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- حفل مسار “العائلة المقدسة” من كنيسة السيدة 
العذراء مريم بالمعادي ص٨ 

- قداسة البابا يستقبل نيافة األنبا إرميا ص٩

- احتفاالت بالعيد الـ ١٠٧ لنياحة القديس األنبا أبرآم 
أسقف الفيوم والجيزة ص١٠

- نيافة األنبا إرميا يستقبل سعادة السفير "أوندراش 
إيمرا كوفاشي" ص١٣

- اتحاد الصيادلة العرب يكرم قداسة البابا تواضروس 
الثاني ص١٤

- اللقاء التشاوري للمجلس القومي للمرأة ص١٥
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الثمر الروحي )١(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

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

كل َمن تأىت للرهبنة غالبًا ما يكون وراءها قصة كفاح كبرية. ليس سهًل أن يرتك اإلنسان العامل ويخرج إىل الرهبنة.. 
كفاح مع نفسه, ليك يأخذ هذا الطريق امللئيك ويتأكد من صدق نيته يف السلوك يف هذا الطريق, كفاح مع أرسته، 
وكفاح من أجل ترك الوظيفة واملسئوليات.. أحيانًا يكون مرتبطًا ببعض الخدمات يف الكنيسة, وأحيانًا كفاح مع أب 
اعرتافه؛ ليتأكد من صدق الدعوة ويطمنئ ويوافق, وصلوات كثرية.. قصص متنوعة من الكفاح يعيشها كل َمن ترك 
العامل واختار طريق الرهبنة.. رمبا عىل مدى سنوات طويلة وأخذت صلوات كثرية.. أحيانًا تستمر الصلة حوايل سنة 
العامل؛ لهذا فإنه ألمر مفرح  لتقتنع األم.. ليس سهًل أن يخرج اإلنسان من  ليقتنع أب االعرتاف وسنة أخرى  كاملة 
الكبري لتقدرن أن  الكفاح  وجميل جًدا أن نقدم للقديسة دميانة بعض األخوات يف عيدها, بعدما كافحن كل هذا 
تعشن يف هذا املكان ليصنعن مثرة روحية مباركة بعيًدا عن عرثات العامل ومتاعبه. هناك َمن وصلن إىل الرهبنة بعد 
عناء وبعدما واجهتهن صعوبات كثرية. نحن نكون سعداء دامئًا بكل من يقدمن حياتهن لحياة التكريس يف الرهبنة 

كمقدمة للرهبنة ولبس الشكل الرهباين فيام بعد.

ملاذا تركت الكل؟!

ولكن بعد كل هذا البد أن يعرف اإلنسان قيمة الرحلة الطويلة التي قطعها إىل عتبة باب الدير ويعرف قيمة 
يِسنَي  الِْقدِّ أَْحَشاَء  "ألَنَّ  الرسول:  بولس  قال معلمنا  مثلام  ربنا؛  قلب  تفرح  ليصنع مثرة روحية  الطريق  لهذا  اختياره 
قَِد اْسرَتَاَحْت ِبَك أَيَُّها األَُخ" )فل1: 7( أمر مفرح ألحشاء القديسني. وكلام يعيش اإلنسان يف الدير يذكِّر نفسه بهذه 
بعد  أىب؟"... هل  أمي ومزقت قلب  الدير؟ ملاذا كرست قلب  إىل  العامل وأتيت  "ملاذا تركت  الحقيقة, ويسأل نفسه 
كل هذا أتيت ألجرى وأمرح يف الدير أم ألصنع مثرة روحية يف هذا املكان؟!! كلام تأىت لإلنسان فكرة بأن يتهاون أو 
يتساهل يف حياته الروحية داخل الدير فليتذكر أنه ترك أرسته ومل يهتم باالعتناء بهم, وترك كل الناس من أجل أن 
يصنع مثرة يف طريق ربنا. عندما قالوا له "أمك تحتاج إليك" قال لهم "ولكنني أريد أن تكون نفيس مكرسة للمسيح" 
وتقول الفتاة "أريد أن أكون عروًسا للمسيح". يقولون له "أبوك أوىل بخدمتك" فيقول لهم "ربنا يتواله, لكن أنا أريد 
أن أكون مخصًصا ألىب الساموي" أي يرد ردوًدا شديدة ضد األهل حينام يحاولون أن يعوقوا اإلنسان يف طريقه, شديدة 
مبعنى أنهم عندما يقولون "إننا نريد أن نفرح بكم" فنقول لهم "ال لن تفرحوا بنا يف هذا العامل بل يف امللكوت" لكن 
إن مل يفرحوا ال يف الدنيا وال يف امللكوت فامذا يكون موقفنا وكيف سنغطى وجوهنا من الخجل؟! لذلك البد أن يصنع 
اإلنسان يف الدير مثرة روحية تفرح قلب الله؛ فلم يجربه أحد أن يأخذ طريق الرهبنة بل هو الذي اختاره بنفسه؛ فلبد 

أن يسلك يف حياة تسمو فوق العامل بكثري.

 لذا فمن املزعج أن أسمع من يقول: "أنا حيايت الروحية قبل الرهبنة كانت أقوى!" فالرد البسيط: "ملاذا إًذا تركت 
العامل؟!!" إن مل يعرف اإلجابة, وإذا كان يف العامل أقوى إًذا كان من األفضل أال يدخل إىل الرهبنة..

 اإلنسان يهرب من العامل مبشاغله, برشوره, باهتامماته, بعرثاته؛ ليعيش حياة نقية ويعيش كامل تنفيذ وصية الله. 
كان متضايًقا ألن الدنيا تعطله عن تنفيذ وصايا اإلنجيل, بصورة تجعله يطمنئ عىل أبديته وخلص نفسه فانطلق إىل 
الدير. ال يريد أن يعطله يشء عن كامل تنفيذ الوصية, ال يريد أن يشرتك يشء مع محبة الله يف قلبه, ال يريد أي يشء 

يعطل منوه الروحي...
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الحكمة )١٢(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

تحدثنا ىف مقالني سابقني عن عنارص مهمة ىف الحكمة ىف املعاملت ووضعنا قواعد لهذه التعاملت الحكيمة مثل: 
الود، والحوار، والتكامل، والسلسة بدون عقد، وبدون سلطة.. ونستكمل معاً هذه القواعد ىف املعاملت مثل:-

)6( الشمولية: فالنظرة القارصة تتعب الناس ىف معاملتهم لبعضهم البعض، فمن يتعامل مع نقطة واحدة كالجرية 
مثلً وينىس باقي النقط كاللياقة واملستوى االجتامعي واالقتصادي واألوقات املناسبة والظروف العملية..الخ. من نقاط 
كثرية يجب مراعاتها ىف املعاملت الحكيمة، يقع ىف مشاكل ىف تعاملته مع جريانه أو.. باقي املعاملت..يجب أن تكون 
نظرة اإلنسان شاملة لكل االعتبارات حتى يكون ناجحاً ىف معاملته.. فالنظرة املتسعة الشاملة تجعل اإلنسان ال يخطئ 
واىل غريه ويراعيه ىف كل شئ فينجح ىف كل معاملته فحينام تتعامل مع رئيس أو مرؤوس أو جار أو زميل أو رجل 
دين أو رجل سياسة..الخ. انظر إليه من خلل كل االعتبارات فلن تخطئ إليه وستكسبه ىف كل معاملتك معه.. كن 
شاملً ىف نظرتك لألشخاص وللمواقف وتعامل برؤية متسعة فلن تخطئ إىل احد إطلقا ولن تخرس أحدا إطلقا وهنا 

الحكمة التي تنجح كل املعاملت..

ولن  فسيكون حكيامً  املنطق،  من هذا  وتترصف  تعامله،  من  مكان  نفسك  تضع  أن  : مبعنى  املواقع  تبادل   )7(
تخطئ ىف تعاملتك، ولن تخرس أحدا.. وهناك الحكمة التي تقول:)كل ما تريدون إن يفعل الناس بكم افعلوا بهم انتم 
أيضا هكذا..( اى حينام تعامل الناس تصور ىف ذهنك ما تتمنى أن يفعلوه معك من احرتام وتقدير وتلبية لطلباتك 
شكره  وتنال  كصديق  فسرتيحه  إليك  يأيت  من  مع  هكذا  وتعامل  لك..الخ.  الرسيع  العون  وتقديم  بك  واإلحساس 
وتقديره..وكذلك.إن ذهبت ملسؤل وأهملك وانشغل عنك ومل يلب لك طلباً واعتربك معطلً له عن عمله األخر فضع 
نفسك مكانه وفكر ماذا ينتظر هذا املسؤل من شخص عامله بهذه الصورة.. مؤكد ستتوقع أن يقدر ظروفك ويرتكك 
ىف هذا الوقت ويعاود االتصال بك مرة أخرى بطريقة ودوده رغم كل ما فعله.. فأفعل هكذا معه وبذلك يخجل من 
روح الود واملحبة والحكمة إىل عاملته بها رغم إهامله لك وإساءته ىف حبك. أن فن التعامل يحتاج أن يشعر اإلنسان 
باآلخرين ويضع نفسه مكانهم ويترصف كام يتمنى أن يترصف غريه معه.. وهناك الحكمة أيضا التي تقول:)ما ال تحب 
أن يفعله الناس بك ال يفعله بهم أنت أيضا( اى ما ترفض أن يفعله معك احد ال يفعله بأحد.. فل احد يتمنى أن 
يهينه احد أو يتجاهله أو ال يحرتم رأيه أو ال يلبى طلباته املرشوعة أو ال يعطيه املكانة اللئقة أو يشك فيه أو يتهمه 
مبا ليس فيه أو يظلمه أو يجور عىل حقوقه أو يشوه صورته أو يتفه آراءه أو بسلب إرادته فل يجب أن تفعل هذه 
األمور بأحد ألنك ال تتمنى أن يفعلها معك احد من الناس مهام كان هو..الشك إن تبادل املواقع بهذا املعنى يوفر عىل 
اإلنسان البحث عن إجابة لسؤال )ماذا يريد فلن منى( ضع نفسك مكانه واتخذ موقفه وموقعه.. ستعرف ماذا يريد 

منك عىل وجه التحديد..وان ناقشته ستجد األمور هكذا.. إنها حكمة مريحة ىف املعاملت مع اآلخرين..

لقد انتهى حيز املقال ومل تنتهي النقاط التي سنطرحها ىف هذا املجال.. لذلك إىل اللقاء ىف املقال القادم لنستكملها 
بأذن الله..
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 »ُحلم لم يتحقق إال لِمصر!« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

   تُعد ذكرى دخول العائلة املقدسة إىل »ِمرص«، التي يُحتفل بها غًدا، من أهم األحداث التي شِهدتها »ِمرص« عىل 

مر التاريخ، إذ هي البلد الوحيد الذي تبارك بوجود العائلة عىل أرضه. وقد بدأت رحلة العائلة ليًل عندما سعى امللك 

»ِهريودس« لقتل السيد املسيح بعد أن التقى املجوس وطلبه منهم أن يُخربوه مبكانه. وهكذا انطلقت العائلة رسيًعا، بعد 

ظهور امللك ل»يوسف النجار«، من »بيت لحم« يف »فلسطني« متجهة صوب »ِمرص«، فوصلت إىل »غزة« حتى »محمية 

امل. وقد وصل خرب هروب العائلة  الزرانيق« غرب »العريش« لتكون »سيناء« هي املدخل إىل »ِمرص« من »الَفرَما« يف الشَّ

املقدسة إىل »ِهريودس« فأرسل جواسيسه وراءها، قيل إنهم عرَشة جنود، آمرًا إياهم بالبحث عن الصبى وإحضاره حياً 

ليقتُله بنفسه، لكنهم مل يستطيعوا الوصول إليه. ولهذا، اتخذت العائلة املقدسة طريقاً أخرى غري تلك التي كانت معروفة 

آنذاك، وكانت تتحرك يف »ِمرص« َشامالً وجنوبًا ورشقًا وغربًا هربًا من جواسيس امللك.

   دخلت العائلة املقدسة »ِمرص« من »الَفرَما«. وقد ذكر الراهب »برنارد« يف كتابه، أنه يف عام ٨7٠م، رأى يف »الَفرَما« 

كنيسة مكرَّسة باسم القديسة »مريم« تَذكاًرا ملرور العائلة بها. وصلت العائلة إىل »تل بسطا« قرب مدينة »الزقازيق«، 

وكان وصولها ظُهرًا فاستظلت تحت شجرة هناك، وىف أثناء ذلك عِطش السيد املسيح فسألت السيدة العذراء مريم أهل 

املدينة بعض املاء فرفضوا!

   فأنبع لها السيد املسيح نبع ماء وباركه. والجدير بالذكر أن األوثان قد تحطمت عندما دخل املدينة، وقصة ذلك أنه 

يف أثناء وجود العائلة املقدسة يف »تل بسطا« مر بهم شخص يُدعى »قلوم« دعاهم إىل منزله، وأكرم ضيافتهم، وبارك الطفل 

»يسوع« منزله، وحدث أمر عجيب، إذ عند وصول العائلة املقدسة ملنزل »قلوم«، تأسف الرجل »للسيدة العذراء مريم« 

ألن زوجته مريضة ملزمة الفراش منذ ٣ سنوات، وأنها ال تستطيع الرتحيب بها وبعائلتها، فقال السيد املسيح لـ»قلوم«: 

»اآلن، امرأتك )سارة( لن تكون بعُد مريضة«! وىف الحال، قامت »سارة« متجهة ناحية الباب مرحبًة بالطفل وأمه والقديس 

»يوسف النجار« وسألتهم البقاء معهم مدة أطول، إذ وجود الصبى يهب بركة ملنزلها!! إال أن وجود »السيدة العذراء« 

ومعها طفلها تسبب يف سقوط التامثيل الجرانيت الضخمة لآللهة!!

   وانترش الحادث يف كل أنحاء البلدة حتى وصل األمر إىل الحاكم الذي بدأ التحقيقات، فعلِم أن السبب هو وجود 

س الذي يبحث عنه »ِهريوُدس«. فصدرت األوامر بالبحث عن الصبى  سيدة تحمل طفًل صغريًا وهو يف األغلب الطفل املقدَِّ

يف كل مكان يف املدينة. وسِمع »قلوم« بكل الرتتيبات والخطوات التي اتخذتها السلطات للقبض عىل الطفل »يسوع« الذي 

كان سبب بركة وشفاء لزوجته، لذلك، أرسع إىل العائلة املقدسة، ناصًحا إياها بالهرب من املدينة ليًل. فتوجهت العائلة 

ناحية الجنوب إىل »مسطرد« حيث أنبع السيد املسيح فيها نبع ماء اليزال حتى اليوم.

بعد  فيام  ُسميت  بشجرة  استظلت  وهناك  »الرشقية«،  محافظة  »بلبيس« يف  إىل  العائلة  اتجهت  »مسطرد«     ومن 

»شجرة مريم«. وتْذكر إحدى الِقصص عن هذه الشجرة، أن عساكر »نابُليون« عندما مروا بـ»بلبيس« أرادوا إعداد طعامهم، 

فأمسكوا الفأس القتطاع بعض الخشب من تلك الشجرة، لكن فزًعا شديًدا قد انتابهم مع أول رضبة فأس يف الشجرة، إذ 

ا ومل يستطيعوا مساسها. بدأت تُدمى!! فارتعبوا جدًّ
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   ومن »مسطرد« إىل »منية سمنود«، مروًرا ببلدة »دقادوس«، عربت العائلة »نيل ِمرص« إىل مدينة »سمنود« )جمنوىت- 

ذب نرث( داخل »الدلتا« حيث استُقبلت العائلة املقدسة استقبااًل حافًل، وقيل إن »السيدة العذراء« يف هذه املدينة عجنت 

حال إىل منطقة »الربلس« لتصل إىل مدينة  يف ماجور كبري باملدينة مصنوع من الجرانيت موجود حتى اآلن. ثم جاء الرتَّ

العائلة  السيد املسيح عىل أحد األحجار فيها وذلك ملا شعرت  آثار قََدم  الشيخ«، وقد ظهرت  »سخا« يف محافظة »كفر 

املقدسة بالعطش ومل تجد ماًء، وكان هناك حجر عبارة عن قاعدة عمود، أن أوقفت »السيدة العذراء« ابنها عليه، فغاصت 

قدماه يف الحجر وانطبع أثر قدميه عىل الحجر!

   وقد نبع من الحجر ماء ارتوى منه أفراد العائلة املقدسة جميًعا، ولذا ُعرفت املنطقة باسم »بيخا إيسوس« أي »كعب 

يسوع«. ثم عربت العائلة املقدسة مرة أخرى نهر النيل )فرع رشيد( إىل غرب »الدلتا« إىل »وادى النطرون«، مارًة بـ»نبع 

الحمرا« حيث أنبع السيد املسيح نبع ماء عذب أُطلق عليه اسم »برئ مريم« يقع وْسط البحريات املمتلئة مبِلح النطرون.

   ثم تتجه العائلة املقدسة إىل مدينة »القاهرة« فـ»املطرية« التي بها الشجرة التي استظلت بها املعروفة بـ»شجرة 

مريم«. وقد أنبع السيد املسيح نبع ماء غسلت فيه السيدة العذراء مريم ملبس الطفل، وصبت املاء عىل األرض فأُنبت 

»البلسان«. ثم سارت العائلة إىل »عني شمس« حتى وصلت إىل منطقة »ِمرص القدمية«.

   ومن »مرص القدمية« إىل »املعادى« حيث أقلعت العائلة املقدسة يف مركب رشاعى تجاه »الصعيد«، ومرت بقرية 

»أشنني النصارى«، متجهًة إىل قرية »دير الجرنوس« مبركز »مغاغة«، ثم ببقعة تُسمى »بيت يسوع« رشقى »البهنسا« )حاليًّا 

قرية صندفا( يف »بنى مزار«. ومن »البهنسا« إىل »ساملوط«، ثم عربت النيل حيث »دير السيدة العذراء بجبل الِطري«. ثم 

سافرت العائلة إىل »الشيخ عبادة« )»بري السحابة«- »أنِْصنا«( حيث أنبع السيد املسيح برئ ماء عذب.

   ومرت بـ»قرية بنى حسن« جنوبًا، وعربت نهر »النيل« إىل »الروضة« غربًا لتصل إىل »األشمونني«. وقد ذكرت بعض 

املصادر أنه يف الطريق، مرت العائلة املقدسة عىل شجرة لبخ عالية )شجرة غار( وكان يسكنها الشيطان ويتعبدلها الوثنيُّون، 

إال أنه مبرور السيد املسيح عليها انحنت كأنها تسجد! فجميع فروعها هابطة تجاه األرض، وأوراقُها الخرضاء تعلو، ثم بعد ذلك 

صار لقرش الشجرة وأوراقها ومثارها قوة شفاء لألمراض، فقد ذكر املؤرخ »سوزومينوس« من القرن الخامس امليلدى: »يُقال 

إنه يف )األشمونني(- وهى مدينة يف َصعيد ِمرص- شجرة تسمى )بريسيا(، مثرها أو ورقها أو قرشها يشفى املرىض من أمراضهم. 

ف( عندما هرب من مطاردة )ِهريوُدس(، أىت مع )املسيح( وهو طفل و)مريم( أمه القديسة إىل  ويروى املرِصيُّون أن )يوُسِ

)األشمونني(، وىف اللحظة التي اقرتب فيها من الباب، انحنت الشجرة إىل األرض عىل الرغم من علوها، لتسجد للمخلِّص.

   وإن ما أقوله عن الشجرة، أرويه كام سمعتُه من أشخاص كثريين…«، كذلك ارتجفت األوثان فيها وسقطت عند دخول 

العائلة، إذ يذكر »بلديوس« املؤرخ أسقف »هيلينوبوليس« من القرن الرابع امليلدى بعد أن ذهب إىل منطقة »األشمونني«: 

»وقد رأينا أيًضا هناك بيت األوثان حيث سقطت جميع األوثان التي فيه عىل وجهها عندما دخل مخلِّصنا املدينة«.

   وصلت العائلة إىل »ديروط أم نخلة« يف الجنوب، حيث أنبع السيد املسيح برئ ماء عذب يف »ملوى« )دير امللك(، 

وعربت النيل رشقًا لتصل إىل »تل العامرنة«. وىف الطريق، اسرتاحت العائلة عىل كوم يف »دير أبوَحنِّس« ويُطلق عليه »كوم 

ماريا«. ثم أبحرت العائلة املقدسة من »تل العامرنة« إىل ناحية »ديروط الرشيف«، ثم إىل »قرية قُسقام« )قوست قوصيا(، 

ومنها إىل بلدة »ِمري« )مريه( غرب »القوصية« حيث أكرمها أهلها وباركهم السيد املسيح وأمه »السيدة العذراء«.

   لقد تباركت »مرص« بوجود العائلة املقدسة بني ُربوعها، وظلت تلك الزيارة ُحلاًم مل يتحقق إال لـ»ِمرص« واملرِصيِّني.
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أقيم يوم 1 يونية 2٠21 احتفالية مبناسبة عيد زيارة العائلة املقدسة ملرص، بحضور قداسة البابا توارضوس 

الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، والسفرية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون املرصيني بالخارج، 

السياحة  وزير  نائب  شلبي  غادة  والدكتورة  املقدس،  املجمع  وسكرتري  املعادي  أسقف  دانيال  األنبا  ونيافة 

واآلثار، والدكتورة شريين سيف.

وخلل كلمته أكد قداسة البابا توارضوس الثاين إن بركة زيارة العائلة املقدسة إىل مرص هي بركة حقيقية 

وليست كلًما، فمرص تعرضت ملحن يف أزمنة كثرية وخرجت منها مرفوعة الرأس، بفضل بركة زيارة العائلة 

املقدسة ألرضها، فبلدنا تقدست، أرضنا تقدست، تاريخنا تقدس، جغرافية بلدنا تقدست.

مطالبًا وزارة الرتبية والتعليم أن تضم مسار العائلة املقدسة إىل مناهجها ألنه أمر يفخر به كل مرصي. كام 

طالب بأن يكون هذا العيد، عيًدا قوميًا.

وقدم قداسة البابا الشكر للرئيس عبد الفتاح السييس ولرئيس الوزراء وكافة الجهات املعنية بتطوير مسار 

للتنمية والثقافة عىل االهتامم بتطوير املسار، واصًفا  العائلة املقدسة يف مرص، إىل جانب مؤسسة مارترييا 

إياه بأنه يعد إنجاز كبري، مشريًا إىل أننا يف مرص نعيش عرص من اإلنجازات الضخمة، فهناك مرشوعات زراعية 

وصناعية ويف مجال الطاقة والبناء والطرق، وهي مبثابة نهضة إنجازات غري مسبوقة ففي زمن قليل أقيمت 

مرشوعات كبرية.

وأشاد مبوكب نقل املومياوات امللكية الذي جرى مبرص يف شهر أبريل املايض، الذي أبهر العامل وقدم مرص 

برؤية جديدة، وقال قداسة البابا: “كم كان مدهًشا أن يقف الرئيس يستقبل ملوكًا حكموا بلدنا منذ آالف 

السنني” وأضاف: “لقد قدمت مرص الصورة الفرعونية األصيلة ملجتمعنا املرصي، ومسار العائلة املقدسة كذلك 

يستطيع أن يقدم للعامل كله صورة ملرص ويخاطب العامل الغريب بالذات بلغته، ويخاطب العامل كله كيف أن 

مرص تهتم بهذا األثر التاريخي والروحي فضل عن كونه سبب بركة لنا.”

حفل مسار “العائلة المقدسة” من كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي 
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إرميا  األنبا  نيافة  يونيو 2٠21م،   ٨ الثلثاء  اليوم  بالقاهرة  البابوي  باملقر  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.جرت خلل اللقاء مناقشة عدد من موضوعات الخدمة.

دشن قداسة البابا توارضوس الثاين يوم 12 يونية 2٠21م، كنيسة القديسني مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم 

الشهداء، مبنطقة سيدي برش باإلسكندرية التابعة لكنائس قطاع املنتزه.

كان قداسة البابا وصل الكنيسة وبارك اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشني الكنيسة قبيل بدء صلوات التدشني.

شارك يف صلوات التدشني اآلباء األساقفة العموم املرشفني عىل القطاعات الرعوية باإلسكندرية، أصحاب النيافة 

األنبا بافيل )قطاع املنتزه( واألنبا إيلريون )قطاع غرب( واألنبا هرمينا )قطاع رشق(.

يأيت تدشني الكنيسة يف الذكرى الخمسني لتأسيسها عىل يد املتنيح القمص بيشوي كامل حيث أقيم أول قداس 

بها يوم عيد الرسل عام 1٩71.

تدشين كنيسة القديسين باإلسكندرية 

قداسة البابا يستقبل نيافة األنبا إرميا
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تدشين كنيسة مطرانية منفلوط

دشن نيافة األنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وعدد من اآلباء األحبار، يوم 1٩ يونية 2٠21م، كنيسة الشهيد مار 

الثاين مطران منفلوط  لوكاس  األنبا  املتنيح  يد  الخمسني إلنشائها عىل  الذكرى  جرجس مبقر مطرانية منفلوط، يف 

وأبنوب يف 1٩71. 

ن املذبح الرئيس عىل اسم الشهيد مار جرجس، واملذبح البحري عىل اسم السيدة العذراء، والقبيل عىل اسم  وُدشِّ

القديس القوي األنبا موىس والقديس يحنس كاما القس. 

احتفاالت بالعيد الـ ١٠٧ لنياحة القديس األنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة

أقيمت إيبارشية الفيوم يوم 1 يونية 2٠21م مبناسبة العيد الـ 1٠7 لنياحة شفيعها القديس األنبا أبرآم أسقف 

الكهنة  اآلباء  من  اإليبارشية وعدد محدود  أبرآم مطران  األنبا  نيافة  بحضور  العزب،  بديره يف  والجيزة  الفيوم 

والشاممسة واملكرسات والشعب حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل حيث يبقى 

طوال فرتة االحتفاالت، قام نيافته بتطييب جسد القديس املتنيح يف 1٠ يونيو عام 1٩1٤.
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ترأس ظهر األحد 2٠ يونيو 2٠21م، صاحبا النيافة الحرب الجليل األنبا تادرس مطران بورسعيد، والحرب الجليل األنبا 

إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، صلة الثالث عىل روح املنتقلة األم الفاضلة / إيفون 

كريلس إسكندر، والدة القمص بولس األنبا بيشوي سكرتري مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث، بكاتدرائية 

السيدة العذراء مريم وامللك ميخائيل ببورسعيد، شاركهام ىف الصلة عدد من اآلباء الرهبان ولفيف من اآلباء الكهنة.

صالة الثالث لوالدة القمص بولس األنبا بيشوي ببورسعيد

نياحة الراهب القس سوريال األورشليمي 
القس  الراهب  2٠21م،  يونية   1٠ يوم  الرب  يف  رقد 

األرثوذكس  األقباط  مطرانية  من  األورشليمي  سوريال 

جبل  عىل  الصعود  عيد  عشية  ىف  تنيح  والذي  بالقدس 

الزيتون بالقدس، وهو مكان صعود السيد املسيح.

نياحة الراهب القمص مينا األبنوبي 
رقد يف الرب يوم 21 يونية 2٠21م الراهب القمص مينا 

األبنويب من دير الشهيد مارمينا العجائبي املعلق بأبنوب 

- أسيوطوقد ترهب يف 22 / 11 / 2٠٠٠م وسيم قسا يف ٥ 

/ ٤ / 2٠٠2موسيم قمصا يف ٨ / 7 / 2٠٠٤م

نياحة القس كاراس فؤاد
رقد يف الرب يوم ٥ يونية 2٠21م، األب القس كاراس 

امللئكة  ورئيس  العذراء  السيدة  كنيسة  كاهن  فؤاد 

ميخائيل بالخلفاوي التابعة لقطاع كنائس شربا الشاملية، 

استمرت  كهنوتية  خدمة  بعد  سنة،   ٥٤ تجاوز  عمر  عن 

ألكرث من ٥ سنوات. 

ولد األب املتنيح يوم 1٠ يناير 1٩67 وسيم كاهًنا يوم 

17 مارس 2٠16. 
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نياحة القس بوال رأفت
رقد يف الرب يوم ٩ يونيو 2٠21م، األب القس بوال رأفت كاهن 

كنائس عني شمس  لقطاع  التابعة  باملطرية  العذراء  السيدة  كنيسة 

خدمة  بعد  سنة،   ٤٩ قارب  عمر  عن  الزيتون،  وحلمية  واملطرية 

كهنوتية استمرت حوايل 12 سنة.

ولد األب املتنيح يوم 1٩ أكتوبر 1٩72 وسيم كاهًنا يوم 1٤ نوفمرب 2٠٠٩.

نياحة القس تكال ناجح سورسه 
رقد يف الرب بشيخوخة صالحة، يوم 1٠ يونية 2٠21م األب املبارك 

القس تكل ناجح سورسه كاهن كنيسة القديس األنبا ونس بالبرصة - 

قطاع كنجي مريوط - إيبارشية البحرية عن عمر ناهز السبعني سنة، 

بعد خدمة كهنوتية دامت ألكرث من 2٣ سنة. 

بكالوريوس  عىل  حصل   1٩٥1 مايو   2 مواليد  من  املتنيح  واألب 

تجارة وعمل يف وظيفة محاسب قانوين، سيم كاهًنا يف 27 فرباير 1٩٩٨.

نياحة القمص إبراهيم عبد المسيح 
رقد يف الرب يوم 1٠ يونية 2٠21م األب الفاضل القمص إبراهيم 

امللئكة  ورئيس  العذراء  السيدة  كنيسة  كاهن  تكل  املسيح  عبد 

 6٨ تجاوز  عمر  عن  أسوان،  إليبارشية  التابعة  دراو،  مبركز  ميخائيل 

سنة قىض منها ما يقارب 2٥ سنة يف خدمة الكهنوت.

ولد األب املتنيح يوم 27 يناير 1٩٥٣، وسيم كاهًنا يف 2٤ نوفمرب 

1٩٩6 ونال رتبة القمصية يف 2٩ نوفمرب 2٠٠1.

نياحة القمص أنطونيوس عطية
عطية  أنطونيوس  القمص  2٠21م  يونية   17 يوم  الرب  يف  رقد 

كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم باملعادى وكنيسة رئيس امللئكة 

ميخائيل ومارمينا استاتن ايلند نيويورك

األنبا إرميا | األسقف العام رئيــس املركــز الثقـايف القبطي األرثوذكيس، وأرستا املركـز الثقـــافـي القبطي األرثوذكيس 

وقناة مي سات، يتقدمون بخالص العزاء نياحتهم، طالبني من الله نياًحا لروحهم الطاهرة وتعزيات السامء ألرستهم 

وأوالدهم ومحبيهم.
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يونيو   7 يوم  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  استقبل 

 ، Marianna FA ”2٠21م، معايل السفري أوندراش إميرا كوفايش سفري املجر بالقاهرة، وبرفقته السيدة “ماريانا فا

امللحق الثقايف لسفارة املجر بالقاهرة.

نيافة األنبا إرميا يقدم التهنئة في خدمة تنصيب المطران الدكتور سامى فوزى 

نيافة األنبا إرميا يستقبل سعادة السفير "أوندراش إيمرا كوفاشي"

إرميا  األنبا  نيافة  قام 

املركز  رئيس  العام  األسقف 

األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 

يوم ٨ يونية 2٠21م بتقديم 

تنصيب  خدمة  يف  التهنئة 

سامى  الدكتور  املطران 

إلبروشية  مطرانًا  فوزى 

ألساقفة  ورئيًسا  مرص 

للكنيسة  اإلسكندرية  إقليم 

األسقفية االنجليكانية.

محاضرة “المجئ الثاني” لـ نيافة األنبا آبرأم مطران الفيوم 
 يف إطار لقاءات “الوعي اإلمياين األرثوذكيس” التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس، القى نيافة 

األنبا آبرأم مطران الفيوم ورئيس أديرتها يوم 1٤ يونية 2٠21م محارضة بعنوان “املجئ الثاين”

محاضرة "تاريخ البدع والهرطقات التي أدت إلى المجامع المقدسة" 
يف إطار لقاءات "الوعي اإلمياين األرثوذكيس" التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس،  القى نيافة 

األنبا مارتريوس األسقف العام لكنائس رشق السكة الحديد يوم 21 يونية 2٠21م محارضة بعنوان "تاريخ البدع 

والهرطقات التي أدت إىل املجامع املسكونية".
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استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة يوم 2٤ يونية 2٠21م أعضاء اتحاد الصيادلة 

العرب، وذلك مبناسبة اختيار قداسته، كـ "شخصية هذا العام" من ِقبَل االتحاد، وهو القرار الذي اتخذه أعضاء 

االتحاد يف يوم الصيديل العريب الذي يحتفل به يوم 2 أبريل من كل عام. حرض اللقاء 

االتحاد  لتأسيس  والخمسني  الخامسة  الذكرى  يف  العرب  الصيادلة  اتحاد  قبل  من  البابا  قداسة  تكريم  يأيت 

وإنشاء مقره بالقدس.

ويف بداية اللقاء قدم الدكتور عيل إبراهيم األمني العام التحاد الصيادلة العرب نبذة عن االتحاد أشار فيها إىل 

أن االتحاد تأسس عام 1٩٤٥ يف القاهرة ثم اتخذت القدس مقرًا دامئًا له منذ عام 1٩66.

وأضاف أن إنشاء االتحاد يهدف إىل رفع مكانة مهنة الصيدلة العربية عامليًا، واالهتامم بالصيدالين العريب مهنيًّا وعلميًّا 

واجتامعيًّا، والدفاع عن الوطن العريب وقضاياه اإلسرتاتيجية عىل صعيدي األمن القومي الدوايئ ومحاربة التخلف واملرض.

ومنح االتحاد قداسة البابا درع االتحاد وشهادة تقدير، بصفته أول صيديل عريب يصل إىل هذه املكانة الرفيعة. 

كبابا وبطريرك للكرازة املرقسية. 

ومن جهته أشار قداسة البابا يف كلمته إىل أنه تعلم من دراسته يف كلية الصيدلة، ثلثة أشياء:

1. العلم: فالعلم يف كلية الصيدلة ويف مجال الصيدلة متقدم جًدا 

2. الفن: كيف يصل الدواء إىل املريض بجودة عالية.

٣. االنسانية: نتعامل مع البرش و الكائنات الحية أثناء تعبهم وهم يف أشد ظروف األمل.

األديرة  لزيارة  دعاهم  كام  بتكرميه،  الطيبة  اللفتة  هذه  عىل  للتحاد  الشكر  البابا  قداسة  قدم  الختام  ويف 

القبطية، وأهدى كًل منهم، أيقونة العائلة املقدسة ونسخة من كتاب "مشاهري األقباط من األطباء والصيادلة".

زمالة  ، وحصل عىل  عام 1٩7٥  اإلسكندرية  الصيدلة جامعة  كلية  الثاين يف  توارضوس  البابا  قداسة  وتخرج 

الصحة العاملية بإنجلرتا عام 1٩٨٥.

اتحاد الصيادلة العرب يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني 
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للمرأة  القومى  املجلس  نظم 

يونيو   1٥ الثلثاء  القاهرة  فرع 

السيد  مع  تشاورياً  2٠21ملقاًء 

محافظ  العال  عبد  خالد  اللواء 

القاهرة والقادة التنفيذيني واملحليني 

بختام  احتفاال  وذلك  باملحافظة 

حملة )إحميها_من_الختان(.

اللواء  سيادة  بحضور  ذلك  جاء 

القاهرة  محافظ  العال  عبد  خالد 

فرع  مقررة  مروان  مها  واألستاذة 

املجلس القومي للمرأة بالقاهرة واملهندسة جيهان عبد املنعم نائب املحافظ للمنطقة الجنوبية ونيافة الحرب الجليل 

األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، فضيلة الشيخ الدكتور إسلم النواوي عضو إدارة 

الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة األوقاف والدكتورة ام كلثوم شلش مقرر مناوب فرع القاهرة والفنان سامح يرسي 

واملحلييني  التنفيذيني  القاهرة  محافظة  قيادات  من  ومجموعة  املرصى  التليفزيون  العظيم  عبد  أحمد  واالعلمي 

وعضوات فرع املجلس بالقاهرة والسادة الصحفيني واإلعلميني ومؤسسات املجتمع املدىن وأصدقاء فرع املجلس 

بالقاهرة.

يأىت هذا اللقاء ىف إطار التعاون الدائم واملثمر بني املجلس القومي للمرأة ومحافظة القاهرة لدعم جهود املجلس 

ىف العمل عىل الدفاع عن قضايا املرأة واألرسة وحاميتها من املخاطر اإلجتامعية واالقتصادية.

وتحقيقا لتوجيهات الرئيس السييس باإلهتامم باملرأة املرصية وحقوقها املجتمعية مبا يسهم ىف صنع املستقبل 

وفقا لرؤية مرص 2٠٣٠.

اللقاء التشاوري للمجلس القومي للمرأة 
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»العطاء.. أهميته ودرجاته« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

إنَّ اللَّه تبارك اسمه هو املُعطي الحقيقي، واملُعطي األعظم. إنه يُعطي 
لقد أعطانا نعمة  يُعطي فوق ما نطلب، ويُعطي دون أن نطلب.  الكل: 
الوجود، ونعمة الحياة. وأعطانا أيًضا نعمة العقل. وأعطانا خريات، وكل ما 

منلكه هو من عنده...
العبادة،  دور  نعطي  وأن  واملحتاجني،  الفقراء  نعطي  أن  اللَّه  كلَّفنا  وقد 
ونعطي الجمعيات الخريية التي تختص برعاية األيتام أو األرامل أو املرىض أو املعوقني... وأن كل عطاء من هذا 
م إىل اللَّه نفسه، أو من حقوق اللَّه علينا يف مالنا. ونحن حينام نُعطي للَّه، إمنا نقول له كام  النوع يُعترب كأنه ُمقدَّ

قال داود النبي من قبل: "الكل منك. ونحن من يدك أعطيناك".
ويف التدريب عىل العطاء، أراد اللَّه من اإلنسان أن يعطي شيئًا من كل ما يصل إىل يده، وليكن عىل األقل 
ُعرش ما عنده. وهذا وردت وصية العشور يف التوراة من أيام موىس النبي. واملقصود بالعشور، ليس أن تكون كل 
كمية العطاء، وإمنا هي الحد األدىن للعطاء. ألنه من غري املعقول، إن دفعت العشور، ثم قصدك بعد ذلك شخص 
محتاج أو معوز، أن تقول له: "ليس لك عندي ما أعطيك إياه، ألين انتهيت من دفع عشوري، واستوىف اللَّه حقه 

من مايل "!!
إنَّ دفع العشور عند اليهود واملسيحيني، يُقابل الزكاة عند املسلمني. فهل العشور هي كل ما أمر به اللَّه يف 

التوراة؟ كل...
فباإلضافة إىل العشور، هناك الوصايا الخاصة بالبكور والنذور. وكان املقصود بالبكور قدميًا، أن يُعطي اإلنسان 

كل ِبْكر تلده بهامئه أو أغنامه، وأن يعطي مثر شجره يف السنة األوىل لإلمثار، وأيًضا أوَّل حصيد أرضه.
وملا كُنَّا ال نعيش كلنا يف بيئة زراعية. فالبكور حاليًا بالنسبة إىل املوظف، أن يدفع أوَّل ُمرتَّب يقبضه. وبالنسبة 

إىل الطبيب، أوَّل كشف وأُجرة أوَّل عملية. وباملثل مع باقي املهن...
ا النذور فقانونها هو "خري لك أن ال تنذر، من أن تنذر وال تفي". والنذور ال تؤجلها، وال تلغيها، وال تستبدلها... أمَّ

هناك عن العطاء، قاعدتان ذكرهام سليامن الحكيم، هام:
1( "ال متنع الخري عن أهله، حني يكون يف طاقة يدك أن تفعله".

2( ال تُقل لصاحبك: "تعاَل غًدا فأعطيك" وموجود عندك.
ويف هاتني القاعدتني يرتفع العطاء عن مستوى العشور، ويصبح الواجب عىل اإلنسان أن يعطي طاملا ذلك يف 

قدرته. وأيًضا ال يؤخر العطاء وال يؤجله.
ا من جهة النذور، فكانت وصية اللَّه هي " خري لك أن ال تنذر، من أن تنذر وال تفي". والنذر هو عطاء  أمَّ
مه الشخص، ولكنه ُملزم بالوفاء به. وال يجوز تغيري النذر أو تأجيله أو إلغائه. فإذا اضطر اإلنسان  اختياري يُقدِّ

للتأجيل لظروف ضاغطة، فهذا عىل األقل أفضل من عدم الوفاء بالنذر.
يه "يوم  العطاء أيًضا ال يقترص عىل املاديات، إمنا يطلب اللَّه منك أن تعطيه يوًما يف األسبوع يكون له، نُسمِّ

الرب". وهو األحد عند املسيحيني، والسبت عند اليهود، والجمعة عند املسلمني.
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كذلك من جهة الوقت، تطبق عليه أيًضا وصية البكور. فيكون أوَّل اليوم للَّه، سواء يف صلة الفجر أو صلة باكر. 
أو عىل األقل يكون أوَّل َمن تُكلِّمه هو اللَّه، يف صلة خاصة.

إنَّ العطاء هو نوع من البذل، والتَّخلُّص من الذاتية، وفيه أيًضا يشء من التَّجرُّد، والتَّخلُّص من ُحب املال ومن 
حب الجميع والتكريم، ومن حب املقتنيات واملمتلكات. وقد قال السيد املسيح: "مغبوط هو العطاء أكرث من 

األخذ".
لذلك كل يوم مير عليك دون أن تعطي فيه شيئًا لغريك، ال تعتربه من حياتك. واليوم الذي يكون كله أخًذا 
ال تحسبه مكسبًا، إالَّ لو كنت تأخذ ليك تعطي... لهذا فكل ما يصل إىل يديك، درِّب نفسك أن تُعطي منه شيئًا 

لغريك، وال تنفرد به...
درِّب نفسك أيًضا أن تُعطي أفضل ما عندك. وال تبحث عن األشياء املرفوضة منك، فتعطيها للفقراء واملحتاجني، 

ك به... بل أعِط ِمامَّ تحبه نفسك، وما تشعر برغبة يف التَّمسُّ
وهناك درجة عالية يف العطاء، وهى أن تُعطي من أعوازك. أو أن تُعطي وأنت محتاج إىل ما تعطيه. وهنا تُظهر 

له عىل نفسك. أنك يف محبتك لغريك، تُفضِّ
والذي يحب العطاء، يفرح مبا يعطيه لغريه. وقد قال داود النبي يف املزمور: "املُعطي املرسور يحبه الرب". 
الذين  أنَّ  ويشعر  ر،  ومتذمِّ متضايق  وهو  يعطي  البعض  ألنَّ  ذلك  نقول  برسور.  خليقته  يُعطي  نفسه  والرب 
ا اإلنسان الروحي، فإنه يفرح  ا يُعطي من جيبه وليس من قلبه! أمَّ يأخذون منه يرمقونه. مثل هذا الشخص، إمنَّ
حينام يُعطي، إذ يشعر أنه قد أسعد غريه، أو فك ضيقة إنسان. وفرحه يدل عىل رىض يف القلب وراحة بالعطاء.

فضيلة أخرى يف العطاء، أن تُعطي بسخاء بل تقتري. ال تُعِط وأنت تحاسب اللَّه والناس عىل ما تعطيه. اللَّه 
نفسه يف عطائه، ال يُعطي بكيل أو بقدر، إمنا يفتح كوى السامء ويغدق علينا حتى نقول كفانا كفانا. كام أنه 

يُعطي مبداومة...
هناك درجة أعىل يف العطاء وهى أن يعطي اإلنسان كل ما ميلك. وهذا ما فعله القديس األنبا أنطونيوس 
ِبع كل مالك وأعطه  القائلة: "إن أردت أن تتبعني، اذهب  السيد املسيح  ذ وصية  نفَّ الذي  الرهبان،  أبو جميع 
اك  للفقراء، وتعاَل اتبعني " وال شك أن هذه درجة من الكامل والتَّجرُّد ال يستطيعها كل أحد، إمنا هي خاصة بالنُّسَّ
ا يرُبِهن عىل أنه مل تعد يف قلبه أيَّة شهوة  والزاهدين. وهى أفضل من اإلعطاء من العوز. والذي يعطي الكل، إمنَّ

المتلك يشء.
عىل أنه أعىل درجة يف العطاء، هي أن يُعطي اإلنسان ذاته. كام يبذل الجندي ذاته يف الدفاع عن وطنه، وكام 

يفدي شخص غريه بحياته...
ومثال هذا العطاء، الشمعة التي تذوب وتنتهي ليك تنري لآلخرين. وأيًضا حبة البخور التي تحرتق بالنار، ليك 

م رائحة ذكية لغريها. فإن كنت أنت ال تستطيع أن تبذل ذاتك لغريك، فعىل األقل أعطه قلبك وُحبك. تُقدِّ
ا يف كل ما تعطيه إمنا تنال بركة. فام تعطيه من مالك، تأخذ يف مقابله بركة لاَِم يبقى من  بقى أن أقول لك: إمنَّ

ا يبارك كل وقتك. مالك. وما تعطيه من وقتك، إمنَّ
مون الحلوى لضيوف، أو تشجعهم عىل  لهذا كله درِّب نفسك عىل العطاء. ودرِّب أطفالك، كأن تجعلهم يُقدِّ

إعطاء إخوتهم وأصدقائهم.
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          شهداء من أجل العفة

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

ميزت املَسيحيني يف أجيال املَسيحية األوىل ظاهرتان واضحتان كل الوضوح هام: شهوة االستشهاد، ومحبة العفة 
والبتولية. ونحن نرى يف سيطرة هاتني الظاهرتني عىل املؤمنني أمرًا طبيعيًّا يتمىش مع الروحانية العميقة التي عاشوها 
الطهارة، فليس  مو العجيب الذي حققوه باحتقار الجسد وكل ماهو مادّي؛ فحيث االستشهاد ال بد أن توَجد  والسُّ

استشهاد مع االنحلل الروحّي، واالنحطاط الُخلقّي، وسيطرة شهوة الجسد عىل اإلنسان وعبوديته لها. 

املوت أخف من الدنس 

وتاريخ الشهداء حافل بأمثلة رائعة ألبطال الطهارة والعفة الذين فّضلوا أن يقابلوا املوت عىل أن يدنسوا أجسادهم. 
فالوثنيُّون وحكامهم متلكت عليهم شهوة دنسة بصورة مزرية مخجلة، وكانوا يندهشون لطهارة املَسيحيِّني، واملَسيحيّات 
لن كل أنواع  الوثنيِّني بهتك أعراضهن فتحمَّ عىل وجه الخصوص الليئ مل يستِطعن مجرد اإلصغاء إىل تهديد الحكام 

التعذيب والتنكيل والِقصاص املميت. 

يقول "يوسابيوس" املؤرخ الذي عاش وسط االضطهادات: ]مل تُكن النساء أقل من الرجال بسالًة يف الدفاع عن تعاليم 
الكلمة االلٰهية إذ اشرتكن يف النضال مع الرجال ونِلن معهم نصيبًا متساويًا من األكاليل من أجل الفضيلة؛ وعندما كانوا 

يجرونهن ألغراض دنسة، كُن يُفضلِّن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة.[. 

كان واضًحا إًذا أمام الحكام الوثنيِّني أن الُوقوع يف الدنس رش من املوت بالنسبة إىل املَسيحيِّني؛ من أجل ٰهذا فرضوا 
عقابًا خاصة بالنسبة إىل العذارى والسيدات وبعض الشباب.

شاب عفيف 

يف االضطهاد الذي أثاره اإلمرباطور "ِديسيوس" )2٤٩-2٥1م(، إذ فِشل أحد الُوالة الوثنيِّني يف أن يَثني شابًّا قبطيًّا عن 
إميانه، سلَّمه إلحدى الباغيات )الساقطات( لتُسقطه يف الخطية. وإذ مل تجد املرأة وسيلة لتحقيق غرضها، ربطوا الشاب 
ـ جسمه ويديه ورجليه ـ برسير، ثم أخذت املرأة تقوم بوسائلها السمجة إلثارته. وإذ مل يجد الشاب وسيلة للهرب من 
ٰهذا الرش وخاف عىل طهارته من أن تتدنس، قضم عىل لسانه بأسنانه وبصقه ومعه سيل من الدماء يف وجهها!! وإذ 

متلكها الرعب من هول ما حدث هربت؛ أّما هو فحِفظ طهارته. 

"بوتامينا" العذراء العفيفة

العذاب؛ ويقول  أنواع  "بوتامينا" أشد  املرِصية  العذراء  "ِسبِتميوس ساويرُس"، احتملت  أثاره  الذي  ويف االضطهاد 
"يوسابيوس" املؤرخ عنها: ]ال تزال مشهورة بني شعب البلد لسبب اآلالم العديدة التي تحملتْها يف سبيل االحتفاظ 
بعفتها وطهارتها وعذراويتها. ألنها كانت يف َدور النضوج العقيّل والجسمّي. وإذ تحملت كثريًا من أجل اإلميان باملسيح، 
وعانت ُصنوفًا مختلفة من التعذيب الذي ال يوصف، أُحرقت بالنار أخريًا مع أمها »مارسيل«.[. ويقال أن الوايل املسمى 
"أكيل" بعد أن عذب كل جسمها تعذيبًا قاسيًا هددها أخريًا بتسليمها إىل املصارعني لإلساءة إىل جسدها. وإذ ُسئلت 
عام استقر عليه رأيها، فكرت قليلً وقدمت إجابة اعترُبت خارجة عن ُحدود اللياقة. وللحال صدر عليها الحكم، وساقها 
"باسيليِدس"  أبعد  بذيئة،  بألفاظ  وإهانتها  إساءتها  الشعب  حاول  وملا  الجيش.  ضباط  أحد  "باسيليِدس"  املوت  إىل 
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أولٰئك املسيئني وأظهر نحوها كثريًا من الرقة والعطف. كانت الطريقة التي تَقرر إعدامها بها أن يُصب القار املُغىَل 
عىل أعضائها. ولٰكنها صاحت قائلة للوايل: أستحلفك برأس اإلمرباطور الذي تخشاه أال تجعلهم يجردونني من ثيايب، 
بل يَدعوين أنزل إىل القار قليلً قليلً حتى ترى أية قوة احتامل أعطانيها املَسيح الذي لسَت تعرفه! إىل ٰهذه الدرجة 
من التحفظ والحياء ومحبة الطهارة كانت ٰهذه العذراء!! التي أبت أن تُخلَع ملبسها وينكشف جسدها أمام الجندي 
"باسيليِدس" الذي حامى عنها فكانت مكافأته أنها وعدته أنها ستذكُره أمام املَسيح حاملا تصل إليه؛ وقد ظهرت له يف 
رؤيا بعد استشهادها ووقفت بجانبه ليلً ثلثة أيام متوالية، تقلده إكليلً عىل رأسه، وتقول له أنها توسلت إىل الرب 
من أجله وأنه بعد قليل سيلحق بها؛ وٰهذا ما تم بالفعل بعد استشهاد "بوتامينا" إذ اعرتف "باسيليِدس" باملسيح وقُطع 

رأسه بالسيف.

"بربيتوا"

أُلقيت لثور هائج أخذ يرِضبها بقرونه؛ فسقطت  أنها  بـ"قرطاچة"، حدث  القديسة "بربيتوا"  ويف قصة استشهاد 
عىل األرض نصف ميتة! لٰكنها مل تنَس وهي يف ٰهذه الحالة أن تغطي جسدها بردائها الذي متزق. ويورد املؤرخ "شاف 

Schaff" ٰهذه اللمحة يف قصة "بربيتوا" دليلً عىل محبة املَسيحيِّني األوائل للطهارة والعفة وتعلقهم بها.

"ثيؤدورا" العذراء العفيفة

استُشهدت بـ"اإلسكندرية" يف زمان "ديوكلتيانوس" وهي يف سن السابعة عرْشة، ألنها آثرت حياة العفة والتبتل. 
كانت "ثيؤدورا" سليلة أرسة نبيلة وعىل جانب كبري من الجامل الجسدّي. أمر الوايل أن تبخر لألوثان وإال فإن عقوبتها 
عارة؛ ويف متسكها بعفتها، رفضت كلمه وقالت له أنها واثقة أن الرب يسوع سيخلِّصها.  ستكون إيداعها أحد بُيوت الدَِّ
وقد أتاها الخلص من ٰهذه التجِربة عىل يد الشاب املَسيحّي "ِديِدميوس" الذي تنكر يف زّي جندّي وكان أول من دخل 
إليها وكانت ال تعرفه. أّما الُخطة، فكانت استبدال ملبسها، وخرجت "ثيؤدورا" متخفيًة يف زّي الجندية دون أن يَفطَن 
إليها أحد، وبِقَي "ديدميوس" يف الحجرة، حتى اكتُشف أمره وسيق إىل الوايل وُحكم عليه باملوت للمؤامرة التي ارتكبها؛ 
وحدث وهو يف طريقه إىل مكان اإلعدام أن رأته "ثيؤدورا" وعرَفت قصته، فشقت الجموع وأمسكت به وقالت له: إين 
هادة مًعا. ال أقبل أن تأخذ مكاين يف االستشهاد. لقد وافقُت فقط أن تحفظ عفتي. وُعرف األمر، ونال كلهام إكليل الشَّ

"ڤريونيا" العذراء الشهيدة

ت "ِمرص" سنة 7٤٩م، بسبب ِفرار "مروان بن ُمحمد" آخر خلفاء األَُمويِّني إىل الوجه  ويف أثناء االضطرابات التي عمَّ
القبيّل أمام "أيب العباس"، دخل ُجنود "مروان" ديرًا للعذارى قرب "أخميم"؛ وبعد أن نهبوا أرادوا اغتصاب عذارء صغرية 
تدعة "ڤريونيا" فُتنوا بجاملها. وإذ وجدت "ڤريونيا" نفسها بني يَدي ٰهؤالء الجند، استمهلتهم قليلً ودخلت قليتها، 
عان ما خرجت إليهم بحيلة: توسلت إليهم أن يرتكوها  وألقت بذاتها بني يَدي الله باكيًة طالبًة الخلص من الدنس؛ ورَسُِ
لعبادتها مقابل جميل تُسديه إليهم تعلمتْه من أسلفها، وكان ٰهذا الجميل زيتًا تقتنيه إذا ُدهن به أّي جزء من الجسم 
يوف! وليك تربهن عىل صدق كلمها دهنت عنقها بالزيت، وطلبت أن يَهِوي أقواهم بسيفه عىل  ال تعمل فيه السُّ
عنقها؛ وما إن فعل ٰذلك حتى انفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها. أّما الجند، فاعرتاهم خوف شديد وأرسعوا 

مبغادرة الدير بعد أن تركوا كل ما كانوا قد نهبوه. 
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يف يوم األحد املوافق 17 يونية 2٠٠1م )1٠ بؤنة 1717ش( ودعت الكنيسة القبطية األرثوذكسية عىل رجاء 
القيامة العامل القبطي الجليل األستاذ الدكتور/ راغب حبيش مفتاح عن عمر يناهز 1٠٣عام )1٨٩٨- 2٠٠1( 
والذي يعترب بحق عميد واآلب الروحي للموسيقى واأللحان القبطية ومؤسس قسم املوسيقى واأللحان مبعهد 
الدراسات القبطية بالقاهرة. وقد نعاه قداسة البابا شنوده الثالث يف جريدة األهرام بتاريخ 1٨ يونيو 2٠٠1 
واصفا إياه بالعبارات التالية: "..... الذي كرس حياته للكنيسة حفاظًا الرتاث اللحني القبطي سلياًم عىل مدى 
تراثية  تسجيلت  والقادمة  الصاعدة  لألجيال  مبقيا  املجيدة  الرسالة  لهذه  خادما  عاًما  وسبعني  خمسة  قرابة 
الكثري  ينال  أن  واستحق  اإلكلرييكية  والكلية  املعهد  خورس  عىل  إخلص  بكل  وأرشف  القبطي  للحن  تخليًدا 
من الشهادات وأوجه التكريم من جامعات عاملية ومحافل دولية...". كام أن قداسة البابا شنودة الثالث قام 
بالصلة عىل جثامن الراحل الكريم الدكتور راغب مفتاح بالكاتدرائية املرقسية الكربى بالعباسية وألقى عظة 
بلغة استعراض فيها أعامل الدكتور راغب مفتاح وتفانيه يف حفظ تراث األلحان واملوسيقى القبطية من العبث 
والضياع حيث ذكر اآليت: "...... كان قد ورث عن والده الكثري من األرايض الزراعية ليك يستثمرها. أما الله فأراد 
أن يستثمره هو، ويستثمر ما فيه من مواهب. ففي وجود راغب مفتاح يف أوربا بدأ يدرس القطبيات: التاريخ 
القبطي، واللحن القبطي، واملوسيقى القبطية. وانشغل بهذا األمر أكرث من االنشغال بدراسة الزراعة. أما أرضه 
فأراد أن يستثمرها يف خدمة الكنيسة ومل يفهم استثامر ماله يف أن يزيد، وإمنا يف أن يزيد وإمنا يف أن ينفقه يف 
مرشوع نافع، وبذلك يكنز له كنوزا يف السامء". لقد تتلمذ املتنيح الدكتور راغب مفتاح عىل الكتاب املقدس 
وتعاليم اآلباء الرسل األطهار وتقليد الكنيسة األرثوذكسية كام تتلمذ عىل آباء الكنيسة وكتاباتهم يف نضالهم ضد 
الهرطقات حفاظًا عىل اإلميان املستقيم للكنيسة. كل هذه املدرسة الروحية التي تتلمذ عليها الدكتور راغب 
مفتاح شكلت شخصيته الكنيسة القبطية والروحية. ويف مناسبة تذكار نياحته أود أن استعرض ثلثة جوانب 

من شخصيته: 
•املفهوم اآلبايئ يف شخصية الدكتور راغب مفتاح: يشكل آباء الكنيسة للقرون األوىل للمسيحية ركنا   
أساسيًا يف تعاليم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ولقد تذوق الدكتور راغب مفتاح كتابات آباء الكنيسة وكان 
اإلسكندرية:  آباء مدرسة  أمثال  واتخذ من بعضهم قدوة يف منهج حياته  اآلباء،  كتابات  يقتني مجموعة من 
القديس كلمنضس والقديس أثناسيوس الرسويل والقديس ديدميوس الرضير والقديس كريلس عمود الدين وتعلم 
منهم كيفية الثبات يف اإلميان والحرص عىل سلمة العقيدة األرثوذكسية، وكان ذلك واضًحا يف حياته، فعندما 
بدأ يف مرشوع تجميع وتسجيل وتدوين األلحان القبطية عام 1٩2٨م تعرض لضغوط ومضايقات لتثبيط عزميته 
يف العمل الذي كرسه حياته وماله من أجله وقد ثبت أمام هذه املضايقات وجاهد يف الحفاظ عىل هذا الرتاث 

واأللحان  للموسيقة  الروحي  واألب  الرائد 
القبطية )١(

بقلم األستاذ الدكتور ميشيل بديع عبد امللك
الرئيس السابق لقسم املوسيقى واأللحان القبطية 

مبعهد الدراسات القبطية بالقاهرة
وكيل معهد آرسينوي البحثي التعليمي لأللحان 

الكنسية بالفيوم
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يده  بخط  كتبها  التي  الرسائل  إحدى  ففي  الكنيس.  الفني 
وتحمل عنوان "كلمة إىل شباب هذا الجيل "ذكر اآليت" كلمة 
إىل شباب هذا الجيل عن عمل وجهاد استمر ما ينيف عىل 
الستني سنة للحفاظ عىل أعرق وأجمل تراث صويت كنيس يف 
العامل. وهبت حيايت بكل وجداين وإمكانايت للحفاظ عىل هذا 
الرتاث ....." ثم يستكمل حديثه عن أهمية هذا الرتاث من 
الوجهة اآلبائية فيقول: "لقد كنت ومازلت منذ قبل 1٩2٠ 
عىل اقتناع تام أن سائر طقوس الكنيسة املوسيقية القبطية 
هي روحية وغنية وعميقة فكل طقس منها يعرب يف أحاسيس 
قوية عن الجو الروحي لنصوصه وتأثرياته وخاصة إذا تليت 
بصوت روحي موهوب، فيحيط القديسني بجو ساميئ ويدفع 
الخاطئ إىل التوبة والندامة. فمنذ بدء املسيحية أدرك آباء 
الكنيسة العظام كل هذه الحقائق بإرشاد من العناية اإللهية 
فوضعوا لكل كلمة ونص يتىل يف الكنيسة نغامت وألحان....."

من  الكنسية  األلحان  عىل  للحفاظ  صادقة  غرية  ويف 
الدراسات  إنشاء معهد  بداية  االندثار أصدر عام 1٩٥٥ مع 
وذكر  كنيستنا"  أمجاد  نحيي  "دعونا  بعنوان  نرشة  القبطية 
فهو  العبادة  أركان  أهم  من  ركن  الفن  أن  مبا   ....." فيها: 
النفس ومتألها مبحبة  أعامق  إىل  تجري  التي  السائلة  القوة 
فظن  وجامل.  محبة  كله  فالله  الساموات  إىل  وترفعها  الله 

األقدمون لهذه الحقيقة منذ فجر املسيحية ومن ثم آلت إىل 
كنيستنا املحبوبة موسيقى روحية عميقة هي تراث بعيد من مجد اآلباء أيام انبثق نور الفلسفة املسيحية من هذه 
تفرغوا  الكنيسة  وفنونهم هذه  بوحياتهم وعلومهم  بنوا  الذين  والشهداء  القديسني  إن  أجمع....  العامل  إىل  الكنيسة 
روحا ونفسا لذلك وتجردوا عن العامليات واملاديات ومازال الكثري منهم قدما ثابتة يف التاريخ العاملي وبناء عىل هذه 
النرشة كتب العامل يف الدراسات القبطية األب يعقوب مويزر كلمة عن أهمية ما يقوم به الدكتور راغب مفتاح: " 
كيف ال أرحب اليوم ترحيبا خاصا بظهور نرشة مهمة قيمة يتناول فيها األستاذ راغب مفتاح صاحب األيدي البيضاء 
عىل األلحان القبطية البحث الجيل والصايف يف أصلها وخصائصها ومكانتها وتاريخها منذ عرشين جيل إن شأن هذه 
األلحان مثل شأن طقوس الكنيسة القبطية الجميلة الزاخرة املعاين الروحية التي تبعث يف قلوب الشعب املؤمن أعمق 
الشعور الدينية وتقربه إىل الله عز وجل. إنها ال تقل عن هذه الطقوس يف القيمة كام وإنها مرتبطة بها أشد االرتباط، 
إن شأنها كشأن شقيقها الفن القبطي يف كل أقسامه ونواحيه وأهدافه الرفيعة. مبعنى أن قل االهتامم بهام تعرض 
الرتاث القبطي لخطر االختفاء بل للضياع. وإن زادت العناية بهام متكنت الحضارة القبطية من أن تحفظ كيانها وتظهر 
معاملها الجليلة وتبهر العيون وتشنف اآلذان وتسري مزهوة مرفوعة الرأس يف موكب الحضارات األخرى ذات التاريخ 

العريق واملجد التالد".
 




