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 - 1مقدمة  -للقمص بيشوى كامل
هذه األياذ أللمب ركذ اكذتاجج ذألاألير ذ رادلذةامتارذ افجراذ ا ذتا ذر ا7591اف ذر األلبثةذ أللبولرتاذ ا
أللجرقا ا تاجلافجرا ا.او تام رسا ر ا7511اد جمث األلبثة األلب بوا وقرر اد جئر فاأللح ئرا تا
جلافجرا اوجررت األيقوأللاحولاآم لاع ام الوحتة أللكرا احولامتار األجرا .
لههألاق األي أللوتاعاوأللمؤرخاأللث ا األلقمصاماص ئالابحرابجقتا اههألاأللبحثاوهوااقولا"فقذت اهذهأل
أللبحذذثاأللمجوأل ذذعالاكذذوااحذ ءألاايبرذ ااأللكرا ذ األلداذذورااال مءاذذتامذذااأللبحذذثاوترأل ذ أللمخطوطذ ا
إل ه راأللكةارامم ال ااءلام هوالاامااج راخاأللثصراأللقبطت،ادهاالااخ ة فااج راخاأللقذبطااكذواا ذءاألاا
فصاالااف ا اامااج راخامصراوارجبطادرجب ط صاوةاق ص بأحتألةأل"
دلهر أللص لحاا ثلاههألاأللبحثا جح اعمذلاع ذا ا ذتاجذ راخاب ذتر األلث ذا ابصذ وأل اف األلرذور أللقتا ذ ا
مذرا اصذ حب اباثذ افجراذ اوتعذوأل اابطذ األلب بذ األلمكذر أليربذ انذروتة أللة لذثاونذراكألا ذتاأللختمذ ا
أللر ولا فتأل اهللاارئ جألا راااه تئ امتاتة.

القمص بيشوي كامل
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 - 2أتريب فى العصر الفرعونى
فجرا اماافقذت األلمذتااأللمصذرا اك رذ اج ذمةا"حذ -حذر-فاذ "اب ل رعوراذ اوب لاور راذ ا"فجذرابجس"ا
وب لقبطا ا"فجرابةافجرا افةرا ةادةرا ة"اوك ر امااأللمتااألله م اب لو ألاأللبحرىا،اطوله ا72اماالا
وعر ه اكهلكا،ااحوطه ا وراعراضامرج عابألا72اب ب ااوبه اخ اجاج رىا اذألاماذ األلراذلاوجج ذر ا
مرألاجر اصدارةامم ا ثلامر ره ا حرةارألئث ا.
و ةاههألاأللبحثاركج اعاامتارذ افجراذ ا ذةا ماذعاأللثصذورا،اوداالذ اابذاامرهذ األياا ذوىاخ ا جهذ ا
أللحتاة ا–ابره -اوبثضاأللجاللا.

أتريب في العصر الفرعونى :
اك ر افجرا ا ةامصر ألل رعورا اع صم األيق ا األلث نراماافق لا األلتلج ا–اك ر اتلجذ األلراذلاأللقتامذ اثف أللتلج األلح لاذ ا–اوكذ ااأليق ذا ااقذتساأللث ذلاألي ذوتا"كذا -ور"اوداالذ ااكذاامنذهورألاا ،دالافاا
أللمتار امعاههألاك ر اج ث اتوره ا ةاف طارا–افوءاراس-األلجةاجركءا اه اكةار مااآم لاأللمصراااا
أللقتم اا ةاحا جه األلمقب ا،ا إرألاحذاااقجذلا ذ افخذو افوءاذراساومذءا فع ذ ا اوفلقذةابهذ احاةمذ ا
ألج ااوفخه األاءاساءو افوءاراساوفخجألاج معافع ا او ت اق بأل ةافجرا  .ا ا
ا
افم احاوألااأللمتار أللمقتسا قتاك ااطبق االم ااقولألاأللاور راواا.األل رء .اا
القتاألءتهر امتار فجرا اوااره اماامتااأللتلج ابثتافااتمرافنوراب راب لاطاب ا.اوك ااههألاأللحتثأللج راخةا بب اا ةاألرجق لامقراأللحكوم اره ئا اادلةاأللنم لاحاثابقةاكهلكامرهاهلك أللحاا.
اتريب – ميناء تجارى مشهور :
اك اال رالامرهاأللقت رو ا بث اهةا ةافقصةاأللنراا:األل ر األلبا وءىاوهواأللمر و ادلذةابا ذوءافىاألل رم  .وأللج ر ا ةاوهواأللمر ذو ادلذةاجذ راسافىاصذ ااأللح ذرا.اوأللمرذتاساوهذواأللمر ذو ادلذةا
مرتاسافى جلاأللربعافوادلةاجمواسافىاجمةالمرور ابارهم ا.اوألل جاراجةا"امااك مذ ا ذ را أللاور راذ ا
"افىاأللو طايااههألاألل ر اك ااانااو ذطاأللذتلج ا.اوألل ابا ذجةاوهذواأللمر ذو دلذةا ذارجاوسافىا
ذذمروتا.اوأللبذذول اجةاوهذذواأللمر ذذو ادلذذةابذذولبجااافىارنذذاتا.اوأللك ذ روبةا ذذة فقصذذةاأللدذذر اوهذذوا
أللمر و ادلةاك رو افبواقار.
اوقتافط ذااألل رألعرذ اع ذة هذه األل ذرو األلجذةاجمذراب لذتلج األ ذ ا"اا–األل-و"افىاأليرهذرا"األيرهذ ر"ااوأللك م " ا-ألل-و"اتاموطاقا ا،ا لرواافتألةاأللجثرافال معاأللمهكرااوا"األل"امثر األلرهذرااوا"و"
عالم ال مع .ا ا
ا
ا
اك ر امتار افجرا جقعاع ةاألل ذر األل ذ جراجة  phatnitiqueوا ذمةافا ذ ا ذر ابوكولاذكا،اوكذ ااههأل ألل ر ا بب اا ةافءته راأليق ا اوربطألاب ئراأللموألرةامم ا ث ألاهت اام جط با ا ل ج را جءألحم ا ةا
فجرا األلمج راألل خم األلمجرعذ اب ل ذ عاوأللمح صذالا،اوقذتاألنذجهر فجراذ اوجوألبثهذ ا 701قراذ ا ا
ب وتةافرأل اه ادهاك ر اجثجبراماافخص امر طاامصراأللجة الار ارالهذ ا،اوب ذ جاره اك رذ امم ذواةا
ب ين راأللمةمرةاأللمجثتتةاألينك لاأللطاب أللةم ر .ا
ا
ا
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القتاألحج افجرا وأللبالتاأللوألقث اع ةاألل ر  7األل جاراجةا ر اتما ط اوكهألاأللبالتاأللوألقث اع ةألل ذر األلبذذولبجارةا ذذر ارنذات اع ذذةاخصذذوبجه اوع مجهذ اياابذ قةا ذذرو األلراذذلاطمذر ب لروأل ذ ا
أللطارا ا رقطث األلما اعجه اوجحول افكةرافرأل اه ادلةاجاللاوخرألب وات احقولهذ األلا رثذ ا اذ ةا
وق رألاو اقرور ااطوا اك النب حاأللمخا او ط أللصحرألا.
السفينة و النقل البحرى :
-

-

-

-

-

-

ا
ا

ك رذ األل ذ ار اهذذةاأللو ذذا أللوحاذذتةال رقذذلاأللبحذذرىا ذذةامصذذراأللقتام ذ ا،ا ج ذ رةافجرا ذ ا–ا
أللصذ ترةاوأللذوألرتةا–اواارهذ مذااأللمذتااك رذ اجرقذلادلذةاأللمذوألرةاأللتألخ اذ اوأللخ ر اذ اعذاا
طراااألل ار ا.اوك ر اقوة ج ااراألل ار ا ةافولاأليمذراب لج ذتافاةذ اب لنذرأل اوأل ذجثم وألا
ةاألي راأللبثاتة أللنرأل اوأللج تافامثا ا .ا ا
ةاأللقتا اك ر األلمالح بطراقذ األلج ذ ر اوأليعمذ لاأللاتواذ افكةذراممذ اك رذ ابطراقذ األلج مذهةا
وأللجحصالاأللث مةا ،وع ةاهلكاجكوااألل ار األلنرألعا األلج را اهةاأللمتر ذ األلقتامذ األلجذةا
خر ذ ال قذتم ا أللذهااا ذ لالهذ األلجذ راخا ذلار ذولجه اورنذ طه اونذ عجه ادهاكذ اامذاا
فعم له اج اانرأل أللمرألك اوأللءحفاع ةاأللصوألرىا،اوألل ارافةر ااأللرا حاوصتاأللجاذ رأل ا
وأللجد اع ة أليروألااوكلاأللثوألئااأللجةاجص ت ه .
او ةاألآلة راأللجةاار ع عهته ادلةا ج اآالفامااألل راااقبلاأللمذاالتااذو افاارذءحاأللبذ ب اواا
دلةامصرااحم ذوا مثذ ر ه اوخبذرجه اب لبحراذ اوبرذ ااألل ذ اا.ا قذتاعةذرالح ذااأللحذ اع ذةا
ذذرةامح و ذ األآلا بذذتألراألآلةذ راأللبراط راذ اب رذذتاامرقذذوماع اهذ ار ذ ااصذذورالرذ األل ذ ار ا
أليولةامرهاهلك أللثهتاجقرابذ ااواذرىاأللرذ راع ذةاهذهألاأللذرقمافااألل ذ ار اب ذاط اهأل ا ذ را ا
ونرأل امربع وار اع ةاأللمؤخرةاو ةاأللمقتمذ امكذ االبحذرىاولقذفاوباذت امترألاذ ااثذرفا
به اعمااأللما .
أللجةاعةراع اه ار لاألآلة راباااقبوراوقصوراقتم ااأللمصذرااااصذح ا
وفةبج األي جكن
م اجقت ا.اده عةذراع ذةاصذوراأللمرألكذ األلمصذرا األيولذةاورمذ هياصذدارةامرهذ اع ذةا ذ فا
أللرال.
ا
وقتاالحذ األلبذ حةوا فااأللمصذرااااأللقذتم ااكذ روألااثرذوااكةاذرألابجح ذااابرذ ااألل ذ ااأليولذةا
وجطوره اال ع ةان طئاأللرالا قطابلا ةاأللبحراأليحمر
ة اك ااالبتاله اما أل جختأل اع األلهرت ا ةارقذلاأليح ذ را  7األله ئ ذ امذاامح رهذ البرذ اا
اجقترابرحوا900امال
أللمث بت وأليهرألم اوال ام اوفاابثضاهه األيح راقتارقلادلةام
وههألااتعوادلةاأل جختأل ارو امااألل اام هءةاب آلال ادلذةاحذتامذ ا.اوكذلاألكجنذ ف جذ راخةا
جال األكجن فافخرا اامؤاتألاافااأللقتم ااك روألاقتاحهقوألاأل جختأل األلمث تا ةاأليعم لاأللصثب ا
وألل ه اع ةاحتا وألا.
فمذ األلرقذوماأللجذةا ذة أللمقذ براأللمصذرا ا هذةاتلاذلاع ذةامب ذ اج ذوااأللمصذراااا ذةاألل رذواا
ألل ما ذ اكم ذ اجذذتل أللجم ةاذذلاألل ذذخم اع ذذةاحذذهقه اوقذذوةادرألتجه ذ او ذذته ا ذذةافعم ذ لارح ذ ا
أللصخوراأللصم ااوفا تقجه ا ذةاجطباذاامذ او ذثو ا ذةا رذةاألل ذكاوأللرا ذ اع ذةاأللمالحذ ا
أللبحرا ابره ااق طع ع ةاهك ئه اوقوةاج كاره .
وفااأللث ئم " أللمرم "األيولةاأللجةارق األيح رامذااأللمحذ رالبرذ ااأليهرألمذ اوأللمث بذتا
فو ت كرةابر اا اامااح ذ امر ذ ا ذجث روألابحذهقه ا ذةاأل ذجختأل األلمثذ تااوألل رذوا
ألل م ا اوقوةاصبره ا ةابر اا اا مث اكلاهه األلماءأل ا ءألت اح األلذبالتادلذة وألرتأل ا
كم لا ذ اوااذذراكم لا ذ اوألج ذذعارط ذ ااأللص ذ ترأل اوحم ذ األل ذ ااأللمصذذرا اص ذ ترأل امصذذر
ووألرتألجه ا رم اةروةاأللبالتاوعره األلا راوأللرخ ا.
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لقتافمتر اهاروتو اابوصف طرافاعااكا ا ابر ااألل اا ةاعهذتاف ذتألتر األلث مذ ااوقذ لا:ا
لقتاقطعاألل رألعر افن ر ألل رطادلةافلذوألحااب ذ اطولهذ ارحذوألاامذاا71ابوصذ اوو ذثوه ا ذةا
ر اقوألل األلطو اوربطوه ةاعتةاعوألماتاع ةانكلاعذرام )  (polesوو ذثوألا وقهذ ا
فلوألحا ث جه اع ةانذكلاع ئمذ  .ولذ اا ذاقوألاأللذتع ئ األلمر مذ ا ذةابذ تمافمذره افةرذ اابرذ اا
ألل ار اولكره امعاهلكا توأل أللنقوااأللجةاباااأليلوألحابورااأللبرتىاوركبوألالمذرألكبه اتقذ ا
وألحتةاوفوصذ وه امذاا ربهذ أليترذةابقذ األل ذ ار اوفمذ األل ذ را ا ك رذ امذاافنذ راألل ذرطا
وأللنرأل امااورااأللبرتىاوع ة هلكاك ر ا ره اهه اقتابرجه افاذتىامصذرا امذااح صذال ا
مصرا اوق ته امالحذواامصذراوا وامكذاامنذ هتةاطراقذ ابرذ ااألل ذ اا ذةاآةذ رابرذةاح ذاا
"مح األلمرا "او ةاطاب  ( Thebes ) .ا ا
و ةاصورةامرقول اعا نمب اوااوأللمأخوهةاعذااجمةذ لامصذرىامذ ااؤاذتاوصذفاهاذروتجسا
لبر ااألل ااأللصدارةاعرت ألل رألعر اوهوام اانب اقوألر ارقلاأللب ذ ئعاهأل األلمقتمذ األلطوا ذ ا
وأللمؤخرةاأللث لا األلجة جبرةاأللاو .
ههألاوقتارقلاولكر وا كةارألاامااصوراهه األلمرألك األلصدارةاألل ما امااألآلة راأللمصرا ا ةا
كج بذ  Manners and Customs of Ancient Paoples.وفمذ األلمرألكذ اهأل األلح ذ ا
أللكبارا قتافجبع ةابر ئه اربطاف ءألئه ابم مارامثترا .
و ةارقوما رب األلكو أليحمرا وألقث ا ذةامرجصذفاأللم ذ ابذاااف ذر اوفت ذوا ا ذ ار اجكذ تا
جنبألا ااأللرال أللم جثم األلاو ااارافره اك ر اج اراب ةراااوعنرااامقهألفا ةاكلا رذ ا
وههألااتلاع ة فره اك ر اهأل اح اكباراأل جخت ا ةارقلاأللب ئع.
وهكذذهألافكذذتالرذ ف ذذتألتر ابمذ اجركذذو امذذااآةذ رافااألل ذ ار اك رذ او ذذا األلرقذذلاوع مذذوألاأللث ذ ل ا
أللجخصذذص ذذةافرذذوأل األلرقذذلا ث ذذوألابثذذضاألل ذ ااخ صذا اابرقذذلاأللب ذ ئعا قذذطاوبث ذذه الرقذذلا
أللموألنة وبث ه ال رءه اوألي رألحاوااره الرقلاأللموجةا.او ةاعهتاأللم كاأللن اجو اعذرخا
آموا عةذراع ذةاف ذطولامذااألل ذ ااأل ذجخت ا ذةارقذلاأللح ذ ياأللذهألهبااادلذةامثبذتاألباذتوس
وأللث ئتااامرألاوقتاعةراع اه ا ةامقبرجأل.

ا
ا
ااااا ا
السيادة البحرية المصرية :
 اهكراأللثالم اه يامتار ق األلنئوااأللج ذ راواب مثذ اوألنذرطواافمذ األلمذؤجمراأليه ذةالبرذ ااألل اابمتار اراواورك ع ا 7525األآلجة :ا
"دااألالمذذراكااااقذذت وطذذتوألاأللثذذء اع ذذةافاااجبذذوفاع مه ذ امك رذذألا ذذةاأللبح ذ راوقذذصاع ذذةا
ا
ا
أللح ذذراااحذذتاة اعذذا ألل ذذا األلبحراذ األلمصذذرا اقذذتام اوقذ لا:القذذتاعةذذراع مذ ااأللث تاذ ا
أللمصرا احتاة ااع ة رموهيال ار اصدارةاار عاج راخه ادلةارحوا72افلفا ر اوقتا م ه ا
ع م ااألآلة ر أللمصرا ا–ا ار األلبهألرااا–اوهه األل ار ا ةانذك ه األال مذ لةاجنذبألا ذ ار ا
أللاو " .
 لقتاألرجنر األل ا أللمصرا األرجن رألااع ام افةر ااحمال امصراع ذةابذالتابرذ ا وألقثذ اع ذةاأللنذوألطئاألل روباذ ل بحذراأليحمذرا ا ذةاعصذراأللم كذ احجنب ذو ا"األي ذرةاأللة مرذ اعنذرةا
7907ا–ا7115ااا اوهذذه أللمرألك ذ اك ر ذ ام هذذءةابخم ذ اعنذذرامقذذتأل امذذااكذذلا ر ذ ا
وبث ه األج عارط ااج ر امصراوارى أللءألئرالمثبتاحجنب و ارقون ااجتلاع ذةاعذوتةاهذه ا
ألل ذ اامذذااحمالجهذ امو ذذح اب ل دذ أللهاروا ا اذ ابطراقذ اجكذ تاجكذذواامنذ به الم ذذجرتأل ا
أللنحااأللجةاج ذجثم ه األلاذو انذرك أللمالحذ ا ذةاأللثذ ل ا،اابذااابهذ اكماذ اوفرذوأل األيخنذ ا
وأللءبا اوفن راأللروألئحاأللثطرا وألل ذوتاوألالبرذوساوأللثذ ياوأللذهه اوألل ذ األلجذةارق جهذ ا
هه األل اادلةامصرا ةاهلكاأللثهت.
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 اقولاأللمؤرخ وا كر وااعاانئواامصراأللبحرا اقتام اوج رجه ا ةاأللبحذ راومب ذ ار وههذ احارذذهألك  :فاامصذذراك رذ ااراذ ابث م ئهذ اوعذذتتا ذذك ره اوكذ ااهلذذكاقبذذلااارهذ امذذااأللذذتولا
أللمثرو بقروااكةارةاوقبلافاااثرفاأللر سافااألل اراقااااج راومح ربوا.
 لقتافح األي تألتاألل ر ةاأللبحراوجحم ذوألال نذئوااأللبحراذ امذت وعااابحذ األلخاذرالذبالته اوجذذو اراف ذذب األلا ذذر أللتول ذ ا.ا ك ر ذ األلج ذ رةاأللبحرا ذ اا ذ اجه اوك ر ذ امرم ذ ه الذذهلكا–ا
ألل ار -اوبر ؤهذ اممذ البذتالهذ امرذألالكذةاا ذاطروألاع ذةاو ذ ئلارقذلاصذ ترألجه اووألرتألجهذ ا
وجو ذاعارطذ ااج ذ رجه أللخ ر اذ ابو ذألاعذ ا،اوكذ ااموقذعامصذراألل درأل ذةاادذراه اتألئمذ اا
لالرج امااههألاأللموقع ب لر ب البالتاأللث ل .
أسطول الكنيسة :
 ولقتاأل جمراألالهجم ألل تىاب لرقلاأللبحرىادلةاأللقرااأللرألبعال ماالتا ك ر اكرا األال كرترا األلر ولا جم كاف طوالابحرا ااج را اااءاتاع ةاةالثاعنرةا ار اكبارةال مالح ا ةاأللبحذر
أليباضاأللمجو طا،اوقتاعةراع ةام جرتاار عاج راخألادلةاع ا 050او األاهكراعاا ار
جم كه األلكرا ا ةامار ااكارا األلرا ةا،اقتاجكواادحتىاألل ااأللجةاجح رامااتألخ ا أللبالتا
أللقمحاأللخ صاب لكرا  .ا ا
 و ةاكج ا–ا جحامصر وألإل كرترا ا–ااهكراأللثالم ابط را:افاادحتىا ااف طولاأللكرا ذ اك ر اجحملاعنرااافلف بونلامااأللداللاح ت اعااطراقه امرةالهبو األلثوألصذفا وصذ ا
دلةابراط را ا،اوك ر اهه وقجئهاجرءحاجح ا اااوقحطانتاتا ثذ ت امحم ذ اقصذتارألااب عذألا
رب ره ا ةابج بولاس  Pehtapolisواروىافا اا:افاابثضاألل اا قذت احم هذ ا ذةاأللبحذرا
ألالترا جاكةاوك ر جحملاأللوألحتةاعنرةاآالفابونلامااأللقمذحاعذتألامذ اكذ اابهذ امذااألل ذ ا
وأللمر ذو األلرقاقذ وااذراهلذكامذااةمذاااأللمجذ ا،اوممذ االراذ ا اذألافااأللكرا ذ اكذ االهذ ا
رصا امااج رةاأللدالل أللجةار افمره األلقاصرا و جرا ا  Jostinianام اباااألإل كرترا ا
وأللق طرطارا ا .ا
ا

 -0اتربيب فى العصر القبطى
ا
نجهر امتار افجرا ةاأللثصراأللقبطةا قتابرا ا اه اباث اكبارةاع ةاأل ذ األلثذهرألااوكرذ ئسافخذرىا
وفرنئا اه تارال ر كاوفصبح امركءألااي ق ا امهم  .ا
ا
ااااوصف الدير  :ا
مةاأللتاراب ا–اتاراأللثهرألا-اوك اااقعاع ةاأللرالا،اوقتاألرجق ادلةاههألاأللتارامعاأليتارةا ةاهلكا
أللثهتانث األل كراوأللمثر األلجةاك ر اجءخرابه األلمث بتاأللمصرا األل تام ا،اومك جب جه ابم احو اماا
ف راوكج ا ةانجةاأللث و اوألل روااو مث اخالص ام افرج ألاأللههااأللبنرىاع ةااتافقتراع م اا
و ال ا.اوقتاألنجهراكةارامااآب ااأللتاراب لروح را ااوعمااأللمثر اوعمل األلمث ءأل ا،او ر ا
أللث تةافاابثتاألرجه ااأللصالةاك ااألآلب اااثم وااب لصر ئعاوأللحرفاع ةاألخجالفافروألعه اوب دوألا ةا
هرت األلبر ااوأللجصواراوأللرقماوأللح راوااره انأوألاع ام ا.وقتاأل جمراههألاأللتاراع مرألااب لر كا
دلةاأللقرااأللرألبعاعنراأللماالتاول ااباابألابثتاهلكادالاةالة امااأللرهب ااك روألااحج وااب لثاتامعا
أللءوألرا.ا
ا
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ا
كنائس اتريب :
كنيسة العذراء وأهميتها  :برا اهه األلبثا ا ةاأللقروااأليولةاوهةافقت ا تألاامااأللتاراأللهىاق احوله ا
و ة أللمكجب األلوطرا ابب راسابرتاذ ابهذ اوصذفاهذه األلبثاذ ا،اوكذ اااصذ ةابهذ األآل األلبطراذرك اذو ا
أللثاتا.اوهكره األلمؤرخااوحر األلجاق وىاعرتاةورةاأللمصراااا تا وك سا،اوعرت د جاالااأللثر اع ةا
مصراو ركج اب لج صالاعااأللمث ءأل األلجةاك ر اج رىابه .
ا
كنيسة القديس مار جرجس  :ورت هكره ا ةاكج األل ؤلؤةاأللبها اطبعاألإل كرترا ا رألا 7570اواقولا
:ا ةاباث ام را ر س بأجرا ا تاأللقتاسافبوامرماوفرألامرها120ا ر ا.اول اجهكراكجذ األل ؤلذؤةا
ج راخاأللقتاسا .ا
ا
كنيسة المالك ميخايل  :هكر اهه األلباث ةاأللمامراأللمخطذوطال قذتاسامذ رامارذ األلث ذ باةا،اوأللباثذ ا
ع ةاأل اماخ ئالارئاس أللمالئك ا.اوك ر اب قا ال قرااأللرألبعاعنراو ةارئ األلب ب ابراذ ماااأللةذ رةا
أللبطرارك أللـا12اوك ااك هره اا مةا"األلقمصاماخ ئالاأللبره وىا"ار ب ادلةابره  .ا
ا
أسقفة أتريب :
ك ر اهه األي ق ا مااف ق ا األلكرا األلمصرا األلكبارةا.اومااف ق جه اما لألا هوتامنكورةا ةا
ختم األلكرا اوأللوطاارهكرامره  :ا
ا
 األنبا ايزيون األسقف ا األنبا ايسيداروو األنبا ميخائيل أسقف أتريب األنبا زكريا األنبا ابرا األنبا يوحنا األنبا تادروو األنبا يوحنا أسقف أتريب األنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج األنبا أبرآ أسقف أتريب ومليج األنبا أبرآ أسقف أتريب األنبا ميخائيل أسقف أتريب األنبا إيساك و ة اج راخ األلكرا األلمصرا ارقرف ا :افا اف ق ا اعتاتة اقت اجالن ا ة األلو أل األلبحرىاإلرقرألضارص رأله اوهلكافوألخراأللقرااأللرألبعاعنراوبثتافااك اااجبعاكر ةاألإل كرترا ارحوا
أللم ئجة اف ق ا اف جمر ا ة األلجر قص ادلة افا افصبح ا 71اف ق ا ا قط ا ة األلقرا األل بعا
عنراوص ر اتما طاوأللمرصورةاوب باساوفط احاوأللق اوبا اوأللتقه ا اوأللدربا اوأللنرقا ا
وأللقر ل اداب رنا اوألحتة اججبع األلكر ة األيورن امة ابثت افا اك ر اكل امره اجكوا اداب رنا ا
ق ئم ابهألجه ا .او ة ا ر ا 7509اجدار األلجق ا األلكر ة اوفصبح األل اءة اوأللق اوبا اف ق ا ا
مركءه األل اءةاوهلكا ةاحبرا األلب ب ااؤألرساأللــا 71األلبطراركا 770ا.او ةا ر ا7590بثتا
را ح األلمطرألا األل ال األالرب ااؤرس اق األلب ب اكارلس األل تس األلبطرارك 771اعتل األلجق ا ا
أللكر ةاو ص األلق اوبا اوجوألبثه اعااألل اءةاور ارا األيرب امك اموساف ق اال ق اوبا ا
ومركء ابره ا،اورا األيرب اتوم تاوساف ق االمتارا األل اءةا.او ةاع ا 7552اق اقتأل ا
أللب ب انروتةاأللة لثابجداراأللجق ا األلكر ةابثتارا ح األالرب امك اموسامطرألااأللق اوبا ا
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ومركء اقوا ر ابجق مه األلة اةالث األاب رنا اوجرصا األالرب امرقص اف ق َََ النبرأل األلخام ا
وجوبثه ا،اور ارا األالرب امك اموساف ق َََ البره اوقوا ر اومركءه امتارألابره اور ارا ا
أليرب اصموئالاأللمجراحاف ق َََ اع ةانباااأللقر طراوألبواءعبلاومركءه انباااأللقر طر

ا
األنبا ايزيون األسقف:
ألرح ءاههألألي قفالبتع اما اروساف قفاف اوطاوهلكا ةارئ األلب ب افةر اوساأللر ذولةاأللــذـا20ا
أللبطرارك  .وقتاورتاف األاءاواا ةاأللبا ااأللهىاقتمألاما اجوسادلةاأللب ب األلر ولة
و ةاكجذ ا–األي ذق ا األلقبطاذ ا–افرذألالمذ األرثقذتام مذعا ذةا ذرتاقا افوألخذرا ذرألا 010ا ذةاقصذرا
أللمتار اح راأللم معاعنرةامذااألي ذ ق األلمصذرااااخصذو افةر ذاوساكذ اامذره األاءاذوااف ذقفا
فجرا ا،اوحك األلم معابجةبا األلق روااألإلام رةاأللراقةاوحر األي ق األيراو اااا،اوقذتافر ذلاآبذ اا
م معا رتاقا ار ئلادلةاكر ئساأللرصرألرا اوالا ام امتارةاألإل كرترا ابم اقرر األلم معا.ا
ولقتاأل جمراألاءاواا ةاعر ت اولذ اار ذعاعذاا ذاللألا.ا ذةار ذ ل األلب بذ افةر ذاوساألل صذاح اعذ ا
 011ااهكرابثضاألي ق األلهاااألكجنذ وألاحاذ جه اور ثذوألاعذاا ذالله اولكذاالذ ااكذااألاءاذواامذاا
أللج ئباا .ا

األنبا ايسيداروس :
ر اي ق ا افجرا ابثتاحر األاءاوااأللمر اا،اوح ر ههألاأليرب األلم معاأللمقذتساأللذهىاأل جمذعا ذر ا
 092ابمتار األإل كرترا ابرئ افةر ذاوس أللر ذولةاوح ذر ا71اف ذق ااوقذرراهذهألاأللم مذعاقبذولا
جوبذ األيراو ذاااادهألامذ اجخ ذوألاعذا رجذبه األلكهروجاذ اوأل ذجةرةامذااهلذكافولئذكاأللذهااافرامذوألاع ذذةا
ألالر م اادلةاأليراو ا اقوة وألقجتألراألا.

األنبا ميخائيل أسقف أتريب:
ع ما ذةاأللقذرااألل ذ تساوقذتاجحمذلامذعاأللب بذ اةاؤتو ذاوساأليولاأللبطراذركاأللـذـا20ا  – 909ااا
 991ا اآال األآل طه تاوأللر ةاماافجب ام معاخ قاتوااوطذومساالواا.اولكرهمذ امذعاكذل ألي ذ ق ا
أليرةوهك ااااجم كوألابثقاتجه األلجةاج موه امخجوم ابت األلنهتألا.
األنبا زكريا :ا
ألعجقلامعاأللب ب اخ ئالاأليولاأللبطراركاأللـــا19ا 110ا–ا191ا اوعتتامااأليك اذروساوأللنذث ابذأمرا
عبتاأللم كاباامروألااألل رتىاآخراخ ا امااأللتول األيموا األلهىاأل ج رغا هت ا ذةام ذ اق األيقبذ طا
وط امااأللب ب امب د اا ام ااالااقوىاع ةاأللقاذ ابت ثذألا.اومذااأللمثجقذلاجثذءىاألل ماذعابذأقوأللاأللب بذ ا
أللمءو اب لموألعاتاألإللها ادهاك ر افنبألابأرد ا اة رةاعهب ا.ا
وقتاجم اربوا األيرب امو ةاف قفافو ا األلمثجقلامثه األلق ئ ا"الاااقج ور اولكاا ر لامحبو ااا
حجةاامو األباامروألاا"اوقتاج اهلكادهاقجلاعبتاأللم كاباتاأللخرأل راااا،اوبموجألاألرجق األلخال ادلةا
برة األلثب س اوف ري اعا األلبطرارك اوأللهاا امثأل اوع ت األي ق ادلة اداب رنا جه ابثت افا اصق جه ا
أللج ر ا.
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األنبا ابرام:
ر ذ اي ذذق ا افجراذ ابو ذذعااذتاأللب بذ امذذرقساأللةذ رةاأللبطراذذرك أللـذـا15ا 155ا–ا 175اوكذ ااح ذذلا
أللر م ا ةاباث ام رامار ابمراوطا.اوك ااههألاألي قف اجبعافوالا ذالل ابرنذرو اةذ اربذهه اوعذرفا
أللم احا ا،اوجثماا ةامثرقجه او ة روح راجه او هراههألا ةاموألع ألاأللجذةاكذ االهذ اجذأةاراع ذا ا،ا
ك ر اك م األلرثم أللخ ر امااق بألاج قةاقبوالالتىاألل مثاا .ا
األنبا يوحنا :ا
تعةالرجب األي ق ا األل ا ا ةاأللقرااأللح تىاعنراوك ا دبر اامطاثذ اال ب بذ اءكراذ األلبطراذركاأللـذـا91ا
7001ا–ا 7002ا األلهىاألنجهرابجقوأل وعملاأللمث ءأل ا.اوقتارأل ااأليربذ ااوحرذ اوبثذضاألي ذ ق ا
ألي األلبطراذذركادلذذةابراذ انذذها حاذذثامكةذذوألاهرذ كا ذذةاأللر ذذةامذذتةاج ذذعا ذذراااوفخاذذرألااعذ توألادلذذةا
كرأل اه ا.اوقتاع ماههأل ألي قفاحجةارفىا–اتارانهرألاا"تاراأللثرا ا"األلهىابرةا ةاهلكاأللثهت .ا
األنبا تادروس :ا
ع ما ةاأللقرااأللح تىاعنذراوقذتاح ذراهذهألاألي ذقفاأللم مذع أللذهىاتعذ ادلاذألاأللب بذ اكاذرلساأللةذ رةا
أللبطراركاأللــا91ا 7011ا–ا 7052ابر ااع ةاط بتراأللتاااألل م لةاوءاراأللم جرصراوح ر ا11ا
ف ق اامذره ا22امذااف ذ ق األلو ذألاأللبحذرى و29امذااف ذ ق األلو ذألاأللقب ذةاوألعجذهراخم ذ اف ذ ق ا
لجقت ابث ه ا ةاألل اافواأللمرضا،اوقت ذوىاأللم مذعاأللخال ذ األلنخصذا اوعذ األل ذال ا ذةاأللباثذ ا
أللمقت  .ا
ا

األنبا يوحنا أسقف أتريب:
ر لأل ق ا ا ةاحبرا األلب ب امرقساأللبطراركاأللــا10ا 7799ا–ا 7715اوورتاهكر ههألاأليرب ا ةا
أللكج األلمر و ادلةافبذةاصذ حاأليرمرذةاأللمطبذو ا ذةافك ذ ورتا ذر  1893رق ذألابحرو ذألا"اجذولةا
عم رةاكرا ااوحر األلمثمتألااةالة اماافك براصر مصرا ةاأللبر اا ثلاأليربذ اابذأاف ذقفامصذرا
ر وم افخهه امرهذ اوقتأل ذ اقت ذه ا اهذ ا ذةاكذلاوقذ اوكذ اابأعالهذ اكرا ذ افبذوا ذرياهأل األلقبذألا
أللث لا عمره األلناخافبواألل لااوحر ابااكاالاألي قفاو مةافبذو ااوحرذ اعرذتاجقتمجذأل ف ذق ااع ذةا
كر ةافجرا " .

األنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج :
ك ا اما اآب ا األلقرا األلة لث اعنر األلهى ا األ ارب ا م ع اما األيقب ط ا ة ا ئر األلث و ا ،اوك ا اههألا
ألي قفاك جب ااب رع ااوالاهوجا ااع ام اا،اوهواأللهىا معامعااار اامااألآلب اا اراأللنهتألاا ةاأللكج ا
أللهىاا مةاب لاور را األل رك راوجأوا ألاب لثربا األل معاوهوامخجصرامااألل اراوأليخب رامرجب ا
ع ةاهائ األلج راخاوأللجهك رابم ااجث اابكلاره را"ألبااكبر"اوفه امؤل األيرب اماخ ئالاأللجةاورت ا
ةاأللمخطوط األلثربا ا:ا
كج ااحوى اف وب اع ة ا 21ا ؤألال اعر
ب راس.ا ا

اع األ اواو ت ار خ امرأل ا ة امكجب األل جاك ا اومكجب ا

كج األينث ا ةامح م ةاأللبتع األلاثقوبا ا ةا92اب ب اومرألار خ ابمكجب األل جاك اا.ا ا
كج األلط األلروح رةاومرألاعتةار خا ةاداط لا اوفلم را او ورا اولبر اا.ا ا
أللكج األلوألرتابا ره اب هرسامخطوط األلتألراأللبطراركا األيرةوهك ا ابمصرا.ا ا
مق ل اعااخالصاأللم احالمااك اامأ ورألاابخطا اآت ا رق ا07اج راخ ا.ا ا
ر ل اجحوىام ئلاوف وب او ت ابخطألا رق ا 21اق روا اههألام افمكاامثر جألاماامؤل
ألي قفاأللث ل األل الا.ا ا

اههألا
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األنبا أبرآم أسقف أتريب ومليج:

اا

ع ماههألاألي ا ةارئ األلب ب ااوحر األلة مااأللمثروفابإبااأللقتاساأللبطرارك أللــا 10ا ا 7000ا–ا
 7020ا اوقت األنجرك اههأل األي قف او 71اف ق ا امع األلب ب ا ة اجكراس أللماروا األلمقتس اوفق موألا
أللنث ئراأللتارا األلخ ص اب لجكراسا ةاتاراأليرب امك راوس أللكباراوهلكا ةااو األالةرااامااف بو ا
أللب خ األلمقت ا ر ا7020اماوا . 7001ا

األنبا أبرآم أسقف أتريب:

ا

ع صراههألاأليرب اةالة ابط رك اوه ا:األلب ب ااوحر األلج عاأللــا 17اوبرا ماااأللة رةاأللــا 12اوبطرسا
أللخ مساأللـــا 10األلهااارف وألاأللكر ةاأللمرق ةاماا ر ا 7027ا– ا 7011اوقتار قةامكجوب ا اماا
أللب ب ابرا ماااأللة رةاأللــا12الج ا تاأللنهاتاأللث ا ام رامار األلث ابةاأللهىارقلايجرا اوف ج ا
لألمرا،اودلةاأللقرألاافقت ام اورتا ةاأللمامراأللمخطوطارق ألابحرو ألا  7ا.ا
" الم افا ر األلمد رب اع ةامصر اخربوألامراوط ا  2ايره ا ة اطراقه اوقت ارق وأل ا تام رمار اماا
هر ك ادلة افجرا ا .او ة اعهت ابرا ماا األلة رة األلبطرارك األلــ ا 12ا  7021ا– ا 7005ا اكج اي قفا
فجرا ابج ا األل تاأللهىالم رامار ا ك ااكهلكاورق و اعااطراااأللبحرا أللرال ادلةاكرا اماخ ئالا
ةاأللمك ااأللهىااثرفابرفساأللخ اجابمصرا– اقب ةامصراأللقتام اولم اجخرب اج تت اب األلمالكا
أللقب ةا–اومااهر كاق األآل األلبطرا ركاأليرب ابرا ماااوألآلب ااأللكهر ابرقلاألل تاب حج لاع ا ادلةا
تارام رمار اب األلخ اجاب لق هرةاحاثاأل جقرا"ا.ا ا
و ةاحبرا األلب ب ابطرساأللخ مساأللــا 10ا ا7010ا–ا 7011ا افوقعافعتألااأللكرا امص ئ ا تح ا
ع ةاأللمؤمراااولقتاجحملاأللب ب اوأليرب األبرآ اف قفافجرا امعابقا األي ق اهه األآلال ا.ادالافااهللاا
الصالة األلكرا اور ع األل اق اعا انثبأل اوع م األلب ب اوألي ق احجة ارفوألا
ة امحبجأل األ ج
ألل ال ام جقرألاا.

األنبا ميخائيل أسقف أتريب:

ا

ع ماههألاأللحبرا ةاأللقرااأللرألبعاعنراوع صراأللب ب اابأاأللرألبعاأللبطرارك األلــا– 7010 (91
 7011اوقتاورتاهكراههألاأليرب ا ةاوةاق اعةراع اه ا ةافبرا افةر ااأللح را أللجةاف را ا ةابالتا
أللروب ا  7اوأللوةاق اعب رة اعا اجق ات األي ق ا اب ل دجاا األلقبطا وأللثربا او ت امت ور امع ا تا
ألي قف األلروبةا .اوههأل األلجق ات ااروى افا األي قف اك ا ق ا ا اروبا ا ار مأل األلب ب اابأ ا ة اكرا ا
أللمث ق ابمصراأللقتام اة ار اقمص ااة أل ق ابثتاهلكاب ا"جاموة وساأللروبة"اوقتاج اجكرا ألا
لأل ق ا ا ةا75اه جورا ر 7011ماوهواأليحتاأللة رةاماافمناراخ االألرب افةر اوساف قفافبوا
كرألساوفبرا ألل باا.اوجمتافر لاأللب ب اابأافربث امااف ق امصرامعاألي قفاجاموة وسادلة
أللروب الا و اع ةاكر ا ا ةافبرا اح األلجق ات األلكر ةا.اوابتوافااأللرح األ جدرق ف بوع اا
ك مالاايااألي ق األلهااا و اوقثوألاب م األجه اع ةار ساأللجق اتاوألرخوأل ل جوقاعا ةا21اه جورا
ر ا7011ما. 7010اوفم اف م ئه ا هةا:األيرب افةر اوساخ ت ( ف قف اكر ةا وصاوأللر ئ ا
ع ةاألرمر اوم اار ادلاه ا،اوأليرب ابطرساخ ت ا ف قفاكر ة ألينموراا.اوأليرب امرقساخ ت ا
ف قف اكر ةا قط.اوأليرب اماخ ئالاخ ت ا ف قف اكرا ألل اتةاأللثهرألاابأجرا  .ا

األنبا إيساك:
ورتاهكراههألاألي قفا ةاكج األي امواءراب ل رر ا وعروألرذألا–امالح ذ اع ذةاجذ راخاألي ذق ا ا
أللمصرا اصا790ا،اول ر ارثرفاأللكةاراعااههأل ألي قفاوار حافرألاع ما ةاأللقرااأللرألبعاعنر .ا
ا
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 -1شهـــداء

أتــريب ا

ا
جنجااك م انهتألاامااأللنه تةا،ا ةاج راخاأللقتا ااارقرفاعا كةارااامره اقذتموألاحاذ جه اقرب رذ َََ ا
ع ذةامذهبحاألال جنذه تاتاللذ اع ذةادامذ ره اووالئهذ ل ذاته األلمخ ذصاألل ذ تىا ذ ل اتمذ اه اجذروىا
أللكرا الرموه اوماانهتألاافجرا ارهكر:
 القديس بشاو أتو (طالب الط ء ) استشهاد القديس سرويوو ووالد ووالدته واخته القس مانا صون وشمامسته سوكيانوو والى اتريب يستشهد -الراالب األتريبى

القديس بشاي أتوب (ذهب الطالء ) :
كذذ اا رذذتا َََ افاذذ اوالاذذ كاراذذ روساع ذذةاألجراذذ ا،اولمذذ األةذذ راتارك راذذ روساألي ذذطه تاع ذذةا
أللم احاااجقت اههألاألل رتى وألعجرفاب الام ااأللم احةا قبضاع ا األلذوأللةاوفوقذعاع اذ اعذهب ا
كةارةاولكر ال ااركر أللم احا او ةاأللاو األلج عاعنراماانهرااؤورألاجم انه تجألا ةاأللمطرا ا
أللوألقث اب ه عااانمسا ةا وألحةامصر.

استشهاد القديس سرجيوس ووالده ووالدته واخته :
كذ روألامذااألجراذ اولمذ جثمذاا ذر اوسا ذذةامثر ذ األلتا رذ األلم ذاحا ابمذ ا قذبضاع اذ األلذذوأللةا
وفح رالألاصرم َََ الا ت لألا رك ألابر ألا وقعاوجحط ا،ا ذأمااأللذوأللةاوهذوااقذولا:ادلذألاالاقذترا
ألاااحمةار ألاكاف اقتراألاااخ صااار ا،او ةاأللح لاجقت اهاوساأللوءاراأللحربذةا قطذعارفسا
ر اوساووأللت ج ترساومرا اوأللتجألاوألخجألاوق لاألل ماعاألل ث تةاأللتألئم او ذ لاهذهةاألل ذارةا
أللقتاس اولاوساأليق هصةاوجثاذتاأللكرا ذ ابجذهك ره األلمقذتسا ذةاأللاذو األلة لذثاعنذرامذاانذهرا
فمنار .ا
ا

القس مانا صون وشمامسته :
ذمعاهذهألاألال امذعانم م ذجأل ب هذ تاأللقذتاسا ذر اوساوأل جنذه ت امذعاع ئ جذألا،ا ذ اوألاأللذةا
أللوأللةااباروألالألا مو أللتا رذألاأللم ذاحا ا،اقذبضاع ذاه او ذربه ا ذرب انذتاتألاابحذتورا مهذورا
كباذذرامذذااأللرذ سا ،وألةرذ ااهلذذكاحذذولاألال ام رذ اصذذوااو هذذألاأللذذةاألل مذذو اووع هذ اوألوصذ ه ا
ب لةب اع ةاألالام ا ة اصذ ةا وبذ ركه ا،ا ذ هراعذتتامذره اب ام رذألاوقذبضاع ذاه األلذوأللةاوألمذرا
بقطعارؤ ه امع ألي ام ر اصوااوأللنم م .
سوكيانوس والى اتريب يستشهد :
عرفاههألاأللوأللةاأللم احا وألماابه اب ب ام ارأل ا ةاةب األلقتاسااولاوساألالق هصةاأللذهىاكذ اا
محب الختم أللمثجر اااوأللنهتألاا ،وك اااث ورألا ةاههة أللختم األالر را اة ةم ئ ااذال امذااأللكرا ذ ا
أللم عتاااأل جختمه األا ا ةاج الا ار أللنهتألاا ،واذهكر فرذألالمذ اقذبضاع ذةاأللقذتاسااولاذوسا
اوألابألاموةق ادلةاألجرا ا،او ةالا ذ األيحج ذ لا ذة هاكذلاوةرذةابأجراذ اط ذ األلقذتاسامذااأللذر األاا
ا هرام تةا ،و ةامرجصفاألل الاألر ل أللر امالك َََ ارذء اروؤساألالصذر او ذوته اب لرمذ تاوف ذ ا
ءارجه ا،ا م األ جمذعاأللرذ سا ذة أللاذو األلجذ لةاورفوألامذ احذتثاف ذرعواوألخبذروألاأللذوأللةا ،أللذهىاعذرفا
بطالَََ ااأللثب تةاأللوة را ا.اوب طلاهواألالعجم تاع اه ا،ادهاله اعاوااال جبصذراوألهألااالاج ذمعا،اوحذ الا
هرا وكا روسابإام رألاأللم احةا ،وقتاأل جحااأللنه تةامع أللقتاسااولاوساأليق هصةا
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وألركذ راوساوأللذةا ذذمروتاوفلذفاوخم ذم ئ افمرذذواب لم ذاحاوهلذذكا ذة طمذو امذاافعمذ لاببذ ا–ابرذذةا
واف

الراهب األتريبى :
ولتاأللقتاسافب هورابمتار األجرا
أللثءلألاوألالر رألتا ةاأللبرا ا،ا ح
كر ابطالَََ ا هه األلةاألال كرترا
أللمحبو اااوكهألاألل قرألااوأللمحج

ا،اوص رارألهب امة لا اَََ ا ك اااكةرامااأللصو اوأللصالةا،اوألح ا
ت األلناط اا او هرالألاوق لا :األم ا ةاأللبرا ا إركاجد برةاولكااألاا
ا،ا ق الوقرألاوجو ألاأللاه ا،اوبقةابه اءم ر َََااااخت ار لاألالام اا
اااألا ا.

وقتاحتثافااخاوالَ اك ر اجركضاو طاأللمتار ا صت األحتهم اصبا َََ اوام ا,ا تخلاأللناط اا ةا
بثضاأللر ساوص روألا ااصرخوااق ئ ااا:افااأللق ئلال صبةاهواههألاأللرأله األلناخا،ا اا طر ا
أللقتاسابلاجقت ا ةاهتوااوألخهاأللصبةاو مألادلةاصتر اوهوااص ةاوة ار اع ا ابثالم األلص ا ا
أللم ات ا ث ت األلحا ة ادلاألاو مأل الوأللتجأل ا،اوألعجءلابثت اهلك ا ة األحت األلتا رأل ا,وقت افع ا الألامالكا
أللر اقر ارا حجألاولم افع ااهلكالجالماه احءروألاوعءأله ا،او ةاأللاو األلة رةاماانهراكاهكاألرجقلا
أللةاأللم كااأللرورألرا ا.

 -9أتريب فى التاريخ العام
ك ر ابالتر األلمصرا امااقتا األلءم اامطمعاأللدءألةا،اكم اك ااهؤالااأللدءألةاا جبتوا ب لنث ا
أللة ب األلصبورا،ودلةاأللقرألاابثضاأللمالح :

دير أتريب فى حكم الروم :
تارافجرا ا ةاحك األلرو ةاءمااجولةا وق اكر ةاأللقاصرا اق ا ذت اهرقذلاوأللذةاف راقاذ اق صذتا
ألال جقاللابحك امصر ور صر األلمصراواااع ةا وق ااو ةاأللموقث األلجةاحتة انذرقةامتارذ امرذوفا
ألرجصرا وق اوهء اماهرقلا ،وألةر ااهلكاهر ادلةاتاراألجرا اج وهورساأللبطراركاأللم ك رةاوف را
ف قفاجقاوسا األاج تى ) ووكا ألامار ا ،ااراألااهرقذلاعذ تا نذتافءرةاوه ذ اع ذةاألال ذكرترا اوقذ ا
أللمصراواابأ ره امثألاو ء أللق ئتاب اما وق اوأل جج األلم كاهارقلا ةامصرا ر ا970ا .

خراب دير أتريب أيام الفرس :
خرأل اتارافجرا افا ألل رسال ااكتاأللرصرااج الهرقلاحجةاق األل ذرسابدذءوابذالتاأللنذراا ،وبثذتافاا
فجموألا جحابالتاأللن ا ،وفخهوألاخنب األلص ا ادلةابالتهذ اءح ذوألاع ذةاأللقطذراأللمصذرىاوجمكرذوألامذاا
ألي جاالااع األ ه موألاع ةااأللكر ئساوأليتارةاوع نوألا اه ا تألَََ ا ،وك اابأرضاألال كرترا رحوا
أللم ئ اتاراله ا حصذوااوفبذرألياو اهذ األلكةاذرامذااأللكرذوءاأللةمارذ اوقثذ ا ذةافاذتىاألل ذرس وفخربوهذ ا
وتمروألافتارةاأللرهب اابوألتىاأللرطروااوبأجرا اوااره ا،اوبقا امصرا ةاات ألل ذرساعنذرا ذروأل ا
قوألا اه األلمصرااااأللثهأل األنك ال.
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الرومان يحتلون أتريب ويتطهدون األقباط :
لم األرألتاهرقلاجوطات م ك اع ةاكذلاأللمم كذألاأللروم راذ احذولاو هذ ارحذوامصذراال جخالصذه امذاااذتا
ألل رساوك االألام فرألتا،اوقذتافر ذلاأللذةامصذراكاذروس " قاذرم " وكذ ااجثارذألارح ذ َََ اونذؤم َََ ا
ع ةامصرا ،قتاألخجطاخط اك اا اهذ األلق ذ ااع ذةافمذ رةاأليمبرألطذوراو ذالم األلمم كذ الجث ذ ألا ذةا
أللحك وأللقبطامث َََ اتولجأل .ا
اهكراألبااأللق عافا أللمقوقسافر لاأللكج ئ األلروم را األلةاف وألرامتار األي كرترا ا حج ه اكم افرقهه ا
دلة ألل رم ا ةانراا ،ودلةاألجرا اوجقاوسا ذةاأللو ذألاأللبحذرىا،اةذ ادلذةابذ ب اواا ذةاألل اذو ابمصذرا
أللو طةا ،ة ادلةاأل وألاا ةاأللو ألاأللقب ةاوألحج اههةاأللبالتا ماثه اوفصبح ام جثتةاير ذ هاألمذر
بم رتاألن رةامرأل.
لقتاعملاأللمقوقساع ةارنر مب تماخ قاتورا األلق ئ اب لطباثاجااا ةاأللم احاب لقوةاولكااألالقب طال ا
اركروأل عقاتجه األلجةاجر تىاب لطباث األلوألحتةا ةاأللم احا وقعاألال طه تاع ةاأليرةوهك اااا ة أللب تا
 ،و ة أليتارةا،اوأليصاااأللبثاتة ،اوجنرتاأللرهب ااوجرك أللب ب ابرا ماااأللبطراركاأللـا01اكر ا اوكهألا
ألي ق اوأللكهر اوأل جولةاألي ق أللم كااااع ةاألياب رنا األيرةوهك ا ا.
ول ذ اج ذ اهذذهة ألال ذذطه تأل ا ذذةاعقاذذت األالرةوهك ذذاااابذذلاوع ذذةاأللثكذذساءألتجه ذ اجم ذذك اب إلام ذ اا
أللم جقا ا ،لقتاجأص األلكرألها اباااأللروم ااوأللقبطاولكاال اا أوألادلةاخا ر األلبالتا،اوقتانهت لهذ ا
بهلكاأللثالم ابقطرا ذةاكج بذأل  7اا"األل ذجحاأللثربذةالمصذرا"ادهاقذ لا:األلباذ األلنذثرى مذ هألاكذ اااذتورا
بر وسافهلامصرادهاهألكاوبأىاعاااار رواادلةاج كاأللحرك األلث ام األلجة ة ر ا ةابالتاأللثذر ا مذ ا
ءألل اجرمواحجةاهءم ابالتاأللن اوهء امماءألجه ا،ادرم اجقذول وألااقولرذ المذ ااجنذرفاأللقذبطافررذ الذ ا
ر تافقلاتلالاابثةر اع ةاألل اافره ار روألاأللة ج كاأللحرك ار رةاأللمالاوأللر ة.

اتريب والفتح العربى :
بثتافااج الثمروابااأللث صاألال جاالااع ةامتارذ امصذراو ذجحاألل اذو األ ذجولةاأللثذر ابثذت هلذكاع ذةا
متار األجرا اومروفاورم احصوره اورج اله األل رتا ،ولكاالذ ااذج األال ذجاالا ع ذةاأللذبالتاأللمصذرا ا
دالا ةانهرام رسا ر ا917ا اوهواأللوق األلهىام ا ا اهرقلاوخ ر قوىاأللروم ا .ا
وأللمقوقساأللهىاك االأل ألع ارصا ا ةاحوألتثاألل جحاأللثربةام ا ةاأللاو األلث نراما نذهراألبراذلا
ذذذر ا910ا واقولذذذوااألااطذذذرتاأللرومذذذ ااوألرجصذذذ راأللثذذذر اكذذذ ااب ذذذب ا ذذذ األالمبرألطذذذوراهرقذذذلا
وأل طه ت لإلرةوهك اااابوأل ط اقارماأللمقوقساوهةاأليموراأللجةافت األلةاهءام األلروم ا .ا

الحريق يهدد اتريب :
وصذفالرذ ااوحرذ األلنذم سا ذة ذارةاألربذ اماخ ئاذلاألالولاأللبطراذركاأللذـ 110 (19ا–ا191ا ) هلذكا
أللحراااوك اان هتاعا االألا–اق لامروألااا....ايرةاأل ر ا ماعاألل ط طاب لر ر ثتءألاأللر ساك ه ا
أللةاألل اذءةاوألل ءاذرةااواارهذ اوهذر ا ماذعاأللرذ سا ذةاأللمرألكذ احجذة أللبرذ األلمخذترأل األلالجذةالذ ا
اخر ااقطادلاه امعافه لاهااوجركوألاأللر سا ماعافموألله و ر األلر رامااقب ذةامصذرادلذةابحراهذ ا
حجذةاألرجهذ ادلذةاأللحذ معاأللذهىال م ذ ماااووقذعا ذة أللبحذرامذااأللرذ ساوأللبهذ ئ امذ االااحصذةااعذتت ا
بح األره ال اا توألاماااثذتوابهذ المذ هربذوألامذااأللرذ راوكذ ااألالخااهذر امذااألخاذ اوأللصذتااامذاا
صذذتاق اوألالعمذذةال ذ اا ذذتامذذاااقذذوت وأللمقثذذتاوأللم ذذوياوألل ذذثافاوأللنذذاخاألل ذ رةاوأللث ذذوءاأللجذذةا
الره اله ا–ا ماعاهؤالا ألحجرقواب لر راوكذ روأل ( وكذ ا ) أللرذ سامطذروحااا ذةاأللنذوألر اوألالءقذ ا
وأللداط اا ةافاعم ااألل اءةاك يموأل  ...وك ر األلدال األلجةابمصر قذتافحرقهذ امذروألا  ....ةذ األع ذ ا
مروألاافااألعتألا األلخرأل راااقتاوص وألادلةاألل رم ا أخهاقوم ادلةابحرى ةاأللمرألك األلذةاكذلاكذورةا
لاحرقوألاكلامرك اا تورذألا ذةاأللبحذرا ث ذوألاهلذكاوألر ذلاقومذ ألخذرااا ذةاأللبذراوجقذت األلذاه ابحذراا
أللمتاااوأللكرو اوألل وألقةاوكلام اا تورألا ص روألاحجة ألجرا ا هموألابحرقه  .ا
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 -9األعجوبة العظيمة
األعجوبة العظيمة التى صنعتها السيدة العذراء بكنيستها باتريب
مقتم األلمامر  :أللم تاهللام رحاأللثط ا ا،اص رفاعوألرضاأللرقم او جحافبوأل األلرف ا،األلرحم ا،
وأللمث هتانثب اب لخالصامااقبلاألإللألاأللك مألا،األلهىا معانملاأليم األلم احا وفرنته ادلةاج باحا
ع مجألاوجقتا ه ا-األلهىا ثلاباثجألاأليرةوهك ذا امةذ ال ل ذم ااقت ذاألا ذةاجرجاذ اطقو ذه اوءارجهذ ا
بكوألكذ امنذرق األيرذوألراوبذتألافصذبح أللم ذاحاوااا ذبحوااألل اذلاوأللرهذ را،اقذ ئ ااا ذةامصذ ه اقاذ ا
طدم األيلوفاما أللمالئك األيطه را،ار طقاااب يا رةاأللروح را األلجةاج هةاعااأللمءم ر وأللقاة را،ا
اربدةالرذ ارحذااأللم جمثذواا ذةاألالعاذ تاألل ذاتا افااركذواامج قذااا ،بمحبذ احقاقاذ اوفل ذ اروح راذ ا
ورا ارقا اخ لص امااكوراأللخطا اكةار جحا ألال جم ا ةام معاألالطه راورقجر امذااف األيرذوألرا
،ابوقو ر ا ةاباث األيبك ر لج وءابرث امقتألرا اللألا....اه الةاماالتركامثر اكةاألقت اع ذةاج ذطارا
بثضاما فقوأللكاأللحكام اوألهألع اخبراأليع وب األلث ام األلجةاصذرثجه اوأللذتجكاأللطذ هرةا ذة كرا ذجه ا
بمتار األجرا ا،ا مثوألاههألاأللخبراأللث ا اا افحب ئة :-ا ا
ا
لم اجولةاأللخ ا األلمأموااأللخال ابثتافباألاأللرناتاك اا ةافولاألمر ااجثرضال كر ئس كم اك اابولسا
أللر ولاقبلاألالام اا،اوك ااههألاأللخ ا اقتاألرجت امااقب ألاألمارألاومثأل م ئ ا رساوألمر األااام ةاا
دلةاكلاأللبالتاأللمصرا الهت األلكر ئسا،اوفرألاألجةادلةامتار ألجرا اعرتابره األلث لاوك اا اه األلكرا ا
أللقبطا األلث ام األلنأااأللجةابرا اع ةاأل ألل اتةاأللثهرألااوهةافولاكرا ابرا اع ةاأل مه اب لتا را
أللمصرا اوك االه األربثذ األبذوأل و ذةاتألخ هذ األ ذطوألر اوبذاااكذلاأل ذطوألر اوألخذرىاألربثذوااهرعذ ا
وك اا اه ام ئذ او ذجوااعمذوت رخذ األبذاضا،اوأليرضام رونذ اب لرخذ األلم ذواا،اوك رذ األي ذكر ا
اوك اا اه افربثذ اوعنذروااهذاكالامرقونذ َََ اوك رذ افاقورذ األل ذاتةا
وأليربلامرصث اب لهه وألل
أللثذهرألاامو ذوع تألخذلامقصذورةامصذروع امذااأللثذ ياوألالبرذوساومرصذث ابذ ل وألهراوألل صذوصا
أللةمار اوع اه اقطث حراراق طرطارةامر وياع اه اصورةاألل اتةاوأللمالكاااعذااامارهذ اوا ذ ره ا
بد ا األل م ل وقتألمه اقر تاذلاههذ او ذ اموقذتةالذاالاورهذ رألَََ ا،اوكذ االهذهةاأللكرا ذ ارئذاساأل ذمألا
أللقس اوحر اك اابجوالامب رك اقتا َََ وتاث َََ اموأل ب َََ اع ةاأللصالةاوأللصو اور عاأللقرألباا مالءمذ َََ ا
لختم األلكرا ارحومذ َََ امجوأل ذث َََ اكةاذراأللمحبذ امر ذا اهللا ذةا ماذعاألعم لذألا ،مذ اب ذ األلق ذاسا
أللمهكوراوفهلاأللباث اخبراألالماراوم اح راال ألاحءروألاكةارألَََ ا جقوى أللقذسااوحرذ ابذ لروحاأللقذتسا
أللح لا األاور ال وق اوص ةال ر اوط األلمثور امااألل اتة أللثهرألاا،اة ام ةارحوا
ألالماراوجقذت األلذةاخامجذ ا مذ ارف األلد مذ ااقذ لوألالذألامذ اح جذك ا رألهذ ا قذ لاأللق ذاساأللمبذ ركافراذتا
أليمارا جأهرو ابتخولألاوعرتاوصولألاخ طبألابقولأل ا موالىاأليماراألراتافاافع اكاع ةاألر رألتا ذأمرا
أللح راااب لخرويا ق موألال وق اول ابااااراأليماراو ألا ق لاجك اا رأله ا ق لاا موالىاأليمارا
مث افركاح ر الهت أللكر ئساوفر افقصتا كاوعمذا األح ذ ركافااجج ذلاوجر ذراهذهةاأللكرا ذ ا
قبلاألااجأمر بهتمه االره افولاكرا ابرا اع ةاأل ذ األل ذاتةاأللثذهرألاا ذةاتاذ رامصذرا،ا قذ لا ذاس
أليماراا موالىادااكال اههألاأللرأله ا األامثرة
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والابذذأسافااجقذذو اوجر ذذراهذذهةاأللكرا ذ اع ذذة ذذبالاألل ر ذ ا،ا ق ذ األيماذذراو ا ذذألاوأللق ذذاسا
اجقتمهم األلةاأللكرا ا،ا م افبصره اجث مااح اامر ره اوءارجه اوءخ ر ه ا ق الالألاألااهه ا
كرا اع ام ا تألَََ اولكااأللخ ا فمرر ابهتمه االارقتراع ةامخ ل جألا قذ لالذألاأللق ذاساأللمبذ ركا
ا موالىاصتق اولكاام رفاك ةاكال افقولألالكام جم َََ ا ق لالألاأليماراومذ اهذوافا قذ لاألمه رذةا
ذةا ذةاكذلااذو ام ئذ اتارذ را،ادهألالذ اجصذ كامك راذ امذاا
ذةابقذ ااهذه أللكرا ذ اةذالثافاذ اولذكاع ك
أللخ ا ببق ااههةاأللكرا ا موالىااثملام اؤاتا،ا م ا معاأليماراو ا ألاههألاأللكال امااأللقس
م حك اوقذ الالذألاا نذاخافااباررذ اوبذااابدذتألتامذااهذهألاأللمكذ اانذهراااهه بذ َََ اونذهراا دا بذ َََ ا
جكوااأللمتةافربث انهورا م ااجقولألاالااصتقألاع قلاوالااجحتثابألاالبجث ت اعا أللصوأل اكةارألَََ ا
،ا أ بألاألل اسابقولألاا اتىاألالمارام اع ار األااوأل قرذ اع ذةاط بذأل رأخذهامرذألاأللة ةم ئذ اتارذ را
ل تاح جرذ ا،امذعاع مرذ ابذأاامذ اق لذألاالااذج األلبجذ االبجثذ ت أللم ذ ابثذتألان ذث اوبهذهألاركذوااقذتا
ألر ار اماا هألاواألرج ثر اب لم لاماا هألاألخرى وأل ااألالماراع ةاهلكاوخ ط األلق اسااوحر ا
بقولألارحااروأل قكاع ةاط بكا.ا ق لالألاأللقس اوحر األراتاألااجث هترةاألم األاقور األل اتةاأللثهرألاا
ب ركاالاجخرياعم اجقررابارر  ,جث هتوألاع ذةاهلذكاواخذرياألالماذراوا ا ذألامذااأللكرا ذ اواهمذ ا
ا جهءألاابألا.اة اق لاأللقس اوحر ايصح بألاألم وألاوألا قوألاب األلكرا ا،ااوالاج جقتورةادالابثذتا
ةالثاألا ا ث وأل كم اق لاله اوألا قوألاع األاألبوأل األلكرا اوم ذوألا،ا مذ اكذ اامرذألادالافرذألاجقذوىا
ب لروح أللقتساوألرجص ال صالةاألم األاقور األل اتةاأللثهرألااوقت األلط ب ادلذةاهللااجثذ لةاببكذ ا مذرا
مجن ذ ث َََ ابوأللتجذذألاأللط ذ هرةاق ذ ئالَََ ا:اا ذذاتجةاا حرور ذ اا ذ بجولاا ذ مرجمرا اهذذهألاوق ذ ن ذ عجكا
ود هذ راع ئبذكاالاججخ ذةاعذااكرا ذجكاأللمقت ذ الذئالاا ذحكاألالعذتألااواهذءألوألابرذ ا ،أل ذ لكاألاا
ج لةاألبركاأللحبا اربر اا و األلم احاألاااججحرااع ةا ذكرجر ارحذااأللمذومراا ب ذمألا،اوا هذرا
قوجألا ةاألبق ااههةاأللكرا ا لم ابن عجكاألاجه األلختراأللم وكةا،اولبذث أللقذسااوحرذ اموأل بذ َََ ا
ع ةاأللصالةاوأللث ا اوأل ق َََ اع ةاقتماألاص ئم َََ ال ااهاانائ َََا دلةاأللةالة افا ا،ا ر راأللر ادلذةا
قوةادام رألاول ااخاا األم لألا.او ةاألل ا األلة لة قبلافااانذرااأللرذوراوهذوامرجصذ ال صذالةافمذ ا
ألاقورذ األل ذاتةاأللثذهرألااك مجذألاأللطذ هرةامذا ألالاقورذ اوق لذ الذألافبنذرااافاهذ األلقذتاسا قذتاورت ا
جقواب لر اوالاجخفا،ا رحاأللقذسا
مك جب األلخ ا ادلةاألالماراب بق ا ههةاأللكرا اوبقا األلكر ئسا ٌّ
رح اع ام َََ او ت ل ر ان كرألَََ اوجقت ادلةاألالاقور اونكراألل اتةاأللثهرألا .ا
 وألم األيمارا إرأل ك اا ةاج كاألل ا ار ئم َََ ا ةاخامج ا رجبألاقر األلصب حاو ساوفمراب اقذ تانمث ول اانثرادالاوط ئرافباضاقتاارمةابط ق ا ذةاح ذرةاواذ الوقجذألاوأللخامذ امق ولذ
جحاراكةارألَََ اوفخهاأللبط ق او جحه اوجأم ه ا إهألاهةابخذطاأللخ ا ذ األلمذأمواامؤرخذ ذةاج ذكا
ألل ع اعاره او اه امكجو اهكهأل:
"جث األيماراألي ل فاا ع اوصولاههةاأللبط ق ادلا اجب تراب لح ورادلار اب رع ابذتوااجذ خار,ا
وأللحهر ة األلحهراماافااججثرضال كرا األلجةابمتار األجرا اوالالبقا األلكر ئساأللجةا بااألا فمرا
ج كابهتمه " ا
َ
 جث األيماراا اذ أللث ذ اوأل ذجتعةا ا ذألاوفط ثذألاع ذةاأللبط قذ اوعر ذألابمذ اقذتارأل امذااأللط ئراأليباض جدر األيمرا تألَََ اوألمراألاااأجوةادلاألاب لقسااوحرذ ا مذ اح ذرابذااااتاذألا
أل جقب أل ب رحاع اوف ألا ربألاوق لالألاعر رةافاذااكرذ امذااحذاااألاا رقرذ كا قذ لالذألا
أللقس كر ا ةاأللكرا افط ادلةاهللاافاااجحذرااع ارذ ابإبقذ ااهذه األلكرا ذ او ذةاهذهألاأللوقذ
ك مجرةاألل اتةاأللثهرألااماافاقورجه اوق ل الةابأرألاقتاوصلاخط امااموالىاأليمار أللخ ا ا
بأبق ااههةاأللكرا ا نكر اهللااجث لةاع ةاهلكا،ا ق لالألاأليمارارث اوصل لةاههألاأللوق اطارا
حم افباضاول افع اماافىاحهذ افذـةاوالامذاافىا هذ اخذرياومذااألالا فاهذ األلقذساعر ذ ا
جحقق افاان ع األل اتةاأللحروااأللثهرألاامرجمرا امقبول ايا أللخ ا ذ اقذتافمررذةاألاافم ذةا
دلاألاوالافجثرضالههةاأللكرا اوالابقا األلكر ئساألا ا ،وأليااق ابر ارم ةادلةاأللكرا ذ اكذةا
فط امااألل اتةاأللط هرةامرجمرا األلثهرألااافا جكواالةاعور َََ ا ةاطراقةا،اوق الوقجألامعا
أللقسااوحر اوتخلاأللكرا اوجن عادلة ألل اتةاكةاجحر ألا لم َََ احجةااصلامتارجألاوجثارذألا
كلاألا احا جألاوت عاأللةاأللقس أللم لاأليخوهامرألاوءألت ا جألامئألاتار راماام لألاأللخ صا"ا
-
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كرألم َََ ال اتةاأللثهرألا " وفخارألَََ اوتعألاوم ةاق صتألَََ األلثوتةادلذةامتارذ ابدذتألتا،ا ذأمرا رذت ا
وح ناجأل ب ال جثتألتال رحالاوأللتهن اجمالاامااحصولاههةاأليع وب األلث ام ا،اوهوا
ا بحاهللا أللق تراع ةاكلانئاة اق ابصحبألا روت اوم ءأللوألا ئراااحجةاوص وألابدتألتا لماا
وبثتافااأل جرألحوألاق األيماراو اع ةاأللخ ا ا رحابقتوم امم ا ةاوخ طبألاقذ ئال هذلاوصذ ا
دلاكابط قجر افاق لارث ا!ا أ بألاصحاحألاماافاق لامذعاطذ ئرافبذاضا ذةاجذ ؤاخ جحرارهذ اجم مذ َََ ا
أليمراأللهىافتهنرةاعارافرةاا موالىاألوتافااجقصرةاحقاق األلح ل.
بجتفاأللخ ا ااقول لألادررذةاقبذلافااألكجذ الذكاج ذكاأللبط قذ ابذةالثافاذ اح لمذ اكرذ ام ذ ث َََ ا ذةا
مرجصف ألل ا األلمهكورةارفا ارءرألَََ اع ام َََ اا وااروراأللنمساوأللقمراف ذث َََ احاذثاأل ذ ا
ار جةاو مث اصو اج باحاوجه الا رتهن اوق ام اههألافا جخالالةانبألانخصامذاارذور
وق لالذةافالاجث ذ افاا ذب اهلذكاك ذألاهذوام اذئا،األل ذاتةامذرا األلثذهرألااوأللذتةاألإللذأل قذ اوألرحرذةا
ألحجرألم َََ اله اوفط ام ؤألجه ا،ا قمذ امذهعورألَََ اوألرحراذ ادلذةاألالرض ،أللذةاحاذثاأللصذو امذاا
قب ه اوهوااقولاماافهاالكافااجثجذتىاع ذةاكرا ذجةاأللجذةا ذةامتارذ فجراذ اوبقاذ األلباذعاأللك ئرذ ا
ب لتا راأللمصرا اوجأمرابهتمه ا،ا إ بذ األرذةاف هذلامذ ف ثذلا،ا أ ذ برةاأللصذو اقذ ئالاقذ اءألكجذ ا
كج ب َََ ادلةاألالمارا ةامصرافااابقةاكرا جة أللجةا ةامتار افجرا اوبقا اكر ئساأللم احااا،اودالا
ار لكانتاتاأللنررامااقب ةا ،جوع اب جم اهلكا.اولم اك ااأللصب حاهلكاأللاو األهم ذ األيمذراولذ ا
ف كرا األاحجة أللم اا،ا م األ ط ث اح اع تجةا هر الةا ةامرجصفاألل الاألل اتةاأللثهرألاا
ونتت ع ٌةٌَ األالرهألرا وعتجه ا،اولكرةاجوألراذ المنذدولاجةا ذةامهذ افخذرىاولذ افكجذ انذائ َََا
حجةاأللم اا،اة ارفا اج كاأللرؤا ابثاره ا،ا قم امذهعورألَََ االااأللثذهرألااك مجرذة بنذتةاق ئ ذ اقذ ا
وألكج اكج ب َََ ادلةاألالمارابثوتجذألاحذ الَََ ا،ا أ بجهذ اودهألاكجذ ا مذا أللذهىااوصذ ألاوأللم ذ ابثاذتةا
تألَََ ا،ا ق ل افكج افر اوفر اعرتىامااام ةابألادلاألا ،ول وق اكجبذ اج ذكاأللبط قذ األلجذةارفاجهذ ا
وبثتاخجمه ارفاذ اطذ ئرفافبذاضاألخجط هذ امرذة وجحققذ اقذوةاألل ذاتةاأللثذهرألاااهذ األيماذرا،اودرذةا
ف ذ لاهللاابن ذ عجه اوبرك جه ذ افا ج ذ عترةا ذذةابر ذ ااكرا ذ اله ذ اب ر ذ اقصذذرىالاص ذ ةا اه ذ ا
أللرص رىات ثجااا ةاألل ر افا فعا ته اوقذتاجذ امذ اط بذألاأللخ ا ذ امذاابرذ ااأللباثذ او هذر ا اهذ ا
ع ئ اوفا اكةارة.

وصف االعجوبة التى تحدث كل عيد بكنيسة العذراء :
-

-

-

كذ ااتاذرافجراذ ااحج ذلا ذة أللاذو األلحذ تىاوأللثنذرااامذاانذهرابؤرذ ا ا21ااوراذألا امذااكذلا
ر دحج الاكبارألَََ ابثاتا ،جكراساكرا األلثهرألاابأجرا ا،اوك ااا جمعا األا هذوتاكباذرامذاا
كذذذلاأللذذذبالتاأللمصذذذرا ا،او ذذذة اذذذو األالحج ذذذ لاك رذذذ اجحذذذتثافع وبذذذ اع امذذذ افنذذذ ر ادلاهذذذ ا
أللمخطوط اوبثضامؤرخةاأللثر .ا ا
اقولاأللن بنة أللقرااأللث نر ا ةاكج األلتا رأل ا:افااحم م ابا ااجأجةا ةاهلذكاأللثاذتاا ا
ح تى عنرىابؤورألا ا جتخلاأللمهبحاالااترواامذاافاذاا ذ ا اوالاارورهذ ادلذةااذو امة ذألا،
واقذذولا–اباث ذ افجرا ذ اك ر ذ ام ذ حجه ابم ذ احوأللاه ذ ا 27ذذتألر األلباث ذ ا ذذبث ا ذذتألتااا ،قالا ذ ا
ألي قفا بث ا تألتااا،اكر اوخ را بث ا تألتاا.
ورقلاأللقءوارةا األلقرا  70ةاكج األة راأللب تألااعااا قو ام هكرر ا،اوكهألاأللمقراءىارقلا
عااأللن بنجة م هكر اعاا هوراأللحم مألاأللبا اااو األلثاتا.
واقولاا قو ا أللقراا 72ةاكج امث األلب تألا:اتاذراألجراذ ابذ رضامصذراواثذرفابمذ ر ا
مرا اع اه األل ال ا–الألاعات ةاأللخ مساعنراماافبا اوأللح تىاعنراماابؤور اماافنهرا
أللقذذبطا،ااذذهكروااألااحم م ذ ابا ذ ا ج اذذئه اوالااروره ذ ادالااذذو امة ذذألا،اوجذذتخلاأللمذذهبحاوالا
اتروااماافااا ا .
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 وب ب اهه األيع وب األلجذة ججكذررا ذةاكذلا ذر األنذجهر اهذهةاأللكرا ذ ا ذةاأليت األلم ذاحا األلثربا المصرادلةاأللرصف أليخارامااأللقرااأللرألبعاعنر.

 - 1الحفائر فى تل اتريب
م امتار األجرا اوفرقطع م اباره اوباااأللج راخاأللحتاثا الاجك تاجهكرادالادهألاهكرا–اجلاألجرا ا–ا
دنهرابق ا أللمتار األلقتام .ا ا
دااأللمتااوأللبالت م اره االااخج فاعاامصاراألالر اا.درم اجثاماوجةمرا،اوجمو الجبثثااوم اماا
تات بأ م ااألخرىاوفنك لا تاتةامخج ا.ا ك اماافم كاام هول األي األيااع ن ا ةاأللم ة
ودءتهر ا,اول اابااله األةرا وىابثضاأللجاللاتلاالاج راخا َََ اانارادلةا لفاو وته .
-

بولندا واعمال الحفائر
البطريركية تستأنف الحفائر
كيف اعمال التل ؟؟
االرض المقدسة
نبوءة قديمة

بولندا واعمال الحفائر :
جح اههألاأللثروألاارنر م

األل ا ح األلمصرا اع ا7591ام ا ة:

 رحب ذ امصذذراب لبرو ذذاورا .كا.اماك لو ذذكةاألكبذذراأللمجخصصذذاااأللبولرذذتاااا ذذةاألية ذ راأللمصرا ااوقتاقت اع ةارفس بثة ال ح را ةاجلااألجراذ اوهذةامتارذ افةذرباساأللقتامذ اوجقذعا
دلةا ر امتار ابره أللحتاة  .ا
 ولقتاك اامقت األلبثة رجا الألج قا األلةق اذ األلجذةاوقثذ ابذااامصذراوبولرذتألا ذةابتألاذ اعذ ا7591اواثملامع أللبرو ا ور ج امث ورا امره األل ذاتةافءاك ل ر ذك اتألر ذ األيةذ راأللقبطاذ ا
....اوقذذتابذذتف فعمذ لاأللح ذذراوكذ االهذ اهذذتفامحذذتتاهذذواو ذذعاجخطذذاطامحذذتتايكبذذراأللج ذذااا
أللمو وتااا ةاجذل ألجراذ ا ذةاأللمكذ ااأللذهىاو ذتابذ اجذ بو األلم كذ اا-ااجذ خوجةا–امرذهاةذالثا
روأل .
 لقذذتاح ذذر األالرضالمثر ذ طبق جهذ األلجذذةاءألت اع ذذةامذذراألل ذذرااا.اور ذذلاأليةذ رابقذذرفاهذذهةاأللطبق اكم الواك ااص ح كج امأةورابقرفاههةاأللطبق امثاتألاكلاطبق ادلذةاعصذره ا....ا
ولقتاوص األلبثة أللبولرتاذ ادلذةاعمذاااب ذ ا1.10امجذرألَََ اجحذ ام ذجوىاأللجالبذ األلمءروعذ ا
بارمذ اك رذ األلماذ ع ذذةابثذذتا0.91امجذذراولهذذهألالذ اججوقذذفاأللم ذذخ اعذذااأللثمذذلالمذذتةاةذذالثا
أل باعا.اوههألاألل ءا مااأللمتار ابرةاع ةاجلااامااأللمحجملافااار عادلةاعصراأللب او قااا
.اولقتاأل جتعة أليرجب ابر ااكباراارا األلجصما ااثجقتاألر امرنذحامذ اا ذخ ابرذةا ذةاعهذتا
أللبط لم اة أل جص حا ةاعهتاأللروم اا...افم األلبق ا األلمرجب اع ذةاألل ذءااأللث ذوىامذااأللجذلا.ا
قتاةب ألره اكرا اق م افا احك األلرومذ رةالمصذراوهذةاع ذةاأللطذرألءاألل ذكرترىا.اوحذ ئطا
مااأللثهوت أللروم رةاد جختم ا األاكج ج اامااأللح راألل ارىااحجملافرهم اار ث اادلةاعهذتا
ألي ذذرجاا أللخ م ذ اوأللثنذذراااوألل ت ذذ اوأللثنذذرااا ا179ا–ا929اا .ا اواج ذذحامذذاا
أللثصذورافااألي ذذم ا ألال ذذم ااأللم كاذ ابحذذثامذااع اهذ اواذتوافااألي ذ األيصذ ةاكذ ااف ذ ا ا
طهرألق ا اوهواح ك مصرىافةاوبةاأليصلاطرت اماامم اساف راح توااألينورىا ر ا
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910ااا اوحلامح األ ألب م جاكااأللة رةاوهوأللم كاأللهىا محال اورذ راااألاااقامذوألابمصذرابصذ ا
تألئم اوك ااهلك ع ا950ااا

البطريركية تستأنف الحفائر:
رنر ا راتةاوطرذةاأللدذرألااابثذتته األلصذ ترابجذ راخا7511/0/21اجحذ اعرذوألاا األ جمذ
أللجرقا اعااكرا افجرا ابرا اقتأل األلب ب انروتةاأللة لثاأللخبراألالجة :-ا

ل رذ ا

 ة ألال بو األلم ةاف جمث األل ر األلب ب وا ال جرقا اعااكرا األجرا ابرا اقتأل أللب ب انروتةاأللة لثا–اوهةاألل ر األلجذةاقذتافل هذ اقتأل ذ األلب بذ األلرألحذلاأليربذ اكاذرلس ألل ذ تسامذاا
عتتامااأليةراااألنجركوامعاأللبثة األلبولرتا ا ةادءح األلرك اعذاافطذاللاج ذك أللكرا ذ اوأللجذةا
اهكراأللج راخافره اك ر افكبراأللك جترألئا  .ا ا
 وجثقتاقراب َََ ال ر األلجرألثاأللقبطةا–األ جم ع امنذجرك ااح ذرةاأللذتكجورا مذ لامخجذ راوكاذلوءألرةاأللةق ق النئوااألية راألإلجخ هاخطوأل ااجر اهاودعتألتابرر مجاءمرةالخط األلثملا .ا

كيف اعمال التل ؟؟ :
وا جطرتاأللمق ل قولألا:افم اعا " فجرا " قتاجثر األل ر األلب ب وا األلجةاعقت ا ةاألي بو ا
أللم ذةالمذ األجخذهامذا د ذرألاأل اي ذجئر فافعمذ لاأللح ذراوأللجرقاذ اعذاابق اذ افةذ رافطذاللاكرا ذ ا
أللثهرألا ةاهلكاأللجلاأليةرىا،اوهذةاأليعمذ لاأللجذةاجكذ امذاا ذروأل اوقطثذ اعذتةاخطذوأل ا.اةذ
جوق افخارألَََ اب اجثرضافحتاأللمءألرعااايع ااألل ر اومرثه امااموألصذ أللجرقاذ ابح ذ ا
فر األلم لكال رذ امذااأليرضافوال جذلابجثباذرافتاا...اولذ ااثذرف بثذتاكاذفافلذ ادلاذ ام كاذ اهلذكا
ألل ر ا.اوأللم روضافااأللجاللاأليةرا ام ك أللتول ا.االاجر الأله ااادالابذ هااخذ صامذاامصذ ح ا
ألية رابثتادجم األلح ر اه اوأللجرقا امذااعذت او ذوتافةذ رابهذ ا...ارر ذوافااجذءولاألي ذب األلجذةا
فت ل جوقف.

االرض المقدسة :
جح ههألاأللثروألاارنر ا راتةاوطرةابج راخا7511/2/71األلمق لاألآلجتا :ا
ا
 ال اقجصرا–اجلافجرا ا–اع ةام ذرتافةذ راوألرمذ ابج وءهذ ادلذةاموأل ذعامقت ذ اك رذ اجذؤتىااه أللثب تةا.اوههةاأللموأل عاالاج قتاقت اجه ابم ذةاأللذءماافوابرقذوما ذترألجه افواجهذ وى
مث لمه ا،ابلاجءتألتاقت ا اومك ر امعاأللءماايره اع صر اعهوتألَََ اجثطر ابأر ساقت اا
بهلوألاحا جه ا تألااعره ا،اة األااكلاباث اا-اج اجكرا ه اوجتناره اج ذلاتألئمذ افبذتألَََا محج ذ ا
بقتأل جه اولذااجذءولام ذح األلجكذراسامرهذ ا،اولذواأل ذجو ا ذترألره ابذ الرضافوااذ ر ا ذة
ألعم قه ا.ا ةابثضاعصوراأللج راخاك ر األلكر ئساجق ا ةاب طااألالرضاو ةانقوااألل ب ل
 ,وألرهذ امحج ذ ابقتأل ذجه ادلذذةاأليبذذتا جبذذراامرهذ اوم ذ امذذااأللرذذورا ذةاألل اذ لةاأللح لكذ
األلجةاجبذراا
واهجتىابه األل ئروااوأللث برواا.ام افكةرام اروىاهؤالاامااقصصاأللوم
ة ههألاأللمو ذعاألواهألك.اومذ افحذسابذ امذاارثمذ اورهبذ اوهذواامذرابذ األوااثبذراعرذ ا.اومذ ا
ألقجرا بألامرور افواعبور امااألح اساوم اجحقاالألامااراب اجصلاأللةاحتاأللمث ذءأل ا،ا
فره ابرك ج كاأللموأل عاجحلاب لث براااوب لءألئراا .
 م فحرألرذ ادلذةاعمذلا ذراعاولذواع ذةاأللمذتىاأللطواذلال كنذفاعذاا وألرذ األلمتارذ اوفة رهذوجم حاعااو هه ااب راأللءم ا.
-

Atreeb.org
لقت صرحاقتأل األلب ب انروتةاأللة لثايع
لكةاالاجقفاأللح ادلةاأللم لاعقب افم مه .

ااألل ر ابأر ام جثتالأل ه ا ةاجموال فعم لاأللح ذرا

ا
فم أللم ساأللم ةاأللث ا قتاصرحاأللم جن رارم اسامرقساألل كرجاراأللث ال م سابأرأل ارح ا
بأاذ اهائذ اج ذذه ا ذذةاأللمنذذرو اوا ذعااذذت ا ذذةااذذته ا...اداامذذوألرتاأللبطراركاذ اقذذت جقصذذراعذذاا
أللرهوضاب لث ااوحته ا،ا البتاماامن رك اع م ا,ادااههألالجرألثالاساخ ص بهذ اوحذته اوألرمذ ا
ل وطااك ألاول بنرا ا مث ا.

نبوءة قديمة :
افجرا ا .ا

ربواةاقتام ا ةاتاراجربأ ب لكنفاعااكرا
ا
مره روأل اعةراألحتاألالب ااأللرهب اابتاراألل ذرا ااع ذةاألورألااقتامذ امهم ذألاجحمذ ابثذض ربذؤأل ا
و اه األااأللثهرألاا ج هرا ةاألحتىاكر ئساو طاأللق هرةا،او اثقبه ابثتاهلذك هذوراأللقت ذااا،ا
ة اجكجنفاكرا ذ األلثذهرألااب جراذ اواقذت األلبطراذركاألال ذكرترى وبطراذركاأللذرو اهباحجذااا،اكذلا
مرهم اع ةاحتةاوأللهىااحلاأللروحاأللقتساع ةاقرب رأل ارنرامثجقتةاو احلاأللذروحاأللقذتساع ذةا
قرب ااأللبطراركاألي كرتريا،اوكذ ااأللثةذوراع ذة هذهةاأليورألااقبذلافااجج ذةاأللثذهرألاابكرا ذجه ا
ب لءاجوااب روأل اعتاتةا.اوقتاجحقا مره اربواةاألل هوراوبقا األلربواأل األيخرى.
القمص ميصائيل بحر
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