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- انعقاد المجمع المقدس ص٨
تاريخ  في  الـ٤٠  المرة  المقدس”  “الميرون  إعداد   -

الكنيسة القبطية األرثوذكسية ص١٠
- قداس سيامة 7 آباء أساقفة وتجليس اثنين بكاتدرائية 

ميالد المسيح ص ١١
بدير  السادس  كيرلس  البابا  القديس  تذكار  قداس   -

مارمينا العجائبي ص ١٤
- القداس اإللهي في التذكار التاسع لنياحة قداسة البابا 

شنوده الثالث ص ١٥
- نياحة األنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا ص١٨
- معرض الفنان التشكيلي م. أشرف رؤوف إبراهيم ص٢٠
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الروح القدس في حياة المؤمنين )١(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

+ الحواس التي يعمل فيها الروح القدس تجعل الجسد مقدًسا، منريًا، وخاليًا من شوائب الخطية وظلمتها. 

ه ومثاله يف القداسة ومحبة  + الروح القدس )يف املعمودية( يختم اإلنسان بختم البنوة، أي يجعله عىل صورة اللَـّ

الحق، وهذا هو ختان القلب بالروح. 

+يف وسط جهادات الحياة الروحية يخترب اإلنسان عمل الروح القدس وهو يقوده يف موكب النرصة ليفرح وسط 

صفوف األبرار. 

+ الروح القدس ال يعمل إالَّ يف القلب املنسحق. 

+ الروح القدس هو الذي يعطى النقاوة الكاملة.. حيث نار الروح القدس التي تطهر قلب اإلنسان. 

+ عندما نتوب ونبىك وننوح ومنزّق قلوبنا من الندم عىل خطايانا فإن الروح القدس يتحرك فينا، فيعطينا الغفران 

يف رس االعرتاف ورس التناول باستحقاقات دم السيد املسيح. 

ه داخل قلبه.  + الروح القدس هو ذلك الروح الناري الذي ميأل قلب اإلنسان، ويُشعل محبة اللَـّ

ه.  + اإلنسان الذي ميتلئ من الروح القدس، متتلئ حياته من حرارة الحب نحو اللَـّ

+ االمتالء من الروح القدس هو بهجة، فرح، ورسور، وسالم، وارتفاع فوق مستوى األحزان، والصعوبات، واملخاطر، 

والتهديدات واملخاوف التي تُرعب اإلنسان يف هذا العامل. 

+ الروح القدس يعلن الحق يف داخلنا ويعلن لنا عن السيد املسيح الذي قال: "أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحيَاُة" 

)يو14: 6(.

+ كل نعمة وعطية وموهبة لها أصلها يف اآلب وتتحقق من خالل االبن ومُتنح لنا بواسطة الروح القدس. هكذا قال 

اآلباء القديسون.

+ الروح القدس هو الذي يقود الكنيسة ويدبّرها، ويرشد، ويبكت، ومينح الغفران، يقدس األرسار، ويوصل إليها 

مفاعيل الفداء والخالص.

+ الروح القدس الوديع الهادئ هو الذي مينح العزاء يف وقت الضيق، ويّضمد الجراحات يف وقت األمل. 

+ اإلنسان الذي يعمل فيه الروح القدس، يتحمل اآلالم ويتنازل عن لذة الشهوة بفرح. 

ه إىل األبد.  + اإلنسان الذي يسكن الروح القدس يف قلبه، يكون موضع راحة للَـّ
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الحكمة )٩(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

معنى  اليوم  هامه..ولنأخذ  كفضيلة  الحكمة  مفاهيم  معكم  استكمل  أن  يرسين 
االعتدال.. فالحكمة دامئا تحفظ اإلنسان من التطرفات مييناً أو يساراً ليكون دامئاً ىف طريق االعتدال  ىف كل 

نواحي الحياة والسلوك والترصفات..

)*(ففي التدين مثالً: وهو أمر رضوري لإلنسان ونافع جدا له..ولكن أن تطرف ميينا أو يساراً سيكون التدين حتام 
معوج ويفرز ترصفات غري سوية بل ضارة ىف تأثريها عىل الفرد وعىل املجتمع أيضا.. ولذلك االعتدال يحفظ اإلنسان من 
هذه التطرفات الضارة..وهكذا ىف كل نواحي الحياة مطلوب فيها االعتدال.. فمثالً:_ )*( ىف النوم : هو الزم لإلنسان، 
يعطيه الراحة ويجدد نشاطه وحيويته بل ويجدد بعض خاليا الجسد ولكن إن زاد عن حده النافع أفقد اإلنسان حياته 
إذ سيقىض وقته ىف نوم عميق وتصري حياته بال قيمة بل سيؤثر عىل حياته الروحية وعالقته بالله بل من املمكن أن 
يسقط ىف خطايا الكسل والتواين واإلهامل وثورة الجسد..الخ مام يعطل حياته الجسدية والروحية ويعرضها للضياع.. 
وأن قل النوم عن حده الالزم للجسم سيتعرض اإلنسان للشد العصبي والتوتر النفيس وأمراض القلب وستتأثر أجهزة 
الجسم فيبدأ اإلنسان ىف الهزال وعدم الرتكيز ويفقد أيضاً حياته وهكذا رأينا أهمية االعتدال ىف النوم بدون تطرفات 

نحو اليمني أو اليسار.. بدون زيادة مفقدة للوقت وال نقصان مفسد للحياة.. هنا الحكمة التي تقود إىل االعتدال.. 

)*( وىف الرياضة البدنية: ونعلم أهمية الرياضة للجسد حيث تنمى قدراته ومتنحه صحة ولياقة ورشاقة ولكن 
االعتدال فيها مهم.. فالحكمة تعلمنا إن الرياضة البدنية للرجل غريها للمرأة غريها للشاب عن الشيخ والتعود عليها 
أمر مهم باعتدال وليس بتطرف.. فزيادتها ضارة بالحياة وكذلك نقصانها أيضاً ضار.. وتركها ثم العودة إليها فجأة يرض 

اإلنسان.. إنها الحكمة التي تعلمنا أن نستفيد من كل شئ دون أن ننرض منه..

)*( وأيضاً التزين: مهم لإلنسان أن يظهر بصورة الئقة لينال احرتام املجتمع.. والزينة مبعنى أن يبدو اإلنسان ىف 
مظهر معتدل نظيف بدون تطرفات وبطريقه الئقة.. فيعطى مجداً لله الذي خلق اإلنسان ىف منزلٍة رفيعة وميزه عن 
الحيوان والطيور وسائر املخلوقات.. ولكن التربج الزائد ىف الزينة بطريقة فيها مبالغة يجعل منظر اإلنسان ملفت مام 
يحول التزين عن هدفه ويجعل نظرة املجتمع ملثل هذه النوعية خالية من االحرتام والتوقري.. وكذلك إهامل الجسد 
واملالبس يؤدى إىل التواجد بني الناس بأسلوب غري الئق مام يفقد اإلنسان احرتام الناس ويفقد تأثريه عىل من حوله.. 
بل ويفقد آدميته.. بل واألكرث من هذا الحكمة تعلمنا التزين الروحي بالفضائل باعتدال يجعل من إلنسان كمالك ىف 

نقاء وطهارة سرية ورسيرة وكذلك القدوة الصالحة..

)*( وكذلك ىف الصداقة: فاالعتدال مهم جدا ىف العالقات الصداقات فاإلنسان ال يستطيع أن يعيش ىف معزل عن 
الناس ألنه اجتامعي بطبعه.. فالصديق قد يكون ألصق من األخ ونافع جدا لصديقه..ولكن الحكمة تقتىض اختيار 
الصديق النافع واملناسب وكذلك درجة الصداقة البد وان تكون بدون تطرفات اى ليس بتعلق زائد يفسد حياة اإلنسان 
وكذلك بدون شكلية أو مظهرية الن للصداقة معنى جميل تشوهه املظهرية ىف الصداقة إذ يفقد اإلنسان مشاعر 

املحبة الحقيقية.. وحتى ال أطيل فان االعتدال ىف كل شئ نافع جدا.. 

واىل اللقاء ىف معنى جديد عن فضيلة الحكمة ىف املقال املقبل إن شاء الله000
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»وهبُتها لك!« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

البابا  “القديس  نياحة  الذهبّي عىل  باليوبيل  القادم  التاسع من مارس  والعامل يف  أقباط “ِمرص”  يحتفل 
كريلس السادس” )السادس عَش بعد املئة يف بطاركة الكريّس املَرقيّس(، الذي أعلنت الكنيسة قداسته يوم 

الخميس املوافق العشين من يونيو عام 2013م، بعد مرور 43 عاًما عىل انتقاله من العامل. 

أراد “البابا كريلس السادس” أن يعيش غريبًا وميوت غريبًا، لكن إرادة الله اختارت له أن يصري بطريرك الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية؛ نعم هرب من العامل إىل حياة الرهبنة املتقشفة مكرًسا حياته لله، لٰكن الله أقامه راعي الرعاة 

إذ كان راعيًا بحسب قلبه، فتحقق فيه قول “الكتاب”: “َوأُْعِطيُكْم ُرَعاًة َحَسَب قَلِْبي، فرََيُْعونَُكْم ِبالَْمْعرِفَِة َوالَْفْهِم.”.

سيرته
عام 1٩٠٢م،  أُغسطس  الثامن من  السادس”( يف  البابا كريلس  )“القديس  يوسف عطا”  “عازر  بدأت رحلة حياة 
ببلدة “طوخ النصارى”. وقد عاش مع أرسته يف “دمنهور”، التي انتقلت بعد ٰذلك إىل “اإلسكندرية”. وبعد حصوله عىل 

“البكالوريا”، عِمل يف رشكة “كوك شيبينج” للمالحة بـ”اإلسكندرية” عام 1٩٢1م. 

اشتاق “عازر” إىل حياة الرهبنة، فقرر أن يدرب نفسه عىل حياة الَوحدة والُخلوة والصوم والصالة، ثم تقدم بعد 
الذي اختاره لنفسه. ذهب  لٰكنه أرص عىل الطريق  ذلك باستقالته وهو ما أدهش الجميع، محاولني رصف عزميته، 
“عازر” إىل “دير السيدة العذراء” الشهري بالـ”بَرَموس”؛ ثم ِسيم به راهبًا يف الخامس والعرشين من فرباير عام 1٩٢8م 
“الَقس  يوليو عام 1٩٣1م. وقد رفض  ا يف  قَسًّ ِسيم  ثم  بـ”ُحلوان”،  الالهوتية  باملدرسة  الرَبَمويّس”. درس  باسم “مينا 
الراهب مينا الربَمويس” أن يُرسم أُسقًفا فهرب إىل “دير القديس أنبا شنوده رئيس املتوحدين” بسوهاج؛ إذ كان الله 

يُعده ملهمة أخرى. وبعد عودته إىل ديره، توحد يف مغارة يف الصحراء تبُعد عن الدير ساعًة سريًا عىل األقدام. 

يف عام 1٩٣6م، انتقل “الراهب الَقس مينا الربَمويس” إىل ِمنطقة صحراء مرص القدمية، ليعيش يف طاحونة ُعرفت 
فيام بعد بـ”طاحونة البابا كريلس”. وقد اهتم “الراهب مينا املتوحد” بالصالة يوميًّا؛ فبدأت حياته تجذب كثريين إليه 
إذ كانت ضوًءا يُنري الطريق لهم؛ وملَ ال، وهو من قال عنه مديره األسرتايّل: “إن ٰهذا الشاب علَّمني كيف أحرتمه”؟! 
كٰذلك قال عنه د. “حسن فؤاد” مدير اآلثار العربية: “يا أيب: لقد رفعَت رأس الرهبان، ورشَّفَت الرجل املرِصّي، فلك 

مني تحية حارة!”. 

الَقلَمون،  ويف عام 1٩41م، أُسندت إىل “الراهب الَقس مينا الربَمويس” رئاسة “دير أنبا صموئيل املعرتف” بجبل 
ًصا؛ وكان يتنقل بني الطاحونة والدير. إال أن اندالع الحرب العاملية الثانية )1٩٣٩-1٩45م( مل  ويف تلك األثناء رُقِّي قُمَّ
ميكن “القمص مينا املتوحد” من استكامل َوحدته بالطاحونة؛ فعاش مرتدًدا بني “دير املالك القبيّل” و”كنيسة العذراء 
َرج”. ويف عام 1٩47م، بنى كنيسة عىل اسم القديس الشهيد “مار مينا العجائبّي”، ثم أقام مسكًنا للطلبة  ببابليون الدَّ

عام 1٩4٩م. 

كانت العناية اإللهية قد اختارت “القمص مينا املتوحد” ملهمة الرعاية واالهتامم برعية القديس مار مرقس الرسول،  
فجاء عدد من العالمات منها الحلم الذي رواه “القمص مينا املتوحد” لبعض املقربني منه وكان ال يزال راهبًا يعيش يف 
الطاحونة، فقد ظهر “البابا يوأنس التاسع عرش” يف ُحلم “للقمص مينا املتوحد”، وقال له: “اُنظر يا »أبونا مينا«: عصا 
ا.”. فقال له: “يتفضل سيدنا ويرتكها يل قليالً؟”؛  الرعاية انكرست مني يف أثناء ُصعودي الجبل، فأنا حزين عليها جدًّ
فأعطاه إياها، فأصلحها وأعادها له. ففِرح البابا وقال له: “ُخذها يا »أبونا مينا«، قد وهبتُها لك.”؛ فتسلمها من يده.  



مقــــاالت

7

»وال يوم من الطاحونة!!«
حَفلت حياة “القديس البابا كريلس السادس” بكثري من األحداث: فقد عِمل يف Cook Shipping للمالحة، 
من  بالـ”بَرَُموس”، حتى هرب  الشهري  النطرون  بوادي  العذراء  السيدة  بدير  الرَبَُمويس”  مينا  “الراهب  صار  ثم 
رتبة األسقفية إىل “دير القديس أنبا شنوده رئيس املتوحدين”. وبعد عودته إىل ديره توحد يف مغارة بالصحراء، 
ثم انتقل إىل طاحونة مبِنطقة صحراء مرص القدمية، وأُسند إليه يف أثناء ٰذلك رئاسة “دير أنبا َصُموئيل املعرتِف” 
بجبل الَقلَمون، فكان يرتدد بني الدير و”مرص القدمية”، حتى رُشح للبطريركية دون علمه!! فهو مل يُكن يتطلع 
إىل الرتشح، لٰكن نيافة “أنبا أثناسيوس” ِمطران بني سويف القائم مقام البطريرك آنذاك قدم تزكية باسمه، قبل 

إغالق باب الرتشيح بيوم واحد! وقد جرت بينهام محادثة تليفونية:
- نيافة أنبا أثناسيوس: ملاذا مل تقدم تزكية لرتشيح نفسك، يا أبونا مينا؟

- أبونا مينا: يا سيدنا، حِفظ الله حياتك! الله يختار الراعي الصالح الذي يرعى شعبه برب وطهارة قلب.

- نيافة أنبا أثناسيوس: كان يجب أال يفوتك ٰهذا الواجب.

- أبونا مينا: من أنا، الدودة الصغرية، حتى أتطلع إىل ٰهذه املهمة الخطرية، وأحمل ٰهذه األمانة العظمى التي 
تعطَى ملن يختاره الله، ال ملن يشاء أو يبغي؟!

- نيافة أنبا أثناسيوس: لٰكن، ما زلت أنتظر منك الجواب! ملاذا مل تقدم تزكية، وترتك الله يدبر ما يشاء؟

- أبونا مينا: يا سيدنا، آبايئ الرهبان كثريون، وتقدموا بتزكياتهم، وكُلهم أهل لٰهذا املنصب الخطري.

- نيافة أنبا أثناسيوس: يا أبونا مينا، أنا قدمت تزكية باسمك يف الوقت املناسب.

- أبونا مينا: حِفظ الله حياتك، يا سيدنا! رايح يروح فني الصعلوك بني امللوك؟!!

- نيافة أنبا أثناسيوس: الله يرفع الفقري من املزبلة، ويجلسه مع رؤساء شعبه.

- أبونا مينا: دامت حياتكم، يا سيدنا، والرب يدبر.

التزكيات املقدمة، قُبلت تزكيات خمسة آباء هم: “القمص ِدميان املَُحرَّقي”، “القمص تيموثاُوس  وبعد فرز كل 
املحرقي”، “القمص “أنجيلوس املحرقي”، “القمص مينا األنطوين”، و”القمص مينا الربمويس املتوحد”. وجاءت نتيجة 
ِدميان املحرقي”، “القمص أنجيلوس املحرقي”، و”القمص مينا الربمويس  االنتخابات بفوز ثالثة منهم هم: “القمص 
املتوحد” ليصبح راعي  اإللٰهية “القمص مينا  العناية  الصلوات، اختارت  إقامة  أبريل 1٩5٩م، بعد  املتوحد”. ويف 1٩ 
مينا  “القمص  كان  ففيه قصة:  البطريريكّ،  االسم  اختيار  أّما عن  مايو 1٩5٩م.  العارش من  بطريركًا يف  فِسيَم  الرعاة، 
ا، حتى إنه حني اختارته العناية اإللٰهية يف القرعة الهيكلية، ظن الجميع أنه سيحتفظ  املتوحد” يحب اسم “مينا” جدًّ
باسم “مينا”، لٰكنه حني سئل عن رغبته يف االحتفاظ باسم “مينا”، أجاب: “ال. كِريِلُُس”. وحني سئل عن رس تغيري االسم 
عىل الرغم من محبته الشديدة السم “مينا”، ذكر أنه بعد القرعة حلَم بـ”البابا كريلس الخامس”، وهو يُهدهد طفالً 
محموالً عىل يديه، ثم قدم “البابا كريلس الخامس” الطفل إىل “القمص مينا املتوحد”، وقال له: “ما تخافش، يا أبونا 
اسم  املتوحد”  مينا  “القمص  اختار  وٰهكذا  دا”.  الطفل  مع  أنا  بأعمل  ما  وتهدهدك زي  النعمة ستكون معك  مينا، 

“كريلس” ليصبح “البابا كريلس السادس”.

إال أن حياة الَوحدة واالنعزال عن العامل كانت دامئًا محل اشتياق “القديس البابا كريلس السادس”، فيذكر “القمص 
“املَرقسية  إىل  الطريق  ويف  الكاتدرائية،  افتتاح  قداس  نهاية  بعد  أن  بقداسته:  الخاص  الشامس  مينا”  آڤا  رافائيل 
الرئيس عبد  العاملية، وحضور  الحلوة، واملشاركات  الربكات  ابني، كل  يا  له “البابا كريلس”: “شايف،  الكربى”، قال 
النارص بنفسه!!!” فأجابه الشامس رافائيل: “ربنا يخليك، يا سيدنا، ونشوف بركات حلوة كترية يف عهدك.”. فام كان 

من “البابا كريلس” إال أن قال له: “صدقني، يا ابني، وال يوم من أيام الطاحونة!!”. 
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عقد املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية جلسة رسمية صباح الخميس املوافق 4 مارس برئاسة 

قداسة البابا توارضوس الثاين، وذلك يف املقر البابوي يف دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث حرض 

٩7 عضًوا، واعتذر عن الحضور عدٌد من األعضاء بسبب قيود السفر املفروضة يف بعض الدول مثل إنجلرتا 

الخاصة، وقد فوضوا أعضاء آخرين من الحارضين  وكندا وأسرتاليا، والبعض اآلخر بسبب الظروف الصحية 

لتمثيلهم يف التصويت والتوقيع عىل مايصدر من املجمع املقدس.

وجدير بالذكر أن آخر اجتامع للمجمع املقدس كان يف يونيو ٢٠1٩. وقد توقف عقد االجتامعات بسبب 

انتشار وباء كورونا املستجد.

وسبق جلسة املجمع أعامل اللجان املجمعية عىل مدى الثالثة أيام السابقة يف دراسة شؤون اإليبارشيات 

واألديرة واألرسة والتعليم واإلعالم والرعاية والخدمات الكنسية والعالقات العامة والعالقات املسكونية وكذلك 

شؤون املهجر.

ومتت كل هذه االجتامعات وسط مراعاة كاملة لكافة اإلجراءات الصحية الواجبة.

ويف ظل انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد - 1٩( ناقش الحارضون خدمة الكنيسة خالل الفرتة 

للتدبري  القبطي  املعهد  بها  قام  التي  البحثية  الدراسة  البديلة وكذلك  اإللكرتونية  التطبيقات  املاضية خاصة 

الكنيس والتنمية لرصد الخربات العديدة من اإليبارشيات والكنائس خالل العام املاىض ٢٠٢٠ م كام ناقش 

املجمع عدة توصيات مرفوعة من لجانه املجمعية بخصوص:

االحرتازية  باإلجراءات  االلتزام  ورضورة  كله  املجتمع  تجاه  فرد  كل  مبسؤولية  الوعي  بنرش  االهتامم   -1

الوقائية وأنها ليست ضد اإلميان، مع التشجيع عىل تلقي اللقاحات التي توفرها الدولة.

۲- تشجيع املدارس والحضانات التابعة للكنائس، وكذلك الرتبية الكنسية بقبول ذوي االحتياجات الخاصة، 

انعقاد المجمع المقدس
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التي تسمح إعاقتهم بالدمج، وتوعية أبنائنا وبناتنا بعدم التنمر عليهم.

٣- وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة ألبناء املسجونني، وتأهيل الخارجني من السجون نفسيًا ومهنيًا، بالتعاون 

مع أسقفية الخدمات، وأي جهات أخرى.

4- مساندة الدولة يف جهودها التنموية وخاصة املبادرات الرئاسية مثل "حياة كرمية" و"1٠٠ مليون صحة" ....

إلخ وتشجيع أبنائنا لالستفادة منها وذلك بالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة واإلجتامعية.

5- االهتامم بعمل كرنفال يف املناسبات القبطية لالحتفال عىل املستوى الكنيس والشعبي للتقارب بني الثقافات 

املختلفة ولتقديم ثقافتنا القبطية إىل جوار إمياننا األرثوذكيس واقرتاح ثالث مناسبات ثابتة لالحتفال الكنيس والشعبي 

باملهجر:

1-  عيد دخول السيد املسيح أرض مرص يوم 1 يونيو )٢4 بشنس(

٢- عيد الشهداء املعارصين )شهداء ليبيا( يوم 15 فرباير )8 أمشري(

٣- نقل جبل املقطم ٢7 نوفمرب )18 هاتور(

األكاذيب  بنرش  تقوم  التي  االجتامعي  التواصل  ومواقع  منصات  بعض  تفعله  ملا  رفضه  عىل  املجمع  ويؤكد 

والضالالت والشائعات املغرضة والتي تسبب بلبلة وتشويًها لخدمة الكنيسة وعملها، وقد أصدر املجمع عدة مبادىء 

ملزمة لضبط األداء والسلوك الالئق بكنيسة الله.

وقرر املجمع املقدس االعرتاف بدير القديس يحنس القصري للرهبان بطريق العلمني يف مرص، تحت إرشاف نيافة 

األنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم.

ويف هذا الصدد يثني املجمع عىل إصدار الدليل الشامل لألديرة القبطية األرثوذكسية والذي يصدر للمرة األوىل.

وكذلك قَِبَل املجمع دراسة امللف املقدم عن املتنيح الراهب يسطس األنطوين واملتنيح القمص بيشوي كامل - 

وهام من سبعينيات القرن املايض.

كام قرر تفعيل لجنة املراجعة اإلميانية الخاصة بدراسة كل ما ينرش عن اإلميان لحفظ سالمة التعليم ونقاوته.

وكذلك قرر املجمع عدم جواز دفن اآلباء الكهنة أو األراخنة داخل أسوار أية كنيسة أو ملحقاتها أو بيوت خدمية 

أو ممتلكاتها من مزارع أو منتجعات خدمية، وأيًضا ال يتم نقل أي من اآلباء الكهنة املتنيحني.

كام ينتظر املجمع املقدس إقرار قانون األرسة للمسيحيني املعروض حاليًا عىل مجلس النواب املرصي.

هذا وسوف يقوم قداسة البابا وأعضاء املجمع املقدس باالحتفال باملناسبات التالية خالل األسبوع القادم إذا أراد 

الرب وعشنا:

1 - سيامة سبعة أساقفة جدد مع تجليس اثنني من األحبار األجالء.

٢ - اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كريلس السادس.

٣ - إعداد املريون املقدس للمرة األربعني يف تاريخ الكنيسة.

4 - افتتاح املوقع الرسمي للكنيسة عىل شبكة اإلنرتنت.

وإذ نشكر الله عىل نعمته الفياضة، نصيل من أجل أن يرفع الوباء املنترش ويحفظ العامل وبالدنا وكنائسنا يف دوام 

الصحة والسالمة والعافية.
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توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين 
األربعاء  صباح  املرقسية  الكرازة 
عمل  ترتيبات  ٢٠٢1م،  مارس   1٠
يتم  الذي  املقدس  املريون  زيت 
بيشوي  األنبا  القديس  بدير  عمله 
يومني  مدار  عىل  النطرون  بوادي 
الكنيسة  تاريخ  يف  األربعني  للمرة 
قداسة  عهد  يف  والثالثة  القبطية 
وذلك  الثاين.  توارضوس  البابا 

مبشاركة أعضاء املجمع املقدس.

إعداد “الميرون المقدس” المرة الـ٤٠ في تاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية 



11

٢٠٢1م  مارس   7 األحد  يوم  املرقسية  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 

بكاتدرائية "ميالد املسيح" قداس سيامة سبعة أساقفة جدد إىل جانب تجليس اثنني من األساقفة العموم وهم:

1- نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام، والذي سيتم تجليسه عىل كريس إيبارشية املنيا وتوابعها.

٢- نيافة األنبا ساويرس األسقف العام، والذي سيتم تجليسه عىل ديري القديس األنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.

أما اآلباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:

1- الراهب القمص أغابيوس األنبا بيشوي، باسم "األنبا أغابيوس" أسقًفا ورئيًسا لدير القديس األنبا 

بيشوي بوادي النطرون.

٢- الراهب القمص ثاؤفيلس املحرقي باسم "األنبا فيلوباتري" أسقًفا إليبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

٣- الراهب القمص سريابيون الرسياين باسم "األنبا فام"  أسقًفا إليبارشية رشق املنيا وتوابعها.

4- الراهب القمص أخنوخ األنبا بيشوي باسم "األنبا جوزيف" أسقًفا عاًما ألفريقيا.

5- الراهب القمص سيداروس الصموئييل باسم "األنبا سيداروس" أسقًفا عاًما لقطاع كنائس عزبة النخل.

6- الراهب القمص زوسيام املحرقي باسم "األنبا رويس" أسقًفا عاًما لرشق أسيا.

7- الراهب القس مارتريوس آفا مينا باسم "األنبا أكسيوس" أسقًفا عاًما لقطاع كنائس عني شمس واملطرية.

قداس سيامة 7 آباء أساقفة وتجليس اثنين بكاتدرائية ميالد المسيح 
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األنبا مكاريوس أسقف المنيا
يف  عام  كأسقف  خدم  املقدس،  املجمع  أعضاء  أحد 

األنبا  الراحل  املطران  مع  قرقاص  وأبو  املنيا  إيبارشية 

وخارجها،  مرص  داخل  عديدة  خدمات  وخدم  أرسانيوس، 

األنبا  دير  تأسيس  يف  وساهم  القاهرة،  يف  أيًضا  خدم  كام 

أنطونيوس يف كندا، وله خدمات كثرية.

توماس  األنبا  ديري  رئيس  ساويرس  األنبا 
والشهيد مار بقطر الخطاطبة

توماس  األنبا  دير  أديرة:  وهم  أديرة   ٣ عىل  أرشف 

ودير  بالخطاطبة،  بقطر  مار  الشهيد  ودير  بالخطاطبة، 

القديس موىس القوي بالعلمني

 سعى لتأصيل الحياة الرهبانية يف هذه األديرة، والله أعطاه 

نعمة أن يقسم األسبوع عىل الثالث أديرة.

األنبا أغابيوس رئيس دير األنبا بيشوي
يف  وله  الدير  مدرسة  يف  وتعلم  رصبامون  األنبا  تلميذ  هو 

الرهبنة 44 عاما وهذه حياة عميقة يف الربية، ومل يخرج للخدمة 

يف أي مكان، وقد كلَّف يف البدايات أن يخدم الكنيسة املوجودة 

يف وادي النطرون، ولكن خدماته كلها كانت يف داخل الدير يف 

اآلباء  وخدمة  والزراعة  والبنزينة  اآلباء  ومجمع  العامل  مجمع 

اآلباء  من  وهو  العديدة،  الدير  خدمات  وداخل  املتوحدين 

املحبوبني والهادئني الذين يصنعون سالًما.

األنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص
إيبارشية  يف  متبتاًل  كاهًنا  بدأ  املحرقي،  ثاؤفيلس  أبونا  هو 

التجارة  بكالوريوس  عىل  وحصل   ،٢٠٠٢ سنة  من  ساملوط 

وأعد  اإلكلرييكية،  الكلية  وبكالوريوس  الحقوق  وليسانس 

درجة  حاليًا  ويعد  الشخصية  األحوال  قانون  يف  ماجستري 

الدكتوراه، دخل الرهبنة يف عام ٢٠٠5، وله يف الرهبنة حوايل 15 

عاما، وخدمته يف هذه اإليبارشية الجديدة خدمة تحتاج الرعاية 

والعناية واالهتامم يف تأسيس هذه اإليبارشية الجديدة مع اآلباء 

األحباء وتم اختيار له أسم فيلوباتري.
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األنبا فام أسقف شرق المنيا
بكالوريوس  عىل  حاصل  هو  الرسياين  سريابيون  القمص  هو 

التجارة وعمل محاسبًا، وترهب يف دير الرسيان العامر عام ٢٠٠٣، 

املساعد  أي  »الربيتة«  حاليًا  وهو  الرهبنة  يف  عاما   18 حوايل  وله 

لألنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، وعمل يف الدير أعاماًل كثرية منها 

واملكتبة  والزيارات  العامل  ومبيت  الرهبان  وعمل  الضيافة  قرص 

االستعارية، كام خدم أيًضا يف دير األنبا توماس ملدة عام، وهو من 

الرسيان  دير  يف  اآلباء  كل  مع  طيبة  عالقات  وله  املحبوبني  اآلباء 

ونختار له اسم فام.

األنبا جوزيف األسقف العام ألفريقيا
٣٠عاًما  الرهبنة  يف  له  بيشوي  األنبا  أخنوخ  القمص  أبونا  هو 

باعتباره  الطبية  الخدمات  يف  وخدم  بيشوي،  األنبا  دير  يف  تقريبًا 

طبيب، وخدم خارج مرص يف دول قارة أفريقيا، وقد اختري ليكون 

أسقًفا عاًما يف بعض الدول اإلفريقية يف الجنوب اإلفريقي

األنبا سيداروس األسقف العام لعزبة النخل
يف  بكالوريوس  درجة  يحمل  الصموئييل،  سيداروس  أبونا  هو 

يف  عاًما   ٢5 وله   1٩٩6 سنة  يف  الدير  ودخل  امليكانيكية  الهندسة 

الرهبنة، ويخدم يف بعض األعياد واملناسبات يف بعض األماكن عندما 

يكون هناك احتياج.

األنبا رويس األسقف العام لشرق آسيا
التجارة  بكالوريوس  عىل  حاصل  وهو  املحرقي  زوسيام  أبونا 

»شامس  خدم  أماكن  عدة  يف  الدير  قبل  وخدم  األعامل،  إدارة  يف 

إبيدياكون« يف أمريكا، والذي قام برسامته األنبا سريابيون وخدم يف 

كنيسة مارمرقس بهونولولو بهاواي بأمريكا، إيبارشية لوس أنجلوس.

األنبا  مع  أيًضا  كونج، وخدم  الفلبني وهونج  دولة  كام خدم يف 

أباكري يف السويد؛ وله خدمات متعددة مباركة.

األنبا أكسيوس األسقف العام لعين شمس والمطرية
العظيم  الشهيد  دير  رهبان  أحد  هو  مينا  آفا  مارتريوس  أبونا 

مارمينا، ترهب عام ٢٠٠7 وله حوايل 14عاًما يف الرهبنة وله أعامل 

خدمة يف الدير وخدم لفرتة يف دولة االمارات العربية، 
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العام رئيس  إرميا األسقف  األنبا  نيافة  ألقى 

تهنئة  كلمة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

عشية  ىف  املنيا  أسقف  مكاريوس  األنبا  لنيافة 

وتوابعها  املنيا  إليبارشية  اسقًفا  نيافته  تجليس 

مساء السبت 1٣ مارس ٢٠٢1م، بكنيسة األمري 

تادرس الشطبي باملنيا. وىف ختام الكلمة أهدى 

األنبا  لنيافة  نحاسية”  “حية  إرميا  األنبا  نيافة 

مكاريوس أسقف املنيا

شارك بحضور عشية تجليس نيافة األنبا مكاريوس أسقفا للمنيا لفيف من أعضاء املجمع املقدس كام حرض 

أيضا اللواء اسامة القايض، محافظ املنيا ونائبه الدكتور محمد محمود..

تجليس األنبا أغابيوس أسقفا ورئيسا لدير األنبا بيشوي بوادي النطرون
بوادي  بيشوي  األنبا  القديس  دير  شهد 

النطرون مساء اليوم السبت 1٣ مارس ٢٠٢1م، 

أسقف  أغابيوس  األنبا  نيافة  تجليس  طقس 

بالكاتدرائية  وذلك  الجديد،  الدير  ورئيس 

الكربى بالدير.

شارك يف الصلوات عدد من اآلباء املطارنة 

واألساقفة من أعضاء املجمع املقدس ومجمع 

رهبان الدير.

تجليس نيافة الحبر الجليل أنبا فيلوباتير أسقفا إليبارشية أبو قرقاص وتوابعها
مارس   ٢٠ السبت  مساء  أقيمت 

األنبا  نيافة  تجليس  عشية  ٢٠٢1م، 

إليبارشية  أسقف  أول  فيلوباتري، 

كان يرشف  والذي  وتوابعها،  أبوقرقاص 

املحرق  للدير  االكلريكية  الكلية  عىل 

مبقر  وذلك  األسقفية،  نعمة  نواله  قبل 

الفكرية  العذراء مبدينة  السيدة  كنيسة 

بأبوقرقاص.

اآلباء  من  عدد  الصلوات  يف  شارك 

املجمع  أعضاء  من  واألساقفة  املطارنة 

املقدس .

عشية تجليس نيافة األنبا مكاريوس أسقفا للمنيا
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نيافة  استقبال  الرشقية، حفل  بعني شمس  مارجرجس  الشهيد  بكنيسة  مارس ٢٠٢1   ٢٠ الجمعة  يوم  أقيم 

األنبا أكسيوس األسقف العام الجديد لكنائس قطاع عني شمس واملطرية، وذلك بحضور عدد من اآلباء املطارنة 

واألساقفة من أعضاء املجمع املقدس.

حرض الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الرشقية، ورئيس حي عني شمس ورئيس 

حي املطرية وبعض من أعضاء الربملان والقيادات األمنية. 

حفل استقبال نيافة األنبا سيداروس أسقف عزبة النخل الجديد
مارس   16 الثالثاء  يوم  مساء  أقيم 

األنبا  نيافة  استقبال  حفل  ٢٠٢1م، 

الجديد  العام  األسقف  سيداروس 

وذلك  النخل  عزبة  قطاع  لكنائس 

والقديس  العذراء  السيدة  بكنيسة 

يوسف النجار بعزبة النخل.

من  عدد  الصلوات  يف  شارك 

اآلباء املطارنة واألساقفة من أعضاء 

املجمع املقدس .

حفل استقبال نيافة األنبا أكسيوس في قطاع عين شمس والمطرية
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البابا  قداسة  قام 

بابا  الثاين  توارضوس 
وبطريرك  اإلسكندرية 

من  وعدد  املرقسية  الكرازة 

الثالثاء  يوم  الكنيسة،  أحبار 

٢٠٢1بتطيب  مارس   ٩

البابا كريلس  القديس  جسد 

بدير  مزاره  يف  السادس 

العجائبي  مينا  مار  الشهيد 

بالعيد  احتفاال  مبريوط، 

الخمسني )اليوبيل الذهبي( 

لنياحته.

قداس تذكار القديس البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبي

افتتح قداسة البابا توارضوس الثاين صباح اليوم الثالثاء ٩ مارس ٢٠٢1م، بانوراما “اليوبيل الذهبي” للقديس البابا 

كريلس السادس، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، غرب اإلسكندرية حيث يوجد املزار الشهري الذي 

يحوي جثامنه. وهي بانوراما تؤرخ ملراحل حياة القديس البابا كريلس السادس منذ طفولته وحتى نياحته. واستمع 

قداسة البابا لرشٍح تفصييل من نيافة األنبا كريلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، ملحتوى البانوراما.

وافتتاح بانوراما حياة القديس البابا كيرلس السادس في ذكراه الخمسين
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قديسا  به  لالعرتاف  الثامن  والعيد  السادس«  البابا كريلس  »القديس  لنياحة  الذهبي  اليوبيل  مبناسبة   
يدعوكم املتحف البطريريك والبانوراما القبطية باملركز الثايف القبطي األرثوذكيس إىل حضور معرض الفنان 

التشكييل م. أرشف رءوف إبراهيم املقام يوميا من ٩ ص – ٩ م – باملجان
ويوجد باملتحف مالبس خاصة بالقديس البابا كريلس السادس وفرن القربان التي كان يستخدمها بالطاحونة 
وبعض املقتنيات الشخصية لقداسته وقداسة البابا شنوده الثالث واألرشيدياكون حبيب جرجس، باإلضافة إىل 
الكرايس البابوية التي جلس عليها بابوات الكنيسة بدءاً من البابا يوأنس التاسع عرش وإىل البابا شنوده الثالث.

وميكنك أيضاً زيارة مزار شهداء الكنيسة البطرسية وشهداء مرص بليبيا، وأن تتعرف عىل تاريخ الكنيسة 
القبطية أنت وعائلتك ومشاهدة مقتنيات شخصيات تاريخية أثرت وأضافت للكنيسة وأخذ بركة الشهداء 

التي روت دمائهم الكنيسة، وتشاهدون الكثري والكثري.

 اليوبيل الذهبي لنياحة »القديس البابا كيرلس السادس« 
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مثلث  لنياحة  التاسعة  بالذكرى  ٢٠٢1م،  مارس   17 األربعاء  اليوم  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  احتفلت 

الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ 117 بالكنيسة القبطية، وذلك يف دير القديس األنبا بيشوى 

العامر بوادي النطرون. وقد ترأس القداس اإللهي أصحاب النيافة الحرب الجليل األنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير 

األنبا بيشوى بوادى النطرون، والحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 

والحرب الجليل األنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها . بحضور ومشاركة ورهبان أديرة وادي النطرون.

وقد قام نيافة األنبا أغابيوس مساء أمس الثالثاء 16 مارس ٢٠٢1 بتطيب جسد مثلث الرحامت البابا شنوده 

الثالث مبزاره بدير القديس األنبا بيشوى بوادى النطرون.

تدشين كنيسة القديسة فيلومينا بدير مار بقطر – الخطاطبة
يوم  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  دشن 

الخميس٢5 مارس ٢٠٢1م، ٣ مذابح يف كنيسة 

بقطر  مار  الشهيد  بدير  فيلومينا  الشهيدة 

الكنيسة  أحبار  من  عدد  مبشاركة  بالخطاطبة، 

أسقف ورئيس  األنبا ساويرس  نيافة  إىل جانب 

الدير املَُجلَّس حديثًا.

الشهيدة  اسم  عىل  الرئيس  املذبح  دُشن 

فيلومينا، واملذبح البحري عىل اسم القديس األنبا 

بيشوي، والقبيل عىل اسم القديس يوسف النجار.

القداس اإللهي في التذكار التاسع لنياحة قداسة البابا شنوده الثالث 



19

مارس   5 الجمعة  مساء  .اقيمت 

مارمرقس  القديس  بكنيسة  ٢٠٢1م 

الرسول ببني مزار صلوات تجنيز مثلث 

أثناسيوس  األنبا  املتنيح  الرحامت 

رقد  الذي  والبهنسا  مزار  بني  أسقف 

يف الرب اليوم عن عمر قارب 7٣ سنة 

قىض منها 46 سنة يف الحياة الرهبانية 

منها أكرث من 1٩ سنة أسقًفا.

ابريل   ٢7 يف  أثناسيوس  األنبا  ولد 

مبحافظة  أوسيم،  مبدينة   1٩48 عام 

نسيم،  عديل  ادوارد  باسم  الجيزة 

)الرسيان(  العذراء  دير  إىل  وانضم 

 ،1٩75 ابريل   7 يف  النطرون  وادي  يف 

 1٩75 مايو   ٣ يف  ذاته  بالدير  وترهب 

باسم الراهب موىس الرسياين.

درجة  الراحل  األسقف  ونال 

رتبة  و   1٩78 يناير   ٣ يف  القسيسية 

القمصية يف ٢4 اغسطس 1٩8٠، وسيم 

أسقًفا يوم ٩ سبتمرب ٢٠٠1.

حرض الصلوات وقدم التعزية اللواء أسامة القايض وعدد من قيادات املحافظة والقيادات املحلية ملدينة 

ومركز بني مزار.

وأناب قداسة البابا توارضوس الثاين عنه نيافة األنبا بفنوتيوس مطران ساملوط لتقديم التعزية واملشاركة 

يف الصلوات. بينام شارك يف الصالة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير الرسيان 

بوادي النطرون واألنبا دميرتيوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونني واألنبا يؤانس أسقف أسيوط واألنبا رافائيل 

األسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة واألنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن واألنبا أغاثون أسقف مغاغة 

والعدوة واألنبا مارتريوس األسقف العام لقطاع كنائس رشق السكة الحديد واألنبا إرميا األسقف العام رئيس 

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس واألنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة واألنبا يوحنا أسقف شامل الجيزة 

واألنبا بيجول أسقف ورئيس الدير املحرق واألنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، إىل جانب مجمع كهنة إيبارشية 

بني مزار والبهنسا وبعض من اآلباء الكهنة من خارج اإليبارشية والشاممسة.

نياحة األنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا



أخبار

20

والقانون  الرشيعة  كلية  تنظمه  الذي  العلمي  املؤمتر  فعاليات  السبت ٢٩ مارس ٢٠٢1م،  يوم  انطلقت، 

بجامعة األزهر، عن وثيقة األخوة اإلنسانية، بعنوان “املبادئ الرشعية والقانونية يف وثيقة األخوة اإلنسانية.. 

الواقع واملأمول”، وذلك بقاعة األزهر للمؤمترات مبدينة نرص برعاية فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، 

شيخ األزهر.

الدينية اإلسالمية واملسيحية، عىل مدار يومني، حول  القيادات  فيه  الذي تشارك  املؤمتر  وتدور جلسات 

4 محاور رئيسة تركز عىل املبادئ التي تقوم عليها وثيقة األخوة اإلنسانية يف مجاالت؛ العقيدة والعبادات، 

واألخالق واملعامالت، والقانون العام، والقانون الخاص.

جاء ذلك بحضور كل من األستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل األزهر، واألستاذ الدكتور شوقي عالم مفتي 

الجمهورية، واألستاذ الدكتور محمد أبو زيد األمري نائب رئيس جامعة األزهر، ونيافة الحرب الجليل األنبا إرميا 

األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس األمني العام املساعد لبيت العائلة املرصية، واألستاذ 

بدأت  وقد  الدينية،  القيادات  كربى  من  ولفيف  اإلسالمية،  البحوث  العام ملجمع  األمني  عياد  نظري  الدكتور 

أرواح ضحايا حادث تصادم  بالوقوف دقيقة حدادا عىل  السبت ٢7 مارس ٢٠٢1م  االفتتاحية يوم  الجلسة 

قطاري سوهاج الذي وقع يوم الجمعة ٢6 مارس ٢٠٢1.

قال نيافة األنبا إرميا األسقف العام، رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، األمني العام املساعد لبيت 

العائلة املرصية إن اإلخوة اإلنسانية هي أساس الحياة، وخاصة يف هذه األوقات الصعبة التي مير بها العامل، 

وينبغي علينا أكرث من أي وقت مىض االنتباه وتكاتف جميع الجهود التي تبذل من أجل زيادة الوعي بالقيم 

املشرتكة بني جميع البرش وتحسني فهمها، وهذا لن يتأىت إال بالعمل الجاد عىل تعزيز قيم السالم والتسامح 

أهمية  والتأكيد عىل  البرش  بني  العدل  تحقيق  والعمل عىل  والثقايف  الديني  التنوع  قيم  بفهم  تنادي  التي 

اإلنسان وقيمته واالحرتام املتبادل بني البرش جميًعا.

وأوضح نيافته، أن السالم أصبح الحلم الذي تبحث عنه البرشية وتعمل عىل تحقيقه، يف عرص كرث فيه 

مؤتمر “المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة األخوة اإلنسانية.. الواقع والمأمول”
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القلق والتوترات والرصاعات والحروب، مضيًفا أن السالم هو رس الحياة واختفاؤه يعني الدمار والهالك، مبيًنا أنه 

إذا فقد اإلنسان سالمه يصبح إرهابيًا وهذا ما تنبذه وثيقة األخوة اإلنسانية، التي تعترب أساسا موجودا يف املايض تم 

تجديده يف العرص الحديث، مؤكًدا حاجة العامل لتطبيق مبادئها، ألنها تدعو لتحسني العالقة بني البرش، والعمل عىل 

تحقيق العدل بينهم، ونرش السالم.

بيان بيت العائلة المصرية لنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج
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بسم الله الرحمن الرحيم
شعب مرص الكريم..

عظيامت مرص..
السيدات والسادة،

اسمحوا ىل يف البداية أن أعرب عن سعادىت البالغة.. وفخرى وأنا أشهد اليوم احتفالنا السنوى باملرأة املرصية 
العظيمة وأغتنم هذه املناسبة.. ألوجه لها تحية فخر وتقدير واعتزاز فهى ضمري األمة ونبضها، والحارس األميــــن 
علـــــى الهويــــة املصــــرية... هي السند واألمل يف كل أزمة مرت بها الدولة... وكانت ومازالت، الدرع الواقية.. 

أمام كل من يحاول النيل من عزمية هذا الوطن.
وأدعو جميع الحضور للوقوف..

تحية للمرأة املرصية... تقديرا لها
عىل ما تقوم به من جهود عظيمة 

وتضحيات لوطننا الغاىل »مرص«.
السيدات والسادة،

لقد صارت احتفالية املرأة املرصية عىل مدى السنوات املاضية تقليدا عزيزا علينا جميعا، وقريبة إىل قلبى 
بشكل خاص، حيث أصبحت مبثابة درع سنوى متنحه الدولة للمرأة املرصية تعبريا عن مدى االمتنان والتقدير 
واالحرتام ملا تقوم به من جهود وتضحيات يومية ومشــــاركة دءوبــــــــــة فـــــــى بنـــــــــــاء الوطــــــــن...

 فهى األم.. نهر العطاء والتفاىن والتضحية التي تواجه جميع التحديات دون كلل أو ملل... وهى االبنة والزوجة 
القوية الشجاعة املخلصة... هي املرأة العاملة وربة األرسة 

نجدها يف جميع أدوارها باملجتمع تتمتع بالشخصية املحاربة... وطاقة العطاء والتضحية املتجردة 
من أي مصالح.

كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
في احتفالية تكريم المرأة المصرية واألم المثالية ٢٠٢١ 
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إن احرتام املرأة املرصية وتقدير دورها.. قديم قدم الحضارة املرصية، حيث وصل هذا التقدير يف عهد التاريخ 
القديم.. إىل درجة التقديس فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة.. يف صورة امرأة... وبهذا تكون املرأة املرصية قد 

سبقت نساء العامل يف تعظيم مكانتها يف املجتمع.
وتوالت قصص بطولة املرأة املرصية يف جميع املجاالت... فهى مبثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا 

كل الفخر والتقدير واالحرتام.
عظيامت مرص،

منذ أن توليت مسؤولية هذا الوطن، جعلت دعم ومتكني املرأة محورا أساسيا يف خطة الدولة الشاملة للتنمية... 
وها نحن نجنى مثار ما قمنا به... فقد أصبحت املرأة املرصية منوذجا يحتذى به يف جميع املحافـــل الدوليـــة 

فـــى شــتى املجــــــاالت.
الدولة وخططها، فلوال قوتك  البطلة يف نجاح سياسات  للمرأة املرصية: »أنت  أقولها رصيحة  واسمحوا ىل أن 
وعزميتك وقدرتك عىل التحمل، مل نكن لنصل إىل ما نحن عليه اآلن ودامئا كنت إكسري النجاح.. يف كل معادلة صعبة 

مر بها الوطن«... فكل التقدير واالعتزاز للمرأة املرصية.
السيدات والسادة،

واستكامال ملسرية دعم ومتكني املرأة املرصية، أوجه الحكومة.. مبا يلــــى:
- قيام مجلس النواب.. برسعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إصدار مرشوع قانون منع زواج األطفال »الزواج 

املبكر« بقانون مستقل، والنص رصاحة عىل السن القانوىن للزواج.
- قيام وزارة النقل.. بتوفري أكرب قدر من األمان للنساء والفتيات يف وسائل املواصالت العامة، إلحكام سالمة وأمن 

املرأة يف وسائل املواصالت العامة كافة.
التمييز القائم عىل الجنس فيام يتعلق  - قيام البنك املركزى.. بدراسة اإلجراءات التي تنص رصاحة عىل منع 

بالوصول إىل القروض والتمويل ملراعاة الظروف الخاصة للمرأة األكرث احتياجا.
- تكليف جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية ووزارة التضامن االجتامعى.. بالتعاون مع وزارة الزراعة 

واملجلس القومى للمرأة، بتنفيذ برامج ملساندة املرأة الريفية من خالل قروض إنتاجية وبرامج تثقيف ماىل.
- قيام الوزارات املعنية.. باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة اإلجراءات املطلوب اتخاذها 

للمساهمة يف الحد منها، باإلضافة إىل تسهيل اإلجراءات الخاصة باملبادرات.. بالتنسيق مع الجهات املعنية.
- تكليف وزارة التخطيط واملجلس القومى للمرأة.. مبتابعة وضع املرأة يف مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء يف 

املواقع القيادية.. أو يف مجالس إدارات املؤسسات العامة والخاصة.
- تكليف وزارة التضامن االجتامعى.. بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتامد نظام لضامن جودتها.

عظيامت مرص،
أؤكد لكن: »أننت يف قلب الدولة املرصية وعقلها، فحامية مستقبل سيدات وفتيات مرص أصبح أولوية تحملها كل 

مؤسسات الدولة، وعليكن دامئا أن تدركن:«أنكن درع مرص وصامم أمانها.. ومفتاح مستقبلها.»
كل عام وأننت جميعا بخري..
ومرصنا العزيزة الغالية..

يف تقدم وازدهار دامئا وأبدا.
تحيا مرص.. تحيا مرص.. تحيا مرص.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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»عيد الصليب« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

)السابع  توت  من  عرَش  السابع  يف  الصليب"  بـ"عيد  الكنيسة  تُعيِّد 
من  العارش  ويف  "قُسطنطينب"،  للملك  يوم ظهوره  سبتمرب(  من  والعرشين 
خشبة  عىل  "هيالنة"  امللكة  عثور  يوم  مارس(  من  عرَش  )التاسع  برمهات 

الصليب املقدسة. 
أهمية  الروحّي، وعن  الصليب مبعناه  نتكلم عن  أن  اليوم  نريد  ونحن 

الصليب وبركته يف حياتنا.
للناس،  أو محبتنا  لله  الصليب هو كل مشقة نحتملها من أجل محبتنا 

ألجل امللكوت عمومـًا.
السيد املسيح والصليب

لقد دعا السيد إىل َحمل الصليب فقال: "»إن أردا أحد أن يأيت ورايئ، فليُنِكر نفسه ويَحِمل صليبه ويتبعني." 
)مر 8:٣4( )مت 16:٢4(؛ وقال للشاب الغنّي: "»... اذهب ِبع كل ما لك وأعِط الفقراء ... وتعاَل اتبعني حامالً 

الصليب«." )مر 1٠:٢1(.
ر أن يكون يل  وقد جعل َحمل الصليب رشطـًا للتلمذة له فقال: "ومن ال يحِمل صليبه ويأيت ورايئ، فال يقِدُ

تلميًذا." )لو ٢7:14(.
وهو نفسه ـ طوال فرتة تجسده عىل األرض ـ عاش حامالً للصليب؛ فمنذ والدته أراد "هريوُدس" أن يقتُله، 
فهرَب مع أمه إىل "ِمرص". وملا بدأ رسالته، احتمل تعب الخدمة، ومل يُكن له أين يُسِند رأسه )لوقا ٩:58(. وعاش 
حياة أمل، حتى قال عنه "إشعياء النبّي" إنه "رجل أوجاع ومخترِب الُحَزَْن" )إش5٣:٣(. ونال اضطهادات مرة من 
اليهود؛ ففي إحدى املرات تناولوا حجارة لريُجموه )يو 1٠:٣1(. ويف مرة أخرى، أرادو أن يُلقوه من عىل الجبل )لو 

ا؛ وكل ٰهذه ُصلبان غري الصليب الذي ُصلب عليه. 4:٢٩(. أّما شتامئهم واتهاماتهم له، فهي كثرية جدًّ
الصليب يف حياة القديسني

تالميذ املسيح أيضـًا وضعوا الصليب أمام أعينهم:
كرزوا باستمرار، وقالوا يف ٰذلك: "ولٰكننا نَكِرز باملسيح مصلوبـًا" مع أنه "لليهودعرثة ولليونانيِّني َجهالة!" )اكو 
1:٢٣(. وقال "بولُس الرسول": "مل أعزِم أن أعرِف شيئـًا بينكم، إال يسوع املسيح وإياه مصلوبـًا." )1كو ٢:٢(. بل 
افتخر بالصليب قائالً: "وأّما من جهتي، فحاشا يل أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع املسيح، الذي به قد ُصلب العامل 

يل وأنا للعامل." )غل 6:14(.
حتى املالك الذي برَش بالقيامة، استخدم ٰهذا التعبري: "يسوع املصلوب" )مت ٢8:5(؛ فقال للمرميتني: "إين 
أعلم أنكام تطلبان يسوع املصلوب. ليس هو ٰههنا، لكنه قام كام قال"، وٰهكذا سامه: "يسوع املصلوب"، مع أنه 
ل وركزوا فيه يف كرازتهم كام قال "القديس  كان قد قام؛ وظل لقب "املصلوب" الصقـًا به؛ وقد استخدمه آباؤنا الرْسُ

بطرس" لليهود: "»... يسوع ٰهذا، الذي صلبتموه أنتم ..." )أع ٢:٣6(.
الصليب هو الباب الضيق الذي دعانا الرب إىل الدخول منه )مت 7:1٣(. 

وقال لنا: " يف العامل سيكون لكم ضيق ..." )يو 16:٣٣(، "وتكونون مبَغضني من الجميع ألجل اسمي" )مت 
1٠:٢٢(، "... بل تأيت ساعة يظن فيها كل من يقتُلكم أنه يقدم خدمة لله." )يو 16:٢(، "لو كنتم من العامل، لكان 
العامل يحب خاصته. ولٰكن ألنكم لستم من العامل، بل أنا اخرتتُكم من العامل، لٰذلك يُبغضكم العامل." )يو 15:1٩(. 

وٰهكذا كان القديس "بولس الرسول" يعلِّم: "... أنه بضيقات كثرية ينبغي أن ندخل ملكوت الله." )أع ٢٢:14(.



ت
ملفا

25

وحياة الصليب واضحة يف ِسرَي الشهداء والرعاة والنساك:
يف سبيل اإلميان، احتمل الشهداء واملعرتفون عذابات وآالمـًا ال تطاق. وأغلبية الرسل واألساقفة األَُول ساروا يف 
طريق االستشهاد. وملا دعا الرب "شاُول الطرسويّس" ليكون رسوالً لألمم، قال عنه: "... سأُريه كم ينبغي أن يتأمل 
من أجل اسمي«." )أع ٩:16(. ومن أمثلة آالم الرعاة والصليب الذي حَملوه، ميكن أن نذكر "القديس آثناسيوس 
الرسويّل" الذي نُفي أربع مرات وتعرض التهامات رديئة، و"القديس يوحنا الذهبّي الفم" الذي نُفي أيضـًا، وما 

تعرض له اآلباء من َسجن وترشيد.
أّما اآلباء الرهبان، فالكنيسة تلقبهم "لُبّاس الصليب"؛ حَملوا صليب الَوحدة والبعد عن كل عزاء برشّي، وحَملوا 
صليب النسك الذي تجردوا فيه من كل رغبة جسدية، وتحملوا آالم الجوع والعطش والربد والحر والفقر والَعَوز، 
من أجل ِعظم محبتهم يف امللك املسيح، كام تحملوا أيضـًا متاعب الشياطني ومحارباتهم بأنواع وطرق شتى، كام 

يف حياة القديس "أنبا أنطونيوس"، وحياة اآلباء السواح. 
الصليب يسبق القيامة

كان السيد املسيح يف صلبه مرتفعـًا عن مستوى األرض. ويف قيامته كان أيضـًا مرتفعـًا فوق مستوى القرب. ويف 
صعوده إىل السامء وجلوسه عن ميني اآلب كان مرتفعـًا عن مستوى العامل كله، بل إنه ارتفع فوق مستوى ٰهذه 
السامء أيضـًا. إنها درجات من االرتفاع بدأها كلها بالصليب، بل قبل ٰذلك يف ميالده كان مرتفعـًا فوق مستوى 
االهتامم بالذات، فأخىل ذاته وأخذ شكل العبد )يف ٢:7(. صليب السيد سبق قيامته، وإخالؤه سبق مجده. واألمل 
دامئـًا يسبق األكاليل، وٰهكذا قال القديس "بولس الرسول". إن كنا نتأمل معه، فليك نتمجد أيضـًا معه )رو 8:17(. 
وٰهكذا أرانا قيمة األمل ونتائجه؛ بل إنه اعترب األمل هبة من الله لنا يف الحياة، فقال: "ُوهب لكم ألجل املسيح ال أن 

تؤمنوا به فقط، بل أن تتأملوا أيضـًا ألجله." )يف 1:٢٩(؛ واألمل يعترب هبة بسبب أكاليله. 
السيد الرب وضع َحمل الصليب رشطـًا للتلمذه له فقال: "»إن أراد أحد أن يأيت ورايئ، فليُنِكر نفسه ويحِمل 
ر أن يكون يل  صليبه ويتبعني ..." )مت 16:٢4(. بل قال أكرث من ٰهذا: "ومن ال يحِمل صليبه ويأيت ورايئ، فال يقِدُ

تلميًذا." )لو ٢7:14(.
وكام أن َحمل الصليب هو رشط للحياة مع الله، فإنه أيضـًا اختبار للِجدية والثبات يف طريقه. فالضيقات التي 
يتعرض لها املؤمن يف حياته هي اختبار ملدى ثباته يف اإلميان؛ وٰهكذا قال الرب: "يف العامل سيكون لكم ضيق ..." 
ثباتهم.  له األطهار، وهو يف طريق الصليب، أن يتعرضوا لَحمل الصليب، ويَُظَهر مدى  )يو 16:٣٣(، وسمح لرْسُ

وقال: "... هَوذا الشيطان قد طلبكم ليك يُغربلكم كالِحنطة!" )لوقا ٢٢:٣1(.
لٰهذا كله، فإن الكنيسة املقدسة وضعت "الشهداء" يف أعىل مراتب القديسني، ألنهم كانوا أكرث الذين تحملوا 
الصليب ألجل ثباتهم يف اإلميان؛ ومعهم أيضـًا تضع "املعرتفني" الذين اعرتفوا باإلميان، وقاَسوا عذابات كثرية، وإن 

كانوا مل ينالوا إكليل الشهادة.
فإن حَملَت صليبـًا، اقبل ٰذلك بفرح بسبب ما سوف تناله من أكاليل، إن كنَت ال تشكو وال تشك. قيل يف آالم 
السيد املسيح إنه "من أجل الرسور املوضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينـًا بالخزي، فجلس يف ميني عرش الله." 

)عب 1٢:٢(؛ وهنا نرى الصليب ومعه الرسور يف احتامله، واملجد كنتيجة له.
أنواع كثرية من الصلبان سوف تواجهك: منها الجهاد واالحتامل والصرب، ومنها التعب يف الخدمة ويف التوبة، 
وأيضـًا احتامل التأديب من الله ومن اآلباء؛ فال تتذمر كلام حَملَت صليبـًا. وال تظن أن الحياة الروحية ال بد أن 
تكون سهلة، وطريقها مفروش بالُورود، وإال: فعىل أّي يشء سوف تكافأ يف األبدية؟ وأيضـًا: ما معنى كالم الرب 

عن الباب الضيق )مت 7:1٣(؟
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          تأمالت في سفر نشيد األنشاد )١( 

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

                                                                             1- عنوان السفر وكاتبه
 

أفضلها وأسامها  األفضلية هو  القديم، لكن من جهة  العهد  أسفار  أناشيد كثرية يف  لوجود  األناشيد  ُسمّى نشيد 
وأهمها.. عىل نحو ما نقول "ملك امللوك، ورب األرباب، وقدس األقداس، وسبت السبوت، وسامء السموات، وباطل 

األباطيل، وعبد العبيد.. إلخ". أما عن كاتبه فهو سليامن بن داود.

سليامن هو كاتب سفرّي النشيد والجامعة.. يف سفر الجامعة يظهر حقيقة العامل والحياة األرضية وبطالنها "باطل 
األباطيل الكل باطل" )جا 1: ٢(.. لكنه يف سفر النشيد يتحدث عن الحياة الساموية.. يف سفر الجامعة يعلن أنه ال شبع 
للنفس من خالل كرثة املعرفة "يف كرثة الحكمة كرثة الغّم. والذي يزيد علاًم يزيد حزن" )جا 1: 18(. أما يف سفر النشيد 

فيعلن أن النفس راحتها الحقيقية يف محبة الله.

و سفر النشيد سفر رمزي هكذا فهمه اليهود، وهكذا فهمه آباء ومعلمو املسيحية األوائل.. إنه ميثل العالقة القامئة 
بني الله كالعريس وبني الكنيسة كعضو يف الكنيسة كالعروس. والحديث الذي يدور بني العروس والعريس والعكس 
فهو يرمز إما إىل الكنيسة يف عالقتها بالله، والنفس البرشية يف اتحادها بالله، كام يقواللعالمة أوريجينوس وهو صاحب 

املدرسة الرمزية يف الكنيسة املسيحية.

2- العالمة أوريجينوس وهذا السفر 
يرى أوريجينوس أن النفس البرشية املؤمنة التي تسري من قوة إىل قوة يف طريقها إىل أورشليم السامئية، تَُسبّح 

سبعة أناشيد:

)أ( النشيد األول تُْنشده النفس وهى خارجة من ُجرن املعمودية عىل مثال ما فعله بنو إرسائيل بعد عبورهم البحر 
األحمر.. تقول "أرنم للرب ألنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهام يف البحر. الرب قّويت ونشيدي وقد صار يل خالص" 
)خر 15: 1(.. ولذلك جعلت الكنيسة هذا النشيد جزًء من التسبحة اليومية )الهوس األول(.. إنها بذلك تريد أن يتذكر 
أوالدها كل يوم عبورهم من عبودية الخطية ومتتعهم بنعمة التبني من خالل املعمودية، وتتأكد غلبتهم عىل قوات 

الظلمة..

)ب(  والنشيد الثاين يف الرحلة الروحية ترتنم به النفس عندما تأىت إىل البرئ التي حفرها الرؤساء يف الربية "حيث قال 
الرب ملوىس اجمع الشعب فأعطيهم ماء.. حينئذ ترنم إرسائيل بهذا النشيد. اصعدي أيتها البرئ أجيبوا لها. برئ حفرها 
رؤساء حفرها رؤساء حفرها رشفاء الشعب بصولجان بعصيهم" )عدد ٢1: 16-18(.. إنها متثل أنشودة النفس التي 

تتقبل من الله نفسه خالل الكنيسة التي ميثلها الرؤساء ينابيع املاء الحية.

)ج( والنشيد الثالث حني نقف مع موىس عىل ضفاف األردن، ونسمعه يرتنم يف مسامع الشعب قبيل رحيله )تث 
٣٢(.. وهى متثل أنشودة النفس التي تدرك رعاية الله وسط برية العامل يرافقها كام يرافق األب ابنه مسرية الطريق كله.

)د( أما النشيد الرابع ميثل جهاد النفس عىل نحو ما حاربوا تحت قيادة يشوع ليك متتلك األرض املقدسة "أنا أنا 
للرب أرنك. أزّمر للرب.. تزلزلت الجبال من وجه الرب" )قض 5(.

)ه( أما النشيد الخامس فهو الذي ترنم به داود حني هرب من أيدي أعدائه إذ قال "الرب سند يل، قويت وملجأي 
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ومخليص". هكذا متلك النفس مع داود حني تتحطم قوى الشيطان عدوها بالله سندها وقوتها وملجأها. وكام ورث 
داود شاول، نرث نحن أيًضا مركز إبليس قبل سقوطه.

)و( وإذ تكتشف النفس أرسار امللكوت، تنشد مع األنبياء النشيد السادس قائلة "ألُنِْشَدنَّ َعْن َحِبيِبي نَِشيَد ُمِحبِّي 
لَِكرِْمِه.." )سفر إشعياء 5: 1(.

)ز( والنشيد السابع تنطق به النفس وهو سفر نشيد األناشيد ترنم به إىل األبد حني تدخل إىل حرضة عريسها، 
وتبقى معه يف ِحجاله الساموي.

3- ملخص لسفر نشيد األناشيد
النفس ترنم النشيد األول وهى خارجة من املعمودية بعد أن نالت التبني والثاين وهى ترشب من ينابيع الحياة 
التي تفيض يف الكنيسة والثالث وهى تتلمس رعاية الله املستمرة يف برية العامل والرابع تسبحة جهادها والخامس ترتنم 
به كلام حظيت بالنرصة فتملك مع الرب والسادس تُنشده مع األنبياء حني تتحسس أرسار األبدية واألمور الساموية 

السابع يف حرضة العريس..

مالحظات:
+ كان سفر نشيد األناشيد يُقرأ يف اليوم الثامن من االحتفال بعيد الفصح بكونه نشيد الحب األبدي املقدم لله، 
والذي يربط الله بأوالده املؤمنني الذين ينعمون بخالصه.. فاليوم الثامن يشري إىل ما بعد أيام األسبوع )7 أيام( أي يشري 
إىل الحياة الجديدة، والحياة األخرى التي ننعم بها خالل املسيح فصحنا الحقيقي.. وكأنه النشيد يحمل نبوة عن الفصح 

الحقيقي، الذي ينقذنا من املوت، ويدخل بنا إىل حجا له "سامء السموات"، عروًسا عفيفة متحدة به اتحاًدا أبديًا.

+ سفر النشيد هو سيمفونية حب تطرب بها النفس العابدة، التي انطلقت متحررة من قيود العامل، بعد أن تحررت 
من سلطان فرعون الروحي أي إبليس، لتتمتع بحرية مجد أوالد الله. لهذا ال يتحدث هذا السفر عن وصايا وتعاليم، 

بل عن رّس الحب األبدي، والحياة مع العريس الساموي.. يقول القديس غريغوريوس أسقف نيصص:

"يأمرنا الكلمة يف سفر النشيد أال نفكر فيام هو للجسد حتى ونحن بعد يف الجسد. بل نرتفع إىل الروح، فنحول كل 
تعبريات الحب التي نجدها هنا كتقدمات طاهرة غري مدركة، نقدمها للرب الصالح الذي يفوق كل فهم، والذي فيه 

وحده نجد كل عذوبة وحب وُمشتهى".

+ إن هذا السفر الذي يتغنى بالحب يسميه العالمة أوريجينوس "سفر البالغني".. "أما الطعامالقوى فللبالغني.. 
الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدّربة.. وأما األطفال يف اإلميانفلهم يف كالم الله غذاء يجدونه يف األسفار 

األخرى".

+ ويقول القديس غريغوريوس أسقف نيصص عن هذا السفر "إنني أتحدث عن سفر نشيد األناشيد معكم أنتم 
جميًعا يا من تحولتم إىل ما هو إلهي.. تعالوا أدخلوا إىل حجرته الزيجية غري الفاسدة، يا من لبستم ثوب أفكار النقاوة 
والطهارة األبيض. فِإن البعض ال يرتدى ثوب الضمري النقّي الالئق بعروس إلهية، ومن ثم يرتبكون بأفكارهم الذاتية، 

وينحدرون بكلامت العريس النقية إىل مستوى الذات البهيمية. وهكذا يبتلعون يف خيالت ُمشينة".

+ أما الناسك املرصي األب بفنوتيوس، فريى يف كتب سليامن الحكيم درجات النسك الثالثة التي ترتفع باإلنسان 
إىل حياة الحب واالتحاد بالله يف سفر النشيد.. يقول "سفر األمثال يقابل النوع األول من النسك. فيه نقمع شهوات 
الجسد والخطايا األرضية. والنوع الثاين ميثله سفر الجامعةحيث يعلن أن كل ما يحدث تحت الشمس هو باطل. وأما 
الله بالتأمل يف  الثالث فيطابقه سفر نشيد األناشيد، وفيه تسمو النفس فوق كل املنظورات، مرتبطة بكلمة  النوع 

األمور الساموية".
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