل يعرم أن ت جد األرواح التوى سويوعويوده 

 إلى األجساد . ..
 .. نش ر د الذى منحنا الرجا  فى الحياة األخرى دعد الم ت . 

 
+++ القيامة ضرورة وق ة : مقال لمثلث الرحمات .. قداسة البادوا 
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 الموضوع العاشر
 

 تأثير الغذاء على زيادة الوزن
EFFECT OF NUTRITION ON OVERWEIGHT 

 
ال ل يحب االكل ول اله ما عاش االنسان. رغبه وشهيه االكل 
 تتفاوت حسب المثل القارل "يأكل ليعيش وآخر يعيش ليأكل"

ومعظت القّرا  يعرف ن دالشك ان الغذا  الريرس ينقست الى ثالثه 
 -مصادر وهي:

 
  Carbohydratesالنشويات   اوال: 

وهي تتصدر الطعام الررسي فى كل وجبه مثل رغيف العيش 
واألرز والم رونة والبطاطس. النش يات والس ريات هما مصدر 

الطاقه فى جست االنسان ال ارد هيدرات حسب التقسيت ال يماري تقست 
  -الى:

 Simple Carbohydrates( ال ارد هايدرات المبسطة 1)
تتمثل في الجل ك ز وه  الن ع الذى يستفيد منه الجست  

مباشره وه  هام جدا لتغذيه ولارف المخ المختلفة والجهاز 
العصبي والعضالت وال ثير من األعضا  الداخلية. و 

الجل ك ز الفارض يخ.ن مباشره فى ال بد والعضالت فى 
ويتح ل مره اخرى الى  Glycogenهيهات جالي  جن 

 جيل  ز عند االحتياج اليه
 
  Complex Carbohydrates( ال ارد هايدرات المركبة 2)

وهى اكثر صحيه للجست والتى تستخرج من الحب   
ال.راعية والتى تحت ى على االليام والڤيتامينات والمعادن 

واألجسام المضادة والتى تت اجد فى القمح والبق ليات 
والبطاطس والتى تعطي كذالك مناعته كبيره ضيد اإلصادة 

( وكذالك انخفاض اإلصادة Type II Diabetesدالس رى )
دامراض القلب وعلى حسب الت صيه الغذاريه األسترالية فان 

كارد هايدرات   ٪64الطاقه المطل ده لجست االنسان مصدرها 
من البروتينات والمعروم   ٪15من الدهنيات و  ٪25وح الى 

ان كل جرام من ال ارد هايدرات وكذالك من البروتينات 
كيل ج لس دينما جرام واحد من الدهنيات يعطى  17يعطى 

 كيل ج لس.  73
 

 Proteinsثانيا: البروتينات 
 وتنقست الى

)أ( البروتينات الحي انية مثل البقرى والضأن ولح م الدواجن 
 والطي ر واألسما  المختلفة

) ( البروتينات النباتية مثل الف ل النصرى والبسيله والعدس 
 والفاص ليا والبق ليات االخرى المتخلفه 

 
 Fatsثالثا: الدهنيات 

 تنقست الى
)أ( الدهنيات الحي انيه مثل ال.ددة والسمن البلدى وزي ت األسما  

 والشح م الحي انيه 
) ( الدهنيات النباتية مثل ال.ي ت النباتية داختالم أن اعها 

 والمارجارين 
 

 أسباب زيادة الوزن
. اإلكثار فى االكل. اذا كان االنسان يأكل اكثر من مايحتاج اليه 1

 جسمه فان ال.ياد التى ال تستغل تخ.ن فى هيرة شح م 
. ع امل جينيه، لها تأثير كبير على زيادته ال زن مقارنتا مع 2

 اخارين يتناول ن نفس ال جبات وال يأثرون د.يادات ال زن
. تأثير الهرم نات. وجد الباحث ن ان زيادته دعض الهرم نات 3

 تؤادى الى زيادته ال زن
. زيادته ال زن فى األطفال. أدحاث غذارية كثيره وجدت ان زيادته 4

ال زن فى الصغر ل ج د خاليه الشحت فى الجست ت  ن كالخميرة 
 الستمرارية زيادته ال زن فى ما دعد

 
 التحكم فى عدم زيادته الوزن

 . عدم إعطا  شهه كبيره لالكل1
. حبذا ل  تت أخذ ال جبات على فترات كثيرة ود ميات قليله. مثال 2

ل  كان ذالك على اردع او خمس مرات ي ميآ د ميات قليله اذ ان ذلك 
يعطى فرصه للجست الستهالكها اول دأول أفضل من االكل مره او 

 مراتين د ميات كبيره
. تتحاشي االكل قبل الن م مباشره وحيث ال ت جد طاقه حركيه 3

 ذالك يعطى الفرصة لتخ.ين الفارض الى دهنيات. 
. تجنب االكل امام التلف.ي ن او ال مبي تر اذ ان الشخص الصغير 4

 او ال بير ال يتح ت فى كميات االكل الذى ياخذها
. تجنب اإلكثار من المشرودات او العصارر المس ره وخاصتا 5

 ( snacksال ح لية وكذالك تجنب األكالت اإلضافية )
. اإلقالل من المأك الت الدهنية اذ ان جرام واحد من الدهنيات 6

كيل ج ل. من الس ريات والبروتينات ويجب  2يعادل اكثر من 
كيل ج ل.  7544وضع االعتبار ان السعر الحرارة المت سط للرجل 

كيل ج ل. ي مياول ن ذلك ي.يد عند المرأة اثنا   6344والمراه 
 الحمل

. اإلكثار من السلطات الطازجة مع ال جبات اذ انها تقلل من 7
المأك الت اآلخري وتعطي قناعة دالشبع داالضافة لما تح يه من كت 

 هارل من الفيتامينات والمعادن واالليام لحركة األمعا  
. تجنب زيادة ال زن عند األطفال اذ انها ت  ن خميرة ل.يادة 8

 ال زن فيما دعد 
. حيث ان الطاقة الحركية في الجست تقل تدريجيا مع ال بر وجب 9

 كذلك انقاص ال ميات الغذاريه تحاشيا ل.يادة ال زن
. الرياضه متمثلة في التمرينات الرياضية المختلفة لهاالفضل 14

األكبر في التح ت لعدم زيادة ال زن اذ انها تق ي العضالت 
واستهال  المخ.ون من الشح م والتخلص من الم اد السامة وأقل 
ما يم ن عملة ه  المشي داخل المن.ل او خارجة دل األهت تحاشي 

 الجل س والن م لفترات ط يلة مع الخم ل وال سل. 
 

 د/ فؤاد ج بطرس
 يونسيف  -ماجستير تغذية ونمو األطفال 
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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” 

 

 (  ٦٣1٦" فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم" )لو
 

نود ان نخطركم علمآ بان مؤسستكم الخيريه بصدد تقديم طلب للحكومه االستراليه ألخذ االعتماد الشامل 
للمؤسسات الخيريه. وهذا يعنى انه بعد اخذ هذا االعتماد، فسوف يُسمح لنا بان نقدم على ِمنَح مختلفه من الحكومه االستراليه لصالح 

 المشاريع التنمويه فى كل من السودان ودوله جنوب السودان مثل بناء المدارس والمستشفيات. 
)مئه الف دوالر( فى خالل ثالث ٠١١٫١١١ولكن هناك شرط اساسى تفرضه الحكومه نريد مساعدتكم فيه وتعاونكم معنا، اال وهو ان نقوم بتحويل مبلغ وقدره 

 سنوات.
هذا االعتماد لى وعليه فنحن نتوسل لكل فرد من شعبنا القبطى المحب للمسيح، والذى يعلمنا العطاء بسخاء، ان تتعاونوا معنا فى جمع هذا المبلغ للحصول ع

فان ارسال تبرعاتكم  ليهوالذى سوف يسند كنيستنا فى جنوب السودان والسودان للقيام بخدماتها االنسانيه والخيريه؛ وبذلك يتمجد اسم ابانا الذى فى السموات. وع
 عن طريق مؤسستكم الخيريه هذه، يخدم كنيستنا فى هاتين الدولتين اكثر جدآ.

 
 الرجاء مساندتنا فى توصيل هذه المعلومه للجميع.

 

 -والرب يعوض الجميع على تعب محبتهم بالباقيات عوض الفانيات. ورقم حساب البنك كاالتى:
Financial Institution: - St. George Bank 
Swift Code: -   SGBLAU2S  
BSB: -    112-879    
A’cc: -    493911231  

 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع القديسين جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 
 وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

 
 "فال تفشل فى عمل الخير ألننا سنحصد فى وقته إن كنا ال نكل" )غال ٦٣٦(  

 
 (33٣3٦"من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )ام

 
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 

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

 

 مارجرجس الرومانيأمير الشهداء القديس برنامج نهضه عيد استشهاد                 
 2133أبريل / مايو 

 
 [ .٣3 32]عب  ا.""إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا .. لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامن

 
 أقوال مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث .. في اإلقتداء بسير الشهداء والقديسين٣من 

.. في شجاعتهم .. فيي إحيتيمياليهيم ليوالم .. وفيي اإلسيتيعيداد هم *  ] علينا أن نقتدي بالقديسين فيما هو ممكن لنا .. فمثالً قد التكون حياة اإلستشهاد متاحة .. ولكننا نقتدي بالشهداء في قوة إيمان
 لألبديه .. وعدم محبة العالم وال التمسك به .. وكل هذا ممكن لنا.[

وسائل نجاحهم في الحياة .. وأسيليوب ذليك الينيجياح   وذلك لكي يكونوا ُمثال ُعليا أمامك .. تقتدي بهم .. ولكي تعرف  –* ] التنسى تأثير القديسين .. لكي تنجح .. ضع أمامك دائماً سير الناجحين 
 ومظاهره .. سواء في ذلك أمثلة النجاح في كل نواحي الحياة .. الروحية واإلجتماعية والعائلية والحياة الخاصة.[

  
 .(6: ٠1يو موضوع النهضه هذا العام ٣ " أنا هو الطريق .. والحق .. والحياة" )

                                                                                        

 

 
[. ٣3  31" إذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة هللا .. أنظروا إلى نهاية سيرتهم .. فتمثلوا بإيمانهم " ] عب   

 كل عام وأنتم دائما بخير وسالم .. وفي ملء القوة الروحية والجسدية .

التمجيد –العظه  –العشية   

مساء    ٦٣11 – 3٣11  

 القداس االلهي
 صباحا  

 اليوم
  

  
أنا هو الطريق" "  

 أبونا لوقا ملك
  

ص ٠١:١١ – ١١:0+    

 القمص داود لمعي
مائدة أغابي ٠٠:١١ – ٠١:١١+     

أبونا داود لمعي حديث روحي ولقاء مع: ٠:١١  - ٠٠:١١+    

ش ٠311برموده  0١الجمعة   

م 0١٠3أبريل  00           

 " أنا هو الحق"

 أبونا داود نجيب
0:٠١ – ١١:1١  

 أباء الكنيسة
ش ٠311برمودة  0٠السبت   

م 0١٠3أبريل  02           

تطييب رفات أمير الشهداء 
 مارجرجس

"أنا هو الحياة"   

 أبونا يعقوب مجدي

قداس أول ) عربي إنجليزي( 0:1١  – ١١:6  

قداس عربي 1١:٠٠ – ١١:2    

قداس إنجليزي ٠٠:١١ – 0:1١   

 أباء الكنيسة

ش ٠311برمودة  00األحد   

م 0١٠3أبريل   1١         

  

    
ص 1١:٠١ – 0:1١  

 أباء الكنيسه

ش ٠311برمودة  01األثنين   

م 0١٠3مايو   ٠           

 عيد استشهاد

أمير الشهداء مارجرجس   
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 ( 2ثقـافة غـذائيـة )

 معلومات تهمك ...  

 ا. د/ منـير حنـا اسـكنـدر   
  

الفـاكـهـة المـلـونــة مضــادات لالكســــد. ... لالـزـنـــ  ـيـــ  
 -لمــرضـى الســكـر لالقــرحــة :

جميـع الخضـضـضتوات اكـدت الـدراسـات الطبيـة والغـذائيـة ان 
تعمـل كمـضـضاتات لضـكدضـضـضد  والـفواكـه الـطازجـة المـلـونـة 

وتحمى من االصابة  بالدتطان . حيث ان الدتطان ينتج مضن 
الجزيئات الحت  التى تتكون من بواقى فــت االكل وتضكضون 
غيت مدتقت  لتصطدم مع اى خلية وتحدث طفت  وتتحول الضى 

نمنع الجزيئات التحالضة مضن لضمضل اى خلية ستطانية . ولكى 
ان يتناول الفتت كميات كبيت  من نباتات البتوكلى ال ــد طفت  

والثـوم والبصل والضكضتنضا والضقضتنضبضيضط والضطضمضاطض  والضخض  
والخيار والكضتات والضبضتتضقضال والضلضيضمضون والضجضتيضا فضتوت 

ينصح بتناول نضبضات الفضوفضان بضعضد للمرضى السكر   . والتفاح 
غليه حيث يخفض من معضدالت الدضكضت ويضنضفضط الضبضنضكضتيضا  

النضه يضنضفضط الضدور  الضدمضويضة فضى لتناول الجنزبيضل  باالضافة
فضقضد ارض ضتت الضدراسضات قتحة المعد  االطتاف اما فى حالة 

واالبحات الطبية والغذائية ان تناول لصيت الضكضتنضا بضمضعضدل 
نصف لتت متتين يوميا صباحا ومداء لضمضد  لفضت  ايضام مضع 

 .لدم تناول اي موات حتيفة تعالج قتحة المعد  تماما 
 -الـقـــرفـة لضـبـط الســكر لالكوليســتيرلل :

ارـ ـتت نتـائـج الـدراسـات واالبحـاث الصـينيـة والتى  
ان اضضـضافـضة تـ  نفــتهـا فى مجـلضـضة مضيضديضكضال ريدضـضت ضـضت 
تضعضـضـضد افـضـضل معـلـقـة صـغـيت  من القـتفـة الـى الضطضـضعضـضام 

وسيـلة للتحك  فضى مدضتضويضات الدضكضت والضكضولضيضدضتضيضتول فضى 
ويـتجـع االثــت الفعـال للقــتفـة الـى ابـطـاء حـضتكضة .  الــدم  

المعــد  فـى افـتاغ محــتويات ا من الطعام بضمضخضتضلضف انضوالضه 
االمضت الضذى يدض ض  فضى لضدم .  وتفعه الضى االمضعضاء الضدقضيضقضة 

امتصاص االمعاء لكل الدكتيات الضمضوجضوت  فضى الضطضعضام او 
واكـدت الـدراسـة ايــا ان الضجضـضـضدوى .  الحلوى تفعة واحد  

ال تظ ـت اال بعـد االنتـظضـضام فضى تضنضـضاولـض ضـضا الحقيقية للقـتفـة 
حيث تبضدا لضمضلضيضا فضى تضحضدضيضن لمـد  ال تقل لن اربعين يوما 

وتعزيز قدر  الخـيا للى االستفات  من االندضولضيضن الضمضتضوافضت 
ان تضنضاول مفضتول الضقضتفضة اوضحت الدراسة ايـا . بالجد  

يؤتى الى خفض مدضتضوى سضكضت بما يعاتل جتاما واجدا يوميا 
% وخضفضضض مدضضتضضوى  92و 81الضدم بضضنضضدضبضضة تضضتضتاوح بضضيضضن 

 % 92و 89الكوليدتيتول بندبة تتتاوح بين 
 -االغــذيـة المفيــد. لمـريـض الـكوليستيرلل :

الكوليدتيتول الــار الضمضنضخضفضض  تخفضهناك اغـذيـة  
وقـضد ثضبضـضت ان  الثــوم والضبضصضـضـضلوهـى   ( LDL )الكثـافـة 
ندبة الدهــون مـع الكـوليدضـضـضتضيضتول الـضـضار  يخفـض الثــوم

فصـوص من الضثضـضوم  3% وينصـح بـاكـل  89  -  2بحـوالـى 
امـضا الضجضـضـضزر .  او بصـلة كبيت  مدلضوقضة او مفضويضة يضومضيضا 

% مضن  88حضوالضى  يخفضفـاسـت ــك جزرتين متوسطتين 
فيقضول الضبضتوفضيضدضور   اما الفاك ة مثل التفاح .  الكوليدتيتول 

بقضول جضافضة مضثضل الضفضول اسكـندر بان تناول تفاحتين يوميا او 
الكـوليدتيتول الـضار تخفض والعد  والحمص والفاصوليا  

والحضبضول ايـا من الكـوليدتيتول النافع لت يد %    82بندبة 
من الكوليضدضتضيضتول تقل  تحتـوى للى االلياف التى مثل القمح 

 .الـار 
وكما سبق اال ار  الضيضه  (HDL)النافعالكوليدتيتول  لل ياد.

التيـاضـة المنتظمضـضة  ممـارسة فى المقاالت الدابقة فانه يجا
زيت الضزيضتضون يضومضيضا لاستخدام العام لن التدخين لاالمتناع 
 .الى البقول الجافة مثل الفول والعد   االضافةمع الطعام 

 
 -االكتـئـاب طــريـق الســكـر :

يــومـا بعــد يــوم يتـاكـد العلمـاء مـن خطـور  االكتئال للـضى 
صحـة االندـان واحدث ـا تراسـة صـاتر  لن جامعة انتـونـى 
هـوبكـنز االمـتيكيـة والتـى تـؤكـد ان اال ـخـاص المكـتئضبضيضن 

% لضن  29او المحبطـين اكثت قابلية مضن غضيضتهض  وبضنضدضبضة 
اال حاص الطبيعيين لضـضصضابضة بضمضتر الدضكضت . الـضدراسضة 

رجل وامتا  وا ارت الدراسضة الضى انضه  0555فحصت نحو 
كلما زاتت حضد  االكضتضئضال كضلضمضا تـضالضفضت حضد  االصضابضة 

وقالت الضبضتوفضيضدضور  . بالمتر وارتفع مؤ ت الدكت فى الدم 
 تيتا والتضى ا ضتفضت لضلضى الضبضحضث ان الضدراسضة بضيضنضت ان 

للى تناول االطعمضة الضغضنضيضة بضالدضعضتات  اكثت اقباالالمكتئبين 
ممارسة للتياضة وربما للحتكضة واكضثضتهـض  مضدخضنضـضون  واقل

كمـا ا ــارت البـاحثـضة الـضى ان .  سـمنـة  وهـ  اكـثتبفتاهـة 
االكتئـال يــتفـع نفــاط بعـض ال ــتمـونـات فى الــدم مضمضـضا 

كمـا ان اجدــام الضمضكضتضئضبضيضن .  يـزيـد مـن ندا الكوليدتيتول 
كضمضـضا يضقضـضل افـضـضتاز الضجضدضـضـض   . مقاومة لضـندضـضولضيضن اكـثت 

ممـا يـزيـد مـضن احضتضمضـضاالت االصضابضة . لـندـولين الطبيعـى 
 .بـالمـتر ويـتفـع مـن حــدته بعــد االصـابـة 

 -صـحـتــك لالمعـــادن  :
ان جدض  هـضل تضعضلضـض    ...اخـضتضى الضقضـضارئـضة ...  اخـى القـارئ 

االندان ) وايــا اجدام الحيوانات التاقية ) تحتـوى للى مضا 
توجد فى تضتكضيضا االندضجضة  -لنصتا كيميائيا  25ال يقل لن 

وتفضكضل .  الحية ويمكن الكفف لن ا بوسائل التحليل المحتلفضة 
اربعة لناصت من ا وهى الكتبون واالكدجين وااليضدروجضيضن 

مضكضضونضضة الضضمضضاء % وزن الضضجضضدضض   22والضنضضتضضتوجضضيضضن حضضوالضضى 
) الكتبوهيدرات والبتوتينضات والضدهضون  لالمركبات العضوية
)غـيـر بينما تفـكل العنضاصضت الضمضعضدنضيضة .  والفيتامينات ......) 

 .% فقط مـن وزن الجدـ   2حـوالـى العضوية( 
والعناصـت المعـدنيـة الضغضيضت لـضويضة امضا ان تضتضواجضد  

وتدمى العناصت الكبتى او التئيضدضة  بكميات كبيت  فى الجد  
Macro elements    وتدضمضى بضكضمضيضات قضلضيضلضة او تضتضواجضد

 Microelements or Traceالضضعضضنضضاصضضت الصضضغضضتى  
elements .  

تضؤتى الضعضنضاصضت   -لظائف العناصـر المعــــدنـيـــــــة : 
 :المعدنية كثيتا من الورائف فى جدـ  االندان اهم ا ما يلى 

الضكضـضالدضـضـضيضوم مضثضل بنــاء ال يــكل العظمــى واالسنــان    -  8
 والفـوســفور والمنـجنيـز 

بنــاء خــيا الجدــ  التى تتكون من ا العــت وكضتات    -  2
 الحـديـد والفـوسفـور والكـبتيتمثل الدم والكبد 

وجـوتها كامـح ذائبضة فضى سضوائضل الضجضدض  يضؤتى الضى    -  3
 حدوث الـغط االسموزى الذى يعتبت توازنه من االساسيات 

 .ال ـامـة للحيـا  الدــليـمـة 
وجـوتهـا هـام للتفـالــت الخـاصـة بانطــق الضطضـضاقـضة    -  4

 الحديد والفوسفورمثل اثنـاء التمثيل الغذائى او الميتابوليزم 
تـؤثـت بعض ايـونات المعاتن فى مدى توتضت الضعضـضـت   - 5

 . وانتظام نبض القلا وحداسية االلصال
يلعا النحا  والحديد تورا مفتتكا فضى تضتكضيضا وبضنضاء    - 6

 .ال يموجلوبين وكتات الدم 
الكالديضوم والضمضغضنضدضيضوم ضضتوريضان لدضـمضة ورضائضف    -  7

االندجة التخو  والخـيا العصبية واليضوت ضضتورى لدضـمضة 
ورضيضضفضضة الضضغضضد  الضضدرقضضيضضة والضضخضضارصضضيضضن كضضمضضكضضون لضض ضضـضضتمـضضون 

 .االندــولين 
الزنك والمنجنيز لناصت ضتورية ومنفطة للتفضالضـت    -  1

 الحيوية فى الخـيا التى تتـ  بمدـالـد  االنـزيمات والخمائت 
 

 Classification ofتصــنــيــف الــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة   
minerals elements  

يمكـن تصنيـف العنـاصـت المعـضدنضيضـضة مـضن وجض ضـضات نضظضـضت 
وقـضد كميضتض ضا فضى الضجضدض  فقـد تصنف للـى حدـا .   محتلفـة

كضمضـضا يضمضكضـضن ضتوريت ا او اساسيت ا للجضدض  تصنف حدـا 
وفيما يضلضى نضبضذ  سضتيضعضة لضن كضل .  سمـيت ا تصنيف ـا حدا 

 --:تصنيف 
تصــنــيــف الــعــنــاصــر حســم كــمــيــتــهــا فــى الــزــســ    - 8

Classification of elements according to 
quantity 

تقدـ  العناصت المعـدنيـة المتـواجـد  فـى الجـد  الى لنضاصضت 
ولضنضاصضت  Major ( Macro elements )معدنية كبتى  

 .  Trace ( Micro elements )معدنيـة صغتى   
سـبضعضة لضنضـضاصضـضت ...   الكـبرى العنـاصـت المـعـدنيـةوتفـمـل 

الكـالدـيوم والفـوســفور والصــوتيـوم والبـوتضاسضـضيضوم :  هــى 
%  3.0وهـضى تفضـضكضل  . والكـاــور والكـبتيت ,المغنــدـيوم 

واصغضتهضا ندضبضة فضى الضجضدض  هضو .  مـن وزن الجـد  تقـتيبا 
امضا .  %    5.50المغنديوم والذى تقدر ندبته المئوية بحضوالضى 

الكضالدضيضوم والضفضوسضفضور فض ضمضا االلضلضى ) ضضمضن الضعضنضاصضت 
 .المعدنية ) من حيث تواجدهما فى الجد  

ف ـضى مـضا تضبضقضـضى مـضن  الصغـرى ...العنـاصـت المعـدنيـة امـا 
% فضقضط مضن وزن الضجضدض   5,0العـناصت المعـدنيـة وتعـاتل 

وبعض هذه العناصت ضتورى للجد  وبعـ ا االخضت يضوجضد 
للى  كل ملوثات ول  تعتف له وريفة او اهمية حيوية حضتضى 

 . االن 
تصنيف الـعـنـاصـر حسـم اسـاسـيـتـهـا ال ضـرلريـتـهـا   - 2

Classification of elements according to 
essentiality. 

لنـاصت معـدنيـضة ضضتوريضة تقدــ  العنـاصـت المعـدنيـة الـى 
ولناصضت مضعضدنضيضة  ضبضه  Essential elements  او اساسية
 Possibly ( semi- ) essential elements   اسضضاسضضيضضة 

 Nonessential elements ولناصت معدنية غيت اساسية 
هـى العناصت الدبعضة الضكضبضتى الضمضذكضور   فالمجمولة االولى

الحديد والزنك : سابقا باالضـافة الىدبعة لناصت صغتى هى 
والنحا  والمنجنيز والكوبلت والضيضوت والضمضولضيضبضديضنضوم وهضذه 

  .العناصت تتحقق في ا معاييت االساسية او الـتورية  كاملة 
فضتضفضمضل الضفضلضور والدضيضلضيضنضيضوم ...   اما العناصت  به االساسيضة

والضضكضضتوم والضضفضضانضضاتيضضوم والضضقضضصضضديضضت والضضنضضيضضكضضل والدضضيضضلضضيضضكضضون 
وربضمضا صضنضف مضع هضذه الضمضجضمضولضة لضنضاصضت  . والزرنيض  

. الكاتميوم والتصاص والدتضتونضتضيضوم والضبضاريضوم والضبضورن 
وهذه تتحقق في ا بعض  توط اؤ معضايضيضت الضتضبضار الضعضنضصضت 

 . اساسيا او ضتوريا 
وهضى مضجضمضولضة الضعضنضاصضت غضيضت ...  واما المجمولة الثالثضة 

االساسية او الملوثات  
وهذه تفمل لضنضاصضت 
االلضضضضضضضومضضضضضضضنضضضضضضضيضضضضضضضوم 
واالنضضضضضضضتضضضضضضضيضضضضضضضمضضضضضضضون 
والضضضضضضضضضبضضضضضضضضضزمضضضضضضضضضوت 
والجتمانيوم والزئبق 
. والفـة والتيتانيضوم 

ال يتضوفضت فضيض ضا وهذه 
من  توط االساسضيضة 
سضضوى تضضواجضضدهضضا فضضى 

وان كضمضيضتض ضا الجدض  
غيت ثابتة فى الضجضدض  
وانضضض ضضضا فضضضى حضضضالضضضة 

 .تذبذل 
 Toxicity of mineralسمية العناصر الـمـعـدنـيـة   - 3

elements : - 
رغ  انه يمكن من الناحية العملية التبار اى لضنضصضت مضعضدنضى 

اال ...  ساما اذا ت  تناوله بكميات لالية ولفتتات زمنية طويلضة 
هو تلك العناصضت المقصوت هنا بالدمية او العناصت الدامة ان 

التى يمكن ان تكون ضار  بالصحة اذا تخلت الجد  بضكضمضيضات 
صغيت  ندبيا اما لن طتيق االطعمة او الماء اوالض ضواء الضذى 

لناصت اساسية كالنحا  والمولبضيضديضنضوم وهى تفمل ندتنفقه 
او لناصت رجحت االتلة كون ا ضتورية كالدلينيوم والفلضور 
والدضضيضضلضضيضضكضضون والضضزرنضضيضض  او يضضحضضتضضمضضل ان تضضكضضون ضضضتؤريضضة 

 . كالكاتميوم والتصاص او غيت ضتورية كالزئبق 
انضه وواضح ان العنصت المعدنى االساسى الذى يصنف للضى 

يصبح كذلك لند است ـك كمية منه تضزيضد لضن اضضعضاف  سام
 الضغضيضت سضامضةقليلة لن احتياجاتة , وهذا للى لك  العناصت 

التى يمكن تناول كميات كبيت  من ا تون ان تضحضدث اضضتارا 
ويفار الضى الضعضنضاصضت الدضامضة كضالضزرنضيض  .  سلبية فى الجد  

بالعناصت الثقيلة وهى لات  ال والكاتيوم والتصاص والزئبق 
تدخل الجد  بصور  مقصوت  فى الضغضذاء بضل تضدخضلضه نضتضيضجضة 

وقضد تضوجضد لضلضى  ضكضل  تلوث الغذاء او ال واء او الضمضاء بض ضا
مبيدات حفتية او فطتية تدتعمل لتش المحاصيل الزرالضيضة 
ويمكن ان تدتنفق للى  كل غبار يلوث ال واء الضجضوى كضمضا 

 . يحدث لعمال المناج  او المصـانـع 
تلضنضا االن عــ يــ ى الـقـارئ ... عــ يــ تـى الـقـارئـة ....  

نتحدث لن بعض العناصـضت الضمضعضدنضيضة واهضمضيضتض ضا الضحضيضويضة 
والضضتار نضضقضضصضض ضضا ومضضا هضضى االحضضتضضيضضاجضضات الضضيضضومضضيضضة مضضنضض ضضا 

 .ومصاترها الغذائيـة
  CALCIUMالكـالسيــوم        -الال 

مضن حضيضث تضواجضده فضى اكـبت العناصت الضمضعضدنضيضة الكـالديـوم 
. % من وزن الضجضدض   9.5  -  8.0الجد   ف و يفكل حوالى 

بينمضا يضتضوزل الضبضاقضى % منه فى العظام واالسنان  22ويوجد 
وندضبضة .  فى الضبضـزمضا وسضوائضل الضجضدض  واندضجضتضه االخضتى 

 . 8:  9الكالديوم الى الفوسفور فى الجد  تعاتل 
 

 الوظائف الحيوية للكالسيوم ... ...
تضنضظضيض  (   2)الزم لتكوين ونمو وحفظ العظام واالسنان   ( 8)

 .              ضتبات القلا ومدالد  العــت للى االنقبار 
الزم لضنض  الضجضدض  (  4) ضتورى لجميع ورائف الخلية  (   3) 

لضامضل مض ض  فضى تضجضلضط الضدم ووقضف (  5) فى سنواته االولى 
   النزيف  

 
 اعــراض نقــص الـكـالسيــوم ... ... 

لضدم اسضتضدضاغضة ال لدم امتصاصة ال نقص الكالديوم يـؤتى 
      -: الـى امـتار هـامـة نـذكـت من ـا الخـيا لما يمتص منة 

(  2) يـؤتى الـى انحـطاط تـدريجـى فـى قـو  العـــت (   8) 
يـؤتى الـى انتـزال بعض الكالديوم من مضات  االلصضال مضمضا 

استمتار فقضد الضكضالدضيضـضوم قضد (   3)يدبا حدوث االم لصبية 
يؤتى الى تدفق الدوائل الى المفاصل ثض  ال تضلضبضث ان تضتضاثضت 

يضؤتى (   4) الغـاريف ايـا ب ذا النقص فتـمحل تدريجضيضا 
يضؤتى  ( 6)يؤتى الى زيات  حموضة المعد  (  5)الى فقت الدم 

يضؤتى الضى تصضلضا (   7) الى لدم انضتضظضام ضضتبضات الضقضلضا 
فـضى االطضفضـضال مضتر الضكضدضاح نقصة يدبضا (   1)الفتايين 

فى الكبـار وخاصة عند نقصقف فقيقنقامقيقن ومرض لين العظام 
فقى الصقرقار نسقويقا انسقنقان يؤدى نصصة القى (   9))د(  

 .والكبار 
 االحتيــاجـات اليــوميـة مـن الكـالسيــوم ... ... 

 088فى غـذائـه الى حـوالـى البـالـغ يحنـاج اننسـان 
مللجرام / يوميـا حيث لم نعد هناك حاجة لكميات اضافية 

ونخنلف المسنويات النى حددت .  لبناء عظام او اسنان جديدة 
وان كان الشائع ان نعنبر انطفـال لكمية الكالسيوم النى نلزم 

 1.1  -  1.1من للمـراهـصين و  جرام /يوميا 1.1-1من 
انكثـار من اللبن وغيرة ضرورة وهذا يؤكـد .  جرام / يوميا 

من مصادر الكالسيوم اثناء الطفولة والنمو لبناء عظام الجسم 
 .وانسنان 

   81يتبع فى ص 



 ش  3311 برمودة  22 اخبار االقـباط

 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 نهر اجلنون أو عامل  جمنون 

 وأين أنا من قطار املساء؟

 بقلم سلوي بطرس 

 

تذكرت هذه المسرحية للكاتب  البكب بيبر تب  بيب  
الحكيم  وتعج ت من أ كاري البيبذ بهب بت  لبذ 
الماضذ الب بعبيبه و بلبذه السبلب لبة  ب ب ت هبذه 
المسرحية  كل ت اصيبلبلبا  لبذ البذاكبري والبيبذ 
كنت  به  براتبلبا وأ با و أنبهو أ  أكب    بذ 
الخامسة نشر من نبمبري و وو أطبيبأبيب  أ  
أ كبر أو أتبجباهبل مبا أنبيبرا بذ حبيبنبذا  مبن 
    ً اليعج  والعج  وو أطيأي  أ  أ كر أيضا
هذه المسرحية و اليحهيه لم أتمبكبن اب اذ هبذه 
السنين أ  أمنعلا أ  تق ب   لبذ باكبرتبذ و بكبل 
 صرار من حين  لذ حين رغم   نذ كنبت ومبا 
زلت أ بلبل مبن كبل أ ب ار البقبراري  بالبقبراري 
 النس ة لذ أكثر من المار والل ارو ولكن لبمبابا 
هذه المسرحية تركت  ذ   سذ كل هذا البعبمب  
ال عيبه  مب  مبةحبنبة   بنبذ  برأت كبل كبيب  
ومسرحيات ت  ي  الحكيبم وغبيبره كبثبيبرو    
والسؤاذ ه  لمابا هذه المسرحية مب وب  ي  بذ 
 هالي  الذاكري المضئية رغم مرور نق   نبهي 
  وخةصة هذه المسرحية كاألتذ    ملك أحبه 
ال ة  تضامن م  وزيره وتأمرا نلذ شب    به 
ي يه الملك ويجعله يعيش  ذ طةم  با بذ األيبام 
والسنين وهذه البمبؤامبري كبا بت  بالبأب ب  ضبه 
الشع  الذي ليس له حيلة أو   ي وتيلخص هبذه 
ً أل ببه  الببمببؤامببري البب ضببيببعببة والسبباخببري أيضببا
و الأ   و ت وه أي مؤامري ضه شعب  تبكب   
 ببذ صببالببب الشببعبب  وات سببا  وكببا ببت هببذه 
المؤامري ن اري نن وض  ما ي معينة  ذ مبيباه 
النلر والذي يسيقذ مبنبه كبل الشبعب    وهبذه 
الما ي أو هذا  الش  الملك ووزيبره مبيبقبروب   
 قط   و  أ  يشر  ا من النبلبر   وكبا ب ا  بذ 
 يمة اتثاري والير بيب  وات بيبنبار لبمبا طب   
ننهما يصب بب الشبعب  كبلبه مبجبنب   والبمبلبك 
وال زير العبقبةر   الب حبيبهو  و بذلبك تبكب   
ال روة والبمبيبعبة وبهب  مسبار ووبار صب با  
وأخذ المسار معه كل ال كبر واألحبةم والبعبقبل 
ولبم يب بقبذ غبيبر األوهبام والبخبيباذ والبجبنبب   
 وهكذا  ات الشع  كله  ذ حالة مبن البجبنب   
و قها  الي از  والذاكري و روب ر وو نب  ي 
مألقاً  لذ ال رار ولكن الش  الملم والملم وبهاً 
والذي لم يمكن  ذ الحس ا  وو وباذ  بذ  بكبر 
الملك أو وزيره أو خأر   اذ أحههم    الشع  
 نر  ذه ذ وأطف  لذ المبلبك والب زيبر نبلبذ 
  لم  قهوا البعبقبل وأصبا بلبم البجبنبا   وهبكبذا 
أص ب العا ل مجن   والمجنب   نبا بل ونبلبذ 
بلك أ يلت المجالس والمنا شات  حكم الشبعب  
  ض  الملك والب زيبر  اخبل مصبحبة نبقبلبيبة 
وأ ياب ال زير بنراً ك يراً ولم يسيأي   حيمباذ 
 كري أ  ي ض   بذ مصبحبة نبقبلبيبة ويصب بب 
مجن   وه  العا ل ال حيه والبذي يبعبلبم السبر 
والمؤامري اليذ   رت م  الملك  أطرر ال زيبر 
 لذ  لر الجن   وشرب منه وه  مبقبيبنب  تبمبام 
ات ينار  لذا القرار أ  يص بب مبجبنب    ب را ي 
الشع  المجن    وه  العا ل ولم يكن هذا حاذ 
الملك  قه أصر أ  ي قذ ه  العا ل ال حيه حيبذ 
ل  أمضذ  ا ذ العمر واأليام  ذ مصحة نقليبة 
كأ ذ مجن   و لذ هنا تبنبيبلبذ مسبرحبيبة  بلبر 
الجن   لي  ي  الحكيم ولبكبن مبابا  بعبه   كبا  
ً مبا  ي هو   ه ي حث نن شيئاً ما أو نن شبخبصبا
وألوذ وهلة  لت لن سذ  بذ طبخبريبة و به أ  
شرل   ه لم  ولكن كبيبف أو أرطبيبن لب  بيبن 
ولكن كيف أيضاً   ولم يمر و ت اب يبل وكبا  
القأار  ه  هر يعاو  طيره  عه مغا رته للمحأة 
أمببا هببذا  ببقببه  بب ر مببنببنبباري األطبب   وأيضببا 
ال ر يأبة البيبذ تبنبيبمبذ  لبذ نصب ر البجبهو  
ال عهيين وكنت أوبلبس  بذ صبمبت  بيبنباهبره 
 البنبنبر مبن  با بذي البقبأبار  لبذ  بةم البلبيبل 
واألض ار الميبقبأبعبة البمبسبرنبة  لبذ و شب  
و جأي صهرت ضحكة مرت عة هسييرية و بلبت 
محهثة   سذ أيضاً  ه يبكب   ووبه مبن يب بحبث 
ننه وحاولت أ  أكب   شبرلب   هب لبمب  وأ با 
وحيهي  ذ القأار وأ صبت وبيبهاً  با كبا  مبن 
يشاركه الضحك ولم يكبن   كبا  يضبحبك مب  

  سه ولن سه  قط   وو أ كر   نذ شعرت  شب  
من الخ   نر بة البقبأبار و يب وبه  بلبا أحبه 
غيري وهذا الضاحك م    سه و مبا تبعب بيبرات 
ووله و ري  نينيه  ل  شيئاً أخر و يهن   لبذ 
اتامئنا  أ هاً ! ووا ب  األمبر   بنبذ أطبيبعبمبل 
القأار أحيا اً ولكن  ذ هذا ال  ت المياخبر مبن 
المبسبار لبم يبحبها أ بهاً مبنبذ أمبهن  بعبيبهن   بنبذ 
أطيعملت  أار المسار ولم يكن هنا  أي حلب ذ 
غير  طيعماذ القأار والمسا ة كا ت مبنبذ  ب بل 
ك يري و تقل نن طانة ونشر   ائ   بالبقبأبار 
أما المسا ة من المحأبة  لبذ شبارر مباكب ري 
حيث معله الم طيقذ البعبالبذ البيبا ب  لبجبامبعبة 
طيه ذ ك  سر ييري م  لذ مسا ة ليبسبت  بذات 
 اذ وو حيذ  طيعماذ البقبأبار لبه أي  نبيب بار 
ولكن المشكلة  ذ الع  ي وال  ت مياخبر ومبابا 
أ عل  قأار المسار هذا والشب  البغبيبر مبقب ب ذ 
والغير معق ذ أ  أت  ف نن  راطيبذ لبةو برا 
  را تذ من أول  بأبار البمبسبار والبيبذ كبنبت 
ت   ت ننلا   ذ البمباضبذ  بغبيبر  را تبذ هبذا 
 اتضا ة   ه و ت وه أماكبن لبلبعبر بات وغبيبر 
مسم   للهراطين أ  تبكب   لبلبم نبر بات  بذ 
  يبأبارهبم و به يبكب   ابريب  البذهباب أكبثبر 
 سل لة نن اري  البعب  ي   أل به بهبا بذ هب  
ن  ي األخريين القأار مل   الركباب و يب وبه 
مببكببا  ألي  ببهم وو أي مببقببعببه شبباغببر تبب ببهو 
نةمات اترهبا  نبلبذ الب وب ه البعبائبهي  لبذ 
الهيار  ه تك   حركات و شبعب ريبة تب بهو مبن 
ً وتسبا وذ  معنم الراك ين  لا  ل  حيري أحيبا با
أيضاً نن مبابا    و أحبه يبعبلبم ولبكبن الشبذ 
المؤكه    كل ال و ه تننر  لبذ الب وب ه وكبل 
العي   تحمل   ذ كل العي    ذ بلك اليسا وذ 
العجي  وهكذا العي   تسبأذ البعبيب   نبن كبل 
ش  وأي ش  والغال ية تشير   ذ القراري تبقبرأ 
ً ولبكبن  مابا  ! صحف ومجبةت وكبيب  أيضبا
هذا القأار  أار المسار يخيلف كل اتخبيبة  
نن أي  أار أخر  ذ  ي و ت أخر و ذ  بهايبة 
األمر كا  المننر غير مق ب ذ وغبيبر مبعبقب ذ 
وو مأل    ل  الجن   والجن   المأل  ولكبن 
هل ه  المسار والبلبيبل البذي يبكبشبف البعبيب   
وين ر األ بنبعبة  !أنبلبم    و سبيبن ومبن هبم 
يرتهو  ات نعة كثيرو  و ه ييع رنلذ ال عض 
أ  يري ما ه  خلف األ نعة ولكنلا أ نعة ويأتذ 
زمن  صيراً كا ا او غبيبر  صبيبر تبنب ر  بيبلبا 
األ نعة وتنلر الحقائ   الحقائ  و تخي بذ  لبذ 

 األ ه خلف األ نعة       
و ذ  أار المسار وحيذ ول  أص ب هبذا األمبر 
مأل  اً لذ  يما  عه ليكراره ولبكبنبه شب  يبهنب  
للحيري والعج   ! واليسا ذ أيضاً لبقبه أصب بب 
ش  نا ي أ  تري أ اس يق م    يصر ات أو 
أ  اذ أو  نرات وأ عاذ ليس من العقة يبة  بذ 
شب  وكبأ  أ ب اب و ب ا بات كب بيببري   ب بيبحببت 
لمصحات نقلية ليخرج منلا أنها  مبن الب بشبر 
ليس للا حصر أو نه  و ينيم    و  لبذ نبالبم 
مجن   و   ت  لذ البذاكبري مسبرحبيبة تب  بيب  
الحكيم  لر الجن   وضحكت ننه هبذه الب بكبري 
و لت  لنري  لذ أين يق   ذ  أار المسار و لذ 
أي نالم مجبنب    به يبكب   لبلبم  بلبر شبر ب ا 
وأرت ا منه وهكذا  ذ كل مسار أ بنبر وأتبأمبل 
وأتعج  ورغم    حقبيبقبة األمبر تسبيبأبيب  أ  
تري   ض   هذه الص ر الحية لبلب بشبريبة  بذ 
كل مكا  وو أحه يسيأي  أ  ينكر    البعبيب   
هذ المرأي ألنبمبا  ات سبا  وكباشب بة لبخب بايبا 
الن س ال شرية  و  شر  أو ت سير مبلبمبا كبا  
طمك السيائر و مبا أ  لبكبل طب ب  مسب ب   باً 
السؤاذ والسؤاذ الملم وهاً من مسئ ذ نن بلك 
هل أحههم غا ل أحههم ال شرية وال شر ووض  
لكل البنباس مبا وضبعبه البمبلبك والب زيبر  بذ 
مسرحية ت  ي  الحكيم وشرب الناطكبل البنباس 
من  لر الجن   ولكبن هبل البلبيبل هب  كباشبف 
العي   أم الليل ه   لر الجن    وما ال ر   ين 
 أار المسار و أار الص با  و بأبار البحبيباي  
ولكن لمابا يج  أ  ت قه ال شرية وال شر العبقبل 
والعقة ية تحت أط اب ومس  ات  ال ا البيبأب ر 
والسببرنببة الببيببذ  ببا ببت حببه الببخببيبباذ ووطببائببل 
اتتصاذ حقائ  نلبمبيبة كبلبلبا تبنب ر  بكب ارا 
ك  ية تله  األرض والساكنين وأيضباًمبن  ب   
األرض وأيضاً مصائ  العي   واليذ تيبجبنب بن 
ال  ت المناط  لغ و األرض هنا  من يبر ب  

األرض ويعبلبم كبل صبغبيبري 
كا ت أو كب بيبري تبهب  ب  بلبا 
 ال ا  الهوئل العلمية المبؤكبهي 
حيذ    غ و األرض طب   
يك   من مثلث  برمب  ي هبذه 
الحضاري اليذ  ال ا   لا ت    
حضاري األرض  مائيين طنبة 
أرضببيببة هببذا هبب  الببخببأببر 
المؤكبه البقبا م  بعبضبلبم  باذ 

غبب و مببن كبب اكبب  أخببره ولببكببن  وئببل غبب و 
األرض نن اري  مثلث  رم  ي يعي بر مبؤكبه 
وكل الحقائ  المث ية تشبيبر  لبذ بلبك و لبذ أ  
ال  ت  ري  وهاً وهاً والح   والبمبؤطبف أيبن 
ال شر أين النباس أيبن الشبعب ب أيبن بهب بت و 
لمابا با ت الشع ب وضانت  اخبل األ بيبر بت 
 اخل الصرانات والحروب  اخل ه ي الحرب 
والحروب المصأنعبة  اخبل ز ب ا بات الب بقبر 
والج ر والجلل واألمراض الحهيثة والمخيلب بة 
تسا   وط ا  الم ت م ت العقل م ت الحكبمبة 
م ت الضمير ات يحار الكب بيبر  اخبل  وامبات 
ال ج ر واليغنذ  األ حرا ات و كل ما ه  ملين 
ومشين ومبخبالبف لبلبرب ولبلبأب بيبعبة األرض 
تصرخ من الهمار والهمار وو مبعبيبن وو مبن 
يسبببمبببعببب    أيبببن بهببب  ات سبببا  صبببا ببب  
الحضارات  أين به  هبؤور البلبذيبن تصبهوا 
لبب بااببري والببقبيبباصبري والبمببلب    ! ثبب ارات 
الشع ب من أول الحرية والعهالة والكرامة أين 
به ت كرامة ات سا  أين به  ال كر ات سبا بذ 
المصلحيبن تبيبضبائبل صب تبلبم وأوشبك نبلبذ 
اتخي ار  لائذ   لقه كا  لرط  تين تبأثبيبر طب  
نلذ القيصر والقصر  ذ روطيبا ولبم يصبمبت 
الشع   ل كا ت ثب ري الشبعب  ثب ري ات سبا  
الذي غيبر البيباريبل والبثب ري الب بر سبيبة ثب ري 
ال ةحبيبن ثب ري ضبه البنبلبم والبيبذ كبا  مبن 
 يائجلا  ل ر  ا    حق   ات سا  وو يبمبكبن 
تبجبباهببل ثبب رات الببعبب ببيببه  ببذ الببيبباريببل الببقببهيببم 
والياريل الحهيث هذا ه  ات سا  ألمثلة  بلبيبلبة 
وأ ببعبباذ كببثببيببري وو يببمببكببن حصببر الببثبب ارات 
واأل  اذ وأ عاذ ات سا  وتأثيره نبلبذ البكب   
كله ولكن األ  أي  نبيبراض وأي  بهري ألي 
شببعبب   ببذ أي مببكببا  أو أي صبب ت لببلببذا 
المعيرض ونلبذ مبابا ومبابا ومبابا يبعبيبرض 
وكيف  وات سا  طجين وهرا    سه أو طجين 
اليقهم والسرنة المجبنب  بة واألشبيبار البغبريب بة 
واليذ طبكبنبت  بكبره ونبقبلبه وطبكبنبت  اخبلبه 
 اتضا ة  لذ   يشار المخهرات والبيبذ ابالبت 
الكثير من الِصغار والك ار نبلبذ السب ار  و  
ن  ي أو رو ر لقه تل ا ال كر ات سبا بذ ومبا 
نا  يصلب لبلبيبصبلبيبب وو  وار أو شب بار وو 
ن  ي  لذ ال رار أو رو ر  باً  لبذ أيبن تسبيبر 
ال شرية   وأي مصير ينينرها    عبه كبل هبذا 
اليل ا والهمار لل كر الحر المسبيبنبيبر  وكبيبف 
يببقبباوم ويببيببغببلبب  نببلببذ الببعبب لببمببة والببيببذ هببذ 
و الهروبة األولبذ ضبه ات سبا  أل بلبا تبعبنبذ 
  لغار الحرية والل ية لل ر  وللشع ب واألمبم  
 باً لبقبه   بيبحبم وغب ا  بلبر البجبنب   األطب ار 
واأل كار واار  لذ ال لها  واألوابا  وأطبيبقبر 
 ببذ  ار  وحببيبباتببك و ببكببر   ببذ الببمببرئببيببات 
والملم س والمسم ر كل ش  وأي ش  أصب بب 
و يمت  لذ ات سا   أي صبلبة كبل شب  تشب ه 
وغر   ذ  لبر البجبنب   وباب البجبمباذ  بكبل 
ً وبمباذ البكبلبمبة  أ  انه  ذ  لر البجبنب   أيضبا
ووماذ المعاملة ووماذ األ ب و وبمباذ البر بة 
ووماذ الرو لة الحقة و وماذ ال نب   ووبمباذ 
الببرو  ووببمبباذ ات بب ثببة والببعبب و ببة ووببمبباذ 
الم طيقذ ولمابا أص بب البجبمباذ شب  صبعب  
المناذ هل كل القائمين والقانبهيبن نبلبذ أمب ر 
ال شر وال شرية أصا لم العأ  وال سا  وغر  

 كل ش   ذ  حر الجن    
وحيث    ات سا   ذ تك ينه وتركي يه و الأ   
حبيببذ مببن الببرحبم يبيبب بب  وتببؤثبر  بيببه  الببرتببم  
والم طيقذ تش ه كل شب  و بعبه مبا ألبقب ا  بذ 
الملمةت روائ  الم طيقذ الرا ية واليذ تب بهوا 
وكأ لا وائت مبن السبمبار مبن البخبالب  لبحب به 
ورحميه لل شر ليسم ا الرو  أرطل للم ش  ا  
وم زار و ر ي ها هذ طل باتب ر روزا يب هبا  
اشيراوس و ييل  ن مارتينذ وي ر ا ذ  برهبام 

 وغيرهم وغيرهم ولكن مابا  عه    
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الـى  حب البى المـراي الحـامـل وتحياج 

الببى  5.1وـببرامي يبب مببيببا  مببن  5.1
وببرام حسبب  وز  الببجببسببـببم   1..5

وبلببك  ببنببرا لببحبباوببة ألببجببنببيببن  لببى 
ألكـالسيـ م و و أضبأبر  لبى  طبيبنب باب 
وببا بب  مببن مببخبب و  نببنببام أألم مببن 

 .ألكـالسيـ م 
وبرام ي  0.2 لبى  ألمـرضــ وتحياج 

ي ميا من ألكبـبالسبيبـب م وتبحبه   بعبض 
ألمصا ر ألأ ية هذه ألحاوة  أ بلبا مبن 

وبببببرام حسببببب  وز   5.1-  5.1
 .ألجســم 

ألبببحببب امبببل ويببب بببضبببل أ  تبببعبببأبببى 
مقهارا من زيبت ألسبمبك وألمرضعات 

أو من أى مرك  أخر  ه  يبيبامبيبن     
وحهي  ولية  ى  1222 - 5222 مقهار

ألي م ليبنبشبيبط  مبيبصباس ألبكبالسبيب م 
و طيساغية حيى و يبحبها  بقبص  بى 
تغذييلن وو  ى أليغذية وتك ين ألجنين 

هـبذا .  أوو ثـم ألأ ـل ألرضيــ  ثبا بيبا 
ويببنببصببـببب ألبب ببرو ببيببسبب ر ي  طببـببكببنببهر 

 ببيببقببلببيببل ألببمببيببنبباوذ مببن ويبب صببى 
فىىى بىىلىىال  لىى ىىاال  ألببكببـببالسببيببـبب م 

كحصـبـب ي ألبكبـبـبلبى و ـبرا  لمرضية 
 شببببـبببباا ألببببغببببـببببـببببهي ألببببهر ببببيببببـببببة  

Hyperparathyroidism . 
 

عـىىـيـىىــ  لـىىقىىـىىاري ... عـىىـىىـيـىىـتـىىى 
مصىـىادر ومـبابا نـبن  لـقىـىارةـىة ...  

  لكـالسيـوم  لغــذاةيـة ... ... 
أهــم مصــا ر ألكـالسيــ م ألــغـذائبيبـبة 
هـبى ألبحببلببيبـبب  ومبنببيببجبـببات أأللب ببـببا  
ألمخيلـ ـة ويحيـ ى  صبـبف لـبيبر مبن 

مببلببلببيببجببـببرام  122ألببحببلببيبب  نببلببى 
وهـببى  ببأتضببـببا ـببة  لـببى .  كببالسببيببـبب م 

محيـ اهـا مـن ألـكـالسي م تعي بر كبلبلبا 
بوات و ري حي ية نالية وبلك لخلب هبا 

حمض أل ايييك وغيره من ألع امل من 
 .أليى تقلل من  ميصاس ألكالسي م 

ومـن ألمبصبـبـبا ر ألبمبلبمبـبـبة أيضبـبـبا 
ص ـار أل يـض وأألطمبـبا  وخـباصبـبة 
ألسببـببـببر يـببن وأألطببمببـببا  ألصببغببيببري 
ألمعل ـة  عنامـلـا كمـا أ  ألجــ زيـات 
وألببحببـبب ببـبب ب ألـببكببـببامببلببـببة وأألورا  
ألخضــرار كـالخـس وألســ ا ل تحي ى 
نببلببى كببمببيببات و  ببأس  ببلببا مببن 

 . ألـكـالسيــ م
 

 خـىىىـىىىى  لـىىىقىىىـىىىـىىىاري ...  خـىىى ىىىـىىىـىىىى 
 لـى أللقــار  ــى ألــعبـبه   لـقــارةـة ... 

ألــقـا م   شــار ألبلبـبـبه  ـبى ألبمبقبـبالـبة 
 لثقاافة  لغذاةية... ألثالثـة  ى م ض ر 
و سيكمل ألبحبهيبث وص  ك و لملادن  

 .نن معـا   ونناصر غذائية أخرى 
 

 -كـاتـب هـذه  لمـقـالـة هـو :
( خادم بىكىنىيىسىة  لىقىديسىة دمىيىانىة -)

و لىىقىىديىىس  ثىىنىىاسىىيىىوس  لىىرسىىولىىى 
 سيدنى . -ببانشبول 

( رةيس قسم علوم  ألغذية  ألسىبى  -)
 Formerبجاملة إلمنيا بصليد مصر 

Head of Food Sci. Minia 
Univ.  

( رةيس جىمىلىيىة كىيىمىيىا   لىـيىو  -)
 Former الفىىىريىىىقىىىيىىىة  ألسىىىبىىى  

President of African Oil 
Chemists Society  

( عضو جىمىلىيىة كىيىمىيىا   لىـيىو  -)
 Former ألمىىىريىىىكىىىيىىىة  ألسىىىبىىى  

Member of American Oil 
Chemists Society 

( سىى ىىاذ عىىلىىوم  ألغىىذيىىة  لىىمىى ىى ىىر  -)

 Emeritusبىىىجىىىامىىىلىىىة إلىىىمىىىنىىىيىىىا 

Professor of Food Science - 

Minia Univ. Egypt 
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 الكنيسة القبطية االرثوذكسية
 ايبارشية سيدني وتوابعها

 
زيارة قداسة البابا المعظم األنبا 

 تواضروس الثاني إلى سيدني
 

 التسجيل للعضوية الكنيسة

كما تم االعالن عنه سابقاً، يجب على كل  
فرد من أفراد الشعب القبطي أن يسجل 

نفسه ويتحصل على بطاقة العضوية 
الكنيسة حتى يستطيع الدخول إلى أي من 
المناسبات التي ستقام خالل زيارة البابا 

 المعظم األنبا تواضروس الثاني الحقاً هذا العام.
 هناك ثالث مراحل التمام هذا اإلجراء:

تسجيل كل المعلومات  الخاصة بك اليكترونياً أو خطياً  .٠
 عن طريق ملء االستمارة  المعدة لذلك

يتم استخراج بطاقة العضوية الكنيسة وعليها صورة  .7
 لشخصك

 يتم استالم البطاقة من كنيستك .0
. وعليك اكمال 73٠٢/ 4/ 7سيتم فتح التسجيل للنظامين يوم 

وذلك العطاء وقت كافئ لطباعة  73٠٢/ 5/ ٠4التسجيل قبل 
 البطاقات وتوزيعها.

 

 إجراءات التسجيل اإلليكتروني 
 إذهب إلى الموقع  -

     https://www.hisvine.com/ 
 على الكومبيوتر أو علي الموبايل )المحمول( الذكي

 ادخل كل المعلومات المطلوبة -
 خذ صورة لنفسك ولكل فرد من أفراد األسرة وقدم الطلب -
٠4من مساء يوم األحد   ٠٠:51سيقفل الموقع الساعة  -

 /5 /73٠٢ 

 
 إجراءات التسجيل الخطي 

 أحصل على االستمارة من كنيستك -
إمالء اإلستمارة وفقاً للمعلومات المدونة في  -

 رخصة القيادة الخاصة بك أو جواز السفر
إرفق صورة لشخصك، وزوجتك واألطفال تحت  -

 ٠5سن 
 سلم االستمارة إلى أمين الصندوق -
/ 5/ ٠4لن يتم استالم أي استمارة بعد يوم  -

73٠٢ 

لالستفسار الرجاء االتصال بأمين الصندوق في 
 الكنيسة التي أنت عضًو بها.

https://www.hisvine.com/


 ش  3311 برمودة  22 اخبار االقـباط

 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 
 

 الذكري السنوية الخامسة 
 للمتنيح لوقا جرجس   

 
 

طوبي لألموات الذين يموتون في الرب منذ األن نعمعي يعقعور العري  لعكعي 
 31:31رؤ  -يستريحوا من أتمابهي يإعمالهي تتبمهي

 
 

سوف تقيي أسرة المتنيح لوقا جرجس الذكري السنوية الخامسة علي ريحه الطاهره أثنعا  العقعدا  
 كينسينجتون.  –بكنيسة الشهيد المظيي ماجرجس  31/2/2/33األلهي يوم األحد المبارك الموافق 

 
نطلب من الرب يسوع أن ينيح نفس الفقيد في فردي  النميي ييشمل جميع افراد اسرتعه بعتعمع يعات  

 الري  القد ، ييموض كل من شارك في محبة.
  

 الرب اعطي يالرب اخذ فليكن اسي الرب مباركا

 
 
 

 بإسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد آمين
 

سرررني ا اامررسر وسرررت اليررال مرردمإ اللمررسب وإويقررا ال  يرر  وومرر  س 
ل ييالد السيسوي ااول لألخ اليجسهد الخسدر اامين الرميسس مييرا ايرسد 

( فيررن بررسب الافررسذ رب وررينرم ماويررن مجرردا  إلل  ررس دمررسناب إسرروسسواس)
 الصسلح رب اليجد مساع اليسيح. 

ارفيه م ي رربااب اسمس  فا مدم ر  سريدوا بي يرس  الرسيدع الاريراذ مرمرم 
 والم يد الاظيم مسرمي س مرنل الينرمسل الجيي  .

وفا حيسع نا إوسسب ذنرمسل، وذنرمستا ماره سرات ت قرأ وراظي رس روره 
مسفا ال سس، خسلص الرميير، اظيرم الي  ر. .... بايرد ال ظرر، مرسدت 

 ورمين، حر وشجسع فا الرري ... م   الخير، مرفض ال قد 
رح  ال يي  الريا مرن في رس مخررع الاردل وا رأ لرسسو س نسور. الرمرما  

 والرحي .
نسب مي ك الق ر  اليي راذ م  ر ، والايرن الريا ت ظرر ب قرسذ واليرد اليييردع 

ليسسادع الجييع. ولي ه ترك فا وسسا إوو ساسل نثيرع ونام  ان بسسطيه، وم  يه الق  ي ، وإبيسسميه اليمرن  وها وار ربسورا 
ومس   ميسل واالم  مرسم ب س هللا ومام اسرفيه، ونسو. سر من رسرار حيسته ال  اع الي يئ  ب   اآلخررمن و  رورسأ هردوذم 
الاجي  اليي تييل به، والصي. اليالي اليي   م سرع إ  بي يسل ن ي   رمس ااثر الي ير اليي ترنه فا وسسا خدميه الي يرع مع 

 اليا.
 ولا رردل رب رتي م ان هيا الايالت م يس وم . من بالغ  ف ن رما إلأ شسطئ اليارف  وال يي  اليا ليسي س فا حيسته.

ث  رم الا يرس  وند راوسوس درسس  ب يغس  فا نيسي  الياسما مع ال مر اوه نسب مؤمن رب ال سس مياسشروب بأخالن م وم رسده م ونيي رم ومل
 وليس بأشيسل م.

َجيَّ   بسإلفراز.  نسب مالنس  طسهرا  فا وسو س مييال  فا حيسع ال سسط  الييي ئ  حيي  وحيسع اإلتمسع اليل
وإوا رثإ مار ويسحيه را  . اامراس السيسوم  فرح إسيق سل ااخ ال  ي  الميسس دمسناب مييا ايسد، فيسب إويقسله ميالدا  مدمدا  
لروحه الي سرن  اليا خرم. من اسلم اليا  والس سذ ليسياطن فا اسلم ال قسذ والراح  والساسدع ال قيقير  وهرا ترروم مرع ما ي رس 

 داود ال  ا:
 7: 111إرماا مس وسسا إلأ ماضع راحيك اب الرب رحسن إليك مل 

 ويسحس  لروحك الوسهرع مع الم يد الاظيم إسوسسواس رهيس الميسمس  ومسات اليالهي  ااط سر
 رذنروس فا م ااتيم وإلل  س اليجد الداهم إلأ اابد آمين

 الميسس        
 مرمسب ل ي  مرمسب        
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