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 ١٨٤٩ أيار سنة ٩ الروم امللكيني يف ة من رؤساء طائف امللتئمفتتاح امع األورشليميا
 خـطــاب

د البطريرك كرييوس كرييوس مكسيموس الكلّي الطوىبالسي 
 ،أيها األخوة املوقّرون

  ١ا كوهنما موسنيصي مها عظيمان جد فرحي بالرب وابتهاجي باهللا خملّإنّ
ة الشكر  م لدى عزته اإلهلي   قدأن  أ ال ميكنين    إنعاًمايت  رم به اجلود اإلهلي على حقا      على ما أنع   :أوالً

ة من السـنني منـاهزة       املخاطر البينة اليت وِجدت ا حيايت يف عد        ٢ غب ،ىلاه تع  ألن ،الواجب عنها 
 . وجلّا منها ألحكام يعلمها عز  قد حفظين بعنايته السامية ناجًي،وجوٍه خمتلفةمن االضمحالل 

ليلـة يف   اجلشخاصكم  أ دةبأشواقي حنو مشاه  وبالفوز  يت  ية قد من بإمتام مسر    نغه برمحته ال   ألن :اثانًي
 هكـذا قـانوين     أملت بعد السنني املاضية اليت مل يسهل لدينا فيها ا         ،هذا االجتماع السينودسي املقدس   

  .ةي مين بأشواق قلبيمتبقّ
د الذي أمتّ عمل خالصنا األبدي  خالصنا الفريد كلمة اهللا املتجس فادينا الوحيد ووسيط ألنّ:اثالثً

س يف وافتداء للجنس البشريمجيعه بتقدمة ذاته ضحية عن خطايا العامل على مذبح الصليب املقد 
معنا البطريركي ضمن هذه املدينة جم التأمن يكون أ قد ارتضى بتسهيل عنايته يف ،مدينة أورشليم هذه

 ...املقدسة عينها

                                                 
 . مؤسسني 1
 . بعد 2



حيتوي على جدوالً يف خمتلف اجملاالت األدبية نضع بني أيدي الطالّب الدارسني : رابًعا
حيتوي على أنظر فهرًسا ، ووقعملاملكتبة على ا راجع .عشرة آالف عنوان كتابأكثر من 

 .الف عنوان كتاب وضعناهأكثر من مخسة آ
 

 املطلوبة على تأمني املراجع جماالت عدةنساعد الطالّب الدارسني يف : خامًسا
 .لدراساهتم
 :هذه الدراسة اليت ساعدنا صاحبتها وزودناها باملراجع الضروريةأنظر 

 
 منافع الفليفلة

  بسكال فرعونإعداد 
 

 تعريف ومنافع 
ومـن بـني هـذه      . تشكلّ الفيتامينات عناصر أساسية وضرورية لنمو اإلنسان ولوقايته من األمـراض           

للنمو وصحة العظام واألسنان واللثّة وتنمية األوعية الدموية        "الضروري  ) C" (سي"الفيتامينات الفيتامني   
 .٣"ات والسيما شفاء اجلروحومقاومة االلتهاب

ويعرف مجيع الناس، يف جمتمعنا احلايل، أنّ هذا الفيتامني موجود يف الربتقال والليمون والبندورة والبطاطا                
فمـا  . ولكنهم ربما جيهلون وجوده يف الفليفلة     . والشمام وامللفوف والقرنبيط وغريها من اخلضار والفاكهة      

 هي الفليفلة ومن أين أصلها؟
 هلذا النوع أصناف كثرية بالنظر للون مثاره وشـكلها، فتـارة            …مثر نبات أصله بأمريكا اجلنوبية    " 

. ٤" … ويوجد يف األقاليم االعتدالية من العامل القدمي والعامل اجلديد         …تكون خضراء وتارة محراء جيدة    
 .ومنها طبًعا ما هو حار ومنها ما هو حلو

للنمـو  "، فال شك من أنها مفيـدة        "سي"ا، على كم كبري من الفيتامني       وحتتوي الفليفلة، جبميع أنواعه    
، وإنّ  "وصحة العظام واألسنان واللثّة وتنمية األوعية الدموية ومقاومة االلتهابات والسيما شفاء اجلروح           

ـ ٨٤٠مثانية وعشرين غراًما منها حتتوي على     " درة  وحدة دولية من هذا الفيتامني، وهذه النسبة تعطي ق
 باملائة من الربوتني،    ١,١٢ باملائة من املاء، و    ٩٦تتألّف الفليفلة من    .  سعر حراري  ١٥٠٠حرارية تبلغ   

                                                 
، ١٩٧٢لطبع والنشر، بريوت،    ، طبعة خامسة، دار الشرق األوسط ل      طريقك إىل الصحة والسعادة   ،  .  أندرسون الدكتور كليفورد ر     ٣

 .ترمجة شاكر خليل نصار. ٧١صفحة 
، ١٩٧١، اجمللّد السابع، الطبعة الثّالثة، دار املعرفة للطباعـة والنشـر، بـريوت،    دائرة معارف القرن العشرين  وجدي حممد فريد،      ٤

 .٥٢٧-٥٢٦صفحة 



 مبادئة  ٠,٤ باملائة من األلياف، و    ٠,٢٨ باملائة من املواد الكربوهدرائية، و     ١,٧ من الدهون، و   ٠,٠٥و
وعلى هذه املواد األخرى،    " سي"الفيتامني  غري أنّ منافعها تتخطّى كوهنا حتتوي على        . ٥"من املواد الرمادية  

 .٦"نترات البوتاس وقواعده الفعالة تذوب يف املاء والكحول"فهي حتتوي أيًضا على 
األدوية اليت تنبه املعدة وتقوي اهلضم وختفّـف        "ولطاملا اعترب األطباء األقدمون أنّ الفليفلة بأنواعها من          

، واملقصود هنا أنّ جسـم اإلنسـان   ٨"ويل أمل أو التهاب بعيد أو غائرلتح"، وطاملا اعتربوها دواًء     ٧"املغص
معرض دوًما إىل التهابات داخلية طفيفة أو خفيفة ال يشعر ا املرء، وإذا تناول اإلنسان الفليفلـة بشـكل                   

ه موضـعي   منب"واألهم من ذلك أنها     . متواتر الفليفلة فهي تزيل هذه االلتهابات قبل أن تنمو وتزيد وتتفاقم          
ولكن منافعها تذهب إىل أبعد من ذلك، بل تعترب أيًضا          . ٩"شديد الفعل تستعمل يف ضعف املعدة واإلعياء      

، وصبغة ضـد سـقوط      ١٠"إنّ الفلفل األمحر طارد للرياح ومزيل لبحة الصوت       "دواًء ملعاجلة حبة الصوت     
لة ضعف اجلسم كالشلل والنقرس الضعفي      يف العلل املصحوبة حبا   "وتضاف إىل منافعه أنه يستعمل      . الشعر

قطوًرا يف أرماد مصاحبة السترخاء منسـوجات       ) احللو(ويستعمل  . ويف كلّ مرض مصاحب لعدم القوة     
. ١١"العني، فتؤخذ منسوجات لذلك عصارته وتوضع على العني ويستعمل كاخلردل على ظاهر اجللـد             

لى عكس ما يظن البعض فالفليفلة احللوة تفيد يف الوقاية          وأما النوع احلار منها، فهو مضاد فعال للدود، وع        
 .وأخًريا يعترب مقوي جنسي. ١٢من البواسري الشرجية

 خالصة  
إننا نفتقر إىل الكثري من الثقافة على مستوى التغذية والصحة، وحبذا لو تدخل الفليفلة جبميع أنواعهـا                  

ارا كثرية، وخصوًصا يف فصل الشـتاء حيـث تكثـر اإلصـابة             بيوتنا، ونعود أوالدنا عليها، فنجنبهم مض     
ولقد اعترب األب الراحل متى الطراب الطبيب العريب الشهري يف زوق مكايل، أنّ الفليفلة احلارة               .  باألنفلونزا

نـب  هي أقوى دواء ضد الرشح والزكام ألنها مبفعوهلا القوي تطهر الفم وتقتل مجيع اجلراثيم والبكتريا وجت               
 .املرء امتداد االلتهاب إىل البلعوم والصدر وحتول دون حدوث نزلة صدرية

 .يف مطلع فصل الشتاء هذا، أفضل وصفة غذائية وطبية للجميع هي أكل الفليفلة بأنواعها بشكل متواتر 
 

                                                 
 .٢٠٦-٢٠٥، صفحة ١٩٧٧ العلم للماليني، بريوت، ، الطبعة العاشرة، دارالغذاء ال الدواء  القباين الدكتور صربي، ٥
 .٥٢٧  املرجع السابق، صفحة ٦
 .٣٠، صفحة ١٨٩٨، املطبعة العثمانية، بريوت،  كتاب مغين اللبيب عن الطبيب  أبو خاطر الدكتور أمني وأبو شعر الدكتور داود،٧
 .٣٣  املرجع السابق، صفحة ٨
 .١٧٨  املرجع السابق، صفحة ٩
، ١٩٧١، اجمللّد السابع، الطبعة الثّالثة، دار املعرفة للطباعة والنشـر، بـريوت،             دائرة معارف القرن العشرين   مد فريد،     وجدي حم   ١٠

 .٥٢٧صفحة 
 .٥٢٧  املرجع السابق، صفحة ١١
 .٥٢٧  راجع املرجع السابق، صفحة ١٢



 ؟يهمك األمرهل 
 
 

 بنا على الرقماتصل 
٠٣-٣٩٨١٨٤ 

  صباًحا ٩,٠٠يوم من الساعة كلّ 
  ظهًرا١٢,٠٠وحتى 

  واألعياد الرمسيةالسبت واألحدعدا 
  
 


