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 الصلير....لماذا

 

 

تحتفل الكنيسة المقدسة بعيد الصلير المجيد ثالثة ايام، وتقام 

القداسات والصلوات بالطقس الفرايحى الشعانينى... ما هو الصلير 

 ولماذا كان الصلر؟.

 

هو أقسى وأشد عقوبة تقع على االنسان نتيجة خطئه  الصلير: +

وجرمه مثلما حدث مع هامان واوالده العشرة الذى دبر مؤامرة 

صلبوه )هامان( على الالشبة من اجل انه مد لهالك كل شعر اليهود "
 06:1-1:7" استيريده الى اليهود ... وصلبوا بنى هامان العشرة

وإذ نعلم ان ابونا ادم خالف وصية هللا واوجر على نفسه وكل نسله 

بإنسان واحد دخلت الالطية الى العالم وبالالطية حكم الموت "... 
" الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع

الجميع زاغوا وفسدوا معاً، ليس من يعمل صالحاً ليس "  02:3رو
... اذاً أنا وانت وكل بشر مستوجر حكم الموت 02:5" رووال واحد

وصلير العار النتيجة العادلة لالطايانا... ماذا نفعل؟ كيف نرضى عد  

 هللا؟.

 

هللا القادر على كل شئ وهو وحده الذى بال خطية يأخذ  يصلر عنا: +

جسد انسان وفى جسده يتقبل حكم الصلر والموت نيابة عن كل 

فى البشرية ويستوفى العد  االلهى دافعا ثمن الالطية مصلوباً عنا " 
البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللا... والكلمة 

  06-0:0..." يوصار جسداً وحل بيننا )ابن هللا(

لكن احزاننا حملها واوجاعنا )خطايانا وحكم الموت( تحملها...كل "  
واحد منا ما  الى طريقه )خطاياه وشروره( والرب وضع عليه أثم 
جميعنا... على انه )السيد المسيح له المجد نفسه( لم يعمل ظلما ولم 

النه هكذا احر هللا العالم )كل "  1-6:35" اشيكن فى فمه غش
البشر الالطاة( حتى بذ  ابنه الوحيد )هللا المتجسد( لكى ال يهلك كل 
من يؤمن به )يتبرر بدم الالالص بالمعمودية والحياة الجديدة الغالبة( 

 صلر عنا وليس عن نفسه. 04:5"يوبل تكون له الحياة األبدية

 

نسمع عن االنتصار كثيراً، هذا انتصر على الصلير األنتصار:  +

ذاك، أو قائد انتصر بفتح بلد آخر وقتل من قتل واهلك كثيرين ليعلن 

انتصاره... وتبقى هذه كلها امور ارضية لن تسلم من الدينونة العادلة 

أمام محاكم العالم أو الضمير االنساني على جرائمهم ضد االنسانية 

واليوم االخير ستكون دينونتهم مرعبة. أما الصلير فلم يهلك احد 

ألن ابن االنسان )هللا المتجسد السيد المسيح له المجد( قد جاء لكى "
بالصلير ياللص االنسان من  01:01"لويطلر وياللص ما قد هلك 

خطاياه ومن حكم الموت المحق ، وبقيامة الرب 

الغالبة فى اليوم الثالث يقودنا كلنا للحياة األبدية، 

وهذا هو االنتصار الحقيقى غلبة الموت، كسر 

 ملكوت السموات مع هللا. –شوكة الالطية 

 

نفتالر بالصلير ألننا نرى الصلير أفتالارنا:  +

فيه عد  هللا الكامل وكذلك رحمته وحنانه الذى ال 

يوصف، نرى فيه خالصنا وطري  رسمه الرب 

لنا نسير فيه، طري  القداسة وخوف هللا 

والطهارة والمحبة الكاملة حتى الغلبة والنصرة الروحية فى االبدية 

 الدائمة السعيدة.

 

فى معركة الصلير كسر االنسان خالصه وابديته  أعداء الصلير: +

وانهزم الشيطان وابطل كل سلطان له. الوحيد عدو الصلير هو 

"بالصلير اذ جرد الشيطان والذين يالدعهم ويسيرون وراءه 
الرياسات والسالطين )قوات الشيطان الروحية( اشهرهم جهاراً 

 .  03:2" كوظافراً بهم فى الصلير

 
 القمص تادرس سمعان

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا أنطونيوس واألنبا 

 جيلفورد –بوال 



 ش  0171توت  01 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس
 

 

 لماذا الصليب ؟ : عظة عن
 

 : هناك خمسة اسباب رئيسية

 

 الصليب في النبؤات : االول

 .اسباب رمزية : الثاني

 اسباب  لها مرجعية من العهد القديم . :الثالث

 . اسباب تخص فداء البشرية : الرابع

 . اسباب تعليمية : الخامس

 

 : التفاصيل

 

 : الصليب في النبؤات : اوال

 

مثثث  لكي تتم النبوات التيي تيثي عي  ليل الييايع ديي اليمي ي  الي ي  يم 

:" ثقبوا يدي ورجلي . احصي ك  عثظثامثي  01-01:    22المزمور 
وهم ينظرون ويتفرسون في . يقسمون ثيابي بينهم   وعثلثي لثبثاسثي 

:"ظلم اما هو فتثللث  ولثم يثفثتث   02    1:  37يقترعون ". واشعياء 
فاه. كشاة تساق الي اللب    وكنعجة صامته امام جازيهثا فثلثم يثفثتث  
فاه. من اج  انه سكب للموت نفسثه واحصثي مثع اثثمثه وهثو حثمث  

 خطية كثيرين وشفع في الملنبين ".
 

-1 :26 متثيل   تنبا السي  المسيح نفسه لل موته مياوبا د ال دي -2

تثعثلثمثون ": "و لما اكم  يسوع هله االقوال كلها قال لثتثيمثيثله " : 2
 ."انه بعد يومين يكون الفص  ،وابن االنسان يسلم ليصلب

 

لكي تتم النبوات التي تث ع  لل االح اث اليتيي صياحيبي  الييايع -٣

ثم ان الثعثسثكثر لثمثا كثانثوا قثد  ":2٢-27 :0١في يوحنا مثل ما ورد 

صلبوا يسوع ، اخلوا ثيابه وجعلوها اربثعثة اقسثام ، لثكث  عسثكثري 
وكان القميص بغير خياطة ، منسثوجثا  . واخلوا القميص ايضا .قسما

ال نشقه ، ب  نقترع عثلثيثه لثمثن  ": فقال بعضهم لبعض . كله من فوق
اقتسموا ثيابثي بثيثنثهثم ، وعثلثي لثبثاسثي  ": ليتم الكتاب القائ  ." يكون

 هلا فعله العسكر". ."القوا قرعة
 

 :ثانيا : اسباب رمزية

 

كما كان  الشجرة سببا دي س يو  امينيا حيواع وبيمي هيا ابيونيا اد    -١

ان تيكيون سيبيبياليمي   اد    –الييايييع  –كذلك كان الب  لاشيجيرة 

 .وذر ته

 

وكما ان المراة التي اخذت مل جنع اد  لي  اليوصييية وجيمياي  -2

اد   ميي الوصية ا ضا   اهكذا السي  المسيح ا ضا  يميل ديي جينيبيه 

فثي بالثربة وهو لاي اليايع لكي  مالج هذه الميمييييية دياي ي  كيتيع 
لكن واحد من العسكر طعن جنبثه بثبثربثة، ولثلثوقث  " 7٢ :0١يوحنا 

دبالماع ناخذ الوالدة الج   ة  بال   نتناول ميل د  السييي   "خرج دم وماء

 .المسيح لغفران خطا انا و اخذ لربون الثياة االب  ة

السيد المسي  خلق الكنيسة من جنبه الثمثقثدا بثالثمثاء والثدم، ٢ا  2

كما قام هو بلاته بخلق حواء من جنب أدم األول أبونثا. كثان مدم فثي 
 سبات وكان المسي  يلوق الموت 

 

والنه كان  مل نتائج س و  االنسان ان لمل هللا االرض واصيبيثي  -٣

النث  ": وقال الدم 0١- 01 :7تكوين تنب  ل نسان شوكا كما ن را دي 
ال تثاكث   ": سمع  لقول امرات  واكل  من الشجرة التي اوصيت  قائي

 بالتعب تثاكث  مثنثهثا كث  ايثام حثيثاتث . منها ، ملعونة االرض بسبب 

بعرق وجه  تثاكث  خثبثزا . شوكا وحسكا تنب  ل  ،تاك  عشب البق .
النث  تثراب ،والثي الثتثراب . حتي تعود الي االر ض التي اخلت منهثا

فثمثضثي بثه  ":01-01 :03مثرقثس  ولاي اليايع ن را مل .". تعود
 العسكر الي داخ  الدار ،التي هي دار الوالية ،وجمعوا كث  الثكثتثيثبثة

".   والبسوه ارجوانا ،وضفثروا اكثلثيثي مثن شثوو ووضثعثوه عثلثيثه.

دالشوك الذي كان نتيجة ليمينية االرض حيميايه السييي  اليميسيييح ليايي .

 .اليايع لكي  ثول الامنة الي بركة الف اع المجاني لكل البشر ة

 

وكييمييا كييان مييوسييي  ييردييم  يي  ييه وليييا هللا مييمييه   كييان  شييو  -٤

 نتيرلاي لماليق   كذلك بمشبة اليايع  انيتييير السييي  اليميسيييح 

واتثي  ":07-٨ :01خثروج ن را ديي  .لاي الشيطان وتم د اع االنسان
انثتثخثب   ": فقال موسي لثيثشثوع. عماليق وحارب اسرائي  في رفيديم
وغثدا اقثا انثا عثلثي راا الثتثلثة .لنا رجاال واخرج حارب عثمثالثيثق

فثثفثثعثث  يشثثوع كثثمثثا قثثال لثثه مثثوسثثي لثثيثثبثثارب "وعصثثا ف فثثي يثثدي
وكثان  . واما موسي وهارون وحور فصعدوا علي راا التلة.عماليق

اذا رفع موسي يده ان اسرائي  يغلب ،واذا خثفثض يثده ان عثمثالثيثق 
فلما صارت يدا موسي ثقيلتين ،اخثلا حثجثرا ووضثعثاه تثبثتثه . يغلب

ودعم هارون وحور يديه ،الواحد من هثنثا واالخثر مثن . فجلس عليه
فهزم يشوع عثمثالثيثق . فكان  يداه ثابتتين الي غروب الشمس. هناو

 ".وقومه ببد السيا
 

كان جمل د  خروف الفيح لاي ال ائمتيل واليميتيبية اليميايييا ولي    -٥

خروج بني اسرائيييل ميل بيييوتي يم  يو  ان  يرب اليرب كيل ابيكيار 

 :02خروج ن را . كان ذلك سبع نجاة ابكار بني اسرائيل- المير يل

ثم يلببه ك  جثمثهثور جثمثاعثة بثنثي اسثرائثيث  فثي ":1-00،07،22
وياخلون من الدم ويجعلونه علي القائمتين والثعثتثبثه الثعثلثيثا . العشية

وياكلون اللبم تل  الليلة مشويا بثالثنثار . في البيوت التي ياكلونه فيها
ال تاكلوا مثنثه نثيثوثا او طثبثيثخثا . علي اعشاب مرة ياكلونه. مع فطير

و ال  .راسثه مثع اكثارعثه وجثوفثه. مطبوخا بالماء،ب  مشويا بثالثنثار
 والباقي منه الي الصثبثاح تثبثرقثونثه بثالثنثار. تبقوا منه الي الصباح

احقاؤكم مشدودة ،واحليتكم في ارجلكم ،وعصثيثكثم  : وهكلا تاكلونه.
وانثتثم ال ... فثاري الثدم واعثبثر عثنثكثم ...وتاكلونه بعجلثة. في ايديكم

وخيروف اليفيييح اذن  ". يخرج احد منكم من باب بيته حتي الصثبثاح

 . كان رمزا لياع السي  المسيح

 

الييي  اليييمينيي  الييي   : والن الياع  تم بواسطية د  مسيامييير ديي -6

اليسري و ال  ميل  دا   كان اعر هذه المسامير هو دليييل ايييامية السييي  

 :20 يثوحثنثافثي المسيح مل االموات ديميني ميا ايال اليتي ميييذ ليتيوميا 

ان لم ابصر في يثديثه اثثر  ": فقال لهم توما . " قد راينا الرب": 25

المسامير ،واضع اصبعي في اثر المسامير ،واضع يديه في جنبثه، ال 

هات اصثبثعث   ": 27 :20 وهناو قال الرب لتوما في يوحنا ". اؤمن

الي هنا وابصر يدي،وهات يدو وضعها في جثنثبثي ،و ال تثكثن غثيثر 

 ." مؤمن ب  مؤمنا

 

االولي تيتيجيه ميل  : ان اليايع ل و لبارة لل خشبتيل متمام تيل -7

وهذا ممناه اليثيرب اليتيي .االرض الي السماع والثانية مواز ة ل رض

بيل الجس  الترابي والروح المال ة  وهذا ما او يثيه ميميايمينيا بيولي  

اسثلثكثوا : وانثمثا اقثول":17-16 :5 غثيطثيثةالرسول دي رسالته اليي 
الن الثجثسثد يشثتثهثي ضثد الثروح .بالروح و ال تكملوا شهوة الجثسثد

واال ممايمينيا بيولي  ."والروح ضد الجسد ،وهلان يقاوم احدهما االخر

النه ان عشتم حسثب ":13 :8 في روميةالرسول ا ضا لكنيسة هللا التي 
الجسد فستموتون ،ولكن ان كنتم بثالثروح تثمثيثتثون اعثمثال الثجثسثد 

ذكثر مثعثلثمثنثا بثولثس  19 :5 غثيطثيثةودي رسياليتيه اليي . "فستبيون
زنثي  : واعثمثال الثجثسثد ظثاهثرة الثتثي هثي": الرسول اعمال الثجثسثد

،عهارة،نجاسة،دعثارة،عثبثادة اوثثان،سثبثر ،عثداوة،خصثام،غثيثرة، 
 ."سخط، تبزب،شقاق،بدعة،حسد،قت  ،سكر ،بطر

 

ان موت اليايع ال  تم ديه بيتير جيزع ميل اليجيسيم  ربيميا تسيكير  -8

ودي حالة صاع السي  اليميسيييح  .سي ان المياوبيل لكي  مجاوا بموت م

-31 :19 نثقثثرا يثثوحثثنثا. ليم تيكييسير سيييي ييانيه  بيل  ييل جسيي ه كيياميي 

ثم اذ كان استعداد ،فلكي ال تبقي االجساد علي الصليب فثي ":34،36

السب  ،الن يوم ذل  السب  كان عظثيثمثا،سثال الثيثهثود بثيثيطثس ان 

فاتي العسكر وكسثروا سثاقثي االول واالخثر .تكسر سيقانهم ويرفعوا

اما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسثروا سثاقثيثه ،النثهثم .المصلوب معه

 ."عثظثم ال يثكثسثر مثنثه": الن هلا ليتم الكتاب القائ ..راؤه قد مات
 -وهذا رمز لجس  الكنيسة الواح ة الوحي ة الم  سة الجاممة الرسيولييية

 كثورنثثثوا 1وا  ما ان سم  كنيسة كورنثوس ني ير  .- الغير من سمة

ولكنني اطلب اليكم ايها االخوة،باسم ربنا يسوع المسيث  ":10-13 :1
، ان تقولوا جميعكم قوال واحدا ، و ال يثكثون بثيثنثكثم انشثقثاقثات ،بث  
كونوا كاملين في فكر واحد وراي واحد، الني اخبرت عنكم يا اخوتثي 

فانا اعني هلا ،ان ك  واحد منثكثم  .من اه  خلوي ان بينكم خصومات
هث   انثقثسثم ." انا للمسيث "،و"انا لصفا" ،و"انا البولس"،"انا لبولس" : يقول

 ."المسي  ،الع  بولس صلب الجلكم،ام باسم بولس اعتمدتم ؟
 

 اسباب  لها مرجعية من العهد القديم : :ثالثا

 

 . اللبائ  في العهد القديم -0

 

كان مل نتائج س و  ابونا اد  اشياع كثيرة   نر   ان نذكر ع عية ميني يا 

 : كاالتي

 

نتيجة لس و  اد  دي المميية نج  ان الرب االله غضيع ليايي  :١-١

سمع  صوتث  فثي  ": 01 :7في تكوين اد    ل رجة ان اد  اال لارب 
 ..لقد خشي ادم من غضب الرب ."الجنة فخشي 

 

و ل   شر  الرب االله لموسي النبي ذبيجة المثراة التيي ورد ذكيرهيا 

وكان ه ف هذه الذبيثية هيو ان  يرتي  لضيع اليرب ٣ :١دي الو يل 

للرضا عنثه  ": 7 :0في سفر اليويين و ر ي لاي االنسان دا   ذكر 
فثي وكيف كان هذا الير ياك كيان بياليتيكيفييير  كيميا ورد  ." امام الرب
ويضع يده علي راا المبرقة ،فيرضي عليه للتكفثيثر  ":٢ :0الويين 

-3 :0الويثيثن وكان   ر  ة ت   م هذه الذبيثة كما وردت ديي  ."عنه
يلب  العج  امثام الثرب ، ويثقثرب بثنثو هثارون الثكثهثنثة الثدم ،  ":١

 . ويرشون الدم مستديرا علي المثلبث  الثلي بثاب خثيثمثة االجثتثمثاع

ويجثعث  بثنثو هثارون الثكثاهثن  . ويسلخ المبرقة ويقطعها الي قطعها
نارا علي الملب  ، ويرتبون حطبا علي النار ، ويثقثرب بثنثو هثارون 
الكهنة القطع مع الراا والشبم فوق البطب اللي علي الثنثار الثتثي 

واما احشاؤه واكارعه فيغسلها بالماء، ويوقد الثكثاهثن  . علي الملب 
 ."الجميع علي الملب  مبرقة، وقود رائبة سرور للرب

 

كان ا ضا ان اد  اخطا لمي ا  ي  احي  مينياهيي اليرب اليتيي ال  :2-١

من جثمثيثع شثجثر الثجثنثة  ": دا   اوصي الرب اد  اائ   .  جع لام ا
تاك  اكي ، اما شجرة معرفة الخير ،الشر في تاك  منثهثا ، النث  يثوم 

والمجيع ان هللا اليطيي  ،.01-01 :2تكوين  " تاك  منها موتا تموت

هذه الوصيه الد  ابل ان  يميايق ليه 

وكيان اد  امييينيا لي وره ديي  .حواع

 .اليطياع الييوصييية المييراتيه حيواع

ب لييل ان حيواع ايالي  ليايثييية ديي 

مثن ثثمثر  شثجثر ":7-2 :7تكوين 
الجنة نثاكث  ، وامثا ثثمثر الشثجثرة 

ال  ": التي في وسط الجنة فثقثال ف
 .."" تاكي منه و ال تمساه لوي تموتا

 

ول   شر  اليرب ليميوسيي شير يمية 

وكيان سيبيبي يا كيميا  .ذبيثة المطيية

اذا اخطات  ": 2 :٢الويين ورد دي 
 ." نفس سهوا في شئ من جميع مناهي الرب التي ال ينبثغثي عثمثلثهثا

 كثاالتثي02 :٢الويثيثن واما  ر  ة لمل هذه الذبيثة كما وردت ديي 

فيخرج سائر الثور الي خارج المبلة الي مكان طاهر ، الثي مثرمثي ":
وكان ه ف هذه الذبيثة هيو كيميا  ."الرماد، ويبرقها علي حطب بالنار

 ." ويكفر عنهم الكاهن ، فيصف  عنهم":21 :٢الويين ورد دي 
 

ديجيسي   - جسي ه - كان اد  ا ضا ا  اخطا لم ا    م اس  اليرب :٣-١

اال نسان خاق لاي صورة هللا ومثاله  وكيان اد  وحيواع كياييي يميا ديي 

 حالة مل الط ارة والن اع ل رجة ان ما لم  كونا  مامان ان ما لر انييييل

 :7كورنثثوا  0في وتاكي ا ل ذه الث ي ة اال ممامنا بول  الرسول  .

اما تعلمون انكم هيك  ف ، وروح ف يسكن فيكثم؟ ان كثان ":01-01
احد يفسد هيك  ف فسيفسده ف ، الن هيكث  ف مثقثدا الثلي انثتثم 

النثي  ":01 :7فثي تثكثويثن وبمطية اد  لام انيه لير يان ديني يرا  ."هو
 .." عريان فاختبات

 

وكان سبب ا كيميا ورد  .و ل   شر  الرب لموسي شر مة ذبيثة االعم =

 ان خان احد خيانة واخطا سهوا في اقداا الثرب":03 :3الويين دي 

فيكفر الكاهثن عثنثه بثكثبث  ":01 :3الويين وكان ه د ا كما ورد دي ."
 .."االثم ،فيصف  عنه

الثي وبمطية اد  اخطا الجميم دي ول ممامنا بول  الرسول دي رسالتيه 
من اج  ذل  كانما بانسان واحد دخل  الثخثطثيثة الثي  ":02 :3روميه 

العالم ، وبالخطية الموت ، وهكلا اجتاز الموت الي جميع الثنثاا ،اذ 
 .." اخطا الجميع

 

وبياع السي  المسيح لاي اليايع خارج المثاه تم د اع االنسان ميل 

غضع هللا ومل المطية    مناهي الرب و   م ياسي  اليرب   دياي ي  

النثه  ":0١-01 :3الثي رومثيثه اال ممامنا بول  الرسول دي رسالته 
ان كان بخطية الواحد قد مل  الموت بالواحد ،فباالولي كثثثيثرا الثليثن 
ينالون فيض النعمة وعطية البر ، سثيثمثلثكثون فثي الثبثيثاة بثالثواحثد 

فاذا كما بخطية واحد صار البكم الثي جثمثيثع الثنثاا . يسوع المسي 
للدينونة ، هكلا ببر الواحد صارت الهبه الي جميثع الثنثاا ،لثتثبثريثر 

النه كا مبعصية االنسان الواحد جع  كثيرون خثطثاة ، هثكثلا  . البياة
 ." ايضا باطاعة الواحد سيجع  الكثيرون ابرارا

 

بثدون سثفث  دم ال  ": 22 :١عبرانثيثيثن واال المظيم بول  ا ضا دي 
 .." تبدث مغفرة

 

 .اللعنة في العهد القديم ورفعها بالصليب -2

 

سثفثر الثتثكثويثن اول مرة وردت كامة الامنة دي الم   ال   م ديي  :١-2
الن  فعل  هلا ، ملعثونثة انث  مثن  ": فقال الرب االله للبية ": 0٢ :7

وعلي بطن  تسعثيثن وتثرابثا تثاكثلثيثن كث  ايثام  .جميع وحوش البرية
 "."حيات 

 

ايثن هثابثيث   " : فقال الثرب لثقثايثيثن ": 01-١ :٢نقرا تكوين عم  :2-2
مثاذا فثعثلث  ؟  ": فثقثال ."احثارا انثا الخثي؟ " ال اعثلثم " : فقال "اخوو ؟

فاالن ملعون ان  من االرض . صوت دم اخي  صارخ الي من االرض
متي عمل  االرض ال تثعثود  . التي فتب  فاها لتقب  دم اخي  من يدو

 ." تعطي  قوتها
 

عثبثد الثعثبثيثد يثكثون . مثلثعثون كثنثعثان ": 23 :١تكوين عم نتابم  :٣-2
 ." الخوته

 

ولكل مل رحمة الرب انه لن ما بينيي نيوح ميذبيثيا ليايرب بيمي   :٤-2

 . فتنسم الرب رائبة الثرضثا ": 20 : ٨في تكوين الطودان اال الرب 

ال اعود العن االرض ايضا مثن اجث  االنسثان ،  ": وقال الرب في قلبه
  ."الن تصور قلب االنسان شرير منل حداثته

 

وبم  هذه الم  مة  نج  ان السي  المسيح كان الب  وان  يميوت  :٥-2

لاي اليايع لكي  ف  نا مل لمنة الناموس دا   ايال ميميايمينيا بيولي  

المسي  افتدانا من لعنة الناموا ، اذ  07: 7" :غيطيةالرسول دي 
 .""ملعون ك  من علق علي خشبة ": صار لعنة الجلنا ، النه مكتوب
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 إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس
 

تهنئة لكهنة وشعب ايبارشية سيدني 
بدء  –المجيد بمناسبة عيد النيروز

 العام القبطي الجديد
 11ش الموافق  1171توت 1 
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 1171توت  1سالة عيد النيروز ر
 0202سبتمبر  11ش الموافق 

 
قال الرب يسوع المسيييا الي يييا جيي اني ييي  

" حييييي ي  42,    9:    02معلميا متي البشير 
يسملونكم الي ضيق و يقتلونكم وتكونون مبغضين من جميي  
االمم الج  اسمي ... ويكرز ببشيار  اليميليكيو  يي ل جيي كي  

 ." المسكونة ش اد  ل مي  االمم
 

خاجوا من اي عدو خارجيي , ت:" ال قال القديس اغسطييوس 
 ." انييتيي ييروا عييلييي انييوييسييكييم , جييتييغييلييبييوا الييعييالييم كييليي 

 

الي االباء الك ية االجالء وشعب ايبارشية سيييدنيي اليميبيار  

وك  المحبين ، سالم ونعمة وبركة ومحبة مين اليرب يسيوع 

 . المسيا ال يا

 

البيانيييا  4171اود ان ايي كم ببدء العام القبطي ال ديد لسية 

 . الش داء االط ار

 

ان اباؤنا الش داء االبرار يم اشيخياب بيادليوا اليرب يسيوع 

المسيا ال يا المحبة الحقيقية التي احب م ب ا حتي الميت ي , 

 . جاحبول محبة حقيقية حتي الميت ي

 

ان اباؤنيا الشي يداء االبيرار ييم اشيخياب رجضيوا اليكيرامية 

االرضية الوقتية ، تماما كما رجض يا اليرب يسيوع اليميسيييا 

 ال يا 

 

اباؤنا الش داء االبرار ت ردوا مين كي  شيي جيي يي ا اليعياليم 

وتركوا ك  شي برغبت يم , تيمياميا كيميا عياي اليرب يسيوع 

 . الييمييسيييييا جييي االرا وليييييس ليي  اييين يسيييييد ر سيي 

 

ان اباؤنا الش داء االبرار يم اشخياب تيحيميليوا اليليليم بيكي  

ش اعة , )ظلم ييرودس الملي,, ييوحيييا اليميعيميدان , وظيليم 

نيرون للمسيحيين وات م م بحريق روما (, تماما كما تيحيمي  

 . الرب يسوع المسيا الللم من كثيرين بك  ش اعة

 

اباؤنا الش داء االبرار يم اشخاب تحملوا الكيثييير مين االالم 

 . المتعدد  , تماما كما تحم  السيد المسيا االالم من اجل م

 

اباؤنا الش داء االبرار يم اشخاب ب لوا انوس م حتي المو  

  من اج  السيد المسيا ال ي ب ل نوس  حتي المو  من اجل م

 

واخيرا اباؤنا الش داء االبيرار ييم اشيخياب كيرزوا ليليعياليم 

بمسيحيت م , تماما كما كرز السيييد اليميسيييا ليليكي  جيي اييام 

  ت سدل وكما انتشر  الكراز  ب  بواسطة ان يل  جي ك  العالم

 

جليتمث  ونتعلم من اباؤنا الش داء االط ار، المحبة الحقيييقييية 

للرب يسوع الميسيييا ، وليييرجيل كي  اليكيراميا  االرضييية 

الزانلة ، وليت رد من ك  االرتباطا  العالمية اليغييير ميويييدل، 

وليتحتم  الللم ال ي يق  علييا شاكرين وم لييين ، وليييمي  

ك  يوم من السيد المسيا ال يا م ايدين للح ول علي نيقياء 

بياليميسيييحييية اليي   القلب والقداسة ، وليكن خيداميا كيارزيين

االخرين بقدوتيا للحيا  المسيحية الحقيقية ، وذل, حتي يكون 

ليييييييييييا 

ن يب 

جيييييييييي 

مييي يييد 

ابيياؤنييا 

 . الش داء االبرار وكرامت م عيد الرب يسوع المسيا ال يا

 

 

ك  عيد نيروز وانتم بك  سيالم وجيرف جيي اليروف اليقيدس ، 

ببركة شواعية واليد  االلي  اليقيديسية ميرييم وطيليبيا  ابياؤنيا 

الش داء االبرار، وصلوا  حضر  صاحب الغبطية واليقيداسية 

البابا المعلم االنبا تواضروس الثاني وشيرييكي  جيي اليخيدمية 

 .الرسولية المطران المكرم االنبا تادرس

 

 

 

 

ر ي  سعاد  البعل جى عود  طباعة جريد  الميار  من جدييد 

بعد توقو ا بسبب انتشار الوباء..وليكين مي  ذلي, ليم تيتيوقي  

ال ريد  جى بث ونشر ال ريد  على موقع ا جيى األنيتيرني  )و 

 -459حيث يمكن األطالع على األعيداد اليمياضييية مين عيدد 

عن ش ر ييولييي (..والي يرييد  جيى -467الى عدد -لش رابري 

 صداريا الثانى تقترب من عيامي يا اليرابي  عشير وذلي, دون 

التوق  جيى  صيدارييا الشي يرك.. وكشياييد عيييان البيد مين 

التيوي  لل  د ال ك يب ل   بونا اليميوقير ييوسي  جيانيوس جيى 

.وبي لي,  شراج  المخلص والمتابعة ل دور ال ريد  بأنيتيليام..

تعتبر جريد  الميار   ول جريد  قيبيطييية م يريية ت يدر جيى 

استراليا دون توق  ويو  مر جدير باليتيقيديير واألحيتيرام جيى 

وي ا ب دف السعى  جى تقديم كلمية اليرب بي  العم  األعالمى 

وجى تأكيد يويتيا القبطية الم ريية وسيا اليمي يتيمي  األثيييى 

والييمييتييعييدد الييثييقيياجييا .."ولييكييى يييروا  عييمييالييكييم جيييييميي ييدوا 

 باكم...")والواق   ن الحديث عن األعالم وال حاجية ييتيطيليب 

وال ش,  ن  ستمرارية جريد  المييار  تيعيتيميد مقاال ميو ال(..

 ساسا على مساند  ودعم القراء ب  ومن المعلييين وييو  مير 

إذ مين اليميعيروف  ن تيكيليوية اليييسيخية  يضا اليمكن ت ايل  

حيييث تيكيالييي  اليطيبياعية   –الواحد  يو  كثر من دوالر واحد 

جيميثيال  -مرتوعة ليس جى استراليا جقيا بي  وجيى اليعياليم كيلي 

جريد  األيرام جى م ر إذ يى تباع للقيراء بيأثييييين  و ثيال  

جيي ا  ، على حين تكلوت ا الحقيقية يو ضيغي  يي ا السيعير 

ول  ا تضطر الدولة  ن تدعم ا ألن العاند الماليى مين تيوزيي  

ال ريد  واألعالنا  اليكوى لسد م روجا  ال ريد ..ك ل, من 

الضرورك القول ان جريد   الميار  ليييسي  حيكيرا عيليى  حيد 

ج ى توتا ذراعي ا  لل مي  من  ج  نشر كلمة الحق ولخيدمية 

القراء جى مختل  نواحى الحيا  وعليى األخيص جيى الي يانيب 

الروحى واألجتماعى ويو ما يؤكد جانب يام من دور وواجب 

رسالة األعالم بالم  ر..و يضا جى األيتمام بيميا تيقيدمي  عين 

الوطن األم وذل, ألن م ر لم يكن وطن كيا نيعيييي جييي  مين 

قب  ب  يو جى الواق  وطن يعيي جييا على الدوام، وبالتالى ال 

يمكن األنكار والتي   عن حقيقة  رتباطيا ب  ورنا... والشيي 

بالشي ي كر ويو لماذا  ؤكد بأن جريد  الميار   ستطياعي   ن 

تؤكد ن اح ا وصموديا) برغم ولآلس  ر ك بعل عيواجيييز 

الورف!؟( وذل, بـتأكيد  ستمرارية المواصلة بأخالب وني ياف 

جى األصدار برغم ما قد تعرض  ل  ال ريد   حيييانيا  ليبيعيل 

األحبطا  وال عوبا  المختلوة،والواق  بضعوى كشايد عيان 

ومرددا القول: ما  بعد  حكام الرب عن الويحيص وطيرقي  عين 

األسييتييقيي يياء..! حيييييث لييم  جييد مييييي  حضييورك ألسييتييراليييييا 

عن طريق دعو  وعقد عم  مرس  لى من جيرييد  4992عام

والتى كان  ال ريد  الرنيسية حييييي ا  جيى -التلغراف اللبيانية

)وكي  جى ذل, الحييين بيويرنسيا  قيوم  -استراليا )لعانلة عبيد(

بأعداد رسالة علمية عن ال حاجة واألعالم بي ياميعية بيوردو 

ويك ا مي  حضيورك ألسيتيراليييا ليم  تيوقي  عين  -الورنسية(

مساعد  وتش ي   ك جريد  م رية وحيث لم يكن ييييا  جيى 

كأول جيرييد  م يريية غييير  -ذل, الحين سوك جريد  المحرر

ميتلمة ال دور وكان ي دريا المرحوم سامى م ليى والي ك 

) وكييي   كيتيب -ذكر لى  ن  كان خريج كلية اآلداب قسم تاريخ

 سواء جى ال راند اللبيانية  و الم رية بتوقي  جون جبرل(..

 

وم  مرور السييوا  حياول اليبيعيل جيى ميحياوال  ألصيدار 

صحيوة م رية ولكن لآليسي  كياني  كيلي يا جي يود ونيزوا  

ذيب  جى م ب الرياف.. برغم ج دك جى مسياعيد  اليبيعيل!؟ 

وكما كان البعل ال يبالى باألنتلام وبالتالى.. جال حيا  ليمين   –

تيادك! وحيث لم يكن يستمر  غلب م ما بين عدد ميحيدود مين 

و ذكير  -الش ور  و بما ال يزيد عن ثالثة  عوام وبغير  نتيليام

وطيييى -الديار -اليبأ -ال م ورية-بعل تل, ال ح  :المحرر

الم رك...وكل ا كياني  ميحياوال  تيويتيقير اليى  -الم ريين -

الحرجية واألستمرارية ب  كما كان يعوزييا اليتيميويي  اليمياليى 

المستمر وذل, لسد الخسار  كما لم تكن معلم تل, المحياوال  

قادر  على التعبير عن نيبيل وروف الي يالييية وعين األقيبياط 

بوج  خاب وبالتالى كان  ال ريد  كسالف جيى ييد ال تيعيرف 

علما بأن ال حاجة ييى رسيالية ليخيدمية  يمية و مانة الكلمة..

الحق ولي ي ا جي يى  بيعيد عين اليتي يار  وييى ليييسي  مي يرد 

كما ويى ليس  حيرجية ليمين  -م ية"وتسمى م ية المتاعب"

ب  ان ال حاجة لم تكن  بدا م يدر ليليكيسيب  -مع  المال جقا!

المادك  و للربا ب  يى خدمة سامية وتضحية عليمة و يضيا 

 مانة ومرآ  صادق  جى عرا الحقانق دون تيزيي   و قي ف 

ول  ا ج ى تتطلب  خالب تام جى ال  د وتضيحييية مسيتيمير  

لكى تعكس صور  الم تم  ال ك تعيش  بي   واليدقية اليتيامية  

ل وانب عديد  من  ج  متطلبا  األصدار الميتلم وخاصة جيى 

األلتزام التام بياليتيوقييي  جيى  صيدار الي يرييد  وخياصية و ن 

الميطيبيعية ال تيرحيم حيييث ال ييميكين  ن تيييتيلير اليكياتيب  و 

المحرر،وذل, أليميية تسيليييم الي يرييد  ليليطيبي  دون تيأخييير 

وبالتالى جالمطبعة ال تيقيبي  األعي ار،كيميا وييى قيد ال تيعيطيى 

جرصة كاجية للمراجعة اليتيامية  و جيى ت يحيييا  ك خيطيأ..!

والواق  جاألمر يطول توضيح  وتأكيدل جربما ييأتيى ذكيرل جيى 

 المستقب   ن شاء الرب..

 

   ال حوي جون كرياقوس. 

 شهادة حق .اليمكن تجاهلها.؟!
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

الســـودان 

 يســـــتقبل النـــور 

 

رئيس الوزراء السوداني يوقع عليي تفيقييف ييقيديل الي يي  عي  

 ال ولة , ةيضم  حرية الضمير والمعتق . 

وقع الرئيس السوداني عب  هللا حمي وك ورئيس الحركة الشعبية 

عب  العزيز الحلو علي تعالن مبيدئ قيئمة علي فدل ال يي  عي  

 ال ولة . 

ونص االفقيف علي جملة مبيدئ وأهمهي ضرورة االعيتيراب ني ن 

السودان دولة فضم عرقييت مختيليقية وأاينييييت وأدييين ميتيعي دة 

 وكذلك اقيفيت متنوعة. 

كمي نص االفقيف علي ضرورة أن يضم  اليقيينيون فيي السيودان 

المسيواة للجميع في الحقوف السييسية واالجيتيمييعييية. كيميي أكي  

علي ضرورة ننيء دولة ديمقراطية فضيمي  اليميسييواة ليليجيميييع 

وفستن  الي مب أ فدل ال ي  ع  ال ولة وفضم  حريية االعيتيقييد 

 والضمير.

 

االن السودان نع  أرنعي  عيمي يطوي صقحة الشريعة االسالمية. 

أرنعي  عيمي م  السييسيت التي سيطرة فيهي الشرييعية كيميدي ر 

قينوني أسيسي للبالد. ون أ السودان مرحلة ج ي ة م  التع ييالت 

الجوهرية نع  معينية سنوات مي  اليقيهير واليتيخيليد واليقيسييد   

والوضع االجتميعي واالقتديدي المتردي للبالد. أنرز التعي ييالت 

تلغيء فحريم الردة والسميح نشرب الكحول لغير المسلمييي . وميي 

يخص المرأة ص ر قينون تلغيء الختين للنسيء وحرية المراة فيي 

 السقر ن ون شرط الحدول علي موافقة الزوج. 

وصرح وزير الع ل ندر ال ي  عب  البيري اني  نيهيذل اليقيرارات 

ينقض السودان ع  كييهيلي  سينيوات اليتيخيليد وني ايية ميرحيلية 

للمسيواة ني  الجميع حرصي علي اسيتيقيرار اليميجيتيميع و مييني . 

وأضيب نقول  أن السودان االن قي نهضة شيملة للتخلي ع  كيل 

 القواني  التي فنتهك حقوف االنسين في الوط . 

يُذكر أيضيً أن جعقر النميري الذي فولي حيكيم السيودان قيي  فيي 

  نقرض أحكي  الشيرييعية وفيي أيييمي  االوليي أليقيي 3891عي  

نزجيجيت وصنيديق الويسكي وجمييع اليخيميور فيي نيهير الينيييل 

نيلعيصمة الخرطو . ونقذ عقونة الجل  وفقيً للشريعة االسيالمييية 

وأيضيً قطع ي  السيرف حيث في ن اية حكم  قطع أي ي أكثير مي  

خمسمئة مواط  سيودانيي. وتنيتيشيرت صينييعية اليخيميور  055

 المنزلية ن ون ضوانط  ممي نتج عنهي الكثير م  حيالت التسمم. 

فتعه  الحكومة نضمين حرية العقييي ة ورقيض فيكيقييير االخيريي  

االمر الذي كين يه د سالمة المجتمع واالم  العي . كذليك حيقيوف 

% وييعيييغ أغيلي  1غير المسلمي  الذي فبلغ نسبتهم أكثر م  

المسيييحييييي  السيودانييييي  قيي اليخيرطيو  وأ  درميين وجينيوب 

ميليييون نسيمية وعي د  44السودان. والتع اد الرسمي للسيودان 

% أي حوالي ميليييون ونديد. نييينيميي مدييرد 4 0المسيحيي  

% م  ع د السكين وحيلييً نهيي 05كنسية فشير لع د المسيحيي  

الكياوليك والبروفستينت واالراوذكس نييالضييفية اليي فيجيميعييت 

أجنبية وق  أنتشرت المسيحية في السيودان مينيذ اليقيرن اليثييليث 

 الميالدي. 

وفي المقينل ومع وجود اليتيييير االسيالميي اليميتيطيرب الينيشيييط 

الرافض للتغييير وأميي  اليقيدير اليجيميهيوري نييليخيرطيو  كيينيت 

مظيهرات للمتطرفي  وال اعشيي  واالخوان رافعي  الفيتييت ال ال 

شيوعية وال تلحيد ... االسال  نيلمرصيد ( و ال ايوار أحيرار لي  

 يحكمني قوي يسير ( . 

ورغم ذلك فين التغيير القي قبوال كيبييير مي  الشيعي  السيودانيي 

الذي أرهق  القسيد االداري والوضع االقتديدي المتردي وفطلع  

الي حيية كريمة عيدلة . وق  نين واضحيً ف يي  الجيغ مع رغبيت 

 الشع  السوداني وفواغق  مع التغيرات الج ي ة . 

 

 ألسودان اآلن يرف ي اونيً ج ي اً.

 للتخلص م  العبيئة االسالمية.   

في تطير التطور االنسيني للشع  السوداني الشيقيييق ني ايية مي  

تلغيء الشريعة الي مزي  م  الحرييت واالنقتيح عيليي اليميجيتيميع 

الييمييتييحييضيير اليي ولييي وفييتييي الييبيييب لييتيينييشيييييط السييييييحيية وزييييدة 

االسنثميرات االجنبية في البيالد. ليييعيود السيودان .. ... اليوجي  

 المشرف ألفريقيي كمي كين دائميً . 

 

السودان االن دولة أفريقية فقديل الي يي  عي  الي ولية سيبيقيتيهيي 

فونس التي فستبع  فميميً الشريعة األسالمية م  الحكم. تذ فينيص 

الميدة الثينية م  ال ستور علي أن فونس دولة م نية فقو  عيليي 

المواطنة وترادة الشع  وتعالء القينون. وفنيص اليمييدة اليواحي  

والعشرون أن المواطني  والمواطنيت ميتيسييوون أميي  اليقيينيون 

دون فميز . وحق المرأة الراش ة فيي فيزوييج نيقيسيهيي مي  دون 

الحيجة الي وصي عليهي وال يسمي نزوجة ايينييية وال طيالف تآل 

 في المحيكم.

وينص ال ستور علي أن ال ولة راعييية ليلي يي  وكييفيلية ليحيريية 

المعتق  والضمير ومميرسة الشيعييئير الي يينييية وضييمينية ليحييييد 

المسيج  ودور العبيدة نعي اً ع  التوظيد الحزني وفلتز  الي ولية 

نمنع دعوات التكقير واليتيحيرييض واليكيراهييية ليالخير واليعينيد 

 والتد ي لهم للحقيظ علي وح ة الوط . 

 ورفعت الجمهورية التونسية شعيرهي .... 

 نظي   –كرامة  –ع الة   -حرية 

هنيئيً ل ول فدلت ال ي  ع  ال ولة ليدبي االنسين حراً في 

 عبيدف  ....

 هنيئيً لتونس ..... والسودان ..... 

 هنيئيً ل ول فتنقس الحرية وال يمقراطية والكرامة. 

 هنيئيً ل ول فقتي أنوانهي للنور . 

 

 مي زال في مدر أمنيء ....

 المشير  عب  الغني الجمسي
 

هذا الندر الذي أعيد االرض   –ذكري ندر أكتونر علي االنواب 

وأعيد الكرامة . االنطيل كثيرون وك  منهم ييحيميل صيورة حييية 

لح  الوط    رجيل يلميعيون كيذرات اليذهي  وسيط الديخيور... 

هنيك رجيل سيروا نمدر األمي  م  خيالل قييييدفيهيم وزعييميتيهيم 

 ودورهم الخيل  واقت الضع  لهم واحترامي ألدائهم نيالمينة. 

ورغم اني   3898في مذكراف  التي نشرهي المشير الجمسي عي  

رجل عسكري ... تال أن  يقيض احسيسيً نمدير اليوطي  اليذي ال 

يميال  وط   خير فيي فييرييب اليبيشيريية.  فيهيو وطي  اليتييرييب 

 والحضيرة واالصيلة ورغم كل الضبيب !!

 

  نيكيي 3891لق  نكي المشير االث مرات ... في حرب أكيتيونير 

ن موع القرح والعلم المدري يرفرب فوف خط نيرليد... ونيكيي 

نحزن أانيء مقيوضيت فض االشتبيك ني  العسكريي  المديريييي  

 علي طريق مدر السويس.  353واالسرائلي  في الكيلو 

هل فعتق  يي أفن   أن الينيتييئيج  -س ل  أح  الدحقيي  المرافقي  :

فيميثيل اليميعييدل  353التي وصلتم اليهي عبر مقيوضيت اليكيييليو 

المتكيفئ والعيدل ألداء قوافني العسكرية ومي حققت  م  انتديرات 

 في حرب أكتونر؟ 

فكر لحظيت ... ام أغرورقت عينييل نييلي ميوع وفيمييليك اعدييني  

 ونظر لألمي  نشكل مركز ام قيل : 

ال أني رجل عسكري وال دخل لي نيلسييسة وأفرك للتييرييب تجيينية 

 السؤال .( 

المرة الثيلثة التي نكي فيهي المشير كينت في استيراحية اليرئييسية 

في أسوان حي  تفقق اليرئيييس اليراحيل أنيور السييدات وهينيري 

كيسنجر علي فخقيض القوات العسكرية المدريية عيليي الضيقية 

سبعة  9555الشرقية لقنية السويس الي مجرد قوات رمزية م  

 دنينة فقط وع د قليل م  نطيرييت الم فعية.  05 الب جن ي و 

ولم يهيتيم السييدات وال كيييسينيجير نييعيتيراضي  ليوضيع اليقيوات 

المدرية نال أي ضمينيت دفيعية في مواجهية احيتيمييل اليهيجيو  

االسرائيلي.  وكين فقسير السيدات ان  تجراء يتعلق نيسترافيجيية 

السيال  الشيييمييل واليينييهيييئيي والييتييي يييعييمييل هيو شييخييدييييييً عييلييي 

 وضعهي ...!!! 

وفي هذل القترة نييليذات تسيتيقييل ايالاية مي  وزراء اليخييرجييية 

وميحيميود   –وانيراهيييم كييميل   –تسيمييعيييل فيهيميي   –المدرية 

 رييض . 

ورغم أن الرئيس السيدات أنعم علي  ننجمة الشيرب اليعيسيكيريية 

وهي أعلي وسي  عسيكيري مديري تال تني  قيرر اليتيقييعي  عيي  

3893 .   

 

م  دواعي القخر ن  ونسجل  العسكري علي م ي أرنعييي  عييميي 

ودورل البيرز في وضع خطة حيرب أكيتيونير وفيوفييير ضيميينييت 

 نجيحهي وسريتهي. 

أنعمت علي  السعودية نيوسيي  اليميليك عيبي  اليعيزييز  ل سيعيود. 

وفرنسي ن علي أوسمتهي العسكرية. ويوغوسالفيي قيلي ل اليرئيييس 

فيتو وسي  الغلم. تال أن  رغم ذلك ظل يعتز نيتيكيرييم اليميوسيوعية 

العسكرية االمريكيية لي  ضيمي  عي د ميحي ود مي  الشيخيدييييت 

العسكرية التيريخية التي عرفهي القرن العشري  فق يراً ليجيهيودل 

 ودورل المميز في التخطيط لحرب أكتونر. 

وق  فرجمت الع ي  م  مؤلقيف  العسكرية لع ة لغيت ميثيل كيتييني  

ع  الحرب االمريكية في تفغينستين   والحرب االيرانية العراقيية 

   وحرب الخليج   ومذكراف  التي طبعههي ع ة مرات. 

 

في سنواف  االخيرة .. ... وحي  أدار الزم  ظهرل ... ألقت ن  

المقيدير ليعمل موظقيً تدارييً قيي شيركية ليتيدينيييع وفيركييي  

ألد وخمسمئية  3055الرخي  !! حيث كين معيش  ال يتجيوز 

جني  مدري. وكثيراً مي كين يجلس قي نييدي هيليييونيوليييس 

مدر الج ي ة يتح ث مع االجييييل اليجي يي ة.... وييروي ليهيم 

اسرار حرب أكتونر وعظمة اليميقييفيل اليميديري ويي عيوهيم 

لإليمين نيلعلم والتيخيطيييط... واالعيتيزاز واليقيخير نييالنيتيمييء 

 لمدر. 

 

أن  م  القالئل الشجعين .. االمنيء الذيي  أنيجيبيتيهيم مدير .. 

والتي لم فكد أن اً في أحلك االوقيت ع  انجيب أننيء شيرفييء 

 يعبرون ن  المح . 

 

 والي اللقيء في الع د القيد  ....

 1م  ص “ عظة ع  الدلي ”فينع  

 . اسبيب فخص ف اء البشرية كلهي : رانعي

 

لوقيي فبعد ان صلب قائد المائة يسوع امن به وقال في  : ايمان االمم -١
وكين نحو السييعية السييدسية   فيكيينيت ظيليمية عيليي "  44-49 :01

واظلمت الشمس   وانشق حجييب  . االرض كلهي الي السيعة التيسعة
ييي انيتييل فيي  ": ونيدي يسوع ندوت عظيم وقييل . الهيكل م  وسط 

فلمي قيئ  الميئية ميي  . ولمي قيل هذا اسلم الروح " ي يك استودع روحي
 ."نيلحقيقة كين هذا االنسين نيرا ": كين مج  هللا قيئال

 

وكيين  ":41-18 :01في لوقي فلقد قال اللص اليمين  :قبول الخطاة -٢
ان كنت انت الميسيييي  ": واح  م  المذنبي  المعلقي  يج ب علي  قيئال

او ال انيت فيخييب  ":فيجيب االخر وانتهرل قييئيال " فخلص نقسك واييني
اميي نيحي  فيبيعي ل   النينيي نينييل  "هللا   اذ انت فحت هذا الحكم نعين  ؟

ايم قييل  "استحقيف مي فعلني وامي هذا فلم يقعل شييئيي ليييس فيي ميحيلي 
الحيق  ": فقيل ل  يسوع " اذكرني ييرب متي جئت في ملكوفك ": ليسوع

 ." انك اليو  فكون معي في القردوس : اقول لك
 

ان فداء  البشرية كان بموت السيد المسيح علي الصليبب لب بي يبرا  -3

 ال ثيرين ويثبت تاريخيا ل ي ال يشك احد في فداء الرب يسوع لنا 

 

 :اسبيب فعليمية :خيمسي

 

من علي الصليب علمنا السيد المسيح له المجد ان يبجبب البمب ب برة  -١

يي انتيل  اغقر ليهيم   النيهيم ال  ": 14 :01لوقي للخطاة ، فلقد قال في 
 ."يعلمون ميذا يقعلون

 

ييوحينيي كذلك علمنا ان نهتم بامهاتنا فلقد قال ليوحنبا البرلبول فبي   -٢
ومي  فيليك السييعية اخيذهيي  " هيوذا اميك ": ام قيل للتلميييذ " :09 :38

 ."التلميذ الي خيصت 
 

من علي الصليب ايضا علمنا السيد المسيح لبه البمبجبد ببان صبار   -3

ليوقيي قدوة لنا ، فلقد صلب من اجلنا وهو برئ فحق له ان يقول لنا فبي 

وم  ال يحمل صليب  وييفي ورائي فال يق ر ان يكيون ليي  ": 09 :34
 ." فلميذا

 

من علي الصليب علمنا الرب ان نقاوم ابليس وبنبعبمبة و لبو     -٤

ننتصر ان تمس نا بعالقة قوية مع الرب بوالطة ولبائبا البنبعبمبة فبي 

تناول من االلرار المقدلة ، صالة المباامبيبر ،  : كنيستنا المقدلة من

فبالسبيبد  ...قراء  ال تاب المقدس ، ممارلة فضيلبه الصبوم البمبقبدس ،

المسيح صلب في الهواء مباشرة امام رئيس للطان الهبواء، وانبتبصبر 

 ":9 :4فيي ييعيقيوب ويقول معلمنا القديبس يبعبقبوب البرلبول  . عليه

 ." فيخضعوا هلل   قيوموا انليس فيهرب منكم

 
السي  المسيي تختير الدلي  ألن  م  فوف الدليي  فيتيي ذراعييي   0

 ليقبل ويحتض  الخطية.

 

 األنبي دانييل

 ننعمة الرب

 أسقد تيبيرشية سي ني وفوانعهي .
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

 

 

تمر األيام والشهور لنبدأ سنة قبطية جديدة والتى نحتفل فيها 

سبتمبر  11بعيد النيروز ويقع وفق السنه الميالدية يوم 

وبالتالى يبدأ التقويم القبطى بشهر توت والذى فيه أيضا تذكار 

للشهداء األقباط الذين سفكوا دمائهم الطاهرة كبذارمن أجل 

التمسك باإليمان والعقيدة المسيحية الصحيحة بل والشهادة 

بقوة ليسوع المسيح الذى بذل نفسه من اجلنا ومن أجل 

خالص بنى البشر ومؤكدا بذلك فى قول الرب:" إن لم تقع 

حبة الحنطة فى األرض وتمت فهى تبقى وحدها ولكن أن 

( وقد أستمر األقباط على 12:21ماتت تأتى بثمر كثير")يو

مدى العصور فى األحتفال بعيد النيروز ) وكعيد للشهداء بدأ 

أى منذ أن اعتلي االمبراطور الروماني الجاحد  281من 

ميالدية( بل المسيحية والكنيسة  281ديقلديانوس عرشه سنة 

ووعده قائم:"كل ألة صورت ضدك ال ظلت لألبد قوية 

تنجح"..ومهما فعلوا بنا فى السنوات الماضبة من حرق 

الكنائس وشهداء ليبيا القديسين وشهداء البطرسية 

 ..  وشهداء األنبا صموئيل.الخ

                      

   عيد النيروز:
 

وكلمة نيروزهى كلمة قبطية أصيلة، وذلك على عكس ما قد 

ينسبه البعض الى الفرس ) وحيث كانوا الفرس يحتفلون به 

بعد المصريين( إذ جعلوه عيد للربيع وقد عرفوه عندما كانوا 

 -أى باليوم الجديد–فى مصرقديما وعرف بأسم " نى روز" 

وهو بذلك كان عيدا قديما عند المصريين القدماء فأعتبرقديما 

هو تاج األعياد ،نظرا أنه كان يرتبط قديما بفيضان نهر النيل 

فى مصر) وليس األمركما هو اآلن !( وقد أرتبط ذلك 

بالتقويم الزراعى أو بداية السنة الزراعية، خاصة وأن النيل 

وما أشبه  -هو مصدر الحياة والخيروالرخاء ألرض مصر..

ذلك بدماء شهدائنا من اآلالف األقباط الذين سالوا دمائهم 

،وقد كان شهر توت والذى تبدأ به السنة القبطية -كنهرالنيل

الجديدة قد عرفه المصريين ،وقد كانوا يقسمون السنة الى 

شهرا وبالتالى يمكن القول بأن التقويم القبطى يرجع الى  11

القرون القديمة قبل الميالد ،وحيث أقترب الى مفهومهم 

بتقسيم السنة الى فصول فيضان النيل مع فصل للبذار 

وللزرع ثم فصل الحصاد ، وبذلك كانت الشهور القبطية 

والذى يبدأ بشهر توت هو دليل ومرشد للفالح المصرى 

وأيضا متمشيا مع طبيعة مناخ مصر وبطبيعة أرضها، وما 

يبرهن أيضا على جذورالتاريح العريق لألقباط ، وهو أيضا 

ما يؤكد حقيقة تحديد مواعيد بعض أعيادنا .. ويشتهر كل 

شهر من شهور السنة القبطية بشئ معين، وفيها يقال 

"ماشوفتش زى ما فى مصر من مية طوبة، ولبن أمشير، 

وخروب برمهات، وورد برمودة، ونبق بشنس، وتين بؤونة، 

وعسل ابيب، وعنب مسرى، ورطب توت، ورمان بابة، 

وموز هاتور، وسمك كيهك..كما من يعتاد فيه أكل القلقاس 

والجوافة بل و البلح األحمر رمًزا معنوي ًا وهو دماء الشهداء 

الذين رحلوا خالل فترات الظالم واالضطهاد، كما يتمثل 

اللون األبيض من الداخل إلى نفوس وقلوب هؤالء األبرياء 

الذين راحوا دون ذنب يقترف، أما عن صالبة النواة فهو 

خير مثال يتخده أتباع الكنيسة القبطية إلى صالبة الشهداء 

ضد االضطهاد وقوة عزم من اختاروا الموت على تغير 

 مبادئهم وإيمانهم 

 

   كنيستنا كانت وما زالت كنيسة الشهداء :
 

لم يضعف المسيحين أمام غدر واألضطهاد وقتل الشهداء 

األبرياء فكانت دمائهم تعطى قوة واصرار على األيمان 

على مر العصور  -وبذلك ظلت الكنيسة األرثوذكسية

تبتهج وتفخر بأنها   -واألجيال

استطاعت أن تقاوم كل القوى التي 

حاولت محوها،وهذا ما قد أكده 

"إن بعض المؤرخين بقولهم : 

وضع شهداء مصر وحدهم في كفة 

من الميزان وشهداء العالم كله في 

 الكفة األخرى، لرجحت كفة مصر"

ولم يفرق األستشهاد يين شيخا كهال 

أو حتى طفال صغيرا وبين شاب أو 

حتى أرملة وبين سيدة أو رجل أى 

رأينا أبطال فى اإليمان من كل 

وهو أمر فريد   –األعمار والعصور 

كما  -لم يعرفه أى دين أوحتى طائفة

المجال لتقديم مئات بل واآلالف من 

النماذج الذين قدموا حياتهم ذبيحة 

حب وفداء لمخلص العالم،..ولهذا 

نجد الكنيسة القبطية تعمل دائما على 

تكريمهم كما تضعهم فى مكانة أو 

منزلة خاصة فى صلواتها بل 

وتقدس أضرحتهم وذخائرهم كما 

نطلب دائما شفاعتهم وذلك كوفاء 

لذكراهم وهم الذين لم يبخلوا بدمائهم 

فى سبيل حفظ اإليمان 

أذكر ما ذكره الصحيح..وأيضا 

القديس يوحنا فى رؤياه :" ولما 

فتح الختم الخامس رأيت تحت 

المذبح نفوسا الذين قتلوا من أجل 

كلمة هللا ومن أجل الشهادة التى 

كانت عندهم..فأعطوا كل واحد ثيابا 

بيضاء، وقيل لهم أن يستريحوا 

(. فلهذا تضع الكنيسة كل شهداء 11،1:  6رؤ زمانا يسيرا")

والمعترفين المسيحين عند تكريمهم بعد السيدة العذراء 

والطغمات السمائية ورؤساء اآلباء وألنبياء والرسل بل وكما 

يتضح بأن تذكرهم الكنيسة فى األبصلمودية فى المجمع 

والذكصولوجيات وفى تحليل الكهنة وصلوات رفع البخور 

ومرد األبركسيس وأيضا فى المجمع بالقداس والسنكسار ..

)وهو أمر ال يجد نفس األهمية والتكريم من بعض الطوائف 

األخرى !!( باألضافة أن الكنيسة تعتبر يوم أستشهاد الشهيد 

هو عيدا)وكان الشهيد يوم شهادته يعتبر هو يوم فرحه 

وبعضهم كانت بمثابة شهوة..وهناك نماذج عديدة التسعنى 

المساحة ولكنى سأذكر نمودج واحد( فلهذا تحتفظ كنائسنا 

ببعض أجزاء من أجسادهم وكذخائر سواء فى األيقونات بل 

 واألحتفاالت بهم والتشفع بهم..  

      

 الشهيد القديس سيدهم بيشاى:
 

وهو اول قبطى يحاكم بتهمة ظلما من األشرار بأزدراء الدين 

األسالمى وأثاروا عليه الغوغاء فى الشارع بالشتائم         

والسب وأمر القاضى بأحضار سيدهم بيشاى وأثناء مروره 

فى الشارع كان يضربه المسلمين الذين تجمهروا بالعصى 

والجريد على ظهره و رجليه ونتفوا شعر لحيته وظلوا فى 

ضربهم وإستهزائهم به أمام القاض فخيره أما ترك المسيحية 

وأعتناق اإلسالم او قتله ففضل الموت  وفى صباح اليوم 

التالى حاكموه أمام المحافظ ومعه الشيوخ والمفتى وبقية 

المشابخ وأمروا بإحضار سيدهم بيشاى من السجن وأعادوا 

الكرة مرة أخرى بالضرب واإلهانات طول الطريق حتى 

وصلوا إلى دار المحافظة فحكم المحافظ عليه بما حكم 

جلدة فضربوه فى  055القاضى بالموت وجلدة بالكرباج 

ميدان المحافظة حتى سقط مغشياً عليه ولما أفاق أكملوا 

ضربهم ثم جروه فى شوارع المدينة وفى صباح اليوم التالى 

أخذوه وعروه من ثيابه ليستهزأوا به ومروا به فى شوارع 

البلدة ثم أركبوه جاموسة بالمقلوب وعلقوا على لحيته صليباً 

لوثوه بالقاذورات ظلوا يضربونه بالعصى والسياط واألحذية 

حتى برز عضمه وتهرأ لحمه وكان صابراً غير متذمراً 

بال أنقطاع ياطــــــــاهرة يا وكان يردد كلمتين طوال أآلمه 

فبعد تعذيبه تعذيباً وحشيا بل  وبقطران مغلي  يســــــــــــوع

من النار في قدر وصب ه على جسده فأسلم روحه الطاهرة إلى 

يد الرب الذى أحبه  وكان هذا ساعة ظهور السيدة العذراء له 

فعلى أثر هذا الحادث كتب قناصل الدول جميعهم إلى 

حكوماتهم بأوروبا بما حصل، فأرسلوا إلى ثغر دمياط 

البواخر الحربية المسلحة، فدخل الجنود المدينة. لكن 

أ لخواطر  الخديوي أسرع فأرسل مندوبًا عنه للتحقيق، وهد 

القناصل، وانتهى األمر بعقاب القاضي والمحافظ وتجريدهما 

ولتهدئة للنفوس أمر الخديوي مع من اشتركوا في تعذيبه 

وكان أحد أبناء محمد على باشا بتشييع جنازة الشهيد 

سيدهم بشاي رسميًا، حيث ُصّرح برفع الصليب جهًرا فيها، 

 كما ُرفع على الكنائس وفى جنازات المسيحيين   

  ع ا م   ق ب د .   ج   ي   ا ا   و ع ي       ل ش            7 7 7  
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 راس السنه القبطيه الجديده 

  ورائحة الشهداء الذكيه

بخير واهنئكمم بموم ملس ا امنمط ا م م م ميمط  كل سنه وحضراتكم  

 7171  ا جديده 

وحيث انه ال يمكننا ان تاتي ع ينا ا انط ا    يمط ا مجمديمده  ون 

ان تفلح ا رائوط ا ذكيط البائنا ا شهداء ا  ديايلن  ناخذ بركتهم 

وهم اوال  بررة المهم ا كنياط وقد ارضعتهم   ن االيمان عديم 

 ا غش

ويجدر بنا في هذه ا مناس ط ان نتودث عن ا شمهما ه وانملاعمهما 

 تكلن نصب اعيننا كما كانت ا اماء نصب اعينهم  ائممما و مم 

 تغب  وظط عن با هم وال حياتهم

قاس ا ايد ا مايح  ه ا مجد   تالميذ ) تكملنملن  مي دمهمل ا فمي 

اع  اورد يم وفي كل ا يهل يط وا اامره وا ي اقصي االرض )

7 :8 ) 

-ون لة ادعياء عن وجل  مذبوا   رب في وسط ارض مصمر 

-حيث ا مذبح ت دم ع ميمه يبميمومط -كانت ن لة عن دهداء مصر

       (71:  71) ادعياء  وا شهداء هم كانلا هذه ا ذبيوط 

وا شهداء نفلس معده     اف فهي ال تاتوق ان تمكملن عم مي 

يعيشلن مم  ا اميمد ا ممماميمح -االرض و كن مكانها هل ا اماء 

فهناك من يضوي -و  شهداء مكانط عظيمه النهم اع لا حياتهم

و كن من يضوي بموميماتمه همل -بما ه وهناك من يضوي بلقته 

االعظم ) النه  يس حب اعظم من هذا ان احدا نفاه ممن اجمل 

 ( 77 :  71) يل  اح ائه 

 ذ ك ا كنياط  ائما تمذكمرنما -انه زهد في هذا ا عا م وكل اباطي ه

بذ ك في نهايط قراءة ا كاث يكلن مر  ة ) ال تموم ملا ا معما مم وال 

االدياء ا تي في ا عا م الن ا عا م يمممضمي ودمهملتمه امما ا مذ  

 يصن  ارا ة هللا فهذا يث ت ا ي االبد (

و ع نا يا اح ائي نت رق ا ي انلاع االستشها  وا داف  ا ميمه فمي 

 االتي:

دهداء ا دم هؤالء ا ذين سفكلا  ممائمهمم ممن اجمل االيمممان  -7

 وتامميمهمم ا مكمنميمامط ا مممعمممدون بمعمممل يمط ا مدم-وعدم انكاره

 

دهداء االرثليوكايط وا ذين حفظلا االيممان االرثمذوكامي  -2

 من امثاس ا  ديس  س لروس وا ذين رفضلا االريلسميمط-ا  ليم

 

وهؤالء هم ا مذيمن عمذبملا واهميمنملا ممن اجمل -ا معترفلن  -7

االيمان و كن  م تنته حميماتمهمم بما شمهما ه وممن اممثما مهمم ا م مابما 

 اثناسيلس ا رسل ي

-حيث اجاا هم هي اعضاء ا مايمح-دهداء من اجل عفتهم -4

 فكيف  هم ان ينجالها

 و ننت ل االن ا ي  واف  االستشها  وما هي :

فكيف  هم ان ينكروه و مل كم مفمهمم -هم اح لا هللا ا ذ  فداهم -7

 ي ك حياتهم

عا مين ان هنماك -وزهدوا فيه -هم امنلا ان هذا ا عا م باطل -2

 م تره عميمن ومما  مم  )ما  حيث سيويلن ا ي االبد -حياة ابديه 

تام  به اين ما م يخ ر ع ي ق ب بشر مما اعمده هللا  ممموم مي 

 ( 1: 2كل  7) اسمه ا  دوس 

كيف ال -فمثال االساقفه -كانلا يو لن ان يكلنلا قدوة حانه -7

 يكلنلن قدوة الوال هم ا ذين يت مدمملن  مالمسمتمشمهما  بمكمل قملة

ب ي بعد ي ك يا اح ائي ان نمعمرف كميمف تم مدر ا مكمنميمامط االم 

 اوال ها ا شهداء:

 تذكرهم ا كنياط في مجم  ا  داس اال هي -7

توتفل ا كنياط بماعميما  اسمتمشمهما همم وتمممخم  اجاما همم  -2

 ت ركا بهم با ونلط وتلزعه ع ي ا شعب 

نون نع ق اي لناتهم با كنياط  نناس بركتهم ونضيء امماممهما  -7

 ا  نا يل

 سيرتهم في كتاب ا انكاار ا يلمي ن را  -4

 ن يم ا كنائس ع ي اسمائهم ت ركا بهم -1

هللا ت ارك اسمه يرس هم  صمنم  ا مممعمجمرام تمكمريممما  مهمم  -6

والث ام انهم احميماء فمي ا اممماوام و مم تمنمتمه حميماتمهمم عمنمد 

 االستشها   كنهم يعيشلن حياة ا مجد

كما ترتب  همم تممماجميمد -تعمل ا كنياط مذابح ع ي اسمائهم  -1

 ويوكصل لجيام

 يع نا هللا بركط ا شهداء ا  مدياملن ونمخمد دمهمداء ا معمصمر 

ا وديث وا ذين اث تلا ان ا كنياط و ل ة و ائما ما ت دم ا منممماي  

 -ا ويط في كل عصر

ودمهمداء كمنميمامط -دهداء ا   رسيمط -نذكر دهداء  ي يا االبرار

واالباء ا كنهط ا ذين استشهدوا في حماالم  -مارجرجس ب ن ا

 فر يه من قيل االرهاب ا غادم

 ربنا ينفعنا ب ركط ص لاتهم وط  اتهم الج نا

 كل سنه وحضراتكم بخير بمناس ط ا انط ا    يط ا جديده

 فرسان االقباط

  بقلم جورج حبيب                            

 الدكتوره هيالنه اندراوس

ال يخلو التراك عزيزي القارىء من الفرسان االقباط وفي شتي 

 المجاالت رجاال ونساء

والعدد الماضي كنت قد كلمتك عن السيده ماجي جبران تلك 

وتفرغت لرعاية االطفال -القديسة التي تركت التدريس بالجامعة 

واستطاعت ان تؤسس اماكن متعدده لخدمتهم علي صعيد -اليتامي 

 بل واستحقت ان ترشح لجائزة نوبل-الوجه البحري والقبلي

 

بل -واليوم احدثك عن فارسة جديدة في مجال طب النساء

وكان االقباط االطباء -دكتورة المراض النساء في مصر  واول 

وبعد ان قهروا في ايامنا -لهم باع طويل في مجال امراض النساء 

واصبح التحاق اي -الحاليه عن ممارسة طب النساء النهم اقباط

ال لشيء اال -طبيب او طبيبة اقباط بقسم امراض النساء ممنوعا

 للهوية القبطيه

                               

هي اول طبيبة سيدة في مصر زاولت مهنة وتخصص امراض 

بل وهي اول طبيبة مصرية تصبح مديرة -النساء في مصر

هذا وقد نالت شهرة كبيرة بعد  -مستشفي كتشنر في شبرا بالقاهرة

ان افتتحت عيادتها الخاصة وتهافتت عليها الكثيرات من المرضي 

 من اجل كفائتها وامانتها ايضا

وتعتبر الدكتوره هيالنه حالة نادرة في ذلك الوقت نظرا لما كانت 

تقوم به من امور غريبة في هذا الوقت منها انها كانت تقود 

في الوقت الذي لم -سيارة الجل توليد النساء في الحاالت العسرة

 تكن هناك سيدة واحدة بمصر تقود سيارة

فقد -ولعلنا نحاول ان نلقي بعض الضوء علي حياة هذه العبقرية 

-وقد ذهبت الي انجلترا في بعثة دراسية هناك -ولدت بمدينة طنطا

انها بعد الدراسة ستحصل علي ما يعادل شهادة  ولكنها فوجئت 

لذلك ارسلت -االمر الذي لم يرض طموحها-الثانوية العامة بمصر

خطابا الي السفارة المصريه بانجلترا مطالبة برجوعها الي مصر 

وقد كان قد تم انشاء جمعية -الكمال دراستهافي مجال الطب

تسمي جمعية كيتشنر القامة مستشفي للمرضي النساء  بمصر 

 ويتولي ادراتها طبيبات نساء مصريات

-بانجلترا  المصريات للتدريب والدراسة  هذا وقد اختير فريق من 

وعليه فقد التحقت بمدرسة -وكانت الدكتوره هيالنه من ضمنهم 

حيث اجتازت سنين الدراسة - 2211الطب بلندن وذلك عام 

تخرجت من مدرسة الطب  2212هذا وفي عام -بنجاح وتفوق 

ولم تكن قد بلغت من -بلندن واصبحت قادره علي ممارسة الطب 

 عاما 12العمر 

واصبحت حاملة لشهدة  2291بعدها رجعت الي مصر في عام 

 الطب والتوليد

هذا وقد التحقت بمستشفي كيتشنر 

حيث اختيرت لتحل مكان الطبيبه 

 االنجليزية التي عادت الي لندن

-هذا وقد شجعها الدكتور علي بك  

علي فتح عيادة خاصة لها الي جانب 

العمل بالمستشفي كما كانت تقوم 

بجراحات التوليد بالمستشفي القبطي 

بالقاهره وبتكليف من 

محفوظ باشا وهورائد  الدكتورنجيب 

طب النساء بمصر انذاك واستمرت في 

كاول طبيبة قبطيه مصريه تعمل في مجال  عطاءها كحالة فريدة 

 النساء والتوليد

 وا اؤاس االن  مايا يتم تجاهل تاريخ هذه ا   ي ط يو ا  امط ا عا يط
 مايا ال يكتب عنها و ل -واوس رائدة سيدة في ا مجاس     

و ع ه قد -ا   يل  الجياس ا وديثط  يروا اناسا اق اطا وقد ن غلا 

ان االوان ان يرف  ا وظر عن  خلس االط اء االق اط مجاس 

ال -متوضرا   ونوس اننا نعيش وسط عا ما -ا نااء وا تل يد

وهذا -اساس فيه   تميير ع ي اساس  يني او نلعي او  لني

 هل دان االمم ا مت دمط

وا ي   اء اخر م  فارس او -توياتي ايها ا  ار ء ا عرير

  فارسه من فرسان االق اط



 ش  0171توت  01 اخبار االقـباط

 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 يا كنيسة الشهداء

 

 يا كنيسة محتار في والدك المسيحين

 واحتار قلمي يكتب اسم مين وال مين

 اكتب اسم مارجرجس وال ابو سيفين االمين

 وال اقول دميانه ومارينا وغيرهم كتير

 ايمانهم وحبهم خالهم من المفديين

 ضحوا واتعزبوا وجري دمهم الثمين

 غريبه عمرهم ال ضعفوا وال كانوا مهتمين

 ال سيف وال وحوش وال همبازين منهم خايفين

 وال اغراء بسلطه وال مال وال شهوه عايزين

 ايمان صلب وقوة وعزيمة السماويين.

 عارفين فين هايروحوا ومع مين عايشين

 عارفين يتروكوا االرض ويلبسوا اكاليل

 كانوا للسماء مدركين. و شهداء ليبيا 

 فكروا يغروهم يقولوا لهم كلمة ويكونوا عايشين

 غالبه فكروهم زيهم في االرض عايشين

 موش عارفين مين ابوهم وهمه مفديين

 يا شهداء انتم فخرنا وقدامكم احنا صغيرين

 لسه بنضعف ونظرنا تحت زي االرضيين

 طوباكم وانتم في السماء يا قديسين

 انتم فخرنا وايقوناتكم في قلوبنا متعلقين

 صلواتكم وشفاعتكم احنا بها عايشين

 اذكرونا قدام العرش يا سماويين

 فرحانين بكم وانتم علينا غاليين

 وفي عيد استشهادكم لينا دايما مباركين

 طوباكم طوباكم يا قدوة المسيحين

 وفخرهم وان مرت عليكم سنين وسنين

 العشره البرص

 

 يسوع كان ماشي ناحية اورشليم

 شافه عشرة برص من المرض تعبانين

 صرخوا وقالوا ارحمنا دا احنا نجسيين

 يسوع شاف ايمانهم وثقتهم ثقة اليقين

 اتحنن عليهم وقالهم علي الكهنه كونوا رايحيين

 ولطاعتهم وايمانهم في الطريق كانوا مشفيين

 ومن مرضهم وبرصهم العشرة كانوا طاهرين

 تسعه منهم كانوا يهود مقدروش وال كانوا مهتمين

 وواحد عاشر سامري موش زي اليهود االصليين

 سامري بس لما شفي قدر الجميل وكان من الشاكرين

 وبسرعه بعد الشفا جري ليسوع بيقين

 سجد قدامه والركبتين كانوا مجثيين

 اما التسعة زي حالتنا دايما للجميل ناكرين

 ال شكر للي شفاهم وال حتي كلمة لطبيبهم المعين

 ودا حالنا كلنا مع ربنا لما يدينا كتير كتير

 ال صالة شكر وكانه حق لينا من غير تقدير

 ربنا عاتب وقال اليس العشرة قد اصبحوا طاهرين

 فين التسعه مرجعوش يدوا مجد هلل القدير

 علشان كده يا ريت نتعلم الشكر ودا شيء عظيم

 ودا بولس بيقول اتعلموا الشكر في كل توقيت

 شكرا للسامري العاشر ودا درس لينا كلنامفيد

 اتعلم تشكر علي كل شيئ حتي وانت حزين

 دا كله لمصلحتك وال تعرف الخير دا لمين

 بص علي المولود اعمي والمجدلية ازاي قدروا الجميل

 

 قل لنا يا يوحنا

 

 قل لنا يا يوحنا فانت وحدك الرائي

 ماذا رايت وعاينت في المشهد السماوي

 ارايت رب المجد في عرشه في االعالي.

 وحوله ربوات وربوات من الجند قائمين

 والشاروبيم والساروفيم حوله ساجدين

 منيرين واالربعة وعشرون قسيسا حالين و 

 موجودين في االعالي واطفال بيت لحم 

 غالي و اورشليم الجديده ابوابها من لؤلؤ 

 متعالي ويسوعا وسطها بمجد قائم 

 والموت غير موجود و مضي زمنه البالي

 والقديسون جميعهم مجتمعين في تباهي

 وال حزن وال الم والدموع انتهت في ثواني

 شوقتنا لترك العالم الفاني ايها الرائي يوحنا  

 لنحلق معك بفكرنا في المشهد السماوي

 و يسوعا في وسطنا يا له من مشهد غالي

 منا يفوز ويحيي في االعالي من 

 

 

 معاني الصليب في حياتنا  
 بقلم جورج حبيب                                                      

 
وام من جهتي فحاشا لي ان افتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح 

 (6: 01) غال  الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم 

و اما عندنا نحن  كلمة الصليب عند الهالكين حهاله  ان  

 ( 0:  01كو  0)  المخلصين فهي قوة هللا 

 

بعيد  0171توت  01-سبتمبر  71تحتفل الكنيسة القبطية يوم 

واحب ان اهنيء االقباط جميعا بعذا -تكريس كنيسة الصليب المجيد

حيث الصليب هو عماد المسيحية وبدونه ال يوجد مسيحية -العيد

-بولس هو محل افتخارنا  القديس  والصليب كم صرح القديس 

وهو القوة حيث عليه هزم ابليس وفقد سطوته علينا حيث كل نفس 

 كان يقبض عليها في الجحيم

       

ولعلنا في هذه المناسبة لناخذ بركة الصليب من خالل التامل في 

ولعلي اذكر منها علي سبيل -البركات التي حصلنا عليها من خالله

 -المثال ال الحصراالتي :

 

علي الصليب المسيح له المجد مح الصك القديم الذي كنا  -0

من قطع الساعه  -مديونين به ) مزق كتاب صك خطايانا 

 االجبيه( السادسة 

وكان كالم هللا الي ادم بعد ان طرد من الجنة ) يوم تاكل من 

( ولكن بالصليب مات المسيح بدال 01:  7تك  الشجرة موتا تموت 

 عنا ومزق كتاب صك خطايانا

ولعل وجود الصليب اثناء اعطاء ابونا الحل للمعترف يوضح     

 انه به يتم انهاء دين الخطيه المدان به المعترف

 

 الحرية :  -7 

 

 (  70:  1رو  بالصليب نلنا الحرية ) حرية مجد اوالد هللا   

)النه هو  سالمنا الذي جعل االثنين واحدا ونقض حائط السياج 

المتوسط اي العداوه مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض 

لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سالما افس 

01-01 ) 

 

لقد كان الجميع ماسورا في الجحيم حتي االبرار امثال ابراهيم 

واسحق ويعقوب وكل االنفس البارة التي تنيحت قبل الصليب كانت 

ولكن بالصليب حرروا واخذوا الي -ماسورة تحت عبودية ابليس 

الفردوس الذي فتح لهم 

 وللجميع بعد الصليب

) الننا كنا نحن ايضا  

قبال اغبياء غير طائعين 

ضالين مستعبدين 

لشهوات ولذات 

 ( 7:  7)تيطس  مختلفه

واصبح المسيح يحيا فينا 

) مع المسيح صلبت فال 

احيا انا بل المسيح يحيا 

 ( 71:  7)غال  في 

 

االنتصار علي -7

 -الشيطان :

 

كان الشيطان قبل 

وكانت خطته منذ -حتي االبرار الصليب قابضا ومستعبدا الجميع

وكان سياخذ الجميع الي حهنم ) الذي لم -البداية اسقاط ادم وبنيه

 (77 : 1رو  بل بذله الجلنا اجمعين  يشفق علي ابنه 

لقد كان الشيطان ودائما مشتكيا علينا وحتي يسجننا الي االبد ولكن 

بالصليب فقد الشكاية علينا حيث حمل المسيح علي الصليب كل 

وهم غلبوه بدم ” خطاياناا االمر الذي جعل ال مكانة لشكايته علينا 

 ( 00:07)رؤيا “ يحبوا حياتهم الخروف ولم 

 

 -المصالحة : -1

 

وتمت المصالحه -علي الصليب تمت المصالحة بيننا وبين االب 

ان كان احد في  وصرنا خليقة جديدة ) اذا -بين السماء واالرض

اي ان هللا كان في  (01:  1كو 7المسيح فهو خليقة جديده ) 

 (01:  1كو  7مصالحا العالم لنفسه )  المسيح 

نالحظ في القداس االلهي في -والن الصليب كان اداة الصلح     

صالة الصلح يرفع الشماس الصليب النه هو الذي صالحنا مع هللا 

هللا يعظ بنا نطلب عن  نسعي كسفراء عن المسيح كان   ) اذا 

 ( 71:  1كو  7 المسيح 

 

 -الصليب كان المفتاح لفتح االبدية لنا : -1

 

-كان الملكوت بعد السقوط مغلقا والموت كان مصير الجميع 

االبرار واالشرار ) يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت علي 

الصليب وقت الساعة السادسة واحييت الميت بموتك الذي هو 

االنسان الذي خلقته بيديك امت حواسنا الجسمانيه )قطع صلوات 

 االجبيه (-الساعة السادسة

علي الصليب كسر المسيح له المجد شوكة الموت ) اتيت ليكون    

 (  01:  01)يو  لهم حياة وليكون لهم افضل 

 

ليعطنا هللا بركة الصليب المقدس الذي هو قوة هللا وعالمة 

             انتصارنا

 كل سنه وحضراتم بخير نامين في معرفة ربنا يسوع المسيح

 

 

 في عيد الصليب

 

 وصلبب العار ربي انت حملته

 الجلي لترد عاري الذي اقترفته

 والجله نزلت من سمائك متجسدا

 ومن اجل خالصي اخترته معلقا

 واكليل شوك راسك به مكلال

 وانت ملك الملوك المكرما

 لخطاياي دفعت الثمن غاليا

 ونزفت دمك بحبا معبرا

 احببتني وحبك كان لي غامرا

 كان فاضال وهو حبا ال استحقه 

 ولعلي اقدر هذا الحب الفائقا

 واكون جديداو لخطاياي ناسيا

 اضع صليبك واكون له ناظرا 

 اصليب العار انت ربي حملته

 وانت القدوس بال خطية متوجا

 احببتني علي الصليب حبا عارما

 وهو حبا الي المنتهي وغاليا

 ال يضارعه حبافي الكون مساويا

 العل بعد هدا الحب اخطا جاهال

 واكون لحبك وخالصك جاحدا

 ام ابادلك حبك واكون له مقدرا

 الجاهد في حياتي الكون معك دائما  

 والكون معك في الفردوس متنعما

 حيث ال موت وال دموع ولاللم مودعا

   يارب اعطنا بركة صليبك المقدسا 
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 ( ...  93ثـقــافــة غــذائـيــة )  
 (  02طــرق حــفـظ األغــذيـة ) 

                  

 (     5حـــفـظ األغـــذيـة بـالـتـخــمـرات ) 
 أ.د. / مــنـــيــر حـــنـا أســـكـنـدر                            

 
 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... تـكـلـمنـا فـى االعــداد 

السـابقة عـن احــدى طـرق حـفـظ االغــذيـة وهـى الـحـفـظ 

بـالـتـخـمـرات حيث تحـدثنا عن فـوائد الـتخـمـر وما هى اســس 

الـحـفـظ بـالـتخـمـرات وايـضـا انـواع الـتخـمـرات ) الـكـحـولـى 

والـخـلـيـكى والـالكـتيـكـى( . تحـدثنا ايضـا عـن انتـاج الـكـحـول 

االيـثـيـلـى وصـنـاعـة االنـبــذة والـبـيــرة. تكلمنا ايضا عـن التخمــر 

الـخـلـيـكـى واســتخـداماته فـى انتاج الـخـل وحامض الخليك ثم 

تناولنا بعد ذلك الـتـخـمـر الـالكتيكـى واهميتـه فـى الـصـناعات 

 الـغـذائيـة وفى صناعة التخليل حيث تكلمنا عن تخليل الخيار .

 .  تـخـلـيــل الــزيـتـون واالن وفى هذا العــدد ســوف نتكلـم عن 

                                                           
) حيث انه ينمو  يـعـتـبـر فـاكـهـةالـنـاحـيـة الـنـبـاتـيـة الــزيـتـون مـن 

يـعـامـل ال انـه اعلى هيئة اشجار وبعـيـدا عـن سـطح االرض( 

طـريقة تـخـليـلـه تـشــابـه الـطــرق الـمـتـبعـة فـى الن  كـخـضــار

فى منطقة الـبحـر االبـيـض . يتركـز انـتـاج الـزيتـون الـخـضــروات

%   53وايـطـالـيـا %    53مثـال تنتـج حـوالـى فـاســبانيـا الـمـتـوســظ 

من مجموع انتاج %    23ــ  8والـبرتغـال %  23ـ  21والـيـونان 

العالـم . وتنتج كميات قليلة فى سوريا ولبنان وفلسطين اما فى 

امـريـكـا فـان الـمنطـقـة الوحـيـدة التى تنتج هذه الثمار هـى منطقـة 

 كـالـيفـورنيا .

   
بعضهـا )وهو صـغير اصـنـاف عـديـدة مـن الـزيتـون تـوجـد  

فـتـســتخـدم امـا الـبقيـة  يـسـتخـدم السـتخـراج الـزيتالـحجـم ( 

. ومن االصـنـاف الـمـســتخـدمة للـتـخـليل هـى : للـتـخـليل والـتعـلـيب 

( 3و )  Manzanillo( المنزالينـو 2و )  Mission( الـمـيـثـون 1)

( او  Queenويسمى كذلك  ) فى اسبانيا   Sevillanoالـسـفيالنـو 
Cordal  (4 االسوالنو )Ascolano    بالنسبة وهذا هو ترتيبها

اى ان الميثـون هو االهم يليه المنزانيللو  لالهمية فى الواليات المتحـدة

فـالـصنفان الرئيـسيان الـمـسـتخـدمـان فـى  امـا فـى اوربـا.  وهكذا 

الـتـخـلـيـل هـمـا الـثـانـى والـثـالـث وكـالهـمـا اســبانـى االصـل بينما 

 . الـصنف االول امـريـكـى والـرابـع ايـطـالـى الـمـصـدر 

      

بـاحـتـواء الـثـمـار علـى نـســبة عـالـية من الـصـنف االول يتميـز 

احـســن االصنـاف الـزيت وهـى متـوسـطة الـحـجـم متـطاولـة ويعتبـر 

لصـالبة النـســيج اللحمـى والرتفاع نسبة الزيت  مـالئـمـة للـتـخـليل

اما قليال عن الصنف االول الـصـنـف الـثـانـى ويزيد حجـم .  فيه  

 .فهما مـتـســاويان فى الحجم تقريبا الـصنفـان الـثـالـث والـرابع 

      

قـبـل مـيـشــون فى حوالى اســبوعين ويـنـضــج زيـتــون مـنـزانيـللـو 

. وزيتون ولهــذا اهميـة فى عـدم الـتـعـرض للصـقيـع الـمبكـر 

اما سيفالنو اصعب كثيرا فى قابليته للتخليل من ميشون ومنزانيللو . 

. هذا وقد مخلل اسـوالنو فيتميز بـقـوام متقصف ولون ونكهة جيدتين 

اظهرت االبحاث فى مجال كيمياء االغذية بـاخـتـالف التركيب 

 الكيماوى لثمار الزيتون بـاخـتـالف االصـنـاف .
      

يـرجع الـى وجــود مـادة الـطـازجـة بـطـعــم مــر وتـتـمـيـز الـثـمـار 

وهى تتميز   Oleuoropeinجـلـوكـوســيديـة تســمى اوليوروبيـن 

يجب ازالتها قبل البدء ولذلك بقابليتها الواسعة لقتل االحياء الدقيقة 

للتخلص من طعمها المر ولتتم عملية التخمر بصورة بالتخليل 

 هى المعاملةبالمواد القلوية .والطريقة المستعملة فى ازالتها طبيعية .

      

الـزيـتـون يخـلل الـزيتـون تحـت مـجـمـوعـتين رئـيـستيـن هـمـا 
والفـرق بيـنهمـا راجـع الـزيـتـون االســود او الـناضـج و االخـضــر 

الـى اخـتـالف مـوعـد الـقـطـف والـى الـطـريقـة الـمتبعـة فـى 

قبل ولكـن يقطف بعـد اكـتمـال الـنمـو . فالـزيتون االخـضـر الـتـخـلـيـل 

الـزيتـون االســود او بينمـا يقطف اى تغييـر فى اللــون ان يظهر 

 . بـعــد ظـهـور اللـون البنى وبداية ظهور اللون االحمـر الـنـاضـج 

    

وفـيـمـا يـلــى خـطــوات تـخـلـيـل هـاتين الـمـجـمـوعـتين مـن   

 الـزيـتــون : ـــ

 

   اوال ــ خطوات تـخـلـيـل الـزيـتـون االخـضــر : ــ
 : ــتتـلـخـص خـطـوات تـخـلـيـل الـزيـتـون االخـضــر فـيما يـلـى 

 

 ــ قـطــف الـثـمــار : ــ   (1  )
مـن تـجــريـح وتـهـشــيـم الـثـمـار اثـنـاء جـمعـهـا يـجـب الـحــذر      

اسـتعمـال ويـفضـل فـى الـجنـى يضــر عـمـلـية الـتـخـليل الن ذلك 

. اكـياس مصنوعة من القماش او اوعية مبطنة بالـقماش او الحصـر 

 . تـوضع الثمـار بـعـدهـا فـى صـناديق وتـنقـل الـى مـعـامـل الـتـخـليل 

 

 ــ الـمـعـامـلـة بـمـحـلـول الـمـادة الـقـلـويـة : ــ   (2  )
فى محلـول صـودا توضـع الـثـمـار مـبـاشــرة بـعــد الـقـطف      

% او اقل بقليل )  2.2تـركـيـزه كاويـة ) هـيـدروكـسـيد صـوديـوم ( 

ــ  21.1تتـراوح بيـن وعـلـى درجــة حــرارة % (    2.22ــ  1.21
نفـاذ الـمحلـول الـقـلوى الـى وذلك حـتى يتـم درجة مئوية  23.8

بـاتـجـاه ( ســمك الـجــزء اللـحمـى  4/3ــ  3/2ثـلـثـى ) حـوالى 

. ويمكن التاكد حـوالـى يـومـيـن . وتـســتغـرق هـذه الـعملية الـبــذرة 

دلـيـل  بـاســتعمالمن المسافة التى وصل اليها المحلول القلوى 

الـفـينـول فـيثـالـين الـذى يـضاف بـعـد شــطر الـثمـرة الـى نصفيـن 

فى احـمـر لالحاطة فـان لون دليل الفينول فيثالين يكون )  وغـســلها . 

ووردى فى الـوسـط الـحـامـضـى  وعـديم الـلــونالوسط الـقـاعـدى 

نفاذ المحلول ( . ويجـب تـحـاشــى فـى الـوسـط الـمـتـعـادل الـلــون 

استعمـال او لمسافة اعمق سواء نتج ذلك عن اطالة مدة المعاملة 

يـؤدى الـى زوال الن ذلـك تـركـيز اعـلـى من المادة المذكورة اعـاله 

اذا لـم تـكـن المعـاملـة . ومن جهـة اخـرى نـكـهـة الـثـمـار الـممـيزة 

بـالـقلـوى كافـية فـربـما تـبـقـى مـرارة بـدرجة تـكـفـى لـجعـل الـمـخـلل 

 . عنـد االسـتهـالك غــير مـرغـوب 

وعـادة  بـغـســلها بالـماءيـتـم ازالـة الـقـلـوى من الـثـمار بعد ذلك      

مـرة او تـغـير الماء مـع يـومـين او ثـالثـة تنقـع الـثـمـار لـمــدة 

فى تجنب تـهـويـة الـمحصـول مـرتيـن فـى الـيـوم ويـجـب مـراعـاة 

زيـادة يؤدى الى تكـوين لـون اســمـر كـمـا ان الن ذلك هذه الخطوة 

تـؤدى الـى فـقــدان كـثيـر مـن الـمـواد الـصـلبـة وبصورة  الـغـســل

 .رئيسية مـادة الـتـخـمـر وهى الـكـاربوهـيـدرات

صـنـف مـعـامـلـة قـلـوية اطــول مـن صنف مـنـزانـيللـو يـحـتـاج      

Queen  ارتـفـاع نـســبة الـزيت فيـه والـى صــالبـة وذلك راجـع الـى

 .الـجــزء الـلحـمـى 

 

 ــ اضـافــة الـمـحــلـول الـمـلـحـى وعـمـلـيـة الـتـخــمر : ــ  (3  )

على الـصنـف الـمـراد يـتـوقـف تركيز المحلول الملحى المستعمل      

 12يبدا بمحلول ملحى تركيزه   ففى حالة زيتون المنزانيللو.    تـخـليلـه

 8ــ  7ويبقى عليه فى حدود سالـومـيـتـر(  12ــ  42% )    1221ــ 

% اذا كان  2123ــ  23طوال فترة التخمر ويمكن زيادته الـى %  

 6فيستعمل له محـلول تـركـيزه  امـا الـصـنـف ســيفالنـو. الجـو حـارا 

ينحفض بعد التوازن التام درجة سالوميتر (  21ــ  22% )    6221ــ 

ثم يرفع فى االدوار االخيرة الى %  422ــ  221مع رطوبة الثمار الى 

.    822ــ  622 وتشبه الطريقة المتبعة فى تعبئة احواض التخمـر % 

طريقة الخيار حيث يوضع جزء من المحلول فى قاع البرميل او 

الحوض ليعمل كوسادة تمنع تهشم الثمار ثم تغطى بعد ذلك بالمحلول 

فى الشمس لتدفئتها ولتحفيز بدء التخمر . توضع براميل التخمر الملحى 

درجة مئوية هى انسب درجة  2322درجة الحرارة وتعتبر 

وكما هو الحال فى بقية المخلالت فان ارتفاع درجة الحرارة للتخمر .

 . يزيد من سرعة العملية وانخفاضها يقلل منها 

              

 مــدة الـتـخــمر او الـتـخـلـيـل : ــ   
ويعتقـد الباحث اشــهر  .  3ــ   2تحتـاج عملية التخمـر الـى      

Vaughn  بـثـالث مـراحـل : الـتـخــمر يـتم ان وزمـالؤه 

يتــوازن  اســبوع 2ــ  1ومـدتـهـا ــ الـمـرحـلة االولـى :ــ  

خـاللها الـمحـلول الـمـلـحـى وتتـكـون الـعصـارة الـغـذائيـة 

. ويمكن فى هذه لالحياء الـدقيقـة الـمـسـئولـة عن الـتـخـمر 

ان تـنـمــوكـثيـر من االحياء الدقيقة الـمـسـببة المرحلة 

 Aerobacterللـتـلف وفى مقدمتها البكتريا التابعة للجنـس 

 . الـمتميـزة بتـكـوين كـميـات عـالية مـن الـغـازات 

اســابيع   3ــ    2ــ الـمـرحـلـة الـوســطـى :ــ  وتـسـتغرق  
 Leuconostoc mesenteroidesوفيها تســود بـكتـريا 

 . فى نـمــوها وتـكـوينهـا للـحـامـض 

وفيها تـســود الـبـكـتريا الـعـصــوية ــ الـمـرحـلـة االخــيــرة: ــ 

   L.plantarumوبصورة رئيسية بكتريا 

      

ويمكن مـســاعدة عملية التخمر بـاضـافـة كميـات قـلـيلة من سـكر 

الـدكـســتروز وذلك الحتمال قلته فى الـزيتون او ان جــزءا كبيـرا منه 

 قد يفقد اثناء غـســيل الـزيتـون الزالـة الـمـادة الـقـلوية .

 

 الـتـدريج الـحـجــمـى والـفــرز واعـادة الـتـعـبـئـة والـتـمليـح:ــ   (4)
حـســب بـعــد الـتـخـلـيـل ) او الـتـخـمـر ( الـزيـتـون يــدرج      

( وفـى هـذه االثـنـاء   Size grading) اى تـدريـج حـجـمـى   الـحجـم

حيث تـســتبعـد الـثـمـار الـمـصـابـة ان لم يكن قد فــرز تجرى عملية 

. هذا وتجرى عمليتى جرى استبعادها قبل عملية التخمر او التخليل 

على الرغم من توفر ماكينات خاصة بطريقة يدوية التدريج والفرز 

فـى بـراميل لـلـتـعـبـئـة تنقل الثمار بعد ذلك .  لـهـذه العمليات 

لتـكـون جـاهـزة طـازج خاصـةويضـاف لهـا مـحـلول مـلـحـى 

عـدة مـرات تـغـســل فى عبـوات زجاجيـة ثم  او تعـبـاللـتـسـتويق 

ثـم يـفصـل مـاء بـالـمـاء الزالـة اى مـن الـمـواد الـمـترسـبة فيها 

%   023ــ  023تـركـيزه محلول ملحى ويضـاف الـيـهـا الـغـســيل 

% حـامـض الكـتـيـك من الدرجة الـمســموح  323يـحـتـوى عـلـى 

اما الـعــبوات بـعـد ذلـك مـبـاشــرة تـقـفـل او تـغــلق .  بـاســتعمالها 

وذلك تـحـت تـفـريـغ او ان يـكـون الـفـراغ الـراسـى مـعـدوما تـقـريبا 

 . لـمـنــع نـمــو الـخـمـائـر الـســطحيـة 

 

 : ــ   Pasteurizationــ الـبـســترة   (1 )
لـمـنـتــج الـمتـخـمـر الـســابق ذكـره بـســتـرة ايـمـكـن      

او   لــمدة ســاعـة  درجة مئوية 62درجــة حــرارة بـاســتـعـمـال 

ــ  7224بـدرجـة حــرارة اضافة الـمـحـلـول الـملـحـى الـطـازج 
 . وذلك لـتـحـســين قـابـلـيتة للـحـفـظدرجة مئوية  8122

      

 : ـ   Stuffingتـحـشــيـة او حـشــو الـمـخـلـل 

جــزء كـبـيـر مـن يـتـم حـشــو     

الـزيـتـون الـمـخـلل وبـصــورة 

رئـيـسـية الـصـنـف ســفيـالنـو 

قـطـع مـن الـفـلفل   وذلـك بـوضـع

فـى االحـمـر او مـواد اخـــرى 

بـعــد ازالـتـهـا  مـوضـع الـنــوى

بـواســطة مـاكـينـات تـشــغـل 

تـغـطـس الـثـمـار بـعــد .  يـدويـا 

مـحـلـول مـلـحـى فـى الـحـشــو

تـتـرك ســالـومـيـتـر  53تـركـيزه 

 . بـعــدها حــوالـى شــهـر 

 

:  Black or Ripe Oliveثـانـيــا ــ تـخــلـيـل الــزيـتــون االســود 

 ــ     
      

ــ  1فى محـلـول مـلـحـى تـركــيزه جـنـيـهـا الـثـمـار بـعــد تـخـزن 

, وتفـيـد هذه المـعـامـلـة لـحـين بــدء الـمـعـامـالت الـقـلـويـة %    12

لـيـونـة او تـطـريـة انـســجـة الـثـمار لـتســهيل نفاذ المحلول القلوى فى 

ويمكن فى هذه االثناء ان .  الـذى يستعمل لتكوين اللون وازالة المرارة 

. وال توجد قاعدة ثابتة لعــدد مـرات  يحدث تـخـمــر الكـتـيـكـى

بينما يستعمل بـثـالث فبعض المصنعين يكتفى المعامـالت الـقـلوية . 

 .  ثـمـاناخـرون 

      

قد او فقد يكون متجانـســا فى كل المعامـالت للـتركـيز وبـالـنـسـبة 

وتؤثـر فىى ذلك يكـون مـتدرجـا فى االنـخـفاض بـتـقــدم الـمـعـامـالت 

 : عـوامـل عـديـدة اهـمـهـا 

 نوع الزيتون   (1)

 درجة الحرارة  (2)

 المعامالت الملحية التى ذكرناها .  (3)
% 2213% و2233% و2283فـاحـد هـذه المعامالت تستعمل 

% و 123  ومـعـامـلـة اخــرى% هـيدروكسيد صـوديوم 3203و

% فـى كـل 221  بـيـنـمـا مـعـامـلـة ثـالـثـة%  221% و221% و123

على اال يـزيـد اخـتراق االولـى. يحرص فى المعاملة الـمــرات 

القـلـوى قـشــور الـثـمـار وتحرك الثمار فى هذه الثناء او يدخل اليها 

 . تيار من االهواء المضغوط 

      

للـقـلوى فـالبـد من الـسـماح عــدد الـمـعـامـالت وبغـض الـنـظــر عن 

 الزالـة الـمـادة الـمـرة .فى اخـر معاملة للنفاذ حتى الـبذرة او الـنواة 

تـركــيز الـقـلـوى الـمـسـتـعـمل فى المرة وفـى الـعـادة يـكــون 

 % . 1222ــ 2271االخـيرة 
      

. وقـد وذلك الزالـة اثـار الـقـلـوى تـغـســل الـثـمـار بـالـماء بـعـد ذلـك 

وتـســتغـرق .  بـعــد كـل مـعـامـلة قـلـويـة عـمـلـيـة تـهــوية تـجــرى 

الـى مـحـلول تنقل بعدها الثمار ايـام   3ــ  5الـمعـامـلة الـقـلـوية 

حتى يتم % وتترك فيه يـومين او اكـثر  523ــ  123مـلحـى تـركـيزه 

 تـوازن الـمحـلول الـمـلـحـى .
ويضاف لها فى عـبـوات زجـاجـية تـعـبـاة الـثـمـار بـعــد ذلـك يتم 

الحفظ وعدم لغـرض محلول ملحى مضاف اليه حامض الكتيـك 

الـتـعـلـيب . واغلب ما يتبع فى حفظ هذه المخلالت هو التعرض للتلف 

 تـعـقـيـمـهـا حيث يتم بعد ذلك وتستخدم لذلك علب صفيح او زجـاج 

ســاعـة وذلك بعــد لـمــدة درجة مئوية  22323  درجــة حــرارةعـلـى 

 %  323ــ  523اضـافـة مـحـلول مـلـحى تـركــيزه 

 

 الـفـســاد الـذى تـتـعــرض لـه مـخـلـالت الـزيـتـون : ــ

    

ــ الـمـيـكــودرما او تـكــون رغــوة على ســطح المـحـلول 1

 :ــ   Mycoderma or Scum formationالـمـلـحـى 
رغــوة بيضـاء الـى كـريـميـة تـتـكـون فى هذا النوع من الفسـاد 

نـمــو انواع مـن ويرجع ذلك الـى الـلــون عـلـى سـطح المحلول 

الـمـؤكـســد الـذى الخمـائـر والتى يـكـون بعـضـهـا من الـنـوع 

فـيـتـســبب فى يـســتهلك حـامض الـالكتيـك كـمـصــدر للـطاقـة 

اتاحـة الـفـرصـة لـنـمــو احـيـاء دقيقة و انـخـفـاض الـحـمــوضة 

 . فيها والتى تؤثـر فى صفـات الـمـخـلل غـير مـرغـوب اخرى 

 احـكـام قفـل وتـغـطـيـةمـن الـخـمــائـر ويـلــزم لـمـنـع هـذا الـنـوع 

 Headالـفـراغ الـراســى وتـقـلـيـل الـبـراميل اثنـاء الـتـخـمر 

space   الـتـخــزين . كـمـا ان تـحـت تـفـريـغ مـع الـقـفـل فى العلب

يقـلل دون ان يـمـنـع هذا النـوع مـن على درجة حرارة منخفضة 

 .  الـفســاد 

 

  :ــ     Zapateriaفـســاد الــ ــ2 
ونـكـهــة غـير مـقـبـولـة  رائـحـة تـتـكــونفى هذا النـوع من الفـســاد 

عـنـدما تـكـون كمـيـة الـحـامض . ويـظهـر هذا الـفـســاد مـتـعـفـنـة

درجة تركيز ايون االيدروجين لـخـفـض غــير كـافـيــة الـمـتـكـونـة 

ان تصبح الـظـروف فـتـكـون الـنتيجـة   421عـن  pHاو الــ 

لـنـمـو انـواع من بكـتـريـا الـكـلوســتريديم او الـبروبيونيك مـالئـمـة 

Propionibacterium – Clostridium  وهذه البكتريا

.   pHاســتـمرار ارتـفـاع الــ و فـقــدان الـحـمـوضـة تـســاعـد علـى 

بـتـكـويـن احـمـاض مـتـعــددة مـثـل ويكـون هذا الـفـســاد مصـحـوبا 

الـكـابـرويك و  الـبـيـوتـيـركو الـبـروبيـونيـك وحـامـض الـفـورمـيـك 

 .و غـيـرهـا 

 2يتبع فى ص      
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 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 8من ص “ ثقافة غذائية” تابع مقال  

 :ــ    Gassy spoilageــ  الـفـســاد الـغـازى  7 

مـن  تـنـمــو بـكـتـريـا ظـروف الـتـخـمــر طـبـيعيـة ال تـكــون عـنـدما 

 Clostridium , Bacillus & Achromobacterاجـنننننـننا  

. ويـحـحـحد  تـكــون جـيـوب غـازيـة تـحـت جـلـد الـنـنـنمنـنا  مـســببـة 

ان تنـكـمـش هـذه الـجـيـوب بـعــد خــروج الـنـنـنازان مننن نـنا احـيـانـا 

مـنـطقـة مـنـبـعـجـة الـى الـداخـل تـنـنـنبني عـنين  الـنسنمنكنـنة مـكــونـة 

. ويمكن ان يتســبب  Fish eyeولـذلـك يـطـلق عـلـى هـذا الـفـســاد 

الـخـمــينر  وبنكنتنرينا . وتلعب طـفــو الـمـحـصـول ع  تكون الـازان 

 .حامض الالكتيك دو ا ضئيال فى هذا الفساد 

 

 :ــ    Softnessــ الـرخــاوة  4 

بـحواـحـحـحطحة تتـحـطم الـمــواد الـبـكـتـينيـنة فـنى اسـنسنـنـنجنة الـنـنـنمنـنا  

الـنتنـنى او طنبنينعنينـنا والـمـحوجـحـحودة االسـزيـمـان الـمـحـلـلـة للـبـكتي  

بـننواـننـننـننطننة احـنند الـننعننـننوامننل او تـننفننـننرزهـننا االحـننيننـننا  الـنند ـننيننـننقننـننة 

 . لـيــوسـة فـى االسـســجـة فـيـنـتـج عـن ذلـك الـكـيـمـاويـة 

 

 :ــ  Cloudinessــ عـكــارة الـمـــلـول الـمـلــــى 5 

تتـمل درجحات الحمحلحوححة بـكـتـريـا ويمك  ان يتســبب ذلك بـواـــطة 

وتـظـ نـنـنر او ببكتريا حامض الالكتيك تــت ظـروف مـعـيـنـة العالية 

 .هـذه الـحالـة واضـحـة فـى الـمـخـلـل المعبا فى عـبـوان زجـاجـيـة 

 

    :ــ Discolorationــ تـغــيـر الـلــون 6 
 Black picklesاو تكوين المخلل االـــود يـرجـع تـــيــر الـلــون 

م  العمـل عـلـى الـبنـنروتنين  الـبـكـتريـا مقـد   بـعـض اسـواع م  الى 

الـحـحـحديـحد الـذى يـؤدى اتـحـاده مـنع وتـكـون كـبـريـتيـد االيـدروجـين 

ومـصــدر الــــديد هـحو  كـبـريـتـيـد الــــديـد االـــود .الـى تـكـويـن 

اـنـنـنتنعنمنال لـذلـك يجـب االوعـيـة واالدوان الـمـســتخـدمـة او الـمـا  

. وقحد اظحهحـحـحرت مـا  منخفض جـدا فـى مـحنـنتنـنـنواه مـن  الـنحنـنديـند 

ال يـتـكـون ان مــل هـذا اللـون االبـا  الخاصة فى كـيـمـيـاء االغذية 

ويـكـون  نفنـنل الـنعنـنبنـنوان %   1,5عـنـدمـا تـزيـد الـحـمـوضـة عـ  

تـجـنـب اـــتـعـمنـنال االالن واالدوان واالواسـنى . ويـجـب مـحـكـمـا 

 . يـســاعـد علـى تـكـون مـــل هـذا الـلــون الن ذلك  الـــديـديـة 

 

عـزيــزى الـقـارئ ... عـحزيـحـحزتـحى الـحقحـحارئـحة ... واالن وبحعحـحد ان 

مثـل الـحتحـحـحبحـحريـحد ـحـ     بعـض طـرق حـفـظ االغــذيـــة تـكـلمنـا عـن 

الـتـجــمـيـد ــ الـتـجـفـيـف ــ الـتـجـفـيــد ــ الـتـعـلـيـب ــ ثـم الـــحفحـحظ 

نـتــــد  عـن طـريـقـة اخــرى مـن طـحرق دعـنـا االن بـالـتـخـمـرات 

وهـحـحى الـحـحـحفحـحظ بـحالـحكحـحيحـحمحـحاويـحات او الـحمحـحواد حـفـظ االغـحذيـحة 

 الـــافظة .

 

ــ مـاهـى المـواد الـكـيماوية او الـمـواد الـافظـة المـسـحـحمحو    

 بـاضافتهـا الـى الـغـذاء ؟ ومـا هـو تـعـريفها ؟ 

ــ مـا هـى الـشــروط الـواجب مـحراعـحاتحهحـحا وتـحوافـحرهحا فـحى   

 هــذه الـمــواد الـــافـظـة ؟

ــ مـاهـو تـاثـيــر هــذه الـمــواد  الـــحافـحظحـحة عـحلحى كـحل محن   

 االحـيـاء الـدقيقـة واالنـسـان والـغــذاء ؟

ــ مـاذا تـعــرف عـن اـــتخدام بعـض هـذه الـمــواد فـى حفـظ   

االغــذية ) مثـل ثانى اكسيد الكبريت ــ النترات             والنتحريحتحات 

ــ حامض البنزويك وامالحه ــ حامض الســتريك وامالحه ــ ححامحض 

الـسـوربيك وملـاه الصوديوم و            البوتاـيحومحى ـحـح حـحامحض 

 الخـلـيـك ومـشــتقـاتـه ( ؟

ــ ماذا تـحعحـحـحرف عـحن اـحـحـحتحخحـحدام الـحمحيحادات الـحـحيحـحويحة    

Antibiotics  وميحححادات االكـحححسحححـحححـحححدةAntioxidants            فحححى

 حــفـظ االغــذيـة ؟ 

ــ مـاذا تـعــرف عـن مــواد تـثـبيـت الـقــوام ؟ وايـيـا مــحواد   

 الـتـلـوين و مــواد الـنـكـهــة ؟ 

  

هــذا كـلـه هــو مـا ـــوف نتكـلـم فـيـه ان شــاء الـرب فـى االعــحداد 

 الـقـادمـة . 
  

 -كـاتـب هـذه المـقـالـة هـو :

خادم بكنيسة القديسة دمحيحانحة والحقحديحس اثحنحاـحيحو  الحرـحولحى   - 

 ـيدنى . -ببانشبول 

 .رئيس قسم علوم االغذية االـبق بجامعة المنيا بصعيد مصر  -

Former Head of Food Sci.Dept.Minia Univ.Egypt.  

 رئيس جمعية كيمياء الزيوت االفريقية االـبق     -

Former President of African Oil Chemists Society 

(AFOCS)  

 عيو جمعية كيمياء الزيوت االمريكية االـبق -

Former Member of American Oil Chemists 

Society )AOCS)    

              .اــتاذ علوم االغذية المتفرغ بجامعة المنيا -

Emeritus Professor of Food Science - Minia Univ. 

 Egypt 

 مقاالت فى اإلـتشهاد فى المسيـية 

 الـلقة األولى 
 

تهنئة من القلب إلى شعب الكنيسة بمناـبة عيد رأ  السنة القبحطحيحة 

ش وكل عام وأنتم بخيرليجعلها الحرب إلحهحنحا ـحعحيحدة  0171الجديدة 

على الكنيسة وعلى العالم أجمع وليَعُم السالم والطمأنينة العالم ويرفع 

الرب الوباء والغالء ويُنَجينا من الـريحق والحغحريحق وـحيحف األعحداء 

 واإلضطهادات ومن قيام الهراطقة. 

ـوف نتعرف معاً على موضوع هام جداً فى المسحيحـحيحة وهحو شحديحد 

اإللتصاق بـياة المسيـي فى ُكل األزمنة ولكنه يخحتحلحف فحى أـحلحوبحه 

وقسوته واليوجد مسيـى فى العالم لحم يحتحعحر  لحه بحأى شحكحل محن 

 أشكاله المتعددة وهو اإلـتشهاد فى المسيـية فى حلقات.

 أوالً : معنى اإلـتشهاد : 

كلمة اإلـتشهاد هى من كلمة شهيد وهى ترجع إلى الكلمة اليحونحانحيحة 

)مارتيرو ( ألتى تعنى شهيد وهى تُطلق على الشخح  الحذى يُحدلحى 

بأقواله عالنية خاصة أمام المـاكم كشاهد إثبات على حد  وأُطحلحقحت 

على اآلباء الُرـل أوالً كشهود لـياة الرب يسوع الحمحسحيحد وخحدمحتحه 

( ثم أُطلقت على كل مؤمن يشهد 22&  8:  0وقيامته وصعوده ) أع 

 للسيد المسيد أمام الجميع والوالة وبسبب إيمانه يتم تعذيبه وقتله.  

 أوائل شهداء المسيـية:   –ثانياً 

 أطفال بيت لـم:  - 0 

حينما عرف هيرود  بميالد ملك اليهود المسيد الرب من المجحو   

وأراد قتله وكان تـقق زمن ظهور النجم منهم أمر بقتل أطحفحال بحيحت 

لـم من ـنتين فما دون أى أن الطفل يسوع كان أصغحر محن ـحنحتحيحن 

ربما ـنة ونصف فأزاد الفرق ـتة أشهر ححتحى ييحمحن قحتحل الحطحفحل 

بينهم وكان جنود هيرود  يدخلون البيوت بـثاً عن أى طفل فى تلحك 

المدة من ـنتين فما دون وقُتِلَّ الكثير من األطحفحال وتحـحقحقحت نحبحؤءة 

ِمَع فى الرامة نو  وبُكاء وعويل كحثحيحر  ـُ أرميا النبى القائل " صوٌت 

راحححيححل تححبححكححى عححلححى أوالدهححا وال تُححريححد أن تَححتَححَعححزى ألنححهححم لححيححسححوا 

( فهوالء األطفال هم ُشهداء لسبب أن يكون 08: 2بموجودين" )مت 

بينهم الطفل ملك اليهود, شهداء من نوع آخر من اإلـتشهاد فهحم لحم 

يُقَدموا أنفسهم بل كان أمراً يُنَفَُذ فيهم دون إختيار أما الشهداء الحذيحن 

يقدمون أنفسهم من أجل الشهادة ألـم السيد المسيد بكامحل إرادتحهحم 

هذا هو المفهوم العام لإلـتشهاد فى المسيـية وبحذلحك يحكحون أطحفحال 

م محع محالححظحة قحد نَحِجحيَّ محن يحد  2بيت لـم أـتشهدوا قحبحل ـحنحة 

 (.    49 – 45: 0هيرود  ُكٌل َمن يوحنا المعمدان ونثنائيل )يو 

  -ودامون األرمنتى : - 2

كان يوجد َرُجل يُدعى ِوِد آمون وهو أـم مصحرى قحديحم محعحنحاه َمحجحد 

آمون وكان يعمل كبير كهنة معبد منتو إله الـرب فى محديحنحة أرمحنحت 

بصعيد مصر وكان ُملـق بالمعبد محركحز دراـحات عحلحوم الحفحلحك محنحذ 

المملكة القديمة الفرعونية وكان هو دارـاً للعلوم الفَلَكية وقحد ـحمحع 

أنباء عن وصول عائلة معها صبي شبيه أوالد الملوك إلى األشمونين 

)خالل فترة رحلة العائلة المقدـة إلى مصر( فقرر الذهاب إليه وَرَكَب 

كحم  511حماراً وـافر من أرمنت إلى األشمونيحن لحمحسحافحة ححوالحى 

شماالً وهناك تقابل معهم وكان الصبحي يسحوع وأمحه الحعحذراء دائحمحة 

البتولية والقديس يوـف النجار وـالومى قريبة العذراء ولكن عندما 

تقابل معهم ودامون فوجئ بأن الصبي يسوع يناديه بحأـحمحه وأخحبحرهُ 

بـواره مع أصدقائه قبل السفر وأنبهر ودامون محن جحمحالحه وهحيحبحتحه 

وتواضعه ونوره اإللحهحى ودار ححوار بحيحنحهحمحا وأخحبحر الحرب يسحوع 

ودامون أنه عند عودته إلى أرمنت ـيتقابل معحه أصحدقحائحه ويصحعحب 

عليهم خبر إيمان ودامون وتركه عبادة الوثن ويدبرون لقتله ويُسفحك 

دمه وفيما بعد ـيصبد بيته كنيسة على أـم والدته ثحم بحاركحهُ الحرب 

وعاد فَِرحاً لمدينة أرمنت وتم كل ماقاله له الحرب يسحوع وإـحتحشحهحد 

فأصبد هو أول شهيد على أـم السيد المسيد فى مصحر قحبحل الحفحداء 

م( لذلك نؤمن أن روحه لم تدخل الفردو  إال  7 –م  2)خالل اللفترة 

بعد إتمام خالص الرب يسوع بالفداء على الصليب َمثَحلَحِه َمحثَحل أعحظحم 

مواليد النساء يوحنا المعمدان والقديس العظيم يوـف الحنحجحار خحادم 

ر التجسد اإللهى ورؤـاء اآلباء وجميع قديسى العهد القديم ثم بعحد  ـِ
إنتشار المسيـية بنى المسيـيون كنيسة على أـحم السحيحدة الحعحذراء 

والشهيد ودامون األرمنتى فى القرن الرابع الميالدى فى منطقة تسمى 

الجيوشنة بأرمنت وحاليا توجد كنيسة معاصرة بنفس الحمحكحان وبحهحا 

مبانى قاللى راهبات ويعرف بأـم دير الحعحذراء وودامحون األرمحنحتحى 

وشيده المتنيد القم  زخارى جرجس فى عهد المتنيد األنحبحا إبحرآم 

م وتحعحيحد الحكحنحيحسحة الحقحبحطحيحة  0964مطران اإليبارشيحة فحى ـحنحة 

مسحرى بحالحتحقحويحم الحقحبحطحى  08  –أغسطس  24بإـتشهاده فى يوم 

الفرعونى ـنوياً والرب يُجرى معجزات على يديه للمؤمنيحن, أى أن 

 م(.    7 –م  2الشهيد ودامون إـتشهد فى الفترة ) 

 إـتفانو  رئيس الشمامسة وأول الشهداء  – 7  

كان هو أحد السبعة شمامسة ورئيساً لهم ألنه كان ممتلًئ من الحرو  

القد  وأكثرهم نشاطاً وتنظيماً وهو يهودى يتحقحن الحلحغحة الحيحونحانحيحة 

مثقف وعندما قبيوا عليه حاججهم بكلمات قوية كتابية أثبحت صحـحة 

معتقده المسيـى وشر  تاريخ الشعب وجـود اليهود فهحاجحوا عحلحيحه 

ورجموه وأثناء الرجم كان يتطلع للسماء ورأى مجد هللا والرب يسوع 

قائم عن يمين العظمة أى الرب يسوع المسيد فى َعظََمِة َمْجِدِه وطلب 

الشهيد الغفران لراجميِه كما فعل الرب يسوع على الصليب وقحد كحان 

م فأصبد 71- 76شاول الطرـوـي حاضراً عملية الرجم  وذلك ـنة 

هو أول الشهداء فى المسيـية ألنحه إـحتحشحهحد بحعحد إتحمحام الحخحالص 

بالفداء كما أنه أول الشهداء بين الكارزين باإلنحجحيحل )تحعحالحيحم السحيحد 

 المسيد(.  

ـُل   – 4  يعقوب الرـول أول شهداء الُر

هو شقيق القديس يوحنا الالهوتى اإلنجيلى وهما إبنيٍّ َزبَحد  ويحقحول 

المؤرخ يوـابيو  أن الشخ  الذى إقتاد القديس يعقوب للمـاكحمحة 

آمن بالسيد المسيد بعدما رأى ُحَجتَهُ وقوته وتحواضحعحه وتحوـحل إلحى 

القديس أن يسامـه لتنفيذ أمر إقتياد القديس يعقوب للمـاكمة فقال له 

)ـالم معك( وأعلن إيمانه فقُِطَعت رأـيهما معاً وناال أكليل الشحهحادة. 

م ويذكر التاريخ أن هحيحرود  أغحريحبحا  بحعحد قحتحلحه  44وذلك ـنة 

حجحن الحقحديحس  ـَ للقديس يعقوب وصديقه ومجموعة مؤمنيحن وأييحاً 

وقد أطلقه مالك الرب وكان نائماً نوماً عميقاً حتى أن المالك  -بطر  

وبحعحد  -نخسه فى جنبه ليستيقظ ) ـالم عجيب وـط اإلضحطحهحادات( 

فترة ذهب هيرود  لـيور إحتفال له وأرتدى ُحلَةً من الفية كحانحت 

تعكس أشعة الشمس فهتف الشعب الرومانى هيرود  إلهاً وإذ محالك 

الرب ييربه فسقط وتناثر من جسمه الدود وأـحتحمحر الحدود فحى أكحل 

جسمه حتى مات وكان يقول أثناء ذلك عن نفسه "أنا اإلله على وشك 

 الموت"!. 

 يعقوب أخى الرب  – 5

كان القديس يعقوب أخو الرب ليس شقيق الرب بل إبن خحالحتحه محريحم 

زوجة كلوبا ألتى ُولَِدتها حنه زوجة يواقيم بعحد والدة الحعحذراء محريحم 

فالسيدة العذراء لم تتزوج فكيف يُعقَل أن تحتحزوج وهحى أم هللا؟! أَلحم 

تصل العذراء لدرجة العذارى اللواتى يُنِذَرن أنفسهن لـياة الرهبنة ؟! 

هل هنَّ أعظم من العذراء مريم؟! يجب التعقل فى مفاهيم العقيدة فهحى 

دائمة البتولية وهل ألتى نذرت نفسها للرب الرب يَسمد بكسر نحذرهحا 

وتصبد متزوجة؟ اليمكن وهذا الحمحوضحوع يحطحول شحرححه فحالحعحذراء 

دائمة البتولية أما أخوة الرب هنا هم أبنا الخالة حسب العادة اليهودية 

كان أبناء العمومة والخال والخاالت يُعتبروا أخوة ألم يَقُل إبراهيم عن 

إبن أخيه لوط أخيه؟ وقد كان القديس يعقوب رـوالً وأول أـقف على 

أورشليم وقام َحنان رئيس كهنة اليهود بتقديم القحديحس يحعحقحوب أخحو 

الرب للمـاكمة فى مجمعهم السنهدريم وحكموا عليه بحالحمحوت رجحمحاً 

 بالـجارة )مثل إـطفانو (. 

لححمحاذا أضححطححهححدت الححيححهححوديححة   –ثحالححثححاً 

    واإلمبراطورية الرومانية المسيـية

 إضطهاد اليهودية للمسيـية:  – 0

أول َمححن إضححطححهححدتححه الححيححهححوديححة فححى 

المسيـية هو مؤـسهحا الحرب يسحوع 

المسيد ذاته فكان الفكر اليهودى يتجه 

نـو الخالص من ُحْكم اإلمحبحراطحوريحة 

الرومانية فحقحط خحالص زمحنحى محادى 

أرضى لذلك رفيوا فكرة الخالص من 

الخطيئة ومن الخطية الجحديحة ألبحويحنحا 

آدم وحواء رغم وجود الكثير جداً محن 

الحنحبحوات عحن محجححئ محخحلح  الحعحالححم 

وتـقحقحت بحوضحو  جحداً فحى شحخح  

الرب يسوع من والدته فى بيت لـم ومحعحجحزاتحه وصحفحاتحه والهحوتحه 

المتـد بناـوته وتعاليمه وخدمته للفداء حتى الصليب ثحم إضحطحهحدوا 

أتباعه كقول الكتاب " اليهود الذين قحتحلحوا الحرب يسحوع وأنحبحيحاءهحم 

& 05: 2تس0وإضطهدونا نـن ... قد أدركهم الغيب إلى النهاية" )

06 .) 

 إضطهاد اليهودية للمسيـية كان له أـاليب ثالثة هى 

  اإلنتقام بالتعذيب والقتل –أ  

حينما يملكون الُسْلطَة يستخدمون هذا اإلـلوب كما حد  محع اآلبحاء  

:  5الرـل عندما قبض الكهنة والصدوقيون على بطر  ويوحنا )أع 

(, واليهود  قتلوا القديس يعقوب الحرـحول إبحن زبحدى ـحنحة 21- 02

 م.  62م والقديس يعقوب أخو الرب ـنة  44

 نظام الوشاية وإثارة الشعب  –ب 

ومن أمثلة هذا اإلـلوب ما ححد  محع الحقحديحس إـحتحفحانحو  رئحيحس 

الشمامسة والقديس بولس الرـول فقال اليهود عن إـتفانو  أنحهحم 

( وقبيوا عليحِه 04  – 9: 6ـمعوه يتكلم بتجاديف عن النامو  )أع 

م  76وكان شاول الطرـوـى على رأ  راجمى إـحتحفحانحو  ـحنحة 

وبسبب إـتشهاد القديس إـطفانو  تشتت المؤمنيحن محاعحدا اآلبحاء 

(,  8الرـل فخرجوا ونشروا اإليمان فى كل اليهودية والسامرة )أع 

وكان شاول يقوم بسجن الكثير من المؤمنين ولم يتوقف عن ذلحك إال 

بعد ظهور الرب له وأصبد أعظم كارز مسكونى فى المسيـحيحة ححيح  

رـالة بالكتاب الحمحقحد  وقحد ذاق بحولحس  04جال بالد كثيرة وكتب 

الرـول الكثير من اإلضطهادات بأـلوب الوشاية ضده حي  وشوا به 

( وفى 25 – 27: 9اليهود كثيراً منها إلى ملك دمشق فى ـوريا )أع 

 أنطاكية وتسالونيكى وأيقونية ولِستَره... ألخ.

 

 نظام تغذية الـقد بأفكار كاذبة  –جـ 

م عحلحى يحد  11هذا النظام إخترعه اليهود بعد دمحار الحهحيحكحل ـحنحة 

تيطس الرومانى ورغم ماكانوا يعحانحونحه محن محرارة آنحذاك إال أنحهحم 

وجهوا كراهيتهم للمسيـيين ولما أصبـوا عديمى القدرة ومنحبحوذيحن 

من األمم لجأوا إلى تعليم جاليتهم بأفكار خاطئة عن المسيحـحيحيحن فحى 

مدارـهم ووصل بحهحم األمحر أن يحتحظحاهحر الحبحعحض محنحهحم أنحه آمحن 

بالمسيـية ويقوم من داخلها بنشر بدع هرطوقية لحهحدم الحمحعحتحقحدات 

المسيـية وأمثلة ذلك ماهو نراه اآلن من طائفة السحبحتحيحيحن وشحهحود 

حجحة والحمحنحطحق  ـُ يهوه ولكن كانت المسيـحيحة تحقحاوم ذلحك بحالحَرد بحالح

العقيدى السليم ومن أمثلة ذلك َرد الشهيد يوـتيحنحو  عحلحى تحريحفحو 

 اليهودى فى أفسس فى منتصف القرن الثانى الميالدى.   
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 عرض من : جون كرياقوس
 

األنبا أغاثون بعد لقاء البابا تواضروس : "أبونا 

 كلنا.. وال أقبل اإلساءة للكنيسة"

قااااألن ا  اااا ااااأل 

أغااااااااأل اااااااا    

أسقف ماااألغا  

والااواا ون    اا  

التقى مع ال ألباأل 

ت اضروس الثأل ي  بألبأل اإلسانارا  وا  وبا اروار  

النرازن المرقسي   باماقارل الا األبا د باناألتا  ا ايا  

 41ا ق ألط ا    ذكس بأللو ألسي   مسألء اال ارايا  

وأضألف في بيأل  ل   أ   شأل   فاي الاااقاألء أو األ 

ا   أل ه  ا م را  أس ا   وا   أل  بارا  ما ارا  

الفي    وا   أل دا يألن سنرتير الاماعاماع الاماقا س  

وأشأل  في بيأل    لى أ    وا   أل أ ميأل ا سقف الوأل 

ال ألبأل استق ا  بمرتهى الحافاألون  وأ ا  ال واقا ا  أ  

 سألءن لانريس   أو لا ألبأل فه  "أب  أل كاراأل" باحاسا  

تو يرل  م يفأل أ  الق ي  المرف ع   فوت بشن  

شخصي عر  كأسقف لاماااألغا  والاوا ون  ما كا ا 

عاى ق  ل  لاحا ن الم روح  تحت   شاألد الا األباأل 

واختتم قأل ال: "ك  مأل وهاماراأل ها  ساال  الاناراياسا  

والسال  االجتمألعي ومحا اتاراأل  احا  الاماصاروايا  

ل و رأل ال اواو وكاأل  ا  ا األ أغاأل ا    قا   فاع 

ق ي  ض   ح د الصحفيألت  بس   م ض ع لهاأل 

ع  "مقت  ا   أل  بيفأل ي س"  متهمأل  واألهاأل باأللسا  

والااقاادف ضاا ل و هااأل اا  الاا ااألبااأل شااراا دن والاا ااألبااأل 

وعاق ق اس  ال ألباأل  .. ت اضروس والمعمع المق س

ت اضروس الثأل ى  بألبأل اإلسانارا  وا  وبا اروار  

النرازن  فى عظت  ا س  عي   عاى ال اقو  بق ل  

   الق ي  تصرف فردد وا ساقاف لام وساتاشار 

أح ا فى هدا ا مر ولم وأخد  أد المعمع المقا س 

وتصرف  ال ومث  النريس   وفى  دل عاااى الا األباأل 

قألن ا   أل أغأل   : "هدا الاناال  سا ا  جار  لا   

خص ًصأل وأ  ال ألبأل ت اضروس  لم وق  ا ب ق   

 . "كام  ا سقف

 

الكنيسة تستأنف اجتماع الباباا األساباوباد باعاد 

 أشهر 5توقف 

قر  ال ألبأل ت اضروس الثاأل اي  باألباأل اإلسانارا  وا  

ب رور  النرازن المرقسايا   اساتا اراألف اجاتاماألع 

ا  بااوااألء ا ساا اا عااي  اعااتاا ااألً ا ماا  بااواا  غاا   

ا  بوألء  الم افق التألسع ما  سا اتاما ار الاعاأل   

وواقي ال ألبأل عظت  بألالجتمألع بو  غ   ما  كاراياسا  

السي ن الود اء والق وس ا   أل بيش   بأللنألت  ا ايا  

الااماارقسااياا  بااأللااواا ااألسااياا   مااع تاا اا اايااق  جااراءات 

احترازو  دقيق  لم اجه  تفشي فاياروس كا  و األ 

المستع  كأل  ال ألبأل قا  تا قاف عا  الاقاألء عاظاألتا  

أشهر بس    جراءات م اجها   5االس  عي  لم ن 

تفشي فيروس ك  و أل  واست  لهأل برسأل    وحيا  

ت ث ع ر المركز اإلعالمي لانريس  عاااى ما اقاع 

الت اص  االجتمألعي والقارا ات الاقا ا ايا  وسا اق 

اتخألذ تاك الخ  ن  أ  جوا  عاظاتا  ا سا ا عايا  

 ب و  ح    ق   أ  تت قف تمألمأل.

 

بيان رسمى صادر من الكاناياساة الامادار اة ردا 

 بلى الخبر الذى اثار بلبلة كبرى بين المدر ين

أص  ت النريس  الق  ي  ا    ذكسي   بيأل أل بشأ  

االدعألءات التي  ددتهأل  ح د القارا ات الاماواألدوا  

لا ول  والتي تحألون بث الفتر  بيا  أباراألء الشاوا  

المصر   بوم  مقأل  ألت بي  مواألوايار باراألء دو  

الااواا ااألدن فااي مصاار  ل اارب الصااف الاا طاارااي  

واستاخا مات فاي ذلاك تصارواحاألت  حا  ا باألء 

ا سألقف   بشن  ور    عاى ماألل    باوا  أ  تام 

اجتزاء هدل التصروحألت  والتي قيات ق   صا و  

وأكا  الاقاس با لاس حااايام    قأل    برألء الاناراأل اس

المتح ث الرسمي لانريسك الق  ي  ا    ذكسايا   

أ  القأل    وضع شروطأًل واضح  ل رألء النراأل اس  

تاتز  بهأل النريس  التزاًمأل كألماًل  وأ  الاناراياسا  ال 

ومن  أ  تقر التو   عاى ا  اضي بأ  شن  م  

ا شنألن وأضاألف ماتاحا ث الاناراياسا   عاااى أ  

المصروي  جميًوأل ووام   أ  النرياسا  الاماصاروا  

تحتر  ال ست   والق ا ي  وكأل ت وستظ  م  أون 

ال اعمي  لامشرعألت الق مي  في ال ول   وأ  تواي 

دوًمأل المصاح  الوألم  وه  مأل تاثا اتا  الاوا وا  ما  

وتشه  النريس  أ  قيألدن ال ول  المصاروا    الم اقف

الحأللي   تقف عاى مساألفا  واحا ن ما  الانا  فاي 

التوألم  مع أ  تو   لاقأل    فال و ج  فرق التوألما  

مع دو  الو ألدن كاهأل.وتألبع أ   ال و ج  أ  كراياسا  

مقألم  عاى أ اضي مما ك  لا ول    ال تاااك الاتاي 

خصصتهأل ال ول  لانريس  وفقأًل لاقأل     وذلاك فاي 

الم   الع و ن فق  أشأل   لى أ  ا  اضاي الاتاي 

تح  ت عرهأل القرألن النألذبا   هاي أ از ز اعايا  

وضمت  لى كردو  الم ورا  والاقارد  وماألزالات 

 لى هدا الي   لهأل هدا المسمي في ا ماال  أ ز 

ز اعي   فهي أمال  خألصا   شاخاألل ولاياسات 

ماك لا ول   وأ  جميع النراأل اس الاماقاألما  ضاما  

النت  السنري  الوألمرن بأللسنأل  مرد زم  بوي   ق   

  قا مات لاتاقارايا  ٦٨4٢لسارا   ٠٨القأل     قام 

أوضألعهأل ط قأل لمأل و د بأللقأل    المشأل   لايا   لاى 

الاعر  ال زا و  المشنا  بر ألسا  السايا  الا كاتا   

  يس معاس الا ز اء  والاتاي ت ام الا زا ات 

والعهألت الموري  لارظر في تقري  أوضألع النرأل س 

المشأل   لياهاأل  وأ  كاراأل اس بارايات باوا  صا و  

 القأل    المشأل  الي   بريت ط قأًل لهدا القأل   ..

 

الكنيسة القباياياة باأساتارالاياا تاودع الاقاما   ..

 مكار وس وهبة

وسط  جراءات احترازو  

مش دن ط اقاألً لاتاواااياماألت 

الحن م  االستارالايا  فاي 

م اجه  فيروس ك  و أل  

ودعت عاى  جاألء الاقاياألما  الاناراياسا  الاقا ا ايا  

 4باأساتارالاياأل  صا األ  الايا   الاثاال األء الاما افاق 

س تم ر  القمص منأل و س وه ا   اعاي كاراياسا  

الق وس  الود اء مروم بحي كيرسرعتا   والا كايا  

السألبق إلو أل شي  ما     وتا اباواهاأل وقا  وصا  

العثمأل  كرياسا  الاقا وسا  الاواد اء تاماأل  الساألعا  

السألبو  ص ألًحأل بح    كاهارا  الاناراياسا  وأسارن 

المتريح القمص منأل و س  حيث سعاى الاعاثاماأل  

أمأل  الهين  مع ب ء صالن التس ح   أعق هأل الق اس 

اإللهي , وبو  ا تهألء الق اس ب أت مراسم الاعاراألز 

مع ت اف  كهر  االو أل شي  وق  ألقى ع د م  النهر  

كامألت توزو   قا ا خاللهاأل تاواألز  قا اسا  الا األباأل 

ت اضروس الثأل ي باألباأل اإلسانارا  وا  وبا اروار  

النرازن المرقسي  وع د ما  ا باألء الاما األ  ا  , 

وا سألقف  والنهر  , لشو  والنهر  وأسرن المتريح 

كمأل أشألدوا فيهأل بأل عمألن والخ مألت الروحي  التي 

قأل  بهأل القمص ماناأل وا س طا ان فاتارن خا ماتا  

مق مي  الوزاء لألسرن وشو  النريس  وق   اقااات 

قرألن الي تيا ب وصافاحا  الاتا اصا  االجاتاماألعاي 

الخألص  بأللنريس  عاى اله اء التس ح  , القا اس , 

صالن العرألز , مراسم ال فا  فاي ماقاألبار الاواأل ااا  

 وصالن الثأللث .

 

PCR   السماح للركاب القادمين إلاى الاماياارا

دوالر أمر كد لعمل تالالايال  01المدر ة مقابل 

 ال

ت ج  سا   ال يرا  الاما  اي الاماصار  عاراألوا  

جميع شركألت ال يرا  الوألما  في م أل  الااردقا  

وشر  الشيخ ومرسى عام و طألبأل الا ولايايا  باأل ا  

سيتم السمأل  لاركألب القألدمي   لى تاك الما األ ات 

لاااناشاف عا  فاياروس  PCRبوم  تاحااايا  ان 

ك  و أل المستع  ف   وص لهم الي تاك الم أل ات 

و ذلك فى حألل  ع   تق ومهم شهألدن تافايا  باءجاراء 

سألع  عاي ٢٦برتيع  سا ي  ق   ) PCRتحاي  ان 

ا كثر م  الم ع  المح د لارحا  (   وذلك مقاألبا  

دوال   0٨سا ادالاارسا   الامااقار ن والااتاي تا اااا  

س تم ر  4و  ق هدا القرا  اعت أل اً م  ...  أمرونى

 . .و لي حي   ص ا  توايمألت أخر  ٦٨٦٨

   

مقتل قبيد فد متجره بوال ة تيناياساد بالاد  اد 

 مسلح 
لقي ُم اِط  أمروني م  أصا ن 

” ماألجا  غاأللاي“ مصرو  و عي 

( عاألماألً 14وو ا  ما  الاوامار  

مصاارعاا  فااي جااروااماا  ساا اا  

باما وارا  ”  دا اياألن ماأل كات“ مساح عاااي ماتاعارل 

 ألشفي  في والو  تيريسي ا مروني حيث قأل  المتهم 

( عألمألً ب خ ن المتاعار  ٦4جيرو   ألوت ج  ي    

بو  مرتصف لي  الس ت   ام فاتاح  4٦:4٢السألع  

الرأل  بو  دقاياقا  باألتاعاألل الاماعاراي عااايا    وفار 

ماتاروبا لاياتاأل  “ هأل بألًأوضحت تاقاأل وار شارطا  

أّ  أح  عمالء المتعار عاثار عاااى جاثا  ”   ألشفي 

 أ  بو   ح   4٦:1٢المعري عاي  ح الي السألع  

..  صف السألع  م  وق ع الحألدث( وأبا  الشرط 

وعق  وق ع الحاألدث   شارت الشارطا   صا   

المشت   ب  التي سعاتهأل كألميرا المراق    وطااا ات 

المسألع ن في الحص ن عاى أ  موا مألت تفي  فاي 

الق و عاي   كمأل عرضت منألفأن مأللي وبو   احا  

سألع  عاى الحألدث  ساّم الاماتاهام  افاسا   لاى  ٦1

الاماحاقاقايا  مساألء ا حاا  ووّجاهات لا  اتاهاألمااألت 

بأل تنألب جروم  قت  ومحألول  سرق   وم  المقر  

أ  ومث  في وقت الحق أمأل  المحألكم  في تق ور  

الشخصي أ  مأل اقترف  المتهم وشن  جرواما  قاتا  

م  ال  ج  ا ولي ه  مص احألً قأل   يألً في الو و  

م  ق ا ي  ال الوألت ا مرونايا   وها  وا ن عاااى 

 القت  الوم  ع  س ق اإلصرا  والترص .

  

البابا تواضروس  بلث تأسيس مجلس أو هياةاة 

 لإلبالم الكنسد

عق  ق اس  ال ألبأل ت اضروس الثأل ي اجتمألًعأل الايا   

لمرألقش  بوو ا فاناأل  الاما اروحا  باخاصا ل 

وسأل   اإلعال  الق  ي  وكيف ومن  الترسيق بيراهاأل 

فاااي صااا  ن 

ماااعاااااااس أو 

هيا ا  لاتاواما  

موأل بترسيق و 

تااااااااااوااااااااااألو   

ح ر االجتماألع أصاحاألب الاراياألفا  ا  ا األ با ال و

م را  طارا األ وا  ا األ دا اياألن أساقاف الاماواألد  

وسنرتير المعمع المق س وا   أل و لي س ا سقف 

الوأل  لنراأل اس قا األع مصار الاقا واما   وأساقافايا  

الخ مألت والقس ب لس حايم الاماتاحا ث الارساماي 

      بألسم النريس 

 

 ترشيح السيسد لجائزة نوبل للسالم

قاألن   اياس تاعاماع بارلاماأل األت شاماألن أفارواقاياأل  

المستشأل  السيألسي لر يس الا ارلاماأل  ا فارواقاي  

الرأل   مص فى الاعارا       بارلاماأل األت شاماألن 

أفروقيأل تارشاح الار اياس الاماصار  عا ا  الافاتاأل  

السيسي  و  اياس جارا ب السا دا  سايااافاألكايار  

و  يس معاااس الساياألدن السا دا اي عا ا  الافاتاأل  

ال رهأل   لعأل ازن  ا با  لاااساال  عاااى جاها دهام 

وبحس  م قع   الن يرن إلحالن السال  في الس دا 

صحيف  "المصر  الي  "   ح  العر   باألتافاألق 

السال  الد  تم ت قيو  بأل حرف ا ولى في جا باأل 

عألصم  جر ب الس دا   بي  الحن م  السا دا ايا  

والعمألعألت المساح  في دا ف   وجر ب كردفاأل  

والري  ا ز ق  واصفأل االتفألق بأللتأل وخي وواماثا  

مرحا  ج و ن وخ  ن مهم   احا  تاحاقاياق ا ما  

عألمأل م  الحرب ا هااايا  فاي  4٢والسال  و  هألء 

 4وأضألف في باياأل  أصا  ل  الاثاال األء   الس دا 

س تم ر  أ  "بارلاماأل األت شاماألن أفارواقاياأل تارشاح 

الر يس المصر  ع   الفتاأل  الساياساي  و  اياس 

جر ب الس دا  سيافأل كير  و  يس معاس السيألدن 

الس دا ي ع   الفتأل  ال رهأل   لعأل زن   ب  لاسال  

عاااى جاهاا دهام الاناا اياارن إلحااالن السااال  داخاا  

الس دا ". وأك  أ  "بارلاماأل األت شاماألن أفارواقاياأل 

وال رلمأل  ا فروقي بعميع دولا  وارحا ا   دا اماأل 

بأللحا ن السامي  لاعاماياع الاماشاناالت وا زماألت 

داخ  دون القأل ن السماراء"  مشايا ا بنا"ا اتاصاأل  

جميع أطاراف االتافاألق إل اهاألء الارازاع الاماساااح 

وتحقيق السال  كمأل أعرب العر   عا   اقاتا  فاي 

ق  ن أطراف الوماي  السيألسي  في السا دا  عاااى 

  عأل  هدا االتفألق وتاحا وااا   لاى واقاع ماااما س 

واعت أل ل صفح  ج و ن فاي تاأل واخ السا دا  واتام 

فيهأل  عالء المصااحا  الا طارايا  الاواااياأل و عا األء 

ا ول و  لعه د الترمي  االقتصألدو  وتحقيق ا ما  

 واالستقرا .

 

خسائر ونداءا  استغاثة بسبب فيضان النيل فاى 

 السودان

تااأ اارت عاا د ماا  الاا الوااألت الساا دا ااياا  والااماا   

بألستمرا  فيا األ  الارايا   حاياث حاد ت غارفا  

ط ا ئ الخروف بألل فألع الم  ي ب الو  الخارطا   

جميع الم اطري  وخألص  القألطري  عاااى ضافاألف 

الري   بأخد الحي   والحد  واالبتوألد ع  معاأل   

ا  هأل  والمرألطق المرخف   وخاألصا  الاماراألطاق 

التي س ق أ  تأ رت فاي ا عا ا  الساألباقا  وذلاك 

 حفألظألً عاى ا  وا  والممتانألت.

وأطاق المألحي محم  سايمأل   والي والو  ساراأل   

  اء استاأل   لاعهألت الرسمي  الس دا ي  المختص  

والعهألت الشو ي  والمرظمألت لإلسراع فاي  اعا ن 

م اطري م ور  سرع  عق  اجتيأل  الارايا  ا ز ق 

لهأل  فعر الي    في أعاقاألب الاناسا   باأللاعاسا   

ال اقي  لسرع  وأ  برايارا شاها ت ماراألسايا  الارايا  

س تم ر ا تفألعأل كا ايارا مصاحا باأل  ٦ا ز ق ليا  

بأم أل  غزورن  مأل أدد لنسر سألتر م ور  ساراعا  

وأ  بري  وب أت الميألل تااامار الاما وارا  وماراألزلاهاأل 

وكدلك أحيألء أ  بري  وأطاقت  اب   أبرألء طا كار 

ب الو  ال حر ا حمر   اًء لت ا   الم قف بما وارا  

ط كر التي تأ رت بميألل الفيا األ  الاتاي أحاألطات 

الم ور  وتس  ت في ه   المرألزن في  اال ا  أحاياألء 

وه   جز ي في بقي  ا حيألء بألإلضألف   لاى دماأل  

مرألطق السن  الاواشا ا اي بصا  ن تاألما  وعازن 

المحاي  م  بقي  المحايألت باوا  ا اهاياأل  الا ارواق 

الد  وربط ط كر ب   تس دا  وشاها ت ماحااايا  

ال        ه  ن أما األ  غازوارن  ها ااات عاااى 

الت الي وتس  ت غزا ن ا م األ  فاي وفاألن  جا  

 ال يري وابر  بقرو  السروف   وفي الا  ا    باياراماأل 

أصي ت زوجت  وطفاهأل وتام تارحاياااهاماأل لساراعا  

بحألل  حرج    ر سق ط المرزن عااياهام كاماأل أدت 

غزا ن ا م أل   لى ا هيأل  ع د م  المرألزن باوا د 

ما  الاقاارد وذلاك بسا ا  السايا ن وا عاألصاياار 

وغمرت الميألل مسألحألت واسو  ما  الاماحاألصايا  

الااز اعااياا  فااي ماارااألطااق الااز اعاا  الااتااقاااااياا واا  

والمحألصي  الحقاي وواص  مرس ب  اهار الا  ا   

اال تفألع في مرألسي   ليساعا  صا األ  الايا   عارا  

مح   م ور  ال     التألبو  ل زا ن الر  والم ا د 

 44مااتاار باازوااألدن  40/٢٢الاامااأل ااياا  الساا دا ااياا  

سرتياماتارات عا  ماراسا ب ا ماس الاد  ساعا  

متر  وبأللمقأل    مع  فس الي   ما  الاواأل   44/55

مااتاار وباااااااات  4٨/1٨الاامااألضااي والااد  سااعاا  

االضرا  التي تس ا ات فاياهاأل ا ما األ  والسايا ن 

والفي أل ألت التي اجتألحت مرألطق وأجزاء واسوا  

مارازال  4٨5٢م  محايألت ال الو  الشمأللي  ا هيأل  

 ٢مارازال ا اهاياأل ا جاز اياأل و 4٦5٢ا هيأل ا كايأل و

مرافق واجتأل  الريا  ا ز ق ا حاياألء الا ارفايا  

لم ور  سرع  وأجزاء واسوا  ما  سا ق الاما وارا  

الن يربو  النس   التي ح  ت في العاسار الا اقاي 

م  خالن  ال   م اقع بأللحي الشرقي والوشرن في 

أعقألب الزوألدن الن يرن لت فقألت الميألل بو  الفيا األ  

غير الماسا ا ق لااارايا  ا ز ق والاد   اتا  عا  

الزوألدن الن يرن في المراألسايا  وها ا ن ا ما األ  

 مصح ب  بروأل  ش و ن

 

السودان.. اتفاق بلى دستور  فدل الاد ان بان 

 الدولة

اتفق   يس ال ز اء الس دا ي عا ا ح حاما و    

 -مع   يس الحركا  الشاوا ايا  لاتاحاروار السا دا 

شمألن  ع  الوزوز الحا   عاى  طالق عماي  سال  

ج و ن بي  الحن م  والحرك   التي ا ساحا ات فاي 

وقت سألبق م  مفألوضألت الساال  السا دا ايا  فاي 

ج بأل وتم االتفألق عاى التفألوز عاى أسألس  قألما  

دول  دومقراطي  وبرألء دستا   واقا   عاااى فصا  

ال و  ع  ال ول   وضماأل  حاروا  االعاتاقاألد  ماع 

احتفألظ الحرك  بحق تاقاروار الاماصايار فاي حاألن 

 خفألق المفألوضألت في الت ص   لاى اتافاألق حا ن 

الم ألدئ الم قع عايهأل  وتم االتافاألق عاااى الاواما  

عاى وقاف الاوا ا اياألت والاتافاألوز عاااى أساألس 

 احترا  حق ق الم اطر  والتو د اإل اراي والاثاقاألفاي
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وأقررر  

الجانبان خالل اجتماع لهما في أديس أبرابرا اءرا  

أاس، أن يضرمرا الرورانر ن فري الءر دان  ءراو  

الجميع في الحو ق الءياسية واالجرترمرا،ريرة،  رمرا 

ا فوا ،لى االستم ار في التفاوض والتأايرا ،رلرى 

ر،اية جن ب الء دان للترفراوض بريرا الرحر ر ارة 

والح  ة ،ب  انب  ج با اع  ثميا دور الشر  را  

اإلقليمييا والدولييا، فضرال ،را و رع خرار رة 

  يق  حدد انهجية التفاوض واال فاق ،لى إقااة 

ورش  فاوض غي  رسمية اا الجانبيا لرمرنراقشرة 

الوضايا الرالرالفريرة الرمرلر وارة لرلرترفراوض ارثر  

إش الية العالقة بيا الديرا والردولرة وارق  رور ير  

المصي ، بغ ض ال ص ل إلى فهم اشت ك يءه  

وجا  في بيران  .. اا اهمة ف ق التفاوض ال سمي

اشت ك، أن اال فاق لض ورة ال صر ل إلرى ار  

سرريرراسررى شرراارر  و،ررادل لرر رر  قضررايررا الءرر دان 

و  ورة الت ص  إلرى سرالم اءرتردام يرالرا ر  

جذور األزاات ويحوق الم ا نة المتءراويرة لر ر  

أبنائه  أسيءا ،لى الونا،ات المشت  ة فري أمرمريرة 

و  ورة اشد ق   الث رة الءر دانريرة ارا  جر  

و ابرع   التأسيس ل اقع جديد يتفق اع اصالح أوسع

البيان أنه بنا  ،لى ال غبة الشعبريرة الرمر  ردة فري 

إنجاز قليعة ابدئية وجذرية اع س دان الرمرا ري 

المتءم بهيمنة الظلم والتهميش والتمييز والتاللر،، 

فإن اال فاق المشت ك يُصبح الزااً بعد المرصرادقرة 

،ليه اا قب  الم سءات المعنية، و م التأ يد ،لرى 

الع دة إلى المفاو ات ال سميرة ،رلرى  ر   ارا 

يتحوق اا  ودم في المفاو رات غرير  الر سرمريرة، 

وو ع اصف فه لتحديد المء وليات والرمر اقرير  

سرا،رة  27الزاانيةويأ ي مذا اال فاق بعد أق  اا 

اا ا فاق ج با الذ  غاب  ،نه الح  ة الشعربريرة، 

التي  ءيل  ،لى انا ق استي ا يجية فري جرنر ب 

  دفان، و،بدال ااد ارحرمرد الرنر ر الرذ  رفر  

االنال ا  في افراو رات الءرالم فري جر برا ارنرذ 

، بعد  ش ير  ار ر ارة 7102انلالقها في ن فمب  

امدوك ،و  اإل ااة بنظام الر ئريرس الءر دانري 

 . الءابق ،م  البشي 

 

العالم يحيحيحك ذكحرم اير تحيحريح ا بحيحور الحعح ح  

 الخيري: مسيرة عطاء ال تنقطع

بهدف   ،ية و رحرفريرز  

الناس والمنظمات غرير  

الررحرر رر ارريررة وأصررحرراب 

المصلحة المشت  ة فري 

جررمرريررع أنررحررا  الررعررالررم 

لمءا،دة اآلخ يا اا خرالل الرترلر ع واألنشرلرة 

 5الالي ية، أقّ ت ارنرظرمرة األارم الرمرترحردة ير م 

سبتمب  لالاتفال دوليًرا برالرير م الرعرالرمري لرلرعرمر  

الالي   وبحء  الم قع ال سمي لألام الرمرترحردة، 

سبتمب  اا أج  إايا  ذ ر   وفراة األم  5اختي  

 ي يزا، والتي اصل  ،لى جائزة نر بر  لرلرءرالم 

 ر ر يرًمرا لرلرعرمر  الرالرير   الرذ   0222في ،ام 

  س  ايا ه خالله بره ارا أجر  الرترغرلر  ،رلرى 

ولدت  جنيس ج ن زا ب جا ءي ، ال امربرة ... الفو 

، 0201والمبش ة المع وفة باألم   يزا، في ،رام 

فودت والدما ومي في الثاانة اا ،مر مرا،  رارً را 

إياما وأس  ها في أزاة االريرة، لر را ،رلر، األم 

واحبتها وغ سها للويم ال ايمة،  ان له أث   بير  

،لى  نشئة ابنتها الصغر   أجرنريرس، فرورد  رانر  

  جه د، ة افت اة ألم  ادينتها لتنراول الرلرعرام 

اع ،ائلتها، قائلة: "بني، ال  أ   أبًدا إال إذا  رنر  

 شار ه اع اآلخ يا"، وذلك اء  اا نوله ار قرع 

"biography". ،وبعد ا ور ،ام ،لى رمربرنرترهرا

ساف ت األخ  اار   ي يزا إلى "دارجيلنج" فري 

الهند ثم إلى " ل تا"، ايث  ّم   ليفرهرا برالرتردريرس 

في ادرسة سان  اار  الثان ية للبنات، و  سر  

لتعليم الرفرتريرات ارا أفرور  األسر  الربرنرغرالريرة فري 

المدينة..  علم  األخ   ير يرزا الرترحردل برالرلرغرة 

البنغالية والهنرديرة برلرالقرة، فري أثرنرا   ردريءرهرا 

الجغ افيا والتاريخ، و ّ س  نفءها للتالفرير، ارا 

بعد ا الاذما لرلرعرهرد  .. فو  الفتيات اا خالل التعليم

األخي  في اياة ال مبنة، وم  االلتزام بحياة الفور  

والعفة واللا،ة، ُانَِح  لرور  "األم"، وواصرلر  

 دريءها في  لك المدرسة إلى أن أصبح  المدي ة 

 .0211،ام 

، ق رت   ك التدريس، والعم  ،لرى 0211وفي 

اءا،دة الناس في األايا  الفوير ة فري " رلر رترا"، 

وذلك بعد اص لها ،لى إذن الدي ، لتبدأ رارلرترهرا 

ألول ا ة في أايا  المدينة الفوي ة، ولم ي ا لديها 

س   مدف وااد، وم  بحء  ق لرهرا: "اءرا،ردة 

 المنب ذيا، الم  وميا، والذيا ال يهرترم أارد برهرم

أصبح  ا ا نة مندية وأسءر   0211وفي ،ام 

انظمة للبعثات الالي ية في ادينة  ال ترا الرهرنرديرة 

، و  ّس  ،ملها لالدارة الرفرور ا  0251في العام 

والمعدايا اما يم   ن في  لك المدينة ارا  ثرار 

،اًاا، وفّ ت جمعريرة  15الج ع والفو .أل ث  اا 

األم  ي يزا الع ن للفو ا  والم  ى واأليتام، فري 

ايا ابتعث  الجمعية أف ادما لجميع انرحرا  الرهرنرد 

والعالم، بهدف اءا،دة الضرعرفرا  والرترلر ع فري 

 دور العجزة واأليرترام وبرير ت اير    الرمرشر ديرا

و لو  األم  ي يزا ،دًدا اا الرجر ائرز واألوسرمرة، 

بما فري ذلرك جرائرزة نر بر  لرلرءرالم، وذلرك ،رام 

، ووقررتررهررا رفضرر  اضرر ر الررمررأدبررة 0222

االاتفالية التابعة لها، و الب  أن يتّم انح نفورا رهرا 

إلى الفو ا ، في ايا ارنرحرترهرا رئريرءرة الر زرا  

"إندي ا غاند " أ،لى جائزة ادنية لرلرهرنرد، ومري 

 0211يررنراير   75"برهرارات را ررنرا" وذلرك فري 

 ان    بط األم  رير يرزا ..     يًما لعملها اإلنءاني

،القة ،ميوة وا ث ة اع األاي ة ديانا، واما يثير  

أيام فوط ارا  1الدمشة أن األم  ي يزا   في ، بعد 

اوت  األاير ة ديرانرا فري ارادل سريرارة فري ،رام 

سبتمب ، ،ا ،مر  يرنرامرز  5، و حديًدا في 0222

،اًاا، وبعد ،دة سرنر ات ،رانر  فريرهرا ارا  12الـ

 دم ر الحالة الصحية.وبعد وفراة ديرانرا اربراشر ة، 

أرسل  األم رسالة  عزية قال  فيها: "لرورد  رانر  

قلوة للغاية ،لى الفو ا ،  ان  ا يصة جًدا ،رلرى 

الويام بشي  بالنءبة لرهرم، و رانر  جرمريرلرة، لرهرذا 

 الءب   ان  ق يبة اني"

 

مجلس ايمح  االحدعحال السحو انحك يحعحلح   حالح  

أشهر بج يع أنياء البال  عقح   7الطوارئ ل دة 

 السيول االفيضانات 

اأساة إنءانية يعيشها الء دان برعرد غر ق الرعرديرد 

ارا ارردنررهررا بررمرريررا  الررفرريررضررانررات 

والءرريرر ل فرري اآلونررة األخرريرر ة، 

دفع  الءللات إلى إ،الن ارالرة 

الل ارئ بجميرع أنرحرا  الربرالد، 

وا،تبار الء دان انلوة  ر ارل 

 رربرريررعرريررة و ررداول رواد ارر اقررع 

الت اص  االجتما،ي العرديرد ارا 

الص ر والفيدي مرات الرتري  ر صرد الرفريرضرانرات 

والءي ل الرتري اجرتراار  الءر دان و ءربربر  فري 

اص ع العش ات و ش يد  الف األسر ، خراصرة 

فيما  أن الفيضانات غل  انا ق واسعة بالء دان

أ،ررلررا اررجررلررس األاررا والرردفرراع الءرر دانرري اررالررة 

أشه ،  ما ق ر  3الل ارئ ب   أنحا  البالد لمدة 

ا،تبار الء دان انلوة   ارل  بيعريرة و شر رير  

لجنة ،ليا لدر  واعالجة أثار الءي ل والفيضانات 

ب ئاسة وزارة العرمر  والرترنرمريرة   7171لال ي، 

االجتما،ية الءر دانري و،ضر يرة  ر  الر زارات 

وال اليات والجهات ذات االخرترصرات لرترنرءريرق 

و رر فرريرر، الررمرر ارد و رر رراارر  األدوار الررمررحررلرريررة 

واالقليمية والعالمية، وفوا لما ذ   ه و الة األنربرا  

الء دانية وقال  لينا الشيخ وزي ة العم  والتنمريرة 

االجتما،ية الء دانية فى  ص يحات صحفيرة، إن 

الرمرجرلرس أ،رلرا ارالرة الرلر ارئ لرثرالل أشرهر  

وا،تبار البالد انلوة   ارل  بيعيرة وذلرك برعرد 

استما،ه للتواري  المتعلوة بفريرضرانرات مرذا الرعرام 

ووق فه ،لى اجم الالءائ  الربرشر يرة واال ر ار 

واليرة ارا  01المادية الرتري اسرفر ت ،را  رأثر  

 11ا ا نا وإصرابرة  22واليات الء دان، ووفاة 

 خ يا و ض ر أ ثر  ارا نصر، ارلرير ن نءرمرة 

أل، انزل،  011وانهيار  لي وجزئي  أل ث  اا 

ايث  جاوزت اعدالت الفيضانات واألالار لهذا 

العام األرقام الوياسية التي رصدت خالل العااريرا 

( اع   قعات باستم ار ا شر ات 0211-0211)

  االر فاع

 

أجح اء مح  »رئيس  ير مارمينحا يحنحفحك تحو يحع 

القديحس الحبحابحا كحيحرلحس السحا   عحلحى  «جسد

 كنائس عك ال هجر

نفى األنبا  ي لس أفا اريرنرا أسرور، ورئريرس دير   

الشهيد ااراينا العجايبي بم ير  ، ارا  رم  رداولره 

،ب  صفحات الت اص  االجترمرا،ري "فريرءربر ك" 

بشأن   زيع أجزا  اا جءد الوديس البابا  ي لرس 

اا بلار ة ال نريرءرة  001الءادس، البل ي ك الـ

الروربررلريرة األرثر ذ ءرريرة، وإرسررالره إلرى  ررنرائررس 

 اث لي ية في المهج  وقال نيافرة الرحربر  الرجرلرير  

إن  -في  صر يرح خرات  -األنبا  ي لس أفا اينا 

رفات قداسة البابا  ي لس الءرادس ارا وقر  ارا 

و ع بالمزار؛ لم يفرترح ،رنره  رمرااراو ران نريرافرة 

الحب  الجلي  األنبا إراريرا األسرور، الرعرام رئريرس 

الم  ز الثوافي الوبلي األرث ذ ءي قد أ د خرالل 

لنيااة الوديس البابا  ير لرس  11االاتفال بالعيد الـ

الءادس والعيد الر ابرع لرال،رتر اف بره قرديءرا إن 

جثمان البابا  ي لس الءادس و ع ،و  نريراارتره 

بال ا درائية الم قءية باألنبا رويس بالعباسية وأنه 

،نداا جلس قداسة البابا شن د  الثالث البرلر ير ك 

،لى   سي اارا قس ال س ل،  بيرا أن  002الـ

البابا  ي لس أوصى بدفا جثمانه بردير  اراراريرنرا 

العجائبي بم ي   و ابع قائال، إنه  م  رأجرير  نرور  

جثمان قداسة البابا  ي لس لمدة ،ام لحريرا ار ،رد 

،يد الشهيد ااراينا، وإنه ،نداا جرا  ار ،رد نرور  

الجثمان إلى الدي ،  ان اا الرلربريرعري أن ير ر ن 

الجءد قد  حل  بعرد ار ور مرذ  الرمردة، إال أنرهرم 

وجدوا أن جءد  سليم  رمرا مر ...وأ راف نريرافرة 

األنبا إرايا أن نيافة األنبا اينا أفاايرنرا أخربر   أنره 

،نداا وص  جثمان قداسة البابا  ير لرس الءرادس 

إلى دي  ااراينا  م ا تشاف أن جءرد  سرلريرم ولرم 

يتحل ، وأنه  رم الرتر اصر  ارع الرد رتر ر ير سر، 

ي اقيم اا أشه  األ با  في اص ، وسج  شهرادة 

ا ج دة في الدي  أن جءد البابا  ير لرس الءرادس 

سليم ولم يتحل ، وم  ا ج د إلى اآلن في المرزار 

الالات به بدي  ااراينا، وسب  ب  ة لل ثير  ارا 

   الناس وأبنا  الدي 

 

انض ار نجي  قلد  ذا ايصول الح حصحريح   لحى 

 شرط  مكاعي  الجرائم اإللكتراني  بأستراليا

انضم نرجرير  قرلردس ذو 

األص ل الرمرصر يرة إلرى 

ش  ة ا افحرة الرجر ائرم 

اإلل ت ونريرة برأسرتر الريرا، 

ويُعد ذلك إ افرة جرديردة 

لءي  ه الذا ية شغ  الءيد نجير  قرلردس ارنرصر  

نائ  اف ض ني  سراول ويرلرز الءرابرق، ويشرغر  

االيًا انص  المدي  اإلدار  لرهريرئرة اال صراالت 

اآلانة بأست اليا وس ف يتعاون قرلردس ارع  ربرار 

المءئ ليا الءابويا في ا ت  التحويوات الفيدرالري 

وقادة الت ن ل جيا لرمرحراربرة  صرا،رد الرهرجرمرات 

، إن الرترهرديرد الرذ  ” قرلردس“ اإلل ت ونريرة وقرال 

 تع ض له العمليات التجارية وغي ما اا   اخي 

األاا الءيب اني الرذ  يرهردف لرحرمرايرة األنرظرمرة 

والشب ات اا الهجمات اإلل ت ونية يت سع بمعدل 

غي  ،اد ، خاصة بعد جائحة فرير وس  ر رونرا 

أ ث  اا أ  وق  اضى، نظً ا لعم  ال رثرير  ارا 

الم ففيا اا انازلهم، اما ي  د أن الرحراجرة إلرى 

ا صاالت  انة وا ث قة يُذ   أن الءيد قلردس، لره 

خب ة واسعة في اجاالت اماية الفات المعل اات 

والبيانات الرحرءراسرة ارا اخرتر اقرهرا ارا جرانر  

الجما،ات اإلرمابية لد  ،مله في الرترحروريرق فري 

،دد اا الوضرايرا الردولريرة ارنرهرا اغرتريرال رئريرس 

الرر زرا  الررلرربررنررانرري األسرربررق رفرريررق الررحرر يرر   

 واستالدام األسلحة ال يميائية في س ريا.

 

 مليون 71عيرا  كورانا يكسر  اج  الـ

اضى في وس   رونا في رالرتره الرثروريرلرة ،رلرى 

س ان ال  ة األر ية، واستم  في  ءرجرير  ،رداد 

" دون  ر قر،أ أو 02-إصابا ه اا ،دو  "  فيد

سربرترمربر  اراجرز  03م ادةأ، لي ء  الي م األارد 

التءعة و،ش يا الي نًا ا ل العالم وشهد الرعرالرم، 

 725ألرفًرا و 11سبتمب ،  ءجي   03الي م األاد 

االة إصابة جديدة بفي وس   رونا، اترى  رترابرة 

مذ  الءل ر، اما جع  إجمالي اراالت اإلصرابرة 

الي نًرا  72بالفي وس في االتل، أنحا  العالم يبلغ 

ألرفًرا  275االة إصابة، اا بينها  121ألفًا و 05و

"، برنرءربرة 02-ااالت وفاة بم ض "  فيد 113و

 %.3102وفيات بلغ  

ونءبة وفيات في وس  ر رونرا ار ل الرعرالرم فري 

  اجعأ اءتم أ انذ شه  ااير  الرمرا ري، برعرد أن 

 ان  بلغ  ذرو ها في أواخر  أبر ير ، ووصرلر  

%، 2نءبة وفيات  ر رونرا إلرى ارا ير بر  ،رلرى 

وذلك ،لى ال غم اا اقت اب ،داد ال فيرات ار ل 

العالم اا بل غ المرلرير ن و،رلرى الرنرورير   ءرير  

" واررعرردل 02-و رريرر ة انررتررشررار ،رردو  " رر فرريررد

اإلصابات العالمية، فبات العالم ي دف الي نًا  رلر  

اآلخرر  اررا اإلصررابررات فرري فرر ف أربررعررة أيررام 

فول بلغ في وس  ر رونرا الرمراليريرا ارا الرثراارا 

،ش  والعش يرا والرحراد  والرعرشر يرا والرثرانري 

والررعررشرر يررا والررثررالررث والررعررشرر يررا والررالررااررس 

والعش يا والءابع والعش يا والثااا والعش يرا، 

وأخيً ا وليس  خً ا الملي ن التاسع والعش يا، اا 

اإلصابات في ف ف أربعة أيام فوط وفي المواب ، 

ار فع  ااالت التعافي اا في وس   رونا ار ل 

االة،  511ألفًا و 121الي نًا و 71العالم، وبلغ  

 %.27بنءبة شفا أ وصل  إلى 

 

  

الكنائس تبدأ ال ر ل  الثاني  م  الفتح التدريجك 

 ب يا ة أعدا  ال صلي 

أ،لن  ،دد اا إيبارشيات ال  ازة الم قءية، ،ا 

الدخ ل في الم الة الثانية اا الرفرترح الرتردريرجري 

لل نائس واألدير ة، فري فر  إجر ا ات ار اجرهرة 

في وس   رونرا الرمرءرترجرد وقر ر األنربرا إبر  م، 

ال ان الفي م و  ابعها، إج ا   عدي  في الرنرظرام 

الحالي الالات بزيارة األدي ة وبصالة الرورداسرات 

وبع  الالداات اللوءية وال رنرءريرة برإيربرارشريرة 

الفي م  مثل  في اآل ي يءتوب  دي  وازار الوديرس 

 1األنبا أب  م بالعزب الزائ يا ي ايا اا الءرا،رة 

اءا ا، وسيرصرلرى الرورداس  1صبااا إلى الءا،ة 

صباارا ارا ،ردا ير م  01إلى  1ي ايا اا الءا،ة 

صبااا، وفوا للنظام المتربرع  00إلى  2الجمعة اا 

االيًا، اع استمر ار  رعرلريرق الرمربرير  والرالرلر ات 

يءتوبر   ر  ارا دير   . ال واية للشباب والشابات

رئيس المالئ ة غب يال بجبر  الرنرورلر ن وارنرلرورة 

الروررديرس ار ررارير س الءرر رنرردر  برربر يررة الرر يرران 

اءرا ا،  5صبراارا ارترى  1الزائ يا اا الءا،ة 

وذلك أيام الجمعة والءب  واألاد فوط، وسيصلرى 

إلرى  1الوداس ي اي األاد والجمعة ارا الءرا،رة 

صبااا، وي م الءب  سيوتص  ،رلرى الرزيرارة  01

وأخذ ب  ة الدي  فوط اع استم ار  عليق الرمربرير  

والالل ات ال واية للشباب صالة الرجرنرازات فري 

 51جميع  نائس اإليبارشريرة سرتر ر ن برحرضر ر 

ف دا  حد أقصى اع استرمر ار صرالة الرجرنرازات 

بمنلوة المدافا لرحراالت الر فراة بءربر  اإلصرابرة 

بفي وس   رونا )األا  الذ  يوترضري اصرارارة 

صالة الورداسرات فري   ال اما بالءب  الفعلي لل فاة

جميع  نائس اإليبارشية ا،تبارا اا ي م الرجرمرعرة 

الموب  ب اقع ف د في    د ة بحء  ،ردد الرد رك 

ب    نيءة ،لى اد ، اع التأ يد ،لى االسرترمر ار 

في  لبيق النظام المتبع االيا والالات برالرترحرديرد 

المءبق لم ا،يد و  اريخ اض ر الرورداسرات فري 

دي  األنبا أب  م وال نائس بالبندر والم ا ز صرالة 



   0202 سبتمبر 02   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

21 

رفع 

بخور عشية مساء يومي السبت والخميس من كل  

أسبوع وتذكارات الشهداء والقديسين بدون تحلديلد 

موعد مسبق اعتبارا من الخميس المقب ، بحضور 

فردا كحد أقصى مع إمكانية صلة  وتسلبلحلة  05

صة  الخطوبات واألكالي  بلململيلع  .. نصف اللي 

فردا كحلد أقصلى  05كنائس اإليبارشية بحضور 

استمرار تقديم الخدمات واألنشطلة اللكلنلسليلة ملن 

خةل وسائ  التواص  االجتماعي بلكلافلة أنلواعل  

ونظرا لعود  وازدياد حاالت اإلصلابلة بلوليلرو  

كورونا وحرًصا على سةمة اللململيلع وفلي  ل  

أعلداد األفلراد الللملسللمللوف حضللور لم فللي كللافللة 

الصلوات الطقسية المقامة في الكنائس في اللولتلر  

القادمة األمر الذي يدعونا جلمليلعلا إللى اللتلشلديلد 

والتعاون ومضاعوة الحرص واال تمام في اتلخلا  

كافة اإلجراءات التنظيمية والتدابليلر االحلتلرازيلة 

واالحتياطات الوقائية المعلنة توصية سلابلقلا، ملع 

تمنب المصافحة باليد واال تمام بارتداء اللكلملاملة 

والوقوف على مسافات ملتلبلاعلد  أ لنلاء اللتلواجلد 

وكانت الكنائلس األر لو كسليلة علاودت  . بالكنيسة

أغسطس الماضي بعد فتلر   3الوتح التدريمي في 

أشهر، ومنح المممع اللملقلد   0إغةق استمرت 

أساقوة اإليبارشيات حلريلة اتلخلا  اللقلرارات فلي 

  ترتيب نظام الوتح حسب  روف ك  إيبارشية

 

 البابا تواضروس الثاني يلتقى بشباب المهجر

إلللتللقللى قللداسللة الللبللابللا 

تواضرو  الثاني بابا 

اإلسلللللللكلللللللنلللللللدريلللللللة 

وبللطللريللرا الللكللراز  

الللللمللللرقسلللليللللة مللللع 

ممموعة من الشباب القبطي، ململن شلاركلوا فلي 

اللقاء األول لشباب الكنيسة القبطليلة علبلر قلارات 

و لل  علبلر  ٨5٠٢العالم الذي عقد فلي صليلف 

وخةل اللقاء تحدث قلداسلتل    الويديو كونورانس...

عن روف اللقلو  واللملحلبلة واللنلصلح فلي اللحليلا  

الدراسيلة واللعلمللليلة، كلملا تلحلدث الشلبلاب علن 

الخدمات التي يقومون بها في العديد من المماالت 

شارا في اللقاء عدد من اآلباء الكهنة ملن مصلر 

 وأمريكا واستراليا

 

وفاة كيرلس نجججا الجقجمجي ونجججيجلجوس   ج ج  

   كرتير قدا ة البابا تواضروس

توفى الطو  كيرلس نم  اللقلمل  

أنميلو  إسحق سلكلرتليلر قلداسلة 

البابا تواضرو  الثاني، الخلمليلس 

، بعد رحلة علة  طلويلللة فلي ٨5

الللواليللات الللمللتللحللد  األمللريللكلليللة.   

يذكر أن كيرلس عاني طوية مع المرض، وسافر 

مع والده إلى الواليات المتحد  األمريلكليلة للتلللقلي 

العة  واستقرا  ناا طوية لحين انتهاء اللعلة ، 

 بحسب "مصراوي  "

وتروس وص اب النيافة األنجبجا بج جرس األ جقج  

العام ورئيس دير ب مس وقناة وغجابجيو واألنجبجا 

ديفيد و ق  نيويورك وتوابعهاو واألنبجا كجاراس 

و ق  بنسلفانيا ومجيجريج نجد وديج ويجر وو ج  

وغسج جس  1٢فرجينيا بجممجريجكجاو يجوم األ جنجيج  

مو ص ة جناز الشماس كيرلس الجقجمجي 1٢1٢

ٔانجججججيججلججوس   جج جج   ججكججرتججيججر قججدا ججة الججبججابججا 

تواضروس الثجانجي السجابج و بجعجد رججلجة  ج   

طويلة مع المرضو وذلك بكنيسة الجقجديجس مجار 

الواليات المت دة األمريكيةو  –بو     –مرقس 

ب ضور لفي  مج  اببجاا الجكجهجنجةوةج   صج ة 

الجناز وذيع  تعزية لأل رة بصوت قدا ة البجابجا 

تواضروس الجثجانجي مج  ةج   فجيجديجو مسجججاو 

وويضا ر الة تعزية م  نيافة األنبا باةجومجيجوس 

م  ة   فيديو مسجاو وويضا م  نجيجافجة األنجبجا 

وشعيااو و دد م  التعجزيجاتو كجمجا ولجقجى كجلجمجة 

يلتلقلدم اللملركل  .. كلملا التعزية نيافة األنبا ديفيجد

الثقافي القبطي األر و كسي وقنا  مي سات رئيَسا 

ومديرين وعاملين بالع اء طالبين ملن   نليلاًحلا 

لروح  الطا ر  وتلعل يلات السلملاء للقلد  أبلونلا 

 أنميلو  وألسرت  وأصدقاءه ومحبي .

تنعجي و جرة تج جريجر ججريجدة الجمجنجارة الجقجمجي 

انجججججيججلججوس   جج ججاس  ججكججرتججيججر قججدا ججة الججبججابججا 

 تواضروس الثانيو فى وفاة وبنه كيرلس

 

ت فُّظ  ليه السجادات وا جتجقجا بسججج  الجمجر    

 تعرف  لى القمي الراجا لوقا  يداروس

تللقللدم قللداسللة الللبللابللا تللواضللرو  الللثللانللي بللابللا 

اإلسكندرية وبطريرا الكراز  المرقسية، بخال  

الع اء للنليلافلة األنلبلا سليلرابليلون ملطلران للو  

أنملو ، ولمممع كهنلة االيلبلارشليلة فلي رحليل  

األب الحلبليلب اللقلمل  للوقلا سليلدارو  واألب 

المبارا القم  لوقا سيدارو   و كا ن كلنليلسلة 

الشهيد ملار جلرجلس بلاسلبلورتلنلر اإلسلكلنلدريلة 

)سابقًا(،وكا ن كنيسة الشهيد أبي سيوين والقلديلس 

األنبلا أبلر،م، تلورانلس، كلالليلولورنليلا بلاللواليلات 

المتحد  األمريكية حاليًا ورح  عن علملر تلملاوز 

سنة في خلدملة  03سنة، قضى منها أكثر من  ٢5

 ٠1المذبح المقد  بك  تقلو  وسليلم كلا لنًلا فلي 

بيد المتنيح البابا كيرللس السلاد ،  ٠691مار  

، ٠6٢6أكتلوبلر  ٨6ورسم في رتبة القمصية في 

غادر بعد ا ليخدم بأمريكا أما االسم باللمليلةد  لو 

ملايلو  3كمال خلف سيدارو  وتلاريلا اللمليلةد 

حص  على بكالوريلو  اللعلللوم فلي علام ٠695

 ٠691مار  ٠1وسيم كا نًا يوم الممعة  ٠699

كا نًا على كنيسة الشهيدمارجرجس بسلبلورتلنلر، 

و ل  في دير الشهيد مارمينا العمايبي بلملريلوط، 

بيد المتنيح القديس البلابلا كليلرللس السلاد  ونلال 

درجة القمصية بيد المتنيلح قلداسلة اللبلابلا شلنلود  

وشلملللتل  قلرارات ٠6٢6أكلتلوبلر  ٨6الثالث في 

التحوُّظ الصادر  من الرئيس السادات في سبتملبلر 

، وكان ضمن الممموعة التي تم اعتلقلاللهلا ٠6٢٠

بسمن المر  وخدم بلعلد لا بلكلنليلسلة ملارملرقلس 

القبطية األر و كسية في لو  أنملو ، بالواليات 

المتحد  األمريكية وعانى في الشهور األخير  ملن 

مرض السرطان ولكن  كان مسلتلملًرا حلتلى ،خلر 

وكلملا تلقلدم .. نوس في الوعظ والتعلليلم واللرعلايلة

البابا تواضرو  بالتع يلة أيًضلا للملململع كلهلنلة 

اإلسكندرية ولشعبها، في رحي  القم  لوقا الذي 

خدم خدمة مباركة، بكنيسة الشلهليلد ملارجلرجلس 

سنة.ويلتملس عل اًءا  ٨٨بسبورتنر، لما ي يد عن 

سمائيًا ألسرت  وأبنائ  في ك  مكان، طالبًا للنلولسل  

البار  النياف واللراحلة اللنلصليلب واللمليلراث ملع 

 جميع القديسين.

 

في يوم نياجته    القمي لوقا  جيجداروس رججا 

مبارك ظا يخدم المسيح بكا تقوى رغم  صابجتجه 

 بالسرطان

أعلللللنللت الللكللنلليللسللة الللمللصللريللة 

، ٨9األر و كسية، اليوم األربعلاء

نياحة األب المبارا القم  للوقلا 

سيدارو ، كا ن كنيسلة الشلهليلد 

ملللار جلللرجلللس بلللاسلللبلللورتلللنلللر 

اإلسللكللنللدريللة )سللابللقللا(، وكللا للن 

كنيسة الشهيد أبي سيوين واللقلديلس األنلبلا أبلر،م، 

تورانس، كاليوورنيا بالواليات المتحد  األمريلكليلة 

سنة، قضى منها أكثلر  ٢5حاليا، عن عمر تماوز 

سنة في خدمة المذبح المقد  بك  تلقلو ،  03من 

وفي إطار  ل  نرصد في السطلور اللملقلبلللة أ لم 

المحطات في حيات . من سيم  كا نا ؟  اسمل  فلي 

شهاد  الميةد كمال خلف سليلدارو ، واللملتلنليلح 

، حصلل  علللللى ٠695مللايللو  3مللن مللواللليللد  

، تمت سليلاملتل  ٠699بكالوريو  العلوم في عام 

على كنيلسلة الشلهليلد  ٠691مار   ٠1كا نا في 

مارجرجس بسبورتلنلر، و لل  فلي ديلر الشلهليلد 

مارمينا العمايبي بمريوط، بيد اللملتلنليلح اللقلديلس 

البابا كيرلس الساد ، ورسم في رتبة اللقلملصليلة 

، بيد المتنيلح قلداسلة اللبلابلا ٠6٢6أكتوبر  ٨6في 

شنود  الثالث، بعد  ل  ترا مصلر للللخلدملة فلي 

الواليات المتلحلد .    سلأواصل  رغلم اللملرض  

طالت  قلرارات اللتلحلولظ الصلادر  ملن اللرئليلس 

، ٠6٢٠الراح  محمد أنور السادات في سبتملبلر 

وكان ضمن الممموعة التي تم اعلتلقلاللهلا بسلملن 

المر ، خدم بعد ا بكنيسلة ملارملرقلس اللقلبلطليلة 

األر للو كسلليللة فللي لللو  أنللملللللو ، بللالللواليللات 

المتحد  األمريكية، عرفل  ملرض السلرطلان فلي 

الشهور األخير ، لكنل  واصل  حلتلى ،خلر نلولس 

الوعظ والتعليم والرعاية.   زميل  الملتلنليلح  كلان 

زمية للمتنيح األب بيشو  كلامل  كلا لن كلنليلسلة 

الشهيد مارجرجس بسبورتنر في الخدمة، وأبلد  

ح ن  الشديد لوفا  زوجت  تاسونى أنمليل ، حليلث 

كان يكن للهلا اشلد االحلتلرام، فلكلتلب يلقلول فلي 

رسالة :  شهدت الكنيسة كلها المةئكة والنا  معا 

رباط الحب اإللهي الذي عشناه معا أبونا بليلشلو  

وأبونا تادر  وضلعلولي وزوجلاتلنلا األملر اللذي 

يصعب وصو  وينلدر تلكلراره، علاشلت كلأطلهلر 

زوجة ألقد  كا ن في جيلنا، وقدمِت ملثلاال حليلا 

يندر تكراره للنس  وحيا  التمرد و ي في اللعلاللم 

تعيش، صارت أيقونة ألر و كسية الحيا  في حب 

وتمس  بطقس الكنيسة ولغتها وألحانها وأعليلاد لا 

وقديسيها على نوس اللنلملل اللذي علاشل  شلريل  

حيات  أبونا الغالي". جسد المسيح غليلر الل ملنلي 

يمدنا بالورحة  منذ عامين  تلحلدث اللقلمل  للوقلا 

سيدارو  في كلمت  خةل احتوالية اليوبي  الذ بي 

لكنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتلنلر، بلحلضلور 

قداسة البابا تواضرو  الثاني، بلابلا اإلسلكلنلدريلة 

بطريرا الكراز  المرقسيلة، علن ملعلنلى وقليلملة 

اللل مللن الللذي يللمللر  بللاإلنسللان، وربللمللا يضللر 

باألح ان والحمول والذكريات، مشلددا علللى أن 

الوضع في الكنيسة يختلف، جراء جسلد اللملسليلح 

غير ال مني، فة يكلون تلأ لر بلالل ملن، فليلعلرف 

الكنيسة الورف والممد دائما.   خدم خدمة ملبلاركلة 

وتقدم قداسة البابلا تلواضلرو  اللثلانلي بلخلالل  

الع اء للنليلافلة األنلبلا سليلرابليلون ملطلران للو  

أنملو ، ولمممع كهنلة االيلبلارشليلة فلي رحليل  

األب الحبيب القم  لوقا سليلدارو ، كلملا تلقلدم 

بالتع ية أيًضا لمممع كهنة اإلسكندرية ولشعلبلهلا، 

في رحي  القم  لوقا الذي خدم خدملة ملبلاركلة، 

بكنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنلر، للملا يل يلد 

سنة، ويللتلملس عل اًءا سلملائليًلا ألسلرتل   ٨٨عن 

وأبنائ  في ك  مكان، طالبًا لنولسل  اللبلار  اللنليلاف 

 والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

 

كاتدرائية القديسة الجعجاراا والجقجديجس مجارمجيجنجا 

 بم تراليا تر ى المتنيح القمي لوقا  يداروس

ر لللت كلللاتلللدارئللليلللة 

اللللقلللديسلللة اللللعلللذراء 

والقديس مارمينا بحى 

بيكسليلللى فلى ملديلنلة 

سلليللدنللى مسللاء اللليللوم 

 ٨6السلبلت اللملوافلق 

أغسللطللس الللمللتللنلليللح 

الللللقللللملللل  لللللوقللللا 

سلللليللللدارو  خللللةل 

االحتوال بعلشليلة عليلد اللقلديلس تلكلة  ليلملانلوت 

 بحضور شعب وكهنة الكاتدرائية 

وقد بدأ الحديث القم  داود عن حيا  التلملذ  فلي 

حيا  كنيستنا التى بنيت على التسليم والتعللليلم ملن 

اآلباء األولين ,  م تحدث القم  صموئليل  شليلا 

كهنة الكاتلدرائليلة علن ،بلاء اللكلنليلسلة اللقلديسليلن 

المعاصرين ومنلهلم ابلونلا فلللتلاي  السلريلانلى , 

القم  بيشو  كام  واللقلمل  للوقلا سليلدارو  

الذ  عاش حيا  الشكر , وأختتم الحديث اللقلمل  

ميخائي  ميخائي  الذ  تتلمذ على اياد  القمامصة 

بيشو  كام  , لوقا سيدارو  و تادر  يلعلقلوب 

ملطى عن أ مليلة االسلتلعلداد واللعلمل  فلى حليلا  

القم  لوقا سيدارو  من اجل  ابلنلاء اللكلنليلسلة 

وعن عةقة ابونا لوقا باللقلديسليلن خلاصلة ملثلللث 

الرحمات البابا كيرلس الساد  وشوافيت  ،واصلولاً 

المتنيح القم  لوقا بلأنل  أيلقلونلة روحليلة االنسلا 

 يعيش بالروف وايقونة لألبو  والقداسة .

فى نهاي  العيشة استمع الحاضرين تسمليل  الخلر 

عظة للقم  المنتيح لوقا سيدارو  بعنوان ) للى 

الحيا   ى المسليلح ( بلاللتل املن ملع قليلام كلهلنلة 

الكاتدرائية بتوزيع صور واسطوانات مضلغلوطلة 

تذكاريلة مسلمل  عللليلهلا علظلات اللقلمل  للوقلا 

 سيدارو  .

 

و ائقي يكش     اكتشاف لم يسب  له مثيا في 

 مصر و ناا الب ث    قبر كليوباترا

حقق علماء اآل ار في مصر اكتشافا ملذ لة أ لنلاء 

البحث عن قبر كليوباترا، وفلي اللوقلت اللحلاللي، 

يثير  ذا األمر أسئلة أكلثلر ملن اإلجلابلات حليلث 

صرف أحد م بأن  "لم ير شيئا مثية لل  ملن قلبل  

وبحث علماء اآل ار عن أدلة بلاللقلرب ملن وسلل 

اإلسكندرية عن قبر كليوباترا، ،خر حكام الممللكلة 

البطلمية في مصر، وواحد  من أشهر اللولراعلنلة، 

لللكللنلللهللم للللم 

يعثرو عللليل  

علللللى مللدار 

ألوي عام منذ 

وفلللللاتلللللهلللللا.. 

ويللللعللللتللللقللللد 

الكثيرون أن 

جميع بقايا الحاكمة العظيمة ربلملا دملرت بسلبلب 

 390زل ال قوي ضرب ساح  اليونان فلي علام 

بعد اللمليلةد، ملا تسلبلب فلي حلدوث تسلونلاملي، 

لتدمير المدينة القديمة وكرست الدكتلور  كلا للليلن 

مارتيني  حياتها للعثور على قبر كليوباتلرا، و لي 

مليلة خلار  ملديلنلة  35مقتنعة أن  يقع على بعد 

اإلسكندرية، في موقع معبلد تلابلوزيلريلس ملاغلنلا 

القديم، المخص  لإللهة إي يس وحقلقلت علاللملة 

اآل ار عددا من االكتشافات المثير  لة تمام، بلملا 

 قطعة نقدية ملكية تصور  ٨55في  ل  

 Theولكن، برنامر "مطارد  قبر كللليلوبلاتلرا" )

Hunt for Cleopatras Tomb )   على اللقلنلا

رفيعة المستو  تضليلف   Channel 5البريطانية 

وزنلا للنلظلريلتلهلا.، كشلف وجل  اللملللكلة وبلقلايللا 

مومياءات مصرية أيضا عن اكتشاف واحد حليلر 

الدكتور  مارتيني وقال عالم اللملصلريلات وملقلدم 

البرامر، الدكتور غلليلن غلوديلنلهلو: "ملع ملرور 

األيام واستمرار الحلولريلات، وجلدت كلا للليلن أن 

نصب المنار   لذا ملحلاط بلملقلابلر أغلنلى أفلراد 

الممتمع. ومومياوات مغطا  بالذ ب واملرأ   ات 

تعليم عال وتابوت للعلائلللة  لريلة. للكلنلهلم لليلسلوا 

الوحيدين الذين دفنوا  نا وأشار غلوديلنلهلو: "فلي 

أرضية المسر المؤدي إلى قبر المنار ، اكلتلشلولوا 

شيئا لم يُر مثل  ملن قلبل  وعلثلر اللولريلق، علللى 

توابيت ملنلحلوتلة علللى األرض ملثل  اللتلوابليلت 

الحمرية، بها بقايا بشرية لم يقع تحنيطها وأضاف 

الدكتور غودينهو: "تبدو البلقلايلا اللبلشلريلة، اللتلي 

ربما تكون ألوصياء على قبر، فريد  ملن نلوعلهلا 

األرض مصنوعة من الحمر الميري وقلد نلحلت 

المصريون توابيت مومياء في اللحلملر اللمليلري 

نوس  وتابع: "ال يبدو أنها محنطة، فقل بقايا  يكل  

عظمي  ناا اآلن، ويمكن اكتشاف الم يد أيضلا. 

إن  شيء لم نره في أي مكان ،خر في مصلر، للذا 

فاألسئلة التي تراودنا  ي: من  م  ؤالء النلا ؟، 

وكيلف يلرتلبلطلون بلأصلحلاب اللملقلابلر، وكليلف 

يرتبطون بكليوباترا نولسلهلا وواصل : "بلاللنلسلبلة 

لكا لين، ينصب تركي  لا علللى نصلب اللملنلار ، 

فهي تبحث عن الم يلد ملن األدللة علللى أن  لذا 

ج ء من معبد جنائ ي وفي حين أن علماء اآل لار 

غير متأكدين مما يعني   ذا االكتشاف، فإنلهلم فلي 

الوقت الحالي يعلقون األم  على احتمال أن تؤدي 

االكتشلافلات اللململا لللة إللى كشلف اللللغل وأشلار 

الللدكللتللور غللوديللنللهللو: "تُللظللهللر الصللور الللمللويللة 

بوضوف كيف أن جدران الحلملر اللمليلري اللتلي 

كانت تشك   ذا الهيكل  اللكلبليلر فلي  ل  نصلب 

المنار  انلهلارت ملن الل الزل علللى ملر قلرون. 

و ذه المدران المنهار  تسد المدخ  إللى اللغلرف 

غير المكتشوة والتي يمكن أن تحلتلوي علللى أدللة 

حيوية وقال: "تمكن الوريق من إزالة كتلة واحلد  

فقل من الموقع حتى اآلن، ومع  ل ، تقوم كا لليلن 

بالوع  باكتشافات رائعة وكشوت الدكتور  كا للليلن 

كيف اكتشوت اللعلديلد ملن اللملعلدات اللعلسلكلريلة 

 الرومانية، مضيوة أن  ذا االكتشاف كان 

وأوضلح الللدكلتللور غلوديللنلهللو: " لذه ململلملوعللة 

عسكرية رومانية و ي األوللى اللتلي تلم اللعلثلور 

عليهلا فلي ملعلبلد تلابلوزيلريلس ملاغلنلا اللقلديلم )

Taposiris Magma) األول ملن نلوعل  إنلهلا ،

 رابل مهم ،خر للسةلة البطلمية".
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التنقيب مستمرر يرق قربرر الريراراشر ااكرتر رايرات 

 جديدة .. 

إن بيت عنيا في األراضيي اميديةيمويع مي  ي  مي  

امد ا   امتي شهمت على أبرز ميجياي ات ع:ي    

 يامع صمعةه أميجازر. عصف انايييي عي  ينيا  ي   

امحادثع عنمميا بي يى ع:ي   مي  اميحي انيى  أ يا  

أميجازر م  امد ت.  تُجتبر     امحادثيع انيجيايافيا  

في عال اته م  ام:لاات اممعنييةيع اميييهي دعةيع اميتيي 

ة   ررت أنه م  امضر ري  تي ع:   امي    ملدرة

األ مى، عُةا  م:ي  أثيري شياميي ميةيبير أميييجيازر 

عت ام  م  أعدال ترميي  ميهيديع  عيةي ل أ وياميع 

 دمان   ي  ميهينيمد  ميمعير ميريي  مي زاعييي  

امد مج إجراء أعدال إعادة امترمي    دنا بيامياي ميع 

األ مى م  أعدال امتنةيب  م:  باملي ر )(  عيمد 

م  امتحياميييي ميليحياير  امصيقي ر انيبي ي  عينيهيا 

ايتشافات م يرة مال تدا   بيعيجيي أ يديييع اميدي  ي  

 تن ة  األ ماث امتارعقيةع امتي  صلت في امد ان 

بمء  به ة أرضيةع   ر ب صليبيةع  غ   إوالمي 

مألراضي امدةيمويع، بُينيي فيي اميدي  ي  عيمد مي  

ام نائس  األدعرة  اما امي   امييي   فيي اميدي يان 

م:ام  يني:ع ياث مي يةع  أخرى أرث ذي:يةع عليى 

مةربع منه علدا  أن امد:ام بنيي عيليى  ييي يليييات 

م:يحيةع وابةع.  ععت  تارعخ امتح الت   ا امداال 

 عة ل  دمان  م  امدي ييير  .اليتشافات أثرعةع يبير

ل امي ي  جما  مال تدا  ايتشاف امد عيم عي  اميتيحي ة

شهم    ا امةبر. نة   بأعدال إعيادة اميتيرمييي  ألن 

 امه يانت ويئع ملغاعع  نحا ل في امي  يت نيعي:يه 

ل  بر أميجازر  تتضيدي   أن نعه  امد عم بشأن تح ة

أعدال إعادة امترمي  امع:يع:ياء اميتيي تير يى اميى 

امةرن امراب  يدا ام:ادد  امي يانيي عشير  إدرا  

إضافات جمعمة م ي تعه  امينياد أن  ي ا اميدي يان 

 ماامدا يان م ج دا .

 

البابا يوقع عقد كنيسة امرركرج جرديرد يةرقر ريرة 

 شباب امريكا اكندا

اوتةبي  يماويع اميبيابيا تي اضير د امي يانيي، بيابيا 

اإلو نمرعع، بارعرك ام رازة اميدير :يييع، أميس 

األربجاء، األب امةس م  ا بياويييلييي د اميديشيرف 

 أ ل  (ACYBعلى أوةعيع شباب أمرع ا  ينما )

 اعتدم  ماوته خالل املةاء عةم شراء يياتيمرائيييع 

امييجيي راء امييدييليي ييع  مييرييي  )األمييييير تييادرد( 

 closingملدؤتدرات، بني جيروي، بيجيم عيديي 

أمس بامدةر امباب ي امةا رة..  اوتال  ام ن:يييع .ا 

A.C.Y.B   امدري  امتاب  مهيا ميتيصيبي  يينييي:يع 

 مري  ألوةعيع شباب أمرعي يا  يينيم.  امي ينييي:يع 

 059امامعمة م  نع م  طابةي   ت:  ألي ر مي  

ا،  بها م:رح   اعع طجا . بيندا عت:    فرد 

اميديريي   A.C.Y.B  م  األب امديشيرف عيليى 

يا  09إل امع  مجيشع نح   ا.أثناء املةياء عيرض  فرد 

مدا ت  في خممع امشباب بأمرع ا، فيدا عتجل  ب افيع 

 اياعيات امشيبياب  ينياك، بيديرا يليه  ني عييياتيه 

امدقتلعع و اء امشباب امدهياجير أ  اميدي مي د فيي 

امدهار، م  ت ضيي   ا ي  امشيبياب  اميتيحيمعيات 

 امدجاصرة امدقتلعع  طرق   وائي خممته .

Youth 4 Jesus   يدا بارك ت  ي   يماويع اميبيابيا

ميريي    -مري  تيمرعيب خيما  امشيبياب-بمء خممع 

مري  متحعيظ األمحان  امت:بحيع  -م افحع اإلدمان

  -امدهرجان األ ل. -

 فييي وييييياق اخيير،  ييا  األنييبييا ييياراد، اوييةييف 

بن:لعانيا  ت ابجها مأل باط األرث ذيس، نيائيب يا عي  

 ماوع امبابا ت اضر د ام اني، بابا اإلوي ينيمرعيع، 

بارعيرك امي يرازة اميدير :يييع، اميس األربيجياء، 

بصل ات ر يبينيع، را يبيتييي  جيمعيمتييي  فيي دعير 

امةمعس ع  نا امحبيب بأ  اع  بيأميرعي يا ييديا  يا  

ا بتغيير امش ي مبةيع اميرا يبيات اميدي جي دات  أعض 

باممعر متلةب  جديجه  باوي  اميمعير عي يير أن دعير 

امةمعس ع  نيا اميحيبيييب بيأ  ياعي  تي  االعيتيراف 

ام ن:ي به في اخر جل:ات امدادي  اميديةيمد فيي 

 ع ني  

 

” ةراايرر “ مليون جرنريره مرس مر ةرسرة  7.3

الر  ا   01لبرنامر  ايذرةيرة الرارالرمرق لردعر  

 مصرية 

بمأ برنامج األغ عع امجامدي امتاب  ميألمي  اميديتيحيمة 

أمف أ   09في تةمع  امد:اعمات امنةمعع ألي ر م  

” تي يافيي  ييراميع“ مصرعع م:الع فيي بيرنياميج 

 أطعامه  تحت و  امجامي  ميليحيم مي  تيأثيييرات 

ويي ء امييتييغيي عييع  مييديي:يياعييمة األويير عييلييى تييلييبيييييع 

ا تياجاته  امغ ائيع خالل أزمع فييير د يي ر نيا 

  م  ممت مؤو:ع وا عيرد   90-امد:تام )ي فيم

ملتنديع االجتداعيع م:ا دع ماميع مبرنامج األغ عيع 

ملي ن جنيييه مصيري ) 5.5امجامدي تبلغ   امي 

د الر أمرعي يي( ،  ذمي  ميمعي   ي ا  009،999

امدشر    تةمع  امد:اعمات امغ ائييع فيي صي رة 

تح عالت نةيمعيع مينيحي  أربيجيع االف مي   يؤالء 

 تييجيم  يي    ييي مييبييادرة  90ام:ييييمات  األطييعيال

امتجا ن األ مى بي  مؤوي:يع ويا عيرد ميليتينيديييع 

االجتداعيع  برنامج األغ عع امجامدي ممعي  األمي  

 امغ ائي متل  امعئات امدحتاجع.

األمف عي   “  عنمر    ا امدشر   ضد  برنامج 

ام ي تنع    زارة امتضامي  االجيتيدياعيي ”  األ مى

بامتجا ن م  برنامج األغ عع اميجياميديي فيي إطيار 

امشرايع امةائدع بي  امبرنامج   امي زارة ميتي فييير 

  امحداعع االجتداعيع

 

البابا تواضرا : الكنيسة المصريرة اةرترقربرلر  

 السيد المسيح يق شيارة الاائلة المقدةة

أيم  ماوع امبابا ت اضر د ام اني بابا اإلو نمرعع 

بارعرك ام رازة امدر :يع تهنئته بامجا  اميةيبيايي 

ملشهماء، الفتا إمى أن ام نيي:يع  9151امامعم ونع 

تشدي على تةي عي  امشيهيماء   ي  اميتيماد ميلي:ينيع 

    ي ا  080امدصرعع امةمعدع امتى يانت ت:تقم  

امتة ع  ت  اختيار  م   بي األ باط     امجا  امي ى 

ت مي فيه د لمعان د ام ر امبيالد،  مصير ييانيت 

م  أي ر امبالد امتى ي ر فيها امشهماء  ت:ديي اا  

امشهماء  أضاف امبابا ت اضر د خيالل عيهيتيه 

األوب عيع امتى امةا ا امي   األربجياء بيجيم تي  يف 

 -أشهر ب:بب انتشار فير د ي ر نيا  6دا  نح  

  ت  بماعيع اميتيةي عي  اميةيبيايي،   ي ا  080انه في 

امتة ع  تدشي عليه ام ني:ع في أص امها  أعياد ا 

 يافع امدناوبات، مي ضيحيا ان ام:ينيع اميةيبيايييع 

عي ميا،  عضياف اميييهيا  59 :ابيع  يي شه ر ا 

امشييهيير امصييغييييير  ع:ييدييي ان:ييىا،   ييى ويينييع 

منضباع  ال  ماوع امبابا ت اضر د امي يانيي إن 

ام:نع امةبايييع وينيع زراعيييع ميرتيبيايع بيامي ر  

 امديا   امه اء  امحصاد،  في ام ينييي:يع نصيليى 

م  اجي ع امي امابيجيع ييليهيا، اميديييا   اميهي اء 

 امحصاد  ام ر ، مشيرا إمى أن ام ني:ع امةباييع 

األرث ذي:يع مها تارعخ فرعم فهيي امي  يييمة اميتيى 

تأو:ت م  خالل نبؤة في امجهم امةمع ،  اءت في 

وعر إشجياء  تى  بي ماي  ام:يييم اميدي:ييي  إميى 

 تاب   يائيال، إن امي ينييي:يع  عا  199مصر بنح  

امدصرعع  ى ام  يمة امتى اوتةبلت ام:يم امد:يي  

في زعارة امجائلع اميديةيمويع   ي  انيعيراد ميبيالدنيا 

مصر  يث تحريت امجائيليع اميديةيمويع فيي ييافيع 

أرجاء مصر، م م  تيبيارييت أرص مصير   ي  

عيم نحتعي به في أ ل ع نييي  مي  ييي عيا   ني   

امبابا ت اضر د إمى ان امي ينييي:يع تيأوي:يت مي  

خالل بشارة امةمعس مارمر س     اوتشيهيم فيي 

ميالدعع، الفيتيا إميى أن  68ممعنع اإلو نمرعع عا  

ام ني:ع تجرضت مجص ر اوتشهاد   عع جيما فيي 

مقتلف  ااعتها ف ي ن عيات  فئات امينياد ييان 

مه  نصيب فيي  ي ا االويتيشيهياد  أ ضي  اميبيابيا 

ت اضر د ام اني أن ام ني:ع عاشت في عصي ر 

اشتهاد  يان ا عة م ن اإعالن االعدان باميم ا مي  

خالل اوتشهاد  ،  أن يتياب ام:يني ي:يار ع:يايي 

يافع     األ ماث،  أن     األم ر امتيمت  يتيى 

عامي  ماضيي  يدا  مث مشيهيماء امي ينييي:يع فيي 

ميبيا ذير  ماوع امبابا ت اضر د ام يانيي أنيه فيي 

ميالدعع عنمما صمر منشي ر اميتي:يامي   595عا  

اممعني  ت  االعتراف بامد:يحيع يمعانع، بمأ بجم يا 

عصر اخر م  امدتاعب     عصر امهيرطيةيات، 

 ظهر مادي عيع مي  األشيقيار انيحيرفي ا عي  

اإلعدان،  م   في نعس ام  ت ظيهير أبياء أبيايال 

في اإلعدان مي يي اميةيمعيس أثينياوييي د اميروي ميي 

 امبابا ييرمس عد د اممع   امبابا دع:ة رد   ي  

نا   المجع في امةرن امراب   امقامس  تاب ، إمى 

أنه بجم ذم  ظهر في مصر عصر امير يبينيع  أن 

امةمعس األنبا أنا ني د  ي  امي ى أويس مينيهيا  

امر بنع في يي امجام ،      مم ا شيهيادة اإلعيديان 

م  خالل اإلعدان  امن:   ام  م ، الفيتيا إميى ان 

امتارعخ مدتم فهناك شهماء  أباال إعدان  ن:ياك، 

     مادي تارعخ ام ني:ع امةبايع

 

اينبا داماديو  يجار اائل ةاد المحكو  علريره 

 باإلعدا  يق قتل اينبا ابي انيو 

يشف نيييافيع األنيبيا د ميادعي د أويةيف أييتي بير 

 أ وي   رئيس مياينيع 

امييرعيياعييع بييامييديياييديي  

امدةمد ، ع  زعيارتيه 

مـييييي  ائيييييي ويييييجيييييم 

،  امدح ي   “ امرا ب أشجياء وابةا  ”  ت اضر د 

عليه باإلعما  بتهدع  تي األنبا ابييعيانييي د أويةيف 

 تجم  ي    ..  رئيس دعر أب  مةار ب ادي امنار ن

ام عارة  ي األ مى مرجي دع  مـ  ائيي ويجيم بيجيم 

امح   عليييه بياإلعيما   أ ل أويةيف عي  ر  ميني  

،  يييث  يال األنيبيا 0998 ب:ه فيي أغ:يايس 

د مادع د أنه ذ ب بصعته رئيس مانع اميرعياعيع 

بامدايدي  اميديةيمد  مي  ضيدي  ميهياميه رعياعيع 

امد:اجي   خممته  ،  يث  م  األورار امديةيمويع 

بيممينيهي ر ”  اإلبيجيادعيع ”  مـ  ائي وجم فى وياي  

”  طينيى ”  بدحافهع امبحيرة...  أضاف نيافته مـ 

أنه أخ  مجه األورار امدةموع بجم إنتيهياء اميةيماد 

بيجيم  يراءة صيالة ”   ائيي ويجيم”   ذ ب مدنا مع 

امتحليي ،  بيجيم يا جيليس ميجيه بيجي  امي  يت ، 

مرعاعته  تةمع  بج  ام لدات امير  يييع ،  نيعيى 

نيافته امتصرع  بأى شيء عليى ام:ي شيال ميييمعيا 

بشأن أى  معث أ  أ  ال أ  اعترافات دارت بينيه 

 بي   ائي وجم ، مشيرا  أن ام عارة  ي ج ء مي  

خممع ام ني:ع  املانع م افع امد:اجي  فيي جيدييي  

ام:ا ن أى أن يانيت اإلتيهياميات أ  األشيقيار 

فقممع ام ني:ع ر  يع  افتةياد  رعياعيع   ي  ميا 

تة   به ام ني:ع تاا  أبنائها فى أى مي يان  أشيار 

نيافته   أن امرا ب فلتاؤد ام ى ت  تقعيييف  ي ي  

اإلعما  عليه إمى مؤبم ، فى وا  أخر  م ا يانيت 

ام عارة م:ا  دمنه ر امدحب د فيييه  ائيي ويجيم 

يانت ميحي يديع امينيةي ،  . محي  تنعي      اإلعما 

أعمت فى عي مييي  اميدياضيى،  ي ي  اإلعيما  عيليى 

أشجيياء ”  امرا ب امدشل ح  ائي وجم ت اضر د 

،  تقيعيييف  ي ي  اإلعيما  إميى ام:ياي  ”امدةارى

امدؤبم مليرا يب فيليتياؤد اميديةيارى، إلتيهياميهيديا 

بإرت اب جرعدع  تي األنبا إبيعاني د أويةيف دعير 

  .أب  مةار ب ادى امنار ن

 

إعادة محاكمة يوة  بطر  ذالى امته  برقرترل 

 ميادة اشرف

تنهر محاي  امةا رة  اماي ة، امي   األ م، امجمعيم 

م  اممعا ى امهامع،  ميجيي أبيرز يا نيهير إعيادة 

محاييديع عي ويف بيايرد غياميى بيةيضيييع ف:ياد 

امادارك،  اميحي ي  عيليى ميتيهي  بيةيضيييع ميةيتيي 

امصحعيع ميادة أشرف تينيهير ميحي يديع جينياعيات 

امةا رة، امدنجةمة بامجباويع، برئاوع امد:تشار ويم 

عبم امج ع  امت نى، نهر إعادة ميحياييديع عي ويف 

بارد غامى،  زعر اميدياميييع األويبي ، التيهياميه 

باإلضرار امجدمى بأم ال اماهع امتى عيجيديي بيهيا 

 ..فى امةضيع امدجر فع إعالميا بـاف:اد اميايديارك

 أونمت امنيابع ملدته  ته  تيقيصيييي اويييارات 

محا زة باماداركا ماهيات اميم ميع، بياإلضيافيع 

الوتقما  مااب   زارة ااميدياميييعا فيى اميمعياعيع 

االنتقابيع مشقصه خالل االنتقابيات اميبيرميديانيييع 

تنا  مح دع جناعات امةا رة امدنجيةيمة 0999عا  

بارة، برئاوع امد:تشار محيديم شيييرعي  فيهيديى، 

امي   األ م، بح دها فى إعادة إجراءات محياييديع 

امدته  زيرعا ام:يييم  :ييي  عيليى  ي ي  اميديؤبيم 

امصادر ضم  غيابيا، فى  ضيييع عينياصير ميايان 

امجدليات امن عيع ميايدياعيع اإلخي ان اإلر يابيييع، 

بته  ارت اب أ ماث عنف بدينيايةيع عييي  شيديس 

أوعرت ع  مةتي امصحعيع ميادة أشرف  اميايعيي 

شرعف عبم امرؤ ف  امدي اطينيع ميارى جي ر . 

 أظهرت اميتيحيةيييةيات، تي رط  يييادات جيدياعيع 

اإلخ ان اإلر يابيييع،   يييادات اميتيحياميف اميماعي  

مإلخ ان فى تأويس ماان عدليييات ني عيييع تضي  

م:لحي  ياناح ع: يرى ميليايدياعيع اإلر يابيييع، 

بغرص اوتهماف اإلعالميي   منجيهي  مي  يشيف 

جرائده   اوتهماف اميدي:يييحييييي  ميقيرق ن:يييج 

ام  مة امي طينيييع،  إثيارة اميعي ضيى فيى اميبيالد، 

 اوتهماف مؤو:ات اميم ميع  ويلياياتيهيا اميجياميع 

 . إلوةاط امم مع

 

اكتوبر المقبل.. البرابرا يررنسريرع يروقرع رةرالرة 

 عامة جديدة حول ايخوة االصداقة االجتماعية

عت جه امبابا فرن:يس بابيا اميعياتييي يان إميى ميمعينيع 

اوي ي اإلعااميع في ام امث مي  اييتي بير اميديةيبيي 

مت  ي  امروامع امجامع ام ام ع ميه  اميتيي تيتيديحي ر 

ة  امصما ع االجتداعيع.    ل األخ ة

  ييال األنييبييا بيياخيي   امييدييتييحييمث بيياويي  اميي يينييييي:ييع 

ام اث مي يع في مصر إن  ماوع بابا امعاتي ان ويبي  

     م   بي  ثيةع ان ر اإلعدانا امتيي صيمرت 

اا ونع  0995ونع   .0995ث   ثيةع اي  م:بَّح 

 أضاف األنبا بياخي   أن اخيتيييار  يماويع اميبيابيا 

فرن:يييس ميجيني ان  مي ضي   اميروياميع اميجياميع 

امامعمة عأتي تأييما عيليي أ يديييع أن نصيبي  فيي 

امدةا  األ ل أخ ة في امدحبع  أن األخ ة  يي ميا 

تجاينا امشااعع  امة ة ميالنيايالق ميايمدا  تيابي  

 ائال، إن امبابا فرن:يييس وي ف عيتيرأد اميةيماد 

اإلمهي في  بر امةمعس فرن:يس مييي  ي  بيجيم ذمي  

على امروامع امجامع امايمعيمة،  نيهيرا ميأل ضيا  

امصحيع امحاميع فإن  ماوع اميبيابيا عيرغيب فيي أن 

ت  ن     ام عارة خاصع اماابي  بيم ن مشيارييع 

امدؤمني ،  ويج د امبابا فرن:يس إميى اميعياتييي يان 

ييان  يماويع اميبيابيا   ف ر انيتيهياء اميةيماد اإلميهيي

فرن:يس  م نشر عبر  :ابه امقار عليى مي  ي  

امييتيي اصييي االجييتييديياعييي تيي عييتيير تييغييرعييم   ييال 

فيها امننهر إمى امةمع:ي  ام ع  عجيييشي ن بيةيربينيا 

ام عي   بيبي:ياطيع عيايييبي ن عيليى امشير بياميقييير 

 عتحل ن بامشااعع م ى عحب ا أعيمائيهي   عصيلي ا 

 م  أجله ..

 

رئيع اشراء اةتراليا لالقباط يى عيد النيراش : 

 عا  0111كنيستك  ن رت رةالة محبة منة 

 جييه ام:يييييم ويي يي ت ميي رع:يي ن رئيييييس  زراء 

اوتراميا امتهنئع مل ني:ع  امااميع امةبايع بأوترامييا 

بدناوبع األ تعال بيرأد ام:ينيع اميةيبيايييع ) عيييم 

امنير ز ( ,   يم أشياد مي رع:ي ن فيى روياميتيه 

بام ني:ع امةبايع امتيى تضي  أيي ير 

ميالعييييي  ن:يدييع  نشييرت  99مي  

عييا   0999روييامييع مييحييبييع ميينيي  

 وييانييمت األ ييبيياط فييى ميي اجييهييع 

تحمعات يبرى  منحته    ة  عي عيديع ,  اعيرب 

ام:يم م رع: ن ع  محبته ملااميع امةبيايييع اميتيى 

 ممت اممع  ألبنائيهيا خيالل فيتيرة  بياء فييير د 

 ي ر نا. 

 

ةان  كاتريس منطقة جرةب ترارير ريرة بسريرنراء.. 

ايواج السائحيس مس بقاع الاال  الم تلر رة ترجار 

ماال  يحرص شاار المدينة المقدةة  01المكان..

على شيارتها.. اهمها الدير اشجرة الاليقة اجبل 

 موةى.. اجبل البنات االمكتبة ضمس القائمة

تجم محديع وانت يياتيرعي  بيدي ا يجيهيا ام:يييا يييع 

امددي ة م  أ   مناط  ام:يا ع فى جن ب وييينياء 

ذات امشهرة امجامديع  امتى ما إن فت  اميبياب أميا  

ع دة ام:يا ع بجم تقعيف اإلجراءات اال ترازعيع 

م  ي ر نا  تى عاد إميها محب  ا م  يافع أنحاء 

امجام   م  يي محافهات مصر،  تشتيهير ويانيت 

ياترع  بجمد مي  اميدي ا ي  ام:يييا يييع اميتيى تيجيم 

األشهر،  ال تغيب ع  أجنمة يي زائر فردى ييان 

أ  فى أف ا  مليديمعينيع، بييينيهي  ز ار عيحيضير ن 

مالوتدتا  بأج ائيهيا اميهيادئيع  طيبيييجيتيهيا اميبي ير 

  مناظر ا امقالبع        
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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”  

 
بيعوا ما لكم واعطوا صدقه. اعملوا لكم أكياسآ ال تفنى وكنزا ال ينفذ فى السمواِت حيث ال يقرب سارق وال ” 

 (4٣:١١" )مزيبلى سوس
 

 مناشدة عاجله

 
 بدوله جنوب السودان. واويود مجلس ادارة مؤسستكم الخيريه بان يخطركم علما بان كنيستنا القبطيه االورثوذكسيه، بتخطط  لبناء اول مدرسه قبطيه ابتدائى بمدينه 

 
 ، بان يكلل هذا المشروع بالنجاح واالزدهار.لحهونتضرع الى هللا االب، وباسم سيدنا يسوع المسيح، وبشفاعه امنا العذراء مريم، وصلوات جميع القديسين الذين ارضوا الرب باعمالهم الصا

 ط هذه الشعوب.وس ونتوسل الى كل فرد من شعبنا القبطى، بان يتعاونوا معنا فى جمع التبرعات، لبناء مدرسه مار مرقس، وذلك لنشر و تبشير االيمان المسيحى

 
 والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات.

 
 -ورقم حساب البنك كاالتى:

Financial Institution:- St. George Bank 

BSB:-   112-879   

A’cc:-   493911231 

Swift Code:-  SGBLAU2S 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أن جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 

  يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 
Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Pishoi Botrous (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile Girgis (Director, Secretary and Treasurer) 

 

 تحية للقضاء العادل الناجز 
 

عاا((  ٣2لقد تأثرنا جداً بحادثة إعتداء اإلرهابي النيوزيلندى برينتون تارانت )

على الُمَصلين بالمسجدين بمجازرة شاناياعاة وقاا( باقاتالااام بِاَد( باارد الياعار  

اإلنسانية وهذا هو اإلرهاب الذى يبدأ بفكر غرسهُ الشيطان فى قلب ذو أرضاياة 

َخِصبَة لتلقى الفِكر وإنماؤه وتغذيته بعوامل الحقد والعنصرية وتترعرع ساماو( 

 فتنزع اإلنسانية وتبنى الوحشية المدمرة 

 

وبذرة هذا الفكر المسمو( هو تعصب للعرق األبيض فقا( هذا الُمجِر( اإلرهااباى 

بفعلته بقتل أبرياء فأْزَهق األرواح ويَتَم أطفال وأَْرَملَّ نِساء َوَعَصَر قالاوب ابااء 

وأُماات وأحزن األقارب واألصحاب وكل تلك المشاعر لم نُشااطارُهام ناحان مان 

واِجب الُمجامالت اإلنسانية بل إعتصرت قلوبنا أَلَامااً لالاحاادثاة الشاناياعاة ألناناا 

تجرعنا الكثير مناا فى مصر الحاباياباة مان اإلرهاابايايان والسالافايايان وإخاوان 

الشياطين بل أبناء إبليس الاذى هاو قَاتَاال ماناذ الابادء وإضاطااااد اإلرهاابايايان 

للمسيحيين فى العراق وسورية وليبيا ومذابح تركاياا لاَرَمان وإرهااباي باوكاو 

حرا( فى نيجيريا لذلك أَلَُمنا كان فاى أعامااق قالاوباناا تاجااه حاادثاة ناياوزيالانادا 

 وتضرعنا إلى هللا أن يرحمام ويُعزى بالصبر أهاليام 

 

وقد تتبعت بكل حرص مجريات القضية وقد تناولاا القاضااء الشااماق الاقااضاى 

العادل كاميرون ماندر قاضى الماحاكاماة الاعالاياا فاى كارايسات إِتشايار  وهاذا 

القاضى ننحنى بالتحية لهُ بكل إحترا( وإجالل إلصدارِه ُحكماً تاارياخايااً باتاوقايا  

أقصى عقوبة يستطي  القضاء الُحكم باا وقضى بالَسْجن الاماَبَاد مادى الاحايااة 

ساناة  ٣2دون إمكانية اإلفراج المشروط أى الَسْجُن المَبد طول الُعمر ولاياس 

فقط وغيرالقابل لإلفراج عن الُمجِر( فى المستقبل إطالقاً ماماا كاانات األسابااب 

وأشعر أن القاضى لو كان يملك إصدار ُحكم اإلعدا( كان أصدره ولكن تالاك هاى 

 أقصى عقوبة يُمكن أن تَْصُدر 

 

وكان الُحكم نتيجة مداوالت ومرافعات وأدلة يقينية ودراسات قانونية وجانااةاياة 

 ٣142مارس  42فى فترة وجيزة أقل من سنة ونصف فالحادثة كانت فى يو(  

 (. ٣1٣1أُغسطس  ٣2( والُحكم صدر فى يو( الخميس الموافق 

 

أن الُحكم بعدالته لم يُِعْد أرواح المجنى عليام األباريااء بال أَراَح وأْثالَاَو قالاوب 

األقارب واألصحاب والُمجتم  اإلنسانى السَّوي بتوقايا  أقصاى الاعاقاوباة عالاى 

 الجانى اإلرهابي، نعم تحية للعدالة الناجزة.   

 

 بقلم اآلثرى الشماس / باخو( فاخورى
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 ش  0171توت  01 اخبار االقـباط

 01 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 ُسكان البرارى

 
عادل فهيم  -بقلم :  

 

كثيراً ما نقُف أمام موضوع الرهبنة صامتين مملوئين بأحاأاسأيأ  

غريبة  إما أاساس الُمتََمنِى أو الزهول االمين بالخيال فى السأمأا 

وما فيها متعه األانفراد بالرب يسوع متسائلين ماذا يدور فى فأكأر 

هذا الراهب أو هذا الُمتََوِاد وماذا قابل هؤالء الشخصيات العظيمأة 

اتى تغيروا وأصبحوا بهذه الصوره الجميلة تاركين كل العالم بكأل 

ما فية من أهل وأصدقاء ومراكز ونفوذ  وأموال ومتع ومأغأريأ ت 

وغيرها والسؤال هنا وما هى متعتهم وما هى أفأرااأهأم ومأا هأى 

 أطماِعهم؟!

 

نُريد أن نعرف ماذا قابلهم فى اياتهم وكيأف تأعأامأل   مأع هأذه 

النفوس لِيُظهُر أجمل ما فيها وكيف َصفَت هذه النف  اأتأى تَأِهأيأُم 

وتعيُش فأى الأ مأوجأود وهأو الأجأو الأرواأى وتلأحأى بأالأعأالأم 

المحسوس تلحى بالحياه بكل صورها المادية الُمغرية لكى تكسُب 

الغير مرئى إاساس جميل لمن يَتَزوقة إنه عالم الروح وما أجأمأل 

عالم الروح الذى يتطلع االنسان فيه إلى العالأم االخأر وهأو عأالأم 

 السمويات.

إن كان الكتأاب الأمأقأدس لأم يأذكأر صأرااأة كألأمأة   رهأبأنأة   

أو رهبان  ذلك ألن فكرة الرهبنة لم تكن قأد تأبألأورت بأالأمأعأنأى 

والمفهوم الحالي , لكن الكتاب المقدس قدم لنا بعض األبطال الذين 

قدموا اياتهم كلها كأذبأيأحأة اأيأه مأرضأيأة عألأى مأذبأ  الأعأبأادة 

والنسك , أابوا الص ة واأولأوهأا إلأى اأيأاة , عشأقأوا الأهأدوء 

والسكون واياة االلتصاق باهلل ,كما عاشوا بالبتولية والطهارة كل 

أيام اياتهم وهذه الفلائل هى من أهم مقومات الرهبنة وأركأانأهأا 

األساسية , لذلك أابهم   وأعطاهم كثيأر مأن  الأنأعأم والأبأركأات 

 ومنحهم روح النبوة وعمل العجائب والمعجزات .

سنتحدث عن بعض الشخصيات التى نقُف أُماُمها فى دهشة مأنأهأم 

من كانوا نزور للرُب ومنهم مأن كأانأوا ُمأخأتأاريأن قأبأل مأيأ دهأم  

ومنهم من بحثوا عن   ومنهم من  غأيأروا أنأفأسأهأم بأانأفأسأهأم 

ومنهم من تعامل   معهم ونريد أن نكتشُف ماذا إكتشفوا وهو مأا 

إفتقدناه نحن وماذا ادث لهم اتى تغيروا وأصبحوا بهذه الصأورة 

 وبهذا الجمال الرواانى.

 

والسؤال هنا مرة أُخرى من هو السبب القوى فأى تأغأيأر اأيأاتأهأم 

وتقديم كل التنازالت المتعدده وأخذوا شكل مغاير تأمأامأا لألأجأمأيأع 

ونَتَمنَى أن نلتمُ  من اياتهم البركه التى اصلوا عليها أو نشأعأر 

بمشاعرهم ونتعرف لماذا تغيروا ولفظوا العالم بكل صوره الممتعة 

كما يراها الجميع ولكنهم يروها بصورة أخرى وأن نأتأعأرف عألأى 

مشاعرهم ونفوسهم وأفكارهم وطبيعه جسدهم ونحأن نأعألأم انأهأم 

لهم نف  خصائص جسدنا بكل ضعفاته ولكن هناك إختأ ف كأبأيأر 

 فى الروح.

 

سنرى أاداث متلاربة وعجيبة لكل شخصية منها الُمفرح ومنأهأا 

الغير مفرح وسنتعلم منها أن   أعد لكل إنسان اياتة ووضع كأل 

إنسان فى البيئة التى ستساعده لكى ينمو فيها ويثمر ثأمأاره الأتأى 

تنير للبشرية الى سكة الخ ص ولكن   أعطاهُ اريأة االرادة فأى 

 االختيار.

 

يعتقد الكثيرين أن الفكر الرهبانى بدأ فى العصر المسيحى فأقأأ أو 

مع إنتشار المسيحية ولكن من درستنا للعهد القديم نجأد أن هأنأاك 

العديد من األنبياء من عاشوا فى البرارى وعاشوا اياه الأبأتأولأيأة 

والتقشف والوادة وسكنى البرارى بنف  قوانين الرهأبأنأه فأمأثأ  

 من االنبياء.

                                    

 : إيليا النبى +

 

عاش إيليا النبى اياة التجرد فعشأ  

إيليا النبي ُسكَن الجبال وَعَشَ  اياه 

الهدوء والشركه مع   وقأد ُعأرف 

إيليا بهيئتة بالتقشف والنسك  وكان 

يُشهود له أنه كان يمنط  احأقأويأة 

بمنطقة من جلد على اأقأويأة وكأان 

الرب يعوله فكانت الغربان تاتى إلية 

بخبز ولحم صأبأااأا وبأخأبأز ولأحأم 

 ( وهذا بترتيب الهى . 6: 01مساء وكان يشرب من النهر ) مل 

 

وإيليا له ع قه قوية مع   وقوه ص ته وإستجابة   الى ص تة 

عندما صلى ايليا لكى يقيم الرب ابن األرملة فََسَمَع الرب لصأوت  -

 (  11:01مل 0إيليا فرجعت نف  الولد إلى جوفه فعاش   )

رجل جبال ناسك ومتقشف , فأعأنأدمأا  -كانت هيئتة  وقيل عن إيليا 

قيل عنه :   أنه رجل أشعر متمنط  بمنطقة من جلد على اقوقيه 

 ( .1:0مل 1  )

 

كانت له شركة قوية مع   فعندما أصأعأد الأذبأيأحأة عألأى الأجأبأل 

وصلى للرب   قاالً.استجبنى يارب إستجبنى . فسقطأت نأار الأرب 

وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست الأمأيأاه الأتأى 

 (71:01:71مل 0(فى القناة  

 

 + أليشع النبى :

 

وقد تتلمذ اليشع النبى عألأى يأد ُمأعألأمأة 

إيليا النأبأى وقأد إقأتأدى ألأيأشأع بسأيأرة 

معلمه إيليا الأنأبأى واأذا اأذوتأه وسأار 

 سيرته النسكية.

فقد ظل اليشأع بأتأوال لأم يأتأزو  طأوال 

 اياته .

كما أاب عيشة الجبال مثل معلمه وإتخذ 

 جبل الكرمل مقرا دائما له.

عاش أليشع النبى اياة التجأرد والأزهأد 

مثل معلمه , فلم يكن يقتنى فأى مسأكأنأه 

 ( 12:2مل 1وكان يعيُش على صدقات المؤمنين وعطاياهم )شيئا 

 

وذات يوم  كان عنده شعب كثير ولي  لديه ما يأقأدمأه لأهأم فأحمأر 

خادمه  بحن يقدم األرغفة القليلة التى عنده للشعب ليحكلوا   فأقأال 

هل أضع هذه االرغفه القليألأة أمأام مأائأة رجأل ؟   –خادمه : ماذا 

فقال )اليشع ( :أعأ الشعب فيحكلوا ألنه هأكأذا قأال الأرب يأحكألأون 

ويفلل عنهم . فوضع االرغفه القليلة أمامهم فحكلوا وفلل عنأهأم 

 ( .27:2مل 1اسب قول الرب   )

 

عندما شفى نعمان السريانأى مأن مأرضأه  -وقيل عن اليشع النبى 

ببركة صلواته قيل أن نعمان السريانى أراد أن يقدم له شيئا ً قائ : 

( إمتنع الأيأشأع ولأم 01: 1مل 1  واآلن فخذ بركة من عبدك   )

( مؤمنأا 06:1مل 1يحخذ شيئا وقد أل  عليه نعمان أن يحخذ فحبى )

أن الرب الذى خلقة الينساه . وهنا نرى قوه ايمانه وثأقأتأه بأالأرب 

ويظهرمدى تعامل   معه وهذا الشعور ال ياتى اال مأن قألأب نأقأى 

 يرى   فى كل تعام ته ال اظية وليست اليومية.

 

واليشع النبى رجل ص ة وعبادة ونسك وله شركة وعأ قأة قأويأة 

مع الرب وكان يحلو له دائما أن يقول   اأى هأو الأرب الأذى أنأا 

 ( .06:1مل 1واقف أمامه   )

وقد عمل بص ته الكثير من المعجزات مأثأل 

( 11:10:1مأل 1إبراء المياه فى أريأحأا )

-0:2مأل 1وتكاثر الزيت فى بيت األرملة )

وإقامة ابن المرأة الشونمية من الموت  -( 1

وإبراء الطعام مما فيأه  -( 71-11:2مل 1)

وإشأأبأأاع  -( 21-71:2مأأل 1مأأن مأأوت )

( 27-21:2مل 1الجموع من خبزات قليلة )

مأل 1وإبراء نعمان السريانى من برصأه ) -

(  ومعجزات أخرى كثيرة كأان الأرب 02:1

 يُتَِممها  بص ة اليشع.

وهنا يُبين اليشع النبى مدى تعامل   مأعأه 

ويَظهر ذلك ومن خ ل كتاباتة التى يُبين ان 

إيليا كان يقف أمام اللرب لأفأتأرات مأتأعأددة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          وكان الرب يظهر  لة

 +  أرميا النبى :

 

تحلى أرميا النبى  بأالأكأثأيأر مأن الأفألأائأل 

 الرهبانية الجميلة :

فقد عاش أرميا بأتأوال طأول اأيأاتأه : وقأد 

صدر له األمر اإللهى بذلك صريحأا واضأحأاً 

قائ ً   التتخذ لأنأفأسأك إمأرأة وال يأكأن لأك 

 ( .1-0:06بنون وال بنات   ) أر 

كما كان أرميأا ُمأحأبأا لألأسأكأنأى فأى 

الأأبأأرارى: ولأأكأأن لأأم تُأأتَأأ  لأأه هأأذه 

الفرصة: وكان يقول  ياليت لى فأى 

الأأبأأريأأة مأأبأأيأأت لأأكأأى أتأأرك شأأعأأبأأى 

 (.1:2وأنطل  من عندهم  )أر

 

كان أرميا محباً للتواضع والصأمأت  

والأأهأأدوء والأأتأأوبأأة. وهأأذه فلأأائأأل 

رهبانية عالية: فعليا ان نتحمل اينما قال : جيد لألأرجأل أن يأحأمأل 

النير فى صباه . يجل  واده ويسكت ألنه وضعه عليه . يجعل فأى 

التراب فمه لعله يوجد رجاء. يعطى خده للاربه, يشبأع عأارا ألن 

السيد ال يرفض إلى األبد فإنه ولو أُازن يرام اسب كثرة مراامه 

( . وايلا يقول :   لأنأفأحأص طأرقأنأا ونأمأتأحأنأا 71-11:7)مرا

ونرجع إلى الرب لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى   فى السموات   )مرا 

21:7-20. ) 

 

وكان أرميا رُجل ص ة ودموع: وكتأب فأى سأفأر الأمأراثأى الأذى  

نظمه هذا النبى الباكى لرثاء أورشليم عند خرابها بواسطة جيوش 

الملك نبوخذ نصر يَعرُف مقدار اساسية نف  هذا الأنأبأى الأعأظأيأم 

ونقاوة قلبه وكثرة دموعه: عنأدمأا يأقأول :  يأالأيأت رأسأى مأاء 

وعينأى يأنأبأوع دمأوع فأحبأكأى نأهأاراً ولأيأ ً قأتألأى بأنأت شأعأبأى 

( . وكان دائم الص ة هلل ويكرر عبارة  ثم صألأيأت إلأى 0:2  )أر

 ( 06:71الرب   )أر 

 

وكان الرب يكلمه فماً لفم: وكثيراً جداً ماترددت فى سفره عبارة   

ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا  .فنجد من عزوبة كلماتأه كأم مأن 

مشاعر واااسي  عظيمه تنُم مأن قألأب ُمأحأب اسأاس بأعأزوبأة 

كأل هأذا مأن اأيأاه  -الفاظة ورفاهية المشاعر ورقة االاأاسأيأ  

 الواده والخلوه مع   والبعد عن العالم بكل مشاغله وافكارة.

 

وهناك كثير من الشخصيات فى العهد القديم من عاشوا اأيأاه 

النسك والتواد والخلوه والبتأولأيأة وهأذا السألأوك يُأبأيأن ان 

اإلنسان كان وماذال يأبأحأن عأن   ومأنأهأم شأعأر بأحأ وه 

الخلوه واالنفراد باهلل بعيد عن مغريأات الأعأالأم الأفأانأى وهأذا 

اإلاساس ال يتزوقه أى شأخأص ولأكأن لألأمأوعأوديأن اسأب 

 قصده.

 

وبعد أن إستعرضنا بعض من النماز  الجميلة التأى تأعأامألأت 

مع   وقد ظهر أن هناك ع قة قوية بيأن إنأفأصأال اإلنسأان 

عن العالم وأرتباطأه بأالأرب وقأد ظأهأر قأوة الأعأ قأه النأهأم 

يعلمون أن الجسد يشتأهأى ضأد الأروح وقأد إسأتأطأاعأوا إن 

يقاوموا شهوات الجسد ولذلك سمت أروااهم وتعالت ولأذلأك 

تعامل   معها وترأى لأهأم وهأذا أجأمأل مأن عأاشأوه عألأى 

االرُض وهو عربون الملكوت لهؤالء النساك ونأجأد هأنأا كأم 

 سمت الروح وتعاملت مع  . 

 

بمشيئة الرب سنتناول الرهبنة فى العهد الجديد متحمألأيأن فأى 

بعض من الشخصيات العظيمة النى تركت تأحثأيأرهأا الأجأمأيأل 

  على الشعب المسيحى فى العالم أجمع.

 بيني وبينك 
 

عزيزي القارئ بيني وبينك التواصل بين االجيال أذا كأان 

فيه تواصل: فهو ضعيف جداً . االوالد ما بيتكلمأوش مأع 

والديهم: واآلباء واألمهات ما بيتكألأمأوش مأع أوالدهأم. 

كله مشغول اتي الشباب بأيأفألأل يأبأعأت رسأائأل عألأي 

الموبايل علي أنه يتكلم لغة التخاطب . قلت لأيأه؟ تأعأالأي 

نسال نفسنا ليه بطلنا نتكلم اتي مع اصدقائنا؟ هل ياتري 

علشان مش القين مواضيع مهمة نتكلم فيها وال علأشأان 

فيه ناس عاوزة تفرض رايها علي غيرها ؟ وال علشان كل وااأد عأنأده فأكأرة 

عاوز يثبت أنه ص  والناس الباقية غلأ؟ وال علشان المنط  اللي بيتكألأم بأيأه 

الجيل الجديد غير منط  الجيل القديم ؟ وال علشان اللغة مختلفة؟ أسباب كأتأيأر 

 لو قعدنا نكتبها مش هنخلص . 

 

المهم تعالي نرجع زي زمان ونكلم بعض: ونختلف ونتفأ  الأمأهأم نأتأكألأم مأع 

بعض . مش يمكن لما نعرف نتكلم مع بعض ده يشجعنا أننا نأتأكألأم مأع ربأنأا.  

اصل فيه ناس كتير دلوقتي ما بتتكلمش مع ربنا بتبعت له رسائل. بيني وبيأنأك 

 لو لقيت ال ابعتهولي في رسالة وهاخليها بيني وبينك. 

 

 كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد النيروز.
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