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رِإلَى ِمص قَاِدمٍة وِريعٍة سابحلَى سع اِكبر بذَا الرو١ : ١٩أشعياء  (ه( 
 )١ : ١١هوشع  (بِنيإِمن ِمصر دعوتُ َ



 مقدمة
ين إليها ومن أهمهـم أبونـا       القديسالبطاركة  بمجىء اآلباء   قديم األزمان   مصر منذ   أرض  لقد تباركت   

وتهذب بحكمة المصـريين، وفـى أرض       ترعرع موسى النبى رئيس األنبياء      ، وفيها   إبراهيم ويعقوب 
ما مجىء العائلة المقدسة وتشريف رب المجد يسوع لبالدنا         أ. جاسان بمصر عاش شعب بنى إسرائيل     

 أقصاها إلى أقصاها راسمة شـبه  قد سارت العائلة المقدسة فى البالد من و.المصرية فهو قمة األمجاد 
صليب كبير على مصر لكى تحطم الوثنية بأصنامها وتغرس غرساً روحياَ مباركاَ يدوم مـع الـزمن،                 

 .ولكى تحمل الصليب مع المصلوب
مرة بردية أثرية ترجع إلـى القـرن         فى مفاجأة علمية وتاريخية نشرت جامعة كولون بالمانيا ألول        و

 مؤكدة أن طفولـة     ،ن فترة وجود السيد المسيح والعائلة المقدسة فى مصر         تتحدث ع  ،الرابع الميالدى 
 والبردية التاريخية مكتوبة باللهجة .السيد المسيسح فى مصر استمرت ثالث سنوات واحد عشر شهراً         

وقد قال عالم القبطيات الدكتور جودت جبرة أن         .سم٨,٤سم وعرضها   ٣١,٥القبطية الفيومية طولها    
أضاف أن عالمة اآلثار جيزا شنكل ابنة عـالم          .ل أهمية علمية وتاريخية كبيرة ايضاً     هذه البردية تشك  

إن :  وقالـت  ،القبطيات األلمانى الكبير شنكل نشرت هذه البردية الموجودة فى احدى مكتبات كولـون        
البردية تؤكد أن البركة حلت بمصر وان شهر بشنس هو اكثر شهور السنة بركة ولذلك نجد الكنيسـة        

كل عام بـذكرى دخـول العائلـة    )  يونية١يوافق يوم   (بطية تحتفل فى اليوم الرابع والعشرين منه        الق
 .المقدسة إلى مصر

 
 ) بشنس٢٤(مجىء العائلة المقدسة الى مصر  تذكار -السنكسار 

المبارك أتي سيدنا يسوع المسيح إلى أرض مصر وهو طفل ابن سنتين، كما يـذكر         يوم  مثل هذا ال  فى  
قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصـر  : " لمقدس أن مالك الرب ظهر ليوسف في حلم قائال      اإلنجيل ا 

كـان ذلـك   ، و)١٣ : ٢مـت  (وكن هناك حتى أقول لك، الن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه         
لسببين أحدهما لئال إذا وقع في يد هيرودس ولم يقدر علي قتله فيظن أن جسده خيال والسبب الثـاني   

وتـتم  ) ١: ١١ شـع هو" (من مصر دعوت ابني     " أهل مصر بوجوده بينهم فتتم النبوة القائلة        ليبارك  
هوذا الرب راكب علي سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر مـن              " أيضا النبوة القائلة    

ويقال أن أوثان مصر انكفأت عندما حل بها كلمة         ). ١ : ١٩أشعياء  " (وجهه ويذوب قلب مصر داخلها    
 .)٣ : ٥ صموئيل األول(هللا المتجسد كما انكفأ داجون أمام تابوت العهد ا

وكـان مـرورهم أوال      سـالومي أمة مريم العذراء و   والنجار  فأتي السيد المسيح له المجد مع يوسف        
بضيعة تسمي بسطة وهناك شربوا من عين ماء فصار ماؤها شافيا لكل مرض ومن هناك ذهبوا إلـى              

وقد حدث في تلك الجهة أن وضع السيد المسيح قدمـه  . هر إلى الجهة الغربية منية سمنود وعبروا الن   
كعـب  (أي  " بيخـا ايسـوس     " علي حجر فظهر فيه أثر قدمه فسمي المكان الذي فيه الحجر بالقبطي             

ومن هناك اجتازوا غربا مقابل وادي النطرون فباركته السيدة لعلمها بما سـيقام فيـه مـتن                 ) يسوع



وفـي  . ثم انتهوا إلى األشمونين وأقاموا هناك أياما قليلة ز ثم قصدوا جبل قسـقام             األديرة المسيحية   
ولما مـات  . المكان الذي حلوا فيه من هذا الجبل شيد دير السيدة العذراء وهو المعروف بدير المحرق    

قم وخذ الصبي وأمـه واذهـب إلـى أرض          " هيرودس ظهر مالك الرب ليوسف في الحلم أيضا قائال          
 ) ٢١ و٢٠ : ٢ ىمت" (ألنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي . إسرائيل

فعادوا إلى مصر ونزلوا في المغارة التي هي اليوم بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمـة ثـم اجتـازوا                   
ونمت بقربها شـجرة  . المطرية واغتسلوا هناك من عين ماء فصارت مباركة ومقدسة من تلك الساعة   

ومـن هنـاك سـارت      . يصنع الميرون المقدس لتكريس الكنائس وأوانيها     بلسم وهي التي من دهنها      
ثم إلى أرض إسرائيل فيجب علينا أن نعيد في هذا اليوم عيـدا             ) مسطرد(العائلة المقدسة إلى المحمة     

ألن مخلصنا قد شرف أرضنا في مثل هذا اليوم المبـارك فالمجـد السـمه               . روحيا فرحين مسرورين  
 آمين. القدوس إلى األبد

 
 ميالد المسيح

 بشارة المالك للعذراء
إجتمع الكهنة يفكرون فى عمل ستر يكون حجاباَ على باب مذبح الغفران فوقع اإلختيار على العـذراء                 
مريم لتقوم بهذا العمل المقدس وأثناء قيامها بهذا العمل وهى وحيدة وإذا مالك الرب جبرائيل بشـرها   

لروح القدس يحل عليها فتلد الكلمة األزلى وتصـير والـدة   بأن المسيح مخلص العالم يولد منها وأن ا 
 . اإلله، فقبلت البشرى بفرح عظيم وتم لها ما بشرها به المالك

 
 ميالد السيد المسيح له المجد 

ولما تمت أيام العذراء لتلد، غادرت مدينة الناصرة قبل ذلك بقليل مع خطيبها يوسـف النجـار بـأمر         
يجـب أن يكتتـب كـل    : [ت لحم حسب المرسوم اإلمبراطورى القائل أوغسطس قيصر لألكتتاب فى بي   

فبناء على هذا األمر ذهب القديس يوسـف النجـار لكونـه مـن بيـت داود                 ] واحد فى مسقط رأسه   
 . إلى بيت لحم" وهى حبلى " وعشيرته ليكتتب مع العذراء مريم 

 عالمات التعب، فعلم القديس وأثناء السفر شعرت بآالم المخاض وظهرت على وجهها النورانى الطاهر        
" أنها عالمات قرب الوضع وأسرع فى السير حتى وصل إلى حدود بيت لحم خارج البلدة فوجدوا خاناَ                

ولما كان األكتتاب قد جعل كثيرين يفدون إلى هذه البلدة الصغيرة، فلـم يجـدوا موضـع فـى         ". فندق
ة حيوانات وهناك ولدت العـذراء إبنهـا        الفندق، فأضطروا للنزول فى المغارة الملحقة به وهى حظير        

 .وقمطته وأضجعته فى مذود البقر
 كيهك على الحساب القبطى حسب تقاليد كنيستنا القبطية         ٢٩وكان هذا الميالد اإللهى العجيب فى ليلة        

 .األرثوذكسية



 ظهور المالك للرعاة
ص ثم رأوا بغتة مع المالك      وفى ليلة ميالده ظهر مالك الرب لجماعة من الرعاة وبشرهم بميالد المخل           

المجد هللا فى األعالى وعلى األرض السالم وبالنـاس  " جمهور من الجند السماوى مسبحين اهللا قائلين      
فرأوا الطفـل   " بيت لحم   " فترك الرعاة القطعان وذهبوا إلى المكان الذى دلهم عليه المالئكة           " المسرة  

  " ٢٠ - ٨ : ٢لو  " ٠عوه ورأوه كما قيل لهمفى المذود وعادوا وهم يمجدون اهللا على كل ما سم
 

 ختان الصبى 
وفى نفـس   . ولما تم الصبى ثمانية أيام قام القديس يوسف النجار بختان الطفل بحسب شريعة موسى             

 .اليوم سمى الطفل عالنية بإسم يسوع كما أمر المالك جبرائيل
 وه للربوبعد أربعين يوماَ حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم يقدم

وهناك فى الهيكل حمل سمعان الشيخ الطفل على يديه وبارك اهللا وكذلك حنة النبية، ولما أكملوا كـل                  
 .شىء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة

 
 مجىء المجوس 

 لقد حل بأورشليم ركب إرتجت له المدينة كلها، وذلك أن جماعة من عظماء بالد المشرق وحكمائهـا                 
فى ذلك العصر ظهر لهم فى السماء نجم عظيم غير عادى عرفوا أنه نجم مولود جديد هو ملك اليهود                   

 .المتنبأ عنه فعزموا على الذهاب بأنفسهم إلى حيث هذا المولود ليسجدوا له
ثم حملوا هداياهم من الذهب واللبان والمر، وسافروا والنجم يسيرأمامهم ليرشدهم فى الطريق إلى أن               

 . أورشليم وسألوا عن مكان هذا الملكجاءوا
 

 هيرودس والمجوس 
فلما علم هيرودس ملك اليهود بأمرهم استدعاهم إليه واستطلع أمرهم فقصوا عليه سـبب مجيـئهم،                
فداخله الخوف على ملكه من هذا المولود الجديد وأضمر له الشر، فجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب                

إذهبـوا  :" فقال للمجوس ،   له فى بيت لحم اليهودية حسب النبوءات       وسألهم أين يوجد المسيح؟ فقالوا    
فذهبوا ووجدوا الصبى  ". إلى بيت لحم ومتى وجدتموه فعودوا وأخبرونى لكى آتى أنا أيضاَ وأسجد له              

 وإذ كانوا متأهبين للرجوع إلى هيـرودس، أمـرهم        -مع أمه فخروا وسجدوا له، وقدموا له هداياهم         
فانتظر هيـرودس عـودتهم إليـه لكـى          .ن يعودوا إلى كورتهم فى طريق آخر      مالك الرب فى حلم بأ    

. يخبروه بما وجدوا، فلما إستبطأ المجوس أرسل يسأل عنهم، فعلم أنهم سافروا بغير أن يرجعوا إليـه       
فاغتاظ وأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والبالد المجاورة له من إبن سنتين فمـا دون، إلعتقـاده أن                   

قم وخذ  " :ولكن ظهر مالك الرب ليوسف فى حلم قائالَ       . بد أن يكون واحد منهم ليهلكه     الصبى يسوع ال  



فقام وأخذ الصبى وأمه ليالَ وأنصرف إلـى        . وكن هناك حتى أقول لك    . الصبى وأمه وأهرب إلى مصر    
 هنا بدأت رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ومن "مصر

 
 رحلة العائلة المقدسة لمصرتاريخ 

قم وخذ الصبى وأمـه وأهـرب ألرض مصـر ألن            :فى حلم وقال له   النجار  الرب ليوسف   ك  ظهر مال 
سيدة القديسة العـذراء    ال واخذ معه    ،خرج يوسف منفذاً أمر المالك    ، ف هيرودس مزمع أن يقتل الصبى    

 .حمارالويوسف بجانبهما يقود ، طى حماراً وتحمل على ذراعيها الرب يسوعتتمهى مريم و
 ،صادر الشرقية والغربية أن وسيلة السفر التى حملت السيدة العذراء كانت حمـاراً            أجمعت كل الم  وقد  

ولم تكن هذه الصـورة   ، وسار يوسف إلى جانب الحمار ممسكاً بمقوده حسب المتبع فى تقاليد الشرق           
غريبة فى الكتاب المقدس فقد قدمها لنا سفر الخروج واصفاً رجوع موسى النبى من بالد المـديانيين              

ورجع إلى أرض مصر وأخذ عصـا اهللا        ، فأخذ موسى إمرأته وولديه وأركبهم على الحمير      : "مصرإلى  
 ")٢٠: ٤الخروج ." ( .بيده

 
 : وهى مذكورة فى مراجع عديدة منهاوقد صحبتهم أيضاً سالومى

 )١: ١٦قس مر(و ) ٤٠: ١٥قس مر(نجيل مرقس إ
د صحبت العائلة المقدسة إلى مصر مـن        ومن المصادر التاريخية التى ذكرت أن سالومى أو سالوما ق         

 :بيت لحم
 واألنبـا   ،وضع األنبا بطرس الجميل أسقف مليج واألنبا ميخائيل أسقف أتريب         . . السنكسار القبطى  -ا

 . من شهر بشنس٢٤ تحت اليوم ١٤٣ الجزء الثانى ص ١٩٣٦ القاهرة -يوحنا أسقف البرلس 
 ، واخذ العذراء  ،فقام يوسف : " فاتيكان ورد فيها     وفى الذكصولوجية القبطية موجودة فى مكتبة ال       -ب

فى الصورة المقابلة النص باللغة القبطيـة وهـى اللغـة المكتوبـة            " والصبى معها وسالومى العجوز   
 بالحروف اليونانية والمنطوقة باللغة الفرعونية القديمة 

ويـذكر أسـم    : " دام   بؤونة حيث يقال نفس العبارة السابقة باللحن األ        ٨ وفى الدفنار تحت يوم      -ج  
 .سالومى مرة أخرى فى اللحن الواطس تحت نفس اليوم

 . وفى ميمر البابا تاوفيلس بطريرك األسكندرية من المخطوطات األثيوبية-د 
Legends of Our Lady Mary the Perpetual Vergin and Her Mother Hanna. 
Translated from the Ethiopic Manuscrpts by E.A.W. BUDGE, London, 
1922, p. 67. 

  ميمر البابا تيوثيئوس بابا األسكندرية- ـه
BUDGE, Legends of Our Lady p. 84. 



P. De. LAGARDE, AWBYPTIACA, Gottingen, 1896, F. ROBINSON, 
Coptic Apocryphal Gospel, in Texts and Studies, vol. IV, 2 (Cambridge) 
1896 p. 133 

 ٣صيوحنا منسى لقس المتنيح فى كتاب تاريخ الكنيسة القبطية ل ورد أيضاً -ز
 

 .)٥٦: ٢٧متى(، )٢٠: ٢٠متى (  بنى زبدىإنجيل بأم إلسم آخر فعرفت فى اسالومى إوكان ل
 
 وكانت الصـورة التـى      ،خرج يوسف من بيت لحم باألراضى المقدسة متجها إلى أرض وادى النيل           و

 عليه السيدة العذراء حاملة الرب يسـوع وخلفهمـا عجـوز     يجب أن نتأملها رجل عجوز يقود حماراً      
أخرى هى سالومى إلى اين يمضى ؟ لم يكن يعلم كيف سيعيش فى أرض غريبة ؟ كيف سـيأكل هـو                    
ومن معه ؟ أين يحتمى من حر الصيف وبرد الشتاء؟ كان كل همه ان ينفذ وصية الرب التى أتته فـى            

 فتشبة بأب اآلباء إبراهيم الخليل الذى أطاع أمـر          ،ه رجاء حلم لم يشك فى مواعيد إلهنا ألنه كان عند        
 .)٨: ١١العبرانيين (وخرج وهو ال يعلم إلى أين يأتى ) ١: ١٢التكوين (الرب وترك أرضة وعشيرته 

 
بنهـا مـن    إالتى تحمل   ،  وتأمل آخر يجب أن نتجه إليه بأفكارنا عن هذه الفتاة الصغيرة العذراء مريم            

 سنة وبالرغم من هذا كانت مستعده للتضحية بالهجرة من بين           ١٥ن يتجاوز   المرجح أن عمرها لم يك    
أهرب يا حبيبى وكن كالظبى أو كغفر األيائـل علـى جبـال             : "نهاإلأهلها ووطنها ولسان حالها يقول      

فى الصورة األثرية المقابلة الموجودة فى دير العذراء مريم المعروف          ) ١٤: ٨نشيد األنشاد   " (األطياب
 ويظهـر فـى   ،تمثل السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف البار ممسكاً براس حمار يقوده       بالمحرق  

الصورة والشجرة وأوراقها متدليه منحنية وفى الطرف الشمالى يظهر مالك متعبـداً للـرب يسـوع                 
وحينما خطت خطوات العائلة المقدسة المكونة من أربعة افـراد وأبتـدات رحلـة هروبهـا                . المسيح

لهم تراب وادى النيل تباركت للوقت أرض مصر هوذا الرب يسوع قادم إلى ارض مصـر                ولمست أرج 
افرحى يا بنت مصر ألنه جائك ملكا يملك على قلبك إلى األبد إقبله يا ابن مصر مخلصاً ألنـه سـيقود         
شعبك ويسكن معك على أرضك إلى يوم الساعة أقرأ وعد الوحى اإللهى على لسـان أشـعياء النبـى              

وحـى  : "لذى جاء قبل المسيح بمئات السنين عن أن الرب نفسه قد حطم أوثان مصر فقـال        اليهودى ا 
أوثان مصـر  ) فتتزلزل( فترتجف ،من جهة مصر وهو ذا الرب يركب على سحابة سريعة ويدخل مصر   

 .)١: ١٩أشعياء ( ويذوب قلب مصر فى داخلها ،من وجهه
ركبها الرب فى قدومه إلى مصر هـى مـريم          وفسر آباء الكنيسة فى مواضع عديدة إن السحابة التى          

 .ألن مريم هى فى بياض السحابة وطهارتها، وفى خفتها ورقتها، وسموها ورفعتها، العذراء
 : من يشنس٢٤ورد فى كتاب الدفنار تحت اليوم فقد 

 أعنى  ، وامجد أمه العذراء السحابة الخفيفة التى نزلت إلى مصر         ،أسبح المسيح مخلصى  ": طرح اآلدام 
 "يم العذراء القديسة وهى حاملة ربنا يسوع المسيحمر



 التى هى مريم والدة اإللـه       ،نزل المسيح إلى مصر على سحابة خفيفة      " :وجاء أيضا فى طرح واطس    
 ." . ومخلصنا يسوع المسيح راكباً على ذراعيها الطاهرين وهو طفل صغير كتدبيره،القديسة

 
 الحقيقىاإلله تحطم أوثان مصر أمام 

 وتزلزلت األرض تحـت أقـدامها       ، اوثان مصر من هيبة الرب يسوع وجالل إلوهيته وقوته         وإرتجفت
ومالت بثقلها الحجرى فتحطمت وتكسرت أمام رجلى الصبى القادم غلى مصر وقـد روى المؤرخـون          

 . والبرابى أقفرت من شياطينها،أن األصنام كانت تتكسر لدى ظهوره أمامها: " هذه الحادثة فقالوا 
 فهرعوا إلى حكام مصر لينصرهم على القـادم       ، ودهشة وفزعاً  ،وب كهنة األصنام خوفاً وهلعاً    وذاب قل 

 وفى أثناء هروب العائلة المقدسة من بلدة إلـى  ،الصغير ولكنه لم يكن سلطان الظلمة له سيطرة عليه     
ـ                ر أخرى كان يؤمن بعض المصريين بالرب يسوع و ولكنه كان يجد الكره والعداوة من بعضـهم أالخ

  . فحلت على األولين بركته وعلى اآلخرين هيبته،ومن كهنة األوثان وخدامها لفقدهم أرزاقهم
 إذ لـم  ،المقدس هكذا سقطت تماثيل مصر عند مجئ يسوعالعهد تحطم تمثال داجون أمام تابوت     وكما  

 .تقوى على مواجهة حضورة
مـن رجـال القـرن      وهو   Helenopolis أسقف هيلينوبوليس    PALLADIUSالمؤرخ بالديوس   و

حيث ذهب الرب يسوع مـع      " منطقة األشمونيين   " الرابع الميالدى ذهب بنفسه إلى إقليم الصعيد إلى         
هو ذا الرب يركـب  : " الذى قال ) ١: ١٩أشعياء (مريم ويوسف إتماماً لكالم الرب على لسان أشعياء       

وقال " مصر فى داخلها     فتتزلزل أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب         ،على سحابة سريعة ويدخل مصر    
وقد رأينا أيضاً هناك بيت األوثان حيث سقطت جميع األوثان التى فيه على وجوهها عندما            : " المؤرخ  

 ".دخل مخلصنا المدينة
  



 خريطة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر
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  العائلة المقدسة من جنوب مصر إلى فلسطين عودةطريق) ثانياً(

 



 عبر جبل أسيوط الغربى: المرحلة األولى
 .وتشمل دير العذراء بدرنكة

 الطريق من أسيوط إلى فلسطين: المرحلة الثانية
) ناطرقرب شبين الق   (لينتوبوليس –  مسطرد – المطرية   - مصر القديمة    - المعادى   -منف   (:وتشمل

 . فى فلسطينالناصرة –غزة  - العريش –الفرما  -فاقوس  -بسطا  -بلبيس  -
 
 العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصررحلة طريق ) أوالً(

هناك ثالث طرق للقوافل للقادم إلى مصر أحدهم الطريق الساحلى والثانى فى الجنوب عن طريق باب                
هذا سلكته العائلة المفدسة فى هروبها إلى مصر وهنـاك           ويعتبر الطريق الساحلى أكثر أمنا ل      ،المندب

 وكتـاب سـياحة   - Itinerarium Anoniniمصادر تاريخية منها كتـاب سـياحة أنطونينـوس    
 وكان الطريق الساحلى هو الطريـق المفضـل فـى الغـزوات     Itinerarium Peutingerبيوتنجر

للمياه كل مسافه منه وقد بنيت عليـه        والهجرات والتجارة لقلة رماله وإعتدال هوائة ووجود مصادر         
 ولكن المصادر الكنسـية والتقليـد       ،الحصون والقالع فى فترات الحكم البطلمى والرومانى والبيزنطى       

،  من بابـاوات األسـكندرية     ٢٣الكنسى وتسليم االباء لنا ومنها ميمر البابا ثيئوفيلوس وهو البابا ال            
ر بشنس وكتب أخرى تقودنا إلـى إعتقـاد أكيـد أن       من شه  ٢٤وأيضا السنكسار القبطى تحت اليوم      

العائلة المقدسة سلكت طريقاً خاصا يختلف عن الطرق الثالثة المعروفة فى ذلك الزمان وقد يتسـائل                 
 البعض لماذا لم تتبع العائلة المقدسة إحدى طرق القوافل اآلمنة التى كانت معروفة ايامهم؟

 القرن العشرين المتنـيح األنبـا أغريعوريـوس أسـقف           واإلجابة عن هذا السؤال اجاب عليه عالمة      
 ،فقال يبدو أن هيرودس علم بعد فوات األوان بهرب العائلة المقدسة إلى مصـر             : الدراسات الالهوتية 

 ويأتوا بـه إليـه   ،فأرسل عشرة جواسيس من قبله إلى مصر وأمرهم بأن يفتشوا بتدقيق على الصبى   
ة لم يهتدوا إلى الصبى اإللهى ولم يعرفوا طريقه ألنه اخفى عـن   ولكن الجنود العشر  ،حيا ليقتله بيدية  

 ومـات  ، وشـرقاً وغربـاً    ،قامتها فى مصر شماالً وجنوباً    إ وكانت العائلة المقدسة تغير مكان       ،أعينهم
 " هيرودس قبل أن يتمكن من بلوغ مأربه الخبيث 

 
 عبر شمال سيناء: المرحلة األولى 

 رفح -١
 ومدينة رفح التـى بنيـت علـى أطـالل المدينـة        ، كم ٤٥يش حالياً حوالى    مدينة رفح تبعد عن العر    

 وقد ذكرها المؤرخ اليهودى يوسيفوس وكانـت أول محطـة           Rafiaالبيزنطية القديمة وأسمها رافيا     
إستراح فيها القائد اليونانى تيطس وهو فى طريقه إلخضاع اليهود الذين تمردوا على اإلمبراطوريـة               

بعد ميالد السيد المسيح له المجد وهى مدينة حدوديـة منـذ أقـدم               ٧٠فى سنة   الرومانية وكان ذلك    
 .العصور



ورفح أرض صلبة وفى شمال المنطقة كثبان رملية يقطعهـا مصـب وادى العـريش وتتـابع األرض       
الصلبة حتى الزرانيق بدء بحيرة البردويل وهناك نجد لساناً من األرض فى وسط البحيرة يتسح حينا                 

 إلى أن يصل إلى منتصف ساحل البحيرة تقريباً يبدأ التل فى اإلرتفاع ويعرف هذا التـل                 ويضيق حيناً 
حيث تتسع األرض عنده ثم يستمر الطريق عند طرف البحيرة الغربى تتبع ساحل البحر حتى               " الفلس"

 .أكوام الفرما
بارة عن تمثـال  على آثار منقولة، لها صلة بالديانة المسيحية وهى ع       وقد عثر فى خرائب مدبنة رفح       

من الرخام األبيض الناصع وهو تمثال للقديس العظيم مارجرجس، وكذلك تمثال آخر للقديسة العظيمة              
 .أم النور العذراء مريم

 فى خط سيرهم إلى الشيخ زويدوبعد ذلك سارات العائلة المقدسة 
 
 الشيخ زويد -٢

للجنوب الغربى من مدينة رفح،     " م   ك ٣٢" وهى تقع على مسافة      Pitulionعرفت قديماً بإسم بتيلون     
 ."كم٣" وبينها وبين شاطىء البحر األبيض المتوسط "  كم١٥" وتبعد عن العريش بمسافة 

وهى مدينة قديمة على حدود مصر وكان العصر السادس قبل الميالد الذى يسمى بالعصر البيزنطـى                 
 .وثرهو عصر إزدهارها وقد نشأ على أطالل هذه المدينة القديمة حى الك

 .J" جـان كليـد  "وقد تم العثور على آثار هامة عن طريق الحفائر بهذه المنطقة التى قام بها العـالم  

Cledat   وفيها فسيفساء معروضة اآلن بمتحف اإلسماعيلية وهى ترجع للعصر اليونانى           ١٩١٣عام 
 التى ترجع إلى الرومانى وكذلك إذا أجريت حفائر بالمنطقة يمكن الكشف عن المزيد من اآلثار وخاصة         

 .العصر البيزنطى المسيحى
 ن طريق الشيخ زويد إلى العريش مارت العائلة المقدسة فى طريقها إلى مصر وبعد ذلك س

 
 العريش -٣

العريش مدينة قديمة واقعة على شاطىء البحر األبيض المتوسط، قرب نهاية الحـد الشـرقى ألرض                
 وذكرها معظـم المـؤرخين      Rhinocoruraرا  كانت تسمى فى العصر الرومانى رينو كورو      ، و مصر

وهى مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام علـى      : "ومنهم ياقوت فى مشترك البلدان وقال عنها      
 ."ساحل بحر الروم فى وسط الرمل

 وأثناء تواجد اإلسرائيلين فى العريش بعد حـرب         ،وقد تم العثور على بقايا كنائس فى طرقات المدينة        
 ١٨م إكتشفوا معبد فرعونى أو موقع فرعونى يرجع إلى األسرة ١٩٦٧ة سنة الساعات الست

بين (دخلت العائلة المقدسة مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهة الفرما               وقد  
 ).مدينتى العريش وبورسعيد

 .وبعد أن عبرت العائلة المقدسة مدينة العريش تابعت السير فى طريق يسمى الفلوسيات



 "حاليامدينة الواردة "الفلوسيات  -٤
وتقع فى الطريق الشـرقى  " أوستراسين" تعتبر أهم المناطق على الطريق الساحلى وكانت تعرف بإسم  

وهى تحتل موقع استراتيجى هام حيث أنها نقطة إلتقاء         " سيربونيس القديمة "من بحيرة البردويل حالياً     
 . البحر والبحيرة والطريق الرملى الجنوبى جنوب البحيرةوإنقسام الطريق الساحلى الشمالى ما بين

 وكانت مدينة الفلوسيات مدينة مسيحية فى العصـر        ،وكانت مدينة الفلوسيات تعرف بأسم أوستراسين     
البيزنطى المسيحى وكانت يطلق عليها اسم المخلصة وقد هدمت فى أثناء اإلحتالل اإلسـالمى لمصـر       

 ".الورادة"وكان هذا سبباً فى ظهور مدينة جديدة وهى  ،ليها فخربت عتكما هاجمتها مياة البحر وطغ
والفلوسيات تشتمل على مدينة محصنة ترجع إلى العصر المسيحى وهى عبارة عـن حصـن وثـالث       
كنائس وبعض ملحقات هذه الكنائس، والذى قام بالكشف عن هذا الحصن وكنيستين هو العالم كليـدا                

ثة قد تم الكشف عنها بواسطة جامعة بن جوريون اإلسرائيلية أثنـاء             م، أما الكنيسة الثال    ١٩١٤عام  
 .م١٩٦٧إحتاللهم سيناء بعد حرب 

 
م فإكتشف الحصن   ١٩١٤-١٩٠٥ من حوالى    Cledatأول من قام بالكشوف األثرية هو كليدات        وكان  

م غرب   ك ٣٧وكنيستين وتقع الكنيستين فى وسط منطقة المالحات بمحمية الزرانيق التى تبعد حوالى             
لتى الواصل للمالحات وبها بعض الجزر التى يقع عليها آثـار هـذه             فالعريش فى نهاية الطريق األس    

كتشفتها جامعة بن جوريون اإلسـرائيلية بعـد أن وقعـت           إالكنائس وال يوجد أما الكنيسة الثالثة فقد        
ميالدى أى قبل    وهذه الكنيسة المكتشفة ترجع للقرن السادس ال       ،م١٩٦٧سيناء فى قبضتها بعد حرب      

إحتالل العرب مصر وتشبه كنائس الشام ذات الحنية الكبيرة فى الشرق وحول الثرونوس الممر وهـى   
على الطراز البازيليكى وهو المبنى القائم على أعمدة وعلى جابنى الهيكل حجرتـان بمـدخل جميـل                 

الغـرب فنـاء تحيطـه     وصحن الكنيسة به ستة أعمدة وفى       ،بأعمدة طبقاً لنظام الكنائس األرثوذكسى    
 . ووسطه حوض ماءatriumاألعمدة 



  غرب العريش-آثار كنيسة الفلوسيات 

 
 

بواقى جدران كنيسة الفلوسية ال يزيد إرتفاعها عن متر بعد أن تعرضت األعمدة الرخاميـة الجميلـة                 
 وقـد  ،تروأحجارها للنهب والسرقة من جانب العرب المسلمين وال يزيد إرتفاع حوائطها اليوم عن الم           

 .نقل اإلسرائيلين اآلثار التى وجدوها فى هذه الكنيسة إلى متاحف إسرائيل
م فـى  ١٩٩١/١٩٩٢الخزانات المائية وملحقاتها التى إكتشفتها مصلحة أالثار فى مصر سـنة    وهناك  

نهاية طريق المالحات بالقرب من محمية الزرانيق وعند السير فى الطريق الضيق الغربى نصل إلـى                
إلى موقع أالثار وبها خزانين ضخمين للمياة بأكتاف حجرية لحمايته ويتوسطها ساللم وقـد              الوصول  

 وضعت رسومات لهذه الكنائس
 
 "القلس"منطقة كانت تسمى قديماً بدير النصارى وسميت بعد ذلك إلى سارت العائلة المقدسة بعد ذلك و
 
 القلس  -٥

ن أو مدينة تعرف يأسم رأس كاسـيون وتعنـى   أشار كتاب العصر الرومانة والبيزنطى إلى وجود حص 
كم إلـى الغـرب مـن       ٣٨وهى تقع فى منتصف المسافة بين الفلوسيات والمحمديات         " دير النصارى "

 كما أشار الكتاب إلى وجود أديرة وكنائس ظلت باقية حتى العصر اإلسالمى  .الفلوسيات
 "المحمدية" إلىالعائلة المقدسة وبعد ذلك سارت 

 
 المحمدية -٦

وتقع ما بين تل القلس والفرما عند نهاية بحيرة البردويـل مـن الناحيـة               " جارا"وكانت تعرف بإسم    
 .الغربية وقد أشارت المصادر إلى وجود دير بهذه المدينة ولكن لم يتم الكشف عنه حتى األن



الفرما وبعد مرور العائلة المقدسة على منطقتى القلس والمحمدية تابعت المسيرة إلى مصر من خالل               
 .التى كانت المحطة األخيرة التى حلت بها العائلة المقدسة فى سيناء

 
 الفرما -٧

كم شرق مدينة القنطرة على الشاطئ وعند قرية بالوظة اإلسم القديم األصـلى            ٣٥تبعد الفرما بحوالى    
ر  ومن قرية بالوظة نجد الطريق الفرعى األسفلتى الموصل إلى منطقـة أالثـا             ،Piluziumبيلوزيوم  

 .كم من الطريق الرئيسى٥التى تبعد تبعد حوالى 
وعندما نصل إلى منطقة آثار الفرما نشاهد سور حصن الفرما المدمر وفى الجهة البحرية من آثارهـا      

 وفى الجهة القبلية مـن آثـار المدينـة    ،توجد حمامات ساخنة وباردة مميزة بمبانيها بالطوب األحمر       
 وفى القرن الثانى عشر ذكـر المـؤرخ أبـى           ،ساساته المتبقية يوجد المسرح الرومانى الذى تظهر أ     

 .المكارم الفرما ولكن لم يذكر أن بها كنائس
الفرما مدينة من المدن الهامة التى على حدود مصر وهى تمثل أول بلد فى طريق حورس الحربـى                  و

راطوريتهم بسيناء الذى إستخدمه قدماء المصريين خاصة بعد طردهم لفلول الهكسوس وتأسيسهم إمب           
 . إسرائيل وسوريافى

ولما كانت الفرما تقع على فرع النيل البلوزى فقد أصبحت ميناء هام ومركزاً تجارياً للدول األسـيوية                 
حيث كانت تنقل البضائع والمنتجات المصرية إليها وتأخذ طريقها عن طريق القوافل إلـى كـل مـن                  

فيها حضارات الشرق والغرب بتياراتها المختلفـة       العربية والشام وباقى دول الشمال لهذا كانت تلتقى         
 . والفرما تقع فى الركن الشمالى الغربى من سيناء،وثقافتها المتنوعة

 .ويعنى أسم بلوزيوم الرحلة ألنها منها تبدأ رحالت القوافل
 
الفرما موقع أثرى فى غاية األهمية إذ يمثل أول منطقة فى طريق حورس الحربـى بسـيناء الـذى                   و

ه قدماء المصريين وال سيما بعد طردهم للهكسوس وتأسيسهم إمبراطـوريتهم فـى فلسـطين          إستخدم
 .وسوريا

إلتقت بها حارات الشرق    . كانت تقع عند نهاية فرع النيل البيلوزى وهى ميناء هام ومركز تجارى هام            
" انت تـدعى    والغرب بتيارتها الثقافية المختلفة، وهى األن تشغل الركن الشمالى الغربى من سيناء وك            

 . ومعناها الرحلة ألنها كانت واقعة فى منطقة تغطيها ماء البحر المتوسط" بلوزيوم
الـذى   Isodoros" م٤٣٥-٣٥٥" إيزيدوروس"تعتبر الفرما من أهم مراكز الرهبنة ومن اهم رهبانها          

 .وروباكان عالماً الهوتياً ذو شهرة عالمية خالل الفترة التى أثرت فيها الرهبنة القبطية فى أ
أنه كان يوجد بين رهبان الفرمـا أربعـة أخـوة           [ذكر فى تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا         

وكان أكبرهم فى العمر أسمه أمونيوس وقد سـافر مـع           ،  نظراً لطول قامتهم  " بالطوال القامة   " يلقبون
أسـقفاً  فيلس با ثـاؤ م واألخ الثانى أسمه ديسقوروس أقامه البا  ٣٤١البابا أثناسيوس إلى رومية عام      



أما األخ الثالث وأسمه يوساب والرابع وأسمه أنتيموس أقامهما البابـا           " شمونيناأل"لواحة هرموليس   
 .قسيسين فى كنيسة اإلسكندرية

كذلك ذكر بالسنكسار فى اليوم الرابع عشر من شهر بشنس المبارك فى مثـل هـذا اليـوم استشـهد      
 .لفرماالقديس إبيماخس وقد ولد هذا القديس با

 .وقد تعرضت الفرما للتدمير فى عدة عصور ولم تنجى الكنائس واألديرة من ذلك التدمير
  

  الفرما-تل الكنائس

 
 

  الفرما–بقايا المبانى األثرية 

 
 



 

 

 
فى السنوات األخيرة كنيسة باذيليكية ضخمة وكنائس أخرى وأيضاً مزار شـهيد وهـى              الفرما  وجد ب 

قرن الخامس حتى نهاية القرن السابع ومن العوامل المسـاعدة علـى تحديـد         ترجع الى الفترة من ال    
تاريخ هذه اآلثار العثور على الكثير من العمالت البرونزية التى ترجع إلى القرن الرابـع والخـامس                 
والسادس الميالدى ويزيد من أهمية الفرما أنها كانت المحطة األخيرة التى حلت بها العائلة المقدسـة             

ء قبل دخولها وادى النيل األخضر وما من شك فى أن الكنائس القديمة ومركز الرهبنة العريق          فى سينا 
جمعتهم ذكرى دخول العائلة المقدسة فى هذا المكان، وقد ظهرت أهميته فى السنوات األخيـرة مـن                  
ـ                  ا خالل الحفريات التى قام بها المجلس األعلى لآلثار وكذلك حفر ترعة السالم التـى سـتدخل مياهه

 .بسيناء إلى فترة حضارية جديدة فى بداية األلفية الثالثة لميالد السيد المسيح له المجد
 

 .ثم إنتقلت العائلة المقدسة بعد ذلك من الفرما فى طريقه إلى تل بسطا والتى كانت قديماً مدينة بسطا
 

 عبر الدلتا: المرحلة الثانية 
 تل بسطا -٨

هى اآلن تسمى تل بسطا بالقرب من الزقازيق بمحافظة الشـرقية    دخلت العائلة المقدسة مدينة بسطا و     
هى من المدن المصرية القديمة التـى  ، و كيلو متر من الشمال الشرقى  ١٠٠وتبعد عن القاهرة حوالى     

 وتعنى مدينة أاللهه Per Bastitذكرت فى التاريخ الفرهونى وكان أسمها المصرى الفرعونى القديم 
 وكذلك كان أسمها العبرى كما ورد فى قـاموس جونيـه            Boubastاست  وأصبح اسمها القبطى بو ب    

 .Pibesetجغرافية أميلينو ال يختلف عن هاذين األسمين 



أى مدينة اآللهة   " بير باستيت   " مدينة بسطا هى من المدن المصرية القديمة إسمها المصرى القديم           و
 .رد فى قاموس جوتيه وجغرافية أميلينوكما و" بايبيسيت" وكذلك العبرى " بيوباست " واسمها القبطى 

 .أما األن يوجد تل قديم هو بقابا المدينة ويعرف بتل بسطا بجوار الزقازيق
يوجد من مجد هذه المدينة القديمة غير تل أثرى يعرف بتل بسطا بجوار مدينـة الزقـازيق                  واآلن ال 

 إال  ،لعصر الفرعونى والبطلمـى    ومعظم آثارها الحالية التى اكتشفت حتى اآلن من ا         ،محافظة الشرقية 
 .١٢أن أبى المكارم المؤرخ قد ذكر تل بسطة فى مخطوطه الذى كتبه فى القرن 

وهناك انبع المسيح عين ماء وكانت هذه المدينة مليئة بعبادة األوثان وعند دخول العائلـة المقدسـة                 
ائلة المقدسة فتركوا هذه    مدينة بسطا سقطت األوثان على األرض فأساء سكان هذه المدينة معاملة الع           

 .المدينة وتوجهوا نحو الجنوب حتى وصلت الى بلدة مسطرد
 بشنس وبارك المدينة وعندما وصلوا إليهـا ظهـراً   ٢٤صلت العائلة المقدسة إلى تل بسطا فى        قد و و

وجلسوا تحت شجرة خارج المدينة ليستظلوا تحتها من وهج الشمس وحرارتها وفى فترة راحتهم من               
فر طلب الرب يسوع من العذراء مريم أن يشرب فحملته بين ذراعيها وإتجهت إلـى القريـة      عناء الس 

 فتألمت العذراء مريم    ،فلم يحسن أهلها إستقبالها وكانوا قساة القلوب وطفلها التى تحمله بين ذراعيها           
ا من   فقام يوسف النجار وأخذ قطعة من الحديد يعتقد أنه         ،وعادت حزينة بالطفل يسوع دون أن يشرب      

أدوات النجارة التى أتى بها ليعمل فى مصر ويعول عائلته وضرب بها األرض بجوار الشجرة يعتقـد                 
أنه أراد حفر األرض وإذا بالماء يتفجر وينبوع مياه عذبة أرتووا منه جميعاً ومـألوا قـربهم التـى                   

، المصادر التاريخية أما طريقة خروج النبع الذى ذكره المتنيح األنبا غريغوريوس معتمداً على            ،فرغت
 ولما ، فتألمت وصارت تبكى ،عندما رفض أهالى المدينة شيئاً من الماء للصبى       : " فقد كان مختلفاً فقال   

 وفـى الحـال   ،رآها يسوع تبكى مسح بيديه الصغيرتين دموعها ثم رسم بأصبعة دائرة علـى األرض    
يديه الطـاهرتين فـى المـاء     تفجر نبع حلو كالعسل وأبيض كالثلج وهناك وحينئذ وضع الرب يسوع            

كل من يأتى ويستحم فى ماء هذا البئر فى مثل هذا اليوم من كل عـام يشـفى مـن جميـع                      : " وقال
 "  وليكن لعون وصحة وشفاء نفوس الذين يشربون منه وأجسادهم ،أمراضه

 مـن  ولكن لم يكن كل الذين فى تل بسطا قساة القلوب فقد حدث أن مر بهم رجآل من اهل البلدة قـادم   
خارجها وأسمه قلوم ومر بهم ورآهم فتكلم معهم وعرف قصتهم وتملكه العجب عنـدما رأى ينبـوع                  

 .المياه بجانبهم حيث أنه يعرف المكان جيداً فدعاهم إلى منزلة وأكرم ضيافتهم
 وحدث أن خرجت العذراء مريم حاملة طفلها الرب يسوع وسارت           ،ومكثوا عند الرجل فترة من الزمن     

 وإذا بأصنام المدينة تسقط على وجوهها على األرض وتتكسر وهربت منها شياطينها التى              فى المدينة 
تخدمها ولما علمت الكهنة أنه توجد قوة فى هذا الطفل وأن مصدر رزقها من خدمة األصنام سـينتهى          
فذهبوا إلى والى المدينة فغضب وامر بقتل الصبى الذى تسببت قوته فى تدمير أصنام تل بسطا ممـا                  

 .ذكر ان ان أسفار اليهود الموحى بها ذكرت أنه عندما يذهب الرب إلى ارض مصر تتكسر أصنامهاي



وعلم الرجل الصالح قلوم بان الوالى يطلب الصبى ليقتله أخبر العذراء ومن معها فهربوا جميعاً وقبل                 
سـالم والبركـة    إن ال : "أن يتركوا منزل الرجل الفاضل قلوم بارك الرب يسوع له المجد المنزل بقوله            

تحالن على منزلك كل أيام حياتك بسبب قبولك لنا وما صنعته لنا وسوف يخلد أسمى على هذا البيـت              
 ."إلى األبد

 
  تل بسطا-بقايا اآلثار الفرعونية 

 
 

وقد مكثوا هناك مدة من الزمن، وحدث فى بعض األيام خرجت العذراء مريم ومعهـا الطفـل يسـوع                   
ه فى المدينة وإذا بصنم المدينة الذى يعبدونه سقط على األرض وهربـت             المسيح له المجد وسارت ب    

منه خدامه الشياطين ولما علمت الكهنة بذلك ذهبت وأعلمت الوالى فغضب وأمر بقتل الصـبى الـذى          
 .تسبب فى ذلك

أخبرالعذراء مريم ومن معها فتركت هذه البلدة بعد أن بـارك الـرب             ) قلوم( ولما علم الرجل الصالح     
إن السالم والبركة تحالن على منزلك كل أيام حياتـك بسـبب            " ع المسيح له المجد المنزل بقوله       يسو

 ". قبولك لنا وما صنعته لنا 
  

 ."المحمة" واصلت العائلة المقدسة سيرها إلى مسطرد " قلوم"وبعد ترك منزل الرجل الرجل الصالح 
  
 "المحمة"مسطرد  -٩

وهى (تجهة نحو الجنوب حتى وصلت بلدة مسطرد وتسمى المحمة          غادرت العائلة المقدسة تل بسطا م     
 ). كم تقريبا١٠ًتبعد عن القاهرة بمسافة ال تزيد عن 



أحمـت  ينبوع ماء   ت  جدوتحمام وسميت البلدة كذلك ألن العذراء مريم        إلسكلمة المحمة معناها مكان ا    
 وأطلق على هذا المكـان  ينبوع ماء هذا اليسوع المسيح له المجد وغسلت العذراء مريم ثيابه منمنه  

 .إلى يومنا هذا" المحمة"
والكنيسة الحالية المقامة على نفس المكان تسمى باسم كنيسة السيدة العذراء بمسطرد ويرجع تاريخ              

 ).م١١٨٥سنة (تدشينها وتكريسها الى القرن الثانى عشر الميالدى 
المقدسة ، مرت بها فى طريقها وفيها انبع        اما المنطقة المقام فيها الكنيسة فهى احدى محطات العائلة          

المسيح نبع ماء ال يزال موجود حالياً وهذا المكان بركة شفاء من األمـراض وفـى عـودة االعائلـة            
 .على مسطرد " المقدسة مرت ايضا

  
على أن بها كنيسة قديمة على إسـم السـيدة          " ميت سرد "قد ورد إسم مسطرد فى المصادر القديمة        و

 . تشفى المرضى الذين يؤمنون بشفاعتها) بئر ماء( وبهاالعذراء مريم 
م، وما زالت موجودة إلى األن      ١١٨٥فى عام   " ٧٣"وقد قام بتكريس الكنيسة البطريرك مرقس الثالث        

تقام بها نهضة روحية بمناسبة عيد تكريس الكنيسة وذلك فى يوم السابع والثامن من شـهر بؤونـه               
من شهر يونيه من كل عام يحضر مئـات اآلالف مـن الـزوار              الموافق الرابع عشر والخامس عشر      

 .للتبرك واإلحتفال بهذه المناسبة



 كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

 
 

 كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

 
 



الكنيسة وقد رأى أيقونة نادرة من رق الغزال رسم عليها منظـر يمثـل              " فانسلب"زار العالم الفرنسى    
 .  القديسة سالومى، ووصف األيقونة بأنها إعجازية ومشفية لألمراضالعائلة المقدسة ومعهم

 .  وقد رجعت العائلة المقدسة إلى هذا المكان مرة أخرى فى طريق عودتها إلى األراضى المقدسة
 جددوا المسيرة إلى أن وصلوا إلى مدينة بلبيس" مسطرد"وبعد أن تركت العائلة المقدسة 

 
 بلبيس  -١٠

ت العائلة المقدسة شماالً نحو الشرق إلى مدينة بلبيس وحالياً هى مركـز بلبـيس               ومن مسطرد انتقل  
كـم تقريبـاً واسـتظلت العائلـة     ٥٥التابع لمحافظة الشرقية وتبعد مدينة بلبيس عن القاهرة بحوالى         

وصارت بلبيس اسقفية فيما بعد ومرت العائلة المقدسة    " شجرة مريم "المقدسة عند شجرة عرفت باسم      
 يوجد حالياً كنيسة بمدينـة بلبـيس علـى اسـم الشـهيد العظـيم               -يس أيضاً فى رجوعها     على بلب 

 .مارجرجس
وذكر أميلينو أنهـا تسـمى فـى    ) القط= بيت اإلله بس " (بربس" عرفت فى العصر الفرعونى بإسم  و

 .وقد أصبحت أسقفية مسيحية وحالياً تتبع مطرانية الشرقية" بيلبيس" بعض المخطوطات القبطية
  
يروى تقليد قديم أن الطفل يسوع وجد نعشاً محموالً لطفل إلمرأة أرملة كانت تقطـن تلـك المدينـة                  و

هذا هو اإلله الحق مخلص العالم الـذى أتـى          " فأقامه الرب يسوع المسيح له المجد فتكلم الطفل وقال        
 . مجدفلما سمعت الجموع تعجبت وأمنت بالسيد المسيح له ال" متجسداً من هذه العذراء مريم 

  
أن العائلة المقدسة " أسقف سخا فى القرن السابع   " ذكر البابا ثاؤفيلس وكذلك األسقف األنبا زخارياس        

 . رجعت مرة أخرى إلى بلبيس فى طريق العودة
  



 بلبيسفى منارة كنيسة السيدة العذراء 

 
 بلبيسفى صحن كنيسة السيدة العذراء 

 
 

 االً إلى بلدة منية جناح وتعرف اآلن بإسم منية سمنودثم تابعت العائلة المقدسة المسيرة شم



 ودقادوسمنية سمنود  -١١
منيـة  " بعد أن تركوا بلبيس رحلت العائلة المقدسة شماالً إلى بلدة منية جناح التى تعرف األن بإسـم   

ومنها عبروا بطريق البحر إلى سمنود نفسها فإستقبلهم أهل البلدة بـالفرح الزائـد وطلبـت              " سمنود
إنه سوف يكـون بهـذه البلـدة بيعـة     : "العذراء من المخلص أن يبارك المدينة وأهلها فأجابها بقوله  

 ". مباركة بإسمك إلى األبد
يروى تقليد قديم ان البتول مريم قد شاركت فى إعداد خبز لدى سيدة طيبة من سكانها وبـارك رب                  و 

ذه القصة توضع فيه المياه بعد التنـاول        جرانيتى بالكنيسة ينسب إلى ه    " ماجور" المجد خبزها ويوجد    
 .من السر المقدس لكى يكون بركة للزائرين

 
 سمنود  -١٢

وبعد أن تركت العائلة المقدسة منية سمنود مرت بمدينة سمنود ويقال إنها مكثت بها مدة تتراوح بين                 
 : منها يوم وكان لتلك الزيارة بركات كثيرة ١٧ إلى ١٤
 :كنيسة على اسم السيدة العذراءوعد السيد المسيح ببناء + 

يقال أنها منية سمنود اآلن، وانتشر خبر هـذه     )) منية جناح ((كان السيد المسيح قد أقام ميتاً فى بلدة         
المعجزة بين أهل سمنود مما جعلهم يخرجون لمقابلة العائلة المقدسة بحفاوة شديدة وكانت كل أسـرة       

لكن السيدة العذراء قد شكرتهم ونظر يسوع إليهم باسماً    تسرع إلستضافتهم فى منزلها لنوال البركة، و      
وبالفعل ). سوف يكون بهذه البلدة بيعة مباركة باسمى وباسمك يذكر فيها اسمينا إلى األبد       : (وقال ألمه 

بنيت هذه الكنيسة وهى المبنى عليها الكنيسة الحالية، ولذلك تسمى الكنيسة الحاليـة باسـم كنيسـة               
 ذلك أضيف إليها اسم القديس أبانوب نظراً لوجود جسده بها السيدة العذراء وبعد 

 
 نبذة عن كنيسة السيدة العذراء بسمنود

 . ك٨سمنود مركز من مراكز محافظة الغربية، وهى تبعد عن المحلة الكبرى بمسافة 
وهو اسم أحـد أوالد     وهى مأخوذة من الكلمة القبطية جمنوتى     )) موجدة اآللهة ((وكلمة سمنود معناها    

 .لوطيس ابن حربتا وهو صادوق الذى وهب لسارة زوجة ابراهيم هاجر الجارية
وهى عاصمة المقاطعة الثانية عشر التى كانـت  " سبثيتوس " ويقال إن كلمة سمنود مأخوذة من كلمة      

 .تعبد العجل اإللهى الصغير
ت بموجـدة   وكان أهل سمنود من أشهر الصناع الذين يقومون بصناعة التماثيل الذهب، لـذلك سـمي              

اآللهه، كما أنهم كانوا متمسكين جداً بعبادة هذه اآللهة ويحثون اآلخرين على عبادتها فكانوا يقولـون         
وظلت سمنود على هذا الحال حتى مجىء العائلـة         ". تعلموا عبادتها حتى تبلغون ما تريدون       " للناس  

اتحة خير ليس على سمنود     المقدسة إليها عند هروبها إلى أرض مصر وتحطمت كل األوثان، وكانت ف           
 .فقط بل على مصر كلها



" ثم تهدمت فبنيت علـى أنقاضـها حاليـا        . وبنيت فى سمنود كنيسة قديمة على اسم السيدة العذراء          
ويوجد مقصورة بكنيسة السيدة العذراء بسمنود      .كنيسة باسم السيدة العذراء والشهيد ابانوب بسمنود        

التى تحوى رفات ثمانية آالف شهيد ويوجد بالكنيسـة أيضـاً   تحوى رفات الشهيد ابانوب فى المنطقة  
ماجور كبير يقال أن السيدة العذراء عجنت به اثناء وجودها بسمنود ، كما يوجد بئر مقدسـة ربمـا                   

 تكون العائلة شربت منه وتحدث معجزات ببركة ماء هذا البئر
  

 منظر خارجى لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود

 
  

 شهيد أبانوبمنارة كنيسة ال

 



 من الداخل شهيد أبانوبكنيسة الصحن 

 
 :مقتنيات الكنيسة+ 

 البئر المقدس 
 البئر المقدس بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود

 
يوجد بئر فى فناء الكنيسة، ويعتقد أن العائلة المقدسة قد شربت منه ألنه تحـدث ببركتـه معجـزات                 

أولها شفاء الطفلة ميرندا فرج فهيم المقيمة بسمنود من شلل األطفال وهـى ابنـة سـنة                 كثيرة كان   
ونصف بعد أن احتار األطباء فى عالجها ولكن بمجرد أن غسلت رجليها بماء البئر شفيت وكأنها لـم                  

 .تصب بشلل من قبل وهى األن ابنة سبعة وعشرون سنة وليس بها أى أثر للمرض



 الماجور المقدس 

 
 ور من الجرانيت بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنودماج

 
يوجد بالكنيسة الحالية ماجور كبير من حجر الجرانيت يقال إن السيدة العذراء قد عجنت فيـه أثنـاء                  
إقامتها بسمنود وهذا الماجور يوضع فيه ماء مصلى عليه، وتحدث ببركته معجزات كثيرة، كما تبـين                

معجزات التى حدثت بالكنيسة من هذا الماجور، ومن أهمها ماحدث يوم عيد العنصرة             ذلك من بعض ال   
 بعد القداس اإللهى مباشرة فقد تحول كل الماء الموجود بالماجور إلى زيت،             ١٩٨٧ يونيو   ٧الموافق  

وشاهد هذه المعجزة كل المصلين الموجودين بالكنيسة مما أثار دهشتهم وجعلهم يسرعون فـى أخـذ               
 منهالبركة 

 وبعد رحيل العائلة المقدسة من سمنود تابعوا المسيرة إلى البرلس 
 

 البرلس  -١٣
شـجرة  " بعد أن ارتحلوا من سمنود واصلوا السير غرباً إلى منطقة البرلس ونزلوا فى قرية تـدعى                 

ـ      " المطلع" فلم يقبلوهم أهلها فسارواحتى وصلوا إلى قرية        " التين   ة حبث إستقبلهم رجل من أهل القري
يا أمى كـل مكـان لـم        " وأحضر لهم ما بحتاجونه بفرح عظيم فقال السيد المسيح له المجد لوالدته             

يقبلونا فيه سوف يخرب وتغطيه المياه ويتغرب أهله فى أقاصى األرض، أما المكان الذى قبلنـا فيـه                
 ". ذلك الرجل ستشيد فيه بيعة بإسم رئيس المالئكة ميخائيل

وهى مدينة سخا فـى     " بالد السباخ   " سبنيتى للنيل إلى الجهة الغربية حيث       ومن هناك عبروا الفرع ال    
 .مركز كفر الشيخ



 سخا  -١٤
هنـاك شـعرت العائلـة      فى كفر الشـيخ و    وهى مدينة سخا الحالية     " بالد السباخ " بعد أن وصلوا إلى   

اء مريم إبنها   كان هناك حجراً عبارة عن قاعدة عمود أوقفت العذر        و. المقدسة بالعطش ولم يجدوا ماء    
الحبيب عليه فغاصت فى الحجر مشطا قدميه، فإنطبع أثرهما عليه ثم نبع من الحجر ماء زالل باركـه                  

وكان النـاس يـأتون   " هذا يكون شفاء لمن يأخذ منه بإيمان"رب المجد يسوع المسيح له المجد وقال       
تاً ويحملونه معهم ليشفون مـن  إليه من األقاليم البعيدة والبالد المجاورة ويضعون فى موضع القدم زي       

 . أمراضهم
ولما دخل العرب مصر خاف األباء أن يأخذ العرب هذه القاعدة أو الحجر فأخفوه فى مكان ال يعرفـه                    

 م بجوار الكنيسة األثرية التى بنيت فى نفس البقعـة بإسـم             ٢٧/٩/١٩٨٤أحد، إلى أن وجد فى يوم       
 .يه وجد أثر كعب يسوعالسيدة العذراء الطاهرة مريم عند ترميمها وعل

 
 كعب يسوعحجر 

  

  
 



الذى معناه كعـب يسـوع، وكـذلك كـان          " بيخا إيسوس "أما بالنسبة إلى المنطقة كانت تعرف بإسم        
بالمنطقة دير يضم الكنيسة والمغطس ظل عامراً إلى نهاية القرن الثانى عشر لميالد السـيد المسـيح        

 .أبو المكارم بن مسعود أنه جهة منية طانة بالغربيةوسمى بدير المغطس، وقد ذكره الشيخ المؤتمن 
  

 منارة كنيسة السيدة العذراء بسخا

  



 حامل األيقونات بكنيسة السيدة العذراء بسخا

 
 

 عبر وادى النطرون: لة الثالثةالمرح
 "برية شيهيت"وادى النطرون  -١٥

إلـى إقلـيم   " فـرع رشـيد  "عبرت الفرع الغربى للنيل " سخا"بعد أن رحلت العائلة المقدسة من مدينة    
وهى برية شيهيت، فبارك رب     " ميزان القلوب "أو  " وادى هبيب "الغربية وإجتازوا غرباً بجبل النطرون      

أن هذا الوادى سيكون به جملة أديـرة وكنـائس          "له المجد جهاته األربعة وقال      المجد يسوع المسيح    
يعمرها الرهبان وكل من يود أن يخدم الرب، ويكون فيه شعب يرضينى فتأتى الناس من كل فج عميق                  

 "لتتبارك منه حيث لم أدع وحوشاً تسكنه البتة بل يكون مباركاً ومحالً لقدسى إلى األبد
 :ة أديرة عامرة وهىوهو اآلن يضم أربع

 دير القديس األنبا مقار
 دير القديس األنبا بيشوى

 دير العذراء البراموس
 دير السريان 

 ٠وهى تقع غربى الدلتا جنوبى مديرية البحيرة



  دير القديس األنبا مقار 

 

 

 

 
 

قالية واحدة  م كان بدون أسوار أو حصون، بدأ ب٣٦٠حينما بدأ دير أنبا مقار فى الظهور حوالى سنة         
ألنبا مقار التى بناها فى طرف الصخرة وحولها من بعيد كانت هناك عدة مئات من القاليـات المبنيـة     
بالطوب النىء والمسقوفة بالجريد ثم بدىء ببناء كنيسة، ومعها ظهرت قاللى مرافقة للمائدة وللخدمة              

راهب ولما تنيح القديس أنبا مقار  ٢٤٠٠وللضيافة وإزداد العددفبلغ قرب نهاية حياة أنبا مقار حوالى     
 م ودفن فى مغارته التى أحبها وعاش فيها أكثر من ثالثين عاماً ارتبطت الجماعـة كلهـا                  ٣٩٠سنة  



بالمكان وصارت القالية التى تحوى جسده الطاهر نقطة اإلرتكاز األساسية لتثبيت المكـان ووإسـمه               
 .على مر الدهور

ثمينة التى يتناقلها الخلف عن السلف، من عصر إلى عصر حتى      وأصبح جسد أنبا مقار ذخيرة الدير ال      
فمن أجل هذا الكنز وكرامة سيرته شبدت الكنائس وزينت الهياكل، وبقـى الـدير كقلعـة                . يومنا هذا 

شامخة، يحكى على مدى السنين قصة أنبا مقار ونسكه وعبادته وأمانته لسيده، والنعمة الفائقة التـى   
 لى مستوى الرسلكانت عليه، والتى بلغت إ

  
 دير القديس أبو مقار

 :مقار  أهم المعالم األثرية فى دير أنبا
  كنيسة أنبا مقار -١
  هيكل أنبا مقار - أ
 )أو مارمرقس( هيكل يوحنا المعمدان - ب
  أجساد القديسين-ج
  أجساد المقارات الثالث وأنبا يوأنس القصير -١
ركة ما يقرب من ستة عشر من البابوات وكلهم مـن            أجساد البطاركة وعددهم بحسب جدول البطا      -٢

 رهبان الدير
  كنيسة الشهداء التسعة واألربعين شيوخ شيهيت -٢
  قبة الميرون -٣
  كنيسة الشهيد أبا سخيرون -٤
  الحصن -٥

  ١٩٦٩وقد بدأت نهضة معمارية وروحية حديثة منذ سنة 
 قالية الراهب) ١(
 المائدة الجديدة) ٢(
 المكتبة) ٣(
 ترميم اآلثار) ٤(

وتم الفصل الكامل بين أماكن الزائرين وبين قاللى الرهبان وقد أقيمت صالة كبيرة فى فناء الكنـائس                 
 لتتسع مائتى شخص

 :وقد أقيم بالدير بعض المبانى مثل
  مبانى الضيافة -١
  مبنى المستشفى وملحقاته -٢
  المطبعة-٣



  مبانى المزرعة-٤
  محطة الكهرباء والتشحيم-٥
  مبانى العمال الزراعيين -٦

وقد قام رهبان الدير باإلهتمام بالنشاط الزراعى واإلنتاج الحيوانى واستزراع الصحراء وقد قاموا بعدة         
 : تجارب زراعية منها 

 كجم فى موطنـه  ٧ كجم أحياناً بينما لم يزد عن ٢٥ووصل وزن الجذر الواحد أكثر من    : بنجر العلف   
  ٠األصلى فى ألمانيا

 من وزن الجذر % ٢٠وقد أعطى أعلى نسبة سكر فى العالم وهى :  السكر بنجر
 نوع جديد أستنبطته جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة يتميز بثماره القابلة للتجفيف : التين المجفف 

وأشجار الزيتـون الكالماتـا     ) أصناف الكانتالوب (هذا بخالف تجارب أخرى ألنواع منتقاة من الشمام         
 سـنوات   ٤ فدان بعد    ٥٠٠بانى، والنخل والفاكهة األخرى حتى بلغت مساحة األرض المنزرعة          واألس
وموطنها الساحل الشمالى   " البرقى  "  وقد أقام الدير محطة تحسين صنف األغنام المعروف باسم           ،فقط

لبقـر  غرب اإلسكندرية، واستورد الدير بقر فريزيان من موطنه األصلى بألمانيا وهولندا وساللة من ا             
وقد أنشأ الدير محطة تربية للبقر البلدى بقصـد تربيـة قطيـع بلـدى        " براون سويس   " السويسرى  

نموذجى غير مهجن كما استورد الدير أيضاً نوع جديد من الدجاج الفرنسى يتميز بإنتاج عالى للبيض                
حيانـاً   جـم أ   ١١٥ مع ارتفاع وزن البيضة حتى وصل إلى      )  بيضة للدجاجة الواحدة فى السنة     ٣٠٠(

 .باإلضافة إلى طعمها الجيد
 بوادى النطرونالمدخل المؤدى إلى كنائس دير أبو مقار 

 
 كنيسة القديس أباسخيرون الشهيد: فى الواجهة 
 كنيسة التسعة واألربعين شهيداً: عن اليمين 
 مدخل كنيسة أنبا مقار: عن اليسار 



 المقصورة األثرية القديمة بالدير

  
 بقبابها الثالث، والمنارة الجديدةكنيسة أنبا مقار 

 
 منظر علوى لدير القديس أنبا مقار

 
  



 دير القديس األنبا بيشوى 

 
 

وقد أسسه األنبا بيشوى قبل أن يقوم البربـر بالغـارة   . ويقع فى المنطقة الوسطى من وادى النطرون 
ويوجد .  م ٤١٧ سنة    أبيب ٨ م، وتنيح القديس األنبا بيشوى فى        ٤٠٧األولى على برية شيهيت سنة      

وقد قام قداسة البابا شنوده الثالث بنهضة معماريـة كبيـرة بهـذا    . جسده الذى لم ير فساداً فى ديره     
 .الدير

  
 دير األنبا بيشوى من الداخل

 



 دير العذراء البراموس

 
 

لروم، وكلمة براموس كلمة يونانية معناها ا     . من الناحية الشمالية، وهو يقع شمال غرب برية شيهيت        
 م، وقد تنـيح سـنة       ٣٧٥ - م   ٣٦٣ويقصد بذلك مكسيموس ودوماديوس أوالد اإلمبراطور فلنتيان        

 .وقد بنى األنبا مكاريوس على موضع سكانهم هذا الدير.  م٣٨٤
  

  من الداخلدير البراموس

 



 دير السريان
 دير السيدة العذراء الشهير بالسريان 

 
 

ويقع بالقرب من دير األنبا بيشوى ويعرف بدير السيدة العـذراء    أصغر أديرة وادى النطرون،      هو هذا
ولكنه كان موجوداً فى القرن الرابع، وتوجد بـه شـجرة مـار افـرام               . السريان، وال يعرف مؤسسه   

 .السريانى
  

 منظر داخلى لدير السريان

 



 معجزات الطفل يسوع المسيح فى برية شيهيت
 إذ خرج عليهم لصان وسلبوا ما معهم من الثياب ولم يبقـوا    ،قفى الطري العائلة المقدسة سائرة    بينما  

لهم إال األشياء الضرورية لسترة الحياة، وعند ذلك تنهدت العذراء مريم وأخذت تفكر فيما جرى لهما                
واللصان ما زاال على بعد مراقبان حركاتهم وسكناتهم، وكانت قد تعبت العذراء مريم من السفر وأثـر                 

فأرادت أن تستريح من التعب لكن تلك البقعة كانت أرض صـخرية ال مـاء         صان،فى نفسها هجوم الل   
وال زرعاً فيها وال حائطاً تسند عليه رأسها فعند ذلك أنبت الرب شجرة كبيرة مظللة لهـم فإسـتراحوا    

 .تحتها
 علـى  وأما اللصان اللذان سلبا ثيابهم، قد أراد اهللا أن يختلفوا فى الرأى ضد بعضهما واحد منهما ندم         

ما فعل وقال لزميله اللص الثانى إن هؤالء أناس مسافرون ولم يوجد معهم سوى كسوتهم وليس مـن   
الصواب أخذها بل نردها لهم من أجل هذا الطفل الذى معهم ألن وجهه نورانى المع مثل البرق وربما                  

لينا المصـائب   يكون إبن ملك من ملوك األرض وتكون هذه المسألة بمثابة عثرة فى المستقبل فتقع ع              
 .من كل جانب فمالنا وهؤالء فلنرد لهم أمتعتهم

فلما سمع اللص الثانى ما قاله زميله انزعج خاطره وخاف عواقب األمور ووافق بعضهما على إعادة                
 .نصرفإوعاد أحدهما وسلمها لهم و. األشياء إلى أصحابها وقد كان

 )يقال أن هذان اللصان هما اللص اليمين واللص الشمال(
وهكذا واصلت العائلة المقدسة سيرها جنوباً ناحية مدينة القاهرة وعبرت النيل إلى الجهـة الشـرقية           

 " عين شمس الحالية " وسارت حتى وصلت إلى مدينة تدعى أون 
 

 عبر القاهرة الكبرى: المرحلة الرابعة 
 منطقة المطرية وعين شمس  -١٦

شجرة مريم بالقرب من عين شـمس وتبعـد عـن           اتجهت العائلة المقدسة إلى منطقة المطرية حيث        
القاهرة بحوالى عشرة كيلو مترات وهى فى األصل نشأت على أنقاض مدينة هليوبوليس القديمة على               

اتجهت العائلة المقدسة إلى منطقة المطريـة وهـى          و .مقربة من مسلتها المشهورة الباقية حتى األن      
 كيلو مترات ويمكن الوصول إليها بالمواصالت       ١٠بالقرب من عين شمس وتبعد عن القاهرة بحوالى         

أو هـى   ) ١٨:١٩(الداخلية وعين شمس مدينة مذكورة فى الكتـاب المقـدس فـى سـفر اشـعياء                 
 .هليوبوليس كما سماها اليونان

 وقد تزوج يوسف الصديق من اسنات بنت فوتى فـارع كـاهن          .وكانت عين شمس مشهورة بعراقتها    
 .)٥٠،٢٠:٤٦، ٤٥:٤١تكوين (أون 

كان يدرس الكهنة وأبناء الملوك واألمراء وقد تـم دراسـة جميـع          " وفى جامعة عين شمس أو أون       
وفى زمن رحلة العائلة المقدسـة كانـت عـين    . انواع العلوم وفيها تربى موسى النبى رئيس األنبياء   

 ."أونياس"شمس يسكنها عدد كبير من اليهود وكان لهم معبد يسمى أوبيت 



 
 : العائلة المقدسة تحت شجرة تعرف إلى اليوم بشجرة مريم وفى المطرية استظلت

 ثم غسلت فيه السيدة العذراء مالبـس يسـوع   .وهناك انبع الرب يسوع عين ماء وشرب منه وباركه       
وصبت الماء على األرض فانبت نبات عطرى جميل يعرف بنبات البلسم يضيفونه إلى أنواع العطـور                

 . المستخدم فى الطقوس الكنيسيةواألطياب التى يصنعون منها الميرون
وقد أقيمت فى المطرية كنيسة مدشنة باسم العذراء مريم وهى كنيسة أثرية تم تجديدها ومازال الناس                

 .يذهبون اليها للتبرك بها
ويروى المؤرخون أن الجنود الفرنسيين بقيادة الجنرال كليبر انهم اتجهوا نحـو شـجرة مـريم فـى            

 فروعها بأسنة األسلحة ونال بعضهم الشفاء لعيونهم وقـد كتـب لهـم             طريقهم وكتبوا أسماءهم على   
 .النصر على الجيوش التركية

 
 :ذكر أميلينو العالم الفرنسى مؤلف جغرافية مصر القبطية ما ملخصه

إن إسم القرية الصغيرة وهى المطرية لم يذكر بالسنكسار إال لسبب تلك الرحلة التى قامت بها العائلة                  
ر فورد فيه ذكر مرورها بالمطرية وإستراحتها وإغتسالها من النبع الذى حلت عليـه            المقدسة فى مص  

البركة والتقديس من تلك الساعة ومنها نبع عطر البلسم الذى كان يستخدم فى المعمودية وفى تكريس       
الكنائس وكدواء شاف لألمراض، وكانت ترسل منه هدايا إلى الملوك ولذلك أصبحت بلدة المطرية من               

ر األماكن المشهورة فى مصر وأصبحت مزاراً هاماً لنوال البركة بـالرغم مـن أن حـدائق تلـك          أشه
 . المنطقة لم تعد منذ أمد طويل تنتج ذلك البلسم الذى إشتهرت به قديماً

 .أما هليوبوليس وترجمته مدينة الشمس وهو اإلسم الذى أطلقه اإلغريق عليها أخيراً



 المسلة الفرعونية بعين شمس

 
بمعنـى  " أون"وهى من أقدم المدن المصرية والتى كان مركزاً للعبادة الوثنية والتـى تسـمى مدينـة        

 .وهى عاصمة مصر الثقافية والروحية) العمود(
ظلت منارة حضارية ألكثر من ألفى عام وإرتادها العديد من المثقفين اإلغريق لينهلوا مـن حكمتهـا        و

 ويزدادوا من معرفتها 
حيث شـيد معبـدها العظـيم الـذى كـرس      ) مسكن رع(ومعناها  "  رع   -بي  " دس  كان إسمها المق  و

 .لعبادتها



 شجرة العذراء مريم بالمطرية

 
 

 شجرة العذراء مريم بالمطرية

 
 

 نبذة عن شجرة مريم بالمطرية 
شجرة العذراء مريم األصلية التى استراحت عندها العائلة المقدسة قد أدركها الوهن والضعف فسقطت             

م وقام يجمع فروعها وأغصانها جماعة من كهنـة األبـاء الفرنسيسـكان أمـا الشـجرة            ١٦٥٦ عام
 .م١٦٧٢الموجودة األن فقد نبتت مكانها من جذور الشجرة األولى فهى ال ترجع إال إلى عام 

 
ويقال أيضاً أنه كان فى المكان المذكور ساقية أو ألة رافعة كانت تقوم بتوزيع الماء من عدة ينـابيع                   

 . رى الحدائق التى كانت حولهال



 لقد ظلت حديقة المطرية لعدة قرون مشهورة كإحدى األماكن المقدسة فى الشـرق وكانـت مـزاراً                  
" مرموقاً لكثير من السياح من جهات العالم المختلفة وعرفت بإسم حديقة البلسم حيث يوجـد النبـع                  

 .الذى إستقت منه العائلة المقدسة" البئر المقدس
  

ام القبط األوائل فى العصور األولى من المسيحية كنيسة عظيمة فى المنطقة حيث كانـت تقـام                 وقد أق 
 .اإلحتفاالت سنوياً تمجيداً بذكرى مجىء العائلة المقدسة إلى أرض مصر

  
 ومن بين المعجزات التى إنتشرت عند مجىء العائلة المقدسة ما تروى بـإن كثيـراً مـن التماثيـل                   

تزخر بها البالد المصرية فى كل مكان تساقطت وتهشمت على أثر مرور الطفـل              واألصنام التى كانت    
 .المقدس عليها، كما حدثت معجزات شفائية لكثير من األفراد المرضى بأسقام مزمنة

  
التى دارت بين كليبر قائد الجيوش الفرنسية       " عين شمس "  ومن طريف ما يذكر أيضاً أنه بعد معركة         

ونابرت بعد رحيله من مصر إلى فرنسا، وبين الجيوش التركية والتى إنتصـر     الذى حل محل نابليون ب    
فيها كليبر، عرج الجنود الفرنسيون فى طريقهم إلى زيارة شجرة مريم وكتب كثير منهم أسمائهم على              

كما أن منهم من دون عن شفائه من مرض الرمد وبرأت أعيـنهم بعـد مـا                 . فروعها بأسنة سيوفهم  
 . دة المطرية وقدموا صلواتهم وشكرهم هللا على هذا الشفاءإغتسلوا من نبع بل

  
 يوجد حالياً فى هذه المنطقة شارع بإسم البلسم وشارع أيضاً بإسم بئر مريم وتوجـد شـجرة مـريم       
حالياً بجوار كنيسة العذراء مريم بالمطرية والتى قامت مصلحة اآلثار المصرية ببناء سـور حولهـا                

اً، وكذلك يوجد بالمنطقة بئر الماء المقدس الذى إستقت منه العائلة المقدسة      وحولتها إلى مزاراً سياحي   
 . ويوجد بالمنطقة أيضاً الكنيسة الكاثوليكية للعائلة المقدسة المهاجرة وهى بجوار المزار السياحى

 
وبعد مرور العائلة المقدسة بالمطرية إستراحت فى عدة أماكن فى الطريق من عين شمس إلى منطقة                

 "بابليون"  القديمة مصر
 

  حارة زويلة -منطقة الزيتون ووسط القاهرة  -١٧
 " بابليون" خط سير العائلة المقدسة من عين شمس إلى منطقة مصر القديمة 

 منطقة حدائق الزيتون 
فوق قبابها فـى اليـوم   " أم النور " ويوجد بها كنيسة العذراء مريم بشارع طومانباى والتى تجلت بها           

 م، واستمرت الظهورات بها عدة أشهر متوالية وسجلت كثيراً مـن  ١٩٦٨شهر أبريل سنة  الثانى من   
 .المعجزات والظواهر الروحية



 كنيسة السيدة العذراء بالزيتون

  
 

 كنيسة السيدة العذراء بالزيتون

 
 

 منطقة حارة زويلة
،  الصورين قسم الجماليةحيث توجد بها كنيسة العذراء داخل بقايا دير قديم بحى الخرنفش بشارع بين       

 متـراً  ١٩ متراً طـوالً،  ٢٨هى كنيسة عريقة فى القدم، ومن أكبر الكنائس إتساعاً ومقاسها حوالى          و
 . متراً ونصف فى اإلرتفاع وتمتاز بعمارتها البازيليكية الطراز وأشبه بكنيسة المعلقة١١عرضاً، 

 
 )الفسطاط(منطقة مصر القديمة  -١٨

المقدسة المنطقة المعروفة ببابليون مصرالقديمة هناك سكنوا المغارة التى توجد    بعد أن وصلت العائلة     
 .اآلن بكنيسة أبى سرجة األثرية المعروفة بإسم الشهيدين سرجيوس وواخس



 ":الكهف"نبذة تاريخية عن المغارة المقدسة 
ئعة تثيـر إهتمـام   المغارة وهى من أقدس األماكن فى كنيسة أبى سرجة األثرية لما لها من ذكريات را  

السياح وتهافتهم على زيارتها، وذلك لما تحمله من أن العائلة المقدسة قد إلتجأت إليها عند مجيئهـا                 
  ٠إلى أرض مصر مما جعل جعل لهذا المكان طابعاً قدسياً

هذه المغارة المقدسة عبارة عن كنيسة صغيرة تحت األرض أسفل منتصف مكان المرتلين وجزء مـن       
ة، والوصول إلى المغارة المقدسة من ناحيتين بدرجات ساللم أحدهما من صـالة الهيكـل     هيكل الكنيس 

 . الجنوبى من الكنيسة، واآلخر من وسط الصالة التى فى الهيكل الشمالى
 قدماً وليست بها نوافـذ، وتـنخفض عـن          ١٥ قدماً وعرضها    ٢٠يبلغ طول المغارة المقدسة حوالى      
 قدماً، كما أن أرضية الكنيسـة نفسـها تـنخفض عـن             ٢١ل عن   أرضية كنيسة أبى سرجة بما ال تق      

  قدما١٣ًمستوى الشارع بحوالى 
  

 الساللم المؤدية إلى المغارة المقدسة

  



 المغارة التى إختبأت بها العائلة المقدسة بكنيسة أبى سرجة وبها المذبح

 
 

 :كنيسة أبى سرجة وأهميتها
سوار حصن بابليون الرومانى، وقد أقيمت الكنيسـة فـى   تقع كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة داخل أ       

 .موقع أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء زيارتها إلى أرض مصر
  

 مدخل كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة

 
 

يرجع تاريخ بناء الكنيسة إلى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميالدى وهى تعلو المغـارة           
 .ائلة المقدسةالتى أقامت فيها الع

قد تهدمت فيما بعد فقام بترميمها أبن السرور يوحنا بن يوسف المعروف بإبن األبح كاتم سر الخليفة                 
  "٨كتاب تاريخ الكنيسة القبطية للقمص منسى يوحنا ص "  للشهداء ٧٨٩المنتصر الفاطمى سنة 



ر فى وادى النطـرون إذ      تعتبر كنيسة أبى سرجة فى مقدمة الكنائس فى مصر بعد كنيسة دير أبى مقا             
 . كانت التقاليد تحتم على البطاركة أن يقيموا فيها أول قداس لهم بعد تكريزهم فى مدينة األسكندرية

 م أقام فيها البطريرك األنبا ميخائيل األول السادس واألربعون مـن سلسـلة البطاركـة               ٧٦٨فى عام   
ب منه ماالً وفيراً عجز عن سداده فألقاه صالة شكر عندما أفرج عنه الخليفة مروان بن محمد الذى طل         

  ٠"عبد الملك بن موسى بن نصير " فى السجن وكان ذلك فى عهد الوالى 
 م أنتخب فيها البطريرك الورع األنبا شنودة وهـو الخـامس والخمسـون وكـان أول         ٨٥٩ فى عام   

 . البطاركة الذين رسموا فيها
بط إلنتخاب بطريرك وقد تم إنتخاب البطريـرك أبـرام    م إجتمع فيها األساقفة وأعيان الق٩٧٥فى عام   

 .الذى حدث فى عهده نقل جبل المقطم" ٦٢"السوريانى 
جة لها صفة مرموقة فى ذلك الوقت بدليل أن أغلب البطاركة كانوا ينتخبون منها              تعتبر كنيسة أبى سر   

فى العهود القديمة حتى أوائل القرن الثانى عشر الميالدى حيث أنتخب فيها البطريرك األنبا مكاريوس               
 .م١١٠٢عام 

جـوز  يحتفظ المتحف القبطى ببعض آثار هامة من كنيسة أبى سرجة ومنها أقدم مذبح خشبى مـن ال                
عرف فى تاريخ الكنائس القديمة وكذلك تيجان كورونثية ويرجع تاريخها غالباً إلى القـرن السـادس                

 .الميالدى
  

 كنيسة أبى سرجة من الداخل

 



 ":الكهف"مدة إقامة العائلة المقدسة فى المغارة 
د عن أسبوع نظراً ألن يبدو أن العائلة المقدسة لم تستطيع البقاء فى بابليون مصرإال أياماً قالئل ال تزي        

سيكون هنا بيعة   " األوثان هناك تحطمت بحضرة رب المجد يسوع المسيح له المجد الذى قال لوالدته              
" وهى باقية إلى يومنا هذا وتعرف بإسـم         " حسنة على إسمك وتكون محصاً للزائرين وميناً للخالص         

 ".أبى سرجة
 .راً ألهميتها المقدسةتعتبر المغارة مزاراً هاماً للمصريين ولألجانب نظ

 . يوجد بجانب المغارة وداخل الهيكل البحرى بئر ماء قديم
  

 لقطات من األديرة والكنائس األثرية المقدسة بمصر القديمة
 

 كنيسة المعلقة

 



 كنيسة المعلقة من الخارج

  
 

 األبواب الغربية التى تؤدى إلى كنيسة المعلقة

 



  
 القديسة دميانة الشهيرة بالمعلقة منارات كنيسة السيدة العذراء و

 
  



 حامل األيقونات بالكنيسة المعلقة

 
  

 الحارة المؤدية إلى دير مارجرجس للراهبات

 



 حامل األيقونات بكنيسة دير مارجرجس للراهبات

 
  

 كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة 

 



 كنيسة مارجرجس للروم األرثوذكس

 
 

 حاليا" كنيسة السيدة العذراء بالمعادى" ة المسيرة حتى وصلت إلى المعادى وتابعت العائلة المقدس

 



 
مرت العائلة المقدسة وهى فى طريقها من عين شمس إلى مصر القديمة على المنطقة الكائن بها                وقد  

حالياً كنيسة القديسة العذراء األثرية الكبرى بحارة زويلة وهى منطقة مقدسة ويؤكد التقليد الكنسـى               
ها احدى المحطات واألماكن التى استراحت فيها العائلة المقدسة أثناء مرورها بأرض مصر والبقعة              أن

الكائن بها كنيسة العذراء األثرية بحارة زويلة مليئة بالكنائس والمذابح فتوجد كنيسة الشهيد العظـيم               
 .مارجرجس وكنيسة أبى سيفين

 العذراء للراهبات بحارة زويلة ودير مـارجرجس        كما يوجد ديران للراهبات أحدهما باسم دير السيدة       
للراهبات بحارة زويلة وأمام هيكل كنيسة القديسة العذراء األثرية الكبرى بحارة زويلة بئـر مقدسـة                
يعتقد فى مائها انه يشفى األمراض واستمرت كنيسة القديسة العذراء األثرية الكبرى بحـارة زويلـة                

جد بها ايقونة تظهر منها آيات وعجائب وهذه األيقونـة تقـع علـى    مقراً للبطريركية زمناً طويالً وتو 
اليمين فى المقصورة القبلية أقصى اليمينوهى أيقونة فريدة يرجع تاريخهـا للقـرن الثالـث عشـر                 

والمنطقـة الواقـع    . ابـا داود النبـى والملـك      " يسى"الميالدى وهى موضوعة فى اطار اثرى تمثل        
موسكى بالقاهرة فى حارة زويلة فى حى الخـرنفش بشـارع بـين             بهاالكنيسة تقع بالقرب من حى ال     

 )شارع بورسعيد حالياً(السورين 
 

 :العائلة المقدسة فى منطقة مصر القديمة
ومنطقة مصر القديمة من أهـم      . ثم ارتحلت العائلة المقدسة من منطقة حارة زويلة إلى مصر القديمة          

صر ويوجد بها العديد من الكنائس واألديرة فقـد         ارض م  المناطق التى حطت بها العائلة المقدسة فى      
تباركت هذه المنطقة بوجود العائلة المقدسة وإقامتها فيها فترة من الزمن وسنذكر أهم األماكن التـى                

 :أقامت فيها العائلة المقدسة فى منطقة مصر القديمة والكنائس الموجودة بتلك المنطقة وهى
 

 : القديمةأوالً كنائس منطقة حصن بابليون بمصر
 .)ابوسرجة( كنيسة القديس سرجيوس -١

تقع هذه الكنيسة فى وسط قصر الشمع أو الحصن الرومانى تقريباً بمصر القديمـة بجـوار المتحـف     
القبطى والوصول إليها عن طريق نزول درجات سلم منخفض عن األرض وعن طريق ممـر ضـيق                 

التى لجأت إليها العائلة المقدسة وهو      )غارةالم(وهناك إجماع على أن هذه الكنيسة أقيمت على الكهف          
التى لجـأت   ) المغارة(من أهم أجزائها وهو كائن اسفل المذبح ويسمى الكهف أو المغارة وهو الكهف              

إليها العائلة المقدسة عند مجيئها إلى ارض مصر مما جعل لكنيسة ابو سرجة شهرة عظيمـة يـأتى                  
 .لعالم لزيارتها والتبرك بهاإليها الزوار والسياح من جميع بالد أنحاء ا

 . كنيسة العذراء الشهيرة بالمعلقة-٢
 . كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة-٣



 .)بقصر الشمع( كنيسة مارجرجس بمصر القديمة -٤
 . كنيسةالعذراء الشهيرة باسم قصرية الريحان-٥
 .)المعروف بدير البنات( دير مارجرجس للراهبات بمصر القديمة -٦
 .بابليون والمتحف القبطى وكنيسة مارجرجس للروم األرثوذكس بمصر القديمة حصن -٧

 .)بمصر القديمة(المعبد اليهودى 
 

 ):بمصر القديمة(كنائس الفسطاط : ثانياً 
 -مصـر   ( وهى تقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة بجوار شريط السكك الحديدية             

 .)حلوان
 .لمعروف بأبى سيفينالقديس مرقوريوس ا  كنيسة-١
 .)بالفسطاط بمصر القديمة(شنودة   كنيسة األنبا-٢
 .السيدة العذراء المعروفة بالدمشيرية  كنيسة-٣
 . دير أبى سيفين للراهبات-٤

وفى ناحية الجنوب من حصن بابليون توجد مجموعة من الكنائس القبطية وتقع هذه الكنائس داخـل                
 :نائس هى ديرين أحدهما بجوار اآلخر وهذه الك

 .)بابليون الدرج( كنيسة السيدة العذراء -١
 . كنيسة اباكير ويوحنا-٢
 . كنيسة األمير تادرس المشرقى-٣
 . كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل التى تعرف بدير المالك القبلى-٤
 . كنيسة مارمينا العجائبى بزهراء مصر القديمة-٥
 

 منطقة المعادى  -١٩
لمقدسة من منطقة الفسطاط وصلت إلى منطقة المعادى الحالية منهـا عبـرت   بعد أن إرتحلت العائلة ا  

ميـت  " وهـى األن    " ممفـيس " المخصص للعبور إلى المكان المعروف بمدينة منف        " بالقارب" النيل  
وهى قرب البدرشين محافظة الجيزة ومنها إلى جنوب الصعيد عن طريق النيـل إلـى ديـر                 " رهينة  

 . الجرنوس بالقرب من مغاغة
 

 بالمعادى" العدوية " دير العذراء مريم 
 .على شاطىء النيل" مصر القديمة" العدوية قرية ذات بساتين قرب مصر : ورد فى معجم البلدان 



أن دير العدوية واقع بأرض منية السودان،    : كذلك ذكر أبو صالح األرمنى فى كتاب الديورة والكنائس          
النيل الشرقى بين المعادى وطرة ويعرف بدير العدوية نسبة إلى  وال يزال هذا الدير قائماً على شاطىء        

  ٠"كنيسة السيدة العذراء مريم " سيدة مغربية تسمى العدوية هى التى أنشأته وتسميه النصارى اآلن 
  

 كنيسة السيدة العذراء بالمعادى

 
 

حيـث  " ادى الخبيـرى  مع" وفى عهد الحكم العثمانى ألغيت ناحية العدوية وعرفت فى ذلك العهد باسم             
 .كان بها مرسى المراكب المخصصة لتعدية الناس والجند المتوجهين من وإلى مصر وبالد الصعيد

 .وكان يتولى رياسة المعادى رجل يسمى على الخبيرى فنسبت إليه وأشتهرت باسمه
 وتقع كنيسة العذراء مريم داخل دير صغير على شاطىء النهر وكل ما فيهـا حـديث العهـد ومنهـا                   

 .صندوق فضى مزين برؤوس الشاروبيم وشكل يمثل العذراء وهى تحمل السيد المسيح الطفل
  

 منظر أمامى لكنيسة السيدة العذراء بالمعادى

 



 
والغريب أن عتبة الباب الخارجى على شكل لوحة حجرية محفورة عليها بالهيروغليفية، دليـل علـى            

 . إستعمالها فى عتبة باب تلك الكنيسةأنها مأخوذة من منطقة آثار مصرية قديمة وأعيد 
  

 منظر جانبى لكنيسة السيدة العذراء بالمعادى

 
 

إهتم بتجديد الكنيسة الشيخ أبو اليمن وزير ديوان أسفل األرض وأبى المنصور ولده وذلك فى خالفـة        
" م١٠٧٨ "المنتصر باهللا فى وزارة األفضل شاهنشاه فى عهد البطريرك البابا كيرلس السابع والستون         
كتـاب  . " وشيد فوقها قنطرة حسنة وسميت بالسلوقية وكان يجتمع فيها رجال الدين ويتحدث إلـيهم             

 "تاريخ الكنائس واألديرة ألبى المكارم فى القرن الثانى عشر الميالدى الجزء الثانى
دى عنـد  الكنيسة قد تهدمت عدة مرات وكذلك ذكر التاريخ تهدمها فى نهاية القرن التاسع عشر الميال         

 . إنفجار مركب محمل بالبارود بجوار الكنيسة
 فى السنين األخيرة تم توسيع الكنيسة وإزالة ما حولها من مبانى خاصة فى الجهـة الغربيـة حتـى             

 . أخذت شكل الكنائس الحديثة مع اإلحتفاظ ببعض أجزائها القديمة مثل الحجاب واأليقونات
 ١,٥عـرض  "لوحيد الباقى من الكنيسة األثرية لضـخامته  ويرجح أن يكون الحائط القبلى هو الجزء ا    

 ". متر
قد عثر أثناء التوسيع األخير للكنيسة على سرداب يمتد أسفل صحن الكنيسة حتـى شـاطىء النيـل                  

 . المجاور



 السلم الحجرى األثرى بالكنيسة

 
  



 "مصرمبارك شعبى " ومفتوح على آية فوق سطح النيليطفو الكتاب المقدس الذى أكتشف 

 
 

 مارس سنة   ١٢ برمهات الموافق    ٣من األحداث العجيبة التى حدثت بهذه الكنيسة انه فى يوم الجمعة            
 رأى الذين حضروا القداس اإللهي بهذه الكنيسة بعد خروجهم من القداس وهـم فـى الفنـاء              ١٩٧٦

ماء وجـد مفتوحـاً    من ال بعد إنتشالة   الخارجى المطل على النيل كتاباً ضخماً يعلو النيل وهو مفتوح و          
مبـارك شـعبى   : " من سفر اشعياء حيث اآلية١٩صحاح إلعلى الصفحة التى وجد عليها بالنيل وهو ا   

 لنـوال  ومازال الكتاب موجود فى دوالب زجاجى مفتوحاً على هذه الصفحة    ) ٢٥ : ١٩شعياء  أ ("مصر
 .البركة منه

 وقد ارتحلت العائلة المقدسـة بواسـطة        وهذا الكتاب يؤكد مرور العائلة بالمنطقة الكائن بها الكنيسة        
 )بالد الصعيد(مركب فى النيل من هذه المنطقة ناحية الجنوب 

 .  م١٦٧٢وكذلك فانسلب عام "  م ١٢القرن " وقد ذكرالكنيسة أيضاً المؤرخ أبو المكارم 
 وبعد أن تركت العائلة المقدسة من مدينة منف وصلت إلى البهنسا

 
  صعيد مصر-وجه القبلى عبر ال: المرحلة الخامسة 

 البهنسا ودير الجرنوس  -٢٠



بعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من مدينة منف ناحية الجنوب وصلت إلى البهنسا وهى مـن القـرى                  
 كم تقريباً غرب بنى مزار وكانـت مقـراً          ١٧توجد قرية البهنسا الحالية على على مسافة        ، و القديمة

 يوس أنه كان يوجد بمنطقة البهنسا ثالثون ألف راهب وراهبة وقد اليبارشية كبيرة وقد ذكر اآلب بالد
  كنيسة٣٦٠كنيسة السيدة العذراء بعد أن كان بها ) ١٥القرن (ذكر المقريزى 

 :ذكرها جوتييه فى قاموسه فقال
 إن اسمها اليونانى وإسمها القبطى ومنه إسمها العربى بهنسة ثـم أضـيف أداة التعريـف فصـارت                

 ."البهنسا"
البهنسا مدينة عامرة بالناس جامعة ألمم شتى، وهى واقعـة          :  اإلدريسى فى نزهة المشتاق فقال       ذكر

وينسج بها للخاصة الستور المعروفة بالبهنسية      " بحر يوسف   " على الضفة الغربية من خليج المنهى       
 .والمقاطع السلطانية

تلك المدينة وقت الفـتح العربـى       وكانت  : ذكرها على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية الجديدة فقال          
عالية الجدران حصينة األسوار والبنيان ومنيعة األبراج واألركان، وكان لها أربعة أبواب إلى الجهات              

 .باب توما: باب الجبل، والقبلى : باب قندس، والغربى : األربعة البحرى يقال له 
 .ا وإندرس كثير من آثارهاكان بها كنائس وقصور فلما أخذت بالفتح العربى تغيرت معالمهو

الذى حضر مجمـع أفسـس األول عـام         " األنبا بطرس   " إشتهرت بأنها أسقفية كبيرة ومن أساقفتها       
 .م٤٣١

  
 آثار البهنسا

 
 

  غرب مغاغةنبذة عن قرية دير الجرنوس
 كم غرب أشنين النصارى، وبها كنيسة بإسم العذراء مريم ترجـع إلـى              ١٠تقع قرية دير الجرنوس     

ن التاسع عشر الميالدى ذات األثنى عشر قبة، ويوجد داخل الكنيسة بجوار الحائط الغربـى بئـر                 القر



عميق، يقول التقليد الكنسى وتذكر الميامر أن العائلة المقدسة شربت منه وهى فى طريقها إلى ديـر                 
 .المحرق

رن السادس المـيالدى  كما توجد فى فناء الكنيسة بقايا معمارية من تيجان وأبدان أعمدة ترجع إلى الق  
 ).ديربيسوس(وسماها  " ١٢القرن " من آثار الكنيسة األقدم التى ذكرها أبو المكارم 

الكـائن  ) بيـت يسـوع  (أى " يسوسإيتاى إبإسم أرجنوس أو دير  " ١٥القرن " كما ذكرها المقريزى  
 .بمدينة البهنسا

صارت شـبيهة بـالقبر   ) ت يسوعبي(يتغنى القديس قرياقوس أسقف البهنسا بأن بلدة أياى أيسوس       و
 وذكر فى المخطوط ما اجراه      ، وجبل جلعاد  ، وجبل سيناء  ، أورشليم السمائية  ، ومزود المسيح  ،المقدس

 وقد تم تدشـين وتكـريس       ، ولذلك فإن على المؤمن أن يحج إليها ماشياً        ،المسيح فيها من المعجزات   
 .كنيسة هذه البلدة على يد القديس قرياقوس نفسه

 فى كتاب ميامر وعجائـب      ، من بشنس  ٢٥ ميمر األنبا قرياقوس أسقف البهنسا فى اليوم         راجع أيضاً 
 ١٣٩ -١١٩ الميمر السادس ص ، فى كتاب الميامر وعجائب السيدة العذراء،السيدة العذراء

  
 الهيكل وحامل األيقونات بكنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس

 
 

 :أسقفهاكما رواه األب القديس األنبا قرياقوس 
 بينما كنت موجوداً ذات يوم أنا الحقير أسقف البهنسا بكنيسة الرب إذ وافانى أحد الناس 

 أسمح لى يا أبى القديس أن أشرح لك رؤية رأيتها بعينى : وقال لى 
أخبرنى أوالً من أنت ومن أى البالد، وبعدها قصنى ما رأيت وسمعت عله يكـون مـن قبـل        : فأجبته  
 .الرب
أنطونيوس من سكان آبة التابعة للبهنسا وقسيس تلك البلدة، ولى فى الجهة الغربية منهـا               أنا  : فقال  

أظنـه لـبعض اآلبـاء      . زراعية بجوارها قطعة جبلية مرتفعة جداً على قمتها شبه قبـر           قطعة أرض 



أنه كثيـراً مـا     : زكية على الدوام وكنت أرى أبى دانيال يعظم ذلك المكان ويقول             تتصاعد منه رائحة  
فى المكان ويغلب على الظن أن ذلك المكان معموراً بمالئكة الرب أو بـه               ظرت نوراً روحانياً يضىء   ن

 . كنيسة تخفيها الطالل
 

 :قدسية هذا المكان
ومن غريب ما رأيته يا أبى القديس قرياقوس، أن رجالً تقابل معى من مدة قريبة حينما كنـت ذاهبـاً            

 : إلى مزرعة أبى ودار هذا الحديث 
 .ألم تتقرب من مذبح الرب اليوم: رجل ال

 .نعم تقربت من مذبح الرب: القس أنطونيوس 
 . ونحن تقربنا أيضاً بذلك المكان مشيراً على الجبل المرتفع: الرجل 

 .من أين لك أن تتقرب هناك مع عدم وجود كنيسة للرب: القس أنطونيوس 
مكان المقدس الذى أتى إليـه اإلبـن الكلمـة      ألم تعلم أن هذا هو بيت الرب وباب السماء وال         : الرجل  

بالجسد مع والدته العذراء مريم ويوسف النجار وسالومة، حيث كان ذلك فى يوم الخامس والعشرون               
 .من شهر بشنس، وها قد جددنا تذكار هذا اليوم المبارك وتقدسنا وذاهبين من حيث أتينا

لم أجده بل سمعت صوت تسابيح روحانيـة        وللوقت الذى غاب عنى الرجل فكنت مندهشاً، ولما أفقت          
 ٠تتلى هناك فتحققت أن هذا المكان به بيعة عظيمة للرب

 : وبعد الرؤية بثالث أيام أمسك بيدى شخصاً آخر وأنا فى المنام وطاف بى المكان جميعه وقال لى 
ص هـذا  ألم يوجد هنا كنيسة حسنة للرب، فإستغربت مما حدث جميعه وقلت فى نفسى البد لى أن أفح       

 . المكان المقدس
 

 :ظهور العذراء مريم فى الدير المقدس
وأخذت معى إنجيل يوحنا البتول حبيـب ربنـا يسـوع المسـيح             " القس أنطونيوس "  وقمت مسرعاً   

ومضيت هناك وأخذت أقرأ فى اإلنجيل وفيما أنا كذلك رأيت العذراء مرتدية نوراً عظيماً ساطعاً يضىء                
 :  الوحيد بجانبها يخاطبها هكذا أكثر من نور الشمس وإبنها

 .هذا هو مذبح المجد وضعته فى هذا المكان إلى آخر األجيال: رب المجد 
 .إلى متى يا ولدى الحبيب يبقى هذا المكان خراباً: العذراء 

إنه وإن كان خراباً إال أن ذكره سيخلد إلى األبد وستعمره فئة عظيمـة ويكـون إسـمه                  : رب المجد   
 .مشهوراً

ذلك وغاب عن عينى هو ووالدته العذراء مريم، هذا ما رأيته وسمعته يا أبى القديس قرياقوس،                 قال  
 .قد شرحته لقدسك ولم أخف عنك شيئاً



فتعجبت كثيراً ومجدت اهللا الذى يطلع قديسيه على أسراره ونظرت إلى القديس أنطونيوس وقلت لـه                
 .هل تعرف الموضع المذكور جيداً

 .قديس وهو ظاهر لكل إنسان ألنه مرتفع جداًنعم يا أبى ال: فقال 
 . وبعد ذلك أقمنا تلك الليلة نصلى ونسأل اهللا أن يظهر لنا سر ذلك المكان المقدس

ولما أتى الصباح وافانى القس المبارك الذى كان منفرداً فى بعض أماكن الدار وقال ماذا رأيت يا أبى                  
طباق على ما سبقت وأخبرتنى به ألن العـذراء مـريم           القديس، أجبته أن ما رأيته قد ينطبق تمام اإلن        

إن عهد إبنى إلى جانب الهيكل خذه أيها األسقف         : ظهرت لى وأكدت على أقوالك جميعها إلى أن قالت          
وأظهره لكل واحد تذكاراً لمجيئنا إلى أرض مصر وحلولنا فى هذا المكان المقدس وأقمنـا فيـه مـدة         

 واهتم فى تشييد وتعمير تلك البيعـة أنـت والقـس أنطونيـوس          أربعة أيام قضيناها بسكينة عظيمة،    
 .وستساعدك أهل المدينة أجمعين

 .إلى هنا كلفت القس أنطونيوس بالقيام على عجل لتتميم ما أشارت به العذراء مريم وباركته
 

 بئر الماء الموجود بدير الجرنوس

 
 

 مالوط حيث جبل الطيرثم إنتقلت بعد ذلك العائلة المقدسة من البهنسا إلى بلدة س
 

  كوم ماريا-  بير السحابة فى أنصنا- دير أبو حنس -ديروط أم نخلة  -جبل الطير  -٢١
بعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من بلدة البهنسا سارت فى ناحية الجنوب حتى بلدة سـمالوط ومنهـا      

 . اآلنحيث يقع دير العذراء مريمبشرق سمالوط  عبرت ناحية الشرق إلى جبل الطير



 منظر خارجى لكنيسة السيدة العذراء أعلى جبل الطير

 
 

 جبل الطيرفى نبذة عن دير العذراء 
 كم جنوب معدية بنى خالد، وقد أنشىء للدير طريـق خـاص مـن               ٢يقع دير العذراء مريم على بعد       

 .طريق مصر أسوان الشرقى الجديد عند مصنع أسمنت سمالوط
المالصق للنيل وهو من أهم محطات العائلة المقدسة فى مصـر بعـد        ويقع الدير على قمة جبل الطير       
 .كنيسة أبى سرجة والدير المحرق

الكنيسة تقع فى الجانب الغربى من قرية جبل الطير وبجوار مدافن األقباط، والكنيسـة منحوتـة فـى                 
ـ             تبدل السـقف  الصخر وغالباً ما كانت مدفناً فرعونياً أو رومانياً قديماً وتحول إلى كنيسـة، وقـد أس

 .الصخرى بسقف مسلح لعمل دور ثانى فى أوائل القرن العشرين



 منارة كنيسة السيدة العذراء

 
 

 صحن الكنيسة من الداخل

 
يوجد المدخل األصلى للكنيسة أعلى المغارة التى بجوار الهيكل الرئيسى حيـث أن العائلـة المقدسـة         

 .مدة الضخمة لصحن الكنيسةزارت هذا المكان، وتوجد المعمودية داخل أحد األع
بأنه سمى بجبل الطير نظراً ألن ألوفـاً مـن   " فى كتاب الخطط المقريزية الجزء الرابع  ذكر المقريزى " 

 .كانت تجتمع فيه وهو طير أبيض وله منقار طويل بلون سن الفيل" البوقيرس"طير 
زاراً سـياحياً يحضـر إليهـا       قد إهتم نيافة األنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط بتعمير المنطقة وجعلها م          

 .الزائرين من جميع أنحاء العالم



يروى أبو المكارم سعد اهللا بن جرجس بن مسعود مؤلف كتاب كنائس مصر وأديرتها المنسوب خطـأ               
 : إلى أبى صالح األرمنى يقول 

 مغارة السيدة العذراء

 
الجبـل أن تسـقط علـيهم       فى أثناء سير العائلة المقدسة على شاطىء النيل كادت صخرة كبيرة من             

فذعرت القديسة العذراء مريم، ولكن رب المجد يسوع المسيح له المجد مد يده ومنع الصـخرة مـن                  
والكنيسة التى بنتها فيمـا  " جبل الكف " السقوط، فأنطبع كفه على الصخرة، وصار الجبل يعرف بإسم       

 ٠"العذراء مريم"بعد الملكة هيالنة بإسم 
 شجرة العابد بجبل الطير

 



 
 

 كم جنوب جبل الطير بجوار الطريق المجاور للنيل والجبل الواصل من      ٢تقع هذه الشجرة على مسافة      
 .جبل الطير إلى نزلة عبيد إلى كوبرى المنيا الجديد

ى أ يظهـر لهـا      ، وال من أشجار اللبخ ذات األوراق الخضراء     غريب وعجيب فهى    والشجرة لها شكل    
، لذلك أطلـق    نازلة إلى األرض ثم صاعدة ثانية باألوراق الخضراء       جميع فروعها   ولكن   ،فرع رئيسى 

وغالباً هذه الشـجرة هـى التـى        ،   ألنها تأخذ شكل العابد أو الساجد      عليها أهل المنطقة شجرة العابد    
فى ميمر مجىء العائلة المقدسة إلى       قصتهاجاءت  األشمونين المجاورة و  بسجدت للمسيح عند مروره     

 .أرض مصر
  

 ونيناألشم -٢٢
بعد أن إرتحلت العائلة من جبل الطير عبرت النيل من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية حيث بلـدة             

 .بجوار ملوىاألشمونين 
 :نبذة عن بلدة األشمونين

 . كم من القاهرة٣٠٠تقع جنوباً على بعد 



 المدينة كانوا يعبـدون  ثمانية وذلك ألن أهل هذهالتى تعنى " خمنو"كان إسمها باللغة المصرية القديمة     
ثمانية آلهة وكان أكبرهم تحوت المرموز إليه بطائر اللقلق وقد تطورت الكلمة فصارت تكتـب باللغـة    
القبطية هكذا وقد أندثرت هذه المدينة وحلت محلها مدينة أخرى بنفس األسم وقـد سـميت المدينـة                  

 )أشمون الثانية(أو ) ة الثانيةالثماني(وتعنى األسماء القبطية الجديدة ، الجديدة األشمونيين
قد إندثرت المدينة القديمـة وحلـت        و .فى عهد البطالسة الرومان كان إسمها هرمو بوليس الكبرى        و

 "أشمونين " الجديدة  محلها مدينة أخرى بنفس اإلسم لذلك سميت المدينة
ة إتمامـاً لنبـوءة   لقد زارها المؤرخ األسقف بالديوس فى أواخر القرن الرابع وقد رأى أوثانها محطم 

 . "١:١٩"أشعياء النبى
 م هرباً من األمبراطور يوليـانوس،       ٣٦٢كذلك زارها البابا أثناسيوس الرسولى فى شهر أكتوبر عام          

وقد إلتقى به نيودوروس رئيس دير طابانا الذى يقع بالقرب من سوهاج، وكـان قـد جـاء ليحتفـل          
 بقدومه إحتفاالً باهراً 

 م وتولى عوضاً عنه يوبيانوس الـذى نشـر   ٣٦٣ حتى قتل يوليانوس عام وقد إستمر البطريرك مدة   
 .حرية األديان فعاد البابا أثناسيوس الرسولى إلى كرسيه

 ش الجزء الخامس ص ١٦١١راجع أيضاً قاموس اللغة القبطية تأليف أقلوديوس يوحنا لبيب القاهرة          
 Heropolisالل البطلمى لمصر بأسـم   وسميت هذه المدينة فى العهد اليونانى أثناء اإلحت٨١ -٨٠

Magna                وقد كانت األشمونيين مركزاً ألسقفية قبطية هامة ومن أشهر أسـاقفتها األنبـا سـاويرس 
 .الميالدى بن المقفع فى القرن العاشرإالمعروف ب

 كيلو متراً شمال غرب ملوى وتقع الكنيسة األثرية التى يسـمونها            ٩تقع آثار األشمونين على مسافة      
" زيليكا فى نهاية الطريق األسفلتى لآلثار وسط أطالل كثيرة من األثار الفرعونية المخصصة لآلله               البا

 ."تحوت
 بزيـارة  ،الكاتب الكنسى المعروف فى القرن الرابع أثناء حديثة عن األنبا أبولـون . .ويشهد بالديوس 

 آخر أسمه ابولو عـاش فـى        قد رأينا قسيساً  : " العائلة االمقدسة لألشمونيين كحادثة معروفة فيقول       
 إتمامـاً لنبـوءة   ،أقليم الصعيد فى منطقة األشمونيين حيث جاء المخلص مع القديسة مريم ويوسـف       

 فتتزلزل أوثان مصر    ،هوذا الرب يركب على سحابة سريعة ويدخل مصر       : "  الذى قال    ١: ١٩أشعياء  
 " من وجهة ويذوب قلب مصر فى داخلها 

The Paradise, by PALLADIUS, London,1907, vol. I p. 304 



 بازيليكا األشمونين

 
 

 



 دير أبو حنس بملوى

 
 

 معجزات الطفل اإللهى فى مدينة األشمونين
 :لقد أجرى الطفل اإللهى معجزات كثيرة فى األشمونين منها

  حيث كان أهلها يعبدون حصاناً من النحاس، كان يقوم فى مدخل المدينة لحراستها، فتحطم أمـام                -١
 ٠جالل الرب وكذلك سقطت أوثان المعابد وتهشمت وخرجت خدامه الشياطين وبطلت قوته

 وكذلك كان يوجد هناك أشجار ونخل كثير، وكان يتعبد لها الوثنيون فلما مرت العائلـة المقدسـة                 -٢
أمامها أنحنت نحو األرض وصارت ألوراقها قوة شفاء األمراض ببركة رب المجد يسوع المسيح لـه                

 .المجد
 يذكر أبو المكارم أنه كان فى فناء كنيسة العذراء باألشمونين شجرة سورية األصل وكانت ثمارها                -٣

وأنها إنحنت لما إقترب منها يسوع، وأن حاكمها أراد قطعها، ولكـن            ) حمراء اللون (تسمى سابستان   
طعهـا  وأنه عندما تقـدم شـخص ليق      . وقف أسفلها ) ٦٧٧- ٦٥٨ (٣٩البابا أغاثون األسكندرى ال     

بالبلطة قفزت فى وجهه، فتركها الحاكم ولم يتم قطعها فى حينه، وقد تأيدت هذه الروايات بما عثـرت                 
السيد المسيح أقام مـوتى،     " توضح أن ) م١٨٨٧(عليه بعثة أثرية فرنسية من مخطوطات األشمونين        

ردوس وذكر مينـا  " ٠٠.وجعل العرج يمشون، والصم يسمعون، والخرس يتكلمون، والبرص يطهرون        
أن خمسة جمال سدت الطريق فى السوق أمام العائلة المقدسة، ونظر إليها يسوع فتحولت إلى أجسام                

 .متجمدة كاألحجار



 منارة كنيسة ديرأبو حنس بملوى

 
 

 شهادة القديس ودامون األرمنتى فى اليوم الثامن عشر من شهرمسرى المبارك
 :السنكسار القبطى سيرة الشهيد وهذا نصها ذكر
 هذا اليوم إستشهد القديس ودامون من مدينة أرمنت، كان فى بيته ومعه ضـيوف مـن عابـدى                   فى

هوذا قد سمعنا أن إمرأة وصلت إلى بالد األشمونين، ومعها طفل صغير            " األوثان فقال بعضهم لبعض     
هل هذا الطفل جاء إلى البالد المصرية؟ وصار كل مـنهم يتحـدث        : يشبه أوالد الملوك، وقال آخرون      

 .عن الصبى
فلما إنصرف الضيوف نهض ودامون وركب دابته ووصل إلى مدينة األشمونين ولمـا وصـل أبصـر          

 .الطفل يسوع مع مريم أمه فسجد له
السالم لك يا ودامون قد تعبت وأتيت إلى هنا لتحقيـق مـا             " فلما رآه الطفل تبسم فى وجهه وقال له         

 ٠"بيتك مسكناً لى إلى األبدسمعت من حديث ضيوفك عنى لذلك سأقيم عندك ويكون 
يا سيدى أنى أشتهى أن تأتى إلى فى بيتى وأكون لـك خادمـاً إلـى            : "فإندهش القديس ودامون وقال   

 ."األبد
سيكون بيتك مسكناً لى أنا ووالدتى إلى األبد إذا عدت من هنا وسمع عابدو األوثـان       : "فقال له الصبى  

 بيتك، فال تخف ألنى أقبلـك عنـدى فـى ملكـوت             أنك كنت عندنا يعز عليهم ذلك ويسفكون دمك فى        
 ."السموات إلى األبد، وأنت تكون أول شهيد فى بالد الصعيد



 .فقام الرجل وسجد للسيد المسيح فباركه ثم إنصرف راجعاً إلى بيته
هل الكـالم   : فلما عاد ودامون إلى أرمنت سمع عابدو األوثان بوصوله، فجاءوا إليه مسرعين وقالوا              

 ونه عنك صحيح؟الذى يقول
أنا آتى وأحل فى بيتك مع والدتى إلى        : نعم أنا ذهبت إلى السيد المسيح وباركنى وقال لى          : فقال لهم   

 .األبد
 ٠فصرخ كلهم بصوت واحد وأشهروا سيوفهم عليه ونال إكليل الشهادة فى مثل هذا اليوم

كنيسة على إسم العذراء مـريم      ولما أبطلت عبادة األوثان وإنتشرت المسيحية فى البالد وجعلوا بيته           
وهى " كنيسة الحى " وتفسيرها  " الجيوشنة" وإبنها الذى له المجد الدائم وهذه الكنيسة هى التى تسمى           

 . بدير بأرمنت وهى باقية حتى األن
  شفاعته تكون مع جميعنا أمين

 الياًح" ديروط الشريف"وبعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من األشمونين سارت إلى فيليس 
 

 ديروط الشريف  -٢٣
 أو  Philesفيلـيس    بعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من األشمونين سارت جنوباً إلى أن وصلت قرية            

Phylace       سم ديروط الشريف وتقع ديروط الشريف او فيليس سـابقاً     إ أو منليس وحالياً يطلق عليها
  كم شمال غربى ديروط المحطة٥فى البر الغربى وتبعد 

مت العائلة المقدسة بها عدة أيام، وقد أجرى رب المجد يسوع المسيح له المجد عدة معجزات                وقد أقا 
 .وهناك شفى كثيرين

 .ويوجد اآلن بها كنيسة على إسم السيدة العذراء مريم
  

 كنيسة السيدة العذراء بديروط الشريف

 



 
 إلتقى به فى أورشليم،     وقيل أن نجاراً كان هناك وقد دعى ديانوس عرف يوسف النجار حيث سبق أن             

ما لنا ولك يا يسوع الناصـرى؟ لقـد جئـت          " وكان له إبن به روح نجس، طرحه على األرض وقال           
 فـآمن   ٠.فأمره يسوع المسيح أن يخرس ويخرج منه      ". وراءنا لتعذبنا هنا، بعدما تركنا لك أورشليم        

لى صـنبو وكانـت أسـقفية    به كثير من الحاضرين، وتحطمت أوثان كثيرة هناك وسافروا من ببالو إ           
" عرسـاً  "  م، وقد قيل أن العائلة المقدسة قابلـت  ١٥قبطية كبيرة ولها دير، ولكنه هجر فى القرن ال        

ولكن أهل العروس كانوا حزانى ألن الشيطان أمسك لسانها، فلما دخلت أم النور إلى العرس، حملـت                 
 .العروس الطفل يسوع فإنفلتت عقدة لسانها، وسبحت اهللا

 
 Terot Sarabianأن اسمها القبطى :  ذكرها أميلينو الفرنسى فى كتابه عن جغرافية مصر فقالوقد

 .Sarabamonشهيد أسقف نقيوس  النسبة إلى القديس القديس األنبا صرابامون
سم ديروط يرجع إلى اإلسم القبطى مع تغيير أسم صرابون إلى أسم الشريف وهو يطلق فى اللغة            إإذا ف 

 .ية القوم واألولياءالعربية على عل
)  حاليـاً  مدينة المنيـا  ( الميالدى منية خصيب     ١٢أورد المؤرخ أبو المكارم فى مخطوطة فى القرن         و

الذى أنشأ هذه المدينة نصرانى وأسمه بأبن خصيب وعرفت بأسمه وكان يسكنها هو وأهله وكان لهم                
واألصح بوفسيس نسبة إلى    ( وكانت منيسة خصيب تعرف قديماً بأسم بوقسيس         ،ثروة وعبيد تخدمهم  

تلميذ القديس آباهور صاحب دير سوادة أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميالدى وكانـت               
واحده للسيدة العـذراء مـريم      ) كنائس(وهذه المدينة فى البر الغربى وبها عدة بيع         ) المنيا تنسب له  

ائيل وللمالك كنيسة أخرى فـى داخـل        وكنيسة للقديس مار جرجس خارج المدينة وثالثة للمالك ميخ        
 وفى البرية كنيسة للقديسة العـذراء مـريم        ،المدينة وواحدة للشهيد مرقوريوس واألخرى ألبوفسيس     

دلجة مركز ديـر  (وأهرى للشهيد مرقوريوس وكنيسة للمالك ميخائيل خارج المدينة على طريق دلجة            
وذكر ان منية خصيب فيها جسد القديس        -ودير على أسم الشهيد تادرس خارج تهور        ) مواس المنيا 

زمن منية خصيب عاد المسيح     . .) برمهات   ١٤هلياس الشهيد من أهل هناس تذكار عيده فى         (هلبس  
غلى مصر ومنها إلى الشام فى طريق عودته وهناك أول كنيسة انشأت فى الوجه القبلى وكرزت وكان            

مكفن بالحلفاء للصعاليك وقد بناها قـوس       يطلق عليها قوص قام فى البرية وتفسير قوص قام تعنى ال          
بن قفط أبن مصرايم وجاء إليها الرب يسوع والسيدة العذراء مريم ب والشيخ البـار يوسـف عنـد                   

وفـى هـذا    ) سلم(هروبهم من هيرودس الملك الكافر قاتل األطفال فى بيت يعلوها ويصعد إليه بدرج              
لة من اآلالت وفى الكنيسة مـذبح واحـد وكـان           أنفتحت بنفخة السيد فى الحائط ولم تفتح بيد وال بآ         

راجـع  (تكريزة بحلول الرب يسوع والتالميذ الكبار فى سحابة على ما شهد به ميمر البابا فيالتاوس                
 على الماء إلى أن يتقدس والريحـان واألوراق والسـرج        ٢٣وهو البطريرك   ) تكريس الدير المحرق    

وتقدم إلى بطرس بتكريز كل الكنائس على مثال التكريز         على المنائر وأن ترش بالماء حوائط الكنائس        



 مدينة ديروط باسم منية بنى خصيب وكانت تعرف قديماً بمنية           .األول بالمحرقة من أعمال األشمونيين    
  .بوفيس نسبة إلى تلميذ آباهور صاحب دير سوادة

يد ان الرب يسـوع أجـرى    وتذكر كتب التقل،ولم تطل مدة إقامة العائلة المقدسة فى ديروط غير أياماً         
 .آيات وعجائب ومعجزات فيها وشفى كثيرين ولكن لم تذكرها بالتفصيل

 بعد إقامة العائلة المقدسة عدة أيام بديروط الشريف أكملت المسيرة جنوباً حتى مدينة القوصيةو
 

 القوصية  -٢٤
 العائلة المقدسة فى مدينة القوصية

 .ة ديروط الشريف إتجهوا جنوباً إلى مدينة القوصيةبعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من مدين
 :وقد ذكر جوتيية فى قاموسه مدينة القوصية فقال

 Qouskam والقبطى قوص قام Qas والمدنى Qestأن أسمها الدينى 
 ،فى صعيد مصر علـى البـر الغربـى        ) مآلنة بالزروع (وهى قرية غناء    " قوصقم"وفى معجم البلدان    

 فى الخطط المقريزية بأسم قوس قام وذكرها أيضاً المقريزى 
أن القوصـية مشـتقة مـن العبـارة         : " أما إقالديوس فى القاموس القبطى العربى الجزء األول فقال        

 أى مقبرة البقر حاتحور المقدسة لدى قدماء المصريين وترمز عندهم لآللهة            Kockouالهيروغليفية  
 .إيزيس

م أن المدينـة التـى      ١٩٩٢إصدار عـام    " ير المحرق   الد" يرجح نيافة األنبا غريغوريوس فى كتاب       و
رفضت العائلة المقدسة ليست هى القوصية الحالية وإنما كانت بلدة قديمة أخرى كانت بقربها وصارت       

 .وكانت تسمى مدينة قسقام" لفقدانها بركة العائلة المقدسة " خراباً 
" ذلك عنـدما رأوا معبـودهم البقـرة         أما بالنسبة للعائلة المقدسة فلم يرحب أهلها بهم وطردوهم، و         

التى ترمز لآللهة إيزيس سقط وتحطم أمام جالل الرب يسوع المسيح، وقد لعن رب المجـد                " حاتحور  
 .هذه المدينة فصارت خراباً

 وبعد أن لعن الرب هذه المدينة إرتحلت العائلة المقدسة حتى وصلت لقرية مير
 

 قرية ميرة  -٢٥
 "مير حالياً" قرية ميرة مجىء العائلة المقدسة إلى

 كم حتى وصلت إلى قريـة ميـر   ٨بعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من مدينة القوصية سارت لمسافة          
 .غربى القوصية

لقد أكرم أهل مير العائلة المقدسة فباركهم رب المجد يسوع المسيح له المجد، ولذلك تعتبر أرض مير                 
 ".الفقير فقرى ولو زرع فى مير: "رب بها المثل فيقالالزراعية خصبة وكثيرة اإلنتاج الزراعى ويض

 :كامل صالح نخلة بأن البطاركة اآلتى أسمائهم من بلدة مير/ ذكر فى تاريخ البطاركة لألستاذ 



 ٠) م١٦٠٣ - ١٥٨٧) (٩٧(البطريرك البابا غبريال الثامن ) ١(
 ٠) م١٦٧٥ - ١٦٦٠) (١٠٢(البطريرك البابا متاؤس الرابع ) ٢(
  العائلة المقدسة بعد ذلك إلى جبل قسقام وسط أرض مصرإرتحلتو
 

 المحرق  فى العذراء دير –جبل قسقام  -٢٦
 كيلـومتر  ١٢بعد أن إرتحلت العائلة المقدسة من قرية مير إتجهت إلى جبل قسقام الذى يبعـد نحـو           

، وعلى بعد    كيلو متراً جنوب القاهرة    ٣٢٧غرب بلدة القوصية التى تقع فى محافظة أسيوط، على بعد           
 .  كيلو متراً شمال مدينة أسيوط٤٨

  
  جبل قسقام- المحرق -دير السيدة العذراء مريم 

 
 

 نبذة عن دير المحرق
من أهم المحطات التى إستقرت فيها العائلة المقدسة، ويشـتهر هـذا            " دير المحرق "يعتبر جبل قسقام    

وأ مركز الصدارة وشرف اإلمتياز ألنه كـان        بسبب تاريخه المجيد، تب   " دير العذراء مريم    " الدير بإسم   
الموضع المقدس الذى طال مقام العائلة المقدسة فيه أكثر من غيره من األماكن األخرى وهـى مـدة                  

 .، ولذلك أطلق علية بيت لحم الثانى"ستة أشهر وعشرة أيام"



فيـه القداسـات    أصبحت القاعة التى أقامت فيها العائلة المقدسة مدتها هى نفس الهيكل الذى يقـام               
والصلوات بكنيسة العذراء فى الدير حيث أجرى فيها رب المجد وهو طفل عجائب ومعجزات وآيـات                

 .شفائية عديدة
 كانت السيدة العذراء تأوى     ،وفى غرب المغارة التى أصبحت كنيسة منقورة فى الصخر بالجبل الغربى          

والدير أساساً أسمه ديـر     . تباركون منها  وصار الشعب المسيحى يأتون إلي هذه القبة وي        ،إليها أحياناً 
 لهـذا   ،العذراء حيث أقامت العذراء مريم فى القاعة والمغارة التى صارت هيكل للكنيسة األثرية فيـه              

 فيقدمون النـذور بأسـمها      ،تعتبر العذراء شفيعة الدير وشفيعة رهبانه وآلهالى المنطقة المحيطة به         
 ولهذا أصبح المكان مقدساً لهذا يطلق عليه القـدس   ،محبيهاوتقوم العذراء بفعل اآليات والعجائب مع       

 .الثانى أو جيل الزيتون
فى نفس المكان بنى الشيخ البار يوسف النجار بيتاً صغيراً من الطوب وغطـاه بأغصـن النخيـل،                  و

 .وكانت قاعته العليا يصعد إليها بدرج
 

 دير المحرق فى –وكنيسة فى مصر والعالم أقدم مذبح 
رفة أو المغارة التى سكنتها العائلة المقدسة هى أول كنيسة فى مصر بل فى العالم كله، التى                 تعتبر الغ 

أركانها الماء المبارك بيديه الطاهرتين، وكان رئيسا المالئكة         قيل أن المخلص دشنها بنفسه ورش فى      
 .ميخائيل وغبريال يحمالن الوعاء الذى يحتوى الماء الذى قدسه رب المجد بذاته

من نهار اليوم الموافـق     ) أي التاسعة صباحاً  (شن السيد المسيح برية قسقام فى الساعة الثالثة         وقد د 
 .السادس من هاتور

على خشبة الصليب،   تسمران  اليدان اللتان خلقتا آدم ونسله و     : " وكلما سكب الماء كان له المجد يقول      
 ".تقدسان هذا البيت العظيم

 بعينيه هو حجر المغارة الذى جلس عليه له المجد وهو طفلوأقام الرب يسوع مذبح الكنيسة وكان 
نطبق حرفياً قـول اهللا     إوعليه  " فى وسط أرض مصر   "تماماً يكون   مذبح كنيسة العذراء األثرية     موقع  و

 :النبىعلى لسان نبيه أشعياء 
 )١٩ : ١٩أشعياء ( .لرب ِعنْد تُخُِمهاِفي ذَِلك الْيوِم يكُون مذْبح ِللرب ِفي وسِط َأرِض ِمصر وعمود ِل

خمر كما تحول خمراً فى عـرس قانـا         إلى  ويذكر ابو المكارم أنه كان هناك حوض مألوه ماء فتحول           
، ولعل ذلك الموقف قد يكون السبب عندما طلبت السيدة العذراء فى عرس            )١١ -١: ٢يوحنا  (الجليل  

وكأنها هنا تذكرت معجـزة تحويـل        اً من أجل أهل العرس    قانا الجليل من السيد المسيح أن يفعل شيئ       
 .الماء إلى خمر فى جبل قسقام

وفى مقابل المغارة المقدسة والتى أقامت فيها العائلة المقدسة وأصبحت كنيسة بئ الماء التى أصبحت              
بركة وأشتهرت البئر بأن كل من يشرب بإيمان من مائها أو يستحم به ويشكوا من أسقامة وأمراضـه      

 . لكل من يشرب منه،ينال الشفاء وصار ماء البئر حلواً كماء نهر النيل



قم وخذ الصبى   : "فى نفس المكان أيضاً ظهر مالك الرب للقديس يوسف النجار فى حلم آمراً إياه قائالً              
 .)٢٠ : ٢مت ( "وأذهب إلى أرض إسرائيل ألنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى

 
  المحرقية فى الجهة الغربية من ديركنيسة العذراء األثر

 

 
 موقع ووصف دير المحرق

يقع دير العذراء الشهير باسم الدير المحرق عند سفح الجبل الغربى الذى يطلق عليه أهل الصعيد جبل       
كيلو متراً شمال المدينة المذكورة، ويبعد بحـوالى        ) ٤٨(يقع الدير فى محافظة أسيوط بنحو       و ،قسقام
 . غرب بلدة القوصية كيلو مترا١٢ً

 وشـمال  ،وتمتد الصحراء والتالل والكسبان الرملية غرب الدير بمسافات شاسعة بأمتـداد الصـحراء    
الدير وشرقة تلتقى عين اإلنسان بالحقول الخضراء الجميلة التى تريح النظر وتبهج الـنفس بفضـل                

اصل بين الحيـاة فـى العـالم        وبهذا يكون هذا الدير هو الحد الف       ،وصول مياة النيل حتى هذه الحدود     
 .وحياة الوحدة فى البرية

يعتبر الدير المذكور من أوسع وأكبر األديرة فى الصحراء المصرية بل وفى الشرق كلـه، إذ تبلـغ                  و
 .مساحته حوالى عشرين فداناً



لدير سمعة تاريخية عالية وإشتهر رهبانه بالعلم والتقوى وممارسـة الكـرازة فـى خـارج الـبالد          و
 . حيث وصل بعض الرهبان إلى جنوب أوروبا وسطها وشمالها حتى إيرلنداالمصرية

 وقد أمضى بالـدير     ، زار مدينة قسقام ووجدها خربة وقتئذ      VANSLEBالرحالة الفرنسى فانسليب    
 .م١٦٦٤شهرا فى عام 

م وقد قال أن رئيس الدير أبلغـه أن ديـر        ١٨٨٣ دير المحرق عام     Jullienوقد زار الرحالة جوليان     
 وأنه يمثل الخط الذى يحـدها مـن         ،ذراء هذا من األديرة التى شيدها األنبا باخوميوس فى الصعيد         الع

  ولذلك سمى ب المقرر ثم حرفت الكلمة إلى المحرق،الشمال
 Jullien,L ' Egypte, p. 247راجع 

  المحرق-منظر خارجى لدير السيدة العذراء 

 

 



 بوابة الدير الرئيسية الكبرى

 
 

 ر المحرق وأسباب تسميته بهذا اإلسمأسماء دي
يسمى دير العذراء نسبة إلى العذراء مريم حيث أقامت العائلة المقدسة فى القاعة أو المغارة التى                 -١

صارت هيكل الكنيسة األثرية التى يحيط بها الدير، ولذلك تعتبر شـفيعة الـدير ورهبانـه والمنطقـة              
 العجائب فيه لجميع الزوار من جميع األجنـاس، ولهـذا       المحيطة به ولذا تقدم النذور بإسمها وتجرى      

 .أصبح المكان مقدساً مثل القدس أو جبل الزيتون
سم قسقام وقـد خربـت   إتسمى بيسمى دير قسقام أو دير جبل قسقام ألن الدير قائم بجوار مدينة          -٢

علن أن الذى ال يكرم   سم لي إلسم الجبل الذى يشير إلى إسمها وقد بقى هذا ا         إمنذ زمن بعيد ولم يبق إال       
 .الرب يسوع فى الفقراء والمعوزين والغرباء ال يكرمه الرب أيضاً

وذلك ألن فقراء تلـك المنطقـة كـانوا يكفنـون           " مدفن الحلفاء "وكلمة قسقام هى كلمة قبطية معناها       
المنسوب خطأ ألبـى صـالح األرمنـى        " كنائس مصر وأديرتها    " كتاب أبى المكارم    (موتاهم بالحلفاء   

  ")٩٩، ٩٨صفحة 
 :لألسباب األتيةيرجع سبب تسمية الدير بإسم المحرق و
كان الدير يظل فترة طويلة معظم أيام السنة بعيداً عن الماء كما كانت تنصب فيه المياه قبل غيره                   . ١

 .وقد سمى الدير تبعاً لذلك" حوض المحرق " من الحياض وتحصل تحاريق باألرض فسمى 
يم فى وسطه الدير كانت تنمو فيـه أعشـاب الحلفـاء والحشـائش          إن الحوض الزراعى الذى أق     . ٢

 ٠الجبلية، ولغزارتها كانوا الفالحون يحرقونها بالنار ليتخلصوا منها فسمى الدير بالمحرق
تعرض الدير لهجمات األعراب واللصوص فهدموه وأحرقوه بالنار التى ظلت آثارها عليه فسـمى               . ٣

 .بالمحرق ثم أعيد بناؤه بعد ذلك
روى أن حرباً نشبت بين حاكم مقاطعة األشمونين وحاكم القوصية أو قسقام فأنتصر حـاكم               كذلك   . ٤

األشمونين وأحرق قسقام فصارت المنطقة كلها تعرف بالمحرقة وأصبح هذا الدير يعرف بالمحرق             
 ٠على هذا األساس



ـ ١٨٨٣الذى زار الدير عام " " جوليان " قد ذكر األب الرحالة    . ٥ ذ أبلغـه أن   م أن رئيس الدير وقتئ
دير العذراء هذا من أديرة األنبا باخوميوس التى شيدها فى الصعيد، وأنه يمثل الخط الذى يحدها                

 .ثم حرفت الكلمة إلى المحرق" المقرر " من الشمال، ولذلك سمى ب 
قد ذكر صاحب كتاب تاريخ كنائس مصر وأديرتها ألبى المكارم أن سبب تلك التسمية يرجع إلـى                  . ٦

 فى الجهة المجاورة رجل جبار شرير قاسى محب لفعل المعاصى ال يؤمن بـاهللا وال     أنه كان يسكن  
فأنزل اهللا عليه عاصفة أحرقته ولم يبق لـه أثـر لـذلك        " خرتبا بن ماليق    " يخشى عذابه يسمى    

 . صارت المنطقة تعرف بالمحرقة
 

 )أخر حدث للعائلة المقدسة فى جبل قسقام (موت يوسى
: ١٣متى  ( ور فى اإلنجيل من بين أخوة المسيح األربعة أو من أقاربة          ى المذك من المعتقد أنه هو يوس    

هو يوسى إبن شقيقة مـريم  ربما ، و)٤٧ -٤٠: ١٥مرقس  (،)٣: ٦مرقس  (،  )٥٦: ٢٧متى   (،)٥٥
 )أو حلفى(والتى تسمى مريم زوجة كلوبا  ) ٢٥: ١٩يوحنا (الذى ورد ذكره فى العذراء 

سبط يهوذا إسمه يوسى وهو من أقـارب مـريم العـذراء ويوسـف              أن رجالً من    : نويذكر المؤرخ و
 وقـد   .النجار، جاء من بالد الشام، وأمكنه بعد تعب كثير أن يصل إلى العائلة المقدسة فى جبل قسقام                

أتى ليبلغهم بما فعل هيرودس الملك، وكيف قتل جميع األطفال التى فى بيت لحـم وإذ علـم بهـروب                 
رة جنود للبحث عن الطفل وأسرته والقبض عليهم أحياء ليقتلهم بيديـه  الطفل اإللهى وأمه، أرسل عش 

 .واحداً واحداً
فلما سمعت العذراء مريم هذا الحديث، إنزعجت وأسرعت فإحتضنت الطفل اإللهى وصعدت بـه إلـى                
سطح الغرفة العليا التى أعدها القديس يوسف النجار له وألمه لإلختباء فيها، فطمأنها الـرب يسـوع            

ال تخافى يا أمى وال تبكى، فإن بكاءك يحزننى إن الوقت لم يحن بعد ليسلم إبـن اإلنسـان،   : "لهاوقال  
ال تخافـا  : وتطلع إلى القديس يوسف النجار وإلى سالومى وقال لهما          " وسوف ال يعرف الجند مكاننا      

 . إن أجرك كبيرثم وجه الخطاب إلى يوسى لقد تعبت من أجلنا كثيراً وتحملت مشاق السفر أمياالً عدة،
فأطاع يوسى وأخذ حجراً ووضعه تحت رأسـه،        . واآلن أسترح أنت، وهنا يمكنك أن ترقد      : ثم قال له    

 . (+)وأغمض عينيه وما هى إال فترة قصيرة حتى أسلم الروح
 وكتاب ميامر وعجائب    - من مكتبة مخطوطات دير المحرق       ١٤/ ٩ميمر البابا ثيئوفيلوس مخطوط     + 

 ٩٨ -٩٦العذراء مريم ص 
+ The History of the Virgin Mary related to Timothy, Patriarch of 
Alexandria. in Legends of Our Lady etc. p. 99 

 
 فنهض القديس يوسف النجار وسالومى وقاما بدفن جثة يوسى بالقرب من البيت

 :ووضعا على القبر حجراً مربعاً وكتب عليه يوسف باللغة العبرانية



 سف النجار، الذى من الناصرة، خادم هذا السر العظيمأنا يو
 أقرر أننى وخطيبتى مريم العذراء وسالومى، ورب المجد

 )+(وانه فى هذا المكان يرقد يوسى  قضينا فى هذا المكان ستة أشهر وعشرة أيام بذلك الجبل الطاهر
 ١١١ كتاب ميامر وعجائب العذراء ص -ميمر أنبا قرياقوص أسقف البهنسا + 
 

 أين هو قبر يوسى؟
يروى التقليد الكنسى أن قبر يوسى موجود بدير المحرق وإن كان غير ظاهر على وجـه األرض أى                   

ويذكر نيافة األنبا غريغوريوس بأنه يوجد هناك مخطوطة تشتمل علـى قـراءات           ،غير معروف مكانه  
 . بدير المحرق بكنيسة العذراء)١٩ورقة  " ١٩/ د١٣مخطوطة رقم (دورة عيد الصليب المجيد 

على أن يمر الكهنة والرهبـان      : حسب ترتيب دير سيدتنا العذراء المعروف بدير المحرق بجبل قسقام         
 فى دورة عيد الصليب وفى المحطة التاسعة على قبر يوسى بدير المحرق

 :وهذا نص التعبير
) ١١٨ (١١٧ور  وهناك يقرأون مزم  .. ويصلون أوشية اإلنجيل  .. ثم أنهم يتوجهون إلى قبر يوسا     (+) 

 .٦ -١: ٦ واألنجيل من مار مرقس ٢٠؛ ١٩: 
 وهو المخطوط المستعمل فعـالً      ، طقس من مكتبة مخطوطات دير المحرق      ١٩/ د١٣مخطوط رقم   ) +(

 ٤٦ و ورقة ١٩ ويوجد اآلن فى خزانة كتب كنيسة العذراء األثرية بالدير ورقة ،قى دورة الصليب
 

 يتوجه الموكب إلى عتبه بارزة مرتفعة عـن أرض          ،ن الدير وبحسب التسليم المستقر من شيوخ رهبا     
 ويقفـون   ،الدير عند الزاوية الغربية الجنوبية من الحائط الغربى لكنيسة العذراء األثرية من الخـارج             

  .هناك يتلون الصلوات دوية الصليب الخاصة بتلك المحطة من محطات الدورة
قبـر  إنهم يتوجهون إلـى     : " فى المخطوطة ما يلى      نقرأ   - خالل تلك الدورة     -وفى المحطة التاسعة    

 الزاوية الغربية الجنوبية من الحائط الغربـى لكنيسـة          –، عند عتبة بارزة عن أرض الدير، عند       يوسا
 من نفس المخطوطـة     ٤٦ورقة  " ( من الخارج ويتلون صلوات دورة الصليب هناك         -العذراء األثرية   

 ).السابقة



 ة بدير المحرقكنيسة السيدة العذراء الجديد

 
 

 م بعـد  ٦٠بنيت سنة  ) فى الجهة الغربية من الدير المحرق     (وقيل أن كنيسة العذراء األثرية المذكورة       
وأن السيد المسيح قام بنفسه بتدشينها بالماء، بحضور تـال ميـذه،   . مجىء القديس مارمرقس لمصر 

 فى أواخر القـرن     ٢٣البطريرك  (لس  كما جاء فى الرؤيا التى ظهرت فيها أم النور لقداسة البابا ثاؤفي           
وقصت عليه تفاصيل الرحلة التاريخية للعائلة المقدسة بمصر، وأعلنت له أن السيد المسيح له      ) الرابع

" كما ذكر فى السنكسار المخطوط والموجود بدير المحـرق رقـم            (المجد هو الذى دشن هذه الكنيسة       
 ٦" والـدفنار  . ١٠٦كتابـه عـن الـدير ص     كما سجله نيافة األنبا غريغوريوس فـى         " ٣/٩،  ٢/٩

 ").هاتور
 م وقد تم ترميم كنيسـة       ٣٤٩وبعد ذلك قام األنبا باخوميوس أبو الشركة بإنشاء الدير وأسواره سنة            

 م١٣- ١٢ مرات وترجع الكنيسة الحالية إلى القرن ال ٥العذراء 
 

 السيد المسيح يبارك المكان
ان آخر حدث يحدث للعائلة المقدسة فى هذا المكان ألنـه    من المرجح أن موت يوسى فى هذا المكان ك        

فلما مات هيرودس إذا بمالك    : " بعد ذلك ظهر مالك الرب ليوسف فى حلم وأمره بالعودة إلى فلسطين             
 فإنـه  ، واذهب إلى ارض إسرائيل،قم خذ الصبى وامه: الرب قد تراءى ليوسف فى الحلم بمصر قائالً    

أنجيل القديس  (  فقام وأخذ الصبى وامه وجاء إلى أرض إسرائيل          ،صبىقد مات الذين يطلبون نفس ال     
 .)٢١ -١٩: ٢متى 

قبل أن يغادروا البيت الذى أقاموا فيه وقتاً طويالً سألت العذراء مريم إبنها الحبيب أن يمنح المكـان               و
 :الذى آواهم بركة خاصة، فأجاب الرب سؤالها وفتح فاه قائالً

لروح القدس فى هذا البيت إلى األبد إن هذا المكان الذى ترينـه يـا أمـى                 فلتدم بركة أبى الصالح وا    
 .القديسة ستقام فيه كنيسة، وهذا البيت يكون هيكالً مكرساً هللا يقدمون فيه للرب ذبائح ونذوراً



ومالك السالمة يبارك فى كل من يأتى إليه ويسجد فيه بأمانة والذين سيقربون سيظلون ثابتين علـى                 
 .رثوذكسى إلى يوم مجىء الثانىاإليمان األ

وكل من يأتى إلى هذا البيت بإيمان وعبادة، سأمنحه مغفرة جميع خطاياه إذا إعتزم على عدم العـودة        
 إليها، وسأسلكه فى عداد القديسين

وكل من كان فى شدة أو مرض أو حزن أو ضيق وأتى إلى هذا المكان المقدس وسجد فيـه وصـلى                     
 ، فأنى سأقضى حميع حاجاته وأستجيب لكل طلباتهوطلب أمراً بحسب مشيئة اهللا

وأكراماً إلسمك الطاهر يا والدتى العذراء، أعلمى يا والدتى أن هذا البيت الذى نحن فيه األن سـيكون              
مأوى للغرباء وسيصبح بيتاً يضم رهباناً قديسين ال يستطيع حاكم على هذه األرض أن يؤذيهم بشـر،             

 .ناألن هذا البيت قد صار مأوى ل
 وكذلك أى إمرأة عاقرة تتضرع إلى بقلب طاهر وتتذكر هذا البيت سأعطيها نسالً
 .وكل إمرأة تتعسر فى الوالدة وتسألنى بإسمك وتذكر أتعابك معى تخلص سريعاً

 وكل الذين يأتون إلى هذا المكان بنذورهم وقرابينهم بغسمك الطاهر فسأكتب أسمى على قرابينهم
 وكتـاب ميـامر   - من مكتبة مخطوطات دير المحـرق  ١٤/ ٩وفيلوس مخطوط  ميمر البابا ثيئ  : راجع

 ٩٩ -٩٨وعجائب العذراء مريم ص 
 

وكان األهالى يهرعون إلى العائلة المقدسة والطفل اإللهى الرب يسوع وأمه القديسة العـذراء مـريم                
ن تواجدهم فيه وظل     وقد شاهدوا الكثير من المعجزات التى أجراها الرب وتبارك المكان م           ،لنيل البركة 

المصريون يهرعون إلى هذا المكان وتناقلت أخبار المكان وقداسته ومجئ الرب إليه من جيل إلى جيل              
 .حتى بنيت كنيسة فى هذا المكان عندما أعتنق المصريون المسيحية

 
 العائلة المقدسة أطول فترة فى هروبها فى مصر فى الدير المحرقوقد مكثت 

المحرق قدسته العائلة المقدسه ألنها مكثت فيه العائلة المقدسـة أطـول مـدة              ويوجد كهف فى الدير     
 وصار المكـان الـذى   ،أقامتها فى مصر وذلك بالقياس إلى أى مكان آخر قصدته فى رحلتها المقدسة         

هيكالً تقام فيه الصلوات اليومية بال إنقطاع بكنيسة العـذراء األثريـة         ) الكهف( سكنوا فيه هذه المدة     
 .لمحرقبدير ا

وفى نفس هذه البقعة أيضاً ظهر المالك ليوسف خطيب مريم العذراء فى حلم أعلمه فيه المالك بموت                 
 وأمره بالعودة إلى األراضى المقدسة وذلك حسب الـنص الـذى   ،هيرودس الذى يريد أن يقتل الصبى  

قم خـذ  :  قائالً ، وإذا بمالك الرب قد ترائى فى حلم بمصر  ،فلما مات هيرودس  : "أورده الكتاب المقدس  
 فقام وأخذ الصـبى     ، فإنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبى       ،الصبى وأمه وأذهب إلى أرض إسرائيل     

 )٨ -١: ٢إنجيل متى  (" وجاء إلى أرض إسرائيل،وأمه



فلما مات هيرودس إذا مالك الـرب قـد ترائـى    : " سم المالك وأكتفى بقوله   إجيل المقدس   اإلنلم يذكر   
ولكن بعض المصادر الكنسية ذكرت أنه رئيس المالئكة غبريال ومن          ) ١٩: ٢متى  (ليوسف فى الحلم    

حيث يذكر مـرتين أسـم      ) باللحن الواطس (كتاب الدفنار تحت اليوم الثامن من بؤونة        : هذه المصادر 
 المرة األولى حينما ظهر ليوسف فى الحلم وأمـره أن يأخـذ الصـبى وأمـه        ،رئيس المالئكة غبريال  

 والثانية حينما ظهر له فى قسقام وأمره أن يأخذ الصبى وأمه ويعـود إلـى                ،مصرويهرب إلى أرض    
 .فلسطين

بأنه هو الذى ظهر ليوسف فـى قسـقام وأمـره           ) أو جبرائيل (سم رئيس المالئكة غبريال     إكذلك ذكر   
 فى ميمر البابا تيموثيؤوس بابا األسكندرية فى المخطوطـات األثيوبيـة            ،بالعودة إلى الرض المقدسة   

  فى كتاب BUDGEتى نشرها العالمة ال
BUDGE (E. A. W.), Legenda of Our Lady, p. 99. 

هى آخـر   ) الدير المحرق (تجمع الكثير من المصادر الكنسية والتاريخية على أن منطقة جبل قسقام            و
 .وصلت إليها العائلة المقدسة، فى رحلتها الخالدة إلى مصر) فى الصعيد(بقعة 

 .مجد هذا المكان سارت العائلة المقدسة إلى جبل أسيوط حيث يوجد دير العذراءوبعد أن بارك رب ال
 

 درنكةفى  دير العذراء -جبل أسيوط  -٢٧
لى عأن وصلت إلى جبل أسيوط حيث دخلوا         تركت العائلة المقدسة جبل قوص قام وأتجهت جنوباً إلى        

 وهـذا   ،مت بداخله العائلـة المقدسـة     ارة قديمة موجودة فى الجبل كانت محجراً فرعونياً قديماً أقا         غم
المكان أقصى مكان وصلت إليه العائلة المقدسة فى صعيد مصر وقد بارك الرب هذا المكان أيضاً حيث              

 .بنى هناك دير العذراء بجبل أسيوط
قرية درنكة من القرى التى ترجع إلى العصور الفرعونية وأسمها األصلى أدرنكة وردت فى قـوانين              و

 . تحفة اإلرشاد وهى من قرى الصعيد بمصر فوق أسيوطأبن مماتى وفى
 وهى تقـع غربـى ناحيـة     Ibsidiaأن إسمها القبطى إبسيديا     : " وذكرها أميلينو فى جغرافيته وقال      

إن إسـمها  ": سيوط من البالد القديمة فى مصر ذكرها جوتييه فى قاموسة عن البلدان فقال          أ و .موشة
 ، والعربـى سـيوط  Lycopolis والرومـى  Sioutوالقبطى  Siya autu واألشورى Saoutالمدنى 

 وهى تقع على    ،وتعنى مدينة الذئب ألن أهلها كانوا قديماً يعبدون أبن آوى الذى يشبهة الروم بالذئب             
 ". وكانت قاعدة قسم من آيام العصر الفرعونى،الضفة الغربية للنيل

 
 الحين واآلخر فى هذا الـدير المبـارك         لقد تجلت العذراء مريم بصورة نورانية وما زالت تظهر بين         و

أكدت العذراء مريم على أهمية هذا الـدير         و .والذى فيه يجد الناس الهدوء والراحة والسالم والمسرة       
وبركته بأن ظهرت فيه وتجلت بصورة نورانية ومازالت تظهر بين الحين واآلخر فـى ديـر العـذراء       

 .بدرنكة



مة فى مصر حيث يقصده اآلالف من الزائرين أجانب ومصريين          يعتبر الدير من المعالم السياحية الها     و
 .إنتهت إليه مسيرة العائلة المقدسة" على مدار السنة ليتعرفوا على المكان الذى 

 
نتشار المسيحية فى مصر فقد كان المسيحيين األوائل يهربون   إبدأ دير العذراء بدرنكة نشاطه منذ       وقد  

 ولما بدأت حركة الرهبانية فى القرن الرابع قامت بهذه المنطقة    ،مإلى هذا المكان هرباً من بطش الحكا      
 ومن أشهر الذين عاشوا فى هذه المنطقة القـديس الراهـب يوحنـا        ،أديرة كثيرة للرهبان والراهبات   

 .األسيوطى
 

، وتقع إلى الشرق من المغارة      ١٩٥٥وقد شيد نيافة األنبا ميخائيل مطران أسيوط كنيسة بدرنكة سنة           
 .ن المفترض أن العائلة المقدسة قد استراحت بهاالتى م

 ،هتم األنبا ميخائيل مطران اسيوط بأقامة عدة ابنية هذا غير المغارة التى آوت إليها العائلة المقدسة       إو
ويوجد مجموعة من الكنائس منها كنيسة طرازها يمائل طراز كنيسة فى ايطاليـا كمـا أنشـأ األنبـا                   

 وكـذلك بنـى العديـد مـن         ، الدينية واإلجتماعية واألنشـطة الفنيـة      ميخائيل قاعات كبيرة للخدمات   
اإلستراحات وحجرات للضيافة تستوعب األالف من الزوار فى أعياد ومناسبات الدير المقدسة والتـى              

  . أغسطس من كل عام٢١ أغسطس إلى ٧تبدأ من 
 

كذلك يتم فيه سر العمـاد   وبالرغم من بعد الدير ووجوده على جبل فإن الدير ال تنقطع الصلوات منه و             
 كما يستقبل الدير الزائـرين      ،يومياً حيث يفضل األقباط تعميد أوالدهم فى مكان مبارك مثل هذا المكان           

من السادسة صباحاً حتى يغلقها فى الساعة السادسة مساءاً ولكن قد يمتد فتح األبواب حتى السـاعة               
 امـا  ،هاذين التوقيتين وذلك فى شهر اغسطسالتاسعة مساء ويمارس الدير األنشطة الروحية ما بين      

 .المبيت فى الدير فيكون بموجب تصريح سابق
 .يضم الدير عدداً كبيراً من المكرسات يقمن بخدمة الدير واإلشراف على المشغوالت الفنيةو
 

 نبذة تاريخية عن دير العذراء بجبل أسيوط
 :درنكة

ه فى قوانين إبن مماتى وفى تحفة اإلرشاد وهى         هى من القرى القديمة إسمها األصلى أدرنكة وردت ب        
 .من قرى الصعيد بمصر فوق أسيوط

إن إسمها القبطـى أبسـيديا   : وهى من القرى القديمة ذكرها أميلينو فى جغرافيته وقال  : قرية درنكة   
 ٠وهى واقعة غربى ناحية موشة

 



يناء أسيوط علـى النيـل    ن أن العائلة المقدسة قد توجهت وهى فى طريقها إلى موالمؤرخرجح بعض   
يقع بالجبل الغربى لمدينة اسـيوط علـى        وهو  فى أسيوط   " درنكة"إلى موقع دير العذراء الحالى بجبل       

تقطعهـا  يلـومتر    ك ٨رتفاع مائة متر من سطح األرض الزراعية ويبعد عن مدينة أسيوط بمسـافة              إ
وط غرباً حتى يـرى نفسـه فـى         السيارة فى ربع ساعة وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة أسي          

لى ع كم أخرى  ٣ كم حيث بلدة درنكة ومنها يسير حوالى         ٣مواجهة جبل أسيوط ويتجه جنوباً لمسافة       
 .د إلى جبل درنكة حيث يصل الزائر إلى أبواب دير العذراءع نحو الطريق الصاهقرية درنكة ثم يتج

 قبل الدخول إلى مدينـة  ٣دأ عند الكيلو وهناك طريق آخر يصل إلى الدير من الطريق الدائرى الذى يب    
 . من الجهة الجنوبية لمدينة اسيوط٤اسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 

وفى هذا المجال يقول األستاذ األلمانى ميناردوس أن هناك تقليداً قديماً يذكر أن أقصى حد وصلت إليه             
لى والتى تقع إلى الغـرب مـن مدينـة          الحا" درنكة  " العائلة المقدسة فى صعيد مصرهو منطقة دير        

أسيوط الحالية ويحضر عشرات اآلالف من الزوار لإلحتفال بتذكار وجود العائلة المقدسـة فـى تلـك          
ويذكر . المنطقة التى كانت تضم مقابر حجرية من األسرات الفرعونية من التاسعة حتى الثالثة عشرة             

نكارها حيث أن المقريزى يذكر أنه كان فـى هـذه           األستاذ ميناردوس أيضاً أن هذه الحقيقة ال يمكن إ        
كما سجل التاريخ القبطى أن  ).  م ١٥منتصف القرن ال  (المنطقة العديد من األديرة والكنائس فى زمانه        

كثير من الرهبان قد عاشوا فى جبانتها أثناء اإلضطهاد الرومانى كما عـاش فيهـا القـديس يوحنـا         
 .األسيوطى فى القرن الرابع

 
 قبل الدخول إلى مدينـة      ٣زائر أن يصل إلى الدير من الطريق الدائرى الذى يبدأ عند الكيلو             يمكن لل و

 . من الجهة الجنوبية للمدينة أسيوط٤أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 
 .بالدير يوجد مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة المغارة وهى منذ نهاية القرن األول المسيحىو
 
راء بالجبل الغربى لمدينة أسيوط على إرتفاع مائة متراً من سـطح األرض الزراعيـة،               يقع دير العذ  و

 كم تقطعها السيارة فى مدة ربع ساعة وللذهاب إلى الـدير يعبـر   ٨ويبعد عن المدينة أسيوط بمسافة    
 الزائر بالمدينة أسيوط غرباً حتى يرى نفسه فى مواجهة جبل أسيوط ويتجه جنوباً لمسافة ثالثة كيلو               
مترات حيث بلدة درنكة ومنها يسير لمسافة ثالثة كيلو مترات أخرى إلى قرية درنكة ثم يتجـه نحـو                  

 .الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلو متراً وفى نهايته يصل الزائر إلى أبواب الدير
  



 منارة ومدخل كنيسة الدير

 
 

  درنكة–دير السيدة العذراء بالجبل الغربى بأسيوط 

 



 ة بالداخل وبها المذبحالمغار

 
 
  العائلة المقدسة من جنوب مصر إلى فلسطين عودةطريق) ثانياً(

وهذا بـالطبع ال يمنـع أن       : "يقول المتنيح األنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى والدراسات العليا        
 قد سلكت  بعد أن تلقت فى جبل قسقام أمر المالك بالرجوع إلى األرض المقدسة       ،تكون العائلة المقدسة  

 وهناك تقليد شفاهى يروى أنهـا  ،فى عودتها طريقاً قد أنحرف بها إلى الجنوب قليالً حتى جبل أسيوط    
 ولـم   ، فالمعروف أن العائلة المقدسة كانت هاربة ومطاردة       ،قد أختبأت وقتاً ما فى مغارة بجبل أسيوط       

د أنها عرجت على بعض أمـاكن   فال ب،تكن ظروفها ميسرة حتى تسلك فى سيرها طريقاً ثابتاً مستقيماً       
 على ما يـروى  - ومنها ،أخرى غير التى ذكرها تقتضيها رحلتها المحاطة بظروف شاقة غير طبيعية         

 . والقصير فى مقابل ديروط فى المكان المعروف بمغارة البقرة، وبوق، السراقنا-التقليد 
ية تجوالها العجيب هربـاً مـن     جبل أسيوط بدرنكة وصلت إلى نها     غارة  ئلة المقدسة إلى م   اوبذهاب الع 

 فسارت ناحية الشرق حيث مدينة اسيوط الذى كان يوجد بـه مرسـى              ،هيرودس وبدأت رحلة العودة   
للسفن على النيل الذى أستخدمته العائلة المقدسة فى طريق عودتها إلى مصر ثم المطرية ومسطرد ثم       

 الجليل وبذلك تمت نبوءة أشـعياء       بلبيس وباقى طريق عودتها إلى مدينة الناصرة شمال إسرائيل فى         
 ) ١٢: ١١هوشع (القائلة من مصر دعوت أبنى 

 
فسـارت  ، دير العذراء بجبل أسيوطرحلة عودة العائلة المقدسة مرة أخرى إلى فلسطين من       وقد بدأت   

إلى ناحية الشرق حيث مدينة أسيوط الذى يوجد بها مرسى للسفن على النيل الذى إستخدمه العائلـة                 
فى طريق العودة حيث سلكت نفس الطريق السابق إلى أن وصلت إلى مدينة الناصرة شـمال     المقدسة  

 ).٢١ - ١١هوشع " (من مصر دعوت إبنى " فلسطين فى الجليل وبذلك تمت النبوءة القائلة 
 



 تذكر مصادر كثيرة أن العائلة المقدسة سلكت نفس الطريق السابق فى العودة،و
  عند كنيسة العذراء المعادىحيث نزلت على الشاطىء الغربى

 ثم مرت على مصر القديمة
 )عين شمس القديمة(ثم أخذت طريقها إلى المطرية 

 )المحمة(ومنها إلى مسطرد 
 وموقعها حالياً خرائب تل اليهودية قرب شبين القناطر) لينتوبوليس(ومن هناك توجهت إلى مدينة 

 يشومنها توجهت إلى بلبيس وبسطا وفاقوس والفرما والعر
 ثم إلى غزة ومنها إلى الناصرة

 )٤٢ : ٢لو (حيث إستقرت هناك سنوات طويلة 
 .ىوقت بدء الخدمة الرسمية فى الثالثين من عمره حسب شريعة موسالسيد المسيح حتى أكمل 

 
 وإللهنا المجد دائماً إلى األبد أمين

+++ 
 

 



 صور رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر
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