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�سمنود • منية 

�ملنزلــــــة

رسم توضيحى ملسار
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مرص : حضارة واحدة ذات روافد متعددة
مرص مهد احلضارات اإلنسانية : تلك حقيقة ال يكاد يثور بشأهنا خالف جاد بني املؤرخني الثقاه... 
ولكن ملرص أيضًا موقع جغراىف – سياسى عبقرى فهى عقدة الوصل بني أفريقيا وآسيا وأوروبا من 
خالل البحر املتوسط، وعىل أرضها تتابعت هجرات البرش واألفكار والفلسفات والعقائد الدينية 

طوال تارخيها األلفى الطويل.
وما زالت شواهد هذا التتابع تشكل تراكاًم فريدًا مرئيًا لـموروث ثقاىف إنسائى شامل – واحدى 
عنارص خصوصية مرص يتمثل ىف ظاهرة البوتقة التى تستوعب وتصهر ثم تعيد صياعة هذا التتابع 
روافد متعددة، وحقبات  – وهكذا فإن ملرص حضارة واحدة ذات  ىف نسيج واحد شديد التامسك 
 – واإلغريقية  الفرعونية،  العصور  هـى  تألقًا  أكثرها  أن  الـمؤكد  ومن   – ومتداخلة  متتالية، 

الرومانية، والقبطية املسيحية، واإلسالمية.
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جزًء  يعد  "اآلخر"  فإن  ذلك  لكل  النهائية  املحصلة  هو  مرص  شعب  وألن 
– وقد كان هلذه اخلاصية  أصياًل منه، ومكونًا أساسيًا هلويته وثقافته الوطنية 
نتيجة تارخيية هامة، وهى أن مرص كانت، وما زالت، أرضاًء للجوء، وبالتاىل 
أى  الواسع  بمعناه  هنا  واللجوء   – واحلوار  للتسامح  مرسحًا  وبالرضورة، 

للشعوب، واألفراد واألجناس والثقافات واألديان.

وعىل أرض مرص رصد التاريخ إنبعاث أول عقائد البرش الدينية التوحيدية من 
خالل إخناتون... )القرن الـ 14 قبل امليالد( – وعاش فيها موسى، وعيسى، 

ودخلها اإلسالم، دون رصاع..

جمىء السيد املسيح والعائلة املقدسة إىل مرص من أهم األحداث التى جرت 
عىل أرض مرصنا الغالية ىف تارخيها الطويل.

مل  بيت حلم، حيث  منطلقًا من  املسيح  السيد  النبى  نظر هوشع  النبوة  فربوح 
يكن له أين يسند رأسه ىف كل أورشليم، ليلتجىء إىل مرص وجيد له موضعًا ىف 
قلوب املرصيني وهلذا قيلت النبوة: »... من مرص دعوت إبنى... « ) هو 11 :1(.
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املقدسة،  الرحلة  االنجيىل عن هذه  النبى ىف سفره  اشعياء  تفصيل حيدثنا  أكثر  وىف 
فيقول: " هو ذا الرب راكب عىل سحابة رسيعة وقادم إىل مرص، فرتجتف أوثان مرص من 

وجهه ويذوب قلب مرص داخلها. " )أش 1:19(.

وهذا ما حدث فعندما كان السيد املسيح يدخل أى مدينة ىف مرص، كانت األوثان 
تسقط ىف املعابد وتنكرس، فيخاف الناس من هذا احلدث غري املألوف ويرتعبون.

قال  فبسببها  بركة كبرية ألرضها وشعبها،  املسيح أرض مرص  السيد  وكان دخول 
الرب » مبـارك شعبى مرص« )أش 19 : 52(، وبسببهـا متت نبـوءة اشعيـاء القائلـة: 
».. يكون مذبح للرب ىف وسط أرض مرص وعمود للرب عند ختمها، فيكون عالمة وشهادة 

لرب اجلنود ىف أرض مرص«. )أش 19 :19، 20(.

أما املذبح الذى ىف وسط أرض مرص فهو مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم األثرية 
بدير املحرق العامر، حيث مكثت العائلة املقدسة ىف هذا املكان أكثر من ستة شهور 

كاملة، وسطح املذبح هو احلجر الذى كان ينام عليه املخلص الطفل.
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ودير املحرق يقع ىف منتصف أرض مرص متامًا من مجيع االجتاهات، كام أصبحت ىف 
أرض مرص كنائس كثرية ىف طول البالد وعرضها خصوصًا ىف األماكن التى زارهتا 

العائلة املقدسة وباركتها.

أما العمود الذى عند ختمها فهو كرسى مار مرقس الرسول كاروز الديار املرصية، 
وأساس  الشامىل  مرص  ختم  عىل  اإلسكندرية  ىف  صامدًا  وقف  الذى  العمود  فهو 
ملجىء  احلقيقى  التمهيد  هى  ملرص  املسيح  السيد  زيارة  وكانت  الرسولية،  كنيستها 
انترشت  ثم  ومن  اإلسكندرية،  كنيسة  وتأسيس  مرص  إىل  الرسول  مارمرقس 
يعرف  متدينًا روحانيًا  فأصبح شعب مرص  الناس  إىل كل  التدين  املسيحية ورسى 
اهلل حق املعرفة ويعبده حق العبادة حتى كملت النبوة » فُيعرف الرب ىف مرص ويعرف 

املرصيون الرب... ويقدمون ذبيحة وتقدمه« )أش 91 : 21(.

إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف ىف حلم قائاًل »قم وخذ الصبى وأمه وأهرب إىل مرص وكن 
هناك حتى أقول لك. ألن هريودس مزمع أن يطلب الصبى ليهلكه« )مت 2 :13(.
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السيدة  معه  وخرجت  املالك،  كأمر  فلسطني  أرض  من  الشيخ  يوسف  خرج 
العذراء القديسة مريم راكبة عىل محار وحتمل عىل ذراعيها الرب يسوع.

وقد أجتمعت كل التقاليد الرشقية والغربية عىل أن مريم العذراء ركبت محارًا، 
وسار يوسف جانب احلامر ممسكًا بمقوده حسب املتبع عادة ىف املرشق.

ليست رحله العائلة املقدسة إىل أرض مرص وىف داخلها باألمر اهلني، بل أهنا 
رحلة شاقة مليئة باآلالم واألتعاب.

عرب  البار،  يوسف  ومعها  يسوع  الطفل  حاملة  العذراء  السيدة  سارت  لقد 
برية قاسية عابرة الصحارى واهلضاب والوديان، متنقلة من مكان إىل مكان، 
كانت هتدد  التى  الضارية  الوحوش  فهناك  كثرية جتاهبها  هناك خماطر  وكانت 
حياهتم ىف الربارى وىف الرحيل عرب الصحراء، حيث كانت عادة املسافرين أن 

يسافروا مجاعات ألنه بدون محاية قافلة منظمة يكون أمل النجاة ضعيفًا.
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الطفل  العذراء عىل  السيدة  وقلق  الربارى،  تتجول ىف  التى  القبائل  هناك هتديد  ثم 
عن  فضاًل  اجلو،  تقلبات  ولكل  الليل  وبرد  املحرقة  للشمس  يتعرض  وهو  يسوع 

خشية نفاذ الطعام واملاء.

باباوات  ثيئوفيلس )23( من  البابا  ميمر  القبطية وأمهها  التارخيية  املصادر  وحسب 
اإلسكندرية )384 – 412م(، كانت هناك ثالثة طرق يمكن أن يسلكها املسافر من 
فلسطني إىل مرص ىف ذلك الزمان، ولكن العائلة املقدسة عند جميئها من فلسطني إىل 

مرص مل تسلك أى من الطرق الثالثة املعروفة، لكنها سلكت طريقًا أخر خاصًا هبا.
الطرق  غري  طريق  إىل  فلجأت  هريودس  امللك  رش  من  هاربة  ألهنا  بدهيى  وهذا 
القبطى  السنكسار  ذكره  الذى  هو  الطريق  وهذا  فيه  ومالكه  الرب  قادها  املعروف 

أخذًا عن رؤيا البابا ثيـئوفيلس التى سجلها ىف ميمره املعروف.
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تعبر صحراء سيناء
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بقايا آثار قبطية تل بسطا )الرشقية(

بري- البسطا الرشقية

مبنطقة الزرانيق والفرما والبسطا
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حلم  بيت  من  املقدسة  العائلة  سارت 
)الفلوسيات(  الزرانيق  حممية  حتى 
مرص  ودخلت  73كم،  بـ  بالعريش 
الناحية  من  سيناء  صحراء  طريق  عن 
الواقعة  )بلوزيوم(  الفرما  من  الشاملية 

بني مدينتى العريش وبورسعيد.

بقايا مبانى أثرية تل بسطا )الرشقية(

تاج عمود البسطا

بسطا  تل  مدينة  املقدسة  العائلة  دخلت 
)بسطـة( بالقرب من مدينـة الزقـازيـق 
مدينة  عن  وتبعد  الرشقية،  بمحافظة 
الرشقى.  الشامل  من  كم   100 القاهرة 
وفيها أنبع السيد املسيح عني ماء، وكانت 
دخول  وعند  باألوثان،  مليئة  املدينة 
األوثان  سقطت  املدينة  املقدسة  العائلة 
عىل األرض، فأساء أهلها معاملة العائلة 
وتوجهت  املدينة  تلك  فرتكت  املقدسة 

العائلة املقدسة نحو اجلنوب.
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في
بلدة مسطرد
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باب املذبح- كنيسة السيدة العذراء مريم-مسطرد

فى بلدة مسطرد
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متجهة  )بسطه(  بسطا  تل  مدينة  املقدسة  العائلة  غادرت 
نحو اجلنوب حتى وصلت بلدة مسطرد )املحّمة(، وتبعد 

عن مدينة القاهرة بحواىل 10 كم تقريبا

كذلك  وسميت  االستحامم  مكان  معناها  املحمة  وكلمة 
وغسلت  املسيح  السيد  هناك  أمحت  مريم  العذراء  الن 
عىل  أيضا  مرت  املقدسة  العائلة  عودة  وىف  مالبسه، 
يزال  ال  ماء  نبع  املجد  له  املسيح  السيد  وأنبع  مسطرد، 

موجودًا إىل اليوم.

املذبح- كنيسة العذراء - مسطرد
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في
وادى النطرون
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هنر  املقدسة  العائلة  عربت  سخا  مدينة  ومن 
النيل )فرع رشيد( إىل غرب الدلتا، وحتركت 

جنوبًا.

بارك  وقد  )االسقيط(  النطرون  وادى  إىل 
السيد املسيح وأمه العذراء هذا املكان.

دير الرسيان- وادى النطرون

وادى النطرون
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دير االنبا بيشوى- وادى النطرون
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في منطقة املطرية
وعني شمس والزيتون



26

فى منطقة املطرية وعني شمس

قباب كنيسة القديس مارقس - أقدم كنيسة قبطية - هيليوبليس
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شجرة السيدة العذراء باملطرية - القاهرة

ومن وادى النطرون ارحتلت العائلة املقدسة 
إىل  النيل  هنر  وعربت  مدينة،  ناحية  جنوبًا 
وعني  املطرية  ناحية  متجهة  الرشقية  الناحية 

شمس.
ومنطقة املطرية وهى بالقرب من عني شمس 
ON (، وتبعد عن مدينة  )هليوبوليس- أون 

القاهرة بحواىل 10 كم.
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وىف هذا الزمان كانت عني شمس يسكنها عدد كبري 
من اليهود وكان هلم معبد يسمى بمعبد أونياس.

شجرة  حتت  املقدسة  العائلة  استظلت  املطرية  وىف 
تعرف اىل اليوم "بشجرة مريم" وانبع الرب يسوع عني 
ماء ورشب منه وباركه. ثم غسلت فيه السيدة العذراء 

مالبس الطفل يسوع وصبت املاء عىل األرض فنبت

كنيسة السيدة العذراء مريم - الزيتون )منظر داخىل( 

كنيسة السيدة العذراء بالزيتون

فى منطقة الزيتون
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قبة كنيسة السيدة العذراء مريم - الزيتون.

ىف تلك البقعة نبات عطرى ذو رائحة مجيلة هو املعروف بنبات البلسم أو البلسان يضيفونه 
اىل انواع العطور واألطياب التى يصنع منها املريون املقدس.
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مبنطقة وسط القاهرة
ومصر القدميـة
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الكاتدرائية املرقسية - االزبكية

مرت العائلة املقدسة وهى ىف طريقها من الزيتون 
والتى  البلد  وسط  منطقة  عىل  القديمة  مرص  اىل 
تشهد بوجود الكثري من املعامل القبطية التى كانت 

وال تزال موجودة حتى اآلن وابرزها:
• كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة.

• كنيسة الشهيد مارجرجس. 

منطقة وسط القاهرة
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أبـى  مرقـوريـس  القديـس  كنيسـة   •
سيفني.

• دير السيدة العذراء مريم.

ومنطقة  مارجرجس.  الشهيد  دير   •
كلوت بك هبا : )وسط البلد (

باألزبكية  الكربى  املرقسية  الكنيسة   •
بكلوت بيك

كنائس  وهبا  الرهبان  ألديرة  مقرات   •
متعددة.

• كنيسة السيدة العذراء املعروفة بإسم 
العزباوية .
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ووصلت العائلة املقدسة إىل مرص القديمة، 
وتعترب منطقة مرص القديمة من أهم املناطق 
العـائـلة  هبـــــا  حلت  التى  واملحطات 
املقــدسـة ىف رحلتـــهــا إىل أرض مرص، 

ويوجد هبـا العديد من الكنائس واألديرة.

بوجود  املنطقة  هذه  تـبـــاركت  وقـد 
العائلة  تسـتطع  ولــم  املقــدسة،  العــائلة 
نظرًا  قالئل،  أياما  إال  فيها  البـقاء  املقدسة 

كنيسة ابو رسجة من الداخل

فى منطقة مـصــر القدمية

الفسطاط  فأثار ذلك واىل  لتحطم األوثان 
فأراد. قتل الصبى يسوع.

ســرجــيوس  القــديس  وكنيــســـة 
بقايا  عىل  بنائها  تم  التى  سـرجه(  )ابو 
حصن بابليون يوجد هبا الكهف )املغارة( 
التى جلأت إليها العائلة املقدسة وتعترب من 
املقدسة  العائلة  زارهتا  التى  األماكن  أهم 
أمهية  به  ملاتتمتع  وذلك  القديمة  بمرص 

دينية وروحانية
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املذبح األثرى بكنيسة ابو رسجة السلم املؤدى إىل املغارة األثرية - كنيسة ابو رسجة 

املعمودية - كنيسة ابو رسجة

بابليون  حصن  منطقة  كنائس 
- مرص القديمة : -

رسجيوس  القديس  •كنيسة 
العائلة  ومغارة  رسجة(  )ابو 

املقدسة.

الشهرية  العذراء  •كنيسـة 
مـقر  كــانت  وقـد  باملعلقـة 
ىف  البـابــاوى  للـكرسى 

العصور األوىل.
•كنيسة القديسة بربارة.
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الكنيسة املعلقة مرص القديمة

 • كنيسة مار جرجس )بقرص الشمع(.

• كنيـسـة العذراء الشـهـرية بإسم 
قرصية الرحيان.

• دير الشهيد مارى جرجس.

• املتحف القبطى حصن بابليون.

• كنيسة مارى جرجس للروم 
األرثوذوكس.

 • املعبد اليهودى ) بن عزرا (.

نقوش جدارية - الكنيسة املعلقة

مصر القدمية
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العـذراء  السـيــدة  كنيسـة   -5
بابليـون الدرج.

6ـ كنيسة أباكري ويوحنا.
7- كنيسة األمري تادرس املرشقى.

ميخائيل  املالئكة  رئيس  كنيسة   -8
التى تعرف بدير املالك القبىل.

مرص  بزهـراء  مـارمينـا  كنيسـة   -9
القديمة.

أما الكنائس املوجودة بالفسطاط - مرص القديمة،وهي تقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص فهي : 

1- كنيســة القديس مرقوريوس املعروف بأبى سيفني.

2- كنيسة األنبا شنودة.

3- كنيسة السيـدة العـذراء املعروفة بالدمشريية.

4- دير أبى سيفني للراهبات.

مدخل الكنيسة املعلقة ومنقوش علية أية الكتاب املقدس يوحنا 
4: 13-14بالقبطي والعربى سنة 1899 - مرص القديمة
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في
منطقة املعادى
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املعروفـة  العــذراء  السـيـدة  كنيــســة 
)عـدت(  عبـرت  منهـا  األن  بالعـدويـة، 
العـائلـة املقـدسـة اىل النيـل ىف رحلتهـا اىل 

الصعيـد ومنها جاء اسم املعادى.

الـذى نزلـت  ومـازال السـلـم احلـجـرى 
عليه العائلة املقدسة اىل ضفة النيل موجودًا 

وله مزار يفتح من فناء الكنيسة.

كنيسة السيدة العذراء مريم - املعادى

فى املعادى

مـن  املقدسـة  ئلـة  لعا ا ارحتلـت 
ناحية  متجهة  لقديمـة  ا مرص  منطقـة 
منطقـة  إىل  وصلت  حيث  اجلنـوب، 
عاصمة  منف  واحى  ض )أحد  املعادى 

مرص القديمة(. 

مركب  ىف  املقدسة  العائلة  ابحرت  وقد 
)بالد  اجلنوب  نحو  متجهة  بالنيل  رشاعى 
اآلن  عليـها  املقام  البقعة  من  الصعيد(، 
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حدثت  التي  العجيبة  األحداث  ومن 
 3 اجلمعة  يوم  ىف  الكنيسة،أنه  هذه  عند 
برمهات املوافق 12 مارس 1976 م، وجد 
أشعياء  سفر  عىل  مفتوحًا  املقدس  الكتاب 
شعبى  »مبارك   :)25:19 النبى)االصحاح 
املنطقة  ىف  املاء  سطح  عىل  طافـيـا  مرص«، 
ومازال  النيل  مياه  من  للكنيسة  املواجهة 
ىف  وموجودا  مزارًا  داخل  املقدس  الكتاب 

الكنيسة حتى اآلن. 
السلم احلجرى االثري بكنيسة السيدة العذراء - املعادى املذبح الرئيسى

كنيسة السيدة العذراء املعادى
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ترحتل جنوباً إلى
صعيد مصر
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ديـــر  قرية  املقدسة  العائلة  وصلت 
عىل  ارجـانـوس(  )دير  اجلرنــوس 
اشنـني  غـرب  كم   10 مـســافـة 

النصــارى مركز مغاغة.
لكنيـسـة  الغــربى  احلــائط  وبجـوار 
عميق،  بئر  يوجد  العذراء  السـيـدة 
يقول التقليد أن العائلة املقدسة رشبت 

منه.
مرت العائلة املقدسة عىل بقعة تسـمـى 
اباى ايسـوس )بيت يسـوع( شــرقى 

بجبل الطير - شرق سمالوط

قرية  األن  ومــكـانـه  البــهــسنا 
البهنسا  وقرية  مزار(،  )بنى  صندفا 
غرب  كم   17 مسافة  عىل  تقع  احلالية 

بنى مزار.
بلدة  من  املقدسة  العائلة  ارحتلت 
بلدة  حتى  اجلنوب  ناحية  البهنسا 
ناحية  النيل  عربت  ومنها  ساملوط، 
السيدة  دير  اآلن  يقع  حيث  الرشق 
رشق  )اكورس(  الطري  بجبل  العذراء 
جنوب  الدير  هذا  ويقع  سـمـالوط، 

معدية بنى خالد بحواىل 2 كم.
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املوجودة  باملغـارة  العائلة  اسـتـقـرت  حيث 
بالكنيسة األثرية.

طري  من  ألوفا  ألن  الطري  بجبل  ويعرف 
البوقريس جتتمع فيه.

يذكر  حيث  الكف  بجبل  أيضـا  ويسـمى 
وهى  املقدسة  العائلة  أن  القبطى  التقليد 
اجلبل  اجلبل كادت صخرة كبرية من  بجوار 
يده  يسوع  الرب  فـمـد  عليـهم،  تسقط  أن 
فامتنعت،  السقوط  من  الصــخرة  ومنع 

وانطبعت كفه عىل الصخر.

شجرة العابد بجبل الطري :

وىف الطريق مرت العائلة املقدسة عىل شجرة لبخ 
جنوب  كم   2 مسافة  عىل   ،) غار  شجرة   ( عالية 
جبل الطري، بجوار الطريق املجاور للنيل، واجلبل 
الواصل من جبل الطري إىل نزلة عبيد إىل كوبرى 
سجدت  الشجرة  هذه  أن  ويقال  اجلديد.  املنيا 
فروعها  مجيع  أن  وجتد  املجد،  له  املسيح  للسيد 
باألوراق  ثانية  صاعدة  ثم  األرض  عىل  نازلة 

اخلرضاء ويطلق عليها شجرة العابد.

كنيسة السيدة العذراء - جبل الطري
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ببلدة األشمونني - الناحية الغربية 

أيقونة السيدة العذراء مريم - األشمونني

 – الرشيف  ديروط  ببلدة  املقدسة  العائلة 
اسيوط :

ارحتلت العائلة املقدسة من األشمونني 
ناحية  كم   20 حواىل  جنوبًا  واجتهت 

.)Philes ديروط الرشيف.) فيليس

العائلة املقدسة ببلدة قسقام :

ديروط  من  املقدسة  العائلة  ارحتلت 
 – قوست   ( قسقام  قرية  إىل  الرشيف 
قوصيا ( حيث سقط الصنم معبودهم،

املدينة  خارج  أهلها  فطردهم  وحتطم 
وأصبحت هذه املدينة خرابًا.

العائلة املقدسة ببلدة األشمونني – ملوى :

جبل  منطقة  املقدسة  العائلة  غادرت 
الطري وعربت النيل من الناحية الرشقية 
نحو  واجتهت  الغربية،  الناحية  إىل 
)Hermopolis Magna( األشمونني 
اشمون الثانية، وحدثت ىف هذه البلدة 
أوثاهنا،  وسقطت  العجائب  من  كثري 

وباركت العائلة املقدسة األشمونني.
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صليب قبطى - األشمونني

العائلة املقدسة ببلدة مري :

قسقام  قرية  من  املقدسة  العائلة  هربت 
واجتهت نحو بلدة مري )مرية ( –تقع عىل 
بعد 7 كم غرب القوصية، وقد أكرم أهل 
مري العائلة املقدسة أثناء وجودها بالبلدة، 

وباركهم الرب يسوع والسيدة العذراء.
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بجبل قسقام 
أسيوط
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ومن مري ارحتلت العائلة املقدسة إىل جبل قسقام 
الدير  ومنطقة  املحرق.  دير  اآلن  يوجد  حيث 
استقرت  التى  املحطات  أهم  من  هذه  املحرق 
فيها العائلة املقدسة، حتى سمى املكان " ببيت حلم 

الثانى ".

املعروف  الغربى  اجلبل  سفح  ىف  الدير  هذا  يقع 
بجبل قسقام، نسبة اىل املدينة التى خربت، ويبعد 
نحو 12 كم غرب بلدة القوصية التابعة ملحافظة 

أسيوط، عىل بعد 327 كم جنوبى القاهرة.

دير احملرق بأسيوط

منارة الدير املحرق
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احلصن القديم بدير املحرق - أسيوط

حواىل  نحو  املقدسة  العائلة  مكثت 
التى  املغارة  ىف  أيام،  وعرشة  أشهر  ستة 
أصبحت فيام بعد هيكاًل لكنيسة السيدة 
من  الغربية  اجلهة  ىف  االثرية  العذراء 
كبري  حجر  الكنيسة  هذة  ومذبح  الدير. 

كان جيلس علية السيد املسيح.
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اقدم مذبح حجرى ىف التاريخ بكنيسة السيدة 
العذراء – در املحرق - أسيوط

دير احملرق
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وىف هذا الدير ظهر مالك الرب ليوسف الشيخ 
ىف حلم قائاًل : » قم وخذ الصبى وأمه واذهب إىل 
يطلبون  كانوا  الذين  مات  قد  ألنه  إرسائيل  أرض 

نفس الصبى«. ) مت 2 : 20، 21 (.
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بجبل درنكة 
أسيوط



56

العـــــودة

وىف طريق العودة سلكوا طريقا آخر انحرف 
أسيوط  جبل  حتى  قلياًل  اجلنوب  اىل  هبم 

)املعروف بجبل درنكة (.

وباركته العائلة املقدسة، حيث بنى دير بإسم 
السيدة العذراء يقع عىل مسافة 8 كم جنوب 

غرب أسيوط.

ثم وصلوا إىل مرص القديمة ثم املطرية 
ففلسطني  سيناء  اىل  ومنها  املحمة  ثم 
حيث سكن القديس يوسف والعائلة 

املقدسة ىف قرية النارصة باجلليل.
التى  املعاناة  رحلة  انتهت  وهكذا 
سنوات  ثالث  من  أكثر  استمرت 

ذهابًا وإيابا.
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كيلو  ألفى  من  أكثر  مسافة  فيها  قطعوا 
الوحيدة  مواصالهتم  ووسيلة  مرت. 
ركوبة ضعيفة إىل جوار ركوب السفن 
معظم  قطعوا  وبذلك  النيل  ىف  أحيانا 
الطريق مشيا عىل األقدام حمتملني تعب 

املشـى، وحـر الصيـف وبـرد الشتـاء

كل  ىف  واملطاردة  والعطش  واجلوع 
معنى  بكل  شاقة  رحلة  فكانت  مكان. 
الكلمة حتملها السيد املسيح وهو طفل 
مع أمه العذراء والقديس يوسف بفرح 

ألجلنا.
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" مبارك شعبى مرص "

) أشعياء 19 : 25 (

" إفرحى وهتلىل يامرص ويا أهل مرص وبنيها 
البرش  حمب  اليك  أتى  قد  فأنه  ختومها،  وكل 
اليوم  ذكصولوجية  الدهور"  قبل  الكائن 
الرابع والعرشون من شهر بشنس )1 يونيو (، 
ىف هذا اليوم حتتفل الكنيسة القبطية بعيد دخول 

السيد املسيح إىل أرض مرص.
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