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- ختام أعمال سيمينار املجمع املقدس   ص ٨
- تدشني كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية 

املرقسية ص٩ 
من  العجائبي  مينا  مار  القديس  استشهاد  عيد  عشية    -

طاحونة البابا كيرلس السادس ص٩
- قداسة البابا يلتقي األمير تشارلز ص١٠

القبطي  الثقافي  باملركز  قادرون”  “نحن  احتفالية 
األرثوذكسي مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة ص١٢

- احتاد رواد األعمال العرب يكرم نيافة احلبر اجلليل 
األنبا إرميا ص١٦

- تكرمي نيافة األنبا إرميا وتسليمه درع املجلس القومي 
للسكان ص١٦

أسماء شخصيات  املصرية وتكرمي  العائلة  - مؤمتر بيت 
كان لها أثر كبير ص٢٠

احتفالية ضخمة الفتتاح طريق الكباش "طريق املواكب 
امللكية" ص٢٨
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                        العمل في حياة الراهب )٤(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

العمل ليس هدفًا يف حد ذاته بل هو وسيلة نقتنى من خاللها الفضائل

اآلباء القديسون كانوا يقتنون فضائل روحية عن طريق العمل، مبعنى أنهم كانوا يعتربون مثاًل أن العمل هو دليل عىل 
محبة اآلخرين, والعمل أحيانًا يكون وسيلة القتناء فضيلة االحتامل أو الصرب.

بيديه لذلك كان  التي يعملها  الزنابيل  أنه كان يسكن بجوار راهب رشير لص فكان يرسق  القديسني   قرأنا عن أحد 
القديس يُتعب نفسه ويشتغل أكرث حتى يعّوض الزنابيل املرسوقة, ثم يف وقت نياحة الراهب الشيخ القديس جاء هذا األخ 
مع الرهبان ليك يحرض وقت نياحته فأمسك الشيخ بأيدي األخ اللص ولبث يقبّلها فخجل األخ جًدا وهو يعلم نفسه أنه 
لص وقال: العفو يا أىب ملاذا تقبل يدي؟ قال له ]إين أشكر هاتني اليدين اللتني بهام أدخل ملكوت الساموات[. كان يقصد أن 
يقول له أنت كنت ترسق األشياء التي أعملها بهاتني اليدين، وأنا أتعب أكرث ليك أحتمل وأصرب وأتعب من أجل العوض، هذا 
طبًعا كان سبب إكليل كبري يف ملكوت الساموات لهذا الراهب الشيخ. الراهب اللص شعر بتوبيخ شديد وندم عىل كل ما 
عمله وأعلن توبته أمام هذا األب القديس قبل انتقاله, فكان هذا العمل وهو يف ظاهره عماًل فقط إمنا يف جوهره سببًا نال 

بواسطته هذا القديس أكاليل يف السامء, والراهب اللص تاب عن خطيته.

كان الرهبان يعتربون أن العمل هو وسيلة القتناء فضائل روحية وليس وسيلة للتعايش فقط, فكام كانوا يعملون عمل 
والتواين  والكسل  امللل والضجر  الصرب واالحتامل ويطردون  يقتنون فضائل  العمل  أيًضا عن طريق  كانوا  بأيديهم,  الرحمة 
ويتعبون الجسد, مثلام كان القديس األنبا موىس األسود والقديس أبو مقار يُتعبان جسديهام لدرجة أنهام أحيانًا كانا يقومان 
بأعامل شاقة مثل نقل املاء مسافة أميال طويلة يف جرة ويحملها وميىش بها عدة أميال يف الصحراء, وعملية امليش يف الرمال 
متعبة ورمبا كانا يقضيان طوال الليل يف نقل املاء...كان يوجد أمام مغارة أو قالية كل راهب جرة عليها غطاء وهي محفورة 
ماًء ويُغطَى  فيها تجويف ميتلئ  املغارة توجد مصطبتان واحدة منهام محفور  أمام  أي  نفسها  باملغارة  املحيط  الحجر  يف 
بلوح خشبي فكان القديس موىس األسود يسري ليمأل املاء ويضعه لآلباء الرهبان ليك يأخذ بركة صلواتهم. هؤالء اآلباء أحيانًا 
مل يكونوا يعرفون َمن الذي يعمل هذه األعامل؛ حتى يهرب من املجد الباطل, لكن عىل األقل يأخذ بركة صلوات هؤالء 

القديسني فإنهم سيقولون: الله يعوض الذي عمل وتعب وأحرض.

قيل عن األنبا مبوا إنه عندما حرضته الوفاة سأله اآلباء قائلني: قل لنا كلمة فقال: ]إين منذ دخويل هذه الربية وبنايئ 
القالية وسكناي فيها ما انقىض عىلَّ يوًما واحًدا بدون عمل, وال أتذكر إين أكلت خبزًا من إنسان وإىل هذه الساعة 
ما ندمت عىل لفظ واحد لفظته وها أنا منطلق إىل الرب وكأين ما بدأت بيشء يرضيه بعد[ قال عن فضائل روحية 
مارسها مثل: إنه ما قال أبًدا لفظًا إلنسان وندم عليه من وقت دخوله للرهبنة, أي أنه سلك يف املزمور الذي يقول 
ُظ لَِسِبيِل ِمَن الَْخطَأ ِبلَِساِن" )مز 39: 1(. إمنا مل يذكر من األمور الروحية كثريًا وقال "إين مل أقيض يوًما  "قُلُْت أَتََحفَّ
واحًدا بدون عمل وال أتذكر إين أكلت خبزًا من إنسان"... ويف النهاية قال "أنا منطلق إىل الرب وكأين ما بدأت بيشء 

يُرضيه بعد". هذه هي فضيلة االنسحاق واالتضاع.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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                                 إمكانيــات )٤(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

تحدثنا عن العقل كإمكانية رائعة لإلنسان ورأينا كيفية الفكر من العقل كإمكانية تفيد العلم 
كله من اإلنسان ويف هذا املقال نتحدث عن اإلنسان الصالح كإمكانية كبرية للخليقة كلها واملثال هو:

املتنيح / قداسة البابا شنودة الثالث الذي رحل عنا يوم 2012/3/17م  عن عمر يناهز 89 سنة قضاها يف عمل صالح 
ألجل مرص كلها بل ألجل العامل كله وألجل كل إنسان فيه .. وكان قداسة البابا شنودة الثالث إمكانية كبرية له صفات كثرية 

انتفعت بها مرص بل العامل كله ومن أهمها :

1- رجل الله : مبعنى أنه كرس حياته لخدمة الله من خالل رعاية الشعب إذ كان ملجأ لكل متعب أو محتاج فتح قلبه 
وبابه ليكشف عن حالوة الحياة مع الله إذ كان صورة مرشقة لرجل الله الذي يعرف كيف يريح الناس ويكسب النفوس 
لحساب الله ولطاعة رشيعته املقدسة ووصاياه املحيية .. مل يضجر من كرثة املحتاجني الذين يلجئون إليه مينحهم عناية و 
رعاية ويويف كل احتياجاتهم .. يواس الحزين ويزور املريض ويحن عىل الجميع.. حقا انه ميثل صورة رائعة للحنو والعطف 
بأبوة صادقة وقناعة قلبية بدوره يف الرعاية مل يكن متزمتا وال مغلقا وال متعصبا وال محدودا يف الفكر والعالقات بل أحب 

الجميع يف مرص وخارجها ..

2- وطني مخلص: أحب وطنه مرص فعاش يف قلبه ووجدانه أكرث مام عاش هو يف وطنه بل حمل مرص إيل كل مكان ذهب 
إليه يف العامل كله  فتقابل مع الجاليات املرصية وزار املراكز اإلسالمية وأفتتح الكنائس القبطية وأعتربها سفارات ملرصمن 
خاللها يجد مرص مرتبعة عىل عرش القلوب فالكهنة واألساقفة وكل الشعب القبطي يقتاد مبحبة قداسة البابا ملرص فيشرتكون 
يف كل إحداثها ويلبون دامئا نداءاتها .. حقا علمنا قداسته إن الوطنية جزء من العقيدة وليست مجرد مشاعر مؤقتة أو عابرة 
أو محدودة.. لقد عرب بقلمه ولسانه عن الوطنية وكذلك بإعامله ومشاركته للمرصيني يف كل ظروفهم وحام الوحدة بني شعب 

مرص بكل فئاته وطوائفه ألن قلبه أتسع لكل املرصيني بكل همومهم ومتاعبهم وأنينهم القلبي..

3- مؤمن قوي: تعرض لضيقات عديدة وآالم متنوعة ولكن إميانه كان اقوي من كل الظروف التي واجهته .. فالشيطان ال 
يقهر إال باإلميان واملشاكل املستعصية ال تنتهي بحلول حقيقية إال باإلميان بالله وبعمل الله يف حل كل املشاكل بكل أنواعها 
وإزالة كل أثارها.. فحني رفض قداسته التطبيع مع إرسائيل ألنه ليس يف صالح مرص حتى لو كان رئيسها السادات أقدم عليه 
فتحمل نتائج هذا الرفض اذ نفي للدير 40 شهرا.. وحني رفض اعتداء إرسائيل عىل دير السلطان اململوك لألقباط املرصيني 
تحمل نتائج صعبة ضده وضد الكنيسة يف مرص وحني ساند قضايا العرب يف كل مكان يف الدولة العربية نال إتعابا من دول 
كربى غربية وصهيونية ولكن إميانه بربه ووطنه ورسالته كان اقوي من كل ما تعرض له من متاعب متنوعة وكثرية وموجعة ..

يجمع فيها صفات متكاملة وان ظهرت متناقضة مام جعله شخصية متميزة جذابة مؤثرة ومحل  4-شخصية متميزة: 
احرتام الجميع ومحبتهم وتقديرهم.. فقد جمع بني الطيبة والقوة .. وبني الحب والحزم وبني الرحمة والعدل.. وبني االعتكاف 
يف الخلوة والعمل الدءوب.. وبني الشدة والرقة العجيبة .. وبني الصالة إيل الله وتعليم الشعب .. بني الفكاهة والبشاشة 

والجدية املنجزة .. وبني الكتابة والشعر .. وبني بساطة القلب وحكمة العقل .. وبني الشعبية و االتضاع  .. الخ 

حقا يحار العقل يف هذه الشخصية العمالقة القيادية املبهرة ذات اإلمكانيات العالية النافعة.  
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»بيت العائلة املصرية« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

شهدت “ِمرص” قبل أيام قليلة االحتفال مبرور عرَشة أعوام عىل إنشاء “بيت العائلة املرِصية” االثنني املوافق 11/8، 
تحت شعار “عرَشة أعوام من املحبة والتعاون، واملودة واإلخاء: مًعا نبني »ِمرص«”. وكام ذكر فضيلة اإلمام األكرب أ. د. 
“أحمد الطيب” شيخ الجامع األزهر: “»بيت العائلة املرِصية« مثرة لتفاهم عميق بني »األزهر« و»الكنائس املرِصية«؛ 
الفنت.”،  الوطنية من أجل تحصني »ِمرص« واملرِصيني من  بالجهود  الدينية يف املشاركة  استشعاًرا لواجب املؤسسات 
وقداسة “البابا توارضوس الثاين” بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقيّس الـ118: “»بيت العائلة املرِصية« هيئة تعمل 
إىل جانب مؤسسات الدولة: لحفظ القيم املجتمعية، والتقاليد األخالقية، ونرش السالم املجتمعّي، والدفاع عن حقوق 
اإلنسان، وتحقيق العدالة وتأكيد املواطنة.”، والسيد املستشار “عمر مروان” وزير العدل عن “بيت العائلة املرِصية”: 
“هو أحد أبرز محاور مكافحة اإلرهاب، من خالل جهوده الحثيثة التي يبُذلها عىل أرض الواقع لرتسيخ مفهوم املواطنة 

والدعوة إىل اللُّحمة ونبذ الُفرقة”.

 تعود فكرة إنشاء “بيت العائلة املرِصية” إىل فضيلة اإلمام األكرب أ. د. “أحمد الطيب” شيخ جامع األزهر، التي 
حازت آنذاك ترحيب مثلث الرحامت “البابا شنوده الثالث” ـ بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية الـ117؛ ثقة 
العائلة  “بيت  تأسيس  واملشاركة يف  الفكرة  وافق عىل  فوره  الطيب”؛ فعىل  “أحمد  الشيخ  لفضيلة  قداسته ومحبته 
االعتداء عىل “كنيسة  ثم  بالعراق” يف 2010/10/31م،  النجاة  ٰذلك عقب واقعة “كنيسة سيدة  كان  املرِصية”؛ وقد 
القديَسني باإلسكندرية” يف الدقائق األوىل من ُغرَّة سنة 2011م؛ للتصدي ملا كان يحاك من مخططات هدفها الُفرقة بني 
املسلمني واملَسيحيِّني مبِنطَقة “الرشق األوسط”. ثم بدأ تنفيذ إنشاء “بيت العائلة املرِصية”: محتضًنا ممثل الطوائف 
املَسيحية بـ”ِمرص”، وعدًدا من الخرباء واملتخصصني؛ للعمل عىل حامية سالم الوطن. وكام ذكر فضيلة اإلمام األكرب: 
أمام  الجميع  وَضعت  وبحيث  واألىس،  الحزن  بالغة  تحديات  رحم  من  املرصية«  العائلة  بيت  فكرُة  نبعت  “وٰهكذا 
مسؤولياتهم تجاه ضامئرهم، تجاه أوطانهم ومواطنيهم. وكان التحدي األكرث إلحاًحا واألشد خطَرًا هو فُقدان األمن 
والسالم واالستقرار املجتمعّي، وتنامي جرائم اإلرهاب ومفاجآته الدامية. وكنا عىل وعي كامل، وقناعة تامة بأن اللعب 
عىل أوتار الفتنة الطائفية، لو تُرك وشأنه، فإنه ما يلبث أن ينزلق بالبالد إىل حرب طائفية ستأيت ال محالَة عىل األخرض 
واليابس … وقد استشعر »األزهر« و»الكنائس املرِصية«، يومئذ، ما عىل املؤسسات الدينية من واجب املشاركة يف 
الوطن، واملواطنني من  اللعني، وحامية  الدولة؛ لدحِر ٰهذا املخطط  تبُذلها  التي  الوطنية واألمنية والسياسية  الجهود 
تداعياته التي تغذيها وترعاها قًوى خارجية بالتنسيق مع قًوى داخلية، وبعد ما بات من الواضح أن هدف ٰهذه القوى 
هو سقوط »ِمرص« فيام سقطت فيه دول عربية كربى وصغرى من رصاعات أهلية مسلحة، ال تزال أخبارها البالغة 

السوء تَتصدر األنباء املحلية والدولية حتى ٰهذه اللحظة.”.

السنوات  العمل من أجله تلك  العائلة املرِصية” نصب أعينهم هدفًا، مل يتوانَوا عن   وٰهكذا وضع أعضاء “بيت 
العليا  القيم  تأكيد  أهمها:  من  املحاور  من  بعدد  “ِمرص”؛  ألبناء  الواحد  الوطنّي  النسيج  عىل  الحفاظ  وهو  العرش: 
االنخراط  بَلورة خطاب جديد يجذب إىل  املتعددة،  اإلنسانية  األديان والثقافات والحضارات  والقواسم املشرتكة بني 
العقّل يف ثقافة “السالم ونبذ الكراهية والعنف”، وهذا بتعرُّف اآلخر، وإرساء أسس التعاون والتعايش بني مواطني 
البلد الواحد. وٰهكذا عِمل “بيت العائلة املرِصية” بنجاح طوال العرش السنوات املاضية عىل غرس قيم املحبة والعدل 

والحرية واملواطنة الحقيقية.

 ومل تتوقف أنشطة “بيت العائلة املرِصية” طوال عرش سنوات، يف مرحلة دقيقة وحرجة من تاريخ “ِمرص” فقد 
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بدأت تلك األنشطة من خالل مثاين لجان متخصصة، ثم أضيفت إليها لجنتان لتصبح عرْش لجان، لكلٍّ دورها وأعاملها. 
كٰذلك صار لبيت العائلة 17 فرًعا يف 15 محافظة.

 وما إن تألف “بيت العائلة املرِصية”، حتى رشع بنشاط يف تحقيق عدد من اإلنجازات يف ِملف “الَوحدة الوطنية” 
وتأكيد قيم املواطنة بني أفراد الشعب،وباألخص املناطق التي تعاين فقرًا وجهالً؛ فكانت نظيمه لعدد من اللقاءات 
لألمئة والقساوسة بُعنوان: “مًعا من أجل »ِمرص«”، استمرت ثالث سنوات، قُدمت فيها محارضات وندوات ومناقشات، 
الوطنية،  املساجد والكنائس واألديرة واملستشفيات واملدارس وبعض املرشوعات  لزيارة  وتدريبات، وقوافل مشرتكة 
ما كان لها األثر اإليجايّب يف تفعيل القيم املشرتكة وإعادة القيم املهجورة. وأذكر أنني دعوت أ. أحمد الرسساوي إىل 
الرثية … كان  الرحلة والتجربة  اللقاءات فكتب يقول عن تجِربته تلك: “لن أنىس يف حيايت ٰهذه  حضور أحد تلك 
أسبوًعا تعايشيًّا بني مجموعة من أبناء »ِمرص«، مثلوا مزيًجا رائًعا من علامء ورجال الدين املسلمني واملَسيحيني، حرَص 
املنظمون أن يقيم كل داعية مسلم مع أخ من الكهنة والقساوسة يف نفس الغرفة، لتحقيق التعايش فكرًا وتطبيًقا 
الالذعة  »القفشات«  حب  وهي  والعقلية،  الروحية  الجوانب  إىل  إضافة  جميًعا،  تجمعهم  سمة  واكتشفت  وروًحا، 

واملحبوكة، والدعابات الراقية”.

الرتبية والتعليم والتعليم  الرتبية االجتامعية والدينية بـ”وزارة  العائلة املرِصية”، بالرشاكة مع  كٰذلك نجح “بيت 
الفنّي”،يف تكوين أصدقاء له يف كثري من املدارس باملحافظات من خالل مامرسة برامج وأنشطة تهُدف إىل غرس قيم 
املحبة والود واملواطنة بني الطالب، ومعالجة العنف والكراهية، يف سعي دائم نحو تأكيد القيم واملبادئ املشرتكة بني 

األديان،وإىل جانب ٰهذا إقامة كثري من املؤمترات واللقاءات كمؤمتر “مًعا ضد اإلرهاب” سنة 2017م.

ومع تزايد َدور “بيت العائلة املرصية” ونجاحاته، بدأت محاوالت املشككني إلثارة ظنون غري سليمة يف أهدافه؛ 
وهنا أرى من املهم عرض ما قدمه فضيلة اإلمام األكرب أ.د. “أحمد الطيب” من توضيح يف كلمته عن تلك املحاوالت 
فقال: “غري أن الوفاء بواجب أمانة الكلمة يقتضيني، وقبل أن أفارق مقامي ٰهذا، أن أُوجز القول يف أمر، أعتقد أنه 
البعض، يف محاولة لرصف  التي يثريها  التنبيه؛ قطًعا للشكوك والظنون  لنُقل: من  التوضيح، أو  بحاجة إىل يشء من 
األنظار عن ٰهذا البيت، وتركه ميوت موتًا رحياًم، أو يبقى جثة هامدة، ال هو حّي، وال هو ميت!!ٰهذا األمر هو: محاولة 
الخلط بني تآخي »اإلسالم« و»املَسيحية« يف الدفاع عن حق املواطن املرِصّي يف أن يعيش يف أمن وسالم واستقرار، 
الخاصة بكل منهام، وبخاصة  الفروق والقسامت  ينني وذوبان  الدِّ امتزاج ٰهذين  التآخي، وبني  ٰهذا  الخلط بني  نعم، 
ين اإلبراهيمّي« ـ نسبًة إىل »إبراهيم«عليه السالم أيب األنبياء  يف ظل التوجهات التي تُنادي بـ»اإلبراهيمية« أو »الدِّ
ومجمع رساالتهم وملتقى رشائعهم ـ وما تطمح إليه ٰهذه التوجهات ـ فيام يبدو ـ من مزج »اليهودية« و»املَسيحية« 
و»اإلسالم« يف رسالة واحدة أو ِدين واحد يجتمع عليه الناس، ويخلِّصهم من بوائق النزاعات، والرصاعات التي تُؤدي 
ين الواحد واملؤمنني بعقيدة واحدة.  إىل إزهاق األرواح وإراقة الدماء والحروب املسلحة بني الناس، بل بني أبناء الدِّ
وغريها؛ٰهذه  العاملية«،  و»األخالق  التاريخ«،  و»نهاية  »العوملة«،  دعوى  مثل  ِمثلها  الدعوى،  ٰهذه  أو  التوجه  وٰهذا 
الدعاوى، وإن كانت تبدو يف ظاهر أمرها وكأنها دعوى إىل االجتامع اإلنسايّن وتوحيده، والقضاء عىل أسباب نزاعاته 
ورصاعاته،فإنها، هي نفسها، ويف حقيقة األمر، دعوة إىل مصادرة أغىل ما ميتلكه بنو اإلنساِن: وهو »حرية االعتقاد« 
و»حرية اإلميان«، و»حرية االختيار«، وكل ٰذلك مام ضِمنته األديان، وأكدته يف نصوص رصيحة واضحة. ثم هي دعوٌة 
فيها من أضغاث األحالم أضعاَف أضعاِف ما فيها من اإلدراك الصحيح لحقائق األمور وطبائعها.وما نريد أن نخلُص 
إليه من ٰهذه الكلامت املوجزة: هو أن انفتاح »األزهر« وعلامئه عىل »كنائس ِمرص« ورجالها وقادتها، ويف مقدمتها: 
البعض محاولة إلذابة  ليس كام يصوره  »األزهر«،  املرِصية« عىل  »الكنائس  انفتاح  األرثوذكسية«، وكٰذلك  »الكنيسُة 
الفوارق بني العقائد واملِلل واألديان ـ وواضح أن ٰهذا البعض صُعب عليه إدراك الفرق بني احرتام عقيدة اآلَخر وبني 

اإلميان بها، وأن احرتام عقيدة اآلَخر يشء، واالعرتاف بها يشء آَخر مختلف متام االختالف.”
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ويف كلمة فضيلة اإلمام األكرب أ. د. “أحمد الطيب”؛ أود الثناء عىل شهادة فضيلته الذي استطاع التصدي للحقيقة 
بنفسه، ومل يخَش يف الله لومة الئم؛ ففي كلمة فضيلته أوضح الخلط الذي يحاول بعضهم أن يغرسه يف العقول من 
أجل التأثري يف الرؤية تجاه دور “بيت العائلة املرصية”: “لرصف األنظار عن ٰهذا البيت”، أو أن: “يبقى جثة هامدة”!! 
نعم، فإن فارقًا كبريًا بني “التآخي” و”االمتزاج”: فالتآخي هو محاولة عيش املرِصيني، مسلمني أو َمسيحيني، يف سالم؛ 
مام يحقق أمن الوطن وازدهاره. أما “االمتزاج” فيعني تبني أفكار اآلخر واإلميان بها؛ وٰهذا أمر غري وارد أبًدا، فالعيش 

بسالم والتآخي ال يعني أن يتحتم عىل الشخص تبني إميانيات اآلَخر!!

وكام أشار فضيلة أ. د. أحمد الطيب إىل التوجهات التي تنادي بـ”اإلبراهيمية”، محاِولًة مزج “اليهودية” و”املَسيحية” 
و”اإلسالم” لتصري ديًنا واحًدا يتفق عليه البرش، فإنها محاوالت، حتى إن كان ظاهرها هو تحقيق السالم، فإنها تفتقد 
كثريًا من الرؤية وملا وهبه الله للبرش من سامت أحدها: “الحرية”. لقد أعطى الله البرَش طريقني، ال ثالث لهام: إما 
أن يسلكوا مببادئ الخري، وإما أن يجنبوها من حياتهم؛ إما أن يعملوا بتفاٍن ألداء رساالتهم مساندين بعضهم بعًضا 
بالتشجيع والتعاون، وإما أن يعملوا من أجل ذواتهم بعضهم عىل حساب بعض بالسيطرة عىل املصاير. إن الله وهب 
لإلنسان الحرية ليختار الطريق التي يرغب السري فيها. وقد عرّبت األديان جميعها عن أهمية كرامة اإلنسان، وحريته 
الكاملة املوهوبة له من الله، وتركت االختيار له يف اتباع وصاياه أو رفضها، مع تحمله ملسؤولية اختياره. وإن كان 
الله قد طالبنا أن نصلح يف األرض، ال أن نُفِسد فيها، فإن البرش يف ٰهذا الزمان يُفسدون األرض تحت مسميات ال يرىض 
هة، تحت مسمى “الحرية” أو “َوحدة األديان،” أو “الدين  عنها الله: منها ما يْدعون إليه أصحاب األيديولوچيات املوجَّ

العاملّي املوحد”، أو “الدين اإلبراهيمي”.

إن تلك املحاوالت ما هي إال إفساد يف خليقة الله. فكيف، بعد أن خلق اإللٰه إالنسان واألرض عىل أفضل تكوين 
قالته  ما  وٰهذا  نظام؟  وأبدع  تكوين  أدق  هو  الله  خلق  أن  يعلمون  أما  صنعه؟!!  ما  نُفسد  أن  منا  يطلب  وهيئة، 
ا.”، وأكد “اإلسالم” املعنى  اَمَواِت َوٱأْلَرَْض … َوَرأَى ٱللُه كُلَّ َما َعِملَُه فَِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ “املسيحية”: “َخلََق ٱللُه السَّ
َوإِىَل ٱأْلَرِْض كَيَْف  ٱلِْجبَاِل كَيَْف نُِصبَْت  َوإِىَل  َمِء كَيَْف رُِفَعْت  َوإِىَل ٱلسَّ إِىَل ٱإْلِِبِل كَيَْف ُخلَِقْت  نفسه: ﴿أَفاََل يَنظُُروَن 
َآ أَنَت ُمَذكٌِّر لَّْسَت َعلَيِْهم مِبَُصيِْطٍر﴾. فكيف، إًذا، نقبل ٰهذا الدرن الذي يسعى ليتفىش فينا؟! وٰهذا  ُسِطَحْت فََذكِّْر إمِنَّ
ما حذر منه فضيلة اإلمام األكرب بكل ُجرأة وشجاعة وقوة؛ إنه الطريق الخفّي األسود الناعم الدقيق، طريق الشيطان 
الذي يَخَفى عىل كثريين، لٰكن ال يخدع أصحاب البصائر والضامئر: إن طريقه ينتهي عند إبعاد البرش عن أديانهم، 
وجعلهم كأحجار غشيمة، ليصريوا أحجاًرا ملساء صالحة ألن تكون لِبنة يف جدار نظام عاملّي جديد، يجعلهم كالقطيع 

الذي يساق إىل ذبحه، وهو ال يدري!!

إن غاية تلك األفكار القضاء عىل كل روح دينية أينام كانت، الجتزاء جميع األديان الساموية من عىل سطح األرض 
ودفنها، ولتصدير دين وهمّي يسمى بـ”الدين اإلبراهيمّي”، وإلذابة كل أصحاب الديانات الساموية فيه؛ وٰهذا يُعد 
البداية الفعلية للقضاء عىل العالقة بيننا وبني الله؛ وهنا يُلح سؤال: هل يكون، بعد ٰذلك، نبّي لٰهذا الدين الجديد، 
ويطلب منا تصديقه واتباعه؟!! لٰذلك علينا أن نُدرك أنه ال خالص إال بالرجوع إىل الله ـ تبارك اسمه ـ فهو سيد الوجود، 
وبأن نحمي أنفسنا، متمسكني بالفضيلة، رافضني الظلمة. إن ما يجري لإلجهاز عىل األديان لَيُعد مؤامرًة تحاك خيوطها 
عىل املؤمنني، لهدم األخالق، ولإلطاحة بقوميات األمم والشعوب. إن حربًا حقيقية تجري بني الخري والرش، وما يحدث 
ا  هو ُسمًّ موضوع يف عسل يروِّج لبالء يريد الفتك بنا، يف كلامت تغلَّف باسم الله والله منها براء!! إنه لرَُيعبني جدًّ
حني يأيت شيطان ذاكرًا اسم الله!!! وأذكر هنا ما قاله اإلمام “عّل بن أيب طالب”: “كلمة حق أريَد بها باطل”. فيا أيها 

اإلنسان، إن كان لك أن تتعظ، فاتعظ بنفسك قبل غريك! ومن له آذان للسمع، فليسمع. 
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وعن محاوالت إلثارة الزوابع عىل أهداف “بيت العائلة املرصية”، وعىل ما يقدمه من عمل من أجل سالم الوطن 
والحفاظ عىل وحدة نسيجه؛ ومنها محاولة الخلط بني “التآخي” و”االمتزاج”، يف ظل تلك األفكار التي يناَدى بها ملزج 
“اليهودية” و”املَسيحية” و”اإلسالم” تحت مظلة واحدة أُطلق عليها “الدين اإلبراهيمّي”. وقد أوضحت املقالة أن ال 

غاية لتلك األفكار إال القضاء عىل كل روح دينية، الجتزاء فكرة األديان من عىل سطح األرض ودفنها.

إن رسالة “بيت العائلة املرصية”، التي بدأت ألجل “ِمرص” وحامية املرِصيني من االندفاع يف براثن الفنت واالنشقاقات 
التي تعرضت لها بالد عديدة، لَمستمرة يف خدمة الوطن وأبنائه. فمع بَدء عرَشة أعوام جديدة، يضع “بيت العائلة 
املرِصية” نصب عينيه ما تشهده الدولة من عمل دؤوب ألجل بناء الوطن وتحقيق رؤية “الجمهورية الجديدة ِمرص 
2030″؛ ما جعل مسؤويل “بيت العائلة املرِصية” يضعون ُخطة محورية جديدة طويلة األمد، لعرش سنوات قادمة، 

من أهم أسسها:

الرئيس يف  التي أطلقها السيد  بناء اإلنسان  البناء والتنمية يف املجتمع، َوفق اسرتاتيـچية  • العمل عىل استكامل 
مبادرة “حياة كرمية”، مع االهتامم بالدور التنموّي لقرى “ِمرص”، من خالل قوافل شباب “بيت العائلة املرِصية”.

• توطيد َوحدة النسيج املجتمعّي، بأنشطة تسعى للنهوض بالفكر والثقافة املجتمعية، من خالل العمل يف كل قرى 
“ِمرص” ومراكزها ومحافظاتها.

املرِصية، والتصدي  لتتمكن من تدعيم األرسة  باملحافظات ودعمها؛  املرِصية”  العائلة  َدور فروع “بيت  • تفعيل 
واملعالجة لألفكار التي قد تؤثر سلبًا يف ُهويتنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة.

• تعميق دور ذوي الهمم الخاصة، ودمجهم يف املجتمع بدعم كثريين منهم من خالل “بيت العائلة املرِصية”، مع 
دعم مرشوعات محو األمية، والتوعية الثقافية.

• العمل عىل تشجيع َدور الشباب وإعطائهم الفرص يف الصفوف األوىل بـ”بيت العائلة املرِصية”؛ لتطبيق األفكار 
الذكية التي تتناسب وروح العرص واالستخدام اإليجايّب للتقنيات العرصية.

 وقد قدم قداسة “البابا توارضوس الثاين” منهًجا أصيالً يف التوعية وبناء اإلنسان، للسنوات العرْش املقبلة، محوره 
“املحبة”، يف خمس عنارص أساسية: محبة الله، محبة الطبيعة والبيئة مسكننا األكرب، محبة اإلنسان ألخيه اإلنسان دون 

النظر إىل أّي اعتبار، محبة الوطن الذي نعيش بني ُربوعه، محبة األبدية التي نشتاق أن نكون فيها.

  ويف خضّم االحتفاالت، ال يسعنا إال أن نذكر عدًدا من الشخصيات التي كانت لها أدوار وطنية عميقة يف إنشاء 
“بيت العائلة املرِصية”، ودفع العمل به من أجل بالدنا، بل كان لها أعمق األثر يف تاريخ “ِمرص” عامًة. فال ميكن لذاكرة 
الوطن أن تنىس قداسة “البابا شنوده الثالث” الذي عاش محبًّا لـ”ِمرص”، مردًدا أنشودته الوطنية التي صارت شعاًرا 
للِمرصيني: “»ِمرص« ليست وطًنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا.”. ومن الشخصيات التي كان لها دور مميز يف “بيت 
العائلة املرصية”، أ. د. “محمود حمدي زقزوق” وزير األوقاف األسبق األمني العام لـ”بيت العائلة املرِصية” السابق، 
الذي شِهد عهده فتح أفرع لـ”بيت العائلة املرصية”، ونشاطًا كبريًا للجانه، ولقاءات عديدة بني الشيوخ والقساوسة. 
كٰذلك ال ميكننا أن نغفل مجهودات أ. د. “محمود عزب” مستشار فضيلة اإلمام األكرب، املنسق العام لـ”بيت العائلة 
املرِصية” األسبق، الذي كان من املهتمني بثقافة الحوار، وذا دور بارز يف “بيت العائلة املرِصية” وفتح أفرع له بعدد 
من محافظات “ِمرص”. وال يُنىس أ. “أسامة عزت حبيب العبد”، الذي بذل جهد كبريًا يف صياغة الئحة “بيت العائلة 

املرِصية”، إىل جانب نشاطه وعمله الدائم به.

نطلب إىل الله أن يكلل كل عمل من أجل بالدنا بالنجاح، ويحِفظها ويصونها من كل رش.
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ختام أعمال سيمينار املجمع املقدس   

القبطية األرثوذكسية لعام 2021،  للكنيسة  الثامن للمجمع املقدس  السيمينار  اختتم يوم 19 نوفمرب 2021م، 
والذي عقد عىل مدار أربعة أيام برئاسة قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية 
ومشاركة 98 من اآلباء املطارنة واألساقفة ووكيل البطريركية بالقاهرة واإلسكندرية، أعضاء املجمع املقدس مبركز 

لوجوس باملقر البابوي يف دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، 
وجاء سيمينار هذا العام بعنوان "الناظر من أعىل" تحت شعار السيمينار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية".

قداس العيد التاسع لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني 

احتضنت كنيسة التجل، مبركز لوجوس باملقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم 18 
نوفمرب 2021، القداس اآللهي برئاسة قداسة البابا، وشاركه 9٦ من اآلباء املطارنة واألساقفة،  مبناسبة العيد التاسع 

لجلوس قداسة البابا توارضوس الثاين عىل الكريس الرسويل للقديس مرقس كاروز الديار املرصية. 
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تدشني كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية املرقسية

دشن قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة 
املرقسية يوم 13 نوفمرب 2021م كنيسة السيدة العذراء والقديس األنبا 
بعد تجديدها وذلك يف  باألنبا رويس،  املرقسية  بالكاتدرائية  بيشوي 
من   9 مبشاركة   ،)2021  -  1971( إلنشائها  الذهبي  اليوبيل  مناسبة 

اآلباء األساقفة.
شارك يف الصلوات من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة األنبا دانيال 
أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس، واألنبا مكسيموس األسقف 
األسقف  إرميا  واألنبا  والحرفيني،  السالم  مدينة  قطاع  لكنائس  العام 
العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، واألنبا يوسف أسقف 
بوليفيا، واألنبا أنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع شربا الشاملية، 
األمل  أملاظة ومدينة  لكنائس قطاع  العام  أكليمندس األسقف  واألنبا 
ورشق مدينة نرص واألنبا ميخائيل األسقف العام لكنائس قطاع حدائق 
لكنائس  العام  األسقف  سيداروس  واألنبا  والعباسية،  والوايل  القبة 
قطاع عزبة النخل، واألنبا أكسيوس األسقف العام لكنائس قطاع عني 

شمس واملطرية وحلمية الزيتون.
وقد تم ترقية القس "اسحق رويس" إىل رتبة القمصية٬ كام قدم 
رسامته  عيد  مبناسبة  عويضة"  "رويس  للقمص  التهنئة  الحارضين 

واملوافق 13 نوفمرب 1988.
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العجايبي مبريوط  احتفل دير مارمينا 
صىل  وقد  نوفمرب   23 يوو  شفيعه  بعيد 
صاحبي النيافة األنبا إرميا األسقف العام 
األرثوذكس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس 
العام  األسقف  يوليوس  األنبا  ونيافة 
الثالثاء  يوم  مساء  القدمية  مرص  لكنائس 
23 نوفمرب 2021م، عشية عيد استشهاد 
العجائبي من طاحونة  مينا  مار  القديس 
الله  خري  بعزبة  السادس  كريلس  البابا 

مبرص القدمية.
السادس  البابا كريلس  القديس  التي ربطت بني  القوية  الروحية  العالقة  إرميا عظة عن  األنبا  نيافة  القى  وقد 
بالقديس مارمينا العجايب  تلك العالقة التي تعود منذ طفولة  القديس البابا كريلس “ عندما كان يحيك البابا كريلس 
انه كان يتكلم معه ويحاكيه كشخص موجود معه، وعند رهبنته، دعاه األنبا يؤانس باسم مينا، تيمًنا براهب بار 
كان من رهبان دير الرباموس فحمل عازر»البابا كريلس«، اسم مينا، وفرح فرًحا عظياًم، فازداد حب البابا للقديس 
مارمينا، وعاش يتشبه به، ويتشفع به ىف كل صلواته، وعندما أرغم عىل ترك الطاحونة، شيد كنيسة عىل اسمه ىف 

مرص القدمية.
وعندما تم اختياره بطريركًا كان يتمنى أن يحتفظ باسم »مينا« ليكون البابا »مينا الثالث«، ولكن ظهر البابا 
كريلس الخامس له ىف حلم قبل القرعة الهيكلية، فشعر أنها دعوة من السامء لينال هذا االسم، لذلك حرص أن 
يسمى كريلس السادس، ومل يكن هناك وقت أو زمان أو مكان معني لهذه العالقة العجيبة فكان الله يرسل مارمينا 

حينام يطلبه البابا كريلس ىف كل األوقات أينام يوجد ووقتام يشاء طلبه.
وأشار نيافة األنبا إرميا  عن َعالقة “البابا كريلس السادس بالشهيد العظيم “مار مينا العجائبّي”. فيذكر لنا مثلث 
الرحامت “البابا شنوده الثالث” عن “البابا كريلس”: “يحب »القديس مينا«يحب »القديس مينا« محبة مألت عليه 
عواطفه … كان يجد لذة يف ذكر اسم »مار مينا«. وكان بينه وبني »مار مينا« َعالقة شخصية، تشعر أنه يتكلم عن 
شخص له به َعالقة قوية ومحبة. فكثري من الكنائس صارت فيها مذابح عىل اسم »مار مينا«. وكنائس بُنيت عىل 
اسم »مار مينا« كان يتخذه شفيًعا له؛ ولٰذلك كان يوّد يف حياته أن يعيش يف ٰهذا الدير طول عمره. لقد قرأت 

خطابات منه عندما كان »القمص مينا املتوحد« يطلب إعداد ٰهذا الدير ليعيش فيه بقية أيام حياته.”
وأضاف نيافة األنبا إرميا إن جثامن البابا كريلس السادس وضع عقب نياحته بالكاتدرائية املرقسية باألنبا رويس 
بالعباسية وأنه عندما جلس قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 عىل كريس مارمرقس الرسول، تبني أن البابا 

كريلس أوىص بدفن جثامنه بدير مارمينا العجائبي مبريوط.
وتابع نيافته إنه تم تأجيل نقل جثامن قداسة البابا كريلس ملدة عام لحني موعد عيد الشهيد مارمينا، وإنه عندما 
جاء موعد نقل الجثامن إىل الدير، كان من الطبيعي أن يكون الجسد قد تحلل بعد مرور هذه املدة، إال أنهم وجدوا 

أن جسده سليم كام هو.
وأضاف نيافة األنبا إرميا أن نيافة األنبا مينا أفامينا أخربه أنه عندما وصل جثامن قداسة البابا كريلس السادس إىل 
دير مارمينا تم اكتشاف أن جسده سليم ومل يتحلل، وأنه تم التواصل مع الدكتور يوسف يواقيم من أشهر األطباء 
يف مرص، وسجل شهادة موجودة يف الدير أن جسد البابا كريلس السادس سليم ومل يتحلل، وهو موجود إىل اآلن يف 

املزار الخاص به بدير مارمينا، وسبب بركة للكثري من الناس وأبناء الدير.

عشية عيد استشهاد القديس مار مينا العجائبي من طاحونة البابا كيرلس السادس 
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ويستقبل ولي العهد األردني
استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين، يوم 
املليك  السمو  صاحب  2021م،  نوفمرب   10
عهد  ويل  الثاين  الله  عبد  بن  الحسني  األمري 
اململكة األردنية الهاشمية والوفد املرافق له، 

يف املقر البابوي بالقاهرة. 
وتفقد قداسته وسمو األمري املعرض املقام 
البهو  األردنية يف  السياحة  تنشيط  من هيئة 

املقابل ملرسح األنبا رويس 

ويستقبل مفوضة اإلحتاد األوروبي 
يوم  الثان  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
مفوضة  يوهانسون  إيلفا  2021م،  نوفمرب   15
والوفد  األوروىب  باالتحاد  الداخلية  الشؤون 

املرافق لها.
ويستقبل سفير مصر في روسيا 

يوم  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
النجاري السفري  10 نوفمرب 2021م، السيد نزيه 
له قداسة  الجديد يف روسيا، حيث قدم  املرصي 

األرثوذكسية  الكنائس  تاريخ  عن  نبذة  البابا 
املختلفة، كام أشار إىل عالقتنا الطيبة مع الكنيسة 
الرهبان  من  املختلفة  الوفود  وتبادل  الروسية 
والخدمة  اإلكلرييكية  والكليات  والراهبات 

االجتامعية واإلعالم. 
الكنيسة برعاية  الحوار حول اهتامم  كام دار 

أبنائها الطلبة يف روسيا.

قداسة البابا يلتقي األمير تشارلز
البابا توارضوس الثاين، يوم  التقى قداسة 
ويل  تشارلز  األمري  سمو   ،2021 نوفمرب   19
األنبا  نيافة  إنجلرتا وأمري ويلز، بحضور  عهد 

أنجيلوس أسقف لندن. 
واالهتامم  املناخ  قضايا  حول  اللقاء  دار 
العاملي بذلك، وكذا االهتامم املرصي بقضايا 
العنف ضد املرأة ومعالجة مثل هذه األمور 

يف املجتمع املرصي. 
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بابا  الثاين  توارضوس  األنبا  املعظم  البابا  قداسة  وحضور  رعاية  تحت 
الرسولية  الخدمة  يف  ورشيكه  املرقسية  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي 
القبطي  الثقايف  املركز  بني  التعاون  بروتوكول  إطار  ويف  األرثوذكيس، 
نوفمرب   2٦ املوافق  الجمعة  يوم  أقيم  شمس  عني  وجامعة  األرثوذكيس 
لإلعاقة  العاملي  اليوم  مبناسبة  قادرون”  “نحن  بعنوان  احتفالية  2021م، 

بحضور وترشيف أ.د. محمود املتيني رئيس جامعة عني شمس،
حرض االحتفالية معايل الدكتورة/ نيفني القباج وزير التضامن االجتامعي، 
والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، وأ.د. عبد الوهاب عزت رئيس 
املعادي  أسقف  دانيال  األنبا  النيافة  السابق  وصاحبا  جامعة عني شمس 
والفشن،  ببا  أسقف  أسطفانوس  األنبا  ونيافة   ، املقدس  املجمع  وسكرتري 
ومجلس  والسابقني  الحالني  النواب  مجلس  أعضاء  السادة  من  ولفيف 
الشيوخ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي عني شمس والقاهرة 

وأساتذه لغة اإلشارة بأكادميية املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.
العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  بكلمة  االحتفالية  بدأت 
الجلل  الحدث  عىل  مرص  مهنئًا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس 
التي شهده العامل أمس وهو افتتاح طريق الكباش مبحافظة األقرص وعودة 
املحافظة لتكون عىل رأس خريطة السياحة العاملية، وأيضا تقديم التهنئة 
باسم جميع الحارضين لقداسة البابا توارضوس الثاين مبناسبة العيد التاسع 
لتجليس قداسته عىل كريس مارمرقس الرسول وبداية حربية قداسته للعام 

العارش طالبًا أن يديم حياة قداسته سنني عديدة وأزمنة ساملة مديدة.
تأيت  والتي  قادرون”  “نحن  احتفالية  إىل  إرميا”  “أنبا  نيافة  تطرق  ثم 

مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة، مشريًا إىل دور املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 
باالهتامم بأبنائنا من ذوي الهمم وخاصة من الصم وضعاف السمع وتحديًدا منذ عام 2014م عندما اقرتح أ/محفوظ 
األبناء من ذوي  نيافته مرشوع لخدمة  القبطي األرثوذكيس عىل  الثقايف  للمركز  نرصالله عضو املجلس االستشاري 
الهمم من خالل فصول للتقوية يف مختلف املراحل الدراسية واملجاالت وهو األمر الذي أخذه املركز عىل عاتقه منذ 
ذلك التاريخ من خالل السعي باملشاركة مع املؤسسات الحكومية واالجتامعية وهو ما حدث بالفعل من تعاون مع 
جامعة عني شمس وميثلها أ.د. عبد الوهاب عزت والذي كان يتوىل منصب نائب رئيس جامعة عني شمس والقائم 

بأعامل رئيس الجامعة حينها والذي سمح بقبول دخول الطلبة بالجامعة وكانت أول دفعة عام 2015-201٦م.
وأضاف نيافة “أنبا إرميا” أن هذا التعاون البناء بني املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وجامعة عني شمس والذي 
تم بناء عليه عقد بروتوكول تعاون عام 201٦ م، ليكون رشارة االنطالق لعدد كبري من الفعاليات التي تستهدف 
االشخاص ذوي الهمم لتمكينهم من االندماج يف املجتمع. وقد قام املركز ايضا برعاية عدد 43 مرتجم ومرتجمة من 
طلبة الدورات يف 12 جامعة مرصية منذ عام 2015- حتى 2019 وذلك بالتعاون مع جمعية األنبا آبرام بكندا ثم 
ضموا إىل وزارة التضامن االجتامعي ليكونوا تحت رايتها عام 2019 وقد تولت هذا امللف د. نيفني القباج نائب وزير 

التضامن االجتامعي انذاك وظلت مهتمة به حتى اآلن.
وتطرق نيافة “أنبا إرميا” إىل ما وصل إليه هذا التعاون من تخريج دفعات من األشخاص ذوي الهمم ، وكان 

احتفالية “نحن قادرون” باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسي مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة
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من بينهم الحاصل عىل املركز الثاين؛ وهنا طالب نيافة األنبا إرميا 
تعيني هذا  يتم  أن  املتيني رئيس جامعة عني شمس  أ.د. محمود 
الطالب املتفوق ليصبح قدوة لهؤالء األبناء وتشجيًعا لهم مستقباًل، 
فضاًل عن مطالبته بإيجاد كادر وظيفي ملرتجمي لغة اإلشارة داخل 

الجامعة.
األنبا  لنيافة  الشكر  إرميا”  “أنبا  نيافة  قدم  كلمته  نهاية  ويف 
أسطفانوس أسقف ببا والفشن عن دوره الكبري يف اصدار قاموس 
الهمم، كام قدم  أبنائنا من ذوي  اإلشارة ملساعدة  للغة  متخصص 
الشكر ملا اسامهم بالجنود املجهولني إلنجاح هذا املرشوع الكبري 
وعىل رأسهم أ.د. حنان السعيد مدير مركز التعليم املدمج بجامعة 
الجراحة، واألستاذة  إبراهيم استشار  عني شمس، والدكتور/ عادل 
كلري غايس استشاري تعليم ومدرب ومرتجم للصم باملركز الثقايف، 
وأ/ جانيت فوزي مدير أكادميية املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.

ثم جاءت كلمة أ.د. محمود املتيني رئيس جامعة عني شمس 
الذي أعرب عن سعادته بوجوده مع قداسة البابا توارضوس الثاين 
األنبا  نيافة  برئاسة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رحاب  ويف 
التضامن االجتامعي، وهذه  القباج وزير  نيفني  أ.د.  إرميا وحضور 

الكوكبة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ واألستاذة.
أشار  الذي  املطلبني  لدراسة  حرصه  عىل  “املتيني”  أ.د.  أكد  و 
املجلس  مع  التنسيق  كلمته من خالل  إرميا يف  األنبا  نيافة  إليهم 
األعىل للجامعات لوجود كادر وطيفي ملرتجمي لغة اإلشارة وكذا 
تعيني الطالب املتفوق من ذوي الهمم معيًدا بالجامعة، مشريًا إىل 
اهتاممه بهذه النامذج الرائعة مؤكًدا عىل أن هؤالء األبناء استطاعوا أن يؤكدوا للجميع عىل مدي ما يتمتعون به 

من متيز وذكاء ومهارات بجميع املجاالت.
ويف كلمتها أعربت د. نيفني القباج وزير التضامن االجتامعي عن سعادتها املضافة هذا اليوم فقد حظت بحضور 
احتفالية االمس مبناسبة افتتاح طريق الكباش واليوم باالحتفال بأبنائنا من ذوي الهمم بحضور قداسة البابا توارضوس 

الثاين ونيافة األنبا إرميا و أ.د. محمد املتيني وهذا الحضور الكريم.
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والذي يعدوا جزء كبري من املجتمع املرصي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة بناء عىل توجيهات واهتامم القيادة 
السياسية الحكيمة والتي متثلت يف دستور 2013م وما يتضمنه من مواد للحفاظ عىل حقوق هذه الفئة وما تبعه 

أيًضا من إصدار لقانون رقم 10 لسنة 2018 كحجر أساس لحصول أبنائنا من ذوي الهمم عىل حقوقهم.
واكدت أ.د. “القباج” أن هذا الدمج والتعاون بني مؤسسات الدولة ومنظامت املجتمع املدين جاء ليساعد أبنائنا 
من ذوي الهمم ليس فقط ملساعدتهم عىل التواصل مع املجتمع بل دمجهم ضمن آليات عمل املجتمع وبالتايل 
الدمج يف سوق العمل بكافة املجاالت. فعىل الرغم من خربات أبنائنا من ذوي الهمم إال أنهم مازل العديد منهم 
معطلني. ومن هذا املنطلق فهناك مؤمتر سيعقد األسبوع القادم يتضمن عقد بروتوكول مع وزارة االتصاالت إلنشاء 

موقع إلكرتوين يعمل عىل توفري فرص عمل ألبنائنا من ذوي الهمم.

احتفالية “نحن قادرون” باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسي مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة
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ثم جاءت كلمة قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية الذي أعرب عن سعادته باملشاركة بهذه االحتفالية وسط هذا الجمع، مشريًا قداسته أن احتفالية “نحن قادرون” تتلخص يف 3 صور مفرحة:
أوالها: صورة التعاون بني املؤسسات والتي جاءت بني وزارة التضامن االجتامعي وجامعة عني شمس واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، والتي انتجت هذا العمل البناء والرائع وجعلته ضمن الصور اإلنسانية الرائعة، هذا التعاون الذي يسعى لتقدم االمم، 

فال يوجد وطن يتقدم سوى بالتعاون املثمر بني جميع مؤسساته، والحقيقة ونحن اليوم نرى صورة هذا التعاون يف بلدنا العزيزة مرص بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس والحكومة وجميع حقائبها وكذلك كافة الجامعات والجمعيات وغريها.
ثانيها: صورة الرجاء هذه الصورة التي اعطت ألبنائنا من ذوي الهمم باب للرجاء فلم يسمح من قبل يف الجامعات وجود ابنائنا من ذوي الهمم وذلك ليس تقصريًا وامنا لعدم قدرتهم عىل االستيعاب ولكن بوجود مرتجمي لغة االشارة اصبح باب للرجاء ان 

يندمج ابنائنا من ذوي الهمم يف املجتمع ويصبحوا جزء مؤثر وفعال به، بل ويكونوا من النامذج املتفوقة والرائدة. ومنها فهي دعوة للجميع أن يفتحوا باب الرجاء ليس فقط ألبنائنا من ذوي الهمم بل أمام الجميع.
ثالث هذه الصور املفرحة: صورة الشكر عىل نعم الله عىل اإلنسان فالبد أن نشكر الله عىل نعم السمع والكالم والنظر وغريها من النعم الكثرية كل صباح ويف كل وقت، كام إنه دعوة لإلنسان ان يعيش حياة الشكر والرضا الدائم إىل الله فاإلنسان الشاكر 

دامئًا ما يعطيه الله أكرث وأكرث.
واختتم قداسة البابا كلمته بالشكر لألستاذة الدكتورة نيفني القباج وزير التضامن االجتامعي ولألستاذ الدكتور محمد املتيني رئيس جامعة عني شمس ولنيافة األنبا إرميا رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس عىل مجهودهم الكبري الذي حققوه ل

تضمنت االحتفالية العديد من الفقرات ومن بينها فقرة كورال للصم وضعاف السمع “أغنية بحلم مبكان” بلغة اإلشارة، وفيلم وثائقي لدور املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس ومراحل العمل عىل هذا املرشوع.
وبنهاية االحتفالية قام نيافة األنبا إرميا بتقديم هدية لقداسة البابا توارضوس الثاين مبناسبة العيد التاسع لتجليس قداسته عىل كريس مارمرقس وكانت عبارة عن لوحة “الراعي الصالح”، ثم قام قداسة البابا توارضوس الثاين ومعه نيافة األنبا إرميا بتقديم 
درع املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس لكل من معايل الدكتورة/ نيفني القباج وأ.د. محمود املتيني ملجهوداتهم الرائدة. كام تم تكريم شخصيات ساهمت يف إنجاح تجربة إدخال الصم الجامعات املرصية ومن بينهم أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عني 

شمس السابق، أ.د. حنان السعيد مدير مركز التعليم املدمج بجامعة عني شمس، وتكريم املدربني الذي حارضوا بالدورات التدريبية التي نظمها املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وجامعة عني شمس، وتكريم أوائل دفعات 2019، 2020، 2021م.



17

ثم جاءت كلمة قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية الذي أعرب عن سعادته باملشاركة بهذه االحتفالية وسط هذا الجمع، مشريًا قداسته أن احتفالية “نحن قادرون” تتلخص يف 3 صور مفرحة:
أوالها: صورة التعاون بني املؤسسات والتي جاءت بني وزارة التضامن االجتامعي وجامعة عني شمس واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، والتي انتجت هذا العمل البناء والرائع وجعلته ضمن الصور اإلنسانية الرائعة، هذا التعاون الذي يسعى لتقدم االمم، 

فال يوجد وطن يتقدم سوى بالتعاون املثمر بني جميع مؤسساته، والحقيقة ونحن اليوم نرى صورة هذا التعاون يف بلدنا العزيزة مرص بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس والحكومة وجميع حقائبها وكذلك كافة الجامعات والجمعيات وغريها.
ثانيها: صورة الرجاء هذه الصورة التي اعطت ألبنائنا من ذوي الهمم باب للرجاء فلم يسمح من قبل يف الجامعات وجود ابنائنا من ذوي الهمم وذلك ليس تقصريًا وامنا لعدم قدرتهم عىل االستيعاب ولكن بوجود مرتجمي لغة االشارة اصبح باب للرجاء ان 

يندمج ابنائنا من ذوي الهمم يف املجتمع ويصبحوا جزء مؤثر وفعال به، بل ويكونوا من النامذج املتفوقة والرائدة. ومنها فهي دعوة للجميع أن يفتحوا باب الرجاء ليس فقط ألبنائنا من ذوي الهمم بل أمام الجميع.
ثالث هذه الصور املفرحة: صورة الشكر عىل نعم الله عىل اإلنسان فالبد أن نشكر الله عىل نعم السمع والكالم والنظر وغريها من النعم الكثرية كل صباح ويف كل وقت، كام إنه دعوة لإلنسان ان يعيش حياة الشكر والرضا الدائم إىل الله فاإلنسان الشاكر 

دامئًا ما يعطيه الله أكرث وأكرث.
واختتم قداسة البابا كلمته بالشكر لألستاذة الدكتورة نيفني القباج وزير التضامن االجتامعي ولألستاذ الدكتور محمد املتيني رئيس جامعة عني شمس ولنيافة األنبا إرميا رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس عىل مجهودهم الكبري الذي حققوه ل

تضمنت االحتفالية العديد من الفقرات ومن بينها فقرة كورال للصم وضعاف السمع “أغنية بحلم مبكان” بلغة اإلشارة، وفيلم وثائقي لدور املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس ومراحل العمل عىل هذا املرشوع.
وبنهاية االحتفالية قام نيافة األنبا إرميا بتقديم هدية لقداسة البابا توارضوس الثاين مبناسبة العيد التاسع لتجليس قداسته عىل كريس مارمرقس وكانت عبارة عن لوحة “الراعي الصالح”، ثم قام قداسة البابا توارضوس الثاين ومعه نيافة األنبا إرميا بتقديم 
درع املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس لكل من معايل الدكتورة/ نيفني القباج وأ.د. محمود املتيني ملجهوداتهم الرائدة. كام تم تكريم شخصيات ساهمت يف إنجاح تجربة إدخال الصم الجامعات املرصية ومن بينهم أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عني 

شمس السابق، أ.د. حنان السعيد مدير مركز التعليم املدمج بجامعة عني شمس، وتكريم املدربني الذي حارضوا بالدورات التدريبية التي نظمها املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وجامعة عني شمس، وتكريم أوائل دفعات 2019، 2020، 2021م.
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 31 يوم  العرب  األعامل  رواد  اتحاد  قام 
إرميا  األنبا  نيافة  بتكريم   ،2021 أكتوبر 
القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 
انه  منه  االتحاد يف شهادة  األرثوذكيس وقال 
يشهد بتسجيل نيافة األنبا إرميا رواد األعامل 
جائزة  لحفل  الرابع  املوسم  التنمية  وقادة 
رموز عربية يف مصاف املسرية الدولية الرائدة 

للمسئولية املجتمعية.

احتاد رواد األعمال العرب يكرم نيافة احلبر اجلليل األنبا إرميا

تكرمي نيافة األنبا إرميا وتسليمه درع املجلس القومي للسكان
إرميا  األنبا  نيافة  استقبل 
املركز  رئيس  العام  األسقف 
األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
2021م،  نوفمرب   9 الثالثاء  يوم 
أ.د.طارق توفيق أمني نائب وزير 
الصحة والسكان لشئون السكان، 
املجلس  مقرر  غازى  أ.د.فاتن 

القومي للسكان، د.نارص خالد
وخالل اللقاء تم تكريم نيافة 
األنبا إرميا وتسليمه درع املجلس 
باملركز  وذلك  للسكان،  القومي 
األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 
الكربى،  املرقسية  بالكاتدرائية 

باألنبا رويس، بالعباسية.
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استقبل نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم 3 نوفمرب 2021م، 
 ،”Mr. Tor WENNESLAND“ ”منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط، “تور وينسالند
وحرض معه السيد مريوسالف زافريوف “Miroslav Zafirov” املستشار السيايس للمنسق الخاص لألمم املتحدة، 

والسيد جريوجوري رايكس “Gregory Raikes” املستشار اإلقليمي للمنسق الخاص لألمم املتحدة
ندوة “امأل روحك بالنور”

القبطي  الثقايف  املركز  نظم 
األنبا  نيافة  برئاسة  األرثوذكيس 
إرميا األسقف العام، يوم 14 نوفمرب 
روحك  “امأل  بعنوان  ندوة  2021م، 
االردنية  السياحة  عن  بالنور” 
بحضور  لألقباط  بالنسبة  وأهميتها 
راعي  صبحي  أنطونيوس  القمص 
وأستاذ  باألردن  القبطية  الكنيسة 
تنشيط  هيئة  عضو  الكيالين  خالد 
رؤساء  من  وعدد  االردنية  السياحة 
وذلك  املرصية  السياحة  رشكات 
يف  السياحية  األماكن  الستعراض 
ولذكر  والتاريخية  الدينية  األردن 

مواقعها يف الكتاب املقدس.

نيافة األنبا إرميا يستقبل منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم في الشرق األوسط
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الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  رعاية  تحت 
الحرب  نيافة  الرسولية  الخدمة  يف  ورشيكيه 
الجليل األنبا مويس أسقف عام الشباب ونيافة 
العام  األسقف  رافائيل  األنبا  الجليل  الحرب 
الجليل  الحرب  ونيافة  القاهرة  وسط  لكنائس 
الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا 

القبطي األرثوذكيس. 
ويف إطار التعاون بني املركز الثقايف القبطي 
دورة  اقيمت  الشباب،  وأسقفية  األرثوذكيس 
ثانوي،  وخادمات  لخدام  متخصصة  تدريبية 
والكهنة  األساقفة  اآلباء  من  لفيف  بحضور   ،

والخدام. املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس. 
النحو  عىل  الدورة  محارضات  جاءت  وقد 

التايل:
السبت  6 نوفمرب 2021م

- محارضة "جغرافيا الكتاب املقدس" للقس 
العذراء  السيدة  كنيسة  كاهن  فوزي  مرقس 

أرض الرشكة الرشابية.
الكتاب  دراسة  يف  "مهارات  محارضة   -
كنيسة  كاهن  فوزي  مرقس  للقس  املقدس« 

السيدة العذراء أرض الرشكة الرشابية.
السبت 13 نوفمرب 2021م

- محارضة "تجديد الذهن" ألستاذ/ أمري ذيك
- محارضة " أفكار حديثة – نيوباتريستيك" 
لكنائس  العام  األسقف  رافائيل  األنبا  لنيافة 

وسط القاهرة.
السبت 27 نوفمرب 2021

- محارضة "دروس من خدمة بولس الرسول" 
القديس  كنيسة  كاهن  ملعي  داود  للقمص 

مارمرقس كليوباترا".
الخدمة"  يف  معارصة  "تحديات  محارضة   -
لنيافة األنبا رفائيل األسقف العام لكنائس وسط 

القاهرة.

دورة تدريبية متخصصة خلدام وخادمات ثانوي باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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انعقد، يوم الثالثاء 23 نوفمرب 2021م، املؤمتر الذي تنظمه الهيئة الوطنية لإلعالم برئاسة حسني زين، بالتعاون 
مع الجهات املعنية بالقضية السكانية، لدراسة الخطاب اإلعالمي املوجه ملناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية 

املواطنني بتلك القضية الهامة.
قال الدكتور عصام عزوز مقرر املؤمتر ومنسق الوطنية لإلعالم لدى املجلس القومي للسكان، إن املؤمتر يعقد عىل 
مدار جلستني، حيث يحارض بالجلسة األوىل الدكتور طارق توفيق رئيس املجلس القومي للسكان والدكتورة فاتن 
غازي مقررة املجلس والدكتور سعيد عامر، أمني عام مساعد مجمع البحوث اإلسالمية، ونيافة األنبا إرميا األسقف 

العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثودوكيس.
وقد ترأس الجلسة الثانية دكتور خالد فتح الله رئيس معهد اإلذاعة والتليفزيون، والتي عقدت يف  صورة جلسة 
حوارية مع املنصة بحضور الدكتور جامل رسور مؤسس املركز الدويل للدراسات السكانية بجامعة األزهر والدكتور 

العام  االتحاد  رئيس  القوي  عبد  طلعت 
والدكتور  األهلية  واملؤسسات  للجمعيات 
والدكتور  دمنهور  رئيس جامعة  عبيد صالح 
والشيخ  البيئة،  معهد  عميد  مطاوع  حسني 
السعود  أبو  صفوت  والشيخ  العيسوي  نوح 

وكيال وزارة األوقاف.
االعالميني  من  نخبة  باملؤمتر  شارك 
السكانية  بالقضية  واملختصني  والصحفيني 
لدى  الحكومية  والهيئات  الوزرات  وممثل 

املجلس القومي للسكان.

“الوطنية لإلعالم” تناقش اخلطاب اإلعالمي املوجه للقضية السكانية
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انطلقت اليوم االثنني 8 
فعاليات  2021م،  نوفمرب 
العائلة املرصي  بيت  مؤمتر 
أعوام   10 مرور  مبناسبة 
بحضور  إنشائه،  عىل 
املستشار  السابق  الرئيس 
وفضيلة  منصور،  عديل 
الدكتور أحمد  األكرب  اإلمام 
 ، األزهر  شيخ  الطيب، 
توارضوس  البابا  وقداسة 
اإلسكندرية  الثاين  بابا 
وبطريرك الكرازة املرقسية . 

وقد ناقش املؤمتر مجموعة من املحاور عىل مدار أربع جلسات؛ سامحة النص ودوره يف دعم  السالم  املجتمعي، 
العائلة  بيت  ألهم  إنجازات  عمليا  وتطبيقا  تاريخية  مواقف  تناول  كام  املشرتك،  العيش  توطيد  يف  املواطنة  وأثر 
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يف  األزهر  لخريجي  العاملية  املنظمة  مع  التعاون  عن  فضاًل   ، املرصية 
  الحث عىل السالم، كام تم مناقشة  دور بيت العائلة املرصية يف الحفاظ 
عىل الهوية  الوطنية ومواجهة العنف ضد  املرأة و  الفساد، باإلضافة إىل 

مناقشة   مبادرة مًعا من أجل مرص ودورها  يف تعزيز  األمن الفكري.
حرص فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، وقداسة 
عىل  املرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين،  توارضوس  البابا 
االحتفاء بأربع شخصيات كان لها أثر كبري يف كتابة أحداث تاريخية ووطنية 
سطرها التاريخ لهم بأحرف من نور، يف الفتة إنسانية ورًدا للجميل خالل 

احتفالية بيت العائلة املرصية مبناسبة مرور عرش سنوات عىل إنشائه.

القول  صاحب  الثالث،  شنوده  البابا  قداسة  الشخصيات  هذه  أول 
املأثور )مرص ليست وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا(، وكانت له 
مواقف وطنية عديدة يذكرها له التاريخ، وقد شارك قداسته يف تأسيس 

بيت العائلة املرصية يف 2011م.
وزير  زقزوق،  حمدي  محمود  الدكتور  الشخصيات  هذه  ثاين  أما 

األوقاف األسبق واألمني العام لبيت العائلة املرصية السابق، وقد شهد بيت 
العائلة يف عهده أيضاً فتح أفرع عديدة ونشاطا كبريا للجان بيت العائلة 

املرصية ولقاءات عديدة بني الشيوخ والقساوسة.
لبيت  العام  املنسق  الدكتور محمود عزب،  فهو  الشخصيات  وثالث هذه 
العائلة املرصية األسبق، وكان من املهتمني بثقافة الحوار كام كان له دور بارز يف 
بيت العائلة املرصية، وفتح أفرع لها يف محافظات مرص وكان مستشاراً لفضيلة 

اإلمام األكرب.
العبد، ويذكر له  أسامة عزت حبيب  وأما رابع هذه الشخصيات هو 
نشاطه يف بيت العائلة املرصية وجهده يف صياغة الالئحة الخاصة ببيت 
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العائلة كام كان عضوا نشطاً بها.

لجمهورية  السابق  الرئيس   – منصور  عديل  املستشار/  يِّد  السَّ  -
مرص العربية!

وبطريرك  اإلسكندرية  بابا   – الثاين  تواضــروس  البابا  قداسـة   -
الكرازة املرقسية!

عن  نائبًا  العـــدل،  وزيـــر  مروان-  عمـــر  املستشار/  يِّد  السَّ  -
دولة الدكتور/ مصطفى مدبــويل – رئيس مجلس الوزراء!

- الدكتور القس/ أندريا زيك – رئيس الطائفة اإلنجيلية مبرص!
األقباط  بطريرك   – إسحق  إبراهيم  األنبا/  البطريرك  غبطة   -

الكاثوليك!
- نيافة املطران/ سامي شحــاتة – رئيس الكنيسة اإلنجليكان مبرص!

- السيدات والســادة الوزراء والسفراء واملحافظون!
- الحــضور الكــريم!

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد؛
الرشيف  أزهركم  رحاب  يف  جميًعا  بحرضاتكم  ومرحبًا  فأهاًل 
وكنائسكم املرصية العريقة ويف ضيافة: بيت العائلة املرصية، هذا 
البيُت الكريُم األصيل الذي نحتفل اليوم بذكرى مرور عرْشِ سنوات 

عىل تأسيسه، وكان مثرًة لتفاهٍم عميق مدروس بني األزهر والكنيسة، التََقيا فيه من أجل تحصني مرَص واملرصيني 
األزمان  قديم  بجذورها يف  بل وحضاراٍت ضاربًة  أوطانًا ومجتمعاٍت،  ِمن حولنا  رت  ودمَّ بالبالد،  أحدقت  فنٍت  من 
ين والنازحني عن ِديارهم  واآلباد، وراح ضحيَّتَها املالينُي من األرواح، واآلالُف من املشوَّهني واألرامل واليتامى، والفارِّ

وأوطانهم..
الحــفُل الكــريم!

 لقد ُولَِدت فكرة هذا الِكياِن الفريد يف يناير من عام أحد عرش وألفني يف أثناء أداء واجب العزاء يف ضحايا حادث 
كنيسة القديسنْي باإلسكندرية، وكان الحـــــــــديُث –يوَمها– بني قداسة البابا: شنودة الثالث ووفِد األزهر الرشيف 
بُصحبة أستاذنا أ.د/ محمود زقزوق، الذي توىلَّ بعد ذلك أمانَة بيت العائلة حتى رَحل عن ُدنيانا، وكذلك زميلنا أ.د/ 

دهم بواسع فضله وكرمه.. ق العام للبيت، رحمهم الله جميًعا وتغمَّ محمود عزب، الذي توىلَّ وظيفة املنسِّ
ياٍت بالغة الحزن واألىس، بحيث وَضعت الجميَع أمام مسؤوليَّاتهم  وهكذا نبعت فكرُة بيت العائلة من رَِحِم تحدِّ
الم واالستقرار  ي األكرثُ إلحاًحا واألشدُّ خطَرًا هو فُقداَن األمن والسَّ تجاه الضمري وتجاه الوطن واملواطنني، وكان التحدِّ
ة بأن اللعب عىل أوتار الفتنة  امية، وكُنَّا عىل وعٍي كامٍل، وقناعة تامَّ املجتمعي، وتنامى جرائم اإلرهاب وُمفاجآته الدَّ
الطائفية لو تُرك وشأنَه فإنَّه ما يلبث أن ينزلَق بالبالد إىل حرٍب طائفيَّة ستأيت –ال محالَة- عىل األخرض واليابس.. 
وقد استشعر األزهر والكنائس املرصية، يوَمها، ما عىل املؤسسات الدينيَّة من واجب املشاركة يف الجهود الوطنيَّة 
التي  تداعياته  الوطن، واملواطنني من  اللَّعني، وحاميِة  املخطط  لدحِر هذا  الدولة  تبذلُها  التي  والسياسيَّة  واألمنيَّة 
تُغذيها، وترعاها، قًوى خارجيٌة بالتنسيق مع قًوى داخليٍَّة، وبعَد ما بات من الواضح أنَّ هدف الجميع هو سقوُط 
ر  وء تَتصدَّ مرَص فيام سقطت فيه دوٌل عربية كربى وصغرى من رصاعاٍت أهلية ُمسلَّحة، ال تزال أخبارها البالغُة السُّ

نص كلمـــة فضيلــة اإلمــام األكبـــر 
ب  أ.د/ أحمـــد الطــيِّ



27

األنباء املحلية والدولية حتى هذه اللحظة..
يف هذا الجوِّ املضطرب، ووسَط أعاصريِه الداخليِة والخارجيِة، وَعِقَب أحداث االعتداء عىل كنيسة سيدِة النجاة 
ورُة الدينيَّة والوطنية إىل إنشاِء  يف بغداد يف أواخر ديسمرب 2010م، وكنيسة القديسني يف 1 يناير 2011م، دعت الرضَّ
هيئٍة وطنيٍَّة ُمستقلة باسم بيت العائلة املرصية، ومل مترَّ بضعُة أشهر بعد ذلك حتى صدر قرار رئيس الوزراء -آنذاك- 
بإنشاء هيئٍة مشرتكة باسم »بيت العائلة املرصية« برئاسة شيخ األزهر، وبابا الكنيسة القبطية األرثوذكسية وَمَقرُّه 

الرئييس مشيخة األزهر بالقاهرة.
ــادة!  ــيِّداُت والسَّ السَّ

به يف صمٍت وإخالص، عرب مجالِسه ولجانه  الذي اضطلع  الوطني  البيت وعن دوره  الحديث عن هذا  يطوُل 
املنبثقة منه، كام يطوُل الحديُث عن أبرز نشاطاته طوال سنواٍت عرِش َخلَْت، وعرب ستَة عرَشَ فرًعا يف خمَس عرشَة 

محافظًة، وغريِ ذلك من موضوعاٍت أرى أنَّ جلسات املؤمتر ونقاشاته وتوصياتِه أليْق ببيانها وإلقاِء الضوء عليها.  
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غرَي أنَّ الوفاء بواجب أمانة الكلمة يقتضيني، وقبَل أن أُفارق مقامي هذا، أن أُوجز القوَل يف أمٍر أعتقد أنه بحاجٍة 
إىل يشٍء من التوضيح أو لنقل: من التنبيه، قطًعا للشكوك والظنون التي يُثريها البعُض، يف محاولٍة لرصف األنظار عن 

هذا البيت، وتركه ميوت موتًا رحياًم.. أو جثًة هامدة بني الحياة واملوت..
هذا األمر هو: محاولة الخلط بني تآخي اإلسالم واملسيحية يف الدفاع عن حق املواطن املرصي يف أن يعيَش يف أمٍن 
ينني، وذوبان الفروق والقسامت الخاصة بكلٍّ منهام..  وسالٍم واستقراٍر، الخلُط بني هذا التآخي وبني امتزاج هذين الدِّ
هات التي تُنادى -بـ»اإلبراهيمية«- أو الدين اإلبراهيمي، نسبًة إىل إبراهيم -ڠ- أيب األنبياء  وبخاصة يف ظل التوجُّ
واملسيحية  اليهودية  مزج  يبدو– من  –فيام  الدعوات  إليه هذه  تطمُح  وما  وملتقى رشائعهم،  رساالتهم،  ومجمع 
واإلسالم يف رسالٍة واحدة أو ِدين واحد يجتمُع عليه الناس، ويُخلصهم من بوائق النزاعات، والرصاعات التي تُؤدي 
ين الواحد، واملؤمنني بعقيدٍة واحدة..  إىل إزهاق األرواح وإراقة الدماء والحروب املسلحة بني الناس، بل بني أبناء الدِّ

العوملة،  دعوى  مثل  ِمثلُها  الدعوى،  وهذه 
 - وغريها  العاملية«  و»األخالق  التاريخ،  ونهاية 
وإن كانت تبدو يف ظاهر أمرها كأنها دعوى إىل 
االجتامع اإلنساين وتوحيده والقضاء عىل أسباب 
نزاعاته ورصاعاته.. إالَّ أنها، هي نفَسها، دعوٌة إىل 
ُمصادرة أغىل ما ميتلُكه بنو اإلنساِن وهو: »حرية 
وكلُّ  االختيار،  وحرية  اإلميان،  وحرية  االعتقاد« 
ذلك ِمامَّ ضمنته األديان، وأكَّدت عليه يف نصوص 
رصيحة واضحة، ثم هي دعوٌة فيها من أضغاث 
اإلدراك  من  فيها  ما  أضعاِف  أضعاَف  األحالم 
وإن  ونحن  وطبائعها..  األمور  لحقائق  الصحيح 
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اللحظة-  هذه  -حتى  نََر  مل  كنَّا 
الجديد،  اإلبراهيمي  الوليَد  هذا 
مالمحه  عن  شيئًا  نعرُف  وال 
منطلق  أننا –ومن  إالَّ  وقسامته، 
إمياننا برساالتنا الساموية– نُؤمن 
ِديٍن  عىل  الخلق  اجتامع  بأنَّ 
واحدة  ساموية  رسالٍة  أو  واحٍد 
التي  العادة  يف  مستحيل  أمٌر 
فطر الله الناس عليها، وكيف ال، 
جذريًّا،  اختالفًا  الناس،  واختالُف 
يف ألوانهم وعقائدهم، وعقولهم 
ولغاتهم، بل يف بصامت أصابِعهم 
حقيقٌة  ذلك  كلُّ  وأعيِنهم.. 

تاريخية وعلمية، وقبل ذلك هي حقيقة قُرآنية أكَّدها القرآن الكريم ونصَّ عىل أنَّ الله خلق الناس ليكونوا مختلفني، 
وأنه لو شاء أن يخلقهم عىل ِملٍَّة واحدة أو لوٍن واحد أو لغٍة واحدة أو إدراك واحد لفَعل، لكنه -تعاىل- مل يشأ ذلك، 
وشاء اختالفَهم وتوزَُّعهم عىل أديان ولغات وألوان وأجناس شتى ال تُعد وال تُحىص.. ثم بنيَّ أن هذا االختالف باٍق 
ًة َواِحَدًة َوالَ يَزَالُوَن ُمْختَلِِفنَي﴾  ومستمر يف الناس إىل أن يرث الله األرض وَمن عليها: ﴿َولَْو َشاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ
]هود: 118[، كام بنيَّ الله تعاىل أنَّه كام خلََق املؤمنني من عباِده، خلََق منهم الكافرين أيًضا، يقول الله تعاىل يف أوائل 

ْؤِمٌن َواللَُّه مِبَا تَْعَملُوَن بَِصرٌي﴾ ]التغابن: 2[. سورة التغابن: ﴿ُهَو الَِّذي َخلََقُكْم فَِمنُكْم كَاِفٌر َوِمنُكم مُّ
انفتاَح األزهر وعلامئه عىل كنائس مرص ورجالها  أنَّ  الكلامِت املوجزِة هو  إليه من هذه  نَْخلُص  أْن  نُريُد  وما 
وقادتها، ويف مقدمتها: الكنيسُة األرثوذكسية، وكذلك انفتاح الكنائس املرصية عىل األزهر، ليس كام يُصوِّرُه البعض 
محاولًة إلذابة الفوارق بني العقائد وامللل واألديان، وواضٌح أن هذا البعض يَصُعب عليه فهُم الفرق بني احرتام عقيدة 
اآلَخر وبني اإلميان بها، وأنَّ احرتاَم عقيدة اآلَخر يشٌء واالعرتاَف بها يشٌء آَخُر مختلٌف متاَم االختالف.. ويف هذا اإلطار 
يِن﴾ ]البقرة: 25٦[، وقوله: ﴿لُِكلٍّ َجَعلَْنا ِمنُكْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا﴾ ]املائدة:  يستقيُم فهمنا لقوله تعاىل: ﴿الَ إِكْرَاَه يِف الدِّ

48[، وغريها من آيات القرآن الكريم.
ينيِة داخل مرص، وخارجها، هو انفتاٌح من أجل البحث عن املشرتكات  نعم! انفتاُح األزهر عىل املؤسسات الدِّ
اإلنسانية بني األديان الساموية، والتعلُّق بها النتشال اإلنسانية من أزمتها املعارصة، وتحريرها ِمامَّ حاق بها من ظلم 

القادرين، وبغي األقوياء وغطرسة املتسلِّطني عىل املستضعفني.
الحضـــور الكــريم!

ت  تصدَّ وذلك حني  اليوم،  بدور  بَِه  الشَّ بدوٍر شديد  املرصية  والكنيسة  األزهر  مرَّ  فقد  باألمس!  اليوم  أشبه  ما 
هاتان املؤسستان بعلامئها وقساوستها إلحباط الدسائس االستعامرية يف القرن املايض، وكانت دسيسُة األمس هي 
ة، والزعَم بأنَّ األقباط يُؤيدون االحتالل، لكن  هي بعينها دسيسَة اليوم، وأعني بها العبَث بالعالقة بني عنرصي األُمَّ
الحيلة مل تنطِل عىل األزهر وال عىل علامئه الذين رسعان ما هرولوا إىل كنائس االقباط، وكان عىل رأسهم شيوٌخ كباٌر 
مثل: مصطفى القايايت، ومحمود أبو العيون، وعبد ربه مفتاح، ومحمد عبد اللطيف دراز، وعل رسور الزنكلوين.. 
واستُدعي القمص »رسجيوس« بتكليٍف من الشيخ القايايت ليَعتَل منرَب األزهر، ويتحدَث مع املتحدثني، وقام علامء 
األزهر بتشييع جنازة املسيحيني واملسلمني دون تفريٍق.. وقد أرسل الشيخ إبراهيم سليامن قصائَده الوطنيَة داعيًا 
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إىل االتحاد األخوي يف أراجيز سهلة، ذاع منها قولُه: 
الشيُخ والقسيُس قسيساِن        * * *  وإْن تشأْ فُقل هام شيخــــــاِن   

الحــفل الكريم!
يحثُّ  حني  الرشيف  األزهر  إنَّ 
ويضُع  اليوم  الكنائس  إىل  الخطا 
الوطن  أجل  من  يدها  يف  يده 
الجميع يف عيٍش  واملواطنني، وحقِّ 
املواطنة  يف  ومساواٍة  آِمن،  مشرتك 
يُسند  ا  إمنَّ والواجبات.  والحقوق 
وثقافته  وتراثه  علوِمه  إىل  ظهرَه 
اإلسالمية الخالصة، والتي تقوم عىل 
مبدأ »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«، 
وقرآنًا  رشيعًة  اإلسالم:  أخوَّة  وعىل 
ونبيًا ملا سبقه من الرشائع والكتب 
واألنبياء، وكذلك أخوة نبي اإلسالم 

لعيىس عليه السالم، وقوله: »أَنَا أَْوىَل النَّاِس بِعيىَس ابِْن َمْريََم، يف األُوىَل َواآلِخرَِة«، وقوله يف حديث آخر: »أنا دعوُة  أيب 
اِم«.. وما تعلَّمنا من  إبراهيَم، وبرشى أخي عيىس، ورأْت أُمِّي حنَي حملْت يب أنَُّه خَرَج منها نوٌر أضاَءْت له قصوُر الشَّ
يَْنا  القرآن الكريم الثناء عىل سيدنا عيىس وعىل أمه مريم عليهام السالم، بل الثناء عىل أتباِعه يف قوله تعاىل: "ثُمَّ قَفَّ
يَْنا ِبِعيىَس ابِْن َمْريََم َوآتَيَْناُه اإْلِنِجيَل َوَجَعلَْنا يِف قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَُعوُه َرأْفًَة َورَْحَمًة" ]الحديد:  َعىَل آثَارِِهم ِبرُُسلَِنا َوقَفَّ
27[.. ومعاَذ الله أن يكون انفتاُح األزهر الحارس لإلسالم: عقيدًة ورشيعًة وتراثًا، عىل األدياِن الساموية تذويبًا أو 
تفريطًا أو ما إىل ذلك من هواجس وظنون وأوهام يَبعثُها سوُء فهم اإلسالم، وعدُم إدراك حقيقته وفلسفة عالقته 
العضوية مبا قبلَه من الرساالت اإللهية السابقة، وبخاصٍة عالقة املودَّة التي تربُط املسلمني باملسيحيِّني منُذ فجر 

تاريخ اإلسالم وإىل أن يرَث اللُه األرَض وَمن عليها.
السادة الضيوف األجالء! 

إنَّ ترشيَفكم اليوم يف احتفال بيت العائلة املرصية لهو دعٌم معنوي كبري يَزيد من عزمنا -مبشيئة الله تعاىل- 
يات واملشكالت التي يتَِّسع مداها يوًما بعد يوم، ونحن -وبفضل تشجيِعكم  عىل مواصلة الُجهِد يف مواجهة التحدِّ

الدائم- لعىل ثقٍة من قدرة »البيت« عىل املشاركة الجادَّة 
يف حل إشكاالت املواطنني واالرتقاء مبستوى الخدمات التي 
م لهم، وبخاصة يف القرى والنجوع والكفور، ومن خالل  تُقدَّ
الة  الفعَّ وباملشاركة  عديدة،  محافظات  يف  »البيت«  فروع 
مع ُمبادرة »حياة كرمية«  التي أطلقها السيد الرئيس/ عبد 
الفتاح السييس، يف يناير من العام املايض، والتي نأمل أن 
يكون لبيت العائلة نصيٌب ملحوٌظ يف تحقيقها وإنجاحها 

مبشيئة الله تعاىل وإرادته .. 
أُخرى. َمرًَّة  ِبكُْم  وَمرَْحًبا  األِعزَّاء  ضيوفنا  لَكُم  ُشكًْرا 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛
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نص كلمة
 قداسة البابا تواضروس الثاني 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقسية

بسم االله الواحد الذي نعبده جميًعا ونقدم له 
االكرام والعز والسجود

معايل الرئيس املستشار الجليل/ عديل منصور
أحمد  الدكتور/  األستاذ  األكرب  اإلمام  فضيلة 

الطيب
السيدات والسادة.. الحضور الكريم

معكم  اشرتك  أن  واعتزازي  رسوري  دواعي  من 
يف هذا الصباح لنحتفل سويا مبرور 10 سنوات عىل 
تأسيس هذه الهيئة املوقرة "بيت العائلة املرصية" 
لدينا  محبوب  مصطلح  العائلة  بيت  ومصطلح 
جميعا كمرصيني عىل املستوى االجتامعي والثقايف 
عائلة  إىل  منا  كل  ينتمي  األصالة حيث  يعني  ألنه 
واألمان حيث الحضن الدافئ والحصن األمن ويعني 
واألخالق  الحقيقية  الرتبية  حيث  األخالق  أيًضا 
بكل  االهتامم  حيث  التعاون  أيًضا  ويعني  الرفيعة 
أيًضا  يعني  وأخرياً  وصغاًرا  كباًرا  العائلة  أعضاء 

االفتخار حيث تتابع األجيال واألسامء والتقاليد والعادات.
إننا نحتفل مًعا كون بيت العائلة املرصية محبة وتعاون مًعا لنبني بلدنا مرص الغالية مؤكدين عىل وحدة الوطن 
وترابط جميع أعضاءه وأبناءه عاملني أن اإلنسان هو خليقة الله الخالق الحي ومن صنع يديه، ولذلك فأن الدين 
للديان والوطن للجميع ألنه عز وجل مل مينح الدين لإلنسان من أجل التفاخر أو التناحر أو التقاتل وإننا من أجل 
التامسك والتقارب والتعاون وحياة اإلنسان مهام امتدت سنني وأعوام تبقى  قصرية بحكم الزمان حيث يقف اإلنسان 
فيه أمام الله ويسمع النداء أعطيني حساب وكاالتك، فاإلنسان يف كل مسئولياته هو مجرد وكيل عليه أن يؤدي دوره 

كامل يف الحياة إىل أن يأيت اليوم الذي يقف أمام الديان العادل .
ونحن كمرصيني لنا وطن ذو حضارة غنية وتاريخ مجيد فيه أصالة عميقة منذ فجر التاريخ مروًرا بالحضارات 
الفرعونية واملسيحية واإلسالمية ممتزًجا بحضارات البحر األبيض املتوسط واللغة العربية والقارة األفريقية ومن هنا 
صار بيت العائلة هيئة تعمل بجانب مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية واالجتامعية وبالطبع املؤسسات الدينية 
تعمل عىل حفظ القيم املجتمعية والتقاليد األخالقية ونرش السالم املجتمعي. الدفاع عن حقوق اإلنسان وتحقيق 
العدالة وتأكيد املواطنة والتعامل معا من أجل مجتمع أفضل وتحديات هذا الزمن يا أحباء تحديات كثرية خاصة 
بعد انتشار الوباء )covid 19( مثل جفاف املشاعر واإلنسانية بسبب اإلجراءات االحرتازية من التباعد والبقاء باملنزل 
والعمل عن بعد وأغالق أماكن التواصل االجتامعي املتعددة وتحد آخر هو ثورات الطبيعة املتزايدة يف الفرتة األخرية 
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من زالزل وبراكني وفيضانات وحرائق وانهيارات جليدية اثرت عىل املناخ وغريت يف درجات الحرارة األرضية، أيًضا 
املثلية والزواج املثل  التي نواجها جميًعا دخول مفاهيم غريبة عىل األخالق اإلنسانية مثل  التحديات  بعيًدا من 

والشذوذ وااللحاد والتي نرفضها جميًعا.
هذه التحديات تدعونا جميًعا يف بيت العائلة أن نجري حوارات عىل كل املستويات لعلنا نصل إىل ما ميكن أن 

نفعله ونحمي به شبابنا وأطفالنا وكل أرسة يف الوطن العزيز.
لقد قام بيت العائلة بأنشطة عديدة وله محصول وافر من الفعاليات املثمرة العرشة سنوات املاضية لعل من 
أهم هذه الفاعليات التي جمعت اآلباء الكهنة القسوس مع أصحاب الفضيلة الشيوخ يف لقاءات لعدة أيام مام 
رسخ املحبة وفهم اآلخر والحياة املشرتكة بينهم كذلك اللقاءات التي متت مع الشباب املرصي )املسيحي- املسلم( 
والحوار معهم جميًعا واإلجابة عن أسئلتهم ومناقشة أفكارهم، كام أشري أيًضا إىل أهمية إنشاء فروع جديدة يف كافة 

املحافظات أضافة إىل الفروع التي تم إنشائها عرب السنوات العرش املاضية وقد بلغت 17 فرع عاماًل.
إنني يف هذا املضامر أود أن أقرتح أمام حرضاتكم أن نتبنى جميعاً يف العقد الجديد يف السنوات العرش القادمة 
إذ أراد الله وعشنا أن نتبنى جميًعا منهًجا أصيل يف التوعية وبناء اإلنسان ويدور هذا املنهج حول 5 عنارص رئيسية 

وأساسية هي:
أواًل: محبة الله.. كيف نغرس محبة الله يف القلوب.

)مساكننا  فيها  نعيش  التي  والبيئة  الطبيعة  محبة  ثانيًا: 
األكرب(

ثالثًا: محبة اإلنسان لآلخر دون النظر إىل ما هو اآلخر دون 
النظر إىل أي اعتبار آخر كون أنه فقط صنعة يد الله. 

رابًعا: محبة الوطن واألرض التي نعيش عليها.
خامًسا: محبة األبدية التي نشتاق أن نكون فيها.

إننا من هذا املنهج الذي أقرتحه عىل حرضاتكم ميكن أن 
يضع عدة عنارص فرعية تحت كل عنوان فيكون منهجا شاماًل 

أمام أبنائنا وبناتنا يف املرحلة القادمة.
أخرياً:
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ونحن نشهد النهضة الكبرية عىل أرض وطننا مرص بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السييس والحكومة املرصية 
والقوات املسلحة والرشطة الوطنية يف كافة مجاالت الحياة لهذه اإلنجازات التي نشهدها كل يوم مع املرشوعات 

العمالقة التي تجعل الجمهورية الجديدة واقًعا ملموًسا من جميع املرصيني أمام كل العامل.
دمتم يف رعاية الله وأشكركم كثريًا.
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نبذة عن طريق الكباش "طريق املواكب امللكية"

التاريخ
بدأ بناء طريق الكباش خالل عرص الدولة الحديثة واكتمل يف 
عهد حاكم األرسة الثالثون نختنبو األول )380-362 قبل امليالد(، 

لكن الطريق دفن تحت طبقات من الرمال عىل مر القرون.
تم العثور عىل أول أثر للطريق يف عام 1949 عندما اكتشف 
معبد  بالقرب من  متاثيل  مثانية  غنيم  زكريا  املرصي  اآلثار  عامل 
األقرص، مع اكتشاف 17 متثاًل آخر من 1958 إىل 1961 و 55 
تم اكتشافها من 1961 إىل 1964 - كل ذلك يف محيط 250 مرتا.

املمىش  مسار  تحديد  تم   ،2000 عام  إىل   1984 عام  من 
ولكن  الطريق،  عن  للحفارات  للكشف  تاركًا  أخريًا،  بالكامل 
المر كان صعبا حيث ترتب عليه عمليات هدم لفساح املجال 

 للطريق. 
مرشوع تطوير طريق الكباش بدأ يف 2007 وتوقف يف 2011، 

ثم استؤنف العمل يف 2017 حتى عام 2021.
الوصف

يتكون طريق الكباش من رصيف حجري يف املنتصف بطول 
أشكال  تتخذ  قرابة 1300 متثال  الطريق ويصطف عىل جانبيه 
كبش كامل ورأس كبش عىل جسم أسد ورأس إنسان عىل جسم 
األقرص  يف  األثرية  املعامل  أهم  بني  الكباش  طريق  يربط  أسد. 
ونحتت متاثيله من الحجر الرميل وميتد الطريق من معبد الكرنك 

إىل معبد األقرص بطول 2700 مرت.
يعرف طريق الكباش بأنه طريق مواكب اآللهة ويعود لعرص 
األرسة الثامنة عرشة من الدولة املرصية القدمية يف عهد امللكة 
حتشبسوت لالحتفال بعيد اإلبت قبل أن يندثر الطريق تحت 

األرض مبرور القرون وتعاقب األزمنة.
وهي  الطريق،  يف   1057 عددها  البالغ  األصلية  التامثيل 

مقسمة إىل ثالثة  أشكال:
مساحة  عىل  أقيم  كبش  برأس  أسد  جسم  األول  الشكل   •
1000 قدم تقريًبا بني معبد الكرنك  ومنطقة موت يف عهد حاكم 

احتفالية ضخمة الفتتاح طريق الكباش "طريق املواكب امللكية"
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اململكة الحديثة توت عنخ آمون.
يف  بني  كامل،  كبش  متثال  هو  الثاين  الشكل   •
الثامنة عرش  أمنحتب  األرسة  عهد  نائية يف  منطقة 

الثالث قبل نقله لحًقا إىل مجمع الكرنك. 
من  جزء  أكرب  يضم  الذي  الثالث،  الشكل   •
أسد  ورأس  )جسد  الهول  أليب  متثال  هو  التامثيل 
إىل معبد  التامثيل عىل مسافة ميل  إنسان(، ومتتد 

األقرص.

التجديد والفتتاح الكبري

طريق  مرص  افتتحت   ،2021 نوفمرب   25 يف 
الكباش للجمهور بحضور الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس يف مدينة األقرص وسط احتفالية كبرية، بعد 
من  أكرث  استغرقت  التي  الرتميم  أعامل  أنهت  أن 

سبعة عقود.
الفرعوين،  بالزي  مشاركني  املسرية  وضمت 
وراقصني  ضوئية،  وتأثريات  سيمفونية،  وأوركسرتا 
تجرها  وعربات  النيل،  عىل  وقوارب  محرتفني، 

الخيول.
مراكب  ثالثة  هناك  كانت  الحتفال،  بداية  مع 
قلب  يف  تسري  الفرعوىن  بالطراز  "مقدسة" مصممة 
تلك  وصممت  مبهرة،  أضواء  وسط  النيل  نهر 
ثالوث  إىل  لرتمز  النيل  نهر  يف  املقدسة"  "املراكب 
رموز  وخونسو، وهي  وموت  آمون  املقدس،  طيبة 

الحتفال بعيد اإلبت لدى املرصيني القدماء
الطقوس  بتلك  القيام  الكهنة  عىل  يتعني  وكان 
مرتني سنويا: األوىل يف عيد الحصاد، والثانية يف عيد 
جلوس امللك. وبذلك يعّد هذا الطريق، الذي يطلق 
طريق  أقدم  امللكية،  املواكب  طريق  اسم  عليه 

احتفايل ديني يف التاريخ.

احتفالية ضخمة الفتتاح طريق الكباش "طريق املواكب امللكية"
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»الصوم.. شروطه وفوائده 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

أحب أن أحدثكم عن الصوم مبعناه الحقيقي أو مبفهومه الروحي، وعن رشوطه وما يجب أن تلتصق به 
من الفضائل، وكيف يكون بهذا مفيًدا لألفراد وللجامعة...

بأسلوب  اليوجا  والكنفوشيوسية، وعند  والهندوسية  البوذية  األديان، حتى يف  والصوم معروف يف جميع 
أعمق يف وسيلة لقهر الجسد ليك تأخذ الروح مجالها. ويف حياة املهامتا غاندي الزعيم الروحي للهند، نرى أن 

الصوم كان من أبرز املامرسات الواضحة يف حياته، وكثريًا ما كان يواجه به املشاكل...
ويخطئ من يظن أن الصوم هو مجرد فضيلة للجسد، أو أنه مجرد عالقة اإلنسان بالطعام وموعده. فالصوم 
يف حقيقته هو عمل للروح يف تساميها عن املادة والطعام، ويعرب الجسد عن رغبة الروح بالصوم. الصوم إذن 
هو حالة روح زاهدة ترُشك الجسد معها يف الزهد. وهكذا ال يكون الصوم هو الجسد الجائع، بل بالحري هو 
الجسد الزاهد. فليس الصوم هو جوع الجسد، بل هو تسامى الجسد، ومعه طهارة الجسد. ليس هو حالة 

الجسد الذي يجوع ويشتهى أن يأكل. بل الجسد الذي يسمو -ولو إىل حني- عن شهوة األكل!
الروح، وتجذب الجسد معها، ليك تخلصه من أحامله وأثقاله، ومن شهواته  الصوم هو فرتة ترتفع فيها 
املادية، وتجذبه معها إىل فوق. فيعمل معها العمل الروحي بال عائق. إذن الصوم هو فرتة روحية يقضيها 
الجسد والروح مًعا يف عمل واحد هو عمل الروح! حيث يصىل اإلنسان ليس فقط بجسد صائم، إمنا باألكرث 
بنفس صامئة: بفكر صائم عن الرغبات الخاطئة، وبقلب صائم عن الشهوات الرديئة، وبروح صامئة عن محبة 

املاديات. إذن هي فرتة صالحة لالقرتاب إىل الله أكرث من باقي األيام.
الصوم إذن فرتة مقدسة، تشعر فيها مبتعة روحية، وترى أن صلتك بالله قد زادت وتعمقت. إنها ليست 

أياًما عادية، بل هي أيام لها طابع مثايل غري عادى يتميز بالتدرب عىل النمو الروحي.
لهذا كله، ينبغي أن نتأكد أن الصوم قد غرّي الكثري يف حياتك إىل ما هو أفضل. فهل أنت يا أخي العزيز 
تدرك أن الصوم قد غرّي فيك شيئًا؟ أم متر عليك أصوام خالل سنوات وسنوات، وأنت كام أنت، بنفس الصفات 

والضعفات؟!
إن أردت التغيري يف حياتك فضع أمامك الفضائل التي ينبغي أن ترتبط بالصوم، حتى تستفيد روحيًا من 

صومك!
الصوم البد أن تصحبه التوبة، بحيث يبعد الصائم عن الخطية، ويحرص عىل أن يكون فكره مقدًسا، وقلبه 
كل شهوة  عن  أيًضا  يصوم  الطعام،  عن  الجسد  يصوم  كام  أنه  بحيث  طاهرًا.  يكون  أيًضا  مقدًسا، وجسده 

خاطئة، وكل املالذ املحرمة.
واعلم انه بدون التوبة، يرفض الله صومك وال يقبله. وبهذا تكون ال ربحت سامًء وال أرًضا. وتكون قد 
منعت جسدك عن الطعام بال فائدة وبال أجر ساموي. فإن أردت أن يقبل الله صومك، راجع نفسك، واعرف 
ما هي خطاياك وأرجع عنها وتب. وبهذا تُصلح ذاتك وتصطلح مع الله يف صومك. وإن أبطلت الخطية خالل 
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أيام الصوم، فاستمر يف إبطالها بعده. فالتوبة ليست قارصة عىل فرتة الصوم فقط. إمنا بالتدرب عليها أثناء 
الصوم، تتعود عليها فيتنقى قلبك، وتحتفظ بهذا النقاء كمنهج حياة.

وإذ تتوب يف الصوم، اعدد نفسك للجهاد ضد الشيطان. ذلك أن الشيطان إذ يرى صومك وتوبتك، يحسد 
عملك الروحي ليفقدك مثرة برك. وهكذا قد يقدم لك أثناء أيام الصوم إغراءات جديدة مل تكن متاحة قباًل، 
وحياًل عديدة يلتمس بها إسقاطك! فاحرتس وقاوم كل ذلك. وإن رأيت الصوم فرتة حروب روحية من عدو 

الخري، اجعلها أنت فرتة انتصار روحي عىل كل اإلغراءات.
عن  الجسد  مبنع  االكتفاء  هو  الصوم  فليس  والعبادة.  الصالة  أيًضا  تصحبه  التوبة،  تصحبه  كام  والصوم 
الطعام، فهذه ناحية سلبية. أما الناحية االيجابية فهي إعطاء الروح غذاءها. فالجسد يصوم، والروح تتغذى 
تصليها  أن صالة روحية  واعلم  الروحي.  والتأمل  الروحية  وبالقراءات  والتسابيح،  واأللحان  والرتتيل  بالصالة 
وأنت صائم وضعيف يف جسدك، هي أعمق من عرشات الصلوات التي تصدر منك وجسدك مملوء بالطعام 

وصوتك يهز الجبل!
ولتكن صلواتك يف الصوم هي من أعامق قلبك وبكل مشاعرك. وال تحاول أن تريح ضمريك مبجموعة من 
التالوات ال عمق فيها، ول هي خارجة من قلبك. وأعلم أن الصالة -من واقع اسمها- هي ِصلة... صلة قلب 

بإلهه.
فهل فرتة صومك متصلة بالله؟ أم أن فكرك منشغل بأمور كثرية، ووقتك ال ينال منه الله شيئًا، تشغله باللهو 
أحيانًا وبألوان من املتع العاملية؟! وهل صلواتك وقراءاتك الروحية أثناء الصوم هي أكرث مام يف باقي األيام؟ 

وهل تجد يف الصالة متعة روحية؟.
الصوم أيًضا البد أن يصحبه ضبط النفس. لذلك احرص عىل أن تضبط نفسك ضد كل رغبة خاطئة، سواء 

أتتك من داخلك أو من حروب الشيطان. امسك إذن زمام إرادتك يف يدك.
يف الصوم قد يشتهى جسدك أن يأكل فتمنعه، وتنجح يف منعه. استخدم هذه اإلرادة يف منع كل رغبة 
بطالة، وكل عادة رديّة، وكل ترصف خاطئ، وكل شهوة للجسد. أما الذي ميلك إرادته يف االمتناع عن الطعام، 

وينغلب مع باقي شهواته، فامذا تراه قد استفاد من صومه؟!
الصوم أيًضا تصحبه الصدقة واإلحسان عىل الفقراء واملحتاجني. فالذي يشعر يف الصوم بالجوع، يشفق عىل 

الجياع ويطعمهم. وال يستطيع أن يأكل، إن شعر أن غريه ال يجد ما يأكله.
وهكذا يعمل الكثريون يف الصوم عىل إقامة موائد للفقراء. عىل أن األمر ال يصح أن يقترص عىل تقديم 
الطعام، إمنا يحسن أيًضا االهتامم بهذا الفقراء ليك يستطيعوا أن يعيّدوا حينام يأيت بالعيد. وذلك بأن تقدم 

لهم املالبس واملرصوفات...
الصوم عن الطعام، يحسن أن يصحبه أيًضا صوم اللسان، وصوم القلب والحواس. وقد قال أحد اآلباء "صوم 
اللسان خري من صوم الفم. وصوم القلب عن الشهوات خري من صوم االثنني" أي خري من صوم اللسان والفم 

كليهام.
فهل لسانك صائم عن كل كلمة رديئة؟ وإن كنت كاتبًا، هل قلمك صائم عن كل خطأ يف الكتابة؟ والشك 
أن القلب الصائم عن الخطية يستطيع أن يصّوم حواسه عن الخطأ بالنظر أو بالسمع وما إىل ذلك. ويستطيع 

أن يصّوم لسانه عن كل الكالم الرشير، ألن الكالم بال شك صادر عام يف داخل القلب.
والذي يريد أن يستفيد من صومه، تنفعه جًدا التداريب الروحية لتكون مصاحبة لصومه. فيدرب نفسه 
عىل ترك كل نقاط ضعفاته. كام يدربها عىل اقتناء ما ينقصه من الفضائل. فإن نجح يف هذا التدريب، يكون 

قد خرج من الصوم بفوائد ال تُحىص.
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مركز  الصوم في احلياة الروحية

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

للصوم مكانة خاصة متميزة يف الحياة عامة. نلمس ذلك من مسلك رجال الله سواء يف العهد القديم أو العهد 
الجديد وأقوالهم، يؤكد كل ذلك تكريم الرب يسوع له سواء مبامرسته له أو بأقواله عنه. ويف رأ[ بعض القديسني أن 
جهاد الصوم ينبغي أن يتقدم كل الجهادات األخرى يف الحياة الروحية، ألنه هو الذي ميهد لها الطريق. فام مل يخضع 
الجسد ويلجم، فإن تاإلنسان يجد نفسه مشدود برباطات كثرية تعوقه عن حياة اإلنطالق الروحي، ويف ذلك يقول ما 
اسحق العظيم يف العارفني "كل جهاد ضد الخطية وشهواتها يجب أن يبتدئ بالصوم، خصوصا إذا كان الجهاد بسبب 
خطية داخلية". ويقول أيضاً "إن أول قضية وضعت عىل طبيعتها يف البدء كانت ضد تذوق الطعام ومن هذه النقطة 
سقط أول جنسنا. لذلك فإن أولئك الذين يجاهدون من أجل خوف الله يجب أن يبدأوا البناء من حيث كانت أول 
رضبة. مخلصنا الصالح حينام أظهر نفسه للعامل عند األردن إبتدأ من هذه النقطة. فحينام إعتمد قادة الروح إىل الربية 
مبارشة وصام أربعني يوما وأربعني ليلة. وكل الذين يريدون أن يتبعوا خطواته، عليهم أن يضعوا أساس جهادهم عىل 

مثال عمله. وها نحن نعرض ملكانة الصوم:

أواًل في العهد القدمي:
ميكن إعتبار خطية اإلنسان األول أنها كانت موجهة ضد الصوم.. لقد أوىص الله آدم أال يأكل من شجرة معينة 
الله اإلنسان األول  الفم " ملا أبدع  القديس يوحنا ذهبي  الكربى لكل جنسنا. ويف ذبك يقول  الطامة  فأكل، فكانت 
سلمه إىل أيدي الصوم ليضبطه ويهتم بخالصه كأب محب ألوالده أو معلم ذي حزم بقولع تعاىل آلدم " من كل شجر 
الفردوس تأكل، أما شجرة معرفة الخري والرش فال تأكل منها البتة". أفليس هذا شكال من الصوم؟! فإذا كان الصوم يف 
الفردوس رضوريا، فكم بالحري يصبح أكرث رضورة خارج الفردوس.. إن معونة الصوم لرضورية لنا جًدا. ولو سمع آدم 
هذا الصوت من الله وأطاعه، ملا سمع بعده الصوت الثاين أنك تراب وإىل تراب تعود.. أرأيتم كيف يغضب الله عندما 

يهان الصوم ويحتقر.. وها هو ملا أهني أعطى ملن أهانه عاقبة املوت أي آدم.....".

والعهد القديم ملئ باألمثال واألقوال عن الصوم.. نقرأ عن كثري من رجال الله أنهم صاموا وعملوا أعاماًل عظيمة 
كام نقرأ عن أصوام جامعية للشعب كله يف تذلل أمام الله.

+ فموىس النبي صام أربعني يوما، استحق أن يعاين الله ويخاطبه بدالة، ويتقبل من يده الناموس املكتوب بأسبعه تعاىل.

+ وإيليا بعدما صام أربعني يوما ترشف مبشاهدة الله وأقام موىت وفتح السامء.

+ وأستري بالصوم أبطلت قضية املوت عن شعبها. )أش 4: 1٦(.

+ ودانيال كان عاكفا عن الصوم حني ترأى له املالك جربائيل وكشف له أرسار الله.

+ ويهوديت كانت تصوم كل أيام ترملها ووضعت عىل حقويها مسًحا )يهوديت 8: 5، ٦(.

+ ونحميا ملا سمع أخبار أخوته الذين يف أورشليم وأحوالهم املحزنة، وأن سور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة 
بالنار، ناح وصام وصىل أمام الله )نح 1: 4(....

+ وحنة بنت فنوئيل النبية عاشت أرملة نحو أربع ومثانني سنة ال تفارق الهيكل عابدة بإصوام وطلبات لياًل ونهاًرا )لو 2: 37(.
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+ وأما داود النبي وامللك فرضب بسهم وافر يف الصوم حتى أنه قال " أذللت بالصوم نفيس" )مز 35: 13(.. "ركبتاي 
إرتعشا من الصوم ولحمي هزل عن سمن" )مز 109: 24(.

+ حتى آخاب امللك الرشير حاملا سمع كالم إيليا الخاص مبا سيحل به وببيته من مصائب"شق ثيابه وجعل مسًحا 
عىل جسده وصام وإضطجع باملسح ومىش بسكوت"، حتى أن الرب قال إليليا " هل رأيت كيف إتضع آخاب أمامي. 

فمن أجل أنه قد أتضع أمامي ال أجلب الرش يف أيامه بل يف أيام أبنه.." )1 مل 21: 27- 29(.

وقد تكلم الرب بلسان أشعياء النبي عن الصوم املقبول ورشوطه وبركاته. بل قال له "ناد بصوت عال. ال متسك. 
أرفع صوتك كبوق وأخرب شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم.. أمثل هذا يكون صوما أختاره" )أش 58(. وواضح 

من كالم الرب أن يرس بالصوم، ويف خطية بني ارسائيل وتعديهم كانت ألنهم مل يراعوا رشوط الصوم..

أما عن صوم الجامعة، فأمامنا منوذج عجيب يف صوم شعب مدينة نينوى )يونان 3: 5- 10(.. وصوم بني ارسائيل يف 
حربهم مع بنيامني ) قض 20: 2٦( .. وصوم الشعب أيضا يف زمن صموئيل النبي )1 صم 7: ٦(. وقد نادى يهوشافاط 
امللك بصوم يف كل يهوذا عندما قام عليه املؤابني والعمونيون )2 أي 20: 3( وعزرا وهو يف طريقه إىل أورشليم نادى يف 
كل الشعب الذي معه بصزم، ويقول : " وناديت هناك بصوم..فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فإستجاب لنا" )عز 8: 21، 

23( )أنظر أيضا يوئيل النبي(.

)ثانًيا( في العهد اجلديد:
مل يكن الصوم يف العهد القديم رمزا لشئ يف العهد الجديد كالذبائح الحيوانية مثال، لذلك مل يبطل يف املسيحية، بل 
إن الرب يسوع نفسه أظهر لزومه وفاعليته لحياة كل املؤمنني بإسمه، حينام صام أربعني يوما وأربعني ليلة.. قطًعا مل 
يكن الرب يف حاجة إىل أن يصوم لكنه صام عن البرشية، أو صامت البرشية فيه بإعتباره آدم الثاين .. لقد قدم ذاته 
لنا مثاال يف ذلك كام يف أشياء أخرى كثرية، حتى ما يعلمنا طريق الغلبة والنرصة يف حروبنا مع أعدائنا .. وقد تكلم عن 
الصوم كموضوع أسايس يف عظته عىل الجبل التي هي دستور املسيحية )مت ٦: 1٦- 18(. وحينام سأله تالميذ يوحنا 
"ملاذا نصوم نحن والفريسيون كثريًا وأما تالميذك فال يصومون" كان جوابه " هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مادام 
العريس معهم، ولكن ستأيت أيام حني يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون" )مت 9: 14، 15(. ثم تكلم عنه يف عبارة 
جامعة مانعة حينام قال " هذا الجنس )الشيطان( ال ميكن أن يخرج إال بالصالة والصوم" )مر 9: 29(.. إنها كلامت يف 

غنى عن التعليق .. إنها تحوى رس النرصة يف جهادنا الروحي، أوضحه لنا رب املجد " ال ميكن .. إال بالصوم".

قول سيدها  فيه  تتمم  الذي  الوقت  أن حان  بعد  الجديد،  العهد  كنيسة  واضحة يف  الصوم ومامرسته  أثر  ونرى 
ومعلمها " حني يرفع العريس )املسيح( حينئذ يصومون".. لقد تكلم كاتب سفر األعامل عن صوم كنيسة أنطاكية )أع 
13: 3(... وعن صوم كان قد إنقىض )أع 27: 9(.. ويف الطريق إىل إيطاليا حينام كان القديس بولس مقتادا إليها، وهاج 

البحر جًدا حتى فقد من يف السفينة رجاءهم يف النجاة، صار "صوم كثري" )أع 27: 21(..

ولقد تكلم القديس بولس يف أكرث من موضع يف رسائله عن الصوم فيقول " يف كل شئ نظهر أنفسنا كخدام الله يف 
صرب كثري، يف شدائد .. يف أسهار، يف أصوام" ) 2 كو ٦: 4، 5(.. مرة أخرى يعدد أتعابه فيقول " يف أصوام مراًرا كثرية" )2 
كو 11: 27(.. ويوجه كالمه إىل األزواج والزوجات ناصًحا ال يسلب أحدكم اآلخر إال أن يكون عىل موافقة إىل حني ليك 

تتفرغوا للصوم والصالة" )ا كو 7: 5(
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القديس مارمينا العجايبي
أشهر الشهداء املرصيني، نال شهرة سواء يف القطر املرصي أو خارجه. ولعل السبب يف ذلك العجائب الكثرية التي 

يجريها الرب بصلواته إىل يومنا هذا لذا يطلق عليه الشهيد مارمينا العجايبي.
ُولد حوايل سنة 285 م. ببلدة نقيوس مركز منوف محافظة املنوفية. كان والده أودكسيوس حاكاًم للمدينة، وكان 
جده أيًضا حاكاًم. وقد نال أودكسيوس شهرة عظيمة بسبب فضائله وتقواه. حسده أخوه أناطوليوس ألن الجموع 
كانت تحبه أكرث منه، فوىش به لدى امللك كارينوس. لكن امللك أراد أن يكسب االثنني، فأرسل قائده هيباتوس ومعه 
أمر تعيني أودكسيوس حاكاًم عىل مدينة أفريقيا القدمية )الجزائر( عوًضا عن حاكمها الذي كان قد مات. وطلب من 

القائد أن يرافقه ويطمنئ عليه وعىل أرسته، ويُسهل له الطريق يف مقره الجديد.
 ابن املوعد:

اشتاقت أوفيميه زوجة أدوكسيوس العاقر أن يهبها الرب نساًل طاهرًا. وكانت تصوم حتى املساء وتقدم صدقات 
كثرية للفقراء والغرباء. ويف أحد أعياد السيدة العذراء يف 21 طوبة يف كنيسة العذراء بأتريب رفعت قلبها املنكرس 
نحو الرب يسوع وطلبت شفاعة القديسة مريم. وإذا بها تسمع صوتًا من أيقونة الطفل يسوع املسيح وقد حملته 
والدته يقول لها "آمني". حملت وأنجبت ابن صلواتها الذي قدمه لها السيد املسيح كوعٍد منه، فدعته مينا أي آمني. 

ابتهجت املدينة كلها مبيالده وأطلق أودكسيوس كثري من املسجونني، وقدم صدقات كثرية.
 نشأته:

اهتم به والده، فهذبه بتعاليم الكنيسة بروح إنجيلية، وغرس فيه محبة الكتاب املقدس والعبادة والسلوك بروح 
التقوى. مارس حب املعرفة الحقيقية بفكٍر كنيس تعبدي بورع وتقوى. مات والده وهو يف الحادية عرش من عمره، 

ثم والدته وهو يف الرابعة عرش. ورث عنهام خريات كثرية وبركات روحية مع كرامة.
القدمية  أفريقيا  فرقة  الجيش يف  الخامسة عرش من عمره ضابطًا يف  ُعنّي وهو يف  والدته  نياحة  بعد سنة من 

)الجزائر(، ونال مركزًا مرموقًا ملكانة والده.
 رهبنته:

التهب قلب مينا الضابط بالجيش مبحبة الله الفائقة، فقام بتوزيع أمواله عىل أخوة يسوع األصاغر. وإذ اشتهى تكريس 
كل وقته وطاقاته لحساب مملكة الله ترك خدمة الجيش بعد ثالث سنوات )سنة 303 م( وتوجه إىل الربية ليتعبد فيها.

صدر منشور من ِقبل اإلمرباطورين الجاحدين دقلديانوس ومكسيميانوس يأمران فيه بالسجود لألوثان وتقديم قرابني لها.
بعد خمسة أعوام من رهبنته رأى وهو يصل الشهداء يُكللون بواسطة املالئكة، ويحملونهم إىل الفردوس، وقد 
صاروا يف بهاء أعظم من الشمس. اشتهى القديس مينا أن يصري شهيًدا، فسمع صوتًا من السامء يقول: "مبارك أنت 
يا آبا مينا ألنك ُدعيت للتقوى منذ حداثتك. فستنال ثالثة أكاليل ال تفنى وال تزول... واحد من أجل بتوليتك، واآلخر 
من أجل حياتك النسكية، والثالث من أجل استشهادك هذا. سيصري اسمك مشهوًرا بني الشهداء. ألين أجعل الناس 
من كل قبيلة ولسان يأتون ويعبدونني يف كنيستك التي ستُبنى عىل اسمك، وفوق ذلك كله ستحصل عىل مجٍد ال 

يُنطق به ومجيد يف ملكويت األبدي".
في ساحة االحتفال:

ترك القديس مينا الربية وانطلق إىل املدينة يف ثياب النسك، وكان ذلك اليوم يوافق احتفال ديني عظيم. متّررت 
نفسه وهو يرى الجامهري الكثرية يف هذا الضياع. تقدم إىل ساحة االحتفال، ورصخ نحو الجامهري معلًنا اشتياق الله 
أن يعرف الكل محبته وخالصه فقال بصوٍت عاٍل: "ُوجدُت من الذين مل يطلبونني ورصُت ظاهرًا للذين مل يسألوا 

عني" )راجع إش ٦5: 21؛ رو 10: 20(.
ُذهلت الجامهري لهذا املنظر، وحدث صمت رهيب. حينئذ تساءل الوايل عاّم حدث، وكيف تجارس هذا اإلنسان 
بعض  عليه  تعرف  بشجاعة.  إميانه  الراهب  أعلن  اإلمرباطوري.  باألمر  مزدريًا  اإلمرباطور  بعيد  االحتفال  ليُعطل 
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أنك  تعرتف  وكيف  جنديتك؟  تركت  "ملاذا  له:  وقال  لساعته  الوايل  اندهش  القديم.  مركزه  عن  وأخربوه  العسكريني 
اسمه  مرضاة  ألجل  املسيح  يسوع  لريب  جنديًا  أكون  أن  آثرت  لكنني  حًقا،  جندي  "إين  القديس"  أجابه  مسيحي؟" 

القدوس".
شعر  قد  كان  إن  يسأله  القائد  كان  ويف سخرية  عظامه.  وكشطوا جسمه حتى ظهرت  الهنبازين   يف  وضعوه 

بالعذاب أم ال. أما هو فأجابه: "عذاباتكم هي رأساميل، فهي تُعد يل األكاليل أمام املسيح مليك وإلهي".
بأقمشة خشنة. سلّطوا  أوتاد حديدية حادة مدببة حتى متزق جسمه، وأخذوا يدلّكون جراحاته  سحبوه عىل 

مشاعل متقدة عىل جنبيه ملدة ساعتني كاملتني، وقد رفع عنه الرب األمل فلم يتأوه.
رضب عىل فمه حتى تكرست أسنانه، فكان يلهج قلبه بالشكر، حاسبًا أنه غري مستحق أن يُهان من أجل اسمه 

القدوس.
إذ فشل القائد يف إقناعه أرسله إىل الوايل مع رسالة رشح فيها ما حدث وركب الجند السفينة مع القديس مينا. 

سمع صوتًا من السامء يناجيه: "ال تخف يا حبيبي مينا ألين سأكون معك أينام تحل".
ألقاه الوايل يف السجن مع كثريين فكان يُعّزيهم ويشجعهم. هناك ظهر له السيد املسيح نفسه وعزّاه ثم صعد 

إىل السامء.
يف اليوم التايل استدعاه الوايل إىل مجلس القضاء وأخذ يالطفه ويتملّقه، وإذ مل يجد حيلة توعده باملوت. أمر 
بجلده بسيور جلد الثور، وحاول نرشه مبنشار حديدي صلب، وإذا باملنشار يذوب كالشمع. أخريًا أمر الوايل بقطع 
رأسه بالسيف. ويف مكان االستشهاد ركع القديس وصل رافًعا يديه إىل السامء فرضبه السيّاف ومتت شهادته يف اليوم 

الخامس عرش من شهر هاتور حوايل سنة 309 م.، وكان عمره 24 عاًما.
أوقد الجند ناًرا لحرق جسده، لكن بقي الجسد ثالثة أيام وثالث لياٍل داخل اللهيب ومل يحرتق.

حمله بعض املؤمنني وكّفنوه بأكفان مثينة ودفنوه بكل وقاٍر.
جسد مارمينا:

خرج القائد أثناسيوس ليُحارب الرببر الذين كانوا يهاجمون مدينة مريوط، وأرص أن يأخذ معه جسد القديس. 
وإذ كشف الجنود القرب ظهر نور عظيم فسقطوا عىل األرض وسجدوا إلله مارمينا. أخذوا الجسد وأخفوه ووضعوه 
يف مركب قاصدين اإلسكندرية ومنها إىل مريوط. ويف البحر هاجمتهم حيوانات مفرتسة فخرجت نار من الجسد 

وانطلقت كالسهام نحوها، فهربت للحال.
إذ وصلوا إىل اإلسكندرية، وحملوا الجسد عىل جمل إىل مريوط هزموا الرببر، وعند رجوعهم رفض الجمل القيام 
والسري معهم بالرغم من الرضب الشديد. نقلوا الجسد عىل جمٍل آخر أقوى منه فلم يتحرك، وهكذا تكرر األمر 

فأدرك القائد أثناسيوس أن هذه إرادة الله أن يبقى جسد القديس يف مريوط.
كسيح يكشف عن مكان اجلسد )3٢٠-3٢5 م

يذكر لنا البابا يوحنا الرابع أن كسيًحا يسكن يف قرية قريبة من مكان الجسد زحف حتى خرج من قريته ورأى 
مصباًحا منريًا فأرسع وهو يزحف فبلغ إىل القرب. هناك رقد ونعس، وإذ كان والداه يبحثان عنه وجداه نامئًا. وبينام 
هام يرصخان يف وجهه قام يقفز ويجري يخرب أهل القرية مبا رآه. جاءوا إىل القرب فرأوا نوًرا يخرج منه. توافدت 

الجامهري إىل القرب، وكان الله يصنع عجائب كثرية بصلوات القديس مينا.
 أيقونة مارمينا:

يحتفظ متحف اللوفر بباريس بأيقونة قبطية من القرن الخامس فيها نرى السيد املسيح يضع يده عىل كتف 
القديس مارمينا يف مودة فائقة. تكشف هذه األيقونة عن نظرة الكنيسة للقديسني، وهي التعرف من خاللهم عىل 

حنو الله الفائق واشتياقه نحو املؤمن ليُقيم معه عهد حب وصداقة عىل مستوى أبدي.




