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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

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

نياحة أثنني من أحبار املجمع املقدس أالنبا أبيفانيوس واالنبا أرسانيوس

لقــاء المنــارة مــع القنصــل العــام 
الســيد/ ياســر عابــد 

ص ٦ 
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ص ٤
العدد القادم ۲۳ سبتمبر ۲۰۱۸
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۱۷ سبتمبر  ۲۰۱۸.

۲۰ مسري ۱۷۳٤ ش 
۲٦ أغسطس  ۲۰۱۸ م 
إصدار أول : العدد ۲۳٦
إصدار ثاني : العدد ۱۳۸

ــا  ــة األنب ــن ،نياف ــي األمي ــع والراع األب الودي
أرســانيوس مطــران المنيــا وأبــو قرقــاص رقــد 
فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة اليــوم عــن عمــر 
يناهــز ۹۰ عاًمــا وفــق مــا اعلنــه المتحــدث 
ــية   الرســمى باســم الكنيســة القبطــة االرثوذكس
ــر  ــة لإليبارشــية دامــت ألكث بعــد خدمــة رعوي

مــن ٤۲ ســنة. .
ولــد  أرســانيوس  األنبــا  أن  بالذكــر  جديــر 
علــى  وحصــل   ،۱۹۲۸ أغســطس   ۲۱ فــي 
ــم حصــل  ــوس الهندســة عــام ۱۹٥۱ ث بكالوري
علــى بكالوريــوس اإلكليركيــة عــام ۱۹٥٤، 
ــا  ــا حوالــى ۱٥ عاًم وخــدم فــى إيبارشــية المني

قبــل أن يعيــن أســقفًا ومطرانًــا لهــا.

نشــرت صحيفــة الدســتور، تحقيقــا حــول حملــة 
ســحب الثقــة مــن «الهيئــة القبطيــة األمريكيــة»، 
والتــي أطلقهــا عــدد مــن األقبــاط المقيميــن بالواليــات 
المتحــدة، وأثــارت جــدال واســعا.   مــن جانبــه، يقــول 
كمــال زاخــر، المفكــر القبطــي، إن الهيئــات القبطيــة 
بالخــارج تتكــون مــن مجموعــات تعيــش خــارج 
مصــر فــي بيئــة وثقافــة مختلفــة، وهــي غيــر معبــرة 
عــن مطالــب األقبــاط، الفتــا إلــى أن هــذا األمــر ثبــت 

خــالل الســنوات الطويلــة الماضيــة.   وأشــار المفكــر 
القبطــي إلــى أن األقبــاط فــى دول المهجــر ال تمثلهــم 
أى هيئــات قبطيــة، كمــا يدعــى بعــض قيــادات هــذه 
ــط،  ــون ســوى أنفســهم فق ــات، وهــؤالء ال يمثل الكيان
الفتــا إلــى أن تصريحاتهــم خــارج الســياق وغيــر 
معبــرة عــن حقيقــة األوضــاع المصريــة، ألنهــا 
ــى  ــدة ف ــم الجدي ــدة ومجتمعاته ــم الجدي ــرة بثقافته متأث

ــكا    ــا وأمري أوروب

 قــال البابــا تواضــروس الثانــي ، فــي كلمتــه 
األحــد  مــدارس  مئويــة  احتفاليــة  ختــام  فــي 
باإلســكندرية، «أنــا فــي غايــة الســعادة وهــذا 
الــذي  والشــامل  والمبــدع  المبهــر  االحتفــال 
تكاملــت فيــه كل العناصــر، أمســية ال تنســي 
ــة  ــادم والمئوي ــال الق ــى االحتف ــنين حت ــر الس عب
القادمــة، أشــكر الجميــع، اآلبــاء األحبــاء والخــدام 
والخادمــات واألراخنــة والعــروض الجميلــة التي 
ــة  ــان الجميل ــه، األلح ــي كلمت ــع ف ــا. وتاب قدموه
والمايســترو والخــادم اللــى مثــل حبيــب جرجــس 
واللــى مثــل البابا شــنودة والحقيقــة العمل متكامل 
بــدون أي خطــأ وينضــم للعمــل الجميــل اللــى قدم 
ــات وينضــم  ــي ف ــو الل ــي ۱۳ ماي ــي القاهــرة ف ف
إلــى احتفــاالت أخــرى لإليباراشــيات، ومــدارس 
األحــد قويــة وبنحتفــل فيهــا وفــي صلــب الكنيســة 
القبطيــة ومــش كل كنائــس العالــم فيهــا مــدارس 
ــد  ــدارس األح ــه م ــأل لي ــن الزم نس ــد. ولك األح
قويــة ؟!. العالــم اآلن انقســم إلــى نوعيــن « 
 Soft power»  » و   «Hard power
Hard power مثــل الجيــش والشــرطة كل من 
ــوة الناعمــة  يحمــل ســالح، وSoft power الق
التــي تبنــي المجتمعــات. والكنيســة القبطيــة أحــد 
مقومــات المجتمــع المصــري وهــى أحــد صــور 
القــوى الناعمــة فــي المجتمع المصــري، وخدمتنا 
قويــة وممتــدة ومحبوبــة ومؤثــرة وفاعلة. والســر 
ــا  ــا تعلمن ــو أنه ــة ه ــد قوي ــدارس األح ــى أن م ف
خمســة جوانــب للمحبــة هــي التي تبني شــخصية 

اإلنســان المســيحي. ٥ رقــم معنــاه القــوة ولذلــك 
ــا  ــكلها وموقعه ــي ش ــع ف ــا ٥ أصاب ــق هللا لن خل
فريــد. نتعلــم فــي الخدمــة ٥ جوانــب مــن المحبــة 
ــي كل  ــا ف ــي حياتن ــف هللا ف ــة هللا وكي أوًال: محب
يــوم» (مــز ۱٦: ۸): «جعلــت الــرب أمامــي فــي 
كل حيــن ألنــه عــن يمينــي فــال أتزعــزع» ومثال 
رشــم الصليــب فوجــود هللا اتعلمنــا محبــه هللا 
الدائمــة وأول آيــة بنتعلمهــا هــي هللا محبــة. ثانيـًـا 
: محبــة اآلخــر المتمثلــة فــي اإلنســان واإلنســانية 
مثــل محبــة الممثليــن اللــي كانــوا علــى المســرح 
وانطلقنــا مــع كل آخــر قلبنــا مفتوح لآلخــر نماذج 
وقصــص كثيــرة لذلــك. ثالثـًـا: محبة الحيــاة يوجد 
شــخص ال يطيــق عيشــته وفيــه شــخص يحــب 
ــة  ــح محب ــش ومل ــاكل عي ــى بي ــى الل ــاة حت الحي
ــة  ــا قطع ــر جبن ــادم لســه صغي ــا خ الرضــا. وأن
ــا  ــالد أوالدن ــاد مي ــال بأعي ــرة لالحتف ــك صغي كي
فــى الفصــل وقطعنــا ورق وقســمنا عليهــا قطــع 
الكيــك وكان فــى طفــل اســمه مينــا ماســك القطعه 
ال ياكلهــا قــال أصــل» أنــا شــايلها ألخويــا» 
فمحبــه الحيــاة ومحبــة الرضــا والطبيعــة وكلنــا 
عارفيــن فــى معجــزة الخمــس خبزات وســمكتين 
إزاى مثــًال بعــد مــا أكلــوا تركــوا مكانهــم نظيــف 
ــة  ــة الوطــن محب ــا : محب ــي. رابعً وجمعــوا الباق
األرض وكلنــا أخذنــا درس نحميــا وإبراهيــم 
الجوهــري ودكتــور مجــدي يعقــوب إزاى بيحــب 
ــوت وكل  ــماء والملك ــة الس ــا : محب ــده. خامًس بل
مــرة نصلــي أبانــا الــذي فــي الســموات . نفتكــر 

بــدأ نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا أنجليــوس أســقف لندن 
رحلتــه الرعويــة ألســتراليا أولى لقاءاته فــور وصوله 
مباشــرة، ، مطار ســيدني الدولي مع الشــباب بكنيســة 
مــار مرقــس بأرنكليــف يــوم ۱۷ أغســطس وحضــر 
اللقــاء األنبــا دانييــل أســقف ســيدني وتوابعهــا وبعــض 
ــاء بالحديــث علــى  ــدأ اللق كهنــة اإليبارشــية، حيــث ب
ذكرياتــه مــع كنيســة مــار مرقــس حيــن كان خادمــاً 
نهايــة الثمانيــات قبــل رهبنتــه وخــص كلمتــه للشــباب 
عــن التواضــع وقــد قــاد صبــاح الســبت ۱۸، القــداس 
اإللهــي بكنيســة البابــا كيرلــس واألرشــيدياكون حبيب 
ــة  ــعب الكنيس ــع ش ــي م ــوم روح ــة ي ــس أعقب جرج
دار بينهمــا حــوار مفتــوح أجــاب خاللــه علــى جميــع 
ــد  ــة وعق ــة الكنيس ــة بالخدم ــئلتهم خاصــة المتعلق أس

اجتمــاع للشــباب مســاء الســبت ۱۸، بكنيســة الســيدة 
العــذراء والقديســان دميــان وقزمــان بكيليفــال، و قــام 
بالقــدس اإللهــي صبــاح األحــد۱۹ بكاتدرائيــة الســيدة 
العــذراء ومــار مينــا ببكســيلى ليعقبــه اجتمــاع خــدام 
قبــل أن يغــادر ســيدني، متوجهــاً لمدينــة ملبــورن 
للقــاء شــباب إيبارشــية ملبورن بكنيســة األنبا بيشــوي 

والقديســة فيرينــا فــي مبنــى إبــوؤرو

”العودة إىل اجلذور“ شعار امللتقى العاملي األول لشباب الكنيسة كمال زاخر: اهليئات القبطية باخلارج غري معربة عن مطالب األقباط
القبطية األرثوذكسية

كلمة قداسة البابا تواضروس الثاين ىف ختام حفل مئوية 
أسقف لندن بدأ أوىل جوالته ألسرتاليا من كنيسة مار مرقس مدارس األحد باالسكندرية

بـ“سيدين

ــي العالمــي  تنظــم الكنيســة األرثوذكســية الملتق
االول لشــباب الكنيســة القبطيــة مــن قــارات 
العالــم الخمســة بمناســبة مــرور خمســين عامــا 
علــي تواجــد الكنائــس المصريــة فــي الخــارج، 
و المقــرر أن ينعقــد االســبوع االخيــر من شــهر 
ــى  ــودة ال ــعار ”الع ــي تحــت ش أغســطس الحال
الجــذور».. وســوف يشــمل البرنامــج علــى 
ــي – روحــي –  عــدة محــاور: تعليمــي – ثقاف

ــارات  ســياحي، ويضــم البرنامــج الســياحي زي
االســكندرية/  القاهــرة/  وهــي:  مــدن  لعــدة 
ــا  ــرة، كم ــرون / االدي ــماعيلية/وادي النط االس
عــدة  الرعــاة  المؤتمــر  هــذا  تنظيــم  يرعــى 
للطيــران  مصــر  مثــل  مصريــة  شــركات 
ــي  ــداد للملتق ــدء االع ــه ب ــر أن ــا. ويذك وغيره

فــي نوفمبــر ۲۰۱۷.  

رقــد فــي الــرب األنبــا إيبفانيــوس رئيــس ديــر أبو 
ــز ال٦٤  ــر يناه ــن عم ــهيت، ع ــة ش ــار ببري مق
عــام وفــي الســطور التاليــة نتعــرف علــى نيافتــه:
مــن مواليــد ۲۷ يونيــه ۱۹٥٤ فــي مدينــة طنطــا. 
خريــج كليــة الطــب التحــق بالدير فــي ۱۷ فبراير 

۱۹۸٤ م ُرِســَم قســاً فــي ۱۷ أكتوبــر ۲۰۰۲.
المخطوطــات  مكتبــة  علــى  يشــرف  كان 
ــن  ــو م ــر. وه ــي الدي ــات ف ــكل اللغ والمراجــع ب
الباحثيــن النشــيطين بالديــر. وقــد نشــرت لــه 
ــة  ــي: ترجم ــه العلم ــل إنتاج ــر أوائ ــة الدي مطبع
مــن اليونانيــة القديمــة للعربيــة: ســفر التكويــن، 
ــر  ــاري نش ــا كان ج ــيلي، وحينه ــداس الباس والق
ســفر الخــروج، والقــداس الغريغــوري، والكتــاب 
التاريخــي القديــم “بســتان الرهبــان”كان مهتــم 
بمتابعــة وحضــور المنتديــات العلميــة المتصلــة 
بالتراث الكنســي والقبطــي، وكان آخرها حضور 
المؤتمــر الدولــي العاشــر للدراســات القبطيــة فــي 

رومــا فــي ســبتمبر 
۲۰۱۲

األنبــا  يعتبــر  و 
أحــد  ابيفانــوس 
القمــص  تالميــذ 
المســكين،  متــى 
حيــث تولى رئاســة 
الديــر عــام ۲۰۱۳، 
عمــل  تــم  حيــث 
اقتــراع ســري يــوم 
فبرايــر   ۳ األحــد 
النتخــاب   ۲۰۱۳

بينهــم. للديــر مــن  رئيــس 
 قــد أشــار بنفســه عــن قــرب نياحتــه وأعلــن ذلــك 
أكثــر مــن مــرة ..واحــد االخــوة العلمانيــن جــاء 
ــة  ــل الخاص ــا التفاصي ــة به ــه رخام ــر ومع للدي

بنياحتــه كان قــد طلبهــا منــه 

أن لــي نصيــب فــي الســماء ونتــوب علشــان 
النصيــب ده. المحبــات الخمــس، محبــة هللا محبــة 
ــة  ــة الوطــن ومحب ــاة ومحب ــة الحي اآلخــر ومحب
الســماء هــذه ســر القــوة فــى خدمــة الكنيســة فــى 
مــدارس األحــد. وأنــا أحيــي الهديــة التــى قدمتهــا 
األســكندرية لــكل الكــرازة وأشــكر كل من ســاهم 
ــد  ــن كل واح ــل والممثلي ــل الجمي ــذا الحف ــى ه ف

ــور  ــكر الدكت ــن. وأش ــمه واألوالد الصغيري باس
مصطفــى الفقــى رئيــس مكتبــة االســكندرية على 
كلمــة التحيــة التــي قدمهــا واحيــي الســيد المحافظ 
الدكتــور ســلطان ومديــر األمــن ورجــال األمــن 
وكل  رويــس  وأبونــا  أبــرآم  وأبونــا  والنظــام 
ســنة وانتــم طيبيــن ربنــا معاكــم ويعــوض تعــب 

محبتكــم 
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 الكنيسة القبطية االرثوذكسية
 كرسي القديس مارمرقس الرسول الطاهر والشهيد 

 ايبارشية سيدني وتوابعها
 

 عظة عن:" من هو السيد المسيح؟ 
 

 -كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ابوسيفينبعشية عيد التجلي ونهضة السيدة العذراء 
الساعة السابعة  8181أغسطس  81استراليا الجمعة المبارك  -نيوساوث ويلز -سيدني  -رودس 

 مساء
 

 السيد المسيح هو هللا الظاهر في الجسد من حيث : 
 

: نعم ان السيد المسيح اتي من اليهود , الذين كثيرون منهم امنوا به , ولكنهم هللا الظاهر في 1.1
" ومنهم )من اليهود( المسيح حسب الجسد , كما قال معلمنا بولس الرسول الجسد لكل البشرية

 5: 9الها مباركا الي االبد امين " روميه  الكائن علي الكل
 
" عظيم , كما قال معلمنا بولس الرسول  : ان هذا الظهور سر عظيم , وال يفهمه اال االتقياء فقط2,  1

 86: 3تي  8هو سر التقوي هللا ظهر في الجسد " 
 
كما قال معلمنا  السيد المسيح هو هللا الظاهر في الجسد , لكي يعرفنا هللا , ولكي يعرفنا الحق , :3,  1

 81: 5يو  8" نعلم ان ابن هللا قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق..." يوحنا الرسول 
 
نعم ان السيد المسيح هو هللا الظاهر في الجسد , جسد  مثل جسدنا تماما , حتي ينقذنا بالفداء  :4,  1

بالدم , وبما ان هللا روح , فالسيد المسيح هو هللا الذي اخذ جسدا به دم ولحم مثلنا , لكي يموت عنا 
, مثلما اكد ذلك معلمنا لوقا الحبيب  بسفك دمه علي الصليب , وبذلك يملك علي الكنيسة بفداؤه العجيب

 81: 81" لترعوا كنيسة هللا التي اقتناها بدمه " اع قائال 
 

 السيد المسيح هو ابن هللا الوحيد من حيث :
 بنوة السيد المسيح هلل االب , هي بنوة فريدة من نوعها , ال مثيل لها 

: معلمنا بولس الرسول يوضح اكثر هذا المعني , في ان هللا غير منظور , ولكننا في ابنه الوحيد 1,  2
 85: 8:" الذي هو )المسيح( صورة هللا غير المنظور "  كو  الجنس رأينا صورة هللا الغير منظور

 
 : هدف ان هللا االب يرسل ابنه الوحيد الجنس الي العالم , هو لكي يخبرنا عن هللا , حتي نعرفه ,2,2

:" هللا لم يره احد قط , االبن الوحيد الذي هو في حضن االب هو خبر "  قال معلمنا يوحنا الحبيب 
 . 81: 8يو 
 
هدف ان هللا االب يرسل ابنه الوحيد الجنس الي العالم , هو لكي يفدي العالم وال يهلك كل من  :3,  2

:" هكذا احب هللا , كما ذكر معلمنا يوحنا الحبيب  يؤمن بالثالوث القدوس من خالل ابن هللا الوحيد

 .86: 3العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به , بل تكون له الحياة االبدية " يو 
 

 السيد المسيح هو ابن االنسان:
موضعا مختلفا من االنجيل , والمعني الحقيقي الذي  33لقد نسب هذا اللقب الي السيد المسيح في 

ينطوي عليه لقب ابن االنسان هو ان السيد المسيح اخذ جسدا انسانيا كامال , لكي يفدي كل االنسان , 
الن الهوته لم يفارق ناسوته , في الجسد متحد بالالهوت , والالهوت غير محدود , فذبيحة السيد 

 المسيح هي غير محدودة لكل البشر , لكي من يؤمن ويعتمد .
 
: اما لقب :" ابن االنسان " للسيد المسيح فهو يعني,  ان الجسد الذي اخذه المسيح المسيح هو 1,  3

جسد حقيقي وكامل , له كل خواص وصفات الجسد االنساني , لكي يفدي االنسان كله , بموته المحي 
 هنا اذكر بعض االيات الي تدل علي ذلك:  علي خشبة الصليب المقدسة,

ليس معني لقب :" ابن االنسان " للسيد المسيح , انه انسان عادي , ال , فلقد استخدم السيد  :2,  3
المسيح هذا اللقب  , لكي يثبت الوهيته , هللف فقط سلطان مغفرة الخطايا, ولقد قال السيد المسيح ان  له 

:" ان البن االنسان سلطان علي االرض ان يغفر , فلقد قال  نفس السلطان , سلطان مغفرة الخطايا
  8:81الخطايا " مرقس  

 
معني لقب ابن االنسان للسيد المسيح , هو انه اخذ سلطانا ومجدا وملكوتا من هللا االب لكي تتعبد  3.3

:" كنت اري , وذلك كما قال دانيال النبي  له كل الشعوب واالمم وااللسنة , في ملكوته الذي ال يزول
في رؤي الليل اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتي وجاء الي القديم االيام فقربوه قدامه فاعطي 
سلطانا ومجدا وملكوتا للتتعبد له كل الشعوب واالمم وااللسنة سلطانه سلطان ابدي ما لن ينزول 

 .81-83:  7وملكوته ما ال ينقرض "  دانيال 
 

 دوموا في محبة هللا 
 دانييل اسقف سيدني 

 .2113أغسطس  13الجمعة 

 بنوة البشر هلل االب بنوة السيد المسيح هلل االب مسلسل

 هي بنوة بالنعمة . هي بنوة بالطبيعة )وحيد الجنس ( 1 

 البشر لهم جوهر الطبيعة البشرية . السيد المسيح له نفس جوهو االب 2 

 البشر لهم كل خصائص االنسان . السيد المسيح له كل خصائص االب 3 

بنوة السيد المسيح هلل االب هي بنوة ازلييية  4 
 )فوق الزمان(

 بنوة البشر هلل زمنية )تحت الزمن(.

بنوة البشر هلل االب هيي بينيوة بياليتيبينيي  بنوة السيد المسيح هلل االب هي بنوة حقيقية 5 
 وبااليمان وبالمحبة .

 مالحظات االية بعض الصفات االنسانية مسلسل

" ولما ولد يسوع في بيت  الوالدة الجسدية 1 
 8: 8لحم " متي 

هل هللا يولد ؟ ال , ولكن 
السيد المسيح ابن االنسان 

 يولد كانسان .

" واما يسوع فكان يتقدم  النمو الطبيعي والروحي 2 
في الحكمة والقامة والنعمة 

 58: 8" لو 

هل هللا ينمو؟ ال , ولكن 
السيد المسيح ابن االنسان 

 ينمو كانسان .

" فاذ كان يسوع قد تعب  التعب الجسدي 3 
من السفر جلس هكذا " يو 

1 :6 

هل هللا يتعب ؟ ال , ولكن 
السيد المسيح ابن االنسان 

 يتعب كاي انسان.

" وان هو )يسوع( في  النوم 4 
المؤخرة علي وسادة نائما 

 31: 1" مر 

هل هللا ينام ؟ ال , ولكن 
السيد المسيح ابن االنسان 

 ينام كاي انسان .

" فبعدما صام اربعين  الجوع 5 
نهارا واربعين ليلة جاع 

 8: 1اخيرا " مت 

هل هللا يجوع ؟ ال , ولكن 
السيد المسيح ابن االنسان , 

 يجوع كاي انسان.

" .... قال انا عطشان "  العطش 6 
 81: 89يو 

هل هللا يعطش؟ ال , لكن 
السيد المسيح ابن االنسان 

 يعطش كانسان .

: 88" بكي يسوع "   يو  البكاء 7 
35 

هل هللا يبكي ؟ ال , لكن 
السيد المسيح ابن االنسان 

 يبكي كاي انسان .

أود من اعماق القققلقب ان أهقنق  كقل  أبقنقائقي ا حقبقاء 
بإيبارشية سيدني وتوابعها بمناسبة عيد إعقالن صقعقود  
جسد السيدة العذراء ام القمقخقلقعا اعقاده القرب عقلقي 

سالم الرب يسوع المسيح لة المجقد الجميع بكل خيرا  و
يكون مع جميعكم وأدعوه أن يباركـكـم ويقبقارك أسقركقم 

 .ومنازلكم بـبركات هذا العيد المقدس
 

بعض من رموز السيدة العذراء مريم والدة االله الدائمة 
 البتولية :

 
 :حمامة نوح

" وحدث من بعد اربعين يوما ان نوحا فتح طاقة القفقلقك 
التي كان قد عملها وارسل الغراب , فقخقرم مقتقرددا حقتقي نشقفقت 
المياة عن االرض . ثم ارسل الحمامة مقن عقنقده لقيقري هقل ققلقت 
المياة عن وجه االرض , فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها , فقرجقعقت 
اليه الي الفلك الن مياها كانت علي وجه االرض . فمد يده واخذهقا 
وادخلها عنده الي الفلك . فلبث ايضا سبعة ايام اخر وعقاد فقارسقل 
الحمامة من الفلك , فاتت اليه الحمامة عقنقد القمقسقاء , واذ ورققة 
زيتون خضراء في فقمقهقا . فقعقلقم نقوح ان القمقيقاة ققد ققلقت عقن 
االرض . فلبث ايضا سبعة ايام اخر وارسل الحمامة فلم تعد تقرجقع 

 88-6:  1اليه ايضا ". تكوين 
كما ان الحمامة بشرت نوح بعهد جديد للخليقة بيعيد اليطيوفيان اليذي 
اهلك كل شئ ماعدا ما بداخل الفلك , كذليك السيييدة اليعيذراء ميرييم 
فهي التي حملت في احشائها السيد المسيح له المجد الذي بشر بعيهيد 
جديد للبشريه فيه خالصهم من الخيطييية بيتيجيسيده وصيليبيه وميوتيه 
وقيامته من االموات وصعوده الي السماوات وجيليوسيه عين ييمييين 

" السقالم لقك يقا مقريقم القحقمقامقة   ابيه ومجيئه الثاني ليدين العياليم
برمقوس   –دير السيدة العذراء "    الحسنة التي ولدت لنا هللا الكلمة

 683, ص  8113االبصلمودية السنوية المقدسة , ابريل  –
 

 سلم يعقوب:
" فخرم يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران . وصادف مقكقانقا 
وبات هناك الن الشمس كانت قد غابت , واخذ من حجارة القمقكقان 

ووضعه تحت رأسه , فأضطجع في ذلك المكان . ورأي حلما , واذا 
سلم منصوبة علي االرض ورأسها يمس السماء , وهوذا مقالئقكقة 
السماء , وهوذا مالئكة هللا صاعدة ونازلة علقيقهقا , وهقوذا القرب 
واقف عليها , فقال :" انا الرب اله ابراهيم ابقيقك والقه اسقحقاق . 
االرض التي انت مضطجع عليها اعطيهقا لقك ولقنقسقلقك . ويقكقون 
نسلك كتراب االرض , وتقمقتقد غقربقا وشقرققا وشقمقاال وجقنقوبقا , 
ويتبارك فيك وفي نسلقك جقمقيقع ققبقائقل االرض .وهقا انقا مقعقك , 
احفظك حيثما تذهب , واردك الي هذه االرض ,الني ال اتركك حقتقي 

 85-81:  81افعل ما كلمتك به " تكوين 
كما كان هللا واقفا في السلم الذي رأه ييعيقيوب وتيكيليم ميعيه , كيذليك 
السيدة العذراء مريم حملت السيد المسيح ديان العالم كله والذي تكلم 

يا سلم يعيقيوب حيليميت مع البشرية كلها بتعاليمه العظيمة والفريدة" 
االبصلموديقة  ". الديان وصار في احشاك محجوب وولدتيه كانسان

 155, ص8116الكيهكية المقدسة سنة 
" شبهت بالسلم الذي راه يقعقققوب مقرتقفقعقا القي السقمقاء والقرب 

, 8116: االبصلمودية الكيهكية المقدسقة سقنقة "    المخوف عليه
   783ص

" وجدت نعمة الرب معك . انت هي السلم الذي راه يعقوب . ثابتقة 
ديقر علي االرض ومرتفعة الي السماء والمالئكة نازلون عليها " 

برية شيهيت : االبصلمودية الكيهكية  –السريان  –السيدة العذراء 
 319,351, ص 8116المقدسة سنة 

 
 :العليقة المشتعلة بالنار ولم تحترق

:" واما موسي فكان يرعي غنم يثرون حميه كاهن مديان , فساق 
الغنم الي وراء البرية وجاء الي جبل هللا حوريب . وظهر له مقالك 
الرب بلهيب نار من وسط عليقة . فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار . 
والعليقة لم تكن تحترق . فقال مقوسقي :" امقيقل االن النقظقر هقذا 
المنظر العظيم . لماذا ال تحترق العليقة؟". فلما رأي الرب انه مقال 
لينظر , ناداه هللا من وسط العليقة وقال :" مقوسقي , مقوسقي ". 
فقال :" هانذا ". فقال :" ال تقترب الي ههنا . اخقلقع حقذاءك مقن 
رجليك , الن الموضع الذي انت واققف عقلقيقه ارض مقققدسقة  ثقم 
قال :" انا اله ابيك , اله ابقراهقيقم والقه اسقحقاق والقه يقعقققوب". 

-8:    3فغطي موسي وجهه النه خاف ان ينظر الي هللا ". خروم 

6  
كما ان النار لم تحرق العليقة , فيعينيد 
تجسد ابن هللا الكلمة في بطن العيذراء 
مريم الهوته لم يحرقها . وكما ان هللا 
تكلم مع موسي من خيالل اليعيليييقية , 
كذلك السيد المسيح تكلم مع اليبيشيريية 
كلها من خيالل تيجيسيده اليكيرييم مين 
السييدة اليعيذراء ميرييم واليدة االليه . 
وكما قال الرب لموسي اخلع نعلييك , 
الن االرض اليتيي انيت واقيف فيييهيا 
ارض مقدسة , كيذليك اليروح اليقيدس 
حل عليي السيييدة اليعيذراء و يهيرهيا 

 وقدسها وملئها نعمة.
السالم للعليقة النفسانية التي للطبيعة نار الهوته لم تحرق شيئا "  

, 136, ص 8116االبصلمودية الكيهكية المقدسة سنقة  ". منها
انت هي الشجرة التي راها مقوسقي مقتقققدة بقالقنقار ولقم "      137

تحترق . اي ابن هللا الذي اتي وحقل فقي بقطقنقك ونقار الهقوتقه لقم 
, ص 8116االبصلمودية الكيهكية المقدسة سنة  "   تحرق جسدك

العليقة التي راها موسي في البرية والنار مشتعلقة فقيقهقا "   351
ولم تحترق اغصانها هي مثال لمريم العذراء غير الدنسة التي اتي 
وتجسد منها كلمة االب ونار الهوته لم تحرق بطن العذراء وايضقا 

االبصلمودية القكقيقهقكقيقة القمقققدسقة  "      بعد ما ولدته بقيت عذراء
 177,171ص 8116سنة 

 
ً وأن  بركة هذة ا يام المقدسة حلتدعو الرب أن ن في قلوبنا جميعا

ويهبنا أن نقعقيقي فقي سقالم فرحاً ونعيماًا   يمأل الرب ا له قلوبنا
ً بقحقضقور بقركقات أفقراح هقذة ا يقام  ومحبةا وينعم علينا جقمقيقعقا
المقدسة وذلك بشفاعة سيدتنا العذراء القققديسقة مقريقم وصقلقوات 

ا  فلقيقحقفقظقه صاحب القداسة البابا المعظم ا نبا تواضروس الثاني
 لنا الرب لسنين عديدة خادماً لرسالة الملكوت على هذه ا رض.

 
 والمجد هلل إلى ا بد

 أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها ا نبا دانييل بنعمة الرب



 ش  4321 أبيب  32 اخبار االقـباط

 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

�†  

السيييييدع اليي.يي را     
 سيدع الم.ونة

 
 41أنيينييا نيي.يييييد اليييييو  

مسييرب بيي.يييييد  ييهييور 
صيي.ييود جسييد الييبيي ييو  
الطاهرع مريي  الي.ي را  
لل المي  االطهار كيوديد 
السيد الرب لهي   ذذلي  

طيوبيه ذلي   34أنه ب.د نياحة السيدع ال. را  فيى 
ذدينيد ديودتيه  ،يكن القديس توما الرسو  حاضرا  

رأب الجسد الطاهر مي  اليميال يكية صياديديين بيه  
ذاحد المال كة قا  له "اسرع ذقبل جسد الطياهيرع 
القديسة مري " ذنا  هي ع اليبيركية، ذدينيد ليقيا ه 
بباقى ال المي  ذقصى دليه  ما حدث ذتحققوا بأن 
ذجدذا قبرها بالجسمانية بأذرشلي  فيارايا  تي ير  
منه را حة ب ور ذكية، فصلوا ذطليبيوا مين اليرب 
ان يريها له  فى الجيسيد ميرع اخيرب، ذكيان هي ا 
ال.يد ذالفرح بقداسة ذمكانة الملكة اليقيا يمية دين 

 يمين ابنها ذالهها 
 

ه ا الجسد الطاهير اليبي يوليى الي ب بيقيداسية فيا  
المال كة ذجمي  القديسين، ش  فيه يوما  اليقيدييس 
يوسف النجار ذفكر فى نفيسيه ان يي يليييهيا سيرا ، 
ه ه اال  ال. را  ذالب و  دا مة الب يولييية اسي يهي أ 
بييهييا اليييييهييود، ذحيي ييى ا ن هيينييا  ميين ي يي  فييى 
ب ولي ها مددييا  أن ليهيا اذالد سييوسيى ذسيمي.يان 
ذي.قوب ذيهوذا( من يوسف النجار، اير دالميين 
ان البار يوسف كيان شييي يا  مسينيا ، ذكيان بي يوال  
ذاخ ير ل دمة الب و  م  ارع هللا لي يكيون اميا  ليه، 
ذان االذالد ه  اذالد كلوبا سحلفى( ذزذج يه اخي  

( 31:42القديسة مري  ذلها نفس االس  مري  سيو
ذالك اب المقدس يؤكد ذل  ، ذلي لي  صيارم أمينيا 
ال. را  م.ينه ذسند لكل من يف رب دليه  فى ه ا 

 ال.ال  كما حدث م  :
 

+ القديس ابو مقار حيينيميا اددي  ديليييه انسيانية 
سقط  فى ال نا ذقال  ال ب ف.ل م.ى ه ا هو ابيو 
ميقييار، ذاهييييين ذضييرب ذفليي  اميا  الييكييل ذهييو 
صام ا  ذاض.ا  د را  الم.ونة امياميه ذ يل يي.يميل 
ذيقو  "كد يا مقارع ألنه اصب  لي  اميراع ذاذالد 
"  ذا هر هللا طهارته ذدف ه ذبي يولييي يه، حييينيميا 
ت. ب  ه ع السيدع دند ذق  الوالدع، ذلكنيه هيرب 
من الكرامة، ذكيان ييو  نييياحي يه مي  ييو  صيليب 

برمهام، ربميا ي ييير اليى شييي يا   33السيد الرب 
 ن .لمه 

 
+ القديسة ال.فيفة مري  سالراهب مياريينيا( ذالي ب 
اته  بأنه زنى م  ابنة صاحب الفند  ال ب بيدذره 
أتى الى الدير ذشكى الراهب مارينا ذسب الرهبان 
ذل.نيهي  ذتير  ليهي  اليوليد الي ب ذليد مين ابيني يه 
بأد باره ابن الراهب ذهو مس و  دنيه، ذحييينيميا 
مثل الراهب مارينا اما  ر يييس اليديير ذاليرهيبيان 
ذسأ  دما ف.ل    قا  "اخطأم سياميحينيى" فيكيان 
دقابه الطيرد مين اليديير ذمي.يه اليطيفيل اليرضييي  
ذتحمل  الفليحة ذالم لة ذال.ار ذنظرام االدانية 
ذال حقير م  ال .ب ذال قا ، ذذض.  امامها أمنا 
اليي.يي را  سيييييدع الييميي.ييونيية، ميي.ييييينييه الييمييظييلييومييييين 
ذالمف رب دليه     ذاح مل  ح ى أن قالها من ه ا 
ال.ال  ذل  ي.رف احد انها ف اع د را     ذجا  يو  
ان قالها قبل يو  ديد  هور كرامة ذمجيد ذميكيانية 
السيدع الطاهرع القديسة ال.ي را  ميريي  بيييو  اب 

مسرب ذل.لها فيى هي ا ايليا  مي.ينيى ذدرس  41
 ن .لمه   اين نحن من جهاد القديسين؟

 
يا أمى يا قديسه ادياد  لن تيني يهيى، فيلي  فيى     

 حياع كل مجاهد ديد ذأدياد   
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 المنارة مع القنصل العام 
 يارس عابد 

 
وصل ألستراليا منذ أربعة شهور القنصل 
العام ياسر عابد إلستالم مهام عملم مي  م  

سيدن  ولفترة أربعة سمنمواق دما.ممة  لمو أاماوي القمعم  لم مقما مي 
للشاغ ي    اللودع الجديد  ولكن كنت أتابع عن بعد كل نشاطمي   
والذي استودفن  كثيراً    ول حق   مما أنمجمفي  م  شمهمور دم ميم مة 

 يقتحق كل تقدير  
من الطبيع  أن ي تق  بجلعياق الجالية اللصرية والعربية وكمذلم  
ً بمي   ولمكمن المجمانم   الشخصياق الت  تتوا د ع   مكتبي تمراميمبما
االهو والذي لفت انتباه  إنفتااي ع   اللجتلع االسترالم   وبمعمد 
وصولي بأيام د ي ة  وهو ما أشعرن  أنمي نموعميمة ةمديمدة تملمتم م  
اركة ونشاط وثقا ة وسعة أ ق   يقع  ل تواصل مع الملمقمنلميمن 

    اللجتلع الجديد   
تحدثت معي ت فونيا أكثر من ممرة ولمكمن إلمتمقميمت بمي ممن مراً  م  
االاتفاي باليوم الوطن  اللمصمري والمذي دمدممي بصمورة مشمر مة 
للصر واللصريين بداية من الوةو. االةنبم  المرسملم  والموةمو. 
اللصري والعرب  ودد تصدر دماعمة االسمتمقمبماي المعم مو الملمصمري 

 والع و االسترال  والقالم الوطن  اللصري واالسترال    
التقيت بي    مكتبي بالقنص ية اللصرية    لقما  صمحمفم   ما  
وهو من الشخصياق الت  تشعر بقربها بدون تك ف أو اماةمف  بمي 
مالمح اللصمري وامرارتمي وتمبمقمطمي  م  المحمديمم ممع االلمتمفام 
بلقنلية كل تعبير  وإللامي بجوان  كثيمرة عمن أسمتمرالميما عماممة 

 والجالية اللصرية  اصة    
طرات أمامي عد.ا من االسئ ة التى يج  اللمصمرا الملمهماةمر أن 
يعر ها عن القنصل العام والذا سيقضى وسط أسمرتمي الملمصمريمة 

 عد.ا من القنواق 
ولد ونشأ  ى منطقة الفيتون بالمقماهمرة ودضمى سمنمواق .راسمتمي 
االولى  ى ممدرسمة مقميمحميمة بمنمفم  المحمى ثمو .ر  أالدمتمصما. 
والقياسة والقانون والتحق ل علل دى وزارة الخارةية وعلل  مى 
عد. من الدوي العربية منها القو.ان كذل  سمفمارتمنما  مى اممريمكما 
و ى كل ب د ينتقل اليي يحصل ع ى مفيد من الخبراق باالضا ة للا 

 اكتقبي من تدريباق  ى إسرا يل اتى اني تع و ال غة العبرية 
 

ألمف  031 : كيف تودعت استراليا كوطن يعيش  ية أكمثمر ممن 
 مصرا؟

   الوادع أن أستراليا من البال. التى نتط ع للعر ة الملمفيمد عمنمهما
وبعض الفمال  الذين  دموا هنا اعطونى  مكمرة عمن إيمجمابميماق 
الجالىة اللصرية هنا وانا  ااولت ةلع أكبر ددر من اللع مومماق 
عن الب د التى سمأعململ بمهما أربمع سمنمواق سموا  ةمغمرا ميما أو 
سياسيا أو تجاريا  وعن الجالية كانت هناك بعض التمقماريمر ممن 
القناصل القابقين وهى تشلل وضع الجالية وعد.هما المتمقمريمبمى 
و.ورها  ى اللجتلع ونشاطها وةملمعميماتمهما ومشماكم مهما  كمذلم  
بعض الدراساق عن كيفية امكان استمثملمار المعمالدمة بميمن مصمر 
وأستراليا ع ى الصعيد القيااى والتجارا  وأا  أن أضيف ان 
الجالية اللصرية هنا تدعو ل فخر  هى ةالية ممنمضمبمطمة تمحمتمرم 
القانون ودد سلعت هذا التع يق ممن الملمقمنلميمن  مى المحمكموممة 
االستراليي  واا  ان أضيف ان أستراليا ب د .يلقراطمى ممتمعمد.ا 
الثقا اق وتعاون الجالياق  ى امدو. اامتمرام المقمانمون واامتمرام 
الحرياق والمجمالميمة الملمصمريمة تقماهمو  مى تمطمويمر الملمجمتملمع 
االسترالى  ى مخت ف التخصصاق والفروع وكثير ممن االسملما  
اللصرية تفودت بنجاح سوا   ى األعلاي القيا.ية الحكومميمة أو 
أطبا  ومهندسين ورةماي أعملماي ومقمتمور.يمن و مى الملموادمع 
الع لية واالعالمية والمجمالميمة الملمصمريمة ادمل المجمالميماق كقمرا 
ل قانون وبالتالى  هى ةالية مقتقري تقماهمو بمجمديمة  مى تمأكميمد 

 وةو.ها  ى اللجتلع الجديد والذا ير ع را  كل مصرا 
 

  : ألي مدا تتعامل القنص ية مع اللواطن اللصرا اللهاةر؟

   الحقيقة أنى أومن بأهلية الحوار والتواصل وعندا إدمتمنماع أن
البعثاق الدب وماسية لي  الهدف منها  قط اللعامالق الروتينميمة 
إلاتياةاق اللواطن   ولكن وةو. القمفماري أو المقمنمصم ميمة همو 
أرض مصرية رسلية  ى أستراليا تهتو بأبنا ها وتعلل ع مى ممد 
ةقور من التواصل والتقارب بين اللهاةر والوطمن االم   كم منما 
نح  مصر   وهى ةف  من نفقيي كل مصرا   نحل هما دمى كمل 
مكان لذل  أا  أن يكون هناك إرتباط بين اللصرا ودنمصم ميمتمي 
أو سفارتي وبابى مفتوح .ا لا لقلاع أا شمكموا ونمعململ  مورا 

ع ى ا ها او ايصالها ل لقنلين  ى مصر والعلل عم مى 
 تحقيق أكبر ددر ملكن من االنجازاق والح وي  

  وأا  أن أوضح .ور القمفمارة الملمصمريمة  مى كمانمبمرا
 0591العاصلة القياسية الستراليا والتمى بمدأق عمام 

ودمنمصم ميمة مم مبمورن  0591ثو دنص ية سميمدنمى عمام 
0513  

  يقيو القميمد القمفميمر  مى كمانمبمرا وهمو يمرأ  المبمعمثمة
الدب وماسية اللصرية  ى اسمتمرالميما سموا  سميمدنمى أو 
م بورن  وعل ي يتركمف عم مى المتمصمريمحماق المرسملميمة 
القمميمماسمميممة عمم ممى مقممتمموا الممحممكممومممتمميممن المملممصممريممة 
واالسترالية وكذل  االتفاداق التجارية باالضا ة لم معململ 

 الرسلى 

  أما دنص ية سيدنمى ومم مبمورن  معملم مهما االسماسمى همو
اللواطن اللصرا ودضا  مصالحي سوا  مبعموثميمن أو 
.ارسين أو عام ين أو أوراق رسلية وتوكيالق وتوثيق 

وأستخراح وتجديد ةوازاق القفر والترةلة واعمتملما. االوراق 
الرسلية والتعامل مع رةماي االعملماي والمتمأشميمراق القميمااميمة 
والتصديق التجارا   وتقجيل اللصرين اللهاةمريمن  مى سمجمل 
اللواطنين اذا كان ةواز القفر سارا وغير منتمهمى  واام  أن 
أشير ألهلية تقجيل وأستخراج شها.اق مميمال. مصمريمة ألبمنما  
اللهاةر اتى اليصبحوا بلرور القنواق من االةيماي الملمفمقمو.ي 
وهناك ااالق كثيرة للهاةرين تمركموا االبمنما  بمدون أا أوراق 
رسلية تشير ل هوية اللصرية وهذة ال تعرف أهملميمتمهما اال بمعمد 
مرور سنواق وسنواق ويكون من الصع  إثباتها  كذل  متمابمعمة 

 نشاط الجلعياق اللصرية واللحا ظة ع يها  
 

 :  ى  ترة وةو.ك التى ال تتعدا أربعة شهور كان لم  تمواصمل 
 مع الجان  االسترالى   اا  أن تحدثنى عني 

  من أكثر أهمتملمامماتمى المخمروج ممن .ا مري المعململ المروتميمنمى
والتواصل مع الجان  اال ر وهو الب د اللضيف لمتمقمديمو مصمر 
الوطن العريق  ى ابهى صورة  ودد سعيت لتأسي  مجلموعمة 
) أصددا  مصر(  ى البرللان االسترالى نيموسماوو ويم مف ممن 
ثالثين عضوا يلثالن الجانبين االكثر  عالية وهلا افب العلماي 

 وافب االارار ال يبرالى 

   كذل  تو االتفاق ع ى استقباي أاد كنوز الفمراعمنمة تموق عمنم
وهمذا سميمكمون واةمهمة ثمقما ميمة وةمذب  0100امون دى عام 

استثلارا سيااى ع ى .رةة عالية لصالح مصمر بموةمي عمام 
يضاف لي عشراق القطع االثرية والتى تعرض الوي مرة  و ى 
لقا ى مع وزير الفنون والقا لين رصمدق أسمتمرالميما  ملمقمون 
م يون .والر لتحديم اللتحف االسترالى للوا لة عمرض همذة 

 االثار الفريدة 

  استراليا بوةي عام تقدر المتماريم  واالثمار الملمصمريمة وامالميما
يعرض  ى .ار االوبرا االستراليا )أوبريت أوبرا عايدة( واامدة 
من أعرق ما ددمت االوبرا العاللية  وال ننقى ان .ار االوبمرا 
اللصرية من أددم .ور العرض العاللى وأكثرها شهمرة والمتمى 

والتى بناها الخديوا اسلاعميمل وكمان  0185تو إ تتااها عام 
اوي عرض الوبرا عايدة ع ى ضيوف مصر الل وك والرؤسما  

 0185نمو ملمبمر  09الذين اضروا ا تتاح دناة القوي   مى 
وأوبرا عايدة كتبها الفنان االثرا سيريت باشا الذا كان مديرا 
لالثار الفرعونية ودتها ووضع مموسميمقماهما المفمنمان االيمطمالمى 
الشهير ةوسيبى  ير.ا  وكانت من أعرق واةلل واروع .ور 

 االوبرا  ى العالو 

  ومن هذي الجوان  نعرف اهتلاماق القا مح االسمتمرالمى يمهمتمو
بالثقا ة والتاري  ألن الطبيعة والشواطى والجباي عمنمدي ممنمهما 
الكثير بينلا القا ح االوربى يهتو بالنوااى التر يهية  وامالميما 
نشهد إرتفاع م حوظ  ى أستخراج الفيمفا القميمااميمة ونمتمودمع 

% عن العام اللاضى  ونعلل بإيجابية ع ى ازالة 91ارتفاعها 
اللعوداق القيااية والتحذيراق التى وضمعمتمهما اسمتمرالميما  مى 
 تري معينة ل قا حين  ى منطقة سميمنما  وبمعمض االمماكمن دمى 
مصر بقب  .واعى أمنية وهى  مى طمريمقمهما لم مفواي ومصمر 
تهتو اهتلام كبير بالقيااة الدينية والمثمقما ميمة واالرتمقما  بمكمل 

  دماق االماكن القيااية 

  إلتقت ايضا بوزير اللحاربين القدما  واهديتي ثالو اقناق من
رماي مصر والتى اارب  وق أرضمهما المجمنمو. االسمتمراي  مى 
الحرب العاللية االولى وأشرق الى التمجمديمداق المهما م مة المتمى 
تشل ها منطقة الع لين لتصبح دمريمبما ممفارا عمالملميما لملمقمابمر 
الشهدا   وسوف يتو عرض هذي الرماي  ى اللتحمف المحمربمى 

 االسترالى ذكرا لهنال  الجنو. 

  االيا نقير بخطى ةا.ي ليرتفع الع و اللمصمرا ضملمن االعمالم
والملمنمعمقمد  مى  ANZACاللشاركة  ى االاتفاي القنوا اي 

ابريل من كل عام ذكرا ل حرب العاللية االولمى والمدور المذا 
 دامت بي مصر  ى الخطوط االمامية 

  كذل  إلتقيت مع القيد بوب كار ر ي  وزرا  نيوساوو ويم مف
القابق أثنا  عرض كتابي عن  براتي  الي عملم مي واشمار ان 
العا د من كتابي ممخمصمل لم ملمقماعمداق االنقمانميمة المخماصمة 

 باالطفاي القوريين من  الي الهيئة العامة لالمو اللتحدة 

  واسعدنى ال قا  مع القيدة ةال.ي  بريجك يان ر ميمقمة واليمة
نيوسماوو ويم مف والمتمى اشما.ق بمالمجمالميمة الملمصمريمة عماممة 
والكنيقة القبطية  اصة للا  يها من نشاط م حوظ  واشعرتنى 

 بالفخر النتلا ى لهذي الجالية الناةحة 
 

  : ماذا تح  أن توةة ل لصريين؟

  اا  التأكيد انى  خور بالعململ همنما وسمط اسمرتمى الملمصمريمة
واللصرا شخصية  ريدة عن كل شعوب االرض  همو ممرتمبمط 

باالرض والوطن مهلا بمعمدق أدمداممي انقمان ممتمديمن 

شمممديمممد االصمممالمممة 
والكرم يتفاعمل ممع 
ااممممداو المممموطممممن 
يمممقمممد  المممعممما.اق 
والتقاليد والامظمت 
ذلمم   دممى ةمملمميممع 
المملممنمماسممبمماق الممتممى 
اضرتها  واضميمف 
أن القنص ية بمابمهما 
مفتوح لكل مصرا 
وعمممنمممدهممما دممماعمممة 
لالةتملماعماق أام  
أن نقتضيف  ميمهما 
نمممدواق ثمممقممما ممميمممة 

 وأ.بية 
 

كان لمقما  ممثملمر   لمو 
يضممميمممع ودمممتممما ممممنمممذ 

لمهمذي االرض  يوصول
الممبممعمميممدة و ممطممواتممي 
الفع ميمة  ميمر ممن أا 

اممديمممم  يمممتممعممماون ممممع 
القنصل العام ياسر عابمد 
إثنان من أكفأ المعمامم ميمن 
بممالممخممارةمميممة المملممصممريممة 
وهو نا   القنصل المعمام 
القمميممد مممحمملممد  ممرغممل 
والقنصمل ممحملمد طماهمر 
بممدر بمماألضمما ممي لممفممريممق 

 العلل القنص ى 
 
 

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

 
 بقلم وريشة: جون كرياقوس

 

الحادث المؤسف الذى وقع فى دير القديس األنبا مكاكاويكبو دكبادى 
النطرون داألعتداء البحشى ليس على مجرد واهب دك  هكب وسكيكس 
الدير واألسقف األنبا دفيانيبو والذى كان ترك قاليكتكب دكنكد ن كف 
اللي  متجها للانيسة والتى ال تبند عن قاليتب دقليك  وللكم مكن   ك  

من خلفكب دركردكة  -لآلسف -ال الة ولبداية قداو داكر فقام المجرم
قاتلة على و سة دقريب حديد لاى يهشم و و هذا النالم الروحكانكى 
البديع الطيب فهى  ريمة عكلكى  ش خكيكئ ووسكيكس مسكؤو  لكديكر 
و سقف منروف د  هب  على عالم مستنير يتقن لغات   نبية عكديكدة 
مع ووحانية عالية كما وعرف عنب كثير من ال فات الحميكدة مكثك  
البداعة والنسم الشديد مع طيبة القلب الشديدة، د  وقلي  الاالم مكع 
غزير وواسع المنرفة كما  تسمت حياتب دالبساطة الشديدة والحاكمكة 
لهذا قد  ستراءت المسابنة دنلمب ومؤلفاتب وكان عبن للانيسة فكى 

كان ومؤتمرات دالخاوج د  و ن  سمب"اديفانيبو" مستمد من النبو 
يمتاز دبداعة الحامة ودساطة الحياة، حتى في صكمكتكب وادكتكسكامكتكب 
المريحة، وكان ودينًا في آواسب، وداسما يطلب السالمة، ويبحث عكن 
سالم الانيسة والدير والحياة وك  المب بدين والحقيقة التاويخية  ن 
األنبا إديفانيبو كانت يتمتع دمحبب كبيره من وهبانب دالدير وك  من 
تنام  منب عن قرش، و يرا مكن خكنكب الكاكنكيكسكة الكذيكن سكمكنكبا 
دووسب وعظاتب عبر وساس  اإلعالم،ولذلم داي عليب خنب الانيسة 
والرهبان منا يبم وداعب األخيرة. ..ولهذا تسكاء  الكاكثكيكريكن لكمكالا 
ومن هذا المجرم؟ ومالا  وتاب األسقف لاى يقكتك  دكهكذه الكبحشكيكة 
والغدو!؟ ونظرا  نها  ريمة ماكتكمكلكة األوككان والكتكى قكد تكبصكف 
كجريمة  ناسية د  ومع سبق األصراو والترصد والغريب  نها تكتكم 
فى داخ   سباو الدير..! وعندما كشفت الكتكحكقكيكقكات والكنكيكادكة عكن 
الكجكانكى الككحكقكيكقككى سواسك  سككنكد سكادككقكا الكراهككب  خكنكيككا وخكريكاككب 
واهب"فلتؤو( فاان للم دمثادة صدمة ولهب  الاثيرين، ومن ثكمكة
س وقب  منرفة  سماء الجناة( كان مبقف الانيسة السريع دأن  صكدو 

قراوا حازم،دك  وقكام الكبكادكا فكى عكظكتكب  21مجلس مجمع الرهبان 
 غسطس(دبضع النقاط على الحروف ولكيكبقكف  ى  كد  8للشنبس

يشبه الحياة الرهبنية فى  ديكرتكنكا الكنكامكرة ودشكرأ تكام دكأن حكيكاة 
حيث الكراهكب دكدخكبلكب  -صالة وقراءة وعملالراهب ما هى  ال: "

وككمكا  نكب  موته عن العاالاا الاجاارجاىدحريتب للدير هب يننى دذلم 
ملتزم بالفقر األختيارى وأيضا بأهمية الطاعه) اى ليس هاناال لاه 

و ككد  ن مشيئة شجصية( بل والتبتل) أى حايااة كاامالاة ما   ( 
كسرالراهب للقبانين هب كسر لرهبنتب..و ضاف قداستب دأن فى كك  

." ستجد "يهوذا" المتصف بالجيانة والغدر وعدم األمااناة مجتمع 
والبنض قد يبالغ دأن تلم الجريمة هى قد ترنف  و تخلق الشكاكبك 
عككلككى الككاككنككيككسككة فككلككهككذا  ضككيككف هككنككا دككأن الككاككنككيككسككة عككلككى مككر 
الن بو"فأدباش الجهيم لن تقبى عليها" فهى داسمكا ككانكت ككنكيكسكة 
منت رة صامدة وغم  ى عباصف و زمات خطيرة مرت عليها دك  
وقد تنرضت لجراسم و غتياالت و يركا ألسكاقكفكة نشكرهكا الكبكاحكث 
القبطي اوويجانبو البا بخي، لكقكاسكمكة دكأسكمكاء امدكاء الكمكطكاونكة 
واألساقفة الذين  غتالتهم يد الكغكدووضكاق حكقكهكم دكيكن مكجكهكب   و 

  -مجنبن:
 2011األنبا اثناسيبو  سقف صنبب وقسقام قت  دالسم دالقبصية  -
 2091األنبا دطرو مطران الدقهلية ودمياط قت  دالسم –
األنبا ثاؤفيلس مطران القدو والشرقية والقنكا  قكتك  دكالكرصكا   -

 2091دمزاوق دبش دبنى سبيف 
 2098األنبا آدرام  سقف الجيزة والقليبدية قت  دالسم  -
 2011األنبا داخبميبو الثانى  سقف دير المحرق  -
األنبا ديمتريبو مطران المنبفية حادث سياوة في ترعة القليبديكة  -

2011 
األنبا مرقس  و   سقف م ري لجنبش  فريقيا ونيكجكيكريكا خكال   -

و بده في دير األنبا ديشبي، ُوِ د في  حد األيام مقتباًل دالرصكا  
في سياوتب الخاصة قب   ن ي   إلكى الكطكريكق الكنكام، فكي حكادث 

 2011غامضً 
األنبا تبماو مطران البحيرة والغردية في حادث قطاو في لهكادكب  -

 2011لل نيد 
األنبا ياكبدبو مطران القدو في حادث قطاو في لهادب لل كنكيكد  -

2011 
 2019األنبا يب نس مطران الجيزة والقليبدية قُت  دالسم  -
م2091األنبا  وسانيبو الثاني  سقف دير األنبا دبال قُت  دحادث  -
 م2091واألنبا إندواوو  سقف دمياط  -
األنبا مااوي  سقف  نكبش سكيكنكاء فكى حكادث وهكب فكي طكريكق  -

 1111عبدتب من القاهرة للنريش فى
 
ولكن كل تلك الحوادث كما وأن بعضها غامض ) ويالحظ وقاتاهاا  -

لا يكن النت منتشر( أال أن كنيستنا كانت ومازالات قاوياةعالاى مار 
الزمان فلا تتزعزع ظلت قوية صامدة "فكل آلة صاور  دادل ال 
تنجح" وبرغا أى أدعاءا  باطلة وتطاول ذلك دون أن يدركوا ان 
من مصر خرج منها شعاع الرهبنة الى كل بقاع الاعاالاا   وهااا ماا 

ماد  لاى  -عااماا 14عرفته ما يقرب من  -ياكرنى براهب فرنسى
كثيرا فى فضل األنبا أنطونيوس عليها وكيف أنها تأثروا بمابااد اه 
فى الرهبنة،ومضيفا لى ال يكفى أن يرتدى األنسان رداء الارهاباناة 
لتجعل منه راهبا)وقوله هاا يحامال أكاثار مان ماعاناى  وهاو أيضاا 
ينطبق على ما حدث مؤخرا( فصيت اديرتنا قوى عالميا وداد أى 
تشكيك ومغالطا  أو أكااذياب بال هاى زاخارة باعابايار الاقاديسايان 
وشاهدا قويا على مر التاريخ بعظمة وصمود الرهاباناة الاماصارياة 
برغا كل الظروف، وأقدم هنا على سيبل الماثاال ديار األناباا ماقاار
) والاى وق  فيه الحادث المؤلا( ولهاا  فهو جدير بألقااء الضاوء 

 عليه:    
                                                                                                                      

لمحة تاريجية موجزة عان    
  دير أبو مقار العامر:

فهب من  قكدم و ككبكر األديكرة 
القبطية تبلكغ مسكاحكة مكبكانكي 
دير األنبا مقاو الرسيسيكة  قك  
من فدانين، دينما تبلغ مسكاحكة 

 10911الككديككر اإل ككمككالككيككة 
يقع دبادي الكنكطكرون وفدان؛ 

وهبامن دجانب ثكالثكة  ديكرة 
 خككرى، وهككم: ديككر األنككبككا 
ديشبي ودير البرامبو ودير 
السريان وينرف دأن الكنكاسكلكة 
ت دكالكمكنكطكقكة .  المقدسكة مكر 
وينسب الدير لألنبا مقاو وهب 
تلميذ األنبا  نطبنيبو الابكيكر 
مؤسكس الكرهكبكنكة الكقكبكطكيكة، 
وينبد تاويئ ديره إلى الكقكرن 
الرادع الميالدي، سوكان األش 
متى المساين األش الكروحكي 
للدير في الن ر الحديث(كما 
ال يمان تحديد تكاويكئ مكحكدد 
لنشأة ودناء دير األنبكا مكقكاو، 
 و حتى تاويئ دداية الكتكجكمكع 
الرهباني دمنطقة الدير، ولان 

لكي فكي صكحكراء وادي  يمان اعتباو ظهبوه ككتكجكمكع وهكبكانكي  وص
النطرون دد  في الثلث األخير من القرن الرادع الميكالدي، وتكحكديكداً 

س ى  989دند وفاة القديسين ماكسيمبو ودوماديبو مباخكرة عكام 
 911سنة( ويذكر ن المنطقة كانت تحبي قديما حكبالكي  2199منذ 

دير . فقد دد  هذا التجمع الرهباني دكقكاليكة واحكدة هكي قكاليكة مكقكاو 
الابير نفسب، والتي ككانكت عكبكاوة عكن مكغكاوة مسكقكبفكة دكالكجكريكد 
والبردي، وتقع غرش الدير الحالي ماان دير البرامبو. ثكم تكجكمكع 
التالميذ والمريدون حكبلكب، واسكتكقكروا دكنكد دكنكاسكهكم قكاللكي  خكرى 
ألنفسهم على مسافات متباعدة من قالية مقاو.وفي الكقكرن الكخكامكس 
الميالدي، دد ت غاوات البردر علكى االسكقكيكه، لكهكذا تكم دكنكاء  و  
ح ن دفاعي لدير األنبا مقاو دهكدف االحكتكمكاء مكن األعكداء،وهكذا 
الح ن هب "ح ن ديامبن" الذي كان قاسماً على مسافة قريكبكة مكن 

، ولكقكد  999الدير، والذي دني قبي  حدوث الغاوة الثالثة لبردر عام 
خيخاً الذين قتلبا ويكحكتكبي الكديكر عكلكى  90احتمى في هذا الح ن 

سككبككع كككنككاسككس؛ ثككالثككة مككنككهككا داخكك  الككديككر و ودككنككة  عككلككى ح ككن 
الدير،ويشتهر الديكر دكاعكتكقكاد و كبد مكقكبكرة وفكات الكنكبكي يكبحكنكا 
المنمدان وإليشع في كنيسة األنبا مقاو الرسيسية، والتي تكم الكاكشكف 

دشا  غير وسمي، عندما دد ت عكمكلكيكات تكرمكيكم  2091عنها عام 
وتبسيع للدير دإخراف القمص متى المساين، وتم اإلعكالن وسكمكيكاً 

.. ومكن وؤسكاء وُمكدِّدصِكري ديكر 2098عن هذا الاشف في نبفمكبكر 
األنبا مقاو دبرية خيهيت: القديس األنبا مقاوسمااويكبو( الكاكبكيكر س

ومؤسس الدير( والقديس األنبا يب نس قمص دكريكة خكيكهكيكت  -911
سالقرن السادع الميالدي( والقمص ميخاسي  المقاوي :سالحقًكا: الكبكادكا 
 -ديميترويبو الثاني( و دبنا الراهب القمص ميكخكاسكيك  عكبكد السكيكد
و دبنا الراهب القمص إدراهيم الهبوي المقكاوي واألنكبكا مكيكخكاسكيك  
مطران  سيبط والقمص متى المسكاكيكن سواألش الكروحكي لكرهكبكان 
كاماا الدير( ثم  خيرا  مثلث الرحمكات األسكقكف األنكبكا  دكيكفكانكيكبو..
 23تجرج من دير الاقادياس ماكاارياوس الاكابايار بابارياة شاهايات 

من البابوا  وماعاظاماهاا  43بطريرل،بعضها ُدفِن بالدير وعددها 
، وقد أوصوا بدفن أجسادها في ديرهاا باالاديار،  رهبان الدير أصالا
وما تزال أجسادها موجودة في مزار خاص بالدير"ألن عبيدل قاد 

ا بحجارتها وحنوا إلى ترابها" )مز   (  41: 443ُسرُّ
                                                                                                                                                                                                                                 

شاهادا  14بالك أنضا المتنيح الشهيد األنبا ابيفاناياوس الاى 
  لشيوخ برية شيهيت:

أن الملم ثكاؤلوسكيكبو لكم يكاكن لكب دوحيث يذكر السناساو ق تهم 
ولد، فأوس  إلى الشيبخ خيهيت وسبال يسألكهكم  ن يسكألكبا   مكن 
  لب لاى ينطيب ولدا وكان لكلكرسكب  ادكن وحكيكد، فكطكلكب مكنكب  ن 
ي حبب فأخذه منب ليتباوك من الشيبخ. وكان قد قامباالبردر دثكالث 

م استشهد فيها الكقكديكس 919هجمات على درية خيهيت: األولى سنة 
م وككان 999مبسى األسبد مع سبنة آخرين والغاوة الكثكانكيكة سكنكة 

التخريب فيها عظيماً، مما  ن  الرهبان يبنبن الحك كبن لكيكحكتكمكبا 
م 999فيها ودندها هجم البكردكر عكلكى األديكرة دكغكاوة  خكرى عكام 

استشهد فيها الشيبخ التسنة واألودنبن وحينما  تكى الكبكردكر، وقكف 
ها هم قكد  تكبا وهكم ال ” خيئ كبير يقا  لب  نبا يؤنس وقا  لإلخبة: 

يطلببن إال قتلنا، فمن  واد الشهادة يقف مكنكي، ومكن خكاف ي كنكد 
فهرش دنرهم، ودقي مع الشيكئ ثكمكانكيكة و ودكنكبن “. إلى سالح ن(

فأتى البردر ولدحبا الشيبخ، فالتفت ادن الرسب  من الطريق فكر ى 
المالساة وهم يرنبن األكالي  على وؤوو الشيبخ المقتبلين. فقكا  

ً ووحكانكيكيكن يركنكبن ” األدن ألديب الرسب :  هبلا  نكا  د كر قكبمكا
“. األكالي  على وؤوو الشيبخ، وامن  نا ماٍض مخذ إكليالً مكثكلكهكم

فنادوا و ظهروا نفبسهم لكلكبكردكر “.  و نا منم يا ادني” فأ ادب والده: 
فقتلبهم و خذوا الشهادة. ولما خردت الكبكريكة خكافكبا عكلكى األ سكاد 
فنقلب   ساد الشهداء من ماانهم و تبا دهم إلكى  كانكب ككنكيكسكة  نكبكا 
مقاو، ودنبا لهم مغاوة، وعمكلكبا عكلكيكهكا ككنكيكسكة فكي زمكان الكبكادكا 

 ثيئبلوسيبو البطريركسودالقرن السادع(...
 

ومن ثمة فالشهيد األنبا أبيفاناياوس، غادر باه مان أجال شاهاادتاه 
للحق، و محاولته لتصادى الاظاالم فاي صامات وساكاياناة دون أن 
يعرف التزويروالنفاق والمراوغة  فقد ساار عالاى خاطاى ماعال اماه 
يسوع المسيح إلنارة هاا العالا ومحاربة الاظاالم مان أجال الاحاق 
والمبادئ والتى أساساهاا أباو الارهاباان فاهاو ماد يادياه باالاجادماة 

 واألستقامة والبعض مدوا يديها بالغدر بل والقتل
         

        

درس وذكرى تتجدد من األنبا ماكاارى الاكابايار أباو  
 رهبان )لبرية شيهيت والتى تعنى: ميزان القلوب(:
حيث من النجيب لهذا القديس ان مكحكبكتكب لكرهكبكان دكريكة خكيكهكيكت 
استمرت حتى وهب يتننم دالفردوو  ى دند تنيحب دثالثة قكرون فكقكد 

لتاريس الانيسة التكى دكنكاهكا الكرهكبكان  98لهب األنبا دنيامين البادا 
آنذاك دأسم األنبا مقاو.ودينما هبي لى القداو املكهكى و ى خكيكخكا 
دلحية ديراء طبيلة ومرتدى ثبدا  ديض.فسأ  مالك الكذدكيكحكة عكنكب 
فنلم  نب األنبا مااوى  اء يحركر ال كالة مكع وهكبكانكب، ثكم سكمكع 

إذ قال المالل:" أن عاش رهبانك بالمحبة المالك والقديس يتحدثان 
التى عشتها وعلمت بها فإن ديرل سياباقاى عاامارا الاى األباد  أماا 
أن  " فقاطعه القديس قا ال:" ال تكمل كالمك ياسيادى ألناى أنمان 
أنه إن بقيت فى العنقود عنبة واحدة صحيحة فهى التى ساتاصاحاح 

ولكمكا  نكتكهكى  العنقود كله، ويظل الدير عامرا بنعمة ربى وإلهى  "
البادا من ال لبات و لس وسه الرهبان فروى لهم مكا سكمكنكب، ثكم 

وأتساءل هناا قا  لهم:" طبداكم ألن لام خفينا يحبام هذه المحبة".. 
فهل حقا أحتفظو رهبان بهاه المحباة ؟  وبارغاا الشارور وعامال 
الشيطان التى تتجدد من حين آلخر ولكن م  هاا فأن ديره ساياظال 

                                                                                               دا ما عامرا وبكنيسة الرب القوية  
                

 عن الشهيد ومثلث الرحما  األنبا إبيفانيوس قالوا عنه:
 
  كان يرفض لقب سيدنا ألن هاا اللقب خاص بالمسيح له المجد

 فقط

 كان يرفض أى مطانية ألن السجدة هى للمسيح فقط 

 كان يرفض أن يقبل أحد يده 

  كان يرفض أن تقال له األلحان الطقسية الجاصة باألسقف أو
 زفة أستقبال األسقف

   كان يرفض البهرجة التى يعيش فيها البعض من السيارا
 الفارهة والباخ والعيش المرفه

  كان يرفض أى تمييز أو أمتيازا  أو مميزا  تعطى له لكونه
 أسقفا

  كان يرفض أن يحمل ما تسمى عصا األسقف، والتى قد
 يتبارى بها البعض فى حملها والتباهى بنوعها

  فكان هنال شبه إجماع بين األكليروس والشعب القبطى على

قداسته وتوادعه ونقاءه وعلمه الغزير ومحبته الكبيرة 

 وروحه الشفافة المسالمة 



   ٢٠١٨يوليو  ٢٩   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة
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 عرض من: جون كرياقوس
 

دّر  ي ود س ق ع ا ل م راوده ل مصر بصدد تحقيق ح
 عليها المليارات

الص  خ ت ن الس ي ع ن تستعد مصر لتشييد أول مص
ر  ف ة ك ظ اف ح ي م ة ف ع ش م المعادن والعناصر ال
ى  ل إل ة تص الشيخ شمال دلتا النيل وعلى مساح

ي   فدانا ١١٥ ع األول ف ن ص م وستنشئ مصر ال
ة  اح ى مس ل ذه  ٨٠مالحة منيسي ع ف ن ا ت دان ف

اء  رب ه ة ك ط ح شركة أسترالية، والثاني غرب م
ري  ٣٥البرلس على مساحة  فدانا بمنطقة بر بح

تنفذه شركة مصرية صينية بالتعاون مع الشركة 
ر  ف ظ ك اف ح ال م وداء وق ال الس رم ل المصرية ل
ذي دام  م ال ل ح الشيخ اللواء السيد نصر، إن "ال
ي  وس ف م ل ع م واق ول ل ح ت لعشرات السنوات ي
استخالص المعادن والعناصر المشعة من الرمال 
روع  ش م اس ل ر األس ج ع ح د وض السوداء، بع
ح  س وأوض رل ب مصنع فصل الرمال السوداء بال

ن  ر م ث ر أك ة  ٥٠٠٠أن المشروع سيوف رص ف
ر  ي ل غ م ع رص ال ن ف ال ع رة فض اش ب ل م عم

ن  ٤١المباشرة، الستخراج  ا م ي دن ع را م ص ن ع
دة  ٤١الرمال السوداء تقوم عليها  ري ة ف اع ن ص

عالميا، لتعظيم االستفادة من الموارد االقتصادية 
ادن  ع م ن ال ة م اف ض م ة ال م ي ق ة وال اح ت م ال

 المستخلصة من الرمال السوداء..
ى  ل ود ع ع ي وداء س وأكد أن مشروع الرمال الس
ال  مصر بمليارات الجنيهات وسيحول منطقة شم
ارات  م الدلتا وخاصة كفر الشيخ إلى منطقة استث
ق  ق ح ت روع س ش م ارات ال م ث ت ضخمة، وأن اس
ي  عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن ف
ال  رم الكثبان الرملية بالبرلس، مشيرا إلى أن ال
ادن  ع ى م ل ا ع ه وائ ت ة الح ي السوداء ثروة قوم

  عالية القيمة
 

اليونان تعلن الحداد على 
ن  ي ع ب أرواح أكثر من س

 قتيال قضوا في الحرائق
اء  ف زة اإلط ه تواصل أج

في اليونان جهودها إلطفاء الحرائق التي اندلعت 
قتيال على  ٧٤في محيط أثينا وأسفرت عن مقتل 

ن  ل ا أع م ي درت. ف ة ص ل ي ر حص ق آخ األقل وف
داد  ح راس ال ب ي س تس ي س ك ي وزراء إل رئيس ال
ة  ل ي لثالثة أيام على أرواح الضحايا ارتفعت حص

ا  ٧٤الحرائق حول أثينا الثالثاء إلى  م ال، ك ي ت ق
ة  دم أعلنت أجهزة اإلطفاء، فيما تعيش البالد ص

ا،  ٢٠بعد العثور على أكثر من  م ح ف ت ا م شخص
اء  ف بينهم أطفالوأفادت المتحدثة باسم جهاز اإلط

ت  ف ال  ٧٤ستافروال ماليري أن الحرائق خل ي ت ق
ا زال  ة وم ي موضحة أن هذه الحصيلة غير نهائ
ن  ث ع ح ب ون ال ل واص اء ي نحو مئة عنصر إطف
ة  ق ضحايا محتملين في الساحل الشرقي من منط
ة  ل ي ت حص ان إتيكي التي أتت عليها النيران. وك
سابقة تحدثت عن ستين قتيال وهذه الحرائق هي 

ال  ٧٧األشد ضررا منذ تلك التي أسفرت عن  ي قت
ا، ٢٠٠٧في  ه ت . وبين القتلى والدة بولندية وابن

ن  دا م زي دم م ق م ت ي ل ت و ال رت وارس ا ذك م ك
د  ع ب ي ت ت ة ال التفاصيل وفي محطة ماتي البحري

ى  ل ر ع ث ا، ع ن ي  ٢٦حوالى أربعين كلم شرق أث
ي  ات "ف وع م ج ن م شخصا متفحمين ومتشابكي
د  ال أح ا ق م م"، ك ه محاولة أخيرة لحماية أنفس
ا زال  وم وس ول وب عناصر اإلنقاذ فاسيليس أندري
دى  مواطنون يتحدثون عن مفقودين، خصوصا ل
ي  ت ف ح ت المراكز الثالثة للصليب األحمر التي ف
ة  القطاع، كما أكدت جورجيا تريسبيوتي المتحدث
ون،  دوم باسم المنظمة. مضيفة أن "الناس مص
يء:  ل ش م ك ه ن ض م ع ب ر ال ون، وخس ع ائ ض
وزراء  س ال ي ال رئ األطفال واألهل والمنازل وق
داد"،  ي ح إليكسيس تسيبراس "اليونان اليوم ف
ي  ن وط معلنا في رسالة تلفزيونية لألمة الحداد ال
ن  ي ؤول س م ات ال دث رواي ح ت ام وت ة أي الث ث
ر  ه د ظ ع ت ب ض والمقيمين عن نيران شديدة انق
ة،  م اص ع ل ي ل رق ل الش اح ى الس ل ن ع ي ن االث
د  ع ى ب ل م أو ع ه وحاصرت الضحايا في سيارات
 أمتار من الشواطئ التي كانوا يحاولون بلوغها.

 
ة  ي ك ري البابا تواضروس يفتتح مبنى الكلية اإلكلي

 باإلسكندرية بعد تطويره  

ة  ي ك ري البابا تواضروس يفتتح مبنى الكلية اإلكلي
اح  ب باإلسكندرية قام قداسة البابا تواضروس ص

ة  ٢٥ ي ك ري ي ل ة اإلك ي ل ك يوليو ، بافتتاح مبنى ال
ود  باإلسكندرية بعد تطويره ، وهو المبنى الموج
ل  داخل أسوار الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرم
ار  ت حيث صلى قداسته صالة الشكر ثم  أزاح الس
اح  ت ت عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث االف
ة  ب ت ك ات  وم اع ق رف وال غ ك ال د ذل ع د ب ق وتف
ب  ت رات وك ذك االكليريكية والمكتبة الخاصة بالم
س  دري ت ة ال ئ ي اء ه الدراسة وأيًضا غرفة أعض
وكذلك قاعة األرشيدياكون حبيب جرجس وقاعة 

ة.     ي ل ك ل ل ل ي وس أول وك ري ق المتنيح يوسف من
زة  ف د ق ع واثنى قداسته على العمل الرائع الذي ي

 حضارية تليق باإلسكندرية
 

ف  ق ود أس ه جامعة الالهوت األسترالية تشيد بج
 ملبورن   

س  ي ب رئ ائ وك ن رل ي ر ش ت ي أشاد البروفسور ب
ة  ي ل د ك ي م ود ع جامعة الالهوت األسترالية بجه
ر  ب األنبا أثناسيوس اإلكليريكية القبطية نيافة الح
ه  ام ب الجليل األنبا سولایر أسقف ملبورن، لما ق
ة  ع ام ى ج ا إل ه ام م ذ انض ن بالنهوض بالكلية م

ام  وت ع ة  ٢٠١٢الاله ي ك ري ي ل ة اك ي ل أول ك ك
دد  ادة ع ا وزي يً دة دول م لألقباط األرثودكس معت
ى  ة إل طالبها وأعضاء هيئة التدريس بها، إضاف
اد  ا أش م ؤورو ك إنشاء مقر جديد للكلية ببرج اب
ات  دراس ل ر ل "شيرلوك" بالمؤتمر الدولى األخي
وس  ي اس ن س أث دي ق ة ال ي القبطية الذى أقامته كل
ة  ي ح ي س م ادات ال ي ق ن ال والقى إعجاب العديد م

 ٧بالعالم وأيًضا تجديد عقد الشراكة بينهما لمدة 
اد ٢٠٢٤سنوات اخرى حتى عام  م ت ، كما تم اع

ة  ي ع ام ج جامعة الالهوت المزيد من الشهادات ال
ا  ه الب ط وس ل ي اس ن التي تمنحها كلية القديس أث

 هاشهادة ما بين دبلومة ودكتور ١٢لتصل إلى 
 

ال  ف إنشاء وحدة مجدي يعقوب لجراحة قلب األط
 ببورسعيد

ة، أن  ح رة الص د وزي ة زاي ال ور ه ت دك أكدت ال
ة  وم ظ ن ذ م ي ف ن ل ت راح ري م ج الوزارة حاليا ت
راح  ى أن ج التأمين الصحي الجديدة وأشارت إل
ل  وب، أرس ق ع دي ي ج ور م ت القلب العالمي الدك
دي  ج دة م اء وح ن ب للوزارة تصميمات جديدة، ل
اة  يعقوب لجراحات قلب األطفال لخدمة إقليم القن
ال  ف ألط ر ل ص ن ى ال ف ش ت الل مس ن خ ه، م ل ك

 ببورسعيد.
 

ي  األقباط يستقبلون أغسطس بنذور ف
 حب العذراء مريم

ي  م ف ري ذراء م ع دة ال يبدأ محبو السي
م  ذوره ن اء ب وف أول شهر أغسطس ال
ده  وع ن م ًرا ع ك ب ذراء، م ع بصوم ال

ق  واف ذي ي وى ال س  ٧السن ط ر أغس ه ن ش م
ام  ل ع وم ك الص ا ب ه م ل ذوره ن الجاري، وفاًء ل
م  ري ذراء م ع ي ال ب ح ن م ر م ي ب ويكرس عدد ك
ر  ه وي بش ن ا الس ه وم ا لص ي اف ا إض وع ب أس
م،  ري ب م ي ح ذور ف ن ن ال وع م ن أغسطس، ك
وم  ي ص ة ف اص ا خ وكثيرون يخصصون طقوس
وم  ي ص اق ن ب ف ع ل ت السيدة العذراء مريم، تخ
ا..  ه رة ل ي ب األقباط طوال العام نظًرا لمحبتهم الك
ذراء  ع ويخصص الكثير من االقباط نذور صوم ال
ذور  ن ذه ال ر ه ش ت ن ث ت ي بالماء والملح فقط، ح
ز  خاصة في محافظات الصعيد بين األقباط، ويرك
ن  ي وع ب كل من ينذر بهذا األمر بصوم فترة األس
ش  ي ع اول ال ن ت ذره ب ب ن ع حس أو الثالثة أسابي
ط،  ق والملح طوال فترة الصوم مع شرب الماء ف
دة  ي وم الس ه لص رس ك ذي ي د ال زه كنوع من ال
ذراء  ع دة ال ي العذراء مريم ولم يقتصر صوم الس
مريم على المسيحيين فقط خالل شهر أغسطس، 
ي  ا ف بً ون ح وم ن يص ي م بل إن كثيرا من المسل
ات  "مريم"، وذلك األمر أيًضا منتشر في محافظ
الصعيد، خاصة أسيوط التي تستقبل آالف الزوار 
ة  ارك ش م ل ر، ل سنويًا من مختلف محافظات مص
ة  ك درن م ب ري في احتفاالت دير السيدة العذراء م
ة  ع م سنويًا ويشهد الدير، خاصة أيام األحد والج
ن  را م ي ب ورا ك م، حض ري خالل صوم العذراء م
ل  ك وم بش المسلمين والمسيحيين منذ بداية الص

  من الشهر الجاري ٧رسمي يوم 

 
ن  ن ع لتخفيف الزحام.. نائب محافظ القاهرة يعل

 مدينة جديدة قرب العاصمة اإلدارية
ب  ائ واب، ن ت دال ب ن ع م د أي م ح واء م كشف الل
ة،  ي رب غ ة وال ي ال محافظ القاهرة للمنطقتين الشم
رة  اه ق ة ال ظ اف ح ا م تفاصيل الدراسة التي تعده

 بشأن إنشاء مدينة تجارية جديدة.
ذه  راوي،   إن ه ص م واب"، ل ت دال ب ال "ع وق
ق  ب ط الدراسة تبقى مجرد فكرة حتى اآلن، ولم ت
ة  ن دي م ذه ال ى أن ه ا إل تً على أرض الواقع، الف
ة  ق ط ن ي م ون ف ك ت دة س دي ج ة ال اري ج ت ال
ق  استراتيجية، والمكان األنسب لها بجوار الطري
ة  م اص ع ن ال رب م ق ال ي، وب م ي ل ري اإلق دائ ال
ظ  اف ح م ب ال ائ ح ن دةوأوض دي ج ة ال اإلداري
ة  ن دي م ة، أن ال ي رب غ ة وال ي ال م ن الش ي للمنطقت
ر  ب وي ع م ن التجارية لها عدة أبعاد، أولها بعد ت
د  ع ب اب، وال ب ش ل ل ل م ع رص ال خلق مزيد من ف
ي  ت رة ال اه ق ى ال ل ام ع الثاني تخفيف حدة الزح
ب  ب ات بس تستقطب المواطنين من كافة المحافظ
اف، أن  ا وأض ه ودة ب وج م المناطق التجارية ال
ه  ن ك رة، ل اه ق م ال ال ع ر م ي غ هذا المشروع لن ي
ا،  ه ود ب وج م ام ال زح ن ال د م ح سيعمل على ال
ت  اب ث ي ال ان ك م ز ال ي والخلل في العالقة بين الح
والحيز السكاني المتغير، مشيًرا إلى أنه سيجرى 
ات  ف ل إنشاء مشروع بنفس المنطقة لتدوير المخ
ة،  ئ ي ب ى ال ل اظ ع ف ح ل روع ل ش م الناتجة عن ال
ع:  اب ن وت ل آم ك ات بش ف ل خ م ن ال والتخلص م
"بعض المناطق في القاهرة أصبحت تمثل خطًرا 
دات  وح ل ال وي ح د ت ع ة ب اص ان، خ ك ى الس ل ع
ذه  ات، وه رك ازن وورش وش خ م ة ل ي ن ك الس
اري  م ع راز م ا ذات ط ه ب ل ارات أغ ق ع ال
متميزوأردف نائب المحافظ: "األنشطة التجارية 
ا  ره وف تحتاج إلى تجهيزات خاصة ال يمكن أن ت
س  م ى ط ل ل ع م ع ا ت ه ا أن المباني التراثية، كم
ا  ه ت م ي ن ق هويتها الثقافية والحضارية والحد م
ة  اري ج ت ة ال ن دي م رة ال التاريخية، ولذلك أتت فك
التي تخفف من الزحام عن تلك األحياء، وتساعد 
رة  اه ق ادة ال ة إلع ظ اف ح م ة ال ط ذ خ ي ف ن ي ت ف
ا  م ق، ب اب ا الس ه ق رون ة ل وي دي خ التاريخية وال
ف  يعيدها مرة أخرى كمقصد للسائحين من مختل

  دول العالم
 

دي  دي ح ل ال رج ن ال ات ع وم ل ع م
ي  ط بوزارة الداخلية األسترالية.. قب

 مصري مهاجر      
اء مصر  نجاح جديد يسجله أحد أبن

ع  ر م اف في الخارج، وهو نجيب قلدس، الذي س
عائلته في ستينات القرن الماضي، وأصبح حاليا 
ا،  ي رال ت ي أس اد ف س ف ة ال ح اف ك ن م وال ع ئ مس

ات  ١٠ونعرض في السطور التالية أبرز  وم ل مع
ب  -١عنه، وعن قصة نجاحه.  ي ج سافر الطفل ن

ام  ا ع ي رال ت ى أس ، ١٩٦٩قلدس، مع عائلته إل
ة  اص خ ة ال ي ن ك اء الس ي د األح ي أح وا ف ن ك وس
ر.  ي ب ي ك اف بالمهاجرين، التي يوجد بها تنوع ثق

كشف "قلدس" في حوار سابق له مع موقع  -٢
 "SBS" رة ي ب ات ك وب ع ، أن أسرته واجهت ص

اط".  ب "أق ن"، وكـ ي ري "مص م، كـ  -٣في التأقل
ة  رط عمل كموظف في التأمين، ثم انضم الى الش
ى  األسترالية وتدرج في المناصب، حتى وصل إل
ي  ة ف ع اط ق ر م ب ي أك ة ف رط وض الش نائب مف

أصبح  -٤أستراليا، وهي والية نيو ساوث ويلز. 
ى  ل طر ع ي دس، يس ل ط  ١٦نجيب ق اب ف ض أل

نظرا لكفائته  -٥وجندي في الشرطة األسترالية. 
رق  ي الش ة ف ي ر قض ب ي أك ول ت اره ل ي ت م اخ ت
وزراء  س ال ي ال رئ ي ت ة اغ ي األوسط، وهي قض

ري.  ري ح ق ال ي ق رف ب ي األس ح  -٦اللبنان ب أص
رة  ت ف مسئوال عن تدريب الشرطة العراقية بعد ال
ة  اب الصعبة التي مرت ببغداد. وتولى رئاسة الرق
ن  ي ئ الج ل ال ي غ وث وتش ة غ م ظ اإلدارية في من

روا".   -٧الفلسطينيين، والمعروفة باسم "األون
اب  ع ن دورة األل ي أصبح المسئول األول عن تأم

وال  -٨األوليمبية في سيدني.  ئ اره مس ي ت م اخ ت
ا.  ي رال ت دث   -٩عن مكافحة الفساد في أس ح ت ي

م  اس دث ب ح ت م ا ك ثالثة لغات بطالقة، عمل ايض
أصبح  -١٠الشركة في شؤون التعددية الثقافية. 

ة  رف ش م ة ال ري ص م اذج ال م ن ن ال دس" م ل "ق
 بالخارج، ويلقبه البعض بـ"الرجل الحديدي"

 
م  ي رم ع ت اب ت ار ت اآلث

 أديرة وادي النطرون
ال  م ور ج ت دك ه ال وج ت
اع  ط مصطفى، رئيس ق

رة  ي أدي ة إل اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودي
ي  ل وف ع وق وادي النطرون بمحافظة البحيرة لل
آخر ما توصلت إليه أعمال التطوير والترميم بها 
وي،  ش ي ا ب ب حيث تضمنت الجولة زيارة دير األن
م  ري ذراء م ع دة ال ي ر الس ي، ودي ان ري ودير الس
ة  ول ج ك ال ل ي أن ت ف ط ال د. مص البراموس وق
ًزا  اف ل ح ك ا يش م ا ب لمتابعة األعمال الجارية به
در  ي ق ل ي أع لالنتهاء منها في أسرع وقت وعل
ة  ل ائ ع ار ال ع مس وض دادا ل ع ت اءة اس ف ك ن ال م
ادي  الم ي ال م ال ع راث ال ت المقدسة علي قائمة ال
ر  ارة دي بمنظمة اليونسكو. وأوضح أنه خالل زي
األنبا بيشوي تم عرض ودراسة بعض المعوقات 
ة  اص خ ال ال م ن األع التي تحول دون االنتهاء م
ة  س ي ن بالكهرباء وأعمال ترميم سقف بازيلكا الك
الل  ت خ م ي ت ت ات ال م ي دع ت األثرية ومعالجة ال
ة  سنوات سابقة واستكمال أعمال ترميم الطاحون
ي،  ان ري ر الس األثرية أما عن أهم األعمال في دي
ال  م ة األع قال د. مصطفي أنه جاري اآلن دراس

د  ٢٠١٦المتوقفة منذ عام  ه ع م ه ال من قِبل بعث
اظ  ف ح ة ال الهولندي لآلثار الشرقية، وأيًضا كيفي
ة  س ي ن ك ال ة ب ف ش ت ك م ة ال داري ج علي الرسوم ال

رن  ق ي ال ا إل ه خ اري ع ت  ١٢األثرية والتي يرج
راءات  اء اإلج ه إن ه ب ي وج ت ك ال الميالدي، وكذل
ط  الالزمة ألعمال الصيانة الخاصة بالسور المحي
رة  ر األدي غ ي أص ان ري ر الس د دي ع ر.وي دي ال ب
ام  ه ق اف أن رون. وأض ط ن وادي ال ودة ب الموج
ر  ي دي ت ف م ي ت ت ال ال أيضا بمعاينة أخر األعم
ي  ول إل ي اه الس ي البراموس لعمل مصائد لنقل م
ك  ر، وذل مخرات خارجية تمنع وصولها إلي الدي

 نظرا ألنه يقع في منطقة منخفضة من الوادي.
  

ا..  اب ب رارات ال ا  ٥بعد ق ره واف ب ت ج روط ي ش
 لالعتراف كنسيا بالدير

وم  ي اح ال ب ي، ص ان ث روس ال واض صدق البابا ت
ة  ١٢على  ي ن ب ره اة ال ي ح وص ال ص خ رارا ب ق

م  ي ل ت ن ال اك ا أن األم ه واألديرة، وكان من بين
م  ت ي رة س أدي ا ك ه ائ توافق البطريركية على إنش
وت  تجريد من قام بهذا العمل من الرهبنة والكهن
رة  أى أدي اح ب م واإلعالن عن ذلك، مع عدم الس
رة  اء أدي ي ادة إح ى إع ل وم ع ق جديدة إال التي ت
قديمة، ويتم ذلك من خالل رعاية دير معترف به 

 (عامر).
ة"  ي ط ب ق ب  ٥وتعرض "البوابة ال روط واج ش

أي  دس ب ق توافرها حتى يتم أعتراف المجمع الم
ه دون  ا، وأن ي س ن دير، حتى يصبح كيان سليم ك
را  س دي ي ع ل م ج ت ك ال االعتراف ذلك، يكون ذل
دث  ح ت م ال ال ة... وق ي وذكس ة األرث تابعا للكنيس
الرسمى باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، في 
ب  ج تصريحات سابقة، إن هناك خمسة شروط ي
ون  ك توافرها لالعتراف كنسيًا بالدير، أولها أن ي
ة، وأن  ن ي ع ة م ق هناك تجمع رهبانى يسكن منط
ون  ك تكون له أرض مملوكة قانونيًا للدير، وأن ي
ان  ك م ى ال هناك مدبر روحى وإدارى مشرف عل
ة،  وي اب من قبل الكنيسة، وأن تكون هناك لجنة ب
ؤون  ة بش اص خ دس، ال ق م ع ال م ج ة م ن ج أى ل
ان،  ك م ة ال األديرة والرهبة، وهى تختص بدراس
ًرا  ون دي ك وتصرح بعدها هل المكان يصلح أن ي
وات  ط خ ذه ال رض ه رط، ع ر ش أو ال، وآخ
ى  ل ل ع ص ح ي دس ل والمراحل على المجمع المق

 تصريح واعتراف بالدير من عدمه
 

ى  ل ور ع ه ظ ن ال ة م ن ه ك ع ال ن درس م البابا ي
 القنوات المسيحية دون إذن

ا  اب ي ب ان ث روس ال واض ا ت اب ب ة ال داس ن ق ل أع
س،  ة، أم ي رقس م اإلسكندرية بطريرك الكرازة ال
ة  وع م ج دور م ن ص ة، ع ي وع ب في العظة األس
ا  اب ب ان ال ة وك ن ب ره م ال ي ظ ن ت قرارات جديدة، ل

اب  ١٢تواضروس صدق على  ي أعق راًرا، ف ق
ر  س دي ي حادث مقتل األنبا إبيفانيوس أسقف رئ
ط  ب ة ض اول ح م رون ل ط األنبا مقار في وادي الن
رارات  ق و إن ال ت ي ف ادر لـ ت مص ال ة وق ن الرهب
در  ى أن تص ل ة ع دراس الجديدة، ما زالت قيد ال
روس  واض ا ت اب ب ن ال ا م اده م ت د اع ع ا ب ب ري ق
رارات  ق ن ال ي ن ب ادر أن م ص م ت ال ح وأوض
وات  ن ق ى ال ل ور ع ه الجديدة منع الكهنة من الظ
ى إذن  ل ول ع ص ح الفضائية المسيحية إال بعد ال

 مسبق من البابا 
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مسيييييرن كييرنييطيياليييييل قييبييطيييييل بصييور الييبييابييا ا  
بييييبيارشيييل  «كيرلي   تيواوير ش  شينيو ن»

 البحيرن
نظمت إيبارشيل البحيرن  مطر ح  الخم  مدن 
الغربيل بيكينيييسيل ميارميرقي  الير يو  بيكيرميل 
 منهور اليقيقيال السينيود ليقيخيدام  اليخيا ميا   
بحضور األنبا باخوميوش  ميطيران ابييبيارشيييل 

الييد يي يد  - القائ مقام السابق  حيميا اليقيقيال
 -في  قسقل لقالا  اليخيدام بيابييبيارشيييل 12الـ

عنوان الخا م  الت قيم الكنسي  حاور فيه األنبا 
يوأن  أ قف أ ييوط حيييد بيدأ اليقيقيال بصي ن 
القداش ابلهي التي ترأ ها األنيبيا بياخيوميييوش 
بمشاركل األنيبيا ييوأني  أعيقيبيه كيقيميل ر حيييل 
لمطران البحيرن  التي  ار  عن السيد الميسييي  
الم قم الصال  بينميا تيحيدأل األنيبيا ييوأني  عين 
 ما  اليخيا م األرثيوذكسيي  شيميقيت في ياليييا  
الققال أيًضا إيقا  ش قل بدل احتطاال  ابيبارشيييل 
بميويوييل ميدارش األحيد  اليتيي  يتي ير  خي   
شهرد أغسط    بتمبر المقبقين في البيحيييرن 
كما تم عقى هامش الققال إطي   حيميقيل قيوميييل 
لقتبرع بالدم تحيت شي يار اليتيبيرع بياليدم ميحيبيل 

مشاركل  طينيييل  خي    -خدمل عمقيل -مسيحيل
الط اليا  نظم شباب الكورا  بابيبراشيل مسييرن 
كرنطاليل احتطالييل بيمينيا يبيل الييكير  اليميويوييل 
األ لى لمدارش األحيد حياميقييين طيور بيطياركيل 
الكر ي الر ولى بينهم البابا كيييرلي  السيا ش 
 شنو ن الثالد  تواور ش الثاني حييد طيافيوا 

 بها  احل ابيبارشيل.
 

األنبا رافياييييا  ال ييوجيد أ ياطييير فيي اليكيتياب 
 المقدش

أكد األنبا رافاييا األ قف الي يام ليكينيايي    ي  

القاهرن  عقى عدم  جيو  أ ياطييير فيي اليكيتياب 

المقدش  مستدال بيلك من أقوا  اآلبيال  تيحيدأل 

األنبا رافاييا عن مصيداقيييل اليكيتياب اليميقيدش  

مييووييحييا الييطيير  بييييين الييتييطييسييييير الييتيياريييخييي  

 المسياني الرمزد  التطسير الر حي األخي قيي 

جال ذلك خ   اجتماع األنبا مقار بياآلبيال كيهينيل 

إيبارشيل الشرقيل  مدينل ال اشير. حيييد تيرأش 

ط ن القداش ابلهي بكاتدراييل الشهيد الي يظيييم 

مييار جييرجيي  بييمييدييينييل اليي يياشيير ميين رمضييان  

  بحضور األنبا رافاييا

 

 37يا  ن مصريون ينيقيي ن ط
 شخًصا من حريق في اليونان     
تققى  زير القو  ال امقل  محمد 
 يي ييطييان  تييقييريييًرا عييبيير مييكييتييب 
التمثيا ال مالي اليتيابيل ليقيوزارن 
بالسطارن اليميصيرييل بياليييونيان  

بييريييا ييل أشييرع فييجا   عيين تسيي يييييا طيييييا ييين 
% 07 اليتيهيم ....   مصريين باليونان لم حم   

 Nautical near making... ميين الييمييدييينييل
شخًصا  أثنال الحريق اليد  37بطوليل في إنقاذ 
 .حدأل في مدينل

 أواع التقرير   فق بيان الوزارن  األربي يال   

أنه بالرغم من الظر ع القا يل في البيحير  فيي 

أثنال عيو ن ميراكيب الصيييد مين عيميقيهيا  قيرر 

م موعل من الصيا ين المصرييين اليدخيو  إليى 

أقرب مكان بالقرب من المدينل المحترقل  بنيقياذ 

األشخاص الهاربين من اليحيرييق  يوال بييليقيال 

 .أنطسهم أ  الهر ب إلى المناطق الصخريل

 

 زيرن اله رن تبحد مل خبير مصرد في عي   
األ رام باألش ل التداخقيل بألمانيا المساهميل فيي 

 تطوير ع   األ رام 
عمقيل  37 كتور نور الدين يتبرع بيجرال  

جراحيل بالم ان كيا ثي ثيل أشيهير...فيقيداليتيقيت 

السطيرن نيبيييقيل ميكيرم  زييرن اليد ليل ليقيهي يرن 

 شج ن المصريين بالخار    . نيوراليديين عيبيد 

الرحيم نور الدين محمد  أ تاذ األش ل التداخقييل 

ل    األ رام  أميرا  األ عيييل اليدميوييل فيي 

جام ل فرانكيطيور  بيأليميانيييا   اليحياطيا عيقيى 

 رجييل األ ييتيياذيييل فييي ميي ييا  عيي   األ رام 

 أمرا  األ عيل الدمويل   ذليك بيهيدع بيحيد 

الييتيي ييا ن الييمييشييتييرا فييي ميي ييا  األ رام مييل 

مستشطيا  مصر المتخصصل فيي هييا اليمي يا .   

من جانبها  قالت السطيرن نبيقل ميكيرم إن مصير 

تزخر ب قو  نابغل قا رن عقى النهو  بياليوطين 

 القحا  بركب الد   المتقيدميل فيي الي يدييد مين 

الم اال   مجكدن عقى أن الوزارن تطت  أبيوابيهيا 

أمام ال ميل لتساهم جهو  ال قمال  الخبرال فيي 

 عم التنميل بكافل الم اال .    أويافيت  زييرن 

اله رن أن الهدع من هيا اليتي يا ن ييأتيي ليدعيم 

المستشطيا  الم انيل اليميتيخيصيصيل فيي عي   

األ رام  التي تخدم شريحل عريضل من الشي يب 

المصرد   عروت السطيرن نبيقيل ميكيرم اليبيدل 

في هيا التي يا ن مين خي   مسيتيشيطيييا  بيهيييل 

لقكشف المبكر أل رام  رطان الثدد   األ رمان 

باألقصر   ذلك لقت ا ن عقى تقديم الدعم ال قميي 

لقمساعدن في تطوير المنظومل الطبيل في مي يا  

األش ل التداخقيل   كييليك  ويل  يبيا ليقيتيبيا   

األكا يمي  تدريب شيبياب األطيبيال عيقيى أحيدأل 

 الطر  ال الميل المتطورن

 

Virtual Reality  اليبيابيا تيواوير ش ييركيب
 قطار الواقل االفتراوي

خا  قدا يل اليبيابيا تيواوير ش اليثيانيي  بيابيا 
اب كندريل  بطريرا الكرازن المرقسيل  ت يرييل 
ا  أ  الواقل االفتراوي  حيد قام بارتدال نظارن 
إلكتر نيل  شاهد عبرها ميراحيا ميدارش األحيد 
مني ابنشال  حتى اآلن. كانيت اليتي يرييل عيبيارن 
عن نظارن يرتديها البابا  ليستقا عبيرهيا قيطيارا 
"افتراويا"  يهب  في محطا  تاريخيل  يسير  
خ لها تاريخ مدارش األحد  التربيل اليكينيسيييل  
قبا أن تنتهي الرحقل بتوطيا كافل المي يقيوميا . 
 انطققت  مني ققيا  ف الييا  االحيتيطيا  بيميويوييل 
مدارش األحد  بالكنيسل القبطييل األرثيوذكسيييل  
 المقامل بمكتبل اب كنيدرييل  بيحيضيور قيدا يل 
البابا تواوير ش بيابيا اب يكينيدرييل  بيطيرييرا 
الكرازن المرقسيل   الدكتيور مصيطيطيى اليطيقيي  
مدير المكتبل. يحضر االحيتيطيا  عيد  كيبييير مين 
أ اقطل الكنيسل  مينيهيم األنيبيا  انيييا   يكيرتييير 
الم مل المقدش  األنبا بيشيو  ميطيران  مييياط 
 األنبا بافقى  األنبا إي ريون  الق  إبرام إميييا 
 كيا البطريركيل باب كندريل  إلى جانب توجييه 

كياهين بياب يكينيدرييل   377الدعون ألكيثير مين 
 عد  من المواطنين. ييكر أن قدا ل البيابيا كيان 

فيرعيا ليقيكيقيييل ابكيقيييرييكيل 32قد أفتت  طباح  
  الديوان البطريركي باب كندريل

  
مصططى الطقي البابيا تيواوير ش أنيقيي  يطييينيل 

 الوطن من الغر 
بدأ  فاعقيا  موويل مدارش األحد  التي أقيميت 
بقاعل المجتمرا  الكبر  بمكيتيبيل اب يكينيدرييل  
اليوم األرب ال  بحضور البابا تواور ش الثانيي 
بابا اب كينيدرييل بيطيرييرا اليكيرازن اليميرقسيييل 
باب كندريل   الدكتور محمد  يقيطيان  ميحيافي  
اب كندريل   الدكتور مصيطيطيى اليطيقيي  ميديير 
مكتبل اب كندريل.  قا  الدكتور مصططى الطيقيي  
مدير مكتبل اب كندريل  إن المكيتيبيل ميحيظيو يل 
لزيارن اليبيابيا تيواوير ش اليثيانيي خي   ثي ثيل 
شهور   أن البابا تواور ش الثانى أنقي  طيينيل 
الييوطيين ميين الييغيير .   أشييار إلييى أن مييكييتييبييل 
اب كندريل حريصل عقيى ا يتيضيافيل احيتيطياليييل 
موويل مدر ل األحيد   مشيييرا إليى أنيهيا لييي  
منا بل قبطيل فيقي  بيا مينيا يبيل  طينيييل الييد 
يحرص عقيى تي يقيم اليقيييم.  أكيد ميديير ميكيتيبيل 
اب كندريل عقى أنه ا تقم من البابا تيواوير ش 
الثانى كتاب عن مدر ل األحيد    يييتيم  وي يه 
فييي الييمييكييتييبييل   أثيينييى عييقييى   ر الييمييدر ييل 
 خصوطا  أن مصر تيبيحيد مين اليخير   مين 
عيينييق الييزجيياجييل.   ميين جييانييبييه  قييا  الييبييابييا 
تواور ش الثيانيي بيابيا اب يكينيدرييل بيطيرييرا 
الكرازن المرقسيل  إن احتطياليييل اليييوم بيميويوييل 
مييدر ييل األحييد تييأتييي ليي حييتييطييا  بييكييا ر ا  

 ينيل   477 المشاركين في المدر ل عقى مير 
 أن مدر ل االحيد تي يد اليرابي  بييين اليكينيييسيل 
 األ ييرن لييتيي ييقييم األبيينييال الييقيييييم  نشيير ر ح 
المسييحيييل السيميحيل.   كيان قيد أفيتيتي  اليبيابيا 
تواور ش الثاني  بيابيا اب يكينيدرييل بيطيرييرا 
الكرازن المرقسيل باب كندريل  الييوم األربي يال  
لمبنى ابكقيرييكيييل  اليدييوان اليبيطيرييركيي بي يد 
ت ديده  تطيوييره   احيتيطياليييل ميويوييل ميدارش 
األحد  التي أقيمت بقاعيل اليميجتيميرا  اليكيبير  
بمكتبل اب كندريل.  بدأ قدا ل البابا تواوير ش 
الييثييانييي بييابييا اب ييكيينييدريييل بييطييريييرا الييكييرازن 
المرقسيل باب كندريل  بيافيتيتياح ميبينيى اليكيقيييل 
ابكقيريكيل باأل كندريل ب د ت يدييده  تيطيوييره  
  يي  إ ييتييقييبييا  بييااللييحييان ميين قييبييا شييمييامسييل 
الكنيسل  زغاريد النسال. حضير حيطيا االفيتيتياح 
لطيف من اال اقطل  هم االنبا مارتير ش ا يقيف 
عام شر  القاهرن  األنبا اي ريون ا قيف غيرب 
اب كندريل  األنبا كيرل  ريي   يير ميارمييينيا  
 شهد غياب األنبا بافقي أ قيف قيطياع اليمينيتيزن 
لسطره إلى الواليا  المتيحيدن األميرييكيييل  األنيبيا 
 انيييييا  أ ييقييف الييميي ييا د.  ا ييتييقييبييا خييورش 
شمامسل الكقيل  كناي  اال كندريل قدا ل البابا 

باأللحان ثم طقى قيدا يتيه طي ن الشيكير  أزاح 
الستار عن القوحل التيكاريل التيي تيجرل ليحيدأل 
االفيتيتياح   تيطيقيد بي ييد ذليك اليغيرع  اليقياعييا  
المختقطل  المكيتيبيل اليخياطيل بياليكيتيب  ميكيتيبيل 
خاطل بالميكرا   كتب الدرا يل  أيًضيا غيرفيل 
أعضال هيول التدري .  اثنى قدا ته عقى ال ما 
الرايل اليد ي د قطزن حضاريل تقيق باب كندرييل 
التي ي ب أن تكون رايدن في كا شيل  كما تطقد 
قدا تيه قياعيل األرشيييديياكيون حيبيييب جيرجي  
 قاعل المتنييي  ييو يف مينيقيرييوش أ    كيييا 

 لقكقيل.
  
... كيف جد  البابا تواور ش  ميال اليكينيييسيل  

 فى اب كندريل؟
قبا عصر قدا ل البابا تواور ش الثاني  كانت  

كناي  اب كندريل تتبل البابا البطيرييرا إ ارييا  
فهو الي  يشرع عقيها  يباشر أميورهيا  ييديير 
كهنتها   مل م ىل البابا تيواوير ش ليكير يى 

   خقت اليكينيييسيل عصير 3743مارمرق  عام 
التطوير اب ارد ف ما عقى تقسيم ابييبيراشيييا  
)مي ييمييوعييل كيينيياييي  تييتييبييل أ ييقييف  احيد يييدييير 
شوونها(  بسبب اتسياع أعيبيال اليخيدميل  كيثيرن 
عد  السكان   كان لإل كندريل نصيييب مين هييا 
التقسيم  ف ين قدا ل البابا تواور ش لها اثنين 
من اآلبال األ اقطل أ لهما األنبا بافقي ناييبًيا عين 
البابا تواور ش  يدير كناي  المنتزه  ا يقيف 
لقشباب في تقك المدينل   االنبا اي ريون ا يقيف 
غرب اب كندريل لد  األنبا بيافيقيى اليي  ميازا  
فى األرب ينا  من عيميره خيبيرن كيبيييرن  قيبيو  
 ا ل لد  شيبياب اليكينيييسيل  حيييد كيان ييخيدم 
ككاهن متبتا فى ميديينيل شيرم الشيييخ  قيبيا أن 
يقتحق بدير األنبا مو ى بسينال  يصب  رييييسيا 
له أما األنبا اي ريون أ قف غرب اب يكينيدرييل  
فقد كان راهبًا بدير القديي  ميارمييينيا بصيحيرال 
كينج مريوط القرييبيل مين اب يكينيدرييل   عيقيى 
 رايل كبيرن بتقك المنطقيل  بيكينيايسيهيا  أحيوا  

أما عقى ط يد الكهنيل  فيين اليكينيييسيل  ش بها...
أعقنت مطقل يوليو ال ار   عين تي ييييين اليقي  
إبرام أميا  كيً  لقبطريركيل باب كنيدرييل خيقيطًيا 
لققمص ر ي  مرق  الي  كان يشغا المنيصيب 

  إذ طقب األخير من قدا ل البابا 3770مني عام 
تواور ش إعطايه من منصبيه  ميني  اليطيرطيل 

 ....لقشباب
يييقييو  الييقييمييص ر ييي  لـيي"اليييييوم السييابييل" إن 
الكنيسل تيجمين بضير رن تي يدييد اليدميال   فيل 
الشباب لقمناطب القيا يل  من ثم تم االتطا  ميل 
قدا ل البابا تواور ش عقى تأهيييا أحيد اآلبيال 
الكهنل لهيا المنصب  فوقل االختيار عقى اليقي  
إبرام أميا  كرتير ل نل اليكيهينيل بياب يكينيدرييل 
الي  جر  تيدرييبيه عيقيى شيويون اب ارن طيوا  
السنوا  الث ثل الطايتيل تيميهيييًدا ليهييا االنيتيقيا  

 السق  فى اب ارن.
يحظى الق  إبرام بش بيييل كيبيييرن ليد  جيميوع 
األقباط فى مدينل اب كندريل  لما له من كاريزما 
خاطل فى الوع  الكنسى  بابوافل إلى ع قاتيه 

ي تبر منصب  كيييا   الطيبل بزم يه اآلبال الكهنل
البطريركيل من المنياطيب اليكينيسيييل الي يقيييا  إذ 
يحظى طاحبه ب ضويل الم يميل اليميقيدش  إليى 
جانب اآلبال األ اقطل  رؤ يال األ ييرن   ييحيق 
له التصويت عقيى اليقيرارا  اليكينيسيييل اليهياميل 
 ييوال عييقييى مسييتييو  اب ارن أ  الييخييدمييل أ  

فى مارش الماوى  بينما كان اليقيميص  .. ال قيدن
ر ي  مرق  أعقن   كييا بيطيرييركيييل األقيبياط 
األرثوذك  فى اب كندريل  يتأهب لترا منصبيه 
لقكاهن الشاب إبرام إميا  عييين شيابيا أخيرا فيى 
منصب مدير عام الديوان البطريركى   اليدييوان 
البطريركى هو مقر بابا اب كنيدرييل اليتيارييخيى  

  يحظى بأهميل تاريخيل  كنسيل.
يقو  القمص ر ي  عن اختياره لمقار فيى هييا 

الموقل  القرار يأتى فيى إطيار ابييميان بيقيدرا  

الشباب فى قيا ن المج يسيا  طياليميا ييميتيقيكيون 

المهارا  القيا يل  اب اريل الي زميل ليقينيهيو  

بها   هو المبدأ اليي  يينيا   بيه قيدا يل اليبيابيا 

تواور ش الثانيى  حيييد طياليب بياليبيحيد عين 

كوا ر شابل تقو  ال ما   مسيانيدن اليطيميوحييين 

منهم  ترا مسياحيل كيافيييل ليميميار يل عيميقيهيم 

 كيف  تحتطا اليكينيييسيل  . الو يطى  ال ما ال ام

بموويل مدارش األحد فيى اب يكينيدرييل؟ أشيرع 

األنيبيا بييافيقيى نيياييب قيدا ييل اليبيابييا تيواويير ش 

لكناي  المنتزه عقى احتطاليل مدارش األحيد فيى 

اب كندريل  إذ طاحب المنا يبيل اليكيبير  اليتيى 

يطتتحها قدا ل البابا مسيال اليييوم األربي يال فيى 

مكتبل اب كندريل مسابقيل ليحبيحياأل  بيابويافيل 

إلى تكريم أبرز خري ى الكقيل األكقيرييكيييل اليتيى 

    يوع ييتيم عير  4034تأ ست فى عيام 

فيقما تس يقيا حو  تاريخ الكقيل االكقيريكيل كيميا 

افتت  قيدا يل اليبيابيا تيواوير ش طيبياح اليييوم 

أعيميا  الييتي يديييد  اليتييطيويير فييى ميقيير اليديييوان 

البطريركى  الكقيييل األكيقيييرييكيييل  هيى اليكيقيييل 

المختصل بتخريج اآلبال الكهنل  إذ ت ما بينيظيام 

الطترتين الصباحيل  هى كقيل  اخقيل يقيييم فيييهيا 

الطالب بشكا كاما  يتخر  منها مرشًحا لقخدمل 

فييى أحييد الييكيينيياييي    مسيياييييييل  هييى مييخييتييصييل 

بدرا ا  الكتاب المقدش  ال قيدن  غيييرهيا  ال 

  تقزم خري يها بااللتحا  بالسقك الكهنوتي

  
البابا "تواور ش"  قينيان كيوجيي أهيم أشيكيا  

 مدارش األحد
أكد البابا تواوير ش اليثيانيي بيابيا اب يكينيدرييل 
 بطريرا الكرازن المرقسييل  أن ميدارش األحيد 
هي نظام تيطيور عيبير اليتيارييخ ثيم أخيي طيورن 
الت قيم النظامي األ ا ي فى الكنييسيل اليقيبيطيييل 
األرثوذكسيل  أواع أن من أهم أشكا  تطورا  
مدارش األحد  افتتاح قنان كيوجيي  فيهيي تيهيتيم 

 بتنشول األططا  فى بيول متوازنل.
  

السيسي  تشد  الخطاب الديني تسبب فيي إليحيا  
 الشباب

قيا  اليرييييي  عيبيدالييطيتياح السييييسيي  إن تشييد  
الخطاب الديني تسبب في زيا ن نسب ابلحا  بين 
الشباب  مشيًرا إلى أن إط ح هيا الخطاب بيا  
ور رن م تم يل  من أجا الحطيا  عيقيى هيوييل 
ابنسان المصرد  أواع اليريييي  فيي كيقيميتيه 
خ   جقسل ا تراتي يل بنال ابنسيان اليميصيرد 
ومن فاعقيا  المجتمر الوطني السا ش لقشباب 
ب ام ل القاهرن  السبت  أنه ي ب أن نقيف أميام 
أنطسنا بمنتهى الصيراحيل  ني يرع أنينيا بيحياجيل 
ليقيتيحيرا بشيكيا قييود  فياعيا بعييا ن طييياغييل 
الشخصيل المصريل ليكيي تيتيطيور بيميا ييتيواكيب 

  متطقبا  ال صر  ابنسانيل.
 تابل  السجا  هو ها نحن مصدقون بأن هينياا 

حالل ا تهداع لنا؟  أؤكد لكم لقد تيم ا يتيهيداع 

ابنسييان الييمييصييرد خيي   الييطييتييرا  الييميياويييييل  

 النتي ل ط بل جًدا  لكين هيا نيحين مسيتي يد ن 

لدفل فاتورن إط ح هيه الشيخيصيييل؟ هيا نيحين 

بيحيياجييل لييتيي يقيييييم حييقييييقييي أم بييحيياجيل فييقي  إلييى 

شها ا ؟ ها نحن نريد تغيير البقد لحفضا  هيا 

نحن مست د ن لدفل الطاتورن؟  ها نحن بحياجيل 

لتطوير الخطاب الديني؟  ها ما نيحين فيييه اآلن 

أكثر وياعا لقدين؟  عندما يكون الطيكير اليديينيي 

الحالي يقوم فهمه عقيى مينيطيق اليحيرب  لييي  

السيي م  مييل أن السيي م هييو األطييا  الييحييرب 

ا ييتييثيينييال  لييميياذا نييخيياع ميين إطيي ح الييخييطيياب 

الديني؟ تشد  الخطاب الديني الحالي تسيبيب فيي 

ابلحا   ذكر أن تطوير القيوانييين  اليتيشيريي يا  

با  حاجل مقحل لقتصدد ألد خقا م يتيمي يي قيد 

يطرأ   ورب مث  بأن نسب الط    طقت إليى 

%   تسييال   أال يييحييق لييقييميي ييتييمييل حييطيي  11

نطسه؟   أر ع  عندميا طياليبيت بي يدم االعيتيدا  

 بالط   غير الموثق قامت الدنيا  لم تق د.

 

انتحارد يحا   تط ير نطسه     األقباط بموليد 
 ال يرال بمسطر      

ن حت قوا  األمين فيى إحيبياط  

محا لل انتحار  تطي ييير نيطيسيه 

بييالييقييرب ميين إحييد  الييكيينيياييي  

بمنطقل مسيطير  بيحيسيب اليييوم 

السابل.    أوافت الصحيطيل أن 

ابرهابي حا   التسقا     األقباط المحيتيطيقييين 

بمولد ال يرال بكنيسل السيييدن الي ييرال بشيبيرا  

ليقوم بتط ير نطسه     أكبر حشد من األقيبياط  

لكن قوا  األمين حياليت   ن  قيوع اليتيطي ييير.   

 عقيه حا   ابرهابي التراجل  محا لل تيطي ييير 

نييطييسييه أعييقييى كييوبيير  مسييطيير   مييا أ   إلييى 

مصرعه في الحا    ن  يقيوط أد ويحياييا أ  

 قوع إطابا  كشف القمص عبد المسي  بسييي  

كاهن كنيسل ال ييرال بيميسيطير   عين تيطياطيييا 

محيا ليل تيطي ييير كينيييسيل الي ييرال مسيطير  إن 

االنط ار حدأل عقى الكوبر  المواجه ليقيكينيييسيل 

 قبا محا لته التسقا 
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وا  بببببتو و بب بب   والببألببابب بب بب  وسببااكببسة ف البببببتوببت

 ارست  ا وش خو تكلومحبتوللصالةوةالت ب ح
ووببتوببتو والبب ببت بب  وسببااكببسة  والبببببتوببت وقبب اسبب  قبب ق
وا  بببتو ورالب بل و ب  اإلسألا ري والتعتزىوللألباب ب ب 
وقبسقبت وة باو وةقوبا والبنباب بت ارست  ا ومطسان
وعبنبسو وعبر ورالبل ش خو تكلو  وستريخوالألا ب ب 

وقثب بسوو09 ت زو عتمت،وةخ قو  والنا تووأللومحبب 
وةلبلبتب ببب بحوو09مرو ولبلبصبالة ومبحبببت سا وةثبتن

وا  بببتو ونيبس ومبر ويبلب ب بنبت ةقكتفو  وعظتهوالت 
والب ىو واإليبنبتن وقبت بان و شاىوواانىوالاطبسةنف
والبنب بألبا ب ب و يحألمواإلينتنوق وةكعو  والنجتمع
والب ب يبسوثب بسلبسو و ب وعصبس وةكبع ةجزءوماه
عنانوال يروةقتلوالبتوتوسااكسة فو اتكوخنسو
وة باو والبنب ب بح صفت ورئ    ولاتعلموث فويعنل
ويبجبت ب و ومبر وثبل مسثزوال تةوثلوإ  تنوم  بحب ،
يضبطو ف هو  وثلوشئ،وقمتوقةلئكو لأل ويبخخب ةاو

وال ب واسبتبشبنبتن و00قثل الويفا وةرةىوالبتوتوقصب 
ومباب ة و ومب بتر، والب ب يبسوقوبا شن  اووناقعونيس

وال ب ومبر وشبنب ب  وعبلب وو00النلكورقىوثل سباكبع
رقسهوقثل لومض ءوةق وثتنوماظساوون ت،وةث  بساو
وقثبتلب بلو وعبر ولبابت ويبحبألبان   وقصب والشبنب اء
الشن اء،وةمسسب والشن اءو  والألا   وسخس ووبعب و

 الع راءوةالسسل
ةقشتروالبتوتوسااكسة فوإذاوقسر توقنو ضعواسبمو
والبببطبترثب ،و وقبببل والشبنب اء و ضبع عل وثاب ب ب ،
وةالبببببتوببتو ونمبب ببت بب  والبب بب ي بب  وثببابب بب بب   ببابب ببنبب 
اثاتس ا ،والشن  وي بقوالاتسكووالسوالسسالو
وقثبنبلبعوال بعب ،و ي ال"جت   والجنتنوالحب بر،
والبببس"،و وقثبلب بل ولب  وةكبع وقخب بسا الفظواإلينبتن،
ةقالبوإنوققالوإنوالشن  وثتنوشت  او  والب بتسبهو

 .للن  ح
 

ولبعب قو وسبسامببومبحبببط الب عوا وب ب ف
 إ ساجوسسث توعروال سوا مسيألي

قث والب عوا و  وقنوالسئ سوا مسيأليو
نة تل وسسامبومحبطولع قوإ ساجوسبسثب بتو

عروال سوا مسيأليوق  رةووسا  انوالنحتجزو يو
ق  سةوما وعتم روةقتلعوسترةوست  رزوالنتبحب ثب و
ومبرو وتسموالب عوا و  و"السئ سول يهوق روثب س
وي بطبلبقو ولبم والب بسووبسا  بان و ن ا و بظبس  اإلالبتط
وسببسا و وإطببال  وعبب ق وإلبب  ووببتإلكببت بب  سببساالببه
مااطا روقمسيأل  روآخسيروةماظف رو يوماشبت و

 .."نولامتس  
 

سسامبويح روسسث تفوقض  واالتجتزوال سولروسبنبسو
 مسةروالألساقوو

وقضب ب وو وقن قث والسئ سوا مسيأليونة تل وسسامب،
ووبسا  بان،و االتجتزوسسث تولل سوا مسيأليوق ب رةا
وق بتن وقبابتةو ولبنبت وة ب بت والبألبساق، ومبسةر وسبنبس لر
ووبعب و وذلبك ويبخسبي "إث تساو  از"و يوخبسوعتجل.
والبتبنبتس بتو والبجبنبعب ، والب باق ر  ومحألن وسسث ب 
ومبابنبتو وسبنبم وعب ة ويبااجبه ووب بابنبت وت  ساجوعبابه،
ومبتو والبفبتشبل، وا  ب بال  ومبحبتةلب  و بي النشبترثب 

تو51يعسكهولع اوت وسصلولل جروالااليو  و.عتم 
 

وسبااصبلو سببوا زم ومعوقمسيألت..والل سةوالتسث ب 
 ا  خفتضوو

و"البلب بسة"و والبنبحبلب ب  والبتبسثب ب  سجبلبعوالبعبنبلب 
و ولبتب بجبل و1885ا خفتكتوج ي ا،وال اقوالجنبعب ،

وإطبترو و بي وةذلبك وا مبسيبألبي، ل سةوم تولوالب ة ر
وا مبسيبألب ب ،و ساسسوالعالقت ومعوالا يت والنتحب ة
وق ب رةو والبنبحبتبجبز و ببوقزم وال بسوا مبسيبألبي
و ب ب و و ب باز"، وسا  ان.وةال بوماقعو"إث تبسا

وقمبسو1885سجلعوالل سةوال اقو وإقبالقبنبت ،ووبعب 
.وثتنوةزيسوالخزا  وا مسيأليوست فبرو1885عل و

مااشروق وقتلوقمسفو"ل ياتوالنزي وال يو خبطبطو
لل  تقووهوإذاولمويفسجااوعرووسا  بانوسبسيبعبت"،و
ورة صبترو والبتبسثب ب  و انتوقعلاعوةزيسةوالتبجبترة
والبا يبت و وقبسر  والبتل وسبتبسن و ألجتن،وقنوسسث بت

 والنتح ةو سضوع اوت وج ي ة
 

ومببتببحببفو وناخببل جببالبب 
ويضبمو والب بامبي سا تج
وقلببفوقببطببعبب و ومببر قثبب ببس
و بببيو وة ببب   قثبببسيببب ..

           النفتجخة
والببسئبب ببسوعببببب و ا ببتببتببح

ومبتبحبفو والبنبتكبي، وا الب  ويباق الفتت وال   بي،
والبنب بببلب و سا تجوال امي..وال يو ارنووتل طبار

و-وع والنعلامت وعاه.و و و وإ شبتءوو وب ق و بألبسة
و وم بتالب  وةكبم و019النتحفوما وال بنبت ب بابت ،

اوللنتحفولأليويألانوالبنب بطبحو مبتبسوو5199متس 

و-مسوع.و والبنبتبحبفوووو ولبلبعبسضوو5يضبم قبتعبت 
و بعبلب  بتووووو-ة حاوقلفوقطع وقثسي .و و قوالعنلو  ه

،وةع بوذلكوسبمو5005ةساقفوعتقوو5001عتقو
و وعبتق إلب وو4990إساتن ولجنتزوالخ م والاطا  

وعبتقووووو-.و4959عتقو و بنبتيب  و بي بت ساقفوسبنبتم 
إل وقنوسمواستئاتفوالعنلووهو يوماتصفوو4959
والبنبتبحبفوسبببلب ووووو-.و4955عتقو إجنتليوسأللفب 
وو24 وإ بفبت و بحبا مبلب بانوو19مل انوجا ه،وةسم

جا هوخاللوال ات روالنتك ت روإل نتءوالنبشبسة و
وسبا بتجووو-وشأللو ئق.و ج يسووتل ثسوقنومحت ظ 

والبتبيووووو-ماقع توقثسي ت.وو59سضمو والب بطبع مروق م
ولبلبنبلبكو ورق وكبخبنب  والبنبتبحبفو بي يعسكبنبت
رم  سوال ت ي،وةعتبومروماط  وآثتروقو  ة ،و

و وإلب  ويبسجبع وة باوو401ةمسساق والبنب بالن قبببل
يضت  و يوق ن تهوالجسورش  ،وةث اوسن تلواإللبهو
و والببفببساعببابب . وعببابب  والببحببس  وإلببه وووو-"سببخببنببع"

وةالب ةرو النتحفومألانومروطتو  ر،وةو رةمب بر،
وةقبتعب وو5ا ركيووهو قتعت وعبسضورئب ب ب ب ،

لألبتروالزةار،وةوناوسعسضو  هوالحسفوالب ب ةيب و
و و-التيوسشتنسوونتومحت ظ وسا بتج. و و سبعبسضوو

والبببنبببلببباكو وعبببر ومبببعبببلبببامبببت  وا ةلببب  الببب بببتعببب 
ومببرو ومببجببنبباعبب  وةسضببم والببنببتمبب ، ةالشبخببصبب ببت 
وقسبنبتءو وسبأرم والبعبتج، البطتقت والنصااع ومبر

ومبعبسةكبت ووووو-النلاك.و سعسضوال تع والب بت ب ب 
وةالصببعبب بب يبب و والببنببصببسيبب  وا سببسة وعببلبب  سببسثببز
و بيو والبنبصبسيب  والبنبسقة ونةر وت خ ،وةسباكبح

 ا سسةوةق ن تنت.و
 

والبنباب بتو ثتت وعروال تةوا  بتوقرست  ا ومبطبسان
 السااللوو

قعلاعومطسا   والنا توةقواوقسقت وسحعورعبتيب و
ا  بتومألتريا وقس فوعتقوالنا ت،وعنلومشبسة و
وا  بببتو والبساالبل والبنبطبسان والب بتة وقصب  ثتت وعر

ولب يبهوووقرست  ا  ومبر وثبل والبنبطبسا ب ب ، ةطتلبع
والبب ثببعومببعو وقصبب وشببخببصبب بب  وقة و ببتمبب  صببار
وإعب انو و بي السااللوقرستلنتوللنطسا   وللن ت نب 
وثبلو ال  سةوال اس  وللنطسانومروخاللوثتت ويضبم

 ا  جتزا .
وسبااكبسة والب بت بيو والبببتوبت وقن ةالج يسووبتلب ثبس
سسق والصالةوعليوج نتنوا  بتوقرست  ا ،وياقو

 ال بعوالنتكيوونطسا   والنا توةقواوقسقت .
 

ختنمت والع راءووحلاانويصاعانومج نت و"ققو
 الاار"وو

وقسببسةو وخببتنمببت   ببفبب  
ووبألباب ب ب و ووبابت  اوت ائبي
ومببسيببمو والببعبب راء ال بب بب ة
ومببجبببنبباعببب و وببحبببلبباان،

والببعبب راء،و ولببلبب بب بب ة وسببجبب بب بب يبب  و ببابب بب  قعببنببتل
و"ققو واسبم وسبحبع وةذلبك والبخب مب   ستخ امنتو ي
ومبجب بنبت و الااروةسنألاعوالختنمت ومروصاتعب 
ووبعب و واسبتبخب اق وطبسيبق وعبر والبعب راء للب ب ب ة
والب يو والبعب راء الختمت و،وةذلكوسزاماتومعوصبار

و59ينسوال اقوالجنع وو امهوالساوع،وةيتب  وماهو
 قيتق.".

 

والبعب راءو "ز  "وال  ب ة
 وجبلونر أل ووووو

سا ل"والبااو و  از"و توو
وال بب بب ةو ولببز بب  مبببببتشببسا
والصباقو الع راءووانبضب 

ويبأا بسو وا  بببت ويبتبسقسبنبت و يس توو ر أل ،وةالتي
 قس فوقس اط.

يشتروإل وقنوالز  و يونةرةوللألنا وةالشنتم ب و
وةقيب با ب وو ةالشعبوناخلوال يس،والتمل روالصلبببتن
وطب با والبابنبضب و وقالب  وة بي والبعب راء، لل  ب ة

 والن  س ووصاقوالع راء
 

ووبعب ب و البتوتوسااكسة وينائوالسئ بسوال ب ب بي
 ا كح و

وا سبألباب ريب وو ووبتوبت  اخوالبتوتوسااكسة وال بت بي
ةوطسيسكوالألسازةوالنسق   ،والسئ سوعب والفتت و
والب ب وقرسبلو والبنبببترك، ال   ي،ووع  وا كحبي

 فوسق  وةالتيوجتءو صنتوثتلتتلي
والبألباب ب ب و" وةوبتسبم ي س يووت صتل وعرو ف ب 

وإلب و وقسب ب ق وقن وا رثباذث ب ب  ال بط  والنبصبسيب 
والبتبنبت بيو ووبخطب بب س تنسألموةإل وثلوالنبصبسيب بر
وا كبحب و ال لب  وةصتن وال عاا ووناتسب وع ب 
ومبا بارو ويبنبابحبألبم ونوقن ومبر النبترك،وطتلبب بر
الصح وةنةاقوالتا  قوةقنوين ثموالعانوالبألبتمبلو
 يوال ةنوعروةطااتوالغتليو يومااجن وا خبطبترو

 ةالتح يت و
والببحب يب بب و ومصبس ووبابتء ببت وةقيض  ووبه، وسببحب بط البتبي
لت تألنلااوم  سسألموالاطا  والنخلص وونتويح بقو
طناالت وشعبومصسوالعظ مومروقمروةقسبتب بسارو

 ةس  ٍقوةرختء".
 

ونراسب و و بي وتال ويحصلوعل ورستل ومتج بتب بس
 عروققبتطوالننجسو

وعبلب و ووبالبسوسبتةكبسة ، الصلوالبتال و جبت 

وا نا ووببجبتمببعبب و وثبلبب ب  ومبر والبنببتج بتبب بس نرجب 

والبنبااقبعو وسبخثب بس وعبر ال ت سة،ووع وس  يمورسبتلب 

وال ب بتسب ب و والبنبشبترثب  وعبلب  اإلعالم  وال بط ب 

و ب و وا ةلب  والب راسب   قبتطوالننجس،وةالتيوسعب 

وسبخثب بسو الجتمعت والنصسي والت وستعسضولب راسب 

و -اإلعالقوعل وال لاكوال  تسيو قبتطوالنبنبجبس

والبفبجبس والبسسبتلب و-ة  تولنتوق تن ووهوصح فب  و و .

و و بباقشببع والببنببلببعوعببابباانوو52الببتببي قق ببطببس،

وعبلب و والب بببطب ب  "العالق وو روالتعسضوللبنبااقبع

و قبببتطو اإل تس عوةم تاىوالنشترث وال ب بتسب ب 

الننجس"،وةاستعسكعو ب ةوعرواإلعالقوال ببطبيو

ةمسااللوسطار وةقشألتلهوالنختلف ،وةث لكوسطبارو

النشترث وال  تس  ولألقبتطو  والعصسوالبحب يب ،و

و ب و والبنبشبترثب  وعبلبيوةالبتب  ومبحبنب  ما وعصس

 و.يا  او19ياتيسوةو41ثارسيو

 

وثبا بيو والبنبتبحب ة ة تةوا م روالعتقوا سبقولألمم
 عاتن

وةالب باةو وال بالق ورجبل "العتلموياّن وثا يوعابتن
النحسث وللخ س"وة تةوا م روالعتقوا سبقولبألمبمو

بت،وو89النتح ةوثا يوعاتن،وعروعنسويات زو عبتم 
وع و تسةوقص سةومروإصتوتهووتلنسض،ووح بومتو

و واسبنبه و..وقعلاعوالنأس  والتيوسحنل شبغبلوةقب 
و بيو والبنبتبحب ة ولبألمبم والبعبتق عاتنوماصبوا م ر

وو5002الفتسةومروياتيسو وني بنبببس ،و4995الت 
و باوبلو وجبتئبزة ة تلووت شتساكومعوا مموالنتبحب ة

،ولجنان نتو يومجتلوالب با و4995لل القوعتقو
 اإل  تنوة ز و ت لوالصساعت و يوالعتلمو

 

وسبببس برو ا  بتوماس فوال راس والنتخ   ولإل جب بل
 عل وةجانوا سساروال بع 

قتلوا  بتوماس ،وقس فوعتقوالشبت فوق ويتصارو

واسبتبحب ثبعو وا رثباذث ب ب  والبألباب ب ب  البع وقن

و  بت بتو ا سساروال بع وعل وقست وق سوإ جب بلبي،

وقنو وسبببس بر ولبإل بجب بل إل وقنوال راس والبنبتبخ ب ب 

وراسببخو وقسببت وإ ببجبب ببلبب  وذا  وال بببببعبب  ا سببسار

ومبجبلب و و بي ولبه ةقكتفوقس فوالشبت و يوم تل 

وقعبنبتلو و بي وال بببعب  الألسازةوقنوقسساروالألا   

توق سوماظارة،و م  س وةماحوإلن  ،وونتو اتلو عن 

 سحعومتنةوماظارة

 

وقب بسو وا نيبسة وسب عبا اللجا والنجنع  ولبلبس ببباب 
 النعتسفوونتولتصح حوقةكتعنت

دعت اللجنة المجمعية للرهبرةرنرة ن رألرير ا د ره  

القةطية ا رثيذكسية نعلى رأسرارق ارةاسرة الرةرق رق 

تياضهنس الثقنى  رق رق اكسرررنرةر رة ن رطره ره  

الرهاز  المرهاسريرة نالرهاريرى ا عرلرى لرلرهبرةرنرة 

القةطية كقفة ا مقكن غيه المعرررهب  رارق كر د ره  

 رصحيح أنضقعارق نذلرب  رقلر رشريف ك رهاب 

الةطه هكية علياق رنحيًق نربةقنيًق نإدار ًق نمقلريًرق 

فى بةنء نسالم نذكه  يقر صقدر الييم انه سيرر  

الةةء فى تعمريره براال ارد ره  ربرةرقنريًرق نرنحريًرق 

 طه قة صحيحة  حسب ايانين الهبةنة المرعرمري  

 اق فى ا د ه  العقمه  ث   عة ذلب اكعرهاب  رارق 

ك د ه  ناضرقب الرةريرقر أر الر رطرياة الرالزمرة 

لرصحيح ا نضرقف برى تسرجريرض ا رم  ر سر  

 طه هكية ا اةقط ا رثيذكرى نالر رشريف لرمرن 

 هسله اةاسة الةق ق لرشر رهاب الرهنحرى نالرمرقلرى 

ناكدارى عررلررى الررمرررررقر غرريرره الررمررعرررررهب  رره  

نالهجيف إلى  هنط راحة الهبةرنرة فرى ترعرمريره 

نأ قر الةيقر إلى ار كض من ر  قةض باال   د ه جة ة

الةعي   علن العصيقر على الرنريرسرة نإر لره نريرة 

أخررهى ر عررالاررة لرراررق  ررقلررهبررةررنررة  ررض  غررهام 

  صية منحهفة عن الطه ق السلي    نسريرحررر  

على نفسه  قلرجه رة مرن الرهبرةرنرة نالرررارنرية   

 نسررير بنق  مالة  اه من تقر  ه

 

سبنسوالعتلمفومبت و«  ق   والحا والحزيا » قمام و
تو52اوانتو حنلتهومعنتو  يام 

اصرررررررررررررررارررررررق 
أصررررررةررررررحررررررت 
حة ث الرعرقلر   
بررررت الرررررررررت 
صررقرة رمررً ا 

لألميمة  ليست من  نت الةررره لرررن ا مريمرة ر 
تقرصه على بؤرء   ض  مرن لرقانرقة أخرهى أر 

 شهب  اق المثض فت حب ا  رنرقء  كراراال ا نرثرى 
الحية  الرت رغ  مية ا رنرارق رفشرت الررر رلرت 
عنه نترةثت أنثى من الحيرقر الققتلة  ق ناق النرقفرق 
 صير  غيه مسةياة  نعلى الهغر  مرن مرررقدر  
الحية الصريه للحيرق  ناصرلرت ا م حرمرلره فرت 

 يًمق نأنرجرةرت ثرررلرى الرحريرررقر ا رنرارق  71الةحه 
مؤخًها فت  ياطئ نر ة نا نطن  حسرب مريار  
سرقي نييز  لرنه نفق  عة مة  اصيه  من ارةنمره 
إلى الحيق   سةب نقص فت الرةبرير الرررت تسرقعرة 
الحيرقر على الر ال  م  درجقة الحهار . ناطعرت 
ا م الح  نة اها ة ألر  مريرض فرت الرةرحره ترحرمرض 

كيلريجرهاًمرق ن رعرة  781ار ن الاي  ر طى نزنه 
الحية النقفق أن  نرد  للحيرقر الققتلة المعرهنفرة 

سنياة  ن رةر  عرلرمرقء الرةريرألرة  3 ـق نركق منا 
الررحرريرريار الررةررحررهي ضررمررن الرررررقاررنررقة الررمرراررةد  
 ررقرنررقررهام نمررن الررمررعررهنب أر برراال الررحرريرررررقر 
تياصض حمض أ نقااق  عة نرفريارار   لرررن براال ا م 
ظلت تحمض ا ناق لمة  طي لة دنر تعرب نر  ر س 
نتهاجعت أعةاد الحيرقر  ررض رفت جهاء ترلري  
الةحه نكثه  الشيضقء النرقجرمرة عرن الرمرالحرة  
فشاًل عن تهاج  سرمرب السرلرمرير الراي تررررراى 
عليه نأثقر تمسب أنرثرى الرحرية  رق رنرارق ترفرقعرال 
ناسعرق حري  الرعرقلر   نسر  ثرنرقء عرلرى عرقطرفرة 
ا ميمة الرت تقةم مثقًر داارًمرق عرن ارير  الرعرطر  
الجميلة نالره   ة لةى الرررقارنرقة الرحريرة  سرياًء 

 .كقنيا  رًها أن حييانقة فت الةه نالةحه 
  

والبعبتئبلب و ومبحبطبت ورالبلب  ثا   وزةيل فومروق م
 الن  س ولألانتوسعت يوو ببوالن ت والجا   و

تعقنت كنيسرة حرقلرة الرحرة رة  رحرقر  زن رلرة  مرن 

ارتفقف منسيب الميقال الجيفية  ناق من فشة عرن 

سطح ا رم  ن منا  يمين زادة الميقال  صرير  

كةيه   نريجة انسةاد الرمرصرقر ر  الرمرعرة  لررفر  

الميقال  ن أضرقب فرق ر  صرةرحرت مسرألري  ا مرن 

 قلرنيسة  سةب أعمق  الصهب الصحت  قلمنطرقرة 

حة  كسه  مقسير  المرجرقري أدي دخري  مريرقال 

الصهب إلت الرنيسة لرن الحمةهلل تر   رفرطرارق ن 

 عقدة الصلياة  قلرنيسة

 

البتوتول ورئ سوالازراءفو  عاونويا قوجنانثمو
 النخلص وللاناضوونصس

 عث اةاسة الةق ق تياضهنس الثقنت  هايرة ترارنرألرة 
إلى المانةس مصطفرت مرة ريلرت راريرى مرجرلرى 
اليزراء   منرقسرةرة عريرة ا ضرحرى. نجرقء نرص 
الةهاية الرت  عثاق الةق ق: " سهنت  رق صرقلرة عرن 
نررفررسررت ن ررقسرر  الرررررنرريررسررة الررقررةررطرريررة الررمررصرره ررة 
ا رثيذكسية أر أتقةم إلى سيرقدتررر  نإلرى جرمرير  
المصه ين   صةق الراقنت  منقسةة عية ا ضحرت 
المةقر ". نتق   الةق ق فت  هايره: "داعريرن أ أر 
 منحر  ميفير الصحة ن يفق جايدك  الم لرصرة 
فت الةف   عجلة الرنمية نالنايم  مصهنق الرقليرة 
لرحقيق آمق  نطميحرقة الررعرب الرمرصرهى مرن 

 ."تقةم نرخقء للحقق  هكب المسرقةض
 

ا  بتوس ساو انو و ومرو كوا رسبتطوو روالس با و
 ةالب ز س

طقلب ا نةق سيها يرير مرطرهار لريس أنرجرلريس  
نجررنرريب كررقلرريررفرريرنرريررق نبررقناي  شررهنر  فررب 
اررتةقط  ين الهبةنة نالةي نى  نذلب عقب مقرض 
ا نةق إ يفقنييس أسقر  نراريرى د ره أ ري مرقرقر  
رفرًرق إلرى أنره ر رة عرال  ا د ره  مرن ا سرقس 
نضة  الحيق  الهبرةرقنريرة  رارق  ناخررريرقر ربرةرقر 
ا د ه  جيرةًا نترق ر  ا نرةرق سريرها ريرير ارقاراًل إر 
اكجهاءاة الرنسية لشة  حيق  الهبةنرة رد فرعرض 
للياا  الاي تمه  ه ا د ه  اآلر من حقلرة انرفرررق  

 .ف ر القهاراة تشة  حيق  الهبةنة
 

 ال ن وصل بومت ولألقبتطفوالتزمااوالصنع
طقلب صليب مرى  كقبرن كرنريرسرة مرقر جرهجرى 

 رةها  الرعب القةطت   ر  لرر م الصرمرت خرال  

الفره  الحقلية  مريًها إلى أر نااعة د ره أ ريمرقرقر 

أحيلت إلى القشقء  نمن ث  ف ر الجاقة القشقاية 

بى المنيط  اق الحر  على المرا   نليست مرياار  

الررياصرض ارجرررمرقعرى نأضرقب الرقرى صرلريرب 

لـ"الةسرير" أر الهابب فى ا ن  ناآلخه إنسقر  

نارد أر   طئ  مرةدًا على ضهنر  ته  ا مره 

للقشقء نالصال  هلل أر  هف  غشةه عنرق نأثرقرة 

حقدثة مقرض ا نةق أ يفقنييس  رة ره أ ريمرقرقر جرةًر 

 .ناسعًق على مياا  الرياصض ارجرمقعت
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 سلوكيات كنسية
 أبونا بولس فؤاد

 تابع سر التوبة واإلعتراف ...
 

 ثالثاً: تصحيح الخطأ

ف  لفلتلر  لكى يكون اإلعتراف كامالً وصحيحاً ينبغى علىلى اللتر
أن يتنبَّه لهذا الركن الهام من أركان سر اللتلو لا واإلعلتلراف  
وهو أن يقوم الترخطىء  تصحيح نتائج خطيته وإعادة الوضل  
إلى ما كان عىيه  فإْن َسَرق يجب عىيه ردّ اللتلولرو.لاإ  وإن 
أساء إلى أحد ينبغى أن يلفلتلذرعلن اإلسلاءة ويرلطلي ّلب خلا لر 
واء إليه     هذا  لإرالاد وبلد ليلر أت اإلعلتلراف حلتلى    التر
بحدث نتائج عكويا لو كان اإلصالح  لدون بلد ليلر  كل   لل  

 -32:  5إلتزاماً  وصيا رت التجد فى إنجي  ملفلىلتلنلا ملتلى  
ََ بَلذَكَّلْرَإ أَنَّ 32 ( " فَإ ْن .َدَّْمَت .رْر َانََ  إ لَلى اْللَتلْذ َلح ه َوهرلنَلا

يَ  َاْيئًا َعىَْيَ ه  ََ .رلْر َلانَلَ  .رلدَّاَم اْللَتلْذ َلح ه  32ألَخ  َْ هرلنَلا فَابْلرر
ْم .رْر َانََ  " ينَئ ٍذ بَفَاَل َو.َدّ  يَ ه َوح   َواْ َهْب أَوَّ ً اْصَطى ْح َمَ  أَخ 

عت مشلار لهل   فترفون ه مهتا بنوَّ وهذا الركن   يرففَى منه التر
أو أجناسه  أو مقاملابلهل    فلتلهلتلا علال ال ن اإلنولان علىلى 
األرضه بظّ  وصيا رت اللتلجلد يولوم اللتلوليلح هلى فلوق 
الك   ولألسف الشديد ه كثيراً ملا يلنلولى اللتل)ملنلون  ور لتلا 
لا  لتلبلريلر  دَّام فى الكنيوا( هذا األمر  أو يتناسوه( و لل  إمَّ خر
الذاإ أو فىوفا األمور  أحياناً  استخدام آياإ كتلا ليلا(ه حلتلى 
يتخدَّر الضتير و  يشفر الَتْرء  خطيته  وهى حيىا .ديتا من 
حي  عدّو الخير ه الذى عادة يزي ّن  ريل  اللخلطليلا  لاللورود 

ً   –والرياحين  ويلجلفل  اللتلو لا   –   و اآلياإ الكتا يا أحليلانلا
والفودة لىصوات ه أمراً ابه موتحي ه  وض  التبرراإ أملام 

 الشخص لدرجا أنه يقتن   صحا مو.فه 

لقد أصبح  فض الناس يلفلتلبلرون اللكلذت حلكلتلا ه واللنلفلاق 
أسىوت حياةه وإفشاء األسرار  ىب مشورة ه والتهلاون فلّض 
مجالس وَكْور لىشره وزْرم الخصوماإ نلوم ملن الشلطلارة 
واإلنتصار عىى اآلخرين  لننتبه يا أحبَّائى لئال يكلون جلهلادنلا 
 ا الً و  ننخدم   ى أمثىا غير أمينا  فك  خلطليلا   نولفلى 
إلصالح الخط  فيها ه سوف يصىحها هللا  طلريلقلتله اللخلاصلا 

 ( 6:7 فتا يزرعه اإلنوان إياه يحصد  غال يا

أنت وأنا لونا أعظ  من داوود اللنلبلى  اللذى فلتلب هللا .لىلبله 
ووجده مث  .ىبه(  ولذل  حينتا أخط  ول  يشفر  خطيته أرس  
له الرت ناثان النبى ليفيده إلى صوا ه ولليلدفل  ثلتلن خلطليلتله 

( وأه  ما ي)ثر عىلى إبلتلام هلذا 23 صتوئي  الثانى أصحاح 
 الركن الهام ويفي  فاعىيتهه ما يىى:

لل  مللن الللخللطلليللا 2    ( بللبللريللر الللذاإ ومللحللاولللا الللتللنللص 
( نويان إبتام هلذا اللركلن اللهلام وعلدم اإلهلتلتلام  لنلتلائلج 3  

 الخطيا 
 ( إعللنللقللاد الللبللفللض أن هللذا الللركللن   يللنللطللبلل  عللىلليللهلل  2  
ر فى متارسلا سلر اللتلو لا واإلعلتلراف واللتلبلاعلد 2   ( الت خ 

 الشديد  ين إعتراف وآخر 
لّ  للىلتلنلاول ولليلس 5   ( اإلعتراف  غرض الحصول علىلى ح 

  غرض التو ا 
( الروبينيا فى متارسا الولر واعلتلبلاره "ملن الشلكلىليلاإ 7  

تا لىفبادة"  ّ تت   التر
 ( الدالَّا م  أت اإلعتراف 6 
( التوصيف الخا ىء لىخطيا وبلقلديلتلهلا ألت اإلعلتلراف 8  

حتاج ر الخط  التر  إلى إصالح   صورة   برظه 
( اإلصرار عىى  ريقا مفيَّنا لإلصالح   يلوافل  علىليلهلا 9  

 أت اإلعتراف
 

 رابعاً : اإلعتراف أمام الكاهن

هذا الركن يكاد يكون هو التفهوم الوحيد الذى يلفلرفله اللنلاس 
عن هذا الوّر  فكثيرون   يفرفون عن سر اإلعتلراف إ  أن 
يجىووا م  الكاهن ويتحدَّثوا مفه  فى أحليلان كلثليلرة خلارجلاً 
عن موضوم التو ا( ه ويفلرحلون  لقلراءة اللتلحلىليل  واللتلقلد م 
وا  لهلا ولل   لىتناول ه  ينتا هناَ ثالثلا أركلان هلاملا لل  يلتلر 
 يلللللللللللللتلللللللللللللفلللللللللللللاملللللللللللللىلللللللللللللوا ملللللللللللللفلللللللللللللهلللللللللللللا 
وعىى إفتراض أن الشخص .ام  األركلان اللثلالثلا األوللى     
فإن الخطوة الرا فا هى أن يرق ّر  خطئه أمام الروح القدس فلى 

 حضور األت الكاهن 

فاإلعتراف يكون أمام الكاهن وليس للىلكلاهلن  الشلخلص يلقلر 
 خطاياه أمام الروح القدس  حضلور األت اللكلاهلن     ودور 

ّ (  -الكاهن    يخرج عن - اإلضافا إلى الوتاح  التناول  الح 
 الوببين اآلبيين:

( ااهد عىى اإلعتراف: فحينتا يلتلقلدَّم الشلخلص للىلتلنلاول 2  
ويكون .د مارس سر التو اه فإن الكاهن يكون عىى عى   ذلل  
ألنه كان ااهداً وحاضراً إعتلراف هلذا الشلخلصه و لاللتلاللى 

 يتكنه أن يوتح له  التناول وهو مطتئن إلى حالته 

( محامى: التحامى فى الحياة اللفلاملا يضلطلىل  علىلى كل  3  
خبايا القضيا حتى يلتلكلنله اللقليلام  لاللتلرافلفلا علىلى أرضليلا 
لفلتلرف فلى جلىلولا  واضحا  هكذا األت اللكلاهلن يلرافل  اللتر
ّم له اإلرااد الالزم  اإلعتراف فيضطى  عىى خبايا نفوه ثّ  يقد 
من بداريب روحليلا و لريلقلا بلفلادى األسلبلات اللتلى بلقلوده 
 للللللللللللللللىلللللللللللللللخلللللللللللللللطللللللللللللللليلللللللللللللللا     إلللللللللللللللل 
ور تا يتواءل أى أحد ويقول : " كيف أعترف لىروح اللقلدس 
ْى   تلا صلنلفلت ألنله حلاضلر  الواكن فى داخىىه وهو عىى ع 

ً  -مفى دائتاً ؟ "     فنقول له  أن  -كتا .ىنا فلى اللركلن ثلانليلا
لا  الترء يخطىء فلى اللغلاللب علن ضلْفلف أو سلْهلو ه ثل  للتَّ
يوتدرَ خط ه يقوم  اإلعتذار حقاً  أما من يخطىء م  سلبل  
د ه فهذا لو بّ  إثبابه عىى الشخصه سيلكلون  اإلصرار والترص 

ّه عن  ري  ضالله   هناَ  ريقا أخرى فى التفامىا لرد 

د  متا سب  يلتلضلح أن سلر اللتلو لا واإلعلتلراف لليلس ملجلرَّ
الجىوس م  الكاهن     إنتا هو عتىيا متكلاملىلا بلبلدأ ملن أول 
يوم و.وم الخط  ه وبوتتر حتى يحين موعد الىلقلاء مل  األت 

 الكاهن فى جىوا اإلعتراف 
 

قات اإلعتراف  معو ِّ

لول دون  .لاإ كلثليلرة بلحر يواجه سر التو ا واإلعلتلراف ملفلو ّ
حصول الكثيرين عىى فرصا التتت    ه واإلستفادة من  ركابله 
ح اللجلولد  لب اللروح وبرلفلر  ى اللنلفلس وبرلنلف   الكثيرة التى بقو ّ
.اإ التى بحارت اإلنوان فال يوتفليلد ملن هلذا  ومن أه  التفو ّ

 الور ه ما يىى:

  ّّر  عدم القناعا الشخصيا   هتيا الو 

   ّل إلعتقاد   ن متارسته بكون  غرض الحلصلول علىلى اللح 
 والتصريح  التناول فقط 

  ه للإلعلتلراف بلىلبليلا للدعلوة األت عدم اإلنشغال  ه والتوج 
ّّر  الكاهن وليس سفياً وراء  ركاإ  الو 

  إبخا  اإلعتراف فرصا لىشكوى من اآلخرين 

  بجف   قليلا اللتلفلتلرفليلن  ّ ت  الحكاياإ الطويىا  التفصي  التر
ملن اللتل خليلر فليلهلتلىلوا   التنتظرين  الخلارج يلتلضلايلقلون

ّّر   متارسا الو 

  إدانا اآلخرين أثناء اإلعتراف وبلبلريلر اللذاإ أثلنلاء َسلْرد
ف التو ا    الخطايا والضففاإ متا يرضف 

  للا أو األحللداث عللن أت إخللفللاء  للفللض الللتللفللاصلليلل  الللهللامَّ
 اإلعتراف 

  وجود دالَّا م  أت اإلعتراف 

  متارسا الور  طريقا روبينيا بخىو من روح التو ا 

  ة  بكرار نفس األخطاء واإلعتراف  ها فى ك  مرَّ

  إستخدام بفبير  الخطايا الفاديا( أثناء اإلعتراف ه ويرلفلَصلد
 ها الخطايا الدارجا فلى اللحليلاة ملثل  اللكلذت واللحلىلفلابلن 
ه َوإ نَّلَتلا َعلثَلَر  وااتيتا     إل   " ألَنَّ َمْن َحف َظ كر َّ النَّامروس 

"  يفقوت  ًما ف ي اْلكرّ   ْجر  دَةٍه فَقَْد َصاَر مر  (3::2ف ي َواح 

  إهتال التداريب الروحيا 

  إفشاء التداريب الروحيا الخاصَّاه لآلخلريلن   أكلبلر ملثلال
 اإلنجي  يكفى لىتقد م لىتناول( لذل  موضوم أن حضور

ف ولصالح نفوه وخاللصلهلا أن  فتر  لذل  يكون من واجب التر
.اإ وهو يتارس هذا الور الفظي    يالحظ هذه التفو ّ

 
ب الكاهن  سلوكيات من المعترفين تُتع 

مث   قيا الوىوكياإ فى حيابنا ه ي بى  فض الناس  وىوكليلاإ 
ه .د   يرون أّى غضاضا فى اإلبيان  ها ه  ليلنلتلا .لد بلكلون 
با أوبضاي  الكاهن واآلخرين  وفى متارسا سلر اللتلو لا  تف  مر
واإلعتراف ه يحدث  فض من هلذه الولىلوكليلاإ ملتلا يلفليل  
ف أو يل)ثلر  لفلتلر  متارسا الور أو يرضفف فاعىيته  النوبا لىتر

 عىى عال.ته   ّت اعترافه آجالً أو عاجالً 

 ومن أمثىا هذه الوىوكياإ مايىى:
لر فلى 2   ( عدم الحضور فى التوعد التتلفل  علىليله أو اللتل خ 

ً لله  ل  هلو ملىل  للىلخلدملا  الحضور: و.ت الكاهن ليس مىلكلا
ً إللى بل خليلر أو  والكنيوا  وأى ب خير أو بفطي  سي)دى حتتا
بفطي  خدما أخرى ه كتا أنه يفتبر سر.ا من عرلْتلر اللكلاهلن 

 الذى سيرو َل عنه فى اليوم األخير
( اإلنشغال   اياء أخرى أثناء اإلعتراف ملثل  اللرد علىلى 3  

التىيفون أو إلقاء أسئىا    ائ  منها و  عال.ا لها  لتلتلارسلا 
الوره مث  " اكى  النهاردة بفبان .وى يا ونا" ه هلو الشلبلاَ 
ده  يتفتح و  أل ؟ ه مين الىى كان جلاى ملفلاَ يلا لونلا وانلت 

 داخ  ؟     إل      إل  
( الضح  الظاهر والثرثرة  دون دام والحديل  فلى أملور 2  

ّت لور اإلعتراف   ى صىا     بتر
( اإل الا فى الحدي  دون مراعاة لو.ت الكاهلن أو وجلود 2  

 فض التفتلرفليلن  لاللخلارج اللذيلن   يولتلطليل  اللكلاهلن أن 
يصرفه  عىى اإل الق حتى للو كلان للديله صلالة .لداس فلى 

اليوم التالى وظّ  يوتقلبل  اللتلفلتلرفليلن 
 حتى ساعا مت خرة من الىي  

( عللدم الللتلو للا مللن خللطليللا مللفليللنللا 5  
واإلستترار فى  كرها فى ك  اعتراف 
لللتللدة  للويللىللا .للد بصلل  إلللى عشللريللن 
سنا     مثال  ل  اللتلدخليلن واللحلىلفلان 

 والشتيتا والنتيتا     إل  
( الللتللفللى لل   للالللكللاهللن وإظللهللار هللذه 7  

سواء أثناء  -التشاعر  صورة واضحا 
  بتف  و.دسيلا الولر وعلال.لا  -متارسا الور أو أمام الناس 

 األ وة الروحيا 
ا يرفقد الور 6   ( التنق    ين عدد من اآل اء واإلعتراف لديه  متَّ

ف ويلقلوده إللى اللتلشلت لت  فتر  فاعىيته وآثاره اإليجا يا عىى التر
 الذهنى وبفد د اآلراء 

ره األت 8  ّ ( إ اعا التداريلب اللروحليلا للآلخلريلن  فلتلا يلقلر 
ً فلقلط  لهلذا  الكاهن لشخص ما فى ظرف ملا يلكلون ملرهلونلا
الشخص وهذا الظرف  و  يجوز إعلالنله أو بلوصليلفله ألى 
اخص آخر  مث  األدويا التى بصىح لتريض ملا وللكلنلهلا   

 بصىح لك  الترضى  نفس الترض 
( الحدي  م  اآلخرين عن التشاهداإ واللتلفلاملالإ اللتلى 9  

" أ ونا عنده كلرابليلن كلثليلرة فلى   عاصرها أثناء اإلعتراف:
التكتب " ه فالن الفالنى أحضر د.ي  و لخلور للىلكلنليلولا" ه 
يبدو إن أم فالن عندها مشكىا كبيرة ألنها كانت بنتظر خلارج 

 مكتب أ ونا وببكى لتدة  ويىا"     إل 
ّم إعلتلرافلاإ نلقليلا نلخلرج ملنلهلا :2   ( ليفطنا الرت أن نلقلد 

دانين  رين   مر برَّ  مر
 

 الخدمة الصامتة

ر َّتا يحتار البفض فى فه  مفنى هلذا اللفلنلوان كليلف بلكلون 
إن أى حركا من حشرة صلغليلرة   لد وأن   الخدما صامتا ؟

ر صوباً   فكيف  الخدما  ان بلكلون   –مهتا كان نوعها   –برصد 
صامتا ؟ التقصود  بفاً ليس الصتت  التفنى الحرفى ه لكلن 
ما نقصده هو أن بكون الخدما  ال ضجيج و  للفلت للألنلظلار 
ّماإ كثيرة   ايضاً .د يو ل سائ      وهل  كل  اللخلدملاإ   تقد 

هى خلدملاإ  اإ  –عىى مختىف أنواعها  –التى برقدَّم ك  يوم 
 ضجيج ؟  الطب        وألف      

الخدما الصامتا هى الخدما التى بتحدَّث عن نلفلولهلا  ويلرى 
الناس ثتارها فيفرفون مقلدارهلا  هلى خلدملا بلفلكلس ملحلبلا 
الخادم هلل والكنيوا ه وأن ك  ما يبذلله ملن جلهلد يلهلدف إللى 
التفبير عن هذه التحبا  و  يلخلفَلى علن اللذهلن ملدى بل ثليلر 
وسائ  اإلعالم والتواص  اللحلديلثلا علىلى سلىلوكليلاإ  لفلض 
لدَّام  دَّام من حي  هذه الناحيا  لقد وص  األمر  لبلفلض اللخر الخر
أن يىتقطوا  فض الصور للهل  أثلنلاء خلىلوة روحليلا للىلصلالة 
 ويللنللشلللرونللهلللا عللىلللى وسلللائلل  اللللتللواصللل  اإلجللتلللتللاعلللى 
ف ملثل  هلذا  وهنا نو ل س)ال : " ما هو التقصود ملن بصلر 

  ؟"
ر تا بكون اإلجا ا هى غيات مفهوم اللخلدملا الصلاملتلا علنلد 

أى صىواإ هذه اللتلى يرلفلىَلن علنلهلا ؟ وأى  لركلا   الكثيرين 
ه أن يلفلرف اللنلاس أنله  وامتالء يتكن أن يحدرث لشخص يهت 
فى خىوة أو فى خدما ؟؟ نحتاج يا أحبَّائى أن نفيد اللنلظلر فلى 

 (2:3مفاهي  خدمتنا لئال نفوبها  عبرانيين 

ّح  فض مالمح الخدما الصامتا:  وفيتا يىى نوض 

 (7:29( فى الغالب   يرقب  عىيها الكثيرون   أمثال 2 
( ليس لها  ري  و  بكون ظاهرة وبحت األضلواء   ملتلى 3  

32:3:) 
( بحتاج إلى  ذل مجهود  دنى أو عصبى أو إلى مزيلد ملن 2  

 (25:23الثانيا  الو.ت والتال  كورنثوس
( فى أحيان كثيرة   ب بلى  لاللثلتلار سلريلفلاً   كلورنلثلوس 2  

 ( 6:2األولى 
التخدومين فى غالبيا األحوال   يكونلوا علىلى هلوى أو  (5 

 (37: 22 مزاج الخادم   كورنثوس الثانيا
ض الخادم لىفدوى من  فض األمراض  ولبلب 7   ( ر تا يتفرَّ

 (32:  22الخدما   كورنثوس الثانيا 
( الحىول فيها غليلر واضلحلا اللتلفلالل  ه والصلالة علامل  6  

 ( 28:7أساسى فى نجاحها   يوحنا 
( بحتاج إلى درجا عاليا من الحكتا والصلبلر واللتلفلرفلا  8  

 (22 - 8: 2 أخبار األيام الثانيا 
لْتلت   يلفلرف اللكلىل  أو اللتلىل  أو ضلفلف 9   ( خلادم الصَّ

 ( 22-22: 2الفزيتا   كورنثوس األولى
( القدرة عىى كتتان األسرار وعدم البْوح  لهلا عشلوائليلاً :2  

 ( 22:22 أمثال 
( عدم اإلنشغال  لاإلْ لراء أو علبلاراإ اللتلديلح ملن أى 22  

 ( 3:36نوم   أمثال 
( التركيز عىى إفراز جي  من الخدام يتوفَّر لديه  غاللبليلا 23  

  ملللللا سلللللبللللل  للللللتلللللكلللللتلللللىلللللا اللللللرسلللللاللللللا   ملللللتلللللى
29:5) 
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 مع الرب يسوع ..اغلبوا الكراهية واالنقسام  
 بقلم : د. مجدى شحاته

 

تكتنف كنيستنا القبطية االرثوذوكسية  أقوى وأقدم كنننا نل الن نالنم 

وم ها رجل هللا ، قداسة البابا تاوضروس الثانى حنلنلنة منلنننهنجنة 

تهدد بشق الصف واالنقسام . يقود تلك الحللة اللشبوهه ، بن ن  

االعالميين اللغلورين من  دكاكينن  بن ن  النينتنا نينا  او عنلنى 

صيحا  صحف باهتة صيراء ، ونير ال ن رف لهم هوية ينطنلنقنو  

على أنيسهم ) نشنطناء و وال أحند يندرى منا هنو أوجنه نشنا نهنم 

بالتحديد او ) ميكرو  و وال ن رف فى أى شيء ييكرو  ؟  وم هنم 

كتا ب من اصحاب صيحا  التواصل االجتلاعى ، النبناحنثنو  عنن 

شهرة مزيية ، ليل لهم علل صالح فى دنياهم  سوى التريقة وبث 

اليرقه واالنقسام . والنكنل نسنوا او تننناسنوا  ا  النجنلنين   ا نوا 

وفسدوا وأوعزهم مجد هللا ... وا  كنيستنا القوية الظافرة  لم ولنن  

 تقوى عليها  أبواب الجحيم .      

يا للشيطا  الذى رسخ فى أذها  الب   أ  لهم الحق ا  ينننصنبنوا 

أنيسهم أولياء على كنيستنا   ال ريقة الدارتها وفقا الرادتنهنم ، أو 

عينوا أنيسهم  قتاة  للحاسبة قادتنهنا      لنقند عناشنة كنننينسنة 

اللسيح ب د ال نصرة مجتل ا مشتركا محبا على أعلى مستوى منن 

التراحم ، وتذوقة االرض هذه الن لة السلا ية ألول مرة فتطنهنر  

من حانانيا وسييرة وسيلو  الساحر   الى ا  تسللة اليها ب د هذا 

كله ، االنانية وحب التسلط والسنينطنرة ورا نبنى الشنهنرة  . بنا  

مجتل  الكنيسة ال يختلف كثيرا عن مجتل ا   الدنيا بكل مياهيلهنا 

االرضية  اللادية السلطنوينة . ا  النحندينث عنلنا يندور فنى دا نل 

الكنيسة أمر محيوف بلحاذير عديدة ولنينل أمنامنننا أى  نينار اال 

الصالة لت بر الكنيسة محننتنهنا بسنالم وقنوة وعنافنينة من  احنتنرام 

وتبجيل القيادا  الكنسية وتقديم الدعم الكامل لها والتكلم عنها بكل 

اللسئولية والتوقير .هذه السطور ليسة مجرد دفناعنا عنن قنداسنة 

البابا رجل هللا فقط ، بقدر ما هى اال محاولة أمينة صادقة  ليهم منا 

يدور فى أروقة هذه اللؤسسة الروحية النو نننينة النلنخنلنصنة منن 

امور مستجدة باالضافة الى تراكنلنا  عنديندة منننذ عنقنود  نوينلنة 

 متة .

كثيرا ما نقول ونردد ا  البابا انسنا  منن بنينن النبنشنر ،  و نينر  

م صوم من الخطأ .. ن م وهذا واق  صنحنينح  ، ولنكنن فنى ننينل 

الوقة ، قداسنة النبنابنا هنو  نلنينينة منار منرقنل النرسنول ، جناء 

باالنتخاب وا تيار من السلاء  ليرأس أعنر  وأقندم كنننينسنة  فنى 

ال الم .. وهو رجل هللا له قيلة وقامة  وليل من حق أى انسا  او 

كل من هب ودب ، منن منحنتنرفنى فنننو  االننينال  النغنينر أ نالقنى 

بالتطاول على قداسته  .. يتجنى وييترى فى  تجاو ا   ير مقبولة  

او مبررة على اال ال  .. اقول لهم .. من أنتم  ؟؟ من اين أتيتنم ؟؟  

تدعو  ا  مات رفونه هو الصواب وما يقوم به البابا هو الخنطنأ    

كالم  ير منطقى و ير مقبول .  اليلكن أ  ننكنر أ  منا حندى فنى 

دير أبو مقار بوادى النطرو  مؤ را حدثا جلل أدمى قلوبنا  ، وهز 

مشاعرنا ووجداننا ، لكنه لم ولن يهز ايلاننا وثقتنا ومنحنبنتنننا فنى 

كنيستنا وقادتها وا وتنا وآبا نا الرهبا  . لقد ا تار السيد اللسنينح 

له اللجد بنيسه وبكل عناية اثنى عشر تللنينذا ورنهنر منن بنينننهنم 

التلليذ الخا ن يهوذا االسخريو ى الذى اسلله لنلنرومنا  بنثنالثنينن 

من اليتة . وجود يهوذا وسط التالميذ لم يترهم بل أفادهم فنا ندة 

كبيرة . ت لم التالميذ منن ينهنوذا كنينف ينتنجنننبنو   نر  السنلنو  

الل وج م  السيد النلنسنينح ، ويسنلنكنو  بنكنل النوالء واال نال  

واللحبة ألنهم رأوا بأعينهم نهاية الخا ن " واذ سنقنط عنلنى وجنه 

انشق من الوسط فانسكبة أحشاؤه كلها وصار ذلنك من نلنومنا عننند 

 جلي  سكا  اوشاليم " . 

اللهم أ  قصة يهوذا الخا ن ليسة بالترورة  نج لها مقياسا لنا ، 

لتبرير أ طاؤنا والتلادى فيها . ولكن الخا ن والخا ئ موجود فنى 

كل مجتل  وهذه هى  بي ة بشرية وال ينبغى أ  نسنلنك بنهنا . فنى 

نيل الوقة البد لنا ا  ندر  ا  ال ننصنر النبنشنرى النذى ينتنلنلنكنه 

الشيطا  ويستطر على أف اله ومشاعره هم أقلية شاذة مرفوضة  . 

وال يلكن ا  نج ل من هؤالء الخوارج أ لبية او قاعدة عامة . ا  

االنسا  الخا ئ ال يريد أ  يكو   ا ئ هنو وحنده لنذلنك ينتنرصند 

الناس من حوله متجسسا على أى شئ  ولو بالبا ل ، ويت لل بنأننه 

يريد اصالح اللجتل  فيبدأ فى ادانة اآل رين حتى القديسيين مننهنم 

 ويستلر فى التشهير والتجريح .        

ال بد من الثقة الكاملة فى مؤسسا  الدولة والكنيسة واحدة منهنا . 

ال تجرفنا تيارا  اني ال   نا شنة أو تشنننجنا   نينر منحنسنوبنة . 

الكنيسة القبطية تواجه حربا ضارية بالوكالة من مثيرى الشنا ن نا  

واليتنة    وال أجد أى مبرر لهذه الهجلة ، وللصلنحنة منن أحنداى 

شرخ بالكنيسة  القبطية ، ونسل  عن ترديد  مقوال  د ينلنة عنلنى 

ميردا  الكنيسة  مثنل منقنولنة : "  تصنينينة حسنابنا  قندينلنة .. 

وصراعا  بين حرس قديم  م  حرس جديد "     وال أدرى ، منننذ 

متى د لة هذه اللصطلحا  الدنياوية الند نينلنة النى كنننينسنتنننا ؟؟ 

وكننلننهننا عننلننى حسنناب دمنناء شننهننداء الننكنننننيننسننة ، وآ ننرهننم االنننبننا 

ابييانيوس االسقف ور يل دير ابنو منقنار بنوادى النننطنرو  . ا  

الكنيسة القبطية لديها ضلير واعى ومسئولية عظينلنة أمنام هللا ال 

 تتصرف بيكر ال الم وأمور الدنيا .

ا   ياب النظنهنينر الشن نبنى لنلنكنننينسنة عنلنى صنينحنا  النتنواصنل 

االجتلاعى ووسا ل االعالم اال رى للرد والنتنصندى عنلنى تنوجنينه 

االتهاما  ونشر الشا  ا  واثنارة النينتنننة ضند النكنننينسنة ، وهنى 

اال طر واالقوى من الردود اليردية او التى تنظنل حنبنينسنة صندور 

وعقول االوفياء وال قالء اللخلصين للكنيسة وقداسة البابا ، االمنر 

الذى يج ل الساحة  الية ميتوحة أمام الل اندين والنلنقناومنينن  .. 

ولكن ال تحزنى يا كننينسنة هللا ، رد السنلناء قنادم  ال منحنالنة  .. 

وبقوة .. ا  عاجال أو آجال .. وسيكو   ردا  رادعنا .. حناسنلنا  .. 

وقويا .. انه وعد صاد  امين  من صاحب البي ة... فابواب الجحينم 

 لن تقوى عليها.

تولى قداسة البابا تواضروس الثانى اللنسنئنولنينة فنى رنل رنروف 

سياسية ومجتل ية بالغة الص وبة والت قيد كلننا نن نرفنهنا جنيندا  ، 

شكلة مجلوعة كبيرة من التحديا  الصن نبنة . وكنا  لنزامنا عنلنى 

قداسة البابا ا  يساند الدولة وبكل قوة وشنجناعنة وا نال   نالل 

يونيو.  يسبق كل ذلك االيلا  باهلل والو ن يؤيدة منالينينن  01ثور 

االقبا  من اللصريين ، والتاريخ شاهد على ذلنك . تصنرف النبنابنا 

بحكلة بالغة من عند هللا ليجنب الو ن  حرب أهلية  احنة  ا ينينة 

كلا حدى فى دول صديقة مجاورة أكلة اال تر والينابنل . وكنا  

من اللؤكد ا  يكنو  هنننا  رد فن نل منن أعنوا  الشنر تنلنثنل فنى 

استشهاد ال شرا  من اللسينحنينينن النلنصنرينينن وحنر  وتندمنينر 

عشرا  الكنا ل واللؤسسا  اللسيحية وملتنلنكنا  االقنبنا  ، لنم 

يكن امام قداسة البابا رفاهية  اال تيار نحو وقوف الكنيسة القبطية 

م  الدولة اللصرية ضد الياشية الدينية اللتطرفة ، وقنال منقنولنتنة 

التاريخية : " و ن بال كنا ل أفتل من كنا ل بال و نن " . ا  

الواق  اللرير كا  يؤكد ا  التدمير والحر  والتخريب ب د االنيال  

يناير قادم المحالة شئنا ام أبينا وهو نيل اللنصنينر  52االمنى ب د 

 الذى القته كثير من مؤسسا  الدولة .

لقد أكد الواق  ا  ب د  لسة سنوا  من تولى قداسة البابا مهنامنة  

الكنسية ، تأكد للجلي  مدى ا نالنصنه الصناد  لنلنو نن واننحنينا ه 

الكامل نحو االصالح وترتيب البية من الدا ل واالننينتناح النواعنى 

م  كنيسة الياتيكا  وكنا ل النطنوا نف اال نرى فنى كنافنة أننحناء 

ال الم ، والس ى نحو مساحا  للتواصل اللشتنركنة بنينن النكنننا نل 

اللختلية وهذا بال شك ما يتلناه ويرجوه كل مسيحى صاد  وأمينن 

 فى كل أنحاء االرض .    

منذ تولى البابا اللسئولية أصبح لندى قننناعنة كنامنلنة ا  قنداسنتنه 

ي رف تلاما كافة اللشاكل والنتنجناو ا  النحناصنلنة فنى النكنننينسنة 

القبطية وما يدوردا ل االدينرة ، وا  النلنسنألنة لنينسنة منوضنو  

تجاهل او عدم م رفة ، لكنها مجرد أولنوينا  ، فنكنل منرحنلنة لنهنا 

وقتها . من جهه ا رى هنا  امور مت لقة بب تها جاء  من رحنم 

سنوا   ويلة متة  ملا شكلة ص وبة ال يلكن حسنلنهنا والنبنة 

فيها  الل السنوا  القليلة االولى من والية قداسنة النبنابنا . هنننا  

تحديا  ضخلة بالغة الحساسية اليلكن الخوض فيها دفن نة واحندة 

ولكن االمر يتطلب االعال  عنها فى مراحل متدرجة ، وليل كل ما 

ي رف ينبغى أ  يقال . فى هذا اال ار ال بد لنننا أ  ننقنرراننه لنينل 

هنا  من حرج ا  نتكلم بكل شيافية عن  " االصنالح النكنننسنى " 

دو  ا  نختصر ميهوم هذا االصالح فى دا رة اليساد او االنحنراف 

وحصره فى هذا النهج التيق ، وانلا االصالح بلنينهنومنه السنلنينم 

يقصد به ال لل والس ى نحو الكلال واحالل امنور سنلنبنينة بنا نرى 

ايجابية وانه ضرورة مجتل ية ومسؤلية روحية و نية فنقند أمنرننا 

رب اللجد يسو  ا  نكو  كاملين " كونوا كامنلنينن كنلنا أ  أبناكنم 

 و .  84:  2الذى فى السلوا  هو كامل " ) مة 

ن م لقد حا  الوقة ا  يقوم قداسة البابا بينتنح النلنلنينا  النلنغنلنقنة 

والتى يتتلن ب   منها أفكار عنقنينلنة ومشنكنال  تنرسنبنة منننذ 

عقود  ويلة متة ، فتح تلك اللليا  ليل من منطلق النلنحناكنلنة 

أو القصا  أو تصيية حسابا  كلا يدعى الب   ، وانلا لألصالح 

والتنوير و طوة نحو الوحدة اللنشودة بين الكنا ل . هذا النطنرح 

اصبحة مالمحة تظهر من  الل تصريحا  قداسة البابنا فنى االينام 

القليلة اللاضية ، والتى تشلنل النلنتنى قندمنا فنى منواجنة النتنينار 

اللتشدد اليلينى وانتبا  الحياة الرهبانية فى كافة االديرة من أجل 

استلرار رسالة الدير اللباركة ال لود اليقرى للكنيسة ، هنذا االمنر 

يتطلب مؤا رة كافة الش ب القبطى لقداسنة النبنابنا بشنكنل اينجنابنى 

وف ال .. نقف بجانبه بنكنل النقنوة ، سننندا وعنوننا لصند النتنينارا  

الخارجية القوية ...  وقية رجل واحد .. وقلب واحد .. وا  ننتنحنلنى 

فى  بالحكلة وال قالنية ..  ونتن  كنل ثنقنتنه فنى هلل النذى ينقنود 

الكنيسة ... نيهم ون ى جيدا  أننا جلنينغنا ننركنب منركنبنا واحندا ... 

الرياح حولنا شديدة وعاتية ... نصلى م ه أ  ينقنودننا هللا النى بنر 

 االما  ... من له آذا  للسل  فليسل  ...                  

 نننالل رحنننلنننة االصنننالح 

الينننلنننكنننن ا  ننننننننكنننر ا  

الننلننسننيننحننيننيننن فننى مصننر 

ما الوا يواجنهنو  مشناكنل 

متنوعة ، ليسة تنوجنهنا  

منننن الننندولنننة ، لنننكنننننننهنننا  

تننراكننلننا  مننن أصننحنناب 

االفكنار النلنتنطنرفنة والنكنل 

ي لم بنا  تصنحنينح النينكنر 

البشرى يحتاج منزيندا منن 

الوقة والوعى والشينافنينة 

واالنننيننتنناح عننلننى اال ننر ، 

واللتى قدما وكسر حاجز 

الت نننة النذى ينحنول دو  

الننوصننول الننى تصننحننيننح 

الننخننطنناب النندينننننى ، ذلننك 

اللوضو  الحيوى الذى كثيرا ما ننادى بنه النر نينل عنبند النينتناح 

 السيسي . 

فى هذا الصدد البد من االشادة بالنقلة النوعية الللينزة فنى عنالقنة 

الدولة بالكنيسة . منها على سبيل اللثال ،  ينارة السنيند النر نينل 

عبد اليتاح السيسي للكاتدرا ية اللرقسية لنلنتنهنننئنة بن نيند النلنينالد 

اللجيد االمر الذى تحول الى تقليد سنوى . كذلك رد الي نل السنرين  

حينلا قام سالح الطينرا  النلنصنرى الن نظنينم والنلنبنادرة  بتنرب 

التنظيم االرهابى فى مدينة درنة فى ليبيا عقب اسنتنشنهناد الشنبناب 

، تنلنى ذلنك  ينارة  5102اللسيحى اللصرى ذبنحنا فنى فنبنراينر 

الر يل السيسي لقداسة البابا بالكاتدرا ية لتقديم واجب ال زاء فنى 

شهداء الو ن  ، االمر الذى كا  له أثنر عنظنينم فنى النتن نبنينر عنن 

 أهلية اللوا ن اللصرى  ارج و نه . 

فى نيل السيا  قامة الدولة بوفاء ال هد وأعنادة بننناء و تنرمنينم 

كافة الكنا ل واللؤسسا  اللسيحية التى دمر  وحرقة ب د فن  

اعتصامى راب ة والنهتة . كذلك قامة الدولة ببناء أكبر كاتدرا ية 

فى الشر  فى وسط ال اصلة االدارية الجديدة م  أكبر مسنجند فنى 

الشر  ، وقد قام الر يل السيسي بافتتاح الكاتدرا ية الجديدة لينلنة 

عيد الليالد ب د عام واحد من اعطاء االمر بنالنبننناء والنذى تنم فنى 

  من قياسى  ير مسبو  .

ا  ما ال ييهله الل اندو  الرافتو  اليوم  ، ينينهنلنه جنيندا أبننناء 

الكنيسة اللخلصو  . نيهم جيدا جهود قداسة البابا الذى يس ى من 

 اللها االصالح وترتيب البية من الدا ل . نيهم جيدا ا  التنجنرينح 

والتطاول والتقسيم والهدم امور سهلة لدى االشنرار ، وننينهنم ا  

تحول االشرار الى أحباء محبين مخلصنينن أمنر صن نب لنكنن ر نم 

ص وبته ، فهو الواق  الذى يس ى اليه قداسنة النبنابنا ويصنلنى منن 

أجله بلجاجة ودمو  . وأقول لنلنلن نانندينن النرافتنينن ، ا  اردتنم 

االستلرار فى هجومكم وعنادكم  فلتكن مشيئتكنم ، وسنننرى ايتنا 

مشيئة هللا ، وكونوا على يقين ا  قداسة البابا اللحب  ، سيظل هنو 

اال ر مستلرا فى الصالة من أجل  الصكم ، مقدما لكم كل الحنب ، 

 أل  اللحبة من أهم اليتا ل التى يتقنها قداسته .     

الرجاء هو احدى اليتا ل الثالثة الكبرى التى تكلم عنننهنا من نلنلنننا 

كنو 0بولل الرسول " االيلا  والرجاء واللحبة هذه الثنالثنة " ) 

و . االنسا  الذى له رجاء ، ال ينننظنر النى التنينقنا  ،  00:    00

ولكن يتطل  الى السيد اللسيح الذى قال : " أنا قد  لبة الن نالنم " 

وسيبقى هذا الرجاء الى اللنتهى ، بالرجاء نربح سالما فى القلب ، 

 لأنينة فى الدا ل ، فرحا قلبيا . اليوم لنننا رجناء فنى رب النلنجند 

يسو  الذى ال يص ب عليه أمر وأنه قادر على كل شئ . هللا النذى 

 لب ال الم ، نتتر  الينه أ  ينغنلنب الن نالنم منره ا نرى ، ينغنلنب 

الكراهية والحقد ، يغلب االنقسام والتيكك النذى ينهنددننا ، النرجناء 

الذى يؤكد ا  هللا وسط أوالده ، وفى يلينه رعاة الكنيسة وقنادتنهنا 

 و . 52:  0ويؤكد لنا " ال يخطف أحد من يد أبى شيئا "  ) يو 
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 44 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 معلومات طبيه غذائيه  
 الموضوع الرابع والعشرون

 

 أهميه الغذاء لمعالجة فقر الدم
 

 ماهى األنيميا او فقر الدم
هى نقص كمية الهيموجلوبين والحديد فى الدم مما يؤدى  لؤنؤقؤص 
كميه األكسجين المحموله من الرئتين لكل خاليا وأعضاء الؤجؤسؤ   
وكلمة هيموجلوبين مشتقه اصال من كلمتين هيمو ومعنؤاهؤا يؤديؤد 
وهلوبين معناها بؤروتؤيؤن الؤدم  والؤدم يؤتؤكؤون مؤن الؤدم االبؤيؤ  

 وكرويات الدم الحمراء وصفائح الدم والبالزما
 

 انواع االنيميا
 أوال: األنيميا المسببه لنقص تكوين الدم االيمر

 
 النقص الغذائى الطويل األمد -4

وهذا يتمثل فى الغذاء الذ  يحتو  على كميات قليلؤه مؤن الؤحؤديؤد 
وأهمها سوء التغذيه والفقر والجوع او الؤذيؤن اليؤوكؤلؤون الؤلؤحؤوم 
وهذا يتمثل  فى النباتيين ولكن البع  مؤنؤهؤ  يؤعؤو  ذلؤ  بؤوكؤل 
الخضروات والفواكه والبقول التى تحو  على كميات معقولؤه مؤن 

مليجرام للرجل ويوالى  3الحديد  وكميات الحديد المطلوبه يوميا: 
 مليجرام للمرأه الحامل  41 -32مليجرام للنساء و  43-41

 
 األنيميا أثناء الحمل -3

وذل  المداى الجنين بكميات الدم المطلوبه لنموه وكلما امتدت ايؤام 
الحمل كلما ذاى ايتياج الجنين للحديد وعليه غالبا مؤا يؤلؤفؤر نؤ ؤر 

 المرأه الحامل لزياىه االطعمه الغنية بالحديد
 
 األنيميا الناتجه لفقد الدم -2

وهذه يمكن ان تكون ياىه وذل  لفقد كميه كؤبؤيؤره مؤن الؤدم فؤجؤوه 
لحدوث ياىث يدى  الى النؤزيؤا الؤخؤارجؤى او ىاخؤل االمؤعؤاء او 
هبوط مفاجئ فى ضغط الدم ويدى  الى الصدمه ويمكن ان يؤكؤون 
فقد الدم مزمن والذ  يحدث من تكرار فقد كميؤه مؤن الؤدم لؤزيؤاىه 
الدوره الشهرية ام يمؤكؤن ان يؤكؤون مؤن تؤكؤرار نؤزيؤا الؤدم مؤن 

 البواسير او قريه ناذفه بالمعده او من سرطان االمعاء 
 
 االنيميا الناتجه لعدم امتصاص الحديد -1

 هنال  عوامل فزيولوجية متعدىه لذل 
 

 ثانيا: االنيميا الناتجه لكثرة تكسير الدم
 األنيميا المنجليه  -4

ومسببها اضطراب وراثى فى الدم األيمر الن هيمؤوجؤلؤوبؤيؤن الؤدم 

االيمر غير طبيعى ولذا فالكرويات تفقد شكلهؤا الؤطؤبؤيؤعؤى ويؤبؤقؤى 
شكلها مثل شكل المنؤجؤل او الؤهؤالل وال تسؤتؤطؤيؤع يؤمؤل الؤحؤديؤد 
وبالتالى ال تستطيع يمل االكسجين وغؤالؤبؤا مؤا بؤلؤتؤصؤ  بؤعؤضؤهؤا 
ببع  وتسبب السداى ببع  االوعيه الؤدمؤويؤة الصؤغؤيؤره  وذلؤ  
بسبب ألما شديد فى تل  الؤمؤنؤطؤقؤه وهؤذه مؤن الؤعؤالمؤات االولؤيؤه 
لتشخيص االنيميا المنجليه  تعيش هذه الؤكؤرويؤات الؤمؤشؤوهؤه مؤن 

يوما فقط بدال من الكؤرويؤات الؤحؤمؤراء الصؤحؤيؤحؤه الؤتؤى  42-32
يوم وتستبدل باخر  جديده مباشؤره  ويؤيؤ   432-02تعيش من 

ان االنيميا المنجليه وراثيه فانها ت هر كامله فؤى االبؤنؤاء اذا كؤان 
االبوئين معا ياملين لها اما اذا كان وايد من االبوين مصؤابؤا بؤهؤا 
فانها ت هر فى المولوى كحامل فقط  ولخطوره هذا المؤر  وعؤدم 
انتقاله الى االبناء وجب الفحص الباثولوجى  وواذا وجؤد ان ايؤد 
المتقدمين للزواج يامل له وجب تؤقؤديؤ  الؤنؤصؤيؤحؤه الؤطؤبؤه لؤمؤنؤع 

 الزواج وعواقيه على االبناء 
 
 أنيميا البحر المتوسط -3

وهى نوع أخر من االنيميؤا الؤتؤكؤسؤيؤريؤه وسؤمؤيؤر انؤيؤمؤيؤا الؤبؤحؤر 
المتوسط النها أكثر شيوعا و انتشارا فى ىول الؤبؤحؤر الؤمؤتؤوسؤط  
وهى كذل  انيميا وراثية توتى غالؤبؤا لؤزواج االقؤارب وخؤاصؤة اذا 
كان ايد الوالدين يامال لؤهؤا مؤن الؤوالؤديؤن واألجؤداى  ويؤيؤ  أن 

أسابيع بؤدال  2كرويات الدم االيمر مشوهة فهي غالباً تعيش لمدة 
يوم وعليه يصاب الشخص ولسؤرعؤة تؤكؤسؤيؤر كؤرويؤات  432من 

الدم االيمر باالنيميا   وأذا كان ايد الوالين يامال لها فؤون أصؤابؤة 
% أما أذا كان كال الؤوالؤديؤن 34االبناء من الجنسين تكون يوالي 

% وعؤلؤيؤه وجؤب 34يامال لها فون إصابة االبناء تكؤون يؤوالؤي 
الفحص المعملي الدقي  قبل الزواج للرجل والمؤرأة يؤتؤي اليؤكؤون 

 أيدهما يامال النيميا البحر المتوسط  
 
 ثالثاً : االنيميا الناتجة لخلل في نخاع الع ام   

كما هو معروف فان كرويات الدم االيمر تتكون في نخؤاع الؤعؤ ؤام 
وهي التي تحافظ علي العدى المطلوب لؤكؤرويؤات الؤدم االيؤمؤر فؤي 

مليون لكل مليمتر مكعب لحمل االكسجين لكل خؤاليؤا  4الدم يوالي 
الجس   ولكن في بع  الحاالت يحدث مر  أو تشويه فؤي نؤخؤاع 
الع ام ولهذا يضؤطؤرب أنؤتؤاج الؤكؤرويؤات الؤحؤمؤراء ويؤدى  ذلؤ  

 ل هور اعرا  االنيميا   
 

 رابعاً : االنيميا غير محدوىة السبب   
وهناك عوامل كثيرة مسببة لالنيميا ومنها التهاب مزمن بؤالؤجؤسؤ  
كروماتزم المفاصل، أرتفاع البوليؤنؤا فؤي الؤدم، الؤتؤهؤاب الؤكؤبؤد أو 

 انتشار السرطان في الجس   
 

 خامساً : انيميا الفول ومشتقات فول الصويا   

عنؤد بؤعؤ  االشؤخؤاص يسؤاسؤيؤة 
شديدة عند أكل الفول السوىاني او 
فؤؤول الصؤؤويؤؤا  ويؤؤدى  ذلؤؤ  الؤؤي 
نقص كرويات الدم االيمر وعؤلؤيؤى 
 عند معرفة ذل  تجنب استعماله   

  
         أعرا  االنيميا 

 مؤؤهؤؤمؤؤا كؤؤان مسؤؤبؤؤب االنؤؤيؤؤمؤؤيؤؤا   
المختلا فهناك أعؤرا  مشؤتؤركؤة 
لنقص الؤحؤديؤد لؤحؤمؤل االكسؤجؤيؤن 
لخاليا الجس  ، أهمها: فتؤور عؤام، 
ضي  في التنفس، سرعة ضؤربؤات 
الؤؤقؤؤلؤؤب، ىوخؤؤة، عؤؤتؤؤامؤؤة الؤؤنؤؤ ؤؤر، 
صداع، قل  في النوم، عدم التركيز 

وانخفا  الذاكرة، أبيضا  في الجلد والغشاء المخاضؤي  بؤالؤفؤ  
والعؤيؤون، تؤنؤمؤيؤل بؤوصؤابؤع الؤيؤديؤن والؤقؤدمؤيؤن، تؤكؤسؤر اال ؤافؤر 

 واعوجاجها، سقوط الشعر  
 

      عالج االنيميا 
 الغذاء الجيد المثالي  – 4

وهو الذ  يحو  مع   مركبات األغذية التي يحتاج اليؤهؤا الؤجؤسؤ  
التي تحو  النشويات والبروتينؤات والؤدهؤنؤيؤات وخؤاصؤة الؤغؤنؤيؤة 
بالحديد وأهمها اللح  االيمر، االسماك البحرية، البؤيؤ  وخؤاصؤة 
صفار البي ، الكبدة، الفواكه الطؤازجؤة وخؤاصؤة الؤمؤوالؤح مؤنؤهؤا 
والتفاح، الطماط  ، السبانخ، الرجلؤة، الؤعؤسؤل االسؤوى، مشؤتؤقؤات 
يبوب القمح الكامل وفول الصويا، العدس، البسلة والبنجر الؤغؤنؤي 

 بالحديد  
 يبوب وشراب الحديد    – 3

كثيرة االستعمال وخاصة أذا كانر نسبة االنيميا مؤتؤدنؤيؤة وتؤحؤتؤاج 
 لعالج سريع ولكن يجب أوال معرفة مسبب االنيميا   

 نقل الدم    – 2
وهي هامة النقاذ المري  في يالة الحوىاث وفقد كمؤيؤة مؤن الؤدم 
ولكن يجب مراعاة بشدة فصيلة الدم الؤمؤنؤاسؤبؤة لؤلؤمؤريؤ  وخؤلؤو 

 المتبرع من االمرا  الداخلية وخاصة فيروس سي   
 

 ى  فداى ج بطرس 
 ماجستير تغذية ونمو األطفال

 هل من فائده للمرض؟
 بقلم سمير ساوس   

 
لعنت األرض بعد سقوق أ مفىقعقر  قلقصي القعقءقاقتع   قت  الق قعق  
 المصض  الم ت, ىق  القمقمقنق  مع مق قصك ىق  األمق  ممق   ىق  

 الجتفر حالي فه  ت صك حال ة ى  المصض؟
 

المصض محاتنت من ع لل أفم  للمؤى  مسل   ثصة م  ذله م  خطاه " 
(  محقاقتنقت 21:7إع من م تحمل ع ال أفم  معتىلنم هللا متللنا " )   

مش مة فر الجسد لحعظ األنستع ى  النلصمت   قتل القصسق ل بق لق  
 7"م طانت ش مة فر الجسد ىالك الشاطتع لالطمنر لقالقال مرتقعق " )

(.  القمققصض مقعقطقر فقص قة لقوقق ة هللا امقثقص فقر حقاققتة 21:7مق  
المصمض,فوتل الصب لقلق لق  القصسق ل مذ تنقصج ىق  م ق  شق مقة 
الجسد "تنعاك نعم ر ألع ق تر فر النعف تنم "  المصض محاتنقت 
معطر فص ه هتفئه للمصمض ى  نعسه لاقنقشقف  قاق بقه   قعقعقتتقه 
  ثصاتة,  محاتنت مسمح به القصب لقمق  مقعق ق قص بقأنقه قق   فقاقحق  
بنععة  مح  بدى ج  االم األخصم  ل ن ع له العص ة للءقلقح ىق  
ى  م  ت م  مجع  األنستع معنص فر مبدم ه ةماف ه  رائ   مجعقلقه 
منف    ال طاه "فتع ى  تألم فر الجسد مف     ال طقاقة  هقنقتك 
إنستع مشصب ال م ر م  الم قدرات م  مقمقلقم م  مقأنقر  مذ بقد ع 
المصض  متىه   سدي ف ن ع له القعقص قة مع مق ق ب  مقنقف  ق  
ال قطقاقه,  م قمقم فقص قة  فقتئقدة لقلقمقصض بقتنقه فقص قة لقلق ق بقة 
 األ  صاف  إ الح األخطت   تودمم ذباحة الشنص  نمق  القعقنقتئق  
 ىمترسة حاتة األممتع العملر. فلنشنص هللا ى  م ق  القمقصض الق   
مسمح به حس  حنم ة  ىش رتة الءتلقحقة  ال نق ق ىقص مقمقت تق ىقص 

" فتل  ىص خطاه ىءاقصمقة 11:1:م   :ممنت إنتس ىنهم فأهلنهمم "
 ىع بة   لت  د اهت إلر ى سر النلر ح ر قتل لقلقصب " ملقعقلقر 
حللت بجما  ه ا الشع "  ت ىص الاه ف  لر الصب مسق ج لقمقت ققتل 
"منت ه  ال لأ ال   نأل ى  السمت " فوقتل لقهقم "أل تق ق ىقص ا فقاقمقت 
باننم المودر محد مع مول  إلر إع لم م  لصي الصب".  ال  ىقص خقطقاقص 
ألنه معثصالجا  المل    ح لنت ال م  هم ىدىن ع ى قشقنق ع سقتلقنق ع 

 بحس  شه اتهم  قمهم م نلم بعمتئم.
 

 ال  ىص  ال ه منم  فر القص قر  الق قسقلقاقم لقلقصب  الءقلقص فقر 
الناوتت فلنطصح  نت ال  ىقص الق   مقجقأع ققلق  القصب.  هق  ققتل 
لم سر النلر "ح ر ى ر مغعص له ي الجمت ة الشصمصة الم  ىصي  لقر 

 فر ه ا الوعص تسوط  ثثنم".
 

محنر مع محد األبت  النهنه متنت فر مناس ه  قمقت قة ىق  السقاقدات 

الغناتت  لننه  م  ىصمنقتت بقمقصض الق ق ىقص   قدم الشقنقص هللا. 
م  ىصع  لر ر تله   با ته   ىعاش ه , حت ل النتهق  مع مقغقص  
فاه  فنتئ  الص ر  الونت ة  الحمد هلل  لر األىصاض ال ر ملقمقت 
به  بال  د  . مرشقدي القص ح القوقدس لقاقأخق  هقؤال  القمق ق ىقصات 
المش ناتت ى  األىصاض إالر محد األحات  العواصة فر فائصة خقدىق قه. 
رمت السادات ماف  مم  مغاش القعقوقصا   القمقص قر, فخقلق  بقاق تقت 
مثاصة فلم مجدع فاهت غطت  م أعتىت م  ف ا .  متع العوصا  شتمقصمق  
فققصحققاقق  بققأمققترة االب الققنققتهقق  لققهققم.  سققألققت محققد ىقق  السققاققدات 
الم  ىصات هؤال     حتل هم فقأ قتبق ا1 نشقنقص هللا  قلقر مق  شق   
محست السادات الم  ىصات ب طاق قهق   بقنقاق   قلقر حقتل القعقوقصا  
 فوصهم  مىصا هم.  بنا  امنت  لر حاتته  القمق ق ىقصة القمقشقنقاقة 
فائمت  مقنع  بمت رم ي  شتهد ي,  ندهت فترق ر ح ال  ىقص السقاقدات 
 بدمع فر خدىة  مالة ل ودمم المع نه للعتئالت العوقاقصة  القمقص قر. 
ب  مخ ت مشات  مثاصي ى  با ته  للقعقوقصا   القمقص قر   شق  فقر 

 شنص بال ت ىص.
قتل مم ب "مختف ى  م  م  ت ر"  قتل النلقر " األشقلقتل  قت قت 
 مىت أتلل ا الصب فلم مع  هم ش  ى  ال اص"  قتل مخص "منت فق قر 
 االع ش ت لم مر   دموت ت لر  نه م  ذرمقة لقه تقلقمق  خقاقأم". 
  لانت األتنتل  لر هللا فتلهنت ق   رحام مجصب ىثلقنقت. ققتل القمقصنقم 
"إذا سصت فر  اف  ظ  القمق ت ال مخقتف شقصا النقك منقت ىقعقر, 
 ءتك   نت ك همت معأمتننر" ملصب ن ر   خال ر ىم  مخقتف 

 الصب حء  حاتتر ىم  مرتع .
 

 الهنت مجصب ىثلنت "ىجصب فر م  شق  ىقثقلقنقت بقال خقطقاقه"  ققتل 
 الصم ل ممنت "ألنه فر ىته  قد تألم ىجصبت مودر مع معا  المجصبا "
فمت محلر مع نسلم حاتتنت  مى رنت ممقشقاقالقة هللا,  ققتل القصب مسق ج 
لالب  ه  معطانت المثتل األ مم" لن  ل ن  ال إرفتر بق  إرافتقك" 
 فر ملم ال جصبه ى عه اللوت  ى  هللا.  فر ىصات مثاصة نق قجقه لقلقصب 
لنر مطصح  نت ثو  ال جصبه.  لقنق  ققلقاقال ىقتنق قنقصج لقلقصب ققلق  
حد ث ال جصبه لنر موانت ىنهت   ى  هصب ى  النقاقوقه فقوقد  قصب 
ى  هللا   ندىت تن ع  لر فر ه  تلاه ى  العهم  الق قمقاقأ القص حقر 
نجد إع م  األشات  تو فنت إلر هللا ح ر األشات  المنقتفة لقنقت  الق قر 

 مءنعهت  د  ال اص. 
 

  ندىت ن ألم ى  تجصبة المصض,  قلقاقنقت مع نءقلقر ققتئقلقاق  لق قنق  
ىشاال ك  ن صك للصب األىص  فر ملمة هللا نثق فر منه معقطقاقنقت ممقثقص 
ىمت نطل  حس  غنأي  نن مص متمتم ىشقاقالق قه ىقعقنقت حسق  حقنقمق قه 
الءتلحة  ممت محس  فر  اناة  نشنص ربنت مس ج المساح ىق  م ق  
سص المعم فمة المودس إذ تعمدنت بأسم االب  األبق   القص ح القوقدس 
 ح لت قل بنت إلر هان  لص حك الود س   عل نت مبنت  لك   هقلق قنقت 

الحاتة, ىسحت موامه ذنق بقنقت 
  قققاقققصتقققنقققت م نقققت  فقققر 
 سققدك, فققر ىققصاج خنققص 
تصبنقنقت إالقر ىقاقتي القصاحقه 
تقق رفنققت.  نشققنققصك مققتربققنققت 
أل   ىصض  ت نت م   اقق 
متتنت م  تجصبة القمق قنقت, فقهق ي 
ملهت تقصمقنقت مقم نقحق  تقصاب 
 رىتف, غصبت   نقأال   قلقر 
األرض  مم منت إله رؤ ف 
 رحام مقثقاقص القصحقمقه لقمق  
ف ققتك,  نشققنققصك مققترب إذ 
منت رفقاقق رحقلق قنقت  قدمقق 
غصب نت  انتك تصافونت,  علقت 
مدك  قلقاقنقت بقتلقلقصمقة   قمقت 
ققصمقق  تققأتقر لقق ققأخق نققت الققاققك 
 مققنققعققاققنققت القق ققطققلقق  لقق  ققهققك 

 متربنت. 
 

 نو ل للصب ى  فاؤف فر  الة فاىعه "لك قتل ققلقلقر ققلقت إأقلقلق ا 
  هر   هك مترب مأل  التحج    هك  نر.. ققد مقنقت  ق نقر 
فال تصفننر  ال ت صمنر متإله خال ر". ربقر  إلقهقر  ىق قلقءقر 
مس ج المساح,مت ى   الت ى   ل  سمتك  قللت اله اع  االالم ىق  
م لنت متى  قمت ى  با  األى ات   عدت إلر حن  مباقك بقمق تقك 
مترب إ طنر ق تت  لر ال طاه  بواتى ك ا طنر قاتىة  نءص  قلقر 
م  شص فر فاخلنت. بءع فك إلر  ل  سمقتك   قلق سقك  ق  مقمقاق  
مباك هانتسم ا فر الص ح مامت ننمقص إلقر ىقت هق  فق ق حقاق  منقت 
 تل . إ طانت مترب سالىة النع   الجسقد  القص ح. تقحقنق  مقترب 
 لر منعسنت الشواه إىنحنت ت بة  حاتة نواه  لاقعقمق  ر حقك القوقد س 

 فانت. 
 

إ طانت مع نعصح بتل ألم ى  م   إسمك  ننمق  فقر  سقدك   سقدنقت 
نوتئص شدائد المساح, مت اله النءصي  الواتىة مت ى  م لقنقت لقاق حقنقت 
رؤمت األن ءتر  م لنت لل ل  بقصمقتت األنق قمقتر سقت قدنقت لقنقعقتمق  
سحتبة الشهدا  المن ءصم  فر السمت , هلنت مع نعلقنقهقت حقصبقت  قلقر 

 شه ات العتلم  اس علتف ال ات  فصاق المل ات.
,مسم   ل اتنت  ف ت نقت بقلقصمقه القوقدمسقة القطقتهقصة ىقصمقم  سقتئقص 

 الودمسا . مىا     
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 ( ... ٠7ثقـافــة غـــذائيـــة )
  لفيتامينات )ه(صـحــتـك وا

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

 -مـجـمـوعـة فـيـتـامينـات )ب( :
الضررريةرة اريا ريرا من مجموعة كبيرة من المركبات  تتكون 

كرـراررا رن جميعها من حريرك كرونرهرا  ر  ر    تتفق رهى رإن كانت
تـخـتـلف  فى عمليات  مثي  الطاقة إال أنها  Coenzymeإنازةماات 

عن بعضها البعض فى التركيب الكيميا ى رفاى طبيعاة الارويرير رارة 
 . الماحاا دة الاتى  ـاوم بهاا فى هايه  الاعملياات 

لكرارى فى ال يتاامين  R.J.Williamsإشااترط رلايااماز وقــد  
 -عــدة شــروط وهـى :ةحساب من مجماوعة فيتامينات )ب( 

أن ةكون مادة عضوةة ةنطبق عليها  عرةف الر ريرترامريرن  -)أ(  
 .بشك  عام 

أن ةـوم بويي تة التغيرةة فى بعض الحيوانات الراقريرة  -)ب(  
رأن ةـوم بويي تة فى شك  قرةن إنزةم أي ةكون له دري  نرشريرطرى 

 .لت اع  كيميا ى أر أكثر 
 . أن ةعما  كمناشاط للت اعالت بكميات قليلة  -)جـ(  
 . أن ةتاوفار فاى كا  أألناسااجاة الاحاياة  -)د(  

 
هـفى : ثاماانياة ماركباات  عرةف رلياماز هايه فى   شررطوتتوفـر 

الثيامين والريبوفالفين والنياسين والبانتوثيفن والفبفيفريفدو  فيفن 
رهرى مروةعرة فرى أنسرجرة والبيوتين والفوالسين والكوبفالمفيفن .

الجسم المختل ة كما أنها  تاواجر  فرى أجسرام كرثريرر مرن الرنربرا رات 
رال ارابة فى إنتشايها الواسع فى الخالةا راالنسجرة .  رالحيوانات 

الحية إذ أن الويا ف التى  ـوم بها هيه ال يتامينات ضرريةرة لركر  
. وفيما يلى نبذة مختصرة عفن  فم مفن الخالةا رأألنسجة الاحاياة 

  -هذه الفيتامينات :
 

1Vitamin B  -( أ الـفثفيفـفامـفيفـفن 2فـيـتفـفامـفيفن )ب -2
 ( Thiamine ): 

 -مـقــدمـة :
على أنه العام  المضاد لركر  مرن مرر  عرف هذا الفيتامين 

البرى برى فى أإلنسان رالحيوان رمر  إلترهراب أألعبراب فرى 
مر  قر ةرم رعررى فرى البريرن حروالرى . والبرى برى الطيوي 
قب  الميالد رلم ةعرى لرهريا الرمرر  عرال  حرترى نرهراةرة  0022

 2880سرنرة  Takakiالـرن التاسع عشر عن ما ب أ العالم  كاكرى 
العالم إةكرمران  . وأ مم مايالدةة البحك فى  أثير الغيا على المر  

Eijkman  ميالدةة البحرك ر رمركرن مرن إةرجراد حرالرة  2882سنة
رعرالرجرهرا بر عرطراأ قشروي أالية فى الطريروي شبيهة بالبرى برى 

. ثم إقفتفر  رأثبت أن المادة ال عالة فى قشوي أالية ذا بة فى الماأ 
ميالدةة أن مرر  الربررى بررى  2822سنة  Crijnsالعالم كرةنز 

ةنتجان عن اياب مرادة فرى رإلتهاب االعباب المتع د فى الطيوي 
إال أن  رركريربرهرا .  الغياأ ضرريةة للتمثي  فى الجهراة الرعربربرى 

 . ميالدةة  2890ركي ية  بنيعها لم  تم إال فى سنة 
 

  -( الكيميائية والفيزيائية :2خصائص فيتـاميـن )ب
( عباية عن مرادة برلرلرويةرة بريرضراأ الرلرون رسرهرلرة 2الثيامين )ب

اليربان فى الماأ رالثيامين سرةع التأكس  فى الوسط الرـرلروى رهرو 
ثابت للحراية فى الحالة البللويةة رفى الوسرط الرحرامضرى رلركرنره 
حساس للحراية فى الوسط الـلوى رحساس أةضرا لرالرشرعرا  فرو  

. ويباع هذا الفيتامين تجاريا فى صورة هفيفدرو فلفوريفد البن سجى 
 الثيامين . 

  
  -( الحـيـويـة :2وظـائـ  فيتـاميـن )ب 

حيك  سبب قلة فيتاميرن لح ظ الشهية رعملية الهضم ضرورى   -2
قوة أألعباب رسالمتها المحافظة على   -1.  ( فـ ان الشهية 2)ب

مرـرارمرة زيفادة   -3.  رقيام الجهاة العببى بويا  ه ال سيولوجية 
  -5.    للنمو العرادى عرنر  أألطر را ضرورى   - 4.    الجسم للع رى 

لك  الخالةا الحية لتكون  ما رها الحيوةة الالةمة لرترولرير  هام جدا 
الرخرا  الطاقة أثرنراأ عرمرلريرة الرمريرترابرولرزم رالرترمرثرير  الرغريا رى 

 .بالكربوهي يات 
  -أعـراض نـقـص هـذا الـفيتـاميـن : 

يهر من التجايب الطبية رالغيا ية أن اياب هيا ال يرترامريرن ةر دى 
ررقوى درية الشبرق   الى ضعف ا د التناس  رفـ  الرابة الجنسية

رهرو  -لع م ق ية الغ د على إفرراة هررمرون أسرتررةرن  فى أإلناث
 . كما ةح ث قلة فى إفراة اللبن  -الهرمون المنظم للتناس  

رةكون  كوةنهم الجرسرمرانرى   وقف النمااو عناا  أألطا ااا  رأالرالد
 .ضعيف 

ر زداد هيه الحالرة قلة الشهية للطعام ةسبب نـبه فى االةام أالرلى 
 أ ار النرمرارارو إذا ةاد نـبه فى الطعام ربالتالى ةسبب قلة  الطعام 

 .  كماا ةسابب الاـائ رأإلماساااك
مع شعوية بتنميا  مسرترمرارر  زداد قابلية أإلنساان للتهايج رأإلثااية 

 .فى أطرافه رإضطاراب أعبااباه 
 سرارمرى لرهريا الر ريرترامريرن الشــديـدة من أعراض النقص الحاالت 

 -وهو إما أن يكـون : مار  البرى برى
رةبحبه إلترهراب فرى أطرراى أألعبراب :    الجـافالبرى برى  -

ألسطحية رهيا ة دى الى إ تال  أر  وقف النشاط ال علرى رةرظرهرر 
فى البالد التى  رعرتربرر أألية ااريا رهرارا هيا المر  بب ة  اصة 

عملاياة الرتربريرض لرفية  ر رـرارار ه الرـرارشراراررة الرترى ألن الر يساى 
 .  احتااوى على هيا ال يتاامين 

رةبرحربراره أريام كربريررة رإفارراةات فرى :    الـفرطف البرى بفرى 
 جارةف الجسم ر بحبها إصابة عضلة الـلب رالتجوةف الرمرحريرط 

 .بها 

الضعف الرعرام  -الب ا   -ومن أهم أعـراض مرض البرى بري :
 ببب الرعرر   -برردة أألطراى ر نميلها  -اإلنحال  الجسمانى  -

 -أإلمساك  -فـ ان الشهية  -أألي  رالسهاد أثناأ اللي   -أثناأ اللي  
إلرترهراب أألعبراب  -رجع رألرم الرعرضرالت عرنر  لرمرسرهرا  -الـئ 

إنرخر را  الضرغرط  -ر اصة العبب الحا ر رالعبب البلعومرى 
 . ال موى 

    -تأثـير عـمـلـيـات الـتـصـنيـع علـى هـذا الـفيتـامـيـن :
كرمرا فرى ةتأثر بالحراية المر  عة ) مث  حراية الرترعرـريرم (   -(  2) 

 Preservation byالمعلبات أر أألايةة المحر رويرة برالرترعرلريرب 
canning .   حيك  سبب حرراية الرترعرـريرم فرـر  كرمريرة كربريررة مرن

أكثر ثربرا را فرى الروسرط لكنه ال يتامين  بوصا فى الوسط الـلوى 
 . % 02الى . وقد يصم الفقد فى الفيتامين الحامضى 

 تـجـففيف التى  ساتعما  فاى ة ـاا  نشااطه بعملياة الاكابر اة   -(  1)
 .ال اكهاة للمحاافظاة على التلوث 

فرـراريرارر فرى هريا يـنـتـف  دقفيفق بطاحان الاغاال  رناخالاهاا   -(  3) 
ةوج  فى أألالر رة الرترى  رنر ربر  مرع ال يتامين إذ أن هيا ال يتامين 

 . الااردة 
رسرا ر  إعر اد الرطرعرام ر رجرهريرزة أثرنراأ الرتربرنريرع عمومفا -( 4) 

Processing of food  منه نتيجة إل الفة أر  بير  سبب فـ  جزأ
مرنره %  25  يفذوب . فـمـفثفـفالبألتأثير على الجزأ الغنى بال يتامين 

. برحرراية الرطربرخ رطرو  مر  ره %  11ويففقفـفد فى مااأ الطاباخ 
حـفوالـفى الرلرارحراروم وتـفقـفد أثنااأ الاخابياز %  25ويفقــد حوالى 

 . مان الا يتااميان عانا  طاباخاهاا % 44
 Preservation by freezingبالحا ظ بالتاجامايا  يـفـقــد  -( 5)

إذا لارم رةعتـ  أن هناك إنزةما مسئوال عرن  رلرف هريا الر ريرترامريرن 
 .   اجاارى عامالاياة الاساالق الاالةماة للـضااأ عالى أإلنازةماات

 
 -( : 2الـمـقــررات الـيـومـيـة لفيتـامـين )ب

   -ألـرجــم :   -أ 
ماجام ةارومريرارا  2,8  -  2,0الى العاماا  الاعاادى ةحتا  الرج  فى 

 . مجام ةاوماياا  0,9ةحتاا  الى العاماا  الاشاا  رفاى 
   -الـمــرأة :  -ب 

مجام / ةاوميارا رفارى  2,0  -  2,2الاى العما  الاعاادى  حتاا  فاى 
. ويفزداد ماجام / ةارومريرارا  2,8 زداد الكمية الى العاما  الاشاا  

 0,0الارى أثنااأ أشااهار الاحارمرار  أأل اريررة أإلحاتياا  للا يتامين 
 .ماجام /ةاومياا  9,2الاى حاالاة الارضااعاة ماجام / ةاومياا رفى 

  -أألطـفــال :   -جـ 
سنوات  3  -  2من  -مجم / ةوميا  2,0ةحتاا  الاى أقـم من سـنة  

 2,8ةحتا  الرى سنوات  6  -  4من  -مجم / ةوميا  2,0ةحتا  الى 
. مجم / ةرومريرا  2,2ةحتا  الى سنة  21 - 7من  -. مجم / ةوميا 

مفن أوالد .  مجم / ةوميا  2,0 حتا  الى سنة  25  -  23من بنـات 
 . مجم / ةوميا  2,0ةحتا  الى سنة  25 - 23
  -للـوقـايـة مـن أألمـراض :   -د 

 . مجام  0,2 - 9,2من ةاوماياا ةاحاتاا  أإلناسااان 
  -لـلـعــالج :   -هـ 

 . ماجام  0,2 - 9,2مان ةاومايااا ةاحاتاا  أإلناسااان 
 

  -أهـم أألمــراض الـتى يـ ــتعمـم فيهـا هـذا الـفيتـاميـن هـى : 
 -ضرارعرارف أألمارعراراراأ   -إلاتاهاراب أألعاربراراراب   -الابارى بارى 

التباا ا  رأألالم العببريرارة   -فاـاا  الاوةن   -ضاعااف الاشااهاياة 
 . إي اشاااحاات أألطااراى  -
 

  -مـصــادر الـفيتـاميـن الـغــذائيـة : 
ر عرتربرر برعرض .  الاخااميارة رجنايان الاـماح رأألية أهام مبااديه 

الكا نات الحية ال قيـة مبر يا هرامرا لرلر ريرترامريرن فرى الرطربريرعرة   
العضالت البـرى رالرلربرن رالر راكرهرة عرمرارومرا فرـريررة ناروعرا فرى 

أمرا   -ال يتامين ر زداد الكميرة نروعرا فرى الركربر  رالرـرلرب رالركرلرى 
الاباـاولياات إذ بها رأاانااهاا (    2) بالخضاررات ف يهاا فيتااميان 

الر رارو  الارسرارودانرى اارنرى فرى جرم رةرعرتربرر  222مجرم /  2,0
 . الا يتاامين 

( مرنرخر رضرارة فرى مرواد الرغرارياأ 2نسبة فيرترامريرن )بوحـيـث أن  
بإضـافـةالفيتامين للخـبز عفنفـفد فاياناباح عالامااأ الغياأ رالتغيةة 

 -  8/2 اماايرة الاخابياز عالاى مارا ةرعراراد  ر احتاوى تحضـيره .
رةةارادة .  مـاا اي ال يتاامين الايى  احاتاوةاه  ميارة الابيارة  22/2

الاررةربراروفرالفريرارن رالارنريراراسراريرن يـضـاف أيـضفـفا عالاى الثياامين 
. الاماسااتعم  فاى صاناعاة الارخراراربرز للـدقيق أألبيـض رالاحاا ة  

دون فصفـفم الـفـفردة قـمفـفك  ـفامـفم أما الـخـبــز الـمـصـنـوع من 
 . فاال حااجااة إلضاافاة الا اياتاامياناات وألـ ــن وألـجـنـين 

 
  ( Vitaminالـفريفبفـفوفـفالفـفيفن -(  1) فـيـتــامـيـن ب - 1

Riboflavin   -)  2B 
أن المعاملة الرحررايةرة  2802سنة  Emmetبين امات  -مـقــدمـة :

فى مستخرلر  (   B2) فيتامين للعام  المضاد إللتهاب أألعباب 
الخميرة    دى الى ع م فعاليته إال أن ص ة  ـوةة النمو  ربرـرى فرى 

رفى سنة  2B )) فيتامين المستخل  فسمى هيا العام  المتبـى با ا
 & Warburgبرريررن كرر  مررن رايبررر  ركرررةسررترريرران  2890

Christian  هارى هاريا أن المادة أألنزةمية الموجودة فى الخمريررة
بواسرطرة  2890رق  أمكن  بنيعه كيميا يا سنة . ال يتامين ن اسااه 
  . Kuhn & Karrerكوهن ركايةر 

 
  -خصائص الفيتامين الكيميائية والطبيعية :

الرةبوفالفين هو عباية عن بللويات ص راأ بر ـالية  نربرهرر عرنر  
ديجة مئوةة رهو ثابت حرايةا عرلرى ديجرات  080ديجة حراية 

أةضرا فرى وهفوثفابف  باالكسجين الجوى وال يتأثر الحراية العالية 
عرنر  أو فى المحالي  الـلوةرة غير ثاب  المحالي  الحامضية إال أنه 

 ررعرررضرره لررلررضرروأ 
راالشرررعرررة الررر رررو  
بررنرر ررسررجرريررة رهررو 
الةررررررريرب فرررررررى 
الميةبات العضروةرة 
كما أن ديجة إذابته 

 . فى الماأ قليلة 
 
وظائـ  فيتـامفيفـفن  
 2B : الـحـيـويـة-  

لررره دري هرررام فرررى 
عررمررلرريررة  ررنرر رر  
الخالةا النبرا ريرة 
رالرررحررريررروانررريرررة 

ةحمر  حيك أنه 
 . الهي يرجين فى عمليات التأكس  فى الخالةا الاحااياة 

له عالقة بعمليات التمثي  الغريا رى لرلركرربروهرير يات رالربررر ريرنرات 
رال هون حيك أن لهيا ال يتامين أثررا فرى  رأ ريرر الشريرخرو رة 

 .رإطالة العمر 
ةسااعا  الاجاساام على الاتاخالا  مان الامالااح رالماااأ بواساارطرارة 

 . الاكالااى 
 .ةـااوم با ري هاام فاى باناااأ هاياماوجلوبين الاا م 

ةساااعا  عالااى إماتابااا  ماادة الاحاا ةا  ر اماثايالرارهرارا دا ارار  
 . الاجاساام 

  
ةمكن  ـسريرم   -أألعــراض الـنـاشــئة عـن نـقـص هـذا الـفيتـامين :

 . هيه أألعرا  الى أعرا  جل ةة رببرةة رأعاارا  عاامااة 
إلتهاب اللساان راللاثارة    -(  2)   أألعــراض الـجـلـديـة وأهـمـهـا : -أ 
ةسبب  شـق ةراةا ال م رالتهابة ر ويمة ركيلك  شـرق الشر راة   -(  1)

 ق   ظهر إلتهابرات شر ةر ة  -(  3) ر غير لون الغشاأ المخاطى للش اة 
  على الجل  رفى سـف الحلق رحو  االنف

)كاثاارة الاا ماارو    -(  2) أألعــراض الـبـصــريـة وأهـمـهـا : -ب 
إحاتاـاران أرعاريرارة الرعراريرارن   -(  3) عاا م ماـااارماة الاضااوأ   -(  1

 تاأثار قارنياة الاعااين ر نتشاار فيها الاشااعاريررات   -( 4) الا ماوةاة 
 . الا مااوةة المنت خااة  الاحااماراأ 

ضرارطررابرات إ -( 2) أألعــفراض الـفعفـفـفامـفة وأهـفمفـفهفـفـفا :  -جـ 
الاضارعرف الرعرام رالارعرضرارالت ببر رة   -(  1) عامالاياات الاهاضام 

ضعاف الانامااو أر  اروقار رارة   -(  4) فاـاا  الاشااهاياة   -(  3)  اصة  
 . اكاسار أالياافار ر اـابي اهاا  -(5)عاناا  االطا اا  

  
 -تـأثـيـر عـمـلـيـات الـتـصـنيـع فـى هـذا الـفيتـامـين : 

فيترحرمر  هريا الر ريرترامريرن ديجرات  -الةتأثر بالحراية أر أألحما  
. الحراية المر  عة راالكس ة فال ةتلف بتعـيم االايةة أر بالترجر ريرف 

ةر رـر  ثرلرثرا ففمفثفال ة ـ  ال يتامين من محلولة الما ى برترأثريرر الضروأ 
ال يتامين بتعر  اللبن لم ة ساعتين للضوأ عرلرى ديجرة الرحرراية 

 .العادةة

  
  -الـمـقــررات الـيــومـيـة : 

 توقف كميتة على كمية البرر ين فى الطعام حريرك أن هرنراك  
 -  20رةحتا  الرج  رالمرأة ) مرن .  عالقة بينه ربين هيا البرر ين 

ةرحرترا  سانة  28رفاو  مجم / ةوميا  0,0 - 2,8حوالى سنة (  28
 . مجم / ةوميا  2,0الى وألمرأة مجم / ةوميا  2,8الى الرجم 

أثناأ النماو رالاحاماا  رالاررضراراعارة وتزداد الحاجة الى الفيتامين 
لرلروقراةرة مرن . ويحتاج الشخفص مجم / ةوميا  9,2) قا   با  الى 

مرجرم /  0,2  -  2,2الرى أألمرا  الناشئة عن نـ  هيا ال يتامين 
. وال يفخفـفزن مرجرم / ةرومريرا  22  -  0الى رللاعااال  ةحتاا  ةوميا 

 الريبـوفالفيـن بكـثـرة فى الـجــ ـم .
  

  -مـصـــادره : 
الخاماريررة مـثــم ةاوجاا  فاى كاثاياار مان الامااواد الاغاايا ياة  

راللاحام رالاكاباا  رالاكالاى رالاـرارلرارب ركريلرك الرلراربرارن رصرار راراي 
الـفورقـفيفـفة الابياض راالسرارارمراراك رالارجراراربرن رالارخرارارضرارررات 

 .  رالاحاباوب الاكااملاة رالاباـااو 
 

عـزيــزى الـقـارئ ... عـزيــزتـى الـقـارئـة ... الى اللقاء ففى  
العدد القادم إنشاء الرب وعشفنفا لفنف فتفكفمفم الفحفديفث عفن بفاقـفى 

 . Bفيتامينات مجمـوعة  
 
 - ـاتـ  هـذه ألمـقـالـة هـو : .
خادم بكني ة ألقدي ة دميانة وألقديس أثفنفاسفيفور ألفرسفولفى   - 

 سيدنى . -ببانشبول 
رئيس ق م علوم أألغذية أألسبق بجامعة إلمفنفيفا بصفعفيفد مصفر  -

.F o r me r  He a d  o f  F o o d  S c i . D ep t . M i n i a 
Univ.Egypt.  

 Formerرئيس جمعية  يمياء ألزيوت أالفريقيفة أألسفبفق     -
President of African Oil Chemists Society 

(AFOCS)  -  
   (AOCS(عضو جمعية  يمياء ألفزيفوت أألمفريفكفيفة أالسفبفق -

Former Member of American Oil Chemists 
Society   -  

              .أسـتاذ علوم أألغذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا
Emeritus Professor of Food Science - Minia 

Univ.  Egypt 
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 يا لارا يا اا النور 
 

  يا عذرا يا ام النور شفاعتك و صلواتك
 نطلبها دايما الجل حبايبك واواالدك
 ومين غيرك حنين وحاسس بينا
 زيك دايما يصلي من اجلنا ولينا
  ذهببتي لعرس قانا الجليل
 قلتي ليسوع الشراب قليل
 تواضعك مثل للمتكبر العليل
 رغم انك ام هللا القدير والعظيم
 يا ابنة حنة وابوكي يواقيم

 دخلتي الهيكل وعمرك ثالث سنين
 منذورة لخدمة الهيكل المنير
 قال جبرائيل المالك عنك

 ممتلئه نعمة ودي شهاده في حقك
 كنتي مثال للطاعة وااليمان رغم صغر سنك
 احتملتي كتير وكتير من الشك حتي من االقربين
 جاز في نفسك سيف صلب ابنك من الجاسرين
  ودموعك دايما بتجري مع المريمات اآلخرين
 وظهورك بالزيتون دا باركنا وفرح المصريين
 واثبت صحة عقيدتنا والشفاعة لالخرين

انتي عصا هارون وشورية هارون وعليقة موسي 
 االمين

 صدقيني انتي ام حنينه وملجا امين
 للجميع حتي لو مطلبش شفاعتك فانتي تلبين

  ايقونتك في كنيستنا بجوار رب المجد علي اليمين
 فعال كان الزم الملكه تجلس مع الملك ودا يقين

 شفاعتك يا امي وحنانك لينا ولالخرين
 يا سريعة الندهه والطلب من ابنك تهتمين

 دا قلمي والكلمات تعجز عن محبتك في كل جيل
 

 
 
 
 

 نازفة الدا
 

 لها من السنوات كثيرا وهي تعاني
 انفقت الكثير لعلها من المرض تعافي
 فصحتها عليلة طوال ايام وليالي

 تسال هنا وهناك هل من طبيب معافي
  والرد هناك بعيد ولكن اجره غالي   

 وفكرت واالحباط لها بقدركافي
 من يشفي نزفي الكثيرالجاري

 سمعت هناك مسيا لكل االمراض مداوي
 هناك عرج وعمي وشاطين خرجوا بالبراري

  صرخت صرخة ولكن ال احد بي يبالي   
 ويوما سمعت انه بلقاء في الزحام جاري
  ولكن كيف الفرصة ومن يعلم بحالي
  لكن ولو هو بين زحام لن افقد رجائي

  سالمس هدب ثوبه ولو لثواني
 وانا لدي ايمان انه لنزفي معافي

 وفعال شفيت ومن نزفي في الحال ابراني
 وعندما سال المعلم من لمسني في الحالي
  قلت انا يارب ومن غيرك علم بحالي
 قالي ازهبي بسالم شاهدا بايماني

 اه كم كنت عظيمة في التحمل والتفاني
 الفادي  يا لعظم ايمانك بالمعلم

 اصغر في عيني نفسي عند نظري
اليمانك المعاش والمعبر 

  الغالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيفانيوسأاالنبا 

 
 ايها الكوكب المنير وضياء دير ابو مقار
 عشت قديسا متواضعاواب لجميع الرهبان

 لم يشعر بك احدا اسقفا وانما راهبا من الرهبان
 في الفجر كنت ذاهبا لتسبحة بفرح ونشاط
 تنبات عن سفرك للسما قريبا بكل وقار

 ضربك الشيطان ولم يدري انك بذلك فرحان
 طوال حياتك كنت متهلال بيسوع حبيبك المعين
 عشت غريبا في الدنيا مشتاقا لوطنك البعيد

 اه لو فكر من ضربك ان يجلس معك لتعلم الكثير
  لتعلم الحب والتواضع وفضاءل لديك منها الكثير
ولكان قد تغيرليصبح موسا اسودا وهذا ليس 

 بغريب
 هؤالء هم المسيحيون قلوبهم مملؤه حب وفير
اه لو سمعته بعد قتله لوجدته يصلي من اجلك 

 بحب غزبر
لم نعرف يوما كره الحد ولو اختلفنا في لون او 

  دين
 هذه وصايا الهنا طبقها انبا بفنتيوس دون تفكير
 طوباك ايهاالطباوي سافرت السما بحب عجيب
االن نطلب منك صلوة فانت االن في حضن 

 الحبيب
 صدقني رغم حزننا لفراقك فانت في النعيم
 كفاك جهادا وتعبا فااالكليل لك عظيم

 طوباك يا ابي افرح في السما لقد اصبحت شفيع
  اه لو جلس من قتلك معك دقائق لتعلم الكثير
 صلواتك وشفاعتك لينا في غربتنا ولالخرين

 
 

 حبيب  جورج
-خادا بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس

 بانشبول

 يا أا النور 

 يالدراء يأا النور
 يا شفيعه يا بتول
 يانقيه يا أا القدوس
 بنحبك يانجمه و لروس

سكن فى بطنك ايسوس 
 بخرستوس

 وحل لليك بروحه القدوس
 بنفرح بصيامك فى شهر أغسطس
 وبنرنم ونرتل فيه الا بخرستوس

 بتظهرى لنا بقوة الثالوث
 األب واألبن والروح القدس

 ظهرتى لنا فى لصر البابا كيرلس
فى كنيسة الزيتون شفناكى يا 

 لروس

وفى لصر البابا شنوده ظهرتى 
 كمان

 يا أجمل زهرة فى البستان
 ده أنتى أا الحنان 

بتعزى ديما كل 
 أنسان

 

 كلمات ميشيل جرجس

 بيني وبينك 

 
 لزيزي القارئ

  
لو أستمعت  لتحتد 
بيتتتكتلتم أو حتتتي 
لتتتتتتنتتتتتتفتتتتتتستتتتتتك    
وحستتتبتتت  لتتتدد 
الشكوي والعتتاب 
في كالمك ياتتري 
 حتالحظ  أيه؟

أحنا بنشتكي متن 
الشتتو ولتتكتتستته  
بنشتكي من البرد 
ومن التحترم متن 

التتوالد وقتتلتتتتتهتتم م متتن الشتت تتل ولتتدمتتهم متتن 
الشمس وهي طالعة وهي غايبتةم متن التمتطتر 
ومن الجفافم من الوقت  وهتو بتيتجتري وهتو 
بطوم من اصحابك للشان ما بيسألتوش ومتن 
أصحابك لو بيزوروك كتيرم بنشتكي من الدنيتا 
لما تقفل متن كتاا نتاحتيتة الصتحتةل والتمتال ل 

 والمشاكل   
لكن تتعتالتي نتتتعتلتم متن التعتدرا ف تيتلتة لتدا 

 الشكوي   
ولدها المالك أنها ستتتلتد متلتك التمتجتد ولتقت  
نفسها بتولد في مزود   ولدهتا بتمتلتك الستالا 
وبص  لقي  جيش هيرودس بتيتجتري وراهتم 
في صحراء سيناء لاوز يقتلهم وهما هربانين 
إلي مصر   ولدها بميالد ملك التمتلتوك وهتمتا 
مش القيين ياكلتوا فتي مصتر وهتربتانتيتن متن 
مكان لمكان ومت ربين في بلد مايعرفوش فيهتا 
حد  ولدها المالك بملك الكون لكن فتي مصتر 
مافيش حد ي ايفهم والقديس يوست  التنتجتار 
كبير في السن ضعي  وفقير  وبالرغم متن ده 
كله ما أشتك  العدرا وال قال  فتيتنتك يتا متالك 
فين الولود الي لطيتها لي فين المجد والتقتوة 

 وال ني  
لاوزين نتعلم  بيني وبينك حاول تتكلم براحتك 
في يوا وسجتل كتل التلتي بتتتقتولته وبتعتد كتده 
احسب كم لدد الشكوي والعتتتاب فتي كتالمتكل 
وقولي بعد كده لن النتيجة بيني وبيتنتك  وكتل 

 سنة وانتم طيبين 
 

 طلع  فؤاد جرجس 

 أبى     حبى لديرى يزيد

 القلب  يُدمى وفؤادى لليُهما أنفطر 
 فأدا أحَب قايين وهابيل والرب اليُهما نظر
 فأبونا أدا أحَب من  ُقتل   ولم يكره من قَتلَ 
 فاألثان أوالده وقلبهُ لليهُما أنشطر

 فهل هللا ينظر لابائح بقر أو قليل من الثمر؟
 حاشى فالرُب ينظر الى القلب المتواضع و المنكسر
 ففى لحظة ضع  تَجبر الشيطان و أنتصر
 و الدُا سال للى األرِض والقلُب لليه ألتصر

 والرب أذَن وأنزل المطر
 في سُل لنا  ذنوبنا وللى الدماء المنهمر

 فالقصة حدث  فى دير أبو مقار هناك للى المنحدر
فَقُتَل المعلم للى يد تلمياَهُ وهاا غير ُمتوقع وغير 

 منتظر
 فالدير نبع المحبة و نوره يَشع  مثل ُشعاع القمر
 والرهبان نجوا متناثرة لل األرض كالدرر

 وزهور يفوح منها العطر
 فأثمر لنا أب شهيد فاض قلبهُ بحب منتشر

 وأبن تائب من فعلة هاا الشرالاى أحدث هاا ال جر 
 والبابا أحب منُ فتل  ولم يكره من قَتل

فالمسيح لم يتجبر للى خاطىء وال حتى للى الاى 
 غدر 

 بل كان يجوُل يصنع خيراً فى المدن و فى الح ر
 وحتى التى ُأمسك  فى ذات الفعل لليها ستر
 فمن كان منكم بال خطيئة فليرمها بحجر
 وفى أيديهم جمد الحجر وللخطا يا غفر

 

 كلمات ميشيل جرجس

 ذكرياتي  هي كل حياتي  
 " الجزء الثانى "

 تحقيق : نشات رشدي  منصور   
          

 : بركات شبشب امي 
اقر واعترف وبال اي إضافات   

او رتوش  من ان شبشششب امشي 
هللا يرحمهشا ششكشل الشكشثشيشر مشن 

 مفردات 
شخصيتي حفا كان له وقع الشيشم 
علي نفسي  في الصغر  ولشكشن 
له ذكريات جميلة أخذتهشا مشعشي 

 في الكبر 
وحتي االن  كم جميل ان يشكشون 
لششالنسششان ذكششريششات حششتششي ولششو 

 كانت مريرة  انها الحياة   
كانت هوايتي منذ صشغشري ان  

اكتب علي الحائط  كشيي طشفشل 
في مشثشل عشمشري وقشتشهشا  وقشد 
حاولت امي مشعشي كشل الشطشر  
التي تؤدي الي روما وأخشواتشهشا  
ولكنها وجدتها مسدودة  فلم تجد 

 أمامها غير السيد شبشب 
الذي كان وقتها يلسشع النشه مشن 
خامة لم يطرأ عليها  تشعشديشالت 
الششيششوم حششتششي صششارت عششالمششات 
الضرب شبه اي عالمة تجاريشة  
ورمز تجاري وبشالشطشبشع كشانشت 
علي حق بالنسبة لها ولكنها مشن 
وجهة نظري الطفولية لشم تشكشن 

 علي اي حق  
 

عندما شعرت بالتضشيشيشق عشلشي 
مششوهششبششتششي وانششا اكششتششب بششلششغششتششي 
الخاصة التي يجشهشلشهشا الشجشمشيشع 

 ولكني افهمها 
ألني صانعها واعي تماماً معني 
كل خط  نقلشت جشهشاز أعشمشالشي 
وإقششالمششي الششي خششارج حششدود 
المنزل  واصبحت حرا لشبشعش  
الوقت  ومذنبا فيما بشعشد عشنشدمشا 
قام كل ساكشن بشالشتشعشامشل مشعشي 
كمجرم حرب ويشكشون نصشيشبشي 
علي اقل تقدير جردل من المشاء  
حتي وصل االمر الي تغشطشيشتشي  
ً  بشوعشاء مشن الشمشلشوخشيشة  تمشامشا

 الحامضة   
 

وكششان أمششامششي خششيششاريششن امششا 
المكوث في المنزل  واسشتشعشمشل 
الور  وأبعد عن حائط الشمشنشزل  

 او ان  اتلق 
الشمشزيشد مشن ااهشانشات  خشارج 
حششدوده  قششالششت لششي امششي بششعششد 
حادث الملوخية " مش قلت لشك  

 ادخل علي الحمام 
 بسرعة " تستيهل  " 

                
في تلك االيام الخوالي لشم يشكشن  

ابي لديه من الوقت الكثير غشيشر 
يوم الجمعة حيث كان عمله فشي  
مصششلششحششة الضششرائششب الششعششامششة 
فترتين ويوما وهشو  مسشتشغشر  
في قضايا الضرائب  ومششاكشل 
الششمششهششن الششحششرة  والششتششقششديششر بششل 
ويسشهشر لسشاعشات طشويشلششة يشعششد 
عرائ  الطعن وبشحشثشهشا  ومشا 

 الي ذلك هللا يرحمه  
 

الي هنا انتهي الجزء الثاني امشا 
الجزء الثالث لو كان في العشمشر 

 بقية. 
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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” 

 ( 4:٩١"انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ
 (1٩٤"امل اذنك الى المسكين واحبه برفق ووداعه" )سير

 
 تقريرعن الحاويه

 
يسر مجلس اداره مؤسسه سانت مارك الخيريه، ان يخطركم علما بان الحاويه قد وصلت الى جوبا مملؤه بعطايا 

 وتقديمات شعب استراليا المحب للمسيح.
وقد تم توزيع قرابينكم وجميع محتاوايات الحاويه على اخوه الرب والذين استلموها بكل فرح مع الدعاء لكم 

 بالبركه .
وال يفوتنا ان نقدم جزيل الشكر ألصحاب النيافه  األنبا سولاير اسقف ملبورن واألنبا دانييل اسقف سيدنى واألنبا 

 دانيال اسقف دير األنبا شنوده لصالواتهم وتعضيدهم. 
ولشده االحتياج وامتداد الخدمه، نرجو أن تواصلوا مساندتكم لنا بالصاله والتبرعات النقديه النه قد بدأ العمل فى 

 بناء مستشفى السيدة العذراء مريم بجوبا.
لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل لالننا فى اشد االحتياج لتبرعاتكم 

 -النقديه:
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

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

 
 اكين.لمسوفى الختام نشكر صانع الخيرات لتعضيده لهذه الخدمه، ونتضرع اليه  بان يبارك فى هذه الخدمه وتوسيع تخومها من اجل خالص نفوس هؤالء ا

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 
 (:4١٩4"من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال

 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

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) 

 

  2102أغسطس   2سيدني في  
 

 
 حضرة قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني، بابا المدينة العظمى االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيّة

 
      

 قداسة البابا:
 

يوليو على رجاء  10بقلوب يغمرها الحزن واأللم ودّعت الكنيسة القبطية األرثوذكسية وكّل الشعب المصري يوم الثالثاء الماضي       
 يت،القيامة مثلث الرحمات األب الناسك والعالم الجليل نيافة األنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادي النطرون ببرية شه

  ق. الذي اغتالته أيدي آثمة غادرة وهو في طريقه إلى كنيسة الدير ليسبّح هللا الواحد ويرأس القدّاس اإللهي مع أبنائه رهبان الدير العري
 

المجلس االستشاري األسترالي المصري بأستراليا بخالص العزاء لقداستكم وللكنيسة القبطية األرثوذكسية ويتقدّم رئيس وأعضاء      
وألصحاب النيافة المطارنة واألساقفة األجالء أعضاء المجمع المقدّس ولآلباء المباركين رهبان دير أبو مقار ولكّل الشعب المصري في 

 انتقال ورحيل األب الوديع المحّب طيّب القلب نيافة الحبر الجليل األنبا إبيفانيوس رئيس الدير.
 

  األنبا إبيفانيوس في فردوس النعيم مع األبرار والقديسين.نطلب ونتضّرع لرّب المجد يسوع المسيح نياحة لنفس أبينا البار      

  

 وتفضلوا قداستكم بقبول فائق التحية واالحترام.
 رفعت يسى عبيد رالبروفيسو                                                                      

 رئيس المجلس االستشاري األسترالي المصري                                                 
 

Professor Rifaat Ebied: President of the Australian Egyptian Forum Council [AEFC] 
Mobile: + 10 423415231;   E-mail Address: rifaat.ebied@sydney.edu.au  

applewebdata://34EF3F44-AA98-4359-83D9-47531A2123E8/rifaat.ebied@sydney.edu.au


 ش  4321 أبيب  32 اخبار االقـباط

 41 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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  لنياحة الدكتور سمير تادرس ٤١الذكري ال
  

  اجسامهم دفنت بسالم واسمائهم تحيا مدي األجيال...
  

تمضي االيام والحزن لفراقك الذي ملكلك يلكلي قلكلو  
شعب سيدني ال ينتهي، ارشاداتك وتعاليمك تضيء لنلا 
الطريق. كنت غنيا بذخلائلر اللحلب ال،لادا، فضلائل  
يديدة رأيناها و كأنها رائحة بخلور. كلانلت اللةلسلا لة 
والوداية سمات واضحة يكيك، حمكت كثيرا ثق  يلدد 

مشللايلل  االالم ألجلل    كللةلليللر مللو األسللر، وحللمللكللت
المرضي و المجربيو و حمكت احاسيل  الضليلق ملو 
اج  الةعيديو و المطروحيو في ظلكلملة اللخلطليلة. للقلد 
ياش ق،ة ال،كيب في حياته وأحتم  ملعلانلاة كلثليلرة 

  جدا وتجار  ال ح،ر لها.
  

وال ننلسلي ال،لرول اللةلثليلرة اللتلي شليلدهلا بلاللحلب 
ووزيها بالدموع و غرسها بالةذل و تركنلا نلحل،لدهلا 
باالبتهلا.. وبلعلد ان أكلمل  جلهلادة اللملقلدس بسلرور 

  احتضنته السماء بالتهكي .
  

نطكب لنفسك الطلاهلرة يلاد كلتلور سلمليلر نليلاحلا وان 
تذكرنا امام يرش النعمة وانلت فلي ملجلمله الشلهلداء 
والقديسيو والذي ايلانلك يلعليلنلنلا يلكلا قضلاء زملان 

  غربتنا بسالم.
  

  اخوك
 مرجان لةيب الشماس

 
  أرواحنا الخالدة

 

م قامت الحمالت الةشفية اإليطالية بالتنقيب يو آثار مدينة )بوملةلي . و هلي ملديلنلة ٤٤١١فا سنة 
  قديمة كانت تقه يند سفح جة  فيزوف بجنوبي إيطاليا.

كانت هذة المدينة مركزا مزدهرآ، يعج بالحياة و الحركة، حتي ثار اللةلركلان الل لادر فلجلأة، فلملطلر 
وحيو رفلعلت   المدينة بأكمكها. و حفظ أسرارها تحت الترا  أكثر مو خمسة يشر قرتآ مو الزمان.

األتربة و الرمال و كت  الطيو و الحلملم، كشلل اللملنلقلةلون وجله اللملديلنلة بلأبلنليلتلهلا و شلواريلهلا 
  وزخارفها.

وجدوا هيةال يظميا لسيدة غنية،  مرتها الحمم الساقطة مو الةركان بعد ان تخكفت يو بلقليلة أفلراد 
  أسرتها الهاربة. لتجمه مجوهرتها فكحقها الموت و هي تحتضو الذهب.

 
إنها شهادة مأساوية حفرتها الحقيقة يكا وجه التريخ اإلنسانا، تؤكد أن اإلنسان مه ك  ما بك له ملو 
يكم وتقدم و يق  مفةر. فإنه كثيرا ما يفقد حياته ال الية ككها و هو منش   بجنه أشيلاء غل ليلرة ملو 

  فتات هذة الحياة يكي حسا  الحياة نفسها.
 

إن حياتك ها أغكا مو ك  كنوز األرض، و الدنيا مهما أيطت فإنها لو تعطي خكود النف  أو سالم 
  القكب.

نحو في هذة الدنيا تجار خاسرون، نةيه بأق  مو ثمو الشراء. نةيه أرواحنا الخالدة فا ملقلابل  شلراء 
  أشياء أرضية زائكة.

إننا ننسي أن حياتنا هي قطرة واحدة في محيط اللزملو، و أنلهلا سلحلابلة يلابلرة فسلدسلملاء األبلديلة 
  االنهائية.

لماذا تفنا أجم  أيام يمرك ساييا وراء مقتنيات الدنيا الفانية فاليةفيك القكي  واليشةعك اللةلثليلر  و 
في سيعك وراء الدنيا تخسر نفسك و تخسر أبديتك. "ألنه ماذا ينتفه اإلنسلان للوربلح اللعلاللم كلكله و 

   ٦٢:٤٢خسر نفسه" )مت
 

يلو  ٤إن هذا العالم بة  أمجادة سيفنا و يزول، العالم ككه سيمضي، و ستمضي ايضا شهوته ملعله )
وهو جمو. الةلحلر اللذي ي،لعلد و يلةلط ثلم   فهو ظ  يابر فه  تريد ان تجري وراء ظ    ٤٤:٦

  ينح  يكي الشا يء فه  تريد أن يةون ن،يةك في الحياة موجة 
 

و هو ك،ورة مزخرفة. و لةو أق  األشياء تمزقها. و هو كزهرة جميكة سريان ملا تلقلطلل و بلعلد 
قكي  تذب  و يضيه جمالها. وهو كسفينة تسرع في سيرها حتي تختفي يو األنظار. هةذا العلاللم كلكله 

  قلال ذللك ٤٤:٦يو  ٤في لحظة يختفي.. لقد قال القدي  يوحنا الرسول: "العالم يمضا و شهوته" )
  ألنه ياغر إثني يشر إمةرا ورا. و كانوا ككهم يظنون أن العالم لهم. و مات أكثرهم أسوأ ميتة.

 
هذا هو اليوم العظيم اآلتي يكي األرض حيث تنح  العناغر محترقة، و تتاللشلي اللملسلةلونلة اللتلي 

   الما كسرت قكوبنا و أحزنتنا.
 

إيكمي أيتها الدنيا التا يةرت غفاء الحياة. و هدمت أركان السعادة، و كيكت األحزان و اللملتلايلب 
لة  بني الةشر، إن هللا قد ايد لك يوما فيه تةاديو، و تطرحيو في ظكمات العدم و اللفلنلاء اللي األبلد. 

  هذا هو جزاؤك العادل.
هذا هو غراخ ك  مو يرف حقيقة هذا العالم، و يكم أحواله مث  الرسول بول  فيقول: "الوقت منذ 
اآلن مق،ر لةي يةون لهم نساء كأن لي  لهم. و الذيو يةةون كأنهم اليةةون و الذيو يفرحون كأنلهلم 
اليفرحون و الذيو يشترون كأنهم اليمكةون. و الذيو يستعمكون هذا العالم كأنهم اليلتلسلتلعلكلونله. ألن 

  هيئة هذا العالم تزول"
 

 الشماس مرجان لةيب

 كلمات علي الطريق
 

 .ك  ما تعمكه لنفسك مدفون في االرض وك  ما تعمكه ل يرك مرفوع في السماء
 

  نحو في زمو غعب تائهيو، حالميو، حيارى. فكماذا ال ترشح نفسك و تحاول ان ترسم ابتسامة يكي ييون ال تعرف إال الةةاء.
 

  باكية. فكهان أحالم اسيادنا الفقراء بسيطة جدا، وفي امةانك تحقيقها، انما السماء ال تفتح ابوابها و تكقي فجأة رغيل لة  جائه، او يروسه لة   
ملاذا ال تضلايلل يلدد السلعلداء. ان ، لان السماء تعتمد يكا المؤمنيو ان يساهموا معها في ح  بعض مشاك  الناس... خ،وغا ان بعض هذة المشاك  في  اقة الةشر. فكماذا ال تشترك

  القروش التي ستخسرها ستعوضها بالةركات في راحة الةال. 
اء تفلتلح ابلوابلهلا للكلذيلو يلحلاوللون إسلعلاد لسموالخير الذي توزيه ال يموت، سيعود اليك بالةثير. فإن اسعاد الناس يوفر راحة الةال. وإذا استرال بالك.. تستطيه ان تضايل مةاسةك. وا

  وتدير ظهرها لكذيو يطكةون وال يعطون. غيرهم. 
 

راهم فلوا اللجلرول اللدامليلة، انلهلا ال المغدقوني يا إخوتي خدمة الفقراء خدمة دسمة ذات رائحة يطرة، كرائحة ال،كيب تتزيو بها الةنيسة وتتعطر بها النفوس. والمشاركة هي اشةه ب
  تمنح الشفاء ولةنها تعطي ال،ةر وتقوي االيمان. 

  وامامكم صورة ألحد االشخاص من الماليين الذين ال نعرف عنهم شيئا وهو يسأل ماذا كنت تفعل لو كنت مكاني...
 
 

   تشتري من هذا العالم اال ما يمكنك ان تأخذه معك.ال 

 الشماس مرجان لةيب



 ش  4321 أبيب  32 اخبار االقـباط

 41 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 

 

 

 3: 44يوحنا   أَنَا ُهَو اْلِقيَاَمةُ َواْلَحيَاةُ " "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الغالي لحبيبنا عشر الثانية  الذكرى السنوية
 حنا  فوزي الصيدلي المرحوم

في ذكرى رحيلك عنا بالجسد نطلب لروحك الحلوة 
نياحاً في أحضان القديسين ونرجو أن تذكرنا دائماً 

 في صلواتك الطاهرة أمام عرش النعمة
المحبة مها وأوالدك المحبين   زوجتك

 وحفيدتك لييا وتامر وسارة ودينا نادر

  

In the 12th  anniversary of your depar-
ture, we pray that God may repose your 
sweet soul in the bosom of the saints 
and ask you to always remember us be-
fore the Throne of Grace.  
 
Your loving wife Maha, loving  

children Nader & Dina, Tamer & Sara 
and granddaughter Leah Grace. 
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