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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

رئيسة وزراء حكومة والية نيو ساوث تزور كنيستنا القبطية.....
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ص ٤ 

حرب األكاذيب والشائعات 
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يأرب أهدي خطواتي 
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العدد القادم ۲٦ أغسطس ۲۰۱۸
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۲۰ اغسطس  ۲۰۱۸.

۲۲ أبيب ۱۷۳٤ ش 
۲۹ يوليو  ۲۰۱۸ م 

إصدار أول : العدد ۲۳٥
إصدار ثاني : العدد ۱۳۷

االحتفال مبئوية مدارس االحد

معالــي  بزيــارة  القبطيــة  كنيســتنا  تشــرفت 
ويلــز  ســاوث  نيــو  واليــة  حكومــة  رئيســة 
ــة األصــل  ــن األرمني ــيدة جــالدس برجيكلي الس
يــوم  مارمرقــس  القديــس  كنيســة  بزيــارة 
ــك  ــام ۲۰۱۸ وذل ــو ع ــارك ۸ يولي ــد المب االح
ــذي ترأســه أصحــاب  ــي ال ــداس االله ــاء الق اثن
النيافــة الحبــر الجليــل االنبــا دانييــل اســقف 
ســيدني واألنبــا بيمــن أســقف نقــادة وقــوص 
..... واصطحبــت معالــي رئيســة الــوزراء فــي 
ــر اول  ــي تعتب ــة والت ــة القبطي ــا للكنيس زيارته
زيــارة لرئيســة وزراء الواليــة مــل مــن الســيد 
راي وليــم وزيــر الثقافــات المتعــددة والســيد 
مــارك كــوري عضــو البرلمــان لمنطقــة اوتلــي 

والســيدة
لمنطقــة  البرلمــان  عضــوة  بوتينــس  ايلينــي 

ميرانــدا 

والدكتور هاري هاريناث 
عضــو وأميــن لجنــة التعدديــة الثقافيــة بحكومــة 
ــن  ــر م ــدد كبي ــز . وع ــاوث ويل ــو س ــة ني والي
السياســيين ..... وكان فــي اســتقبال معاليهــا 
ــاب الكنيســة االســتاذ جــون نــور مديــر  ــد ب عن
العالقــات العامــة بايبارشــية ســيدني والمحامــي 
مايــكل الونــدي عضــو لجنــة العالقــات العامــة 
الــي  الــوزراء  رئيســة  دخــول  ....وفــور 
ــي  ــرأس عل ــاء ال ــع غط ــت بوض ــة قام الكنيس
داخــل  يكــون  ان  حرصــت  والتــي  رأســها 
ــار تســتمتع  ــي خشــوع ووق ــت ف ــا ووقف حقيبته
ــد تقدمــت  ــة وق ــع بألحــان كنيســتنا الجميل وتتمت
لألســرار المقدســة وقامــت بالتنــاول مــن جســد 
ــت  ــداس ألقي ــد الق ــيين ، وبع ــرب االقدس ودم ال
الكلمــات التــي بدأهــا نيافــة االنبــا دانييــل الــذي 

ــوزراء ــة ال ــب برئيس رح

ــة  ــن المحب ــور م ــي جس ــا تبن ــه انه ــال نيافت وق
نيــو  وبيــن ســكان واليــة  بينهــا  واالحتــرام 
ســاوث ويلــز وقــال نيافتــه انــه عائــدا للتــو 
ــاء  ــاك وان لق ــا والكنيســة هن ــارة أرمني مــن زي
اْليـَـْوَم هــو لقــاء بيــن مصــر وأســتراليا وأرمنيــا 
.... ثــم تحــدث االســتاذ جــون نــور وشــكر 
رئيســة الــوزراء علــي هــذه الزيــارة التــي 
تعتبــر تاريخيــا اول زيــارة لرئيــس وزراء نيــو 
ــتراليا  ــي اس ــة ف ــة القبطي ــز للكنيس ــاوث ويل س
...... وتحدثــت معالــي رئيســة الــوزراء تاريــخ 
الكنيســة القبطيــة االرثوذكســية وأصالتهــا والتي 
تعكــس عبــق التاريــخ الــذي هــو  امتدادلكــرازة 
ــت عــن ســعادتها  ــس  مارمرقــس  واعرب القدي
ــبتمبر  ــي س ــا تواضــروس ف ــة الباب ــاء قداس بلق
۲۰۱۷ ....فــي برلمــان الواليــة وعــن ســعادتها 
أيضــا بلقــاء اآلبــاء األســاقفة االنبــا دانييــل 

واألنبــا بيمــن الــذي حملــت نيافتــه الســالم لــكل 
ــت  ــات ذهب ــادل الكلم ــد تب شــعب مصــر . وبع
ــع  ــار م ــة االفط ــاول وجب ــوزراء لتن ــة ال رئيس
األحبــار اإلجــالء واالبــاء الكهنــة وأراخنــة 
 ) شــعب  صافحــت  الطريــق  وفِــي  الشــعب 
القديــس  اطفــال، شــباب وســيدات ) كنيســة 

مارمرقــس ....
هــذه هــي الكائنــة مــن أقاصــي المســكونة الــي 
ــا  ــوات ابين ــته بصل ــظ هللا كنيس ــا فليحف أقاضيه
صاحــب الغبطــة والقداســة البابــا المعظــم االنبــا 
الخدمــة  فــي  وشــريكة  الثانــي  تواضــروس 
الرســولية ابينــا األســقف المكــرم االنبــا دانييــل 

ــالء . ــة اإلج ــار الكنيس وكل أحب

مبنــى  فــى 
القنصلية 
المصرية 
مدينــة  فــى 
كان  ســيدنى 
االحتفــال بالعيــد 
الوطنــى للثــورة 
المصرية 
بحضــور عــدد 
أعضــاء  مــن 
البرلمان 
اإلسترالى 
والســيد شــوكت 
المسلمانى 
والســيد جهــاد الديــب وكذلك ممثلى لبعض الســفارات 

وسويســرا  االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  منهــا 
والبرازيــل. والعــراق 

ــل أســقف ســيدنى  ــا دانيي ــي االنب ــب الدين ومــن الجان
عــام  وكيــل  ســمعان  تــادرس  واالب  وتوابعهــا 
وممثلــى  ريــان  أحمــد  الشــيخ  كذلــك  أالبرشــية. 
االزهــر.  ورؤســاء الجمعيــات المصريــة فــى ســيدنى 
ــب جــون أجــاكا مــن  ــة وتحــدث النائ ورمــوز الجالي
 Damian الحكومــة الفيدراليــة والممثــل االســترالى
مــاكالزى  ناتاشــا  والســيدة   De Montema

جونســون عضــو المجلــس التشــريعى 
بــدأ الحفــل بالســالم الوطنــى المصــرى واالســترالى  
وعــرض فيلــم عــن مجــال الســياحة واالســتثمار فــى 
مصــر، وتحــدث الســيد القنصــل العام ياســر عابــد.  ( 

البقيــة ص ۱۹)

احتفال القنصلية املصرية بسيدىن بالعيد الوطىن املصرى

نيافــة االنبــا دانييــل ونيافــة االنبــا مارتيــروس فــي االحتفــال المئــوي لقيــام االشــيدياكون القديــس 
ــس  ــس الســادس والقدي ــا كيرل ــس الباب ــي كنيســة القدي ــب جرجــس بانشــاء مــدارس االحــد ف حبي

حبيــب جرجــس 
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يااا ر. ... 
أهااااااااااااااد  
 خطواتى

 
كثير من الناا  
ياااااا اااااا ااااااار   
طااااااريااااااقااااااهاااااا  
 يااااار ااااا اااااو  
مس اقابا اها  با  

ل لا ا اد  الاقاصايار  هناك من يضعو  خاطاطاا
 خطط ل  د  البعيد ماثا ا اا ياقاولاو  خاطا  
خ س  نوات مقب ه أ  خط  لعشرة  ناوات 
 هكذا،  لهؤالء ج يعا يقول مع  نا ياعاقاو. 

أن   الذين ال تاعارناو  أمار الا اد. الر ول "
ألنه ما هى حياتك  انها ب ار  ظهر ق يال ثا  
يض ح . عوض أ  تاقاولاوا ا  شااء الار. 

 41، 4141"يا  عشنا ناعاعا  هاذا أ  ذاك
 لنا نى حياة األبااء اماثا ا    ر   كاثايارة 

 منها4
 
النه كا اا كااناوا ناى ايام ابونا نوح البار " -

االيام ال ى قب  الطونا  ياككا او   يشارباو  
 ي ز جو   يز جو  الى اليوم الاذ   خا  
ناياه ناوح الاعا ا .  لاا  ياعا ا اوا حا اى جاااء 

  23، 22431..."م يالطونا   اخذ الج ي 
 
خرج  هو ال ابونا ابراهي  أ. االباء. "...  -

. لا  ياكان 2444."عابيع   الى أين ياكتاى .
يع   أ  ا  اعي  ابن هاجار  اياكاو   اباب 
مرارة لنعاساه  لاكاثاياريان  هاو الاذ  جااء 
ب دبير  ت طيط من امنا  ارة  طاع  اباوناا 

 ابراهي . 
 
النبى العظي  مو ى، الق ه امه ع ى حاانا   -

نهر الني   هى ال تع   ماذا  يكو  مصياره، 
 مو ى هر. الى البري  من  جاه نارعاو  
 هو ال يع   انه بعد اربعين  ن   يعو  مرة 
اخر  الى مصر  لكن نى مه ا   رر االايا  

 م   ع  ت اما.
 
شا ل ال   ، نى بدء االمر خرج شا ل م   -

صاحبه ليبحث عن أتن ابيه الضاله  عنادماا 
ل  يجدها ذهب الى النبى ص اويايا  لاياساكلاه 
عنها  العجيب أنه خرج من عناد صا اويايا  
ل  ل ا ل م   أل رايايا  ماكا اساباا النبى م سوحا
ل آخر ، خارج ياباحاث عان األتان  من هللا ق با

 الضاله عا  م كا ع ى الشعب!!
 
البار  ا   النبى، ل  يحضر الولي   ال عادة  -

ل نبى ص ويي  اذ كاا  هاو الاعا اى الصا ايار 
 الذ  تركه ابوه م  الا انا  الاقا ايا ،  لاكان 
الر.  عاه الى ال   ك ، ذهب ياوماا لاياساكل 
عن  الم  اخوته  ل  يكن يع   أنه  يصايار 
الجبار الذ  ازال العار عن شا ل  ال  ا اكا  
حين ا قا ا  جا اياات الاعا اساطاياناى  خارجا  
 النساء ته ف له بان صاره ربوات ربوات.

 
هير    ال   ، ج س يوما عا اى عارشاه  -

البسا ح  ه ال ا اوكايا  يا ااطاب الشاعاب ناى 
ك ال عظ  ه  ل  يكن يع ا  اناه باعاد  قاايا  
 معد  ة  يكك ه الد    ي وت ع ى كر يه.

 
أحبايى بالح  ناحان ال ناعاري طارياقاناا  ال 
نعري ماذا ين ظارناا ناياه  ا  راجاعا  الاى 
الوراء  ت ذكر   ر  ان  ل  تكن ت طط لا اا 
اناا  ناايااه ال .  الاا ااطااوة الاا ااالااياا  اناا  ال 
تع  ها.... لذل  يالي نا نكو  مسا اعاديان لا اا 
يكتى ع ينا.  اه  ما نى ال س اقابا  اباديا اناا. 
ماذا اعد نا لها، ه  انا تايب؟ ه  اعيش ناى 
توب   اي  ؟ ه  تصالح  م  الخرين قب ا اا 
اقااف امااام عاارش هللا؟ هاا  ا ااكل مشااورة 
 رضا الر. عن ك  خطوة اتاقادم باهاا  كا  

 ك    أ  ع  ...؟
 

عارنا  ياا ر. اناه حقا يقول النبى أرماياا "
ليس لالنسا  طريقه، لياس النساا  يا اشاى 

.         ياا 32442"أرا  يهد  خطواتاه
ل.  ر. ...أهد  خطواتنا ج يعا

 
 الق ص تا ر    عا 

   كي  عام ريبارشي   يدني  توابعها  

 بس  اال.  االبن  الر ح القد   اله  احد امين
 

بنعمة الرب سوف نتأمل سويا في انجيج جل اةجامجة 
وسجوف يجنجو   11لعازر حب ب الرب من يوحنا 

 موضوع تأملنا هو:
 
  را   ش صي  مرثا اخ  لعازر" "

ا  مريم ومرثا شخص تا  هجامجتجا  فجي الجنجتجاب 
المقدس فهما اختا لعازر الذي اةامجة رب الجمجيجد 
يسوع من ب ن االموات بعد اربعة ايام مجن مجوتج  

. كجمجا انج  اي جا  11كما ورد في اني ل يوحجنجا 
ييب ذكر ا  مريم ومرثا كجانجتجا مجيجبجوتج جن مجن 
جمع كث ر من ال هود الذين اتجوا لج جعجاوهجمجا فجي 

 11:  11وفاة لعازر  كجمجا ورد فجي ايجة يجوحجنجا 
َ َكاَ  َكثِيُر َ  ِمَن اْليَُهوِ  َقْد َجاُء ا رَِلاى َماْرَثاا  (. 

 .ا)َ َمْريَ َ ِليُعَزُّ ُهَ ا َعْن َأِخيِه 
 

بالرغم ا  اهم تهجمجا تجرججعجا  الجي انجهجمجا اخجتجا 
لججعججازر   اال انججهججمججا كججانججتججا اي ججا لججنججل مججنججهججمججا 
شخص تها المم اة بصفات عيب ة وسوف نجتجأمجل 

 ال وم في شخص ة مرثا كاالتي :
 
: ا  مرثا ومريم عندمجا عجلجمجتجا ا  اخجاهجمجا 2-1

لعازر مريض مرض المجوت ارسجا الجي الجرب 
يسوع لني يأتي ويشف   كما ورد في االية يوحجنجا 

يَا َ ي ُِد، »َنَكْرَ َ ِ  اأُلْخ َاِ  رَِلْيِه َقايَِ  َْيِن4 (  3:  11
 ).«ُهَوَذا الَِّذي تُِحبُُّه َمِريض  

 
ولنا هنا تأمل ودرس جم ل هو: عندما ي  ق بنجا 
اليال ونقابل امرا مستي ا فان  ييب ا  نجرسجل 
الي يسوع الذي ال يستي ل عل   شج  فجهجو الجذي 
خلق االنسا  وكل الجعجالجمج جن كجمجا ةجال الجقجديج  
اثناس وس الرسولي> هللا خلق كل شج  بجالجنجلجمجة 
من العدم وبدو  مادة موجودة سابقا   كجمجا يجقجول 
علي لسا  موسي "في البدء خجلجق هللا السجمجوات 
واالرض "<. ويمنن ا  نرسل الي الرب يسجوع 
بصاتنا ال   وبصومنا كذلك وبممجارسجة وسجا ج  
النعمة في كن ستنا الجقجبج ج جة االرثجوذكسج جة مجثجل 
التناول من االسرار المقدسة ووضجع الجمجوضجوع 
علي الجمجذبجب وبج جلجب شجفجاعجة الجقجديسج جن وفجي 
مقجدمجتجهجم والجدة االلج  الجقجديسجة مجريجم ام الجنجور 
والتوسل الي الخا ق السما  ة مثل طلب شجفجاعجة 

 الماك م خا  ل  .
 
: كا  يسوع ييب لعازر ومريم ومرثا ولنن 2-2

يوحنا الرسول ذكر اسم مرثا ةبل لجعجازر ومجريجم 
وااليججة  5:  11كججمججا ورد فججي االيججة : يججوحججنججا 

.َ َكاَ  يَسُوُع يُِحبُّ َماْرَثاا َ ُأْخا َاَهاا َ ِلاعَااَزرَ (  11
َ َكاَ  َكثِيُر َ  ِمَن اْليَُهوِ  َقْد َجاُء ا رَِلى َماْرَثاا (  )

 .)َ َمْريَ َ ِليُعَزُّ ُهَ ا َعْن َأِخيِهَ ا
 

والدرس الذي نتاملة سجويجا هجنجا :  ال يجيجب ا  
نفرح با  اسما نا ذكرت اوال بل ا  الرب يسجوع 
ةال من اراد ا  ينو  اول النل فل نن اخجر الجنجل 
وخادم النل ولنا في ذلك مثال را ع هجو الجقجديج  
يوحنا المعمدا  العظ م الذي ةال :"ينبغي ا  ذاك 
يجايجد وانجي انججا انججقج  " انجهججا روح الججتجواضججع 

 المس يي اليق قي .
 
فججمججرثججا الججتججي سججوف نججذكججر  ججفججات مججمجج ججاة �

لشخص تها العظ مة ومرثا التي ذكر اسمها االول 
في ايات ن كما ذكرنا ضعف ايمانجهجا وشجنج  فجي 
ةدرة الرب يسوع ل  الميد وةال  لج  فجي يجوحجنجا 

11 :31  
قَالَْ  لَهُ َمْرثَا،  .«اْرنَعُوا اْلَحَجَر! »قَاَل يَُسوُع4  (

يَا َ ي ُِد، قَاْد أَْنا َاَن ألَ َّ لَاهُ أَْربَاعَا َ »أُْخُ  اْلَ ْيِ 4 
 ).أَيَّام  

 
: عندما عجلجمج  مجرثجا مجن الجمجرسجال الجذي 2-3

ارسلت  الي يسوع ويبدو ا  الرجل الذي ارسجلجتج  
االختا  اتي الي مرثا اوال وةجال لجهجا ا  الجمجعجلجم 

 22:  11سوف يأتي  كجمجا ورد فجي ايجة يجوحجنجا 
ا َ ِ عَْ  َمْرَثا َأ َّ يَسُوَع آت  (  )َنَ  َّ

والدرس اليم ل الذي نتعلمة سويا هنا هو : انجنجا 
ييب ا  نتابع اخجبجار رب الجمجيجد يسجوع وذلجك 
بقراءة النتاب المقدس بجعجهجديج  الجقجديجم والجيجديجد 
فالعهد اليديد مخبا في العهد القديم والعهد الجقجديجم 
استشهد ب  الرب يسوع في مواضع كثج جرة ةجا جا 
بفم  ال اهر كلمة :"منتوب" بل ا  هناك نبجاات 
كث رة تنبأ بها العهد القديم حدث  في العهد اليديجد 
فا نست  ع ابدا ا  نفصل ب ن العهدين بجل يجيجب 
ا  نقراها كل هما ونتعلم منها وننفذ  ما ذكر فج جهجا 
كل هما وةال الجرب يسجوع فجي ذلجك :"مجا جج ج  

 النقض بل الكمل".
 

: من حب مجرثجا فجي الجرب يسجوع وعجنجدمجا 2-4
علم  من الشجخج  الجذي ارسجلجتج  االخجتجا  ا  
يسوع ات   ترك  مجرثجا مجريجم اخجتجهجا والج جهجود 
الذين كانوا في الب   ل عاوهما وذهب  الي لجقجاء 
الرب يسوع خارج القرية كجمجا ورد فجي االيجة : 

ا َ ِ اعَاْ  َماْرثَاا أَ َّ يَُساوَع  (   22:   11يوحنا  نَ َ َّ
( وبال بع كا  هذا العمل لج ج  بجالشج  آت  الَقَ ْه،

 السهل .
 

والدرس الرا ع هنا هو : ا  نياهد لماةجاة الجرب 
وا  نع ي الرب اهم ة ةصوي واول ة فجو  كجل 
ش    وعمل ا ينو  ذلك با  نجقجابجل الجرب يسجوع 
اول شخج  فجي يجومجنجا وذلجك بجا  نجبجدا يجومجنجا 
بالصاة  اةصد  اة الماام جر الجتجي وضجعجتجهجا 
النن سة القب  ة لنل المامجنج جن ولج ج  لجلجرهجبجا  
فق  . وا  ينو  كذلك الرب يسوع هو اول شج  
في بداية عملنا فنبدا العمل مثا بصاة ةص رة او 

 برشم عامة الصل ب المقدسة .
 
: ا  مرثا كان  تامن ايمانا كل ا بقوة وبقدرة 2-5

الرب يسوع المس جب بجاالنجتجصجار عجلجي سجلج جا  
المرض وشفاء اخاها بل واي ا باةامة اخاها مجن 

َنَقاَلْ  َمْرَثا ِليَسُاوَع4   (  21:  11الموت اية يوحنا 
 )!يَا َ ي ُِد، َلْو ُكْنَ  هُهَنا َلْ  يَُ ْ  َأِخي»
 

وهنا لنا تامل را ع فجي انج  يجيجب ا  يجنجو  لجنجا 
ايما  ةوي بقدرة وةوة الرب يسوع المس ب عجلجي 
كل ش  حتي علي الش  المجسجتجيج جل مجثجل اةجامجة 
الموتي ف سوع اةام لعازر بعد موت  بجاربجعجة ايجام 
وهذا العمل اليبار لم يقم ب  نبي من االنبج جاء فجي 
العهد القديم   نعم لقد اةام ايجلج جا والج جشجع الجمجوتجي 
ولننهما كانا يصلج جا  الجي هللا امجا الجرب يسجوع 
فاةامة بنفس    نعم لقد  لي  اة الجي هللا االب 

َنَرَنعُاوا اْلاَحاَجاَر َحاْياُث  (  42-41:  11اية يوحنا 
َكاَ  اْلَ ْيُ  َمْوُضوعلا، َ َرَنَ  يَسُوُع َعاْياَناْياِه رَِلاى 

َأيَُّها الُ.، َأْشاُكاُرَك أَلنَّاَ  َ اِ اْعاَ  »َنْوُق، َ َقاَل4 
َ َأَنا َعِ ْ ُ  َأنََّ  نِي ُك  ِ ِحين  تَْسَ ُ  ِلي. َ لِكْن  ِلي،

ِ اْلاَواقِاِف ُقاْ اُ ، ِلايُاْؤِماُناوا َأنَّاَ   أَلْجِ  هَذا اْلَجاْ ا 
ولنن هذه الصاة كا  هدفها ا  يامن («َأْرَ ْ  َنِي

اليمع ا  هللا االب ارسل ابن  الوح د لني يخل  
العالم من ةبل  لب  وموت  وة امت  المجيج جدة مجن 
ب ن االموات . ثم ا  هذه الصاة ييب ا  تجقجار  
باالية التي ةالها الرب يسوع المس ب ل  الميد في 

َ َلْ  يَاُكاْن يَسُاوُع َقاْد َجااَء رَِلاى   ( 32: 11يوحنا 
 ).اْلَقْريَِ ، بَْ  َكاَ  نِي اْلَ َكاِ  الَِّذي اَلَقْ ُه نِيِه َمْرَثا

 
ولنا هنا نقج جة ججمج جلجة اي جا فجانج  يجيجب ا  ال 
يتاعاع ايماننا ا  لم يستيب الرب لصاتنا فانج  
ييب ا  نعملم ا  ذلك لمصليتجنجا النجنجا ال نجعجلجم 

 اال  ولنننا سوف نعلم ف ما بعد .
 
: مرثا اي ا كجا  لجهجا ايجمجا  ةجوي وراسج  2-6

بالق امة من االمجوات فجي الج جوم االخج جر او يجوم 
َقااَلاْ  َلاُه  (.   24:  11الدينون  العجام ايجة يجوحجنجا 

َأَنا َأْعَ  ُ َأنَُّه َ ايَاُقاومُ نِاي اْلاِقايَااَماِ ، نِاي »َمْرَثا4 
 )اْليَْوِم اأَلِخيرِ 

 
ولنا هنا درس اي ا وهو اهجم درس فجي حج جاتجنجا 
وهو ا  نعمل حساب يوم الق امة العظ م في ال وم 
االخ ر وا  نعلم ج دا ان  سوف تقوم ة جامجة لجنجل 
االموات وسوفي ييازي كل واحد حسب اعجمجالج  
التي علمها علي االرض خ را كان  ام شرا وا  
هناك نيما يمتاز عن نيم في المجيجد فجلجن يجنجو  
البشر كلهم يا احبا ي في درجة واحد : فهل مجثجا 
يمنن ا  يتساوي المامن ن العادي ن القديس ن مجع 
الذين نشروا االيما  مثل ابا نجا الجرسجل االطجهجار 
او مع من سفن  دما هم منهم بسبب اليفاظ علجي 
االيما  مثل الشجهج جد اسج جفجانجوس اول الشجهجداء 

والشه د مارمرةج  الجرسجول الج جاهجر والشجهج جد  
بال بع ال   فنيما يمتجاز عجن نجيجم فجي الجمجيجد . 
ييب ا  نياهد في سب ل ح اة القداسة والج جهجارة 
والخدمة هنا عجلجي االرض وال نجيجعجل اي شج  
يفصلنا عن ميبة الس د المس ب لج  الجمجيجد مجهجمجا 

 كا  هذا الش  .
 
: مرثا اي ا امن  ا  الجمجسج جب هجو ابجن هللا 2-7

نَاعَاْ  يَاا »قَاالَاْ  لَاه4ُ  (  27:  11اليي اية يوحنجا 
َ ي ُِد. أَنَا قَْد آَماْناُ  أَنَّاَ  أَْناَ  اْلاَ اِساياُ  اْباُن هللاِ، 

ك ف عرف  مجرثجا هجذا وكج جف .)التِي رِلَى اْلعَالَ ِ 
ةال  هذه الشهادة العظ جمجة الجتجي ةجالجهجا بج جرس 
الرسول   اعتقد من خال عشرتها بالرب يسجوع 

 ورؤيتها لي ات  ومعياات  وتعال م  الع  مة .
ولنا هنا درس عظ م هو ان  ال فداء اال بجالجمجسج جب 
ابن هللا مخل  العالم ويقول القجديج  اثجنجاسج جوس 
في هذا :"... كا  من الصواب ا  يلب  المخل  

جسدا   لني اذا اتيد اليسد "باليج جاة " ال يجعجود 
يبقي في الموت كجمجا ج    بجل اذ ةجد لجبج  عجدم 
الموت فان  يقوم ثان ة ويجظجل غج جر مجا ج  فج جمجا 

 بعد".
 
: مرثا كان  شخص ة مجيجبجة الخجتجهجا مجريجم 2-8

فلقد ةال  لها ا  المخل  سوف يجأتجي كجمجا ورد 
ا َقااَلاْ  هاَذا َمَضاْ    (  28:  11في اية يوحنا  َ َل َّ

 4 ا، َقاايِاَ ا ل ِا ُ َقاْد »َ َ َعْ  َمْريَ َ ُأْخ ََهاا ِ ار، اْلاُ اعَا  
 ) َحَضَر، َ ُهَو يَْدُعوكِ 

وهنا ييب ا  نشارك االخبار المفرحة مع اخوتنا 
وينو  لنا معهم اتصال ج د لني نفرح ججمج جعجا   
معظم المشاكل تأتي من عدم االتصال الي د بج جن 
االحباء فتخ لوا لو مرثا لم تقل لمريم اختجهجا انجهجا 
ةابل  المخل  وانج  سجوف يجأتجي الجم يجنجن مجن 
الممنن ا  تغ ب مريم ؟ نعم كا  ذلك ما سجوف 

 ييدث بالتأك د .
 

وريما يسأل شجخج  لجمجاذا ذهجبج  مجرثجا ا جا 
لمقابلة الرب يسوع خارج القرية ولم تعلم اخجتجهجا 
مريم من البداية وتذهبجا سجويجا ؟ هجذا كجا  غج جر 
معقول الن  كا  في المنال كث ر من ال هود الذين 
اتوا لني يعاوهما في مجوت لجعجازر فجا  ذهجبج  
االختا  معا لماةاة الرب يسوع فمجع مجن سجوف 

 يمن  ال  وف المعاين ؟
هنا وييب ا  ال نغ ب ا  فعل اخوتنا شج  ولجم 
يخبرونا ب  منذ البداية فلعل هناك ظجروف تجمجنجع 
ذلك ولنن ييب ا  نتدارك االمر بجروح الجمجيجبجة 
ونعذر االخرين في تصرفجاتجهجم ونسجمجع لجوججهجة 
نججظججرهججم فججاكجج ججد سججوف نججقججتججنججع اذا كججانجج  االمججر 

 موضوع ا ومقنعا .
 
: مرثا اي ا كان  خادمة فجلجقجد خجدمج  فجي 2-1

حفل العشاء الذي ح ره يسوع كما ورد في ايجة 
 يوحنا

ُث َّ َقْبَ  اْلِعْص ِ بِِسا َّاِ   (ولنا هنا درس  1-2:  �12
َأيَّام  َأتَى يَسُوُع رَِلى بَْيِ  َعْنيَا، َحْياُث َكااَ  ِلاعَااَزُر 

َنَصَنعُوا َلُه ُهَناَك  .اْلَ ْيُ  الَِّذي َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواتِ 
ا ِلعَاَزُر َنَكاَ  َأَحاَد  َعَشاءل. َ َكاَنْ  َمْرَثا تَْ ِدمُ، َ َأمَّ

 .)اْلُ  َِّكئِيَن َمعَهُ 
 

يا احبا ي الغال  ن كجم مجن الجوةج  ي ج جع هجدرا 
وبدو  اي فا دة في اش اء لن تنفجعجنجا فجي حج جاتجنجا 
االبدية مثلما نخدم الرب يسوع كجل عجلجي حسجب 
موهبت  وهنا اريد ا  اذكر ةصة حق جقج جة الرمجلجة 
في المملنة المتيدة عرفتها ولها بنتا  وولد فجلجقجد 
ات  الجي وكجا  لج ج  لجهجا مجوهجبجة الجخجدمجة فجي 
مدارس االحد وال في اي خدمة اخري وةال  لجي 
كل ما اعرف ا  اةدم  للرب هو ا  اةوم بنجظجافجة 
كن ست  كل اسبوع مرة شري ة ا  ال تخجبجر احجدا 
بخدمتي فوافق  علي ذلك ولقد بجارك الجرب هجذة 
المراة وا بب ابنا ها من الشباب الناججيج جن ججدا 
ومن المواظب ن علي النن سة . يا حب ب الرب ةجم 
بعمل اي نوع من الخدمة ان  تعرف  بشجرط اخجذ 
بركة المسالج ج جن عجن الجخجدمجة واعجلجم جج جدا ا  
خدمتك ميفوظة عند الرب االل  الجذي ال يجنجسجي 
حتي كوب الماء البجارد الجذي تجعج ج ج  لجمجسجنج جن 

 ميتاج .
 

 الرب االل  يباركنا كلنا ببركة اسم  القدوس ام ن 
 االنبا  انيي  

 ا قف ريبارشي   يدني  توابعها
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

ذكرى ميالد قداسه البابا 
 شنوده

 
 عظيمة هى الكنيسه القبطية..

 .انها الكنيسه القديمة ذات تاريخ مساحته عشرون قرنا 
 انها الكنيسة الوحيدة التى وردت عنها النبؤات فى العهد القديم 
 .انها الكنيسه الوحيدة التى تشرفت بالدها بزيارة العائلة المقدسة 
 .انها الكنيسة التى أسست نظام الرهبنة فى العالم كله 
 .انها الكنيسه التى قدمت العدد الهائل من العلماء وأبطال االيمان 
  انها الكنيسه التى سطرت وقدمت قانون االيمان الذى تتلللوك كلل

 الكنائس فى العالم وحتى يومنا هذا.

 .انها الكنيسه التى لها أكبر عدد من الشهداء والقديسين 
 .انها الكنيسه الصامدة الصابرة أمام الحكام العادلين والظالمين 
 

كل هذا الثراء حمله قداسته معه اللى كلل ملكلان فلى اللعلاللم وكلان 
 استقباال رسميا بالتكريم واالحترام والتقدير.

  72أول زيارة له خارج مصر كانت الى مدينة لليلبليلا فلى 

بدعوة من الرئيس معمر القذافلى اللذى أقلام  2727مارس 
االحتفاالت الرسمية لقلداسلتله فلى كلل ملدن لليلبليلا وأهلداك 
كنيستان واحدة فى طرابللس واالخلرى فلى بلنلى .لازى.. 
والحق أن االقباط خاصة والمسيلحليليلن علاملة علا لوا فلى 

 سالم على أرض ليبيا وبدون أى اضطرابات..

  كان مصر بثرائها متنقلة فى كل ملكلان.. بلقلداسلتله سلفليلرا

 لمصر سفيرا للكنيسه القبطية االم فى كل مكان.
 

 كثيرة هى انجازاته ولكن أسطر البعض منها..

  قداسته أول من وصل الى حل للملشلكلللة اللكلريسلتلوللو لى
قرنا باتفاقيات مع الكاثوليل  وملع  21)طبيعة المسيح( منذ 

 الروم االرذوكس ومع االنجليكان ومع الكنائس المصلحة.

  قداسته أول بابا زار كرسى روما وكرسى اللقلسلطلنلطليلنليلة
قلرنلا وقلد زار قلداسلتله اللبلطلريلر  اللملسلكلونلى  21منذ 

 برثلماوس )من بطاركة القسطنطينية(.

 .أول بابا اسكندرى راس مجلس الكنائس العالمى 
  أول بابا قام بسيامة مطران لرعاية الفرنسيين االرثلوذكلس

 المنضمين الى كنيستنا.

  أول بابا كون مجمعا مقدسا لكنيسة إريتريا وسيامة قساوسة
من  نوب آفريقيا وإنشاء الكثير من الكنائس اللقلبلطليلة فلى 

 كينيا وزامبيا وزيمبابوى و وهانسبرج.

 .أول بابا زار بالدا أفريقية 
  آسس كنائس فى البحرالكاريبى وفى آسيا وفلى سلنلولافلورة

 واليابان وأندونسيا.

  أول بابا آسس كنائس فى اسكتلندا وفى ويللز وفلى إيلرللنلدا
ومانشستر وكرويدون وبرايتون ونيوكاسل فى أنجلترا كملا 

 د ن أول كنيسة فى لندن.

  أول مللن آسللس أديللرة قللبلطلليلة خلارج مصلر فلى اللمللانليللا
 وملبورن وسيدنى وميالنو وايطاليا.

 أول من أنشاء  كليات إكليريكية فى أمريكا وآستراليا 
 .أول بابا حصل على دكتوراة فخرية 
  أول بابا قبطلى حصلل علللى  لهلادة اللملواطلنلة اللفلخلريلة

 وسهادات تقدير ومفاتيح للمدن التى زارها.

  أول بابا أصدر أكثر من مائة كتاب فى العقليلدة واللالهلوت
وفى الروحيات والتفسليلر وسليلر اللقلديسليلن واللتل ملل فلى 
المزامير وقد تر مت مؤلفاته الى االنلجلللزيلة واللفلرنسليلة 

 وااللمانية وااليطالية والهولندية.

  وهو أول من زار بعض اللملراكلز االيلالمليلة فلى أملريلكلا
 وكندا وآستراليا وكان لهذا كله ت ثيرك االيجابى.

 
إن قداسة البابا الذى أهتم بت سيس الكنائس اللقلبلطليلة وإنشلائلهلا فلى 
الخارج كان له ايضا دور إيجابى فى الداخل.. فلهلو أول ملن أهلتلم 
بدور الكنيسة الدينى واال تماعى والصحى والعلللملى.. حليلأ أنشل  
بيوت  للشباب الموترب واتسع اللنلشلاط بلاللكلنلائلس انشلا  ملراكلز 
 عال ية وأ تماعية تتسع خدماتها بمد يد العون لالقباط والمسلمين.

 

  انش  معهد للرعاية ومعهد للكتاب المقدس وأول من أصلدر
مجلة دورية للكنيسة يكتب فيها ويلرآس تلحلريلرهلا.. وهلو 

له علظلة اسلبلوعليلة ملنلتلظلملة فلى  21أول بابا منذ القرن 
الكاتدرائية يحضرها االالف ويقترب فليلهلا ملع اللجلملهلور 
الحاضر فى اال ابة على االسئلة قبل كل محاضرة يلللقليلهلا 

 وفى كل ا تماع.

  رسم أسقفا للشباب ورسم أساقفة مسلاعلديلن للايلبلرا ليلات
وأعاد طقس الشماسات وانتشر فلى علهلدك علملل اللفلتليلات 

 المكرسات ووضع لهن المجمع المقدس طقسا خاصا.

  فى عهدك انتشر تعمير االديرة واالنتاج اللفلنلى ملن تلرانليلم
وافالم دينية واعدة الحياة الى الكثير ملن االديلرة اللقلديلملة 
ذات التاريخ مثل دير مار ر س بالرزيلقلات وديلر االنلبلا 
باخوم بمحا ر إدفو ودير العذراء بل خلمليلم وديلر اللقلديسلة 

 دميانة ببرارى بلقاس.

  وهو أول بابا يقضلى نصلا االسلبلوع بلاللملديلنلة ونصلا
االسبوع فى الدير حيأ  أسس مقر للمؤتلملرات فلى اللديلر 
إ تمعت فيه الكثير من اللقاءات على المستوى الملسلكلونلى 
واهتم بالمكتبات والطباعة والتر مة واللبلحلأ فلى  لمليلع 

 الكنائس واالديرة.

  قداسة اللبلابلا اللذى كلان دائلم ملوضلع تلقلديلر علللى كلافلة
المستويات الداخلية والخار ية كان أول ملن أقلام حلفلالت 
إفطار خالل  هر رمضان بحضلور قليلادات مصلريلة ملن 
الناحية المدنية والدينسة وكان لها ت ئيرها العميق فى نفلوس 
الجميع وتقريب القلوب بالمودة وأقيلم ملثلللهلا فلى ملخلتلللا 

 المحافظات و االحياء.

  كانت تربط قداسته علالقلة ملودة وزيلارات ملتلبلادللة بليلن
 قداسته وفضيلة  يخ االزهر والمفتى ووزير االوقاف.

 

 .إينما حل.. كان هنا  سالم ومحبه وإحتواء ألبنائه ومحبيه 

  محروملا ملن حلب وحلنلان  2773أ.سطس  3لقد ولد فى

االم لكن رحلة عمرك كلها كانت علاملرة بلاللحلب واللحلنلان 
ليس فقط ملن خلالل  لخلصله وللكلن ملن خلالل أفلكلارك.. 
وثقافته.. وحواراته.. وآرادئه الموضوعية المميزة بلاللرقلى 
واالرتقاء االنسانى الذى يلمس كل القلوب والتلى إرتلفلعلت 

 فوق فواصل الدين..

  لقد رحل قداستة.. وتر  لنا تلاريلخلا قلويلا.. وثلبلاتلا ملتليلنلا

للكنيسة.. إنه ر ل هللا الذى كان يردد دائما "أقلول للكلم إن 
أقدس كنيسة يسكن فيها هللا هى قلوبكم.. :ل انسان منكم هو 
هيكل للرب وروح هللا الصالح القدوس يحل فيه.. آحلب ان 
أرى الكنيلسله ململللؤة بلاللحلب .. ململللؤة بلالسلالم ململللؤة 

 بالتواضع."
 

   سنوات الوفاق .... القليلة

 
لم يلكلن هلنلا  أت احلتلكلا   2717يوليو  73منذ بداية ثورة 

واضح بين قداسى البابا  نودة والسلطة. بل أن االقباط وحدهم 
الذين نجوا من حمالت االعتقال التي قامت بها الثورة في فترة 
اللخلملسليلنلات والسلتليلنلات وطلالللت كلل اللتليلارات بلملا فليلهللا 
الشيوعيون واالخوان المسلمين. لم يكن لالقباط كتجلملع ديلنلي 
أت طموح سياسي بخلالف اللتليلارات االخلرتن وللكلن االملر 
أختلا في فترة السبعينات بعد أن تولي الرئيس انور السلادات 
الحكم. عشر سنلوات هلى علملر اللعلالقلة بليلن اللبلابلا  لنلودة 
والرئيس السادادت إال انها كفيلة بتلر  بصلملاتلهلا فلى تلاريلخ 

 مصر
. فى بداية حكم السادات  كان ا لتلملاعلا فلى ملجلللس الشلعلب 
ودعا السادات ر ال الكنيسة ور ال االزهر وفى كلمة اللبلابلا 
المسجلة فى بيت الشعلب قلال )بسلم هللا اللواحلد اللذى نلعلبلدك 

الذى يعبدك المسلمون والمسيحليلون اللملوحلدون بلا ..  - ميعا
سيادة الرئيس.. أ كركم كثيلرا علللى اللدعلوة اللكلريلملة اللتلى 
 معتنا فيها ألول مرة فى التاريخ وعلى هذا المستوى اللواسلع 
بشيوخ المسلمين وأساقلفلة االقلبلاط ال  ل  انلهلا روح طليلبلة 
نحيكيم عليها ونر وا تكرارها.( وأضاف اننا نحس بلاللملوقلا 

 الحالى 
ونود أن نقا معا ر ال الدين االسالمى والمسيحى فى وحلدة 

 وتعاون لنضرب للعالم مث ال للمحبة والتعاون..
ولكن.. لم يستمر هذا الوفاق طويال إذ ظهرت أحداث الخانلكلة 

حين أ عل المتشددون النار فى الكنيسة واللملنلازل  2727عام 
والمحالت القبطية المجاورة. وفى اليوم التالى تو ه العشلرات 
والمئات من الكهنة والشعب للصالة فوق االنقاض اللملحلتلرقلة 
مما سبب .ضب  ديد للسادات الذى بدأ ب خذ الموقا العدائلى 

 للكنيسة.
بعد هذا الحدث سافر السادات الى أمريكا وبالطبع كلان هلنلا  
تيار .اضب من أقباط المهلجلر للملا يلحلدث فلى مصلر ر.لم 
تشديد البابا عليهم بالهدوء والتماس  ولكنهم رفلعلوا اللالفلتلات 

 تشير لما يحدث من اضطهادات داخل مصر.
ويشلكلل  2722بعد هذك الزيارة مبا رة تم تو ية الدعوة عام 

رسمى دعت الواليات المتحدة االمريكية قداسة اللبلابلا  لنلودة 
وكان هنا  استقباال حافال للبابلا و لملل  لدول اللزيلارة للقلاء 
البابا بالرئيس االمريكى  يمى كارتر وكان البابا حكيما وحتى 
ال يكون هنا  فهم خاطىء لما يدور اصلطلحلب ملعله السلفليلر 
أ رف .ربال سفير مصر فى وا نطن لزيارة البيت االبليلض 

 مع قداسته وحتى يكون مطلعا  على الحوار.
كان حوارا وديا وذكيا من كلارتلر اللذى بلدأ حلديلثله بلتلاريلخ 
الكنيسة وعمقها وت ثيرها. وفى مؤتمر صحفى قال كارتر )إنله 
يعرف أن عدد االقباط فى مصر بلغ سبع مللليلون وهلو اللرقلم 
الصحيح لالقباط الصادر عن الكنيسة بينما تعلداد احصلائليلات 

 الدولة مليونين وثلأ مليون فقط(
وس ل كارتر البابا عن رأيه فى ملوضلوع اللقلدس.. فلكلان رد 
قداستة )إن اليهود ليسوا  عب هللا المختار فى الوقت الحاضلر 
وإال ماذا نسمى الكنيسة المسيحية؟ فإذا كنا نعتقلد أنلهلم  لعلب 
هللا المختار فمعنى ذل  اننا المسيحيين لسنا مختارييلن ملن هللا 
بالمرة.( وأضاف أما عن المشاكل السياسية فنحن نتحدث علن 

 المبادىء أما التفاصيل فهى متروكه لر ال السياسة.
الرئيس السادات لم يكن يلرى تلفلاصليلل اللزيلارة وللكلن كلان 
.اضبا من االتصال من القيادة االمريكية والكنيسة القبطية من 

 االساس
عن معاهدة السالم مع أسرائيلل طلللب السلادات ملن اللبلابلا أن 

يسمح لألقباط بالذهاب والحج الى القدس وكذلل  ملرافلقلتله فلى 
رحلته إلى كامب ديفيد. ولكن البابا كان واضحا فى ردك بلقلولله
)أقباط مصر لن يدخلوا القدس اال مع أخواتهم اللملسلللمليلن بلعلد 

 تحرير القدس( 
كان لقداسته كاريزما و خصية قوية وتوا د وذكاء وقوة تعبير 
ويجيد الحديأ والقول فى مختلا اللملجلاالت ولليلسلت إالملور 
الدينية فقلط فلكلانلت احلاديلثلة دائلملا ملتلطلبلقلة وتلرد بلاللحلجلة 

 والبرهان.
 

 البابا شنودة والسادات
 
ت ثر االقباط بشكل كبير  2717يوليو عام  73منذ بدأت ثورة  

نسنن إا.اء االحزاب السياسية اللتلى كلانلت تلجلملع االعضلاء 
المسلمين والمسيحين معا وتم االستيالء على أوقاف اللكلنليلسلة 
والتى فها عشرات االالف من االفدنة الزراعية التى أصبلحلت 
تحت رعاية وزارة االوقاف. ثم اسلمتة اللملنلاهلج اللتلعللليلمليلة. 
وحن أفرج السدات سراح الجمعاعات والقيادات االسالمية من 
السجون والمعتقالت ظهر العنا فلى اللجلاملعلات واللملجلتلملع 
عامة وألويت اتحادات الطالب وزادت الديون اللملصلريلة فلى 
الفترة السادات عشر أضعاف من فترة عبلد اللنلاصلر وقلانلون 
الطوارى الذى فلتلح أبلواب السلجلون واللملعلتلقلالت وسليلاسلة 
االنفتاح االقتصادى وانتشار التسيب والفساد واللفلقلر واللولالء 
وظهور العشوائيات على الخريطلة اللملصلريلة بلل أصلبلحلت 
مصر هى البلد الوحيد فى العالم التى يعيش فيها االحياء وسلط 

 مقابر االموات.
كان الوضب يتصاعد والتعدى على االقباط يتلزايلد والسلادات 

كلانلت  2792ال يعطى أى أهتمام ألمن المسيحين وفى يلونليلو
أحداث الزاوية الحمراء.. ثلم آصلدرت ا لهلزك اللدوللة قلرارا 
بإلواء عظة االربعاء االسلبلوعليلة االملر اللذى رفضله اللبلابلا 
وبالتالى آصدر قرار بإلواء االحتفال بالعيد فى الكنيلسلة وعلدم 
استقبال الرسمين للتهنئة وكتب رسالة لجمليلع اللكلنلائلس بلهلذك 
القرارات وانها )احتجا ا على أضتطهاد االقلبلاط فلى مصلر( 
وكانت هى المرة الوحيدة التى أقر فيها البابلا علالنليلة بلو لود 

 اضطهاد على األقباط.
من مذكرات قداسة البابا عن .ضب السادات المتصاعد قد بدأ 
منذ تد ين السادات دولة اللعلللم وااليلملان وانلة رئليلس مسلللم 
لدولة مسلمة وسن قوانين بعيدة عن الروح الوطنية الملصلريلة 
خاصه قانون الردة الذى أثار .ضب الكهنة والمجمع الملقلدس 

 واعلنوا االستعداد لدخول عهد االستشهاد من  ديد.
ملن االبلاء  2132تلم اللقلبلض علللى  2792فى أول سبتمبر 

فلى ديلر  2792سبتمبلر  1الكهنة والخدام وثم عزل البابا فى 
 2791يلنلايلر  1وأفرج عنه فى عهد مبار   -وادى النطرون

 بعد أربعون  هرا كامال..
/ 7/  71وكانت هنا  محاوالت لقتل قداسته فى الدير ففى يوم 

حدث أن نيافة االنبا صربامون رئيس الدير رآى رؤية  2792
مفتوحة العليلنليلن بضلرورة آخلذ اللبلابلا ملن االسلتلراحله اللى 
الكنيسة. وفعال تو ه مسرعا وطلب ملنله تلر  اللقلاليلة فلورا 
والذهاب معه للكنيسة وعند وصولهم الكنيسة بدقائق قليلة كلان 
أنفجار هائل حيأ نزلت دانة مو هه الى قلاليلة قلداسلة اللبلابلا 
وحطمتها وسوتها باالرض. وحضر أحد اللواءات فورا لللديلر 
يس ل عن الخسائر فقابله االنبا صرابامون بان قلداسلتله بلخليلر 

للواءات وبلعلدهلا بلإسلبلوع كلان  1وكان نتيجة ذل  محلاكلملة 
 حادث المنصة ومقتل السادات.

كان لقداسته مواقا رائعة رافضلة للملظلاهلرات ثلورة يلنلايلر 
ونا د الشباب عدم الخروج حفظا استلقلرار اللوطلن. وهلا لم 
المجلس العسكرى بعد أحداث مسبيرو وقتل  لبلابلنلا اللقلبلطلى 

 دهاسا بالعربات وقتال بالرصاص.
دائما يطالب بمشاركة االقباط فى االنتخابات حتى يلكلون للهلم 
دور فعال وكان يردد )إذا لم تذهبوا تكونوا مثل الجثة المهملللة 

 ال يحترمها آحد وال يشعر بها أحد.(
كان السادات مخادعا واصطدم بالبابا و.ير اللدسلتلور لليلمللل  
حكم مصر مدى الحياة فوازل االخوان الملسلللمليلن وتلم تلوليلر 
المادة اللثلانليلة ملن اللدسلتلور وأصلبلحلت )االسلالم اللملصلدر 
الرئيسى للتشريع( هذك المادة ضد حقوق االنسان وتقا علائلق 

 آمام السير بمصر الى دولة مدنية.
لقد قتل السادات بيد من أفرج علنلهلم ثلالثلون يلوملا بلاللكلملال 

 والتمام بعد عزل قداسته البابا.
مات السادات ولم يحكم مصر مدى الحياة وحصلد ملبلار  ملا 

 عاما. 71خططه السادات وحكم مصر 
حين اكتب عن قداسة البابا  لنلودة ورحلللة اللعلملر اللطلويلللة 
العامرة باالحداث.. أكتب عن تلاريلخ االقلبلاط فلى مصلر فلى 
فترة محددة من خالل  خصيتة وحواراتة وقلراراتلة واللرقلى 

 االنسانى الذى يضعر كل من تعامل معه.
 
 والى اللقاء العدد القادم.  



 ش  4321 أبيب  32 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 بقلم وريشة: جون كرياقوس

 

فى محاولة متواضعة أجتهدت كل عام وبمناسبة صيام السيدد  
لعذراء أن أعرض جانب مد  الدتد مدل لدمد ديدر مد  الد د دا دل 

والص ات العظيمة للعذراء مريم وذلك كمحاولدة بد سدتدمدمدا  ومد  
ألقاء بعض ال وء لجوانب م  الص ات األنسانية وال  ا ل العديد  
ألم النور وذلك أسو  بالم يري  م  الذي  كتبدوا الدمد ديدرعدندهدا   فدقدد 
عاشت العذراء مريم كم ل كل البمر فى صراع وآالم الدحديدا  لدمد  
قنديلها كان دوما ممعا ألنها الممتلئة نعمة،ولم  بدون اعالنات  بدل 

ولدهدذا كداندت الندجديدل األو    ” تحفظ كل األمور في قلبها“ كانت 
والحي، الذي "قرأ" فيه النجيليون األربعة أخبار يسدوع  وأن كدان 

ولمنى أمام تلك الجملة   –ميز  إنجيل يوحنا تعود لطو  مموثه معها 
أتوقف لمى أطرح ت ملدى وودو أي دا  ” تحفظ كل األمور في قلبها“ 

تساؤلى وربما قد يتساءله البعض أي ا ،علما ب ن العدذراء لدم تدمد  
تصرح ب قوا  أو لحوار خاص م  ال ادى المخلص      ولم  الشك 
فقد رأت القِديسة مريم عجبًا منذ والد  الط ل يسوع، فم ال كمدا قدا  
النجيلي:)وذلك بعد ثالثة أيام وجداه في الهديدمدل جدالًسدا فدي وسد  

فلهذا كانت أُّمة  تةحةفةظ جةذةية  هةذه المعل ِمي ، يسمعهم ويس لهم !( 
ولم  لم ترِو لنا األناجديدل الدمدقددلسدة الدمد ديدرعد   األمور في قلبها"

وبذاذا كانت تفكر أو مشاعرها األنساني  بأستثناء ما قةالةتةه أقوالها 
عةنةد ايةارتةهةا  -او فى التسبيح  –للذالك الذبشر وايضا فى قولها 

  وم  ذلك فالعذراء الممتلئة ندعدمدة لدم تدعدبدر أو لنسيبتها اليصابات
تركت ن سها للخو  والتذمرأو لمماعر الحزن واأللم ورغم ما قالده 

وأنِت أيًضةا يةزةوا فةي "-عند ختان الط ل يسوع–لها زكريا الميخ 
نفسك سيف لتعلَة  أفةكةار مة  قةلةوي كةثةيةرية "وعة  ذلةك يةقةو  

"يُراد بالسةيةف األلةل الشةديةد الةذ  لةحة    القديس كيرلس الكبير:
بذريل وهي ترى مولودها مصلوبًا، وال تعلل بالكليّ  أن ابنها أقةوى 
م  الذوت، وأنه ال بُد م  قيامته م  القبر، وال عةزةب أن جةهةلةت 
العذراء هذه الحقيق  فقد جهلها أيًضةا الةتةالمةيةذ الةذةقةد.سةون"     
فأتوقف هنا حيث هناك تأمالت أخرى جديرة بالذالحظ  أوضةحةهةا 

                                                                   فيذايلى: 
وأسدتدمدمدا  لدلدتد مدل  إيذان مطل  وتسليل بثق  تام  بةالةذة ةلة  :

السابق: فهل يمم  أن تجهل العذراء عظمة وألوويدة الدمدولدود وأنده 
المسيح المخلص وذلك دون أن ترى أو تمعر ب لوويته !؟   وبدرغدم 

وم  ذلدك  -وكما قا  األنجيل خاضعا لهما  –أنه عاش م  أبوه وأمه 
متفةكةرة كانت العذراء منذ والدته ترى وتلمس الم ير وحيث ال شك 

وكدمدا أشدار الدعدالمدة  فيه بةل وتةحةفةظ  هةذه  األمةور فةى قةلةبةهةا
ه تح ظ جمي  ودذه األمدور  أوريجينوس بت كيد ذلك قا ال: "وكانت أُمُّ
في قلبها" ولقد عرفدت الدعدذراء مدريدم أن ودندا  أشديداء تد دو  مدا 

   كداندت تدراه فحِفظت في قلبها كل كلذات ابةنةهةا لإلنسان الطبيعي 
ى في النعمة أمام هللا والدنداس    كدان يسدوع يدندمدو فدي  ينمو ويتقول
الحممة، وكان يظهر أك ر حممة م  سنة إلدى أخدرى   وودندا اي دا 

لم   "متفكرة به فى قلبها"  ربما جانب م  األجابة  للتساؤ  حو 
كيف والعذراء تعر  وتدر  تماما المعانى التى قالدهدا لدهدا الدمدال  

  بددل وابةة  الةةعةةلةةى يةةدعةةىالددمددبددمددر"بدد ن الددمددولددود عددظدديددمددا 
بل وما قالدتده لدهدا :  والقدوس الذولود منك يدعى أب  هللا" ومؤكدا

  بل وحتى :"فذ  أي  لى هذا أن تأتى أم ربى ألى"أي ا أليصابات
الرعا  عندما بمروم المال  بدوالد  الدمدخدلدص لدهدذا جداءوا لديدروا 

"وأخةةبةةروا بةةالةةكةةالم لةةذى قةةيةةل لةةهةةل عةة  هةةذا الددمددولددود كددذلددك: 
وقةو     الصبى"  بل وحضور الذزوس ألورشليل وسزدوا لةلةطةفةل

الذى اخذ الط ل يسوع على ذراعديده و بدار  هللا و  سذعان الشيخ
الن عةيةنةي قةد ن تطلق عبد  يا سيد حسب قدولدك بسدالم آلقا : "ا

)وونا سمعان يعل  بوضوح ان الخالص ودو لديدس  ابصرتا خالصك
خالص ارضي بل وو خالص لجمي  المعوب ولمل إنسان  وبرغدم 
فيما قاله للعذراء "وأنت أيً ا يجوز في ن سك سيدف لدتدعدلد  أفدمدار 
م  قلوب ك ير "(   وأي ا فدى قدتدل وديدرودس أطد دا  بديدت لدحدم 
ومعتقدا أنه قد يهلك الصبى  ! وطاعة يدوسدف ومدريدم ألمدر الدرب 

شهدت أصنام مصةر تةنةهةار بالهروب الى مصر وكيف أن العذراء 
أضف الى المعجزات التى حدثت بوجود الصبدى عند مرور الصبى 

، وصارت ت دمدر فكانت العذراء تحفظ هذه األحداث في خزان  قلبها
 كله عبرت عنه بالصذت الذقدس، وبصذت اللسان، فيه   وم  ذلك

بينما كان ال شك القلب يلهج في تسبيح أعما  هللا نهداًرا ولديًدال  كدمدا 
" العذراء كانت تتح ظ فى قلبها عما قاله لهدا الدطد دل يسدوع بدقدولده

وأليس فى كل هةذا يةعةطةى "   94: 2لوقا ينبغي أن أكون فيذا ألبي 
                                                                  الثق  واإليذان بألوهي  الذ ل  فى قلب العذراء الصامته                                                                         

وأي ا أكرر فهل ودندا  مد  شدك   حفظت عظذ  الرسال  فى قلبها:
أن العذراء منذ والد  المسيح كانت ال تددر  بد لدووديدتده: فدالدعدذراء 

إذ ال والتى كانت تحفظ جذي  هذا الكالم متفكرة به في قلبهةا مريم 
يعنى ذلك ب ن وذا القو  يعطدى المدك أو يدند دي ايدمداندهدا بدالودوت 
المسيح منذ الصغر والذي اشرت إليه ب دلة وشواود  وبالتالى تدمدون 

بدل  1و  2العذراء قد امنت بالووت المسيح ووو في احما ها؟ لوقا 
وأي ا تدر  تمام ما رأته م  إعالنات وكله وودى تدتد مدل صدامدتده 
فيما يقا  عنه لتح ظه جيدا ألنها وى خادمة الملمة االمديدندة وأشديدر 

حبلت به مريل فى ذهنةهةا قةبةل أي ا الى قو  القديس أغسطينوس:"
وكماعر  أن العذراء كانت قليلة الدمدالم أن تحبل به فى جسدها"  

بل ويؤكدون م  تعمقها الجيد في دراسدة الدمدتداب  -كما يذكرون   –
المقدس حيث أن الملمات القليلة التي صدرت منها تظهر شخصيتهدا 
الحميمة، كما عر  أنها ح ظت  تسابيح العدهدد الدقدديدم والدمدزامديدر 

وبالتالى ودى مسدتدوعدبدة  -أمام إليصابات -والتى تظهر في تسبحتها
وعد إبراويم، ومستوعبة كلمة "يذكر رحمته"، ووعدده لسدرا ديدل، 
وكله أي ا ما يؤكد تعمقها في دراسة المتاب المقدس وبالتالدى فدهدى 

، إال أن عظذتها الذؤكدة تكذ  في أنةهةا ال تةحةكةي ت هم كل النبوات
وال تتكلل كثيًرا، حتى ما تعرفه جيًدا وتفهذه جةيةًدا ودرسةتةه جةيةًدا 

ا َمْريَُل فَةَكةانَةْت تَةْحةفَةُظ " فال تتكلل فيه ألحد، ولهذا يزدر القو :  َوأَم.

َرةً بِةِه  َجِذيَ  هذَا اْلَكالَِم ُمتَفَّكِ
وحديدث الدمدؤكدد "  فِي قَْلبِهةا

أن العذراء كانت ت دعدل ودذا 
عدد  أدرا  تددام، وخدداصددة 
وإنها كانت تدقدرأ أو تسدمد  
كالم الدمدتداب الدمدقددس فدي 
الهيمل وتظدل طدوا  الديدوم 
ت مر فيما قرأته أو سدمدعدتده  
وال شك انشغالهةا بةالةكةتةاي 
الذقدس جعلها تةحةيةا حةيةاة 
التسليل الكةامةل  ، فةلةيةس 
لديها وقت للقل  والتةعةلةية  
أو الةةثةةرثةةرة ولضةةوضةةاء 
العالل، حيةث كةل تةفةكةيةرهةا 
مشغو  بربنةا " وكةل هةذا 
مةةا يةةد  عةةلةةى أنةةهةةا تةةفةةهةةل 
الةةتةةزةةسةةد وتةةفةةهةةل أن الةةذ  
تةةحةةذةةلةةه فةةي بةةطةةنةةهةةا هةةو 
الةةذةة ةةلةة  وقةةد  ن أوان 
ال الص فيذا تحذله والةذى 

                                                                                                                  عاش تحت ظلها 
الثق  فيذا كانت تحفظه فةى 

إذا فالعذراء   فكرها وقلبها :
مددريددم تدددر  عددظددمددة السددر 
الذى يمم  فى فمروا وقلبها 
والح ظ ونا يدعدندي الدتدذك در، 
وذلك دون اسقاط أو اودمدا  
ا يحدث، ودون  أي  شيء مم 
الددتدد ددمدديددر بدد ن  بددعدد ددا مددمددا 
يحدث قد ال يستحق الدحد دظ 

به بإيمان والمقصود بالح ظ كمدا يدقدو  الدبدعدض أن  اليدمدان لديدس 
، بدل ودو  ، أو حتى رب ما  ودوعدمدل بدطدولدي  عبار  ع  عمل لحظي 
ً بد ن   ً ثدابدتدا الموقف العتيادي واليومي ألولئك ال ذي  يؤمنون إيدمداندا
الحيا  م وولة بما وو أبعد مما نراه    وأن الحيدا  لديدسدت فدقد  مدمدا 
تراه عيوننا  نح  نح ظ أحيانا  كل  ما وو أكبر م  قلوبنا بم ير، بدل 
وبع ه ربما ما يصعب استيعابه في اللحظة الحالي ة؛ ولمن نا م  ذلك 
نح ظه أي اً، ولهذا فالعذراء كانت تح ظ فى ال مر والدقدلدب مدا ودو 
كان ثمي  وله قيمة باوظة ولهذا سبق أن اشرت ب نها كانت النجديدل 
األو  و الددحددي، الددذي "قددرأ" فدديدده النددجدديددلدديددون األربددعددة أخددبددار 

فهى الشاهدة األمين  والةتةى عةاشةت فةي الة ةفةاء يسوع،وبالتالى  
وبالصذت بل والتى لل تسعى أن تتلقّى الذدائح، إذ لةل تةكة  تةبةغةي 
الذزد لنفسها، لذلك فالعذراء هةي الشةاهةدة عةلةى أسةرار طةفةولة  
يسوع بل وربذا على األسرار العاديّ  واليومي  وتسذ  بالذعززات 

ى بل ووتافات الجماويرالتى كانت في أورشلديدم، عدنددمدا كدان الكبر
يُحت َى به كملك وأي ا كانت تحت   –راكبًا جحًما صغيًرا   –المسيح 

ليب، عندما ورب الجمي  ولم  لم تتر  أبنها المخلص ووو مدا  الص 
بةل هةى يمير الى عظمة وعمق وقداسة ند دسدهدا وفدمدرودا الدطداودر 

حفظته في قلبها كي تتأمل فيه مرة بعد اخرى في االشهر والسني  
وهو ما يدف  األنسان الى الةتةأمةل بةالةقةو  عة  فضةائةلةهةا       الذقبل 

الكثيرة والتى ليست قاصرة فقط فى طهارتـها، وتواضةعةهةا، وقةّوة 
طبعها، وكرمها، وإخالصها بل وأيضا فى صةذةتةهةا والةذى أصةفةه 

 بالذقدس وهو أيضا ما يتطلب جانب  خر م  التأمل  
  

مما ال شك فيه ان القديسة مريدم اعدطدت   حقا أنه الصذت الذقدس :

إذ مريل فكانت تحفةظ للبمرية م االً صالحاً وقويا فى حيا  الصمت:"

وقد عةبةروا ، ( 3::4جذي  هذه األمور متفكرة بـه فى قلبهـا")لوقا

ع  الصذت  بأنه دالل  على نوع م  الكذا  الروحي الةذى يةحةقة  

كقو  يعقوب الرسو :"إن كان أحد ال يع ر فى المالم فذا   اإلنسان

وأعدطدى »يقرأ في س ر يموع ب  سديدرا : و (،2:2رجل كامل")ي 

الرب  الناس قلباً للت مير، ومألوم م  ال طنة وأطلعهدم عدلدى الدخديدر 

، وجعل عينه على قدلدوبدهدم، لديدظدهدر لدهدم عدظدمدة أعدمدالده،  والمر 

 -1/71)سيدرا    «فيحمدون اسمه القد وس ويخبروا بعظا م أعماله

(  وأي ا بدون شك أن هللا أراد لالنسان أن يمون ناطقًا  والنطق 11

الً ما ينتدج مدندة مدا ودو  ال يعني فق  التل  ظ ب صوات، ولمن ه يعني أو 

صالح  وأي ا ما يقدم ولداللة على التدي  "إن كان أحدد فديدمدم يدظد  

أنـدده دي دد  ووددو لدديددس يددلددجددم لسدداندده بددل يددخدددع قددلددبدده فددديددانددتدده 

( أما ع  العذراء  فقد كدان مد  تددبديدر هللا أن 21:1باطلة")يعقوب

تيتمت م  الصغر وأن تعيش في الهيمل، وفي الهيمل تعلدمدت حديدا  

الوحد  والصمت وأن تنمغل بالصال  والت مل وخاصة بعد أن فقدت 

إنشةغةلةت بةذةحةبة  هللا وحةده، وبةالةتةالةى محبة وحنان والديها فلهذا 

عكفت علي الصالة والتسبح  وقراءة الكةتةاي الةذةقةدس وحةفةظةت 

الكثير م  أياته وبحفظ الذزامير بل وتلةتةزم الصةذةت امةام أحةداث 

ولكنهةـةا تةكةلةـةذةت فةى    عديدة وعزيب  بل وبعضها مؤلل وحزي   

الزم  والتوقيت الذناسب واخبرت به للرسل فأخبرتةهةـةل بـةذةا لـةل 

يُ بروا عنـه فكتبوا األناجيل فى ضوء ما تكلـذت به إليهةـةل ولةهةذا 

بةل وحةيةنةذةا أرادت   تكلذت عندما أستوجب فيه الضرورة أن تتكلل

، ف ي ا كم ا  عندما نطقت بتسبحتها الـمدعدروفـدة مسدبدحدة أن تتكلل

( وذلدك 55-91:1هللا على قدرتـه ورحمته ووداعتـه وقدسيتـه )لوقا

كان ضرور  ولم  بعيد  م  االعالنات واألفتدخدار أو مد  إندتدمدار 

وكذا يةعةر  كلمات فارغة أو وموجات عاتية لل رثر  وال وضاء ،

أنها أحتذلت الذسئولي  وهي صغيرة الس  واحتذلت الةذةزةد الةذ  

أحاط بها دون أن تتعبها أفكار العظذ  أو األفت ار بل العةكةس كةلةه 

  فهى تأملت فيذا يحدث حولها وعايةنةتةه مة  هللا   قد مر بصذت   

الذى فى قلبها، فلل تحتفظ بشيء لنفسها،كذا لل تحبس شيةئًةا  فةي 

الِوحدة ولل ت ن  شيئًا في الذرارة، فقد حذلتها كلها إلى هللا الةذى 

فى داخلها ولهذا حفظت فى صذت كل األحةداث مة  خةال  اإلتةكةا  

واألحتذا  والتسليل ولل تتةرك الةحةيةاة فةريسة  لةلة ةو ، والةقةلة  

ولم  ليس وذا يعنى باالنغال  علدى الدذات أو مدحداولدة وال رافات 

بل بزْعل كل شيء فى حواًرا داخةلةيةا مة  هللا  وهللا الةذ  النسيان، 

أحبها كان يسك  في حياتها بل وفى فكرها وقلبها على الدوام عة  

طري  الصالة والتأمل فى رحذ  وعظذ  هللا ففتحت بةذلةك طةريةقةا 

  والدقدديدس غدريدغدوريدوس صداند  الدعدجدا دب نحو السةذةاء جةديةدا

أم هللا اتحدت عقليا بةا  بةدوام الصةالة والةتةأمةل وفةتةحةت يقو   "

طريقا نحو السذاء جديدا، سذت به فوق الذبادىء والظنون الةذى 

هو الصذت العقلى الصذت القلبى   وهةذا مةا أكةدتةه سةابةقةا "أمةا 

مريل فكانت تحفظ جذي  هذا الكالم متفكرة به فى قةلةبةهةا"  وهةكةذا 

قدمت لنا القديس  مريل الصذت كفضيل  هام  والغراب  أن احةبةوا 

وسئل القديس بديدمد  القديسون هذه الفضيل  والبعض عاشوا فيه   

ان الصةذةت ذات مر "ايهما أصلح المالم أم الصمت؟" فد جداب :" 

  كدمدا قدا  م  أجل هللا جيد، كذا ان الكالم م  أجل هللا جيد كةذلةك"

القديس يوحنا ذوبى ال م:"فالسموت نمو عظيم لألنسان ألنده يدعدطدى 

القلب عزلة دا دمدة،ويدجدلدب الددعدة ويدبدعدد الدغد دب، وودو قدريد  

للدندسدك،ويدولدد الدمدعدرفدة ويدحدرس الدمدحدبدة فدالسدمدوت ودو كدمدا  

وم  يذارس السكوت يقدر ان يتذسةك بةزةذةية  الةحةسةنةات ال لس ة 

" كذلك األنبا أنطونيوس نصح أبنا ه الدرودبدان قدا دال لدهدم:" األخرى

"   الساكت مقامه عند هللا فى امةرة الةذةالئةكة الزموا السموت ألن 

فهكذا العذراء الصامت  الذتأمل  ، هى درس لنا جذةيةعةا وكةذةا قةا  

أيضا القديس يعقوي: فالصذت يساعدنا على الصالة وعلى سةذةاع 

صوت هللا داخلنا ويةحةفةظةنةا مة  االّت الةلةسةان ويسةاعةدنةا عةلةى 

اإلحتفاظ بالحرارة الروحيـ  الداخلي  فلنتعلـل فضةيةلة  السةكةوت أو 

(    وأخةيةرا أخةتةل 2الصـذت فنستطي  أن نُلزل الزسد كلـه)يعقوي

بقو  القديس أمبروسيوس :"فتح الذةسةيةح مسةتةودع  الةكةنةيةسة  

الذقدس  ذلك الذستودع الصامت، الذى بال عيةب،الةذةذةلةوء ثةذةرا، 

حيث يولد شعب هللا  "  فصلى م  أجلنا يا أمنا أمةام أبةنةك وإلةهةك 

 لكى يهبنا قلبك ودسل حياتك بفضائلك ومنها الهادئ  والصامته          
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جامعة بيروت  لعرعروبريرة مردر ر  مر ر   
 يعقوب لع كتورلة لعفخوية

كرمت جامعة بيروت العربيييةب بيرةيا ية 

الدكتور عمرو العدويب جراح اليلي يل اليمي يري 

الييعييالييميير الييدكييتييور مييهييدي  ييعييلييو ب وميي يي ييتيي  

ا ا ي ياميادي  اليعي يمييية  الدكتوراة الفخير ية ديليد يره

واانسانية الكبيرة فير ميهيال اليويلب ويلي  فير 

احتفالية كبيرة أقامت ا الهياميعية بي يفيور  يفييير 

م ر لدى لب ان السفير نز   ال هاري ولفيف مي  

الشييخيي يييييات الييعيي ييمييييية وا كييا  ييمييييية فيير لييبيي ييان 

فر د ر ح الييو  -وقال السفير ال هاري.. وم ر

إن الدكتور مهدي  علو   مثل قيييمية م ير ية  -

عالمية كبيرةب دبعث ع ى الفيخير واتعيتيزا  فير 

مي  عيوياء ميميييز فير  -ضوء ما قدم  وت  زال 

مييهييال جييراحيية الييليي ييلب ففيي ه عيي  إ يي يياميياديي  

اانسيانييية مي يليويعية الي ييييير واليتير  يعيتيز بي ييا 

 الم ر ون جميعها

 
مغارة باعدطوية تأخوى ب رنكة.. "لعركرالروعرير " 
ي خلون على لعخط تي  دتن مرالريرم مرم رلرار 
"لععائلة لعدرقر "رة".. لعردرتررر ى لعرو"ردرى  عر  
نطلب مم لع تعة إدرلجهدا ضدم نقاط لعرايرارة.. 
تيؤك   م تنتان باعترقرلرير  لعركر رمرى مر ر  مر را  

 لعم يم
 خ ت الك يسة الكاثوليكية عي يى اليخيأب وأعيا ت 
إحياء مزار ي  قيد يمييي  مي  ضيمي  ةثيار رحي ية 
العاة ة الملد ة فى م رب ا ول جيرى افيتيتياحي  
الش ر الماضى بالموير ية بييي يميا  يفيتيتيح اليثيانيى 
باللر  م    ير  رنيكية فيى أ يييوأ خي ل أ يا  
ويل  بالتزام  مع بدء الدولة فى اتهتميا  بيمي يف 
مسار العاة ة الملد ة  ياحيها وبدء ا تلبال أفيوا  

 إ والية ومهر ة ضم  الخوة التهر بية 
المت دث الر مى با م الك يسة الكاثوليييكييية رأى 
إن ك يست  عم ت ع ى إظي يار وإنيعيام ا مياكي  
التى دمت ك ا وفلا لما هو مدون بالتيلي يييد اليكي يسيى 
 ون أن دو ل م  الدولة بشكل ر مى أو و ارة 
السياحة إ را  هادي  ال يليويتييي  ضيمي  اليميسيار 
الذى  تم الترو ج ل  حاليها ولفت "باخو "ب إلى إن 
بعض ال لاأ التر دهيز  اليكي يييسية ا رثيويكسييية 
والتار خ المدون بز ارة العاة ة اليميليد ية لي يا ديم 
ا تبعا ها م  ضم  بيرنياميج اليميسيار السييياحيى 
  با  أم ية أو لوجيستية فمي  ثيم في يييك هي يا  
ع قة شرأية بي  وجو  نلاأ بعيي ي يا كيميزارات 
وبي  إ راج يا عي يى اليخير يوية السييياحييية اليتيى 

وأوضح المت دث الر ميى بيا يم   دست دف ا الدولة
الك يسة الكاثوليكية ووكيل البور ركية فى الوقيت 
نفس ب إن الك يسة الكاثوليكية دؤم  ضم  عليدد ا 
أن م ر دباركت بز ارة العاة ية اليميليد ية  ني يا 
 ا ت أراضي ا ف م دلت ر البركة عي يى ا مياكي  
التى  ارد ا العاة ة بعي  ا بل امتدت لتشميل كيافية 

... كما دعتبر مغارة العذراء بيكي يييسية ربوع الب  
العاة ة الملد ة بهوار شهيرة مير يم بياليميوير يةب 
أحد أهم معالم  ارد ا العاة ة الملد ةب في يى أقيد  
شهرة فيى م ير كيانيت ديهي يك دي يتي يا السيييدة 

 ..العذراء
 

م  ير  تأترترتراا مرغرارة 
 لععائلة لعدق "ة بأ"يوط
 ييفييتييتييح ا نييبييا إبييراهيييييم 
إ  قب بور ر  ا قباأ 
اليييكييياثيييولييييييي ب ونيييييييافييية 

الموران ا نبيا كيييرليك وليييمب ميويران أ يييوأ 
لألقبياأ اليكياثيولييي ب واليخيا   ااقي يييمير لي بياء 
اليفيرنسييييسييكيان فيى م يرب ا   كيمييال لييبييييلب 
التهد دات لمغارة العاة ة المليد ية بيد ير  رنيكيةب 
غدها ا حدب وم  الملرر أن  تم ددشي  التيهيد يدات 
لمغارة ومزار العياةي ية اليميليد ية بيكي يييسية  يييدة 
اتنتلال   ر  رنكية فير أ يييوأب دي يت إشيرا  
اآلباء الفرنسيسكان فيى م يروكي يييسية اليميغيارة 
بد ر  رنيكية ديم بي يالهيا عي يى اليويرا  الير يفير 
ا وروبر م  بدا ة اللرن العشر  ب ع يى أأي ل 
ك يسة قد مةب والك يسة نفس ا عيبيارة عي  ميغيارة 
أ فل الك يسة الكبرى بالد يرب وديتيكيون مي  عيدة 
غر  والتر م  الم تمل أن العاة ة اليميليد ية قيد 
قفت ب ا بيعيض السياعيات أو ا  يا  فير أثي ياء 

 .عو د ا إلى ف سوي 
 
 

لع ائب لععام يأمرو براعرترررقرير  
تي ل"تضاتة رئيس لعشيشران 

 علد تخب
ك ف ال اةل العيا  اليميسيتيشيار 

نييبيييييل نييا  ب نيييييابيية و ييأ 

اللاهرة بالت ليق فر الب غ الذي ديليد  بي  مي يميد 

ال مر الم امرب ضد رةيك ميهي يك إ ارة ادي يا  

الكرة وباقر أعفاة ب  ت م م م  خي لي  بياهيدار 

المال العا  وأفا  ملد  الب غ إني  نيميا إليى عي يمي  

قيا  المشكو فر حلي يم بيالي ي يول عي يى مي يييون 

وثمانماةة أليف  وتر ل يرفي يم عي يى ميعيسيكير 

الم تخلب فر حي  أن ات تفافة كيانيت ميهيانييية 

م  قبل رةيك الشيشان وأياليل اليبي غ بياجيراء 

د ليق قفاةر مع المشكو فر حل م وكذل  إجراء 

الت ير يات الي  مية اثيبيات اليواقيعية وإحياليتي يم 

 .ل م اكمة اله اةية لما اردكبوه م  جراةم

 
لألنبا بوال يرعرلرم مرم أ"رترولعريرا نرهرايرة خر مرتر  

 باعد اعس لإلكليويكية 
قا  ال بر اله يل ا نبا بوت أ يليف أي يويا ني ة 

 يونييية بيكي يييسية ا نيبيا  ٠٣العشية مساء  السبت 
باخوميوس وا نبا ش و ة بيكيييروى اليليى بيعيدهيا 
ك مة روحية دي يدث فييي يا عي  ثي ث مي يا يبيات 
خانة بتار خ اليو  وهيى عي يى الي ي يو اآلديى ب 
اتولييى عيي ييى مسييتييوى م يير ودييمييثييل الييذكييرى 
الخامسة ليثيورة  يونييية اليتيى انيليذت م ير مي  
الي مة ب والم ا بة الثانية ع ى مستوى اليكي يييسية 
حيث د تفل غداه بعيد نياحة اللد ك مو ى ا  و  
اما الم ا بة الثياليثية عي يى اليميسيتيوى الشيخي يى 
والييتييى أعيي يي  فييييي ييا ا نييبييا بييوت نيي ييا يية عيي قييتيي  
ه  بالمهالك ااك ير كية  اخل م ر وخارج ا أبلا
للرار قدا ية اليبيابيا ديواضيروس اليثيانير بياعيا ة 
ه ا نبا بوت ع   دشكيل المهالك . وقد د دث أ فا
خدمت  بالمه ك ااك ير كر  اخل وخيار  م ير 

كذل  إ ارة المداس اللبويية وأكيد  ٩١٩١م ذ عا  
ان ت أ   فى المسي يية بيعيد اليزوا  اا ليعي ية 

 الزنا . 
 

لعبرابرا مرولضروتر يرتروأر لةرترفراعريرة لعرعرائرلرة 
 لعدق "ة باعدعاد 

 ٩ تراس البابا دواضروس الثيانيى اليييو ب ا حيد 
 ولي ب احتفالية بم ا بة  خيول اليعياةي ية اليميليد ية 
بييميي يير ويليي  بييكيي يييييسيية السيييييدة الييعييذراء ميير ييم 
بالمعا ى ب وم  الملرر أن  شار  فى اتحتفالييية 
عد  م  الو راء وأ اقفة الك يييسية ا رثيويكسييية 

جد ر بالذكر أن ك يسة العذراء مر م بالمعا ى ب و
م  ضم  المواقع التى  ارد ا اليعياةي ية اليميليد ية 
أث اء دواجدها فى م يرب و يميييت بيا يم السيييدة 

 .العذراء مر م نيرا لمرورها ب ذة الم ولة
 

لعدرمرير  مرو مرم  ر را.. إةريراع ممرار لعرعرائرلرة 
لعرردررقررر "ررة بررركرر رريرررمررة لعررردررعررادى.. "لعرربررابرررا 
مررولضرروتر"  ماررو عرراعرر  خررا .. ت" ررانررى 
عايا" يؤ"س مطبي  باعدوبايل يض  لعردرقرا ر  
لعمياةية لعداوية.. تلعدشراط  نرفرتر  يرلعرير را 

 علمياا
عيي ييى أنييوات الييتييرانيييييم  

و   أيييبيييول اليييكيييشيييافييية 
الك سيةب احتيفي يت جيميعييية 
م ر الس   باحياء مسيار 

العاة ة الملد ة فى م ر بك يسة السيييدة اليعيذراء 
بكورنيش اليميعيا ىب فيا يتيميع الي يييل لي يكيا يات 

ا م  ا ع ى الدوا  فى بدا ة  . التار خ التى كان جزءه
ال فل  خل البابا ديواضيروس اليكي يييسية مي ياأهيا 
بالكشافة الك سية دي يميل ا عي   وديد  أجيراس 
الك يسة د مل بركة   وات أو  ة عاشت ا كدليييل 

قيدا ية وأميا ع ى   ارة العذراء والمسييح لي يا....
البابا دواضروس الثانى   ونفب ك يسة اليعيذراء 
بالمعا ىب ب لوة التوانل بي  شليى اليرحي ية فيى 
الوج  الب رى واللب ى فم  ه ا  يافيرت اليعياةي ية 
الملد ة ل  عيد وقيال اليبيابيا ديواضيروس خي ل 
ك مت ب أن م ر جمي ة بالبشر وجمييي ية بيالي يهير 
والمو يلى الم احبة ودرانيييم اليكيورالب مشيييدها 
بمستوى كورال ال فل وبالفي م اليتيسيهييي يى اليذى 
عرضت  الك يسة ودابيع اليبيابيا ديواضيروس  هيذه 
احتفالية م ير ية خيال ية وهيو ميا  يبييي  غي يى 
التار خ والوبيعة واليثيليافية ميعيربهيا عي   يعيا دي  
بز ا ة الوعى برح ة العاة ة اليميليد ية وا يتيكيميل 
البابا دواضرس  ن تفل بدخول العياةي ية اليميليد ية 
م ر م ذ اللرن ا ول اليمييي  ى ولي يا ني يوات 
خانة وعييد  خيول اليميسيييح أرم م ير مي  
ا عيا  المتلدمة فر الك يسة اللبوية و سميى عيييد 

واعييتييبيير الييبييابييا    يييييدى نسييبيية ليي ييسيييييد الييمييسيييييح
دواضروس أن الوعى بت   الرح ة  ز د ب فيور 

الو راء وبرعا ة جيميعييية كي يسيييةب ديليابي يت ميع 
المسئولي  ا واةل فى لب يان ا  يبيوع اليمياضيىب 
وأهدونى كتيبها ع  ا ماك  والمزارات المسي ييية 

ميوقيعب  0٣٣واا  مية ه يا  وونيل عيد هيم 
فتساءلت كم  ب غ عد  المواقع فى م ر فيما قالت 
الدكتورة رانيا المشاأ و  رة السياحةب إن جيميييع 
الم ر يي   يعيتيزون بيواأي ي يم م ير وبيز يارة 
العاة ة الملد ة إلى أرم م يرب تفيتية إليى أن 
هذه اتحتفالية دؤكد أن م ر أرم الس  ب وكما 
ا تفافت م ر السيد المسيح م ذ   وات بيعيييدة 
ف ى دفتح يراعي ا  اةما لهميع  اةير ي يا وقيدميت 

فر ك مت ا التى اللت ا نيابة ع  الدكيتيور  -المشاأ 
الشيكير  -م وفى مدبولى رةيك مه ك الو راء 

إلى جميع الهمعيات ومؤ سات المهتمع اليميدنيى 
الذ    دعمون مثل هيذه اتحيتيفياتت اليتيى ديؤكيد 

  .عمق ووحدة الشعل الم رى
  

لعك يمة مطل  "مطبي " على لعدروبرايرل عردرمرار 
 لععائلة لعدق "ة

ع ى هامش احتفالية م ر الس   )مبار  شعيبير 
م ر( التر د يم ا جمعية م يبير م ير السي   
باتشترا  مع ك يسة العذراء بالمعا ي فير إأيار 
 إحياء مسار العاة ة الملد ةب ديم إأي   ديويبيييق

)application )  خاص بمسار العاةي ية اليميليدس
 مك  راغبر   ارة المسار م  التعر  ع ى كافة 

 .التفانيل الخانة ب 
 The Holy Family   مل التوبيق الهد د ا م

Egypt. فر اتحتفالية اليتير ديليا  بيرعيا ية و  
الدكتور م وفى مدبولر رةيك مه ك الو راءب 
قدا ة البابا دواضروس الثانر وعد  م  اليو راء 
والم افيي  والشخ يات العياميةب كيميا  ي يفير 
اتحتفالية لفيف م  اآلباء ا  اقفة والكي ي ية يذكير 
أن ك يسة العذراء بالمعا ي كانت إحدى ا مياكي  
التر  ارد ا العاة ة الملد ة أث اء دواجدها بيررم 
م رب كما وجدت نسيخية مي  اليكيتيا  اليميليدس 
يا عي يى  أافيةه ع ى مياه ال يل أمام ا وكان مفيتيوحه
اان اح التا ع عشر مي   يفير إشيعييياء حيييث 

 اآل ة  "ُمبَاَرٌ  َشْعبِر ِمْ رُ 
 

لعكاردي ال كور  كوخ  لعشوق لألت"رط يرررترا  
 عألمان عبقاع لعدميرييم ب 

د دّث المسؤول الفاديكانرب ورةيك مه ك دعز ز 
الوحدة بي  المسي يي  الكار  ي يال كيورت كيو ب 
ع  ث ث ق اعات فيما  تيعي يق بيالشير  ا و يأب 
أوته  ال اجية إليى السي   وا مي  ليكير  يتيميكي  
المسي يون م  البلاء فر م ولة الشير  ا و يأب 
ثانيها  م  المست يل أن نتخيل الشر  ا و أ مي  
 ون مسي يي ب ليك   با     ية في يسيلب إنيميا 

 . يا يها واجتماعيها
وقال  " شكل المسي يون ع  ر أ ا ر ل تيوا ن 
فر الم ولة"ب فكما جياء فير اارشيا  الير يولير 
ل بابا ب دكتك السا س عشر  "الشر  ا و أ م  
 ون مسي يي ب أو بعد  ق يل م  يمب ليييك الشير  
ا و أ"ب أما الل اعة الثالثة ف ر وجيو  ضيميان 
حلو  كل شخص أو جماعة فر الم يويلية بيغيض 

 .ال ير ع  الد   أو العر  أو ا نل
 

لالنرربررا برراتررلررى يرركررشرري عررم مرر مرر  لةررتررفرراعرريررة 
 لال"ك  رية بد وية م لرر لالة 

كشف نيافة اتنبا باف ى ا لف عا  كي ياةيك قيوياع 
الم تزة ومسئول الشبا  بات ك در ة ع  برناميج 
احتفالية مئو ة مدارس ا حد التى  و  دليا  فيى 

 ولي  الهارى ب فور  52مكتبة ات ك در ة  و  
قدا ة البابا دواضروس الثانى . وقال نييافيتي  أني يا 
نشكر قدا ة البابا دواضروس عي يى فيكيرة اقيامية 
احتفالية بم ا بة مئيو ية ميدارس ا حيد  ن دي ي  
الفكرة اداحت لكل ا بارشية أن دبتكر ودلد  أشيياء 
جد دة ل حتفال ب ذه الم ا بة ودابع نيييافيتي  بيرني يا 
ن تير أن  تم دلد م اشياء اني ة لي يكي يييسية خي ل 
هذه اتحتفالية ب ورة دمك احيتييياجيات اليعي ير 
حيث   رى في ا برنامها ل خا   والمخدو   يربيأ 
كل الكرا ة المرقسية بكل ديفيانييي ي يا مي  خي ل 
اتباء ات اقفة والك ي ية وامي ياء اليخيدا  واليخيدا  
وأ   مدارس اتحد وع ى رأ  م قدا ة اليبيابيا 
ب والبرامج التى  تم دليد يمي يا كي يوع مي  و ياةيل 
ات فاح كما  يتم د فيظ شئ معي  خ ل الي يفيل 
 عو  ب  كل م    فر اتحيتيفيال بيرمير  يخي ي  
شخ يا ب و و  نرى كيف  تم دوبيق ومعيا شية 
 رس مييدارس اتحييد فييى الييبيييييت والييمييدر يية 
والك يسة والعمل وكيف  عو  الوفل مي  ميدارس 
اتحد بشئ  وبل  فى حياد  . و عيا اتنيبيا بيافي يى 
كل ا حبار ا ج ء فى المهمع اليميليدس واآلبياء 
الك ي ية واليرهيبيان وكيل مي   يتياح لي  اليفيرنية 
ليي ييفييور اتحييتييفييال بييمييئييو يية مييدارس ا حييد 

 بات ك در ة
 

لعررخررارجرريررة مرروةررب بررقررولر يمررهررل مشرراركررة 
 لعداوييم باعخار  تي لالنتخابا 

رحبت و ارة الخارجية فير بيييان نيا ر اليييو   
بلرار دمكي  المواأ يي  اليمي ير ييي  اليميليييمييي  
بالخار  الراغبي  فر إثبات م ل ااقامة ببيوياقية 
الرقم اللومير اليخيانية بي يم  اخيل م ير عي يى 
ع وان أحد أقارب م حتيى اليدرجية اليرابيعيةب ميميا 
 تيح ل م فرنة المشاركة فير اتنيتيخيابيات اليتير 

أضيا  اليبيييانب أن ودهرى فر الخار  مسيتيليبي 
و ارة الخارجييية كيانيت قيد ديابيعيت ميع الي يييئية 
الوأ ية ل نتخابات ومع و ارة اليداخي ييية اديخياي 
هذا اللرار فر إأار ات تهابة لو ل اليعيد يد مي  
الم ر ي ب غير المسيهيل عي يى بيوياقيات اليرقيم 
اللومر الخانة ب م ع وان  اخل م يرب ادياحية 
الفرنة ل م ل مشاركة فر اتنتخابات التر دهيرى 
فر الخار  ويل  باعتبار أن ع وان ااقامة  اخيل 
م ر هو الموأ  اتنتخابر الذي  تم ع ى أ ا   
   .إ را  ا م المواأ  ع ى قاعدة بيانات ال اخبي 

  
أعدانية مم أ ل ماو  مول  جدال "أم لع نيا" 

 عتبهو لععاع  تم ع  لعمياةة
وثلت فتاة ألمانيية مي  أنيول 
م ر ةب معالم وجميال م ير 
لييتييلييد ييميي ييا فييى فيييييد ييوهييات 

وللوات ل عالمب  عما ل يسييياحية ونيورت اليفيتياة 
فييي يميا ق يييراه عي  شير   ٠٣ا لمانيةب أكثر م  

الشيييخ واليغيير قية وجييمييييع اليميي ياأييق السيييياحيييية 
ونشرد ا عبر ق اد ا الشخ ية عي يى اليييوديييو ب 

 لدعم ب دها فر جذ  السياحة
 

مولضوتر عرلرار ة  باعبابالعبابا تونميس يلتقي 
مرررم أجرررل لعشررروق 

   لألت"ط 
ونيييييل اليييييبيييييابيييييا 

دييواضييروس الييثييانيير 

بيييابيييا اا يييكييي يييدر ييية 

وبور ير  اليكيرا ة اليميرقسييية اليلياهيرةب اليييو  

الهمعةب مد  ة بارى اا يويالييية عي يى رأس وفيد 

ك سر فر   ارة دستغر  عدة أ ا ب حييث  شيار  

فر ال  ة المسكونية اليميشيتيركية  جيل الشير  

ا و أ والتير  عيا إلييي يا اليبيابيا فيرنسيييك بيابيا 

الفاديكان نباح غد السبيتب ووجي  اليدعيوة ليكيل 

رل اء الك اةك فر الشر  ا و أ لي ي ي ة مي  

أجيل السيي   بييالييميي ييوييليةب بييعيي ييوان "الييعييو ة إلييى 

الفمير" موج ة إليى اليدول اليليو ية فير اليعياليم 

ودعد هيذه الي يلياءات ديار يخيييةب   لوضع حد ل ع ف

حيث د   الز ارة هر الي يلياء اليثياليث بييي  اليبيابيا 

دواضروس الثانر والبابا فرنسييك ا ولب وكيان 

قد إلتليا فر م ا بتي   ابلتي ب أحداهما بياليلياهيرة 

واآلخييرى فيير الييفيياديييييكييانب وكييان اليي ييليياء ا ول 

وهو نيفيك ديار يخ  5٣٩٠ما و  ٩٣بالفاديكان فى 

  ارة البابا ش و ة الثالث ل بابا بولك السا س بابيا 

ديخي يييص ب حيث ادفلا ع يى ٩١9٠الفاديكان عا  

ما و م  كل عا   و  ل م يبية وال يداقية بييي   ٩٣ و  

الك يستي ب وكانيت دي ي  أول   يارة خيارجييية لي يبيابيا 

دواضروس علل د  يب  بور ركا وكان ال لاء الثيانير 

وهو للاء دار خرب ديخي ي ي  ليلياء  5٣٩9إبر ل  5٩فر 

البابا فرنسيك بالرةيك عيبيد اليفيتياح السيييسير وشيييخ 

 .ا  هرب وش د دوقيع إدفاقيات بي  الك يستي 

 
مررطررولن "رردرراعرروط 
يفتت  متري شه لع 
عررريررربررريرررا تمررر برررس 
 يبره  تمقت يامه 

 ييا ت حيياليية ميي    
السعا ة بي  أقبياأ اليمي يييا وا ير الشي يداء عيليل 
افتتاح مت ف ش داء ليبيا ا قيبياأ ب بيعيد اعيدا ه 
ودييهيي يييييزه ووضييع كييافيية الييمييتييعيي ييلييات الييخييانيية 
بالش داء م  مي بيك اليذبيح واليليييو  اليتير ربيأ 
بر ا   م وبيعيض ميبياليغ ميالييية اليتير كيانيت فير 
حو د م فف  ع  وضع ال عوم التر نل ت في يا 

اشير  نيييافية ا نيبيا  .. رفاد م م  ليييبيييا ليمي ير
بف وديوس موران  مالوأ ب ع ى ده يز المت يف 
الذي دم وضع  بك يسة شي يداء اا يميان واليوأي  
بلر ة العور ب فر ن   الك يسة بياليويابيق ا ول 
و دم وضع رفات الش داء في ا ب حيييث وضيعيت 
رفات الش داء فر مل ورة أ فل هيكل اليكي يييسية 
وفى الخار  ب    الك يييسية ديم إنشياء ميتي يف 
لمليتي يييادي يم عيبيارة عي  ني يا  يق مي  اليزجيا  

نيعيش كيل ”  مت نلة  فم كل ن دو   جاجر 
ش يد وعي ييي  ا يمي  ومي بسي  اليتير وجيدت فير 
ملبرد م وهى الم بك البردلالية التر ديم يبي ي يم 

 ب ا ب 
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وأيضا القيود التي قيدت بها أيديهم خلف ظهههم هم 
وبعض المبالغ المالية التي كهاتهب بهتهو مهههم  ه  
دينها  لهيهبهيهي وبهعهض اهوا ات الته هم وقها هب 
الكنيتة بوضع  البس بممقالية اديدة  هلها الهتهي 
اعد وا بها وذلك أس ا المالبهس اصلهلهيهة وذلهك 
كتذكا  لهم بعد أن مغيم لون  هالبتهههم اصلهلهيهة 
البممقالي بلون الدم ، و ه  شاها ة ومهذكها  لهيهوم 
الذبح بهذه المالبس وعهبهمت اسهم الاهههدا  عه  
سعادمهم إلتاا   ذه المتتف ليكهون اها هد عهله  
 جد هللا لهؤال  الاهدا  الذي  ممتكوا بإيمهاتهههم ، 
ولتكون كافة  تعلقامهم اا دة أيضا عهله  الهد ها  
الطا مة بوضعها لياا هد الهجهمهيهع بهمكهة  هؤال  

 . .الاهدا 
 

البابا تواضروس يطيرر مرمرا ر  
السالم أ ام كنيس  سان نريركروال 

 ببارى
تامت لتي ة "الستا با" لو ة لهقهداسهة الهبهابها 
مواضموس اللات  بهابها اإلسهكهنهد يهة وبهطهميهم  
الكما ة الممقتية، و و يطهيهم اهمها هة  ه  أ هام 
كنيتة سان تيكوال ببا ى اإليطالية وبجاتبه الهبهابها 
فماتتيس، بابا ال اميكان، كعال ة لنام التالم فه  

وبدأ ااتماع الهععهمها  الهديهنهيهون   الامق اصوسط
الههذى يههمأسههه بههابهها الهه ههامههكههان الههبههابهها فههماتتههيههس، 
بتضو ، بابا ال اميكهان بهمهاها كهة قهداسهة الهبهابها 
مواضموس اللات ، بابا اإلسهكهنهد يهة وبهطهميهم  
الههكههما ة الههمههمقتههيههة، واصتههبهها شبههما ههيههم شسههتهه ، 
بطميم  اصقباط الكاثوليك ف   صم، شل  اهاته  
 ؤسا  الكنائهس الاهمقهيهة، والهذى يتهتهمهم لهمهدة 

 .ساعتي  لمناقاة واود م ف  الامق االوسط
 

الررربرررابرررا ترررواضرررروس 
عالقات  صر وإيطالريرا 
قرررديرررمررر  وتررر رررمررر رررنرررا 

 الحضارة والثقاف 
أكد الهبهابها مهواضهموس 

الهلههاتههي، بههابهها اإلسهكههنههد يهة وبههطههميهم  الههكههما ة 
الممقتية، أن  صم وشيطاليا مهمبهطهههمها عهالقهات 

وأضها    الطيبة، و ي قديمهة وطهيهبهة  هنهذ الهقهدم
خالل عظته في القداس الذي مماسه اليوم بكنيهتهة 
بولس المسول في  و ها، قهال الهبهابهام "مهجهمهعهنها 
التضا ة واللقافة والعالقات بيننا وبهيه  شيهطهالهيها 
 ي عالقات مبادل ثقهافهي وااهتهمهاعهي وعهالقهات 

ومتدث الهبهابها .. طيبة عل   تتوى التياسة أيًضا 
خالل العظة ع  المتبة، قائهاًلم "التهيهد الهمهتهيهح 
عند ا اختا  مال يذه اختا  م عل  ثهالث دفهعهات 
الدفعة اصول  كإتو االثني عام ملميذًا ثهم الهدفهعهة 
اللاتية التبعون  سول الذي  لا هوا بهعهد اهلهول 
الموح القدس عليهم استعداد لهلهمهد هة ثهم الهدفهعهة 
اللاللة و و وااد الل   و بولس المسول، وكهاتهوا 
-لهم اعا  وعهمها و هد ، و هم أواًلم الاهعها  

أخهذوه  ه  التهيهد الهمهتهيهح،  -المتهبهة لهكها أاهد
والمتبة متقدم لكا أتتان بدون مميع، المتبة التهي 
يمنته لنا ا  هللا واه  اخخهم لهذلهك الهكهنهيهتهة 
مضع اعا  لنا و و المتبة "المتبة ال متقط أبهدًا 
" والتال يذ امعتهم المتبة وفي أ لالهنها الاهعهبهيهة 
في  صم بنقول "القيهنهي وال مهغهديهنهي" القهيهنهي 
يعني  ا  بيا وابني وال مطعمهنهي  هذا أ هم اذا 
الاعا  اليوم المتبة لكا أاد ثاتيًام العما "المد ة 
"اغلتنا مقديم الهمهد هة لهكها اتتهان وتهتهمها كها 
اتتان واصب الكا    نذ بداية الكهنوت للمهنهتههه  
يتما الجميع ويمد هم وليس الكا   فقط با تت  
اميعًا يعن  تمدم وتتدد ااتيااات  وايه وتهقهيهم 
ااتماعات وعند ا تقدم الهمهد هة لهكها أاهد فهههي 
تقد ها هلل وعند ا تمدم فهي  هدا س اصاهد فه تهنها 
تؤسس أوالدتا عل  المتبة والمد ة، ولك  يتمبهع 
عل  عمش المد ة التي  ي عما لهالة، اوعه  
منت  أتك  دعو للتما  ولك تصيه  فهي التهمها  
واوع  مضيع تصيبك في التمها  وتهته  تهعهيه  
عل  اص ض ب اتادتا ولك  قلهوبهنها وعهقهلهنها فهي 
التما  علاان كده اتتم  بنا  يكلا معبكم ااتغلتهوا 
و بيتوا اوالدكهم واتهتهم مهعهمهلهوا خهد هتهكهم خهلهوا 
عيوتكم عل  التما  وا مباط اوالدكم بالتما   هو 
لههمههام أ ههان والههمههد ههة والههكههنههيههتههة مههمههدم أي 
أتتان .والاعا  كان المتبة والعمها  هو الهمهد هة 
وأخيًما الهد   و التما  و هذه الهمهنهظهو هة  هي 

 "التي منجح عملنا
 

  الس األموال الشخصي  الكنسي  ال ديدة تربردأ 
 فحص  لفات طالق األقباط

 جالس اصاوال الامصية الكنتية الجديهدة مهبهدأ  

فههتههف  ههلهه ههات طههالق اصقههبههاط مههبههدأ الههمههجههالههس 

اصكليميكية الممتصة باصاوال الامصية القبطية 

اص ثوذكتية، اليوم اإلثنهيه ، أوله  ااهتهمهاعهامههها 

بههالههتههاههكههيهها الههجههديههد، وذلههك لههلههنههظههم فههي  ههلهه ههات 

 تضم ى اصاوال الامصية  بعد ا أعاد قهداسهة 

البابا مواضموس اللات  ماكهيها مهلهك الهمهجهالهس، 

ايث معما عل  ال صا ف  قضايا الطالق و هنهح 

مصا يح العواج اللات .        ااتبه، قهال اصتهبها 

 مقس أسقف ابما و ئيس المجلس اصكهلهيهميهكه  

ف  الواه البتمى، أن البابا مهواضهموس أوله  

 ؤسا  المجالس االكليميكية الجدد بمقولة "كوتوا 

آبا  وليس قضهاة"،  هؤكهدًا أن اصب يهنهظهم فه  

القضية الموضوعة أ ا ه بموح المتبة والتهكهمهة 

والمامة دون اإلخالل بقواتي  الكنيهتهة واهمائهع 

الكتاب المقدس.   وأكهد اصتهبها  همقهس لوه"الهيهوم 

التابع"، شن اإلثني  المقهبها ياهههد متهلهيهم ومتهلهم 

العما بي  اخبا  المنتهية واليتهم أو خد تهم وبي  

اخبا  المكل ي  الجدد عل  أن يتم ذلهك كها ثهالث 

سنوات وفقا للقاتون الذى وضعته الكنيتة ومواف  

عليه المجمع المقدس.   كان اصتبا داتيال سكمميهم 

المجمع المقدس، قد ممل  عه   هنهصهبهه كهمئهيهس 

للمجلس اصكهلهيهميهكه  بهالهقها همة، لصهالهح اصتهبها 

 ا كوس أسقف اهدائه  الهقهبهة، وفهقها لهلهتهاهكهيها 

الجديد، ف  اإلسكند ية مم اختيا  اصتهبها  همقهس، 

أسقف ابما الميمة،  ئيهتها لهلهمهجهلهس اإلقهلهيهمه  

لههكههسههكههنههد يههة والههواههة الههبههتههمى بههديههال لهه تههبهها 

ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجهيهعة، ومهم مهعهيهيه  

اصتبا شسط اتهوس، أسهقهف بهبها واله هاه ،  ئهيهتها 

للمجلس اإلقليمه  لهلهواهه الهقهبهله ، بهديهال له تهبها 

باخوم، أسقف سو اج، واختيا  اصتبا دو هاديهوس 

أكتوبم وأوسيم  ئيتا للمجلس اإلقلهيهمه   6أسقف 

ب ستماليا وآسيا بديال ل تبها بهوال أسهقهف طهنهطها، 

واختيا  اصتبا كا اس أسهقهف بهنهتهله هاتهيها  ئهيهتها 

للمجلس اإلقليم  ب  ميكا بديال له تهبها سهمابهيهون 

  طمان لوس أتجلوس 

 
بابا الفاتيكان يررفرا اعررربرار الرقردس عرا رمر  

 إلسرائيل.. ويؤكد: المدين   لك ال ميع
قال بابا ال اميكان البابا فماتتهيهس فه  خهتهام قهمهة 
لععما  الطوائف المتيتية الت  عقدت ف   ديهنهة 
بها ى بههإيههطههالهيهها، شتههه يهجهه  الههتههولها الهه  اهها 
م اوض  للقدس ، وااتمام الوضع الما   للمدينة 
، ودعههم اهها الههدولههتههيهه  لههتههتههويههة الصههماع بههيهه  
اسمائيا وفلتطي  ،  عهمبها عه   فضهه لهلهقهما  
اص ميك  باالعتما  بالمدينة عالمة السهمائهيها 
ووفقا إلذاعة "تياتدومه " الهبها اهويهة فهقهال بهابها 
ال اميكان "البد    وضع اد الست ادة قليلهون  ه  
 ههعههاتههاة الههكههلههيههميهه  ، ال الاههتههالل الههمههعيههد  هه  

ويهمى الهبهابها أن  . اال اض  والت مي  بي  النهاس
التا الت اوض   و التبيا الوايد، وقالم "القدس 
ال معال المدينة المقدسة، و دينة لجمهيهع الهنهاس ، 
 دينة فميدة    توعها و قدسة بالنتبة للمتيتهيه  
 واليههود والهمهتهلهمهيه  فه  اهمهيهع أتهتها  الهعهالهم
وأضا م "القدس ااضنة للدياتات اللالث، و ته  
يتيطم عليها لون وااد عل  اتاب اخخمي  فإن 
طبول الهتهمب مهقهمع، والهتهطهم  يصهبهح سهيهد 
الموقف وتتطلع شل  أن يعل   ذا التهجهمهع لهوت 
الكنيتة واتمية الواود الكهنهته  الهمهتهيهته  فه  

  .المدينة المقدسة ايث او م العقيدة الكنس
 

البابا ترواضرروس يرلرررقر  رئريرس الر رمرهرورير  
 اإليطال   

يلتقي البابا مواضموس اللهاتهي بهابها اإلسهكهنهد يهة 
بطميم  الكما ة الممقتية  ع  ئيس الجمهو يهة 
اإليطالي سيماو  اما يال... وماما  يا ة الهبهابها 
التي معد اللاتية له شل  شيطاليا،  يا ة كنيتهة سهان 
بالو وكنيهتهة بهولهس الهمسهول، ومه هقهد الهكهنهائهس 

 .القبطية في شيبمايتي  و ا و يالتو
 

وزيررر خررارجرريرر  إيررطررالرريررا يشرريررد برردور الرربررابررا 
 تواضروس ف  نشر الرسا ح واالسرقرار  

 ا  و يم الما اية اإليهطهالهي شتهعو  هوافهيهمو 
 يالتيعي بعيا ة البابها مهواضهموس الهلهاتهي بهابها 
اإلسكند ية بطميم  الكما ة الهمهمقتهيهة لهمو ها، 
 عمبًا عه  سهعهادمهه بهلهقهائهه، وذلهك خهالل اه ها 
االسههتههقههبههال الههذي أقههيههم لههقههداسههتههه بههمههقههم التهه هها ة 
 8المصمية بالهعهالهمهة اإليهطهالهيهة  و ها، اصاهد

وقال " يالتيعي"م "يتمتي ويعيدتي اهمفًها  يوليه
أن أمقابا  ع قداستكم وأمبا    نكم فواودكم  هع 
اخبا  البطها كهة والهبهابها فهمتتهيهس فهي ااهتهمهاع 
الصالة المتكوتي يعيد     تااة امية الهعهبهادة 
التي تدعو شليها وأضا م " تابعتنها لهلهصهماعهات 
المواودة في الامق اصوسط معيد  ه   تهاتهدمهنها 
وعههالقههتههنهها الههقههويههة  ههع  صههم عههلهه  الههمههتههتههوى 
االقتصادي والتهيهاسهي وقهال الهو يهم اإليهطهالهي 

 واًها كال ه لقداسة البابام "ال اك أن دو كهم يها 
قداسة البابها الهمهعهمو  فهي تاهم  سهالهة الهته  
والتتا ح وتبذ العنف واإل  اب لهه مه ثهيهم كهبهيهم 
عههلهه  االسههتههقههما  والههتههعههايهه  التههلههمههي بههيهه  كهها 

ويعو  قهداسهة الهبهابها شيهطهالهيها اهالهيًها  .المعتقدات
للماا كة في يوم الصالة صاا التالم في الامق 
اصوسط، الذي أقيم بهتهضهو  له هيهف  ه   ؤسها  

 .الكنائس  
  

 »كنوز الفراعن » وناكو تحرفى بم رض 
وقعب ش ا ة  وتاكو متب ستم كنو  اله هماعهنهة، 
ايث ا ت ت اوا عها بصو  القطع اصثمية الت  
يههعههمضههههها  ههعههمض اخثهها  الههمههصههميههة الههمههؤقههب 

، والط ب الجمها هيهم «الكنو  الذ بية لل ماعنة»
أ ام الهمهعهمض لهلهدخهول فه  أول أيهام افهتهتهااهه 

كما أفمدت الص تات اصول  للصهتهف  . للجمهو 
ف   وتاكو خبم افتتاح اص يم ألهبهمت الهلهاته ، و 
الدكتو  خالد العناته  و يهم اخثها ، لهلهمهعهمض، 
و نها اميدة  وتاكو الهمسهمهيهة، والهته  وله هب 
االفتتاح ب ته افتتاح يلي  باص ما ، ايث يهعهد  هذا 
المعمض اللات  ف   وتاكو  نذ الهمهعهمض اصول 

 ٨٠٠8الذى أقيم  نا  عام 
 

 امب خطر  إنرقراذ أطرفرال الركرهره ..  ر  هرو 
اس االسررررررالرر  ريرررررشررار   الررّرروا

 هاريس؟
لههااهه  خههطههة شتههقههاذ أطهه ههال  

ا   الهههكهههههههف"  ههه   هههو الهههغهههو 
االسههههههتههههههمالههههههي  يههههههتههههههاهههههها د 

 ا يس؟أبم ت لتي ة "ديلي  يا" البميطاتهيهة، 
ا  االستمالي  يتاا د  ا يهس، الهذي  دو  الغو 
اا   فهي عهمهلهيهة شتهقهاذ فهميه  "وايهلهد بهو  " 
التايالتدي لكمة القدم، وال هة شي هاه به تهه "الهعهقها 

 "الُمدبم لمطة شتقاذ أط ال الكهف.
شله   22لبيًا متماوح أعمها  هم  ه   2٨وعل   

عاً ا، بعد  ٨2عاً ا و د بهم البالغ    العمم  26
ا م اع  نتوب المياه أثهنها  اسهتهكهاهافهههم  هجهمهع 
كههو  مهام لهواتهل، الهواقهع فهي شاهدى الهغهابهات 

 ٨2القميبة    التدود التايالتدية  ع  ياتما ، في 
يوتيو الماضي واتطلقب عمليات اإلتقاذ يوم اصاد 

غواًلا مايالتديًا وأاهنهبهيًها،  0٠الماضي بماا كة 
وبينهم الطبي  وخبيم التمديم االستمالي، وامى 

 2و د بهم مِباًعا عل   هدى  2٨اتتاال اصوالد الو
أيههام، فههي  هههههمههة ُوِلهه ههب بهه تههههها " ههتهه ههوفههة 
ا  سهابه  فهي  بالمماطم"؛ السي ما بعد وفهاة غهو 
البتهميهة الهتهايهالتهديهة، فهقهد الهوعهي بتهبه  ته هاذ 
اصكتجي  بمجمد اإلعالن ع   وقع ال ميه ، بهدأ 
العهديهد  ه  الهمهتهطهوعهيه   ه  اهول الهعهالهم فهي 
االتضمام للمهمة التي ول ب بالو" تتتيلة"،    

و د بهم أايا ، قهبها أن  2٨أاا شخماج ال تية الو
مغمم الميهاه كها ها الهكهههف واها كهب اسهتهمالهيها 

 20بنصي  اصسد في عملية اإلتقاذ، بعد شيه هاد ها 
 ه  الهغهوالهيه  الهعهتهكهميهيه ،  6فمدًا    بينهم 

شضافة شل  الهطهبهيه   يهتهاها د  ها يهس ومُاهيهم 
عله  واهه -الصتي ة شل  أته مم استدعا   ا يس 

للماا كة في عملية اإلتقاذ، لمهبهممهه  -المصو 
الطبية الواسعة وسجله التافا بمهههمهات الهغهو  

ع ٨٠22فههي الههكهههههو  الههوِعههمة. فههي  ، مههطههو 
للهمهاها كهة فهي عهمهلهيهة اتهتهاهال اهلهة لهديهقهتهه 
الة الكهو  أانيس  يهلهوكها، الهتهي  و  يلته، غو 
لقيب ات ها بتب  ت اذ اصكتجي  أثهنها  غهولههها 
داخا كهف في ابا اا بيهيهم، اهنهوب أسهتهمالهيها 

عاً ا، في اتتاال الة   يلهتهه  22وتجح  ا يس، 
الة الهُمهتهتهمفهة  هيهلهوكها، فهي  هههمهة شتهقهاذ  الغو 
الي  الُمهتهتهمفهيه   وضعب اسمه في لدا ة الغو 

الهذي -وأكتبته اهمة دولية واسعة وقاد  ها يهس 
فهميهقًها  -عاً ا في عهالهم الهغهو  2٠يتمت ع بمبمة 

هات تُه  هذت  الي  االسهتهمالهيهيه  فهي  هههم     الغو 
داخا كهو  في اعيمة تيو يلندا الجنوبية، ايث 

 تًما وعل   دى التهنهوات  ٨٨2غالوا صعماق 
القليلة الماضية، اا   في عهمهلهيهات اسهتهكهاها  
الههكهههههو  فههي أسههتههمالههيهها والصههيهه  واههعيههمة 
الكميتماس. لديه ا تمهام بهالهغ بتهال هة الهغهو  
والههتههتههق هه  فههي سههال ههة الههغههو  والههتههتههقههيهه  فههي 
الههتههوادث ويُههعههم   هها يههس بههيهه    ههالئههه بهه ن 
امصيته  ائعهة. يصه هه أاهد هم ويُهدعه  أتهد و 
بيمس "يُ ض ا شيهلها  اخخهميه ، كهمها أتهه  هتهمو  
صقص  د اة وامف  ادئ وقال بيمس،  هديهم 
الممكع الطبي  يدسهتها  بهاسهتهمالهيها، شن " ها ي 
يتمت ع بقد ة  ائلة إلتجا   ا يم   اخخمون فهيهه، 
   تااية الهغهو  فهي  همهمات اهالهكهة الهظهالم 
وضيقة للغاية، بالقليا    الُمعدات وأاا  شل  أن 
الطهبهيه  االسهتهمالهي تهجهح فهي مهوظهيهف أاهدث 
التقنيات في الهغهو  لهُمهتهاعهدمهه عهله  مهطهويهم 
خبهممهه واسهتهكهاها  ومصهويهم الهكهههو  داخها 
استماليا وخا اها العقا المدبم ول تب الديلي  يا 

شل  أن الطبي  االستمالهي يُهمهل ها الهعهقها الهمهدبهم 
لعملية اإلتقاذ؛ شذ أقناع التلطات التايالتدية بتغهيهم 
خطتهم القديمة بالكا ا، والتي كهاتهب مهقهوم عهله  
"شخماج أقوى ال تيان وأاد م أواًل"  ه  الهكهههف 
وبتت  وسائا شعهالم مهايهالتهديهة، اها ت خهطهة 
 ا يس البديلة بو"اتتاال ال تية اصضعف اتماتيًها 
أواًل" بعد أن خلُصب مقييمات لتية أاما ا شله  
مضاؤل فم  تجاة  ؤال  اصوالد،  قا تة بهذوي 
البنية اصقوى، اال مُِمكوا  دة أطول داخا الكهف 
ه الغوالون اصطه هال فهي أ وقهة الهكهههف  وووا 
المظلمة والمليئة بهالهمهيهاه تهتهو الهمهمهمج. و هل ها 
االتتقال     كان واود اصط ال في الهكهههف شله  
الما ج عملية ُ ضنية ات  بالنهتهبهة لهلهغهوالهيه  
المتتمفي  ومطلبب العهمهلهيهة الهمهاهي فهي الهمهيهاه 
والتتل  ثم الغو  باستعمهال اهبها  همبهوط فهي 
الما ج. وكهان كها طه ها يهممهدي قهنهاعها كها هاًل 
للتن س، بمال  الغوالي  المتتمفهيه ، ويهمافهقهه 
غوالان يتمالن له أسهطهواتهة الهتهنه هس. وتهجهح 
 ا يس وال مي  المماف  لهه تهجهتهوا فهي مه  هيها 
اصط ال المتتجعي  بدتيًا وته هتهيًها  ه  أاها بهد  
عملية المموج    الكهف، وقام بإعطا  اصطه هال 
 هدئ خ يف كي ال يُصهابهوا بهتهالهة  ه  اله هعع 
هها عههمههلههيههة  خههالل مههوااههد ههم فههي الههمهها ،  هها سههه 
الغوالي  في شخمااهم ول تب الصتيه هة شله  أن 
 ا يس كان آخم أفماد فمي  اإلتقاذ الذي  خماوا 
   الكهف شال أن   اائة اعينة كاتب في اتتهظها  
الطبي  االستمالي بمجمد خمواه؛ شذ ملقه  خهبهم 
وفاة والده عق  اتتهها  عهمهلهيهة اإلتهقهاذ بتهاعهات 

 قليلة، اص م الذي ألابه بصد ة كبيمة
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ابهنًها  22أتج   

وبههنههتًهها وعههالههم 

 ئات اصا اد وأا اد اصاه هاد، لهيهكهون أبها واهدا 

صكبم عائلة في العالم، معي  ب سلوب يقتمب  ه  

التياة الامقية، فاصبنا  يجلون والهد هم ووالهدمهههم 

أاا التقديم، واإلخوة يقو ون بمهتهاتهدة بهعهضهههم 

البعض، وتتا  العائلة لمن  ضمب الهمهلها فهي 

القمية التي يعيا  بها،  ه  مضها هنههه  الهواسهع، 

وعمله  عل  شعداد الموائد في المنهاسهبهات، مهلهك 

 ي قصة "بافيا" عميد أكبم عائالت الهعهالهم فهي 

أوكماتيا.   وعمضب عدة لتف عهالهمهيهة قصهة 

الماا، ومقد ه للتصول عهله   قهم قهيهاسهي فهي 

 وسوعة اينيس ل  قام القياسيهة لهكهون عهائهلهتهه 

أكههبههم عههائههلههة عههلهه  واههه اص ض.   وذكههمت 

الصتف اصوكماتية، أته لطالما الم الهجهد بهافهيها 

سيمينو ، الذي اا   عممه عل  التتعي  عا اً، 

بعائلة كبيمة، وكان سعيدًا عند ا أتهجهبهب  واهتهه 

ط اًل.   لك  بتت  "ديلي  هيها" الصهتهيه هة  22

البميطاتية، فإن العديد    المواليد والعيجات فهي 

وقهب الاهه   هه  أبهنهها  الههماها وأاهه هاده كههوتههب 

فهمدًا.   ولهم يهكه   246عايمة عدد أعضهائههها 

عهاً ها، يهتهوقهع أن  88سيمينو  البالغ    العمهم 

مصا ذ يته لهذا التد وأن مكون بهذا الكبهم، وأن 

يتتقبا أاد أا اده العضو اصلهغهم فهي الهعهائهلهة 

الكبيمة بعمم أسهبهوعهيه  فهقهط.   مهعهيه  عهائهلهة 

سيمينو  في قمية دوبموسال  بهمهنهطهقهة أوديتها 

أوبالسب في انوب أوكماتيا.   و  ق بهافهيها بو 

 ه  أاه هاد  ٨٠2اه هيهدًا، و 2٨8ابنا، ولديه  22

  .اصا اد

  

 »عريرد الررسرل»البابا تواضروس يصل  قداس 
 بالنمسا   

لههلهه  قههداسههة الههبههابهها مههواضههموس الههلههاتههي، بههابهها 
اإلسههكههنههد يههة، بههطههميههم  الههكههما ة الههمههمقتههيههة، 
للوات طقس لهقهان عهيهد اسهتهاهههاد الهمسهولهيه  
بطمس وبولس )عهيهد الهمسهان بهكهنهيهتهة التهيهدة 
العذ ا  والقديس اصتبا  هوسه  اصسهود بهجهمامهس 
النمتا أعقبها قداس العيداا   قهداسهة الهبهابها فهي 
الصلوات ألتاب النيافة اصتبا اهابهميهيها أسهقهف 
النمتا والمنطقة اصلماتية بتويتما واصتهبها  ها   
أسقف با يس واهمهال فهمتتها واصتهبها أتهطهوتهيهو 
أسقف  يالتو و ئيس ديهم اصتهبها اهنهودة  ئهيهس 
المتواديه  بهمهيهالتهو، وعهدد  ه  اخبها  الهكهههنهة 
والاع  القبطي  نا  كان قداسة البابا قهد ولها 
العالمة النمتاوية فيينا  تا  اإلثهنهيه  الهمهاضهي 
قادً ا    شيطاليا، في  يها ة  عهويهة إليهبها اهيهة 

 .النمتا
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اكتشاف حجرات أثرية قبطية عن طريق الصدفةة 

 بميت أبو الكوم
تمكنت البعثة األثرية المصرية العاملةلة فلئل لا لر  

اإلنقاذ فموقع ميت أفو الكوم فمنطقة ماريا اللالافلع 

لةمجةس األعةى للثثلار  لل اللكل لو عل  ملوقلع 

أثري يضم عدد م  الئجرات ترجع إلى اللعلصلر 

الرومانل والبيزنطل وأوضح الدكاور مصلطل لى 

وزيري، األمي  العام لةمجةس األعةى للثثلار، أ  

الئجرات المكا  ة أحداها يلئلالوي علةلى ملعلاللم 

فناء رومانيلة حليلت تلالكلو  جلدرانلللا مل  كلال  

حجرية كبيرة ذات زوايا قا مة فدقة مما ي ير إلى 

أنلا ترجع لةعصر الروملانلل، وحلجلرات أ لر  

عثر فدا ةلا عةى عمود م  الر لام فلبلد  أملةلس 

عةى الطراز الرومانل، فاإلضا ة إلى كمية كبيلرة 

م  العمالت... هذا فاإلضا ة إلل حجرات أ لر  

ذات جدرا  فيزنطليلة تضلم كلال  حلجلريلة  ليلر 

مناظمة  ل حجملا و ير ملالولاويلة والل لرا لات 

تمأل فالمونة البيزنطية والال ليوت فقوة وصالفلة 

المونة الروملانليلة وللذلل  علثلر علةليلللا مل لكلكلة. 

وحجرة ذات أرضية ملبلةلطلة فلبلالحلات فل حلجلام 

مخاة ة عثر فدا ةلا عةى تاج عمود عةيه ز لر لة 

الزهرة ذات الوت وريقات الال عر ت  لل الل ل  

اإل ريقل واللةةينوال، واللالل اعلالعلملةلللا أقلبلاح 

مصر لارملز للةلصلةليلل ذو الولالة أذر  واللالل 

ظلرت أيًضا عةى قا  حبل  مل  اللدا ل  واللالل 

جاري ترميمه وم  جانبلا قالت اللدكلالورة نلاديلة 

 ضر ر يس اإلدارة المركزية ألثار وجه فلئلري 

أنه تم العثور أيًضا عةى عدد مل  اللةلقلى األثلريلة 

الال تمث  موارج ذات ز ارف مويئية  لالصلة 

كرملز الصلةليلل وعلعلو اللنلخليل  ذات اعلةلو  

صناعة رومانل، وأحباق وقلاليلات علةليلللا  ثلار 

الئرق، واثني  م  الجرار اللكلبليلرة للملأل اللمليلا  

وجميعلم فئالة جيدة م  الئل ل ، فلاإلضلا لة إللى 

  عدد كبير م  شق ات األوانل  ير المز ر ة.

 
أزمات الشرق األوسط توحد كنةاسةا الةمةالة  فة  
إيطاليا.. سوريا المتةللةمةة والةاةدن الةمةنةاة ةمةة 
ت يطران على كلمة بابا روما.. ف  يةوم الصة   
لةةلةةشةةرق.. بةةابةةا مصةةر يةةدعةةو   ةة ةةا  الةة ةةرو  

 بالمنطاة  
فدعوة م  البافا  رنويس، فافا ال اتيلكلا ، شلللدت 
مدينة فار  اإليطالية، صلالة م لالركلة للر علاء 
الكلنلا لس اللةلرفليلة وال لرقليلة مل  أجل  ال لرق 
األوعط، المئطة األ ليلرة اللالى تلم وضلع  ليلللا 
ر ات القديس نيقوالس لمدينة فار  أهمية كلبليلرة 
 ى الئوار،  اعابر نقطة اللالقلاء فليل  اللكلاثلولليل  
واألرثوذكس،  لنا ي تى الئجاج م  مخاةلو دو  

تمت الموا قة عةلى وثلا ل   «فاري»ال رق، و ى 
يلولليلو  7ملمة تاعة  فوحلدة اللكلنليلولة......و لى 

، وفللدعللوة ملل  الللبللافللا  للرنولليللس، فللافللا 8102
ال اتيكا ، عقد  لى ملديلنلة فلار  اإليلطلالليلة يلوم 
لةصالة م  أج  الولالم. حضلر الصلالة ر علاء 
الكنا س ال رقية ور عاء الجماعلات اللملوليلئلي لة 
 ى المنطقة حو  الوضع الم عاو  الذ  ياعرض 
له ال رق األوعط، عةى رأس الئضور كا  البافا 
تواضروس اللثلانلل، فلافلا اللكلنليلولة اللملصلريلة، 
والبطريرك إفراهيم إعئاق، فلطلريلرك اللكلنليلولة 
الكاثوليكية  ى مصر.... ودعا البلافلا تلواضلروس 
اللثللانللل، فللافللا اإلعللكللنللدريللة وفلطللريللرك الللكللرازة 
المرقوية، الئلكلوملات وقليلادات اللدو  فلال لرق 
األوعط إلى إنللاء اللئلرو  والصلراعلات اللالى 
تؤثر ف ك  كبير عةلى اإلنولانليلة وعلالم اللعلاللم. 
وقا  فافا الكنيوة األرثوذكوية اللملصلريلة، علةلى 
هللامللا م للاركللالله  للى الصللالة فللمللديللنللة فللار  

نول لل  يلا »اإليطالية، وألو  مرة فالةةة العرفية: 
هللا أ  تمنح عالم  لةلعلاللم وأ  تلنلللى اللئلرو  

نصلةلى مل  »وأضاف:  .«فمنطقة ال رق األوعط
 أج  ال لداء الذي  عقطوا ضئية 

 وأكد البافا تواضروس  لال  حلوار  ملع وكلاللة
لةلئلرو  واللعلنلو...وأ  الصلالة هلى    «عير»

نلئل  »الوالح األ ض  ضد أ  نزاعلات، قلا لاًل: 
نؤم  ونث  أ  الصالة هى الوةطة الكلبلر  اللالى 
تخرجنا م  أ  م كةه وتلئل  اللنلزاعلات وتلنليلر 
مواقبةنا لةوالم والمصالئلة. وتلواجلدنلا ملعًلا هلو 
عالمه لمئبانا فعضنا لبعض وهذا أهم شللء  لى 
الةقاء، وإننا هنا للنلصلةلى فلعلضلنلا للبلعلض وهلذا 
عيمنح تعزيه لةما لمليل  كلملا أكلد فلافلا اللكلنليلولة 
المصرية، عةى ر باه  ى أ  ي لم العاللم كلةله أ  
المويئية مارعخة  ى ال رق األوعلط، للذا ملللم 
فالنوبة لنا أ  العالم ي لم تقاليدنلا وملبلاد لنلا. و لى 

نلاية الئديت أكد البافا، عدم اللالد ل   لى شل لو  
نئل  قلادرو  علةلى حل  »فالدنا الدا ةية. مؤكدًا 

  ..«م اكةنا فروح المئبة والئوار والا اهم
وقد تئدث البافا  رنويس ع  الةقاء اللذ  جلملعله 

مع قادة الكنا س  ى ال رق األوعلط، ملؤكلدًا أنله 

كا  عالمة عةى ضرورة الاطةع الملالواصل  إللى 

الةقاء والوحدة فال  لوف مل  اال لالال لات، وأ  

األمر ينطب  علةلى الولالم أيضلا، واللذ  ال يلالم 

فةو ه فلدنة تضمنلا الجدرا  أو إظلار القوة، ف  

فالر بة ال عةية  ى اإلصةاء والئواروقا   ى هذا 

الوياق، إننا مةازمو  فالويلر والصلالة واللعلمل ، 

وناضر  كى يوود    الةقاء عةى اعالراتليلجليلات 

الصدام، وأ  تئ  مئ  عالمات الالديد والوةطلة 

عللالمللات الللرجللاء، أ  األشللخللا  ذوو اإلرادة 

الطيبة م  الديانات المخلالةل لة اللذيل  ال يلخل لو  

تباد  الئديت وقلبلو  ملنلطل  اا لر واالهلالملام 

المابادَ .. وأكد أنه  قط م   لال  االهلالملام فل ال 

ينقص أحد اللخلبلز واللعلمل  واللكلراملة واللرجلاء 

عاائو  صر ات الئر  إلى أنلاشليلد علالم، إال 

أ  هذا ياطةل م  أصئلا  الولةلطلة أ  يضلعلوا 

أن ولم  ى  دمة الوالم، ال مصالئللم اللخلاصلة. 

ك ى إذ  لمكاعل قةيةي  عةى حوا  اللكلثليلريل ، 

والحاال  األراضى الذ  يملزق ال لعلو ، كل لى 

لويادة حقيقة البعض عةى  ما  األشخلا ، كل لى 

العاةال  ال رق األوعط م  أج  مكاعل  ريبة 

  ع  ال رق األوعط.

 
مركز الدراسات الابطية بمكتبة ا سكندرية ينظ  

 أسبوع رحلة الماسلة المادسة   
يللنللظللم مللركللز الللدراعللات الللقللبللطلليللة فللمللكللاللبللة  

اإلعكندرية، فالاعاو  مع كاتدرا ية عانت كاتريل  
لةرهبا  ال رنوليلولكلا  فلاإلعلكلنلدريلة واللملركلز 
الللثللقللا للل اللل للرنولليللوللكللانللل لللةللدراعللات الللقللبللطلليللة 
فالعمرانية، "أعبو  رحةة العلا لةلة اللملقلدعلة إللى 

والذي يوامر حاى  8102يوليو  88مصر"، يوم 
يوليو  ل تمام الواعة الثانليلة ع لرة  82الخميس 

مواء، فمقر كاتدرا ية علانلت كلاتلريل  للةلرهلبلا  
ال رنويوكا  فاللملنل ليلة اإلعلكلنلدريلة ويلالضلمل  
األعبو  معرض أيقونات أثريلة للرحلةلة اللعلا لةله 
المقدعة، ومئاضرات ع  موار الرحةة وال لنلو  

 وااثار المرتبطة فلا. 
  

اساف ملبةورن يةتةتةتة  
فةةمةةالةةيةةات الةةمةة تةةمةةر 
الةةةدولةةة  لةةةلةةةدارسةةةات 
الابطية ب ضةور ان ةبةا 
مةةةارتةةةيةةةرون واأل ةةةبةةةا 

 أبيتا يون
 ى كةية القديس أثناعيوس اإلكةيريلكليلة ا علاك   

فمدينة مةبور  فلاللالعلاو  ملع جلاملعلة اللالهلوت 
االعارالية وذل  ألو  مرة فالمقر الجديلد للةلكلةليلة 
فبلرج افلؤورو . رحلل االنلبلا علوي ا علمليلد 
الكةية   فالئاضري  أثناء كةماه اال لالالاحليله عل  
اعما  المؤتمر الذ  عليلركلز  لى دراعلاله علةلى 
تاريخ األقباح والكنيلولة اللقلبلطليلة  لى اللعلصلور 
الئلدثليله فليل  اللقلرنليل  اللثلامل  ع لر واللئلادي 
والع ري  والذ  يئااج الى المزيد مل  اللبلئلوث 
والدراعات كما حت الئاضري  فزيلارة ملعلرض 
الكال واإليقونات القبطيلة اللملرتلبلطلة فلدراعلات 
المؤتمر . شارك ح   اال اااح األنبلا ملارتليلروس 
أعقو عام كنا س شرق الوكة اللئلديلد فلاللقلاهلرة 
واألنبا أفي انيوس أعقو ور يس دير األنبا ملقلار، 
وادي الللنللطللرو  و كلل  ملل  الللبللرو ولليللر فلليللاللر 
شلليللرلللوك نللا للل ر لليللس جللامللعللة الللالهللوت 
والبرو وير جو  ماكدويل  ملديلر قولم األفلئلاث 
العةمية فكةية الالهوت والبرو وير  نيةةل هلارد  
الاى قدمت فالجةوة اال اااحيه نموذجا  للةلقليلادات 
الدينية القبطية ناق ت  الللا تاريخ واعما  األنبا 
أثناعيوس اعقو فنل عويو المنايح وأمنا إيرينلى 
المانيئه ر يوة دير ال ليد  يةوفاتير مرقلوريلوس 

 أفو عي ي  فمصر القديمة .
 

آنف األقباط ف  عشية وقدان عيد األ با شنةوه  
  بدير  ب وهاج

وعط حضور شعلبلل كلبليلر أقليلملت مولاء أملس 
صةوات ع ية عيد القديس األنلبلا شلنلود  ر ليلس 
الللمللاللوحللديلل  فللديللر  
فللالللجللبلل  الللةللرفللل 
فوللوهللاج أعللقللبلللللا 
الدورة اللالل شلارك 
 يلا ال عل الئاضر 
حيت حا لت أيلقلونلة 

القديس مئاحة فالورود وال لملو  فليلنلملا يلبلخلر 
فالمجمرة أماملا نيا ة األنلبلا أوللوجليلوس أعلقلو 
ور يس الدير واافاء الرهبا  وال ماموة يرتةلو  
ألئا  الامجيد و ل صباح اليوم تولى نيا لة األنلبلا 
يوأنس أعقو أعيوح  دمة قداس العليلد فلكلنليلولة 
الدير األثرية وشاركله نليلا لة األنلبلا أوللوجليلوس 
واافاء رهبا  الدير هذا وم  المقلرر أ  تولالملر 

 يوليو الجاري 82االحا االت حاى يوم األحد 
  

اآلثار تملن اليوم تتاصيل اكتشاف ورشة ت نةيةط 
 وجبا ة تض  أثاث جناسزي ب اار 

تللعللةلل  وزارة ااثللار 
عللل  ك لللو أثلللري 
جديد فجبانلة علقلارة، 
حيت نجئلت اللبلعلثلة 
األثللريللة الللمللصللريللة 
األلمانيلة اللمل لالركلة 

العامةة فالمنطقة  ل الك و ع  ورشة للةلالئلنليلط 
فاإلضا ة إلى اكا اف جبانة تضم عددا كبيرا مل  
األثاث الجنلا لزي وتلعلد جلبلانلة علقلارة اللجلبلانلة 
الوحيدة  ل مصر الال تاضم  مقافلر ملنلذ فلدايلة 
الااريخ المصري وحاى نلاياه تضم أيًضا اللعلديلد 
م  ااثار م  العصري  اليونانل والرومانل، كملا 
تعد م  أهم المناحل  األثلريلة  لل مصلر، حليلت 
توجد فلا مقافر تةطل جدرانلا نلقلوف  لل  لايلة 
الجما  والروعة، كما توجد  يلللا أهلرام وملعلافلد 
ومدا   الويرافيلوم، وقلد اشلال  اعلملللا مل  إلله 
الجبانة "علوكلر ويلملكل  اإلشلارة إللى أهلم  ثلار 
عقارة م   ال  تقويم اللملنلطلقلة إللى قلطلاعلات  
وهل اللقلطلا  ال لملاللل: ويضلم ملجلملوعلة مل  
المقافر أهملا مقبرة "كاعبر" اشيخ البةد  ومقبلرة 
"حول ر "، والولراديلل اللملنلقلورة  لل فلاحل  
األرض الال كانت ملخلصلصلة للد ل  حلا لر أفلو 
منج  فعد تئنيطه، وأيًضا مصاحل فعض ملةلوك 
األعرتي  األولى والثانية.. القطا  األوعلط: وهلو 
أهم قطا   ل الجبانة  حليلت تلوجلد اللملجلملوعلة 
الجنا زية لةمة  "زوعر" الال توجد دا   الولور 
الكبير الذي ياوعطه اللرم المدرج وهو أو  هلرم 
تللم ت لليلليللد  ملل  الللئللجللر، وكللذللل  هللرم الللمللةلل  
"أوعركاف" أو  مةوك األعرة اللخلامولة قلطلا  
هرم تال: ويضم هرم "تال" أو  ملةلوك األعلرة 
الوادعة وهرمل زوجايه، ومجموعة م  المقلافلر 
لكبلار رجلا  اللدوللة ملثل  ملقلبلرة "ملري روكلا 
الللقللطللا  الللةللرفللل: ويضللم الولليللرافلليللوم، وهللو 
مخصص لد   العج  المقلدس  لل علللد األعلرة 
الوادعة والع لريل ، واعلالملر اعلالخلدامله حلالى 
العصر البطةمل قطا  هرم ونليلس: ويضلم هلرم 
"ونيس" ومجموعاه الللرمليلة، وتلرجلع أهلمليلاله 
لوجود كاافات هيرو ةي ية عةى جدرانه تلالضلمل  
تعاويذ دينية لةماو ى عر ت فاعم "ماو  األهلرام 
القطا  الجنوفل: ويضم أهلرام ملةلوك األعلرتليل  
الخاموة والولادعلة، وأهلرام للبلعلض اللملةلكلات، 
فاإلضا ة إلى مقبرة "شبولولكلاف" اللالل تلعلرف 

 فمصطبة  رعو 
 

المثور على قناع موميا  مذهب ومدع  بةلحةجةار 
  صف كريمة ب اار 

أوضح الدكاور مصط لى 

وزير ، األمليل  األعلةلى 

لةمجةس األعلةلى للثثلار، 

أ  اللللكللل لللو األثلللر  

فمنطقة عقارة عثر فه عةى قنا  ملومليلاء ملذهلل 

ومدعم ف حجار نصو كريمة، كلملا يلةلطلى وجله 

إحد  المومليلاوات اللملوجلودة فلجحلد  حلجلرات 

ملومليلاوات.  3الد   اللملةلئلقلة، فلاإلضلا لة إللى 

وأضاف أنه ُعثر أيًضا عةى مجموعة م  األوانى 

الكانوفية المصلنلوعلة مل  األللبلاعلالر اللملصلر  

وعدد م  اللالملاثليل  األوشليلت اللملصلنلوعلة مل  

ال اينس األزرق وأواٍ  لزيوت الائلنليلط ملكلالو  

  عةيلا فالةةة المصرية القديمة.

 

 بيلة مكرم: مصر ت ةتةرم الةمةواطةنةة.. وأرفة  
 مصطل  "أقباط الم جر"  

أكللدت نللبلليللةللة مللكللرم، وزيللرة اللللللجللرة وشلل للو  
المصريي  فالخارج، أ  مصلر مل  اللدو  اللالل 
تقدس م لوم "ح  المواحنة" مؤكدة أنلا تلر لض 
مصطلةلح "أقلبلاح اللملللجلر". وحولل صلئليل لة 
الوح ،  قد جاء ذل   ال  اعاقبا  "مكرم" للو لد 
فرلمانيًا  رنويًا م  مجموعة دراعات "مويلئليلل 
ال رق"، فئضور الول ليلر الل لرنولل فلاللقلاهلرة، 
عاي ا  روماتيه. وقالت "مكرم": "ال يوجد للديلنلا 
اا  هذا المصطةح ألننا جميعًا مصريليل ، وإنلملا 
هذا المصطةح تم تداوله ل   الصو اللملصلري". 
وشددت الوزيلرة علةلى أ  اللر ليلس علبلدالل لالاح 

الويول، ر يس الجملورية، مؤكدًا أ  المواحنيل  
عواء  ل الدا   أو الخارج كةلم مصريو  فلدو  

 .ت رقة وفدو  تمييز
 

مطرا ية المنيا تصدر بيان لتوضية  مةا تةمةر  
 له اقباط عزبة سلطان باشا  

اصللدر نلليللا للة االنللبللا مللكللاريللوس اعللقللو الللمللنلليللا 

وافوقرقا  فيانا رعميا لاوضيح ما شلدته عزفلة 

عةطا  فاشا فالمنيا والاى شلدت احاجاج م  قلبل  

الما ددي  عةى صلةلوات االقلبلاح  وقلا  اللبليلا  

"اعانكرت مطرانية اللملوليلئليليل  األرثلوذوكلس 

فالمنيا اللجوم عةى كنيوة األنلبلا كلاراس فلعلزفلة 

عةطا  فاشا مركز المنيا الجمعة قلبل  اللملاضليلة، 

والاى أعقبلا  ى اليوم الاالى هاا ات معلاديلة، ملع 

معاودة ذل  أمس الجمعة، احاجاجا عةى اعالخلدام 

المويئيي  مبنى مالصقا لةكنيوة.   كما اعانكرت 

المطرانية،  ى فيا  للا، تصريح أحد المولؤولليل  

ف نه عيام تلئلقليل  ملطلةلل اللملعلالرضليل ، وعلط 

صياحلم وتلةيةلم.   وأعةنت الكنيوة ر ضلللا أ  

ي رض أ  شخص إرادته عةى المويئييل  ملللملا 

كانت حيثياته، كما تث   ى أ  شر اء المولؤولليل  

 ى الدولة ال يقبةو  فلذا وقد تم الاواص  فلالل لعل  

معلم، حيت أكدوا ر ضلم الاام لما حدث ووعدوا 

فالاعام  فئزم مع المئرضي ، واتلخلاذ اللالدافليلر 

الالزمة لمنع تكرار هذا الوينلاريلو اللبلةليلض، ال 

عيما  ى ظ  الوعى الد و  لةر يس عبلد الل لالاح 

الويوى م  أج  ترعليلخ قليلم اللعلد  واللملولاواة 

  وتوحيد الوالم  ى رفو  البالد

 

البابا تواضرون ي ضر احتتال ستار  مصر فةى 
 «يوليو" 32»فيينا بذكرى 

حضللر قللداعللة الللبللافللا تللواضللروس الللثللانللى فللافللا  
اإلعكندرية وفطريرك الكرازة المرقوية، احال لا  

 22الو ارة المصرية  ى النموا فمنلاعلبلة ملرور 
، وعلط 0298يلولليلو  83عنة عةى قليلام ثلورة 

حضور أكثر م   موي  ع يرا ودفةلوملاعليلا مل  
الدو  المخاة ة وأكثر م  ثالثما ة م  اللئلضلور، 
وتئت رعاية الو ير عمرو علاملر عل ليلر مصلر 

  ى  يينا 
 

تابوت منطاة "سيدي جابر" ن يخص ا سكنةدر 
 األكبر

أثار الك لو األثلري اللجلديلد اللذي تلم اكلال لا له 
فالمصاد ة  لل فلدايلة شلللر يلولليلو اللجلاري  لل 
اإلعكندرية، دا   منطقة عيدي جافر، جدال عةى 
مواقع الاواصل  االجلالملاعلل، ووعلا ل  اإلعلالم 
العالمية فعد شكوك حو  كونه يلخلص اإلعلكلنلدر 
األكبرالاافوت الُمكا و ك  ملا يلمليلز  هلو كلبلر 
حجمه  قط، لكنه يخةو تماًما م  أي ز ارف، وال 
يُعق  نلا يًا نق  مومياء اإلعلكلنلدر األكلبلر دا ل  
تافوت فلذا ال ك ،  اصة وأ  مصر وإعكندريلة 
كانت مةي ة فالاوافيت الُمز ر ة،  دا   الملالئلو 
اليونانل الروملانلل تلوافليلت ألشلخلا  علاديليل  

 .وتئاوي عةى ز ارف فارزة
هذا الاافوت ال نولالطليلع تلئلديلد عصلر  مل  " -

 ال  مكا  الك و عنه،  لناك عدة أملور تلئلدد 

عصر الاوافيت، فلدايلة مل  ال لكل  والللليل لة ثلم 

الز ارف ثم موقع الك و،  م  المرجح أ  يعود 

هذا الاافوت إلى عصر قديم عواء أيلام الل لراعلنلة 

أو عصر إعكندرية القديلملة ملا قلبل  اللروملانلل، 

ولك  مث  هذ  الاوافيت الضلخلملة ذات األحلجلار 

الضخمة المجةوفة م  أعلوا  وتلالكلةلو اللكلثليلر، 

يُعاد اعاخداملا عةى مر العصور، لذل  احاملالليلة 

أ  يكو  الاافوت م  علد قديم وأعيد اعلالخلدامله 

كبيرة جدًا،  اصة وأنه تم العثور عةيه عةى عم  

"منطقة عيدي جافر، الُمكا لو  ليلللا  -أماار". 2

الاافوت، كانت  ارج نطاق ملقلافلر اإلعلكلنلدريلة 

القديمة، الال كا  يعيا  يللا اإلعلكلنلدر األكلبلر، 

والال تمالد مل  ملئلطلة اللرمل  إللى ال لاحلبلل، 

فاإلضا ة إلى أ  ك  المصادر أجمعت عةى كلو  

مللقللبللرة اإلعللكللنللدر األكللبللر مللاللواجللدة دا لل  هللذ  

الئدود، وتم اعاخدام عليلدي جلافلر كلملقلافلر  لل 

القر  الثالت قلبل  اللمليلالد، أي فلعلد  لالرة حليلاة 

 "اإلعكندر األكبر فقر  ورفع
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 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية
 أبونا بولس فؤاد

 تابع سر التوبة واإلعتراف ...
 

 أوالً: إقرار الشخص بالخطأ:
ال يمكن ألى شخص أن يتقدَّم لممارسة سر التوبة واإلعتراف ، إال 
إذا إقتنع فى داخله أن حياته بها أخطاء ، وأنه يحتاج إلى من يشكككو 

 له متاعبه ويأخذ نصيحته وإرشاده. 
كثيرون فقدوا حياتهم الروحية لعدم قناعتهم الداخلية أنهم قد يككونكوا 

زاغكوا  -فكى نكهكر كم  -مخطئين. فُهم دائماً على حّق ... والجميع 
 (3232وفَسدوا وأعوز م مجد هللا.) رومية 

لذلك فإن الحساسية الروحية تجاه الخطية تختلف من شخص آلخر. 
ن سيجارتين فى اليوم قد يعتبر نفسه من القديسيكن إذا مكا  ّ فالذى يدخ 
ن ثالثين سيجارة يكومكيكاً. بكيكنكمكا لكو قكرأ اآليكة  ّ قارن نفسه بمن يدخ 
، َوإ نَّكَمكا َعكثَكَر ف ك   الذ بية التى تقول3 " ألَنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ الكنَّكاُمكو  

. " )يعقوب  ًما ف   اْلُكّل  دَةٍ، فَقَْد َصاَر ُمْجر  ( لكتكَكيَكر رأيكه 2:33َواح 
 فى  ذا الشأن.

لذلك فإن مكقكارنكة الشكخكص لكنكفكسكه بكقخكريكن ذوى قكامكة روحكيكة 
منخفضة ، يكون من أخطكر األشكيكاء الكتكى تكعكوه مسكيكرتكه تكجكاه 
اإلعتراف بالخطأ. الذى يريد أن يعقد مقارنة لصالكحكه، يكنكبكَكى أن 
يقارن نفسه بالقامات الروحية العالية ، مثل داؤود النبى فى الصكالة 
وأبينا إبرا يم فى اإليمان ومكعكلكمكنكا بكولكل الكرسكول فكى الكخكدمكة 

 والجهاد الروحى .... إلخ.
 يساعد من زيادة عدم القناعة بالخطأ ، المعاشكرات الكرديكئكة أيضكاً.
فهل سيقوم أصدقاء السوء بحل مشاكلكهكم بكطكريكقكة روحكيكة    كل 
سيعملون على المصالحة بين النكا  وبكعكضكهكم    كل سكيكمكنكعكون 
  أنككفككسككهككم عككن الككتككمكككتأككع بككالكككخككطككيككة بكككجككمككيككع أشككككككالككهككا  
 م ال يوجد أى ضابط أو رابط لحياتهم ، ألن الخطية عادة تكون قد 
تمكَّنت منهم ولم يعد لهم القدرة على التمييز بين الخطكأ والصكواب. 
لقد وصل الحال باإلبن الضال )الشاطر( أنه إشتكهكى أن يكأككل مكن 
طعام الخنازير ولم يجد. و ذا ما جكعكلكه يكرجكع إلكى نكفكسكه ويكعكيكد 

 (21حساباته.)لوقا 
أما البُْعد عن الكنيسة ووسائط الكنكعكمكة فكهكو ثكالكثكة األثكافكى ، ككمكا 
يقولون . فكيف يتأتَّى لشخص يعيش كل حياته بكعكيكداً عكن الكنكعكمكة 
م محكبكة هللا وحكيكاة السكالم والكفكرل الكداخكلكى  ووسائطها أْن يستطع 
والَفران لآلخرين وحب الخدمكة وبكذل الكنكفكل ... إلكى هخكر  كذه 

 القائمة الطويلة من الفضائل  
من أجل  ذا تكون قيادة النا  لممارسة سر التوبة واإلعتراف أمكر  
 يككحككتككاج إلككى إفككراز وخككدمككة روحككيككة تككتككمككيَّككز بككطككول الككنككفككل.
يجب أوالً التَلأب على العقبات الثالثة التى ذكرنا ا ... فحينما يكرى 
الشخص فى نفسه بعض العيوب ، وحكيكنكمكا تكككون لكديكه الكحكواّ  

بة )عبرانيين  ( ، وحينما يكككون لكه أصكدقكاء روحكانكيكيكن 2:31ُمدرَّ
وحياة سوية بعيدة عن كل مصادر الخطأ... حينئٍذ يمكن أن يبدأ فكى 
 طكككريكككق الكككجكككهكككاد الكككروحكككى بكككخكككطكككٍى واثكككقكككة وأككككيكككدة .
د الوعظ والتنبيه المستمّر ، فهذا ربما ال يأتى بثكمكر يُكذككر.  أما مجرَّ
دخول النا  فى حياة التوبة واإلعتراف يحتكاج إلكى خكدمكة فكرديكة 
أمينة ... ويحتاج إلى وقت ... ويكحكتكاج إلكى خكادم صكبكور وأمكيكن 

 ومستعدّ للبذل والتضحية بال حدود.
 

 ثانياً: التوبة واإلعتراف أمام هللا
من ضمن أسباب عدم قبول فكككرة اإلعكتكراف عكلكى ككا كن ، قكول 
 الكككبكككعكككض أنكككهكككم يكككريكككدون أن يكككعكككتكككرفكككوا إلكككى هللا مكككبكككاشكككرة.
وأتذكَّر أن قداسة المتني ّح البابا شنودة الثالث ، وَرد إلكيكه سك ال فكى 
أحد اإلجتماعات ، يحمكل نكفكل الكمكعكنكى3 " لكمكاذا ال أعكتكرف   
مباشرة"   فكانت إجابة قداسة البابا 3 " إن كنت تستطيع أن تتنكاول 
من يد هللا مباشرة ، فال مانع". و نا نقول أيضاً أن أركان إتمام سكر 
التوبة واإلعتراف ، تشمل اإلعتراف أمام هللا فكى  كذه الكمكرحكلكة ، 

 ولكن يهّل دخول الكا ن فى الخط موضوع له أ ميته .... 
 

أمام هللا بكأنكه مكخكطكىء   –فى صالته اليومية   –إن إقرار الشخص 
 فى شىء ما ، يشمل ثالثة أمور  امة يجب اإللتفات إليها ، و ى3

فه حكيكال أمكر مكا، لكم يكككن 2)  ( إعترافه بحدوث الخطأ، وأًن تصرأ
 صحيحاً. )إعتراف(.

( تعهأده بعدم تكككرار الكخكطكأ )الكخكطكيكة( مكرة أخكرى . )جكهكاد 3) 
 روحى(.

 وأنه لن يعود إليه مرة أخرى. ) توبة(.  (2)
 

وربما يسأل سائل 3 " أليل من السكذاجكة أن أخكطكىء أمكام هللا ثكم 
أعود وأعترف أمامه بخطيتى  " ألم يكن يرانى وأنا أفعل الكخكطكيكة 
  ونقول لهذا السائل3 " أنت تفعل نفل الشىء فى حياتك الكيكومكيكة. 
فأنت قد تُسىء إلى أخيك أو زوجتك أو رئيسك فى العمل ، وتكعكود 
الحقاً لتعتذر حينما تهدأ ثورتك وتستعيد توازنك  وأنت تكفكعكل  كذا 
آلنك تستدرك خطأ مافعلت ، وال تريد أن تفقد عالقتك مكع أّى مكن 
   الء. أليل باألولى أن تفعل ذلك مع رب األرباب وملك الملوك  

كيف نكتكحكدَّث مكع  -فى المزمور الخمسين  -وقد علَّمنا داؤود النبى 
هللا فى  ذا الشأن ، لذلك وضعَت الكنيسة المزمكور الكخكمكسكيكن فكى 
ّد ا سبع مكرات فكى الكيكوم ،  صالة األجبية لتكون أمام الم من ليرد 
 لكككمكككا فكككيكككهكككا مكككن نكككمكككوذج رائكككع لككك عكككتكككراف أمكككام هللا.
فحكيكنكمكا يصكل ّكى الشكخكص صكلكوات األجكبكيكة، فكهكو يكمكار   كذا 
اإلعتراف ضمن صالته. وحينما يصل ّى بالرول ، يمكككنكه أن يكأخكذ 
بركة  ذا اإلعتراف أمام هللا ويهيىء نفسه لكلكمكراحكل الكتكالكيكة دون 

 عناء.
 ذا الركن من أركان اإلعتراف مكن أقكوى األرككان الكتكى تسكاعكد 

فهو من كثرة حديثه مكع هللا  :الشخص على ممارسة سّر اإلعتراف
)الذى ال يراه( ، لن يجد صعكوبكة فكى الكحكديكث مكع األب الكككا كن 

 )الذى يراه(.
أما إذا لم يكن معتاداً على الحديكث مكع هللا ، فكتكلكك مسكألكة أخكرى 
نحتاج أن نبدأ ا ونواظب عليها ... فمهما وصكل اإلنسكان فكى  كذه 
الحياة وحقق اإلنجازات بأنواعها ، سواء نجال مكادى أو الكوصكول 
إلى مناصب عالية أو أى شىء هخر ، تهّل حوجته لمعونكة هللا ويكد 

 هللا حقيقة ال مفّر منها.
 

 الوصايا العْشر
 سفر الخروج األصحاح العشرون

 
ل قانون مكتوب من هللا لمساعكدة الكبكشكريكة  تُعتَبر الوصايا العشر أوَّ
 على إتباع أساليب معينة فى التعامكل مكعكه ومكع الكنكا  اآلخكريكن.
ً مكن اإلنكتكهكار  وقد سلمها هللا لموسى على الجبل بعد أربعيكن يكومكا
صائماً ، و ذا ما نفعله فى صوم الميكالد ... نصكوم قكبكل إسكتكقكبكال 
كككده الكككعكككجكككيكككب.  السكككيكككد الكككمكككسكككيكككح ككككلكككمكككة هللا فكككى تكككجكككسأ
والوصايا العشر وضعت لشعب صلب الكرقكبكة صكعكب الكمكرا ... 
تعب منهم موسى النبى لدرجة تصل إلى مستوى الخصام ) خكروج 

3322. ) 
وتسمى الوصايا العشر بالنامو  ...أى القانون ، وقد وضكعكت لكهكا 
لوائح تفسيرية عديدة شملت غالبية األسفار التالية لسفر الكخكروج . 
فتجد شرحاً تفصيلياً للعديد من المواقف وكيفية معالجتكهكا وتكطكبكيكق 

( و22332الكككقكككانكككون )الكككنكككامكككو ( فكككيكككهكككا ، مكككثكككال )خكككروج 
( و3232( و)الويككككيككككن2333( و)تككككثككككنككككيككككة 32332)خككككروج
 ( .... إلخ21321( و)الويين 22321)الويين

وقد أكَّد السيد المسيح إستمرارية  ذه الوصايا وفاعلكيكتكهكا لكككنكيكسكة 
ئُْت ألَْنقُكَض الكنَّكاُمكوَ  »"العهد الجديد بأن قال عنها  الَ تَُهنأوا أَنّ   ج 

َل. فَإ نّ   اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم3 إ لَى أَْن  ئُْت ألَْنقَُض بَْل ألَُكّم  أَو  األَْنب يَاَء. َما ج 
كَن  كدَة  م  د  أَْو نُكْقكَطكة  َواح  تَُزوَل السََّماُء َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرف  َواح 

. )متى   (22-322 1النَّاُمو   َحتَّى يَُكوَن اْلُكلأ
ْعتُْم أَنَّهُ ق كيكَل3 »ويتضح ذلك جلياً مما قيل فى إنجيل معلمنا متى3  َسم 

، بَكْل َمكْن  ُموا الشَّكرَّ ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم3 الَ تُقَاو  . َوأَمَّ ّنٍ نٌّ ب س  َعْين  ب عَْيٍن َوس 
ْل لَكهُ اآلَخكَر أَْيًضكا. َوَمكْن أََرادَ أَْن  َك األَْيكَمكن  فَكَحكّو  لََطَمَك َعلَى َخكدّ 
كيكالً  كَرَك م  دَاَء أَْيًضكا. َوَمكْن َسكخَّ َمَك َويَأُْخذَ ثَْوبََك فَاتُْرْك لَهُ الّر  يَُخاص 
َض  ، َوَمْن أََرادَ أَْن يَكْقكتَكر  ه  . َمْن َسأَلََك فَأَْعط  دًا فَاْذَ ْب َمعَهُ اثْنَْين  َواح 

ْنَك فاَلَ تَُردَّهُ. )متى  (3:-322 1م 
وربما يسأل سائل ... و ل كالم هللا ناقص ويحتاج إلكى تكككمكيكل    
ً ، لكككن قكدرة اإلنسكان  فنقول له 3 " حاشا   أن يكون كالمه ناقصا
الذى كان يتعامل مع اآلخرين بمبدأ " عين بعين وسن بسن )خروج 

( ، لم تكن كاملة حينذاك ... وجاء المسيكح لكيكعكيكد صكيكاغكة 3:332
 فكر اإلنسان ليستوعب التعاليم الروحية كاملة غير منقوصة.

ض لكككثكيكر مكن وصكايكا الكنكامكو  بكأى  غير أن رب المجد لم يتعرَّ
تكميل أو تعديل، فهى كاملة منذ صدور ا وحتى اآلن، وتُناسب ككل 
العصور واألزمان، مثل أكرم أباك وأمك ، ال تسره ، ال تزن ، ال 

 تشته .... إلخ.
والوصايا العشر صيََْت بأسلوب يتناسب مع فكر الشعب الكيكهكودى 

والذى كان فى بداية تعامله مع هللا، فكككان ال بكد  -فى ذلك الحين   –
 (.332أن يسقيهم لبناً ال طعاماً)كورنثو  األولى 

والمفروض أن السيد المسيح قام بتكميل شرحها وإظهار فاعليتها ، 
لكنيسة العهد الجديد ... لذلك تكون مسئولكيكة الكمكسكيكحكى أككبكر مكن 

 مسئولية اليهودى فى شأن  ذه الوصايا.
 

 تابع ... الوصايا العشر
 (2 – 3: 32الوصية األولى )خروج 

 
 . يَّكة  ْن بَْيت  اْلكعُكبُكود  ْصَر م  ْن أَْرض  م  ي أَْخَرَجَك م  بأ إ لُهَك الَّذ  " أَنَا الرَّ
ككككككك  ". كككككككَهكككككككة  أُْخكككككككَرى أََمكككككككام    الَ يَكككككككُككككككككْن لَكككككككَك هل 
حينما أوصى الرب شعكب إسكرائكيكل الكخكارجكيكن مكن مصكر بكهكذه 
هها لهم خوفاً عليهم من تأثر م بالعبادات الوثنية  ّ الوصية ، كان يوج 
التى كانوا يعيشون فيها وسط المصريين. وفى  ذا إشكارة واضكحكة 
إلى ضرورة نسيان كل الماضى بكل ظروفه حتى ال تتعطَّل الحكيكاة 

 الروحية للَمْرء.
وقد يهن البعض أن  ذه الوصية كانت تخص شعب هللا فكى الكعكهكد 
ّد األحداث الجارية اآلن أن  ذه الوصية تخّص  القديم فقط. بينما ت ك 
عكت ،  باألكثر شعب كنيسة العهد الجديد... حيث تعدَّدت اآللهة وتنوَّ

 وأصبحت  ذه الوصية الزمة للجميع تقريباً.
فاإلله فى المفهوم الكلكَكوى  كو " مكن يكتكرك الشكخكص ككل شكىء 

 (3231ويتبعه" .)لوقا 
كما أن اإلله  و من تكون له األولوية فى حياة الفرد قبكل أّى شكىء 

 (31322هخر.)مزمور
من  ذين التعريفين نستطيع أن نُدرك خطورة وأ مية  ذه الوصكيكة 

 بالنسبة ألبناء العهد الجديد.
ولتوضيح الفكرة ، نضكع بكيكن أيكديكنكا بكعكض الكنكمكاذج آللكهكة  كذا 
ف على حقيقة نفسكه ...  كل  نَّا أن يتعرَّ الزمان ... وعلى كل واحد م 

( ، أم 23323)مكرقكل  معبوده  و اإلله الحقيقى الذى ليل سواه  
أن  ناك إله أو عدة هلهة أخرى تمتلك قلبه وفكككره وعكقكلكه وتكأخكذه 

 بالكلية.
فقد يكون الشخص مواظباً علكى حضكورالكككنكيكسكة ومكمكارسكة سكر 
ماً بالعطاء ومواظباً على قكراءة الكككتكاب  التوبة واإلعتراف، وُمسا  
المقدَّ  ... إلى هخر تلك الممارسات المعكروفكة ، ومكع ذلكك قكد ال 

 يكون هللا  و اإلله الحقيقى بالنسبة له.
ّد سالم اإلنسان الروحى ما يلى3  وأ ّم اآللهة التى تهد 

 ( التليفون المحمول.2)
 ( اإلنترنت والفيسبوك وما شابه ذلك.3)
 ( األموال والُمقتنيات.2)
 ( المنصب والشهرة.:)

ككة 1)  ب إلككى الشككخككصككيككات الككهككامَّ ( الككتككقككرأ
ب.  والمرموقة ومحاولة إثبات  ذا التقرأ

( الطمع وأحالم اليقكهكة والسكعكى وراء 6)
 األو ام والخياالت التى ال تتوقَّف.

( شهوة اإلنتقام والكتكشكف ّكى وأخكذ الكحكق 2)
ة والعافية )هخذ حقى بذراعى(.  بالقوَّ

( الُمدا نة والتملأق مكن أجكل الكوصكول 2) 
 إلى األ داف.

( ُحب التميأز واإلنتكصكار عكلكى حسكاب 1)
 اآلخرين.

ات ... وال  لذلك نحتاج أن نعيد قراءة  ذه الوصية مرة أخرى ومكرَّ
 نعتقد أنها تخص شعب هللا فى القديم فقط.

 
 القداسات السريعة ... ومستقبل الخدمات الليتورجيَّة

 
ّكر فكى أيكام اآلحكاد مكنكذ عكدة عكقكود  ظهرت فكرة إقامة قدا  ُمكبكك 
بَرض إتاحة الفرصة للعاملين بالكوظكائكف الكمكتكنكوعكة أن يكأخكذوا 

 بركة حضور القداسات قبل الذ اب إلى أعمالهم.
وبمرور الوقت أخذت  ذه القداسات وضكعكهكا فكى الكككنكيكسكة وزاد 

وازدادت   –حتى من غكيكر الكعكامكلكيكن بكالكوظكائكف   –اإلقبال عليها 
ا جعل الوقت المخكصَّكص لكلكتكنكاول ال يكتكنكاسكب وعكدد  إزدحاماً ممَّ

 المتناولين . 
ّكص  -أو تناسوا  -ونسى النا   أن الرب له يوم فكى األسكبكوع ُخص 

( ، وانكتكهكز الكككثكيكرون الكفكرصكة )لكلكقكيكام :233للعبادة ) خكروج 
بالواجب( وحضور أْقصر قدا  ُممكن حتى يتكفكرغكوا بكقكيكة الكيكوم 
لمصالحهم الشخصية. فجاءت النتكيكجكة أخكيكراً عكلكى حسكاب وقكت 
ّر إلى قدا  سكريكع ، ال تسكتكطكيكع أن  القدا  فتحول من قدا  ُمبك 
تتابع فيه الصلوات وال تفهم شيئاً من شدَّة السرعة الكتكى تك دَّى بكهكا 
الصلوات. ويمكن مالحهة  ذه السرعة فى ككل الصكلكوات تكقكريكبكاً 

 سواء صلوات الكا ن أو مردات الشمامسة.
ولما كانت كنيستنا زاخرة بالصلوات الطقسية الخاصة بالمكنكاسكبكات 
، فإن  ذه الصلوات تحتكاج إلكى وقكت إضكافكى ال تسكمكح بكه  كذه 
القداسات السريعة ممكا أدى إلكى إلكَكاء أو إخكتكصكار الكككثكيكر مكن 
 األلحان والطقو  التى ال يمكن إنكار فاعليتها فى النفل الكبكشكريكة.
صلوات كنيستنا لها طعم ورائحة تُمي ّز مناسباتها. فكأنكت مكن خكالل 
سماع اللحن تستطيع أن تعرف المناسبة التى تعيشها الكنيكسكة ، إن 
كان الصوم المقدَّ  أم شهر ككيكهكك أم صكوم الكرسكل أم عكيكد مكن 

 األعياد السيدية.
ولكن فى القداسات السريعة لم تعد غالبية األلحكان تُكقكال ، ككمكا أن 
كثير من الطقو  تم إختزالها وتحوير ا ولم تكعكد تكعكككل طكبكيكعكة 

 الَرض منها.
أين لحن أوندو  فى صوم الرسل   وأين ميَالو فكى هحكاد الصكوم 
المقد    وأين مردَّات المزمور واإلنجيل فى األعياد السكيكديكة     
الكثير والكثير من األلحان التى تكاد تنقرض بمرور السنين بكحكجكة 

 أن الوقت ال يسمح.
حتى طقل الكنيسة لم ينُج من هثار السرعة التى باتت تَُل ّف غالبكيكة 
ل إلكى )رشكم(  عباداتنا. َغْسل أقدام الشعب يوم خميل الكعكهكد تكحكوَّ
القدمين على شكل صليب ، ثم أصبح رشم قدم واحدة )كسباً للوقت( 
، وأحيانا رشم الجبهة فقط لجكمكيكع الشكعكب رجكاالً ونسكاء. وحكتكى 
وْضع يد البخور فى سّر الرجعة، يقوم بعض اآلباء باسكتكخكدام الكيكد 
اليسرى فى وضع البخور بدالً من نقل الشورية إلكى الكيكد الكيكسكرى 

 واستخدام اليد اليمنى فى وضع البخور.
وماذا نقول عن توزيع لقمة البركة ورش الشعب بالمكاء فكى نكهكايكة 
القدا  واختفاء عادة إحضار ككل فكرد مكن الشكعكب إلنكاء بكه مكاء 
لت إلى مههر إجكتكمكاعكى  لحضور اللقان، وصالة األكليل التى تحوَّ
وأصبح عدد الذين يشعرون بأنكهكا سكر مكن أسكرار الكككنكيكسكة وأن 
الرول القد  يحل على العروسين اثناء الصلوات... ال يزيدون عن 
عدد أصابع اليد ..... فالكل ُمستعجل وال يوجد وقت للعكبكادة ، مكمكا 

 أدى بها أن تُصبح عمل ينبَى اإلنتهاء منه.
إنها صرخة نطلقها من أجل العودة إلى أصول العبكادة الكتكى تكربكط 
ً مكن الكزمكان ككانكت  المرء بكالكككنكيكسكة. عكلكى مكدى عشكريكن قكرنكا
ت فيه كنيستنا شكامكخكة صكامكدة  الليتورجيا  ى األسا  الذى إستمرَّ

 عريقة م ث ّرة فى النفو .
حالياً توجد عشكرات األنشكطكة فكى الكككنكائكل ... ككورال وكشكافكة 
ومكككتككبكة صككوتكيككة وبصكريككة ومككككتكبككة لكبككيكع الصكور واأليككقكونككات 
واجتماعات للسكيكدات والكفكتكيكان والشكبكان والكجكامكعكيكيكن والكعكمكال 
والم تمرات والرحالت والسيكمكنكارات ... إلكخ ..... بكيكنكمكا طكقكل 

 الكنيسة يتقكل.
فكى   –لماذا ال تُزاد ساعات صلوات  ذه الكقكداسكات سكاعكة واحكدة 

يكة  -بدايتها طبعاً  مما يسمح بممارسة عبادة حقيكقكيكة واضكحكة ُمكعكزَّ
ف مكن    ... أما ما يحدث حالياُ فال أظن أن األجيال الصاعدة ستتعرَّ
 خالله عكلكى عكمكق صكلكوات ككنكيكسكتكنكا وجكمكال طكقكسكهكا الكخكالكد.

 
 وإلى لقاء هخر



   91٠٢يوليو  92   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

01 

      حرب االكاذيب والشائعات  
 بقلم : د. مجدى شحاته

 
خالل رحلتى االخيرة للوطن الغالى مصر وبعض الدول االوروبية ، 
الحظت بشددة ا  الدوطدن تدجدتداحده مدو دة اداتديدة مدن اال دا  د  
والشائعات  روج لها أفراد من المغرضين وأاتقد بد  مدن الدمد  دد 
أ  وراء ه الء االفراد  تائ  مددربدة ومدمدولدة مداد دا مدن الدداخد  
والخارج بغرض بث تلك اال ا    والشائعات والتى تنتشر بسدرادة 
 –البرق بين اامة الناس مدن خدالل مدوا)دا س السدوشديدال مديدد دا 

والفيس بوك ( الى شبكة االنترنت ، الما باننى شخصيا لست مدن 
 محبى او ممن  تعام  ما تلك االسلحة  ات الحد ن . 

حرب اال دا  د  والشدائدعدات واحددة مدن أخدادرأسدلدحدة الدجديدو  
النظامية و حاف  االرهبيين حول العالم ، والتى بدء اللجدوء الديدهدا 
بعد ا  أنعم هللا الى  افة أر اء مصر باالمن واالستقدرار والسدال  
اال تمااى واالمنى بدر ة  بيدرة بدعدد الدفدوضدى الدعدارمدة وحدرب 
الشوارع وانتشار البلاجية و)ااع الارق وتهد د وترو ا الشدعد  

.  دللدك  5100 نا در  52فى ااقاب التجاوزات التى أاقبت ثوره 
لجأ المغرضو  لهله الدحدرب الددنديدلدة والدحدقديدرة بدعدد الدخدادوات 
المبهرة والعظيمة التى تخاوها مصر بك  ثدبدات و)دوة فدى مدجدال 
التنمية والبناء وتحقيق الملات من المشرواات القومية الدعدمدال)دة  
وخوض معر ة االصالح اال)تصادى والتى  تحملها المصر و  بك  
الصبر والمثابرة ، بجان  االنتصارات القو ة التى تحدقدقدهدا )دواتدندا 
المسلحة الظافرة مدا ر دال الشدرطدة الدبدوسد  ضدد االرهداب فدى 

 سيناء .
ا  حرب اال ا    والشائدعدات والدتدى تدندتدشدر ادبدر س السدوشديدال 
ميد ا (  لك السالح  و الحد ن اللى سيار الى ادقدول  دثديدر مدن 
البشر ، و ثيرو  من الناس أصبحوا  ساهمو  فى نشدر اال دا  د  
والشائعات بقدصدد اوبددو  )صدد مدن خدالل تدبدادل تدلدك اال دا  د  
والشائعات بغرض تسلية رخديدصدة وال  ددر دو  خدادورتدهدا ندحدو 
ااادة الفوضى والعنف وحرب الشدوارع ومدحداولدة اسدقداط الدبدلدد 
ال)در هللا !!! من هنا البد من ا جاد الدتدشدر دعدات والدقدوانديدن الدتدى 
تمكن من مالحقة مرو ى هله الشائدعدات ادبدر شدبدكدات الدتدواصد  

 اال تمااى لرداهم ومعا)بتهم بك  الحز  والشدة والجد ة .
لقد رصدت وسائ  االاال  الموثقة ا  هدنداك اشدرات ا من مدن 
اال ا    واتى  تنا)لدهدا ادامدة الدنداس خدالل االشدهدر االخديدرة ... 
أ ا    ليس لها أى اساس من الصحدة او الدمدندادق او الدحدجدة و 
بعيدة    البعد ان الوا)ا ، لكن بك  ا سف  صد)ها البدسداداء مدن 
الناس او  وى الندفدوس الدمدر !دة !! وأ !دا  اسدتدغدالل حدواد  
اارضة  تم اختالق حولها الكثير من الروا ات والتلفديدقدات والدلدف 
والدورا  بك  الخبث والدتددلديدس والددهداء بدغدرض نشدر الدبدلدبدلدة 
واالثارة والتشكيك فى )درة وامكانيات الدولة ومحاولة فدقدد الدثدقدة 
بين الشع  والحكومة وضرب الشع  فى مقت  ، وااادة البالد الدى 

نقاة الصفر، حيث الفوضى والدمار الشام  والخراب ال )در هللا !! 
وساضرب لكم أمثلة لبعض الشائعات التى تم تدداولدهدا  و شدفدتدهدا 
وسددائدد  االاددال  لددندددرك مدددى تددفدداهددة مددرو ددوهددا وسددزا ددة مددن 
 صد)ها  ... )الوا فى واحدة من الشائدعدات ، ا  الدحدكدومدة )دامدت 
باضافة مادة مجهولة الى رغيف الدخدبدز تدعدمد  هدله الدمدادة ادلدى 
تحد د النس  اى اد  االنجاب بين الشع  المصرى !!!   ا سال  ... 
تحد د النس  ان طر ق لقدمدة الدعديد  !!! ولدم  دخدبدرندا أحدد مدن 
مرو ى هله اال لوبة ه  هله المادة تستهدن الل ور أ  االندا  ؟؟ 
ا  تستهدن الجنسيدن مدعدا ؟؟ وهد  تدلدك الدمدادة الدجدهدندمديدة مدن 
هرمونات   ر ة ا  انثو ة ؟؟ ا  انها مستخلص حبوب منا الحدمد   
وه  تلك المادة الجهنمية التتاثر بالحرارة اثناء تسدو دة الدخدبدز ا  

  تم نثرها آليا بعد التسو ة ؟؟  
والهدن واضح وهو البلبلة والشوشرة فى محاولدة  دائسدة بدائسدة 
ل!رب النجاح الساحق اللى تحقق من خالل منظومة الدخدبدز الدتدى 
)!ت نهائيا الى طوابير العي  امدا  الدمدخدابدز الدلى  دا   سدقد  
خالل معار ه  رحى ب  و)تلى أ !ا !! منظومة الخبز الدتدى )!دت 
الى  شا التجار  الل ن  انوا  ستخدمو  الخبز المددادو  لدتدغدل دة 
الدوا ن والماشية !! . أ لوبة ثدانديدة ، تددادى ا  وز در الدتدربديدة 
والتعليم أصدر )رارا بأ   دفا    تلميل  نيها واحدا    صباح اند 
دخوله المدرسه ؟؟!! و أنها تل رة لدخول الفص  ، اسدوة بدتدلا در 
دخول السينما ا  ر وب المترو !! .و)د أ د الدمدسد لدو  ادن  دلب 
هلا االفتراء . اشااة اخرى مفداها بأ  وز درة الصدحدة )دررت ا  
اى متوفى فى مستشفى حكومى  تم التبرع بأا!ائه للغيدر وطدبدعدا 
لمن  دفا !! اشااة فى منتهى االستفزاز  والحز  ...  ومن ضدمدن 
الشائعات المثيرة للدهشة والعج  ، شائعة  اء فديدهدا بدا  الددولدة 
)امت باستيراد من الصين  ميات من البيض واالسماك المصندوادة 
من البالستيك وتناولها   دى الى امراض سرطانية ... ه  هلا امر 
معقول  ..؟ وه  وصلنا لهله الدر ة من السلا ة ؟؟ من المعدرون 
أ  البيض والسمك مواد بيولو ية حية )وامها اساسا من البروتين 
والدهو  و)لي  من الكربوهيرات والمعاد  واالمالح  مكن طدهديدهدا 
الى النار ، اما البالستيك مادة غير بيولو ية وغير حديدة ال دمدكدن 
تسو تها او طهيها الى النار ... و)د نفت مصادر حكومية استيدراد 
اى اسماك او بيض من الصين نهائيا ، ف!ال الى ا  مصدر لدد دهدا 
فائض من انتاج البيض وانها اصبحت تمتلك ا بر مدزارع سدمدكديدة 
امال)ة فى الشرق وانتا ها بدء  ظهر فى االسواق بوفرة واسدعدار 
مناسبة ، وأنا شخصيا اثناء تدوا ددى فدى االسدكدنددر دة مد خدرا ، 
تناولت و بات  ثيرة من االسماك س و انت حية ( اما  اديدندى )دبد  
طهيها ولم ارى فى اى سوق او ماعم اى أسدمداك بدالدسدتديدكديدة او 
ز ا ية او خشبية !! اتقوا هللا  رحمكدم هللا  دا ادالدم !! وأمدا مدن 
حيث الحواد  العارضة التى  تم أخدتدالق الشدائدعدات والدتدلدفديدقدات 
وااللتفان حولها ،  ما هو حد  فى وا)عة العثور الى تدال   دثدث 
 طفال صغار تترواح اامارهم مدا بديدن اربدا سدندوات لسدندتديدن ، 

مصابدو  بدحدروق شدد ددة 
وتم القاء  ثثهدم بدواسدادة 
مددجددهددولددو  فددى مددندداددقددة 
المر وطية اسدفد   دوبدرى 
الار ق الدائرى بدالدقداهدرة 
الكبرى , و انت الجثث فدى 
حددالددة تددعددفددن ، واسددتددغددلددت 
 تائد  الشدائدعدات فدى بدث 
اال ا    واالداداءات بدأ  
وراء الددحدداد  اصددابددات 
لددخدداددف االطددفددال بددغددرض 
ندددزع وسدددر)دددة االا!ددداء 
البشر ة ، و ا  من السه  
تكل   الشائدعدة حديدث أ دد 
الا  الشراى ا  الدجدثدث 
 ددامددلددة ولددم  ددتددم نددزع أى 
اا!اء مدندهدا ، وخدر دت 
شائعدة اخدرى ا  االطدفدال 

ال!حا ا  انوا فى احدى دور اال دتدا  وشد  بدهدا حدر دق ادى الدى 
احتراق االطفال وتم التخلص منهم بالقائهم فدى الدادر دق الدعدا  !! 
بك  هله البساطة !! وتكشفت الحقيقى  امدلدة بدعدد أ دا  مدعددودة ، 
حيث )ا  ر ال البحث الجنائى اال فاء بكشف  افة تفاصي  لجر دمدة 
والقبض الى الجناة وا ااة ااترفاتهم اما  النيابة بالكدامد  والدتدى 
 لبت وف!حت تماما    الشائعات واال ا    الدتدى بدثدتدهدا  دتدائد  

الددددددددددددددددفدددددددددددددددديددددددددددددددددس بددددددددددددددددوك ا دددددددددددددددداهددددددددددددددددا                                                          
 والتى  انت تهدن الى بث الفزع والرا  بين الناس .               

اندما  نهز  أى ادو و فش  فى تحقيدق أهددافده الدعددوانديدة ادلدى 

أرض الوا)ا ،  ثيرا ما  لجأ الى سدالح بدث اال دا  د  والشدائدعدات 

الرخيص واللى  مكن ا   كو  أ ثدر فدتدكدا مدن الدقدندبدلدة والدحدزا  

الناسف او السيارة المفخخة ، ووس  هلا الكم الهائ  من الشائعات 

واال ا     ثيرا ما ت!يا الدحدقدائدق . ال شدك اندهدا حدرب شدرسدة 

و)لرة البد من التصدى لهدا بدكد  الدحدز  والشددة والدقدوة ، وهدلا 

 تال  وضا ضواب  وتشر عات و)وانين صارمة )و ة وفعالة لدكد  

من  عم  الى خلق او نشر وبث تلك اال ا    والشائعات او  دروج 

لها ،  وا    لك خلق  و من الواى الدقدومدى بديدن أفدراد الشدعد  

خاصة البسااء منهم ، والتا يد الى الشفافية الكاملة لك  ما تقدمه 

وسائ  االاال  المختلفة من أخبار وتقار ر صحفية ، وحث الشبداب 

الى اد  االنسياق وراء    ما هم غير موثق رسدمديدا مدن الددولدة 

و نشر الى صفحات شبكات اتواص  اال تمااى والتى تعتبر اامال 

 هاما فى هله الحرب الدنيلة والرخيصة .                                        

 معلومات طبيه غلائيه  
 والعشرو ثالث الموضوع ال

 

 ا غل ة المساادة الى مكافحه السرطا  
FOODS DEFEAT CANCER 

 
 WHAT IS CANCERاوال: ماهو السرطان 

هو المرض الخطير الذى يهدد البشريه ويجلب الذعر والخوف عندد 
سماع شخص اصيب به. وهو مرض غير معددى وييديدب الدبدشدر 
كبار او صغارا من الجنسين. كل عضو فى جسد  االسسدان يدند دون 
من ماليين الخاليا وعلى حسب الموضع الفسيولوجى  فدان الدخدلديده 
الواحده تنقس  الى اثدنديدن ثد  الدى اربدعده وبدعددهدا تدمدو  الدخدلديده. 

والمنواجد داخل الخليه يسيطر على هدذا  DNAوالحامض النووى 
النقسي  ول ن فى     بعض الحاال  لعدم سيطره الدجدهدال الدمدنداعدى    

IMMUNE SYSTEM   بالجس  يسنمر اسقسام الخليه عده مدرا
وتسمى الخليه السرطاسيه او الشيطاسديده. وعدنددمدا تدندجدمدع الدخداليدا 
السرطاسيه وتن ون بيوره كدبديدره فدى اى جدهده بدالدجدسد  تسدبدب 
السرطان الثاسوى ومنه عن طريق الدم او المجارى الدلديدمدفداويد   دد 

 تننشر وتييب أعضاء اخرى.
 

  TYPES OF CANCER ثاسياً : اسواع السرطان
 
   BENIGN HYPERTROPHYالورم الحميد -1

وهذا يظهر فى صوره ورم فدى اى جد ء او اى عضدو فدى جسد  
االسسان وهذا يحدد بأخذ عينه منها بالفحص المعملى تحدد اذا كاست 

 سرطاسيه او حميده .
   CANCERالورم الخبيث -2

وهذا  د ي ون سريع الحدوث و د يدندندشدر بسدرعد  الجد اء أخدر  
 بالجس  وكلما ت  اكنشافه مب راً كلما تمت السيطرة عليه سريعاً. 

    LEUKAEMIAسرطان الدم -3
 00444وسببه ت ايد اسقسام الدم االبيض و د يفو  معدله الطبيعد  

أو أعل  0 وعدنددمدهدا يدجدب  0440444و د ييل ال   140444 –
الندخل الطب  السريع إذ  د يؤثر عل  سقيان كرويا  الدم االحدمدر 
الهام  لنقل االكسجين ل ل خاليا الجس . وهناك عدة اسواع لسرطدان 

 الدم حسب سوعي  الدم االبيض المياب. 
 

  ثالثاً : مسببا  االصاب  بالسرطان
CAUSES OF DEVELOPMENT   

 
الدخان وكدثدرة الدنددخديدن وهدو الدمدؤثدر االوس لدحددوث السدرطدان 

% مدن حداال  الدوفديدا  34وخاص  اصاب  الرئنين. وهو يسدبدب 
% مدن الدذيدن اصديدبدوا 78باصاب  السرطان عدامد  . وأكدثدر مدن 

 بسرطان الرئ  . 
النعرض المباشر للشمس لمدة طدويدلد  ومدند دررة وهدو يدؤد  الد  
 االصاب  بسرطان الجلد و د يننشر منه سريعا لبقي  أعضاء الجس . 
تلوث البيئه ولياده ثاسى اكسيد ال ربون ومن األحيائيا  وجدد أن 
األصابه أكثر فى الدمدنداطدق اليدنداعديده والدمددن وا دل حددوثدا فدى 

 االماكن ال راعيه والقرى.
تلوث الفواكه والخضرولت بالمبيدا  ال يمائيه وعليده وجدب غسدل 

 الفواكه والخضروا  الطالجه  بل االكها او طهيها
حاال  وراثيه فى بعض العائال  و د تنقل من الجدؤد الدى االبدنداء 

 الى الجيل الثالث والرابع
الحاله النفسيه المندسيه على حسب االحيائيا  اليحديده فدى اكدثدر 
من الدوس المنقدمه وجد أن سسبه عاليه مدمدن ييدابدون بدالسدرطدان 
سببها الحاله النفسيه المن مره سواء فى الرجاس ولد دن اكدثدرهدا فدى 
النساء لعدم الرضا والش وى الدمدسدندمدره وخداصده الدذيدن يدمديدلدون 

 للح ن وال ئابه وال يجد الفرح والقناعه والمسرى طريقا لقلوبه 
ممارسه النمارين الرياضيه على األ ل سيف سداعده يدومديدا يد دون 

 للشخص اكثر مناعه لالصابه بالسرطان
 

  رابعا:العالما  االوليه لالصابه
FIRST SIGNS OF CANCER  

 
 فقدان الولن بدون مبرر مع تعب وارهاق.

 تغير وتضخ  فى الغدد الليمفاويه
مشاكل عند النبوس فى الرجاس وعندها يجب فحص البروسناتا وفدى 
النساء أذا حيل س يف بعد تو ف الدوره الشهريده يدجدب مدراجدعده 

 الطبيب بدون اهماس.
 عندها يجب مراجعه سرطان الجلد.-تغير جلدى مفاجىء

مدراجدعده سدرطدان الدفد  -أذا حدث صعوبه البلع او تغييرا  فى الف 
 والمعده.

اسابيع وليس من الدحدسداسديده  3سعاس طويل األمد أذا امند اكثر من 
 مراجعه ال شف باالشعه على الرئنين

 وفى النساء اذا حيل تغيير بالثدى االسراع بمراجعه الطبيب.
 

  خامسا: االغذيه الهامه لمنع االصابه
FOODS THAT PREVENT CANCER  

 
الفواكه المالحه والدخدضدروا  الدخدضدراء غدامدقده الدون0 الدندفداح0 
القرسبيط0 الطماط  والذى يحنوى على لي وبن يساعد على مد دافدحده 
سرطان البروسناتا0 البيل و النوم وهما يحندويدان عدلدى مدركدبدا  

السلفر لنقويه مناعه الجسد 0 الشداى 
االخضددر وهددو اشددد الددمددركددبددا  
لحمايه الجس  من السرطان. واهميه 
فينامين س لحمايه الجسد  ويدندواجدد 
فىالفراوله0 كيوى0 ماسجو0 الشدمدام0 
الفلفل االخضر والبطاطس. االلياف 
هامه لنسير عمل االمعداء وتدندواجدد 
فى الذره الشامى0 البسله والقرسبيط. 
االسماك البحريه والسردين أذ اسدهدا 

وكددالسدديددوم  3تددحددوى عددلددى اومددقددا 
 وت يد فى تقويه ومناعه الجس .

 
 سددددادسددددا: عددددال  السددددرطددددان

T R E A T M E N T  O F 
CANCER  

 
مع تقدم البحاث والمعدا  الطبيه أم ن السيطره على عال  اغد دثدر 

 من حاال  السرطان والسيما اذا ت  أكنشافه فى المراحل االوليه
 

   RADIO THERAPYالعال  االشاعى
وهو تسليط االشاعه العالجيه عدلدى مد دان الدورم وفدى كدثديدر مدن 
االحيان تن  السيطره على الحاله المرضيه منذ ظدهدورهدا وتدندو دف 

 مده العال  وسجاحها على سوعيه السرطان وم ان تواجده
   CHEMOTHERAPYالعال  ال يمائى

وهويعطى اما عن طريق الف  والحقن او بالوريد وهو يقضدى عدلدى 
الخاليا السرطاسيه المجنوسه دون الدندأثدر عدلدى الدخداليدا الدمدحديدطده 
السليمه شواء داخل االمعاء او الجهال الغيبى او الننفس. والدعدال  

 ال يمائى له مضاعفا  اولها سقوط الشعر.
   HORMONE TREATMENTالعال  الهرموسى

وهو مضاد ااهرموسا  المسببه مثال فى عال  سرطان الدبدروسدنداتدا 
يجب السيطره على هرمون النسنرون المرتفع واضدمداده بدواسدطده 

 الهرمون النسائى البروجسنرون
   SURGICAL INTERVENTIONالعال  الجراحى

ويسبقه أخذ عينه من الورم للنحلديدل الدبداثدولدوجدى فداذا كدان ورمدا 
حميدا يم ن اسنئياله طامال اما اذا وجد باسه ورم سرطاسى فدندندبدع 

 الخطوا  االلمه لعالجه
 

 د. ف اد ج بارس 
 ما ستير تغل ة ونمو ا طفال
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 44 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 مرص الفرعونية  
ى

 القضاء ف
 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى

 
كان القضاء فى مصر الفرعونية مرتبطاً بالعقيدة الدينية لذلك كانت 

ق .م أى قبل  2333له القُدسية الدينية وكان القضاء موجوداً  قبل 

األسرة األولى فمثالً كانتت عتقتيتدة متاتكتمتة التعتدَّ األُو وري تة أى 

المنتسبة لإلله أو يريس فيها نجتد التمتتتوفتى يتقتا أمتام التقتا تى 

العادَّ اإلله أو يريس وتتم المااكمة فى جتلتستة متهتيتبتة وأعضتاء 

يمثلون المقاطعات أى وجود نظام إدارى فى البالد وقوانتيتت تتاتكتم 

هذا المجتمع وفى تلك الماكمة إعتراف الشخص المتوفى بأعتمتالته 

وو ع قلبه فى ميزان وحدة قياسه هى ريشة اإللهته متاعتت إلتهتة 

ً فتى  العدَّ ورمزها ريشة النعام ألن جناح التنتعتام متتتستاوى تتمتامتا

أطواَّ جميع ريشِه، ويوجد اإلله تاوت إله الاكمة فى الماكمة أى 

البد أن يكون عنصر الاكمة متواجداً فى قاعة الماكمة كما نجد أن 

اإلله رع تم تمثيله بقرص الشمس الُمَجنَح  ألن اإلله ينشر شتمتسته 

 على الجميع األشرار واألخيار. 

تعتبر مصر الفرعونية أوَّ دولة فى العالم القديتم أرستت متفتاهتيتم  

دولة القانون فهى ألتى و عت التلتبتنتة األولتى فتى تتكتويتت التفتكتر 

القانونى العالمى ومنها أخذ التعتالتم تشتريتعتاتتهتم ومتنتهتم التيتونتان 

والرومان لذلك نجد أن األلواح األثنى عشر الرومانية فتى التقتانتون 

الرومانى هى مت قوانيت الفرعون أماسيس أما أشهر التتتشتريتعتات 

 41ألتى وصلتنا هى تتعتود إلتى التمتلتك حتور متاتب ـاآلسترة الـت 

الفرعونية(، ومت جهة مصادر التشريع فتهتى قتلتيتلتة وستبتب ذلتك 

يرجع لضعا مادة صناعتها مت مواد عضوية تتلا بعوامل الزمتت 

 مت رطوبة وخالفه. 

 + الهيكل القضائي  

كان الملك الفرعون هو لته ُستلتَطتة التتتشتريتع وقتراراتته لتهتا قتوة 

القانون وكان يلتزم الفرعون بها ويطبقها على نفسه ليتكتون قتدوة 

لشعبِه وهو أيضاً كبير الكهنة عامةـحيث كان كتل متعتبتد لتهُ كتبتيتر 

كهنة أما الفرعون كان بتمتثتابتة رئتيتس ِكتبتار التكتهتنتة فتى جتمتيتع 

المعابد ( ويقوم هو بتنصيب القضاة مت صفوة رجاَّ الكهنة  وكتان 

الملك هو الذى يفوض المااكم للقيام بسلطاتها وبدون ذلك اليجتو  

 لها ممارسة أعمالها القضائية.  

 + مادة التشريعات القانونية وحفظها 

كانت تُافظ ُكتُب تشريع القوانيت فى المتعتابتد متكتتتوبتة عتلتى ورق 

البردى أو جلود الغزالن و البقروالماعزوقد أطلق عليهتا اآلثتريتون 

أسم "الكتب العشرة المقدسة" وكانت مكتوبة باللغة الهيروغليفيتة 

ألنها اللغة المقدسة حيث أن التتتشتريتعتات التقتانتونتيتة لتهتا الصتفتة 

المقدسة ويُشرعها الملك الفرعون كإبت لإلله ويتنتطتق اإللته عتلتى 

ً واجتب التتتطتبتيتق  لسان الفرعون بالتشريعات لذلك تصتبتح قتانتونتا

 والنفاذ وتكتسب الصفة الدينية والرسمية. 

 + مواد التشريعات القانونية واألناشيد الدينية 

كان القضاة مت كبار التكتهتنتة وكتانتوا يترتتلتون األنتاشتيتد التديتنتيتة 

وتاتوى على مواعظ ونصائح وكلمات ِحْكَمة وعبارات سامية جتداً 

 دينية وإرشادية مجتمعية وسياسية تتصا بالعدَّ. 

 + المساواة فى القانون:   

كان الجميع متساوون أمام القانون الرجل والمرأة األمتيتر والتختادم 

الغنى والفقير وشهد المؤرخ ديودور الصقلتي بتذلتك فتقتاَّ"أن فتى 

مصر كان يُعاقب الناس عتلتى أستاس نتيتتتهتم أو قصتدهتم ال عتلتى 

 ثرواتهم". 

 + إستمرار المااكمة بعد الوفاة 

إذا توفى  شخص أثناء نظر الماكمة لقضيتِه تستتمترالتمتاتكتمتة فتى 

ً  تضتاف  نظر القضية حتى يصُدر ُحكم عادَّ نهائي  فإذا كان بتريتًتا

له فى أعماله الخي ِرة  وإذا كان ُمداناً تُدينهُ فى التعتالتم االختر ألنتهتم 

كانوا يعتقدون أن هناك عالقة بيت الُاكم القضائتي فتى هتذا التعتالتم 

وبيت العالم اآلخر حيُث اإلله هو الذى يوجه التقتا تى فتى األحتكتام 

 واإلله أو يريس قا ى عالم الموتى.   

 + عدم المقاصة المالية 

كان كل شخص ياصل على حقوقِه القانونية واليصح التلتجتوء إلتى 

المقاصة المالية كمقابل للتنا َّ عت العقوبة وهتو نتظتام دفتع ثتمتت 

 مقابل التنا َّ عت العقوبة فكان هذا النظام مرفو اً تماماً. 

 + عدم طاعة القا ى للفرعون

يتلو عليهم تعهد يرددونه بتعتده كان الفرعون أثناء تنصيب القضاة 

مباشرة جملة جملة والعجيب أن فيها جزءاً يتتلتوه التفترعتون عتدة 

مرات بإلااح لإلصرار والتأكيد وفيِه يتتتعتهتد التقتا تى بِتقَتَستم بتأن 

اليطيع أمر الفرعون إذا كان أمر الفرعون يتعارض مع التعتدالتة أو 

 يلاق بالظلم ألحد!. 

 + تعديالت القانون 

كان يجو  تعديل أحكام التشريعات رغم دينيتة مصتدرهتا ونتاطتقتهتا 

فرعون البالد حسب تطور المجتتمتع وأستالتيتب التجتريتمتة وأحتكتام 

العقوبات يتاتم إجراء تعديالت مثتل تشتريتعتات التمتلتك حتورمتاتب 

الدولة الاديثة( حيث أستدعتى كتاتتبته   –  41ـآخر ملوك األسرة الـ 

الخاص وسجل اآلتى" أن صاحب الجاللتة بتعتد أن إستتتشتار قتلتبته 

حوَّ الطريقة ألتى يُعاد بها و ع القانون وإستًصاَّ الكذب وإبتعتاد 

األخطاء ... أن تصميم صاحب الجاللة الكبير فتى متنتع أى أختطتاء 

ُجزافية أو تعسفُات تلاق بالمصرييت قَُصْر أو بالغيت ... أن جاللتتته 

يعمل فى كل وقته لتاقيق الخير فى مصر" حيتُث أهتتتم بتتتعتديتالت 

 القانون وأصدر الكثير مت التشريعات. 

 + إستقالَّ القضاء 

كان القا ى يتمتع بإستقاللية السلطة التقتضتائتيتة والبتد أن يتكتون 

ماايداً نزيهاً ويَُمثلون فى النقوش بدون أيدى لعدم تلقى أية أنتواع 

مت الهدايا والعطايا أو الهبات مت أى أحد ناظريت إلتى األرض أى 

ألسفل حتى اليشاهدون أحداً أى الينظرون َمتت أمتامتهتم وحتيتاتتهتم 

قاصرة على المجتمع القضائي ويعكفون على دراسة القضايا بتدقتة 

 مع العبادة ألنهم كهنة. 

 + مجانية التقا ى 

اليتامل أحداً مصاريا التقا ى فالعدالة حق مجاني لتلتجتمتيتع أمتا 

أجور القضاة والكتبة وموظفي الماكمة تتتتاتمتلتهتا ختزانتة التدولتة 

 وكانت أجور القضاة عالية. 

 + قضاء المدافت 

كان قبل دفت المتوفى تنعقد ماكمة خاصة لهُ وفتيتهتا يتتتم اإلعتالن 

عت فتح قبوَّ تقدم أى شخص لديتِه شتكتوى  تد التمتتتوفتى بتأدلتة 

وإثباتات وشهود وتتم دراستها بمعرفة المتاتكتمتة فتإذا ثتبتت إدانتة 

المتوفى يُاكم عليِه بالارمان مت الدفت فى مقبرة اآلباء أى عائلتتِه  

ويُدفت فى مقبرة خاصة تسمى مدافت التغتربتاء ـ أى التغتربتاء عتت 

ً تتتتم  السعادة فى العالم االخر(، أما إذا ثبت أن التُمتدعتى كتان كتاذبتا

 معاقبته بمصادرة جميع أمالكه. 

 + الرفق بالايوان 

كان المصري القديم متاضراً جداً حتى فتى تتعتامتلته متع التاتيتوان 

فََشَرَع قانون لاماية الايوانات فكان أى شخص يضترب التاتيتوان 

يُعاقب بغرامة أما إذا قتل حيوان عتت غتيتر َعتْمتد تتكتون عتقتوبتتته 

غرامة كبيرة أما إذا قتل الايوان عت َعْمد فتكون عتقتوبتتته التمتوت 

 باإلعدام. 

 + تأجيل تنفيذ العقوبات

كانت تؤجل تنفيذ العقتوبتات فتى حتالتة األُم التاتامتل إلتى أن تضتع 

مولودها وذلك ألن تنفيذها للعقوبة وفى بطنها جنيت هذا متؤداه أن 

الجنيت يتامل نتائج تنفيذ العقوبة وهو برئ الذنب لهُ فى ُجرم أُمتِه 

ً يتتتاثتر  لذلك ليس مت العدَّ تنفيذ أُم حامل ألى عتقتوبتة، كتمتا أيضتا

الجنيت بتنفيذ والدته للعقوبة  أو ربتمتا يتمتوت وفتى ذلتك ُظتلتم لتهُ 

 ولوالده و يُارم األب مت إبنِه . 

 + َرُب البيت قا ى األسرة 

كان َرُب األسرة لهُ الاق فى نظر الخالفات بيت أفراد أُسرته  وجته 

وأوالده  بعضهم البعض وبيت العبيد ونظر المشاكل بينهتم وُحتكتمتهُ 

 بات وواجب التنفيذ.  

 ـ للمو وع بقية(      

 مت شعر العامية 
 كلمات: نشات رشدي منصور 

 
 غربة   -١- 

 
 بقالنا  سنين  و سنين 

 واحنا  متغربين 
 وأسمنا ع الورق  متجوزين 
 واحنا في حكم المنفصلين 

 بنتعامل مع بعض 
 كموظفين 

 تعال  وخد  وهات 
 وما زاد عن ذلك 

 يعتبر 
 خروج عن القوانين 

 والسبب بسيط 
 ان اهتمامنا ألوالدنا 

 هو كل حياتنا 
 ومعندناش اي وقت 

 علشان 
 نقعد فيه مع  بعض 
 وتالقينا جنب بعض 
 اال واحنا  مشخرين 

 اي نائمين 
 

 مش بس    -٢- 
 

 مش بس الست وحدها 
 اللي  بتتعب 

 لما يجيلها طلقها 
 وتفرح لما تشوف مولودها 

 قدام عينيها وجنبها 
 وتزول االماتنا وقتها 

 دا الشاعر كمان 
 لما يشوف قصيدته 
 اللي كانت محبوسة 

 في رحم فكره 
 وجه وقت المخاض 

 وساعة الوالدة 
 وطلعت للحياة في وقتها 
 دي الكلمة اكبر نعمة 

 من عند ربنا 
 اللي يفهمها ويقدرها 

 ويشده حسنها 
 مش بس الست وحدها 

 دا كمان كل انسان ناجح 
 لما يشوف ثمرة أتعابه 

 من قدامه 
 وترتاح نفسيته 

 ولما يالقي اللي يقدرها 
 قد ايه بتسعده 

 
 شاعر  -3-

 
 قالوا عني من اني 

 شاعر 
 أكمني منذ طفولتي 

 وانا عندي 
 أحاسيس ومشاعر 
 وباتعاب الناس 

 انا شاعر 
 وقبل الواحد ما يقول 

 اه  اه 
 اكون شاعر بللي جواه 

 واعبر عنه بكالم 
 يهز المشاعر 

 واقدمه للسادة المسئولين 
 واللي عندهم 

 حلول للمشاكل 
 قد ايه اكون فرحان 
 من اجل حل مشكلة 

 اي انسان 
 كان من اجلها بيعاني 

 وساهر
 إذن  انا بالحق 

 شاعر
                                                                       

 اليومين دول  -4-
 

 كل شئ جائز 
 حتي زواج الشباب 

 م  العجائز 
 او ان قطر ينط 

 من مكانه لمكان  تاني 
 او يصمم 

 ما يبارح مكانه 
 في عالم اليوم 
 ما تستبعدش 

 اي  شئ  غريب 
 عالم اتفككت كل أركانه 

 ولخلخت رجليه 
 محتاج لجرعة فيتامين 

 تقوي أعصابه 
 وتنمي فكره 

 
 

باختصار شديد كلمات من مقاالت  من الصحف 
 المصرية بقلم الكاتب: 

 

هل  يعد النقد تدخال  في شئون االخرين باالاطاباع ال  
عان   ----كما اننا نمارسه يوماياا  دون ان نادري 

 جريدة اخبار االدب المصرية  
 

عان جاريادة الاياوم  ----لماذا نسينا ادب المناسبات  
 السابع   

 
عااان جاااريااادة  ---ادب نساااائاااي وادب ذكاااوري 

 الجمهورية المصرية  
 االجابة االدب " ادب " في كلتا الحالتين  

 
 المعلم نكلة  ::  عن جريدة وطني  المصرية  

 
عان جاريادة االهارام   ---النقد وسيلة الشعوب للتقدم 

 المصرية  
 

 جريدة الجماهير المصرية  -عفريت النسوان 
 

 رواد القلم  --حمار للبيع 
 

 اليوم السابع   ----االسكندرية المدينة العظمي  
 

اخاباار االدب  --رسالة من حمار للسيد الحااكامادار 
 المصرية  

 
اخاباار االدب  -حمار اساتارالاياا يارفاض الاتاكاريام 

 المصرية 
 

مكتبة االسكندرية ارشيف المؤلفين   مكاتاباة الشاعار 
 --ترجمة بعض النصوص لالناجالايازياة  --العالمي 

اغااان اطاافااال عاالااي سااي دي وإحااداهااا مصااورة 
تليفازياوناياا وساياناماائاياا  وعااطافاياة غايار ماباتاذلاة     

 )))  بكل تواضع. (( 
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 ( ... ٠6ثقـافــة غـــذائيـــة )
  لفيتامينات )د(صـحــتـك وا

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

 فـيتــامـيـن ) ك ( أو الـكـويـنـونـات   
Vitamin (k) or Quinones  

 
مـن أحــدث الـفيتـــامـيـ ـــاا الــفاىـبـــ  فــ  يـعـتبـر فيتـاميـن ) ك ( 

ويـعــــد . بالفيتـامين ألمـانـع للـ ـزيف. ويـســمـى إكـتـشــافا الـدهـن 
يـعـــمـــ   ـلـ  كـمممـما أسـاسـيا لتكـوين الـبـروثـرومبيـن ف  الـكـبـد 

يـفـفـظ وبـمللـم  حـفـظ مـســتـوى الـبـروثـرومبيـن ف  بـالزما الـدم 
ولك ه اليدخ  هو نفسه ف   ملي  التشييد  ملي  تجلط الدم ف  الجسم 
 . وال ف  تركيب هفه المادة 

فـ  البالسـتـيـداا الـمـلـــونـ  الـتـ  ويـوجـــد هـلا الـفيتـاميـن  
ف  أمعاء اإلنسـان بـعـ  . ويـوجــد ت تشر ف  خاليا الثمار الملون  

 . أنواع الكاى اا الدقيق  الت  تقوم بص ا   فيتامين ) ك ( 
أربع مـركباا إثــ ـــان مـ ـ ـمـــا يـقــع ضمن هله المجموعة  

أمـا الـمــركـبـــان K 1K &2 طبيعيـ  وهمـا  مـوجــودان بصــورة 
 بـطـريـقـ  صـ ـا ـيــ  وهـمـا ألـ  أآلخــران فيـفـضــران 

menadione  والـمـســم  بفيتـامينK3  والـPhthiocol   
. يـفوب الفيتامين ف  الدهون والكفـو  وال يـفوب فـ  الـمـاء 

 5بـ ـسـبـــ   ل  هيئ  حقن ف  الـعـــضـــــ  ويعطـى الفيتامين عادة 
هــو أققــــوى  K3هفا ويعتبر فيتاميـن .  مللجــرام / ملليمتـر زيت 

( إذ يـفـــتـــــوى الــمـــلـلـيـــجـــــرام  K1 & K2) مقـارن  بفيتامين  
 K1وحــدة دولـيــ  ثـم يـلـيـه فيتـاميـن  0111الـواحــد م ـه  ـلـ  

وحــــدة دولـيـــ   511إذ يـفـتـوى ألـمللــجـرام الـواحــد م ـه  لـ  
إذ يفـتــوى الـمـللـيجـرام الـواحــد م ـــه  K2وأالخـير هـو فيتـامين 

 .وحــدة دولـيـ   011 لـ  
أهـمــيـ  كــبـــيـــرة فــ  إمــتـــصـــــا  وألمالح الـصـفــراء  

فـيـتـاميـــن ) ك ( ورـيـره مـن مـركـبـاا الـفـيـتـامـيـن الـفاىـبـ  فـ  
 . الدهـــون  

  
 -وظـائـف فـيـتــامـيـن ) ك ( :

يـعـمـ   ل  تفضـير الـبروثـرومبيـن فــ  الــكـــبـــــد وبـفلـ     -  2
. ويمتص فيتمامميمن ) ك ( يـســا ـد  ل  تســ ي   ملي  تخثر الدم 

و الـبـ ـكـريـا  و تـؤدى أمـراض الــصـــفـــــراء ولـللـ  مع الدهن 
ال  نقص إمتصاصه مـمـا قـد يـؤدى الـ  نـقـص االسـ ـا  الشــديد 

. كـمللـم  نسب  البروثرومبين ف  الدم قب  إجراء العملياا الجراحي  
يـؤدى أإلكـثـار من تعـاط  الـســلـفـا والــمـضـــــاداا الــفـــيـــويــ  

ال  الـتـأثـير ف  بـكـتـريـا ) الـكلـورامفي يـكـو  والـتتـراسـيكلي ـاا ( 
اقمعـاء وإبادت ا وما يق  مقدرة الجسم  ل  تشييد فـيـتـامـيـن ) ك ( 
الالزم له مع أن هفا هو المصدر ال ام ف  تموين الجسم بـه بـدرجـ  

 . تزيد كثيرا  ن الطعام 
 القـ  وثيـقـ  بتـكـوين مادة الـكلــوروفـيـــ  لـ ــفا الـفيتــاميـن    -  1

فـإن حـرارة الــشـمـس ضـروريـ  لـتـكـوين فيتـامـيـن ) ك (  ولــلا
 .أيـضــا 
  

 -أهــم أعــراض نـقـص فـيـتــامـيـن )ك( فـى الـجـســم :
كـمـا نـرى   ـد الــمـــــولــوديــن فـ  الــ ـزيـف وأإلســتـدمـاء    -  2

 .اليوم الثانـ  والثالث بـعــد الــوالدة 
 ــ ـــــد إنـخـفــاض نـســبـ  الـبـــروثــرومــبـــيـــن فــ  ألــــدم    -  1

 -فـ  الـفـاالا االتـيــ  :الـبـالـغـين 
 االمــراض الباط يـ       -ب أمـراض الـكــبد      -أ      
 اليرقان االنـســدادى   -د االنـســداد الـصفراوى     -جـ     

  
  -مـصـــادر فـيـتــامـيـن )ك( فــى الـغـــلاء : 

فــ  مــجـــمـــــو ــ  كــبـيـــرة مــن )ك( يـوجــد فـيـتــاميـــن  
وأهـم هــــفه الــمـصـــــادر هــ  اقرــفيـ  الـ ـبـاتيـ  والـفـيــوانيـ  

الـخـضــرواا الـورقيـ  مـثـ  الـسـبـانـخ والـكــرنب والــقـــ ـــبـيـــط 
. أمـما والـخـس والـبــوروكـلـ  وبـع  الـفــواكـه والـخـضــرواا 

فـتـشــمـ  الـكــبـد والـلــفـوم الـفــمـــــراء  المـصــادر الـحـيــوانيـة
ويـوجــد الـفيتـاميـن بـكـميـاا قلـيـلـ  فــ  الــبـيـــ  ومــ ـتـــجـــاا 

مــن )ك( مـصــدر أرــ ـ  بفيتـاميـن لـبـن أالم ويـعـتبـر .  االلـبــان 
 .اللـبـن الـبـقــرى

من ال ادر أن يـوجـد طعـام مفتـقـــر فـ  فـيـتـامـيـن وعـمــومـا  
)ك( ولـكـن قـد يكـون نقص الفيتامين راجع ال   جـز الجســـم  ـن 

ويبـدو أن إمتصـا  الفـيـتـــامـيـــن مـن .  إمتصـاصـه وإســتـعمـالـه 
 Bile saltاالمعـاء متـوقف  ـلــ  وجــــود مــلــــ الــصـــــفـــراء 
وإســـتـعـمـا  .  و ـلـ  هـضــم وإمتـصـا  الدهـون بفال  طبيعيـ  

الـزيت الـمـعــدنـ  ف  الـغــفاء كـمـســ ـ  إو مـلـيـــن يــقـــلـ  مــن 
بـتـفـادى ألـزيـت الــمـــعـــــدنــ  . ويـنـصـح إمـتـصـا  الـفيتـامين 

 .أثـ ــاء الـفـمـ  
ال يخزن  ادة ف  الـجـسـم ولـكـن    -تـخــزيـن الـفـيـتــامـيـن : 

 .يـفكر البع  أن القلي  م ه يخــزن ف  الـكــبـد 
اليتـأثر بالفرارة لـكـ ـه يـفـقـد   -تـأثــيـر عـمـلـيـات الـحـفـظ : 

 .بالقلوياا واالحماض القوي  وبعد العوام  المؤكسدة
  

 -أإلحتيـاجات الـغـلائيـة لفيتـاميـن )ك( :
نظرا لتوفر فيتامين )ك( ف  الغفاء ولتكوي ه فـ  االمـعـاء مـن قـبـ  

ويـعـطـ  .  البكتريا ... المفتم  حدوث نقص الفيتامين فـ  االنسـان 
ف  شك  جر   مقدارهـا للـطـف  الـمـولـود حـديثـا الفيتامين إحتياطا 

لـلـــفـــامــ  قـبـــ  كـمـــا يـعـطـــ  .  ( ميكروجرام  0111  -  511)  
 01( ملليـجـرام  ل  شك  حق    ضلي  أو )  5بمـقـدار ) الـوالدة 

( ملليـجـرام بالفـم لضمان وصـولـه بـكـمـيـاا كـافـيـ  لـلـطـفـ   01  -

كـفل  يعـط  ف  شـكـ  حـقـن  ضـلـيـ  بـمـقـدار ) .  المتوقع والدته 
 .من نقص الفيتامين   ـ ـد حــدوث الـ زيف ال اتج( مللـيـجـرام  01

  
بـعـــــد أن عــزيـزى الـقـارئ ... ... عــزيـزتـمى الـمقمـمارئـمة ... ... 

تـفـدثـ ـا  ـن الـفيتـامي ـاا الـفاىبـ  فـ  الدهون د ـ ــا نـتـــفـــــدث 
 Waterفيمـا يـلـ   ـن الـفيتـــامـيـ ـــاا الــفاىـبـــ  فــ  الــمـــــاء  

soluble vitamins  حـيـث تـشــمـ  هــفه مـجـمــو ـ  فيتـامي أا
وكـفلـ  فيتـاميــن )جــ( وســـــو   B-complex vitamin)ب(  

 .نت ـاو  فيمـا يلـ  كـ  مـن هــفه الفيتامي اا  ل  حــده 
     

 حـمـض أألســكـوربيـ   -فيتـامـين )جـ( 
 Ascorbic acid -Vitamin( C)  

 
 الـعـامـ  الـمـضـــــاد لــالـســـــقـربــوط هفا الفيتامين  ل  أنه عـرف 

Anti scorbutic factor  ومـرض االســقــربــوط Scurvy كـان
معـروفا ف  العصـور الـوسـط  وقـد اســتعمـ  الـ ـ ـود الـفــــمـــر 

وفـ  الــقـــرن الـتـــاســـع  ــشـــر .  أوراق الـصـ ـوبر لمـعـالـجـتـه 
أصـبـ الـمـرض م ـتـشــرا بيـن الـبـــفـــارة فـ  أثـ ـــاء رحــالتـ ـم 
الـــطـــــويـــلــ  وأقــتــرن بــتــ ــاو  الــغــفاء الــفى يــخــلــو مــن الــفــواكــه 

وقـد نصــ طـبـيـب .  ف  أثـ ـــاء الــســـــفـر الطازجـة والخضرواا 
الـلـــيـــــمـــون الجـ ـود بإســــتـعـمـا    J . Lindالبفري  جيمس ل د  
إجبـاريـا بـيـن جـ ـــــود ثـم أصـبــ إســتعـماله لمعـالـجـ  الـمــرض 

ممـا أدى الـ  وقــايــتـــ ـــم مـن   0975االســطو  الـبـفــرى سـ   
 . الـمــرض وانـعـكـس ذل   لـ  الـجـ ــود وأداىـ م 

فــ   Giorgioتـمـــكـن الـعـالــم جــيـــورجــ    2211وفـى ســنة 
الـمـجـر من فصـ  حمـ  االســكوربيـ  من  صـــيـر الـبـرتـقـــا  

تـمـكـن الـعـالـمـان   2291. وفمى عمام وقشـرة الـغـدة الـكـــظـــريـ  
مــن فــصـــ  حـمـ   Waugh & Kingالروسيـان وا  وكـ ـج 

هــو ثــبـــت أن هــفا الــمـــركــب وفـى هـله الـسمـمنمة االسكوربي  
 2291وفمى سمـمنمة الـمـادة الـواقـيـ  مـن مـرض االســـــقـــربــوط 

تـمــكـن الــعـالــم كـ ــــج مــن تصـــــ ـيــعــــه كـمـــــا تــعــــر  الـكــيــمـيــاىــ  
 . لـ  تركيبه الكيمياى  الدقيق  Hirstاإلسـكوتـالنـدى هـرسـت 

  
مـــــن أهـــم خـــصـــــــاىـــص    -خـمصممـمائـممص فـميممـممتمـممـممامـميممـممن )جـمم( :

  -الفـيـتـاميـن مـا يـلــ  :
ذاا    -1...  يـوجـد الفيتامين  ـل  شــك  بلـوراا بـيـــضـــاء    -  2

يفوب فـ  الـمـاء واليـفوب   -9...  طعـم حـمـضـ  وال راىـفــ  لـه 
يـزداد تـأكســـده بـوجـود  ـوامـ    -  1...  ف  االثير أو الكلوروفورم 

يـتـلـف بـالـفـرارة إذا   -5... مسا دة مث  أيوناا الفـديد  وال فـا  
ثابت ف  مفـالـيـلـه   -6...  كان معرضا لألوكسـجين ويتأثر بالضـوء 
 .الفامضي  وس   ال ـدم ف  الوسط القا دى 

  
  -إمـتـصــاص فيتـاميـن )جـ( وتـمـثـيـلـه :

من الجزء السفل  مـن  بصورة نشط  وس ول   يتم االمتصاص 
فـ  حـالـ   ـدم إفـراز حـمـ   . ويقم  إممتمصما مهاالمعاء الدقيق  
 .االلت اباا المعوي المختلف  وال يدروكلورلي  

بـكـمـيـاا مـفـدودة فـ  أنسـجـ  وسـواىـ   ويـخــزن الفيتامين 
يـوجــد فـ  الـكـبـد أعلى تركيز للمفميمتمامميمن إال أن  . الجسم المختلف  
ويقـدر مخـزون الــجـــســـــم مـ ـه فـ  الـظـرو  .  والغدة الكظـري  
إال أن هفا المخزون يست ـفـف بسـر ـ  .  ملجم  0511العادي  بفوال  

بمجرد التعرض لآلمراض المعـديـ  والـفـمـيـاا ونـتـيـجـ  إلرتـفـاع 
 . درج  حرارة الجسم والتوتر والقلق ال فس  

مـع الـبـــو   بصورة رىيسي  ويـطــرح الفيتـامين من الجسم  
.   ـن طــريـق الـعـــرق والـبـرازإال أنه يخـرج م ه كميـاا قـلـيـلـ  

ولـكـ ـه .   ل  شك  الـفـيـتـامـيـن الـكـامـ  ويخرج معظمه من الجسم 
يخرج أيضا  ل  شك  أحد مـخـلـفـاتـه الـتـمـثـيـلـيـ  وأهـمـ ـا حـمـ  

 . Oxalic acidاالوكسالي  
  

  -الوظائـف الـحـيـوية لفيتـاميـن )جـ( :
حيث يعتبر فيتامـيـن )جــ( تمثي  األحماض أآلمينية وتأكسـدها   -2

كانزيم مسا د ف   ملياا تأكسد أقحماض أقميـ ـيـ  ضرورى جدا 
 . التيروسين ( و) وخاص  حم  الفي ي  أالنين 

الفم  أقمي   التربتوفان الـ  نـيـــاســـيـن وإخــتـزا  تحـوي    -1
 .  حم  الفـولي  الـ  حم  الـفـولي يـ 

كـفـامـ  حيث يعم  فيتامـيـن )جــ( له عـالقة بعمليـة الـتنفـس   -9
 .ف   ملياا التـأكـســد داخـ  الـخـاليا للـ ـيـدروجين 

كممما يسمـمـماعمد  ـل  تكـوين كـراا الـدم الـفـمــــراء يـســاعد   -1
 ل  نضوج ا وإمتصا  مـادة الـفـديـد الـتـ  تـدخـ  فـ  تـركـيـب 

 ... الـ يمـوجـلـوبيـن وذل  بتفوي  الفديدي  ال  حــديــدوز 
نـظـرا لس ول  تأكسـد فـيـتـامـيـن )جــ( وإخـتـزالـه فـإن حــمـ    -5

يحمـى بعض الفميمتمامميمنمات االخـمرى أقسكوربي  أو فيتامين )جـ ( 
 من التأكسد والتلف مث  فيتامين )أ( وفيتامين )ب( .

مـثـــ  الـكـوالجـيـن  ل  تكوين المواد الرابط  للخاليا يســاعـد  -6 
الجلـد والغضاريف والعظام والداخل  ف  تركيب االس ان تل  المواد 

وللل  يلعب فيتامين )جـ( دورا أساسيما   جدران الشعيراا الدموي و
 فى تكوين العظام واالسنان والتئام الجروح والحروق . 

. من أمراض الكبـد الـفيروسـي  يحـفظ خـاليا الـكبـد من التلف   -7
 يزيد الشهية .   -2. فـ  االطـفـا  يسـاعد على النمـو   -1

ضد السموم الـبـكـتـيـريـ  والـفـمـيـاا يزيد من مقاومة الجسم   -21
ه ـاك  ـدة وظاىف أخــرى يـرجــ أن لفيتـامـيـن )جــ( دورا    -22

الـوقـايـ  مـن خـطـر وتكوين هرموناا الغدة الـكـظـريـ   -في ا مث  :
تكوين ال يتريت من ال يتـراا  ويعتقـد أيضـا ومنع االوزون الجوى 
 لمفعــول السـام للـهـيسـتامين .ا إبطالأن له دور ف  

  
  -أألعــراض الـناشـئة عـن نقـص فيتـامين )جـ( :

...   عـزيـزى القمارئ
... عـمممممزيـمممممزتـمممممى 

هـ  الـقـارئـة ... ... 
تـــعـــــــلـــم أن أكــــثـــر 
ـــــاا  ـــــوان ــــــ ـــــفـــــي الـ
تسـتطيـع تـكـوين مـا 
ـــن  ـــا مـ ـــزمـــ ــــ ــــ ـــل ي
فيتـاميـــن )جــ( فــ  

مـا عــدا أجـســام ـا 
ــــــــردة  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــق الـ

. لـمللم  واالنـســـان 
يجب  ـلـ  اإلنسـان 
الفصـو   ـلـ  كـ  
حـــاجـــتـــه مـــن هـــفا 
 . الفيتامين من الغفاء 

ما يفدث نقص فيتامين )جـ( لـدى االطفا  والمـسـ ـيـن وعادة  
لعـدم ت او  مصادره الغفاىي  بكمياا كـافـيـ  وقـد كـان هـفا يـفـدث 
 . سابقا ف  البفارة والمسافرين لعدم ت اول م االطعم  المفتوي   ليه 

  
  -ومـن أهـم أعـراض نـقـص فـيتـاميـن )جـ( مـا يـلـى :

  ـد نـقـص فـيـتـامـيـن )جــ( :    Scurvyمـرض االســقـربـوط   -2
الضـعـف واال ـيـاء ونـقـص الـوزن يعان  المصاب ف  البداي  مـن 

تـورم فـ  الـلـثـ  وظـ ـور نـزيـف فـ  ويتبــع ذلــ  واالم المفاص  
الملتفم  واالنف والق اة ال ضمي  وتورم الـمـفـاصـ  و ـدم تـمـاسـ  

 ـن وهله االعراض ناتجمة الشعيراا الدموي  وبطء شفاء الجروح 
 دم قدرة الجسم  ل  تص يع الكوالجـيـن الـالزم لـتـمـاسـ  الـخـاليـا 

 . واالنسج  الرابط  
ش را ويثميز  01  -  6ف   مر لالطفـا  مرض االسقربوط ويحدث 

بالفساسي  المفرط  وشدة الت يج لدى الطف  واإلدماء وال ـزيـف فـ  
ويفدث هفا المرض لالطفا  نـتـيـجـ  تـغـفيـتـ ـم  ـلـ  .  الجلد واللث  

إذ أن الفليب فقيـر فـ  الفليب دون إضاف  مواد أخرى ال  طعام م 
 فيتامين )جـ( 

وتـتـمـيـز .  وي تج من ضعف إمتصا  الـفـــديـد فـقــر الــدم :   -1
الرياا الفمراء ف  هفه الفال  بصغر حدجم ا وإنخـفـاض مسـتـوى 

 .ال يمـوجلوبين في ا 
نتيجـ  لـعـدم تصـ ـيـع الـمـادة بـطء وتـأخـر شـفـاء الـجــروح :   -9

 . الالحم  بين الخاليا ف  أث اء ب اء خاليا جديدة
 Vitamin C and theفمميممتمماممميممن )جـمم( وأمممراض الممبممرد  -1

common cold   :  من الدارج ف  كثير من المجتمعاا إسـتـعـمـا
 صير الليمون والفمضياا بشـكـ   ـام  ـ ـد اإلصـابـ  بـأمـراض 
البرد والرشـ واالنفلونزا للفصو   ل  فيتامين )جـ( الفى يـعـتـقـــد 

 .أن لـه دورا  الجـيـا لـ ـفه االمـراض 
  

 -العـوامـ  الـتى تـؤثـر عـلـى فـقـد هـلا الـفـيـتـامـين :
  

  -تـأثـيـر عـمـلـيـات الـتـصـنيـع عـلـيـه : -أ 
وخـاصـ  فـ  الـوسـط سريع التأكسد بأكسجين الـ ـواء الـجـوى    -2

  -9.  كال فا  سريع التأكسد ف  وجود المعادن الثقيل     -1. القلوى 
فـ  تسا د  ملي  الكبرت  أث اء تجفيف الفاك   وبع  الـخـضـرواا 

السـلـق وللا يفضم  يفوب ويفقد ف  ماء السلق    -1.  المفافظ   ليه 
بالبخاروذل  الن  ملـيـ  رــلـ  الـخـضـرواا  ـلـ  درجـ  حـرارة 

الموجود )جـ( % من كمي  فيتامين 11مرتفع  تؤدى ال  فقد حوال  
في ا ول فا نجد أن طرق الط   المصري  تؤدى ال  فقد نسب  كبـيـرة 

يـ ـصـفـون وللل  فإن خبراءالتغلية من هفا الفيتامين أث اء إ دادها 
لتقلي  الفـقـد بتقلي  كمي  الماء وتقلي  مدة التسخين والفد من التقطيع 

يتلف   د تعرض  لـلـضـوء    -5.  من هفا الفيتامين والمفافظ   ليه 
تق  كميت  أث اء التخزين  ل  درج     -6.  أو أقشع  فوق الب فسجي  

 . الفرارة العادي  ويقلال الفقد بالتخزين ف  الثالجاا 
  

  -أثـنـاء حـفـظ الـطـعـام : -ب 
ويـظـ ـر هـفا بعملياا الففظ والتجميد والتجفيف يتأثر هفا الفيتامين 

بوضوح بمقارن  كمي  الفيتامين ف  أقرفي  الطازج  وأقرفي  التـ  
كـمـيـ  الـفـاصـولـيـا فمممثمال أجريت  لي ا  ملياا الففظ الـمـخـتـلـفـ  

 00جــم تـفـتـوى فـ  الـمـتـوسـط  ـلـ   011الطازج  الت  تـزن 
ملـلـيـجـرام بـعـد  09ال  وتق  هفه ال سب  ملليجرام من فيتامين )جـ( 
ملليجرام بعد إجـراء  ـمـلـيـ  الـفـفـظ فـ   6إجراء  ملي  التجميد و 

 . ملليجرام ف  الفاصوليا المجفف   0العلب الصفيـ و 
و صير الطماطم والبرتقا  والموالـ  موما تفقد كمي  قـلـيـلـ   

جدا من الفيتامين أث اء الففظ ف  الثالج  والسـبـب فـ  ذلـ  هـو أن 
 .وتسا د  ل  بقاء هفا الفيتامين حامضية طبيع  العصير 

  
  -إحـتـيـاجـات أإلنـســان الـيـوميـة مـن فيتـاميـن )جـ( :

 95كـيـلـوجــرام( يــفـتـــاج الــ   91) الـرجـ  الـمـتوسـط الــوزن 
كـيـلـوجــرام(  56) ألـمـرأة الـمتـوسـط  الـوزن .  ملليجـرام / يوميـا 

الـمــرأة الـفامـ  ) ال صـف أقخــيـر .  ملليجرام / يوميا  91تفتـاج 
ألــمـــرأة ألــمـــرضـــع .  ملليجـرام/يومـيـا 011تفتـاج من الفـمـ  ( 

 01أقـ  مـن سـ ـ  . أألطـمفمـمال ملليـجـرام / يـومـيـا  051تـفـتـاج 
 05كـيـلـوجـرام(  00) ويـزن حـوالـ   س واا 0-0من . ملليجرام 
 51كـيـلـوجـرام (  07ويزن حوال   س واا ) 6-0من  وملليجرام 
 61كـيـلـوجـرام(  05)ويزن حـوالـ    س واا  7-9من .  ملليجرام 
 95  كـيـلـوجـرام ( 00) ويزن حـوالـ  س    00-01من   .ملليجرام 
 71كـيـلـوجـرام(  09ويـزن حـوالـ  س    ) 05-00من .  ملليجرام 
 011كيـلـوجـرام (  60) ويزن حوال  س    01-06من . ملليجرام 
 . ملليجرام 

  21يتبع فى ص 



 ش  4321 أبيب  32 اخبار االقـباط

 42 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 لم يبق للعمر بقيه

 
 تري كم من السنين  وايام العمر قد بقيت

 وكيف النهاية وايام العمر قد جبرت  
 كيف مرت األيام والسنين 

 والشمس يوما من االيام ما غربت   
 اين ايام العشرين والثالثين 

 فعن ذكراها العيون قد دمعت   
 كم من االحداث ربي والماسي

 في الذاكرة قد حفرت   
 وجدتك ربي تمسك بيدي قائال 

 ال تخف فحياتك معي ما ضعفت   
 كنت يا سيدي تعبر بي بحور تجارب

 وارجلي يوما ما غرقت   
 اه ربي كم احتاج نعمتك

 تسند ايام العمر وان قصرت   
 كم سرت بعيدا عنك

 الشرب ابار مياه قد عفنت   
 

 بعدها قلت اقوم وارجع
 اخطات وقتها اذناك قد سمعت   

 ووجدتك تربض علي كتفي قائال 
 امسح عيناك وان دمعت   

 ربي احتاج اليك لصحيح فكر
 اليام عمر معدودات قد بقيت   

 اعن يا رب ضعف ايماني 
 فمعك ابدا نفسي ما عطشت   

 كم من نفوس من ماًء العالم 
 قد شربت وابدا ما رويت   

 ربي اسندني فللشيطان اقول
 اهرب وفلولك قد رحلت   
  

 جورج حبيب
 خادم بكنبسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس

 
 باقة ورد في ذكراه -حبيب جرجس

 
 يها الحبيب كم كنت كوكبا ساطعاأ
 وسط عصر ملئه ظالما دامسا  

 في عهد البابا كيرلس الخامس 
 كنت بطال ولالرثوذوكسية ناشرا   

 لم يكن في ذلك العهد من متعلم
 عن علوم العقيدة والكنيسة بعالم
 جلت البالد  والنجوع مسافرا 

 لتجمع امواال الكليركية وللبناء منفذ
 اصدرت كتبا ذهبية عليها كثيرين تتلمذوا

 وزال عنهم جهل اسراروتفاسير فيها تحيروا
 فهذا كتاب اسرار سبعة كنت له مؤلفا    

 لليوم ندرس فيه فهو للكل مرجعا 
 جلت االقاليم مرتجال وواعظا
 في وقت لم بالكنيسة ابن مفسر

 قادتك غيرة كنيستك وللمستقبل كنت قارئا    
 فاسست مدارس احد الطفال كنت لهم راعيا

 اطلقوا عليك لقب رائد نهضة
 

 ولحق انت كذلك ففد كنت للكثيرين رائد
 اعتمد لك المجمع المقدس لقب قديس
 فانت بركة للكثيرين والتعليم مؤسسا

 واليوم علي اسمك كم من كنائس وكهنة
 احياء لذكرة عطرة وصاحب تاريخ مشرف

 
 جورج حبيب

 س يسبةثبةمسبنلايدمسبيمد بسبانلة ة بنكب مداخ

 صباحك معطر 

 

 

 

 صباح الخير ... صباح معطر يصحى الوجدان

 ... وطير ينغم باأللحان  و ليل عدى ... وفجر شقشق

 صباح نادى... وسما صافية... و شمس فيها شعاع

 ودنيا حلوة بتقولك ... تعالى يال قربلى

 وانسى ... اللى جرى فيها من احزان

 وكلمة حلوة ... حتقولها حتفرق مع الزعالن

 وبسمة صافية على وشك ... حتخزل الشيطان

 وقلب ابيض بنوره ينور للقلقان

 وايد حانية تساعد الفقير والغلبان

  ورجل تسعى و تجرى وراء الخير رهوان

 ودعوة لربك لتشفى المريض و التعبان

 وضمير صافى علشان تعرف تنام لليلك فرحان

 يال يا عم سهلها ده ربك هو الحنان

 وبيفرح بطيبة قلبك أنت يا انسان ده ربك عالم بالقلوب

 

 كلمات ميشيل جرجس

 بيني وبينك 
 

عززززززززززيزززززززززز  
القزار  بزيزنزي 
وبزززيزززنزززك أنزززا 
وأنززت بززنززهززتززم 
بززززالززززعززززربززززيززززة 
والززبززيززت أكززتززر 
مززززا نززززهززززتززززم 
بززززننززززفززززسززززنززززا. 
بززالززرنززم مززن 
انززنززا أهززم مززن 
الزززززعزززززربزززززيزززززة 
والزززززززبزززززززيزززززززت 
وحززززززززاجززززززززات 
كتير. مين فينا 
بيهمزل مزيزعزاد 
تزززغزززيزززيزززر يزززت 

العربية أو تجديد الرخصة أو لو حس أن الزفزرامزل 
تعبانة شوية أو لو سمع صوت نريب في الموتور 

 بيجر  علي الميكانيكي علشان يصلحها . 
 

طيب ... ونفسك لو حسيت حاجة نلط فيهابتزجزر  
وتصلحها؟ وآل تزقزول بزكزرة وآل بزعزده هزتزتزصزلز  
لوحدها. أحياناً تهتزم لزمزا جسزدع يزتزعزبزك بزتزروح 
للدكتور، ويمكن المستشزفزي عزلزشزان تزطزمز زن أو 
علشان تعالج المشكلة. بس لمزا تزكزون الزمزشزكزلزة 
نفسية أو روحيةهل بتهتم وتزحزاول تزعزالزجزهزا وآل 

 د  مش مهمة؟؟ أنه أهم أيه أولوياتك. 
 

بيني وبينك علشان تتجنب مشاكل الجسد بزنزحزاول 
نلعب رياضة لكي نحافظ علي الجسد سليم . طزيزب 
والروح بنعملها أيه نلشان نزحزافزظ عزلزيزهزا؟؟ لزو 
عرفت أبقي قولي بيني وبينك... وكزل سزنزة وأنزت 

 طيب. 
 

 طلعت فؤاد جرجس 

 44من ص “ ثقافة نذائية”تابع مقال 
 

 94) وتننن حنوالن  سنننة  31-31من بـنـات 
 08-31بنننات منن .  ملليجرام  08كيلوجرام ( 

 41كننيننلننوجننرام (  19) وتنننن حننوالنن  سنننننة 
فإن كمنينة فنينتنامنينن )ج ن( . وللـعـالج ملليجرام 

 -  088ال ت  ي حت اجنهن نا اـنسن نان تنبن نلن  منن 
 .ملليجرام ي وم ي ا  188

مـززصززـززـززادر فـززيززـززتززـززامـززيززـززن  جـزز  فـززى  
  -الـغــذاء :

 -ال نبنرتنقن نال  -الل يمن نون ال نحنامضن ن   
ال ج رج نينر  -ال بق دونس  -ال طم اطم  -ال خ س 

 -ال نجن ننر  -ال بس لة ال نطنازجنة  -ال س بان خ  -
الننلنن ننبننن  -ال ننتننفنن ننا   -ال ننفنن ننراولننة  -ال ننمنن ننوز 

 . ال ك ب  د  -الك ل    -) وخ اص ة ل ب ن أألم ( 
عـزززيـزززى الـززقززـززار  ... ... عـزززيـزززتـززى  

الـقـارئـة ... ... الى اللقاء فى العدد القدم حيز  

    . Bنبدء الحدي  عن مجموعة فيتامينات   

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :

خادم بكنيزسزة ألزقزديسزة دمزيزانزة وألزقزديزس  - 
 سيدنى . -أثناسيوس ألرسولى ببانشبول 

 
رئيس قسم علوم أألنذيزة أألسزبزق بزجزامزعزة  -

 إلمنيا بصعيد مصر 
Former Head of Food Sci. Dept. 
Minia Univ. Egypt.  

 
رئيس جمعزيزة كزيزمزيزاء ألززيزوت أالفزريزقزيزة  -

 أألسبق    
Former President of African Oil 
Chemists Society (AFOCS) 

   
عضو جمعزيزة كزيزمزيزاء ألززيزوت أألمزريزكزيزة  -

 أالسبق
Former Member of American Oil 
Chemists Society  AOCS)  

 
            .أسـتاذ علوم أألنذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا -

Emeritus Professor of Food 
Science - Minia Univ.  Egypt 

 عشرة رســـائـــل من هللا إليــــك            
 

خليك عايش ف  الرجاء ، ال تيأس مهنمنا كناننت ظنروف النحنيناة ،  -( :3الرسالة )
مهما تعقدت األمور أمامك ، مهما بدا لك أن الرب تخل  عنننك أو تنركنك ، منهنمنا 
ظهر لك كل ش ء أنه مظلم وقاتم ، خل  عندك رجاء ف  إن هللا ال يتركك ، ينحنبنك 

 وانت بار وانت خاط ء .
 

انت محبوب جداً ، أنت موضع أهتمام  ، مهما كنننت صن نينر فن   -( :0الرسالة )
أعين الناس ومحتقر منهم ، حت  لو كنت مثل الفتيلة المدخنة ، فاهلل قادر أن ينرسنل 
 إليها ريحاً فتشتعل من جديد ، ودفة ص يرة ف  المركب لكنها تدير المركب كله . 

 
مهما سقطت ف  الخطية ، ضع ثقتك ورجاءك باهلل وهو ال يخيب ،  -( :1الرسالة )

فهناك رجاء أعطاه الرب للشجرة الت  لم تثمر ثالث سنوات ، فنقب حولها ووضنع 
 زبالً ، لعلها تثمر فيما بعد . 

 
هللا قادر أن يشفيك من األمراض المستعصية ، مهما بدا لك وللناس  -( :9الرسالة )

انه معقد ، فاهلل يقدم لك الرجاء " كل ش ء مستطاع للمؤمن " بال حدود ، فال يوجد 
 عند هللا حدود للرجاء ، بل أطلب المستحيل مع هللا بشرط أن تفعل أنت الممكن . 

 
ال تظن أن هللا عند إبطاء ف  إتنخناذ النقنرارات ، فناهلل لنينس عنننده  -( :1الرسالة )

إسراع أو إبطاء ، فاهلل يعمل ف  كل وقت ، فهو ال يتاخر ، فهو إله الهنيع الرابع ، 
 فهو يعمل بقوة لكنه يعمل ف  الوقت المناسب الذى تحدده حكمته . 

 
أنتظر الرب دائما ف  فر  وليس وانت ف  حالة تذمر وأضنطنراب  -( :1الرسالة )

 ، أنتظر وانت قوى القلب واثق ف  قرارته الحكيمة ، فالرب يعمل فعالً . 
 

ثق أن معك من السماء جيوش تحارب عنك وتصنلن  منن أجنلنك ،  -( :7الرسالة )
فأن قام عليك جيش فأطمئن وال يهتن قلبك ، ألن الذين معنا أكثر من الذين علنينننا . 

 الحرب للرب، يقاتل عنكم وانتم تصمتون . 
 

ال تنظر ال  الضيقات الت  تمر بها ، بل أنظر إل  الحلول الت  فن   -( :0الرسالة )
 يد هللا ، فال تقل يارب عندى هم كبير ، بل قل ياهم ل  رب كبير . 

 
أنت ف  جدول أعمال هللا ، ال ينساك ، فهو ال يهملك وال ينتنركنك ،  -( :4الرسالة )

وانت مع هللا ترى باب السماء مفتوحة تماماً ومالئكة هللا تصنعند وتننننل عنلنينك ، 
وتقول معهم هللا يفتح وال أحد ي لق ، وي لق وال أحد يفتح . فكل باب م لق لنه عننند 

 الرب الف مفتا  ، وهللا يستطيع أن يفتح جميع االبواب الم لقة . "
 

 ثق إن  أحبك -( :38الرسالة )
 

 يوسف طانيوس
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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” 

 (83: 6أعطوا تعطوا" )لوقا "
تحت رعاية اسقفيات استراليا والسودان، قامت مؤسستكم المتواضعه و بفضل كريم تعضيدكم، بارسال الحاويه الثانيه 

لمدينه جوبا بدوله جنوب السودان. ونحن فى امس الحاجه الى مبلغ وقدره عشره الف دوالر استرالى لتغطيه نفاقات شحن 
 الحاويه من كينيا الى دوله جنوب السودان. 

 -لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل الجليل:
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

Swift Code: - SGBLAU2S  
BSB: -   112-879   
A’cc:-   493911231 

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 
 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

 (92:92الن كل من له يعُطى فيزداد ومن ليس له فالذى عنده يُؤخذ منه " ) متى "
 

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) 

 

 رجاء محبه
نظراً الن ايبارشية سيدني وتوابعها بصدد توثيق كل مايخص زيارات مثلث الرحمات 

نبا شنوده الثالث بابا وبطريرك الكرازه المرقسيه لمدينة ألقداسه البابا المعظم ا
 وتوابعها وتتضمن :  سيدني وإليبارشية  سيدني

 استقبال قداسته -
  محاضرات قداسته التي القاها في الجامعه -
  محاضرات ولقاءات قداسته مع شعب األيبارشية  في مختلف الكنائس -
 تسجيل لصلوات القداسات األلهية في كنائس األيبارشية بسيدني . -
  سيدني واالماكن االخري –أفتتاح قداسته لديراألنبا شنوده رئيس المتوحدين  -

 
لذلك نناشد كل من في حوزته وثائق سواء مكتوبه او مسجله فيديو او كاسيت او 

 26828233 )29(بسكرتارية األيبارشية  علي الهاتف  ان يتكرم باالتصال صور
   

 الرب يعوض تعب محبتكم  كل خير 
 اذكرونا في صلواتك

 يبارشية سيدني وتوابعهاأ سكرتارية
 

A call of love sent to the Coptic community requesting their as-
sistance   in gathering information since the establishment of the 
first Coptic Church by Very Reverend Fr. Mina Nematalla in Syd-
ney and the visits of the Thrice-Blessed Pope Shenouda III to 
Sydney before and after the establishment of the Diocese of Syd-
ney, as the Diocese of Sydney is working on documenting our 
Australian Coptic history for the past years. The Information in 
form of photos, videos, films or any other documentation should 
cover the following:  
-the arrival of the Thrice-Blessed Pope Shenouda III at the air-
port,  
- his university  lectures,   
- his meetings with the congregation in Sydney,  
- his visits to St  Shenouda Monastery- Putty,  
- his praying the Holy Masses  in the different churches  
 
We encourage anyone who has got any of these information to 
contact the Secretariat of the Diocese on (02) 96353988. 
 
May the Lord reward you in Heaven and on earth 
 
Secretariat 
Diocese of Sydney & Affiliated Regions    

 الي جميع المشتركين بمشروع فلسي االرملة .
العي  9243يرجي العلم بانه قد تم أرسال إيصاالت االعضاء الضريبي لعععام 

جميع المشتركين. يرجي من الذين لعم يسعتعلعمعوا ايصعاالتعهعم أرسعال رسعالعة 
حتي نقوم بارسال صورة أخري معن   john@aapt.net.au الكترونية الي 

 االيصال . 
 الرب يعوضكم أجراً سمائياً . 

 
 الي جميع المشتركين بمشروع 

 دير السيدة العذراء واالنبا أنطونيوس بوالية كوينزالند .
 

العي  9243يرجي العلم بانه قد تم أرسال إيصاالت االعضاء الضريبي لعععام 
جميع المشتركين. يرجي من الذين لعم يسعتعلعمعوا ايصعاالتعهعم أرسعال رسعالعة 

حتي نقوم بارسال صورة أخري معن   john@aapt.net.au الكترونية الي 
 االيصال . 

 الرب يعوضكم أجراً سمائياً . 

 ذكرياتي  هي كل حياتي  
 "" الجزء االول ""

 تحقيق : نشات رشدي  منصور   
          

بالحق  ان ذكرياتي  هي كل حياتي  ارجع اليها بين وقت واخرر فرتربرعرد عرنري الضريرق 
لبعض الوقت فمن خالل سطور التحقيق فإنني انك سرترشراركرنري مربرترغراي  بردرجرة او 

 بأخري    
 

 خطبة الملك فاروق : 
--------------------   

نادي علي والدي وقتها  وقال لي في الغد  انشاء الرب وعشنا ستذهب معي الي القاهرر   
فسألته عن السبب وكان عمري وقتها ست سنوات  فقال لي لكي نحضر خرطربرة الرمرلرك 

 فاروق   خطبة الملك فاروق يا بابا   
 فقال لي بالتمام فأغلقت فمي  ولكنني ظللت افكر بعض الشئ  

قال لي من بعدها اخبر ماما بذلك لكي تجهز لنا شنط السفر  وقد كان  كرمرا برلرب مرنرى 
 والدي 

 ان اذهب لفراشي مبكرا لكي اصحو مبكرا أيضاً   
 كنت وقتها  فرحا  كما كنت خائفا  في ذات الوقت 

 الن منظر القطار وهو يلقي بحممه السوداء مع شكله االسود يخيفني  في ذات الوقت  
ونحن في بريقنا لمحطة السكة الحديدية  تقابلنا مع رجل اسود اللون يمتطي جمال مرمرا 
اخافني فقال لي والدي ال تخف  انه رجل بيب يحافظ  علي الناس   فسألته  ولماذا لونه 
هكذا  ؟؟   فقال لي  وهو يضحك من كثر  تناول الشيكروالترة   فرقرلرت لره وانرا اود ان 

 اتناول الشيكوالتة أيضاً وحتي اصبح مثله 
 ولكني اود ان اكون علي ذات السمحة  فوعدني بتحقيق مطلبي   

عندما استقلينا القطار استمريت في التساؤل عن كل شئ بخصوص الرحلة ولكن كانت  
 هناك بعض التساؤالت  التي كانت تراودني ومنها  

 هل الملك فاروق يخطب كل يوم ؟ كم عدد زوجاته  ؟؟ كم عدد اوالده ؟ 
هل يملك منزال كبيرا يتسع لكل أبفاله ؟ وماذا يفعل لرو ترعرارك اوالده مرع برعرضرهرمرا 

 البعض ؟ هل يملك عصا لكي يضربهم وكم عد االسر  ؟؟ الخ 
وتمر االيام ومعها ذكريات عمري الطفولية  رويدا  رويدا حتي احصل برنرفرسري  عرلري  

 كثير  من الحقائق التي كانت بعيد  تماماً عن مخيلتي   
 

 وللتحقيق  بقية اذا أراد الرب وعشنا  

mailto:john@aapt.net.au
mailto:john@aapt.net.au
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الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا االنجيل  يلك  ل  الل لاللم 
 يخبر ايضا بما ي لته هذه تذ ارا لها )مت 

 
 تقيم االسره الذ ري السنويه االولك

 لالم المباركه ماري ابراهيم ميخائيل  
 

زوجه المتنيح القس داود شنوده  اهن  نيسه ابو سليلنليلن 
االسكندريه ووالده    من المهندس يادي زوج الد لتلوره 

 يينيان والمهندس ساهر زوج الصيدالنيه  رمة
وجدة    من الصيدالنيه مونيكا وجورج وداييد وايريلنلك 
ميخائي  واخت المرحوم مليللليل  ابلراهليلم واللملرحلومله 
سنيه جبران والمرحومه ملكه وال لمليلد نليلقلوال ابلراهليلم 

 بامريكا والمهندس جورج ابراهيم بامريكا 
  

بلكلنليلسله ملار  ٨/   ٥القداس األلهك يوم االحد  وذلك اثناء
 جرجس بكنزنجتون سيدنك

 

 
 
 

The first year commemoration for the mother “ Mary Ibrahim Mikhail” will be 
celebrated on Sunday 5th of August 2018, at Saint George Church Kensington 
during the Holy Mass.  
Mrs Mary Ibrahim Mikhail was the wife of the late Reverend Father Dawood Mi-
khail servant of Saint Abou Sefein, Ambroso Alexandria.  
She was the mother of each of Mr Fadi and his wife Dr Vivian, and Mr Saher and 
his wife Karma and the grand mother of Monica, George, David and Erini. She 
was also the sister of the late Mr Michael Ibrahim, the late Mrs Sania Gobran, the 
late Mrs Malaka Ibrahim, Mr Nicola Ibrahim and Mr George Ibrahim in USA.  
   

 طوبك لمن اخترته وقبلته ليسكن يك ديارك الك األبد. 
 (56:٥مز )

 
 رقد علك رجاء القيامة بأستراليا   

 المرحوم فريد صليب عبد الملك 
 

اخ    من السيدة س اد والمهندس بولس وزوجتة السيدة ڤيوال يرج 
والسيدة وداد زوجة السيد ملي  سالمة وخال    من ريتلا  زوجلة 
صبحك إسكندر  و هدي زوجة وجدي علزيلز و ن زوجلة ملجلدي 
أندراوس وچا لين زوجة يريد ز ك وعم    من سمر زوجة أميلر 
 جندي ورندا زوجة اشرف بلاي ورشا زوجة بنيامين مكاريوس .  

 

 الذكري السنوية االولي 
 السيدة تاسوني ماري ميخائيل 

 
رحلت من عالمنا منذ عام .. ولكن تركت احساساً قوياً بحضورها في كل مجال عملت به من خالالل الالكالناليالسالة ... 
بدأت خدمتها في مدارس االحد وعمرها أربعة عشر عاماً... عمر الزهور ألي فتاة ولكنها قدمته لرعاية الصالاالار 

 في تنشئة مسيحية صادقة... علمتهم الحب، والعطاء واالمانة واالحترام وتقدير االخرين.
 

هذا كان شعارها الذي حملته منذ وعيها في كل مكان وكل بلد، عاشته حقيقة تعكسه عاللالي مالن حالولالهالا. عالاشالت 
زوجة وفية لسنوات ترعي زوجها في مرضه. وعاشت في كفاح لالولالديالهالا وزوجالاتالهالم وأوالدهالم لالتالضالعالهالم فالي 

 الطريق الصحيح. 
 

أستمرت خدمتها لكنيسة مارجرجس كنسنجتون لسنوات طويلة رغم تراكم الضاالوط الصالحاليالة.. أسالسالت تالجالمال  
سيدات مارجرجس واالجتماع الشهري والرحالت المنتظمة. وكانت رائالدة فالي طالرال االديالرة والالكالنالائالس الالااليالر 
أرثوذكسية في تقديم صورة محبة كريمة. أسست مكتبة أعارة الكتب المستعملة ونشر المعرفة والدين والالتالاريال  

 واالدب. 
 

أذكرها كل يوم أحد في الكنيسة وقد أخذت ركناً هادئاً، بوجه باسم يرحب بكل من حولها وهي تناولالنالي الالقالربالانالة 
وتفسح لي مكاناً بقربها... أذكرها في مجامالتها المستمرة وأفتقادها لكل مريض أو حزين أو فالي ضاليالق... أذكالر 

 صوتها القوي في أجتماعنا الشهري وهي تقودنا في معرفة وأخوة ..وأمومة .
 

رحلت عن عالمنا ... لكن ... ماذا يبقي لالنسان سوي سيرة عطرة ...... واعطاكي هللا منهاالكثاليالر يالا أغاللالي مالن 
 رحلوا من عالمنا. 

 
 وداد الياس 
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 تابع مقال الصفحة األولى
احتفال القنصلية المصرية بسيدنى بالعيد الوطنى ”  

 “المصرى
 

ونصر أكتوتوبتر  2593يوليو عام  32بدأ حديثه  باالشاده ثورة 
يونيو الوى أعادت االسوقرار للبالد بتقتيتادة  23العظيم، ثم ثورة 

الرئيس عبد الفواح السيسي والعمل علي بناء مؤستستات التدولت  
المصري  لدعم النماء واالسوقرار والوقدم الصنتاعتي متال  تال  
مشروعات هائل . وفي نتفتس التواتق التقتيتاء عتلتي االرهتا  
ي عتلتي ستالمت  التو تال  وتطهير سيناء وحماي  التدتدود حتر تا

 واسوقراره. 
 

ثم تناو  الدديث عال التعتالاتات االستوترالتيت  التمتصتريت  حتيتث 
وكتانتق  2593أفوودق الستفتارة االستوترالتيت  فتي مصتر عتام 

االولي في الشرق االوسط. ثم أفتوتوتاح الستفتارة التمتصتريت  فتي 
. وتتتدتتد  عتتال     والتتتتتنتتود االستتوتترا  2591كتتانتتبتترا عتتام 

المشاركيال في الدر  العالمي  االولي التييتال استوتشتهتدوا عتلتي 
ارض مصر وتوا له مع وزير المداربيال القداماء السيد دافيتد 
اليوت واهداه ثال  حفنات مال رما  االرض الوي حار  فتيتهتا 
ي مني مائ  عام. سيوم عترهتهتا  التنود االسورا  والمصرييال معا

 3322في مودف المداربيال القدماء واليي سيفووح في نوفمبتر 
 . 
 

ي  تا ت  فتي متنتطتقت   وأشار الي الوتديدات الوي تتتتري حتالتيتا
ي للتنود الشرفاء . كيلك تدد  عتال  العلميال لوصبح مزاراي عالميا
األعالن الرسمي لوتميع أ داتاء مصتر متال  تال  التبترلتمتان 
االسورالي لنيو ثاو  وليز واليي منالمؤكد سيكون لته دور فتي 

 تنمي  العالاات نبي البلديال في مخولف المتاالت. 
 

كما أشار الي معرض توت عنخ آمون واليي عرض في عشتر 
اتطتعت  أثتريت  ستو  يتوتم  293دو  في العالم باالهتافت  التي 

. وفي  وام حديثه تقدم بتالشتكتر 3332عرهها في سيدني عام 
للتالس  المصري  عام  والتمعتيتات التوتي متال  تاللتهتا اتدمتوا 
مصر في أحسال  ورة للمتومع االسورالي التمتوتعتدد التثتقتافتات 
وكانوا جسوراوي  في بناء  تورة مشترات  لتلتمتصتري  تار  

 حدوده.
  

كيلك الشكر للمهاجريال االوائتل التييتال وهتعتوا جتيوراي اتويت  
لألجيا  الوالي واالنوماء لمصر . وأ يرا الشكر العميت  لتتتمتيتع 
 العالميال في القنصلي  المصري  إلنتاح هيه المناسب  الو نتيت  . 

 
 وداد ألياس
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