
 

 

إعادة افخخاح مشار النبي مىسى على جبل نيبى 
 

ل المدني افثح، اأكخىبز/ حشزين األول  ١٥يىم السبج، المىافق 

أكخىبز احخفال ديني  / حشزين األول  ١٦يىم األحد المىافق 

 وحفل مىسيقي وسياراث ونشاطاث ثقافيت لالحخفال بهذا الحدد
 

االعرًراع يعذداً انزٍٚ ًٚكُٓى ، أياو ظًٕٓس انضٔاس ٔانغٛاغَٛثٕ يٍ ظذٚذ يضاس انُثٙ يٕعٗ ػهٗ ظثم فرػ أتٕاب 

. ْزِ انفغٛفغاء ؼٕ٘خ ذٙالكزنك صٚاسج انكُٛغح فٙ األسدٌ ٔانًٕظٕدج  ئٛحانفغٛفغاانهٕؼاخ تؼغ أظًم تًشاْذج 

إػادج  اؼرفانٛحسكح فٙ نشخظٛاخ انًشال تٓذف إٚالء األًْٛح انالصيحػهٗ يذاس ٕٚيٍٛ ٔرنك  جانشعًٙاالؼرفاالخ  ذماو

. افرراغ أؼذ أْى انًٕالغ األششٚح انرٙ ٚرشدد ػهٛٓا انؽعاض ٔانغٛاغ فٙ األسدٌ ٔاألسع انًمذعح

 ١٦االؼرفال انذُٚٙ ٕٚو األؼذ انًٕافك ٚرى أكرٕتش، فٙ ؼٍٛ / ذششٍٚ األٔل  ١٥انًٕافك ٕٚو انغثد  ٚماو االؼرفال انًذَٙ

أتٕاتّ خالل ْزٍٚ انٕٛيٍٛ تشكم ؼظش٘ العرمثال انًذػٍٕٚ انًشاسكٍٛ فٙ  ٚفرػ انًضاس. أكرٕتش/ ذششٍٚ األٔل 

. أكرٕتش/ ذششٍٚ األٔل  ١٧ٕٚو اإلشٍُٛ ٚرى اترذاء يٍ أيا افرراغ انًضاس تشكم ػاد٘ أياو انضٔاس فظ. االؼرفاالخ فمؾ

انًذػٍٕٚ فمؾ، فٙ ؼٍٛ أكرٕتش يؽعٕص ؼظشٚاً نهغهطاخ ٔ/ ذششٍٚ األٔل  ١٥الؼرفال ٕٚو ٔؼؼٕس فؼانٛاخ اانذخٕل 

انًشاسكح فٙ انمذاط االؼرفانٙ انز٘ ٚرشأعّ َٛافح انكشدُٚال انشاغثٍٛ أكرٕتش ًٚكٍ نعًٛغ / ذششٍٚ األٔل   ١٦ٕٚو 

. نَٕٛاسدٔ عاَذس٘، سئٛظ يعًغ انكُائظ انششلٛح، ٔانًثؼٕز انشعًٙ نمذاعح انثاتا فشَغٛظ

لٛاو عٛادج ؼاسط األسع ْٙ نؽظح  أكرٕتش/ذششٍٚ األٔل ١٥و ٕٚانثادسج انشيضٚح انرٙ عرؽذد اَطالق االؼرفاالخ 

ٚرٕلغ انشْثاٌ )تافرراغ أتٕاب انثاصٚهٛك انٓاشًٛح يٍ انًًهكح ٔشخظٛح سفٛؼح انًغرٕٖ انًمذعح، األب فشاَشٛغكٕ تاذٌٕ 

سعانح انثاتا فشَغٛظ  خالل انكهًاخ االؼرفانٛح، عٛمشأ َٛافح انكشدُٚال عاَذس٘(. أٌ ٚششفٓى ظالنح انًهك ػثذهللا تؽؼٕسِ

ٔعرشافك انعٕلح أٚؼاً انمذاط كًا . ؽؼًح ظثاسجج األعرار ذشافك انًشاعى ظٕلح ٔأٔسكغرشا ُٚثٕع انًؽثح تمٛاد .نهًُاعثح

. يثاسكح انًزتػ انعذٚذيشاعى خالل انمذاط أٚؼاً ذرى طأكرٕتش، ؼٛس /ذششٍٚ األٔل ١٦اإلؼرفانٙ ٕٚو 

ؼٛس  ، ترُظٛى عهغهح يٍ انفؼانٛاخ انًٕعٛمٛح ٔانُشاؽاخ انصمافٛحػٍ انًضاس يغؤٔنٍٛالسْثاٌ ؼشاعح األسع انًمذعح  لاو

تاالؼرفال تمذاط ػٛذ انًٛالد فٙ ٔرنك االؼرفاالخ رسٔذّ  ضتشَاو ٚثهغ. تًا ٚهٛك يٍ انركشٚى انًضاسٚرى االؼرفال تافرراغ 

(. يغاء ١٠:٠٠، انغاػح ٢٠١٦/  ١٢/  ٢٤ٕٚو  )انكُٛغح 

أكرٕتش، تؼذ انمذاط اإلؼرفانٙ، عٛرى ذذشٍٛ األٔسغٍ انعذٚذ /ذششٍٚ األٔل ١٦ٕٚو األؼذ  انراعؼح يغاء انغاػحفٙ ذًاو 

ذى إدساظّ ػًٍ فؼانٛاخ يٓشظاٌ األٔسغٍ فٙ األسع انًمذعح، انًٓشظاٌ انذٔنٙ انز٘ خاص ؼفم يٕعٛمٙ ؼٛاء ٔرنك تئ

طغش ؼعى أٔسغٍ كُٛغح ٔتانشغى يٍ . انًرٕعؾ ذُظًّ ؼشاعح األسع انًمذعح فٙ كُائظ انششق األٔعؾ ٔؼٕع انثؽش

انٕؼٛذج  اتٛةآنح األٔسغٍ األٌْٙ يضاس ظثم َٛثٕ، إال أَّ ٚثمٗ آنح يٓٛثح لاو تثُائٓا انؽشفٙ اإلٚطانٙ َٛمٕال تٕذشُٛٙ، ٔ

عفاسج ذمذٚى انؼشع خالل انؽفم انًٕعٛمٙ تانرؼأٌ يغ الاإلػذاد لذُظٛة األٔسغٍ ٔػًهٛح  خذى. فٙ األسدٌانًٕظٕدج 

انؼاو انًاػٙ فٙ پٛضا، ٔرنك ػهٗ ٚذ عٛادج انًطشاٌ فٕس اعركًال تُائّ د ذًد يثاسكح األٔسغٍ قٔ. اإلٚطانٛح فٙ ػًاٌ

ٔسغٍ اإلٚطانٙ ٕٚظٍٛ ياسٚا ٚمٛى انؼشع ػاصف األ. ياسٌٔ نؽاو، األعمف انًغاػذ ٔانُائة انثطشٚشكٙ فٙ األسدٌ

تٕع انًؽثح فٙ ػًاٌ ٔػاصف انؼٕد انشٓٛش ؽاسق انعُذ٘، ٚشافمّ ػهٗ فاظاَٙ، تًشافمح يشًٍَٛ يُفشدٍٚ يٍ ظٕلح ٍٚ

.  انشق َاطش عاليح

ٚماو انغاػح انغادعح يغاء  فٙ كُٛغح ظثم َٛثٕ طدٚغًثش، يغ لشب االؼرفال تؼٛذ انًٛالد، /كإٌَ األٔل ٢٣ٕٚو انعًؼح، 

.  َٙ ؽؼًح ظثاسج، انز٘ عٛمٕد أٔسكغرشا ٔظٕلح ُٚثٕع انًؽثحأٔل ػشع يٕعٛمٙ نؼٛذ انًٛالد لاو ترأنٛفّ انًهؽٍ األسد

انعًاػح انفشَغٛغكاَٛح ذمًٛٓا ذششٍٚ األٔل  ١٨األٔنٗ ٕٚو انصالشاء . ٔذٍٛدانُشاؽاخ انصمافٛح نثشَايط االفرراغ إلايح ٌ ذرخهم

عاًْد فٙ سو ظايؼح ػًاٌ، فٙ غٔرنك  "شًُٛحاليٛاِ ال"انًمًٛح فٙ يضاس ظثم َٛثٕ فٙ إلايح َذٔج أششٚح ذؽد ػُٕاٌ 



 
 جانثشٔفغٕس األب ٕٚظٍٛ أنٛاذا يٍ انًؼٓذ انفشَغٛغكاَٙ نذساط عٛمذوتؼذ انظٓش، . انغفاسج اإلٚطانٛح فٙ ػًاٌذُظًٛٓا 

االكرشافاخ انرٙ آخش انًضاس انعذٚذ نهُثٙ يٕعٗ ٔا يهخظا ؼٕل ػشع ،انؼهًٛح ئاخنٓٙ، أياو اانكراب انًمذط فٙ انمذط

. ٚؽرٕٚٓا

ْٕ ٕٚو يخظض نشخظٛح انُثٙ يٕعٗ ٔذاسٚخ ظثم ( ػذ فٙ ٔلد الؼكٔعٛرى انرأكٛذ ػهٗ انى)كإٌَ األٔل  ١٥ٕٚو 

انغفاسج اإلٚطانٛح فٙ ػًاٌ ٔظًاػح انفشَغٛغكاٌ تانششاكح يغ َٛثٕ، ذرخههّ َذٔج َظًٓا انًؼٓذ انًهكٙ نهؽٕاس تٍٛ األدٚاٌ 

. ػهٗ ظثم َٛثٕ

ذششٍٚ األٔل  ١٧ٔسشح ػًم ٕٚو )اؼٍٛٛ َ٘شش انًؼهٕياخ ذغرٓذف األدالء انظ ٚرخهم تشَايط االؼرفال فمشاخ ذٓذف إنٗ

ٚمًٛٓا األب ٕٚظٍٛ أنٛاذا، انًغؤٔل انؼهًٙ نًششٔع انرشيٛى، ٔانًُٓذط ػصًاٌ ؼًذاٌ، يذٚش أػًال إػادج افرراغ انًضاس، 

يكُٓا انرغعٛم نهعٕالخ انغٛاؼٛح ٔذغرٓذف أٚؼاً انًذاسط، انرٙ ٘( ٔفشاَكٕ شٕٛسٚههٙ، يغؤٔل أػًال ذشيٛى انفغٛفغاء

.   ذششٍٚ األٔل ١٨ٔ ١٧تاإلَعهٛضٚح ٔانؼشتٛح ٕٚيٙ 

ٔتًُاعثح إػادج افرراغ يضاس انُثٙ يٕعٗ، أػاد األب ٕٚظٍٛ أنٛاذا كراتح ذاسٚخ ظثم َٛثٕ  ،ػهٗ أشش االكرشافاخ انعذٚذج

عانهش، )أػًال ػهًاء اٜشاس انفشَغٛغكاٌ  نٛهخضيٍ خالل انشظٕع إنٗ انشٓاداخ انمذًٚح ٔرنك ، انز٘ ٚؽّٕٚ ٔانًضاس

، لاو األب نهًٕلغ تاَرظاس إطذاس دنٛم شايم. انًششٔع انؽانٙب ٔاَرٓاءً ( تاغاذٙ، كٕستٕ، تٛرشٛشٚههٕ، أنٛاذا ٔتاتاالسدٔ

انًضاس ٔعٛرى َششْا ػهٗ يٕلغ كًا  ،أنٛاذا تئػذاد َششج تغٛطح ًٚكٍ انؽظٕل ػهٛٓا خالل أٚاو االؼرفال تافرراغ انًضاس

. ، ؼٛس ًٚكٍ أٚؼاً يشاظؼح تشَايط االؼرفاالخ تًخرهف ذفاطٛهwww.montenebo.orgّػهٗ اإلَرشَد 

، أَسٖ هللا (٣٤عفش ذصُٛح االشرشاع انفظم )ظثم َٛثٕ ْٕ انًٕلغ انز٘ فّٛ تؽغة انكراب انًمذط ٖ يضاس انُثٙ يٕعٗ ػم

ٌّ أؼذاً ال ٚؼشف . انًمذعح، ْٕٔ انًكاٌ انز٘ فّٛ سلذ ْزا انُثٙ انز٘ ذكشيّ انذٚاَاخ انرٕؼٛذٚح انصالزيٕعٗ األسع  ٔتًا أ

، فمذ ألايد ظًاػح انشْثاٌ ػهٗ ظثم َٛثٕ، ْزا (كًا ٚشٛش انُض انًمذط أٚؼاً )انًٕلغ انز٘ فّٛ دفٍ انُثٙ يٕعٗ تانرؽذٚذ 

.  نشاتغ ٔؼرٗ انمشٌ انراعغ انًٛالد٘انًكاٌ نرخهٛذ ركشٖ يٕعٗ ٔرنك يُز انمشٌ ا

، تؽفشٚاخ أششٚح ١٩٣٢خالل انمشٌ انؼششٍٚ، لاو ػهًاء آشاس ؼشاعح األسع انًمذعح، انزٍٚ كإَا لذ اشرشٔا انًٕلغ ػاو 

 ٔيٍ شى، تٓذف ؼًاٚح ٔذأيٍٛ انًٕلغ األشش٘. أظٓشخ إنٗ انُٕس انذٚش انؼرٛك، ٔانكُٛغح ٔانفغٛفغاء انًزْهح انًٕظٕدج فٛٓا

انشْثاٌ ػهٗ يش انمشٌٔ، ذى تُاء انًثُٗ انعذٚذ انز٘ ٚرى افرراؼّ فٙ شٓش  اػرُٗ تٓأفٙ انٕلد ػُّٛ إظٓاس انفغٛفغاء انرٙ 

.  أكرٕتش/ذششٍٚ األٔل
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