
editor@elmanara.org.auPublished by the Diocese of Sydney & its Affi  liated Regions



   ٠٢٠٢ ديسمبر 31   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

2 

 المنارة 

جريدة شهرية مجانية تعبرعن االقباط االستراليين 

 بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 

 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 

 

   1605350140السيدة/ ليلي حنا  

 

 للمراسالت 

PO Box 447  South Hurstville 

 NSW 2221  

editor@elmanara.org.au 

advertising@elmanara.org.au 

 

 الموقع االلكتروني

www.elmanara.org.au  

 

الممممقمماالت المممممنمم مورة ال تممعممبممر عمن ر   الممنمماشممر  و 

االيبمارشميمة  قمة المممعملموممات المممنم مورة بمالمممقماالت 

مسئولية الكاتب للجريمدة المحمي فمي رفمق المممقماالت 

الجارحة  و التي ت عل الخالفات بميمن  امحماب ا را  

 المتباينة 

لمملممقممرا  العممدا  لممجممريممدة المممممنممارة يمممممكممن ارسمما  

 التبرعات علي 

PO Box 447  

South Hurstville NSW 2221 

  و باإليداع على حساب الرقم التالى

Account name  

SYDNEY COPTIC MEDIA ASSOCI-

† 
 هيا نسبح ... هيللويا

 

المسيحية حياتها التسبيح لنها اللغة السمائية التى بها 

 نتحدث مع هللا، ن كره، نمجده، نعظمه.

سبحى يا نفس الرب. اسبح الرب فى حياتى وارتل اللهى "  
 2، 04064" مدما  مت موجو ا  

طوبى لل عب "   34031" مدكل نسمة فلتسبح الرب"
باسمك  .العارفين الهتاف.يا رب بنور وجهك يسلكون

 04، 03451"مد.يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون

تعلمنا التسبيح من السمائيين فنر  تسبيح السمائيين4 

المالئكة وقت ميال  السيد المسيح له المجد يسبحون 

المجد هلل فى االعالى وعلى االرض السالم وبالناس "...
وكذلك االربعة الكائنات الحية غير  06، 0542"لوالمسرة

المتجسدين واالربعة وع رون قسيسا فى السما  يسبحون 

قدوس قدوس قدوس ليال  ونهارا  للجالس على العرش "...
الرب االله القا ر على كل شئ...  نت مستحي ايها الرب ان 

 .00، 546.."رؤتأخذ المجد والكرامة والقدرة.

حينما عبر النبى موسى بال عب البحر  تسبيح االبا  الرسل4

وهناك تسابيح  03خر -االحمر سبحوا الرب وكل الجموع 

 او  النبى والثالثة فتية القديسين واالبا  الرسل مثل 

يسبحان هللا القديسين بولس وسيال فى السجن "...
 .23404" عوالمسجونون يسمعونهما

 

فوق كل هذا نجد السيد الرب يأخذ تالميذه بعد تسليم الهى4 

سبحوا وخرجوا الى جبل الفصح وتأسيس سر ال ركة "
 .51424"متالديتون

مكلمين بعضكم بعضا بمدامير "كيف يكون التسبيح؟ 
وتسابيح واغابى روحية مترنمين ومرتلين فى قلوبكم 

"لتسكن فيكم كلمة السيد المسيح له المجد  0143"افللرب

وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا   بغني

"   0445بمدامير وتسابيح روحية..."كو

فلنقدم به فى كل حين هلل ذبيحة التسبيح    
 .03405"عبثمر شفاه معترفة بأسمه

 

   يكون التسبيح، االة من القلب 

وبم اعر المحبة واالنسكاب امام هللا ويجب 

ان ي مل على التوبة واالعتراف واعالن 

االيمان والعقيدة شها ة هلل وبروح الوقار والخ وع الالئقين 

بحضرة هللا. وهذا نراه فى التسابيح الكنسية مثل العليقة 

 " ومثل التماجيد وكذلك الترانيم...ب فاعة والدة االله"

        

 نريد ان نتعلم كيف نسبح هللا بالروح والحي.

 

 القمص تا رس سمعان

 كاهن كنيسة القديسين العظيمين 

 جيلفور  –النبا  نطونيوس والنبا بوال 



 ش  7171كيهك  5 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 هدية كل عام .. يا كنيستي !!!
 

 -11  -52فييي ييي.م ... عاء ييميياق ع يي يي.عفيي  

م قام  مض ع  تشددين من أها ي قرية 5252

ع برشا مركز مل.ي   حافظة ع  ينا  ااعيتيدعق 

علي منازل عاقباط وع كنيسة  ا حجاءة وع  لت.ف وسي  ييييحيا  

ع تكبير. قام.ع  حرق وأتالف  مض م تيليكيا  عاقيبياط وميحياوا  

عقتحام مناز هم وحرقها ، وهناك عيا ا   ييين عاقيبياط . كيل   ي  

 حجة إدعاق أن أحد عاقباط قام  نشر تملي  علي ع فيس  .ك يسئ 

 لدين عاسالمي. قيل عنه تم سرقة حساب هذع ع قبطي علي ع يفيييس 

 .ك وحرء محضرع  ذ  ، وعليي عرير   ي  تيجي يهير ع ي يتيشيدديين 

 وعتفق.ع علي ع تمدي علي ععاقباط وم تلكاتهم وكنائسهم. 

وقد قامت ق.ع  عامن ف.ء وي. ها  إستخدعم ع يقينيا يل ع ي يسيييلية 

 لدم.ع  تفري  ع  تج هرين في محاو ة ع سيطرة عيليي عاوعياع 

 وعستتباب عامن. 

وتكرعءعً  لسيناءي. ع  متاد .. ... تبدأ محاوا  ع صلي  حيييش نشير 

ع  صري ع ي.م ، وي.ل  جنة ع  .عطنة  رئاسة ع دكت.ء حسن سند 

ءئيس ع لجنة مع ع .فد ع  رعف   تهدئة ع ي ي.عطينييييين مشيييرعً ع يي 

ءوح ع  حبة وع سالم ع  مروفة عن أهل ع قرية ومؤكدعً علي ععالق 

 دو ة ع قان.ن و ش ءوح ع  .دة  ين ع ج يع !!   !! 

 

كيل. وهي مين أكيبير  572تبمد محافظة ع  نيا عن ع قاهرة ح.ع ي 

ع  حافظا  ع تي تتمرض احدعث عنف طائفيي  ييين ع ي يسيييحييييين 

وعقمة عنف طائفي خيالل  72وع  سل ين حيش تم تسجيل أكثر من 

م وفقاً  تقرير أيدءتيه   ع ي يبيادءة 5212ع ي  5211ع فترة من 

 ع  صرية  لحق.ق ع شخصية   

 

  يان مطرعنية مل.ي

من ع  ؤكد هناك تط.ء .... و م يمد عامر ك ا سا قاً حا ة حب  ين 

 مسيحي ومسل ة  تطير فيها ع رقاب !! 

و كن ع تقدم ع تكن. .جي وسرعة ع ت.عيل عاجت اعي علي 

عانترنت أيب  حاعر و ق.ة، وسرقة حساب شخص وترويج أي 

ممل.مة  ها هدف مميين أيب  أمر سهل. و كن أ ماده ا يمل ها إا 

هللا. وخلف ر.ءة ع غضب ينتفض ع غ.غاق ومثيري ع شغب في 

 ف.عي وعدم مها ة ع قان.ن. 

هناك سؤعل؟ ... أكد شباب ع قرية أن حساب ع شاب ع  نس.ب  ه 

ع تملي  ) جرجس س ي  (  م يفت  يفحته منذ عام، وتم عا الغ 

عن ع حساب ع  سروق  ا فمل، وهي ظاهرة منتشرة وعادية. 

و كنه  يس سبب  تبرير ما حدث دون تيقن فهناك ما زع ت 

 ع مصبية وع ف.عي وعانفال  ع ه جي يس.د كل حدث. 

ومن ع  ؤسف أن عاعالم وع  نا ر عاعالمية  ها دوءها في ع تغذية 

 ا شحن  ين عاغلبية وعاقلية.  ل أيب  ع  سيحي علي ع ملن 

يس ع  اا ن ويؤي  ا مين ع تمليقا  ع ال عة ع تي تبدعق  اانتقاد 

 دينه وتكفيره وعنه حرعم تهنئته في ع  ناسبا ،  ل ع دعاق عليه 

أوقاتاً كثيرة ويتدءج عامر ع ي ع برعمج ع  شح.نة  ا غضب 

وع تمصب علي شاشا  ع تلفزي.ن وع كاسيتا . فهل نل.م ءجل 

ع شاءع أو ع قروي ع بسي  ع ذي ا يمرف س.ي خ  وعحد عدعئي 

 آلخر وع تقليل من شانه وعقيدته؟؟ يجري اهثاً شاهرعً غضبه 

وسالحه وطبيمي تتسع ع دعئرة  تضم شباب ع قري ع  جاوءة وهذع 

 ما ربت فمالً . وهكذع إشتملت ع قرية كلها. 

من ع  ؤ م أن تنتشر  مض عافكاء ع خاطئة ويتم ع ترويج  ها ك ا 

  - . كانت حقيقة را ته وهناك أق.عل وأفكاء يتم فمالً تصديقها مثل :

  عاقباط ءعئحتهم وحشة  سبب أكلهم  ! ممللين      ا صيام 

 ا زيت أغلب شه.ء ع سنة. أو يأكل.ن  حم غير حالل؟  وهل ي.جد 

في مصر أي     غير حالل؟؟ أو يأكل.ن  حم ع خنزير وعدم 

 عاعتناق  ا نظافة ع شخصية.... 

 وغيرها .. ... وغيرها .. .. 

وطبماً ع قن.ع  وعاعالم  ه دوءه ع كبير في ا يج.ز أو ا يج.ز، و 

حدود ع تمامل مع غير ع  سل ين  دعية من ع تهنئة في ع  ناسبا  

 أو مشاءكة ع طمام ... 

أما عن ع فن وع ق.ة ع ناع ة .. ... فلها دوءها أيضاً. فا  مروف 

عن ع قبطي عامانة وإتقان ع م ل وخاية عاع ال ع حسا ية و كن 

هناك مسلسال   ها ت.جه آخر ... مثالً مسلسل   مين ما يحبش 

فاط ة  ع ذي ظهر  فيه ع صحفية ع  سيحية وقد إعتنقت ع دين 

عاسالمي..! ومسلسل   ن أعيش في جلباب أ ي  ! ومسلسل 

 أوآن ع .ءد  ع ذي مثلته ع فنانة يسرع ويمرض ع  سلسل دوء 

سيدة مسيحية تزوجت مسلم . رم يأتي فيلم  ع اءة يمق. يان   

  مادل أمام ع ذي يص.ء خادمة  ا لص.يية وع سرقة. 

رم يأتي دوء ع  نش.ءع  ع تي ت تلئ  ها كتب وزعءة ع تمليم ويتم 

تدءيسها في ج يع ع  رعحل ع تملي ة، وهي تغذي عق.ل ع طالب 

 منذ ع صغر  ا كرعهية وعدم قب.ل  ل وتجري  عآلخر..

منذ فترة وجيزة عنتشر  دعاية عن وج.د أسلحة في ع كنائس .. 

وع سؤعل ع تا ي ...   ا ع  م تخرج هذه عاسلحة  لدفاع عن 

 عاعتدعقع  علي ع  قدسا  في ع كنائس؟؟ 

فترة عاخ.عن ءغم قصرعا و كنها ت يز   نشر ع ف.عي وع تخريب 

مستغلين ع دين  ش  وحدة ع .طن. وكان عاقباط ع هدف عاول  دعية 

من سرقة محالتهم وحتي حرق كنائسهم ... وويل ع مدد ع ي 

كنيسة طبقا   ا نشر وكان أغلبهم في منطقة  112حرق 

ع صميد...  أنه سجل ط.يل 

حافل  ااءقام وأس اق 

 ع  حافظا  !! 

 قد إنتهي حكم عاخ.عن .. و كن 

أفكاءهم مازع ت تشب علينا 

 ا غضب ع قاتل من وقت آلخر 

ءغم مطا بة ع رئيس عبد ع فتاح 

ع سيسي  تحسين ع خطاب 

ع ديني وع غير مل .س علي 

أءض ع .عقع . ع خطاب ع ديني 

من ع جها  ع  سؤ ة ع ذي 

يدع.  تقديم ي.ءة   جت ع 

مسا م متزن مستقر يحترم 

 ع  .عطنة. 

 

أنها  يست عاخيرة .. طا  ا  م 

نشهد  غة جديدة  لتخاطب 

ع  جت مي ع  سا م وق.ة في 

 تفميل ع قان.ن. 

منذ سن.ع  في محافظة ع  نيا 

أيضاً كانت أحدعث سيدة ع كرم 

ع تي تم تمريتها ت اماً وهي في 

ع سبمين من ع رها ..!!! 

كان      -وأخجلت مصر كلها

و م يحكم فيها  5212في ماي. 

حتي عآلن ؟؟  ل وتنحي إرنان 

من ع قضاة  دع.ي عستشماء 

 ع حرج... 

 سنة  225 قد أيدء ع سيد ع رئيس ع قرعء ع ج ه.ءي ءقم 

 شان عاحدعث ع طائفية وم.عجهتها  ق.ة ع قان.ن، و ق.ة  5212

 ع حزم، و ق.ة ع ح .. ... و ق.ة ع مدل . 

ويتض ن ع قان.ن ع  صري جرعئم ع سب وع قذف وجرعئم تكدير 

عامن ع مام وإراءة ع شغب وإءهاب ع  .عطنين. أما  جان ع صل  أو 

 جان ع  .عطنة .. ... أو ع جلسا  ع مرفية فلم تحد من أي عنف أو 

 ت.قف تكرعء عاحدعث. 

 

 ع سيد ع رئيس .. ... .... 

م دخلت ع كاتدءعئية 5212يناير  7في يالة عيد ع  يالد      

كحادرة عاو ي في ن.عها. دخلت فاءس مرف.ع ع رأس ، أستقبل.ك 

 ا زغاءيد وع هتاف وع دم.ع وتمهد   تجديد كل ع كنائس ع تي 

تهدمت.. ووفيت .. وقلت كلنا مصري.ن وا أءيد أن يق.ل أحد أنا 

 مصري أيه؟؟ 

 ع سيد ع رئيس .. ... ....

كانت يدك ق.ية في تطهير أءض سيناق من عاءهاب وعانفاق     

ومحافظة ع  نيا  يست س.ي نقطة في محي  سيناق يئن أقباطها 

 من وقت آلخر ويهان.ع ويطردوع !!!

أقباط مصر ع  سا  ين دعئ اً .. ع  ضحين دعئ اً.. ع  تجنبين ألي 

 يدعم دعئ اً.. 

 ع غير إءها يين.. ع غير عدوعنيين! 

 ع  حبين وع  ؤيدين    دعئ اً. 

 ا يطلب.ن س.ي أماناً  هم و .طنهم. 

 وكل سنة وج يمنا  خير. 

 

 ع باب ع  غل  
 م  من.عن 5227ع كتاب ع ذي نشره أح د ع خ يس عام 

 )) ع باب ع  غل   ين عاقباط وع  سل ين في مصر ((.

 

يروي حكاية  اب شقة يغيرة في ع طا   عاول  م اءة في حي 

ع ظاهر يسكنها عاستا  م.ءيس ع  حاسب في أحد ع بن.ك وزوجته 

مدعم جانيت ع تي تم ل مدءسة  غا  في مدءسة أجنبية قرب 

ع  نزل. عارنان تجاوزع سن عانجاب دون أن ينجبا  كنه ا قانمان 

 حياتهم ع تي ت ضي في هدوق. وفي ع م اءة ي.جد مح .د ع ب.عب 

ع ذي جاق منذ زمن وسكن أسفل ع سال م ، وت.فيت زوجته وتركت 

 ه إ نة وحيدة يغيرة هي هدي ع تي تشتري  لسكان وخاية مدعم 

 جانيت ع حاجا  من ع  حال  ع .عقمة أمام ع م اءة. 

 

ع  حرومين من عاواد أحسا  مطف علي ع بنت  –م.ءيس وجانيت 

ع صغيرة. وكان يحدث أحياناً في أوقا  ع  غرب أن تأتي  ا شاي أو 

ع خبز  الستا  م.ءيس وتدع.ها مدعم جانيت  لجل.س   أقمدي 

 ياهدي عستريحي وأنت طا مة ناز ة ط.ل ع نهاء . 

تجلس هدي علي حافة ع  قمد وتح ل  في شاشة ع تلفزي.ن ع ي أن 

يناديها وع دها ألن أحد سكان ع طا   ع ثا ش أو ع رع ع يطلب شيئاً 

من محل  قا ة أو ع فرن. وتهرول هدي ع صغيرة  تلبية عامر. 

وعندما تخرج ع بنت يحل شم.ء قاتم في ع صا ة وتبدوع ع حياة 

 م.حشة. 

ي .  مح .د ع ب.عب وع د هدي علي فرشته ع  ت.ععمة أسفل 

ع سلم ويكتشف سكان ع م اءة إنهم ايمرف.ن  ه  لدة واأقاءب وا 

عن.عن. ويت. ي أحد سكان ع م اءة ج ع ع تبرعا  من ع شق  

ويشترك مع عاستا  م.ءيس في أنهاق عاجرعقع  ودفن ع رجل. 

وأيبحت هدي عند عاستا  م.ءيس ومدعم جانيت أمرعً مسلم  ه. 

وأشتر  جانيت فستاناً وحذعق  لبنت وأخذ  تفكر في ترتيب 

 ع حجرة ع صغيرة  ا  نزل  هذه ع طفلة.

ا أحد يمرف من ع ذي تف.ه  كل ة أو مالحظة عا رة أو سؤعل؟؟ 

 كن .. ع كالم ءعح يتنقل شيئاً فشيئاً من محل ع مصير رم ع ي 

ع  قهي ومن ءوعد ع  قهي ع ي ع شق  وع بي.   عاستا  م.ءيس 

 ي طريقتهم  لأخذ ع بنت ع صغيرة وهيخليها نصرعنية ويمل ها ع

و دأ  ع غ زع  وع تل يحا  من جانب ع صيد ي وياحب ع  خبز 

 ومحل ع بقا ة في ييغة أسئلة تبدو  ريئة في ع ظاهر. 

أدءك م.ءيس ع  قص.د من ع كالم... وشمر  إءتباك .. يحي  أنه 

ءعجل متقدم في ع سن وممروف أنه طيب وعلي خل  ... و كن 

  يست هذه هي ع  شكلة ..  ل ت.جد هناك قضية أخري!!

 

ءوي م.ءيس ع حكاية  زميل مقرب ع يه ، فنصحه علي ع ف.ء  أن 

يطرد ع بنت  كي ا يتسبب  قاؤها عنده في مشكلة في ع شاءع 

 وع حي وقد تصل أل مد من     ع نطاق. 

إحتج م.ءيس أن ع بنت مستريحة وتحب عاسرة ع صغيرة . وءد 

عليه زميله  ق. ه )) سيب  من حكاية مستريحة مش ده 

 ع  .ع.ع .. ع م لية أكبر من كده يا م.ءيس(( 

كيف يطرد طفلة يغيرة  ال أهل وا سند  -يسأل م.ءيس نفسه:

 ويلقي  ها في ع شاءع؟؟ 

وي.ماً  مد ي.م شمر  أن ع مي.ن تالحقه وتترقب قرعءه ، وتح. ت 

 عاسئلة ع ي عباءع  مباشرة.

وإتخذ قرعءه وطلب من ع بنت مغادءة ع شقة. عنفجر  هدي في 

 عءوح فين ياعم م.ءيس؟  -ع بكاق، وسأ ت: 

أنا ممرفش حد غيركم. وإستنجد  ع بنت   دعم جانيت ع تي خنقت 

كل مشاعرها وأيب  وجهها متصلباً. قا ت هدي عنها  ن تغادء 

ع  كان. وأتجهت ع ي ع  ائدة في ع صا ة  ترعجع ما عل ته عياها 

 مدعم جانيت من حروف ع كتا ة.. 

وأعطر م.ءيس أن يجذ ها من  ءععها  ق.ة ويضمها خاءج  اب 

 ع شقة.. ....

 ع بنت ملتصقة  ا باب .. .. تخر شه كا قطة وتبكي .. ...... 

 أنا زعلت  في حاجة ياعم م.ءيس.. وع نبي دخلني .. وع نبي .......

 

 أنه ر  دم.ع م.ءيس وجانيت وءعق ع باب ع  غل  .. 

 كن ع باب ظل مغلقاً .. ... وخلف كل ناحية شخص وحيد  حاجة 

  آلخر .. ... ومجت ع قاس ا يرحم . 
 

 وع ي ع لقاق ع مام ع قادم 

 مع تحياتي .... ودعد 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

 

تمضى الشهور واأليام ونقترب من نهاية هذاا الذمذام والذان كذا  

يحمل الكثير من المحن واآلالم على البشر فى كذل انذحذال الذمذالذ  

حيث الوبال حصد ماليين من البشر..!.. بذل ييضذا ربذمذا تذمذر  

البمض من آالم يضافية ومتنوعة سذوال مذن سذلذبذيذاط وضذ ذوط 

الحياة ين كانت: من سقوط فى حاالط يأس يو لمر  وحتى مذن 

غدر البشر فى عدم الوفال، قسوة، يداناط، عدم سالم يو حتى من 

فقدا  يحباب..الخ،فهاا كله ما يزيد من مذرارة األلذ  األنسذانذى..! 

وربما ننسى يحيانا بأ  هللا يحارب مذمذنذا ألنذه قذريذد مذنذا دا ذمذا 

ويليس نبدي صالتنا بقولنا"يبانا.."..ويحيانا قذد تذكذو  الذاكذريذاط 

المؤلمة للتجارب والتذى مذرط عذلذيذنذا طذوا  الذمذام مذمذا تذزعذ  

يفكارنا..ولكن لنتاكر ما جال باألنجيل عندما انفرد يسوع للذصذالة 

هكذاا قذالذه  -في الجتسماني،حيث سيطر على قلبه يأس ال يوصف

ا مذق ثذقذل   بل واختبر الوحدة والهجر.. لقد كذا    -لتالمياه وحذيذد 

بذل تذركذوه ونذام فذيذه  -مسؤولية خطايا المال  على كاهله؛ وحيٌدا

..ومق ذلك نجد في زمن األل  يطلذد هللا مذن اسنسذا  يال -تالمياه

يتركه ومق ذلك اسنسا  ينام.! على حيذن هللا يسذهذر فذي الذوقذت 

الاي ومازا  يتمّر  فيه اسنسا  لذلذتذجذارب.!!..نذمذ  يذارب ومذا 

يحارو  حو  المذوجذة  -عن طريق منظمة الصحة المالمية–زالوا

الثانية يو الثالثة من الوبال التذى قذد تـذأتذى لذتذجذتذا  الذمذالذ  مذن 

جديد..ولكن مق ذلك نتاكرالقو :من يسذتذطذيذق ي  يذقذو  فذيذكذو  

والرب ل  يأمر.! ولكننا رغ  هاا كلذه نذمذيذل بذالذرجذال ألنذه هذو 

وحده المنقا القادري  ينشلنا من الهبوط بل وال رق والسقوط عن 

طريق يد الرب الحنونة والقوية.. ولكن بشذرط يال نذفذقذد الذرجذال 

واسيما  ويليس ذلك ما قذالذه الذرب يسذوع لذمذرثذا  والذتذى كذا  

رجا ها فقط حضور الرب من قبذل لذكذى يشذفذى يخذوهذا لذمذازر!  

 ":..ي  آمذنذت تذريذن مذجذد 77:11فأجابها الرب وقذا  لذهذا يذو

هللا"..وييضا ما يكده الكتاب المقدس حو  كيف كا  يهمية الرجال 

بالرب يمر جوهرن عند قذداسذة مذمذظذ  الذمذؤمذنذيذن والذقذديسذيذن 

ْيِق، ُمواِظبِيَن َعذلَذى  َجاِل، َصابِِريَن فِي الضِّ األبرار.. فَِرِحيَن فِي الرَّ

يِسيَن، َعاِكفِيَن  َعلَى إَِضذافَذِة  الَِة، ُمْشتَِرِكيَن فِي اْحتِيَاَجاِط اْلقِدِّ الصَّ

                        77، 71:71اْلُ َربَاِل"  رسالة بولس الرسو  إلى يهل رومذيذة

 

 الرجال مطلد قدي  بقدم البشرية:
تلُالرجاليعرفمعجمالمعانيالجامعكلمة" ُل،التتَّتضَت ُّ "بأنهالتََّوسُّ

األنسانبتراتا وأي امعبذلالجهدوحسنالتوكل(ولهذايعيش)

 تعتاتدح ت  حتتتق متنقتيتاتاحاو دائمسوا كانتالحياةمافيهتا

األموربلوربمابداكلشئمظلمأوحتقلو أخرهللافقأستجابة

ومق ذلك  فالرجال هو بمثابة مطلد وعطية مجانذيذة مذن الراا ،

هللا ولكى يمطى للقلوب سالما ويرفق من ممنذويذاتذه ويذبذمذده عذن 

القلق وفى انتظارعمل هللا بل ولكى يبمده بأ  يصبح يلموبة فى يد 

بتاب تاالشيطا  بتاستتتمترار يترتظتر فاإلنسانالذييعيشفيالراتا 

و  يتضتتتال افيالسما ويريهللاواقض افيهذاالباباياولتنه مضتوح 

والجدير بذاكذره بذأ  الذرجذال قذديذ  قذدم (.،..7:3احديغلق")رؤ

،البشرية حيث يو  رجال عرفة البذشذر هذو رجذال فذي الذ ذال 

رأ  يستحتق التمترأة نستل )تن وحتوا  دد  حيرماوعدهللاقائتا 

كما ا  الكتاب المقدس ملئ بنماذج عديدة ممن (3::3الحية() ك

له رجذالومرهممثا:نوحفقالضلككانعاشوا على حياة الرجال 

بتايترته ستيتراتع انته ابتراهتيتم بانهسيجدا رضمرهاخرى،ابيرا

متوستيفرجاؤه الوحيدحياعردما هبلذبالتسحق هللا، فتقوعتد

قتال الربيوهواما البحرا حمروشعباسرائيلمر تعتبولت ترته

اتلتيتا  وااته الربياا لعر مفاا بشقالبحر،داودالربيعردما

ستيترتتتصتر،رجاؤهالاوىول ن والتمتاتاي فقهللابانهبالحصاويه

دونرجال نستيتانته بتردتم احتامته  تحتاتيتق فتق يوسفالصتديتق

التحتوح،وأستتتيتر بتتتن فتق يصتلتق وهتو يتونتان  ذمر،بلوحتق

وذلك فى المهد القدي  ولنا فى المهد الجديد ايضا امثذلذه وديرهم..

عديدة وحتى الاين ل  ينالوا هاا الرجال، عاشوا فيذه، وكذمذا قذا  

القديس بولس  ل  ينالوا المواعيد، ولكذنذهذ  نذظذروهذا مذن بذمذيذد 

  ف    77:77وصدقوها   عد قتلتوبتهتم بلوظلهذاالراا في

افي جسدالربحتقاا المسيالفقمل  السرينحتق حاقأخير 

وفتي األمتم راتا  يت تون الزمانمخلصامنالهاك"وعلقاسمه

وهو الان يمد يديه ليحقق األمل ولرجذال مذن صلبهعنالبشرية..

 ليس له رجال...
 

 ومري  المارال فهى حقا ييقونة الرجال المسيحي:
وللرظرالقامراالاديسةمريمالتيأثمرحفيهانعمةف يلةالراا 

التعتذرا  حتيتاة الثمراالجيدوال ثير.انمنأهمف ائل ميزحبها

ثقتها التامة والمطلقة بقدرة هللا على عمل المذسذتذحذيذل مريمهي:

فتأاتابتهتانارأفيلكي يظهر محبته للبشر. " يتلتي: أنجيللوقامتا

لتذلتك الماك:انالروحالاد سيرزلعليكوقدرةالعلي ظتلتلتك،

نسيبتكأليصتابتاحقتدي ونالمولودقدوساوابنهللايدعق.وهاان

حبلتهيأي ابأبنفيشيخوختهاوهذاهوالشهرالساد لتتتلتك

مذريذ : ينذا   فقالت التيكانت دعقعاقرافمامنمستحيللدىهللا.

يمة للرب فليكن لي بحسد قولك وانصرف المالك مذن عذنذدهذا".

 وكا  جواب مري  المارال للمالك الاي يمبرعن 73-7375 لوقا 

اتعتلرجالها وثقتها التامة بكالم هللا الذحذي

مرهاشري ةفيعملالضدا الذي مبتواستتتة

 يستوي ربترتا موحوقيامة فذرجذال التمتستيتال.

القديسة مري  هو ثمذرة ايذمذانذهذا بذقذدرة هللا 

.على األيفال بوعده وييضا عالمة محبتها له

 متريتم بذالذتذي كذانذت يعرفاألنجيلالعتذرا 

وتحذفذظذه فذي قذلذبذهذا، بذهذاه   تسمق كالم هللا 

الطريقة كذانذت الذمذارال تذنذمذو فذي فضذا ذل 

والمحبة. ولهاا تدعونا يمنا األيما  والرجال

منذهذا   الكنيسة الى ي  نقتدي بالمارال ونتمل  

األص ال الى الرجال باهلل والتحمل بذتذواضذق 

كبير لكيذمذا نذكذو  عذالمذة رجذال فذي عذالذ  

كثيراألفتقاد للرجال خاصة لمذن ال يذريذد ي  

الذحذيذاة   يميل من دو  هللا الاي هذو واهذد 

 ..وهدفها األخير

                                             

 الرجال باب مفتو  للمؤمن:
األوقتاحالصتعتبتة لراراا فيهللابردمكل

قتول ولترتتتذكتر التعتا  التقمرحعليراختال

بتاب "أبصترحوت ا رؤيتا يوحراالحبيبفي

ولكن ممكذن ("3:4مضتوحفيالسما ")رؤ

طر  التساؤ : فهل فمذال نذتذرك كذل األمذور 

واألزمذاط تذحذذت يذد مشذذيذ ذة هللا..ام نذطذلذذد 

مشي تنا نحن وي  تذكذو  وفذق هذوانذا!  بذل 

على حين المزمور يقو  لنسل  الرب الطريق 

كما نمل  ي  الذرب وهويجرى..ونتكل عليه..

ليس عنده إسذراع وال إبذطذال فذاهلل يذمذمذل، 

ويممل فذي كذل حذيذن، وهذو ال يذتذأخذر البذد 

سيأتي بالفرج والحل،وذلذك إذا كذا  عذنذدنذا 

لنؤمن بأ  هللا البد سيممل وسذيذمذمذل   إيما ، 

بقوة ولكن سيممل في الوقت المناسد والان 

يستر-يراه هو. أن-وحيثمعالعسر كتمتا ..

ألتف المؤمنعلقياين:بإنكلبابمغلقله

وهللا يستطيق ي  يفتح جميذق األبذواب مضتاح،

الم لقة ولهاا يستوجد القو  ي  كذل ظذلذمذه 

البد بمدها نذور، وكذل مشذكذلذة لذهذا حذل يو 

إلهنذا   عشراط الحلو  وكل ضيقة لها إله هو 

ومتنالصالح الذييخرجمنالجافيحاوة،

تلتي األمتور كتل يتحتول والتذي . ادكل كتا 

لكل األمور التي تمر بنا في حياتنا إ  الخير،

ا ستصل إلينا عن طريق يد صذانذق  كانت خير 

ال يراط والان يحو  الشر يو حذتذى الذوبذال 

التذىإلي ال ير..! التمتر التاتول يتمت تن لهتذا

بتولت   ريدهلقأف لمنالشهدالذىاريدهلرضسق!..بلوفققول

ذيذقَذاِط، َعذالِذِمذيذَن يَ َّ الرسولألهلرومية: ا فِي الضِّ "نَْفتَِ ُر يَْيض 

َجذاُل الَ  ، َوالرَّ ْبُر تَْزِكيَة ، َوالتَّْزِكيَةُ َرَجال  ا، َوالصَّ يَق يُْنِشُئ َصْبر  الضِّ

يُْ ِزي، ألَ َّ َمَحبَّةَ هللاِ قَذِد اْنَسذَكذبَذْت فِذي قُذلُذوبِذنَذا بِذالذُروِ  اْلذقُذُدِس 

،ونحن نراهيعملل ننؤمنبذلك،في توناْلُمْمطَى لَنَا فاهلل يممل

حتتتق لراراا برتيجةعملهالتيسرراهابعدحينفيال يااحأو

فاسنسا  المؤمن الاي يذرجذو هللا يذدرك ا  هللا فقمرارةاأللم..

عمل في القدي  مق كل الشهدال والقديسين األبرار، بل وهو يممذل 

الترباإللتهكل حين أيتهتا قتم ،الذيناوللهمثلماقالوافيالاتديتم

وليتبدداميعأعدائك،وليهربمنقدا واهككلمبغ ياستمتك

ذا مذرة   هللا الاي الادو ". غلد المال ، نرجوه ي  ي لد المال  ييض 

يخرن،ين لي لد األوب ة واسلحاد الاي في المال  وي لد اسبذاحذيذة 

والمادية، وي لد الحقد والكراهية والمقو  المظلمة التي في المال  

وي لد االنقسام والتفكك الاي في المال  وي لد األرهاب والذمذنذف 

الاي في المال  ونمل  ي  الرجال المظي  هو الذاي يذأتذيذنذا مذن هللا 

..وهويذكترنتقالاي آمنا به ووضمنا جميق مقاليد حياتنا بين يديه

باصةالضتاةالصغيرهمعوالدهاالعجوزكانايعتبتراناسترا،ختاف

أمست تي األبالحرونعلقابرتهمنالساو لذلكقاللها:حبيبتي

يتا   :  تردد دون بيديايدا،حتق  اعيفيالرهرفأاابتابرته

كتان أبيأمسكأنتبيدي..فرداألبباستغرابوهلهراكفرق؟

استتتتتيتع   قتد بتيتدك أمست تتأنتا اوابالضتاهسريعاأي ا:لو

 أمست تتأنتتالتماسكومنالمم نأن رضلتيديفأساطلت تن لتو

بيديفأنتلن دعها رضلتمركأبد..ت الرتلبمنالربالراا به

وفيهلذلكنحننعيشفيالراا فرحينباستمرارل قيمألقلوبرتا،

إنما نمتمد فيه ألنرا نعتمدعلي وا راو عليوسائطفقالعالم،

علي هللا وحده الاي يممل كل خير في هاا الرجال المذجذانذى الذان 

 نسمى اليه... 

  

 فهو وحده عليه الرجال: 

تنستانتي يعرفبأْنهيوادفارقبيناألملوالراا ،فاألمل عتبتيتر

متر تبتط كتتتابتي فتتتعتبتيتر التراتا  أمتا مر بطباألمانياألرقيتة،

بالمواعيداإللهيةالصادقةاألميرة،وباألشواقالروحيةالحاياية،بتل

ويوصف الرجال كفضيلة إلهية المصدر، فا قة الطبيمة،وانسانذيذة 

التطبيق، لهاا دعونا نتحلى بها هاه األيام القذادمذة حذتذى تذمذتذلذئ 

قلوبنا باألمل في شفال المال  من األوب ة وييضا ك الصه وعطذيذة 

حد مجانية من عند هللا وحده، ولهاا من الجديري  ال نذنذظذر إلذى 

الماضى يو حتى الحاضر المتمد الان يمامنا ، وعليذنذا ي  نذنذظذر 

"لرتمستكبمين الرجال إلى المستقبل المبه  الان فى يد هللا وحده

(.33:31بإقرارالراا راسخا نالذيوعدهوأمين")عب )

والراا هوأحدوأهمماوياحاإليمان،ألنهيعتيلإليمانالمعرتق

لته يت تون يتؤمتن متن ألنَّ التراتا ، اإليمانيلد المستابلي.كماأنَّ

التبتشتر عتلتقحتيتاة راا .فحيثمايوادتيمانباإللهالحيالُمهيمن

وكّلالخلياة،والذييم نا   العليهفيت ما مواعيده،فيُتصتبتال

"فرحين وبالتالى نثق باهلل يبينا فيهرب ال وف مناالراا ممِ را .

فتضتيحتيتاة33:33)روفي الرجال صابرين في الضيذق.." ت ا )

يتعتمتل بتاستتتمترار وتنته الراا نؤمنأنهللاقادرعلقكلشتئ،

 ورجذال ألالراوأنهيراذنامنكلقيق"فهو)هللا(يرجيالذيلرتا..

  71:  7كذو1فيه بانه الجدير بالقو  سينجي ايضا فذيذمذا بذمذد." 

:3بتط3")لالك فرجا نا فيه "إ  إيمانذكذ  ورجذالكذ  هذمذا فذي هللا

وييضا فالمسيح نفسه هو مصدر ت اية هاا الرجال لهاا فذأ  (.33

ربنا يسوع المسيح هو رجا نا"..فهو يتجلَّى في قلوبنا اآل  كقذوة 

دافمة تمُدنا بطاقة للحياة بال ت اُذ  وال يأس، فذنذتذ ذطَّذى بذهذا كذل 

َجاِل َخلَذْصذنَذا.  هموم الدنيا وضيقاتها مهما بل ت حتى الموط.  بِالرَّ

، ألَ َّ َما يَْنظُُرهُ يََحٌد َكْيَف يَْرُجوهُ  َجاَل اْلَمْنظُوَر لَْيَس َرَجال  َولِكنَّ الرَّ

ا   َولذِكذْن إِْ  ُكذنَّذا نَذْرُجذو َمذا لَْسذنَذا نَذْنذظُذُرهُ فَذَِنَّذنَذا نَذتَذَوقَّذُمذهُ  يَْيض 

ْبِر" رسالة بولس الرسو  إلى يهل رومية         11،15: 3بِالصَّ
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 جلست وحدى

 جلست  جا شو  وي تا  تسدج

 جي شصوي  ن كدشنا جدشد   لت 

 ججوط  ب وججا سب سوشا

 جحصن  ب  ا جاحب وج ديسحا

 ار  ك ججو اا جحقاجب امس ج

 ين جم اون ج صن وج  تسحا

 ججدر  ياوين وشاون  ن   شتا

 شت ر جيصادو ي و  حن   شيا

 وج  ت ج  جدو و  ا شصوي تيسحا

 شنيلحن بلن ياالن  ا ويبسا

 ج شماد  حن  قبحسا  ن ج قد س ج

 شن ز  تن و يحون شصوي ححشحا

 ج شسقحصو  حن وجي يصوا امس ج

 و يمت ججد  ك م ج ج تدشنا

 يبوجكناوب كتيت ج بحسا

 ووجدوب شاحاتنحن  توا تنسقا

 وج توا بح  الب ححسحا

 الب ح  وب نب بلن بيسيا

 ومبط جوا جوا     ج تدشنا

 ج  حن و ك ويد نس و  دشا

  لت واسو جابك جو  ج ب شدج

  اي جوت بلن انن ج ب  ونساا

 وجي جدتا جي وت ر جوا   لتلسيا

 وت ر ار جحييق  وج اوت بلن ج ييسحا

 جوا جوا ج تدشر وجام   ك ججا  تسنا

 جي جدتا جدي   لي  ويدون  يسيا

 وجي ديرقحن  ا قب  كدشنا

 جوا جحي  وج ي   سط بحب  دشا

  قيدون اال   ت  ج س ج

 

  جلست جويدث

 جلست ين  يلط ووصلبت امس ج

 ودجشت جبيا  ج ياا شك  نسنا

 ووتودا جون ج وحسد حصسبا

 و وباتشت  تلحن ججد  دشيا

 وجت ا جبسد ج صا  بدشدج

 وا يا  حنسن ال كيسيا

 وبدتا جويامجون ياوا  دشتا

 و يدج هلل  ر جبط و و  لسا

 ي  ج   اائن كحتقب وحسدج

 وبك د ن  ر جيص  ياوا  تس ج

 جب ر ال ينء يصر جوا ببسنا

 وج ينء شرادبحن ياوا  دشسا

 جيتل  تيحجا وج جحقاج  اس ج

 وار جوا وجوا وججوراع ج جب ر  ب  يسا

 و ر جبط  يدج هلل يبي وتو وحسدج

 وج جحدمر  ن ي شصا وج جت وي وتيوج 

 جوا وحدو و يدو  دو بحشحج

 و اي  ن ج  وز ار جت اا امس ج

 ن ن ا وجتوت واي شائ   سط  ب  مسا

 و قححي  ك بلسائ  و نوس  باسبا

 شا     ك نين جاتت ج دشق  دتستا

 وححوا ححو ج اس اي وس شنب  دشبا

 ووسست  وي ج  جمسر جوب دتشبا

 وتجوت مو ال   ست ووقسحا

 وشو ا  قبوا و ا ني  وحشا

 ج  ك   شيا وج  تسدج ج جحد ش ا ت 

  يدر امس ج وونو ج ا  هللا و   ت 

  ر وبيدر وكي ر بلس  جحشا

  تل  احت  د جينت وووجاتت شسس ج

 ج ما  د ملصت مااا  سط بحب  دشا

 ج بدشيا شا  ك ومر  حنس  وو و 

 جير  حنس  يا شحن  ج حد   تد ج  حسا

 ج  ع وجج و وت  ج قو ت س شنا

  تل هللا شمن     اي شاؤت ج ناستا

 وو ا  و ج ا جوت ود اتج نبحب دتستا

 

  ا ت ج حيلت 

  ا ت ج حيلت  با ويص شك

 و با وقي اسك وو حسك

 ج تل   ل حسر ويبتسك

 و صح  جبتت  سحسك

 وجاء و ت  قسق شيسك

  لت ج ج وايتسك- ا ت  لن

 تجئبا جدجت وتبلسك ووتبلسك

 جوب ظلر     يسك

  ا ت ج و لت جو حشك

 جدج ي  وجوت  ك ج حاس سك

 وسقملسك وموق  اا يصسبسك

 ج ورستن و قا وااو  وسقمحسك

 وج  لت  دو امس  و صك وتبلسك

  ا ت  ا  ن جدجت  ك ج مرو سك

  لت وي جسححن جون  ك ج صسسلسك

 جتيك وموقن حقن ج جاوي  ك ج برستسك

 ج شيدو جي وصوي  ك ج بتق دشك  ا ت 

 شبصح  وشبصح  جي ونتل اا صمس شك

  لت و ا ج شخت  ج جوت وحتيسك

 وصوي  ك ج خا  شك  ا ت و ر ج يمدج 

 شو ا شاون  سدت وشيدت  ك ج برستسك

  لت و صك  ست  مل   ك ج حاس سك

  ا ت اسوي ووي  ج يلوس وي ت ج سدشك

 و دش   ا وس جب جد ج يا شسك

  ر ج دد و سط  وين واا  ج بيي سك

 نر  ا ج ج دد جي جيتل جاوي  ك ج يسدشك

  ا ت  ا ج وسق س  امس ج  قنتل

 يص  ار جب ات هللا وجوت وي ل

 ج ووت جي وصوي  لخس   ييا  قنتل

 ووت ج حو  وج صسل و لمس  وي ل

 ج وبد شدج ج توي شو ا  قستد

 جوساوا و يقاجا وج جو  ج وسب 

  لت كد ت شا ويلت يصا   شلس 

 وج د  ن  ك جيساء وحن 

 و وموت جواج    ا  تل ا و  ح

 وانن  ا ياا  ك اسل  تل هللا ش حر

  حسحا جال ا ج جت ومن  ك و ج 

 احت تا  ا  د يتلت ج صمس  وججدجح

 ج و  جيتل يسئا  تلن جويح

  ا ت شصنس   ياو ت وجي  ر ونلح

   ا ت هللا شندد ج ج ن ججي ج ون ر

 

 بقلم جورج حبيب

 ج يساة ج يدشدر

  تت  نلر جودج حيس 

  لخص  ا  د وا  ججبدجت ج سا نب

الحياة الجديدة قصة تححح حج ةحجحرة ا حرتحيح  لح  لصحر الحج  

وكيف يواجهون الحياة الجديدة بالري ا ودور الح حسحيح حة -الري ا

وكذلح  لحا يحفحعحر حون -ولا يمر به اوالدةم ل  تحديات -لعهما

 عححلححيححه لحح  اثححدقححاه يححاليححرون عححلححيححهححم بححااليححجححا  وال ححلححب

للحوظه : ارجو الرجوع الج االعداد ال ابقه لمعر ة لزيد لح  

 الففصيالت

( 41 ) 

وتحارحر  -كانت  اندي قد تضايقت جدا ل  ا لو  اليحر         

ع  ليعاد الحضور الج لسزلها وا فهانفه بان يقدم اعفذارا عح  

-وان االلر قد لر لرور ال رام وبعدلا تقابلوا لم يعفذر -تارر 

وحاولت ةج ان تلفت نظر  لما ححد  وقحالحت لحه انحهحا كحانحت 

لشغولة جدا حيسما تارر وظست ان شيئا لا قد حد  وقلقت لح  

ححيحت تحححد  -ول سه  جاةا بان تحد   ج لوضحوع ارحر-اجله

-لعها ع  جهاز جديد يم   اضا فه لعيادتها وةو جهاز ليحزر 

وانه يعرف وكيال تجاريا يم سه احضحار الحجحهحاز لحهحا وبح حمح  

وكانت لفاجاة لها تجاةله لما كانت تف لحم  حيحه وتحغحيحيحر -لعقول

وكحذلح  اثحرار  ان يحارحذ -الموضوع الج لحوضحوع الحجحهحاز

وردت لمفعحضحه بحان يحعحفحيحهحا  حرثحة -لوا قفها علج الجهاز

االلر الحذي -) الفه ( وةويريد ليعادا لحددا ورد قائال -للفف ير 

جعلها تسفر لسه وتعفذر بان عليها ان تذةب الن لحديحهحا لحيحعحادا 

وقد الحظت انه لم يدرك حفج انحهحا تضحايحقحت -وتركفه ولضت

 وتححححححححححححححححححححححركححححححححححححححححححححححفححححححححححححححححححححححه ولضحححححححححححححححححححححححت

كالةما قد تساقشا  ج االلر بدونها ووثحال  وكان والديها         

ان ان عسد  ال لباال  وايضا ال يفحهحم  حج -الج قرار انه اي الير

ول   كانت نصيحححة والحد  حانحدي -االثول وال يقدر ل  حوله

اللها ان يفرك اللر ل اندي حفج ت فشف ةحج االلحر بحسحفح حهحا 

وكحانحت نصحيحححفحهحمحا لحهحا ان -ودون لا تايير ل  جانبهم عليها

والن ابحونحا كحان -تذةب الج ابونا بيشوي لفحقحع عحلحيحه االلحر

طالبهحا ان تححح حج لحه االلحر -دار ا ل ورس المشور  اال ريه

وبعدةا نصحححهحا ابحونحا ان -بالففصيل وكل تصر ات الير لعها

التف رع  ج اتخاذ اية قرار االن وعليها االنفظار وحفج تح حمحل 

 ووا قت  اندي لفالبحة ابحونحا بحالصحالة الجحلحهحا-الصورة جيدا

كان لرقع لشغوال بمجيئ اب  عمه الج الريح حا ويحزعحجحه    

ك يرا ك رة تدرله  ج كل االلور الحفحج ال تحخحصحه وقحد شح حج 

وان ةحسحاك شحابحة -بعض الساس ل  شعب ال سي ة ل  طريقفحه 

بال سي ة وكانت لخفوبة الحد شبا  ال سي ة ول   الخفبحة قحد 

( لحيح حالحوالحدتحهحا عح   حبحب   ح      ) كمال  وتوجه -  خت

الخفوبة وردت والدة الشابة ان كحل شحيحئ نصحيحب وان ربحسحا 

ول سه رغم علمه ان االجابه ال ت مح له بحان ي حال -لوش رايد

ا ححفححمححر -اكحح ححر

ايه ةحو -ي ال 

ال ححححححححححبححححححححححب 

الرئي حج وانحا 

لم   اتحدرحل 

واثحححلحححح لحححا 

ولحح حح  -بححيححسححهححم

االم وقححححححححد 

شحححححححححعحححححححححرت 

قالت -بالحرج 

-ابونا بيشوي عارف الموضحوع وكحل شحيحئ نصحيحب-له ش را

وكانت االم قد رجعت الج ابونحا بحيحشحوي شحاكحيحة ا حلحوبحه  حج 

وبحعحدةحا -واعفذر لحهحا ابحونحا -الفلصع واثرار  علج الفدرل

طلب لرقع واشف ج اليه ا لو  اب  عمه الغير لحسحا حب  حج 

 رصحححححححوثحححححححيحححححححات شحححححححعححححححححب الححححححح حححححححسحححححححيححححححح ححححححححة

( ان يحبحفحعحد عح     كمحال  واضفر لرقع ان يفلب ل  )   

ول   رد  كان غريبا انحا قصحدي -الساس وال يفدرل  ج الورةم

 ورد لرقع يا ريحت تحخحلحيح   حج ححالح  وبح -اعمل رير ( 
 

 ج ينست ج تدت ج نات 



 ش  7171كيهك  5 اخبار االقـباط

 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 االخالالالالالال    الالالالالالالاالالالالالال الالالالالال الالالالالالاالالالالالالا                    

 بالالقالالوالال  جالالور   الالبالاليالال                                                                         

 انما االمم االخالق ما بقيت

 فان هم ذهبت اخالقهم ذهبوا                                      

لعل عالمة التقدم واالنسانية بين مجتمع هي اشارة الي تقددم    

ولعل التقدم االخالقي يقود الي الدتدقددم فدي شدتدي -هذا المجتمع

فهو ذو  -المجاالت وله تاثيره الهام جدا علي شتي ميادين الحياة

وفدي -تاثير علي االسرة وهي الخلية التي يتكون منها المجتدمدع

المجموع تاثر علي االقتصاد والصحة النفسديدة  واي دا ةدافدة 

 مجاالت الحياة

ونظرة عزيزي الدقداريا الدي يددثديدن قدد وقدعدا االسدبدوع    

ولكالهما داللة علي االنهيار الخلقي والمزمدن الدذي -الماضي 

وقدد اصدبدحدت -اصبحنا نعاني منه واعراضه مؤلمة ومدوجدعدة

 ةسرطان مستشري وال عالج له

ونحن هدندا -الحدث االول يدث ما اطلق عليه طفل المرور -1

فهذا الطفل والدذي لدم يدبدلد  سدوي -امام مشهدا دراميا محزن 

الثالثة عشرة ويقود سيارة وبدون رخصة قياده ومعه اصدقاؤه 

ليدوقدفدهدم الدمدخدتدر بدالدمدرور -وتقريبا من نفس مستوي سنه 

ليساله ةيف يقود سيارة وهدو فدي هدذه السدن وبددون رخصدة 

وةنت اتوقع الي هنا ان يرتجف ذلك الفتي معتذرا جدراا -قياده

ولكن العكس ما يدث من تدفدوهده بدالدفدا  -الخطا الذي ارتكبه 

غير مقبولة وتهديد وتهكم علي مختر المدرور مدع تصدويدره 

فيديو ووضع ذلك علي وسائدل الدتدواصدل االجدتدمداعدي وذلدك 

 للتباهي والتفاخر بما فعله بمختر المرور

ماذا يدث لالخالق وقد ةدان بدالسدابدق -وهنا نقف وقفة تامل   

ويحترم -طفل في هذه السن يقف ايتراما لمن هو اةبر منه سنا

معلمه ويقف له ايتراما واذا وجه له لوما ال يجادل وانما يقدف 

 ايمر الوجه خجوال ومعتذرا

اين هدم وةديدف وصدل هدذا الدي هدذا -وناتي الي دور والديه 

وايدن هدم مدن اصددقداؤه هدؤالا وةديدف -المستوي االخالقدي 

خداصدة -سمحوا له بمصادقتهم وهم بهذا المسدتدوي االخدالقدي 

وقد اثبت تحليل الطب الشرعي تعاطيهم المخددرات جدمديدعدهدم 

 ومن    المؤسف يقا ان والديهم جميعا في مراةز مرموقة

يدث الطبيب والمعيد بكلدة الدطدب وقديدامده  -الحدث الثاني -2

واي ا قيامه بدفدعدل فداضد  -بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص 

 في هذا الميكروباص

اذ مدرتدكدب -ولنرجع الي تحليل هذا الموقدف الدال اخدالقدي    

اي مفروض انه مدن خديدرة الدمدجدتدمدع تدعدلديدمديدا -الخطا طبيبا

ةانت مهدندة الدطدبديدب هدذه مدن -وفي الزمن الماضي-واخالقيا

ارفع المهن وةان الطبيب هذا يشدار الديده بداالخدالق واالمداندة 

وقد ةدان بدالدمداضدي -والشرف وقد ةان يتلو قسما بما يفيد ذلك

اشدارة الدي -اي ا تشبه اخالق اي انسان بانها ةاخالق طبيدب 

 الشرف واالمانة والمصداقية والمرؤة ولو  لعدوه

ولكن ةيف وصل بنا الحال الي ما نحدن فديدة مدن فدوضدي     

وعدم ضمير وانهيار اخالقي عام بين عناصر المجتمع لنصدل 

الي مانحن فيه     والسؤال االن والذي يطرح نفسه=ايدن دور 

وهدندا -اين المدرسدة ايدن دور رجدال الدديدن-االهل في التربيه

يددجدددر االشددارة الددي اندده عددلددي 

رجال الدين االهتمام بدمدسدتدوي 

االخالق والترةيز عدلديدهدا بددال 

مددن ضدديدداع الددوقددت فددي امددور 

 جدلية ال تفيد وال تنفع

والدددي وةارة الدددتدددربددديدددة      

والتعليم وقد ورد لدفدا الدتدربديدة 

قبل لدفدا الدتدعدلديدم وقدد اندحددر 

المستوي الدتدربدوي واالخدالقدي 

وانحسدر دور الدمدعدلدم -لالطفال

وةيف يدحدتدرم مدن هدم -في تقويم الطفل وتلقينه اصول التربية

ةديدف -ةيف ال يخرج لفظا غديدر الئدق-ةيف ال يكذب-اةبر سنا

 يعتذر عند ارتكابه خطا

ولندات  الدي دور االسدرة ال االب واالم ك وةديدف يدربدون   

اوالدهم وةيف يراقبون تصرفاتدهدم وةديدف يدتدحدكدمدون فديدمدا 

واخيرا ةيف يكونون قددوة لدهدم فدي ةدل -يشاهدونه علي النت

وال شك ان الولد والبنت يقلدون والدديدهدم فدي ةدل -تصرفاتهم 

 تصرفاتهم

نطمع ونحدلدم بدرجدوع الدمدسدتدوي االخدالقدي الدي مدا ةدان    

ولعل هذا الحلم يدقدوم -وهنا ينصل  المجتمع جميعه -بالماضي 

 بتنفيذه ةل من يعنيه االمر من اسرة ومدرسة ورجال دين

 الكتاب المقدس بين االيمان والعلم
                                     

 بقلم : الدكتور مجدى شحاته
 
الك اب الاقدس ليس ك ابا عوايا لكنه ك ابا ر  يا مو الى باله  

من هللا ، ي وخى الدقة  ين ي طر  الى الاسائل العوايالة ، بالل 

هناك من االك شافات  النظريات العواية الاذهوة تالكالوال  عالنالهالا 

الك اب الاقدس قبل ان يك شفها العوااء بآالف السنين . عالوالى 

سبيل الاثال  ليس الالصالصالر ا كالان يسالوا الالعالالال  كالثاليالر مالن 

الخرافات ، ان االرض مالرتالكالعل عالوالى شالىء مالا يالصالاالوالهالا . 

فاالغريق كانوا يع قد ن ان االله أطوس يالصالاالل االرض عالوالى 

عنقه  ك فه .  آخر ن كانوا يع قد ا ان االرض مصاولة عوالى 

ظهر فيل كبير يقف فو  سوصفال ضالخالاالة تسالبالب فالى بالصالر ال 

نهائى .قبل توك الخرافات بآالف السنين جالاء فالى سالفالر أيالوب 

النبى  " ياد الشاال عوى الخ ء  عوق االرض عوى ال شالىء 

( . هذه الصقيقة العواية الالاالذهالوالة ، الال الى  1ا    62"    ) اى 

تؤكد ان االرض مالعالوالقالة فالى الالفالكالاء ، اكال الشالفالهالا الالعالوالاالاء 

كوبرنيكوس  جاليويو  اسصق نيوتن بعد ان جاءت فى الالعالهالد 

القدي   منذ آالف السنين . مثال آخر مالن عشالرات االمالثالوالة ، 

 يث اشار أشعياء النبى بكل الوضوح  الصرا ة الى  القاليالقالة 

فوكية مذهوة ،  هى ا كر ية االرض . " الال الالالس عالوالى كالرل 

( . توك الصقيقة الال الى اكال الشالفالهالا  66ا    04االرض "   ) اش 

عوااء الفيعياء  الفوالك بالعالد آالف السالناليالن مالن كال الابالة سالفالر 

مي اية عالنالدمالا  7571أشعياء النبى ، عوى  جه ال صديد عام 

قام البصار الشهير     ) ماج ن ( بر وة بصرية  ول العالالال  ، 

مك شفا كر ية االرض . بعدها اخ رع عالالال  الالفالوالك جالالاليالواليالو 

الانظار الفوكى ليبرهن كالر يالة االرض  قالد  اجاله مالعالارضالة 

شديدل   ك  عويه بالنفى .  االمثوة كثاليالرل الال الى تالؤكالد عالوالى 

الصقائق العواية ال ى جاءت فى الك اب الاقدس ، من الصالعال  

االشارل اليها فى مقال  ا د . لكن البد  من االنصاف ان نقرر 

ان هناك الكثير من اآلباء االساقفالة  الالرهالبالان  الالكالهالنالة مالن 

الكنيسة قدموا عوى مر ال اريخ مساهاات عواية عظياة رائدل 

فى مخ وف م االت العووم ، منها الفوك  الفاليالعيالاء  الالكالااليالاء 

 الط   الصيدلة  الالوراثالة  الالريالاضاليالات  الالذرل  اال اليالاء 

 غيرها من العووم . رجال من ر اا الالكالناليالسالة الالاالساليالصاليالة ، 

س ووا اساائه  فى س ل ال اريخ كعوااء من الالطالراا اال ل ، 

فى نفس الوقت لديه  االياان القوى  الراسخ  ، لقبول كل مالا 

 جاء فى الك اب الاقدس كك اب ر  ى  ليس مرجعا عوايا .         

االياان هو الثقة بالاقدسات االلهة غير الانظورل ، كالصالقالائالق 

 اقعة   اضرل . فيصيا االنسان فى يقين من جهه االمور غير 

الارئية  غير الاواوسة بالصواس الالطالباليالعاليالة . االيالاالان أمالر 

يفو  مس وى العقل ،  ان كان العقل يقوانا الى بداية الطريق 

الى هللا ، اال ان االياان هو الدافا القوى  الاصرك الفعال الذى 

يكال معنا الى أقصى الطريق الى هللا . االياان ال ي عارض مالا 

العقل  العو ، لكنه يفو  العقل الى مرا ل ال ياكن لالوالعالقالل ان 

يصل الي مداها البعيد بد ن االياان . االياان يالبالدأ يالااليالرا ، 

 يظل يكير ،  هللا ينايه فى ااخالل االنسالان الالى ان يالثالق فالى 

  عوا هللا تااما .  

 

االياان فعل انسانى بشرى أييل ال يخالف  ري ه  ال عقواله ، 

لكنه يكا كل الثقة  اليقين فى هللا  ان يع نق الصالقالائالق الال الى 

يو ى بها . من هذا الانطوق أعطانا الك اب الالاالقالدس مالفالهالوم 

عريض ل ياان عوى ف  القديس بولس الالرسالول فالى رسالالال اله 

(         " االيالاالان هالو الالثالقالة بالاالا  7ا 77لوعبرانيين ) ع  

يرجى  االيقان بأمور ال ترى "  عالبالارل " امالور ال تالرى " 

عبارل  اسعة الاعانى ، فاالنسان الاؤمن ي انى امالور كالثاليالرل 

بعد ان قاله من العال  ، يرجو الصيالال االبالديالة مالا هللا  عشالرل 

الا ئكة  القديسين فى جسد نورانى ر  انى غير قابل لوفساا 

،  اضعا كل الثقة فى توك االمور ثقة كاموة ا ن ان يكون لديه 

اى براهين ا  اثباتات مواوسة لهذا اليقيالن ... اناله االيالاالان . 

العقل قد اليدرك أشياء كثيرل ، لكنه ال يرفكها ، بالل يالقالبالوالهالا 

 يفرح بها   ي عامالل مالعالهالا . فالالالعالقالل ال يالدرك الالكالثاليال  مالن 

الاخ رعات الصديثة مثل االن رناليالت  الال الرا الات الالدقاليالقالة ا  

غع  الفكاء ، امالور ال يالدركالهالا  ال يالفالهال  كاليالف تال ال  غاليالر 

الا خصصون ، اال ان عقل االنسان العااى يقالبالوالهالا  يال العالامالل 

معها ا ن ان يدرك ا  يس وع  كيالف تالعالاالل ا  كاليالف تال ال  . 

االياان فو  الصواس  ، فاالمور الااايالة تشالعالر  تالصالس بالهالا 

الصواس  الاااية ،  لالكالن كالثاليالر مالن االمالور الالر  اليالة غاليالر 

الاااية ، تخر  عن نطا  قالدرل الالصالواس الالبالشالريالة . فالعالقالل 

االنسان ال يدرك كيف ت   الاع عات ، لكنه بالااليالاالان يالقالبالوالهالا 

بسهولة ،  الاع عل هالى  الااثالة تالصالدة بالقالول الالهاليالة خالارقالة 

لا رى الطبيعة العااى ، تؤكد  تثبت ارسالية من كالان سالبال  

الصااة أ  من جرت عوى يدياله . فالهالى  الدة فالو  الالطالباليالعالة 

الاألوفة ،  أنها تبدأ من  يث تن هى كل مالقالدرل بشالريالة  لالذا 

سايت  ) مع عل ( ألن العقل البشرى يالعال الع عالن فالهالاالهالا ا  

ااراكها  ال ي د تفسيرا عن كيفية  د ثها فالهالى  الدة خالار  

نطا  الفكر البشرى . لذا ن د االنسان الاالؤمالن ال يال العالل مالن 

عقوه مقياسا لكل ما يؤمن به ، لكن يكون لدياله يالقاليالن ااخالوالى 

بوجوا ا  د ة امور يصع  عوى العقل ااراكهالا . فالى نالفالس 

 الوقت الذى يؤمن كل االياان بان هللا هو القاار عوى كل شئ .

 لاا كان السيد الاسيب ) اقنوم االبن ( هو الالللاله الالاال ال السالد 

عوى االرض ، فهو القاار عوى كل شئ . فقد تنبأ عنه  أشعياء 

النبى انه األله القدير"  يدعى اساه ع يبا مشيرا الها قالديالرا 

( .  قالد  2ا    1"    ) اش 

أعوالن الساليالد الالاالساليالب عالن 

نفسه بذلك  يالرا الة  بالكالل 

 ضوح  فالقالال ا " أنالا هالو 

القاار عوى كل شئ " ) رؤ 

(  .  السيد الالاالساليالب   8ا    7

قالالال  لالالنالالا ا " بالالد نالالى ال 

تقدر ن أن تالفالعالوالوا  شاليال الا  

( .  هالالذا  5ا    75" ) يالالو 

يالال الالاالالشالالى مالالا قالالول مالالعالالوالالاالالنالالا 

بولس الرسول ا " أس طاليالا  

كل شيئ فى الالاالساليالذ الالذى 

( .  77ا    0يقوينى " ) فى 

 قد قال السيد الاالساليالب عالن 

قدرته الاطوقة ا " بد نى ال تالقالدر ن أن تالفالعالوالوا شاليال الا " . 

 لااذا بد ن السيد الاسيب النقدر ان نفعل شي ا ؟ ألناله   الده 

 مصدر القول  القاار عوى كل شئ . 

ان عقالل االنسالان ) الالاالصالد ا ( يسال الخالدم الالاالنالهالذ الالعالوالاالى 

) الاالصالد ا ( فالى فالهال   ااراك االمالور الالاالاايالة الالاالوالاالوسالة 

) الاصد ال ( ، بيناا االياان الذى يفو   يساو فالو  االمالور 

الاااية الاواوسة ياكن من خ له قبول كافة االمور الالر  اليالة 

) غير الاصد ال ( . مثل الاع عات ال ى جالاءت فالى الالعالهالديالن 

القدي   ال ديد من الك اب الاقدس  الاع عات الالكالثاليالرل الال الى 

اجراها السيد الاسيب منها اقامة الاوتى ،  معال العات الالخالوالق 

من العدم ، كاا فى مع عل خالوالق عاليالنالان لالوالاالولالوا أعالاالى ا  

اشباع آالف من البشر بواسطالة خالاالس أرغالفالة  سالاالكال الان ، 

 شفاء آالف الارضى بأمراض مسال العالصاليالة مالنالهال  الالعالااليالان 

 الاشوولين  البرص  البك   الص   اخرا  االر اح الشريرل 

 مع عات كسر قوانين الطبيعة مثل الاشى عوالى سالطالب ماليالاه 

البصر  اسكات العوايف  تهدئة اموا  البصر الثائالر غاليالرهالا 

الاع عات الابهرل ال ى اليالاالكالن تالفالساليالرهالا بالالالاالنالهالذ  مالن

العواى لكن نقبوها باالياان  ان هللا قالاار عالوالى كالل شالئ .  

الاوضوع يطول شر ه .. يص ا  سوسوة مالن الالاالقالاالت ... 

 رباا م اوعة من الك   .
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 ( ... 2٠ثـقــافــة غــذائـيــة ) 
 ( ٠1طــرق حــفـظ األغــذيـة )

                  
 ( 1لـحــفـظ بـالـكـيـمـاويـات الـمضـافـة )ا

Preservation with Chemical Additives 

 أ.د. / مــنـــيــر حـــنـا أســـكـنـدر        

عـزيـزى القارئ ... عـزيـزتـى القارئـة ... تكلمنا فى االعـداد 

الـسـابـقـة عن ما هى الكيماويات المضافة وما هو تعريفها وما 

هى الشروط الواجب توافرها فى الكيماويات المضافة لالغذية وما 

هو تاثير هذه الكيماويات عل االحياء الدقيقة . تحدثنا ايضا عن 

استخدام بعض الكيماويات فى حفظ االغذية مثل ثانى اكسيد 

الكبريت والنترات والنتريت ــ حامض البنزويك وامالحه ــ حامض 

السوربيك وملحاه الصوديومى والبوتاسيومى ــ حامض الخليك 

 ومشتقاته .

واالن وفى هذا العدد سوف نتحدث عن المواد المضادة لالكسدة او 

 Stabilizers orمانعات االكسدة ــ مواد تثبيت القوام 

Thickeners  ــ مواد تحلية خاصة ليست ذات قيمة غذائية

Non-nutritive and special dietary sweeteners  ــ

 Bleaching andمواد التبيض )القصر( واالنضاج 

maturing agents: starch modifiers  ــ مواد التلوين

Colouring matters  ــ مواد مدعمة للقيمة الغذائية

Nutrients supplements  وايضا مواد النكهةFlavouring 

agents  . 

 

ثـانـيــا ــ الـمــواد الـمـضــادة لـالكـســدة او مـانـعـات االكـســدة 

Antioxidants or Synergists  ـ : 

من الناحية الكيميائية بانها عبارة عن بـارا   مانعات االكسدةتعـرف 

مواد ) او بمعنى اخر مواد مشابـهــه لـهـا او اورثو ثنائى الفينيل او 

( . وهناك فينولية تحتوى على مجموعتين من الـهـيدروكسيل 

منع تـسـاعـد او تـزيـد فاعلـية مانعات االكسدة فى مركبات عديدة 

وعلى    Synergistsيـطـلق عليها اسـم تـزنـخ الـزيوت والـدهـون 

هذه المواد من نوع  وقد تكون  Synergistic actionفعلها 

مواد اخرى او تكون مانعات االكسدة حسب التعريف المذكور اعاله 

بعض مركبات اخرى مـثـل او كبعض االحماض العضوية 

اكـثـر   تكون فعالة   Synergistsوبعض هذه الــ .  الـلـيـســيثيـن 

اكـثـر  عـديـدة الـفـينـولعنـد مـزجـهـا مـع مـانـعـات اكـســدة 

حـامـض االسـكـوربيك و امـا الـتـوكـفـيـروالت . مـنـهـا مـع 

فـهمـا اكـثر فعـالـية مع مانعـات االكـســدة االحـادية الـلـيـســيثـين 

تؤدى    Synergists. والـمـعتقـد ان هـذه الــ والـعـديدة الـفينـول 

مع العناصر المساعدة للـتـاكـسـد بـاالتـحـاد عملها او مفعولها 

كالحـديد و النحاس الموجود فى الغذاء فـتزيـل مفعـولها كمحـفـزات 

فى تبادل اوكسجينى مع مانعات االكسدة او انـهـا تدخـل لالكـسادة 

. ومع ان االصطالح المذكور التى تاكسدت فتعيد توليد نشاطها 

اال ان مانعات االكسدة يحدد نوع المواد التى يطلق عليها اسم اعاله 

لكل المواد التى لها قابلية تاخـير او هذه  التسمية تستعمل المعتاد ان 

 .مـنـع تـاكـسـد الدهون والـزيـوت 

مركبات عديدة فى مقدمتها هذا ويتكون اثناء تزنخ المواد الـدهنية 

البيروكسيدات التى يمكنها ان تتحلل من نفسها وفى وجود الماء او 

تتحد مع الماء لتكوين الديهيدات وكيتونات واحماض دهنية قصيرة 

 وذات رائحة كريهـة غير مرغوب فيها .السلسلة الكاربونية 

انهـا ال تـذوب بـدرجة الفينولية ومن خواص مانعات االكسدة  

%( ويسـتثنى من 5,0ـ  5,0) تـذوب حـتـى الـدهـن كـافـية فـى 

مـانعـات . ويمكن لبعض   Propyl gallateذلك جـاالت الـبروبيـل 

االكـسـدة الذائبـة فى الماء ان تسبب تلون الغذاء فى وجود بعض 

يفضل استعمال مواد مزيلة للمعادن معها فى لذلك المعادن كالحديد 

 . مثل هذه االحـوال 

مـانعـات االكـسـدة هذا وقد اظهرت نتائج ابحاث كيمياء االغذية ان 

الظروف الحامضية والقاعدية تحت فـى درجـة ثـبـاتـهـا تـخـتلـف 

درجـات الـحـرارة الـمـسـتعملة فـى الـتصـنيـع فبعضـهـا وتـحـت 

يـكـون ذا مـفعـول قـوى تحت الـظروف الـمعـتـادة او الـحامـضيـة 

قـلـيـال بـينمـا يـكـون االخـر اكـثـر ثـبـاتـا تـحـت الـظـروف 

الـقـاعـديـة الـخـفيفـة . وبـالـنـسـبـة لـدرجـات الـحـرارة فـبعضـهـا 

 & BHT & BHA     (Butyl Hydroxy Toul win مـثـل الــ

Butyl Hydroxy anisole    )تـحـت ظـروف حـرارة  ال يـتـاثـر

غـيـرهـا تـحـت بـينمـا يـتحـطـم  الـخـبـيـز والـقـلـى ) او الـتـحـميـر(

 .مـثـل هـذه الـظـروف 

فـى اضـافـة مـانـعـات االكـسـدة وتـتـوقـف الـطـريـقـة الـمـتبعـة 

وعـلـى  درجـة ذوبـانـهـا فـى الـدهـن او الـمـاءعـلـى الـى الـغـذاء 

فى حالة مانعات . فيمكـن   Synergistsوجـود او عـدم وجـود الــ 

 Propylمثـل البروبايل جاالت القابلة للذوبان فى الماء االكسـد 

gallate  اضـافـتهـاعـن طـريق :ــ 

اذابتها فى مادة حاملة قابلة لالمتـزاج مع الدهن ) مثل  (1)

 او ( Propylene glycolالبروبلين جليكول 

تحضير مستحلب من مزج محلولين احدهما يحضر باذابة الــ  (2)

 ynergistSفى مـانـع االكـسـدة واالخـر باذابة   فى الماء

او البروبيلين جليكـول واضافة بعض المواد المثبتة مثل  الدهـن 

عنـدما تـكـون المادة . وتفيـد هذه الـطـريقـة الصمغ او الليثيسين 

المضادة لالكـسـدة غير قابلة للذوبان فى الماء ويراد اضافتها 

الى غـذاء يحتوى على نسبة عالية من الرطوبة ) المـاء ( 

 . وهناك طريقة ثالثة كـالـلـحـم 

تـغـطـيـس الـغـذاء المـحـتوى علـى وهـى يمكـن اسـتخـدامها  (3)

نـسـبة عـاليـة مـن الـرطـوبة فـى زيت مـذاب فـيـه مـانـعـات 

 . االكـسـدة الـفينـوليـة 

وفيما يلى امثلة لبعـض مـضـادات االكـسـدة الـفـينـولـيـة والـغـير 

 فـينـولـية الـشـائعـة االسـتخـدام : ــ

 مـركـبـات فـيـنـولـيـة : ــاوال ــ مـضـادات االكـســدة ــ 

 Butylated Hydroxyبيوتايل هيدروكسى انيسـول  .1

Anisole (BHA )  بسـرعـة فـى الـزيـت قابـل للذوبان  وهـو

% وعلـى درجة حـرارة  5,55,0يذوب بتـركيز وفـى الـمـاء 

( ــ الـزيوت ,فى)ويـسـمـح بـاسـتعمـالـه درجة مئوية  50

 5,55او بنسـبة جـزء فى الـمـلـيـون  555بتركـيز والـدهـون 

)% من وزن الـدهـون فـى الـغـذاء  غـــذاء الـفـطـور (  2. 

جزء فى  05بتركيز ) الـحـبوب والـبـطاطا الـمـجـففـة ( 

الفاكهة المجففة (  3. )% من الوزن  5,550او بنسبة المليون 

%  5,550او بنسبة جزء فى المليون  05بتركيز ومخلوطها 

 .من الوزن 

 Butylated Hydroxyبيوتايل هيدروكسى طولوين  .2

Toluene (BHT)  الـزيـوت ,الـدهـون قابل للذوبان فى وهو

فـى وغير ذائب فى الماء . يسمح باستعماله   %  0,,بنسبة 

او بنسبة  جزء فى المليون  555بتركيز الزيوت والدهون 

بنفس هذا التركيز باالستناد الى الدهون الموجودة % او  0,2,

 . فى الـغـذاء 

قابل وهـو  Propyl Gallate (PG)الـبروبـايل جاالت  .3

% على درجة حرارة  55,,ــ 5,50بنسبة الـزيت للذوبان فى 

%  1,,بنسبة فى الـمـاء درجة مئوية ويذوب ايضا  05ــ 50

ويسـمح باسـتعماله فى درجة مئوية  05على درجة حرارة 

و   Edible Fats & Oilsالـزيوت والـدهون الصالحة لالكـل 

 555بـتـركـيز الحـبوب الـمـجففـة المستعملة فى وجبة االفطـار 

% من وزن الزيت او  5,55بـنـسـبـة او جـزء فـى الـمـليـون 

 . الدهن فى الغذاء 

 Nordihydroحـامض نور داى هيدروكسى جوايريتيك  .4

Guaiaretic Acid (NDCA)  فـى قابل للذوبان وهـو

. يـسـمح فى الماء وغير قابل للذوبان %    5,0بنسبة الـزيت 

فى الـزيوت والـدهـون الـصـالـحة لـالكـل بـاسـتخـدامـه 

 .  % 5,55جـزء فى المليون او بنسبة  555بتـركـيز 

فـى وهـو ذائـب  Alpha Tocopherolالـفـا تـوكـفيـرول  .5

ويمكن اضافته بالتركيز  فـى الـمـاءوغـيـر ذائـب الـزيـت 

ان هذا وكما سبق ذكرة المطلوب تحت ظروف التصنيع الجيدة 

التوكفيروالت  تعتبر من المواد التى ثبت باستعمالها لمدة طويلة 

 GRAS  (  Generallyفى الغذاء انها مامونة ويطلق عليها  

Recognize As Save  ) مادة تحت هذه  055ويوجد حوالى

التسمية تزيد وتنقص بين اونة واخرى وذلك باضافة مواد 

جديدة او حذف البعض تبعا لما تقــره وتوصى به ادارة الـغـذاء 

 Food and Drug Administrationوالـعـقـاقـير الطبية 

– FDA  

 مـركـبـات غــير فـينـولـيـة   ثـانـيـا ــ مضـادات االكـســدة ــ

غـير وهـو  L. Ascorbic acidحـامـض االسـكوربيك   .1

% وعلى  33بنسبة   فـى الـمـاءوذائـب فـى الـزيوت ذائـب 

بالتركيز ويمكن استعماله درجة مئوية  55درجة حرارة 

المطلوب والمرغوب فيه تحت ظروف التصنيع الجيدة 

GRAS. 

2. Sodium ascorbate  وذائـب فـى الـزيـت غـير ذائـب وهـو

بالتركيز المرغوب فيه تحت ويمكن استعماله فـى الـمـاء جـدا 

 . GRASظروف التصنيع الجيدة 

 

 Stabilizers orثـالـثــا ــ مــواد لـتـثـبـيـت الـقــوام 

Thickeners ــ : 

و الـنـشــا و الـصـمغ الـعــربـى مـن امـثـلـة هـذه الـمـواد 

ذات واغـلـبـهـا   بعـض الـمـشـتقـاتو الـبـكـتين و الـدكـســتريـن 

اى تـتـحـد مـع الـمـاء الـمـوجـود فـى هـيـدروفيـلـيـة صـفـات 

. واسـتعمـاالت الـغـذاء مـسـببة زيادة لـزوجـته وتمـاسـك قـوامـه 

و تـضـاف للـجـلـى كـثيرة فـهـى هـذه الـمـواد 

مـع الـكـريـفـى و مـع مـالـئـات الفـطـائـر و    Puddingsلـلـبـوديـك

Gravies    الـحـليب الـمـضـاف لـه شــيكوالتهوChocolate  

milk drinks  . 

 

رابـعــا ــ مــواد تـحـلـيــة خـاصـة لـيـســت ذات قـيـمـة غـذائـيـة 

Non nutritive and special dietary sweeteners  : 

رئـيـسـية  تـضـم بـصـورةغـيـر ســكريـة وهـذه الـمــواد 

 Cyclamateوسـيكـالمـيت   Saccharin الـســكارين

الـصـوديـوم و البـوتاسـيوم و الـكـالـسـيوم و الـمـغـنـيـسيـوم . 

   وهى تتميز بما يلى : ــ

 لـيـسـت ذات قيمـة سـعـريـة تـذكـر  (,)

 تـفـيـد فى الـسـيطرة على وزن الجسـم  (2)

افـسـاح الـمجـال امـام  (3)

مـرضـى الـســكر 

) البول السكرى ( 

بـاسـتهـالك كـثير مـن 

االغـذية الـمـحـظــور 

 . عـلـيـهـم اسـتعمـالها 

واغـلـب مـا تـسـتعمـل هذه 

و الـقـهـوة و الـشـاى الـمـواد فى 

وفـى الـسـوائل الـمـتنـاولـة 

تـصـنيـع االغـذيـة ذات الـقـيمـة 

تصنيـع اغـذية مـعـلـبـة وفـى الـسـعـرية ) الـحـرارية ( الـمنخفضـة 

بـعـض الـحـلـوى الـمـجـمـدة وفـى ذات اسـتعمـاالت خـاصـة 

 .وغـيـرها 

 

 Bleachingخـامـسـا ــ مــواد الـتـبيـض ) الـقـصـر ( ,االنضـاج 

and maturing agents : Starch modifiers      

بلـون مـصـفـر ســببه الـطحـين الـمحـضـر حـديثـا يـتميـز 

صـبغـات الـكـاروتينويـدات الـمـوجـوده فى الـحـبـوب ) الـحـنطة( 

االوسـاخ والـمـواد الـغـريبة والـردة الـمتبقيـة مع الـطحـين كما وان 

. ويمكن تـغـير الـلـون الـطبيعـى ) الـدقيق ( تلعب دورا فى 

اال ان بتخزين الدقيـق التخلص من هذا اللون وتحسين قابلية الخبز 

بصورة سريعة هـو اسـتعمال المتبع فى الحصول على هذا التاثير 

. ولمثل هذه مـواد مـضافـة وبصورة رئيسية ذات قابلية لالكسدة 

قابلية على اعاقة نمو الـبكتريا وربما القضاء عليها اال ان المواد 

قـصـر الـلـون وتـحـسـين قابلية هـى الغاية االولـى من اضافتها 

فان الصبغة الوحيدة التى تزال اثناء القصر . وفى الحقيقة الخبز 

ومن امثلة .  هـى صبغة الـكـاروتين وذلك لسهولة تاكسـدها 

اكاسيد النتروجين والكلورين وكلوريد الكيماويات المضافة هـى 

ثالث . ولقد اوقف استعمال النتروسيل وفوق اكسيد البنزويل 

لظهوره تاثير وذلك   101,كلوريد النتروجين فى امريكا منذ عام 

ضار فى بعض الحيوانات وان لم يظهر مثل هذا التاثير فى االنسان 

 .وقد اســتـعـيـيض عنه بثانى اكسيد الكلور 

 

سـادسـا ــ الـمـحـالـيل الـمنظمـة ــ القـواعد واالحمـاض والمواد 

 , Buffersالمستعملة لتعديل الحموضة والسيطرة عليها : 

Alkalis , Acids  ــ :  

وتـشـمـل عدد كبير مـن المـواد ويقع تحت هذه المجموعة 

بـصـورة او االحـمـاض الـمـحـضـرة مـن مـصـادر طـبيعيـة 

الـمـواد االخـرى سـواء اكـان مـصـدرها طبيعيا وكـذلك صـنـاعـية 

و كـبريتات االمـونيـوم . ومن هذه الـمـواد  ام كـيمـاويـا 

حـامـض وفـوسـفـات االمـونيـوم و الـصـوديـوم و االلـمـونيوم 

 .كـاربـونـات الـمـغـنـيـســوم والالكـتيـك و الـسـتريـك 

 

  ــ   Colouring mattersسـابـعـا ــ مــواد الـتـلــويـن 

جـعـلـه و لـتحـسـين مـظـهـره تضاف مـواد التـلوين الى الغـذاء 

. ولـقـد ازداد اسـتخـدام مثل اكـثر جـاذبية وقـبـوال لـلـمـســتهـلك 

واصبحت اضـافتهـا كـثيـرا فـى الـسـنين االخـيرة هـذه الـمـواد 

. ولكى الغـنى عنها فـى بـعض الـمنتجـات الـغـذائيـة ضرورة 

تـكتسب هـذه الـمـواد الصـفة القانونية فى امكانية اضافتها الـى 

 البـد ان تتـوافـر فـيهـا الـشـروط االتيـة : ــ الـغــذاء 

فـى اخـفـاء احــد عـيـوب او اضــرار او  ال تـكـون سـببا .1

 .  نـواقـص فـى الـغــذاء 

يـظـهـر اى  Up gradingرفـع درجـة الـغــذاء اال تـؤدى الـى  .2

 . الـغــذاء بدرجـة اعـال مـن درجتـه الـحقيقيـة 

اى تـكـون سـببا فـى تـضـلـيـل الـمـسـتهـلك اال تـكـون سـببـا  .3

 . فـى اخـفـاء الـنـوعـيـة الـحـقيقيـة للـفـاكـهـة والـخضروات

 .بـان هـنـاك مـادة مـلـونة مـضـافـة ان يـعـلـن عـلـى الـبطـاقـة  .4

 

او مـن مصـادر طـبيعيـة وتـحـضــر مــواد الـتـلـويـن هـذا 

 تـقـســيمهـا الى ثالث مجاميع هى: ويـمـكـن اصـطـنـاعـيـة 

  Coal tar dyesصـبغـات مـســتخـرجـة مـن قـطـران الـفـحـم  .,

 Natural organicمـواد تـلـويـن عـضـويـة طـبيعيـة   .2

colouring matters   

واالصـباغ   Pigmentsمـواد الـتـلـوين غـيـر الـعـضــويـة   .3

 .الـقـرمـزيـة

 

هـى االكـثـر اسـتعمـاال الـمجـمـوعـة االولـى وتعتبر صـبغـات 

اال ان صـبغـة  5555ويـتـوفـر مـنـهـا مـا يـقـرب مـن الــ 

فى الغـذاء اى الـحـاصـلـة علـى شـهـادة الـمـســموح بـاسـتعمـالهـا  

هـى احـدى عـشــر فـقـط   Certified Food Colourاســتعمال 

وهـى ذائـبـة فى الـمـاء امـا  مــواد الـتـلـوين االولـيـةويطلق عليها 

فهى تحضر من خلط صـبغتات مـواد الـتـلـوين الـثـانـويـة 

الـسـكـر والـمـلـح وغـير وقـد يـضـاف الـيـهـا الـتـلـويـن االولـيـة 

 .ذلك 

 على مواد التلوين العضوية الطبيعية مـا يـلـى : ومن ابرز االمثلة 

وتسـتخـدم بـكـثـرة فـى تـلـويـن    Annatto  االنـاتـوصـبـغـة  (1)

 . الـجـبـن والـزبــد 

وتـسـتخـدم فـى تـلـويـن الـحـلـوى   Caramelالـكـرامـل  (2)
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فى غــذاء االنسان  ولما كان تـوفـر الفيتامينات والعناصر المعدنية 

تضان  الايا ان لـذلك نجـد ا  كثيرا ما  االغـاـاذيا  امـرا ضـروريـن 

. علـىى بىبىيىـىم الـىمىيى ىال ال الفيتنميننت وبعض العننصر المعـدني  

والـاحاـادياد   Bوفاياتانمايا   الـى الـحـلـيب  Dيضن  فيتنمي  الحـصر 

الـاى الـاماـالاـا  والـىيىـىـىو  الـى مـنتجـنت الـحاـاواـاو  والـكـنلـسيـوم 

الـى الـمـنرجـريـ  والجو  المعمول م  حليب ساوا ا    Aوفـيتـنمـي  

الـاى ــاصاـاـايار الـافاـاواكـا    Cوفيتـنمـي    Bleachedوا  قصـر 

 . وهـكـذا 

 والـاييـاساـايا  ومن ام لة االحماض االمينية التى تضاف لالغذيىة 

الـاحاـانمـاضاـايا  . وينـصـح بابتىعىمىال الـمـيثنيـونـي  والـسـيـسـتي  

الحاتاواما امان االطفىال فى غذاء االخـيري  ) الميثيوني  والسيستي  ( 

حنليان اضانفا  . وليس مسموحا فى الواليات المتحدة ـلى الكوريت 

فىقىيىرة الييسي  الى الدقي  االبيض مع العلم ا  هذه المندة الغذامايا  

في  والسوب فى ذلك يرجع الى ا  المواط  االمريكى ينخذ من يكفايا  

. م  هذا الحنمض االمينى ) الييسي  ( فى غذاؤه الاعاندا الاياوماى 

اربـىع . وهناك فى بعض الدول الـى الـخــوز ويضاف هذا الحامض 

ذات عالقة مباشرة باضـافة الـفيتـامينـات والعنىاصىر اصـطـالحـات 

 Restoration orالغـذائية االخرى للـمـوا  الغـذائيـة وهـى : ــ 

Enrichment – Fortification – Standardization & 

Dietary supplementation   وفـيـمـا يـلـى نـبـذة مـخـتـصـرة

 عن كم منهمـا : ــ  

(7 )Restoration or Enrichment   :   اــاندة ــ وفىيىهىا يىتى

الفيتـنمينـنت والـعـنـنصـر الـمـعـدنيـ  الموجودة اصاـاي فاى   اضـافـة

واذا .  الغـذاء والتى تـغـير مـسـتواهن بـسـوب ــملايانت الـاتاصاناياـاع 

 , B7م تصرة ـلى فيتـانمـايانانت   Restorationكانت عملية الـ 

B2  للـخـوز االبيـض والـطحـي  وماناتاجاـانت والـ يـامـين والـحـديد

يـطـلـ  ـليـ ن فـننـ   Corn meal & Corn gritsالـمكـرون  والـ 

 . Enrichmentفـى هـذه الـحنلـ  اســم 

 (2) Fortification  الافاياتانمايانانت  ضىـىافـىةاويـقـصــد بهـا : ــ

مصادرا جايادا   الى االغذي  التى التكاو االخـرى والعننصر الغذامي  

وهناك بـببان لـىمى ىم هـىذه .  ل ن بوضعيت ن العندي  اا دو  تصنيع 

ا  الغذاء يسلك كحانماج جاياد لاعاناصار غاذاماى احـدهمـا ااالضـافـة 

الـمـلـ  الـاماـاضاـان  يحـتنج الي  االنسن  بتـركيز ـنل ومـثـنل ذلـك 

ــندمن يحـج غـذاء مـعي  محـج اخـار غـاناى وثانـيهمـا الـيـ  الـيـود 

الـاى   A  اضـنفـ  فاياتانمـايا ومـثـنل ذلـك .  بـعـنـصـر غـذامـى مـعي  

التى تـسـتعمج بـديـي لـالاـازبـادة الـزبـدة الـصـننــي   )الـمـنرجري ( 

باعاكال الـازبادة  Aالـطويعي  ال  االخـيرة مـصـدر جـيد لـفيتنمـيا  

 . الـصنـنــي  

(7 )Standardization  وفـى هـذه الـعمليىة يـىتى  اضىـىافـىة : ــ

فـيتنمي  ن ـى مـ  نـوع الفيتنمي  المـوجـود فـى الغـذاء والـذا يـاراد 

ويكاو  هاذا الاماساتاوا ـاندة هاو .  تـوصـيل  الـى مـسـتوا مـعـي  

م دار من يحوي  الغذاء فى احس  موسم او فى احس  موـد قطف او 

ـند مستوا غذامى معي  ففى حنل  توصيج فيتنمي  لنفل الاماساتاوا 

فى ـصير الفواك  المختلف  فن  ذلك يفيد فاى الاحاصاول ـالاى هاذا 

 .الفيتنمي  بنسو  معين  بغض النظر ـ  نوع العصير الذا يست لك 

(4 ) Dietary supplementation  ــدد وهـو ان يـضـاف : ــ

م  الفيتنميننت الـاماـا اماـا  امـان لـاتاجاـا اـاياز االحـاتايانج مـا  هـاذه 

لـياكاـاو  او كـمن هو الحنل فى اغـذي  االطفـنل الـرضـع الـفيتنميننت 

 . الـغـذاء حـنمـي اينهن بدال م  اـطنم ن بشكج اقـراص 

هـذا وتـضـاف الـفيتـىامىيىنىـىات الـىى الـىغىـىـىذاء بـىاحـىدى الـىطىـىر  

 االتـيـة : ــ 

   بـشــكج اقـراص او صـفـنمـ  رقي ـ  تـذا  فـى الـمـنء وتضـن

 . الـى الـغــذاء 

   الـمـزج مع احد مكوننت الغذاء او مع جزء منPowder 

premix  ضمننن لتجننل توزيع الفيتنمي  فى الغذاء الجن  حيث

يمزج مع جزء م  الغذاء او مع احد المكوننت ثم يضن  هذا 

 . الخليط الى ب ي  المكوننت 

 بشكج رزاز Spray  يعمج محلول او معل  م  الفيتنمي  ثم

 . يرش ـلى سط  الغــذاء 

  اضـنفـ  موـنشـرةDirect addition   حيث توز  الكمي

المطلوب  م  الفيتنمي  وتضن  الى الغذاء مع الرج والتحريك 

 .لضمـن  مـزجـ  مـعـ   

 

 : ــ   Flavouring agentsتابـعـا ــ مـوا  الـنـكـهــة 
 ضـم  هـذه الـمجمـوـ يزيد ـدد المواد الكيمنوي  المستعمل   

ــلـى ــدد المواد المستعمل  ضم  اا مجنميع المواد المضنف  

م  هذه  0111اكثر م  . فيضاف فى الوقت الحاضر االخرا 

. اكسنب  او اظ نر نك   معين  في  بـقـصــد المواد الى الغذاء 

تضن  لتكسب الغذاء النك   المميزة بينمن ال وغالبية هذه الموا  

يملك ـدد اخر من ن وهو قليج جدا اا نك   بنلتركيز المستعمج اال 

ان ن تعمج ـلى ت وي  او تكثيف النك   االطويعي  الموجودة فى 

لذا فهى تسمى بالـمـوا  الباع ة للنكهة مركونت الغذاء 

Flavour enhancer or intensifiers   ومن ام لة الموا .

 Monosodiumاحندا جلوتومنت الصوديوم االخيرة 

glutamate (MSG)   اللحـم مـ ـم .وتضاف لك ير من االغذية

والخضروات المطووخ  والحسنء وتعتور ـديم  الفـنمدة فى بعض 

 . االغذي  :الفواك  وـصيرهن وبعض منتجنت االلون  

 Flavouringوتحـضر الموا  التى تضاف كموا  نكهة  

agents    ومن االم لة الرئيسية م  مصندر طويعي  وصننـي .

 Aromatic seedsالـوـ ـنرات والـوذور االرومـنتيـ  عليها هى 

المحضرة وم  ابرز االمثل  ـلى مواد النك   .وـشب الشوت 

 Benzaldehyde (Cherry), Ethylمنيلى : ــ صـناعيـا 

butyrate (Pineapple ) , Methyl anthranilate 

) Grape ) , Methyl salicylate ( Wintergreen )  .   

  

 -كـاتـب هـذه المـقـالـة هـو :

خا م بكنيسة القديسة  ميانة والقديس اثنابيوس الربولى   - 

 بيدنى . -ببانشبول 

 رئيس قس  علوم االغذية االببق بجامعة المنيا بصعيد مصر  -

Former Head of Food Sci. Dept. Minia Univ. 

Egypt.  

 رئيس جمعية كيمياء الزيوت االفريقية االببق     -

Former President of African Oil Chemists 

Society (AFOCS)  

    عضو جمعية كيمياء الزيوت االمريكية االببق -

Former Member of American Oil Chemists 

Society  )AOCS)   

             .ابـتاذ علوم االغذية المتفرغ بجامعة المنيا -

Emeritus Professor of Food Science Minia Univ. 

 Egypt 
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(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”  

 (71:7"وصوت من السموات قائآل هذا هو ابنى الحبيب الذى به بررت" )مت

 

 تهنئه العيد

 ،الظهور االلهىعيدو  عيد الميال  المجيدبمننسي  

 -، بن  توعث احر الت ننى واجمج االمنينت الى جميع ابننء الشعب ال وطى وـلى رأس م:مؤبسه بانت مارك النوبيه الخيريه تود 

 قدابه البابا تواضروس ال انى
 بابا االبكندريه وبطريرك الكرازة الرقسيه

 -وشريك  فى الخدم  الرسولي :

 نيافه ابقفنا المحبوب اآلنبا  انييم

 مالك كنيسه بيدنى وتوابعها
 

 ضنرـي  للر  المجد بن  يعيده ـلى الجميع بنلسيم والخير لسني  ـديده وازمن  مديده.

 -و نرغب ايضآ بن  نفيدكم ـلمآ بنسمنء المتطوـي  بمؤسستكم المؤقره والذي  بحوزت م دفنتر االـفنء الضريوى:

 والر  قندر ا  يعوض تعب محوتكم بنلونقينت ـوضآ ـ  الفننينت.

 -ورقم حسن  الونك كنالتى:

Financial Institution:- St. George Bank 

BSB:-   112-879   

A’cc:-   493911231 

Swift Code:-  SGBLAU2S 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع ال ديسي  وصلواتكم انتم ايضأ، أ  جميونح  اذ نتضرع الى الر  بنسم سيدنن و مخلصنن يسوع المسي  و بشفنـ  امنن العذراء والدة االل  و تضرـنت جميع طغمنت الميمك  وطلونت 

 يكلج هذه المؤسس  بنلنجنح و التوفي  لمجد اسم  ال دوس.

 (٧١:٧١ "من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال 
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 عرض من : جون كرياقوس
 

ماركو زكي يوسف.. باحث من المنياا رعاا اسا  

 مصر عي العال  كله

خالل األيام الماضية، برز اسم  بما مص ي،مر ، 

 ،ل على جائزة "نيوتن يشرفة"، لميمنموو   ل 

شاب ي،ر  يح،ل عليها،  هو البا ص، ياركو 

يوسف زكي يمرر  المنميممميماو المحميمويمة بمنملميمة 

ال،يرلة. ين المنيا إلى  لمانيا  فماما لملمممتملمويما  

المتا ة عنه، فإنه ين يحافظة المنيا،  يتيم  فمي 

يممريممنممة سمممممالمموك،   ،ممل "يمماركممو"، عمملممى 

ين  9002بنالوريو  في التلوم ال،يرالنية عام 

جايتة المنيا،  بترها بر  كرياا صتبا لملمحم،مول 

على درجة الماجستيمر فمي المنميممميماو المحميمويمة، 

 تلاى ترريبما يمن إ مرل المامايمتما  األلمممانميمة، 

، 9002،  فمي 9002  ،ل على الشهادة عام 

انض  إلى ياموعة با ثين في جايتة نميموكماسمل، 

  صبح يررسا في كلية ال،يرلة باايتمة المممنميما. 

بحص يميز  عمل علمى يمرس سمركماو المنمبمر، 

لتحرير ياموعة ين التوايل  البر تينما   المتمي 

في ياموعها ين الممنن  و تمددل إلمى سمركماو 

النبر،  فائرة هذا الموضوع هو المتممميميمز بموجمود 

سركاو كبر عن كريق األيمراس المتمى تسمبمامه، 

فبالتالي ينوو لمننسماو المامررة عملمى يمنمتمه يمن 

برايته. ي،ر في الالب ت  تطوير همذا المممشمر ع 

التلمي بواسطة جايتة نميموكماسمل فمي بمريمطمانميما 

 جايتة المنيا في ي،ر،  بتر نماماا المممشمر ع 

قال: "هذا يا نرير تحاياه في ي،ر.  نا ستير ألو 

كل التمل الشاق قر  ثمممر همذا المنماماا".  ،مل 

"ياركو" على جائزة "نيوتن"،  المتمي تمامرم لمهما 

يمرا مل،  3با ثًا  تمت الت،فية على  022نحو 

ياليين جنيه، إال  و هذا المامزو  2 قيمتها  والي 

ليس هو فماما المممثميمر فمي ق،متمه، بمل  نمه بمتمر 

 ،وله على الاائزة  جه المممبملمم المممالمي المذ  

 ،ل عليه ين التنري  إلى إنشاو يتمل بيولوجيما 

جزئية في كلية ال،يرلية باايتة المممنميما. المتمبمرع 

بن،ف قيمة الاائزة  قال "ياركو"، في لااو يم  

قناة "د  إم سي": "نص فلو  الامايمزة هميمر ا 

للبحمص الملمي همتممملمه يم  جمايمتمتمي كمايمبميمرد  

 بريناهام  النص التاني للمتمل،  عموًيا قميمممة 

ياليين جنيه".  كشمف،  و ربم   2الاائزة كانت 

الم،ابين بمرس السركاو في ي،مر ي،مابموو 

، "C" بسركاو النبر، بسبب االلتهاب الفميمر سمي

الفتًا إلى  و الر لة الم،رية بذلت ياهوًدا ضخًما 

جًرا للتخلص ين هذا الفيمر  . اسمامبملمه السمفميمر 

البريطاني في ي،ر،  علق على فوزه قمائمال، إو 

هذا يتر دفتة قوية للتالقا  بين ي،ر  بريطانميما 

في البحص التلمي، كما سبق  استابله قراسة البمابما 

تواضر   الثاني، بمابما اكسمنمنمرريمة بمطمريمر  

 .النرازة المرقسية

 

ألف نازح يعبرون إثيوبيا إلى  00األم  المتحدة: 

 السودان هربا من الحرب عي تيجراي

 00ذكر  يفوضية األي  المتحرة لمالجمنميمن،  و 

 لف نازا يتبر و إثيوبيا إلى السوداو همربما يمن 

الحرب في تيارا ،  سبما  فاد  شبنة "سمنما  

 .نيوز" في نبأ عاجل

 في  قت سابق،  كمر يمتمحمرس بماسم  المحمنمويمة 

االتحادية فى إثيوبيا،  و يام  الماميمادة الشمممالميمة 

التسنرية اكثيوبية فى عماصمممة إقملميم  تميمامرال 

 المضطرب ساا فى ير الاوا  المحلية. 

 

 عيل  مصرى يفوز بالجائزة االولي باليابان

فاز المخر  الم،رل الشاب  نطونيو  باسميملمي 

بمماممائممزة   سممن فمميمملمم  ق،مميممر فممى 

المممر لمممي  Rising Sun يمممهمممرجممماو

لالفالم بالياباو عن فيلم    كماو يمرة 

-٦فى  لر ( الذل عار فى الفترة ين 

نموفمممبمرالمفميملم  نمال  عماماب كمل  ٨

الحضور  ياول انطونيو  فمى ت،مريمح خما  

عن الفيل    ق،ة الفيل  تر ر عمن عمالقمة شمائمنمة 

بين كفل   الره  يا صا بها ين عرم فه   ناص 

اهتمام خاصة بتر  فأة األم، فلاأ الطفمل لملمشمارع 

 تولر  صراقة بينهم   بميمن المتمالم  المخمفمى  يما 

يحويه ين يغايرا  فيل  ق،ميمر يمتممميمز يمنمبمهمنما 

بضممر رة االهممتمممممام بشممنممل  كممبممر بممالسمميممنممممما 

 كتب يمريمر المممهمرجماو جمريمر .......  الم،رية(

بالذكر عن الفيل   از على المممركمز اال ل  سما 

فيلما يامريما يمن الميمابماو  يمن شمتمى انمحماو  32

الفيل  ين بطولة ابراهي  تايمر  ا مممر .......  التال 

جمال  يحمر عبر الحق  ايمنما  المفمالل  جمابمر 

فممر ، يممريممر ت،ممويممر يممحمممممر خممالممر  جمموزيممف 

رؤ ف، يخر  فنمى يموسمف المممنما ل يمونمتميمر 

فار ق قاس ، ت،حيح الواو عماد ياهر  يوسياي 

ت،ويرية باس  النحمنمي، يمنميما  رانميما ع،مام، 

ت،مي  صو  كايبا  للمخر  الشاب انطونميمو  

الترير ين االفالم السينمائيمة المر ائميمة المام،ميمرة 

 التى اشتركت بارارة فى الترير ين المممهمرجماو 

الر لية  المحلية ينه  فيل    الف ليلة(    كتمالمو  

 .  ( بس الهايستر

  

األكثر دموية.. عرنسا تحاياي الاىكارى الا اامساة 

 العتداءات باريس

 تحل اليوم الامتة، الذكرل الخايسة العمتمراوا  

نوفمبمر عمام  03باريس اكرهابية التي  قتت في 

 030،  التمي راا ضمحميمتمهما  كمثمر يمن 9002

شخً،ا،  يص  ق  االعتراو عنريا شن إرهمابميموو 

هاما  خمار  سمتماد د  فمرانمس قمرب بماريمس 

 عممممممملمممممممى 

شمممممرفممممما  

يطاع  فمي 

الممتمماصمممممة 

الممفممرنسمميممة 

 فممي قمماعممة 

بممماتممماكمممالو 

للحفال ، يتسببيمن فمي يمامزرة راا ضمحميمتمهما 

شمخمً،ما   بصميمب  خمر و  شمنملمت تملمم   030

االعتراوا ، التي نفذتها ياموعة ين اكرهابيين، 

صممريمممة كمممبمممرل فمممي فمممرنسممما  بممماقممي المممر ل 

األ ر بية في تفماصميمل المممامزرة، فمامر ثمالثمة 

انتحاريين  نفسه  عنر يراخل ستاد د  فرانس فمي 

في ضا يمة سماو د نمي بميمن  9002نوفمبر  03

خالل يباراة  دية بميمن  90:23  90:30الساعة 

ينتخبي فرنسا   لمانيا.  قتل سائق  افلة برتغالي 

يبلم الثالثة  الستين يمن المتمممر يماميم  يمنمذ فمتمرة 

كويلة في فرنسا   بخر  الرئيس الفرنسي  نمذا ، 

فرانسوا هوالنر بتنت  يمن الممملمتمب، لمتمرم إثمارة 

 لفما.  ٨0تراف   ذعر بين المتفرجين البالم عرده  

 ين  الخر   ين الملمتمب  المرخمول إلميمه  متمى 

نهاية المباراةبالتزاين ي  الهاوم علمى الممملمتمب، 

 يطر ثمالثمة رجمال كمانموا فمي سميمارة "سميما " 

سوداو شرفا  يطاع  فمرنسميمة بمالمرصما  فمي 

الرائرتين المتماشمرة  المحماديمة عشمرة فمي شمرق 

شمخم،ما فمي  ضموو ن،مف  32باريس.  قتل 

 .ساعة برصا  األسلحة الرشاشة

 

نجيب ساويرس يعلن كتابة ماىكاراتاه.. وأسارار 

 محاوالت إنقاذ مبارك

كشف رجل األعمال المهنر  ناميمب سما يمر ، 

عن نيته كتابة يمذكمراتمه، د و  و يمحمرد يموعمرا 

لذل ، يشيرا إلمى  نمهما سموف تضم  المتمريمر يمن 

األسرار خاصة تل  المتمي لمهما عمالقمة بمالمرئميمس 

الرا ل  سني يبار  سا ير  قال خمالل لمامائمه 

باناة " سي إو إو بالتربميمة"، إنمه سميمتمنمتمب فمي 

يذكراته يحا الته كنااذ يبار ،   مبمه لملمرئميمس 

يناير، يمن  92الرا ل كإنساو، ر   دعمه لثورة 

ينطلق دعمممه  تمأيميمره لملمحمريمة  المريمممامراكميمة 

  ضاف سا ير : سأكتب فمي يمذاكمراتمي  نمنمي 

 ا لت إنااذ يبار  فمي المنمهمايمة  عمممل يسمتمى 

السممتمممممرار األيممور   و ي،ممبممح سمملمميممًممما  لممنممن 

اكصرار على يسألة التوريص كاو سببا في فشمل 

تل  المساعي بالنهاية  كمل: "عملمنما عملمى إنماماذ 

يبار  بتر انرالع الثورة   نشمأنما يماملمسما  كملمق 

عليه اس  يالس الحنماو كنت عضوا فميمه  كماو 

هرفه المواكبة بين يطمالمب الشمبماب فمي المحمريمة 

 الريماراكية  التغيير  ضماو عرم انزالق البالد 

يمنمايمر المتمي  92في الفوضى  تانب سرقة ثورة 

 .تمت سرقتها ين قبل جماعة اكخواو

 ات،لت بالرئيس  قتهما  اقمتمر مت  مال  سمطما 

 هو تولي اللواو عمر سليماو  ن  المبمالد لمفمتمرة 

انتاالية  تسيير األيور لمحميمن عمممل انمتمخمابما ، 

 لنن لألسف المحا لة فشلت لترة  سباب، فبر م  

يوافاة الرئيس يبار  شخ،يا على الماترا الذ  

قريه يالس الحنماو، إال  نه كاو همنما  اخمتمالف 

 عرم يوافاة ين قمبمل  سمرتمه،   صمرقماو السموو 

 ول يبار   ينها  عطوه ن،ائح سينمة، كممما  و 

هنا   ناسا كانوا يرفضوو عمر سليماو شخ،يا، 

إلى جانب  و اكخواو كانوا يملمتمبموو يمن خملمف 

الستار، فتامتت هذه األسباب كفشمال  مل إنماماذ 

 .البالد ين شبح الفوضى  سرقة الثورة

 قال الممهمنمر  نماميمب سما يمر : إو المرئميمس 

الرا ل  سني يبار  كاو شخ،ا كميمبما    مرس 

 30استارارا في ي،ر  لنن ظل في الحنم  يمرة 

عاًيا  في   اخر  نمه ل  يتخذ قرارا  تمتمواكمب 

ي  الت،ر، عال ة على  نه ل  ينن هنا   يز يمن 

 .الحرية  الريماراكية

 

كااهاناا باساناائاس  01باألسمااء.. الابااباا يار اي 

 اإلسسندرية لرتبة القمصية  

ينح البابا تواضر   المثمانمي، بمابما اكسمنمنمرريمة 

بطرير  النرازة المرقسية، اليوم السمبمت، رتمبمة 

كمماهممنًمما يممن كممهممنممة كممنممائممس  09المماممممم،مميممة ل مم

اكسننمرريمة.جماو ذلم  ضمممن صملموا  المامرا  

اكلهي الذ  تولى البمابما خمريمتمه، صمبماا الميموم، 

بالننيسة المرقسيمة بماكسمنمنمرريمة  عمامب صمالة 

ال،لح صلى صلوا  ينح الام،ية للنهنة اكثنمي 

 :عشر،  ه 

الامص يوناو  نطونيو  كماهمن كمنميمسمة الشمهميمر 

يممارجممرجممس  المماممريممس األنممبمما شممنممودة رئمميممس 

الامص بيشو  يني كاهمن  -.المتو رين.. الطابية..

 .كنيسة المال  ييخائيل  ربال..

الامص سيرار   يوسف كماهمن كمنميمسمة السميمرة 

.. الامص يميمنما عمادل كمنميمسمة -التذراو.. الرخيلة

المماممريسمميممن يمماريممرقممس   الممبممابمما بممطممر  خمماتمم  

المامممص بماسميملميمو   -...... .الشهراو..  مي بشمر

ريز  كاهن كنيسة السيرة التذراو  الاريس األنبما 

باخوييو .. ش. سوريا الامممص سمممتماو  سمتمر 

كمماهممن كممنمميممسممة السمميممرة الممتممذراو   بممي سمميممفمميممن 

 الشهراو.. خورشير.... الامممص يمو نمس تمادر  

كاهن كنيسمة السميمرة المتمذراو  المامريمس يموسمف 

البار.. سمو ة.. الامممص شمار بميم  بسمطمور   

كاهن كنيسة السيرة المتمذراو  المممال   مبمريمال.. 

شارع سيف. الامص  بر م فانو  كماهمن كمنميمسمة 

الشهير يارجرجس.. سبورتنج.. المامممص إسمحمق 

نايب كاهن كنيسة الشهير يارجرجس سبورتنج.. 

الامص سميمرافميم   منما كمنميمسمة السميمرة المتمذراو 

  -. ..... المال   بريال.. شارع سيف

الامص  بر م شوقي كاهن كنيسة الاريسين األنبما  -

صموئيل  األنبا  بر م..  ميما المتمنمب.شمار  فمي 

ال،لوا  ين  ساقفة الننيسمة، األسماقمفمة المتممموم 

المسد لوو عن الاطاعا  الرعوية باكسننمرريمة، 

 همم : "األنممبمما بممافمملممي  قممطمماع المممممنممتممزه(، األنممبمما 

إيالريوو  قطاع  رب(، األنبما همريميمنما  قمطماع 

شرق("، إلى جانب المامممص  بمر م إيميمل  كميمل 

البطريركية باكسننررية،  عرد ين يامم  كمهمنمة 

اكسننررية كاو البابا تواضر   الثاني، استمامبمل 

يساو  يس، بالمار المبمابمو  بماكسمنمنمرريمة،  فمر 

 قال  - عضاو ناد  ر تار  فار   باكسننررية

الاس بولس  لي ، المتحرس الرسمي باس  الننيسمة 

الابطية األرثوذكسية، إوَّ البابا  لامى كملمممة دار  

صممور يممن الممحممضممارة  3 ممول يمموضمموع "

المممم،ممريممة"، يشمميممًرا بمماكرس الممحممضممار  الممذ  

 ..ا تنت به الحضارة الم،رية عبر التاريخ

   

راهبة التاريخ "إيرياس حاباياب" الاتاي كارسا  

 حياتها لقصة السنيسة القبطية

السممادا  عمميممنممهمما بمممممامملممس 

الشممورل  قممال لممهمما اخممتممارتمم  

ألني تتلمت يمنم  جمممال عمبمر 

الناصر  عطاها  ق األفضملميمة 

على يرشحة بر تستانية لتمثيل 

ي،ر بالمدتمر المسيحي  قال الننيسمة المامبمطميمة 

 رثوذكسية  ياب  و تمثلها  رثوذكسيمة.. عميمنمت 

باللانة الثاافية بمالس الشورل  كالمبمت بمإلمغماو 

.. عنمريما تمامر     تسممم  02٨0خانة الريانة عام 

اس  إيمريمس  مبميمب يمبماشمرة تمامر  راو األسم  

التاريخ الابطي ، فأصبح التاريخ الابطي هو لمامب 

إيريس،  قر يحل األلااب التائلية كما هو المتمتماد 

 ينما يلاب شخص باس  عائلته ذل  لنونه عضمو 

ينها، إيريس  بيب الم،ر  تل  المدرخمة المتمي 

كرست  ياتها لنتابة التاريخ الابطي، فار رفضمت 

الز ا   عاشت  ياتها تمبمحمص  تمتمتملم   تمنمتمب 

  تر و

 

مسيرة مؤيدة لاتاراماب عاى سامااء أساتارالاياا 

 بالتزامن ما المسيرات األمريسية

تممفمماجممأ سممنمماو 

يممريممنممة سمميممرنممى 

عمماصمممممة  اليممة 

نيو سما س  يملمز 

بأستراليا صمبماا 

المممميمممموم األ ممممر 

نوفمبر بمسيرة فمى سمممائمهما داعمممة  02الموافق 

للرئيس األيمريمنمى د نمالمر تمرايمب  ذلم  بماميمام 

فمى  9090كائرة يستأجرة بنتابة عبارة ترايب 

سماو المرينة شاهرهما الممماليميمن فمى المتمريمر يمن 

اال يماو السما ملميمة  المتماماريمة   سما المممريمنمة 

بالمناكمق الشمهميمرة يمثمل يمبمنمى اال بمرا   بمر  

 كبرل سيرنى    تاتى هذه المسيرة بالتزايمن يم  

المسيرا  النبرل التى ياوم بهما يمديمرل تمرايمب 

فى الواليا  المممتمحمرة المذيمن يمتمتمامر و بمتمز يمر 

االنتخابا  ل،الح الريماراكيين  ذل  بمتمر اثكمثمر 

ين اثسمبموع يمن انعمالو جمو بمايمرو بمالمفموز فمى 

 االنتخابا  الريثاسية االثيرينية

 

طيار وطبيبة وطفل إثاياوباي ماتاباناى .. أبانااء 

 وأحفاد مجدي يعقوب وعال ته  بالطب

  

سنة  تمها اليوم الركتور المامراا المتمالمممي  ٨2

يار  يتاوب، الذ  عبرف في جمي   نحاو التالم  

بإناازاته في جرا ا  الالب الرقياة التي  جمراهما 

عمايما  20خالل يسيرته المهنية لممما يمامرب يمن 

لي،بح   ر  ه  الارا ين في بمريمطمانميما. المحميماة 

الشخ،ية لمار  يتاوب ال يترف عنها المنمثميمر، 

 ول  سرته   ببته  ز جته التي توفيت في عمام 

، فهو دائًمما يمفمضمل المحمريمص عمن عممملمه 9009

 يسيرته الطبية ،  ال يذكر  ياته الخاصة سمول 

بنلما  ياتضبة. المرة التي تحمرس فميمهما يمامر  

يتاوب عن  ياته الشمخم،ميمة، كمانمت بمتمر  فماة 

ز جته يارياو،  ظهر بترهما فمي لماماو إعماليمي 

 قال إنه  زو كثيرا لوفاتها لننه  صر هو   بنائه 

على استنمال المسيرة ين بترها  تنفيذ  صيمتمهما. 

 بناو يار  يتاوب  ير يتر فين للامهور بنفس 

 3شهرة  الره ، فهو  ناب ين ز جمتمه يماريماو 

 . بناو ه   نرر   ليزا  صوفى

انرر  هو   ل ابن  نابه السير يار  يمتماموب، 

 كاو يحل  ينذ صغره بأو ي،بح كياًرا،  بالفتمل 

ناح في تحايق  لمه،  ل  ياف يار  يتاوب فمي 
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أحالم طريق 

وترك أبننئنن  نن  

كل مئهم يخت ر حين تن  ووفنين.نتن  ززز هنين   و ن  

 البئة  هث نية همجدي يعنون، و و نل  هنمنونربنة هن  

وتعمل مع  بشكل خ صو ود  م  م  يتم وص.ه  بـ 

ك تمة أسر ر أبيه  وسكرتينرتن   هنخن صنةو تنئن نم 

م، عيند  وتنكنركن تن  وتشن ركن  ينل  هنعنديند من  

 همؤتمر ت و ه.نعن هنين ت  هنتنل ينكنزنر ن  وهنين   

مجدي يعو،  و بت حي ته  هلخدمة  إلجنتنمن عنينة 

وتعمل مئسو  بمؤسسنة سنالنسنل  امنل  هنلنئندننينة 

هعالج  اط. ل  هن.نونر ا بن هنمنجن أ  هنتنل أسنسنهن  

وأنشأ    هدكت،ر مجدى يعو، و ورغم أنه  تعيش 

 يل هئدأ إال أنه  ق هت مسبوً  أأ قلبه  يل مصر

ص،يل  ابئة  هصغرى همجدي ينعنون، و و نل 

 ه،حنيندا  هنتنل درسنت  هنبنن من  بنين  أبنئن  ن و 

وتخصصت يل طن  همئ طق  هكن را تنعنمنل ينل 

ق ر ت أينرينونين  وأسنتنر هنين  وأمنرينكن   هنجنئن،بنينة 

وص،يل مجدي يعو،  طبيبة أمر ض مستن،طنئنة 

ي زت بمئكة م   التك د  اوروب و و ، م  أتن   

هه   هذ    إهن  ينينتنئن م و هنعنمنل عنلن  ينينرو  

منلنين،أ  055 هديئج و و آلأ  ن  تنعنمنل عنلن  

شخص ح،ل  هع همو وتئ يس و هد   عل   هنجن ننن 

 ز إلنس ن 

 هب.ل  همتبئ  وتبئ   هدكنتن،ر منجندي ينعنون،  

ط.ل أثي،بل بعندمن  أجنرى هن  عنمنلنينة جنر حنينة 

ب هولنو هكئ  هم يجد أسرت  كل يسلم  هنهنمو ينونرر 

تبئي  ويعيش مع  بريوة أسرت  ويئ.ق عل  تعليمن  

 ب هك ملو وتعتئل ب   بئت  هي  

 

 

أح. د مجدي يعو،  أم ي  وهيتن  وننينكن،ال  زز 

ثالثة أح. د همجندي ينعنون،  و نم ينعنينشن،أ ينل 

سئغ ي،را منكنل إقن منتنهنمو وينعنمنلن،  أطنبن ا ينل 

ج مع ت سئغ ي،را و هك   اكثر قنربن  هشنخنصنينة 

مجدي ينعنون،  وحنتن  ينل  هشنبن   نل حن.نيندتن  

  هكبرى أم ي 

 

لتجليليلسله بلتلدشليل   8البابا يحتفل بالذكرى الـ

 ""عذراء قصرية الريحان

تكت.ل  هكئيسة  هوببنينة 

 ارثننن،يكسنننينننةو  هنننيننن،م 

 اربنننعننن او بننن هنننذكنننرى 

 هث مئنة هنتنجنلنينس  هنبن بن  

ت، ضرو   هث ننلو بن بن  

 إلسننكننئنندريننة بننبننريننرك 

 81 هكر زا  همرقسيةو عل   هكرسل  هب ب،ي ينل 

و الحت. ل وسط إجر ا ت  ستثئ  ية 2582ن،يمبر 

يرضه  ت.شل ييرو  ك،رون   هنمنسنتنجندو تنمنين  

بب بع خ ص غلن علي  تندشنين   هنبن بن   هنكنئن  نس 

 هننجنندينندا وإجننر ا  هننبنن بنن  زينن ر ت خنن طنن.ننة إهنن  

 إلسكئدرية وكيئج مري،ط وعدد من  إينبن رشنين ت 

 هكر زا  همرقسية يل  هو  راو بعد أأ كن أ  هنبن بن  

يوزل تلك  همئ سبة بترأ  قد   إههل بدير  انب  

بيش،ي ب، دي  هئنبنروأ منع أسن قن.نة  هنكنئنينسنةو 

ب هت  م  مع  نعو د  هسنينمنئن ر  هسنئن،ي اعزن ا 

 همجمع  همود   هذي هم يئعنوند  نذ   هنعن م بسنبنن 

إجننر ا ت منن، جننهننة كنن،روننن  ودشنن   هننبنن بنن  

ت، ضرو  صب    هي،مو بتلك  همنئن سنبنة كنئنينسنة 

 هسيدا  هعذر ا مريم بوصنرينة  هنرينكن أ  هنتن بنعنة 

هكئ  س مصر هوديمة بنمنشن ركنة  اننبن  ين،هنين،  

أسوف ع م  هوب عززز وك ننت عندد من   هنكنئن  نس 

أق مت  حت. الت خ صة بمئن سنبنة تنجنلنينس  هنبن بن  

ت، ضرو  عل   هكرسل  هب ب،يو آخر   منجنمنع 

كهئة  إلسكئدرية خالل زي را  هب ب   اخنينرا هنهنم 

بد ية  اسب،ع  هج ريو بمنسنر   هنمنونر  هنبن بن،ي 

ب هكئيسة  همرقسية ب إلسكئدريةو بكز،ر منجنمنع 

كهئة  إلسكئندرينة بنونبن عن ت  هنخندمنة  هنرعن،ينة 

 اربنعننةو و اسنن قن.ننة  هننعنمنن،م  هننمنسننؤوهنينن  عنن  

قب ع ت  هخدمنة ينل  إلسنكنئندرينةو و نم   اننبن  

ب يلل )قب ع  همئتن    و اننبن  إينالرين،أ )قنبن ع 

غر   و انب   رمنينئن  )شنرا  و هنونمنص أبنرآم 

إميل وكيل  هببريركية ب إلسنكنئندرينةوبندأ  هنلنون ا 

ب الحت. ل ب هعيد  هث م  هجل،  قد سة  هبن بن  عنلنل 

كرسل م رمرقسو تكت عئ، أ " إلسكئدرية ينل 

قلن  هب ب "و وتم عرض مكب ت يل  رتب ط  هب بن  

ب إلسكئدرية قبل تئصيب  ببرينرًكن  ثنم  هنئنهن،ض 

ب هخدمة يل  إلسكئدرية بعد جل،س  عل   هكرسنل 

 همرقسلو حيث تنم تنونسنينم  هنخندمنة إهن  أربنعنة 

قب ع ت رع،يةو وعرضت كذهك كلم ت مسجنلنة 

م   اس ق.ة وك    م  كل قب ع رع،ي هنتنهنئن نة 

 هب ب  ويت  م   الحت. ل بتلك  هنذكنرى منع من،عند 

 الجتم ع  اسب،عل هلب ب  ت، ضرو   هذي سيلوي  

م   هك تدر  ية  همرقسية ب هعب سنينة ينل  هسن دسنة 

 زن،يمبر 81مس ا  اربع ا

 

يلليلللك الللكللنلليللسللة الصللربلليللة  األنللبللا ار لليللا

 األرثوذكسية في انتقال البطريرك ايريناوس

نشننننننننر  انننننننننبنننننننن  

 السننوننف  هننعنن م  إرمننينن 

ر يس  هنمنركن   هنثنون ينل 

 هننوننبننبننل  ارثنن،يكسننل 

عل  صن.نكنتن   هنخن صنة 

بننننمنننن،قننننع  هننننتنننن، صننننل 

 الجننتننمنن عننل يننيننسننبنن،ك 

مننئننشنن،ر يننعنن ي يننينن  

 هنننكنننئنننينننسنننة  هصنننربنننينننة 

 ارث،يكسية يل  ننتنون ل  هنبنبنرينرك إينرينئن و  

تئين  ” ببريرك  هكئيسة  هصربيةوحيث نشر ق  الً 

مئذ قليل ص حن  هغنبنبنة و هنوند سنة  هنبنبنرينرك 

إيننريننئنن و  بننبننريننرك  هننكننئننيننسننة  هصننربننيننة 

 الرث،يكسيةً متأثًر  ب.يرو  ك،رونن  حنينث ننونل 

هلمستش.ل هلعالج عون مش ركت  يل صالا جنئن ز 

ر يس أس ق.ة  هجبل  اسن،د و هنتنل شن رك ينينهن  

 آلالف من  أبنئن ا  هنكنئنينسنة وقند أصنينن عنونن 

 زمش ركتة يل  هجئ ز بأي م قليلة

ني ح  هروح  وتع ي ت  هسم ا اصك    هئين ينة 

 همب رنة و اس ق.ة منجنمنع  هنكنئنينسنة  هصنربنينة 

 ارث،يكسية ور ب أ وكنهنئنة وشنعنن  هنكنئنينسنة 

 هصربية  ارثن،يكسنينة وهند قند سنة  هنبنبنرينرك 

و ،  هببريرك  هخن منس  8395أغسبس  21يل

و اربع،أ هلنكنئنينسنة  ارثن،يكسنينة  هصنربنينة و 

 ه عيم  هروحل هلصر   ارث،يكس  هشرقيين  و 

حنتن   2585يئ ير  22حيث  ختير ببريرك  يل 

وي ت ز وك أ هوب   هك مل  ، قد سة ر يس أسن قن.نة 

بينتنش و ومنتنروبن،هنينت بنلنغنر د وكن رهن،يشنل و 

و هببريرك  هصربل ز شغل مئصن أسوف ننينش 

 ز2585و 8390بي  ع مل 

 

بيلانلار ريل ليلة للكلورونلا فلي  صلر   يلا   

 لليللحللوصللة بللاانللابللارعع وانلل للفللا  الللتلليللافللي   

%09 

و صل مؤشر  هنتنعن ينل من  ينينرو  كن،رونن  

%3509بمصر  نخ. ض  م  جديد هنينصنل إهن  

حت   هي،م  احدو بكسن  هبي ن ت  هرسنمنينة  هنتنل 

-سجلته  وز را  هصكة و هسك أو هك الت "ك،ييد

"و بعد أأ وصل إه  أعنلن  مسنتن،ى هن  عنئند 83

% مبلع أكت،بر  هم ضل أتل يهك يل فنل 3901

 ه ي دا  هملك،فة اعد د  إلص ب ت  هي،مينة  هنتنل 

تسجله  وز را  هصكةو إي سجلنت  هن،ز را أمنس 

ح هة وي او  81ح هة إيج بية جديدا و 901 هسبتو 

هيصب  إجم هل  هعدد  هذي تم تسجنينلن  ينل مصنر 

ح هة إيج بيةو من  ضنمنئنهنم  882191ب ه.يرو  

حنن هننة  1090حنن هننة تننم شنن.نن   نن و و 858919

وي اوفلنت  هنكن الت  هنين،منينة هنونصن بن ت دوأ 

ح هة مئذ شنهن،رو حنتن  قن.ن ت  955مست،ى  هـ 

ح هة منئنذ ين،م  اربنعن ا  هنمن ضنل  955ي،ا  هـ 

ح هةو و ستمرت يل  ه ي دا هتبلغ ين،م  923ب، قع 

و ثم  نخ.زنت بنهن منش قنلنينل أمنس 919 هجمعة 

ح هة وب هت  م  مع يهكو  سنتنونر  901هتصل إه  

%و وبنونينت 0093مؤشر  ه،يي ت عنئند مسنتن،ى 

 زح هة 25إه   85 هك الت  هي،مية  همسجلة بي  

وال ي  ل معدل  ه،يي ت يل مصر مرتن.نعن  عن  

نسنجنل هندى  مت،سط معدل  ه،ينين ت  هنعن هنمنل  هنمى

%و وينق 009مئن نمنة  هصنكنة  هنعن هنمنينة و ن، 

 هدكت،ر أمجد  هنخن،هنلو  سنتنشن ري  اوبن نة ينل 

 ز همئ مة

وسبق أأ عرضت  هدكت،را   هنة ز يندو خنالل 

 جتم ع مجلس  ه،زر ا  اربع ا  هم ضلو ننتن  نج 

در سة أجئبية تم إجر     عل   اشنخن ص  هنذين  

و و هتل Covid-83 ال يشعروأ ب هتع يل  هت م م 

ك أ م  أبنرز ن  أنن   هنمنمنكن  أأ تنؤدي عندوى 

ك،رون  أحي ن ً إه  أمر ض طن،ينلنة  اجنل بندوأ 

 الرتب ط بأمر ض م مئةو كم  أثبتت  هندر سنة أأ 

% م   همتع يي  هم يع ودو  حي تهم  هنبنبنينعنينة 90

بعد  هتع يل ك أ  هدكت،ر مصب.  مدب،هلو ر يس 

مجلس  ه،زر او وج  بوي م  هن،ز ر ت  هنمنخنتنلن.نة 

ب تخ ي م  تر   م  إجر ا ت مئ سبة ويق فنروف 

وطبيعة عمله ؛ هتخ.يف  هت  حم يل أم ك   هعملو 

وإعب ا  اوه،ية يل يهك هلع ملين  من  أصنكن   

 امر ض  همى منئنةو بن هنتن  من  منع عن،دا زين دا 

 زإص ب ت ييرو  ك،رون 

 

رئلليللا فيللاقللفللة الللكللنلليللسللة الللكللاثللوللليللكلليللة  

 سلليللحلليللو الطللرة األويلل  قللو  ”   يلليللدنللي” بـلل

 ليكنيسة في فيتراليا

 22يل  حت. ل مهينن صنبن    احند  هنمن، ينق 

ن،يمبرو ق م ر يس أس ق.ة  هكئنينسنة  هنكن ثن،هنينكنينة 

بسيدنل  همبر أ أنب،نل ييشر بصكبة  همنبنر أ 

روبير رب ط ر يس  هكئيسة  هملكية  هك ث،هيكية يل 

أستر هي  وني،زيلئد  بنغنر  شنتنلنة تن رينخنينة من  

 ارز  هلبئ نل  هذي يعكس ق،ا  همجتمع  هنلنبنئن ننل 

بس حة ك تدر  ية  هوديسة  هعذر ا هلروم  هك ث،هنينك 

وسط مديئة سيدننل بنأسنتنر هنين  بنمنئن سنبنة يكنرى 

ي،م علن   نن.نجن ر ت منرينأ بنينروت  855مرور 

تخليد ً هلزك ي   هذي  سوب،  نتنينجنة  النن.نجن ر ت 

ع م عنلن   99وب هت  م  ب الحت. ل بذكرى مرور 

 ستوالل هبئ أ ع   الستعم ر  ه.رنسلز وقند أشن د 

 همبر أ ييشر بو،ا مسيكل  هشنرا  اوسنط ينل 

 هكئيسة بأستر هي  و وأش ر إه  أأ  ن.ج ر بنينروت 

تأثر ب  جميع  هنكنئن  نس و هنكنكن،منة  اسنتنر هنينة 

و هشعن  استر هل بص.ة ع مة , ييم  قندم  اننبن  

روبير رب ط  هشكر هلمبر أ ييشر هكس  ترحيبنة 

و ستوب هن  وقند حزنر  الحنتن.ن ل  هسنيند رينمن،أ 

 هشمالتل قئصل هبئ أ بسيدنل و هسيد جي.نري هنل 

وزير  هتعددية  هثو يية يل حك،مة ني، س وث ويل  

وعدد م   هوي د ت  هندينئنينةو إضن ينة إهن  شنبن   

 هكئيسة  هذي  ت،جه،  م  ك تدر  ية ر يس  همنالك 

ميخ  يل هلك ث،هيك  هملكيي  يل مسير  ب هندر جن ت 

كنلنين،منتنر  اهن  كن تندر يينينة  هنونديسنة  0و1همس ية 

  هعذر ا

 

 نظ ة الصحة اليال ية تحذر     وجة ثاللةلة  

 بداية اليام القا م

حذر مبع،ث مئ مة  هصكة  هعن هنمنينة  هنخن ص 

ب.يرو  ك،رون و دي.يد ن ب روو  هين،م  احندو من  

م،جة ث هثة م  ج  كة ك،رون  ينل أوروبن  بند ينة 

ززز وأش ر ن ب رو إه   حتم هية من،جنة 2528 هع م 

ث هثة م  ج  كة ك،رون  يل  هدول  اوروبينةو إي  

منننن  كننننررت 

 هنننكنننكننن،مننن ت 

"تو عسه  عن  

 هوي م بم  ينلن م 

همئنع  هنمن،جنة 

 هث نية وق ل يل مو بلة مع صكف س،يسرينة  "هنم 

تعمل  هكك،م ت عل  إق مة  هبئية  هتكتية  هنالزمنة 

خالل أشهر  هصيفو بعد  هسيبرا علن   هنمن،جنة 

 اوه  وأض ف  هببين  هبريب نل  " آلأ نن، جن  

 هم،جة  هث نيةو وإي  هم تنعنمنل  هنكنكن،من ت عنلن  

تجهي   هبئية  هتكتية  هالزمةو يستك،أ هديئ  م،جنة 

ث هثة يل أو  ل  هنعن م  هنمنونبنل جندينر بن هنذكنر أأ 

أوروب  شهدت  نخ. ض  ه.ترا وجي ا يل منعندالت 

 إلص بة ب.يرو  ك،رون و  هتل ع ودت  الرتن.ن ع 

مرا أخرى ح هي و حيث سجنلنت أهنمن ننين  وينرنسن  

أهنف  99مع و ي،م أمس  هسبتو  رتن.ن عن  بن، قنع 

إص بة ك،رون و كم  تشهد س،يسر  و هئمسن  آالف 

ح الت  إلص بة ب ه.يرو  ي،مي و بنينئنمن  سنجنلنت 

 زإص بة جديدا 0092تركي  رقم  قي سي  بلغ 

 

 799ألكلةلر  BBC  صريتلان مل ل  قلائل لة

 ا رف   يه ة حول اليالمعع تيرف عييه ا

كش.ت  ي ة  إلي عة  هبريب نية ب  ب  س و ع  

 منرأا منلنهنمنة ومنؤثنرا من   855ق  مته  اكثر 

و وتسنلنط قن  نمنة 2525جميع أنك ا  هع هنم هنعن م 

 مرأا  ذ   هع م  هز،ا عل  أوهن نك  هنالتن   855

يو،دأ  هتغيير ويكدث  ينرقًن  خنالل  نذ   اوقن ت 

 همزبربة وتشمل  هو  مة س ن  م ري و  هتل تون،د 

 هكك،مة  ال تاليينة  هن.نئنلنئندينة بن هنكن منلو وسن را 

جيلبرتو  هتل ترأ  أبك ث ج معة أكس.ن،رد ين  

عنئندمن   -هو   ه.يرو  ك،رون  ويل ع م  ستثئ    

قندم عندد ال ينكنصن  من   هنئنسن ا حن،ل  هنعن هننم 

تىرك  سم و حد ين   -تزكي ت همس عدا  آلخري  

 مرأا ي رًغ  كتوندينر هندور كنل سنيندا  855ق  مة 

ش ركت ي  إحند ث تنغنينينر  نذ   هنعن م وضنمنت 

 هو  مة مصريتي   نمن  نن دين  أشنرفو  هنئن شنبنة 

مننؤسننسننة مننبنن درا "شننرطننة  العننتنند ا ت"و و نن، 

حس   عل   نستجر مو حيث ينمنكن  هنلنئنسن ا ينل 

مصر مش ركة قصصه  ع   هتنكنرا  هنجنئنسن  

ك ا م ت القائ ة كذلك،  اجى جبران ال يروفلة 

بايم  ا ا  اجى والتى كريت حليلاتلهلا للتل ليليلر 

حيا  األطفال ال ه طي  في  صر، بيد فن ت ليلت 

ع  حيا  الرفاهية والوصيفة األكا ي ية ال ت يل ، 

وكريت كل طاقاتها و وار ها ل راقبلة األطلفلال 

وغسل فقدا هم والنظر فلى فعليلنلهلم واخلبلارهلم 

، اتلبليلت  لا لا 7080بأنهم  ه ون و نذ علام 

 اجي وفريقها نهًجا ش وليًلا غليلر حليلا   ل لار 

اآلالف    األطفال، حيث وفر اليافيلة اللنلفلسليلة 

والتيييم واللرعلايلة الصلحليلة، وقلبلل كلل شليء 

و ويو  هب  بن  سن  كنمن   خنتن رت  نين نة الكرا ة

 إلي عة  هبريب نية س را  امينري وزينرا  هندوهنة 

هلتكئ،ه،جي   همتودمةو ر يس مجنلنس إد را وكن هنة 

 إلم ر ت هل.ز او ينل دوهنة  إلمن ر ت  هنعنربنينة 

 مرأا ملهمنة ومنؤثنرا  855 همتكداو ضم  ق  مة 

ح،ل  هع هم ويتم  ختي ر  هو  منة من  خنالل إعند د 

ق  مة مختصرا بئ ًا عل   اسم ا  هتل تم جمنعنهن  

م  قبل يرا  هخدمة  هع همية ين  شنبنكنة بنل بنل 

سلو حيث يتنم  هنبنكنث عن  منرشنكن ت  حنتنلنت 

عئ وي   اخب ر أو أثرأ ينل 

 هوصص  همهمة عنلن  مند ر 

 الثئل عشر شهًر   هم ضينةو 

وكذهك أوه ك  هالتن  هندينهن  

قصص ملهمة إلخب ر ن و أو 

حوو  شي ً  مهًم  أو أثرأ يل مجتمعن تنهن  بنبنرا 

ه  تصئع ب هزرورا  اخب رز بعد يهكو تم تنونينينم 

 -مجم،عة  اسمن ا وينوًن  هنمن،ضن،ع  نذ   هنعن م 

وقنين    هنتنمنثنينل  - هئس ا  هل، تل قدأ  هنتنغنينينر 

 إلقليمل و هكي دية  ه، جبةو قبل  ختنين ر  اسنمن ا 

 ع هئه  ية

 

نور ل طبوعة قلبلطليلة نلا ر  عل  اللقلديلا 

  ار ينا اليجايبي و دينته األثرية ب ريوط

بمئ سبنة عنيند شنهنيندنن  

 هنننمنننصنننري  اشنننهنننرو 

منننن رمننننيننننئنننن  صنننن نننننع 

 اع جينو نستعرض يل 

 هص،ر  همريو  هنلنتنونرينر 

 طبوعة قبطية نا ر  بقيم الدكتور  نيلر شلكلرك 

ومديئت   اثرينة  ع  "القديا  ار ينا اليجايبي،

بمري،ط ويش ر إه  أأ  هشنهنيند من رمنينئن  صن ننع 

 الع جين ك أ جد  ابي  حن كنم  إلقنلنينمو وتن،هن  

بعد  عم و وك أ "أودكسيس" و هد  هودينس رجناًل 

غئيً  مكب،بً  م  أ ل  إلقليم هكثرا يز  لن و وانن  

كنن أ رحننيننًمنن  حسنند  أخنن،  ووشنن  بنن  هنندى 

 إلمبر ط،ر "ك ريئ، " )تن،هن   إلمنبنر طن،رينة 

م و  هذى هم 211إه   219 هروم نية ي   همدا م  

يوبل  ه،ش ية بل عيئ  و هيً  عل  إقليم أيريوي  )إقليم 

أيريوي  ك أ ت بع  هومنبنر طن،رينة  هنرومن ننينة ين  

م،قع دوهتل ت،نس و هج   ر وج ا م  هيبي ك ننت 

"أوي،مي " زوجنة "أودكسنينس" و هندا  هنوندينسو 

 مرأا توية مد ومة عل   هصالا و هصن،مو واننهن  

ك نت ع قر  ك نت تبلن كثيًر  م   هر  أأ يهبه  

نساًل ط  ًر و وك نت هنذهنك تصن،م كنل ين،م إهن  

 همس او وتودَّم صدق ت كثيرا هنلنغنربن ا و ار منل 

و ايت م ي  عيد ني حة  هعذر ا  هوديسة منرينم ين  

ط،بة ي بت إه   هكئيسةو ورأت  هئس ا يرحة  28

و ين،قن.نت بن نسنكن ا أمن م  متهللة يكمل  أط. هنهن َّ

أيو،نة و هدا  همسي و وريعت قلبه  وتزرعت إه  

هللا بدم،ع وهج جٍة أأ يعبيه  نساًلو وبنينئنمن   نل  

ق  مة  كذ  تىصلن و سنمنعنت صن،تًن  صن دًر  من  

 ايو،نة يو،ل  "آمي  ميئ "و ي.رحتو وهم  مزت 

إه  بيته  أخبرت زوجه  بم  حدثو ين منتنل قنلنبن  
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 (بالفرح العظيم

لما تمت أيام َحبلها، ولدت هذا القدقديقد، ه ق ق  

"مينا" ( اسم فر وني معناه: مس مر، هائم، ثابت(

، حسب الصوت الذى سمع  ، وكان ذلك حقوالقي 

م اه مَّ والداه ب نشقتق ق  تقنقشقتق،  وحقيق،، 682 ام 

باه ب عاليم الكنيسق،، حقيقل سقلَّقمقاه نلق  كقهقنق،  فهذَّ

قديسين فعلموه وأهبوه بالك ب اإللهي، ال   تعلقمقهقا 

بسر ،، وكان كثير ال قرهه  قلق  القكقنقيقسق، لقيق   

ا الصوم والص ة، فام ألت نقفقسق   ا، ُم زم  ونها  

ا  وحانقي قا مقثقو يقمقوئقيقو  بالفضيل،. لدد كان ولد 

النبي لما بلغ من العمر نحدى  شقر سقنق،، تقنقيق  

والده وبعده بث ث سنوات تنيحت والدتق ، وتقركقا 

ل  أمواًل  كثيرة. ولكن  ظو فق  مقمقا سق، القحقيقاة 

قا الصق ة والصقوم، ون ق قا   الروحانقيق، ُمق زم 

الصدقات لما بلغ من العمر خقمقد  شقرة سقنق،، 

يد  منشو  ملكي بأن يقخخقذ مقن كقو بقلقد َمقن 

يصل  للجندي،، فكان الدقديقد مقَمقن وققه  قلقيقهقم 

اًلخ يا ، فعين  الوالي الذى تول  الحكم بعقد أبقيق  

نائب ا  ن  ف  قياهة الجيش، وكان الدديد مقحقبقوب قا 

م 303من الجميه ل قواعقعق  ووها ق ق  فق   قام 

ايققققد  اإلمققققبققققرااققققو ان "هقققققلققققديققققانققققو " 

و"ومكسيميانو " مرسوما (هقذا هقو القمقرسقوم 

األول، ولم يكن يدض  بد و المخقالقفقيقن( يقأمقران 

في  بالسجوه لألوثان وتدقديقم القدقرابقيقن لقهقا، فقلقم 

يح مو "مينا" أن يقرى القكقثقيقريقن وققد سقدق قوا 

ير   أمقام خقداا الشقيق قان ققام القدقديقد فقي 

ا كققو ثققروتقق  ومققمقق ققلققكققاتقق   ققلقق   شققجققا قق، ووزَّ

المح اجين، وتقخقلَّق   قن مقنقصقبق ، و حقو نلق  

الصحرا  لي مكن من ال م ه بالعشرة اإللقهقيق، مقه 

ا فق   ا الدول: "قد  أيت  صيان ا وخصام  هللا ُمرهه 

المدين،، فبعدت ها ب ا، وآويت البري، من لقد قا نلق  

نلهي ومُخلصي يسوا المسي "، وكان ف  البقريق، 

يصوم ح ق  القمقسقا ، ويقدقضق  القلقيقو كقلق  فق  

 .الص ة

بعد أن قض  الدديد حوالي خمد سنقوات فق  

نُسك كثيقر وأيقوام ويقلقوات، حقدث فقي أحقد 

األيام بينما هو قائم يُصل  أشرقت نعم، هللا  قلقيق  

من السما ، فرأى السما  مف وحق، وجقمقهقو  مقن 

الم ئك، النو انيين حاملين أكاليو ذهقب نقو انقيق، 

ويضعونها  ل   ؤو  الدديسقيقن القذيقن أكقمقلقوا 

جهاههم وشهاهتهم، ثم يصعدون بهم نلق  السقمقا  

وهم منيرون كالشمد بمجد  ظيم  يد نس قشقهقاهة 

 51 ثوذوكسي، هو يوم ألبالنسب، للكنيس، الدب ي، ا

هاتو  من كو  ام، وبالنسب، للكنيس، الكاثولقيقكقيق، 

نوفمبقر  55نوفمبر حيل اس شهد يوم  55هو يوم 

 .مي هي، 692سن، 

هشن هير ما مينا القعقجقايقبقي بقكقيقنق  مقا يقوت 

شقهقدا ، بقيقد  5262هاتو   52باإلسكند ي،، في 

البابا كيرلد الساه ، الذي وعه حجر األسقا  

 ..للدير الحديل

 

عالم بريطاني يؤكد العثور على منزل  فزلزولز  

 السيد المسيح في مدين  الناصرة..   

نشر العالم بالري اني كين ها ك  الم آثقا  مقن 

جامع، " يدين "، بحثا جديدا أكد في   ثو ه  لق  

منزل السيد المسي  في أسفو أحد األهيرة بمنق قدق، 

كقم  501النايرة، وال ي تبعد  ن الدد  حوالي 

 قامقا فقي  51نل  الشمال، بعد أن أمض  حوالي 

ه اس، بدايا أحد المنازل ال قي تقعقوه نلق  بقدايقات 

الدرن األول تحت هير  اهقبقات القنقايقرة وكقان 

المسكن  با ة  ن منزل في  فنا  وغرف معقيقشق، 

وتخزين بجانب فنا ، وشرف،  ل  الس   لقلقدقيقام 

باألنش ، المنزلي، الخا جي،، و يقحق قوي القهقيقكقو 

 ل  أ عي، من ال باشير المضغوا. و ثر  لي  

مه ق ه مقن القفقخقا  والقحقجقر القجقيقري، ويقدقه 

الموقه في مدين، النايرة واك شف المقنقزل ألول 

مرة في ثمانينيات القدقرن الق قاسقه  شقر، بشقكقو 

جزئي، بجانب أحد ال  ل الم شقكقلق، مقن حقجقا ة 

الجير،  ل  يد حرفي ماهقر، وققامقت القراهقبقات 

اللواتي امق قلقكقن القديقر بقأ قمقال الق قنقدقيقب حق ق  

ا منهن بقأنق   الث ثينيات من الدرن الماعي، ا  داه 

منزل افول، السيد القمقسقيق  ، بقنقا    قلق  تقأكقيقد 

الباحل ال و اتي الشهير، فيك و  غيران، في  ام 

، لكن لم ي م العثو   ل  أي هليو فقي ذلقك 5888

الوقت، وفدا لصحيف، "مق قرو" القبقريق قانقيق،و تقم 

نجرا  المزيد من أ مال ال نديب في القمقوققه بقيقن 

من قبو كاهن ، وبعد ذلقك  5921و 5932 امي 

نُسيت المن د، تماما، نلق  أن  قاه القبقروفقيقسقو  

البري اني ها ك وقاه مشرو ا جديدا ًلس كقشقاف 

، وكان البروفيسو  قد نشر 6002المكان في  ام 

، أشا  في  نل  أن هذا المكان 6051مداًل في  ام 

هو منزل السيدة مريم والسيد المسي ، فيما أكقدت 

ال حاليو ال حد، للمنزل أن  بني في الدرن األول، 

ما يعزز يح، نظري ق  واه قا اتق ، بقأنق  مقنقزل 

السيد المسي .وققال القبقروفقيقسقو  ها ك :"ققمقت 

بخمد سنوات من البحل المكثقف حقول بقيقانقات 

العمو الميداني واألهل، الخقايق، بقكقنقائقد القدقرن 

األول والدرن الرابه والخامد، وسقلق قت عقو ا 

 ليها، كما قام البروفيسو  بإ اهة تفسيقر القمقوققه 

بالكامقو ون قاهة تقأ يقخق ، وتقم تقحقديقد السقمقات 

األثري، القجقديقدة، بقمقا فقي ذلقك القجقد ان.وتقابقه 

البروفقيقسقو  ها ك: "تقم تشقيقيقد السقلقم بقمقهقا ة 

باس خدام جز  من كهف ابيعي وجقز  آخقر مقن 

الكقهقف لقد قم سقدقف القغقرفق،، مضقيقفقا أن هقذه 

الميزات تدل  ل  أن من بن  القغقرفق، كقان لقديق  

معرف، جيدة بخصائص الحجر القمقحقلقي وكقيقفقيق، 

 .تشغيل 

 

بناء أو  كنيس  لألنبا ونس بالقاهزرة الزرزبزر  

 أكتوبر 6ورفع الصليب عليها في عيده ب 

بنا  أول كنيس، لألنبا وند بقالقدقاهقرة القكقبقرى 

يققعققرف الشققهققيققد األنققبققا ونققد بشققفققيققه 

األشيا  المفدوهة ، ولذا ي لقب القكقثقيقر 

شفع   ويند  ل  البعض ، ونظرا لقدقلق، 

الكنائد ال ي باسم  ، فيسافر القبقعقض 

نل  محافظ، األقصقر حقيقل مقزا ه ، 

وًل تقوجقد كقنقائقد كقثقيقرة سقوى فقي 

من د، العامري، بقاإلسقكقنقد يق، و بقمقا 

كنيس، بقالقمقنقيقا ، ولقكقن فقي القدقاهقرة 

لم تكن هناك كنقيقسق، بقاسقمق   6056الكبرى ح   

أكق قوبقر  2ح   قام نياف، األنبا هوماهيو  أسدف 

ببنا  كنيس،  ل  اسم الشهيد األنبا ونقد لق قصقبق  

أول كنيس، بالداهرة الكبرى  ل  اسم  .    يقدقول 

الدد اسق قفقانقو   قاهل كقاهقن القكقنقيقسق، ، ان 

 2الكنيس، تده بالمن د، الصنا ي، الثانيق، بقمقدنقيق، 

أك وبر بالدرب من " ميقدان القواحقات " ، وهق  

أول كنيس، بنيت  ل  اسم الشهيد ، وتخدم سقكقان 

المن د، وأغلبي، كبيرة من  مال المصانه ، حيقل 

مازال الكنيس، فقي مقرحقلق، الق قشق قيقبقات ولقكقن 

سقنقوات  3بال ابق اًل ع  ي م الص ة في  مقنقذ 

بعد تجهيزه ككنيقسق، لقحقيقن اسق قكقمقال القكقنقيقسق، 

الكبرى بال ابق الثاني .   وأعاف كاهن الكنيقسق، 

ان  اليوم في  قيقد الشقهقيقد األنقبقا ونقد وبقبقركق، 

أك وبقر ، تقم  2ويلوات األنبا هوماهيو  أسدف 

 فه الصلبان  ل  منقا ة القكقنقيقسق، ، مشقيقرا ان 

وجوه كنيس، باسم األنبا وند بقالقدقاهقرة القكقبقرى 

سيوفر  ل  الكثير مقن مقحقبقيق  لقدق قه مسقافقات 

اويل، للويول لألقصر في حال، يعوبق، األمقر 

وهو ما يع   فريق، لقزيقا ة كقنقيقسق ق  ًلسقيقمقا 

بعض من يددم نقد  بقاسقمق  وظقروفق  ًل تسقمق  

أكق قوبقر ، مقكقان  2بالسفر ف قكقون كقنقيقسق ق  ب 

حقيقاتق    •ًلس دبال محبي  ،ومن ي لقب شقفقعق ق  . 

األنبا وند ولد من أبوين فديرين بـمدينق، األقصقر 

ولدب بأسم يخاند بعد أن نقال نقعقمق، الشقمقوسقيق  

وكان وحيدا  لوالديق  ونشقأ  قلقي حقب القفقضقيقلق  

وحب الكنيس  ومخاف، هللا وقرا ة الك اب المقدقد  

والصوم والص ة وحضو  الددسات وال ناول من 

األسرا  المددس، واًلا ا  لي سقيقر القدقديسقيقن 

والشهدا  ولذلك  اش  اهبا  نقاسقكقا   غقم يقغقر 

سن  اذ كان  نده اثنقـقي  شقر سقنق ، كقان مقحقبقا  

للفدرا  وتعلم اإللقحقان القكقنقسقيق، . ـقذابـقاتـقـقـق  و 

نســـ شهـاهه :   حدث ذات يوم أن  أغقا  جقمقا ق، 

من األشرا  بدياهة الوالي الرومانقي  قلقي مقديقنق، 

األقصر و بعد أن  ذبوا كثيقريقن مقن القمقخمقنقيقن 

سققـققمققعققوا أن الققدققديققد األنققبققا ونققد أنقق  يققثققبققت 

المسيحيـين و يحثهقم  قلقي القذهقاب لقلقكقنقيقسق، و 

يشجعـهم  لي اإلس شهاه حقبقا  فقي مقخقلقصقهقم و 

فاهيهم يسوا المسي  الذي سفك هم  الكريقم  قلقي 

الصليب فأ اهو أن يدبضوا  لي  و يد لوه فقبقحقثقوا 

 ن  نلي أن  ثروا  لي  وأمسكوه فـقلقم يقخقف بقو 

كان في شجا ، األسد القزائقر مقعق قرفقا  بقإيـقمقانق  

المسيحي و قال لهم لن أتقرك نيـقمقانقي و نيـقمقان 

أبائـي (( لي نش ها  أن أن لق و أكون مه المسيق  

( ,فقبقدأ األشقرا   63:5ذاك أفضو جدا  (( . ( في

يعذبقونق  بقعقذابقات كقثقيقرة و هقو يقابقر شقاكقر 

كالصخر يس نجد بالسيقد القمقسقيق  القذي أحقبق  و 

عمد جراحات  و أخيرا  فصلوا  أسق   قن جسقده 

هقاتقو  فقي بقدايق،  52وكان ذلك في يوم السبقت 

الدرن الرابه المي هي .   م ندو الجسد و هو األن 

في مد س، األقباا باألقصر  ول  زائرين من كقو 

مكان ول  شفا ، ققويق، وسقريقه القنقدهـق، جقدا  و 

أ  ي الرب للـدديد األنبا وند سلق قان الـقدقد ة 

 لي العثو   لي األشيا  الضائع، و الـمقفقدقوهة و 

لـق  الققعققديققد مقن الـققمققواقققف و القمققـققعققجققزات مققه 

 . الكثـيرين

   

االمن يحرم السيطرة على قري  الزبزر زا وبزدء 

 خروج األقباف من الرنيس 

نققجققحققت 

قوات امن 

المنيقا فق  

نحققققققكققققققام 

السققيقق ققرة 

 قققققققلققققققق  

الفوع  بدري، البرشا بقمقركقز مقلقوى ، وفقر  

الهدو  الحذ  بعد نا ق الدنابو المسيل، للدموا ، 

وتفريق الم جمهرين ، حيل سي رت قوات اًلمن 

 ل  من د، األحداث بالدريق، وهق  بقالقدقرب مقن 

الققمققعققهققد الققديققنقق  ومققجققمققه الققمققدا   ، ون ققاهة 

الم جمهرين لمنازلهم وقال جون بشقرى القدقيقاهى 

بالمنيا ان قوات األمقن أحقكقمقت السقيق قرة  قلق  

الدري، وان دو مدير األمن للدري، لم ابع، اًلوعاا 

، مشيرا ان اًلمقن سقوف يقبقدأ تق قبقيقق القدقانقون 

ومحاسب، المحرعين ومن يدف و ا  هذه الف ن، ، 

وال حديق فق  القواققعق، واقالقب بشقرى القجقمقيقه 

بال حل  بالحكم، والحفاظ  ل  الوان ونبذ الفق قنق، 

وان يقق ققدخققو الققعققدقق   وان يقق ققرك اًلمققر لققدولقق، 

الدانون. وتدوم قوات اًلمن اًلن بق قأمقيقن القدقريق، 

واخراج المصلين اًلقباا من هاخقو كقنقيقسق، ابق  

سيفين بوسط البلد إل اهتهم لقلقمقنقازل حقيقل كقان 

اًلقباا ف  نهض،  يد الدديد ابق  سقيقفقيقن اثقنقا  

وقوا احداث ال جمهر. وقال احد اًلقباا : قري قنقا 

كانت تعيش ف  س م ومحب، وًل نعرف ما حقدث 

وًل نعرف الشاب الدب   الذى اتهم بقنقشقر شق   

مس   او ان كانت يفح   سرقت بالفقعقو ولقكقن 

ف  النهاي، يجب ت بيق الدانون  ل  كو مخق ق   

ومن قام بمهاجقمق، القمقنقازل ، مشقيقرا أن ابقنق ق  

مازالت هاخو كنيس، ابق  سقيقفقيقن ، حقيقل يقدقوم 

اًلمن ب أمين المن د، ًلخراج اًلققبقاا و قوهتقهقم 

 بس م تحت اشراف اًلمن 

 

متأثرا كورونا.. نياح  كاهن كنيزسز  مزارمزرقزس 

 بمصر الجديدة

ومن المقرر أن تقام صالة الجنزاةة فزي كزنزيزسز  

مارمرقس بمصر الجديدة السزاعز  

الثالث  عصرا، حيث تقتصر الصالة 

على حضور األباء كهن  الزرزنزيزسز  

ا  وأقارب الدرج  األولى فزقزن نزازر 

للاروف الحالي  ونا دت إدارة الرنيسز  جزمزو  

 عب الرنيس  بعدم الذهاب إلى الزرزنزيزسز  مزنزعزا 

لإلحراج، حيث سيتم بث صلوات الزجزنزاةة عزلزى 

قناة الرنيس  على يوتزيزوب وقزدم قزداسز  الزبزابزا 

تواضروس الثانزي بزابزا انسزرزنزدريز  بزطزريزر  

الرراةة المرقسي  في وقت سابق الزيزوم خزالز  

العلاء لنياف  األنبا تيموثاوس أسقف إيزبزار زيز  

اللقاةيق ومنيا القمح ولمجمع كهن  انيبزار زيز  

في نياح  األب المبار  القس صرابامون عليزل، 

ويلتمس علاء  سمائي ا ألسرتز  الزمزبزاركز  ولزرز  

محبي  وأبزنزائز ، فزالزب زا لزنزلزسز  الزبزارة الزنزيزا  

 والراح ، النصيب والميراث مع جميع المقدسيزن
و حو  ن  المنا األب الفاعو الدد يرابامقون 

 زيز كاهن كنيقسق، القدقديقد األنقبقا أنق قونقيقو  

ا بققعققدوى فققيققرو  كققو ونققا  بققالققزقققازيققق، مقق ققأثققر 

، 5963أغسق قد  50المس جد، وهو من مواليد 

وسيم كاهن ا بيد الم نقيق  األنقبقا يقاكقوبقو  أسقدقف 

مقا    6الزقازيق ومقنقيقا القدقمق  السقابقق، فقي 

، وهو شديق الدد أمونقيقو  اًلنقبقا بقوًل  6008

المن دب للخدم  ياس راليا حاليا ويقلق  يقلقوات 

تجنيزه نل  جانب نياف، األنبا تقيقمقوثقاؤ  أسقدقف 

الزقازيق ومنيا الدم ، نيافق، األنقبقا هانقيقال األنقبقا 

بوًل أسدف و ئيد هير الدديد األنبا بوًل بالبقحقر 

األحمر، وأسرة األب الم نقيق  وكقهقنق، كقنقيقسق ق ، 

ا للظروف الحالي،، بينما تم  مو بل مقبقاشقر  نظر 

لص ة الجنازة  بر الصفح، الرسقمقيق، لقلقكقنقيقسق، 

لي مكن أبناؤه وشعب الكنيس، مقن القمقشقا كق، فقي 

وهاا أبيهم الذي أحبهم فأحبوه من ناحقيق، أخقرى، 

شهد هير الدديد األنبا أن ونيو  بأو شليم (مقدقر 

بقق ققريققركققيقق، األقققبققاا األ ثققوذكققد بققاأل اعققي 

المددس،( سيامق، أ بقعق، مقن  هقبقانق  فقي ه جق، 

الدسيسي،، بيد ياحب النيقافق، األنقبقا أنق قونقيقو  

م ران القكقرسقي األو شقلقيقمقي وسقائقر الشقرق 

وصززلززى نززيززافزز  األنززبززا األهنققي و ئققيققد الققديققر

أنطونيوس مطران الررسي األور ليمي وسزائزر 

الشرق األدني ورئيزس الزديزر، الزقزداس انلزهزي 

بالدير، وعقب صالة الصلح أتزم فزقزس سزيزامز  

الرهبان األربع ، وهم: الزراهزب الزقزس سزو  

األور ززلززيززمزززي، والززراهزززب الززقززس  ززبززريزززا  

األور ززلززيززمززي، والززراهززب الززقززس مززرززاريززوس 

األور ززلززيزززمززي، والززراهزززب الززقزززس رافزززائززيززز  

 .األور ليمي

  

توقعات بقرارات احتراةي  أكثر صرام   فيروس 

 كهن   5كورونا يختطف 

وه ت الكنيس، الدب ي، األ ثوذكسي، فقي أققو مقن 

من اآلبا  الكهن،  حلوا  ن  قالقمقنقا  1سا ،  61

تأثرا بإياب هم بفيرو  كو ونا المس قجقد، األمقر 

الذي أثا  العديد من األستل، حول نمكاني، تق قبقيقق 

نجرا ات أكقثقر يقرامق، لقلقوققايق، مقن اإليقابق، 

بالمر .. الكنيس، األ ثوذكسي، كانت قد أ قلقنقت 

فققي الققحققاهي والققعققشققريققن مققن مققا   الققمققاعقق  

اإلغ ق ال ام لكاف، الكنائد  ل  مسق قوى جقمقيقه 

المحافظات حفقاظقا  قلق  أ واح أبقنقائقهقا، وذلقك 

بال زامن مه ف رة الصوم الكبير وال   تقعقد أققد  

أيام السن، بالنسب، لألقباا وما تقبقعقهقا  أيضقا مقن 

 دم اقام، يلوات أسبوا اآلًلم و يد الديام، نلق  

أن تم الف   ال د يجي مه تراجه معدًلت اإليابق، 

بالمر  وم أثرا بفقيقرو  كقو ونقا وفقاة كقاهقن 

 كنيس، ما مرقد بمصر الجديدة 

م أثرا بإياب   بكو ونا وفقاة القدقد يقرابقامقون 

 زيز كاهن كنيس، األنبا أن ونيو  بقالقزققازيقق.. 

والسخال الذي ي رح  العديد من الم ابعقيقن اآلن، 

هو تلجأ الكنيس، نلق  ققرا هقا السقابقق بقاإلغق ق 

ال ام، أم س قكقون هقنقاك نجقرا ات وققائقيق، أكقثقر 

يرام، من ال   ي م اتبا ها حاليا، حيل مقازالقت 

بعض الكنقائقد تشق قرا حضقو  القدقداسقات مقن 

خ ل نظام الحجقز القمقسقبقق فقي القوققت نقفقسق ، 

أ لنت العديد من الكنائد ومقنقهقا مقنق قدق، شقبقرا 

تعليق كاف، الخدمات وأنش ، ال ربي، الكنسي،  ل  

أن يدق قصقر القعقمقو بقالقكقنقائقد  قلق  الصقلقوات 

  .ال دسي، فدط

وي وقه موقه "يدى البلد"، اإلخبقا ي أن تق قخقذ 

الكنيس، خ ل األيام الدليل، المدبلق، ققرا ات أكقثقر 

تشدها قد تصو نل  اإلغ ق ال ام خ ل القمقرحقلق، 

المدبل، مه تصقا قد أ قداه اإليقابقات والقوفقيقات 

جرا  اإلياب، بفيرو  كو ونقا القمقسق قجقدآوخقر 

الدرا ات ال ي اتخذتها الكنيس، األ ثوذكسي، كانت 

في السابه والعشرين من أك وبر الماعق   قنقدمقا 

تم اإل  ن  ن  اس مرا  نقام، القدقداسقات بقكقافق، 

كنائد الكرازة المرقسيق،،  قلق  أًل تقزيقد نسقبق، 

%  من سع، الكنيس، (أي  61المشا كين في   ن 

فره واحد فدط في كقو هكق،(، مقه تق قبقيقق كقافق، 

اإلجرا ات الصحي، اًلح رازي،، كما يمكن تدقلقيقو 

هذه النسب، وفد ا للقوعقه الصقحقي القخقا  بقكقو 

قا  قلق  يقلقوات  نيبا شقيق،. ويقنق قبقق ذلقك أيض 

األكاليو والجنازات، والمعاهد والمراكز ال عليميق، 

القكقنقسققيق، بقكققافق، مسقق قويقاتقهققا وأشقكقالققهقاويسقمقق  

باس مرا  خقدمق، مقدا   األحقد واًلجق قمقا قات 

بالد ا ات الر وي، ال ابع، لدداس، البابا بقالقدقاهقرة 

٪ ، ويقق ققرك لقق بققا   61واإلسقكققنققد يقق، بققنققسققبقق، 

الم ا نق، واألسقاققفق، تقدقديقر القمقوققف، كقو فقي 

نيبا شي  ، وفد ا للوعه الصحي بقكقو نيقبقا شقيق،، 

سوا  باًلس مرا  الجزئي أو اإليداف ال قام لقحقيقن 



 ش  7171كيهك  5 اخبار االقـباط

 77 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

تحسنس  

األوضاع، كما تم اتخاذ قساااا  إسقاس ساي  سمس س  

الاحال  والخلوا  واألاام الاوح ة، وأن ا تصا 

االفت اد على االتصسا  الستسلس س سوعسإ، وفس   اس ساي 

صلوا  الثالث وقاعا  السزسءاو وصسالل السحسمس سم 

حتى تتحن  األوضاع األاإزة والزشااس  اساعسة 

ف  اآلإاو الكهنة إنسبس   5الماض ة شهد  اح ل 

تأثاهم إزدوى ف اوس كواوعا واآلإاو المنستس سلس س  

هم: ال مص أاااع وس لط إ  ابااش ة السءقساقاس  

وفن ا ال مح ، ال مص ف خائ ل لب   كن نة كن سنسة 

فاا إولس الااو  البنات س ، والس سمسص أنساثسون 

ال مص إنطواس كن نة الشه د فساا إس سطسا إس  

اوفسساعسسوس  اسسبسسااشسس سسة أإسسنسسو  والسس سستسسح، والسس سسس 

صسااإسافسون عسءاسء كسنس سنسة األعسسبسا أعسطسوعس سسوس 

إسسالسسءقسساقاسس ، والسس سسمسسص فسساقسسس كسسمسسا  كسسنسس سسنسسة 

 فاافاقس الااو  إمصا الجدادل

 

كنيسة القديسة بربارة األثرريرة   مجركرا كرنرا ر  

 الفسطاط 

تأانت كن نة ال دانسة إساإساال الستساإسزسة لسطسائس سة 

األقباط فإ فصا ال دامة فإ أواخا ال ان السااإس  

وأوائل الخافس الم الدي. ت   هسه  السكسنس سنسة فسإ 

الجاع  الشاقى لحص  إاإ ل ون خسلسد داسا فساا 

 ا س إحاال ال دانة إاإاال إال ا  فس  شسااع 

المزبد ال هودى، وت   تحت فنتوى األاض إنحو 

المتا وأاإز   انت متا؛ وامكس  السوصسو   لس سهسا 

إالهبوط عدل دا ا  عسلسى اسلسم حسجساي، وهسإ 

كن سنسة  سمس سلسة وعسااس سة وذا  قسداس سة خساصسة 

واحتاام وت داا وتسحسوي  نسد الس سدانسة إساإساال 

 .ح ث كان انمح للءواا إلمس  ندها

اعاعت السكسنس سنسة كسثس ساا فس  الستسافس سمسا  تاااخه

الضاال إأصولسهسا األولسى كسمسا اخستس سى فسنسبساهسا 

الحجاى الس سداسم ونس ساهسا فس  اثسااهسا الس سداسمسة 

وتزاضت الكن نة للهدم خال  حاائ  الس سنسطساط 

، ثم أُعس سد إسنسافهسا فسإ الس سان السثسافس ، 057عام 

 2701-2701وخضسزسست لسسزسسدل تسسافسس سمسسا  فسإ 

إمناابة ع ل إزس  افسا  النست إساإساال وإسهسه  

المناابة أخه  الكن نة اامها الجسداسد و ن كساعست 

التنم سة الس سداسمسة لسم تسء  تسهكسا فسإ السمسصسادا 

التاااخ ة. وتزاضت الكن نة ف  إزد  لى السزسداسد 

ف  أعما .التخاا  والتاف م وفى ال ان السزساشسا 

تزاضت هه  الكن نة.كما تزاضت أاضسا لسلسهسدم 

خال  حكم النلطان المملوكإ الناصا فسحسمسد إس  

( وأاضسسا فسسإ السس سسان 2137-2171قسسالوون  

الزشاا .وقسد ذكسا أاضسا السمستاى  تس سى السداس  

الم ااءى( فإ ال ان الخافس عشسا لسلسمس سالد أن  

كن نة إاإاا  كاعت ت    نو  فدانسة الس سنسطساط. 

كاعت كب ال االتناع إسل واعس سم كسنسائسس الس سبس  

شهال، وكاعوا ا  مون فس سهسا اسنسواسا االحستس ساال  

واالع اد الدان ة إهكاى ال دانة وكان السبسطسااسا  

احضاها إن نه، كما اوى أاضا أعه كسان إس سا  

الكن نة داا للااهبا  كسان اسلسجسأ  لس سه السزسهااى 

السسالتسسى اسسانسسبسس  فسسإ تسسكسسااسسس حسس سساتسسهسس    

 وخصص .أع نه  لح ال الاهبنة

 

 نياحة شيخ كهنة إيبارشية عطبرة وممدرمان    

توفإ ال مص أعطوع وس فاكس سوس، شس سن كسهسنسة  

 ابااش ة عطسبسال وأم دافسان وشسمسا  النسودان، 

ووكسس سسل السسمسسطسسااعسس سسة، األحسسد، إسسزسسد صسسااع  فسس  

الماض، وهو ش    األعبسا ااسطس ساعسوس فسطساان 

عسسطسسبسسال وأم دافسسان النسساإسس  وأااسسل السسبسساإسسا 

تواضاوس الثاعإ، إاإا اإلاسكسنسدااسة وإسطسااسا  

السسكسسااقل السسمسساقنسس سسة، إسساقسس سسة عسسءاو  لسسى األعسسبسسا 

صااإافون أا د  ابااش ة عسطسبسال وأم دافسان 

وشما  النودان، وفجم  كسهسنسة اإلاسبسااشس سة فسإ 

ع احة األ  ال مص أعسطسوعس سوس فساكس سوس شس سن 

الكهنة، والتمس عءاًو امائ ًا ألاساتسه السمسبسااكسة 

ولكل فحب ه وأإنائه، طالبًا لسنس سنسه السبساال السنس سا  

والااحة، النص   والم ااث ف   م   المس سداس س  

كان األ  المتن ح خض  للزالج إأحد فنتسشس س سا  

ال اهال فتخًاا، وحتى ع احته ال وم األحد، وا ستسم 

ع ل  ثماعه  لى النودان ظها ند  االثنس س ، حس سث 

 .ت ام صلوا  تجن ء 

 

رسالة عاجلة من ابونا داود لكعي  برعرد مبرابره 

 زوجته ومبنا ه كورونا

نشر القكص داود لكعي، مرقرطري يريرديرو 

عبر وسا ا التوابرا االجرتركراعري، مرن 

العزل الصريري  وقرال   الرقركرص داود 

لركرعرري ، إن زوجررتره ومبررنرا رره مبرريربرروا 

بفيروس كورونا، ولذلك اضطر للخضوع للرعرزل 

الصيي  وانتشر ييروس كورونا يي غالبية دول 

مرلريرون شرخرص،  06العالم، ومباب مكثر مرن 

وقتا حوالي مليون ونصف الكليون شخص، مرا 

اضررطررر دول الررعررالررم إلررى اتررخرراذ الررعررديررد مررن 

اإلجراءات، ما بين التطبيق الصرار  لررجرراءات 

االحترازية مرثرا ارترداء الركركرامرات، والرتربراعرد 

االجتكاعي، مو يرر  حر رر تر روال جرز ري مو 

  شاما

 

استعداد مرطرارات مسرتررالريرا ألسرترخردا  الركر ب 

 للكشف عن مصابي وحاملى ييروس كورونا

إزد عسجسا  النسلسطسا  األاستساالس سة فسإ ااستسخسدام 

الكال  إالكشد ع  السمسخسداا  والسمسواد الس س سا 

فنمو  دخولها البالد عبا فسطساااتسهسا وفسواعس سهسا 

البحااة ف   اع  ال ادف   ف  خسااج أاستساالس سا، 

تسس سسوم النسسلسسطسسا  حسسالسس سساً إسستسسدااسس  السسكسسال  فسسإ 

السسمسسطسسااا  األاسستسساالسس سسة عسسلسسى اصسسد السسحسساال  

اإلاجاإ سة فس  اإلصساإسة إس س ساوس كسواوعسا قسبسل 

ظهوا عت جسة الس سحسوصسا  وذلس  إسأخسه عس سنسا  

الزاق ف  المنافاا  إسمسنسح أعسنساقسهسم إسوااسطسة 

فنادال على أن توض  فإ علس  صس س سال وتس سوم 

الكال  إشمها والكشد على حافلإ الماض وقبل 

ظسسهسسوا األعسسااض عسسلسسى السسمسسااسس  ، وتسسأفسسل 

النلطا  أن تتمك  هه  الكال  إهدي ااتخدافسهسا 

ل حص المنافاا  الدول    إدااة ف  الزام ال سادم.. 

 او ذل  إزد ان أكسد  السدكستسوال اسوقان هساق  

الباحثة فإ  افزة أداالاد إنجا  تداا  فجمسوعسة 

ف  السكسال  فسى السكسشسد عسلسى حساال  حسافسلسة 

ل  ساوس كسواوعسا ثسبست  اسجساإس ستسهسا إسزسد   سااو 

 . ال حوصا  عل ها.

) ويى التأكيد على هذا الخبر وبسؤالى طبيب مكد 

لى من ذلك قد ال يكون بيييا وربكرا لرن يركرون 

مككنا   ن را ألن الوباء يكون مب  داخا خرلريرة 

 األنسان ولي  كالكشف عنه كالكخدرات( 

 

شرر رررة الرركررريسرركرراس ترر رركرري ر رريرر  الرروزراء 

األسترالى وزعكاء األحزاب االسترالية يى مبنرى 

 البرلكان

شسسهسسد فسسبسسنسسى السسبسسالسسمسسان السس سس سسداالسسإ إسسالسسزسساصسسمسسة 

األاتاال ة كاعباا ال وم األثسنس س  

دانمبا ح ل تءاس س   0المواف  

شسسجسسال السسكسساانسسمسساس واسس  

حضوا كباا النس سااس س س  فس  

فسستسسخسسلسسد األحسسءا  إلطسسالق 

الحملة الخ ااة الننواة لت داسم السهسدااسا ووضسزسهسا 

حو  شجال الكاانماس والستسى استستسو سة لسدعسم 

.وكسان النس سد 1717الجمز سا  السخس سااسة لسزسام. 

اكو  فواانون ائ س الوقااو األاتاالسإ أو  

الحاضاا  وعسائسبسه النس سد فسااسكسل فساكسوافسا    

أعتوعإ ألباعس سءي ائس سس حسء  السزسمسا  وقعس سم 

المزااضة األاتساالسإ، وعسائسبسه النس سد ااستسشسااد 

فاال س و قع م حء  الخضا األاتاالسإ النس سد 

 ادم إاعد .  

 

جلسة بلح بقرية البرشا والتعهد بكرنري الرعرنرف 

 ”لم الشكا” وانت ار لكؤتكر 

ع د  الزائال  المنلمة وال بط ة إس سااسة السبساشسا 

إماكء فلوى إسالسمسنس سا  سلسنسة شسزسبس سة إسحسضسوا 

اعضاو لجنة المصالحا  ، لبحث اوضاع ال سااسة 

، وقام الطاف   إالتوق   على ع د تصالح اضسمس  

ف ه الطاف   عدم تجدد السزسنسد وضسمساعسة النسالم 

إال ااة ، ع   الجلنة تم فناقشة وض  الم بسوض 

عل هم ف  قبل الشاطة ولم اتسم احسالستسهسم لسلسنس ساإسة 

لسم ”  وك   ة االفااج عنسهسم ، إسزسد عس سد فستتسمسا 

الهى تم تأ  له ف  قبل إزد حاق عشس  ”  الشمل 

” لالقباط فى الءااعا .. وقا  احد اقباط ال سااسة 

ان الجلنة التى ع د  إ   كباا الزائال  المنلمسة 

وكباا الزائال  ال بط ة ، إحضوا أعضاو لسجسنسة 

المصالحا  ، ح سث اكسد السطسافس س  عسلسى وحسدل 

ال ااة ، وتأك د التزاا  المشتا  إس س  السجساعسبس س  

واف  اى اااوا  واف  التزدى الهى وق  فسى 

احسداث االاإسزساو ، وتسم االتس ساق عسسلسى ضسمساعسسة 

الطاف   عدم تزدى اى طاي على االخسا ، وتسم 

توق   الجاعب   على اوااق التصالح وضمان عسدم 

وقوع اى احداث فال اخاى. واضساي اعسهسم فسى 

لسم ”  اعت اا فواف ة المنئولس س  لستسنس س سم فستتسمسا 

إال ااسة إسحسضسوا الس س سادا  الستسنس س سهاسة ”  الشمل 

واالفن ة وكباا الزائال  لستسأكس سد اسالفسة الس سااسة 

ضمان عدم تجدد اى احسداث عسنسد فسال أخساى 

 277وإحث فوقد الم بوض عل هم وابلغ عددهم 

فتهما  15شخصا ولم اتم احالتهم للن اإة إزد احالة 

اسوفسا.. وكساعست الس سااسة وا سهست  25تم حبنهسم 

حمال  افن ة على الجاعب   إتحااا فخال سا  فسى 

 م   ال طاعا  ، وهو ادى الاااع اهالى ال ااسة 

لتح    التصالح لتخ س سد الستسوا سد االفسنسى السهى 

وص ه البز  إتأدا  لجم   اهسالسى الس سااسة إسزسد 

 . أحداث االابوع الماضى.

 

ماكرون للكسلكين : ال تعتبروا الرسو  الكسيرةرة 

 استفزازا من السلطات وي ب الرد عليها بس  

قا  الائس سس الس ساعنسإ  اسمساعسواسل فساكساون،  ن 

الااوم الكاااكاتوااة ل نت ااالة ف  فاعنا  لى 

المنلم  ، إل هإ فجاد تزب ا فس  فصسوا  ساو 

ذل  خال  فستتسمسا صسحس سإ لسلسائس سس الس ساعنسإ 

وع  ا  المصاي عبد ال تا  النس سنسإ فسإ قصسا 

دانمباوأضاي فإ تصااحا   0اإلل ءاه االثن   

للصح     ادا عسلسى استا  فس  فساااسل  الس سوم 

الناإس   السمسصسااسة:  عسلس سنسا أن عسدا  أن هسها 

ال اعون الهي اختاا  الشز  ال اعنإ. هسها قساعسون 

الشز  ال اعنإ. هسه  السااسوم والسمس ساال  الستسإ 

تصدفكم ل نت صادال ع  النلطا  ال اعن ة أو 

ع  الائ س ال اعنإ. وال تزتباو  ااستس سءاقا فس  

النلطا ، ولكنها تصدا ف  صح سإ أو فصسوا. 

وهنا  ف  ااد عل ها إهدوو. اات ءاق ف  صح سإ 

أو فصواوتاإ :  إز  الااوم المن ئة صدفتكم 

وأعا ااد ف  صدفة هه  الااسوم. ولسكس  عسلس سنسا 

الاد عل ها إنالم. وعندفا اشاع الزند ضسد فس  

ااام الااوم فى هه  الحالة عختلد فإ الاأي. ل  

ع بل النما  إالزند إح  كلمة أو اام. فافسوض 

تمافا  ض او شاع ة السزسنسد ضسد فس  اسااسم أو 

اكت ، وهها  طاا فتم ء وخاص فإ فاعس وقا : 

 أود أن ت هموا فا حدث. فإ فاعنا هسنسا  حسااسة 

صحافة، الصح إ ااام واكت  فا اااد وال او د 

أي ائ س أو ه ئة ت و  له فاذا اكت ، وهها حسو  

الحا  فنه الثسوال الس ساعنس سة وفسنسه السجسمسهسوااسة 

ال اعن ة، وهها  ءو ف  ح وق اإلعنسان ال تسءا  

صحد عاإ ة تسلس سإ الضسوو عسلسى تصسااسحسا  

الائ س ال اعنإ  اماعوال فاكاون الستسإ و سدهسا 

كث اون  فن ئة  لإلاالم والنبإ فسحسمسد، تسءافسنسا 

فسس  نضسس  فسستسسواصسسل عسسلسسى فسسواقسس  السستسسواصسسل 

اال سستسسمسساعسسإ ودعسسوا  لسسمسس سساطسسزسسة الصسساداا  

ال اعن ة وكان فاكاون قا  فإ ح ل تأإ   المزسلسم 

س  اأاسه فسإ السزساصسمسة  صموال إاتسإ السهي قُسطر

 إاااس إنب  

عاضه على تالف ه  ااوفا كاااكاتوااة فنس سئسة 

للنبإ فحمد:  ل  عتخلى ع  الااوم و ن تس سهس سا 

 إزضهم

 

 حريق ضخم يلتهم كنيسة تاريخية يي نيويورك 

دانسمسبسا  5اعدل  صبسا  النسبست 

فإ كسنس سنسة  فس سد   حاا  ضخم

كول ج ست  الستساااسخس سة فسإ حسإ 

فسساعسسهسساتسس  إسسمسسداسسنسسة عسس سسواسسوا  

ال سااسبسة، فسمسا  األفااك ة. اعتشا الحاا  فإ فبنى

أدى  لى أضااا كاف ة لتا  كال السمسبسنس س س  نس سا 

صالحس س  لسلسنسكس . السحسااس  وقس  قسبسل النساعسة 

 Eastالخافنة صباًحا إ ل ل فسإ فسبسنسى إشسااع 

7th.  ثم اعتشا  لى الكن سنسة الس سااسبسة الستسإ تضسم

Liberty Bell لسى  فإ عس سواسوا  والستسإ تسزسود 

األاام األولى للمداسنسة. إسحسلسو  النساعسة النساداسة 

صباًحا، كاعت الن اان فشتزلة إالن سد إسالسكسافسل. 

تاإزوعا على ال  نبو :  ل د دفاعا. ل د تم تدف ساعسا 

 ساكسلس س   س سه  فثل تدف ا إنااتنا. قسالست السخسادفسة

لواس  قلوإنا فحطمة فثسل أإسواإسنسا السمسحسطسمسة . 

 لكننا عزاي ك د عكون الكن نسة، وعسزسلسم أن   

هو  ، أفس وال وم ونًدا.  تم  ااا  فسا اس سا  

ف  ا ا  اإلط او  لى الحاا . أصس س   177ف  

أاإزة ف  ا ا  اإلط او إجاو  طس س س سة عستس سجسة 

الحاا ، حنبما ذكا فناعد ائ س قسوا  السدفساع 

 ع  والاة ع واوا   ون هود  نء.

 

 كورونا تعلق احتفاالت عيد الكي د يي بيت ليم   

تاع ما  واوحاع ا  تسكسلسلسهسا أ سااس السكسنسائسس 

واأللوان الناطزة لشجال الم الد، وأصوا  عال ة 

للحشود الضخمة التإ تكدات فسإ اساحسة السمسهسد 

إب ت لحم ال لنطس سنس سة، فشسهسد فسزستساد كسل عسام، 

انت ا  األهالإ إ ساا  الصسبسا كسل عسام لستس سمسا 

البسهسجسة واالحستس ساال  السجسمس س ،  ال أن   سائسحسة 

ف اوس كواوعا المنتجد ات     المشهد السمسزستساد 

كل عام إ ت لحسم، هسو قسبسلسة السمسنس سحس س  لسلسحس  

والشزائا الدان ة واالحت سا  إسزس سد السمس سالد، لسكس  

إنب  ت شإ ف اوس كواوعسا السمسنستسجسد  كسوفس سد 

  ن  ا شكل االحت ا  هها الزام، إزد توصس سا  21

فداااة الصحة إقل او االحت اال  واالقتصاا على 

الط وس الدان ة والمااام الاام سة لس ستسال أعس ساد 

الم الد، والحد ف  توافد المواطسنس س ، فضسال عس  

 ط او شجال الم الد تمام النساعسة السثسافسنسة فنساو 

وفن  التجمها حولسهسا، وقصسا فساااسم اإلضساول 

شسخسصسا إساتسبساع  57على عدد فز   ال اءاد ع  

  ااوا  النالفة والوقااة وعمسل الس سحسص قسبسل 

اوم واحد    قنواتإ: الناس تسااسد 

احت اال  لك  ال امكننا االحت سا  

حال ا وحمل أك ان أإسنسائسنسا فس سمسا 

 إزد

فاها قنواتإ، عضو المسجسلسس 

المحلإ إسبس ست لسحسم، وفنس سحسإ 

السداساعسة، أكسد أع سه انسم السحسسءن 

النسسائسسد عسسلسسى  سسمسس سس  السسمسسواطسسنسس سس  فسس  نسس سسا  

االحت اال  المزتادل،  ال أع ه ال ااا األالم لحسمسااسة 

األفااد، قائال:  الناس إدهسا احستس ساال  ألن لس سهسا 

فزاعإ كت ال، إس ال ااا تم إاأي السكسنسائسس إسأعسه 

عحنا القم عكون قسد السمسنستولس سة، وفس س س  لسءوم 

لالحت ا  حال ا وإزدا  عحمل أك ان أإنائسنسا إسزسدهسا 

وأكد قنواتإ، لـ السوطس  ، أن   صساإسا  كسواوعسا 

تن ا إشكل تصاعدي فإ البالد، وخال  األابسوع 

حسالسة  357الماضإ كان اتم تنسجس سل أكسثسا فس  

اوف ا، فا انها إ ا  وض  خطا، لهل  وضسزسوا 

توص ا  الصحة إز   االعتباا وأقاوها إسالس سزسل 

قبل ااعا ، إوقد االحستس ساال  وقصساهسا عسلسى 

الشزائا الدان ة، و نالق المدانسة اسوفسإ السجسمسزسة 

والنبت، ونل  المحا  فإ الخافنة فنساو وفسنس  

التسجسمسزسا  وفس سمسا اسخسص السبسدائسل، أوضسح أن  

الشزائا الدان ة إالكنائس ل  تتبد  وا تم إثها عبسا 

اإلعتاعت، و اا تجهس سء شسجسال السمس سزساد إلعساال 

دانمبا السمس سبسل، وعشسا كسل  5شجال الم الد فإ 

ذل  عبا اإلعتاعت وصس سحسا  فسواقس  الستسواصسل 

اإل تماعإ، فش اا  لى أع سهسم اس سوقعسون أفسوا  

االحت اال  على المحتسا س س  والس س سااو فسإ إس ست 

لحم... وإحن  قنواتإ، اتم تن  ا قسافسلسة السمس سالد 

إالن ااا  فإ المدانة لستسوقاس  السهسدااسا، وظسهسوا 

ااعتا كلوق إلازاد األط ا  إ   المناق : ال عس سد 

الم الد، وفاض  نالقا  فإ فناط  االحستس ساال  

وفن  دخو  ن ا المسنس سحس س س  وكسبساا النس  فسإ 

فناط  االحت ا  والكشافة وذل  لتجن  االكتس ساظ 

  .والتداف  إ   المواطن  
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(2ُسكان البرارِى )  
عادل فهيم  -بقلم :  

 

تحدثنا فى عدٌد سابق عن ُسكان البرارى وعرفنا أن الفكر الرهبببا بى 

أو النسك قد بدأ قبل ميالد السيد المسيح كما وجد ا أن هناك كثير من 

القديسين الذينن هبنبنكا حنا هنينارنهنم لنلنري هعنا نكا هنينا  األ بياء 

 البرارى هالكهدة.

اليكم سنتناهل بعض سمات بؤالء األباء هما يشترحنكن فنينا  النذينن 

عا كا هياة النُسك هنَتَمنَى أن نعيش معهُم بالفكر هالمشاعر هالنره  

هأن نشعُُر بما حانكا هماذالكا يشعُرهَن با ألن الحينا  النربنبناننينا لنن 

 هلم رنتهى أبدآ.

إن ذحر حلمه الرببا إلى سمع أى َمِسيِحى فى العالم حنلنه يَنرنإُنر إلنى 

 فكر  رائد الرببا فى العالم حله بك األنبا أنإكنيكس أي حا الُرببان 

هنريد أن نتعرف هنتفهم  صفات هنفابيم  الرابب أه الرابنبنا:  همنا 

 بك الرابب؟:

 

الرابب أه الراببا  بك  رص خرج يإلب هجه هللا  هيظهر ذلك فنى 

 حا رصرفاره هأعمالا. 

 22َهْجَهَك يَنا َري  أَْطنلُنُب.من  ) .«قُْلَت: اْطلُبُكا َهْجِهي»لََك قَاَل قَْلبِي: 

( هيصبح ذلك بك  عاربم على مدى سنى هيارهم الرببانيه، هقند 8: 

حان بذا بالفعا حما ظهر فى هياة األبناء النربنبنان  هالسنكا  النذينن 

خرجكا إلى  الجبال هلم يلتفتكا الى الرلف ثناننينا هدخنلنك فنى خنبنرة 

  رصيا مع هللا.

بدأت الرببنه بصكررها األهلى بشكلها الجميا التى رنحنمنا النتنقنشنف 

فنى  هالذبد هالصمت الكاما عننندمنا حنان النربنبنان ينعنينشنكن أفنرادا  

المغارات هالشقكق فى الجبال هحان إبتمام هللا بكا  رنص إبنتنمنامنا  

 رصي هلذلك  حان المتكهد أه السائح له عمق اإلختبار مع هللا هقند 

هدث بذا قبا أن رُعرف األديرة هالحصكن هاألسكار ههنيناة الشنرحنا 

 المنظما.

فالرببنا بى هرحا هليست مؤسسا هبى هرحا داخليا داخا الننفن  

اإلنسانيا  من النسك هالحب االلهى هليست رنظنينمنا إدارينا هدرجنات 

 هظيفيا. 

( هالرابب يحيا أبديتا 1:٤بط 4ان الرابب بك إنسان القلب الرفى ) 

بنا على اآلرض بأ كاق متجددة هرجناء حنامنا هلنلنرابنب جننناهنان 

للكصكل إلى هللا بما الع له هالحيا  المشترحه هالرابب يمارسها منن 

خالل أمانته فى ردبير  الرههى هصالره ألجا اآلخرين فنى النكنننينسنا 

 التى بى جسد المسيح. 

إن الكنيسه دائمآ فى إهتياج إلى صال  األباء الرببان النذينن يصنلنكن 

من أجلها هيعملكن خط الدفاع عنها، يسنبنحنكن ُمصنلنينن هيندرسنكن 

هيبحثكن هيعملكن  هال يرابم أهد هلكن  عب المسنينح يشنعنر بنذلنك 

ببرحا صلكارهم هفاعليه هجكدبنم  فنى رنلنك النقنفنار هلنذلنك رُصنبنح 

 األدير  هصكن للعقيد  همصدر للفضائا. 

بناك الكثيرين يعتقدهن  أن الرابب بك قندين  منننذ ننعنكمنه أظنافنرة 

فمنهم من يعتقد أنه منذ طفكلته يقرأ فى الكتاي المقندس هآيضنآ منن 

الصغر يكاظب على مدارس اآلهد هايضآ عننندمنا يصنا النى منرهنلنا 

الشباي  يبدأ فى الردمه النمكذجيه حردما  النفنقنراء أه فنى مندارس 

اآلهد هتى يجد نفسه مشتاق لحياة الرببنا هلكن فنى هنقنينقنا األمنر 

بذا اإلعتقاد لي  صحيح فى حا الحاالت ألننا نعلُم أن لديننا قنديسنينن 

عظماء حانكا فى طريق المعصيه هالرإيه قبا ركبتَهُم هلنكنن عننندمنا 

رالمست قلكبهم مع الري يسكع أصبحكا عظماء فنى النقنداسنا هبنذا 

دليا على أن باي التكبه منفنتنك  لنلنجنمنينع فنمنثنال النقندين  النعنظنينم 

أغسإينكس أبن الدمكع المراة النرناطنونا هقنديسنننا النعنظنينم بنكلن  

الرسكل الذى رحكل من بكل  القاسى الى بكل  العنظنينم النذى حنر  

نفسه ههياره من أجا حلمه المسيح هعاش بتكليا  رافضا  حنا منبنابن  

الحيا  هبناك الكثيرين من العظاء هصحراء مصرنا الحبيبا منمنلنكء  

 باالباء القديسين الرببان هالسكا 

هقديسنا العظيم الذى ينمنثنا ننمنكذج رائنع فنى النتنكبنا لنكنا إنسنان  

مسيحى فى العالم حله هبك القدي  العظيم األنبا مكسنى األسنكد هإذا 

إستعرضنا خإايا  التى قد يبدها للجميع أن خإايا   ثقنينلنه ال رُنمنحنَى 

من ثقَليها هلكن مراهم الرُي عظيما التى رََستَِإيُع أن رحكل النمنجنرم  

هالفاجر إلى قدي  عظيم هآيضنآ بننناك منن ينعنتنقند  أن النرابنب ال 

يرإىء هأن الرابب قدي  هالرابب من   عن الرإيه هلنكنن عنلنينننا 

أن نعلُم أن الرابب يعيش هياة القداسا هلكنه رحت الضعف االنسناننى 

هلذلك يجابد بإستمرار"اْلَجِميُع َ اُغكا َهفََسُدها َمع ا. لَْيَ  َمنْن يَنْعنَمنُا 

ا لَْيَ  َهالَ َهاِهٌد." )ره   (  42: ٤َصالَه 

هبالبحث هجدنا بناك حثير من الصفات هالرصائص النمنشنتنرحنه فنى 

 هياة األباء الرببان 

قد نجد بناك عالقه قكيا بين الحياة الرببنا ههيناة الصنمنت هالنقنفنر 

هالفقر االختيارى هرعدد الحرهي عليهم ألنهم إختارها  هياة  النجنهناد 

هالفقر اإلختيارى ههيا  التجرد هآيضا لهنم ننظنررنهنم النرناصنه بنهنم 

هبى نظرة مجرد  من أ ياء حثيرة قد ال يرابا الغير هلكنهم  يرهننهنا 

هلكن بنظرة مرتلفه هلكن  هبنظرة التنجنرد النتنى رُنمنينت فني النقنلنب 

الحرحات الشهكانيا هبناك فكر يسيإر على فكر األباء األهنبناء هبنك 

 أنهم دائما فى صراع مع الشيإان هأفكارة هأعكانه.  

 حما َحتََب البعض عن األباء الرببان  أنهم:

 يسلك األباء الرببان حالسمائيىن على اآلرض   +

هالبشر السمائين هلنذلنك بنذا  نعناربنم  -هبم المالئكه اآلرضين  + 

 يجب أن نسلُك حما يسلُك المالئكا 

 نحُب الري هنردمهُ بكا القلب هبكا قك  هبمه هنشاط.  +

 الصمت ليتعلك الحب  +

 خشكع النف  لتحصا على السالم الداخلى +

فمنهم من عاش بهذ  المفابيم هالتعاليم الجميلا التى رساعدبم للقناء 

الري  بالفكر هالره  هآيضا  منهم من عناش لنحنظنات صنمنتنه هبنى 

 لحظات الحكار  هالتأما هالحديث مع هللا. 

"حتبت عنلنى بناي قنلنبنى منغنلنق   -هحما حتب مار إسحق السرياني "

 للرببنا هعندما ررببت حتبت عليه مفتك  للحري.

بناك الكثيرين من أعإابم هللا القدرة أن يتكغلكا فى اآلمنظكر هأنهم 

 يتعاملكن  بالره  المكابب الرههيا. 

هحم رمجد هللا فى بؤالء القديسنينن هحنم ظنهنرت لنهنم عنجنائنب أمنام 

الناس هحم إستردمهم هللا ليرسلكا رسائا منن عننند هللا عنلنى لسنان 

 بؤالء األباء همنهم من حانت القداسا بى سبب فى نقاهة القلب.

بم ينظرهن إلى أنفسهم على أنهم فى إهتيناج مسنتنمنر  النى النتنكبنا 

هأنهم أقا من الُكا هبذا لي  ِصغر نف  هلكنه إرضاع   نديند ألننهنم 

يقيسكن أنفسهم أمام قامه السيد المنسنينح هبنذ  بنى إهندى أسنبناي 

 قداستهم. 

هبم دائما  فى  صراع داخلى من محاربا الشيإان  هبم هاثقين أننهنم 

ال يستإيعكن التغلُب عليا إال بمساعد  النري يسنكع النمنسنينح همنع 

 كر هللا المستمر فى حا األهكال هتى هإن حنان ظنابنر لنلنعنينن أننهنا 

أهداث غير سعيند  هلنكنن بنرمينتنهنم النرههنينا بنى أهنداث سنعنيندة 

همفرها هبذا يرجع الى الرميا الرههيه هرميا عين القنلنب النتنى ال 

يرابا الكثيرين هبك عما هللا العظيم مع حا أهالد  هبناره عنلنى طنكل 

 طريق الحياة النهم يعيشكن هيا  التسليم.

َهنَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُحاَّ األَْ يَاِء رَْعَمُا َمع ا لِْلَرْيِر لِلَِّذيَن يُِحب كَن هللاَ، الَّنِذينَن "

هَن َهَسَب قَْصِدِ ." )ره   (28: 8بُْم َمْدُعك 

بناك أباء سكا  لهم أعمال عظيمنه منرنتنلنفنه فنمنثنال منننهنم منن لنه 

المقدرة على اإلنتقال بالجسد هالره   همنهم من لهم أعمال قد رنبنده 

 غير مفهكمه بالعقا البشرى ألنهم لهم رهيه جسديا هليست رههيا.

 

هيارهم حلها انكار ذات هارضاع هإ الل النهم يعيشكن بنهنذ النمنفنهنكم 

هُ  ِضندَّ اْلنَجنَسنِد، َهبنَذاِن  هِ  َهالر  هبك  "ألَنَّ اْلَجَسَد يَْشتَِهي ِضدَّ الر 

 ( ( 42:  5يُقَاِهُم أََهُدبَُما اآلَخَر، َهتَّى رَْفَعلُكَن َما الَ رُِريُدهَن." )غا 

حسر الرب  الجاف هالملح لفترات طكيلا أه منن منهم من عاش على 

عاش بجكار نرله بجكار بور ماء أه من عاش على قليا من النبنقنكل 

بذا بك منه   هيارهم الذى  يُذبا النعنقنكل هلنكنن  -مثا الفكل الجاف

بناك من القديسين لهم طرقهم المرتلفه  فمنهم من يعيُش بنالسنذاجنه 

المفرطه  همنهم السكا  الذين ينتقلكن مسافات طكيلا رصا الى بالد  

همنهم من يعيش عيشا  التقشف هالنسك القاسي همنهم من  نعنرها  

بالغربا فى الحيا  هاال تياق للقاء ري المجد لشعكربم بالغربا عنلنى 

بذ  االرض  هايضآ منهم من له السلإه على عنمنا أعنمنال عنجنينبنا 

 مثا إنقإاع هسقكط االمإار.

هبناك فكر سائد لدى حا أبامنا الربنبنان هبنك " إهنتنمنال النكنرامنا  

 أصعب من إهتمال اإلبانه " ) االنبا انإكنيكس (

هحا األباء الرببان لديهم مفهكم هاهد هبك أنهم ال  يئ هستنننقنضنى 

األيام بدهن أن يحققكا  أى  ي   هانهم رراي سكف ال ينتنذحنربنم أهند 

فى األيام القادمه هلكن بم سعداء بنهايتهم التى قد رككن غير سعنيندة 

لكثيرين فنحن نعلم منهنم منن منات هسنط الصنرنكر أه فنى النجنبنال 

همنهم من مات هال أهد يعلم  بهم هلكن عيكنهم النداخنلنينا رشنعنربنم 

بمشاعر غريبا  هجميعنهنم  يشنعنرهن بنحناله  النغنربنا عنن النعنالنم 

هيسمعكن صكت هللا لهم هبذا ما يُشعربم بفر  النف  هبؤالء لنهنم 

 فكر مرتلف هاهاسي  مرتلفه هرميا مرتلفا عن رميتنا.

فالجميع يعلُم ما حان يفعله األنبا بيشكى هبيب ُمرلصنا الصالح النذى 

حان يربط  عر  هتى ال يغلبه النُعاس هيفقد لحظات من الصالة  التنى 

يتقابا فيها مع هبيبا يسكع هلذلك حما نعلُم أن ري النمنجند ظنهنر لنه 

 هنال  رف هما يسكع  هغسا قدمي يسكع.

 

هنجد من فرط رعلقهم بنالنتنأمنالت النرههنينا هرنعنلنقنهنم بنالسنمنائنينات 

هإنبهار عقكلهم بناإللنهنينات رَنقنُا إهنتنيناجنتنهنم إلنى النإنعنام هالنننكم 

فيقتنعكن بالقليا من عشب البريا هالنبارات التى رنمكا عنلنى النجنبنال 

هالصحارى , فتتال ى رغبات الجنسند هرسنمنكا أرهاهنهنم هرسنتنننينر 

نفكسهم, هرسها إنتقالهم من مكان إلى آخر بنمنا ينعنرف 

 باإلختإاف

 

بُكا، َمارُكا قَْتال  بِالسَّْيِف، طَافُكا فِني " ُرِجُمكا، نُِشُرها، ُجرِّ

ُجننلُننكِد َغنننَننمو َهُجننلُننكِد ِمننْعننَ ى، ُمننْعننتَنناِ يننَن َمننْكننُرهبِننيننَن 

 (  ٤2:  44ُمَذلِّيَن،" )عب 

َهبُْم لَْم يَُكِن اْلَعالَُم ُمْسنتَنِحنق  نا لَنهُنْم. رَنائِنِهنينَن فِني بَنَراِر َّ 

 ( ٤8: 44َهِجبَال َهَمَغايَِر َهُ قُكِق األَْرِض." )عب 

 

بؤالء لم يرها المكاعيد با من بعيد نظرهبا هصندقنكبنا 

 ههيكبا هاقرها بأنهم غرباء هن الء علي بذ   األرض

 

هسكف نستعرض معا  حيف رعاما هللا منع أبنينننا أي حنا 

هللا  النظنرهف منع  أالُرببان األنبا أنإكنيكس هحيف بين

أبينا المحبكي االنبا أننإنكننينكس ههللا ايضنآ ينعنمنا منع 

 الجميع بنف  الصكرة هلكن با كال مرتلفا لنا 

نعلم أن هللا حلى النحنكنمنه هالنعندل ألن هللا ينتنعنامنا منع 

الجميع بنف  الدرجا هبننفن  الصنكرة هلنكنن رنرنتنلنف 

 درجا اإلستجابا من إنسان إلى اآلخر.

 فلنتأما معا  عما هللا العظيم مع أبينا االنبا أنإكنيكس:

يننعننتننبننر الننعننالننم  األنننبننا أنننإننكنننيننكس بننك"أي األسننرة 

النربنبنناننيننا" همنؤسنن  الننحنرحننا 

الرببانيا في العالنم حنلنه بنالنرغنم 

من هجكد هرحات رببانيا سابنقنا 

 له

هاألنبا أنإكنيكس حان قبإي  نا منن 

أننننبنننا »ُهلننند  .«ِمصنننر»َصنننعنننيننند 

م، فننى 25٢سنننننا  «أنننإننكنننيننكس

بنمنحنافنظنا  «قِمن النعنرهس»بلدة 

، من أسنرة ثنرينا  «بنى سكيف»

هفى سن الثنامنننا عْشنرة، رنكفني 

هالُد  دخا إليه هرأمَّا هبعد رفكينرو 

رننبننارك اسننُم هللا، »عننمننيننقو قننال: 

أليست بذ  الجثاُ حاملا  هلم يتغير 

منها  يٌء البتا سكى ركق ف بنذا 

تُك هع يمتُك هأمُرك هَسإكرُك العظيمنا  النَّف  الضعيف. فأين بي بمَّ

هجمعُك للماِل. إني أرى الجميَع قد بَإَُا هررحتَه ... فيا لهنذ  النحنسنرِة 

ثم نظر إلى هالِد  هقال: "إن حننَت قند  .«العظيمِا هالرسارِة الجسيما

خرجَت أنت بغيِر اختياِرك فال أعجنبَّنن منن ذلنك، بنا أعنجنُب أننا منن 

 -نفسي إن عملُت حعملِك " ) االنبا انإكنيكس ( هيعتبر بذا الصنكت 

بك صكت هللا داخا النف  هبذا ما يحدث لكا  نرنص منننا  عننندمنا 

يتعرض لهذا المكقف اه مكاقف اخرى هخصكصا  عند فقدان  رنص 

ع ي  عليا هلكن فى بذ  المرة حانت االستجابا لها  كا آخنر ألننهنا 

هجدت إستجابا من نف  أبينا المحبكي األنبا أنإكنيكس الذى ينمنثنا  

فنى    –أي لكا رببان العالم  فصار حثير التفكير فى أمر  هال العالم  

إهدى اآليام حان فى الكنسيا هإذ سمع صكت الري يتكلم عنلنى لسنان 

 الكابن اذ يقكل 

إِْن أََرْدَت أَْن رَُككَن َحاِمال  فَاْذَبْب َهبنْع أَْمنالََحنَك َهأَْعنِط »قَاَل لَهُ يَُسكُع: 

َمناِء، َهرَنَعناَل اْرنبَنْعننِني :  41" )منت .«اْلفُقََراَء، فَيَُككَن لََك َحْنٌ  فِي السَّ

24) 

هالمعنى بنا هاضح هصريح للجميع من أراد أن يككن حامال  فنالنينبنينع 

هقد َهَجَدت بذ  الكصيه الناللنهنينا  -حا ماله هيعإى الفقراء هيتبعنى 

التربا الرصبه هالجيدة التى رنمكا فيها هرثمر هحان لها رناثنينر فنعنال 

هجميا فى نفساُ  هحان له أُخت هعندمنا َعنَرَض عنلنينهنا األمنر هجند 

نف  الشعكر الجميا داخلها  أذ هبك بى هببت نفسها لنلنري هلنذلنك 

ذببت الى بيت للع ارا هبنا نجد مندى النتنغنينر النذى هندث فنى بنذ  

النفكس الجيدة  عندما سمعكا صكت الري من خنالل النُمنتنكنلنم هبنننا 

نَحُب أن نُشير أن بذ  الكصايا حثيرا ما رُمر عنلنى َمَسناِمنعنننا جنمنينعنا  

هلكن التاثير  هأالستجابا بنا ررتلف من  رص إلى أخر هبذا يرجع 

لقابليا النف  هإستعدادبا للتغير هنعما ربنا التى ينعنإنينهنا لنلنجنمنينع 

 همدى إستعداد الشرص فى  إستغالبا ههافظ عليها لكى رنمكا.

هبذا عما هللا العظيم بعد ذلك  هالجميع يتذحر عنمنا هللا منعنه هنتنى  

أخرج أجما ما فيه هقد رمجد هللا فى هيارا أبينا النحنبنينب هأيضنآ فنى 

حا نف  بحثت عن المسيح هلذلك نجد بنا أن أعنمنال هللا النعنظنينمنا 

رعما بإرق  الهيا  عظيما  هنعمتا رعما فى القنلنب النننقنى النبنسنينط 

 ليُررج أجما ما فيا. 

إن الحديث عن األباء الرببان قد ال ينقنإنع منن حنثنرة هنالهة النكنالم 

عنهم ألنهم  بم هراس اإليمان هبذا ما نالهظه هنلمسا فنى هنينارنننا 

هنقرأ عنهم هنعترف با هبصالهارهم رعيش النكنننينسنا ه نعنبنهنا فنى 

 أمان  إلى بذا اليكم.

 

وإذا كا ت األديرة مملوءه باألباء الرهبان والراهبات  فان الصحراء 

مملوءة آيضا بالكثير منهم من خرجوا بعيداً عن األضبواء مبمبيمبلبيبن 

فى حياه الوحده وحياه المغرب لكى يروا وجة هللا الذى ينير حبيباتبهبم 

وقلوبهم وعيو هم ويرو كل ما ال يرى بالعين البمبدبردة وهبى عبيبن 

القلب المى ترى الخفى الذين إخماروا حياه البقبفبر والبمبدبرد والبفبقبر 

 االخيارى وهو فى االمر هذا هو  الغنى الكامل.

 بيني هبينك 
 

خالص  2٢2٢ع ي   القارئ.. حا سنا هأنت طيب 

قربت ررلص ، سنا مش بتنتنننسني. هصنلنت فنينهنا 

هاجات حتيرة هغرينبنا  نكفنننا فنينهنا.. ... هنرائنق 

هفيضانات ههباء ههنظنر رنجنكال همسنافنات بنينننك 

هبين اللي جنبك .. .. همدارس أهن الين ه غا منن 

البيت. ب  السؤال با  كفنا أيد ربنا في حا د  هال 

آل ؟؟ السؤال ممكن يتسأل بإريقا ثناننينا: بنك ري 

العهد القديم بك بك ري العهد الجديد. ري إمبار  بك ري النننهناردة هري 

 بكرة .  

يعني اللي فتح في البحر طريق ، هأنقذ الفتيا من أركن النار، هداننينال منن 

جب األسكد، هأحا  عبه في البريا أربعين سنا.. .. بك بك ري النننهناردة. 

 لك حان بك بك يبقي أحيد حا د  بيرلص علي خير لشعبه هلكنيسته. 

 لك حان ليك رأ  راني أبقي قكللي عليه بيني هبينك.  

     2٢ 24=  2*  ٤هحا سنا هأنتم طيبين، هنتقابا في الثالث سبعات 

 طلعت فؤاد جرج  .  
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