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To    

Letter From Editor 
By Deacon Bashir Al-Torle 
Saint Ephraim the Syrian: he 

born in Nesibin in 304 A.D. and 
died in Edissa, Urhoy in 373 A.D. 
He taught at the University of 
Nesibin for 38 years. When the 
Persians invaded his city, he 
migrated to Edissa in 363 A.D. 
He expanded its school and 
taught there for 10 years. The 
Church honored him with 
several titles, which he 
deserved. Here we name some 
of them: the harp of the Holy 
Spirit, the Prophet of the Syriacs 
and their Sun, the Prince of the 
distinguished Syriani poets, and 
lately he was beatified by Pope 
Benedict 15th as the Scholar of 
the Catholic (Global) Church. He 
created poems that fascinated 
the souls, loved and adored by 
many. People were captivated 
by his chanting, and their hearts 
beat with his love. As an eagle, 
he soared high in the heavens of 
the spirit, taking us on his wings 
to admire what he brought back 
from the spiritual world. He 
immersed in the depth of the 
Holy Bible, leaving us with a 
treasure venerated by the world. 
This is our icon, the Godly man, 
Saint Ephraim.

Chaldean Catholic Church)
In Defense of Christians (IDC) is a nonprofit, nonpartisan 
organization committed to the preservation and protection of 
Christians in the Middle East.
www.indefenseofchristians.org
www.idcsummit.org
_____________________________________________________
Patriarch addressing The European 

Elevation of the Cross at Mid-Lent service               See inside

           

Very Rev. Fr. Edward Hanna is blessing the Mid-Lent lunch 04/03/2016
See inside
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By Albert Yousif             "What is a Christian?"

A dictionary definition of a Christian would be something similar to “a person 
professing belief in Jesus as the Christ or in the religion based on the teachings 
of Jesus.” While this is a good starting point, like many dictionary definitions, it falls 
somewhat short of really communicating the biblical truth of what it means to be a 
Christian. The word “Christian” is used three times in the New Testament 

(Acts 11:26; and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year Barnabas and 
Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first 
at Antioch. Followers of Jesus Christ were first called “Christians” in Antioch,

because their behavior, activity, and speech were like Christ. The word “Christian” literally means, 
“Belonging to the party of Christ” or a “follower of Christ.”

Unfortunately over time, the word “Christian” has lost a great deal of its significance meaning and is 
often used of someone who is religious or has high moral values but who may or may not be a true 
follower of Jesus Christ. Many people who do not believe and trust in Jesus Christ consider themselves 
Christians simply because they go to church or they live in a “Christian” family or nation. But 
going to church, serving those less fortunate than you, or being a good person does not make 
you a Christian.

Going to church does not make you a Christian any more than going to a garage makes you an 
automobile. Being a member of a church, attending services regularly, and giving to the work of the 
church does not make you a Christian.

The Bible teaches that the good works we do cannot make us acceptable to God.

Titus 3:5 says, “He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. 
He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.” So, a Christian is someone 
who has been born again by God

(John 3:3; In reply Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he 
is born again."

John 3:7; You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.'

1 Peter 1:23) For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the 
living and enduring word of God. And has put faith and trust in Jesus Christ. 

Ephesians 2:8 tells us that it is “…by grace you have been saved, through faith—and this not from 
yourselves, it is the gift of God.”

A true Christian is a person who has put faith and trust in the person and work of Jesus Christ, 
including His death on the cross as payment for sins and His resurrection on the third day.

John 1:12 tells us, “Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to 
become children of God.” The mark of a true Christian is love for others and obedience to God’s Word

(1 John 2:4, 10). A true Christian is indeed a child of God, a part of God’s true family, and one who has 
been given new life in Jesus Christ.
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Jesus Christ the Immigrant    Matthew 2:13-23

Asaad Istephan Akrawi

Joseph received in Matthew 2:13-23. A wakeup call, Imagine the fear and sense of urgency having an 
angel appear in a dream and tell you to move your family right that very moment because the life of 
your child was in danger. It must have been a very freighting dream. That same night the family hit the 
road and began the journey towards a new home in Egypt. The fact that Jesus was born as a poor, 
immigrant child with nothing to call his own is pretty radical. If all that wasn’t bad enough the story again 
takes a twist. The Christ child sent to save the world is now in danger of being killed. Joseph hears the 
warning and begins to take the same action any loving father would. He makes sure his son will be safe 
even if it means becoming a refugee. Another dream sends Joseph and the family to Galilee. Again the 
faithfulness of Joseph to follow is recorded. It must have been hard for the family to live in this state of 
upheaval.
Jesus Christ the Immigrant Journey
He longed to cross the boundary between heaven and earth Without controversy, without fear, To offer 
His Gifts, His Joy, His challenge, His Sacrifice, His Love. He came without reservation To seek a home 
among the human race. He came because Heaven sent Him And earth, through a woman, invited Him. 
Yet convention, tradition could have

Prevented His welcome into a family Were it not for the intervention of An angel in a dream. Even while 
in the womb He was forced to travel With mother and father To a place where the only welcome Was 
into a dirty stable where animals fed. Born in poverty, he again was forced To flee to another country, 
Victim of an oppressive government Fearful of what He might become, A perceived threat to those in 
power. And other parents suffered and children died Because of the fear of a Child, among many 
children, born of Love. Reaching adulthood, he traveled as well, Welcomed by some, rejected by 
others. Even his hometown people Could not accept a migrant preacher Who preached freedom for all, 
Invitation to all, without border or boundary, To have full citizenship in God’s kingdom. In his travels, He 
welcomed fellow travelers, Inviting them to leave their homes To migrate with Him to sow the fields Of 
the human heart with hope and promise. With His companions, He mended many

A broken spirit and body, planting seeds Of new possibilities, new life in Soil that seemed dry and 
barren. In His travels, He shared many a meal With those who had lost their way And, in His waiting on 
them, Nourished their bodies with the fruit of the land and their souls with the sustenance of 
forgiveness and new life, And a formal invitation to join In the journey to the Promised Land. In his 
travels, He preached the Gospel of the migrant, the Bedouin, The one who knows that life is Nothing 
but a journey; The Gospel of blessedness For those who hunger, mourn, Offer mercy, seek peace, 
approach life humbly, brush off The pain of rejection for doing what’s right. He is clear about the 
destination and what Getting there requires: To provide for any Migrant who crosses the borders of our 
consciousness: Welcome, Shelter, Clothing, Food, Drink, Security, Respect, Companionship, 
Forgiveness,

Encouragement. Even in his final hours, He offered His Body, His Blood His Sweat, His Tears, for 
others. In the end/beginning, He came, Like all migrants, to a crossroads, A choice between life for Him 
and His family, Or death of the spirit of all He cared about. And so He chose Life, the travail of 
Journeying on behalf of His family, to an unfamiliar, unwelcoming place, To offer His gifts, His talents, 
His toil, His passion, His heart, His Spirit, His life, in order to find a permanent home in our hearts. Will 
you allow the Child/Christ to cross the borders of your fears, doubts, prejudices to find a place to be 
born? Will you welcome the Mother and Father, and countless migrant Mothers and Fathers, who bear 
His image within them Seeking to travel the road of Promise? Will you welcome Him?
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 One of the Twelve! 
By Deacon Michel Samuel Massoud 

Now Jesus came back after praying for the third time 
saying to His disciples, “Are you still sleeping and resting? 
Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being 
betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. 
See, My betrayer is at hand.” And while He was still speaking, behold, 
Judas, one of the twelve, with a great multitude with swords and clubs, 
came from the chief priests and elders of the people… and there it was at 

the Gethsemane garden, Judas approached Jesus and said: “Greetings, Rabbi!” and kissed Him. A kiss that 
became known as the “Kiss of Judas” – or – the “kiss of Betrayal” 
Throughout the early history of the church, there was terrible hatred of this man Judas, towards what he’d 
done and what he resembled. Many religious books, novels and writers mentioned Judas in the most horrible 
way, but when we look at the Bible, there’s none of that. As shocking as his act was, yet in Matthew 26:47 he 
was introduced as “one of the twelve.”  It is impossible to believe it, but this man who betrayed Jesus knew 
Him more intimately than any other human beings on the face of the earth and still did this. It is ludicrous to 
imagine that Judas’ love for money and earthly deceitful glory made him betray Jesus and surrender his soul 
to the will of the devil. He betrayed the person and the message! We could say he had a blind conscience; he 
was ignorant and did not see the Light!  We could say three years of living with the Master were not enough! 
The ministry, the miracles, and all that he learned firsthand and preached as a disciple; was not enough! 
Maybe his intentions were always materialistic, driven by a dark troubled conscious, otherwise how could 
anyone betray someone as awesome as Jesus?! Let’s say all of that was before crucifixion, before death and 
before resurrection; and the Church was not yet born. And Judas did not get to witness the glory of God as the 
rest of the disciples and believers. 
Today, everyone is aware that Christ is our redeemer and that the Church is the body of Christ. It is known 
that in serving the church we’re serving the people of God; for His glory. Everyone must be aware of Jesus’ 
command in making disciples of all nations. In another word, every believer should be a disciple and preach 
on the salvation through Jesus Christ. “Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, 
and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he 
shall be called great in the kingdom of heaven.” Matthew 5:19. Judas had the opportunity to be a citizen of 
the kingdom of God, but he failed. It is the duties of those who are presumably disciples to preach the Word 
of God. Nothing should ever distract a believer, not money, not fame, not any position! As St. Paul said in 
Romans 8:35-39, “who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, 
or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written: “For Your sake we are killed all day long; we are 
accounted as sheep for the slaughter.” Yet in all these things we are more than conquerors through Him who 
loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things 
present nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us 
from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.” 
Judas’ life stands as a solemn warning to us against the dangers of hypocrisy and unbelief. The hypocrisy of 
false discipleship has not changed; they are marked by selfish greed. He loved money, he lived for now, he 
wanted glory, he wanted the stuff, he sounded his own trumpet, and he sought attention… Yes, Judas was a 
disciple, but he was a false disciple, so it’s not about the position; it’s about the heart and the act. Judas is no 
solitary monster. There are Judases in every age. They are hypocritical, and they are in it for what they 
receive, a certain amount of salved conscience, a certain reputation that they desire to gain, a certain sense of 
self-satisfaction, or maybe because it’s good for business. And if the truth were known, they kiss to kill, and 
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they will sell Jesus Christ if they can see greater gain somewhere else. 
There is goodness in everyone; sometimes it is buried so deep and the toughness of the heart does not allow 
it to surface soon enough. Maybe its pure negligence or basic unawareness. Judas’ conscience acted a bit too 
late, yet to commit another sin by hanging himself from a tree. Nevertheless, I firmly believe that had Judas 
asked to be forgiven before he hung himself, the Lord would have granted his request. It’s never too late, for 
the thief on the right had his chance and he grabbed it at the last minute while hanging on the cross; yet he 
was not one of the twelve! 
May we all find the light of the resurrection in our hearts and minds to serve the Lord as true loyal disciples; 
inseparable from the love of Jesus Christ. 
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ? 
__________________________________________________________________________________________ 

Sts. Peter and Paul Church Activities

By Bashar Abdulnour

This is a brief review of the Church activities for the last few months. As you 
noticed, we have the TV’s working in the Church. We first would like to thank 
Mr. Abood Bishar for this generous donation. Thanks also go to Saad Gasgous 
for his diligent work on programming. We will continue working on the 
programming until it is fully completed.

The Board of Directors continues to meet monthly on the second Wednesday of each month in 
addition to special meetings on Sundays as needed. We are planning for few projects and activities. 
Most important is our drive to collect money for our needy Christian brothers and sisters in Iraq and 
Syria. One of these activities was the brunch that was held few weeks ago. Our goal is to send a 
sizable help by Easter. We along with the Ladies Auxiliary already sent $10,000 to our Church in 
Amman. The funds were used to distribute food to the needy Christian refugees from Iraq and Syria. 
In addition, we continue the dues drive for 2016. Please remit your annual dues if you have not done 
that already.

As far as the future, we have Palm Sunday, Passion Week, and Easter Sunday coming up. The Easter 
program is already published and will be sent by mail and e-mail as well. We are looking to see you 
enjoy the spiritual and joyous celebration of the resurrection of the Lord Jesus. Also, we are 
expecting a visit by His Eminence Archbishop Mor Dionysius Jean Kawak to celebrate the Holy 
Mass with us on Sunday, May 8. He will be accompanied by Deacon Imad Al-Banna. As was 
announced, there will be a trip to the Holy Land this May. It will be a memorable occasion. The trip 
is led by Dr. Nawar Al-Sheikh. Please feel free to contact her for further details.

With respect to future social activates, we will be having a Summer Party to celebrate the patrons of 
our Church, Sts. Peter and Paul, on Friday, June 24. The location is Sahara Banquet Center in 
Sterling Heights. Tickets are already available for sale. Finally, please feel free to contact any 
member of the Board of Directors if you have changed your address, need any service, or want to 
donate for any cause. Your support of the Church is greatly appreciated. God bless.
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Professor A. Istephan, Ph.D.
Physical & Applied Science

Triumph for gravitational wave hunt 
More than a billion years ago, two black holes-the gravitational ghosts of gigantic 
stars-spiraled together and collided in space. Ripples in spacetime swept through the universe. Five 
months ago, they washed past Earth, and physicists detected gravitational waves for the first time. The 
long-awaited discovery-announced this week-marks a triumph for the Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory (LIGO), a pair of huge instruments in Washington state and Louisiana. 
It also promises to give researchers a whole new set of eyes on the universe. Until now, astronomers 
have probed it mainly through electromagnetic radiation such as light. Now, gravitational waves will 
enable them to detect astrophysical objects that they can't see. And physicists will be able to study 
realms of extreme gravity that until now only theorists could explore. Other gravitational-wave 
detections may come soon, both from LIGO and from VIRGO, a freshly upgraded Italian detector 
scheduled to be switched on later this year.

Bendy bugs inspire roboticists
Insects, whether they creep or fly, live in a world of hard knocks. Who has not stepped on a cockroach, 
then raised her shoe to watch the creature get up and scoot under a door? Bees and wasps, for their 
part, face a never-ending obstacle course of leaves, stems, and petals-bumblebees crash their wings 
into obstacles as often as once a second. Now, researchers are learning how these creatures bend but 
don't break. The results do more than explain why cockroaches are so hard to kill. By mimicking the 
combination of rigid and flexible parts that gives insect exoskeletons and wings their resilience, 
biomechanicists are making robots tougher. It's quite the contrast from the way engineers have 
designed most of their machines, but may lead to better robots for search and rescue.

Neandertal genes linked to modern diseases
When modern humans met and mated with Neandertals about 50,000 years ago, they picked up 
genes that are shaping health and well-being today. In a new study on p. 737, researchers use a 
powerful new method for scanning the electronic health records of 28,000 Americans to show that 
some Neandertal gene variants today may boost the risk of depression, skin lesions, blood clots, and 
other disorders. The work reveals a dozen Neandertal genes likely to cause significant risk of disease 
today. Neandertal genes aren't all bad. Two other new studies identified three archaic genes that boost 
immune response. And most archaic genes that persist in humans were likely beneficial in prehistoric 
times. But some now cause disease because modern lifestyles and environments are so different. For 
example, a gene variant that makes blood clot faster might have been life-saving in prehistory, when 
people hunted dangerous animals and mostly died young. But today that variant boosts the risk of 
stroke.

Research chief cuts climate studies, sets new priorities
Australia's premier research agency has long been at the vanguard of climate science. But Larry 

Marshall, the chief executive of the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
(CSIRO) in Canberra, says it's time for CSIRO to move on and align more closely with industry. The 
former Silicon Valley, California, venture capitalist stated last week that up to 350 jobs could be 
eliminated over the next 2 years, including 110 positions in the Oceans and Atmosphere division, the 
bulwark of CSIRO's climate research. Marshall insisted that key climate science assets will be 
protected. But outsiders warn that the cuts will gut CSIRO's vaunted work on climate science in the 
Southern Hemisphere. 

Record ozone hole may open over Arctic in the spring
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Antarctica isn't the only place with an ozone hole. Lingering atmospheric pollutants and frigid air have 
carved an unusually deep hole in Earth's protective ozone layer over the Arctic, and it threatens to get 
deeper this spring. Atmospheric scientists are analyzing data from weather balloons and satellites for 
clues to how the ozone will fare when sunlight-a third factor in ozone loss-returns to the Arctic. But they 
are already worrying about how extra ultraviolet light might affect humans and ecosystems below and 
wondering whether climate change will make such Arctic holes more common or severe. By next week, 
25% of the Arctic ozone will be destroyed, scientists warn. But if the winds of the polar vortex persist in 
keeping the stratosphere cold for another month, ozone losses will become severe.

A crystal ball for chemical safety
Every year, chemists invent thousands of new chemicals, and many ultimately find their way into 

global use. Predicting which ones will pose health or environmental hazards, however, has proven 
difficult. This week, a group of researchers unveiled a tool that could help streamline the process: a 
vast database of safety information that will allow users to compare new chemicals to existing 
compounds with similar structures, and flag potential risks. "You could imagine that, before even 
synthesizing [a chemical], a chemist puts the structure into the [tool] to ask if it's safe," says toxicologist 
Thomas Hartung of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, who 
led the effort. To create the screening tool, the researchers dug deep into a "gold mine" of data on 9800 
compounds collected by the European Chemicals Agency. But experts caution that structural 
similarities, although promising, are just one piece of the puzzle in assessing a compound's safety.
_________________________________________________________________________________

Please put Sts. P&P Party Poster in my email.

Remove the third page Pls.
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STS. PETER & PAUL SYRIAC ORTHODOX CHURCH    

EASTER FUN DAY 
 

Saturday, April 30 

10:30 AM – 1:00 PM 

Join us for fun in the Church Hall 
 

Craft Stations, Egg Coloring,  
Egg Hunt, Games, Raffle  

& Much More 
 

Lunch is provided 
$5 cover charge 

 
All Children of all Ages 

  
 

Maha Dimo Hazou                              

The Lenten Prayer

A Prayer by Saint Ephraim the Syrian

Holy and Great Lent is one the most significant spiritual periods in our life, for it is a time for 
cleansing and repenting ourselves of all sin. During this holy period, both at church and at our 
Christian home, in the duration of every prayer, the prayer of Saint Ephraim the Syrian is recited 
by all with faith and humility. According to our Syriac Orthodox Church

documentation, during Holy and Great Lent, the prayer is recited on all days other than
Saturday and Sunday. This prayer, given by one of the great figures of our Church, Saint Ephraim the Syrian in 
the 4th century, is commonly called the "Lenten Prayer”, or “Prayer of Repentance”.
“O Lord and Master of my life! Take from me the spirit of sloth, faint-heartedness, lust of power, and idle 
talk. But give rather the spirit of chastity, humility, patience, and love to Thy servant. Yea, O Lord and 
King! Grant me to see my own errors and not to judge my brother; For Thou art blessed unto ages of 
ages.”
This prayer, along with the spiritual disciplines of Great Lent (as well as the rest of the year)-is aimed first to free 
us from some fundamental spiritual diseases which shape our lives and make it virtually impossible for us even 
to start turning ourselves to God.

The prayer starts by referring to Jesus Christ as "Lord and Master of my life." Elder Porphyrios, a twentieth 
century Greek monk, teaches that Christians should "love Christ and put nothing before His love," because 
"Christ is everything. He is joy, He is life, He is Light. He is the True Light Who makes man joyful, makes him 
soar with happiness; makes him see everything, everybody; makes him feel for everyone, to want everyone with 
Him, everyone with Christ." Do we love Christ like this, or are there things that are more important to us than 
Him? If Jesus Christ is Lord and Master of our life, we will want to pray to Him, receive Him in Holy Communion, 
and live our lives in a way that pleases Him and enables us to grow with Him.

After proclaiming that Jesus Christ is Lord and Master, Saint Ephraim then asks Him to "take from me the spirit 
of sloth." Sloth is laziness and inactivity. It is the root of all sin because it poisons the spiritual energy at its very 
source. Sloth makes Christians ask "what for?" when presented with an opportunity to engage in spiritual growth. 
Are we spiritually slothful (lazy)? Do you avoid praying to God and promise that we'll "do it later?" Do we avoid 
fasting because it seems too hard and restrictive? Do we avoid reading the Holy Bible because it seems like a lot 
of work? If you let sloth control our actions, we are refusing to make Jesus the "Lord and Master" of your life.

Saint Ephraim prays that God not give him "a spirit of despair." Saint Ephraim is praying that God takes away 
his despair. One who falls into the act of despair (despondency) does believe in God’s unconditional love, and 
does not trust God completely. A despondent person has lost hope and believes that God has abandoned him 
and that He does not care for him. The Holy Fathers of the Church warn that despondency is the greatest danger 
to the soul, because a despondent person is unable or unwilling to see anything positive or good-even in God-
and is therefore unwilling to do anything to change his or her life.

The "lust of power," next in Saint Ephraim's prayer doesn't necessarily mean the desire to become an all-
powerful dictator that rules a company or nation. Instead, it ultimately refers to selfishness and self-
centeredness. If our lives are not oriented toward God, it will inevitably become selfish and self-centered and this 
means that all other beings will become means of our own self-satisfaction. If God is not the Lord and Master of 
our lives, then we become our own lord and master. The Lenten prayer teaches us not to desire to rule over 
others, to control people and order them around, to always be in power, to insist upon our own position, to be 
proud and egotistical. "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a 
ransom for many" (St. Mark 10:45). Serving others is characteristic of true greatness.

Saint Ephraim also prays to be freed from a desire for "idle talk." A simple definition of idle talk is "foolish and 
unnecessary talk." Idleness is laziness, not doing anything or at least not doing what we should. Each human 
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being has God-given talents, talents that should be utilized to benefit our fellow man and to God's glory. We 
ought to pray that God grants that we not be idle and not to be spending our time aimlessly and unwisely.

Our Lord also demonstrated the importance of humility and service by washing the feet of His disciples. "After 
that, He poured water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with towel with which 
He was girded. Then He came to Simon Peter. And Peter said to Him, 'Lord, are you washing my feet?' Jesus 
answered and said to him, "What I am doing you do not understand now, but you will know after this.' Peter said 
to Him, 'You shall never wash my feet!' Jesus answered him, 'If I do not wash you, you have no part with Me.' 
Simon Peter said to Him, 'Lord, not my feet only, but also my hands and my head!'...For I have given you an 
example, that you should do as I have done to you. Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his 
master; nor is he who is sent greater than he who sent him..." (Saint John 13:5-16).To be a leader in the Church, 
one must be as a humble servant- a reversal of the values of the world.

"But give rather the spirit of chastity." The teaching of chastity comes from the 7th Commandment in the Old 
Testament (Thou shalt not commit adultery), and from our Lord Jesus Christ's teaching on its deeper meaning. 
He said that not only is committing adultery a sin (against the 7th Commandment), but so is looking upon a 
woman with impure thought: "...whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her 
already in his heart..." (St. Matthew 5:28). Our culture unfortunately understands "chastity" as meaning sexual 
purity; as important as sexual impurity is, the full meaning is the name which is common to all virtues."
One of the fruits of chastity is humility. Anthimos, a 20th century monk, proclaims, "humble- mindedness
will bring all the virtues." One of the benefits of chastity is humility.Humility brings out truth in us, it eliminates all 
lies in which we usually live.Humilit y alone is capable of truth, of seeing and accepting things as they are, so we 
are able to see God's majesty and goodness and love in everything. This is why we are told that God gives grace
to the humble and resists the proud.

Chastity and humility are naturally followed by patience. Human beings are naturally impatient and quick to 
judge others. Having an incomplete knowledge of everything, we measure all things by our values and ideas. We
want our lives to be successful right here and now. Patience, however, is truly a divine virtue. God is patient 
because He sees the inner reality of things, which in our blindness we do not see, is open to Him. The closer we 
come to God, the more patient we grow.

Finally, the crown of all virtues, of all of our growth and effort, is love -- that love which, can be given by God 
alone-the gift which is the goal of all spiritual preparation and practice. God Himself indicates this, saying 
“Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by 
my Father, and I too will love them and show myself to them.” (John 14:21). For the true lover of God will 
preserve himself from everything that is not desired and approved by God, and works very hard to fulfill 
everything that is pleasing to God.

At the end, St. Ephraim says “grant me to see my own transgressions and not to judge my brother;” St. 
Ephraim’s final request is the ability to see our own mistakes, and to stop from judging

Others. We should never allow ourselves to judge anyone; on the contrary, we should have compassion and pity 
for others. We too are extremely weak and can easily move into sin, for we are not perfect. We should strive to 
wake up every morning and take an oath to be less judgmental of everyone.

During Lent, fasting gives us the opportunity to live more simply. It is not a time to live like Pharisees, attempting 
to maintain some sort of ritual purity laws. “Oh look, today we can have oil and wine, but no meat, or dairy. So, 
let’s have lobster and scallops with that really nice margarine that tastes just like butter, and I’ll get a bottle of 
expensive wine, and we can have a vegan chocolate cake for dessert with some non-dairy whipped cream." 
While such a dinner abides by the letter of the fasting rules, it is not fasting. Fasting is the conscious act of 
simplifying our worldly life to make room for Christ. To live simply, to eat simply, to put aside distractions and 
temptations of the flesh so that we can quiet our souls and listen to the still small voice of God, this is fasting.
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Sunday School News
By Maha Dimo Hazou                              Students of the Month

This month students of the month are Yasser Al Doori, Gizele Nabood, Maria Yousif,
Tony Boulos, Mary Hasso and Sarah Attisha. We congratulate them on this wonderful achievement and ask our 

Lord and Savior, Jesus Christ to bestow upon them and their families, His blessings.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              

                                               

 STS. PETER & PAUL SYRIAC ORTHODOX CHURCH    

EASTER FUN DAY 
 

Saturday, April 30 
10:30 AM – 1:00 PM 

Join us for fun in the Church Hall 
 

Craft Stations, Egg Coloring,  
Egg Hunt, Games, Raffle  

& Much More 

 
Lunch is provided 

$5 cover charge 

 

All Children of all Ages 
 are Welcomed 
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Ladies Auxiliary preparing the Mid-Lent lunch, on Saturday 04/02/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Father Edward Hanna is blessing the Mid-Lent lunch on Sunday 04/03/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There were, as well, many religous celebrations in March and April 2016 such as, Annunciation of the Virgin, Wedding at Cana (Al-Jalil), Memorial 
serivce of His Holiness Mor Ignatius Zaka 1, All fathful departed  Sunday, Beginning of Lent and Reconcilation Service, Healing of Laper, Healing of 
the Canaanite,  Elevation of the Cross. Pictures of the Choir of the church that recently formed. 
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                 Your Teeth and Dental Bonding
Dental bonding is a procedure in which a tooth-colored resin material (a durable 
plastic material) is applied and hardened with a special light, which ultimately 
"bonds" the material to the tooth to restore or improve person's smile.

For What Conditions Is Dental Bonding Considered?
Dental bonding is an option that can be considered: 

* To repair decayed teeth (composite resins are used to fill cavities)
* To repair chipped or cracked teeth
* To improve the appearance of discolored teeth
* To close spaces between teeth
* To make teeth look longer
* To change the shape of teeth
* As a cosmetic alternative to amalgam fillings
* To protect a portion of the tooth's root that has been exposed when gums recede.

What's the Procedure for Having a Tooth Bonded?
Preparation. Little advance preparation is needed for dental bonding. Anesthesia is often not 

necessary unless the bonding is being used to fill a decayed tooth. Your dentist will use a shade guide 
to select a composite resin color that will closely match the color of your tooth.

The bonding process. Next, the surface of the tooth will be roughened and a conditioning liquid 
applied. These procedures help the bonding material adhere to the tooth. The tooth-colored, putty-like 
resin is then applied, molded, and smoothed to the desired shape. An ultraviolet light or laser is then 
used to harden the material. After the material is hardened, your dentist will further trim and shape it, 
and polish it to match the sheen of the rest of the tooth surface.
Time-to-completion. Dental bonding takes about 15 to 60 minutes per tooth to complete.

What Are the Advantages and Disadvantages of Dental Bonding?
Advantages:

1. Dental bonding is among the easiest and least expensive of cosmetic dental procedures. Unlike 
veneers and crowns, which are customized tooth coverings that must be manufactured in a lab, 
bonding usually can be done in one office visit unless several teeth are involved. 2. Another advantage, 
compared with veneers and crowns, is that the least amount of tooth enamel is removed. Also, unless 
dental bonding is being performed to fill a cavity, anesthesia is usually not required.

Disadvantages:
       1. Although the material used in dental bonding is somewhat stain resistant, it does not resist 
stains as well as crowns.
       2. Another disadvantage is that the bonding materials do not last as long nor are as strong as other 
restorative procedures, such as crowns, veneers, or fillings. Additionally, bonding materials can chip 
and break off the tooth.
Because of some of the limitations of dental bonding, some dentists view it as best suited for small 
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cosmetic changes, for temporary correction of cosmetic defects, and for correction of teeth in areas of 
very low bite pressure (for example, front teeth). Consult with your dentist about the best cosmetic 
approach for your particular problem.

                                                                      
Do Bonded Teeth Require Special Care?
Bonded teeth do not require special care. Simply follow good oral hygiene practices. Brush teeth at 
least twice a day, floss at least once a day, rinse with an antiseptic mouthwash once or twice a day, 
and see your dentist for regular professional check-ups and cleanings.
Because bonding material can chip, it is important to avoid such habits as biting fingernails; chewing 
on pens, ice, or other hard food objects; or using your bonded teeth as an opener. If you do notice any 
sharp edges on a bonded tooth or if your tooth feels odd when you bite down, call your dentist.
How Long Does Bonding Material Last?
The lifespan of bonding materials for the teeth depends on how much bonding was done and your oral 
habits. Typically, however, bonding material lasts from two years up to about 10 years before needing 
to be touched up or replaced.
__________________________________________________________________________________

                Befor                                                 After 
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الجديداالفتتاح 
Grand Opening  

 عيادة طب العائلة
 

 

Family Medicineعلى البورد االمریكي بطب العائلة حاصالن
33200 Dequindre Rd, Suite 200 Sterling Heights, MI 48310

Tel: (586) 977 -0200 Fax: (586) 977-0000

السنویةاجراء الفحوصالت النسائیة 
)امراض المفاصل-السكري-الكولیستیرول-معالجة االمراض المزمنة (ضغط الدم

الدكتور فواز حسو
Dr. Fawaz Hasso MD

صحیة شاملةعناية الطارئةنستقبل الحاالت 
(باطنیة، اطفال، نسائیة)

نقبل معظم انواع 
التأمین الصحي

حسوھاه مالدكتور
Dr. Maha Hasso MD











41130 Hayes Road, Clinton Township, MI 48038

located in Clinton Township.

(586) 690-8856

Matthew Zohir Yousif

 

شجعو ابن الكنیسة

ا�ك����ا�ا���ن
وا���
��������10%

 



10%
 

(248) 689-8200



  
 

 

 

 

ماركنیسةمجلة 
وبولسبطرس

 

مجلة اخباریة ثقافیة اجتماعبة 
تصدرعن مجلس رعیة مار بطرس 
–ومار وبولس للسریان االرثوذكس 

 میشیغن

25566 Lahser Rd. Southfield, 
Michigan

stsPeterandPaul@outlook.com 

العام )نیسان–اذار(10العدد2السنة 
2016

 

   

اقرأ في ھذا العدد  
 

 

 
 

 
 

ف تاریخك
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 مار افرام السریاني–افتتاحیة العدد
الصوم في الكنیسة السریانیة
احد الموتى
دروس في تعلم السریانیة
سلیمان والحكمة
من سفر الجامعة
شكر وتقدیر للمجلة
مار یعقوب الرھاويالقدیس
المبخره
النمل والبشر
االب انستاس الكرملي
المرأة الكنعانیة
المسیحیة في العراق
 الطوائف المسیحیة حسب عدد

االعضاء
وعود لفظیة
دولة البطالسة
تاثیر االیونات على البشر
مرض زیكا
توقف قلبة وھو على سریر الفحص
نشاطات كنیستي مار بطرس وبولس
الصوم
استراحة واستفادةمحطة
زاویة المطبخ

 

 



الرجاء مالحظة:
غیر ملزمة رئاسة التحریران -

بنشر جمیع المواضیع
ة.مالمستل

الحق باجراء لرئاسة التحریر-
التعدیالت على محتوى المواضیع 

ضرورة.الاذا اقتضت 

مناسباتكم لنشر مقاالتكم او اعالناتكم او
.الرجاء االتصال برئیس التحریر

Cell: 248-242-2475
Email:atheerkassab@outlook.com

رئیس التحریر
سابكد. اثیر 

تشكر رئاسة التحریر مراجعة النص العربي من 
قبل 

الشماس عبد المسیح كوریا............. والنص 
االنكلیزي

مجلس المليالالدكتور بشار عبد النور رئیس 

    

See inside

See inside

افتتاحیة العدد: 

بقلم ألشماس أألنجیلي
بشیر متي ألطورلي

ر أفرام ما
ألسریاني

بمناسبة عیده 
یوافقوألذي

في ألتاسع عشر 
من آذار.

م وتوفي 306ُوِلَد في نصیبین سنة 
َس في جامعة 373ألرھا سنة  م ، َدرَّ

عاماً ، وعندما رحل إلى 38نصیبین 
م إثَْر إستیالء ألفرس 363ألرھا سنة 

على مدینتھ َوسََّع مدرستھا وعِمَل في 
أعوام.10ألتدریس فیھا 

منحتھ ألكنیسة ألقاباً كثیرةً وھو جدیٌر 
بھا ، منھا ِكنَّارةُ ألروح ألقدس ، نبيُّ 

ألسریان وشمسھم ، أمیر ُشعرائھم 
ألمطبوعین ، وقد ُطّوِب من قبل قداسة 
ألمثلث ألرحمة ألبابا بندكتس ألخامس 
عشر بإعتباره ملفان ألكنیسة ألجامعة.

أقوُل أنشَد فأَطرَب ونبضت بمحبتھ 
ب ، ونظم ألقصائد ألعصماء ألقلو

وعشقتھا وھامت بھا ألنفوس ، وَحلََّق 
في سماء ألروح عالیاً كألنسِر فأَخذنا 
على جناحیھ مفتونین بما جاء بھ ِمْن 

عالِم ألروح ، وغاص في أعماِق 
ألكتاب ألمقدس فََخلََّف لنا إرثاً روحیاً 
وأدبیاً نُفاِخُر بھ ألدنیا ذلك ھو أفرامنا 

واتھ معنا.ألعظیم ، صل
 

Student of the month of Sunday school- April 03/2016

 

Ladies Auxiliary preparing mid-Lent lunch- 04/02/2016
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{ الصوم في الكنیسة السریانیة } 
الشماس االنجیلي متي صلیبا

الصوم ھو االمتناع عن الطعام مدة معینة من النھار , وبعد ذلك یتناول الصائم مأكوال خفیفا خالیا من الدسم . فھو 
الدسمة التي تظلم فضیلة مقدسة بھ تستنیر أعین النفس الروحیة وترى خالقھا روحیا وبھ تتخلص من أبخرة الماكل

عیونھا وتغشي باصرتھا .. فیجب أن تمتنع عن المآكل الدسمة . وما الصوم اال كورة روحیة بھ تتمحص النفس كما 
جات , والصوم ثالثة أنواع كما قسمھ العالمة ابن العبري قائال:" للصوم ثالث در.تتمحص الفضة في نار الصائغ

الذي تفرضھ الكنیسة على أبنائھا جمیعا . والخصوصي ھو الذي عمومي ھو العمومي, وخصوصي , واألخص" 
یفرضھ األنسان على نفسھ بأختیاره ویصومھ متى شاء وذلك اما تاھبا لعمل ما كأنتخاب برنابا وبولس للعمل . أو 

} أو طلب 27: 9كورنثس 1} وقمعا للجسد كقول الرسول بولس { 13: 35تذلیال للنفس كما فعل داود{ مزمور 
} . وأالخص ھو الذي 5: 3} أو أستمداد رحمة هللا كما فعل اھل نینوى { یونان 21: 8األرشاد من هللا على عمل ما كما فعل عزرا { عزرا 

وحدیثا } والصوم مبرھن في الكتب المقدسة قدیما 37: 2بفرضھ األنسان على نفسھ زھدا وتقشفا كما یفعل النساك والزھادوالعباد كالنبیة حنة { لوقا 
: 9} ومتى 16: 6} . وقال الرب یسوع:" ومتى صمتم{ متى 12: 2} وقال أیضا { 14: 1قال النبي یوئیل " قدسوا صومانادوا بأعتكاف "{ یؤ 

نھارا اربعین ا} . الكتاب المقدس بعھدیھ یشھد أن جمیع رجال هللا كانوا بصومون فموسى صام أربعین یوما والنبي أیلیا والرب یسوع صام15
.} . ھذا جزء یسیر مما ورد في الكتاب العزیز عن الصوم2: 4واربعین لیلة { متى 

} عنى الرب بھذه { أن 16: 6في شروط الصوم : للصوم شروط مھمة ضروریة , ومن ھذه الشروط . قال الرب یسوع " ومتى صمتم..{ متى 
}.بل لنفسھصام األنسان ال ینبغي أن یفتخر بصومھ النھ ال یصومھ ألحد

.یجب على الصائم ان ال یصوم عن المآكل وحسب بل یجب أن یصوم عن األثم والكذب والغش

.یجب على الصائم أن یمارس الصالة . فأن الصالة للصوم كالروح للجسد فال یفید الصوم اذا لم ترفع معھ الصلوات الخشوعیة

ء , ویطعم الجائعین ویكسو العراة ویسد حاجة المحتاجین . في عدد أصوام الكنیسة : على الصائم اذا كان میسورا وغنیا أن یتصدق على الفقرا
..لكنیستناالسریانیة خمسة أصوام

دي باعمال ربنا تتمارس الكنیسة ھذا الصوم أسوة بمخلصھا الرب یسوع الذي صامھ وباركھ فیلیق بنا نحن أیضا أن نصومھ ونقالكبیر:الصوم -1
ویجب أن یصام ھذا الصوم من المآكل الدسمة . ولم یكن وسسحقھ. الشیطان نالابلیس وأنتھت بانتصار المخلص وخذضدالقدسیة التي مارسھا

لك .. یجوز عندنا فیھ أكل السمك أیضا , غیر أن المثلث الرحمات بطریركنا مار أغناطیوس الیاس الثالث أصدر منشورا أجاز بھ ألبناء الكنیسة ذ
اب ألى الظھر وال یحتفل بالقداس األلھي في أیام الصوم أال في السبوت واآلحاد ویوم أربعاء نصف الصوم وجمعة االربعین ویصام بال طعام أو شر

وكان قدیما منفصال عن وخمیس الفصح التي یجب أن یؤكل من الصباح مباشرة بعد سماع القداس األلھي .... ویلي الصوم األربعیني أسبوع اآلالم
رأت الكنیسة أن توصلھ بھ , یبتدئ ھذا األسبوع من أحد السعانین أذ تذكر الكنیسة دخول ربنا الى اورشلیم راكبا جحشا , وحفاوة الصوم , وبعد ذلك

} وفي لیلة االثنین من أسبوع األالم تصنع الكنیسة دورة 9: 9الجموع بھ وصراخ االطفال والصبیان بتعظیمھ مكمال نبوة زكریا القائلة { زك 
.. وتكمل الكنیسة 13-251دنا " النھیرة } في ھذه الدورة تمثل الكنیسة روایة البتوالت الالتي خرجن للقاء العریس المذكورة في متى تسمى عن

في ھذا األسبوع ذكر آآلم مخلصھا فتصوم وتصلي وتحزن وتكتئب أسوة بعریسھا السماوي . فكان قدیما أبناء الكنیسة في ھذا األسبوع یبطلون
} ال كالبیع والشراء وما أشبھ ذلك ویثابرون الصلوات المتواصلة والصوم والحزن والكآبة والتأمل بأالم الرب ویسمى أسبوع الحاش { أألالماألشغ

یسوع رب ألن في مثل ھذا األسبوع تألم یسوع وبآالمھ نحن خلصنا من جمیع اآلالم .... وتذكر أیضا في ھذا األسبوع التواضع العظیم الذي ابداه ال
جل بغسل أرجل تالمیذه فتمثل تلك الروایة عینھا اذ یغسل آباء الكنیسة أرجل نفر من الشعب وذلك أسوة بمعلمھم األلھي الذي قال بعد غسل ار

} وفي یوم الجمعة من ھذا االسبوع تكمل الكنیسة ذكر صلب الرب یسوع وموتھ الكفاري عنا اذ تصنع في وسط17-14: 13تالمیذه { {یوحنا 
ن اللص الھیكل صلیبا مغطى بمندیل وعلى جانبیھ شمعتان موقدتان . وفي الساعة التاسعة منھ أي عند موت الرب تطفأ الشمعة الشمالیة أشارة الى أ

تنزیل الرب الشمالي لم یؤمن بالرب یسوع بل كفر بھ وأھانھ {یعني بأنطفاء شمعتھ یزول عنھ النور ویرث الظالم مع ابلیس. وبعدئذ تحتفل الكنیسة ب
عن الصلیب وتقمطھ بقماطات وبخور كما فعل یوسف ونیقودیموس أذ أخذا جسد یسوع ولفاه بأكفان مع االطیاب ویعملون دورة الدفنة فیدفنون 

الصلیب بین صفوف

ن قبره بتراتیل الفرح واألبتھاج المرتلین تراتیل الحزن والكآبة .. وفي یوم األحد باكرا یحتفل بذكرى قیامة الرب أذ یخرج آباء الكنیسة الصلیب م
ذكرا لفرح الرسل عند قیامة الرب . وھنا ینتھي الصوم األربعیني مع اسبوع اآلالم .........

صوم الر سل : تصوم الكنیسة ھذا الصوم شكرا � الذي ارسل الروح القدس في عید العنصرة .. فكما أن الرسل صاموا بعد ارتفاع الرب -2
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منھ أذ تذكر الكنیسة عید القدیسین 29حزیران الى 16. یبتدئ من صوم شاكرة هللا بصوم وصالة وتقشفقدس , ھكذا الكنیسة توحلول الروح ال
الرسولین بطرس وبولس ویدعى بصوم الرسل ألنھم صاموه اوال 

بدلیل انھا تصومھ . ویبتدئ ھذا الصوم في اول آب وینتھي في صوم العذراء : قدیم جدا في الكنیسة وجمیع الكنائس التقلیدیة الطقسیة تسلم بذلك -3
.منھ اي في الیوم الذي یحتفل بعید أنتقال العذراء مریم المباركة15

صام قبل ذلك وتقشف في الجبل اربعین یوما ولم یأكل خبزا ولم یشرب ماء حتى الشریعة"صوم المیالد: أن النبي موسى كما قبل كلمة هللا ً" -4
ار وجھھ كالشمس بھاء فصار من ثم مستحقا أن یقبل كلمة هللا كذلك الكنیسة تصومھ قبل قبول الرب یسوع المسیح . فرضت الكنیسة ھذا الصومأستن

لوا " وأن یرتلوا معھم ترتیلة الفرح والسرور ویقو { 11و10: 2على بنیھا لیستحقوا أن یسمعوا بشرى المالك القائل للرعاة " ال تخافوا ...{ لوقا 
.}14: 2المجد�...... لوقا 

صوم نینوى : یرتقي تاریخ صوم نینوى في كنیستنا الى العصور األولى للمسیحیة . ان واضعھ في الكنیسة ھو القدیس مار یوحنا اسقف الحیرة-5
ر وبعد ثالثة ایام نجاھم هللا ومات ذلك الملك حینما طلب أحد الملوك من المسیحیین بنات عذارى فاجتمع أھل الحیرة في الكنیسة مع االسقف المذكو

رمن وقد قبل الرب دعاءھم كأھل نینوى وأمر األباء من ذلك العھد أن یصنع الباعوث وقد أید ھذه الروایة العالمة ابن العبري .. أخذه عنا اال
ي عدد بطاركة األسكندریة . تصوم الكنیسة مجاراة ألھل /ف62والیزالون الى اآلن یصومنھ . وبعدھم االقباط في زمن االنبا ابرام السریاني ال / 

ئما في نینوى الذین زاغوا عن جادة الحق فأنذرھم النبي یونان وتابوا , كذلك نحن نصومھ للتوبة واستدرار مراحم هللا علینا ألننا بشر نسقط دا
الدمار ھكذا نحن نصوم ھذه األیام الثالثة بالتوبة لیرحمنا هللا ویغفر الخطایا , فكما أن أولئك تبًرروا بالتوبة والصوم وحفظوا مدینتھم من الخراب و

خطایانا . ویعد صوم نینوى بمنزلة الصوم الكبیر أذ یصام الى الظھر وبعد ذلك یتعاطى الصائمون مأكوالت خفیفة خالیة من الدسم وقد یصوم
...طعام أو شراببدونالبعض یوما كامال بال طعام أو شراب والبعض اآلخر یبقون ثالثة ایام

األربعاء والجمعة الصوم في الكنیسة المسیحیة , ألن في األربعاء صارت المشورة على مسك اربعاء والجمعة : جعل قانونیا یوماالاصوم یوم-6
} وفي ھذا الیوم ذھب یھوذا واتفق مع رؤساء الكھنة أن یسلمھ الیھم , 2: 26الرب وصلبھ وذلك واضح من قولھ للتالمیذ "أنتم تعلمون..... { متى 

وحزنت على صلبھ البرایا طرا.. فالشمس حجبت نورھا والصخور تشققت والقبور تفتحت حزنا وتصوم یوم الجمعة ألنھ فیھا صلب رب المجد
ن على باریھا المعلق على عود الصلیب مھانا . لذلك تصوم الكنیسة تذكارا لصلب ربھا وفادیھا الذي خلًصھا بموتھ على الصلیب ... یصام ھذا

...ھار الى غروب الشمس حینئذ یتناول الصائمون مھما یشاؤون من األطعمةالیومان عندنا عن المآكل الدسمة فقط وذلك طیلة الن

معھ باركنا الرب االلھ یااخوتي واھلنا لسماع صوتھ وأمرنا ان نصوم ونصلي وان نرحم اخانا االنسان الفقیر والمعوز والمحتاج لنستحق ان نرث
.ملكوتھ السماوي

________________________________________________________________________________
متي صلیبااالنجیلي بقلم الشماس }       { أحد الموتى

بعد االنجیل : باللحن القوقاوي : على وزن انا ھو خبز الحیاة قال ربنا

قوربنى قاربن لي أمرو نافشو , دلو أیث مدم دموثارلي اخ فاغرخ دمریو , لو موثار لي بخیو وتنحثو

.بايوشباق لي حاودماوثارلي فاغره دمشیحو , مدقیمیتن بصلوثو كھنى صاالو عالي دزنو ومثقبلنو قذوم بیم دمشیحو ھاللویاأخ 

.ترنیمة القداس { القاثولیق } على وزن دحطو دلو نحطى

..... ,لو تطعى انون ولو ترفى انون مریو لعانیذاین دلقیمتخ حیرین

...مناحمنھنراحمى وبخل عدنین نیحو نھو لھون ھا ھاللویا اوي ھاللویا وناسقن لخ شوبحو داتونحم فاغریھون مشیحو ملى 

ندخار بصلوثو لعانیذى مھایمنى دلو نطعى انون دمن بینثان فراش , عال مذبح قودشو شمھیھم ندخار وا بخول

بتارعو دیلخ حانونو..... أو ترنیمة اخرى على وزنعدنین نیحو نھولھون ھا ھاللویا اوي ھاللویا وناسقلخ شوبحو داتو منحمنھون .

..الختام :::: لعابدیك انیح باینوث كینى برو دالوھو بھوي مالكوثو دلو مشتاریو عام قادیشى

:::::الجواب :: لخ تشبوحتو مناحم میثى من قابریھون ومالبشلھون اسطال شوبحو بیوم نوحمو
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ܐܳܝܐ 
ܰ
الشعاع زاٍه وتلفظ ِصْمحو بأیو بتحقیق الھمزةܶܨܡܳܚܐ ܿܦ   

S'mh'o paio 
ܶܡ̈ܐ ܶܐܢܘܿܢ  ܐ ܽܐܘܿܟܳ ܣܶܡ̈ܐ ܕܰܐܼܒܳ

ܰ
شوارب األِب سوداُء وتلفظ بَسميِ دآفو ܿܦ

Pasme davo aukome ennon     أوُكميِ إنُّون
  

 ܬالتاء ܫ ، الشین ܪ ، الراء ܩ ، الحروف ::: القاف 
  : أمثلة

  Qiomo العھد تلفظ قیُموܩܳܝܳܡܐ  -1
 Romo العالي تلفظ ُرموܳܪܳܡܐ  -2
ܐ  -3  Rabbo العظیم , الكبیر تلفظ َربُّوܰܪܿܒܳ
 Shahro السھر تلفظ َشْھروܰܫܗܳܪܐ  -4
   Shroro الحق تلفظ تلفظ شُرروܫܳܪܳܪܐ   -5
 Tno تال , ذََكر تلفظ تْنوܿܬܳܢܐ  -6
ܼܒ  -7  Eithev َجلََس تلفظ یِثِفܺܝܼܬܶ
ܝܡܳܢܐ   -8

ܰ
 Taemno الجنوب تلفظ تَِیْمنوܿܬ

 
ܶܡܐ  الُجمل : ܶܦܼܬܼܓܳ

ܼܒܳܪܐ ܰܝ̱ܗܼܒ ܩܳܝܳܡܐ    Gavroالَرُجُل أعطى عھداً وتلفظ َجْفرو یَْف ْقیُموܿܓܰ
yav qiomo 
   T'oro romoالجبل عاٍل تلفظ طورو ًرموܺܛܘܳܪܐ ܳܪܳܡܐ 

ܐ  و َربُّوܰܝܳܡܐ ܰܪܿܒܳ    Yammo rabbioالبحُر كبیٌر تلفظ َیمُّ
   Shroro A'usgnaoالحُق قوةُّ تلفظ ْشُررو عوشنَوܫܳܪܳܪܐ ܺܥܘܫܰܢܐ ̱ܗܘ 

ܛܳܠܳܢܐ مالحظة : الخط الصغیر تحت الحرف یعرف بالُمْبِطْل  وعملھ ܡܼܒܰ
إبطال لفظ الحرف الذي تحتھ كما في كلمة یَْف, عوشناو حیث اُْبِطَل لفظ 

 .ًھْو ًھوَ ܗܼܘ حرف الھاء في ضمیر الغائب 
 

مع تمناتي لكم بالتقدم في تعلم لغتنا الحبیبة

زاویة دروس في تعلیم اللغة السریانیة
یؤدیھا الشماس االنجیلي الدكتور الصیدالني بشیر الطورلي

 الدرس الخامس
 الالمܠ الكاف, ܟ الیاء، ܝ الحروف 

 : أمثلة
 Yaozo البَبَْر تلفظ یَْوزوܰܝܘܳܙܐ   -1
ܐ  -2 ܘܼܒܳ  Kovo تُلفظ كوفوالشوكة ܿܟܽ
ܐ  -3  Lahgo البُخار تُلفظ لَْھجوܰܠܗܿܓܳ
 

 : ومن الضمائر المتصلة
  , Leh لَھُ تُلفظ ِلھܶܠܗ 
  , Loh لھا تُلفظ لُھْ ܳܠܿܗ 
  , Lokh لََك تُلفظ لُخْ ܳܠܼܟ 
 Lekh لَِك تُلفظ ِلخْ ܶܠܼܟܝ 

 :أمثلة أخرى
ܐ   -1 ܼܒܿܕܳ   Kavdo َكبَدْ تلفظ َكْفدوܿܟܰ
 Lelio لفظ ِلْلیواللیل تܺܠܠܳܝܐ   -2
 Hath واِحد تلفظ َحذْ ܰܚܼܕ   -3
ܐ  -4  Htho واِحدَة تلفظ حذوܚܼܕܳ
 

 الدرس السادس
  السینܣ النون , ܢ المیم, ܡ الحروف : 

 : أمثلة
 Mouzo الموز تلفظ موزوܽܡܼܘܳܙܐ   -1
 Nouno السمكة تلفظ نونوܽܢܼܘܳܢܐ   -2
 Besmo البخور تلفظ بِْسموܶܒܣܳܡܐ  -3

 :الجمل القصیرةواآلن بعض 
ܠ ܽܡܼܘܳܙܐ  -1   الطفل أكًل الموز اللفظܰܫܼܒܳܪܐ ܶܐܼܟܰ

 Shavro ekhal mouzo شفرو إَِخْل ُمزو     
  السمكة تسبح في الماء اللفظܽܢܼܘܳܢܐ ܳܣܶܚܐ ܒܰܝܳܡܐ  -2
و       Nouno sohe biammo نونو ُسحِ ْبیَمُّ

 البخور طیب الرائحة اللفظܶܒܣܳܡܐ ܰܗܺܢܝ ܺܪܝܳܚܐ  -3
 Besmo hanee reeho مو َھني ریحوبِسْ 

 ܨ، الصاد  p ܦالفاء ܥ ، الحروف : العین 
 :أمثلة

  A'mlo العمل وتُْلفَْظ َعْملوܰܥܡܳ�  -1
ܐ  -2     A'oubbo الِحْضن وتُلفَْظ ُعبُّوܽܥܘܿܒܳ
ܳܨܐ  -3

ܶ
 Pes's'o القُْرَعة وتُلفَْظ بِصُّوܿܦ

ܣܶܡ̈ܐ  -4
ܰ
 Pasme الشوارب وتُلفَْظ بَسميِ ܿܦ

 Ses's'o المسمار وتُلَفْظ ِصصُّوܶܨܳܨܐ  -5
 S'mh'o الشعاع وتُلفَْظ ِصمحوܶܨܡܳܚܐ  -6

ܶܡ̈ܐ :  ܼܬܼܓܳ
ܶ
 الُجَملܿܦ

 A'mlo العمل یعطي قوةً وتلفظ : َعْملو یُِھف َحْیلوܰܥܡܳ� ܳܝܶܗܼܒ ܰܚܝܳ� 
yohev h'ailo 

 لَْعلَْیموالسباحة تفید الشاب وتلفظ : َسْحوو َمْحِلم ܰܣܚܳܘܐ ܰܡܚܶܠܡ ܰܠܥܰܠܝܳܡܐ 
Sah'wo mah'lem laa'gaimo 
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الشماس اإلكلیریكي عماد الخوري یوسف البناء

سلیمان والحكمة

كتبھا سلیمان نرى أّن التعالیم الذي یعطیھا سلیمان تنبع من خبرة ممیزة بالحكمة ذيقراءة معظم األسفار الحكمیة العند
بعدما تمتع بھا في أیام حیاتھ. فقد أكد ھذا الملك انھ حصل على الحكمة، ال لمواھبھ التي میزتھ عن باقي البشر، بل ألنھ 

األسرائیلي. مفضال أیاھا على الغنى والذھب صلى صالةً طلب خاللھا من هللا أن یعطیھ الحكمة طوال فترة حكمھ للشعب 
والفضة ، الصحة والجمال. فأستجیبت صالتھ اكثر مما توقع ، ولم ینل الحكمة وحدھا ، بل نال معھا سائر الخیرات ، فالحكمة فریدة وقدیرة

.تأثیرھا تاثیر الھي في النفوسو

، فمنحھ هللا الفطنة او الحكمة. فحكمة سلیمان یُضرب فیھا المثل ، زاره الملوك فنرى سلیمان لم یحصل على الحكمة منذ والدتھ ، بل صلى وتضرع 
كمتھ . من بعید ، والسیما ملكة سبأ لیسمعوا ھذه الحكمة. فلم یَِصر فقط احكم ملوك االرض بل صاحب الغنى الھائل . فأشتھر بغناه كما اشتھر بح

الخیرات على االرض وقد عرف سلیمان حاجتھ األساسیة في الحیاة ، فسأل الرب أن وفرح سلیمان بھذه الخیرات ، ألن الحكمة ھي مصدر كل 
تلیق بالعطایا التي تقبّلھا بالصالة ، افكارا تلیق ایعطیھ لیتكلم حسب المعرفة التي لھ ، ولتكون لھ كلمات تعبّر عن فكره بدقة . وسأل ایضا افكار

.الحكماء ، وھو یقودھم في طرق مستقیمةبالحكمة وبالخیرات التي تنبع منھا ، فا� حكیم

ذھا وعاد سلیمان الى خبرتھ الشخصیة لیخبرنا عن رغبتھ في أن یتزوج الحكمة التي كونت العالم ، واعتنت بھ عنایة شاملة ((لذلك عزمت ان اتخ
كمة بصفاتھا العظیمة ، تجرأ سلیمان فأحبھا ). ھذه الح8:9قرینة لحیاتي علما بأنھا تكون لي نشیرة بالصالحات ومفرجة لھمومي وكربي )) (حك 

أعانتھ وأراد ان یتزوجھا . فالرغبة التي یثیرھا جمال الحكمة الساحر ، صار عنده حبا جامحاً ومحصورا لتلك التي تملك كل الصفات المطلوبة . ف
لمتكلم ومدبّر شؤون الناس ، والصالح والقوي الذي یُلقي في حیاتھ العامة والخاصة ، صار نموذج الملك الرفیع الشان والخالد ، والسریع البدیھة وا

.الرھبة في القلوب

) اللذین كانا اكبر منھ . فأختاره 5-2: 3صم 2بالحقیقة أّن سلیمان لیس بشخص عادي ، إنھ ملك اختاره هللا ومااختار اخویھ ابشالوم و ادونیا (
) . أستخدم سلیمان حكمتھ جیدا طوال مدة حكمھ ، ألنھ سار 7:13صم 2بناء الھیكل (لیكون قاضیا ولیحكم الشعب. واعظم ماقام بھ سلیمان ھو 

تتوحد وراء الرب وكانت ثمار ھذه الحكمة ھي السالم واالمن واالزدھار لالمھ ، وتعتبر فترة حكمھ مثاال لما یمكن ان تصبح علیھ اي امة عندما 
طلب الحكمة لیبني بیتا یلیق بالرب االلھ فقد طلب من حیرام أن یرسل لھ خشب أرز وخشب سرو نحو االتكال على هللا . فنرى انھ عند بناءه الھیكل

، كما كانت لبناء الھیكل ألنھ كان یعرف انھا اخشاب ثمینة تعتبر افضل مایستخدم في البناء .فقد كانت ھذه االخشاب شدیدة الصالبة ومقاومة للفساد 
م سلیمان العمال الالزمین في بناء الھیكل الى ثالث فرق ، ونّظم لھم برامج في عملھم حتى الیضطروا جمیلة ولھا رائحة عطرة . وبالحكمة قس

ھ ، وذلك ألن االحجار ئت مطرقة او الة اخرى في موقع بناللغیاب فترات طویلة عن بیوتھم . وإكراما � بنى الھیكل في أورشلیم دون ان یسمع صو
نحت في المحجر . فقدكانت تقطع عن بعد امیال كثیرة وت

لحكمة شمل احترام الشعب وإكرامھم � كل جانب من جوانب ھذا البناء الذي سیعبدونھ فیھ ، فقد ُسجلت ھذه االشیاء في الكتاب المقدس لترینا ا
.والعنایة التي بنى بھا سلیمان ھیكل الرب

تخدمت . وفي باكورة حیاة سلیمان ، ادرك انھ في حاجة الى الحكمة . ولكن وعند التأمل بشخصیة سلیمان الحكیم نرى ان التأثیر للحكمة إال متى اس
قد في نفس الوقت الذي طلب فیھ سلیمان الحكمة لیدیر شؤون مملكتھ، كان قد بدأ عادة ستجعل حكمتھ بال جدوى بالنسبة لحیاتھ الشخصیة .لقد ع

اللواتي تزوجھن ألسباب مماثلة . وكان سلیمان بعملھ ھذا ، الیتصرف ضد محالفة مع مصر بزواجھ من ابنة فرعون ، فكانت اولى مئات الزوجات
صى وصیة ابیھ فحسب ، بل ضد اوامر هللا الصریحة . ویذكرنا تصرفھ ھذا بأنھ من السھل جدا ان نعرف الصواب ، ومع ذلك النفعلھ ،ألن هللا او

وفعال ھذا حصل وكانت نتجیتھ ان ھنیجرونھم نحو ألھتیكي النرة التقرب منھمن االجنبیات وبخطوالشعب العبراني في العھد القدیم بعدم الزواج 
.الرب عاقب الشعب على افعالھ الشریرة

بطت بھا واضح أن منح هللا الحكمة لسلیمان ، لم یكن یعني انھ الیستطیع ان یرتكب االخطاء . لقد منح امكانات عظیمة كملك لشعب هللا ، ولكن ارت
. فمال الى مراعاة االولى واھمال الثانیة . وبینما ذاعت شھرتھ لبناء الھیكل والقصور ، ساءت سمعتھ كحاكم أثقل كاھل الشعب مسؤولیات عظیمة 

.بالضرائب وأعمال التسخیر. فجاء الزائرون من بالد بعیدة لیعجبوا بھذا الملك الحكیم ، بینما كان شعبھ یبتعد عنھ شیئا فشیئا

اال القلیل عن سنوات العقد االخیر من حكم سلیمان ، واالرجح ان سفر الجامعة یسجل تأمالتھ االخیرة وخالصة حكمتھ في والیذكر الكتاب المقدس 
الیوجدان إال الحیاة . ففي ھذا السفر نرى رجال یكتشف من خالل اختبار مریر ، انھ من العبث إدراك معنى للحیاة بعیدا عن هللا . فاألمن واالطمئنان 

ة الشخصیة مع هللا ، واالطمئنان الذي نشعر بھ في فرص ونجاحات ھذه الحیاة ، إنما ھو أمر وقتي ، وكلما ننتظر ان یدوم ، سرعان في العالق
.مایزول
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 الخوري الیاس بھنام البعشیقيتأمالت في الكتاب المقدس / من سفر الجامعھ /للشماس فوزي
كلمات باھره عظیمھ في معناھا 4الى نھایة االیھ 2زیزي القاريء قرأت في سفر الجامعھ االصحاح السابع من االیھ ع

الصیت خیر من الطیب ویوم الموت خیر 2ھذه االیات ( ومدلوالتھا قالھا الحكیم سلیمان الملك بن داؤد النبي وھذا نص 
الدخول الى بیت النیاحھ خیر من الدخول الى بیت الولیمھ الن ذاك منتھى جمیع البشر فیجعلھ الحي 3من یوم الوالده . 

على النقاط نا القراء لنضع الحروف ءالحزن خیر من الضحك النھ بكأبة الوجھ یصلح القلب . ) واألن احبا4في قلبھ . 
بھا الحكیم سلیمان ونعمل مقارنھ بسیطھ بین ما قالھ الحكیم ىت وشرحھا وبیان مدلوالتھا وما عنونبدا بمناقشة ھذه االیا

وما عناه في ھذه االیات المباركھ وما نتصوره نحن البشر ونتصرفھ في كل تفاصیل حیاتنا الروحیھ منھا والدنیویھ 
(یوم 2ھناك فرقا شاسعا جدا بل وھوة عظیمھ بین ھذا وذاك ولنأتي الى االیھ رقم وباقي مجریات الحیاة لنالحظ أن

ل من منا یفضل یوم الموت على یوم الوالده ؟ ومن الطبیعي انھ البد ان یكون یوم الوالده حتى یأتي بعد ذلك ءالموت خیر من یوم الوالده ) ونتسا
ده على یوم الموت ولكن سلیمان الحكیم كاتب سفر الجامعھ یقصد من ذلك ان یوم الوالده ھو یوم الموت . طبعا ان االنسان اكید یفضل یوم الوال

والده حیث فیھ الیوم الذي یاتي االنسان الى الشقاء واالحزان واالالم والمتاعب واالھات ومظالم الحیاة الكثیره اما یوم الموت الذي فضلھ على یوم ال
ل من منا ءونتسا3. واالن نأتي الى االیھ ى عالم اخر حیث ال احزان وال االم وال اھات بل سعاده وراحھ وھناءیغادر االنسان ھذا العالم الزائل ال

الزواج یفضل الذھاب الى بیت النیاحھ حیث الصراخ والبكاء والعویل ورؤیة معالم الحداد على اختالفھا یفضلھ على الذھاب الى بیت الولیمھ كیوم 
ء وموائد الشراب والطعام الممدوده وعلیھا كل ما لذً وطاب . اكید یختار الحالھ الثانیھ تاركا الحزن لیومھ . بقى لنا ان نتكلم مثال حیث الرقص والغنا

والتي تقول الحزن خیر من الضحك ان ما عناه كاتب السفر الحكیم سلیمان بتفضیل الحزن على الضحك النھ یتطلب من االنسان 4بما یخص االیھ 
لى نفسھ التائھھ في ھذا العالم وھو یعیش حیاة شقیھ صعبھ مملوءه اھات وحسرات وظلم الحیاة بسبب ما یقوم بفعلھ االشرار من اعمال ان یحزن ع

سا ن بشعھ وشائنھ والذین یعملون حسب ارادة الشیطان الذي ھو ھو الھھم ال غیره . اما الضحك الذي یتمثل بالفرح وكل ما یطیب ویریح قلب االن
وشقاء اي نسمي ھذه الحالھ كما یقول المثل الضحك اواالمانفسھ فھذه كلھا امور زائلھ وقتیھ بعد زوالھا تاتي علینا الحیاة االمملوءه اكداروینعش

یفضل على الذقون .واالن لنبحث عن السبب الذي یجعلنا ان نفضل عكس ما فضلھ الحكیم سلیمان في ھذه االیات ونقول بأن االنسا ن بفطرتھ دائما
ومر ویجلب الكأبھ واالحباط لالنسان ثمة شيء اخر ان ما قالھ سلیمان وحسب اومؤلماالطیب والحلو والمسر والمریح على الذي نتصوره محزن

وتأخر ثقافي . وھذا كلھ نتیجةوجھالاھ والتطور الذي یشھده عصرنا ھذا بل نحسبھ كلھ تخلفضتصورنا ال یتماشى مع متطلبات العصر والنھ
ھیھ لضعف ایماننا وجمیعا ال نبرر انفسنا من كل ھذا التصور والتصرف وكلنا ابتعدنا عن قبول وتطبیق ما اعطاه هللا لنا من وصایا واوامر ال

ا الیھ ذا فاًن هللا رحوم وغفور وشفوق وكثیر الرأفھ والحنان على عبیده اذا ما رجعوھبواسطة الرسل والنبیاء بل ابتعدنا حتى عنھ عًز وجل ومع
 +++نادمین وتائبین لیشملنا دائما ابداً بمراحمھ الواسعھ امین

______________________________________________________________________

،وردنا من الشماس االنجیلي متى صلیبا ھذا التعلیق
وامده بالصحة والعافیةههللا عمرمؤمن غیور اطال لشعور صادق من ننشره ھنا لما وجدنا فیھ وارتئینا ان 

حضرة رئیس تحریر " مجلة كنیسة مار بطرس وبولس " الدكتور أثیر كساب المكرم

تحیة واحتراما وبعد : 
علىأني اطالع بكل امعان ولذة " مجلتكم الغراء" وقد رأیتھا حاویة جمیع المواضیع واألبحاث الدینیة واألدبیة والتاریخیة معا , التي تشھد

أن القلوب الشك.النبذ التاریخیة والمعلومات الدینیة . حقا أنھا لمجلة خفیفة الحمل وجلیلة الفائدةالمبذولة في جمع ھذا المقدار منالجھود
تاب المقدس والرویة والفطنة . كیف ال وھي من الكلحكمةاالصادقة تتلقى ھذه المجلة كذخیرة ثمینة . أجل انھا لسفر فرید بل منارة ترسل أنوار 

االكبر من مجلتكم الغراء أطالت العنایة األلھیة عمركم ألخراج العدد..وتقدیم دكتور مؤمن من مؤمني الكنیسة الذي یتغنى بھ أبناء الكنیسة.
احد المؤمنین..بل لمجده تعالى ولفخر كنیستنا السریانیة العریقة . ودمتم نبراسا للخیر,،خدمة للعلم ولخیر النفو س

__________________________________________________________________________________

كما وردنا ھذا التعقیب من الشماس فوزي الخوري الیاس البعشیقي

شكر وتقدیر
كنیسة مار بطرس ومار بولس تقدم الشماس فوزي الخوري الیاس بھنام للساده الكرام الدكتور اثیر كساب رئیس تحریر مجلتنا الغراء (( مجلة 

ؤمنین )) وأعضاء اسرة التحریر لجھودھم الحثیثھ والمتمیزه في اصدار المجلھ واخراجھا بھذا الشكل الرائع لتكون في متناول ابناء كنیستنا الم
زي الخوري ) بالخبر والصوره ... وكذلك نشرھم احتفالیة عید الغطاس وعماد المسیح ( عید الدنح ) وأشبینیة حفیدنا الطفل ( عامر ھیمان فو

ر رعیتنا متمنیین لھم العافیھ والسعاده والعمر المدید ولمجلتنا دوام التقدم واالزدھار ... كما وأتمنى ان یصار الى استحداث زاویھ خاصھ الخبا
راء االعزاء علیھا . سائال الباري عًز وجل ینشر فیھا األحتفاالت الروحیھ االجتماعیھ / االكالیل + الخطوبھ + العمادات وكذلك الوفیات لیطلع الق

عنده تعالى+++ان یحفظكم ویوفقكم في عملكم ھذا وما التوفیق اال من
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من سیر القدیسین / القدیس مار یعقوب الرھاوي / للشماس فوزي الخوري الیاس بھنام
م من عائلھ 633في اسیا الصغرى وذلك في سنة ولد القدیس مار یعقوب الرھاوي في قریة عیندابا التابعھ لوالیة انطاكیھ 

االباء في مدرسة قریتھ . ثم التحق بدیر قنشرین سریانیھ مؤمنھ وتقیھ . درس اللغھ السریانیھ والكتاب المقدس وبعض مؤلفات
ثم انتقل الى ومدرستھ الشھیره قرب جرابلس بسوریا . حیث تخصص في العلوم واالداب والالھوت وأتقن اللغھ السریانیھ 

رسم مطرانا للرھا ویختار الزھد والتنسك والرھبانیھ طریقا لحیاتھ . االسكندریھ للمزید من المتابعھ العلمیھ لیعود الى الرھا 
+ ) وبعد اربع سنوات ترك كرسي المطرانیھ 687م بوضع ید البطریرك االنطاكي مار اثناسیوس الثاني البلدي (684سنة 

محتجا على عدم االلتزام بتطبیق القوانین البیعیھ . وتوجھ الى دیر ماریعقوب في كیسوم سمسیاط ( بین حلب والرھا ) ثم الى 
یة تلعدا في كورة انطاكیھ معلما لشرح الكتاب المقدس . ثم انتقل الى دیر تلعدا المعروف بالدیر دیر اوسیبونا قرب قر

ترجمة الكتاب المقدس باللغھ السریانیھ من النص كم من انطاكیھ منكبا على تصحیح 70كم من حلب و30الكبیرالكائن شمال قریة تلعدا وعلى بعد 
5للغھ الیونانیھ لتالمیذ الدیر . وحاول المؤمنین في الرھا اعادتھ الى مطرانیة الرھا لكنھ انتقل الى جوار ربھ یوم الیوناني ومعلما للالھوت والفلسفھ وا

تروجیا م ودفن في مقبرة الدیر . ولھ الكثیر من المؤلفات النفیسھ في الكتاب المقدس وعلم اللالھوت والتاریخ والنحو والقوانین البیعیھ واللی708حزیران 
لسفھ والرسائل في مختلف المواضیع وأشھر كتبھ ھو كتاب االیام الستھ في وصف العالم وظواھره الطبیعیھ في اطار قصة الخلیقھ وألیھ تنسبوالف

ھ لیتبحر في كندریالحركات الخمسھ في اللغھ السریانیھ . وأبتداءا بمدرسة قریة عیندابا (عین الذئب) مرورا بدیر قنشرین الشھیر وأنتقاال الى مدرسة االس
فاسھ بمؤلفات علوم اللغھ السریانیھ والیونانیھ والكتاب المقدس واللالھوت واالداب ما جعلھ بحرا ھادرا بل كنزا وافرا في العطاء فجاد حتى اواخر ان

ضارات وكانت لھ غیره شدیده ومصنفات عظیمھ وممیزه اغنت المكتبھ السریانیھ والكنیسھ المسیحیھ وجعلت التراث السریاني یحلق عالیا في سماء الح
ة التفافھم على على تطبیق القوانین واالنظمھ البیعیھ بكل امانھ ورفضھ القاطع في التھاون بھذا المجال وعدم تقبلھ لموضوع تراخي خدام الكنیسھ ومحاول

حملھ ان یرفض تسلم المناصب االداریھ في الھیكلیھ الكنسیھ الضوابط الكھنوتیھ تماشیا لتداعیات سیرة ابناء العالم واتجاھاتھم المخالفھ للسلوك الروحي مما 
بداع والعبقریھ في لیعود الى حیاة النسك واالنعزال والعباده الصحیحھ ما وفر لھ االجواء المناسبھ للتفرغ الشباع عطشھ في اقتناء العلم والمعرفھ ثم اال

ن مقاالت وما نظم من ندوات ودراسات وتحلیالت علمیھ وثقافیھ حدیثھ وشروحات العطاء الثر في حقل الرب . واخیرا ما نرجوه من خالل ما كتب م
المؤمنین سریانیا مستفیظھ بناءه لھذه الشخصیھ السریانیھ العظیمھ ان یساعد في اغناء المكتبھ السریانیھ كما قلنا سابقا وانعاش الفكر السریاني وتغذیة 

. +++بمكارم وصلوات وادعیة ھذا القدیس الجلیل مار یعقوب الرھاوي دائما ابدا امینواغنائھم بثقافھ تراثیھ جدیده . لیشملنا الرب
_____________________________________________________________________________________

The censorالمبخرة خالدة صلیوه         وردتنا ھذة المساھمة من السیدة 
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الشماس میشال صموئیل مسعود
فحاشا لي أن أفتخر إال بصلیب ربنا یسوع المسیح

جاد احد األخوة بكتابتھ رداً على فكرة كانت قد نسجت من كاتب آخر... وبالطبع كان ھناك افكار مشابھة بالرد للفكرة األساسیة... فإذ 
افكاره... وكنت اقرأ ھذا بعدما انھیت من تحضیر لدرس الكتاب المقدس. استوقفتني بالكاتب اآلخر ینھال على على األخ متھماً ایاه بسرقة 

القة قدیمة... شردت بافكاري اقارن ما نتعلمھ ونعلمھ من كتاب روح هللا وما یطبق منھ في حیاتنا الیومیة، المقالة بعد ان علمت ان لألخوة ع
:فكان لي ھذا الرد على تلك الواقعة

والبشرالنمل
نا كان في مخیلة هللا كل ما نراه من خلیقة بجمالھا او عدم، وما ال نقدر ان نراه وسنراه... كل ما نسمعھ من صوت ھادر ازعجنا وھمسة اھوت

واغارید آنستنا، وما ال نقدر ان نسمع وسنسمع... كل ما تذوقنا من خیره حتى اآلن، وما لم نتذوق وسنتذوق... 
ا ام منزلة، ابالكتب السماویة وجدت ام اجتھادات عبقریة نكتبھا وستكتب... كل كل فكرة كتبت اكانت موحات بھ

...ھذه وغیرھا كانت عند هللا، وهللا شاركنا ویشاركنا وسیشاركنا بھا، بقدر استوعابنا
النمل إحدى اصغر مخلوقات هللا، تجمع قوتھا وتخزنھ في "مملكة" قادرین نحن البشر ان نھدمھا بدعسة 

لكن لن تسمع ھذا النمل المتكاتف یقول انا جمعت ھذه ال تأكل منھا! یجمعون قوتھم لخیر الجمیع... ناقصة... و
غریزة منحھا هللا لھم ویجیدون استعمالھا... اما نحن البشر فالكبریاء تنخر عظامنا واألنا تصم آذاننا فال نسمع 

عرشھ المنسوج من خیالھ یعلن مملكتھ صوت هللا یقول احبوا بعضكم بعضاً كما احببتكم... كل متربع على 
ویسورھا بعظمتھ البائدة وننسى قولھ خذوا كلوا منھا جمیكم "دون استثناء" ھذا ھو جسدي... لكي نصیر 

نقراء ... جسداً واحداً فیھ، ھو الذي اعطى نفسھ وافتدانا لكي یعلمنا ان نحب قریبنا مثلما نحب انفسنا، وھا نحن وبدعسة ناقصة نفقد اعز احبابنا
لعطاء عند ونتعلم ومن الممكن ان نصبح عباقرة ولكن اذا لم یكن روح هللا ساكن فینا ونعمل بمشیئتھ وبركتھ فیذھب كل انتاجنا ھدراً... ان ثقافة ا

"ال تمنع الخیر عن المؤمن المسیحي ال حدود لھا، ان كل یوم یّمر علینا، دون أن نعطى فیھ شیئًا لغیرنا، ال نحسب ھذا الیوم من أیام حیاتنا...
أھلھ، حین یكون في طاقة یدك أن تفعلھ"... ودمتم معطائین

_________________________________________________________________________________

أینشتایننصائحمن
نصائح ھامة من اینشتاین للنجاح10
. المثابرة كنز ال یقدر بثمن:1

”...لیست الفكرة في أني فائق الذكاء، بل كل ما في األمر أني أقضي وقتاً أطول في حل المشاكل! ” یقول أینشتاین: 
٪ عمل واجتھاد. فال یوجد عباقرة بالفطرة بل یوجد مجتھدون یسعون لتحقیق ما یؤمنون بھ ألنفسھم 99٪ موھبة و1فیعتبر أینشتاین أن العبقریة عبارة عن 

 أولئك الذین یكفون عن المحاولة!ولمن حولھم، وال یفشل حقاً إال
وتذكر أنك إن أردت أن تبحث عن الفرص فابحث عنھا وسط الصعوبات!

. اتبع فضولك:2
”لیس لدي أي موھبة خاصة. لدي فقط حبي لالستطالع! ” یقول أینشتاین: 

فال تمنع نفسك من السؤال وال تتوقف عنھ،
. المعرفة تأتي من الخبرة:3

“.المعرفة لیست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحید ھو التجربة والخبرة ”یقول أینشتاین: 
كتساب الخبرات.فالمعرفة لیست مجرد مجموعة من المعلومات التي یمكن ألي منا الحصول علیھا دون أي جھد یذكر، بل المعرفة الحقیقیة ھي العمل باجتھاد ال

ثقافة ھي كل ما یتبقى في عقولنا بعد أن ننسى كل ما أخذناه في المدرسة!وبنفس المعنى لھ كلمة معبرة جداً یقول فیھا أن ال
. تعلم قواعد اللعبة أوالً:4

”علیك أن تتعلم قواعد اللعبة أوالً، ثم علیك أن تتعلم كیف تلعب أفضل من اآلخرین“یقول أینشتاین: 
اتنا تكون الخطوة التالیة ھي السعي لتخطي ھذه الحدود. فال یستطیع تحقیق المستحیل إال أولئك الذین یؤمنون بما یراه ولھ مقولة أخرى بنفس المعنى یقول فیھا أننا بمجرد أن ندرك حدود إمكانی

اآلخرون غیر معقول!
. ابحث عن البساطة:5

”إذا لم تستطع شرح فكرتك لطفل عمره أعوام فأنت نفسك لم تفھمھا بعد!“یقول أینشتاین: 
 مور تبدو أكبر وأكثر تعقیداً، لكنھا تحتاج للمسة من عبقري لتبدو أبسط!فأي أحمق یستطیع أن یجعل األ

. الخیال أكثر أھمیة:6
”الخیال أھم من المعرفة. بالخیال نستطیع رؤیة المستقبل“یقول أینشتاین: 

كما أن الخیال ھو الدافع الذي یحفزنا لنطور أنفسنا باالبتكار والتجدید.
. ارتكب األخطاء:7

“!الشخص الذي ال یرتكب أي أخطاء لم یجرب أي شيء جدید“شتاین: یقول أین
ولھ كلمة أخرى یقول فیھا أن الطریقة الوحیدة لعدم ارتكاب األخطاء ھي عدم القیام بأي أشیاء جدیدة!

. ِعش اللحظة:8
“!ال أفكر أبداً في المستقبل، ألنھ سیأتي قریباً في كل األحوال ” یقول أینشتاین: 

القیمة:.ابحث عن9
ال تكافح من أجل النجاح، بل كافح من أجل القیمة "” یقول أینشتاین: 

.ال تتوقع نتائج مختلفة:10
”الجنون ھو أن تفعل نفس الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة!“یقول أینشتاین: 

إذا كان لدي ساعة لحل مشكلة “المشاكل. وألینشتاین وجھة نظر غریبة بعض الشيء في حل المشاكل فیقول: فال یمكننا حل المشاكل المستعصیة إذا ظللنا نفكر بنفس العقلیة التي أوجدت تلك 
”دقائق للتفكیر في حلھا!5دقیقة للتفكیر في المشكلة، و55سأقضي 
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لمتقاعد المھندس نصیر مسكونيمید اللع"احداث ورجال في حیاتي"عن كتاب 
االب انستاس الكرملي

ق العربي كلھ، ینحني لعلمھ وادبھ كل من رھو اسمھ وصفتھ ولقبھ، علم من اعالم اللغة العربیة ومشاھیرھا في الشھذا
ھ وشغفھ بھا وبكل فروعھا.  وقد صدق من قال لولعكما كان یسمیھا) لم یكن حدٌ د (اي اللغة العربیة یتذوق لغة الضا

عنھ بان لغة الضلد تسري في عروقھ سریان الدم في جسم االنسان.
كان بحق الشخص الوحید الذي یقصده االخرون لالحتكام او للتصدیق حین حدوث خالف لغوي او نحوي، فرأیھ سدیٌد 

واالخطاء بالدلیل الثابت.یقنع بھ الجمیع، لقوه حجتھ وتمكنھ من معالجة الھفوات 
 ً ً فكریاً جامعا فیھا تعقُد الندوات تضم عمالقة ومحبي لغة الضاد،اصبحت داره العامره في بغداد منتدًئ ادبیا

والمناظرات وتلقى الطروحات والمناقشات الدسمة تحت شعار الیسمح بنقاش السیاسة والدین في ھذا المجلس. 
اللتزام ببحث ودراسة ومناقشة فروع اللغة العربیة فقط م على المجتمعیناواضحى ھذا الشعار حكمة بلیغة، یحت

بعید عن الدین والسیاسة.
بار ایام الجمعة من كل اسبوع. الیتخلف عنھا احد إال لضروف ككان المنتدى یزھو بحضور ومشاركة اعالم 

صیت المعروف لدى العراقیین الجھابذة والمقربین لالدب الكرملي ، الدكتور والذائع الطارئة، ومن ھوالء
والعرب مصطفى جواد وبرنامجھ الشھیر " قل وال تقل " یفكك رموز واخطاء الكلمات والجمل الغریبة 

والدخیلة على اللغة العربیة ویخرجھا للمستمع او القارئ بحالتھا الحقیقیة االصلیة.
وبیدة صورة انستاس الكرمليالمرحوم یوسف مسكوني

الذي لم یكن یفارق المجلس، تمیزت بنبوغ ابنائھا ومن االصدقاء االخرین لھ افراد عائلة مسكوني منھم یوسف مسكوني 
الصحفیین م في حیاتھ، كما كان منتداه یضم شیخاالدب والثقافة لذا كان یعتمد علیھوتفوقھم في العلوم ولطب اضافة الى

كافة المشاركین في ندوة االب دبیة الواسعة. ھذا وال مجال لذكرافتھ االالعراقین شاكر علي التكریتي الذي ُعرف بثق
الفاضل الكرملي.

كرسة العالء شأن اللغة العربیة، موبسبب نزعة االدب العروبیة، واستحسانھ التراث العربي، ولكثرة خطاباتھ ال
والعروبة، فقد تعرض لغضب ومالحقة السلطات العثمانیة الحاقدة على كل ما ھو عربي، مما حدا بھا الى نفیھ وابعاده 
ً لھ على نشاطاتھ العروبیة، والتي اعتبرھا االتراك معادیة لھم. ورغم الحصار  الى مدینة قنسرین التركیة، عقابا

بصورة سریة او باسماء مستعارة. كي ال وضة علیھ فلم یتوقف نشاطھ في الكتابة والتعلیقات، ولكن والعقوبات المفر
                                                                                                                             یفتضح امره.

االب انستاس الكرملي
ضاقت بھ ذرعا وبنشاطاتھ التي تعارض مبادئھ الدینیة والتي تجلب لھا نیة فان ادارة الدیر الذي كان ینتمي الیھ االب الراھب قدمن ناحیة ثا

. ومن ھنا جاء لقبھ الكرمليالمشاكل، فقد نقلتھ الى دیر في جبل الكرمل عقاباً لھ ولنشاطاتھ
تدخل لدى رئیس وزراء العراق آنذاك ارشد العمري فاعید الى العراق فاستقبلھ العراقیون ولكن الخلصین العراقیین ومنھم الوجیھ یوسف مسكوني 

عودة االمراء العظام.
ب الكرملي الخالد ، قاموس المساعد ، اغالط اللغویین االقدمین ، ومجلة لغھ العرب الخالدة ، اضافة الى الكثیر جدا من االدبیات من اصدارات اال

االخرى. كما یعد الكرملي مرجعاً اساسیاً موثوقاً بھ في اشتقاق الكلمات واعادتھا الى اصولھا. والمترجمات والمؤلفات
وقد اّدى دورا رائدا فیھ من اسھامات جلیلة.ونظرا لغزارة علمھ فقد انتخب عضوا في مجمع الملك فؤاد االول اللغوي في مصر 

الرھبان الذین نذروا حیاتھم واموالھم للخیر و� واوطن، فقد اوصى باھداء مكتبتھ الثمینة الى وفي ختام حیاتھ المعطرة بالمسك والعنبر، وكما كل 
انتھى _لعراقي لینھل من منابعھا االجیال.                                                                                           _ المتحف ا

__________________________________________________________________________________
أألب أنستاس ألكرملي

من ایمیل تم تداولة على مواقع التواصل االجتماعي
ینایر 7ھـ=1366صفر 13-1866أغسطس 5ھـ=1283ربیع األول 22بطرس جبرائیل یوسف عواد والمعروف باألب أنستاس الكرملي (

مسیحي، ولغوي، عراقي لبناني.) رجل دین 1947
ً مھمة وأبحاثاً جدیدة عن اللغة العربیة. كان یرى في الخروج على اللغة العربیة خطئاً ال یمكن قبولھ أو التساھل فیھ. وساھم في عملیة وضع كتبا

ة والتاریخیة، ومن أبرز المؤلفینم، بأبحاثھا األدبی1911وتمیزت مجلة لغة العرب التي أصدرھا في عام التعریب، وأصدر مجلتین وجریدة.
ف رزق هللا والكتاب الذین كتبوا فیھا األستاذ مصطفى جواد، واألستاذ دمحم بھجة األثري، والمؤرخ عبد الحمید عبادة، وھبة الدین الشھرستاني، ویوس

وألف معجماً سماهُ المساعد یقول للغة العربیة.غنیمة، وغیرھم من مفكري ومثقفي بغداد في تلك الفترة. كان یدعو للتصحیح اللغوي والحفاظ على ا
منذ أخذنا نفھم العربیة حق الفھم، وجدنا فیما كنا نطالع فیھ من كتب األقدمین والمولدین والمعاصرین ألفاظا جمة ومناحي متعددة، «عن سبب تألیفھ: 

، وقد ظل ھذا الكتاب مخطوطاً »تلك الثغرةمنذ ذلك الحین بسدولھذا رأینا في مصنفات السلف نقصا بینا، فأخذنا ال أثر لھا في دواوین اللغة.
م حیث صدر المجلد األول منھ.1972ھـ/1392سنوات طویلة بعد وفاة مؤلفھ، ولم یر النور إال في عام 

بغداد، وكان یتردد علیھ وكان لھ مجلس یعقده للمناقشة والحوار وكان مجلسھ یسمى مجلس الجمعة في دیر اآلباء الكرملیین في محلة سوق الغزل ب
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أساطین اللغة العربیة وعلمائھا وأعیان
د سنة ترك الكرملي عدداً ھائال من الكتب ال یزال معظمھا مخطوطاً لم یطبع، ومن أھم كتبھ المطبوعة: أغالط اللغویین األقدمین، ونشر في بغدا

م، والنقود العربیة وعلم النمیات، ونشر في القاھرة سنة 1938رة سنة م، وكتاب (نشوء اللغة العربیة ونموھا واكتھالھا)، ونشر في القاھ1932
م، وحقق عددا من الكتب، في مقدمتھا: معجم العین للخلیل بن أحمد، لكنھ لم یكملھ بسبب ظروف الحرب العالمیة األولى، ونخب الذخائر في 1939

أحوال الجواھر البن األكفاني، واإلكلیل للھمداني.
مقالة تمثل جزءا 1300م، وخلّف فیھا ما یزید على أكثر من 1911ھـ/ 1329لفاتھ ومقاالتھ في مجلة لغة العرب التي أسسھا عام باإلضافة إلى مؤ
كبیرا من إنتاجھ.

جمع م والم1911ھـ/1329حظي الكرملي بتقدیر كثیر من الھیئات والمجامع العلمیة واللغویة، فانتخب عضواً في مجمع المشرقیات األلماني سنة 
م واختیر ضمن أول عشرین عالماً ولغویاً من مصر وأوروبا والعالم العربي یدخلون مجمع اللغة 1920ھـ/1339العلمي العربي في دمشق سنة 

م.1932ھـ/1351العربیة بالقاھرة سنة 
بعد وفاتھ رثاه شعراء عدة، منھم أحمد حامد الصراف ومما قالھ:

جوامعنا في جنبھنَّ الكنائسوعشنا وعاشت في الدھور بالدنا 
وسوف یعیش الشعب في وحدة لھ عمائمنا في جنبھنَّ القالنس

_________________________________________________________________________________
ةُ الكنعانیةالمرأ

میرزاملكي للشماس بھنام 
المجد بالجموع الغفیره في تخوم صور وصیدا بمحاذاة البحر المتوسط وھو بل ما یقارب االلفي عام التقى السید یسوع المسیح لھق

یعلم ویبشر ھناك ولیشھد اعجوبھ عظیمھ قام بھا الرب یسوع اال وھي شفاء ابنة الكنعانیھ . یسوع وھو یجول االرض مبشرا ومعلما 
لك المنطقھ من الشریط الساحلي التي یسكنھا وموجھا وزارعا لكلمة الحیاة بین الناس , شاء ان ینتقل الى تخوم صور وصیدا ت

خراف بیت يالفینیقیون او الكنعانیون وھم اجناس اممیھ غریبھ بالنسبھ لبني اسرائیل خاصة یسوع المسیح التي جاء من اجلھا ( ا
اسرائیل الضالھ ) مسكن الفینیقیون ھذه المنطقھ واصبحوا اسیاد البحر المتوسط باسطولھم العظیم والموانيء الكبیره التي اقاموھا في 

انیھ تصرخ مناطق مختلفھ من حوض البحر المتوسط وقد تملكھم الكبریاء والتشامخ لما وصلوا الیھ في ھذا المجال . ومن بین الجموع تظھر امرأة كنع
راة وحالة انسحاق وتستنجد بالرب یسوع طالبھ الرحمھ (( ارحمني ایھا الرب ابن داؤد )) فان ابنتي فیھا شیطان یعذبھا جدا وفورا یكشف الرب ایمان ھذه الم

بعینیھا قبل ذلك الیوم لكنھا امنت انھ قادر القلب التي ھي فیھ وھي تطلب الشفاء البنتھا بحراره لم تكن قد سمعت عن یسوع اال قلیال , وربما لم تكن قد راتھ
تھج المخلص ان یخلص ابنتھا وكان ایمانھا صادقا . لم یبطيء الرب في تمییز ایمان الكنعانیھ الن لالیمان جاذبیھ عظیمھ عند الرب یسوع المسیح . اب

یطین بھا . لم یجیبھا الرب یسوع اوال بل تجاھلھا متعمدا ذلك لكنھا بجوھرة االیمان ھذه وسر بھا وعزم على تعریضھا االنوار كي یشع نورھا لالخرین المح
) وجاء استمرت في صراخھا وتضرعھا وتوسلھا الى درجة انھا ازعجت الرسل المحیطین بالرب . لذلك طلبوا منھ قائلین (اصرفھا فانھا تصیح في اثرنا

ة الكنعانیة لم تصب بالیاس او الخذالن بھذا ’الخراف الضالھ من ال اسرائیل ) . ان المراجواب الرب المخلص قاسیا بالنسبھ لھا اذ قال ( لم ارسل اال الى
قدمي یسوع الجواب الذي یعني انھا سوف لن تنال رحمھ من الرب النھا اممیھ غریبھ عن الخراف الضالھ من ال اسرائیل , بل استمرت بطلبھا وسقطت عند 

من االول وتصبح في موقف اصعب جدا من السابق حیث یقول لھا الرب (( لیس حسنا ان یؤخذ خبز البنین ویلقى قائلة یا سید اعني ویاتیھا جوابا اقسى 
كنعانیھ التي كانت تعیش للكالب )) تكلم الرب بذلك الن بني اسرائیل حسبوا االمم االخرى كالبا وانھم فقط البنون والورثھ , اي جواب قاسي ھذا , تلك المرأة ال

لت نعم یا تشامخ وتشبھ الیوم بالكالب . اي امتحان ھذا ؟ وتغلب الحكمھ باالیمان ولم تجادل الكنعانیھ بھذا الصدد بل سلمت ما قالھ لھا الرب وقافي كبریاء و
كملت كالمھا قائلة ( نعم یا رب ارتضت ان تشبھ بالكالب متكلة على قوة ایمانھا والرجاء االكید بان الرب قادر ان یشفي ابنتھا ان ھو اراد ذلك ... الكنعانیھ ا

ھا ارتضت بالفتات رب فان الكالب تاكل الفتات الذي سقط من موائد اربابھا ) لكن االسیاد یقیتون كالبھا من المائده اي لھا الحق من ان تنال شیئا من سید
ھي فیھ , وھكذا تتجلى عظمة الالیمان حین یصدر الرب حكمھ الساقط من المائده وھي ان ذلك یكفي لیقیتھا لشفاء ابنتھا وتخلیصھا من الضیقھ والعذاب الذي 

اعھ ... واالن ایھا القراء بعد ھذا االمتحان الصعب الذي مرت بھ تلك الكنعانیھ قائال لھا (( یا امراة عظیم ایمانك فلین لك ما اردت )) فشفیت ابنتھا من تلك الس
تخلص منھا الحقائق العظیمھ التي اشتملت علیھا والدروس المھمھ التي تفیدنا في حیاتنا الحاضره االعزاء لنعود الى انفسنا بعد ھذه الجولھ الروحیھ انس

حیث جعلھا ال تكف عن التضرع والتوسل والطلب من ’ _ ان فم االیمان ال یمكن ان یسد ایمان تلك المراة العظیم 1ونتوقف ھنا عند ثالث نقاط مھمھ وھي 
الشفاء البنتھا وھكذا یجب على المؤمنین ان ال یسد الخیر لنفسھ ولالخرین ولتحذیرات الكتاب المقدس القائل ( من اغتاب الرب یسوع بقلب منسحق حتى نالت

ت _ االیمان ھو الوفاق مع هللا ینقي كل ریب او شكوك ال یحاجج بل یؤمن بكل ما یقولھ المخلص وھذا ما فعلتھ الكنعانیھ عندما قال2اخیھ سرا ھذا اقطعھ ) ...
لرب فلیكن لي للرب صحیح ما تقول , وھذا ایضا یذكرنا بالسیده العذراء حین بشرھا المالك ورغم صعوبة الموقف واالختیار كان جوابھا ( ھوذا انا امة ل

لمھ قالھا الرب سوءا ظھرت كقولك ) اعلنت موافقتھا على التدبیر االلھي فحل علیھا الروح القدس وقدسھا وولدت كلمة هللا المتجسد .. االیمان یسلم بكل ك
_ االیمان یربح الدعوه دائما الن قوة االیمان ال تقھر . ربحت تلك المرأة ما جاء في طلبھا من هللا واظھرت ایمانھا العظیم 3سیفا جارحا او بلسما للجراح ... 

ش بھذا االیمان كما قال النبي حبقوق (( البار باالیمان یحیا )) الن اسلوب كالمھا كان مبنیا على الحكمھ والفھم والشجاعھ واالتضاع . المؤمن یجب ان یعی
اال ان نرتمي عند وردد الرسول بولس في رسالتھ مرتین ( فحیاتنا ھي االیمان من امن واعتمد خلص ) ... یسوع معنا ایھا المؤمن وایتھا المؤمنھ وما علینا 

ننال حلوال لمشاكلنا وضیقاتنا وما یقلقنا في ھذه الحیاة . والكنعانیھ ایضا مثاال لالم الباره قدمیھ ونطلب بلجاجھ وانسحاق قلب متواضع وحتما عندھا سوف
.المتفانیھ في سبیل اوالدھا ولتشملنا جمیعا محبة ونعم ربنا یسوع المسیح المخلص لھ كل المجد
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--ایمیالت تستحق االھتمام--

.(الجزء االول)......المسیحیة في العراق
اقتباس الدكتور اثیر كساب

بغداد-بقلم : سمیرة فادي 
عالقة بالحضارة الكلدانیة قبل ةبالطبع ھذا التقریر یوضح ماھي الطائفة الكلدانیة الكاثولیكیة ومتى ومن أین بدأت حیث لیس لھا ای

الحضارة الكلدانیة لم تكن في وقت اناي.المیالد كما یتوھم البعض من ابناء طائفتنا الطائفة الكلدانیة بخلطھم بین طائفتھم والحضارة الكلدانیة
قریر ادناه یضع النقاط على الحروف لھذا اللغط العراق بأن اصولھم القدیمة ھي آرامیة اتمنى ان یكون التوال كذلك یجب ان یعلم مسیحییقومیة او

ابل وحتى بین الطائفة الكلدانیة الكاثولیكیة التي ظھرت القرن التاسع عشر وبین الحضارة الكلدانیة التي عاشت قبل المیالد في جنوب العراق من ب
الیمن ولم تمر في نینوى ألن الحضارة اآلشوریة كانت قائمة في ھذه المنطقة

المسیحیة العراقیة

( كلمة بیث، باآلرامي، تعني منطقة)العراق في الفترة اآلرامیة المسیحیة 

حوا في اوائل القرن السادس قبل المیالد سقطت (بابل) وھي آخر عاصمة لدولة عراقیة مستقلة. حینھا سیطر االیرانیون على (بالد النھرین) ورا
العراقي، وابسط مثال تبنیھم لـ( یوم نیروز) الذي كان یوما مقدسا عراقیا بأسم(حاجتو ـ یوم الحج)، وھو یتبنون بالتدریج المیراث الحضاري 

لیخصب الیوم االول من السنة العراقیة الجدیدة التي تبدأ في اول ایام المنقلب الربیعي، وفیھ یعود (تموز ـ الھ الخصب الذكوري) الى الحیاة 
وتعود الخضرة والحیاة الى ربوع النھرین.(عشتارـ الھة الخصب االنوثي) 

ة منذ القرن السادس قبل المیالد حتى القرن السابع المیالدي، أي خالل اكثر من الف عام، استمر العراق تابعا للدول االجنبیة، واصبح ساح
ثم الرومانیة ثم البیزنطیة)، ولكن الھیمنة والقوة االوربیة (الیونانیةفارسیةتین في المنطقة حینذاك: القوة الللصراع بین القوتین االساسی

ھذه الحالة إال بالفتح العربي االسالمي .كانت ھي االقوى واالكثر استمرارا. ولم تنتھِ الفارسیة
العثماني، ان ھذه القرون الطویلة المضطربة تشبھ كثیرا تلك الحقبة التي عاشھا العراق بعد سقوط بغداد وتحولھ الى ساحة للصراع االیراني 

حتى الفتح االنكلیزي وقیام الدولة الوطنیة.
اللیتھم اما بالنسبة للعراقیین خالل تلك القرون التي اعقبت سقوط بابل، فانھم قد فقدوا الكثیر من میراثھم الحضاري العریق، مع فقدانھم الستق

الضغوطات الحضاریة االیرانیة واالوربیة. فھم بقوا متمسكین السیاسیة. لكنھم تمكنوا من الحفاظ على خصوصیتھم الثقافیة والدینیة رغم كل 
قوا على بلغتھم اآلرامیة(السریانیة) التي ھي امتداد للغتھم السابقة االكدیة(اآلشوریة البابلیة)، وكذلك حافظوا على خصوصیتھم الدینیة، حیث ب

ي. بعدھا تحولوا بغالبیتھم الى المسیحیة، بل انھم صنعوا مذھبھم (دیانة الخصب)(السومریة البابلیة اآلشوریة)، حتى القرن الثاني المیالد
المسیحي الخاص بھم وھو (المذھب النسطوري).

انتشرت الكنائس المسیحیة في جمیع انحاء بالد النھرین واصبحت مدینة ( المدائن) مقر الكنیسة النسطوریة العراقیة الرسمیة ومقر المرجع
(كنیسة فارس)!علیھا (كنیسة بابل)، لكن المؤرخین المستشرقین من ذوي النوایا السیئة یفضلون ان یطلقوا علیھااالعلى(الجاثلیق)، واطلق 

المسیحیون العراقیون من اضطھاد الدولة االیرانیة بسبب اصرارھم على نشر المسیحیة في ایران بحیث تمكنوا من نشرھا حتى في ىوقد عان
في الجانب داخل البالط وعائلة الشاه. بل ان اللغة السریانیة العراقیة اصبحت اللغة الثقافیة االولى في االمبراطوریة، وانحصرت اللغة البھلویة 

میالدي حملة اضطھاد واسعة، تواصلت خالل قرنین الحقین، حیث قام الملوك الفرس من أبناء كسرى 98ي. لھذا بدأ كسرى األول منذ عام االدار
میالدي من اكثر عھود 379ـ 339بمواصلة حمالت التنكیل واالضطھاد والقتل خالل قرون. وتعتبر الفترة الواقعة بین عام وأحفاده وقّوادھم

، ابان فترة الملك سابور الثاني..االمسیحي حیث سمیت بفترة االضطھاد األربعیني ، حیث دامت اربعین عاماالضطھاد 
، فقد بدأه طاطیان المولود في بالد اشور في أوائل القرن الثاني رائعي وفلسفالھوتيمسیحیون العراقیون من ابداع أدبرغم االضطھاد، تمكن ال

رجمة األناجیل األربعة بالسریانیة مضمونھا وما أضافھ علیھا ثم تاله ملیطون السردیني وبردیصان ومدرستھ للمیالد / بالدیاطسرون/ وھي ت
"،الذي بنھایة القرن الثاني وبدایة القرن الثالث، وقد برز من اشھر المؤرخین وكتاب السریان في القرنین الثالث والرابع "مار افرام السریاني

األدبیة والدینیة والفلسفیة والتاریخیة من شعر ونثر، وقد أّرخ حوادث حصار نصیبین من قبل الفرس شعرا خلف مجموعة ضخمة من األعمال
م كما كان قد أقام أكادیمیة في نصیبین ثم ھجرھا إلى الرھا بعد أن استولى علیھا الفرس وأسس ھناك أكادیمیة أخرى، ویبلغ 370-350من عام 

الیین من األسطر شملت مختلف نواحي الحیاة.ما تركھ مار افرام من اثر ثالثة م
الیعاقبة، وأثناء االنشقاقات المذھبیة قدم السریان أدبا رائعا في جمیع مناحي الحیاة وباألخص خالل المجادالت الدینیة التي جرت بین النساطرة و

في نبوغ االدباء والعلماء الكبار مثل یعقوب وقد كان للمدارس التي انشؤوھا في كل من نصیبین والرھا وجندیسابور وقنسرین، دور كبیر
النصیبیني وبار صوما ونرسي ویعقوب البرادعي، ومن العلماء سرجیس الرأس عیني وغیره، ومن كتاب التاریخ یشوع العموني وتاریخ الرھا 

للمؤلف المجھول ویوحنا االفسسي وزكریا المدلل.

ولت المدائن الى عاصمة المسیحیة العراقیة وفیھا (كنیسة بابل) ومقر المرجع االعلى(الجثلیق)..في العھد اآلرامي في ظل االحتالل االیراني، تح
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الحیرة المسیحیة
لقد تعودت وجھة النظر القومیة، اختصار تاریخ العراق منذ سقوط بابل حتى الفتح العربي االسالمي، أي اكثر من الف عام، بتاریخ (مدینة 

فقط! بینما الحیرة وسكانھا لم تشكال سوى جزء بسیط من سكان العراق انذاك. ولكن في كل االحوال یمكن اخذ مجتمع الحیرة) و(دولة المناذرة)
الحیرة كنموذج مصغر من عموم المجتمع العراقي.

ب وآرامیین، بل نشر كان للحیرة، في الوسط قریباً من النجف، دورھا في توطید المسیحیة في غرب العراق ونشرھا بین القبائل الرحل من عر
المسیحیة والثقافة العراقیة الى الجزیرة العربیة والحجاز على االخص.

مما ساعد على تقبل المسیحیة العراقیة، ان النسطوریة كانت مخالفة للكنیسة البیزنطیة والكنیسة السوریة، وھذا عموما مریح للدولة 
من ملوك الحیرة وزوجاتھم وعوائلھم.عن طریق عدد الساساسنیة الحاكمة. انتشرت النسطوریة

وحتى بعد ولمنـزلتھا المسیحیة أیضاً صارت الحیرة داراً لرفات عدد من الجثالقة العظام في تاریخ الكنیسة الشرقیة، منذ القرن الخامس المیالدي 
)، 595)، ایشوعیاب (581، حزقیال ()496)، آقاق(484)، بابوي (456دخول العرب المسلمین إلى العراق بفترة طویلة، منھم: داد یشوع (

ً للجاثلیق الذي كان مركزه المدائن غالباً، ففي األزمات الطارئة بین المسیحیة والملوك 850) وإبراھیم (681كوركیس( ). وأصبحت ملجأ
ك النعمان بن المنذر، وھو ) إلى الحیرة، واالجتماع بالمل595-582الساسانیین، یضطر إلى تركھا، فحدث أن غادر (ایشوعیاب األول األرزني (

، وصار یعد نفسھ من حماة المذھب النسطوري، وأصبحت الحیرة، حاضرة ملكھ، من معاقل 593أبو قابوس، وكان المنذر قد تنصر حدیثاً سنة 
ھذا المذھب، وھناك وافت المنیة الجاثلیق، فتولت شؤون دفنھ ھند الصغرى أخت النعمان .

) ھند الصغرى ومریم كانتا مسیحیتین مع والدتھما ( وقد تعاونن جمیعھن في تأسیس دیر 554-512الثالث (ومن المفارقات أن أختي المنذر
أھلت المسیحیة، وھي خارج السلطة، الحیرة لتخلیھا عن شریعة سلفھا الیھودیة واألدیان المحیطة بھا، التي تقر قطع الید ورجم النساء )شھیر

بشؤون الناس الخاصة، من تحریم وتحلیل المشارب واألطعمة، في أن تكون دوحة للعلم والثقافة والعمران، وقتل المرتد واخذ الجزیة والتدخل 
یضاف إلى ذلك ما ورثتھ من حضارة بابل، فاإلنسان الحیري ھو بابلي باألصل، لذا (كان العبادیون أكثر أھل الحیرة ثقافة، حذق بعضھم 

خر في اللغات، فحذق العربیة وتعلم الفارسیة، وكانوا یتقنون في الغالب لغة إرم، بحكم تنصرھم، الصناعات، ودرس بعضھم العلوم، وفاق بعض آ
یتولى واعتبار النصارى لھا لغة مقدسة، ألنھا لغة الدین، لذلك كان لھم وجھ ومقام في الحیرة، ولھذا السبب اختار الفرس تراجمھم، وَمْن كان 

الحیرة).المراسلة بینھم وبین العرب من مسیحیي 
یرة ومن الحیرة امتدت الصالت بین قریش والعراقیین، فانعكس ذلك فیما بعد على ما بین اإلسالم والمسیحیة، عبر الصالت التجاریة، فكان بالح

اً على (سراة نصارى اشتركوا مع سراة قریش في األعمال التجاریة، مثل كعب بن عدي التنوخي، وھو من سراة نصارى الحیرة، وكان أبوه أسقف
المدینة، وكان یتعاطى التجارة، ولھ شركة في التجارة في الجاھلیة مع عمر بن الخطاب في تجارة البز،وكان عقیداً لھم).

مدینة الكوفة ومعھا النجف ورثتا مدینة الحیرة التي كانت معقال للمسیحیة العراقیة

الفترة العربیة اإلسالمیة
االسالمیة العراق في القرن السابع المیالدي، وجدت امامھا حوالي سبعة مالیین عراقي، لغتھم الثقافیة والدینیة عندما فتحت الجیوش العربیة 

نیسة ھي (السریانیة)، بما فیھم الجماعات العربیة في امارة المناذرة في الحیرة. اما من الناحیة الدینیة فأن غالبیتھم الساحقة تابعین للك
ات من اتباع الكنیسة الیعقوبیة(السوریة السریانیة) وكذلك الیھود والمندائیة( الصابئة)..النسطوریة، وھنالك اقلی

ینیة، لقد رحب المسیحیون العراقیون بالفاتحین المسلمین، إذ كان للصراع الدائر بین الروم والفرس تأثیر سلبي كبیر على حیاتھم المادیة والد
تا الدولتین، فكانوا یطمحون إلى التخلص من ھذا االستبداد بأیة وسیلة كانت، لذا عندما جاءت وھذا ما أدى إلى كره السریان ویأسھم من كل

م إلى بالد النھرین ورحب بھم العراقیون أمال في التخلص من واقع الظلم واالستبداد الذي ذاقوه من قبل 637الجیوش العربیة اإلسالمیة عام
على عھود باألمان من قادة جیوش المسلمین ومن الخلفاء.الفرس والروم مئات السنین، وقد حصلوا فعال 

وقد استعان العرب المسلمون بالسریان وباألخص الشرقیین مثل سمعان بن الطباخین وغیره في ترتیب أمور الدولة وتنظیم األجھزة اإلداریة 
اإلنسانیة بعلومھم حنین بن اسحق وأبي بشیر ویوحنا بن وتنظیم الحیاة االجتماعیة والثقافیة والعلمیة ومن اشھر علماء السریان الذین أتحفوا

نیة جالد ویحیى بن عدي والكندي وآل بختیشوع وغیرھم، الذین ألفوا وترجموا ونقلوا مختلف العلوم من طبیة وفلكیة وعلمیة ومن اللغات السریا
لومھم، ولم یدم ھذا االزدھار الثقافي بسبب فقدان العرب السلطة والیونانیة والفارسیة إلى اللغة العربیة أتحفوا المكتبة العباسیة بمصنفاتھم وع

قبل وسیطرة األجانب علیھم وحتى بیت الحكمة (المكتبة العباسیة) كان یدیرھا السریان الشرقیین وان وظیفة طبیب الخلیفة كان یشغل دائما من 
طبیب سریاني.

من مائة عام في ترجمة العلوم القدیمة من السریانیة والیونانیة والفارسیة إلى إن علماء السریان وأدبائھم على اختالف مذاھبھم قضوا اكثر
العربیة وبفضل جھودھم وأوضاعھم العلمیة والثقافیة.

یتبع الجزء الثاني في العدد القادم                          
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الدكتور شاكر جورجیس دكتوراه بالمیتافزیقیا

قائمة الطوائف المسیحیة بحسب عدد األعضاء

.كاثولیكیةدول ومناطق ذات غالبیّة
.بروتستانتیةغالبیّةدول ومناطق ذات

.شرقیةأرثوذكسیةدول ومناطق ذات غالبیّة
.مشرقیةأرثوذكسیةدول ومناطق ذات غالبیّة

وقد وصلت ]6[]5[]4[]3[]2[]1[% من سكان العالم.33أكبر دیانة في العالم ویشكل أتباعھا حوالي المسیحیةتعتبر2013بموجب احصائیات مختلفة منھا معھد بیو لعام
]7[ملیار.2.2إلى 2013في العالم نالمسیحیأعداد

ن، بغض النظر عن:یألشخاص ممن یعتبرون أنفسھم مسیحیالقائمة ھنا تشمل ا
سن (أي بالتالي تشمل أطفال العائالت المسیحیة)

الطوائف (أي، التي تعتبر ھامشیة)
).ننالمتدیننیوالمسیحینیاإلسمینیالمسیحیتشملعمق اإلیمان (أي، 

عامةنظرة

خارطة تُبیِّن نسبة المسیحیین في ُكل بلد حول العالم.

المسیحیة ھي الدیانة األكثر انتشاًرا في العالم. أتباع المسیحیة یتواحدون في جمیع البلدان واألقالیم ویشكل 
دولة.120المسیحیون األغلبیة السكانیة في 

ملیون إلى 660من ]1[أضعاف خالل المئة عام المنصرمة،4وقد تزاید عدد المسیحیین حول العالم بنسبة 
وتشكل ]4[]3[]2[، وھي بذلك تشكل أكبر دیانة في العالم.االرض% من سكان33.32ملیار إنسان اي 2.2

. أفریقیا،أسترالیاقارة،الجنوبیةأمریكا،الشمالیةأمریكا،أوروباالمسیحیة أغلبیة في القارات التالیة:
% أي تتجاوز المعدل العالمي للنمو المحدد بحوالي 1.43وتعد المسیحیة من األدیان النامیة بنسبة 

]6[]5[%؛1.39
شخص 23,000ملیون شخص قادمین من خلفیات دینیة مغایرة أي 30یعتنق المسیحیة سنویًا 

و من حیث النمو العددي بغض النظر عن النسب المئویة فإن المسیحیة تحّل في المرتبة ]8[یومیًا
]1[تشھد ازدیادًا في معدل نمو المسیحیة.األرضیةالكرةیذكر أن مناطق جنوب]6[ولى،األ

ملیار شخص، وستبقى المسیحیة الدیانة 20503ووفقًا لإلحصائیات ستتخطى أعداد المسیحیین عام
]6[األكثر اعتناقًا وعددًا.

في العالم اضطھاداومع ذلك، على الرغم من النفوذ العالمي للمسیحیة، تعتبر المسیحیة الدیانة األكثر 
ملیون مسیحي یتعرضون 200وفقًا لعدد من المؤسسات. وفقًا لمنظمة أبواب مفتوحة فان أكثر من 

]10[ملیون مسیحي ممن یضطرون إلى إخفاء عقیدتھم.124ویشمل ھذا العدد ]9[معتقداتھم.لالضطھاد بسبب 
تاریخياستعراض

.600نتشار المسیحیة في أوروبا في سنة ا

% من 7.3ملیون شخص، أو 14ثر من ن قد وصل إلى أكیوریة الرومانیة، كان عدد المسیحیوالذي اعترف بالمسیحیة دیًنا من أدیان االمبراط312سنة میالنومرسوممع صدور
ون تغییر تقریبًا. الزیادة الكبرى حصلت مسیحیًا. وقد ظلت حصة المسیحیین داألرضكوكبكان واحد من أصل كل خمسة أشخاص على600سكان العالم. خالل سنوات 

وتسارعت الزیادة خصوًصا مع نشاط البعثات ، حیث شھدت نسبة المسیحیین نمًوا كبیًرا. وأفریقیاوآسیافي أمریكا، وذلك بفضل البعثات الكاثولیكیة التبشیریة عشرالسابعالقرنمع
% من سكان العالم 34.7كان -) وصلت نسبة المسیحیة إلى أعلى من أي وقت مضى لھا 1914). مع بدایة الحرب العالمیة األولى (1800البروتستانتیة (

خفاض لكن على الرقم من انالشرقیةأوروباكاني السریع في الدول غیر المسیحیة وإقامة الحكم الشیوعي فيانخفضت النسبة بسبب الحربین العالمیتین، والنمو الس]11[المسیحیین.
ن قد تضاعف.یأّن عدد المسیحیالنسبة اال 

المسیحیةالطوائف

الكاثولیكیة

الكاثولیكیة بحسب انتشارھا في دول العالم.

600انتشار المسیحیة في أوروبا في سنة   

 خارطة تُبیِّن نسبة المسیحیین في ُكل بلد حول العالم
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% من المسیحیة)؛ الغالبیة العظمى من أتباع الكاثولیكیة ھم 51.4% من البشریة، 17.33ة (ملیار نسم1.2في مقدمة الطوائف المسیحیة انتشاًرا، حوالي الكاثولیكیةالكنیسةتأتي
]12[ملیون.17.2تصل أعدداھم إلى الشرقیةالكاثولیكیةالكنائسملیار، في حین أّن أتباع1.19التقلید الطقسي الالتیني وتصل أعدداھم ذووالكاثولیكیةالرومانیةالكنیسةأتباع

الشرقیةالكاثولیكیةالكنائس
 الطقس الكنسي عدد األتباع الكنیسة

 بیزنطيطقس 4,350,000 [12] الكاثولیكیةاألوكرانیةالكنیسة

 سریانيطقس 3,829,000 [12] الكاثولیكالملبارالسریاننیسةك

 األنطاكيالتقلید 3,291,000 [12] المارونیةالكنیسة

 بیزنطيطقس 1,615,000 [12] الكاثولیكالملكیینرومالكنیسة

 بیزنطيطقس 707,000 [12] المتحدةالكاثولیكیةالرومانیةالكنیسة

 بیزنطيطقس 646,000 [12] الكاثولیكیةالروثینیةالكنیسة

 األرمنيالتقلید 593,000 ][12 الكاثولیكاألرمنكنیسة

 الكلدانيالتقلید 000490, [12] الكاثولیكیةالكلدانیةالكنیسة

السریانيالطقس 420,000 [12] الكاثولیكالملنكاركنیسة
 الغربي

 بیزنطيتقلید 290,000 [12] الكاثولیكیةالیونانیةالھنغاریةالكنیسة

الیونانیةالسلوفاكیةالكنیسة
 الكاثولیكیة

 بیزنطيتقلید 239,000 [12]

 اإلسكندريتقلیدال 230,000 [12] الكاثولیكیةاألثیوبیةالكنیسة

 اإلسكندريالتقلید 164,000 [12] الكاثولیكیةالقبطیةالكنیسة

 أنطاكيتقلید 159,000 [12] الكاثولیكیةالسریانیةالكنیسة

17,200,000 12] المجموع
]  

المستقلةالكاثولیكیةالكنائس

مستقلةكاثولیكیةكنائس:مفصلةمقالة
منھا سیاسیّة أو عقائدیة.الرسوليالكرسيانفصلت عن]13[،املیون28أتباعھا بلغ عدد یوھي عبارة عن ست كنائس 

]14[ملیون.6: المستقلةالفلبینةكنیس
]15[ملیون.5: الصینفيالكاثولیكیةالوطنیةالجمعیة
]16[ملیون.5: البرازیلیةلیةالرسوالكنیسة
ملیون.5: الفلبینیةالرسولیةالكنیسة
.600,000: القدیمةالكاثولیكیةلكنیسة
.25,000: البولندیةالوطنیةالكاثولیكیةالكنیسة

البروتستانتیة
بروتستانتي ملیون 800. یتواجد نحو المسیحيالدینثاني أكبر مذاھبأحد البروتستانتیة ھي 

ملیون 160، والشمالیةأمریكاملیون منھم في170ملیار مسیحي، 2.5حول العالم من بین 
ملیون 60، والالتینیةأمریكاملیون في70، وأوروباملیون في120، وأفریقیافي
الكنیسة. وفي البروتستانتیة ھناك العدید من المذاھب ومنھاأسترالیاملیون في10، وآسیافي

الكنیسة،اللوثریة،األنجلیكانیة
المیثودی،الكالفینیة،المعمدانیة

والاألبرشانیون،الخمسینیة،ة
وجمعیةسبتیون،مینونایت
. یشكل اتباع الدینیةاألصدقاء
نسبة الپروتستانتیةالكنائس

% من مجمل المسیحیین 37
وذلك وفقًا لدراسة معھد 

ویتوزع البروتستانت ]17[بیو.
ملیون بروتستانتي والكنائس البروتستانتیة 350والتي تحوي التاریخیةالبروتستانتیةبین الكنائس

عائالت وھي وزع البروتستانت بالمجمل على سبعملیون شخص. یت274اإلنجیلیة والتي یبلغ عددھا 
.والخمسینیةومیثودیة،للوثریةوا،اإلصالحوكنائس،والمعمدانیّة،واألنجلیكانیّةاألدفنست،

لوصف المتحدةالوالیاتھو مصطلح شائع فيالتقلیدیةالبروتستانتیةوالبروتستانتیة الخط الرئیسي أو
الكنائس البروتستانتیة التقلیدیة والتي تشمل سبع مذاھب 

ولھذه المذاھب قاعدة والمعمدانیون،اللوثریة،المیثودیة،االسقفیون،األبرشانیون،المشیخیةوھی
]18[اجتماعیة عریضة راسخة في الطبقات الوسطى والعلیا ذات النفوذ اإلقتصادي والسیاسي والثقافي.

\

 الكاثولیكیة بحسب انتشارھا ف العالم
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البروتستانتیةالمذھبیةالعائالتأكبر
 مالحظة عدد األتباع الطائفة

 المعمدانیةالكنیسة

100,000,00
0 

 تشمل األطفال[20][21] ;

 94,000,000 مختلفةبروتستانتیةمذاھب
األصدقاءجمعیة تشمل
 المختلفة اإلنجیلیة والكنائس الدینیة

 [22] 85,000,000 األنجلیكانیّةالكنیسة

أو  اإلصالحیّةالكنائس
 الكالفینیة

 [23]واألبرشانیّة المشیخیة تشمل 75,000,000

 75,000,000 میثودیة
80وفقًا للكنائس المثیودیة تصل عدد أتباعھا الى

  [24]ملیون

 [25] 67,000,000 لوثریة

 30,000,000 المستقلةاألفریقیةالكنائس
 

 تشمل األطفال ;[26] 25,000,000 أدفنتست

 واألمیش المینونایت 4,000,000 العمادتجدیدیة

سیةاألرثوذكالكنائس
النسبة العالمیَّة ِألتباع الكنیسة األرثوذكسیَّة الشرقیَّة.

معة الكنیسة لمسیحیة األرثوذكسیة ھي ثاني أكبر الكنائس المسیحیة بعد الكنیسة الكاثولیكیة في العالم؛ بالمقابل تتخطى المذاھب البروتستانتیة مجتا
األرثوذكسیةفي حین تصل أعداد أتباع الكنیسة]28[ون؛ملی300ملیونًا و223بین الشرقیةاألرثوذكسیةوتتراوح أعداد أتباع]27[)1(األرثوذكسیة،

.تصل نسبتھم حسب احصائیة معھد بیو املیون82حوالي المشرقیة
% من مجمل المسیحیین في العالم (ویشمل 12حوالي 2011لعام 
]29[).المشرقیةواألرثوذكسیةالشرقیةاألرثوذكسیةذلك

الشرقیةاألرثوذكسیةالكنائسكبرى
ملیون.150یبلغ عدد أتباعھا روسیافيموسكوبطریركیة
ملیون.18.8أتباعھا یبلغ عددرومانیافيرومانیابطریركیة

ملیون.11یبلغ عدد أتباعھا صربیافيصربیاطریركیةب
.ملیون.11یبلغ عدد أتباعھا الیونانفينانالیوكنیسة

                                                                 مل10یبلغ عدد أتباعھا بلغاریافيلغاریاببطریركیة  

ملیون5یبلغ عدد أتباعھا جورجیافيجورجیابطریركیة
.ملیون3.5یبلغ عدد أتباعھا تركیامركزھا فيالقسطنطینیةبطریركیة
ملیون.2.5یبلغ عدد أتباعھا سوریاومركزھا فيأنطاكیةبطریركیة
                                                    ملیون.1.5ایبلغ عدد أتباعھمصرمركزھا فياإلسكندریةبطریركیة

.ملیون1یبلغ عدد أتباعھا بولندافيدابولنكنیسة
.800,000یبلغ عدد أتباعھا ألبانیافينیاألباكنیسة
                      .650،000الروحانیةقبرصفيقبرصكنیسة

.0150,00یبلغ عدد أتباعھالإسرائیونفلسطیومركزھا في أراضيسالقدبطریركیة
                                   .70,000یبلغ عدد أتباعھا سلوفاكیاوالتشیكجمھوریةفيسلوفاكیاوالتشیككنیسة

والتي یصل عدد أتباعھا مولدوفافيمولدافیاكنیسةومن ثم]30[ملیون،7.2ھا والتي یبلغ عدد أتباعأوكرانیافيأوكرانیاكنیسةما الكنائس شبھ مستقلة فأكبرھاا
عترف بھا أكبرھا مالغیر شخص. أما الكنائس األرثوذكسیة ملیون2ویبلغ عدد أتباعھا حوالي مقدونیافياألرثوذكسیةمقدونیةالالكنیسةملیون شخص، ومن ثم3.2

ملیون.0.85والتي یبلغ عدد أتباعھا المستقلةالتركیةاألرثوذكسیةوالبطریركیةملیون ،5.5جماعة المؤمنین القدماء والتي یبلغ عدد أتباعھا 

المشرقیةاألرثوذكسیة
لثالث األولى (نیقیة، االمسكونیةالمجامعلتي ال تعترف إال بشرعیةھو مصطلح یدلل بھ على العقیدة التي تؤمن بھا كنائس مسیحیة أرثوذكسیة شرقیة، واالمشرقیةاألرثوذكسیة

ائس أیضا بالكنائس الشرقیة القدیمة . وتعرف ھذه الكنخلقیدونیةمجمعقسطنطینیة، أفسس)، وتعرف برفضھا القاطع للعقیدة التي أقرھا
.األرثوذكسیةالشرقیةالكنائسولكن یجب التمییز بینھا وبین

مجمع،األولالقسطنطینیةمجمع،نیقیةمجمع؛أربعةالمسكونیةالمجامعیرون أنوالسریانیّةواألرمنیّةالقبطیّةالشرقیّةالكنائس
المجامعالمجمع المسكوني الرابع وأحدخلقیدونیةمجمعیرون أنوالبیزنطیّة. وفق للكنیستین الرومانیّةالثانيأفسسومجمع،أفسس

.السبعةالمسكونیة
:وطنیةكنائستعتبر الكنائس األرثوذكسیة المشرقیة

]31[ملیون.48ویبلغ عدد أتباعھا إثیوبیاومركزھا فياإلثیوبیةاألرثوذكسیةالتوحیدكنیسة
  ملیون.15.5، ویبلغ عدد أتباعھا مصرومركزھا فياألرثوذكساألقباطكنیسة

ملیون.9ویبلغ عدد أتباعھا أرمینیافياألرمنیةالرسولیةالكنیسة

الشرقیةاو المشرقیة الوارد ذكرھا في ادناهرثودكسیةالالكنائس اكبرى 

 

� �اقدم �احدى �االرثودكسیة �القبطیة �الكنیسة تعد
�العالم �في  الكنائس

�وھو�تركیا�مدیات�في�كبرئیل�مار�دیر�مدخل
�السریانیة�الروحانیة�المراكز�اھم�من � � � � � � � � � � � � � � �
����

 

إثیوبیاتعتبر�،المقدس�الثالوثكاتدرائیة
 العالم�في�مسیحیة�دولة�  ثاني
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ملیون.2.5ویبلغ عدد أتباعھا إریتریاومركزھا فياإلریتریةاألرثوذكسیةالتوحیدكنیسة
أیًضا بكنیسة ماالنكارا السریانیة ، وتُعرف األرثوذكسیةالھندیةالكنیسةویتبع لھا]32[ملیون1.2، ویبلغ عدد أتباعھا سوریاومركزھا فياألرثوذكسیانالسركنسیة

ملیون2ویبلغ عدد أتباعھا الھنداألرثوذكسیة. ومركزھا في
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � �
 

� � � � �
 



 

خیري قطلمھالشماس وعود لفظیھ 
--------------------------- -------------------

قد یسر الكثیر من شعبنا المسیحي بما ساتحدث بھ علنا وبدون محاباه او خوف اوحرمان او حتئ رفض الصاله علئ روحي 
الجھل والتعصب المتفشي في مجتمع ذاق التخلف واتباع دون انھ --كما حدث في احدئ الدول حیث رفض الكاھن الصاله علئ ھو من غیر ملتھ 

انھ جھل عند البعض حد عدم سماع الغیر وسد اذانھم ورفض االستماع لراي االخرین ومناقشتھم واالقتناع واالقناع --تفكیر لمن بیده الحل والربط 
الم ویصومون عن الطعام وفي جوفھم طعام غیر صحي ولسانھم ال بالكیسوع یتبعون رب المجد --وغصنا فیھ --وسمعناه --شاھدناه --

-توحید عید القیامھ -وموضوع --الوحده المسیحیھ --ھذا ما اتوقعھ بعد عرض موضوعي والذي ھو موضوع الساعھ --یرضئ بنطق الحقیقھ 
علئ الخطا والترجمھ والمواعید واالیام وحتئ علئ مكان ما دام ھناك اصرار--اذا حدث -واذي ما حدث ، وال یحدث ، وسیتاخر حدوثھ ، -

شروق الشمس ! ! وقد یكون فیھ منافع للبعض ولتذھب الجماعھ الئ حیث ترید ماداموا ھم علئ حق والشعب علئ خطا ، ھم مستفیدون ونحن ندفع 
.الثمن ، ھم یفسرون علئ طریقتھم ونحن مستمعون وال یحق لنا النقاش

كما ھي ال كما یفسرھا -لھ المجد -االكثریھ المتفھمھ والمثقفھ ثقافھ ایمانیھ وعلمیھ تعتمد الفكر الحي وتعالیم الرب یسوع شغل الموضوع الذي ی
لھ المتفلسفون ویرسمون خططھا وتحفیظھا للشعب المستمع ، الذي یتمنئ ، وال یحصل حتئ علئ التمني ، یسال الرب ان یدلھ الطریق الذي شعبوه 

موضوع واحد مھم من عده مواضیع دفنوھا وال -یسوع المسیح -االنسان في فروع ال توصل الئ الھدف االكبر واالسمئ الممجد والمقدس ، فتاه
موت وقیامھ نور العالم وتاج الراس ومخلص شعبھ وابن هللا الوحید الذي ولد بصوره انسان بال خطیئھ من امنا مریم العذراء --یحبوا ان یناقشوھا 

، ھو الذي قال لتالمیذه لیخلصنا من خطایانا ، تحمل االالم وسفك دمھ الغالي عوضا عنا حتئ ال نقدم نحن قرابین الدم التي كانت تقدم � قبل مجیئھ 
صوم الخمسین " سنصوم ، ال احد یستطیع ان یتحمل ما اتحملھ انا ، واذ بھ یتحمل اكثر جراء جھلنا وعنصریتنا وتفسیراتنا وتجاھل ما اوصانا . 

كلنا -لنتقي هللا قبل كل شئ -الننا صیام -ذلك --وال یھم --كما نسمیھ " لنتباھئ باننا صیام كما نرید ان نحرم معدتنا الطعام ونشبع قلبنا باالثام 
، السنھ تردد ، ال احد یسمع ،والذي یسمع " افواه ترددونومن بكنیسھ واحده جامعھ مقدسھ " بـعبارةیصلي ویعلن ایمانھ بقانون االیمان الذي ننھیھ 

. بلغت من العمر عتیا وانا اردد ذلك واذھب الئ الكنیسھ واصلي وراء الروساء الروحانیین ونسع الخطب والكرازات والكل --یتجاھل االستجابھ 
من الكنیسھ لیختلط رجائنا مع ذرات التراب الملوث وبعد الدعاء والرجاء والطلب ، نخرج--یومن بوحده الكنیسھ ووحده االعیاد والمسیح الواحد 

والحسابات لخبطھ ، --ال احد یحرك ساكنا ،وتزداد المور تعقیدا --ویتكرر الشئ نفسھ سنھ واخرئ ومئات السنین --في الجو خارج الكنیسھ 
ف ذلك ، ، ولكن ماذا بایدینا غیر الكتابھ والكالم اذا سمح والكل ھو الصح ، ونحن في دوامھ ، نسمع ، وال نعرف الصح من الخطا ، ، قد نكون نعر

! ! ایھ حسابات اعتمدتم علیھا ؟ ؟ وعند الذین اكدتم بان ھذه السنھ ، سنوحد عید القیامھ ونتفق ، --انتم --بنشره ، ، یا للخجل ، ، این وعودكم 
فھذه ھي الحقیقھ كما نسمعھا یومیا من شعبنا المسیحي المومن بموت وقیامھ ال یھمني ما ساتحمل ، من ستعترفون كما تطلبون منا ان نفعل ! ، 

كما في عید المیالد المجید ، ال احد یرید الفرقھ ، ، ولو في ھذا العید الكل یرید ان یفرح ویقبل االخر في یوم واحد لقیامھ المخلص --الرب یسوع
اباتھم لیس فیھا من تساھل !! وال یریدون ان تكتمل فرحتنا باكبر عید عندنا. لیكن راینا علئ االقل ، ، ولكن ما نطلبھ وصل اسماعھم ، ولكن حس

فح وكلمتنا مسموعھ وال ضرر ان تودي كل من كنائسنا بطریقتھا وطقسھا ولغتھا فھذ قوه ولیس ضعفا ولكننا نجمع كلنا علئ عید قیامھ موحد نصا
نرید خطوه جریئھ ، سمعنا وعودا لم تنفذ ،ال ارید ان اقذف الكره من بیده القرار ان یسمع نداءاتنا . نرید وال یھمنا التاریخ والیوم بعضنا بعضا 

اللھم ارحمنا ، انر طریقنا وطریق --ویتجاھل راي الشعب المسیحي فكلنا یعرف من یضع العراقیل --علئ طائفھ حتئ ال ازید االمور تعقیدا 
بحق االم الرب یسوع لھ --یا من بیدھم القرار --وحدوا عید القیامھ --حاجھ الئ راي واحد وصوت واحد المتعصبین، لنجاھر ونتكلم ، نحن ب

لعید موحدا ، ، المجد الذى سیدفن بایدینا ثم نقیمھ ونعید الدفن والقیامھ بعد خمسھ اسابیع ، بماذا سنعلل ذلك للغیر وقد سمعنا ان ھذه السنھ سیكون ا
.، اغفر لنا یارب وسامحنا فنحن في االنتظارئ ان تسمعوا وان یكون وعدكم دقیقا ولم یحدث ، ، اتمن

اجتمعت في وقبل ان اختم مقالتي ، المني جدا موضوع لجنھ الحوار االھوتي المشتركھ بین الكنیسھ الكاثولیكیھ والكنائس االرثوذكسیھ الشرقیھ التي 
وككل فشل ، ، یقولون انھم سیتعمقون في البحث وانھم بحثوا--وھنا الطامھ الكبرئ --ر القاھره وبعدد كبیر وتحضیرات وافیھ وخرجت بقرا

 .االخرئ ،اغفر لھم یا ربوقفزوا علئ المواضیع سرار التنشئھ ا
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دولة البطالمة أو البطالســة
ترجمة و تولیف : جنان عباوي

ق.م. , برزت أزمة خالفتھ بین كبار قادتھ . ففي البدایة , قام بیردیكاس 323بعد موت األسكندر المقدوني في بابل سنة 
)فیلیب الثالث المقدونيبحكم األمبراطوریة كوصي على أركیدایوس ( األخ نصف الشقیق لألسكندر و الذي أصبح فیما بعد 

و بعد ذلك , حكم بیردیكاس كوصي لكل من فیلیب الثالث و أبن األسكندر الرضیع ( األسكندر الرابع المقدوني ) و الذي لم
یكن قد ولد عند موت والده . لقد قام بیردیكاس بتعیین بطلیموس , وھو أحد أقرب المرافقین لألسكندر لیكون مرزبانا 

ق.م. , و 323لمصر . لقد حكم بطلیموس مصر صوریا بأسم الملكین فیلیب الثالث و األسكندر الرابع منذ عام )(حاكما
العظیم , أسرع بطلیموس بتنصیب نفسھ حاكما لمصر بحكم حقھ الشخصي . لقد دافع بطلیموس بنجاح عن مصررتفكك أمبراطوریة األسكندبسبب 

ق.م. , و كذلك , قام بطلیموس بتحصین موقفھ في مصر و المناطق المجاورة خالل الحروب التي 321ضد الغزو الذي قام بھ بیردیكاس سنة
ق.م. , أتخذ بطلیموس لنفسھ لقب الملك بطلیموس األول ( المخلص ) , و بذلك أنشأ الساللة305و في عام . .ق.م301-322خاضھا بین عامي 

سنة . لقد كان جمیع الحكام الذكور من الساللة البطلمیة الحاكمة یتخذون أســم بطلیموس , 300البطلمیة الحاكمة و التي حكمت مصر ما یقارب 
أسم كلیوباترا و أرسینوي و بیرینیس . و بسبب تبني الملوك البطالمة التقالید المصریة بالزواج من أخواتھم ,بینما األمیرات و الملكات فكن یفضلن

بالمشاركة مع زوجاتھم اللواتي كن أصال من العائلة الملكیة یحكمونفأن العدید من الملوك كانوا 
مفسدة للنظام بسبب أستحواذعقدة و. ان ھذا التقلید جعل اآلراء و المیول البطلمیة مضطربة 

ان .المحارم علیھم و أن الملوك البطالسة الالحقین أصابھم الضعف و الوھن أكثر فأكثرزواج
تي حكمن بأنفسھن رسمیا ھن: بیرینیس الثالثة و بیرینیس الرابعة . بینما الملكات البطلمیات اللوا

لكنوكلیوباترا الخامسة حكمت بالمشاركة
ىأما كلیوباترا السابعة , الذائعة الصیت , فقد شاركت الحكم رسمیا مع بطلیموس ى مع أنثى أخر

امس عشر , و لكنھا وبطلیموس الخالثالث عشر ( ثیوس فیلیباتور ) و بطلیموس الرابع عشر
.فعلیا كانت تحكم مصر لوحدھا

Ptolemaic Empire                     
بطلیموس األول :

السیاسیین لوالیات جیل األول من القادة العسكریین وان المرحلة األولى من حكم بطلیموس األول سیطرت علیھا الحروب التي نشبت بین ال
سنوات , تمكن من السیطرةا توسیع منطقة نفوذه. و خالل بضعكان ھدفھ األول ھو تثبیت موقعھ في مصر و ثانیامبراطوریة األسكندر . فقد 

عندما حاول أنتیكوناس, حاكم سوریا , اعادة توحید امبراطوریة األسكندر , انضم بطلیموس الى التحالفوعلى لیبیا وأطراف الشام وقبرص.
.الف مع سلوقس , حاكم بابل , تمت ھزیمة دیمتریوس , ابن انتیكوناس , في معركة غزةق.م. و بالتح312ضده . و في عام 

ق.م. عندما احتل بطلیموس كورینث و أجزاء 309لكن الحرب اندلعت ثانیة عام ل المتحاربون الى اتفاق سالم , وق.م. , توص311و في عام 
ق.م. ثم حاول أنتیكوناس غزو مصر , اال أن بطلیموس حصن الحدود 306عام أخرى من الیونان بالرغم من خسارتھ لقبرص في معركة بحریة

انضم الیھ بطلیموس , و لكن الھو وال جیشھ كانا موجودین عندما تم دحر, .ق.م302ضده . و عندما تم تجدید التحالف ضد أنتیكوناس في عام 
ین سوریا و فلسطین خارقا بذلك األتفاقیة التي منحت تلك المناطق الى سلوقس و قتل أنتیكوناس في ابسوس . فقد انتھز الفرصة عوضا عن ذلك بتأم

المشھد لحروب سوریا المقبلة . و بعد ذلك حاول بطلیموس االبتعاد عن الحروب البریة , لكنھ استعاد قبرص في عــــــــام, و التي بدورھا مھدت
.ترك مملكة مستقرة بنظام حكم جید الى ابنھدسنة و ق84كان عمره ق.م. و283في بطلیموس األول عام تو.ق.م295

بطلیموس الثاني
عظیما , و لم یكن یحتاج بأن لم یكن محاربا. , و كان ملكا مسالما و مثقفا وق.م283ملك على مصر في عام للقد خلف بطلیموس الثاني والده ل

األولى من حكمھ قام بحملة سمیت ( الحرب السوریة األولى ) و مزدھرة . و خالل السنوات الثالثیكون كذلك ألن والده ترك لھ مصر قویة و
. و التي جعلت بطلیموس الثاني سید شرق البحر المتوسط مسیطرا على الجزر في بحر ایجة و سواحل مناطق سیلیشیا و بامفیلیا و لوشیا و كاریا 

.د نھایة حكمھ كنتیجة للحرب السوریة الثانیةمع ذلك فأن بعض تلك المناطق قد خسرھا عن
و السیطرة على مناجم ق.م. ھزم بطلیموس الثاني مملكة كوش في الحرب محققا للبطالسة حریة الوصول الى مقاطعة كوشیت270و في عام 

ات للصید و موانيء لغایة میناء الذھب المھمة جنوب مصر و التي تعرف بأسم دودیكاسوینوس . و نتیجة لذلك , قام البطالسة بتأسیس محط
و قد أحرزت الحضارة الیونانیة تأثیرا مھما على ¸بورسودان و الذي منھ تأتي غارات القراصنة بمئات من الرجال یبحثون عن الفیلة المحاربة 

و بعد أن طلقھا و أنكر أوالده ,¸عیین لقد كانت آرسینوي األولى , ابنة لیسیماكوس , زوجة بطلیموس الثاني و أم أوالده الشر.كوش في ذلك الوقت
العھود الالحقة . لقد كانت اتبع التقالید المصریة و تزوج أختھ آرسینوي الثانیة و ھو التقلید الذي أفرح المصریین و كانت لھ عواقب وخیمة في

قام كالیماكوس ( أمین مكتبة األسكندریة ) و الروائع المادیة و األدبیة لبالط األسكندریة في أوج عظمتھا تحت حكم بطلیموس الثاني . فقد 
ة و رعایةثیوكرایتیس و جمھرة من الشعراء اآلخرین بتمجید العائلة البطلمیة , فقد كان بطلیموس الثاني , نفسھ , متشوقا لتوسیع مكتبة األسكندری

للعالم الیوناني . ویرجع الفضل في حفظ الكثیر من التراث البحوث العلمیة و أنفق بسخاء لجعل األسكندریة العاصمة التجاریة و الفنیة و الفكریة
.األدبي الیوناني الى أكادیمیات و مكتبات األسكندریة

بطلیموس الثالث
ق.م. . لقد تخلى عن سیاسة سلفھ باألبتعاد عن حروب ورثة الممالك 246خلف بطلیموس الثالث ( یوركیتیس ) و المعروف بالمحسن والده عام 

ة و انغمس في الحرب السوریة الثالثة مع السلوقیین في سوریا عندما أغتیلت شقیقتھ الملكة بیرینیس و ابنھا في نزاع داخل الساللة الحاكمالمقدونیة
.. فقد زحف ظافرا الى قلب الدولة السلوقیة لغایة بابل , بینما قام أسطولھ في بحر ایجة بشن غزوات جدیدة شماال حتى ثریس
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ألنتصار سمة الذروة للنفوذ البطلمي . بالرغم من احتفاظ سلوقس الثاني ( كالینیكوس ) بعرشھ , أال أن األسطول المصري سیطر على لقد شكل ھذا ا
معظم سواحل آسیا الصغرى و الیونان . و بعد ھذا النصر , لم یعد بطلیموس یقحم نفسھ

ات الیونانیة. لقد اختلفت سیاستھ الداخلیة عن سیاسة والده و ظھر ذلك جلیاعندما بفاعلیة في الحرب بالرغم من أنھ ساند أعداء مقدونیا في السیاس
.أعلن مناصرتھ للدیانة المصریة

:أفول و انحطاط الملوك البطالسة
دولة البطالسة عھده بدأت ق.م. و خلفھ ابنھ بطلیموس الرابع ( فیلوباتر ) الذي كان ملكا ضعیفا و فاسدا . و في221توفي بطلیموس الثالث عام 

ومة .باألنحطاط . لقد دشن حكمھ بمقتل والدتھ و كان دائما تحت تأثیر المحظیین الملكیین من الذكور و األناث الذین كانوا یسیطرون على الحك
ان انتصار س الثالث الكبیر على جنوب سوریا .یوكطبات الجدیة لمواجھة ھجمات أنمع ذلك , فقد كان وزراؤه قادرین على اجراء الترتیو

و كانت انتفاضات المصریین األصلیین عالمة واضحة على الضعف الداخلي لحكم.ق.م. قد أمن المملكة217المصریین الكبیر في رافیا عام 
المعربدة . عاما . لقد كرس فیلوباتور نفسھ الى األدب وللدیانات الطقسیة20بطلیموس الرابع و الذي أدى الى سلخ أكثر من نصف البالد على مدى 

كان بطلیموس الخامس ( إیبیفانیس ) أبن بطلیموس.الرابع من أختھ آسینوي , و لكنھا كانت محكومة بواسطة عشیقھا أكاثكولیالقد تزوج بطلیموس
و أن سلسلة من األوصیاء حكموا المملكة . لقد تحالف أنطیكوس الثالثالرابع ( فیلوباتر ) و آرسینوي , و كان طفال عندما إعتلى العرش

عدة جزر في كاریا و ثریس , بینماللسیطرة على الممتلكات البطلمیة . فقد إحتل فیلیب ( األمبراطور السلوقي ) مع فیلیب الخامس المقدوني
الى السیطرة السلوقیة . و بعد ھذه الھزیمة , شكلت مصر تحالفا مع القوةق.م. حولت جنوب سوریا من السیطرة البطلمیة 198معركة بانیوم عام 

و بعد موت. .ق.م180الصاعدة في البحر المتوسط و ھي روما . و عندما بلغ إیبیفانیس سن الرشد , أصبح طاغیة و ذلك قبل وفاتھ المبكرة عام 
الرابع ( إبیفانیس ) بغزو مصر و التخلص من ق.م. , قام أنطیكوس170في عام بطلیموس الخامس , خلفھ إبنھ بطلیموس السادس ( فیلومیتور ) . 

:تفسر القصة كما یلي20–17: 1و في بعض ترجمات الكتاب المقدس و في سفر المكابیین األول .فیلومیتور
فیلة و فرسان و وجیش جرار و عرباتفدخل مصر بالمملكتین. أزمع على حكم مصر لیكون مالكا على كلتا ألنطیكوس,لما إستتب الملك و“

أسطول عظیم . و أثار الحرب على بطلیموس ملك مصر . فخاف بطلیموس من وجھھ و ھرب و سقط قتلى كثیرون . فأستحوذوا على المدن 
."الحصینة بأرض مصر و سلبوا غنائم أرض مصر

إنسحب أنطیكوس , إتفقمن ( یورغییتس الثاني ) كملك دمیة . و عندمالقد تم تنصیب شقیق فیلومیتور األصغر الذي أصبح فیما بعد بطلیموس الثا
بینھم و سمحوا لروما بالتدخل لیزداد تأثیرھا في األخوة على الحكم بصورة مشتركة مع شقیقتھم كلیوباترا الثانیة . و سرعان ما تشاجر األخوة فیما

.في معركة أنطاكیا.ق.م145عام في النھایة , إستعاد فیلومیتور العرش , و لكنھ قتل ومصر .
:)آخر البطالمة ( البطالسة

ً لقد خلف فیلومیتور رضیع قتل إبن أخیھ و سیطر على آخر ھو إبنھ بطلیموس السابع ( نیوس فیلوباتور ) , ولكن سرعان ما عاد یوریغیتس وا
ترك المملكة لزوجتھ كلیوباترا الثالثة و إبنھا.ق.م116العرش بكونھ بطلیموس الثامن و قد أثبت لنفسھ بأنھ طاغیة شدید القسوة . و بوفاتھ عام 

األصغر,اركة مع إبن یوریغیتس ق.م. لكي تحكم بالمش107بطلیموس التاسع ( فیلومیتور سوتر ) . لقد طرد الملك الشاب بواسطة والدتھ عام
خلفھ،ق.م. . و بعد موتھ80احتفظ بھ حتى عام وق.م., عاد بطلیموس التاسع ثانیة الى العرش88و في عام األول). (األسكندربطلیموس العاشر 

بواسطة جماھیر األسكندریة بعد إغتیال زوجة أبیھ التي كانت بمثابة إبنة عمھ و عمتھ و زوجتھ . إن تلك بطلیموس الحادي عشر الذي تم شنقھ
المشاجرات األنانیة داخل الساللة الحاكمة , جعلت مصر ضعیفة جدا الى درجة بحیث أصبحت فعلیا تحت وصایة روما التي سیطرت حینذاك على

موس الحادي عشر أحد أبناء بطلیموس التاسع و ھو بطلیموس الثاني عشر ( نیوس دایونیسوس ) الملقبلقد خلف بطلی.معظم العالم الیوناني
58حقت بھا كل من لیبیا و قبرص . في عام لأولیتیس , عازف الفلوت . و في ذلك الوقت , أصبحت روما ھي الفیصل في الشؤون المصریة و قد أ

ق.م. تاركا المملكة ألبنھ51و توفي عام سنواتومان أعادوه الى السلطة بعد ثالثدریة , و لكن الرق.م. تم طرد أولیتیس بواسطة جماھیر األسكن
اما ( البالغ عمره عشر سنوات , بطلیموس الثالث عشر ( ثیوس فیلوباتور ) الذي حكم بالمشاركة مع شقیقتھ و زوجتھ البالغة من العمر سبعة عش ع

ة).را السابعكلیوبات
:السابعةكلیوباترا 

عندما إعتلت عرش مصر , فقد حكمت على أنھا الملكة ( فیلیباتور ) باترا السابعة في سن الثامنة عشركانت كلیو
لقد صادف فقدان سلطة الملوك .ق.م. و ماتت و عمرھا تسعة و ثالثون عاما30–51الفرعونة بین عامي 

البطالسة التحالف مع الرومان بعد فقدانھم المدینة تلو األخرى البطالسة مع قیام األمبراطوریة الرومانیة . فقد قرر 
بید المقدنیین و السلوقیین حیث أصبحت الخیارات أمامھم محدودة جدا . و دام ذلك التحالف مدة

نوا ل. و خالل حكم الملوك البطالسة األواخر , حصل الرومان على المزید من النفوذ في مصر بحیث أععاما150
الساللة البطلمیة . لقد كان لزاما على والد كلیوباترا ( بطلیموس الثاني عشر ) أن یدفع الجزیة الى وصایتھم على

.الرومان لكي یبقیھم بعیدین عن مملكتھ . و عند وفاتھ , أصبح سقوط الساللة البطلمیة أكثر قربا
ولیوس قیصر في الحرب األھلیة . أمام یلقد شھدت كلیوباترا و إخوتھا ھزیمة بومبي , الذي كان وصیا علیھم , 

شقیقھا /زوجھا بطلیموس الثالث عشر السیطرة على عرش مصر . ون ذلك , حاول كل من كلیوباترا وفي غضو
 كلیوباترا على دعم یولیوس قیصر في إبعاد بطلیموس الثالث عشر , و بوصول التعزیزات فقد إعتمدت

Ptolemaic Queen (Cleopatra VII?), 50-30 BC                                              
معارك في األسكندریة , تمت ھزیمة بطلیموس الثالث عشر في معركة النیل . و بعد ذلك قیل أنھ غرق في النھر بالرغم من الرومانیة و بعد بضع

ق.م. و بعد زواجھا من شقیقھا األصغر بطلیموس الرابع عشر , ذھبت كلیوباترا بر فقة 47عام أن ظروف موتھ ظلت غیر واضحة . في صیف 
كان یولیوس قیصر في رحلة في نھر النیل إستغرقت شھرین . لقد زارا معا ( دیندرا ) حیث كانت كلیوباترا تعبد فیھ كفرعونة و ھو الشرف الذي 

في عام .)حملت إبنھ ( كیساریون ) الذي نودي بھ الحقا بالعدید من األلقاب و منھا ( ملك الملوكا وھمفوق متناول یولیوس قیصر . لقد أحبا بعض
ق.م. , تم 44ق.م. , غادرت كلیوباترا و إبنھا كیساریون األسكندریة الى روما و أقاما في قصر بناه یولیوس قیصر إجالال لھما . و في عام 45
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لمارك أنطونیو و بین أوكتافیان. لقد راقبت كلیوباترا بصمت الشیوخ . و بموتھ , إنقسمت روما بین مساندینإغتیال یولیوس قیصر بواسطة عدد من
ب.ساندتھ كلیوباترا و سرعان ما وقعا في الح،, و عندما تبین أن مارك أنطونیو سائدا و ماسكا بزمام األمور

لقد أـصبح الرومان أشد.فأكثر , و قد سماھا الشیوخ بالساحرة و إتھموھا بكل أنواع الشرلقد أغضب تحالف مارك أنطونیو و كلیوباترا روما أكثر 
غضبا عندما وھب مارك أنطونیو أجزاء من األمبراطوریة مثل طرسوس و سلیرین و كریت و قبرص و إسرائیل الى كلیوباترا و أوالدھا أثناء 

.ق.م34إحتفاالت األسكندریة عام 
یدفن في األسكندریة على أن الحرب على الملكة األجنبیة وسط غلیان شعبي في روما عندما تم إعالن رغبة مارك أنطونیو بأنلقد أعلن أوكتافیان

یبا یؤخذ الى روما في حالة وفاتھ . إلتقي األسطوالن في البحر األدریاتیكي بالقرب من أكتیوم حیث دحرت قوات القائد ماركوس فیبسانیوس أكر
لقد إنتظر أوكتافیان عاما كامال قبل أن یعلن بأن مصر أصبحت مقاطعة رومانیة . فقد وصل الى األسكندریة.ا و مارك أنطونیوكلیوباترأسطول

وط دحر مارك أنطونیو بسھولة خارج المدینة بالقرب من معسكر سیسار الحالي . و بعد ھذا األندحار , أقدم مارك أنطونیو على األنتحار بالسقو
ق.م. و تم أسر كلیوباترا لتمثل بین یدیھ , و لكن 30ثم دخل أوكتافیان األسكندریة عام .ألنھ كان سیواجھ موتا محققا على ید أوكتافیانعلى سیفھ 

ھا قدایتأوكتافیان لم یكن لدیھ أي إھتمام في عالقة أو صلح أو حتى تفاوض مع الملكة المصریة ( كلیوباترا ) . و عندما أدركت كلیوباترا بأن نھ
إقتربت , قررت أن تضع حدا لحیاتھا . و لم یعرف بصورة مؤكدة كیف قتلت نفسھا , و لكن الكثیرین یعتقدون بأنھا إستخدمت أفعى

.و بموت كلیوباترا , إنتھت الساللة البطلمیة و بقیت األسكندریة عاصمة لمصر , و لكن مصر أصبحت مقاطعة رومانیة.سامة كأداة لموتھا
_______________________________________________________________________________

امل عسكر من قراءآتي 
فان للطبیعةالفتنة والجمالوغیابالقفر والجدب

.دیمومة كدیمومة العشب

طیبةوتنازل بكلاحرز بلطف مشورة السنین*
.الشبابعما فاتك من شؤون

لتكون درعك في المحن قواك الروحیةغذ*
ولكن تشدد التي الیحالفك فیھا الحظوالكوارث

بل باالوھام الباطلةالتفرقھاعلى نفسك بالتخیل
فان مخاوف كثیرة تولد من احتفظ بواقعیتك
.االنھاك والوحدة

انتالتكلفھا نظاما خارقترفق بنفسك*
االشجار والنجومولست اقل منطفل ھذا الكون

سواء الكونھذاان تكون ھنا فيان لك الحق
فال شك ان الكونأكان ذلك جلیا لدیك ام لم یكن

.فلتاخذ نصیبك من الحیاةینكشف كم ھوفعال

توحد مع هللا بالسالممن اجل ذلك*
ومھما تكن اعباؤك مھما یكن تصورك عنھ

ومھما تكن معاناتك من اجل تحقیقعسیرة
روحككن في سالم مع احالمك وطموحاتك

.في خضم ھذا الوجودامنحھا السالم والطمأنینة

بكل االمھا ومشقاتھاان الحیاة*
التزال عالما بكل احالمھا الخائبة

.جمیال

وجدت في كنیسة قدیمة في بالتیمور عام أیقونة
1692

وس��ط الض��جیج بثق��ة وایم��انام��ض راب��ط الج��اش*
یمك��ن ان یك��ون ف��ي ق��وة وت��ذكر اي س��الموالزح��ام
.الصمت

دون تنازلامض بثبات واصرار قدر ما تستطیع*
.اجمعینمع الناسوكن على وفاق

واصغعبر عن حقیقتك بھدوء ووضوح*
اذ والذین الیملكون المعرفةلالخرین حتى المتبلدین

.ان لھم حكایتھم ھم ایضا

.تجنب العدائیین النھم سموم االرض*

والوجعبالتفاھةفستشعر اذا قارنت نفسك باخرین*
.منك او اقلاعظممن ھواذ ان ھناك دائما

اضافة الى احالمك وخططككن سعیدا بمنجزاتك*
وتعلق بمھنتكمھما كانت متواضعة انھااالتیة

.عند تقلبات الزمنملكیتك الحقیقیة

ملئ الن العالمتسلح بالحذر في دقائق اعمالك*
عن مكان عینیك یغمضولكن التدع ذلكبالخباثات

یكافحون من اجلعدة اشخاصفھناكالفضیلة
والحیاة ملیئة بالبطوالتمثالیات سامیة

.والفضائل في كل مكان

وبالتخصیصكن نفسك تصرف بطبیعتك*
فرغم كل وال تتجرد عن العاطفةالتختلق العاطفة
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اثر االیونات الموجبة والسالبة على االنسان 

باسل سلوميمحلل كیمیاويوترجمة وتنسیقحثب

قد یبدو الموضوع غریبا بعض الشئ....لكن ھذه الغرابة سوف تتبدد عندما تتكشف الحقائق المفیدة التي تغلفھ . ومن اجل 
تقریب الموضوع للفھم دعونا

Moleculeاالیونات : لو قسمنا المادة(اي مادة..السكر مثال) الى اجزاء متناھیة في الصغرفسنصل الى ما یسمى بالجزئاوال نتعرف على ماھیة 
نفس الذي یحمل

صفات السكر االصلیة 
لى ا(كما في الرسم 

الیمین). لكن اذا ما 
استمرنا في التقسیم 
فستختفي جزیئة السكر

Glucose ویظھر محلھا ما یسمى بالذراتAtoms  اي ذرات االوكسجین والھیدروجین والكربون التي ال تحمل صفات السكر . تحتوي الذرات
] موجبة الشحنة)(Protonsوبروتوناتمتعادلة الشحنة) (Neutronsتحتوي على نیوترونات[Nucleusعامة على كتلة مركزیة تدعى النواة

كما في الرسوم اعاله . في الحالة االعتیادیة تكون Electronsااللكتروناتیدور حولھا نفس عدد البروتونات من جسیمات (سالبة الشحنة) تدعى 
سالبة والجزیئات والذرات متعادلة الشحنة..ولكن عند خسارتھا اواكتسابھا اللكترون او اكثر نتیجة تصادم عالي الطاقة تظھر علیھا شحنة موجبة ا

.وكان ال بد من ھذا المدخل الذي ربما یكون عسیرا على البعض لفھم الموضوع برمتھ Ions .وعندئذ تدعى باالیونات

االیونات الموجبة

.. قاعات .. ااوقد ال یشعر باالرتیاح على اقل تقدیر عند تواجده في االماكن المزدحمة ؟ سواء اكانت غرفNauseaبالغثیانلماذا یشعر االنسان 
فال ؟ مصانع .. اماكن غسیل المالبس او حتى االماكن المفتوحة التي یتجمع فیھا الناس بكثرة مثل الشوارع المكتضة بالسیارات وساحات االحت

ثنائي اوكسید مثل دخان (السیكایر والمصانع وعوادم السیارات)..غازمن االیونات الموجبة في ھواء تلك االماكن ...الجواب لوجود تركیز عال
 Petوبر الحیوانات االلیفة.. Pollenغبار الطلع.. Virusesالبكتریا والفیروسات.. Mold Sporesالكربون المؤین..الغبار ..سبورات العفن

Dander...الخ . عموما جمیع الجسیمات المؤذیة لالنسان الموجودة في الھواء ھي ایونات موجبة الشحنةالروائح بانواعھا....

مثل Radioactiveوھنالك ایضا ایونات موجبة مؤذیة لالنسان ولكن تتولد بفعل قوى الطبیعة..ومن ھذه القوى : انحالل الفلزات والمعادن المشعة
وھذا بحد ذاتھ یفترض لماذا یشعر العدید Thunder Stormsیسبق العواصف الرعدیةوخاماتھ....حرائق الغابات.... ما Uraniumالیورانیوم

وجمیع ھذه القوى . Cosmic Raysواالشعة الكونیة Ultra Violet Radiation..االشعة فوق البنفسجیةالناس بعدم االرتیاح قبل حدوثھامن
.قادرة على تأیین الھواء وتولید االیونات الموجبة

التوتر.. Lack of Energyونقص الطاقة Tirednessالشعور بالتعبان ازدیاد كثافة االیونات الموجبة في بیئة االنسان یؤدي كما یعتقد الى 
Tension .. القلقAnxiety ..حدة الطبعIrritability الربوAsthma والكاّبةDepression ، واالسوأ من ذلك في تلك البیوت المغلقة تجاه

.دخول الھواء الیھا

مبیوترات..التلفزیونات..مجففات المالبس واضویة الفلورسنت تعتبر جمیعھا ان انظمة تكییف الھواء في المكاتب والبیوت..المعدات الكھربائیة..الكو
.مولدات قویة باعثة لالیونات الموجبة

المؤین فلھ تأثیر سئ على االنسان النھ یمتص مباشرة من الھواء الذي نستنشقھ الى تیار الدم مؤدیا الى تباطؤ حركة الكریات الحمر CO2غازاما 
القانصة لذرات الغبار وملوثات الھواء وتاخیر عملیة التبادل Ciliaاالھدابوبالتالي تباطؤ عملیات التمثیل الغذائي وقصور في التنفس(ابطاء 

Immune Systemوالجھاز المناعيزي في الحویصالت الرئویة) الغا .

لي سھولة اذن فاالیونات الموجبة تلعب دورا سلبیا في حیاة االنسان النھا تثبط جمیع العملیات الحیویة داخل الجسم وتضعف الجھاز المناعي وبالتا
.االصابة بالمرض وعدم الشفاء منھ بسھولة

االیونات السالبة
جمعنا شعور باالنتعاش والنشوة على ضفاف االنھار والبحیرات وشواطئ البحار والمحیطات وعند المساقط المائیة(الشالالت) وفي الجبال جمیعنا ی

الموجبة والغابات وحتى عند اخذ دوش في الحمام. یحدث ھذا الن جمیع ھذه االماكن تمتلك معدالت عالیة من االیونات السالبة مقارنة مع االیونات 
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جم جزیئات مثال ان القوة او الطاقة التي تمتلكھا المساقط المائیة تسبب انشطار الجزیئات المتعادلة للھواء وتحریر االلكترونات التي بدورھا تھا.

.االوكسجین االخرى مسببة تكون ایونات االوكسجین السالبة

ماذا تفعل االیونات السالبة وما فائدتھا للبشر ؟
لسیكایر االیونات السالبة بتنظیف الھواء من الغبار.. سبورات العفن..البكتیریا..الفیروسات..وبر الحیوانات االلیفة..الروائح الردیئة..دخان اتقوم -1

ة ایاھا وغبار الطلع. وھي تفعل ھذا بواسطة االرتباط بھذه الجسیمات الموجبة حیث تثقل وزنھا فتتھاوى ساقطة على اي سطح مبطلة تاثیرھا ومزیل

.من الھواء الذي نتنفسھ

.استھالكھتساعد في ازالة االرھاق البدني والتعب وذلك بتحفیز زیادة مستوى الوكسجین في الدم وتسھیل -2

.العمل على استقرار وظیفة الدماغ وتنشیطھ من خالل تحقیق ایصال مستوى كاف من الدم الواصل الى الدماغ-3

.الخالیابتحفیز تبادل االیونات عبر جدران Metabolismئيالتمثیل الغذاتسریع عملیة -4

مجموعة من (الشبكي في الدم وتحفیز النظام Globulinانتاج بروتین الكلوبیولینبتعزیز Immune Systemالجھاز المناعي للجسمتقویة -5
.)المرضالخالیا الدفاعیة التي تقود المقاومة ضد 

تھدئة وارخاء االعصاب المشدودةمن خالل Autonomic Nervous Systemالعصبي الالاراديالجھاز العمل على موازنة -6
Relaxing Taut Nerves.

من خالل المساعدة في تثبیط توتر المعدة واالمعاء وتعزیز انتاج انزیمات Promoting Better Digestionافضل ھضم للغذاءتامین -7
.الھضم

.العضالتوذلك بتنشیط التمثیل الغذائي للخلیة وتحسین حیویة انسجة Cell Rejuvenationالخالیاتجدید المساعدة في -8

.)بروتینات مرنة لھا دورحیوي في ربط انسجة الجسم(Collagenتقویة الكولالجین-9

امین احادي لھ دور في نقل النبضات العصبیة) الذي لھ تاثیر سلبي على دقات القلب وضغط (Serotoninالسیروتونینتسّرع من اكسدة -10
.المزاجیةالدم وتقلص وانبساط المعدة وزیادة االحساس بااللم والحالة 

ي حالة الكسور تقوم بجلب تحفز الجسم على على التشافي من بعض المشاكل الفیزیائیة والنفسیة كااللتواء والتشنج العضلي والتوتر النفسي .وف-11
.اما في حالة الم المفاصل فتقوم بسحب ھذه االیونات من موقع االلمالتئامھ. ایونات الكالسیوم الى محل الكسر وتسریع 

.ویوجد الكثیرمن تلك الفوائد ال مجال لذكرھا

بخار الماء الساخن..االمواج القادمة من المحیط ..المساقط ما ھي القوى الطبیعیة التي تولد االیونات السالبة؟.....انھا القوى التي تتضمن : 
وھو معدن یستخرج من باطن االرض ولھ عدة الوان.. یعتبر من المعادن النفیسة ویسمى (Taurmalineالتورمالینالمائیة..المعادن االیونیة مثل 

وھو عنصر من اشباه الموصالت(Germaniumموالجیرمانیوایضا الحجر المعجزة لكونھ یولد الكھربائیة بالفرك او بالحرارة) 
Semiconductors ولھ القدرة على معادلة الكھربائیة الحیویة للجسم وكذلك جذب االشعة تحت الحمراء الیھ) والجو بعد العواصف الرعدیة
Thunder Storms(یؤدي الى تأیین االوكسجین بشحنة سالبة.(

وھي اجھزة (Negative Ionizersالتأیین السالبةوھنالك الكثیر من الفوائد العملیة لھذه االیونات حیث تم استخدامھا التطبیقي من خالل اجھزة 
تقوم باطالق االلكترونات واجبارھا على الخروج من فتحة صغیرة جدا بواسطة حقل مغناطیسي . وحال خروجھا الى جو الغرفة تقوم بتأیین 

.ئات االوكسجین) التي یمكن شراؤھا واالستفادة من فوائدھا الصحیة في المكاتب والبیوت والشركات....الخجزی

% وتقلل البكتریا بنسبة 52في تقریر لوزارة الزراعة االمیركیة: ان الغرف المؤینة باالیونات السالبة تخفض كمیة الغبار في جوھا بنسبة 
على المیكروبات الموجودة في غرف الدواجن بحیث تقوم بقتلھا مباشرة...وبامكانھا ابارزانات السالبة تاثیر%..واشار التقریر ایضا ان لالیو95

.المحملة بالھواء وكذلك تقلیل تولدھاSalmonellaالسالمونیلالایضا ازالة 

انتھى
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: Zika Virusض فایروس زیكامر

ألوالیات -جامعة كورنیل–إمراض فایروسیة نا ماجستیر ودكتوراه فایروسات وإعداد أألستاذ الدكتور انطوان صبري الب
المتحدة األمریكیة

التي لم تنشر في العدد السابقتحدیث المرض ونشر بعض الصور
, ومنذ ذلك 1947ینتقل عن طریق لسع البعوض اكتشف ألول مرة في غابة زیكا في أوغندا عام مرض فیروسي      

اكتشف المرض 2015الحین كان المرض شائع الحدوث في دول إفریقیا و أسیا و بشكل خفیف لكنھ مؤخرا في شھر أیار 
أمریكا الجنوبیة والوسطى و دول الكاریبي و جزر الباسفیك و ألول مرة في نصف الكرة الغربي  وتحدیدا في البرازیل وانتشر سریعا إلى دول

حالیا تسجل مالیین من الحاالت المرضیة في تلك البلدان .
346نیسان ھي 6شخص المرض في الوالیات المتحدة األمریكیة وان أعداد الحاالت المرضیة التي سجلت لحد 2016في كانون الثاني 

. وان جمیع ھذه الحاالت شملت أشخاص تعرضوا لإلصابة خالل CDCقاریر مركز اإلمراض االنتقالیة األمریكي والیة (حسب ت41حالة في 
امرأة حامل 32سفرھم الى بلدان ینتشر فیھا المرض ولیس نتیجة إصابة محلیة عن طریق البعوض الناقل للفیروس و من ھذه الحاالت شملت  

-Guillian.و حالة واحدة لشخص یعاني من متالزمة كولیان بیريحاالت كانت عن طریق االتصال الجنسي7و  Barre
                                                                    

تكون في معظم األحیان غیر ظاھرة او خفیفة تتمثل بارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي و اآلالم في الرأس و ان إعراض المرض     
یوم من لسع البعوض. كما یستوجب على النساء الحوامل مراجعة  12-3المفاصل والعظام واحمرار في العیون. و تظھر ھذه اإلعراض بعد 

طبیب الرعایة الصحیة و الذین تظھر علیھم عالمات ارتفاع في درجة الحرارة واآلالم في المفاصل و احمرار في العیون خالل أسبوعین بعد 
اطق او دول ینتشر فیھا المرض.  كما إن  حالیا تتواجد شكوك كبیرة لدى العلماء و الباحثین عن عالقة اإلصابة بھذا المرض في سفرھم الى من

وان ھذا ینتج عنھ   Microcephalyالنساء الحوامل الى انتقال الفیروس بإصابة الجنین  مما ینجم عنھ انتكاس في الدماغ و صغر حجمھ
ات عصبیة شدیدة في الموالید الصغیرة. ان ھذه الحاالت تم الكشف عنھا ألول مرة في أكتوبر الماضي من قبل األطباء في  تشوھات خلقیة و عالم

حالة في األطفال حدیثي الوالدة. و یعتقد أیضا إن 3500حالة إلى 150البرازیل حیث لوحظ ارتفاع عدد حاالت صغر الدماغ و الرأس من 
تي اإلصابة تحدث في فترة الحمل المبكرة (الثلث األول) وھي الفترة األكثر خطورة.  و ألجل ذلك یحذر من سفر النساء الحوامل إلى الدول ال

ینتشر فیھا المرض كما یستوجب فحصھم مختبریا للكشف فیما إذا تعرضوا لإلصابة بعد رجوعھم . 
      
) الحامل  Aedes albopictusو (Aedes aegyptiھي بواسطة لسع البعوض من نوع ضالوسیلة الرئیسیة النتقال المر      

للشخص السلیم. و ان ھذا البعوض یضع بیضھ و یتكاثر في المیاه الساكنة  كبرك المیاه و الدالل واألوعیة و أواني الزھور والنباتات للفیروس
ا من البشر ویكون أكثر شرستا للعض خالل النھار عما ھو علیھ في اللیل ویصاب كما یفضل لسع البشر والعیش داخل البیوت أو خارجھا قریب

ال بالفیروس عند تغذیتھ على دم شخص مصاب, علما ان ھذا من البعوض یتواجد في معظم الوالیات الجنوبیة في أمریكا. الطریقة الثانیة لالنتق
بة إالم قرب فترة والدتھا فتنتقل اإلصابة إلى الطفل إثناء الوالدة  في حین إذا حدثت یكون من إالم المصابة إلى الطفل تكون بطریقتین إما عند إصا

حلیب اإلصابة إثناء فترة الحمل فینتقل الفیروس عن طریق الدم و یصیب دماغ الجنین كما ال یوجد حالیا أیة دلیل من انتقال  الفیروس عن طریق
طریق االتصال الجنسي من الرجال المصابین خالل فترة إعراض المرض أو قبلھا أو بعد زوالھا إالم المصابة, ألطریقة األخرى لالنتقال ھي عن 

بقلیل كما اثبت بقاء الفیروس في المني أكثر من الدم. باإلضافة إلى انتقال المرض عن طریق نقل الدم المصاب في البرازیل. 

ال ,جھود كبیرة لتحضیر اللقاح الواقي CDCوألھمیة الموضوع وخطورتھ  یبذل خبراء ال للسیطرة على المرضال یتوفر حالیا  لقاح      
ینصح باستعمال األدویة المضادة للفیروس ویكتفي للخلود للراحة واستخدام بعض األدویة البسیطة والمسكنة.  

ھي باستخدام المبیدات إلبادة البعوض الناقل للفیروس  واستخدام المواد الطاردة للبعوض الطریقة األساسیة للسیطرة على المرض      
Insect repellents و ارتداء القمصان طویلة األكمام و سراویل طویلة و وضع وسائل لمنع تسرب البعوض إلى داخل البیوت والنوم تحت

دام الواقي الذكري.   كما تستخدم حالیا في البرازیل طریقة للمكافحة البیولوجیة  الناموسیات الخاصة واالمتناع عن االتصال الجنسي او استخ
للبعوض بنشر إعداد كبیرة من ذكور البعوض العقیمة و المھجنة وراثیا والتي تؤدي إلى تقلیل إعداد البعوض الحامل للفیروس. 

       

     

Microcephalyضمور الرأس في الزیكا رأس طفل طبیعي    رأس طفل مصاب بالزیكا        Aedesالبعوض الناقل جنس        دورة انتشار فیروس زیكا        
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الدكتور ازھر كساب

من ذكریاتي

ن سنةیخالل عملي كطبیب لمدة خمس

توقف قلبھ وھو على سریر الفحص

ف نفسھ بانھ من دیوان الرئاسة وسوف یاتي الى 1984سنة  بینما كنت في عیادتي تلقیت مكالمة تلفونیة من شخص عرَّ
ت في فحص رنھ ان یدخلھ من دون تاخیر. استمراخبرت السكرتیر وطلبت معیادتي مریض وھو رفیق حزبي یرجى االھتمام بھ وعدم تاخیره.

ل المرضى ولكن بعد حوالي ساعة تذكرت المریض سالت السكرتیر عنھ قال نعم لقد اتى وعندما اردت ادخالھ قال لي دع المرضى یدخلون وانا ادخ
الخرى. قلت لھ طیب اذا كان ھذا ما یرید. دخل المریض كان متوسط اخر واحد وھو االن خارج العیادة یتمشى على الرصیف ویدخن سكارة تلو ا

سنة عّرف نفسھ بانھ صحفي سوري غادر سوریة واالن یعمل كصحفي في العراق. واسترسل قائال قبل سنة شعرت بالم في صدري 46العمر 
ویة. حالیا ومنذ ثالثة ایام اشعر بالم في صدري. حینھا راجعت اخصائي القلبیة في سوریة وذكر لي باني مصاب بالذبحة. ووصف لي بعض االد

وھذا ضغط عالي جذا. فسالتھ ھل انك مصاب بارتفاع ضغط الدم منذ فثرة طویلة؟ فلم 12والوطئ 24يبقیاس ضغط الدم وكان الضغط العالقمت 
ھ وال في رقبتھ ولم اسمع ضربات القلب للنبض في رسغایرد ثم سمعت صوت شخیر واذا بالمریض بدأ یفقد وعیھ فحصت النبض فلم اجد وجود

مرة 70بالسماعة. المریض االن في حالة فقدان الوعي. فضربتھ بقوة على منطقة القلب ولكن لم یبدا القلب بالعمل. بدات بعمل مساج للقلب حولي 
ن عیادتي عشر دقائق وابالغھم بان الحالة بالدقیقة استدعیت السكرتیر وطلبت منھ استدعاء االسعاف من مستشفى ابن النفیس حیث كانت قریبة م

ھي توقف قلب. ایضا استدعاء االسعاف العام. وصل اسعاف ابن النفیس اوال. ابلغت المضمد وسائق االسعاف بانھ یجب نقل المریض مع 
ألتمكن من االستمرار بالمساج وعند وصول ءاالستمرار بالمساج. وكانت التعلیمات بان ننقل المریض على السدیة المزودة بالعجالت ونسیر ببط

ابلغت السائق بان یسوق بھدوء التمكن من سیارة االسعاف ساقفز انا الى السیارة ثم ینقل المریض الى السیارة مع السدیة وأستمر بالمساج. 
مینا واعود للمساج ثم یسارا واعود للمساج. االستمرار بالمساج لكن كعادة اغلب العراقیین ینفعلون بسرعة بدأ یسوق بسرعة مما جعلني اترنح ی

انھما ال وصلنا مستشفى ابن النفیس. نقلنا المریض بنفس الطریقة الى منطقة الحاالت المستعجلة طلبت من الطبیب المقیم بفحص بؤبؤ العینین اجاب ب
بان القلب في وضع ارتجاف البطینین اي ان عضالت زاال یتقلصان ھذا یعني ان الدماغ ال زال حیا. بعد ربط اسالك التخطیط تبین على الشاشة

تین البطینین في حالة ارتجاف وھذا افضل من توقف القلب وتكون عضلة القلب بدون حركة. تم ادخال انبوبة القصبة الھوائیة وضخ االكسجین للرئ
والجھاز ال یعمل ادَّعى المقیم بان الجھاز استعملھ قبلالكھربائیة ولكن جھاز الرجة لم یعمل حاول مرة ثانیةثم حاول المقیم رج القلب بالصعقة

قلیل على مریضة وكان یعمل. طلب من المعین ان یاتي بجھاز اخر من العنایة المركزة بسرعة واستمر باستعمال جھاز الرجة وفي المحاولة 
المریض وبدا بالتنفس التلقائي بعد سحب انبوبة ظقة استیقن دقییلص وبدأ القلب بضخ الدم. بعد عشرالخامسة اشتغل الجھاز بدأت عضلة القلب بالتق

قلق القصبة. خالل ھذه الفترة تم االتصال بزوجة المریض من الرقم الموجود في مفكرة المریض. سالني المریض این انا وماذا حصل؟ قلت لھ ال ت
وبقي على ادویة كمال معالجتة. ترك المستشفى بعد سبعة ایاملقد فقدت الوعي وانت االن في المستشفى. تم نقل المریض الى العنایة المركزة ال

سنوات اجري لھ عملیة زرع اربعة شرایین للقلبالقلب. بعد اربع

بعض النقاط التي یجب التعلیق علیھا

.مساج القلبلوال وجود العیادة في الطابق االرضي وقریبة من الرصیف لما كان باالمكان ان یتم نقل المریض مع االستمراریة ب-1

ً البقاء الدماغ حیارالصدرقلیال ال یقوم بضخ دم كافٍ مساج القلب كان كافیا لضخ الدم الى الدماغ حیث انھ اذا كان الضغط على جد-2 اما اذا كان ا
مریض على جھاز یؤدي الى كسور متعددة باالضالع والذي یحصل في كثیر من الحاالت یتطلب بعدھا ابقاء الاً الضغط على جدار الصدر شدید

التنفیس مما یسبب في زیادة نسبة الوفاة

.لم یترك المریض بدون مساج فترة تودي الى وفاة الدماغ وقلة تغذیة عضلة القلب-3

.دقیقة45الى 40كانت فترة توقف القلب حوالي -4

لم اتمكن من مساج القلب والنفخ في فم المریض في آن واحد واعتمدت على مساج القلب فقط مقتنعا بان الضغط على جدار الصدر وثم ازالة -5
في المجالت الطبیة االجنبیة بعد عدة سنوات بانھ الأوصي بھاالضغط یقوم بتنفیس الرئة. لم یكن ھذا السیاق المتبع في تلك الفترة. وھذة الفكرة 

.داعي لنفخ الرئة وان الضغط على وسط الصدر في منطقة القلب یكفي النعاش المریض

23



میشیغن-شاطات كنیسة مار بطرس وبولس للسریان االرثوذكسن

     Southfield Church
كتبتھ الدكتوره نوار عباوي الشیخ

.أربعاء من كل شھر إضافة لعقد إجتماعات اضافیة في أیام االحادثانيعقد اجتماعات المجلس الملّي في -1
         .المقدستم اقامة غذاء منتصف الصوم االربعیني -2
تم تثبیت شاشات تلفزیونیة في مقدمة الكنیسة امام المصلین لغرض عرض القداس االلھي او الترانیم او احتفالیات االعیاد  -3

الكنسیة او اي نشاطات اخرى وباللغات المتداولھ عادة في الكنیسة كالعربیة والسریانیة واالنكلیزیة والكرشونیة
.تراتیل واأللحان العربیة والسریانیة الخاصة بمعجزات السید المسیح آلحاد الصوم المقدسنشاطات الجوقة بال-4
.طفال وحفلة صید البیض لیوم سبت النورلأللعاب ألاتحضیر-5
.2016ألتھیئة الجراء مراسیم أسبوع االالم وعید الفصح المجید المصادف یوم االول من ایار -6
.2016ایار 15طفال كنیستنا في یوم االحدالتناول اإلحتفالي الجراءات الالتحضیر -7
2016أیار 28-17اإلعداد لسفرة للدیار المقدسة  في القدس للفترة من -8
.في مطعم صحارى06/24/2016اإلعداد لحفلة عید مار بطرس وبولس لیوم الجمعة المصادف -9

.االردن لمساعدة اخواننا العراقیین المھجرین في االردن-$ الى كنیستنا في عمان10,000إرسال مبلغ -10
.$ إلى إخواننا العراقیین والسوریین المھجرین قبل عید الفصح المجید30,000العمل على إرسال ما ال یقل عن -11

Guardian Angles church
نشوه كیسوكتبتة المھندسة 

كاھن من ببركة ربنا ومخلصنا یسوع المسیح وھمة القائمین علیھا ھيلبنشاطاتھا واقامة القداس االكنیستنا مستمرة -1
.ة المؤمنین الغیورین على كنیستھموشمامسة وجماع

منھ وھذا االخیر الثالثین و( نیسان ) في الثاني  والسادس عشر لشھریصادف م السبت وبمعدل مرتین في الشھر وقداس یو-2
.قداس عید القیامة المجیدسیكون

یتم شرح الكتاب المقدس حالیا (انجیل وكالمعتاد اجتماع یوم الجمعة من كل اسبوع (یعلن عنھ كل اسبوع في الفیس بوك )-3
تراتیل اسبوع االالم وعید لتغطیةالثالثاء التدریب یوم الى باالضافة تدریب جوقة التراتیل واللغة السریانیة في درسثممتى )

.القیامة المجید
وقد شارك طبع عدد من كتب القداس االلھي لغرض متابعة المؤمنین للقداس والتواصل معھ لدعت الحاجة في الكنیسة -4

.ت الكنیسة ذكر اسماء المتبرعین في الكتاب نفسھ تقدیرا لتبرعاتھمأوارتالمؤمنون في تغطیة تكالیف طبع الكتب 
.لھاوالذین ھم بامس الحاجة منطقة شرق میشیغنفي مؤمنین للكنیسة جدیدة حدث صندوق تبرعات  لشراء مبنى لاستُ -5
.بھ جمیع الحضوراشادوبحضور جید ونجاح valentineتم اقامة حفل عید الحب -6
  .الماضيمن شھر اذار12اقامة امسیة عائلیة في یوم تللمرة االولى تم-7
ً صیامیعشاءً تتضمنة منتصف الصوم بمناسب  4-16-2016یوم السبتfamily nightامسیة عائلیة اقیمت-8 جمع لا

فیھ العوائل وقتا طیبا للتعارف تمضیاguardian anglesوترفیھي في قاعة كنیسة المؤمنین في جو عائلي روحي
.من الكنیستینالرعیة اعضاءھذه االمسیة في شاركووالتالف 

.من شھر نیسان30عید القیامة المجید مساء یوم قداس-9
وبریدھم لتثبیت عناوینھم وارقام تلفوناتھم الكنیسة ووزعت استمارات علیھم علىاسماء العوائل التي تتردد احصاءتم -10

...الخ.اتنشاطالواعالمھم عن ارسال اخبار الكنیسة او إااللكتوني لتسھیل االتصال بھم
وسیكونالرعیةخذ في اخر اجتماع لمجلس تُ إالقادم وذلك بقرار ایار -لشھر الخامسمن ا6یوم االتحضیر لحفل عید االم -11

في قاعة (علي بابا) 
.سیتم وضع برنامج للسفرات في فصل الربیع والصیف یعلن عنھ الحقا-12
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لصوما
بقلم عبد االحد اوغسطین

.ممارسة ، عقیدة ایمانیة تقلید السلف تعلیمات رجال الدین
لكنیسة الكاثولیكیة بشقیھا اانما الذي یھمنا الصوم لدى المسیحیةالصوم لدى غالبیة االدیان كل بطریقتھ واسلوبھ.

صوم لمدة خمسون یوما یبداء عادة لدى الكنائس الشرقیة یوم االثنین ولدى الكنائس الغربیة یوم واالرثودكسیة،
ویسمح باكل اللحوم الحلیب والبیضاالنقطاع كما یقال عن الزفرین اللحوم واالربعاء.  الصوم كما ھو معروف 

البحریة علما ان اسعارھا عالیة.
سون یوما والتزم المؤمنون بھذه الممارسة ومنھم اوالدي.  وفي اآلونة االخیرة اصدرت الكنیسة تعلیمات قللتالزمت الكنیسة المؤمن الصوم خم

الن الصوم الى الیوم االول من الصوم وایام الجمع واالسبوع االخیر من الصوم فقط. وھذا یعني ان الصوم تعلیمات كنسیة ولیس عقیدة ایمانیة 
العقیدة التتغیر.

منع ما یضر جسم االنسان واخص بالذكر التدخین والمشروبات الكحولیة واشیاء الكنیسة ان تصدر تعلیمات ال فقط اكل اللحوم انماوكان على 
قیدة، او اخرى تضر باالنسان وربما ھذه الممارسة قد تجعلھ یقلع عن ھذة الممارسات. البد لي ان اقول الصوم باسلوبھ القدیم او الحدیث ممارسة، ع

ات، ماذا قدم الصائم الى هللا ماذا قدم للقریب وللجیع والفقراء والمشردون والمضطھدون، ال شیئ على االطالق.تعلیم

عن الصوم بالتبرع بدوالر واحد او نصف دوالر وتشرف علیھ لجنة من الكھنة والعلمانیین یعوضمى صندوق الصوم انشاء صندوق یسلذا اقترح
ھذا الصندوق الطعام الجیاع العراقیین والسوریین وغیرھم من الذین یفترشون االرض ویلتحفون السماء,عن كل یم صوم. ویخصص

ان ھذه الممارسة من
المطارنة والكھنة والمؤمنین.

الصائم مقبولة ومباركة من هللا لخدمة اخیھ االنسان.مع وافر الشكر والتقدیر 
نتمنى ان نسمع راءي اصحاب االسیادة

الشكر والتقدیرمع 

مرحبا جدا  باالقتراح ادناه الرسالة راعي ابرشیة سیدة النجاة في امریكایوسف حبش مار برنابھ نوعلى ضوء ذلك وصلني من نیافة المطرا
مشیغن.-كما اید الفكرة االب خوري ادور حنا راعي كنیسة مار بطرس ومار بولس للسریان االرذودكسوداعما لھ

/ السالم والنعمة من لدن هللا معك .واألستاذ عبد األحد اوغسطین السیدالفاضل 
كثیراً لمقترحك الصالح والمبارك . َویَا لھ من مبادرة تستحق لیس فقط التقدیر والتشجیع بل الدعم الحقیقي حتى تتجسد ؛ وتكون شھادة سررنا

السنة األنبیاء القدیسین ، وخاصة النبي اشعیا منھم . حبذا لھذا االقتراح حقیقیة . وتتجاوب مع تعلیم الكتاب المقدس عن الصوم كما جاء على 
. في الكنیسة المقدسة ایّاً كانت طقوسھم المجیدة .ان یجد لھ طریقاً لدى جمیع أبناء اإلیمان المباركین 

معھا . إذ ألھمك هللا فأبدیت بفرح وبحماس ھذه عزیزنا األخ عبداالحد : اننا نشكر لك من كل قلبنا. ونشكرهللا على نعمتھ ھذه التي تجاوبت
المبادرة . نحن من موقع مسؤولیتنا كأسقف على أبرشیة سیدة النجاة للسریان الكاثولیك في الوالیات المتحدة االمریكیة . لیس فقط نوعدك

مع من اجل ان تباشران كالكما متعاونین . أنتمانعمل الن نفاتح حضرة الخوراسقف توما عزیزو الجزیل االحترام . لیؤازركبالدعم ، بل حاالً 
یرغب في القیام بأعمال الخیر والرحمة كھنتنا األربعة في رعیتینا في مشیكان وحسب متسع مجال كل واحد . وكذلك مع كل ذي إرادة صالحة 

قون بأسرع وقت ممكن فتحققون ولو القلیل من والمتألمین وذوي الفاقة . وعساكم جمیعاً تنطلوالمساعدة . لتخفیف عن معانیات المضطھدین 
وھكذا یكون الصوم مقبوالً لدى الرب .اعمال الخیر والرحمة ھذه . 

.ختاماً تأكد أیھا العزیز والمبارك أنكم في صلواتنا ولكم جمیع أشكال الدعم مع الدعاء والبركة باسم االب واالبن والروح القدس . آمین
أبداً دمتم لمن یحبكم والمخلص 
+ المطران یوسف حبش 

_______________________________________________________________________________
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--<(من قراءات رئیس التحریر)>--

 دیرالربان ھرمزد الُمدھش
 

بقلم : لیدیا یؤانس
 

قال عنھ الكاتب الفرنسي الشھیر األب مارتان "ان بُنیان الدیر ربان ھرمزد الُمدھش وموقعھ الجذاب 
."یجعالن ھذا األثر المجید ال مثیل لھ في الغرب وال شبیھ لھ في الشرق

الذي أخذ اسمھ وشھرتھ من اسم "القدیس ھرمزد ."نعم أنھ ُمدھش ھذا الصرح العجیب "دیر الربان ھرمزد القوش"

.ِكالُھما ُمدِھْش، وأنا واثقة أنكم سوف تستمتعون بقصة ِكلیُھما كما یرویھا لنا الراوي

الذي عاصر الخلیفة أبو بكر وعمر بن الخطاب، یُحكى  في العراق وفي عھد البطریرك أیشوعیاب،
قد أصیب بمرض عضال إحتار فیھ األطباء،إقترح  عقبھ ابن فرقد، أن شیبیني إبن حاكم الموصل،

علیھ الناس بإرسالھ إلي ناسك اسمھ ھرمزد یُصلي 
یًقیم بإحدي الصوامع بالقرب من الدیر في جبل  لھ،

القوش.
كان عندما وصل حاكم الموصل إلي جبل القوش،

وأراد أن یرجع لیدفن إبنھ،ابنھ قد فارق الحیاة،
إال أن الُمرافقین لھ أصروا علي أن یوصلوه للربان

طمأنھم الربان وبعد صالة طویلة رجعت الحیاة إلي شیبیني.ھرمزد،
ن ون والمسلموشارك فیھ المسیحیفاالً عظیماً،وأقام إحترجع الحاكم إلي الموصل،

لكي یقوم ببناء وأرسل مع إبنھ شیبیني سبعة أوزان من الفضة للربان ھرمزد،ن،ووالیزیدی
ن یوتم البناء علي ید أمیركثیرة،كما أوقف لھ الحاكم أراضي وأمالكدیر ُمخصص لھ،

.لذكراه وُسمي الدیر علي اسم الربان ھرمزدتخلیداً م.640سنة ن حواليیآشوری

ولد في بیت مؤسس الرھبانیة األنطوانیة الھرمزیة الكلدانیة،ھذا الربان الُمدھش ھو "ھرمزد،"
من أبوین مؤمنین في أواخر القرن السادس المیالدي،من مقاطعة األھواز،الفاط (شیراز)،

.ھما یوسف وتقال

ونبغ في العلوم وتلقي العلوم اللغویة والدینیة،من عمره،ةلثانیة عشردخل المدرسة في ا
.وفي سن العشرین، قرر اإلنقطاع لحیاة الُزھد والنُسك والرھبنةالآلھوتیة التي كانت تستھویھ جداً،

ولكنھ أراد أن راھب،200الذي كان بھ حوالي ثم ذھب لدیر برعینا قام بزیارة األماكن المقدسة ناحیة فلسطین،في بدایة حیاتھ الرھبانیة،
.یُصلي ویصوم ویتأملفي مكان منفرد في كوخ جبلي،لیعیش في تقشف وخلوة صارمة،فترك الدیر،یتوحد،

یت عذري شرق ذھبا إلي موضع آخر في جبل بولكن بسبب الجفاف الذي كان قریباً من صوامعھممرت األیام وتقابل مع راھب یُدعي ابراھیم،
عرف ھذا النبع فیماالمیاة عذبة تشفي العلیل والسقیم،قریة القوش، وأقاما في مغارتین بجوار كھف، یوجد بھ ینبوع ماء یخرج من بین الصخور،

ولآلن الناس یتباركون من ماء ھذا النبع.بعد بإسم "عین القدیس" أي "عینا دقدیشا"،
بدیرفإرتحل إلي شمال شرق باطانیا وبني لنفسھ دیراً وھو المعروف حالیاً ث مع صدیقھ ھرمزد سوي ثالثة أیام،لم یستطع الراھب إبراھیم، الُمكو

.مار أوراھا

وبنوا لھم كنیسة فكانت نشأة الدیر وإنضموا إلیھ لیعیشوا حیاة نُسك جماعیة،شخصاً من مدرسة ایثاالھا قصدوا الربان ھرمزد،50یقولون أن 
ً 120وفي فترة قصیرة أصبح عدد الرھبان حوالي بنائھوقد ساعد أھالي القري الُمجاورة في  .راھبا

سنوات إلي أن 10ل راھب یقوم بحفر صومعتھ في الصخر بیدیھ وأحیانا كان یستمر حفر الصومعة ألكثر من وكان كزاد عدد الرھبان بالدیر،
ھذا باإلضافة إلي صومعة كانت الصوامع ترتبط مع بعضھا بطریقة خفیة لیست ظاھرة للعیان،صومعة،400وصل عدد الصوامع حوالي 

.محفورة في الصخرقدم،40طولھا كبیرة جداً یُطلق علیھا غرفة الطعام،

مزاراً ومكاناً وأصبح اآلنھ،ئعاماً في بنا22عاش ھرمزد القوش الُمدھش في دیره الُمدھش الذي ُسمي علي إسمھ ویُقال أنھ استغرق حوالي 
.نباإلضافة إلي كونھ دیر للرھباوطلب عمل المعجزات،لحج المسیحیین وغیر المسیحیین مما یریدون التبرك
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ھذا باإلضافة إلي صومعة كانت الصوامع ترتبط مع بعضھا بطریقة خفیة لیست ظاھرة للعیان،صومعة،400وصل عدد الصوامع حوالي 

.محفورة في الصخرقدم،40طولھا كبیرة جداً یُطلق علیھا غرفة الطعام،

مزاراً ومكاناً وأصبح اآلنھ،ئعاماً في بنا22عاش ھرمزد القوش الُمدھش في دیره الُمدھش الذي ُسمي علي إسمھ ویُقال أنھ استغرق حوالي 
.نباإلضافة إلي كونھ دیر للرھباوطلب عمل المعجزات،لحج المسیحیین وغیر المسیحیین مما یریدون التبرك



عاماً،قضاھا جمیعاً في حیاة التقشف والتأمل 94وتنیح القدیس ھرمزد عن عمر ناھز 
ن سنة األولي، ھي سنوات طفولتھ ودراستھ،أكثر شئ یبإستثناء العشرواألصوام والصلوات،

یُمیزھذا القدیس ھو مالمح السالم والھدوء النفسي المرسومة علي وجھھ، مع إشعاعات نورانیة 
عینیھ فتكون بلسماً لكل ُمتألم أوحزین، ولذا كان القدیس دائماً ُمطارداً من طالبي تنبثق من 

الصلوات وأیضاً من بعض الرھبان باألدیرة األخري، الذین بدأت الغیرة تأكل قلوبھم من جھة 
.الموھبة الُمعطاه لھذا القدیس الُمدھش

ویعتبر من أشھر شمال العراق،یقع بالقرب من بلدة القوش ھذا الدیر األثري المدھش،
حیث إحتل مكانة مرموقة في القرنین العاشر والحادي األدیرة بالعراق والشرق األوسط،

."ب"دیر الربان ھرمزد القوشولذا ُسميعشر،

شاھداً علي قوة اإلنسان جبل القوش،في صدرامحفوراأثریاولكن ھذا الدیر الُمدھش یُعتبر صرحنعم معظم األدیرة في العالم بُنیت علي الجبال،
.متر عن سطح البحر900وإبداعاتھ لكي یحفر بأناملھ ھذا الصرح الصخري الشاھق من علي سفح جبل یطل علي البحر بإرتفاع 

یأُخذك تارة إلي فوق فتشعر حینما تتواجد في ھذة البقعة تشعر وكأنك بداخل تلیفریك،ھذا الدیر الُمدھش یعتبر تُحفة طبیعیة معماریة روحیة،
.وتارة أخري وكأنك تتمشي علي سطح میاة البحربأنك تسبح في الفضاء،

وإذا كان بھا راھب ستجد من یستضیفك ویشاطرك حلو الحدیث أذا كانت الصومعة بدون صاحب،تحتار في أي من الصوامع تدخل لتأخذ أیلولة،
.كبیرة حیث تتشاركان الطعاموالتأمل وربما یصطحبك إلي الصومعة ال

 ً ،یعلوه ناقوسُ لبرج الذيك علي ااوأكید سوف تقع عینبالقمم العالیة الطبیعیة،ھاتھ الثالثبمن جأثناء تجوالك ُھنا أوُھناك ستجد الدیر ُمحاطا
.حیث تسمع صدي دقاتھ في جمیع أنحاء البلدة

كما ستجد نبات العرقسوس ة،للبركاوثمارایأخذ منھا الناس ورقخضراء في كل أوقات السنة،وإذا نظرت إلي ُعمق الوادي ستُطالعك أشجار 
.ھذا باإلضافة إلي عین الماء التي اشتھرت بعین القدیسبكثرة ھناك،افرمتو

وثعبان یتدلي من الجھة الیسري،عبارة عن حمامة من الجھة الیمني وإنت داخل الدیر من البوابة سوف تشاھد صورة محفورة تعلو البوابة،
.وترمزللحكمة والنقاوة

:لقد تعرض الدیر لعدة ھجمات
.نویث قتل عدداُ من الرھبان وفر آخرح1393ھجمة تیمور لنك سنة 

.حینما حاول أھالي القوش اإلحتماء بھ1508ھجمةالمملوك التركي مراد بیغ سنة 
.16خالل القرن الھجمات عدیدة علي ید أمراء أكراد وأتراك 

إنتقل الدیر إلي الكنیسة الكلدانیة الكاثولیكیة لفترة وجیزة ثم عاد مرة أخري إلي كنیسة المشرق في 1714في سنة 
.19القرن ال

غیر أن نادر شاه تمكن من 1743قام نادر شاه بحصار الدیر الذي لجأ إلیة أھالي القري المسیحیة المجاورة سنة 
.ن األھالي داخل الدیرالفتك بعدد كبیر م

.1975وفي الفترة األخیرة أدي العصیان التركي إلي إخالء الدیر في سنة 
.وفي أیام الحصار تم بناء سیاج حول الدیر

.البعض یقول أن ھذا الدیر كان من قبل معبداً وثنیاً أو مجوسیاً 
.نینوي اآلشوریةلصنم آشوري تقوم لھ مراسیم سنویة في معبداً والبعض یقول أنھ كان

تتجلي عظمة .في القرن السابع قبل المیالد كان مكان الدیر ھو موطن النبي ناحوموالبعض یعتقد أنھ
لذكري الذي یُقامفي اإلحتفال السنوي،"القدیس ھرمزد"ووروعة "دیر الربان ھرمزد القوش"

ویسمي ثاني أحد بعد عید الفصح،في شھر نیسان والذي یوافق مارھرمزد بمنطقة سھل نینوي،
."ھذا اإلحتفال بالسریانیة "شیرا" وتعني "السھر

یشعلون الشموع طلباً ویأتي الزوار والحجاج من كل األدیان والمعتقدات إبتھاجاً بالعید وإكراماً للقدیس ھرمزد،ن الصلوات،وحیث یقدم المسیحی
.علي أنغام األغاني التقلیدیةاتالدبكبینما یقوم الشباب برقص،للشفاعة والبركة
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محطة استراحة واستفادة
الشماس ع ــــبد المسیح كوریا

رد قاٍس على حكیم "مجنون"
یتبع الحلقة السابقة

االربعیناذا بلغت الزوجةُ 
یكون الزوُج قد ناھز الخمسین
فخارت قواه وعضالتھ تلیـــــن
یقلب الشاي بحبات السّكریـــــن

وضغطھ وكلیسترولھ زایدیـــــن                                   
وماكنتھ وشاحنتھ نفذ منھا البنزین                                    

ى منھ إال لسان یستحق القص بالسكین                                  وما بق
                           

العمر

فحیاتك بین یدیك، امْالھا فرحاً وحباً، فالوقت آِت كما یفول الشاعر مر وال تأبھ لعقود السنین، كیف تمضيسنین العالتخشى
ین ـــــسني بروحي ال بعد السن
نـــــــفقد آلیُت ان اقھر التسعی

العمر للسبعین یركُض مسرعاً 
نــــباقیة على العشریلروحوا

ظالحَ 

الحیاة ویصور كل شِئ فیھا مظلما،  قال الشاعرلكل من یتشاءم من 
ان حضي كدقیق بین شوك بعثروه
ثم قالوا لحفاٍة یوم ریح اجمعــــوه

دوهان من اشقاه ربي كیف انتم تسع
رشا بجمال ومباھج الحیاة كقول الفنان فرید االطوھؤالء الناس یبتعدون عن سِر خلِق هللا لالنسان والحیاة ، بل علیھم ان یستعین

الحیاة حلوة         بس اللي یفھمھا
علینا ان نروض انفسنا على تحمل الشدائد رغم قساوتھا، النھا آتیة.

خرج الشیطان من صمتھاخیراً 

ھانزوى الشیطان في زاویة حزیناً، كسیر القلب منھوك القوى وكانھ حمل خطایا العالم كلھا، یداه ترجفان وجسمھ یھتز من ھول مصائب ماتعیش
البشریة الیوم من مظالم وانتھاكات لحقوق االنسان والحضارة.

باسوء تتھمنيقال الشیطان: صدمت مما اسمعھ عني من اتھامات باطلة، عبر الصحف واالذاعات والفضائیات واقوال الناس التي التتوقف والتي 
اوجاعِ بني آدم. في قتل االبریاء، واالغتصاب والتشّرد والتدمیر ھذا عمل ابلیس، ھذا عمل الشیطان... كأني المسبب الوحید آلھات و: االتھامات

وكل االنتھاكات الشاذة. ھل انا الشریر الوحید على االرض؟ ام ھناك من ھو أّشُر واشطن مني بعشرات ومئأت المرآت؟
نقاذ البشریة من ھذا الطغیان المستشري. لذا ، ثم ضعوا الحلول السلیمة البن اعمالي الشیطانیة واعمالھم الوحشیة وفسادھم المزري اذا قارنوا

اقولھا صراحة انا الخاطئ النادم على افعالي، مستعینا با� ان یصفح عني ویفتح لي بابا في جنتھ، ویحاسب االشرار بشدة.
فھل یصدق الشیطان؟

بعض المفارقـــــــات

الف نسمة 350الى حوالي ملیار و 2015عام ملیون نسمة. ثم وصل عدد سكانھا 500حوالي 1900كان عدد نفوس الصین عام -1
اي بزیادة بحدود اقل من ملیار نسمة خالل قرن من الزمان

ازدیاد عدد حاالت الطالق وھذه بعض اسبابھا-2
رأة. االنانیة عند الزوجین، فالرجل یرى نفسھ القائد، كذلك الم.1
لة، بناء مجتمع.واج الحقیقي. فھو شركة انجاب، عائالجھل بمعنى الز.2
تطورات العصر، دخول المرأة معترك الحیاة العملیة..3
.المجتمع الرجل والتصور الخاطئ لموقع المرأة من قبل .4
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النفط وابلیس واالشرار یلعبون بمقدرات العالم

A.في العالم؟َمن الخاسر من انخفاض اسعار النفط
ودول الخلیج وایران وروسیا بالدرجة االولى.ل المنتجة للنفط بغزارة كالسعودیةالدو-1
الشركات المنتجة للنفط وكذلك العاملون في حقولھا.-2
البنوك والمصارف التي تمول شركات انتاج وتصنیع النفط.-3

B.من المستفید من انخفاض اسعار النفط؟
االوربیة.كالدول الدول الصناعیة الكبرى -1
الدول الفقیرة والنامیة.-2
الدول التي ال تبیع النفط او التي تنتجھ بشكل محدود.-3

ھذا وال مجال لالسھاب والخوض في عرض ومعالجة اسباب انخفاض او ارتفاع اسعار النفط النھا امور عمیقة جدا فھي سیاسیة واقتصادیة.

بكمال اتاتركمن اقوال القائد التركي مصطفى كمال باشا؛ العروف 

رجعیة قال عبارتھ لوحاالت التخلف وامن الذل ،ایام خالفة بني عثمان المتھالكةقال الفراد جیشھ وھو یبتغي انقاذ شعبھ التركي-1
المشھورة: ال اطلب منكم ان تقاتلوا بل آمركم ان تموتوا من اجل شعبكم ووطنكم.

الرغید واالزدھار، صوبوا وجوھكم نحو الغرب (اوربا) حیث االمان والعیش كما وجھ خطابھ ایضا للشعب التركي: اذا اردتم العیش -2
الكریم. وال تولوا وجوھكم شطر الشرق النھ بؤرة الشر والتخلف الذمیم.

من ھنا وھناك

1- ً ایاه ...انك عن الحقیقة المرة، تجرأت سیدة ایطالیة وسط جمع من الناس ان تنھال ضرباً على وزیر خارجیتنا جون كیري، متھمةبحثا
خلقت داعش .... انك خلقت داعش ....  انك خلقت داعش .

ن ردود واجابات جون كیري، وقادة الوالیات المتحدة ذا ستكو) مالذا من حقنا ان نسأل ( واعتقد باننا لن نحصل على جواب حقیقي 
وقادة دول االتحاد االوربي حول ھذه التھمة الموجھة لھم؟

الدینار
مفردة ثنائیة المعنى ، لھا لفظتان، دین ... ونار . فالدین یمثل تدیّن االنسان الشریف، الذي یعمل ویكدح ویعرق جبینھ، كي الدینار -2

من اقوات وارزاق الفقراء ‘ یجمع المال الحالل، بینما كلمة نار فتمثل الشخص المفتري الغشاش الكذاب، والذي یكدس المال الحرام
ذا یمثل كلمة نار. فمصیره یكون النار.والمحتاجین والجھلةُ. وھ

َحَسن & َخس
وغیرھا.وكمالیةنفذت نقود حسن من اھالي سلمان باك العراقیة، وھو یقتني ویبتاع البضائع المنوعة من مواد غذائیة وكھربائیة-3

َق لھ من االجراءات لفتح المحل سوى تثبیت لوحة تشیر لیؤسس دكانا او مخزناً صغیراً یضمن لھ ولعائلتھ العیش اآلمن الكریم. ولم یب           
الى اسم صاحب المحل او الدكان الذي ھو حسن.           
بقى في جیبھ من المال عشرون فلساً فقط . والخطاط یتقاضى عشرة فلوس لكل حرف یخطھ. واسم حسن یمثل ثالثة حروف. فابتدع            
قال حسن طاط قائال لھ: ارجو ان تخط لي لوحة بحرفین فقط ھما ح . س . ولما انتھى الخطاط من كتابة حــسحیلة مررھا على الخ           
ارجو ان تضع نقطة خس على نھایة كلمة حــس فصارت حسن. وھكذا اكتمل العمل بالمال المتبقي.للخطاط            

حكمة
یقول المثل الجاھل لو سكت لصار حكیما-4

العبارة لیست دقیقة. إال ان القصد منھا ھو:رغم ان ھذه 
یطلب الیك الكالم.اال تتكلم إال عندما

ام شخصیتك.وبذلك تضمن احتر
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زاویة المطبخ

الشیخلدكتورة نوار عباويلھذة المساھمة 
طریقة عمل طرشي الباذنجان المغلي

ألمقادیر:
باذنجان باون11

كوب خل2.5
كوب زیت1.5

ملعقة أكل كمون2
ملعقة أكل كركم3
ملعقة أكل سكر1
ملعقة أكل جنجر2
رؤوس ثوم6
فلفل حار حلقات6
أخضر باردفلفل 6

ملعقة أكل ملح
ملعقة أكل كاري عنبة2
ملعقة أكل كاري عادي1

طریقة العمل:
الخل یقطع الباذنجان مكعبات متوسطة الحجم،یقشر الثوم ویقطع حسب الرغبة ،یقطع الفلفل الحار حلقات والفلفل البارد قطع متوسطة الحجم ،یوضع

النار إلى أن یغلي، یضاف الفلفل الحار والبارد إلى المزیج ثم بعد عشر دقائق یضاف الباذنجان والزیت والثوم والبھارات والسكر والملح على 
ویترك إلى أن ینضج مع التقلیب بین فترة وأخرى،ومأكول العافیة.

_________________________________________________________________________________

سیدة سھا حناھذه المساھمة وردتنا من ال
طریقة عمل الكیك الصیامي

ألمقادیر:
كوب طحین3

كوب سكر1.5
كوب كاكاو نصف 

نصف كوب زیت
خلطعامملعقة 2
 baking sodaملعقة كوب 2
ملحكوبملعقة 1
فانیالكوبملعقة 2

طریقة العمل:
350مخصصة للكیك ترقع حرارة الفرن إلى درجة  مقالةتمزج المواد الیابسة سویة ثم یضاف الزیت والخل ویخلط المزیج جیدا" ویوضع في 

دقیقة. ومأكول العافیة.45-30فھرنھایت ویوضع في الفرن لمدة 
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