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المؤلفعنلمة

نفسهاللةنيح

كرجمىبنتفيمسيحيينينأبومنملوىهورمركزبناحية981يزسنةالعزالفقيدولد

الوقورجددرعايةتحتبتربيتهأمهنعنيتالطفولةسنوهوفىأبووماتسبالنيقىعرالمحتد

والمافيءوالبربالفقراالنفسوكرموالحكةوالورعالصالحمناللهرحمهاعليهكانتلماونظرا

فىوترعرعالحميدةالسجاياهذدـمنهاالفقيدتشربفقدبينوالمجرواليتامىاالراملعلىوالعطف

وفكرثاقبراجحوعقلحادءبذكاذلكفوقاللهخصهوالتقىالفضلأحضانفىونماكنفها

المأنهبهاتعلقهشدةوبلغتنفسهفىماصلةغريزةاالرثوذكسيةلكنيستهحبهوكان
ثمالعمرمنعشرةتجاؤزالثانيةقديكنولماالبتدائيةبالمدارمماطالبوهوفيهايتلىممابالكثير

يكيةاالكليبربالمدرسةفالتحقثالخدمحياتهيكرسانعلىونمائهاالكنيسةتقدمعلىكيزلهدفعته

النهذدوهوفىبانهوللزعملصغرسنهقبولهفىمديرهاترثدبعدعمرمنعشرةالسادسةفىوهو
المذكورةبالمدرسة3ـوجيشهورعلىبضعةمرتاتماولكنبهاالدراسةءأعباتحملعلىاليقوى

الدراسةسمىكلواستمرالفائقالنبوغمناظهرلماثاواساثذمديرهاأعجابموضعأصبححتى
العزبمةوشدةاالرادةوقوهالهمةوعلواالخالقنبلفىبينهمالمثلمضرباقرانهعلىمتفوقافيها

كلعلىلكانبلالمقررةالدروسمنالمدرسةشىيحلقادبمايكتفىيكنولمالرأىواصالة

فاتسعتتامةبعنايةيدرسهاووالمورخينالالهؤليينءالعلمامؤلفاتومنالكنسيةالكتبجمنمفيد
ثقاشتهوعظمتاتهمعلوكثرتمداركهبذلك

ءباثىنيهانمفوبلالقبطيةملوىلكنيسةواعظاعيناالكليريكيةالمدرسةمنتخرجاأولما
ومعلماقديراتقياواعظاشعبهافيهوجدماعانسرولكنعمرمنالعشرينشىشابمقابلةءبدذى

فىمنزلهأحسنوأنزلوجماحباالشعبأشرادجميعشأحبهأميناصالحاومرشداحكيمافاضال
نيافةالذكرالطيبأنالصحفاحدىفىقرأواحينماالراخموقفهمأنسىالأنسوأننفوسهم
وقامواثائرنهمذلكعندثاكتفلقدسمالوطكنيسةالىكنيستهممنقررنقلهالسابقالمنيامطراكا

وهدأنياشتهشتفضلالمطراننيافةقابلوفدابينهممنوالفوانقلهعلىمعترضينواحدرجلقومة

لدعوتلبيةسمالوطزاركنيسةعندماواعظهمانوأبلغهمباتاننكليانقلهاشاعةبنفيهخواطرهم
ذلكعلىيوافقهملمنيافتهولكنكخحستهمفىلتعيينهالسجيليمهدونوأخذواأهلهابهتعلقاعضائها

بينهم3ـبوجودتمسكهمودرجهلهملوىشعبمحبةشدةمنيعلمهلما
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نئيرمحهماالحذمةعليهعرضاوالمطارنةالنيافةأصحابمننأثنبأتالمناسبةكلذدـاذكر

واالخالصالمحبةمنأهلهاشىوجددـلمانظمراملئبكنيسةءانبقاشضلولكنهيغرلىصحميتب

تنمدمهاعلىوالعملالكنجسةخدمةسهتىيبغىيكنلمالنهالفانيةالمادياتالىغيرناظرءوالوفا

شعبهاماحماعيةتزكيهعلىءلنا5291ينايرسنةشطوىلكحيسةكاهنارسموقد

ممذاهفاختاعلىالمديةأهلجميعبهلاالحتفاكأاشتركمشهودايومارسامتهيوموكانا
بعضابعضهميهنئواضاالكلوكاكاونزعاتهم

علىعالوةفانهالحلنناتمتواصلةجهادسلسلةنفسهاللهنيحالفقيدحياةوكانت

علىيدأبكانوالخعليمظبالوالقيامالرعيةوافشقادبالكنيسةالخدمةبمسئوليااضطالعة
مؤلنماعشرخةتألورمنسنواتتسعغضيفىتمكنولقدوالننئروالتأليفوالبحثاالطألع

منوالمجالتالصحفشى3ينشركاتعانضالهذاةطالفبالكنيسةتاريخكتاببينهامنقيما

الفردوسمجلةيروتحرادارةءاأهـتحملهوعنواالدبيةالروحيةالبحوث

يدعوبالبخاكااليهيشارالذلىملورخطيبفيهافكاناالوطنيةالحركةأبانالفقيدبرزولتد
يزالعزالوطنأسعادسبيلشىوالجهادءواالخااالتحادالىدائما

ثالثةلمدةالمآتمالقافةءاالكئفاعلىملىأهالىحملفىالفضلمنالكثيريرجعواليه
عشريومانهسةلمدةاالخروالبعضاسبوعلمدةتهااقاهالبعضعادةموكاناأدا

خدمةفىالذكرنشطاالسالفةالعامةالحدماتمبهيقكانامامعالفقيدوظل

كناثسووعاظقساوسةزمالئةحضراتمناتحاداألفوقدضهضتهاسبجلفىياقوعامالالكنيسة
يخهاالوعظيخبادلوتبهامجامعباقامةالكناثسهذدـانعاشعلىمعهميعملوأخذالمجاورهالبالد
علمهبسعةالنفوسفىالمكانةسمومنالفقيدبلغهماوممالفغالأثرهااللهبعوتالمجامعلهذداوكا

الذاتوأنكارللتواضعهمثاالءوالخيالالزهوعنالبعدكلبعيداكاناشانههمتهوعلوفضلهوغزارة

خالصلتهعنهابالصبرمنندمافتحملهاةمتنتجاربالقصيرةحياتهسنىفىبهحلتولقد

فجعتجصحتهفىكثجراوجرمنهالموتأختطفهأبناكلمارزفكانابنائهشىجربالشكر
الوجودفىأعزملىفخسربوفاتهايزةالعزوالدتهةالمرحبوفاة8291سنةديسمبرمنالحانىاليومنى
ينةالحزبااللحانيصلىكانأنهلدرجةشديداعليهاحزنهانوكاعليهوعطفاحنواوأكثرهماليه

أوعزبمتهمنتنللمشانهانفسهشىالمصاثبهذدـوقعشدةمنوبالرغمالطاهرةروحهامناجيا
والتىالجلهاحياتيهكرسالخىالخدمةتلكوامتهكنيستهخدمةنىالجارةمجهوداتهمنتضعف

مرغماعنهاالمرضأقعددـحتىونشاطأمانهبكليؤديهاظل
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صحتهلالستفسارعنيارتهزشىكانوامنالىتحدثا03مايوسنة61الجمعةجمرمكأ

ذلكفىشأنهفكانهورفىوتدفونىملوىفىعلىتصالأتفأرجوالليلةسأموتلهمقائال

الثانيةالساعةوافتوماالساعةرباالجلبدنويشعروناالذينالقديسبناالبرارمنيخردـشأصا

مرضياراضيارلهوجهشالقىابارالىالطاهرةروحهوشاضتالمذكوراالاليومءمسامنعاثر

جميعفىالبرقبسرعةنعيهسرى0391شهرمايوسنةعشرمنالسابماليصبيحةوفى
العبراتوسالتالقلوبوخففتالخفوسشاضطربتالمجاورةوهوروالبالدملوىءأنحا

منهمتبركايديهيلغأنيريدكلداميةوقلوبنهمواجمةهمووجهدارعلىالقوموأقبل
جميعمنباالهلينالمدينةشوارعواكتظتنعشهفىيدرجوكفنهشىيلفأنقبللهومودعا
اذاحتىجنازتهتشييعيىمنتظرالطيررؤوسهمعلىوكأنواقفيوظلواوالمللوالمذاهبالطبقات

وخلفهحاالليهاوتزااالعماقمنالحزنصرخةصرخاألعناقعلىمحموالنعشهعليهمأطلما

نقومدعونالليسيحيينقائليننعشهحملعلىهافتونيالمسلحبناخوانناوكاتمولولبنباكبن

وليسخدمبهمكاوخدمنالكمأخلصمابمثلالالودحياتهفىأخلصكلقدلهءالوفابواجب
الىوصلحتىالجاللومجدودالروعةتالزمهجنازتهوسارموكبحزنكممنباخفعليهحزننا

أستأنفتثمءالحطباكثيرمنوابنهالكهنةمنلفيفالفاتيدعلىصلىحيثالقبطيةالكنيسة

المدينةمنبهخرجواهورببلددـمدفنهالىملوىمنالقبهخرتحتىسيرهاذلكبعدالجنازة

شعبهاحبوفىكنيسهاخدمةفىتفانىالتى

حولهباولكلبهخرجوا

ضحرمجهكأطجدثاأتواحتى

الطوردكيومموسىصفقات

محفورموجدقلبكلفى

عليهيترحمونوالغضشبابهيبكتىوهمالجمعانصرفالراباالنقيدورىأنبعدو
ماثرديعددونوشضاثبهيذكرواضاو

جعلالحياةاكليلفنالالربفىورقداالبطالجهادالشابالبهيسةفقيدجاهدلقد

الخلصوقالعاملونيحئذيهمتالخيرالعاطرةسيرتهمنالثه
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4

اللةحمدبعد

القبطىالقارمحطالى

تمسكواالذينالعظاموأجدادكاالبطالآبائكيختارعلىنقفصالكتابهذاشى
فى4وذاربحهانخشرحسناذكرالهموخلداسمهاوعخئمشأنهارفممجيدادفاعاعنهاوثافعوابالمسيحية
أمرفىالمتناهىفتوركبينودينهمكرامةحفظعلىاثوقادهغيرتهمبينتقارنانفلينخبراالنام
هذافىالمعيبتأخركبينواالعلىالشأوفىكنيسمتهملوضمالمتواصلثمسعئينوالديذذلك

استفادةممكنكالذفالسبيلفىبالسيرالتعهدعلىيحملكدرسادلكمنتتخذفلعلكالميدان

الغابرالمجدذلك

ء4
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6اتثبلالجهذافىقعودكفاكم

271نحعارابعدنكوانوالسورأورشليمفنبنىهلم

تعوداالرضأعماقومشتحيجناتعودورديئةكثيرهتضيقاتيتناأرالذىأنت

1702مزشتصعدنا
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الميالدىاألوللقرن

سمصفىفجرالمسيحية

األولالقسم

مصراليالمسيحالسيدءمجى

العشرباتبالضرمرةامصرشضرعلىاالوقاتكئيرمفىغيظهأظهرتعالىاللهات

بابيغلقأنيشألمسبحانهانهغيرشديدةعقوباتعبأنوأنبيائهالسخةعلىدهاتذلكوبعد
ممرمنقاثالنبيههوشعبفموأنبأوثمينةعفثمىبركاتلهمفجهزالمصريينوجوفىرحمته
مصرمناسرائيلشعباخراجالىاشمارةأوالكانالقولهذاأناومعا11هوابنىدعوت
أشارمصركاالىجثاملدسهيروجهمنهربلماالمسيحالسيدالىرمزيةاشارةصارولكنه

األهناكالمسيحمكثالىمصررمزاكأمدةالشصبذلكءبقاوكان251متىاالنجيلى

ملجأأرضجديداالمولودالهودلملكصارتوعبوديةتنهدأركالليهيكانتالتىاالرضأن

اتبعدالعتيدةالمصالحةبونعرالمصريينمصرليعطىالىابنهيهربأنأرادقداللهان

يوسفويعقوبوكابراهيماللهرجالالعظممصرملجأوكانتالعديدهباتالضربهمانزل
المسيحقدمىءبوطىتقدسثانهااالباللعخةبتضرقدكانتولقكثيرةمراراوارمجا

قيلحيثا91باشءجالمااتمامامصركاطالىالخلصءمجىبأتالبعضيقولو

يذوبووجحههمصرمنأوثاشاتجفمصرضالىوقادميعةسرسحابةعلىراكبالربذاهو

يضربوبقولهاليهيينالمصربرجوعأالصحاحذلكخاتمةشىاللهأنبأوقدمصرداخلهاقلب
هذاتموقد22عدإيشفرثمولهمفيستجيبالربالىنيرجعوضافشاشيامصرضارباالرب

منالمسيحيبنبعضفيهايزلولمالسابمالىالثالثالقرتمنمسيحجةمصرمملكةنتكافقدالقول
ثمماللهبنعمةونحناآلناالىالقديمةالكنيسةءأبنا
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ابنكانانهيرتأىبعضهمومصرالىقدومهحينالمسيحالسيدعمركانكمالنعلم
تحفقهالذىالزماناحسبدونفاسنتينابنمناالطفالبقتلهيرودسأمرعلىاسخناداسنمين

ابنقولهالىينسبالالمجوسمنتحققهالذىالزمانولكن361متالمجوسمىالصبىعن

االحتراسيدلمزسنتينابنمناالطفالبقتلأمرهيرودسالندونماقولهالىبلسنتين

منبطريقةينجوالمسيحالحتىهاتخكللحمبيتمدينةعلىزادبهماالخلصقتلعلى
الطرق

أشهرالنالثالثةعنيديزذاكأذعمرهيكنلمالمسيحاتلناالمعلبلاالرجحولكن
يوسيفوسدونكاوهيرودسالمحققببنأفضلأىدححسبروميةمدينةءلبنا943سنةولدالمسيح
واحدةسنةهيرودسوموتالمسيحوالدةبينالمدةشتكونروميةءلبنا053سنةماتالمورخ

موتبلغهايهاوئأشهرسبعةواستمربهاأشهرثالثةوسنهمصرالىهربقدالمسيحيكونو
عقبأومجالددـعلىأشهرثةمرورثالمصرقبلالىذهبقدالخلصيكونأتيمكنوالهيرودس

الىالذهابمنءالعذداالباروالسيدةيوسفخوفعدمبدليلالبعضذهبكمابقليلوالدته

ونحبجرهمالمجوسسجودولوكانيوماباربعينمولددبعدالهيكلفىعالنيةالربوتقدمةأورئمليم
32و222لوراجعالهيكلالىبهيذهباأنمجسراولمهيرودسلقتلهأثرميالددـعلىلهيرودس

211وال

والباجتيازالقنطرةءالصحرايقطرمصرعنالىلحمبيتمنفأتتالمقدسةالعائلةأما
معرولكنكأواالقامةللسفرالالزمةالنفقةاستحضارمنالمقدسةالعائلةتمكنتكيفأيضانعلم
وكانمجتهداماهرانجاراكانيوسفواناليهمالمجوسأهدادـالذىالذهبعندهمكاتانهيفهم

ءجاالسيدأنالكنسيةيخالتوارمنيوخذوالعائلةحاجاتلتقديمصناعتهفىيدأبأضايمستطيع
الفرمةجهةمنودخلوهاءسيناءصحهـاطريقعنالنجاروسايمةيوسفووالدتهمصرمغالى

فنزلواأهلهايقبلهمفلم1بسطةمدينةالىأتواومتهايشوالعربورسعيدبينالواقعةالجهة

واجتازوابيةالغراقليمالىالنيلعبرواهنهاكومنسمنودمدينةالىمنهاسارواتجأيامابظاهرها
3االشمونبئمدينةالىسارواثمالنورأمفباركته2شيهاتببريةالنطرونبجبلباغر

بجوارالزقازيقسطةتليعرفوالمديةهوبقايالديمتلاآل1

شرومنمركبةوهىدأالفلوميزانالمداهافبطجةكلمةوشيهاتبكثرةفيهوالبردلىالنطرولؤجودكذلكسمى2

لقصايضاعليهيطلغودارالنساكومعناهأياميهطيسبالقبطيةواسقيطأيضايسمىوقلبهبتوبهلأوميزات

أدادىاذلكفىوسكنتنزلتبيةعرقبيلةوهرشبخهبوادف

تماماالعربهايكماالرماناشميتبالقبطى3
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فىالخلصيدعلىظهرتبعضهمقالأيامافيهافاقاموامأوىلهماليعلمونوهمدخلوها
ثمحجارهفصارواالمسيحفيهمفصرخمرورهمفىمزاحمتهجمالخسةانوهىايةاالشمونين

مفطرثالقوصيةالىمضواثمأيامامنليستسمىيةقربقربواقاموااالشموندينمنسارواانهم
ديربهالكائنقسقامجبلقصدواومنهاالقوصيةغربىميراآلنميرةقريةالىفضواأهلها

بمنشعادليوسفالربفظهرمالكبالشامهيرودسماتوحينئذالشهيربالمحرقءالعذراالسيدة

أبوسرجةسرجيوسالقديسبديرالكائخةالمغارةفىبابيليونفىمصرونزلالىميرةمنمعه
فتباركتءماعببنمنهناكأفرادهاواغتسليةالمطرالىالمقدسةاالسرةرحلتثمالقديمةبمصر

قدوكانتالمسيحثيابءالماذلكمنغسلتقدءالعذراانقيلالساعةتلكمنوتقدست
االالبلسانينبتالالوقتلذلكوكانبلسانافأنبتتاالراضىبئلكغسالتهاوصبتاتسخت

علحهاسالحيثهنالضالتىبالبئرءوكثرالماالمكانهذافىوبقىهناكمنفانقطعفلسطينبأرض
ومنالعينبفربنبتتانهايقالاليومالىالموجودةالبلسمبشجرةوءالعذرامنهغسلتالذيءالما

وأوانيهاكنائساليكرسوقوالمقدسالميرونيصنعونكانوادهنها

وقالشمسعببنهليوبوليسنبالقرببابيلونمديخةالىقدومهذلككلمنقوا

علىهاينينقلعةااحتلآسيامىاالكبررمسيمىأسرهمالذيناالبابلييناالسرىانالمىخون
عاصمةاسمعلىبابلأوالبابليؤندعوهامديخةهناكبنواو1منفمامدينةتجادالنيلءشاطى

مشهورهيكلالوقتذلكئحميهكانانهوهومعلومالمكاتهذاالىالخلصقدوموسبببالدفم
كثيرمنحولهوكانمق061نحوسنةبنىأورشليمبهيكلشبيهيانوسهيكلاسمهلليهود
مافاختارمقرهالضالةاسرائيلبيتخيافليردالهودالجلأوالأتىالخلصباعتبارأنواليهود

ببابيليوشااصحابأوأقاربلهكانيوسفانالسببولعلبنوجنسهفيهثريكالذىمصرالموضع
كانواحيثفسكن

يهأبوأصامصرأهمهاالىالمسيحدخلحجثحدثعماغريةقصصاالتواريخروتوقد
اشاعليةالىرمزوهذاأمامهكلهااالصنامسقطتيسوعدخلفلمالآللههأصنامفيههيكلالىبهلجأ
اللهابنقوة

لآلنةالبالمصرالمسيحآثارزيارةأهمومن
سرجهابىبكنجسةاآلناوهىخطيبهاابنهامعءالعذراالسيدةانزلتالتىالمغارة

2لقديمةابمعر

الجزةخلفقائمةوكانتبةخراآلنهى1

يانهاادنافطلبتعلوهاالتىالكنيسةأماالمصريةئالكأقدوهىالرسلعهدفىتباحاقيلسحرجةابىكنشة2
بابليونعلىالربيطلقهاسمألالثهـمعبقصرفبنىحينئذالقبطكبيرائناسيةاالموالدولةعهدموفىوالىفيالعزعهدما

كاتباالبحبابنالمعروفيولفبنالروريوحناابنارممبعدفماكدمتالماالخامنالقرطاولكيرفىوابىسرجةابىكنيستى
ش987سةالفاطمىالمستنصرالحيفةس
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القديمةشمسعيئاطاللبىجنوالىيةالمطربقربودالالنبع
معاواالجانالوطنيوتفيهايعخقدالتىيةبالمطرءالعذراشجرهباسمالمنخصهورةالشجرة3

يدهايومابيينالغرعنديوجدبلشقطالقبطيةالكنيسةمعتقداتمنليستالحقائقوهذدـ

يقيمةكانكبيرااحتفاالتمثلالرببسنةصروفةصورةبلندنيطانىالبرالمتحففىلليومجدفيو
يسيرأنوترتيبهكبيراامصرشيفىشائعاذلكوكانللميالداالولىالسنةحتىآللهتهميالةالمصر

يتقدمووالدفوفبالطبولبنيضرالوجوحسناتفتياتبينهمواالعوادعلىشالضاربونالمغنون
ركبتيهاعلىهوروسابنهاوالفخارحاملةالشرفأكفعلىمحمولةايزيىاآللههالموكبهذا

ءالشفابنيلهماعتقاداالطريقجانبىعلىبهرضاهمالخاسيأتىاآللهةمروروحبن

يقالطرليفتحجانباانزوىقدحقيراالناظرركبايرىلذلكالمصثلهالصورةوسطوفى

التعبأعهكهحماراراكبينوطفلهافقيرةضعةماميأةمنمولفالركبوهذاالمذكورهاآللهه

الشقةوطولالكاللأضناهوقديسيرراجالريفىرجلوخلفه

أننرىبينماألنهوخافيهماظاهرهماكأالركبينبينالفرقايضاحالمصورقصدأنماومعبوم

يبمىوالطفلاسمبقىالملكعظحةوزالتمصركأاالصنامعبادةبانقياضبادتقداالولأبهة
االمصارمنمصروغيرهاكأاالبدالى

اماهيرودوسموتأشهرلغايةاستمرسبعةانهعندنامصرشالمحققفىافسيحءبقامدةأما
كثيرفبعضهمالشأنهذافىوالمقولنعلمهالبمصرفهذاهيرودوسموتبعدبقىقدكاناذا

أعلمواللهستةوآخروتأربعةوغيرهمسنتينمكثانهيظخون

والملجألهصارتمنهالمكروهةياالرضالمسيححمتالؤنةمصرالنونتعجبفلننظر
مجلوليتشرفالذىالمكاتالتالبالدلهذدـسعالةفاتحةمصركانالىالمسيحالسيدءمجىاتريب

يينالمصرقلوبأعدتمصرقدالىالمسيحالسيدرحلةانولنعلمبركةوخيراءيمتلىشيهاللهابن
يعةشروقبولوالرسولاالنجيلىمارمرقسيدعلىللبشارةيبالقرفىاللهلكلمةلالذعانوهيأشها

الخارقةوعجاثبهالمقدسةالمسيحالسيداياتتناقلتقدااللسنةتكونأنيبعدوالرسمياالكال
مجهلناممابينهمايةالتجارالمحاصالتوسهولةوالسورىالمصرىينالقطرتجاوروانخصوصاللطبيهعة

االسحعدادقابليةفيهموقوتيينالمصرآذاناوصلتقدكانتالمسيحالسيداخباربأناالعتقادعلى
للخالص

الرسيمرقبهيكرزأتقبلاالسكندرفالئغردخلالمسيحىالدينأنالىذهبوقد

وعالقتهمالليودءأحيافيهيوجدكاتوفدفلسطينبالدمنالمكانقرببداعىاوال

المقدسبيتيهمعدائماةمتص
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المدعوثاوفيلساالسكندريةأشرافأحدالىانجيلهكتباإلنجيلىلوقاأنبدليلثانيا

2عمصرمنكانواالخمسبنيومبطرسكزازةبوإبمطةآمنواالذينبعضالنثالثا
مرقصالرسولوافىانبعدبمصرأالجيداتعرفولمقائمةللمسيحيةتقمفلمحالكلىو01
بعبنهفهويكألهابرعايتهخطركلمنمحميةاللهالبنمصرملكاأصبحتالوقتذلكومناليها

مصربأسرهافتصبح3ـمواعيدينجزأنوالبداالبدالىعنهايتخلىوالالثهءشاماالىتنامالالتى
للرب
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الثانىالقسم

البطاركةتارفي

الرسولمرقس1

ميليوس3

انيانوس2

كرذونوس4

الرسولمارمرقس1

بأقاليميانولوسايرتسمىبلدةشىاستوطنااالصليىيهينأبومنالقديسهذاولد
قيلبولوسسطوأأبوهيدعىو1يقياافرقارةشمالىمنبنتابوليسيةالغرالخمسالمدن

وامهيثبتلمهذاولكنوكاهناياالوكانانهوقيلالرسولينوأخوتومابطرسوجةشعمابنانه

منعظيمجانبعلىدـأبوكات401كومنواضحهوكماالرسولبرناباأختكانتمريم
اليسارفسطتذوىمنكاناانهمايقالووأجدأدهماآباثهمايعةبشرمتثسكينوالورعالتقوى

المدقعالفقروأصابهمامعدميئأصبحاحتىوامتعرثماأموالهمابتوالرحلالبدوقبائلبعضعليهما
وكاشاأورشليممنبالقربزماناواقاماآبائهماموطنفلسطينفقصداالمدينةهجرالىذلكواضطرهما

بقليلوالدتهبعدأومارمرقسوالدةقبيلالرحيلهذا

بالمسيحآمنانهيرجحوالعالمخالصبشارةاعاللنمركزفلسطينفىمرقسمارنشأ
لمارقريباالرسولبطرسكانولما531بطاابنهيدعوكانالنهالرسولبطرسيدعلى

شىبطرسلمارلحاثالمارمرقسىوكانبالخلصذاكايمانأثرعلىبههذااقتدىسلفكمامرقس

الى3والدجذبفاديهخدمةفىثمرتعبهأولوكانالمفوسوخالصالربمجدعلىوالحميةالغيرة

جهةالىيقهماطرفىينسائروأبوكانبينماانهوذلكبالمسيحغيرمؤمنودياكانالنهااليمانا

االاالبوىحنؤيشأولمالحؤفابيهقلبشخالجنحيفبصوتيزأراصاولبوعةأسدقابلهمااذاالرد
ابنهخالصفىرغبةشبنالالىذاتهلتقديممستعدابخفسهينجوبالفرارويلوذأناليهيوعزأن

وقدبنتابوليباليوالنيةولسلمحراآلتالئاخمالغربطرابلسمنالرقىءالجزفىواتعةلةالغرالمدتالخم1

وهىياتالترجماعةبواسطةمق036شةستتأ
سهـعرسىعنكيلومترا51وتهـعدبةحراآلنوهىقيرواثاال

سدردخليجعلىغازلىبنىواآلتبرليةأل113
سوزوسامرسىاسمهاواآلنلولىابواسهاوكانوساسون3ا

أرسيواسههاوكاثدرنه4

هكذالالكبيرالسلمدكتابهفىالفطىالمورخكبرابنيذبهرهاوبرفةاطاللبفربإظهليتاآلىوتسلطولماي5ال
بفيةافرالقيروانطرابلمنونرلرقة
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عينيهرقعثمالضيقةهذدـمنسيخلصهماالمسيحالسيدبأنوهوموقندالددـطمأنالقديسأممااال
3ـهذمننجنابهنؤمنالذىالحىاللهابنيالهقائالالمسيحالسيدالىمجرارةوصرخءالسمانحو

وقداالسديندفحولهالتفتأنلبثوماينالكاسرشينالشرهذينمنوانقذناالبلية

النهالمسيحجانبالى3ـاباوربحالعناية3ـهذعلىالربفشكرفيهماحراكالاالرضعلىانطرحا
القدوساسمهومجدبالخلصآمنابنهايهانفاعليةرأىعندما

هوكانحيثموضعكلالىوجههأمامليرسلهمرسوالسبعينالمسيحاختارالسيدولما
لهذاوكانااللهحاملأىبالثاوفوروسيلقبوكانمارمرقسبينهمانخخمبيأتىأنمزمعا
وكانأليوالفمااسمهوهومرقسوسمىاليهودىاسمهوهويوحنافسمىاسمانالرسول

الرسولخالصالجليصلونكانواوفيهللعبادةاجتماعهمومقرالتالميذرحالمحطوالدثهمخزل

زمنفىمعروفاكانبيتهأنيظنو52و142121اليهأتىأطلقولماالسجنمنبطرس
الىأذهبالهاوقالتالميذدـمناثنهبنأرسللماالخلصانيقولونوالبعضأيضاالمسيحالسيد
هوانهوقالوامارمرقسيقصدكان4131مرفاتبعادـءماجرةحاملانسانفيالقيكاالمدينة

االزارتركالشبانوأمسكهتبعهالخلعولماموتليلةعريهعلىازاراالبصاكانالذىالشاب

يكتبولمينالخبرهذينبكتابة3ـالنفرادذلكرجحواوقد4115مرعريانامنهموهرب

انهاالشيولإلنأسقفالمؤرخيرسساواالنباوقالمنهسمعهاانهيظهرولوقااالالجرهحادثه
وكانأهـالجليلقاناعرسفىخمراسيدناصيرالذىءالمااستقواالذينالخداملةجممنكان

دخلحيثاالمواتمنقيامتهبعدوالمسيحآالمزمانفىبيخهشىالتالميذيأوىأيضاالرسوالهذا
مغلقةواالبوابعليهم

قىاتركهولكنه42152برناباولبولسرفيقاالرسولهذاالتبشيركانخدمةوفى
يستحسنلمللتبشيرالثانىالسفرفىمعهمايأخندأنبرناباأرادولما43131ورجعبرجة
فأخذبانفصالهااالمرثىوانأمرهفىشاختلفااالولالسفرشىبرجةفىتركهماالنهذلكبولس

م94سنةقبرصالىمعهمرقمسبرنابا

امانتهوتحقاالعنهرضاهكولوسمىالهلبولسأظهرسنةعشرةبثالثالتاريخهذابعدو

كرفاقبلواليكمأتىانوصاياالجلهأخذتمالذىبرنابااختابنومرقسلهمقالحيث
للكرازهوحدهكولوسىالىالذهابعلىمرقسعزمالىاشارهاآليةهذهوفى401

فليةبروماتعابهفىبولسللرسولشريكاكانالوقتذلكفىانهفليمتىرسالةمنيتضحو
76سنةبينالثانيةرسالتهتيموثاوسالىبولسكتبحينأفسسفىتيموثاوسمعوكان42
2للخدمةلىناقعالنهمعكواحضرهمرقمماخذقولهبدليلاليهبهياتىأنورغب86و
411قما
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رسالثهفىالرسولهذاكتبهمااالخبرصحيحيروعنهافلمالرسولببطرسعالقتهأما
11ابنىومرقسمعكمالختارةبابلفىالتىعلتكمتسلموهوقولهم76و36سنةبيناالولى
يقصدانهالغربيونوهمقمفقالالرسوليعنىبابلأىفىالمفسروناختلفوقد531بط
ياالرؤصاحباطالقودليلهمروميةعلىأسقفاكانبطرسأنهمءادعايثبتوالكىروميةبابل
علىدليلالولكنفسادهافىالقديهةبابلتشبهكانتاال8ة41رؤروميةإعلىبابللقب

بطرسالرسولموتبعدكتبالرؤياسفرالنالمجازىاالسمبهذاوقتئذتعرفكانتروميةأن
مجدهاضاعصغيرةقريةحينئذكانتاشورولكنهابابلهىالمشاراليهاأنأيضاوقيلسنةبثالثين
ولكنرسائلهمنهيكتبمركزاوجعلهااليهاالذهابالىبطرسءيلجىماهناكفليسالسابق

آهلةبلدةالوقتذلكفىكانتاالشمسعينمنيبةمصرالقربابيليونكانتانهاالصحيح

كانبطرسوباعتبارأنمنهمعظيموعددلمشهو01اليههدهيكلفيهاكانانهعنفضالبالسكان
ايضاحاالمسالهيزيدومماالمكانذلكدتبشيرمنلهبدالالمتشتتيئبينالسيماللختانرسوال

لمارمرقسمركزامصركانتأنلناومعلم31عدلبابلذكرهعقبالرسوللمرقسىذكره
رسالتهكتبحيثهناكمقيماالحينذلكفىبطرسفيكون

وارسلهاسقفالطرسرسمهوهناكروميةالىذهبمرقسبأنفيدعونبيونالغرأما

اليهفطلببطرسالرسوليجدلمروميةالىرجعولمابايطالياالبندقيةأعمالمنيالاكوللتجشيرفى
تينيةبالالانجيلهفدونبطرسالرسولفممنياسمعكماالمسجحأخبارالسيدلهميدونانالمومنون

فنقلم85مصرسنةالىيذهبأنوامربهوأعجبعليهاطلعروميةالىبطرسالرسولحضرولما
المصريينبإنلينشؤالحونانيةاللغةالىانجيله

كانتثامرقعالقةأنالجديدالعهد4يطالمنيتضحالنهالكالمهذافىظاهروالخلط
أنبعدمرقسأنممرفسببهبابلفىومرقسبطرسوجودأماببطرسكزمخهاببولسمتصلة

الىأوالءحمجايقيانحوافريممجليلةخدماتهناكوخدميالياكوصورميةوقبرانطاكيهبشرفى
سنةيةالديارالمصرقصدكمومناالبمانالىأهلهااجتذابفىقصداالمدنالخمسفىأسهدمسقط

فميوحناالقديسقالم16سنةفىانجيلهكتبوهناكانحائهافىالخالصبشارةلنشرم55

1مصرفىكتبقدمرقسالقديسانجيلأنبالن

معهفتقابلخدمتههىكافيهاينالمثشتاليهودمصرلتبشيرأتىالرسولبطرسأنواتفق

الحينذلكفىمعهلوجوددـوذكرمرقمميمااالولىحرررسالتهفيهاىالابابيلحهامدينةفىمرقس

ذكركابواسطتهالمسيحعرفانههوبلالكرازةفىلهخاضعاكانأنهليسبابنهتسميتهوسبب

61و451كواراجعانفا

3امتىانجيلعلىميره1
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النهاينبأمرذلكعلىواستدلواوأرشاددـبطرسبمناظرانجيلهكتبمرقسأنقال

كلمنخالاالنجيلالن2عشراألثنىالرسلأحدمناالخباراالهذديستقىأنيستطيعال
ملىكاناتعلمكامرقسشاناالولاالمرجهةمنأمابطرسعلىبالتعظيميعودأطشأنهمنما

أخذكمااالخبارعنهمهذدـأخذانهشكفالبينالمقرالرسلبأغلبعالقةلهوكانتتلميذاالسبعين

عنوأماورسلهالمسيحأعماللكثيرمنمقراكانبيتهأنمنهومعلومعافضالايضالوقاعنهم
بابسفأشارعليهانجيلهعلىبمصرأطلعهمرقحسفابلحينمابطرسأنيبعدفالالثانىاالمر

الصوامنفيهرأىلماطلبهالىمرقسفأجابهباقجيدعليهيعيماكلمنهيرخأنالتواضع

باالهالىمشحونهفيهكانتوقتقيصرفىاوثونمدةفىالديارالمصريةالىمرقسءجا

مليوناعشرينبلوقيلاعشرملياثنىالنفعسمنفيهامنعدديلغبالسكانعامرة

مننحتلفةأجناساتحمعحينئذاككانتالنهالخدمتهمقرااالسكندريةمارمرقسواتخذ
للتجارةمهمامصرومركزاواليةقصبةوكانتوغيرهميونانيبنوودوبيينونووحبشمصريبن

خمسةمللرثودحيانفيهاوكانروميةبعدالثانيةالمدينةتعتبروكانتوالعرفانبالعلمآهالومكانا

لمثلالالزمةالروحيةباالسلحةيدرعهلكىاللهالىصلىالمدينةالرسوليدخلأنوقبلءأحيا
ميدانهفىيدخلأنمزمعاكانالذىالجهادذلك

وكاناحذاؤدـتقطعحتىأحوالهاليتفخقدشهارعهابهيعفىيطوفجعلالمدينةدخلولما
يدعىبالسوقأسكافىعلىيعرجأكاااللهيةالعنايةودبرتالمجيدةخبرالعمالهفاتحةذلك

ولشدةفأدماهايددـفىالخرازدخلاذيشتغلاالسكاشىكاكابينماوءالحذالهليرتقانيانوس

يينالمصرتمسكعلىدليلوهذاالواحدااللهيلهتأوالذىثاؤسايوسقائالصاحاأللم
لماادراكهيديوجهابالمجرفلماللهيعرفكيفالقديسشسألهالزمانقديممنالواحدااللهبعباده

الجرحعلىووضعالطبنمناءجزوأخداالركماعلىوتفلبحرارةأجلهمنالرسولفطلببهفادـ
فىالجرحفالثأماالنسانهذايدتشفىأناالبدالىالقدسوالروحواالبناآلببسموقال
الحال

جيدايصغىجعلتهشفائهكيفيهةوكانتالخالصبشارةلالسكافىيكرزالرسولابتدأثم
فىبسروروهحاكالدعقهذدـالرسمولفقبلمنزلهالىدعادـثملهاحوالرسوليقواالكليةلكل
بسرعةوتمتدتنمواللهكلمةأخذتثممحنالعالمنحلصبيسوعبيتهوأهلالرجلالدارأعترفتلك

يرشدهمولكىفعمدهمءونسارجاالالمصربمينمنكثيرونللرسولوجيزتتلمذوقتنىانهحخى
الحبندلكوفىوالقبطيةاليونانيةباللغتبنالمقدسانجيلهلهمكتبالعميمةالخالصحقائقالى
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تومعناسبقكمابابيليتىالمقابلةموضعوكاناالبالديطوفكانبينمابطرسالرسولمعتننابل
مدينةالىالطوافمنمارمرقسمصررجععبطرسالرسوالرحلولمام26و85سسنةجمتذلك

االسكندريةبمدينةالحلموأهليينالمصركهنةهذاءفساكثرواقدالمومنيوكانيةاإلسكندر
فتآمراصحالهلمرقسهافالخئفركانطواالأياماثينيةومجادالتمناظراتيقينالفرلينووقحت

عندهماموخرجشحيامسةوسبعةسقستالثةومعهللينيناسقفاانيانوسفرسمالوثنجيعليه

كهنةيرسميبشروسنتينجهاأوأقابيةالغرالمدتالخصمرالىبالحرفأوبرقةالىوحف

بروميةورامأكاتبينمايةتبشيرلمهاماليهبولحالرسولطلبهالحينذلكفىأنهيخئهرو
نىمحهركاشحيثروميةكأاليهوذهببولسءندافلبى4كوميخضكمامرةأول

ورعايةتدبيركأوقتاقصىالرسولممارمرقسأتهنافنرف43فارميظكاكثيرةاتعاب

يكوتأتوالبدارشاددـوتحتبولسرطلبببمبابطرساشرافمختال3شوحيةروهةكن

تيهموثاوسالعملفىيكهشريارةلزهبذلكلعدروميةزاياقديةرأياليااروزحط

لهيمول86و76سنةبينالحانيةرسالتهلتيموثاوسارسلذلكبولسالرسولعلملماةبأنح

الىتيموثاوسمعفانطلق411تى2للخدمةلىنايخمالنهمعكواحضرمرقسخذ
عادثمهألمو56سنتىتببولحمروبطرسالرسولناستشمهادبعداالالمرةهذدـواأيتركهارومبة

شووشحايتببزوأحواطااجنشلندتيمهوزريددغرسيةصندراالسحاحصنيةااىا

اوجدء86سنةأواثلأوم76سنةأواحركأربماالثايخةللمرةيةسخدرالاقدولما
وضكلفىكنيسةلهمالمؤمنضاتنىحتىالمطرداإلزديادكأاخذةوالمسيحيةارهرتقدأثمار2

الالهوتبالالمدرسةمارمرقسلىأنشأالوقذلكانهوقيا1الخترمرعىأفبوكاليايسحى

علىاهابمثبتاالمومنونفيهابوجدالتىكاإلهجميكلكأيخولأخذقيعليهارئيسايسطساأقا

االقدسىاتجاشم

النمصلعبدلوتجتنالمسيحيوتبيخماحساتياأبر62صددـبرهـ93يوشىحدثوقد

عرلمامعيهوخهىالخالقعرنالخورعمادةياتبحمرقمسالرسولاخذسيرابيسلىالههملعيدوالوثنيوت

خنمديدأبغضايجغضنههونالوثنوكانوالحياةوالحقالنورقيطراساوارشدضاللااهذا

المديخشكأوهاجواللغايةوهااستنكل1ااإلقماهذدـمنهسمعمالماةلهتالوثنيواتباعملهتجاأواا

عختهكأحبالوربطواااليدفعليالالحنواوالهبصوافترآفهمعلىينمهاخجأصرسولامرقمماتكال

سياصهاوقيوالمتهابراالضرحةيضمتاثدفاامادفااساخربااححراءشاطىكللىلدلتصندا1قىصحرماثاقا1

االصاثالونرتباااكأضأاالمثيراحخلرداتاح6الحصذالمط
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ثشمتوتلحمهتمزقالصخورحتىفوقالنهارويجرونهطولالمدينةارعشمفىبهيطوفئوأخذوا
فىفطرحوالليلأتىىحكثيراوتحقيراشديدةاهاناتمحتملوهوءالبرىدمهوسالعظامه

رؤياوئددعزبمتهنىالربمالكظهرلهحيثالسجن

جرواقائلينيصيحونويزأرونوهمبهالفخئيهعتمثيلهمالىالوثنيونالنهارعادأصبحولما
الطاهرةروحهفادقتحتىيشكرواللهيسبحذلكءاثنانىالرسولوكانبوكالياالثورالى

فاوقدواجسدهحرقذلكبعدالوثنيينجماعةوارادم86سنةبرميدة03فىالبارمستشهداجسددـ

شديدةريعفهبتءالسىالحدهذأعندتوقفهماناللهارادةتءشاولكنجذوتهاالناروأشعلوا
المسيحيومافروقدغيظاتلتهبقلههمنيرانولبثتمايدنيرانفاطفثتيراغزءاالسوأمطرت
السادسالجيلالىاالسكندريةكنيسةفىحفظوقدبوكاليابكنيسةوثننوالفديسبجسد

يركيالالبطركرسىعلىجلسماالذينالجطاركهوجميعالكنسىوشاحهأونفسهالقديسأوموفوريوط
المشاراليهالوشاحعنقهفىيضعأنانتخابهبعدنهممكليلتزمكانبعددـ

وعحائبكثيرةآياتيةالمصربالبالداقامتهءاثخاالرسولايدىعلىالرباظهروقد

القواممعتدلكانانهالرسولوصففماوقيلانحيلهوتأيداللهملكوتبواسطتهاتأسسمتعددة
مخناسبةجميلةوجههوتقاطيعورفيعيلطوانفهكالتاجهامتهيكللناصعهالشعرأبيض
يرسماأذواصطلحءصلعاوالراشوكثجفةيلةطولحيخهمقوسةالداخلةالجهةالىماثلهحواجبه

فىالمعمدانيوحناصراخاالسدىيالصرشحانجيلهافتتاحهالىرمزااسدصورةالقديسصورةبجانب
البندقيذأهالىعملمنذلكانبلوقالبريةفىارخالالصوتهوانااقالحيثالبرية
اجخحةذىأسحدشكللهمالمميزةوطنهمعالمةكانتحيثالتاسعالقزنفىجسدهسرقهاالذين

حينهفسيذكرفى3جسدبقاياعلىالكالأما

انيانوس2

شحهرفىم36سنةأسقفاسيماالسمكندرىالكرسىبطاركةمنالثانىالبطريركهو
مرهلاليةاالسكندرالرسولهذابرححيخماوذلكقيصربيدمارمرقسوسبانيوسحكممدةبشنهس
كرسىعلىبعددـجلسالقديسءانتهاوبعدغيابهمدةالبهنيسةتدبرفىعنهلينوبفأقامه

واشغالهالعالميةمهامهجميعئركدلكوعقبللمسيحاهتداثهكيفيةبنامروقدالبطريركية
يقبطرابنفالكنيسةالىبيتهمصروحولفىالجديدالمسيححقلخدمةشىواشئغليةالدنياو

يركالبطرماتاذاوأمرهمعشرقسيسااثنىانيانوسحنانيامعصيرالرسولمرقساأالمؤرخ
يصلحونهوهراعلىايديهمعشرقسيسااالحديضعوعثمرقسيسااالثنىمنواحدايحتارواان

ابداعننراثنىليكوالقسيسذلكمكانيصيرونهوفاضالرجاليختاروانثميباركونهوبطريركا
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وقتالىقسيساعنتاالثنىمناالسكندريةبطاركةاالسكندريةبمديخةالقسوسيزلفلم

االولنيقيةعثمروثماليةثمائةالثالمجمعفىكانالذيناالسكندريةيركبطراالكسندروس
يصلحالأنوأمرالرسمذلكوانقطعيركالبطرالقسوسيصلحأنمنمنعوانهالمسكونى
أهـاالساقفةاالالبطاركة

انيانوسمعرسممرقسالرسولبأنيرسساوراالنبامعيتفقونالمؤرخينأغلبأنغير
أنيانوسللباباالمؤرخونشهدوقداألخوةيثبتونويخدمونجعلهمشصامسةوسبعةقسوسئالثةفقط

آخروقاالعنددـمقبوالاللهمبامحبوكانانهالمورخاوسابيهسعنهوقالوالتقىبالصالح
أهـيتيمهاومشيثتهيعرفاللهينظرقلبقلبهكان

منالكثيرونبهاوتيذهبنطاقهاعواتالمسيحيةالتعاليمنجحتانيانوسالباباعهدوفما
كهتةمنهمفرسمالمؤمنوشاوكثرالدولةرجالبعضوواالعيانواالكابرالعاليةالمناصببابأر

ءأثناتولىوقدم48هاتورسنةشهرمنينالعشرلىوتنيحسنةينوعشراثنتينواقاموخداما
وتيطسووسباسيانوفيتيليوسواوثونوجلبانيرونهمقياصرةسبعةالكرسىعلىجلرسه
ودوقيان

ميليوسيم

شهرنىانيانوسالباباوفاةبعديركيةللبطرانتخباالسكندريةبطاركةوهوثالث

مشهوراالباباهذاوكانالشعبءآراقيصربابهاعدوميتيانوسعهدوفىم48سخةكيهك
بمصر3عددنماحثىااليماصافىالشعبيثبتشأخذالمسيحرعيةعلىوالغيرةبالتقوىمتصفابالعفاف

أالنضمامعلىيهاشتونوااليئانبعبادةاالعتقادمجتقرونيونالمصروشرعيفيةوافرالمدنوالخمس
الكلىبالسالممتحخعةالكنيسةوكانتالسكينةأيامهفىوسادتأفماجاالمسيحجةمن

الكرسىمنميليوسالبابارطردقيصديميتيانوسأنالمورخينبعضروىوقد

ورقدالمورخىأقالمتتنهاقلهاولمصحتهاعلىدليليقملميةالريهذدأنغيرعوضهوأقاماالسكندرى
م69سنةتوتأولفىالباالهذا

كرذولوس4

ألنالبالدئالخدمةيباشروناكانواالذينواالساقفةالكهنةعلموماالرابميركالبطر
الذينالمسيحىالشعبمعوتشاوروأاالسكندريةمدينةفىواجتمعواحزنواحتىتنجحيركالبطر

اللهبتأييدرايهمفاتفقاالسكندريةكرسىعلىسالجليستحقمنيعرفلكىالقرعةوطرحوافيها
شىيركايطرشرسممرقسالرسولعمدهمفيانهقيلكرذونوساسمهلفارجلانثخابعلى
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كنيستهشرعىالصالحةالصفاتبكلمتصفاعفيفاقيصروكانتراجانعهدفىم69سنةبالةشهر
أياموعشرهأشهروستةسنةينعشرمدةوأمانهبانجهاد

عليهالقبضسببانقيلقيصرتراجاناثارالذىاالضطهادشىواستتشهدعليهوقبض

الاألننافأجابهعبادئهعلىوتبمونبالهكمالهتناتشركهقالالماذالهقالرومانياوالياانهو
مضاتثالثبعددـالكرسىخالدوم601سنةبؤوذ124شاستشهادهوكانآلضرنمجد

لهخليفةانتخابمنالمسيحىالثمعبتيكنوعدماالضطهادلشدةنظرا

الثالتالقسم
والكنيستهالمملكة

تراجاتداضطها3الوثنييناضطهاد1

ةالؤننييناضطهاد1

تكنولمالرومانيةالمملكةبيدياث11زمابمصركاالمسيحجةالديانهظهورزمفى

كانماالوثنجبناشرارأغيرعددهملثنلةاالولالننرتفىمصرنىسيحينبالمتعنىالحكومة
التعدياتتلكضحيةورامجتمعاشهمفىعليهمو7جموتالطرقاتفىبههميتحرشضويضايقونهم

نجثثهمافألوااوالتنكباقتلهمنىوامعنماالنصارفتتبعوأ3ـاستشهاديومىالرسولمرقحسمار
مشهودايومااليواذلكوكاالطرقاتأكثر

تراجانضطهاد21

الئيصراضطهادلهيبثمالنامتدباالسكندريةالمسيحيينعددنماالقرهذاآخروفى
يرالبطركرذونوسالبابااالضطهادذلكفىواسخشهدعليهموالئشدم89سنةتولىالذفترأحان

علىأليحودثوراتاشتعلتولماخطرةجمهوديةكشيعةاليهاينخئرالنصرأنيةظهىبدكأوكاتالرابح

فىالمؤمبنفنالنهممقسمملئنهامماهوداممالمسيحيبنالحكومةاضطهدتالرومانيةالمملكة
عخئيمةشدائديةاالسكندر
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الرابمالقسم

البدع

الغنوسطيون3كزلثيولس1

كرلثيوس1

يوحناحياةفىوحاولم37سخةضاللهبثويةباالسكندرالفلسفةتعلمالمولدحهودىهو

1الكنوسسييئتعاليمومنومبادئهالمسيحتعاليممنيولفهاجديدةديانةءينشىأنالرسول
االشخاصأىوااليوناالعلىالعالمأىالبليروماخياشاتالكنوسسيينمتفأخذواليهود
ولكنهاالعظمااللهعنيختلفالذىالعالمخالقأىودميورجاالرواحبنوالخالدةيةالسماو
ذووهوالعالمهذاهوخالقلليهوبيعةالشرسنالذىأنفعلمالهودمنهاينفرالورةبصمبادئهأظهر
تدنستحتىتلبثلمالفصائلهذدغيرأنالحقااللهمنمكتسبةيفةشروصفاتحميدمناقب

صهودىرجلوكالنالمسجحيدعىمقدسايونبواسطةداليمشترعسلطانيالشىأداللهفأراد
حمامةبهيئةعليهبنزولهالمسيحفيهحلفهذاومريمليوسفبالطبجعةوابنوقدوسكامليسوعاسمه

احالماخالقدالالهبشجاعةهذاقاومبيسوعالمسيحاتحادوحالاالردنبنالهـيوحنامنعماددـعخد

الساطارالىيسوععلىقبضواانهمالمسيحفلماراىليصلبععليهفقبضواالهودعليههذافحركا
وحددفصلبيسوعوترك

وأمرهمالمسيحباحتراموالمسيحابىاالعظمااللهباحتراماشياعةكرنثجوسأوصىولهذا
معلماالمسيحنظامبالسيرعلىواوصاهمالموسوىالناموسءمبادىبرفضواليهوداعتبارمشترعبعدم

الففلسطيئعلىتابعيهمعويملكقبالفيهخلالذىيسوعباالنسانايتحدوثانيةميعودبأنهاياهم
ذلكبعدوسنةالفالمسيحملكمدهفىساميةبافهـلوتمتعهاأجسادهمبقيامةوعدهمثمسنة

السعاوىالعالمفىسعيدةحياةفىيدومون

بانقالونادوااالعظمااللهعسىكنأفمعرفةمر3مدولماللبتريردوااتقادروتألضمزعمواقوأصيهـينال1
الرسلموتلمدظهورهمأولوكاتواصحابهالعالمحالقمدمهـاالنىالمملكة
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الديظهورعنديةسورفىأوفلسطينفىانشثتانتوليدمذهبأىالغنوسطيةات

اوروأقيمندطةالواالدياتالجديدالمسححىالديبينموفقااالمطييذالغنمذهبيكنولمالمحييحى
الغحوسطيةأتااليينالمصربعضواعتنقهللميالدالثانىالقرتأوائلشىمدرسةآالسكندريةنمى

كالحاواعتجرواأيضايةوحيوالديةالمادةانيوتالمعرناعتقديةاالسيوعتختلفكانتيةالمصر

انهزعمواااللهىالشخصفالمسيحالمسيحاواللهيابنيسوعاالنساتشخصانانهنحلصناالمسيح
للمسيحنسبوااضهمثمودالعليهقبفحينوتركهخايماعتيدحيناالنساتيوعفىدخل
لفسادتبيحشرائعالنباعهموضعواأنهمكماذلكعلىيتفقوالممامموهمياالحقيقياجسدا
الفلسثنةهذدن5تنشأكانتالتىالبدعكليقاومواالفاضلالمسيحيبنءعلماوظلالشرأميال

الحادسالترذأواحرنىالهرطقةهذدالهلشيعةآخروانقرضتبلةطومدة

الثانىالقرن

االولالقسم

البطاركةتاريخ

سبربم1

مركيانوس4

يوليانوس7

يسطس3

نوسياكالد5

1يولمرديمتر8

نيوسوما31

اغرينبوس6

بريموس1

أوقامرقسالرسولعحدهمفىانهوقيليةاالسكخدربمدينةولدالخامسيركالبطر

كلمةفاجمعتبنسكحسنةافعااليفعلوكالمالئكةعفيفاكاتانهالمويرسساواالنباعنه

عهافىاا9سخةابيبشهرشىالمرقسىالكرسىارتقىولمابطريركاانتخابهعلىالمؤمنين
المسيحيئمداتسبيلالمتواصلاالجتهادثاالوأضافابالفضائلتحسكاأدازدقيصريانوسادر
يتخإلكلكانالغايةهذهوألجلكللبدونواالرشادبالوعظبنفسهيننوميفتأيكنلمولهذاعهدهفى

يشتغللبثوقدحيةالمسيباآلدابالرعيةليهذبواووعاظاوقسوساأساقفةياتيعهموءأالكفاالرحال

اسالشىكانتايامهشىالكنيسةأتالعملتقدمعلى3ـومماعدسنة21الكنيسةنطاثتوسيمنمى
م121سنةمسرف3كأوفاتهوكانتكاملةوطمأنينةاتا
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السادسيركالبطريسطس2

فرسمالحكيمالفاضلاآلبهذاعلئاختيارالشعبوقعبربموساالبتوشوحالما
الرسىلأسسولماباالسكندريةوهومولودادريانوسعهدفىم121سنتهشهرتوتفىيركابطر
فتركيركابطراقيمحتىالمدرسةتلكفىيعلمفلبثعليهارئيسااقامهالالهؤليةالمدرسةمرقس

أمانهبكلفيهافخدمالجديدةوظيفتهبمسئوليةمهووأخذأومانيوسالىاالولىوظيفته

عددوتنصرمنهمعملهفىفنجحالمسيحجةالىوجذبهمالوثنيبنتبشيرأغراضهأهموجعل

م131سنةبؤونه21فىوثنيحعشريومااشهروخمسةوعشرةعشرسنبنبوظيفتهواستمرقائماعظيم

السابميركالبطرأومانيوس3
شىاإلختيارعليهوقعيةاالسكخدرمسيحىأفاضلاحدأومانيوسيسطسالباباوعقب

بتوالكاننهوالنناهةالعفةمنعنهمعروفاكالماادريانوسعهدفى131سنةأبيبشهر

أساقفةرسامةيركيةالبطرمدةفىاشهرأعمالهومنالالهؤليةللمدرسةمديراقبالكانطاهرا

مدنوالخمحسبةوالنوالمصرىالقطرجهاتكلالىأرسلهمكبيراعددامنهمفاقامالمرقسيةللكرازة
الخالصلنشربشرىبيةالغر

االقباطمنكثيرونالشهادفنالالمسيحببنعلىاالضطهاداشتدالبارالباباهذاعهدوفى

9فىؤلنيحوالشعباللهبرضىسنةعشرةثالثاالسكندريةكرسىعلىاومانيوسالباباوأقام
441سنةبابه

الثامنيركالبطرمركيانوس4

مولودحروهوألبيصانطنهيولميماعهدفىام4هاتورسنةشهرشىالمرقسيةالسدهارتقى
واخالقهلفضائلةيركيةالبطرالىيرقىأنواستحوةالالهؤليةدرسةللمديراوكانيةباالسكندر

علىينسجواالفاضلآثاراسالفهعلىثجيتنصيبهبعدفاخذانتخبومنآمالحققوقدالحميدة

المسيحيببئعلىمشتداكانالذىاالضطهادرغماالخالقذيبوالنفوسهدايةفىمنوالهم
6فىبالربرقدأناالىيوما62وينوشهرسنينتسعمدةمثابراهذاجهادهفىولبثوقتئذ
م451يسنةطوبة

اسعاليركالبطركالديانوس15
امشيرشهرفىالرسولىالكرسبعلىورسميركابطراالسكخدريةواساقفةشعبانتخبه

باراوكانباالسكندريةوهومولودالجميعمنبامحبووكانبيوسانطؤليوسعهدفىم451سخة
لمهادئهأيامهوكانتأسالشهلهتركهالذىالزرعيتعهداخذالرثاسةزمامعلىقبضولماحكيما
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أشهروستةسنةعشرةأربممدهعملهعلىمواظباولبثايكدرصفماللنصرانيةفيهايحصل
م761سنةأبيب9شىوتوفىأياموثالثة

العاشريركالبطربينيوساغر6

واالساقفةالشعبءرضاونالوالئقوىبالصالحوعرفبهاقساورسمباالسكندريةولد

قيصرأوريليوسمرقسعهدفىم761سنةشهرمسرىفىكرسيهعلىفجلسسلفهوفاةبعد
المنضمينعددوزادالخالصكلمةوانتشرتالروحىالعنلعهددـفىتقدمحتىيعلمويرشدوبدأ
م871أمشيرسنة5فىوتوفىأشهروسبعةسنةعشرةاربمالكرسىعلىوقضىالمسيحدينالى

عشرالحمادىيركالبطريوليالوس7

القبطىالفيلسوفأرةادتحتالالهقيةبالمدرسةتلميذاكانانهوقيلباالسكندريةولد

يركابطراختيرذلكبعدوقسايرسمأنواستحتمابتقوادعليهموظهرالعلمىأترابهففاقبنتينوس
11ميامربوضعاشتغلرسامتهوعقبأوريليوسمرقسعهدفى871لرمهاتهرنى

لحلفائهموشائدةلذكرهمتخلبداالبطاركهالسالفه

الذىالشخصعنوفاتهقبيللهأعلنحتىاطهمنمتقرباالفاضلالباباهذاوكان

يأتيكمناممناقائالالليالىاحديفىالربمالكلهظهرقدانهوذلكيركيةالبطرفىسيلحقه

رجالأدالصباحذلكفىوائفقالمرقسىالكرسىعلىبعدكيكوقىالذهوعنببعنقيغدا
يشذبكانبيمايوسديمتريدحكىمسيحىقبطىأصلمنالكتابةوالةالقراتيدرىالعامجاكراما
يركللبطريهيهلأنصفكرأوانهغيرفىعنقيعلىبهاعثرأشجاؤ

وعظمائهالشعبكبارحولهواجتمعاالخيرهأوقاتهفىحينئذيوليانوسالباباوكان
عنفوديقدموالينايأتىالذىهوانهفاخبرهملهخلفايكونأنيجدربهعمنمنهيستفهموت

وبيماءالشتافىعنبيوجدأنيمكناذاليقولمايعىالالبطريركأنمتحيرينفظنواعنب
الحاضرونفدهشالبطريركلآلبوقدمه3بيدالعنبوعنقوددخلقدبديمتريوساذاكذلكهم

افهررحعينهمنبانتخابواوصاهملهالمالكبخبرظهوربسرورواعلعهماطديةيركالبطروتناول
اشارتهبحسبوشعلواوصيتهفاطاعها

وقالامسنةبرمهات8صىوئوفىعشرسننيوليانهسالبابايركيةبطرمدةوكانت
يةاالسكدرأسننفيقملميركالبطرهذابهـعدومالباباهذاجمةتمخاتمةشىيرسساواالنبا

أهـاالنجيلىكمارمرقسمكاتكلفىكهنةيوسموسراصاريخرجبلفيها
سيرةمعناهابايةصركلمةمبصر1
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عنترالثانىيركالبطر1يوسديمتر8

هذدـمنيعفىأنملتمسابضراعةتههـصلبطريركاليكونانتخبانهالبابالهذاقيلولما

فلمبتواليكونأنينبغىيركالبطرانالعادةكانتاذوزواحهعلمهبعدممحتجاالهاثلةالمسمولية
قيصرفالوسيكأعهدكم191سنةبرمهات81فىرغاعنهرسامتهوتمتطلبهالىيلتفت

اللهففتحوالمعارفالعلمنفاتهمااسخدراكالىتوصالقوادجميعاجهادفىللحالأخذذلكرأكلط
االزماذلكءعلمامقدمةفىأصبححخىوالحكةالعلمكثيرمنءبشىعليه

تحتالمعلمومجلسالكرصىهوعلىىيجالفكئانليعلمهمعلمااستحضرلديهانهروى

ءممانةولدواةلهوقدمتءالعذراالسيدةلهظهرتليلةفذاتشيثايفهميكنفلمقدميهءموطى

ذهنهاللهففتحتحتههوويجلسالكرسىعلىمجالسأنمعلمهمنطلبالصباحأصبحولماافخر
حاالالدروسمنعليهيلقىماكلوصاريفقه

البتةزواجمباشرةيباشرروجتهلمانهحتىالتقىمنعظيمجانبعلىالباباهذاوكان
زوجةذايركالبطريكونالننظرهمشىيرقولمزواجهبسببعليهتقمقصوالبحضأنحدلثوقد

اشحضرالدينيةالحدمةتأديةبعدوالصالةيومنىوأنؤالفرصةأالمربهذأفعلمالنامماكباقى

الحال3هذعلىوطافجبتهفىكذلكووضعجمرنارالمبخرةمنبعضامئزرهافىووضعوجتهذ

دورتهممناانحتىالروحيةالتراتيلينشدونالشمامسةمننفروأمامهماالشعبجمنوهىهو
ماهدوهمابواسطةواقتنعهاالمنخقدونالنارفاندهشتأئيرمنءشىأىللمثزروالجبةيحدثأندونا

الزويغعنممخنعاأمرمبدأشكانانهوقيلوالغفرانالصفحمنهوطلبواالمرأئهمعاشرتهبحطهارة
البتوليةنذرتقدكانتصالحةامرأهمناقترانهبعدوعمهابنةمنالزواجعلىوالددـفاجبؤ

فعاشاتامةبطهارهمعاالمعيشةجملىواتفقاعزمهمافىبمابعضهماكاشفانظيردالزواجعلىوأجبرت
تعيثىبأنأمرزوجتهالحادثة3هذبعدوفومهماءأثنايظللهماالثهمالكوكانقيلسنة84كذلك

للعبادةوانفردناالعفةنذرناللواتىالعذارىمع

يكئرمشكانالقبيحةاةاأعمالعلىبالروحمطلعاكائاالباباهذاتقوىحظمول

خطيةبأيةوهومخعلقالمقدسةاالسرارتناولالىيتقدمأحمدهمكاشاماوعندوتبكيهتهمبحخهمتو
حقيقيةبةتويئوبوبذنبههيقرولحتىخطيهتهلهبوضحواالشتراكمنيمنعهكان

عنتيفوهوألمحفةشالبيعةالىمجملوكبرشكاناشحاخحتىعملهعلىمواظباولبث

الخمكلاعمنهواالستففامطهتعامنلالستفادةاليهيتوافدونواالخهةالليلالىالغدادمنالحعليم

يركلطروكاناالضرىوالكتبالعلومكأالفحصعلىتساعددـتكنلم3قواأنامعاداركهعليهم
أنالضرورىمانهيركالبطرهذفرأىالعهدزلكلحدمصرالوحيدشأالسقفهويةاالسكندر

المؤمنبنقطيعرعايةمنمكنواليتيركجةالبطرمركزعنالبعيدةلالقاييمينآخراساقفةثالئةيعين
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خلفاالالهوتيةللمدرسسةرئيساساوريجانالعالمةالباباهذارقىم202سنةوفى

ادىنفورابينهوومجانوسباوالظنيركالبطرءسام132سنةوفىاالسكندرىالكلمندس
اورمجانوسلىتالميذأحدياروكالسمكانهوعبنونفادـيجانوساوفيهحرممجمععقدالىيركالبطر

سبيهلعنديمتريوسالبابانهاشطالتىالوحيدةالغلطةهى3ـهذأنالمفرخونيقولو

تقىيركيحدرببطروكالظالمسيحيةعنالمجيددفاعةالوريجانوسيذكرونمالوذلكالص

كاأرتكجهاصغيرةكلطهالجلوفضلهغيرتهعلىيدلالذىنوسيجااوماضيمسىالأنكهذا
العالمةذلكنرجمةفىبناسيأتى

فسطاالمومنيىعلىاالضطهادوثاريةاالسمكندربمدينةهياجكانالباباهذااياموفى
علىوقبضالكنيسةأوأنىوسلبأمتعنهابويركيةالبطرعلىالرومانىمصروالىليخوس

علىولجثاالضطهادسراطهدأتأنالىشيهابقىحيث11يمماألىونفاهنفسهالبطريرك
سنةاالعمرهمنولهم232شةبابه21فىتوفىثمسنة24الكرسى

الثانىالقسم
لكنيسةامشاهير

بنتجنهم2الالهوتيةالمدرسة1

نوسوريحا4االسكندرىاكلبمندسيمأل

الالهؤليةالمدرسة1

أفالكاتشيسسالمدرسةئسمىوكانتم86سنةالرسيهومرقسموسسهاأنقيل
الدينالتالمسيحيةالديانةتعضيدانشائهامنالغرضوكانوالجحاببالسؤالااليمانقواعدتعليم

عليهاالتفلبمنلهالبدوكانغيرهافىمثلهايلقلممصاعباالسكندريةفىلقىالمسميحى
كانتالذىيمالمورءعلماوكانالمسيحيةهوأساسيماالذىاليههددينيكركانالشعبأنوسبر
نرأىالمسيحىالدينكمصدرمصدرهاتعاليملقبولأستعداداأقلالشعبأرهادايديهمى

بالفالسفةخاصةمديةفىخصوصيااصالحاتعليمهماصالحمنالبدانهالحالفايوكاا
الديانةأصولمعرفةفىيتضلعواأنيدوضايركانياللذينالمدرسفتلكفأنشاواوالمحققين

أضعموامصرالىدخوطمبعدالربولكربهط063مراكزبهاااديمركزاالمحيحىالصرافىالمدبةهذدكانت1
ابابةكربرىهمنللراكصينساعجرةمعلىعحغبرةللدةعثراالسعالقردأوفلفىصارتخىاسأ
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كانتالتىالمدرسةتلكالىءالقدماالرواقيينأحدانحازبنتينوسالثانىاقىنأواخروفى
االثينىاثناغورسالفيلسوفاعثنقثملهامديراوجعلوالدينيةاالدبيةالعلومفىيومالموزتنهاظر
بلغتواوديجانوساكلميندسعهدوفىمنهأعظمقومفيهاخلفهمدرسةادارةستلموالجديدالدين
االولىالقرونفىالشئتالتىالنصرأنيةالمدارسكلوفاقتالمجددرجاتاسمىالمدرسمةتلك

النوالموسيقىوالفلكياضةليالروالطميعةالمنطقوالفلسفةالالهوتفوقفيهايدرسفكانللحيالد
أويونانيةومدارسالفسلفةالىمستندةيهوديةديانةوسطفىلوجودهاالزمةبةرلهاكانتالعلوم
ومقاومالقلوباليههاتميلدقيقةوهىاريوممماوهرطقةالعموميةالنظاماتالىمسئندةيةمصر

آنفاالمشاراليهمالغنوسطيونوهماالولىأزمانهافىالكنيسةاقلقواءاشمدا

البحثفىتعمقواعرضاالناسعلىالمسيحىالدينيعرضوابأنالمدرسةتلكءعلماواعتنى
للغنوساليةالمضادةالحقيقيةمطيةالغناالسكندرىاكلميندسالقديسسمادماوذلكعه

ألفواالمنوالهذأعلىالمسيحىااليمانعرضواأنبعدوزورااالسمهذاانتحلتالتىالهرطوقيه
الىالمحسوالمكلالوجيزوالقانوناالعتقادقواعدفىخصوصيةونبذاتالنوراهلتفسيرشئىتآليف
يوسواروسابيليوسااللفيبنارتقاتوالسيماالمشهورةرتقاتاوكلاثناسيوسالقديص

المسيحيةمةالمدرفىءاشدامقاومبنصادفتواوطيخاونسطورس

مكانكلفىوانتشرنورهااالصفاعكلالىفضلهاامتدالتىالالههيةالمدرسةهى3هذ

أصيبتانهاومعالمقدسةالبيعةوحماةيةاالسكندربابواتفطاحلمنهاتخرجأنفخراوكفاها
الىرجحتاااالينالقيصروديوكلتيانوسسجتميوسيرسساوأيامفىواضطهدتشديدةبمحن

المنصبيلىكانالهميتهرثيسهامنصبأنشأنهاعظمدالئلومنالمضطهدينوفاةبعدروشقها
رؤسائهامنانتخبواالبطاركةوجلالرتبةفىيركىالبطر

آخررئيسرودنقامحتىالمسكولةأصقاعكلمنطالباليهايفدوبالعلومزاهرةوظلت
النقلهذاافأضرلذلكيدعوسببلدونالمفيليااقليمفىسيدبلدةالىامكامنونقلهاتوالها

فىخلكيدونمجمعسببهالذىالمحزناالنشقاقلكدـحدثولماطالبهاعددوتناقصعظيماضررا
العلممقركانتاأاالعنهانعرفالواصبحناالمدرسةمتلكمعالماندكتالحامسالقرناواسط
ءالعلماومقصد

المدرسةهذهرآسةعلىتعاقبواالذينءأسماواليك

متوالياوظلالرسولمارمرقسعينهالمدرسةتلكعلىصاررئيسامنأوليسطس1

انيانوسللباباوكانخلفحهالذيناالربعةالبطاركةعهدوفىالرسولحياةسنىأواخرفىرئاستها

كاجميعهبموكانوايهنبهمكيفمارمرقسمنوتعلمالمدرسةبتلكخاصةعنايةالثانىيركالبطر
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حطامهامنءبشىيكترثونالالدنيافىزأهدقيأيضااليهودىوفيلتونالمسيحيونالمورخونأخبرنا

االرولبسالمينوفائزصافيةبمحبةمتحدينجميعهمكانماثمومنفقطبالتهيهتمودكانواوانما

يفكرلكىءللفقراأموالهماعطواقدكأنوامخهمءاالغنياالنغنىفقيرواليينهميكنولميةالسماو
وذلكيومكلوأحدةمرةسوىمأكاليتناولونيكولواولمبالتهغنياأالنسانيجعلفيماواحدكل

وكانشيئايأكلواأندونمنخمسةأوأيامثالثةيصومونكانمابعضهموالشمسغروبعد
سوىحدعلىءلنساللرجالكانوذلكغيرالءالماالخبزومشرثممأكلهم

يسطسيركيةبطرمدةفىاومانيوس2

اومانيوسيركيةبطرمدةفىمركيانوس3

بنتينوس4

اكلمندس5

نوسوريجاأ6

وكالسريا7

ديونوسيوس8

اوكست9

1بيروس1

ارشالوس1

ديمتريوسبطريركيةفى

ئاونابطريركيةفا

ارشالوسبطريركيةفىلطرس21
2سيرابيون31

اثناسيوسئربهيةبطرلىمقارالسياسى41
يرالضرديديموس1ه

االولكيرلسيركيةبطرفىرودن61

بركالبطربطرسالبابالقطحتىالمنطقوضاحةاللسادبزالتةوعرفكوالتنبالتزهدهاشورعائقياكاهناكان1
ماعلىببروسثهداستم282سنةلىوحاليرونىبمفيليهىاشهرهمونفيلخذلوفدالمغيرساودبحاندعتنرالسابم

قيهصريانحماليراحدثهالذفاالضطهاددىيخق

تحطنطينصرالقالىأرسلهممنمعإرسلهولدلكالرسولىاثاسمصللباباوفياوصديقاماهراوكاتبامضلعاعالماااأل البهير
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بنتينود2

قبلكانانهفيل2قبطىأصلوهومنالثانىالقرنأوائلفىيةباالسكندرولد

تلهـميذيناالسكندرىاكليندسومعاصرههوكانانهوالظاهر3الرواقيببنفالسفةمنتنصر

وحكنهمءالقدماعلفىمصرمتضلعببنمسيحىكباقىوكانا4الفيلسوفالثناغورس
المسيحيةءوالمبادىالحقائقكلفىكخضلعهم9

أتتحتىوظيفتهواسثمرشىم181سنةحوالىالالههيةالمدرسةترثاسبنتينتولى
تقياعالماثماليرسلأنأهلهافيهايلثمسيركالبطريوسدمترالباباالىالهندبالدمرسالة
سروروتخلىبكلفغنحلهاالمرعليهيكرضالعالمةهذاعلىيركالبطراختيارفوقعااليماطيعلمهم

ثمومناليهايعودحتىاكليخدسزميلهالىمقاليدهاسلمأنبعدم091سنةالمدرسةرئاسةعن
باللعةمتىانجيلمننسخةالهنيعندوجدانهقيلالخالصبشرىفيها4واذالهندبالدالىتوجه

اليهمصهاأتىعمنفسألهمياكرامهماجاللهمموضوعوكانتنفسهاالنجيلىبخطبةمكخوالعبرانية
الىارجعمقدارهانعلمالمدةالهندبالدنىصرفأنبعدوبرثهالوسالرسولانهقاجابو
اليهاالنسخةذدواتىيةاالسكندر

اللغةالىالمسيحالسيدحياهترجمةفماالشروعبضرورةالكنيسةشعرتالحبنذلكوفى

تصلحالالهيروغليفيةاللغةأنرأىانهغيرالحملابهنالقيامعاتقهعلىبنتجنهسفأخديةالمصر
فىبدأثمومنالهيروغليفيةاالبجديةمحروفسثةعليهااضافولهجاتمقاطعببعضللنطق

ليتعلموبلغتهمللمصريينالمقدسالكتابيخرجأناواستطاعانجزدـحتىتالميذدـبمساعدةالعيل
الكتابةعنهاواعتاضتالهيروكليهفيةباالقالمالكتابةأهملتالحبنذلكومنوكنائسهمبيوتهمشى

اليونانية

القومءهؤالءافترا2دفىيكفيناويوناأصلمنكانواالقبطيةالكنيحةأغلببأنالقولالىالنرلينبعضيميل2

طبحهالذىثاالشرقيةالكنيحةبرهانالكتابفىءجاماعلمانهامنخىميزةكلمنالقبطةيةالكبدتجرلهنيحاوالذين

داالهنانيةباللغةتاليفهمكتبوااليونانييرالثرقيئءاالبادعىانماألقبلحيثم2071سمةروميةبمدينةإليؤالنمدرسةنالميذ
الديناتحادكادوغرضهمالفضيلةفىاالعظمالحيرإتأصحابهافالوقدبتينالدالمبقبلتجددتقديمةفلمفةالرواقية3

عندالمقبولةالديانةالهةمعاتفقتصنرىالهةتوجدوبأنهءشكلفىحالأللهقالواولكنهماللهلىباقرواوتدبالفلفة
الجمهور

منويكلتبرالمديةتلكمتحفصفىمهمةعاليةبوظيفةمثتغالكاتاالثوفوفالفيلحيمىويةاالسكندرسنهو1
درسفىنفهاجهدمئهامقافىورغبةحيةالمسالديانةيكرهوتااللالطويخينالفالسفةمنكغيرهوكانالوثنيةالدبانةنساطين

فعالفيهفعالقدعليهالمفمةوالحقحيةالمسالديانةتأثيرقغاتالنتيهجةفكانتالملدنعرفالبهعهذلكعلىووافجيداتحاليمها
الغرضلهذكتبهومماعنهاالدافعينوأكبرالمجيةالديانةانصارأعظممنوأصبحم671شةبالميحوآمنأفكاردـفتغيرتحنا

ءإعداكانالتىافائمغنفيهادإقعاموكال671سنتىلينلمجاناأنيظنووكمحسبليوساورمرقسالىألضهلغالةر
إليهاهيهايالميحبة
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سنةتوفىثموحيزةمدةثانيةمرهالالهوتيةالمدرسةارةادتولىأنبعدالفيلسوفهذاوعاش

أنهوخليفتهتلميذدـعنهقالحتىااللهيةاالسفارعلىكثيرةتفاسيرالعالمةهذاألفوقدم091

مفقودةكتاباتهجميعغيرأنالكتابروحمنموعباكان

رىاالسكندابخليمندس3

لقبانهقيلاليهافتسبيةباالسكندرولدانهالىبعضهمذهبفالفيونهوتيطس
اواسطنحواثينافىولدانهآخرونوقالالرومانىاكليمندسسميةعنلهتمييزاباالسكندرى

1واالفالطونيةالرواقيةالفلسفتينفىفتضلعالفلسفةلدرسحداثتهمنذتفرغثجالتانىالقرن
وآياوايطاليااليونانتراربالدالحقيقةيطلبسعىنفسهاليهتصبوكانتماافمجدأواذا

المدرسةمديربنتيهنهسالقديسمنسمعهماشيهشأثرالنصارىالمعلمنومصروخالطالصغرى

االسافارمعرفةفىواشتهرالمدرسمةفىلمعلمهالمساعدينوصارمنالنصرأنيةألىفاهتدىالالهوتية

بةاالسكحدرمدرسةإدارةبفيتوم091نحوسنةاأدارفىخلفهانهالىبعضهمذهبااللهية

الىاالمرفاضطرفيعريرسساوبهقامالذىاالضطهادحدثوفيهام203سنةالىبهمنوطة
وانطاكيةاورشليمفزارفلسطينالىالفرار

أسننفاوسابيوسالنام112و012سنةاورشيمفىكاشاانهالرواياتبعضفىوذكر
مندفيماحامالكانألهيخالتارذلكذكرفىالكنسىالتاريخبابىالملقبم13هقيصرية
مسجوناشاسقفهااالسكندروجدحيثاورشليمفىأوالوأقامانطاكيةكنيسةالىأورشليمأسقف
مناالخيرةالسنبنفىءشىعنهيعلمواأسقفهاباسكيالبيادسواجتمعانطاكيةمدينةفصد
حياته

ومحبتهاليونانيةالفلسفةفىبئضلعهالكنيسةءآباجمتازببنالقديسهذاأنالباحثونوقال
يقلطرتمهجداعنددتعايهموكانتالهنيةءأنبياوالفالسفةالهياعلماالفلسفةيعتبروكانلها

المدارساحدىيثبتيكنيلمأنيبنالعبربينلهاتمهيدامىمناموسكاصاكماالوثنيينبينالمسيح
جمتالتأليفلىبذلهالذىالجهدوكلالمسيجىالالهوتلجهةمنتسققصدلهخطروالالفلسفية
اكهاالطرفيهاأمعنلمنيظهرءواراالمقدسللكتابيةرمزتفاسيرافىمنحصراكاناوالدينالفلسفة
المسيحيدءاآلرابينبمقابلتهانهغيربمسيحىحفيقيةهىمماأكثرااللهىالعلمأصحابببعضجديرة
المسيحيةانتشارالفلسفةعلىوساعدعصرفىفيهمنفيلهحصلاليونانيةءواآلرا

اتنجبومامجالوهأدمجصمااالسيعلمافالطوكادعاقلتديرمسحقلالهبوسهالمالمبأنالفلفةهذهنملم1
عضةحرافاتعنعبارةالثروانفىاالرواحجهةمنوتعايهالميتبدلرجوه
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االمميضتحراالولعنواندـيمتزالالمصنفاتثةالاكلميمندسوللقديس
فىالمرشدوالثانىوكلمتهالحقااللهخدمةألىاالوثانعباثةمنالرجوععلىيحرضهموفيه
المتنوعاتوالثالثاالنجيلصرفةفىوتهذيبهمالحديئبنالمومنينتثقيفومضيرنهءأجزائالثة
بعضوذكرايخيليةوحقاثقفلسفيةضيعمفىعديدةمقاالتوهويتضمنمجلداتثمانيةفى

يخعيمنعنوانهارسالهمنهوالمفقيمنهالثامنالمجلدأمماغيرودحضهاالباطلةالخعاليم

الفعمحعيدمواضيعهاألهمؤلفاتءاجزاأيضاوهناكالمقالةيقهطرعلىمؤلفهءاالكنيا
كتابالمفقودةمؤلفاتهومنينالمشهوراكالطالكنسجةالقوانبنافيمةالصوم

اقتبسوقدالمقدممماالكتابحوادثملخصيتضمنوهوءأجزاثمانيةفىالمقخطفات
علىالحعنوانهاالكليمندسأخرىوذكررسالةالكتابهذامنكثيرةشواهدأوسابيوس

الخلصترنيمةاليهتنسبوكذلكجديداالمعتمدينبهاخاطبالصبر

عنمنفولةوحكاياتاغالطعلىيحتوىباالختصارالمقدسةاالسفارشرحفىكتابهأنغير
أندونالكتابذكراقدينموسوايرسسابيأكانولماالغنوسطيبنوهرطقةالوثخيةالفلسقة

الهراطقهفيهأدخلهاقدالمذكورةاالغالطأنيظنكالقشوتيوسذكرهاالتىالفظيعةاالغالطيذكرا
الكنيسةءأشهرآباتآليفيفسدواأندأبهممنكاناذذلكبعد

ءاالشيامنألذءألخياءالقدماالكنيسةءآباتاكيففىترىقلماالكتابأحدقال

قطععلىتحتوىااعنفضالالعالمبئاريغمتعلقةكثيرةحوادثفيهافانتآليفهعليهاالمشخصلة
أالسقفطبعهاالتىهىتآليفهمنطبعةواحسأثرلتآليفهميبقلممؤلفينعنمنقولةثيرة
تينيةالالواللغةاليرنانيةباللغةبوتسر

يجانوساور4

مسيحيينلدينيمنم581سنةاالسكندريةبمدينةعصريدفرالعظيمالعالمةهذاولد

كاناوريجانوسابااكاقيلاوريجالوسأكبرهمأوالدسبعةولهليونيدسيدعىأبووكانتقيين
العقليةوالقوىالحلومفىيروضهبأنايكتفولماهتمامباعظمبادـفرالفصاحةمعلمىمن
بعضيكلمجفظبأنفيأمرذكاعيختبروكانالمقدسةالكتبفىأيضافقههبلياضيةوالر

النعمةبركاتمنيئعجبأبوهوكانغيباالمقدسطالكتابنصوصأغلبحفظحتىمنهاآيات

كانهباحتراميقبلهوصدؤعنيكشفووهونائميدنومنهفكانعقلهحذاقةمنأكثرقشملهالتى
القدسالروحهيكل

الكتابعليهوقرأاكلميندسللعالمةفتتلهذالالهحتيةالمدرسةفىوضعهقواداستكلولما

فبرزبهأبيهظنحسنتحققوحاالوالرواقيينافالطونمولفاتدرسفىوتوسسعالمفدس
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نيلالىوهياموجدبهوعليهوالغيرةالدينبحبمفعموقلبهونشأأترالهجميععلىوريجانوس
ءالشهداعدادفىليكومراتنمسهعرضحتىبالمسيححباالشهادهاكليل

دوثالسجواوحليونيدسعلىقبضاالضطهادرقييرسأتارساولمام202ةسوشى

الحعيسةاوجدءالمسافىرجعولماعليهالقبضوقتالبيتخارجكانأذمجانوسأويعلمأت
فىمعهليشتركبابيهاللحاقفىورغبتهميلهأعلنالخبرعلمياذاالحزانبحارشىكارقينواخوته

فأوفالصباحالىيبفىأنمنهقسثيغزيرةبدموعأمهاليهفتوسلتالشهادةاكليلنوال
رلمالخروتمالصباحفىيتمكنشلمعهرثاواخفثيابهأمهأخذتأنبعدمضجعهالىاوريجانوس

شديدااضطرارااضطراذاااليتركهاالانهمنهتأكدتانأبعداالأمهتطلقه

يحللبوالحطوباحتمالعلىفيهيشجعهيةتعزخطابالبيهأرسلاالمربهضاقواذ

نهظسباللهفاتباوالداثضغالدعوانافىرأيكالعذابيغيرأحذاربقولهبهميشتغلالأنمنه
غينالمشجيلالحطابهذاأمحاليرسلأتمعتاداكاناوريجانوسأتوقيلبنايعتنىوتعالى
1االضطهادعذابطائلةتحتوافعينكانهاالذين

الىأمالكهضصتححنثذاالضطهادلقوانينوتبعام302سنةرأسهفقطعتليونيدسأما
عمردـوكاتباودهمبالمامهمكلفااورضانوسوأصبحمدنرنفى3وأوالدأرملتهفباتتالحكومة
فاضلةغنيةامرأةااللهيةعنايةاللهسخرتخىالحاليشعربضيقيكديمسنةعشرةسببموقتئذ

ولبثسهافىوآوئهاوريجانوسلحالاالضطهادشقتاباتكأبينالمخكومنينلكثيرملحأكانت
رجليابتفىوكاناكليمندسمدرسةفىتعليمهعىتنمقوهىاإلضطهادمدةطولعندها

يخعاضإللهعنليرددجهدهقصارفأوريجانهملىفأنرخانطاكيةمبولسمهاستبخخههرطوقى
اليهالمحسنهدارهذاتركالصالةصىمعهيشتركواوريجانوسيطاوعلمولماعنه

الباسلالجندفبمظهرالعالمالظهورأمامعلىوهوعازمالمأوفذلكمنأوريجانوسوخرج
يذهبكاتذلكءأثناوفىنفسهبنفننةليقومالئعليممهنةيزاولوكاتالمسيحيةضةبعليدافع
علىيشجعهموروحيةبكلماتيعزيهموطفقالسجتىفىالمسيحيينمنباقياكامنيفتقد
بشددوالعذابمنقعالىوحئىالحاكمالىمنهمينالكثيريراشقوكانابصبرالموتكأسشرب

حياتدعرضشتىومراراالبليغةبالخطبوتارةباالشاراتتارةاالثاننىالثجاتعلىعزائمهم
الباباسميماوالجمجعاعجابواستحقهذابعملهثرفاشهذدالغيرهأفعاليباشروهوللخطر

لمالحرجهالظرولصتلكمثلفىاوركانوسيدرتتهاومكمائةمرأكئرعلىتحتهتىةمجمالمورحاوساببصجمعقد1
لكتمةاتممهرأولواوصاييسودلسطينبةاالدكخدرفىالكاتأحرفثالىللنارطعاماذهتبللآلتءشىمايق
االكالثرننىأوسابييعأيامالءاحيابدتياالذينتالمذتهكلبعضهررمائلهسبعضهاخذاأورمجانوسلضالر
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عنفضالرآعندمابهابتهاجهوزادالمباركسعيهمنسرورلهوأظهراليهبهقرالذىسيديمتر

االستمرارفىعلىفشجعهالمطالعةومواصالالدرسعلىمنكباالمثضايقبنيالتوتخفيففىتعبه

المبرورجهاددـ

فجداالضطهادوجهمنأساتذتهاهروببسببمغلقهحينخذالالهؤليةالمدرسةوكانت

يعلمفشرعبتعليمهماورمجانوسوكلفالخيفةاالوقاتتلكفىالطلبةبعضجعحنىيركالبطر
منمرتباتللتالميذوكانتظبهاللمالمسيحىالدينتفسيرتعاطىثمأليونانيةاآلدأبءمبادى
ءللفقراالخصصةاالموال

قيعرعلىبأمركاركالمصروالىيالاكوقبضحتىعملهفىينجحاوريجانوسيكدولم
ينكرواأنأبواالتهميعالمربالموتعليهمحكمشديداعذاباعذبواأنمابعدوتالميذدملىخمسة
عذبأنبعدرأسهقطعتواالخرحرقأحدهمايرسساوباسماثنانالخسسةبينوكانايماحمهم
صديقافكانياروكالسوهوالخامسماأماأيصارأساهماقطعتوهرونوهجراكليدسيالطو

الجنودشاهدولمااالعدامموضعالىرافقهبلعليهالفبضعنديتركهفلمالورمجانوسحميما
منهفاغتاظالجميعمنمشهدعلى4الودقبلةوقبلهبشجاعةاليهتقدمياروكالسمنبونيقتر

الفرارمنياروكالسيامكنتلهممطارديظهرأنوبالهروبغأسولكنهبرجمهوهمواالرعاع
فىالتعليمأناألالمرقسيةللكرازةيركاشبطرالالهقيةللمدرسةصاررئيساحخىوعاشمابطريقة
القلحماستأنفبالرجرعلهسمحولماالمدينةمنأورمجانوسوطردالحبنذلكمنأبطلالمدرسةتلك

عشرةالثامنةفىوهويةالالهللمدرسةرسميارئيساييسدبمترالباباعينهسنتينبعدو

فكانوابفصاحتهأخذواأيصاالوثنييهانحتىنجهتعامنلالستفادةالكثيرونعليهشتقاطرعمؤمن

مقتايمقخونهوصارواصدورالوثنيينعليهأوغرتحتىااليماناالىمنهمينكثيروأهدىاليهيقبلون
ليوردودـعليهالقبضمنيخمكنواأنيتمناألوكانوالفضيلخهبالنسبةلهاحترامهمعنرغاشديدا
اضطرأنيومكليتزايديجانهسأوعلىالوثنيهنسخطيوسدبمئرالبابارألىولماالهالكموارد

عنهاالذىجنعواءياأقوحراساحولهيضع

عليهالقوموحنقيومكل3ـضدتزدادكانتاالضطهادعواملاتالمؤرحاوسابيوسقال

انتقالهعلىالصبروالاحتصالهيستطيعوالمثمابيبكرةعلىاالسكندريةأهالىأتحتىشديداأصبح
االيمادالىهداهمالذينالغفيرالجمومحثمجعاهرشداناحجهكلفىوجوالتهألخرمشزلمن

وحملويقالطرفىسائراكانابينمايحاأمسكوالوثخيينرعاعأنابيفانجوسوروفأهـالصحيح
ءبيضاحلةوالبسوقلنسئعليهاووضعوارأسهلهوحلقواالشاهقسيرابيومهيكلالىشديدبضجيج
الشىالكبرىالقمةعلىعدودـوأالهيكلخارجأخرجوثمنعنهرغماكهخثهمطريقهعلى
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كانواالذيناالوثانعبدةعلىيوزعهبأنوأمرودالنخلسعفواعطوالسلمأعلىشكانت
علىهاونثباالغصانولوحاورمجانوسفاسرعلهفقودأوبهيسضرونوهمحولهبئمجتمع

بلاالوثانبرسمليسلكناالغصانهذدخذواهلحماعظيمبصوتلهموهويقوالينالمتجمهر
المرةهذه3انقذالربولكنبقتلهوهمواعليهمبأسنانصروااالنسانخالقالمسيحيسوعباسم
3أيدمنأيضا

جعلهفدوالفضيلةالعلمفىدرجةأسمىلنوالصلالمتوسعيهالزاثدانعكافهأكايظهرو
فكان3جسدعلىوتقسىالتعابهءجزالهيفدكاألمافرففبهغمتناهيةلدرجةالحياةفىزأهدا
دوتاالرضعلىيناموكانباتالمشرومنشيئايشروالالجوعالمعنهيدرأبمانقطيقتات
المتعبةواالشمغالالتعليمالنهارفىكليصرفءحذادونوبمشىواحداباثويلبسىونراش

مولفاتمنجمعهاالتىتبتهمكعنتخلىالمدةئلكوئوالمطالعةالدرسشىالليلأكثريقضىو
باراتأربمقدرىيراتبمقابلوثنىلرجلاالسكندريةمحتبةمن3بيدكتبهاوالتىالفالسفة

ءالقدماالمؤلفونلقبهولهذاحاجتهلسدكافياذلكوحسبيباتقراتمليثمانيةأى

عاملالتىالصرامة3ـهذومعملليخامرالالذىونشاطهالنسكالىلميلهااللماسىبادمتيوس
منكثيرينجحلتاعملهوحذاقةطباعهفرقةالجميعقلوبتسبىاعةبمجمالكاننفسهبها

ايسارعرثبةكلمنءوالنساالرجالكانللخطابةينتمبكاناولماحولهيلخفوناألسكندرية

تعادطهلسماع

وخمهعاؤت3حسادقهيرشأنويخشىذيلهوطهارةعفتهعلىحريصااوديجانهسوكان

الدينأصولالعائالتلتعليمنينالمبيوتعلىالترددالىمضطرابأنهيشعروكانغتجاجمهمابهالب
فىالتاسععشراالصحاحفى4يطام601سنةكانوفمايتبعمهالتلميذاتمنكخيراتورأى

ولمالتجربةعنهيمنعلكىنفصهفخصىظاهرمعناهاعلىعشروأخذهاالثانيةلآليةانتبهمتىأنجيل

بالنحولجسمهأصيبالزائدالتقشفهذاكلبسببويوسديمترالبابااالبأمريكاشف
الكهنوثدرحمةلنوالأهاليكونالكىاوريجانوسيرومهكانماهذاانقيلوالضعف

درسعلىفعكفالالهوتيةالمدرسةفىكثيرةالالعلوممنحصلهبمامجانوسأويكتفوأ

نمورأىلماانهغيرالسقاصأمونيوسيديرهاكانالتىالوثنيةالمدرسةفىواالدبيةالطبيعيةالعلوم
ما4يطالبثانهغيرااللهىالوحىكتبهلماسالدروتلكمالئمةلعدنظراتركها3ـتالمهـيذعدد

كرستقدكنتلمايقلىكتبذلكالبعضغعليهعابولماالمفيدةاالقوالمناألقدمونسطره

ماوكثيرأواقتدارىلبراعتىنظرااآلفاقفىصيتى4ذقدوكانالحالصكلمةلخدمةنفسى

منبحعاعةمرموقاوكنتمعىوالبحثلزيارتىيجيثتىالذينالبدعوأهلللهراطقةمعضداكنت
وأمتحنأفكمارالهراطقةفحصأنقصدتالفلسفةفىالمتعمقةخصوصااليونانيةبالعلوالمغرمين
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أشادالذىبنتينوسخطواتهذافىاتبعتوقدمهمةبحقاثقينطقتىأحياناالذينالفالسفةتآليف
آثارهاراكالمىقفوتاننىكاالحدهذاعلىقاصؤمعارنهتكنولمأناأوجدأذقبلينأشجر

معلماعنديحضرسنواتنهسمدةواظبانهعلصتوفديةاإلسكندرمجمعشىعضهاكاصاالذف
أهـالعلومهذداستيعابفىأناءابتدىأنقبلسفةالفل

بذلكليستعينوأفالطونبيتاغورسمذهبعلىالفلسفدرسعلىأوريجانوسيفانكب
السقاصالمنيوسصديقاأيضاكاناولهذاالكتابئفسيروعلىالبدعأهلمزاعمردعلى

وئقابلمثلهفاضلبعالميليقكمااجاللبكلفيهافقوبلروميةزارمدينةم112سنةوفى

نفعيكوأللهءشىعملمنعليهعزممافىهناكفشبتفكتورابعدالمدينةتلكأسقفبزشرينوس
الالهوتيةالمدرسةتدبيرفىمعهيشركأنمنيربدالماالمرغايتهشىصرفواذالتورادءلعلماعظيم

فيهابرعأشايلبثشلمالعبرانيةاللغهدرسغلىانصبثمالمتقدمبنتالميذدأحدباروكالس
نفسهوليؤهلوافياتمسيرالهاليضعالحننجقيةالمقدسالكتابآياتمعانىيستقصىأصاغرضه5يهان

اوريحانوسبهاقامالتىاالعمالأعخئممنيعدعملوهولغاتستالىالمقدسةالكتص11 لرجمهحم

قليلةبسنينوفاتهبعداالتشرلمالترجمةهذدانولوحياتهكأ

الكثيروتعليهفتوافدكناالماجميعئودوفاالسماعكلفرعفدحينئذصسجتهوكات
أوطاالعربلالدالىرحالتبثالثقيامهخدماتهأجلمنوكاتمعلوماتهمنلالستفادةطلبا

االضطهادءوهدهبعدأرسلالعرببالدحاكماتهوذهابهوسببم312و212سختهبينكات
لدوناورمجانوسالمسمىالمسيهحىالرجلارسالمنهمايطلبيةاالسكندريركبطرومصروالىالى

شىأوريجانوسفخركالحالصيقطرالىيرشددـوالمسيحيةالديانهتعاليملهيشرحلكئىوذلكتأخير
اسمهشخصاعينيركالبطرالنيالطويستمرفهاولمالمهمةهفرإلتماموذهبياروكالسمكانه

بسببانحقدمجمعاليحضركانتالثانيةوالمرةالعرببالدلهدايةالبصرةعلىأسقفابيرلوس

حضنالىارجاعةمناورمجانوسفتمكنالهرطقةشىذكرهالمتقدمبصرةأسقفبيرلوسسفوط

وقامالناسوتمعماتالالهوتانومؤداهاهناكانتشرتبدعةلدحضكانتوالثالثةالكنيسة
واحدوقتفىثانيةمعه

امبروسيوسيدعىوالنفيالثروةأربابمنبرجلأورمجانوستعرفم212سخةوفى
بواسطتهوتمكنحميماصديفاوصارلهاالبمانالىأوريجانوس3شهداشالنخجنوسلضاللتابعاوكان

ولمالمسيحىالالهوتلدرستمهيداالمعروفةالفلسفةجمغدرسوجعلتعليمهدائرةتوسيعمن

علىونسخهاألفهاالتىالكخبأكثروضععلىحثهبلالتعليمعلىلمحساعدتهامبروسيوسيكتف
الامتعافبينأوريجانوسعليهمجملىوكاننساخسبعةواستأجرفاشترلىالخصوصيةيفهمصار
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ارمياومراثىوالمزاميرينالتكولسفرتفسيريةاالسكندرفىرفنثالبغضتوهمكمامعايلقنهم
أفستروماثاانهاعنورسالةالقيامةفىورسالةيوحناانجيلفىكتابهمناألولىالخمسةواالقسا

الىذلكبعدكتبأنهالكتاببعضروىوقدءبالمبادىالمعنونوتأليفهفواثدمجموع
الكتابزلكفىالنالرأدتهخالفااالخيرالمولفنشرمىامبروسيأنروميماأسقففابيبانوس

رجمهالىسبيالنالزمنفىلمضاديهفجعلاالفالطونيةبالفسلفةالمسيحيةالمبادعالمذكورخلط

عيبكلمنخالياكانءالمبادىكتاببأنيصرحونالمحققبنأفضلولكنقويةبتهمات

نظربقصروحكمتهمةكلعنهودقعالكئابهذاشأنرعالذىالرسولىاثناسيوسالبابابشهادة
ءآراببيفرقباتالكتابهذا4يطامنعلىائناسيهسالقديسأشارولقداضالألافيهيروتمن
ديدتجوسالحالمةوقال1عليهاللردالعالمةذلكأوردهاالتىالمناقضةءاآلراوبينمايجانولأو

فاتاصووهرطقةفيهيروتالذينأماوالمعنىالمبنىارثوذكسىهوءالمبادممماكتابانيرالضر
2اسرارمكنونادراكعن

فهربقيعركاركالعهدفىاالسكندريةفىاالضطهاداشتد512سنةوفى

كانتالوعظوظيفةأناومعاعتباروأكراكللقىحيثفلسطبننمىيةقيصرالىأورمجانوس
بسمب3تننواعلحهتوافرمعكهنوتيةرتبةنالقداوريجانوسيكنيمالكهنوتبرجالخاصةجينئذ
أسقفىوثجوسيتوسالتلمذةفىرفيقهأورشليماسكندرأسقفأناالوالوظاثفالرتبفى3ـزهد

عليهأطالتاسمعادولمابحضورهماالجمهورلفائدةجهاراالمقدسةاالسفاريشرحانأمنهطلبايةقيصر
حضورلرينتالكبادوكيةفيصرأسففميلجانهموكانالمقدسالكتابمفسرىسيدلقب

يدعوبأتيفمخركاتممنالعلومليتلقىفلسطينالىأسرعاستبطأدـولماصبربفروغأودلمجانوس
دذاستا

االساففةأولحكعلىاعترضيوسئمرالبابامسامعالىأودبحانوسأخباروصلتشلما
لههمأحتراهعلىيدلبمااالساففةبهنمحاوبالكهنهخاصةمهنةبمزاولةالوريجانوسلسماحهم

فأرسلينننعلميرسدمترالباباأكااالالصالحالسالفالمنعلىسارابأنهماأنفسهماعنودافعا
ليحخهـراالضطهادءبهدوويخبرةخدمةبأيةالقيامبعدميأمرالشسممامسةبعضمعألودبحانوسرسائل
أعحالهزمامواسخلميةاالسكندرالىبسرعةأوربجانوسفرجعأعمالهومارس

اجتمهحيتبيةرالعزيارةالوريجالوسأئيححتىذلكلعدالقليليمفاالولم
نسب3أمالهدلماهعنهالماكتابهذاوضعوقدوقتئذالمسيحيةفالسفةأحدبهيبوليتوس

الىالمسيحييناسكندرعبالملكأمماميااستدعته912وسنةأوريجانوساالممامنهاالولالجزء
72رقمنيننيةمجمعترارات1أ

3سف3كسئرا
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تاثيروادابهلمعارفهوكانواالكراماالجاللموضوعفيهاكانمدهواستمروعظهلتسمعانطاكية
انثذأوالمسحيينعلىواقعاكانالذىاالضطهادخفبسببهوجمظيم

الذينالهراطقةليقاواليونانببالداخاثيهالىيوسديمترالباباأرسلهم832سنةوفى
الىيدعىنزلهايةأوقرمدينةكلفىوكانفلسطينيقهطرفزارفىهاكالكنيسةراحةأقلقوا

اسكندرمعباالشتراكثوسيستوساسقفهاخاطبهرجوعهعندمربفلسطينولماالكخائسفىالوعظ
انيظهروالكهنوتكلمنمجردايكونأنواالساقفةالكهنةيجوزباستاذالبانهأورشليمأسقف

السنةفىوهوالقسوسيةدرجةثماميقبلأضاوارتضىبكالمهمافاقتنعالقلببسيطكانأورمجانوس
العحرمتواالربعينالثالتة

المجنذلكومنحقوقهعلىتعدياالسيامة3ـهذاعتبراالسكندرىالبابايوسديمترانغير

االممقفبئذينكعلىالحجةقامالذىيركوالبطرأوريجانومممابينمكانايجدالتفاهمسوءبدأ
ىالحسدان9اورينموسقالعظيملمركزهمااحترابأنباهفجاولهخاضعاشخصالرسامتهما

ايرواكوالحقيقةذلكصحةعلىببرهانيأتلمانهغيركلههذاعلىيوسثيهترحملالذى

ألنهأولهمالسببيئكهنوليةلدرجةأوريجانوسترفيةعامتنعاالسكندرىيركالبطرانالمدشقون

وضعفهجسمهنحولثانيهماوأورشليمفلسطيناسقفىعناورمجانوسأخفادالذىاألمرنفسهخصى
الكهنؤليةالرتببيئوبينهحائالليكونالقوىانحطاطءورايسعىكانأوريجانوسانقلناوقد
األولىالعصورءأتقياكأغلبعنهاراكباكاناالتى

مركزووجدعليهحاقدايركالمطررأىرشامتهبعداالسكندريةالىأوريجانوسرجعولما
حكمم132سنةباالسكندريةمجمعاهذابسببهعقدنمامالبطريركوبينبينهشحصلسقطقد

نفسهخصىوالنهالمرقسيةللكرازةغيرئابعينأسقفبنمنرسمالنهومجرمهأوريجانوسبنفىفيه

اركاشهاؤالىاضطرولكنهذلكعلىيركالبطروساعددـكتمانهفىأورمجانوس4باالذىاالمر
اوديجانوسعلىبحكهيعلمهاالكنائسجميعالىخطاباتأرسلثمهعن

بحكتهاالمرتداركانهاالالقساوةغايةفىالحكمهذاانعرفكههفعأورمجانهسأما
قدوكادبعدهرجوعالتركاتركهابلالخالفهذاليوسعاالسكندريةفىيمكثأنيشأولم

عقدءاالثناتلكوفىقيصريةالىففزعيوحناالقديسانجيلفىكتابهمنالخامسالقسمأكمل
مؤلفهوحرمهرطوقىبأنهوحكمءالمبادىكتابوفحصيةاالسكندرفىآخرمجمع

الباباءالمنتصرفاستاالقائداستقبالفيهااستقبلفلسطيئالىأوريجانوسوصلولما

وعاثلتهامبروسيوسباورمجانوسولحقحقوقهعلىالجهةثلكأساقفةتعدىكثرةمنسيديمتر
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تفحرفيهايعلمفلسطينيةفيصرفىمدرسةفغعلىعزولهذاالعلمطالبمكثيرونارتبعه
يوحناالنجيلتفسيرهالمذكورةالمدينةتلكفىوكملالمقدسالكتاب

أخرجنىاللهأتاالمورهذدـبعدوحدثفائالبصدؤيجولكانعماحينئذكضبوقد

فىوأقاميركالبطريعنىعدوىقامثمقديمامنهاشعبهخلصكماالعبوديةبيتممرأرض
خاضدفوحركتمامااالنجيلءتغايرمبادفالتىالتافهةمكاتيبهبوأسطةعواناباحروجهى

لنفىأختطيتهالذىالمهمالمندأعنمدافعاعتىأستطاجهدأقاومانالصوابمنفرايتصرصرا
شرهايستفحلالعفيمةالمماحكاتهذدأنمنأخشىوكنتواالستفاثةاالحادةوهوعليهوسرت

الدفالمغندسالكتابشرحاتمامعنوأعجزحينثذالذاكرةفتضعفاألمارةالنفسثائرةحمتثير
المحنتذلالحطبوتيككانواالذينالنساخعنابتعادىوأنخصوصاذهنىينطمسأنقبلبهبدأت
الثهوقدالتأثيرعهاملكلعبعدتوقداآلنأمااالشكارمنبالىيخطرعلىماتمليةمنمنعنى

حينئذىنفالفتءاالهفىوتذهبنحوىصوبتالئىالناريةالسهامتلكتخيبانوعالجل

تتحملاتالنفسهذهواضطرتاالنجيلبكلمةالتبشيربحببتصيبنىكانتالتىالملماتوقوع
الطغشوحسذءالهيالجودةجألئىوسكنروعىشهدأنىانتابالتىالمصائبجميعخاطربطيب
أهـائمامهامنىالمطلوبالمولفاتوئحليةنسختاجلعدمعلقاالنيةشعمدت

ينلهررتوأوريخانرسسيامةلىيطعنونالشرقيةالكنائسأساقفةكانالحبنذلكوش
يةقيصرمدرسةأماالمالمةعنهيدفعونويعضدونهاشكاوشينيقيةفلسطيناساقفةأماهرطقته

فىمباثئهوأذاعواصيتهفنشروامشهوروتجماعةأوريجانوستألميذمونبغوتزهرتزهوصاستيرت
يلىسيغرراغرمخهمقديسنعدفماوصاروااالتاتالىهداهمكخجرونمنهمانوكاالتفسير

وأخودـتيطسأعمالمنالجديدةيةقيصرعلىبعدفماسقفالذلىالعجائبصاخثافاتورغوس
مثروعاتهصتيعدلفلمأوريخانهسأماالبالدتلكعلىأيضاصارأسقفاالذىاثبنودوروس

بانيذالالةالتفسيرفىوأخيضالصالةفائدةفارسالةوالفوحميةونشاطاهمةزادبلاالدبية
الكخسيةالمجامعمنكثيرالمماودعىآسيااساقفةأشهركخيرايراسلوكان

الخىالغلحالتمنيسلملمانهاالأصابهماءازاأظهرالذىلتجلددـكثيرامدحانهومع
مكميراكالبطريلخصمهوجهانهفقيلكحالهحالنىيكونونممنكثيرونيرقكبها

يحظكاناانهوحدثلمسيحيةوصفالهضميؤتبكجتلوالممهلالنتقامأحياناوتحركاالنتقادات
فكعلىعهدىوئحملىبفرأئضىثحدثمالكالللهقاليروللشرالقائلةاآليةعلىبأورشديماي

انهالسامعوتيفهمأنوخشىحواسهبختهوحئااآلية3هذةءقرامنينئهم0561مز
يفولمحتىءبالبكاصهثهوارتفعبغرارةخديهعلىالدهوعالتوايوسلدتترالكالمتوجبهيفصد
يوسردبمالباباتنيحذلكوعفبءوالبكاالتأئرسىالسامعئفشاركهياحدةبكلمةالتفوغلى
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فلمأوريجانوسضداتهءاجراعلىلسلفهموافقاكانانهيظهروأورمجانوسحيذتلياروكالسوخلفه
االسكندريةالىليعودهيدأشارئاستهءاثنافىيفكر

صديقامبروسيوسسجنم632قيصرسنةمكسيمجنوسبهقامالذىاالضطهادابانوفى

فىرسالةايتهلتعزفالفالقساوةيدبمزالوعيهيصرمىقساحدبروتكتسيتوسوأورمجانوس
الىفالتجأيةفيصرالفرأرمنعلىنفسههوواكرهاتباعهمنينكثيرعلىأيضاوقبضاالستشهاد

االضطهادحدثولماكثيرابهالمعجبينأصدقائهأحدكبدوكيةفىيةقيصرأسقففرمتيانوس
منابتاعتهامكتباستعمالفىلهوأذنتفاضلةغنيةامرأةيوليانهبيتفىسنتبنمدةأختبأهناك

علىاوريجانوسفانكباليونانيةالىالقديمالعهدترجمالذى1االبيوليبنءعلماأحدسيياخوس
مناليونانيةوالنسخةالعبرانيةالنسخةمقابلةفيهوكحلالصحفمنالمكتبة3ـهذفىمامطالعة

فىالمقدسالكتاباياتوضعاىالمسدساتكتاببوضعالعخئيملعملهبذلكوتهيأالخوراة
ذكرسيأتىاكملغاتستفىمنشوراالمقدسالكتابللعالمليظهرحقولستة

الىدعىأنيلبثولماعمالهواستأنفشلسطبنفىيةقيصرالىرجعم832سنةوفى
بىالعرالملكفيليبجلسولمااالنشادسفرنشيدبتفسيرأبدهوسفرحزقيالتفسيرهناكوتممأثيخا
رسالةاشتهرتالوقتبىالرذلكوشىعائلتهاوريجانوسراسلالرومانيةاالمبراطوريةتختعلى

فانبرىاالفالطؤلىالوثخىالفيلسوفكلسوسوضعهاجداانتشارهاوعمالمسيحيةالديانةضد

وضعثجمجيدادفاعاالمسيحىالدينعنسيهاداخضدهارسالةوألفلتفنيدهااوريجانوسالعالمة
اخرىورسائلمتىالقديسانجيلتفسيرأيضاحينظ

دخطيكخجوتالذيناىللستينوغرافيينسحح542سنةأىعمرمنالسثببنالسنةوفى
لهةمهالصخاعةهذدـاتخذناتالفتمنعددالجماعةهذدـبينوكامماخطبهينقلواأنمختصر

المشاكلعخنيمفىاليهىوتخترالصعبةالمسائلشىتسئشيرالمجامعوكانمتواإلستفادةلالفاثة

حقاثقعنمدافعكأكبرمجانوسأوالىنظرقيصرديسيوسبهقامالذىاالضطهاداوفى
رسالةالسجنفىوكتبيداشدعذاباوعذبالسجنشىوطرحعليهفقبضالمسيحيةالديانة

وقداآلالممنبهحللمااعتلتصحتهأناالالعذابشىلمشاركيهوالتشجيعالنصيحةتتضمن
اسكندرأسقفالقديسيناستشهادعنكالمهسياقفىأوريجانوس3ـعانااعيوسيبيوسكتب

قاساهماوصفالماهرالكاتبعلىيصعبيقولانطاكيةأسقفبيسلسيوسوأورشليم
وضعواذاالضطهادهذاءأثناالقاسىواآلالمالشديدالعذابمنوفرحبصبرواحتحلهأورمجانوس

وهومشدودخشبةعلىمطروحاايامبضعةظلحيثالسجناعماقفىوزجوحديدممقطرهشى

لالممالحالصتيجباالبولرصائلورفضوااليههذخاصالميحبأتومحسنامصبحفظكانوايحتفدون1
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53ذلكوكالريفاوظولهديذاحولهالنارمنيشعلونوهمالحراكمعهايستطيعالوثاقاتبأربعة
الضجوايبدلمولكحهالعديديناعدائهمالمسيحىهذاذاقهاوليهووصفهايطولشرحهامرائر

ابالعأأصنافكلأوربحانوسيمتجرمنالقومانتهىوعندماانفرجىأزمةيايقلواأظهرملال
ليبهىليسمدئهتحأخيرفىجهدهبالحكمالموكلالقاضىفسعىالثوثعليهللحكمقدمؤها

بأنيخدرابوعذآالممالوريجانوشتمىفالذحياتهأيامباطالةعذابهليطيلبلمنهأوريجانوس
منوصكلىبئوتجرتشزااأوممابفىوقعللذىوتعزيةيذكرلمنيعتبريذكرىلمغبرةيكون
يثهاأخبارهـيهافيجدبعددبقيتالئىأوديجانوسرسائلبمراجعةعليهذلكعنوافياشرحايرغب

1أهـقبلهمنغيرهوئصابابهاوافياوتفصيالبصحتها

اءسواأطلنبعدوفيمابالقتلالقاضىعليهيحكملمذلككلمعأورمجانوسأناال
241سةأواخرفىللتوفىفبرصأسففابيفانيوسروايةمناالالسجنمناطلقكيفيعلم
رتنبات10ينأمرأحدعليهوعرضالسجنفىيومااوريجانهسأتىالوالىبأنقالحيث

حرصولشدهاالوثانباسممعهكانتمجمرةفىبخوراأويقدمالعفةبقانونمخالامراعنهرغما
أثصراحداطلقبذلكوالمنكراقئرافعلىالمجمرةالبخورفىيلقىأنآثرعفتهعلىأوريجانوس

كاصااذيرسسإراضحلهادفىكانبلديسيوساضطهادفىيكنلمذلكانبعفالمورخبنوقال
دهأكنالمؤاكثرانكرأورمجانوسخصاكبرمنابيفانيهسكانياليةاالسكندليفىأوريجانوس

ذلكتلوصرأنهابيفانهسكتابعلىالحكايةهذدرأدوامجانوسأوءأعداانغيرهموفاالسقطة
اهكإعلمائهممنيئكميرزالتعننقبالذممماااللهالمسيحيينعدوبرفيروساذكراهمللما

وأقوفأظهرءهوالبراهينويكذبونمهموكثيروناالحبرهذاصحةعنيدافعونالمورخينبعضيوجد

ننسحهارثىألوريخانوسوجدءرثاقطعةعلىاسئندواالخبرتصديقالىمالواوالذين
االالمثمرةالغضةالشجرةأيتهاياوبغخهالحضيضالىسقطتانكاالالشامخالبرجاأبقوله
احااالالجارفألينبوعأيهاياووشيكااظلمتانكاالالنورالمتوقدأيهاياوالفوريبستعلىانك

يالحالىفرقماجميعهااالتعنهايتعروقدونعمبمواهبمشتمالكنتفانىيلىوفضبت
لرحتودذلتشانىخالنىياعلىياشفقواالشيطانمعواتحدتاقرارىخاتمدستفانىأحبائى
وعنىادخاالىرشليبمأالىنرلمنيايالصالحسالنفرامماالراعىذاكأيناللهجهامام
أخناتهمماللهالنذرتونغنياورشملأعلىملىوقعتالذىاناياربفانجدنىاللصوعمايحجربأمر
اشروربالتوبلعمةلدنكمنلىوهبالقدسالروحأيهاوأغثنىوغيرهاالممموديةفىعلى
والمهذبدشاباالتدسالروحعلانعممسلكاعفئمللهالكسكتففدتردنىاللطاليكابتهل
لغممصالموسثساضطهادحوادثعنءشىافيذكرأرسالننسعوسيبيههـىيإليهاأشارالنىالرسانلهذههنيبقلم1

لمفقية01اوهـمحانوسرصائلفىوإفحزلئاإن
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اقتعالىفآعيحيلهعلىوأقوىداسنىكاأدوسهولكنللشيطانمأوىأمسىلثالالصالح
أساتمالتسدحالناهنىالنائحاناارحلىشكنمراحمكعرشاماماخرانىرببخالصك

اظهررحمتكربالساقطالعبدانااجلىمنعندكيتوسطونالقديسنالمسيحيببنمعانمراتبه

منطقةوالبسنىحدادىمالبسعنىنزعيفهملىونجنىالمفترسللذثبليلاللهالشائهلخروفك
تصلخالصبهاسطةلملكتههأهالأكوتانواجعلنىالهىفرحشىأيضاواقبلنىروروالالفرح

والروحاالبمعلهالذىالمسيحيسوعأجلىمنفسهاوئواضععلىتحزنالتىعخىالكنيهـسة
أهـآمناالبدينابدوالىاناآلوكرامةشرفكلالنندس

م3ـعانامابعدقيصروأمسىديسيوسموتلعداالأورلمجانوسعنيفرجلمانهوالمعلوم

السجنمنخروجهبعدمدةفلبثرجليهفىالقيودثاانزلالتىالجريعقبلماكسحالتعذيب

ولكنالوتحافةالىبسرعةوهويقتربوالخحولالضخىشراشعلىيتننلبومبرحةاالمابتجرع

خلفالذىاالسكنذرىيركالبطرديونسيوسىالبابامنكخابوصلهعندماحيخئذانتعشى

اغيرالتعيسةحالتهعلىالعميقحزنهلهيخئهروالمشقاتاحتمالعليفيهيشجعهوكالسيار

ملىمنكفغيرهافكاشابعضهمقولعلىسنماأرجاالخروجهبعدتطللماوريخانوسحياة
واحدةسنةسىيعشلميآخرقولوعلىوالخطبوالمكاتباتالتأليففىجهده
سنةفاتوسحفتهجسمهاشهكتىالالمبرحةاإلالمملهعوقبماعليهاثرشاقدحالكلوعلى
ماتالنىالمكاننىودفشهيداندعؤاتلناويحقسخة96العمرمنولهصورمدينةفىم452

تحتماتانهأصدقائهمكثيرونوذكركنيسةفوقهشيدتحتىمعروفاقبردـوظلبصورفيه

واستيراالسففيةصوركنمسةكأالمذبحبننربعديدةقروتمدةضرمجهوحفظم452سنةالعذاب

قبرهمكانصورعنأهلسألتواذامورخقالالسادسالقرنخثىينللكثجرمزاراقبرد

يدونيرأورسنيوسأقبرهنالكوقاياأكواخهمعلرثابنتقدجمةكنيسةاطاللالىلكالشاروا
أهـاألرضتحتاآلنوهوالكنيسةتلكقجابكأمدفونأوريخانوس

كلمنلةبركلهاحياتهكانتوقدبالهرطقةيتهمونهكيفكهذافاضلمسيحىفرجل

الرجلهذاحياةانيوسابيوسعنهقالحثىنفسهزاهةثيابهطهارةعلىالكلوأجمعينيخما
وصيتهالمحبوبوطبعهالكثروعلمهالساحربجانهانالمورموسهيموقاللعظماتهمفسرأفضل
اإلولىالمراتبوذولىءالعالبينسيماوالعظميمةسطوهأعطخهالحالصةالحارةالخقوففىالحسن

المعرفةاذاعةفىواجتيادامناضلةمنهأكزالرسلزمنمنذأحديقمولماالجتحاعيةالهيئةفى

أهـالبنترعييذفىوتوقيرهمواتحادهميرهموتنوالمسيحيبنوتفقية
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طرتولمامنهالقليلعناالحمياتهفىينبهفلمالضاللمنأورمجانوسالىينسبماما

لوقاالقديحانجيلعلىينوالعشرالخامسميمرهئقالالكاذبةاالشاعاتهذدخبرمسامعه

منعنهاشجعمهـاوجلتدربخلدىولمأتصورهالمءآراالىايسبانسرورأعدائىدواعىمنان

مولفاتهقرأوااناسهمالهرطقةاليهنسبواالذينانالظنعلىيغلبوموتهبعدجمعالضالالت
فىالهراكلقةبمضأطيقالوالتهمةتلكبهيلصقماظاهرهامننتوهمماجيدايفهمياأبدون

بأنيجتهدوكاكانواالحبنذلك

فالالسبيلهذاالجمهورمعقولالىطاليوصلمهرطقاانواعالمولفالبئكتبفىيدسما

كثيروتشرعوكاقبلهاكليمندسدؤلفاتعملواكماأورمجانوسفاتبمذلكعملوايكونواأنايبعد
ولكنواألضاليلالبدعمنيعتقدوتماوضمنوهاللرسلونسبياورسائلأناجيلبكتالةمخهم

جميعهانبذت

فهىوأذاعوخصومهوجمعهاأوريجانوسالىنسبتالئىاالضاليلأما

1ارتكبتهالمعاصفيهاوحبستأجسادهاقبلخلقتالنفسان1

الحجسدزمنفبلوذلكاللالهوتواتحدتخلقتالمسيحنفسان2

يخلصونوالهالكينالشياطبناشاا3

أخرفبأجسادعنهاالنشوروسيعاضيومفىتقومالالحقيقيةاالجساداذ4
تتقمعحاالرواخاكا5

أهـ3بعدىأخعهالمكذلكوجمتخلقالعالمهذاقبلخلفعطكثيرةعوالمان6

تظهرولمأورجانوسمؤلفاتفىلهااثراللهرطقاتهذدانالحقيقيةعلىالواقفهانيقولو
انىكتابهمقدمةفىالقائليلىاالكوروشينوسبعددموضعهاالتىالالتينيةالترجماتشىاال
أهـتهذيبهابقصداالأوريجانوسعباراتبعضاصالحالثأتصدلم

اياهافهمهعدمفكاتيصلحهااناجتهدالفهمبعيدةأوريجانوسعباراتبعضكانتولما
893سمنةروميةأسففانسطاسيهسانحتىالوريجانعسضالالالخصاعنبردمايرقمالنهشبا

تربهةعلىالحرمأوقعلمجانوسارأوأنأحدأورشليمأسقفيوحناالىرسالتهفىم204
اليونانىاالصلعلىالروفيوس

ارتكتثموإحدوزمانواحدمكانفىالمالنكةمعخلقتيةالرالنفهرألنيعكديخعلراتهاورنجانخصوأينصد1
لهاعقاباكثمةبأجسادواتحدتاالرضالىذلكببفانحدرتالمعاصىلحض
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نصيرأورمجانوسانيعقلوالوثنيهاعتقاداتعنمأخوذةالمذكورةاالضاليلئلكومعخئم

ثافاثورغوساغريغوريوسفالوقدالسخيفةءاآلراتلكينفلالثهنيةضدحينئذالوحيدالمسيحية

الىدينانهتصسمااالورامنيكذركامماتافعخهدشاعهضأورمجانوستلميذ

يقولهماأكثرنبذضرورة3رقمءالمبادىكتابةمقدمةفىنفسالقررأورمجانوسوقديةالبشر
الفلسفةتلكفهمفىذاتهيجهدأورمجانوسكاشاولئنضالاليحسباكثؤالناليوالنفالسفة

ديانتهممنلهميستخرجأنمنوليتمكنالمسيحيةعلىأهلهاهجماتردعلىبههاليحتعينفذلك
أصاكماقاللمذكررحيثايغوريوسالغررسالةفىذلكاشارالىوقدديانتهبهيديوما

يجبكذلكالمذبحوأوانىبينوالكاروالعهدتابوتوفضتهميينالمصربذهبصنعواقدالعبرانيين
التىيناتالز3هذااللهةالحكةهيكلالىفلننقلاليهاننصنعبفلسفةأنالمسيهحييننحعليخا

والرذيلةالضالللمدحاستعملتطالماالتىانيةالياللغةعنفلنأخذاستعماطاأربابهاءيمسى
الهفلنجهـعلتانهموبطلهمالبسوهاطالماالتىيخةبالزالناصعةحفيقتناينلنزنهاوطالبتهاعذو

منهاشيئاننقلأنمحذاريناثالزهذدتكسياالتىالترهاتحذارمنولكنللخيرفوةالشر

الىعروسهمعمصروعادملكبابنةتزوجالذىبعاميرمثلونكوننمضللئالالحقدينالى

أهـيينالمصرأصنامبعبادةالحقيقىااللهعباددشأبدلاسرائيل
عنللذبالمتأخرةااليافىخمصوصاالصادقبنالمؤرخيبئمنكثهـيروناالبرفوقد

نحتصردكتابصاحبدشاعالشأنهذافىعليهوقفخاوخيرمااليهنسبمماوتبرئتهاوريخانوس
اخذناأيضاانناعلىهذاالتامةلفائدتهملخصهننقل483093صةالقبطاالمةتارق

أودمجانوسعنبهادافعناالتىءاآلراأشضلالكتابذلكعن

كتابفىاوريجانوسخالفهاأجسادهاقبلالنفوسبحنلقالخخصةهىاألولىالتهمتي

عندماالسادساليومشىخلقتيةالبشرالنفسانبفولهمولفاتهمنوغير8ف3كءالمبادف

لمخصومهعئهتكلمالذىالخفوسوانحدارأهـالمالثكةخلقبعدذلكاوكاآدمفىالثهتنف
5ف3كءالمبادىسقطوأالذيننحدارالالئكةغيريكن

كتابهفىبقولهثاوبمقارنتتجسدفىقبلالمسيهحنفسبخلقالختصةهىالتانيةالتهمة

3ـبعدوالقبلهالالتجسدعندوذلكناطقةبنفسجسداأخذالكلمةات13هـ4كءالمبادف

بطالنهاتيخف

فهيهملسوءبهااادعوقدوالهالكينالحثمياطينبخالصالختصةهىالثالثتهالزثمته

سقطوقسمأبدياخالصاشخلصأطحقسمقسماكاالمالنكةاتهىوهذدالفيلسودتذلكأفوال
يخرجالقيمكنهأالصليةادمخطيئةشىسفوطهعنفرغاالبشرفالجنسوأماأبدياهاالكاصهلك
يصبحونضاللهمفىيسترسلونالذيناطغيراالبراروبمالئكتهبالتهيخحدونيهاوقعالىالهوة

coptic-books.blogspot.com



24

يؤضوالذيناضااكا3و62افكالمباداالبديةاطاويةفىفيهبطتىللخميطانعبيدا

يومنونالالذينذلكبعكسيماواألولالعقابمنيخفصونبالمسيح

تفسيردـفىقرردمايناقضهاونفسهااالحسادقيامةبعدالختصةهىالرابعةالتهمة

نفسهااالجساديخوخانايقتضىالللهعدلان2ة2ف2كءالمبادىكتابةوشىللمزموراالول

أهـالمسيحسبيلفىاأصحاءدماسفكتالتى

تأخذباتقيمامةعنداالجسادشكلبتغيراعتقدألنهعدوأوريجانوسيخموسياأورادعىوقد

الناساجساديشبهلمأودمجانوسولكنالكماكبوساثروالنجومكالشمسيةكرواشكاأل
فىالقولهذاونفىاو14اكوهافىالرسوالبولمقولحسبءالبهافىاالبالكماكب

القيامةعلىالثاكاكتابه

أوريخانوسحياةفىاششرتوقداالرويعبتممصالختصةهىالخامسةالتهمة
اتيقوليةباالسكندر3ـلتالميذبهابعثرسالةوسىا61ارمياسفرعلى61ميمرهكأففندها

أهـمنامهنمىلمجنونيخطرالالرأىهذا

و36ف3كءالمبادفكتابةوفىرةكئاابخلقالخئصةهىالسادسةالتهمة

عوالمثالثةيذكرسىلم53ف3ك

المالئكةعالم1

اليشرىالعالم2

المخقدمينالعالمبناتحادمنالبعثبعديتكونالذىالعالم3

شخصكاطاذاعايحكمأطيستطيعالاوريجانوسبشأنالكنيسةءآباأقوال4يطاومن
حومااذاعهاالتىاالتالضلتلكشجبتالكنيسةاألنعلمفقطمحروغيراممحرومااوريجانوس

تماورظانوسبسبصءاالبابينقامتاالتاالنشقاقاتبأخبهارمشحونالكنيسةيخوتار
خصومهفناالفاضلالبيعةىممنيعتبرونهكانوامنومنهمهرطهيايعتبرونهكانوا

ذكركمايوسديمترالبابا1

خطأهادركآخرحياثهفىانهغيركتبثالثةضدهوضعاولمبياأسففمتيوديوس
اخرامبكالاوربجانوسوذكر

اخذوعنهاوريجانهسعناالمدع4اذمناولهوفبرصأسقففانيوسا3
ضميرلسالكتبمااوريجانهسعنفكتبيسمعلماالتصديتماسريمبصيطااالكاوفداالخروت

العداوة3هذسببتاريخهفىءالقارىوسيعرفاالسكندريةباباثوفيلس
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انصاراالمرمنمبدأفهكانالرابمالقرنفىياسورءعلماأحمدايرونيموس5
مصارتينيةلالاوريجانوسكتبنقلانهالمذكورسروفينمعمنازعاتهبسببولكنهأوريجانوس

عذبكاتبمجرداوريجانوسيكنلم1فائالخصمهيكونانقبلعنهكتمبانهاالأخصامهالد
بالكانبلالقطوفالدانيةبمؤلفاتهنظراعفاقمولفمجردأوالكتابءامرااليهيرتاحالمشرب

لمالتىاالرثوذكسيةعنتعبرأراعدأنفىمشاحةوالالرسلبعدالكنائسلجيجعاالولالمحلمجدال

ولأهـكلبةكالباالهمنانبالهرطقةنهموخاضلوعهمالحسداستوقدالذيئاماضالليثمبها

بعضفىانخدعيجانوساوانعلىوافقونالهمقالالمقاومةشديداالوريجانيينياتاومأصبح
الحطأانفليعلموالهاغالطببعضشخرهعلىيحسدونهملىاعترضخاياناقولمالىيبفىشالالمساثل

أهـفضائلةفىمباراتهنستطيعالمنبزالتنتشبنفالالرجالكبارشيمال
عنهوالمدافعبناورمجانوبرومن

عشرالرابميركالبطراالسكندرىديولوسيوسالبابا1

فلسطينأسقفصثيوسيستوس2
الحجايبىيوسيغورغر3

ثينودوروساخوه4

اوريجانوسمولفاتعنالعلمدرساالكبيرباسيليوسوينزفالنزيوسيغورغر6وه

هذاعليهاواطلقالمسيحيةالناشئةلتعليمالجمالمحبفيلوكالىباسمعرشترسائلمنهاولخصا

ساممبدأكلالىاوريخانوسلميلاالسم
اوريجانوسلمؤلفاتالمطالعةكثيركانبالكبادوكنيصصأساتفىيوسيغورغر7

فالسفةبزعيماوريجانوسيلقبوكاقالكتبمنهكتمافىمنوالهوسارعلىأغلبهاحفظحخى
االمسيحيبن

مولفاتمعخئمنسخالالهؤليةالمدرسةمديربيروستلحيذالبيروئىبمفيليوس8

عقولالفييسوفهذاومانيقولوهوسجبنعنهوكتببمطالعاوشغفبيدفىـاورجانوس
مناليهايرمىالتىالمعانىسموادراكعنوعاجزهالماسعةمباحثهعبابفىالحوضعنقاصره

أهـالربرسلبعدللكنجسةمعلماكاما

ءالمبادىكتابمدحالالهتهيةالمدرسةمديريرالضرديدتوس9

ءالمبادىكتابعندافعالعشرونيرالبطرالرسولىاثناسيوسالبابا1

اورمجانوسءمبادىعنالدناعسبيلخىمنفياماتالذهبفميوحناالقديس1ا

والعشرونالثالثيركالبطرثاوفيلسالبابايختارمنيتضحكمابمطالعاكلفاكانالتى

الذهبفميوحناالقديسقاومعندماابيفانيوسعلىاعترضسيتىأسقفصتوتيم1أ
تقياماتالذىالىءنسىأصايمكنناالانهابيفانيوسيااعلمبقولهاورمجانوسبكخبلغرامه
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أثراثافيتجدلمأناعلىفضالارثوذكسيةآباؤنااعتبرهااسفارانحرماشااستطاعتضاضوليس
أهـللهرطفه

عندافعواالقامةالطوألواالخوةيةاالسكندرمدرسهمديرايسيذوروس31
وقدباحمرامهاقسكسبيلفىالاالوصادفوايةاالسكندرمنوطردوااالبطالدفاعاورمجانوس

هرطقةكلمنءدرىاوريجانوسأنعلىالمذكوروتهوواالحغاقسم

اترايرنيعوسابيفانيوسولوحااورمجانوسبكخبهااورشليمأسقف2يوحنا1
عنعاماهكتببليفعللمولكنهأالولاليهبهابعثبرسالةاوريجانوسمدحعنينكفصيجعاله

ريخانوسامجلكاتحيهنمااإلسكندرفيركالبطرثوفيلالباباالىأرسلهارسالةاوهـبحانوس
ىريخالاكاتفلوحصومهمنالكخيسةنظركأاعتباراأكثراساوريجانءاصدقاأكالنافيظعهر

واجإللهكتبمابمطالعةلغرامهممحرومبنمثلهيعتبروطكانوااللتالىوأولئكعنهداشعلماهرطوقيا
العظيملشخصه

ء

اهأاثالمورتموسهيعنهقالالتفسيرفىاورخانوسمذهبايضاحشىنأخذواآلط
اشراكفدالمنندسةبالكفىقيلماكلعنيناضلبهاسهلةينةطرالانراىالذهالمتوقد

المددسالكتابتفسدعلىعزمهشصممحرشياالمقدسالكتابلوشسرلغةالمسيحيةءعداياطراطقة

ت3هفيامايفىالكلماتانفعلمآلهئهميغتماريفسرواأذعلىاالفالطونيالذاعتادكا
رأديبأنهاعئنندمادطنىلهابأناعئرفحيثاالماكنبعضوفىاالمعنىالالمقدسالكتاب

المعنىوهذاءالخالهرالكلماتمعنىعيفضلأتيجبمكتسرلىمعنىالمذكورةبالعباره

بالمعنىيزدرتوبالكليةيتغافلوكالبامعوجلكنه3بانخباشروحاتهسىكهيفتشالذىهوالمكتوم

الاالالمعىروحىأوسرفومعنىادبىمعنىالىأيضاالبعيدالمعنىهذايقصموالخاهر
تارنمةحمننيحلمناالثانماوالمعنىالحارجيةبأعمالناوالداخلىالنفسبحاليتعلقمايعلمنها

تةسماوأوساملعضهمزدوحالسرفالعالمهذاأطأيضاوتخيلوشمرائعهالروحانىأوالسرىالعالم
بىتأوارضىالىالسرفالمقدسةالكخبمعنىقسمفلهذاالكنيسةأفارضىأودوتبعضهو

دارجةكانتالودتحاباسثصوالتىهحدالمنندسةالكتتفسيريفةوطرروحانىأوسموىوالى

غالبايعخبرانخالهيئةعلىياورفقوانبناالحددالنهلكناوريجانوسقبلالمسيحيبنعند
أهـكمبتدعها

أتوالنربأم3981سنةأورشيمشىالمطبوعالكنيسةيختارصاحبوقال
فىوردمابالفعليامجرالحرنمىالكثابآياتبمفهوانواطاببساطةثيتشكانمالعداورمجانوس
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مبسيطةآيةكلفىصصاريتجلننمسةفخصى21أومتلذاتهشيئايقتنفلم0101حت5

أهـيةسموحوادثالىيلمعبسرغامضكامشفأدبيامعنىاللهحسخاب

وفىيامجازتفسيراالمقدسالكتابآياتتفسيركلفىكثيراتطرفاوريجانوسأنومح
المسيحيينالكتاباغلبأناالالحرفىللمحلالثانىالمحلوجغلهاالستعاراثمناالكثار

ارتكبوقدالمسيحيةديانتهحقائقعنالذودسبيلفىسارعليهبأنهلعلمهمالثفنهذالهيغتفروت

بدافعكتبماكتببلالمسيحيةءأعداهجماتلردطريقةأنسبحسبهالنهالخطأسهواهذا
يلوحوقالتفسيؤفىغلطاتهعددواالذينوأحداالعتقادسليممحلصمسيحىوهوالدينيةالغيرة

مقررةصحيحةءمبادىعلىالمسيحيةالديانةتعاليمبعضبنىوانهورعاثقياكاناورمجانوسانلنا
1أهـالسبيلءسواعالضعيفةالعقولذوىمنبكثيريننكبالمطلقتفننهانغير

ايرونيموسبقلمغيرصحيحةترجماتفىاليناوصلتفقدالمفضالهذامولفاتأكزأما
اللغةفىاليناوصلتالتىواشهرمصنفاتهمنهاوااقفءالقدماءالعلمامنوكثيرونوروفينوس

هىاالصلية

ءاجزاثمانيةفىكتبهكلسوسعلىالردالعنوانهكتاب1

بتمامهاليناوصلالذىالثانىالكتابوهوالنيةالرالصالةفىمقاالتمجموع3
االصليةاللغةفى

ءالشهدافاكتابه3

بعةار3ـوأجزاؤانتقاددـفىما4باكتابوهوالرثاساتشى4
وعنالعاقلةالطبيعةوعنالسقوطوعناالقدسالثالوثفىاالقانيمعيبحثا

المالئكةوعنوالروحيةالماديةلخلوقاتا

يفصحوواحدالجديدالعهدوالهالقديمالعهدالهاصنايثبتشيهوماالعالمعنيبحث2

الصالحينوعقابوالقيامةجسدالعن

ايتهوالعالمأصلوعناالنسانبةتجروعلىالشيطانوعناالرادهيةحرعنيبحث3
يوجدوودرسهامطالعتهاكيفيةوعنااللهىوأصلهااالسفارالمقدسةعنيبحث4

اللغةأيضاولناوالرابمالثالثءالجزمنسيماوالاالصليةاللعةكأكبيرةقطعالكتابهذاماآلت
الرونيموسأخرىءواجزالروشينوسالالتينية

ءأجزاثالثةفىالمقدسالكتابشرحكا

841صامول2سنةباورشليمالمطبوعالكنيمسةفئتار1
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لتجواالخوحزقيالوالحزوجينالتكوكسفرالمقدسةاالسفارتفسيربعضيتضمنأ

قليلدأوراقسيالءالجزهذامنيبقولمالخروميةأهلالىوالرسالةحنايومتى

المعليبرالماعمااليعرفالوهوالكئابمنغامضةآياتعلىمالحظاتيتضمن2
منهواقتباسهماليهاالولين

العمرمنعليهاتىانبعدارتجلهأأوقيصريةفىقدمهاومقاالتمواعظيتضمن3

للملماالالتينيةاللغةالىمترجماكثرهاولكناالصليةاللغةنىاالنموجيبعضهاسنةستون
وفينوسورايرونييوس

غيراسخاذهباكليحيندسءاقتداالفهءاجزاعشرةفىبالمتنوعاتموسومكتاب6

مصنفاتهفىأيرونيموسبهااستشهدفليلةفصهـسوىمنهتبقوافقدالكتابهذاان
قليلةءاجزااالمخهأيبقالقيامةعنوانهكثاب7

ههاالننليلخالماففدتااغيررسالةمائةيوسيبيوسمهادوناعديدةرسائل8

لحنولستةفىالمقدسالكتابآياتفيهوضعبالمسدسات3ـعناكئاب9
ةازيةمت

عبرانيةبحروالعبرانيةاللغةفىالمقيتضمنأ

يوناليةبأحرفالعبرانيةاللغةكأالمقدسالكتابآيات2

الثالىالننرتأوائلشىاليهودىالدخيليالاكووضعهاالتىاليونأنيةالترجمة3
الثالثالقرنفىنبغالذىالسامرىاالبيونىلسماخوساليونانيةالخرجمة4
المسبقبلالثالثالقرنفىاالسكندريةفىنشأتالتىبعيهنيةاالترجمة05
فليلبزميالاكوبعداليهودىالدخيلثيودتيونوضعهاالتىاليوناليةالترجمة6

وكاالمنندسللكتابوسابعةوسادسةخامسةترجمةكتبهبعضفىاوريجانوسوضعوقد
الواردةغيراآلياتعلىيدلفكانالترجماتبسائركلعارضتهاالسبهعينيةالترجمةتنفيحبةمرغوقصارى
3هذياقباكوأفمعاالسبعجنيةالتربهةفىالمحذوفةاآلياتيدخلوالعالمةبهذدالعبرانىأالصلفى

بامفيلوسانشأهاالتىيةقيصرمكتبةشىمحموظةاالصلجةالكتابهذانسخةكانتوقدالعالمة
أفتتاحهمعدالخفيسةالنسائرمعااحرقاالسالانواالرجحاوريجانوسعنالمناضلالشهير
متواترةالمنقحةبعينيةاالتربهةكانتاذوقتثذمثلهااخرىنسخةتكولمم356سنةالمدينة3ـفذ

ضدجمةرسائلوكتبااللهيةاالسفارعلىعديدةأخرىكتباالفاوريجانوسىأنايبعدوالوحدها
لمرساثلاليهيتعزامفقيسوايرونيمسميبيوضعهالئىمولفاتهجدولكاكاولماالبدعبعض
ستروماتاكتايعئولليبتدشالديانةلتعليمكتماكنبمناولطانهكمامطلقايعرفهايمن
001المسسيحيةاكثرتعليمشرحالمبادىاالربعةوكتبه
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باعادةاوأالمفدسالكتابترجماتالميماالاوريجانوسمؤلفاتطبعفىءالعلماجدوقد

منتفوكوتطبعةاشهرهاطبعاتعدةالجميعوطجعةيالمالقطعنسقعلىوجعلوهامنهافقدما
روفينوسترجمةحسبءالمبادىكتبوطبعم3171سنةباريسفىطبعامجلدينفىوهى

ثميتسرفماوطبعةم381إسنةليبسيكفىردينينغطبعهوتحريفهوتغييرههشقمعالالتيتية
فىكلهاتآليفهوطبعت4761سنةبازلفىوتستيناالستشهادفىرسالةوطبعسئئغارت

ضخمةمجلداتاربعةفىتءشجا9571و3371سنةبينباريس

نمىاعمرداالنصرانيةعناداخالتىكتبالثمانيةتلكوضعهاالتىالكتبافضلاناال
1قالاالتيةالنبدعنهننقلاوريجانوسولفضلالكتابهذالقيمةوايضاحاعدوهاكلسوس

علىيجبولمقضاتهامامصامتاكانالذىالمسيحبأثريسوعنقحفىانبنااالليقكانربما
دحضنائدةيعئبربالقدهكذاآياتهبشهرةوسيرثهبفداسةاالاعداثهمنفيهلمنزل11ءاالفخرا

تالميذدبفضيلةكافيةتبرئهمنهايبرأنفسهالنهشيهاالشرارتنزلهااالنامتزللمىالالوشايات

اليفجببئاالمومخبنتأبدالجلاذااكخبفالاالكاذيبجمجعشهرننهاخزىالتىبنالحقيق

منفائدةينالوااشانهميمكالذيننينالمالغيرألجلاكتببلاللزومحكمعنخارجةعنهمالمحاماة
التعليمهذا

ردالببيناتالمسيحىالدينصحةايدالخصوصيةكلمسمىاعتراضاتدحضأنفبعد

يخبغىالنبواتالىنظرافقالتالميذدوسيرةبأياتةوالمسيحبيسوعانذرتالتىبالنبواتعليها

اعتبرتاذافدميتهاشىيبالريقعانيجبوالاالممباقىوكتباليهودكتبتصدقانبالعدل

أوريجانوسأتىثمروايتهاعلىوالمعولماقالمصدقوتاسيانوسيوسيفوساأتىالثىالحجج

اليهوداكاببنومجيئةلماحقوجمجوموتهوآالمهالمسيحيسوعبمحالدجلياأنذرتالتىالنبواتبذكر
االلهيةالوقايةأنعلىتدلعالمةادنىوالمعجزاتوالنبهاتاللهميعدلمالمسيحيسوعأتىمنمذ
بمعجزاتأتىالمسيحيسوعأنينكركلسسلمالمعجزاتالىفنظراالمسيحيينعنديرىكاعندهم
ابليسسحرحهاجمتأكيدةوسائطتوجدبأنهيجانوسأوعليهاالسحرفردصنعةالىينسبهاكانلكنه

صانعيهاآدابعنبالفحصتمالوسائط3ـوهذتعالىالبارىعملهىالتىالحقيقيةالمعجزاتمن

االيعلموالموتالميذهالمسيحيسوعوءواالنبيافوسىالمعجزاتهذهتبرزهاالتىوالمفاعتلوتعليمهم

وضعمامنأولللجمهورشهمالصالحةلالدابالفاثدةيلوجزللصوابالمطالفةكلمطابقاكانما
مقدسةبنواميسوساسهابرصرثاأمهشهذبمهسىأماستديماعظماالتاثيروكانعملمابالعمل

صالحةنتائجومكرهملسحرهموالالحفيقىااللالمعرفةالىاالممجمجعضمالمسيحيسوعو

401901صهاحااللرلسىلومدالفاضلأللعااليهةتمتارخالمةعن1
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أتقطثكنالالمسيحىالدينوأساساالطيمةاآليةالموتمنالمسيحغيسفانبعاث
بقىوودفناليهودىالشعبكاملتجاهصليبعلىمعلقاثرامشماتالمسيحيموعالنجمكرتشتجه
ثمالرسلولباتىلبطرسيومااربعينصظهرملةتحرسهوالجوداالقبرمحخوكاناايامثالثةالقبرفى

عرضواقطكانوالماالوهيئهيتيقسوالمولومخعثايشاهدوهفلوأمعامجتمعينكانماتلميذلخمسيائة

هوتهلكاتبلأمرهمكاعنهاخذيوالذىالتعليممكاطكلكألينذرواوالموتللعذاببنفوسهم
شجبومنأوللكانماومننحدوعننفوسهمعدواولكانواذكرهمعقمنمحامماالخجل
ولمايعتنقوغيرهميحعلواتحاليمهأعتنقعاحتىالعادةخارقأمراشاهدوايكونوااضاأبشورذلوه

علىدمئيقوأميبنءجهالاناساأنيمكنشكيفبحياتهمواليتهمبحروالمبراحللذلكيبالوا
القدهةعوائدهمينبهذونالشعوبأنبمكنوكيفالهةبقئيدينمويكونوالماطبأسرهالعالمتغيير

باهرةوبمعجزأتالعادةخارقةبقوةانبدلوايكونواالومغايراتعليمايتبعوناوبانذارهم

يعثنقونهمنفىيبررهالذىالعجيبباالنقالبالمسيحىالدينالوهيةاورمجانوسأثبثتم
مناناتماثةأحدشفىفلواالداباصالحهوباالنجيلاالنذارالصادرعنالمفعولاشقال
بههررفىالقرلماذلككانفانالطبيعةعائقءشىفيهليسبأناالظنيستصعبالدنسرذيلة

فىالكاملةالفةمعتنقينفاصبحواالتعليمهذاقبليامنذعليهكانواعمااانقلبقدمسيحيبنمواصر

الميحىفيردعالمسيحيبنغيرفوقكثيرأترفعهمالمسيحيبنآدابقواعدشانالمملكةامصارجميع
بهايستحونوالالقبيحةالشهواتحمأةفىحيتمرعئالهثنيهتأماسبحانهاللهليرضىالشديدةآالمه

تففهاالميحيينفأقلالفساداعماقفىمتورطونهمبيماوالصالحالفضليراعونمايزعمونو
ادأباأالفضلوكهنتهمبتوالتهموالوثنيبنفالسفةمنوعظمتهالعفافشرففىاستنارةاحسن

والاجتماعاتناينالحاضرعددهومنفليسأحدوجدوانالقباحاتصيذهمدنسابيننافيأحد

فكانراالدنساثمفىسيماالاثمفىسقطمنالكنيسةمنبطردودكانواالحقيقةفمسيحىهو

مبمتحنونينعليهميفرضئكانواتاثبينعادواومتىاللهعنمتهىكأنهمحالهميندبئ
أدنىيباشرواأنلهميسوغيعدفلمالعمادالجلعليهمايجروكانياالتىتلكماصرأامتحانات
المرأعاةحقملكهمغواالمالةزماميراعونالمسيحيبنااوريجانوسقالتمالكنيسةفىخدمة

ناموسهموواضعامرسيدهمبمقخضىانهمحتىحدههذابعداسجسأدنىءانشاعنبعيدوننهم
للذبحنفوسهميسلحواانأرأديسوعالناوالصبرالصالةاالاعدائهمضداسلحةلمجستعملونال

عنهممحياماةبالوبمصالحهمالمكلفهوسبحانهالذفانقهرامقاومةادنىالىيبادرواوالكالخراف
يستأصلواانيستطيعوالمالظالمينأنعنفضالبالمقاومةيربحونهمماكزالوداعةبهذهليربحون
لمحيحجينالمعلىيجرونهاكانهاالتىالقساوةفانعددايزيدهميزللمءالشهداموتنرىالمسميحيين
أاللذاراالعمللهميكنلمأناسمنهمفكاننبنالمغيرترجيععلىغيرتهمحرارةقطتخمد

كلياميايقبلئئيكؤلوالمربحفىركبةذلكيصنعوناأنهمبهميظنولئالوالقرىالمدنفىباالنجيل
هربمايكتهـفونفكانواءشىتبولالىاالحتيلاضطرهمواذالمعاشهمالزماكانماوالحتى

coptic-books.blogspot.com



194

بقولهكالمهأوربحانوسيردفثمكاطلهمقدمولوذلكعلىزادماأخذيأبونوفقطضرورى
بأنيظنشرمماشريفاتءونسامقاماتوأصحابءأغنياجمهورالمسيحيببنبينيوجدحيهثاآلناط15

منالكرامةمننالهماأيضاواالفماالبدايةشىلهحاملالالظنهذاولكنشرفابخعليمنااالنذار

اوريجانوساشارثمالهثنيبنقبلمنباحقتلالتىواالهاناتاناالميوازقالخاصتنابعض

يكولوالملاليماثالمؤمبنغيرترجيععلىالغيرةاضطراممنعليهكانوامامعالمسيحجببنأتالى
بالمواعظخاصةميأهبوفكانوالعتنافهايرومالذينعلىاالمكاتبنندراإلمثحانءاجرابهملون
سلوكايسلكانعلىمخلصشديدعزمكأهميشاهدكانواوعندمااالجتماعكأيننبلوهماتقبل

وممافالمبتدئينمصافأىمصافينالىأيضاينهممميزالجمعياتفىيدخلونهمفكانواجيدا

يكلممناالجتحاععيبعدوالكيماسيرتهمبالسهرعلىنحصوصبنأناسايخولوتوكانواالمتنندمبن
أهـوالفضيلةالثننوىسبيلشىغيرهميرشدواوالمسيحىللدينمطاباتاسلوكهم

الثالثالقسم
الكنيستالحكومته

ايألولالفصل

االضطهادحوادت

سبتميوسيرسساواضطهاد2يانوسادراضطهاد1

ادريانوساضطهاد1

والينالكثيرجعلحيثذالمسيحيهنجهةماإلفهامعلىسائداكاالذفتالخلسوءان

سنةمقيصريانوسادرتملكعهدوفىوالكراهةالبغضربعإلتاليهمينغلروتالشأتذوفسيما

الىالقيصرهذاأتىلماانهحتىحدهابلغتقدالمسيحيهبنعالباطلةاالشاعاتكانتم711
عنالرومانيببنءعظامنيانوسسراسمهلهلصاحبكفأنحائهاكأيتجولوأخذيةاالسكخدر

كليااطالعاعليههاواطلعتعوائدهايتواستترمصرأحااللاستننصجتقديننولمصراحواال

اعتبملمنعبرةاخهاروالخظالتأملبعدلىتبذمهاوأخاشىبالمدحاصفهاأمرفءبادفكأوبهت
شهايتولدوماأمورالدينفىسيماالوالمناشرةالمشاغبةعتنكفىولحالعلىتدواالطائشةش
مجترموتالذيبلكذلكليسانهمونصرانياعدلىأبيحوالعجاالشمسيعبدلممأنعلى

لهعامىأوراهبأوقسيسوكلاإلثهدأوحاخااالسففصيقذلكشىفرثوالوالعجلشصرأا
عنالخارجينالصارفيركبطرأتىاانهشكرفعلىيغلبوااحتراالعجلكأأوالشمسض
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العجلأناعخفدواوربماالدينيةاالحتراماتبهذهاقسكفىأهلهالشاركمصرودخلمصريار

أهـواحدءشىالحقيقةائواترادفةءاأسهمانماوالمسيهحوالشمس

جاجدانههوألحكمفيالحطأهذايرتكبأنعلىادريانوسحملذىالانيظهرو
العرفتينة4ائحادعالقات1االولىاليثنيةالمدرسةءوعلماالمسيحيةالالهوئيةالمدرسةءعلما

علىاضخدممرفىأليهوداضطهدلماانهحتىالمسيحيبنجهةمنبخطأهمتشبثاادريانوسواستمر

بتعبأمروالجلهمجميعاأفناهمانهللناظرخيلحتىكثيراخلقامنهمفقتلأيضافبهاالمسيحيبن
لهاالسجيعلىخاصبنوعالمسيحيبنوارغاماالوثانعبادة

سبتيموسساويرلمبى2

اصترلىحتىمعريذكربمسيحىاهتمامطميكنلمقياصرةجملةتوالىادريانوسوبعد

فىيتجلىروأخأعلىوفدالملكلهاسئتبولمام391سنةسبتيموسساؤيرسالعرشيىعلى
كانجاالمراالنخشارمنسياحتهضىشاهدفىماهالهوقدىطيبةمديةالىوصلحتىأنحائها
أللمالمعلىمنهموخهـشىعددهمرةوكأهلهاتمدنمنحيفةوأوجسالمسيحيةالديانةأحرزته
الدينذلكآثاربمحوالرومانىمصروالىلليتوسأوامرهفأصدرنفسهاالرومانية

كلبثماقاسيالهاداالضليجعلجهددـالوالىبذلوقدصارمةهكذاالقيمأوامركانتوقد

بنوعيةاالسكندرمدينةعلىكانالشديدالضغطأداالالمصرىالقطرءأنحاجميع3حتىلرغاثبه
ماءلولدامالذفاالضطهادهولشدةوملىالمسيحيةالديانةمركزيعتبرونهااكامالخاص
هاجأتالهشحلوتشتتالالهوتيةالمدرسةقفلتاياهاتركهبعدااليكفالقيصربممرواءبقا

بحياضهمليفوزواالبالدخارجالىاساتذهموفرمبيووالزميا

فىيحىالىالعالمعلىباألخصمنحصرارةالقباباقىدونيرسساواضطهادوكان
وكحرةامءاثروبوفرةلمعرفتهوذلكاالفباطسوىالمسيحيبنمنيخشىيكنأالنهيقياوافرمصر

كرحانينالرونيرملىللئخلعىالحبندلكشىمصرأهلينفصالكانولماومعارفهمعلومهم
أتالقيصرحاولعقدهمونظمشعثهملمعلىالعاملهوالمسيحىالدينوكانوالوئااالتحاد

ءاذأرسسلى06الىءث323سنةستاجيال9مدةهدبزاءالعالتخرجولثتاالولبطليموسأنثاها1
ؤوالضهـواللعةياالرلماوالميوالحزافةوالفلكوالهنسحةولحسدوالطةيصياوالطبفىالفلفةعنفصال أبحاثها

معرقيصربولثخولعدوإحترقتمجلدألف007فبهاكانالكبرممطالميهة1
تللسبىالثهنيراضطهاداثنامعطمهابادمجلدالف003علىوتحتيىالصغرىاليهبة2
صاكساهالبرالتالىلبةالعرمناقوراةنرحمةالدرسة3هذمآثرومنالعلمدرسعلىرنونتكانيايفيهالروإق3 بالمحبعينيةالصروفة
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الفقرمنأهلهاعليهكاناالقطارلماباقىبمسيحىمكترثهمصرغيرمنالدينذلكيالشى

والضعف

انالمسيحيرنظناالضطهادولشدةكثجروناالضطهادذلكفىاالقماطمناستشهدوقد

المسيحيبئمنعظيمعددكانانهاالسكخدرىاكلييندسشهدوقدظهرقدالدجاليحالمح

أورؤوسهمتطعأوتيصلبئئكانوامنهمينكثيرانوقالالعذابانواعمقاسبنيوميايشتشهدون
أعيننااماممجرقوت

البالياصنوفبهميوقعوسنواتسبعالمسيحيينبمصريعذبالرومانىالوالىواستمر

وهناكالقتلمكانالىويجرهمعلجهميقبضوفجأةنهمبيدىءوالنساالرجالعلىيهجمفكان

بهمتفتكجيىبهايبفونوالسجونفىيلقونبعضهموأمرعذابيذوقواانبعدرؤوسهمتمطع
بهميرفقوأخياناعليهماالمشرشيرغبكماالقساوةبمنكايعاملونهمأجاناوكانواراضاال

نوعاالسبنآالمعنهميخفممامعهموالتكلموأصدقائهمأهلهمبمشاهدةلهمسمحف

اليومينتظرانهيظهرلآلخرمنهموكلالطرقاتفىبعضابعضهميقابلونالمسيحيونوكاأل

الواحدفكاناآلذانفىهمسااالالمسجولبنعنلتكلم01يستطيعمايكونواولمعليهفيهيقبضالذى
وكقولثانيةيطلقانيمكنوالوسجنماعليهقبضفالناأتالخبرأتاكلصاحبهيقولمنهم

رحباتبهمضاقتحتىاالمركذلكيزذولمالعملماالتعيسةحالتناعلىواسفاهبعضهم
ءالنساجعلتمبلغاالمضطهدينقساوةبلغتوقدشخصبتهااالرضىعلىدماوهمسالتالسجون

بدونرووسهمتقطعكانتالذينالرجالبخالفاالعذابايعذباالضطهاداتهذهشى

تعذيب

لىقتلواالمسيحيينألنحينئذاالخباربيخهمانتشرتالمسيحيتىالقاهاالتىاالهوالولشدة

فىواختفىالجالالىلحأمناالمنهمينجفلمالنصارىفىالسيوفوعملتأجمعالعالمكل
المغائر

الثانىالفصل

ءاالشهدمشاهير

الجندىباسيليدسومارسالوأمهاالعفيفةالفتاةبوتامينا1

صهفيا3

الجندىوباسيليدسمارسالوأمهاالعفيفةالفتاةبوتامينا1

تحتووضعتهاااليهانقواعدعلىمارسالأمهاربتهاوقدءحسناأمةهذهبوتاميناكان
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الذفموالهابهاأغرمالجمالبارعةشتاةبوتاميناكانتولماذيبهافتحمأوريجانوسالعالمةاسشادا
ولكنهارتهابكاافسادمنليتمكنبالوعيدوطورابالوعدتارةايغرانمراراوحاولتخدمهحصانت

الىفشكاهااهالكهاالىوعحدعليهاغيظااحشدممنهااملهخابشلماوثباتبعزمـ3ءاغراقاومت
الاناليهوطلبالقبيحةرغباتهالىاستمالهاانالمالمنواضبمبلغ3ـووعداالسكندريةوالى
ابائهافىمصرةاستمرتانااالبالعذابعليهامجكم

رأفلماولكنهالغرائهاالمعكنةالوسائطجميعمعهاواستعملالمحكةالىالوالىفأحضرها
العذابمنبههددهامارغمعزمهاعلىثابتةبوتاميناوانمطلقاتنجحلمالمتكررةاتجهاداتهات

موالهاعصيانعلىاصرتاذاالمغلىيتالزمنقدرمملشىتطرحبأنأخيراعليهاحكم
الأثوابىبنزعتسمحالأنتجلهالذفالملكابحياةاستحلفكقائلةالوالىاالقديسةنأجابت
يداروانزلانارضىاالحتشامفضيلةمنىتقتضيهاالتىالنعمةهذدـمنوعوضايانهعراظهر

يهتدرالوانتيسوعنحلصىلىتجنحهالذلىمقدارالصبرركتدلكىالقدربأثوابىيداضرو

اراذللهاتعرضالعذابموضعالىبهاينسائركانوابينماوللجالدينسلمهاطلبهاالوالىناتبل

وحاشخباسيلجدسيدعىوبحراستهامكلفينكانوانالذيأحدفزجرهمالدنسةبالكلماتالناس

يخاأجلكمنسأصلىفانىتشجعلهقالتذلكمنهشاهدتفلماالمكانالىوصلتخىاعل
الموتبعددارسعادتىفىأكوت

نكاالالجالدونعليهاوأجرىالمغلىيتالزكأرجليهاوضعتكالمهامننركتوحالما

ترفعالمسيحيسوعنعمةبأنأنفسهمتيقنواخىمدهشاتخئهرصبراوهىساعاتثالثاسخقامبطيئا
القديريدفىروحهااسلمتحتىراسهافةالىايتالزوصلوماواشددـعذاباطولفوقخدامه

نفسهالوقتذلكشىحريقاايضامارسالامهااتتر

الحميدةسجاياهاسيماوالالتعجسةالفتاةتلكاحوالعليهاثرتفنندالجندفباسيليدعأما
رنقائهالجنودأحدمنطلبعندمالهوعدهاالننديهسةانجزتوقدبمخلصهاشآمنالعجيبواحتحالها

االعترافعلىثاشارأوهلماثملكأواليمزحفخئنومسيحىأناقائالفامتغباآللهلهمجلفأت

لمرومنحوهونهيفتقدنتىالمفاتىالسجنفىفطرحهالقاضىالىبهوأتواعليهقبضواباالهات
موتهابعدرؤياكألهظهرتابوتاميناالننديسةأنأجاباالتجانقبولهجةكينعنسألوهولماالعماد

اليوموشىقليلبعدمعىستكنئلىتننولوهىراسىعلىوضعتهاكليلبيدهاواياملثالثة
مجيدااعترافاالمسيحبيسوعاعترفمابعدراسهقطعاضافىا

حينئذتنصرالجندىهذاغيرالوثنيبنمنعظيماعددااواوريجانوسترتوليانوسوروف

البالكةءعلماأحدسبيارنوعغبوتاميناالقديسةمالحسنةالصفاتمنمابدأبواسطة
ظهرتااوقيلحلمشىبمجدالننديسةشاهدالذفاالولىاالجيالكتاببينينهورالممت

بالمسيحتآمنواياممخير
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صوفيا2

امنهشاستشتمهدالننجطعلىاإلضطهاداشخدالسابميركالبطرأومانيوسالبابااياموشى

الكبيرالننيصرقسطنطيننفلالتىهىالقديسةوهذدـمنفمنصفياالننديسةأشهرهمكثجروت
الننديسةأفصوشيااجياباسمالشهيرةالكنيسةلهاوشادالننسطنطينيةالىالطاهرجسدها

صوشيا

الراخالقسم

وأالنشقاقاتالبدع

الفلسفيةالوثنيةرسةالمده1

اننالفىالالهوتيةالمدرسةطلبهةبعفتطر2

باسجليدس4السنناصنيوسا3

لخخينوسفا6بوكراتكر5

الثحصعتعييدعلىفالحون7

الفلسفيتهالؤلنيتهـالمدرستهـ1

الذيناإلفاضلءالحلمااولثكجهادبثضااخصرأنبةاونمتالالهوتيةالمدرسةازدهرتلما
جاراة5علىفعملواتثخيااقلوبشىاخيرةادبتالمسلغيضيناركخاوكانواالمدرسةتالمفافش

المدرسةالمسيحيهبنمبتدعىاحدبأنهفالذفالسثاصرونيوسأشالسفمخهمرثيأوأنثالمسيحيين
وارسطوافالطوتبىمنخالصةوهىالجديدةاالفالطوليماالنملسثحةلتعليموخصصهاالثملسفيةالوثية

بينالمصرءعلماملىكةالموبالمصنفاتةالمملعيةاالسكندرمكتبةخزائنالمدرسةلهذدوفتحت
يادةوزالمجلداتتكتيركأشاشتغلواهاعلدائرةئوسشىأنفسهمهدوتواخذواواليونات
ماتآخربناواهغالمعاصرونالمولفنئعليهمليه4ينلحدوالنسامقسمفخصصالتآلبثنى
األطالثالجميرعلىاجسهلانتشار3زيادةارادةءسااصمدهاالوتنيةشالسنحةكتبمنعليهيتنوت

التالصحابهابثمرةتأتلمغيرأشهاالمسيحجةالديانةضدجداعديدةكتبحينئذوكلهرت
منناومةكلركمالخغلبشىآخذةكانتالمسبحجة

ءجاقيابرفيروسوبلؤلينوسوخليفتيهمؤسسهامدةفىالمدرسةتلكشأتعخنموقد
الراقيةالفلححفةتعليمكت5تتحولالحينذلكمشابتدأتةالمسيحالمدرسةتعالهيتاومشاخذأدسليكص
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163363سنةمنالجاحدالقيصريوليانوسآيامفىذلكوكانوالشحوذةالسحراعمالالى

القيصريوستنيانوسحكمفىاندثرتحتىاالنحطاطفىأخذتثمسقوطهابعدضهااالذى
وداماسوسنيروكلوسسوىجامليكبعديراسهاولم925سنة

التفننفىالالهوتيةالمدرسةطلبةبعضىتطرف2

بمدرسةيدرسونكانواالذينالمبتدعبنمنكثيرونالقرنهذافىممرظهرفىقد

ومحاولتهمالمجازوالرمزثوبالدينيةالقواعدالباسفاوقتئذتفننهمالضاللالىوجرهماألسكندرية
فىدينمجالبسيطةالمسيحىااليمانبقواعدرموزهاوعامضيةالمصرثنيةالالديانةأسرارمزج
بثوبيتوشحواومسيحيبنيكولواأنيرغبونفكانوااالسكندريةفىومنصبهمتعلييهماذاعة

منتشيرةالشافيةالعظمىاللهميبةالحقيقيةالفدسفةانيعتقدونوكانواواسمهمورتبتهمالفالسفة
كلمنالنثرهذالمجمعاشاالمسيحىالمعلمسيماوالعاقلكلعلىومجبالفالسفةشيعكلبينفيما

الديانةعنبهاويحاممماالجهات

واعتقدوااشالطوشاتعاليمواستخارواالمختخبينباالكلتكتكيينلقبوااالشخاصءوهوال

مبيناضالالتعاجهمفىضلواءهوالاكزاناالوالعالمواالنسانيةوالنفسالثهعنتعالهبأكز
ومنهم

السقاصأموليوس3

وكاتحياتهكلبالمسيحيةمدعياكانفقطانهويحتيلمسيحياوتهذبولدانهيقال

أنوحماولالجميعليعتنقهاواحدةديانةالىالمسيحىالدينفيهابمااالديانجميعيضمأنيركب
تشابيهالىالوثنيةاآللهةيختاركلنحولالختلفةاالديانأهللكلمرضيةالديانةهذهقواعديجعل

ومجببنايديقالذيناللهخدامهمانماآلهةبالقابوالكهنةالعامةيكرمهماأنمثبتاواستعارات
اشابأأيضاوسلملىتعاباللهالالئقاالعئمالخشوععنيبعدواالحتىالخثوعلهمنقدمانعلينا
فىأخذالمجحأنوانكرمدهشبوعاللهبعملوعارفااللهوحبيبالعادةخارقانساناكانالمسيح
ااالديابهتلطختمايليزأنأرادبلالوثنيبنآلهةااللهيةالعنايةخداماالرو2عبادهمالشاة

معلمهمءمبادىودنسواأشسدواوتالميذهالقديمة

باسيليدس4

الساحرسيحونعنآخذافيهاونشرضاللهيةاالسكندرمنكانالغنوسطيبنأشهروهو

نوسخلقاآلبابراساسأنمدعياغيرهامنسخافةأكثرخرافاتواخترعاطرطوقىومنتدر

صوفيابرأتوهىالفطنةفرونايسخلقوهذاالكلمةلوغوسخلقاوهذالفهم

مالتكةابعضواالولىءالسماخلقماوهمالمالئكةفطرتااللتبندرةوالالجكةوديناميس
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أيامءسما563صارواانهمالىاتصلواالنسقهذاوعلىثانيةءسماأيضاخلقماءوهوالاخرين
اليؤالنيةابراكساسكلمةحروفومقدارمجموعالسنة

فىيرغبكانولماالثانيةالرتبةمنمالئكةرئيسكاناليهودالهأنيفولوكان

منالناسلينقذالبكرابنهنوسالدهفأرسلءالرؤساجميعثارعليهالقبائلجميععلىءاإلستجالا
وكانهيوليةغيرقوةانهالمسيحهويسوعالذىاهذنوسعنوقالالعالمخلقواالذينالمالثكة
صورته3ـواعطاالقروىسمعاصاصورهاتخذيصلبأتاليهودأرادلماولهذاالهيثاتمنءشامايتشح
ءالساالىمنظوروصعدغيرعادثمباليهييسخركانالذىيسوعالسحعاتشصلب

بالمجامعةءحواعلىالمشيرةالنهاوتعخنييهاالحيةباكرامقالانهالمورخالعبرىابئوروى
السحرمباشرةعلىينكبواالستشهاديفرمنباسيليدسوكانقيلالخاستخاسللماولوالها

تلميذوكلوسيوسالرسولمتىعنتعليمهأخذبأنهيدعىوكانالشبقمننوعكلفىيخغمسو

هذاواستمرمذهبهكثيرونقومفتبعهمبهمسرىبوجهالناسعلىمذهبهوعرضالرسولبطرس

الراخالقرنأواخرالى

بوكراتسكر5

كانالمسيحيسوعأنأواليزعموكانومستنيرينمعلميناعنىنيهشجثييناتباعهيسمىو
منيلزموأنهالعالمخلقواالمالئكةوانشقطبقوتهعنهمومتميزاالناسكعامةمنهومولودايوسفابن
ابقولهمجدفاءشىكلفىتطاعأنيجبالمخمردقالتىالشههةأفعالجميعيتممأناللهالىالبلغآثر

اباحتقارشراخانهيقولوكاشا553متمعهنصطلحبأناالنجيليأمرالذىالعدوذاكاا
نحتلفةأجسادالىتنتقلالخفسوانالكالقةتتحصلاالسلوبهذاعلىكافةاالشرارالمالثكة
دونمنهمااالولىواننفسببنبوجوديسلموكاناالكثرشناعةاالفعالجميعترتكبأنالى

ويميزونمسيحيينيدعونكانواالهرطوقىهذاواتباعدينالمتيثرلليالئكةخاضعةتكونالثانية

ذرتالميلصيسجدونوكانواالحديدارأوبالاالدنىأذنهمطرفبوسمهمغيرهمعنأنفسهم
ءسواالمسيحورمعالفالسفةمنأوغيرهماأشالطتىأوخيثاغورس

فالنتينوس6

أنكرتجسدوقدالكنيسةمنانشبهاهاكاكانالتىاالسقفيةدرجةعلىيحصللملما
القناةمنءالمامجرىكمامريمومرمجسدءالسمامنبجسدهأتىانهوزعمءالعذالالسيدةماالمسيح
الحواسأدناسجميعجعلتجسددـفىاالرواحازدادتفتىباالنسانلالرواحمتصلبتأثيروعلم
منهوواتباعهانهيقولووروحييئوحجوانجينلحميينمياتبثالثالىالناسيقسموكانجائزة

الكالقةفىيبردونلكحنهمالصالحةاالشعالارالىاالضطعنبمعزلكاطولذاالروحيين
ومنتخبونالخالصمنونممناللحميببنانيزعموكاناالبديةالسعادةنوالمتاكدونوألنهم
للجحيم
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نصفهمايونا03فيهاللهلمسكنغنوسطىاسمالبليرومابأنالضالهذاتعاليموتتلخص
والمستقاللهمسكنحدودحارساورسهمممتزجينغيراربعةوغيرهمأناثونصفهمكور
طبيعةالدراكمثشاقةهىبينماااليونيينأصغرالحكةصوفياأنثميسوعوالقدسوالروح

حكامالىاللهمسكنمنطردتالتىالعلومثحمكيماسمهابنتاولدتاالعظمالالهوت

وهذاءاالشياكلبانىصاحسديميارغولدتيسوعفبمساعدةالمنتظممةالغيرالضخمةالمادة

ومزجاالرضالثانيةومنالسمواتاالولىمنفصنعالكثيفةالمادةمنيةالحيواللطيفةالمادةافرز
روحانياياسياوثالثاجيرالهمااضافتحكيموثوأمهالمادهنوعىالبتنرمن

ليخئهرواءأنبجاللهودوأرسلالهاالبشرمجسجهأنورامءياالكبرداخلتهديميارغوسأناال
3ادعاوادعاالخلوقالعالمءاجزاعلىتسلطواالذينالمالئكةمنكثيروكاوئبعهيتهاوللهم

ومرءالسمامنياأثيرجسداآخذاتمردهمليبطلروحىجوهرحيوىمنوهومركبالمسيحفارسل
رأىفلماعياددـوقتااليونيببناعظميسوعائحدبهوالقناةمنالميادتجرفكاءالعذراجسدمبه

ونفسهالمسيحتركهعليهقضلماانهغيربصلبهأمرسلطانهيضتقوفىيسعىيسوعأطدجميارغهس
األثيرىوجسدهالحاسةنفسهالصليبعلىوعلقالعاقلة

الفصحعيدتعييدعلىالحالف7

المسيحألنكذلكوسسىالفعمحالشعبوتكفيرالمسيحتذكارموتيوميسمىكان
الدكارالخالصىذلكيعيدكانبلشقطياسنويعيديكنولمشصحهماليهودحفظيومصلب

وقوفابالصالةشياتضونهوجةفرحيومالمسيحيينجميعمنأيضايعتبراالحديومنكانأحدكل
صيهلمجتفلوكانالمومنينقلوبشىميةشعائرخمحلهكانتالسنورالفصحاتغيرصوموبال
معاوالقيامةاآلالمبشذكار

ياوسوروكيلجكياالصغرفآسيامسيحىبينبشأنهشديدخالفقامالحينذلككأانغير

فيهماتالذفاآلالمالمسمىاالسبوعصامفكالهمايحيينامنغيرهمبينويننهرالبينو
األخيرنحلصناءلعشاتذكارااليهودتفعلكماكانتخروشاكلواأومقدساعداحففئواوفيهالمسيح

العبرفشمهرنيسانعثرمنالرابماليومفىالفصحيحفظونكانوايجاورهاوماآسيامحيحىاتغير
شىالمسحقيامةتذكارعشرحفخئواالسادلساليوموفىشيهشصحهمدودالاكلىالذالوقتشى
كىاليومبنأهميةتعتبرشكانتوالجمعةاالحديومىمراعاهدونمناعىاتفقااالسبوعمنيوماى

هذهأخذواماوقالواكيرهمافىالوفامتألمباقامشيهمااللذيننيسان61و41الشهرىعددهما
اليهودمعفصحهعملالذلىذاتهالمسجعبمثالأيضاوعضدوهاوفيلبسيوحناالرسولبنمنالقاعدة
يومعندهمبعدفكاذوخالصالعبوديةمنيرتحريومعقاثدلىوجهمناآلالميوميعتبروطوكانوا

معاوالصالحزتانقضائهبعدتمنعه5
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االسبوعىاسمهكأالشهربلمناليومعددفىاالهميةتعتبرلميةالمصرالكنيسةولكن
القيامدوتذكارالجمعةيوماآلالمتذكاريكونانالضرورىمنترىفكانتواالحدالجمعةأعنى

يومنيساكماعشرمالرابمالييكونانيتفقالالتىالسنينفىكانتالسببولهذااالحديم
وبولحملىبطرسالىالقاغدةهذهواسنددااالحديومالقيامةثمبعدهجمعةيومأولاآلالمتعيدجمعة

مجاعندهميسمحولمحزنيومثاريخىوجهعلىاليميعتبرونوكانواأصلهاانهماقائلينالرسولبن
ائبعهمايتبعواأناعلىذاكاذواورشليموانطاكيةروميةاساقفةوافقوقدالقيامةتذكارقبلالصوم
ذلكفىديمتريوسالبابااليهمكتبهماعلىءبنااالسكندريةمسيحو

الذىاليومتعيينفىاختلفتولكخهاالفصحتعييدضرورةعلىمتفقةالكنائسفكانت

القديسسافر361و061سنةبينوأحيانااآلخرباسبوعلعديعيدبعضهاكانحتىفيهيعجد
أسقفباقناعآمألالفصحمسألةجملهامنمسائلبعضليثىروميةالىازميرأسقفبوسبوليكر
جدالبعدوتشياكنائسمثلالفصحكنجستهتعيدانفىاساقفتهاالعاشرفىنيشيوسرومية

بلالمسيحلسالمةمكدرايكنلمالخالفهذاانغيراآلخراقناعمنأحدهمايتمكنلميلطو
تقديسليجرىبوليكربوسللقديستنحىنيشيوسأنحتىالقلوبفىمستقرهالمحبةكانت
القراببئ

آسيافىالذينالمسيحيبنالزاممجبانهروميةاسقفشيكتوارتأىالقرنهذاختامونحو
علىيوسثيهترالباباوقتئذوكاناالمسيحىالعالماكزقانونيتبعوالكىواالوامريعةبالشرا

افسسفىبولجكراتحسوكورنثوسشىباكشيلسواورشليمفىوناركيسساالسكندرىالكرسى
وكورنثوسوكالطيةوالبنطسواورشليميةقيصرشىاجتمعتمكانيةكثيرةمجامعحينئذفعقدت
ءاقتداالفصحتعييدعادةتراعىانوهوواحدارأياقررتوجميعهاوغيرهاينالنهربينوورومية
استحرمالمسيحيبئاعظمالنفيهاالالصممجلالناالحديومالقيامةأىاالسكندريهبالكنيسة
جميعالىالقراراتوارسلتالمسيحلقيامةتذكاراالربغيريوماالسبوعاياممنآخريومحفظ

الكنائحمي

تغيرعاثهابأنترضلماتسصبوليازميرواسقفهاكنيسةمضدمتهاوفىآسياكناثسأنغير
فكتورمنننهيجفاذاالمقدسسلفائهموضععنيعدلونالبأنهممجدةروميةاسقفوأجابواالقديمة
قادرايكنلمألنهالجامعةالكنيسةشركةمنوليسكنيستهوشركةشركتهمنمنعهمالعزمهذا
ممولفامجمحاجمعبوليكراتسولكناخوتهيسمواانامستحقينليسواانهمقالانهاىذلكعلى
بوليكراتسكتبثمتعدياعملهفكتورواعتبرطلبرفضمحاوراتهنتيجةكانتاسقفاخمسين

الحبيبيوحناودابنتيهالرسولبفيلبسمعقيدصحةعلىفيهااستشهدم791سنةلفيكتوررسالة
المقدسةالكخبمطالعةفىسنةسبعينيقضىالذىانبقولهوختمهاوالقديسينءالشهداوبعض
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أنهيعلموهوبالوعيدوالباقهديديبالىالللتبشيرالبلدانشالمشتئبنالربرسلبعينهرأىوالذى

أهـالناساكثرمناللهيطاعأنيجب

بوليكراتسعلىالحرمفوقعمأخذكلالحنقهماخذحتىالرسالةفكتورهذهاستلموما
االساقفةاعاعيرالمسيحيةالكنائسجميعالىبذلككتبثمبضاللهاواسياكنائسبهرطقةونادف

حملواوالسإلمالصلحكنيسةاللهكنيسهثورفىالهذامثلرأواقدالتاريخهذاحتىيكنهمالمالذين
اشهرهذهومنصنيعهسوءعلىفيهايوبخونهمرةرسائللهارسلوافيكتوربأنعلىءشعواحملة

فىامرقديمالفصحتعييديومفىاالختالفانبقولهفيهاخاطبهالتىايريناوسرسالةالرسائل

اسبابلذلكيقطعهالمالذينالكراماسالفناعهدفىقائمهوبلتظناكبحديثوليسالكخيسة

فىيشتركونكانثاالرومانيةالكنيسةزمامفبلكتولواالذياالساقفةانواعلمزواالخاالمودة

اذودونمطلقانهللاندونالعيدليلةفىتخالفهمكانتالتىاالخرىالكنائسمعالصالة
أهـوالمودةااللفةباطرمثلكيفصم

االساقفةمنفكتوروغيرهالىأرسلهامحكةمكائيببواسطةيناوسايرتمكنوهكذا

وامتدادهسيرهيوقفوالخالفناريخمدانيةاالسيوالكخائسشركةمععالقاتهميقطعوالمالذين

كنائسمعشركتهالىوعادالعامالكنيسةلصوتواذعناالساقفةلحكميرضخانافكتورواضطر
الفصحموضوعشىلهمخالفتهامعتتيا

علىالفئتينمناكلاستمروهكذاشيهاانفسهميبررونمستطيلةرسالةتاتيااساقفةوكتب

اناطبأنالراجالقرنئالنيقاوىالمجمعآسيامسيحىعادةابطلانالىبهالخخصةعادته
يلةطوقروناالمسيحيةالكنائسلجميعيعينونهفظلهاالفصحعيديومتحديداالسكندريينباالساقانة

لجمجعيرسلونهانصحعيدكلفىرسالةاالسكندريةيصدربابواتانالحبنذلكمنوشرتب
سنةكلمنالقيامةعيدقيهيفعالذىاليومفىخصوصاوالمصريةوعموماالمسيحيةالكنائس
الدقيقالفلكىالحسابمنتضمنتهلماالمسيحيينغيرعندحتىىعظاهميةالرسائللهذوكانت
القبطيةالكنيسةبطريركالىابكخابرعهدهولذلكبالضبطءالقدماالمصريونعليهجرىالذى

تقرأبليغةموعظةالرسائلهدهفاتحةوكانتعلماتاماالتارفيالحساببهذالعليهوحددـيةالمصر
رؤساؤهاوضعهاالتىالقواعدتلكعلىسائرةالقبطيةالكنيسةتزالوالجهاراالكنيسةش

بطليموسهو1المشهورباالبقطىالحسابذلكوضعالذىاناوقيلاجمعاالعالكخائس
بحسابودعىاليهفنسبيهسديمترالباباعهدفىالمجسطىكتابصاحبالفرماوىالفلكى

الكرمة

مةكلمنتهتأولفىالفحرهوعمراالبطى1
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مناالنالرومانيةالكنيسةبهتعتقدماالاالالقرشتاعتقدهالكنائسكلكانتفلو

بلبأوامرهوتعمللهلتخضعاالولالمسكؤلىالمجمعحكمانتخئرتلماوعصمحهمااباباوياسةر
المطلقالسلطاتصاحبالمعصومالرومانىللباباعت

الاغريغوريوسوضعحينم2851سنةحتىالترتيبهذاعلىسائرةالكنائسولبثت

ارتولذلكاليوليانىالتقومعلىاصالحابهادخلالذفيغورفالغورتقوبههروميةأسقف31

يلىالذىالبدراكتمالبحدالفصحتعيديغورىالغرالتقومعلىسارتالتىبيةالغرالطاالئف
علىباقيةفظلتالترقيةثفالطاماالخروفنجبحيختارالىنظربدونمباشرةبيعىالراالعتداال

اليومالىاالولىالعادة

يأتىالذىالوقتفىبيعىالرعتدالاالبدرعيداوليكتملاكايتفقالسنينبعضرففى
اكتماليكوألاخرىسنببئفىولكنواحديومشىالمسيحيةالطوائفجمغشتعيدالحزوفذبحفيه

التقدمهذاومدةالشرقيببنعلىمتقدمابينالغرعندالفصحعيدفيأتىالخروفذبحالبدرقبل
بيببنالغرعيدقبلالشرقيينعيديأتىاالكزوالعلىاسابيعوخمسةاالقلعلىاسبوعبينتتراوح
مطلقا

يمكنومنهالهودعندالحروفذبحيومهوتعيينانمااالبقطىحسابمنشالغرض
التؤليةالسنةبينالنهوذلكالعنصرةوعيدالصعيكعيدبهالمرثبطةواالعيادالفصحعيدتعيين
ولكىيةقراشهرذاتالثانيةوالسنةشمسيةاالولىالسنةأنمننشأفرقااليهوديةوالسنةالقبطية

انهاأىسنتينكلسنتهمعلىشهيااليهوديضيفالربيعىاالعتدالبعددائماالحهودفالفصحيقع
مهورهاولوأنشمسيةسنةجعلوهاوبذلكشهرأ31الثالثةوفىشهرآ21االوليببنالسنتينفى
1قرية

هـ

302و102مصرصفىالمسحجةيختلىخالصةث1
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الثالثالقرن

األولالقسم

البطاركةختار

ديوليسيوسسوكالسريا1

ثاؤنا4مكسيموس2

عشرالثالثيلثالبطرياروكالس1

فىباروكالساابنهوادخالمسيحيينبعدفعماصاراوثنيينينأبومناالسكخدريةصىولد

حتىعظيمةاونبفائقةمهارةوأظهربحانوساوللعالمةعتتلمذبهاالعلومليدرسالالههيةالمدرسة

بعدمقاليدهاوسلمهالمدرسةلتلكمديراعينهثمشقساشماساورسمهبعنايةدئتريوسالباباخصه

يةباالسكندرالمرقيسةالكنيسةمنبرشوقبالوعظالقياماليهأوكلوقدمنهااوريجانوسطرد

يكالبطرونماةوعقبنيينالوثشبانمقليلغيرعدداسلوكهوحسنأسلوبهبرقةفاجخذب

يريهةالبطرمخصبتهليتهعلىالكلفاجمعوالعملالعلمكأبعيداصجتاحازقدكانيوسدتجتر
قيعريرسساوعهدشىم232سنةشهربالهشىورسمو

وتقوتالفتنونامتالقالفلهدأتأنبعداالالبهايرجعولمالمسيحيبنضدمكسيمينوس
علىأسقفاعشرينأقامحتىجديدةابروشياتعدةوأوجداليهاالمنضمينوكثرعددالمسيحية

كيهك8فىوتوفىيوما62وواحداوشهراسنة61مدةجهالهفىواستمرالمصرىالقطرمدنمجط

جدألىبابادعولهومحبئهميركالبطرلهذاوالشعبالكهنةاعتبهارلشدةبالنسجةو

يفوهونوالغربيرنيححكيفندرممطوالالمسيحيبئبطاركةمنقبلهأحدبهيسبملمالدىاالسم
قالمدعاهمثنقضلخالتاروشهاثةغيرهدونألسقفهمخاصهواللقبفذاأنبخجلبدون حم

أعنىواالفاليمالوالياتعاصماتأساقفهوأما9213اصجاإلنشقاقيختارلصاحب
تكانأنهغيرأولينأساقفةأوالوالياتحةخممترنيسمفكانواالمهـطارنةاالوييذض
وأشفيركابطريصمىانطاكياأسفففكانديمالمنذأيضاخاصةءأسمالمجعفحهم
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ااسوهوحبراأوروميةأىالمديةأسننفأوأسقفاروميتهوأسففبابايةاسكندر

كلمةأمابااليسمىكانوأحياناروميةكأالؤننيينللكهنةقديماستعمالماعنمأخوذ
هاسمىمنوأولمةشرقيةهىبلغربيةوالتينيةالكلمةليستانهاالواضحفنبابا
أهـعينهايةاسكندروكأالمصرىالقطرفىأبروسيتهءأبنامنيةاسكندرأسننف

القرنارجالمذيقبطربنوهوسعيديةباسكندرالملكيبنيركبطرافتيشحوسوقال

الىادرجتثماباأبمنمركبةباباكلمةأن1661سنةطبعةتاريخهشالعانشر

رومىكرسىعلىاسكندرفكرسىمنبابااالسموانتقلباباالىوتخففتأبابا

بطركوكانالنصرانيةمصرفىقبثدخولكتابهفىالمسلمالمزرخيزلىالمتروقالأهـ
يوسديمئرأقيمأنالىاالسكندريةبطاركةأولهذاحنانياعهدمنالبابالهيقاليةاالسكندر

وسائروالقسوساالبالبطركيسمياإلساقفةوصاريةاالسكندربطاركةمنعحمرالثانىوهو

أبومعناهايةاالسكندرببطركتختصالبابالفظةويجعلتىاالباالسننفيسمضالنصارف

األدبلمجانىاهـرومهكرسىالىيةاالسكندركرسىمناالسمهذاانتاقلثمءاآلبا
32ود2اصصايتللجزو

كليهخخوساسننفهممنمنحتباالاسكندريةأسننفتسميةأنبهالالغريدعىولتد

يةاسيبهفندربطاركةأخذالعصرذلكومنلهاكراماىالمسكالثالثالمجمعكأكيرلسللننديى
كانوايةاالسكندربطاركةبأنيشهدالتارتألنظاهرءاالدعاوفسادهذابماباواتيلتجوصنه

علىأطلقاللقب1هأفاتأيضااالولقبلبلفننطوالثانىالثالثالمجمعالقبلباالواتيسموت
كيرلسقبلكاتالذفاثناسيوسعلىواطلقسنة281بكجرلسلىقبلكانالذفباروكالس

روميةأسقفكرنيليوسأنلدللروميةقبلقرطجنةالىبابالقبامتاوقدسنتي48أيضماب

بقولهالثالثالقرناوائلفىقرطجنةأسقفقبريانوسالىبهابعثالضىرسائلهمعخلمصاضبهةالق
القرنفىروميةأسقفالىاللقبذلكامئدتمومنقبريانوسالباالالىكرنيليوسمنالسالم
االسكخدريةالكنيسةتارثكتابمن43بصءجاكماأنفسهميببنالبابوبشهادةالخامس

خاصابابالقبجعلتقدالحامسالقرنمنذالكنيسهأننصهمامقاركيرلحرللبحلريرك

هـأروميةبأسقف

ىتالحادفاالتردافىاالبابالننبملكيةحقيدعلمروميةأسمففاتوالحقياقة

أونفسهعلىيطلقأسقفكلفيهحرممكانيامجععاروميةأسثنفالسابمغرينوريرسعنندجمث
بدليلشخصهفىررومانىأسقفيتجاسفلمالتارتهذاقبلياأمااللقبذلكغيرعلى
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نانتأسقفشيلكسمكلالىبفرنسابواتييهأسفففرتوناتوسكتبالسادسالقرنشىانه
وفىينالطاهريينبالبابوشيهالقبهمارسالةأيضابفرنساوكالهماثورأسمفوافروتيوس

منوذلكبابابلفظةمسبوقااالسكندرلىالكرسىعلىدخيلقورشاسموردالمحابعالقرن

لمألم1سنةبالقسطنطينيةالمنعقدالمجمعأعمالضمن

المذكوروميةديحبركاناذاأما16صالقبطيةاالمةايخنحتصرتاركتابمولفقال

فىروالغربيينتهاخمنبابالقبينخزعأنعلىبعدنماقوىالسابمغريغوريوس

جميعالىواحدةونظرةاالسكندرفحبرنامنانتزاعهعلىيفوىيقوولنلمفانهشخصه

تكفىالكاثوليكاخوانهمأيدىبينأواالرثيذكسأيدىببنكانتءسالقبطيةالحوالججات

بألقابمئوعابابابلقبامشفاالالمحمىيذكرحالاالسكندرىالحبراسمأضاعلىاللتبرهن
القبطيةالبيعةطقوسجمغفىبلوباكرعشيةبخورىتصلوفىالقداساتالثالثةففىثالثة

بابافالتأنباكهنتنارئيسىأجلمنصالقاثالءاآلباأوشيةعندالشعبالشمامينينبه
1أهـالعظمىيةاالسكندرمدينةأساقفةورئيسلىوسيديكبطرو

قدنراهمكنااذاولكنغيرهمألقابسلبعلىيتجاسروتبعدفحماالكاثوليكنظتوال

علىوقفااللقبهذااوجعلللكنيسةالفريدوالرأسالوحيداالساسيسوعالربلقبسلبما

المسيحيةءرؤسامذسواهمألقابعلىأيضاتهجموااذاعجبفالأسقفهم

ديونيسيوش12

علىلألوثانعابداوكانالمانىاالقرأواخرفىيةباالسكندرولدعشرالراجيكالبطر

عجوزبهمرتأذااليامبعضفىهوجالسفبينماوحكيمامفداماوكان3الصابثةمذهبرأى

فيهايتأملوأخذمنهافاشتراهابيعهايدترالرسولبولسرسائلمنمكتوبةكراسةومعهاأرملة
منقيأدـماكلمنأفضلواعتبرهاحسناموقعاعنددـووقعتللغايةاأعجبجيداشهمهاولما

الفالفئمنقطلبمالهاوهويدخالكراسةعلذفىـبمثلقأتيهاالمرأتشنطثمللتحالممغالممتب
اليهوقدمتهاأخرىرسائلثالثلهوأحضرتالمرأةفذهبتتخرءشىالكتابمنبقىقدانهرأى

المعنىوسمواللفظلجاللومسرورجدامدهشوهويطالعهابدأوفأخذها

البااسكندرعنكتصحثالكحيرائاسيحىالقديسهويةإالسكدرباباواتعلىبطركلفاطلقمناولان1
يركأبطرولمماهبةاالسكندر

اللنجومالكياكبعبالة2
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علىتطلعانالفيلسوفأيهاشئتاذالهفقالتقلبهكأعملتاللهنعمةبأنالمرأةفشعرت

فضىمجانالكيعطيهامنتجدحيثالكنيسةالىبالذهابفعليكاالقيالهذهمثلمنكثير

وحفظهافقثأهاكاملةبولسرسائللهفدفعاغسطبنيدعىشماسمعوتواجهالكنيسةالىلساعته
المدرسةسلكفىكزطاثملرالمعموديةمنهوناليوسديمتريركالبطرالىومضىذكائهقوةمن

فىاماهكانكاالمسيحيةالعلومشىوجيزنبغوقتوشىالعالمةالوريجانوسوتتلمذالالهؤلية

وجعلهمبأقوالهعليهمفأثرثةالوالفلسفةمنهيتعلموصاكثيرونتالميذلهوكانالفلسفيةالعلوم
يقىاالمسيحىالعلمعليهيدرسونوالجديدةديانتهيتبعهنا

وقالباسمهتدعىيلةطومدةولبثتبيعةبيتهجعلانهالمورخيرسساواالنباوقال

خمسمعهأقامواءهوالواثناخورسوسييغورواغرتاودورستالميذدـءاأسكانانهأيضاالمورخهذا
كتبخمسةكتبافريفتوساسمهآخرتلميذلهوكانالكهنوترتبةنالواثمتقدمتهبعدسنين

وكانامنهليتعلماالسكندريةالىمضىالبطريركياروكالسبحكةسمعفلمافيهاوتعب

أناكنتوقدفهوهالكالروحانىالطعامياكلالانسانكلاناعلملهيفولديوليسجوس
بهذاالتلميذواجتذبالربهدانىتهماالباقىالحياهخبزعنوغاشالالفاكابالطعاممشغوال

واولوقامتىانجيلىشىالميحنسبتىصحةعرففضلهمنانحتىالسمائىالتعليمالىصالمال
خالفآبالكليةاافييخد

جميسدضالباباشأحبهعخئمينوغيرةنشاطسرالمعحوديةقبولهبعدلديوليسيوسوكان

بعدفيماقلدهئمقسوظيفةالىدرجتهياروكالسالبابارقعوفاتهلعدوالشموسيةرتبهالىورقماه

ايعلاأعنيكفالعملهناستيرفىيةالرعوالشثونبعضومناظرةالالهتهيةالمدرسةرئاسة

هيحظفأناعلىالمسيحيينكلمةناجمتياروكالسالباباتوكأحتىالمرتشدينيعمدويحظو

رئاسةكأتركأنقيصربعدبفيلعهدفى742سخةشهركهكفىبطريركافساموثيونيسيوس

بيرولسالالهؤليةالمدرسة

لحطدرؤساثهمالىالالخصهاهمهكانقيصرالمسيحجينديسيهساضطهدولما

علىمصرالقبضالقيصركأنائبفحاولأجمعالعالمشىالمسيحيبنءرؤساعلىيقبضوابأتنوابه

أحدجرمانوسعليهالمهالذىاالمرالهروبمنيركالبطروتمكنيفلحفلمدينهيسيوسالباب
حيووبههروسببعنفيهايداخاآلتيةالرسالةديونيسيوسالباباليهفأرسلاالقالحمأساقفه
قالحيثبهمرتاالضالحوادث
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سالمجرمانوسالى

لىابىهروبأنأفولفيماأكذبالاننىنفسىعلىوأشهدهاللهأمامأتكلمفأنىبعدو
ءيبتدفأنقبلانهالواقعبلاللهمنالهامعلىءبنهاأتيتهاننىادعىالكماالرادتىطبمايكن

عنىليبحثحابينوسقبلمفرومنخاريوساسمهرجلءقيصرجاثيسيهسأثاؤالذىاالضطهاد

بلكاالىيأتلمالذىومنتاريوسفىءمجىأنتظرأيامأربعةنحومنزلىفىمكثتقدوكنت
وكأنههناكءأختبىاتىاالنهرحيماظنبفربوولواالشوارعفىمكانكلئينقبذهب

وقتالبيتشىأبقىاننىقطببالهيخطرلمالنهمنزلىالعثورعلىيستطعفلمبالعمىضرب
لىوثكمينىأتركأتاللهلىأذتأناالىالحالةهذدعلىاالياماالربعةفرتاالضطهاد
االخوةمنوكثيرونااتباعىومعىالمنزلمننخرجتجداعجيبةبكيفيةفيهسلكتطريقا

لمهابدووذلكبعدمعناتمالذىكلشىلناظهرتمنهوعنايةاللهبتدبرمنذلكوكانالمسيحبن

شيئاأونفيدءنذكربشىنكن

أمسكنى1أطابوزيرستدعىمدينةمنبناقرقدكنابالمغيبالشيسأذنتوعندما

عليهالقبضيلقولمموجودايكنلمتيموثاوسولكنالمدينةسجنالىوقادوناورفقاثىأناالعساكر

فصرنامحنأمايحرسونهخدامسهتىفيهوليسقفراوجددـالبيتدخللماشانهالهيةبعنايةوذلك
الخوفدالئلعليهتلوحراكضائيمفاؤسأىديافاالرمنرجالاناتفقوقدءأرقاعبيدا

هذاالرجلسيعأنبعدوالحبرجليةوثاوستيلهنأوضحجريهسببعنالرجلفسألهوالجزع
علىالخبرهذاقصالمجلسفىالجلوسبهاسئقرفلماعرسةوقاصداوكانيفهطرىاالمرذهب

كأنهمواحدرجلضةبهيعهموانهالبصرحتىاالكلمحيكنفلمةالوالهذدـينالمدعوآذان
يصرخونوأخذواكالنسورعليناواندسعواالجارفكالسيلمسرعينوجاعواءساتفاقعلىكانوا

االدالرولواىجرمايحرسونناكانواالذينالعساكررأىحلماالقاصفكالرعدبأصواتيضجونو

ءشسىعليهاليسأسرةعلىنياماكنابينماالبواشقانقضاضعليناأولئكالفرارفانقضالىواركنوا

السلبقاصدينواءجااللصوصمجماعةاالمرءبادىفىثمظننانىاللهيعلموالفراشمن

منقيصسوىالملبوسمءشىعلىوليسحراكاءابدىأندوننائماظللتولذلكوالنهب

همأمامنىبواافترعندمالهمفقدمتهابجانبىمطروحةفكانتثيابىباقىوأمابهأتدثرالكتان
الىمسرعايرمعهموأسمكانىملىأقماأأمرونىبلالثيابيبتغونوالالنهبيقصدونيكونوافلم

اليهموتوسلتيلوالعوءالبكافىأخذتاليناءابرمنقعمدهمأدركتفلمايريدونهحيث
رافليستأذجميالمعنايعملواأناواءشااذامالهموقلتوشأننانايتركوعناينصرفواأنمتضرعا

بهدريةاالبىغرمريطشعغيرةمديةا
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بذلكيشهدكماهكذاعليهمصحتشالرأسىيقطعونثمومنالمكانهذافىأدخلوالذين

ولذلكمنىرغالاقصرأيأخذونىأنماأوفكاجالضيقاتفىمعىاشتركواوالذينرفاقى
ورجلىيدىأمسكوابلعلىيشفقوالمولكنهمظهرىعلىمطروحااالرضعلىبنفسىألقيت
بولسووبطرسوفسطسكايوسوهمالحادثةهذدـشاهدداالذينوتبعنىخارجاوجرونى

أهـغيرمسرجحماراوأركبولىالمدينةخارجفاخرجولى

موثرشدةباسلوبفيهايشرحانطاكيةيركبطرالىأخرىبرسالةديونيسجهساالبوأرسل

القرنهذااضطهاداتعلىالكالمشىوسنذكرهااالضطهادذلكفىالعذابمنالمومنونقاسادـما

الضيقاتمنمجزجالحتىهمتهيستنهفماأنيركالبطرلذلكالرسالةتلكارسالمنقصددـوكان

النهايةالىالفادىمحبةعلىيثبتبلالوتمنيخافوال

الىديونيسيوسفكتبإالضطهادثوقليالهدأتم152سنةالقيصرديسيوسماتولما
ولكنحسناائقيصرتأثيثانفمسكأذلكفأثرالمسيحيببنعلىأبوجنادبمايذكرالقيمرغالوس

االوثانكهنةالنالمسيحيينعلىوباالكانالمملكةءأنحافىبعدشيماتفشىالذىالدفترياءدا
القيصرهذاطهاداذلكعنفنشأانتشارالمسيحيةمناآللهةغضبنتيجةالقيصربأنهأقنعوا

سالمالنىيانفاليرمكانهوتولىم353سنةماتأتالىللغايةيعامراضطهاداللمسيحيين

مفتقداالمصرىالقطرءأنحاكأيطوفأنديوليسيوسباللباتسنىاالمرحتىمبدأشىالمسيحيين
ودشنوقسوساشمامسةسياحتهشىساموقداالضطهاداتلأهمنتتمزقكادتالتىرعيته

ولماالصالحالراعىهوشأدكامصائبهكأومواساتهشعبهيةتعزشىجهددبذلوعديدهكنائس
فىأسقفهاابتدعهابدعةعلىوقفالفيفى2ارسينو1ابروشيةالىسياحتهفىوصل

البدعبابافىذكرهسيأتىكاهناكعقدهمجمعفىعليهفقضىسنةااللفالمسيحملكمسأله

روحفاستولىلهخلفاكزليليوسوأفيمروميةأسقففابيانوسماتالحينذلكوفى
كرسىعلىأسقفايوسمانهوجعلهماأسقفبنأسكرروميةكهنةأحدنوشاسيانوسعلىالحسد

فىيقعوشاأوااليمانيجحدونالذينتوبةرفضموداهاجديدةنشربدعةحتىأمنيتهبلغوماروميه
الذينلناالرثوذكسيعيادوكذلكالهراطقةأيدىعلىيغالذىالعماداعادةبوجوبوكبيراثم

االساقفةلدىعليهاحتجكرنيليوسأننوفاسيانوسعلمولماالحاثبينالهياطقةقبولفىيتساهلون
االسقفيةقبولعلىأرغمنىالشعبانلهيقولاالسكنبرىالبطريركديؤليسيوسللباباأرسل
قيهايقولرسالةديؤليسيوسالبابااليهفأرسل

مقاطعةمعناهايونايةلفظةءالراوسكوءالبابعتحالروية1

الحاليةالفيومديمةمجرىبةالمخخرفارسكيعاناالنارشوهى3
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نوفاسيانوسأخيهالىسالمهيهدىديونيسيوس

ضدغيرقانونيةيقةبطرالوظيفةقبلتأنكفىاعئذاركوصدققلتهماصحفاذابعدو
أنعليناالواجبالنبارادتكوتزلهابرغبتكيفةالهذهشتركبأنذلكتبرهنأنفعليكرغبتك

افتداهاالتىالمسيحكنيسةتولرشاساعةءنسىأنالوعذابهوانكلونذوقءشىكلنحثمل

ءشهدامتانحناذاكاملينلنايكوالتاالعظموالشرفاالسمىالمجدأناللهاكهدواعلمبدمه

الذىانرأيىومنااليمانماوانكارلالوثانالذبائحتفديمالبنائنانسنهلأنمنالكخيسةالجل
الجليموتالذىولكنشقطلشخصهوالثوابالمجدينالونفسهيريحانماايهانهالجلشهيدايموت

اتمامعلىوحملتهماخوانكأقنعتاذاانكوالنتيجةأيضاونفسهالكنيسةيفيدنهوالكنيسة

التأثيرعليهمتستطعلماناواالسيئاتكعزادتقدحسناتكشتكوشاوالوئاماالتفاقءمبادى
وسالمىتحيتىأهديكالختاموشىلهاوأربأنفسكلحالصاالقلعلىفاعيلوساطتكوخالفوا

أهـالمسيحيسوعرباباسمدعائمهتوطيدعلىعاملالسالمفىرأغبانكأملعلى

وحظرنوفاسيانوسمعالشركةيقطعوالكىابسيحجةالكراسىبهتعالىالباباهذأكتبثم

كانتحتىالشرعىأسقفهمبكرنيلجوسباقسلتاهموأومعاملتهروميةكنيهسةاكليروسعلى

شيهحرممجمعاعقدالذىلكرنيليوسوتركهالرومانىالكرسىنوفاسيانوساعتزلأنسعيةنتيجة
31اهرالتىعةوابىخصحه

الباباعلىالقبضمصروالىفألقىيانصرفالرالفاضطهادثارم752سنةوفى

يسجدأدنمنهوطلبديوليسيوسالباباوجلدالمسيحيينمنينكثيرقتلأنبعدديونيسيوس

لكىبالحسنىالىالفكلحهواالرضءاالسخالقالمسيحللسيداالنسجدالنحنشأجابهلالوثاكا
الحكمأعيدثمالسجنفىألقادـمصرارآولماأمامهوفتلهمالمسيححينفنجماعةفأخدصأبىعفيئ
عننكفالنحنالقديسلهفقالمعهمللصالةاصحابهمعبأنفرادهالمالىهمهوابالموتعليه

منرسالةحينئذوقدئلقىبليبيهخفروناحيةكأونفادـقتلهعنعدلالوالىولكنالثهنحاطبة
الباباعليهشرديةالعماالجخماعاتابطالعلىشيهايلومهذكرالماراالسقفجرمانوس

شقالعليهالقبضكيفيةفيهيصفبكتابديونيسيوس

ممعناواءجاالذياالخوةغفيرمذجمحولناالتهـف1سيفردحللناولما
صىلكلووسبيالاللهمهدوهكذاهناالىوصولنامصربعدمناليناوفدواالذينومناالسكندرية

ورشمقهنااضطهدونااالمرءبادىفىأعداعنااصحيحاالخرىاالماكنكلشىكماالجهةهذد

المالقطرشمالى1
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التمبقلواللهالىوآفبلواياظهرونبذوهاأصنامهمالوثنيينمنكثيرونأخيرأتركولكناالحجار

قبلذىمنعنهايسمعوالموكانوازرعذاتأرضالبذارفىيغرسكاأفئدننهمفىغرستكلمته
حخاوأظذلكتمفلمافيهالخالصبشارةلنذيعالمنفىهذاالىبنايأتىأنأرادوعالجلاللهوكأن
أناالمبراطورقصدابنايمليانوسأنوذلكعينهاالغايةلهذدـآخرمكانالىننقأنمشيئتهتءشا

أنيوطمرأقليمسكاتمرثموالخاطربالخاوفمشحونةوكثرتعباضرراأشدأماكنالىينقلنا
تبعوناالذينمخنأمابعدثاقمافييقيمونمعروفةقرىلهموعينلهمخصصهواحدمكانفىيلتئموا
نركنالاناساننافىشكيكنلمالنهملجأوالمأوىبالالطريقشىمطروحيننبقىأنفأوصوا
اخفىوالمشقةبدونعليناالقبضعليهيسهلأرادمتىانهوثقبلالهربالىنميلالفراروالالى

عناشيأعرفأسهـروالأينالىأعلمفىلمهذدـسيفردالىباالرتحالاالمرصدرلىعندماأننى
أنلعلمىجذالفرحاكنتولكننىقبلمطأسمهأعرفبالكادكنتبلاليهأنفىالذىالمكان
شهلدتأثيراتأثرتكولفيوساسحهمكانالىباالنتقالأمرونىلماأنهاالاللهارايةهكذا

المطلوبالعملأتبهمأنشيهأستطيعاللىكسجنسيكونالمكانهذاأنعلمتالننىالحاضرين
االقليمبهذاعالماكنتاننىمعاذنىعلىسحاعهالخبروثقللهذابالنسبةأوالتضايقتولذلكمنى
أفاضلمنأحدفيهوليسالمسيحييبئاالخوةمنخالانهلىقيلولكنكيرىمنبهخبرةوكثر

ومكنورذائلهمينالمسافرلوقاحةعرضةأنهعنفضاللمعاشرتهمالنفستتلذذالذينالرجال
االسكندريةمدينةمنيبقرانهأخبرونىاذواسونىاالخوةبعضأناالالطرقوقطاعللصوص

نكنلمالذينالمسيحجبناالخمنينبكثرجمعتنااليهانفيناالتىسيفردأنالقلبيسرومما

لميقةبطرالخالصخبرواذاعةاللهنشركلمةمنتصكناوارتباطنااجتماعنابواسطةولوالهالنراهم
نقيمكخاالذىالمكانهذامنيبةقراالسكندريةكانتواذالمنفىهذالوالعليهالنحصلنكن

معناويمكثونداثمالزيارتنايجيئتىكاناالوقداليهمونميلنحبمالذينبمشاهدةكثيراتمتعنافيه
هذدئزلولماالسكندريةفىمكانأقصىئئلتئمكانتعظيمةجمعيةنمثلكناولذلكيالطو

والذىأهـمدينتناالىورجعناتركناهاأنبعدحتىاللهكلمةلسماعانعقادهاتوالىالجمعيات
عقدلهيبيحمنهبكتابزوددبلأمامهتهءوظهوربراعليهلشفقخهيانفالرابنكرسيهالىأعاددـ

أحديعارضهأضابدونخدمتهومباشرةاالجتماعات

حتكرسيهالىهورجاالضطهادكفبعدقلياليحيسترديوليسيهسالبابايكدولم
اعلىفعملببدعهماكنيسةصفودرونورامماينذانالمبتدضدجهادهيوالىأناضطر

باهـفىذلكسيأتىكاالمدعبنجمغوفاومالهراطقةعمادبسببنيسةالكفىنشآالذى4الن
البدع

مفلىهرطقةولتسرشيهاروميهمصرمالىءجاسابلتوسيدعىرجالأدأوحدث

أضاوقدالبشرخطاياعنكفرالذىهوأقانحمهأحدالنفسهاللهأنيعتقدونالذيناالب
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وقفةديونيسيوسالباباأمامهموقفااللبماقفةبعضونينالممنينكثيرهذدـببدعتهسابليوس

مقيتمكنلمولماوافراندرأمؤليوساالسقفبنالىمنشورأرسلهفىضاللهموقاومالباسلالبطل
طهتعاكلرسالةفىشندأنبعدم163سنةباالسكخدريةعقددـمجمعفىحرمهسابليوسارجاع

منءالدخالبعضفأغراهمأزرهميشدمنالىحاجةفماانهمأنصارسابليوسشرأىالفاسدة
يركهمابطريرمونشيهكتاباروميةأسقفديونيسيوسالىفكتبواوالشقاقالشرعلىالرومانيبن
يركللبطربالنسبةوالمعرفةالخبرةقليلشاباالرومانىاالسقفوكانوالبدعةبالهرطقة

االعتسافسيرالرومانىفسارديونيسيوساالختبارشديىاالطالعواسعانكاالذىأالسكندرى
بالحكميعلمهوأرسلالمصرىالبطريركديونيسجوسفيهحرممجمعاوعقدالشططمنوارتكب

منجسارةالمصرىالبطريركعددـالذىاالمرنفسهعنبهيداخءشى3ـعندكاناذاعمايسألهو
الشريقابلأنيرضلمالمسيحيةالديانةربأواوتمسكهتقوادـلعظمانهغيرلهواهانةروميةأسقف
شكانتفهمهاعليهاشكلالتىالعباراتيهافلهيوضحرسالةاليهوأرسلقلحهالىعمدبالشربل

االسقفواقتنمالديونيسيينلنالمورخونيسميهالذىللننلفاضالحداالرسالةتلك
بدعةدحضفمابجانبهووقفاالسكندرىالباباواحترمعملهفىوأخطأتسرعبأنهالرومانى
فيهاستدعىم462سنةاكيةانفىمجمعانعقدالجلهاالتىانطاكيةأسقفصالسيماسماطىبولس

الىاحداهمارسالتبنبعحثبأناكتفىلشيخوختهنظراانهكيراالسكندرىديونيسيوسالقديس

منكلالىبولسيوجههاكانالتىالعشرهاالسئلةشيهماحلالسيماساطىالىواالخرىالمجمع
يناقشه

الربفىالعظيمالبطريركهذانامبولسقضيةفىالمذكورحكاالمجمعيبتأنوقبل
االسكندرىالكرسىعلىاقامتهمدةوكانتم562سنةبرمهات71فىجمةأتعابمنواستهـل
وعلىعليهوقعماوصفوشىااليمانقضاياأهمشىعديدةرسائلالقديسولهذاعشرسنةسبعة

معظميزلولمالزماناأخبارذلكمعظمالمؤرخأوسابيوسمنهااستقىوقداالضطهادمنكخيهستا
الفصحكأمقالةومنهاالبندقيةبمديخةتجنيةوالالاليؤالنيةجاالنمكتبهشىمحفوظاالرسائلتلك

ترجمتهفىاليهاالشارةسبقتوماتالسفىوأخرى

مكسيموس3

ونماقساوكانمسيحيينينأبومنباالسكندريةولدعثمرالخامسيركالبطر

انطاكيةمجمعحكمقيصرولماغالينوسعهدفىم562سنةبرمهاتشهرشىبطريركاتكريسه

يدتجرالىدعتالتىاالسبابيتضمنيركالبطرهذاالىحكهأرسلالسيماساطىبولسبحرم
بكتابةبادرحاالالحكمعلىأطالعهلعدوعنهاعودمنوسواقامةيةالكهخرتجتهمنبولس

لهتهنئبمادمنوسالىواالخرىالكنيسةلخدمةوأتعابهمساعيهفيهايشكرللمجمعواحدهبنرسالت
وشربولستعاليممنفيهيحذرهماالسقفيةالكثاسىجميعالىمننتموراحررتمالجديدةبوظيفته
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البابالهذافكانالخبيثةمانىبدعةظهرتذلكوبعدبهااقسكينبغىالتىالمستقجمةالتعاليملهم
واستمريرعىباءوالقامخعددةرسائلبكتابةمقاومتهافىوجاهددحضهافىالطولىاليد

م282سنةبرمودة41فىبسالمتنجحثمسنةعشرةثمانىمدةبدمهاقتناهاالتىاللهارعية

ثاونا4

البطاركةايخلتارمجموعتهفىدمياطمطيانيوسىاالنباروىعشرالسادسيركالبطر
سنةالمرقسىالكرسىعلىجلسببنوددـاسمههذاثاؤناقبلبطريركانصبوااالساقفةءاالباانأ

بدلهوأقاموانفسهخصىقدالنهرتبتهمنددـتجروقررواضدداالساقفةاجتمعنهايتهاشهورشى
سقسمنكانالبطريركوهذابروشسعهدفىم283ستةشهركيهكفىثاؤناالبابا

المؤمنينمنوجمعاالضطثاباتسكونفرصةانتهزوقداعةواليبالعلمينالمشهوريةاالسكندر

باالسكندريةالكنائسبنىمنوهوأولءالعذداالسيدةاسمعلىحسنةبيعةبنىوامواالءاالغنيا
ءالدماوسفكالقئلمنخوفاوالسراديبالمغاالتفىيةباالسكندرتصلىقبلهالنصارىوكانت

كنيسةبنىحتىجليلةتحفااليهموأهدىمالطفتهمكأبالىوالرومجماعةثاؤناالبابافالطف
جهاراالقبطافيهصلىبنيتكنيسةأولوهىالمذكورةءالغذرا

االقباطمنكثيراعددامعيتهفىأدخلروميةعرشيوكلتيانوسفىالقيصرتولىولما

أنفسهمجميزواوانبواجبهميقومواأنفيهايأمرهمرسائليركالبطرهذااليهمفأرسلالمسيحيين
ناظرلوسياناالىرسالةذلكفنالطيبةوسيرننهمالصالحةبأعمالهمالؤننييئالموظفبنعنكمسيحميئ

الراحةانالهيقولبقليلديوكلتيانوسبعدئطكرتبتهالىارتقىمسيحىموظفوهوالملكبيت

وأععالهمالحسنالمسيحيببنهوسلوكفقطواحدسببالىتعزىاآلنالكنيسةبهائتمتعالتى
فتبهروالملحدينالكفرةأعببئأمامضؤوهاالنهارينعكسرابعةشىكالشمسءتضىالتىالممديوحة

الخىالقصوىوالغايةاليهنرمىالذىغرضناأماتالسموفىالذىأبنهايتمجدبذلكوأبصارهم
الحقيقيينالمسيحيينأعمالنعملوأدماشقطباالسمالفعالمسيحييننكونأنهىخلفهانسعى
علىمجبفاذامنهشائدةالتافهاشيئايطلبكمنفنكونالذاتىأنفسنهامجدنطلبكنااذاالنه

وشداناالصليبخحثمبةعلىسمرالجلناالذىاالبنالثهوبمجداآلباللهبمجديهتمأنسيحىمكل
التباهىعنكيعرفأنيدأرلوسيانيزالعزأيهافلذلكبفضةأوبذهبيقالأبدياءشدابدمه

حظيرةفىدأدخلهمالحقمعرفةالىالملوكىالبالطخدمةمنينكثيرأهديتالنكوالفخر

لنفعخيرداسطةوجعلكللبنياننافعةآلهاختاركالذىاللهثحكرتأنبكاالحرىبلالمسيح
فادىمعرفةواذاعةالخالصنشركلمةمنفيهتمكختلحدموالكعيتىفىنعمةوأعطاكيناآلخر

أهـينالكثيروخالصاسمهلمجدوذلكالمسيحجبئ
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ينلآلخرئبيعأنعنينهاكماللهانفقالالمسيحيبنالملكبيتءأمناكافةاوصى
عنابتعدواالحقضدلالمبراطوركالماتقولواوالرشغأوتأخذواخلسةالقصرمتعلقاتمنشيثا

هماوالغشالقبيحبحالرأنواعلموالمسيحيونالالؤننيونمايتمسكاللذينوالجشعالطمع
ئتكلمواالومعدمافقيراكانالذىذاكلهءاالقخداعلىفعولواالمسيحقبلمنالتالئمانصفتان

والتأدبالللطفمقرونةأعمالكمكللتكنبلأفواهكممنقبيحةكليةتخرجوالبينكمبثرفيماأ
واجباتكمتممماأعمالكموفىشيكمالمسيحيسوعوالهناربنااسميتمجدبذلكوالحقالعدلمعا

االوامرأنواعتبرواتهادواالجالدقةلالمبراطوروبغايةوبمحبةاللهمنبخوفاليكماسندتالتى
النهنفسههاللمنصادرةكأثااللهرجالمنأحدالىءيسىلمالذىموالكممنتصدرلكمالتى
بالفضيلةوتمنطقواءالصبركرداالبسواءاالعزاأبنائىياوأخيراباطالالسيفيتقلدولممنهمقا

أهـوالمحبةوااليمانءبالرجاوأمتلئوا

وكتبحساببدقةيصرفوباالمانةيتحلىبأنيأمرالحاصةالخزانةألمينأرسلثج

11هذاكليفعلأناالميئوعلىبقولهكالمهوختموالنظامالترتيببمالحظةيوصيهالمالبسالمبنا
آهـاالهميةالقليلةاالعمالهذدـمثلئحتىالمسيحاسميخمجدلكىأناةوطلىواضعب

يذكريفتأالوأنالهامةالكتبمنبهامانسخنىويجدئنظيحهامجسنابأالمكتجةأمبنؤأوصى

منبشواهدالقيصرمعكالمهيمزجوأنالمقدسللكتابالسبعينيةقدرالترجمةالقيصرعظيمأمام
المسيحسيرة

أنوحدثثيودوسيوسيدعىبنسليرزقلمقديسكاهنالبطريركهذاعهدشىوكان

الىيقدمونالمسيحيينأوالدبولسوبطرسالرسولينعيديومبالكنيسةشاهدتصفيةمرأته
عليهايمنأنبلجاجةاللهمنوطلمتالنفسحزينةالبيتالىورجعتفانكسرقلبهاالمعمودية

طلبتهاأنوأخبراهابهاوقفابشخصينواذانومهالىرؤياشاهدتاليذلكليلةوفىبنسل

الصباحاصبحفلمالكبنوتخبرهيركبطرالالىباكراتذهبأنوأمراهاولداوسترزقأجيبت
أتتومابسالموصرفهافباركهاجرىبماوأعلمتهثاؤناالباباالىوانطلقتباألمرزوجهاأخبربخط
المدرسةوأدخلهلهكبرتتلمذولمابطرسفدعادـليعمدهالبطريركالىبهأتتولدارزقتحئىالسنة

الشعبأنظارجميعاليهجذبتيبةغربراعةفبرعالالهؤلية

ياأتتركناقائلينبافيوالشعبالكهنةجميعاليهءخاالوفاةالبطريركحضرتولما
وقدمهبعدىيركالبطروهوأبوكمبطرسهذابلأيتامالستملهمفقالااليخاممثلأبانا

م3وءللشهدا71سنةطوبه2فىالربفىرقدثميتنجحأنفبلالبطريرك

القبطيةالكنيسةفجعلتفيصرديوكلتيانوساضطهادثارالباباهذايةحبرأواخرو

ءالشهدايخبتاروهوالمعروفسنيهايخلتارمبدأالطاغيةهذالملكاالولىالسنة
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الثانىالقسم

ومؤسسوهاالرهبنةمنشأ

الرهبنةمنشأ1

مؤليوس41

بوال2

بفنؤليوس5

نطوليوس31

الرهبنةمنشأ1

ظهرتوقديةالمصراالممهىالرهبنةنظامعندهاتنشأالتىالمسيحجةاالممأولىات
لمسيحيىعلمهاالذىهومرقسالرسولانوفيلفيهاالمسيحيةالديانةدخولبمصرحالالرهبنة

الفضيلةروحبثووالعفافبالطهرمتحلياالرسولمرقسكانالماالمؤرخأوسابيوسقالمصر
تسبيحعلىعاكفينوالمغائرالكهوفالىولجأواالحالقشاعتزلوايينالمصرمنينكثيرقبوبض

وتثمرالنفوستنبتيانعةياضرالىاحلةاراالفضحولتاالقدسبذكرهوالتغنىلخالق
أهـلكال

فيلومنروىفقدالهودعنديينالمصرقبلمنينمعركاناللتعبدواالنفرادالتبتلأنهاال

ماكلتركواااللهياتسىبالمتأملينعرشواايىدمنقوماالسكندريةضهاحىفىكانبأنهالعبرى
اللهبحونيوالصلواتفهايقيمونالمجاورةالتاللالىءونسارجاالوأووااللطيامماعمنقلكون
وادىرهبانبأنيشهدالقديمالتقليدانكنسىوهوكاتبكاسيانوسوقالوالترانيمبالمزامير
أهـااللهياتفىالمحأملبنمنمتاسلوتالنالروت

تركعلىفرونتينوسعزمحيثم151سنةفىكانتأسسمسيحىديرأولأنوقيل

يةمديرفىالنطرونوادىالىوساربهماالخومنجماعةاليهحجمعوفالذهاالدنياشىزهداالعالم

لمالرهبنةأناالالصخريةالكهوفبعضفىوالتعبدبالنسكحياتهمبقيةقضىكوهناالجيزة
واالنفرادالتوحدنظامتسيرعلىوكانتنطنهيوسبوالالقديسيهأعهدفىاالمصرفىجيداتعرف

أموليوسعهدفىولكنهاالبثمرعمامنعزالفيهاحياتهيقضىمغارةفىالراهبيخفردحيث
وشنودةباخوميوسعهدفىثممعايتعاونونويشتركونفصارالرهبانتطورتيوسمكار5

استمرينكثيرغيرانعليهايسيرونخاصةقوانينالنفسهمووضعوامنظمةجماعاتجتمعوا
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أنواعثةالثالمصررهبانوكانآضرمنوالعلىوغيرهموأنطونيوسبوالنظاميسيرعلىبعضهم
الحنواتفىيعيشونالذينوهموالزهادوفيئاتجماعاتاالديرةيسكنونالذينوهمالنساك

زواجبدوتالمدشىثممأوثالثةاثنانيجتحعالذينوهموالمتبتلتىامعوال

بوال

منفكرخالجخىالسبعبنسنفىقالااللبهذاسيرةكاتباتطوليوسالقدسروى

سالكاالفيافىفىأقاميةالبرفىأحدورائىيوجدالانهأظننفسىفىفقلتءوالكبرياالعجرشة
قبلمنالىاالمورأوحى3ـهذفىفيهاأتأملكنتالتىالليلةوفىمثلىوالفضيلةالنسكسبيل

يدةجرأخذتالصباحأئىفلماالرادأسعىأناعلىوحضخىمنىأفضلرجلخلفىيوجدانهالله
أكنلمإلنىعئنلىيهدينىكاتكايةالبرفىأتمشىوأخذتعليهاءأتكىكنتالتىالنخل
لمتكلانىقائالنفسىأحدتفشرعتشديداالحرانوكاالظهرالىسائراولبثتالطريقأعرف
عنهالىأوحىالذىعبددـينىيرأنعنىيتخلىالالذىاللهعلى

ماوهوحصاتشبهاالخرونصفهانسانكلشنصفهكانوحشارأىحتىقولهيتموا

شأرادالتنعبدهوأينلهوقالالصليبعالمةجبهتألعلىالقديسشرسمبالقنطورسءالشرايصميه

واذايقالطرعلىباحثاسفرفىالقديسشاستعرالغابالىراكضابأصبعهمشيراانالمكاالوحش
الهذاومافحيحميدإنالىذاهبكأنهالحيهانهذاأمامهمرمناالمرهذامنهويتعجب

أنبعدوالحيوانفىرآالذىالشكلمشابهتهناستغربالقديسليزعجالصورةتلكاتخذالشيطان
أنتمنفسألهالتيسكقرنىوقرنانساقانلهالقامةقصيركانسانتخروحشارأىتمليالابتعط
الطلبطائفتىأرسلتنىوقدآلهةمكأالوثنيونيعبدهمالذفالبرارىسكانأحداننىفأجابه
أنبعدوالعالمخالصألجلأتىأنهعرفناالذىالهناالمسيحالىالجلناتتضرعأنعهمنيابةمنك
لمجدسرلكنهاالرضعلىحكهدالمسيروسالتانطونيوسالشيخجددالكالمهذاالحييانتكلم
الوثنيبنلمدينةيلويةلالسكندريلووفالاالرضعلىبعكازهوضربالشيطانوألبادةالمسيح

1الحنيقةشياطينجمغفيهااجتمعايتى

شىبليلتينيومينفصرفأوحيهاناانسانايرنيهلموقمتومرجمليهالبريةفىقدتوغلوكان
ولأثرفاقتفىالجلالىصاعداذئباالحظالتالىاليوفىيهملهالأدناللهمراجياالصألة
لشدهشيئازيهلمولكنهاليهايدخلالذئبوشماهدهاككانتمغارهعلىنظرهوقعالجبلالىصعد

منفدناخارخالىالحؤفتطرخالكاملةالمحبةولكنقلبهيدخلأنالخوفحاولوقدالظالم

وبوانهنا3اثاوقدانطنهيهعرللقديكتاالرسولىأثنمميصاالباالشهورادالتوجمةىوجدالرثحينبرهذين1
لالصلحفظاالعصريينلعقيةغالفا
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بوالالقديسبحجرغيرأنرجلهفعثرتسروئىلفرطسيؤسىفأسرعسهـلضعفيهالهفالحالمغارة
المغارةبابوأغلقالحجردحرجأقدامهبوقعسماعهحال

لهليفتحبوالالقديسالىوتوسلوجههعلىالمغارةبابأمامانطوليوسيسالقدهفارتمى
منتعلمبانكاثقلوانىانطفيوسيفقالأتيتلمبوالالقديسفأجابوحدىأنالهقائالالباب

ووجدتكطلبتكلقدالبشربنىتكؤفلمالبريةوحوشتقبلأنكوبماأتيتولماذاأينومنأنا

بوالالقديسوسمعفادفنهاجثتىرايتماواذاهنافسأموتوااللىشاشتحهبثقةالبابوقرعت
اتيتكنتفانمتنهدايفترباكيابانتهاروالأحسانايظلبأحدمنماقائالفأجابهبكائهصوت

وقبالوتعانقاشالتقياالبابلهوفتحهذافالأقبلكالأنىمنتتعجبشلماذاتموتلكىالى

شكراثمقبالبعضهمايرفانكانماكأباسمهاآلخرعلىالواحدوسمالمقدسةبالقبالتبعضهما
لليخاطبةوجلساثماالياحسانهعلىاللة

جسمهوهنشيخعنالبحثومشقةالضيقهذاكلاحتحلتلمبوالالقديسفقال

فىكثيراتتحبفجعلتكءشىكلتحتملالمحبةغيرأنيصيرتهـاباانهقليلبعدوسخرىوهزل
لالصناميسجدمنيوجذبعدوهليدبرومنالعالمحالمااآلنفأخبرونىعنىءاالستقصا

وحكامملوكيوجديزالوالالقديمةالمدنكأالبجوتءبنافىالبشرمستمرونبنووهليعبدهمو
منالذىالسبعنبوالالقديسيسألأخذثمبتهأجوعنانطهيوسالقديسفأجابهالعالمش
عاشوكيفكلوماذاحياتهسنةوكمفيهاعليهأتىعاماوكميةالبرالىأتىأجله

مطييةبمدينةاالسفلالصعيدكأم823نحوسنةولدتانىبوالالقديمسشأجابه

فيهاواتقنتالفالسفةمدارسشدخلتوالداىماتسنة21العمرمنلىصارولمايبنمثرينأبو

ولمامسيحيايكنولمأخووقيلأختىزوجبمنزلوأقتيةالمصراللغةعنشضالاليودانيهةاللغة
الىوامتدالنصارىعلىم942سنةقيصراضطهاورأثارديسيهسعمرىمنينالعشرللغت

الىبتفهرمسيحهمينكرونكانوالادلتعذيبهمالمسيحيينعلىبالتفتيشاالمروصدرالصعيد

ازوجهابأنأختىانذرتنىحتىقليالالمنفردالمكانهذاكأأمكثولممزارعىبينلىكانمنزل
ايصيراليهالذىوعقارىهوبمالىيتمئعوعلىيقبضلكىحالىبحقيقةةاخبارالحكعلىعازم
يقدرأنالأموالهجمغاليتركمنالمسيحالسيدقولحينئذبالىفخطرعلىاالرثبحقبعدى
وودتالدنياحطاممنأمتلكماكلوزوجهاأختىفوهبت4133الوتملميذالىيكون

بابهامغلق2مغارةوجدتحيث1القلزممجبلالداخلةيةالبروقصدتاالخير4الودالعالم

االحمروالبهحرالنيلبينالتىبيةالعرءالصحراالثرقيةشهالىهو1

المغائرهذدكأمجمونكانواكليوباتززماصافىالفييفىمزاتقيل3
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ثمرمنأقتاتوصرتبهافأتتءماتثمروعيننخلةبقركاورأيتالهاودخلتبصجركبيرفدحرجته
مجدوالالنخلةبخوصوأكتسىءالماعينمنوأسثقىالنخلة

ولكنىاالضطهادزوالبعدبلدتىالىأعودأنأقصديةالبرفىسكناىأولفىوكنت

يقطرلىهيأتقدالضرررةانأدركتاللهمعءواالختالاالنفرادبةوعذودةاللذةذقتلما
الصالةعلىمثابرااالنفرادكلمنفردااالنحتىعشتوهكذابتاتاالعالمهجرفآثرتالفضيلة

سنةستينمدةالروحيةوالتأمالت

ءهدوبكلوقفوللوقمتشجرةغصنعلىفنظرغراباكالهماالتفتيتخاطبانهماوبيما

فقاليتعجبانوينظرانوطاروهماهمابيشيماوألقادفأتىالحبزمنرغيفمنقارشىوكانالفرععلى
هناأتيتمنذانهانطونيوسيأخىفاعلممالحاللناأرسلالذىالربمباركلضيفهبوالالقديس

شمكرااسابعدوكاملبرغيفأثىأجلكمنواليومركيفبنصفيمكليأتينىالغرابوهذا
معايكسرادـأنعلىأخيرافاتفقايكسرالخبزأنيجبمنهمامنفىوتنازعالالكلحلساالرب

ليلهماطوليصلياضاوقفا3ـكالأنبعدوالربباسمحمكسراد

3هذتسكنانكيلةطومدةمنعرفتلقدلضيفهبوالالقديسقالالصباحأتىولما
لىوسيحلراحئىوقتحاناذالمناسبالوقتشىشجثتنىيارتكبزوعدنىفداللهوكانالبرارى

لىأعدقدحيثالمسيحيسوعسيدىمعوالسكنىالعالمهذامناالنتقاليعنىاشحخهالذىاالمر
كانبينماوالترابالىالترابوتردالشقىالجسدهذائدفئلكىأرسلكشلهذاالبركليل

متنهداأسفهوأظهربترارهتنهملانطوليوسطالقديمدموعكانتالكالمبهذاينطقبوالالقديس
لهوقالالطوباوىبوالفأجابالسعيدالوطنالىمعهأويأخذديفارقهأالبوالالقديسمنوطلب

أناالمرمشقةفىيكنلماذاحبيبىياأرجكولذالجيرانكبللنفسكالخيرنطلبأنابكيليق
يركالبطرالرسولىاثناسيوسالقديسلكأعطادالذىءبالرداوتأتينىديركألىبسرعةذهب

نحيابفىجسددـروحهتفارقأنأرادولكنهثيابالىحاجةفىيكنولم1وتدفنىبهلتكفننى
انطؤليوسالقديس

ءأشيابواللالنباكشفالتالانوأدركزائدبخعجبكالمهيسمعانطؤليوسالقديسهوكا

الخروجفىوأسرعيديهوعينيهوقبلاليهوافتربوصلىأمامهخرثمسراالربوشكركثيرة
عنهيبحئادظال3ـتالميذمناثانبهالئقىالديرالىووصلسافرأنوبعدديرهالىليذهب

فاطءالخاطىأنالىيلولهاوقالفأجابااليامهذدكأأباناياكنتأينلهوقااليالطو
يوحناوايليارأيتالنىراهباادعىانمستحقاهومسئعارولستبهأدعىالذىمسيحىاسم

وساثنااباالالىالكرفسطنطبزالقيصرأهداهقدكانءالرداهذاانبوالاالناتربهةفىانطونيوسالقديرفال1
هـأاذاأطدوهو
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ءالرداوأخذصدرعلىبيددـضربثممعهماوهويتكلمءالسمافىبوالودأيتيةالبرفىالمعمدان
وقتطوللصمتوقتللكالملهماقالبلكالمهمعنىعنلهمايعبرأنيشأولمتلميذيهوشارق

اليومفىولكنهاالولاليومفساشرفىانتقالهقبليهـادـأنيشنحماكانألنهالسيرفىجدثم
معهمبوالالقديسوروحءالسماالىيصعدونالمالئكةمنأبصرجمههراالتاسعةالساعةفىالتانى
خامطياآسفبقلبوقالرأسهعلىالترابواضعااالرضعلىفجثاكالشمسءتضىوهى

فيهأسابقكنتالذىالسفرمشقةمنعانيتهماعلىتودعنىأنبدونهكذاتركتنىلماذاالله

علىجاثياواقفاالميتالشيخجسدشوجدالمغارةبابمندناحتىسيرفىاستمرثمالطيور

الالشيخرأىلماغيرأنهيصلىخلفهفجثابعدحىانهفظنمرتفعتينيديهوتقيماورأسهركبتيه

يديهومقبالالدموعزارفاجسددـعلىفوثبتوفىانهمتحققجيدافيهتفرسالصالةشىكعادتهيتنهد

أهملئفسهألىعندماحزنالمزاميرغيرانهوهويرتلكتفيهعلىوحملهءبالردالفهثمورجليه
فلماراكضينمعااءجابأسديناذامتحيرأمرشىمفكرهووثيالقبربهامجفرمعهاستحضارآلة

ءالهوافىتطيرانؤديحتينكحمامتبنلهظهرااليهمانظرهوجدداللهالىفكررقعواذارتعدنظرهما
النطؤليوسذيليهماهزاثملهاكرامهمامظهرينبوالاالبجسدبجانبوانطرحاااالسداشاقترب

ثمأسفهمايظهرانماكأعالبصوتوقراببعضماأسناوحكاتامةبوداعةأمامهداورالمبارك

ذنبيهماوخفضاانطوليوساألبالىتقدماالعملمنرغامابعدوكامالقبرااالرضفىحفرا

بدوناالذىااللهالربأيهاقائالاعليهشباركبركةيطلبكمنوفدميهيديهولحساأمامهوسجدا

باركناالفخفىواحدعصفورايسقطالمشيئتهبدوكاواالرضعلىواحدةورقةتسقطالأمره

رجعالدشأتمأنبعدوودفنهابوالالقديسجثةعلىوصلى3يدباشارةاالسدينأطلقتمجميعا
هذايلبسوكانثميناكنزا3أياصمعتبرأالخومنالمصنوعبوالالقديسثوبحامالديرالى

اليومفىبوالسالقديوحاةوكانتالعنصرةوعيدالفصحعيدوهماسنةكلمنيومبنشىالثوب

ش95أمشيرسنة21افقالمهم343الثانىكانونالعاشرمن

والذينءاالكنيااآلنأسألانىالكتابأحدقالهبماالحبرهذاخاتمةنىنأتىاضاأبنايليقو

ماوالنقوشبالزخارفينةالمزالفسيحةالمازليسكنونوالذينيادتهالزثروتهمكميةيعرشوكماال

وهذاوذهبشصةمنكووسشىبونتشرنغشأغتنيطكلمنالمتعرىالقديسالشيخهذاأعؤزالذى
يكونالانهغيرنهلمنبثوبمرتدياكانهذاالبرصيرتلبسونأنتمديدهبكفعطشهيطفىالبوال

وأنغالمسكينلبوالانفتحتتالسمانصهاأخرىحالةالىتنقلبالحال3وهذدائماهكذااالمر

الرخامقبورمنكأتدشنونوأنغللمجدليقدملحدوهوقبرفىكنوزهمجميعمعجهنمالىتهبطوتس
أهـاألبدالىحترقوالتوالمرمر
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نطوليوس1ي

الرسولىاثناسيوسالباباالقديسهومعناسيأتىكماااللوباوىاالبهذاسيرةكائب

لهاستفىوانهجداثتهمنذانطونيوسالقديسعرفبكولهيفتخركاناالذىالعشرونيركالبطر

1كوماتدعىمدينةم152سخةانطنهيسالقديسولدخالصتهماقالكثيرةمراراءالما
فخشأوالتقوىالدينءمبادىعلىفربياهوالفضيلةالمالفىبالغنىاشهرامسيحيينوالدينمن

ينظماهلموالديهأنومعالمعيشةمقتضياتبهغفىالقناعةكثيرواالنفرادللعزلةمحباوقوراهادئا
القديسكثاباتتدلكماومعارفهمابعلومهماهذباهأخهمااالالمدارسباحدىالتعليمسلكفى

بالتضلعلهوتشهدمفدرتهعلىتدلالتىاالنالىالباقيةنيوسانط

يديروالصغيرةأختهبيةبتريعتنىأنفالتزميهأبوفقدحتىعمرهمنعشرةالثامنةوأيبلغ
كانتالمقدسةاالفكارأنغيرالبائسنالغاثةكثيرامنهاينفقكانالتىالواسعةأمالكهحركة
لخدمةوتجندواءسمىعلىتركهاالذينالرسلاالباشهامةمنيعجبكانماوكثيراعليهمتملكة

يومذاتواتفقاقدامهمتحتهاثيضعوأمالكهيبيهعتهمبوأسطمنكلكانوكيفالكلمة
دسمعيقرأااليخلبفصلواذاخاطرهاالفكارتشغلوهذهواختههوكعادتهالكنيسةالىذهبانه

لكماكلجاذهبكامالتكونأنأردتأنءاالغنيااليهودشبانالحديفولالمسجحالسيد
يناديهالهياصوتاحسبهاالعبارةهنهسمعفحالما12امتاتبعنىوتعالءللفقراوأعطه

تنفيذهاعلىوعزمالمشورةلهذهفرضخءالسمامن

دورالىبهاتوجهثمنصيبهاأختهفأعطىالكالمبهذاالعملفىشرعمنزلهالىعادولما
هوأمالهاكأبنةتراعيهالكىثنرئيساوأوصىنطاقهااتسعقدعصرهىكانتالتىالعذارى
كدمنذلكبعدوعاششيئالنفسهيبقلمحتىءالفقراعلىمنهازعيوأمالكهكليبجعفأخذ
ايوعلىجسدهيضنحوتروهمهانصرفثمبثمنهايقتاتووحصراقففايصنعكانحيثيديه
والتقوىبالقداسةوالعيشةالفضيلةفى

طاقتهمبكلثدونيجنالعزلةبحبالهائمونءجمااالتةكانبلوقتئذمعروفةاالديرةتكنولم
المدنعنقليالتبعدالمعائرالنفسهمفيتخذونالناسمعاشرةعنوااللتعادالعالمعناالنفرادفى

منهميتعلموبرعليهموجعلءهؤالببعضميايانطفاجتمعالعبادةعلىينعكفونوهناكوالقرى
أخرومنالصبرفضيلةواحدماالزهارفتعلممتنوعمنشهدهاتؤلفالتىكالنحلةفكانالفضائل
نخئرهمالعبادةيزاولوكانوصلأنالىوهكذاالطاعةآخرنالصصتغيرهومنالتواضع

مرةئهءقرامناالنجيلفصلحفظمنكنهيةالقوذاكرئهوكانتلهمعشيخابينهممنواتخذ

الصعيدمدنبنمححهررةكاتالنىقديمأهرتلجةومدبنهيفسوبنىفرباألنقضمنكوما1
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يائعالقائلينويحيونفدومهعنديقفونوقدرهيجلونوكانواالمتوحدونبهأعجبحتىواحدة

اللهحبيب

غوشدهقواهفجمعالقداسةبعرىمئمسكاكهذاشابايرىأنلهيرقلمالشيطانغيرأن

كانلهيقولوثروتهتوريمعلىليأسفيدفعهمرةفكاناالفكارالرثيئةبواسطةعليهالهجومفى
تركهعلىالندمالىهيقيوأخرىاللهءرضافىوتعيشحسنابهاوتتصرفتبيعهاأنتجكنك

فيهسائهـاكانالذىيقالطرمشقاتلهيمثلوتارةالعالمفىعنايةبالالوحيدةأختهأمرواهماله

قلبهيخلبأنآمالالفسادانىتسوقهالتىوالصورالجميلةاالشباحمنمحيلتهيمألكانذلكوفوق
عليهويتغلب

فايرددفأخذالكاملالهبسالحالهجماتهأهءتلقاتسلحفقدانطؤليوسالقديعمياأما
االكلعنينقطعفكانوتذليلهجسدهقعفىانىوئفالمولمجهنموعذابالبهيجالنعيمفردوسنهذ

عجزولماحصيرأوعلىاالرضعلىيرقدوالمسحيلبسوكانأيامثالثةوأحيانامرةبالليلاليوم
بالفخروالتباهىبهمجرانمحاوالآخريقطرمنأتاهالعالممحبةيثماطرمنيوقعهأنعنالشيطان

أناالفكاراللذيذةلهذهيسمحيكنلمولكنهسيرةوأقدسهمقداسةالناسأفضلانهلهمماسام
التجربةمنيتخلصكانوبذلكهاهجءبدفىحااليطردهاكانبلخاطرهعلىمترددةتستمر

عليهاستيالئهاقبل

أنهالالتىالقديمةيةالكنوزالمصرببعضرجالهعثرتسائراكانبينمااالياماحدوفى
الذهببمناظرالشيطانلهوصوركيفهاخياالتانهااالمرمبدأفىفخئنوالرملالتراببهاعل

العالمالىللرجوعالسبيللهيسهللكىمجرلهأنيديرالشيطانأنأدركتحققهالماولكنهوالحجارة
يعتنىكانالتىالمقابراحدىالىلجأثمثاليةمرةالجهةتلكجمرمنالانوعزمثاعهارباففر
يرسلكانهخاكومن1الميمونناحيةعنالتبعدوهىلسكنىلتصيرصاسدبتشييدهاءالقدما

قاصراكانالذىالقوتمنيحتاجهمابحمنهاومجضرلهليجعهاالساللمنيصخعهجماأصحابهأحد

خمراأويشربلحايتناولأنبدودهكلعمرهعاشانهيروىوءوالماوالملحالحبزعلى

يةالبرفىيتوغلأنعلىفعزمسنة53العمرمنبلغقدالقديسكاناالوانذلكوفى
القفرالىوتوجهفتركهاعتذرلكالبرسنهاالمرعليهعرضفلماومرشدهشيخهمعهيصحبأنورغب

عظيمقصرقديمعثرعلىحتىترحالهعصايلقىأينيدرىالوهويةالبرفىوتعمقالنيلشرقى

مصروجعلوهحدودعلىءاالعداهجومأبانفىمديدزمنمنذمصرالفراعنةملوكأيدىبنتهالبناية

انطؤلييسديرللقديساوسريفبنىبمديريةالنجلضمةعلىبلدةهى1
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أستعدقدوكاناالمكانبقدرورتبهمكانافيهلهالقديسفأصلحالعسكريةالنقطمنكنقطة

العيشةتلكلهتحلوالحيثاالعاعنيبعدهواالنفرادبهذاشهوروسرجداستهلمدةتكفىجمئونة

لسماعبعضهماليهيبادرونفصارالخاسمكانكلفىشاعقدخبرقداستهكانوحينئذ

فاستعرواقصرهمنالحزوجفىيرغبشيفلمهوأماأمراضهممنءالشفالنوالبعضهموطهتعا

أحياناالمجمالخروجئعودتهملجاجفلشدةالبابعليهيكسرونكاديحتىيمتنعوهويطلبونه

الروحيةنصائحهسماعيبغونكانواالذينالمسترشدينعلىالعظاتيلقىوالمرضىعلىليصلى

ولمم503سنةوذلكقصرهحولمثاتمنهموأقامانبنقالموسنفقبلهمكثيرونمنهملهفمتلمذ
والتجلىالحزوجالىاضطرثايايوفىسنةعشريننحومضىأنالنادرالىفىااللهميظهريكن
منوالهعلىالسبرأرادواللذين

بعددحولهالموجودهالبقاعامتألتحيماوالحمسبنالخامسةالعمرمبلغقدالقديسوكان
االديرةقامتقصيرحتىوقتاالهووماءوالفقراءاالغنيامنهمالزلةعيشةفىالراغبينمنكبير
تحتاعاشالذينالرهبانمنوامتألتكثيرةوأماكنديتوافربابلووارسينوممفيسبجهار

ومماوواعظامرشداآخرمكانالىمكانمنينتقلكانالذىانطوليوسالقديسوتدبيراشراف

قولهبهنصحهم

ابتدأانهيومكلذاتهيحتسبمنكمالواحداناذهانكمفىتقررواأنعليكميجب
بالتهمتعلقهوطالمامكانأىشىنعيمامجدأتطيعيستشاالنصانايتراخىواليكسلالحتىجديدا
العالماحتقارمنالسماوالخقشفاتوالسهروالصومالصلماتمنجدايفزعوتوالشياطينقلبهش

بتنامحاراسلحةأنكماابليسرأستسحقالفضائلهذدالنالغضبوكسرحدةاالختيارىوالفقر

حتىءيثىكلترككاتاتواالعالموهجردتهتعبدوالذىالنقيةوالسيرةالحىااليماناهىالعدائنا

يجبتركهالذىواناءالساالىبالنسبةكالعدمذلككليحتسبأنينبهغىوكنحزهمالمملوكمجد

بعدمعهيأخذدانيقدرالمااالنسانتركواناالرضعلىداثجبأحدليسالنهفليلبعدتركهعليه
خدمتهالجلعملهمنيستعفىالبشىسيدهأمرهأذااالمبنالعبدأنوكاكبيراأمرانليسالموت

وانهبهلرعليهيجبممابقىماالىيلتفتوانحانعلهقدينظرماالدتهالمتعبهدالرجلكذلكالماضية

صعجاأمراليسالفضيلةفاكتسابالحسنةالنهايةعلىبلالبدايةعلىاالكليلوالينالالمجازى

أنيسئطجعالابليسوانالمسيحيسوعرباعلىاتكالناكلنلقىاايجببلالناسيتصوركما
أنفسنالهنسلملممايضرنا

واتالمعجزاتفعلمهوأشضلالفضيلةسبيلفىالسلوكانلرهبانهايضاقالهومما

باطنىبسرورقلبهكلمندتهالعبادةاخلصاذاالشيطانعلىلةبسهوينتصريقدراناالنسانا

العدوتجاربيزيلوالظالمذلكالنورلمحزقهذاالنحينكلذهنهشىاللهمستحضراروحى
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ءاالقتداعلىتحريضافيهافأنآثارهمءواقتفاالقديسينسيرةالىالنظرذلكفىيفيدناوممايعاسر
أهـبهم

بسيرتهالفضيلةاليهميحببأرضىكمالكرهبانهبينعائشاانطوليوسالقديسولبث
مكسيمياناضرمهالذىاالضطهادخبرثورةسمعهطرقففيهام113سنةحتىبقدوتهوالقداسة

يشوقوفيهاءالحبسايعظويزورالسجونوطفقاالسكندرىالثغرالىرهبانهمنبنفرفاسرعقيصر

يحولبذلكووالصالةالترتيلفىمعهميشتركوكانالقدوسفاديهمأجلمنالدمسفكاليهم
أمجادهجميعوبطالنالعالمهذازوالبتوضيحبينهمخدمتهويختمشهىمكانالىالمظلمسجنهم
يتوجهكانتامةوبجرأةأتعابهمالروحىبكالمهويخففالشاقةباالشغالعليهمالمحكوميقصدوكان
ولماأعدائهمدعاوىيفندوجهاراالمسيحيينعنالمحاماةفىيأخذوجلساتهاويحضرالمحاكمالى

فكانمخلصهمنكرانعلىحملهمبلالمسيحيبنهالكليسحينئذاالضطهادمنالغايةكانت
ينالصابرلجميعالمعدةاالبديةالسعادةلهميصفوايمانهملهميثبتوبالمتهميناالنفراديطلب

الضيقاتعلى

قبولعلىالمسيحيينتشجيعفىطولىيدلهمالرهبانانحينئذالمضطهدالحاكمعلمولما
ولوأدتخطتةمتابعةعلىفعزمانطوليوسالقديسأمابالمحاكمالمثولمنأمربمنعهميعالمرالموت
منيطلبوجعلبهايمرأنمزمعاالحاكمكانراليةواعتلىأبيضثوبافلبساالستشهادالىبه

بشهامتهاعجبعليهنظرهوقعحالماالحاكمانغيرالشهادةاكليللنيليؤهلهأنبحرارةالرب
واستأنفديرهالىالقديسفعاداالضطهاداتهدأتالحبنذلكومناحترامنظرهاليهونظر
مضىفيمايتعبدلمكأنهونشاطبجدعبادته

الليليصرفأنواعتادااللهيةالحضرةوعظمةءبهافىيتأمللكىءاالختاليحبوكان

كانتولماورائهمنتغربالشمسكانتصالتهءابتدافعندمتحركغيرراكعاالصالةفىكله

النورااللهىأشعةبنوركتعدمينىلماذاالشمسأيتهاقائالمنهايشكوكانأمامهصباحاتشرق

حليماأنيساكانذلكومعوعظاملحممنمركبغيركأنهنحيفاصارجسدهتقشفاتهلكثرةبالنسبةو
االمورالزمنيةبتغييرهذهحالهتتغيرولموالبشاشةالهشاشةيبديانووجههكالمهوكانوديعا

أجلهممنزرعلكثرتهمبالنظرووصوبحدبكلمنعليهتتوافدالجموعولبثت

لهوقالمنهاواحداامسكيوموذاتفأتلفتهالغابوحوشبستانهدخلنمتفلمابقوالوحشائش
مزرعتهالىالوحوشتعدفلمقيلتعدوالههنامناخرجءبشىأضركلمالذىأناتضربىالماذا
فجثاشروراالريوسيينمنيةاالسكندرمسيحىسيصيبمااللهلهاظهريومذاتوفىثانية

يبادرالىأنهاميةبعبراتالمسيحيسوعسيدنامنوطلباالرضفىوجههوالصقالقديس
عليهمالكنيسةتنتصركيفأراهبأنهاللفعزاهءالشقاهذامنالمؤمنينتخليص
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البابااليهفأرسلاالرثوذكسيبئعلىيوسييناالراضطهاداشتدحتىيلطووقتمرما
أتالوقتهذاقبلوحدثيوسيبناالرمعهيناصبوياتىأنمخهيطلبالرسولىاثناسيوس
رلمائلهمعلىللرديتنازلأتبخضوعاليهوطلبواخطاباالقديسلهذامحررواوأوالالملكقسطنطين

تتعجبوأالالهموقالالقديمميماشجمعهمالزائداسخغرابهموأظهرواالملكتواضعمنالرهبانفتعجب
االمرأمامنهيندهشواالمرهذايستعخئماأالمسيحىعلىيجبوالاليناكتبوااالرضملوكالن

أصفيهائهمأيدىعلىوأرسدهاالبشرأجلمنيعتهشركتباللهاتشهوللعقولوالمذهالالعجيهب

ولماأهـوالسالطببنالملوككلكليقاساليسموبماالذىيدالابنهفىخاطشااالياماخروفى
مسيحىالنهبلملكالنهالالردبضرورةأقنعوالملكرسالةعلىبالرداهتمامهعدمالرهبانرأى
معكمأسرانىصالديباجةبعدهكذاالردثممنلهفحررعنهتمنعأناينبغىفالاالستفادةقصد
االرضيةءااللتميااحتقاروعلىخالصكمكأالتفكرعلىوأحرضكمالمسيهحيسوعتعبدوناانكمن

واالبدىالحقيقىالملكهوالمسيحيسوعبأنتتأملواوأنأالخيرةالديننهةعنلحظةتغفلواأنبدون

بالحلمالرعيةفىوتسيرواالمملكةشئوتادارةفىالكمالعدستوراالفطنةتتخذواواتالوحيد

هذهوكباردولتهوأوالدهالملكقرأفلماأهـألخوتكمكمساعدتكمءالفقراوتساعدواوالعدالة

يوسييناالروكتاباتاالرثوذكسيينكتاباتبينالفرقوأدركماعظميماتأثيراعليهماثرتالرسالة

كنزعئناكأالننديسبرسالةالملكياحتفظوالنفاقءياالرروحمنةالممل

االسكندريةالىالوجهعلىانطؤليوسالقديسعزماثناسحوسالباباطلعلىءبناو

خطاباأالسكندريةءوجهاطلبعلىءالفرخنفىقدالبطريركأتبلغهثايفومأتقبلولكنه
أنعلملمابلبذلكيكتفولملالرثوذكسيبنمقاومتهعلىفيهتجمجقسطنطيزالملكالى
الىرجعدأجممعلىمواشقانطوليوسالننديسبأتأشاعواأذالجسارةبهمبلغتقديوسييناالر

مثانيةمرةجئتقدكنتاذقائالالرأفالمستننيحىفىوخطبرهبانهبعفمعاالسثندرية
علىتجاسرواقدانهمالمقدساصاننالحقيننةجليةشهادةأؤدلىلكىفذلكبيخكمالظهرخلوتى

منينشأولمهوخليقةلجساللهابنانكالبسيطةخليقهكانانهوقالوامخلصنابألييةالطعن
يعمجيناالرمعقطتشتركواالولهذااالبوحكةكليةكانالنهاالزلمنذكانبلالعدم

فيهيكنلموقتوجدبأنيهيقالأنلكفرانهالنوروالظالمبيناتحاديكنئأنيمكنالالنهالمنافقببن

االبمعدائماكاناانكلمةيالممطامملمةا

مافايوسيوشااالرواماالحقيقىأاليماتونىالحقيقيهةالتقوىفىنكمالمسيحيونانكم

الخليقةيعبدوتالذيالثهنجنعنءبشىاليختلفنئمفامخلوقاللهابناالبكلمةاكايقولوتحينما

رلالخلوقاتعدادفىيجعلونالنهمضدهمتففالخالئالماكلأناذنفصدقواالخالقعنعوضا

الحياتملىكهربكمنحالطثممناذتفاهربوايديهصمعمنكانةهىالتىءاالشسياكلوسيد

أهـءسيجىالربمحرومانليكنالمسيحيسوعيحبالفنوالعقارب
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اللهامانصهعظيمةبقساوةاالرثوذكسيينيضطهدكانايوسىأررجلالىكتبوقد

أماسريعاتتبلماذاهامتكعلىسيرشقهاوانهعليكغضبهسهامعدلهقوسكأوضعقد
قيلبرجليهوتوطأهاعليهاوتفلاالرضعلىوألقاهامستهزئاثامنضحكالرسالةقرأفلماالهرطوقى

القديسيدىعلىالثهصنعهااكالعجائبولكثرهفاتالرببهضرأيامثالثةبعدانه
عليهازدحمواولماجبتهبلمسيتبركونواليهيفدونفصارواللؤننيببنقداستهخبروصلباالسكندرية

تنصيرمننئيكناليهيأتىمنلكليةالحرتركواأناوأمرهمفانهرهمتنعوهمأنتالميذهحاول
الذينمنأكثرحينئذيدهعلىتنصرواالنينانالمؤرخينأحدقالحتماؤننيينالمنعخئيمعدد

سنةمدةشىتنصروا

اليهوطلبوافراقهعلىالشعبالديرفحزشاالىالرجوععلىعزمانتشقدااليمانرأىولما
تضححلهكذاارالنمناقترباذايذوبالشمعاتنأجابهمراعيهمغيابمدةمعهميبقىأصا

وتخبأالجليلهمراعفياقعلىميعزوااليانفىيثتهمأخدثمالمحالمندنااذاالناسكفضيلة
مختصرابعودتهلهم

انهابعضهموقالالرهبانالىأيخرهامحرراتبارسالواهتيديرالىالقديسورجع
كاتبلالعلوموالاللغاتمنشيئايرفالننديسيكنولمفقطسبعااوآخرونرسالةعشروت
الكانااذايومذاتسألهءالحكاالفالسفةأحداتعنهءوحايهالمصرللغتهوالكتابةالقراعةيعردص

فىلىانفأجابهالكتبكأهءبالقراااآلخرويدركهاالتىالسلىالىلهسبيلالاذيضجر

يارةلزنفسيكاتتعباتلماذالهماشقالعلمهليخخجرافيلسفاندـءجاآخريوموذاتكتاباالطبيعة

اااحكيماكنتاذالهمافاتالحكيمرجلانكالعتقادنااليكجئناأنانأجابادـمثلىأحمق
وقصدهتركادـثممتحيهرينشصمتاكذلكنكونامسيحىفاناواجبءبالحكاءاالقتداالنثلىم

فقالالعقلشأجابهاالعلمأمأدضلالعقلكاناذااعفسألهمءالعلمامنكثجرونممتحخوتءهوالغر

مباحثةبعدوأفضلالدياناتأئفىناقشهمثمالعلمالىمجتاجالسطيماعقلهكانمناذالهما
هوتقدمعجزواولمائذوينحاضركانوامجانينمنالنجسةاالرواحاخهلهمعلياقترحيلةطو

الشياطينمنهمفخرجتالصليبعالمةثمعليورسم

بدنوالعمرمنوالخامسةالمئةالسنةكأوهوشعروعجائبهطهارتهعرفمالعالمأمتألولما

بواجباتهمالقياعلىومجثهمبالنصائحتالميذدـيزودوالرهباتأديرهعلىيطوففجعلأجله
عنأنفكاللكنىأوالدىياسأفارقكمكتيروعظبعدلهمقالهومماعليهمالمفروضةالمقدسة

اناياكمأبداتتراخواوالالمقدسةاعمالكمممارسينغيرةبكلتدومواانأرجووانمامحبتكم
شىكلىءبعناواجتهدواكمأعيننصبيوكلالموتاجعلواواجباتكمتتميمنىنشاطكميخمد

واتبعواالقديسينآثارءاقتفافىالجهداابذلالرديخةاالشكارمنوخاليةطاهرةأنفسكمتحفنهئواأت
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واعمالهمرداعنهمودتعرالدينالهراطقةشيعمعتشتركواأنوحذارمنالحقيقطرشجاعةبكل
وانالناسكلعندكفرهمالصروفيوسييناالرمنالطاعوتمنبونتهركابواواهرالذميمة

الوهميهالسلطةهذهالنقطتتعجبوافالتعليمهمعنيناضلونويساعدنهمالوالياتحكامكان
عالقةأقللكميكوناالأتعلىيادةبزلكممحرضاذلكفليكنبلتتالشىانالبداختلسوهاالتى
المجدلهالمسيحيسوعسيدناايمانفىباالخصواواثآبائكمتقليداتعلىتقوىبكلحافخوامعهم

أمرارالكمقرتهوالذىالمقدسةالكتبمنتعلمنادـالذى

ودعااصابهبرضلشعورهصومعتهالىبالذهاباسرعحتىامالكلهذامنينتهولم
اللهانياولدىأرىانىقائالوخاطبهماوأماناسالمصرىالكبيرمقارأبويوسمكارتلميذيه

حسبالبرعلىاذافداوماأحدكلطريقأسلكأنهومكتوبكمامزمعوانىاليهيدعونى
كأنكااجتهداولكنعديدةسنواتمنذمارستماهاالتىاالمقدسةأعمالكاثمرةتفقداوالعادلكا

تجهالنوالوقساوتهالشيطانمكائدتعلمانوأنماحرارتكاءارتقافىيداوتزتحفظاانفىبادثان

خدمتهفىاالرغبةلكاتكنوالالمسيحبيسوعآمنابلقطتخافاهفالضعفه

التعاليموتذكرانفسيكاعلىانقطاعدوتواسهرايومكلتموتاأنمزمعانكأنكاعيشا
تعلمانالنكااالريوسيينالهراطقةمعوالالمنشقينمعقطتشتركاوالغالبااليهاارشدتكاالتى
المسيحيسوعمحاربةعلىمجسرونالنهمالمرذولةهرطتقهمبسببلهممحتقرادائماكنتكيفجيدا

فىءوأصفياءيقبلوكماكأصدقالكىالقديسينمعثممعهأواللتتحداوالجهدالجدابذالوتعايه
لىمحبتكاعلىتبرهناأنشئتماوانقلبيكاصفحاتعلىءاالشحياهذهاطبعاالسماوىالملكوت

بيوتهمفىأهلهاظهانمنمصرخوفاالىجسدىينقلأنتسمحافالكأببكاتتذكرانىوانكا

تقراوالاالرضتحتاذافادفنانىالجبلهذافوقالفيارألموتعلىحملنىالذىالسببهووهذا

خالياالقيامةبكرالمسيحيسوعيدمنالجسدهذااقتبلالقيامةيمءجااذالحدىموضععنالحد
الفسادمن

استلمتهالذىءوالرداالغغجلودأحدساثناسيلالسقفاعطياهكذافورعاهاثيابىأما
مسحىلكاواحفظخااآلخرالغغجلدسيرابيوسلالسقفاعطيابالياله3ـرداجديدامنه
أهـعنكايتخلفويغاثركماالنطوليوسانينيزالعزولدىياالثهعكااستي

يرهسرعلىأمتدوللحاليبكيانوهماوعانقاهتلميذاهاقتربالكلماتهذهلفظأنبعدو

اكأفهينللناظروجههبداوأسنانهمنسنسقطوالبعدكلقدنظرهيكنبسرورولمالموتمنتظرا

م563سنةشهرطوبهمنينوالعثالمانىاليومكأمخلصهبيدالروحاسلمثمءاونورايسطع

ءشمانالهمنفكانأوصىكمامتروكاتهووزعااشارثهحسبقبرهوأخفيابتكفينهتلميذاهشقام
ءالآللىمناثمنيعتبرثام
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حياتهفىبناهاالتىبالكنيسةالقبلىالهيكلبابالطاهرأمامالقديسجسددفنوقد

ديرداخلالكريمالجسدذلكتصماليومحمتىتزلولمباسمهذلكبعدوسييتءالعذراالسيدةباسم

بةالعربجبلمجوارمغارتهانطوليوساالنباايامفىشيدعظيم

مؤلبوس41

موسرةتقيةمسيحيةأسرهمنكاتانطونيوسوهوكزميلهيوطمجوارمرم493سنةولد
التبتلعيشةالىمتوجهةآمالكلوكانتعمهوصايةتحتشباتالحداثةسنوهوفىيهابووفقد

نحالفةقدرتهكأيكنلمولماارادقهيخروعلىعنهاريخةفتاةلهخطبعمهانغيروالقداسة

يولرأنالمقدسةبسيرتهاستطاعوقدالرحيةباالقواللهخطبتالتىالفتاةنحاطبةكأأخذعمهامر
عروسالتكونالنفستكريسالىالميلبفؤادهاوغرسالطهارهعيشةاليهافحببحسناتأثيراعليها

وهماالزواجعقديقبالأنعلىاالثنانأتفقثمومنالمسيحيسوعالحقيقىيسلتعرمحفوظا
وزوجةكزوجالوأختعكمعايعيشاانعلىمصسات

حتماواألمانةالعفةثروطعلىالمحافظةكلمجاصظانوهمايلةطومدةالحالهذاعلىولبثا

امامهعاقدالمجالأنأموليوسصرأىالزوجةماتتبعدهاوزياجهماعلىسنةعشرةسبعمرت
عليهودرسلهوتتلمذانطونيوسالقديسالىومضىراسهمسقطفهجرالروحيةمآربهليقضى

هناكأديرةليوسسالنطرونوادىالىيوسانطالقديصأوشددذلكبعدوالمقدسةدبنةالرقوانين

يسوسهمواستمرمدةمعيشتهملهمورتباالحماللهمشنخئمالعفةناذرىمنجمهورعظيمفتبعه
والتقوىيلةبالفض

ةديرانهسينعلىيحتوىالنطرونوادىأجمجححتىسنةثمانونالحالهذاعلىتمضولم
المالبسوهوعارمنجسمهكأالتقىالرجليتفرسانالعيبمنانهاب11هذامبادىطومن

نتن37سنةبشنس2فىوفاتهوكانت

بفنؤبيوس5

الغيرااللهيةوالنعميةالسماوتبالبركامفعماونماالثالثالجيلنصفمصربعدبمدينةولد

وطيبهةمصربرارىشىالمتوحدونسلكهالذىالسبيلذللتحسنفىجيداتأملواذاالعتجادية

أنبعدالعالمتركقليلبعدوأثرهمءاقتقاالىوتاقبهالقفرشغففىواعتزلواالدنيازهدواالذيما
ءالسماكانتاذاانهنفسهكأقائالاالماكننحوتلكواتجهءالسماسعادةوطلبأمجادهكلعاف

كمنفىتحسباالرضبينمايقىاهووطنىالعلوىالفردوسواتاالرضعلىتفضلأنتستحق

وأنفرمنهااالرضىمنجهدىبكلوأهربءالسمانحورغائبىكلأوجهالاذافلماذالى
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قصددـادويحولونهءبااقريجعلبمصروطنهمنالقريبينالنساكمعسكناهانادركوأذ

االعلىالمصرىاالقليمحدودآخربيسارشىالمدعوالديرالىومضىابتعدسيرهمتابعةعنيعوقؤلهو
عددايومكلاليهيقبلوالرهبانيدبرأحاالانطونيوسالقديسكانجثالخارجيةطيبةفى

رالقديسعلىنفسهبفنوكيوسفعرضخطتهالسيرعلىوأرادواصيتهمجسماأخذواالذينمنعظما

تالميذهبينووضعهللقديسافثبتهالنسكيةالمعيشةالىبميلهوأخبره

وأخذكلىبنشاطمعليهاليهايرشدهالتىالنسكيةالفراثضيمارسبفنؤليوسالقديسيمافبدأ

أوقاتهيقضىنكاتتامااخضاعالروحهجسدهأخضعانهحتىالصارمةبالتقشفاتحواسهيميت
مستودعنفسهأصبحتحتىالمقدسةاالوامرااللهىاالرشادمنيتلقىوالروحيةالتأمالتفى

مصافشىليسالجميعنظمرفىارمعتبراوقليلةسخينمدةفىثمارفضائلهوظهرتااللهيةالحكة

لعظمكثيرةمراتانطونيوسالقديسشهدوقدالروحيةالسيرةمعليىءاآلباكأحدبلىالمبتدئين
السيرشىكيفيةالىيرشدهمأنمنهكئيروصناطالببنفوافاهمحبتهيلوجزفطنتهومزيدفضائلة

الكاليقطر

يكرروتوهمبشاتاهوينكرهكانبذنبأحدهماشتكواالنساكبعضانيوماوحدث

شىمغروساالهررجالءشاطىعلىرأيتقداننىبفخوتيوسالقديسلهمفقالشكايهمعليه
الخارجالىينتشلوأنعنعوضاولكهمالنفاذدـأتواقدببعفالرجالواذانظرتثمالوحل
بالكلماتالمذنبمعالجةيمكنانهيفهحهمأنالقولبهذاالقديسوارادعنقهالىشحهاسفطوه

سيعولمااالتمواالصرارعلىوالكذبكالنكراكاجديدةزالتشيهتجددالتىبالقساوةالاللينة

اتيعرفالذىالرجلهوهذالهمقالالمشتكبنالباربفنوتيوسبهخاطبماانطونيوسالقديس

االفكارالعميهقةيفهماطويستطيعءاالشياعلىالحقببممجكم

طيبهةاقليممدتمنمدينةالهلبركةبفنوتيوسالقديسمجعلانلكذابعدالربءوشا

الصلواتبعدتحققانهغيرمنهالتخلصوحاولاالختياركثيراهذامنتألمولكنهلهااسقفاشاختير

ابروشجتهكأوأقاميةالبروتركالسيامةفقبهلالمركزلهذا3ـاصطفاالذىهواللهاصاالعديدة

لهفصارتمكانكلفىالطاهرهانتثرخبرسيرتهحتىيالطوداراسقفيتهفىيلبثولم

انطونيوسالقديسمناكتسبهاالتىبالحكةيدبررعيتههوششرعأماساميةمنزلةالناسعيوشاشى

كسبقوانبنبوضعاعتنىثمجميعاتصرفاشهمعلىساهراالحقالىيرشدهمويعظهمفطفق

الحسنةالصفاتكلفىأهلهاوتقدمابروشيتهفنمتانجيلهوتعاليم

علىوقعتمصرمسيحىعلىينالفيصرومكسيميانوسديوكلتيانوسيمااضطهادثارولما
شديدداعذبةوعذب803سنةعليهقبضوأخيراجسيمةائبمرعيتهوعلىالقديسهذأ
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ركبتهمفاصلوبقطعطنىاعينهبقلععليهحكمانهومنهابالمسيحاعتراشهأجلمنوقاسية
يمجودـانابواوقدالرخامومقالىالمعادنحفرامكنهالىبأخذهوبالسالسلبطهبرواليسرى
ملسلةبورةالهذهعلىحياتهواضحتلحظةكلفىالموتوليذيقوعذابهزمنليطيلوا

عندهماانهاالبالعالمواقامتهيةللبرتركهمنقباليشخكىكانانهومعيستشهدلمولواستشهادات

االمرمخلصهأجلمنيتألمأناستحقلمابالعالموجودهلوالالنهاظهرسرورهالعذابطاثلةتحتوقع
عخئيماشرفادجتجرهالذى

المسمىالمكانامصركأبرارىشىالمسيحباسمالمعترشينمنكثيرونوفتئذوكان

ءالنساعداماعشرشخصاسبعةوأخذواباستخراجهثميلزمشكانوافيهالرخاملجودبرفيريتوس
الوالىعرميليانوسقدامالمقدحمابااليمانجهرااعترفواحيثفلسطينبالدالىبهموأتواوالصبيان

الىارسلهمثمكذلكاجنىالعبنوتقلعمهملكلاليسرىالرجلأعصابتحرقبأنهذافأمر
المعترفينأولئكمننبفنؤليوسالقديسفكانالمثسديدبالتعبهناكليفنيهم1البالدتلكمعادن
فبفىشخصاوثالثينمائةعددهموكاناوسابيهسروىكماظسطيئالىمصرمنارسلواالذين

غاليريوسالملكفيهاالخزالتىم113سنةمخوالىالمعترفيئسائرمعالمعادتتلكفىالقديس

وطنهمالىالمعترشينكثرشرجع3ـاعترامرضالجليبنمسيححالعناالضطهادبازالةيأمراناالمغتصب
متلهبقىبماانهاضهاسبجلفىيجاهدوأخذابروشيتهشىمصرواقامالىبفنؤليوسالقديسورجع
العذابشديدتجتتنسحقكادتالتىالفوة

المستاتيماالطادعنالمحاماةفىالقديسهذايخرةاشتدتيوسيةاالرالشيعةظهوروعند

ئةاعضامنوكاضااآلبهذاالجهذهبم523سنةاالولالمسكودىنيقيةمجمعاجتحعوحينما
قسطنطينالملكلدىساميامقامااكتعسبحتىفضائلهموظهرتغيرتهمتجلتالذينالمحترمين

االطانوتأييدالكنيسةلراحةالالزمةالتدابروضععلىمعهيتفاوضوكثيرةمرارايدحوفكان
نىاعينهيقبلأتقبلديوانهمنبالخروجلهيسمحفسطنطنبنيكنولماريوسهرطقةدابروقطع

بالمسيحاعتراشةاجلمنالمقلوعة

المذكورالمجيعفىاالرثوذكسىاالبمانقانونوضعواالذينءاآلباأحدالقديسهذاوكان

متحداكانذلكبعدوكرسيهالىالقديسوعادابروشيانهمالىاالساقفةرجعالمجمعانحاللبعدو

وسبعةهياكليامنالذىبوتامونالقديسمعورافقهالرسولىاثناسيوسالبابامعوالودادبااللفة

يعتقدونالمجمعهذاءاعضاأكثروكانم353بصورسنةالخأماورىاالمجيعالىأسقفاواربعإن

المعترشوأولدكاتقليمآتارمعبدحديتاجدوفداباكامجرالىلرطمحيرةبينالمماحةلصوركأالمذكورةالمعاتكانت1
المسيحيرالملوكأيامفىاسففيةكيةالمعبدهذانصبحاالضطهادبحدوهاكاقاشمزماثبرهـفد
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وقالبيدهاخذاورشليماسقفمكسيموسنهمبيورأىذلكتحققفلماالقديسأمايوساراعئقاد

االخبراالضطهادفىبالمسيحاعترفارثوذكسىاالشرارأسقفمجمعفىيكونأنيليقالله
يغرهويضلهالننفسهيعركماااليمانعنالمناضلةفىبالغيرهمشهورانخئيركرجالأنيحتملوكيف

االساسجةالقضيةهذهعنمحاماشجعهوالذىاثناسيوسالقديسيهلكواانقصدواالذينالهراطقة

وتمكنالوقتلهذامكسيموسيجهلهكانالذىاالريوسيينبتعصباعلمهثمااليمانقانونمن

االسكندريةالكنيسةشركةفىيثبتهوحزثممنيفصلهانمن

االماعلىالمحاشظةفىمجتهداجاتهبقيةقضىثالثاكرسيهالىالقديسهذارجعولما

النعيمفرثوسالىانتقليلةطوسنيئمدةمخلصهخدماتبعدويوساربدعةقؤلهبكلومقاوماا

المجيداالكليلونالالحسنالجهادجاهدانهنعلمولكنانعلمهاالسنةفىصالحةةبشجخ

الثالثالقسم
والكنيسةالمملكة

الثراكىمكسيمينوساضطهاد2كاركالاضطهاد1

يانفاليراضطهاد4ديسيوساضطهاد3

يفهفىالمسيحيبنوماثرالحرببسببضيق5

كاركالاضطهاد1

مصرحتىمسيحيىيذكرمعشأنلهميكنلمقياعرةجملةسبتميوسيرسساوبعدوتوالى
مسيحيولهيدفعهاكانالتىالجزيةفضاعفدخلهيزيدانلهشخطرآمااكاركالسنةلك

أوبالصلبامرماكأالحكومةقاومانهعنهيعرفالذىالمسيحىعلىيقضىقانوناوسنمصر
وذلهبعبوديتهحيكتفىذليالعبداكانواشاهذااربافتحزقهيةالضارللوحوشبطرحه

ورموعليهونفموامنهالكلضجالمصريينطبقاتالقيصرجميعهذاظلمتناولولما

لهممكحدةتدبيرعلىوعولنهممينتقمأنفأراديةالسخرالقابعلجهواطلقواالكالمبقوارص
فسرلشبالنوصىاحرسهضمناجنيليكونوايرالمصرمناختياركتيبةعلىعزمهفأعلن

لمشاهدةيةاالسكندرأهالىجميعخرجلالنتخابينالمعاليوموفىالعطفبهذايةاالسكندر
شجردواأعشاكرهالىاشارحتىمجتمعتىيكادوافلمالمدينةالقيصرخارجعينهمكانفىاالختيار

القليلاالمنهمينجولموحشيةبأسالمبباهديرالمثجميععلىوقضبواثبماسلح
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يخلفهمنعلىمنازعةوحصلتمكرينوسفاغتالهفظائعةءجزاكاركالمناللهانتقموقد

الطرقاتكأبهميوقعونتراهمفكنتالمسيحيبئعلىءلالعتداالفرصةتلكاالسكندريةوثنيوفانتهز

رعلشواوا

الثراكىمكسيمينوساضطهاد2

ولكنم223سنةملكالذىيرساسكندرساوالملكعهدفىراحةالكنيسةنالت

مسيحبىالىنظرهووجهعظيمةشدةعليهماشتدم532سنةتملكهحالمكسيمينوسخليفته

انغيروجههمنشرارايةاالسكندريتركاناياروبهالسيركالبطراضطرحتىمصرفضايقهم

عمراللهقصفوقدشديدةآالمانواعذاقواأنبصدالموتتجرعواالمؤمنينمنينكثير

ونمتملكهممرمدةفىالسالمفانتشرغورديانوخلفهلملكهسنواتثالثبعدمكسيمينوس

سيحيىسالمكدرصفوالذىم442سنةبىالعرفيليبغوردياتوعقبيذكرنمواالمسيحيه

اضطهاداتمنهواصابتهمباليابهممصرفاوقع

ديسيوساضطهاد3

مناصابتهمالتىتلكيينالمصرالمسيحيبنعلىوقعتالتىاالضطهاداتاشدان

منتهىبالغااضطهادهفكانم943سنةالرومانيهالسلطنةكرسىعلىجلسالذىقيصرديسيهس

لطلباجابةلالوثانوذبحوااالضطهادءاثناالمسيحيبنمنكثيروتزلحتىوالشدةالقسوة

البطريركاالولديوليسيوسالباباجملسطرهماالفظاحتلكوصفيكفيناضومعذبيهم
وهوالمذكورةاالضطهادوصفوفيهانطايهةاسقففابياتالىبهبعمثواالسكندرى

ةفيءكانتنارهانبلالحكومةمنأمرعلىءبنايحدثلماصابناالذىاالضطهادان
النبوهيدعىشاعراانذلكوتفصيلالتعصبيداثارتهاعندمافالتظتكاملةسنةمدةرمادهتحت

علىويحرضهمضدناالؤننيينسخطيهيجفيهاجالاذعليهاشؤمامجيئهوكاناالسكندريةعلىوفد

عملهمعلىوساعدهمنحوالالوثنيبنوأثارثائرةذلكلهمفتمالتافهةوأباطيلهمخرافاتهمعنالدفاع
والقداسةالتقوىمنتهىانظنواانهمكمالناشروضرريرغبفهاأىءاجرامنكومةالحلهمأباحتهما

الصنامهمباناقراجسادناوتقديمبذبحناتغالعجادةوهذهوشياطينهمأوثاتهمعبادةفىتنحصر

زكويجدفأنمنهوطلبوامترايدعىهرمارجالأمسكواأشاهارتكبوشراولوكان

بالعصىيضربونهوأخذواكالوحوشعليهانقضواوحينئذبتاتاطلبهمالرجلفرفضبذعلكالم
خارجأخرجومنهيئسوانلماالجأشساكنالقلبوهوثابتبمناخسوعينيهوجههينخزون

شكانواالمسيحيينمنازلالىمندفعإبئوسارواجميعهماتفقواثمماتحتىبالحجارةورجموالمدينة
ماكللفونيثمثامالسكاطويخرجئالمروعةشروطوالالجيرةحرمةغيرمراعبنبقوةيدخلها

فيجعلونهاالبيخيةواالمتعةثالثاالأماالقيمةاقيخةءاالشيافيأخذوناالثيمةأيدحيهاليهموصلت
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ظنهمويحرقوطيسلبوضاويركضونوهمأحدرآهماذاحتىالطريققارعةعلىايحرقوللناراذطعاما
المنتصرالغالبفعلبهاشفعلظفربمدينةجيشا

سكوتوهمبيوننهمنجراباقبونيروقفوابلمقاومةأدنىيبدوافلمالمسيحيوصاأما
أموالهمسلبينخنروتكانواانهمفىالرسولبولصاليهماشارالذيناخهممثلفكانواصامتون
ءعنابعدولكنايمانهأنكرأيديهمفىوقعواالذينمنفقطواحدرجلسوىاعرفولستبفرح
إابولونياألاسمهافاضلةعفيفةءعذراعلىالقبضالقوامأيضاطواعرفقاسوعذابشديد
ثمتحطيمااأسناحطمواحتىفكيهاعلىايضربووأخذواناصياوشابتهرمتقدوكانت

كانواالتىوالسخرالتجديفبكلماتئنطقلمانحيةبالحرقوهددوهاالمدينةخارجناراأشعلوا
فتجلدتعادتولكنهااآلالمشدةمشديدةيرهقشعراالمرأولشىفأصابتهااياهاهايلقن

رماداصارتالنارحتىكأطرحوهاالعذابهذافاثدةعدممعذبوهارأىفلماوثبتت

ريقصاعذبهوأذاقوهبيتهفىكانبينماسرابيوناسمهآخررجالضاأيامسكواوقد

وأخيراسحقااوسحقاضالعهجميعكسرواحتىتأثيرهامالصلدالحجريرقووصفهاعنالقلم
علوشساهقنحوقمنراسهأمعلىاطرحو

وضجيجصراخيسعسوىالواالزقةالشوارعفىنهاراأوليالاألنساتساراذاوكان
ءأتقياأناسغيرءالمريشاهدوالمسيحهينكروايمانهيجحدأنرفضمنكليعذبوشاواصهددوقو

هذدـبفيتوقدكالهشيمفيحرقهمالمتقدةالنارفىيطرحونهمثموجيهمرارعلىاالشيجرهم

كلسبيلهانحىجرنتأهلجةحربأعفبهسياسىهياجظهرأتالىالزمنمنمدةمتفاقةالخطوب

ءالصعدانتنفسنكدولمالبعضبعضهمالىعناشرهمانصراذقليالاسترحناولذلكأثيمشرير
غيردمشحراوأقلجانباأرقكاناالذىالمللتذلكابدلالخطرعخدماوحفناالحوفبناحاقحتى

بدأوقدطهادنااضعلىفجعملنحوالأنظارهيوجهواالالمملكةكرسىعلىيجلسالقداخرلك

ينامتضالمجدلهنحلصنادذلكأنبأمثلماالوطأةصدرامرشديدحالمايخحققوظننايصدقحدممنا

وأركنالجميعالخوفوعموالعثارالسقوطعلىالختارونأوشكحتىالركبمنهاتصطكعبارات
ونباهته3ـذكاؤكانكيفماالحكهعةخدمةفىمسيحىكلورشتالفرارالىالمشاهيرمنكثيروعا

باسمهالواحديدعفىوعجلعلىبهيؤتىكانعنهيرشدوالمسيحيهبنأحديعرفوثنىكلوكات

ءائقديرفضمعقابوكانالوثنيةالذبيحةتقديممنهنيطلباالوثانهيكلالىيتقدمحتى

وسائطبكلبذلكاقناعهفىيجتهدواأنبعدللصغذبيحههونفسهيكونأنللصنمالذبيحة
مسيحىبكيسخرووهويهزأهنالكالتأمالوثنجببنجمهورمنيوجدكانبينماواالرهابيفالتخو
نوانسانكلهونهايةالذىالموتوأمالالوثانالذبائحوتقديماالبماننكرانأماحنهيكون
فثلقحمسيحيهايكنلمانهوأثبتالوثنىالمذبحأماواقفوهوايمانهانكرااليمانضعيفىبعض
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والبعضالجاحدبهذايقتدونالبعضوكاتيخلصوبالجهدانهمالمجيدالخلصقولعليهميصدقهذا

ومنهمأواالغاللبالقيودمكجلينالسجتىفىوطرحواعليهمقبضالفراروغيرهمباذياليتمسكون
المسيحىبالدينمتمسكينبقواوكثيروسامجاكمولمقليالسجنانابعدالمحيحيةالديانةانكرمن

ومنمعونةلهموأرسلاللهقواهموكثيرونيلةطومدهذاقوهاالتىاالعذبةصعوبةمعبهمعضرفين
صارواانأمرهممنوكانيسرةأويمنةعنهيميلواولمالصحيحااليمابئبوحدانيةمرتبطينفبقوالدنه
مجدعلىءامنااشهيدعماماكماالمصريةالكنيسةبنيتوعليهمالرببيتفىمتينةاركانا
ءدابالنقرساصيبيوليانوساسمهرجلءاالتقياءهوالمقدمةفىوكاناللهابنملكوت

علىرجالنيحملهالمحاكمةالىفساقوهمكانهمنالقيامالسيرأوعلىمقدرةلهتكنفلمالمفاصل
واسيهاالنىوامااهمالبالايمانهأحدهماأنكرالمحكةأمامالرجالنهذاتتقدولماكتفيهما
علىحملوهماولذلكأيضايوليانوساعترفكماصرمجااعترافابايمانهفاعترفاينوسولقبهكرونيون

مايجلدووكانوااالطيافواسعةتعلمكماوهىاالسكندريةءأنحاجميعكأبهماوطافواجملين
مضطهدوهماكانبينمارمادافصارابالنيرانيتقدلهيبفىطرحوهماوأخيراعنيفاجلدابالسياط

1أهـالنفوسلهاتسرالتىالمناظرمنكأنهعليهمايخفرجونوقوفا

وهاكللؤمنينبعضاستشهادكيفيةالىاشارشيهااخرىرسالةسديوليسبالباباحرروقد

امفمو

قبفىيوسقوروساسمهعمرهريعانفىشابفيهمءنساوأريمرجالستةانوحدث
فاعطافىديوسقوروسأماالمخقدالنارأتونفىطرحوابالسياطءاالتقياأولئكجلدانبعدوعليهم
شبابهنضارةعلىاشفاقافيجحديعودعسادـبايمانهاقسكعلىاصرارهنتيجةفيهايتدبرجمهلةالقاضى

اناوهااياهاسالوهالتىاالسئلةعلىمجيبكانعندماوالرصانةالعقلمنفيهآنسهلماوخصوصا

عاموألمامريعاعذابامنتظراالروحىالفرحيطفرمطبجانبىقائمالسطوروديسقوروسهذهأخط
أهـلآلنيصيبهقد

نموماالوثنيينهوغيرةاالضطهادسببانهذاديونيسيوسالباباخطابمنفيتضح

شىبالغماوالنفسواجهدواالقديمالدينءاحياالىودعواثممنالمقدمونفقاالمسيحيةالديانة

فاستفحلللوثنيةوالرجوعالمسيحيةالديانةتركالىالبالداهالىمنينالكثيرواستمالواالدأب
المسيحييئعلىالوثنيحتفخرجالفتنةقائمةوقامتوالؤننجيئالنصارىبببنالخالفواستحكماالمر

قيصرديسيهسعهدقبلاختلقدنظمامهاوكاناالسكندريةبمدينةالسلبوكزبيقهمونهبوا

وكزأثرهموتخعواالدينيةالواجباتمنالمسيحيبنءدماصاراراقةأنالىتتعاظمالفتنةوظلت

أباماوانكشواأقطارهافىواوانزواالعلىالصعيدصحارىئوجيهمعلىفخرجواعنهمالفحص

بوتلمداموكشاثاالقطيةاالمةيختارلعنونقلنادالمؤرخسأوساببنملهاالىثيهليسجيمىالبابارسائلمن1

coptic-books.blogspot.com



وكانتضدهمالتعصبباروايقادالمسيحيينعلىالفتنةهذهاثارةفىيدلليهيكانا

أهلبينالعداوةوتأكيدبمصراالهالىصنوفبيئالشقاقباستمرارجداتسرالرومانيةالحكومة

لتوشاالضعفالقسموهمبالمسيحيينالنكايةعلىفعيلتدولتهاوتتأيدشوكتهالتدوماالديان
اخرىجهةمنرضاهمولتكسبجهةمعليهمالوننيبنصدور

والضعفيعترهااالنتشاريلمشديدةالحنذلكالىوالقمرالشمسعبادةكانتوقد

مصرهياكلمنيذهبلمبهااقسكوكانبعدهماومنوفيليبغورديانعهدفىسيماوالوهن

دينهمخالفمنكلعلىالوثنيبنهياجالىدعتالتىاالسبابأكبرمنوذلكبةوالنو
المسيحيبنعلىوباالخص

يانفاليراضطهاد4

فأظهرم452سنةشاليرياتملكحتىذكرهماليهمناقياصرةديسيوسبعدءوجا
انقلبتقليلبعدولكنأذيتهموساعدويجالسهمقصرهالىيستدصموكاتاالناسةيدمزللحسيحيين

كانياشاشاليراتذلكشىالسببوكاتلهمءاالعداالدوصارمنالبغضةالىياتفاليرمحبة

يانوسمكربمصريدعىيينالمصركهنةمنواحدامشيرالهوأتخذءالقدمايإنالمصربحكةمغرما

ذلكانخافللمسيحيبناالمبراطورميلرافلمافهذاالمستاتبلةاالمورومعرفةالسحريدعىكات

يستجلجهأوالمأرباالننجصرمنيبلغياتدرأتيعيوالقيمتهفتنخففعلجهنموذاثميكسبالتودد
حفظالجللآللهةيقدمهاكاتالتىالذبائحاتلهوأظهرالمسيحجينعلىيوشىفأخذاإلوثاتلعباده
كذبيافاليرفصدقمنناصرثمالالزممنوانهمحنهمبهتاترلسببمنمبولةتعدلموسالمتهالملك

أيامشىحصلالذفاالضطهاديضاهىعليهمشديداضطهادفكاتباقصاصهموأمريانوسمكر
اآلمنبنعلىيهجموتالمضطهدوتوكاتوغيرهمواالساقفةالشيومنكثجرونشيهقتلديسيوس

وأتخذوادورهمهجرالىالمسيحيهبنمنكثيروتاضطرحتىالعذابمناقعالىبرونهموبييتهمفى
اءوالمغاثرمخابىالجبال

نفىوأخيرايعةمرأهواالاالضطهادذلكفىكيرالبطرديونيسيوسالباباصادفوقد

شقطثالثةسوىالكنيسةشمامسةمنيجدلمانهيةاالسكندرالىمنفاهمنهلىجبعدروىوقد

وكانوامكاتهمفىمختجئذظلواثمواشرمعدداتركانهمعيرمولىوكويوسابوفوسطسروهم
كثيرونقلءهوالوغيرياالدفترءبداجميعاماتواولكنهميبشروهمواالخهةليعظالفرصيختهزون

يأخذوطوأطفالهمبطونيشاتوتكانواأشهمحتىللغايةالمسيحيينعلىالقساوةواشخدتواستشهدوا
لالوثاتيسجدواأنبينيخرواواخرونلالوثاتيلننونهاوالقصبأنابيبعلىيلفونهاوينهممصار
ثالثيانساليراضطهادواستمريحصىالعددثممفهلكالهالكنآثرواالمماتالىبوابعذأو

م062سشةفىوانتهىونصفىسنب
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تخفيفهفىومآثرالمسيحيينالحرببسببضيق5
الساحريانوسمكرفرأىالمالذفىانهمكولكنهيانفاليرأبيهبعدالرشغالينوستبوأ

قامحتىيمةعظمعاداةفعاداهملهالخضوعالمسيحيتىفأبىمصرعلىملكايكؤنأنالؤنخى
جيشقائدتبودتسأتاهذلكبعدوجائزآهمصرحكاوحكمالتاجمنهوأخذالوالىايمليانوس
عديدةبنكباتفيهاإلبالدأصيبتالزمنمنمدةسجاالبجنهماالحربودامتوحاصرهغالجنو

الباباكتبوقدآالمهموتخفيفبينالمنكوبمساعدةلقيامهمالثقيلالعبمنهاالمسيحيوناوتححل

سبباالمسيحيونكاناوكيفالحربهولفيهايصفم462سنةالفصحعيدفىرسالةديونجيسيوس
قالتخفيفهافا

منالكثيرونعلىفيهيعسراذالغابرةاالوقاتفىكغيرأصبحالحاضرالوقتان

والسرورالفرحوأياموالغمالحزلنأوقاتعندناوسيانالفصحعيديضةفريودواأنالمسيحيين

الاالنسانأصبححتىالنكجاتوتتابمالمصائبتوالىلكثرةالمنامولوفىأحديراهالكادالالتى
تنشقالذىالسخينالدمعبدلالخدودعلىتسيلوماقتفجعوقلوبتدمعاعيعلىاالنظريقع

المدينةنىاآلنمررئتواذاالباقىالعالمالىودكأجواماتواينكثيرءأتفياأناسعلىحزنااالعينله
ينخئروعاالهالكعلىمشرفينأقوامعلىأسفاثاميتفطرالقلبيكادوالزفراتالتنهداتسمعتل

زمنكأأصبحناحتىاالجسادأرواحهمتفارققبلماتبتلعهمتكادأمامهمةالقبهورمفتأبثاب
ءالبكامنبيتيخلفلمموسىيدمصرعلىأرضبكرفىكلنيهماتالذىبالزمنأشبه
يقفوءالبالكلهذأيكؤنلوأكاأتمنىوكنتمنزلكلشىاالقلعلىميتيوجدالنهيلوالعو

شىزادوأبلالركابمنهاوتصطكالنواجمىلهاتشيبأهوالمنيسبقهمامعالحدهذاعندالمصاب
شالذلئاومعأكثرناأماتواحتىيضطهدونأخذواثمبعيدةأماكنالىوأقصوناطرداطردوناأنهم
وكانبهيجاعيدناكاتكلماشديدااضطهادناكانوكلماوأحتفالءاحتفابكلالعيدنعيدنزال

مغازةوالحقالنتركولمالدينيةالحفالتأهمشيهنقيموأنالبداالعذبةأشدفيهنذوقالذىالمكان
أماجهارابكلمتهينادىوالرباسميذكرفيهاجمعيةفيهوعملخااالسجناوالخاناوالسفينةوال
كأاآلنااالبرارءالشهداجماعةبهيحتفلالذىالعيدوالسرورشهوللفرحمجلبةوأكثرهماألعيادأهم
مصائبمنءوالشىوالجوعوالتبالمالحيثنفسهيسوعالربمحفلتيرأسحيثءالسما
بالياهاوالحياةهذه

ءالسهاعلىوالؤننييننحنأصابناوسغبجوعتالهاحربالخكجاتهذهأعقبوقد
ونشاطرثمنواسفكناشديداتأثيراحالهمأثرفيناالذينالمساكينءبالفقرالحقاالكزالضررولكن

رقيقةقلوبمنينتجعطفاثمعليونعطفالمرهمونرثىباليادـفىمصيجةانتابتهمنكل

بعدتءجاثماالنسانيةكأاخوتناهمالذينرالبثبنىلمصابتتأثريفةشرمسيحيةواحساسات

نلبثولموالفرحالراحةمنءبشىفيهاتمتعناالمسيحيسوعالربلنامنحهاقصيرههدنةهذهكل
ذريعفقكابالوثنيبننتكولكفهمسامسنافتاكءوباداهمناحتىالحالةهذفىـعلىيالطو
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االتوءنحوالمسيحييناالخوهاحساساتظهرتورجلهبخيلهبيلالوءالداهذاقدتمنلما
نتريخشوالمانهمحتىمدنفيضمركلمعالحبجةوعواطفهمالحسنةنواياهمبانتوالمصابين

المعوزينحاجاتوسدءالضعفاتمريضالىعمدوابلالهالكمنأنفسهمعلىيخافواولمءالدا

الصرمصباحءيضىكماءاالسودااليام3ـهذشىءتضىكانتأعمالوهىءعلياومروعةءشمابهمة
الحياةهذدـفارقواأذاحتىأوالالروحيةيةباالدوالمرضىيداوونفكانواوديجور3ـالظالحالكشى

االخوةءهوالمنكثجرونوكاناآلتيةبالحياهيفنىالءرجاقلو3وصىاالبديةالىانطلقواالدنيا
شرحينيموتونكانوانعمأمراضهمبعدوىيصابواأنابعدمعهميموتونالمرضىيخدموتالذين
الىالمصابمنتنتاتلالعدوىوكانتسعيدةأبديةحياةتعقبهموقترقادهولموتينمسرور

االمراضءأعبايحملونكأنهممصهبواسطةذاكمنءالدامصليستخرجكانهذاالنالصحيح
يظهرعملوهوالمرضىالخوانهمءفداالمسيحجبنمنالكثيرماتمولذلكيناآلخرأعناقعلىمن

بينوقبلهسيددفعلكمااآلخرينعننفسهيضعالذلىالحقيقىالمسيحىبينالكبيرالفرقمنه
باطلةآدابفىيبدونهحساسغيراحساسبواسطةالخلصبنالمحببنمظهرشىيظهروتالذيأولئك

قدموهمأوعنهموابتعدواأصدقاثهممنفئعواالشدةوقتءجااذأولكنعقيمةومودةفارغةوتحيات

زمنففىالضررمنشيئايلاويزالنفعبعضمجلبماتقدمتهمفىكاناذاالغراضهمقربانا
الحدمةءشهداالباقيةالدارالىوذهبوااالمةوأفاضلاالخوةخيرةمنالكثجروناانتقلءباالوهذا

بحسناشتهرواالذينالشعبمنوغيرهموشيامسنهاسةالكنومشاثخسوسالقفيهموكاكاالمسيحية
يةقوحارويخرةواطانعميقةشفقةمندهاقترنوماالكيفيةبهذهفالوتالسمعةوطيبالسيرة

توتوتوالذياالضطهاداتزمنفىيحدثالذىاالستشهادعناالهميةفىيقلالمخلصةومحبة

االكفعلىمجملونكانوااذباهرااحتفاالبموتهمومجتفليكرمئكانواالمارذكرهايقةبالطر

الحشرجةساعةذرفتثامدمعةكلمحكفكفصمعيوتنخئفأنبعدالرؤوسفوقيوضعوكاو

يودعوهكذاوأكرامباجالليدفنيمنمومنثاوأثحاالكفانبأحسنيكفخوهموأفواههموتقفل
سابننهمعهواتبعهاالتىنةالطريعلىغيرهيودعهحتىيالطويلبثفاليعودوأخادـنهمالواحد

المسيحيةاالحساساتدامتماغرابةوالهذاكأعجبوالذلكمنالضدعلىشكانواالوثنيونأما

عندماالؤلنجوناولئكفكانالمعروفعملهافيهتعملولمللقلبيقاطرلهاتجدلميةالتقووالعواطف

بهمبلغتوقدومحبيهمأصدقائهمأعزعنحتىيتنحونوعنهيبتعدوشايضمرأحدهمبأنيشعرون

فارقفاذاوميتحىبينوهموالشوارعاالزقةفىمرضاهميطرحئكانواحتىعظيمامبلغاالقساوة

سماتهميظهرعلىانغيرومنالترابيواروهأتدونالفالعرضصىبهالداررمواهذهالمريض

أهـالفعالةالمؤثرهالعواملكلبهماطتاحولوواالحساسالتأثيرعلىتدلالتىالمظاهرأدنى
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الرابمالقسم

واالنشقاقاتالبدع

سابليوس1

سنةااللفبدعةصاحبنيبهس3

بولمالسيمساطى4بصرهأسقفبيرلس3

كساهير6نىما5

والجاحدينالههـاطقةعحادعلىالخالف7

بليوسش1

وتتلمذروميةمدينةئبىترقدكانبيةالغرالمدنبالخمسبطلومايسأساقفةاحدا

لبنىالناموسأعطىواحدأقناللهأنتنحصركأالتىتعالهكنهوأخذالهرطوقىلنوئيتوس

صهيوعليةفىالرسلعلىوحلاالبنبصفتهالجديدالعهدفىانساناوصاراألبتهيصفاسراثيل

شصلسابليوساتأاال1اآلبمفلىتابعوسمىنوئيتوساعتقادومنالقدسالروحبصفته

الطبيعةمناءجزأكافأعتفدنوئيتوسعنيختلفبنوعوالروحواالبناآلبعنالكتبتعلمهما
عنهانفصلتخراءجزواتالمسيحيسوعاالنساألمعباالتحاداالبنوكوناآلباللهمنانفرزااللهية
القدسالروحشكون

وكاليسطوسروميةأسقفينهسزفيروسابليوسنوئيتوسبدعةاعتغقمنأولوكانا

ومماالغربءأنحاوعمتاالراجيفئلكانحشرتحتىنثصربدعحهماعلىالمبتدعينوساعداخليفته

أباحثموثالثةثانيةتزوجواالذينمنوشمامسةوقسوساأساقفةسامكاليسطوسادبلةالطبئزاد
يوافقهلمولماااالثمنجنىمهماالكهنوتمنيقطعالاالسقفبأتوادعىالخطايالمغفرةالعماد

شجذباآلبمؤلىبدعةينشرفيهاوأخذم752مصرسنةالىءفجاحرمهذلكعلىسابليوس
القديسهذاحياةيختارفىبنامركمابشدةقاومهديؤليسيوسباالباأمرهاتصلولماينكثيراليه

م162سنةعقدمجمعفىسابليوسمجرمأخيرااالمروانتهما

ضاللهياثلثسةمدوفتيمالصغرفآسياميةرعلىوشدالذفالراكياسهواآلبمفلىألبدعةرنمناولان1

مماللدعةسيتليذدتلابراكسبالمربعدوقامخليفتهوكاليهـطوسروبةأسففينهسزفيرهرطقتالىمجذبأتواستطح
الصجبمعلالفيهاشيىيلةطورصالةئرسليهالريمانينعقرلعلىتشلطأخذتالبدعةهدهانىثيهلبميالباالعلم

فلوالبالفضايةاالمكحدرالباواتمقرشيرحدهمعمدبقفواوتهم1الالبعصمةينادوتالذينيئاالباوليقبردبدعتهولند

يلالديرتاالكرمجتباباواتاهللفضاعلبههىعهـانمضالمرطفاتةمجحاآلتالرومالةةالكنيالصبحتالدييةغبرتهم

نفذهمرازديادسلطهماتساعسوىيههمهم
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بينعرفالميومارسينوفىالبروشيةأسقفاكانسنةااللفبدعةصاحبنيبوس2

جديداتعليماشعبهيعلمأمحذاالسقفهذازاثدااحترامايحترمونهنجعلتهمحميدةبصفاترعيته
لم13ملوككأحداالرضكلىسنةألفالمسيحفيهيملكالذىالوقتاقترابتاكيدالىفيهذهب
كاالمتغزلينمضادةسماهكتاباووضعحرفياتفسيراذلكعنالرؤياسفرفىقيلمامفسرا
تحتتدخلياالروسفرذأقوابأنيقولونمنعلىشيهاعترضسنةااللفبمضادىمزدريالقبه

فحصبدونفقبلوهالمبدأبذلكرعيتهاقناعفىنفسهأجهدوقدالمجازباب

مفسرابالمرةوأفناهبشدةفقاومهسأورمجانالعالمةعهدكأعرفقداالعتقادهذاوكان

التىاالرولطبيعةالمناسبةالروحيةاالفيلالىتشيرانهاسنةألفالمسيحبملكالمصرحةاآليات
هذاءأحياقصدنيبوساناالاآلتىالعالمشىبلالعالمهذاضيكؤنالوذلككاملةتقو

اذاعةفىمركرهكراسيوناسمهرجلأخذنيبوسموتبعدوهاضمحاللبعدأخرىمرةاالعتقاد

وسطوةشرفخبيرذورجلوهوالبدعهتلك

عليهوعرضالبدعةهذهعلىوقفم553سنةرعيتهيفتقداأديوليسيوسللبابااتفقولما

ظلهناكمجمعاوعقدوالرقةباللطفاليهوجذبهمالمتناهيةالحكةشاستعملفيهايحكمأنتابعوها

فىنبذةووضعرسالةديونيسيوسالباباكتببعدهاونيبوساحتجاجاتفيهتليتأيامثالثة
االفكارتلكشيهادخصااللهيةالموبكليد

ينظرالأنمجبانهقاعدتهالرؤيالسفرشرحاوضعبلبذلكديوليسيوسالبابايكتفولم
أهـوقتهفىسيتمبحضهاوتمبعضهارمورونواتعنهوعبارةاذحرشياالسفرنظراهذالعبارات

بلالرؤياسفركتبالذىهوليسالرسوليوحناأنارتأىالباباهذاانالمؤرخينبعضيقولو

لىاالحذرمعقراعقهيجباللهمنىمسفربأنهاعترفانهغرآخنايوضعه

بصرهاسقفبيرلس3

لهكانانمامتميزبلالهوتلهيكنلمءالعذدامنوالدتهقبلالمسيحالسيدانعلم
واتحدتدخلتوالدتهفىوانهمريممنوالدتهقبلوجودلهيكنلمالمسيحأنأىاآلبالهوت

االضيةالبشرالنفوسكلفاثقةريببالوهىالثهمنأصلهاالتىاالنسانيةالنفسباالنسان

لبالدقامأوريجانوسالعالمةمسامعوبلغتالبدعةهذهأنتشرتولماااللهيةالطبيعةمنمنبثقة

يردأدمنأوهـبحانوسوتمكنم442سنةببصرهانعقدمجمعفىبيرلستعليمودحضالعرب
عنهالمدافعينوأشدكبرأصدقائهمنذلكبعددأصبحالعالمةلذلكهذاووفىالحقالىبيرلس
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السيمساطىبولس4

حازعلىولكنفقيرينوالدينعنالنهرينبينفيماصغيرةمدينةسيمساطفىولد

الكرسىعلىيركابطريكونأنالىتوصلسطةطبأىيعلموالمحرمةبوسائلطائلغنى
امراثتينرحلأوقامأينمعهيصطحبوكانبالمالذانهمكالمدقعالفقربعدأثرىولمااالنطاكى
الطرقاتفىيسيريكنلمبحيثوالفخفخةبالرفاهيةمغرماوكانأوقاتهكزمحهمايقضىجميلتين

بئشيدهاكلفلمجدهبنشائدالكنيسةتراتيلوابدليتبعونهوبائةيتقدمونهالخدمنومائةاال

مرةآخركللهتصفقأنالناسمجعلكاناخطبواذاءالنسا

تقلدبذلكوالخماججبايةاليهوكلتثدمرحتىملكةزينبعندبهرىحظئلهوكانت

0693أىسترشيا082سنهىمرتبلهاالولىالدرجةمنوالىأىيوسدوسناروظيفة

كانالنهالدينيةفروضهائمامعلىمنهأشدالمدنيةبوظيفتهالقيامعلىحرصهوكانفرنكا
لهمقاومتهممنخوفاورعيتهاكليروسهضدسالحايتخذها

منيكنلمألتهابنانفيهازعمفظيعةهرطقةفىسقطحتىبرهطغيانهاستمرفىوقد

مكنتهالتىالحكةهذهوانءالعذرامنولدعندماوحكتهاللهكلمةشيهحلانساناولدبلاالزل

هذاااللهيةالكلمةاتحأدبسببواالالمعلىقدمحينفارقتهالعجائبيعملويعلمأنمن

انهوهواالخرضاللهذلكعنونشأالحقيقىبمعناهاوليساللههوالمسيحانالقوليسوغباالنسان
فىسابلييسشايموبذلكبالتبنىواآلخربالطبيعةأحدهمادتهوابناناقنومانالمسيحفىكاط
وكلمتهحكتهوانباالبالمقدسةالكتبتحسبهواحدالهيوجدبقولهاالقدسالثالوثانكار

االنسانىالعقلفىالفهمبمقامااللهىالعقلشىانهابلاقنوماليست

اليهأرسلالهرطوقىأخبارهذااالسكندزىيركالبطرديونيسيوسالقديسبلغتولما
علىبولسجاوبوقدءاآلباوشهادةالكتابلنصومحسغواياتهمخالفةفيهالهبينوعديدةرسائل

مراراانعقادهتكررانطاكيةفىمجمععقدوألجلهضاللهياوموارموارباالرسائلهذهبعض
وأخاهالجديدةيةقيصرأسقفيوسيغورواغريةقيصرأسقففرميليانوسفيهالمتقدموتوكاخا

القديسأماكثيرونوكيرهميمأورشلأسقفوايماناوسطرسوسأسقفوايلينوسايثنوذورس
الرسائلمنأرسلبماواكتفىتهشيخلداعىالمجمعدعيةأجابقمنيتمكنفنمونيسيوسدي

مربناكاضاللهمفنداوبولسلليجيع

بحقيقةيبوحالجهةفئأقوالهفىكثيرايراوغالمجمعمجضرحينماالسيماساطىبولسوكان
ءأعضاكثبللحقيذعنلمولمابهالتصريحمنهيطلببماللمجمعيسلمأخرىجهةومناعتقاده
فيهايبينونروميةاسقفوديونيسيوساالسكندرىيركالبطرمكسيموسالباباالىرسالةالمجمع
ضاللهعلىواصرارهالسيماساطىمعائب
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يستغيثتارةفكانأقوالهجميعكاالمراوغةمستعمالضاللهعلىمستمراءفتىفابولساما
حفرهآخرمجمعبشأنهعقدحتىالضاللمناليهعزىينكرماوطوراعليهاالساقفةقساوةمن

لمأنهغيردمنوسعنهعوضاوأقاموااالنطاكىالكرسىيركيةبطرمنوخلععدداأكزأساقفة

القيصرالىأمرهاالساقفةفعرضتدمربقومستعينايركيةبالدارالبطراستعصىبلللحكميرضخ
المجمعانئخبهلمناالسقفيةتعطىابأفحكمأورليانالرومانى

مانى5

أباكاناالسكندرىيركالبطرهمكسيموسالبابامقاومهالذينمنوهوآم93سنةولد
منعتثمافلمافارسبالدشىأسيراوكانالبارقليطلقبذاتهالىنسبالنهكذلكودعىللمانيبن

غيرانهولوفلكياشكاكارثموفخعلومهمفدرسالمجوسببنتعليمهعلىلعجوزأنفقتتبخىهناك

للغايةتصوراتهكأفتوسعلخيلتهحدايضعلمولكنهناوفيلسوطبيباهراوممتعمق

862سخةضاللهيبثوطفقمعاوالمسيحيببنالمجوسءمادىيقرنأنأرادتخصرأنبعدو

أولفىوكانالبارقليطهووانهناقصالخالصعملتركالمسيحبأنايذيعشرعلغرضهواتمامام
خطيةفىسقوطهبعدووالوثنييناليهودويجادلالمقدسةاالسفاريفسرومسيحيابكونهيتباهىأمره

قسوساسقفكلحتوتالمسيحممثالأسقفاوسبعبنواثنينعشرتلميذااثنىلنفسهاتخذالهرطقة

بغوايتهكثيرونفانخدعهتعاليذيعواوالصبئالهخدحتىبأسرهاالمشرقبالدالىوأرسلهموشحامسة
عخئيمعددلهوتتلمذ

كاشاالذىالفرسملكابنيعالجأخذشهرةيكتسبولكىالسحرخاصةعلىانكبتم

بالموتعليهوجكمالسجنفىالقىولذلكيدهتحتالبمفاتشفائهعنعجزواقدءاالطبا

عليهوأنكراالساقفةأحدقاومهحيثفلسطينالىالفراروذهبمنفكنوالحراسرشىولكنه

عليهوقبضوأرسلالفرسملكبهفشعرلةالرالىفذهبالشعبيضلأتمنخوفاوطرددتعليمه

المدينةبابعلىوعلقهتبنا3ـجلدوحشاوشللجسدهسلمثجالقصببرؤوسحياجلدهوسلخ

وفارسياسورفىوأفصحهمأقدرهمنطافيخاشواأنععوضاتابعويجموتهوبعد
تالميذمكانكلفىتلمذواديانتهمبساطةوآدابهمبصرامةوالعالمأماكنوكثريقياوأنرومصر
الهندفارسبينالجبالفىلآلنباقنملهمبهمألمالذىاالضطهادكلومع

منمولفةكانتانهاشروى1المؤرخموسهيمايضاحأحسنفيوضحهامانىغواياتأما
عنالفرسبهتكلموماوهوصغيرمدارسهمفىتلقنهاالتىالقديمةالفرسوشلسفةالمسيحيةتعاليم

511301صللكنجةنحهتا1
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نورواالخرىالواحدةمادتانءشىلكليوجدبأنهفعلمالمسيحعنمانىبهتكلمميثراسكهم
فىمتضادانوكالهماالشيطانسمىالظلمةوربالقهالنورسمىربربانولالثنتينظلمة

الغيرليجعليسعىشقىالظلمةالهوالنمحسننهورحالنورسعبدالهوالنواالميالالطبجعة

مملكتهفىووزعهاشكلهعلىنسلىمنكبيرةطائفةأوجدامنهواحدوكلءأشقيا

حربمنشعربذلكولكنهلهالهنورأوبوجوديعلماليلةطومدةالظلمةالهواستمر
االنسانالمدعوقائدهمأتغيرمجنودةهذاالنورفعارضهالهعلىيستولىأنفحاولمملكتهفىحدثت

الذىالنورذافوميةالعناصرالسمومنعظيمجانبأخذمنالظلمةجنودوتمكنينجحلماالول
انهومعالحىبالروحآخريسيىالنورقائدجنودمنفقامالفاسدةبالمادةفزجوهايةحيومادةهو

الرديئةبالعناصرمزجتالتىالنوريرمادةتحرمنيتمكنلمانهاالكثيراج

المادةمنمجسدقائمالمزيجهذامنموليفكلءوحواآدمالظلمةالهأوجدذلكبعدو
ولالنورااللهىمنالنهاخالدةعقليةواالخرىالظلمةالهمنشهثانيةاحداهمافسينبنوالفاسدة

هذهأرضناالحىالروحالنوربواسطةالهخلقباالجسادغطاهاعقولمنالناسالظلمةرئيسصنع
منتدريجياالنفوستخليصطريققهيدووسيلةالبشرىللجنسمسكناوجعلهاالرديئةالمادةمن

الردىمنالجيدوافرازأجسادها

ألجمالةالقدسوالروحالمسيحوهماعظيمينكائنيننفسهمنذلكبعداللهأخرجثم
منجداساميةوهومادةميثراسالفرسيحكلوالذىالشخصهونالمسيحباالجسادالمغشاةالنفوس
امادهالقدسالروحوكذلكالشمسمسكنهاالحكةفائقةيةحيويالواجبةاللهنورأنقى

مثمرةاالرضومجعليبهجهاالبتنرونفهمىءيدفىبأرضناالمحيطالجلدكلكأمختشرةبراقةيةحمو

منهأتتالتىعالمهاالىترجعحتىينهضهاوالمنتشرةالنارااللهيةنطفاتتدريجامنهاويخرج

علمهموأناسمالئكةبواسطةاالجسادفىالمحبوسةالنفوسيالطواللهأنذرأنبعدو

الىالناسبرجوعيسرعلكىهذاعالمناالىالشمسمنوأنزلهابنهالمسيحأخيراأرسلمشيئته

لهموأعلنحقيقياجسداالانسانىجسدوظلصورةالبسااليههودبببئالمسيحفظهرالسموىوطنهم
الظلمةولكالهبعجائيهالهؤلهعلىوبرهنأجسادهامنالنفوسلخالصالوخيدةالواسطة

المسيحفرجعصلبحسبوهايىلكناآلالمتولرعليهلمجسدلهيكنلمولماليصلبوهثودالأغوكط
أعظمرسولبارسالووعدهمديانخهالناسلتعليهمتالميذهتركأنبعداالولمسكنهالشمسالى

هوبانهمانىيدعىكانالذىالبارقليطوهوأسمىائقحقعنيفصح

يطيعوادأنالظلمةالهوهوالهودالهيعبدواالأنينبغىالمسيحبألوهةيومنحأوالذين
شيئايتخلصونوهكذايرةالشرالنفسشهواتبثباتيقاومئومانىأوضحهاالتىالمسيحشراخ
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بلالحياةهذهفىاالنسانزبهيفالتطهيرالكمالأنغيرالفاسدةالظلمةرئيسمادةمنفشيئا

عشريوماخمةفيهيلبثونالقمروفىالوجيالمقدسءبالمااالولتطهيرانللنفسلالموتبعد

عنصرهاالىفتنحلاالجسادأماتماماتطهرهموهذهبالشمسودةالمالمقدسةبالناروالئانى
لىاالص

تطهروالبشرحتىالبهائمأجسادالموتبعدبالتطهيرفتسكنننهتملمالتىالنفوسأما
تتحرركثروحبنمازماناليعذبواجلدنافىالمقيمةيرةالشرلالردليسلمونانحطاطاواالكز
العالمهذاوتالشىوتحرقمقرهامننارجهغفتخرجاللهيأمرفحينثذالنورعالمالىوترجعالنفوس
حالفىفيهيدومونواالصلىمقرهمالىالرجوععلىوجنودهالظلمةرئيسيرغمذلكوبعد

الهمحاربةعلىيقوواالحتىخالصهامنيئستالتىالنفوسمنقوىبحرسويحاطوشاالشقاوة

ثانيةالنور

أصلهعنحرفبأنهمعتقداالجديدالعهدكثررفضمبادئهلقبولسبيالمانىيجعلولكى

دعاهانجيالووضعالهوديعبدهالذىالظلمةالهءانشامنيعتبرهكانالنالقديمالعهدسمياوال

ماكلبممارسةفأمرهمصارمةعيشةلتابعيهوضعثجاللهمناليهبهىمبأنهمجاهراارتن
أنينبغىالذينينالختارقسمينالىتابعيهوقسمالظملمةرثيسعملهوالذىالجسديضعف
ناتجتمتعوكلوالزواجالمسكراتاناللوكلوالخمروالسمكوالحليبوالبيضاللحممنبتمتعوا

والتزوجاللحممنقليلباكلوالبيوتبامتالكلهمصرحوقدوالسامعبناالناثالذكورمخالطةمن

السامعونهموالعلمانيينوالشمامسةوالقسوساالساقفةهمينالختارانيغلبوءبسا

يقولالروحولكنبقولهبولسالرسولعنهيتنبأكانالذىهومانىأنءاألبايقولو

عنمانعبنشياطبئوتعاليممضلةأرواحاتابعينااليمانعنقيرتداالخيرةاالزمنةفىانهصرمجا
3ا4تىبالشكرلتتناولاللهخلقهاقدأطعيةعنيمتغأنينوآمرلالز

هيراكس6

حاركانهومعوالتقوىبالعلموأشهرالكتبعملصخاعتهكانتليولتوبوليسمنأصله
يعةشريسنأنالعظيمالمسيحعملاكافعلمأموركثيرةفىخالفبماانهاالءاآلرابعضشىمانى
والخمرواللحمالزواجعنتابعيهمخعالمسيحبأنجزمولهذامهسىيعةشرمنوادقأكملجديدة
ملكوتاالطفاليدخلانمغثممىمبهاسمحالتىءاالشيامنالجسدأوالحواسبهتتلذذوبهبما

ساليمملكصادقملكىانأيضاواعخقدوشهواتهدالجساقاالذينااليستحقهاالالتىالسموات
االسفارسيماوالالمقدسالكتابوفسراالجسادقيامةوانكرالقدسالروحهواجمراهيمباركالذى

تشبيهياتفسيراالتاريخية

coptic-books.blogspot.com



9

حدينطوالهراطقةعمادعلىف71

الهراطقةتعميدكاناذامافىالمبحثالقرنهذافىالكنيسةفىالمباحثأهممنكان

الموضوعهذاشفىمعمدامجسبأمتعييدهأيعادالكنيسةالىأحدهمرجعواذاباطالأمصحيحا
ومصروسوريةوغالطيةوكيليكيةالكبادوكالصغرىآسيافكناثسقديماالكنائصءآرااختلفت

الكنيسةءرؤسابيدتكنلمماشعالةقوةذاتتعتبرصحيحةالالمعموديةأنتعتقدكانتيقيةوافر

الىيرجعمنمعموديةيعيدونكانواولذلكصحيحوجهاالسرارعلىكلتجرىالتيكسيةاالثي

تغيةمعميكلبأنتقولكانتبيةالغروالكناثسروميةغيرأنالهراطقةمنالكنيسةحصن
بوضعيكتفونوكانواالهرطقةمنالتائبيئيعمدونيكفوالمولهذامقبولةهىاالقدسالثالوثباسم

سنةسناداكأومجيعايقونيةفىمجمعاجتصعذلكوالجلمخهماهتدىمنعلىوالصالةااليدى

ذلكمثلوفعلالهراطقةمعموديةصحةعدمتقررفيهمايةقيصرأسقففرميليانوسبرئاسةم32
القرارعينهوقررم712322سنةفيهامجمعابعقدهقرطجنةأسقفبينوساكر

بدعةاالولىالشأنهذافىبدعتينظهورالننلنارهذااشعالعلىساعدوالذى
كبيراثمفىأويقعوناالمانيجحدونالذينتوبةبرفضوتقضىالدخيلروميةأسقفنوفاسيانوس

يتساهلونالذيناالرثوذكسيبنعمادوكذلكالراطقةاايدىعلىيتمالذىالعماداعادةوبوجوب

ماانهمغيرالرومانيةالكنيسةكبيرمنعددنوفاسيانوسمذهبواعتنقاثالهراطلمقبول

الانروميةكنيمةعادةكانتولماالكنيسةحضنالىالعودةعلىوعزمواخطأهمأدركواأنأصثوا

هرطقةمنالراجعينبشأنألىعلىيتفقونريثماقبولهمعنالكهنةتوقفالهراطقةتعمد
فجهاءجابرسالةفأجابهمرأيهيسألولهقرطجنةأسقفيانوسكبرالقديسالىفكتبوانوفاسيانوس

العمادقبلداالذينأماعمادهماعاثةمجبالذينوحدهمهمالهراطقةأيدىمنالمعيدينأن
منكثيرينانيفهميانوسركبكانولهـأصحيحهممااالرثوذكسيةالكنيسةمن

الوثيونالملوكأثارهاالتىاالضطهاداتأثرالدينجحدواقدمتعددةلكناثسالتابعينالمسيحييئ

روميةبكنيسةتتعلقفالالتائبينالجاحدينمسألةأمانهاعيالرسالةشالرومانييئللكهنةقال

هذاالرومانيونالكهنةاستصوبولقد1مجخمعةالكنائسفيهاتحكمأنامجبولذلكمنفرده
يجبالالعامةالقضايااصافيهاءجاالتىكبريانوسالىالثانيةرسالتهممنذلكيثبتكاالرأى
فضالالمسيحيةالكنائسلمجموعكبرىهانةيعظيماخطأذلكفىالنفيهابالفصلكنيسةتنفردأن

أهـعليهيعولوالملغىحكهايصبحعامةقضيةشىالصدارحكمتتعرضالتىالكنيسةأنعن
2

91رقمرسالةفىيانوسكبر1

13رفمكبريانوصرسالة2
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الذينعنالصفحبوجوبوأتباعةهويعلمكانالذىلمجسيموممبدعةاالخرىوالبدعة
دعاوالذئالسجوطكأودينالمالمؤمنبنمنعليهايتحصلؤنالتىالشفاعةبمجردااليمانجحدوا
وقدمحامنهمكثيرونزلللمسيحتينقجصرديسيوساضطهادبسببانههوالبدعةهذهنتنرالى

انبدونالكنيمسةشركةالىيرجعواأكاذلكبعداراثواثجعذبيهملطلباجابةلالوثانالذبائح
شفاعةالىالخجأواسهولةبأكثرالغفرانعلىيحصلماولكىقوانينهاحسبالصارمللتأديبيخضعوا
الموتعلىالمثرفونءالشهدايعلنبهاتوصيةمكاتيبمنهموأخذوابالموتعليهمالمحكومءالشهدا

االساقفةنبعضكاخوةيعاملواويقبلواأنوطبواركتهملثستحقيئاالشخاصءهؤالحسبواانهم
الحزمذوىمنوغيرهيانوسكبرلكنكهذهمكاتيبقدمالذينالجاحدينحاالقبلواوالكهنة

لفعلحدايضعأنوأرادالزائدءاالرتخاهذاقاومءالشهداكرامةيبطلأنابدايردلمانهمعوالغيرة
هذدـالتوصيةمكاتيب

شددكنيستةلعادةواتباعااستفانوساالسقفروميةكرسىعلىقامم353سنةوشى
االمتناعمنهوطلبيةقيصرأسقفشرميليانوسخاطببلبذلكيكتفولمالهراطقةمعموديةبمنع
فيهحكمم452سنةمجمعااستفانوسشعفديهابهأهملفرميليانوسأنغيرالهراطقةتعميدعن

مشخركايانوسكبرالقديسكانولماوغالطيةكيليكيةاساقفةمنواشقهومنفرميليانوسبقطع
بهذايانوسكبريعبأفلماالعتقادهذاعنيقلعلمانبحرمهاستفانوستهددهالمعتقدفىءهؤالمع

اعادةبضرورةحكميلةطومباحثاتبعدوم552سنةقرطجنةكأعقدهبمجمعوقابلهالتهديد
فامعتمدينكانواالذدناوأماالكخيسةالىيرجعوممنيدهمعلىتعيدومنالهراطقةعماد

أسقفنوفاسيانوسلبدعةنفياثممعمودياعادةبعدمفحكواهرطقةكفرأوكأوسقطواالكنيسة
الدخيلرومية

كلانالكالمهذالهقيلماجملةومنروميةأسقفالستفانوسقرارالمجحعوأرسل
انغير1للربأعمالهعناحساباسيقدمالنهكنيستهسياسةفىحرروحىرئيس

قراررفضفىبهءاالقتداعلىيحثهمافريقيهأساقفةالىالقراروكتبهذارففماانوساستف

علىتجرواأنبلشيئاتحدثواالأنعليكممجببقولهقرطجنةمجمعءأعضاوجاوبكبريانوس
الأنفسهمالهراطقهالنكانتهرطقةأيةمناليكميأتىالذىفقطااليدىبوضعوتقبلالتسليم

ثم3شركتهمفىبسيطاقبواليقبلونهمبلاخرىالىهرطقةمنينتقلونالذينيعمدون

الدارتهيذعنوالمانبالقطعهددهم

يانوسبرلك37رسالة1

يانوسلكمر47رسالة2
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3ـالستداديفيةافركنيهسةخضوععليهيأنكرالعنادهذامنهفاستغربيانوسكبرأما
هذامثلنجدالانناقولهفيهاءجااستفانهسضداشريقيةأساقفةأحدبوميوسالىرسالةوكتب

يقاومناباطالوالرسلاعمالوالشالرسائللمحىوالاالنجيلفىالاستفانوسقرارأالقرار

أولقيقةاعلىتعلوالعادةكأتالعقليةالبراهينمبونمغلووهمالعادةعلىمسخندينبعض
3أهـاالشضلانهالقدسالروحمأعلنماعلىالروحياتفىنجرىأنيجبالكأنه

نملممعهماالتحادالىيدعهنهاستفانوسالىيةأخورسالةأيضايقيةافرأساقفةأرسلثم
فيهلقببخطاببخشونةموجاوبمأوىوالحتىلهميسمحولمالرسالةحملةيقابلأنيشأ
اخوتهالىكخبحتىبذلكيانوسكبرعلموما4الكذابوالنبىالغاشبالرسولوسيانكبر

انهبومبيوسالىفمارسالتهءجاولقداستفانوسضاللفماالوقوعمنيحذرهمافريتيةاساقفة
كهنةحرمبأنهيظنولقهكرامةيقدمبأنهيقولالمسيححبنوعدوالهراطقةصديقااسخفانوسأى

الوجههذأعلىتقدمدثهالكرامةكانتشانالكنيسةواتحادالمسيحدينحقيقةعلىالمحافظبنالقه
وفدسالحنافلنرمالصورةهذدعلىوكهنتهعبادهممجفظالقانولىءوالشىاللهخوفكانوات

جهلهعلىبرسالتهدلقداستفانوسالضالاالسقفصهذاانلهقالثمالسبىالىأيدينا
1أهـونجاوته

لمخليفتهانهاستفانوسيدحكىالذىالرسولبطرساتكينتوسالىرسالحهكأوقال

الخضوعوضفىلهيقدموااأالرسالةصىبعددأتواممنيطلبولمالرسلسائرعلىبتقدمهقطيقل
مجمعاعقدبلالرسائل3ـبهذكبريانوسيكتفولم2أهـالرورةفىدونهانهميدعولموالطاعة
فىوالعشرونالثالثاالسقفشقالالحاصرأيهاالساقفةمنكلفيهأبدىقرطجنةفىثانجا

فسبباجحودهيكوتالانويجبالكنيسةايماناجحدانهالمجمعشىاالساقفةلىجلترتيب
باعالذىيوطىاالسخروذاانهوالستؤنالحادىاالسففوقالاالساقفةمجيوعاضطراب

3العدائهاالمسيحعروس

أسوأهناكشقوبلروميةالىوفداهوأيضاأرسلقديةقيصرأسقفشميليانوسوكان

وكبريانوسشرميليانوستبادلتمومنتحتهيبيتبسقفلهيسمحولمكبريانوسكفدمقابلة
يلةطوبرسالةعليهانردكبريانوسمنرسالةتلقىقدشرميليانوسوكاناستفانوسضدالرساثل

هالرسالةا57رسالة4صالرسالة3

يانوسكبرعقدهالذىقرطحنةمحمعاعمال3

27رسالة2
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علىبذلكفدليقبلوهمالأنالرومانيينوأمرنوابكيقبلأناستفانوسأبىالقدقولهفيهاءجا
حكتكعرفناانفىسبباكانتاوغطرسخهقسوتهالنشالمتلهذامدينونانناعلىوهمجيتهتوحشه

تلكسيدهخيانتهكأيوطىاالسخرليهوذافضلالانهكاذلكشلهفضلالانهيخروايمانك

بوقاحةيذكرناالذىالحديثهذامندعناولكنالبشرىالجنسخالصعنهانتجالتىالخيانة
الحقعلىواقرداالخوةعنوالتغربالمحبةوحدةعنباالنفصالبشغفهبلوجسارتهاستفانوس

جسمتلقداقولهمنهارسالةرأساالستفانوسكتببلبذلكنرميليانوسيكتفولم4الخ

فانكاستفانوسياتنخدعالالواحدةالكنيسةعناالنفصاللكزينتالتىبنفسكخطيتك

وهكذاعنهامنشقاوحدديصبحالكنسيةالوحدةشوكةيجحدالذىالممابنفسكنفسكقطعت

تعنلالكنائستلكتفصلانكفيهتخئنالنىالوقتفىالمسيحيةالكنائسعنمنفصالنهـاك
1

مداخلةلوالامرهيستفحلوكادمضطرماالشقاقاستمرالحميدةالمساعىهذهكلومع

الىشكتبحدهعنديقفالننلجعلتالتىاالسكندرىيركالبطرديوليسيوسالقديسالبابا

قد3ـبعدوماالشرقفىقبالالمنشقةالكنائسجميعاناالخاأاآلنااعلملهيقولاستفانوس
غيرصارعلىالذىبالسالمفىحونوهمالرأىفىمتفقونمكانكلشىءالرؤساوجميعاتحدت

أورشليماليهكأومازبانيةقيصركأوثاوكتجستهسانطاكيةفىيانوسدجميترانتظارمنهم
فىوايلينوسثيليميدرسوفاةبعدالالذقيةفىوروساسكندروايلييرقادبعدصورفىينوسومار

شقطاالساقفةأشهرتاذكروقدالكبادوكيةوسائروفرميايانوسكييةكناضممائرطرسهم

والذيندائماتكفهمالذينبيةوالعركلهايةسورأماالكالأثقلوالالرسالةأطيلاللكى
يبتهجوتمكاتكلفىالجمجعباالجمالوبيثجنيهووالبشطسينالنهربينواآلناليهمأرسلتم
2أهـاللهممجدينيةاالخووالمحبةباالتحاد

نخئيرالمسجحيةللكنجسةعامارئيساايومنفسهيرىأنيشتهىكانالذىاستفانوسأنعلى

حتىعنادهعلىمصرالبثبلوعلماقداسةيفوقهلهزميللنصيحةيذعنلمروميةباباواتمعظم

أىفانهقولهفيهاءجارسالةاالسكندرىالبابالهفكتبسكستوسوخلفهم752سنةمات

والشعوبالطيةكيليكيةأساقفةوسائروفرميليانوممماسايلينفىقبالكتبقدكاناستفانوس

معموديةزعمهعلىيعيدونالنهمأىعينهاالعلةلهذهمحهميشتركالبأنهقائاللهمالمجاورة
يوعظوتهرطقةمناآلتينبأنعقائداالساقفةمجامعاعظمفىأعلمكماتقررتااوحقاالهراطقة

جميعهمءهوالفىهورجاليهأرسلتوقدالعئيقةالخميرهدنسمنيطهرونويغمسلتىثمأوال

ه7اوساييمىيختار572رسالة71رسالة
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وجوبالىنظؤالفاتباطنهاواالستشارةظاهرهااخرىبرسائلالرسائلهذهوأعقب3أهـ

كيانحفظرسائلهجميعءورامنيروموكانصحخهعدممنالهراطقةعحادصحةلمعرفةالثدقيق
المحبةبروحاقناعهمنتمكنحتىالصالحالراعىشأنوتحزبشقاقكلومنعالكنيسةاتحاد

الكنيسةكهنةأحدلفليمونالوضوعهذافىرسالةولهوالعنفالشدةاستعحالمنأفضلوالسالم
عدهقررتهأنبعدثانجتاأمراأصبحالراطقةايدعلىينمالذىالعمادصسادانفيهاقالالرومانية

المنازعاتعلىاالخؤيضوتحرالقراراتهذدـقلبيليقفهلوغيرهاايكوليومفىانعقدتمجامع

وضعهالذىالقديمالتخمتنقلالمكتوبالنهذلكآتىاأيمكننىفالأناأماوالمشاغبات
1اهـوكباا

كلفشغلةالمسيحءروساعلىالنكيرقيصروشدديانفالراضطهادثارأنحينثذوحدث
القديساستشهداالضطهادهذاوفىرعيتهشثئفىبالنظرالهراطقةعمادمسألةعناالساقفةمن
الفيرنديوسوشماسهسكستوسيالقديسيانوسكبر

ذلكوالجلالهراطقةأحدبيدتعمدمؤمناالسكندريةكنيسةفىكانانهحينئذواتفق

منهملتمساديونيسيوسالباباالىءجاحتىيوبخهوضميرهالكنيسةفىطويلةمدةولبثارتاب

أمرحتارفىيخاطرهطبولكنهطلبهدينوليسيوسيجبفلمعمادهلهيعيدأنولجاجةبدموع
بعضفىبرسالةروميةأسقفسكستهسزميلهيخاطبكاتفبيماعليهالرجلاللحاحبالنسبة

قولهرسالتهالىاالمرفأضافهذافىرايهعلىيقفأنلهخطر2الشئون

وردالذىالمهماالمرهذائمنكالرأىواستمدالنصيحةأطلباالخأيهابالحقيقةانى
منأقدمالكنيسةكأقديمأنهيظنالمجخمعبناالخعهمنخامفانغلطاناأكئأنمنخوفاعلى
وقدسلفهروكالسالذكرياالمطوباقامةقبلالكنيسةفىمشتركانهوأظنشرطؤليتىزمان

الىتقدمعندنابةواالجوالسؤاالتسمعفلمااليدقفاعلىتعميداالمعحدينمنيكتىأناتفق

ه7بيوسوساأ3

ه7أوساببوس1

الرصااسثارالرسوللولأتالعلممعالزعهمةرئاصتهيدتزلسكستوسثيولييوساالبااشثارةأنيونالباباويتهمم2
والفيحسعليهيقبررئيسارفهللسطيصحكتباالسكندرىالباباوكيرلعبءرؤسايكولمالم32غلأمحرفى

قولىأتأمالهماامرووكاتاالنطاكىحايوكيرلمىاالبايخصحأتالحيىسانالقديمىكلفثودوسجوس
وكاليطولرسزفيرينوهماالهرطقةءروسامنكاناأيامهفىينباباوأثيمضهالباباعمسةيزيدثهغلطاناكونادمنخهفال

لعدافتابكاتودقمركدبنوسوهوالهالصنمألعاباباوهووأقرديوكتانوساضطهاددىلالصنامذبحبقدجالبعدهماايفحاواخر
تراضععاالهوماكلطهمنوحوفهالرأدعلىاوقوفاقيلمنفكانترويةالسقفديونيهسالباباثارةاسنأهاواستشهد

دوناالهمالمائالمنكيرفىتصرتسدبوفيادبابانكمايفلطآدمافيكلبأنالحقيقةوتاكيدوسصوآدابأخالاولطف
رأيهعلىيقحنىأوروميةاأسقةيتثيرأد
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راطقةاعندتعمدهاالتىالمعموديةباقسامومخكرامعحرفارجلىأماميقعوكانانفسهونادبااكيها
اآلنتخشعتقدنفسهاتوقائالوتجاديفمملؤكفراألنهامعهالهاشركةوالهذهمثلليستابا

واالعمالاالقوالتلكمنتهءبدادامتمااللهالىعينيهيرعانادالةلهوليستعظماتخشعا
الذىاالمرالخالصةالصحيحةوالنعمةوالقبولالتطهيرهذاعلىمجصلأناطلبتموميرةالشر

وقالالشكرسمعأنهبعدفأنىلذلكيكفىكثيرازمانااشتراكهأتقائالأعملهاتأأجسرلمأنا
بجسدكافيازماناواشتراكأيضاونالهالمقدسءالغذالتقبليديهومدالمائدةوحضرامبنمعنا

يتشجعأنأمرتهوقداالولمنثانيةمرههءبناأجسرواعيدأنأستطيعالحيحالمبيسوعودم
انويجزعنائحاينكففاهوأمابالقداساتاالشتراكالىصالحوضميرثابتباطانيتقدمو

الصلواتفىمعناالوقوفحتىيطحقااليكادالعظيمءبالرجاوالمائدةالىيتقدم

المسكونىالنيقاوىالمجمعاصدرفيهاحتىالقضية3ـهذكأالخالفاستمرذلككلومع
م183سنةالثانىبعدهوم523سخةالرثائىالحكماالول

يانوسكبرعقدفبسببهالالوثاتالذبائحوقدموااالضطهاداتابانازلواالذينمسالهأما
الساقطينومعالجةآنفااليهماالمشاروفيلكسيصوسنوفاسيانوسبدعتىشجبقررشيهبقرطجنةمجمعا

اليهشرفعتاالسكخدرىللباباالقضيةاستئنافعلىاتفقالمجمعاتأاالينقهواحتىبةالتوءبدوا
وتابواااليمانانكرواالذينمعاملةحيثمننوفاسيانوسلمبدأمياالانطاكيةأسقففابيانوساوكا

شيهيقولالكخابهذاديونجسيوسالقديساليهفكتبالزائدهبالقساوة

اكيفلكيخئهرومنهاآلنفيهانتناقشاالمورالتى3ـهذمثلفىحدثعامثالاليك

بكليلةطوحياةقضىفيهغشالوهومسيحىسيراليئاسمههرمارجالأكاحدثنحنتصرنا

عنواستغفرربهبذنبهفأقرعادولكنهاياهاضطهادهمءأثنالالوثاكاذبحقدكانوأمانةتقوى
ثالثةوظلالفراشالزمهعضالمرضالرجلوأصابانسانلحالهيرقأوأحديقبلهشلمخطيته

لهوقالاالكبرابنهاليهفدعاغشؤلهمنقليالأفاقالرابماليوموفىيتكلمواليعىالمتواليةأيام
تذهبانشارجوكعقالىمنوتطلقنىتسرعأناليكفاتوسللىحجزكزمنابنىياطاللقد

كاهنالىغشأسالغالوأماوصمتهغشقهالىعادهذاقالولماالكنجسةكهنةبأحدلىوتأتى
أصدرتقدوكنتايمرالكاهنانوكاليالالوقتوكانابيهكأمرليدعوالكنيسةكهنةمن

طلبشىوالحوابةللتوثممجاجشعروااذاالموتحافةعلىالذيربأنىيقالوقتهذاقبلأمرإ
االبديةبالحياةءوالرجايةالتعزمنمملعثموقلالعالمهذامنيختقلواحتىيمنحوهاانيجبالمغفرة

هذافمئويضعهءالماشىيغمسهأنلهوقلتاالشخارستيامناجزءفاعطيتهالغالمنىءجاوعليه
البابمدخلمنقربولمالهاعطيتهاالتىالقطعةومعهالبيتالىمسرعاالولدفذهبالهرمالرجل

ءالمجىيقدرعلىلمالشيخولكنابنىياجئتلقداقاثالفنهضرشدهاليهعادقدسرابيونكان
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الشابقبلالربخالصعيناىأبصرتشقدبسالماطلقنهىثمومنبهأمرتمااتمامشعليهك
هذايكنالمخالقهاالىروجهوفاضتازدردهاحتىيلبثفلمأبيهفمفيحاالووضعهااللقمة
هذايحتبروهلبهذنوجميعومحيتالمغفرةنالأنالىحيهايظلوالمحقيقيةبةتوتابقدالرجل
أهـموتهوعدحياتهفىعملهاالتىالكثيرةالصالحةأعمالهالجلمؤمناالتقىالرجل
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الرابعالقرن

االولالقسم

البطاركةتاريخ

ابطرس1

سيوسأثنا4

ثاوشيلس7

ارشالوممما3

2بطرس5

روسلكسند31

اثاوستيم6

عشرالسابميركالبطرأبطرسأ
يومئذيديرهاكانالتىالالهؤليةالمدرسةفىحيحةبيهتربىوترثاؤناللباباتلميذاكان

خدمةمالزماوكانقساصيرهوعلمهعفافهرأىولماشماساالبطريركورسيهأرشالوسالقس
انتشاراالتجانعلىوغيرتهعلمهيلوجزسيرتهقداسةالجلالجميعمنمعتبهـاونهاراليالالكنجحة
اليهفارسلليجادلهيركالبطرطالباالكنيسةالىيوماءجاالهرطوقىسابليوسانواتفقاالقدس
فأجابهليجادلهحقيهـاشابالهأرسلاذابالبطريركسابليصفازدرىبطرسالقسثاؤناالبابا

اليومبهيظهركفركوالربكبيرالربعندفاننىصغيياأظهرأمامككنتاذابطرسالقديس
الحقائقفىيناظرهويناضلهأخذثمالجبارجلياتعلىالنبىنصرداودكماعليكينصزلىو

الجميعأماميانحزوأخرجهأفحمهحتىالدينجة

بهانساناالسراروقفباقامةمحتفالثاؤناالباباكاخابيمااالعيادأحدشىأيضاوحدث

وعلمالبيعةداخلالىمنهالشعبفهربايحهثيزأرمثلوبالحجارةالمومنيئيرجموجعلشيطان
امملعءأنافأخذالشيطانهذاعنهواطرداليهاذهببطرسللقديسنقالالمجنونمجاليركالبطر
الىبطرسوخرجففعلالصليببعالمةيرشمهأناليهوطلبيركالبطراآلبالىوقدمةءبالما

للحالمنهفخرجيسوعالربباسمطانالشهروانالرجل

م003وش71ممنةشهرأمشيرفىالرسولمرقس1كاثذرابطرسالقديسارتقىولما

رخدمةعلىمواظباولبثجهادهاعفثاؤناالبابالمعلمهقيصرخلفاديوكلتيانوسعهدفى

عهدفىأشددبالغامصركأالكنيسةاضطهادكاخاالثالثالقرنانهايةبعدوأمانةكل
بعضهموقتلفبعضهمخطرعظيمئرعيتهالقديسيركالبطرفرأىومكسيمياناديوكلتيانوس

المطراأويركالطركردىمحناهايونانيةكلمةكاثذال1
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المعترفينيعزىواالتجاصاشىءالضعفايشجعكلها3ـبالدطافولذلكااللكهوفالبرارىالىهرب

الصحيحااليماتترصاكانواالذينأىالضالةالخرافالحظيرةالئيرجعويسعفهموالسجؤنفى
أتىومارابطوجأششديدببأسالموتليستقبلواوالصومالصالهعلىاياهمحاثاالعذابخوف
كفرقدميلجتساسقفهارأىلماشديدامأخذالحزنمنهأخذحتى1بوليسليكومدينةالى

االسننفهذايردأكاكأكلهجهددـالقديسأشرغوقدالصخامهمسجدثمالوثنيينوسالمبااليمات
نجميرميهوعليهيشنعوطفقرئيسهعلىالطاعةعصاشقبليتبولمينتصحنلمبةالتوالى

حداممالهبواتحزمنمعالكنيسةمنانفصلبسببهارديئةبدعاابتدعحتىشراازدادوقدباطلة

نتمايعهومنميليتسبقطعنجهحكمم603سخةيةاالسكندرفىمجمععقدالىبطرسبالقديس

والهرطقاتالبدععلىالكالمفىذكرهسسيردماوكل

جحدوأقدكانواالذينأولئكيركالبطرالىتقدمالقيامةعيدفربلمام703سنةوش

فىيقبلهمومجلهمأشاوالحاحبدموعوطلبوامستطيلةبةتوثمسقطتالجلومارسواندمواثمااليمان
بةالتووضمنهالفصحعيدكأيايصدرسنوكانالذىالمنشورباعدادبطرسالبابافاهغالبهيسة
نذكرهاالتوانينهىوهذهالكنيسةحضنالىطهااالمدةفىسننطاالالذينيقبلبموجهاالتى
2زيجاباال

بةتواظهرواتميعالمرالعذابمقاسوهمالشدةاالضطهادةءبدافىزلواالذينجمغا
أتبعدوذلكاآلتىالعيديالكنيسةكأيجورقبولهمالماضيةسنواتالثالثءاثخافىوندامة
عنحفاصحمايومااربعينيصوموا

أتمجبشديداعذابابوايعذأندونانقطامسجلداعىاطانهمفىعثروأالذينجميع2

سةالكنحضنشىقبولهمقبلالحقيقيةالوبةشيهايخئهرونكاملةسنةلهمتعطى

لهمتعطىعذابايذوقواولمفاتطوالوهمالخوفلمجردااليماكاعنارتدواالذينكل3
والندامةبةالتوعلىشيهاليبرهنوااسنواتاربم

قانوطيوجدفالالكنمسةالىواالنضحامبةالتويطلبتىيعودواولمارتدواالذينجميع4
لحالهموترثىتبكيهمأتبالكنيسةحرىبللهم

تمنحأخرىحيلةايةاوالصرعاوبالبلهلتظماهرهمالموتاوالعذابمنفيالذين5
سيثاتهمعنيكفروتشهورفيهاستةمهلةلهم

بةالتجرهذهفىسقطواتمعنهمعوضاللمحاكمةللتقدملرثمماجبرهمالذينالعبجد6
بحرسنةشىباعماطمتوبتهمعلىيبرهنوااطينبغى

يةاالسكحدرلعدالممرفالفطركأأسففيةأولوكانتالحالهأسيوطهى1

العالمكأيةاالرثوذكالكناشجميعكأبهاسوالبقيتوقدالكتابيةلواالبالثمياهدبطرسالباالأيدهاالفرانينهددـ2
االنثقكبحدخىأبهع
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بةتوسمنينثالثعليهمتفرضتقدمماصعلواالذينالموالى7

وللعذابجنللحانفسهمفدموابانحاالخطأهمشاصلحواعالمحماثمعثرواالذينجميع8
قصاصهـمااوفحصبدوتالكنيسةيةعضوكأقبولهملمجب

عليهمالقبضءالقاينتئرواأردونواختيارالالخطارطوعاأنفسهمقدمواالذيكل9
المحيحاتبتذكجرهميكتفىبلومقاصتهمعاكمتهمتصحالبهميحلمايرىحتىيصبروااو

اااارااورةاهذمنسقطواالذينأماالهالكشىبأنفسهميلقواولمهكذايعملوالمورسله
الوظائفكأقبولهممجبشالالكنيسةحضنالىالعودةطلبواالنيناالكليروسمنكانوا

فقطالكنيسةفىءيقبلوصاكأعضابلثانيةالكهنؤلية

ايمانهميةوتقويناالخرتشججالجلوأشخاصهمنهمحيثياأنكرواينالذأولئك01
يبتثروالعليهملومفالحسناعمالأتواقدفهماالضطهادأوقاتلى

قطيالموتفالعنهمءفدادفعوهابدراهمأنفسهمافتدواالذينجميع11
عليهمقصاصوالالموتمنمهربواسطةنجواالذينعلىءشىال21

شعورهمالعذابافقدهموالذينلالوثانينبوالكىاجباراأجبرواالذينجميع31
فعلمادامواماتمامابالمسيحاعترفواالذيندرجةفىاعتارهميجبيدركتىالشأصبحواواحساسهم

أهـكانواكاوظائفهمالىيعادونحااالكليروسمنكاناالفاذاهمارادبدوعافعلوهما

انفصلأنهغيرلهالمذكوروتلميذاميليتسلبدعةتابعاأمرءبدفىالهرطوقىاريوسوكات

وظيفةالىوارتفىقسابعدصارشياشماساثموسامهفقبلهلهوعهخوأعلنالبطريركالىوأكماعنه
الدينحقائقمعتتخاقضفلسفيةبأقوالكالمهمعظميمزجكانوعخئهفىأنهااللفصاحتهواعظ

العبارةهذدـوالقىأقوالهكأشتاهيركالبطربحضرةاييخطبكاشاانهواتفقالصحيحةالمسيحى

انهاالمرمبدأشىيركالبطرفتبادرلذهنيكنلمانبعدكائناللهابنانوهىمخهمسمععلى

ترددالعبارةهذدمعخىولكنءالعذرامنفيالمأضناسوتهالىبالنسبةالمسيحعنالقولبهذايقصدى

بدعةفىسقطانهلهاتضحالقولهذامرادهعناياهيركالبطرسفالولدىاريوسبفمكثجرا
منوقطعهمجرمانهوأصدرقالراوظيفتهمنجردفىيهتدىأنبدونالخصحلهأكزأنبعدوشنيعة

االساقفةمذمعهحاضراكانومهوعليهووقعالكنجسةشركة

ذلكوسببيركالبطرالقديسعلىبالقبضدارامكسيميانالقيصرأمرم113سنةوفى

وخشيحبالبحرعليهانهاجولديهالتعمديةلالسكندرقامتاالوثانعبدلمسيحىانطاكيةامراةان
بطرسالباباوأتتنجتولماوفلبيهماجبينيهماعلىوصلبتبمديةتدييهافشرطتعمادبالموتاان

عمادهماعلىفأمنقححلهمتفقحالسجبعسألهماغاصتعمادهماقدحالالمعموديةمياهوجد
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المسيجييئامعالمنكرلترتكبذهبتابأللقيصرأمرأتهالوثخىالرجلفشكىاباركهبأنواكتفى
مابسببحنقاعفثهامملكاعاوقدبطرساالباهولهففيلالمسيحيبئرئيسالننيصرعنوسأل

أوقاتنمىيشددهمالمسيحيهينالىالرسائلمنكتبهومااالوثانالعبادةتقبيحاالكتبمنوضعه
لمجرقهافأمرفابتلالصخامالسجودالقيصرعليهاعرضلزوجهارجعتفلماالمرأةأمااالضطهاد
مصرالىبنفسهالملكسىثيوكلتيانيكشرحضرمكسيمجاناذلكفألجلفحرقوامعهاوولداها

الباباقبفعلىمصربمسيحيىللفتكالعذابمننوعاقصىاستعملأتبعدويركالبطرمنلينتقم
ذلكعأحديسألهلمأنهااللالصنامالسجودأبىانارأسهبقطعوأمرالسجنشىوطرحهبطرس

المسيحالسيديجحدأنمنأشضلمرةأفيموتايختارأأنهالجييعلعلم

باعلىجميعهموتجمهرواشديدااضطرابابمااضطرالمؤمنبنمسامعالخبرهذابلغولما
الننتلمكانالىليأخذوفىالسجنالىالجنيءجافلماالموتمخالبمنانقادقاصدينالمسجن

نلمارأسهتوخذحيئذكلناقتلنااذافائلةالسجنبابعلىالمحتشدةالمسيحيينجماهيرصاحت

اتآمالالغدالىاالمرفأبقىوشغبقلقحدوثخشىالقديسبقتلالمكلفالقائدذلكرأى

اراعيهعلىمحاشظيزجميعهماستمروااذخابأملهولكنالليلفىبيفهمالىالمسيحيهونينصرف

مجلهأتقبليتنيحأنخافيركالبطرقتلعلىمصممالملكأنالكافىاريوسعلمولما
بعضالىفتوسلالكهنوتيةللوظائفءاالرتقابابوجههفىيقفلوهومربوطاويبفى

منهرجوعطلبأزاأنفشننواموتهقبليركالبطرمعيصالحوأنالشعبووجواالكليروس
يركالبطرفححرحرباطهميوسارمجلأنوسألوهبطرسالننديسالىومضواالصوابالى

يكوتاآلتىوكأالزمانهذاكأوقاليديهرفعثميوسأرفىتسألولنىدوقالعظميمبصوت
أترأحديجولمعظيمخوفثمعلنزلهذاقالشلماالمسيحيسوعناسيداللهابمجدمنممنوعا
أرشالوسالخميخينمعهوأخذوسطهممنونهضنفوسهمطيبمنهخافواقدرأهمشلمايكلمد

شكشهادتىاكمالعلىيعينحىالسمواتالهاللهلهاقالبهماوانمردتلميذيهواالكسندروس

واخوكبعدفيركابطرئكوتالننممررارشالوسياوأنتالجسدفىاليهذابعدياننىتراتعي
أناولستمحفيامكرانجهشاذيوسأرأجلمنالرحمةعديمانىتقوالواللعدكاالكسندروس

علىدخلفدشابارأيتونمتصالتىأكمكلمالةاللهذهشىالنىالمسيحالسيدبلحرمتهالذى

القطعةبيددـأمسكوقدوهومشقوقرجليهالىبهمتشحثوبوعليهالشمسكضعءيضىووجهه

ثوبىمزقالذىهويوسأرفاجابىدبكثوشقالذفمسيدىياوقلتفصرختالممزقة

بأتواالكسندروأرشمالوسواوصىتطعهمفالأرجاعهمنكطالببنقيأتيكواليتقبلهفال
أهـشركتهام3ـمنعا

الجلءاللبكايودعانهويديهيقبالنوكاناوقجلهعنقيهماعلىوقعكالمهمنانتهىولما
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وخاطحهمامعهمفوقفقائماكانالذىالجمعالىعادثمالجسدفىاليحبعديانىترلنانكاقولى

بسالموصرفهموعزاهمباركهموعليهموصلىوقماهم

المسيحيوتيتكاثرعليهالحتىخفيةالسجنمنيخرجهكيفيفكرشىفكإتالقاثداما

والرهباوالنتبانالشيوخمنالبابعلىالمجتمعبنمنبسببهكثيرخلقثوتأومكهويختطفوله

سراالقاثدالىانفذبذلكبطرسالقديسشعرفلمايرةغزبدموعيبكونالذينوالعذارىءوالنسا

ايقالالتىالجهةمنوانقبهداخلمرلكادفىالذالسجنحاثطالىالليلةتعاللهوقال
هذاأنيبرواللقتلىالملكملىالمعينالمكاتالىأخذىعليكيسهلوهكذابازائهاالمحسيحيون

معالقديسوخرجأشارعليهكمافعملالقائدعقلأدهشقطلمحثلهيسحعلمالذىالعجيبالكالم
االنجيلىمارمرقسالقديسشهادةفيهقمثالذىالموضعوهوبوكالياالمذعوالمكاناالىالجند
وهناكلهفحمحوامنهللتبركمارمرقسجسدحيثالىيذهبيتركوأنالبطريركمنهمفطلب

صبيةمسكنالقبرمنبالقربكاناتهصالوقتأنقيلإداالضطغازالةاللهمطالبايصلىاخذ

يقولءالسمامنصوتاسمعتاصالولماتمتتصلىقاثمةوكانتشيخوأبوهارجلءعذرا

وناةبعدبانهاالكالهذاتموقداالسكندريةءآخرشهدابطرسوالرسلءاسماأولبطرس
الوتنيبنبايدىقتالاالسكندريةبطاركةمنغيريستشهدلمالقديص

الىوصلىيديهريمثممالككوجهوجههفنظرواالجنودالىتقدمصالتهالقديسأتمولما

بهأمرشاماانعلوالهموقالالطاهرهرقبتهوكثمفبلينهوخلعآمينوقالوجههعلىوصلبالرب
يفربأمجسرأحدولمالشجاعة3ـهذبمثلللموتنفسهتسليمهمنمندهشبنءالوراالىنتياجعوا

92فىالننديحهاثمةوقطعفتقداذهبمنقطعخمسرالحدهمأخيرادخالقائدأناغيرعنقه
سخة11الكرسىعلىمقامهمدةوكانتم113و82هاتورسنة

ووجدوامسرعيناليهفضوااللسجنالمحيطينالمسيحيبنالىالخبروصلالصباحأصجحولما

عليهوتروابالجدالرأسفالصقوامجفظانهجالسينءالعذراوالصبيةاخيخواعليهبهوثوجسده

يعةالبالىبهومضواعليهينامكانالذىاألديممنبساطالنطعفىولفدمهوجمعواشعره
علىيجلسكانبلعليهالجلوسيرضىيكنلمحياكاناايمرقسالقديسكرسىعلىوأجلسمو

العظيمالزسولىالكرسىهذاءمنشىاالوللسالفهواكراماتواضعاالسفليةالكرسىدرجات

عثرالثامنيركالبطرارشالوس2

وجعلهقساثاؤناالباباصيرهولذلكسيرتهوقداسةبعلمهاترابهمتازعنوايةباالسكندرولد

سخةثشهركمبطريركابعدهأقيمبطرسالقديسوصيةعلىءبناوالالهؤليةلليدرسةرئيسا
اليهتوسلحتىالمرقسىالكرسىعلىجلسأنقيصروماتمقسطنطيئعهدفى213وش72

ءوجهااليهيستميلأناوتمليقهبمداهنتهيوشاروتمكنالكنيسةفمركةالىيعيدهبأناريوس
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فىاريوسيشركآنمهشاقسواليقبلهالبطريركعنداليهايتوسطوأنمنهموطلبدـءوعظماالشعب
التىاالولىرتبتهالىواعادهةالهمفقبلذنوبهكلعنتاببأنهأيادموهمينالكنيةالحدمة
هذاخالفالعملذاوظالومباشرةيةالقسوظيفةوهىالهرطقةشوقوعهقبللهكانت

ذلكومعالمصطنعاللبنمننيهآللماباريوسالظنأحسولعلهبطرسالقديسخلفهالبطريرك

م313وش93سنةبوونة91كأبعدهاشهوروماتستةسوىارشالوسيبقىأنالربءيشاأ
ذلكعلىيتفقوالموالشعباالكليروسولكنيركيةالبطرلمركزنفسهلوسأررشحموتهبعدو

عتنرالتاسعيركالبطرأاالكسندروس3
آخربطرسالقديسوصيةبمقتضىارشالوسموتبعدالبطريريهةكرسىالىارتفع

قساورسمباالسكندريةوهومولودقسطنطينعهدفىم313وش2سنةشهرأبيبشىءالشهدا
علمهيستخدمأخذذلكعورغماةالشيخسنالىوصلقدكاكايركيةللبطرانتخابهوحالبها

أبايدعنههءوالفقرابالقديسيلقبهالشعبوكانواخالصنشاطبكلاللهخدمةضوتقواه

الباباعنروى03اليركالبطرالرسولىمىأثناسيأنالمورخيرسقساواالنباوروىالمساكبن
اشتهرماأفضلولكنأمامهءوالضوواقفابلجالسااالنجيلكأقطيقرأكانماأنهاالكسخدروس

الهوتانكرواالذينسيماوالللهراطقةومحاربتهالمستقيماالمانحفظعلىالشديدةغجرتههوبه
المسيح

المعارضةقوىكاتيركيةالبطركرسىعلىجلوسهشقبلحداثتهمذلهكانتالغيرة3ـوهذ

اجتهديركطرالأرشالوسوفاةبعدالذاالمارذكرهبولىليكوأسقفميليتسلحزبوالمقاومة

احبطاللهغيرأنالمنافقيوسارعوضهمونيقدوكانوايركبطراالكسندروسيكونالحتىأولخك

البابافقالسلفهخدعكماخداعهمنليتمكناليهيدخلانحاوليوسارأنوقيلمسعاهم

اجتمعوالالىتدخلفالاقبلكالانبطرسالبابايديراجمطأوصاكمالهقولوااالكسندروس
فغضببقبولكفهويأمرنىاقجلكفاذابخطيهختكللمخلصفاعترفالمسيحالسيدبأمروذلكبك

لمولكونهبنارالحسدقلبهواضطرعلجهفضلهالشعبأنرأفلماالسيماعظيماغضباالبابامنيوسأر

وكفربلسانهتجديفمقاالتووضعتعليمهدحضفىاجتهدسيرتهىملوماالبطريركمجد

مخلوقاللهابنانفقالالقطيمالمستحق

للسامعبنبينوىللمالمسيحاقامةعلىمبنيةخطبهألقىاالكسندروسالباباأنثوص
فىدبكالمهمبالغيريغظيركالبطرفاستيراالنجيلتعليممنليسرهذابأنسيارشقاطعهسلطانه

مىأعظمأبىموضوعهابموعظمةالتالىاالحدفىعليهيوسار

القسوسبعضوأسقفيناليهيجتذبأتالشيطانيةبفصاحتهتمكنقدالخبيهثهذاوكان

ملىكثيراتعابداتخدعالعبادةروحباظهارأىالكاذبتظاهرهوالساذجوالشعبءالبسطا
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للباباالشكايةحقهكأفتقدمتالشنيعةبدعتهبواسطتهمينشروأخذوالراهباتوالبناتءالنسا

االساقفةفجمعالبدعةتيارتلكايقافعلىالعملفىالقديسهذافاسرعاالكسندروس
بمكنشالاآلبمنمولوداالبنبانيوسارتعليمفحصبعدوم913سنةباالسكندريةالموجودين

ضاللهعنردهفىهدواواجنشرهعنيكفوعنهيقلعبأناحكوااالزليةفىلهيامساويكونأن

3ـهذأناالشماسا44وقسيسا63الحكمعلىووقعوالمحبةالحداعةبروحالمقرونةالنصائحبواسطة
اليهالقلوبالستمالة4الخدمننوعكلمستعمالجهارايعلمفشرعوجسارةتكبرازادتهالمالطفة
ءاغراالىتوصلالحيلةذدـوسابليوسهرطقةسوىيدحضالهذاتحليمهأتيدعىوكان

الرديئةالشرةذوىسماالكثيرين

ومنليبيامنأسقفمائةمنمؤلفاثانيامجمعاشعقدتنفعهلمالمالينةأنالبطريركفرأى
وأمضىلهيتشجعومنبدعتهووبحرمهالكهنوتدرجةمناريوحممامجطوحكمم123مصرسنة

قرارعلىوصدقيركالبطرفقطعهمشيامسا11وأسقفينعداماالمجمعأساقفةجميعالقراراهذا
أسقفاوسابيوبرصديقهالىبرسالةبعثوهذاشأسرعيوسأرالىالحكموأبلغاالولالمجمع

يزرجلالعزسيدىالىالثعابىبلهجةلهيقول3ـالصادرضدالحكمعلىنيهايوقفهنيكوميديا

الحقاسكندربسبباالساتعمنالمضطهديوساربالربيسلماوسابيوساالرثوذكسىاالمينالله

الئننارأيتنيكوميدياالىمنطلقيهسماأبماأيضاعنهتحامىأنتالذىالجميعيعلوعلىالذى
االسننفأتومحميحهاللهالجللالخهةتمارسهمااللتبنوالمحةالوطيةالمحبةوأخبرمعهلكأكتبأن

كأمعهنتفقلالننابالتهكاشرونكأنناالمدينةمنيطردناحتىعليناالجميعويهيجكثجرايضطهحنا
اللهماالبنوانابنداكاواالبنآبدائمااآلببأناوأزلىواالبنأزلىاللهبأنالجهارىاعالنه

وأئيشريوسلىيغورواغروأثناسيوسلولينوسووثيودوتوسالقجصرىساوسابجأخاكأنوبماذاته

فيلونجونيوساالمحروموكافهمبدايةبدوكاواالبتقبلكاعاالثهأنايقولوشاالشرقأهلوكل

انهواآلخراآلبءضيااالبنأنأحدهميفولالذينالهراطفةاالميونايهسومكاروهيالنيكس
ولواستماعهأذاناتطيقالالكفرفهذامولودغيركؤلهفىلآلبمساوانهواآلخرمنهشحعاعة

غيرلشاالبنأننعليهنزالوالعلحناوقدبهنعتقدوالنحننقولهماميحهبألفالهراطقةهإلدنا
موجدوالننصدالالرادهبلدوالمادةمنصخوالمابنوعالمولودغيرمنجزءهووالمولود

أوخلقأوولدأنقبلوانهالمتغيرالغيرالوحيدالمولودتامالهالعالمبنكلالدهوروقبلكلقبل
بدايةلالبناشانفولالننانضطهدانناقطمهليغيريكنلمألنهوجودلهيكنلمأوثبتبهقصد

اللهماءجزليسأنهالنقولهوهذاالعدممنانهنقولالنناأيضاونضطهدبدايةبدوخااللهولكن
أهـاللهاستودعكالبقجةتعلموأنتنضطهدهذافعلىدونمادةمنصنعوال

القسطنطينيةالبجزنطجةأسقفاالكسخدروسصديقهالىاالكسندروسالباباكتبوقد

حدعلىانهيقولوتوغلصناالهوتينكروناذبهوحزيوسأربدعةتفاصيلعلىفيهاأتىرسالة
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لهيكنلمالذىوذاكاللهابنفيهيوجدلموقتوجدبأنهاعتفدوااتهمقالالخلوقاتكلمعءسوا

منءاالشياكلعملاللهأكايقولونألنهمطبعاانسانيوجدكلكاوجدومنذئذبعدئذوجدوجود
انهيقولوثالمعلومنالعاقلةوالغيرالعاقلةءاالشيالكلالخليقةهذهـشىاللهابنمدخلببنالعدم

ايبيوناهوتعليمسةالكنتقوىعلىاآلنالثائرالتعليمفهذاوالرذيلةوالفضيلةالتغييرقابلةبطبيحة
يأتىكادـءارااسكندرالبابايذكرثمالسيماساطىبولستعليموهونظيروارطيماس

وهوعديمودالالواجبالمولودالغيريدالباالبالرسوليةالكنجسةتومنكمانوماننا
ءواالنبيايعةالشرمعطىنفصانواليادةزبهيشوالالكالبغايةوهوهووالزوالالتغير

ليسالوحيداللهابنالمسيحيسوعواحدبربوالقديسبنوكلوالرسلءاآلباربواالناجيل
زعمكاءاالجزاوفيضاكايقبتفرالهيولىالجسدحسبوليسالحىاالبنبلالعدممنمولودا

بجيلهيخبرفسابقا3ـذكرناالذىالمعتقدحسبعنهيعبروالاليدركبنوعبلوفالنتياناسابليوس

تقدرالالخلوقةالعقولالنمدركغيراالبأنكماالمائتهالكائناتكلعندمدركغيروجوددالن

هوصيعرفأحدوالاالبناالاآلبهومنيعرفأحدالاآلبمنااللهيةالوالدة3ـهذتفهمأن
غيرليسانهسوىشيئااآلبعنينفصالمخغيرغيراآلبأناكمامتغيرغيرشانهاآلباالاالب

بهالالئقةالعخئمةالمولودغيرلآلبتحفظأنمجبلهذاالتامةاآلبوصورةالكاملاالبفهومولود

أهـاآلبمناالزليةالوالدةلهدابنابانالالثقةالكرامةأيفاتقدمأتيجبولالبن

ةالدينمةالخدومباشراتعليحهمثبتاوالوعظالخطابةثابرعلىبلللحكميوساريرضخولم

يةاالسكندرمن3ـيطردأتيركالبطراضطرحتىابليسيهاباحزلهوكوتالكثيريناليهفاسخمال

فغادريوسالركبهمراعضداكانيوسأونريسمىأحدهمساوشماسينيالمذكورواالسقفينهو

نفسهمظهراعليهيشنعواالكسندروسالقديسريغتابوأخذفلسطينقاصدايةاالسكندريوسار
رأسهمعلىءاالصدقامنعددالهوجمعينكثيرعلىأثرلذلكوأرثوذكسيااالرثوذكسييذبين

وأوسيوسيةقيصرأسقفىوأوسابيوسعظيمةصهلةذاكاتالذلىنيكوميدياأسقفاوسابيوس

بعقدلهسيحواوجميعهمبيروتأسقفيغورلجوسواغرصهرأسقفبوليوسوبيسيديةأسقف
كهنةمنأنصارلهوجودعنفضالللحتهمعتنقىعددليكثرمختلفةأبروشياتفىدينجةحمعيات
يةاالسكندر

النفسسىالصوتتأثيرمنيعلمهكاتلماالتلحينبواسطةبدعتهينتنركاانهقيل

الموةورةاآلالتعلىووقعهاتالياباسممعروفكتابشىهرطقتهبسمبهمشوقطعانأثبت
بمؤلفاتالشردبالدامتألتوجيروقتوشىءمسادصبهايتغنىكانالذلىللحثحعبوعلمها

هذايتمكنأنقبلذلكوكاتيةاالسكندربظرايركعلىبالتنديدواريوسبهرطقاتمشحونة

أذمنهيطلبهؤتاالساقفةاليهفكتبنجتهوسيبشقادالشردكنائسأهليرفأنمالقديحر

كأاايوعلىمبنيةوالعملحكةالمنةمملوءبرسائلعليهمحرداريولمرعلئحكهيسحب
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العقلاوقفتقداآليةهذهفانالاللهالكلمةوكاذاللهعندكاتوالكليةالكلمةيهاتالبطي
جوهرألناالبنميالدفىالبحثيسخحمسنلمالبشيريوحناشاناأللهيةاالسرارحدعندالبشرف
فىاعدأتعلىيجبأنهتأظالولذلكالمالثكةبليينالبشرادداكيفوقيكيفىألالذىالكلمة
قلبىيرتفعلمياربهومكتوبيلتفتوأللماوالذلكءورامايطلبؤتالذينأولئكءاالئقياصفوف

أهـ2وا131مزمورفوقىعجائبفىوالالعخاشاكأأسلكولمعينافتستعلولم
أليقافهفعالةيننةاتخذطريوسارأعمالءجرامنالمتفاقمبالنترالباباهذااحسلمافهكذا

أوضحالكناثسكلأساقفةالىالمحضةأالنجيلجةالرساثلتلكشكتببدعتهياتسرموم3ـحدعند

بقبولهيسمحالأنهوكيفالمومنينشركةمنوقطعهأريوسحرماتعلىحملتهىالاالسبهابفيها

اقسكالىورجعواالكسندروسبأقوالاالساقفةبعضفاقتنعضاللهعلىمصرااداماأخرفمرة
سخةشلسطينفىوالثانىا323سنةبيثينةكأاالولمجمعينعقدواأريوساشياأتاالبالحق

القرارهذاعلىءبناويةاالسكندريركبطرمنيوسأرالصادرعلىالحكملغوفيهماقرروام323
أنصاربينوارأنبينالحالففأستافحلالرأفمستاتيمىلينازعيةأالسكندرالىأريوسرجع

منملناظراءهزأصبحواحتىالطريئقارعةعلىألمجاداءالىالحالبهمانمهتوقدالبطريرك
مرةالمدينةمنيطردكـويوسأرحرماتهرينتأاالضطرابهذاءتلنناالبطريركفاضطرينالوث

بدعةضدالسنولىالمنشوربكتابةأثناسيوستماسالاالسكندرفيركالبطرنلميذأيضاأوقاثانية
ببعضوااليماخايةبشربمقاييسالمحدودالغيروقياسااللهةتعددالىيأولتعليمهأنريمويوسرأر

أسقفالوسابيوسوكانشماسا44وكاهنا63المنشورهذاووقياآلخرالبعفردوتالكناب

فماساىحجنحذكانالذفالكبيرقسطنطينالملكأختحطاسياكعندالمذكوركامةنيكوميديا

شيخايرفالملكوكاتيوسأرالىالملكقسطنطينيستميهلأهااسباالشتمبىنيكهميديا

الذىاسبانيامنقرطبةأسقفأوسيوساسمهاالساقفةءرؤسامسة76حينئذعمردكاتجليال

اطالعهيدومزعلمهبسعةمشهوراوكاتمكسييياناضطهادعهدفىباالتجاتاعترفقدكان

وأرسليوسأرمعأمرصلحهفىيركهابطرلدىليتوسطيةاالسكندرألىوأرسلهاليه3فأسخدعا
4خدبسببقسطنطينوكانالخلعنيكفوابأتفيهينصحهماالخصامالىرقيقاخطابامعه
البهسندروسالبابامنطلبولذلكصالحكأنسانيوسأرالىينظرلهنيكوميدياوأسقفأخته

باروغيورعلىكاهنيوسأرأنلهممظهراالشرقأساقفةالىوكتبظلما3اضطهادعنتجتنعأث
المستقيماالتجات

منفيهيتنلمم423سنةمجمعاعقداالسكندريةالىقرطبةأسقفحضرأوسيوسولما
مستقيمىعلىيوسييناالرمنجرتالتىالتعدياتكثرةوذلكاالتحادسبيلئءشىأىعحل

معأوسيوساشتركذلكاالمبراطوروألجلتماثيلبعضفيهاحطمتمشاغباتوحدثتااليمات

علىالملكوأوقفنيكوميلياالىأوسيوسوعادالمجمعذلكفىأريوسنحرطفىرروسا
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لمجحعاقامةكأاالسكندرىيركالبطررغبةلهوأعلنالخطئونهموأعوانهيوسأروأنالخبرجلية
المجمعذلكالتأمذلكعلىءبناوقسطنطينفارتضىاالقتريعهذاعلىوهويصادقوأنهعام

بعدوأثناسيوستلميذديرافقهالكسندروسالقديسحضرم532سنةنيقيةمديخةالمشهورحى

ماكلوأثبتاالليريكوالىونفيهوأتباعهيوساربقطعالمجمعحكممحلهكأسيأتىيلطوجدال
علىيخيرافيهاوأثنىيةاالسكندركنيسةالىرسالةالمجمعبكثمالكسندروسالقديسفعله
االحتراممنيستحقهبماوالشعباالكليروسففابلهكرسيهالىالقديسفرجعيركهابطرجهاد

بأوهامانخدعواالذينمنوكثيروناللهابنايماننقاوةحفظءشىبكلضحىرجلواالجالل

المستقيمااليمانحظيرةالىرجعوايوسار

زحلهيكلشىكانالذىالنحاسكسرصغالذىهوالعظيميكالبطرهذاانيقالو
فأرادالكثيرةالذبائحلهيذبحوتهاتوروعتنرثانىفىعيدالهومجعلونيعبدونهوكانااليةباالسكندر

الىالحيلةكأوتلطفلجمفاحتالاالسكندريةأهلفنعهالصنمهذاكسرالكسندروسالبابا
هذايعملوأنتركهعلىحثهمالصغعبادةعخدهموقبحووعظهمالناسفجمعالعيدقربأن

جرتالذممطالعيديتغيرعملفالللصغالعيدعملمنخيرهذاشاشاالمالئكةرئيسلمجخائيلالعيد

الصغكرعلىووافقوابهذااالسفىضىشيهذبائحهمتبطلوالعملهعلىالبالدأهلعادة
هيكلصغمنأحجاراوجمعميخاثيلالمالكاسمعلىكنيسةبيتهوعحلوأحرففكسروه
اللهلديرالمعزجيحساحترقتهاأنالىباالسكندريةالكنيسةهذهتزلولمصليباوصنعهاسيرابيس

عندميخاثيلواستمرعيدالقيامةكنيسةتسمىوكانتهـ853سنةفىقدموالمامعدتميمأبى
هذايومناالىسنةكلفىيعملامصرباقيمحبيحيى

االخيرالمرضمرضنيقجةمجمعمنعودتهأشهرمنخمسةالبارفبعدالكسندروسالباباأما
فىأنهوقيليركابطرذدـتلميأثناسيهسوشاتهتختاربعدأنايةالمصرالكنيسةعلىموتهوأشارقبل

قدانهشوجدواأثناسجوسعلىففتشوامأربهينالالانهأثناسيعسيهربباطالقالساعاتهآخر

م623وش34سخةبرموددـ42الغيورشىاالرثوذكسىالحبرهذارقدثمحقاهرب
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سيوسأثنا4
1يينمصروالديمنم693سنةيةاالسكندربمدينةولدالعشروتيركالبطرا

وحينماغيروهووالددـوتوئلهماوحيداوكاتنسبهمايفيشركناهمالكثرةمعتبرينكاناوتنين

االمنهئرممكانتومامختلفةبطرققبولهعلىوتغريهالزواجلهتحسنوالدقهأخذتالرشدسنبلغ
لتفسدالبغياتاحدفمرةعليهسلطتااقيلخى3ـصباوحدةمنخئرهحسلىمعءواالباالرفض
مرقدهكأعليهوتدخلهميهنوتزالحساناالبناتتأخذوكانتتفلحفلمثباتهعلىولىوتسعفته
المسيحيبنأوالدعشرةسرمنقدكاتالغالمهذاالنوذلكوطردهنمضرتجقظاماذافكان
وثنىسصاحرلرجلأمرهشكتولمامنهمواحدآيكونأنورغبللربانفسهمنذرواالذينءاالتقيا
فاننفسكتتعبىالالوثىالفيلسوفقالذلكبعدوعظيحهوليجمةلهمافأولمتمعهيأكلأنطلف

الكسندروسالقديسالىأهتدتحخىالجليلىهذاعنتبحثفأخذتالجليلىيقطريتبعابنك
ابنهامعالمعموديةيدهعلىونالتالمسيحباسمفبشرهايركالبطر

الطعاملتناولاالكليروسبعضءمجىمنتظراالكسندروسالباباكانبيمايوموذات

تأملهمأنبعدويلعبوتالغلمانبعضمماناالبحرحيثعلىتطلشرفةخىجالسوكامعهم

أمرهماالكليروسءجاولماتماماالكنسىبالترتنظاممجسببعضهميعمدوصاوجدهمجيدا
وهواالوالدءهؤالأحدأتوذلكأعجبهومارأىأمامهمثلوافلماالغلياصاأولئكءباستدعا

بعدوبعدتعمدواقديكؤلوالمالذيالوثنيينيألترابالقانونيةيقةبالطرالعماديجرممطكانأثناسيهس
ءواالكخفاالعمادذلكبصحةاالعترافعلىرأيهماتفقواكليروسهيركالبطربيندارتمناقشة
فىمعهاشتركواالذىاالوالدبعضواثناسيوسرشحواثمللمتعمدينالتثبهجتخدمةءباجرأ

الكهنوترتبةالىالفريضةهذدـءاجرا

استكشفوقدحداثتهمنذعليهظهرتاوحذاقتهاثاسيوسنجابةأناذلككلموالمستفاد

واعتنىيركيةالبطرالداركأووضعهأمهمنأخذدـولهذايركالبطرالكسندروسمعلمهشيهذلك

حتىوالفلسفيةالالهيتيةالعلوممنوافراحظماونالعجيبةبراعةفبرعبالعلعقلهوتثقيفبتهذيبه

تلمذهصاثاطيةقعلىيدلك1

ولغتهبلغتهممكتوبةبرسالةمصرلرهات

بينأحصىاليونانيةباللغةيكخب

أالمحنطةيةالصرالمومياتسعرأوصاف

يونانياااستمالتارفىنجداذيونانىبأنه

481ص4

بمتبروميمااثناسيههدكانوالطيةالفاللنةغيريمرفبكىلمالنسانطهلللقدي

تلاثناجساتدمارونىوهو03صدالنظومالدركتامولفىوقالالفبطجة

تتبهشحرأوصافاتالشانلىالحالمةوقالأهـثأقطياكونهمعاليهنالةةالكحيءأبنا

الحكمعلىيغرفقداممهبأعبرةوالالحمرةالىضارباللوناسمرخفيشردف

9الكرمةأهـصميمنجطىانهكأالمثاحةشخصبهقدتحمىاانطودامثلمحتا
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تتلمذأنهوقيلوالقداسةالتقوىمنبهمتوشحاكاطعافضالهذاعصرهأهلبينعالمةغدا
وظيفةكلفىيظهروكانوالمتعبدينالنساكفضائلعنهواقتبسالرهبانابىانطوليوسللقديس

ادلتالؤلنيينضدرسالةم813أصدرسنةتلميذاكانااذثامأعظملنواليوهلهماثاعلييتحعل
شماسانسامهالكسندروسالبابابهأعجبأنفىسبباذلكشكانحجتهوقوةمادتهغزارةعلى

يحيليركالبطرصارمساعدثمم913سنةيركىالبطرالكرسىشماسةصاررئيسيطذلكبعدو

معأثناسيوسمواهبظهرتءاالثناهذاوشىغوامضهاعنليكشفوالمعضالتالمشكالتعليه

رسالةشماسةكرئيسوأمضىم913سنةالملتئمندرىاالسكالمجحعحضرالذىوهوسنهحداثة
ميدانفىتقدمثميركيةالجطرالرسائلثرمحرراشاسمهوجدكمايوسارضديركهبطر

رئيساثناسيوسأخذوهناكنيفيهمجمعالىمعهيركالبطرفاستصحبهالهرطوقىأريوسمعالحرب
وأظهرالسفسطيةبراهينهميدحضوادلرثميبطلويوسيبئاالرءآرايفنديركالبطرومشيرالشماسة

لبهحذاقةمنشاندهشواكلهمنيقيةمجمعءآبااعجابموضوعجعلهماالمسيحأزليةعلىالغيرةم
بطلأنتلهيتنبأكأنهالمجحعانفضاضقبللهقالالملكقسطنطينانقيلحتىفكرهوصحة
اللهكنيسة

كلعليهجرتقدالخيقاوىالمجمعفىاثناسيهمىفصاحةانالكنسىالمورخسقراطوقال
فقطشماسةرئيسبصفتهدـوجيعلىاحتجواالمجمعءآباانومعحياتهكأصادفتهالتىالباليا
لعينهاالسكندريةباباهوكأنهخصومهومجاجصاريتكلمالجلسةافتتاحبعدلكنه

انومعوصيتهعلىءبنالهخلفااثناسيوسانتخبالكسخدروسالبابانياحةبعدو

يليقمنثحدلمالكنيسةأنااالبالمشقاتوفةاالوظيفةهذدـءعبمناالفالتحاولاثناسيهوس
رتبةالىورفعوهشديدبفرحشأحضروهبهاختجأمكانفىوجدوهحتىكثحراعنهفبحثواكزمنهلها

قيصروكانقسطنطينعهدشش34سنةىشهرنجتشوشىم623سنةأواخرفىيركيةالبطر

وقدالمجاورةالكراسىأساقفةمنأسقفاخسوشامرةالولااليدىعليهووضعسنة82وقتئذعحره
يفلحمافلملهممقاومتهمناخانتخابهطعواأناالريوسيونحاول

أنينبغىكميهليرانتخبهاللهانقيلالذىالعظيماالرثوذكسيةبطلاثخاسيوسهوهذا
بهفوشواالسقاطهيوسيواالرتألبحتىالمرقسىالكرسىيعتلىيكدشلماسمهأجلهملىيتألم
حفيقةأثبتاالاالرثوذكسينهامينكثيرولكنقانونيايكنلمارتسامهبادالكبيرقسطخطينالملكالى

الكرسىالىاثناسيوسالباباءارتقاحينالذىالمصرىالناسكسباخوميوالقديسومنهمارتسامه
وتلقىشدائدوستنالهلكخيستىونوراعمودااثناسيوسأقتقدانىاللهروحقالوفيهارؤياأل

يبشروالتجارببكليظفرااللهيةةبالقانهاالالديانةحقعنمناضلتهالجلكثيرةتهمعليه
فافالرعايةالحبرعصاهذااستلمقظهرحالماالنبهذفىـبشائرأحذتوقدلاالنحبحقالكنائس
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الحبشةكنيسةتأسشاثمارمجهوداتهأولوكانوخارجهالقطرداخلااللمججلكلمةينشرخذ

القبطيةنجسةالكابطالاعمالشىسنفصلهالذىاالمرم033سنةعليهاأسقفاسفرومنئيورسامة
الكنيسةمشاهيربقسم

سياحتهفىومضىرعاياهفيهايتفقدبرحلةفقاموالهدوءالسالفرصةاثناسيهسالباباوانتهز

يرنمونوهمعظيمااستقباالبالمئوسباخوميالعظميبنالراهببنرئاسةتحتفاستقبلهأسوانلغاية
ميرالمزا

انوذلكيوسيةاالرالقضيةبشاالمنازعاتةعيبسببالبطلهناابتدأجهادوقد

النهدائمابهعتنتاريوسىبقحسالموتفرانتعلىوهىأخاهاأوصتالملكشقيقةكولسطاسيا

أسقفأوسابيوسبمساعدةيقنعهأخذالملكءبرضااالريوسىالكاهنفازهذافلمااعترافهاأباكان

المكيدهفجازتالنيقاوىالمجمعلمعتقدموافقءاعتقاالنظلمانفىوأنهأريوسةءببراقيصرية
حمسبملتوكانتايمانللقيصرصورةوقدمفحضرمخفاهمناريوسواستدحىقسطنطينعلى

فافصبلوهباورشليماالساقفةالىتوصيةبمكاتيبوأرسلهبقبولهقسططينفرفصىارثوذكسيةالظماهر
بسببانفقدكانواالذيناالساقفةكلعنقسطنطينعفىثمالملكلخاطراكراماشركتهم

نجسوئييديانيكأسقفأوسابيهسسيماوالكراسيهمشالذئابءهوالاستقرفااالريوسية
االساقفةبعضبعزلشيهحكهام933سنةانطاكيةشىمجمعاعقدواحتىنيقيةأسقف

يوسارايماكاوصورةالملكمنتوصيةأخذواثمسابليوسأتباعمنمابحجةاالرثوذكسيين
الكنيسةشركةشىليقربقبولهاثناسيوسالبابالىمعهوأرسلوهما

كأاالساقفةرضىاعتبردقبولهأبىيوسأرالتباسعلىاالسكندرىيركالبهطراطلعفبا

بالخيبةالملكالىفرجعاالسكندريةمنطردهثمالكنيسهلقوانينمخالفةعنهوالملكأورشليم
فىيقبهلأنيمكنهالانهثاأفيقولرسالةللملكوأرسلشبادرحاالالبطريركأماوالفشل
شركتهافىتقبلالعمهماالكنيسةوأنالنيقاوىالمجمعمنالمحرومبنالهراطقةرؤوسكخسيته

بينوبينهشخصىالختالفذلكيفعلانهالملكشتوهمأهـالمحيحيسوعالوهيةينكروتاناسا
بأنهعليهيشنعونفطفقواالملكعندصيتهليلطخواحثيثاسعياسعوطياالريوسيوتوكاشاأريوس
توانىالكتانمنءابيحللولعملكنيستهلربحجديدةضريبةمصرمدينةعلىوضع

منشبرآيوسومكاراليبيولسوهماالملكعندكاناكاهنبنلهسخرتاللهعنايةولكنلالكليروس
تووالملكعنداالسكندريةمميليتسحزبمسفارةحضرتذلكوفوقالتهمةههذ

يملكأنعازماكاناالذىالمملكةعدوفليومنوسالىالمالموافرامبلغاأرسلبأنهأيضابالبطريرك
مكرسةساكسرحانهاأيعليهيوسيناالردعاوىومنذلكأدعواشهودثآلثالوأقاموامصربالد
تلكيدحعوبهقرشوممانفسءيبرىويركالبطريحضربأنالملكأمرذلكفألجلكنيهسةوهدم
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كثجرومدحهكنيستهالىالملكيرددـأعدافخجتوأظهرهقرفوماكلوكذبشحضرعنهاا

سمعتهوممااللهمتنورمرجلكننجولىفكماسنماثناسياباكراقبلتانىشجهايننولرسالةض

الهيةعالىالنهايىاحتياتفىكنسيتكمالنندرواتجللىرجلانهلىظهرفاتدفيهورأيتمنيه

أهـللصوالىوقابالسالمومحوالديانةالحقنجفظعايةوذو

وقدموهاجديدةضهماالننديممضدولنئتواهيحاضمازدادبلبذاكحيوياالريكتثففلم

أخيهعلىوحولهماإلولىالدعاوفكأثمكذلهاتحا5لعدالمرة3ـهذصهميبالخلمالملكألى
بمابرائتهعلىاإلدلةوقدمانطاكيةالىبطريركااذهبذاكعلىءناوشكواهماجسصردلماتيوس

بمكاتيببامصحوبكرامتهمتهركرسيهالىورجرأحرفمرةالكذبعاربلهموسردءأعداآخجل

ينةالطرجمهذدـيخجحمالمولماتهءاظهارلبرايةالالسكندرجةحااساكاالهجدراتعلىنهاعلرسمية

لنمحصرشلسطينيةقيصرفىمحمبمعئدالىةاإلساقناستدعمااخهموهىأخرفمكيدةدبرواأيضا
الحضورعنامتنعباغراضهمعالمانديسالهذاكاتواذاالسكندرفيركالبطرااالموجهةالتهم

الذىالمجمعالىأساقفتةمنوأربعينثمانيةمعهالحضوروأخذالىالملكربأأيخرااضطرواحخه

وأكثرهمالشرقأساقفةمنأعضاؤدـوكانم433سنةكأصوروانقمدمسديةااتاانقداتح
تعصباأنصاراريوسأشدمنبأنهالصروفيةقيصرأممننفىأوسابيوسبمالمجنىوالمخنندأيوسيأر

شاسيوسعلىفيهيحملكتاباللمجمعوأرسلكبارالموظفينمديؤليسيوسعنهالملكوأنابها
أوسابيولسحزباأعمايئرو

بالنسجةفيهالمتقدمهويكئئأنينبغىكاتانهوممالمجصرىالاثناسيوسائخديساءفجا

ذلكرأىولمااالساقفةمعرمجلأتلهيسمحااللممولكروالمديةةالدينيرحصيخهبطرسكز5جةإلهم
القيصرىالوسابيوسقالالدموعتذرثتبعينوكرسيهمنههفرهراقلجاأستفبوتاموتالضديسر

أنىتذكرأمامذنبكرجليننفواثناسيوسالتنندمكرسىعلىجالساأنتسيتأيختمام

وأنتاينىعينىعدمتاالتانأجلمنوأنىالوثجيناضطهادزمكأالسجنشىوأياكاصتجتأ

معهوأخذبفنؤليوسالقديستبثهثمهـأسالماالخروخأمكخكفكيفالسجشمنسالماخرجت
يوسيوناالريهتمفلمعيونهممنتقطروالدموعالمجمعمنوخرجاأورشلجهـاأساتفىمكسيموسالننديص
ضدالقديسالفاسدةالتهماحترعومماشرعوايعددوتبلبذلك

مجمعهمفىادعتزانيةامراةوأدخلواراهبةبتولمعالفسقاثماقترفانهالحهمتلكومن
بأنهاياهاموهمااالسكندريةالكنيحمةقستيموتاوسفنهضابكارثاوسلاغتصبهاماثناسيبأت
تلكفأجابتكرهابكزنيالذلىالمرأةأيتهاأنالهاوقالتعرفةتكنلماذاثناسيوسألدو

ثمللربانذرالتىعفتىوأفقدتنىيتنىأغوأثناسيوسياأنتدانعمبيةغرمجسارةالفاجرة
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االرثوذكسيينأضحكالذىاالمرعفتهاأفسدممنلهاينتقمأنالمجمعمنطالبةءبالبكاتظاهرت
يوسيبئاالروأخجل

أتباعمنلواحدالسمدسسحرىعملاتمامفىورغبةساحربأنهالقديسيماعلىادعواثم
والشعوذةالسحرفىواستخدمهذراعهوقطعشطبهبسيلأسقفسارسانياسمهميليتس

وكاناأرسانيوسيدانهاقالواجثةمنمبتورةوهويدالتهمةهذهاثباتعلىبدليلواءوجا

علىتجوزحيلتهمحتىفيهويختفىالصعيدالىيهربأنارسانيوسمعاتفقواقداالريوسيون
أنفذيرزقحىأرسانيوسبأنولعلمهءاالفتراهذاسماعهلدىيرركالبطرفذهلاالمبياطور

اليهالشماسوصولوقبلاالديرةأحدفىمقيماارسانيوسوكانعنهللبحثالصعيدالىشماسا

علىالقبضالقىالشماسغيرأنمقرهاليعلمصورحتىالىأرسلهالديرقدرئيسبينسكان
أماموأحضرهماارسانيوستشييعمنرجوعهماءأثنافىهلياساسمهآخراهبودالديررئيس

أجمعالعالمالناثناسيوسضدتثبتأنيمكنالثمةالهذدبأنبينساعترفحيثاالقليمحاكم
حيايزللمارسانيوسأنايرف

يدىبيئليتوباالسكندريةءوجايوساربدعةورذلضاللهعنفأقيعارسانيوسأما
قبلاليهافوصلاليهالحاجةصورلشدةالىحاالأرسلوالكهنةءرؤسارافلمااثناسيوسالقديس

يبقرمكانفىوأخفاههالشكراثناسيوسمىالقديرآفلماواحدةبليلةيركالبطرضدمتهتقديم

المجمعمن

اليهيرفعونوأخذواارسانيوسقتلالنهالقديسعلىبشدةيحخجونأخذواالتالىاليوموفى

بسكونوقاالالمجمعوسطفىيسالقدشوقفأثناسيوسياعليلتتشتكىهذدـقائلينالمبتورةاليد
فلماالوسطفىارسانيوسقامحيخئذيعرفولهماأجابواارسانيوسيعرفمنفيكميوجدهلتام

الثالثةاليدهذهلمنقالثمصحيحتينوأظهريديههءرداارسانيوسعاالقديسنرعحقاهوقالوا
ةالمقط

الفرصةهذهالمدعويوحناأحدهموانتهزوماجوابوااضطرالخزىمنأصابهمماشلشدة
اليهووسوسهدأواحتىانتظرولكنهثامسئوليتتقعوعليهالمكيدةهذهدبرالذىهوالنهللهروب

أعادسحرهبققالسحرالنهعلمشاثناسيعمىمقدرةعلىجديددليلهذااأيقوالأتالشيطان
جمجعهموصاحواالبائسيركالبطرهذاعلىحنقهموزادالقومسخطفاشتدالحياةالىارسانيوس
ايديهممنخلصهديونيسيوسااليرأنلوالبهيفتكئئوكادواباهالكهوهموااقتلوسحارسحار
العطبمنحياتهوأنفذ

يوسمكارالمدعوتالميذهأحدالىبايعازهالمقدسةاالسرارحرمةانتهاكمةعليهجددواتم
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هذهوأصلمكرسةكأسافيهاوحطمكتبهاويحرقعنهةالهرطوقىاسخيراسكنيسةيهدمان

العلمانيينمنقسوسايحبنوأخذالكنيسةمنانشقكمفوسيدعىاسكندرياقحاانالحكاية
رجلمنهموكانرسمهمهوومنرتبتهمنبالتجريدعليهوحكمباالسكندريةمجمعأمامفحوكم
صغيرةجمعيةفيهاوصاريعقدمريوطبافليمقريتهالىومضىالمجمعبحكماستهاناسخيراسيدعى
شوجددـنعلهجملىليونبهمكاريولبالقسالبطريركاليهفأرسلهناككنيسةتكنلمحيثغرفةفى

عنابنهبارجاعاسخيهـاسأبوفوعددابنهيأتيهماعلىأباهبخوفقطيكلمهفلمالفراشطريح
الملكالىسابقا3دعورفعتميليتسلحزبانضمشفائهبعداسخيراسأنغيرءالردىعحله
يؤدىيكنلميوسمكاراليهأرسلماوقتوانههناككنيسةوجودعدمعلىالبطريركفبرهن
منعثمرقساثةثالأمضادـمحضركأأقىبعدفمانفسهاسخيراسأنابليضامركانبلدينيةخدمة

لفقهاالتىالتهمة3ـهذعنتقولونبمالىعلمالانأاللهيشهدنصهبماومريوطاالسكندرية
نحوبسوءيددـمدماشخصاأوأتأحدهماكسرهاكأسوجودبعدمجهاالأصرحاننىبلبعضهم

اضطرارااضظرنىبعضهماانوهوالحقأقولولكخنىبوجودهالىمعرفةالكنجسةمتاعمنءشى
أهـالملفقةالتهمةلالقراربتلك

قبولالبطريركرفضلماانهاالسابقاقسطنطينالملكأمامانتهتالدعوىهذهانومع

ولعدمثمتهصوروجددوامجيعفىايوسياالرعادميليخسءممبادىمتمسكوهواسخيراس

فابمصرلتحقيقهايناريوسيأساقفةستةالمجمعذلكأرسلالتهمةهذهصحةعلىدليلوجود
المجمععليهابنىالتىالكاذبةيلباالقاومشحفامحضراحررواحتىيةالمصرالديارالىوصلوا
الكرسىعنوعزلهالكهنوترئاسةدرجةمنيدهبتجراثخاسيوسالقديسضدحكهيرالشر

لتدشينأورشليمالىصوركأالمجتحعتىيوسيوناالراالساقفةانتقلأثرهوعلىاالسكندرى
أورشليمكأعقدخبجثمجمعشىاالولحكهمفأثبتواهناكقسطنطينرالقيأقامهاالتىالكنيسة

م33سنة

لكنيسةهدمهصوربدعوىسجنفىطرحقداثناسيوستلميذمكاريوسالقساتوكا

منخمسةمعهفاسخصحبالملكالىمباشرةدعواهرنععلىاثناسيوسالقديسفعزماسخيراس

بأنالملكأقنعااليوسيبناالرأنغيرالقسطنطينحةصورالىمنأقلعتسفينةأولفىاساقفثه
ونالالحزبذلكئقوىاريوسياكانالملكابنقوسطنسوالننيقيةمجيعايمانعطىارجيس

يسمحوالمالدولةاشرافاالالملكيخاطبأناالسكندرىيركالبطريستطعولمالملكعندحظوة
قسطنسلحاطراكرامابذلكله

معروفعيرشخصفأؤنفهحافلموكبفىللنزهةخارجاكانالملكأصايومذاتوحدث

الرجالاالمرولكنءباثدمانىقسطنطينيعرفهشلماالنصافمنهطالباجوادهزماعلىيدهووضع

coptic-books.blogspot.com



221

اللكىالجنودودفعتهالعنالطلجوالهوأطلققسطنطينفغفباثناسيوسانهأخبروهحولهالملتقين
تحصروهوأنواحداشيئاجاللتكماسألالملكأيهاقائالاثناسيرسهتففحيمئذمنهيقترب

وأمرطلبهرفضالملكيمعظمأمامكمعهمأتناقشبأنلىوتسمحعلىحكواالذينخصومى
لعلمهمانزعجوااورشاشىوهمالخبررصلهمفلماالقسطنطينيةالىيوسيبناالراالساقفةباحضار

االمبراطورسوىيدىمنهمأحديلبولمخائفينابروشياثمالىورجعواخصمهمحجةبقوة
يأتوااالمبراطورلمأمامباثناسيوساجتمعوالمامااالاالساقفةبعضوالنيكوميدىأوسابيوس

عزماثناسيوسأنوهىجديدهمةفاخترعاالاببطاللعلمهماالولىالتهممنواحدةتهمةبذكر
الحنطةيبةضرحاملةالقسطنطيخيةالىمصرتأتىكانتالتىالمراكبيمغأنعلى

انومعالكاذبةالتهحةهذهسماعهعندكيظماشاحتدمسلطتهعلىغيوراقسطنطينوكان

لماسيماالواحدةكلمهمنهيسيعأنيردولماالمبراطورقاطعهولكنمنهورذلكصدأنكرائناسيوس
للملكقالالحكمهذاالقديسسصمعفلما1تريفمدينةالىبنفيهوحكمتهيببدونيكلمهرآه
ثمومنثاوصدقاعدائىشكىقبلتالذىأنتبينكوبينىدياناسيقماللهاناعةبش

حيثم533فبرايرسنة5فىاليهافوصلأرثهذكسييناساقفةبعضمعمنفاهالىالبطريركانطلق
المملكةلجنودالصغيرقائدوقسطنطنالمدينةتلدأسففمكسيمينوسمنعظيمباجاللفيهاقوبل

الغربفى

ولكنهيةباالسكندرمقامهالىيوسأريعيدأنالملكمنوطلببذلكيوسيوداالرفسر

الوالىشخشىوجههشىالكنائىأبوابوقفلواالرأىمستقيمىقيامةقامتحئىاليهايصلكادما

كماحتفهلقىحيثالقسطنطجنجةالىفغادرهاالمصريةالبالدمنبالخروجوامرهشغبحدوث
ذكرهسيأتى

كتبولذلكاالمبنرئيسهاابعادعلىالحزنشعمارلبستفقديةالمصرالكنيسةأما

ارجاعفىالملكلدىليتوسطيةالبركوكبانطونيوسالقديسالىمصرحىاالرثوذكسيون
يركالبطرعنفيهقالئمديداجواباالملكعليهردبلبفائدةشأتلمالةرهفحرربطريركهم

اعادةعلىقسطنطينصحميوسارموتبعدانهغيرعشاشومخكبرجسوررجلانهاالسكندرى
علىاإلريوسىقسطنسابنهاستولىموتهبعدواالجليمهلهفلمكرسيهالىاثناسيوسالقديس

موتهقبلأوصىالكبيربنقسطنطانوقيلالغربعلىاالرثوذكسىالثانىولمحسطنطينالشرق

االرئوذكسبئاالساقفةوجميعهومنفاهمنااليمانامستقيمقسطنطينابنهفطلبهاثناسيوسبالبابا

فرلسامنالغربىالجوبفىتقعا
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آرسلهالمعظماباهآنلهيقولوجدافيهايمدحهكانرسالةمعمركزهالىوارجعهخاطرهوطيب
هرمفىاالسكندريةمدينةالىيركالبطرقدومانويماعدائهايدىمنينقذهىيفىالى
الشعبفيهأبدىحافلباحتفالبلفقوأشهروأربعةسنتينمدةعنهاأبعدأنبعدم873سنةنوفبر

يوصفالماالسروروالشكرمنالمصرى

ءلقضامناسبةفرصةيجدحتىصبرقليالبلأنجاهيضادأناالريوسىقسطنحسيجسرولم

االريوسييننفوسفىسيئاوقعاوقعاليهااالسكندريةبطريركرجوعنبأأنيبروالمأربه
علىمستنديناثناسيوسبعدوهمااليقاععلىثانيةفعملواشوكنهموعظمتتقوواقدكانهاالذيما

علىيركابطرنيكيميدياأسقفاوسابيومماعينالذىيوسىاالرالملكسطنسقمساعدة
الشعبءرضاعدمرغالاعنالقسطنطينية

بابااثناسيوسبحزلفيهحكوام043سنةانطاكيةفىمجمعااالريوسيونفعقد
الريوستشيعواالذينالقسعسضمنمنكانيسطساسمهمنهمرجالمكانهاوأقااالسكندرية

منثالثةمعالمجمعبقرارهذابعثواثممعهالحرمحكمالكسندروسالبطريركعليهموأوقع
يكنلمولمالهاحترامهمأظهروااذاينحازاليهمروميةاسقفبأنلعلمهمروميةالىالقسوس
مصحوبااالسكندريةالبطريركالىرقيقاخطاباأرسلالشرقادثبحملماروميةأسقف

وصلتفلمامجصعقرالبدونكرسيهالىرجعانهوأهمهااريوسحزبمنضدهالمقدمةبالشكاوى
فيهاجتمعم043سنةاالسكندريةفىمجمعاعقداالسكندريةبطريركالىروميةأسقفرسالة
بقرارذلكروميةأسقفالىرسالوأرسليوسييناالراعيالعلىفيهاحتجأسقفاثمانيننحو

االدلةفيهاأقاموابرسالةوبطريركهمغيربطريركعلىالمصريينءرضاعدمضمنبالذكطالمجمع
يرمىالذىالوحيدالغرضانفيهاوقالوااليهمعزوةتهمةكلمنذيلهوطهارةتهءبراعلىيةالقو

دوريةرسالةاثناسيوسحررالقديسثممصرفىمحشرهااريهسبدعةهوتعميمأوسابيوساليه
انبقولهاالريوسيةالمجامعقانونيةفىوطاعناتهءبراشيهامظهراالمسكنهةاساقفةجميعالىبهابعث
مسكونىمجمعااليقاضيهالالذىاالسكندريةكنيسةأسقفتقاضىأنلهاليسالمجامعهذهمثل
أهـباسرهاالكنيسةيمثل

فئحدثولكنالطرفينشكاوىلفحصمجمععقدروميةأسقفاقترحذلكعلىءبناو
فىمجمعافحقدوالالريوسيبنافخالقتلاالرثوذكسييننصيرالثانىقسطنطينانم043سنة

الحكمفيهأبدواالقسطنطينيةنجطريركأوسابيوسبرئاسةقسطنسالملكحضرهم143سنةانطاكية
علىالكرسىيوسيوناالرعرضالمذكورسابقاليسطساالسكندرىالشعبراهةواالول

االشراروجدواولكناثناسيهمىيركهملبطريينالمصربمحبةلعلمهفرفضالحمصىأوسابيوس
كرسىليأخذاالسكندريةالىأرسليهالكبادوكىيوسيغورغريدعىعنيداعاتيارجالأخيرا
سأثناسيالقديس

coptic-books.blogspot.com



421

ولقىيةاالسكندرمدينةفىتعلمولكنهكبادوكيةمدينهمنفأصلههذايوسيغورغراما

االسكندريةعلىيركابطريوسيغورغرتعببنولماواحئرامعنايةكلاثناسيوسالقديسم
وأظهروابةالمستغراالعمالهذهعلىلثحشجيةقوجمعيةوتألفتاالرثوذكسىالشعبقجامةقامت

يوسغريغوروصللماولكناثناسيوسسوىعلرثمرئيسايكوناانساكاأىقبوللعدماستعدادهم

علىءاالستجالعلىمعهواتفقصديقهوكانيوسفيالغرالمالىمعتقابلاالسكندريةالى

بالغابدينمثلأنبعدوأثشاسيوسبالقديحميماااليقاعقصدالكنيسةعلىمرةوهجمبالقوةالكنائس
كانهاذأعدائهأيدىمناللهقوةأنقذتهفقدالنجاةمناثناسيوسالقديستمكنشنجعاتمثجال

ولهيركالبطرشيهايصلىالتىالكنيسةوهىثأوناالقديسكنجسةبداخلخفىمكانافىيامنزو

تلكمثلعنالمبتدعونيكفأصاراجيامستتراخرجاالفتياتذلكرأىفلماحاصمسكنفيها
الىالشعببعضفحملهعليهاغمىالهروبمحاولتهءأثنافىانهقيلغيابهحالالشرورض

الهربسبيللهوسهلواالخارج

قسوسحجرعلىلهخالالجوقدرأىلماأالشراراذتصرففتصرفيغوريوسغرأما

هذهوشىوظائفهماعمالمنعملأىممارسةأويضمريارهزأوأحدتعميداالسكندرية

فصممفظيعةاماتااثناسيوستهمونيوفيالفقطيوسارواتباعالوثنيونامضاهمحضربرزءاالثخا
الذىالمجمعذلكفى3ـدعوايقيمأنءرجارومهالىوقصداالسكندريةتركعلىالقديسهذا

فيهالهمونصحاالرثوذكسيينالىرسالةكتبلالسكندريةمبادحتهوقبلأسقفهايوليوساقترحه
جميعالىبهابعثيةدوررسالةكتثمالهراطقةمعيشتركواأنعلىمرةألفالوتيونرواأنا

استغيهثانىبكنيستىحلمماءاالسباالرضوبكماستغيثانىفيهاقالالمسكؤلةأساقفة
اعداوهمنهاغتصبهاأنبعدزوجتهماتتعندماالذىاالسرائيلىالرجلذلكاسمضغاثكمابكم

عشراالثنىاسراثيكأسباطمنسبطالىمنهاقسمبكلبعثعشرقساااثنىالىجثتهاسمق
أهـكلهااالسباطتمثلالتىالزوجةبئأرتلكيأخنواوجميعاليتحدوا

مرتيروسوالشماسينيوسمكارالقسروميةأسقفالىفأوفدوايوسيوتاالراما

حتىمقابلةأسفقوبلوامعهعالقةكلقطعمنهيطلبماواثضاسيوسعلىمجكهمليعلنووحزقيوس

القضايايفحصمجحعانعقادينتظرانالشماسانواستمرليالالهروبالىمكاريوسالقساضطر
فيهايستشيرهروميةأسقفمنرسالةاثناسيهسالقديستلقىالحينذلكوفىالجلهاأتياالتى

تركقدوكانروميةمنأفضلأثناسيهسيجدفلمفيهالمجمعلعقديضتحسنهالذىالمكانعن
بعخمايصحبهروميةمروأئىكمااليهاغريغوريوسوصولعقبالفصحعيدقبلاالسكندرية

قامنهمبطولاشتهرواالذيناالخقأكبروهوالنطرونديررهبانأحدواموليوساالساقفة
الالتييةاللغةتعلمقدنوكاأساقفتهمجمعاحتجاجاتيديولكىالتقىالراهبوايسذوروس
وحددواكرامتجلةبكلقسطنتوملكهاروميةأسقفيوليوسفتلقاهروميةأسقفبهاليخاطب
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بوليكينوالبيديوسوهماكهختهمناثنينوأرسلالسنةتلكديسمبرمنشهرمعللمجروميةأسقف
الحضورالىيدعيانهموبحضورأثناسيوسالمجيعءأعضاليخبرا

فىكالسابقأمرهمافتضاحخافوايوسييناالرألنلهمقرراكانكاالمجحعيجتمعفلم
مجمعااأثنائهفىعقدياكاملبنينشهرمعندولبنالرسأخرواولذلكأثناسيوسمعيضمهممجمع

وقررواأسقفا97عددهموكانالذهيةكنيسةبتدشينلالحتفالاليهاذهابهمعندبانطاكية
ايصرحلمولكنهميوسأربدعةشجبواأنهموقيلوظيفتهمنيدهوتحرأثناسيهسحرمانتأييد
النصفلشيعةأساساصوركانتأربممندستوراعنهعوضاووضعداالنيقاوىالمجمعدستوربموافقة
الجوهرشىالبيهاالبنمساواةبعدمالقولفىيوسييناالرمعتتفقالتىالشيعةتلكيوسيةاالر

أبيهحضنكأاالبنوجهدبازلية9القولفىوتخالفهم

بيهمندويدعلىروميةأسقفالىأرسلوهاالعموراالربمتلكاالريوسيوشاوضعأتبعدو
التىالدعوةانبفولهمعليهومجتجهتىشركخهشىأثناسيوسلقبولهبهايعنفونهرسالةبهااوأرفق
اليهمفكتببهانعتدلمفاناولذافرديةبلمجمعيةدعوىتكنلمروميةلحضورمجمعاليناوردت

اكليروسلمجموعممشالبصفتهبلالفرديةبصفتهكتبمااليهميكتبلمبأنهيعرفهميوليوس
مثلرسولىكرسىأسقفعلىالحكمحقتخولالالكنسيةالقهانينانقالثمابروشيته
مجبالثانيةالحالةشىوانهمسكهىلمجمعأويةاالسكخدرالكنجسةأساقفةلمجمعاالاثناسيوس
1أهـالرسوليهالكنائسأصحاباالساقفةاخطارجميع

نيفمنمولفاذاتهاالسنةشهرنوفبرمنفىمجمعاشكلبلبذلكروميةأسقفولم

به3ـرماماكلعنونزهوه3ـبرأوبهاالتىمعرأساقفةرسالةقرئتالمجمعهذاوشىأسقفاوخمسين
قرارعلىاستنادابهقرفوماكلمنءبرىبأنهالمجمعحكمالفحصبعدوالتهممناريوساتباع
يةاالسكندرمجمع

فقبلعنددءالبقايرجههواثناسيوسيالطفالوقتذلكفىروميةفأسقيوليوسوكان

وضعونصفاسنةبروميةواستمراالحهالتلكفىلهاالسكندريةجومةءمالبعدملعلمهذلكهذا
روميةفىقاطبةالناسأثناسيوسالباباتأثوقدمعناسيأتىكاللرومانيينالرهبنةنظامفيها

ملقياثمااليذهبفكاساالعظيمةالمدينةهذهعجائبكلعلىبولسوبطرسالقديسينقبرىباثاره

عجييةدينيةبحرفةأمامهمانفسه

أهـ354صالفبطيةاالمةيختارنحتصرعنا3كوسيزومينالثانىاحخاحهفىائناسيوس1
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فىاجخماعوأمربعقدالغربقيصرقسطنتضجرمنهحتىيقينالفربيئالننلاستمروقد
وقررأعضاؤدـالمجمعمعفاجالخالفامرفىالفصلمنهالغرضم543سنةبايطالياميالن
قابلحيثميالنمدينةالىبوفبذلكاالسكخدرىصدرالباباشانشرحعاممجمععقدضرورة

قرطبةاسقفأوسيوسالجلجلاآلبسارليرىوحينئذخصوصيةمقابلةاالريهسىالملكقسطنس
بىغرأسقفماثةمنمولفااليوالكابالدأىالليريكوناقليمشسرديكاكأنانعقدالمجمعأما

الغربيونشطلبقرطبةاسمفاوسيوسالمجمعوترأسأريوسياشرقياأسقفاسبعينومنكسىأرثي
واجحمعواالمجمعمغضبينكواوترذلكالشرقحونفأنكرعليهمالمجممكأعضمااثناسيوسيكتىأن

الرومانىاالسقفوحرمواالسرديكىالمجمعءآبامجرمواأنمنيستحوافيلبوولممدينةفىوحدهم
بينالغرأنشيهاقالوامجمعيةبرسالةالحكمذلكأردنواوقدأثناسيوسمعاشتركالنهيوليوس
أهـبمقتضاهالشرقيببناالساقفةليحاكمواجديداقانوناالكنيسةعلىيدخلواأنمجاولون

الباباةءببراالحكمعلىاسفرتالتىاالجتحاعاتعقدعلىظبفالسرديكىالمجمعأما
وفاالنسأورزاسمقدمتهموشىيوسييناالاالساقفةوحرمنيقيةاجمانقانونوتثبيتأثاسيوس

االمر1االسقفيةعليهأنكروابلدخيالأسقفاودعوهالكبادوكىيوسيغوركربعزلوحكوا
علىيشددانبمصرلواليهفأرسلاالرثوذكسيينعلىقسطنسنهيجوايوسييناالرأغضبالذى

تجاسواذاأثناسجوسيدخلهااللكىيةاالسكندربألعلىحراسايضعوأناأثناسجوساتاع
القسوسمنخمسةونفىقسطنسأشارعليهكاالوالىشعملدأسهيأمربقطعكرسيهالىورجع
اتباعاضطهادماوالقفارفراالالبيارىشىأختبأوامنهموكثيرونيركالبطرالىينتموضهالذين

للعبادةتراكيامدنأحدىشىينفردأنأتناسيوسالقديسثممنفالتزملهميوسار

وفخسانتبايطالياكولولياأسقفافراتيوسأعضاو3أوفدسرديكامجعأرفضأنبحدو
دميحةحينئذاكفظهرتأحكامهمعلىالقيصرقسطنصليطلعاأيضابايطالياكابوأسقف

همهليمخدعهكأزانيةاميأةدسباشاساناتميضداالنطاكىيوسىاالريركالبطردبرهادنيئة
وغيرالمبتدعبنءبهوالالظنقسطنسءفسانفسهاباقرارالمثأةانفضحتالمكيدة3ـهذأنغيربالزنا

عليهموجهه

حقاالرثوذكحىاالتادكأالئاتمنأظهرهلمانفرارومةليوليوألساتفمخهالسرثيكىالمجحعهذقرر3مماكا1
المدعوتأولئكليلمولكنالكراسىباقىعلىكريهبأولوبيوتالغريدعىذلكعلىءبناايىاالساقفةعلىالحكماستثناف

لكلعاماقانونايكونانالمجمعغرضيكنولمفقطللحقالملمنئظهرهلماوحدهيوليوسلالسقفكانالمجمعهذافىماسنئا
حقليولهميعطىالنمانونأتعناهيكليوليحمىكافتالىالحنةبالصفاتمتصفيريكخمالمالدينمنبعددـاشنفى
أهـةألبالشرفبأساقفةلهتصلووالبينالنراالساقفةعلىالحكماشا
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مدينةالىرقيقةبرسالةأثناسيوسالغيؤرالقديساالرثوذكسىقسطنتالملكدعىوحينثذ

فزودهقسطنتالملكمعوتقابليوليوساسقفهاوعحيثروميةمدينةالبطريركفقصديالاكو

بالحربعليهينادىانهفيهالهيقولاللهجةشديدةبانطاكيهةاالريوسقسطنسأخيهالىبرسالة

قدهذاكانقسطنسالىيركالبطروصولوحالكرسيهالىوساثناسيالقديسيرجعلمانا

لموانهبعدشحماعنهسيحامىانهلهوأقسمباكرامفاستقبلهشرهممنلهاتضحلمااالريوسيينأبغض
تعطىأنامنهأطلبالهراطقةأولئكثورةمعلىءبناللقديسقالثجعنهيقالماكليصدقيعد

يوسيوناالريعطىأنبشرطولكننعمالقديسنقالشيهاليصلوايوسيإللنلالرواحدةكنيسة
االاالنطاكيوشاوابىالجوابهذامنالملكفتعجبانطاكيةشىلالرثوذكسيينحدةواكخيسة

قاصداانطاكيةشتركسراحهوأطلقاليهميلتفتلمالملكاكااالاثناسيوسخلععلىاالصرار
يوسريغغروكانبسرورأسقفهامكسيموسالقديسقابلهحيثبأورشليمومريةاالسكندر

للعودةاالسكندرىالباباأمامالسبيلبذلكشتمهداالسكندريوكاعليهشنهاثورةكأقتلقدالدخيل

مقاومةيجدلماذاكتوبرشهرالىتمهلقسطنسبوعدثقتهلعدمولكنيركيتهبطرمركزالى

يلالطوالغيابذلكبعدوطنهالىرجعجديدة

ئبشرهمروميةأسقفمنبرسالةواذاوأهلهااالسكندريةعلىنيالحزنكانبينماو

الرجلذلكبمثلاالجتماعنعمةوهبنىالذىاللهأحمدانىلهميفولواليهمراعيهمعودةبقرب
الىهرجعندأثاسيعسالبابابهبلقوالذىاالحتفالوصفطعنيعجزالقلمواناأهـالعخئيم
يةراالسكند

ذلكوصففىالنؤينزممطغوريغوريوسالقديسكتبههمماكثيرمنبقليلونكتفى

منبهمكانوماللقائهمنزعاالفاختعلىالمدينةءانحامنتوافدواالقوماصاقالاالحتفال

ولماحيضانهعزفىبالنيلأشبهازدحامهموكانسرورايطيروتجعلهمبراعيهموالهيامالوجد
يتونوالزالنخلأغصانبايديهموالجماهيرعلتهاالتىالحميرظهورعلىحينئذالمواصالتكانت

كملكأورشليمالمسيحلدخفاثزاأثناسيوسدخولوهويصفيغوريوسغرتخيلبهايلوحون
التىااليدىوآالفيركالبطرقدمىتحتتفرشكانتالتىالثمينةاالبسطةيوسيغورغروذكر

واالنوارأريجهافاحالئىالزكيةباالعطارتشبعوقدءوالهواءالسماعنانتصفيقهاحدةتبلغكانت
المدينةشوارعفىالمتألقة

الحديةاالسكندرسكانأقامهفخماحتفالذكرخاللفىالمؤرخينبعضروىوقد
هذاللشيخالشابفقالالمتفرجينبيئكاناوشابشيخبينمحاورةببنالمحبوالمشهورينحكامها

النكذلكالشيخلهفقاللحدهمنلوبعثلالمبراطورقسطنطينالناسيقيمهالشخماحخفال

أهـالكبيرأثناسيوسباستقبالاالحتفالترلم

coptic-books.blogspot.com



821

بدعةشأفةاستئصمالفىجهادهاعادمفرحتىالءعنامنيستريحيركالبطوكادوما
دتهالختمكرفيهاقدمم743سنةالقيامةعيدفىنشررسالةثماالريوسيببناالساقفةوخلعكاريوس

واالماكنحديخارسمهمالذينفةاالساعنببيانوختمهامقامهالىالرجوعنعمةمنأوالهماعلى
لعودتهبالفرحيكتفوالماالرثوذكسبيهبنانشيهايخبرهمالسياحالىبرسالةبعثتمثافعينواالتى
بعضابعضهميحتواشرعاالاالسندريةكأالناسانبقولهيةالتقواالعمالالىننتمطواوانمااليهم
وحدياقةالحسنةالحاللوجنةاآلداببستانالمدينةتلكضارتقدبحيثالبرأفعالممارسةعلى

كثيراتفتياتوانليترهواالفياشىواستوطنواالديافىزهدواكثيرونوانالمسيحيةالفضمائل
علىأموالهموزعواءواالغنيانسائهممعبالعفةعاشاالمتزوجببنينكثيروشبانابتوليهندقهنذرن
أهـنظيركنيسةبيتكلوكانءالفقرا

الراحةطعمرعيتهمعفيهاذاقسنواتمصرثالثالىهرجبعدالبطريركاستمروقد

المالقسطنتقتلمانيالسيدممماجرمانيارجالاضاام053سنةثهاأىذلكبعدحدثانهغير
فأرسلالشرقىالقسمعلىءاالسخيالفىطمعبلبذلكيكتفولممملكتهواختطفاالرثوذكسى

ذلكدونحالتأثناسيوسالباباحكةانغيرالقيصرعلىاقردروحفيهايبثونمصررجاالالى
بينوبينهالننتالمصروانتشبشىمانيانسمساعىتفلحشلمللقيصربالخضوعالشعبأوصىاذ

م353سنةقخلأنالىقسطخس

اثناسيوسللقديسمقاومنهميوسيوناالراستأنفاالرثوذكسىالملكقسطنتقتلوعقب
الجلبالننتلقسطنتمنانتقماللهبأناليهووسوسواعليهيوسىاالرصدرقسطخصفاوغروا
غيرأخيهلموتسبباكامماالذىالرجلهذاعزلاالالجبمنوانهأثناسيوسيمايركالبطرعنمداشعته

المذكوليمانيانسمعالقتالشىالرتباكهحينئذأثناسيوسالقديسأذيةمنيتمكنلمقسطنسأن
والمحبةاالحترامبعباراتمملوعةثناسألسالفحرررسالة

الىبهحرفوجهبالملكواستقلمانيانسانتصرعلىالعهدهذامنسنةوبعد

ليسهلثانيةأورالالىليعيددعليهاالمرمبدأفااحتاالوقداثناسيهمىدأسهموعلىاالرثوذكسيبن
يدسونوفيهينمونأخذوااعداعهأنالقديسأحسولمامسعادـفىخابولكنهمخهاالنتقاعليه

قسطنسالىقسوسوثالثةأساقفةخسةم353شهرمايوسنةفىأرسلجديدبعزمالدسائسله
ولكن1تحيبهوسأسقفاسيرابياالساقفةءهوالمعوكاناسابقااليهعزىمماتهءبهـاالثبات

نجاحاتصادفلمالبعثةهذه

واحدوقتفىأسقفيثبنوكانتااالسمبهذاقديهامحرىممياضايوجدكان1
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وفائبىأعضاعهوالزم3م353سنةشرنسامنيالتىارفىمجمعاقسطنسوجمع
اأحكاهـيصدرواأنبايطالياكمبانياأسقفومارسيلكابوأسقففنسانتوهماروممةأسقف

المنفىالىأرسلالذىيفترأسقفبولبنعدامااالساقفةالقيارجميعفأمضىأثناسيوسضد
يوسليمارتداخللوالالمجمغقرارهذاعلىروميةأسففنائبىلتوقغبيوصاالغرونهيجماتحيث
بببنوالموتبينخيرتلوانىفيهاقالقرطبةأسففاوسيوسالىابعثبرسالةروميةأسقف

يعاقدالقيصرأنمنهذاروميةأسقفواقسالثانىعلىاالوللفضلتأثناسيوساختصام

جلهمأسفف003منمولفاوكاكاميالنفام553سنةالمجمعوعقدذلكلهتمئانيامجمعا
أثناسيوسعنللدفاعقامواأساقفةأربعةبينشديدخصامالمجمعهذاكأحدثوقديونيوشار
معاقبةعلىومفدرتهالشخصيةسلطخهعليهانكرواالقالكاغضبهاشتدالذىاالمبراطوربينو

لهقالواحتىالمقالكألهوأغلظوااالساقفةعليهردوقدقانونبدونبنفسهيعاقبهأنرأىأسقف

أثناسيوسان3قائليهااللفظيحبصرأخبرو3ـتمثاارتكىالغلطتهلهليدرأواهنالكيكونوالمانهم
واالوامرالكنسيةالقوانبنبينجنابكتخلطنالاالساقفةاالمبراطوربليحاكمهاليركابطربصفته

القانونهىارادتىانشديدبغيظالملكفاجابهميهاالمبراطىر

روميةاسقفليباريوسيقبللمولمااثناسيوسضدحكمالمجيعأنالنتيجةكانتانهغير

الرومانىاالساتفمكاتوأقيمبخراقيابيرامدينةالىنفاهمذلكعلىالخوقيعاكليروسهوال
عنهقالاالرثوذكسيمتعلىعنيفااضطهاداوأثارقسطنسالثانىفيلكسيدعىيوسىارشماس

كأالرسلبولمعنهتشجأالذىالدجالالمسيحاضطهادءالتداظنتهاننىباسيليوسالقديس
تسالوليكىاهلالىسالته

الصادرضددالنفىبحكماثناسيوسباخطارمصروالىيانوسسركلفالقيصراتثم
ءفجااالريوسييكنائسالىكسييناالرثيءلفقراتعطىكانتالخىالغالليلبتحوو

أتشفهيامنهوطلبيوسهيالراالمبراطورالمسمىرجالأحدومعهالقديسالىيانوسسر

تعضيدذلكعلىساعدهـوقداالمبراطوربيدهمامنامررسمىوجودلعدمالطلبشرفضيرافقهما

يعملالاالمبراطورانهبرأسيانوسسرأقسمولذلكتاماتعضيدالهواالكليروسالشعبجميع

عزمتقلمالحوادثهذدـفكلذلكومعموالدـمنأوامررسميةاليهتردحتىأثناسيوسضدشيئا
رشيعةبهحةوظيفتهشؤوطاكمالعلىمثابراظلبلالقديس

سةبكنالغروبصالةيقيميركالبطركانبينمام653سنةفىأسابيعمرورثالثةبعدو
يركالبطرشعرافلجخدىاآلفبخمسهحاصرهابسريانومممااذاثاؤناالبابابناهاالتىءالعذرا

عراالتنىتتجاوزيهأروجماعةإثناسيوسينالخالفببقحطشحكممدةفىعقدتالىالمجامعان12
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لنتركواآلبمثلهاالقوةبننابلواأولالخجلببآيهربوايهرالاذالمصلييناوصىاصكحأ
قائالالحادثةفيصذلكبعدروفلمحثندنفسهللننديسحينئذجرفماصلفد

631المزموريتلوأتالشماسالىتواوفيلىالخاصالكرسىعلىفجلستأناأما

علىوكنااإلنصرافوقتحاوجنئذرحمةأالبدالىألتاقائلينعليهبردوتالشبكاتب

جميرالعساكرطردجداحالكاالكنيخارتاالالكاتولمامنازلناالىالذهابشك5
االبوابدداهذاصواشكرالحمدورمزيرتلالشياسكاتعندماعنيفاطرقا11االبواب

الطارفىلهذايعجبوتوكانماوالعبادةبالصالةمشتغلينكانواالذينالشعبآذأكأيعرفكات

قهرااإلبوابفتحترحمتهاالبدالىألتاالعجارة3ـجهذماسالعلىيردالشعبكانولماليال

سيوشهموكانتبذقومديةافتتكيزوالنموزالنصرةصياتيصوهوالرومانىالجينتوولجها

الكخيستنىالعماكرشاندخهاعلالمنعكسةالكنيسةسمرتشعالشىتلمعايدحمهمضهورةم
ولكزعااالهبتندربالهـنرارالشعبتوأمحوقنمتأناأماايافقاصديذوهرعماالجارهـكالسيل

كانوااعندروكلم4أقداختموداسالجنودفذنجهمبئنهمطرشىالعساكريعترضاثانجهدبعضهم
أبيتولكنىأشرلكىسوسااعلىأأوقديالئنارعلىالمئبفاممنيهسةأردهةكويركضوت

مابأنىاالكحدولعلمىالثمعبمنأحدنفسمنأعزليستعندىنفسىانلهموقلتذلك

يناآلخرعلىيبحثونوالبىيكتفونفانهمليقتلولىخلفىيسعونالذينأولئكأماماموجيدمت

ينجوجميعحتىأهربالاننىنفسىفىوقلتمعهملهمعالقةالحيثوشأنهميتركونهمبل
باالنصرافاليهمأشرتوحينئذاالخيرةالصالهيصلواالحضورأنمنوطلبتوقفتنمالشعب

أهـخارجاوحملودىالقسوسمنتخلفواالذينمعالرهبانءجاالشعبأكزانصرفولماحاال

كأقائماكابينمافانهاللهمبةباعجوالخطرذدك53أتناسيوسالتنديسرتجاةوحصانت
االعظح يحيطوتوكادواالكنيسةدأخلالىبشدةالجنيالدالصالةعلىوجتهمححعبصرسب

انطفآتقدالمصابيحوكانتتجيزودـاتقدروافابغشاوةامعيعلىضربالذألوالنيصرسيه
ربأتوالزمووهوتجتنعالكرممىمجبراوألزلواكمرصةاهذدـاالكليروسفانخنراطمياتبصبب
رغاظ3ـووبسسيهالىالجنودوصلولما5أحديرادـأتبدونعجيبهيتةبطرالعساكرناجخاز

يانوسسربهمأوقعهالذفالخنمملىيشتكتىالممللتشأرسلواكثيراخلننامهموقتلوابالمؤمنإلتاصحئن
عملماعلىالوالىمدلحالهميرتىوالشعبصفشالملكيلبىأتتحبداله

طيبةيةبرالىوبأءالصحراالىفرقيزمناالمدينةكأشاخخنىأثناسيوسردباضناأما
أتميوسأثناالباباعادةكانفوهكذاعواثدهمشىاياهموهمنتماركاارهاتاميممتعبدانيهااشترد
مناليهرعونشاهدوهمافاذاالنيلءشاطىطولعلىالمتعبديمغاورالىضينناتهأوقاتشىياجأ

الفيهقوقففىاليهجاتماكلحيهامعاقاأوحصيتءصاخيااروأنكفىاحصاتادأدت1
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كسحابيطيرونالذينءهوالمنالكتاببقوليناديهموالبشرفيعلههلببنمفراحبنصوامعهم

مطيةالديريسوقورئيسالمشاعليحملونوهمبهيحيطونتياهمثمبروجهاالىوكحمامات

طعامهوكانالضرورىبالقوتيأتيهيكييئاالكليراحدوكانيزهالحرمكامنهمحتىيركالبطر
تعبواذابراحتيهالنيلءمامناغترفعطشاذاوكانالختمرالغيرالناشفالفالحبنخبز

وكانءاالسوالخحفالثرئافترشنامأاذأورثةحصيرةقطعةعلىجلسللياحةواحتاج
بالجملةوالمهجورةالقبورالقديمةأحدشىيامنزوأواالرضفىمظلمنفقفىمختبئاأوفاتهيصر
سنةستينالحبنذلكفىعمرهوكاناليهوآوىاالكهفاأومغارةيدعفلم

يعبأيكنلمالرومانيةالمملكةسفوطكتابهفىالمؤرخاجبنذكرأصاأنهناومجدربنا
وممازائدةبشفقةعنهفكتبكثيراعليهأثرتقداثناسيوسيطالقديسسيرةأناالالدييتبأموركثييا

عليهالعساكرليقبضواواحضرتخانتهقدخادمةولكنجافةببزأختبأبههروءأثنافىانهرواه

توجدوكانتيةاالسكندكزارضواحىانهأيضاوروىاليهوصولهمقبلخرجقدكانولكنه
الليالىمنليلةونمىالفتانبجمالهااشتهرتقدوكانتعمرهامنالعشرينفىءعذداهناك

ولكحنهامخدعهاكأنائمةذاكاذوكانتالليلنصفبعدالوقتوكانالضيافةوطلزائرفاجاها

أحمرشفتحتءورداقصيرقيصشىوهوملتفالجليليركهابطرفوجدتالطلبلذلكملبيةقامت

الكنائسمعمكاتباتهعلىلخساعددـلهكاتبةوصارتوألبستهأطعمتهوهناكمنزلهائوخبأئهله
بهامفتخرةشيخوختهاءاثنافىالفتاةروننهاالقصة3ـوهذيباننهرالمراسالتتلكهربتااحتى

وبحرابراالمملكةأطيافكلفىالملكبأمرعنهايفتشويطلبؤلهنكانوااالريوسيونأما

فحررينلالخرالخيرفيهلماالعصلعلىيكفلممنفاوهوشىحتىولكنهالبشرجميععدوكأنه
فقرةعلىأتيناوقدباالرثوذكسيبنالملكأعوانأنزلهاالتىالبالياصفوففيهوصفبليغااحتجاجا

االضطهادمنبهلهروبالجبنيتهمونهاالريوسيينأنبلغهثمقسطننسألىبهأبعثوسابقامنها

همواآلنقتلىمنيخحكنوالمالنهمالندمأصبعيعضئهمفيهقالنفسهعندفاعافكئب
اننىجناياتاالضطهادفىلكانجنايةالهربفىكانلوانهعالمينغيربىهرعلىيلومؤلنى

الهربعنألكفاضطهادىعنفليكفاالالقتلأنجومنلئالأثرىيقتفوشاؤهمأقخللئالبتهر
والشدةالقسوةبلواللبنالرقةالمؤالتفزعهانهمعلحجةمنهمفرارىفىأنيعلميالوكيف

والتوحشالقلبغلظةبل

ايمانهمصورةكتبوااالريوسيينأنخبراليهنماالصالةعلىمواظبامغارتهعىكانوفيما

الراعىشحنأالملكمنخهفاخخموهاينكثيرواناعليهاوالتوقيعقبولهاعلىالناسيكرهونموا

فيهايحدمقاالتأربمكتبيةالبريرأرفىونظيرأسدخرافهتتلفالذئابرأىلماالصالح

منمنفاهفىيعانيهويقاسيهكانماوبععليهوالثباتااليماناحفظعلىشديدهبغيرةالمؤمنين
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وكانتاليهمبالرساثليبعثوأساقفتهايكاتبحكانبمنيستهمهماءفتىماأخصباسشعسبا
خطاباتعدةكتبوقديركيةالبطرالسدةعلىوهوجالمرفهصادرةكأخهاالمفعول3ـنافذامردـأ

حاحةشعصرهءأبناكانالمباحثأهمفىتآليفعنعداينالحائروارشادالحزانىبةاستعز
سيرابيوتالحميملصديقهخطاباوسطرمهمةءمبادلىفىللرهباتأرسلهمشوراوضصرثملهاشديدة
بدعةتفنيدفىمسهبةمقاالتالمتضمنالمهمالكتابأتاهعيلاعظموكانثميوسأسففص
اريوس

دخياليركابطراالسكخدرىالكرسىعلىأقامواقديوسيوناالركاتالحينذلكوفى
أتقسطنسعلىوأشارواذكردـالسابقيوسيغورغرنظيرأيضاكبادوكيةمنجصرجيوسيدعى
وسيامتههرطوقىاثناسيوسأتفيهايخبرهماوسازاناسازاناسالحبشةملكىالىرسالةيكتب

منالصحيحةالسيامةلينالاسقفهميرسالأكاشيقتضىفاسدةالحبشةأسقفأسفرومنتينوس

وفرومنتينوسباثناسيوسلثقتهماقسطنسبرسالةيعبألمالحبشةملكىغيرأنجورجيوس

الننسطنطينيةكأخادعاسمساراالكهخوتيةالوظائففىتعيينهقبلهذامىجورجيوكان

دوانسانيأتيهماالالخبيثةاالعمالمأتىالمرقسىالكرسىتبواوحالمابالعلممعرمحاكاتولكنه
مبدأوفىبيببنبالمصرحلجديداضطهادعنعبارةكانتاالسكندريةكأمدتهوشعورنانعقل

3اضطهادناراشعلمساعيهفىنشلواذيوسىارقرارءامضامصرعلىأساقفةاغراحاولاالمر

السجوذظلماتشىوزجهمواالكاللبالقيودمنهمعشرأسقفااتنىفكبل

بىكريومسرفىمجمعاالملكعقدأثناسيوسالقديسلغيابلالريوسيينالجوصفاولما
وقدبنفسهقسطنسوحضروفاالنساورزاسبيانالغراالسقفانعليهتيأسم753سنةنرنسا

أتبمعنىالنينناوىالمجمعقانونمنالجوهرلفظةفيهاحذفجديدةايمانصورةالمجمعذلكوضع
علىقرطبةأسقفاوسيوسارغامفىيوسيئاالرنجحوقدوالمجدالزلبةفىاالبمأعخئماآلب
قدروميةأساتفيوسليباروكاناجسمهتقطعحتىبالعصىباضراثخنوأنالقراربعدهذأتوقيع
ذلكعلىالتوقيعقبولالىالرئاسةحبفدفعهونصفسنتينمدةفيهقضىالذى3منفامنسئم

رسائلثالثيوسيبنلالرنكتبعليهقرطبةاسقفبموافقةعلملمااخصوذلكعلىالقراروأقدم
كلوقطعهوسالثناسلعنهلهموأعلنأسقفحتهالىيعيددالقجصركىلدىيتوسطواأنفيهارجاهم
1المصاتالىاالريوسىنيلكسمعتدبيرفىواشترككرسيهالىفرجعمعهعالقة

الحويلبتحوالمشهورةتهاريخفمانصرتةالهرطدىوطهسنوصمةمررالريولتبرئةمجاولوالفرلاالمدهثوص
17عد1ك6لمجلدىاورعنمالنالكاثوليكيةالكنيسةمعلمكرولكتهماواليلتميقةالحانكارهدهعلىتجرؤلمباطاالى
حزنهسماسالواالنفراداالهانامنروحهدمثتسنماتثالثفذبابيرالىمنماكاتالذفلياريهسالبابااماالاظ

االفديشاجباالمذكورةالصوراحدفشأمضىالرومالىالكرسىفىجاالالكافبشماسهفيلكسشاهدتهلدلى
للمعلمالماالكنيسةفئتارخالصةكتابنمىءاي38دحفهاصمعالهرطنناتتارفئأهـيبىاالريإالساقفةوسثلىكا
المخفىزعجمنقاصاهلمابعدفماثلانهاالشديداعوماأبدىأوالفكانييسليجارالبابااماأل291اصجاالفزلسىلومند
أيضادلكأثبتوقدأهـثاعثرتهوأصلعسفطخهمننههمالحالولىفعلماعلىحاالندلبههحإثناسسجبعلىصأمضى

أينصدوالحجىأصحابفليهحكملماالكنجسةتأسيسدىااللهىالوضحداكتابهمقارفىكيرليركهمبطرتدحفاللرا

coptic-books.blogspot.com



331

بدونالنيقاوىالدستورفيهاثبتوااجانفىمجمعاعقمواذلكاالرثوذكسيئئعلمفلما

دستورفيهأيدواانفرةكألمجمعاالطرفينبيناالتفاقمذهباصحابوعقديادةزأونننص

الىانقسمواحتىوأفوالهمأعمالهمفىيتخبطتىيوسيوناالرولبثسرميومومجمعانطاكيةمجمع
انقرهفىمجامععدةاجتمعتوقداالخرىيخالفتفررمامنهاكلكانتومذاهبشيععده

يادةبزالخالفدائرةتوسجععلىتعملكانتبلجميعهاتفلحظمبجنهاللتوفيقوسرميوموانطاكية

والتباعاتصلهكانتالتىاالخبارالمحزنةهذدـبسماعتصدعفقدأثناسيوسالقديسأما
تأثيرالقرارتحتأمضىانهعنهقيلاوسيوساضاأغيريوسوليباراوسيهسصديقيهسفوطسيما

مااستردحتىموتهقبليلبثلمولكنهالشعورواالدداكيمقدهوكادعقلهأضعفتقيلطهادا
صعبةظروفشىارتكبهاالتىالهفعنوتابعمل

لهوسندصديناخيركانالذىالناسكانطؤليوسماراليهينعىأتىنباكثيراعليهواثر

االريوسىقسطنسخبرموتبلغهنهايتهافىسنواتلستأوماخمحمدةمنفادكأالقديسواسئمر

الملحديوليانوسمكانهوتولى

يأمرأندعتهلقسطنسكراهتهاناالعامبوجهالمسيحيينيبغضكانيوليانوسانومع
بعضهممجاربلكىباعادتهمأمرانهوقيلالملكهذانفاهمالذينورؤساثهمالمسيحيينجميعباعادة
مابابتهاجفيهابلشقواالسكندريةالىأثناسيوسالباباشرجعالمسيحيةالوحدةعرىفتنحلبعضا
نظراالجميعقلوبفىشديدبغضوقتئذلهفكانالدخيلاالسقفجورجيوسوأمايدمزمنعلجه

رجوعقبلقتلوهءهؤالانحتىأيضاالوثنيينوضدبلفقطالمسيحيينضدالشرورليسمنأتاهلما

البحرشىرمادهوالقواجسدهأحرقوابقليلأثناسيوس

العاليةهمةلهوكانتالهراطقةبواسطةاتالفهسبقمايصلحأثناسيوسالقديسفأخذ

غوايةوعناالوثانعبادةعنالناسرداذالمسيحيةالديانةءأعداجميعآمالالفتورفخيبتعرد
قدالبالياكانتالذيناساقفتهمن02كماسمجضرهلمم263سنةمجمعاعقدولذلكالهراطمة

كسيةاالرثلىالىونيعيالذينيوسييناالرمعاتباعهيجبماالمجمعهذاوقررفىبمحظحهمفصبت

الحكيمةالرشاداتهانصاعتالتىانطاكجةكنيسةسيماوالالكناثسكلالىهذاقرارهوأبلغ

كانمابخالفنموهمالىدعاالمسيحيينءرؤسارجوعاناالكافرالملكيوليانوسرأىشلما
تهلكمالمالمسيحىالديناالنتصارعلىيمكنكالالهراطقةبواسطةلهفقيلالسببعنسأليرجو

بعضعمدبانهعنهخبروصولهاثناسيوسعلىهياجازادهوالذىااليمانهذاحامىاثناسيوس

لوالىقاطعافأصدرامراالمسيحيةالديانةواعئنقنوثنياتكنالالئىاليوالنماتءالنسا

كتبهماوهذايشملهلمالملوكىالعفوانبحجةحااليةاالسكندرمناثناسيهسبنفىاالسكنهدرية
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هذاعناغضىوانامتعددةمسائلعنلىتكتأنفىكثييامهملانكمعللوالىوليانوحمما
االوثاتوكارهاآللهةعدواثناسيوسمعتصرشاتكعنتخبزلىأنعليكيتحتيكانانهاالاالهمال
أقسمفانىوعليهمضىرمنمنعنهااخبرتكالذىالرجلهذاضدمقاصدىحقيقةتعلموأنت
شهرأوئلفىالمصرممبالقطربلاالسكندريةاثناسيوسيبرحلمإنانهالعظيمسيرابيسباالله
اننىواعلملهمقصاصاذهبرطل001قدرهاغرامةتكحكموظفىجميعأكرمفانىديسمبر

أهـالعفووالصفحءبطىولكننىالعقابءبطى

انفطرتالذينهءأصدقاليودعشأسرعم263برسنةاكتوشهرشىاالمرهذاالقديسفبلغ
عابرةبعةزونخئرالحادثهذابأنايعزيهمهوفكانأماالعاجلالفراقذلكعلىحزنامقلو

وسارفىمركبفىحاالنزلعليهتقبضانأوشكتالجنوداناشرولماوجينوقتشتتالشى

آخرمركبكأوتبعه3بجنودأسرعبههروأمرالحاكمبلغولماطيجةالىالهروبقاصداالنجل
منهمبتاقترالحاكمسفينةأنيركالتطرمعكانواالذينرأىشلماالقديسمركبمنسسرعةكز

المركبأمررثيسبليردلمولكنهفيهاءويختبىالبريةالىوكربالبرالىيخرجبأنعليهأشاروا
ءبازاصارفلمااالسكندريةالىمنطلقكأنهنفسهطالبىنحوالسفينهيوجهأنوهدوءبشجاعة

فأجابةالمشيهاأثناسيوسكاناذاعمامستفهماالفديسمركبفىمنعلىالحاكمنادىأعدائه
نىفنزلهوأماالنجلفىصاعدابالسيرالحاكمشأسرعمنكمقريبأثناسيوسهوذابنفسههو

كلالىترسلكانتالتىيةالسنوالفصحعيدرسالةيكتبريماواستمربهاجيزةممفيس

الكنائس

بوليسهرمومدينةالىاقتربفعندماهناكليختفىطيبةقصمدذلكبعدو

بقدومهليحتفلءجاقدوكانسوهاجبقربديرطابانارئيسوروسنييبهالتقىاالشمولين

منتصفىبلغهأنالىومبشراواعظاوانطينوهرموبوليسفىمدةيركطرالبفاستمرباهرااحتفاال

يراشقانهكانااللذانوالراهبانهوصغيرهسفينةفركبجانبكلمنبهمحدقالحطرأنالصيد

جرفىالعخئيالتعبايقاسأنواضطرواتهمعاكسياحالرولكسنالسفروحاولواالدوامعلى
منكأنهاستفاقثمرديفيهالىيلتفتاندونبحرارةوهويصلىاليومذلكالقديسوقضىالسفينة

صالتهحالفىانهاخبراهثمسمانيبالراهبنرأىلماصمتتمقتلتانىهبوالهموقالنوم
قتليوليانوسأنالهىبالهامعلما

عنهعوضاوتولىم363سخةيوليانوسفقتليبنالراههذيناالخبارقولحققتوقد

القديسفرجعاثناسيوبرضدسلفهالصادرمناالمرءالغاوقرراالديانيةحرنشرفهذابيانوسيو
لىيرسلأنمنهيلتصمنووشهامتهباثهليطريهفيهارسالةالملكاليهبعوصولهوحالكرسيهالى

ثمالطلبهذاأمرفىاساقفخهمعمىأثناسيفتتداولاالرثوذكسيةةالكنستعليمتتضمنرسالة
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يستدعىوأرسلجداسرمنهالذىللملكوأرسلههووأساقفتهعليهوقعالقوبمهللخعاليمشرحاكتب
فقابلهانطاكيهالىأثناسيوسالبابافذهبيتهرؤالىمشتاقاكانالنهلمشاهدتهالقديساليه

ابروشيتهفىفجالأمامهصافياالجوورأىعظيمةبكرامةكرسيههالىورجعحسنةمقابلةالملك

منعظيمعددرجعواالسكندريةانطاكيهفىمساعيهنتيجةوكانتيعظهموشعبهيعزىالمتعبة
يوسييناالر

راسهموعلىبعضهماليهوأوفدواتحاسروافقدالملكهذاايهانبصحةيوسييناالرعلمومع
منهوطلبوابأنطاكيةبيانوسيوشقابلواسحيليدعىالكبادوكىجورجيوسسامهقدكانرجل

كرسيهالىليرجعمىأثناسيالىوكتبسبقانهفأعلمهمبطريركالالسكندريةيعيهأأن
واشهمالعساكرأحدوتقدمعليهمالملكسخطالىدعىمماأتناسيهسضدبمذماتيفوهونشاخذوا
يانحزطرداأمامهمنمفطرثالمحرومجورجيوسحزبمنالباقيةالنفايةهمءهوالبأنالملك
منمعهمسفرهعنداليمفىلوسيوسيطوحوالمالذينالبحارةعلىفسخططريقهفىتبعهولكنهم

انطاكيةالىاالسكندرية

الذىيوبيانوسماتاذأشهرسبعةسوىاالسكندرىيركللبطريبتسملمالدهراأغير
موالياكانهذاأدومعوالنتينوسالملكفىوخلفهيديهعلىللمسيحيةخيركلالقديسيرجوكان

جلوسهحالفأمراالريوسىشالنصالخيهالشرقوسلمالغربلخفسهأخذانهاالالكنيسةلعقيدة
ورجعواقسطنسبواسطةنفيهمسبقالذيناالرثوذكسييناالساقفةجميعبنفىالملككرسىعلى

شعرماولكنكرسيهمنأثناسيهسيطردمصرأنوالىأرادذلكعلىءبناويوليانوسبسماح

البأنهبطريركهمعنمحتجينالوالىالىواءوجاتجمهرواحتىواالعيانالشعبءوجهابذلك

يقتنعلمولماخلفهبيانوسبأمريوبليوليانوسبأمرمنفادـمنيرجعلماذاالمرهذاتحتيدخل
نفىانشادركالشعببهاقامعظيمةبحركةالوالىوشحراثاسيوسنفىيمكنالبانهأعلناالاللى

موقتاءشأظهررضاعظيمايجروداالالبطريرك

أنعلمديونيسيوسالقديسكنيسةشىيةبزاومقيماالقديسكانبينمابراكتوشهروفى

كلفىالليلةتلكفىعنهفتشواالملكجنودأنبالفرارخىفأسرععليهالقبضعلىمصيمالوالى

كانتأشهرأربعةهناكوأستمرأبيهقبرشىهوفأختبأأماأثرعلىلهيقفواشلمبالكنيسةمكان
الانهلهيقوللوالنصيكتبأنالىالوالىأضطرمماابتعادهبسببوقالقلأضطراباتبهلها

اخوهيغتاظإنمنخافبذلكوالنصعلمولمابينهمبطريركهمبوجوداالالقمهياجيسكن
العيرمنوله863سةفىاليهشرجعكرسيهستقرارفىباالللقديسوسمحعليهوالنتينوس

سة27يومئذ
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سنةكأمبتدئاحهاددـشجددالروحىالعحلاستثنافبروبيخهلتحولختهنتميختكنولم
يةاالسكندرفىالوتنجوتأحدتهشغبكأحرقتقدكانتالتىيومسيزاركنحمبترميم863
وصضمباسمهبعدفيمادعجتأخرىكيسةأساساوضعنم1م663نةمشهريوليةغرةشى
فوضعانفسمحلحلأالمعتالهوتأناعتتدالذفقيةالالذأسننفابوليناريهسهرطقةخبراليه

فىجاداكاكابالمكاطكلفىالمبتدعبنمقاومةعتيفزولماليدعةهذدـتننجدشكتاببن
علىالكسىالعاتابتوقحععلىمجثيهروميةفأسنداماسوسكاتبنلكوالجلشأصتهماستحصال
سنةشىرغبتهنفذأمردـداماسوسفأطاعيوسيةاالرالنصفالحثمجعةونصيرميالشاأسقفأودانس

الننديسمراسطةكأوأخذالشرقالىالخفتالهراطننةجراثيممذالغربطهرأنبعدو73
االساقفةنيصصيسيغوروغرينزاليزأسقفيوسيغوروغرالكبادوكيةقيصرأسقفباسيليوس

4لحناوهوالختلفةالشيعدابرقطععلىاياهماثاحيوسياالراالساقفةموغيرهماالرثوذكسيين
مشدعيها

لمممفرسمبنتابوليسمنناطعةكأمدينتبنالهالىأستفايننيمأنمهطلبالوقتذلكوفى
الىخشورا5وأرسلليبيااهوحاكمعظيمارجالحرمالعهدهذالعدوورسايسيثمطلمجسب

تعيناضلويكاشويخاهراستمروهكذاذلكالىدعتهالتىاالسبابفجهيوضحالكنائس
حياتثهانتهتخىأالخيررجوعهبعدالكرسىعلىقضاهاالتىالسناالتالحفحسمدةاالنجيلىالحق

أنبعد373سنةورتش09سنةبشنس7كأالحالدةيةالسماوحياتهبتدأتييةالدنياو
بتعيينأوصىاالجلحلولبقربشعرولمااعشريوخمسةسخة64يركيةالبطرالسدهعلىجلس
لهخلفاأساففخهأحدبطرس

بالننزمالجاحديوليافيساليهأشارحماجداالقامةقصيركانساثناسيالقديسانوقيل
سماتعليهالمحياجميلالطلعةحسنكانانهلنايؤكدينزىالنزغريغوريوسوتقريعاولكنتعييرا

بعضمحدودباأيضاكانانهعنهينقلوالمالئكةمملكانهللرائىمجالوالورعالتقوى
خفيفشعرذاوكانينكبيربشاربينمتصلةقصيرةولحيةدقيقوفممفوسأنفذااالحديداب

الحمرةالىضارباللونأسمر

بوأحبزارالمسىالمياطاللعلىبنيوكاتم163سةفابناعأثناسيرساالباأنجقدكاتكخيحة11هذدـ1

كانتم3ءشةالبهيرالصممدةوفىباالمبراطورخاصابزللموكانومانييناللالمبهراطرةقصرقدبموهوالقيصرقصرأف

ءايوسيراركبدىالعيدصالةيطيمأنيركالطرمنالثبفطلبهائالاردحاماالمصليننجمهالرتزدآيةدراالسكنائ
خىووضللبهيةصلمقديكنلمنصرالهداالنالكبة3هدلفتحطلبهىاجابةوقتئذخشىتكرسولمبناوهاقيقدلمحاث

طداجابةالىاضطربركالبطرادكيرالكنسيهنرللقنحالفأمرمدشةغيركنيسةفىالصالةاقامةأنعذفضالرفهاا

هـ1لهجديداذنبااعدائهعندذلكاعتبرالشعب
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القويمااليمانعنالمدهشجهادهمشىالرسلساهمقدالعظيمالرجلهذانوولوهذا
محاصروبهيلقبكانالذىالرسولىبلقبالكنيسةجملتهشقدرانيةالنواكاليلهمفىوشاركهم

وثعبالخدمةجهادفىمخيالهمعلىونسجواحذوهمحذواالذينوتالميذهموخلفاوهمالرسل

شرفهمونالواستحقاقهممجهاثيركالبطرذلكشاطرهموقدااليمانعنوالمحاماةالكرازة
يوسيغورغرالقديسعنهقالوقدجهاثهبسببارتفعالذىالعتبارمقامهباألكبرأيضاولقب
قزمااالنباقالفنندتصانيمهعنوأماأهـنفسهاالفضيلةطدحأثناسيهمىيمدحماتينزىالنز
أثوابهعلىفليدونهقرطاسامجدالكانوانقرطاسعلىحاالفليكتبههمنهاشيئايجدمنان

القائلحينئذاشتهرالذىالمثلذلكأثناسيوسبهقامالذىالجهادذلكلعخنموصفوأبلغأهـ

العالمصدوأثناسيوسأثناسيوسضدالعالمكل

االفرفيللثلأصلاالريخيةالعبهارهلهذهالالتينيةالترجمةولعلأحدهمقال

رأيهعلىيتجتلمنيضربالذفالعالمضدأثناسيوسأفوللمثثاألحالأأللمافولللدحاالللالمشهو
أهـمعارضنهعلىالناساحماعرغم

لهقوالوسوليةالقيثارةسماهافصيدةمنالفرنجةشاعرفيهنظماذاغروشال

قلباالعظيماثناسيوس
ءردازانهبولسمن

طراالقلوبمليكاضحى

براونالقدسافازداد

الىاالسكندريةمنباللهـمنحولمجاتدرفاتهنقلواانبهبيبنالغراعجاببلغو
1فاسبانياففرنسافالبندقيةالقسطنطينية

ومايوسيةاالرالبدعةعاخصوصأتبحثوكلهاجداعديدةمؤلفاتأثناسيوسوللقديس
هذهوهىبهايتعلق

التجسدشىرسالة2االممضدرسالة1

يوسييناالرضدخطاب14يوسييناالرضدرسائلأربم3
بههرفارسالة5

الكبيراالمبرالجورقسطنطيئالىبهبعطاحتجاج6

والمانيكيةيوسيةاالرالبدعيختار7
الكلمةتجسدسىكتاب8

االشرم3791سنةمايو01فىالمالثةشهالباباعدفىمصرالىرفاتهاحفروقد1
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االساقفةالىجامعةرسالة9

نيفيةمجمعقوانبنشىرسالة1

وليبيةمعرأسقفالىرسالة1ا

سيرابيوالىرسائلأربم21
محليبنالوسلوكيةأرمينىمجمعىرسالة31

روفسالىرسالة41

انطاكيةأهالىالىرسائل1ه

االلهيةاالسفارجدول61

القديماسفارالعهدمنوغيرهالمزاميرسفروفىالمغفورةغيرالخطيثةفىرسائلأيضاوله
الناسكانطؤليوسسيرهاليهتنسبوكذلك

وارائهوأقوالهأثخاسيوسالبابانوادرمنستانلىالعالمةأثبتهمابعضبذكرنأتىواآلن
2ملخصاننقله

االستعارهذدـفأجابالموتفراشعلىوهماالشخاصعيادكأرأيهعنسئلانهقيل
هذهالىترسللمءالشهداخاتمبطرسالباباأىسلفىلسلفالمالئكةأحدقاللننداالمفحمة

فيهاءالشىخاويةخاليةوهىالختامحكةالخيائط

الوثنيبنءاغمنءدهماظقىاالسكندريةساحاتاحدىفىيذاتماراوكان

الغرابيقوبماذاومزحايةسخرءاالغاوهومارشسأشوقهمينعقطاثراكانغراباأنوحدث

غاقغاقلكميقولصعونهأالتمبقولهمجيبااليهمالتفتثمكمهءورامنأثناسجوسفضحك

عيدكماقامةبمغرسمحايصدراالمبراطورأمرأاذغدابكمحقالبشرفهوينذركمكداغدا
عيدهمبتعطيلالعلمأتاهكيفيدرواولمبهتحتىقبلمنبهأنبأهمماالغدفىتموفعالالوثنى

فنهاسالمةوحفظهاعنهاشاعالشىالفضللهكانالتىالمسيحيةءاآلراأما

تودىءمبادىعنمأخودةاالبنعناآلببفصلتقولالتىيوسارعقيدةكانت1

فقاومومحضةوثنيةعبادئهجعلوفاتالخلجملةمنالمسيحأناعتقادهبالحرىأواآللهيةتعددالى

الوعلىااللهيةاالعماللفهمضرورىباآلباالبنائحادأنمعتبراالمدعآهذهأثناسيوسالبابا
االفضل

كالىاتدىداودبفلممعربا7ووهة9الكرمةمجلةعن
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يلليزأثاسيوسالبابااهغاالبنورحمةاآلبعدلعلىيدلماالكتابفىاتكاولما
الحبعننشأالفداانكاناالساسىرأيهأشاعلىوالرحمةالعدلبينبالتوفيقاعتراضكل

باللهاالتحادالىاإلنسانالرجاعءالسواعلىواالبناآلبالصادرمنالمنقسمالغير

االنسانبعقلالمحدودالغيربالتهيختصمافهمامكانعدماريوسلىرأىمننو2
يدالاالبننفسمنأيضابلوحدهمالناسمنليسمدركغيراللهانقالانهحخىالمحدود
االلهىالكالأنمعلماااللهيةوالطبيعةاآلداباسابكامناديااثناسيوسالبابافنهض1المولود

البشرىالكالصهرةفىبهونتعرفأمامنايتمثلانما

صفاتبعضواللهصفاتبينتحمعأخرىذواتبوجوديعخقداريوسوكان3
الوثخيةوالخرافاتالمسيحجهبينمايخلطبديناالعتقادالىبذلكشانتقلاآلخرالبعضدوناالنساصا

ماببساطالمسبحيةوحفظالفسانياللهفقطاثنبنبينينحصرالدينأنأثناسيوسالبابافاثبت

البدعأهلتالعب

أسفارباقىعنمتفوقةبعةاالراالناجيلاعتبارالىاثاسيوسالبابايذهوكانا

توهماكماامتيانايعتبرالالتفوقوهذاذلكيتطلبالتجسدلربأنمنهاعتقاداالمنندسالكتاب

الديانةكأيةالجوهرالنقطةهوالتجسدسالناظهارابلالبعض

اثناسيوسالبابافوضعاالنجيلأسفاربسبخالفقاماناالرابمالقرنأوثلضوكان
وسقطتترتيهعلىوالغربالشرقكناثسوسارتاآلنابينناةالمالصحيحةباالسفارجدوال

المزورةاالسفار

يأتىماالعجيبوتسامحهوفضاثلهاثناسيوسالباباأعمالمحاسنومن

الديناصولمنأفضلالتعبدلىالتزهديعتبروشاكانواالذينالمتوحدينينالفص1

يوسيغورغروقالبالطرشينيجتمعفكاتذاكمنأفضلهذديعتبهروكااكاالذينالرهمانبينو

انبأالرهبانيعلموفلسفيايكتىأنيستطجعالدينامماعلىدينللمخيبرهنكانانهينزلىالنز
الدينالرشادحاجةشىالفسلفة

ثالثةمأقلبأيدىأسقفيرسمالاننيفيةمجمعفىالقوانبنمنوضعهومماآ
يتمسكأناثناشىسالبااليشأفلماسقفأفىسممهشابفىالكفاعهمتأسقفاأدأوحدثأساقفة
مطرانارقاهأنزادبلالموسوماالسقفكفاعةمندتاعندماالمبدأمجرفتة

23سورجيرفيلو1
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هذاكانوقدالجوهرفىمساوأىاومووسيوسكلمةوضعمناولانهومع3
االاستعمالهبضرورةنيقيةمجمعأقنعقدوكانحيائهطولبهيعلمولبثللغايةلديهبامحبوالتحبير

فهمهيسيثونيكثيررأىلمااستعمالهيتركاضطرأانه

ضلواقدكانواالذينأمرفىللبحثم363سنةعامامجمعااثناسيوسالباباوعقد4

حكهعلىالكلووافقمبقبفحكمنادمينخاضعبناآلناوأتوايوسييناالرمر

الالتينبينحينثذقامالذىالشأنالعظيمالخالفحسمعلىعملالمجمعهذاوفى
بهوردتالذىبالمعنىايبوسثاتيسلفظمةيستعملونتينالالفكانالفاظبعضعلىواليونات

داكهنماأل11أ3الجوهربلفظةيترجمونهاوأوسياداللفظةكمرادفأىالنيقاوىااليمانقانونفى
اللفخلءهأيستعملونبدأوافكانوااليوالذأماايبوستاتيساالصليةللفظةحرفيةترجمةهىالتى

االقانيممفرقىأفسابيلوسيبنتينالالودعواوذاتشخصأىبونأوابروسبمعنى
ازاالبعضهمواقتراريوسيونبانهماليونانالالتيناتهمنفسهالوقتوفىسابيلهسمذهبعلما

معااللفظتاذتستعملأنللخالف

مبيناثمفننةبوخاطبهمايقيئالفرنبيتستعرجمعالحالفهذانيرانااثناسجوسالبابارأىفلما

بينهياختالفالاأثمامأنسفلماأرادشمامعهمثفقىالفريقكالشاذاالمقصودالمعنىصحيحلها
الحقائقمنبهيرادبهاقيدهماأطبعدااللفاظمنءيشاأختيارماصرثماأجازلكل

شعبهمنبهيستغجثاليهكتبالذىباسيليوسالقديسبنصرةقامانهنضائلهوآخر5

الذيناصايقولالصغرىآسياالهلخطابااثناسيوسالبابافأرسلالبدعأهلمنيعدهالذى
أنفسكمفغدواءالضعفالضعفتنزلقدانهاال4لغيردأنفسهميعذبونباسيليؤسالقديسموني

باسيليوسالقديسكانوقدأهـوصدقاحكةءتلىالمالرجلهذامثلرعايتكمتولىاذاءسعدا
ايادملننبابعدعنيصفهفكحبامميتهدوتاالياحالتولكناليهأحسنمنيرىانأيشتهى

للكنيستوهدىنوراكانانهالىبذلكمشيراالالسكندريةنماروسبمنارةومثلهالكنيسةبصحهئيل

عصورمستقبهلفىنبراسالهانجهتعاوستكتىعصرئ

والعشرونالحادىيركالبطر2بطرس5

جديرامعلصهرآهحتىبقداستهوتصثلبعلمهشتهذبالرسولىاثناسيوسباباللتلميذاكان

ولكثرةأسقفاسامهذللتبعدواكليروسهسلكفىونظيهقساشرسمهالكهنوترتالىءباالرتفا

القديسمعباالشتراكشيهاانتشارالبدعلمقاومةماسنةسوريةالىأوفدهوتقوادـبعلمهثقته
حلولبقرباثناسيوسالقديسشعرولماالجهادذلكفىالكبادوكاسقفالكبيرباسيليهوس

أجمعواالفضائلمنلهمتصفاكانبماالشعبولمعرفةمرهالفاطاعةلهخلفابتعيينهأوصىاالجل
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قجمفالنصعهدفىم373وش09شنةكأشهربؤونةالمرقسىالكرسىالىورفعوانحخابهعلى

فىمنوالهعلىفنسجللهراطقةالكراهةأصلبفوادهغرسقداثناشومممامعلمهنوى

لذلكفهاجاثخاسيوسالقديسأمامالمتااللىبانخذالهميوسيبناالرذكرالذىاالمربتهممحار
يستحقالبانهاالريوسىفالنصالملكلدىبحفهووشوابطرسالباباعلىقجامتهموقامتورجاجهم

يينالمصرأنمنتغيخئهولشدةفالنصارتياحآمنقولهمفصادفلالسكندريةيركابطريكوناأ
بطريركهمشخصفىمنهماينثقمأنأراداختيارهمحسبلطريركالهمأخخبواا

غيرقانونيةبطريقةاالسقفيةرتبةنالحيوسليدعيوسىارمصرلىرجليحدوكان

وقدماثناسيوسالياباعهدفىالمرقسىالكرسىعلىءاالستيالفىطمعوقدالمصرىالقطرخارج
أكارراالرثوذكسيواانخشرحولهحتىأمهبيتالىيصلكادماولكئهبغيتهلنواللالسكندرية

لينالمصرىالقطرخارجالىوطرددـايديهممنانقذهمصوالىانلوالبهالفتكوحاولوا

انضيبطرسالباباضديوسيهبناالرنميمةصدقفالنصأترأفلماالخمننىفهذا

والىبالديوسالىأرسلالحالوفىاألسكندرىيركللبطربديالالملكبهفرضىمأربهءلننضا

مصرالىوسارلوسيوسالهرطوقىميهسلمركزليأخطبطرسالبابابنفىيأمريوسىاالرمصر

خزينةأمينماجينوسفيادةتحتجراراالننيصرجيشامعهأرسلعليهالشحبهياخمنوخوشا
البابافيهاكانالتىالكنيسةعلىالقائدوهجميلالدخانطاكيةيركبطريهسواوزوالمملكة

البحروهناكءشاطىمنقريبقصرخربفىواختفىهارياففرالبطريركاحمنهتيالهءرجابطرس
يومئذوقعتالتىالحوادثهذهفهايصعاالنالىباقيةتزللميهرعورسالةكتب

سالمرسائليحملاألسكندريةالىقبلهمنرسوالأنفذقدريميةأسننفداماسوسوكات

رأىواذاالمناجمفىليشتغلوسجنوهالؤلنيوعليهقبضوصولهفعندبطرسالباباالىومحبة
رومهشطرمدينةوجههحولللهالكاسخسالمهمذلرعيتهفائدةالانهاالسكخدريةيركبطراا

االكراممنبهيليقيماراماسوسأسقفهافقابلهملث4سنةثاالووصلالشروجهمنشيهاسيخخانى
كاملةسنواورخمحعلىعنددـاستضافده

االسقفحركانهاذبهيستهاحظحسمنروميههالىبمطرسالباباذهابوكات

عنليننىومكدنيوسومارسيلابوليناريوسبدعفيهيحرممكاياعامجيعفداتعلىومانىأصا
م873سنةالمجمعذلكوعقدلمشورتهداماسوسنخضعللهياطقةامواالنتمهةروميةكنجسة

هووالمدينةبتلكوقتئذاجتمعقدانطانجيةأسقفمالنيعسالقديسوكانالبهدعتلكوحرمت
تطهيرشىفالفضلجميعهمعليهادقالمجحعبقرارذلكداماسهسلهمفبثشرقياأسقفا1ا6

للخثافاتصدرهافتحتانهااالاالسكندريةالكنيسةالىراجعحيثذالبدعمروميةكنجس
الرسوليةالتعاليموخزانةةاالرثوذكسيمركزالمجيدةالكنيسةتلكعنانفصالهابعدوالبدث
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االسكندريةالىالجنودمنمعهفحفربمنالدخيلاالسقفيوسىاالرلوسيوسأما

المرقسىالكرسىاخخطافعلىوساعددـمصروفادتهوالىالمختعرفأكرمالظافردخولاليهاودخل
عليهرئيسااللصبهذايعترفأشامطلقاأبىالذىالشعبارادةرغمبالقوةعليهوجلساختطافا
نصحهمولماالهراطقةخلفالصالةعلىبمنازلهماالقامةمفضلينالكنائساالرثوذكسيونوهجر

بشدةاضطهدهمنصيحتهقبولوأبواالفائد

واعادهالدخيللوسيوسعزلطالباينفكلميالتالومنبهحلماكلمعالشعبأنغير
باضطهادالئدتحاربيالوسيوسانكلهيقولوقرأودـاذاوكانواالمنفيينوأساقفتهميركهمبطر
رجعأورباشمالىسكانبمقاتلةمشغوالفالنصالملككاناذام873سنةشهرمايووفىقديسيه
فاشمكىثانيةكرسيهعلىالشرعىيركهملطروأجلسهااالسكندريةالىروميةمنبطرسالبابا

المللثقتلتمالحربفىماكهالاليهيلتفتلمهذاولكنفالنصالىاالسكندرلىالشعبميوسل
لوسيوسآمالفخابتاذاالسنةلمحىاالريوسى

واكطتأخرتقدالننسطخطجنيةكنيسةامافالنصخلفالذىوسيوسثييالملكرأفولما

وذلكباصالحهاالقبطىبطرسالباباأناطاالرثوذكسيينباضطهادملوكهااهتحامبسمببشأنها
أمراضيعالجمدةاالسكندرلىكيالبطرفاستمرالقبطيةالكنيسةءرؤساشالجظمىالملوكلثقة

طلبهفلىهاباالهتمامينزالخزيوسيغورالبارغرصدينحهكلفذلكبعدوالقسطنطجنيةكنجسة

مكبيرعددءبامضاممهورةيوسيفورالغيضةعرالقسطنطيخجةمسيحيوورقععملهبائمابدأو
فننبلكنيسحهمالصالحثماليأتىانفيهايطلبوضااالسكخدريةبابامنعليههاومعمدقاالماقفة

رفضانهومعاليهاالكنيسةمجدباعادةواهتمبطريركاعليهاورسمالقسطنطينيةالىءوجاالطلب
بطرسالبابالحاطرصديانهاكراماقبلولقنهالكهنوترتبةالىيرتننىأنكثبرا

كايوسيغرالغرثظاهربالصداقةالسلوكءردىرجلوهوالكلبىمكسيمعسانغير
ألىءجاوحعالالننسطنطينيةبطريركيةكرسىمنهلينالالدسائسلهيدسأكاغرضه

يقيمهويولسيغورغرعننظمرليحولبطرسالباباعندومكرحيلتهيصتعملوأخذاالسكندرية
واخالصهبطرسالبابافلبساطةالمذمومةالصفاتبكلغريغوريوسيصفمكسيموسوكانبدله
تالوفدولووحالمكسيموسبسيامةليقومالقسطنطينيةالىوشداوأرسلوشاياتهصدق

برسامةألمحتفلبنمعليشخركالكنيسةالىيذهبأنعلىأجبرتهتفوادـولكنمريضايوسغريغور
ألىيعيدهلكىلديهظلمالقيصرالىفسارالمدنيةمن3وطردوعليهوثارواكسيموستجول
أخباروكانتاعادتهفىهنفييستخدماشاأمنهوطلببطرساالبافأتىلخمكمادتيفلم3مركز
شخفاهينفيهانالوالىمطلببليساعدهأتيشأفلمالبابامسامعالىرصلتقدالسيةصفاته
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والعشرونالثانىالبطريركاتيموثاوس6

ش79سنةبرمهاتشهرفىتيموثاوسأخؤبطرسبعداالسكندرىالكرسىعلىجلص

منيمتلكهماكلورعالنهبالفقيروذلكيلقبكانانهقيضروقيلثيودوسيوسعهدفىم083
منكثيركأوشاطررسولىالاثناسيهسالقديسيركللبطرتلميذاكاطانهأمرهومنالدلبحطام

عندماصوروذلكلمجمعفىاثناسيهسللقديسيوسييناالرمكيدةفضحالذلىوهوومصائبهأتعابه
تيموثاوسأمامهافوقفبكارثااغتصببأنهاثناسيوسثمتتلكىالزانيةبالمرأةيوسيوناالرأتى

الخجلومحرضيهاوعلىالكذبالمرأهعلىسجلممااثناسيوسهوبأنهوأوهمها

بطرسالباباأخيهمعمشتركااتكافانهسالفيهاتعابمبأقلالباباهذاأئعابتكنولم
كنيسةبتدبرشحونيقمكانالذىاالسكندريةمجحعشىعضواوكانأعمالهمعخئمنى

وذلكنفصأويادةربدوتقاوىالنالمجمعقانونعلىالمحافظةفىيفشرعملولهالقسطنطينهية
القرشافمااجتهدواروميةأساقفةولكنيةالخيقاوقانوناينبالعشراالتسلملمالننديتةالكنيسةفات

اساقفةذلكعندفقاومهمنيقيةمجمعكقوانبنسرديكامجمعقوانبنبعضيعتبرواانمصلىالخا
لكلكاملةنسخايطلبونوالقسطنطينيهوانطاكيةيةاالسكندربطاركةالىوأرسلوايقياافر

كلعلىووزعهااالصليةقانوناينالعشرتيموثاوسالباباشنسخعندهمالمعروفةيةالنينناونوانأا

قانوناينالعشرهذدـاالتقجللمالكنيسةبأنمعلماالكنائس

يوسأربدعةءباتتطهرمنالكنيسةكادتمافانهذلكبعدالباباهذاجهادابتدأؤفد

القسطنطينيةبطريركاالريوسىالنصفمكدونيوسبنشرهاقامأخرلىهرطقةظهرتحتى

سنةالثانىالمسكونىالقسطنطجنىالمجمعبسببهافانعمدالقدسالروحالوهيةانكاروموداها

كأالمجمعهذاءأعضامعواشتركأساقفتهمنورهطتيحوثاوسالباباوحضرسيأتىكام183
المسيحفىبهاتظاهرواشنيعةأخرىلعقائدينآخراناساأيضاوحرمواالبدعةتلكعلىءضااا

هذاأخذلماولكنأجمعالمسكولةكراسىبببناالولالمركزاالسكندريةلكرسىوكان
روميةدعيتالتىوالقسطنطينيةروميةبعدالثانيةالدرجةفىالكرسىهذامجعلأتشىالمجمع

اعاصمتهاسقفيتىشأنرخأرادااللدينوالمسطنطينيةروميةملكىلحاطرمراعاةالحديدةإ
المجمعتصرفعلىاحتجاجامصرالىوعادالمجمعمنواساقفتههوتيموثاوسالباباانسحب

قروناأربعةنحومدةباالجماعالكنيسةلتصردصالخالف

وتنيحجهادهأتمحتىأمينكوكيلشعبهرعايةعلىمواظبادلكبعدلطرسالباباواستير

م3ين106سنةفبرايرشهروشىنت79أمشيرمشة02كأ
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واجبارآدمااتمامفىحياتهمنبقىماوصرفاالسكخدريةالىتيموثاوسباالالورجكل
3عدبنيتايامهوفىللكهخةقوانينووضعالقديسينمنكثيرينلحياةتارنحافكتبعيلهعليه

وش201سخةأبيب62ئالربفىرقدثماريوسمقالةمنكثيرةجماعةحصنائموأستتيب

أ583

والعشرونالثالثالبطريركتاوفيلس7

ممفيسمديخةفىمسيحيينينابومنولدانهالقبطىالمورخالنيقاوىيوخاعنهروف

وحدثاالبوكانتوثنيةحبشيةيةجاربتربيتهمافقامتصغيرهأختولهطفلوهومنهماوتيغ
االصنامسقطتدخولهافحالالوثخجةالعبادةشروضلتودىالهيكلالىمعهااأحذلجلةذاتانها

ببلدةقليالواختفتالوثنيينكهنةانتقاممنخوفايةالجارابهنفرتوتحطمتاالرضالى

لكىمسيحيةكنيسةالىتأخذهماأنااللهيةالعنايةدبرتوقداالسكندريةتءجاثمنيقيوس
ءبازاوجلستثاوناالقديسكنيسةبابشولجتاذنكلشهرتهطرقتالذىالدينهذاتعرف

استخرهاثمالخدمةتنتهىحتىبابقاثهمأمرالطفلينمعرآهالماالذىاثناسيوسالقديسكرسى
الطفلينمنهاوأخذالمسيحيةالديانةالىارثخبرهاعليهقصتولماحالهاحقيقةعنالبطريرك
زواجهايومالىبهلبهثتديرفىالفتاةوضعقليالكبراولماالخصوصيةعنايتهتحتووضعهما

ثاوفيلسلحالهخلفابعدصارنماالذىكيرلسولدتوشيهاغربيةالمحلةبلدةمبرجل

الحذقمنشوهدولماتقياعالمافماتالمينهسلكفىاثناسيوسالقديسفنظمهثاوفيلساما

فىاستمرمعلمهوفاةبعدوالكهنوتدرجةالىرقاهأنبعدالسراؤكاتمامعلمهاختاروالشاط

باالجماعمكانهبطريركافانتخبتيموثاوسالبابارقدأصاالىكنائسهاشىيخدماالسكندريةمدينة
حسنمنالشعبفيهآلهقيصرلماعهدثيودوسيوسضم583وش201سخةشهرممسرىفى

امرالذىاالرثوذكسىالملكثيودوسيوسلثقةموضعاجعلهمماالمسيحدينعلىالغيرةوعظيميرةالس

الرومانيةللمملكةالرسميةالديانةواعتجارهامكانكلشىالمسيحيةالديانهبتعميم

منوقعمايصلحابأايادـتكليفهاالسكندرىبالبطريركالملكهذاثقةعلىيدلومما

الرومانىوالعيدالمصرىالعيدلينصارالفرق783سنةكأشانهالفصحعيدمصألةكأثانيةالخلل

يحتوىجدوالووضعسنة814لمدةلالعيادتقهكاثاوفيلسالبابافوضعكاملةأسابغخمسةمدة
الخقويماهذاصورةتزالوالم083سنةمنءابتداسنةمائةلممةالفصحعيدفيهايقعالتىااليامعلى

شهرعشرمنالخاساليفىصلبالمججالسيدبأنيركالبطرأوضحوفيهاهذايومناالىالقية
معشرالرابماليكاناذاوهىالقاعدةهذهوضعثممنهعشرالرافيالئيلأبرنيسان
أهـبأسبوعيتبعهالفصحفعيداالحديوميوافقالقمرىالشهر
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اثناسيوسللقديصلمجحتانالىانالررهـضيوورازلثاوفيلسالباباانتم

ينظهفانيشتهىانهيسالقللهوقالأسرارهوهوكاتجهذامعلمهمعمرةياكلكانانهفتذكر
بذلكشخحدثالمعمدانيوحناوالنبىاليشعأسمىعلىبيعةاموضحهـشىيبنىورآهاالتىاالكوام
روفاثيلالمالكوصورةولدهاومعهازوجهاوناةبعدرومهمناتتفدكانتامرأةشسمعتهكثيرا

مغطىظهركزالعملاتمامبعدواالكواملتنظميفالالزمةاالموالوقدمتالهيةبغيرةفتحركت

اللهأىثاؤسالىأشارةىالقبطثيتاحرفجمعثيتاتثالثعليهانقشقدببهالطة
الكنزذلكأنالبالطةعلىكتبممااسخدلوورطريركاأىوواوفيلسالملكأىوثيودوسيوس

الملكفقاالكنزبأمرثيودوسيوسالملكيركالبطرشأخبرالمكدونىاالكبراالسكندرعهدالىيرتقى
كنيسةبنصيجهالبطريركفأنشأثاوفيلسيروبينهاقتسمهثمالكزوعاينبنفسهاالسكندريةالى
مختلفةجهاتئروفائيلوالمالكءالعذداالحميدةاسمعلىجمةوكناثسالبستانجانبش

أسففاليئبحدنيماالمرأةولدلىورسم1ثالىالدبرهاإديرهجملةشادثميةباالسكندر
لهدميةقومطرقةسيكونانهقائاللصثاوتلحيذهعنتنبهأقداثناسيوسالقديسوكان

اكثرعددمصرقدفىالمسيحيينأنالبهاباهذارأىعندماتغالخبوةهذدـفبدأتالوثخيبنمعابد
كأالنصارلىاحتفاالتءنااثالكنائسفىشديدازدحامذلكعنونجماالصنامعبدةعددوقل

الملكيخاطبأنالغباعيااستشارةبعدلهشخطرالكنائسمنجدثدعالارغاماعياث
القيصسبهفكناثحمالىالمهجورةاالصنامعابديلبتحوأمرايستصدرمنهلكىيوسثيودوس

يمماعددأايفاجريوسممروالىوأمريريدكافيهايتصرفوثاعلليسثولىالؤننيبنهياكلحمجع
1أحدلهتعرضاذاخوته

ىالخمرالهبباحوسخاصدأرسهيكااطاللابهدم3ث9سنةالبطريركشبدأ
قائمالبناؤوتكانبينماوثيودوسيوسالملكباسمكنيسةبانقافمكانهبنىواالسكندرية

ىثنيةاالديانةلقبحااظهاللفرحةتاوفيلسالباباعرضهاالشكلقبجحةتماثيلعلىعثرواءبالبنا

فاعتصجواثمأدياناطاللعلىترتفعالمسيحديانةبأعلمهمغضبازلدهموقدالوثنيوضالذلكثيجت

مارارأوهمنكليقتلونوكانوامنهمينبكثيروفتكواأولمبيوسالفيلسوفيادةبقالمسيحيبنعلى
بأتعليههذاشدالحالةهذدـءتلقايعملهعماالملكبخاطبالوالىاضطرحتىبالشوارع
الوثنيينمنقاتليهممسامحةينبغىولذلكلزعدأتيعتجروتقتلواالذينالمسيحيبن

الحياضم3كيرقامهاليادـلنضوبوذلكالمحردبالحوصرإسرزراعىحوضبفربلوجودهالمحرقسى1

يالحظلكنالوئينمعابدلهدماالدياديةحرعلىبالتعدىتاوفيلسالبابايتهسونينكيرانقامالمهذافىيالحظ1
اشاخصرصاالوثيةالذالئحابطلقدكانالملكقطنطيزكانعاثةفيهاتخرفالمهجورةرآهالمااالذلكعلىياقداأاتأبصا

كاذتاليهودمعابداثذلكعشضالشظيعةونجاياتلكنستعتبريةبثرنبائحكانتاالالظالمجنحتغرفالتث
اعبادثهاميذيقكانالخهمالجطريركاليهاينعرضلمذلكبرحودة
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كأءهؤإلفتحصثممالوثنيهةاالقليةعلىثورتهمثارتذلكاالسكندريةأهلرأفشلما

قامتالتىالعديدةالجماهيرهجماتيصدونوأنفسهمعنيداشعوتوأخذواسيرابيواهيكل
تلقهعلىنيامبوكاتواالتساعالمتانةمنعخئيجانبعلىهذاسيرابيومهيكلوكاضدهم
مغطادـداخلمنوحيطانهوالمرمرالرخاممنحجارتهوكانتدرجةماثةيبلغبسلماليهيصعد

أانسمموهويةسروطردسراديوتخهواسعةردهةسطهوشوالذهبوالفضةبالنحاس

كبرفمكتبةوفيهاللضيوفولعضهابالمصلينوبعضهابالكهنةبعضهايختصكرف

قبضوايباقرسيحياشاهدواكلماوكانواالثهنيوئحصنالشاالصرحهذانفى

ذلكبحدافتخروقدذبيحةينندمونهكانواأبىواذايبهخرالصنامهملكىوعذبوعدهموجذبوعليه
الكاذبةااالصخامذابحعلىآدميةذبائحتسعليدهمرةذبحبانهبيتيرجوااللهكاهنهيالريوس

ايغركاتقائدهموسأولمبولكنشرهمعنليكفوابالححشىالوالىنصحهمتعدياضهمازدادتولما
ءاولالنناضىالملكأمريشهرأتايرااقاشداضطرعنواينلمولماالتسليمعدمعلىبفصاحف

علماشلماسباأيدفوتفرقوااالظالجنحتحمتالهيكلوتركوامقلكأالرعبفوقعسيرابيومهيكل
آتاربننىمااخركاتالهيكاهذاينتضالكىعظيمباحخفالأتيايركوالبطرالوالىذلك
الوثخيةالديانة

الحشبممصنوعوواآلخرالىالواحدالحائطمنممتدتايدادـجداكبيرصخفيهوكات

يينالمصراجاللموضوعكاتاذعهددـلتننادالونهاسودوقدكرثةبحجارةومطعمبالمعاتومغطى

هذاعظمةعلىدلياليعخجرونهافكانمامصدرهايعرفالأصواتمنهتخرخوكانتسنة006مده

بخرأفاتمصدياتجتيزالوتاألكانوااذبعضهمخافالصذلكلححطتنندموافلماالكاذباالله

جندياأمريرإالبطرولكنالعالميخربالصنهذاكسراذاانهظانبنجامدينووقفواأجدادهم

ياقوعدواكأتالمشاهديجميمازعجتضربةالصنموضربيددفرفعحاالالعملءباجرا
رأواعحدماضحكالىخثههمتحولالصخمرأساانكسرتأخرفبةضرأثرعلىولكنهفاجأهم

وأحرفومخطيمهوأكحلوااآلخرونتننداوحينئذشيهمعششةكانتسيهراتجملةجثهمنخرتقدانه

كأشيدتحااحداكنيستافوقهابنواوالهيبهلهذاأبنيةجميهعونننضوايحالركأرماددوذروا
رسيهرابيحمعبداالطاللعلىأفيصتواالخرفيوسهؤلورالملكباسموسعيتيسلىايزمعبدمكان

اركاديوسالملكباسموعرشت

هيكاضيداعندمايأتىماالهيكلذلكعذبعدنيماالكنسىالمؤرشنراطكتبوقد
شكالهاالهيروغليهفيهةباللغةجارتهحعلىمنننوشةكتابذوجدتبالهأناتاضاوأصبرسيرابيسر

منودالئليئاراتهذهانهماميقفىكلقالوالوثنيونالمسيحيونرآهافالتحاماوهيئتهصليب
وتذكارالخالصءالفداعالمةالصليبأنيعتقدونالمسيحيبنالنذلكالغيردونبناخاصةديانتخا
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تدلالحجارهعلىوجدتالتىاالشاراتهذهانقالواولذلكالبشرىللجنسالمسيحعملهالذى

المسيحعلىدالئلالعالماتهذهتكونأنيبعدالفقاالالالوثنيونأمابهاءوتنبىديانتهمعلى
منالوثنيينوبيئالشكلحيثيةمنالمسيحجبنبينمشتركةالنهاوذلكواحدآنشىوسيرابيس

اعتنقوثنىلهمظهرالشأنهذافىيتجادالنويتباحثانالطرفانكانبينماووالحفرالكتابةجهة

الكتابةهذهالهفترجمالقديمةيةالمصرباللغةعارفاالهيروغليفيةجمعرفةملماوكاناالمسيحيةالديانة

بعديبقلمفالواالترجمةهذهالمسيحيونسمغفلمااآلثيةالحياةهىواذاصليببشكلةالم
المصريةباللغةأخرىكتاباتظهرتثمعنهاءلتنبىوضحتوانهادياتناالىتشيرانهاعلىدليل

العيشةيعيشونالناسءيبتدىعندماانهومعناهاتاماايضاحاهذاالصليبشكلمعنىأوضحت

مسامعالقولهذاطرقفلماسيرابيومهيكلسقوطمنبدفالمسيحيينيصيرونأىالجديدة

ثممنهمصرطعامرالىتائببئبخطاياهممعترشببنالمسيحيةالديانةمنهمالكخيروناقتجلالوثنيبن
أهـالصحيحةالنوبةبمعموديةتعمدوا

نقلهوقدالبطالسةحكمعهدمنسيرابيمهيكلفىمحفوظمقياسالنيللنهروكان

بأمرسيرابيومهيكلالىأعيدثمسيزاريومالكبرىكنيسخهالىالرومانىالقيصرقسطنطين
بالؤننيبئحدامماكنيستهالىعظيمباحتفالالمسيحيونحملهالهيكلهذاهدمولماالجاحدمايوليانو
فىالنجلأنواتفقلهااهاننهمءجزاالنيلميادبانقاصمنهمستنئقماآللهةبأنبغيظيتنبأواالن
سيرأبيومااللهانتقامنتيجةذلكأنالوثنيينمنالعقولضعافشظنمعدلهالىيرتفعلمالسنةتلك

اذاألقائالعليهباالمرشدالقيصريخبرهالىهذاكتبلىواليركالبطرعلىينقمونوأخذوا
لهفخيرلالوثانالمحرقاتوتقديمالذاباثحبذبحأوالرقىالسحرأوبواسطةااليفيضالالنيلكان
االبدالىممرظمآنهتبانىوأنيفيضالأن

ليحفرم493سنةكأاالولىمرتيئاقسطنطالىذلكبعدثاوفيلسالباباذهبوقد

أسمىعلىبنيتكبرىكنيسةبتشيهجدولحضوراالحتفالالمسائلبعضلفحصعقدمجمعا
يركابطرهباالنىفميوحهـناالقديسليقيمم893سنةسىثانيةوذهببولسوبطرسالرسولين

كرسيهالىوعادالقسطنطينيةكرسىعلى

يوحناببنقاثماكانالذىللخالفحدايضعانأثاوفيلسالباباقصدم993سنةوشى
العالمةبسببالحالفانوكأورنيموسبينوالنطرونوادىرهبانوهومنأورشليمأسقف

يكؤنكيفتعرفلمانكإيقولثاوفيلسالباباعلىجافبجواباورنيموسفردأوريجانوس
مقامكيرفعونوقدركمجلورهبانمعتعينتيماالنكوالمناقشةالجدل

أتعابهبدأتوقدواألضطراباتبالقالقلمملوعةذلكبعدفيثاوشيلساالباحياةوكانت
ذوالثهانموداهاينارالبيئمنأفوديوسرأسهاكانسكيتىرهبانبينانتشرتبدعةشسبب
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يالسنوالفصحعيدرسالةالبطريركنشرالسنةتلكوكأنفسجسميةءذوأعضا5بشريةصوره

هووليسالفهميدركهالروحاللهانقولهوهىفيهاوردتعبارةمنالرهباتلئكأوفاغحاظ

فىيخالفهمرأودـلمايركالبطرعلىهياجهملذلكفهاجوالحصرالحدتحتيقعانساكامجرد
الفتكعلىوعزموايةاالسكندرجرارالىكجيشواءوجاامعهمصكثرهموتركاالعتقاد
أنرأىواذيتوعدونهويتهددونهوهمدارحولواحتشدواعليهبصرهميقعحالمايركبالبطر

ءتهدلىرقينمةبعباراتوخإطبهمعليهوصعدمرتفعالىأسرععضدالهلمجدولمبالغيظمألىمقل
علىالنكماللهأشاهدكأنىأشعركموجرأيتاذااننىلهمقولهذلكومنالهائجةالخواطر
عيدرسالةشىاللهعأوردهاالتىالعبارةانيظنتىوكانواقليالمثورانسكنومثالهصورته
يطالىمنوكلأوريجانوسمجرمأنبشدةاليهطلبواولذلكأوريجانوسمولفاتمناقتبسهاالفصح
فتحينقبالطالعهاقديكنلماذيجانوسأوفاتممطالعةعلىانعكفثمبذلكدهمفكتبه
وندأورجانوسفيهحرممجحعاشكلالتالجةالسنةأوائلوشىبضاللهيشعرماألفاظهابعضمن

الفصحعيدرسالةفىبخعليمه

نخئراالقامةبالطواليلقبوتاخوةأربعةالفرمايانيثرجبلرهبانبينيوجدوكان

وكانروميةالىاثناسيوسالبابامعسافرالذىوهوأمونيوسيدعىأكبرهمكانقامتهملطول
االتجاعاعلىالشديدةوغيؤيمالزائدةبتقماهمروااشموقدواحدةوأمواحدآبمنةاالخوءهوال

رألىلذلكاالعمالجالئلمنسابقابهقاممافىمساعدوأفضلنصيرخيرثاوفبلسللباباوكانوا
المابوليسهرموياحةأسقفاديوسقوروسأحدهمفعببنلهخدمتهمعلىمكافأتهمضرورة

يةاالسكندركنيسةفىقسيسينوانتيموسيوسابمنهموأقامالباقينلديهواستحضرواالشمونين
فديركالبطررأوانالتصانيفهبمطالعةالمولعينأوريجانوسأنصارالعالمةمنكانوااالخوةءوهؤال

الىوالتجأوابالديرقالليهمالىوعادوااذنهبدوناالسكندريةوتركواكضباالئهمفئلسشجب
ئلهوطعخماهرموبوليسأسقفديوسقوروسأحدهمالىوفداوأرسلوامعهاوتحزبمارهبنهم
رهباتقسمبنالىمقسحينالرهباتوأصبحمعهموتحزبشكواهمنقبلعيشتهتنعمونىثاوفيلس

روحاتهانيعتقدونالذينيانيثرورهبانيةبشرصورةاللهانيعتقدونالذينسكيتى

كنائسصندوقأمبنوسايسوذوكبينويركالبطربينآخرخالفحينثذحدثثم
ايسوذوروسميلبسبصأيضانشأتالعداوةامايظهـهروصديقنقبالوكانااالسكندرية

وانحازيانيثرديرالىأيضارجعايسوذوروسانبدليل1القامةيلىالطوواالخوةالورمجانوس
بسببالرأفشىخالفولمنيظهرمقتهأنعلىثاوفجلسالباباحملمماأوريجانوسدمم

قطعتمالرهمانأولئكيتجنجواأنفيهيأمرهمديرسكيتىرهبانالىمنشوراوأرسلأوديحانوس
أكبرأمونيوسيرأسهوخدايانيثرديررهباناليهفأرسلشركتلشىقبلهمالنهبوليسهرموأسقف

حورايرغبةوكانتعليهاطائلةنمواالوصرفواالثيرةالكناشبتثميبديركالبطرولهوالخالسببأنيروىو1
لماكينيءالنقراعلىالماليمتوز
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الخالفيادةلزسببااالحتجاجهذافكانأوريجانوسضدتصرفهعلىليحتجالقامةالطوالاالخوة
شأخذالرهبانبينالشقاقزرعنتيجةالبطريركوخشىيمألهموالغضبصوامعهمالىفرجعوا
أورمجانوسأقوالمنلهميبرهنويفنعهملكىوذلكعليهتغديهممنخوفااليهموقصدالوالىمعه
النخلبسعف3ـالمغطابالنبابيتوتسلحواوجههالديرفىكنيسةوقفلواالرهبانيقتنعشلممبتدعانه

وقعوابذلكويعترضهممنكللمقاومةلمحاستعدواالوالىبفوهليقنعهمأتىالبطريركانمنهمظنا
أوريجانوسالىينحازمنكلعلىلرمبايقضىالذىالحكمطائلةتحت

المصرىالقطرتركواعظممايركللبطرمخطرماتاوصررأوافلماالقامةالطوالاالخوةأما
مااالحتقاروالفتورلعلمهمبعينيرمقفهمفلسطينكأالمسيحيينجماعةوكانافلسطينقاصدين

يعودوالمذلكعلىثاوفيلسالباباالمهمولماقبلوهماالساقفةبعضولكنيركهمبطرممحرموشا

يمخزجوكابهم

ابالنعلىفصممواالخمسبنيبلغالقامةالطواللالخوةالخابعينالرهبانعددوكانا

أمامهمثل404سنةوفىالذهبفمنايالقديسيركهابطرأمامدعواهملرخالننسطنطينيهالى
يطلبونعماوسألهمعليهمفشفقالسفرمنتمقةبسببشاحبةووجورثةبثيابوهمالرجالأولنك
خيراالذهبفمصمفوعداالمبراطورالىدعاالهمايرشعأويركهمبطرمينصفهمأنمنهفاقسما

بالبالطحينثذوكانأمرهمفىثاوفيلسأخادـسيكاتبأنهوأخبرهملهـاحتهمأماكنوأعطاهم
فلمابوظيفتهمتختصالشغالاليهواءجاقدكانواالذينيةاالسكندراكليروسبعضالملكى

احرمهوقدمنعهمبطريركهمالكاشركتهكأقبولهممناالمرحذريهشىالذهبفماسشثمار

لهاهانةعملهيعتبرمنهاذنبدونقبلهماذاوانه

للغهوبذلكاالسكندرىيركالبطرأحسفلماشركتهفىقبلهمقدكانالذهبنمأنغير
لهذدـالمهحجهوالذهبفمانظناندوكسياللملكةدعواهمرفععلىعازمونالطوالاالخوةان

اليهوصلعخدماخصوصاالذهبفممعاداةعلىوعولياثانوأمراعندهالطوالاالخوهوغداالحركة

اتعلىالحقيخالفصمااقىارهمفىأجدفلمءباعتنافحصنهمانىالقائلالذهبشمخطاب
عنهمتصفحأكااذالالمبياطورفأرجوالشكايةعليكيفدمواأنويخشىقلههماستوعبقدالحزن
غضباثاوفيلسالبابالذلكفغضبالمجمعأمامالمحزنةالدعوىهذهطرحتواالاالمرليغرثى
النيقاوىالمجيعوضعهالذىالدستورمضمونعلىتقفلمكنتاذافائالبغيظعليهوردشديدا

أنفأرنجوكسلطتهدائرةضمنتنحصرالالتىالمساثلفىيركبطرأوأسننفتداخلبعدمالنناضى
والجدالالصدامعنوتكفلىالتعرضمننفسكتريححتىوتدرسهالقانوضاهذاعلىتخطلع
ممنغيركوالأنتاليونمصرأساقفةيحاكمخىشسوفبالمحاكمةالزمانعلىقضىاذاأمامعى

كاماليوما57سفراليناوصولهمأواليهملوصولنايمتضىعنابعيدونهمأ

coptic-books.blogspot.com



051

فىجهدهيسعىوأخذواالذعانبالرضىاللهجةالنتهـديدالحطابهذاالذهبفمشقيأ
بييوموذاتللملكةدعواهمرخعلىأصرواولكنهمالننامةوالااالخضخاطرءاسترضا
وشكواأمامهاأنفسهموطرحمايوشاالمصرالرهباتقدالملكيةمركبتهائراكبةلندوكسياكانت

وكااالتسطنطينجةألىأالسكندريةيركبطرءواسخدعاطلبهمبالنظرفىدتهفحالتهماليها
فميرأسهثاوفيلسلمحاكمةمجمععاتدبضزورةفأقنعحهزوجهاقلعلىيذكرتأثيراالمبراطورةلهذدـ

بلغهعخدماولهناالمرقسيةالكرازةيركبطربحقاجحاناقانونيةوجهةمنيعتبرالعملوهذاالذهب

ياضركاكاالذىقبرصأسننفابيفانيوسالىويهبالذهببفمالخئنسعنيهاستحكمانيا
شعفدالعالمةأنصارذلكمنالذهبفمابأوأفهمهأوريجانوسلمؤلفاتالكراهةشدةفىله

عمجعنندفىثاوفيلىثبعهثمالمولفاتيقرأتلكموحرقبرصأساقفةمنمجمعاابيفانيوس
منعرفالذفالذهبفمالىالمجمعببنقراروأرسلقبرصقرارمجمععلىفيهصادقباالسكندرية

النمركزففىسأثبتانىغيرخلعىيدانايرالرجالتهذانافقاللهتدبرالتىالمكيدهخاللهما
فيهأقنىالذلىهواللد

باهرباحتفالشيهافاستننبلالننسطنطينحةالىاالسكندرىيركالبطرسافرم304سنةوكأ

فىاألحوالوكانتالحخطةيبةضرحاملةهناكراسيةكانتالتىالمصريةالمراكببحازملى

الخالعةسىاضراطهاعلىلهاتبكيتهبسببالذهبفمعالملكةقلبوتحولتغيرتقداالتححطنطيجة

آوقدبالنفىعليهويحكمالذهبفمفيهيحرممجمعايعفدأناالسكندرلىالبطريركالىشطلبت
رعماالذهبشمونفىبالسنديانةيدعىجميلمكاناشخلكجدوذمنبالعربعمدمجمعنىذلك

زلزلةبسببنفيةليلةنفسفى3اعاداللهأتغيراالمرذلكعلىالقسطنطينيةشعبسخطع
يةاالسكندرالىراجعاالقسطنطينيةمدينةثاوفيلسالباباوتركالمدينةتقوضاكادت

فكانتأجياصوفياكنيسةميبةقرساحةكألهاتيثاالالملكةنصبتمدةبعدانهغير

العملبهذاالذهبفمنددولذلكالكنجسةفىالمرتلبناتبأصئختلطتمثالهاحولالطربأصوات
فيهمجعآخريحاكمنئعاقداالساقفةمنشطلبتمنهالتخلصعلىأخرىمرةشعملتقاسياتنديدا
انوهورأيهبابداواكتفىأبىولكنهيحضرأنثاوفيلسالبابامنوطلبتأخرىمرةالذهبفم

مامجمععزلهاذااالساقفقررانم143سنةالمنعقدانطاكيةمجمعقانوألعتنرمالثانىالقانوأل
بغيةاالمبواطورالىالتجأاذااالسننفواناالولمنأعخئمآخرمجمعيدعناالارجاعهاليسوغ

ذلكعلىءبناوأهـاالسقفيةالوظيفةمأبداعزلهيجبلهالمجمعتبرئةبدونوظيفخهالىهرج
هذامنفادـشىنحبهتمضىحيثموبدانفياالذهبفمنفى

البابااتوذلكبطريركهمبينوبينهمالصلحنمفدفكانالقامةالطوالاالخوةأما
عليهالعصحانعلىرهبانهحرضبأنهالسنديانةمجمعفىالذهبفماتهمقدكاتثاوشيلس
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يبقولمتخجحقديليىهريويأسقفديسقوروسانشوجدالقضيةهندفىالشهودالمجمعفطلب
ذرفتالموتحالةفىيركالبطررآيحتفرفلماوهوالسنديانةالىحملالذىأخيهاموليوسسوئ

ءجفاكلقلبهمنوزالالتأثرشبدهمنداالمددمعاعينادـ

كلأجمعتالذىالرجلالذهبلفمبمقاومتهتشوهقدثاوفيلسالبهاباتاريخانريبوال
أخيهضدتطرفهوشدةصنيعهسهلهتجلىبعدفيماانهيخبزالنفسهالتاريخولكنمحبتهعلىالكنائسيا

القواننبحضفأضافالنافعةاالعمالفىحياتهبقيةفضىضمضدهلدامنهماعلىفندمالذهبشم
ويختبرهمتعيينهمعنداالكليرولثحارهمأنمجباالكليروسأنعلىأحدهايحتوىالكنيسةالى

بنشاطالمهمةاالمورانجازبعضشىاشتغلثمورغبتهرضائهتمامبعدالشعبينتخبهمواالسقف

الالمعةالداللةكتابمؤلفبذلكيشهدكماتقياباراوماتوالضعفالهزالأصابهحتىتام
الجامعةالكنيسةكبارمعلمىمنمعدودوانهباراماتقدثاوفيلسأنيقولحيث711م

جليلةتآللناوخلفم314اكتوبرسنةأوه1ش921سنةبابه81كأنياحمتهوكانت

والعقابوالقيامةوالتناولوالنصحوالرحمةالمحبةتدورحولوكلهاالنقيةالمسيحيةبالتعاليمةمملوء
القبطيةالكنيسةاسميةالمصرالكنيسةعلىأطلقمنأولوهووالثواب

921منةفىالش741سنةثوفيلسالباباتعتبرنياحة31الالقرنعلطمنالصحالابىاالسحدوضصهالذىالجدولمجسب1

يرسسالياالنبايذكربينماسنة04ديينيسيوسىالبابارثلسةمدةانيذكرالحسالابرالنوذلكالورخيرسساواالنماعنذكزالكا
ولهذاالثامنالقرنعنديقصيرسساواالنبايخوتارتامالنهاالدالعئالإشذابرجدولبموحبللسيرمنضطرولكننافقط61انها
حاالسلفهمكانأخذانهمعش741سنةالكرسىارتقىكيرلسالباباانبحدفماترىبهتانعجال
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الثانىالقسم

ومشاهيرالكنيسةالرهبنةءروسا

اتمهودبعصو

االسكندرىيوسمكار2المصرىيوسمكار1

يوحنا4باخوميوس3

يرالضرديديموس6وأخواتهبيمين5

أتعاببواسطةالحبشةببالدمسيحيةكنيسةتأسيس7

المصرييئ

يةاالسكندريركبطربواسطةالعالمفىالرهبنةنشر8

بواسطةوالبدوالسودانيبئبينالمسيحىالديننشر

القبطيةالكنيسةأشاضل

لدرسالقرنهذامصرشىعلىوفدواالذينبعض1

الرهبنةنظعا

الكبيرمقارابوالمصرىمكاريوس1

هذباهينيرمسيحيينينأجمىمنم103سنةبالمنوشيةشنشولىببلدةوقيلبالصعيدولد
سرقواأئرابهبحضبرفقةانهيوماواتفقالجقربرعايةحدائتهفىمشتغالوكانالنسكروخى

بهااللهأغاظأنهوعرفزلتهالىانتجهذلكومعواحدةتينةسوىمنهيأكللمالذىالنينمنجانبا
حيائهطولتذكرهايكاننفسوبمرارةعليهايندمويبكىوأخذ

سمياودذامكانكلفىينثمرصيتهولدلهاسيوددانهوالدتهفبالرأيايهأبوأنوقيل
استسمحثمأيامابالمرضفتظاهرارادتهبغيرزوجاهالقامةفىنشأولماباوىطوأىيوسمكار
علموكأنهوجنوباوشماالباوغرشرقاالبريةكلوشاهدءالهوالتبديالبريةالىيمضىبأنأبادـ
جهدهوسعىالفقرباذيالوتمسكاالولىأعمالهكلفتركبعدهمنولبنيهلهميراثاستكونأفها
كانتولماالكنيسةلخدمةشماسافكرسمهجهتهأسقفالىخبرهنمىحتىالفضائلءاقنافى
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شكرتهيباشروأخذالمأهولةاالماكنعنبعيدمكاصاالىربأنأرادألميالهمالئمةغيرالحدمةهددـ

أظهرومنبهيقتاتمابثصرثايأتيهويبيعهاصالحلرجلايعطوسالالسصخعناواالولى

فعلبصنجعاالشرارفاتهموبعضعليهوحركحسدهالشيطانأنحتىوالوداعةالخواضعصفاته
بلكمخلصهناهيفتحلمولكنهبهثزئينمسالشوارعكأوجروهبقساوهبؤوضرعاهرةمعالدلص

ءابتقداالمرأةتلكيعولانهوهوبهألزممايرفضلمانهذلكمنواألبلغأصابهماكلعلىصبر
يستحوزعليهعندماذاتهيخاطبوكانالساللصنعفىفجدحبلهامدةالمعيشراالالزمةالدراهم

تعذبتالطلقالمهـأةداهمولماامرأةلكصارتفقديوسمكاريابنشاطاشتغلقائالالكسل
الصفحمنهوطلبواأهانوالذيناليهفذهببهاتهمئهممامكاريوسيماةءببراتعترفأنواضطرتجدا
لهثمأذيعن

منهرباالسأولئكمنواحتراماكرامةتصرفهحسنلهيخلباطققفخوفاهوأما

العمرثالتينمنبلغقدوكاتالنطروكادىباالسقيطببريةليبياءضحراالىاوتوجهالمكانذلك
لهوتتلمدفيغشالحقااسرائيلىهذاعنهنننالالرهبانأباانطونيوسالقديسقصدثمسنة

اليهفهرعالعالمفىفضائلهصيتشاعقدوكاناالسقيطببريةوأقامالرهبنةاسكيممنهولبحمىمدة
وكااليومالىقافااليزالفخيماديرلهمشادكثرننهمرأىفلماهمليتعلحواالمومنينمنالجماهير

الذىالديرأىبرموسأالسيدةديرباسمعرفثم1ودماديوسمكسييهسبديرأواليعرهـ
حفىمثالهعلىتنهجتالمذتهوكاتمقارأبىديروهوبآخروأعقبهموسىديربسبق
مثلهمعاشهمالكخساببايديهماالشتغالبداومئجميعاوكانواوالتننشفالففيلة

بيةاالسرارالرلخدمةكاهنايرسمأنالتزمم043سنةعهرمناالربعينبلغولما
واالنفرادالصمثمجبكاثانهفضائلهومنتدبيرهتحتالعائشينالسياحأولخكعلىوتوزيعها
الترفعلىالنسكعيشةيفضلوكامماايادـومناجيامعهمخفاوضابالتهيختلىأكامنليتمكن

وقدالخئهروقتيكلمهتالميذدـأحدكانيوموذاتتامةبفطنةعيشتهصرامةعلىمحافظماواستمر
تستريحبأناآلناكتفقائالفاجابهءالمامنقليلبتناولاذنامنهفطلبشديدبعطششعر
ومجرابراينائرسالساعة3ـهذكأالبثمرمنكثيرونيوجدبأنهمتذكراظلهاكأالشجرةهنمهكت

فاناولدىياتشجعلهقالتمتحتهلتستخئللكأعطىالذىالفىهذاعلىمجصلأندونملى
الشالطبجعيةأميالىمنىتطلبهكانتمااصخأنكيرمكاملةسنةعشرينمدهجزتقد

كنتالذىالخبزمنقليلةكييةسىآكللمألنىالنفىوالباتالمشروفىوالالمأكوالت
كرممماوأماءالمامنصغيرامقدارااالاشربأكنولميتجاوزالقدرالمعتادكيالأزنهآكلهأنقبل

سيمكارللقديسوتتلمداالملكوابهةالعالمجراث463سنةالحرشتولىالذىالغربقيصراالولفالتنبانوسولداهما1
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علىجلدفىيعدلمحينماالحاثطعلىرأسىباسنادوذلكغيرمتصلةمتباعدةوجيزةبرهاتشكاكا

أهـعينىشتح

اماشةمنفيهابالسيرليتمكنوالرهبانهيوسمكارالقديسوضعهاالتىالطرقوما

وأنسنةمائةيعيشأنمجبكأنهاالصوامعلىذائهيعودأنالساثحيلزمانهلهمقولهأجسادهم
فىيتجلدوأنحقهفىتصنعالتىاالهاناتيتناسىوأنالنفسانيةيقهرآالمهوميلهيضاد

يفارقأنمزمعيومكلفىكأنهالمصائبيتكمدواالوجاععلىيصبروأناالمكارهاحتمال
مننوعكلوالسائحالراهبعنيحجزالحياةاسخطالةوهواالولالنوعنىالتفكرأنعلىالحياة
فىالتفكيروأماالجسديةاالمراضومنالخوفمنالمسببااللهيةالخدمةكاوالتراخىاالهمال

الخيراتيحتقرأنيصيرهفهذاالحياةمناالخيرهويكؤنأنيمكنيومكلأنوهوالثانىالنوع
يدعىأنيمكنيومكلالذىالوطنفىمتأماليالشدائدواالمراضتعاببااليتهاوصاواالرضية

الصالهلحسنالمالئمالنوععنالقديسهذالسئولماأهـاالبديةالحياةفىاليهلالنتقالاللهمن

ءالسمانحوااليدترقعأنيكفىبلمستطيلةالصالهتكونأنابضرورىليسانهقائالأجاب

نقولأنشيلزمناماتجربةتحاربناحينماوأمايرضيكالذىبالخوعالرحمةمعىاصنعيارببالقول
معونتخاعنيتغافلفاللناالموافقهوماجيدايعلماللهأنعلىأعنىاطىدأ

ذاتوهويصلىجعلهالئواضعءغطائحتالنسكيةوأعمالهصفيهفضيلةاللهيوارىولكي
امرأتانبلغتهالذىالكالمنساميةدرجةمكاريوسيابعدتبلغلمانكلهيفولصوتايسمعيو

ضواالالصوتهذاالقديسسمعفاوصالنهفالنهوهماباالسكندريةواحدبيتفىعائشتان

أحدهمالهففتحتماباقرعتهمابيعلىالمذكورواستدلالثغروصلاذاالسيرحتىكأوجدلساعته
يةالبرومتاعبالشقةبعدالسقرعلىمشقةعانيتقدأجلكامنانىقائالوخاطبهمافاستدعاهما

تجدأنيمكنلثهللهفقالمامعيشتكاحالةهىوماتصنعانماذاعلمالشوقااالذلكوما

الزواجبسرأقترناأننالهفقالشاعليهمافألحونعيملذةفىيعيشانامتزوجتينامرأتينفىصالحا
تغيظكلمةالواحدةفممنتخرجأنبدونالمدةهذهمضتوقدسنة51مدةمنينأخومع

سلفتهاأوالدعنأوالدهاتميزالمناالواحدةوانقطخصامأوشبهخصامبيننايحدثولماالخرى
يمنحاناأنمافىرجليناالىركبناقداننالهقالتاثمأوالثهـاقبلاالخرىأوالديرضىبماتهتمبل

مخلصناأمامتعاهدنالنايصرحالمولماالراهبالتأديرةأحدىللعبادةننفردلكىالطوعىرضاهما
فلمابعهدناالقيامعلىيساعدناأدتعالىمنهونطلبحياتنامماأخررمقالىهكذانعيشأما

ينهظرالتعالىوانهالمتبتلبنيمنحكماالمتزوجينيمنحاللهانحقاقائالاهتفخبرهماالقديسسيع

كانتهيئةأيةمنيخدمونهالذينلجحيعالقدوسروحهويمنحوالقلوبللفمائراال

علىاحافالذينالديرة01ءروساجميعبطردممىياالرقيصرأمرشالنصم573سنةوفى
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القديوسميهيوسمكارالقديسنفىباناالمرهذالوسيوسفنفذالقديماالرثوذكسىااليمان

وكانت1االعلىالصعيدفىفيلىيرةجزالىالرهبانامنينوكثيراالسكندرىيوسمكار

كأمحترماالهيكلهذاكاهنوكاتمشهىةلالصنامهيكلوفيهابالمرهوثنيةتزالاليرةالجزهذدـ
تلكالىالرهبانمنمعهماومناالقديسانهذانوصلفلمايؤلهولهكادواحتىالسكاكانخئر

شيهرسىالذىءالشاطىالىفانطلقتنجسبروحمصابةالؤننىهنالكاذلكابنةكانتيرةالجز

بعيدزمنمناستوطناهالذىالمكانهذاالىاللهعبيدياأتيغلماةاوصساحتالقديسان
اذاللكمنتركهانحنهاالقطركلهعلىاستوليغأطلعدالجزيرةهذدعلىءاالستيالنىاطمعغ

وللحاليرفبرئتالشرالروحذللتفارقهاالفئاةعلىالنساكصلىولمامقاومتكمعلىلناقوة

لوسيوسالخبرطابىبهذااالسكندرىالشعسمعولماالوثنيةيرةالجزتلكأهالىمعخئماعتمد
معهماومنالرئيسينهنينباعادهعنهبالرغمخصوصيافاصدرأمراينالبارهذينبارجاعبشدة
م673سنةحوالى

المتوحدينيعلمفخئليةالتقوأعمالهأستأنفحتىيتهبرالىيوسمكارالقديسرجعوما
بريةتاركاسنة9العمرمنبالغاش801سنةبرمهات72فىبالربرقدأنالىيرشدهمو

0051الىرهبانهعددنماوقد2واقجيدالتسبيحومننرالمالئكةموطنءالسماتحاكىاالسقجط

العلمووفىةالحكةةمنبهاشتهروالماعلياومنزلةكبرىمكانةلهموكانتراهب

العالميعزلمالمسيحيةالديانةضدالؤننجبنمولفاتعلىبهاردجليلةمولفاتالقديسولهذا

خسينعلىالمحتوىعظماتهكتاباالالعصورالمتقدمةتلكمنلجدديصللمبالحرىأومنهاالمسيحى
الذيناللغةهذهأهللفاثدةباليوالنيةووأمتهرهبانهلفائدةالقبطجةباللغخبئالمبدأشىوكتبعظة

عظاتنسخةأناالالضياعيداغتالتهاالكنيسةءآباأكزمولفاتأنومعبمصرينمنتشركانوا

العربجةالىترجموهاثمبلغتهميزوطبعوهااالنكلعليهاوقفحتىمحفوظةظلتالقديسهذا

سبعولهالرهبانبستانكتابفىمنثورهروحيهأخرىبعفأقوالالمواعظخالفوللقديس

م4861سنةزبفرنساطولمديخةفىبالفزسميهطبعتالهؤليهرسائل

الوحودأنحداباسمالعوامعندوتحرفكيلومتياتثيايةابيوالوانبىخو1
لليوبهايزلولميةالبرالى3خاثلمالساباونتملهة01بمركزنوفشبشيرطيالفلكحمةننوالفديرجدسرف2
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االسكندرىمكاريوس2

بضرخبازااشتغلولهداينفقيروالدينمنالراجالقرنأوائلفىاالسكندريةفىولد

لبثلهمقدساءاناانتخبهقداللهكانطايحتاجمافىلينفقهايبيعهاالفطائرويصنعوكانسنين
أهعيشةلهتطبلمبالنعمةوتقوىاعتحدمابعدانهاالسنةثالنينالمعمدينالغيركلوظينالمبين

االقتداعلىوالقفاروعزمالبرارىفىالعائشينوالسياحالنساكأخبارسماعالىيئوقفكانالعالم

منمالهمعلىأنسجالفالالقديسينأولئكنفوسقييةتوارىنفسىقيمةانقائالجمم
االناأيامئالنطرونبوادىوئرهبلهوتتلمذانطونيوسالقديسالىانطلقثم

اقتصرالتعنفبغايةسنينسبعفيهايعبدوأقاممتوحشةبريةالىتوجهذلكبعدوالكبيرمكاريوس
حدالىأخيراانتهماوقدالمرةالنيئةوطروقالحشيشكلعلىاالخيرةالسخينالثالثش

انهعنهيقولوااللدهوعدوههذاجسددأت3ـالعخقاداالسبوعفىمرهااللياالفكاناالمساك
محاربتىعلىاليقوىحتىوأضعفهأذلهأنشينبغىاالضراربىفىالشيطانيكشر

نفسهيعذبكاتالنعاسعليهغلبواذاالصالهكأوليلهاقرقيلكأارهيصرفوكات

ساعتبنممزمنليلةكلشىينامالبأننفسهألزموقدينامأنبدونوليالىأيامايبقىبحيث
مرةفضىوقدتشمفهفىيزدادكانالمقدسةاالربعبنصفىولكنهحياتهطولهكذاواستمر

أيافىااليشربولمياكلولمجماثياأمواقفايصلىكانبلينمولميجلسلمواقفاالصومهذا
االخاد

عقلهفىيدخلأنالشيطانوارادقتلهاعلىبحدنيمظولكنهفقتلهانحلةلسعئهيوموذات
مخفافيهتسكنأنتفدرالحيواناتالبالزنابيرمملىمكانفىوسكنفضىالنجسةاالفكار

قدهيئتهكانتالمكانذلكتركولماالسامةالزنابيرلسعأشهريتحملستةفيههوفأقالسعاتها
يرةالشراالفكارانتصرعلىانهاالتغيرت

ومااالبديةالحياةلنيليؤهلهشيئاعمليشعربانهيكنلميلالطوالجهادذلككلوبعد

عنليسألهمبعفالسياحالىالذهابعلىعزولهذاالفضيلةيقطربالسيرفىابتدأانهيظنكان
وقصدأحديعرفهلثالخادمابأوتنكربلبسالصعيدبريةالىقامثمومنيقةأالعبادةكيفية
افتدارلعدممنعهالديرشيخارئيسرآفلمايترهبأنيريدعاميابصفتهباخوميوسالقديسمجمع
يضفؤلكىالخوصمنجانبالهودقعفقبلهليقطهبدموععليههوفألحأماالمتعيةالعيشةعلى
ءاآلباأحدقالحتىشربوالكلبالأيامثالثةقدميهعلىواقفيشتغلوظلمكأنسىفانفرد
جسدلهليسألنالرجلهذاعناأخرجباخوميوسللقديس

راالهذاعليهششقعظيمباحمتفالشاستقبلهالهىبارشادعرفهفقديوسباخالقديسأما
يالصطوالموضعهذاكأيلبثولمنيترياجبالفوقمكانالىولجأالبريةتلكموخرج
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قدنفسهرأىفلماكاهناورسيهبهأتواأناسااليهفأرسلاالسكندرىيركالبطرالىخبربلكل

وانفردالمعروفةالبرارىكلفتركالكالواكتسابتقشفهفىيزذادأنأرادكهنوتيةدرجةاكتسب

ابحناهاالتىالقاللىلكثرهنظراالقاللىيةبراسمبعدفيماعليهاأطلقالتىليبيابرارفأخوففى
ينالكئيرلتالميذدـهناكالقديس

عننضاليخفعهمويرشدهمفكانومتوحدراهب0005كثرمنحولىالتفقدنو
الصالهكأالليلكزيقضىومرةالنهارماثةفىيصلىفكانالشاقةعبادتهبواجباتقيامه

موضوعأماواحدةدقيقةعقلهيتوأندونيصلىكامليئيوميئمرةبقىانهوروىالمتوالية

التىأمهلحاليرثىوآالمهفىلبالتأمأوقاتهكليقطعشكاناالمصلوبيسوعاالكاتفاتأمالته
اوالتشفعباكرامهاتالميذدـأوصىولهذاصليجةتحتواقفةكانت

لتركميلهلهبينوتزعجهاالفكارالباطلةباتعليهواعترفبالديوساالنبايوماأتادـوقد
بأناعليكأشيروانىالخطرالشديدةبةالتجر3ـبهذتغلبأنااياكالقديسلهفقاالالصالةياضاتر

الكنتانللحدووقلالبتةئاشمنهاتنقصأنواياكالهواجسبتلكتبلبلتماكلالصالةتطيل

بالمسيححباالصالةمخدعفىاستمرشانىيجبكماأصلىأقدرأن

ةالكهنأحداليهأتىوفدالصليباشارهبمجردالشياطبناخراجقوةالقديسلهذاوكان

انمالهقالتموشفادالقديسعليهشتحنعونهطالباوخرقدامهيعةمرحملهمنيشكووهومرة
تمالمحيتةيثةاحالفىااللهىالقداسذبيحةتقدمأنعلىتجاسرتالنكالمرضهذاأصابك

صادقةبهتولتهيتوبأنقبليقدسالأنأمره

سبقكماالمصرىيوسمكارالقديسمعادـونفاالقديسهذااالريوسىفالنصواضطهد

أحدهمامنهدذاالملكجيشقوادمناثخببنمعالنملشىسافراالقديسكانابيماوحدثمعنا
لسوءياوقلتماحقابوسمكارالقديسشاجابهبالعالمتستيزثونالذينأنتملكمبىطولهوقال
بكمءيسهزىالعالمأنتدرونالالذينأنغحظكم

وكا193وش211شةبشنس6شىماتثجاالولىيتهبرسكنمنفاهمنرجعولما

وضعيفالقامةقصيركانانهمديدازماناالقديسعاشرالذىذكربالديوسوقدسنة98عمره

الموتاالبراربعدنفوسفىورسالةم7361سخةباريسفىطبعتكثيرةقوانبنولهالمزاج

م6961سنةبسويسرةاوترختفىطبت

حوميوسبادم

واحىقانونتحتاالديرةفىالمشتركةبثمةبالعابتدأمنأولألنهالشركةبابىالملقبهو
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شىوأرشدادـ3ـربيايبنمثروجمبنيتأبومن1بطيبةولدطاعتهتحتالرهباكاتعيشورئيس
وهزأفلعنهااالصخامعبادةعلىيرغياهأنيوماحاوال3ـرشدأدركولماالكاذبةالوثنيةاالعتقدات

ذلكمنوالددفاستنخجلساعهشتقيأهالالوثانقدمتقدكانتخمراآخرسقياهيوموئبعابديها
طألووانعدوامميكئئأنه

قياثةتحتالحبشةلالدفىوحاربالريمانىالجيشفىعمؤتطوعمنينالعشربلغولما
أظهربيةحرمواقعوحضرقيصرديوكلتيانوسجيوشقاثدوقتئذكانالذىالكبيرقسطنطينوالد
كثيروتيقطنكاكاحيثديوسبولىمدينةالجنودبعضمعيوماودخلعاليةوهمةنائقةشجاعةفيها
لهموأعدواوالشرباالكلمنلزممالهماقدالجنودءهوالعلىمنهمشفقهالذينالمسيحيينمن

علعاالسأولئكحملذىالالسببعنوسألثمهامةالهذدمنيوسباخفتعجبالراحةوسائل
معرالحبصنعتأمرهموديانتهممسيحيوضاابانهملمحأجابوهيعرشوهمأندوناوالرحمةبالمحبةمعاملتهم

عنشيئايعرفلمولكنهكثيرةعلومادرسقدكاكاانهومعوثيانتهجنسيتهكانتاأحدمهكل
أنامنحنىءشىكلالقادرعلىااللهايهاقائالاللهلكاوتوسلاليهابقلبهمالالتىالمسيحية

وأخبمكلكأسجدأنيدترنوعبأىاعرف
بوسثيتوسكوكنيسةالىحاالوذهبوطهالىوعادالحربنهايةبعدغادرالجنديةثم

مالعمادسونالالمسيحجةاعئخقم413سنةفصحعيدشىوهكذاالموعوظبنسلكفىوانخرط
ليلةوشىسنةوعشرونخسالعمريومئذمنوله1دندرأسقفتسراباسيرابيوناالنبا

علئاستحالالذىءاالسندىتحتممتدهاطنىيددأنايةسماورؤيانىالحلمفىشاهدعمادد

هوالذىاآلنعليكيأتىماعلىيوسيابخاحتفظلهيقولصوتاوسمعبيددتفاحالىالفور

قلبكعلىثايسكبانالمسيحأرادالتىالعخئيمةالنعمةعالمة

الىفتوجهواالنفرادللعزلةواشتاقالمسيحىالكالعيشةنحوزائدبميلشعرعمادهبعدو

أكثرهىابنىياالسويعحياةانلهقالالذىيةالبرشيوخأحدبالمونلالنباوتتلمذأسواد
عيشتىنوعفىشتأمليتمموهاأنيستطيعواولمبهاابتدأواينكثيرأنحتىتئصورهاممابةصعو
دواماوطعاممامرةيومبنكلءالشخافصلوفىيومكلفىواحدةمرةآكلالصيففصلى
تالوةفىكلهالليلوأحياناالليلنصفأقضىأننىكاخمراأوزيتااستعصلأندوناوالملحالخبز

بعدوالعيشةهذهعلىمدةنفسكتروضأتانصحكولهذاااللهىالكتابفىالتأملوفىالمزامير

اللهبنعمةداخالتقوىولكنةخفهيدمرباخوميوسفأظهرلىرفيقاوأصيركالىتأتىذلك

قوهالنالأجلىمنجملواتكعلىواستندالمسيحنعمةعلىأتكلاننىقائالبالموتاالنباوأجاب
وألبسهجوابهحسنمنبالمونالقديسفسرالموتلغايةجباتىمتمماطأعيشأنبهااشع

والقرنةالنحاابىوذلأبومدينةبفايامااالضرومناآلنهى1

بدرتاأمامالغربىالنيلءساطىعلىاال

coptic-books.blogspot.com



951

صرامةكأمعلمهشاقحتىجسدهدزاطفى4باوالكاليقطرفىالتلميذشسارالرهبنةاسكيم
بفوالعجائبيصنعكانءياالكبربرضيضامرسائحاأنواتفقوالسهرالصوموطولالعيش
حصلهللهماوقالالقديسبنالىءفجايحترقشالبجمرنارملعلىبمشىكانانهحتىأبليس
تمسنىأنالناربدونوسطفىأمشىشانى4اعاحصلتالذىااليمانهذامثلعلىأحدكما

هذاباخوميوسسمعفلماحسناابمانناحينئذفيكتىالتواضعاحسناأنبالمونااآلبفأجاب
يثرميتةوماتالزنافىأبليسالمغرورفأسقطهذلكوأماالتواضعصضيلةشىيزدادبدأالكالها

ماشياحطباليلتقط11طاباناميبمقرقرئقاليتهعنيوماتباعدسنتينمدةبعدو

تلكديرفىءببناارعليهوأشالربمالكلهظهرجاثيايصلىكانولمابهعادتهحافياالشوكبين

المكاشاكأوسكناذهباثمالرؤياعليهوقصشيخهالىفضىبةخرقدبمةبلدهكانتالتىالجهة
باخوميوسياتلميذهبالمونالقديستركهناكأمكنةعدةشيداأنبعدو3الديرهذابنياوالمعبن

القديسوتوكأسنةكلكأواحدةمرةاالاالخرأحدهمايواجهيحدولمعزلتهمكانالىورجعنيها

منأحداشاهدقديكنلمألنهالبكريوحنابحضورأخيهتعزىباخوميوسولكنمدهبعدبالمون
كاولكنهالرهبنةسيرةوعشقالمسيحيةالديانةاعتنق3ـأخاألناولرلوطنهتركهمنذبائهاقر

أنبعدووديعاأنيساصيرهحتىذيبهسبيلفىكثيراباخوميوسالقديسفتعبالقلبغليظ

تقياباراالديرماتذلكفىسنةعشرةخمسقضى

ذلكفىوالتقشفالوحدةعيشةعلىمهاظباأخيهموتبعدباخوميوسسالقديفاستحر

تطفأالالتىنارجهغبتأملينتصرعليهاكانالتىالرثيئةباالفكارمحاربتهشىالشيطانوأخذالدير
ولكنهعبادتهعنليقفهومخيفةلذيذةةمتنبأشكالالشيطانلهظهرثميموتالالذىودودها

الصلواتممارسماالبتةينململيلةأربعينعزوجلاللهبمعونةوقضىالروحيةباالسلحةضددـتسلح
فيهاينامالسنةعشرةنهساستمرمدةلنهكماالعدوأمامهانغلبحتىااللهيةالكتبفىةءوالقرا

علىسلطاناالثهاعطاهوقدالحائطمنيقربأنادونمنعكازهعلىمصتنداوجيزةبرهاتاال

ابداتضرتكنفلمالنيلرتماسيح

غفشيناآلخرلتهذيبالعنايةيتخذبأنواعلمهالربمالكلهظهرليلةيصلىكانواذ
رامائةعندهوجدجداجيزرمطشىانهحتىوالهالسيرعلىأحبواالذينجمحعديرهفىيقبل

نفسهالمالكمناقتبلهاانهفقيلوضعهاالتىالرهبانيةالفرائضأما

نحرفاليلفىيرةجزااقيلدندرةالبروشيةتابحةبلدةوهىيسايزنخلاليهاوتحرطالنيسيسدابإلقبطةوا

قايةبمديرفاولمادالجوبىلبيلااليمنءالثاطىعلىكانتمدينةانهاوتيليبالغريؤبزاآلن

اليمالىعامرايزلأقايةبمديرحمادىفيبمركزالقمروالصيادديربناحيةبالمرنلالنا2
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و3ـبعدمنلرهبانهيضةفروجعلهاانطؤليوساالنباسارفيهاالتىيقالطرانمجفىوال

الرهبانبنجفظكافلةوغيروشاقةعسرةكانتيديهبتعبقوتهعلىثممواحدكلمجصلأت
فدرسهلةيننةطراتخذالذفالشركةصاحبباخوموسلالنباوالفضلالوجودعالمفىودوامها
قنيذكلوضعانهوهىرمانكلسلكهائفىيخخخئمواوالرهبنةيعخنقواأنابواسطتهاالناس

عيشةيعيشونوجعلهموتدبيرأحدهمسلطةتحتواحدمجمعفىأيديهمتبومحصولالرهان
تركولكندالديربحلربأيدحيميشتغلواأنعليهموفرضشركةونياايكذلكودعاروحيه
علىمجخمعوتوهماليأكلهثالرهباسايكنوونشاطهقوتهحسبليشتغلواحدلكلالحرية

الننانوتذالكأورسمالروحيةهمآخرلحيهاقانونالهمفرضاالنانونهذاطمشرضوكماالمائدة
يومياوتمجضنكانواالرهماتمنالسنالمتنندميرئعلىاشفافاجدابمستطيلةليستفرائض

بينيوجدلمولماواالحدالسستيومىاالفخارستياشيتناولوصاوكللبدونالهيكلأماملتالوننها
الننديسرموتبعدديرطاباناكأاالمرهداوحفظكهنوتيهدرجةعلىحاصالأحدالرهبات

يةالننرالكناثسمالكهنذبعضخضروتكانوافلهذاسنةالمائةعنيدتزمدةباخوميوس

سنةكلفىمراتثالتأوبىمرتيصيرفكاطالوعظوأماالقداسخدمةالتمام

وأتشغلهموقتشىحتىءالرؤسابارشادالمنندسالكتابيستعملواأتللرهبانووضع
ليتمكنالرهبنةشكللبسقبلمجفظهايلزمفكانالقرالحةيعرفيكنلمومنالمزأميرغيبايحفظوا

علىللحصولبايديهميشتغلواأناالرهباناعلىاتوكاالمقدسةالكتبتالوةنفسهاشباعم

النصعكثيروكانونشاطهقوتهحسبليشثغلواحدلكليةالحرباخوميوسالقديسوتركحاجتهم

يلزمالماواحديومفىاشتغلبالنسيجالمكلفينالرهباناأحداضاأوحدثالعالملمجدالميلبتركلهم
قاليرشهسروأدركرآفالالقديسءاطرايكتسبلكىقاليتهبابعلىووضعهيومبنفىعمله

الجلءالمساالىالصباحمنبالتعبنفسهلمجهدالراهبهذاادتأملواالحاضرينللرهبان
اجتحاعنىيحضربأتالراهبذلكأمرثملنفسهافادةغيرمنجسددـيضنىوهكذاالشيطان
خمسةفاليتهشيبقىأنعليهينرضالصرانليهبهاللهأماالجلهيصلواأنمنهميلتمسوالرهباصا

الفضرنيلكىمحبةكتيرايصومانكاراهباأنأخرىمرةوالحظفننطءبالخبزوالماأشهريقتات
أفضلالمسلوقةوالحبوبالخبزمنمعهمليأكلالماثدةالىالرهبانالنهارمعنصفيحضربأطشأمره
الباطلالمجدطالبايصومأنمن

فأمرليأكلواسرأتبنشجرةالىصاعدينالحديثينالرهبانمنقومايومارأىانهوذ
أنالننديسيردولممعتبرافاضالرجالكانالذىالبستانىفيهافشفعالشجرةبقطعحينئذالقديس

الرهباتيصلىأنالقوانبنومنالتينةيبستصالتهبعدوصلىولكنهيننطعهافلميكسرخاطره
اخىاالقوانبنمنذلكوغيرطاقتهحمسبمنهمكليصوليالعشرةواثنتىنهارامرةعشرةاثختى
خم5والمرضىالشيوخيماسوالوالشفقةبالحلمالرهبانيعاملالقديمسوكانبعدفيماغيرهثاسارعل
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يلزمهمولمالكاليقطرشىقليالقليالجهميدووالمبرباالناهمعهميتصرفشكانالشباناأما
الطباخيعجبفلمخصوصياطعامالهميصلحبأنالطباخأمربلكلهااالعتياديةالديربتقشفات

الثقايرهذالمزعمهحسبالنهالطعاممنشيئالهمءيهىلمبعفااليامشىأنهحتىاالمرهذا
لفعلهالقديسعلمنلماالديرفائدةالجلالجدائللجدلفرصةمجدكانأخرىجهةومنبالراهب

أمامكلهاشوضعهانحوخمسمائةاعدثوكاناالجدائلمنصنعكانمابكليأتىأنأمرههذا
المماذلكفانرثيسهتصرفاتعنيفحصأنللراهبتأذنالالطاعةأنقالثجواحرقهاالرهبانا

لهوعبئالديرجدائلليبيعالديروكيلأرسلأخرىومرةوسروربسرعةيطيعاضاأعليهانمالهيسوغ
فباعهاالرئيسلهعينهالذىافنمنكثرلهقدمواأناساأنااتفقالوكيلذلكمضىفلماثمنها

اخذدكانماللشارىيرداأ3ـواوصامخالفتهعلىأيضابخهوبذلكالقديسعلمفاذاالعلىبافن

أنالجميعوأمرشاقةأشعالممارسةعليهفرضبأنوعاقبهوظيفتهمنعزلهثمالمعينافنفوق
اشراشهتحتكابتالتىاالديرةكلشىالبارمحفوظةهذاقوانينوكانتالهراطقةكتبينبذوا
الرهبانأولئكرأىانهمديدةبأزمنةذلكبعدالمصرىالفطرزارأديرةالذىسيانوسىوروى

3ونادايكتبأحدهمكانااذاحتىبرؤسائهميختصماسيماالالقوانبنتلكعلىتمامامحافظبن

فىيضعونيكولوالمبأنهموشهدعاجالاليهيقبلبهابتدأالذىالحرفكتابةيتمالالرئيس
الصالحأشعةمنهاوتسطعالفضيلةنوروجوههمعلىيتألألحتىلقوتهمالضرورىاالقالليهم

لمشاهدتهميأتىكاناالذينرهبانهبنجاحسروراالناسأشدباخوميوسالقديسوكان
انغيرالوجوهكلمنالمالئكةيهـنهئبهونأناسفىالمقدسةالصفاتمنيرونهماايتعجبوكثيرون

أتالعتيدالتغيروعالمستقبلفىرهبنتهحالعناللهلهأعلنلماحزنالىتحولالقديسابتهاج
العالملمجدالميلومقاومةجيداقانونهبحفظالرهبانعلىشددولهذاروسائهاقبلمنفيهايحدث

المجدمحبةالىانجذباذااالذاتهيهملأشااناالنسايجعلالذىماترىبقولهمستمرهمقاومة

دامماوشقائناذلناعلىباالحرىفلنبكورماداترابااالليسانهمعمتعخنماينتفخولماذاالباطل

نحصلأندونفيهلنتوبآخرزمنالىنخاجالبتناكرأيامانتهتاذاحتىءللبكازمانالن
جهغفىوأماعليهاوننوحخطايانانندبأننستطيعالحياةهذهقيدنىنحنطالماانهعلىعليه
تياراتفلتلزمناه6مزيحمدكمنيةالهاوفىذكركالموتكأليسألنهاالمرتلفيقول

تشتبهكرجعتفيهوماالعالمرفضهاتكونتعيسةنفسعلىالواجبءالبكالخبكىالدموعمن
جديدمنتسقطالصورةهذهوعلىاالرضيةوالرغباتاللحميةاالفكارالىوتعودتهوشهبمهياته

االبديةالحياهيفقدنابأنءاالعزااخؤلىيانرتضىفالمنهبالنجاةأوالفازتالذىاالسرذلكفى

أهـعليهنتكلأنالوجومنبوجهيمكناالالذىالزائلالغرارالفانىالعاملهذا

نندفلمبارتهلزيممأخحهأتتااللسنةعلىاسيهوترددباخوميوسالقديسأمراشتهرولما

عوفدسالمفىأخاكاصاألهايقولالبوابأرسلالديربلالىبالدخوللهايسمحولميقابلهاأن
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لكفهويبتنىءللنساصالحةقدوةينوتصيرالتنسكتشتهينكنتوانثايةيرادـأنييفالالعالم
كثيراتءنسامعهاواجتمعم043سنةخاصاديرالهاوشيددعوادـأختهفلبتفيهاللهلتعدىديرا

باخوميصالقديساشرافتحتاللهيعبدن

فىباقينيراهمولماعيجافيهميرىالذينللرهباناالنصائحءاسداعلىالقديسواستمر

لينوكانمقلفىاللهنعمةفعلمنتظراسريعايؤدبهمأندونأجلهممنيصلىالرديئةحالتهم
يكرههكانالناالمرنمامةألسنةذوممطكانواولكنهمللغايةمتقشفبئأشخاصعنترهرهبانه
حااليقومويتركهكاتيبهقرضدمعهيتكلماليهءجاأحدهمأنيوماأتفقواذاجداالقديس

ولكنافيمةعيصددـوهكذاأطرددـكنتخفيةبقريبهيقعالنىالمرتلاتكللهوهوياتول
بالصلواتاللهالىفالتجأافيمةخطيئةارتكابعنيكفتىالعشرةأولئكتجعللمالطريفة3ـهذ

الربتنازلاأالىأسبوعكلفىمرةسىيأكلأومطلقايرقدأندونمنليلةأربعينمدةالحارة
وعمةلطفبكليطلبهاكاتلراهبنصيحةيقدمكانولمابافيمةالتكلمعنافامبنوأوقف

برلىمنبهالممامنهيليزحتىاليستريحمنهصدرتكلمةمنتألمالرهبانأحدأنالحظواذا
كالمه

شرحبكليقبلهبلالشعوربهعديمكأنهسكاغ3ـدرفحديالذىاالذىجهةموأما
سايكولوموظيفةالىيرفعهقأالرئيساطلبديرطابانارهبانأحدأذذلكومنوسرور

القديسعلىغيظاالراهبذلكشامتألبترقيخهيسصحلمباخوميوسالعاماآلبانهذالهفقال

أمشديدةلكلماتيهيخهفأننمأالديرحاثطظلكأالرهبانمعيشتغلفوجددـمسرعااليهوذهب

الراهبحدةعالجاللطفذاوبترقيتهالرئيسوأمرجقهكأمذنبكأنهيعتذرلهشأخذالننديس
فىالرهبانعننفسهيميزالالقديوكاطبهأفرطعاوالغفراتالصفحوطلبالوظيفةعنفعدل

ولمهويخدمهمكانبالعكسبلمنهميخإلملمانةحتىالمرضمازمنفىوالالصحةزمنفىالءشى
المكارهعلىوصبروتواضعهباتعابهااليشميزعنهم

رعيتهلتثبهيهتكرازثهابروشياتجميعالرسولىاثناسبوسالقديسزارم113مشةوحوالى
ديرطاباناضواحىبمرمنأنرأىطيبةلكنائسزيارتهءأثناوفىاألرثوذكسىااليمانش

منواليركالبطرمنيعرفالولكىرهبانهمنكثيرعددمعلمالقاتهخرجباخوميوسفالقديس

قسايرسمهأناثناسميوسالباالقصدولماشيهمأحقرمنكانهاآلخرينالرهبانبيننفسهزجرنقائه

تتزعزعالالتىالصخرةعلىبيتهبنىالذلىالبيكمقولواالوالددـالبابافقال1تبنهالىهرب
الوالدكبىوطولكبىطوالباطلالمجدمنوهرب

دندرهقربيرةجزهى1
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الثانيةفىوهويومذاتتأملاالصليفةشرامرأةابنثيوذوروسيدعىشاباأنوحدث
السيرعلىفعزميحبولهلمنالمنفعةعديمانهوأدركأمجادهبطالنوالعالمهذازوالشىعيرهمنعشرة
اصطفاداللهأنلعلمهنقبلهنفسهعليهوعرضيوسباخالقديسالىوئوجهالزهدطريقفى

بعدهللرهبانرثيساليكون

وطلبتالديرالىوتوجهتالحزنعليهافاستولىوسارنيهنواهبماالشابذلكأموعلفت
شأبىلترادـالرثايدعوأنمنهفاقحمتلتهنذرنفسهانهفأجابهاابنهالهايردأنباخوميوسالقديحسمن

ماالمفتأثرتءللورايننهئرأنينبغىالالمحراثعلىيددـيضعمنبقولهمعتذرايراهاأنابنها
الىفانضمتأثرتننتفىأنوأحبتالفضيلةيقطرفىالسيرعلىالشديدعزمهمنبلابنهاقساوة

1ءالشسادير

الناسعليهثدتشتواتبالنوالتكدمالعجائبصنعبمهبةباخوميوسصفيهالللهميزوقد
ءبشفايهشالميسالقديخرأنأمورهمفىلالستشارةبعضهموءالشفالنوالبعضهممكانكلم

حتىبشكرزائداللهقبلمبهيصابونماكلاحخيالعلىيشجعهمكانبلرهبانهمنماالمرض

رأسهكأشديدوجعاياعحرادـالمذكوروروسثييتالميذوأخصدواماورضادـرحمتهيكتسبوا
شدةايةأوواالحزاناالوجاععليناتأتىالبأنهابىياجيدااعتقدفأجابهيشفيهأنفهوطلب
الىوانتخراللهلكأرسلهالذىعالهذاواتضاعبصبراذافاحتملسصاحمهأواللهبارادةاالكانت

مدةالعذابهذابواسطةثنحكالنليتنازوجلعزكاناذاوأنهءيشامتىتعالىمنهينقذكأن

يكنلموآالمهأوجاعهبينفيماالبارالذلىأيوبنخئيرذللتعنالشكرلعزتهفيقدمالزمانمنمستطجلة

االماتاتأفعالباقىوالصلواتأواالصوامكانتوانانهأيضاوتأكدالربمباركةعنيفتر
للمدحاستحقاقاوأكثرهوأجودبصبرالشدائدمناللهبهيفتقدنامااحتمالفانيبربالممدوحة

أهـ

بعلمهلهمأحشىيستشجرودـأنيقصدونالذينالناسازدحامالقديسحولكزولما
روميةمندـءجاراهباأنوسببهالرسلعلىبذلكأنعمكااللغاتبمعرفةعليهاللهأنعمااللهى
االلهاستعلمأنتوقالالراهبهذافائدةأجلمناللهالىاألبفابتهلمنهيرتشدأنوقصد
أنبعيدفقاماأماكنمنالىيأتونللذينباسمكارامنحأقدرأناللغاتمعرفتىلعدماننى

وسمعطلبهالربفاستجابالىيأتىأحداتدعالأوالفيدهالىيقدممنلغةمعرفةتمنحنى
3ـوأرشدالراهباعتراف

لهمعامارئاأقيمالفديسهذاياحةدبعوصباخللقديالرهبانعلىوكبالبعدفيماصارثيوذوروسر
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االالفالسبعةعلىييفماشيهاواجتحعكثيرةأديرةباخهميوسانخديابنىأتبعد

المقدسالصومفبعداليهينقلهأنالربأرادراهبواربعماثةألفصاجتصرديرطاباناوفىاهبا

مائهنحووجيزهمدهشىثممأماتبمرضباخوميوسالقديمأديرةرهباناللهأفتاتد8431أصسنة
سكيتبكلاجتازهايوماأربعينمرضباخوميوسالقديسانثجءاالتقيامنأكثرهمراهب
أوالدفياماهدااننىقاثالثموخاطبرهبانهلديهبهعبيومبنرقاددـوقبلاالتلبجةوالرو
واثقالنىالموتنحوأقبلخوفدونفلىأناأمااليهيدعونىأنيديرقربعناللهاءاالعزا

كيرةمراتاأوصيتكمالتىءاالشياذهنكمفىأنغفاحفظواالمتناهىالغيراللهبصمال
يمكنهمالذينأولئكمعالخاطاتمنبواواهراعمالكمفىينحارالصلواتشىينساهرفكولوا

أناسمعواتتفاوأنتقدرونبلائدكماستقامةيعكسواأواالتاطفضيلةمنكمايسلبأت
يةولتعزءللبنايفيدكمصالحانموذجالديكميكونونالفاضفةسيرتهمبواسطةالذينالثهمخائفين

اذاانانتخبجسدىمننفسىالنفصالارئحالىبدنووقهاىبانحاللأشعراآلناشأناأنفسكم

أمااالبدىخالصكمفىمهتمااللهبعدتدبيركمذاتهعلىيتخذرجالمعكمبحضورىبينكمشما
أهـالوظيفةلهذهأليقباترونيوسانصأرىأنا

وقتئذيضامرأبضاهووكاتعليهمرئيساباترونيوسوقبلوااختيارىعلالرهبانكلفوافق

االتجانفىاللثبهاتوالهراطقةوتحنبقوانينهباتباعباخوميوالقديسأوصاهمثمديرآخرفى
اللهك5رأىواذالمنالسبالوقتفىرئاستهليقجلواأيضا3ـتلميذثيوذوروسلهموقدماالرثوذكسى

ش323سنةبشنس41فىالروحوأسلمالصليبعالمةذاتهعلىرسمهادئةبخطواتاليهيتفدم
بهأوصىالذىالمكانفىودففسنة47ابنوهوم943و

اذحلمروفوقدعتصرالحادىالقرنحتىالشرقفىقائمةالقديسهذارهبنةظلتوفد
باخوميصالقديسباسمديرابالقسطنطينيةشاهدانهالقرنذلكرجاالمنبالمانياهافلبرجأسفف

رهبافأحدادوالبارفقدهذاسيرةأماالعظيمالقديسذلكبقوانينعاملبنراهب005بهو
اميلينوالموسوترجمهاثمالقبطبعضاعروقدالصغيرفديؤليسيوسايرونجموسعنهونقلهابالقبطية
باترونيوسمكانهترأسباخوميوسالقديسبعدوامول9سنةباريسكأوطبعهاالفرنسيةالى

ورسمراهبآالفثةثالبالديروثنيحوالذىآنفااليهالمشاروروسثييترأممماهذابعدوكاشارته
3ـونفاالدخيليوسيغورغراضطهدهالذىوهوديرطاباناعلىأمهزأسقفااثناسيوسالقديس

االسيوطىيوحنا4

صناعتهفتعلمنجاراأبوانوكايرفقيرينأبومم504سنةأسيوطبولئليكوفىولد
الىشانطلقاالنفرادلعيشةميالنفسهشىورأىعمرهمنوالعشريالخامسةبلغأضاالىارسها

الكالمندرجةأرقعالىفرفعهتااتضاعفىرآالذىشيخلناسكتئلمذيةالبر
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شجرةنغيوماوجدمعلمهانذلكدالئلومنالكاملةبالطاعةمعروفايوحناوكان

وعادةعقالالمقبفئالغيرالشاقبأمررئيسهيوحخافعمليثمرحتىيوميامرتينوسفيهبغرسهفأمره

التىالعينالىساعةنصفيسيروكانكاملةسخةلمدةاشمئزازسارعليهبدونوخضوعبكلو

تحريكهاعنيعجزكميرونعظييةصخرةيقلعأنأخرىمرةرثيسهوأمرهللغصنءالماهايستقى
بحلكالقديصهذاأنداكاسانيوسوقالباستحالتهعلمهمعقلعهائجهدهيفرغولبثفأطاع
والبرالتأملدرجاتمنساميةدرجةالىيبقىأمدفىرقىءالعمياالطاعة

فروضدرسفيهاتممسنينخمسمدةأديرةزارجملةيوحناالقديمعمعلمنياحةبعدو
وقطنمغارةونقركأصخورهاليكوبولىمدينةبقربجبلعلىمرتفعةاكمةالىصعدثمالكال

نادرايفتحهاكامماالمغارةفىصغيرةكوملىااليظهريكنولمأحدفيهايشاهدهلمسنةأربعينفيها

منءالنساومغزاثريهوجوشىيبشكانذلكومعءيالماالبقولمنالقليلااليقتاتيكنولم
اليهءالمجما

فىمعسكراكاناالذىالرومانىالقاثدانحتىبالمستقبالتوعلمهبحكتهاشتهروقد

منهوطلبوفورشضيلتهورأيهاتبرجحاالعتفادهوالسياسيةالعائليةأمورهشيستشيرهكانأسوان

منذعزمبكولهفاعتذرلهلتستشيرهبعيدمكانمنأتتقدوكانتبمقابلتهلزوجتهيسمحأنمرة
الحزنشدةمنتموتامرأتىاتالهقالالقائدأناالقطأمرأةمشاهدةعدمعلىبالمغارةسكناه

وشىوهويندهشالقائدفتركهالليل3ـهذنىامرأتكوسترانىامضالقديسلهفقالتراكلماذا

أشابلتشاهدهمأنالالهرجالمارغبتهاتكتىبأصاونصحهاالحلمافىللمرأةترأىاللجلةتلك
زادتلهثماهدتجمازوجهاأخبرتولمابالبركةولزوجهالهادعاثمعنهاتسيعالئىبأشعالهمتتمثل

شكرلهمفدماالقديسوزارحيرته

كأالقديسواستشارالقائدفخافالصعيدعلىالحبشةمنالبرابرةهجمذلكبعدو

قولهفغيدكفىوهويوقعهماللهعلىاتكلعددهتمكثرةتخشاللهفقالأمرهم

فوعدهأجلهامنيصلىأنمنهالوالدةبابعلىأمراتهكانتحبشىيفشرمرةوأئاه

يقطرفىابنهبئريةوأمرهأيامبسبعةالوالرةبعداليهماسيصلأنهوأنجرابخهاوسالمةبنجاتها

النسكعيشةعلىيضهلتروالسياحأحداشرافتحتيضعهسخواتسبعلهتغأنبعدوالفضيلة
متوحداسائحالينشأ

التىالحربأمرفىرأيهيأخذفأرسلالكبيرقيصربثيهدوسيوسالقديسهذاخبرواتصل

فىالقديسشأنشعخئموقوعهقبلعليهانتصارهبخبرالقديسفأعلمهمكسيموسبينوبينهحصانت
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يةكليوحناشأبىالملكالىيأتىأنبالحاحمنهيلتمسوزرائهأحدسبيأترووأرسلالقيصرنخنر
بموتقليلبعدوبهحروكلفىسيغلبانهأخبؤولكنه3معبدترك

أيامثةثالمدةأحديطلبهالأمرأنأزفقدنياحتهزمناننايالقديسأدركواذ
علىمنتصباموتهبعدوجدانهوقيلم494سنةفىالروحأسلمثممصلياالوقتذلكوصرف
ركبتيه

يكتفىونفسهخيريقتصرعلىيكنولممصرنبىلقبغالباالقديسهذاعلىواطلق

المحسنبنمندقاتبجمعتالميذهبعضفكلفمديريتهءبخيرفقثااهتمبلللعبادةبمالزمته
عشرلهيقدمواأنعلىبينهمشيمااتفقواعملهحسنالمسيحيؤنرأىولماالمحتاجينعلىوتوزيعها

المشروغسارهذاوقدوالبائسبنءالفقراعلىيوزعهااالعشاروهذديجيعالقديسشكانمايرا
المحاللتجمجععممعرومنهاكلعلىأشعتهفانتشرتأسيوطمنشمسهبزغتوحثيثاسيرا

بعدواالسيوطىالراهبهذاالىالمسيحجيناالضتمارعندتقديممبدأالمورخئأسندوقدالمسيحية

لعمارةوافانىاالكليروسلرواتباالولأقسامثةثالالىتجزأاالعشارهذدكانتالعهدهذا

يجعمنحيثالقطركنائسمنكثيرفىالقاعدةهذدـتزالوالءللفقهـالنالثالالكنائممألص
مراتثلىولطصدقاالمصلبن

وأخوتهالسائحبيمين5
ونسطوروألؤنوسمعانبايزوكبرهمانوبيوسهمأخوةستةلهوكانم053سنةولد
مصرقبالكزواالذينينالتدميرجماعةانقيلالشابوسارماصبالناسكالقديممنذالملقب

علىمعااتفقواالسبعةاالخوةءوهوالحتفهأوردوهثماالخوةءوالدهؤالممتلكاتجميععلىاستولوا
بمصراالشيطيةبروانفردشم583سنةالناسعنبيمينالقديسواعتزلالرهبنةسيرةاعتناق

الستةاخوتهتبعهحيث

الشهوانيةاللذهانايقولكاناذللغايةوصارمةشديدةبيمينآثرهاالتىالعيشةوكانت

النفسمنوتحزعالنعمةتخمدفرائحتهاالنحلالدخانيطردكاالهوخوفالندامةالقلبمنتطرد

االعتياديةالغيرالعيشةهذهانالمستقبلفىراىأنهغيرأيضاىالقدسالروحوحضوريةالتعز

يومكليأكلأناسبوعاأوأيامثالثةيصومأنعناعوففضلوشخرازهوااالنسانفىءتنشى
يقضاوساعاتأرجمنهينامكلهالليليسهرأنعنضاوعبالجوعشاعرادواماتجعلهبطريقة
الىمنهيقضىفكانيومهأمايددعملاآلخركأوالنصفوالصالةالترتيلفىالباقىنصف

كأياكلهاالتىالبقولفيهمجمعبقىوماصلواتهسىالتاسعةوالىعملهضالسمادسةالساعة
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ممفيضجرولمآداجمممنيستفيدلكىالشيوخزيارةمنيكثرحياتهشىالقديسوكان

أتوالبدبالندامةمنسحققلباللهلخادميكونأنيجبمعلميهأحدوسىاالنباقولتأمل
أبدايفئكرأدأمنحينئذلهالبدأى4علىعينيهأمامدائمايراهاوبهذنوالجلالتخشعكليئخشع

للقياموأماالمحبةبابمناماذلكلهيفوضلماذاماأحدعلىيحكموالالقريبزالتفى
أهـوظيفتهباتلواج

برينوتالىهوواخوتهفانسحباالسقيطيةبرعلىاغارالبرابرةم593سنةوفى

االكبرأخيهبمساعدةقلحلةجماعةيسوسأعوامعدةهخاكوأقاملالوثانقديمهيكلمنبالقرب
المبدذلكائاسبقضىسبيأطوحدثعجيبااكرامابحضهميكرمونوكانوابيوسانو

فبيحينالغفرانطالباجاثياءمساأمامهيأتىواهانتهقصدفيهكانتمئاالبالحجارهصباحايرجم

يكلمناقثالهذاعملتتعليمكالجلانىشأجابهمغزاهعنسألههذاأخيهتصرفشاهدالنسى

صرفنأنالنحويخبغىهذانعلىالصفحمنهأطلبكنتاذثجيبولمبالحجارهرشفهوقتيحزن

عنىيقالمااسحعالأصمانىيقولأنبيمينتعلمالدرسهذاوماالعالمولذاتاحزانأمام
دتهالحكمأتركبلعليهاأحكموالفيهاأتكلمالوأخرسيبالقرنقاثصالىألتفتالواعحى

يبيعوالقريبةالبالداحدىالىأحيانايذهبارشادهتحتالمقيمبنالمسواحأحدوكان

لهشقالالساللبهايبيعطريقةالىرشدادـيأنمنهيوماطالباءفجاالساللمنيشتغلهمالمعلمه
لكىمنتبهاالدوامعلىوكنفسلممخهبأقلوأماتبعهافالثمنهامنباكثرايشترأناأحداراداذا

الساللمنهاثشرلىرجالبأنشعرالقديسأنواتفقلالجلهمئخسرالنكوسرمنكالناسبحير
بخسارةأربحأنيدأرالالهقائالالساللمنهواسترجعشضتهلهفدقعمعروفامعهيعمللكى
الغير

فالثرمنىأكاخوةأوأوأماأباأحبمنالمسيحالسيدقولمعنىديسالقوأدرك
والدتهتهءجايوفذاتخالصهعملاتمامعنتعوقهمحبةمجبهمأنينبغىالانهبمعخىيسثحقنى
3ـلتشاهديقفأناليهمتوسلةتبكىوهىفتبعتهالحظتهولكنهامختفجامنهافهربتشاهدهكى

فىسرتاذااالبدالىءالسافىتشاهدينىأنعخيدةألنكتبكىالاهوفأجابهاأماوتخاطبه
طلبتاذاباطالقهالحاكموعدوقدمسجونابنهاانتقولشقيقتهاليهأرسلتأخرىومرةيقىطر
فليعاقبهمذنباكانفانالحاكمفليفحصهعليهميحزنبنونلبيمينليسيقولعليهافردذلكمنه
الشابوأطلقنضيلتهمنالحاكمفتعجبفليطلقهيئابركانوان

الحؤافمنينلكثيرتجلتوشفقتهمحبتهالنأهلهعلىمنهقساوةهذاتصرفهيكنولم
الخطاةعلىكلىيشعروكانالجلمعزيافيهفيجدوناليهيلجاونكانواالذينوالمصابين
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اذاألنناوالمحبةالرحمةمننملكماكلالخطاةكلمعنستعملأنيجبيقولكانانهاحشى
منهمونطلبروعهمءدىكناانولكنحزنانزيدهممبذنولنايصرخونحيمابشدةويخناهم

انيمكنناالمستقجلشىللخطيئةالعودةمنونحذرهمالقهعلىاتكالهميلقواومحزعنيكفواأن
بسهولةالتوبةالىبهذبهم

االحوالءاستقراالقطروأخصهاءأنحاشىكثيرةحسنةبصفاتبيمينالقديسراشولما

أحدهملهوقالمكانكلمناليهالقادمونوكثرمتحيرلكلمقصداأصبحالمكنوناتوكشف
أنأعرفالانىشأجابهصيامزمنالنهمغارتكبابوجهىفىتوصدانأخمثىكنتلقديوما
والتجألسانىبابأغلقأذقؤلىبكلاجتهدانىبلالخشبىالبابهذاانسانأىوجهفىأغلق

ءللفقرامحصولهاءوأعطااالالضىزرعخالفبهيقومعماللهأيعلكىالرهبانأحدمرةاليه
كعملاالرضفالحةتعيبعلىالبعضالمهولمايغيرأنيلزمالالحسنالعملهذاانفأجابه
وحينماقدرتهفىمافليعملبلهنيتخيرالالخيريفعلأديريدالذممطانقالبالراهبخاص

نخنيراالفكارتلكاهملوامأجاالرديئةاالفكارابادةكيفيةالىيرشدهمأدالبعضمنهطلب
كماذاشنهامنفتبيدهواجسكمفىجديدمنترددوهاوالاليهااتصغالالسجنفىيهمعلالمغلوق
انهشىضميرهالرهبانأحدلهكشفولمالمءهوافيهليسمكانفىدالئالتىالحيواناتتهلك

ءالمامنءوعايستقرعلىالالذبابأنكاأجابهمختلفةتصوراتقبلمنيتعذبكان

يستطيعالهكذاالدوديتولدوهناكالفاترءبالماالمطهءالوعايستقرعلىبلالحرارةالشديدالمغلى
فىفاتراقلبهيكونالذىعلىيستحيبلاللهمخبةقلههمفىتتقدالذينيضربئجاربهأنالشيطان

الللهمحبة

أنافأخلهفقالسنينثالبأماتهيكفرعنهابأنلهفتعهدزلةارتكباالخووأحد

فىيستشيرهءيآخرجامجرارةوئعملهاأيامثالثةباماتهترضىأنمجبالمقصدهذاعلىتثبتال
ثالثةمسافةمسكنهعنيبعدأنفأمرهيةوقوشديدةبةتجرلينجومنيستعملهاالتىالوسائطبعض

أشكارمنجدامتعذباكانراهباانوقيلسمنةمدةالمغربحتىيومكليصموليالوثالثأيام
يكاشفهأناليهوطلبذلكمنهفلمحخشىولكنهبأمرهالقديسيخطرأنمراراوحاولالتجديف

تجديفكانلهاالشكارقلهذهجمئلالشيطاناليكوسموساذالهفقالتجرتهلهفشكىبأمره
اىوسألهسوريةمنرجلهءجايوموذاتيبغضهفلبىاالنجزءمنهآخذفالأناأماعليكيقع
دوامعلىاالخوةمجثوكانوالمواظبةالصالةفىالحرارهفأجابةالقلبلصالبةأنفعءدوا

ئاالعاعىتفترسماأنبعدءالظباأنلهمفقالاالفخارستياسيماسوالااللهيةالفرائضممارسة

العالمهذائحازباديةنقدرأننحنهكذاغليلهاتبردلكىءالمافتطلباسمومنتلهبالبرارى
االلهيةالفضائلبتكرارمباشمرةاالذلكننجومنوالاسمهامنشيئانلتلعأنبدون
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استنارتهكثرةمنناشئةسائليهالقديسهذابهامجاوبالتىالحكيمةاالجوبةوكانت

ءاالأنكماالموضوعهذافىقالانهحتىالمقدسةالكتبمطالعةعلىومواظبئهاللهيعةبشر

القهكالمتالوةعلىالمداومةهكذاالراسخةالصخوراقتالعمنيتمكنالزمنتوالىعابىارىالجا
لعدماللهكلمةمنيةتعزيجدونالكانواالبارالذييطذلكيغزىولكىإلجامدةالقلشبتليئ

التىالكلماتتلكشحوىيفهمونالالحياتيبرقونالذينالرقاةأنكماهكذافملقةفهمها
أنيستطيعتلىاذااللهكالمهكذااللدغعنفخمنعهاالحياتفىامفعتفعلذلكومعبهاينطقون
يتلوهالذىيفهمهولولمالشياطينيزعج

يئبعونالذينالشاحينكلفىقاوموبلكمتجارواالالقاعدةهذدـ3ـتالميذواعطى

يطردأنيمكناليقولوكانءأشدامجربونأنفسهمفهممليجرللشيطانيحتاجودأالهمءأهوا
تفعلهالذىبالخيرمعكيفعلهالذىالشرلتغلبخيرامعهفافعلشراأحدمعكفعلاذابالثمرالشر

راهبايكونأنمنهمأحديستطيعالوالمتظلموالمتذمرالمقلقانأنصهماذلكالىوأضافمعه
الأناخوتهينصحكانماوكثيرابالشرالشريجازىومنالثديدةالرديئةاالميالذوووكذا

اخبارعدمعلىمصراواحدايرىأنمنللعدوأحبءشىاالقائالأنفسهمكأالتجاربيكئموا
يمنعخاذلكانبحيثعينيهنصبدائماءالمرعيوبئكونأنيجبوقولهبتجاربهمرشددأورئيسه

ولوكانتيرالغرالتيةروعنيمنعانناواالنسحاقالصوماقوقولهالغيرعيوبمالحظةعن
فىيعيشيقدرأننفسهعلىيحكمالذىانريبنالخطاياهمعنيغفلونللذينمسوخاتظههر
جمهاالتى3ـهذالقلبنقاوةيملكمنانلراهبيوماوقالالشتائمبصبركلويحتملموضعكل

أخوهأماأنفسهمالقتلةمنأردأجعلهقدقلبهفسادانهومقتنعاللهترىأنالنفستستحق
غيرهزالتتحجبنفسهاالنسانبهاينيدالثىالدينونهانبقولهالحكمهذافأثبتبيوسانو

هوالئشبيههذاعادةيستعملبيمينالقديسوكاننفسهعلىحكممتىاالعادالاالنسانظيس
جسمعلىيبكىوكالهمااآلخرالىالواحدفذهببيئهفىميتصاحبمحهمالكلكانرجالن

القريبزالتعلىونشفقبعضعلىبعضنانشفقأنسبيلناثمومنعليهيتأسفحبيبه
اننالهيؤسفطومماالذاتواحتقاربالصمتيتثلقفيماسيماوالكثيراالقوالهذدـخالفماوللقديم

آثارآبائناحفظفىاهمالنالفرطاالجانبمؤلفاتفىاالذكزالماعلىنقفلم

التىالجهةعلىبرثانياالبرهجميعلمويرشدالبريةفىمدةالباربيمينمضىأنبعدو

هووالقديحميهديهربأنالقديسأضطرحتىأمامهموجدوهمنكليقتلونوكاناالبهامقيماكان
الخامسالجيلأواسمطفىالربكأرقدوأخيرام034سنةارسانيوس

يرالضرديديموس6

ففقدعمرهمنالرابعةوهوكأعينجهكأبرضوأصيبم823سنةباالسكندريةولد
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تجلممنالفاترالبصروالشقدعفبةكلأمامهذللتالعلمعلىللحصولالشديدةهرغبولكنبصر
والمظقوالفلسمفةوالبيانوالمعانىالنحوتعلميقةالطر3ـذومحفورلوحعلىاالبجديةالحروفا

اترابهءعلىمتفوقاجعلهتمكناالعل3هذمنعلمكلمنمتمكخاوكانالموسيقىوفنوالرياضة

حتىسواهامماأكثرالنظمرالىتحتاجالتىأيضاالهندسةتعلمأنهايرونيموسوقاليهومناظر
مكانكلفىآسمه41يذرصيتهفانتثاليهناظرلكلبةأعجوكات

الكتبعنيخخاطبانشرعايومفذاتانطونميوسللقديسحمماصديقاديديموسوكان
لهشقالالبحركفيفكؤلكعلىتحزنألألعلكمذاكراتهءأثخاشالقديسفمسالهالمقدسة

ايهتشتركماشفدعلىحزنكمنلمتعجبانىماالقديمفقالجداليحزننىذلكأنديديموس
اللهالنايامتعزتفرحالبصروالغيرالشعورعدهمماداماللشعوراسطةكالحيواناتأحقرمعك
الروحياتتبصربهماالمالئكةكأعبنعيينفأعطاكلمحبيهاالاسمهتقدسيهبهالتخرانخراخولك

شاستنرتقلبكعينىعنالظالمدياجيرفأزاحأمامكنوردـوسطعنفسهااللهأدركتبواسطرثمابل
حياتهطولالقولبهذاثيديموسفتسلى

وكاتوالهراطقةالمبتدعبنيمخازعنالاوريجانوسأتينكثيربينيخثذشائعاكانولما

لكتابوافيانتنرشرحاأوريجانوسامانابسالمةوالعارفينالحقيقةعلىالواقفبنمنالعالمةهذا

ماوانالضاللأرريجانوسشىيعتاتدونالذينخطأفيهأوضحءالمبادىالمسمىرمجانوسأو
4باالبتدأوريجانوسيتهمونالذينانقالثملهاقيمةالأوهاممجردهواالنتقادمناليهيوجهونه

الرجلذلكاامتازالتىالغامضةوالحكةاالفكارالعاليةادداكعلىلهممقدرةالالفهمعديهوهم

أهـينالمشهورالنوافيمنيعدالذىالعخئيم

لهخليفةديديموساثناسيوسالباباعينالالهوتيةالمدرسةمديرالسياسىمقاروشاةبعدو

كلمناليهالعلمفتقاطرطالبالقويماالبماناعنياقوومداشعاماهرااسخاذافكانم043سخة
كانولماسيأتىكماالرهبنةلأحمصرلدرسأتيااللذادوايرونيموسروفينوسيالهوتتلمذمكان

البصيراالعمىحينئذلننبيرالضرذلكعنالعلمالبصريتلقئئذوىمنكثيرون

تحتواقعينكانواالذينالمسيحيبنعلىعميقاحزنهكانالعالمالرجلهذاشاخولما

ءالباليرخأناللهالىوهويبتهلوالصومالصالةكأكاماليومافصرفالجاحديوليانوساضطهاد

وقلوكلقملهيقولءالعالمنصوتاسمعنومهءأثناوفىننامعبال3ـأضناأنالىشعبهعن
فوانهالصوتهذاافيهسمعاللذينوالساعةالييختارفكتبماتالقيصرقدانتناسيوسال

يوليانوسفيهقتلالذىالوقتباقام

للديانذياقووسندامتيناحصناالناسيعتبركاكاديديموساضاالمورخسقراطقال

يولراراتباعكسرشوكهعنيداخصماوهويعدالالهؤليةالمدرسةرئاسةيتولىأنقبلخىالمسيحية
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أهـفقطأربعةسىلىالعالمفىمنهايسبهقلمعديدةمصنماتولهلهممناظرتهفىواذلهم
وكتابينالدينعقائدكأوكتابايوحناومتىتنهسيرللمزاميروالنجيلكئابالكتبمنوضعوقد
كتبوعشرةالالئينجةالىايرونيموسترجمةالقدسالروحفىوكتابايوسييناالرضاللفيهماشند

ناياتتفسيرفىكتببثالثةايرونيموسالىوبعثهوشعنبوفىوثمانيةاشعياتفسيرنبئفى
وغيروفسرسفرأيوبايرونيموسعليهاقترحهازكريانبوةكأكتبخمسةوكتبالمقدسةاالسفار

اآلنالىوهوحىيقولم293سنةفىعنهكتبمولفاتهعددالذىتلميذدـوايرونيموسذلك

م693سنةديديموسوتوفىعمرمنوافانببنالثالثةجاوزوقد

المصريينأتعابسطةبالحبشةببالدمسيحيةكنيسةميستأأل
هوتارفيحادثثحدالبطريركيةكرسىالىالرسولىاتناسيوسالباباصعودءبدفى

يمومأنأرادبيوسميروصورواسمهمدينةفالسفةأحدأنوذلكباالبحيلللتبشيرالحبشةبالدشتح
شرومنتينوساالولاسممسيحجانجاصبيانوهماأقاربهمناثنبئمعهفأخذالهندلبالدياضيةربرحلة

منبواشاقترطعامالىاحتاجوااالحمرالبحرالقلزممجرفىرحلتهمءأثناشفىايديسيوسوالثانى

قدكاالسفناحدىفىمجارةمنلينتقمماعليهمفهجيواهناكالقاطنونالبرابرةورآهمءالشاطى
أهرناقدكانااللذينالصبيينااليستثنواولموالركابالبحارةوجميعبيوسميروفذبحهااليهمواءأسا
اللهالىيصديانوالمقدسالكتابيطالعانكبيرةشجرةظلتحتدوهمافيبةقرمسافةالى

يااثيوعاصمةشىاكسمدينةكأالبالدملكالىهديةوقدموهماوأسروهمابهمافأحاطواليخقذهما

ندوقهأمبنتينوسوفروسقاتهرئيسايديسيوسالملكفجعلالحببئذلكفىالحبثة

علىليساعداهابالدهافىيمكثاأنمنهماطلبتالملكأرملةولكناعتقهماالملكموتوعند

ةالحبمثحكومةصارتحتىةالحكأمسفىابمشهورتيهالملكهوساعداالصغارفقبالاأوالثبيةتر

المسيحيةالديانةنشرفىلهمانفوذكلاستخداماذلكءأثناوفىااليامتوالىعلىاأيديهفى
زرعاهالبذارالذىفنبتالبالدتلكأقاحممافماللتجارةرحلتجارمسيحيودطذلكعلىوساعدهما
وكابسرعة

فىجعاالبالدبتلكاالقامةفىوجهلهمايبقفلمداشداالعهدصارولىعديدةسنواتبعدو

مجليةاالقصةكاتبوأضرروفينوسقممافيهارسمصورحيثالىفسبقايديسيوحمماأماوطنهماالى
الرسولىاثناسيوسالبابامسامععلىافيليسردمصرعلىعرجفرومنتينوسولكنالخبر

رجالانلهقيلاالساقفةمنزمرةمعمجمعفىجالساالباباهذاكانبينماانهوحدث

طلببالمقابلةفرومنتينوسحظىوعندمامقابلتهمفىيركبالحبشيةالبالدمنحاالوفدغريبا

مجمعالىاثناسييسالبابافصرحالحبشةبالدفىالصغيرهالثهكنيسةليهـأسأسقفايعينواأناليهم
اللهروحفيهرجالهذامثلنجدهليوسفعنفرعونقالكاقائالحولهالمجتمعينالقسوس
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هناكفاستقبهلوههوظيفتمقرالىعائداماوسافرفرومنتينوللحبشةأسقفاوتكريسهبرسامتهقامثم
حرفيةتكونتكادمهامماالهنالكنهرداالغانىبذكرهوسرتاستقبالأفضل

السروربأصواتسالمتناحيوا

الغزيرالبرمعرحمتخابابذا

متنرنمينبمديحهوتقدموا

العالمينربفيضمنأتىغيث

الىاهتدىعخئماعدداوأنيدهعلىأمراضهممنشفواالبهـابرةمنكثيرينانوقيل
حتىالقليلااليمضولمالحبشيةاللغةالىالمقدسالكتابوترجمكنيسةلهمفأقابالمسيحااليمان
أىسالمةاباالحبشبالدفىرسميااالسقفولقبالمسيحيةالديانةاإلحباشمعظمقبل

منالقبطيةالكنيمةوصارتسالمةاباالحبشةالسقفيقالهذانايولغايةالسالمأبو
اليهااالقباطاالساقفةارسالفىالحقصاحبةهىاليومذلك

كارورمارمرقسوتبعهالحبشةفىنجاإلنجيلنادىمنهوأولالرسولمتىانيقالو

فلمحالكلوعلىالبالدتلكفىالمسيحيةللديانةأثراوجدفرومنئينوسأنحتىيةالمصرالديار
اتاسيوسالباباعهدفىاالالحبشةببالدقائمةلليسيحيةتقم

االسكندريةبطريركسطةبوالعالمفىثمثرالرهبنة8

فىكتبهاالرسولىاثناسيوسالباباهوانطونيوسالقديسلعميرةالكاتبانمعناسبق
السيرةتلكيرتحرعلىالباباحملالذىالسببفىالرواةواخثلفنفسهانطونيوسالقديسحياة

روميةفىدونهاانهآخرونوقالهمبياقامتهءمصرأتنانساكلطلبتلبيةكتبهاانهبعضفقال

ءانبامسامعهمالىوصلتقدكانتالذينالبالدمسيحيوتلكمةوطلبأسقفهااستصافهحين
عنأخبارايركالبطرذلكعليهميقصأخذوياخبرهعليهميقصأنذيذةاللانطوليوسالقديس
وقوانينهالقديصترجمةلهمكتبذلكبعدوارتياحبكلاليهيصغونكانواونظمامهاالرهبنةأبطال

ررهشةنظامعلىتسيركثيرةرهبانياتتأسيسرفىوأخذوابيببئالغرنفهسفىمنزعافصادفت
والمغائروالقفاروالصحارىالجبالفمعلىالمكوثوآثرواالعالمهجرواالذينالشباناقبالوكز

بيةوالغرالشرقيةمصربرارىفىجرىكماوالوديان

لالنباتاريخينكئاثناسيوسالباباانوهونذكرهجماالروايتبنبيننوفقأنويمكننا
هووهذاروميةمسيحيىطلبعلىءمصروثانيهمابنارهبانطلبعلىءبناأحدهمانطوليوس
ترجمدفىالغربومورخىالشرقمورخىيضربالجيربينالاختالفبعضوجيفىلسبب
موجزأخذروميةالىيركالبطرهذاهربلماانهالقوللهذاتأييدايرونيموسوذكرلقديس
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وترهبواالعالمهجرواالحنرقرأواأنبعدينكثيرناساوانألفهقدكانالذىانطوليوسافقديس
الالتينيةاللغةالىايرونيموسوترجمهاليوالنيةباللغةكتبهقداثخاسيوسالقديسوكانأهـ

مديهبلغحتىانطهيوسالقديسعناثناسيعسالباباكتبهالذىيخالتاروانتشرذلك

يافتأثرالتاريخلكدـتفرأجماعةسمعاالملكءندمامناثنبنانوقيلجرمانياحدودعلىتريف

عليهقصهاوقداغوسطينوساسحاعانطوليولسسيرةوبلغتالنسكوآثرعيشةوظيفترثماوتركاجدا
المسيحالىالقصةهذهبهوأتتالشديدفأظهرتأثرهزارهبميالنوصديق

يطانيابرفىحتىالغربيةاالصقاعجميعالىانطونيوسسارخبرالقديسفقدبالجملةو

اسكوتلندهفىالمسيحيةاالنصابأقدمعلىوجدبلالمصرىالبطلهذاباسمكناثسهمبعضسموا

وهوالندااسبايافىالمسيحيونالمصورونوكذلكبوالاالنباصديقهمعمارانطؤليوسيمحلنقثميط
بةالتجرضدمجاهداصوروهوغيرهما

البدووتعميدهمبينالمسيحىسالدينننه9
القبطيترالكنيسةأفاضلسطتهبو

فىموجودةصومعةفىيعيشكانالذىالقبطىموسىاآلبالجيلهذاكباررهبانم

يديهعلىاللهأجراهلماسامةمنزلةولهبالتقوىمشهوراوكانمصروفلسطينبينالواقعةءالصحرا

كانمافبااسمهاملكةرعايةتحتالجهالتبتلكالمقيميبئالبدوقبائلبببنوالمعجزاتاآلياتمن

الملكفالنصيكنولمالمشرقبالدكلعلىيغيرونارواوفاتهبعدوالرومانمعمتحالفازوجها

فأرسلفرنسابىجنوسكانبمقاومةالهخمامهبالدهحدودعنصدهمعلىقادرايوسىاالر
لمانهامعأسقفاموسىلبالدهايعينأنعليهفاشترطتمعهاصلحعفديطلبمافياللملكةفالنص
أندأىولكنهاالسكخدريةبطريركمنأسقفاليرسمالملكبأمرموسىأسلفأبعدمسيحيةتكن

االرثوذكسىيركالبطرمقايقومالذىهواالرثوذكسيبنمضطهديوسىاإلريركالبطرلوسيوس

الوظيفةلهذهغيرمستحقنفسىأحسبأننىالقائالهرطوقىيركبطرمنيرسمأنمطلقافرفض
قبولمالىمندوحةفالافرفىلتماسةةالحكعندالحالدواعىكانتاذاولكنالسامية

ءبدهماملوثةيداالليرسمنىعلىيدههويفمعواللوسيوسمأقتبلهاالولكنىهذهالوظيفة
لقديسينااالبرار

اأنبتاتاأبىولكنهالرسامةبقبولموسىيقنعواأناالمرأولووحاوللوسيوسمنهفاغتاظ

تمسكالجلالمنفيبئاالساقفةأحدالىالحراسفأخذهراسهعلىاالثيمةموسىيدترتفع
البمانبا
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البدوجماعةبينواسعاانتشاراالمسيحيةالديانةبواسطتهانتشرتأسقفاموسىتعينولما

بالمرةمسيحيةالبالدهذهجميعصارتاالمبراطورىالعرشيوستخجانرقىولما

عملتبللنفسهاالمسيحىااليمانقبولتقتصرعلىلمالقبطيةالكنيسةانيتضحهنافن

أرسلتيهتبشيروككنيسةبالمسيحآمنتقدتبهنلمالتىالبعيدةاالقطارفىااليمانهذانتنرعلى
هذافىكتبتهماننقلوهناالغايةلهذهالمعمورةءأنحامنعديدةجهاتالىمرسلينقبلهامن

وقد032صمصرفىالمسيحيةيختارخالصةابكتاالقبطىالتاريخلجنةاالشأن
وكورنموسأفسحسفىالمسيحيونكانبينماتقولمرىمرغريتاآلنسةذلكفىأخيراكتت

مبلغتمنتظحمةمسيحيومصرهيئةكانمتفرقةصغيرةجماعاتعنعبارةاالصقاعمنوغيرهما

ولهذاللمجالدالرابمالقرنقبلالمصرىللقطرالرلمسيىالدينالنصرانيةجعلالىأفضىحداالقوة
الشأنهذابلخهاقبلحتىانهااالكبروالفخرالعالمفىقطرمسيحىأولبأنهاتفتخرلمصرأنيحق

فىيالمبشرأولئكسفنمخرتوقدالهنيبنأورباسكاناالىأبائهامينالمبشرترسلكانت

وواصلمنهمبعكابهافتخلفصبيةالجنوفرنساسواحلبلغتأنالىالمتوسطاالبيضبحرال

بمحااذاةشماالواتجهماطارقجبلمضيقعبرواحتىغالباساحليةظهرسفنعلىسفرهمالباقون
ثجبوشالرأستكتنفالتىالخطرةالتياراتالىوصلماأنالىوفرنساوالبرتغالاسبانجاسواحل
كيسةوأسسوافيهادعوتهمبثواوبهافنزلوابيةالجنوايرالنداالىعبابهالبحروشقواعرضمااستقبلوا

المرسلينبعضانبلفقطذلكوليساالقطاراالخرىالىذلكبعدامبشرأرسلتبريطانية

ذاتهايطانيةبربلغواوالتجاريةالسفنتسيرفيهكانتالذىاالتديميقالطرفىشافروايينالمصر
للتجارةيؤمونهعديدةقروناالفينقيونلبثالذلىبىالغرساحلهاعلىفنزلوا

أثراأحدثالذىالرهبنةنظعاميطانيةالجزرالبرالىمعهميونالمصرالمبشرونجلبوقد
كتبهبيانفىمدونةالباحثالمجدهذهوآثارسفراتهمالوسطىالقرونفىأوربافىبالغا

فرنسافياستفروايينالمصرالرهبانانفيهوقاكم054سنةالمتوفىليونأسقفيوخريوس
أهـ

دىفىوخلدواايرلندافىماتواالذينالسبعةيينالمصرالرهبانتذكارفىأيضاومجدها
نمطعلىحياتهافىوسارتجالستنجرلىقطختالتىالطائفةتلكتاريخفىيجدهاوأخيرميخجأو

أهـيينالمصرالرهبان
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الرهبنةنظاملدرسالقونهذاسفىمصعلىوفدوالذينبعض11ه
مصرفىالرهبنةحالةعناالولوروى2ميالنوتدعىوسيدة1روفينوسمنهم

آالفعشرةالمدينةئلكفىأنأخبرهاوكيرسخيعسمدينةأسقفانمنهاكثيرةأخباراحيتثذ

تلكفىبنيتأخرىكنيسةعشرةاثنتىوانأديرةالىتحولتالوثنيةالهياكلمعخئموانراهب

ووقفالرهبانمنالوفاتجمعكثيرهأديرةاجسوفىالفيفىوشماهدالغرضلهذاالمدينة
وهوترهبوقدينوسأبولوبيحنهمداهبخسمائهديربهعلىاالشمونبنبوليسهرمومنبالقرب

مقاوماوكانالعلومكثيرمنعلىلوطيبأصلوهومنعيرهمنعشرهالخامممةفى
المذكورالديرعلىوصاررئيساأسقفاساثناسيالباباوأقامهالدخيليركالبطرلجورجيوس

الياسيدعىراهبعلىالبرشاديرانطنهيوسمدينةخلفخلوهفىوعزروفينوس

والفاهسنة011حينئذعمرهوكانوحيداقضاهاسنةوسبعبنبعةسمدوهواسعةمغارةقطن

شفىأنهكماغيرهامكانايسكنولممغارتهخارجالياسيرولمواضعفهاهزلهالذىبالفالجمصابا
ءمساكلزيتوناتوثالثالخبزيوميامأوقياتثالثطعامهوكانينكثيرمرضى

اليوالنيةاللغاتفىوتضلعهربعلمهاشتراهبوهوثيونيشبهنهاكأنأخرىهمغارةووجد

دهشتههذاظهرأوقد4وكاسيانوبر3ايرونيموسأيضامصرأتواوممنثينجةوالاليةوالمصر

علىيلزمهمماحملالىيضطرونكانواأثمحتىأنفسهمعلىالرهباناقساوةمشاهدهمما
عنوروىأميالأربعةأوثالثةعنيدتزقدمسافةالثقيلةاالحمالههذيسيرونوخكجيهمهـ

رئيسهبأنأحدهموحكىخدمةبأيةتالمذتهميكلفونيكؤللمانهمئذحيالرهبانءرؤسا

آخريدعىورئيسليسقيهمهبانااجملبئيطوفوالجرةنجينيههإدقتهشيخفىكرونيوس

بكتاباتمعرماوكانالغريبنالرهبانحالةتحسبنعلىبهالبستحبنرصهاقوانيرلدرسمصرأتىايطاليام1

فيبمارهومطءبالمبادىالموسوماودمجانوسكنابترجمبالدهالىرجوعهبعدوايرويموسصديقهمعبحبهاونثساحناوانجانوس

ذيلوئداالثادسفرنشيدعلىاورمجانيسلئرحترتجهبهالمصدرةنفسهايرعيمهسيظبتفرواوريجانوسعنمحاماةالمفيلوس

المضعفةوالدساشالزخارتمنكتابانهلىوخصحهاوديجالوسأصحابلهادمافيياوضعمنهالمذصربرلماآلايمابا
ونفوهااالريوسيونعيهافجضخىااديربأحدتعبدممرومكثتالىروفينوسصجتطيبأصلمنرومانيةصيدة2

بمؤلماتمصرونخرمأتىثمكفويةوظاثففىوتقلبكثيرةبالدإلىوسالرستريدودمديةفىماكسنةولد3
العديدةمولفاتهفىاستعانأنهمععلمتكماسروفيصديفهمعتخاصمسهاوأحهامنكلوصاريفاومعنهاعدلتمأوهـمجالوس
أورمجانيسلكت

لرهبادنبراسالتكونالالتينيةاللغةالىالمصريةللرهبنةقوانينحملةونقلم304و093سنخىمصرببنفىمكث4
الفر
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بأنللناسأسحححتىسيداالستأجابذلكفىسئلولمالتالميذهالمائدةيعدالبهانثيوذورو

روميةمدينةمن1ارسانيوسالقديسأيضامصرالىوفدوامناشهرومنئخدمنى

نشأقيماتاريخالهاووضعكئيرةأديرةطافبالديوسحينثذالرهبنةعنكتجواوممما

هلينوفىأسقفافأقيمءلالمششفافلسطبنفسافرالىبرضأصيبم93وسنةمصرالوسطىفى
فميوحناالقديسءأصدقاومنأوريجانوسللعالمةالمئشيعينمنوكانعنيابيتبمقاطعةبوليس

أنصارمينكثيرأساقفةمعالسجنوأوحبالديوسعلىقبضالقديسهذانفىولماالذهب
ثاوفيلسالباباوفاةبعدوأسوانالىبالديوسنفىم504سنةوفىالذهبوفمأورمجانوس

044سنةهواتمتاريخهفيهاووضعسنهاتأربمفيهفصرفمصرالوسطىاقليمفىباالقامةلهصح

ياثيةبرالىمحرالىوهربالكعئةآئرولكنهالكبيرقيصرثييدسييسالوالدمخالأخيريفةشرعانلةمأصله

واقفوهولالكلوجلحواهإورهبانهعنهأعرضالرئجسيمتخهفلكىيقبهأنمنهواقىيهحناثيريدعىرنيسالىهلفوقدم

اركاديوسرتلميذهتولىوالالقطمجبلفوقصومعةلهوعينتالرهبانبينفقلوكلهابخضوعفتناولهالقمةلهطرحواثماماعم
مايوزعأنمنهوطلباللدرايهنمالاالعاعنماماندلهيقولفأرسلعطاياهبهيرقيهأنأحبالملكقيصثييدسيوس

النهيعابلهأدبلونيعودأدوهوواحداأمراتفطبيارتهلزأتىيركالبهطرثاوفيلسالباباانوقيلوالمساكينءللفقرالهوهبه

مثاالبريةالىيروالرمنايىارتوبارتهمصرلزقدمتروميةذريفاتاحدىانوحدثاناساظيرىالئذعلىعخ

امرأةالىتطلعأننهييرالمثلهقديساأنلهاوقالخاطرهافطيهصثاوفيلسلبابامةفشكتيقاللهاأنفأبىإالفداعلى
التخهذامدرايةأفلالتربعلومتمفهىازثيادمعانىاأحابذلكعنسلولمابسيطاراهباأمورهفىيحتثيروكان
ثاألدمفلمالصمتعنوأمافندمتنكلمتماالكيراففالأيضاذلكعنسئلالكىكيركانولمالمهالبيط

المحرعندساعننصويرفدوالاللصالةليلهيمرفكانحتىالزائدبالنسكنفسهفيهااجهدسنةاربحينالبريةفىوعاش
جمرنهشحروسانطمحظرهجمالزالءالبكاكئرةعأحديراهالحتىعمودخلفيقفالقداسووفتيديهعملمنيعيثركان
بالمتنيحثمالكبرمنقاتوأغت
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الثالثالقسم
والكنيستالمملكة

ول115الفصل

االضطهاددثحو

ديوكلخيانوساضطهاد1

مكسيمياناضطهاد3

المؤمنالملكقسطنطينعهد5

قسطخسبمححاعدةيوسييبناالراضطهاد6

يوليانوساضطهاد7

يوسىاالرالملكفالنصاصطهاد8

االرثوذالملكثيودسيوس9

يوسغاليراضطهاد2

ءالشهداتاريخ4

ديوكلنيانوساضطهاد1

باضطهادمنهمأحديقملمفاليريانبعدالرومانيةالمملكةكرسىعلىملوكجملةتعاقب

رجلريومئذمصعلىالعاملوكانم482سنةديوكليتانوسالىأخيراالرسآلممرحتىعلى
ونادىبمصرواستقلمانيةالرالمملكةعلىسادتالتىاالرتباكاتفرصةانتهزاخيلوساسمه

فىىالرومانالوالىيوسغاليريتمكنلمأعوامأربعةفيهاوأقامطيبةمقرهوجعلعليهاملكابنفسه
هذهعلىاخيلوسمنمصرليقتصالىيحضربنفسهأنديوكليتانوسفاضطراخضاعهمنخاللها

شديداتضييقاعليهاوضيقيةاالسكخدرحاصروصولهولدىيدهمنالبالدويخلصوالجرأةالخالفة

يعاذرفتكاباهلهاوفتكالمدينةفأحرقعلرثاواستولىعنوفتحهاأشهرثحانيةبعدو

معهمفاستعيلاخيلوسوناصرواالفتنةهفهأثارواالذينهمالمسيحيينأنظنقدوكان

واقتفىوالمظالمالماشممناحدبالعلىرالمايأرتكبذلكفىالحدودوتجاوزوالعسفالظلم
ويهدميقتلهموبهميوقعحلالقيصرايمافكانالبالدداخلالىهربالذىالعاصىاخيلوسأثر

منينكثيروسبىوأوالدهمنساعصميسبىوروساعهـميعذبومعابدهمويخربكنائسهم
واهلكوااالرضفىفعاثمايشاؤونمابهمليفعلواأهلهاباقىلجنودهوأباحيةاالسكندرمديخة
مثيللهايسبقلمشدةواشتدوااراأءالدماوأراقواوسبواونهبواوفتكواوقتلواوالنسلالحرث
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شملهميقتمزفىرغبةالعذابأنواعبأفظعالمسيحيبنيعذبيانصديوكلتواستمر
أنجندهوأمرظهرفرسهركبديوكلتيانوسأنءاالبابعضوروىلالصنامالممجودعلىوحملهم

منفكانفرسهربهةالىتصلحتىوتعلوااالرضعلىءالدماتسيلحتىالقتليتركواال

القتلوابطلواقولهفغبالدمركبتاهافتلوثحتاالرضعلىالفرسبهسقطتأنااللهيةااللطاف
بأنشعرواولمابالنفىأوبالموتعليهمحكموقدمحبوسينكانواالمسيحييئمنكثيرينأنغير

أخرىبالدالىمصروفرواتركواشرابهمينوىديوكلتيانوس

اصيبنهايتهاففىسنواتمصرثالثفىالمسيحيبنعلىياجاراالضطهاداستمروقد

المورخأوسابيوسوروىالعذابمنيوصفالماالمسيحيونذاأنبعدبالجنونديوكلتيانوس
قالبينالمنكوأنببنصدىباذنيهورنبقليلاالضطهادهدوءمصربعدأتىالذى

أعذبةمصرمنصعيدفىءالشهداتجرعهمقدارمايصفأنالماهرالكاتبيعسرعلىانه

أجسامهمويخدشونءالشهداءبهواليأتونكانوافقدالنواصىذكرهامنتشيبوآالمقاسية
أمايموتواأنالىالجسمءأجزابباقىيفعلونوهكذااللحمينكشفصأنالىالجلدعنهايخزعونو

أنبعدلذلكصةآلةبواسطةءالهوافى2وترثارجلاحدىفىأحداهنتربطفكانتءالنسا
وتأباهاالنسانيةبمظهرتنفرمنهجمهورالمتفرجبنأماموتخئهرجسمهاكليكشفواومالبسهاعنهايخلعوا

االبيةالنفوس

يينقوغصنينبونيقركانواانهموهىاآلتيةيقةبالطراالشجاربواسطةماتواوكثيرون
ومنالغصنبنبهذينيربطولهوبالشهيدئودطيحثمالغرضلهذاوضعتبآلةمتقاربتيئشجرتينمن
تتمزقثابيوالشهيدللشيالواآللخرمثالاليطينلجهةيعتدلفهذااصلهاالىليعودابتركانهماثم

ءالفضافىيخطايرجسمهوسحقاعظامهوتسحثماأضالعه

حاالننهاأفظعفىوهىطواالسنيناثستمركانتبلوشهوراأيامالفظعاخلهذهتحفولم
مرةرجالينعثريؤاتوأحياناواحدهةفىأشخاصعشرةبقتليصدرحكمكانماوكثيرا

مزوجامعواحديومفىفاتوابالموترجلمائةعلىحكميمرةوستينثالثينوأحياناواحدة
ألواناالعذابمذاقواأدنلعدوذلكالصغاروأوالدهم

جماالنطعبقربواففاكنتبيمابعينىشاهدتوقدقائالأيضاأوسابجوسروىوقد
بعضهموتجزرووسهمبعضهمفكاننحتلفةبطرقولكنالشهاثةليناياجمعواالمسيحيينمنغفيرا
وتحطمحدهوفلثلمالرؤوستقطعكانتالذىالسيفانحتىالنارالمتقدةأتونفىيحرفون
فكانوااآلدميينذبحمنقواهموخارتتعبواالسيافونوكذلكالرقابمنسصمالكثرةتحطيما

ءالصعدايتنفسونريتماهنيهةيسترمجون
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الخارقةالغيرةمنبأعينناشاهدناهماعلىعدولشهيانناكواليتضحتقدمفما

االتبالمسيحيومنونالذينءهوالقلوبمألالذىالقدسالروحفىوالفرحالصحيحةااللهيةوالقوة
يصداصكانعندماانهحتىوثغورباسمةبصدورمننتمرحةالمىيقتبلودنجعلهممتينااجماناالله

أمامالمحكةفىمزدحمنصوبكلمنيدفعوناآلخرونكانباالعداممنهمواحدعلىالحكم
بلشنجعةواضطهاداتيعةمرأعذبةمنبهميلحقبماغيرمبالبنمسيحيونبأنهملهمعترفينالقاضى
ءاالسخالقعظيمواحدالهبوجودتعلمالتىيقيةابديانتهموشجاعةجرأةبكليجاهرونكانوا
فيهاماوكلوالبحرواالرض

هذايقابلونكانوافيالنهائىيصدرالحكمكانعندماانهيبالغرالعجيبومن
موتواالنأهدهمالنىدلهوالشكرالحمدأغانىيرتدونويرنمونكانواانهمحتىوتهديلبفرحالحكم

أجسادهمتفمارقعندمامحيامننسمةآخرالىبونيطرويفرحونيخئلونوكانواالجله
حهموارأ

بغناهماشهرواالذيناالفىادانكلههذامنااالعجبولكنيبغرهذااننحم

فىبرحاالنهمخصوصااآلفاقفىصيتهم4وذنسبموشرفمحتدهمبطيرفماوالذينوثرواكم
سقطموالمزايااالمجادهذهكليحسبونكانواءهوالوالعرفانالمعرفةفىونبغواوالعلمالفسلفة

يسوعومخلصنابنابرالصحيهحوااليمانيقىاالدينأهميةجانبفىءازدرابهايزدرونوالمتاع
أهـالمسيح

م403سنةغاليريوساضطهاد2
بهااضطهدالتىالقامميةاالضطهاداتءورامنيؤملصهرديوكلتيانوسيوسغاليركان

جداعخئيماشاراانتينتشركانالدينذلكانرأىولكنهعددهميقللوهمجميفنىأنالمسيحيبن
م803سنةيفخرفىجديداأمرايوسفأصدرغاليرالحكومةمنالوطأةعليهاشتدتماكل

كانوابلاالضطهاديخشونالرآهمعندماغيظهاشتدوقدالمسيحيينعلىاالضطهادباعادةيقضى

علىالعاملوكانعليهماالضطهادبتشديدالمضطهدونفكلفالعزبمةوقوةااليمانبثباتيقابلونه

بمسيحيىبليةكلاللحاقوسعهفىماكلأفرغالذىدازامكسيميانجديدمنالنارهذهاشعال

ألمجرمينعنبهممصرواستغنىفىالمعادنمناجمفىمفقراعيسخروبأغنيائهميفتكمصرفكان
سيعتقوذبأنهمايمجلمواالحتىبدةالموباالشغالعليهميحكونوكانواثافييشتغلونكانواالذين

الزمتوالىعلىأنفسهمافتدواالذينءوالرؤسااالساقفةمنكثيرونمنهموكانالمحملذلكمن
معلومةبشروط

هياجهبسمبذدكانفظنشفاؤهعزعضادبهرضغاليريوسالهابتلىم113سنةوفى
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بحهتويقبللمالمسيحولكنالمسيحيةالديانةاعتنانهوقيلاالضطهادبابطالفأمرالمسيحيينعلى
حياتهعلىففضىالكاذبة

مكسيمياناضطهاد3

عنديوكلتيانوسلهتخازلالذىدازامكسيميانأناالاالضطهادأبطليوسغاليرانمع
فىهمءأعداجميعففاقللمسيحيينشرهوتوجيهاظهارغيظهعنيكفلمم503سنةالعهدس
أحداالبرارقالءالشهدامناألوففيهراحالعذابمنوابالوأمطرهمعليهمبريةالبرالقساوة
البحرفىوترمىعجلعلىتحملمنهمالقتلىكانتحتىالمؤرخين

النهوذلكءالشهدابآخرالملقبعشرالثامنيركالبطربطرسالباباحينثذواستشهد

فانسؤالهاللهحقثماوقدالمسيحيبئءدمامنيسفكآخردمدمهيكونبأنرأسهقطعقبلصلى
قنوطهولعظمأخيراهزمانهغيرقسطنطينمعبالقتالالشتغالهاالضطهاديبطلأناضطرمكسيميان

أنفاسهفأخمدتسماتناول

ءالشهداتاريخ

فيهااسحشهدمتتابعةعشرسنواتديوكلتيانوسأياممنذالمسيحيينعلىاالضطهاددام
سنةفقطديوكلتيانوساضظهادفىأعناقهمقطعتالذينانوقيلالمسيحيبنملىالعديدةااللوف

بالحبسهلكوا07ةعداماالنفوسمن000041نحوكانبالمسيحاقرارهمالجلم33

مجموعانهيخئهرونسمة000048يبلغحينحذءالشهداعددانيقولونالمورخينبعضووالنفى

أخذالحينذلكومنومكسيميانوغاليريوسديوكلشيانوسثالملالثالثةاضطهاداتءشهدا

ماليبنعشرةالىمليوناعشرينمنيتناقصاالقباطعدد

المضطهدونفيهايتفنكانالتىاالضطهاداتوقساوةالظلمآياتماالقباطرآولما

يختاريسمونهوالوقاخبهتورخلهمتاريخااضطهدهمملكأقسىديوكلتيانوسملكأولاعتبروا
بالكنجسةاآلنعليهالمعولالتاريخهذاءيبتدىوالمسيحيينءدمامنفيهسفكمالكثرةءالشهدا

يشتروالممامنهيرفونالوالدهمتذكازاليكونم482سنةأغسمطس2يوممنالقبطية
بىالغرالمعلميخالتارعنينقصالقبطىالميالديختارأناالثمبنزكىبدماالالدينجةحريهم
قبطية5191سنةهىالحالية3291فسنةمشينثمان

المومنالملكقسطنطينعهد5

الشجاعةوغايةالشفقةوكمالبالرأفةمشهوراكانم603سنةالعرشعلىجلس

جورمنليخلصهمااليطاليونيومابهواسخنجدعنهامحامياالمسيحيةللديانةمحباوكانوالبسالة
االمرفىترددخصمهجنودعددكثرةرأىلماولكنهالجنيمنقليلبعدداليهفسارملكهممفنقوس
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علجهمكنوبالشمسكوكبدائرةعلىصليبشكلعساكرهمنهووكثيرأىمتحيرهوبجنماو

صورةيتخذبأنيأمورهمالمسيحيبنأحبارمنحبراايضاالمخامفىرأىثمتغلببهذابالرومانية
جميععلىشعارالصليبوأمرفجعلهاعزتجتهفئقوتواعالمهجنهددـسالحعلىشعارملكهالصليب
خمجةصورةعنغبارهشعارالقياصرةهذاقبلكانوقدالرومانيةالمملكةفىوالراياتاالسلحة

13عليهورفمصليبىشكلبالجواهرعلىومكلالبالقصبمظرزابيرقالنفسهقسطنطبنفاتخذ

مضكليرسمأن3جنودبهيعوأمرالذهببتاجمتوجاالمسيحوصورالرومانيةبالحروفسيحالم
ثمومنوانتصرعليهففاربهخصمهلمحاربةوتقمجميعاففعلواوسالحهكنانتهعلىالمسيحصورة
العمادسرونالالمسيحيةاعتنق

قسطنسساعدةاألريوسييناضطهاد

علىوناصرهماالريوسيببئفأعز733سنةقسطنطينابنقسطنسالشرقعلىملك

الباباقسطنسوعزلالؤننيبئاضطهاداتتاالزىمرةاضطهاثاتفاضطهدوهمكسيببناالرتي
ابيالمومنبنعلىمرةبهمفهجمهبجنوقواهغريغوريوسيدعىشريرارجالمكانهوعيناثناسيوس
يبطضونوأخذواوالوثنيبئداليهرعاعاليهموانضمالصلبوتجمعةيومفىالعبادةيباشرونكاندا

وعراهنءعذراأربعينعلىالدخيليوسيغورغروقبفماالطاهراتالعذارىحرمةفهتكوابالمصلين
فدنسهاالمقتولينبيىاثناسيوسيكونأنتقلالشعبمنوافراعدداوقتلبالسياطنوضر

الرهبانمنيكثيروفتلواوأمتعتهاالكنيخزاثنبواتمااللهيةالكتبوأحرقواالمقدسةاالماكن
اللهبيتكرامةعنيدافعونبينماكانوا

أنالىاثناسيوسالباباعمةاضطهدانهحتىفظائعهيرتكبغريغوريوساممتمروقد
لالراملتحمعكانتالتىاالموالالتهمثمالمسيحيينمقبرةفىتدفنأنمنعزثامبعدوماتت
اثاراضطهاداتتزالالرجلوهوالنيقاوىالمجحعءأعضاأحدبوتامونالراهبواضطهدوااليتام

بعدالضربتأفيمنماتحتىبجلدهيغوريوسفأمرغروجسمهوجههفىباديةلهديوكليتانوس
رسالةكتبالرهبانابىانطنهيوسالقديسمسامعءالمساوىهذهأخباربلغتولماقليلةأيام

ومزقهابالرسالىفازدرىالمسيحيةلروحالمنافيةالتصرفاتهذهعلىفيهايلومهالغريغوريوس

اجمطهادالشرفحددفىضريبهجورجيوسمكانهقسطنسعيئغريغوريوسموتوبعد
اثارهماختفتحتىونفاهميةاالسكندرمنأسقفاثانماثالطردابفظمائعهبدأواالرثوذكسينهما

منفاهيصلأنقبلالطريقفىماتبعضهمانحتىشديدةدالشةمعاملةعوملواأنبعدةبالم
بقليلبعدوصولهماتوغيره

أسابوعيختهولمبفولهالوغدشرورهذابعضرساثلهاحدىفىاثناسيوسالقديسىوذكر
وكانوتعذيبااضطهاداالسجونفىيطرحنالفتياتالعذارىترىكنتحثىالفصحعيد

coptic-books.blogspot.com



281

كيدجوبئتجيوساعمانوكانالشوارعفىويجرونهمواكاللبسالسلاالساقفةبطونيرالعساكر
جنحتحتءأحياالمسيحيببنيدفنونوكانوافيهامايسلبونوواقئداراعنوةواالراملااليتاممساكن
مقاومةبدودنفيهاماضهبهاالصباحأصبحاذاحتىليرفيامنازلهمعلىعالماتيضعونثمالظال

باؤهمأقرالنهمبللذنبالخطرفىاكامأقارأنبلفقطاالكليروسعلىالشرهذايقتصرولم
لدرجةوعتوهمغيهمفىوتمادواكثيراتجاوزوهابلالفظماخهذهعندالمضطهدوناالشراريقفولم

افالصالةتأديةيطيقوالمالكنيسةءأعضاانحتىالحالةهذهمنواشمئزازهالشعبنفورأوجبت
فلماجورجيوسمعالصالةكرهواالنهمفيهايصلونالمقابروالىيذهبونكانمابلالفصحعيدبعد
مباسياناسمهيةالمانوالشيعةمنضابطادمضدىحرفلهالشعببكرهالغاشمالظمالمهذاعلم

هذاعلىوهجمنافذةوحرابالمعةوسهاقاطعةبسيوفمسلحالجندمننفرفىنحوهمفصار
الىوصلفلمايئةالبراالنفسلقتللعبادتهقدسهالذىالمباركالربيومفىالضعيفالشعب

النهارمالعندمامنازلهمالىعادوافدالناسأكثرالناالصابمعلىيعدونرجاالااليجدلمالمقبره
وعتوالقسوةعلىهذابعملهبرهنالبئاروالصارمفيهمأعملبلءاالبرياالبائسبنءهؤاليرحمفلم
الطاهراتالعذارىنحوأولئكنخئؤحولبالرجالأيدلىأنبعدواللئيمالمنوحشهذامثلفىوجدا

هنأمااليهواالنحيازيوساربمذهبباالعترافوهددهنمنهاوادناهنسعيرهاتأججنارأفأضرم
اشتدفلذلكزالالءماالناروحسبنهااحتقرناشهنكماهذاطلبهورفضناعتقادهنعنيملنم

تغيرتحتىالوجوعلىتيضروظلثيابهنمنفجردهنعليهنالضارىالوحشهذاحنق

رجالنحوأربعيئعلىالقبضالضابطهذاألقىولقدبعدفيمايعرفهنأحديكنولمسحنتهن
بعصىظهورهممزقبأنوذلكالفرائضلهولهوترتعداالبدانمنهتقشعرجلدابالسياطوجلدهم
منالشوكالخراججراحيةعمليةلهمعملتبدضهمانحتىبشوكهاالنخلمنقطعتءخضرا
المصائبهذهبعدعاشواالذينأماالضربشدةمنفاتواآلالالعذابيحتمللمبعضهمولحمه

القاربيسلمالعائىهذايكنولمالعذارىأولئكمواحدةفيهمابمالكبرىالواحاتالىفنفوا
عنواالمتناعبموتاهماالحتفاالبعدماالقاربءهؤاللهتعهدلماولكنموتاهمجثثبأحذالمؤلى
عنيخفواحثىأغراضهموافقكابدفنهمالقساةأولئكطمأذنلهمالمعتادةالدينيةالفرائضتأدية
وعلىاآلنالىيخالتواربطودنفىظاهرةظلتبلتخفلمالتىوكالظتهمقسوتهمدالئلالعالمأعبن
النيذكرتأثيراالصحيحاالبمانأهلفىيوثرلمسيراالمجانينسسارأولئكهذهوالعمهالجهلخطة
محافظينبقوااخوانهمالنبونيطرويفرحونكانوااالضطهادهذافىماتواالذينوأقاربءأصدقا
نهىعلىيدلعملوهوجثثهلىبدفنيحرالتلعدأسفواولوأنهممهمساعةالىايمانهمعلى

اللهعندواضحةاعمالهمفأصبحتاالنسانيةمنتجردواالذينالفجارصدورفىوالخشونةالفظاظة
أهـلناسوا

أوالمزلدالجاحديوليانوس7

وتمسكالمسيحيةالديانةرفضوقدم263سنةالكبيرملكقعمطنطينأخىعماباهو
يحترميوليانوسوكانالفلسفيةاممدرسوانتعشتيةاالسكندروثيوأيامهفىفتقوىلوثنية
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سابورلقتالالركربأهبةعلىكانلماانهحتىللغايةعخئيمااحتيامايينالمصرمعبودأبيصالعجل
العجلشكلعلىعثروايينالمصربأنمصريخبرهعلىنائبهأوقديقساليهبعثوالفرسملك

اذسابوربالنصرعلىواستبثربذلكفرحبعينههممعبيانهلهمتبينوأنهماتالذىمعبودهمأبيسى
كثيراالمذكورحباالعجللمجبكان

االريوسىفالنصاضطهاد8

للبابافأحسنارثوذكسيامسيحياوكانم363سنةيوبيانوسيوليانوسبعدءجا

الذينالجيشرجالااليمانالىوردبالمأيامهفىالكنيسةوتحتعتولالرثوذكسييناثناسيوس
لمالمؤمنالملكهذامدةأناالالؤلنيبنهياكلواقفرتيوليانوسأيامفىااليمانعنناغواقدكانوا

اظهارفىتقدمههمنجميعفاقالذىم463سنةاالريوسىفالنصوخلفهسنةنصفمنكثرتطل
اضظرابحدثعهدهوفىكثيرانبنالموعلىوصيئأساقفتهمفنفىاالرثوذكسيبئنحوالقساوة

ام663سنةيوليهفىوحرقياسيزاريومكنيسةعلىالوثنيونوتعدىاالسكندريةمدينةفى

مصراالريوسىوالىيثبتولكىالمرقسىالكرسىعلىدخياليركابطرفالنصوأقام

وأوقعالمنندسالمكانهذاعلىوهجمثاؤناالقديسكنيسةالجدمنبفرقةقصدالدخيلهذامركز
مناسبةفرصةوجدوهااذنيبنالورعاعايىسفلةالجنيبينواندسالمصلينقلوبفىلرعب

بالرجالففتكوازائدشبتالمصليئواهانةالمذابحتدنيسفىوأخذواالمسيحيإنمنلالنتقام

ثيابهعنترىأنالوحوشءهوعالبأحدالفحشبلغوقدالهياكلداخلءالنساأعراضوهتكوا
الفيائصلهاترتعدالتىالبذأةبألفاظالقدوسالثهاسمعلىيجدفوأخذءالنساوسط

ءرؤساالقائدفاسدعىفالنصيركاعتباربطرعدمعلىكسيوناالرثيأصرذلكومع
قبولأدنىمنهميجدلولماأخرىبالوعيدوتارةبالوعدلهوعاعلىيحثهموأخذاليهكهنتهم
قذفتهاآلخرحيثالبعضونجابعضهمفهلكءوالهواءالمارحمةتحتوتركهمنحلعةسفينةفىأنزلهم
سوريةبوليسوهلجويقيةافرسواحلالىاالمواج

للوسيوسوعابوجوبليقنعهممنازلهمفىاالقباطزيارةعلىالوالىبالديوسعولثم

يركاليحطراستحضرهوثماشدهايالتالومنبهمأوقعءواالباالرفضاالمنهممجدلمواذ
انكاربوجوبالقاضىالقيصرىاالمرعليهموعرضالقطرأساقفةمنأسقفاعشرأحدالدخيل
االمانخيانةعلىوالموتالنفىففضلوالنفىعليهالتوقيعبينوخيرهمالمسيحالهوت

المسيحيبنضدالمتعصجبنالهودمناسكامعخنمكانبفلسطينقريةالىفنفوااالرثوذكسى

رافساالنطرونوادىأديرةساكنىالرهانزيارةالىالدخيليركوالبطرالقائدعمدثج

أنفسهمعيدافعوتالرهانفقاماالبنيةالحانكارعلىارغامهمقاصدينالجنمنبفرقةاليهم
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منهمفضجرامخلصهمشرفيثلمواأندونمدمامننقالةآخريسفكواأنمفضليئاالبطالدفاع

جهةمنأمغايماخمرأيااذخابأملهماولكنيفوونهمالذييبهمانهممنهاظنارؤسائهمونفيا
االسد

الذلىيشرينوكولورالعرأسقفميالسبالنفىعليهمحكمالذيناالساقفةبينوكان
علىالتاريخحفظهمابديمومناالسقفيةتاجينحااليفارقهلموالذىسانطؤليللقديستتلمذ

قناديلبتنخئيفىمشئغالكانللنفىيطلبولهالوالىنوابجاعهنىالىالوقتفىانهاالسقفهذا

االسقفصعنوسألخادمافخئنوهالترابيعلوهاوثيابهيثبالزملوثتانيداهوفقابلهمالكنيسة

هوأنالهمقالالسوألعليهكررواولمافاخرهطةولهمأعدحيثاالسقفيةدارالىبهمفذهب
االساقفةاخوتهمعالذهاباالالفرارفابىعليهاوعرباتضاعهفاعجبواتطلبولهالذىاالسقف

لهمالمعدبالعذابيهزأونكانواالذيف

ذكزالوقدميالنووالسيدةالشابروفينوسالنطرونوادىديرفىعليهمقبضالذينومن

الرهبانمنكثيرينءايوافىطولىلميالنويدوكانفيهامصرليترهباعلىوفداأجنبيانماأ

ونفيتصرىالمالقطرخارجنفىثممدةروفينوسوسجنعنهمودافعتللقائدبنفسهاوانطلقت
يترحبونيةقيصرأهالىوكانوالرهباناالساقفةوكثيرمنهىفلسطينيةقيصرالىمياللو

بهمالالئقاالحتراملهميقدمونوالمنفيبنالمصريينءبهوال

بينكاثنةأورفامدينةأسقفنفىقدكانفالخصأنالصددهذافىالذكريستحقومما

آخرأسقفابدلهوأقامأثناسيوسالبابابقانونواعترافهنيفيةمجمعباتجانتمسكهبسببالنهرين

فينفيهمواالالجديداالسقفمعاالشخراكعلىوالخصمامسةالكهنةيجبرألنمودستوسالوالىوكلف
أحدهمأجابهبلشيئامنهميستفدلملكنهاقاعهموحاولمودستوسفجمعهمالمملكةأقاصىالى
فتشجعالمنفىالىجميعاافأرسلغيرهراعيالعرفوالشرعياراعيالناانقائالالجيجعباسم
الفرضتالوةوفتالمدنيةمنيخرجونفكانواالزورأسقفمعاالشتراكوأبوابمثلهمالشع

لعدمشديداتأنيباوأنبهالوالىعلىاغتاظبذلكالملكعلمفلماللصالةالبريةفىويجتمعون
هذابهميشتتوالجنيمنعندهكانمنكليجمعبأنوفزهاالجتماعاتهذهمنعفىاهتمامه
القساوهيقطرالىيبادرأنيحبلمأنهااللالرثوذكسيبنمقاوماكانولئنمودستوسأماالجمع
يعاقببأنأمرهالملكألدتللصالةاالجئماعمكادالىالتالىاليوميمضواالبانسراالمومنينفانذر
يقةالطربهذهويهدىاالجتماععقدالتهديدبهذايمنعبأنيوملنفكافيهمجححعونالذينجميع
فبادرواالصالةمكانالىضىللوتلهفاسرعةبدللتازدادواففداالرثوذكسيولطأماالملكغضب

قبلذىمنأكثرعدداوكانواجداباكراايى

هذانحوالمسيرفىأخذأنهاالالعيليدرماولمالحيرةعليهاستولتبذلكالوالىأخبرفلما
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فلماالفرارعلىومجملوالشعبليرعبوايضجواويفعقعوابأنأمرهمكثيرونجنودوصحبتهالمكان
يديهاوعلىبابهبغلقتبالىوالبيهامنمسرعةتخرجمسكينةامرأةشاهدالمدينةفىجائزاكاد

طريقةحسبالثرىعنترفعهأنتهغوالاالرضعلىردائهاذيلوتحرسيرهافىتهرولوهىطفل
خوفأدنىالسيربدونفىمجدةلىالاأمامالسائرةالعساكرصفوفوسطفىهكذاومرتالبالد
ولاالىماضيةاننىأجابتهالمرأةأيهامرعةتمضينأينلهاوقالمودستوسوقفهافأبتة

يوجمونالذينجمغبقتلالملكصدرأمرقدابأنهتعلمينأالايالىلهاقالالمؤمنينجمعحيث
فرصةتفؤلنىأنمنخوفاالمكانذاكالىالسيرالبلغفىأجدأناولهذاأعلمنعملهقالتهناك

هذافىمعىيشتركلكىلهقالتمعكالطفلهذاتأخذينولمةلهاقالاالستشهاداحتمال
المجد

جرىبماوأخبرالملكالملوكىالبالطالىاوعاداالمهـأةهذهبسالةمنستوسميفتعجب

كاناالضطهادألنالمومنيناضطهادمنفائدةعليهتعودالحيثالعملهذاعنبالعدولواقنعه

ومحبةجاعةشويزيدهمايماضهمعلىويثبنهمميق

طاالرثوذبهسىالملكثيودوسيوس9
قيصرالذىسيوسثييفاجهدفالنصمهتبعدتءساقدكسييئاالرثيأحوالكانت

رثوذكسييناالءروسامعواتحداالصلىرونقهالىالمححيحيةمجداعالةفماذاتهم393سنةتولى
ذلكعليهفأبىأنالشصهذافىليصدرمرسعماروميةمجلسالىورغباالوثاناعبادةابطالعلى

عنوضهىوهياكلهااالوثانمعابدجميعبهدمورسمأربابهعوخلوألغاهالمجلحسثيودوسيوسفأبطل
الديانةالمسيحيةالديانةتكونوأندينيةشعائرفيهاتقاأنوعنالبيوتفىلهابانالقريبتقر

االعتدالمذقبوسلوكالدينفىالتفرقعنىواالقطارالرومانيةسائرفىالرسمية

مصربالدفىيباحالوأنالؤننيةايةالمصرالديانةبمحوم593سنةفىثيودوسيوسورسم
القطركلالمسيحىالدينعمثمومنيةالمصروالمعابدالهياكلفأغلقتالمسيحىبالديناقسكاال

ألفأربعونيومئذيينللمصروكانالمورخينبعضقالعلناطقهمهءبأداالنصارىواحتفل

الؤننيةدينعلىالعابهفينمنبقىفقدذللثومعيدبالتاآلمرالمسيحدينمحلهافحلللعبادةصغ
هذامصرمنأهلثرواشماالعوكرورااليامبتثالىاالاللينهذايمحولممصربصعيدكثير
االمةذريةمنالمتنصرونهماآلنمصرأهالىمناالقباطفطائفةمصرقبطةباسميخالتار
أهـقدرواقتدروفازواشهرالذىالشعبذلكبقيةوهمالقديمةيةالمصر
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الثانىالفضل

ءالشهدامشاهير

دميانةالقديسة2العجايبىمارمينا1

يناكاترالقديسة3

ديدتجوسوالقديسثيوذورةالقديسة4

أجنبيانشهيدان6وزوجتهتيموثاوسالقديس5

العجايبىمارمينا1

مصرالىونقلالصغرىآسيافىاالقاليممديرىمنأبوهوكانبمريوطم052سنةولد
البريةالىولجأمخصهفتركديوكلتيانوساضطهادوقعذلكبعدومنصبهفىميناعينماتولما
وجاهرالمدينةالىفرجعبااليماناالعترافمباهروحسبهالذىفرارهعلىبخهوضميرهأدنغير

شديداعذاباوعذبعليهفقبضاستمرثابتاولكنهبهشفقةرأيهيغيرواأنحكامالفحاولبائانه
وجدزمنبعدوالكثيرةالمعجزاتيديهعلىاللهأجرىأنهاتوربعد51فىرأسهقطعتوأخيرا

وتوجدلآلناهرةآثارهاظتزالاليوطمرمجهةالقسطنطينيةملكبأمركنيسةعليهفأقجمتجسده

القطرءأنحافىباسمائهكنائسعدة

دميانةالقديسة2

بيةالغرباقليمالسيسبهانووادىوالزعفيانالبرلسوالىلمرقسالوحيدهاالبنةهى

سنبلغتولماوالكالالجمالربةتسميتهاعلىالمورخونأجمعحتىالطلعةجميلةوكانت
أربعونمعهاواعتزلفيهاعتزلتخاصاقصياوالدهالهافابتنىبتوالتعيشأننذرتعشرةالخامسة

الواليةكابربناتمنقبطيةءعذدا

ذلكسمعتفلمالالصناميبخرأنقيصرعلىديوكلتيانوسارغمهوالدهاأنواتفق
أنأبىياخيرلكقائلةالمسيحللسيدالرجوععلىوحضتهالشنيعسقوطهعلىوأنبتهاليهأسرعت
القيصرأماموصرحفتابأهـالنتجطانمعفتموتوثنياتحياأنمنالمسيحمعفتحياشهيداتيوت
اليهاانفذالمرهاالمتثالعدمعلىحرضتهالتىهىأبنتهأنالقيصرعلمولماباعدامهفأمربايمانه
القيصرأمربلغهاعندماالقائدفانتهرتأويقتلهاانكارايمانهاعلىمجحلهالكىجندىمئةمعهقائدا

بهنوالتنكيلتعذيبهنفىوتفنمعهاكنواللهاتىيعذبهاالقائدفشرعتطيعهالانهاوأفهمته
رووسهنقطعتذلكبعدوبصبرذلككلفاحتملن
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شاباالكرامودفنهااالجسادوأخذءالشهداسيركاتباالقفهصىيوليوسالقديءجاثم
الباباودشنهاالقديسةقبرفوقكنيسةالكبيرفبنيتقسطنطينوأمرءالشهداسجلفىسيرخيناثبت

وشمامسةوقسوساأسقفالهاورسمبشنس21فىاالكسندروس

اليهحاملبنسنةكلمنبشنسى21فىالمؤمنونيومهببلقاسيمعظديردميانةوللقديسة
المصرىبالقطرعديدةكناشأسحهاعلىوبنيتالهدايا

ينةكاترالقديسة3

ثيانالسنمبلغتولماوثنيبنينأبومنالثالثالقرنختامفىباالسكندريةولدت

الوثنجةالديانةبطالنلهاأوضحتالتىالزائدةوالعلومالباهربالجمالتحلتقدكانتسنةعشرة

لهعدةكاتريخةيقبلأنمنهوئطلبيسوعطفلهاتحملءالعذراالسيدةالرؤيافىليلةذاتورأت
لتهناحتىالغمادلنيلوسعتنومهامنفاستيقظتاعتمدتقدبعدتكنلماألعنهاوهويعرض

عليهايظهررضاعهوثااليقبلوالطفلالرؤياتلكلهاظهرتثمومن

كاباعداموأصدارأمراالثانىالقيصرمكسيموساالسكندريةالىقدمم703سنةوفى
فىادهاجهتواصليناكاتروالقديسةاالضطهادنيراناشتعلتوحينئذلالوثانيضحىالسيحى

ومكسيموساالوثانهيكلولجتأنالشجاعةجمهابلغتبلبذلكثكتفولمالمومنينتثيتسبيل

المفرضبىجمالهاالقيصرمنفاندهشكاذبةآللهةذبائحلتقديههجهلهعظمعلىووبختهلهايضحى
أنمنهفطلبتهىأمايفوزبهاوينتصرعليهاانهزاعمابالطهالىواستدعاهاالنادرهوشجاعتها

ميدالظفىمعهمونزلتعالماخمسونفحضرمنهمتهمأمرثيانفىلتباحثهمالؤلنيةءعلمايحضراليها
أفحمتهمحتىتشعروالتحسالالتىللجماداتعبادتهمفسادعلىلهمتبرهنوأخذتالجدال
المسيحيهةالديانةفضللهمأوضحتأنوبعدالساعةتلكمنالعباثةلحلكبتركهبعضهموصرح
الفالسفةباقىااليمانقبلاالنجيليةالتعاليمونقاوة

القيصرعدىفحرضوابسببهابينهمانئشارالمسيحجةالؤننيونخشىالحادثةهذهانتنترخبرولما

الفالسفةفقتلفابواديانتهمينكروالكىروافاستحعبادتهمزالتواالوالفالسفةيناكاترفتل

ينفذوجعلفوأدهسبىقدكانجمالهاألنزوجاوتقبلهديانتهتتبعلعلهاالسجنفىكاتريناوطرح
وأمرغيخئامحبتهاستحالتحتىالشوبيخكلماتمعهمترسلفكانتباطاعتهالقناعهاالرسلاليها

بمخابىوضربوهاهكذاففعلواورجليهايديهامنيعلقوهاومالبسهامنأمامهيعروهابأنالجنود

ثمواحداجرحاصارتحتىببعضهاجراحهالتواتصالبالطدمهاومألتمزقتحتىحديدية
مصرمدنفىرحلتهالعيصرمنيعودحتىظاتحتووضعتالسجنألىاعيدت
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فىاياررعلىليلةعزمتيناأخباركاترسمعهاطرقالقيصرقدامرأهفؤستيناوكانت

شوقهافاشتداياكوهبهالمسيحانلهاوتقولرأسهاعلىتفعاكليالالقديسةفهـأتونامتسجنها
قللةأيامبعدالعمادناالالحقعلهتهماطريىأنبعدوالقاثدبيرفيريوسبصحبةاليهاوسارتاليها

بحيوهـمركبةدواليبلهاجهزاجماضهاعلىئابئةيناكاترورأىرحلتهالقيصرمنرجعولما
وقالتامرأتهاليهتءفجاتحطمتولكنهاالدواليبودارتفيهووضعهاكمندوقشكلنهاوتجبارزة
صارايوسبرفيرواضهاعلمواذايناكاترديانةبصحةالقناعكالعجائبهذهتكفىأالله

يذأمرالىبهايحأنحينئذاللهالىفتوسلتالقديسةألسأمربقطعجممحاالشرثماقطعمسيحييئ
صلتثمنهاموبعديبصرجسدهاأحدايدعالأنوالثانىاالضطهادملكنجسةايحلصأناالول

عحرهامنعشرةالتاسعةالسنةفىوهىفقطعهاللجالدأسهادقدمتذلكبعدو

ديديموسوالقديسوذيرهثيالقديسة4

خبرواتصلعظيمجينمسيحيينينابومنالثالثالقرننهايةفىثيوذورهالقديسةولدت

تثنضىوكانتلثهنفسهافنذرتالعفةآثرتياولكيدهافطلبوااالشرابأوالدالفتانجمالها

عشرةالسابعةسنفىوهىديوكلتيانوساضطهادواشتدالمقدسةالكتبوتقرأتعلىبمنزلهااأوقا

فرطممعهداضرونوافانذهالالوالىبركولوسأمامفاستحضرتمسيحيةبانهاعليهاواشخكى

فأجالهالبارعالجمالربةياألتتزوجيينلماذاسألهاأدبهاوعظيمنسبهاشريفمتحققولماجمالها
الصادرضدباالمرفاخبرهاالمسيحوعيهوسيدلىفقطلواحدعروساأكونأنوعدتألنى

فأجابتههنبتوليفيخسرونءالبهغادورفىيطرحنلالوثانالتبخيرأبيناذابانهنائنصارىعذارلى
أطالولماودنسشركلمالعبادةلهيخلصونالذينكلويحفظيحفظنىمخلصىانواثقةانى

جهلكعلىآسفصانىلهافننالهددهامهماعزمهاعنتنثنىالبأنهاقاطعاجوابااجابتهالكالممعها
قدااليامثةالثالأنهبقائلةفقاطعثهرشدكالىببنتثولعلكأيامثالثةوسأمهلكوعنادك
أمينمكانفىتحفظأنالوالىفأمرءتشامابىفافعلانقضت

هىأماالوثنينمحتىفدحتمكانكلفىخبرشجاعحتهاشاعااليامالثالثةفهففى
بيوتفىتوضعأمرأنعزمهاعلىثابتةااليامالمالثةبعدالوالىرآهاواذللموتتستعدفكانت
لنجاتهاحسنةطريقةدبرلهاالذىالربئنئظرخالصكانتاألتجزعلمولكنهالتفتضءالبغا
ومشىسيفاوتقلدجندىأثوابفلبسخالصهافىفكرديديمحسيدعىمسيحيااباتأنوذلك

لهماعطاهالدراهممنمبلغءتلقاالحراسلهفسمحصاعليالدخولوطلبالوقخيننهئرنظرةمسرعا
النقذاللهقبلمنأرسلتألنىتجزعىاللهافقالمقدسرعبعليهااستولىرأتهولماعليهافدخل

عوضاهناأقوموأنامتنكرةوانصرفىثوبكألبسوأناهذهأثهابىالبسىلكأقولمافافعلىطهارتك
يحستحىكمنءبالرداوجههاغطتاألأحديعرفهاأندونوخرجتمشورتهالبتولفقبلتعنك

ءردىمكانمنخروجهعندأحديراهأن
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قائالالمغتصبفسألهالقديسةبتوبكمالحاالىفقدمثيدبموسححلةانكشفتذللتبعدو

صنعتماألصنعأرساضىالذىهواعبدهالذىااللهانفأجابهالقيصرأمرلتخالفأرسلكمن
عخهاأعلملستاديدهوسفأجابهوتتفوتاورهثيتكونأيتخبرنالمانالحاكملهفقال
فاجابهومذهبهاسمهعنالحاكمفسألهطاهرةنقيةءماخورالبغامنخرجتانهااالشيئا

المسيعالسيدفحلنىاآلثامبسالسلمقيداوكنتالنصارلىمذهبومذهبىديدموساسحى

رأسهأبربقطعايمانهفىثابتارآهولمافأبىلالصناميسجدأنالمغتصبفأمرهبنعمحهقنىوأ
النارفىجسدهوطرخ

ثيوذورهرؤيتاالعداملمكانيسوقولهالجندكانبيماومكانكلفىالحكمخرفسمع

تختلسأخىياهكذالماذاابيخالخوبلهجةلهوقالتاليهوصلتحتىبسرعةخلفهتجر

لمالنىالمعروفبعدمعليهتكافئينىوالاليكىاحسانىاختىياكرفكلهافقالاكليلى
كالفاجابتهعليكالعلىبهفحكمنحلصىألجلالموتحكمأنالأناالهفعلمماأرومأكن
الولكنبكوريتىتنقذبأنلكرضيتقدكنتواذالجلىاالاللموتعليكيحكملمأخىيا

يثجادالنواستمراأخذهالىأسبقكاالفلعلىفدعنىمنىاالستشهاداكليلتأخذأنأرضى

دموعهمسكبوامنهموكثيرونالدهشةالمشاهدينأخذتوقدالموتالىاآلخريتقدممنهمامنفى
القيصرفأمربقطعمقخوفايطلقهماألمجسرأنأنهاالحصلكانفحهالوالىالموثروتعجبالمنخئرلهذا

م403محنةفىالشهادةاكليلىناالوهكذارأسيهما

وزوجتهتيموتاوسالقديس5

مقوتزوجالكنيسةفىشماساتيموثاوسوكانبرابىلهايقالالصعيدفىقريةممتناى
ارسانيوسحضربهايينبعشرزواجهبعدوايمانامنهأقلكانتولكنهاموراتدعىمسيحيةأمراه

العذابآالتوبهزاهتتيوثاوساليهواستدعىيتهقرالىالصعيدبالدوحاكم1انصناوالى

لهفقالالمسيحىابمانهويجحدالمقدسةالكتبمعدهمااليهيدفعلمانبهاوهددهيعةالمر

أفضلأنىكاالمقدسةالكتباليكأقدمويالاليكبتمديمهمالسرعتأوالدلىلوكاناالقديس
أذنيهفىفأدخلوالتعذيبهالجنودتقدمهذاقالولماالمسيحجةتىديانأتركأنمنصرةألفالموت
فقدتلقدنعمفأجابهمالمملكةآللهةالسجودلرفضكعميتقدهالهفقالوافعمىمحمىسيخا
علىبرجليهفعلقوهالمسيحعينافيضيئهانفسىأمااالباطيلالىالنئردأبهامنالتىالعيونهذه
الفهنحمةمساعدةوهويطلبهكذاوتركوبعنقهثقيالحجياوعلقثاخشب

حاكمهآسواريانبهركزملهىعبادةالشيخبلدةاآلناطاللهاوعلىبعيدزمانمنذبتوخرالواليةمركزكفتانصنا1
بهمانجرحشهجدايعذبكاناذانهيزلكبالمحيحلنبلغباكهفىيلبثلمالمسيحينعلىالئديدةلقساوتهاشتهرالذىهذا

القرترابمنءشىبوفعقبرهءبأزاءالشفانالالشطيدمرتبعدوعيةفىوانغرساليهفارتدالثهيدبهيرمواأنالجالدينأمركان
فمهيدوماتالمسيحيهحوإكيعينهعلى
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زوجهاترحأنلهاوحسناليهفاستدعاهايبةقرمدةمنتزوجهاأمرأةلهانالحاكموعلم
أفخرلبستأنبعداليهالنظرفانطلقتمنبصيصلهبقىقدكانيظهرأنهوليفؤربحياتهعزمهع

فالخفتصغيرةوهىيرملهاالحتىبحياتهينجووااليمانعنليرجعتخاطبهوجعلتوتطيبتاثيا
ألحخئىالعذاباحتمالعلىتشجعيننىأظنكألكنتلهاوقالبصرامةبخهاووالقديساليها

فكونىالناراالبديةأتونفىيطرحنىوالسعادةتلكيفقدنىماعلىتحثيهنىأنالاطةبسعادة

مجدهفىمعىتشتركىحتىمثلىللمسيحأمينة

بالمسيحأمامهواعترفتالحاكمالىانطلقتزوجهاباشارةوثاخطيئعلىمورافتأسفت

ابتةوهىيولرعليهامفلالمغلىالزيتمنمملوءءأنافىطرحتثمأصابعهاوقطعشعرهابقصشأمر
وجعلزوجهامعبصلبهاصدراالمرذلكبعدوالضاللمنخلصهاالذىالربشاكرةصابرة

الصلبلمحلماضيةكانتوفيماوعذابهماحزنهمافيشتدبعضابعضهمايخظرالكىصليبهتجاهصليبها

يدممطبينمنفرتبلتخئهرحزنافلمهىأمامراءبكاتبكىوهىبذرأعيهاوطوقتهاأمهاقابلتها

الشهادةاكليلزوجهامعنالتوهناكالمكانالىوصلتحيثوالدتها

السخكساركتاببعضهمءأسماحفظعددهميحصىالمنءالشهداءوغيرهوال

أجنبيانشهيدان6

هماعندنامشهورانشهيدانكنيستنابهمتعترفالذيناالجانبءالشهداومن

سيفينبأبىالشهيرمركوريوسالقديس1

فلقبالجديةسلكفىوانتخئمقيصرديسيوسعهدفىمسيحيينينأبومنبروميةولد
سيفخالفلهكانالذىالروحسيفالىاشارهسيفينبأبىوالجندرئيسألىبمركوريوس

52فىفلسطينيةقيصرفىأستشهدالمسيحيةالديانةشأنرفعسبيلفىجماهدأنبعدوالمملكة
9فىالقدتجةمصرالىالطاهرةرفاتهنقلتوالستبناليابميوحناالباباأياموفىم052هاتورسنة

بؤونة

بمارجرجسالشهيرجاورجيوسالقديس2

عهدفىالخدمةفىانتخئموقدالصغرلىبآسيابالكبادوكم082سنةولد

ماكلباعالقيصرهذاأثارهالذىناراالضطهاداسئعرتولماقائدرتبةالىوارتقىديوكلتيانوس
مدينةفىسائرايوماكانبينماونحلصهألجلاآلالملحملاستعداداالمسافيعلىووزعهيملكه

يدافعأنشأالملكالىبنفسهوتوجهفزقةالمسيحيينباضطهادالقاضيالقيصرمخشىوجدنجكوميديه
آمنحتىصابراعليهاوكانوألوانااشكاالالعذابأنواعمنهفذاقبحعذيبهالملكفأمرالمسيحيينعن
32فىمعاالملكةورأسرأسهقطعتثمومننفسهاالملكةومنهمتهثباعخئمرأواعندمارونكث

القدتجةمصرالىنننلوالدئهوطهىالتىبفلمطبنلدفىهجسدفنمابعدوا303سنةبرمودة
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وروستيامصرمسيحجوسيماالجميعاالمسيحييناخرامموضوعهوالشهيدوهذاأبيب9فى
الشيطانعلىانتصارهالىاشارهتنينابهيطعنرمحبيدهفارسبهيئةالمصورونيصورهويانجلترا
اسمهعلىكئيرهقبطيةكنائسوبنجت

ء

الرأبمالقسم
واالنشقاقاتوالبدعالمجامع

نيقيةمجمع1

الكنائحسدرجات3

مكدونيوس5

المصلينشيعة7

ميليتحانشقاق91ا

القسطنطيخيةمجمع2

اريوس4

المصرىمرقص6

ءالدذراالسيدةمقامفىخالف8

نيقيةجمع1

الهرطوقىيوسارانتشاربدعةالنعقادهالداعىوكانولاالالمسكفىالمجمعيسمىو

الىيةاالسكندربابااالكسندروسالقديسفكتببسببهانينالموانزعاجالكنيسةواضطراب

نحتلفأخرىوتقريرمسائلالماعهذالفضمسكونىمجمععقدمنهالكبيرطالباقسطنطينالملك
وكتبقسطنطيئفارتضىالطلبنفسمنهوطلبالملكالىقرطبةاسقفاوسيوسوذهبعليها

813حاالالدعوىفلبى1نيقيةمدينةفىلالجتباعالمملكةاساقفةجميعفيهيستدعىمنشورا

سيدنابألوهيةاعترفواقدبهانوامنهمواالكثرونالقليلعداماالمسيحىالعالمأقاليمكلمنأسقفا
الوثنييناضطهاداتزمنفىذلكالجلوتعذبواالمسيحيسوع

ذلكفىالوحيدوهومالبايااالسكندريةبابابندروساالكشأناالحضورأعظموكان
شمامستهرئيسأثناسيوسبصحجتهوكانأريوسضذالمدعىهوفتهوظبحكموكانالعصر

روىكاالمالئكةهيئةوجهةعلىتلوخوكانتسنة52العمرمن4الباالغيرالخاصوسكرتيره

فىوكانالمديمةتلكأهلعلىعظيمتاثيرالمجمعلهناوكاننيكيميديابعدلهاااليةالعاصحةوكانتبيثييهواليةفىتقع1
كانالقدسالروحأنالىبذلكبرمزونقىاالعددعلىوإحداإضافواحضروهالذينءاآلباعددحصرأرادواكلماااليامتلك
معهمحاضرا
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أسقفىبوتاموناالنبااألسكندريةكنيسةممثلىمنمعهماوكانينزىالنزريوسغريغديقه

االضطفادزمنفىعذباقدوكاناالعلياطحجةأسقفبفنؤليوسوالقديسالنيلبأعالىهرقلية

اللنارالمحمىبالحديدثماحواجيثوكوبالسيفعيناهمالعتأ

يوسومكاريةقيصرأسقفيوسابوانطاكيةأسففاسطاسيوساالهميةفىيليهمو
أديساأسقفلتهوعطانصيبينأسقفيعقوبوالجديدةيةقيصرأسقفبولسوأورشمليمأسقف

آسياومنالدانوبشهرعبرالقاطنبنالغوطمنوأيضاالفرسبالدوأرمينيةمنوحضركيرهم
النولىيوسارمعارضىكبرومارسليوسيوسارانصارمنوكيرهنيكوميدياعنيوساالصغرى

االسقفىقبرصيرةجزوحضرعنغاباذااريوسمجادلةشىمىاثناسيعنينوبكان

البالديمثلونكانواوالثمانية013يبلغالشرقبالدممثلىعددوكانكثيرونءهوكلالوغيراسبريدون

يطانيابرووالغالواسبانياايطالياتجثلونكانواافانيةءوهوالوعلمامدنيةأقلكانتالتىبيةالغر

روميةأسقفسلفستروحطسنولكبردولماطياأووالبلغاروالسربطرسكوانةالبويكوااللير
يضامركاناذالننسطنطينجةأسقفوفانوسمطروكذلكيكخدسوووئينهمانائبينقبلهمنأوفد

قرطبهأسففصاوسيوسالغربأساقفةأهموكانهعاسكندرنائباالقسأرسل

ومارسنيقجةمطرانوثاوغنسنيكوميدياأسننفصاوسابيوسوهموأئباعهيؤساروحضر

معظيمبعددمكتخئاالمجيعكانواولئكءهؤالوخالففالشةعشرةومعهمخلكيدونأسفف
ممثلىضمالذىالمجمعباهمجةلعلمهمالفرجةبغيةأتواموصرثمالمسيحالهوتعلىغيرةأتماالذين

بعضبينهمكاننحوااللفبنالمشاهدينجميععددوبلغالمسائلأهمىللبحثالعالمكنائس
وكانيناقشونهموالخارجفىءاالعضايفابلونكانوابلخولبالدلهميسمحلمالذينالفالسفة
اإلبيضاللونمنوكلهاالصوفمنكبيرابرنساوالكهنةواالساقفةيالطوءرداالبسبنالشمامسة

بعضهمفيقولالمجمعفيهاجتمعالشهرالذفجيدايعرفوالم523سنةالمجمعواجتمع

الوسطىالساحةىفكانالمجمعمكانأمايؤنيةيرانحز91فىوغيرهمأمايوايار2فى
المالكةاالسرةمنوعددالبالطورجالالملوكىالبيتموظفىبعضودخلالملوكىالقصرفى

قضاياعلىالحكمانءلالباقالألنهفاتطشرفايزيدهلكىالمجمعمجفرأتقسطنطينورام
فقطباالساقفةالمسيحالسيدخصهانمابلملكيختعبسلطةالاالطان

الوسطفىووضعيناالهوهوماشجادخلثجالجمعفوقمصيتقدمهالذىالضابطفدخل

أنعليهأشاروااالساقفةولكنالمجمعآخرفىوجلسعليهيجلسمأنفأبىلهذهبمنكرسما
عناالساقفةجلسواوجلسجلسأنبعدوففعللهأعدالذىالموضعفىويجلسمكانهمنينتقل
أثناسيوسشمامستهيسورئاالكسندروسالبابااليطينمنالجالسوديتقدمويسارهوينه

وأصطفأعوانهوممبريوسوارالقرطبىالبساراوسيوسعنالحالسؤتيتقدمولقيصرلى01يوسابو
القاعةجانبىعلىالجيهور
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للباداسلمواالجميعأناالللمجمعاعتبررئيساقرطبةأسقفأومميوسأنالمعلومومن
يوسابلهترجمهتينيةبالالخطاباوألقىالملكقامثمعملكلفىيتقدمهمأناالكسندروس

دمايوفدارت02فىاالجتماعانعقادحدوكانبالحكةالمشاكلوفضاالتحادعلىفيهحض

عشرالتاممعفىاالتانقانونووضعحضرالملكعندمايونية41لغايةوالمفاوضاتالمناقشاتبعض

أغسطس52فىأعمالهالمجمعالشهروخغمن

الباباشمامسةرئيسأثناسيوسأنظارالجميعوقبلةالمجمعذلكفىينالحاضرأهموكان
قبلالبراعةمنأظهرهلمانظمراواتباعهيوسارضدالدفاعيتولىكانالذىفهواالكسندروس

وكانفافحمهمبيخهموبيخهجرتمجادالتبعضفىيوسيناالرمناضلةفىالمجمعانعقاد

بهفأعجبللنظرفيهاالمجمععلىيرضهاومغالطاتهميكشفوالموادمنمادةكلفىيناظرهم
لمقابلتهمواعيدمعهيضربونومعهوالتكلمعليهللسالميفصدونهوصارالكلالملكسماوالالجحج

بالمجمعاثناسيوسوجودعلىيوسيوناالراعترضوقداورثوأخذهااالوراقبفحصمشتغلوهو
تزالالولهذاياضروروجودهمعتبراباعتراضهميحبألمالملكولكنشمامسةرئيسبصفة

معأثناسيوسألنوذلكالكهنقيةالدرجاتمنشمامسةرئيسرتبةتعتبرالغربيةالكخائس
شمامسةرثيسااليكنلمنيقيةبمجمعشأنهعظم

ادهشكانومااخونهمغدخكاوىالمنالرعاةقدمهمافحصفىاعمالهالمجمعبدأو
تهماضدلعرضهممقدمجهابخوأنوبعداالوراقهذهمنملفاجيبهمنخرجاذاالملكتصرف

والتشكجاالمعروضاتتلكاليهودفعموقداطلبثممنهايقيأشيئاالأدابالئهوأقسماخوتهم
بسمااالهتمامكلوأهتماالجتصاعقاعةفىبقىولكنهالمجمعلرئيسالمجالأفسحثميةالسر

بعضهافىاشتركوفعالالمناتمشات

أالساقفةمنيخفاوضمنلكليةالحرأعطىقدالملكوكاناالولىالجلسةانعقدتثج
تقدمواالتالىاليووفىجدوىبدوناالولىالجلسةوانقضتوالغضبواللغطالجدالفكثر

وانجوهرهمنوليساالزليةفىلالبيامساوليسيااالبنانوقاليوسارفوقفللمناقشة

حتىيكيفواليبرىالاآلبوانبارادتهالعدممناالبنفأخرجوحيدااالصلفىكاناالب
فحالمكمسبالهوتعلىلحصولهالهاالبنواناالزلىيعرفالبدايةلهالذىألنلالبا

التجديفهذايسمعواكيالاذانهموصمواهائالضجيجاضجواالكلحاتهذهءاآلباسماع
كافزقوهاسماعهايطيقواولمالضاللمنحوتهلمااالساقفةسخطفزاداريوسأناشيدبعضوقرثت

معتقدهعنيداقعيوسيروأخذبالقوةثميسكأنالملكواضطريوسارأنصارهياجالىدعى
بمكتبةقديمبكتابالمحاورةهذهصورهوجدتوقديةقوبردودوافحمهأثناسيوسلهفانبرى

1الغزيرةالفاالئدمنافيلماهناندرجهاالقبطيةالبطريركية

982292اصجالبهحةتاريخفىالضفشةالحزيدةعنأحذا1
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8أمطرقهأولخلقنىقائالالمسيحبلسانتكلمالحكيمسليماناناريوسقال
خلقنىعوضيذكرالحبرانىالنصالنولدنىالربأنهوذلكمعنىاثناسيوسقال22

اذاالفصلنجفسفىؤردالتفحميرماهذايديووولدأىولدابالثهقنىيقالكماولدنىأىقنانى
ثبتلمااالرضيصخعأنوقبلالجباليخلقأنقبلمعهكنتءالبدمنذمسحتاالزلمنذيقول

النبىداودنصكمااالزليةاالبنوالدةعلىتدلالتىاالقوالمطيتلوماهنالكنتالسموات

01103و27مزولدتكالصبحكوكبقبلالبطنومنولدتكاليوموأناابنىأنت

اآلبمنأصغراالبنيكونهذافعلى4182يومنىأعخئمأبىقالاالبناألار
بالجوهريهيساووال

تحبوننىلوكنتم11اآليةنفسمنذلكيتضحكماتجسدلكونهاآلبدوناالبناناث

الىيمضىبناسوتهانهأىمنىأعخئمأبىألناآلبالىماضانىفلتالنىتفرحونلكنتم
كونهحالاآلبالىيمضىانهبالهوتهتكلميكيفواالاالبنناسوتمنأعظممهوالذىاالب
مساواتهيبينوبالالهوتيشكلمالفصلنفسفىانهذلكيؤيدو81ايواآلبحضنفى
وكللىفهولآلبمالوكفىواآلباآلبفىوأنااآلبرأىفقدرآنىمنبقولهربالجهالبيه

واحدنحنألننافهولهلىما

8281متاالرضوعلىءالسمافىسلطانكلاعطيتقالالمسيحانار

لهوغيرمساومنهأعظمألنهأبيهمنالسلطاننالأنههنافذكر

بحسبذلكقالأوانهسلطانكلملكقداآلبمناالزليةبوالدتهاالبنأنيعنىاث

واالبناآلبباسمعمدوهملتالمجذهبقولهبأبيهنفسهساوىالقولماهذاأثرفىألنهمتأنساكؤله
القدسوالروح

وتلكاذلكوأمالتالميذهبقولهالديننهةساعةمعرفةلعدمذاتهنسبحالمسانأر
وقتيعرفالاالبنكانفاذاوحدهاآلباالالسيواتمالثكةوالأحديعرفهافالالساعة

الهايكونفكيفالدينونة

يطلعواأنلهميجوزالالذىالسرهذاعنيسأللئاللتالميذهذلكقالالمسيحانأث
لهقالبطرسألنبهيباحعلماأعلمهاالأىالمسألةهذهأعلمالالسرانىصاحبيفولكماعليه
ءشىكلتعرفأنتيارب

5يوأرسلنىمنمشيئةبلمشيئتىأصنعأقدرأنالأناقالالمسيحانأر
ودونهلآلبهوعبد

فاذا03
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شئتانكقولهصارانساناالهاكؤلهبحسبكثيرةمواضعفىتكلمالمسيحاناث
والهكماوالهىوأبيكمأبىالىصاعدانىتركتنىلماذاالهىالهىالكأسهذهبرعنىفلتع

أنااآلبرأىفقدرآنىمنقالالهاكونهوبصفةكثيرةمراراأبيهالىصالتهذلكومثل
نعالىقالاالعتراضآيةفيهالواردةالفصلنفسوفىواحدواآلبوأنافىواآلباآلبقى

كمااالبنعالجمليكرمءيشامنيحيىأيضااالبنكذلكمويحييهالموتىيقيماآلبينكما
فىأبيهلالهوتالهوتهبمساواةتصرحالتىالمسيحلأقمنكثيرذلكوغيراالبيكرمون

والقدرةوالعظمةاالزلية

مماءشىيكنلموبغجرهكانبهءشىكلاالبنعابشارتهفىقاليوحناأنأر

ليساذافاالبنالخالئقلصنعاآلباستخدمهاآلةاألبنانعلىيدلالقولفهذا13كان
خالقاالها

بابنهالمدينةالمللتبنىيقالاكالخالقاالبنبواسطةأىباالبنخلقاآلباناث

فىالبيهومساواتهوأزليتهاالبنبالهوتصرحيوحناأنسيماوالالمدينةبانيىانيعدوابنهفالملك
سيعخاهالذىءالبدمنذكانالذىقالحيثرسائلهوفىبشارتهفى4واالبدوالقدرةالجوهر

والكلمةاآلبثةثالءالسمافىالشهودوأيضااأيواأيدينالمستهالذىدأيناهالن

والنهايةالبدايةءواليااأللفهوأناياالرؤوفى57يواواحدهمثةالثالءوهؤالوالروح
العرشعلىللجالحساوقوله8ارؤءشىكلالقادرعلىيأقماوالذىكانوالذىئنالكا

الواردةالفصلأولوفى531رؤاالبدينأبدالىوالسلطانوالمجدوالكرامةالبركةوللحمل
كانوالكلمةالكلمةكانءالبدفىبقولهاالبنالهوتعنءبجالالبشيرنصاالعتراضآيةفيه
خالقبالهليساالبنأنالتصريحهذابعدقولهمعنىيكونفكنفاللهالكلمةوكاناللهعند

البدطفىربياأنتقالكماخالقاالبنبانالنبىداوداعترفوقدالخالئقلصنعآلةلكنه
افهكااللهابنالنجىبهيخاطبالقولهذاأنريبواليديكصنعوالسمواتاالرضأسست
والعظمةرالجحفىلهساوالهنخئيرأبيهخالقاللهابنأناتضحفقداابالرسولذلك
أهـوالمجد

فىفوقعااريوسهرطقةمنيتبألأندىالنيكوسميهالقيصرىيوسابمنوطلب
عقيدةالقيصرىيوسابتالثمالمجمعوترضىاترضيهقاعدةعلىيخفقاولمشديدينوارتباكحيرة
باطنهاعكسظاهرهاسبقوالذيناالساقفةمنتسلمهاانهقال

يبدكاعبارةكليقبلونبهوحريوسابوكانعليهاياالفقوااالمبراطورللحفورأنفنصح
الكتابنصوصفىوأفاضوالهوضعتمافىقوننهاتضعفبجثيوولونهاولكضيوناالرثؤذك
نعمفقالوااللهمنانهاالبنطيعةعنالعقجدةفىيكتبأنيقبلوقكانواانفسئلواتنصلهملتأييد
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كوءاالشيابهجعمنهالذىاآلبواحدالهلنالكنيقولوالكتاباللهمنأيضانحنألننا
81و571كو2اللهمالكلولكنصارجديداقدلكلاهوذاأيضايقولو6

حقااللههووانهوصورتهوحكتهاالبهوقوةبلنحلوقالشىاالبنانيعترفونكانوااذافئلوا

الذصورةرندعىالبنحنالنناذلكعلىنوافقانناقالواثمهمسابعفوتشاوراالىبعضهمفنظر

الربقوةجميعالمزموركقولقوتهانهاالكتابعنهايقولكثيرةءوأثميا117كوأاللهومجد
فالحقيقىالهبأنهالقولجهةمنواماالربتبقسميتالجرادانحخىمصرمنخرجت

وقادااالفكرةعبهايعبرعبارةأيةيفينالفرأحديلقولمهكذاتعينأوجعلانهاذفيهمشاحنة
ونفيهاثاقباضعافاآلخريقماالفر

ذوأوالجيرفىمىاوأىه5نثالههكلمةتضافأناثناسيوسفاقئرح

هددـاستععالفىاليوسابيونفعارضواضحةموجزةبطريفةالحقيقةهذهعنللتعبيرواحدجوهر

بلفظةاستبدالهااقترحواثميلللتأووقابلةمالئمةوغيرالكتابمنليستانهابدعوىاللفظة
ليوالنيةبايوتاوهوواحدحرفينالكلمبينوالفرقالجوهرفىمشابهأىمننثهداهحه

انهالالغلبيةظهربقدرمابقدرمعارضتهموالمعخىفىاللفظينبينالفرقأعظئمماولكنوالقبطية
هوأقلبمايعتقدمنبينوالمسيالهوتبصحةنيمنبينللتمييزبألذاتالمقصودةارةالعهى

بلتوقوعتنرصوتاسبعةعناالقليةتزدولمهائلةبأكلبجةاثناسيوساقتراحعلماقفصيذلكمن
هكذاااليمانقانونيكونوتقررأنالتامبالسروالنخيهجةهذه

يرفالومايرىماواالرضءالححماالخالقالكلالضابطاآلباللهياحدبالهنومن

حقنورالهالدهورنورمنكلقبلاآلبمنالمولودالوحيداللهابنالمسيحيسوعواحدبربنؤمن
نحأجلناملىالذىهذاءشىكلكانبهالذىرالجعفىاالبمساومخلوقغيرمولودحقالهمن

وضلبتأنسءالعذرامريمومنالقدسالروحمنوتحسدءالسمامننزلطخالصناأجلالبشرومن
وصعدالكتبفىكماالثالثاليومفىاالمواتبينمنوقاموفيتألمالبنطىليالطسعهدعلى
لملكهليساللذىواالمواتءاالحياليدينمجدهفىيأتىوأيضاأبيهطينعلىوجلسالسمواتالى

أهـءخننضا

أنيوسار4أذالذىسابليوسبدعةوحرمواتباعهيوسارحرمااللهىالقرارهذايلىو
تمييروهماالثهكلصةعالتعليمفىاالساسيتينالنقطتينالمجمعأوضحبذلكويقبلونهامعارضيه

المسيحالهوثوصحةالالهوتفىأالقانيم

اسوفاريوسعقيدةعلىيبقولمكلىءبرضاالمجمعءاعفاالقرارجميعهذاعلىوقعوقد
سوفيلبثولمترددبعدأمضياانهمااالالقيصرىيوسابيهدىالنيكيوسابثممأشخاصخمسة
وقديكةمارأسقفوثيفاسممةبطليمأسقفسيكؤلدسوهماباالسكخدريةحرمااللذيناالتنين
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فىبانهاللهقبلمنأبلغكانىلهوقالالنفىمنخوفاوقعالنهيديانيكوأسقفاالولوبخ
أصابنىماسيصيبكاحدعامخالل

ترعليهايتسمنباعداموكثجهوبحرقبنفيهأمربدعتهويوسارمجرمالمجمعحكمأنبعدو
قالافريقيةكائسالىالمجمعأنفذهارسالةوهومناريوسفىالمجيعدأىمنهيوخذيأتىوما

تقواهموعدمورفقائهاريوساثمفىالتقوىالكلىقشطينالملكأمامالبحثوقعءشىكلقبل
وعباراتهأفوالهفلتكنأيضاوهكذااناثيماليكنالتقىالعديمتعليمهانالجميعبصوتوحتم

انوقالفيهيوجدلمزمانوجدوانهالقدممناللهابنانمجدفاقالالنهاستعملهاالتىالتجديفية

والمجيعحرمههذافكلوعملمخلوقانهوفالوالرذيلةالفضيلةقادرعلىاالدتهءتلقامناللهابن

التجديفيةاالقوالوهذهالسفاهةهذهبالحرىأوالتقىالعديمالتعليمهذااستماعيطيقالسالمقدم
شرهاستحقاقأخذانسانعلىئعدينااننانحننظهرلئالحقهفىجرىماذاأوتسمعونسمعثموقد

عكامنوسيكؤلدسيكىالمرمرثيوناسالهالكفىمعهأدخلالمقدارحئىبهذاغلبشرهولكن

أهـعليهعليهماكماحكمحكمنهماأ

أخرىمسائلفىللفصلهمهصرفوبدعتهيوسارعلىءالقضامنالمجمعانحاولما

واحدموعدالمذكورفىالعيديكونأنفقررباالجماعالقيامةعيديومتحديدمسألةثام1

اليهيدقبليعيدواالحتىاليهودعيدفيهيكونالبدرالذىيلىالذىاالحديومأىالبلدانبجميع
هذافيهيقعالذىاليومعناالخرىالكخائسيبلغالذىهويةاالسكندرباباانوقرروامعهمأو

وجرتالفلكيةلوالعمركزكانتالعهدذلكفىيةاالسكدرالنوذلكالتالىالعامفىالعيد
روميةاأسقفىيبلغوالقادمةللسنةاالعتداللعدءالبلميقاتمجسبيركهابطرأنوقتئذالعادة

االساقفةسائريبلغانوهماوانطاكية

رئيسهحقوقكأسففمهبميليتسأحدثهالذىالشمقاقأمرفىالمجمعنخنرثم2
ظ7و6والقوانإلنقىجهتهفقررمنرثيسهألىبالوقسوسأساقفةلرسامةوتفدمهيركالبطر

روميةاسقفىيهالخوكانتالتىوقاواعطاهمرؤسيهعلىيةاالسكندريركبطرحقوق

كيةنطاوا

هىوهاكالمسألتينهاتينفىبحكهيينالمصرالىالرسالةهذهالمجمعأرسلثم

ءقضانخبرعءاالحبااالخوةأيهاواآلنرسمهموالذينميليتسطياشةاآلنعلينابقى
ماعلىأوصفحااكرامايستحقالميليخسئنجديقةاراعينااذاانناالقضيةهذهعلىالمجمع
والطفبالرأفةنعاملهأنعلينايحتمانوالحنانالشفقةأناالأحدثهالذىالشقاقأمرمناقئرفه

ءسواكهنقيةوظيفةأيةيمارسالأنوأمرهرأسهمسقطبلدتهفىباالقامةالمجمعلهأذنولذلك
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المظهربهذامدينةأوأقليمأىالخنهورفىعدمعليهيتحتموللرسامةأحدأوترشيحأحدرسامةكانت
فىهوثمعيالذينأمافقطالشخصيةصفتهلهتبقىبلىالمجحععليهحرمهشيثايدعىأنوال

وهىاآلتيةبالشروطالكنيسةيةعضوفىمقبفيجبقانونيةرسامةبواسطةفيهاوتثبتواوظاثف

عينهماالذينيناآلخرمنبشىكلفىدرجةأقليعتبرونولكنهممورتوظائفهملهمتبقىان
أوتعيينعلىلهمسلطةالكذااالخرىالكنائسماسكندرواقاصريركالبطرالمحترمرثيسنا
يعدونالذينالجامعةالكنيسةأساقفةأحدتصديقبدونماعماليعملواأنواليشاعونمنترشيح

سابقاميليتسسامهمالذينالقسوسءهوطالأحدموتوعنداسكندرومساعديهالباباأنصارمن
أهليةذايكونأنشرطعلىالحديثةالنظاماتعلىحالتهمتنطبقالذيمنبدلهواحدتعيينينبغى

لجميعبمنحاالمتيازفهذاانتخابهعلىيةاالسكندرأسقفيصدقوالشعبفيختارهواستحقاق
للصوابالمغايرالسابالطلحلوكهنظراالمنلطةهذهيعطىفالميليتساالءالسواعلىاالساقفة

مجدثأنعليهيبعدالرجلوالنهوخيالئهطياشتهالجلوسطوسلطةكلمنيجردبلوالخعقل

الخصوصعلىالشأدنالرفيهعةمصروكنيستهاتهمالمسائلفهذهقبالأتاهالذىمثلجديداشقاقا
المفضاالالحبرلغبطةفيكودنقانونيةليستكاهنرسامةحدثتأواخرغيرهذاقانونسنفاذاوعليه
النهحكهيبتودقيقافحصايفحصهواناالمرهذافىالتداخلحقاالكسندروسيركالبطر

أىذتنفىالتامةوالسلطةالعلياالرثاسةلهولكنمجدثالذىفىفقطصوتلصاحبليس

يدهيرعمل

عيديومتحديدمسألةفىالرأىقرعليهبمانخبركمأنالمقامهذافىأيضايسرناولقد
الشرقفىالمسيحيبناالخوةجميعوأصبحصلواتكمبمساعدةتانالمسألةهذهفانالمباركالقيامة
ومعومعناالرومانييمعفصاعدااآلنمنيعيدونتمامااليهودمعالعيدهذايعيدونكانواالذين
أهـمعناالقديممنذهحفظالذين

ؤاسيايقياافرأساقفةبينكانتالتىالهراطقةمعموديةمشكلةفىالمجصعنخرثم3

الالراطننةامنبعضاليقبلأدماوحددواحدةبمعصوديةالمجمعفاعترفروميةأسقفبينوالصغرى
اللثالوثباالعتراارتباطهالعدمغيرصحيحةبالفعلهىامحماالصروفةمعموديتهمالنبالمعمودية
ولفاسدةعيرلبثتعليهمالمتعمةالمعموديةلكونيةمعميباليقبلواأناآلخروالبعضاالقدس
المعموديةتمسالأخرىنجواضيعلتعلقهاآرائهممنممسوسة

الصددهذافىقالولقدالهراطقةعيادبخصوصروميةأسقفرأىالمجمعرذلفبذلك

العماداعاثةوببعلمقداسطفانهمىانم43312431روميةأسقف31بنديكموس
هذينخالففقدالخيفاوىالمجمعأماذلكبعكسيانوسكبروعلمالهراطقةيدعلىيتمالذى

الذيبعكسعمادهميعادالصحيحاعماداالهراطقةأيدىمنالمتعحدينقررأنحيثالتعليمين
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أتتينيةالالالكنجسةقديسىأعظمسسطينوسأوقال1أهـفاسداعمادامنهماعخمدوا
ألفأماالحهذاوحدهلهالذىالمسكؤلىللمجمعكانالهراطقةعمادقضيةفىالنهائىالحكم

الكنيسةحكمكادوهكذاكبريانوساقناععلىقهةلهتكنلمادهفحعنفضالفانهاسطفانوس
2أهـاالرثوذكسيةبالعقيدةيختصفيمايقةاالثباتتردالحجةمجتمعة

ءاالعضاجلأرادوقدالزوجاتأصحابمنيكولواأنالكهنىذوىعلىحكم4
القديسمعارضيهأنتمدوكانيقبللمرأيهمأناالاالكليروسرتبكلتبتلضرورةيقررواأن

أعزبوهواالضطهادفىاليسرىيدهوالمجنىعينهففدبأنهاليهأشيرالذىطيبهأسقفبفنؤليوس

النهفععوضضررللجيعةحدوثخشيةتالكهنذوىعلىلالتثنناجبامليسبأنهصرحاذ

علىبالحكمالمجمعواكتفىعدمهالقرارأومنينتفعالأنهعرفواالنهمالجمجعفىكالمهفأثر
الزيجةاعاثةبعدمالمترملينالكهنة

وهذههذاعصرناالىسالمةةماللهمجيدتزللمقانوناينعشرالمجمعسنذلكبعدو
أبروشيتهفىاالوليةالكراسىأساقفةمنواحدبكلنشرهاأنيطأيضااالحكاموساثرالتوانين

أسفصبخصوصءيذكرشىولمكلهالغربفىواوسيوسيقيةافرفىأوسيليانوسجملتهمومن
محمألةانوكمالينشرهامنهاستأذنوالثاعلتصديقاانترمنهأحدفالبنشرهايتعلقالبتةرومية

نفياايخفأيضاالقوانبنفحوىفانبسلطانهالدعىصحةتنفىوالغربالشرقفىالقوانبننشر
حاوا

التىسرديكامجمعقوانبنبعضمجرواأنالخامسالقرنفىروميةأساقفةاجتهدوقد

ذلكعندمفقاومهنيقيةمجمعقوانبنالىروميةأسقفالىاالساقفةضداالحكاماستئنادتوجب
لكلكاملةنسخايطلبونوالقسطنطجنيةوانطاكيةاالسكندريةبطاركةالىوأرسالاليقيةافرأساقفة

منواالضرىاالسكندريةماحداهماصحيحتيننسختبنفنقلماعخدهمالمعروفةيةالنيقاوالقوانبن
قانوناينالعشرهذهاالتقبللماالرثوذكسيةالكنائسانالجوابفحوىفكانالقسطنطينية

رئاسةجهايثبتاالأنأرادداالتىسرديكامجيعقاالنبنالمعارضةكليعارضالقثانببنهذهبعضو
هىواليكعهاوالمزعومةأسقفهم

االبروشيةأساقفةجميعمنالخصوصعلىاالسقفيقامأنينبغىالرابمالفانودقال
الغائبيناشتثاكبعدمعاثالثةاجتماعمنفالبدالمسافةلبعدأولثنديدةلضرورةاماعسراكانفان

كلفىفنوطاتءاالجراتمثبيتأماالشرطهنيةيعيلودوحينئذكتابةوموافقرثماالصواتفى

هارقمالفرلحىاالكليرولماقرارعندفاعهمعدمةفىيهبوسوراحع1
23دت3وك5ة4د3كالغحطينوسالعماديهابراحكل2
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لبعفربعضهماالبرولثياتءرؤسامساواةايضاحهعنفضالالقانونفهذابوليتبالمتروابروشية

الطوائفصبطاركةحتىعندهمأسقفكلبأنالغربفىاليومالمرعيةالعادهضدامتيازهوبال
هىبيةالغرالعادةهذهانبالحرىأوالبابامنتصديقماالىمحخاجبالمكتلكةالمعروفةلهمالتابعة

الغيةوهىالمسكؤلىالمجمعضد

السنةفىمرتينابروشيةكلفىمجامعتعقدأنحسنارأينالقدالخاسالقانونوقال
وهخااالبروشيةأساقفةجميعمنعمومىباجتماعالكخسيةالمسائلهنهأمثالتفحصلكى
االبروشياتمجامعالىبلالباباالىالالكنسيةالمسائلمرجعأيضا

بانالمددتوالخمسولجبيةمصرفىالتىالقديمةالسنلتحفطالسادسالقانونوقإل

فىالذىلإلسقفمرعيةالعادةهذهأنبمايةاالسكندرالسقفكلهمءهؤالعلىالسلطةتكون
االخرىاالبروشجاتوفىانطاكيةفىللكنائسالخقدليحفظذلكومضلأيضارومية

الأنهالكبيرالمجمعحكمقدبوليتالميترورأىبالصارأسقفامنكلأنواضحاليكنوباألجمال
عنرغماالعامالجييعلصوتشخصىعنادعنأوثالثةاثنانقاوماذاوأماأسقفايكونأنيجب
االكثيرينبصوتفليعملالكخسىللقانونفقاوممصيباكؤله

اليةفىالذىاالسقفيكونأنالقديموالتسليمالعادةجرتاأبماالسابمالقانونوقال
بهاالخاصةبوليتالمترورتبةعلىالمحافظةمعالكرامةفىالتبعيةلهفلتكنكرامةذاأورشلحم

الرئاستهاالولىالكراسىأساقفةمنأسقفلكليتانالقانونينهذينأنهنافواضحح
دائرةيثبتالسادسالقانونالخصوصوعلىالقديمةالعادهعلىءبنابلجديداأمرايثبتانكأنهما

الذىالمارذكرهعالمبتاالسقفميليتسمنديستقدحقوقهكانتالذىاالسكندرىالكرسى
ولهذارأيهبالشرطولياتيقيموكاناالسكندرىيركالبطرحقوقداسانهالىعنادهساقه

أنكادائرتهفىمرعيةلتكونالمداسةاالسكندرياالسقفحقوثبتالمجمعجددالسبب
منأسقفكلوحقوقاالنطاكىحقوكذلكدائرتهفىمرعيةتزللمروميةأسقفحقوق
لالورشليمىالجلسةأىالكرامةفىالتبحيةتكونأنالسابمالقانونفىقررثمالمتقدمبناالساقفة

االنطاكىبعد

أسقفالىتشيروالتعينوالدائرتهأسقفلكلتبينصريحةمسكولىمجمعقوانبنفهذه
أصللهكانلوذلكتوجبكانتالمسائلهذهمثلفىالمذاكرةكونحالةالكنيسةكلعلىعا

البابابشهادهولنخغ1يقرروهاوحقوقهعنيدافعواأنالباباءوكالتوجبكانتاالقلاأوعلى
711911ألصجاالشقاقتاريح1
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مخساوونكثيرونءرؤسافرثاالكنيسةانوهىاالنطاكيبنالىرسالتهفىالرسولىاثنامميوس

2المسيحيسوعربناواحدرئيسيقودهمالكرامةفى

السنةءبدفىعظيمةكةوالعضائهقسطنطيئأولمأعمالهمنالمجمعانتهىأنوبعدء
مائدةعلىالروحيونءاآلبافاجتمعشهريوليةمنوالعشرينالرابماليومفىأىلملكهينالعشر
يمةالفخالمأدبةبهذهءوصفاسالمفىالكنجسةءآبااجتماعأنالمورخأوسابيوسيقولوالملك
وكانأهـهوحقيقةكاأكزكحلمالمنخئرأمامىهذاتجلىوقدالمسيحملكوتصورةيشبهكان

خطةبالتزاماياهمناصحا4الودخطابعلرثمألقىثمبشاشةبكلضيوفهيحادثاالمجراطور
آمرالهاتابعونهمالتىالبالدحكامالىاالوامروسلحهمالهداياعلرثموزعذلكبعدوجالال

االكليروسرجاللمؤونةالحنطةمنمقداالسنةكلالكناشعلىيوزعوابأنالحكامءهوال

الىلعودتهمالركائبلهموأعدالبركةمنهمطلبثمللكنائسالتابعينءوالفقراوالعذارىواالرامل
بسالماليهافعادواأوطانهم

التعاليمانعقادهوسببالثانىالمسكنهىالمجمعيحىوالقسطنطينيةمع2
البيعةبتاضطروالتىالقدسالروحعنالقسطنطينيةيركبطرمكدونيوسأذاعهاالتىيةالكفر

أمروالهراطقاتالبدعشأفةاستثصالفىيرغباالرثوذكسىوسيوسثييالملككانواذاالجلها

م183سخةالقسطنطينيةمديئةفىالمجمعهذابانعقاد

القسطنطينيةيركبطرستاريوسأحنذكرمنهمعظاقديسونارجالالمجمعهذافىوكان

يوسيغوروغرأورشلجمأسقفوكيراانطاكيةأسقفتيوسوماليةاالسكندرباباوتيموثاوس
الالذقيةأسقفبيالجيوسوايفنوليةأسقفوامفملوشوحمماالنيسىيوسيغوروغروسالثاؤل

كثيرونوغيرهماداسيسأسننفصواظوجيوسحلبأسقفواكايهوسطرسوسأسقفصوثيوذورس

نيابةاالسقفصمنرسالةتليتواللهنوابوالأسقفهاالأحدروميةمزيولمأبا051مجموعهم

أعمالهعلىبيةالغرالكنيسةوكلروميةأسقففوافقذلكومعالغاثببناالساقفةعادةحسبعنه
الذينمنفاجخمعصؤرومينوسالمورخوقالمسكونىمجمعبأنهيعترفونوكنيستههويزلولم

كرسىادارةالمئقلدتيموثاوسرئاسهموفى051نحوالجيرفىالتالوثبمساواةيعتفدون
1بعيدعهدمنالتوفىقدكانالذىبطرسالخيهخلفااالسكندرية

بأناعتقدالذىالمارذكرهمكدونيوسهرطقةأهمهاهرطقاتجملةفىالمجمعبحثوقد
مخلوقالقدسالروحانفقالبدعتهيثبتبدأالمجحعأمامقضيتهطرحتولمامخلوقالقدسالروح

7اذوصناوس2

9و77ومينرصصوذ1
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فأجابود3ايوكانمماءشلىيكنلموبغيرهكانبهءشىكلالكتابقولعلىمرتكنا
شيثاليساللهروحأنالمعلومومناللهروحوهوواحدروحااللدينايوجطالاالنسانأيهاقائلين

الفخئيهعالكفرفهناكحىغيركانواذاغيرحىانهرعمكفعلىنحلوقةحياتهانقلناواذاحياتهغير

يقولمنكلوحرموايريهيةالبطردرجةمنأنزلوهأفكارهعنيرجعأنأبىولماالشنيعوالرأى
فأضاانقدسبالروحنومننعمبقولهثىينكانالذىالينقاوىااليماندستوروأثبتهابقوله
واالبناآلبهومعالذىاآلبمنالمنبثقالكلالمحيىالربالقولهذاعبيهالقسطنطينيةمجمع
بمعموديةونعترفرسوليةجامعةمقدسةواحدةبكنيسةوءاالنبيافىالناطقيتنجدولهيسجد

آمبناآلتىالعالمفىالجديدةوالحياةاالمواتقيامةونترجىالخطايالمغفرةواحدة

هذافىوأكملالنيقاوىالمجمعءآباسنهالذىااليمانهذاعلىيزيدمنكلالمجمعوحرم
الكنيهسةعلىالجرمهذافيقعحددلمامضاداحدايحددأومنهينقصآخرأوشيثاالمقدسالمجمع
بابفىعليهستقفكماواالبنلفظةاآلبمنالمنبثقالقدسالروحبعدزادتالتىيةالباباو

الثامنالقرنفماالبدع

فىالمناضلةشديدكانانهأمرهومنالالذقيةأسقفأبولينايوسهرطقةفىالمجمعنظرثم
أنكراذالبدعةفىسقطفطنةبدوذمناضلتهكانتولمااالريوسيينضدالمسيحالهوتاثبات

امتزاجاالناسوتمعوامتزجبوظيفرثاقامالالهوتأالواعتقدالمسيحفىيةالبشرالنفسوجود

الروحانفقالالثالثةاالقانيمبببنتفاوتاوجعلوالموتالصليبأجاعمعهاحتملانهحتىكليا
تعلييهالمجمعهذافحرمكليهمامناعظمواآلبمنهأعخئمواالبنعظيمالقدس

يوسيغورغرالرئاسةفتولىانحاللهقبلتوفىثماالنطاكىمالنيوسالمجمعرئيسوكان

ولكنقليلةبمدةذلكقبلبالقسطنطينيةيركىالبهطرللكرسىموقتامتولياوكانالثاولوغوس

الكرسىلعدهيتولىالذىأنعلمالنهمسرورافاستعفىقاومهاالسكندريةباباتيموثاوس
يوسنكتارصديقهالمجمعورئاسةيركىالبطر

ملكىخاطروضعهافىوروعىوسياسنهاالكخيسةكبنظامتتعلقانبنسبعةالمجمعسنثم
ءفاستابعدهمااالسكندريةووضعتروميةبعدالثانيةالرتبةفىهذهفوضعتوالقسطنطينيةرومية

االفاضلاالسكندريةباباواتلجهادتناسيهعلىيدلالذىالمجمعتصردمنتيموثاوسالبابا

اوستيمالبابافاحتجاالولالمركزيةاالسكندرلكرسماأنوهوالقديممنذالمعروفاعتجاروعدم
غاضباالمجمعمنالقراروخرجهذاعلى

االنظااسامماأنالشأنهذافىالمجمعسنهاالتىالقوانبننصمراجعةمنيتبينو
الذيلىأالساقفةيتعدينالاالخانىالقانوننصودونئاالمدنيةبلالدينيةاالعتباراتليسالكنسى
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السقفللقانونوفاتابلالكخائسيشوشنوالحدودهمخارجالتىالكخاثسعلىادارتهمخارج

علىالمحافظةمعفاقطالشرقيسوسواأنالشرقوالساقفةأمورمصرفقطيسوسابئيةاالسكندر
فقطأمورآسياايسوسأنآسياواليةوالساقفةاالنطاكيبنلكنيسةنيقيةقوانينفىالذىالتقدم

يتعدينفالفقطأمهرثراكىيسوسهاأنثاكىفىوللذينفقطالبنطسأمورالبنطسفىوللذينء

والمحافظمةيدطأندونمنكنسيةأمورأخرىمعاطاهأوشرطنهيهاتالقامةواليتهمخارجأساقفة

مجمعابروشيةكلأحواليسوسأنصرمجاتقتضىاالدارأتفىينهتدوالسابقالقانونعلى
الميلكةخارجيعنىيةبرالبراالممبينالتىاللهكنائسوأمانيقيةفىمحددهوكمااالبروشية
المرعيةءاآلباعادةحسبتساسأنفيجب

روميةأسقفبعدالكرامةفىالحقدملهفليكنالقسطنطينيةأسقفأماالثالثوالقانون
أهـجديدةروميةالقسطنطجخجةأىلكونها

منعاالولالقانونفانثمالشماقفتبيونالغريدعرثاالتىالرئاسةيخفجانالقانونانفهذان

مجمعفيهايفصلالمشاعةيةاالمورالكنمبأنوحكمسعاهحفوقعلىكانأسقفأىتعدى
نيقيةمجمعقوانبنعلىاستناداوذلكروميةأسففالاالساقفة

منكرسىكلاممعننتكلمأنالصددهذاصىويجدربناالكنائسدرجات3

وكلواالعتبارباالسبقيةءاالدعااآلخرفىينازعمهاكالالنالمسيحيةاالسقفياتكراسى

فيهاالكاثنةالمدنبقيمةقيمتهاتقاسكانتالدينيةالمراكربأنيقرالتاديخيةالحوادثفىمدقق

لماولكنهالكهنؤليةالرتبأفرادجميعبيناللتساوىتعلماالمركانتمبدأفىالكنيسةانمعفانه
فىالمتقدمهوليكونواحدالىاالمراحتاجالدينيةالمشاكلفىللبحثمجامععفدالىالحالدعا
كاناذااآلخرقالواعنامتيازالسقفعنءناشىالتقدمهذاانأحديفهمالفلكىالمجامعتلك
كانواذاالمدينةالسقفالتقدميكونالقرىمنحولهاوماواحدةمدينةأساقفةعلىقاصياالمجحع
آخرقصىسببيوجدواالكثرشهرةالمدينةأسقففيهيتقدمعديدةمدنأساقفةممؤلفاالمجمع
كانتالنهابالنسبةوذلكغيرهاكترمناالسقفيةالمراكزبعضالىنظرهميوجهواأننببنالمعلى
الرسوليةالكراسىودعيتالحالفةبسلسلةاالساقفةالىواتصلتالرسللبعضمفرا

تحزهمالمالتىعلىأسبقيةلهاكانتاالمتجازينهذينأحدحازتالتىالدينيةفالمراكز

خالفةعنأساقفهابتسلسلالمدنيةأهميهااقترنتالتىالمياكزباالكزماهتازتالتىولكن
فىوكورنثوسوأفسسوانطاكيةيةاالسكندرالشرقفىهىسواهاعنواشتهرترسرلية
فانأيضاالدينيةأهميتهيفقدالمدنيهأهميتهيفقدالذىالكنسىالمركزكانوالروميةالغرب

وكورنثوسأفسسكرسيابعدئذهوالمدنيةهذهخراببعدأهميتهالقديممنذفقدأورشليمكرسى
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عاصمةكانتاالسكندريةمدينةمقرهالنالكرأسىبقيةعنارتفعاالسكندرىالكرسىولكن
أجمعللعالميةالتجاروالمعامالتالعلومرجالمحطكانتاباوامتازتيةالديارالمصر

يركبطرسلطةعلىوتعدىانشقاقهواحدثآنفااليهالمشارميليتستداخلولما

يركبطرحقوقمراعاةضرورةالنيقاوىالمجمعقرررايهأخذبدونأساقفةبرسامةةياالسكندر
متمتعيناستمراالشرقعاصمةوانطاكيةوقثذالعالمعاصمةروميةكرسىوكذلكيةاالسكندر

الكنيسةهورئيسرئيسهاانونهاراليالتنادىيةالباباوالكنيسةولكنالرسلعهدمنذابحقوقه

قولهاكذبعلىاالدلةواليكالعام

الحقانيأتىما73343صالقبطيةاالمةمختصرتاريخكتابفىءجا

المدنىالتقدمعلىاالمبنيايكنلمبعضعلىبعضهاالكنائستقدهوأنيعلنأنمجبالذى

القسسطنطينيةأصبحتعندماالثانىالمسكولىالقسطنطينىالمجمعءآبانرىفانناولذلكالمحض
القانونفىقررواحيدالدينيةالرفعةفىبهامساواتهاالىبادرواقدالمدنيةالرفعةفىلروميةممائلة

أسقفيةأصبحتوهكذاالجديدةروميةتلقبوانروميةبعدالثانيةالدرجةلهاتسكونأنالثالث

مقدمةوقتئذشأنهالصغرالسادسفانونهفىالنيقاوىالمجمعأغلفهاالتىالبيزنطيهالقسطنطينية
وانطاكيةيةأسكندرأسقفيتىعلى

القبطيةكنيستناترذلهالذىخلكجدونمجمعقوانينمن82الىالقانونفىءجاولقد
فىتمتازأنوجبالجديدةروميةبالملكحظهـيتالتىالمدنيةانالالتينيةالكنيسةوتقدسه

انهالمجمعهذاقيانينم71الىالقانونفىأيضاءوجاالقديمةروميةبمدنيةأسيةالكنسيةالمسائل
القرارلمذلكأنعلىالمدنيةاللمنزمالثمةالكنسيةمنزلتهافلتكنجديدةالقيصرمدينةشاداذا

قررفااذام243سنةالمنعقدانطاكيةمجمعاليهسبقهفقدخلكيدونمجمعمبتكياتصيكن
بايطالياينوتورقررمجمعوكذلك1المدينىللنظامتابعاالكنسىالنظاميكونأن9القانونه

الوجهةمنأسقفيتهمدينةتقدمعلىيبرهنالألىلالسقفالتقدميكونأنم4اسنةالمنعقد
التقدمبشأنفرنسابىجنووفيناأرلسأسففيىبينحدثالذىالننلأثرعلىوذلكالمدنية
الكنسى

منهومعلوملماالمدنىتقدمهاعلىبنىقدالدينىروميهكنيسةتقدميكونذلكوعلى
مالكنىتاريخهفىيقولالكاثوليكىهوتليمونوهذايؤمثذالوثنىالعالمعاصمةكانتانها
مدنياروميةمدينةبتقدماالالرومانيةالكنيسةتقدميعلللمخلكيدونمجمعان707ص61

665ص3عالمجامممجصوعةراجع1
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سلطفىليرىيكنلماالولفرنسوافرنساملكان262ص9متاريخهفىدنسلوقال

الجليكانيةالكنيسةحريةكتابفىفوشيهوقالمحضايابثربالهياحقاالباباوات

وأخيهرأممدينرعخئمسوىروميةأساقفةكأتقدمسببيلىالم17اصمالفرنسية
أرزاقكتابهنيبفرنسالكإنتالجزركليةفىاالدبىالالهوتأستاذبيليوسارهادوسقال

الهمنحتمنةاالهوانومانييناااالباواتقدماننصهمام4461سنةالمطبوعالكهنة

رالبوضعمنالتقدمذلككانوهكذااللهمناالوالقياصرةالمجامعمن

انحطاطهاأوةااليبروشءارتقافيهايريوالواحدةاالسففيةالدرجةفانذلكعنوفضال

ءسواوظيفتهفىثابتاالسقفانيومايفاجرالى58الرسالتهفىيقولايرونيموسهووهذا

رجيوفىأوروميةلىأقام

بايطالياصغيرةمدينةجيبيوفىأوالقسطنطجخجةفىايطالياشمالىصغيرةمدينة

الكاثوالكىالقبطىيركالبطربهاعترفعمافضالهذاأهـتانيسفىأويةاالسكندرفى

يرمىكاننجةالقدروميةتقدمانةالكنيتأسيسفىااللهىالوضعكتابهمقارفىكيرلس
أهـالهيةصبغةأدنىلهيكنلمانهبالنتيهجةوالمملكةعرشصفةالىمنهالغرض

االساقفةجميهعانقالانطاكيةأساقفةمنوهواكناطيوسالقديسشهادهواليك

واالنديس1المسيحرأىورأيهمالمسيحءوكالهمالمسكولةأقاصىالىتعينواالذين
أقيمتأخهاكاأيضايقولوواحدةاالسقفيةالرتةانالعبارةيحبصرليقيانوسكبر

واحدةاالسقفيةالرتبةهكذاكخجرةءأعضاالىمنقسيةالعالمكلفىللمسيحواحدةكخيسة
3ينكثيرأساقفةعددالىمنقسعة

أيةاالولىعصورهافىتعتبرتكنلمالكنيسةأنوعلىاالفاضلءهوالصدقعلىوالدليل

كانواحيثاالولىالمسكؤليةالمجامعفىءاالباتصرففىنراهمااالخرىمنأسمىمنهاكنجسة
نججرالتىالعالمكلفىالمسيحيةالكنيسةباسمبلخصوصيةكنجسةالباسمأحكامهميقررون
الذفالكنيسةرئيسالكرامةفىيقدمونكافقطغيررسوليةأوكانترسوليةالكناثسكل

طلبوااذمثالاالسكندرىالكرسىكباباواتعةالدفاعفىوالشهرةاالتجانعلىيرةالغعهيعرفون

االولىثةالثالالمسكؤليةالمجامعيترأسواأنمنهم

3لحلأفمسالى1

55ورسالة5فصلالكنيسةوحدةلى2
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ا5بعضفاليكمعامةالكيسةباسمااالتحكمتكنلمالمجامعأنعلىبرهاناأردتمواذا
مالكنيسةتأسيسفىااللهىالوضعكتابهفىالكاثوليكاالقباطيركمقاربطركيرلسدونه
ماأاعتبروهليةباباوبأوامرمقيداحكهالنيقاوىالمجمعأصدرهلولكنأل191702ص

محلىمحنيةفاسدةدعوىوهىبيونالغريدعيهماذلكالباباباسميكوناالحكاممنيصدره

انبلحينئذلليجمعبرسائليبعثاسلفستروسالباباانالمقررةالحقائقمنالنهواهأساس

بالروحيدموسماوىالهىكحكمالكناثسبباقىأسوةوميةكلكخيسةحكهأبلغالمجمع
الفدس

أصدرواعندمانيننيةءآباانقالالذىالرسولىاثناسيوسالقديسشهادةواليكم

سنفيهاالتىاالولىكانتالمرةهذهالنحسناوجدناهماهذااقاالفصحقضيةكأحكهم

ماهذاءاآلبايننلفلمااليمانعلىالكالمعندأماالفصحتعييديومالموضوعهذافىعامقانون

انعلىليدلواندهمبمعتجاهرواثمالجامعةالكنيسةبهتومنماهذاقالوابلحسناوجدناه

منيكنلمءاآلباءهؤالأيدىسطرتهماوانالرسولىااليمانهونفسبلالعهدبحديثليساطانهم
اهـالكنالسالىالرسلمالمسلمعينهااليمانهوبلعيلهم

أبا051منمؤلفاكانفانهالقسطنطجنيةمجحععنأيضاينناليةنيمجمععنيقالوما
اعخذرعناالساقفةللحضوركباقىدعىلماانهحتىالبتةنصيبلمحيهروهميةالسقفيكنولمشرقيا

وابدغبالبالمرةبهعالقةأقلدهتكونأنبدوتالمجحعوانعنندعهيوبمحتىيرسلولمالحضور
الننحمطنطجنىالمجيعءألباحجنئذكحبالرومانىاالسهـمفداماسوسانيشهديخالخارأنذلكمن

ولكنينعنمدأتمزمعبىغركبيركنسىمجمعالىينضموالكىروميةألىليأتواوالخمسينالمائة
بأنبشجاعةالرومانىاالسننفوأجابواالدعوةهذهيلبمااناتابرفضواأباوالخيسبنالماثة

كسلالىوأشارواثاصدمالتىالعخئيمةبعةالزومنخرجتحتىبةالصعوتكبدتكنائمسهم

الشرقيينسفريطلبونثمطاقفىودلكاالتسطنطينجةالىياتونأشهممابدلالذينالوإضحبيينالغر
فىوجودهمالىحاجةىوأصمحتتنتعخنأنكنائسهمابتدأتالذفالوقتفىرومهألى

حضرتها

صوتعلىالمحخمداالنندسالروحالهوتقضيةفىحكهالقسطنطينىأعحدرالمجمعوقد
بذلككمايشهدالعامالكنيسةصوتعلىبلشجثاالمجمععنتعرهـأتكنالتىالرومانيةالكنجسة
حقالهاالقدسالروحاأثباتفىيقولحيثالمججمءاأعضأحدالنيسىيوسغريغورالقديس

والذفآبائنامتسلعناهالذفالتننليهدفالدليلهذايكفيناانهواالبنلآلبالجوهرفىححاوهـة

4لص1ءحاهالمابهماب1
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اشتهارالمجمعقبللمكدونيهسقالسباسيليالقديسخو1الرسلمنآباونانسلمه
ذلكمنيمنعكالتقليدفانواالبناآلبمنالقدسالروحتفصلرانأحنانالقسطنطيخى

تقرأنيكفيكوءالشهدااعترفوهكذاءاآلباحفظوهكذاكرزالرسلوهكذاالسيدعلمهكذا

لعلهمعقولهميونالباباوليحكماذاوسلطانهايةالباباوالكنيسةصوتفأين2تعلمتبما
3يرتدعون

عامةاالسففيةالكراسىعلىيةاالولواالسكندرىللكرسىكانانهينكرمنوليس

كثرلهواعتبارالملوكعليهاالسكندريةكرسىلتقدمغيظمايتقدمنهحسداروميةكرسىوكان
باشتراكرضواالمجاملةوحسنواللطفبالرقةروااشالذيناالسكندريةبطاركةولكنممه

الفعليةالرئاسةولكنأفضليتهمعنالتنازلالىولوأفضىمعهمالمشكالتحلفىروميةأساقفة
يةاالسكندرمصدرهماكانالفصحعيديختاروفيهيايصدرسنوالذىالعامابوا

اعتباربسببيترقىوأخذالرابمالقرنفىمجدهاستردفقداالورشلجمىالكرسىأما
وضعنيقيةمجيعأصدرهاالتىالقوانبنمنالسابمالقانونفىولهذاالمقدسةلالماكفاهاالمسيحين
ولروميةفعاللالسكندريةفكانتالعامةالرثاسةأماالثانيةالدرجةفىاالورشليمىالكرسى

وتيأسواالمجامعوعقدواالبدعقاومواالذينيقررانحيثيخالتارمياجعةمنذلكيتضحوءادعا
يعتبرونكانواالذيناالسكندريةباالواتهمااليمانتأييدسبيلفىيالتالووقاسواعليها
انحتىبالياحةيتمتعونروميةأساقفةكانبينمااالمانسالمةحفظعالكنيسةأمامولبنمس

الىورجعااليمانفجحدالخفىيطقلمالرسولىاثناسيوسبتعاليمذمحكهبسببنفىلمايوسليمار
ثانيةكرسيه

وأصجحالرسلىاثناسيوسالبابايختارفىكتابهفىلىستانالعالمةقال
جميعفىأحكامهتطاعالعالمكلفىالمسيحجةقاضىنيفجةمجمعبعداالسكندرىيركالبطر

باباواتنفوذيبلغأوكادنفوذهبلغوودينيهاثنيحهااالمورالعلميةكلفىالمسيحيةالمعمورةءأنحا
كنيسةرأسانينزىالنزيوسيغورغرقالحتىأهـبيةالغرأمورالكنيسةفىبعدفيمارومه

علىأسقفاصااذاثناسيوسالقديسانقولهنصوهذاالعالمرأسهويةاالسكندر
1أهـالمسكولةكلعلىاؤتمنواحدبقولوورئاستهالشعبادارهعلىاؤتمنيةاالسكخدر

4كنابملىانرموعدمؤلفه1

43الةرلرسابليولدعةصد2

فىالنعسيةيدةالحزللكتابعنونفناهمفاربالمرنهلكيرلسالكنيسةتأشسفىااللهىالوضعكخاعن3

م9وثهمص1تالكميحةض

12خطالى19
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رالكجيقسطنطينقاملماأملههدمللكنيمسةاالولالرثيسانهروميةأسقفيظنكانواذ
يحسبأنالحالواقتضىالنندبمةروميةامتيازاتكلمنحهاولقدالقسطنطينيةمدينةبختمججد

مجمعففىالبدعةهذهالننياصرةعلىينكربأنأحديجسرولمروميةأسقفبدرجةأساتفها

اإلولىالرتبةفىالثالثالننانونبموجبالننسطنطينحةيركبطرأقيمذكرهالمارالمسكونىالتنسطنطجنجة
بعدهماوانطاكيةيةاالسكندركرسياووضعروميةأسقفبعد

جمجععلىبلالكنيسةكلعلىليسفذلكأولىرتبةةروهـلكرسىأعطىقدكاناذاأما
كثيرةكراسىالشرقفىانفيماالرسلمنىمؤسالغربفىوحدههوالنهفقطبيةالغرالكناثس

بعضيميزكانالذفهوالدينىالالمدنىاالعتبارانكماالرسلسائرومبطرسمنمؤسسةمثله

ذكركمادعضهاعالكراسى

التقدمعلىمولهميةاالسكندرءرؤساعلىيفتخرونروميةكرسىءرؤساكانفاذا

االمبراطرهأنروميةتقدمأوجبتالتىاالسبابأنيتاكدواأنفعلرثمالقسطنطيهنيةمجمعفىعلرثم

جهدهميصرفونكانوابلبأمرهاهتمونوالبهايعبأودنيكولوالميوسارمذهبعلىكانواالذين

المقاومالوحيدكانالكرسىهذاالناالسكخدريةكرسىشأنمنوالحطمصربطريركمةمنناوفى
أجمعالمسيحىالعالمفىاالساتفيةالكراسىباقىدوتلهم

كثيرةبعلومالماملهوكانم072سنةيقيابافرالقيروانليبيةفىولداريوس4

جديدةأمورالحداثدوامايمحعىكانالفارعللمجدومحبتهمعاشرتهولطفصلفصاحتهبالنسبةو

علومهافىوتقدميةالالهالمدرسةفدخلكنسيةوظائفصينالبأنطامعااالسكندريةالىءفجا
فصاخهبواسطةرفيعةدرجاتيرقىأنوأحبءالكبرياوداخلتهباهراتافدما

القديسضدالعصيانعلىوساعدهبوليسليكوأسقفميليتسالىافضمأمرمبدأوفى

تركهالتقدمعلىيساعدهالميليتسلحزبانضمامهانرألىاذولكنهريةاالسكظبابابطرس
خفيااشتراكاميليتسمعمشتركاكانولكنهم63سنةشماساامهفحبطرسالننديسوصالح

عديدةلنكبهاتعلةفكانتبطرسالباباعهدفىباذاعرثابألالخىيوسارهرطقةأما

ثةثالفىواحداللهبأنالقديممنذتعلمكانتالكنيسةانالبدعةهفهوأساسبالكخجحمةحلت
هذهمنءشىفىتحكمولمبينهمالفرقلآلخروحقيقةأحدهمبةنسفىتبحثلمولكنهاأقانيم

توجدافقائالالالهوتفىاالقانيمالثالثةينكرتمييزكانالذىسابليوسظهرلماانهغيراالتضايا
جمرجدبانهلهمضادهالكنيسةفحكتالختلفةالالهوتمفاعيللتبجاننحترعةواحداللهءأسماتالثة

الالهوتفىمتميزونأقانيمثالثةيوجدانهأىالقدسوالروحاالبنمناآلبمنكلبينفرد
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اآلبعنيختلفاالبنأنالىفذهبسابليوسلتفليمشرحكأنهأريوسمذهبوكان
كونالخىالواسطةهووانهالعدممناآلبخلقهماكلوأشرفأولاالبنأىوانهالجوهرفى

منأقدمواآلبوالمنزلةالطبيعةفىاآلبمنأدنىيوساراعتقادسبحفهوذلكومعالكونبها
االنصاربعضاليهيجذبأنمنوفصاحتهبدهائهيوسأروتمكنبهمخلوقاالبنالناالبن

يااآلخرقائالوجهفىمنهمالواحديصرخواالسكندريةشوارعفىالمومنينيجادلونفكانوا
والدتهقبلابنيوجدأنالمعقولمنهلوآخريقولالمولودأالوالداالكبرمنهرطوقى

1حرفيةاتخذوهابلمجازيةنسبيةابنلفظةانالسذجءالبسطاءهؤاليفهملمفبالطبع

ارنتمالالباباعليهاقسارسمهالتىبوكاليسكنيهسةفىشعبهجعلانهأريوسحيلومن

انمنهظناالقدسالروحفىباالبنلآلبالمجدمزموركاآلتىكلةءقرابعدمعايرتلونانهم

وصارالقدسوالروحواالبنلآلبالمجدهوالذىلالصليفهتحريالحظونالالشعبغالبية

يولدأنقبلولديوجدأنأيمكنالسفالهذاالشوارعفىءالنسايعلمونأتباعه

لهوانلآلبمساواللهابنالكلمةانمرةيوسارأماميعلماكسندروسالالباباكانواذ

وقالسابليوسهرطننةنفميماهوالتعليمهذاانوحكماريوسعارضهاآلبمعواحدةوذاتاطبيهعة
حالوافأزلىغيرحادثاآلبباالدةنحلوقوانهوالعظمةالجوهرفىلآلبمساوغيرالمسيخان

والرزيلةالفضجلةاتيانيمكنهمتغيرهطبيعةذاالمعتوقاختيارهبحسبكاناللهخلقكملكؤله

ذهاياهمجمالااللهيةبطبعتهالصالحةأعمالهأجلمناللهفأشركهوالفضائلالصالحثمااعتنولكنه
وحكةوابنكلمةأىااللقاب

القائجبلاالصحعلىامبتديكنلمانهاالالهرطقةهذهكقيممجسباريوسكانوان
عنهماأخذالذينأنغيراالنطاكىسياسلمنالشعاليمهذهأشربانهيقالووامتدادهابششرها
يكثيروجعلبدعتهنتنرمنتمكنالذىالريوسكانتأثيركالهميكنلممعخقدهأريوس

باالمورالروحيآحينئذنبنالمتمسكشدهمنالناتجالفعلردهوذلكسببولعليعخخقها

المرةاالضطهاداتأزمنةفىيسقطونيدعهملماحتفاظاوقوتهامعانيهاعلىواحتفاظهم

اراالجلهجهاالصمضالله4أذلماولكنهخفيةتعايىيبثامرهأولفىأريوسوكان

قررأنبعدشايعههوومنالليريكوذالىونفاههرطقتهفحكمنيقيهمجمعانعقدبسببهووتكرارا
اللهابخايكنلمزمنبوجودقاثلكلتحرمالرسوليةوالكنيسةالمقدسةالجامعةأناآلتىالقانون

أومادةمنوجداالبنأنيقولأومنءشىالمنوجدوانهيولدأنقبليوجدلموانهفيهموجودا

الالفضلوابناللابرلفظةشيعتنموالاالنجيلفىوأمثالهاجهغابنالنورولفطةابنلفظةانظر
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ظليهيعتروللتغييرقابلانهيقولمنأوخلق4اذيومنمنوكلاألباللهجوهرغيرجوهر
هـأدوران

وحاولالكبيرنطينقسأختبواسطةمنفاهمنالرجوعمنيوسارتمكنبعدفيماانهغجر
أوسابيوسأتباعفاجننهدامطردهالرسولىاتناسيوسالباباولكنيةباالسكندرمركزهالىالرجوع

واسخدعاهاليهافاستقدموهالقسطخطينيةيسةكنشركةفىالقبولمجوزمجعلوهأننصيرهاخيكوميدفا

لهفنندمالقومبالرأىمتمسكبانهللحلكقرواقداوسابيوساتباعوكاناخانهعلىليطلعالملك
كاماااليمانهذاوعنىاهسوبايمانيتمسكلنيتمسثلمبأنهلهوأقسمخطااتجانهصورة

الننسمبهذاالملكفانخدعالقويمباالتجانمتحسكانهظاهركالمهفأوهممعهمخبأةورقةفىبامكتو
هذارفضكلالقسطنطجنيهةيرلىاسكنهذربطرعخديعرفوالكنيسةشركةفىيقسجلأنوأمر

هوأنماالننومباالتجاناريوساعترافوانالحقيقةكشفىفىجهدهيبذالوجعلقبولهيركالبطر

لقبولهيوماوعبئرأيهمصرأعلىبقىالملكغيرأنمخانلة

يذرفوجعالحزناموعماالكنيمحةالىفضىالشيخوخةسنبدغقداسكخدروكانقاما

1سافهاذلكوفىبهاألمالذفالخطبهذاكنيستهعنيصرأنالثهالىطالباالسخينةالدموع

بهافهواحتىعنهئيمباحتفالطالمدينةأزاقةفىبهيطوفونوأنصارهاريوساتاعكاناذالعصرعد
انهوقيلميتافخأةفسانطتمزقتقدهءاحشاكأنوأقشعرارفأحسرعباعتياهالمدينةساحةالى

لخفسالشعرماحمتمنهايدنويكدفلممنتصراالكنشمةدخوليروماالحتفالذلكوسطفىكانفيما

فالفودـاليدبوافالرجوعفىأبطأولماخفىمكانفىبذلكفانفردأمرطبيعىءقضاالىمضطرا
االقذارليناالرضالىمندلقةوامعاؤهبدمائهملطخاوجههعلىمطروحاامي

أالىوامتدتحياتهفىانتشرتمماكثرموتهبعدانتشرتبلبموتهتمتفلمتعادبهوأما

تلاالنشنماقوقعذلكبعدواالرثوذكسيبنمحاربةمنتمكنواحتىكثيرااتباعهوازدادبعيد
شيععدةالىافانقسميوسييناالر

سنة003منكثرالجرمانيةوالوالياتاممبانيافىممتدةيوسيةاالرالتعاليمبقيتوهكذا

ثيوديسيوسأياموفىم363سنةاالنطاكىالمجمعانعقادعنداالسطوتهافيهاتمتدشلميطانيابرواما
سنةوذلكالرومانيهةالسلطنةتفررفىقانونمابموجبواباثتهايوسيةاالرباستئصالأمرصدرالثانى

ياتاللكناريوستعاليمحسبأريوسيةبالحقيقةفرقةتعرلماالنالىالعهدذلكومنم824
تعاجهافذاعتاراسمسالقولهذاعشروأيدالسادساالترنحدودفىاجاهاسرفخسأن

الذينيوسييناالرانومآلهالشأنالصادربهذاانجلتراكنيسةحكميظمهرملىكاالكخيسةوازعجت
هناكيعيشواوالنجفورلكىأووالسشيالىفىالننالعبعضالىينفوناالصالحقابلىغيروجدوا

يخحننقحتىهناكمريخرجواأنوالحفرتهمااليخالطهمأنالحديسمحوالايديهمتعبم
الننوصااالتجانالىغرثمعورجوعهمثمقدسيصدق
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كتابهفىذكرالكاثوليكاالقباطيركمقاربطركيرلسأنهنالذكرأنيفوتناوال

معتنقةمراتثالثاالبمانجحدتبيةالغرلكنائاأنالكنيمسةتأسيسفىااللهىالوضع
مراتثالثبلواحدةمرةااليمانضبرحطلمبيةالغرالكخائحشأنعلىقاليوسأرهبد

الباباعنكابونائباأسقففنستوسكانحيتارلسمجمعفىوذلكم153سنةاالولى

االمبراطهرقسطانسارادةعلىنزلواقدبيينالغراالساقفةجميعومعهاالسننفهذافانيوسليجار

سنةوالتانيةيوسييناالراالساقفةارثوذكسيةوقررواباالجراماتناسيوسالقديسعلىوحكوا

وقبولأثناشوسالقديسىخلععلىبىكرأسنمف003صدقحيثميالنومجمعفىذلكم553
امنالعدلودوساالثانجحودعلىالشفىوآالمالعذابيفضلولمالكنجسةشركةفىيوسيبناالر

ميالنوأسقفوديوليسيوسفرسايلأسننفأوسابيوسهمأساقفةثالثةاالالكثيرالعددهذا
اجتمعحيثالشهيرريمينىمجمعفىوذلكم53سنةوالتالثةكاجلجارىأسنمروولوسيفورس

االاالمربهمآلوقداالرثوذكسيبنمنوالباقونيوسيبناالرمنمنهمثمانونبىغرأسننف04
بارثوذكسيةواالعترافأثناسيوسخلععلىوقيعوالالنجنناولىااليماندستورجحدالىمنهم81
يوسيبناالر

نفسهليجاريوسالباباالحادبيةالغراالسننفيةمجموعارتكبهالذفااللحادهذاالىأضثف
آالممنسئمانبعدهذاليباريوفانكلهالغرىالوحيدةالرسوليةالكنيسةمننثنصأمفتهبح

نيقيةايمانجحدالكجيرروميةكرسىعلىبمالخرالىيعودأنالىنفسهوتاقتسنتبزمدةالخثحى

1يوسيةاالرواعتنقالكخيسهشركةمنأتناسيوسالننديوفطع

القدسعدوايروحمكدونيوس5
أنقيصرمنقسطنسعندمنفوفبواسطةءهؤالوتمكنيوسييناالرحزبمنأوالكاس

بينوثارشغصبالجخودمحفوفاالمدينةخلشدا343سنةالننسطخطينيةلكرسىيركابطريرسموه

الشرعىيركالبطربولسأتباعيضطهدمكدونيوسوكاتكثيروفيهقتليوسيينواالرالمومنين
فخنننهأرسلانةفيلحتىالمعزول

ماآخرفأمربطردهالىمدفنمقسطخطينأبيهجثةنشلألنهدسطنععليهتغيربعدوفيما
عزللماانهاالاريوساالتعليميعلميكنلمبطريركاكالماأنهعلىم063سنةخه5فطردكرسيه
والهوتاآلبالهوتأنكرواقدسبنموهالذينالمبتدعوتوكانةجديدلدعةمبتدعايكوأنأراد

الكوفىمختشرالهىعملاالتدسالروحأفادعىالنندمالروحالهوتيخكرأتهوفارادإباا
امنهاسمىرتبةذولكنهالمالثكةبشبهقمخلانهواعتبردـواالبناآلبعنمخميرباقنومأجسس

753953اصءااصثيةامةالخر11لنالص1
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وعاجلتههناكفشاخبيلىيدعىمكانالىنفىقدوكانكثيرينفىضاللهيبثأخذثم
أسننفصانتينومارذهتلميبنشرهانالقائميأخصوكانموتهبعداستمرتبدعتهأناالاللهنقمة

يدعونالعامةوكانبيثينيهوتراسهفىوانتنترتللرهبانكثيرةأديرةفىبدعتهوامتدتنيكوطيديا

القدسالروحءأعدأمكدونيوسأتباع

يةباالسكندرمجيعاعاندم363سنةكرسيهالىمنفاهمناثناسيوسالبابارجعولما

ثيودوسيوسمامعالىخبرهاصلولمافشحبيااالساقفةبعضوتبعهالبدعةهذهفيهجب
علىفحكوأشمرقياأسننفا151فيهالتأمم183سنةالسطنطينيةلمجمعبانعقادأمرقيصر

البالغةالغيرالحديثةالبدعةتلكعلىبسلطانهالمجمعوقضىممدونيوس5

المصرىمرقس6

اغاياةاسمهاامرأةأواللهوتلمذاممبانياالىذهببالجيزةمنفجسمدينةمناصله

الذفيشيليانوسبرعلماثناناالوهذانالبجديوساسمهالفصاحةمعلمىأحدالمرأةتنكحذبت
الليبأأيضاممتزجاالمانيينتعليمنفسأعمنطفىفكانتعليمهمأمابعدفماباسمهالبدعةسميت
فىجايزةاالرضالىتنحدرباختيارهاوانهااللهجوهرمالنفوسأنيننولوثفكانواأخرف

اجسادفىيضعهاكاذالذفيرالشرالملكضدللمحاربةتدرجاتبواسطةالسبهعالموات
تحرثاالطائلالتىاالصاليلملىذلكبغيريزعمونونحتلفةلحمية

المصلينميعته7

تكناليراشرروحاانسانكلعننلشىأنموداهابدعةومصرياسورفىرتأنتوقد
الىالنفستعوداثياباهروالروحهربومتماالمشديمرنموالالمستمرةبالصلواتااليفارقهأن
منهذرةألنهانسكلمنخاليةالله

ءالعذراالسيدةمقامفىخالف8

لعدولدتبلءعذراتلبثلماايننولوتالذينمريمءاعدامذهبالننردتهذانخحأفىوقد
اخرتعليمانتنتهربعينهالزماتذلكفىانهيننالويهممفىالننديسمنأوالدأالمسيحيصوعممالد
التعليمهذأأصحابدعىوقدالالهوتمنشيئاالننديسةالبتولكأأنوهوالمذكورالتعليميضاد
باليونانيةتسمىطحينمنأقراصبعضربئنهديمءالعذرايعبدونكانواماليديسكولير
اااليابعضرفىوكناالعتننادبهذامخمسكاتءالنساكزوكاناسمهمومنهايديسكولير

اءجزمهكلتأخذتمخبزاللبتولينندمنوكتانمةألقنتموشمحمرخكرسىمععجلةينيز
بخىذهنالىتسربالمذهبهذامنانهيخئهروقداساقامةعنعبارةوذلكالخبزذلكمن

المائدةسورةفىقولهماللهدونكأ5الهينوأمهلجتخذوهالقومدعاالمسيحأناإلسالم
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ميليتسانشقاق9

ءأثنافىانهأثناسيوسالباباعخهروفوفدأسيوطبوليسليكومديخةأسننفهو

مأربعةاليهأرسلهاالتىالنصيحةئيرغالالوثانذبحبأننفسهنجىديوكلتيانوساضطهاد

يركالبطرغجابنتهزفرصةبل1بذلكيكتفصولمالحمامكأسذاقواتمالسجنفىكانوااالساقفة
أساقفةابلوساقوصاريرسماشووفىيثداخلوأخذالبطريركيةكرسىعلىوجلس

غلىبخروجهمبعدفيماجاهرواأسقفاثينثالعددهمبلغحتىيتهابرومغيرأخرىالبروشيات
عبادتهمفىيهوديةأنظحةوادخلواعنهواستقاللهماالسكندرىالكرسى

أالحكموأبلغهدرجتهمنميليتسبحطفيهحكمخمعاءالشهداأخربطرسالبابافعنند
عنبلدتهفىميليتساعئزلكلههذابعدوالهرطوقىاريوسوظاهرهبانشنناقهصرحبليذعن

أرسلهاالتىبالرسالةذكرمافننرربنخأنههميليهخسانشنناقأمرفىنيننيةنظرمجمعبعدوفيماعملكل

نيننيهةمجمعالأعلىالكالمفىوذكرتيةالمصرللكنيسة

الىبطرسالباباخليفةاالسكندروسلىللباباوخضعالمجمعهذالحكمميلجتسرضخوقد
فىخلفهوقدالرسولىاثناسيوساالباحبريةفىلالريوسيينانضمأنبعدم033نةيماتأن

بعدبنمىفاتدميليتسحزبأماأتناسيوسللبابابعدائهاراشالذىاركاهـيوحخابهحزرثاسة

علىأدخلماالذيئالرهباتبعصياقودهوكانالخامسالننرنحتىمصرفىقائمااركافموت

يينوالسامراليهودقوانينمنشيئامادئه

كعب
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الخدامسالقرن

األولالقسم
البطاركةتاريخ

وستييوثا3يوسنمورسد12كيرلس1

ايوحكا26أثخاسيوس35بطرس4

والعشروتالرابميركالبطراكيرلس1
رتالمفأوالفأدخلدزاثداءاعتناوتعليمهبيتهلتراعتنىثاوفيلحولهذاالباباأختابنوهو

المحسيحىالدينعنمدانعاينموأملكلتلزاالتىالفلسفيةالعلومفدرسباالسكندريةالالهوتية
أجخخلمذصنار5أبىديسالنيةبرالىالخطروتجلالىأرسلهذلكبعدووالمبتدعبنالراطتةاضد

نرأيسخحمحرهناكأشأقاالكنيسةبعلواييذبهبأثاونيلسالباباأوصادـالذفالحكيملسجرابيون
سيثغىدددوفىيئثففكاتالليالىأغلبسحتىالمذاكرةعنينتطعيكنولمااللهيهةالكت
براتيسةابخمداإلسنصارصهمكأبرحئىذلكعلىمواظباولثفيستيتظينخسهنسناذاحديد

آولمايهيابينيخرأقاليتهفىمعهبفىواالسكندريةالىخالهاسئدعادـثمومنيبهةغر

ضئوحصاذيهساهاعجابشحاربالوعظابالئيهاوكلفهشصماسارسمهالكهنؤلةللزلبمستحدتا

ألضاظهلحالوةاليسكتأتثوسيمفتكلالااذايماحسىءوالعلماالكهنةجمجعشر

اجاباااخابالففركلياألمامابهااأحضىالكنجحةءآباأقوالمطالعةعلىانعكفصثم
سمرةاوحصانتوالحكةبالمصةنشأهذامثاروحانيارلدارزقهالذفالربوشكرثاوفيلم

لخبهؤاحدبححوتواالكليروسالشعبانتخبههحتىبعمداصجماوحازعظيمةبشهرةفأشتهرحححخة

ش931واالعساابجدواحسبنت741هاتورسنةكأثاولمحيلسلخالهنجلفاالمرقسىالكرسى

حزذوقتءاقاأنهولوسغيرالعقيمرثيودوسيوسعهدفىءا214وسحةيرسساوانبايختارحسب
ثتوطدتنحلىاالحزبهذاماعىأتااليركابطرليكئئالشمامسةرئيستيموتاوسآخرطالبا

العظميما3ـبجهاداقاحيثالبطريركىالكرسىعلىكبرلسر

منكثيرونيةاالسكندرمدينةفىكانيركيةالبطرلكرسىالبطلهذاتولىووقت

تظماهربححجبتقووافالهراطاقةعظميمانفوذوصارطمشوكتهمعظمحيتالذيئواليهودالهراطتة

عندمكانةالرلتموةلهمجعلتودوالثيوممتوسيدعىخاصأسقثفلهمصارخىالشاقةبالعبادة
والقضاةالوالة
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كانواالذيالهرطوقىنوفاسيانوسأتباعالنوفاسيينباضطهادجهادهيركالبطرهذافبدأ
قدرتهجلتاللهيجعلالذفمعتقدهمسيلهموأوضحفناصبهمخطاياهممالناسجلواأتيسأبوت
أمالكةجميعمنوجردهأسننفهموطردالمدينةملىبالخروجألزمهمغيهمعيرعووالمولماالرحمةعدصا

حتىمجهدكنانةأفرغواأنهمفعاليهودأمايدهتحتكانتالئىذخائرهمنهوأخذومننتنياته
كيرلسللباباالشديدةلكراهتهمبالنسبةويفلحوالمولكنهمبالهداياوالوالةالحكامعتولينمسدوا

أدالخبرهذاعلىءبنانونالماسكندرفالتزمالقديسكسةفىالنارأشتعلتأنليلةذاتاشاعوا
هذهاليهودفانهزالنارءالطفامسرعنوصغاراكباراالشوارعزاحمبنجهةكلماليهايبادروا

االمرصاحاجليةاتضحتولماوحشيةبقساوةهمءدمادرونوبهميفتكونوشرعواالفرصة

ءعنابعدلهمتنازلتنعهمأنيفدرالبابالمولماودالمناالنتننامعلىوعزمواالمسيحيبنقيامةقامت
مجامعهالاكلوهدماالبضررفطردوهمأحدايمسواأنبدونالمدينةمنبطردهميكئفوابأنشديد

لوالدـانهفاخبرهذلكعلىيركالبطرالمالمدينةوالىالورستااالمربلغولمافيهاوماعليهاواستولوا

الشهيرةهباشاالفيلسوفةحمادثةجرتأيضاالحبنهذاوفىاركاالالشوارعفىثوداليءدمالجرت

مطالقاكيرلسالبابايعلمأنبدونوتروبدونالطائشينبعصغدربهاالتى

وميامرمنناالتبوضعبعدهااشتغلثمكيرلسالبابارئاسةءبدفىجرتالحوادثوهذه

قدوكاتالبطريركهذاوضعهمااليهملينتلوانساخااستخدموااالسكندريةءاكزرؤساأنحتى
موضوعوكانتالمسيحىالدينضدكتبعشرةوضعالكافروالملكالفيلسوفيوليانوسبانسصع
تيودوسيوسالفيصرالىكتبذلكمنيتمكنلمولماويحرقهالمجمعهاأنفحاولالوتنيبنالحثسبانفخر

يححلىأنمنهيلئصموأرسلوأبادهايوليانوسكتبوجمعلقيصرطلبه11فلبىذلكعلىبهيممتعين
ثاعلقضىحتىجميعهايفندهاوطفقيوليانوسأقوالعلىالردفىيركالبطرأخذتمأجلهمر

يذكرلمولذلكالذهبفمجهةمنيركالبطرثاوفيلسخالهرألىعلىالباباهذاةكان

يذكرأاليهفطلبالننسطنطينبةيركبطراتيكوساليهوكتبالننداسلماتفىاسمه

الحلمأفىرأفانهيومافاتفقبذلكيرضفلمالمؤمنبنالبطاركةالىنخراالكخيسةعادةبكح

هوبيماوخارجايخرجونهوهممتسلحينالمالئكةمزمرةمعالكنيسةالذهبفميوحناالننديس
ليبننجهكيرلسرأجلمننايالننديسالىوطلجتحضرتقدءالعذدابالسيدةاذاالحالهذهعلى

قائمةالىاسمهوضميوحناالننديسريكرمالفورأخذوعلىكيرلسالباباحينثذفتنبهكرسيهفى

باكرامهكلهاالرعيةوأمر1الننديسينءأسما

تدكرىابءاالمماعيهامورةومحالمضةأوالذهبأوالحاأوبالحمناماةمحنلحاتعنعبارةالدامةهنهصالت1

وهىاطمداساى

سديمحتالمشاهيربمضروساوالمركاءالعذرااس1

الحححجالدفيالمبدأعلىماتوااوريرالهـالعراالشخاءأسا3

واالجالللالكرامموتتحماضيالثنيةترفارزداءاالحيااصاالصسسصرءأسا3
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داهادفيشخيعهرطثنذواتدعالمنانهتالثحطنطينيركنسطوربطرظهرالحبنذلكوفى

اضرهـانىثالفاااللدوالدةءالعذراالسيدةالنكاركونفيهاءوابتداالمسيحالسيدالييةانكار
عبنشدلكالتدوالدةامرابأالننائلانكرعلىالىالورالدكلقبلهواللهكلمةأنموقنا

السيداأأخياأنكروالامرأةمرالذيولدأالمستحبلمانهوالحالامرأةكانتثاألاصبطالتا

شخححلالىالمسيحالسيدالمبتورهذاقسمبذلكوأهـالناسوتحيثمأالمهمةأاالالمميح
بدعتهفامتدتفتطحياتهفىساعدتهواظاالكاملالالنمماتتحدلمأاللهيةالطبيهعةأتمعتقدا

براهينهمبعضهمفتأترالسيرةالئجيحىيكييناالكليربعضوممررهبانالىوكهـحلتحخى
الباالاذاالخبارهذهطرقتوحالماااللهبوالدةءالعذداتسميةعنيننلعواأتوأرادواالسفسطمة

الذيالرسالةهذدوأرسلياقونيداتثالبدعة3ـهذينشدالنمصحعيدرسالةفىوكتبأسرعكيرلحر
حتىعديدةجهاتفىالرسالة3ـهذوانتشرتضيبركلزالحضىيطالعوضهاكادواما

فىوتمكنالننسطنطينىالشعبتعزفاابواسوفيهايوالمححروتداولهاابخنسطنطيهنيةالىوصلت

المتقيماااال

المدعوكهنتهأحدالىوأوعزغياازدادبلالرسالةهذهببراهينيرتاعفلمنسطورأما
تابمبأنهكيرلسالننديسلىعننسطوريذجوشرعرئيسهشجهامبرراعليهليردأفوسيوس
تلكأمثالعنهليهشيهعوامصررهبانوحركضددـالننحماهذهاخترعوأنهالهرطوقىيوسالبولينار
ممالفسهيبررفيهالنسطوررسالةأرسلأمبنفكيلاالسكندرفيركالبطرأماالباطلةاالقوال
خطأةيصلحورأيهعيعدلأتيةاخوبمحبةينصحهواالتجانحاقيننةلهيوفوعنهاشاعه
امانالجلوالمويتالسجنوعذابسوءكلالحتماالمستعدأنىتأكدذلكوعلىبلنولهوختمها

ياومزدراياهمحتقراووقاحةبتكبراالقديسالىوكتبضاللهوأصرعلىنسطورشراشازداديسوع
أعمالهوعلىعليهراضيةالملوكيةالعائلةانايادومخبراله

بمصالحللقيامالقسطنطينيةمدينةفىنواباالسكندرلىالكرسىءلرؤشاوكات

تصرفاتهيالحخئوانعمطورلكىبشأنكيرلسالبابافخاطبهمالملوكىالبالطفىيركيةالبطر

بأنقائلبنكيرلسالقديسنوابمعنسطورتكلمواكهنةأنحدثولكنبهاعلماومجيطو
ذلكنسطورعكسعنيعرفونكانواالناالبكونفعالسالمفىيرغبوأنهاالطانصحيهحأسننفهم

القديسفحصفبعدنسطورمبتدعأنمفادهاصورةاليهوأرسلوااالمربهذارئيسهمكاتبواشنحد

االيمانصورةعلىنسطورليوقعلدىوالسعىاخفاعهـاطالبااليهمأرسلالثحورةلتلككيرلس
للصلحأساسالتكونالصحيح

غوايخهعنباالقالعفيهايقنعهرسائللنسطورعدةبنفسهكتبقدكيرلسالقديحمىوكان

علىتتنناطروابتدأتالرسولىااليمانالىينحازوهايقتنعولمالقديسرسائلاحتقرنسطورولكن
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اليهذهبماروالجااليمانحقيقةلهميوضحبأنتسألهجهةكلمنالرسائلكيرلشالقديس

انجميهعءرضاوحازتأمرهااشهربرسائليشفىبماسائلكليجيبفكاناالعتقادنسطورفى

رجالاياهالعتبارهعنهنسطورومجامىعنالقيصريدافعأنكيرلسالقديصرأىولما
ادأفىالبعضأخرىرسائلأيضانسطوروكتبضاللفيهالهيوضحرسالةاليهكتبعالمافاضال
القيصرزوجةافدوكسياللملكةاحداهمارسالتينفكخبالتجسدسرفيهاشرحالقيصريةالعائلة

معدتهالعفهناذرتينكانتاحيثالقيصرشقيقتىياومارالركادياوالثانيةشقيقتهايابولكارو

بدعةمنالمسيحىللديناالشئةواالضراراالتاذجننةحاتالرسالتبنهاتبنفىلهمامبينايابولكار

المنازعاتهذهشأفةالسخثصالالعملعلىنسطورويحرض

قوموهمبيالجيوساتباعمنأسننفصأوربامالقسطنطجخجةعلىوفد034سنةوفى

أسقفىكليستينوسنسطورالىفكتبرشاقهمنجماعةمعلهممننرالبحاروالقفارالفىيجولون
بهذدوقححدمعهميهيجرأنيجبفمارأيهيسألهولهتعترتابعةالتىالبعثةهنهبوصوليعلعهرومجة
ايىرسالتهخشولذلككيرلخححمهضدالرومانىاالساتفصجانباليهيستميلأنالحيلة

نسطوراليهكتببسرعةأالسقفتعليهيردلمولماآراىوتفهيمهلهكيرلسمعاملةمنبالشكوى

ولماالوضوعمعرنالةمنليتمكنالردفىيستعجللمبانهكليستينوسبهفجاوالصددهذافىثانجا

متيطلبكتبالالهوتعلمفىعليهاالسكندرفالبابابتفوقعالماالرومانىاالسقفكان

واحرصرنسطوروأرسلهمحنينحةفيهيعلمهكتاباكيرلسالننديساليهفكتبللمسألةايضاحا

نسطواهـأنيتحاققلىاماالكتابروميةفأسنيعطىالبأنواوصاهيوسيذونيوسهاسمنحصوص
لهكتب

مبتورهرطوقىنسطوربأنهعلىفيهحكممجمعاعلندالحننيننةعلىروميةأسننفصوقفصفلما

لىاتيننولروميةأسدنثنىاليهكتبولذلكضاللهعنيننلعلنسطورلكىتهديداالمجمعقراروكان
المسيهيسوعبسيدناالحمحياالعتننادتعخنندوالالمضلالتعليمهذامستنميحةبنيهةوواضحاترفض

القديسالىالننرارهذاوارسلمعكعالقةكلواقطرشركتىمنافصلكفأناأيامعشرةمدةض
نسطورينننعواأتثممنيطلبالشرقأساقفةبعضالىالباباهذافأرسلنسطوربهليهعلنكيرلس

ندعشاسنةمائةالعحريومئذمن4الباالشيضحلبمطراتاكاكينوسوصرثمآرائهعنبالرجوع

طوربينلنوحرررسالةبصحهاوحكماليهافارتاحرسائلهكليهقرئتاالسكندريةفىمحمعا

قضيةعلىمنهابندكليشملعشربندااثنىكيرلالننديسوضعثمنيأنينجغىكيهففيها
ىالبداعشراإلثناهىوهذهعليهاطضىنممطوربأنوكلفذلكبخالفيعملمنكلوحرم
رهاأصد

الثدوالدةهىالطاهرةءالعذراانهذاأجلومحننيننىالههوعمانوئيلانيعترفلممن1
محرومافليكنصارجسداالكلمةلكوثاللهملىالذىالمتجحدالكلمةجسدانياولدتثاك
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واحدالمسيحوانكاالقومالجسدمعصارواحدااآلباللهكلمةبانيعضرفلممن2
محرومافليكنانسانوهوالهوهوجسدهمعفقط

بعضابعضهمافىوضايقهماأقنومبنالىالواحدبالمسيحاالتحادبعدمنفرقمن3

فليكنطبيعيةبوحدانيةيوحدهماأنيحسنولمبالسلطانأمبالقدرةأمبالعظحةأمفقطاللمصاحبة
محروما

بهانطقأمالرسلرسائلفىأماالنجيليبنكتبفىالمذكورةثاتاالميزتلكمن4
أنيفهموبذاتهقائجاثنبنألىأماقنومبنالىوفررهاذاتهعلىالمسيحقالهاأمالقديسونءاآلبا

منهاالبعضواناللهكلمةعنيبغركأنهفقطوحدهخصوصىالنسانإلئننةهىثامالبعفلى
محرومانمليكنفننطوحدهاآلبلكليةحهافهودتهمالئمة

نيححولمساذجانحانانهااللهىالسلطانيستعملالذفالمسيحأنتجاسروقالمن5
والدماللحمفىمعناواششركاالقنومىكاالتحادالذفبالطبيعةواحدوابننيننةباالهانهيقولأن

محرومافليكنالكتبفىماعلىصارجسداالكلحةلكون

المسيحبأناالعترافنلمجحوليسالمسيحربأمالههواآلبكلمةانقاالمن16
محرومافليكنالكتبفىماعلىجسداصارالكلمةلكوناتانححاوهوالههونفسه

اتصلتالوحيداللهابعزةوانيسوعاالشانفىيفعلكانالكلمةاللهاتقالمذ7

محرومافليكنالكلمةآخرغيركأنهبه

تججدوانالذمعءالماالىأصعدالذفلالنحمانيسجدأتينبغىتجالمروقالمن8

تججدولحينكلفىبادةزأنيعترفأناخروهويضطرمعوأحداكاتالهامعهيمحيىأومعه
محرومافليكنارجسداالكلمةلكونفقطالمجدهذااليهيوصلووأحدةبسجدةعمانوئيل

يبةكرلتندرةالنندسالروحقبلمنممجداكانالوحيدالمسجحيسوعربنااالقالمن9

يتموالخجسةاالرواحخروجعلىوالسلطانالنندرةتلكيستعملكانالروحبنعمةوانهمخه

فليكنالالهوتآياتبهيفعلكانوانهلهخاصةالروحأنيننولواليةالبشرفىالالهوتيةااليات
محروما

نفسهقربوانهاطانناأحباروعظعيمرسوالصارالمححيحانيقولالمنندسالكتابان101
رسوالصارالذلىهولحساللهكلمةانقالمنفأمااآلبلتهطيبابخوراخالصناوالجلالحلنالته

رأةامنفننطانسانوهوعنهخارجاجسداأخذانهبلمثلناوصاراناناوتجسدللكهنوتورئيسا
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قربانهالننولمجسنولمنفسهالجلاآلبدتهلفسهقربالممميحأنأيضاقالومنثمالكلمةدون
محرومافلجكنخطيخةيرفلماذقربانالىمجخجلمألنهالبتنرشننطنحنناخالالجلنفسه

الحقيعكسواالباللهلكلمةكونهمحيىشمافالربجسدبأنيعترفلممن1ا

قلناماعلىمحيىانهيننولطظاهرابحلولهفقطهوكانباقجيداجتمععنهآخرخارجانهيننولو
معطىأنهقولناسبقكايحسنولماقنومىباتحادبهغيرمتحدفيهساكناكانالكلمةاللهلكون
محرومافليكنالكلكيهاهوقادرأنالذىخاصةالثهصارلكلمةكولهالحياة

بكروانهالموتوذاقالجسدىوصلبالجسدىتألمالكلمةاللهبأنيعترفلممن21
أهـمحرومافليبهنكااللهالمجىوهوالحياةانهمخلمااالموات

استننامهاعدمبحجةعليهاالتوقحعنسطوررشضالىكيرلسالننديسكتاباتوصلتفلما

نسطورضدهاأساقفةمنكثيروتوكتببالحرمخخمهضدهفصالمنهافصلكلعلىيكتبوأخذ
يركبطربايعازيوحناكتبالذفكورشأسننفىيتوسوثاوذورماطسييأسلمفاندالوسمنهم

ميسادااسننفايحاوكتبكيرلسالقدبسءآراضدالكلمةتجسدفىأيضاوكتبانطاكجة

روميةكنائسشكانتيشطرالىالكخيححةاننسسمتوهكذانحمطورعنمدافعاأورفا

لنسطورتابعةانطاكيةوكنيسةللباباكيرلستابعةالصغرفجاوآيوأورشليم

نسطوروأبغضواالشعببهااقتنعالننسطنطينيةفىأالسكندرفالبابارسائلانتشرتولما
علىالحينذلكفىوقفصهذاأنكيرخححومهالننيصرضدعندهنفياستعملنسطورولكنللغاية

كانواكءآبااتاافلهيقولوعاممجمععنندافييطلبكيرلسالقديصلىاليهكتبهارسالة
أثيحاولنسطورالذفقضيةفيهتفحصاعامجمعبعقدتأمرأنفيلزمكالكنيسةمجدعلىيغيور
مملكتكأجلومنأجلكمننصلىذلكءتلنناونحنالمسيحبيعةيشتت

بعضهمأواضطهدنسطورفطردهمضدجاهرواقدالقسطنطينجةرهبانبعضوكان

قرألماوكاتالمجمععنندطلبفىكيرلسالننديصرالىالننسطنطينىالشعبفانضماشديىاضطهاال
وأرسلتمسكونىمجمعبعفدوأمرالطلبولبىالرببقوةتحركالكيروليحسيةالرسالةاالتيصر
وعببنم134سنةسأفمبمديةالمجمعهذايكونبأنونادلىاالساقفةالىالدعولىمكاتيب

العنصرةعيديوماحهالت

خمسونيصحبهاالسكندريركالبطروأتىالمجمعهذاالىمكانكلمناالساقفةفتقاطر
أسقفبيناليوسوحضريوالراهبانالسوهاجىبننطرواالخيمىةشنومقدمتهمفىيامصرأسننفا
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الرأفالننوتياالماتفةمنوكثيرهواالصلمححرفوهوهسصأةأسقفصممنؤناستقبلهماورشليم
يإلتالنسطورخححومهمالعددفىشفاقوايينالمححرأخوانهمصىالىاصماخيماوضح

أساقفدوراوتأخرعذلهالتابعيرمأسننفاأربعوتومعهاشسسرالىنسطورءوجا
أرسلواعخخريوماسخةالمججرانتخنرهمأنبعدوروميةأسنمفونواباالنطاكىنايوالشرق
ترقيينمطرانبنت3المجحرشهمثميححلوناأياستةأوخمسةبعدانهميعدووتأخرهمعنيعتذرو
الجاباوكاترأشسمالىمجيئهقبلالمججبمانعننادمنماالالنهاالنطماكىيوحناعنناتال

الىاعذارصحجةدعتشقدذلكونحودالعملتأجلبعدايأمرملوكيايراتحرأخذقداالسكندرف

ينعمححونهنسطوروعلىيترددوناالساقانهبعضأخذانعنناددوقبلالمجمعفتحفىاالستعجال
لهميذعنالننديسريهرلسريسالىوعادهعنيكثفلكىبالحسنى

نحطوراجحعرالىوأرساالسنةتلكمنلتمهريونيةصىتحتتدالمجميمجلساتبدأتوقد
اصالوحددالمججااالذهابمنيخشىبأنهنسطوراعتذرلديهميصرالالىالخروصلولماشأبى

ممأرساالتامةيةالحرلهليخراالمجحكليخضرالتيصرلمكاتولماارهانمنفىدـءاعداالنيتتل
دونفقطالنظامعلىبالمحافظمةالقيصروأوصاهالمذهبنسطورىكانديديانوسيدعىنائباقله

يضحلهداالمجمبمجلساتانعننادقبلأرادالنائبهذاأقيلاالساقفةشؤوتضالتداخل

مكاتفىوحبحهممعهوميهرلمالننديسرنسطورفأخذالحلحويحكوايخافوالكىاالرثوذكسيبن
المباركدتةالننمكرفتالقلهقالواأرجلناتختءشىأفأصحابهالبطريركألشححنطةفيه

زادبلاإلرتوذكيينعلىيونرلىاذالمأتغيرالحياةبيتكأجعلؤالألخهمالغلبةأعطاناالذف

ااتجانهئ

انعشادواصوحا1صندرفاالساحاباارئاسةتحتأشنثنصمائتىمنمؤلفاالمجمعوكات
الطلبهذااللنجمرفىمندوبوساعددـالكنائحسبتيةانتظمارنوابمهطالبانسطورعليهرضاع

انفردالححالهيريننيموتالمجءرؤساولماكاتنيتهءبسولمعرفمعزمهمعنيرجعوااءاآلباأما

مكنهمفلمحالةللحمعهممجضرأتيمألولهأساقنمةثالتةاليهفأنفذواالمجمعحضوروأبىطورنعنهم
واخيراوااللذاراتاالساقفةبواسطةهـراتثالثالدعولهوتكررتمتابلتهمنالننيصرمندوب

وصولقبلالمجمميحضرالانهفيهيننولأسننفا05وهمطرانا61وهوعليهموقعانسطوركتاباكتب

االولىةالجلحعنندفىوأخذالباطلةاالعتذاراتبهذهالمجمعيبالفلموأساقفتهاإلنطاكىيوحنا

مأممممالعالدوعةعوضاعناااقاماذالمجصرفىأسهمعداناكايرااالالأثيواالالوعىب1

ءااداولجآلروخأفلمنالرابارسالالىالحاجةمايدعيكماطرفهمرئيحاأوبةروائنعنالتاكيرلسكاتاذص

صحيحاذلكلوكاتالمادةعلىياجرروميماسفأعنالئصانهيهرلرباالباتءاهمفالىدض
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الىروميهأسقفصكليمحتينوسورسالةعشراالتنابنودهوكيرلسالننديسرسائلشتليت

االحثامعلىوصدقأرثوذكسيةبأنهااعليالمجمعفححدقيةواالسكندرروميةمجمعىوقرارنسطور
المعروفاالتاندستورغيرقانوتيسنالأتوقرراطرطوقيببنموكليستينبيالجيوسمنالساباقة

ذلكخالفيفعلمنكلءأوحرشيثامنهينقصولديهأحديديزالوأت

أنرفضقدالنفافىالكلىنسطورأنحجثنححهنسطورفهذاضدالمجمعحكمأما
أننتأخرعنأنطكنافلمقبلنامناليهأرسلناهمالذياالساقفةيننبلولم3ـايادعوتخالحموتيخضر
افختاحقبلإرأئهعنومناضلتهأقوالهومنوتآلجفهرسائلهمتحننقناوألننااآلتيةتعادطهنفحص

فالتزمنااالثيماالعتاتاداعتنندقدبأنهراهةبشهاداتعليهتبتمماالمدينةهذدسىالمجحعهذا
فهوتعالىموعيلىحزندونمنليسالحكمهذانبرزضددبأتالمنندسةاالقوانبنعلىءبناضرورة

ثمأهـكهخؤليةشركةأيةممفروزاوليكناألسنننمجةالدرجةفليعدمهالمنندسالمجصرهذاسطةب

وبموجبتعالىاللهبرحمةأفحسلىىالملتئمالمنندسالمجمعممصورتهنسطورهذدالىاعالناكتبهوا
االثميةايكتعاالجلانهاعلمالثالىنسطورحيوذاالىارريانةأوالححزالعباثةالكلىملكنامراسيم

قهانينبموجبالمجصعالسينودسهذامنوقطعتعزلتقدالننوانببنعلىوعثميانكالخئاقة

خدمةكلعنواالبتعادوظيثمةكلمنوالعدادرجةكابالنرزمنعليكوحكمالكنحيهةأصشراثا
أهـحسسسية

فىالمحفوظوالتعليمكيرلسالننديساتعلبتجححبأعلىتمحديددشىالمجحعهذاأذثم
الكلمةاقنومفىناسهتهمعالهوتهأتحادقاشاشاللهابخدبأالرساعهدمنثنجةاا
قداالولىالجلسةوكانتااللهوالدةهىءالعذراامروازاامخوالااانانثبدوتزلىا1

المجمعحكممنتنلراالخياركلهاالفسسىالشبمكثوقدءالمساااالحهـمجاماستغرقت

ليحجىاواناالعضدكجرلسليححىايصبحينحثاوركانواضدالحكمأعالوحالما

أنثمالبتوللمريمااللهيةاالميمةوعنالمسيحيسوعسيدناالهوتعنالمحاموتءالشرفااالساقفة
واسخمرالشوارعفىكالنجومالنارتوقدوكانتمنازلهمالىءاآلباورافاتواسصوعاأوقدوااصثحعبا

كلهالليليسبحوتالشب

ينرلهوكيرلسالباراشأإينتمينأنولوقصدهأحلدوأصركيدعنيرجمنحطورلمأنغير
لهبكتاباتبامصحوالملكالىورسحقأرسلاالئبهذاالقيصربمندوبمستعيناكرسحهعن

اقىالكاذبةيلباالقاوومألهاوكتاباتهتصرفاتهوفىفيهطعنبلالحننيننيةالمجمعباخبارفرثامجبر
فاسيانظالمانماباأفسسأسقفوممنونكيرلسالقديسضدالشنيعة

اثنانومعهاالنطاكييوحناوصلأيامخمسةبعدانههوكثرالسالمصفوعكروالذى
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واعخبروالثنماداالسخجداداالمحيراسىوفسبغيخالامتألالمجصرقرردـجماعلمفحالماأسئئناتوتثال
فيةوحكمالنسطوراسمننئاأرإل5سكباهـلححوصيامحمعابوقاخةافأخعجملةالمحصرطعحا

االتىورففالثهنوتدرجهـأنحسمأسننثفوممنوتكحراسحشالبتطغيابياحكانججارة
بلغواهوثانيهةويختمعوابوابخوأاسااخضركاسالمجحعكلءابالنصحماوباإلتجاحةالختحاصصيةاعننص
وشعبواالكلرولموادسأطاخميهمااسااضراراهذاوأرلساعنرثنىاالكيراححربنودواويخردحرش

فاسنداالسبركاجطراعلىاعلعاتخضسيرخارعليالوأضافاالعلىوالمجلحأنخسطنطيخجةا

استضبذانحصاعادةيطلبوابطانوأسبابأتححص

اديوحااااللعشتاوهمساأنسصاصاجةرو3أسئنمالوصاالحذاطتة5
1حس

فيهوفرثيوني01كأثاليئرهاحئنديحلمحيراحراتمجعتفاجخشيلجحماصمسىواياحصتوسمبرة
نوابيافنويدااخااالجلسدتعئداساخاااأجواوشىرودجأسنفاطورسااةا1الجلسةأعححال

رنديحااطلبعلىءبناابعآسجلححالتعتايونية6وكأاحححابنهاحامجأضعحالعلىدجاةسأسنف
حلسةاساخااااحواكأاياهممانتهدتاخملعالاالنطاححناحنسأةأا150ح يوصسسصوطسص

أدوالاليتضمنابصودحدحالمجاامادستطشئبشانحمذبانذااخةثادسديوحناياثدعىخاصت
بالئطرحاالالمجمكلفحثماخيصراس4أاينتنهلرةأتوحاساجاشخحمجادحضوا1يكلالمجنأبى
أفحمأسئهـثفوطنوتكيراححيصأخاادءلراوأطهروادحةأسنئماثوتالدقثلعلىيوحناشكلى

اإلولالمجحعبنكأفالموااإلكاتثسخورأثبتاححادلمةانخنىسابعةصادسدجلستاتأيضاحمجححرلمة

قوانينثمانيةشتوانطاحسيةيةيرحاجطرالخضئدكاقبرصاستئيالت1سحراحالعافىانىااة
د1111أا
حوحمسء

تةثاله4أماخضرأتخه5لمتمسا4كيراسمجحرضداصنيصراأاشثتبإنطاأايوخاأد

اليهوصلتالتىالكاذبةاإلخبارحساعلىاصنيصرااطيلماةجديانيالضاساحزبلمحلىداثأهـ
كيرلسللننديسملوكياأصدرأمراالجتيتىالمجصرأخبارعلىيطلرأتذدةنحطالزحزب

جديدمجمعبعنمدوأمراإلماتيخصعاحماخاوريادةاالحادعلىمحرضابخاددونباالمحجم

الجمجرعليههايتنمقجديدةقرارأتفيهسينر

ولفجاوالننالؤدىالمجمعأمالهمكجرلسعاملةسعمنلننيصرتحضاحخوافالشرقيون

وهوثالتيوسساالتديالىنظمرهوجهاضدادهأيدففىجاالبهيئنرأمخفاسكأضنيعهيعلححه

واربعينثمانصومعةفىمننيماظالحتىزاهداوأصبحاالمبراطورفالحرسكأيااجشاتضلص
أمينرجلللقيصرمعرسالتهاوطاخىالرهبنةفىولشريكهكيرلسالننديالبنأرسانة
بأقوهويخخئاهروبحرابهـاالحراسيجوزأنيانةالطر3ـبهذأمكنهحيثكعكازعإليايتوكأقحمبةضمن
الذدالرهبانجميعالحنبرطلبعلىاطلعفلمااليهالمومأدلماتيهسالىسالةءأاأوصاحتىشحاذ
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وهمالكبرفالمدلنههذدـسكاتجميرءفيهخىباخفالمنندمحهمفىهووسارالننسطنطينيةأديرةفى
رردردوسيوسراواجهواحيثاالمبراطورىالبالطبلغواأنالىشديدبحماسالمزاميريرتلون

ثيوسرداللنديسكنجسحةالىورجرالملكحضرةمندلماتيوسشخرتناقتجيابالحاتائواخبروه

مرمجلنوأبوسمالعحوابأدركالنميصربأتمبشرافيهادالمحتاإلرثوذكسىالجيهورفىوخطب

ووعدحاطردوطابارتاعلجهاالقجصراطيرفلماأعحالهمصورهعلىيطلعوأيكيراحرالتد
والمساعدةدبالتعضأالرثوذكسيين

علىمطرانابعدصاربوقديناوسايراسمهكؤلتاإلتذلكعلىتستنمراإلمورلىاأال
اخنتااكاسيوسولثنيفعلكيثفرفيالحاثرافأصبصأخرفمرةوخدعهالتجمرفكرصورغجر

حكاالفيهصرفابرزونحمطورممنوكيرلسالئديسيزلأتوهوروعههدأرأياأألداحلبأسضلف

نسطورأماليسخهمايعننوبالكهتالىوسلماوممخوتكيرلحساصنديسأعلىوقبفلىكبذافيهقضى

االميركانديديانوسبهشاحخثنظ

أاديعشرساثاوحرروايهرلحرللئديسحححلتاقاإلهانةطمذدالمجمعءآبافاغتي
منطلبواءوهؤألحححاالذفالتعدفعلىبشدةمحتجينغجروالىالئنسطنطينىاالكليهرو

عاوفالفلترحزبكاعزبالنجابةأشخاصنجضورتحانيةفسمالحةعنيثنحمأتاصننيمرا

شىشتابلثمحممأستفبواحموكورشرأسئنثفيتونتتاوذوريوحناحزبمنوكاتءأماه

ونيةخلكيد

عنضىثخىااللحروساتهطول5تنسجرايولفأتسسجنهمدةفىفشعكيراحالئديأما

الىوطنيكيرلباعاثةوانطاكيةميبالتنرديرالىنسطوالبطردأمرالتنيصراقتأتبعدو

بخهىروأمكسيميهانولسأسحةكيرلسرجالمنواحداطنطجنيهةالنسكرسىعلىاوأقاعنصجها
اثوهنايةاالسكخدرالىألمحمسمنكيرلسالننديسافتامراكزهمالىاالساقانةبرجوعوالمجمع
رسالكتبوصولهوعننبالمسيعموعلىبانتححارهحهنئالججرءوجاعظيماتاالترعيتهقابلته
الخهمأمنأليهعزفماكلمعنناشياالحاتفيهاأوضهـتالئنمصرالىمطولة

طرسوسكأأحدممجمعبنندواوعالشننانارأوقدوابلبذلكيوالحمطوريكخثفاوا
واعتبروااإلفسسىالمجصراأحكاوردضوا3ـنودوكيرلسحرافيهماأعادواانطاكيةفىواآلخر
طذاتححرفهمملىالننجصرءفاستانسطورءبمباثىوتعسكواخاطفاذئجاوكيرلسحوصاأأعضائه

االنطاكىيوحخاويةاإلسكخدربابايطلبأتالتححطنطيهخيهةيركبطرمكيمجانولسعليهأشارة

اآلرابمنشيئايلشبححلحاالمرمبدأكأكيرلسالقديسيرتففلموالوفادباإلحادأمرمرواوب
صحجةالشماسيروأمؤليوسكاسينوساليهوأرسلاالنطاكىيوحنايراساأحذانهاالندتجهاا

كاتاتالكخيسةشركةفىايادقبولهتتضمنبرسالةاكمةانألىالئيحرفالمعخمدولايسحوأإاس
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لمحانطاالىءهؤإلوصااشليعهبآنسطورورحضحموالمخضضمدهمانزساالعلىيودر

تغيالبععليالأخوقجرافيالححكعليعرضىفلماأساقفتهصرعضممجمعشىالبطريراوجحوا
11هذاوصلىفلماحمحيطرأت5بولسيىكيراحيممللننشطهوأرينمهمهالىاكلمات

اوأضهروتاصسادابئلصرباحوبخطابشنمادحطاالللترأكرلحراضندالهسملةاالسكخدر ت

3341سنةذلكوكاتاالمتكررحفياتبالخحاستحسا

أقوادعنددسانتاولرساكيرلسرالننديأرساقدالحمادثهذثتباكاانهتم
6فافثوطوفاخسحلواالحزبأيمئنوقعتكورنثوسأسفثفرانثيطمالىالرسولىماثناسيو

أطساأساتلكبئحوفعليداعرضييراحمراسمديااساحمممطراثحفرولماثيمةاالهمعلب

أطدعاداالنطاسيوخاأاورجرهاصخئنققرأهافبعدماالحححيحةحورةالتديمالح3خأعطا
المعنى3ـاصعدااتاحباابعضشيهاحصااخىاثاإلثمىبنوددـيهرلحشرأقتناعاهذاورادعلحها

تيأضاكأقبوأطالمخفسمالكيراصالئديةارسايوحناواستلميرحصاالبطراتساوهكذا

كأالطا1يوحناديرأحيحسأتاصليعجبهملىاإلرثوذححيهيلاإلساقنمةبعضرأتغير

خلذاأطبجعتااخادصارإلنالاايولأوالوهممالصالحقراركأوردتاعارزرتعلىوإلمو

لعترفختإلطأ1تءأالخااالخادهدامعخىونجبواحدوربواحوأبنواحطسيفعترف

حتعدبهـااعابخنوأرزأسلمواحيثا5ساالنجيليئاالقوالاماةقطهوثانياهأاالاصدةواهىالتنيسةبأث

ثإحخاالعضهاحئحملوصةواحفواتئصىأخهماحعامةلعضهايخعلوتهوتأاءعلماا

ااهـصضاكأذضأاتةاسوتشأتضيعةاايسبووالمسيالهوتأدذالواجةتلكينسجووبيعضاإ

سةأضسثهـخعاساجوسمواواسيلجتجنىأستاسنرارأحصاحسيوسالهذاقبولهعلىكحراحميالئش

أفسحصمحيأرحصاتدهداقراريوحنااتقالوائوغيرهم

لمحيرأأضساأثشتراا1صفضواةااإلتنهذاعلىيوانختوالىااصشرداأساقئمةأتكا
معحيأاايأتالةسنسحلوزهبدتابعيزهمبأنشواستتلوايوحناطاعةختش5خرجوا

لعخسأتااقاا1سإلدطعلىالجنيهنيةاكيردباحخحهوراوأصهشمكاعلىصاريترددكيراصسلى

تاطرطوفىألنهعناليشيعيسسسيميانوسرحصانواومواإلديولسيوسأوثارنننهـاإلشراراإلساقفة

أخسرااحاعلىودجةاهـأسقثفلمحليحخيهنوسلىاضمديحاعروازوقدالممضوريوساجنارابواخعاليم

مساااووصلتشاعتاادااالقاوكاهناماآخرالىكلررنحطوردأنهنوالهأصة حماساص

ماحسامنثسسهمبررااخجسداسرفىمؤلغماتعدةيضرأتكيرلسرالتديسىاضطرحخىصعرالن

أصدوكورننرألمتثنصيتونتثاوذورعصفماعمالمسيحيةأخالقهظهرتوقداشححكنه

محسالاكتسببذلكوالئديرشخصالىوجههاىالباالهاناتاإلعترافنفىالىيضطر

يرالج
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وعاشأمانةبكلنحلصةخدمةفىيلالطوالجهادذلكبعدالحياةمنلهبننىماوقضى
3فىبسالمتنيحكاالسكئدرىالكرسىرئاسةفىسنةالثالثينءزهامنهاقضىسخةوستبنخمسا
م444ش971سنةأبيب

صنهااآلنالمحفوظءأسماوهذهالشأنجليلفهىمؤلفاتهأما

جمرحناالصغاروانجيلءاالنبياواسفارءاشعياوسفرالخمسةاالسفارتفسير1

انوسيوليواخرضد3نسطورضدكتاب2

التجسدفىعديدةرسائل5االقدسالثالوثفىعديدةرسائل4

ورسائلمواعظ7الروحيةالعبادةكأ16

بانالننرصالةأوالقداديسالليتورجياتأحدعلىيطلقوشتىعديدةكخب8

كيرلسالقديكانلماولكنالرسولىمارمرقسوضعهالذفالننداسوهوكيرلسالننديأسم
اليهنسبرتبهقد

ديوسقوروس2

م444وش971ةسنمسرىفىالمرقسىالكرسىارتننىوالعشروتالخامسيركالبطر

سالمةعلىالغيرةشدةفىيبهضروكانكيرلسللننديحمالخليفةالحمغيرقيصرثيودوسيوسعهدى

الطبمعةذوووهمانتمطرينالىالمسيحيةالكخائسانشطرتالباباهذااأياوفىالمسيحكنيسة
وندركالحننياتةعلىننمفصلكىالخطيرةالحوادثتلكاستدراجىولنأخذالطبجعخبنوذووالواحده

االنشلمادهذاسر

علىالمسيحيةالكخائستكنلماالسكندرفالكرسىعلىديوسننوروساقعياحالانه
ادةالحفىلهاحدالالتىثمورغبتالمتاهىالغرروميةأساقفةطمبمذلكوعلةبحضهاميمتاموفافى
منأحدبطشيخشىالرومانىنفصاالسيكنولمالعالمكلفىالمسيحجةالكنيسةعلىالعامة
المملكةعاصمةكانتثاكمعالننسطخطينيةشاناالسكنلريةباباسوفالكخائحرءرؤسا

وأساقفةيةاالسكندربطاركةتداخلماوكثيراالننوكةضعيفىكانواتابطاركضولكنالجديدة
وازديادالكنيسةءأعداأمامبهقامتالذفالجهادكلجصريةاالسكندربينماحالتمئفىرومية

الفعليةالرئاسةبمنناممحتفظةلبتتفانهاذلكبححببيومكلضدهاالمتاومات

منذلكبخئهركمايةاالسكندربابامملالتحادمتواضالسعجاروميةأسننفسعىولنند

علىوالعملالمحاةنيهمنهيلتمحمرا544سخةشهريونيهفىديوسننوروسالىلوأرسلهخطاب

يةاإلسكخدرباباأأالوالدرجةالرتبةشىيينمخساوثناتاالامادايةاالمورسوأهمفىالتداخا
الدنيثةغاياتهمنيعلمهلماوهزأبهاظهـ7عراحخطالهف
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الننمردأساقفةلكنالمرقعمىالكرسىءرؤسايحسدالذلىهووحدهروميةأساتفيكنولم
مأحرزوهلماوذلكةالكنسالمسائلفىآرائهمعلىالقياصرةيللتعوثمميغارونكانوارهمبأ

نخلإلالديانةءأعداعلىوانتححارهمللهراطاتةثممقاومنبسببأجمعالمحيحىالعالمفىالجليلالحميت
السببلهذاذاشنهاالمحلكةرأفهويةاالسكندرالكنيسةءرؤسارأىاعترحتىطورونسيوساسا

لههافننادالمرقسىالكرسىشأنالذاللالماسبةالفرصيتججنيالشرقوأساقفةروميةأسننفصنكا
الننسطنطيخيةضواحىفىجديدةبدعةظههرا

اسحهالئنسطنطينيهدىديررئيحربصاصارشمطاديوشموروسالباالأأيافىحصاتانهوذلك

فىتطرفبلتعليمهضدىالمسكالثالثألمجمعحددهبمايكتلفاخسطورلمألدعدوأوطاخى
ياساو4ليالدجسدكونهمم3ـجسدواتالمسيحطبيعةبوحدةقاكأتالىالتجسدسعلىتعبجره
اإللهيذالطبيعةعواندثرتابتلعمتقدزعيهعلىيدالبشرالطبيعةإلتالجوهركألجسدنا

أحذعنهللدفاعهنسطوروتطلمذهبباعتاقهاشضرالذفكورننأسقفتريتفثاوذور
الدييجتاخسحلوراأشديوسنموروسالبابااالمربيزحتىبخعليهمهيشهروأوطاخىضيكحب
هوولماسالفيهمجههداتيضيعأرمنفخوفاللقياميتحفرونكيرلسالقديسسلفهشوكتهمكسر

للقيصرضدهكتبكيرلمىالقديسسائلبريضهوتعرشيتثاوذورمبدأفسادعنمعروف
يةنسطوركلهاتكوأتأوشكتاإلنطاكيةالثنيسةأتمنالخوهـهرمظالثانىثاودوسيوس

ضدأمراقبصرأصدرثاودوسيوصراالمماسالمةعلىالننبطيهةالبهيسةءأبالغيرهنجاصرةالثاتةولشدة

ابروشيتالائرهدمنالخروتيونترثاوذوكعلىوحظمراالنطاكيين

اضصراالىسثنارةدمنهملىيراالبطرفأرسلالدناععلىأنفسهموطنوااالنطاكيبزأغير

يليومدورأسقفسأوسابيفقاميفلحوالمولكنهميوسابولينارمثلمبتدعأوطاخىبأنلتعرف
م84سنةالقسطنطينيةقصديقنعهلمولماأوطاخىلنسطهريحجبينالمتحزأحديهفريحبأعمالمن

2منمركبااقليميامجحعافشكلنسطورياأيضاهذاوكانبطريركهالمحالبيانوسالىوشكاه
المجمرعدمخوفاأيالمرمبدأكأخنكلشاهالمجيمهذاالىأوطاخىودعىأرشمندريتا32وألعتثا

أفسأحجصرالبالطموظنمىمنمريسافيخريننهصبحححبةالكحابعةالجلسةشىحضرولثفبه
جوهرشىألمومساوالالهوتجوهركألآلبماوالمسيبأتيعترهـهلأوطاخىأوسابموس
واحدةطبيعةاالخادبعوانهاإلخادقبلطبيجض3هالمميهبأرفيعبأنهشأجابالناسوت
ذونمحطوربأنهمذهبأيصشالكهنوتيةرتبخهمالمجصر3وجردمبتدبأنهأوطاخىعلىفحكم
ادالبعمنطبجعخيى

المدافعةفىتطرشهأتنسطورعجربدعةارالةبعتنيهدتهقححدأمرأ5شىأوطاخىحصاتولق

أسفثىوكاتامخللوالهقائالصوتهيرثأحذعلالحثمصدوربعدأاالالهراطننوسلكشىهنجط
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الكهخةءرؤسايرفياالعامالكنجسةرئيحربأنهليحسيسرصااذمبتدامماتصداهـيهص

يلميةاالسكندرباباواتألصاراأمامنتماكلهميطرحياسأفأمسثننيموكارلماأجةادضاص
دشكثالهمينتصرفكانوملننولهاليهيشتكالألكانواالذيننالمجتداالروميةنثفأساعدهدلمجب

روميةأسننفالونعليهفردأمرهاليهرفعشجبقدنفسهأوطاخىرأفلمافلهذاضالهتس
عنميدتهصدققالنهالكاثوليكىاالبمانفىابنهيدعوهوفيهايشجعهم044منةيةمعزأءبرسا

دعواهالمذكورورفعالتيصرلىالبالطموظفصيسافيوسخرصديقهصحبةأوطاخىذهبشا

أفسسمديةفىكونىمممجمعالننيصربعاتدىرأنالىجوراعليهمحكبأنهوتظاهرالننيصراأما
أنمنهشيهيطلباالولمكاتيبثةثالاالسكندرىالبابامقوروسثيالىالننيصروأرسل1

فيهيأمروالثانىيتوشثاوذورقبولومغأدسسيبادرالىوأساقفةوعشرةمطارنهةعشرمعهضر
الشرقيينليئاالرشيمندرجميعمقامقائجبصفتهالمجمعءآبابينبرسوماالرشحندريتبقبول

يريدونسطوراتباعمبعضااننظنواننالهيقولتميتوسوذورثاحضهرطنعوالثمالث

هذدـرتكمنوسلأتبرأيناتحسنقدذلكفالجلالمتهدسالمجمعفىمجضرالمذكورأنوقصدهم
سلطانالنندسكاالطهارونوهبءاآلبابننوانبنمننخدونانناالمجمعوقدسقدسكرفنعاوالرسالة

هـأالخالمقدسالمجمعكليخصوبمابلثاوذوريتوسيخصمافقطليسمتقدماونجعلك

يينالخحمطورباقىنظميرالحراتحتسيننعبأنهالننسطنطينيةيركبطرشعرفالليانوسفلما
لاليحيدوصالقدوكات3بهيسخعيناليهوكتبالهراطننةمدجأروميةأسننفىالىالتجأ

ياروهوقدوحلثمحمكلاعمالحصتاكلأصالمأحوفخلكيدوبعددـعثدالذفوالمججرالمححرهداوقائا1

ندأيهااسنتالىضحناشبهارأتلماولكحايامحالفدابةالرومانبةالكنجسةبأمر49615سنةروميةدىليةبالرطع
لالصادجرذأيصالوسااليعحصالمرحوتبهاعالاحمالت3ـهذةصوسمحذاحذالوقدجمعهمتحماوحرقترهونطبعهعلى

11اجحيةاباركأقاحنبايسدـاحرالىالمحثضوحمثيمحصراعمالايمكلسلناوعيات1ساثشأ1يارق11

يلبولصالافسديصالمحاتوباداماصعاسنمسىهـلعاومهاعنسصيتاالرثؤضتيهمالاآلبصت3

لوحيشإحالايالوكلتادلهنموابصوالرسواساتنمسجولأصاباباواسئجارالكنيسةبدوالداماسوساسخخثاهـتسأمما

يالالطاصيااسسواجآلاوحكتكاالتجيليمامنتكشالىيفتنرالكيةهذدـأصابماالتوحدكبكموطانطاكيةسنيسة

ءلوباإلدهىجةرواماقبيديرذكيواراصىيصذيىاااولنكايدفباامراطنةايدتتحزقهاأخهـديمراأا

سررووتيعرتاانيوهـاساباالساووجتموتامراطاتافيبمافالحجةمنهاأسدبرساكانححاقي66ادهاصااحر

لم9611اارحلواااابياثأا

حرفقمحلهـحصأضف1ايثوالزااثكاضصرلرومبةمفداكاصذفأااصصامفاشالوسايهسرالسببحرالنديكتىش

ددخعطرسدخثالسجةوهاءاسنهـصصداماساالنادلكالتعلمبهتىعنيكنالوأودوكجتيرالروماولك

نتعصيصافاالشافكاصحىادرشناصابناانتهعيررفىننتخلرالاتاعلىطفتهالأكليينتعحوااالمتغطرصتكأوليحةط

اواخءحررلاتاختحصبدافيشعلصوهاأتنجتحلووالالجعانريرنواالذياالحجاداخالطابيبئانحرامننتخلرهأت

حليضراأهـ632رسالآلمالبداهرطنةلبرصهىابخةخمميذضلييخاالفاسدةءاإراباادممتعرصمالياتا

يشروتلهمايوتاالالو
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فىيلتئممجمعالىالمشاكلبفضعهدأنهفيهيقولوسيوسثييالقيصرمناعالنروميةأسففص

الشرالخبرطارشعاعهذاعلىبححرهوقعفحالمااالسكخدرىيركالبطررئاسةتحتأفسسمديخة
ديوسننوروسنحواواءالعدانابوكشرعنقلبهفىوالغيظالغيرةنارواحتدمتعينيهمذ

مايومابالسيمادةأمنيتهعلىمللمولمابالمساعدةوعدوهالذفأوطاخىبهمحسوونسى

المجمعالىنواباوأرسلأفسسالىوراعامتنعواحدامجمعاولولييأسواحدةمرةولويدعىو
اسوالينادوسروالننمميوليوساالسقفوهمفارغةالاالبهةأظهارفىعادتههىكا

اشالىبامكتووأعطاهمدولشيسيوستصيريدعىالتىالوقاخليكتبوكاتبيهمايالر
فىرأيهثافيشرح1الوتبطومسلىأوسبالطالمعروفةوهىفالفياتالىأخرفورسالة

كانفننطلنمالبيانوسأرسلهاالخىالرسالةوهذدـنسطورلمعتقدالمماشقةأشاعلىوكاثالمعضلهذا

أتقبلحتىغيرفانونىالمجميماعتجارعلىمححممابرأيهاستبهدكنهولالمجمعالىرأسايرسلهاأتخب
صوابولوقرركلمنناومخهعلىعازماكاأنهيتضحهناومنيريخلهرتقروجلساتهتعنند

تلنماهمااالسقثفنوالمجهذاوصلواذديوسننوروسهلحححموأعطيتمنهانتزعتالرئاسةمادامت

زائدبكراعنددـواستضاشهماالحتراميدبزشالفيات

الننيصروأرسلأسننفا031ءالعذراالسيدهكنجسةشىاجتحعالمجمعءأعضاعدداملتولما
أوطاخىأمردىقضاةكانواالذينبأتوأمرهماواوالجيوسالبيذيوسوهماعنهناثبينتبلهملىأخنين

قالهوممازمالئهمرأحدوالالبخةيتوسثاوذورلمجمم01مجضرالوأنبكلمةيفوهواأتبدوتمجضروت

واعلياناالشرعمجلحمرفىواحضرانامبأحسناالموردىتححرفاجيازودهماالتىالرسالةفىا
أهـكلهالمرا

أسغفنواب3بعدجلسالننجصرشابأمريةاإلسكندرباباديوسقوروسيالمجوترأس

الننسطنطنيخةأسنمثفففالنيانوسانطاكيةأسنفدموسأورشليمنثفأسبيخالجوسيوتمرومية
وأثبتالملكيرتحارتليتاالولىالجلسةتتحتاولمايةقيحرفأساقفاالفسمىفاسطفانوس

مديوسنموروسالمجمعرئيسطلبثمبرسوابتبلىاالمرءقرفثمروميةنوأبنيابةقبول

اتءاجراموصبخحوالمججرابهالىالننيصررسائلشقرئتذلكفىعندهمماالقجصرنوأب
أرسلالوتأسقفهمقدسانروميةأسقثنصنائبشننالاالتجانموضوعشىشرعماشاافالبيهالوس

نفسهرأفتلوهالالمجميمسكرتيريوحناالتسالىقدمتولماولهابلنالرئيسشأمررسالةهمعهم
شخلجتجةروهأسدنثفرسالةقبلالمجمرئيحالىالفجمرجمنأحرفرسائالةءفراالىمضطرأ
المحثحاعبةبسببرالمجهذابعخدأمرالننمصرأتلنايظهرالرئيحمياقالذلكبعوالننيصررسائل

بأعمالنشارخهاذلكلعدوالمسألةهذهفىأوالنبحثأتيلزمناولذلكالتسطخطجنجةصىجرتالخى

رأيهعلىالمججمشهاشقالمنندسةالمجاصرشىضضياالتىاالتديسبنآباثنا

اتساصأوصتاكاطا5اليولمحسهصود1
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نفسهعنيدافعوللمجحعبنفسهيحضرأوطاخىأنينبغىأورشليمأسقفقالحينئذ
عليهالفالخالمسألةمنشيئايذكرأنبدونالثالثالمجمعاعتيافمثلاعترافاوقدمأوطاخىءفجا

أيهمدعنالمجمعءآباوسألطلبهالرئيسفقبلاالعصاليةبققياعةالمقدمالبيدوسطلبثمءفقرى
ةءقراقبلفالنيانوسإلىأسقفهمرسالةقراعةطلبوافانهمروميةنواباالبالقبولفأجابوا
بيتفىأقامواالمدينةأتوالمالنهمالرجالءهوالضدللمجمعواشتكىأوطاخىفوقفاالعحال
رأيهمءابداعنيمنعهمأنالمجمعمنواقسجزيلةهدايالهموقدموفاثتهمأحسنالذىفالبيانوس

أعمدةأنهافظهرماالعمالالجمهوروقرئتبيأىالرئيسفعملألهوائهمتبعاعليهمجكوالئال
عنالدفاعفىاالبطالجهادجاهدواالذيناالفاضلاالسكندريةباباواتهمءيااالقوااليمان

القديحميماكالعبيروذكرباالخصالمجمعفىفضيلتهمدائحةفعبقتسالمةنقيهوحفظوهاالمسيحتعاليم
فعلمابيروتمطرانافسطاثيوسقالثمجميعهاأقرعليهاالتىرسائلهةءأثرقراعلىكيرلس

طبيغتيننفهمأنلناينبغىاالقولهعنهأوردأنالىغيرمعناهاعلىكتاباتهفهمتحببنكيرلس
القديسبشهادةكيرلسالقديسأثبتهالقولوهذالكلمةالدهفىمتجسدةواحدةطبيعةبل

الغيريفصلمنوالاالتحاددبعاثنانالمسيحانيقولمناليسالمجمعفأجابالرسولىاثناسيولميما
المنفصل

بعدالمسيحفىبطبيعتينتعتقدهلألوطاخىاوسابيوسسفالالىالقراعةفىوصلواولما

اصواتهمبأعلىوصرخواالحاضريناالساقفةمنجملةوقامبحدةالمجمعءآباعارضالتجسد
بطبيعتينيقولمنكلالمسيحيقسمانحاولكااثنينالىليشقواحرقوهاوسابيوسارفعوا

فأجابطبيعتانصارلهالتجمدبعدالمسيحبانتسلمونهلديوسقوروسفقالمحروم
لنؤيدديوسقوروسفقالمحرومافليكنالتجسدبعدبطبعيتينيقولمنكلباالجماعءاآلبا
ءاآلبااعتقاداألنهباالجماعءاآلبافقالالكالهذا

بمااورشليماسقففأجاباوطاخىفىيرونهعماءاالعضاالمجمعسرئيسألذلكبعدو
بتثبيتهواحكمارثوذكسىانهأرىفاناالثالثالمسكنهىاالولافسصمجمعبايماناعترفانه
افاوطاخىقوليظهرمنبقولهمرأيةعلىءاالعضاباقىفوافقديرهوفىالكهنؤليةدرجةفى

وحكتالمجمعهذاحكمأيضاأناثبتقدانىقالاالجماعهذائيساليرأىفلماارثوذكسى
سابقاكانكماديرهيتولىوالكهنةعددفىأوطاخىابأن

الرئيسلهمفقاللهمفالبيانوسحرمعلىأوطاخىرهبانمناحتجاجللمجمعلدمبم
ايمانهوايمانناانكبيرهمفصاحالصحيحبااليماناعترافكماالحرمكممنيحلكمال

فرأىاالرثوذكسييناالساقفةباقىووكيرلساثخاسيهمىايمانوأفسسنيقيةفىءاآلبامجمحى

جميعابرأهموبذلكالمجمعفرضىالمؤمنينشركةفىيقبلواأنأورشليمأسقف
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أعمالعلىأعمالنانطبقأنمجبالرثيسقالهذهنخئركثيرةقضايافحصبعدو

فىوحكمالمجمعايهانءفقرىالثالثالمجمعأعمالتقرأأنعلىاتفقوثمسبقوناالذيماءاآلبا
الضالليعلمونالذينعلىبالقصاصالسادسةالجلسة

الوظاثفبنقيبمستشهداالقسطنطينيةمجمعأعماليفبتحرأدعىقدأوطاخىنوكا
قطعتانكفالبيانوسلهفقاككتابةالبيخةالرئيمميمافطلبفالبيانوسكالمهفعارضالملوكية

المقدلسبالمجمعديوسفوروسالبابافاستشهدحقاكانواناحتجاجكلاليرادالمسبيلأمامى

الجهةمعخادهعلىفاستمرفالبيانوسمنةاالحتجاجوكررطلبءشمىعنيمخعهلمانهعلى

االفسسىالمجحعبتحديدمكترتغيررأيهوأيداالتحادابعدبطبيعتينقولهعنيتنازللمالواحدة
ظهرهذهبالحالةوأوطاخىلمجلأصدرهالذىالحكمعلىيؤمنلماالخرىالجهةومناالول

بماواحدبعدواحدجميعهمبذلكوحكمالرثاسةمنعزلهحينئذلهمفتعينءاآلباالولئكمضادا

المجيعرئيسديوسقوروسالبابافيهم

ءبناونسطوريينأساقفةضدالمجيعالىقدمتكثيرةشكاياتالثانيةالجلسةفىنخئرثم
حقفىوطعنهالنسطوريةوتهمتهكورشأسقفثاذوريتوسمنكلبخجريدالمجمعحكمعليها

بدلهنسطوروعبنتعليمعنلمدافعتهانطابهيةأسقفودمنوسالرهاأسقفوهيجاكيرلسالقديسى
عنهعوضاورسمبامرأتبنومتزوجايانسطؤركانصورالذىأسقفيناوسوايرمكسيحوس

فالبيانوسوتقررحرموحكهمتحديدهمعلىفأمنالقيصرعلىأعمالهالمجمععرضثمفوتيوس
والمجهعكيرلساعتقادحعسبالمخجسدللكلمةواحدةطبجعةأنيقولالمنوكلأساقفتهمنوستة
لمقدس

القوهاستعملالمجمعهذابأنروميةكنيسةءرؤسايدعيهماكلعنصفحانضربواننا
مناالولأفمسسمجمعبهسمىالذىاللصىبالمجمعاياهثموتسميقراالتهجميعتنفيذفى

عقلهموأفقدهمصدورهمالذاتحبأكلقمنصدورهيستغربالمماذلكوغيرالنسطوريين
يجدونلماالتهمهذهمثلروميةأساقفةيختلقالمنقظرأنفنكانوقديعرفونالبمايهرفونفجعلهم

ميلحوادثعلىيقفمنوكلالمرقسىالكرسىباباواتبهايجارونفضائلمنخلواأنفمهم

اذايندهشالءيااالبرءدماأراقواعليهاالحصولسبيلفىانهموكيفالعامةللرئاسةروميةأساقفة
أفسسفىالثالىبالمجمعينددونسمعهم

االولاالفسسىالمسكهىالثالثالمجصعيعتبهرونانهمكيفالعجبغايةلفىواننا

ءالثانىاالفسسىالمجمعيشجبوننفسهالوقتوفىكيرلسالقديسرئيسطأعمالعلىيومنونو
الذينالنحطورىالحزبءرؤساهمالمجمعينكالفىاالحكامامعلوقعتوالذينالمفارضينأن

الميلأنأميببنالنسطورنحومنروميةأسقفقلبااليامغيرتفهلوقاوموهماالمجمعينصفروا
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لمقاومتهطريقةيجدأنفىكغبةالقديمالمعتقدعنيتنازلبأنالرمهاالسكندرىالبابالمقاومة

سرعليهميعنسطورالعنالغربييئكتاباتيطالىومنبأنصارهمركزهيدليوباطالمذهبافاعتنق

االعتذارعنهفىواجتهادهمإليهميلهمأثريلمسأن

روميةأسقفنجوابانالثانىأفسسمجمعانفضاضبعدحدثهوإنهنفولمايوجممحوكا
الىوانطلقواواحدةعصبةمعافتجمهروابهوحزفالبيانوسنجاهمنيتمكنوالماذبالخيبهمنهخرجوا

ارسلهاالتىالرسالةأنيتوهمروميةأسقفوكانالخذالنمنأصابهمماالسقفهميشكونرومية
اسأضمرذلكمنرجاوهخابفلماالهىىأوكلاليهانكقانونالمجمعيتخذهالفالبيانوس

أسقفمخيلةفىيرسمكانالشيطانأنلنايلوحوديوسقوروسرأسهموعلىالمجمعءآبالجميع
فىمحرمكلارتكابلهيسهلوبهصيفقدهبذلكوالكنائسكلعلىالعامةسلطتهصورةرومية

الميومةالسيادةتلكعلىالحصولسبيل

يدعفلمشأنهوتخفيضخصمهقوةمنالحطفىجهدهيعملالرومانىاالسقفالونفأخذ
قيصريقولثيودوسيوسالىكتابافكتببابهاوطرقاالومناجزتهاالسكندرىالبابالمقاومةواسطة

كتبثمأفسسمجمعفىديوسقوروسحكميلغلمماتضمحلتكادالمسيحيةالديانةأنفجهله
3ـتفدلمولماالمجمعقراراتنبذعلىيحرضهاالقسطنطينيةلكنيسةوكتبالقيصرشقيقةلبولكاريا

ميطلبأنمنهواقسقيصرروميةفالنتنيانيدىبيننفسهرمىوالوسائلالحيلهذهكل

نفوذمنأقوىنفوذهيكونحيثروميةفىعاممجيعباقامةيسمحأنالشرققيصروسيوسثي
دموعسكبالىاضطراهالمطلقةالرئاسةدلفىالنهأوخذالذاتمحبةانالمورخونقالخصمه

الكتابةعلىالقيصرتحماللكىابالكيدياوأمهقيصرروميةزوجةأفدوكياأمامكاذبةيرةغز
أنغيرالشرققيصرلزميلهوكتبااللحاحلكثرةاالجابةالىفالنتيانيسعفلملثيودسيوس
قيصرعلىوردديوسقوروسالبابافىلثقتهالطلباجابةأبىاالرثوذكسىالقيصرثودوسيوس

اناليهاالشارةينبغىومماآخرمجمعالىحاجةوالوهوحسنيكفىجرىماانقائالالغرب
يسميهكانثيودوسيوسأناالاالعظمبالباباوسيهسلثييجواباتهفىالونيلقبكانفالنتنيان

م054سنةفاتحةفىالحطاباتهذهيختاروكانالموقراالساقفةرئيسأوالمحترميركالبطر

الىوسيوسثييانتقلالسنةتلكمنشهريوليهفىفانهالونوخدمعادقدالحظأنغير
وتزوجتالعفةعهدونكثتالراهبةبولكاريااختهبالملكمكانهفقامتخلفبدونموالهرحمة

أسقفاستحضرألونالمملكةأجوالتغيرتفلماالمحلكةةاداروسلمتهمركيانوسجيشهابقائد

كورشأسقفيتوسثاوذورومنهمديوسقوروسعلىبهمليستعينالنسطورىالحزبءزعمارومية
السماحمنهقيصريلتمسونمركيانالىءهؤالالسعبأنصاوبعثوغيرهماالرهاأسقفوهيبا

أفسسمجمعأعمالفيهتفحصمجمعبعقد
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فىشرعالمعاكسةفىوأفرطعدوانهفىتمادىالونانوسديوسقىالبابارأىفملما

مجمعأفجحعشرعىنظامىمجمعقراراتابطالفىسعىالنهوفلكوظيفتهمن3ـيدوتجرحرمانه

قيصرثيودوسيوسموتبعدعقدعالمجيوهذاالهراطقةأولئكلقبولهشركتهمنالونفيهقطع
بقوةمعززايعملمايعيلكانيةاالسكندربابابأنيدعونالذينينالمفترقولينهدمبذلكو

القيمر

اآلخروالبعضورلنسيتحزببعضالجديدالشرققيصربالطموظفووكان

منكانامركيافوزوجهايابولكارالنوذلكيانسطوركاناالقوىالحزبأناالوذكسيينلالر
السلطةمناليهوصللمابالنسبةديوسقوومماللباباالكراهةشديدةيابولكاركانتالحزبهذا

عملأولوكانبالهراطقةاتهامهلذلكيعةذرتواتكظلهدمهمناسبةالفرصةهنهفرأتوالنفوذ
الىبواسطةفارتقىالقسطنطجنيةفىنائبالبابالهذاكالنانههولديوسقوروسوجهتهعدائى

علىبالقسطنطينيةناثبهأجبرتبأنميمالديوسقورمقاومتهايابولكافابتدأتيركيةالطركرسى

ألونءمبادىعلىوالمصادقةونسطورأوطاخىحرم

تحتمجمعلعقدمستعدانىفيهلهيقولالونالىبولكاريازوجمركيانوسكتبثم
ينبغىبأنهإلونعليهفردالمجمعلرئاسةمقامكأقفأناعليكمشقةالسفرفىكانواذارئاستك

مسلكسلكواالديناألساقفةعنالصفحمبهايتمبهونيقةطرعنالبحثالمجمعهذافى
يكلمالقيصرأنغيرروميةالمجمعمقريكودتأنالونيؤملوكانرأيهعلىووافقواديوسقوروس

عنبمانماباالحضورفأرسلعنومنعهالونءأساممانيقيةمدينةفىباقامتهفأصدرأمراذلكيرغب

معضواعشرتسعةانتخبمركيانوسانالحقيقةولكنباسمهالجلساتترأسوامابعدفيماادعى
عنهبالخجابةالمجمعليترأسواالمملكةكبار

الباباأنوقيل005انهمقائلومن033اشهمقاثلفنالمجحعهذاحضرواالذينأما
االعرالملكاأالقائالقيصرنحوهتفالغفيرالجمعذلكوشاهدأساقفتهمعحضرلماديوسقوروس

قجامننخخئرلسناواآلنالكالغايةلفىااليماناناجتماعهسببوماأراهالذىالجمعهذاما
ألىبعضهمفأجابهمركزهالىكلليذهباالساقفةفدعهذامثلاجتماعاتوجباهرطقة
وقالديوسقوروسالجابافوقفطبيعخبنأمواحدةطبيعةالمسيحكانانبمتحققلشالقيصر

والفعلوالجوهربالطبعواحدفالمسيحمنهينفصأوعليهيزادأنيحنبغىالالبجعةاعتقادان

لمابونىفأجأسألكمديوسقوروسقالالكالمهذامثلقليلترددولماءاالباكرزكاوللشيئة
كانالخمرحولولمالهمقالانسانافأجابوهالهاأمانسانادعىالجليلقاناعرسالىالمسيحدعى
وانيسكتأنوللناسوتذلكايعحلأنالالهوتفوضيماأوبالناسوتأمبالالهوتلهيلهتحو
علىقادراالالهوتكاناذيبوأمرغرعجيببعجبذلكفليسبالالهوترأيكمحسبكان

والدةمريميدعوالفمذهبىأنأقولأناوهابهالالهوتالتحادبالناسوتالعجبوانماءشمىكل

وانبالحقيقةواحداوابنابالحقيقةواحداالهاجحالمسيدعووكيرلساللهنصفوالدةيقلولمالله
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شيثاالحديدالناروطبعطبعبالنارفيصسالكورواتحدعبراذاالفوالذيماثلبالناسوتالالهوتأتحاد
منالكافىالدليلفعناالالهوتعلىالمايةوقوعبايجابذلكعناحتجاجكمأماواحدا
منزهوالهؤلهمجسدهاألالمقبلواللهوتتألمأنفسهمتعاقبكانتمايعاقبوقكانوالماالذينءالشهدا

أهـبالكليةاآلالمقبولعن

انزعجحتىللملكداعياديوسقوروسالباباخطبثمالكالمبهذاكثيرونفاقتنع
وانسلطانهسلبيديربانهديوسقوروسالجابابحقاليهووشوابالملكواختلواوالالونيونالمقطوعون

أغراضهمتتمماللديوسقوروسيةالحرتركوانلهالكلمةاستقهـارديوسقوروسبحطيرغبالون
حنىيكلالمجتمعينعدديكدفلمالمجمعمنديوسقوروسليخرجواأعمالهمفىالحريةمخهوطلجوا

المجمعالبوسفوروعقدمنبالقربخطكيدونالىيرحلمابأننيقيةالىموصاالمرحالصدرالرثم
ولماخلكجدونكخحسةفىم154برسنةشهرأكتومنالثامناليومفىالجلساتوافتتحتبها

يقبللمولماألمجمعمنديوسقوروساخراجالوفمانوابطلباتأولكانتاالولىالجلسةعقدت
بأنماعدوأوطاخىأوسابيوسبلعسانمعشرضينثملبعلىالنوابأصرذلكالمجمعرئيس

ديوسقوروسبأنوأضافوامانىالرالرسولىالكرسىاستئذانابدونمجمحاعفدديوسقوروس
الحكومةنوابفازدرىاحتقاراعلينامجلبذلكالنمعناالجلوسلهينبغىالليدانأتىاالذ

متهمعلىالباباهذاوأجابالمجمعفىديسقوروسءبقاعلىاالشراروقررأيهمءهؤالبكالم
صدرأمرالتىالمجافععقدفىروميةأسقفاستئذانالىحاجةفىأكتلمانىقائالثباتبكل

فأجابهااليماديخصممااالخيرالمجمعفىصدرتالتىالقراراتقراعةطلبثمبتشكيلهاالقجعر
االعمالةءقراالىتصبرأنينبغىالرثيس

فأحدثحينئذالمجمعالىبالدخوللهفسعحكرسيهالىسيتثاوذورأعادقدالونوكان
قدقومياارحمونايقولونوفلحمحطينيامصروايليرأساقفةصوتفيهاسمععظجحةضجةدخوله
عناأنتمفاطردوهخارجاهذاطردتوجبالقوانينأناعلموااأليماناضمحل

ءبيضاأوراقعلىفوقعناديوسفوروسأرغمنالقدىايينالضمطورالشرقأساقفةفأجاب
ديوسقوروساطردواااليمانمضادىيوسوابولينارمانىأتباعاطردوا

ورفضناالمسيحاهناقبلناهفانكيرلسولعنالمسيحشغسيتثاوذورانيونالمصرقال
كيرلس

اآلخرالىيوجهأنفىحزبكلوشرعالكالمهذابمثلمعايتحاورانالفريقانوأخذ
استعهلواالحكومةبىمندوأنلوالللمحاربةميدانايكونانعلىالمجحعأشرفحتىالمطاعنشديد

يجدرالانهقائالالمجمعلىوخطبمفمواحدووقفوالمسكجخةالخنهئاماعادةفىنفوذهم
يكولواأدماثمعليجببلوصراخصياحمنالمشيغةاالعمالهذهمثليأتواأنالدينوأثمةباالساقفة
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عوضاوالدللالبهتانبدلالبرهانتستعملواأننرجوكمونحنوالسكينةالهدوءفىللشعبقدوة

عليكميتلىمالسماعآذانكموأميالالقولعن

بضجيجيقاطعولهبينالحزأعضاولوكانالثانىأفسسمجمعقراراتيتلوالكاتبأخذاثم
مستعمالهادئاساكناالهيجانذلكوسطفىديوسقوروسالباباوكاناالستهجانأواالستحسان

وكانيدالروميةنوابسالحكانتالتىالفارغةالثرثرةعنعوضاالبرهانسيفمجرداالحكة

بيناليوسليواالمربلوحدىلىيجعلالقيصرلمأنعلمتمقدقولهالمجمعهذافىبهفاهمما
وحدىالىينسبونفلماذابأسرهالمجمعلناأذعنبهحكمبمافنحنالتدبيرلهاومنحأيضاوتالسيوس

فأقروابهحكمماالمجمعاستصوبوقديامتساوالثالثةسلطانكوناالمورحالةهذهتدبر

المجمعبهحكمماكلعالبأمروهوثبتالقيصربذلكوأخبرنابأيديهمخطوطهمووضعوابأصواتهم
أهـلمقدسا

تأثيرتحتاالفالبيانولثماحرمفىيشتركوالمانهممعناهماالشرقأساقفةفأجاب
علىيونالمصراالساففةفاعترضشمامسةالمتكلمينمعخئموكانيفوالتخاواالرهابات

مجبولملهميسمعفلمالمجمعفىالكالمحقلهليسمنكلاخرجطالبينقانؤلىالغيرتداخلهم

طلبهم

علىأرغمكمالذىمنديوسفوروسعلىالمشتكبنالمجمعرثيسسألذلكبعدو
مصرأساقفةفأجابهمراهب003عددهمالذينأوطاخىورهبانديوسقوروسأجابوهءاالمضا

مستعدوناآلننحنهايخافالاالرثوذكسىالنالتهديدأرهبكملماحقامسيححبنلوكنغا
ادعائكمحسباالوراقعلىوقعغلماحقامؤمنينفلوكنتمايمانناعنشعرةقيدنحيدأندونللموت
سبيلفىدمهمننقطةآخريسفكأنالحقيقىللمؤمنينبغيالذىااليمانبجاللةتختصالمسألةالن
تأييده

الشديدءاالستياالحكومةنوابفأظهرواللغطالهياجكزاالعمالبقيةةءقرااستأنفواولما

دوءالبابافأجابالضجيجهذاعلةهمديوسقوركتبةانيتوسثاوذورفقالأضرىمرة
السجسهذامثلاحداثعلىيانيقوالوهمافقطكاتببنسوىمعىيوجدال

تهاءبقراأمرتفأجابالمجمعفىالونرسالةتقرألملماذاديوسقوروسالباباسئلثم
بعدوالقيصررسائلقراعةمنننرثىحتىقراعتهاأجلنافقالشريكهبيناليوسيوفسألوامرتين
اءقرامنايطلبلمذلك

ينكرودنفتارةشقيمةاعتراضاتيعترضونالشرقأساقفةكاناالعصالتقرأكانتبينماو

يقولواأنفاالفضلءشىكلنكرانعلىتجاسرتملقداديوسقوروسلهمقالححىأوكخبوهقالوهما
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فنأهوأهمعليهمأملتهبمااالسكندرىالباباعلىيعترضونوأخرىبالمرةينحاضرنكنلماننا
وفىنيقيةفىاجتحعواالذينءاآلبانينقأفحصانىأفسسمجمعفىقولهعليهأخذوااتهمذلك

الفحصأنديوسقهروسالبابأجابأفحصلفظةعلىأوسابيهساعترضولماأفسس

أجددلوقلتلالعتهـاضوجهلكمكانولكنالكتبفخشواقالمخلصناالنالزم

بخالفيذهبأوطاخىكانفانديوسقوروسالباباقالأوطاخىايمانءقرىولما
منأحدبشأنولستباالجمانفمهتمأناأماالنارأيضابلفقطالعقابيستحقفهوالالبيعةمذهب
بااليمانوبنفسىسوىبأحدأهتموالبأحدأبالىفالالالهوتالىشاخصفكرىبلالناس
الصحيصالمستقحم

لماذااذاالمجمعرئيسفقالاالعمالدفثرالمحررفىخطابهباسيليوسأنكرذللثبعدو
لهفقالأسقفا031أطاوعأنالتزمتانىفأجابفالبيانهمىبحرمالقرارعلماوقعت

خوفاااليمانواهنتالناسمناستحيتلقدتدانفمكتتبررومنفمكمناآلنديوسسقوروس
منهم

فالوااللشديدعليهميوجبالتوقيععلىأجبرناقولهمأنالشرقيوناالساقفةرأىواذ
فيهاكانالتىاالخرىالجهةالىوانتقلواقبلواذلكوالجلالغفرانونطلبكلناأخطأناأخيرا

قدومكمماركلهملوافقاالنسطوريوناالساقفة

االسبابانفأجابوالنفىبالحرمفالفيانعلىحكملماذاديوسقوروسالباباسألواثم
بعدللمسيحطبيعثينبوجوديعتقدكانانههىصرمجةواضحةفالفيانعالالحكمعليهابئالتى

كانواانهمتؤيدوكيرلسوغريغوريوساتناسيهسءاآلباأقوالمنشهاثاتفلىأناأماالتجسد
واحدةطبيهعةاتخذتالمخجسدةالكلمةانبلالتجسدبعدللمسجطبجعتينوجودبعدملمجتقدون

أناأقولالذينللحترينءاآلباءهوالخطأمن1أصالفيكونخطأاعتقادىفىكانفاذافقط
هذهأقهالهمنقلتأننىأخبرهقهلىمنثفةعلماالمجمعيكونوحتىمبدأهمعنأتحولوالبقولهم
أهـصحتهامنوالتحققاالصلعلىبطهافىكثيراواعتنيتالواحدبالحرف

الزليسفأجابهمأفكارهليجدىلديسقوروسالحريةتركمنيتذمرونالوننوابوكان
لجميعالصحيحةاالفكارحريةفهويمخأعمالهنماوالحقالعدلآثاريقتفىالمجصعهذاان

أيامخسةبعدعقادهالنموعداوعينواأالولىالجلسةانخهتبدلكوءالسواعلىءاالعفا

فىبالكالملديوسقوروسالسمأأنرأواروميةأسقفبىومندوالشرقأساقفةأنغير
حضوروجعلماخمسةبدلأيامثالثةبعدالمجمععقدفطلبمااسخعجلواولهدأتبرئتهالىيؤولألمحجمع
الحكومةبىومندومصرأساقفةومنعواالغربأساقفةبعضوالشرقأساقفةعلماقاصراالمجمع
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الخروتحاولولماالخروجمنيتمكنالحتىحراسابيتهبابغأللكنعوأثرولقوديوسق

رماحهمبأسنةالحراسمنعهالمجمعليحضر

المخلصعلىاليهودكهنةمؤامرةالوجوهكلمنتشابهالتىالمؤامرةبلالجلسةتلكوفى

بهطعنبماديوسقوروسالباباعرضبهايطعنونعرائضقدموارازوشهوداالنسطوريوناستحضر

بهيؤتىأنبدونرتبتهممابتجريدهحكمهالمجمعوضعثمقبلهالرسحلىاثناسيوسالبابااالريوسيون
الموجودينمصروأساقفةوزوجتهالقيصرالىالحكموأرسلحاالبالحكموأعلننفسهعنليدافع

يطلبونويحتجونالحكومةبىمندوجعلالذىاالمراالستعجالبغايةجرىذلكوكلبخلكيدون

اللصىلقبالمجمعهذاعلىيطلقواأناذابالمؤرخيئفحرىجدوىبدونولكنالحكمسحب
الثانىأفسسمجهـمععنوتخفجهعلجهتؤيدهفالحقيقة

لعدمشرعامعتبروكيرباطلهمحكأنبعدفيمارأوااالسكندرىالبابامقاومىأنغير
لمعارضةبالنسبةوادفىصرخةيذهبأنوكادخصمهمعزلتوجبقانونيةأسبابعلىقيامه

أنعلملماللحضورولكنهوطلبوديوسقوروسالباباقضيةالنظرففجددوالهالحكومةبىمندو

المجمعالمالذهامراراقصدتانىدعلمنوقالامتنعالمجيعمنانسحبةالحكبىمندو

علمهالمجمعحضورذدكعنالباباامتناعسببوكانمزلىبابعلماالواقفونالحراسفمنعنى

المجمعالىليدعوهاليهأرسلواممنفهمهماوهذاعليهعزمواوشرماأعضانهنيةبسو

الحكميريدالمنأعضاثهبينمنوكانديوسقوروسالباباعلىالحكمفأيدالمجمعأما
توقيعهمنهوطدبقرارعقيدتهمعلماالبابااطلعولماالقيصربطشمنخوفااضطرواودكنهمعليه
هذهحرمتفيدفيهاالمكتوبالورقةأركانأربعةمنحاشيةعليهفعلقأساقفتهبعضأمامقرأه

بهايتمسكومنالعقيدة

فأشيربقتلالهموأساقفتههوقرارالمجحععلىالتوقغديوسقوروسرفضمركيانبلغولما
مركزهفىليستمرالقيصرلرأىيذعنأنديوسقاروسالىوأومأفحضرلهفأمرأمامهباحضارهعليه

بأمورلتغلأنلهينبغىبلالدقيقةاالموردهكلفىالبحثيلزمهالقيمرالانديوسقوروسلىفقال

يميلالأنلىويخىالكتبيعرفونفانهمالمستقيمةاالمانةعنيبحثونالكهخةيدعوبيرهاوتدمملكته
ياديوسقوروسبازائهجالسةوكانفالقيصرزوجةبولكاريافقالتالحقغيرغيوالاالهومغ

الذهبفمنايبهتعنىكرسيهمنونفىفحرممخلكالراىقوىانسانأبىزماننطكانقد
المضتأنالتعرفينهالذىبالمرضابتليتوكيفالمكجرىماعلمتوقدنعملهافقال

ضرسانلهفانقلعولكمتهقولهمأبولكاريافحنقتفعوفيتواستغفرتيوحناالقديحسجسد
الئناثهوأرسلهياوشعرهضرسيهفأخذلحيتهأكثرفنتفواالرجالأيدىوتناولتهلشيخوختهبةبال

أثمرجهادىهذلهمقائالمصر
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يعاملوفوهممنفاهالماالجنديقودهوذهب1كاكراالىبنفيهأمراالقيصرأصدرحينئذ
بطرسوالقساتكوأسقفمكاريوسالقديساكليروسهمنلهمرافقاوكانقاتلكلصبقساوة

اجمانهوعرفهموفلسطببئالمقدسبيتفعبرنفيهمحلالىوتوجهتهسيركاتبيسطسثاووالشماس

أساقفتهمجبرواأنالمجمعءأعضاحاولنفيهبعدوأمانتهعلىأساقفةعدةوقدمبقوليهوقالوافتبعوه
رفضواوقعواهماذاالمصريينمنبحيايخهموعدوهمولمابتةأبواولكنهمقرارهمعلىالتوقيععلى

المسيحكنيسةشقأنبعدالمجمعهذاانفضوهكذااطاعتهم

زوراادعوالهظلمهمتعلنانواالرضءالسهاأنرأوافلمااالسكخدرىالباباخصومأما
تشجبالقبطيةفالكنجسةكاذبةتهيةوتلكأوطاخىشريكالنهونفوهحرموهبأنهمبهتاناو

ديوسقوروسالباباوأقوالواعترافاتأوطاخىاعتقاداتبينظاهروالفرقهرطوقياوتعتبرهأوطاخى

ورفضصراحمةبكلواالستحالةواالختالطاالمتزاتفيهامنكراالمجمعبهرةفىبهاصرالتى

كالكنيسةتعتبرهالتىالكناثسذلكفىوتبعتهالعامااليماناستقامةعنحائدامادامأوطاخى
ابريطناسمالشخصالىأوطاخىضدرسالةمخفاهفىوهوكخبوقدوغيرهماوالسريانيةالفبطية

يقولمنكلعنونخرخنقلعأنعلينايجبفيهايقولءاآلبااعترافاتداكتابضينمحجلة
بحقصارجسداالكلمةاللهانبلهكذانؤمنفحانحنوأماماتأوبالهؤليهتألمالكلصةاللهان

تألمالمسيحأنقلنااذااننايقولودويظنونقومالكنبالههتهبالجيلةموتوالألمبالوبقى
كاناذاونقولنجيجهمؤنحنخلكيدونلمجحعمواففبنالقولهذافىنوجدبالالهوتالبالجسد

البابايختمتمنوافقهمفانابالالهوتالبالجسدتألمالكلمةاللهانيعترفونخلكيدونمجحعأهل
مسحشهداالمخجسدالواحداالبنهوالذفالواحدلالقنواحدةبطبيعةكالمهديوسقوروس

أهـبكيرلعمروتقدمكماباثناسيوس

دلكانفنقولانىالأفسمجمعفىالوطاخىديوسقوروسبقجولبيوذالغراعترضواذا
مستقحياظاهرهفىكالنأوطاخىاعترافالنوذلكالهرطقةفىمعهاشتراكهعاللدديؤخذال

معتقدحقيقةظهرتوعدمادبعمكشوفاهرطقتيهحجابيكنولمالسابقةالمجامعاليمانموافقا
أبوليناريوسىءآراورفضالالهوتوتألمبتغيرالقولوصفضاالسكندرفالبابارفضهأوطاخى
يكنولمالوطاخىخالفاواالستحالةواالمتزاتباالخخالطالتعليهمورفضالناطقةالنفسبانكار

روميةنوابتصرفلوالسوءالكخحسةوحدةيوترعلىءنتىيقع

أنبعدم74وش591سنةتوتأولفىتوفىحتىمنفاهفىديوسفوروسرالباباواستمر

كمابصبرتاالقساةالمكانذلكسكانمنةشديدىآالمايعانىسنببنخمأوأربمنحوفيهقضى
خلكيدونأنصارلمجمعبهااهانهالتىالمرةاالهاناتتلكوسكونأناهبكلواحخملسبثماقدكان

تاحضاابداغبنضدحرشلمحى1
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كانواالذينالسفلةأولئكعالواحدهبكلحةيردولموالرصانةالحكمةبغايةوسنلكالقسطنطينيةفى

بالشوارعمرورهءأثناويحتقرونهيششمونة

منفاهمفىشرعواالمصرييناالساقفةمنمعهكانومنديوسقوروسالباباأنوروى

أظهروقدمنهمكثيرينينصرواأنامنتمكخواحتىالمكانذلكأهليبشرونواالنجيلنورينشرون

وعجائبآياتأيديهمعلىالله

مناليهوصلماشاهدلمافتالممنفاهفىديوسقوروسالبابازارمصرياثاجهـاأنوحدئث
بيةفقطعةالبهطريركتلميذالتاجروأعطىالهوانمنيسوعالربأصاببهاالباباقذكرهاالحتقار

قطعبذلكديوسقوروسلىالباباعلمفلماغيرهايرسلأنووعدمعلمهعلمامنهالينفققيمةذات

طلبأعسمانالمعجزاتمنهناكأجراهومماتلحيذهرغبةضدالمكانءفقراجملووزعهاالقطعة
دمهمنوأعطاهجسمهمناءجزالقديسلهفشرطنفسهبهايسمحدمبنقطةلهيسححأنبحرارةمنه
منفاهأهلعيونفىاالسكندرىالبطريركشأنواهـتفعالكلىءففازبالشفاعليهوصلىبهأدهنما

ؤاكرامهماحترامهمموضوعوأصبحبقساوةيعاملونهكانواأنبعدا

اكليلأخذحتىغاغرابجزيرهقهروسثيولاستمروقدالمؤريرسساواالنباوقال

ذلكمنباتالصعومنالقىماشدةمنماتانهيقصدولعلهأهـالملكمركيانمنالشهادة

فىحياتهقضىالذئااليمانعلىمحافظةواستحرترئيسهاغلىالمصريةالكنيسةفناحتالملك

مطلقارفضواانهماالخالفهبطريركاللمصريينتقيمأنحاولتالحكومةأنومععنهالدفاع
مجفعاراتقىرفضفىالقبطيةالكنيسةأمهاجمعةالحبشيالكنشةواشتركتالهراطقةمعاالشتراك
الكرسىعلىالقيصريعينهمكانينالنىاالروامالبطاركةبسلطةاالعترافوأبتخلكيدون

ولماذاحينئذالكنيسةعلىالعامأسقفهمبسلطانيعترفكانمنيونالباباولنافليقل
فكيفعاصياديوسقوروسالباباكانواذالهرئيسايعرفهكاناذالهديوسقوروسالبابايخضعلم

فالروميةأسقفأىعليهمالعامالزليسيعاندواالصغرالزليوهويطيعهبأجمعهشعبانرى
يربوحينئذعددهاكانالتىاالمةتلكفىيوجديكنلمانهالعقلمنقليللهمنيسلمأنيسشطجع
االعظمالكنيسةهورئيسروميةأسقفأنمستنيريعرفواحدولومليونالماليينالعشرةعن

برأيهيسلمولهفيخضع

ولكنواحدوطنىمصرىبينهميكنفلمخبكيدونمجمعبرأىمصرفىسلمواالذينأما
بدعةكلالبالدبهذهتروجكانتالتىالفئةابمصروهىالقاطنةالينهانيةالفئةمنكانواجميعهم
كانتمثالالمصريةالكنيسةشغلتالتىاالريوسيةالطائفةانريبوالالغرباليناببعثها

بعدفيحاأوبالسابليينأعداؤهيسميهكانالذىاالرثوذكسىالشعبأنبينمايونانيةبالضرورة
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المصريةقلشئتاقأواالرثوذكسيةالوطنيةالطائفةوهذهوطنيابالضرورةكانباالوطاخيبن

صميمينأقباطاكانواءوهؤالوالرهبانالمتعبدينهيئةبهانعنىالعظيمةالهيثةتلكتشملكانت

االكبرمنالجزءأيضاتشملوكانتاليونانيةاللغةجهلهمومنأسمائهممنجليايتبينبهما

برأىبالتسليمكنيستناسالمكدرتالتىهىبمصراليونانيةالهيثةونفساالسكندريةمسيحى
أىبالسنوديينالمجمعذلكاتباعيلقبئالساعةتلكمناالقباطوصارالخلكيدونىالمجمع

سورياوكناثسنفسهايةالمصرالكنيسةاختحتكالالهماحتقاراييناالمبراطورأوالمجمعيبن
المستقيماالرأفذواتأفاالرثوذكسيةبلقبمذههاعلىالتى

ديوسقوروسالعنيدخصمهسحقمنخلكيدونمجحعبواسطةتمكنروميةأسقفأنومع
التىالقصوممطغايتهعلىيتحصللمالنهوذلكالمجمعذلكعلىالرضاتماراضيايكنلمأنهاال

وأعضائهالرومانىالكرسىيةبأولوالمجمعأواالمبراطورةمنالتصديقوهىاليهايسعىكان
روميةكرسىتجريدوالعشرينالثامنةالمادةفررفىالمجمعأنعنفضالالكراسىباقىعلىالزالسة

النهالوناغتاظوقدالشرقيةالكنائسعلمااالسبقيةفىدهحقالبأنوالفارغةالدعاوىهذهمن

بابانوابنحنوهىديوسقوروسصدربحرمانالقرارالذىفىالعبارةهذهادخاليقصدكان

انهميظهروالمجمعأناالالمجمعبمصادقةوسديوسقوونحرمالجامعةالكنيسةرئيسرومية
روميةأساقفةرئيسوهىبالتانيةواكتفىالجملةهذهرفضالمجمعذلكفىالحكومةنواب

انهمعديوسقوروسبدللمصربطريركاالحلكيدونىالمجمععينهالذىبروتيريوسوفسالعظمى

الفصحعيداصداررسائلفىالقبطيةالكنيسةيةأولوعنلهيتنازللمانهاالوصادقهالونصافى
الدواممصرعلىلطاركةيكتبهاكانالتى

والعشرونالسادسالبطريرك2تيموثاوس3

قدديوسقروسرثيسهمبأنأنبأهمالذىالخبرنظيرالمصريبننفسفىحزناأوعيكنلم
بسببويدالالزليساياهمعتبرينواستمروامأخذكلالغيظمنهمفأخذشرعىحقبدونعزل
مصرفىلبنالمقيمالرومانيينوبينالمصريبنبينءالبغضانيراناشخعلتذلك

النتخابأساقفةاربعةبصحبةقبلهمنبامندوأرلبصلديوسقورعسالباباالقيصرنفىولما

خلفاقامةفىالمعارضةيدشدىوعارضواعامةريينالمسخطلذلكفهاجللمصريبنجديدبطريرك

بروتيريوسيدعىشخصاالرومانىالحزبوأقامتغلبتالقوانغيرحياكانطالمالبهطريركهم
اليهعهدحتىثيوسقوروسالباباثقةعموالرجلهذاوكاناالسكندريةعلىبطريركبصفة

رسالةوعلىخلكيدونمجمعأعمالعلىوصادقاالمانةييللمانهاالغيابهءأثناالكنائسبادارة
االرواممنتخبيهعطفلينالعلناالون
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ذلكضدهياجهاواشتدالمصريةاالمةقيامةقامتبروتيريوسبرسامةاالمرقضىولما

الثائرالشعبهداالخضاعقبلهامنجنوداترسلالنالحكومةاضطرتحتىالمنافقالخائن

منهماالنتقامعلىوعولالوالمطفغضبهزموهاحتىتبسالباسالقوةتلكقاومواالمصريينولكن

ومنعالعموميةالحماماتوقفلوالمساطبللتكاياتصرفكانتالتىالخبزجرايةفقطع
علىيقووالمولكنهمرجلبألفىفأمدتهاالمبراطورةمنأخرىقحةيطلبأرسلثملمجخمعاتإ

أصدرهاالتىالسابقةاالوامركلابطاالشروطهصلحايعفدأنأخيراالوالىاضطرحتىالثورةقمع
رضاهمبدونريركابطاالمبراطورةعينتهالذىالرجلاعتبارعدمعلىاستمرارهممعالمصريينضد

حيايزالالبطريركمركزولقبولهالحلكيدونيينلمحافقتهفيهحرموهعظيمامجمعاعقدواقدوكانوا

آحرالىمكانمنينخقليكنلملهالشعبكراهةبشدةعارفاكانالذىبروتيريوسأما
يسلبهاوواالديرةالكنائسيسطوعلماأخذأمرهطوعالقوهذهرأىولماالعساكربعضبحراسةاال
الليالىسدىافىزدهمنعلمافسطوااللصوصأنظارمطمحجعلتهوافرةثروةجمعحتىمالهاينهبو

جتتهوسحبواالرعاعبعضءالخبرجاشاعلماانهوقيلأيديهماليهوصلتماكلوسلبهاوقتلو

بطليموسبناهالذىالملبالىحملوهايلتمأشنعبهاامخلأنلعدوالمدينةشوارعفىبهاوطافوا
فالتهيتهاالمضطرمةللناروطرحوها

قتلوصرثاالفخالئرملىأتادلمااللهمنعقاباكانألورايهحلىببروتيروقعماأنيبروال
البارطذالضتارفىسمأتىكماادكوأسمفيالهـمرمكارالقديس

بلغهمثمديوسقوروسالباباحياةفىبطريركبدوناستمروااالرثوذكسييناالساقفةأنغير
وكاناالسكندريةالىمنفاهمنبايلورسيلقبوتيموثاوسواستدعابحرقةفبكوهنياحمهخبر

خلكيدونمجمععنالمحامىالقيصرمركيانوكانالطببعيةالمسيبوحدةالقائلينمنأىمتأصال
تنصجبفىوأسراعواالفرصةتلكاالساقفةفانتهزالثراكىالونعنهعوضاوتولمطماتقد

الباباالقيصروهذاذلكعهدفىم754وش591سنةبابهفىالبطريركيةكرسىعلىتيموثاوس
بمديريةالقلمونديرفىراهباكانبيخماصالحةعيشةعانتياانهالمؤرالنيقاوىيوحناعفقال

التقوىمثالوهووفاتهبعدديوسقوروسخلفثماالسكندريةكنيسةفىقساتعينأنالىالسفيوم
ينلدوا

االنتخابءاجراهءفساالبطريركهذاأنتخابءاثناعخهامتغيبااالسكندريةوالمطوكان

االرثوذكسيينرؤسائهاحتراممنالشعبفىعرفهمالوالاالسكخدريةمننفيهفىوشحرعاذنهبدون
الكنجسةسالمةهددواالذينالخلكيدونىالمجمعأنصارضدمجاهدافاستمرتيموثاوسالباباأما

بحرمفيهحكممجمعاوعقدبمبادئهالتمسكعلىوأصروابروتيريوستبعواالذينالكهنةجميعفحرم
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والقسطنطينيةولنطاكيةروميةكنائسمعشركةكلمنوتبرأالونورسالةالخلكيدونىالمجيع
القيصرواميأتهبتأثيرللخلكيدونيينبعدفيماانحازتولكرثاارثوذكسيةاالمرءبدفىكانتالتى

القيصرالىشكواهمأوكثرأسقفمائةمن41وعددهمالمحرومونالكهنةأولئكفرفع
المبكتابوالقسوساالساقفةمنوفداتيموثاوسالباباأيضاوأرسلالقسطنطينيةبطريركوالى

الخلكيدونىالمجمعلمقاومةالقسطنطينيةفىظهرتالثوكةيةقوجماعةالوفدهذاوعضدالقيصر

بطلباالمرمنبدايرلمولكنهخلكيدونأنصارمجمعمنكانالقيصرانومعقراراتهوابطال
اذاعماخلكيدونمجمعأعمالفيهتفحصعاممجمعلعقدبأسرهاالمملكةفىالديانةءرؤساجميع
القيصرخاطريراعواأنأضطروااالساقفةمعظمانالمؤرخونيقولوباطلةأوصحيحةكانت

الباباتيموثاوسمعأشتركافقطأسقفيناالخلكيدونمجمعقراراتبمحةفأقروامعتقدهيؤيدواو
باطلةأعتبارهافىاالسكخدرى

هياجمنخوفااالسكندرىالبطريركالمبسعيدهيمدأنالقيصرمجسرلمذلكومع
االمبراطوروأقنعطغيانهفىاستمررومحةأسقفأنلوالاألمورتهدأوكادتعليهالمصريببن
بسرورونفىهذافأسرعبذلكاالسكندريةلوالىاألمرفصدراالسكندريةبابانفىبضرورة

م064سنةغاكراالىسأناطوليوأخاهتيموثاوس

صاحبيلقبكانتيحوئاوسيدعىرجال1الملكيونانخخبالباباهذانفىبعدو

كانواأنهممعاليهالشعبقلوببهاأستمالحسنةصفاتذاكانأنهقيلءالبيضاالقلنسوة

أسقفءأساالذىاالمرديوسقوروسالباباأسمالقداسيذكرفىكانولكنهدخياليعحرونه
علىنقرلمواقأنناقائلينبالتحجةيقابلولهكانواالذيناالرثوذكسيونمنهوسرواالمبراطوررومية

مرةكرسيهالىالنفىمناالرثوذكسىئيموثاوسرجعلماأنهوقيلللغايةنحبكفانناانتخابك

مقاومةأقليقاومأنبدونديرهالىالملكىتيموثاوسرجعثانية

الملكالمآلحتىسنواتسجمدةمنفيااالرثوذكسىتيموثاوسالباباواستمر
ورجعبعودتهفأمرمنفاهمنبطريركهميعيدأنالرأىقويمومنهفالتمساالرثوذكسىالسيلجكوس

أعضائهعددبلغم4طألسنةمجمعاعقداالسكندريةالىوصولهوحالمقرهالىتيصوثاوسالبابا

الطبجعيةالمسيحبوحدةالتعليموأقرعلىخلكيدونلمجمعبرففىثانيةفيهحكماالساقفةمن005
كلقبلتهالونورسالةالخلكيدؤلىالمجمعضدوأصدرمنشوراالقرارفقبلالقيصرالىقرارهفعا

الملكجلالذالدبانةفىالروماكااالبراطوراوالملكرأفعلىكانواالنهماللملكينحلكيدوفهمجمعانححارسمى1
أبالمتأصليناالرثوذكيىنودعىيينكاالرثيءاعدأاشدومنانصارالخليكدؤليينأقىمنكانوااالرهدالعدالرومانيين

محتقدهميغيروالمالدين
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الباباوأستمرعموماالمملكةفىاالولىلديانةالواحدةإالطبيعةوصارمذهبالرسوليةالكنائس

م774وش812سنةمسرى7فىتوفىحتىجهادهفىتيموثاوس

فبلكانمنغوسببطرسيلقبووالعشرونالسابميركالبطر3بطرس
بطريركاأقيمتيمثهاوسالبابالسلفهصديقاوكانديوسقوروسللباباتلميذاكانوربماقسارسامته

عقدحتىالبطزيركىاليهرلمىيعتلمايكدولمقيصرزينونعهدفىم774وش912سنةتوتفى

باسيليكوساالرثهذكسىالقيصروكانالونورسالةخلكيدونمجمعفيهحرمباالسكندريةمجمعا
عينالنهبطرسالباباعالمغتاظاهذاوكانالخلكيدونىزينوناليهورجعالكرلمىعننزلقد

تيموثاوسورجوعبنفيهفأمرالضطهإدهوسيلةالمجمعذالهعقدهفاتخذمنهتصريحبدونبطريركا
خمسمدةفيهامختفيالبثبلاالسكندريةيفارقلمبطرسالبابااناالءالبيضاالقانسوةصاحب
سنوات

البطاركةاننخابابموجبهايجرىقاعدهيعينأنهذااوستميمفكرللقالقلومنعا

لمقابلةوسارتالمنوفيةالممانسبةالتالوىيوحايدعىرجليرأسهوفدفتالفباألسكندرية

الوفدرئيسيوحمناانالقيصرفظنبطاركخهمأنتخابفىلالقباطالحريةيتركأنالقيصريرجوه
أجابولهذاذلكيبغىالبانهامامهيوحنافحلفرغبتهضدالبطريركيةعلماالحصولفىيسعى

البطريركيةلمركزنفسهيوحنارشحم284سنةتيموثاوسموتبعدأنهغيرالوفدالقيصرطلب
بطريركووالقيصرروميةأسقفبذلكأخطرهموممنبانتخابهاألساقفةجميعيعلنوأرسل

بطريركوالقيصررسالةوتأخرتميعادهافىروميةأسقفرسالةفوصلتالقسطتطينية

البطريركيةقبولبعدموتذكروعدهقبلهروميةأسقفلمكاتبتهالقيصرعليهفحقدالقسطنطينجة
االسكندريةلجطريركيةيوحخاانتخابعلىراضغيربانهيعلمهروميةاسقفالىالقيصرفارسل

وكانالحقيقىبطريركهابطرساعادةعلىعارموأنهاالضطراباتازديادالمطيدحوذلكألن
انتخابفىالرئاسةحقلهانوتوهميوحنهااليهارسلهاالتىبالرسالةأنتمقدروميةأسقف
بأوهامهالقجصرفاستخفالبطرسيوحخاعنراضبأنهالقيصرجاوبولذلكاالسكندريةباباوات

فلميوحناأمامنفاهمنبطرسالبابابردويوحنابنفىوأمرالمهمالتسلةفىخطابهوطرحالفارغة
العهدقديهةمعرفةلوجودزيونخليفةميااناستاسيالىدعواه2رأنهمعنفيهبعدمصرالمطيرجع
االبرولثياتاحدىفىاسقفابتعيجنهواكتفىعنهأعرضالقيصرولكنتنفعهظنهابينهما

يرحوهالقسطنطينيةبطريركأكاكيوسمنرسالةتلقىمنفاهمنبطرسالبابارجوعوبعد

النوارادبعدفيماندمولكنهخلكيدونانصارمجمعمناكاكيوسوكانامانتهفىيقبلهأنفيها
االنجيهالومعهالخلكيدونييناماممنهارالبطرسالباباكانبينماانهوذلككسيينلالرثيينضم
لهوقالبالقسطنطينيةكانالدىاالسكدرىيوليانوسالشماسقابلهالمقدس
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كانالدىالمكانالىيدعونىشماسااكاكيوسالىأرسلالقسطنطينيةفىكنتلماانى

اأالصالةفىمعىتشتركانمزمعانتهليوليانوسالشماسأيهالىقالاليهسحرتفلماافيهيبيت
أمرنىثمالتصليعنىاالرثوذكحمييةهناتوجدالفانهالمستحيلمنذلكالنالقائالفاجبتهال
المىأنطلقهكذالمقالاالكجيلحملولماالمكانذلكفىمنفردينكالناوكناأجلسأن

الكتوحقبقهلىاالنانالكحلفتكصالهوأحلفبطرساالنباعلىوفتشاألسكندرية

بينمافانىالدنسةخلكيدونمجمعهرطقةعنىواطرحاتوبأننفسىكلمنأرغبأنىالمقدسة
شماسىنحوهأرسلتباسيليكوسبمنزلالمدينةهذهفىموجوداتيموثاوسالمغبوطكان

الونوطومسخلكيدونمجمعتوحرتبتوفيهبيدىالمخطوطكتابىبيدهوكريزاريونإ

باطلبتعلحمالمعترفأوطاخىمذهلالمعتنقالوالىثيوكتيستيسانغيرهرطقةوكلواالوطاخيين
فضربأوطاخىفيهحرمحتقدانىووجدوفىأهالكتابيدهمنأخنالساحةفىالشماسوجدلما

الدورفىساكخاكانالنهالمغبوطتيمثهاوسبذلكليعلميكنولمالكتإبومزقوطردهالشماس
علىأستوذالخزنانوبماتيموثاوسبانىالطوبايعازطردالشحاسانظننتكنتوقداالعلى
أنىوحيثااليامتلكسالمتكديرعلىخاثفأهحرأدنىأبدىاللبثتلىلممضرببسبب

يريحماكلأفعلانمستعدواناأطلباللهءقضابىومجلالموتساعةتدركنىأنىأخثاالن

1آهرطقةلكلوحارموتائبلمتندموانىفؤادك

للبابارسالةاليهيحملانالمذكويوليانوسالشماسمنأكاكيوسالبطريركطلبثم
البطريركتحققحتىرسائلجملةسواكاكيبطرسالبابابببنتبادلنتتمومنليقبلهعندهيتوسطو

الملكباقناعاكاكيوسووعدتحاداعلىمعاواتفقاالقسطنطينىالبطريركبةتوصدقرىاالسكند

ليحضرواالقسطنطينيةالىءاالتقياالرهبانشيوبعضبطرسالباباوأرسلخلكيدونمجمعبرفض
مشهوراورامنالكنجسبومندوووضعاالتحادمراسيمءالجرام184سنةفيهاعقدالذىالمجمع
معاونسطورواوطاحىأريوستعاليمعلىفييهوحكماالتحادكتابلىأىهيوتيكونباسم

ومجمعالونمسورفضوافححسوالقسطنطينيةنيقيةمجامعوأيدتكيرلسبنودواثبتت

والقسوساالساقفةجمجعالىوأرسللتخفيذهوامرعليهفصادقالملكالىالمنشورورفعخلكيدون
بيةالغرالمدنوالخمسوليبيةومعراألسكخدريةفىوالعلمانيينوالرهبان

عليةأتفقاحضىواكاكيوسبطرسالبابابببنالمنشورهذاأمرفىأخرىرسائلتبادلتثم
بطرسالبابافامضاهااالتحادكتابعلىالتوقغالواحدةالطبيعةءؤساقبلذلكعلىءوبنا

أنصارءوسامنعليهاوأمضىأنطاكيةاسقفالقصاربطرسواالسكندريةبطريركمنغوس

ومنهمهمصراساقفةبعضانلواليتمالمشروعوكاديةالقسطنطأسقفاكاكيوسخلكيدونمجمع
161اوالملوكالطاركةتارفئفىالسلوكحن1
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يركبطراكاكيوسمعأتحدابطريركهمبأنشعروالماطامةمنيةأسقفوميناصااسقفيعقوب

انظنواالونولطومسيطخلكيدونلمجمعبالتخربعندهممعروفاكانالذىالقسطنطينية

الودوطومسخلكيدونأنصارمجمعوافقاالتحادكتابعلىالشوقيعبقبولهبطريركهم
االساقفةبهيعاالسكندريةالممافاستدعىوأرسلالخطرتالفىالبطريركانغيرشركتهعنفانفصلوا

كتاب9لهموقرأالرسائلمنالقسططينيةبطريركوبينداربينهماعلىفيهأطلعهممجمعاوعقد
لقبعليهموأطلقعنادهمعلىمصرينلبثواالذينبينالمخحزبعضسيكماجميعهمفاقتنعاالتحاد

قائدهمأورأسهممنحرمواالنهم1رأسبالالذينأاالسيفايين

أستحكاماالشقاقيدوايزأنوخلفائهاسالفهومبدأمبدأدـكانالذلىرومهأسقفانثم
مآربهمءوراجرياوالغربالشرقكنائسبينآخرشقاقايوجدواوأنالمصريةالكنيسةفى

بعضانكماهجنابيدتحتمنيخرجلمالنهااللسببالاالتحادمشروعقاومفلهداالشخصية

منغوسمعاشتراكهعلىفيهايلومونهالكاكيهعسرسالةكتبواخلكيدونانصارمجمعمنبينالمتحز

لمبعضهمواالتحادكتابموافقةعلىمنهمكثيرينأقنعبللكتاباتهمأكاكيوسيكترثفلم
بهيسحنجدروميةأسقفالىينامونالالذينديرزليسوهوكيرلسيدعىمنهمواحدوأرسليوافق

عنوعوضاكيرلسمعاتفاقبالشيئايعمالالانبالقسطنطينيةلسفيريهروميةاسقففارسل
وسحتالتالوىنايواعادةمنغوسنفىللقيصرطالبااالمركتبفىالديانةءروسايخاطبان

خهلحننفىيوحنابانالقيصرعليهفردنفسهليعتذرعماروميةالىأكاكيوسوأرسالاالتحادكتاب

علىتدلالتىروميةاسقفكتاباتمناككيوسءواستاااليمانصحيحمنغوسوانالقسمفى

البابافيهحرممجمعاروميةاسقففعقدبطرسالبابامعاالشتراكواصرعلىمتناهيةءكبريا

أعمالفيهحرممجمعابطريركيتهعاصمةلىمنهماكلالخبرعقدبلغهماولماواكاكيوسبطرس
الونورسالةخلكيدونمجمع

اليهفأرسلاوفيميوسفخلفهحياتهلتولمافراويطاوسبعدهءوجااكاكيوستوفىثم

علىهذااوفيميوسوكانالرابمالمجمعفيهيحرميطاسافياوسلفهرسائلعنخطابابطرسالبابا

باباواتمعاتحمواوالذينبطرسالبابامعذكسيةاالرثالحالقاتفقطعالملكيينبالمف

سنةاوتييوثاوسم194سنةيطاوممماافهـاوهمالقسطنطينيةبطاركةمنجهارااالسمكندربة

م346سنةوبولسم936سنةوبيروسم806سنةوسرجيوسم535سنةوانتيموسم115

واستحرهذام217سنةيوحناوم666سنةوثيوذوروسم656سنةوتومام256سنةبطرسو

بروأكتوش523هاتورسنة2فىبآبائهلحقأشهرثموثالثةسنواتثمانمدةكرسيهعلىالبابا

للكرسىقدمبطرسالباباتنيحولماوالعشرونالثامنالبطريرك2اثناسيوس5
الشعبخبهقيصرانتزينوندفىم094وش522سنةشهركيهكفىاثاسيوساالسكندرى
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بصالحههودامشلكنائسهاووكيالاالسكندريةبيعةفىكاهناوكانءاآلراباجماعياالكليروممما
ولمبالكبيرالملقبالرسولىاثناسيوسالبابامنلهبالصغيرتميينايلقبوايمانهواستقامة

باجمعهاالمصرىالقطرابروشياتوخضعتسواهآخراالسكندريةفىيركالبطرهذاأيافىيكن

الونرسالةوحربتخلكيدوناعتبارمجمعرفضتباجمعهاالرسوليةالكنائسالنوذلكله

الىالسالماعادةفىاناستاسيوسالقيمرمعمشتركاهمتهالبطريركهذاصرفوقد

بلأخرىمرةالدينيةالمنافساتتقمالالقيصرانرغبةوكانتومصرخصوصاعموماشرفال
االساقفةبعضرأىولمابهيعتقددينأومذهباختيارأىفىانسانلكليةالحرتتركانينبغى

سادبذلكوأخرىمرةالكنيسةجوصفويكدرواالكىتغييرهمعلىعزموالجدالللبحتميالبئ
عنالمحترمونؤساوهايكفلمالتىالكاثوليكيةالكنيسةاالبأسرهاالكناثسعلىالسالمروح

انهمذلكفىبعضهمقولأحسنوماخلكيدوناعتبارمجمععلىيوافقهمالمطكلمعاكسة
الدارالىانتقلواأناشمعاكسةفىمجخحونكانوابلءاألحيامقاومةيكفهملمروميةاساقفة
بطريركواكاكيوساالسكندريةباباديوسقوروساسمشطببالحاحيطلبونفكانوااألخرى

يقولوالتىوحدهاللهاالفيهارثيسدارالفىهذانكانبيمااالساقفةءاسمابينمنالقسطنطينية

همبطرسءوكالروميةاساقفةحضياتانصحذافحهاءالبقايحبالانهحميفىمسيحىكل
أهـفيهاالمفوضون

توفىلماانهحتىتحزبأقلالقبطيةالكنيسةمعاتحدواالذيناالرثوذكسيبنيظهرمنولم
االتحادكتابمتبعامنهالهعلىنسجيطاوسافياووخلفهالقسطنطينجةبطريركاكاكيوس

االرثوذكسيينطردسبقكمايطاوسافراوخلفالنىاوفيميوسانغيرخلكيدونمجمعرافضا
مكدونيوسبدلهوأقامبالنهفىفيهعليهحكممجصعاالقيصروعقدعليهفغضب

مذخاليةكلهاكانتسنببنسبمنحوالمرقسىالكرسىعلىالثانىاثناسيحسالباباواقام
م794وش22سنةتوت03فىوتوفىاضطهادكلمنسالمةالكنيسةوكانتاالضطراب

بطريركارسمبالهـاهبيلقبكانوالعشرونالتاسعالبطريركأيوحنا6
اعرداللذينوالتعقلبالحكةقيعرالشنهارهالونعهدفىم794وش992سنةباؤونهفى

أمنفىايامهفىوالشعبالبيعةوكانتالقديسببنءاآلبامنتقدمهمنمسلكفسلكسلفه

موسل

القسطنطجنيةيركبطرمكدونيوسانالجاردأىاناستاسيوسمكانهوقامزينونتوفىولما
روميةاسقضيكاتبوأخذخلكيدمونمجمعأعحالواثبتاالسكندريةالكنيسةمعالعالقةقطعقد

بالقسطنطبنيةمجشعاالقيصرعقدولذلكفأبىالرابمالمجمعيحربانمكدونيوسالقيصريقنعفأخذ
وحالتيموثاوسيدعىفاضلرجلعنهعوضاوأقيمونفيهكرسجهعنبانزالهفيهحكم115سنة
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ثاروسفارةمعالحرماليهوارسلمكدونيوسوحرماالرثوذكسيةاالمانةفيهأيدمجمعاعقدارتقائه
القولبهاالنالخالقوىقدوساللهقدوسوهىثةالثالالتسبيحاتيرفضونكيدونيونالخد

ثمالقيصرترتيلهافاعادالقسطنطينيةكنيسةمنأبطلهاقدمكدونيوسوكانعناتصلمنيا

الذىانطاكيةبطريركيرسوساواالسكنهدريةبابايوحنامعوفاقاوعقدالخلكيدونىالمجمعحرم
القصاربطرسخلف

المملكةكلدونوطمأنينةأمنفىيوحناالباباعهدفىالمصريةالبالدواستمرت

تداخلثوالمصرفىلتنشأتكنلمالقالقلانيالحظومحتمرهقالقلفئكانتالتىالرومانية
اضطرامهايزدادلكىهدأتالناراذايحركمنكوظيفةوظيفتهفكانتشوونهافىروميةاسقف

روحفيهافسادالمصريةالكنيسةالىتمتدانمنأقصرالمدعىهذايدنتكالوقتهذاوفى
يوحناالباباتنيحثماالهالىمنكثيرينأصابءعياءدابسببأخيراتكدرتانهاغيرالسالم

سنواتنحوتسعالكرسىعلىأقامانبعدم705و433بشنسمنالرابمفى

الثانىالقسم
لكنيسترامشاهير

مكاريوس3وروسيسيذا2شنوده1

يمخلكانكاناييئمثرينابومن2يلشندوببلده1االناهذاولدشنود1

الحداثةسنفىوهوقلبهفىونبتتالمراعىالىالرعاةقيياشنوثهوكاناالكناممنكثيرةقطجانا
للرعاةطعامهيتركووالصوالعبادةالصالةفىالحقلفىوقتهيصرففكانالتقوىبذور

االنبافيهالرئيهسكاناجسقربءثيربالصحراالىأخنوبذلكوالدهالرعاةاخبرولما
االستصيرالنكانتباركنىبيجولاالنجالهفقالليباركهعليهيدهيضعانمنهوطلببيجول
كثيرةلجياعة

اليديعنىاالنباهكذااليهالالم1االلفباضافةوصيدومعناهابيةالعراللغةعلىدخليهكلمةانبا1
جرجايةبمديرمجوأرايخم2
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ءاألتقياللرهبانمعاشرتهومنحسخةتربيةبتربيتهخالهواعتنىصالحةنشأةشنودهونشأ

بعدالرهبانرئاسةيتقلداناستحقصالحااوصارراهبالزهدفىوفاقهمالفضائلكلعخهماقتبس
002عهدوفىالرهبانعددبلغونطاقهالديرووسعادارةفنظمعاليةبهمةيشتغلفجعلخاله
الرهبانعلىليسساميانفوذانالححجهادهواكسبهااالحمرأبالدير0081واالبيضبالدير

امورهمفىليستشيروهاالمةأكابراليهيأتىالديروكانلذلكالمجاورهالبالدجميععلىبلفقط
يخاطبونالذينالعظامءاالبادكأحاعتبهروهحتىاسرارهممنخفىمالهميكشففكانالمهمة

ألساالثه

فىأليهليأخذشنودهاالنباديرعلىطريقهفرفىللقتالساثراكانقائداانمرةوحدث
عليهناثريقطعكلبمنعالرهبانواوصىللعبادةبعيدمكانفىاعتزلقدشنودهاالنباوكانالحرب

اذاالديرااليبرحالانعلىصممباالمرولكنهالرهباناخبرهالقائدءجافلمااللهمعاخئالئه
لالنبافاوفدواملواحتىللجنودالطعاميقدمونالرهبانواستصرالديرحولبعساكرهوضربقابله

شنودهاالنباعلمفلماالنفقاتهذهمنينقذهموللقاثدليدعهعليهدالةلهكانكاثباشنوده

احزمتهحياصاتهاحدىحهبهانالقائدمنهطلبثموقئامعهوقضىالقائدلمقابلةقامباالمر
الحياصةالقاثدذلكلبسالحربوطيسحمىلماانهقيلاحداهافأعطاهالحربوقتبهاليتمنطق

امولهزبةاعداعهفهز

الكرامبئبعضاتاهيومفذاتالمسيحيةالديانةعلىالغيرهشديدشنودهاالنباوكان

لمالكرومانمججةاجورهملهم2يدلمالذىنىالسيدهممنينصفهمانمنهطالبببناالقباط
المسيحيينحقوقبدفعوالزمهرهبانهمنبرهطالؤننىذكالىشنودهفحصاراالنباتتيرجيدا

النهاشديىتوبيخابخهفوبركتهطالباجاعهبطرسيدعىرجالانايضاوحدثمكرهافدفعها

فعنفهعليهخوفاالجنبىيونجهاانيردلمارثاللفتاةالنالرجللهفقالاختهبابنةمتزوجاكان

كلهالعالمربحلواالنسانينتفعماذااالنجيلفىوردماتفمأألملهوقالشنوةالقديس

فأرشدهالخالصيقطرالىيرشدهاناالبماوطلببكىذلكالرجلسمعفلمانفسهوخسر
عنتكفيثاءالفقراعلىليوزعهايسالقوقدممهاالذهبمنقطعة005واحضرالرجلوقام

فسارغرضهلهينفذامينشخصعنيبحثأنوأمرهبيدهيمسكهااالشنوةاالنبافأبىخطيثته

جرىمالهاوكشفاميأتهالىوعادالمبلغوسلمهثيربوشرئشىبولسانباالىوصلحتىالرجل
الهباحياتهبقيةوقضىشنووراالنباديرالىورجعوطلقهاوامالكهامالكهاوهرثاثم

فصيحارجالششودهاالنبافىدأىالبطريركىالكرسىاالوليهرلعسالباباتولىولما

سيجبىكرلالنقائمانوماىبيسثاالنباليراالحمرأوالديرومجهارههشاالناثيريسمىواالبيهضالدير11
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يصةالعوالمسائلمنكثيرفىبيأيهيهتدىفكاناالرثوذكسيةهاوتعاالقبطيةكنيستهعليغيورا

المسكولىافمسىلمجمعالىالسوهاجىبقطروالقديسهوكيرلسالبابااستصحبهم143شنةوفى
انباانوقيل1نسطورالمنافقبدعةدحصفىكبرىعبميةكفاعةشنودهاالنبافاظهرالثالث

علجهوضعكرسىوسطهافىوكانثافييتحاوروناالساقفةكانالتىالغرفةمرةدخلشنودة

غيظماشنودهاالنبافاجتدمعليهوجلسالكرسثماعناالنجيلنسطورورعءفجاالمقدساالنجيل

نفسكتكرمانتحبلماذالقائالوجههعلىنسطوروصفعهالىوتقدمالمعيبالتصرفهذامن

علىوأنصارههومصرفاحتجرهباناحدانهلهفقيلنسطورعنهفسألاللهكتابمنكثر

فاجابهأفتمنبهءدنااالسقاصداالقديسسألثجاالساقفةمجمعفىبالدخوللياهبالسماح
شروركعنالنقابليزيحاللهارسلهرجلاناانامنتعلمأالقائالعارضتهبقوةشمنودهاالنبا

االرضعلىخرالكلماتنحمطورهذهسمعفحالماوغروركخطاياكعلىالقصاصلكيطلبو

الكهنوتيةالدرجةالىشنودأالنبارقىاآلونةتلكفىكيرلسالباباانقيلصرعاصابهكمن

االساقفةمجمعالحضورفىلهتخولالخى

مجاولونمنهناكانعلماذبعدوفيمارهبانهالى3شنهداالنباعادالمجحعءثاانبعدو

عليهاجمعتالنىاالرثوذكصىالتعليمذلكالمتجسدةالواحدةالمسيحبطبهجعةبالتعليمالعبث

االسكندرىالباباديوسقوروسالقديسمعباشتراكهواالسدوثبةوثبتأسيسهامنذسةالكن
رقدحيثمنيتهذلكدونتحللولمانأأسابوعلىعليهميقضىوكانالمعتدينكأولئحارب
ش861سنةابيب7فىبالرب

بالديرمحفوظةبقيتوالقبهطيةباللغةوضعهااخميسةومؤلفاتبليغةمواعظشنوددـولالنبا

الذىميلينوفالمسيوزويجاالمستراآلخرالبعضوعلىماسبروالمستربعضهاعلىعثراالبيفحتى

م1لمال9سنةبالفزلسيةنشرها

يفةشرعائلةمنم073سنةاالسكندريةمدينةفىوددالفرمىايسوذوروس2
منبىتروقدقرابةصلةوكيرلسثاوفيلسيرالبهابوبينوبينهوكانتوالغنىالتقوىالىنخئرا

احداعخبرانهحتىاليؤالنيةاللغةسيماوالالعلوموباقىالدينألصولعالمافنشأحسنةتربيةحداثته
عصرءوأحدعلماالجامعةالكنيسةءآبا

انصارالطببعتيرلمقاومتهوذلكولحرساالنااممالكاثوليكيةالبهشةبرهمنعالذيالمصربصالعمدييمءااسلحتدأ1

للدينعموداعنمهـمالمعتبراالرثوذكحيةعمادالكبيركيرلاالالناقضواقداالقديببىراالقديهذاباسافااشىىوفا
4و3يتالجوناللونالفبطيمااالبروميهةئلضاولبجاقدياللفقطقميحايكىأشنوددانحاقررانالدف

coptic-books.blogspot.com



942

الوحدةوآثرعيشةبملذاتهوازدرممطخلفهالعالممجدطرحماعدظهرواضحافضلهولكن

بعضمعسائحاوانفرديعيشليالوهربوالمسافيءالفقراعلىيملكمابكلفاحسنوالزهد
نانىباليدعىولذلكآافرموساآلنالمدعقبيلوسيوسمديةمنصغيرقريبجبلفىالنساك

الفرمىايسوفوروسبىبالعروبيلوسيوطاايسوذوروسبيةالغراللغاتباقىو

للصالةلالنفرادمياالللصيتمحباوكانالعبادةعلىمواظباسنينجملةالباباهذاوصرف

بعدوفيماالنائدةواالصوامالشاقةبالتقشفاتفأذلهجسدهعلىشمديدةقساوةواظهراللهمعوالتأمل
بذلكفقامواآلدابالدينيةالحقاثقعنوالمجاهدةالمستقيمةاالنذاربالتعاليمالىمدعوانفسهألى
ومتبايخةعديدةرسائلوضعفىشرعالكهنوتدرجةاقتبالهوعقبالعالمءعظمايخشمىاندون

سنكلمنةمخصووظيفةأورتبةأوةدذىشخصكلالىمنهاخطابكلووجهالمواضيع

يدلرسائلهوفحوىيتجاوزااللفينمارسائلهمنهذهازمنتناالىاتصلأنهحتىورتبةوجنس
المقدسةالكتبمعرفةفىتعمقهعلىوتبرهنقلبهتحألكانتالتىالمسيحيةالروحعلىباالخص

البجعةتواريغصرفةفىبليغاوالرذيلةفىموتكرالفضيلةالىالناسيقتشوفىبارعافكان

ءبثناالجميعمنتقابلرساثلهوكانتمنهاوظيفةذىبكلالختصةالكنسيةوالتهذيباتوالقوانين
نخئراالذهبفميوحنماالقديسأنفاسمناعتبهاراأقلتكنلمانهايقولالمورخينبعضانحتىناثد
االنجيلتعليمبهوجبوكذيبهاالرديئةيالعواثدالرزائلاستثصالعلىالغيرهالى

روحهموتشبعزاثدبكلفالذهبفميوحنماالقديسكتبهماطالىقدالقديسوكان
اناستحقانهحتىمنوالهعلىوفسجأثرهقتفىالالكهنوتواجباتالمدعوكتابهمنالسيما

يكتفلمانهىالمقدارحبهنماشديداالذهبلفمالقلبىاعتبارهوكانلهخصوصياذاتلصييدعح

البطريركثاوفيلسالباباقريبهأمامبجرأةعنهيدافعكانولكنهفقطتعليمهبموجبيحلكبان
تحيلكثيرةبتهممعهفأصفموالذهبفمالقديسءاعداعليههيجتالمدافعةوهذهاالسكندرى

البابااختهوابنخليفتهلدىمجهودهبذلثاوفيلساالباوفاهبعدوهكذاقاسيةاضطهاداتبسبها

وكانالقديسينءاسمابيناسمهيضعانعلىوحملهيوحناالقديسسسموفضللهليوضحكيرلس
الشديدالنصيرللنسطوريينعاربتهلىكيرلسللبابا

التىاالهاناتأمامالكهنوتيةالرتبفوىبواجبيختصفيماالقديسهذاحررهومما
الصادرةاالهاناتالثأرعنبأخذالنفسناننتقمحينماءسواحدعلىءنخطىانناقولهتصادفهم

وصبربدعةنحتملاناذاعلينافيجباللهحقفىالصادرةاالهاناتعنننتقمالوحيماحقنافى

ئلحقفيواماكفيانهافىالحنووالتساهلنستعملوانفقطباشخاصناتلحقحينمااالهانة

بىالنرالمالمحرمنحدودعلىحربىحصنىأوكاتالبحرىالوحهباقلبموسبيلوس1
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والغضبالمقدسالغيظنظهروانبالغيرةنتصفانوواجباعداليكونفوقتئذااللهيةبالعزةاالهانة

مانصنعنحولكنغيرنااغاظةبدناونخشىبجانةذلكنحتملاننامناللهحبعلىالموسس

يصادفنافيمااعدائناضدبنارالغيرةونشتعلغضبانتقدانناأىمستقيمخطعلىاألمرهذايضاد
ودعةاالكترحلمافوسىحهـازةكلمنخالونمتغاضونفاترونفنحنوكنيستهاللهيخصفماواما

لهليسجدواالذهبهىالعجلصنعحيئاالسثائيلىالشعبضدغضبااحتمىقدالناسحمعبهظ
بالغيرةتسلحوايلياكانتودعةوحلمتنازلأىمنقداسةكزغضبهظهرالحادثهذاوفى

بولسوالقديسالملكهيرودسضدالمعمدانيوحناوالقديساالصنامعابدىضدالمتقدهـقأا
الذىعينهالوقتفىبالتهالمتصلةاالهانةمنانتقمواالقديسونءفهؤالرالعنمعليمضدالرسول
يحدبمااقتداالأكثرهوالثهاننعمفأىباشخاصمهمتتصلالتىاالهاناتعقيئغاضونكانوافيه
فىيشتركونالصالحببنالناسانأدادئعالىذلكمعولكنهالرهيببعدلهلذاتهاالنتقامعلى
هوفهذاااللهيةعؤتهحقفىالمصنوعءاالفتياعنلدصههممكنهوبقدرمامنتقمببنالحقعنالمحاماه

وفلسفثمفضيلننهمتباتعلىيحصلونكانوابهوبموجبهيتصرفونالقديونكانالذىالترتيب
أهـالحقيقية

رثيهالىامتدتيناآلخرننهذيبفىبالشجاعةالمقرونةايسوذوروسالقديسوغيرة

ءينشىوعادلةغيرتصرفاتيتصرفدآهفاذآموناالنباخليفةبيلوسيومممااسقفاوسابيوس

بالحقجقةيجابههأحذالمصرىاالقليمكنائسفىكثجرةشكوكاشبانهحتىحكةبعدمخطابات
علىوتأنبيههالمقاطعةحاكمبيخبتويسالقدقيامذلكمنوأبلغالصوابعنشطئانهيعلمهو
الكخيهسهحقوقمراعاةعدموسكلىيرتكبهاكانالتىالمالم

فىقولهمنيتضحبديعابيخالتوفىبهاسلووكاذباثمارتامةهفهبيخاتهتواتتوقد

يمكنالالنهوليؤلهبةبعذووالبعضالبعفبقساوةبخنوانهوضرورىامرألرسائلهاحدى

أهـبعينههوءبدواوشفاؤهاكلهااالمراضمعالجةيستطاعوالواحدبنوعالجميعاكتساب

اعداؤهميكزالفاسدواصالحالمعوجيمتقانفحميهمعلىأخذواالذيناالفاضلانوالمعلوم
هوأماونهيضطهوايسذوروسالقديسعلىينقمونكثيرونوجدانعجبوالعليهموالناقون

يتمملحفكانقبلهسارالقديسونالطريقهذافىأناليعلمكانالنهاضطهاداننهممنيتألميكنفلم
وارسلوهنسكهمكانمنطردهمنأعداؤهوتمكنصجربدوداالحتمالعلىوثباتوصبربقوة

ارسائلةاحدىفىلهصميقاخاطبأنهخىشديدةلهجرىجماالقديسكبطةفكمانتالمنفىالى

وانبالرىيعاملىانيقتضىالتناماتهحسنايتمموعليهالواجبيصنعمنكانانانهقاثال
بأنهشكفالتباالنعاميكافأويمدحانالشريلزميصنعمنوانوالمصاثباالضطهاداتبهتحيق
الذىاالضطهادالىمطلقايلتفتاندونالخيرعبصناالوالالنوعيختاراناناالنسعلىيجب
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بهامجازىاناللهوعدالتىعينهايةالسحاوالمجاناهالنظرعنقطعنااذاألنناذلكجرىمنبهيلحق

بذاتهاووحدهافالفضيلةالرزيلةعنلالنتقامجهغفىالمعدنفصهالمريمالعقابعنثمالفضيلة
الفضيهلةتجدولهذاالشروالرزيلةفىوعقابهقصاصهمجدالشريرانكماالبارومكافأةاكليلهى

مستحدائماهىوالرزيلةنفسهاالباطلةبالتهماضطهدتانهاولوءسواخدلىبةمحبودائما
أهـالضالينالناسمنتشرفتمهماالبغضة

لمجميعهاولكنمتعددةهرطقاتأيامهفىوانتشرتكثيرينمبتدعبناكلقديسشاهدهوقد

انيتأكدو817متالعثراتتأتىانالبدأنهيعلمكاناذاأفكارهتبلبلالنكافيةتكن
أخيراعليهاتنتصرانوالبدلنجاحهاآيلةالكنيسةتتلقاهاالتىاالمتحاناتهذه

االبديةالهـاحةمقرالىللوصولشديدااضطرامانفسهفىألىجهادهالقديسأكملوثا

0544سنةشباط4فىوسالديبالربرقدوهكذاوابتهجاالخيرتعزىالمرضداهمهحينماولهذا

1ادكواسقفمكاريوس3

مقوبكلدافحماالذينالقرنهذافىالقبطجةالكنيسةأبطالومنالنساكمشاهيرأحدهو
بوحمةيحتصماوهوسالماذشأتهامنذالكنجسةحفظتهالذىاعتقادهاتأييدسبيلفىحياتهموضحوا

ادكوكانالبروشيهةاسقفارسمولماوالواضعبالوداعةمتصفاحداثتهمنوكانالطبيعيةمخلصنا
اشاهدانىأجابلكائهسببعنسئلولماوننتميجهبكاؤهفيشتدالشعبليعظالمنبرعلىيصعد

ءاالفىينخئرالزيتكماالشعبخطايا

بعضانوذلكالحادثةهذهفىكيامتهعلىومحافظئهالثهابنمجدعكغيزلهوظهرت

الخبرهذاالقديسسمعفلماالصنامهمحيةيقدمخهموالمسيحيينأوالدطفونيختكانواالوثنيبن
وشاهدواالهيكلالىانتهواولمافقطرجالثةثالادكويصحبةلمديةالمجاورةالوثنيينبدةالىقام

سيماوالالرجالالثالثةطارلببأيديهمواالسلحةكالجيادحولهالوثنيينوالتفافالشانحةابنيته
حاجتكوماهناالىاتيتلماذااللقديساوقالالهيكلنحويتقددمونوهمالوثنيونفاجأهمعندما
ماالرممطجئتلقداقاثالحماستهمبمثلاجابهمبلوجلاليهيتطرقفلمالقديساماعندنا

الخبرهذاأنلهفقالواالكاذبةاللهتكمذبيحةملتقلمثمتختطفهالذينالمسيحيينبأوالدتفعلونه
الهيكداخلفىبنفسىاالمراتبينفدعونىصادقبنكنغانفأجابهمنماماياهابلغكومنكاذب

يركالبطرديوسقورواباالباناعناالقمالمرفيهماتلقىفاسخهانمنهيحذاليدنخطقديمكتاببالفاتيكانوجد1

ذلكومنفينموماأفمجمعالىثيوسقوروسسفرةتاريحعلىمجتىالكتابوهذامنفاهفىكادحينمانفهالسكندصى
الحيرةيةبمدبررشبدبهركزهدهوادكوادكوأسقفيوسمكارالفديسترجمةأخنتلكتا
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خارجابقيااللذيناالثنينلخوفنخرامعهكانواممنواحدرجلمعهودخلبالدخوللهفسمحوا

يهددونهوهماليهمتقدمببنثمبأسلحرجالعشرينرأىحئىالهيكلبابداخلالقليستقمموما
يكنلمهوميرسثمكهنرثيسانسوىيوخرهمولمالحدآلهنهمذبيحةليقدوحملاجلهبدطو

هذاقائالاليهوأسرالفرصةهذهالقديسمعمغلوالكانالذىانتهزالرجلوقدفاستدعوهموجودا
هذدمينتهولميمالمرالموتهذامنينقذنايسوعانالبدالتخفاالقديسفأجابهالصالةوقت

هذافانشراحهمااطالقيطلحتالمومنبناحديصاوصوتالبابعلىاالثنانسمعحتىالكلمة

منغفيراعددافجمعمزامعليهخشىالوثنيبنهيكلعلىللهجالقديسبانطالفقعلملماالمومن
وقيلحافتهعلىوهماالموتمنوزميلهالقديسوخلصالبابوكسرالهيكلوسارالىلنالمومن

تصلماكليحرقالبلدةوطافالهيكلفىوجدهاالتىاالوثانجميعحرقفىقؤلهاستخدمانه

تودىأونفسهاانقاذعلىتقوىاندونامامهمتحرقآلهنهمرأوااذاالهالىانحتىمنهايدهاليه
كثيرونمنهماعتمدااهامن

فساراوطاخىهرطقةفيهتفحصأفعسسفىيعمجبعفدقيصرأمرثيودوسيوسذلكبعدو
ولماماشياافسسمجمعالىأيضاينطلقانعزمهوفىقدميهعلىماشيااالسكندريةالىالقديس

يوسمكارالقديسالىربانهماتقدموحاشيتهديوسقوروساالبالنقلسفينتينارسلالقيصركان
فأبىمركبهفىبنزولهيشرفهانمنهطلبافسسالىاالقدامالسيرعلىبةصعولهاوضحانبعدو

ربانولكنالتعصمعهالىيطيببلاللهخدمةسبجلفىالراحةلىتحلوااللهوقالالقديس

يبارككاللهالقديسلهفقالمعهالركوبمنهيلتمسوعليهاستصريلحبليمتركهلمالحبممفينة

فقالكاجرلكادفعهشيئااملكالانىكماالركوبيمكنىأذالطلبكفىالتلحابنىيا

حفابمجانايركالبطرمركبفىفسافرالسفرمعىمنبمنعكالذىاالجرهوكاناذاالربان
لىوجلالحفينةمنقصيامكانالهأتخذولكنهمارمرقسخليفةييافقاناستحقوسرالنهالقديس

كانولمامخامبمكانفىوأجلسهاليهاستدعاهبوجودهعلملماثيوشروسالباباانغيرفيه

لالخرمنهاكلأقواليخقلالمترجمكادالقبطيةاللغةلهجاتمنواحدةلهجةااليعرفالالقديس

برجلواساقفتهيركالبطريحتفلكبفودهشءالزدراالقديسالىالشمامسةاحدونطر
منهيطلببانوالزمهشديدابيخاتوالبطريركفؤبخهواللغاتبالعلالماملهليسكهذابسيط

عنوسألمتحييا4امفأقأمامهيسجدوالشماسيشعراالولمجرىمايعلمالوالقديصالصفح
ياخطاياكيغفرانالمولىمناقسفأجابةالعفوللشحاسوطلبالبطريركاياهفافهحهالسبب

ابنى

الىوصلولماالحمفينةفىالمسافرينجميعراماحموضوعصارالقديسالحبنذلكومن
وئباتاكليةأظهرغيرهالمرفولخلكيدونجممعوفىلبطريركهجليلةبخمماتقامافسسمجمع
ديوسقوروسبطريركهمعبالنفىعليهفحكمالقديمةالكنيسةايمانعلىالمحافظةفىعجيبا
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جثالىبسفرهمأنتهواقدكانواخارمصريجى3تجعحاعدالنشىء5خاعافصواحكخة
فىوصولهوكانالمؤمنينيمتلتثديوسئموروسأصابااقبلاسفاداصحن5معهمءوجاءاالالدخفى

ليرغمخلكيدونقرارمجمعصورةمجملطرفهممفيحررسولصياتوليرفجسااااألكتالوقت

يحضهمأوأخذاوعظماعاالسكندريةلمحلجروسااخنيحصرارلمواافجثجلعلجياأخوقيعاعلىيبالمصر
بشجاعةوأخذمكاريوساالنمافانتصبالونرحطوهقمولمويخسنلطبمعتناالعضافعلى

المزورالمجمعذلكوقاخوروفاالعخقادذلكهاريفخطبةالضريناهمحامععلىىيلثفائثنة
ومدنىديقانونلكلخالفاكالتاعمالاذعلىبرهو

المذهبذلكقبلعنهوكيالديوسننوروسالباباءاهااألفيولصلروتيهراثوحا

بخهيووطفقائتمنهميخونرجالبتدلرؤملىمماري5اإلنبافحنةبطريرحصارسامتهمشترطا

للحالوتوفىاالرضعلىفسقطبطنهىبنندمهودفعهمبروتيريسنيهفاغتاظعنيفابيخاتو

االسكخدريةفىالشهادةتنالأنكقائاللهتنبأقدديوسفوروسالباباوكانلشيخوختهبالنسبة

الشهادةاكليهلالغنديسوناالقولهفتماللهابنأتجانعذدفاعكالجل

بعفمشاهير4

تلميذايسوذوروساالنبامنهموالتقوىبالفضيلةكثيرونءآباايضاالقرنهذافىواشر
يحنسوالقسالرومانىارسانيوسالقديمساسخاذيوحناوااليغومانوسالمصرىيوسمكارالقديس

وفىنحهمذكرتاعنالمقامبنايضيقوالحشىاالسودموسىوالقميسبيشىوأنبا1القصيم
يغخىماالسنكسارعنهمكتاب

الثالثالقسم
والكنيسطيالمملكتي

وبولكاريامركيانواضطهاداركاديوس1

المؤمنينوزينونباسيليكولسليوومساعدةاضطهاد2

وبولكاريامركيانواضطهافىاركاديوس1

وأمربأنأبيهنهجمفسارعلىم53سنةاركاديوسابهالشرقعلىثيودسيوسبعدوملك

وصارالدينهذافتأيدالمسيحىبالديناالالتدينومنعديارمصرفىاالصناهياكلجميعتغلق

هذاالىمالمسيحيونلجااالهالىالماليكاضطهدالانهالروايالعضامايباسمهبمركزملورديرالقديسولهذاا

4921ص8091لمنةبدالموتكلوماللثاطبىنإلصالضهيالمسلمبنالضقاد3صبادغالثمييةقراوريروالىا
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يذاالسكندريركبطرالقيصرفأعطىاالصنامهياكلهجرتحتىأفواجافيهيدخلونالناس

االريوسعلىاركاديوسوضيقكنائسمكانهاوألمجمفهدمتءيشاكمافيهاثليتصرتصربحا

وطرداريوسياكانمجيشةمنواسقطسنةاربعبننحوحكياانبعدمبهمالكناثسبأخذوأمر
منهموخدمهلئيوانهفىكانمن

بولكاريااختهخلفخههمبعدوم804سنةالصغيرتيودوسيوسابنهاركاديوسبعدوملك

أكابرمنالسنفىمتقدمبرجلوتزوجتالعهدنكثتتمالرهبنةنذرتقدوكانتم054سنة
الديانةصرعمتم182سنةالكبهيرثيودسيوسملكانبعدأنهيالحظوكركيانيدعىالمجلس

والرزقاالطيانوايقافاالديرةوتأسيسألمدارسوفتحالكناثسبتشييدالعنايةوزادتالمسيحية
واالعتنازالشهرةمناليهوصلواماعلىاالسكندرىالكرحماءرؤساتحسدبولكارياوكانتعليها

الملكىالقصرفىالقبطبطاركةنفوذأمتدادوخشيتثالملشرفيفسامشرفعلىموحص
ببالدهمالبطاركةءهؤالاشتقاللمنوخافتالرومانيبنالحكاكلمةعلىكلمتهموارتفاع
بالوريقعدويفيمانيستطيعاالسكندرىالبطريركبانلعلمهاامكانهمفىذلكانوتاكدت

انروميةاسقفورأىديوسقوروسالباباشخصفىشرفهماذاللعلىفعملتتصدرمنهبكلمة
مكيدةتدبيرعلىمعهافاتفقوالنفوذالسطوةفىالمصرىالبطريركمحلليحلمصلحتهمنذلك

البابايرغمواانوأالثواومشيئتينطبيعتينالمسيحانموداهاهرطقةفابتدعواالقديسلذلك

أنهمالختيجةوكانتكخجستهوتضطهدمركزهمنيطردواالبهاالتسليمعلىوكميستهديمسقوروس
يأمربقتلمملكتهبهغالىمركيانوسوكتببنفيهفيهوحكواالشريربخلكيدونالمجمعذلكعقدوا
توافقلمذلكومععنيفاأضطهاداالمصريةالكنيسةفاضطهدخلكيدونلمجمعبقوليقولالمنكل
أسبابتحاظمالىذلككلوأدىعليهابطريركهاةبرئاامعترفةواستمرتادأيهعلىوالملكةالملك

ءالجفاعواملبمصرورادتالمقيصبنالرومانيبنبينوالوطنييئاالقباطبينءوالبغضاءالشحنا

امااالرواملهفخضعديوسقوروسلمصرغيربطريركاالملكةعينتعندماخصوصابينهماوالخصا

وكانواباتارفضاخلكيدونمجمعقراراتجميعورفضوامطلقاعليهمبحهـلطتهاالعتراففأبوااالقباط
لكنيحتهموحبهمملبالثواخالصهموطنيتهمصدقعلىبرهانبأعمالهالهزءانيعتبرون
ابولكاربلبطاركةالخضوعوأبتالقبطيةالكنيسةأمهاةعقيدعلىالحبشيةالكنيسةوسارت
الىاليأىهذاعلىتزالوالاالرثوذكساالقباطبطريركيدكيربيدمطارنتهارسامةمطلقاورفضت
يومناهذا

وانتشبالحكومةمنمعضديىكانواالذينواالروامالمصرييئبينالحالفواستفحل

بطريركابروتيريوسأمنمولماءهؤالمنكثزينءدمافأريقتالمصريينوبينبينهممراراالقتال
كانتالجندمبفرقةالملكةمندوبعليهمحملاالرثوذكسيونبرئاستهيسلمولمالحكومةقبلمن
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أمتعهعلىهوأستولىمنهمكثيرينوقتلشملهمففرقللصالةالقيامةعيدليلةاجتماعهمحالمعه
الديخلللبطريركوسلمهاوأموالهاالكخائس

نينالموزينونباسيليكوسليوومساعدهاضطهافى2

فىللحصريينالحريةتركالىيميلكانم754سنةبولكاريابعدءجاالذىليووالقيصر

وسفكبطريركهمونفىعليهمفشددماضطهاثعلىاياهـروميةأسقفشءاغهـالوالبدينهميختصما
سنةباسجليكوسبعدهوملكرأيهخالفواأنهمبدعىاالسكندريةمسيحىمنالفاثالثينءثما
البابابرئاسةبالقسطنطينيةمجمعاوعقداالرثوذكسيينالىفأحسنالمعتقدقوموكانم474

خلكيدونمجممعأعمابرفضقفيهوحكممنفادـمنأستدعاهالذىاالسكندريةبطريركتجموثاوس
نسطورواوطاخىحرمروقىالواحدةبالطبيعةاالعتهـافوأيد

االمرخلكيدونىمبدأفىوكانم774البارسنةالملكزينونالعرشعلىبعدهوجلس
الواحدةالطبيعةمذهباعتنقبعدفيماولكنهاالسكندريةمنمنغوسبطرسالبابافنفىالمذهب

واكاكيوساالنطاكىالقصارالبطريركبطرسشورةوبمشورتهوعقدالمنفىمنالبطريركفرد

هذأفأيدالخلكيدونىالمجمعأعمالبرفضفيهوحكمالمدينةهذدـفىمجمعاالقسطخطينيةبطريرك
لوالينالمتنافىشعثلمفىينجحوكاداالتحادأساسهينوتيكنالمسمىبمرسومهوأثبتهالحكم

فرجةيوسعواأندأبهممنكانالذينروميةأساقفةشأنهوكاومقاومتهروميةأسقفمعارضة

معارضةغيرأنالعكرءالمافىااليحلواالصيدهمأناالعتقاثصمالمصريةالكنيسةفىالحالف
شأنهمورفعديصسقوروسللباباالتابعبنالمتأصلينهذازفأعبفاثدةتعدلمينونلزرومةأسقف
ذلكوغيرالقمحمناليهيحتاجماسنةكلهبيبمقارباالدىديرابىالىليحوكان
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بمالرالقسم

واالنشقاقاتالباع

الثالثالمودىافسسمجمع1
خمماوطاأ3نسطور3

خلكيدونمجمعبدعة5شيكتىرهبانبدع4

الثالثىالمسكودأفسسمجمع1
مائتاحضراإلسكخدرىكيرلسالبابارئاسةتحتقيصروسيوسثيوبأمر134سنةأنعقد

المسيحالسيدفىبافنومبنوعلمااللالوالدةءالعذداالسيدةأنكرأننسطورالذىلمحاكمةأسقف

بعدمنواحدةوطبيعةواحدااقوماالمسيحالسيدفىانوأثبتالبدعةهنهمجرمالمجمعفحكم
يانعظممكهىالتىدستوراإلكالنمةمفدوضعواثماستحالةوالامتناجوالاختالطبدوناالتحاد

وخلصأتىالعالمنحلصولدتالنكااللهوالدةالقديسةءالعذراياأيونحجمكالنورالحقيقىأم
ثباتالصديفبنتهليلءالشهدااكليلفخرالرسلالمسيحمنكخا5سيدنايالكالمجدنفوسنا

ارحمياربونمجدهلهنسجدواحدالهوتالمقدسربالثالوثنكرزونبصالحطاياغافرالكنائس

شيوخاوالشعبالكهنةمالمسيححبنكليننهرأهابأدأمرواثمآميئباركياربارحميارب
الىانصرفوابالقوانينالكشيسةثبتواأنبعدوخاوالقدأساتصلواالفىءونساورجاالوصبجانا

بألدهم

ادارةفىيشعلققوانينهمنالثامنالقانونمنبقسمالتحهذاعلىالكالنخغوانناهذا
الىددليدأنبنالوقوراإلساقفةمنمجوزالحدالاوهومنهاواحدةكلواستقالليةالكنائحر

يدايفعأحدكاناوانأسالفهرئاسةتحتءالبدنذالقديممنلهليستابروشيظغيرابروشجة
سلطةدخانيدخلوالءاآلباقوانينتخالفاللكىفليردهادائرتهفىوجعلهاابروشيةواغتصب

التىالحريةغافلونونحنيدارويداروالحريةنضيعوالالكهنوتيةالخدمةبرقعتحتعالمية

لكلتحفظأنالمسكخىالمجمعرأىالبشرفقدمحررجميعالمسيحيسوعربناالخاصبدمهلنامنحها
كلبأنالقديممنذالمرعيةللعاثةوفقاصحيحةسالمةاالبدمنذلهاالقائمةالقديمةحقوقهاابروشية
يخالفبقانونبرزأحدوانلصيانتهاالعمالفىالمساواةعلىيحصلأدنالرخصةلهبليتميخرو

أهـالغياذلكيكونأنالمقدسالمسكؤلىالمجحعرأىفقداآلنالمحشؤلةالقوانين

انسطورأال

االريوسيينضدغيرةأمرهمبدأوأظهرفىسوريةفىبرعكشاالنالمعروفةمجرمانيقيةولد
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أيهاسلمنىرسامتهيومبخطافىوقالالقسطنطينىالكرسىارتقىحتىواالبوليناريوسيين
التظاهرالكاذبهذاتحتيخفىكانولكخهالسمافاسلمكالهياطقةمنخاليةاالرضالملك

مافانههرطقتهالىبيلالبههدالهرطقاتجميعنسطورحاربأنبعضهموقالشديدةءسبريا

ميولدلمالمسيعطبيعةمنالالهؤلىءالجزكانلماانهأخذيعلمحتىالكرسىعلىجلسأنعغ
انكارالىالسبيليمهدأنبذلكوقصداالنسانالمسيحوالدةبلالدهأمتشمىأنمجقفالءالعذرا
فقطساعدهبلبالناسوتيتحدلمالالهوتأنمعلماشخصينالىقسمهالذىالمسيحانوهية

أيضاوقالالمجوسلهسجدشهورقدثالثةابنلطفلأسجدكيفقائالخطبةفىمرةوصرح
وقدمالعبهمفىثمالهبأمهاتيأتونكانواالذينءالحنفاالمعذرةيستحقفاذاأملتهيكونكيف
منيولدمابلالهاتلدلممرمانميالدولأموالأببالانهالمسيحالهوتعنالرسولكتب
آلةانساناولدتبلالخالقتلدلمالخليقةانروحفهوالروحمنيولدوماجسداالليسالجسد
أهـلالهوت

ولكنهبسقوطهونادواضدهنسطورقاموامنالكالمهذاالقسطنطينيةمومنوسمعفحالما
فىبسجرثمفأمرالقديملالمان3ـاعتقادمطابقةعدميعلنونهالرهبانابعضمرةوأتادـبخطائهتشبث
هشمواخمبعامودموأوثقثميلطمونهميرفسفصارواموضرمالبسهمبنزعخدامهوأمرالكنيسة
بطهمعلىميضربووكانواالحضيضعلىوطرحههـمأكتافهم

علهاالولديرهالىونفىذكروقررحرمهكماكيرلسالباباقاومهابدعتهانتشرتولما

بحسيدأخميمالىنفىالديرولذلكذلكانبرهسمومهصارينفثبلعنهيقلعفلمغيهعنيرعوى
دأسهكسريأيمهلشدةانهوقيليتهبغالشقىذلكماتمصروأخيثا

فلجأوامنهاطردواثمبالرهامدرسةلهموأسسواموتهبعدبنشربدعتهنسطورفاهتمواأتباعأما
ثمميوجدوبدعتهمينويعىنواشيرواجاثليقلقبعليهأطلقوارئيسالهموشمرطنوانصيبينالى
ملباربالهندوفىالعجمحدودسخجارعلىجبلفىفريقللي

اوطاخى3
نسطورقاومقدوكانداهب03بهةالقسطنطيخيةمنديربالقربعلىمترأساالهباكان

ءأصدقاكانولهذااللهعلىليشهدبشخصهذهبحيثأفسسلمجمعوشكاهببسالةوأساقفته
نسطورضدالمسيحمقامعنالمدافعةسبيلوفىااليمانعنالمحاميئمنيعتجرونهكيرلسالبابا

فىالخعليمهذاوحرمالالهويةفىاندمجتالناسوتيةطبيعتهانفقالطبيعتهالتعبهيرعنفىتطرف

باضاناعترفأوطاخىأناالديوسقوروسالباباتأسهالذىم494سنةالثانىاالفسسىالمجمع
م064سخةاالرمنبنصموئيلتلمحذهاالرساآللهبنشرمذهبوقامحرمهمنفحلنيقيةلمحمع
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القصارالبطريركبطرساآلبجهادبفضلاالوطاخىالخعليمنظامبعدئذتركماالسوريينأنال
كىثطااال

سكيتىرهبانبدعة4

اسمهراهبأنصارهامنكانوقدميةجحءوأعضابشريةصورةذواللهأنوموداها

كأنهاللهيعبدكانوهذاشيهاتببريةدبرهفىمعتبهياهجالمبوكانعياالكبرمنبلغقدسرابيون
الديررئيسبينوبينهوقعتحتىالزمنمنممةهذاأعخقاثدـعلىولبثاللفظبحصرانسافا

للكتابفهيهمسقممنبهاسلمواالبدعةهذهوأهلبأخطائهنهماماقتخماحثهعالموشما
بمعنادـوأخذهمالمقدسللكتابفهمهمسننممبهاسليواالبدعةطوأهلبأخطائهثمامنالمقدس
تفسيراالخوجهأوشمالأويمينأوأذنأوعينلهكأدتاللهعنفيهءجألماوتفسيرهمالحرفى
الوخيهةثمبدععنأقلغواروحياالكتابأقمالبعضتفسيربوجوباقتنعواولماحرفيا

خلكيدونمجمعبدعته5
نسطورمذهصالىبالقائليناعتئادوويئتومطبيعتينالمسيحللسيدانوفو

اتنانالمسيحانيعتقدوذالكاثوليكانينكرمنوليسالمسيحالسيدفىبشخصينالقائلالمبتدع

أنهقولهملعداثنانألنهاعتقادهمينفىالبحتالهىاقنومالمسيحبأنالقولعلىاصطالحهمالن
يأتىوحقاالمشهورطومسهفىأسقفهمإلونقولينفىالبلوطبيعتانوذاتانوشيئانكيانان
1واالنسانااللهاثنبئاثنانالمسيح

االعتقادالىيجرهمالمسيحالسيدفىواحدةبطبيعةالتهسليمانمنيخشونالذينأماه
واحدةبطبجعةقلنااذااننااالنطاكىيرسساوالقديسقولفليسيعواواالمتناجباالختالط

اختالطولامتزاتبغيريكوندلكانأيضانفولوالناسوتالالهوتطبيعتىملىالمسيحميدلل

الجسموطبيعةوالبدنالنفسطبجعتىمناالنسانفطبيعةعليهكانتاماعلىبقائهمامعبلوالفساد
2أهـبالعكسوضورةيولىاوالبدناالنفستنقلبغيرأنمنيالصورةالهيولىطبيعئىمن

بهايسليوننفسهالوقتفىالطبجعيةالمسجحوحدةيخكرونالذينيينالباباوانوالغريب

لمالكفرانعينهواللهأمهىءالعذرابأناعتقادناالناللهأمهىءالعذراالسيدةانباعتقاثصم
أمالهامريمولدتهلالخالفينسائالءاآلباأحدهيقولذلكوفىالمسيحفىواحدةبطبيعةنسلم

م4691سنةبرويةبالعرليةالمطجوعخلكيدونجممعاعصاليهابداجع1
741صالعبرىاللنالدرليغنحتصرتار2
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تنكرونهوذلكالهأمالانسانأمكانتانساناقلغوالنيولدالاللهالنضللتمالهاقلتمفانانعسانا
قولوهذاواآلخرانححانالهأحدهماانانفلهاوانسانالهأمكانتوانمساناالهاولدتقلغاوان

ولدتميمولذلكواحداصاراواالنسانااللهانتقولواأنااليصحالفاذايزيفهوالعقلينقفهأ
هووهذامتأنساالهابلوانساناالهاوالباالطالقانساناوالباالطالقماالهاالولدتهفالذىواحداا

أهـالحق

برأىتسلمكانتأحيانابعدهواالنشقاققبلالرومانيةالكنيسةانينكرمنوليس

تاريخكتابصاحبشهاثةواليكمالمسيحللسيدواحدةبظبيعةأىالقبطيةالكنيسة

فىمعنااليةالباباوالكخيسةمعتتفقالتىاالرثوذكساالروامكنيسةكهنةأحدوهواالنشقاق

االسكندرييئمعمتفقينالغالبعلىالغربمعلمووكان291أصجفىقالالقضيةهنمه

أواسطفىقبرصأسقفديوليسيوسالىروميةبابايوليوسرسائلمنيتضحوالتعبيركماالمتهجفى
وقولصاربشراوالكلمةاالنجيلقولعلىاداستنبطبيعتيناالعترافينكرحيثالرايعالقرن
المتألموالناسوتالمتألمالغيرلالهوتواحدةبطبيعةيعئرفوالمسيحيسوعواحدرببولس

أهـ

المسيحالسيدفىواحدةمشيئةعندافعم526سنةفىانوريوسالرومانىواالسقف

كتابهفىبقداستهميعترفودالذينأحدليكورىسيوسليففقالهمأنفحالكاثوليكمورخىبشهادة
النالمعميحفىواحدةمشيئةنعتقدانناقالانوريوسان801صالهرطقاتتاريخ

ليفونسيوسهـماوقالأهـبالخطيةانفسادهاقبلخلقتكماطبيعتنابلخطيئتنايأخذلمالالهوت
هرطقةفىسقطانوريوسانهذامنامتنتجواالكاثوليكالمورخينمنالبعضانأيضا

تاريخخالصةكتابمولفاليسوعىلومدالمعلمأيضابذلكوشهدأهـوطوليتيبنالم

982و2صيالاضالكنيسة

سنةماليابوهويوحناآخررومانىأسقفواحدةبمشيئةاالعتقادعلىيوسانورووافق

فىانيعتقدونكاناالالبعضانيقولانوريوسعنيحامىالثانىقسطنطيئللملككتبم046

الكاملااللهالمسيحيسوعانانوريوسالباباأجابءفلهوالمتضادتبناالدتبنالمسيحيسوع
تكنلموكذلكخطيئةدونوولدبهفحبلالبشريةالطبجعةفسادليصلحأتىاذالكاملواالنسان
9ة3صالهرطقاتتاريخروحهمشيئةقطتضادلم3ـجسدومشحئةمتضادتانمشيئتان

علىأمربالصمتاذأخطاانوريوسننكرانالاذلكعلىتعليقاأيضاليفونسيوممطوقال

نفسيكونعنهفاالمربالصمتضاللفىالكالمكانمتىالنهواحدةمشيئةالمسيحانيقولمن
انوريوسنقصقامذاوومصادمتهاشهارهوجبالضاللوجدوحينماالضاللمحاماة
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أحدونقصبخطأيجاهرالكاثوليكيةالكنيسةقديسأعظمانرأيناقدفهاأهـ93الهرطقات
الموههمةالعصمةتلكاذافأينباباواتها

أسقفىألفهالذى21صالمسيحالسيدفىالصحيحااليمانكتابفىءوجا
فىلرأيهاالنضمامالىبهيستدعيهموالسريانواالرمنوالحبثالقبطكهنةءلرؤسانجطابارومانى
طبيعةهوالمسيحبأنيعتقدالمنبالحرمتطعنالكاثوليكيةالكنيسةاننصهماوالمشيئةالطبيعة
المجمعفىتدونالفوركاعلىأجيبكالحرمهذايوجدأينسألتوانالمتجسدةللكلمةواحدة
المنااللفاظبهنهالحاسىالقانونفىم946سنةالبابامرتينوسالقديعطابأمرالمنعقداالنرانى
خاصةالمسيحفىالكلمةدتهمتجسدةواحدمةطبيعةودةمانهاالقديسيئءاآلبارأىبموجبيعتقد

أهـمحرومافليكنالحطيئةعداماكامالكلهجوهزالأخذااللهالمسيحأنعلىداللةوحقا

الكنيسةأنعلىصراحوهويدلبحدهبلالحنكتدونىالمجمعيصدرقبللمالقانونهذاأنىواالث
المسيحفىواحدةبطبيعةيقولالمنتحركانتيةالباباو

الناسوتكانفانآالمهليلةالمسيحعنالهرطقاتتاريخكتابصاحبوقال

بلالكلمةعنصادرةأفعاالوتوسطهوصالتهالمسيحتقدمةتكنلمواذاوتألموصلىأطاعقدوحده

ذلكمنفينتجمالكاأفعالهمبدأليكونءبشىيساعدلمأقنومىاالتحادانبنوعطالناسوتعن
علىحاصالكانانهيقالأنفيجباالمركذلككانوانذاتهمنيفعلكانالمسيحناسوتان

يزعمكاأقنومانالمسيحفىاهيوهاالكلمةأقنومصمتميزعنخاأقنوملهوكانبنفسهقيام
كانالذىتينىيارالالبرورأىبهنقضالذىهذاقديسمهمقوليونالباباوفليسمعأهـنسطور
صادرةأفعاالتكنلموتوسطهوصالتهئقدمتهوانوتألموصلىأطاعوحدهنحلصناناسوتانيزعم
فىوجودهمدةفىوانهخاصةالناسوتأفعالكانتانهابلوفعالطبيعىمبمأكأنهالكلمةعن

تعبنفسهعلىيوفرأنبمكنهكانالتىالمرذولةءاآلرامنذلككيرالىالدهابنيكونانبطلالقبر

الطبيحيةالمسيحبوحمةسلماذاالمحاولةبتلكعليهاالرد

اآلبااتشهادـمنكبيرةطائفةالقبطيةبكخيستناالمعتبرءاآلبااعتثافكتابوفى

بعضهفننقلالمسيحللسيدواحدةبطبيعةتشهدالمسيحيةالكنائسمنبقداستهمالمعترفالعظا
602622عالعبيرنفحكتاب

انؤمننحنلهرسالةفىثمهيدالاالولاالنطاكىالبطريركاغناطيوسالقديقال

كااللدمائتغيروهوبالجسدالموتوذاقكااللةغيرمتألموهوكاالنسانبالحسدتألمااللهيحا

وحدانيةالىالطباحنوصلانافافهمالجلناماتالكليةاللهوانعناتألماللهأنسمعتفاذا
بناسوتوالالهوت
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جسدالغيرالحقيقىاللهاالمانةفىلهكتابمنالعجائبىيغوريوساغرالقديسوقال

انانقولوالطبيعتينهووالشخصينهوليسالكاملالحقيقىالالهوتفىوهوتامالجسدفىظهر

المنافقيننحرمهذاأجلومنالقدسوالروحوانسماناالثهوابناللهالبوعانعبد

بهااستنتمهدوقدااللهىالتجسدعلىلهمقالةمنالرسولىاثاسيوسالقديسوقال

ءالجزفىدفعتيناالفسسىالمجمعتاريخفىوارثةوهىمرةمنأكزاالسكندرىكيرلسالقديس
نسجدالواالخرىلهانسجدواحدةطبيعتانانهاياحداالبنهذاعننقولوليسوالثالثاالول

المتجحمدالكلمةدهواحدهطبيعةبللها

فىرتوتحركيرلسيسالقبهااستنتهدوقدابيكتيتوسالىرسالتهفىأيضاوقال

ريتجالوكيفوهكذاوالثالتالثانىالجزءفىدفعتيناالفمسحمىالثالثالمسكولىالمجمعتاريخ
بالجوهراللهابنهومريممنولدالذىالسيدانهلفىيشكواأنعلىمسيحجينيدعونالذين

ذايتجاسرونالذينهمومنمربمالقديسةجسدمنداودزرعمنهوالجسدبحسبوانهوالطبع

ابنوالالهوالبمخلصوالبربهوليسبالجسدوصلبتألمالذىالمسجحانيقولواالمقدارحتى
اآلب

اناوليسخلقنىالربانالحكيمقولتفسيرهفاالكبيرباسيليوسالقديسوقال
نقولبلبذاتهالالهوتوالبذاتهمنفردالالهوتاننقلىوالاثنانانهيدالاالبنعلىنقول

واحداواقنواماواحدةطبيعة

سيدناعمادعلىلهمقالةفىالمشاراليهباسيليوسأخواغريغوريوسالقديسوقال

بهالذىالحبيبابنىهوهذااآلباللهأعنىقالهكذابالبنلهالشاهدهاآلبوتو

لهسجدتوآخرغيرهالمغارةفىولدالذىواحداهوليسامريمابنوآخرابنىهوليسسررت

سررتبهالذىالحبيبابنىهوهذابليصطبغلموغيرهاصطبغالذىهولهالمجوس

الىأرسلهاالمذكورانهرسالخهفىاليهالمومأروميةأسقفيوليوسالقديسوقال

أنبطبيعتيئيعتقدونيفذايلزمبالضرورةوالهـابمالقرنأواسطفىقبرصأسقفديؤليسيوس
للناسوتبالتىيعتمدواواللالهوتبالتىيعتلواوانلالخرىيسجدواوالللواحدةيسجدوا

المتألموالجسديرالمتألمالغلالهوتبهانعترفواحدةطبيعةفهىالرببموتنعتمدكناانولكن
الرببموتوتكلاللههكذافىصبغتناتكونلكى

هوالالهوتعلىمقالتهفىبااللهياتالناطقالنزينزىغريغوريوسالقديسوقال

طبيعةالجهتينمناجئمعمافىنحتلطاوالمفترقاوالاالتحادبعدطبيعتيئالمسيحوليسواحدابن
وحداالىاجتمعتاالناسوتوطبيعةالالهوت
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ولكنىماسأفرسالةيرهتفسمنالثالثةالمقالةفىفهالذهبىيوحناالعخئيمالقديصىوقال
أعنىفيهاقنومهولهءشىكلفىوهوكاملطبيعتنامنكلهاالنسانأخذالكلمةاقهاناالمرأبين

صارجسداالكلمةاللهواحدةطبيعةانهعنهنقولهذافالجلالكلمة

وتليتالسيدىالميالدعلىلهخطبةمنانكورياأسقفثاودوطسسالقديسوقال

الناالمشاراليهالمجمعتاريخمنالثالثبالجزءوسجلتالمقدساالفسسىالمجمعفىهذهخطبته
حللتفقدبمفردهمنهماواحدكلوتأملتبالعقلقسمتهماوانحدبلاثنبنيسمىالاتحدالذى
لوحدةوادايرتحا

الىكتابهختامفىأالسكخدرىكيرلسالباباشهادةالشهاداتهذهبهنختغماوخير
ذلكبعدالناسوتمنالكلمةنعرىوالالالهوتمنالناسوتنرىالانناقيصرثيودوسيوس

الىاجتمعاقدينشيئهومنالواحدالمسيحبأننحترفبلتفسيرهيمكنالالذىالغامضاالتحاد

بوجهالغايةفىشريفباتحادبلباختالطهماوالالطبيعتينجمهدمالكليهمامنمولفواحد
أهـعجيب
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السادسالقرن

األولالقسم
البطاركةتأريخ

2يوسقوروسد22يوحنا1

اثيودوسيوس34ثيموتاوس3

دميان46بطرسه

2يوحنا1

علىكانديرالغارالذىفىقيمارسامتهقبلداهباسنيئبضعقضىالثالثونالبطريرك

واحدمكانفىمترهبالبقائهبالنسجةبالحبيسيلقبوكانالشرقيةبمديريةبلبيسمنمقربة

سنةباؤنهفىالمرقسىالكرسىارتقائهوحالاالوليوحناالبابابحلفهقرابةذاوكانيلةطومدة

الراحةمنقسطهاقدأخذتالمصريةالكنيسةفيصركانتاناستاسعهدفىم705وش432

الباباهذاوتلقىاالضطهادبسببالدينيةالمراكزمنففدتهماواستردتنطاقهاحعفاتيةوالحر

يهنئونهاالرثوذكسييئاالساقفةءروسامنةعديرساثلالبطريركيةالسدةعلىجلوشهعقب

نسطورهرطقاتخصوصاهرطقةكلونيرفضوالصحيحبااليماناالعتيافلهيدونيووبوظيفته

الطبيعيةالمسيحبوحدةمعترفبنوابوليناريوسوأوطاخى

الذىيرسساوالمدعوانطاكيةبطريركبينوبينهاالخصعلىمتبادلةالرسائلوكانت

ثماالسكندريةفىمقيمارسامتهقبلوكانخلكيدونمجمعوبمقاومةالواحدةللطبيعةبالتعصباشتهر
كانالنهانطاكيةعلىيركابطرأياهلتعيينهبعديماالقيصرفاسفوقدالنطاكيةيركابطراختير

أمبالقوةءسوامبدئهعنيتنازلمجعلهالقيصرأنحاولوقدمعنىعقيدتهفىللتسامحيعرفال
الشديىءاالباااليجدفلمباللبن

اغناطيوسالقديسكرسىعلىجلسالذىهذاانطاكيةبطريركيرسساواالنبافأرسل

فىبينهماباالتفاقيبشرفيهاواالمانةفىباالتحاداالسكندرىيوحناالباباالىسنوديقاالكبير

وقهـأوهاوأساقفتههوشاكرايوحناالبابافقبلهاالقديسينءلآلباالتىاالرثوذكسيةالواحدةاالمانة

أعادالذىالمسيحالسيدوشكرواصلواتواصعدهواالمرقسيةالكرازةءأنحاجميعوفىكنائسهمفى
فيهيشرحجوابايرسساوالقديسالىيوحناالباباأيضاوكتبضعهامالىالمقطوعةءاالعضا
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سنةعحثرةاحدىبطريركايوحخاالباباوأقامعظيمافرحااالباهنهبهففرحالمستقيمةاالمانة
م715وش142سنةبشنسعشرمطالثانىفىوتنيح

2قوروسيود2

ابنديوسقوروسيدعىكاتبلهكانيوحناالباباتنيحولماوالثالثونالحادىالبطريرك

تعيينهالقيصرنفسهطلبحتىالشبمنبامحبوكامالرجالوكاناالولتيمفاوساالباعم
فهدأبطاركتهاانتخابفىالقياصرةبتداخلمطلقالترضىتكنلمالقبطيةالكنحيسهأناال

الأولينتخبوهلهمذاتهيسلمالقيصروتعيينبرفضاياهمدهبالشعبخواطرديوسقوروس
حتىيرسموأنثونمدةالمصريونفلجثالكنيسةقوانبئومعمارادمعيتفقماحسبينتخب
715وش242شهرهاتورسنةفىرسامتهوتعتهماريوحنابكنيصةبطريركافأقيماالحوالهدأت

المقدسةاالسراروتناولبالخدمةيركالبظروقامعظيمبإحتفالقيصراناستاسعهدفىم

يتصفيندرمنالتىطباعهوجميلتصرفاثهلحسنبالنسبةالباباهذاالمؤرخونامتدحوقد
المغبوطالبابانياحةفيهايذكرلهيروسساواآلبالىرسالةكتبمباشرةرسامتهوعقببها

االمانةفىمعهمشتركانهيعلمهويعزيهاليهفكتبالرسولىالكرسىعلىبعدوجلوسهيوحنا

عليهاوالمحافظةبهاالتعليمعلىالمداومةينبغىالتىالمستفيمة

منوطلبواالجميعفخافباالسكندريةقعلىغضباناستاسوسالقيصرانوحدث

ثمعليرضماحتىلدييتوسطوالقسطنطينيةالقيصرفىلمقابلةيذهبأألديوسقوروسالبابا

الباباهذاانوقيلللكلعامعفوعلىالحصولمنوتمكنالقسطنطينجةالىالبطريركفسافر

ؤلكنهالقسطنطينيةفىخلكيدونأنصارمجمعمنمرةواهاناتكثيرةتعدياتصادفالموقر
رارصاليهيوجهونكانوابينماواحدةاالشراربكلمةأولئكيجاوبأنيردولمبمبرتااحتملها

العموميةالقسطنطينية3شوافىمرورهءأثناالكالم

سنينثالثسوىالبطريركىالكرسىعلىيلبتفلمالعظيمالبطريركهذاحياةتطلولم

وش2ا4سنةفىبآباثهولحقبابهعشرمنالسابمفىوتنيحونصفواحدةآخرسنةقولوفى

3تيهوثاودسأ

025وش443هاتورشةفىالبطريركىللكرسمااختيروالثالثونالثانىالبطريرك

تحالمبوحدةالمتمسكينمنوكانوالحكةالتعقلمنبهائصفلمااالولقيصريوستيخوسعهدفى

معالجددولذلكانطاكيةبطريركيرسساونظيرخلكجدونمجمعضدوالمتعصببنالطبهيعية

سيامتالبعدواتفقالصحيحااليمانمتضضةرسالةوحررلهالرثاسةمقاليداسخالمهحالالعالقات
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اسمهخلكيدونأنصارمجهعمنءردىرجلبعدهموأنالمالقيصرانستاسيوستوفىان
المومنينكلليعيدجهدهبذلالقيصريةكرسىعلىجلسفلمام725سنةيوستينوس

اضطادهممصرقاصداىلمسيحباالخثمانخئرهووجهخلكيدونمجمعاعتقادالىاالرثوذكسيبئ

وفدتعسكريةقوةلذلكوعبئالونورسالةخلكيدونلمجمعكياهةغيرهمكثرمنكانواالنهم
الخلكيدونىالمجمعقراالتقبولعلىأهلهاترغملكىاالسكخدريةعلى

هنءالغامنهالقيمريطلبالىوفداأرسلبرعيعهـهالخطرالمحدقتيموثاوسالباباعرفولما

القيصرامأةمعالوفدهذاوتقابلالركبهولهامنتصطكثورةحدوثمنخوفااتءاالجيا
الواحدةالطبيعةذوىبخصوصثبرهعماالقيصربالعدولقنعتفأالمصريينمذهبعلىوكانت

الغربيةيقياافرشمالىأقايمالىوالذهاباالسكندريةبمبارحةجيشهالىاالوامروأرسلفقبل

اججارمنهالغرضعمابالقسطنطجنيةمجمععقدفىوشرعبعدفيماالقيصرعادولكن

فحضرمنهمالكنائسءرؤساجميعاليهودعاالخلكيدونيينمذهباعتناقعلىاالرثوذكسيين
بعدفمااالسكندريةعلىملكياالقيصربطريركاصيرهالذىوابوليناريوسروميةأسقفكليسوس

أيديهمتحتالذينواالساقفةالقسطنطينيةيركبطرواوطيخوس

االسكخدريةبطريركتيموثاوسالبابابحضورالمجمعالقجصرعلهمحممنأولاتوكا
قبولىابءالسىغرضهيعلمكانفلمااالسكندرىالبطريركفأماانطاكيةبطريركيرسوساو
لينفىعليهالقيصروأمربالقبضغضبلذلكفهاجرعيتهمدبيامركرهفىواسخمرالدعوةههنه

والىالملكفأمربطريركهمالىيدهجمدمنكلوهدثوااالرثوذكسيوناالمرلهذافتعرض

منعخئيمعددقتلعنأسفرتعظيمةمجزرةذاكاذفحدتتبالقوةيردهمبأناالسكندرية
المنفىفىسنواتفاستمرثالثونفيهالبطريركعلىالقبضللوالىأمكنبذلكواالرثوذكسيبن

مركزهالىرجعوبعدهاجداعظيمةشدائدفيهاقاسى

القحممططينيةفىلحضورالمجمعالقيصردعهةقبلفانهانطاكيةبطريركيرسساواآلبأما

القسطنطنينةالىوصلفلمامابوغأسقففيلوكسينوسمنهماالساقفةءعلمابعضومعهاليهوفهـب
تعييمعلىيساعدهوالخلكيدونيةالىيستجلبهبذلكانهظاناعظميمااكراماالبدايةفىالملكأكرمه

يرسساواآلبالىاالساقفةرجمغحالمجمعانعقاديومءجالماولكنهالونىاعتجارطومح
معاالجتماعأقبلفالالمرذولالخلكيدونىوالمجمعالونسطأواليحرموالمانفقالالشجاع

هوالسجنفىوألقىالشدائدبهوحلتالبالياعليهفنزلت3ـباضطهادالقيصرأمرالحالففىأحد

بعدوبولسيدعىالمذهبخلكيدونىرجلمكانهموأاآلخرنفىوالبعضأساقفتهبعضو
فقابلهالقطرالمصرىءوجاالقسطنطيخيةمنفهربالمومنةثيوذورهالملكةبسوالعنهأفربمسنتنن

الىديرومنمدينةالىمدينةمنيهربكانالحكومةسطمنوخوفااحترامبكلتييوثاوسالبابا
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يدعى1ارخنبيتفىواختفقبيةالغريةبمديرسخامدينةالىأخيراانطلقحتىدير

الهرطوقىيوليانوسضاللرفضواالذينوالرهبانالشجوخبأمورباالهتماممشهوراكاندرتاوس
يوصيهمويصبرهموميعزوباالسكندريةالنينأصحابهاالساقفةيكاتبيرسساواالبوكان

الشدائدعلىيثبتواأن

ظهرحتىاالرثوذكسيةمبادثهعلىمستمرالبثمنفاهمنهرجفبعدتييفاوسالباباأما

شركةمنوفصلهفحرمهأوطاخىنشربدعةفىوأخذالقسطنطينيةمناالليكريشىبوليانوسلى

هنهمقاومةفىاالسكندرىلبطريركامعواشتركمكنهمنيرسساواآلبوخرجةالكني

ماتيموثاوسالباباقضىثمبدعتهيخهالىيفندوسيوالنالىرسالةيرسسماواآلبوكتبالبدعة

مقاالتجميعودحضيرسساواآلبمعمشتركاالمستقيمةاالمانةسبيلفىمجاهداحياتهمنبقى
الثالثفىتوفىسةعشرةسبعاالسكندريةكرسىعلىبطريركامقامهمدةوكانتيؤليانوس

م635وش062سنةأمشيرعثصرم

أثيودوسيوس4

نياحةبعداالرثوذكسىوالشعباالساقفةاجتماللهبأمروثونوالثالالثالثيركالبطر

لكرسىثيودسيوساختياراآلبعلىواحالمسيحالسيذوبتدبيرالثالثتييوثاوسالبإبا

بالعفةمعروفاوكاناالولقيعريوستنيانوسعهدفىم635وش62سنةأبيبفىالبطريركيةط
الونورسالةخلكيدونمجمعفيهحرممجيعاعقدهرسامتهبعدوالكنسيةالعلومفىبالنبوغمشهوال
بالديارحينئذالرأىالقوبهىفىهسمينفثكانالذىيوليانوسوخصوصاالهياطقةوسائر

البيعةارشحدياقنعلىنظرهفوقعمكيدةلهيدبرأنوأراديوليانوسفاغتاظالمصرية
ثيودوسيوسالبابارسامةوقتقائماوكانقيانوسيدعىالسنفىطاعنارجالوكاناالسكندرية

الرئاسةلرتبةوقمموتقليدهوكتبوانصبوهحتىالبيعةواستمرفىوالكهنةاالساقفةمعبطريركا

تمهالمحبالمسيحىالشعبجميعباتفاقوكملوالرسولىالكرسىعلى

انهلهبقولهموخدعوههذاقيانوسعلىاالشرارنفئيرهبعضوالهرطوقىيوليانوسفاحتال
وسمحالرديئةاغتربأقوالهمحتىيغشنههواستحرواهساللهالبطريركيةرئبةتكونأنينبغىكان
قيانوسرسمواوهناكثيوفوروسيدعىللمالمحبالفعلءرثىقسبيتالىيأخذوهأنم

الهدايالهوأجزلاالسكندريةوالىيوحناصديقهالىالهرطوقىيوليانوسمضىثمبطريركا

أولئكوأخفىاالسكندريةكرسىمنالبطريركثجودوسيوسبطردرضىحتىباالموالورشاه

الهجومعلىوعزمواالحالفىقامهاثممكانهقيانوساقامةبخصوصدبروهماالوالىأالشرارعن

الللهءمعاهالمليةكونانيةكلصة1
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ضجةسمعبهاذاالليلنصفبصالةقائماالليلةتلكفىالقديسكانبينماوليالالبطريركعلى
ومكثحرسمانوسجهةالىوهربحاالمخدعهمنفخرجبهالخطرالمحيطعظنممنهاأدركعظيمة
جرىماالقيصربكليعلمأنشهوردونستةهناك

ومنالخالفقيانوسأىباشاالوأولئكمنجمةمتاعبثيودوسيوسالباباصادفوقد

فىوانزلوهءاالبابعفمافششاورمعلهاغتيالهممنخوفامنهمانقاذهفىمجتهداالوالىوكانمعه
ثالثحينثذالسكندريةافىواجتمعمصراعمالمنمليجقريةالىبهومضواالبحرفىمركب

بالثيوثوسيينودعواالمنفىلبطريركهمنسبواوقدالهـأىالمسخقيمواحداهاالممسيحيبنمنفرق
التابعونالملكيونأوالخلكيدونيونوالثالثةأوطاخىوسلفهيوليانوساتباعالخياليونوالثانية
المملكةلمذهب

الوالىمنوطلبوااالرثوذكسيونقلقحتىمنفاهفىسنتينثيودوسيوسالباباواستمر

بذلكاالزلوذكسيةالملكةيخبروأرسلالمدينةمنقيانوسواخرجمنهمفخافلهميعيدهانبالحاح

ففرحثيوثوسيوسللباباجرىمابكلاياهمحدثهبحكةزوجهاكلمتالملكةالخبرمسامعبلغفلما
تريدماتعمللزوجتهالحريةتركأنهاالالفاسدةأمانتهفىثباركهيلمبمنحلجماقلبهفىالقيصر

ثيودوسيوسرسامةةقانويخعنمنهتستخبراالسكندريةوالىالىوأرسلتبتعقلالملكةفتصرفت

منرشوةنالمنوكلالوالىاخبرهموصولهموحالاالسكندريةالىالملكةرسلءفجا

نحومائةاجتمعاذيثبتلممقانغيرالرسامةفىاالولىهووانهحققيانوسرسامةانقيانوس
بطريركيةبقانونيةفيهيعترفونتقريراوكتبواالمدينةومقدمىالكهنةمنرجالوعشرين

وأخذوااالسكندريةاهالىجميعمعهمواجتمعالبيعةفىالملكةبرسلاجتحعواثمثيودوسيوس
علىالكلكلحةفاجمعتشرعيةرسامتهوهلثيودوسيومماعنالحاضرينجميعمنيسخفهيون

تلكامابمبنفسهحضرقيانوسونيبحهمبيماوبنهتمهرينقيانوسرسامةتقدصتواشهساصحها

مطيعخادمبانهوصرحرفينالمعتمعتوقيعهولرضعتعديهعنالصفحطالبابالحقيقةواعترفالهيئة

وناداللهممجدينبذلكالجميعففرحكانكاارشدياقنايكونبالنيرتضىوانهوسيوسثيوللبابا
بسالماليهمالمغبوطبطريركهمبرجوعسرورهم

معهموارسلالملكةبالشكرلرسنلتقدمشالهقيانوسخضعكرسيةالىالبطريركرجعولما

علىللقيصرواطلعالرسالةوسلمواالرسلوصلفلماجرفمابكلفيهايخبرهماللقيمروامرأتهرسالة
االسكندريةكرسىسلصتأناهوذانفسهفىوقاالالحلكيدونيةأفكاراضطربتفيهاماكل

والياتجمغكرسيهالىاضفتولوعقيدتىتعيمعلىلىمساعدفأضمنالولكنئلثيودوسيوس
ثيهدوسيوسماوللباباومفدميهااالسكخدريةلوالىكتاالالشيطانعليهأملىالحالوفىافريقية

ذلكعلىمكافأةهووعدنشرعلىيساعددوالونسوطخلكيدونمجمعاعخقادالىفيهليجتذبه
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هدددثمطاعتهتحتافريقيةاساقفةجميعيكونممروفىوالواليةالمبطريركيةكرسىيمنحهان

ءيشاحيثالىضىالبيعةمنفليخرجيرضولميطعلماذابأنه

القيصرهتفكتاببالمسيحالمعترفثيودسيوسالبطريركالمغبوطالمجاهدالباباقرأفلما

جبلعلىواصعدهالخلصالسيدأخذابليساذألقاثالالمحتشدوالجمعوالوالىالملكرسلامام
أتحغانغهكذالىشحدتاناعطيكهاهنهكللهوقالومجدهاالعالمكالكجميغأراهعال

أماميديهرفعثمالباطلالدنيامجدفىحباالحقيقىالملكالمسيحعنأصيرغريبابانتعدونى
منمحرومفهوبهمايعترفمنوكلخلكيدوذومجمعالونطوسىأحربالحقيقةوفالالجميع

جسدلىعلىاالسلطانلموالكمليساالفيصرجيمثيماولجميعلىللقالثمآمبناالبدوالىاالن

وأمافافعلوهأردتمومهماامامكمفيهاماوكلالبجهوذاواالننحلصىيدفىئفسىولكنالفانى
الذينوغيرهموتيمثهاوسوثيوسقوروسوكيرلساثناسيوستقدمولىالذينابائىاليمانانافتابم

هءورافخرجفليخبضىاللهيحبكانمنوقالوخرجقامثجاستحقاقبغيرلهمنائباأناصرت
القجصرفخرجكأمرءيشاحيثالىيذهبتركهبلعليهيقبضانالوإلىيشأولماالرثوذكسيون

وحملهاليهيحتاجماكللهوأعدبأمرهاهتمنفسهايالىانبلثرشدهالمسيحالسيدوققالمدينةمن
الدياراتفىوالرهبانوالكهنةالشعبيعلمسنينأربمأقامممرحيثصعيدالىمركبفى
الموتحتىاالضطهاداحتمالعلىيصبرهمواالرثوذكسيةاالمانةعلىيثبتهمو

ثباتمنبالطهرجالوجميعهوفاندهشبالخبرواعلموهاليهالقيصرفرجعوارسلأما
النيسىبولسيدعىرجالعنهالقيصرعوضاوأقامالهباتتلككلورفضهأمانثهعلىثيودوسيوس

شيثاأمرهمنالمصريونيعلمانبدونوطرسوسفىودبشبمصرعناجنبياالرجلهفاوكان
بالقسطنطينيةيرسمواانالملكيينلبطاركةقاعلةالرسمافصارهنالقسطنطينيةالقيصرفىرسمه

قئتحرسهاالسكندريةالىبولحمءيجام145سنةكلههذاتموقدلالسكندريةويسيروا

أدنىعليهمبطريركالوجودهيحسبواولمبهيعبأواولميقبلوهلمالمصرييهأولكنهائلةصكرية
لهميعرفونيكونواولمالثانىوذايلقبفهانواحبلواحدةلكلمةمنهمأحديفاتحهولمحساب
اليهميرسلهاكانالتىألوامرهويخضعونيطيعونهكانواالذىالمنفىثيودوسيوسسوىآخربطريركا

بوذيهريبنالمصرالقيصربانيخبراناضطرأخيراحتىالمنوالهذاعلىسنةمربولسواست

بهدينةالمىالبيهعابوابيغلقأنفيهيأمرهالقيصربكتابعليهفردالذثبمنالحملربكامنه
منبولصوقنعمطلقاأحداليدخلهاحتىحراساعليهاويجعلبخاتمهعليهاهـنحتماالسكندرية

الجيشبمساعدةاستحوذاثجالقيصريةبالكنيسةالمسماةالكبرىالكنيسةعلىيدهبوضعالرئاسة
غترهامهمةكنائسعدةعلى
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يصلواانبدونكاملةسنةومكثوامفرطاحزنوأالكنائمميمابأمرقفلمممعوافلماالمسيحيونأما

ولماوآخرآنبيناليهمتردكانتالتىالمنفىبطريركهمكتبسوىيعزيهميكقولمماكنيسةفى
فىاالسكندريةكربىالمسيحبقيةوبنوهاذلكلهمفغبيعةءبنافىوتشاورواأجتمعقلقهمناد

غربىالملعبشرقىأنجرىكنيسةبنواثماالنجيلييناسمعلىوالصربيونبالسوارىالمعروفالموضع
نكايهالمالئكيةالكنيسةاحداهاسمواأخرىكنائسبنواوودميانقزماناسمىعلىقليالاالعمدة

القيصريةالكنيسةفى

علمفلماالخلكيدونيينسلطانتحتوجعلهاالبيعيعجموفتحالقيمرأنفذبذلكعلمفال
ياربىيقولويصلىوكانشعبهأمانةثباتأجلمنالربوطلببكىوناحثيودوسيوسالبابا

اعهمبلعنهمتتخلفالبهمالمهغوأنتشريفالبدمكالشعبهذاأشتريتأنتالمسيحيسوع
عنايتك

أيضاالرومانيينبعضمنبلفقطالمصريينمنمبغوضاالدخيلالبطريركبولسيكنولم

اعمالهبدأوالجميعمنيختقمأنفماشرع3يدتحتةالحكقوةرأىولمااعحالهلدنائةاللنحسبة
فشعرالصعيدفىاالقباطقهةيضعفاخرححىمكانالىالقبلىالوجهجنودقائدايلياسبنقل

يدىفىالكتابفوقعبهيخبرهاليلياسكتاباباالمرفأرسلاالسكندريةالكنيسةشمامسةاحدبيوس
مصلحةباهمالاياهمتهاالمسكينالشصاسعلىبالقبضبولسأمرولذلكبهفجاعهبولسأتباعأحد

روحهأسلمالنالىفاستمريعذبهمصروالىدرونعهدةالىوسلمهايرادهاوتبديدالكنيسة

بدلهوعبنالوالىدرونالقيصرفأمربعزلالىدعواهموسبيالشياسءأقربافرفع
الوالىودرونالدخيلالبطريركبولسلكنبيوسقضيةفىدقيقتحقيقءباجياوأمرهليبريوس

علىباالعدافحكمثماكلادانةعنالتحقيقاالخرفاسفرعلىالشبعةيلقىمنهاكلأخذالسابق
وعبنواورشليمانطاكيةبطريركيتىمنيالحرمانبالعزلعليهوحكمبولسعلىبالنفىودرون

بنفصوعاملوهاالقجاطأعتبارلدىأىالبطريركلهذايكنولمزيلوسيدعىرجالعوضهالقيصر

ثيودوسيوسسوىعليهمرئيسابأحدغيرمعترفينقجلهبولسبهاعاملواالتىالمعاملة

لالرثوذكسيهينكرهاأشدوكانيوستنجانوسعوضهوملكقيصرتوفىيوستينوسأنوحدث

باسخحضارثيودوسيووأمرنحوهمليناوأظهرسلفهخطةعنيختلفمنهجانهجأمرهمبدأفىأنهغير
بائهتظماهراالرثوذكحميةتعحيمالىذلكيووللئالخافواذيةالحرمننوعالهوتركالنفىمناليه
عطفامملحةرسالةوكئبالمنازعاتتدورعليهاالتىالقضايافيهينهىبالقسطنطينيةمجمععقديريد

الىيتفدمهحتىبهينطلقانالرسالةحاملوأوصىأذىيلحقهالبانعدهويوسثيودوسللبابا
العاصمة

coptic-books.blogspot.com



72

ءعلمامنعددامعهوأخذالمسيحالشيكبقوةاستعانالقيصرمقابلةعلىالبطريركفعزم
وفضلهوتوأضعهسكينتهفلماعاينواالقيصروأمرأتهالىدخلالقسطنطينيةالىوصلواولماكهنته

ئكلوهويكلمهمرارااليهالقيصراستدعاهثممعهومنلهأعدوهامواضعفىوأنزلوحسنااستقجلهه
البطريركمعهتقابلولماتغييرعقيدتهفىيفلحلمولكنهخلكيدونمجمعجانبالىليستميلهرقة

والعرىوالءغالوالموتالحياةاللهقالرأيههوأطاعانبالكرامةيعدهوأخذدفعهثالذ
بعدومدهالقسطنطينيةسجوناحدفىوألقاهالملكعليهفغضبابائىأمانةعنقلبىيصدسيف

سنةوثالثيناثنتينمدةقضىانبعدالربفىفرقدالمنيةأدركخهحتىالمنفىواستمرفىنفاهذلك

بطريركيتهمدةفىوالتعاليمالمقاالتمنووضعالخفىاماكنفىسنة82منهاصرفبطريركا
شهرمنوالعشرينالثامناليمفىمجبهكانالذىالمسيحالسيدانىبسالموانتقلالكثيرءالشى
م865وش82دمسنةباؤونه

أالبوكانللغايةمتينةأنطاكيةبطريركيرسساوباالبالباباهذاعالقةوكانت

امكنهقدالرجلهذاوكانالمارذكرهدروتاوسبيتفىالزالوسييسثيياليابامدةفىيرسساو

ينعمبانالبريةفىالذينالرهبانشيوخعلىيترأفانوسألهالوالىارسطاماخوسالىيمكماان
كتباوضعقديرسساواألبوكانالهراطقةمنهمأخذهعماعوضابيعايبنواانوجمكنهمعليهم
علىبطريركارسممنذسنةثالثونعليهمرحتىحياتهطولواستمرمجاهداالطبيعتينانصارقهر

طولعنهدافعالذىالمخلصبمقابلةمسروراتنيحتمالمخالفيناضطهادعلىبرصاوهوانطاكية
حياته

البابالمجصرسيوستنياننفىلماثونوالثالالرابعيركالبطرابطرس5
وارسلسطينييئواالمصريينمشاهيربعضبحرممنشواتوضعاالخيرهالمرةشيودوسيوس

اغيرهوعينفنفاهوامتنعرججولكنهاالمرمبدأفىفرفضىعليهيوقعانمصرفىيلوسزولبطريركه
قوةومعهقاثدبلباسيةاالسكندرالىالقسطنطينيةمنأتىالذىييسأبوليخاريدعىرجال

ثيابولبسالجندثيابنزعالكنيةودخليةاالسكندرقدمفالرئاستهلتوطيديةعسكر
علىيقرأهالملكمنكتاب8اتاأنهوأظهرعسكرهوجمجعفانصرفبرجمهالناسفهموقدسالبطاركة

فصعداحديبقلمحتىللصالةالناسفاجتمعاالحديوماالسكندريةفىالناقوسوضربالكاس
يرسللئالعليكمأخافديوسفوروسمقالةتتركوالماناالسكندريةأهلياوقالالمنبر

العسكرالىفأشارافيوهوعلىبرجمهافهمكمءونماامولكميمشبيحويقتلكممنالقيمر
واحذهبيببوادىالدياراتالىفرواعددمنهمركثيراعددالناسمنفننتلفيهمالسيففوضعوا
يظهرالحتىاالرثوذكسيينمقامهفىيجتهدانيوسابولينارالقيصروأمرالمتأصلبنكنائسالملكيون

هبيببهادىاالرثوذكسيينصاركرسىيومئذومنيةاالسكخدربمدينةاسحاقفتهممناحد
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رئاستهليعلنلهخالالجوقدبانلظنهفرحهابوليناريوسأظهرثيودوسيوسالباباوفاةبعدو

ءاالباالنيوافقولهأنهموتوهمالمدينةوأهلللكهنةوليمةوعملالقبطيةالكنيسةعلىةالعام

ولكنالقيصرعليهملتشديدبالنسبةباالسكندريةالظهويستطيعمنهمأحديكنلماالساقفة
السرفىبطريركالهميقيمواانلالرثوذكسييئفسمخفاضلرجلاالسكندريةتهلىاللهبمشيئة

ثةتالواجضرواإلبحرىالوجهالىوأرسلواالصالةيريدونكأنهم1الزجاجديرالىفخرجوا
يقوونيكولوالمولكنهمأمانتهموتقوتالشعبهبهوتعزىبطريركابطرسيدعىقساواقاموااساقفة

نذلكالقيصروكاناوابوليناريوسبذلكيعلمانمنخوفاعالنيةالمدينةالىبهالدخولعلى

الثانىقيصريوستينسعهدفيم865وش382سنةمسرى

اسمعلىبيعةفىأميالمقدارتسعةاالسكندريةعنيبعدبمكانمقيماالبطريركفلبث

باالمرفغضبابوليناريوسشربعدفيماانهغيريحتاجماجمغاليهمجملونالباروكانوايوسف
بمرضالربضربهيوستنيانوسالىكتابهوصولقبلولكنكانبماللقيصريعلمهوكتبجدا

ولهذاللمتعلمينمحباالصفاتجميلالطلعةبهىفكانبطرسالباباأماحياتهعلىقضىعضال

بديرتابهرفمضىلميانعىيدىراهبالىفارشدوهالكنحسةبعلومملمايكونلهكاتباستخبرعن

ليقجميذهببانورجاهالكنيسةتدبيراتعابفىيشتركانمنهوطلبمعهوتحدثالبطريركاليه

جمعيسكنهاالعدكثيرةاديرةهناكوكانيقيمحيثالىمعهومكمادميانفاطاعهالديرفىمعه
االديرةتوساةارثوذكسيونسكانهاسكاطيناتسمىضيعة03بجوارهاوالرهبانمنغفير

وكانالبرادعىمصريعقوبعلىوفدالباباهذااياموفىمابطرالباباادارةتحتجميعهاوالضيع
سيرتهفىماسيذكرامرهمن

االبوفاةبعدومصرشحباضطهادمبزأهفئاضطهادهيكنفلمانطاكيةشعبأما
النأموليوسبديريرفديرفىهواقامثاوفانيوساسمهانسانامكانهأجلسوايرسساوالمغبوط

بطرسالباباانئمااليمانالمستقيمىاالساقفةمصريضايقونهراطقةنظيركانواهناكالهراطقة

والعشرينالخاممثمافىبطريركارسامتهمنسنتينبعدتنيهححتىالربكرمفىمجاهداحياتهقضى

يرسمانيلطولزمنقاعدةصارتبطرسالباباايامومنم075وش582سنةبؤونهمن
هبيببوادىمقارأبىبديرالبطاركة

كاتبهمكانهأجلسوابطرسالباباتنيحولماوالثالثونالخامالبطريركدميان6
قدذلكفبلوكانالثانىتميصريوستينسعهدفىم07وش582سنةمسرىفىالراهبدميان

انتقلثمومنزائدبتقشفيتعبدقديسينرجالارشادتحتسنةعشرةستيحنسابىديرفىأقام

بعيدنرسوخربالدواربمركزكفرالزلجعسلبلدةبأرضكان1
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الكرسىارتقىوحالماهبيببوادىاالديرةاالربعةعمارةزمانفىءاالباديراىديرتابوالمما

اكانإوقدالرديئةاالفعالبهبهاشهروالماميليثسحزبمنبقواالذينبعضقاوميركىالبطر

عقولهميفسدواأنمناخوفابطردهمفأمربالرهبانمختلطين

بطرسريدعىالبيعةكهنةمنرجلمكانهأقيمأنطاكيةبطريركثاوفانيوساالبتنيحال
لالتحادبالنسبةوالمستقيمةلالمانةمقاوماالعقلمضطربأفكارهفىمظلماالقلبغليظوكان

ولكنهاالمرمبدأفىبهففرحسنوديقادميانالباباالىهذابطرسكتبالكنيستينبينكانالذى

كالمومؤدىالمقدسبالثالوثاالعتراففىعثرةفيهوجدفيهالمدونالكالمهويفحصبينما
الحتىبرفقنااليماالىيجذبهأنفطلببالمرهلذكرهداعىوالغيرمحلهفىالثالوثتعليمأنبطرس

القديسينءواالباالمسكوليةالمجامعأعتراففيهايذكرمقالةاليهوكتبالكرسيينبيئاالتحادينثلم
اذمنهايؤحذاللهجةشديدةرسالةدميانللباباوكتبغيهعنبطرسيرعوفلمالمقدسبالثالوث

لوجودسبباوكانقوبالقطعوعليهبالحزمبدعتهعلىحكممجمعاالبابافعقدضاللهممرعلى
المخالفبطرسعمراللهقصفحتىسنةعشرينمدةواالنطاكيبنالمصريبئبينخالف

وهواالنشقاقيولدماكلعناالبتعادفىمجتهداباهتمامرعيتهيسوسدميانالباباواستمر

بطريركوكاناالسكندريةكنائسجمغواخذهمالملكيبنلقيامنظراالنطرونبديرصومعهفىمنزو
فىرسامتهتمتالجيشقوادمنأصلهيوحنااسمهآخربطريركوخلفهم965سنةماتقدالملكيبن

هبمحبتهذايوحخايصفوالتاريخفيهاالكنأئسايرادعلىليقبضمصرالىوأرسلالقسطنطينية
الليويعبدونتركهمبلمذهبهمتركعلىاالقباطاجبارفىالقوةيستعمللمولهذاوالهديطللسالم
تامةبحرية

الذيالبدعأصحابومقاومةوالمقاالتالميامربوضعحياتهبقيةفقضىدميانالباباأما
دشيخفىالرببسالتنجحانالىعليهمالغلبةيعطيهالربفكافاويجادلونهاليهيأتونكانوا
بؤوطمنعشرالثامناليمفىوفاتهوكانتسنةوتالثينستمدةبطريركاأقامأنبعدحسنة

م06وسش903سنة
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الثانىالقسم

الكنيسةماثماهير

اليعاقبةهممن2البرادعىيعقوب1
مشاهيربعض3

البرادعىيعقوب1

حمىقسوىيلبسالوالزهدالعبادةكثيركاناليابمبطرسالباباأياممعرفىعلىوفد
الرهامنميال55مسافةعلتيالبلدهفىوددايضابالزنزلىيلقبوالبرادعىقمسىالبراخ

وبعدالشقوقديريدعىالرهامنبالقربديرفىأوالونشألخامسأواخرالقرنفىأيطاليابمقاطعة

م145سخةعليهااسقفارسمالمدينةهدهاسقفوفاه

الذييطالبطاركةءاالبايفتقدواالرثوذكسىااليمانعنليدافعالقسطنطجنجةالىتوجهتم

لطاركةالثالثةمنيرسمانعلماالمؤمنةورةثييالملكةمساعدةبواسطةوتحصلالسجونفىطرحوا
عامامطراناالقسطنطينىوانتيموسأالنطاكىوسايروساالسكندرىثيودوسيوسوهمالمعزولين

االرثوذكسيةالكنائسكلعلى

أذييأسونءهؤالوكادالواحدهالطبيعةبانصارئعبتالرومملوكىأيدىكانترسامتهوقبل

لمفىسنة33وهىكلهااسقميتهمدةواشمتغليعقوبفنهضأسراالخروالبعضبعضهممات
لكىالرومانيةالوالياتءانحافىبهايطوفشحاذثوببمثابةجمرذعهالبساوكانطائفخهشث

تعرفالبهمةواعتقادهامذهبااذهانهمفىيدخلوالقبطيةالكنيسةحظحيرةالىسكانهايفحم
منبهالمحدقربايشعروالالحؤفيرفالبلفالىبلش953مهالواالاالحطارحتماشياالكلل

الرومانيينالكهخةومنالحكومةموظفى

بينيوفقوةمعلمراكزالمطالمتفرقةالشيعيضموواساقفةاقسوصاريشرطن

الكنيسةهببمذيتحذهبونوالفاسداعثقادهميتركونوجعلهماوطاخىاتباعوهدىالمتخاصمين

فيهمالهمكرسمجمعينوترأسانطاكيةفىبطريركيتهممركزلالرثوذكسيينجددانالمالفديم
وبولصرسرجيوسوهمايرسساوالقديسوفاةبعداالخربعدواحدبطريرفي

النهرينبينوماالصغرىآسجاجهاتمماكثيرفىالواحدةالطبيعةمذهباستقروهكذا

واالرصيادالسروهىالثالىطوالفهوانقسمتاالرمنبالدووفلسطينوقبرصياوسور
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يسمىانطاكىبطريركوأسقفا611عندهمكانفالسريالالحبشةتحئهموتنطوىاللمصريون
يرجعوالعاميسيىواسئيكفىيقيمبطريركايضالهمواالرمنماردينومركزهاغناطيوسداللما

االسكندرىالبطريركالىامرهمفىالكل

وكنائسركائسهابينالسالماعادةفىالسعىهومصرالىللحضوربيعقوبحداوالذى

ولكنبولسيدعىالنطاكيةارثوذكحميايركابطررسمقدكانيعقوبانذلكوسببسوريا

وأصدرقرارامنهيعقوبءفامشاالحنيكدونيبنيوافقانأضطربهلحقالذىاالضطهادلسبب

زلتهعنوتاببارثوذكحيتهاالمبراطورامامهاجرانبعدالقسطخطينيةفرققدبولسوكانمجيرمه
بولسقبولهيعقوبعلىعابواالمصريينانغيرالكنجسةيةعضوالىوضمهفقبلهيعقوبالىوأتى

هذأىللمفاوضةمصرالىفحفريعقوببولسبحرمأصدرقرارابطرسالباباانحتىأخرىمرة
السابقةوسيرتهبولسسلوكةءبردافيهاقتنعاالسكندرلىالثغرفىعقدمجمعاوئرأساالمر

عزلهوأعلنتابالنهالكنيسةفىعضوايبهقىولكخهبزلهيعقوبفسلمرأسهمسقطباالسكندرية
3ـجهادليباشرمصرمنسافريعقوبثمومناساقفةثالثةاسطةل

الشقاقوكادبشأنهاالسكندريةقرارمجمعرفضواانصارعديدونلهفكانبولساما
فىبمرضأصيبولكنه53الدميانالباباايامفىمصرثانيةزيارةعليعقوبفعزيستفحل

ليزورهاليهذهبمرضهخبراالسكخدرىالبطريركبلغولمامصرحدودفىديرعلىفعرجالطريق
فماحتهفىوقادراتقياباراكانالرجلهذابانالمؤرخونشهدوقدم875سنةفىماتقدفوجده

االرثوذكسيةالكناثستركموتهبعدوقاثمةالراىلقوبمىقاملماوجودهاللهءىلملووانهوعلمه
قسيحسالفمائةلشمامسةيالكهنةماكرزمنوجملةاالماكنتلككلفىنمواحسننامية

بطريرفيوومطرانااسقفاوعشرينوشماممما

اليعاقبةهممن2

يعقوباكرمواقدالواحدهالطبيعةمذهباصحابانواالروامتينالالالمورخونيدحىو
وهوبيةاليعقوبالكنيسةالقبطيةالكنيسةالخلكيدونيوندعاولذلكباسمهيعاقبهبتسميتهمالمذكور

القبطيةالكنيسةبيهبالمرةعالقةهناكتوجدالاذقائلهجهلعلمايدلعواهنهعلىملقىقول
االخرىالوالياتكرزفىبلمصريكرزفىلميعقوبانكمايعقوبو

انالقبطيةالكخيسةعلىاليعقوبيةلقبباطالققصدواالخلكيدونيبنانيظهرو

تسييةفىبمخطئينلسناولكنالملكيبنلقبعليهماطلقتالنهامنهاالنفسهمينتقموا
منواولوسياسةمذهباالرومانىاالمبراطورأوالملكالىأنحازتالنهاالملكيةبالكنيسةالرومانية
الذينالسريانعلماأطلقهالعاشرولكنهالقردطفىالملكيبنبطريركافتيخوسهواليعاقبةاسماطلق

بعضورأىاالفرنجبينافتيخوسكتاباتنشرتوماالبرادعىليعقوبرسمياخاضعينكانوا
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الىالراىهذامنالوخوناءالفخرجالسريانتعاليمعنتختلفالاالقاطتعاليمانمؤرخيهم
أيضاباليعاقبةاالقباطةتسم

فىالوقوعالىجركثيرينفىسبباكانولكنهمنهماوجهالسهوااللقبهذااطلقواوربها

هذهانقالالذىوابودقلىالعسالابنومنهمالقبطيةالكنيسةءأبنابعضمنحتىلخطأهذا
علىيملكمنهاالمولودانءللعذراجبرائيلالمالكلنباتمامااالسباطابىمنوصلتناالتمممية

اصحابدعوامرقياناصحابانالمسلمالمؤرحالمقريزىوقالاالبدالىيعقوببجت

بذلكتسميتهمفىواختلفاالسمهذاجميعاعليهمواطلقهابيةاليعقواواليعاقبةباسمديوسقوروس

الىمنفىوهويكتبكانوانهيعقوبباسبميركيتهبطرقبليسيىكانديوساتورييسانفثنجل
وكانيعقوبهأسيتلميذالهكانبلوقيليعقوبالمنفىالمسكينأمانةعلىيثبخواباناصحابه

أنطاكيةبطريركيرسساوتلميذيعقوبكانبلوقيلاليهفخسبوااصحابهالىمنفىوهويرسله

أمانةعلىيثبتهموالمسيحينسائرالىيعقوبيبعثيرسساوفكانديوسقوروسرأىعلىوكان
يعقوبالمىنسبةذلكانآخرونوقالهـ1المذكوريعقوبالىالنصارىسبفنروسديوسق

الرسول

لمالملكيةبالكنيسةخلكيدونمجمعكنيسةتسميةعلىاتفقواالذينالمؤرخينانقيتضح

اذمردودةالشأنهذافىأقوالهموكلالقبطيةللكنيسةاليعاقةتسميةنسبةعلىثمروايفىيتفقوا

لهيكنولميعقوبباسميعرفلمثيوسقوروسالباباوانالسيماالصوابوجهفيهاعليهمالتجسقد

الىاالقباطرادابمصرادعىالبروالكرزيعقوببمصرالرسوليعقوبيبشرولماالسمذاتلميذ

عهدهمأولمنذاالقباطيعرفولمغيرهمدونبهالمتمسكينهمكانوابلالهاحدةالطبجعةمذهب
االرثوذكمميةالقبطيةالكنيسةوكنيستهمااالرثوذكسدباالقباطاالاليومالىبالمميحية

مشاهيربعض

االقاطمنالقرنهذافىاشتهروممن

ثمشيهاتببريةرافب1السنكساركتابوضعواالذينأحدالبرلسىيوحنااوال
53الثميانالبابارئاسةفىالبرلسعلىاسقفارسم

لمأنهاالكثيرةكتباوضعانهومععديدةأماكنفطافبالسياحةأو4قزمانثانيا
المسيحىالدينلقواعدطبقاالبلدانوصفكتاباالمنهايبق

كاننالفبمركزقهصألنسبةاالففهمىميول1يئلدوالشكسارواهقواكتابجمعواالذيئان1

االكالقرناحرفىديوكلتيانوساضطهادفىءباتارالتهدامتا

يةالنربمديريةالبرلالىنسبةالبرلىيوخا2

العسلبجواربنهااتربتلاطاللهامنأثريبأسقفميخائيل3
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اميرةطلبعلماءبخاالنباتعلمفىكتاباوضعقبطىعالمديوسقوروسثالثا
رومانية

محفوظةينالتكوسفرمننسخةالقرنهذافىوكتجتللحصريينأخرىأعمالرابعا

كانوأبأسرهالعالمءعلماانكماصورةطهـاكثرمنعلىتحتىوهىالنمساببالدفينامكتبةفى

باصولهايعرفمنتوجدالالتىالقديمةالنسخمنمابأيديهلتصحيحاالسكندريةعلىيفدون
االسكندريةءعلماسوى

الثالثالقسم

وألكنيسةالممنكة

ستاسيوسنا11

ايوستنايوس2

1يوستنيانوس2

موريسعهدفىاالقباطثورة4

سيوسستاانا1

مكثالنهثافمابكلمصروملماأحوالواقفأعلىوكان4أسنةاالمبراطهرهذاتولى

ءاصدفالهكانحيثالموفحةبمديريةمنوفمركزفىمقيماوكانسلفهوجهمنمنفيامدةبها

فىيقيمارميايدعىبالتقوىاشتهرراهببزيارةعليهاشاراالعياناحدانوحدثكتيرودن
يبارانالراهبمنطلبواالديناصحابهبعضيصحبهفزارهبالخيرلهليدعوالمركزبالداحدكط

بحزنهاناستاسيوسصرانصرافهمبعدوخاصةببركةاناستاسيوسيباركولمجميعافباركهم
أصحابهفحاوليباركهأنفأبىسيخةخفاياهانعرفقدالراهبيكونانمنخوفهواظهرلذلك

واليهفاستدعاهباالمرواخبروهالراهبالمفعادوايفلحوالمولكنهممنهالظنهذايزيلواأن
بعديباركهيجعلهيرمافلمرأسهقفوةمرفاللهيدرأىبانهاخبرهاصحابهمنوثالثةهوبهاختلما

عنبعيداصالحاتعيشانمشكيطلبالملكلمنصبعينكالذىاللهادقائالأوصاهثمالله

غضبعليهيحلالمجيعذلكعلىادقيمنالنخلكيدونمجمعالنصارمهافقغيرالرديئةاالفعال
اللة

االقباطوجيبعضوطلبالملكعرشعلىوساناستاسفجلمىارميااالبنبؤهتمتوقد

مناوريدنوسيدعىراهبرئاسةتحتفأرسلهملزيارتهتالمدهبعضاليهيوفداناالبهذامن

تحتاتأوانبعضوبخورايكوناناالأوعطيةهبةمنهيقبلواالبانواوصاهمالناسكذلكأقارب
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منأوانىالرسلأولثكمعاليهاأرسلكنيسةبنىاالمبراطورمنفياهذاكانولماالكنائساليها

هداياالمصريينمنأصحابهبعضهدىأنهالمقداركماعظيمةونذورأبخوراووالفضةالذهب
الحكومةفىساميةوظاثففىبعضهموعينفاخرة

السالممصروارجاعاسعادعلىمثلهعملمنالقياصرةبينيقيملمأنهالقولوصفوة
واديرتهمكنائسهمبعمارةيهلذووامدادهالقديمللمذهباحترامهفىسلفهنظيروكاناليها

تبددالتىهىالدينيةاالنشقاقاتانرأىولمالهميةالسنوالمرتباتودقعرهبانهمالمطواححسانه
فهداتوالمنافسةامابفورلزرعميالببنرآهمالذينبييئالغراالساقفةكلنفىالسكينه
استمرأواقدكانوااساقفنهفانروميةكرسىفىااليركيةالبطركراسىكلفىاالحوال
للكثلكةالثأربأخذمتعلالوبطاليانوسيدعىرجلتابعيهمبينمنفخرجوالمناحذةالمناشبذةعيشة
منالعرشيغتصبأنوحاولحولهالكثيرةالجموعفجمعالملكيطلبأنماالحقيقةفىوهو

هزبمةشرأنهزمراكنهاناستاسيوس

مدةالرومانيينبينوبينهمالقتالمصروانتشبعلماالفرسهجمالقيصرهذاأياموفى
مقداربتوريماليهودالمسيحيبئاحدتبرعاشتدادهاءاتاوفىفادحةبمجاعةالبالدفيهاأصيبت

هلكحتىالكنائسابوابعلىالجياعفتزاحمالقيامةعيديفىالمحتاجينعلىالحنطةمنعظيم

اليومذلكفىنفسألف3منهم

ايوستينوس2

همهوصرفمنهجهالالخلكيدونىللمجمعفتشبعأمياعاميارجالوكانم815سنةتولى
رأسبقطعأمرهروميهاسقفعندرسهاالتىالغطرسةدالئلومناالرثوذكسيينمقاومةفى

بطريركاضطهادفىمصرفأخذالىولجأوجههمنالقديسففرانطاكيةبطريركيرسساوالقديس

ثمنفسألفنحومائتىفيهاهلكهائلةمذبحةجرتذلكولسبببنفيهوأمرالقبطيةالكخيسة

كثيرةجهاتفىأرثوذكسيبنأساقفةنفى

ايوستنيانوس3

ءباجراأهتمذلكوبعدعرشهدعاثمبتوطيدمشغوالملكهاوائلفىوكانم725سنةتولى
انقاصدابشدةفاضطهدهمالمصرييننحووجههأدارثموالرومانيةاليوالنيةالكنيستينبينصلح

رتهبسمركمايالطوثيودوسيوسيمااالبواضطهدخلكيدونمجمعبقراراتاالعترافعلىيرغمهم

االعحرافعلىالتعذيببعدكثيرينوارغمالقسطخطينيةفىينكسياالرثياالساقفةوخلع
بالطبيعتين

الطبيعةأوذوىلينالمتأصخزبمنكانواالبالطءوساثرعلماورةثيوالملكةانغير
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ضدالملكبهماساراللتينالشديدهوالقساوةالرديئةالمعاملةبهذهراضيبنيكولواولمالواحدة
اوكانالقوتمنالمسجؤلونمجتاجهمابكلونيقوالمضطهدينيعزونمااوكاناالرثوذكسيين

قليالفهدأاالعتدالخطةبالتزامفنصحتهوحكمتهالجمالهازوجهاعلىالمطلقالسلطانلثيوذورة

الىاالقباطاضطرحتىكنائسهموسلباالرثوذكسيينواضطهدبعدفيماتهورهالممارجعولكنه
اغخصجهاالتىالكبرىالقيصريةالكنيسةفىنكايةالمالئكيةالكنيسةاحدهاسمواخالفهاتشييد

القيصرنجنهم

بهأعجويعملأوخلكيدونمجمعبقراريعترفأنأرتوذكسياأسقفاأمرأنهمرةوحدث
وجههفأصبحالملكنفسفىاعجوبتهيظهرأناللهمنوطلبنينالملغيرالعجاثبانفأجابه

ءالشفافالفصلىأجلهمنيصلىأنالراهبمنتطلبأنزوجخهمنوطلبفجزعمتورما
الوحدةقانودنأنبحجةاليهفاسخدعاهللملكالخلكيدونيونالكبيرفونتىالصوممدةالراهبواعتزل
اليومذلكءمجىقبلالمنيةعاجلتهالملكولكنالعهدخيسيمقبلتركهاعدميوجب

االقباطفتعصبالمصريينبطاركةحقوقسلبعلىاالروامبطاركةمعروالةساعدوقد

كلوترجموااالصليةبلغتهميصلونوصارواومجتمعاتهمكنائسهممنلغتهموأبطلوااليوالنيينضد
اليهاالدينيةالكئب

اليهودفانتهزهااالروامبطريركبسبباالسكندريةفىفتنةالقيعرحدثتهذاعهدوفى

المصريينغيظواشتدفسادااالرضفىيعبثونالخلكيدونيونولبثالمسيحيينمنبكثيرينوفئكوا

أىيطيقيعدلمحتىاالسكندريةالكنيسةبطلمجانوسأوفيهيحرمأصدرأمراالقيصرعندمامن
فاختاربلونمنهماجماعةكلواختصقسمببئوصارواعنهمفانفصلواأمامهرومانيايرىأنمصرى

االزرقوالرومانيوناالخضرللوناالمصريون

موريسعهدفىاالقباطثورة4

يظهروسلفمنالعبادعلىاشفقوكانم565سنة2يوسئينسيوستخيانوسبعدءوجا

الكنجسةفخمكنتيشاوونبمايدينونالناسفتركورةثييالملكةأختابنةزوجتهتأثيرمنذلكان

وخلفورعيتهاشعبهاأحوالوتحسنتمنهااغتصبتالتىمنمراكزاسترجاعمنالقبطية

حكمهأوائلوفىم28سنةلموريسالملكعنتنازلالذىم875سنة2طيباريوسستينوسيو

وميناابوسخيرونهماالقباطمنأخقثالثةزعامةتحتالبحرىهالمصرفىفىثورةحدثت
رجلينعلماالقبضالقىغربيةسمنودقسمحاكمانوسببها1عقيلةبلدةمنيعقوبو

بجرةحمصابىصقرممركزيةزاواآلنهى01
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فهبمآمولىبنبانونواالخرصموئيلبنقسايسمىواالعتبارأحدهماالوجاهةذوىمنقبطيين

المطداليهافأرسلمنهاوطردهمسمنمنبالقربصيروابىبناجهةفىالرومانيينعلىالثائرون
وفعواقدكانواالذينالثائرونبقمعاالسكندريةوالىيوحنااالبراطهرفأمرأمرهيشكوهاالمبراطور
كانتالتىالحنطةفاغتصبوااالسكندريةعلىءاالستيالوحاولواالبجرىالوجهاقاليمعلىيدهم
أليهامرسلة

لوالبهيفتكونوكادواالوالىعلىالقمسخطمنهااهتاجمجاعةذلكءجرامنوحدثت
ءالغوغاءاعتداعنهردواالذيناالقباطأعيانبعفط

مقاومتهمفىتمروااسأنهماالةاالخثةللثالصديقاكاناالسكندريةوالىيوحناانومع
االنتصارعلىمناالخوةالثالثةاكبرابناسحقوتمكنبولسيسمىرجالبدلهوعينالقيصرفعزله

الحريةقيتهمأمامهيكتسحقبرصالىخلفهموسعىمراكبهمكثيرمنعلىفاستولىالرومانيين
معصلحايعقدمصرأنفىبطريركهيوسيولالطوطلبالنتيجةسوءاالمبراطورمنخافحتى
االخوةثةالثال

ءرضافاكتسباالخالقدماثهمنعظيمجانبعلىالرومانىالبطريركيوليوسوكان

أعاداذااالالقبولفأبوارأسهممسقطفىالصلحءالجرااالخحةالثالثةمعواجتمععنهالمصرييئ
رجالالجيشلقيادةينوعمنصبهالىالوالمماورجعطلبهمفأجابالوالىيوحنااالمبراطورصديقهم

وسثيوذوريدعى

ءعظمامنآخرينوثالثةالمأسورينالقبطيينأخذالجديدالجيشقائدانوحدث

عليهاحتشدالذىءللشاطىالمقابلللاءشاطىعلىوأوقفهممعهماسجنواقدكانواالمصريين
أنالتائرينالىالمأسورونفتوسلالرجالالخمسةعلىيقضىواالالسالحبطرحوأمرهمالثائرون

المقبوضأصحابهممعالنهروتقابلواوعبروااالسلحةءهؤالمعظمفألقىبفمشفقةالقتالعنيكفوا
الرومانىالجيشيقاتلونوظلأصدقائهمبعضواالخالثالثةاالالنزالساحةفىيبقولمعليهم

بهمومضواالرومانيونعليهمففبضشرقيةصانمدينةالىوفرواأخيراغلبواولكنهمباستبسال

فىاسحقوابنهماالخوةالثالثةطرحثمالعصاةبهمليعتبرالشوارعفىبهمومروااالسكندريةالى

جديدوالمكانهتعيئحتىجدوىبدونواليتهمدةطولعنهم2يداالوالىيوحناولبثالسجن

مدينتىوحرفالثاثرينممتلكاتبأخذاالمبراطوروأمرمؤلدانفيااسحقونفىاالخهةؤوسفقطع
وصانعقيلة

بتاوخرصانوهىمدنضفىأخرىثوراتقامتحتىتخمدالثورةهذهنارتكدولم

coptic-books.blogspot.com



083

فىالفشلالزمهمالذينالوطنيينمروحشيةبمذابحيعهاتورلمغاليرهوأفيوسنهوربمحطةو
تدابيرهمكل

والرومانيينالمصريبنبينالعداوةبلغتحتىالسادلعلىالقرنينتهىيكدفلمبالجملةو

وعدمالحكومةخدمةمناالقباطجميعبمصربطردنائبهالىالقيصرأمرأنفذعندماخصوصاأشدها

االقباطقحوطعلماالبواعثأقوىمنذلكفكاناداللهمنمامنهقصدامصالحهافىمنهمأحدقبول

كلماباالقباطالضيقاشتدماكلوكانمعهمالعالقاتكلوقطعبالكليةالرومواعرالهم

ةالمؤااللودصءدماكغاشترودـالذلىالدلنىاألستقاللنوالفىوطحعابيأيهمتممكاأزدادوا
منهم

الرابعسمالق

واالنشقاقاتالباع

2

3

4

6

7

المسيحالسيدجسدماهيةفىاختالف

المخلصالهوتونااللهيةاالقانيمماهيةفىآخراختالف
وناسوته

ميليتسحزببقيةبدعة

رأسبالالذيناالسيفياليون

أورمجانوسالعالمةبسببننل

التقديساتالثالثةعلىنل

الثالثةالفصولمسألة

المسيحالسيدجسدماهيةفىاختالف1
ماهيةفىالبحثبسببقامتاختالفاتالقرنهذافىالماحدةالهـطبيعةأنصاربيئغلبت

المسيحبجسداتحدتااللهيةالطبيعةاناعتقدم915سنةالهيليكارنسوسىفيرليانالمسيجسد
تسمىومنهقيانوسذلكعلىفوافقالفسادوصارعديمطبيعتهفىالجححدتغيرحتىبهحبلمنذ

بينهمفنشأأحزابثةثالالىالحعليمبهذاالمقرونوانقسمقيانيبنالعقيدةبهذهالمحعتقدون
بعبدةالواحمدسمىقسمينالىفانقسمواغيرنحلوقأمنحلوقاالمسيحجسدكانهلفىاختالف

يصرلمالالهوتبقوةولكنالفسادقابلالمسيحجسداناعتقدثالثحزبمنهموخرجالمخلوق
بعد2الاالكسندروسالباباعهدفىالكنيسةحضنالىورجعواالغيانيونواقلعفاسدايقةبا
سنة71بضاللهمتمسكوأأن
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ءللضقابلجسدنانظيركانللسيحجسدبأنعلمتأخرىطائفةيولتانوسرأىوعارض
هذامنإستنتجوااسكندرىشماسثيومستيوسوالسيمابتيكوليبنبالكريسمونفالذينوالفساد

والنهمكثيرةأمورايجهلناسوتهولكنءشىكليعلمبالالهوتكالنوانالمسيحانالتعليم

الجهلفىااللهيةالطبيعةاشركواانهمتعلييهممناآلخروناستنتجالطبيعيةالمسيحبوحدهيعتقدون
منكاناالسكندرىثيودوسيوسالباباانالبروتستانحىالمورخثمموسيوروىغنيتيينسمواولهذا

المسيانسانيةانيقولانعلىالهواطقةضدالجدالحدةفىحملوانهالرأىهذااصحاب

هذاأناالالطبيعتينبوحدة3ـالعتقادلالهوتالجهلنسبانهفقالوااالخيراليومتجهلكانت

ثاعوعدلواغلطرثمالىانتبهمااالبمانعنالدفاعمعرضفىبهصرحواالدينالنيدملمالرأى

يناسوتهالمختصالهوتوفىااللهيةاالقانيمماهيةاخرفياختالف2

منلكلبأنبق53اليركالبطردميانالباباانواالروامتيينالالمؤرضوروى
الالهوتبعىمرشيعةقامتوهكذاعامارابعاوجودامعالقثالثةوانخاصاوجوداالثالثةاالقانيم
القديمسابليوسمذهبباتباعهاتعليمهاقاومتشيعةانشقتوعنهادميانيبنأوأربعيينوسموا

بينفرقالانهذهببىالنيواسمكانوساسمهاالسكندربةفىالفلسفةمعلمىمنواحدقامثم
قامتالتىاالختالفاتهذهكلاناالبييئيالنوسميتفتبعتهالمسيحفىوالناسوتاالهوت

يردوآدائهمبينيؤلفوأخذالبرادعىيعقوبقامعندماجميعهاتالشتالواحدةالطبيعةأشياعبين
الباالديوسقورسرأىهوواحدرأىعلىالكلوصارواالصوابمحجةالىمنهمضلمن

رىسكندالا

ميليتسحزببقيةبدعة3

عهدفيالكنيسةعنانشقالذىميتيتسحزبمنبقواالذينبينأخرىبدعةوظهرت
يثبننحونكلهالليليقضونااللهيةاالسراريقدمواأنقصدوااذافكانواءالشهداآخربطرسالبابا

مبهمشربالمقدسبراللتالميذهيسلمأنقبلالمسيحالسيدانذلكفىالخموروحجتهمبشرب
تمتدأنمنخوفاالرهبانبينمنبنفيهمأمريذعنوالمولماالفيثةهذهدميانالبابافقاومخمرا

اليهمالبدعة

رأسبالالذيناالسيفياليون4

االتحادقبلالنه72الالبطريركابطرسالباباأيامفىالكنيسةعنانفصلواالذينوهم
هذهانقسمتثمديوسقرووسالباباعلىحكمواالذينأحدكانالذىاالسكندربةبطريركمع

االحزابهذهوتغواالسأنتيينوالبارسنوفيتيينبومرفيتيينواالفهىثةثالأحزابالىالشيعة
شرقىيسكنونوكانوادميانالباباأيامفىقسوسلهمرأسىاليناللهكهنةمنبقىوقدأخراحزاب
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فاختاروذكرهممالشاةمنخوفاأسقفاالنفسهميقيمونبأنهمشيطانىفكرمحليهممصرلتمسل
غضبوابذلكمصرمنهمبىغرأهلسمعفلماأسقفاالقسوسالثالثةورشمهبارسنوفةكبرهم

مرءلهؤاليكنلموبذلكيساعدوهمولمعنهمفانفصلوامشورتهمبغيرذلكفعلواالنهمجدا
بادوفثيئاصشيئاينقصوناستحرواولكنهمأسقفالهمفوشموالهميصلىأوميقرأويعمدهم
بالكلية

بهانوسأوالعالمةبسببننل5
عندومركزهمقامهتؤثرعلمالمأودمجانوممماالعالمةضدصدرتالتىالكثيرةالحرومأن
انسانفترجمسيرتهوطهارةبائعابهوالعارفينالعديدةمؤلفماتهعلىبتدقيقالطلعينممررهبان

كانوفلسطيههسوريافىسيماوالالشرقوفىالالتينيةالىمؤلفاتهبعضىالغرببالترفىاسمه

الذىثيوذوروسوالسيمااالساقفةبعضذلكعلىووافقهمصحيحةبغيرهعنهيدافعونالصهبان
كبدوكيةقيصريةمن

مساعدةاياهاالعتبارهوأضاليلهمجانوساوعلىحكمانطاكيةبطريركافرآمانفحدث
رتتماقطعاالورشلييىبطرسمنالرهباناولئكفطلبيكرههكانالذىالواحدةالطبيعةمذهب
أوديجانوسضدقيصرشكايةليوسخنيانوسليقدمالقسطنطينيةالىقبلهمنبينمنعووأرسلفأبى

وعقائدهأوربحانوسبحرمأمرمستوفياأصدرمنهمجمعاالقسطنطينيةبطريركميناالقيصرمعفعقد
ءآراعلىم355القيصرسنةبهعهعظيممسكونىمجمعفىحكمذلكبعدوكتبهمطالعةعنونهى
للكنيسةسامةبأنهامجانوسأو

التقديساتالثالثةكلننل6

أولانوقيلالتقديساتثةالثالأىالتريساجيونقرأهرتبتالقديممنذالكنيسةأن
الرسلىبطرسهواالنجيلهءقراقبلبترتيلهاأمروالذىالثاوفورساعاطيوسهوأذاعهامن

السيدتحنيهطفىشرعالمايهيسونيسفيانحديثاالمطبحالبصخةكتابفىءوجأ
عينيهالمسيحففتحممفنوأناالمخلوقاتكولتالتىالعظيمةاليدهذهوقاليدهيوسفأمسك

نصوهذاأهـالخاللهقدوسقائاليوسفذلكعندفصرخوجههفىوتبسم
أرحمناالعذارءمنولدتمنيااليموتالذىالحىقدوسالقوىقدوساللهقدوس9

ارحمناعناصلبتمنياالخاللهقدوس

ارحمناالسحواتالىوصعدتاالمواتبينمنقتمنياالخالثهقدوس

ولويدلماكلالكنيسةطقوسمنيحذفأنوارادالقسطنطينيةنسطوربطريرلثظسهرولما

بعضانرأىولماءالعذراالسيدةعلىااللهوالدةلقباطالقمنعلالهوتاآلالمنسبةعلىظاهرا
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القوىقدوساللهقدوسهكذاتكونبأنواكتفىحذفهافبادئهئخالفالتقديساتهنهعبارات

فخضعتالصوزةهذهعلىبترتيلهاالكنائسجميعوأمرارحمناجموتالىالنهالحىقدوس
والشرقياسوركنائسوهىبينهاهعلودرسفيهانشأالتىالكنائسالشارته

القصاربطرساآلبلهمحاصهـاكاناالسكندريةبطريركمنغوسبطرسالباباأياموفى
الطريركعلىاالسكندرىفأشارالبطريركاالتحادمنشورعلىوقعواالذينأحدانطاكيةبطريرك

الرسوليالعصرفيرتبتكماتحفظلكىمنهاحذفماالتفديساتللثالثةيعيدبأناالنطاكى

المقديساتثةالثالبترتيلفيهيأمرلهالتابعةاالبروشياتلجميعمنشوراانطاكيةفأصدربطريرك
القسطنطينيةكنيسةوالسيمابأمرهالكنائسفعملتالرسلوضعهاكما

القصاريقصدبطرسبأنفأشاعواالحالكيدونيونعنهايرضلمياثةالزهذهافخشرتولما

انرغيالالهوتصالبلقبعليهاأطلقوالوتواآلالمالوالدةلالهوتينسبأنبذلك
وكانثاكرخموسمالعالمةقالرسمياعنيهافصدقتنيانوسالقيصريأقنعتثيوذورةالملكة

وأماالثالئةاالقانيمصلبالىتشيرانهافهمواالنهمالتزليمةرفضواالغربيينالمسيحيينانالنخججة
الىالترنمتةيعيدونالنهمخطيئةبدونهذاوقتناالمطدإللمايسشملولهافاستمرواالشرقيونونالمسيحي

1أهـالثالوثئققطواحدأقنمالىأووحدهالمسيح

انظنوااالصطيةبالصورةالتريساجونيرتلواأنأبواالذينانالمؤرخهذاقولمنفيفهم
بدعةبأنهاحكموافلهذااالقدسالثالوثالىاشارةمرةكلفىدفعاتثالثفيهاقدوسذكر

قدوستقولكأنهااالقدسالثالوثتخاطبأنبهاتقصدولمهكذاتعتبرهاالالكنيسةولكن
االبنمخاطبةالمرأدبلالقدسالروحيموتالالذىالحىقدوساالبنالقىقدوساالبالله

وصعودهبقيامتهالثالثةوفىبصلبهالثانيةوفىألبوالدتهاالولىفيمعترفةفقطالمتأنس

رسالةعشرمنالحادىالقرنفيالسريانيةالكنيسةءعلماأحدأبورابطةحبيبالشيخقال
االربعةانالقطنيةالكنتسةبهتترنمكماالمثلثالتقديسبهاأيدالنساطرةأحدضدله

ءثىكلالقادرعلىااللهالربقدوسقدوسقدوسبقيدمالمثلثالتقديسرتلياالحيوانات

كماضطاالبنيخاطبونكانواانهمريبوال9و48روياتىوالذىوالكائنكانالذى

بأنمعترضاعتوضوان02و2221و8و7ارومراجعةومنالكالمقرينةمنيستدل
مجرداالهوتاكفهسيىمنهيفهماللكقاالبناقنومبهيريدونانمايأتىوالذىالحيواناتقول

022صالمسبحيةالكنيةتارتم1
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االخالفهأواالمجيلفىبهايرادالالتجسدبعدمنقيلثالتىالعبارةهذهأنقائلبنفنجيبه

هذايسوعان9المجدلهالمسيحصعودوقتالمالكانقالماذافاسمعمتجسداكونهحالةاالبن

اهـ4111ءالسماالمطمنطلقارأيتموهكماهكذاسيأتىءالسماالىعنكمارتفعالذى

هلانهفيما9سنةاليوالنيينبيئجسيمةمنازعةوحدثتأيضاموسهيمالعالمةوقال

الذينالناظرهعلىيلحوالكىالعبارةهذهكثيهرونفاستعمصلباالقانيمأحدانالقولحمليق
المنازعةهذهأصلهمالذينالقسطنطينيةفىالسيكثيونالرهبانالمسيحطبيعتىتفريقفىتطرفوا
ووافقفرفضوهااالفتيخيبنأوالالهوتصالبىلضاللمطابقةالعبارههذهحسبوايناآلخرولكن

سامةجسيمةمنازعأتوحصلتالسيكثيونالرهباناستشارهحينروميةأسقفأورمسداس

باستصوابللكنيسةالصلحاسترجعأورمسداسخليفهالثانىنايوالخامسالمجصعوأخيرا
لقصرالتابعخينالكاثوليكيتبئيانوالسراررةاكنيستاتزالوال1أهـالعبارةاستعمال

المتأنساالبنأقنومالىبهاوتشيثاناآلالمالحاشجمعةفىالترنيمةهذهترنمانالفاتيكان
كنيستهميؤسسنعن941ص5جوكتابهذكروهومارونىياسوتاريخكتابومؤلف
ثيةالثالالتقديساتأىالتريساجيونفىرسالةمارونيوحناالىيعزىومايأتىمارونوهويوحنا

الىالصلبنعزواننايزعمونمنعلىجوابعوانهايموتالالذىقدوسالقوىقدوسالثهقدوس

منفقرة051صذكرفىثماجلنامنصلبتمنياالتقحيساتعلىنزيداذاالقدسالثالوث

لسؤالكمنجيناننافيهاقال91فصلالقداسرتبةشرحفىالمعنىهذافىمارونليوحناكتاب

أجلنامنصلبتمنياعليهاالزيادةمعبالتقديساتيتز3أنينبغىهلءاالحجاءاالبناأيها
االقانيأحدالىوتارةساالفالثالوثالىتارةئوجهالتسبحةهذهانفاعلموابذلكيترنمومتى
منيابهايلحقأنالبحةيسغلملهالمسجوداالقدسالثالوثالىوجهتواذافقطااللهية
والصلبذكراآلالمعليهايزادأنمماحفالاالبنالىالتسبحةهذهوجهتومتىصلبت
منوماتوصلبتألماالبنانءمراالاذنحلصناأسيارتدبيرباقىووالقيامةوالدفنوالموت

خالفاالمسيحفيئةوحدةعنيدافعحياتهقضىالمشاراليهمارونيوحناوانهذاأهـأجلنا
ومشيثتيئطبيعتيئالمسيحفىبأنيةالبابوالكنيسةلمذهب

الثالثةالفممولمسأنة7
بالتمسكالمشهورةتيوذورةالملكةالقيصربالطفىالواحدةانصارالطبيعةمنكانأنهعلمنا

الذىالمذكررالقيصرىوهوثيوذوروسثالثاليهمفانضمأسرارالقيصركاتمودوميتيانوسبايمانها
باالرثوذكسيينينكليوستينيانوسكانبينماوالقسطنطينيةالىفسافرومجلهالقيصريعتبرهكان

ثممؤلفاتهممجرمأنقبلالنسطوريينبقبولهأخطأخلكيدونمجمعانالملكةمعباالتفاقأقنعة
43صالكيةثاريض1
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وايباسكورشاسقفوثاوذوريتوسالمبسوسيتىثيوذوروسبينهمقبلواكيدونييئالخاانأفهمه

نهممكلوكتبعنهاوالمدافعونالنسطوريةالشيعةأصلهمءهوالانالرهااديسامالذى
وقففلماشأنهموأعزالخلكيدونىالمجمعقبلهمذلككلومعكيرلسالقديسضدكتابا

مؤلفاتوهىالثالثةالفصولفيهيحرممنشورام445أصدرسخةالحقيقةعلىيوستنيانوس
ايجاسأرسلهاالتىوالرسالةكيرلسالقديسضديتوسثاوذوروكتاراتالمبسوسيتىثيوذوروس

المملكةءأنحافىواالساقفةالبطاركةبهيعمنوطلبمؤلفيهاحرمثمالفارسىمارسالىخطابا
أعيالتسفيهعنعبارهوكانصادربهالمنشورالعلىوالتوقيعالحرمانهذاعلىالمصادقةالرومانية

معضديهمنكانواثةالخالالكتابأولئكالنقىاراتهبصحةالقائلينءاراوتسفيهخلكيدونمجيع

بالعزليمتنعمنالمنشوروتهددتوقيععلىاالساقفةمنكتيرونفاضطر

خلكيدونمجيعحرمالىروميةاسقفويجيلحوساستدعتقدثيوذورهالملكةوكانت
والقولاالنطاكىيرسوساواالسكندرىوتيهذوروسالقسطنطينىانتيموسالبطاركةمساعدة

حدرطبجيعترفوالالمسيحفىبطبيعتينيعتقدمنوحرمرأيهاعلماووافقطلبهافأجاببقولهم
الفصولوشجبصلبنفسهاللهابنانيعترفوالهوانسانحيثمنصلبانهيقولومنفقط

فالزموهيكمواللجريقيةافىأساقفةأماخلكيدونمجمعقبلهمالذينيينالنسطورومولفيهاالثالثة
المجصعوذلكالفصوليستصوبلنأنوأخاأسقفايحسبهثممأحدالالنهالشجبذلكيسترجعأن

القيصرمنهفطلبوماطلكثيرافراوغيمهرمنشورهأنيوستنيانوسمنهطلبذلكبعدو
رومهشعببرأخذنهرتفىالسفينةيركبكانوبينصاروميهمنفقامالقسطنطينيةالىمجضربأن

روميةفىشروراصنعتلقدالموتفليرافقكالردىصيتكفليرافقكقائالبالحجارةيرشقه

فيهحكمجمرديكاثمممبامعروفاكتابسلمهالملكقابلولماتذهبحيثالشرورفلئالقينك

فلمليمضوهالغربييناالساقفةيقنعأنالعاصمةفىعقدمجحعفىاجتهدوقدالثالثةالفضولعلى
فليسعالذينخبيثةبعقيدةالكنيسةودنسااليهانخانبأنهفيهوطعنواضدهقاموابليستطع

تعاجهمفىمباباوابعصيةينادون

افريقيةاساقفةاليهدعا155سنةثانيامجمعاعقدبلبذلكيوستيانوسيكتفولم

اصدسنفسهاالسنةتلكوفىكثيرونمنهميوافقهفلمخلكيدونمجمعبشجبوأمرهموالكريكيم
واخخبهأوفرفأبىعليهيوقعأنروميةفاسمنوطلباالولمنأشدخلكيدونمجمعضدثانياامهـا

بعدوخلكيدونالىالهروبمنتمكنولكنهيوستنيانوسفطاردهبالقسطنطينيةماربطرسبكنية

561وحضرهم355سنةالقسطنطينيةفىعقدهمسكؤلياليحضرمجيعاحياتهعلىالملكأمنهذلك
متمارضاالمدنيةفىويجيدحوسوكانالثالثةالفصولعلماجميعهمحكمواخبكيدونياأسقفا

المىوعاداالحكامتلكوأمضىندمالقيصرثمفنفاهفامتنعليوقحهاالمجمعقىاراتعليهفعرضت
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خلكيدونامجمعرذلالقرارقدذلكعلىبامضائهالنهعنهانفصلواقدأساقفتهوجدولكنهميهكر

الكنيسةأماباالسكندريةاالمبراطورىالبطريركأبوليناريوسالمجمعهذاحضروقد
فىمعهتشتركأنأبتولكنهااالعتقاثطبقايوستنجانوسقراالتترىكانتكولهافمعالقبطية

انساناتحرمالأننفسهابملىآلتقدتكاناذفطعيارفضامنشورهورفضبتلآلخرينالمكائدتدبير

أخطائهبأشهماراكتفتمخطئارأتهاذااآلخرالغايمالىالعالمهذامنانتقل
االسكندريةبطاركةوتصرفاتروميةأساقفةتصرفاتبينفيهانقارنفرصةلنافاآلن

يتمكنونفرصةيجدونالأولئككانبالغيربينحالاليقاعالسعىعنيترفعونكانواءهؤالانوكيف
ارتيابببننقارنأنأيضاولماينتهزوهاخىاالخرىالكنائسءروساعلىاالذىنثرمنفيها

معذكروااذابيونالغريخجلالوكيفبهاالسكندريةبطاركةيقسكبايمانهمروميةأساقفة
ذاكتلونبينالعظيمالبونورأوااالسكندرىالباباديوسقوروستارتويجيليوسأسقفهمتاريخ
جادأنالمطكنيستهايمالعلىاستمرمحافظابلتزعجهلمالمرةالتهديداتانوكيفهذاوثبات

فىحباايمانهفىيسلمأناخيرأعليهوسهلبلونيومكليتلونفكانأسقفهموأماأنفاسهبآخر
الكاذبةالفخفخةعيوندس
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السابمالقرن

االولالقسم

البطاركةتارفي

انسطاسيوس1

ابنياميئ3

3يوحناه

اسيمون7

رونيقوسند31

اغاثو4

سحق61

انسطاسيوس1

رجالوكاندميانالبابابعدأقيموجيهينينأبومنكانوالثالثودطالسادسيركالبطر
باالسكندريةودميانقزمانوكنيحتىاالنجيليينكنيسةفىقساوكانبالفضائلينامزحكيما

سنةأبيبفىانتخابهعلىالشعبكلمةفأجمعتاألمانةوفهمالبيعةكتبفىبالتضلعمشهورا
منممنوعبنكانواالبطاركةانسبقفيماعرفناوقدالمغتححبقيصرفوقاعهدفىم306وش903

وقتكلفىيدخلهاوالمدينةالىجمضىالقلبقوىكانالباباهذاولكناالسندريةالىالدخول

كنائسمنالملكيونعليهاستولىمااستردحتىهقمعيعملأخذثمالكهنةفيهاويرسم
بيعةواثاراتبغبرهىالتىالبيعةفأخذاالضطراباتأيامفىانشسثمامنهاورممالمئأصلين

الذينوابلساريوستيباريوسجماعةمنعظيمتعبلهوكانميخائيلالمالئكةرئيساسمعلى
الخلكيدونىالمجمعوأصحابقيانوساسمصارعليهم

الباباعلىحافقاوكانللملكيينبطريركايهسأوليريدعىشررجلوقتئذوعين

وظتفةكانتالغالبوفىيديهفىيسلمهلماللهولكنبهيوقعانوحاولجداانسطاسيوس

االمبراطورارادةتنفيذسىعمللهميكنلمانهبدليلدينيةأكزمنهاسياسيةالملكيينالبطاركة
لهفكتبعاتياظالماوكانضعهمالقيصروجلسوقتلفوقايدعىرجلحينئذقامانهواتفق

يوحنابيعةكرزفىلمايركالبطرأنقولهمنهاكاذبةباقوالانسطاسيوسالبابافىاولوجيوس

لوالىكتبذلكفوقاسمعفلماالخلكيدونىللمجمعينالمنتصرالملوكهووجميعحرمهالمعمدان

الولوجيوسيدفعهاواوانيهاوجميعودميانقزمانبيعئىيركالبطرمنيغتصبأناالسكندرية
بالحزنمآلنوقلبهالديرالىانسطاسيوسالباباورجعبالقوةالبيعةفأخذت
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ممرحدودووصلالشامبالدالفرسملككسرىافتتعانسطاسيوسالباباايامفى
ظلممناليهارملتجثينالىفرواقدسوريامسيحيىمنكثيرونوكاندهاويتدهايتهد

وكانمممروتنفيثيالتهمولتخفيفوسعهفىماكلانسطاسيهمىالبابافعملالفرس

الملقبيوحنايدعىسأولوجيبعدءجاالذىتاودروسخلفالذىالرومانىالبطريرك

البابامعفتسابقالمسيحيةاالخالقرقةمنعظيمجانبعلىكانالنهوذلكبالرحيم
انسطاسيوستذكرللبابامساعدةقدمنايانيقالوالحقالمنكوبينءهوعالممامساةقىاالسكندرى

القبطيةالكنائسايرادعلىايديهمنواضعكانواالملكيينالبطاركةألنثروةمنهأوسعكاناذ
فساراحتياجاتهلسدالمحسنينمنيجمعهماسىالمصرىيركالبطرلدىيكنولمكلهودخلها

الثقوىمنفيهتبينهلمانفاقكلمنالحالصةوالصداقةالودادبذايةنايمعثوسانحطأسالبابا
الصحيحة

االسكندرىالكرسيينبينالثهيجمعانيشهىاياجمهفىسطاسميوسانالبماباوكان
كرسىعلىعوضهالمذكوروجلسبطرسوماتلطلبتهالدفسمعبطرسقرقهالذىواالنطاكى
حكةامملوءيقاسنلهوكتبانسطاسيهسالبابافسبقأشاسيهسيدعىعالمصالحرجلانطاكية
وجمعرسالتهانستاسيوسفقبلالضالبطرسأفسدهمااصالحفىوأخالهيكاشرفيهجعله

كانااللذينيرسوساوثيودسيوسكرسيىبيناالتحادلعودةجميعافسرواباالمرواخبرهماألساقفة
موكبوسارفىأساقفةخسةمعهوأخذاثخاسيوساالبفقامجنبالىجنباااليهانلتأيذيعمالن
حتىماشياوخرجباكليروسهقاماالسكندرىالباباخبرهبلغواليهاوصلفاليةاالسكندرالى

هناكوجلسوااالديرةبحرىالبحرشرقىساحلعلىالقائمالديرجميعاودخلواوالفرحبالتسبيحتلقاه

بليغةخطبةاسيوساثناآلبفيهموخطباالسرارالمقدسةمنوتناولواالصالةأقامواثمبسالمة
االمورفىيتسامرانويتحاورانوهماكامالشهراانسطاسيوسالبابالدىكريماضيفاواستمر

لروحيةا

اموأقالروحانيةبالعلومومشتغالعظيمبحرصالبيعةبامهرمهتماانسطاسيوسالباباوكان
حروفعلىرتبهاعشركئابااثنىفيهاكتبالمستقيمةلالمانةحاقظاسنةعشرةاثنتىالكرسىعلى

أنالوهكذافيئامجرفالثانيةوفىالوالبحرفسنةأولابتدأفيهاانهأىالقبطىءالهجا

ءاألحياكورةالىينقلهأنالمسيحالسيدأرادثمالفالمجرفعثمرووسمهالثانىالكتابكتب
م416وش023سنةكيهكمنالعشرونالثالثفى

ثونوالثالالسابميركالبطراندرونيقوس2

هرقلعهدفىم416وش23امشيرسشةفىانسطاسيوسالبابابعدالكرسىعلىجلس
المدينةمقدمىمنأهلهوكاناالنجيليينكنيسةفىشماساللصدقةمحباجداغنياعالماقيصروكان
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منيحرجوأنيقدرالهراطقةلمسلطانهقأجلومناالسكندريةديوانعمهابنولواانهمتى
يةالحرمنيكونمابغايةاالسكندريةفىءبالبقاالحكومةلهفأذنتاالديرةالىاالسكندرية

طوليةالمصرالكنيسةعلىرواقهالسالممدولذلككلهاأيامهاالبحيليينبيعةفىقاليةفىفجلس
حياته

المصريينعلىتضيقهولشده26مصرسنةعلىاستولىقدالفرسملكشسرىوكان
البطريركقبلتوفىقدالملكيينبطريركيوحناوكاناندرونيقوسللباباخلفاقامةمنيتحكنوالم

انملكهعاصمةالقسطنطينيةعنبالدفاعلمشغوليتهرالرومانقيهرقليتمكنولمبسنةالمصرى

شرعحتيرئيسبالالرومانيةيةالمصرالكنيستانمصرفاستمرتفىبطريركالهميعين
يركالبطريستقلأنمنخوفامحاكاتهموأرادوااالروامقتنبههلهميركبطرانتخابفىيونالمصر

انتخبواالقيصربلأمرينتظرواولمحيازتهمصارفىالذىالكنائسايرادعلىيستولىوالمصرى

اللهمنخائفرجلعلىاختيارهمفواالقباطأمالهميركابطرورسموجرجسيدعىرجال
تخربهالديرلمهذاالنالوقتذلكفىاليهأتىقنوبوسبديرديريرفمنبنياميناسمهمومن
الكثيرةبالثروةاشتهرتعائلةمن1يوطمرأهلمنهذابنيامبنوكانبوهاخرمامعالفرس

لهوجعللخيرالكنيسةالعظيمةاالعمالمنبهقاممافىيركالبطرهذاساعدمماالواسعوالنفوذ

العلومفىبرعحئىاللهبخوفرباهثاؤنايدعىقديسشيخارشادتحتالديرفىوكانفائقةشهرة
فىورأىحفظهحتىيوحناانجيلفىتهءكثرقراوكانتالقداسةفىفائفةدرجةوبلغالروحية

معاوالهـاعيالمتواضعالحمليابنيامببنافرحلهوقالبهوقففقيرارجالنومهفىالليالىاحدى
شيطانصوتهذاانفافهحهمعلمهواخبربهسمعممافاضطربالمسجحالسيدعلجعجمرسىالذى
ذلكمثلأرشيئاالديرولمهذافىسنةنهسينلىانلهقالثمءالكبرياالىليقوده

ولكثرةمالكهكيتألالوجههكانخىالفضيلةفىيومكليتزايدكانبنيامينانغير

اليهيقدمهأنالبابافطلبحالهلهوشرحاندرونيقوسالباباالىبهومضىأخذهبهمعلصهاعجاب
الليلةتلكيركالبطرفامسكهايقةالهفروىشاهدعمافسألهعليهالمسيحنعيةرأىشاهدهفلما

ثملديهدابقاهيأخذهانعنالبطريركفنعهببنيامينللديرالرحيلعلىثاؤناعزمالصباحكانولما
يكونانأوصىوفاتهدنتولماعظيمافرحاأندرونيقوسالبابابهوفرحلهوكيالوصيرهقسيسارسمه
اضطهادورأىسنينستيركيةالبطركرسىعلىقضىمابعداندرونيقوسالباباتنيحثجبعده

آبائهامانةالمستقيمةاالمانةوهوحافظشيخاوماتبهحلماوصبرعلىللمسيحييئيهالكرالفرس

م26وش523سنةطوبه8فىنياحتهوكانت

دبمزمانمنبتالدواروخركمربهركزالغيةتبعاالنهى
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والثالثونالثامنيركالبطرابنيامينمي

قيمربعدهرقلعهدفىم26وش523امشيرسنةفىاالسكندرىالكرسىعلىجلس

وهويةاالسكندرمنكانوابنيامينالباباقبلالمرقسىالكرسىبطاركةوجميعاندرونيقوسمعلمه

سلسلةكلهاحياتهوكانتذكركايوطمررأسهمسقطوكانوالبالدالمدنمنأقيميركبطرأول
مصريدعىأرضالىواليالرومان11قيصرهرقلأوفدحتىيركابطريرسميكدلمفانهوآالمأوجاع

بنشركيروسكلفالمصريينءرضاهرقكينالولكىعليهاوواليابطريركاليكونكيروس

طبيعةقولهمبدلواحدةمشيئةالمسيحبانالقاثلذكرهسيأتىالذىاالتحادمشروع
اضطهادهفىالوالىفأخذآبائهمننقلدهماعلىيوثرتعليمأىقبولبنيامينالبابافأبىواحدة
هنامنمعكومنانتاهربلهوقاللهتراعلماالربمالكانخطروقيلفىحياتهرأىحتى

منشورافكتبعثصرسنينسوىالجهادهذايستمرفالتعزولكنعليكمتنزلعظيمةشدائدالنه

كهنةوبهععليهماآلتيةالتجربةوجهمنيختفواانفيهمصرينصحهماقاليمفىاالساقفةسائرالى
ليالرجليهعلىوهوماشيوطمريقطرمنخرجثمالرعيةعلىبالسهرواوصاهماالسكندرية

الذىالخرابعقبهذاانوكيوسمكارالقديساسقيطالىوصلحتىتالميذهمناثنانومعه

هناكوسكنالصعيدالىوانصرففتركهمنفرأقليالاالثافيجدفلمالفرسمنالبريةهذدـمث
العشرسنينتيتصغيرحتىديرفىواختفىتيباسبالدفى

وقربعليهاواستولواالعاصعمروبنمصربقياثةعلىالعربهجمءاالثناهذهوفى

كانومايركالبطربخبروأعلمهاليهفتقدمةشنييسمىرجلبينهموكاناالقباطكبارمنهعمرو

الجهاتجميعالىوارسلهاماناوكتبطلبهقلبىبعودتهيأمرأنمنهوطلبواختفائهبهأمرهرومن
الصنيعهذاعلىليشكرهلمقابلتهحضروذهبولمامطلقايخافانللحضوردونيركالبطريدعوفيه
الجلهيصلىانمنهطلبانهوقيلرعيتهوعلىنفسهعلىباالمانلهقسميءالهالواظهرلهكرمه
مالعمرووتميركالبطرلهفدعايطلبهماكلالىيجيبهاالخرىحروبهمنمنتصرارجعاذاحتى

وهكذامكرمامعززامركزهالىبنيامينالباباورجعهرقلاقامهالذىيركالبطروعزلبدعائهاراد
قبلسنيئوثالثهرقلعهدفىعشرسنيناصرسنةعشرةثالثغياببعدامجارالىالمياهعادت

جذبفىأخذثماالرواماغتصبهاالتىالكنائسعمروواعطاهيةاالسكندرالمسلمونيفتحان
مشورةحسبنحتفينكانوأالذينيوناالرثوذكوظهركثيرونمنهمفرجعهرقلاضلهمالذين

بافعاليتنجسالنهبديرمطرابجعةيبنىانمنهطالباللبطريركالربمالكظهرثمبطريركهم

ءالدهمافيهاواهرقاالاالعراضفيهاهتكواالتىواالديرةالكنائسكلدونالرديئةالخلكيدوليبئ

فىرواجتهدلمتملكهمءاثناالفرسأخرعاالتىاالثيرةنحوالتفاتهالبطريروجهثم
رهبانهاليهواعادوىبيشاالنباديرفبنىالنطرونبوادىشيهاتيةبراديرةعماراتفرممتصليحها

خئمةكنيسةبهبنواومقارفرمميابىديرالىبهمقصدالراحةمنقسطهموأخذواعددهمنماولما
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يسةكنءببنابنياميناالباكلفقدحينثذكبيراالتاطشنودهوكانيسهالتكريركالبطرودعيا

لهيفسحلماألجلولبممرقالقدياسمعلى

وهوالكنيسةفىقسااكاثووكاناسمهوحكةنعمةمملوانسانالبطريركهذامعوكان
الليلفىيطوفويةاالسكندرمدينةفىالعلمانيينيابزىيتزهرملزمنفىكانيوطمراهلمن

النهاركانوفىاالسرارالمقدسةمنيناولهموحواثجهميقضىوالختفيناالرثوذكسيينليثبت

سبيلهيعترضماالبهارحتىبانهالمضطهديناماميتظاهروالنجارةاالتفيهاقفةكتفهعلىمليح

تدبيرفىلهوكيالفجعلهبنياميئالباباورجوعظهورالمسلمينحيئالىسنيناهكذافكث

الىجديدامطراناارسلوفاتهوقبلسنتيئاستمرفيهرجليهقىبرضبنيامينالباباواصيبالبيعة

الىويجلولهيكرمونهالحتشزالوالوتقواهبقداستهعرفتكالهيمانوتاسمهراهبومعهةالحبث

فىوتنيحبابائهبنيامينالبابالحقثمبالدهمفىالرهبنةاوجدمنأولانهيقولونواليومهذا
تسعاالبطريركيةكرسىعلىجلسانبعدم956وسنةش463سنةبهطومنالثامناليوم

سنةوثالثين

خيبتهلسببحسرتهلشدةانهوقيلبرعزلهخمربنافقدكيروسالرومانىيركالبطرأما

الذىبطرسبمصراختارخلفهالملكيينالقيصرأومنيعلمواللوقتهفاتمسموماخاتامصوفمثله
معطنطينيةالقالىفآبفيهاءالبقايعجبهمصرلمفىوالرئاسةالسلطةبنيامينللباباانعرفلما

سنةستينمدةخالتابطرسبعدالرومانىالكرسىواستمراليهايقالمهاجر

مالثالثونالئاسعيركالبطراغاثو4

وهومنكاسمهصالحاوكانبنيامينمعلمهبعديركيةالبطركرسىعلىجلس

عدةالعربفتحولماسلطانهموتحتاالممايدىفىأوالدهيةروكثيراواحزنهيةاالسكندر
كبواطالبأبىابنعلىخالفةعهدفىم956وسنةش463امشيرسنةفىوجزرللرومواليات
بالفضةءوالنساالرجالمنهماغاثويبتاعالباباممرفكانالىبهموأتوااهلهاوسبوافيهاماكل

يسلمواانمنخوفاالمسيحييئبيوتالىبههنميأتىووالذهب

األروامكنيسةاتباعمنثيودوسيوساسمهرجلتصرفاتمنكثيراالباباهذاتضايقوقد
يديزالخليفةالىوافرةةرشوقدمدمشقالىمضىفهذاالخلكيدونيينجماعةفىرئيسابمصركان

هذاواستمديئبعهماماوكليوطومراالسكندريةشعبعلىبهيتسلطأمرامنهواخذيةمعاوبن

اغاثوواقلقهالبابامضايقةفىفسعىوالمكر4الخدبواسطةاالسالمىالحاكممنسلطتهالرجل

علىينفقهماكلدقعوقررعليهتالميذهعنسنةكليةجزدينارا63منهواخذماالمنهوطلب

حتقاليتهبابمنالخروجيستطيعالباباكانفاعظيماضيقاعليهضيقثماالسطولفىالنواتية

بألمجارةارجوهنهاراأوليالخارجااالرثوذكسيينبابارأيئماذاقائالاتباعهأوصىثيودوسيوسان
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فكاراغاثوالبابااماعوفيركابطريكونانذلكمنغرضهوكانعنهالمجاوبواناواقتلو

المسيحالسيديةوحسبأحلههـيصلى

بنواانهمحتىاالخوهمقاروكثرابىاسمعلىالتىالبيعةعحرتيركالبطرهذاأياموفى
انبابديرراهباكانسمنودمنيوحنايدعىحكيماتقيارجالانوحدثسالبقربالقاللى

مهيجاانسانانومهفىرأىليلةذاتوفىءالشفاعديمعضالبرضاصيباالسقيطفىيوسمكار

اعمالمنديرالىومضىوقتهمنففامبهسيكلفالذلىبالواجبيقبانوخاطبه3فأبرألمححه

القساليكادعلهقالمنايضارؤيافىاغاثوللبابافظهرهناكداختفىتلميذاهومعهالفيوم

اسقفميناانباالىكهنتهفانفذالكرسىعلىبعدكيجلسوهؤالذىيساعدكوليعيخكيوحنا

يستطلمانهااليوحنايحبكانالفيوماسقفانومعاليهيوحنايرسلانمنهيطلبالفيوم

اسقثنايرسمهبانالبهعضواشارعليهالبابابهففرحاالسكندريةالىيوحنافأتىيركالبطرمخالفة
أبىولكنهالكراسىلبعض

اللهملىالخائفينللشرطؤليةالمستحقبنالكهنةبرسامةمهثماأيامهاغاثوبقيةالباباوقضى

كرسيهعلىسنة71وأقاحسنةةبشيخايامهكلاكملحتىيعالهعلىاللهيشكرونوالناس

بنيامبنالبابامعجسدهوجعلم776وسنةش383هاتورسنة61فىوتنيح

يركيةالبطرالىالخلكيدونىوسيوسثيياسرعانيركالبطرهذاتوفىعندماوحدث

التداخلهذالهيخولقانونبدونوشرعىمسوغبدوناالحمربالشمعوختحهاابوابهاجميعوأوصد
بوالىعليهمستعينااسحقيدعىبسخاارخنوقاومهالوقاحةهذهمناالرثوذكسيونءواستاالمذموم

انالىالثقيلالحيفهذاوراالمرفىفنظعرالمسلمالوالىالىاالمراالرثوذكسيونورفعسخا

ماتاتحشبعبدوداوصاريأكلءاالستسقاعلةوهىاحشائهفىيةقوبضربةالربمنهانتقم
سيئةميته

االربعونيركالبطر3يوحنا5

القداسةفىشهرةواكتسبحميداحازصيتاقديوحنااآلبكاناغاثوالبابانياحةبعد

عهدفىم776وش383سنةكيهكأولفىالبطريركيةلكرسىباالجماعفانتخبوالفضيلة
اسنكانولكنهعوضهتولىقدالخلكيدونىثيودوسيوسابنوكانسفيانابىبنيةمعاوخالفه

المستقيمةالطرقالىويهديهبهيثقويحبهوكانكالولديوحناوصارللبابااخالقامنه

وضعمنذالملكيببنيدفىحينئذاالسكندريةكىاالرثوذكسيةالكناثصصظموكانت
اثناسيوسوهماارثوذكسيبئكاتبينلهاتخذمصريزعلىالعزعبدأستولىفلماثيودوسيوسعليهااليد
منواحدولدلهاسحقاسصهواالخريةسوراعمالمنالرهاأهلمنوهواوالداثالثةلهوكان
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الخلكيدونييئبيدهىوكيفالكنائسحاليعرقهمانالكاتبينهذينالىيركلبظرافكتباشبرا

االرثوذكسيونفيهااليصلىحتىبالشمغااغلقبليشغلحنهايكونوالمعددهملقلةالذين
لىتسليمهاطالكنائبفتحكلفاهميةاالسكندرالىرسالوارسالنفوذهماالكاتبانهذانواستخدم

القبطىللبطريركجميعها

عندمناوتىوقدمالكبىيرىانهوجههيرىمنلكليلوحالطلعةبهىالباباهذاوكان

الىالحميدةافعالهصيتبلغحتىالناسجميعومسالمةوالجسدالنفسوعفةالمرضىءشفانعيةالله
منكعادةاالسكندريةالىمضىيديزبنوهوسعيدالوالىانوحدثالهدايالهفجزلواءالعظما

قومحينئذفسعىلمقابلتهيخرجفلميركالبطراذنخبروصولهيبلغانبدونخراجهاليأخذيتولى
انللوالىوقالواالحلكيدونىثجودوسيوسأختزوجوهوثاوفانيسكممقدمفىواماالرأشرارمن
داستدعاهالوالىفغضبمالهووفرةياثهكبريادوازدـتبجحهلكثرةبكءاالحتفاابىيركالبطر

هذاأفعللمأننىاللهيعلمفأجابهللقائهالخروجعنتأخيرهسببعنوسألهيديهبينوأوقفهاليه
آخرموضعالىالمدينةمنالخروجأمكانىولعدملضعفىوذلكعلمىلعدمولكنرقبةلغلظ

رجلأستلموهممنوكاندينارالفمائة2بديقومانالىلجنودهوسلمهالوالىغيظفاضطرم
يقمحتىليعذبهاالالمجمعةفىيومأولبيتهالىفأخذهالقلبفاسىالرحمةعديمسعديدعى
بالمال

معروفالبيعةمالعلىاالمينالقساراساالخيارأوالدمنرجالنيركالبطرمعوكان

الرجلذلكأوقففلللناسمحبحكيمرجلكاتبهدالشماسالمديخةأهلكلعندبالدعة
البابافاجابهبهاتقومانالوالىأمردينارالتىالفالمائةمنكيدارلهوقالأمامهيركطرال

يعتىشرفىالهىالندرهمالفمنهاأملكديناروالالفمائةمنىاتطلبوهدوءبسكينة
اللهبيدونفسىبيدكجسدىأفعلءتشامافكلالنتروركلأصلالنهالمالاقتنىالانأمرنى

وأوقفجمراامملينحاسءوعامجضرلهانوأمرللغايةالباباغلىحنقذلكالكافرسمعفلما
لمالبطريركالنارولكنقؤمنالقدمينشحمذابحتىبالماليقومأنهليفولعليهيركالبطر

بزوجةأوقعقدرتهجلتاللهانغيرالفراشوثيرعلىواقفاكانكأنةاستغاثةكليةيلفظولمبقحرك
الليلةبليتالنىاللهرجليركبالبطرالتفعلأحذرأنلهيقولرسوالفأنفذتضيقاالوالى

الىسعيدفعادبلطفيقدرعليهمامنهليأخذيجقدبلبسؤيمسهالباناالميرسعيدفأمر

ورجليهيديهفىوالسالسلعنقهفىواالكاللالسجنالىوأخذهالبصخةءثالثايموكانبيته

يلبسههومقررعليهما2يدلمأنهداقسميههدىثيابلهواستحضرالماليدفعبانيتهددهوجعل
قائالمجاعةبكلمجاوبهفكانيركالبطرأماالمدينةحولبهيطوفوبرمادوجههيلطخواياها

النصففادفعالمبلغنصفأتركانىلهفقالالدهأمربغيربسوءالىيدكتمدأنتستطيعالا
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ينازعهالرجلواستمرجسدىعلىالتىهوثيابىأملكهماكلالبابافأجابهاطلقكلكىالخر
دقعهاعلىيقوىالأنهيركالبطرفأفهمةديناراالفعشرةالىالمطلوبةبالقيمةانتهىانالى

دينارآالفعشرةالىأنتهىالمبلغاقباالسكندريةالموظفيناالقباطبالكتابالخبرواتصل
ثمذدكبسبباضطهادالبيعةعلىيجرىأنمنخوفايجمعينهاوهمالدقعيقبلانسرااليهفأوعزوا
رقالمالئكىوجههشاهدفدماقودهديسمعامامهيركالبطريحضرأنمنهوطدبواالوالىالىتقدموا
يركالبطرفاجابهيقاومالالسلطانالوالىلهقالثمعليهاليجلسوسادهلهواستحضرلحاله

ولشالجسديقتلممنتخافواالاالنجيلقالفقداللهبغضيفيماويخالفيجبفيماالسلطانيطاع
القادرعلىاللهيعنىجميعاوالجسدالنفسيهلكيقدرانممنخافواولكنالنفسعلىسلطانله

حقكلهالهىيركالبطرفاجابهوالصدقالحقيحبالهكالوالىلهفقالوحدهذلك

فادفعهالنصارىلكدفعهماكلالوالىلهفقالبالكذبينطقمنحهلكبلكذبفيهوليس

كرامةبكلالوالىواطلقهفقبليقبلأنيركالبطرعنىفأشارالموظفونهسمنكاطلبواللى

جسيمحزىالبيعةءاعداونالنونالمففرح

يسبحونوأستمروابهيحيطونواالرثوذكسيونراكباداراالمارةمنيركالبطروخرج
الشعبأرجلوكسلاللقانعلىضلىالعهدخميسيوموكانالبيعةالىوصلواحئىويرتلون

اللهيمجدبسرورزائدقاليتهالىورجعاالسراروقربالصالةوأقام

الشتهارفضائحهاالميرعليهفقضبيركالبطراشتكىالذىيوطمررئيسثاوفانيسأما

أدثهوأعطىشديداعذاباعذبهأنبعديقتلهمنأرسلثمالسجنفىليلقيهكتابهاحدالىوسلمه
والباللينااليركالبطرأحداليخاطبأنالمدينةجميعفىفأمرالوالىلدىونعمةحظوهالبطريرك
وقدخروجهقىوالدخولهافىأحدلهاليتعرضوأنسوءكلمةعنهأمامهيذكرانالحدينبغى

أوفىحتىاالرثوذكسىالشعبوجميعالمؤمنونوالكتابهوواالراحنةفجمعيركالبطرالربساعد

ثالثفىوأتمهااالمجبلىمارمرقسالقديسبيعهءببنارعيتهمعأهتمذلكبعدوقررلهمااالمير
كعكطاحونوبنىواالسكندريةيوطبمصرومراوأمالكاكثيرةدورالهاوأشترىزينةبكلستين

حارزيتومعصرة

كانواالكماسخيطسواهلاغراوهاهلمعاالرثوذكسيينأشتراكأيامهفىححثومما
اللهوأعانهسنيناستمرثالثءغالزمنهفىفحدثالصدقاتكثيرالباباهذاوكانخلكيدونيين

قوتهملهميدقعفكانالجوعشدةمنلهلكوولوالهالمدةئلكطولالمدينةءضحفامجالالقيامعلى
دالهمايضالهم2ويدعةجمبهلفىدفعتين

مصرالىوسارالمالىكئيرامنهقتعذبرجليهفىالنقرسبرضيصابأنالربءشاوقد
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الكتابوأنفذعليهخزنبذلكالوالىلرفأخجنبهفىنخسفلحقهاليهاوصالانالىفسارمعه

بخيرعلمواقداالساقفةءاالباكانوصولهوحالاالسكندريةلينحدرالىمركبالهوئكلدواليفتقدوه

يعقوبونقيوساسقفيوحناوالقشىاسقفغريغوريوسبصحبتهموكاناليهفدخلوامرضه

حزنفىكلهموكانواالشعبمنوجاعةمليدساسقفوتيدرسخااسقفيوحناوارواطاسقف

الكبيرفوقفالمذبحأمامهووأدخلههبناهاالتىمارمرقسبيعةالىحمليثمبدنوأجلهلعلمهمعميق
الروحأسلموقيهنحدعهالىخملغيبوبةأعترتهاكملهاانوبعدالشكرصالةوقالالروحبقوة
فىنياحتهقبللنفسهبناهالنىالمكانفىجسدهوجعلم686وسنةش293سنةكيهك01فى

الرسولمارمرقسكنيسة

االبطريركهمينتخبواالباناالقباطعلىفيهيقضىيزأمراالعزأصدرعبدنياحتهوبعد

عثمرالحادىالقرنلغايةينالحذلكومناالسكندريةفىينتخبونهقبالوكانوابابيليونفى

علىأنهاكباالسكندريةالمالئكةكنيسةفىتتمرسامتهمولكنببابيليونينتخبونوالبطاركة
منوحفظهاتصميرهاالجليةاالسكندرلكنائسالمالمنمبلغايدقعأنالمنتخبيركالبطر

لزوالا

سواالربعونلحادىايركالبطراشحق6

بعدهإجلوسإيصلحمنالىدهيرثأتالربمنطلبأنهحنايالبابانياحةقبلوكان

ذلكأيغوماثسيالزكرتتلمذقدمقاركاقابىديرفىمتعبدتقىعمالعلمولماالكرسىعلى
وطلباليهواحضرهيركالبطرفكئبسياسمدينةاسقفيةكرسىالىبعدفيماارتقىوالذىالدير

يركالبطوعلمقلماالحالممجدفىمنهزهداماوظيفةفىاليعيئحتىفافسدهكتابايكتبانمنه
أعمالفىمجتهدااسحقيدعىالرلهـبهذاوكانعنايتهتحتووضعهكتبتهماحسنالهقالنيته

اجتمعأنهالبطريركنياحةبعدوحدثالبيعةخدمةقىمعهمبلمهفأشركهوالنسخالكتابةوفى
نيقوساسقفيوحبناوارواطاسقفيعقربوالقيسأسقفيغوريوسغرمقدمتهمىوفاالساقفة
يقدمماأنواتفقوعلىالمتولىالكاتبومعيةاالسكندركهنةمعوتشاورواالشعبمنوجماعة

مروانيزبنالعزعبدحينئذوكانالوالىرأىأخذبدونيركابطرسخامنجرجسالشماس

ثجيوحناسلفهبوصأيةبطريركاجرجسأقناأننااخبرناهالوالىعليناتفمقمانأنفسهمفىوقالوا
عنوكابيركالبطريقامغدابانهابخبروأذاعواالرهبنةاسكيموالبسوهقساوقسموهالشماسأخذوا
تثبتالتىهىالربثبورةمولكنكثيرةمشوراتاالنسانقلبفىالربقولذاكرننهم

وقالفنعهمفاضلوهورجلمرقسأسمهوكانالمدينةبارشدياقنأجتمعالغدكانفلما

أخذوطلبواالوالىأتباعمنموصلوحينئذأرسمهالالعادةجرتكااالحديومتحضروالمان
البابابهأوصىالذيانظهروهناكبهمصرفساروافىالوالىالىبهضوارسمحهالذىيركالبطر
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الشماسحاولوفدعليهالوصايةممبقتمنبتقديموأمراالاللىفغضبجرجسالاسقهويوحنا

الىعادواثمدرجتهمناالساقفةفقطعهيفلحلمولنهنهبهحزالىالوالىبهايستميلأموااليدفعأن
والسنةالشهرنفسفىالكرسىعلىوأجلساسحالمااآلبعلىااليدىووضعيةاالسكندر

مروانبنالملكعمدخالفةعهدفىسلفهفيهماتوفىاللذين

اشتهراينأبومنالبرلسمنوقيلبيةالغرأعمالمنشبرافىولدأنهالباباهذاأمرومن

عينحتىوالتقوىالعلمفىآيةفيهافكانالمدرسةالعمرأدخلفىقليالتقدمولماوالشرفبالغنى

فىوكانالجمحععندالحسنةبالصفاتمعروفاوأصبحرؤسائهجمغثقةفناالالديوانفىكاتبا
منخفىيوكانفاخرءرداشعروفوقهلباسداخلمنجسدهعلىيلبسللغايةمتقشفاعيشته

سغبهيسدبماالطعام

الساميةأغراضهوتبينتأبىولكنهنسلاقامةبدعوىكثيراالزواجالىوالداهحركهوقد

وجههجمالمنلهالحوقديازكرلالسقفمقاروتتلمذديرأبىوقصدوظيفتهمناستعفىعندما

اليقيمالطرانهالىوارسلهأهلهسطؤفخشىشرفذاتعائلةمنأنهصفاتهوحسنطلعتهءاو
امرهحقيقةعلىيقفحتىاالفاضلالكهنةاحدعند

حتىاالديرهفىوالسيمامكانكلفىعليهيبحثودأاخذواقدلهممبارحتهبعدذووهوكان

عليهفحزنواأثرعلىلهيعثرواولميفلحوالمولكنهمعنهالخفتجشفىيساعدهمبانيركالبطركلفوا

شيخارشادتحتووضعهالرهبنةاسكيموالبسهيازكراالسقفاستدعاهذلكوبعدمفرطاحزنا

الحاصلاالنزعاجينتهىحتىباماهديرفىليختفىيذهببانوامرهابياهيماالنبايدعى
ليهدىاهلهيزوراننهايتهافىلهخطرأشمهرستةمدةالجبلذلكفىاسحقالشابفاستمربسببه

بلدهالىمعافسارابهوافنعهابراهيمالشيخعلىاالمرفعرضعنهالبحثتعبعليهميرعوبالهم
راهبافوجدافيهيتاليأهلهيملكهمكانالىفاالبالمغيبالشمسآذنتوقدمنهابالقربصاراحتى

اناليهوطلببنفسهعرفهولذلكفىاقهبعدلهمجرىبمافحدثهأهلهلاحعنمنهاستقصى
معهتقابلفلمااللهخوفمامملوءوكانبائهاقرمفيلوثاوسالشماسىيدسرجاللهيستدحمما

الىبالرجوعلهوالسماحاياهحجزهمعدلهيضمنأنبشرطبأمرمجيثهاهلهيخبرانمنهطلب
كثيرجمعومحهمااقامتهمكانالىفذهباباالمرواخبرهمااسحقوالدىالىوانطلقذلكفقبلالدير
عندهميبقىانمنهاالثمالزائدبالسرورمفعصةبهاالتقائهمساعةوكانتومعارفهأهلهمن

ممااليهيركألبطراستدعاهحتىعندهولبثزكريااالسقفمعلمهالىرجعوبعدهفقبلشهرا
سلف

التىالكبيرةلبيهعة01فاقامواجباتهأئمامفىأخذالمرقسىالكرسىعلىالباباهذاجلسولما
تجددتيديهوعلىباالسكندريةالبطريركيةمحلوجددمالتقدحيطانهاوكانتمرقسللقدش
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انبنائهاوسببمجلوانبيعةبنىواواليبنوهاأنمنيتمكنوالملالرثيذكسيينعديدةكنائسى

مكانالنفسهمنهمواحدكليبنىبانيماالقاوسائرالصعيدأراخنةوأمرضرابهالهابتنىالوالى
كفبعدفيماولكنهالخلجابىاثناسيوسمنبحضهامتنوعةبمصائبالباباهذاأصيبوقدمجلوان
عليهليصلىيركالبطريستدعىانفاضطرالموتعلىأبنهأشرفعندمااليهاالذىايصالعن
ءالشفاأبنهنالصالتهسطةوبر

تلكفىالحالةسؤلهيشرحالسودانممالكاحدىمنوفديركللبطرحضرذلكوعقب

يلزممنتعيينيطلبوالدينيةللخدمةيكفىمااالساقفةمنعندهميبقلمانهلهيقولوالبالد

باالسممسيحياكاناالولانبسببوالحبشةوملكالنوبةملكىبينشديدخالفحينئذوكان
يةللجزالخصصبنالعبيدعلىالحصولذلكمنوغرضهالئانىمحاربةعلىالمسلمينمعواتفق

يكتبأنفرأىالخالفهذاجرىمنأفينالهملئالاساففةيرسلأنيركالبطرفخشىيةالسنو
لهيقولللمسيجيينالعداوةأظهرالذىالنوبةلملكوكتبالمشاحنةعنيكفاوليصطلحاللملكين

خرابفىوئسببتالخالصبشارةئعطيلعلىعملتاذاالقهمنعظمىمسئوليةعليكان

المسلمينمعالتحالفمنيحذرهاليهكتبيظهرأنهوداضصحاللهابيةابخوالكنائس

ملوكمكاتبةفىأخذأنهمصرقائلينوالىيزالعزعبدلدىالمكراهلمنقومفسعى

البطريركعلىوقبضالوالىمصرفغضبعنالمسلمبننيرخلععلىمعهمليتحدوالحبشالسودان

الخطاباتتسترجعينتخنرحتىانالوالىورجااالمرفىتوسطبعضهمولكنرأسهبقطعوأمر
تلكينالماهراالقباطوألهزكتابيركالبطرعلىالحكمتنفيذالوالىفارجافيهامايعرفو

االولىالخطاباتفىماكلبهاوسطروااسحقالباباخطفيهاقلدواخطاباتوكتبواالفرصة

البيعةيلحقولئالالبطريركعلىاالمرخوفاهذافعلواوأنماالمسلحبنيخصماكلمنهاوحذفوا

فىفاسرعالخطاباتومعهمحضرواالرسلأنعرفعالوالىالىيركالبطريصلانوقبلضرر

الىالبطريركواعادللوقتوأنفذغضبهيذكرفسكنشيئايجدلمعليهاوقففلماالكتبوقرأطلبهم

خدمةفىمجاهداذلكبعديركالبطرواستمعكثيرةمزايامنبعدفيماحرمهلكنهاالسكندرية

هاتورسنةمنالتاسعاليومفىوتوفىسنواتثالثيركىالبطرالكرسىعلىىأحتىيستهك

مارمرقسبيعةفىأنشأهالذىالمكانفىجسدهجعلنياحتهعدوبم986وش593

واالربعونالثانىالبطريركأيمون7

كرسىعلىبعدهيقدموهمنفىمهتمينوالكهنةالشعبكاناسحقالباباتنيحانوبعد

خصامالمدينةفىاالنجيليينبيعةوكهنةاالنجيلىمارمرقسبيعةكهنةبينفوقعيركيةالبطر

يرشحودوآخرونكاتبعالمرجلانهبدعوىالزجاجيرلدااليغومانوسيوحنايزكىكاألفبعضهم
رأىالىاالقباطالكتابمالوقدفاضالرجالوكانديرتفسرأيغومانوسبقطريدعىأنسانا
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الذىاالوليقالفرانغيركاهناواربعطمائةبهاوكانالكبيرةالبيعةهىالكااالنجيليينبيعة

يذكرالوالىالىيةاالسكندرمدينةأرخنتادرسوكتبالمتبرلىالكاتبيساعدهكانيوحنارشح

يركابطرليكوناالختيارعليهوقعوهوالذىالزجاجديرأيغومانوسيوحنالهم

الزجاجديرفىكانرجالأقامتبلأوذاكهذاتعيينعلىتصادقلماللهأرادةانغير
المذهبأرثيذكسىالجنسيانىسرالشرقبالدمنسيمونيدعىعالمفاضلأللهخاثفقديس
يرسساوالقديسلجسداكراماالديرذلكالىبهودفعاصبائهمنذاالسكندريةالىأبواهبهءجا

يةندراالسكارخنتادرساخذاغاثوالباباأياموقىفيهمدقوالكانالذىأالنطاكىيركالبطر
حتىفراقسطامنهافنالالعلومعليهليدرسالزجاجديرانوسأيغيوحناالىهذاالمذكورسيمون

الديرطقسفىيوحنامعلمهبعدالئانىوكانقسافرسمهالكهنوتلدرجةالئقااكاثوالبابارآ

واالرخناالسكندريةكهنةوبعضتلميذهسيمونفسارمعهحنايستحضريوارسلاالميرفكتب

جدابهسحضرأمامهفلماينظرهأدنقطلبيوحنااسموفيهلالميرالكتابدفعوصلوافالتادرس
علىموافقتهأظهرولهذاسلوكهحسنفأطرواعنهاالساقفةسألثمالمنظربهىشخصاكانالنه
بطريركاتعيينه

يكونانينبغىالهذايقولاالساقفةاحدتحركولذلكاللهلمشيئةالتدبيرخالفاهذاوكان

يصلحتراهمنالوالىقسألهأحدمجاوبتهيقوعلىلمحتىسكوتالجميععلىفنزلبطريركالنا
جشمهعنسألشاهدهولماباحصارهنىالفامرهوسيمونالرتبةلهذهالمستحقالنفاجابهاذا

يركابطرلكمتختاروااناالضلكانأمالالساقفةفقالالشرقأهلمنيانىسرأنهلهفقيل
عنسيمودنالوالىفسألولكللهواالمريديكبيناحضرناهاخرناهالذىانفاجابوهبالدكممن

هذهيستحقمنالشرقفىمصروالكلفىيوجدالانهفاجابهبطريركايكونأنيليقوهليوحنا

كالمهااليرمنفتعجبالمالئكةكسيرةوسيرتهصغرىمنالروحانىابىفهويوحنامثلالرتبة

كثيرةسنينلنااالميراللهليحيىقائلينواالراخنةوالكتاباالساقفةجميعمنصوتخرجوحينئذ

يعرفوهلميبغرانسانعنميرشهاداالمسمعقلمايركيةللبطرفهومستحقلسيمونالكرسىسلم
فىاالنجيليينبهعةفىالكرسىعلىوقدميهبهفصوابطريركاباقامتهلهمسمحفقطييمبنمنذاال

كثيراسيمونأمتنعولقدمروانبنالملكعبدخالفةعهدفىهالم9وشث5سنةشهركيهك
وميالرعيتهراحةفىحباوابتهاجقرحبكلذلكنايوقبلأخيرارضىولكنهالرسامةقبولعن
سيمونقلبمألتالمتبادلةوالمحبةالحسنةالعواطفانفذانتيجةوكانتوالؤالمالسالمالىمنه

مدةنصميحتهيسيرعلىوبرأيهيهتدىوكافيومتصرفالهوكيالسيمونقعينهيوحنافؤادوأفعمت
عينيهعلىيدهإلبطريركوضعوفاتهعندسيمونتعييئبعديوحناعاشهاالتىسنواتالثالث
ماتاذاحتىووسعةفبرالهبنىحتىيومااربعينعندهؤأقامودفنهبركتهوأخذبنفسهوكفنه
يخهمعهيدفن
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يذكراساقفتهمعوارسلهاأنطاكيةبطريركيوليانوسالىيقاسنيسيمونالبابابهتبثم
الحكةمنمملؤةوجدهاعليهاوقففلماواالنطاكىاالسكندرىالكرسييئينباالتحادفيهاله

زائدباكرامرسلهوأعادهاجوالهوكتبمونسيالباباباسمبيعتهفىوخطبجداففرحوالعلم

بقىوقديؤمتتموكلكانتالتىالبيعةفىداتحادوسالماالرثوذكسىالشعبمنعظيمفرحفكان
جانبعلىسيمونالباباوكانديرهفىلوكانكاالرهبنةنواميسعلىيحافظيركالبطرهذا

وامادـغذاوهكانبلاالكلبطيبيمتعهاولمراحةنفسهيعطىيكنولموالتقشفالتقوىمنعظيم

والاالساقفةمجضرمعيكنولمقطلحايأكللمانهوقيلءوماوبقلبكوننحلوطاوملحاخبنا
النسكعلىجمرضهمالكهنةقابلأذاوكانالصالةقوانبنتمامالاالنفراديطبكانالنههنةا

بغضايبغضنههوصارواالعالمييئالكهنةبعضضجرمنهحتىاالفراطعيشةعلىيوبخهموواالمانة

لهمليركبمااللهمماوقالسحرةبعضالىمنهمقمفضىاهالكهعلىبينهمفيماوتآمرواشديدا
ليشرباليهبهواءوجاالبطريركفيهيشربكانالذىءاالنافىووضعوهالسمفأخذواقاتالسما

وتمبأذىيصبفلمثانيةمرةعملهمفأعادواسعيلهفلنمبانيةاالسرارالرمنتناولقدوكانمنه
6181مريضرهمالمميتاشيئاشربواوانحياتيحملوناالنجيلقول

وكلفمااالولعنفمالأقوىسمافيهوجعلتينافأخذواجرىمماوالساحرالكهنةقاندهش

ولزمأحشاؤهعليهتحركتمنهتناولفلماشيئايأكلأنقبلصباحااياهيطعمهبأنالكهنةأحد
أماصحيحاأقامهالربغيرأنمقهينتظرونوهميوماأربعينكذلكواستمريضامرالفراش
البطريركورأىالمدينةالىءجالماالوالىانوذلكفعلهمحسبالربجزاهماالشرارفقداولئك

بحرقهمفأمرسماسقوهالكهنةمنأربعةانالكتابمنلهفقيلالسببعنسأللهجرىممامتغيرا
أماموجههعلىالباباركعمجرقوالكىالفاروسيسمىموضعالىأخرجيمالساحرفلمامعءأحيا
جميلمنالوالىفئعجببسببهيؤذيهمواليعفوعنهمأنمنهوطلبيرةكزبدموعوبكىالوالى
لسواهبرةالساحرأحرقولكنهالكهنةعنوعفىأخالقه

بابفىذكرهسياتىماأمرهمنوكانيرةاالدتدبرالنيقاوىيوحنااآلبولىذلكبعدو

لالخوةعباالحجةقوىوجيهارجالمقاروكانابىديرمنينااسمهآخربعدهولىثمالمشاهير

ءأغنيابعضبينتفشتالتىللطالقبدعةفىللبحثالوالىعنداجتمعوااالساقفةأنوحدث

االوطاخىوتاودرسالخلكيدونىثاوفيلسطسالهراطقةأتباعمنأساقفةبيهموكاناالقباط

بأعمعليهميشنعالوالىطفقاالعيادأحدفىمجتمعينكانوابينماووكيرهمالبرسنوفىوجرجس
الهراطقةاالساقفةالثالثةمنكلالىوالتفتاتفاقهمبعدمعيرهمثموولدازوجةللهمجعلونكفرة

سألثمسيمونالبابامنهمكلفأجاباليكأقربالثالثةاالساقفةءهوالمنمنوساله
وأناءهوالمنواحدالىأقتربوالأحبالوقالعالبصوتفأجابههكذاأخيراسيمونالبابا
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هوقولهانوأجابواكالمهعلىالجميعفصادقالمرذولةمواعتقاداهرطقاثموأحرمأحرمهم
الصواب

بالدمنهماجرمنمنهممليباركاناقليموخاصةالهندبالدنصارىأنذلكبعدوجرممط

لهمممعاشربواسطةالشرقنصارىمنوالعلىوسارواالرسولتومابكرازةآمنهموبعضسورية
كانواولذلكااللسكندريةمنالحبشةتساسكماانطاكيةبطاركةمندينيايساسونوصاردا

لمولمااالساقفةماليهمحاجةفىهممنلهميرسسموفداانطاكيةبطريركى11يرسلواأنمعتادين
الىءجاوالعتراتالمواحمنيقهاطرفىكانلماسوريةبالدالىالوصولمنالوفديتمكن

الوالىبأسيركالبطرفخشىللهندأسقفالهميفيمأنمنهيطلبسيمونالباباالىاالسكندرية
منقومبهفاجتمععندهمنالوفدفخرجمنهاذنبدونالعملبهذايقومأنيمكنهالواعتذربأنه

أسننفالهمورسمهيوطمرمنانسانافأخذالملكيبنبطريركالىبهوضرواخلكيدونمجمعأتباع
الهندالىسراوسيرهمينكامورسم

القسفهربالعربمنقيقالطرفىعليهمقبضيوماعشرينمدةسارواأنوبعد

علمفلمادمشقفىمروانالخليفةالىموثقينوأحضروهمبالثالثةومضوامصرالىوعادالهندى

عنلعجزهاياهمصرموبخايزوالىالعزعبدابنهالىوأرسلهممنهماقتصمصرومريوطمنأنهم
صربأخباربعثقديةباالسكندرالمقيمالنصارىيركبطرأنويخبرهبالدهفىيةالجارأالمورمعرفة
معبسرعةلهديناريرسلهاألفبماثةوتغريمهسوطماثتىبضربهيأمرهوقبلهمنرسلمعالهندالى

اليهإالصلبناالرسل

حينحذسيحونالباباوكانالليلمنالثانيةالساعةفىيزالعزعبدالىاالخبارفوصلت

يعترفلمانبالقتلوهدثهكتجتهمناثبنمعلديهواستحضرهفأرسلأساقفتهأحدبصحبةبحلوان

فلمالوالىمناذنبدونفاجتمعأسقفأقامةمنهيطلبءجاهندياقسابأنافيلهفروىبالحقيقة
االساقفةكلوفتلالبيعجميعبهدموهددهالخلحفةعليهبهحكمبماوأخبرهتوعدهفىزادبليصدقه
الوالىلهفاتاالخالفهأرسلهمالذىانيخوليعليهمقبضالذيناالشخاصيسألأنمنهفطلب
لئالالملكيبنيركبطرفعلبمايخبرهأنيركالبطرفأبىسواكباألسكندريةيركابطرأعرفالأنا

طلبليالالوقتكاالولماينضرراآلخرفىيسعىالالذىيقىاالمسيحىشأنبليةفىيوقعه

أنيدترلعلكلهفقالالحقيقةعنليكشفاللهليدعوفيهاأيامسبعةمهلةالوالىمنالبطريرك

فخرجأيامثالثةمهلةفأعطاهفافعلهبىأردتهفهاتصرفلثتحتانىفأجابهنفسكأوققتلتهرب
يركالبطركتبةنظرأحدالثانىاليومشمسمغيبفعندتهءيظهربراأنبدموعاللهوسألعندهمن

الوالىالىالئالثاليوفىفأخذهالبطريركالىبهالبحرفضىءشاطىعلىماشياالهندىالقس

الهندلىالقساليهففدمبذلكفوعدهظهورالحقيقةبعداللومعليهميقعيعفوعمنأنمنهواقس
الملكحريركبطربطلوأمرالسجنالىالهندىأرسلايقةااالميرعلمفلماجرىمابكلفأعلمه

coptic-books.blogspot.com



103

صالحدوذكرلهجرىفياذنبلهليسباالسكندريةالنصارىيركبطرانيخبرهأبيهالىوكتب

الهندىعنفعفىالمذنبينبالعفوصوعدهينجزأنمنهطالباللوالىيركالبطرتقدمثجوفصيلته
االساقفةوكانبحلياقبيعتيئيبتنواأنلهموأمركراسيهمالىاالساقفةوأطلقالملكيينيركوبطر

بتشييدهماالقيسأسقفيغوريوسغرالوالىووكلعمارتيهماعلىعندهممنينفقون

كانمينايدحىقسافانغيرهافىوحتىالمحنةهذهمنيتخلصسيمونالبابايكدولم

ءأساغيرأنهالبطريركيةتملكهماكلعلىالتصرفحريةلهوتركالوقفعلىوكيالأقامه

احذرلهقاثالدواماينصحهيركالبطروكانحميدةغيروسارسيرةالوقفأموالدبدهوالتصرف

الباباعلىلسانهسلطبللقولهيسمعفلمءالالبكينزللثاللتهمماشيئامنزلكفىتبقىأنمن
عنلسانهعقدتيةقواعقةاللهقبلمنعليهفوقعتالكاذبةيلباالقاويسلبهوأنشأسيمون

المسيحالسيدوسأليدهتحتكانالذىالبيعةمالوالجلالجلهيركالبطرفحزنالكالم

يسآلكاتباقبلهمنفأرسلالموتحافةعلىميناأنالبابابلغالليلنصفنفلمايقيمهان
ميناأنعلمالبيثالىالكاتبوصلفلماالقفمالعنءبشىأخبرهازوجهاكاناذاعازوجته
فدخلاالسكندريةأهليركعادةالسرعلىوأضجموالكهنوتثوبألبسيهتوفىولماماتقد

االبالهالواحداللهوقالبرقبتهوتعلقلوقتهفقامليقبلهعليهوانحنىالبطريركرسولاليه
ءبدعاالحياةاليهأعادالذىللهشكرهعالماتيبدىرجلالوأخذسيمونالباباباوىالطو

لهوسلمسيمونالباباالىميناالقستوجهبجرىبماالبطريركوأخبرالتلميذفأسرعسيمونالبابا
أساقفةجملةفوسمسيمونالباباأمامنهفرطماكلعنالصفحمنهوطلبالبيعةمالجميع

تسعوأقاموغيرهماالعليامنوفأسقفأخحهالطلمهسسخاأسقفزكريامنهمالعلومفىمختبرين
الىوارسالهماالساقفةرسامتهبسبببحلوانحينئذوكانالخميسيومفىاعتلثمونصفاسنين

فصىالفديصمبئءاآلبابركةلنأخذهبيبوادىالىنمضىبناهيالتلمينفقالبهمالختصةالجهات
ش204سنةأبيبمنوالعشرونالرابمفىتوفىحيثيةلالسكندررجغبعدهاواالديرةالى
مسمومافاتسموالمسلمينانوقيلكطلبهالزجاجبديرودفنم07و
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الثانىالقسما
الكئيسةهيرمشا

1النيقاوىيوحنا

بأحهالخبيراكابئولماالسايمالقونمنالثانىالنصففىنقييسالبروشيةاسقفاكان
أالمحببنالرهبانأحدانوحدثاالديرةرئاسة24اليركالبطرسيمونالباباقلدهاالرهبان

بينظهرذلكفلمااالثممعهاوارتكبهبيبوادىبهاودخلديرهامنءعذرأأخرجتللشه

باضربهوضرالراهببتأديبققاميوحنااالنبامسامعالىأفيوأنتهىوارتصبماجزعواالرهبان
الضربشدةمنأيامعشرةبعدماتحتىموجعا

القضيةعنحناياالنباوسألواسرااجتحعياالراهبموتمصرخبرفىاالساقفةبلغفلما

أنعليهوحرمواالواجبعلىتعدىلكولهالقطععليهفأوجبوابهضرالذىهوأنهأمامهمفاعترف
لقدوقالوسطهمفىوقفالحكمسمعفلماكرأهبيتناولهابلبيةالراالسرارلرفعيتقدم

علىبهحكتمالذىالزمانتمامالىكراستكمعنءغرباالذمجعلكمهكذاظلماقطعئمولى
الحاكمالىبهموشاالساقفةمنعهمولمازوجاتهمغيريخالطونكانواأالعيانبعضانفعالوجرى

العمرمنبدغقدحينئذوكانيوحنااالنبأماتحتىيستجيهممدةوظالبالدهممنفاستحضرهم
عليهفقضتأحزنتهاالساعةتلكأنيظهروأضاه

المعارفموفورمنقسمعلىحاصالاالقدميئصحفعلىاالطالعيركثاالنباهذاوكان
منوهويعدالقبطيةباللغةمصريختارفىوضعهالذىالمؤلفماثرهأهمومنواالدبيةالدينية
ومنهابىالعرالفتحأيامفىجرتالتىالحوادثكثيرمنعلىالحتوائهنظرايخالتاريهبأفضل

ممرتاريخعنكبارالمؤرخينكتبهلمامطابقابهدونهماوجدوقدبعينهعصاهدهأيامهفىوقعما
منتبقلمولكنفالحبشيةبيةفالحراليونانيةالىالقبطيةمنافينالمولفهذاترجموقدالقديم
كانالذىالراهبالمصرىيالغبرماسالثبيةالعرالىنقلهاالتىالحبشيةالنسخةسوىترجماته

باللغتينيخالتارهذابنشرزوتنبرجالدكتواهغوقدسنة003منذالحبشىللجيشقاثدا
معاوالجشيةالفرنسية

بهاباتيةوآثارالكناشيىرزيةزاواالنابقروابشاتىالقديمةباللغةوتسمىمنوفبهركزنقيوسالىنة1
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الثالثالقسم
والكنيسةالمملكة

مصرلفتحهرقلةعط3هرقل1

المقوقسأصل4الفرسفتح2

االسإلميالفتح5
مارمرقسألسسرقةمحاولة6

بيةالغرالمدنوالخمسالسودانفتح7

االسالمىصدرالحكمفىاالقباط8
الحكمبنمروانفةخ9

هرقل

بحكماالسئقاللقاصدايقيةافىوالىهرقلضدهقاميةالقتصركرسىفوقاتولىزمنفى

اليهوساروأعليهمهرقلبحكمأعترفواالذيننقيوسأهالىسيماالفوقاعلىالمصريونفناصرهمصر
ووكيلهاالسقفوأسرأخيراهزمهرقلجيشولكنمينأووكيلهثيوذوروممماأسقفهمرئاسةتحت
لملكهمتمثالبكسررأسأثموهماأنصارفوقابعضولكقعنهماليعفوابايديهمالمقدسالكتابفرفعا

ثالثةدفعانالىبالسياطبالجلدوكيلهوعذباالسقفرأسفوقاجيشقائدفقطعبنقيوسكالن
يدالقائدورفعالضربألمشدةمناطالقهمنيومينبعدماتولكنهفديةالذهبمنقطعةآالف

الباقينرووسوقطعمنهمينكثيرفجلدلهرقلبالميلتظاهرواالذينعلىالقساوة

وكانهمعبأسرهميونالمصروقاميةاالسكندرعلىوصمأزرهفشدعادهرقلغيرأن
الدهيعبدعامودقةفوقسنةأربعينوقضىبالقداسةاشالرثاوفيلسيدعىبسمنودراهبدي

واستتبفوقابجيشوفازالقائدخيرالهفتنبأمصيرجيشهعنداستفهمهرقلجيوشقائداليهفتوجه
م016مصرسنةفىلهرقلالملك

الفرسفتح2

الشامبالدفتحأتمواأنوبعدالشرقلغزوبالدالفرسقامحتىلهرقلالنصريتميكدولم
فهجمواعليهءاالستيالمنوتمكنواالمصرىالقطرعلىزحفوابالدهمالىالصليبخعثسبةوأخذوا
أنمستعدانهاالسكندريةفىالفارسىالقائدوأعلنفسادافيهاوعاثوواالديرةالكنائسعلى
خارجالىخرجوافلماديناراعشرينخمسيئابنالىسنةعشرةثمانابنمنمصرىكليعطى
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فىوكانالصعيدالىرحلهذافعلولمارجلألفثمانينمنهمفقتلالسيوعليهمسلطالمدينة
يملكونراهبآالفسبعةوعددهموالمغايرالجبالفىالذينالرهبانبأناليهدسواقومنقيعسمدينة

التىاالديرةبلغتوجميعابقتلهمأمرالصباحوفىبهموأحاطليالجيشهفأرسليلةجزخيرات
الرهبانأديرةودمرواوراهباترهبانيسكنهاكانديرا026يةاالسكندرحىبضابأخر
والعذابفاطيينالمصرفيهاسامواعشرسنواتالفرسيدمصرفىوبقيتالنطرونبوادى

الأشكا

مصرلفتحهرقلعودة3

تمولماالرومانيةالمملكةبهغلحطملكهمشغوالبتوطيدهرقللمصركانالفرسفتحمدةوفى

معاالتحادبضرورةشعرأنهاالالفرسيدمناستخالصهاارادةنحومصروجههحولأرادماله
للكنيسةاالنضماممنهوطلبانطاكيةبطريركاثناسيوساليهفاستدعىليفوربغرضهاالقباط

افينبغىالمسيحفىبطبيعتيئالجليلالملكأيهااعئقدتلوقائالالقديمايمانهعنمدافعافأبىالملكية

االخرىالطبيعةاتحادبدونحدتهاعلىتفعلوانهابهاقائماخاصافعالمنهماطبيعةلكلأنتسلمأن

النبالفعلواثنبنباالسمواحدااالعتقادهذاعلىءبنااذاالمسيحفيكونالفعلفىواشئراكها
سرجيوسوسألالقسطنطينيةالىومضىكالمهالىالرقلفالاثنانبلواحداليسفيهالفاعل

واحدهالمشيثةالنواحدالفابهلأفابهفأجااثبنأموأحداالمسيحفىالفاعلكاناذاعمايركهابطر

انوهوالمبدأهذاعلىالمسيحيةالمذاهبيوحدأنوأرادبذلكفاقتخغيرمنقسمةواحدةواالرادة
ثنتيناالأوالواحدهللطبيعةبذكريأتىأنبدونواحدةومشيئتهواحدوفعلهواحدالمسيح

بيةالغرالمملكةأساقفةأحدوكيروسالقسطنطينيةبطريركسرجيوسهرقلفثم

الاالتحادمشروعأىاالكثيسيمسيسمونهمنشورايضوابأناليؤالنأساقفةبعضو
مشيئةللمسيحأنفيهيقررونبليونالمصريبغضهالذىالخلكيدونىالمجيعاسمفيهيذكرودبئ
وطلبالمنشورمصربهذاالىوأنفذهيةلالسكندريركاالمذكوربطركيروسعيهطومنواحدة

بالغزواهتيامهكلملكمنشوريحررهفىيبحثالانهبحجةفرقضيقبلهأناالقباطبطريركمن
نبيالسياسىاالتفاقأنالملكيينيركبطركيروسرأىولماالدينيةبالمسائللهشأنوالوالفتح
علىبنيامينالباباالقبطىيركالبطريرغمأنحاولالدينىاالتفافعلىيتوقفيإلنوالمصرهرقل

يتركياأناضطرمعظحهمحتىاالقباطءوجهامنكثيرينوحياةحياتهفهددوررغماالمنشتوقيع
باليابهوأنزلميناأخيهعلىرقبضأعلىلهيقفلمولمابنيامينالباباوهرباالسكندريةمدينة

أسنالهوقلعارضالعلىوسالجخبهالئكليتيهشحمخرجحتىالمشاعلجنبهفىوأشعلعظيمة
مجمعانأحدفالاذابأنههجنيأوضىقدهرقلوكاناالرثوذكسيةباالمانةالعترافهباللكم

رمالجوالقلجةاومألذلكالبحرففعلوافىاطرحوضاللانهقالومنعنهأعفحقخلكيدون
فأبىنرحمكونحنحقخلكيدونمجمعانقللهوقالواالجهالقيمسكونوهمالبحرفىميناوطرحوا
بايمانهاقسكشديدفلالمياهعمقالىدفعوهثمدفعاتثالثعلىهذاوكان

coptic-books.blogspot.com



503

وبقىبعضهمفأطاعهاالضطهادوجهمنيختفواأناالساقفةأوصىقدبنمامبنالباباوكان

أولئككبيرمنعددضلخلكيدونمجمعبقبولاالرثهذكسيينبالزامهرقلأمرفلمااالكثرون
سنقيأسقفكورشءهؤالومنبالخدلوغيرهمبالمواعيدوآخرونبالعذاببعضهماالساقفة

لفيوماأسقفبقطرو

االرثوذكسيينيبلىوكانانصمناالىمصركلهابالدفىخلكيدونيينأساقفةهرقلأقامثم

منازلهميسلبوكنائسهميغتصبوأفرادهميذلوميضطهدورعاتهميطاردومازالصعبةباليا

مملكةأشرفتاالمورحتىعواقبيتصرفىأنبدونصابرونوهمبهميفتكوصاغرونوهم
واالخضالفاتالدينيةالتعصباتبسببزائدانحطاطحالفىوأصبحتالهالكعلىالرومان

المذهبية

سيماالاشدهعليهمالمصريينسخطفيهبلغوقتمصرفىالىالرومانيبنسلطةرجعتوقد

ببهفاقذهبعلىييئللحصرارغامهمهويدالشغلهميرونكانواالقسطنطينيةملوكانرأوالما

علىاوحافظلغتهموحفخئوامبادثهمفىفثبتماهذاعنيغفلوالمءهؤالولكنخلكيدونمجمع

اتحاثصمعرىوشدتهمكلمجمعذلكانيخفىوالتهملغالىطهمتعاجميعوترجمواالدينيةشريعتهم

الحكومةوصغرتالبالدفىالقالقلكثرتالسببولهذااالستقاللأمرخاطرهمفماوئارفقووا
كلمنصهددهاكانوماسقوطهاقربيشاهدونكانواالخهمسيمااليينالمصرعيونفىالرومانية

انقالبالىداعياهذاافكانأغراضهمتنفيذفىوالقوهالعنفوالوالةالحكامفاستعملالجهات
اخراجهمفىوالسعىعليهموتعديهمالحكامعلىاالهالى

حاالأحسنفكانالقبلىالوجهأماالبحرىاثوجهتتناولالقالقلهذهمعظموكانت
علىوالعملالدينيةبالغيرةصروفينأهلهفكانكثيرابهيهتمونيكونوالماالمبراطرةالنباالوأنعم
االقباطاغلبانلآلننجدعيهالسببولهذانورهاوأشرقفيهفأزهرتوارتقائهاالمسيحيةتقدم

البحرىالوجهمنلهمكثرأماناكانالنهالقبلىالوجهيسكنون

المقوقسأصل4

كلمةبعضهمذكرماعلىومقوقسالمقوقسهوقبلهمنمصروالياعلىهرقلأقاموقد

وهويونانىمينابنجرجسفكاناسمهأماالقبطعظيميسمنههوالربحاكممعخاهايونانية
قياصرةيكنلماذالمقوقسرومانيةفىيبرواللحالهميرثىوللقبطيميلكانانهاالاالصل

مالمقوقتواطأفلماذااالمركذلككأنواذاجنسيتهممنكانوااذااالبمصروالةيقيمونالرومان
ءمصفىالرومانيةالمملكةقصبةانتفاضرأىلماالمقوقسانضحالالرومانقومهعلىالرب
المصريبنمنيأخذهاكانالتىالضراثبكللحوزتهضمالقصىللدرجةللمالمحباوكان
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اضطرالمالمناختلسهمابدقعيطالبهلمصروالبدسلطتهيعيدأنزمعهرقلانرأىولماةللحك
مصرعلىءاالستيالسبيلللعربيسهلأن

للهجرةالسادسةالسنةفىأرسلاالسالميةيعةالشرصاحبمحمداانالمؤرخونوروى

ضمنهامنهديةمعهموأرسلرسلهالمقوقسفاكرماالسالمالىفيهيدحوهالمقوقسالىكئابا
منهترزقولميعشلمولكنهابراهيمسماهبولدصرثافرزقيةسراتخذهاماريةتسمىقبطيةجارية

يةسروعالقاتصالتالعربءاوزعالمقوقسبيئكانالحينذاكمناناستنتجوقدبغيره
حتىأحدبهيعلمالالسرمكتوماوبقىاالسالميةيعةالشرصاحبيراسلكانالمقوقسانوقبل

اباانيقالومصرعلىالعربءاستيالمنأرادماللمقوقسفغاباعمربناستخلفه
للمقوقسالمسلميننبىأرسلهالذىهواآلتى

علىسالمالقبطعظيمالمقوقسالىورسولهاللهعبدمحمدمنالرحيمالرحمنالدهبسم
توليتفانمرتينأجركاللهيولكتسلماسلماالسالمبدعايةأدعوكفانىبعدأماالهدىاتبعمن

الثهاالنعبدالانوبينكمبينناءسواكلمةالىتعالواالكتابأهلياالقبطكلاثمفعليك
مسلمونبانااشهدوافقولواتولوافاناللهدونمنارباباابعبعضنايتخذوالثشابهوالنشرك

الته

عمدرسل

المقوقسيمامناللهعبدبنلمححدالرحيمالرحمناللهبسمةالمقوقسجوابصورةوهذه

قدنبياانعلمتوقدثدعواليهومافيهذكرتماوفهمتكتابكقرأتفقدبعدأماالقبطعظيم
القبطمنمكانلهمابجاريتبنلكوبعثترسولكأكرمتوفدبالشاميخرجانهأظنوكنتبقى

فيهمامرتابوالكتابانوالسالمهالتركبغلةلكوأهديتوكسقعظيم

االسالمىالفتح5

يخترقوظلمكانكلالظفرفىءلوحامالالقرنهذافاتحةفىالعربيشجوكان

العاصبنعمروقيادةتحتمصرحدودالىوصلحتىوالبالدالفيافىويجوبوالبطاحالهضاب

نحوأمدهطالقتالبعدوفتحهابلبيسالىوصلومنهام936سنةفىوذلكالعريشينةطفدخل

أرسلهابشربللهايتعرضولمبأذىيمسهافلمالمقوقسبنتارمالوسهبهاوجدعليهااستولىولماشهر
منومكرمةجميالالفعلةهذهالمقوقسالخاطرفعدمعززةالجانبمكرمةمنفمدينةفىأبيهاالى

لهحسنةعمروحسبها

وجههمفىفوقفالفظاخفيهيرتكبونضارواالبحرىالوجهالعربجيوشواحتلت
أالجنبىءاالعتداغائلةعنهميدفحونفكانوامدربةجماعةوترأساوتزمانميناهمااالقباطمناثنان
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احدايبقولميعاذرفتكابأهلهافتكنقيعسالىوصلعمروعندماأنقيلرومانياأمكانبياعر
ودامبابيليونالىوصلحتىالبالدداخلالىوصاريتقدمالكنائسأوالشوارعفىكانوافي

وهوبعهمالعربضدبأنهأثنائهافىالمقوقسيتظاهركانأشهرسبعةالرومبينووعمربيئالقتال

سىفيهيبقولمنامنفانسحبءاالباكلفأبواأحسنهىبالتىالتسليمأمرفىالرومفخابر
العربفتتبعهممنفقاصدينالهربالىفعمدواالعربمقاومةعلىيقيوالمالقبطمنقليلعدد

الجهاتكلمنءبالمامحاطينالعربفبقىالقبطفرفعهماالمراكبمنجسرانيفصلهماوكان

لكليسعمرويقولاليهفكتبمعهمتفاوضالحرببأساشتدادالمقوقسراىولما
الشروطهذهمنواحدااخترتاذااالللنجاةسبيلولقفمك

يةالجزاما1

االسالأو3

القتالاستمرارأو3

ايثارعلىرأيهمعمروواتفققبلمنرسلمعوتفاوضحكومتهرجالالمقوقسهـجمع
بوثيقةبينهماوتقررالصلحوعمروالمقوقسقالمجتمعيعرفولهبينهميكونصلحعلىبهاورضوايةالجز

وكنائسهمالموأمواأنفسهمعلىالرومبمصرمنءالبقاأرادومنلالقباطاالمانيعطىأنمفادها
والمرأةسنة31العحرمنالبالموالولدالشيخعدامادينارينقبطىكليدفعذلكنظيروفى

قداالقباطعددوكانماليينستةعددهمفكانالقبطمنالسنةتلكفىيةالجزدفعمنوأحصى
ابانمجموعهمبلغحتىالمسيحيةانتشاربعديتزايدأخذولكنهديوكلتيانوساضطهادبعدنقص
تقريبامليوالوعشرينأربعةالعربدخول

عمرووأقسممرذوالمحزونامصرماتعلىالعربءاستيالمنكانماهرقلرأىولما

مصرفىللعربالسلطاناستتباببعدانهالمورخونوذكريينالمصرمعوعددـبتنفيذالمغلظاالثان

النطرونوادفرهبانسمميةباالسكندرمححالحهتدبرفىيشتغلبىالعرالفاتكانبينماو

بتاباالقدامحفاةألفاوسبعونعمروالىفسارمنهمالبالدملكتيدةجأمةانشرثاتيةبرو

اليهتثنديهاولكنهبممنناومةقوةالجيخنمذايكوذأنعمروفخافعكارامنهمواحدكليحملممزقة

وأظهرطلرثمعمروفأجابمنفادمنيركهمبطربرجوعيأمروالدينيةيتهمحرخنحهأنهموطلبوا
اقامةلهميبيحالصدورولهميفتعرأوهلماححموطاليهومالوابهثغنةءهؤالفازدادلالقباطميله

يةالمحصرالديارعاعمة4ياالقباطبمساعدة3ـناالذفالنسطاطوسطفىوالمعابدالكناثس

ءالخالفىويخطبونيحملونفكانوامعبدللمسلمينييلمانهحقعلىاإلماردومركز
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لثمىبوووظفهمالبالدشئوناصالحفىواعتمداالقباطمنينكثيراليهعمرووقرب

عمحتىبامانةالبالدبخدمةفقامواالخلوجباةوالكتابءوالروساالحكاممنهمفكانعالية

ثأتيهقبطىحاكممنهاكاليرأساعمالرأوكالىالمصرىالقطرعمرووقسماالمنوسادءالرخا
قولهخطبتهمنوكانالمسليبنجيشفىعمرووخطبيصدرأحكامهوفيهاينخئرالقضايا

بعدىعليكمسيفتحاللهانيقولصلعمالثهرسولسمعانهرفنينالمآميرعحرحدثنى

وغضوافروجكموعفواأيديكمفكفواوفمةصهرافرثالكمفانحيرابقبطهافاستوصوامصر
بقطريدعىقبطىمهندسبهمةالمعروفجامعهعمروبنىثمأهـأبصاركم

جملةمنكانيةاالسكندرفتحلماعمروانوغيرهماالملطىالفرجوأبوالقفطىابنوذكر

مالعلمنموضعهعرفوقدعمروعلىفدخلالغراماطيقىيوحنايحيىاسمهرجلعلمائها

عمرووكانبهففقهالهماأنسةبهاللعربتكنلمالتىالفلسفيةالفاظهمنوسمععمروفاكرمه
أحطتقدانكيومايحيىلهقالثميفارقهالوكانالفكرفالزمهصحجحاالستماعحسنعاقال

ومافيهنعارضكفالفاعانبهلكفابهاالموجودةاالصنافكلعلىوخخمتيةاالسكندربحواصل

التىالحكةكتبقالاليهئحشاجالذىماعمرولهفقالبهأولىفنحنبهلكانتفاعال
عمرالمومنبنأميراستئذادبعداالفيهآمرأنجمكنىالماهذاعمرولهفقالالملوكيةالحزائنفى

التىالكتبوأمافيهعمريقولكتابعليهفرديحيىقولوعرفهعمرالىفكتبالخطاببن

مافيهاكانوانعمنهاغنىاللهكتابففىالقراناللهكتابيوافقمافيهاكانفانذكرتها

حماماتعلىيقهاتفرفىعمرورعثباعدامهافتقدماليهاحاجةفالاللهكتابيخالف

واعجبجرىمافاسمعأشهرستةمدةفىفاستنفدتمواقدهافىواحرقهايةاالسكندر

مارمرقسرأسسرقةولتهط6

معخئمفىالخيرانوأشعلالمدينةأسوارثمروايةاألسكندرعلىالمسلمينءاختتيالبعد
مليوخدومدفؤلةالقديسجسمبقاياكانتحيثلمارمرقسالقديمةالكنيسةبينهاوالكنائس

متأججةالنيرانكانتبينماالنهالهيةبمعجزةخلصتالقديسبقاياانالمؤرخيرسساواالنبارواية

أخذوايحإلوالمولمامااليهانظانينالقديستابوتوفتشواالمراكببحارةثاالدخلالكنيسةفى
ءاالقباءعظمماأحدشنوددـمركبرئيسذلكبعدءوجافيهعظعامهوبقيتجسمهعلىمنالتياب

ينتقللميةاالسكندرخارجيسيردأنأرادولمامركبهجوففىوخبأهافأخذهاالقديسرأسفوجد
وكانبرلخبابنيامبنالباباوأعلمفضىالقديسألسافوجدالسفينةففتشبذلكشنودهفأخبر
فاعترفلهعينهموضعفىكنيسةلهيبنىأنمنهيطلبمرقسالقديسرؤيافىشاهدقدهشني
وجميعفورافاقلعتالمركبمناخذهاوحاالالرؤيافىشاهددـالنىكالشكلالرأسشكلبان

علياقصعندماالعاصبنعمروانوقيلاللهجمونولكانوابةاالعجوهذهشاهحواالذين
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بالمعلقةوسميتلليأساحتراماكنيسةبهايبتنىدينارلكى0001أعطاهالمعجزههذهيركالبطر
يةاالسبهدربىجنوقائةوكانت

عليهاوبنىاالبئحمىمنتابوتالهاوصنعحضنهفىوالرأسالمدينةالىبنيامبنالباباوعاد
يالتكروقتأمامهمالرأسيضعونيرسمونالذينالبطاركةكلصالىالوقتذلكومنبيعة
السمنودىيوحنااالباعةالبهذهجددبعدوفيمالتقبيلهاللشعبيقدمونهاوجديدببرقعمغطاة

القديسألساالترأكءاالمرأأحدوجد46اليركالبطريازكرالبابامدةوفى04اليركالبطر

وتمكنالقاهرةالىحملهاعلىعزمكبرىأهميةعليهايعلقوذالمسيحيينبأنسمعولمامارمرقسى
حيثيركللطروقدمهادينار003بمبلغمنهيشتربهاأنالحكومةمسخخدمىأحدرةالشماس

محفوظةالمقدسةالهـأسكانت66اليركالجطريستوذلوخرالباباأياموفىمقارأبىديرفىكان

موتهبعدبيتهالحكومةتخغانالمؤمنونصشىشديدامرضامرضوقدزكريابنمجيىأبىمرلفى
بيحتالىنقلهأرادواغيرآمنالمحلرأواواذمجاوربيتالىوحملالرأكاتابوتفأخذوافيهمالحفظ
عندهالتابوتحفظابىللسلطانبامقركانالذىالرجلهذأالخبرولكنهذارأوىبماخاآلب

لببرعلىوقفبرقةأهالىبكيرمنابنعلىاسمهيقياافىرجالأناالسمعانالقسالىبهفعهد

حاكمأمامسئلولماباالمرللهتمينكلعلىالقبضفألقىرسالةفىالحاكمالىورفعهالمسألة
دينارآالفعشرةلغمبأويدفعالقديسرأسيردواأنمنهمطلبالدولةكويهبيةاألسكندر

لبثواوبعدأنءاالعضالباقىثمنالدفعهامستعدبنكانماالجؤالنيينأنفكنرهبحسبيظنكانالتى

وأعيدتأيامثةبعدائالسراحهدينارفاطلق006الفتحأبوأحدهمدقعيوما73بالحديدمكبلين
رأسووجدتالكاملالملكحكممدةفىاحترامهممهضوعفكانتالمسيحيبنالىالقديسرأس

مضتسنينعدةمنايهشفتقدكانتحيثالسكرممابمامنزلفىالقديس

عليهابخىودينارخروستوذولوباربعيائةالباباعهدفىالرأساشترىرومارجالانوقيل

ثانىالىهناكالداروباتهنهءجا37المرقحماالباباواناليهاااليدىوصولمنخشيةحائطا

فيهاالتىالسكرىدارابنالىخرجاليدعليهوضعتال57اللقلقابماوكيرلسيوم

علئمعهكانتمارمرقسأسدالنءالشهداخاتمبطرسالبابارأسكانتأنهاوقجلالرأس
أعلمواللهالبندقيةالىالرونقلهلماجسده

ضريحالىالسكرىدارابئمننقلتمرقسالرسولرأستخبرأنالقبطيةوكنيستنا

401البطرسالباباجلسلماانهوذلكلهباقةتزلولمباالسكخدريهالمرقسيةسنجسةبالالبطاركة

يحضرفىعنايةبكلبحفظهافأمرالرأسسرقةمجاولونمنهناكأنعلمالرأسضنواحت
يةباالسكندرالبطاركة
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الغربيةالمدنلخمسوانالسالفتح7
بىالعراالسالمىالفتحقبيلصارتقدبيةالغرالمدنيالخمسالسهدانيةالبالدوكانت

مسيحيةممالكعنعبارةالسودانوكانعليهااالقباطيركبطربسيادةئعترفمسيحيةكلها

مدةقتالهمفلزمسعدبناللهعبدقيادةتحتعسكريةعمروقوةاليهافسيرومنظمةمستقلةعديدة

عليهمفاشترطللعربوسلمواالنوبيونفجؤغالكبرىدمركنيستهادنقلةلمدينةعاصرتهءأئناوفى
حكواثمونظافتهبانارتههميقومونجامعالهميبنواوأنمعهمباالقامةللمسلمينيسمحواأنءهؤال
فلمالمدنالحمسأماالرقيقتجارةمبدأهذاوكانءيااالقوالعبيدمنيةسنويبةضربدفععليهم
عبيداجعلهمالذينواالسرىالغنائممنمنهاأخذهبماياكتفىاخضاعهاعمرويستطع

االسالمىلحكمصدرافىاالقباط8
أوقاتأحسنابابنغمروخالفةمصرفىالعاصبنعمروواليةمدةوكانت

لطصهالعاصبناناليهوشكاالخليفةعمراتىفقيراقبطياانوقيلاالقباطذاقهاالتىالراحة

االيريلطمانالقبطىوامرتستعبدوهمفلماذااحراراالناسولدلهوقالعمروقاستدعى
فاشتدسعدبناللهعبدبدلهعمرووعبنفصلم446سنةعفانبنعثمانالخالفةتولىلماولكن

يادةبزالدنانيرمنعثرمليينااربعةسنةأولفىفجباباهظةضرائبمنهموجمعاالهالىعلى
اللقحهدرتالذعبدأبايا9لعمرووقالياذةالزبهذهعمروفسرالخليفةيجبوهكانعاملينهين

يادةالزهذهانأىالفصيليمتلمانبولدهااضررتملقدعمروفاجابهاالولدرهامنباكثر

االولعنعددهميزدلماذالبإلدتضراهلأنالبد

قتالهمءاثناوفىالمسلمينمصرمنالسترجاعهمجخيمنحملةمالرانفذذلكءاثناوفى
الفبطفخشىاسكايقتلونوبهاماوينهبونالقرىفىفسادايعبثونكانوابماالسكنذرية

والخذالنبالخيبةالرومءباوالعربروافناثانيةمرهالبالدعلىاستيالئهم

عفانبنعثمالخلفالذىطالبأبىابنعلىبهوتالراشدينءالحالفادولةءانهاوبعد

مبدأوفىم166سنةسفيانأبىبنيةمعاوخلفائهاأولكانالتىيةاالموالدولةإبتذأبخ
علىمحافظبنوظلوامعهمالحالالستقامةوالسكينةالهدوءمالزميئأالقباطكانيةأالموالدولة
ولماطلبوهاذانوالهاستطاعتهمفىحينئذوكاناالستقالليطلبواعمروفلممعمعاهدكمشروط
ولماعظيمافرحهمفصاراليهمفأعيدعمروبصديقهماستبدالهطلبسعدابناللهعبدشرورزادت
كامثلهاليهمأحسنمصرواحديتوللمألنهالحزنذلكفىالحقلهموكانعليهاحزنمنات
االقباطيركبطرفاضطهديديزبنعمروسحيدمصربعدعلىيةمعاوالخليفةواستخلفشترى
شديدااضطهادا
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م486سنةالحكمبننمروخالفة9
ذحلوامدينةبنىولمااالقاطمحاسناامرهمبدأفىوكانيزالعزعبدممرابنهعلىولى

ولعلمهالقصورالثاهقةبهاوابتنىانتناسيسمىقبطىرجلعليهاإلمينوكاناللابيعتاليهانئل

بهىكايبنىانهمءاغنياواإلقتداركلفالثروةوذووالبالداعحابهئماالقباطبان

فىيزيدلكىفيهابيعتينءببناالبطريركأمرسكناهااليهميحببولكىالجديدةبمدينتهداراله

االنماالبيعتينبعمارةوكلانهمعناسبقوقدااليامتلكفىالكنائسلجحالبالنسبةرونقهاحسن

فكانائتالف14الاسحقوالبابايزالزعبدبينوكان1الثنجساسقفيوسيغورغر

يراألميارةلزحلهانعلىالترثديكثريركالبطر

لهمنفيهايوجدالبانهلهكلهاالبالدأخضعأنفكربعديزالعزعدداخلذلكبعدو
فىأفعنهبعيدايركهمبطرينتخبواالباناالقاطرامرفتغيرعليهيركالبطزالمثلةابسلطان
ذلكالىاالكليروسوكانعليمالضرائبوأعلىبابيليونفىبلالعادةجرتكمايةاإلسكندر

دينارآالفلألثةيركطروالبالسنةديارفىبديخبمثممواحدكلفالزميةالجزمنمعافينالحين
فداالقباطبمهادنةيعبأيعدلمالرومانيةالمملكةاليهوصلتالذفلزائداالنحطاص6خبرايىانحىولما

مصرحتىكررةفىالتىوأمربكسرالصلبانمقتنياحيموسلباموالهمضهبفىوشرعاالذفيدهمال
محمدفيهايئوليفتجصروالررالبأبوابعلىوجعلهارقاععدةكتباضوالنضةالذطبسلبان

يولدولميلدلىاوالثدألتدرسولأيضاوعحمالترساعخلم

الرابمالقسم

البدع

الطالبعة2هرقلمشروء1

هرقلمشروع1

طبيعتبزالمسيفىانوهورالثنيسةالمملكةالحوادثفىعةأالكالبناص3وقا

حبالبالتسسطنطمحياإلرثوذكحرالروايركبطراذوجمكلالمؤلوثيليتهتجذهبولننباحدةةخجخةوه
كثيزاماكذفىواذابالمذهذاقاواصنمرونيوسيدعىياراسكنفيونايارامباااالحينذ

التعلهاثبتالقيصراناالرأيهفيهايدمجمعافجيعالورشليركابطراقيمبعدوفجماالمخخيئتينتعإلأ

ترولىااآلبئلتخروقدبالمرعزتمىححاتالتىالصوفيةاتالمنجابمناعةاضترتعغييةينةحمكانتابيايةتجنير1
اأحالا1
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خلفاؤذالرأىفماوتبعهيركهابطرسرجمجوسرثاسةاتحخبالقسطنطينيةعقدهمجمعفىواحدةبمشيئة
لقبولروميةاسقفانوريوسسرجيوسودعاويوحنايرسوثيوتوماوبطرسوبولسبيرس

المنتميمةتعليمحرماللحيانىقسطحطينوكذلكشمجبوخلفاعهاناالبهونادىفقبهالجديدمذهبه

هذاحرمونقفاليونانم086سنةعقدهمجمعفىوانوريوسىالقسطنطينيهةوبطاركةالواحدة

اذالىبينهمسائداالشقاقاستمروهكذاآخرمجمعايدهاثمم217سنةآخرمجمعفىبقرارالمجمع
الترالمهارنهكنيسةاالبهثسخمرتعلمولمفلكيدونيةاكنائسمنالواحدةبالمشيئةالتعليمبطل

اذالىمبدئهعلىطاثفتهوسارتالتعليمذلكعن2يداحياتهقضىهذافانمارونيوحنااسسها

م2811سنةالبابويةللكنيسةانضمت

الطالقبدعة2

غيرهاواخذوهمءنساتركوااالقباطمنقوماان24السيمونالباباايامفىوجرى

االساقفةانلهوقالواالوالىالىومضوامنهمفاكتاظواالعملهذاعن3يرداالساقفةفجعل

مدينةالىكراسيهمنماالساقفةوجمعفغضبالزنافعلارتكابالىواضطروناالزواجعنمنعونا
علىالوالىاطلعواالسببعلمولماحضورهمسببيعلمواولماسقفا46منهمفاجتمعاالسكندرية

الغريباتءاالخسيتركوالمالطالقاولئكبقطعحكوابينهمفمامناقشةبعدويقةا
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الثامنالقرن

االولالقسم

البطاركةتاريخ

روسالكسند11

وسورثيوذ3

اميثا5

اقزمان2

اخائيل4

يوحنا16

بعونداالالفالثيركالبطر2االكسندووسأ

ثالثبعدهالكرسىفخاللهخلفاقافةمناالساقفةيتمكنلمسيمودالباباوفاةبعدو

لألنبايسمحانالوالىمنالديوانفىاالقباطموظفىاحىااثناسيوسحللبذلكبعدوسنين
االنباداستمربذلكأمرالهفكتبالكنيسةاعمالادارةيتولىانالقيساسقفيغوريوسنغر

القسءاآلراباجماعانتخبفقدم307سنةحتىالحركةيديرسنواتاربعيغوريوسغر

أقيملىالمناالستئذانبعدوالمقدسةبالكتبعالماوديعاراهباسيروكاننباممناالكسندروس
عبدخالفةعهدفىم307وش404سنةةهوآخربرميالذىمارمرقسعيديومفىيركابطر

السالموسادسرورعظيمالجييعوشملءوهناءصفاكلهاالولى11ايامهوكانتمروانبنلملكا
االمقدسةالبيعةعلى

كثيرابسببهالباباهذاتألماثارضيقاراحةفىااللهكنيسةلمحاعالالذىالشيطانغيران
انرحتىايقطرمصرفسارفىعلىاللهعبدابنهالخليفةولىيزالعزعبدبعدانهوذلك

فقبصالنصارىيركبطرانهلهفقيلاصكنهسألالبطاركةاكعمادوعليهللسالممضىلمايركالبهطر
دينارفاخذهآالفثالثةيدقعحتىنالهمنبهيدترماأنزللهوقالحجابهالحدوسلمهعليه

خوفوقعولهذابمكنفلمالقيمةمنءشىعنيتنازلانيتوقعونوالمسيحيونايامثالثةمدةواقام

الشماسئقدئمدفعهطاقتهمفىيكنلمالذىالباهظالمبلغلذلكبالنسبةنبنالمجميععلىعظيم
اذالهفقالالمالفاجابهالمالأميركالبطرنفسراتطلبهللهوقالالحاجبالىجرجس

فىالشماسبهفجالالمالهذالهفاجمعالمؤمنبنأوالدهعلىبهأطوفاناينشهرمدهلىسلفه
للوالىوسلمهالمالعلىحصلحتيالبحرىالوجه

االقباطمنيةاالسكندرديوانمتولىوكانم7اسنةقرةاالميرأددعبدبعدتولىثم
اليهمصرتوجهالىقرةوصلفلماعداوةيركالبطربينوبينهكانتتاودروسيدعىرجل

المالمنيدفعانوألزمهعليهوتمجضسلفهمنوالعلىفنمعجعليهالسالواجبليؤدىالبطريرك
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البانتابعيهجميعأمرغلصناالنالمبلغهذاأملثالانىالبطريركلهفقالاللهلعبددقعمقدارما
المبلغكلاستعطيتوقدالفاحشالخئلمقبيلمنكانمعىاللهعبداتادـومافضةوالذهبايقتنما

فقالمجلفانالجطريركفابىبقسمهذايبرركالمهانالوالىمنهلبفطدفعهعلىاركمضىالذ

الوجهبزيارةلهيسيحانيركالبطرمنهفاقسلحمكبعتولوالمبلغهذاديخممذبدالالهالىله
لعدمعظمافرحايركبالبطرالصعيدأهلففرحعليهيتحصلماكللهيرسلبهـانعددـووالقبلى

فيلسطسيدعىساثحاانوحدثعندهممختفياكانالذىيأبنيامينابعدبطاركةتهمهدمثما

فبيماالصخرةخالفمكانالهيهيئابانفأمرهماالراهبانولداهمعهوكانصخرةعلىوهومقجم
أددهفشكراالربعةلهواظهراواحداعنهفأخفياأوانخمسةفىعظماكنزاوجدااالرضينظفانهما

يركالبطركاتباستدعىثمضيقتهالربرأىالذىاالكسندروسالبابانصيبهذاوقال
امافدفناهاالشيطانفجربههـايركللبطرليسلماهاأياناالربعةواعطاهماوكيلهجرجدوالراهب

حتىءسىبمظهروظهراالفاخرةالمالبسولبساالرهبنةعيشةيتركااختالساهمافقسماالراهبان

الباقيةانأواالربعةوانجرىمابكلاحدهمافاعترفعليهمافقبضالوألىامرهمافىارتاب

منفيهاماكلواخذيركيةالدارالبطربيوناالبسقوبغلقفامرحااليركالبطروكيلىطرف

ليسانهقولهبسبببقتلهوهميركالبطرواستحضروالمقتنياتوالكتبوالفضةوالذهباألوانى

دينارفرجع0003البدقعليقمأخرجهثمأيامسبعةالسجنفىوطرحهبالحديدوكبلهاذهبمعه
ودفعهالمبلغعلىتحصلحتىينالمسيحمنعطىيس

قومالديهبانالوالىأشرارلدىأناسبهسعىحتىالمشقاتهذهمنيحيستريكدولم

اناالفطاررأىطعاملتناوكالنهارمنالتاسعةالساعةفىجالساكانبيماوالدنانيربونيضر
االرضعلىوطرحوهأصحابهوعلىعليهفقبضوابالجنيجانبكلمنأحيطتقديركيةالبطر

باتوضرأهاناتيوسعونهمزالواومايمهتونوكادوادماؤهمسالتحتىوعوقبواأصحابهبواوضر
اليهموجهتالتىالتهمةكذبلهمتحققاذش43امشيرسشةمنالثانىاليومحتى

حتىالحداهدعنديالتهوتقفولمالخارجيةالبالياهذهالبائسيركالبطرهذاتكفولم
كانمالكنائسهايؤدىأنمنهطالبينوكهنتهايةاالسكندرنصارىمنداخليةزوابمعليهقامت

الغراماتبسببسنينمدةمنانقطعتقدالعوائدهذهوكانتلهادفعهيركيةالبطرعلىمقررا

يترضاهميركالبطرفأخذةللحكبدفعهايقمأناالكسندروسالبابااضطرالتىالفادحة
حتىالبيعةمالجمجعبمنشاهدوهبماالدععدمعنمعئذرااللينبالكالمخاطرهميطيبو

ولكنهموالفضةالذهبعنعوضازجاجمناالسرارالمقدسةفيهاترقعكانتالتىالكاساتصارت
مافىلهاحقالاالسكندريةكناثسانفعرفهمبيخالتوشديداليهيوجهونوأخذوايرعووائلم

هاولكللمساعدةالكبيرقسطنطينرتبهامنوأولةالحكمنانعاماكانتالمرتباتتلكالنتطلب

ضجواالكالمهذاسحعفحالماباختيارهاصرفهاتجرىيركيةالبطرفصارتبعدفيماانقطعت
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عنسمنوطردممانتهرهماللناللكالميرتدعونالراهمفلمامالهميدفرأنبالحامنه01
مدةبعداالالمقاومةعنيكفواولمعليهيشنعودنفخرجوا

الكرسىعلىاقامالذىيوليانوسيركالبطرانطاكيةكرسىعلىالباباهذاأيامفىوكان
اساقفةوحاولتوفىثماالكسندروسالباباايامالىيةاالسكندريركبطرحنايالبابااياممن

ولكنهمحياتهفىاسقفاقامةيمكنالانهبدعوىالهالىالوليدفنعهمآخرعوضهاقامةالمشرق

الىينناسنيكتبجلوسهوحالالكرسىعلىسىواجايليايدعىاللةحائفانسانالىعمسوا
وادفدياراتيتفقدكانبينماالباباالىءفجاأستفانوسيدعىاسغنفصحبةاإلكسندروسالبابا

لرسالتهجوابااإلنطاكىللبطريركوكتببثنرفئبلههبيهب

يدعىااليرطبيبلدىبهفاستعانتادرسيدعىةياالسكندرمدينةارخنوكان

بمساعدةايضاوذلكخلكيدونيارومياوكانيركابطريقدمهلكىيةاالسكندراهلمنبيسانو

يركابطررسامتهعلىليوافقدينارالفللوالى2داالسكندريةمقانسطاسيهساسمهكاتب

اذاالسمااالكسندروسبالبابايهزأوكانيركابطرالهرطوقىهذاوأقيمالطلبهذاالوالىفقبل
روساالكسنكبالبابافاحتمىقطعهطالباالشعبعليهفقامالرديئةافعالهظهرتحتىبةئحيملحقته

حدثثمعنهفصفحاالرثوذكسيةاالمانةفىيقبلهأنورغبمنهبدأمالهيغفرأنمنهواقص

سنوديقاهذافكتباثناسيوسيدعىتقىأسقفعوضهفقامانطاكيةيركبطرايلياوفاةحينخذ
المحبةبعباراتمملواجواباعليهابهفجاواالكسندروسللبابا

صورةالنصارىمنكلأيدىعلىيرسمانأرادم317سنةصفوانبنحنظلهتولىولما
ثالثةبمهلةلهيسمحأنمنهفاقسالوالىيدعهفلمفامتغليسمهيركالبطرعلىقبضثماألسد
فنظربسرعةالعالماهذمنيضقلهبليوسميتركهالانالربوسألمخدعهالىيركالبطرفدخلأيام
قبلهمنقوماأرسلوفاتهوقليومكلعليهيتزايدوكانالثالثاليمفىبرضوافتقدهلضيقتهالله

انهظاناالوالىفابىعليهالمرضالشتدادكرسيهالىباالنطالقلهيسمحلكلىيستعطفونهللوالى

يةاالسكندرالىمركبفىينزلوهأدطمنهموطلبتالميذهاستدعىالمرضعليهاشتدولمايكذب
وعذبوهمتالميذهعلىفقبضواتوفىقدقوجدوهامامهومجضروهلمحسكيهءوراقوماالوالىفبعث

امشير2فىؤفاتهوكانتونصفاسنة43الكرسدىعلىالباباهذااقامدةوكانتشديداعذابا

م627وش34الة

ةواالربعونالرابميركالبطراقزمان2

الكرسىعلىقاجلسوهبناموسيرأهلبنمقاروكانابىيةبرمنقديساراهباكاق
عبدبنهشامخالفةعهدفىم627وش134سنةبرمهاتشهرفىاختيارهبغيريركىالبطر
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غيرخطيراووانجباعليهعظماثقاليركيةالبطررتبةراىولماوالعبادةاالنفرادالىمياالوكانالملك
فلماالعالمهذامنينقلهانارآوليألكرارهالمسيحالسيدالىيتهسلاحذباعبائهالقيامقادرعلى

م727وش234سنةبوونهمنآخريومفىوكرامةبمجدتنيحعشرشهراخمسةتمامكان

يلةجزنعمةأعطىمجنسأسمهرجلرئاسةتحتبطمنوهديريعرفيوطمربظاهروكان

قىمنفاقثيوذوروساسمهيخدمهتلميذلهوكالطيديهعلىالعجائببصنعيشرفهالربوكان
قىانهابنىيااعلممجنسمعلمهلهقالاالكسندروسالباباحياهوفىالصالحةبافحعالهالدير

مارالجليلالرسولكرسىعلىتجلسوانتمعهاناأتنيحاالكسندروسفيهايتنيحالتىالسنة
بعدهيأتىالذىبعدولكناالكسندروسالبابابحدوليسمرقس

بعونواالرالخامسيركالبطرثيوزوروس3

قزمانالباباوفاةنبأسمعواحالماداالكليروساالراخنةاناذالجليلىالشيخهذاقولفغ
يحنسأبىديرمنثيوذوروساآلبالرببمشيئةلهمفذكريركيةللبطريصلحمنبانتخاباهتم
آ727وش234سنةابيبشهرفىوكرسواالسكندريةالىوأحضروهوأخذوهالديرالىفضوا

عدالةبفضلالراحةمنقسطاكملأيامهفىالكنيسةونالتالملكعبدبنهشاخالفةعهدفى

الوالةأتاهاالتى2الفظامشاهدتهلدىبهةمتاعبصادفيركالبطراناالهشامالخليفة
المسيحالسيدبنعمةوحسنةبشيخونةاليه3واخنوالربأفتقدهحتىألىماعلىواستمرصابرا

سنة11الرسولىالكرسىعلىوأقامأيامهجمغقىفيهاشقاقواللهامقاومبالتنموالبيعةكانت
استمرتالباباهذاوفاةوبعدكالم8وس444أمشيرسنةمنيومسابعفىوتخيحونصفا

حيماالصعوبةوزادتلهخلفاقامةمنيونالمصريتمكنفلموساققدمعلىقائمةاالضطهادات
هذهالحالكيدونيونفانتهزالمصرىالقطرفىالكهنةوباقىيةاالسكندركنائسبببناالنشقاقبدأ

يركابطرليجعلوهواحدامنهمصليختارواأشخاثالئةبمصروأحضروامجمعاوعقدواالفرصة

االساقفةبعضمصرفذهبمنبطردهأمرالخليفةالىالوالىالقاسمفظائعبلغتولما
وتنبأوايعطوهانفأبوارشوةهممفطلببطريركباقامةلهمالسماحمنهموطلبواوهومنطلقوقابلوه
واحداوأخذواممبقواقدالخلكيدونيينفوجدوااالساقفةفرجعاخرىمصرمرةالىيرجعالبانهعنه
يركابطرباقامثهليأمرسفرهقبلللقاسموقدموهطاالماالوجمعواقزمانيدعىخياطاكاذمنهم
يناالرثوذكسيعلىينمفتخرووسم

444سنةمسرى82فىاالساقفةمجمعفاجتمعالوليدبنجعفرالقاسممصربعدوتولى

لتقدمةاجتمحواالذيناالساقفةءهؤالبينوكانواالراخنةيةاالسكندركهنةمعهموكانش

لهمفقالبطريركباقامةلهميأذنانوسألوهالوالىالىفضوااوسيماسقفموسىاالنبايركالبطر
يصلونمصروشرعوافىشنودهأبىبيعةالىفانطلقوااياهأرونىواحدعلىرأيكماستقراذا
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بطرساالنباالفيماسقفابراملهمفذكريركيةللبطريصلحمنالميوفقاناذمنيطلبونو

يقرفلملكبرسنهضعيفاكانمقارولكنهأبىيةبرفىايامهجميعأقامقدهذاوكانيوطمراسقف
اذامصراسقفققالاالساقفةاجداسمالشعباحدفقدمالثانىاليمفىفاجتمعواعليهالرأى

منوالرسامةالشعبحقمنيركالبطرانتخابالمقدمفقالسواهمنفهوأصلحالجميعبهرضى
فىصالحايكنلمأذاولكنانسانأىتنتخبونانفىالحقلكمالفيوماسقففقالاالساقفةحق

بعضويةاالسكندركهنةفكانأيامعشرةدةومناقشةمباحثةفىواستمروانرسمهفالنظرنا

علىغيرمواققينالصعيداساقفةوكانسواهنرسماليقولونوواحدرسامةعلىمتفقيناالساقفة

بينهمفاستحضرواءوبكاحزنبسببههمعظيمانشقافبينهموقعتوت41يومفلماكانرسامته

مقيمينمعهوالثانىيضامراالولوكانترنوطاسقفبطرسواالنباأوسيمأسقفسىماالنا
محموالموسىباالنبافجاؤاالمجحعالىمصرفاستدعياغرجمماالجيزةبرفىالذىيرنهيابااوسيمبجبل
دابةراكبابطرساالنباوأتىالحيواناتركوبعلىاقتدارهوعدنظعرآلضعفهخحثمبقطعةعلى

وعمنبتزكيةبتشبثحزبوكلفيهئحرىكانتالتىالحادةالمناقشاتورأياالمجمعالىوحضرا
وأمسكاالنشقاقهذامنفغضبالوجمشدةمنالمجمموسطملقياموسىاالنباوكانعليهاخئياره

تتةالنهارولمنقضىوأاكزتعصباكانواالذينوأتباعهميةاالسكندركهنةوطرديدةجر3بيد
أحدعلىءاالرا

يستحقأنساناأعرفلهوقالموسىاالنبامعشلماساستيقظالليلنصفاد3فلما
الدهروحقيهانسانمقاروهوابىببيعةخائيلالقسهوفأجابهعهفسألهغيرهدوناالنتخاب

عندماالغدوفىالمسيحبروحتكلمالشماسهذاوقالبطرساالنبافصرخوالعلمبالخقوىومشهور

جرىبماواخبروهللوالىوتوجهوابسرعةوقامواانتخابهعلىءاالصاجمعتالقسهذااسمذكر

وبيمالهمالمذكورفكتبخائيلاالبلهمليسلمواهبيبوادىوكهنةلشيوخيكتبأنوسألو
الوالىالىالمضىوقصدواالديرمنقامواهبانالرمنزمرةمعيقالطرفىقابلاليهذاهبينكانوا

البطاركةانتخابعندتدقعكانتالتىالباهظةالغرامةالسماالكهـنةعنالحيفرقعمنهليلخمسوا
واقامههفضواعليهفوافققصرالوالىالىبهورجعوالحسنالتدبيرهذاعلىالمسيحالسيدفشكروا
استمرمطررسامتهبعدوحدثم937وسنةش544سنةتوت71فىعظيمباحتفالبطريركا

سنتينمدةالمطرعنهمالنقطاعوذلكضيراالشعبلءفتفاايامثالثة

بعونواالرالسادسيركالبطراخائيل4

عهدخالفةفىم37وسنةش44هسنةتوت71فىالطريركيةكرسىعلىجلس
الحتىمنهتواضعاميخائيليدعىضانيراالخيرولمأىخائيلنفسهوسمىالملكعبدبنهشام
معهيتحادثومرهكانالذىحثهرةالوالىلدىحظئونالالمالئكةرئيسكاسماسمهيكون

قزمانيركهمبطربرئاسةالخلكيدونيينمنماليهتقدممروانالىالخالفةآلتولماأمورشتىفى
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انونرجوواحدهبيعةاالنلناوليساالقباطمنابمصراخذهاكثيرةكنائمسلناكانقائلينبرشوة

ليكشفالملكعبدالوالىالىاوامرالخليفةقأعطاهمطيبمرمتناابىبيعةيسلحناانلاللىتكئب
ايالىفاستدعىاليهليسلمهاالبيعةهذهبنىمنليعرفوالحلكيدونييئأالرثوذكسيينبينالحال

وتادرساوسيماسقفىموسخاثيلالباباورافققربقدالصموكانوالروماالقباطيركىبطر
لهوكيلمنوطلبالوالىملحتىيومااربعينمدةالطرفينبينالمناقشةمصروطالتاسقف

الباباوجمعبالهداياالحلكيدونيوناليهفتقدممستندةحقيقةينالطرفكاليستكتبانعيسىاسمه

ملكمارميناكنيسةبانالوالىالقناعالكافيةباالدلةمملكتاباوكتباساقفتهخائيسل
جانبالىومالالقضيةفىبالبحثكلفالذىعينىأعمتالرثمطانغيراالرثوذكسيين

ءابداقبلفعزليقررشيثايدعهلماللهانكيركسييناالرثيجانبفىالحقظهورمعالخلكيدونيين

ولمالالرثوذكسيينالكنيسةملكيةباثباتحكمالطرقيئأقوالسمعفلماعادلتخروولىالحكم

استجوابهمبعدولكناالرثوذكسيينمعاالتحادحاولواالشيطانيةموامراكمحبوطالحلكيدونيونرأى
قبيطمفأبواسؤنيتهملهماتضح

بينهوقعتأبراهيميريدعىشرملكالنوبةبالدمندنقلهقىكانأنهذلكبحدوحدث
فاغتاظثةالرديخاللهعنالملكرحفىاالسقفاجتهادبسببةخصياكوسكراسقفهاوبين

يركالبطرفبعثلالصنامالسجيعلىرعاياهمجملواالقطعهطالباللبطريركوكتبمنهالملك
راىبسببهمجمعوانعقدمصرالىاالسقفياكوسفحفركرعنادهأعرعلىولكنهيسترضيهاليه
يرضفلمخالفهبةللنوتخراسقفيرسلواالسكندريةاديرةبهـاحدياكيسكريبقىان

اسقفاوكرسوابالكنيسةالخدمعنبتوقصهالمجمعفحكممظلمالنهالحكمهذافبولكرياكوس
بقيةقيهومصىالنوبةاديرةديرمنالىسياككرومضىمركزهليأخذوارسلييؤانستخريدعى

العالمعنمنفرداحياته

للغايةيعامراضطهاداالمسيحيينفاضطهدالوليدبنحفصتولىانذلكبمدوجرى

يركالبطرفجمعالسقوطخطرمنخوفااالديرةالىاالساقفةوفراالسالميةكثيرونوأعتنق
الحكمهذايتجاوزمنوحرمكراسيهمفىاالساقفةاستمراربضرورةفيهحكممجمعاواالساقفة

االقباطمضايقةفىجهدهفاستفرغمروانبنالملكعبدالىحفصبعدالحكمثم
يركالبطريقتلانفأمربدفعهالقيامعلىيقوىالجسيمامبلغامنهوطلبخاثيلالباباعلىوقضى
أوسيماسقفموسىانبامحهوكانثقيلحديدوقبرقبتهوتطوفيعظيمةخسثبةفىرجالهوتوضع
أشعةاليهاتصلالصخرفىنقرتمظلمةخزانةفىمفوضعمصروغيرهماأسقفوتادرس
الرجالمن3ايضامعهموكانبابه21الىتوت11منالضيقهذافىستمرواالشمس
وكانيشفيهموعليهميصلىلكىالسجنفىالبطريركالىيأتونتلهنوالمالمرضىوكانءوالنسا
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ليتركراينصحهموجعلالفرصةتلكخائيلالبابافانتهزجناهلذنببالسجنعليهمحثإدبعضهم

رونكثمنهمفرجعاللهالىبوايتووآثامهم

يطيبويهيعزويركالبطريفتقدمرارافكانمؤمنرجلالخليفةماثدةعلىوكان

وطلبهمعهومنيركالبطرباحضارالوالىأمرالمذكورالشهرمنعشريوماسبعةتمتفلمايخاطره

ولامنيتمكنوماالصعيدالىفيهايمضىفرصةلهيتركانالبطريركمنهفاقسالمبلغبدفع

العسراصابهمقديونالمصروكانمجستعبونالهالصعيدفسارالىلهيدفعهالمسيحيينمنعليه

المرضىيشفىسالمكمالكيربينهمكانخائيلالبابالكنالفادحةالمغارمكثرهبسببالمالى

فىوألقاهبهيرتضفلمجمعهبماالوالىوأتىاالرثوذكسىااليمانهجرواالذينيردوالرببقية

يقهطرفىكانمنمصروقتلالىوشهبحوقدمفغضبالنوبةملكياكوسكربذلكفشعرالسجن

انورجاهيركالبطرفأطلقالوالىالملكعبدوهددفيهفعسكرالفسطاطءجاحتىالمسلمينمن

الوالىاحترامموضوعيركصارالبطرثمومنصلحابينهمافأجرىبةلتو11ملكبينوبينهوسطي

نجسبروحمصابةكانتالتىابنتهلهشفىالنهالسيما

وواخسسرجيوسينالشهيدبيعةفىاالسرارالمقدسةرفعيركالبطرسهـلاطالقبعدو

انوعلمالكنيسةالىمجيئهقبلكلالنهأحدهممنعوقدالشصبجمهورغفيرمنايدهمنوتناول
بمنعقيهضىفحررمنشوراخطئةذلكيعتبرونوالالتناولقبللونياكانواالمسيحيينمنقوما

البابازمانفىكانتالتىالكنائسبتعصرابتداثمصائمبنكيروهمللتناوليتقدمونالذينجميع
االصلىرونقهاالىفأعادهاوخشبهارخامهامنهاسلبقداالكسندروس

ليذيقهااالوقتاالراحةطعمتذوقيةالمصرالكنيسةيدعيظهرلمماعلىالزمانانغير
فىوأخذالالقباطعهدهماالملكوعبدهومصرونكثالىحضرمروانفقدأوقاتاءالشقا

منوتحكنواببسالةانفسهمعنيدافعونوقاموااالقباطهياجهاجحتىيةبربربقساوهاضطهادهم

القبطيةالكنيستانوكانتبشدةوقاتلهمقواهاستجمعبعدفيماولكنهمروانجيثميهزمواان
القبطىيركببنالبطرعلىوقبضىاخيرااالقباطفهزممروانضدالدفاعفىبعضهمابجانبوالرومية

فارسلخاثيلالباباأماذهبقطعهألفبدفعنفسهاالرواميركبطرقزمانافتدىوقدوالرومى
نفسىاجعلواناءشىبيعتىفىليفاجابهاطلقكواناقزماندقعمقدارماادقعيفولالوالىاليه

أحضرهثمأيامتسعةمدةيعذبهوابتدأالسجنفىوألقاهحديدبقطعهرجليهفثقلالمالعنعوضا
دفعةماثتىبهفضربهقضيبيدهفىوكانركبتيهعلىوطرحهوجههعلىوجذبهبيدهوأمسكلديه

عنقهبضربالوالىأمرذلكبعدضرروينالهبانتسمحلمالمسيحعنايةولكنلهقؤبكلرأسهعلى
وكانالضربفىالسيافوشرعبسرعهرقبحهفقدمرأسهتفخذحتىوجههعلىقلنسوتهوأنزل
سمعلماقتلىعناالاللىعدلدفعةثانىوفىالعاثةجرتاكدفعاتثالثرأسهسيأخذأنهيصيح

رشيدالىيرسلهالقوارتأىمقاتلتهعلىبالعدولأالقماطمنينالثاثرالبشامرةينصحكانأنه

coptic-books.blogspot.com



االذىمننالىماكلباناياهممخبراالعصيانعنبالكفيأمرهمينللثائريكتببأنكلفه
عصيانهمبسببحدث

علىأكرهوهمحتىعنيفةمقاومةاكزوقاومواتهيجواينالثاثرالبشامرةالخبربلغفلما
العذاباالقباطيذيقواانلهموسسحجيشهقيةفعززمروانفادحةبخسائرأصيبواانبعدالهرب
نواصىلهاوتشيبالركبأخبارهالسماعتصطكماالويالتمنبهمفاوقعواوألوانااشكاال
يقصدوهوزاخربجيشمصرالعباسأبودخلم157سنةفىانهوالالخطبزادومماالولدان
وصلوعندمامساعدتهوطلبوااليهفانحازواشديدضيقفىاالقباطوكانيدمروانمنأخذها
الباباعلىقابضايزالالكانالذىمروانتجاهالنيلءشاطىعلىبجيشهمصرسكسكرالىالسفاح
االساقفةبعضواوسيماسقفساومهسىخاثيل

واستدممماالغضببهاشتدالعباساجمامعصلحاعقدوااالقباطبعضانمروانعلمولما
فدواباهانتهجنودهوأمرالمقابلةالجهةفىخصمهمعكانواالذيناالقباطامامواوقفهيركالبطراليه
يونالمصروكانالبحرفىشعرهورمواعارضيهمنلحيتهشرينتفونوشرعبسرعةايديهماليه

النهربهايعبرونمراكبلويجدونيتينونوكانواشديدبغيظذلكيشاهدونالعباسابىوجيش
يطيقالمماالعذابواذاقوهموسىاالنباالىعادواثمالفظيعالظلمهذاعلىنمروامنليقتصو
مثلهضعيفشيخفضالعنءاالقويااحتماله

بقيةواستمرءالشاطىعلىالشمسفىمعهومنيركالبطريقفأنوأمرمروانرحلثم
يركباحضمارالبطروأمرالبحرءشاطىعلىوجلسالجالدومعهمروانءجاالغدوفىوليلتهاليو
عشريديهبينيركالبطروأوقفمروانالىجميعهمواءفجامرافقتهاالمعهالذيمااالساقفةفأبىاليه

ميركالبطررافقواالذينواماالحربوآالتمسلولةسيوفعدةوحولىاليهووجهساعات

معوجعلقساةقومالىوسلمهمناحيةفىيسارهعلىفاوقفهمعشرةوعدتهموالشعباالكليروس
مروانأعدالشمسحرارةأشتدتولماالبقرباعصاببونهميضروجعلواالجنودمماثالثةواحدكل
ءاالثناتلكفىخائيلالباباوكانبهايقتلهميقةطرعلىيتفقوالمالنهمالختلفةالعذابآالت
يشاهدونهمالعباسابىوجيثميماأالقباطوكانمعهمنيباركوههعلىيصلبويديهيبسط

يأخذانجنودهأقسىيديزمروانأمرثمعليهميبكونالمسلمينمنوجماعةالشرقىالبرمن
تيانللربيصلىوالبطريركمتاهيةبفظاظةمعهومنفاقتيدالمتنزهاتبحرىالىالبطريرك

الكبيرمروانبالثهعبداشفاقاستدعىمبلغاالبائسيناولئكعلىالقساوةبلغتوقدايمانهم
انتلهقالتمسراحهميطلقانطالجاابيهالىالغزيرةالدموعيسكبوهووتقدمعليهمفبكى
منعلمكماواهلهللسودانالذهابالىفنضطرالحزاسانيينجيتنيمامقاومةنقدرعلىالانناتعرف

يقبلوناالقخلتهفانالبطريركالشيخهذااوالد
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علىيقىالأنهوايقنازعجتهكثرةفىفرآهمينالخراسانيجيوشالىمرواننجتطلع
سجونأربعةفيهوكانبالجيزةالمكانذلكوكاناالعتقالالىمعهومنيركالبطرفاعادمحاربتهم

ابوابثالثةخلفوجعلوهملةثقحديدقطعةمنهمواحدكلقدمافىوربطواموثقينفيهاخلوهمفأب
وآخرالشرقالىينظرمواحدوكانءهوااليهمأوينفذاضوءدوايشاهاندونالخشبمن

الممزوجةيركالبطرباقهالتعزوامأغيرالموتعلىأشرفواحتىشديدضيقفىواستمرواللغرب
السجنمنيخرجونأتهمموسىاالنبالهموتنبأآالمهمعنهمتخففكانتالتىااللهيةبالمواعيد
ايامعشرةواستمرواللموتنفسهعرضواالعنهمبالسؤالاحدبرمجولمالحياةقيدفىومروان
أجلهممنتصلىوالكنيسة

وضيقوابيةالغرالجهةالىالبحروعدواالخراسانيئقامعندماموسىاالنبانبوةتحتوقد

الذىالسجنليحرقالصغيرابنهءوجاوهربجيشهوتركامامهمفانهزموجيشهمروانعلىالختاق
بعضءاواالهروتعلىاعداؤهاكرههحتىالنارتشتعلتكادـبالنارومايركالبطرفيهكان

مارمرقسكنيسةالىبهمواءوجاقيودهموحلواالمسجولينواطلقواالنارواطفأواالشفقةذوى
1مسرىمناالولاالحدليلةوكانتبالجيزة

البشامرةوسامحلحالهمورثىالمسيحيينالىمصرأحسنعلىالعباسأبوأسولىولما
فأجابهالبالدكلفىللبيعمؤونةيعطيهانالبطريركمنهوطلبخراجالهمودفعبالخراجينالثائر
سفربعدوئغيرتالنائمكاحالمكانتسخبناربمسوىتدملمالراحةهنهانغيرافماالى

فهمالخصارىعلىالكرةواعادواالتصرفالوالةءفأسالسواهالواليةوتركهمصرمنالسفاح

عنهمدفاعهفىيفلحلمولكنهلهماالمانمنالعباسابواظهرهبمامحتجاعنهميدافعيركالبطر

وذلكذراعينالمعتادمنسوحاعنناقصةالنيلمياهدتشححتىضنكفىالمسيحيونواستمر

كاالصليبعيدفىيركالبطرعلىيتوافدونأخذواقدحينئذاالساقفةوكاناللهالظهارقوة

السنةفىمجمعينيعقدواانالعادةجرت

يقيموااناالساقفةفكرالصليبعيدوهويشهرتوتعشرمنالسابماليومكانولما

يصحبهموتقدمواالنيلمياهفىيزيدويرحمهمحتىللهتضرعاتهميرفهـعونفيهاخصوصيةصلوات

كانتالتىالكبيرةالبيعةودخلواوالمباخراالناجيلوحملواالفسطاطاهلواكثرالجيزةكهنةجميع

أقامباقيهمانحتىلكثرتهمالناستسعالبيعةتكنولمالبحرفىاساسهاؤكانمرقسىللقديش
والحدائقبالحقول

البطريركسيرةكاتبومجنساوسيمأسقفمىومهطريكالفهىالبطريركمعمعتقلينكانواالذينءاسمااما1
يعقوبمقاروابىليعةارشىواثناميوستلميذهوجرجسبوصيرأسقفبطرسواتريبأسقفوزكرياكاتهوبمناطنبذاوأسقف
سمنودمنوبطرسسنيجاروتلميذهئسقف
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المقدساالنجيلمجملمنفاسقفميناانبامعهوكانالصليبورقعيركالبطرفتقدم
قبلالبحرءشاطىعلىووقفواالمقدسةواالناجيلالصلبانيحملونوهميتبعونهماالكهنةوباقى

الىارحمياربياليصونكيرعليهميردوالشعبميناوانباالبطريركوصلىالشمسطلوع
صراخهممماوغيرهمومسلمينيهودمنينالمهجيجميعبهتالخهارحتىمنساعاتثالثتمام
ءفغارعلماالناسوجمجعالوالىمسامعالخبرفبلغذراعاالنيلوزاداسمهتعالىاللهسمعهالذى

فالتزمكالنصارىالنيلمياهيرفعواحتىالصالةالقامةالغدفىيهـافقهمانمنهواقسواالمسلمين
ءوجافصلوااالسالمءعلمافدحاذلكبشأناللهالىليصلوااالدياناربابيدعاأنالوالىثممن

نقصهامسزادهماانالنيلقياسىاحدأخبرهمبلترتفعلمالمياهاوفصلواليهودحاخاماتبعدهم
البوم

مرةالنيليدهيزأنمنخوفابالمرةالصالةاقامةعنبالكفوامروالمصلونالىافاغتاظ

يدعواناضطرالمياهقلةمنالبالدالخطريتهددرأىلماأنهاالالحجلفيعتريهماالقباطبصالةثانية
الساعةالىواستمروايةالراالسراربرفعواحتفلوحاشيتهيركالبطرفحضرللصالةالنصارى
االلهيةالبركةمائهعلىفحلتالبحرفىالمقدسةاالوانىغسلمياهالقواولماالنهارمنالسادسة

اذممماثالثةزادحتىيرتفعواخذ

خائيلالباباواستمركنائسهمفىالخيروعملوواساهمالخصارىالوالىعونابوفأحب
ثمالضالراداالمرضىشافيااياهامفتقدارعيتهعلىيطوففكاناللهخدمةفىيجاهدذلكبدد

عليهيردوافلمضاللهمعنليردهمالهرطوقيبنيوليانوسوميليتسحزبىمنالباقيةالبقيةكاتب

اللهاغضبعليهمفحلعليهمساخطافتركهمقولهيسمعفلميقخعهمواخذبنفسهفساراليهم
جلهمفافنىشديدءوبامواصا

بعدهوأقيماثناسيهسيركهابطرتوفىقدفكانخائيلالباباعهدفىانظاكيةكنيسةأما
يركيةالبطربسببوحدثشساغرابعدهواستمركرسيهبسلفهلحقثمسنينثالثاقامالذىيوحنا

عاقراجعفركانتابىالمنصورأمرأةانوذلكخاثيلالبابابينسورياواساقفةبعضينبشديدنل

فغالجلهاوصلىلديهافحضرفاستدعتهالعجائبوعملهحاراناسقفاسحقتقىعنفسمعت

بعدوحدثوالتبجيلاالكرامموضوععندهااسحقاالسقففصارولداورزقتارادتمالها

كلبالموتوتهددحااللىلمفأجيبيخلفهأنالوالىسألاسحقانانطاكيةيركابطريوحناوفاة

انيلزمكالحارانأسقفبصفئكأنكلهقاالمطرانينقتلفىتسيبأنهوقيللهيتعرضمن
الكرسىوتغتصببالسلطانئتقوى

اسحقرغائبكافةيتممبانمعريأمرهوالىالىيكتببانالخليفةكلفذلكبعدو
وكاتبينوحمصدمشقمطرانىصحبهوارسلهخائيلالباباالىكتاباكتبثممصربطريركلدى
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مشورةقبلرأيايقدملمالكتابعلىخاثيلالباباأطلعفلماواالخرشماسقسىأحدهماله
رتبتهأخذيركبطرمعيشتركالانهوقررأخيراشهرمدةبهملمجتمعاولبثاليهفاستدغاهماالساقفة
اسحقطلباجابةمصريركبطررفضاذاأنهالخليفةقبلمنللوالىاالمروكانالسلطانبقوة

السفرلوالفقبلللسلطانالسفربيئواسحقيركيةبطرعلىالمصادقةبينالبطريركفخيراليهيرسل

ولمللسفريتأهبواخذفأبىبالمصادقةيقنعهانوحاوليقالطرومشقةلشيخوختهعليهالوالىشفقة

توفىأيضاوهذااثناسيوسيدعىآخرمقامهوقيامالننلسبباسحقوفاةخبرهبلاالعنهيحره
يدعىاالرثوذكسيةاالمانةواعتنقخلكيدونياكانرجلبعدهوقاملرسامتهالثالثاليومفى

يدعىاساقفتهمناسقفبسعايةالسجنوأودععليهقبضحتىالقليلااليمرعليهفلمجرجس
انقطعتالحينذلكومنالمنصورجعفرالبىخادمةأمهوكانتمكانهيأخذانيرغبداود

خاثيلالباباأيامفىالبيعةوكانتمامدةيةواالسكندراالنطاكيةالكنيستيئبينالعالقات
اقامأنبعدم767وش864سنةبرمهات61فىالربالىومضىتنيحثمسالمفىاالخيرة

عامانوعشريثالثةالكرسىعلى

بعونواالرالسابميركالبطراهينا5

ميناالقسفذكرلهخلفالنتخابواالساقفةالشعباجتمعخائيلالبابانياحةبعدو

علىجلسوماخائيلللباباوتلميذاشبوبيتهمنقيمامقاروكانابىببيعةسمضودمنالراهب

مايصلحأخذحئىمحمدالمنصوربنخالفةعهدفىم767وش864سنةبرمودةشهرفىالكرسى
الشيطانانغيريلةطومدةمنهحرمتانبعدالسالمطحمالكنيسةوذاقتاالضطهاديدأفسدته
قىطمعدسيمهتسمىيةقرمنبطرسيدعىراهببواسطةميناالباباالشرعلىاثارالسالمعدو

اليهاستدعاهحتىيركالبطرعلىالمذماتيشيعفأخذاستحقاقهلعدمينلهاولماالسقفيةنوال
ميناالباباباسموزورمكاتيبسوريةالىسافربليرعوفلمشرهعنيعدللكىنصحهيوجعل

عظيمباضطهادوأصيبتشدةفىمعروقعتكنيسةانفيهايقولومطارنتهأنطاكيةيركبطرالى
واستمرمستعمالخيرامنهملينالءالعظماالىبتوصياتوزودهمااللهوجمعيركالبطربهفاعتنى

خالالحليفةقالبيتاالخباربانفبدأيذيمالحاليفةبهايقيمالتىدمشقمدينةالىوصلحتىغشه
االوانىمنمألكنائسههذاوالجلبالنكيميابعملدرايةمصرلهنصارىبطريركوالمالمن

لهيقدموهحتىالحليفةبالطلموظفىرشئبدقعهذاوعززكالمهوالفضةالذهبمنالمصنهكلة

الميتولمهصورةصورتهفىيشبهرآهبطرسعلىنظرهوقعفلماماتقدالحليفةابنوكان
عينىفىحظوةشهورونالعدةعندهموأقامبمرآهفسرتتتعزىلكىالنائحةزوجتهالىبهفدخل

مينامىعبطريركايقيمهانمنهفطلبمآربهجميعءلقضاباستعدادهلهصرححتىالخليفة
عليهايرقموفاخرةثيابايجهزلبطرسبانوكلفهالرحمنعبدالوالىالىالحاليفةمصرفكتببطريرك
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لفظذاسمهبعدجهلهمنبطرسفكتبالملكاسموكتبمصربطريركبطرسالعربىبالخط
عبدالملك

منيخلصهانالربابىفتوسلالقديممىالبطريركيستدعىارسلالحبرللوالىوصلولما
الوالىفاعلمهالمسيحأجلمنيتألمانالستحقاقهمصرمنشرحاالىللمالىوساربةالتجرهده

الحليفةامرباطاعةبالحسنىيقنعهانالوالىفأرادبشجاعةوشجبهبطرسالىالحبرفشخصبجلية

أنهفاجابهيفعلهأنيديرعابطرسالوالىفسألالثهوأقاومالحليفةأطيعانينبغىالفاجابه
كناثسهاليستلماالسكندريةالىيشخمماوبطاعتهيلزمهمواالساقفةكللديهيستحضرانيروم

يستدعيهماليهمفكتباالساقفةبقيةيركالبطريدعومصرحتىاسقفوتادرسيركالبطرفاعتقل

الكنيسةفىالصالةيقيمونكانوابينمااالحديومبطرسحوروقامافىافاسرعالفسطاطالى

الملكأسمهاعلالمكتوبوالقلنسوةيركالشكركالبطرصالةليقولالهيكلالىاوصعدبجسارةوتقدم
موسىوأنباضنبواسقفميناانبااسرعالشنيعالتصرفهذااالساقفةءاآلباشاهدفلماراسهعلى

أمامتقفاالاالساقفةبقيهلهوقالالهيكلعلىمنبهورميابالقلنسوةوأمسكااوسيماسقف
السجنفىوطرحواالحديديهالسالسلوأرجلهمرقابهمفىضعتبانفأمرتنجسهلئالالهيكل
ففعليديهبينيوقفهموالسجنمنبهميأتىانالوالىمنبطرسوطلبقالئلأيامافيهفاستروا
فاجابالملكبيتالىلتحيلوالفضةالذهبمنالمصنوعةاالوانىيستحضرانبطرسفأمر

أعرفانابطرسلهوقالاثاثهاكلعدمتعليهااالضطهاداتلتوالىالكنيسةبانيركالبطر

منشيئاأعرفالأنىيركالبطرفاجابهوفضةذهبابهتصنعانتستطيعكتابالديكان
المراكبطلىفىيشتغلواأنمعهومنيركالبطريلزمانالخليفةبرأسبطرسفحلفذلك

كانحتىالشمستصهرهاتكادهمووجسةمدةالعملهذاواالساقفةيركالبطرقلزمبالزفت

الكنائسأوانىبئسليميطالبهمبطرسومازالالسجنالىأعيدواثمشاهدهممنكلعليهميبكى

الخليفةمنخوفايشأمقاومتهلمولكنهالقبيحبطرستصرفعلىراضغيرالوالىوكان
يداترقاثالبطرسفهددهالنصارىكبيرضديأتيهماعلىعنفهشرهفىالحدتجاوزرآلماأنهغير

يديهوكبلعليهفقبضالحليفةلدىفيهينمانالوالىفخشىالملكوأخالفالبطريركأطيعأن
الىفضوامعهومنالبطريركعنوأفرجضيقمطبقفىوالقاهالسجنقىوطرحهبالحديدورجليه

الكنيسةخدمةفىجهادهموواصلواعظيمبفرحالبيعةودخلوايةاالسكندر

فاطلقعوضهوعينيمقتهكانالذىالوالىتغيرالسجنفىبطرسوسنيئثالثتمتولما

ضدالكاذبةاالخبارمنوروىاسالمهوأعلنالحليفةالىفانطلقبطرسومهمجولينالمسجميع

لكىقؤكبيرةيعطيهانالخليفةمنوطلبالسيئةنيائهلهتءشاماالمعزولوالوالىالبطريرك

فخزممطالحاليفةمصرماتالىوصولهفقبليسمحلمالربلكنأشرأنتقامالبطريركمنينتقم
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يستغفرأنأضطرحتىبهاالختالطمعارفهجميعوأبىالتقاهمنكلفعردهبلدهالىومضىبطرس
الميتاتأشرماتحتىمرذوالوظلرذلوهولكنهمالناسعنهليرضىاالساقفة

المرقسىالكرسىعلىسنينثمانمدةمضىانبعدبسالمميناالباباتنيحذلكوبعد

م677وش874سنةطوبةمنآخريومفىوفاتهوكانت

أقامةفىوفكروااالساقفةأجتمعحتىيركبطربدونالبيعةبقيتميناالباباوفاةبعدو
آباؤناوكانالخدمةلهذهدعاهمنالربينتخبحتىأيامعدةوأقامواءأسماعدةوذكروالهخلف

علىيضعونهاوصغيرةرقاعفىكثيرةءأسهايكتبونيركبطراقامةعلىلالتفاقاجتمجوااذا
يحونيوخالصةبنيةالربالىاالرثوذكسىوالشعبوالكهنةاالساقفةيصلىوالهيكل

أسمهيخرجفالذىالرقاعجملةمنرقعةليأخذيدهيمدصغيرأغالمايجعلونثمكيرياليصون
يركابطريقدمونه

ىدوهوموخائيلللباباتلميذيوحناأسمهقسميناأبىالقديسببيعةكانذلكفعلوافلما

شماسشيخلهمفذكرهبيئالمكتوبيئأسمهيكماولمهبيبوادىفىوترهبصيروأبىنبافى

الثالثفىاسمهفخرجدفعاتثالثذكرهتقدمكاوفعلواوصلواأسمهفكتبوافضائلهمعددا

الكرلسىعلىوجلسفقدموهمستحقحقايقولونويتعجبونوالجميعالمرات

بعونواالرالثامنيركالبطرثيوحنا6

فىم677وش874شهرأمشيرسنةفىالمرقسىالكرسىعلىيوحناالباباجلوسبعدو

أنطماقيبطريركجرجسالمغبهوطاالبالىحكةممتلئةسنوديقاكتبالمهدىمحمدخالفةعهد

ذكروجلسكماالسجنفىالقىقدجرجساآلبوكاناالمانةفىمعهأتحادهفيهالهيجدد

جرجساآلبوعادماتحتىبتةيسكندرىاالالكرسىيخاطبلمالذىالخليفةخادمةابنعوضه
عليهاوردللغايةلسرمنهايوحناالبابارسالةعلىوقففلمائانيةكرسيهعلىوجلسعثسرسنينبعد

بمثلها

الخيرلعملمداوماوالوالةالملوكدعحظموةونالالخلقحسنيوحنااباانوى

الوالةبمساعدةيةاالسكندربيعكلوزينزينةباتمفثيدهمابطريركىومسكنبيعةءببنافاهغ
المدينةبهذهلهتذكاراعملحتىبأسرهاالكنيسةعلىماالسالمعلمكانأيامهوفىوالشعب

وكانالحسداخذهممعادهىاكالخالفيئانحتىلسانكلعلىالصالحةسيرتهوانتشرت
المسلحبنالملوكلدىومحترمامشهوراماهراطبيباوكانيوليانوسيسمىرجلحينئذالهراطقةرئيس

الشعبلهياجيستطعلمغيرأنهالقبطيةالكنائحمىبعضعلىيستولىانكثيرافحاولصناعتهالجل

االسكندرىالبطريركباستقامةالجحيعلثقةاليهايصغىمنتلقلمتهمهانعنفضالمسعاهوخاب
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شغفهشاهدلمااالرثوذكسىالشعبانحتىالبيعءبنافىجهادهنايالبابافواصل
بيعةفىوكانلهمتذكاراالبيعبهاليبنىاموالهملهيسلمونمتهمالكثيرونكانالكنائسبتشييد
الكنيسةقىوالترتيلالقراعةاجادةوعلمه3بتقواهراشاالسكندريةمنمرقسيدعىميناقيماابى
فىوقدمهتلميذالهيركالبطرفاتخذهثهءقهـاتفوتهملئالالبيعةالىيبكرونالكثيرونكانحتى
ديرالىفأخذهالرهبنةاسكيميلبسهأنمعلمهمنهوطلبتواضعايزدادكانولكنهالكهنؤليةالرتب
الرسولمرقسخليفةسيكونأنهقائالالشيوخاحدعنهوتنبأفيهمقاروكرسهابى

برناباواالخيمياكوراحدهمايدعىصالحانرجالنمنهالديرطلبمنيركالبطررجعولما

علىباالشرافمرقسشماسهفكلفميخائيلاكالملباسمكنيسةيشيدواهتمامهيستأنفأن
الخليفةيذكرأمامأنالهرطوقىيوليانوسالىالشيطانفوسوسعملهفىناجحانشيطافكانعمارحا

ذلكظهركذبالفحصبعدانهغيركنائسفوقهابنىوةالحكأمالكأخذنايالباباان

سنينخمسمدةفىبناوهافتمالبيعةباتماميركالبطريأمرانالخليفةقلبفىالربوجعلالخالف
اسقفابعدصارفيمايوحنااسمهكاتبشماسيركللبطرمساعداوكانبةالتوبيعةتدعىوكانت

البطريركوفاةبعدسخالكرسى

حتىالضاسمنبكثيرينءالبالفحلاالسكندريةمدينةعلىعظيمءغالنزلذلكوبعد
كلالغاثةيدهيمدأنمرقستلميذهوكلفعنهميلالوهذا2رطالباوضلىعليهمالبابافلبحزن

حتىءالفقرامساعدةعلىءاالغنياواستمريدهتحتوحسابهاالبيعةمخازنوكانتمحتاج

ءالغالورقعالربشفق

كرياكوسيدعىقديسأنسانعوضهوأقيمانطاكيةيركبطرجرجساالبتنيحوحينئذ
مدةانقطعتقدكانتالتىاالتحادعالقةمعهيجدداليهكتبيوحناالبابااعمالبهاتصلتفال

ومحبةاخالصكلهابرسالةيوحناالباباعليهفردالكنيستينعلىواقعاكانالذىاالضطهادبسبب

منهتلتمسالبطريركالىرعيتهفكتبتمصرتنيحاسقفجرجساناانايضاوحدث

عليهفشددبتةفأبىاسقفاليقيمةالشماسواسثدعىطلبهمفأجابعوضهمرقسشماسهاقامة
فلمالشاقةالخدمةهذهمنيعفيهانمنهاقسولكنهبعدهاليصيراسقفاالقسوسيةقبولعلىوأرغمه
يدعىمصرقسالشعبيكرسانيركالبطرواضطربالهروبمرقسفالذطلبهيركالبطريقبل

لهماسقفاميخائيل

يسمىبالبرلسقديسلشيخوكتبمنههروبهبسببمرقسعلىالبطريركفحقد

الشيخاليهفأرسللالسقفيةقبولهوعدعليهلعصميانهمرقسعلىوجدأنهفيهيخبرهجرجسى
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البطريركفتعجببعدكبطريركاسيجعلهالذىاللهمناالسقفيةقبولعدمانلهيقولجرجس

والتبجيلاالحئرامموضععندهووضعهشمأنهورفعاليهمرقسالشماسوطلب

مبغضاوالياالشيطالفحركالكنائسخرلمصرليجمعفسطاطالىيركالبطروتموجه

محبانسأنمكانهوعينالمذممبعملهيبداانقبلأماتهالربمصرولكنبيعيهدمانعلىللمسيهح
قضىقديركالبطروكانهدمهافىشرعقدسلفهكاذالتىالبيعترميمعلىفساعدهمللنصارى
انمصرشعبمنهفطلبقربقدالميالدعيدوكانلالسكندريةالعودهعلىوعولبمصراشغاله

منوطلبفتخهدسقفبغيررآهاالبيعةدخلفلمايناولهمواالسعارالمقدسةلهمليرفععندهميبقى

اكملفلمالحنيفتهالجليلالعملهذاابقىالربانغيرالبيعكافةءبنالجكليهيقوالالرب

لوتاالسكندريةالىبهيمضهااناالساقفةمنفطلببرأسهوجعهواصابهبضعفشعرالخدمة
الىوصلفلمامنفيساسقفمصروجوجساسقفميخائيلمعهوكانمركبفىفحملوهفيها

عشرالسادساليومفىبعدهليكونبرقسأوصىأنبعدبأبائهولحقالمرضعليهثقلاالسكندرية
واقاميركابطرتعيينهيوموميالدههويومموتهيومأنقيلم997وش295سنةبهشهرطومن
سنةينوعشراربمالكرسىعلى

الثانىالقسم
الكنيسةمشاهير

اوسيماسقفموسىانبا2اوسيمأسقفصموئيلانبا1

اوسيماسقفصموئيلانبا1
واحدثوبسىلهيكنفلمالعالممقتنياتمنشيئالنفسهيقتنفلمالزهدضةعيعاش

وكانقولهيطيعونولهفيسمعونااليمانعنوالمرئديناةايعظالسيرةحسنالطلعةبهىوكان

فتبعهمامعاكالصاففراشرابهوهوينوىلالخجابىدعاهانوقتالثانىاالكسندروسالبابامع
الذىالوالىالدهعبدالىبهأتىاآلبهذاعلىالقبضوالقىماتقديركالبطرفوجدالجابى

االنباوكاندينارألفعوضهيدفجانمنهوطلبالهروبعلىيركالبطرحرضبانهاتهمها
الىوسلحهمنهيقبلفلمالمبلغدفععلىقدرتهبعدمفاعظرللوالىييمهقوتاليملكفقيراصموئيل

فىيجرونهوصاروافجذبوهالوحوشطباعلهمالبرابرةمنقومالىوقدماهفاخذاهلتغذيبهشرطيين

خلفهمجرىكثيروجمعمارجرجسبيعةبابالىبهأتوامصرحمتىشوالمء3
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بهثوعنهنزعواتقديمهعنعاجزارأوهولماالمبلغ2بديطالبههعادواالعذابهذابعدو

جليمبسياطبونهيضروهمينظرونهالشعبوجمغيانوهوعربنواعيهشعروعلقمسحوألبسوه
لهمطونيتالموظفينوكباراسبوعاالحالهذاعلىمعهواستمروااالرضعلىدمهجرىحتىالبقر
اآلالنمكؤوستجرعانبعداطلقوهحتىالبطريركهروبفىلهيدالبانوأفهموهاالميرعند
بآبائهفلحقعليهقضىالعذابذلكانريبوالاشكاال

اوسيماسقفموسىيانبا2
وتعلمصغرهمنوالبتوليةالطهارةحبنشأعلىالجيلهذافىالكنيسةءآبااعالممن

ثمانمدةخدمتهفىفكثقديسرجلعندوترهبشيهاتيةبرقصدثموصارشماساالبيعةعلو
رعيتهفرعىالوسيمأسقفاأختيرأمرهثراشولماالزائدوالنسكالفضيلةطريقسالكاسنةعشرة

فىأوقاتهجليقضىوكانوالشجاعةبالتقوىوعرفزمانهكلفىشيثانيقتولمرعايةأحسن
علىغيوراوكانواالحدالسبتيومىفىاالمقابلتهللناسيتيسريكنلمحتىوالصلواتاالصوام
المنشقميليتسالصحابكثيرةاديرةاوسيممدينةفىكانرسامتهأولففىالمحمتقيمااليمان
جميعانفاهميطيعوهلمفلمايدهمناالسكيملبسواقدجلهمكثيروكانبكالمفوعظهم

كثيراوتنجأمختلفةامراضمنينكثيرفشفىوالعجائباالياتصنعموهبةالربواعطاه
مصريضايقوالىكاناالولخائلالباباانتخابوفبلقالكافكانوقوعهاقبلحوادثعن

االنبامنهفطلبالوليدبنحفصبعدهوتولىقولهوتجالسيئةآخرتهعنموسىاالنبافتنبأاالقباط

لهمفسمخبطريركبانتخابلهميسمحانموسى

االنباأبروشيةانالىكراسيهمالىاالساقفةكلهربالبيعةعلىاالضطهادجرىولما
المومنبنمصرمفتفداوأعمالالجيزةيطوففكانللذئابفريسةيتركهااللكىبهتعلقتموسى

وعنعنهمالكربديردعاللهالىيصلىاناليهمصروطلبوااراخنةبعضيوماواتاهاياهاومثبتا
ياآمنوالهمفقالالفاينوعشرأربعةفوجدوهماالسالماعتنقواالذينأحصقدكايواالخممشعبه
حؤلرةأمرهبلغولماقالكافكانالشهرهذابحرفىيهلكيضطهدكمالذىالوالىانأوالدى
المهمةاالمورفىيستشيرهوكانالقديساليهقربذاكخلفالذىالوالى

اذالشمامسةفخافالبيععلىوالخلكيدونيينكسييهطاالرثبينخالفذللدبعدوحدث

ارموسىاالنبامنطلبواولذلكاالرثوذكسيينبيعفىلهمسلمفللوالىرشوةالخلكيدونيونيدفع
لكاالحدرشموةيدفعواانواالساقفةبالبطاركةيليقالأوالدىيافأجابهممثلهمالوالىيرشى
فحكمقودهالربحققوقدوعدهحسعاعنايتخلىالاللهفاناحدمنيأخذواانبهميليق

لالرثوذكسيبنبالكنيسة
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بيعتهاللهيتركالفأجابهالنتججةعنتلميذلهسألالحكومةضدالبشامرةثورةءأثناوفى

الوالىمروانابنضيقوجيزةمدةبعدومحلهاأخرىوتحلتبيدالمحلكةوهذهمجلصهابلاقامالى

قالموسىاالنباابصرهمفعندماهتقيوالجخهداوسيمالىاحديومصباحهذافاتىخائيلالباباعلى
دمىاسفكانزمانمناشتهىالنىفليتبعنىنفسهيبذلانارادـومنأتوقعهالذىاليومهوهذا

اضمحلقدالقديسينجيلالنهوحزنىعظيمولكنعناالمسفوكالزكىالدمعنعوضاالدنسى
التضحيةهذهفىيشاركناانسانانجدالاذجداوافتقرنا

االنباطرحلىااماممثلواولماالبطريركوتبعبيعتهفىماجمغوتركثوباالقديسولبس
الجنودوكانورقبتهجنبيهعلىنحاسبدبابيسوضربفوقالىرجالهورفعتركبتيهعلىموسى

واحدةبكلمةلمجاوبيكنفلمنترككونحنماالاعطنالهيقولونبهبضرالمكلفون

موسئاالنبافجرىالقتلىموضعالىالسيافوسافهيركالبطررقبةبقطعالىالوأمر
ليضربهنحاسدبوسعليهورفعمنهغضبحتىيمتنعوهوالالسياففنعهيتركهانيشأولمخلفه
عنهيشهمونالجنودوكانبهيضرانمنالجالدمنعوافببنالمبعضاناالراسهالقديسفدبه

معرجالهوقيدتالبطريركمعالسجنفىوضعثملربهالخادمهذانعمبيةالعربلضتهمقائلين

مضطهدهممروانالنقولهوحغبالسالمةصكزجونبانهممهسىاالنبالهمفتنبأاالساقفةمنينكثير
كراسيهمالىسالمبنالسجنمنفخرجوااخهزم

رضرجهاددـايامكملولماتجاربهايامطولخائيلللبابامرافقاموسىالقديسواستمر

بسالوتنيحباركهمتمواوصاهمرعيتهاليهفاستدعىدنتقدوفاتهانمحرف

الثالثالقسم
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يزيدبنالوليدخالفة9

العباسيةالدولةعهدمصرفى01ا

المنصورجعفرابىخالفة21

مروانبنالملكعبدوالية1

الرشيدهرونخالفة31

العزيزعبدبنإعصبةا

فبذلاالصمعيرسساواالنبايسميهوعصبهابنهمصريزعلىالعزعبدبعدوولى
ولكنهالكنيسةفىشمماساكانبنيامينيريدعىشرذلكعلىوساعدهاالقباطاضطهادفىجهده
االنجيللهفسرحتىاالقباطعلىوصاريوغرصدرهعصبهمعوتصادقاالسالميةالديانةاعتمق
عصبهمجعلانمنوتمكنبالمسلمينطعنافيهايجدعلهالنصارىيقرأكتبوكانالعربيةباللغة

ولماباهظةمغارم2بدفألزمهمشأنهممنيذلوعددهمليقللجائرةيقةطركلضدهميستخد
بسببعاتقهمعلىثقيالوقراأصبحتالتىيةالجزدقعمنمعافونالمسلميناناالقباطرأى
الجورمنالخياجمتوليىمنيصيبهمكانوماللعهدخالفاالوالةعليهميضعهاكانالتىياداتالز

الصعيدوالىبطرسءهؤالومنالفادحةالمغارممنتخلصااالسالمآثربعضهمتحصيلهافىوالعسف
عددهميحصىالوعلمانيونوكهنةيوطمرعمدةابنوثاوفانسهاخووتادرس

بانبنياميناليهفوشىااليرادفىنقصاالسالمالعتناقاالقباطاقبالعنوتسبب

انعصبهفارادالمشروبولذيذالماكوليبطعلىالوافرةأموالهممنينفقونءاكنياقومالرهبان
آخرفأحصىومعهيديزيدعىلهصاحبافانفذاسلمهاالذينمنخسرهماعليهميفرضهبمايعوض
راهبآالفستةمناكزوجدحيثهبيبوادىفىوالسيمااالماكنسائرفىالرهبهانجميع
الفىبدقعاالساقفةالزمثماذنهبدوناحدااليرهبواانوامرهمينارامنهمواحدكلعلىوفرض

عليهمالمقررةيةالجزخالفسنةديناركل

يومكانلماانهوذلكقاسياتأديباقأدبهطغيانهيستمرفىانلجصبهيسهحلماللهانغير

فىالمسيحالسيدواببهاءالعذراالسيدةرةصعلىبصرهووقعحلوانكنيسةالىالنوردخلسبت
هومنقائاليجدفوأخذعليهاوتفلبصاقافهفألمغزاهافافهموهعنهااالساقفةفسألحضنها

أنزلالليلةئلكفىولكنهالنصارىكلسينحقالزمنبهطالاذاانهواقسمتعبدوهحتىالمسيح

عليهوقصاالمةاعيانمعوهوجالسابيهالىتوجهالقيامةعيدصباحوفىيعامرانتقامابهالله

السالحيحملونوربواتالوفوحولهعرلبهىعلىجالسابهياانساناأبصرانهوهوشاهدههاثالحلما
الذىاالربابوربالملوكملكالمبميحيسوعانهلهفقيلأبىمنالملكأخذالذىهذامنفسأل
ضربهحتىقصتهمنينتهىيكدولمجنبىفىبحربةوطعنىالجنياحدتقدمثموجههفىبصقت

ولحقهمفرطاحزناابوهعليهفحزنالعذابمرفيهاتجرعقليلةساعاتسوىتمهلهلمقتالهبحمىالله
يومااربعينبعد
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فىمرارافكرواوقداالقباطالموظفينمنوظاثفهمبشفونعلمااقلالمسلمونالموظفونوكان

وظاثفهمفىاالقباطءبقافكانوجودهمبدونالتسئقيماالجوالانرأواولكنهمعنهمءأالستغنا
يستطيعونيكنهوالمالموظفينولوأنعليهماالضطهادوطأةمنتخففكانتالتىاالسبامنسببا

الهندسيةأعمالهمفىاليهمالحاجةشدةتدرككانتةالحكانومعاخهمعنبالدفاعالمجاهرة
وجورهااضطادهافنتعفهبملمانهااالواالنتباهءالذكاالىيحتاجشغلكلوفىوالحسابوالطبية

التىدينهمواجباتاتمامفىفاهملوارؤسائهملرغبةالسيرتبحاالىمنهماضطركثيرونحتىمرارا

عليهمالسخطتوجبكانت

أخيهابنلثهاعبدووالية507سنةالملكعبدبنالوليدخالفة

حتىءالسماعنانظلمهوبلغعليهمفاشتدللنصارىاكرمصروكانهذااللهعبدتولى

دمهميةبرؤليتلذذأمامهاالقباطبعضبذبحيأمرالمائدةعلىجلساذااوقاتهبهثرفىكانأنه
الولدانلهولهايشيبمااالهوالمناالقباطفاحتملمائدتهأويطيرعلىاالرضعلىيسيل

اذادفعاالجثثهمبدفنتسححلممةالحكولكنءشهداوقضوامنهمكثيرينعلىبالموتوحكم

القطرهاجرواوغيرهماالسالمىالديناعتخاقالىكثيرونفاضطرالمالمنمبلغاأهلهم
وهدمتالجوعشدةمنماتواوآخرونعليهمحلقاتهاستحكتالذىالضيقمنباهرالمصرى
المضطهدونفتنفساللهعبدعزلحتىءاالنحاكثيرمنفىالعبادهشعائروتعطلتكثيرةكنائس
ءالصعدا

بيةالعربمصرباللعةالحكومةيندواوفىالكتابةلاناللهامرعبدالجيلهذااولوفى

رثاسةتحتاالقباطيةاالداراالعمالبسائروبهاالقائموكانبالقبطيةالحبنذلكالىوكانت

اهلمنالفزارىبوعيرابنمكانهوولىفعزلهتقدمكاالمالبيتعلىاميناكانالذىانتناس

تعلمفىجدواوظائفهممنرفتهمالىيأولوباالويهمعلالتغييريعيهذاالقبطانراىولماحمص
قواعدملحساباوجعلوافيهماتفننوابلقصيروقتوفىبهاوالحسابالكتابةفنىفاتقنوابيةالعراللغة

نرىكااصلهاعنفتحرفتالعربيةالىالبالدءاسماأيضاونقلتوصةوروابط

م957سنةشريكبنقرةواليةي

يةبربربقساوهيركهمبطريكامالاالقباطاضطهادفىسدفهمنوالىعدسارقرةوقد
كاتبماتقدوكادحهزتهالىيهوتغنىقبطىكلتركةبضموامرالرهبانعلىيةالجزوثقل

ألفمائةعليهموزاداالساقفةعلىامرهنفذثممالهمفاخذكثيرونوغيرهيةاالسكندرديوانفى
كنائسهمالىاحيانايدخلواالقباطعبادهيحتقرقكانجورهفىقرةوأشتدالمقررعليهمدينارغير
بالدهميهجروناالقباطانظهريالتالوعمتولماصالتهمعنيوقفهموحاشيتهرجالومعه

كلوتقييدالهاربينكلوجهفىبالوقوفالعزيزعبديدعىسخامنرجالفكلفمتناهيةبكثرة

مكانهالىوارجاعهباهاريراهمن
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لاالرمنااللوفحصدعظيمءوباافحلالوالىمنأصابهاماالبالديكفلموكأنه
وأودىاصابهولكنهمكانكلالىمنههويهربوكانءنسافنهبقصرقرةدخلاذاحسنولكنه
بحياته

االسكندريةكزكناثسفيهااشهرخربتثالثةسوىيلبثلمقرةبعدءجاوالذى
تكنلمالتىالجوامعفىووضعتوالزخرفةينةالزانواعباقىووالمرمرالرخاماعمدتهاوأخذت

الكنائسأالبقلةيدتز

يزيدبنأسامةوواليةم417سنةالملكعبدبنسليمانخالفة4
واعظمقساوةمنهاشدحاكااالقباطيرفلممصرلخراججابيااسامةسليمانلحليفة11ينوع

وحدهاشيهاتيةبرفىيوجدانهرأىولماهوالأيامهمأبلغمنعليهمواليتهمدةفكانتشراشة
بهمالتنكيلفى4باوالترهبفأمربمنعالظالمةالحكومةضدقيامهمخشىالرهبانمنعظيمعدد
بانفأمراياهادفعهممنأكديبهاجديدةيقةطرورتبعليهمةضالميبةالضرادقىجموعهمليفل
الخراججابىاليهيسلمهديرهواسماسمهعليهبامكتوأصبعةفىحديدمناخاتراهبكليلبس

علىأصرواذايدهتقطعلهالبسغيرمنهمواحدوجدواذايةالجزمنهومقررعليهمايدقععندما
يقئلالخالفة

ولمالوسمهذاالحاملينغيرالرهبالنمنبهامنوقتلوهدمهااالديرةعلىالهجوموتكرر

بالسياطوجلدواعيونهموقعلتلحاهمحلقتومنالسببلهذاايديهمقطعتمنعدديحصىيكن

اسامةمالالىتلكاتهمتضموكانتبحياتهمأودتالتىالعذابأنواعباقىذاقواوكثيرون
منيتمكخواحتىمنهمءبراهمبمااالقباطثموايبانالوالةيأمرللمالمحبتهمنوكانالخاص
عليهتقدرودمافتحصلماالناسأنفساليكمسلمتقائالأمرهمبلاليهواحضارمالهماعدامهم

والتجدونهوكلماوالبهاثموالمالالقماشالىواحملواالناسأوكلكناثسأورهبانأواساقفةمن
االعمدةيقلعونووالكنائسالبيوتبونيخرفكانوابفاخرنزقيموضعأىوفىاحداتراعوا

وتظاهرعندهمماكلءاخفاعلىاالقبابدينارفارغمدنانيرعشرةيساوىمايبيعونوواالخشاب

اسامةيتالفىفلكىالبالدمنايفرونوامتعتهميحملونصاروامنهموكثيرونبالفقراغنياؤهم

جوازمصريأخذيبرحمنأونازالأوصاعداالنيليرفىمنكلعلىيحتمامهـاأصدرالخطرهذا
قرشستمائةأودنانيرعشرةذلكمقابليدقعوانداخلهامكانألىمكانمنانتقلاذاحتىللسفر
الطرقخلتحخىورجليهيديهيقطعومنيصلبهومنيقئلهمناالمرفنهمهذايخالفوهمنصماغ
كثرأوينشهراسامةدارحولالناسلقيامءوالشراالبيعوكفالسفروانقطعفيهاينالمارمن

انيلزمهرسمهأوتغيرمنهقطعةمعهبقىوافسانازجالعوارضاتلفتواذاالمرورجوازالستخريغ

تذكرةونيلالمفروضدفعبعدلهاابنمعالنيلفىسافرتارملةانيحكىومماعوضهيستخرج
النيلالىتطاولهذاابنهاانالمسيرءاثنافىوهىفحدتيدهاذاتلضيقنظرامشقةبكلالمرور
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وصلتفلماجيبهالمرورفىتذكرةوكانتينظرونوالناسوثيابهوابتلعهتمساحفاختطفةمستقيا

امرمنكانمافاخبرتهاتبرزتذكراناالوأبىالتذاكرصاحبأعترضهاالمقصودالمكانالمرأة

فىماكلباعتحتىعنهايفرجولمصراخهاعنأذنيهفاكلقالناسمنمشهدعلىابنهاضياع
االخيرالفلسودفعتيديها

فىيوضعانأمرالذىالخاتمبغيربعضهمفوجدواليفحصيمللرهبانرسالاسامةانفذثم
سمربابانهثمالسياطتحتماتمنومنهمرقبتهضربتمنفنهماليهفاحضروهمراهبكليد

فعيانبينوخيرهمموعذالرهبانمقدمىديناروجمعالفمنهموطلببالحديدالكنائسأحدى

وارتفعتكلهاالكنيسةفقلقتاالساقفةبهيعلكوويخرجهاالبيعاويهدمدينارامنهمواحدكل

صهماللهفسمعءالبالهذاعنهملتدفعااللهيةالعزةالىاالصوات

م717العزيزسنةعبدعمربنخالفة5

لهخلفافارسلاسامهعلىشكواهميونالمصراليهيزفرفعالعزعبدبنعمرالخالفةوتولى
منباطواقورجليهيسمريديهوبالحديديكبلهوأسامهعلىيقبضانوأمرهلثرحبيلبنأيوب

نزيهاعادالفكانثرحبيلبنايوبأمايقالطرفىاسامةفاتففعلاليهيرسلهوالخشب

عنالضيائبفالغىوغالظتهاسامةاستبدادمنكانمايينالمصروأنسىمحراهالحقفأجرى

اعتبارهفىوزادوافاحبيالبالداهالىعنالخراجوخففالرهبان

أسلمواالذيناالقباطيطالبأنهعصرفبلغيحشربنحيانمصرفىالحيشعلىوكان
فانالذمةأهلمنأسلمعمنالجزيةتضعانياحيانأرىلهفكتبذلكعليهفعظميةبالجز

قائلواوقالغفوررحيماللهانسبيدهمفحلواوالزكاةالصالةوأقامواتابرافانقالتعالىالله
الذبنمماالحقبدينيدينونوالورسولهاللهماحرميحرموناآلخروالباليوموالباللهيومنونالالذين
قداالسالمفانبعدأماحيانفاجابهصاغرونوهميدعنيةالجزيعطواحتىالكتابأوتوا

فانيوانالىاهلءعطابهادينارتممتالفعشرينثابتةبنالحارثمنسلفتحتىيةأضربالجز

وليتكوقدكتابكبلغنىفقددبعأماعمراليهفكتبفعلباتضائهايأمرأنالمومنينأميررأى
الجزيةفضعسوطاعشرينرأسكعلىبضربكرسولىأمرتوقدبضعفكعارفمصروأنابخد

أشقىلعمرولعمرىجابيايبعثهولمهاديالعممحمدابعحثاللهفانرأيكاللهقبحاسلمعمن
ووزعتالنصارىمأسلمعمنيةالجزفرفعتيدهعلىاالسالمكلهمالناسيدخلأنمن
يلزمونوءاالحياعلىمرثميموتمنجزيةتورعكانتوكذلكدينهمعلىالباقيناخوانهمعلى
أوكرهاكالطباداثها

م527سنةالملكعبدبنيزيدخالفة6

علىيضعبأنألزمهيديزاناالحسنامنهجاانتهجانهومعصفوانبنبشرمصرعلىولى
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االقامةفأصبحتالضرائبفىوزادواحدةسنةعمرعنهمرفعهالذىالخهـلواالساقفةالكنائس
الوالىعلىيشدديديزمنأمرأتىعندماسيماالكثيرونمنهمفتركهاأهلهاعلىباالوالبالدفى
تاركامنهافليخرجيريدالومنمثلهمحمددينعلىيكونأنالبالدفىيفيممنكلعلىيختمبأن
اقفرتحتىكثيرونفهجرهامنهرحمةالبالدمنبالحروجلهمالسماحاالقباطفاعتبريملكماكل

يةالفرارجزمنيتمكنوالمالذينعلىووضعتوظائفهممنهمالموظفونوتركبجملتهامديريات

وهممواالفرصةهذهالمتعصبونوالهزالمغارممنفرارااالسالمىالدينكثيرونواعتنقباهظة
كثيرةكنائححس

سائرفىالتىالصلبانبكسرجميعالخليفةأمريتممفثرعصفماقبنحنظلةتولىثج

يكنلموالةجملةحنظلةبعدوتولىجيامعالىيلهاكوالكناثسفىالصورالتىومحواالماكن

مالهموسلباالقباطتعذيبفىالتفننسوىشغلهم

م427سنةالملكعبدبنهشامخالفة7

عيالظلممناالقباطاليهفشكارعيتهأفرادبيناالنصافءاجرافىعباعادالكان

والنفعاهذايجدلمولكنبيدهمالذىالعهدبمقتضىمعاملتهموببللوالىفأصدرأمرهالخريج
يرلمولماهمعلوالتشديدالئصييقعلىالخريغعمالمعالوالىمشاركةفىسبباكانبلفائدة

واليةفىنزعواطفحقدالظلمسيلوشاهدواخطتهمتغييرعدماالصرارعلىاالالوالةمناالقباط

بثورةالقيامعلىوعزمواوالمقاومةالتوقفالىاللهعبداسمهظالمرجلوجبايةيوسفبنالحسن

وحياتهميتهمحرعنفيهايدافعون

الحوفأهلوعامةبيطوقرتنووبمىأهلفاعتصبم537سنةالثورةهذهبدأتوقد
بوهمفحارجنداالهالىاليهمفأرشلاالمهالدقععنوتوقفواالبحرىبالوجهالشرقيةالشرقى

ماغيرالقتالعلىئدرحمملندرةأخيرااالفباطوهزكثيرخلقالفريقينمنالواقعةهذهفىوقخل
آخرهمعنذبحوهمحتىأعداثهمجيوشأمامواقفيناستمروابلبوايهرلم

فىاالقباطجمجعبانتفاضهـماالعاقبةسوءخشىسببهاوعرفالحادثةهذهخبرالخليفةبلغولما
أهلىأنوأمرهالوليدحفعبنمكانهروولىالمذكالوالىفعزلوالبحرىالقبلىالوجهين

مععليهواصماحدعنيةالجزربطفىيخرجواالعادلةيقةبطرالخماجعليهميورعوالبالد
ءاالحصاهذافىالقبطعددبلغوأمركماففعلبيدهمالذىالعهدوبمفتضىالعاصبنعحرو
مناالقباطفاستراحوالصبيانوالشيوخءالنساعدايةالجزيدفعونالذينمنماليينخمسةمنكز

ءببناادنعلىالحصولمنرفاعةبنالوليدواليةزمنفىتمكنوابلسنواتسبعمدةاالضطهاد

المتعصبينمنيرونوتجمهركاليحصبىوهيبفاغتاظمارمينااسمعلىالقديمةربمصكنيسة
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وهماممرسكانعلىبتينضربارسصالماعتداعاوقفالدهولكنالكنيسةعملاحباطوحاولوا
االلوفمنهمفافنياءوالوباالجوع

صفوانبنحنظلةوالية8

رغمكشوماعاتياظالماالرجلهذاوكانم637سنةمصروكانتفيهاتولىمرةثانىهذه
يكتففلمكأسمهعملهوكانوالمعروفواللينبالرفقالناسيعاملاناليهالخليفةرغبة

وحكمالحيواناتعلىففرضهامائةابنالىعشرسنينابنهناالنسانعلىالمفروضةبالضرائب
حنظلهيقفولماالسدصورهيدهعلىتوجدأوالبالبراطةوصلمعهيكونالمسيحىكليدبقطع
ضغطاعليهموضغطاالقباطفيهفاستخدمبالفسطاطلورالهيبنىأنأرادلمابلالحدهذاعند
عمالعلىوقامواالصعيدبالدوفىيجاورهاوماوسمنودبناوصامدنفىفهاجوايطيقوهلمشديدا

كثيرونفيهاقتلعظيمةواقعةالوالىجنودبينوبيرثموحصلتبالدهممنوأضصهمافىاج

بنحفصمكانهوولىفعزلهالخليفةالىهفشكوعسفاجهراااليزيدالوحنظلةهذاكل

ينهبوطفقالمسيحيبنعلىواشتدالضرائبفزادموالهخطةفىالمرةهذهيسرفلمثانيهةالوليد

كلالقاهرةأهلمنوصاريموتالجيفكلعلىالناسحملالذىءالبالفعمرعليهموالمأموا
نفر0051يوم

أحدبينأحكامهيميزفىيكنلمالنهوحزنوافتأسفواهشامالحليفةخبرموتاالقباطبلغو

يشتروناالقباطفكانكثيياخلقامنهموأسرواالرومالمسلمونحاربأيامهوفىدينهكانمهما
ءثناوأجملفخركملفنالواسراحهميطلقونووافراعددامنهم

م347سنةيزيدبنالوليدخالفة9
االفباطواضطهداألهالىوضايقالضراثبزادالذىعتاهيةبنحسانمصرعلىولى

الحراجبمضاعفةكاهلهمواثقالالمسيحييناضطهادخطةعلىااليسرفلمثالثةبحفصفأبدل
علىثبتمنعداألفا42انهمقيلبقليللجمىعددمنهمفسقطكرهااالسالميعتنقواأنوأمرهم

الشهادةاكليلونالايهانه

منففرواالسقوطمنأنفسهمعلىوخافواالقساوةهذهنتيجةاالساقفةمنكثيرونوخشى
كثرفيهاأخرىفرصةتلكوكانتللذئابيسةفررعيتهمتاركيناالديرةفىوكينواابروشياتهم

نطقوااذابالعفووعدوهمالذينالوالةءباغراأوشنيعاضطهادمنتخلصاامااالسالماعتنقاالالذين
القالحالتينفىسيئةكانتالنتيجةولكناسماومسلمينفعالمسيحيينيلبثونوفقطبالشهادة

اسماالفعالمسلمينارواالمساكنءهوالأوالد

الوليدبنابراهيممنالخالفةواغتصبم447سنةمحمدبنمروانقامالوقتذلكوفى
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روسهمعلىواقعاكانالذىالهائلالظلمذلكمنقليالاالقباطفاللسهيلبنمصرحوثرةوولى
الذينبةتوقبولفىأوقاتهكزاالولخائيلالباباوهوحينئذاالقباطيركبطرصرفولذلك

المسيحيةالديانةأنكروا

م557سنةمروانبنالملكعبدوالية1ه

واضطهدهماالقباطعلىالغارةوشنالقتالفىمروانانشغالفانتهزحفرةبعدمصرتولى

منهنرعالذىبالسفاحالملقبالعباسابىوجهمنفارامروانأتىذلكءأثناوفىفظيعااضطهادا

ادارةسوءبسبباضطرابقىوجدهاولكنهبهايحتفظأنمصرفأرادسىلهتبقولمالوالياتجميع
الخرإخوعمالالوالة

ودمياطوالمنزلةالدقهليةيةمديربالبشحوروهىالمعروفةالجهةفىالبحرىهالقبطوكان

االقباطمفحارعساكرهلىايفجردوقتلوهمالخراجعمالعلىقامواقدبسنبوطشبراجهةوفى

أنبعدوبقيرةبنمينايسمىمنهمقبطىرجلللبشموريينالقائدوكاندفعتيئعلجهموانتصروا

القتالميدانوتركراالمرةهذهفهزمهمموحارقوتهمرواناستجمعبالراحةمدةاالقباطتمتع

فضربيقهمطرفىكانالذىالوحلبسببمتابعتهممنمروانيتمكنفلمبالدهمفىوتحصنوا

قدروامنيقتلونورحرفويقطرمليالاليهميخرجونالبشموريونفكانمجرسونهمالعساكرحولهم

عنهماالمررحلواعليهمطالولماقتلهعلى

القبلىهالالىفهربأمامهالوقوفعلىيقومروانمصرفلمالىالعباسأبوءوجا
يسلبونووأوالدهمهمءنسايسبونوأالراخنةيقتلونفصارواالبالديخهبواأنلعساكرهوسصح
دقععنوتوقفواالمنيابمديريةطحاأهلاعتصسبهناكهووفيماالكنائسدمونوأموالهم
سكانعددوكانمالهمكلواستباحمنهمينكثيرونفىفقتلأمرائهمنأميراالهمفأرسلالخهل
كانواواحدةغيرفيهايبقولمكنائسهمفهدمنصارىكلهمنفس00052منممثرالمدينةهذه
جامعاثلئهافجعلالباقىعنوعجزواالفينفاعطوابقائهانظيردينارقىآالفبئالثةالتزموا

علىواكراههنأعراضهنلهتكالراهباتواغتصبوابوهاواالديرةمروأنعساكرولجثم

سيرهمءأثنافىوامعنهاتاوصنامدينةالىمنفمنوأخربوهاالبالدينهبونويقتلونوظلواءالبغا
فنهبوهءعذراثالثونتسكنهديرراهباتهناكوكانأخميمبجهةالشرقالىوصلهاحتىساداالففى

فىفراقتبارعجمالذاتوكانتسنينثالثابنةوهىنرهبتصبيةالعذارىبينووجدوا

قولهمسمعتفلماللسلطانهديةيأخذوهاأناستحسنواولكنهمعليهايقئرعواأنوأرادوانظرهم
عبادتىثفسدواانبكميجملوالسنينمنذبطهارتىاللهأعبدأنالهوقالتقائدهمالىتقدمت

السيوففعلمنأعناقكميحمىلكمأصفهءبحواعوضهكافئكمأناالمعروفهذاأوليتمؤلىواذا
كانواءدوالىدفعواوقدالشجعانومنمقاتليناقكانواآبائىانلهمفقالتكالمهامنفتعجبوا
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تصدقونالكنغوانأجسادهمتضروالتكلالحادةالسيوففكانتللقتالخرجوااذابهيتدهنون
مفلواليرجعأنفالبدبهبنىيضروسيفأحدأشجعكموليسئحضربهرقبتىأدهنأنافها

الطاهرجسدهاتنجسأندونللموتتدبرطريقةأنبذلكوقصدت

بهمحتفظةوكانتالقديسونعليهصلىقدزيتفيهاقنينةوأخرجتقاليتهادخلتثم

فظنللستافضقهاتمدىتصلىبدأتوجثتثمجسدهاوجميعووجههارقبتهابهفدهنت

قاطعماضوسيفهياقوفيكمكانمنلهمفالتثمقلبهافىمايعلمواولماالمرصحيحأنالجهال
لهوقالترأسهاوأحنتبرداثهاوجههافسثرتبهيفتخربسيفشجاعشابفوثبفليتقدم

وحزنوافثدمواخدعتهمانهاحينثذفعلموارأسهافطارتالقديسةفضربتبالوالقوتكبكلأفصب
اللهيمجدونومضواتركينبلأخرىلراهبةبعدهايلتفتواولمشديدخوفعليهمووقععظيماحزنا

يخهافأطلقالفسطاطقربحلتقدالعباسأبىجيوشفوجدالصعيدمنمروانرجعثج
بنيهامنالحدأمنفيهايكنولممكانكلفىللسقوطمعرضةالبيعةكانتءاالثناهذهوفىالنار
انتصاربحداالالفرجميأولمالجبالفىالمنفردةاالماكنأوالنطرونيةبرالىلجأواللذيناال
العباسيةالدولةمكانهاوقامتيةاالموالدولةانقرضتوبموتهاياهوقتلهمروانعلىالعباسأبى

مصرعلىواستولت

والمجاعاتبئةواالوفاالضطهاداتللغايةةسيئفكانتالوقتذلكفىاالقباطحالةوأما

الحظالتعسهةاالمةهذهعددفىعظيمنقصذلكعنوتسببذريعافتكابهمتكتفهذهكل
بتوالىنهايبقلمحتىفشيئاشيئاتنحطلغتهمأخذتبالربالقبطوباختالطالبختالسيئة

بالكليةأثرهامحىالذلكولوالالكنسيةالطقوسفىاستعمالهاعلىواقتصروارسمهااالااليام
ولوبغيراالصليةلغتهمعلىالمحافظةانالناسيعلمونكانواالذينالدينءلرؤسااالالفضلوما

الدينيةالواجباتمنالمعيشيةاالحوالفىبهاالمعاملة

م157سنةالعباسيةالدولةعهدمصرفى1ا

الملكاستتباببعدالعباسيوننادىمروانعلىالحباساباظاهرواقداالقباطكانولما

الخالفةمركزعنالبالدبعدأناالحسنةمصرألقباطنواياهموكانتالمسيحيينعلىباالمانلهم
يفعلكانكاواءأشاكيفالنامممافىيعملونويستبدونجحلهممناصبهمفىالوالةءبقاوعدم
الشخصيةبمصلحتهااليهغيكنلملهبافيرغمنصبهانلعلحهوبعضهميةاالموالدولةأيامالوالة

م457المنصورسنةجعفرأبىخالفة21

ءفساعظمااضطهادااالولميخاالبابااالقباطيركببطرفأوقعحاتمبنيدبمصريزعنهولى
وغيرهماوسخارشيدقبطفتمردطانيةالحالوانعكستاالهانةمنبرئيسهملحقماقباطا
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والىوأرسملبأنفسهملهمأعمايديرونوصاروابالدهممنالمستخدمينوطردوابالعصيانوجاهدوا
ولوكانكلهالجيشبذلكيفوزواأناستطاعوااالقباطولكنعهممليحارياقوجيشامصر

حاصزهمالذىالثانىالجيشعلىالنتصروااالسلحةومحملواالقتالعلىيتدربواأنلهمسمموحا
المركاجثثمملالىاضطرواحتىالرواسىثبوتمدةأعدائهمأمامثبتواأنبعدانكسرواولكنهم

م678سنةالرشيدهارونخالفة31

غيرهاليهيلجأكانماالىوعمدالنصارىعلىغضبهفاشتدسليمانبنمصرعلىولى

النصارىعليهفعرضالفسطاطكنائسهدمعلىفعزمكناثسهمهدموهوالسالفينالوالةمن

جميعوهدمفأبىقسطنطينحصنفىقائمةكانتكنيسةعنيتجاوزلهمارلكىدفأخمسين
بابيليونوالفسطاطبينالوافعةهشنيأنباكنيسةسىمنهايبقمالكنائس

تهدمتالتىالكنائسءببنالهموأذناالقاطفاللعيسىبنموسىعلىبحدوتولى
عمارمنهاءبناأنةومشورتهاالقاضيينلهيعةبناللهوعبدسعدبنالليثبمساعدةذلكوكان

االقباطاضطهادسوىعماللهميعرفوالموالةبعضموسىوخلفذلكعلىفشدداهمالبالد

نهمبثروفثكتالتىالمجاعاتفتوالتالمساكينءهوالعلىوقفاتكونأناالأبتالمصائبوكأن
مصروالةأحدأنيبالغرومنثماعالمنئخلصاالحكومةأوتقتلهماجيموتونءالفقراوصار
منعظيماعددااليهافساقالرىأحوالوتنظيمالترعتطهيراهمالبسببتتوالىألمجاعاتأنالىتنبه

ونشأفيهاماتواالتىاالماكنفىمكومةجثثهموبقيتالجوعمنفاتوايومقوتلديهمليسالقباط01
البالدءشقافىزادطاعونتهاعفعن

يشددوكانسنةكزمنلهامصرحاكماوالىيبقىالأنالرشيدهارونرأىمنوكان

كانانهغيراالضطهادمنخالفتهمدةفىاالقباطفاستيلافواالنالعدلقواعدءباجهـاعليهم

عليهمالتضييقفىجهدهفبذلعليهانتفاضهممنخوفاالريببعينبطريركهموالىاليهمينظر
قلبهبهافطابالجمالفىآيةريةمفتاةالحنيفةاهدىالمهدىابناللهعبيدمصرأخههتولىولما

يوليانوساللهعبيدلهفانتدبليعالجوهاءاالطباأمهرعنوبحثكثيرافحزنمرضتانهاوحدث

أنهاروناليهرغببرئتولماالحنيفةيهفداوفبارعاطبيبهاوكانمصرفىاالرواميركبطر
4اليوحناالباباوشيدمناهونالسئالهفأجبالقبطيةالكناثسبعضفسألهأجرامنهيطلب

مناسبةفرصةالوالىووجدهاللخليفةوشكعاالرواممنهفاغتاظميخائيلللمالكعظيمةكنيسة
واحدايوماالكنيهسةءبنايوقفأندونراضياهذافدفعهاالبطريركعلىباهظةغرامةلفرض

بناسحقيسمىآخرهمسبعةسنواتسبعمدةمصرفىعلىتقلبواالذينالوالةبلغو

أهلعليهفخرجبهمأجحفتزيادهالمزارعيئخهلفىمصرزادالىوصللماالذىسليمان

جيشفىاعبنبنلهرثمةفعقدبذلكالرلتهيدالىفكتبابهأصحكثيرمنفقتلفحاركمالحوف
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سنةوفىكلهالخماجواستخرجمهمفقبلواذعناالبالطاعةأهلهفتلقاهفافنزلطبهبعثوعظيم
الحوفأهلأراضىجملتهمومناالراضىيمسحونبمساحفبسثالفضلابنالليثولىم897

الفسطاطالىوساروافتجهزوالهميسمعفلمالليثالىفتظلمواأصابمالقصبةمنلهمفانتقص
المائتيئمحوفىبقىوالجنلعنهفانهيزمبهموالتقىجندهمنآالفأربعةفىالليثاليهمفخرج
بثمانينالفسطاطالىثاللوبحثغيفةبهمبلغحتىفهزمهمالحوفأهلعلىمعهبهنفحمل

ينالئائررووسمنرأسا

الرابمالقسم

البدع

واالبناآلبمنالقدسالروحبانبثاقالتعليم

االنجيلنصكمافقطاآلبمنمنبثقالقدسالروحبأنءالبدمنذالكنيسةعلمت

برئاسةالمنعقدالثانىالمسكولىالقسطنطينىالمجمعوفى62أيوهالواحدبالحرفالمقدس
الكنيسةوسارتابغيرذلكأويعلميقولمنحرم22الاالسكندرىيركالبطرتيموثاوسالبابا
أسقفالثالثالونعهدفىالمبتاغظهرلوكيوسحتىالثامنالجيلنهايةالىالمبداهذاعلى
فشجبهواالبناآلبمنمنبثتماالقدسالروحبأنأوالفلسطينفىوعلمم808سنةرومية

منتمكنثاوففرنساالىهفتالنجاحلهيتفقفلمروميةالىفلجأبالدهممنوطردوهاالساقفة
اتباعهببعضروميةالىرجعثمومناالكبركرلوسبمساعدةاالكليروسبيئسمومهينفثأن

تمتدالبدعةهذهرأىولمام597سنةالرومانىالكرسىعلىجلسالنىالثالثالونفقاومهم
بطريركتومامنطلبليدفعياالالهؤليةالعلومفىمتضلعونرجالكنيستهفىيكنولمروميةفى

القيصراضطهدولكنالضاللمنروميةكنيسةينقذونءأتقياءحكارجاالاليهيرسلأنأورشليم
وحاوليادةالزقررفيهم908سنةمجحعاوعقدروميةالىيصلونيدعهمولمأورشليميركبطررسل
عملواءالقدماءاآلباكاناذاماأعلمالانىالونأجابهبليفلحفلمبهاروميةأسقفاقناع
نحننعلمهاالمركماهذاجيدايعلملمانهماوكدأقدرانوالالكلمةهذهبتركهمأفضلعمال
فيجبحسنةغايتناكانتومهماعنهمنفسىأفضلأنعنفضالبهمنفسىأشبهأنأتجاسالالنى
لماءاآلباالنالتعليمفىالقديمالنهجعنببعدناحسنذاتههوفىمامخننضرلئالنخشىأنعلينا

اخممحتىمطلقامنعايادةالزمنعوابلرديئةنيةالىالنياتيقسمواالدستورلمفىزيادةكلمنعوا

أهـهكذاعملوالماذاأحديفتكربأنواليسمحوالم
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الدستورعلىونقثميمام18سنةمجمعاعقددستورااليمالنتغييرفىكلالونيمنعولكى
قبرىالمقابلالبابأمامونصبهمايادةالزبدونسالماصحيحاوالالتينيةباليوالنيةفضةمغلوحين
بااليمانحبااللوحبنهذيننصبتقدالونأناالعخوانهذاعليهماوكتببولسوبطرس

الأوخاصةمصلحةيادهالزهذهامجادقيصرفىلكرلوسوكان1لهوحفظااالرثوذكسى
الشرقعنالغربيفصللكىثانيايادةالزهذهاعندنشأتالتىأسبانياعلىسلطتهيثبتلكى

فتأملاستقالليتهظويدةالعفى

عنهونزعواوأهانوهوعزلوهقومعليهقامالرومانىالكرسىعلىالثالثبناديكتيوسأقيمولما
وطردضدهمالشعبفقامانسطاسيوسيدعىمقطوعاقسامنهبدالوانتخبوحبسيهالكهنوتحلة

فىةآفاقاالعرلكانتولما1االساقفةمججممنفسيمبناديكضسوأعادملىانسطاسي

قانوناوسنيادةالزمنخالياتينيةالمجروفدستورااليمانكتببيةالغرالشعوبببناالمتداد

بطاركةالىرساثلوكتبالهرطقةلدخولمنعاااليطالىالشعبمنحدلكلتعليمهبوجوب

سالمادستورااليمانعلىمحافظايكنلمماأحدمعالشركةيقبلونالروميةكهنةءرؤسابأدالشرق
فقطاآلبمنينبثقالقدسالروحبأنعليهالمحافظةوحددتالسبعةالمسكهيةالمجامعسلمتكما
دستورااليمانسالمةعلىاالسقفهذاءكثرخلفاحافظوقدالفسادءأبناكاعلماالبنمماال

3م598سنةنحوالخامسأستفانوسايامالى

8416مالتيوس1

محروفوهوالثاميوخااسصهباال358سنةفىقاالثالثبناديكتهسوالباباالرابمالونالبابابينأنالمورخوننقل1
مرسلاثنةكانتديأتىكاهى413صيهالهفىالمفرخموسيهمرواهاكماوقصتهاجرمانيةانثىكادالنهحنهباالبا
واغنسحخهدعيثالمحخحيئالمؤلفينقولوحسبأنكلهمفىفولدتحديئاالمهتدينالصكصهيبنرليجتانكلتراتركانكليزى

فولدمنشابراهبمنتوادـالعلموحبالعقلءبذكاحداثتهاندهرتفاشجدثودوروثىوماركريتيالوايروأغبرت
معايضاالحرقتهنااللحجزترتضلمواذلولداديرالذكورودخلتبزىيتوتزايضابهمغرومةوهىوالداصهامانسرقتبهاالغرا

االماتحي09لمااطبعلىانححباحيتاليحانبالدفىائاالىواحيراوايطايافرناالىكااالكلتراالىومصحااامححو

الكاذبةدايةاوابالعلمحةعغلمهرةعلىوححلتدرسةفتحصحيثرويةالىواتصاتيافتريهتالتعزيةعدخةحهكانت
فىاحديشكانبدونالسيرةممدوحةنحوسنتيناالباولىالكرسىعلىوجلستباباافخخبهتم558مشةالرابمليهونماثوحين

كانتمماأقربلتضعرمانهاكاناذواحيرامنهفحبلتفراشهاالىلهتثلىانيمكنهابيتهااهلمنواحداأخذتولكنهاجنسيتها
ماركنحسةبينالشوارعفىمارةكانتوفيماالسنوىالطقسفىاكليروسهاكلمعتشنركاناالالماسمجوعفىتجرأتتظن

ولدتيمالجوهاأنفىيجتهدونعليهاالواقفىدكانوفماالمزدحمينبيئاالرضالىووقمتشديدةالمعليهااتىوالمرسحاكليندس

ضاالعمومللعكلحفاحاالالمجىالىوارسكعاستيقولهفواالحرونحاالايضاماتتبنيلونوالبعضالولداتالحا
تينابالبورو

174سمالن2
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البلبهردفىيادةالزيدخلأنحاولم858سنةبناديئتوسخليفةنيقوالوسولكن
الرومانراالسقفتنوابعليهوقعالعاصمةبهذهعقدمجمعفىالقسطنطينيةبطريركفوليوسفقاومه
أماالنيقاوىااليماندستورعلىيصدقأنبلجديدقانوناليسنأنيجبانهالعبالىةبهذه

لفوتيوسوكتببالزيادهرفيحتمنكلقررحرمفانهم278سنةالثامنيوحنانيقوالوسخلف

آلب1منالمنبثقيعنىذلكنقولالكؤشاعنقضالنحناننابقولهكنيستهعنيدافع
ومغيرونااللهيةصاياالنحالفونهميعلموأناالصلمنتجاسرواالذينبأننحكمواالبن
الدستوروسلموامجمعاالتأمواينالذءاالباوساثروالرسلالمسيحالسيدأقوالالالهؤليةلالقوال

شقوابأثمبلللموتالربجسددفعوابأنهمالارتكابهارتكبواالنهميهوذامعونحسبهمالمقدس
خنقمابالحرممطأواالبدىللموتبذلكودفعوهمبحضعنبعضهمجسدهءأعضاالمومنينوفصلوا
المذكورالملتوىالتلميذفعلاكأنفسهم

م798سنةالسادسساستفانخلفهفشجبهيادةالزقبلم198سنةفرميذوزسولكن

تلكوألقىالشعبيباركوالقرابينبهايقدسكانالتىيدهأصابموقطعوحاكمهاجثتهوأخرج
م509سنةروميةكرسىعلىجلسالذعسرجيوسأناالودفنهاصيادخهرتيبرفعثربهافىالجثة

انهبدعىرسمهمالذينكلرسامةوأعادالنهرثانيةفىطرحهاعنهاالهامةفصلأنبعدوأخرجها
حتىوآخريشجبهايقبلهافواحدروميةأساقفةأيدىبينتتنقليادةالزولبثترعياأسقفايكنلم

عنهمالرومانشقاقبذلكفئمم4101سنةرسميافقررقبولهام2101سنةالئاممابناديكتوسقام
الكنيسةبينوبيهماالنشقاقفكانالمسيحالسيدفىومشيئتينطبيعتيناالعتقادقبالقررواكا

المحبرية

أعتقادأنعلىتبرهنوالتىالكنائسكلمنبقداستهمالمعترفءاآلباشهاداتواليك
فقطاآلبمنينبثقالقدسالروحأنهواالولىعصورهامنذالكنيسة

وهومبدألهةءبداالالذىاآلبوهوواحداالهالناانالرسولىاثناسيوسالقديسقال

ينبثقوالروحيولدالكلمةمنهالنكلهاءاالشيا

بهفجاوباالبنخاصالروحانالتاسمعالحرمفىاالسكندرىكيرلسالقديسوذكر

الخلصقولحسباآلباللهمنيينبثقالقدسالروحأنفأجابهبقولهيعنىعايتوسثاوذور
نسطورالىرسالةفىبقولهاالبنمنغريباليسقولهشرحوقداالبنمنغريباليسلكنه
لالبدالجوهرفىلهيامساويعنىالجوهرمجسباالبنمنيباغرليسانه

لالسقفكتبهالذىايمانهاعتراففىم663سنةداماسوسالرومانىاالسقفؤقال

ويلعنالقدسالروحانبثاقفىالمسكولىالثانىالمجمعاعتقادكامالقبواليقبلانهباولينيوو
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انيةحربكلينادونالوالذيناالبنبواسطةكانالقدسالروحانيقولانيتجاسرمنكل
1واالبناآلبمعواحدةسلطةأوواحداجوهراالقدسللروح

الروحأنكماانوميوسعلىبالردالمشهورةمقالتهفىالكبيرباسيليوسالقديسوقال
الروحمنهوليساالبنأنوكمااالنبثاقلهليسواالبنهكذامابحالةالوالدةلهليسالقدس

والروحهكذاوحدهاالبمنمولوداالبنأنوكمااالبنهومنليسالقدسوالروحهكذاالقدس
وحدهاالبمنينبثقالقدس

عنوالتفهيمباالفادةالختصميمرفىنححجصاسففغريغوريوسالقديسوقال

فقطاآلبفىموجودةهىاالبثاقيةالخاصةانالالهوت

واحدةعلةاآلبأنالبنديكستىعلىالذىميمرهفىالذهبفميوحناالقديسوقال
القدسوالروحلالبن

بماسطةالروحانيظناال32فصلاريوسهرطقةعلىردهفىأوغسطينوسوقال

يرلداالبناآلبمنكالهمابلاآلبمناالبنذاتههوانهكمااالبنأىمنههوالترتيب

ينبثقوالروخ

االبمنالذىأيضاالقدسخبالرنونلمانناداماسوسنحاطبئهفىايرونيموسوقال
2ينبثقخاصة

تصرحالتىبروميةالمطبوعةالتبعاالقباطكتبفىالشهاداتمنوجدماننقلبأنونختم
هىواليكاآلبمنالروحالنبثاق

م6371وش2541سنةبروميةالمطبوعالخوالجىكتابمن852و752صفىورد
حلءاالنبيافىنطقالذىاآلبمنالمنبثقالمحيىالمتسلطالمستحيهلالغيرالقدسالروحيأتىما

لغةبكلوتكلمواالمسيحكوعدائنااعلىا

صحيهفةفىم2671وش8741سنةبروميةالمطبوعوالسجدةاللقانكتابفىوورد

فىفليراجعفقطاآلبمنمنبثقالروحبأنيحصرقول714و614و04وة993و563و463
يرعوونذلكبعدولعلهممحله

513و951ااالنشقافتاريخ1

312ص927سنةصهيونمجلة2
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التاسعالقرن

االولالقسم

البطاركةتاريخ

2سيمون3يعقوب32مرقس1

2قزمان6اخائيل5يوساب4

اميخائيل18اهشنط7

2مرقسى1

والشعباالساقفةاجتمع4يوحناالباباوفاةئعدواالربعونالتاسعيكرالبطر
مرقسالقسعلىكلمتهمفائفقتيركابطريقيمونهمنفىوتشاورواباالسكندريةاالرثوذكسى

للمسيحيينالترخيصمنهيطلبالوالىالىفضىمصربشأنهأسقفميخائيلأنباالىوكتبوا

لهفأذنيركهمبطريسبتكر

بالشرفاالسكندريةفىمشهورةعائلةوهومنلهخبراختيارالشعبمرقسالقسبلغولما
يةاالسكندرالىبحثهووجدهحتىعليهيفئشميخائيلاالنبافأرسلالهروبعلىعولوالتقى

جلوسهوحالالرشيدهارونحالفةعهدفىم997وش205أمشيرسنةمنالثانئاليمفىوقدم
الحلكيدونىالمجمعالوأظهرضلاالرثوذكسيبناعتقادحقيقةالشعبقرأعلىالكرسىعلى

ابصومأيامفيهليقضىالزجاجديرالىفضىالرفاعجمعةكانتباسبوعتكريسهوبحد
الوالىالىالذهاعلىبعزمهفيهيخبرهمصرأسقفميخاثيلأنباالىارسلهناكومنبالصلوات

الفصحعيدءفلماجاالمتهدمةالكنائسءببناالترخيصمنهويطلبعليهليسلمالفصحعيدبعد
فىاستأذنثمعظيمباحتفالميخائيلاالنبافتلقاهالوالىعلىمصرليسلمفسطاطيركالبطرقصد

عندهمنوخرجمآربهجميعءبقضاووعدهكالمهمجسنوأعجبجدافسرمنهالوالىعلىالدخول

فئارؤهالبيعءبناطلبعلىفأقروااليهيجبهمأنالوالىمنيلتمسونلذى11االمرفىأوالدهيستشير

وعمربالكناثسمرقسالبابافاهتمالبيعكافةءببناأمرافأعطاهمذلكمنهواقسواالتالاليومفى
منهاماخرب
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الىسنوديقاوكتبواالنطاكيةيةاالسكندرالكنيستينبينالعالقاتتجديدفىسعىثم

وكانالضالينردعلىذلكبعدوعملحسناجوابامنهفتلقىانطاكيةيركبطركرياكوس

البابالغايةواستمرواذكرهمالسابقلهمرأسالالذينبارسنوفةباتباعيعرفونقممنهمحينئذ

لهاللهقسمعهمردـعلىيساعدهلكىالربالىوصلىعليهمفحزنانفصالهمعلىمصرينمرقس
الرتبمنناالهماانفأفهمهايختبرتوبخهماأنفأرادذنيهماعنينمستغفرالشيعةتلكرثيساوجاعه

ورسمهماابهأتىثمومنكهنوتيهرتببدونيقبلهماأنفقبالباطلالهراطقةبأيدىالكهنوتية
بجواربنهايبالترانىوالطنطالمدينةرأحدهماهات51فىبمريوطمارميناببيعةأسقفين

مرقسللباباكتبوااالرثوذكسيةللكنيسةرئيسيهماانضماممنكانماالبرسنوفيونانظرفل

وأقاعنهموأظهررضاعهاليهموانطلقهمءندافلبىمبيعليكرساليهميأتىويقبلهملكىأيضا
كرسهاالتىالبيعةانرأىأيامبعدأنهحتىعظيمفرحوكاداالسرارالمقدسةمنوناولهمقداسالهم

الىرجعولماالبطريركليعةودعيتاثسعتحتىثاعلوأنفقالصناعفدعاضيقةللبرسنوفيين
المدينةوسطفىالنهايوسعهاوالخلصالسيدبيعةيبنىأدالشسبءوجهامنهطلباالسكندرية

عليهالحواولكنهمالسلطانلدىبالوشايةضدهايسعاالشراروعليهيتهيجأنمنخوفالهمفاعتذر
االرثوذكسيينفىحموضوعفكانتزيةبكلأتمهاحثىالكنيسةتشييدفىبداوطلبهمفأجاب

توت71فىالصليبعيدفىوكرسيااالساقفةواجتمعوكدرللخلكيدونيين

المرضىمنينالكثيريدهنفكانوالعجائباالياتءاجراموهةالباباهذااللهوأعطى
تلكوفىبصلوائهءالشفالهمتموكثيرونعاجالفيبرأونعليهميصلىوالمسيحالسيدباسمبزيت
لكاتبوخصوصاانسانلكلحسداامملعكانالبطريركيةالخممةعلىرجالالباباأقامااليا

بعدفيمايعهدالبأنينصحهفطفقمرقسالخبرللباباوصلحتىقبيحكلعنهيشيعفكانالبطريرك
فحضريوحناالبابانياحةعيديمكانحتىشرهاستمرفىبلالنصيحةيسمعلمولكنهمذماتهيذيم
زورابهيتكلمماكانانولعنهيركالبطرفضجرمنهالكاتبحقفىيتكلموابتدأيرالشرذلك
وفاتهيومالىبالفالجيعاسراصيبكذباحلفوالنهحقايتكلمانهفأقسم

االرضأثمارجمجعفاكلواالسكندريةالبحيرةفىيركثجرادالحينذلكفىوظهر
واالناجيلوالصلبانبالمباخريخرجواأناالرثوذكسىالشعبجميعوأمريركالبطرفحزنوالكروم
وارتفعالجرادانتشرفيهالذىالمكانالىيصلونكادوافاالغضبهذاعنهميرقعأناللهليسسألوا

البحرفىيسقطوالجوالىيتعالىرأوهحتىمصالصوت

خرجاغروةتسمىاجتازببلدةرعيئهوهويفتقدمصرالىراجعايركالبطركانبيماو
بينفصرعهنجميماروحبهانسانبهالمحتفلبنبينوكانكالعادهباالكرامشقبلولهوالشعبهنةا

منهفخرجوهويصلىالصليبعالمة4يعلىبىسمثماليهيقدمأنمرقسالبابافطلبالناس
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استمرضالبرضمصاباهونفسهكانمرضاهممنينكثيرشفىانهومعسالماوقامالشيطان

نظيرباقىجربهالذىالدوامعلىالدهيشكركانبلمنهءالشفايطلبأندونسنةعشرةاثنتىبه
أصفياثه

الحينذلكفىانهوذلكلهايكيدفأخذناجحةاللهكنيسةيرىأنيطقفلمالشيطانأما
النصارىعلىيقبضونوأيديهماليهتصلماكلينهبونبدأوامصروعلىاالندلسمسلموهجم

نادرةشجاعةاالزمةهذهفىمرقسالباباأظهروقدوقبطىرومانىبينفرقالكالعبيديبيعهمو
ماعددبلغوواالوالدءوالنساوالعذارىوالشمامسةالقسوسمنينكثيريشترىفكانالمثال

منلهميقولوحاالانحتاقهمكتبيسلمهميشتريهمعندماوكاننفسىآالفلشامنهماشتراه
مالهادقعبلدهالىالرحيلارادومنالبيعةعلوميعلمونهللمعلمينأسلمهعندىءالبقامنكمأراد

مدحبكلاسمهواقترنذكرفصائلهشاعحتىالحسنالجهادهذاعلىواستمرمثابيااليهايوصله
اءوثنا

يلقماولمبهاماكلفنهبوافيهايدهمفاطلقواالخلصديعةاشرارعلىقوماالشيطافيوسلط

فتلوهمالنصارىانفظنوابابهاعلىملقاةموتاهمبعضجثثرأواقدكانواالنهموذلكشيئا
كنيستهلحقماعلىالحدادثيابالمدةتلكفىمرقسالبابالبسحتىبشدةميضطهدووأخذوا

أوالدهوكانواجباتهاتمامعنواحدةلحظةيتأخراالخطارلممبهمحيطاكانماومعيلالومن
منمقارالنبراوىاالرحنقامحتىوهويأبىبيهمالىالذهابيسألونهوأياهينمزاليهيأتون
ااالشرارضأتاهاعلىواوقفهالمشرقعلىالمتولىيزالعزعبدالىومضىسمشودكرسى

االديرةأحدفىاساقفتهمعءيخئبىاناالضطهادءسىمناضطرفرارايركهمبطرأنوكيف
مدةبنبرويركلبطر11فاقامالخطريزولحتىاليهيركالبطرألوىكتاباالوالىفأعطاهالمقفرة

التىءاالعضاواعادةالمقدسةبالبيعاالهتمامعنيتخلىالباباهذايكنلمذلكومع

هبيببوادىالرهبانبريةعلىحينثذوجرئالمطرانابهـاهيمبواسطةانطاكيةكنيسةمنأفئرقت
يرمجهانوارادهمومهلكثرةالربفنظرحزنهزادمرقسالبابامسامعخبرهاوصلولماعظيمةباليا
ستعتقالنكنجليفتىمرقسياأفرحلهليقورؤيافىالرسولمرقسفظهرلهالعالمهذاتعبمن
أسلمثماالسرارالمقدسةوتناولقداسبعملاالساففةكلفالنممناستيقظؤلماالجسداهذمن

وقيلسنةينعشرمدةالكرسىعلىاقامانبعدنبروهببيعةودفنوواالساقفةءاالبافكفنهالروح
أيامهفىوكتبم918وش525سنةبرمودهمنينوالعشرالثانىفىنياحتهوكانتاكثر

كثيرةرسائل
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الخمسونالبطريركيعقوب

طيبةفىديرالىومضىاالديرةخرابأثرعلىهبيبوادىمقارتركابىبديرقساكان

مسرعااليهافحادالمقدسةيةالبرالىللذهابيدعوالربانمنهاعلميارولهتجلتوهناك

وكانعنهمبعيدالوفاتهالسيماعظيمحزنهممرقسالباباموتفبعداالرثوذكسيونأما

فذكرعدداالمينالراعىالىيرشدهمأنالربمنوطلبوالشعباالساقفةفاجتمعزالفدالحطر
وساروايعلممقاروهوالابىديرمنواستدعوهانتخابهعلىفاجمعهايعقوبالقسبينهموقليلرغ
عهدفىم918وش525سمنةشهربوونهفىوهويبكىبطريركاوكرسياالسكندريةالىبه

المأموناللهعبدخالفة

الخلكيدونىالفاسدالمجمعاتباعوالسماالبدعأصحابقاومالكرسىعلىجلوسهوحال

ليناولالقدسةاالسرارقدمااليامبعضوفىبالحسدالمسيحآالمينكرونالذيناوطاخىواتباع

فلماباالرثوذكسيينواختلطواالتفرنجسبيلعلىللصالةحضرواقدالهراطقةبعضوكانالشعب
الخالفونفخزىبليعالاوالدمعاللهالوالدىخلطةأيةقائالبشجاعةصوتهربذلكالباباعلم

يةاالسكندرخراجبجبايةموسرموظفرجلفيهموكانالحخلبثياببلينمتسرجميعهموخرجوا

عليهالوالىغيرقلبحثىيركالطربحقمتكلمااليهممسرعافضىاالندلسيهـينعنددالةلهوكانت

صوتكرفعتاذاحتىشعبكوأشتتالسالمسأفقدكلهقاثاليركالبطرديهدالهرطوقىوارسل

الباباأنغيرروحكومععليكيردمنالشعبمنتجداللكمالسالمقائالالكنيسةفى
الرجلتشاجرقليلبعدلهقولهنموقدبكيحلالبدلغيركتتوقعهالذىرالثلذقائالتنبأ

يوقريركهموصاربطرالخالفينباقىقلوبفىالرعبووقعمالهجميعوسلبآخرفقتلهمعالخالف
ويجلهيعقوبالبابا

أورثتهابالبيعةوقعتالتىاالخيرةاالخطاراناالوتنجحتتقدمالباباهذاأعمالوكانت
تحتاجهمااليهارسلنبروهءوجهامنلهقريبرجلبعفالمساعدةالبطريركفساعدعظيمافقرا

علىلهامقرراكانالذىبالخريغلهالكنائسبعضمطالبةبالفاقهشحورازادهوقدالبيع

يتكلمأخذاالسكندريةبكنحسةجرجساسمهشماسوكانطلبهااجابةيقوعلىفلمالبطريركية

لمحتىالبطريركمنهفتألمالبيعخريغبتأديةيقملماذاديرهالىيعودانمنهوطلببجسارةمعه
بالحريغالمطالبئفانذعرعاجالعليهقضتعظيمةحمىأصابتهوقدبيتهالىيصلالشماسيكد
واأوهد

البطاركةءاالباعادةجرتكمافيهمقارليقضيهديرأبىقصدالمقدسالصمومءجاولما

هيكلبعمارةبداقدرهبنتهايامفىوكانالخيراتمناليهمجتاجونماكلللرهبانمعهواخذ
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عوضالرهبانالهاليأوىالبيعوجددمقارفكلهأبىالقديسهيكلقبلشنودهالقديساسمعلى
المتهدمةالبيع

الكهنوتدرجةقىليقدمهبهيعئنىشماسلهوكانعملهبحاحمنالشيطالفاغتاظ

أنهذلكومنرئيسهاستئذانبدونءيشامايعملفكانسيئاتصرفايتصرفاننفسهلهنجسولت

القاتلليعطيهمالبطريركعلىالديرشددواءخفراذلكشاهدفلماماتحتىالتالميذاحدضرب

لمولماجزيالماالمنهطلبوابهيحتنىانهءرااعلمولمايفلحفلميخلصهانالبابافاجتهدليقتلوه

أيديههممنالشابوخلصطلبوهماوفىحتىوالشعباالساقفةساعدهمعهيكن

ءجاذلكبعدوعظيمةبلةمقافقربلواالديرةالشعبليفتقدالصعيديعقوبالباباقصدثم

انيرضفلمأسقفايوسمهانمنهالعزيزوطلبعبديدعىالبالدبعضعلىرئيساكانرجلاليه

أوقعحتىيذلهمواهلفايضطهدكثيرةبالداوطافيزالعزعبدفاغتاظالبيعةقوانينعلىيخرج
عبدوكانيرسمهانيركالبطرمنالنبراوىمقاراالرخنطلبولذلككئيرينبأناسشتىباليا

اليهفساراالساقفةواقتلالبيعاهدميركالبطربىيجتمعلمانمقارقائالأمامتوعدقديزالعز
منخاثفايوسابالقسكانولمابطريركابعدصارفماالنىيوسابالقسيصحبهيعقوبالبابا

فقدوفعالحيانشاهدهالفانناتخفاللهوقالاضطرابهيركالبطرهدأيزالعزعبدمواجهة

الشقيةحياتهعلىحجرقضىعليهوقعوناأحدهدمفىشارعاكانبيماالخبربانهءجا

وادىالىالرهباقورجعالكثيرونلواسالظلمفنعالمدعوعلىولدهبعدهتولىثم

باسمبيعةفبنىالرهبانيسعالشنعهالقديسهيكلانيعقوبالباباوراىمنهمهروبعدهبيب
تذكارللبطريركيوموكانبرمهعمنيومأولفىمقاروكرزهاأبى

اليهءفجاعاثلتهنيباركمنزلهالىفدعاهيركالبطريرىانيشتهىالنبراوىمقاروكان

االرخنابنمرضالسرورشامالكانبيماوكثيرةصدقاتوقدمعظيمةةولهوعمليركالبطر

عالمةوجههعلىورسمالغالموطلبالتامالسكونفأظهريركالبطرأماالجميعفجزعومات
ودعالمحتاجيئعورالخعملفىاالرخنوزاداللهومجدالحياةاليهالربفردالجلهوصلىالصليب

ببيعةتعرفوهىثوذكسييناالالستراحةبيعةاورشليممدينةفىبنىووااليتاملالراملمالهثلث
أحدوجهفىبابهيغلقوالالسالحديردالبانوتعهدالمجدالنية

بطريركديوليسيوساالببهسمعالصالحةاعمالهواشهرتيعقوبالباباانتشرذكرولما
مصرارضفىقائمةاستمرتالتىالحروبكثرةسيىيمنعهولملحهوجهايراهانواشقىانطايهة

طاهروالىبناللهعبدامامليحتجاالولىمصرمرتينالىءالمجىبعدفيالهواتفقسنةعشرةاربع

دسنجسيوستحصلوقدعظميمامبلغاوالغشمالظلممنبلغحيثاديسافىأخيهتصرفاتعلىمصر
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ونزلأنطاكيةفىالكشائسعلىتعدأىاتيانمنفيهيحذرهالخيهاللهعبدمنجوابعلى
يتقدمهمقبطىألفنحوثالثيئوعددهمسكانهافضرجشرقيةصانمدينةفىأنطاكيةيركبطر

بعديركالبطرهذاكتبحتىعظيمااستقباالديؤليسيوساآلبواستقجلواواالساقفةيعقوبلباباا

التديحبودتمثواضعينورعينءاتقياواساقفتهملطريركهموجدتيقولاالقباطعنلكسسيه4رح

ممصرفىوجودنامدةولطفبشاشةكللناوأظهروامثوانااكرمواوقدمقلكلمنويخافوله
مستفيضاشكراعليهنشكرهم

بعدمونصحهاليهفدعاهارادتهبغيرأعمااليأتىتلميذهانيعلميعقوبالباباوكان
فشددبنكبةالكنيسةواصيبتقولهيطعفلمالكنيسةعلىبالياوقوعمنخفاطغيانهاالستمرارفى

بينماأنهغيرالبيعةانىأولهيقدمانفاضطرمعهيكنولمالخيلطلبفىيركالبطرعلىالوالى
الانوامرمعهومنالوالىفخافكحيردممنهاوساليدهجرحتمقدسةيكسركأساالصاخكان

وفاهحتىشديدةبةصعوفنالتهالخال2دفىعليهوشدديركالبطرالىوأعادهاشيئايكسرمنها
كاففعلواللبطريركالماليردواانأوالدهفكلفءعيابمرضوأصيبالوالىعزلذلكبعدو

اوصاهم

علىبالصعيدأسقفتنجحأيامهوفىيزيدبنايليايدعىرجلالخرليجبايةعلىوتولى

عنيركالبطريمتنعانالرجلفخشىعوضهليقيمهللبطريركانساناالمدينةاهلفاوفدقاوكرسى

القثانينمخالفةيركالبطرفأبىبرسامتهيركالبطرليأمرمااللهوقدمالجابىالىفضىرسامته
هذاولكنيرسمهباذألزمحهذلكبسببالبيعةعلىضيقحدوثمنخوفااالساقفةولكنالكنسية

فوماتمرحتىابروشيتهالىيصليكدلماالسقف

تسمىضيحةالىوصلولماوالشعبالكنائسالفتقاديعقوبالبابائوجهذلكبعدو

يتبزودهنهفصلىعليهيدهيضعانوسألوهوأصمهأخرسهقدشيطانبهشابالهأحضرواتسمت
لدىقليلةأياماتختداممديةيقيمأنيركالبطراشتهىثموسمعوتكلمفوراالشيطانمنهفخرج
سيمونتلميذهانهفعلملهخليفةسيكونمنيريهأنالدهمنوهويطلبعليهامروره

أعمالهاللهلهيظهرحتىيصويسهراناسقفايقيمأناراداذاالباباهذاعادةوكانت
ثملهميعيدوبالروحابيهمرقسالىالرسولمرقسمنالبطاركةءاآلبانياحةاياميحفظوكان
أمشيرسنة41فىوتنيحقوتهوضعفتفاعتلالحياةمشقاتمنيخلصهانالمسيحالسيداراد
ديوسموروسأبوىياالليلمنالرابعةالعساعةفىيقولسمعموتهوليلةم638وش445

حيثودفنشهرا81وسنة81الكرسىعلىجلوسهةموكانتاليأجىأنذاهايرسوسساو
بتنتداتوفى
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والخمسونالحادممطيركالبطر2سيمون3

االسكندريةمدينةوهومنسيموناآلبعوفيسيرةمدةبعدقدميعقوبالبابائنيحولما

سيمونالباباولكنمرقسالبابامعصباهمنذوتربىالبطريركبقاليةمقيماوكانشريفاصلمن

منقولعلىم738سنةبابه3فىوتنيحيوما61فمهوروخمسةسىابرقسىالكرسىعلىيقبملم
ىجعالمفاصلءبداوهومصابكلهارئاستهمدةوقضىأشهزوسبعةسنينثالتعاشأنهروى

االبديةالراحةالرباسكنهانالىشديداوجعامنه

ختلفتفاعوضهليقيمالطائفةوأعيالطاالساقفةاجتمعسيمونالبابانياحةبعدو
علمانيارخاليقيماالانالعالمىللمجدثممميالأفتكروااالسكندريةاهلالنوذلككلحتهم
أسقفيازكرالحزبهذارأسعلىوكاناسحقاعئباريدعىوذاغنياكانالنهمتزوجا

يلالجزبالخيرفيهيعدهماالسندريةلكهنةكتابايكتبأنمصروكلفاهأسقفوتادرسأوسيم

أسقفميخائيلانبامنهماللهبيعةعلىيغارونقديسونأساقفةالزمانذلكفىوكان
االسقفانعليهنوىمابلغهمفلماوكيرهمبناأسقفيوحناوأنباصاأسقفميخائيلوأنبابلبيس
متزوجرجلبانتخابفكرواالذينبخواوواالسكندريةالىوتوجهوااجتمحوااالسكندريةواهل
ببجعةمقيماكانيوسابيدعىفاضليذكرقسانحينئذااللهيةالنعمةووفقتيعةللشرمخالفة

قاليتهبابنجداخارهفدالربكاناذاوقالوايستدعيهوفداوارسلواكلمتهمعليهمقارفاتفقتابى

لهوقالواءالمالألواجواخوقدتالميذهخلفقالتهبابيغلققائماالفوهاليهوصلواولمامفثوحا

هاتوريمدعثرمالثانىاليمفىعنؤفأخذوهوامتنعمراءبكافبكىيركيةللبطرتدعىانك
الولىواعلممااالسكندريةالىأتواحتىبهوسارواعميقبحزنالديرءآباوودعهميخاثيلالمالك

النفامتنعيسهثكرقبلرأيهأخذوطلبوااآلبلهذاباختيارهميديزبناللهعبدأيسمهوكان
هذايرسمأناردتماذالهمقالثجالكرسىعلىجلساذاديناربألفوعدهقدالمذكوركانحقاش

اسحقبهوعدنىمافاعطولىبطريركا

وهويأبىاالنتخابعلىلهميصادقحتىمتوسلببنالوالىمنزلفىاالساقفةءاآلبافلبث
انهوعرفوهمصروالىسلطانئحتبلسلطانهتحتييسواانهمفافهموهأغضبهمحتىالمالمنهمطالبا

اذنثباتهمرأىفلماترخيصاواليهاميطلبونمصروفسطاطالىينطلقونرأيهمعلىيقرهملماذا
خالفةعهدفىم738وش845هاتورسنة12فىالرسامةوتمموامارمرقسبيعةفىقاجتمعوالهم

المعتصممحمدوخالفةالمأمون

والخمسونالئانىيركالبطرابيو4

ثروةلهتركاموشهمابعدوالحكاملدىمعروفينالعليامحوفبمدينةفاضلينينابومنكان
نيقيوسمنتاثرساسمهمصرارةإلمتولياكانتقىارخناليهنظرحتىيماييوساببفىوطائلة
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االرخنفأخبرالنسكيةللحيشةشوقانفسهفىرأىحتىمدةعندهقاقامولدالهليصيرهاليهأخذه
كتابالهوكتبمرقسالباباالىاالسكندريةمدينةالىأرسلهغرضهعنيحولهيقدرأنلمولمابعزمه

والمساكينءالفقراعلىأموالهكلورعيركالبطرالريوسابقياموقبلحياتهيختارفيهلهيذكر

غيرأنهذكيافكاناليوالنيةباللغةالكتابةليعلمهشماسهالىوسلمهمرقسالبابابهففرح
فحرمنيةالبرالىبالذهابلهيسمحأنمنهافسمدةالبطريركعنداقامفالعزمهعنينثنلم

سنةوفىبولسيدعىسايغومانارشادتحتمقارووضعهديرأبىالىيعاسروأرسلهالصالحميله
فكثسلهواقسارسيهيةالبرالىالرجوعارادرلمامدةعندهفاقاميركالبطراستحضرهم197
ليالانقطاعبدونخدمتهعلىوقفيوسابمعلمبولسالشيخاعتلولماالسنينمنمدةهناك

جزيالتعباينالوللكرسىرئيساسيكونبأنهتنبأعنهوفاتهوقبلبركتهعلىصكوونهارا

كرومايغرسغفشفقرمدقععبتحتتنحالبيعةكانتالباباهذارسامةوحال

شرفىفىعظيمءباأنتشرواذتغالشجخنبئأخذتقليلبعدومعاصرولكنطواحييئءوينشى
حزنالهيوسابالبابارعيةمنالكثيروناهوالهمامنفأصيبفاحشءكالوحدثهابيوكرمصر

لمكتنفتهالتىالتجاربولشدةعهميالتالوهذهيرقعاناللهوهويدعولهبمجرىماعلىعظيم
لمولكنهالكنيستينبينالعالقةيجددانيشتهىكانانهمعأنطاكيةبطريركمكاتبةمنيتمكن

المقدسةاالمنيةهذهيتمموفيهيسثريحواحدايومايجد

لدىءردىبكالمشعحهبعضبهسعىاسحقيدعىماتنيمكرسىعلىاسقفاانوحدث

اسقفهممصرمعاهلتصرفذلكويمثلاالرثوذكسيةهجرواواالخلعهمنهوطلبوايركرالب

هذااحزانزيادةفىسبباذلكفكانابروشينهممنيركالبطريرفعهلمانبرجمهوئوعموا

االماكنكلمناالساقفةجميعوطلبوكهنتهشعبهيثبتانالربالىفصلىالتعيسيركالبطر
يركالبطروكانكرسييهمامناالسقفبنيرفحواانالكنيسةلسالحفظافرأواجرىماعلىايإقفهم
جرىمانهدعلى

الخليفةالىالوالىفكتببعصيانهموجاهرواالحكومةعلىالبشمورخرجوااهلانوجرى

مصرالىفحضرلعلمائهممعاشرتهبسببللنصارىمحباالخليفةوكانذلكفىرأيهيأخذالمأمون
عليهماليسلمالفسطاطسارالىابخبرمجيئهيوسابالباباعلمفلماانطاكيةيركبطرديوليسيوسومحه

البشمورليقنعاهمأهلالىانطاكيةيركبطربديفيسيوسيقومأنالحليفةكلفهثمكالهمابهففرح
انتقامهسيفعليهميسلطواالبالحسنىلهبالخضوع

لمولماأفعالهمعلىمبخايوومينصحاوأخذاإبشمورييئالىوساريركانالبطرفقام
أفشيناليهمفأرسلالعنادعلىباصرارهمواخبراهالمأيونالىرجحالمشورتهماويخضعوالقهالمايسيعوأ
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الخليفةوحدثفتأسفالعصيانالىدعاهماعديوليسيوساآلبسألثمبالقوةليقنحهمالوالى
قبلمنكانواالحيلمتوليىالنالكالمهذاجمثلالئفهالمأمونلهفقالالوالةظلممنسمعبما

الباباليوحثيوليسيوساآلبغفاسواحدةبممرساعةابقاكلماقلتماولوسمعالمعتصمأخئ
يقتلهمنهءوراالخبرفارسلالمعتصمبلغرحيلهبعدووسافرعاجالبالدموعتفيضوعيخاهسابي

اآلبهربعوضهالمعتصموملكالمأمونتوفىانوبعدجداغضبالعثورعليهمنيتمكنلمولما
اليهافىجعيقتلهالانعلىالخليفةعاهدهحتىبانطاكيةيقمولمديوليسيوس

منمحتفراللبطريركيةنفسهمرشحاكانالذىاسحقانبممررأىيوسابالباباكانولما

البطريركيةوكالةوقلدهالحسنبالكالمخاطرهوطيباليهفدمكاهيقآسيهانفاحبالطبقاتجميع
الشعانينعيديومالشمعبقصرءالعذراالسيدةبيعةفىحضرواولمالهخضوعهواعلنصدرهفانشرح

الشعبمنكبيرعددامامشماسااسحقاالرخنرسم

علىروحانياعامارثيساباقرارهيدهبخطفرمانايوسابالبابااعطىبمصرالمأمونكانولما

الشيطاندخلحتىالحوادثهذهتنئهىتكدلمانهغيروخدامهامصركنائسوجميعالقبطيةاالمة

البشمورييئثورةقعانابعدالوالىافشينالىفضياالمقطوعينمصروئنيساسقفىنفسىفى

معالبيعةفىمجتمعانهواخبراهالعصيانعلىييئالبشمورحرضالذىهويركالبطرباألاليهودسا
الىأخاهووجهفغضبسكراناحينئذاالفشينوكانأمرهطوعوكلهمالشعبمناليحصىما

واشارالبيعةدخلواحتىتنيساسقفاسحقفسارأمامهمليقتلهيركالبطرليحضركثيربجندالبيعة
منالسيففسقطالمذبحامامرأسهليأخذاالفحثيناخواليهفدخلالهيكلفىوكانيركالبطرالى
جميعفاضطرببهاوطعنهمعهكانتمديةواستلغيظهفاشتدوانكسررخامعامودعلىيده

مزقتقدالسكينوجدوااليهاقتربواماعندولكنهمماتأنهمتوهمينعظيمبصوتوصاجواالمصلين
دهجتضرلمولكنهامنطقتهوقطعتثيابه

يجذبونههموفيماأمرهكااخيهالىبهضياخدهاالعجوبةهذهاالفشيناخونظرفلما

بسوطبهوضريدهورقعالوالىأخوفغضبيتبعونهوهموخرجفهدأهميبكونوهمالشسببهتعلق
ولكىقطعهماأنهوكيفاالسقفيئمعبخبرهوحدثهاالفشينالىودخلعيناهفانجرحترأسهعلى
االسقفينعلىغيظااستشاطيركالبطربرأةاليناالفحثتحققفلماالمكيدةهذهلهدبرامنهينتقما

فتعجبتأمرديانتهكاالعفوعنهمامنهوطلبحينثذالبطريركاليهفتقدمنهماماالنتقامعلىوعول

قيمةارتفعتالحادثةهذهخبرالخليفةبلغولمااالسقفينوأطلقالساميةالمبادمحهذهمنالوالى
4باكراموأمرعينيهفىيوسابالبابا

فوسمينالمقطعوضوتنيسمصرالبروشيتىاسقفينيرسيمانيركالبطرارادذلكبعدو
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علىيوسديمتراسمهآخرووسماوسحمعلىاسقفاعنهونائباشماساصيرهالذىاالرخناسحق

حياتهنهايةالىالكرسىعلىمشرفااستيرالذىاوسيماسقفبرتدتحتمصرفسطاطبقىوتنيس

حالعنايستفسرفيهابعثهابرسائلوافتقدهمابةوالنوالحبشةنحونظرهيركالبطروجهثم

ملوكنبيقائحاكانالذىالخالفبسببمهمةانجارمشروعاتمنيتمكنولمفيهماالكنائس

بينقالضةالحربولبثتغرضهليبلغالسالممجلاناللهمنوهويطلبمصرووالةالحبشة

مصربينالتىالطريقعلىحراسافجعلالمعتصمالخليفةارسلوبعدسنةعشرةاربعالفريقين

يدعانمنهيطلبالمعتصماليهفكتبزكريايدعىحينئذالنوبةملكوكانوالحبشةالنوبةينوب
جرجمميايسمىبالصعيدمعركاتبلوالىوكانالسيفأشهرعليهواالسنةعشرةاربعخماج

انقطعأنهفيهيرفهمالحبشةلملوككتاباوارسلالفرصةهنهثزفانجرىبمايعرفةللبطريركفكتب
وهذهالمسلمينمعالخالفبتجنبونصحهماالضطهادمنبهحلمابسبباليهمالكتابةعن

اسوانوالىبواسطةلزكريابلغهاالرسالة

عنوابخعديلةجزمصربهداياالىابنهأرسلبةالنوملكالىالخليفةكتابوصلفلما

ثجعظيمبفرحبةالنوملكبنجرجسيوسابالبابافاستقبلكالبطريرلخاطراكراماالتحزب
يرامماعلىالخالفوانتهىزائدباحترامالمعخحم3فتلقاببغدادالخليفةالىليقوودعه

طكانوحدثيعقوبالبابابيدوسميوحنايدعىاسقفحينئذالحبشةبالدفىوكال
آنجرواقامواالملكةبايعازالبالدمناالسقفطردالىالبالدأهلفعمدحربفىمكأالحبشة

منقيامهبعدوهبيبوادىفيهترهبالذىالبرموسديرفىونزلمصرالىيوحنافأتىعوضه
حاالارسلالخبرعلىوقففلماجرىمايدرىالوهوالملكورجعمختلفةبنكباتأصيبتالحبشة

بئةأالومنالبالدأصاببمااياهونحبراالقومضاللعنومعتذرالهخضوعهمعلنايوسابالباباالى

السرعةجناحعلىاالسقمبعودةالسماحواقسلهاناياالسففتركبعدالمطروتأخير
فرحاالملكبهففرخالحبشةالىالسفروسيرهنفقهلهودوثبتهوعزاهيوحناالبطريركىفاستدع

االسقفيأمرأنمنهطالبينالحبشةملكالىااالشرارفتقدبعضقلوبفىالسيطانوعملعظيما

ووافقهمثانيةلمصررجعاذايقالطرتعبمناالسقففخشىثانياطردوهواالبهماسوةباالختتان
اماطلبعلى

مارمرقسىكزمنموضعكلالىأوفدهمينكثيرأساقفةبرسامةيوسابالبابااهثمثما
خبربلغهحتىبالسروريشعريكدولمبةوالنووالحبشةوممرالمدنوالخمسيقيةافرالىالرسول

وكانالرخاماالعمدةمنهايأخذوانازيمنالكنائسيجردأنمصروالىبهيأمرالحليفةمن
امثالهعليهاجتمعمصروصلولمالعازريدعىرىنسطرجلبواسطةوتدبيرهاالمرذلكوصولي
أهدملهيحمنونونهاراليالالسعىعنيكفواولمباالسكندريةالمقيمبنالخلكيدونيبنالهراطقةمن
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علىواوقفوهيوطبمرمارميناالشهيدبيعةالىأتواحتىاالعمدةمنفيهاماالىيرشدونهولبيع

الخليفةاليهمجتاجماهذاوقالزينتهاحمسنمنتوفتعجبرونقهاجمال

أمرذكمابهافافعلأمامكالكنائمميماكلهحذالهوقالاليهتقدمالبطريركالخبربلغفلما

كالمهسماعالخالمففأبىأعطيكمنىطلبتهاومهالكنيسةهنهتحفظانارجمرمنكفقطالخليفة
مدينةالىالرخاموصلولماالبيعةتلكالنالرمنوالبالطالملونالرخامأخذفىوشرع

أيدىبهعبثتماباصالحيوسابالباباواهتمعظيمحزنوالشعبيركالبطرلحقلالسكندرية
االصلىبهاعصااليهاأعادحتىالربوساعدهيوطمركنيسةاالشرارمن

فىطريحاالقاهعضالءبدافأصيبمريعارانتقامالعازرالمذكمنالربانتقموقد

اناضطرحتىشديدوضنكفقرمدقعفيهانالهيلةطومدةالقيامأوالجلوسعلىيقوىالالفراش
بألمحبةوعداشتهبالخيرشرهالبطريركفقابلالجلهالصالةمنهيلتمسويوسابالباباالىءيلتجى

العلىمقادسواهانتهقلبهقساوةضحيةفرلمحىفيهنفذتقدكانتالربكلمةولكنعندهوأواه

يومااليسارخرجذوىمنخلكيدونىرجلاالسكندريةبمدينةكانواالذينالخالفينومن

يوموكاننجارشيخعنلهفقيلنجارالهافطلبمكسورةسواقيهاحدىفوجدكرومهقىليتنزه

الهرطوقىفأخذالعالممخلصفيهصلبالذىاليومذلكفىينتقلالنجارأنفأبىالعظيمةالجمعة
دهوروىهبيببوادىيركالبطرالىومضىالشيخبخهفواللهكلمةىعدءردىبكالميجدف
ذلكأصيبوجيزوقتدبعوبااللحادالمتكلمةالشفاهتخرسقاثاليوسابالباباقتنبأالخبر

المدعوالملكييئيركبطراضطرحتىوفاتهيومالىالكالمعنلسانهوانقطعبالفالجالخلكيدونى
عليهليسلمويحضرعندهيوسابألبابايوقرانصفرون

بسؤاليوحناالحثمماسمكانهفاقيماوسيماسقفاسحقاالنباتوفىانذلكبعدوحدث

اسحقلالنباوكانوجيزةمدةبعدتنيحولكنهبقيرةالشماساوسيمكرسىعلىوقدمبصرءوجها

رسامتهعنالبطريركفامتنعالثعبءرضابدوناوسيمكرسىيلتسىكانتادرسيدعحتلميذ
البطريركبلزم11اليهملوتوايالىاالرمنىمجيىبنبعلىوأستعاناللهخوفتادرسفترك

فىوشرععظيماحنقاالوالىعليهفحنقالكنيسةقوانينيثلمانمطلقايوسابالبابافابىبرسامته

يوسابوالباباأعالهافهدمالشمعبقصرالقائمةالمعلقةبيعةبهدمبدأومصرفسطاطبيعهدم
يرسموالبيعضياعمنخوفارأيهعنيعدلأنمنهوطلبواقماليهتقدموأخيرامراءبكايبكى
دينارآالفثالثةطلببلالغضبعنالوالىيكففلمنفسهعنوهومسئولاالنسانذلك

الوالىفهدأغضبللبيعحفظاعليهمالمالوقسطواواالساقفةالشعبفقلقالبيعهدمعدمممقابل
قليلبعدالحربفىفقتلانتقامشرالوالىمنانتقمهالانغيرقرسماالسقفبرسامةوأمر
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وكانرتبتهيرفعانيركالبطرمنيطلبمصرفكانأسقفيوحناقلبالشيطانودخل
علىويجدفالمسيحيبنيمقتوكانشريرقاسرجلالثهعبدبنمحمديدعىبمعرقاضحينئذ

الباباعلىبالغيظقلبهومألأمانيهعلىالحصولمنبهليتمكنمصراسقففصاحبهعبادنهم
يركالبطرالىءليسىيسلكهسبيلأىفىالقاضىففكريوساب

ذرعلىفاستندمسامعهبلغقدمعهمصرأسقفاتفاخبركانواليه3ـدعايوموذات

سألهالقاضىأماميركالبطرمثلفلمامصرالسقفانحازواأساقفةجملةمعهجداليهوأتىالقدير
فالتفتالثهعاجاليركالبطرفاجابهالنصارىكافةعلىارثيسجعلكالذىمنقائالمجده

برثاسةمكتفينعليكمهذارثاسةتنكرواأناالنمنعليكملهموقالاالساقفةالىالقاضى
أحدوكانضاللهمعلىالقبطيةباللعةيوسابالبابابخهموثمومنالطاعةفأظهروامصرأسقف
هللهوقالمنهفغضبالبطريركقالماالقاضىفابلغاللغةتلكيفهمالجالسبئالمسلمينءعال

بكفيكالشسىضوءتحجبأناستطعتاذابشجاعةالبابافاجابهسلطانىتقاومأنلك
ولىسلطانىتحتاالساقفةءوهؤالالحنيفةمناعتيادابيدىالنبهأمرتماتفعلانأمكنك

االعتمادعلىيطلعهأدمامنهوطلبالقاضىفهدأالصمابجاثةعنامخرفوااذاعزلهمالحيارفى
عليهاوقففلماوالواثقوالمعتصمالمأمونءالخلفامنلهمنحتاعتماداتيوسابالبابابيدوكان

لهمتقمالياربقائالاالساقفةالجلاللهمنوهويطلبيركالبطرفخرجبكرامةأطلقهقاضى
الخطيئةدـخهـ

عادهمنكانأنهوذلكغيرهاالشيطاذأثارعليهحتىبةالتجرهذهمنيسلميكدولم
تؤلفىاالرسالياتتلكوكانتيقيةأفرمنوغيرهاةالحبثبالدالىارسالياتيبعثواأنالبطاركة

الددتواعدتعليمهمءرجاالبطاركةالىيهدوتهموالنوبةةالحبثملوككاذيقيةافرمنشبانمن
يعتبييوسابالبابافكانيقياأفربالدفىوغيرهمالمسيحيبئبينليكرزواوارساطمالمسجحى

فبسعاررمحاحاجميعلهميقدمبانواهتمالبطريركيةفىمدرسةلهمففتحالشبانءهوالبمعليم
واستدعىركايركيةالبطرماليهبهمأتىمنفأرسلمرهمبأالقاضىعلمالمقطغمصرأسقف

ءهؤالالبابافأجابهلتنصرهمالمسلمبنءأبناتختطفانلكينبغىالقائالوعنفهالبطريرك
يركالبطرأمامباالوالدالقاضىفأتىوالحبشةبةالنوملكىمنالىأرسالنصارىأوالدنصارى
قدهاهمالقاضىلهفقالالسخينةالدموعيذرفوهوأمامهباالسالمأعترفواالتهديدولعظم
االحرارأمااستغبادعلىأعملأنليصمحالافاجابهواتركهمثمنهمفخذمسلمينأصبحوا

المسلميئاعيانبيناالوالدباقتسامالقاضىفأمرذلكعلىيقاضيكوالربفمسيطالبكانت
وخداماعبيدااتخذوهم5
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مسمععلىوقرأهابسرورفتلقاهاوحمصفيميةأومطرانىمعوارسلهاكالعادةاالسكندرىلبابا
فاشاربشيربنمحمديدعىوشراظلمايفتههيةباالسكندرالمذكورنائبالقاضىلذلكوكانالشعب

مماليهواستدعاهمشورتهمفاطاعيينالسورالمطرانبنأماميركالبطريهيناناالشراربعضعليه

فأمرمنىأخذوامنذأرهملمفاجابهقبولهمبعدممصرقاضىأمرهالذينالغلمانعنوسألهالمطرانين
وهومطرقيضربونهولبثوايلةطومدةعاملكاولكوبغيررحمةرتجتهعلىابخودبهفضربهبضر

المشاهدينجميعفبكىالمسيحيسوعياسيدىاشكركقولهسىمهيسمعولماليرفحهابرأسه
ووحأنطاكيةيركلبطررسالةكتبالقاضىحضرةمنخروجهبعدوثباتهمنالمطرانانوتعجب
جهادهحسنعلىبانهيطووهمااابموليه

وكاننصربنهزلمةاالسكندريةمدينةعلىولىيركيتهبطرمنعشرةالثامنةالسنةوفى

مسلكنجميعوطافقامثممعهنوشربوكلالبطريركيةالىهووسراريهفأتىعاتياطالما
ءعيمااليهيهسراروادخلهمنههفطردـالبابافيهيضطجعإلذىالخدعالىانتهىحتىيركيةالبطر
نجاليهوشىبعدوالوتحافةعلىواوقفهأحشائهفىئصابهبمرضمااللهمنهفانتقمفيهمعهن

موضحفىلمصرفأمرباعتقالهءابرعلىويحثهموهويكاتبهممااليركالبطريعطونالرومملوك
علىالحالاستقرحتىوهوصابريعذبهدينارومازالألفلهيدقعانالىمعاقبتهعلىوعولضيق
ادينارمئةأربم

اندودجسمهمنيتدفقوالدميومثلتزادالقاضىضربةكانتذلكءاثناوفى

يكدولمالمبلغدقعحئىالبطريركواستمريتهددءاالطباحيلةفيهوضاعتوكاراليالستريح

التعبوعتمالواستمرمجاهداباالكراممحفوفاالسجنمنالباباوخرجخبرموتهأذبمحتىحستلمه
سنةبابه32فىوتنيحمرضهمنالسابماليومفىاليهلالعالمهذامنيريحهانالربارادض

سبية31الكرسىعلىقيامهمدةوكانتاالسرارتناولوقتاحديوموكانم948وكما1165
شهرااوا81طتم

الخليفةوارسلقولهفغظلمهممرعلىقاضىسيعاقباللهبانتنبأقدكانموتهومبل

فىوأشهرهورأسهلجتهوحلقفأخذهالقاضىمظالمعلىمصرفوقفاحوالليكشفقبلهمنرسوال
قاضسسمعولموتهحتىمنفياوظلببغدادنفاهثمظلماجمعهماكلمصرونهبشوارع

ضرعنهيعديسيعسرآولمهرببذلكلةإسكندرا

جميعأفرتيوسابالباباتنيحانبعدووالخمسونالثالتيركالطر2ائيلخ5
يركابطروسيملهخلفايحنسابىديرمنخائيلاالختياراالبعلىاالمةءوابناالكهةأصوات
يكدولمالمعتصمبنالمتوكلخالفهعهدفىسلفهفبهاتهنىالتىالسنةنفسفىكيهك42فى
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اورشئسبيلعلىطاثلةمبالىمنهطالبينالظالمونالوالهلهتعرضحتىالكرسىعلىلس

هذامدهتطلولمالمطلوبيوفىوالكنيسةذخائريبيعانفاضطرالكرسىعلىالجلعمىمنيمنبونه
فتهطاعلىجرىماالذكرسوىيستحقماخاللهافىيحدثأشهرلموخمسةواحدةسنةسوىباالبا

م158وشدالألهسنةبرمودة22فىتوفىثماالضطهادمن

مجمعاجتمعخائيلالباباوفاهبعدووالخمسونالرابميركالبطر2قزمان6

وتمتمقارابىديررهبانمنقزماناالبيركيةالبطرلكرسىباالجماعوانتخبواواالعيانالكهنة
سمنهدوهومنالمتوكلخالفةعهدفىسلفهفيهاتوفىالتىالسنةنفسفىابيب42فىرسامته

المسيحيينضدصارمةقهانينوسنتعنيفةاضطهاداتايامهفىوجرت

وناظرهالباباهذااليهفبعثالكنائسالصورمنبمحوالرومقتصرامرالباباهذااياوفى

قزمانالباباولبثعليهكانتماالىالصورباعادةفرسماالعتقادحسنالىبهورجعاقنعهحتى

التىالقالقلتلكخاللفىتوفىثميوما31أشهرووسبعةسنواتسبعالبطريركيةكرسىعلى
م958وش675هاتورسنة12فىنياحتهوكانتطائفتهسالمتهددكانت

حدثقزمانالبابانياحةبعدوةوالخمسونالخامسيركالبطرافشوده7

ديررهبانمنشنودهاالبتقدمةعلىواتفقواعادواولكنهميخلفهمنفىاالساقفةبيناختالف

الكاهنوكاناسالقالتالوةوقتفىفجأةالكنيسةدخلانهواتفقالبتنونمنمقاروأصلهأبى

شنودهاالبيزكىياسماوصوتاواعتبروهاالتفاقلهذاالشعبفسروعادلمستحقيقول

كنيسةفىالمتوكلخالفةعهدفىسلفهفيهاتوفىالتىالسنةفىبهطو31فىتكريسهفاجروا

سرجهأبىالقديس

وابادهعالبمالشاةفىجهدهسعىالرعايةعصااستلمفحالماتقياعالماالباباهذاوكان

ابوبيناريوسببدعتىمتمسكينيزالوناليوطمرفىيةقراهالىوكانالمومنبنبينمنالهرطقات

فصدثمالصوابالرأىالىبهمأتىحتىالصحيحاالعتقادالىوأرشدهماليهمفسارواوطاخى
سابليوسيابدعتىواعتنقوااسقفيهماعلىخرجوافدالبلينانصارىفوجدرعيتهليفتقدالقبلىالوجه

ءاالباأقوالمنيقنعهمفأخذالصلبوقتالمسيحالهوتبآالميعئقدانكاناللذينوفؤليوس
يرشدهمولبثتعليمهماعنحادوااللذينثمالسقفاالنقيادمنهموطلباعتقادهمبخطأالقديسين

ةالكنيسحضنالىعادواحتى

الوالىهذانوم168سنةاللهعبدبنيدمعريزالمنتصرثولىالخليفةهدعفىأنهغير
ملبدقعيفومأنعليهديناروقررآالفخمسةلهيدقعأنوأمرهاليهشنودهبالبابافأتىقاسياظالما
الفاحشةيبةالضرهذدـمئلبدفعالقيامطاثمفىليسأنههشنيالباباأدركاولماياسخوالمبلغهذا
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إلكناثسينهبشاغمقرهالوالىيعرفلمولماالبعيدةاالديرةأحدفىواختفىبالهروبالذ

لهنفسهوسلمالوالىالىمضىيحذبونأوالدهبانالبطريركفلماسمعالرعيةينوالكهنةيسلبو
الكنائسخراجآالفأربعةدينارمنهاآالفسبعةليدقععليهوشددالوالىفأمسكهلراحتهمءفدا
هذاجمعفىيجدونوالقسوساالساقفةفأخذواحدةسنةالرهبانخالآالفثةوثالسنتينمدة

يركللبطردينارقدمههـاآالفاربعةجمعمنااليتمكنوالمولكنهمبدفعهليقيمواالشعبمنالمبلغ

واطلقهفقبلعنهعفىاذاياسنومثلهابدقعلهوتعهدللوالىفسليها

البطريركفانتخبم668سنةباللهالمعتزالحالفةكرسىعلىأستولىبقليلذلكبعدو

وأوفدهماابهـاهيموأالرخنيرسساواالرخنوهماالشعبمنينالمعتبراالقباطكبارمنرجلين
يرحمبانيرجواهوحكامهاوظلملجوروالئهاوالعلقمالمرمصرمنذاقتهمالهليسطاالخليفةالى

الحاليفةيدىبينمثالفلمابالتوفيقيركالبطرلهماودعاوالشفقةالعدلنصابفجهايقيموبالدهما

يرةواالدـنائحمىوالكاالراضىجميعبانيقضىأمرالهماوأعطىمطلبهماوأجابأستقبالهماأحسن
الرسوالنءفجاثانيةاليهمترجعأنينبغىواالعتسافالتعدىأياممنهمسلبتالتىالمذبحوأوانى
منهاصورةالمصرىالقطرفىأسقفلكلصورأرسلعدةمنهالقيارفكتببذلكشنهددـالباباالى

للخليفةالواجبءالثنايقدمواوالعظيمةالمنحةهذهعلىاللهيشكرواأنمنهمطالبا

اليهاشديدةحاجةفىالبالدالقطركانتفىعديدةأصالحاتيركالبطرهذاأنجزوقد

مدينةالىالمياهبتوصيلفاشتغلمزاحمواليةفىالراحةعهدتهزانأنهالمبرورةأعمالهومن
المنازلالىوالمجارىالمواسيرمنهومدالمدينةفىمرتفعاصهرمجالهابنىقناةفىيةاالسكندر

بواسطةالحاضروعمتالوقتمياهمأفضلزالالءمابونيشريةاالسكندرارسكانفوالمساكن

ءوافاحبازيادةفىسبجافكانتاالراضىلسقى3الميابهمالحنيههذا

شرقايامهفىحدثأنهومنهاوعجائباياتيديهعلىأجرىبأنالباباهذاالربميزوقد

المياهقلةمنيشتكونوهماالعيادأحدليلةفىالكثيروناليهءاالمطارفجانزولعدمبسببعظيم
ءالبالهذاصكنهميمنعلكىاللهمنيطلبأنمنهروطلبوااالىيمواشيهمهمتدفعهمكادتالتى
شعبهكربيفرجانالقديرالىتوسلبيةاالسرارالرتقديمحالوفىبالعيداحتفلالصباحبدأفلما
يمجدونبفرحاالمطاروالجميعوهطلتطاقاتهاءالسبمافتحتحتىالكخيسةمنيخرجونيكادوافلم
الته

يرلىالبطرالىينظرأخذانهطولونبنمصرالحمدفىالملكاستتبلمابعدفيماوحدث
المناسبةالفرصيتحأكانولذلكيقاومهأنأمكانهفىبانهلتوهمهالنفوروالكراهةنظرالقبطى

منوطلبخائنقبطىشماسقامعندمانهمشثفىيبررتداخلهمارأىانالىاالقباطالضطهاد
اسقفايرسمهانيركالبطر
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اياهمتوعدارشوتهرافضاالردممطتصرفهعلىشنودهالبابابخهفوذلكمقابلوةرشلهوقدم

ءالسىعملهمنيكفلماذامموسيةالرتبةمنبتجريده

يعترفلكىاياهاعطاهالمالمنبقليلياسورراهبافاغرىلنفسهينتقمانالراهبفاراد

بانهصكاامامهملهوكتبذاتياالبطريركيعرفونالالمسلمينمنشهودثالثةامامالبطريركبانه

للقاضىالسندتقديمعلىالثسماسعزمذلكوبعدمدةبعدلهيدفعهجداجسيمامبلغامخهأقترض
فاخطروااالقباطالمستخدمبنكباربهشعرعملهيتممانقبلأنهغيررثيسهمنحقهلهلجخلص
وطلبوالصدقبالشرفالمعروفينالمسلميناعيانأحدلديهاستدعىالحالوفىباالمريركالبطر

فاليعرنرنهكانواانالجالسيئبينمنيميزيحتىالمسلحينمنالشهودالثالثةأمامهيحضرأنمنه
قةاعلمتثمومنعليهشهدواالذىالشخصهوليسانهواعترفهاتمييزهيستطيعوالمحضروا

هشنيالباباوطلبدعواهالشماسرفعولماببطريركهليوعالمكيدةالشماسذلكدبروكيف

علىبخونهاخذوأيوحتىالشماسعلىنظرهموقعفايقةاليقررواالشهودطلبالفاضىامام
رثيسهمستغفرافعلماعلىوندمبالحزىفاتتنسحالمتناهيةوقاحته

ماخهايتهمونفكانواالشماسذلكمنوالعلىباالسمالمسيحيينميتكثيروننسجوقد
لىاالكاذبةالوشايابتلكيتذرعونكانواالذينالمسلمينالوالةلدىحظوينالواحتىباطلةتهما

والفضةالذهبمنوعندهءالكيمياعلميعرفأنهيركالبطرعلىراهبفادعىاالقباطاضطهاد
انفيهايدعىكاذبةشكوىطولونالبنرقدمالبشماعمالمنرلهـباانذلكومنيحصىالما

منرهطمععليهالوالىفقبضيبذرهاواالختالسيقبطرالاالمجمعالنصارىيركبطر
ثياباوألبسهمالكهنوتيةمالبسهمعنهمخلعمصرحيثبابيليونالىوساقهمبالقيودوغللهماساقفظ
ءوهزيةسخرموضوعليكولواالشوارعفىبهميطافانوامربراخبدوندوابعلىواركبهمقذرة

منوهويتعذبكامالشهرافيهلبثسجنفىالبطريركوضعالتحقيرهذانهايةبعداإلظرين
االقباطغيظواشتدتهمتهيثبتانالكاذبالمبلغيستطعفلماليالىامامبهأتىثملمفاصل01مزضق
بهنزلالعفوعمامنهملتمساالبطريركقدمىتحتنفسهوطرحفاسرعبهيفتكواانوقصدواعليه
لهاعطىبانذلكعلىبرهنوعنهبصفحهلهوصرحيقىاالمسيحىمعاملةالبطريركفعامنه
اللطفمنكالهرواثيابحللثالثلهووهببلدتهالىبهيصلجمالواركبهالمالمنمبلغا
الشديدالقصاصسوىيسشقلشخمالالمحمالغيرالمتناهىاللينهذاعلىوكيلهعنفهحتى
وذهبالمسيحييناضطهادعلىوغملشرهالىرجعالراهبذلكفانالوكيلهذاظنصدقوقد
شكواهمصدقلهوثبتالحاكمالىأمرهفرفعواينالتجاروالمسافريضطهدوشرعاالسكندريةالى
الضربتأثيرمقعليهوقضىلحمهتمزقالقرحتىاباعصاببهبضرشامر

المسلمينمنبعضاأغتصبيركالجطرأنبقولهجميعهاثظتممنهوآخربماراهبوادعى
منهطلبفولهصدقللوالىيوكدولكىرهباناصيرهمثمنصارىلهموصجبرااالسالمعنوردهم
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النصرانيةعلىيركالجطراكرههثجمسلماكانمنليحضرمنهااالديرةأحدكالىجندامعهيريسأن
بالقبضالجندفأمريوافقوهفلماليهليجنبهمالرهبانبعضيملقأخذالديرالىوصلولماوالرهبنة

وكانمسيحييناوالدمسيحيونانهمعلىالقاطعةاالدلةالرهبانفاقامالمالىالىواتوابهمعليهم

وجلددـمسالفاستحضركانانهللوالىفاكديحنسابىديراخرمنراهبايكرهالراهبهذا

ليأتوايركالبطرالىالجنيبعضيرهمعالشرالراهبارسلأصراررأىولمابذلكليعترفبالسياط
بعضعلىبصروقعيركالبطربقاليةالراهبكانفبجنماالتهمةهذدـعنيدافعحتىاليهبه

بخطقديمةخبنمملوةوجدتفتحتلماولكنهاالوالىلدىفاحضرهاماالمملوةانهافتوهمصخاديق

يركالبطرتالميذاتهمولذلكالخجلالراهبفلحقمجمعهامولعايركالبطركاناهميةذاتاليد

هءبراأثبتيركالبطرولكنالجديدةالتهمةهذدـقالوالىفبدأأحضرهاالتىاالموالسرقوابانهم
دوماينفقهاالتىنفقاتهيكفىيكادالدخلهبانموضحا3ـضدهةالمالتهمةفسادبينوتالميذه

لهيدخرشيثااندونالكنائسعلى

بانهماتهمواالذينالرهبانوصرفافامالراهبذلكعلىغيظهواشتدالوالىفصدقه

غرامةالكاذبالراهبكذلعلىوضربوحاشيتهيركالبطرعوافىجاديزنهمالىمسلمينكانوا
بدفعهاالزمهجسيمة

علىءاالباموافقةلعدمالفقلبثيسعونكانواالذينالرهباناشراراسخحروهكذا
وآخرتلكبنقدهايعدونهمكانواالتى4المباعنرغماثملياقلعدمالعاليةالدينيةالوظائفتقليدهم
فاخذواالنصارىأضطهادتجديدعلىاليههدبعضمعاتفقالسنفىطاعناراهاانالحوادث
المسلمببنلرديسعونماوهىالمقدمةبالتهمةمتذرعينمكانكلفىعليهمالمسلمبنليهيجوايطوفوذ

بالبطريركأوقعواثماموالهمينهبونومنهمينالكثيريقتلونالمسلمونعليهمفقامالمسيحيةالى
اضطهادهمعلىالحاكمواجبرواواساقفته

ديرالىياسنوهيتانوالشعباالكليروسبعضهوواعتادقدشنوددـالباباوكان

كانواالذينبانالعرانالسنينأحدىفىوحدثالفصحعيدقبيلشيهاتيةبرمقارفىأبى
يومفىهجيوابلالحدهذاعندوايولممتاعهمبواوالمسيحيينعلىتعدوايةالبرتلكيمألون

الخوفالديرفاستولىبواويخرينهبوهملكىبالمسيحيينازدحامهحالالديرعلىالكبرالخميس

ءبالبكاأصواتهمفرفعوااليهميفدالموتخطررأواعندماجداوانزعجهاوالشعبالرهبانعلىالشديد
أندونالهائجينبانالعرالىبعكازوخرجبشجاعةهشنيالياباتقدمكذلكهمبيماووالنحجب

منهرأوافلماليقتلوهاليهيأتواأذمنهماالشراروطلبالىوتقدميخرجالكىأبناثهاستعطافمنعه
قياممنخوفاالرهبانأظهرالديرولماتاركينءالوراالىرجحياالموقرةهيئتهالىوتطلعواالبسالة3ـهذ

منيعاديرحصناكلفىلهمابتنىأخرىمرةعليهمبانالعر
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كرسىعلىمجاهداواستمراالعمالبجالئلمملؤةشنودهالباباحياهكانستبالجملةو
م968وش795سنةبرمهات41فىبالربورقديوما81شههرو3وشة11البطريرك

الطائفةءأبناجمجعءاراأقرتوالخمسونالسادسالبطزيركايخلئيليهـ
برمهدةشهرفىرسامتهوكانتلهخلفاميخائيلاخئياراالبعلىشنودةالبابانياحةبعدواالساقفة

بنأحمدلرسامتهيتعرضولمكلالمتوبنالمعخمدخالفةعهدفىسلفهفيهاتودىالتىالسنةنفسفى
بطاركةتخصيبفىللشعبالترضالوالةعادةكانتفقدابنهمعالحربفىالنشغالهطولون
الكنائصتعميرالىنهفأمامهالجوصافياميخائيلالبابارأىولماالهمأمسلبفىرغبةعليهم
عقبأعمالهفاتحةوكانتمعالمهأزيلتممابعضهاوتشييداالضطهادـابانفىدمتالتى

معورامنهيطلبونسخاأعمالدنولترمنمسيحيئمنتلقاهادعوىقبولهبقليلبسامته
ايسلتكياعيىالذىاليومصباحوفىالشهيدماربطلومايسباسمبنيتكنيسةلتدشيناالساقفة
اشجةالدمابالفروضللقيامالكخيسةالىالشعبموكثيراالساقفةمعيركالبطرسارالكنيسةهذه

انتهىحتىاساقفتهمعالدينيةالحدمةائمامفىالبطريركفأخذالكنيسةأسقفيجدوالمولكنهم

الشكرصالةتالوةوحالالحملتقديمبعدواالسقفذلكينتظرقديمانبدونالقراببنرفعإلى
فاالقرالبنورفعحقوقهعلىتعدىيركالبطرالنغيظاءممتلىوهواليهالمثارسخااشقفدخل

اوخرجاالرضفىوطرحهابانةالقروامسكالمذبحنحوسارثجمنهاذنبدونوكنيستهابروشيته

واعطىالقداسوتممبغجرهايركالبطرفاستجدلهابعدتقدستقدبانةالقرتلكتكنولمغاضبا
للشعبالبركة

وأجمعتالحادثةتلكشاهدواالذيناالساقفةمنلمجمعايركالبطرعقدالتالىاليوموفى

حرارةالنهابيادةلزمدعاهذلكفكانبدلهآخرواقامةيرالشراالسقفذلكقطععلىءاآلرا
أهبةعلىحينئذوكانطولونبنأحمدالىهفتلرئجسهيكيدأنوأراداالسقفنفسفىالغيظ

االسقفبذلكعلمفلماالججشعلىمنهاللصرفلالموالاحتياجوفىللحربسورياالىالقيام
ماوالثروةاالموالمنعندفىاالقباطيركبطرانفائالعليهاالمريهونوأخذاليهفصبالمعزول

عنيتأخرالوانهواللباسالقوتلغيرمجتاجالمثلهوانكثرمنهاهووماالنفقاتلهذهيكفى
لهوقالحااليركالبطراليهواستدعىطولونابنفشكرهذلكمنهلوطلبعنددماببعضالمساعدة

القائمةالحروبعليكىوالواجبأمرواالموالبالرجالللخليفةمسماعدتناانتعلمأنت
الومثلكوافرةثروةدوأنكعلمتوقدللنفقاتواحتياجنابهاامللقواستحدادنايابسيرعلينا

لمساعدتنالديكماخاطربطيبلىلتدقعباالكراماستدعيتكوقدواللباسالطعاملغيريحتاج
لمججفأخذمحبوكةمكيدةهذهانيركالبطرفعلمالجزيلةبالمنةومنىبالرضاالحليفةمنفتحظى

ولكنالخائناالسقفذلكمناليهوجهتالتىالتهمةكذبللوالىمبرهنانفسهعنيدافعو

فىالموجودةوالفضيةالنصبيةوانىاالجميعيسلمهأنمنهوطلباعتذارامنهيقبللمطولونابن
الطلبهذايركالبطرفىفضنقيالىيلهتحوبمكنمعدنوكلالمصرىالقطرفىالقبطيةالكناثس
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ابنيدعىلهشماسمعالسجنفىوزجهعليهقبضالحالففىلهالدتهملكهذهبأنمعتذرابتاتا
السجنفىكاملةسنةالمسكينيركالبطرهذابقىالمنذروقد

يوحنايدعىاحدهمااليهبينمقرالمسيحيينكتبةمناثنانطولونابنمعيةفىوكان

لهذاوكانلالردينىبناحمدالوالىوزيرمعبالتحاديركالبطرانقاذفىفاجتهداموسىواآلخر
االمرحقيقةللحاكميكشفأنمنهوطلباعليهفوقعاومقارابنهيوحناوهماديوانهفىكاتبانالوزير

طولونابنعلمولماوللكنائسلهءفدالهيقدمونهمبلغءتلقاالبطريركسراحاطالقفىيسعىو

وزيرهوساطةقبلالكنائسأوانىتسليمعلىيحمالنهواليركالبطريرعبانالوالموتالسجنأن
فىحباالبائسيركالبطردينارفاضطرألفينعثرليدفعيركالبطركاتبانيضمنأنبشرط
متعهدانفسهعلىصكايكتبأنرووسهمفوقيقعواضطهادبهميحيطءشقامنأبنائهخالص
شهربعدالنصفيدقعأنعليهوكانأبنائهمنجمعهمنيتمكنريثماقسطخطينعلىالمبئبدفع

شهوربعةأربعداآلخروالنصف

واقضرضالوزيربألفديناروتبرعالفىالكتابأولثكدفعاالولالقسطميعادحانولما
وأخذطولونالبنسددهاآالفعشرةالجملةفصارتآالفسبعةالمسلمببئالتجارمنيركالبطر

فقررعلىأخرىجهةمنالثانىالقسطيسددوجهةالتجارمندينليفىالجحعفىيجهدذلكبعد
الكنيسةءأبناعلىالضرائبمنيزيدفجعليكفلمذلككلولكنوافرامبلغاأسقفكل

اقونهآاثمإالوأضاحباامنشكهالمطلوجماعةاففسمطاطلككاادلاراخايناأأعلىاغحماالل
بةالمصرواالشهراالربعةأنعلىفضالالمطلوببجانبزهيدةالمبالىهذهكلانفظهراالصلى
الموتورأىوقنوطيأسفىيركالبطرفوقعالسحابمرمرتقدكانتالثانىالغرامةنصفلدفع

تسديدعلىضمناهاللذينوابنهالكائبيوحناحياةفىكانخوفهكلولكنعينيهأمامايعالمر
الغرامة

حينئذخاليةكانتابروشياتعشرةعلىأساقفةعشرةرسمالىالقصوىالحالةفاضطرته

لمانهحيثواضحعذرهأنغيرااللماشدميخائيلالباباتألموقدمنهمحدواكلدفعهمبلغمقابل
أنهاكأمتهعلىعماوقوعهماكانواضطهادضيملرقعالنقيدتلكدعبلجمعمماشيئالنفسهياخذ

ا1وفضةذهباقدمغيركفؤالنهأسقفاكرسميخائيلالباباانالمؤرخينمنأخديفللم

فديهالمبالمتلكدفعماقدتاااللباطاساقفةاناللببذهنعنيغربوالبوتترمداميةزأالنكلالمؤرخةقالت1
يوماالىيدفعونيزالونالسجحىملكحكيمةظلفىواالمنبالالممتعونيالذينيةاالنكبزالكنيحةاساقفةولكنسضلكن

2472أهـرسامضبوماالساقفةولرئجسللحكيمةيبماضرايودجيه003عنيقلالبلغاهذا
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قدكانتلالقباطكنيسةعلىيركالبطريساومونوأخذواالفرصةهذهاليهودانتهزوقد

الىيدهمتحتتزلولماياهميبيعهاأنالبطريركفاضطرخدمةفيهاتيدىتكنولمدمتوبتخر
بهايجمعأخرىيقةطرالىعمدثمبهاموتاهملدفنبالبساتبنأرضاأيضاباعهمو2هذايخومنا
رأىللسدادكافياذلككليكنلمولماءلالغنيابالكنائسخاصةمقاعدثأجيروهىالمالبعض

فىةالمجيوالزخارفالنقوشيبيعيالكىاالسكندريةكنائسادارةعلىالمشرفينيسألان
شديدةمقاومةيةاالسكندراكليروسفقاومهاالضطهادآالمبهليدرأثمهالهيرسلواوكنائسهم
الثغرلكنائسسنةديناركلألفهووخلفاوهيؤدممطأنجمشرطرضواضيقتهرأوالماولكنهم

رىالسكندا

الىفانطلقالمطلوبمنأقلعليهتحصلماجميعأنفيخائيلالباباوجدكلهذلكبعدو

قولوالهموقالباليةبثيابتالميذهالىراهبفىيهوكذلكبينماوكبرىحيرةفىوهوتانيس
أنبعدوحاولواعنهمواختفىهذاقاليهعاأربعينبعدالغرامةصكعنهيمزقالربانلمعلمكم
طولونابنماتحتىيومااالربعونتحضولمأثرعلىلهيقفمافلممجدوهأنيركالبطرأخبروا
معززامكرماوأطلقهالغرامةصكومزقيركالبطرخاطرفطيبيةخماروابنهوخلفه

أيامواحمسوشهرسنة52مدةيركىالبطرالكرسىعلىميخائيلالبابااستحروفد
م498وش026سنةبرمهات02فىوتوفى

اغلببمعرأعتنقهاالمسيجةظهرتولماسةلمبخحوهاالنيةللمرةاورشليمخرابقبلبئليهودفيلبابيليلىكان2
بقيتوالكنيمةتلكعلىالملكيوناستولىانيةواليالقبطيةالكنيمةبينإاللقاقحدثولماةالكيالىالكنجمىوتحولاليهو
اتليددشالمالالىوحاجتميخاثيلاالباضيقةاليهورئوالالقجطعليهافاستولىالتمعالجبللىألقرضواحتىمحهزفى
اقدسمندعترونهاواالنالىميمدىفهىحالكلوعلىوهااشش3أويلشةلمائةالكنية3ـهذاستأجرواطولهنابئ

البىارمياتبرفيهاانيزسوناذاالماكن
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الثانىالقسم

والكنيسةالمملكة

مرقسالقديسلجسدالبندقيةأهالىسرقة1

المننصروأبنهالمتوكل3المأمونخالفة2

المعتز5وغيرهالمستعين4

طولونبنأحمد6

مرقسالقديسسدالبندقيةأهالىسرقة1
يدفنوناالولىقرونالثالثةمدةظلواوكذلكقبرعلىينتخبونمارمرقسءخلفالبث

فىجسددـتضمتزالالببوكاليامرقسالقديسكيسةأنأبيب4السنكساردوبجانبه
القديسباسمكندريةاالسبىجنوأخرىكنيسةهناككانتبأنهأيضاوشهدالخامسالقرن

صغرتثمالعربيدعلىبتخرثمالسابمللقرنقائمةبوكالياكنيسةظلتوقدايضامرقص
االرضتحتالتىالكنيسةأسمعليهاوأطلقالبهنيسةتلك

سمةخليكدونبمدينةاالرثوذكسىااليمانفىالخالفحصللمااالمؤرخالمكارمأبوقال

بالكنيةالملكيونفاحتصالقبطبينوبينهمكنائستقسمانالملكيونطلبم154
نقلالتىبيةالجنواالخرىبالكنيسةالقبطواختصالرسولجسدبهاابقىوالتىاالرضتحتالتى

الرخاممنمجوفعمودفىبوضعهالجسدهذاسرقهاأناالاالفزلجمنكانفماالرسولرأساليها

حمايةتحتالحديثةسمجمهوروجعلواعظيمبفرحأهالحاقالجالبندقيةالىبغنيمتهموصلواولما
أهـبايطالياالمآثرمناالنجيلىقمعلمركانلماالمرقسىاالسد

أهالىسرقةكيفيةعنتخبزالوهىالبوالنديةيخيةالتاالكتبأحدتفىقطعةووجدت

ملخصهاوهاكمرقسالرسوللجسدالبندقية

مدينةمعاملةمنرعيتهمنع28الى318منحكمالذىاالرمنىليوناالمبراطور

فبعضذلكومعوالالتينييناليوالنيينءأعدابالمسلمينوقتثذالمتالئهانخزاياتجاريةاالسكندر

ضوااالسكندريةءميناالىيلتجثماأنوالرياحالعواصفبحكمملزومينكانواالبندقيبنالتجار
تشييدمصرعلىسلطانعزمالحينذلكوفىالمسيراستئنافمنيتمكنواأنالىالزمنبعضفيها

االثاراقيباقىوالكنائسيطبهاينهالمزالرخاموالواحالعمدانبرفعفأمرملكهقاعدهفىلهفخيمقصر
البحركغيرهاءشاطىمنيبةالقرببوكالىالموجودةمارمرقسكنيةهدمتوقدقصرهفىلبقيمها
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معارضاتمنممررغهـاالىوأرسلتالرسولقبرحولبهاكةالمووأحجارالرخامأعملخهاوأخذت
وهوخطيرمشروعفىالتجارالبندفيونفكرءاالثناهذهوفىالمدينةواكليروسالبطريركوتوسالت

ولماقجرهأمامللسجييومكليذهبواكىوتبجيلاحترامموضعهوعندهمالذىيسالقدمايابقأخذ
القديحماقبرحراسءاكشماعلىعزمواضدهمالمسيحىالشعبهياجالقوةاستعمالفىأنرأوا

فىتركهامنبدالساكنيهاوتعظيماحترامموضعوتكونمسيحيةبلدفىستحفظبفاياهانبقولهم
حافظةالمفىيحرصواأنفيمكنهمعندهموأماالكفرةأيدىبهاتلعببليالطوبهاتمكثالقدبلدة
واالقوالالوعهدبهذهالحراساقشنعوقدءطارىكلمنممامنفىكلحيثالقديسبقاياعلى

الىبالجثةالبندقيونفأقلعمكانهاالقديسببنأحدجثةعواالتجارووءهفالالىبقايادـوسلموا
تحرمهالذىيرالخنزلحممنقطعاالصندوقفوقعواوالمسلحبنالعمالمنيخلصوهاولكىايطاليا
فىوضعهاابذىالمدينةحاكمعلىالجثةعرضواالبندقيةالىوصلواولمااالسالميةيعةالشر

المدينةتلكأستعدتثمومنالعظيمالقديسبهذايليقمعبدتشييديتحكامنيمارقصرهكتيسة
سببانهيعتقدونولهمنصيرامارمرقسالبندقيةأهالىيتخذوالمقدسةالبقاياتلكبامتالك

1أهـفبرايرأولفىالنقلذلكذكرىويحيونجمهوريرثمسعالة

بينأخذوهاانهميقالمرقسالقديحسأنجيلمنينهانيةأصليةنسخةبالبندقيةديولقد

أنبييئالغرءادعايكذبممااليوالنيةباللغةاالصليةالنسخةهذدووجيم2741وم2541سنة
ومهااليوالنيةباللغةمصرفىكتبانهيثبتوالالتينيةباللغةبروميةانجيلهكتبالرسولمرقس

سالقبطيةالىنقل

م318سنةالمأمونخالفة2
فانتهزبالحالفةيطالبمنهماكلوقامابنيهبينخالفوقعالرشيدهارونموتبعدو

ساعدواالذلاخناهمالذيناالقباطمنوكثيرونمصرعلىوهجمالفرصةهذدـاالندلسمسلمو

الحربواشحبكتاالندلسيبنقاوموايةاالسكندرمسلمىولكنيةاالسكندرأخذعلىاالندلسيبن

نهبوافوالمنازلالبيوتعلىفهجمهااالقباطوبلسلبأيديهمالبغاةفيهاأطلقمدةيقينالفرلين
وأثمواالمقدسةاالوانىاوسلباالمثعةمنفيهاماواغخصبواالخلصكنيسةومنهاالكنائسدمرواثم

ابرهبامحتكوايهبوهاأديرتهبوافأخرالنطرونوادىعلىالعربقبائلوغارتبالمقادس

طاهرفأباحبناللهعبداسحهلرجلذلكبعدمصرواليةوآلتالقليلاالمنهميبقفلموطردوهم
ابعابدواقثيلالكنائسواحراقاالديرةبلجنوده

م91هالسةيوليه42فىالسادسكيرلاالباعهدمصرفىالىرفاتهنقلتوفدالىاشر111
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بنعمرعنهفوكلالمعتصماخاهمصروولىالخالفةبعدفيماالرشيدبنالمأمونواستقل
ااالثقيااالجنبىالنيرمنالتخلصبهاقاصدينتعتبرآخرثوراتهمبثورةاالقباطوجارفقامفغارالوليد

فجفاقتلهائلةحروبالوالىعساكربينوبينهمفكانالخالدفععنالبحرىالوجهأهلفامتخع
الوجهبأهلالصعيدأقباطواقتدىىالجلمكانهفاستخلفعمروقتلكثيرخلقيقببنالفرمن

للوقتلجندىآالفبأربعةالمعتصماليهافقدمفوضىحالةفىجميعهاالبالدفأصبحتالبحرى
يقتلونوبهميوقعونوالوالةسيرتهملسوءالعمالوأخرجوايثائراالقحاطواستمرالحوف

عيسىعلىفسخطالوالةظلموشاهدمصرالىفقدمالمأمونللخليفةالثورةخبربلغحتىيأسرونو
عمالكوفعلفعلكمناالالحدثهذايكنلملهوقاللهبةعقوالبياضبلباسوأخذهدـءلواوحل
البالدبتواضطراالمرتفاقمحتىالحبروكتمغيطيقونالماالناسحملغ

وفتلبالدهمودخلجمعهموفرقشملهمفشتتبعساكرالبشموريينعلىالمأمونحملثم
حتىالجهةتلكيبرحلمبالجملةوكنائسهموهدمأموالهموسلبوأطفالهمهمءنساوسبىرجالهم
علىبعدفيهايتجرأواولمالقبطذلكثجومنباليةاطالالالعامرةبالدهموجحلمنازلهمخرب

لينتقمواالبالدفىيطوفوناالقباطينالتائرباخضاعالمأمونقيامءاثنافىالمسلمونوبهانالمقاومة

الطبقةاضطرتحتىكالحيواناتباعوهمومنهمكبيراعددوأخذواوضهبوهمينكثجرفقتلوامنهم
عددفأخذبهمملمةكانتالتىالفوادحتلكمباهرواالسالمىالديناعتناقالىفلىالم

االيوجدونالالمسلمونكانالزمنهذاوقبلالمسلمنعددمنصارأقلحتىيقلاالقباط

القطرسكانربمالعتناقالصغيرةالقرىحتىبهمفامتألتالكبرىالمدنفىأوالجيشفى
دينهمعلىالباقبناالقباطاخاالتهمأراضىيفلحونصارواءوهؤالاالسالميةالديانةالمصرى

شوكتهميتوقوعددهمزادبذاومنهميغتصباو

لصغرهاعليهايرجأنيشأولمالذلطأيةمربقرانبمصرالمأمونوجودءأثنافىوحدث
بتقديمالعجوروولداهاوقامتدعخنهافلبىيتهاقريشرفأنمنهوطلبتعجوزقبطيةخلفهفخرجت

اليهحضرتالرحيلعلىالمأمونوعزمالصباحأصبحولماذلكماسخعظحتىوجنودهلهفاخرطعام
واحدعامفىمطبهوعذهبمنكيسعليهطبقوصيفةكليدفىوصايفعشرالعجوزومعها

سألهاولماتحتقرناوالبناتكسرقلواللهوقالتفأبتذهبهاتعيدأنمنهاوطلبالمأمونفاندهش

تنصوالالطبنهذامنالذهبهذاانلهوقالتطينقطعةتناولتذلككللكأينمن

خراجعنهاووضعضياععدةوأقطعهاهاهديوقبلحالهابسعةوبهافأعجبالمومنينأميرياعدلك
فدانمائتى

أنفبلغهبغدادالىبرحهاثمومزهـأحوالهانظمحتىينشهرمدةبمصرالمأمونومكث
منيدمنونزعهااالراضىفىياداتالزقبولحيثمنيرضاهاالخطةعلىصارتينالنواو
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والكلفةغيرمنةيادـالزيدقعلمنوتسليمهااصالحهافىجسيمةنفقاتوتحملمشقاتكابد

االموالمنعليهممايدنرقائمينالناسيكونمادامياداتالزهذهقبولبعدمفأصدرأمرهتعب

م168المنتصرسنةوابنهم748سنةالمتوكلخالفة3
كمادااشهماومعاالقباطيبغضانكالهماوكاناالمنتصرابنهمصرعلىالمتوكلالخليفةوولى

عامالهـاأنهاالوغيرهاوالطبيةوالحسابيةالهندسيةاالعمالانجازفىاليهمالحاجةبشدةيشعران
دينهمواجباتفىاالهمالالىاالقباطفاضطربمحيمامملكتههيئةيغيراأنوالجورقاصدينبالقو
مةالحكخدمةفىوتراخوا

والمرمرالرخامحجارهينهبوابأنفيهايكتفوالمالتىالدرجةباالقباطاالستهانةبلغتو

القطرفىمداقنهمالىقاموابلالخليفةقصورفىلنوضعبغدادالىونقلهاكناثسهمفىةالموجي

حجرحجرعلىفيهايبقواولموأزالوهابتشيجدهايعنونكانواالتىمفبورهونبشوا

فىخصوصامملكتهفىالمقيمبئالمسيحييئجميعبصدرأوامرضدالمتوكلالخليفةواستمر
شأراذاللبهاقصدانهعلىاالوامريفيدتلكومنطوقصفيموتكديرخاطرهمازعاجراكبامصر

حباوالحيصاتواالحزمةالمناطقيلبسنكنالحبنذلكفىءفالنساحميتهمواضعافالمسيحييئ

الطيالسبلبسالرجالوالزامتعودنهمالبسعنبمنعهنالمموكلفصدرأمروالتواضعالحشمةفى
كلولونيطقرارأربعةالواحدةطولقطعتبنثيابهعلىرجلكليخيطوأنالزالنيروشدالصملية

يتنقبننروخااردنفاذاءالخساأماالثيابلونيخالفاالثنتينولوناالخرىعنتختلفواحدة
البغالسوىيركبواأنأيضاالخصارىعلىوحخئربالبغياتخاصاكانماوهواللونعسلىببر

تكونوالركاباتالبرذعةرةمفىكرتينبعملهاوخاصةعالمةعليهاقذرهببراعالحقيرهوالحمير

حبلمنقطعةواللجامخشبمن

منومنعواخشبمنوقرودصورشياطيندورهمأبوابعلىيجعلوابأنأيضااالقباطوأمر
عادةجرتكماالناسمنمرأقعلىطعامايطبخواالوأنأوأعراسماحتفاالخممالنورفىاشعال

المقدسالصلياستعمالوحجرعليهمباالرضفبورهميساوواوأنالمشرقبالدكلفىءالفقرا
منارلهمعنالعثمروأخذالمحدثةكنائسهمبهدوأمرالشعانبنأحدفى

الخليفةونشرواالقبيةيمالدرارعلىدراعيتبنيلبسواأنأمرواسنينبعبأرذلكبعدثم
العددمنهموأسلمرؤوسهميرفعونيعودواولمعظيماذالاالقباطفذلاالماكنكلفىهذدـأواصر

اتجمعوااذاوكانوابالمسيحجةالتظاهرعلىيقوونالمنهمكثيرونكانيسلموالموالذينلمجصى

فيهجحونالمسلمونيسمعهاالحتىضعيفةبأصهاتيصلونبلأصواتهمرقعيستطيعونالللصالة
نهابويحرينهبهنهاوثافمنيطردونومقادسهميدنسونرومحليهم
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التىالمنطقةالرجاللبىسيماوالالصارمةاالوامرتلكتوالىكثرةمناالقباطصجرد

حقنااالوامرلهذهالخضحعلىليحمليمجهدهميبذلوناالساقفةفكانءبالنمماخاصةكانت
لمجوهمالوكىمةالحثدالثلمنارصالةأوقاتفىحتىالمنطقةلبسانوأفهموهمءللدما

والللمتكبريغالخيولوأنجحشاركبنفسهالمسيحالسيدبأنلهمقالواالحميربزكوبيزدرون
الحروبفىااليستعمل

فرفتالحكومةأعمالفىباالقباطاالستعانةوهوعدمقساوةكزصدرأمراذلكبعدو
الحدهذااالمرعنديقفولمالمدقعالفقرأصابهاكئيرةعائالتشأنبذلكواظكثيرونمنهم

جميعواكالقميتكلعلىالصالةابطالمصروهوفىالمسيحيةعلىءالقضابهأمريرادفصدر
خمرااالقباطيجدالحتىالنبيذبيعومغالكرومجميعواستئصالخدمةفهاتودىقالالكحائس
صارمنحتىبالدقةاالخيرالقرارهذانفذوقدالمؤرخونيقولواالفخارستياسرالتمام

يهابونالكانواالذينالكهنةأناالالمصرىالقطرءأنحاجميعفىنبيذأوعنبامجادالمستحيل
الحنرمنعلىليجصلواجهدهمقصارىونيبذلوكانواالمقدسالسرهذاتأديةعنيكفوالمالموت
الكاهنفيضعهيصيرزبيبالمصرووصولهحينينشفكانالعنبهذاولكنالمصرىالقطرخارج

صاراالقباطالحينذلكومنكافوقتوجوديختمرلعدمأنقبليعصرهثمبرهةءالمافى
أهـللمناولةالحنمريرغنبيذاالدوامعلىيستعملون

جيوشهمفسارتالعربيدمصرمناستردادعلىالرومانيونعزم258نحوسنةوفى

فضايقهمخاصبنوعمنهممصرواالفباطضررمسيحيىالىآيالهذاعملهموكاندمياطواحتلت

االقباطضيقهمنيزيدولكىالدينفىاخهمللرومانييئبمساعدةيقومواأنمنخوفاالوالى

الفسطاطفىالكنائسجميعوقفلإقسوسابيتهتأدمنيتمكوالمواذطائالمبلغامنهمطلب
واحدةاالبابيليونو

م268سنةالمستعينخالفة4

كزمدتهتطللمولكنالخالفةكرسىعلىبعدهالمنتصروجلسابنهبيدالمتوكلقتلوقد

المتخربفأصلحالكناثسمنمنهمسلبمالهمورداالقباطأراحالذىالمستعينبعدهفلكسنةمن
كالعادةالكنسيةخدماتالفيهاتمارسوصارتباجنوأسوانالىشمااليةأالسكندرمنمنها

م668سنةوغيرهالمعزخالفة5

ىفوجدالعربمجتقروناالتراكوكانخاقانبنمزاحميدعىتركيالمصررجالعين

ببكاسمهتركىرجلئولىمزاحمبعدووالمسلميئاالقباطبينوالتساوىالعدلمننوعواليته

الضرائبالمدبرلجمعبنأحمدأحدهماقبلهمنبينمندوأوفدمصربلمجضرالىلمولكنهم868سنة
المسيحيينعلىالضرائبوضاعفاالهالىعلىأولهمافتجبرالجيشلقيادةطولونبنأحمداآلخرر
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عليموعبنوالقسوسالرهبانفأحصىالمسيحتينعلىأشدكانتوطأتهولكنءسواوالمسلمين
بمعرفتهمنهملهاوهوعليهمفرضمابدفعالبطريركوالزمعنهمرفعتكانتأنبعدضييبة

عوائديفرضأنيركالبطرفاضطرالسنةدينارفىفسئةكثرمنعليهمفرضمقدارمابلغو
فآثرشديدةمضايقاتلهمفحصلتالغراماتهذهدقعمنليتحكنالناسوأفرادساقفةاالعلى

الصنغيدبالدبعضعلىالعربهجمءاالئناهذهوفىالشداثدمنتخلصااالسالمكثيرمنهم

مباأنباوديربالفيومالقلمونوديرشنودهأنباديرمنهاأديرةعدةبواوأخروالعبادبالبالدوأضروا
طحابناحية

بصرفمصريأمرهلوألىفكتبالحاليفةعلىأمرهمعرضواباالقباطالضيقاشتديال
بواسطةمنهاالقباطفتحصلم968سنةالمهتدىالمعثزبحدءوجاقليالفاستراحواعهمالكرب

عهدهفىقامم078سنةالمتوكلبنالمعتمدالخليفةتولىالمعزولماامرتأييدعلىابراهيممهممق
اليهييئالمصرقلوبمجذبمصرولكىعلىملكابنفسهونادىطولونبنمصرأحمدجيشقائد
علىاالتراكيفضلكانطولونابناناالبالمسلميناالقباطاوىفتالصرائبعنهمخفف

االقباطعلىواالروامالعرب

م578سنةطولونبنمدأحخالفة6
ماهراقبطجامهندسااليهمصرطلبفىوالصنائمالفنونأربابهماالقباطأنعلملما
فعملالقديمةبمصربناهاالتىالمدينةالىالمياهيوصلأنمنهوطلبالفرغانىكاتبابرفلباه

كانبيماالسوءولكناتقانهاعظممنرأوهاالذيرجمغأدهشتعجيبةقناةالقبطىالمهندسا
وألقاهالمهندسعلىفغضبنقلهافىالعيالأهملترابةبكحصانهعثرعليهايئفرجطولونابن

أموالهمنهبعلىوعولالضراثبعليهمفزادءأكنيااالقباطأنطولونابنظنبعدوفماالسبنفى

ذلكمصرالىفىالمجامعمنبنىماأعظميكونجامعءبنافىذلكبعدطولونابنوفكر
ولايمكنالاالعصدةمنالعددهذامثلانلهفقيلالرخاممنعمود003علىيقيمهالحين

استعيالجوازبعدمعلمالقرتقيسمعمايكانواذالنصارىومعابدكنائسهدمتاذااالعليه
ببدونالجامعتشييدعلىيستحيلانهقائالوصاحثيابهفشقالجوامعءبنافىسروقةأدوات
مطأعمدتهذتأندونبنىجامعاأنىوجيممنسمعتمافانىالكنائسمنهموادـ

هذاعنوأستغفرربىأخالفهاالمرفسوفهذانحالفةااليمكنىالانهوحيثالمسيحيينكناثس
للغفرانكافياالجامعءبنايكنلمانالذنب

كتبوترددهطولودطابنرغبةمنكانماالسحنوهوفىالفرغانىكاتبابنسمعولما

الكثراحتياجبغيربهمرغولتنفيذومستعدمشروعهاتمامقادرعلىانهيفيدهوهومسجونيضةعراليه
أمامهؤاستحضرهالسبنمنباطالقهوأمرتذكرهالعريضةقرأفالالقبلةفىيجعلهاعموديبنمن
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مندوااميواللىيسلبلمفشيماجامعافشيدرسمهاالتىبالكيفيةالجامعءبنافىاليهوعهد

فكانالعهدالخمييايومفىلالغخحمالءماحوضقدطاالكنائسفىيوجدكانبلالكنائسى
القبطىالمهخدسفصنعللوضوءاميضةلهملتكونالمساجدالىاالحواض3هذينقلونالمسلمون
خلعةالمهندسعلىطولونابنوخلعيرامماعلىالجامموتمطولونابنلجامعجميلةميضةالبارع
الدينباعتناقالمسكينالمهندسهذاالزمبعدفيماانهكأيرحياتهمدةيتقاضادـراتبالهوقررفاخرة

رأسهفقطعتفأبىاالسالمى

عنسمعطولونابنانالجوهرومعادنالذهبمروجكتابهفىالمسعودىوقال
اليهفأمرفحملسنة031العمرمنمصرولهبالدأعالىيسكنكثيرةبالداطافقبطىفيلسوف

طولونابنانوقيلوالملبنىوالمشربلالمافىاالعتدالفأجابهعمرهطولسببعنوسأله

االطرافاياسعةفالبحيرةأعالهفىالنيلممابمانفأجابهالنيلمناجعنالفيسوفهذاصأل
النجمونيسميهالذىالموضعتحتأىالدهروالنهارطولالليلفيهيتساوىالذىالمكانيعندهى

الىيهتدوالموالمستكشفينءالعلماانومعلموغيرمنكورفعروفذكرتوماالمسنقيمالفلك

وستبألفذلكقبلالقبطىالعالملذلكمعروفةكانتولكنها81الالقرنفىاالالنيلمنابع
خطعدسيبكاستكشفهاالتىنيانزاالبرتمجيرةسوىاشارالهاالتىالبحيرةوماسنةمائة

1ءاالستوا

فىطلبقاسيااضطهادايركهمبطرواالقاطاضطهدمابعدطولونابانيبوالغر

فىمىاالسلىالدينءروسامعيشتركواواالناجيليحملياأنوقسوسهمأساقفتهماالخيرمنمرضه
وكانهـالم4سنةيةخماروابنهبعدهوملكماتولكنهءبالشفاعليهيهناللهعسىالجلهالصالة

الحتىبذلكصكاوأعطاهميةالجزعنهمورقعلالقباطفأحسنطحاأسقفباخوملالنباصديقا
كانانهحتىوالمسيحيينللمسيحيةميالكانهذايةخماروانوقيلبهامطالبتهمالىأحديعود

وكانوالخشوعالتعبدبهيةبالقصيراالروامكنيسةفىصورةأمامالنهارواقفامنساعاتيصرف
وسطغرفةلنفسهابتنىمعهمءالبقافىومحبتهاليهمونظرالميلهالقصيرفىللرهجاذجمصدينناهو

المقدسةالصوريةبروواقتعالعبادةوقتمشاهدحيممنيتمكنلكىصوامعهم

ولمر8صالقجطىالتارللجنةعهذييةمخبات1
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الحيتولىأنالىآخربعدواحداالسلطنةكرسىعلىطولونابنأوالدذلكلعدوتوالى
لجموفىضوالقسوسالرهبانوالسيماالنصمارىعلىفضيقالجرلبنعيسىيدعىمصررجلفى

وكضبالحليفةاليهمفالتفتاحتجاجااليهورفعواببغدادالحليفةالىمنهمفساروفدباهظةضراثب
بالكهنةخصوصايترفقأنوألرمهبأيديهمالتىالعهودبمقتضىيعاملهمانبمصريأمرهالمالىالى

وصارواالنقصانالىتدهورتداالقباطعددكانالطولوليةالدولةأيامتخرفىءالفقراوالرهبان
فنازالمالييئخمسةمنأقلالى
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ذمرالعاالقرن

األولالقسم
البطاركةتاريخ

مقارا33قرمان2ايالغبر1

2مينا5ثاوفانيوس4

فيلوثاوس6اابرآم6

اغبريالا

خلفتنححجبمنالباباميخائيلوفاةبعدالكنيسةتتمكنلموالخمسونالساشيركالبطر
سنةعشرةأربمالكنيسةولبثتبهاالمتالتىالقاسيةوالكوارثالشديدةصائبللبالنسجةله

امكاالننلعواملوأخذتبعضهاحركةوتعطلتكثيرةكنائسخاللهافىقفلتبطريركبدون

الوالىلدىساميةمكانةلهوكانتطحاأسقفباخوماالنبالهمالربسخرحتىالمسيحيينبين
واختيرباجماعبذطثتصريحاوأعطاهالقبطيةللكنيسةيركبطرباقامةفسمحلديهفتوسطيةخمارو

شهرفىفرسممنوفيهالميهمنمقاروأصلهديرأبىمنالراهبيالغبراآلبوالكهنةالشمعبءآرا

المعضدالمقتدربنخالفةعهدفىم19وش526سنةبشنس

فرضفىميخائيلالباباخطةسارعلىللضرورةولكنهرقيقشعورذاتقياالباباهذاوكان

تعهدالتىيةاالسكندرلكنائسالمطلوبالرسميدقعلكىجديدايرسماسقفكلعلىيبةضر
علىبةمضروكانتالتىالشخصيةالضريبةيلغلمانهكاضيقاتهأوقاتفىميخائيلالبابابها

الكنائسترميممنليتمكنيتقاضاهاظلبلطولونابنلطلباتسداداالقبطيةالكنيسةءأعضا
المتهدمة

انتشبتداخليةحروبمنكثيراتالمبلفقطالخارجيةالحروبمنالباباهذايتضايقولم
هذاتطفىأنمناضعفارادتهرأىولماالجاطلةاالميالالخيرعدوفيهحركاذظهدافى

أعلمقائلينالنصيحةلهفقدمواالرهبانءالتقياصبهالهواعترفشيهاتيةبرالىهرباالضطرام
بالذاتاالعتداددليلالتجديفخطيةانوالفخركاالعظحةمنينشأالشهوةاشتعالانالباباأيهها

انجحافانهوالتواضعالوداعةفضيلتىبمالزمةفعليكالشهواتحربمنتختمىانترومكنتفان
فانهاالعيشوصرامةالنسكفضيلتاااليهأضيفاذاالسيماالرديئةاالفكارلمقاومةرادعوأفضلءد

علىوواظبءاآلبالنصيحةيركالبطرفاذعنالبهيميةءاالهيقمعانوالباطلةاالمياليذلالن
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حتىتذللهاالتىاالعمالأقلممارسةعلىنفسهيحملوكانسنياتثالثوالزهدالئقشفافعال

لمسكنتهالربفنظراالوساخمنجمكنسةينظفهاوالرهبانقاللىيرعلىكانبأدناالتضاعبهبلغ
فىسنة11أتمحتىكرسيهخدمةفىجهادهاستأنفثمومنالئجربةمنوخلصهبنعمتهودرعه
م29اوش636أمشيرسنة12فىوتنيحالرئاسة

3كزمان2

وتمتمباشرةيالغبرالباباوفاةعقبيركابطرانتخبوالخنسونالثامنيركالبطر

وكانتالمقتدرخالفةعهدقىسلفهفيهاتوفىالتىالسنةفىبرمهاتشهرفىرسامته

بينالتىالعالقةجعلتقدبهاحلتالتىوالنكباتالكنجسةعلىوقعتالتىاالضطهادات
علىقزمانالباباجلوسوحالكزأوقرنمدةتفزقليالالحبشيةالكنيسةوابنتهاالقبطيةالكنيسة

الملكشيخوخةلداعىلكنيستهمقبطىمطرانتعيينمنهيطلبونرسالالحبشةملكاليهأوفدالكرسى

مطرانايركالبطرلهمفرسمالصغيرينولديهعلىوصياالمطرانيقيمأنفىورغبئهوفاتهوقرب
بأنفاسهصدالملككانيماوعظيمباحتفالفيهابلقوحيثالحبشةالىوسارمعهمبطرسيدعى

يعينالرشمدسنبلوغهماوعندولديهوصايةيتولىبأنوكلفهبطرسالمطراناليهاستدعىاالحيرة
االبنالىالمطرانعمدمدةبعدوالسنالهءالكفاحيثاآلخرمنأجدرمنيرادـمنملكامنهما

يبدلمانهاالذلكمنءاستااالكبراالبنانومعرأياواسدأوفرعقالرآهاذملكاوتوجهاالصغر
معارضةأدنى

التجولئحودواالذينمنميناواالخربقطريدعىاحدهمامصرمنراهإيئانبعدثذوحدث

عليهفحقداابهوازدرىايعطيهانفابىدراهمبطرساالنبامنوطلباالحبشةالىسافراللتسول

الحبشةكبارمملكةالىرسالةوكتبواالبطريركقزمانالباباباسمخمافزورالهيكيداانوأراد
االصغراالبنتعيينعنغيرراضوانهقبلهمنيعينلمغيرشرعىمطرانبطرسالمدكلواناهامي

الجديدوالملكالمطرانمنكالينفهاانيطلبولذلكوأحقبالملكمنهأولىاالكبرالنملكا

ملكااالكبراالبنيقييواوالرسالةهذهحاملمينايعتبرواو

يركالبطرأمرالحبشةدولةاربابفاطاعاالكبرلالبنوسلمهابابهذاميناذهبثم
اخيهبيهطوبينهودارتالمشاغبينبحضاالكبراالبنحولواجتمعوالملكالمطرانىلىواقروا

ومينااالكبرملكااالبنفامثمبعيدمكانالىالمطرانونفىوسجنهالملكألسرانتهتاهليةحرب
لهبقطروكيالومطرانا

المطرانقيهاكانفرصةمرةهذابقطرفانتهزومينابينخالفوجيزحدثوقتبعدأنهغير
الىبهاواتىوحملهاافينةءواالشياالنقيمنفيهاماكلوضهبالمطرانيةخدمةوطردالمزورغائبا
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الىبخطابرسالبسرعةفارسليركالبطزالىالخبروانهىاالسالميةالديانةمصرواعئنق

المغتصبالحبشةملكفقاميقىاالمطرانباعادهيأمروأعمالهيشجبومينافيهيحرمالحبشة
بطرسالمطيانيستدعىوارسلالبطريركءرضااستجالبفىمنهطمعاشرقتلهوقتلهميناعلى

واقامهالملكفأخذهتلييذلهوكانففاهفىالعذابانواعمنهمالشدةماتقدانهفوجد

الملكبنزعيوصيهأنمنخوفاالبطريركمنالرسامةلينالبالذهابلهيسمحاندونمطراناعنده
مطرانالهايرسمانيشأولملحبشةعلىسخطجرىبمايركالبطرعلمولماالخيهواعطائهعنه

لمسنةسبعينمدةواستمرتللحبشةمطرانايرسمواانيدوايرلمبطاركةاربعةالهعلىونسج
واحدمطرانالقبطيةالكنيسةمناليهايرسل

3فىتنيحالبطريركيةكرسىعلىيوما21وسنة21قزمانالبابامضىانوبعد

م339وش946سنةبرمهات

والخمسونالتاسعالبطريركامقار3
المهوحيداوكانقبالةشبرايةقرمنيوسمكاراالبقزمانبعدللبطريركيةاختير

سنةبرمودةفىرسامتهوتستصاربطريركامقارولماديرأبىفىصغرهمنترهبولكنهالعجوز

وعنداسالفهمقاركعادةابىديرالىانطلقالمعتضدبنالقاهرخالفةعهدفىم339وش46

والدتهسوىقريببلدتهفىلهيكنلولماليهمءالمجىفيهايرجونهبلدتهاهلمدعوتلقىمنهعودته

علىفعزمالحياةقيدعلىالحينلذلكوكانتتهذيبهأحسنتاالزائدةمحبةمجبهاالعجوزوكان
الساميةبوظيفتهليسرفؤادهازيارتها

بقدومفبشرهافوجدهاوالدتهالىواحدأسرعمنهااقتربولماحاشيتهمعالبلدةالىوسار

خديهاعلىتجروالدموعتشتغللبثتبللكالمهتلتفتولمبالبشرلىتحفلفلمعظيمبموكبولدها
البلدةفاستقرفىيركالبطرأماعظيمبخجلعندهامنورجعآمرهامنالشخصذلكفاندهش

تنزلوهىرآهااليهاوصلفلماأمهنحومنزلمعهبمنانطلقذلكبعدوبقدومهاالحتفالينتهىيثمار

عييهامنارسلتوقدعملهاالىوعادتواحدةمرةاليهنظرهارفعتفقطمكانهامنتئحركلم

انهافظنشغلهافىواستمرتعليهفردتبالسالماليهافتقدمبكلمةتفهواندونحارتيندمعتين

مقارالذىولدكانااننىأماهيااعلمىلهافقاماليهوصلالذىالسامىمركزهوتجهلتعرفهلم
المقاممنانجنتكاحرزهبماوسرىفابتهجىبطريركاصرتوقدالكنيسةفىرتبةاشرفالىارتقى

دكنتءالبيكافىتجهشوهىلهوقالتبغزارةمنهاتتساقطوالدموعالتهعينيهافرفعتالرفيع
هذهشقلدااراكانمنحزنايبكينالنسقوخلفكاالعناقعلىمحموالنعشكارىاناتمنى

خطاياكعنمسئوالكنتعلمانياكنتلماالنكذلكوالقسوساالساقفةبكيحيطالخطيرهالوظيفة

انكفتيقنوزالكمالشعبكلخطاياعنتسألفسوفبطريركاصرتلماولكنكفقطالشخصية
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نوراالنسانعنيحجبالعالمىالمجدانالمعلوممنالنهبسهولةتنجومنهانهيهاتخطرعظيمفى
انذرتكقدفهاعينيكعلىبرقعاالرئاسةمجدوضعوقدبصيراتكونانتقدرياولدىأينفنالحق

واستأنفتهذاقالتبيتكترفىتعبتالتىوالدتكواذكرمحترسآفكنالخطرمنفجهأنتبما

تطنالكلماتهذهواستمرتكئيباوجالعندهامنخرجالبطريركسمعفلماكانتكماالغزل
ينالعشرمدةامانةبكلواجباتهاتمامعلىوحرصهاستقامتهفىسبباوكانتحياتهطولأذنيهفى
م359وش966سنةبؤونه42فىتنيححتىبطريركاقضاهاالتىشة

الستونيركالبطرثاوفانيوس4

سنةمسرىشهرفىيةاالسكندرمنثاوفانيوسلهخلفاانتخبمقارالبابانياحةبعدو

شعرتيركيتهبطراياماوائلوفىهرماوكاناالخيدأنوجوربنعهدفىم359وش966

معينةكانتالتىيبةالضربسبباالموالمنيركيةالبطرنحازنوخلتعظيمبعسرمالىالكخيسة
مناالقباطعلىواقعاكانالذىالمتواصحلالنهبعنفضالذكرآنفاكايةاالسكندرلكنائس

كنيسةمنفطلبالباهظةالغرامات3ـهذضجرمنالشعبانيركالبطررأىوقدوالوالةالحكام
هذدـعنتتنازللماالسكخدريةكميسةولكنفلياليفاأوالغرامة3ـهذعنالتنازليةاالسكندر

هاالمطالبةعلىوأصرتالغرامة

كبحقادرعلىغيرالحمقكثيرالغضبسريمالطبعحادثاوفايوسيركالبطروكان

عصبىمرضنشأعنأنهبعضهموقالعليهتسلطانجسروحبسببكانذلكانوقيلغيظهجماح

المطالةعلىيةاالسكخدراقباطثصميمرأىفلمااطهارفيغيريفاجثهكانخالفهأوكالصرع
واظهرواالكهنةمنهءاستاحتىالتعقلدائرةعنبهخرجبمابخهميوويثمتمهمأخذبالغرامة
الىمركبالىبعضهمفحملهوصياحههيجانهفازداداليهوجهوهاقاسيةبكلماتمنهغيظهم

االساقفةأحدايىتقدمهياجهعنيكفلماذولكنهالنيلنسيماستنشقاذاأيهدأنهلظعنهمبابيليون
فقيلموتهسببفىاختلفوهناعليهووثباعصابهفتشنجتنجساروحافيهبانلتوهمهبالصالة

ورقدوامخدةوجههعلىالبحروجعلوافىاخرجانالىبهظلواتهديئتهعلىاالساقفةيقولملماانه

واللهمختقاوقتلمسموماماتانهسهـرالبطاركةواضعيقولوالبحرفىورموماتانالىعليها

سنواتثالثرئاستهعدةم659وش476سنةبرمهات4فىوفاتهوكانتاعلم

عالماوكانالطبيباوطوخيوسبمصراالورامكنيسةعلىيركابطركانم149سنةوفى
وهدةفىتسقطجعلهاعنيفااضهطاداالمسلميئالوالهمنعهددفىكنيسحهواضطهدتضلعيا

الخبركلمنيةثرعاراالمطموسةوهىيخالتارهذابعدسنةخمسمائةوظلتوالتأحراالنحطاط
يذكرعملبدوناسمياقيامافيهاقامهاالذينالبطاركةءأاسسوممطءشىعنهايعرف
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والستونالحادىيركالبطر2مينا5

هذاقبولرفضولكنهقساراهباالبطريركىللكرسىانتخبثاوفانيوسالباباوفاةبعدو

صحميرأدوقبلبيهغرصندالمنوأصطهمعارابىديررهباناحدمينااآلباسموذكرالخطيرالمركز
البتوليةعيشةعلىمعاواتفقاعفيفةبامرأةفتزوجالزويخعلىأرغموهقدأهلةكانراهبااآلبهذا

المتزوجينجمنعوالقانونمتزوجاكانانهبدعوىرسامتهبعضهمقاوميركابطررسملماانهوحدث
مجمعافعقدوافتهوظمنخلعهعلىواتفقوااالساقفةبعضمعابوتحزبطاركةيكولواانمن

المجممكأالزوفىقصيركيتهبطرشرعيةعدمعلىدليالليقيموهازوجتهامامهمواسبتحضروا
وكانتلرتبتهمستحقاميناالباباواعتبروارأيهمعفعدلواالتةزويغمعرفةيعرفهالمبانهواعترفت
انوجورعهدفىم659وش476سنةشهربرمودهفىرسامته

خاصبنوعطائفتهعلىفيهاوقعتسنة11البطريركيةالسدةعلىالباباهذاجلسوقد
دينةاسمهاغنيةقبطيةسايدةالىأثنائهافىلجأوالكربالضيقانماعكلعامبنوعيةالمصرواالمة

م79ولمدش7سنةكيهك3فىجاتهأنتهتحتىضيافننهافىوبقىغربيةدانيالمحلةمن

والستونالثانىيركالبطرابرام6

النتخابالقدتةبممرسرجهابىكنجحمةفىاالساقفةمجمعانعقدميناالبابانياحةبعدو

مشهوراكانرجلعليهمدخلواحدعلىيقررأيهمأندونيتباحثونهمبينماوجديديركبطر
تزكيتهعلىآراوهمأجمحتعليهمفئروقعفلمايانىراأبرآميدعىاالخالقومكارمباآلداب

لدينالمعزخالفةعهدفىم579وش786سنةبهشهرطوفىااليدىعليهووضعواالمنصبلهذا
المه

اصدأقهبينهوكانتالمعزلدفممرصروفافىكبيراتاجراأمرمبدأفىاباالبهذاوكان

الخطيرةوظيفتهبواجباتللقيامجهدهوأفرغالخيرسبلفىمقتنياتهجميعوزعيركابطرعينفلمايةقو
ابرآمالبابالدىتركفلسطبنعلىوالياعينلماالذلىالقبطىالوزيرمينابنقزمانعهدهفىوكانا
يفرقهاالمنيةوأدركتهيرجعلموانيعودحتىبهايحتفظانوأوصادأمانةبصفةدينارالفمائةمبلغ
الباباصرفهفخكينيدفىوالشامفلسطينوقعتلماأنهوحدثيةالخيرالمشروعاتعلى
وطلبكبنهفتكسرهمصربعدالوزيرالىرجعبعدفيماولكنيستحقهامنعلىاالموالتلكابرآم
عئماسرورامةفسرفعلبمافاخبرهاالمانةيركالبطرمن

يهودىالرجلهذاوكانالخراججبايةيوسفبنليعقوبعهدقدالخليفةالمعزوكان

المذماتعليهميشجعوالمسيحيينيمقتوكانالعاليةالمراتبعلىالحصولبغيةأسلمولكنهاالصل
فإستدعىديانتهبطالنلهيبرهنويحجهلكىالنصارىباماميأتىانالخليفةمنطلبحتى

لعالماالشمونبنلاسقفيرسساواالنبامعهيركالبطرفأخذالغرضلهذاابرامالبابااليهالخليفة
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هذافافحمهجدالاليهودىذلكبينوبينهالمشهورودارالبطاركةيختاركتابصاحبالبهير
الخليفةأمامبالخجلبلتهسريةقوببراهيناآلب

بردلهمينسجوأخذلهمبغضتهوازدادتكانممااكزالمسيحيبنمناليهودىذلكفاغتاظ
حبةمثلئبهانلكملوكاناالقائلةالمقدسباالنجيلالياردةااليةعلىوقفحتىأخرممىمكيدة
واطلعفأسرع7103متفتنتقكهناكالىهنامنانتقلالجبللهذاتقولونلكنتمخردذ

فنعتبرهملناينقلولهالمقطمجبلذادهوصحجحاالنصمارىدينكاناذالهوقالاالية3ـهذالمعزعلى
للمسلميئمساكنهملتخلواالبالدهذدـمنللطردأهلفهمواال

يكتنفالذىالمقطمجبلفانحقاالمسيحكالمكاناذاورأىبكالمهالمعزفانخدع
لسلبمناسبةفرصةفهناكحقايكنلمواذاأعظمالمدينةمركريكونعغاابتعداذاالقاهرة

أواالسالماعتناقأولبلانقلاماأمورثالثةبينوخيرهابرامالبابااستدعىولذلكالمسيحييئ
واصدرمنشورايركيةالبطرالىرجعثمايامثالثةمنهاقسولكنهحيرةفىالبابافوقعالبالدترك
لسالمةالحارةالصلواتباقامةوالغروبالىايامثالثةبالصوممصرمصيحىجميعفيهيأمرعاما

الكنيسة

علىفيهاوانعكفالقديمةبمصربالمعلقةالمعروفةءالعذراالسيدةكنيسةالىفانطلقهوأما

الحديدالدرببابمنيخرجباناليهتشيرءاالعذالسيدةنومهفىشاهدحتىوالصالهالصوم
فلماعملهينبغىمايعلمهالرجلوهذاءماجرةيحملرجالهناكالكبيرفيجدللسوقيقودالذى

بضعفهالرجلفاعخذرباالمراليهوافضىالكنجسةالىبهوأتىالرجلدفياالروأطاعاستيقظ
عليهاالسيرمجبالتىالخطةالىوأرشددـروعههدأعليهيلحيركالبطررأىاذولكنه

الىالوالىفسارالجبلنقلعلىعازمبانهالحليفةيركالبطرأخبرالثالثاليباحوفى
بمالبسهالساقىوالرجلوكبارالعلمانيبنوأساقفتهيركالبطرولحقهءالعظماوجميعهوالمدينةخارج

قائلينيصرخونوهموقفهاثمالشعبيشبعهيركالبطرسجدبيةالراالسرارتقديمبعدوالرثه
ذلكبعدومكانهمنيتزحزحكأنهللناظرينالجبلوالجعظيمةزلزلةفحدثتكيرياليصون

والهتافالسجودفىيركالبطروأخذمكانهالىعادثمهتحتمنالشصسظهرتحتىارتفع

حتىاسفلهتظهرفىوالشحسوقيامهمهمسجيفىمعهميقمولمجقطوالجبلكجرياليصون
انمنهواقسالجوادظهرعلىيركالبطرالىوعدامحهومنالخليفةغففمراتثالثاكحلوا
المديةلثالتنقلبعملهعنيكف

يركالبطرعلىاقترحالمعزانوقيلالخليفةعندبامحبوابرآالباباغداالحادثةهذهبعدو
التىمركوريوسالقديسكنيسةمعملهيعيدانيركالبطراليهفطلبءيشامامفيطلبان
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بقصرالمعلقةكنيسةبترميملهيسمحوانالسابقاالضطهادمدةالمسلمونعاياواستولىبتتخر

الحالفىسيفينابىكنيسةلهتعطىانالخليفةفأمرعظيمجزءسورهامنانهدمقدوكانالشمع
ذلكعنواالديرةالكنأئسكتابصاحبمسعودبنجرجسبنالقسعدالمكارمأبووكخب

انهابدعوىولكترضوهالمسلمبهارعاععليههاجالكنيسةءبنااعادةفىالبطريركشرعولمايأتىما
مخازنالمسلمونجعلهاقدللسقوطآيلةجدرانبعضسىمنهايبقولميلطوزمانمنتخربت

وامرنفسهالخليفةهوببناثهاأمرالذىانعلمواعندماالمقاومةعنكفواولكنهمالسكرلقصب
خزينةالىاورلالدراهمالبطريركفأخذةالحكخزينةمنءالبنانفقاتكلبصرفايضا
قائالقبولهاعلىيجبؤوالثانيةمنهيقبلهاأنالخليفةمنواقسالحكومة

العالممالالىمحتاجوهوفينتعمهاحتىيساعدناانقادرعلىكنيستهلهنبنىالذىان

ولماءالبناواوقفواالمقاومةاالشرارالىفعادالعملفىالبطريركبدأبمدةذلكبعدوالخليفةفرضى

بكلالعملالبطريركفواصلهتاجهنماخمدتعسكريةقوةاليهمأنفذالخليفةالىبراوصل
ولمااالولالحجريضغانيركالبطروامرجداراالساسعلىوففنفسهالخليفةانوقيلطمأنينة

سبيلفىاموتاوءالبناتنعاناماقائالاالساسفىنفسهمملمشيخطرحءالبنافىشرع

منوهويتعجبففعليسامحهاناليهتوسلالبطريركانلوالبرجمهوهمالخليفةفغضبالدين

لهتمالربوبمعونةشاكرافقبلهاماليةبمساعدهاالباالىالمسيحيونتقدمثمالساميةاالخالقهذد
أهـوتشييدهاالكنيسةاتماممنيرجوكانما

يصومهالذىنينوىصومفىضالقبطيةالكنيسةفىأدخلانهآبراالبابامآثرومن

فجاراهمهرقلاسبوعالقبطيةالكنيسةالكبيرصامتالصوماولحللماانهوذلكيانالمبعر

بهفاقتدىصامهنينىصمميعادءجاولماصائمينواوالدهفاطرايكونانالئقايرلماذالبطريرك

ايامثالئةالميالدبصومالحقثماهذليومناالعادةهذهعلىلقبطيةاالكنيسةحافظتثمومنبنو

هذاعهدفىالمسيحيونصامهاالتىفىامااليالثالثةوهذهفقطيومااربعيئيصامكانانبعد
المقطمجبلنقلبسبببهميحلانمزمعاكانالذىيلالوعنهمليرفعيركالبطر

متفشيةكانتالتىالذميحةالعواثدكلمقاومةفىاجتهدانهايضاالباباهذافضائلومن

التىالكنسيةوالمناصبالكهنوتيةالرتببغأمرفألغىءبابالغرإختالطهمبسببشعبهبين
وجعلالوألةعليهمفرضهاالتىالفادحةالغراماتمنللتخلصبعفالبطاركةعليهاللسيراضطر

منمعلوماشيئاذلكعلىومجصلالخصوصيةاعمالهمماالدينيةالوظائفوتقليدالقسوسسامةلص

بهتانتضتالتىالتسرىعادهمحاربةغيرهبكلبهاقامالتىاصالحاتهاعظمومنالشعب
بيماوذلكمةالحكمصالحفىمنهمالموظفبئسماوالالداخليةحالتهمثىشهائالانتشارااالقباط
الكلمةولهمالرفيعةالمناصبمتقلدينالفاطييةالدولةظلفىوالرفاهيةبالراحةمتمتعينكانوا
علىتهافتهمفكئرثمعليتتوالئكانتالثىوالمصاثباالتعابناسينالحكومةيندواوفىالنافذة
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الدينروحينافىمماشرعىعقدبدونمنهنعددابيتهالىيجلبمنهمالواحدفكانالمميارى

بةالمضروالغراماتبجمعالبطاركأالهتهامعليهمأوينكهرهايحارضهممنمجدواولمالمسيحى
علبهم

تأصلتقدكانتواذعنهايقلعواانمنهموطلبالعادةهذهوانكرعليهمابرآمالبابافقام
مرةعنهاالتنازلعليهميسهللميلطوزمناياهااتباعهمعلىومضىوألفياعليهاواعتادوافيهم

مشهوربالغنىرجللهالمقاوميناشدوكانالرضوخوعدموللقايمةءاالباسوىمنهميلقفلمواحدة
لديهوكانتالحكومةفىالعاليةبالمناعلىالحاصلينالسروروهومنأبايدعىالكلمةونفوذ

حرماناأصدرعليهيرتدعلمولماكثيرأوعنفهذلكفىيركالبطرعليهفاعترضوحخئياتسرارىعدة

شهيدالبطريركودلالسملهفدسموتهفىسعىاناالالغشومهذامنكانفاالكنيهسةمن

ش196سنةكيههك6فىالربفىورقدأياموستةسنينثالثسوىالكرسىعلىيتمولمالواجبط

يركالبطرفيلؤناؤس7

الراهبالمعزبنيزالعزعبدعهدفىالسنةتلكمنبهشهرطوفىابرامالباباوخلف

فىاالمةيعارضلمانهمعيركالبطروهذامقارديرأبىمنانهوقيلسيفينأبىديرمنفيلؤناؤس
مذمومةأموراعنهيخالثارذكروقدمبغوضاكانانهاالسلفهيستقبحهاكانالتىالتسرىعادة

المالوتدخيروالشرباالكلومحبةالجسديةللمالذالعنانوارخىشخصهصالعبغيرتميلكنفلم

عظيمجعلدعبعداالعهدهفىاالسقفيةدرجةالىيرتفىأحديكنلمولذلك

بينكانالذىيلالظواالنقطاعبعدالحبشةبالدمنرسالةأيامهفىيركالبطرهذاوتلقى
منالحبشةبانقاذيهئمانالبطريركمنبةالنوملكجرجممبواسطةملكهايطلحبفيهالكشيحمتيئ

ببالدهجلماانخطابهفىواعترفلهامطارنةرسامةعدمبسبباليهاوصلتالتىالدينيةالتعاسة

ديرمندانيالالراهبورسميركالبطرفاشرعالقبطيةالكنيسةضدأقترفولماعادلقصاصهو
الملكاغتصبتقدكانتالذىالشرعىالشابملكهافاستقبلهوساراليهاللحبشةاسقفاسيفينابى

الكرسىعنالشعبفأنزلهاالمغتصبةالمرأةحرمأجدادهعرشعلىالمطرانفأجلسهامرأةمنه
بأعدامهاوحكوا

ضيماىفيهايمعلميركيةالبطركرسىعلىسنة42فاستمرالبطريركهذامدةوطالت
القسوسأحدمحلهفحلالرشدفاقدفجأةسقطالقداسمابخدمةمرةقائماكانبينماوالكنيسةعلى

ش617هاتورسنة21فىالروحأسلمحيثيريهيةللبطرحملوالنهايةوفىالقداس1مبموت

ه
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الثانىالقسم

الكنيسةمشاهير

المكارمابو1

االشمونبناسقفيرسساواالنبا2
ميناابنقزمان3

المكارمبوا1

كتابا529سنةوضعومورخيهمالقبطأفاضلمنكانمسعودبنجرجسبنالهسعدهو
مصرأتىفانسليبيدعىكاثوليكىراهبمنهءجزعثرعلىالقبطيةوالكنائساالديرةيختارفى

قرشاوخمسينبمائةاليوموهويباعهمبعدوطبعقروشبمالثة3ـواشتراعشرالسابعالقرنفى
اوالكتابناسخانهيظمهروعليهبامكتووجدأسمهخطأالناالرمنىصالحأبىالىينسبو

هذالقيةبالقاهرةالمرقسيةالكنيسةرئيسابرأهيمفيلوثاؤسانوسااليغالمرحمووجلمقتنيهه
لهمناالقباطكتاببينلشىولكنعوضفيلوثاوسأفندىجرجسالبحاثةذلكوادركالكتاب

كامالونشرهبطبعهليموكافيةهمة

االشمؤليناسقفيرسساواالنبايا
بيسأنوفيهايعبدوكانءالقدماالقبطعندومثمهورةزاهرةمدينةكانتحاالشمونبن

قديهةتماثيليبقرزمنالىبهاوكانتالمسيحىالعصرالىممتدةشهرتهاوظلتوغيرهماوهرمى
عالماكانالمذكهريرسساواالنبااساقفتهاأشهرومنالسقفيةمركزاكانتاالكثيرةوكناثس

باللغتينبةالمكتوالسجالتمنجمعهالسالفبنالبطاركةيختارمجمعاعتنىماولوهوفاضال
ألنصرافأسفهمظمهرابيةالعراللغةالىونقلهضهيامقاروديرأبىبديرالمحفوظةواليونانيةالقبطية

افانينسنوهوفىوأتيهبيةالراللغةالىالقبطيةلغتهمعنالعهدذلكفىالقبطموظفىبعض
سنةلغايةالبطاركةيختارالكتابهذاعلى1تانيساسقفمجخائيلاالنبااضافقد

فىالمديهذوذكرتللصالحيةبىالغرالمالفىالمزلةبحيرةبقربريةالثيةبمديرصانمدينةهىتىأوتانيس1

فيهاعحائبهصنعالنبىميسىانبقالو3122عدصهكلنباسماخرارة
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العربيةباللغةوضعهاوالمعرفةالعلممنتمكنهعلىتدلمؤلفاتجملةيرسساوولالتبا

سكانوالسيمااالقباطجلدتهءابنالفاثدةوالوالنيةالقبطيةالمؤلفاتمنكثيراايضاالهاترجماقى
كماينبالدواوأشتغالهمبسبالقجطيةلغتهمبالكليةهجرواقدكانواالذينوالقاهرةالفسطاص

باللغةجميعهاالفاضلالحبرلهذامؤلفاعثراثنىدأالمفيسةيدهالخركتابصاحىعدوقدذكر

وهىبيةالر

اليهيعلىبهالباهررداالتحاد12التوحيد1

النساطرةعلىبهرديلوالتالرح3

مينابفئمانيرصلوزكتبهالدينمباد4

الحزنءوشفاالغمطب7ألمجلس6الجوهرنظم5

االماندستورتفسير9المجامح8

الملكيينبطريركبطريقىبنعيدسمزاعمبهفندكتاب1

مدعياتهمببعضنغلويينالباباوأنيخهروااليضاح11
الكهنوتترتيب31

كثحراعليهاعتمدناالذىالبطاركةتاريخترجموقدخبرعلىلهيقفلمماغيرهذا

أنلهيؤسفومماوغيرهماالمجامعيختاروكذأبيةاالورواللغاتيرمكثالىهذاكتانجافى
دقيننابحثاعنهايبحثونوجمهايعنونيبيونفالغرالغيرمنابائناآثارعلىغيرهأقلأنفخاترى

علىلهانقفدالنهتحملنالمفاننحنوأمالغاننهمالىمنهاالنايميترجمونومكاتبهمقىومحقظونها
أثر

مينابنقزمانيم

كلسبنيعفوبوقتئذالوزارةفىوكانالثهلدينالمعزحكومةكباررجالمنكان

خالأدنواتفقمنصجهفىحلولهالىفئمانالىالحليفةميليأولأنفخضىلالرذكرالهودى
فأشارالمنصبهذايوليهأمينرجلفىالخليفةوفكرلمصرتابعةكانتالتىفلسطينواليةمنصب

مافسهيبعدأنمنتمكنكذاتدبيؤوحنذمتهلطهارةبالنسبةقزمانيختارلهبأنيعقوبعليه

الجيوشوهزمالثامعلىهجمهعتكينيدعىبغدادمرجالأنذلكبعدوحدثمصرعن

كلرفجمعابعظمقزمانوأحسمنهاعظيمقمعقىواستولىجوهريقودهاكانالتىيةالمصر
أخذوهفتكينالجوهربنالصلحتمأنبعدديروفىوخبأدـوالمفاشالمالمنللواليةكانما

قخلهعلىالخليفةليحملالوأليةأمواليالواغبالخيانةيصفهوقزمانعلىالحاليفةيوغرعسدريعقوب

وعندئذوفازبههفتكينوحاربالثمامالىبنفسهجوهرفقامعقدوالذىبالصلحالخليفةيرضولم
منصبهفىوأقرهامانتهحسنلهفشكراياهاوسلمهالواليةأموالومعهناأبواليهتقدم
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الثالثالقسم
والكنيسةالمملكة

االخشيديةالدولة1

يزالعزوابئجوهروقاثددـالمعزالخليفةالفاطميينحكم2

رجابنالواضحتنصر3

االخشيديةالدولة1

ولةالباسممصرفحكتامكاالدولة3ـهذقامتالطولونيةالدولةانقرافيطبعدو

رأىلماالدولةهذدـرأساالخشيدومحمدم9طأل439سنةمنسنةلينوثالأربممدهالعباسية
فىالحكمارتاكعذونشأاالقباطمنالمطلوبةالضرائبزادالحروبفىلينفقهللمالاحتياجه

أقباطهاالنواضححاللهاابرمكثيرةابروشياتوالعنهانشأالمورحونيقولفادحةمجاعةالبالد

واحدثمميبقولمالجوعمنماتوا

م969سنةيزالعزبنهوجوهروقائدهالمعزلخليفةاالفاطميينحكغ2
خلفائهاوأولالفاطحيةالدولةالىمصرفىالحكمآلاالخشيديةالدولةانقراضبعدو

وحاولواانالسيفىالميهحيةالممالكعلىمتواليةمصرمراتملوكأغارمضىوفمااللهلدينالمعز

المعزأرسلجيشجوهرقائدانحتىيفلحوالمولكنهماالسالمىالديناعتناقعلىأهلهااكيادـ
السالمبعدنجهيقولبكتابعليهفرداالسالالىيدعوبةالخوملكجرجسالىوفدا

ممالكوعاشتالخابراتانتهتذلكبعدوالمسيحىالديناعتناقالىندعوكموالتحيات
الجيلهذاباقىبأمنالمسيحيةالمهدان

مدينةممريحكنونفىالمسيحيونمصركانالفاطميونفيهاحتلالذىالوقتوفى
منباألقباطحلعهـاورغاالمصرىالقطرمدنأقدممعتبرةكانتالتىالقديمةمصربابيليون

والذينفيهاوالمتسلطينالبالدأهلهموكانواماليينخمسةذكركماحينحذمعدثكانالمصائب
أنواعهااختالفعلىواالعمالاالمورمقاليدبيدهم

التىالجديدةالمدينةفىبنيتالتىالجوامعكليفوقجامعءبناعلىالقائدهجوهروعزم
وحدثالمسيحيةاكنائسامنالمسجدهذاأعمدةأغلبفأخذالقاهرةباسمهوسماهابخاها

فسادااالرضفىيعبثونوساروابأنفسهمواستقلالمعزعلىخرجواقدتانيسمدينةأسالمأن
مدةالفظاخهذدـيرتكبونولبثوأوفضحوهنمنهمءوالنساالبناتوخطفواالنصارىءأغنيافنهبوا
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المعزيلتمسونالىيةسربرسائليبعثواأنقشالمبأوالديعرفونالنصارىمناضطرقومحتىيلةو
أشهرثةثالمدةوحاصروهمبالعصاةأحاطواجنوداوأرسلدعواهمفلبىانقاذهمفىيسصأنمنه

المعزودعىجيشقائدخلودـمعهمصلحعقدلىاءفاضطرهوالبالمسيحيبنالفتكيجرونوالعصاة

آخرهمعنوذبحهمعليهمبالخمرهجمقلبهمطابولماعظيمةولمجةلهملموأاليهالحصاة

رجابنضحالواتنمر3

المسيحىالديناعتنقرجالهأحدأنحدثالمعزالخليفةأيامفىانهالمؤرخونروىوقد
ةكراهالمسيحىللدينكارهاونشأصغيراالقرآنتعلمرجابنالواضحيدعىكانانهأمرومن
انهلهفقيلالخبرعنتنصرفسألمسلمشابحولملتفيئاقرأىمجتازاكانمذاتوفىائدة
بالرجوعاقناعهمجاولونالناروهمفيهأعدتالذىالمكانالىوهويساقحرقابالموتعليهحكمقد
لهيقولواالسالمىبالديناالعترافالىليجذبهينصمحهوأنشأعليهالواضحفتأسفدينهالى

فيهوقتعليكوسيأتىواحدبالهاومنأناالمسيحىفأجابهاآللهةالثالثةدينتعتنقكيف

نظيرىالدينهذاالجلوتتألممثلىتفمن

أصيرهلالختلالضالأيهالهوقالبرجليهورفسهمنهاغتاظقولهالواضحسمعفلما
ساكنالرجلاالهاناتبأنلالواقفونتناولهثمحاشاثمحاشانظيركوكافرامثلكنصرانيا

عنقهيقدموهوالمسيحىوشاهدمعهموالماضحاالعدامموضعالىبهسارواذلئهلعدوهادئ

منقومءجاانطفأتللنارولماجسددـألقىرأسهقطعبعدوبصبرالعذاببهدؤويحتملللسياف
سالما3ـجسدفوجدواالمسيحيين

علىاقدامهوأدهشهالمسيحىثباتمنرأىماهالهوقداالعدامساحةمنالواضحفرجع
علىقلبهفىبأسفوشعرخاطرهعلىاالفكارتترددوهذهليلتهوقضىالشجاعةتلكبمثلالموت

الشابذلكةنبوءاتمامالىالفكرهذايقودهأنوخشيالوديمالشاببذلكأوقعهاالتىاالهانة
اليهدعاهالرهيانشيوخأحدأنحلميتاالطرهوفىوفيمابمالحالىبالذهابالتسلىفأرادعنه
رفاقهعلىحليهفقصواتبعنىفقمنفسكخالصفىترغبكشتانلهوقالمراتثالث

أحالمأضغاثانهفأفهموه

القافلةعءالصحرافى3ـوئاالقاهرةوصولهقبلالطريقعنضلالحجمنرراجعوجما

منهيبةالقريةالضارثالوحزئيرسمععندماخصوصاوهويرتعدالظالمجيوشعليهوهجمت

علىوأرغمالمسجحىالدينصدقعلىبرهانانجاتىأعتبرالخطرهذامننجوتاذاقائالفاستغاث
الىأوصلهحمتىفسارخلفهيتبعهأناليهوطلبفارسعليهأقبلحتىقولهمنينتهولماعتناقه

مسيحيةكنيسةفىبهفاذاعينهالواضخورقعالقديمةبممرأبوسيفينيوسمركررالقديصيادير
بالمسيمبابمانهلخالصهااللهيةالعنايةبتدبيركانمعهجرىماأنفىيرتابيعدفلم
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الكنيسةأثاثرأىاذاولكنهلصاوخألهمنهجرعالكنيسةخادمورآالصباحأصبحولما
القديسكنجسةفىأنهفأخبرههوفيهالذىالمكانعنوسألهطمأنهالواضحولكنالحسبهباقيا

دماعالواضحافاندهشااليقونهفىصورتهوأراهالقديسهذاجهادخرعليهوقصيوسمرممودى
الديناعتناقعلىفصممالكنيسةثلكالىقاددـالذىالفارلثطصورهالشبهتمامتشبهألفاها

هاأحداليهوأرسلمكانفىالشحاس3ـفخبأيرثهسرعلىألكنيسةخادمواطلعىا

ودعىأقاربهشعرأحداذابالكنيسةيحيقالذىالضرمنخيفاسرا3ـدرعمدالديرمدهفىفحفظه
بولساسمه

وصاربينفاندهشأصدقاثهأحدفشاهددالكنجسةإجخاالىيومذاتحهـأنهواتفق

مناثنانفتنكربذلكأهلهساروأخبرثممكةطريقفىتائهاماتبأنهعنهأشيعلماوالمجتالشك
بكىشاهدفىفلماأبيهماالىبهوأتياعليهقبضا3ـتحققاولماخرجحتىالكنيسةبابأمامووقفاأخوته
اذاأبىياتبكىلماذاالواضحفأجابهاألرضالىههبوضربتهشيهخولعنيرةكزبدموع
كاناذاعاأبومنهفاستخبرالممسيحيتينبالقوةوبالنعمةمتجددباطنىفانالرثةالئيابأحزنتك

ءبكاالشيخفازدادسبواسمىاهتديتولكنىأضللمانىفأجابهمسيحياوصالىضلقد
تحنعأنمنكافسعارفىأمامينىبالعاروتزرحياتىتلطخأنأردتهللهيقولوهويالوعو
أنينبغى9قائالالواضحفأجابهاالولدينكالىكبرجهلشيخوختىاكراماالخزىهذاعضى
01متيصتحقنىفالأكزمنىبنةأوأبناأوأماأوأباأحبمنالناسمنأكزالقهيطماع

انبالموتوالددـفهدددأموتالمسيحاسموعلىمسيحىانىواعلمالمسيحعالسيدقالهكذا73

تترددأثنائهفىأمهكانتأسجوعمدةوممربمملثونءماةبالفىمصراطرحهولمارآيرجعلم
شدةمننفسهاتقتلقكادأمهانرجاشاهدولماالطعامبعضلهوتلقىشفقتهاكخرةمنعلجه

الرهبنةكلولبسالنطروندى1أديرةفسارالىسراسبيلهاطالقعلىأدرالددـمعاتفقالحزن
اتجانهباعالنهاالالربثجدأنيستطيعالأنهبدعوىوطنهالىالرجوعلهحسنالرهبانأحدولكن
فعرفهمسيحىبأنهعالنيةصرحوهناكبلدتهالىبالذهاببولسالراهبفأسرعوطخهنفسفى
يعودأننصحؤكثيراولكنهملهلمحبتهمنظهـرأاألذىيدأحداليهيمدفلممخزلهمالىبهوأتواأهله
أيأمستةمدةالقذارةمستوحالمظلمالمكانذلكفىسجنوزاثدااصرارامنهرأوافلمااالولىلديانته
وتستعطفهالمدةتلكعليهتترددفصارتصغيرولدمنهالهجميلةزوجةللواضحوكانطعامبدوق

أنفأرادفأبىباالسالميةاالقرارالىودعادـأبوأخرجهجوابايرديالوهوولدهعلىأشفاقاليرجع

وعيناففعلعينيهأمامبهايزنىوضحالوابزوجةيأتىأن3أوالدفأمركبيرهائالانثقامامنهينتقم
آخربانتقامأبوهفهدددـثابتاظلبلعزمهلتتنىالمرةبةالتجر3هذتكنلمذلكومعياقترالواضح
أحبانىيبرالاالواضحفأجابهترىوأنتابنكالغرقنضاللكعنترجعلمانلهقائال

أنوأمرهملقمودفحهأمهمنرجافأخذهمنهممترالمسيحأحبشكبالولكنكبدىفلذةابنىا
الىوصلواولمااجمهفسارواضاللهعلىمصرالبثهواذاأمامهابنهيغرقواوالبحرالىالواضحيجروا
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أنتبحرقةالواضحفصاحاالرتدادالىأباهودعىرقبتهحتىوغطسهالولدأحدهمأخذالبحر
ولهذابكللكفرسبجاالمحبةهذهتكونبأنتسمحالولكنلولددالوالدمقدارمحبةالمسيحأيهتعلم

انيوقالالرجلنحوالتفتثماسحقابنهابراهيمقدمكمالكضحيةرىباختياابنىأقد
يغوصالولدالرجلفتركبأسرهااالرضفىيوجدماكلعلىبلفقطابنىعلىالالمسيحأففخك
حياليبقيهالحاكمالىزجتهفتوسلتمنهليقتصللحاكمفسلمهأبيهالىبالواضحوعادءالمافى

الىمضىذلكبعدوقصيرةمدةمعهولبثاالشمونينأسقفالىفانطلقوأطلقهعليهافشفق

كاهناليرسممصرالىرجعتمخاثيلمالمالئكةرئيسباسمكنيسةبنىوباجنوالسودانأقاصى
دقعبعدااليرسمهأنفأبىللسيمولهمحباذكرعنهكاوكانالبهطريركفيلوثاؤسعلىأمروعرض
ورسماالقباطءأكنجاأحدالمبلغدعحتىطلبهيصرعلىيركوالبطراالمرلهذافحزنالمالمنمبلغ

االقباطبعضولكنبهليفتكوااالعرابمنقوماواستأجرفاستحظمهافيأباهفبلغكاهنابولس

شعرفلماتادرسللقديسكنيسةفىخادماوأفامصدفاتدعىبلدةالىفهربدبرضدهبماأخطروه
المسلمونهجمموئهوعندمنهيتمكنواأنقبلماتولكنهلهقيريدونعليههاجواالمسلمونبه

أيدىجمهاتعبتأنمنخوفابجثتهالبطريركيةوكيلأوصىقدوكانوسلبوهاالكنيسةعلى

المؤرخصانأسقفميخائيلعلىخبرهوقصبهاالوكيلفاحتفظالمسلببن
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سعتهلحادىاالقرن

األولالقسم
البطاركةتاريخ

زكريا1

ولوذوستوخير3

2ميخاثيل5

52شنود2

2كيرلس4

والستونالرابميركالبطريازكر1
وفىيركالبطرالنتخابوالعلمانيينوالكهنةاالساقفةلمجمعانعقدالججلهذامبدأفى

بهارلدىوالصروفينبالغنىينالمشهوراالسكندريةتجارأحدبشربنابراهيمكانانعقادهءأثنا
بانتخابهفيهيأمرهـكتابالليجمعيكخبأنمنهواقسالقاهرةفىالملكالىمضىقدالمملكة

زكريااالبوسمقدالمجمعكانايهايصلأنوقبليةاالسكندرالىوساراليهفكتبيركابطر

المذكوركانابراهيمأنوقيلاللهبأمرالحاكمعهدفىم4001وش617سنةبهشهرطوفى
الحاكمبهميوقعفالاخافملكياأمرايحملاالساقفةرآولمااالسكندريةأعيانبعضمنمعضدا

نفسهفطابتابروشجةخلوأيةعخدباالسقفيةووعدودـقصاثمقسافرسموخاطرهترضيةفىوسعوا

ممفيسمدينةعلىأسقفابعدفيمارسمانهوقيلبذلك

ونخئراالمسيحيةباآلدابحداتتهمنذوتأدبيةاالسكندرمنفأصلهيانىكراآلبأما

آبائهخطةسارفىبطريركارسمولماباالسكندريةمجخاثملالمالكببهنيسةقسارسموسيرتهلحسن
الىنسبةالرتببيعأىالسيمنهيةعاثةلكراهتهاالساقفةرسامةفىالتدقجقهمهوجعلاالطهار

الذينأولئكعلىالوطأةشديدفكانبدراهمالروحبةمهيشترىأنأرادالذىالساحرسيحون
جلهموكانةالدينالمشاكللحلأساقفةمجلس3ـعندأقاموقداالالسطةبهذدـارتقواانهميظنكان
أنوقيلممآرلتنفيذالمتقاضيهأمنالرشوةيقبلونفكانواخدمتهمفىاالمانةيراعوافلمباثهأقرمن
يركللبطرشديدضيقالتصرفهذاعنونشأالطريقهذامنجنيهألف02مفىبهيمأحد
ذكرهسيأتى

بهبلغبالجيزةنفرابىيةقرعلىكاهناكانيوحناالقسيدعىرجالانذلكفن

يركالبطرفقدمرسامتهيتحمأنمنهوطلبيركالبطرسارالىانهلدرجةاالسقفيةلمنصصالخموق

وكانمتزوجاكانالنهقيلطلبهفرفضالئقاالمجمعيرفلماساقفةالمجمعالىيوحناطلب
يساعددـماالنايالقسمنفطلبللرشمحبوهوسخاأسقفميخاثيليدعىأخابنيركللبطر
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أناالمحاكستهعلىميخائيلفعملتعيينهـبعدءبالوفاووعدهفاعئذريوحناغرضهبلوغعلى
الرسامةءباجراعليهألحالقسولكنحيئبعدمرادهبنيلوعدهبلبالمرةأملهيقطعلمالبطريرك

ولماالشرالقسلهفأضمروطردهلوقاحتهالبطريركبهفازدرىأمتنعاذابهيو2بأنوهددهحاال
بذلكاالقباطالكتابفشحرللخليفةوادـشكتقديمعلىعزمالحكومةدوائرفىكلمةلهكانت

منهمتزكيةلهوكتبواالقسيالطفونفأخذواعنيفاضطهادالىالشكوىتلكتأوولأنوخافوا
أسقفايوحناتعيينمنهيطلبونللبطريركوخطابا

يدىبينالوقوعالىالصدفيوحناالقسفقادتهبيببوادىغائبايركالبطروكان

العربمنلقومتسليمهفىوأسرعفيرسمهيركالبطويقابلأنخشىبأمرعلمفالميخائيلعدودـ
كانيوحناحظولحسناهمأوكمابهوفعلوافأخذو3ـيموتحتىيرجموهوئربفىيلقوبأنوأمرهم

تركوماتانهاالعرابظنواذفطرامنونجافيهارىفتكهفالبزتلكفى

الرشوةلقبولومئلهمساوثهوكانتجداأخيهابنعلىفغضبالبطريركبعدثذالخبربلغو

فلماحيا3ـجدوالرجلويخرجهاايذهبأنبهميثقممنوأجمرقوماعليهفسخطوانتشرتذاعتقد
وعددـيخلفأنالبطريركاضطربعدوفيماابروشيةأيةخلوعندأسقفابرسامته3ـوعدأمامهمثل
عيئابروشيةأولخلتفلماالمعيبنايتصرفعنسمعهطااالساقفةمجمعلخكمبالنسبةليوحنا

غيريوحنارسمحتىبهمازالالذىهوالبطريركأخىابنميخائيلانوقيلبدلهواحدالها

ورفعهبحقهاشائنيراتفرفكتبيركالبطرمناالنتقامعلىوعولذلكمنيوحنافاغتاظ

مباشرةبةوالنوالحتةمليثمكاتبةالزمنهذاالىالبطاركةعاثةوكانتاللهبأمرالحاكمألى

البالدفىمجرىماكللهميكشفوالملكءهؤاليكاتبالبطريركانللخليفةالقسفوشى

وعلىيركالبطرعلىبالقبضوأمرالحاكمفغضشبماللعهودخالفاالنصارىمعاملةسوءيعرفهمو
وراهبهولالسودذلكبعديركالبطرطرحشهورثمثالثةالسجنفىوألقاهماالساقفةبعض
يأتىكاناالسودأحدأنذكروممابهماتآنستضرربلمنهاينلهمافلمبىالنوسوسنةيدعى

امتخاعهاأنوتوهمالسباعأمرمتولىالحاكمفعاقبيلحسهماوسوسنةالراهبقدمىتحتينطرحو
والراهبيركالبطرأثواببدمهولطخخروفاذبحثمبغيرطعاممدةفأبقاهاكلكثرةعناءناشى
االقباطيضطهدسنينتسعمدةالحاكمواستمرالحبسالىفأعيداكاالولففعلتأمامهاوألقاها
تديناذاوالعطايابالهباتتارةيعدهوبالحرقتارةدهيهدالسجونأعماقفىزكريايركوالبطر
اعتناقهاعلىاالقباطوحملباالسالمية

وتوسلالحاكممنهملحتىالزوابمهذهكلأمامكالصخرثابتالبثالبطريركأنغير
شيهاتيةبرفىالبعيدهاالديرةأحدفىونفاهيركبالبطرفأتىعليهيشفقأنءاالمراأحداليه
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منهميقبلواواالمباشرةوالحبشةبةالنوملوكالبطاركةيكاتبالوأنأبدامنهيخرجالأنأمره
المكاتباتتكونأنالملوكءهؤالمنطلبوكذلكفيهاماومعرفةعليهعرضهابعداالمكاتبات

يقتضىكتابالسلطانأوالخليفةأتىاذافكانيلةطومدةهكذااالمربقىومباشرةهوالمنهم

وعدمالدينفىيةوالحرالراحةمصرمننصارىعليهمالهيشرحأنيركالبطرمنيطلبالرد
رعايتهتحتالذينبالمسلحينخيرايوصيهوعذابأشدفىولوكانواعقائدهمفىلهمالتعرض

وتحكنحخئوةمهونالالحاكمالىوتزلفباالسالميةتديبنبييدعىرأهباانوحدث
تلكفىالخليفةوزارهفينسأبىكنيسةالىوعاداالقباطعناالضطهادبرقعأمراستصدارمن

ورجعطلبهالىفأجابهبابيليونمديخةالىةالعيفىللمسيحيينيأذنأنفحمألهلهلمجفالكخجسة
الخليفةوزاربيمينوالراهبوالكهنةاالساقفةبعضمعسيفينأبىكنيسةفىوأقاميركالبطر
مقدارعنوسألنهيبهوعدممالبسهحقارةمفاندهشيركبالبطربيمبنفعرفهأخرىمرةالكنيسة
الصليبباسمعيهايوقعبرسالةلهالناسيخضعأنيسحطجعهذهالبسيطةمجالتهانهفأجابه3ـنفوذ
الجرارةلججوشكخضوعهممنممثر

فىولبثوابهميفعلأنعزمماعلىيدرونالوهمسةالكنموخرجوجههفأدارالخليفة
الىالمحنكلنفرعلةأبىكاهنيوخاالقسحضوررعباوزادهميمالمرالهالكينخظرونالكنجسة
فأغتاظالقديممنهيطلبوعادسالماكهبرجوهنأهيركالبطرالىوتقدبمالوقتذلكفىالكنيسة
أيةالىندرىلسنالهبالحنووقالمايوحنامقابلتهيركالبطرعلىوعابواالدناحةهذدمناالساقفة

أخىابنميخائيلمنهألغيظواظهاراليوحنامقاومةأشدهموكانببساطتكتقودناأنيدترمهواة
فصفحعخهالصفحبضرورةلميخائفأقنعواالواقفبنببعضواحتمىيوحنامنهفخافيركالبطر
همتزوجاكونهبصفةيستحقهادرجةأعلىوهىانوسيةااليغرتبةالىيوحناورفعوا

جمجعوارتفعتاليهمالخليفةرجوعنبألسماعهاكلهاالكنيسةضجتساعاتبضعبعدو
البابهمفكادتبحاشيتهالكنيسةيدخلبالعيانالخليفةساهدواحتىيلوالعوءبالبكااالصوات

فتغيرتمنهمسلبماجميعوردلالقباطالحريةباباحةفرماناالبطريركلميبالحاكمواذاتطير
منتهدمالترميمزكرياالباباتفرغثمالجزيلةالنعمة3ـهذعلىدتهالشكربلهجةحزنهملهجة
اللهبأمرالحاكمفرمانذلكعلىوساعدهالكثيرمنهافجددسنة21مدةكللبدونكناثس

آياتيديهعلىتجرىأناستحقحتىالزائدةبالتقوىيصفهوزكرياالباباحيمدوالتاريخ

خطيةبارتكابالشيطانبهفجروتركهاامرأتهمعاخثلفشماساأنذلكومناللهبقووعجائب
بيئهالىمضىولمابالبرصبهضربأنعاجالمنهانتقماللهبيعةخدامأحدوالنهخنثىمعالزنا
بأنقانوناعليهوفرضلديهفاستحضرهيركللبطرشكوئعليهفقدمتالحالتلكعلىامرأتهألته

coptic-books.blogspot.com



883

المدة3ـهذءانقضاوبعدوالسغبالرمقيسدمافقطويشربيأكلوءالمساالىيوماأربعينيصوم
العاجلءالشفافنالبزيتومسحهوالغفرانالحلمنحه

شيهاتيةببرسنينتمعمدةمنفيامنهاىسنة72مدةبطريزكازكرياواستمرالبابا

الحاكمبأمربيمينالراهببنادـيانالعربديراآلنالمعروف1شهرانديرعهددـفىبنىو
م3301وش547هاتورسنة31فىزكرياالبابانياحةوكانت

والستونالخامسيركالبطر2نودهث2

أبىديرمنشنحددـيسمىراهباوالنتمعبإالساقفةمجمعانتخبيازكرالباباوفاةبعدو
أورداذاااليركالبطربتقليديصرحالالخليفةأنالعادةوكانتتلبانهوقيلطنانمنمقاروأصله
رجلاالقباطبينوكانمعينميعادفىليدفعهصكابهيكتبأودينارنقدا006مقدارمبلغا

االبجمرسامةوأذنرامةاهذدـبرفرأمرافأصدرالخليفةلدففسعىبكرابنيسمىالكلمةمصموع

الحاكمبنالظاهرخالفةعهدفىم2301وش547سنةشهركيهكفىفرسمبطريركاشخوددـ

كلكنائسهمعلىينفقأناالسكندريةاكليروسعليهاشترط3ـثشودترشيحوقتوفى
درجةينالأنيرومفيالسيمارشوةأيةقبوليرفضأنالطائفةيانأععليهدينارواشترط05سنة

أوجبمالليالمحبتهأظهرمنحتىالمنصبيستفربهيكدلمالبطريركهذاولكنكهنؤلية
وتجاوزفأهانهاالعتداليقطرفىبالسيرلصحهالذلىبكرابنالسيماعنهأمتهءأبناأهماعتراض
االيغومانوسانيقالوالرشوةلهيجزللمناالالقسوسيةاواالسقفيةبرتةيسمحيكنولمعهددـ
فقدمعليهاللحصولمناسبةالفرصةرأىينلهاولمزكرياالباباعهدفىباالسقفيةطالبالذىيوحنا

لحصولهياسنوديناراستينوصاريدفعالعريشابروشيةعلىلالسقفيةأهالجعلهماللبطريرك

ديناروأسقفيةومائتىبألفروفائيللالسقفبانفيوسأسقفيةيركالبطرباعوأمنيتهعلى
أسننفاااليغومانوسهذاقبلىرفضبوليسلجكوعبشأنغيرفادحبمبلغأسيوطدبوليسليكو
فرفضدفعهمايعطيهأوالشعبيقنعأنامايركالبطرمنفطلببالسيمؤليةالرنبةبنهالهلعلمهعليه
الطلبيناجابة

بعدةيركللبطرملكااالساقفةمقتنياتجميعتكونبأنيقصىقرارايركالبطروأصدرهذا
الىالخيهكانماكليسلمأنفأمرأخادشنانالقرارأسففهذافيهنفذمنأولوكانوفاتهم

الديانةالرجلفاعتنقيقبلفلممنهيعيشيسيراشيخاولولهيتركأنمنهفاقسيركجةالبطر
غيرأخيهمقتنياتجميعامتالكبأحقيةلهحكتالتىالشرعيةللمحاكم3ـعيادـورقعاالسالمية

المعصرةمىتيةقراالذموقعهاوفىكغيوهاوتالفبتحروقداهلةعامرةوكانتالديرصهاكانالتىاللدةاسم1
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بةوعملالمفعولصارنافذوفاتهمبعديركيةالبطرالىاالساقفةمقتياتيلتحوالقرارألىهذاان
هذايومنالغاية

قررثالالتىاالعانةلدرفضهأظهريركالبطرهذارثاسهمنالثانيةالسنةوفى

يةاالسكندراكليروسعليهفىفعلمصروفاتهيركيةالبطرايرادكفايةبعدمواعتذريينلالسكندر

تعهدواالسكندرييىيركالبطربينالجدالطالولمابكرابنحضؤبالقاهرهانعقدمجحعفىدعى

الرتببيععنواالساقفةيركالبطرأقلعاذااالعانةهذدـبدفعالطائفةءووجهاهوبكرابن
منأمواالأخذواقداالساقفةبعضوكانالشكلقراربهذاصورةعلىالتوقغفقبلالكهثوتية

بكرابناليهمفتقدمشريفاعملهممعتبرينالتوقيعفرفضواكهنةليكرسوهمالعلمانيينبعض
القرارليعيهدمهوطلبلكالمهارتياحهيركالبطرفأظهرالوخيمالتصرفهذاعنبالعدرولمحهمو

وانتهىيديهبينممزقاراذاندهشولكنهبكرمطمئخاابن3ـايافأعطادـاالساقفةمسمععلىتهءقرا
المحزنةالحالةهذدـعلىالمجحع

وأظهروأسيفينأبىكنيسةفىاجتمعوابكرابنكالمفيهمأثرالذيناالساقفةانكير
ميخائيلالمالككنيسةفىولبثالبطريركفتحزببهالسيربمعلىواتفقماقرارهعلىهمءرضا

ضمنافىبكروأخذوابناالساقفةمعوتقابلسيفينأبىكنيسةالىالتالىاليومفىتوجهتم
الىرجعالماليةشئونهفىبكريتداخلابنرأىاذالقرارولكنهذلكيمضىأنأخيراقبلحتى

ش167هاتورسنة31فىالمخيةأدركتهحتىمبغوضاحياتهبقيةوقضىاهانتهعلىوعمل3عناد

يومااأشهروه7وسخة41بطريركاقضىأنبعدم7401و

اوالستونالسادسيركالبطرخيروستوذولو3

شهرفىرسامتهوتمتبورابلدهمنوأصلهبالحبيسيلقبسنجاروبصومعةراهباكان

منقامالمنصباستقربهفالالحاكمالمستنصربنخالفةعهدفىم7401واثالشسنةكيهك
للعلقةبكنيسةيكتفولملهمقراالفسطاطبظاهرالمحلقةكنيسةمصرواتخذالىاالسكندريةمدينة
العذراكنيسةمليلكرسيهومركزاكبرىكاتدرائيةوحعلهايوسمركورالقديسكنيسةجددبل
ذلكلى01دعاهوالذىبذلكبابيليونأسقفورضىاللزومعنداليهيأوىلهمقرااألروامحىفى

وظيفتهوعالقةالمحميحيبئمنهذهفىماوكثرةالقاهرةمدينةالىاالسكندريةمدينةعظممةانتقال

المرقسيةالكرازةوكيلبلقبلالسكندريةأسقفضاريعينالحينذلكومنبالحكومة

يوحنايسمىالدولةكتاببينكانرجلالبابالهذااالذىايصالفىسعىمنأولوكان

سخاأسقفيةووالهطلبهأجابحتىبهومازاليركالبطرلدىوسعىاالسقفيةأحبالظالمبئ
عقبالبطريركبينوبينهحدثنمالحهذاسببوكانالحدهذاعندتقفلممطامعهانيظهرو
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وجرجسيهطموأسقفقطوروايلياأسقفخاثيلمنهماالساقفهبعضاليهلمصرفضمانتقاله
علىالشعبجمهورمنمعوتحالفواتخيسأسقفوميخاثيلالبليناأسقفومرقسالحندقأسمقف
تقرأعليهلمالبطاركةبسيامةالخضةالفصولالنغيرقانونيةكسامتهبأنوادعوايركالبطرعزل

الكلمةمسموعفأضلوهوشيخمقارهبنيحيىزكرياأبايسمىرجلالحنيفةبالطفىكانولكن
الىوصرقهمالبافينخاطروطيبسخاأسقفمعيركالبطروصالحبينهموتداخلاالمرفتالفى
اثنبنبسببأالساقفةمجعبينانقسامحدثذلكبعدوحالأحسنعلىانتهتذاومراكزهم

شديدتعببعدالالسالمويحلالخالفينتهولمابروشيتيهماحدودعلىتشاحنامنهما

واحديومفىانهوحدثالكنائسمنتخربماباصالحأهخمانهالباباهذاأعمالومن
ومينايوسومركورأالمجيلىيوحناالقديسينءبأسماالطائفةأعيانبئشييدهاقامخمكنائسدشن

والسرورعاماشامالالفرحوكانشماساوستينكاهناالبومذلكفىورسموروفاثيلوجرجس

باتحاميهغيكنلمالنىسلفهأيامفىالكنيسةعلىسادالذىالحللنحونخئروجهثم
الدينيةالغيرةفخرتحتىنظامهافلبفىيتداخلونالنفوذذوووكانهىكاالكنيسةطقوس

القطرءأنحاجمغخيروستوذولوفىالبمابافجالاالسالميةالديانةاعئناقعلىالكثجرونوأفبل
ادمنهورفشيدالىوصلحتىكثيرةكنائسفبنىشئهايتبينوالكنائسأحواليتفقدالمصرى
بعدهاالنوذلكاالقباطمنالكثيرونعليهاووفدقيمتهافزادتلكرسيهمقراواتخذهافخمةبيدآل

اليهااالضطهادوصولممعالحكومةمركزعن

للضرربةالنوملكجرجسعلىسلطانهاستعملانهالمسلمينمناليهوجهتتهمةوأول
منالمعتادةيةالجزارسالعنويمئنعمعهميةالتجارالعالقاتيقطعبانوألزمهلمينالمبمصالح
ولماعهدهفىبنيتكنجسةليدشنبةالنوملكالىقبلهمنأسقفاأوفدقدالبطريركوكانالرقيق
ببالدمصالحهمعبأنفىالحاليفةوزيريازورممطيقنعأخذالتهمةهذهعنلمججيبالباباأحضر

كالمهبصحةالوزيرفسلمبالديانةخإصةبمساثلبلالسياسيةبالمساثلمطلقاتتعلقالالحبشة
الكاملةبالراحةمتمتعينمدةوقومههويركالبطرولبث

دمهورالىانتقلالذىالقإهرةقضاةأحدالحسينأبوالوهابعبدلمقاومتهفامبعدوفيما
يرالونهةكراستخدمأملهخابفلماسيئاسيهبهيركالبطرانيتيموكانيركالبطرواجهوهناك

دمهوروفىكنيسةعشرينبهابنىظلماوكثيرينأموالسلانهبهفوشىمنهلالنتقامللبطريرك
كانواذاالسالممجقربأنههواالمسيحيةالبسملةعليهنقششاهقاوقصراعظيمةكنيسةشيد

الكنائستلكيهدممنبعجلةسلوأالنهمةهذهاستعظمالنصارىالضطهادفرصةالوزيريتوقع
حينئذوكانالمملكةكبارمنالبابلىالفرجأبوأالمرهذااتمامعلىوناصرهالجهةبئلكالتى
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فىءيمافلمقصؤبابعلىةالمنقوشيمحوالبسملةأنالبطريركوألزمالبحرىالوجهعلىوكيال
قلبىصفحاتعنيمحياالسورالعلىمنمحوهاانقاللكنهذلك

مدعينالقاهرةالىوأرسلواواعتقلواالبحرىهالأساقفةبعضويركالبطرعلىقجضثم

هذدـيوجبماعليهممجديرلمالؤراتاتصرغماعنفانهالخليفةأمالهاأصلالباطلةبدعاوعطيهم
أمرغيظهولشدةيرالورعلىهذافشقأماكنهمالىوصرفهمخاطرهموطيبسبيلهمفأخلىاالهانة
تالفىالنىالخبرللخليفةبلغوالقبطىفثارالشعبالمصرىالقطرفىالمسيحيةالكنائسجميعبقفل
قتلهذلكبعدوالبحرىهالبأقصىستنجهةالىونفادالمسثبدالوريرهذاعلىبالقبضاالمر

النصارىعلىالمسلمينتهييجفىيسعىرآهلما

يفتحأنحاولعندماآخراضطهادعليهجرىحتىقلياليسشريحيركالبطريكدولم
مفاتيحيركالبطرتسليممقابلدفعوهايةاالسكندرأقباطعلىباهظعةيبةضرفتعينتالكنائس
نقالالمؤرخوذكركاترميرالثانىيركالبطرانيانوسبيتلهوتركوافيهاالعبادةالقامةواحدةكنيسة

خبأهايةباالسكندرالوقتذلكالىمحفوظةكانتالتىالمعمدانيوحنارأساننحطوطكتابعن
المسلمبنيدفىوقوعهامنخوفااالقباط

ديناراالفقسعةينتهخزفىووجددايركالبطرعلىالقبضوألقواثانيةالمسلحونوعاد

يزورأنالعمادةوكانتاالقباطموظفنىمنالنفيذوىبتوسطسراحهأطلقواثمواقتسموهاضهبوها
هجمالخطرونبوادىخيروستورولوالباباكانبينماالسنينأحدففىالنطرونوادىأديرةالبطاركة

وأخذوامنهمينبهثجروذمجهاالرهبانواضطهدوااألديرةعلىالتركزعيمالدولةناصراتباع
الطيبأبايدعىقجطىرجلبواسطةنجادـالةولكنوتعذيبااهانةوأوسعومعهمأسيرايركالبطر
فديةالطيبأبوودلخاطرهاكراماففعليطلقهأنموالدـالىفتوسلالدولةناصركخبهةرئسكان

دينارآالفثالثةمبلغله

ملكجرجسوكانتنيسأسقفلميخائيبسببهماتشديدبجوعبعدفماالبالدوأصيجت
الملكيخبرانواوصاهفرسمهلبالدهمطرأنايركالبطرليرسيهبامونلهيقالجالارسلقدبةالنو

جنودانغيراوأفىزادالهموارسلبةالنوملكعليهمفقفحاالقباطفيهاباتالتىالسيئةبالحالة
الىينخائببالموولةوارجعيممصرءحدودالىوصولهمعندبةالنوملكرسلاعترضهاالدولةناصر
مملكهم

بأنالمسلمينأحطلهفوشىالجمالىبدرالدينمصرفىالواليةزمامعلىقبضبعدوفيما

علىالقبضءبالقاوأمرلذلكفغضسبهناكللمسليينجامعأمربهدمبةالنوفكتورمطوان
ؤأخلىفاطلقهالتهمةفسادعلىلهبرهنالبطريركولكنالعملذلكتبعةعليهوألقىيركالبطر
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يبهعثبانيركالبطرفكلفبةالنوبالدالىبدرالجمالىوجهمنالعصاةاحدوهربسبيله

لذلكوعبئطلبهيركالبطرفأجابالثائرذلكتسليممنهيطلببةالنوملكالىقبلهمناسقفا
ذلكعلىفقبضبةالخولملكالطلببلغوابدروقبلمنبينمندوسارمعيوسمركوريدحىاسقفا
القاهرةالىبهفجاوااليهموسلمهالرجل

عبدونايناقباليدعىكانالذىالحبشةمطرانكيرلسبدربانالىأخرىمرةووشى

بدرعلىفقبضالطعامتناولالخمرعندشربالىيدعوهموااليمانالضعيفىالحبثمةيغرربمسلمى
كيرلسيكنلماووولحسنعنهعوضاليعاقبهالمطرانلذلكرثيسابصفتهخجروستوذولوالبابا

االنبالهسيرسلوانهبعديرسملمبانهوصرحالتهمةهذههعنالمطرانفدقعبعدمطراناسيمالمذكورقد
بدرالدينفاقتنمحقاشاعماكانانيعملعمايكفبانينصحهورسامتهلتتميممركوريوس

على3ـنفوذمرأودـلماخصوصافيومايومايزدادكانيركالبطرمنينالمسلموالةغيظولكنواطلقه
أوةمفضوجهاتهاالىايردوويقينالفربينالمتبادلةالمراسالتيفضونفكانواالحبشةبالد

لهميترأىحشبماايمزقو

الخللءداءلشفانافعةكنسيةقوانبنوضعفىحياتهباقىخيروستوذولوفصرفالباباأما
وكانالمصرىالقطركنائسكلفىالمفعوليةسارالقوانبنهذدـوجعلوقتئذعاماكانالذى

وغيرباالجانبالتزوجءونسارجالمناالرثوذكصطعلىبعضهافىحرمقانونا12عددها

اهالىولكنواالدهانيوتالزمنخالياالمقدسبانالقريصنعانالعادهوكانتاالرثوذكس

كانانهواتفقذلكحيروستوذولوالباباعليهمفانكرقرابينهمفىيوتالزيضعونكانواياشور

يصنعكابانافاحضرقربالخليفةاتصاللهسورىورطبيبسيفينابىكتيسةفىمرةيقدس

الطبيبفأصرالكنيسةلقوانبنمغايرذلكانفافهمهعليهيصلىانيركالبطرمنوطلببالددـفى

بذورءالقاعلىالطبيبهذارغافعمليخرجوأنالكنجسةرجالالبطريركأمرحتىطلبهعلى
والخليفةالبطريركبينءالعدا

علىيوما91شهورووثمانيةسنةوعشرينتسعمدةالبطريركهذاقضىانوبعد

المعلقةبكنيسةودفنم8701وش297سنةكيهك2فىالربفىرقدالبطريركىالكرسى
النطرونوادىالىرفاتهنقلواثمببابيليون

والستونالسابميركالبطر3كيرلس4
يركيةللبطرانتخببحيراقالقهاهلوهومنجرجمسسخجارواسمهبصومعةحبيساكان

الدارفىانعقدالمستخصربقرارمجمعخالفةعهدفىم8701وش297سنةبرمهات23فى

الحكومةدوائرجمجعفىاحباالرتمانتخابهبلوقوالشبوكباراالساقفةمنمولفيركيةالبطر
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ولاالقباطلءوتفاعخئيمباحتفالفبماركهقصرالحنيفةياركاناليهطلبواالمسلمبنءعقالانحتى
خيرا

وآثرجرجسالمدعوأختهالبنالملكعنبةالنوملكسلمونتنازلبقليلرسامفوعقب

والعبادةالصالةمالزمابةوالنومصرحدودبينيةالبرفىالواقعيوسنفرديرفىواالنفرادالعزلة
بدرالجحوشأميرالىبهوأتواأسيراوأخذودـمصرالىالديرضمفىطمعاأسوانأهلفحاصر
وخمصزائدااكراماالجيوشأميرمنولقىعئيمباحتفالاالقاطوكجاريركالبطرفقابلهالجمالى

الخندقبديرباالكرامودفنبقلجلذلكبعدتوفىمصرحتىفىبهبقىوفيهالقامتهقصراله

القاهرهخارجيسروانبابديراآلنالمعروف

الدينيةالرابطةمنوالنوبيبنالقبطبينكانمابالعيانقبمصرسلموناقامةءأثاوفى

فىسبباالمدةهذهثمبيوجوثدوكانالطائفةءوجهابهواحتفىياراتالزمعهيركالبطروتبادل

بينءاالخاعالماتشاهدلماالذىالجيوشأميرعخدالسيماوعظمياشهاالدولةكابرعندشأنهمرفع
التجارةطرقلتسهيلاالمتينهاتبنملوكمعمعاهدةعقدفىرغبوالحبشبيينوالنواالقباط

فىيكنهبماهمءوعقالالقبطجةاالمةءاعخئفكاشفالبالدوتلكالمصريةالدياربينوامتدادها

ملوكمعالخابراتبابفتحفىوشرعوافلبماطلبهمساعدتهالجهدفبذلمنهموطلبصدر
علىأنعمالذىالجيوشاميريرومماعلىاالتفاقتموهكذايركالبطربواسطةبةوالنوالحمشة
بةالمتخروالكنائساالديرةاصالحعلىبهيستعينبماليركالبطر

مطرانهاانهوادعىالحبشةبالثاالىانطلقكيرلساسمهشخصاانذلكبعدوجرلى

يدعىشرعيااسقفاغيرهيقيمانوقصدحزنكيرلسالباباالىأمرهبلغولماكناثسهاعلىوتسلط
يبنىباناوعدداذااالالمطرانبسفرلهيرخصانوأبىالجيوشأميرفقاومهاليهايرسلهويرسساو

وسارالرضوخاالالبطريركحعيفلمهديةسنةكلالمطرانلهيرسلوانمساجدخمسةالحبشةفى
بلغويةالمححرالحكومةبالدملكثبلدةالىكيرلسوجههمنهربالحبشةالىيرسساو

السيماجمةمتاعبيرسساوالمطرانوالقىوفتلهثروتهكلوآخذاليهفاستقدمهالجيوشأميرأمز

وكانبينهاالشائعةالفاسدةالعاداتومقاومةالحبشيةالكخجسةاصالحفىمجهودديبذلشرععنمما
3ـهذشأفةيستأصلانالمطراقفقصدالشرعيةالزوجةفوقياتالجارمنجملةيأخذونءاالمراجل

أمرفىموسىيعةشرعلىباقونانهميدعونكانواالنهمتذكربفائدةئأتلماعيهولكنالعادة
باناعترافهممعفقطوالشمامسةالقسوسعلىاالمحرمآليهممذلكانواعتفدواالزوجاتدتعده

المسيحلروحنحالفذلك

قبوالمنهتصادفلمهديةالجيوشاميرالى3ـاخاأرسليرسساوانبعدفيماوحدث
جماالقيامفىتقصيرعلىبشدةيعنفهوأخذاساقفةعشرةمعيركبالبطروأتىغيظهفاشتدلحقارتها
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الىبالسفرمنهماثنينيكلفوالمانواساقفتهوتوعدهفقاطعهنفسهعنيدافعالبطريركفشرعبهوعد
بصالترمنيحذرالحبشوانسلفاسنة05ضريبةيرسلوانوعدهءجموفاامطرالجلزماالحبشة

ثممنكليدقعواذتصرفهتحتواالساقفةيركالبطريبقىانوامرالدروبفىاالسالملتجار
عنعدلبعدفيماولكنهالحبشةالىيرسالناللذانالمطرانانيرجعحتىاعالةنفقةدنانيريوميااربعة
كنيسةفىفاقامواسراحهموأطلقالجنيمراقبةتحتوجعلهمأسمائهمينبتدوواكتفىالرأىهذا

اميرسنجارواحاطوااسقفتادرسواالنبهاأولعميماسقفمرقساالنبايرسلواأنعلىواتفقياالمعلقة
دبرودـبماالجيوش

المتوفىالملكابنارسلبةالنوملكباسيلانوذلكالهىبثدبيرينفذاالمرلمهذاولكن
وخشىبةالنوعلىمطرانايسهبتكريركالبطريكلفأنمنهطالبافاخرةبهداياالجيوشأميرالى

واخوهوامامهيمثلانلهفسيحبةالنوملكابناماميركالجطرعلىيظهرسخطهانالجيوشامير

بدلجوامعسبعةبنىأخاهانالمطرانأخووأنجبرهنفسهعنيركالبطرفدفعالمطرالطيرسساو
وقصدواوهدموهاالجوامععلىوقامواللمسلمينبالتحيزواتهموعليههاجواالحبشولكناربعة

حينثذبسجنهامرالذىالملكاالايديهممنيخلصهولمالهروبالىطراحتىبالمطرانالفثك

اطالقالجيوشأميرمنطلبواالساقفةيركالبهطرحالةبحرجبةالنوملكابنشسعرولما

فسافرثدمةالمالجوامعءبناالعاثةالحبشةالىاالسقفينبارساليركالبطروامرفقبلسراحهم

اناالنهدامخطرتحتالمصرىالقطركنائسبهيعأنوأخبرادـباالمرالحبشةملكواخبرااالسقفان

الىبسوءيدكومددتتجاسرتانلبدريقولوارسلغيظاالملكفاستشاطالجوامعءببناتسرعلم
اذااالواحدحمجرءبناباعادةارضىوالعقبعلىدأسامكةاقلبانىفاعلمواحدةكنيسة

ذهباوزنهتاخذ

التحيزاظهروانمامسيحيابلمسلمايكنلمالمورخيناكثررأىجملىهذابدرالجمالىانغير
نذكرهاالتىالحادثةفىالطيبةأخالقهتجلتوقدالشأنمرفوجسلطانهءبقافىحبالالسالمية

يشتشوعلىمصرأبقىولوخيروستيالباباواضطهدسجثماالذىالظالميوحنااالسقفانوهى

اتحدالرثاسةكيرلسالبابافلماتقلدصدرفىيهكانالظهارمافرصةفصاريترقباالمةراحة

صيرأبىأسقفوخائيلدميرةأسقفيوحناوسحنهدأسقفمرقسأخووهمأساقفةاربعةمع
عزلعلىوئواطأواينالمشهورمصريانأعأحدأبوغالبالشماسومعهمالقيسأسقفومقارة
الدينلبدراموقعزلهبدعاوتوجبعليهمدعبنحفهفىبالطعنيراتقرفكثبوايركالبطر

يزوراالقاليمينىحينئذمتغيبايركالبطروكانقبطياوكانبستانهرئيسيسيببواسطةالجمالى

حديثابنجتالتىالبيعيدشنوالرعيةيفتقدوالكنائس

منهذامثلأمرفىيحكمانشأنهمنليممياانهأىديرالتترعلىالجيوشأميراطلعفلما
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وكباراالمةوالبحرلىالقبلىهينالأساقفةمنمجمعبعقدكيرالبطرفأمرأقوالهمبمجردنفسهءتلقا
أوصحيحةكانتاذاعاليعرفالبطريركعلىاليهبةاالمورالمنسوفىليبحثواالجيوشأميريرأسه

مدةفحضرفىاالجتماعوريطلبونالذيناالساقفةءبأسماكشفايركالبطرفحررصحيحةغير
والجيزةوالخندقبابيليونأساقفة3والقبلىالوجهمن22والبحرىالوجهمنأسقفا73قصيرة

خارجلهأرضقطعةفىالجيوشأميررثاسةتحضالمجمعالحضورانعقدعددتكاملولما
ففىالكرالسىعلىالبحرىالوجهأساقفةوجلسالوسطفىالمقدسالكتابوضعثمالقاهرة
المثتكونوجلسوصففىحيهامصروضوأساقفةصففىالكراسىعلىالقبلىالوجهوأساقفة

شنيعةبتهميركالبطرفيهيتهمالذىتقريرهالظالمابنقدمالصالةبعدومعاالدعوىوأصحاب

الجيوشأميررأسهموعلئالجميعفاقتنعلمدعمجااليدعالتفنيداتهمةكلوفندكيرلصالبابافقام
قائالالتنابذهذاعلىاالساقفةبخووالمجمعوسطفىالجيوشأميروقفولذلكيركالبطرةءببرا
ثمترشدونهالذىالشعببكميقتدىحتىالمسامحةفىالمثالأنتمتكولواأنيجدربكمكانلهم

الجميعالعفوفتصافحفهيطلبواأنمنهموطلبلهواالخالصلرئيسهمالخضوععلىاالساقفةححث

بالثسرسعىالذئبستانهعاملرأسبقطعأمرثمالعفوأوراقيسلمهمبأنرجالهأحدوكلفأمامه
وأخذواسيفيئابىكنيسةالىورجعوالهمالجمالىتأنيبمناالساقفةفخجليركهبطرضدى

القداسالةلهميقيمبأنالبطريرككلفواأسبوعبعدوخطاياهملهمليغفراللهالىيتضرعون
المقدسبانالقريديهبببنمنوتناولوا

لىاينالمهاجراالرمنعددتكاثراالصلأرمنىالجيوشأميرالجمالىالدينبدركانولما

القبطيةللكخجسةتابعيناالرمنكانولمايغورىغريدعىيركابطرلهمانتخبواحتىالمصرىالقطر

ؤحررمنشورأاالرمنيركبطريغورىكربرسامةكيرلسالبابافقامالواحدةبالطبيعةاعتقادهافى

االيمانفىمتحدةوارمينيةوانطاكيةوالحبشةمصركنائسأنفيهيخبرهاالكنائسلكافة

المستقيمكساالرثوذ

بعدماالىعليهاسارتللكنيسةجديدةانينبوضعكيرلسالبابااشتغلذلكبعدو
شيئالءتتضاالقبطيةاللغةوكانتءالفقياوافتقادالكنائسباصالحأيضاواهتمبئموفاته
انالمورخونيقولوتعلمهاالىمضطرانفسهالبطريركرأىحخىبيةالعراللغةمحلهاوتحلفشيئا

مزدانةأحمرديباجمنيةبالروأزرقديباجمنيركيةالبطرالكسوةعملمأولهوكيرلسالبابا
سنةبؤونة21فىبالربرقدقديوما61شهورو6وسنة41قضىأنبعدوذهببصورمن

ام290وش608
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ةوالستونالثاميركالبطر2ميخاثيله

وكانسخابلدةمنوأصلهأيامبعةشهوروأربأربعةالثانىكيرلسباباالوفاةبعدرسم
االساقفةعليهاشترطرسامتهسنجاروقبلبصومعةحبيهسا

السيمونيةكرمأن1

يةباالسكندرالمرقسيةالكرارهوكيلمرتببدقعيتعهدأن2
وهىمصركرسىحيروسخوذولومنالبابالنفححهأتخذهاالتىالكناشعنيتخازلأن3

ميخاثيلالمالككنيسةوالجيزةأوسيمكرسىومالرومبحارةوالعذراسيفينوأبىالمعلقةكنائس

أمضاهانسخأرجفىالشروطهذدـوكخبهتالفخاروديرالشمعديريهطموكرسىوم
سخاأسقفعندلجوحنامصروالثالثةأسقف3ـشنودعندوالثانيهعنددواحدةوحفختيركالبطر

ساثرفىبالطنروعدهمالشروطأمضىعندمايركالبطرانوقيليةاالسكندرأسقفعندوالرابعة
بهالقيايتعذرعليهالذلىيةاالسكندرأسقفراتبالسيمامطاليبهم

3ءجالماولهذاالشروطهذدـنكثعلىلعزمهكمهـقدمةيركالبطراالقاالكليات3ـوهذ

وقاالذلكأنكرعليهروطالفىذكرتالتىالكنائسعلىلهيتنازلأنممهوطسلبمصرأسقفا

المأخوذةالشروطمننسختبنعلىحلقديركالبطروكانتوليتهعندالشروط3ـهذرفضانه

أمامفأشهرهامعهمصرأسقفنسخةوكانتوسخايةاالسكندرأسقفىنسختاوهماعليه
عليهفغضبلهيعطيهاأنفأبىمنهيأحذهاأنفحاولعلجكالحجةبيدىأنالهلوقايركالبطر

فاضطرالصالةءأئالمحىاسمهيذكرواالمصرأدوأمركهنةالكهنوتخدمةمباشرةمنومنعه

ضدواعخصبههامصرفىالشعبقيامةامتفقبالفيومالقلمونديرفىواختفىللهروباالسقف

وردهوالطفهاالسقفواستدعىلرغبتهملمركزأسقفهميردلمانبالقوةخلعهوقصدوايركالبطر
مقرالى

فدعامفيتخلصأنيركالبطرفأرادأخرىالنفورمرةبينهماقاحتىمدةمتسالمبنيلبثاولم

واحديومفىمرتبنكيرلسالباباأيامفىقدسانهأمامهعليهوادعىمجحعامصروعقدأساقفة

وأختبأوهربمورافأبىالحكمصوليسعودعاهقطعهوجوبعلىالمجمعفأقرللقوانيننحالفة
ببابيليونشنودهكنيستىعلىيديهيرالبطروضعالمجمعانصرافبعدويابيليوننحتفمخزلفى

4النزعليهماقاماللتاليئ

لمالمستنصربالتهتولىلماانهوذلكلمصرىاللقطرجليلةبخدمةذلكبعدميخائيلالباباوقام

الواحداالردبثمنبلغحتىءالغالوكزالمحصوالتوقلتالزرعفتعطلمتواليةأعواماللايرتفع
يركالبطرالجهدعاالحبشبالدمناليلمصدرزيادةبأنالمستنصرعلمواذعخنيمامبلغاالقمحمن

قدومهسببعنوسألهعظيمباحتفالقابلهوصولهولدىالنجاشىبرسمسنيةبهديةاليهابعثهو
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علىبهليحشعينأتىوانهالضيلزيادةنقصبسببلجوعيالضنكمنبمصروأهلهاحلبهافأعلمه
فىسدبفتحالملكفأمرالخليفةهديةلهوقدموأهلهاالبالدعنالغواثل3ـهذلمنعيقةطرامجاد
ثالثآلواحدةليلةفىالنيلمصروزادوصلتأنالىمة3ـالميافجرتلهالتابعةالجهاتاحدى

اقامةءأثناوفىالغالفزالاالراضىوزرعتالبالديتروحتىيادةالزواستمرتأذممما
هذدـفكانتاالحباشوملكالخليفةبيئاليعرىتمكينفىجهدهبذلاالصقاعبتلكيركالبطر

والبابااكرامةفىبالمواليهفأحسنوممننهجتهرضادـبذلكونالللمستنصربتأديتهاقامأخرىخدمة
الفبطجةحةللكخيديخياهاخضبعدالحبشزاربالدمصرىيركبطرأولهوميخائيل

يرسمأنمنهيطلبللبطريركوفداملكهافأرسلالحبشةمطرانتوفىم2011سنةوفى
ولكنهالحتةبالدالىالوفدوسافرمعمطراناجرجسيدعىراهبايركالبطرفىسمعوضهآخرلهم

بردالملكوالزمهاالحباشعليهفغضباالمواللجمعالميلأظهرالمطرانيةدارواشالمههافبوصوله
السجونأعماقفىاالفضليرالوزبأمرمصروطرحالىأعيدثمجمعهماكل

المنيةقصددـدونفحالتالمقطوعالسقفهالمصرخالفاأسقفايقيمأنميخائيلالباباوقصد
الذارالىيعوديكدفلملتهنثتهالبطريركمصرفخرجالىالحربمنرجعاالفضلالوزيرانوذلك

بعدوام201وش618منةبشنس03فىيومثانىفىوتوفىبطاعونماأصيبحتىالبطريركية

يوما91شهورو7وشينتسعيةالحبرالكرسىاسخمرعلىأن
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الثانىالقسم
الكنيسةمشاهير

جاللسرورالمعلم1
منصورسعدأبو3

الرشيدىبقيرة5

يوسفالبنأبو2

المليحأبو4

جساللسرورالمعلم1

واشتبرطانلةثروةعلىلأنمالمستنصرفتمبرالحنيفةأيامفىملتزماضامناكان
يطلبماكلالىيجيجهفكانثففونالاليهبهوقرالخليفةوأحبهالتدبيروحسنوالفطنةبالعقل

فتحالسدكسرلحضورمهرجانبهمالخليفملراحخهيلزمهماكلباعدادياسنويكلفهالخليفةوكان

ذلكومععليهويخلالخليفةالفاخرفيسرمخهالطعاممنوجيوشهيحتاجهبمايقومفكانيهبمالحلي

فقصددـومسيحىمسلمبينتميبدونالناسلجميعالخيريعملمتواضعاوديعاسرورالمعلمكان

محبتهعلىالكلأجمعىحطلبالهيردفالأمرهمفىيسألهفكانالخليفةعندحاجةلهمنكل
نساليخلفأدبدونماتانهيقالوالطريقفىفجأةفاتمهحةفىأرسلهالخليفةانوقيل

ءمناابأقيزنبورالشهيربنمكرواهبنيوسفاينأبو2
الىكثيراأحنوقدالبحرفهباليفصالرنظارةتولىثمالحنيفةخزائنعلىأميناوكان

الجيزةببريهبطموسيفينأبىبديرالشهيرالديروهومكانأحسنىعظيماديرافابتنىجنسهءأبنا
بدرابالوزيراالفضلانحتىالمتنزهاتأبهبممنايامهفىكانتواسعةبساتينحولهوغرس

واشرثرتأمرهاعخئمكبيرةعائلةأصلاليلجنوأبومتنزهاأوقاتهأغلبثافيقضىكانالجمالى

وسمىالمماليكدولةأيامفىأسلمالذلىزنبورابنالقيسابنئهاأعضطوآخرالحالوسعةبالغنى
الديبعلم

منصورسعدأبو3

المستنصرأيامفىالوزارةتولىشجاعابطالوبليغاكاتباالمذكوركاناينأبىابنهو
ولمامطالبهميسدماينةالحزفىيكنولمبرتباتهماالتراكالجندطالبهمعندماعنهاتخلىولكنه

فقاتلهالمواليهالعساكررأسلىعلىسعدأبولردعهقامالخليفةعلىالدولةناصركبجرهماعتصب
وهزمه
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بمماتىالشهيرالمليحأبو4
الحالوسعةبالغنىواشتهرثىالجيهأميرالجمالىبدرووزارةالمستنصرخالفةفىكان

على3ـعندبمايجودبممركانءالغالاشتدلماانهممانىتسحيتهوسببواالحسانالخيروعمل

وبهبهمعليهميشفقفكانمماتىقائلبنخلفهصاحوارأودـاذاالمسليبنأوالدوكانالمحتاجبن

ارامفىيهشيركووزارةفىاسلمالذىزكريابنمهذببنأسعدجدوهوجوعهملدفعغالال
العاضد

بقربابنالشهيرالرشيدىبقيرةه

بينالمنكوعلىزائداعطفاأظهرفيهمجاعةأيامهفىوحدثتاالمةفىالعاملبنمنكان

لياليهيقضىوكاناليهممححشاأحوالهممفتقداءوالفقراالعماليقطنهاالتىءاالحيايطوففكان
المحبوسينومواساهالمرضىزيارةفى

الثالثالقسم

والكنيسةالمملكة

الصليبجةالحروب3المستنصر2اللهبأمرالحاكم1

م699سنةللهبأمراكماطأ
الجمعةيومتعخئيممنهاكثيرةشراخضرارسنيدعىمتمذهبمملمأيامهفىظهر
االخبينالزمجةوأباحطنباطالبمقايارةبزبمكةالجيهمعنيضوالتعوباالعيادواالحتفال

اذامعتكانانهيظنوالجديدةالديانةلهذدـالحاكمفارتاحوأبنائهاواالبناتهوواآلبوأخته
موسىيفعلكانكمااللهيناجىانهادعىحيثالمقطمجبلالىمنفرداصباحكليصعدكان

مكانهاةالجدييديانتهواقامةثابمقاومجهارانادىاالسالميةللديانةنصيرأشدكانأنبعدو
النصارىواضطهاداالسالمنصرةالىفعادبمدعياتهتعبأتعدولمالرعيةفاحتقرته

دفاترفىوضعيةااللادعائهءاثنافىانههوالمسيحيبنعلىهيجهالذىالسببانقيل
الذينءأسمالتسجيلبابيليهونووالفسطاطالقديمةومصرالقاهرةوهىبعةاالرالحكومةزمرا

وأمرالنصارىعلىفنقمواحدهمسيحىبينهميكنلمنفسالفعتنهرستةالباطلةهءآرايعتنقون
اتماميتيسرلالقباطالحتىبيبالزبيععنونهىثاأمتحوسلبتفحرقتبابيليوناممدينبحرق
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كرومالجيزةفىبالناروكانوأحرقهمنهموجوداكانماالتجاروجمعبيوتعلىوهجمالمقدسالسر
آخرهاعنبوهاوخرفقطعوهااعوانهاليهافأرسلكثيرة

تساعالوتعاظمواكالوزارءصارواحتىتقدمواقدالحاكمعهدفىالنصارىوكان

اللهلدينالمعزالخليفةحكومةرجالمنوكانمنهمالمسلمبنغيظفتزايدأموالهموكثرةلهمأح
الخالفةوتولىيزالعزماتانالىالحكومةخدمةفىلبثبسطوروسبنعيسىيسمىنصرانى

بنفهدآخريسمىنصرانىالحاكموزيرلبرجوانوكانوقتلهعليهقبضثمفعزلهالحاكمابنهبعددـ

الخليفةبحضرةيقفوبرجوان3ـسيدمعاليهيدخلكانالنهالمعرفةحقالحاكميعرفهابراهيم

بهيأمرمايكتبومنهاواحدةكلعنأوامرهيتلقىوالمسائللهيشرحوالرقاععليهيعرضو
ومنحهحياتهعلىوأمنهروعهوسكنابراهيمبنفهدالحاكمدعىبرجوانقتلولماعليهفيوقع
ولكنهيرورأحرزلقبحتىالعاليةوالرتبالوظائففىوصاريترقىءالعالأباودعىرئيسلقب

يقوىبأنهاليهبهوشىلهمناظراانوذلكالنصارىمنالحاكمجارعليهمنأولفهدكانبعدفيما
فحمىاليهمينوالدواواالموالأمريضبتفوينالدواومالسلبعلىيساعدهموالنصارىنفوذ

الرئاسةفىاستمرأنبعدعنقهوضربعليهقبضحتىأيامتمضولمفهدعلىالحاكمغضب
عشريوماواثنىاشهروتسعةسنواتخمس

الوزارةبمنصبووعددـنجاحبنيالغبرالمعلمآخريدعىقبطىعلىأيضاالحاكموقبض
الشدائدواحتمالالثباتعلىوحثهموودعهمأهلهالىوذهبواحدايومافاستمهلهأسلمهواذا

فأمردنياوىلمنصباكرامادينهيتركالبأنهأمامهوجاهرالخليفةالىومضىالمقبلةواالضطهادات

أتمواحتىمائتوهوبونهيضراستمرواولكنهمالثمانمائةبةالضرقبلفماتسوطألفبهبضر
منفرارااآلخرونوأسلمبعةأرمنهمفثبتوهددواينآخرثمانيةعلىقبضذلكبعدوااللف

رأيهميغيرواحتىالسجنالىالباقونالثالثةوأرسلثبتواالذيناالربعةأحدوماتالعذاب
اداالضطهانتهىحتىالسجنفىواستمروا

ثياببلبسوالزمهمالنصارىعلىوتشددوتجبرهالحاكمقساوةيصفيرزىالمقروقال
عاداتهمكانتبماوالتظاهرالصليبوعيدالشعانبنعملمنومنعهمأوساطهمالزنارفىوشدالغيار
والدياراتالكنائسعلىمحبسهوماجميععلىوقبضواللهواالجتماعمنأعيادهمفىفعله

منالنصارىومنعكثيرةصلبانعدةوأحرقبذلككليااعمالهالىوكتبالديوانفىوأدخله
المقسكنائسمصروأخربظاهرمدينةراشدةبخطالتىالكنائسوهدمءواالماالعبيدءشرا

فيهماالعامةوأنهبالقصيرديروهدموصفهيجلمامنهافانتهبواللناسفيهاماوأباحهرةالقاخارج
االجتماعمنفيهيعملكانمابمصروأبطلالنيلءشاطىعلىالغطاسعملمنالنصاريومنع
فىالابأةضصمنهاصاحجبكلزنةالتىالخشبالصلبانبتعليقالنصارىرجالوألزمللهو

محالةغيرولجمبسرووالحميرالبغاليركبواأنلهموجعلالخيلركوبمنومنعهماعناقهم
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أحديركبالوأمرأنومصرالقاهرةفىبالحرسوضربسودجلحدمنتكونبلوالفضةبالذهب

وعمائمهمالنصارىئيابتكونوأنالذمةأهلمنأحدامنهمنؤلىيحملوالذميايةالمكارمن
زنةمدوراخشباأعناقهمفىاليهوديعلقوأنالجميزخشبمنسروجهموركبالسوادشديدة
هوومافيهاماوأباحكلهاالكنائسهدمفىوأخذثيابهمفوقظاهرةوهىأرطالخمسةمنهاالخشبة
فىبنىوأحباسهاوأقطعامتعتهاجميعونهببأسرهافهدمتواقطاعانهباللناسعليهامحبس

وكثزالشمعقصرفىالمعلقةبكنيسةوأحيطبمصر3ـشنودكنيسةفىبالصالةوأذنالمساجدمواضعها

علياوقعوقداالمنهاقصةيردفلمممرودياراتهاأعمالكناضبطلبالقصصرفعفىالناس
أوانىمنوجدوامامصربآسواقباعواووالدياراتالكنائسأمتعةفأخذواسأللمارافعهاباجابة

منالمعلقهفىووجدجليلمالششودهبكنجسةووجدأحباسهافىوتصرفواذلكوغيروالفضةالذهب

هدممالمسلمينبتمكناالعمالوالةالىويهبالغايةالىجداكثيرأمرالديباجوثياباغالم
انذلكفابهيوثقمنذكرحتىواربعمائةثالثسنةمنفيهاالهدمفعموالدياراتالكناثس

نيفالرومبناهاالتىالهياككمنوأعمالهاوالشامبمصرواربعمائةخمساخرسنةالىهدمالذى
جليلةأوقافاوكأنتأوقافهاعلىوقبضوالفضةبالنآالتمنافماونهببيعةالفوثالثون

أناليهودوألزمالحمامدخلوااذاأعناقهمفىالصلبانتكونأنالنصارىوالزمعجيهبةمبانعلى
الرومبالدالىممرأرخمامنكلهمبخروجهموالنصارىاليهيدالزمثماالجراساعناقهمفىيكون

النفىمنأعفواحتىنبنالمأميربعفووالذواواستغاثواالقاهرةمنالقصرتحتبأسرهمفاجتمعوا
أهـالنصارىمنكثيراسلمالحوداثهذدـوفى

بابطالأمراذهوالأشدمنهااالخيرةالثالثكانتسنين9الحاكماضطهادواستجر
االقاليمحكاميرشونالشعبفكمانبالجالالكائنةاالديرةفىاالالكناثسجمجعفىالعبادة

يتناولونويقدشوناالقباطصارثمومماسراالبيوتفىالعبادةشعائربمحارسةلهمليسمحوا
كلمنالمسيحيةالديانةبهحوفأصدرقرارابالدقةأمرهتنفيذعدالحاكمفهالسرااالفخارستيا

فتتبعهمالبعيمةاالديرةالىمنهمكثيروهربعظميماعددامنهموقتلالقسوسعلىيقوكتهممل

جاهرواينكثيرولكنعخئيمعددمنهمفأسلماالسالمعلىالنصارىمنينكثيروكروقخلهم
مناستعفىفهذاالديمانكتابءرؤسماأحدلقيرةالشماسثممالخليفةبطشيخشواولمباالجمان
معوطرحهفقيددـبالمسيحالخليفةقدأمواعترفالسراىالىوساربهصدرعلىاالنجيلوحملخدمته

االبمانعلىاخوخميثبهتونفجالوايةالحروأنالهمعنهمعفاثمالسجنفىجماعة

كانبيمينيدعىبراهبالحظلهمأتاححتىيعاذرفتكاباالقباطيفتكالحاكمواستر
ممنهووجاعةالحاكميقطرفىوقفدينهمالىبالرجوعلهمصرحينكثيرانرأىفلماأسلمقد

أننطيقالفاننااذمجناأودينناالىنعودأنمرناالملكأيهاقائلينصرخوابهممرولمامعهأسلموا
قربثمبمكرودأحدلهميتعرضالوأمرأنمرسومالهموكتببذلكلهمفسمحينمسلنبقى
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المعروفوهويوسمركورالشهيداسممصرعلىديرخارجءببنااذناعطاهالمذكوروأالراهباليه

علىصاريتزثدلبيمينالحاكممحبةومنالرهبانبعضمعفسكنهاآلنيانالعروديرشهرانبدير

ارجاعمنهفطلبواطلباتهمالجابةاستعدادهيظهروالرهبانمعيشربويأكلوالديرهذا
وردمنهاضهبماواعادةبهدمهاأمرالتىالمغلقةالكنائسبفتحأمراوسلمهفأرجعهالمنفىيركهمبطر

فأقرم1201مشةالظاهرابنهبعدهالخالفةوتولىالحاكمماتقليلبعدوكانثكمااليهاأوقافها
وأالحتفالبعواثدهمءاالحتفالهموأباحمعارضةبغيرالعبادةيةحرومنحهموظائفهمفىاالقباط

ومواسمهمهمبأعياد

للةمردانمالمنتص2

الديناالقباطبعضاعتنقايامهوفىالحاكمبنالظاهربعدم6301سمةالخالفةيمبو
عنلخروجهبيتهمنفطرددعاصولدلهكاناالقباطكبارموظفىأحدأنوحدثاالسالمى

الىيرجعلكىكثيرافوعظهميسارهأسقفجرجسخالهوكاناالسالمىالدينقاعتنقطاعته
القديسديرفىوترهبديانتهالىوعادندممدهبعدولكنهأبيهميراثمنفحرمهيرجعفلمدينه

أمامايمانهباعالنللمسيححجثدعنيكفرأنبعدفيمالهوتراىالتائبأىنيقامأباسمميخائيل
منهفاغتاظواالرهبنةبلباسوهوبهمواجتمعالقاهرةالىفانطلقاسالمهوقتيعرفؤلدكانواالذين

باخراجهليفتىرشوةلهودقعالقاضىلدىوالدهفسعىالسجنفىوألقوباضرعليهوانهالوا
ابوهفأقنعهشهودأمامجنونانهعنهءاالطبايقروبالجنونتظاهراذاخروجهبامكانيةالقضىفأفتى

ءاالطباليدعوأبوهوخرجفأطاعهالسجنمنللتخلصيقةالطرتلكاتباعبضرورة

اتباعمنعليهعزمماعلىبخهووالسجنفىاليهالوصولمنتمكنالرهبانأحداناال
بالثالثةبايمانهاعترفليفحصوءاالطباتقدمولمانواهعافعدلالمسيحيةلشرفالمشينةالطريقة

رأسيدعىمكانالىفسيقرأسهبقطعفأمرللقاضىيراتقرعنهوقدمواالشهودمنهفاغتاظاالقانيم
بذلكالمكلفالضابطعليهعرضاعدامهوقبلومسيحيبنمسلمينمنبكثرةالجسروالجماهيرتتبعه

الىالحنفيةيرفعهواياهراكباكانالذىاناذلكمقانجليهبهبأن3ـووعدباالسالاالعتراف

يسيراشيئايساوىالالعالممجدكلانديتامنمعنفسكثتعبالالشابفأجابهالرتبأسمى
وهددهيدهفىيلمعوسيفهالجالداليهفتقدمعليهولايرغبالذىالسيواتملكوتمن
حياتىتىحديدةأيةانفأجابهثوانبعدحياتكحبليقطعالحادالسيففهذاتنتنلمانقائال

الجندالنذلكمنيتمكنلمولكنالموترهبةمنيجزعالكىعينيهيغطىأنالمؤمنينأحدوأراد
اكليلبيدهورأسكماأراهمالكافانالمسيحجندىياتشجعقاثالالقبطيةباللغةفناداهمنعو

ضهفأطاحللجالدعنقهومدوصلىركبتيهعلىوجثاالشرقناحيةالىالشابتحولثمجهادك
حفذلكبعدوميخائلالمالكمجواركنيسةودفنالخليفةأمرعلىءبناالهلهجسددـوسلمرأسه
احترامبكلالكنيسةفىودفنهيركالبطرخيروستوذولوالبابا
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شديدكاناليازورىمحمدالتدبريسمىءسىالرأىضعيفوزيرللمستنصروكان

بهملاليقاعفرصةيترقبفكاناليهمالخليفةلميلخصوصاواالقباطعموماللمحيحييئالكراهة

الكنائسجميعبقفلوبهدمهافأمرجديدةكنائسشيدواانهعلهمعدوأبلغهعندمالهفاتيحت

الوزيرذلكعلىقبضالحاليفةأنلوالالفتنةتقعوكادتفثارالمسيحيونالمصرىالقطرفىحيةالمس
باشاعتهعليهالمسلميئيهييمكانالنهقتلهذلكبعدوالبحرىهالبأقصىتانيسجهةالىونفاد

أمانةجيدايعرفكانالخليفةالنوذلكالمسلمبنعلىالتراؤسمناالقباطتجكنانهعنه

منيخلعهمأنمنهوطلبهمعليهمالمسلحينقيامرغموظائفهمفىفثبتهمعملهمفىونشاطهماالقباط
أرتبكتاالعمالولبهناالقباطمنوعشراتمئاتخلعلخاطرهمءارضاانهوحدثوظائفهم

مبجلينفعادواوظاثفهمالىيعيدهمأنمنهفاقسها

الوجهينئسكنابهدميقضىالمسلمينخواطرءارضابهقصدأمراذلكبعدالمستنصروأصدر

بهدمالمكلفوكانالقبلىللوجهالبابلىالفرجأبومسلمينبرجلينذلكوأنيطوالبحرىالقبلى
دمنهوروأقفلتكنائسبتفخخرقساوةكثروكانالدولةناصريدحىالبحرىبالوجهالكخائسى

ايصادعلىصبرهنظيردينارفىآالفسبعةيبةضراالقباطعلىوفرضالدلتاكناثسسائر

مناالضطهادكفوبموتهلساعتهفقتلبغتهجواددعنوقعذلكفىجاداكانبيماولكنهالكنائس
القباطا

أمريتلقىيكدلمفانهواليهمأخالفلحسنأسعدحالفىفكانوايةاالسكندرأقباطأما
كليخفواأنمنهموطلببهاالكليروساخطرحتىدينارآالفستةاالقباطدقعبضرورةالخليفة

مجدوالمالكنيسةلسلبالضباحفىالوالىجنيتءجاولماافينةاالمتعةمنالكنائسفىيوجدما
عليهواقترحالمبلغدععلىيقوونالءفقرامبأيعتذرعنهمللخليفةوكتبوالستائرالحصرغيرفيها

وأضاالرواممناآلخىوالنصفاالقباطمنالنصففجمعفقبلدينارفقطألفالىانقاصه
رأسانوقيلواحدةكنيسةمفاتيحااليركللبطريعطولمالكنائسجميعمفاتيحالخليفةرجال
الناهبنأيدىاليهاتصلأنمنخشيةحينئذفخبأوهااالقباطعندمحفوظةكانتالمعمدانيوحنا

عظيماعددهموكاننجدبالدمنهاللبنىمصرعربالىءجاالجيلهذانصفوقرب

المشهوربأبىرزقبنوسالمةغانمبنديابوقاثديهمسرحانبنحسنأميرهمأمروبهوجبجدا
وعقبهشديدبجوعالبالدوأصيبتينكئيررهباناوقتلوااالديرةكثربواوأخرالنيلعبروازيد
منجميعاهلكوامىتانيمدينةأهالىانحتىالمكانعلىءالشقاجلبعلىفئضافرامهلكءوبا

حىنفسمائةسوىصرثميبقولمأسقفهمميخائيلفيهمبماالجوع

فأمدهممكريفرجبماجمدهمأنبةالنوملكجرجسمناالقباططلبالحالاشتدولما

الموونةمنمعهمبماالعودةعلىالوزيرأرغمهمالدولةرناولكنقبلهمنرسلمعأرسلهابموونة
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منوخوفادقيقبكيسدينارفاستبدلتهالفثمنهيبلغعقداتملككانتقبطيةامرأةأنوحدث
رمنهقرييةصارتولماتهابيحتىبالسيوفايحمواقاسئأجرتمنزلهاالىبهتصلالان

ولماخخطافهمنتمكنمامنهمكلوأخذأيديهبيئالكجسواختطفواعليهافهجمواالجاثعون

هذابأنوصاحتسورالمدينةعلىبهفصعدتواحدرغيفيكفىماعلىاالأةالمهـتتحصل

للجائعينعندهمماالتجاربصرففألزمالخليفةمسامعالخبرفوصلدينارالفكلفنىلرغيفا
الكربفانصرف

بدرانوقيلءاالعداغارالتعنهليرداالرمنىالجمالىالدينبدرالمستنصرالخليفةواستوزر

أبووروفاليهمالميلذلكيظهرلمانهاالللمسيحيينيميلكانانهومعمسيحياكانهذاالدين
هدأتولمااالرمنيةالكنيسةمجواربحلوانالبساتينفىدفلىلكونهمسيحياماتأنهالمورخالمكارم

الحساباتضبطثماليوعهدجديدةهيحةعلىوتشكيلهاينالدواوبتنظيماالقباكلفاالحوال

ولماقباليجبىكانماضعفىحينئذجبىمقدارمابلغوااليرأداتفتحسنتاالموالوتحصيل

رضواالسودالزناربلبسوأمرهمالحاكماضطهدهمكمااالقباطاضطهدقوتهالىالمستنصرعاد
الحبشةملكمنهيغتاظأنمنخوفهلوالطغيانهيستمرفىوكادأفرايرهمعلىالضراثب

م7901سنةمنالصليبيةلحروب31

ثيابهموعلىأعناقهمفىااالفىنعساكريعلقهاكانالتىللصلبانبالنسبهةكذلكسميت
قصدبطرسيدعىفىنسياراهباانوسببهاالمسلمبنيدمنالمقدسةاالراضىانقاذبهايرومونوكانوا

عليهااستولىالمقدسةالمدينةالنوهوهالهمافيهافرأالمسيحيبنكعادةليزورهاالقدسمدينةالى

وأحذواجائراحكاوحكوهابهاواستقلواالفاطميةالدولةيدمنياسورنزعواقدكانواالذينالترك

االمرعليهفعخئممعاملةأسوأسنةكلمنهميالزأئرومعاملةالمسيحيينمساكنيهااذاللكأ
بةمحارعلىااللرنجملوكاالسقففحركشاهدماعلىروميةأسقفوأوقفباأوروالىورجع

يقودوذبالدهمموقاموادعتههولبوااليهفاصغواأيديهممنالمقدسةاالراضىوانتلالمسلمبن
جدوىبالوراهدءلدمافيهايقتأرعظيمةمعاركالمسلمبنببنوبينهموجرتالجرارةانجيوش

أنالىسخةتسعبنمفىمعهمواستيرتالقدسضمنهامنكثيرةبالدعلىاالفرنيمواستولى
مصرسلطانبىااليوالدينصالحمنهمخلصها
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عاثرالثانىالقرن

االولالقسم

البطاركةتارفي

2رمآل1

يوحناه4

2غبريال2

3مرقس5

3ميخائيل3

6يوحخا6

والستونالتاسعيركالبطر2قارا

يتفكنمقارولمديرأبىرهبانمنللبطريركيةاثنانترشحميخاثيلالباباوفاةبجد
يحذروالقانونالخمسينمنأقلعمرهكانالمرشحينأحدالنوذلكأحدهماانتخابمناالساقفة

قرراالساقفةيركيةالبطرخلوأشهرعلىمرورستةبعدوالسنهذايبلغوالمممنيركبطرانتخاب

هاتور31فىرسامتهمقاروتمتالمدعوأحدهماانتخاببالقاهرةانعقدالذىيكىاالكلبرالمجحعفى
المستعلىناآلمربخالفةعهدفىم2011وش718مشة

البطاركةانتخابوشروطزواجثانىثحرةمنكانالنهانتخابهعلىاعترضأنهغير

انلالساقفةظهرالتحقيقوبعدزوجأولمأمهابنكانإنااليركالبطرينتخبالأنتقضى
تكريسهعلىفوافقواأمهالمرتينتزوجاباه

مرتباتبدفعتعهدعلىبالتوقيعرسامتهقبليلزمههأنيةاالسكندراكليروسيماحاولوقد
بأىنفسهيقيدأنبتةامتخعيركيةالبطرمنصبفىغيرراغباالبهذاكانواذيةسنوباهظة
كيرهيصلحمنيجدوالماذثمولكاالديرةأحدفىوانزوىفرمنهموضايقوعليهصممواولماشرط

سنةديخاركل002لهميدأنوقبلواكلوائهمعنيةاالسكندراكليروسوتنازلارغأحضروه
فقط

أبىديررهانفهاجالمعلقةكنيسةفىبانالقررفعالىاالساقفة3ـدعارسامتهاثروعلى
فةااالمعوشأزعواديرصمفماقربانهمأوليرفعونكانواالذينسلفاثهلعادةذلكلخالفةمقار

الىبهوانطلقوايركالبطروأخذواطلبهمفأجابواديرهمعادةانقطاععدمطالبينوألحواواالراخنة
عظيمااحتفاالبهمقارواحتفلواأبىدير

مصرفىاالقباطءوجهامنهممرفطلبأسقفنودفىاالنباتوفىالباباهذاعهلوفى
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ميالغيريركالبطروكانعوضهأسقفاالبروشيتهميوسمأنصاعدبنيوحمناالشماسمقدمتهمىوق
يركالبطريعادلمصركانآسقفالناياهمزاحمتهمنمصرخوفاابروشيةفىخاصأسقفلوجود

حتىآلخريؤممنيعدهمكانبلتامةاجابةيجبهمفلمخله3ـمراكزعلىيزاحمهوالمنزلةفى

ممركيكلأنعنهرغاالتزحتىطلبهمعلىرأصرواضددـقتعصبياأغراضهادركوا

ثموفرحسالمكلهاكانتاشهر7وسنة62المرقسىالكرسىعلىالباباهذاواستمر

م9221وش448مخةتوت4فىتنح

السبعونيركالبطر2كبريال2

قيراطأبىابنيسمىمسلمأحدهماكاتبانالخليفةديوانفىمقاركانالباباحياةآخرفى

االفرنجبهاويمدونالكناثسأمواليأخذوناالقباطبأنللخليفةفوشياابراهيميدعىسامرىواالخر
علىاالقباطيجسرمقارلمالباباوفاةبعدوالمالبيتالىبأخذهاوأمرعليهمفغضبسرا

يركبطربدونوظلواالخليفةخاطرغيرتىالالتهمةهذهبسببغيرهانتخابفىاالستئذان

يسمىالملكيينمنمسيحىرجلبعدهمافقامشرقتلةوقتلوهماالكاتبيئهفينعلىالجدقامأنالى
منيركبطربأقامةلهميستأذنأناالفباطالكتابمةفطلبالليثأبىبنيوحناالبركاتأبا

الكتاببينوكانيختارونهمنيقدمواأنلهموصرحطلبهمفأجابالىالجبدربناالفضلاثوزير
تمقديمةقبطجةعائلةسليلوكانعليهاختيارهمعفتريكبنءالعالأبامصريسمىمنبتولربخل

يستمرفىأنمنهطلبالوزيرقدوكانسيفينأبىكنيسةفىوصارشماسابعدفيماالخدمةاعتزل

يةباالسكندروكرسواذنسمحعليهاسمهعرضوافلماونزاهتهالستقامتهيتربههانيردولموظيفته

محمدبنالحافظخالفةعهدفىم1311وش748سنةأمشير9فىهبيبوادىبأديرةوقدس
3يالغبرودممما

معواحداوصيرقولهوهىقبالفيهقكنلمعبارةعليهزاداالعترافتاللماأنهوحدث
قداالساقفةمجمعبأنيركالبطرلهمفقالعليهاواحتجواياثةالزلهذدالرهبانفاضطربالهوته
منخشيةاستحالةوالامتريجوالاختالطبدوناليهايضافأنبشرطبهافرضهاالوتهابأمز

بذلكيعلمهاالكناثسلعموأصدرمنشورابرأيهمفعملأوطاخىالراطقةاالنسياق

وتاجبطريركااطفيحأسففلهميرسمأناليهفطلبهااالرمنبطريرك3ـعهدفىوتوفى
أسقفا53رسمثمورسمهماطلبهملبىاصرارهمرأىلماولكنهاالمرءبادىفىفامتنعأسقفاالدولة

علىءالقضافىمنهرغبةكليةفأبىمااليعطيهأنبعضهمحاولوقدالقبطيةلالبروشيات
السيمونية

وفيهمالهواالخرللخليفةأحدهماخطابينيحملالحبشةملكقبلمنوفدبعدفيماوأتادـ
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وكانتالمجودينعلىعالوةأسقفايطلبوسبعةعلىالحبشةأساقفةقمرعددعلىيعترض
القبطيةالكنيسةأمهاعناستقاللهاخشيةسبعةعنالحبشيةالكنجحمةأساقفةزيادةتمنعالقوانبن

معباتفإقماالحبشةملكوكانيركبطرانتخابلهمعخترجازاثنىالىعددهمتكاملاذاالنه
الطلبهذاالبطريركفرفضالغرضلهذاالوصولالطلبهذاءوراميقمدميخاثيلمطرانها

طلبهينفذأنفيهيرجووخطاباللخليفةهديةوأرسلالحبشةملكفعادالمطرانمجسارةواعتبر

ذلكقبولهانقاثالفاعتذرلهطلبهفىالملكمعيتساهلأنمنهوطلبيركالبطرالخليفةفاستمكلى
عذروقبلالخليفةفافتنعسلطتهتحتمالحبشةخروجالىيوول

ابناسامةلواضعهااالدابلبابكتابعننقالالمقتطفمجلةذكرتوقد

أمراالقلوبدوناالجسادعلىالملكسلطانانماالحكيمقولأذكرنىولقديأتىماالكنانى
الحسنابىالعادلالملكالىوصلوكتابهالحبشةملكرسولانوهوهـ745سنةبمصرفىشهدته

البالدوتلكالحبشهبطركيعزلبمصرأنالبطريركيأمرأنفسألهعنهاللهالسالررضىبنعلى

شيخآفرأيتعنددـوأنافحضرالبطركباحضارالعادلالملكمصرفأمربطركنظمرالىمردودةكلها

الداروأنفذفىدكلعلىوجلسانحردثمفسلمالمجلسباباعندوقفحتىفأدنادـمصفرانحيفا
فقالبزلهاليكالتقدمفىوسألنىبالددـيتولىالذىالبطركمنشكاقدالحبشةملكلهيقولاليه
يوجبماأمرملىظهروماهوفيهالذلىللناموسيصلحورأيتهاختبرتهحئىماوليتهموالىيا

رحمهالعادلالملكفاغتاظأعزلهأنمجوزلىوالالواجحببغيرفيهاعملأندينىفىيسعنىوالعزله

هذاعزلملىالبدلهيقلىحاضرأيضاوأنااليهأنفذثميومبنفاعتقلباعتقالهوأمرقولهمنالله
لكقلتهغيرماجوابعندىماموالىيافقالذلكفىالحشةملكلمضالأجلمنيركالبطر
ماواللهسبيلعليهلكفادينىوأمايديكبينالذىالضعيفالجسمعلىهىانماوقدرتكوحكك

أهـالحبشةاملكالىواعدرباطالقهاللهرحمهالعادلالملكفأمر3ـمكروكلولونالخىأعزله

مناالعراسفىيولىمابعضهاحظرفىقانوناثالثينبوضعالبطريركاعتمىذلكبعدو

01فىتنيحشهورثم3وسنة41البطريركيةكرسىعلىولبثالدينلروحالمغايرةالخالعةأمور
م411وهش168سنةبرموده

والسبعونالحادىدركالبطر3ميخائيل3

وذلكوأحدعلىثمكلمتتفقفلمخلفهبانتخاباالساقفةأهغياليغبرالباباوفاةبعد
وكانبطريركايكونأنيديركانكورانبنيونسلهيقالمعروفةعاثلةمنراهبمقاومةبسبب

انغيرطنطاأسقفوميخائيلفوأسقفوخيروستوذولوالبحيرةأعمالمنلقانهبهحزمر

رهبالقثةاخخيارثالعلىأخيراالكلرأىواتحدقبولهباالجماعأبواوالصعيديةاالسكخدرأساقفة
وسليمانمجنىأبىديرمنوميخائيلالفتحأبىبنيوشوهميركابطربالقرعةأحدهمينتخبون

الدقادوسىبابنالملفبميخائيلعلىالقرعةفوقعتبرموسديرمنالدخيارىبن
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منشيئايدرىالكانانهاالوالنسكالتقوىبشدةمعروفاكانالراهبهذاانومع

لشدةانتخابهمنذلكيمنعولمبيةالعرأوبالقبطيةءسواالكتابةوالةءالقرايعرفيكنولمالعلم
عثرالحادىاليفىبابيليئكخائسأحدىفىعخئيمباححفالالخطيرفكرسوالمنصبلذلكلياقته
محمدبنالحافظخالفةعهدفىام41وهش168سخةأبيبمن

تطللمولكنالحكةمنوافراقسطاووهبهنهفأدتهفتحالكرسىعلىجلوسهوحال

مسعحماماتانهوقيلم6411وش368سنة3ـبرمود3فىوتوفىيوما61شهوروتسعةسوىمدته

بيخهتويطقفلمبخهيويركالبطروكانالرخوللعيشةالمحبينالرهبانأحدسمهعلىأقدموالذلى

والسجعونالثانىيركالبطر5يوحنا4إ

يركيةللبطرمرشحينكانااللذينالرهبهانأحديحنسأبىديرملىالفتحأبىبنيولسهو
وش268سةنهبو51فىرسامتهفروضوأدلىيركابطرفانتخبمجخائيلالباباانتخابعند

الديخجةاالحتفاالتتكترمن3ـعهدفىالقبطيةالكنيسةوكانتالحافظخالفةعهدفىم6411

فاعترضالجسدهذااناةكلبعدالمحيىلفظةاالعرافعلىزادواسمنودرهبانانفحدث

فعقديوحناالباباالىاالمررفعأبواولمابتركهاوأمرهماسقفهميوسمكارااالنيادةالزهذدـعلى
واصدريادةالزهددـعلىالمجمعأقرالبحثبعدوأمامهمالمححألةوطرحمصراساقفةسائرممجمعا
فىوطعنواالمجمععلىاحتجوامقارابىديررهبانولكنابقبالكنائسلجميبممنشورايركالبطر
علىامامهيقانالفرهمخلفلماالوالىأمامدعواهمرقعالىالغيظبهمبلغوعخماغباراواثارواحكه

دادهالزحذفطالبنيركالبطريقاومونلتهاالرهبانانغيروطردهماكماسخرالحالفسر

احيراخضعواثمولك

وقحلالملوكيةالعاثلةغيرمنرجلاعتصبهاالحبشةمملكةانالصاباهذازمانفىوحدث

الىوأرسل3ـفنفاالخللمهذاعلىبشدةالحبشةمطرانبخهفومكانهوجلسالشرعىملكها
طلبهاحالةعنيركالبطرفامتنعوشاخكبربأنهعليهمدعياخالفهواحدتعيينمنهيطلبيركالبطر
مطرانبايفاديركالبطريلزمانورجادـهديةلهوأرسلرموالىالىالمغتصبالحبشةملكفعمد

خعفاحيايزالالالحبشةمطرادانلهقاليركالبطرمعالوالىفلماتكلمللحبشةطرفهمن

فىتنيحيوما11شهورو1وسنة81البطريركيةكرسىعلىيوحناالبابامضىانوبعد
م6611وش238بشنس41

والسبعونااللثيركالبطر3مرقس5

منالنخخابيركيةبالدارالبطروالشعباالساقفةمجمعاجتصعيوحناالباباوفاةبعدو

والبتولالشهيرالتاجرسعدابىالفرتابىمرقساالرخنعلىاختيارهمفوقعيركةللبطريليق
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سنةبوونة81فىبطريركافأفيمالمذهبقبطىالجنسيانىسرزرعهبابنمعروفوهوالناسك
يوسفبنالعاضدخالفةعهدفىم6611وش328

واشتدالصليبيةالحروبعهدهفىوانتشجتفيامخيربواجباتهفامالمنصببهاستقرولما

2شهوروه6وسنة23الكرسىواستمرعلىيأتىكماالمبتاعقنبربنمرقسبينوبجنهالخالف
ما981وش409سنةطوبه6فىوتنيحيوما

والسبعونالرابميركالبطر6يوحنا6

التجارةيتعاطىياعلماناالصلفىوكانالمجدابايدعىيركابطررسامتهقبلكان

الخبابباوالديدعونلقومشريكاوكانصيته4وذكزمالهالبحرححىفىايئبالدعلىيترثدو

فانهمالهعدااماكلوفقدالسفينةبهمانكسرتاننابالدمراجعبنكانوابيمامرةفحدث

أباولكنجداحزنواضاعقدمالهمانالخباباوالدرأىفلمالمركبخنادقفىلهمحتفظماكان
احسنفعلهعلىيكافئوأنوأرادواأعينهمفىقيمتهوارتفعتللغايةمنهفسرواكانبماأعلمهمالمجد

انتخابهعلىافكلفوافقوالعامللخاصثرتاشقدفضائلهوكانتيريهةالبطرلكرسىفرشحو
والكنائسءالفقراعلىجميعهادينارفوزعهاآالفسبعةالنقودمنلهوكان

ومعالعزلةوآثرغيرهازوجةلهيتخذانيشألمزوجتهماتتولمامتزوجاكانانهوقيل

لاأبهماىلمأناالاد4ءبدمناعزبيكونانالبديركابطرينخخبالذىانمجغالقانودنان
رغبةلهتكنولمالسامىالمركزلذلكخبنالمرشجميغعلىاالفضلية3ـكسإالزائدةوفضيلتهالواسع
فاشارآخرمكانهتعيينفىالحكاملدلىيسعىكانمرقسالباباتوفىلمابلالمركزهذانيلفى

3ـهذفقبلواالهليتهالوظيفةلهذهباختياراالقباطكبارعلىالمسلمبنمنالكلمةأصحاببعض

ولمااليوبىالدينصالحسلطنةعهدفىم9811وش509سنةامشير4فىوانتخبودـالمشورة
السادسيوحناودعىأحدانتخابهفىيعارض

ثاشعكافيالتىفواسقفكيلوسبدلهفعينالحبشةمطرانوفاةخبروصلهذلكبعدو

عظيمباحتفالبلفقوللحبشةوسافرالمطرانيةلدرجةورقاالصليبيةالحروببسببقتلقدجميهعه
تالميذبصفةقحوسعشرةلهوكانالترفعيشةالحبشةبالدفىعاشولكنهبفسهالملكترأسه

فحصرالقيمةعظيمةالذهبمنآنيةالمملكةعاصيةاكسيكنيسةمنفقدأنهمرةوحدث

فثارعليهالروحأسلمحتىبهبضرفأمرتالميذهأحدوهوالكنيسةخزائنامببنفىالشبهةالمطران
سببعنوسألهيركالبطرمصرفاندهشالىبالفراروأتىالذولكنهبهيفتكماانوأرادواأهله

يقبلفلمبالديأمورتخلبعضفىلهموافقتهلعدممنهالرئاسةاكتصبالملكةاخاانفاجابهمجيئه
ةالحبثلملكمنهبكتابقبلهمنالفورمندوباعلىأنفذبلمسلمةقضيةالقولهذامنهالبطريرك

المسألةبتحقيقالمندوبواناطعنبعيديناكاوانلرئاستهالتابعينبصالحاهتمامهعنيشف
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يركالبطرعلىوعرضالمندوبعادسنةبعدوالمندوبيعودحتىعندهاالسقفوحجزدقةبكل

امامليشهدواالخاصوقسيسهكبارمملكتهبعضالمندوبمعالحبشةملكوارسلالتحقيقنتيهجة

غيرمطرانايرسلانيركالبطرمنوطلباقزفهالذىالعنهئيمبالذنبالمطرانوجهفىيركالبطر

فىيركللبطريأذناناليهوطلبالعادلالملكذاكاذوهومصرلملكسنيةوهديةبكتابوصحبهم
المملكةءباعباوالقاثماالفرنجمقاتلةفىمنهمكاولسورفىغائباالملككانواذآخرمطرانتعيبن

الملكطلبيجيمبانيركالبطرواذنالهديةمنهمفقبهلالكاملولددـ

الطلباجابةعامتنعالقوافيعلىوحرصهواجباتهعلىيركالبهطرمحافظةلشدةولكن

القضيةتالوةبعدوالمطرانواحضراالمةوكبارالكهنةءرؤسامنحافالمجحعافجمعالحالفى

م3بتجريدالمجمعحكمذلكيفوعلىلمواذنفسهعلىالرثمةبهيدفعمالديهكاناذاسألهبحضور
المعبناليومكانالآخرعوضهوتبنانتخابفىالشروعقبلكهنوتيةدرجةكلومنرتبته
هذالمشاهدةلالحتفالاعدالذىالمكانالىومسلمبناقباطمنجهةكلملىالناسهرعلتجريددـ

ولمادراهمئةئلأليومذلكالحمارفىاجرةبلغتحتىأفواجاالناسوتقاطريبالغرالمنظر
بالتجردعليهىنيالحكمتالوةبعدوالرسميةجمالبسهالمجمعاهمامبهاتىالمعيخةالساعةكانت
اياماكاولهيتحدثونالناسوصارنخئيرلهيسبقلمامشهييومافكانجسمهعلىمنمالبسطفزقت

ثالخدفقاماسحقيدعىانطونيوسديرمنللحبشةهذاغيراسقفاالبطريركانتخبوقد
بالدهمناستحضرانهمآئزومنالقديسبئعدادفىوحسبساميامركزافيهاونالزائدبحزم

بهيبمرونقذاتوجعلهاالحبشةكناثسبهازيحجارةنقشمااالقباطقومهبنىمنرهطايةالمصر
ءوهناءصفافىاالحباشبينسنةاربعينوعاشالخاظروذبهاعجب

كانوامن3فطردثانيةمرةفتزوجورترملالبشممنقساانالباباهذاايامفىايضاوحدث
الىخبرهوصلفلماكناثسهافىالدينيةالخدمةوصاريودىاالسكندريةالىفضىرئاستهتحت

يجوزاليةالبانهيقضىقانوناوسناالسكندريةاكليروسبخووعظيماءاستياءاستايوحناالبابا

رئيسهمنرسمىتصريحمعهيكونانبدونمعروفغيركاهناتقبلانسةكن

علىقضىانبعدم6121وش239سنةطوبه11فىنايالباباتوفىبقليلذلكوبعد
أوكانومسلميناقباطمنالجميعمنبامحبوكانالنهحزنرنةلموتهوكانسنة72الكرسى

انهمغيرمراءبكاجخازثهتشييععخديبكىشوهدففداالرثوذكسالرومبطريركعليهحزناالناس
موتهكانالوموتاهمبدفنيعجلواانالمصريينعادةمنالنعظيمااحتفاالبهيحخفلماانبغيردفنو
حضورجنازتهمناالبروشياتاساقفةمناحديتمكنلمبغتة

فالغىالمالفىزاهداحياتهعاشبانهيوحناالباباعنالمسليينخيئالماحدشهدوقد
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علىيصرفرئاستهايامكلعاشبلءشىفىاالمةعلىيئقلانيشأفلممثرياوكانسيمنهيةا
الباهظةاالسكندريينمطالباجابةوابىالخاصمالهمنءالفقراعلىيتصمقومعهومننفمسه

والسعىلقلقبنداودطمعفىسبجافكانتيركيةبالطراالموالتوفىتولهذاالوقفلماليحفغئما

عليهاءلالستيال

البالدتلكانوذلكبيةالغرالمدنالخمسالىاالساقفةارسالبطلالباباهذاأياموفى
بانتظاماالساقفةثاالترسليةالمصرالكنيسةاستمرتوالتىالمرقسىللكرسىتابعةكانتالتى
يقاومونالروماناالمبراطرةوقامالمحزناالفشقاقفيهحدثالذىميطالخامللقرناالولالقردنمن

اهلاقبلتجىالنكيرعليهمفنئدديابىالعرالفتحبعدالمسلمينملوكثموعقالمصريينالبطاركةا
هذاعهدمناليهااالساقفةارسالبطلوافواجااالسالميةالديانةفىالدخولعلىالمدنالخعس

اآلنالىالبابا
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الثانىالقسم

الكنيسةمشاهير

الخيرابواالسعد1

كاتالبرابو3

ترفهالسيدة2

دمياطاسقفميخائيلاالنبا4

افيابواالسعد1

خالفةعهدفىاالقباطءعظالابيناشترالميقاطبابنالشهيروهبابىبنجرجةهو

بعساكرعالقةلهبالتعليهوادعىالنندتجةمصرأحرفىالذفشاوريرالوزلهتعرضالعاضد

رأسوهوماتحتىالعذابصتووضمعليهقبضذلكعلىءلناوسرايخابرهموانهالصليبيببئ

العادلالملكاأيافىالجيونتديواناترأسالذفالميقاطبنالفتوحابومنهابعدفيماأمرهااششهرلعاثلة

ترفةالسيدة2

ماثرهاومالحيرعملفىوالغيرهالزاثدةبالتتوفواشرتبالغنىعرفتالقدتةمصرمن

واسعامكاناباعالهاوأعدتنفرابىاسمعلىكنيسةتشييدعلىالخاصمالهامنانفقتانها
ونقشتللديرووهبخهاكتبجملةلتعلىايضاوانففتالبتوليةفىالراغباتللعذارىديراليكون

الكنيةالىءالنسامنهتدخلالذشالبابفوقووضعتهخشبلوحعلىاسمها

البركاتبوا3

لهبانالخليفةالىالسدينابعضبهوشىالمجلسديوانرئيسكانالليثابىابنهو

لهميسمعفلمغيرهمعلىلهميفواقارلهيستخدموالحكومةامواليختلسوانهةباهظبرتبات
هـ815سنةفىقتلانهاالمنصبهفىواقرهالحليفة

دمياطاسقفميخائيلاالنبا4

لمالبغيةكتابوالفواحدمجموعالىالكنيسةقوانبنالعصروجمعذلكءعلمامنكان
القصاصيوموالنجاهالخالصلنفسهطلب
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الثالثالقسم

والكنيسةةالمملك

المستعلىبناآلمرالخليفةعهدفىاالقباطعلىوتأثيرهاالصليبجةالحروب1
يهوشيركوورشا4الظمافر3الحافظ2

الدينءبهاووزيرهيوسفالدينصالخبيةااليوالدولة5

المستعلىبناآلمريفةأاعهدفىاالقباطعلىوتأثيرهاالمعليبيةلروب11
اما15سنة

لهماالقباطهمساعدةعدممنغيظهمولشدةفشلواثمولكمصرأخذالصليجيوذوحاول
اناعتبارهمايضاذلكعلىوحملهمالمقدسالقبريارةزمنانوالسيمصراقباطقنعقانونااصدروا
الأكمبعدفيمااعلمولكنهماالمرمبدأالفوزفىلهميتمنونكانواءهوالانمعهراطقةاالقجاط

أسقفانمنذلكادركواوقدالمسلمبنمعيستريحونمماباكزالمتغطرسينالالتينمعيستريحون

وكانوااورشليمفىالالتيئيركيةبطرالىفتحياالتىالبالدبضمالصليبينالىاصدرأمررومية
ثانيةمرةعليهاهجمتهمفىبالخيبهةارتدواثمولكلغيرهمنووهمصرماالقباطينوون

االقباطلومصرعلىاللهباحكاماآلمروزيربدرالجمالىبناالفضلبالواطيأن
الفظاخمصروارتكابهمعلىالصليبيينهجومتوالىكثرةرأىلماولكنهيلخيرجزعلىايامهفى
ووقعوجنسيتهمذهبهمهماكاننصرانىكلمنالمسلمبنوقلوبنفرقلبهايدخلوبلدكلفى

هراطقةاالفرنجنظرفىكانوااالقباطانمعماالطنيهمسخطتحتالحروبهذدـءجرامناالقجاط
الفرماتسمىبمدينةنزلهامرةمعرأولالىوصلوالماانهمحتىشرهممنيسلمواولمكالمسلمبئ

نصرانىأومسلمبينتمييزبدونثافمجميعوقتلوا

اخاجتالحربمدةطالتلماانهشرآخروذلكالصليبيةالحروبءجرامناالقباطونال

كثيرونمنهمفتضايقاالقباطعلىمنهاعظمااءجزهاففرجسيمةنفقاتالىيةالمصرالمحكومة
اتحذوهكذاءفقراالكثيرونواصبحمنهالمطلوبلدقعامالكهبيعالىاضطربعضهمانحتى

يسمىمسلماحدهماكاتبانالخليفةديوانفىوكانالنصارىالضطهادوسيلةالحربالمغرضون
االفرنبمالىسراينفذوناالقباطبانللخليفةفوشياابرهيميدعىسامرقواآلخرقيراطابىابئ
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فقامالواشياناماألماللبيتالكناثساموالبضموأمرعليهمفغضبالكنائسمنيأخذوتهاامواال
شرقتلةوقتلوهماالجنودعليهما

فىوكانللنزهةأيامابهيقيموبالجيزةياديرعلىالترددمناآلمريكثركانذلكومع
درهمالفثالثيناكثرمنمنهنالومابلغحتىدرهمبالفرهبانهعلىينعماليهيأتىمرةكل
الذىهوالديروهذابالجيزهطهرمسبناحيةمالبالفدانثينبثالعليهانعمبهنزلمرةأولوفى
لهقصيدةفىالشاعرالبصرىابنفيهقال

ساعةذكرتكمانهياديريا

فانغىذكرتاننهياديريا

بمفرقىالسبرادتذكرتاال
السبقالحيولعلىاليكأسعى

اماسسنةالحافظخالفة2

األرمنيركبطرشقيقارمنىرجلالوزأرةمنصبتولىاللهلدينالحافظالخليفةاياموفى
أوجدانهبحجةيرالوزعلىثارواالمحملمبنانغيرالمسيحينوتعززمركزاألقباطاحوالفهدأت

يدعىرجلالثورةهذهزعيموكانمقبضرالىالسلطةاستعاثةمنيمكنهمقدانفيللمسيحيين
معهوأمرمنالمسيحيونيسكنكانحيثوالقاهرةبابيليونوالقديمةمصرعلىبرجالهفقدمرضوان
والبغالالحميربركوبوألزمهمومصادرتهماالقباطعلىالفحغطهمهوجعلامتعتهمهبدمبسل
الضرائبوضاعفللوظائفءاكفاغيرمباعليهمادعىالغياركماالزنارولبسمحمدالخيلدون

نقمواالعلميةاالقباطةءلكفااحتياجهمشدةيعلمونكانواالذينالمسلميئانغيرعليهمالمقررة
ذبحهممنيمكنويلمرضحانعلى

واحاطهالخئارةميخائيلالمالكبجواركنيهسةبالروضةبستاناالوزيراالفضلكرسبعدوفيما
ولكناالسمارفوعدوهمنيقرباللكىرشئاالقباطمنالمهندسفطلبالبيعةاسواربلغءببنا

دامسةظلمةوعقبتهاالمنازلبعضدمرتزلزلةحدوثالمهندسذلكثزفانالوعدايوفلملفقرهم
ودمرهاالبيعةألىبرجالهواسرع

فوثبورممهازفتىمنيةكنيسةبتجديداعتنىقدصهرجتاسقفميخائيلاآلبوكان
المذصرفادعىرضوانالىشكهاهاالسقففرفعمسجدالىوحولوهااواغتصبهالمسلحونعليه
اليهأعيدتقديمةانهأاثبتولماحديثابنيتانهااأغتصبهالذين
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م9411الظافرسنةخالفةيس

ولمرفىاألوليرالورمنصبالىفارتقىاالرمنىيكزربنطايماشتدأيامهوفى
مضايقةوضايقهماالقباطفتجبرعلىالصالحالملكنفسهودعاملكابنفسهنادفبلبذلكيكتف

االقباطعندمعتبرةتزالوالكانتالتىالمطريةمدينةانذلكنعظيماشراجمهمواوقعشديدة
الملكفاغتصبكنائسجملةثافبواومنهمرونكخبهاسكنخىاياهاالمحميحيفلتشرمقدسة

جامعااوحالكنائستلكاحدفلصالحا

يةشايروشيركوووزارةالعاضدخالفة4

شاوريسمىرجالاستوزرم0511سنةتولىالذفيوسفبالعاضدخالفةمدةوفى

فكانتاالفرنيمفيهيعسكرالحتىالقدثةمصرالفسطاطأحرقالصليبيهينمنتضايقلماالذف

الهائماالنارخرجمنجاوماكثيرصرثمفهلكاقباطكاكاسكانهامعخئمالنأخرفمصيبةهذدـ
المساكبناالقباطعةاميقالحرذلكفىوذهبأياماالنارمتقدةواستمرتيذهباينالىيدرمم

ءاالقباوسعفىيكنولمالكنائسقبابسوىءالبنايخئهرمولمآثارباليةمحنازلهمواصبحت
منالناأوقعتهاالتىالمتفرقةالحجارةمنالتقطوبمااثخبنأومكانفىاألكنائحمهمنوايبانحيخئذ

وجدحينبعدواالنقاضتلكمجرسونالنارمنبمايهرلمالذينالكهخةولبثوالكنائسالبيوت

الكنائسأشهرومنعظهيمافرخابهاففرحواالرومانيينحصنداخلباقجةكنائسستاالقباط

سيفينديرأبىكنيسحينئذاحترقتالتى

خواطرالجديدالوزيرهذايرضىولكىيهنتميركوبعددـلواستوززشاورقتلمدةبعدو

علىتعدىيبيوناليرتكبهاكانالتىالفظماخبسببللنصارىكراهتهماشتدتالذينالمسلمبن
زلكومناالسالمالىبعضهمواغتصبمنساعوفضحمنازلهمفنهبااعذاباوسامهماالقباط

الخاروأشعلوافقتلوهفأبىاالسالمالىفدعوشيئاليبتاعالقاهرةالىمقارنزلأبىديرمراهباانا
ورجالهيهشيركوهجمثمسرجهابىكنيسةفىودفنياالنصارىفأخذهاتخىقفلمففى

برفىوالزهرىالروممجارةالحمرىكنيستىوهدموافهدمياالقاهرةبضواحىالتىالكنائسعلى

الزتانيربشدأننحمارىيهشيركوالزمتجاالمتعةمنماوجدوامابواواللوقباببىغرصيمالخلي
منوحرمهمباهظمةمغارموقررعليهمبالعذبةالمعروفةالذؤابةءارخامنومنعهمأوساطهمعلى

اوترامبانللعرأنفسهمفباعواالصعيدرىنصاأماينالدواوفىالرئجسيةالوظائففىالتوظف
عبيدبذلكصاروالكنهمالموتمنمنهمكثيروننجاالطريقةذهوحمايتهمفىفادخلوهاعليهم
للعرب
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أرفعرقعةفكتبمماتىتالملابىبنيازكريسمىرجلالنصارىالكتاببينوكان

بالبجتيزصدرهاوقدالعذبةءارخامنارفالنمنعالانمنهيلتمسيهشيركوالدينأسدالى
االتيين

عدلهومنالدينأسديا

أوساطناشدعياراكفى

المصطفىسنةفينايحفظ

القفاكشفاوجبىالنفا

شرهـابناالسعددعىأسلمولمااسيوطنصارفمنهذازكرياوكانطلبهيجبفلم
3شعرومنبليغاوكاتبامجيداشاعراوكاينالدواوعلىناظراوولىالدين

أمورعنوتنهىتعاتبنى

عينىكمثلتكونأنائفدر

هاينهوكانالكساسسبهيل

مخهاأضرعلىماوحقك

بىاحلماركمآخرعهدهافىاالقباطوكاذالفاحلميةالدولةانتهتالعاضدالملكوبموت

قدوكانواضبطهامنسواهميتمكنالدقيقةقواعدلهاعواوىالالححايةالوظائفصزماممتقلدين

مذكثيرةمولفاتاليهاونقلهاالتامةاللمقدرةلهمتشهدمؤلنماتفيهاووضعوابيةالعراللغةاتقنوا

اللهوهبماكالرئيسالتفخيمبالقابثمتلقفارتقدرهمالحكومةعرفتوقدواليؤالنيةالقبطجة
الدولةوفخرالدولةوتاجالدولةونجيبلشيخواالسعدواواالمجد

لقاياتزالوال3ـمنرثابالغالهااتقانهموكانبايديهموالفنونالصنابعمعخئموكانت

القدتجةومصرالروموحارةيلةزوبحارةالقلبتةوالكنائساالديرةفىلالنموجودةصناعاتهم

المواقيتبعلمواهتمواوافراحظعاهمونالوابهفاشخغلهابالعلميهملوالمأكهمكماالمعلقةوكنيسة
بعضهااليناوصلواسعةمولفاتفيهوالفوا

الدينءبهاويزيرهيهسفالدينصالحااليوبيتهالدولةيه

فىأجراسايعلقوااناالقباطعلىفحكمم1611سنةالوزارةكرسىالدينصالحتولى

بالطيزءبيضاكنيسةقبةكلوتطلىكنيسةكالفوقمنالخشبالصلبانغتنانوأمرأعخاقهم
عيدفمايزفواانالنهصارفعادةمنوكانالكنائسسساثرفىالنواقيهسدقبعدمواالسود
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فىيصلواالانوأمرهمذلكمنفنعهممدينةوكلبلدهكلفىالشاالرعفىالصليبلشعانبن
اكثرلهمبغضهمويبنالمسلمنهيجعلىاالوامرعامال3ـهذفكانتمنخفضةباصواتاالالكناثس
منعددوالزمواحوامعالىوحولياكثيرةكنائسواغتصبوامكانكلفىاالقباطفاضطهدوا

االسالمباعتناقالمسيحيبن

ابنانهوادعىأقباطااسكامعظممكانالتىقفطبمدينةظهررجلانأيضاوحدث
لهمفارسلالدياصالحعلىبالعصيانوجاهرواكثيرونفتبعهالفاطميينءالخلفاآخرالعاضد
سكاخهامنرجلآالفثالثةعلىوقبضوشهبهااوخربالمدينةفاحاطأخيهقيادةتحتججنتما

يةقراالنوهىقائمةلقفطتفملمثمومنالمديخةحولكانتالتىاالشجارعلىعمائمهمفىرعلقهم

أعوانهعلىبهاوانعموالكنائساالديرةممئلكاتعلىيددالدينصالحعوذلكبعدوحقيرة
عهتباوا

فىبالحروبانشغالهءاتاوفى1711سنةاللطنةكرسىعلىالدينصالحجلس

وأسركثيرينناسالىرفوصلمعلىيستولىوالفرصةينتهزتلكانبةالنولملكالحياسور

االسرىواسخخلصعنوةوفتحهاابريمديرفحاصرقلعةجيشاالدينصالحاليهفسيرالمسلمينمن

معباعهشيئاعندديجدلمواذامواالمنهوطلباسقفهاواسراسكااكثروقتلالمديةوشبمالمسلمببن
ثمنهوقبضاالسرى

الدينءالوزيربهاالىمسنداالمعاركفىالدينصالحاشتبهاكءاثخامصرفىعرشوكان

معاونصارىمسلمببنمنيينالمصراليهافساقالمدينةاسواريرممأنهذافارتأىالسودخصيانهاحد
اليومالىيزالوالقراقوسباسميلقبؤلهوبيهيمثلوداالوالداروعلمهالكلفنقمثافليشخغلوا

أتادعملفاولشديدةمضايقةاالقباطمضايقةوتعمداالسمبهذاءاستهزاحفالتيفيمونمن
يدعلىأسلممناالفيهامنهميبقولمالحكومةدوائرجمغفىمنهمالموظفبنكلرفتهـأنيضدهم

واشظامهاالمصلحيةاالعمالقياماستحالةألىلمانفسهمنفارجعهمعادثم3بعدويهشيركو
شريفةقدتجةعائلةمنخصوعحياكانبمنهملهاتخذثمامانتحققلمانفسهالسلطاالانبلبدونهم
ومنحهالمعالىبابىيسمىالعاضدايامفىالحكومةمشاهيرمنابووكانشرافىبعائلةيعرف

بامحبووكانالمعالىابىبنالدولةفىالرئيحسبالشيخ3ـفدعاوالرثاسةالشرفلقبالدينصالح
بهاانعمبالفسطاطكنيسةمصروتركمنهاجرواقداالرمنوكانمالتحتىخدمتهفىبقىو

لهمالدينصالحفأعطاهالالقباطالدولةعفىفطلبهاالدينءهايسمىدمشقىفقيهعلىالسلطان

المعروفالديروهوالمقدسبيتفىمكاناعظموهبهماالقباطاخالصمنالدينصالحتحققولما
اليهنسبةالسلطانبديراالن
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علىبأنهمعليهممدعياالوزيرالرهبانفىينموكتبجالوشيدحىراهبحينئذوتجداسر
بهايخالفونالحىاالموروالفضةالذهبصنعبكيفيةدرايةولهموالزقىوالتنجيمالسحربعلتامعلخ

بتوخوأوقعواالنطرونوادىالىفسارواالشكوىبفحصهجنيبعضيرالورفأمرلاإلنحأوامر

فأطلقءياابرفوجدهمأمرهمفحصالذىالوزيرالىمقيدينبهموأتواكبرىاهانةالرهبان
سبيلهم

أبىبنابوسعيديدعىاحدهماكبارهممناثنانومنهماالقباطمنجماعةانحدثولكن
أحدفىاحتفلواالشهيرةزنبورةعائلةمنالفرجأبىبنحناأبوواآلخرالنحالفهددبنالفضل

وأبىسعيدأبىخداممعوكانالشعانبنبعيدلهمالسلطانوهبهاالتىاالرمنكنيسةفىااليام
بأنهمالمسلميئحراساتهموايجدوهلمولمالمواليهممنهليقدمواالؤيتونمنخاصزيتفيهءاناالمحن

فرفعوابألضربءهوالعلىأولئكفيهاىتعدوالحراسالخدامبينمشاجرةوقوعالحالوأدىسرقوه
الخبرعلىفقصالكنيسةحولالمىالبساتيئصاحبالدمشقىالفقيهالدينءبهاالىأمرهم

أبوابهاوأغلقالكنيسةبأخذله3ـاعطاالذىاالمرمنهواستعادالدولةصفىأحضروهذاالسلطان
ثانيةالدولةصفىباقاسأعيدتولكنها

قبطياوزيراانحدثم2701سمةلدمياطحصارالصليبيينءأثناالذكرفىيستحقومما
وشيدالجهدبعدونالهبارةبرالستاسمعلىكنيسةءببنااالستئذانسبيلفىباتالصعوالقى
القديسةكنتحديدعلىالدينجةالغيرةدفعتهوقدالقديمةبمصرلآلنتزالالالتىالكنيسةتلك
بالمعاولالعمالبارسالوأمرواحدةكنيسةءببناااللهيأذنلماذالخليفةمنهفغضبسرجةأبى

الحالفىماتحتىعئماالوزيرحزنازيرفحزناليختاركاالكنيستبئاحدىلهدموالفؤوس
الكنيستيناحدىهدمءيشاولمالخليفةعليهفأسف
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الرابمالمسم

واالنشقاقالبدع

افنبربنمرقساننتقاق1

القسطالياسابنءمبادى2

قنبربنمرقسثمقاقان1

والمعرفةالعلوممنقسطعلىحائزاوكانالصعيدبالدالحدممطكاهنادمياطأسقفرسيه

ونقلهاالكتببعضمنهافترجماليرنانيةاللغةيحسنوكانوالقبطيةبيةالعراللغتبنمعرفةعنفضال
فجاهربعدمالمرعيةالكنيسةءلمبادىمخالفةءبمبادىفيهانادىكتبجملةأيضاوألفبيةالعرالى

يرجبملعلهعليهفتمهليحرمهأنالخامسيوحناالبابامنوالعلمانيوناالساقفةالبخوروطلبفاثده

االسقفيةرتبةعلىولافىطمعاوصارراهباهزوجتهتركانهبعدفيماعنهسمعولكنهغيهعن
علىدأببلبذلكيبالفلمالكنيسةشركةمنوقطعهوحرمهتصرفهسوءمنالبطريركفتاكد
البالهودخاصةانهامججةالختانعادةأيضاقاومكثيرونيتبهعهكانولماوالتبشيربالوعظالقيأم
المسمحم

يرجرالصعيءوعلمااسادمهاليهكتبزعرهبنمردسبطريرالبالكرسىلبوارطا

فاستقدمالايقاظهافىمرقسيجتهدالتىالفتنءجرامنبالكنيسةالمحدقالخطريتالفىأنحمه

عادولكنهبلدتهالىورجعحرمهمنفحلنجطئهواعترفالنصيحةفقبلونصحهاليهجطريرك
يددوتجرحرمهعلىفيهوافقأسقفا06منمجمعاعقدذلكيركالبطررأىافلاالولىسيرتهص

الكهنؤليةهرتتء

امرثىااليتداحانالحكامفرغبدعوادـتنظرفىانيةالمصرالحكومةمنمرقسفطلب

االببتحكيموارتضواالحكامأمامالمسألةطرحقبولبالكليةأبواواالساقفةيركالبطرلكن5
جمرقسرأىذلكبعدويفلحلمولكنهالصلحاليجادجهدههذافسعىانطابهيةيركبطرسيخائيل

بعدمنهامرقسفرجعالنفوذضعيفةحينئذوكانتالملكيةالكنمسةأحضانفىبرتمىقنبرأنبن
قدأتباعهوكانتلونهلكثرةبهازدروااالقباطولكنبتهتويقبلأنيركالبطرمنطالبانادماقليل

مدذفبقىثاثهلعدمتقبلهلمولكنهاالملكيةالكنيهسةالىثانيةفعاداالصليةكنيستهمالىرجعوا
امطرودحياته
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ياسرالقسطالبنامبادمح2

منعافرأىاالجتماعيةوالعاداتالطقوسبعضبىاصالحأرادفاضالعالماقساكان
وأشاردينيةيضةفرليحمقايخانأنوأثبتاآلخرأحدهماالخطيبانيرىأنالزوجيةللمشاكل

أنهاالبارتياحهءآراقبلواكثيرينأنومعالصالةحالالرأسكشفووجوبالشعربيهةبتر
المجودديرهمنوأحرجوفقطعومبادئهثافأثبترسالةألفبلينتنلمولكنهأجلهامناضطهد

للنفسترومجافيهاأيامءلقصااالمةكباراليهايفدالتىالفخيحةاالديرةمنوكانيةبالعدولآلن

فيماوراقمهفأخرجالخاصمالهمنالقسهذاأنشأدـواسعبستانالديرمجاالرهذاوكان
حتىللفاطميبنوصارملكالنفسهدـفاتخذالفاطميةالدولةءخلفاأحدالحافظابئنظرفىبعد

فضمالكروىالدينصالحالملكأحىطفتكينالىأخيراأمرفآلبيةااليوالدولةمصرفىملكت
تسمىكنيسةالجهةبتلكوكانواحدابستاناوجعلهالالقباطوكانتلهالمجاورةالبساتبنكلاليه

وهدمهاأيضاعليهافاستولىالسهدانكنيحمة

الىبهويجذاآلخرأحدهمايقنعأنارادةكثيرامعافتباحثايهودىصديقياسرالبوكان
ثالغوتعلمالقبطجةاللكنيسةوصارعضوابالمسيحفآمناليهودىاقناعملىياسرابنفتمكنديانته
يلهزوحارةكنيسةفىشماساورسم

coptic-books.blogspot.com



124

عثرالثالثالقرن

األولالقسم
البطاركةتاريخ

3كيرلس1

3وغبريال7يوحنا3

3اثناسيوس2

ثيودوسيوس4

والسبعونالخامسيركالبطر3كيرلس1

المسيحيينبينالخالفاشتلحتىالسادسنايالباباانتقالعلىوجيزةتمرمدهولم

علياالساقفةاقرازلعدميتبوادممنخاليايركىالبطرالكرسىبقىويخلفهمنانتخاببسبب
المعلقةشمامحةرئيسوالثانىبولسيدعىأحدهمااثنانالمرشحينوكانالمرشحبنمنواحد

هذاعلىولافىسعىالفيوممنلقلقبلىيوحنابنداودآخريدعىكانلرجليناهذينوغير
للحبشةمطرانانفسهرشحقدالسادسنايالباباعهدفىالرجلهذاوكاالالجليلالمنصب

3ثروانقبولهيركالبطرفىفض

انعقادفانئهزفرصةالرئيسيةالكهنوترتباحدىعلىبالحصولكلفاهذاداودوكان

يفلحفلماليهليستميلهمجهدهكلبذلوجديديركبطرالنخخابوالشعباالساقفةمجحع

بقبولهاالساقفةيقنعأدنالرجلهذافحاولالعادلالملكجيشكاتبوحالفأبىباالرخنفاسخعان
بطريركابتوليتهأمرعلىلأناستطاعالملكعلىوالدالةالحكومةفىالنفوذمنلهبماولكن
الرضىعلىفوافقوباالرهابأوبالحيلةأمااالنمماقفةبعضاليهيستميلأدطمنالفتوحأبووتحكن

ءهؤالالفتوحأيووحجزالمعلقةكخجسةفىبتوليتهلالحتفالالتالىاالحديومصباحينواوعله
داودبرسامةقيامهمليضمن3ـعندليبهيتوااالحدليلةاالساقفة

عليهمفشقبالخبرنهميعلحالمسيحيينكبارالىياسررسوالأنفذوااالساقفةتضايقولما
صدقةبنأسحديدعىشخصاانلوالءالدماتجرىوكادتالمقاومةالىوهباالوماجاالوهاجوااالمر
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فىاالمرليتدبرواوالسكينةبالهدوءالقوموأوصىبحكتهاالمروئالفىالنتيجةسخشىالكاتب

واالنوارالشيوعيحملونوهمليالوراففهمهمبعفاصطفىثموالشغباالضطرابمنخالجو

عايسخقصىوأنفذانزجميهمقصرهتحتبازدحامشعرولماالسلطانابنالكاملالملكيقيمحيثالىال
الحقيقةعلىأوقفوأمامهفلمامثلوالهمفسيحثممسألبشرحلبعضهميسمحأبئمنهفطلبجرممط
استحقاقهلعدمالرجلهذارسامةيقاوموالنازلةههنغنهمنعأبيهلدىلهمبظيتأنفنهواقسوا
الرأفوقرعليهالكلمةعليهاجتمعتاذاااللهأحدانتخاببعدمالقوانينصغخطيركهذالمركز
خيراووعدهمروعهمفهدأ

العادلالملكأبيهالىالحالفىالكاملالملكتوجهالوعدهذاعلىالقوانصرفولما

قانونيةالسبابالرجلذلكتوليةعلىوالشعباالكليروسرضىبعدموأحاطهاالمرلهوكشف
الذفراالعلىاعتماداعنهمرغمابالرسامةماليقلبيتهوحالفأبوحجزهمالذينباالساقفةوأخبر
أالمالاتلهقالاذالفتوحأبىفىيشكأخذالمسالةلمرعلىالملكوقففالالملكمنأخذه

جنوداوأرسلاالمرفىتأنىالملكانلوالزرعهثمرةمجنىالفتوحأبووكادبهراضونوروساعصا
الخبرعلىمنهمليقفصالقدتجةبمصرحجزهمالذيناالساقفةيشحضرون

بعجلةاالمربتنفيذمهتماالفتوحأبوكاذهكذااالمريدبرصدقهابنكانالذفالوقتوفى

أبهالتننىبهسائرونهمبينماواالحدفجريومفىالقدئةمصرالىالقاجمرةمنلقلقابنوبأخذفبافى

شملهموفرقوامبرحاضربابوهموضرعليهمفهجممااالسغفيرمنجمعاليهمانصمقدوكانالجخد
واختفىهربولكنهبداوديفتكونوكادوا

لهميغولمالجحعيقبسفرواهتمواالحلهأرسلواالذفاالمريهملواأنفاضطرواالجندأما

ولكناالساقفةبواسطةسراالرسامةتتمأنيروماناوداودالفتوحابووكانعظيمءعنابعداالفيلك
القاهرةالىوالذهابالكنيسةمنحاالبالحزوجاالساقفةوأمرواالمعلقةكنيسةالىأسرحماالجند

لمضايقةنظراالصبربفارغيرجونهاكانواالتىالدعوة3ـهذسمعوااذجدافسرواالعادلالملككأمر

يركابطربرسامتهعليهموااللحاحلهمالفتوحوأبىداود

ولماسرارسامتهمنداودآمالخابتالقاهرةالىالحكومةرجالمعاالساقفةمقافلما
كانفبعضهمواحدةكلمةعلىمتفقينكيروانهماالساقفةمنالخبرجليةعلىالعادلالملكوقف

أبوااالساقفةأغلبأنغيرءالرضافأظهرالفتعأبىبأسخافبعضهموباتارفضاقبولهيرفض
ولوسيامتهرواأنعلىوتعاهدواوحرمومنهملعةأراجتمعذلكبعدوالرسامةعلىالموافقة
ذلكعلىأرغموا

وذلكهمامسعافىينجحافلمالرسامةيتمماأنأخرىمرةحاوالفقدوداودالفتوحأبوأما
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الديوانيركيةطرللغيرمنأليقداودنبفهمهعلىوأثرالعادلالملكالىعادالفتعأباان

ديدباللحتىجهدهبذلويضةعركتبتموصعاليكهمالقومرعاعمهم3ـضدتظاهروا

شيرأنالممافقةااليسعهفلمللعادلوقدمهاالعامةبعضوراطباوأربعينأسقفا31ءأمضاعلى
منتحكنوابواسطتهوقبطجاوكانالملكبطبيبمخخنجديلىثمقومفقاموامتيقخئينكانواالمومنبن
عليهالكليةتتفقمنااليركابطريحصبالأنالملكوأمرالفتوحتدبرأبىافاد

انتخابعلىاالقباطفحضماليةأزمةفىفوالكاملابنهوخلفهالعادلالملكتوفىثم

وثانياالحكومةينةلخزتدفعكانتالتىالبطريركجةرسومأوالينالأنفىطمعايركابطرداود
الخبرهذايشيعكادومامأربهعلىللحصولنظيرمساعدتهفىنفسهداودمنالالزمالمالليأخذ
قديوئذداودوكانداودتعيينعلىالقطرلالحتجاججهاتجمجعأساقفةمنكضيرهرعحتى
ءالروسامناالعخئمالسوادمعارضةرألىلماولكنهرشحوالنينبشكرالحكومةديوانفىاحثفل

أخرلىمرةآمالهبخيبةشعرانتخابهفىوالمرؤوسين

بالقوةالبطريركىالكرسىعلىءاالستيالالىعمدبلعزمهالخيبةهذدتضعفلمولكن

وفاسرجيوسالقديسكيسةوسارالىبركىالبطراللباسلبسبلرسامةأوباحتفاليبالفلم
ءالهجاكلماتأقسىاليهيوجهوناالقباطمنكبيرجمهىكانالفروضيودىكانبينماوبأعوانه

فاستخدمءاالنحاجميعفىعاماالمومنبئهياجوكانصالتهسماعمنيتمكنوالماعوانهانحتى
واالكليروسالرهبانوالسيمايضطهدونهمالحكاوجعلنفوذدـداود

مخهطلبيوسمكارالقديسوديرالنطرونوادىأديرةيزورالكاملالملككانبينماو

أبىديرمنتخرجانه3ـوأخبروكلمتهمانتخابهعلىتتفقيركبطربتعيينلهميسمحأنالرهبان
قيدعلىصرثميبقفلمابروشياتعدةعلىكهخالسادسيوحخاالبابارسمهمراهبامقارثحانون

أنيمكنهموالرهبانايزالوالمانهممعاالبروشياتجمغيخحمونانهموأعلموفقطأربعةسوىالحياة
البطريركبيداالاالسقفيةرتبةينالوا

وجودلعدماننهئرافيهاككممنابروشياتهموتخلوآخربعدواحدايموتوناالساقفةوكان
اذاطلبهماجابةيتأخرعنالانهالمعهيبلطفهالكاملالملكفأنجابهمالمتوفبنعوضيقيميركبطر

يركيةالبطراعتادتالتىالرسومعنبالتنازلووعدهمانخخابهعلىيجمعونيركبطرالىتهافقوا
جديدبطريرككلتنصيهبعندللحكومةدفها

الحيلةتارةمستعمالليفوزببغيتهونهاراليالانقطاعبدونيسعىيفتألموداودذلككل

يتمأندونالمالمنلديهماكلخحتىوالهداياالرشاوىوأحياناالحكومةبكبارالتوسلوأخرى
فىماتسنةعشرينمدةالخالفهذابسببخالياالكرسىاستيروهكذاعنهالشعبءرضااء
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معيبهالكانالذىلداودالمعارضينأقوىمنكانواالذينمنوغيرهماالساقفةمعظممخاللها
ينقضىكادلهالئوقفأجلأنيعتقديسروويفرحأحدهمبهوت

يمينهفىفحنثيفعلهالبأنأقسمأمرعلىأقدمللمالالكاملالملكحاجةاشتدتولما
وأئمةاالمةءعظماومعاكسةوالعنادبالخبثبعضهموصفهالمرشالعماديسمىراهبيوجدوكاأل

أمرهانكشفحتىطائلةغراماتبدفعاالمنهاالتخلصثميمكالورطاتفىوالقائهمالطائفة
اسالمبماالملكيقبلفلميسلمأنطلانهوقيليستحقبمايكاقبهفقبفعليهللسلطانأخيرا

ينةدينارلحزآالفثالثةيدفعأنبشرطلهيسعىأنعلىمعهواتفقبداودالياهبهذافاجثمع
نافذةكلمةلهالدولةفخريسمىعيادأميريعرفهالكاملالملكحاشيةرجالبيئوكانالحكومة

الشرطعلىداودبرسامةالملكصدرأمرثمومنخيرااالمرفوعدهلهوكشفاليهالضىالملكلدى

يرسمولمأنبالموتوهددواوقتئذباقبنكانهاالذينالقليلبناالساقفةأيدىعلىفرسمالمذكور
م331وهش159سنةبوونه22فىالثالثكيرلسوسمىيركيةالبطرداودفتولى

يرضىأناالمرمبدأقىواجتهدالمسلمبئءأسابهيجااحتفاالبرسامتهكيرلسواحتفل

ءوأسااستبدبعدفيماولكنهشيثانهمملأنبدونوالشمامسةالكهنةبعضفرسمالعامالرأى
ابروشيةأربعكثرمنوكانتجائزةغيربطرق3ـاياميلهوالمالمحبةفىشراهتهالتدبروأظهر

االهليةبغيرمراعاةسواهمنكثرمبلغاينفدهمناالأسقفايولىالفصاراالساقفةمنخلتقد
ستحقاقالوا

ونصحهالشعبحواطروتكدرتالناسقلوبمةلفرتالمسامعأخبارقباثحهبلغتفلما
للحكومةالمطلوبلسدادنقودالجمعالىمضطرانهلهميقولكانبلينحصحفلمانفرادعلىبعضهم
الراهبءهؤالومنعليهالتشنيهعمنالكلوممثرلهالجميعمفتفاشتدبطريركاتنصيبهءجزأ
الوقفأموالعلىخوفاءرقباعليهيقيمأنالنكيرواجتهدعليهوشددكثجرانازعهفانهعماد

الغرامةهذدـدينارفاثخذوخمسمائةألفبمفعوالزمهالملكعليهقبضنعلمهالولسبب
يةسنومبالمياعلوفرضمباشقلهاالديرةجميعباتباعاداريافأصدرأمرافظائعهفىنهلللحيعةذر

فكدربذلكخاصة3ـليدتدفععوائدعليهاوربطلهواتبعهاابروشياتهامنالبالدبعضأيضاولرع
أمرهمفىيكلمونهوعليهدونيتردوصاروااالديرةءورؤساهمعليهفنقموااألساقفةخماطر
كباراليهدعاالسيموليةضدشديدالشباحتجاجأنرألىولمايةاالسكندرالىوانطلقفتركهم

سدادبعدانهووعدهميةاالميراالموالءاليفاكانجمعهماأنوأخبرهمواالكليروساالمة

يقةالطربهذدـاالمواللجمع4ديكنلماذاالكهخوتيةالرتببغعنيكفالمطلوب

يركبطرزميلهحقوقعلىالخعدىالىتصرفهس3ـوفادشروريظهريفتألمانهغير

بحجةبهاليقيمالقدسمديخةالىوأرسلهياسورمطران3ـسماقبطيامطرانافعينيانىالسرانطاكية
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فىالسريانبهايصلىالتىالسريانيةاللغةيرفونالاالقباطمنممثيرسوريافىيوجدانه

الكنيسةالىموكولةالمقدسةاالراضىفىاالقباطمحمالحكانتالعهدهذاوقبلكنائسهم

افسادالىمذاكيرلستدبيرأدىفقدحالكلوعلىينبغىكابهاتفملماايخئنويانيةالسر

واالقبايانالسربينكانىالنياالتحادعرىوفعحمالقديمةيةالوهالعالقات

نجحواانهمغيرقواللهميسمعلمانهاالالتعييناهنهدىمصرعارضوفىاالساقفةانومع

اليهيطلببأورشليموقتئذمقيماكانالذىانطاكيةيركبطرالىمندوبارسالعلىحملهفى
أنواضطربالمطرانيعترفأنانطاكيةيركبطراغناطيوسفأبىأرسلهالذىبالمطراناالعتراف

حمايتهملهفبسطوامنهليستفيدواالحثقاقهذامثلينتظرونكانواالذينالالتببنباكليروسيستعببن

رجلوهوالحبشةلكنيحمةقبلهمنمطرانافعينعاملهكاكيرلىيعاملأناغناطيوسواضطر
االحباشبالدىمولودتومايسمىحبشى

ورجالكباراالمةمنوغيرهالفتوحأبوونصحهكيرلسعلىالناسسخطفكثر

يعدولمبالمرةواعتزلو3فاجتنجوثمنصيحيقبلفلمخطتهعنيعدلأنأخرىبعدمرةاالكليروس
االمةمصالحفىوالتصرفلالستبدادفرصةاالعراضهذافاتخذبهيجتمعأويدنومنهثممأحد

تصرفاسيئا

والهباتبالرشاوىالمسلمينءعظماوأغلبالكاملالملكاليهاستمالقدكيرلسوكان

حسابامعارضتهمأوودهمليحسبوالبهميزدرىأصبحالذيطاثفتهءأبناعلىبهمواستعان

وأساقفتهاالقبطيةكباراالمةمنوفدقامكيرلسفظماحعلىغيرمطلعينالحكومةءرؤساكانولما
لرشوةبااليهكيرلساستمالهمممنوكانالعاصمةعافظعلىأخباروقصالراهبعماديرأسه

يعرفلماقائالاندهاشهأبدىحضركيرلسولما3ـوعفدكيرلسعنحامىبلباالمرغفلم
عليهمتضييقىميشتكونكانواوانيركبطرخلععلىائتمرواأساقفةأنالكنسىيخالتارفى

عليهيستندونمايجدونلعلهمالقانونفليبحثوا

أموررئيسيهةخمسةالشكوىتلكفمااالساقفةطلباتوكانت

والرشالسييؤديةعناالقالعا

غزةمدينةعينهالذالمطرانئتجاوزسلطةالوانيانالسريركبطرحقوقاحترام2

استحقاقبدونالكهنوتيةالرتبقلدهممنعزل3

اليونانيةالكنيسةباعيقلدأنيركللجطرينبغىال4
يركيةللبطروكيالالمدربينالشيوخاالساقفةأحدتعيين5

عمادورمىالحاكملدىسعىبلفقطالطلبهذااجابةبعدميكتففلمكيرلسأما
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الشكاولىهذهتنخئرفجهمجمعبعقدوعدقدوكانالسجنفىوزجعليهالقبضفألقىةكربكل
القديمةبمصربالمعلقةيركيةالبطرالدأرالىأسقفاعشرأربعةقامالكيلفاضالددـبيبرفلم

ةاالكليروسمنمولفامجحعايعقدأنفألزمواليهمءفجااالسكخدريةمدينةمنءابرعلىوأرغمو
وكانهامنهمخوفامجيبهمأنفاضطرتصرفهسعبببحاالحوالماختلمافىللنئراالمةوكبار

أنمنهوطلبهوالهقدموالمجمعاجتمعفالالكنيسةلتقدمضروريةقماننيضمنمشروعاأعدواقد
بتنفيذدـويتعهدعليهيمضى

3ـفهدديهينومامعتتفقلمالتىالقيودذدـمقيدايكونأنعناالمتناعكجرلسوحاول
ابنوكلفهاعنهبالرغمتضىأنفاضطرمعهالعالئقوقطعواجتنابهعنهباالنفصالاالساقفة

االبروشياتجميععلىووزعتفجمعتالقوانبن3ـهذبجمعالفضاثلصفاالعسال

ؤتركالنعحارىفجارعلىالصالحالملكعوضهوملكالكاملالملكموتذلكبعدوحدث

كانولماالجديدالملكاليهاستمالحتىكعادتهكيرلحفسعىأمايضطهدونهمالمسلحبنرعاع
لحقالذىاالختاللهذافرصةانمتهزاليهاالستقاللواعادةالتقييدهذامنالنخلصيحاول

الطائفةءوجهاحضرمححعااالساقفةفعقدعليهاتفقلمارفضهوأعلنضررعظيممنهالنصارى
فىوجههفىفقامكالمهمواحتقربهمفازدرىالكنسيةالقوانينيالحظأنأخرىمرةمنهفيهطلبوا
محترمابامحبوفاضالعالماوكانالسنىبالشيخيعرفوالتعبانبنبطرسيسمىراهبالمرةهذد

للقوانبنكيخالفتهورتبتهبمقامهيخلمماارتكبهماعلىاالدلةواقامتهوشيخلحكتهبالنسبة

ضىقانونالهوقدمالذميمةوالخصالاالعحالمنذلكوغيرالرشوةوارتكابالعهودونكثهالمرعية
خاليتبنالبروشيتبنأسقفبنيرسموأنالوقفأموالليراقبالذمةطاهرأسقفايعينأنمودادـعليه
يعينوأدطالمعتادةيبةراليتحصلحتىلهماأحطرسامةعنأمتنعقدكيرلسوكانرشوةبدون
دائرةفىتكونالتىاالساقفةرئاسةتحتاالديرةيتركوأنبابيليونوالقاهرةلمدرستىينناظر

مبروشياا

عهددفخانعليهبخلهوضجرمنأصحابهأحدمنهءاستاأنالىجماطلكيرلسفأخذ

فعزمواالحكامونعفىمركزهدمتقدالسنىالشيخشكىوكانتالقاهرةأميرالىبهووشى
يكونأنمخوفاةالحكليدبتسلجعهيعسمحوالماالساقفةولكنلمحاكمتهمراراعليهالقبضعلى

نمالمرةهذدفىانهغيرعليهءيالقضايركالبطرعلىالتسلطفىالحكومةمجقمنهماعترافاذلك
ونبواآلخروقتمنعليهتقدمكانتالتىبالقضايااالشتغالمنتخلصابعزلهوهمواعليهالقبض
واجتهدبهالكهمتقضىالتىالتعذيبأكأمعهمواستعمالهالزائدةبالقسوةالبعضمعاملةاليه
جماحبااالقباطبيحوكاناالميرمعوتداولوافأبواعليهيشهدوناالساقفةمجعلواأناالمرأولو

منباهركيرلسثاعلفأمضىلهسنياالتىالقوانببنأمضىاذاكيرلسيطلقأنعلىمعهوأتففوا
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الىداغياذلكفكانمبلغاةالحكينةلخزيدقعأنشرطعلىسراحهواطلقبهالمحدقالئر
مشروعةيرغبطرقالمالجمعفىيرةالشرمساعيهأستثناف

خلحهعلىوصممواللغهيوكثرأخالفهالممقوتالسلوكذلكمناالساقفةذغفضاق

بذلكهوارثضىاذامجورفأجابويركالبطرخلعيجوزعندكموهللهمفقالبذلكاالميروأخبروا
أدلحتىضاللهفاستمرفىرعيتهسالمةفىحبامركزعنكيرلشيتنازلالمنتخئرأنمنيكنولم
اراحةخاللهاترفئلمسنواتثمانالرثاسةفىعليهمضىأنبعدبموتهالتعيسةاالمةتلكمنهالله

فىموتهوكانمنهالخالصعلىلعضابعضهميهنئونوكانوااللهالناسشكرماتولماواحدايوما

م3421وش959سنةبرمهات41

يصمعلمانهالرجلهداعهدفىالقبطيةاالمةاليهاانتهتالتىالحالةسوءعلىيدلومما

بالسالمبالعيشةيحيينللصالحكامسحاحمععهددـفىاالاالسالميةاعتنقأسقفاأنتاريخهافى
حينئذ

والسبعونالسادسيركالبطر3اثناسيوس2

فىاالساقفةكانيوماينأشهروعشروستةسنينسبعالكرسىخالكيرلسوفاةبعدو
بسببغيرهبانتخابحيئمهغيرسكونفىوالناسابروشيةكلفىالكنيسةشؤونيدبرونخاللها

االمةانالمورخونيقولورئاستهمدةوفىتوليتهقبلكيرلسمناالقوهـالتىاالتعاب

أعوانمناثنينلوفاهانتظاراجديديركبطرانتخابفىيفكرواانبدونلبثواواالكليروس

وقدكيرلسأفسددـمايصلحتقىرجلعلىولالحمنيتحكنمالكىالسيرةءاالردياكيرلس
رسامتهعلىمصرفأقروامنكلهيلبنالمكاربابىالمعروفالقسابنالشماسالىاخيراتوفقوا

عهديملطنةفمام521اوش769سنةبابه5فىتكريسهرسوتمتالغايةلهذدـعقدودمجمعفى
الجاثحنكيرايبهك

وشددالسيموليةءالغافىجاهدحتىالمنصبيستقربهيكدفلممنتخبيهفئحققوقد

علىأقامهاالتىالمدةواستمرطولالواسطةبهندرتبةنالواأحمعلمالذينالكهنةعلىالنكير
فىوتخيحجهاددـأتمحتىكيرلسهدمهمايبخىواحداوشهراسنة11وهىالبطريركىالكرسى

م2621وش879سخةكيهكلأو

الثامنيركالبطر3وغبريالوالسبعونالسابميركالبطر7يوحنا3
1والسبعون

اساقةتاريخعلىالمطلعيندهثىوالمرةهذدـاالواحدوقتفىيةاالسكندركرسىعلىيركانبطريقملمالهبالحظ1
تاربمرات4إساقفةبعةوارمرال6اماقفة3ومرة82واحدوقتفىالكرمىعلىاكهـقفانجلسالهمجداذروميةكرس

604و504ة3االنثقاق
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البابافيهتوفىالذىالوقتوفىالشاممن3كبهريالالباباانوقيلمصرمنوكالهما

اختابنيالغبرواآلخرالسكرىسعيدأبىبنيوحخايدعىأحدهمااثنانيوجدكاناثناسيوس

وكانالمقدسالمجمعفىمنتخبيهماتاأصواتساوتوقديركيةللبطرمرشحينطنبذىأسقف
والخصاماللددواشئدالقاهرةأعيانبعضمنيالينهبرالقديمةبمصرالطائفةأكابرمنمعضدايوحنا

يوكأانتخابعلىوافقأحدهماكسحينالىاألساقفةوانقسمصماحبهنصرةعلىيقفركلوعمل
يقانالفرفاقترعالقرعةالهيكيليةتحكيمعلىاتفقواوأخيرايالغبرانخخابعلىساعدواآلخر

يالغبرمنازعااآلخروخهضالحزبيرضفلمذلكومعيالغبرباسمالقرعةفوقعتيولىاأعلى
حتىيوحناانتخابأمرفىلجعضدوهمالحكامءاسترضاالىفعحدوااالمةءعخنمامنجلهوكان
بطريركااقامتهمنافتمكنقدمهموثبتتقووا

منافسةكلهاشهوريهانتوتسعةسنواتستنحوالكنيسةمجكميوحناالباباواستمر

يوحنايركالبطرعزلعلىاالساقفةوتجارىيالغبرحربتقوىخاللهاوفىوخصامومعاكسة

واستحقاقهتهءلكفانظمرايركيةبالبطراألولىهووكانمكانهيالغبروولوااألديرةباحدوسجنو

ينطفىوالنارهاتخمدالخاللهافىالفتنةكانتوشهرينسنتيئالكنيسةشؤونواستمريدبر

يركيةالبطرمنصبالىيوحناالبابااعادةعلىالجمجعكليةفاتحدتيالغبرتنيححمىاوارها

زائدباكرامفيهبلافقومقرهالىوأرجعومعتقلهمنفأخرجو

االمورفأحسندبربالمنبهاسخقرفلماوالمعرفةالعلمالقدروامعجليليوحناالباباوكان

اليهومالتففازونجحالحزممعالخلطففى4باواالحزاببينأثوحشةازالةعلىوعملالتدبير
3ـأتايركيتهبطرمدةوفىكلمتهواتسعتشهرتهالخواطرفعظممتمحبتهعلىواتحدتالقلوب

هبخضيعترفوبالددعلىالسوريينالمطارنةتهجمفيهلهيشكىامبراطورالحبشةمنكتاب
وقففحالماالحبشيةةالكنيحيرعىتقىمطرانرسامةمنهيطلبوكيرهادونالقبطيةللكخيسة

هجماتميحفخئهاحتىقادرللحبشمطرانبرسامةأسرعالخطابفحوىعلىيركالبطر
نبالجاا

وتصادفالحبشةفىلهيكلشرالمالمنمبلغاأرسليامصرتاجراانأيامهفاثومماص

يوحناالباباعلىحولهوهذامصرلملكأمرالمصرىالتاجرفرفعاليهالمالوصولقبلماتالرجلان

أنالناسوعلمبهوصلحالماالتاجرذلكمعالحبشةالمبراطوركتاباوأنفذبالمصاعدةفوعد
تالاالحديوموفىواكرااجاللبكلحاملهلمقابلةأسمرعواخطابااليهمأرسليركالبطر

الىرالتاجوعادالكبرىالكنجسةفىالجميعمسمععلىيركالبطرخطابتااالمبراطوربخشوع
ثمنهوهداالمالهيحملمصر
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ولبتم3921وش9001سنةبرموددـ62فىتنيححتىيوحناالباباأياموطالت
سنة921بطريركيتهسنىجملةشهورفتكونوستةسنةوعشريناثنتيئالثانيةللمرةبطريركا

01تاريخهبصخةكتابفىبيةوالرالقبطيةباللغتببئبامكتواآلتىالبيانوجدوقد
ش0151سنةبشنس

فىضاذلكصايىوالحديثالعتيقالعهدينأسفارةءبقرايأمرالرسولىالقانونكانلماانه
البطاركةاعددفى77أويكتربنيالغبراالنباالموقراالبجلسحتىمسيحىكلعلىالزما
االطهارءللشهدا47سنةاالسكندريةبمدينةالرسمارمرقسكرسىعلىكاتباكانوهذا

الالثقيلةاالشغالبفيةوءوالخلفاالسالطينوخدمةأعمالهمفىالضهماكهمبالنسبةالناسانفهـأى
ديرالقديسمنينكثيرورهباناوالفهمالمعرفةذوىمنءعلمافجمعالرسولىالقانوناتمامطكنهم

يعملونوصارواالبصخةكتابوسموكخاباووضعويالئمماوالحديثةالعتيقهمنوأخذوامقارابى

البهنساكرسىعلىاسقفابطرساالنبانوعبككالمكرصاراالبحتىبيعهمفىسنةكلالفععح

فجمعقليلةأخرىساعةوفىكتيرةوأناجيلتنبساعةفىيعملونانهمفرأىالبصخةفىفنظمر
يةمتساوالساعاتصارثالوةبذاويوافقهاماالساعاتمنساعةلكلووضعالمقدسةالكتبمن

هواكءللمساوواحدةللصباحواحدةءاآلباأقمالمنعخئيناالسبوعأياممنيوملكلووضع
1أهـهذايومناالىالبصخةبكتابمدون

والسبعونالتاسعيركالبطر2ثيودوسيوس4

وفدثمأشهرونصفاوثالثةواحدةسنةالكرسىخالالسايعيوحناالباباتوفىانلعدو
فوقعللرئاسةيليقعمنوبحثوااالمةءوجمهاواستدعوايركيةالبطرالىاالبروشياتجميعأساقفة

وهويلروبنالمسيحعبديدعىقبالوكانفانةابىديرمنثيودوسيوسالراهبعلىاختيارهم

الناصرالملكايامفىم4921وش101سنةمسرى81فىتكريسهفتممواخصيمبنمنيةمن
انالىأمانةبكلالمسيحقطيعبرعايةقامحتىالمنصببهاستقروماقالوونالمنصوربنبنمحمد

المسلمبناضطهادمنفيهااالقباطارتاحالمرقساالكرسىشهورعلىوخمسةتسنخمسةامضى

يوماأربعين3ـبعدالكرسىوخالم31وش6101سنةطوبه6فىوتنيح

ارتقاؤدكانحيثالبطريركهذامعموللفةالجياعةقلوبتكنولمالموخينبعضوقال

شديدانإءوغالءفناأيامهفىوحدثالرشوةالخذنسبكولهعنالفاختيارهمغيرمنللرئاسة
أهـ

احدثإطيكلةاالنخةتكل1
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الثانىلقشم
الكنيسةمشاهير

يانالربرسوم3ءبعفالعلما2العسالأوالد1

العسالأوالد1

بأمرفاهتمواوالشرعيةوالديخيةياضيةالرالعلومىالجيلهذافىاالقباطمجماعةنبغ
اللغةكانتاالبيةالعرباللغةوالئفسيرالديوأصوليعةالشرفىالعديدةالكتوألفماأمتهم

يةلغوكتباعواواالصليةثملغعلىيقضىأنمنخشيةنهمولكحينثذالجميعبهايتكلمالتى
منالعسالأوالديدعونجماعةاالفاضلأولثكبينومالتالشىمناللغةتلكحفظمتقبطجة

بعضهمومصرسكنواولكنهمالقبلىبالوجهسدمنتمنغالباكانواانهمعلىيستدلوقبطىأصل

بيةااليوالدولةعهدفىرفيعةمنزلةلهموكانتاللهلخدمةغاآلخرتفوالبعضبالحكحةموظفاكان

فىساممركزلهموكانالشامفىبجبنلاليومصاحباكانالذىاسحقأبووالسيماالحإكمة

يركالبطرايامفىحصلالذىالخألفعهدفىالفضائلأبوالصفىوهواحدهمفانتخبالكنيسة

ش55سنةتوتفىالخالفلفضعقداسرارمجمعكاتمليكونلقلقبنكيرلس

رجلالىالنسبفىتتصاعدالعسالبنىعاثلةانفيلوثاؤسانوسااليغالمرحوميقولو

جرجسسهلأباولداليهالمشاريوحناوالمصرىالكاتبالبشريوحناأبايدعىارثوذكسىقبطى

ءهوالوالدأسعدالفضائلأبوالدولةفخراألجلالشيختخلفمنهالذىابراهيماسحقأباولدوهذا
اوابالفضائلبابىغالباالعائلةهددـرجاليكنواانالحبنذلككتبةبعض3ـاعتادوممااالفاضل

أشبهوماالفضل

عائلهموالىبىالعرخطهممجودةواشتهرواكثيرةبعلومبليغةمعرفةالعسالالوالدوكان

القبطجةاللغةفىاآلنالمستعملالقديماليهانىالخطعفضالهذاغالبااالسعدىالحطينسب

هماليهمالمشاراالسعدالفضائلابىالشيخأوالدمنوالمعرفةبالفضلمنهمثروااشوالذين

اسحقأبوالدولةمولمنالفاضلالشيبئ1

اللههبةالفرجأبواالسعدالحكيمالفاضلوشقيقة2
سعةعلىفتدلهعمؤلفاأمااألمجدالفضائلأبوالصفىالفاضلالشيخوشقيقهما3

يدافعونفكتبماوطرقواالالعلومابوابمنبابايتركواولمالدقيقالبحثفىباعوطولاالطالعى

ذلكوعداوالشرائعالقوانينيسنونوالقبطيةلغتهمباالخصوللغاتاعدقيضعونوتالداهـ
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افضليضارعبىالروانشاؤهميةالكيماووالتركببايتيركالتصوأخرىبفنونالماملهمكان
ممصنفامنعثرعليهماوهذاالجاهليينالعربوكتابءشعرا

اسحقابىللمولمناوال

الالهؤديماالكتبسعأووهومناليقينمحصولسموعوالديناصولمجموع1
القبطيةاللغةفىالختصرةالتبصرة2

الكنيسةآداب3

وغيرهاالسيديةاالعيادخطب4

بىعرقبطىقاموسوهوالمصفىوالذهبالمقفىالسلم5

بولسرسائلفىمفدمة6

الدههبةالفرجابىلالسعدثانيا
القبطيةاللغةفىأجروميةمقدمة1

االربعةاالناجيللترجماتوتصحيحمقابلة2

الموتمناخوصنفهاالتىبولسرسائلمقدمةفىرسالة3

للبطاركةوجدولوتاريخيةفلكيةقواعدبعضوفيهاالبقطىحسابفىكتاب4

االيدىعبثتوقد701اليركالبطريوحنااالباشرحهاالحسابهذافىارجوزة5

الجسادهامفارقتهابعداالنفسعنأخرىومولفاتبرساثل

الفضائلابىللصفىثالثا

النصائحعلىالردفىالصحائحكتاب1

االنجيليفتحرالمدعيذعلىالردفىكتاب2

الكنيسةعليهتعتمدالذلىوهوالصفوبالمجموعالمعروفالقوانبناختصارجامع3
1اليوم

األوسطالكتاب4

والتوحيدالتثليثفىغخصرةفصول5

اعتراضاتعلىبتهواجوعدىابنمعالوراقعيسىالشيخمناظراتعلىحواشى6

وغيرالخاشىاللهعبد

أثرالولكنالقوانينعلمفىالمبتدئينكفايةكتابولهيثالوارفىأرجوزة7

العلهماتهذداستمامقدمتهوععوضيلوثاوسافندفجرصلطحعهاهغ1
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ءالعلمابعض12

علىممولفاودلتالسمالدأوالغيرالعصرذاكفىوالمعرفةبالعلمأيضاتهروااشومم
والمعارفالعلومفىتضلعهم

تأليفاتهومنالمنصورةالجيشكاتبالمكينبابنيعرفوالعميدبنجرجسأوال
ضمنهالحاوىوكئابيةالفرنساوالىالثانىزءالجأخيرامخهترجموقدجزثينفىمدنىيختار

الطبرىيختاروكملاألنجيلمنالمعضلةاآلياتبعضوفسرالمسيحىالدينعلىاعترأضاتحل
أيضا

المعلقةكنيحمةشماسكانالكرمبابىيعرفوالراهببنأبوشاكربطرسثانيا
فىقدمةاختفىوماالمسيحالهوتمناستترماكشففىالشفاكتابوألفم0621شنة

بيةوالدربالقبطيةأضافيةمقدمةذوأبقطىوكتابوالتوحيدالتثليث

فاضلعالموالمعلقةلكنيسةاقمحكانكبربنالبركاتابوالرثاسةشمسالثاا
تتلىخطبولهوادبيةديخيةفوائدجملةيتضمنالخدمةوأيضاحالظلمةمصباحكتابألف
الكنائسفى

كتابالفالضليعينالالهوتءعلمامنكانالسدمنتىبطرسالقمىرابعا
قيمةرسائلعدةولهالمسيحآالفىالخصحيهح

اسحقأبوالرئاسةعلمرااليالرثيسهوقيصركاتببنالرثاسةعلمخامسا
وضعقيصرالدينعلماالميركاتبالدولةصفىالشيخابنءالثناابىالرئيسالشيخابنابراهيم
فىكتاباوألفالتبصرةاببكتمعروفةالقبطيةاللغةنحوقواعدفىمقدمةالفاضلالشيخهذا
ياالروتفسير

العريانبرسوم3

وآثرواحتقرهاعنهافرغبعظيمةثروة3ـوالدلهالدرخلفشجرةالملكةكاتبابنهو

الداخليمينعناليومالىباقيةالتزالسيفببنابىبكنيسةمغارةالىفآوىوالزهدالعبادةعيشة
اآلذانخجردبلغووالصالةكالصومالفضائلمباشرهعلىوانعكفالبجرىباجمهامنالكنيسةالى

أيامهفىحدثكثيرةءشفاآياتيديهعلىالرباجرىوقدالمرضىوفصدهكثيروناليهقاطرف
ككحستهفىيصلىفلبثهوأمابهاالصالةوحظرالكنائسفاغلقتالمسيحيبنعلىاضطيهاد
عبادتهفاستأنفسحراحهاطلقحتىاياماجنالحفىولبثحمبسثمبجلددـرواالحاممم3ـفاستدعا

وفتحتاالضطهادوزالصقهفسمعشعبهعنالضيقيرقعانالللهالىيصلىوكانالكنيسةفى
الكنائ
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فاحتفلتنيححتىالفضائلاتمامعلىمواظبابالمعصرةشهرانبديراففردحياتهآخروفى
اليالىباسمهدعىالذىالديرذلكبكنيسةودفنالثامنيوحناالبابالدفنه
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الثالثالقسم
والكنيسةالمملكة

الكاملالملكوابنهالعادلالملك1

الديننوروابنهأيبكاالولىالمماليكدولة2

خانبركهوابنهالبندقدارىبيبرسالظماهر3

خليلالدينصالض4

م8121سنةالكاملالملكوابنهم0021سنةالعادلالملك1
آخرمحلهوحلانفاالمذكورهالفقيالدمثقىالدينءبهاماتالعادلالملكأياموفى
تغاضيهمقابلماالاالقباطامفطباليهاالمشاراالرمنكنيهسةتحيطالتىالبساتينعلىواستولى

العادلالملكانشغالءأثخاالكنجسةعلىهجمطلبهالىيجيبولمفلمافرثاوالصالةفتحهاعن

فلمواغلقهمابهمامنوطردابحانبكانتأخرفكنيسةبوثاونهياسورفىاالفرنبممعبالحروب
وعدمالكنيسخنبفتحفأمررجوعهبعدللصلكشكواهمرفعواولكنهمخوفااالقباطمنأحديقاومه
الدينيةشعائرهماقامةفىلالقباطالتعرض

يحبوكانالكاملالملكالبنهمصرفىالحكمأسندياسورفىالعادلالملككانولما

بالعوثةلهميصرحأنمهطلبواالدينصالحأيامفىياظاهرأسلمواالذينانحتىجماحبااألقباط
الدينيقبلالمنكلبهتهددالذىالقصاصوهويقلحرلممنخوفاااليتركولمالذىدينهمالى

بعدعينيوحنايدعىالنطرونديرمنراهبءهوالبهلةمنوكانطلبهمفأجاباالسالمى
الكاملالملكفىالعدلتوسمولماالحسابيةاالعمالفىشهرةوحازالديوانفىكاتباأسالمه
الكاملفشفقديىالىردنىأواقتلنىكفنىألجلهذاوقالاليهودهبومديالقاشاأشترى

ديرالىورجعوظيفتهفتركيةالحرووهبهعليه

لهيسمحأوليقانطلبالراهبذللئابنجاحسمعلماطيبةينةمدآخرمنوقبطى
العادلالملكأبوحضرحتىطلبهالىلمجيبهالكاملالملككادماالحظسوءولكندينهالىبالرجع

حشتعذيبهليتولىاالسكخدريةمحافظالىوسلمهالقبطىعلىوسخطعليهفغضبالحربمن
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فلمانكاردينهالىيسرعلمانبقئلهمقاروأمرديرأبىمنواستحضرالراهبءوراوأرسليسلم
التىالجنيأمامباسالمهوجاهرفرائصهارنعدتحتىباعدامهالحكمالمسكينهذايسمعمج

يرشدانمستعدبانهواخبرهالموتمنللنجاهطلباالسلطانالىصاريتيلقبلالديرمناستحضرته

رومانيةاونقيوفضيةذهبيةأوانىبهاووجدواحفروهابزفىالرهبانوجدهاكنوزعلىجنوددـ

اوانيءاخفامنالموصقبلتمكنواقدالرهبانانوكالديرالىالجنودبهفسارالديرفىوخبأوها
البئروانيطلبونمماءشىعندهميوجدالبانهالديرللجنودرئيسواكدءمابالبئرفىالكنينة
فاستخرجماالبزتلكالىالجنودأرشدالتعيسالراهبولكنءأحيايزالونالمسلمونومحفرها

انالرئيمسفافهمهماالفخارستياسرتناولفىتستعملالتىاالوانىبعضووصينيةكأسامنها
الىالجنودفأخذهاعليهابةمكتواسماطصموأروهمالمومنبنبعضمالديرالىمهداةاالوانىهذد
الملكوتوسطجديدةانهافاتضحالقبطيةباللغةعليهابةالمكتوالكتابةةءبقرافأمرالعادلالملك

السلطانعدلمادحينالقاهرةشوارعفىبهافطافهاالرهبانالىفأعيدتاالمرفىالكامل
عظيماسروراينومسرور

الملكالبحرفخافعلىابمنيعكحصنيةباالسكندرمارمرقسكنيهسةوكانت
يةااالسكندرعلىيتغلبواومواضععدةفىالمسلنمينيقاتلونكانواالذيناالفرنيهميأتىلئالالعادل

عظييمةجداواسعةوكانتبهدمهافأمرمنهااخراجهميتعذرعليهكورهاذبالكنيسةيتحصخواو
ءالبنا

بحملتهمالصليبيونقامأيامهوفىالكاملالملكابنهبالملكاستقلالعادلالملكموتبعدو

ومنشأدـثمبيدبالذىاالنشقاقلواللهممتيسراذلكوكانمصرفتحالىوتقدمواالسادسة
فنازعالدينىالسلطانمنحازمايكفهفلمالحملةمعروميةاسقفأرسلهالذلىالرسولىالقاصد

واستمراالكلجروسالحدوظيفتهيسلمانالجيوشقائدينبرجانفأبىسلطانهمصاابقماد
وانتصرواالصليبيينوجهفىفوقفواشعثهملممنالمسلمونفيهتمكنوقتاالرئاسةعلىيتشادان

الرهبانمنلفيفومعهفرنسيسالقديسيدعىرجلالصليبيبنلغوتءوجاباهراانتصاراعليهم
معسكريارةلزلهرفيقمعسارفرنسيسانكسارالصليبيينبعدوالحروبفىاالستشهادقاصدين

الىالمصرييئليهدىأتىبانهفئلسيسفأجابهالكاملالملكأمامبهماءوجىاعليهفقبضالمسلمبن
يعتبهرونبيينالغرانيجهلالكاملالملكوكانءسواوالمسلمينالمسيحيبنبذلكوقصدالحق

علىالراهبعرضذلكبعدوشجاعتهمنالكاملالملكفأعجبءسواوالمسلماالرثوذكسى
فرفضالحقدينهيكونسلمايخرجومنفيهاايادـليدخلمسلماشجخايستحضرونارايشعلانالملك

يطةالثرعلىوحدديدخلاذفطلبذلكيقبلالمسلمينمشايخمنواحديوجدالبانهلعلمهالملك

بلطفوصرفهالملكفرفضالمسيحيةالديانةالملكيعتنقصحجحاخرجاد
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نصفعلىاستولىخزائنهمنالمالوفرغالكاملالملكيضايقونالصليبيوناستمرولما

وعدلىقدوكانيركابطرلقلقبنداودتعيينفىاالقباطعارضهولماالقبطيةيركيةالبطرأمواال

الىوساقوهموالشمامسةالرهبانومنمنهمينكثيرجمودوأخذعليهماثمتدالمالمنمبلغبدفع
الصليبيبنوجهفىتقامكانتالتىوالحصوناالستحكاماتءبنافىوسخروهمالشاقةاالشغال

فديةعليهمففرضالكاملالملكلدىاالساقفةفاجتمعالجنديةسيدخلفهممامأعلنذلكبعدو
عسكرىبدلنظميرالمالمنمعينة

لماولكنهمالصليبيينفخحءورامناالسالمىالحكممنالنجاةينتظروناالقباطوكان
دخلوالمااالخبارباتهمبلغتماعندالسيماعليهمسخطواءسواوالمسلمينميعخبروءهوالاناعلحوا
كنيهسةقبلمنلدمياطمطراناوعينواالوطنيةحفوقهمعليهموأنكروااالفباطالىأساعوادمياط
الهدوءاالقباطفآثرأمهاتهمأحضانمناالطفالوأخذواينكثيرقتلهاانهمكاتينيةالالرومية

االمرفىالتداخلوعدموالسكينة

استولىحتىيدخلوولمالقدسدخولمناياهممنعهمأكثرالصليبيهبنمنموساع
وتقدممارشيدجهةمصرمناالفرنجفاجأالعادالالملكايامفىم4021سنةوفىعليهالدينصالح

غيرهموطردواينكثيرفقتلمامخصوضأسقتولهاباالقباطخاصةوكانتفيهاوتحصخهافوالى
تركهاوحيدانفسهوجدلمافانهاالسقفأماالهربااليسعهاالخرلموالبعضالبعضوسبما

ءغالبالبالدحلذلكءاثناوفىالحبشةبالدعلىمطراناولىحتىبهاوأقاممصرالىوذهب

بالدالىوذهبواأوطاحماالقباطبعضفهجروالكالبالقططالناسفأكلبمثلهيمسمعأشديد
والصناخالفنونبابارمنمعخمهمكانواذبابترحيبملكهامنبلهافقوبهاوتوطنوااالحباش
ءهوالبينورآهامنكلتدهشكانتالتىالفخيمةوالكنائسةالواسعالمبانىاقامةفىأشغلهم
يقةالطرعلىبهايندواووترتيبمملكتهتنخئيمالحبشةملكبهأناطالدولةفخركبيريدعىقبطى
صربميةالجار

الملكرأىولماثممعليهمشفقةاكثرالمسلمينوجدوااذاالقباطأبتهبمالصليبيونأنهزولما
انذلكعلىيدلكراحنهمفيهماعلىوعحلمقامهمورقعموقراليهمركنذلكمنهمالكامل

يةالجزدفعفىتأخرواأنهمبحجةالمالمنمبلغاثموسلبالرهبانبعضعلىقبكماءبعفاالمرا
وامردعواهمفنظرفىالكاملللملكفشكوالرهبانيملكهماهوكلالمبلغهذاوكانيةالسنو
بنداودترشجحالجلوةرشكلقبولرفضأنهالكاملالملكحسناتومناليهمالمالبارجاع
احوالوتففدالنطرونواثديربنفسهوزارالشخصيةيةالجزمنالرهبانواعفىيركابطرلقلق

بالرحيافأمربهساكنااالسالمموظفىأحددفيوسمكارالقديسديرايضاوزارانالره
الرهبانشعورعلىمحافظة
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لهمواذندينهمشوونمنشمانأىفىلالقباطالتعرضالكاملالملكعفقدبالجملةو
جهارافيهاالدينيةشعائرهمواقامةمنهاأغلقمافتحلهمواباحالمسلموناخرالتىكنائسهمءببنا
المتولينقلبمالدهوحنالعبارةهذهاليوميةصلواتهمفىلالنيذكرونتراهمولذامانعبدون
علينا

لالقباطالكاملالملكمحبةالمشهورفسقطتدوؤبتمئيللقلقبنداوذقامبعدفيماولكنه

فأمرحقبدونالرهبنةدخلوامنهمكثيرينأنوظنالجزيةمنالرهبانءاعفاعلىوندمبسببه
الرهبانمناالموالفسلبواباألقباطلاليقاعفرصةالمتعصبونفوجدالحقيقيينالرهبادمنلفرزهم
عدليستخدملمانههوالمشاراليهلداوديذكربالسخطومماوالمتصنعالحقجقىبينيميزواولمعموما

الحسخةالفرصةهذدـتصرفهبسعأضاعبلأمتهشأنالصالحالكاملالملك

واحددينعلىالصليبيونانهملعلمهمبغيظاالقباطالىينخئروناايضالمسلمونوكان
صارالصليبيبنيدمندمياطالنقاذتقحعهمءأثنافىانهمعلجهموغيخئهملمببنالممجمنفمنوبلغ
البالدداخليةفىاالقباطوقاسىعموماالنححارىمنانتقاماقبطيةكنيسةكليهدمونالجنود
عخئيهمةشدائد

منتخللهامارغمبيةااليوالدولةايافىاالقباطاحوالفكانتحالكلوعلى

ءواالمراالحكامانحتىأمانةبكلمةالحكبخدمةاالقباطوقامغيرهاصأفضلباتصعو
وتاكدحالأحسنعلىفسيروهامصالحهموسليمعليهافحافظوالهمواخزائنهمعلىأثتمنيم

بدوونهماالعمالتسييرأمكانعدمأوعنهمءاالستغنااستحالةالكل

م521سنةنورالدينواللةأيبكاالولىالمماليكدولة2
وقامتااليوبيةالدولةبموتهانتهتالذىالمعظمماخرهمملوكجملةالكاملالملكبعدوتولى

مصرصعيدنصارىبينكانايامهوفىايبكالدينعزملوبههااولاالولىالمماليكدولةمكانها

ابراهيمالفائزالملكعندوخدمالكاملالملكايافىاسلمتادرسثيودوريسمىطبيباالقباط

ولماالفائزىصاعدبنالثههبةالقاسمابىالدينشرفباالسعدودعىاليهفنسبالعادلالملكابن

فسافرعليهغضبقليلبعدوجميعهاينالدواونظارةوالدبىااليوالديننجمللحلكالمملكةآلت
فوالدبخدمتهوتعلقمصرالىفحادالسلطنةكرسىايبكالدينعزتولىحتىبهابقىودمشقالى

النصارىبغضوالمسلمينبحبالتظماهر3ـمبدأوكانزائداتمكناالدولةمنوتمكنينالدواو

عليهمفضغطاالقباطاخوانهرأسعلىالمصائبوقوعفىسبباوكانمتناهيةخسةحجنئذفأظهر
مكوساوفرضسخةكلايدفعأمماالاليسارمنهمالتجاروذوىوقررعلىاالضرائباوضاعف

االموالليحصلبنفحسههويقومكانقساوتهولعخنمومؤونةوعبيدائممنيملكونماكلعلىيةسنو
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خنقثمأموالهعلىففبضـ3ءأعدايناصرعليهبانهالسلطانالىبهفوشىمنهالثهأنتقمحتىمنهم
ودفننخفىولف

م5621سنةخانبركهوابنهالبندقدارىالظاهربيبرس3

بالنصارىلاليقاعوسيلةالمبغضون3ـاتخذالقاهرةفىعظيميقحرحصلىامهأيفىأتفق
االفزلبهمأنكسارمنلتكدرهمالثنغالفعلهذاأتواالذينهمبانهمالملكلدىضدهمفتكلموا
حفرةفىوالقائهمالمدينةخارجواخراجهمعهموأمرالملكغضبفححىالدينفىأخوانهم
برزالنيرانلهمأشعلوافلماولليهودللنصارىهةمتكانتتهمةالانالمقريزىوروىءأحياليحرقوا
الاللهبحقللسلطالنوقالينالدواوأحدفىصيرافياكانالكازرونىابنيسمىيهودىرجل

رثىاقطافالدينفارسبانيقررونوالمورخونءواالمراالسلطانفضحكالمالعينءهوالمعتحرقنا

فدفمدينارالفنهسينقدرهاغرامةيدفعواأنبشرطفقبلعنهمليعفوالملكالىفتوسللحالهم

قائماالظاهركانالتىالحروبعلىصردولكخهالمحترقةءاالحيااصالحالجلالمالطهذاأالقباط
بها

والمعاملةاالحكامقحهـاوةمنيتظلموناالقباطكانم7721سنةخانبركةابنهأياموفى
هذأصدوريومأنهواتفقبيةالحراندمناالقباطالموظفبنكلرفتانهوحدثالحادلةالغير

هدمهليكلواالمسلمبنرعاعمنكثيرخلقفخرجالقاهرةهاحىفىالحندقديرءبنااالمرسقط

م5921سنةخليلالدينصالح4

بينفرضهافىوساوىالضرائبعدلأنهومعم9721سنةقالوودالمنصوربنالملكتولى
فىتغيبهءأتنافىالمسلمينقساوةومنقساوتههنيسلموالمءهوالاناالوالمسيحيبنالمسلمين

فذمهبهسمعمنكلعليهأسخطفخئيعاانتقامامنهمفانتقمالمماليكعليهتمردقدوكانالحروب
هذدـالىأضافوقدذنبهعنتكفيراللصرضىومستشفياتللمسافيتكايايبىفبدأفعلهعلى

الحميريركبوابانوألزمهمبغالوالخياليركبواالباناياهموأمرالنصارىعلى3ـتشديدالحسنات
أكلمنذلكوغيرمصقولةثيابايلبسواواالراكبوهومسلمانصرانىيحدثالوالنالزنانيريشدواو

والهوانالذل

فبدأباالشرفالملقبخليلالدينصالحابنهعقبهحتىعليهمساريةالقوانين3هذوظلت
علىايقوالاالضطهادانيعلنواولكىمدهشاثباتاأمامهثبتواولكنهمشديداأضطهادايضطهدهم

العادة3هذصارتالحبنذلكومنالمقدسالصليبأشارةمايدعلىيرسمونصارواأيمانهمزعزعة
االنالىمرعية

قددلهمايامانمنقالوونموتبعدهوماتوهمواالقباطالدينصالضاضطهادوسبب
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بهميثقونلمينالمممنالشانذوىوجدوالماالسيماالمالبسوتغييرالخيلركوبالىفعادواانقضت

يسمىقبطياانواتفقمظعاهرهممحيروامخدوميهم3ـجاعلىفاعتمدوامصالحهمعلىيوكلونهمو

ةوهوذاهحصادفيومفذاتالمماليكءكباراالمراأحدعندوكيلبوظيفةموظفاكانالغزالعين
فطالبهشونهمناشتراهاغلةثمنلالميرالنقودمنبمبلغبامطلوكانمسلماسمسارادارموالدـالى

الشاالرعفئئالمسلمونفرأىاالميربيتالىساقهديونهيسددماعندديكنلمواذعليهبماالوكيل
المسلمرأواعندمافاندهشواـ3ءورايجرىكانالذىالمسلميدعلىوقابضاراكباالقبطىالوكيل

والقوعليهثروانخطيرضفلمسبيلهنهلىانالصبطىمنوطلبواحولهاوالتفواالقبطىيدفىأسيرا
االميربيتبقربالحادثةهذدـوكانتبونهيضرونهيصفعوصارواالسمسارواطلقواجواددـعن

حالفىوهوالوكيلانقاذمنوتمكنوااالميربعبجداليهفأسرعينجددـبمنليأتيهاليهغالمهفذهب
هذاءهؤالفصاحبالعصىضرباالمعتديناولئكاوسعواإنبعدواالذىالضربمننالهمماسيئة

بهاعةاليهمينضميقطرفىمرواماكلوكانواالقلعةنحوبالسيراسرعواثماالسالمغشفىلجمى

اللهنصرقائلبنصوتبأعلىونادواالسلطانكانحيثالقلعةتحتووقفواعددهمكزحتى

تعاظحواالخصارىبانالقولوزادواجرىبمافرفوالخبرعناستفهمصياحهمسمعفلماالسلطان

يعاهملوابانلرجالكتسمحكيفدالهاالميريقولالىالسلطانفأرسلعليهموتجبرواالمسلمينعلى

جرىبماعلمهبعدمفاعتذراالميرنصرانىلرجلاكهـاماهكذاالمسلمين

نارهذدءالطفايدبرحيلةولمفغضبالمسلمينتجمهرمنالعاقبةسعصلطانالوخشى

يديهبينواحضارهمءاالمهـاكباركتاببجمعفأمرالخصارىالكتابباهالكاالمرسوىالفتنة

عفاحتىبهومازاال3ـواستحطفاالشجاعىسنجاراسمهوأميرآخرالدينبدراالميرفتأثرليقتلهه
الجافاهوكانامتنعفنأالسالمعليهميعرضواوانثمماحداءاالمرايستخدمالأنبشرطعنهم
ءاالمرايأمركلالسلطانبانيعلنونةالقدومصرالقاهرةشاالرعفىالمنادونفطافنفسهعلى
االمرهذاوسرىالحالفىرأسهتقطعيرفضومناالسالمباعتناقاالقباطثمخدميلزموابان
الحكومةموظفىعلىايضا

فانتهزوالمغائرالكهوففىوانزووابالهروبالوفمنهمالذحتىاالمربهذااالقباطعلمفا
وقضوامنازلهمعلىبالهجواسرعواالنصارىجهةمنحاجةنفسهفىبهانومنالمسلمينرعاع
يبقولمبيهمفىمانهبواانبعدالهالكالىالفراروساقوهممنيتمكخواانقبلمنهمينركثيعلى
بايديهمالمسلمونوقتلءالنسامنعظميمعددوسبىوالنهببالسلبااليدىاليهتمتدلمبيت
النلطانلدىسعىبدرااالميرذلكشاهدولماالسلطانأماالقتلمحلالىموصقبلينكثير
استيرواالرعحولكنينهبهالذىالبيتأمامبيتاينهبمنكلبشنقيقضىامرااستصدرمنهحتى

السلبوانقطعلسواهمعبرةفكانوامبرحاجلداوجلدوامنهمينكثيرعلىفقبضطغيانهمفى
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معظيمعددوقتلجماعةفيهاوقخلواالمعلقةكشيسةوخهبتالبيوتكلتأنابعدوالنهب
االقباط

بنواوقفهمءواالمراالسلطانكتابالنصارىمنكثيراالنائبجمعثميزىالمقرقال

الخيلسوقالىينزالومعهماعدةيأخذاجالدارأنواميرللشجاعىفرسممنهبعدعنالسلطانأيدى
فتقدمناراالحطبعليهميضرماوالحاضرينالكتابفيهايلقياوكبيرةحفرةويحفراالقلعةتحت

بهيزلفلمنصرانياديواناىدولفىيدأرماوفالشفاعتهيقبلأنفأبىفيهموشفعبيدرااالمير
دارالنيابةالىفأخرجهمعحفهبتضرامتنعومنخدمتهيستقرفىمنهمأسلممنبانسمححتى
قتلاختاردينهمنانوهوشرطعلىاالأمركمفىالسلطانمعقدرتىوصلتماياجماعةلهموقال
ياخوندوقالالمسشوفيناحدالسقاعىبنالمكبنفابتدرهخدمتهباشروعليهخلعاالسالماختارومن

اليروحعليهونموتنقتلدينواللهالديهذاعلىيختارالقتلوأياقوادللتعظيمتركيةكلمة
يلكولهوقالالضحكبيدرافغلبعليهنروححتىتختارالذىلناقولواسالمةعليهاللهكتب
العدولفأحضرنتجعكمونحنقولوانعرفياخنهدمافقالاالسالمديننختارغيرأنحن

الىوخرجوايفئشارلهمفاالسلطانعلىبهاودخلعليهمشهاداتبذلكبوكواستسلمهم

السقاعىبنبالمكبنينالحاضربعضفبدأالسلعولسبئدعالدينشمسالصاحبالوزيرمجلس

اسلصتانكالورقة3ـهذعلىأكتبالقاضىياموالنامتهكالهوقالهاعلليكتبورقةوناوله

العصرالىالوزيرمجلسفىيزالمافلمخلدءالقضاهذافىلناكانمايابنىواللهلهفقال

فصاررتهمنجضأسالمهمفجددواالقضاةبهجمعوقداالئبمجلسالىوأخذهمالحاجبمفجاع
تمنعهكانتمابالخئلمعليهموالتسلطالمسلمناذاللمنيبدلىيزاعزاالسالباظهارمنهمالذليل
النائببدرااالميراالىبعضهمبهكتبكماطواالومااظهارمننصرانيته

قهرابالسيفالكافروناسم

ورخمالرواحمنسلموا

مجرمهنافهمماخلواواذا

مسليؤداالسالمونفهم

النيلزيادةقلةبسبحبءوالوباالجعفعمعظيمةبمصائباالالقرنهذاينتهفلموبالجملة

ثمعليفكثرتيدةالالضحيةالرزايا3ـهذلكلاالقباطوكانوالقالفلوالفنقالحروبعنفضال

يصيرواأنخشيةأوالمغارمملىتخلصااماأسلممننهمماتمنفنهميةالجزوزادترائبال

وربماأمالكهمجمجععلىيستالىويقتلونالمسيحيبنماأخمنمشاهدمنصاراليهماالى
الرفيعةالمراكزالىالوصولفىطمعاالبعضكان
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عثرالرابمالقرن

األولالقسم
البطاركةتارغ

8يوحنا1

2بنيامبن3

04مرقمس5

4غبريال7

9يوحنا2

بطرس4

01يوحنا6

متاؤس8

افانونيركالبطر8يوحنا1

والشعباالساقفةعمجانعقدعشرالثالثالقرنختامفىثيودوسيوسالباباوفاةبعد

برسوماالنباالمشهوربديرشهرانديررئيسيطاتكرعلىفأقرواغيرالنتخابيركيةالبطربالدار
ش6101أمشيرسنة61فىبطريركاقديسبنبيوحنايعرفوبالمنيامولوداوكانيانالعر

الناصرالملكأيامفىم031و

التىالمكروهةالعوائديخرةمناالقباطوضجرأشددـالمسيحجبنأضطهادبلغأيامهوفى
محافظملىطلبواذلكمنهمنالمسلحورأىفلمابالعنفمنهايتخلصواانوارادواثاعلبالسيرمألزم

المحافظفاشدعىأخرىمرةالعصيانالىوايعيالكىكناثحمهمباقىبهدمطميسمحانالقاهرة
ونأويعربهمحلمالكلبالخضوع3أوالديوصىأنمنهباالمروطلبواخبريوحناالبابااليه

الىيدعوهمويحضهماالبروشياتاساقفةجميعالىيركالبطرالحالفىفكتبعظهيملصحقذواسنهم

يخالفمنأنوأمرعليهمشدداالضطهادمنوخوفابهأمرواماباتباعالقبطىالشعبعلىالتشديد
الحاكمةالقوةالرادةالرضوخمنالبدوانهالكنيسةممجرماالوامرهذدـ

بالالباقيةالكنائسكليغلقأنالبطريركمفطلبواالمسلمبنيقنعلمكلهذلكانغير
ولكنههءالبالهذايدفعأنمجكتهيحاولوهوثايهدموأخذوااعلانهالوايطيعهمانأبىولمايبتخر

يفلحلم

كلهاكانفيوماينشهوروعشروثالثةسنةينعشرالكرسىعلىالباباهذاقضىوهكذا

سنةبؤونه4فىاليهونقلهالربأراحهحتىالمسيحيينعلىالوطأةوشديدهباالحزانمفعمة

م0231واش630
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وافانونالحادىيركالبطر9يوحنا2

جهةمنكانواحدأنتخابعلىوأقرالمجمعشهوراجتمعباربعة8يوحناالباباوفاةبعدو
المذكهرالناصراسثعهدقىم231اوش7301سنةبابهأولفىبطريركاوقدموبالمنوفيةنفيسة

رفثاالرهبانالناربحضباشعالواتهمبالقاهرةيقحرشبتنصجبهوعقبالتاسعنايودعى
عسليدلهيوحناالباباأمامهيحضرأنالدينكديمالقاضىفطلبالمسيحييناهالكطالببنالمسلمون
عنسئلولماينالثائرأيدىاليهتصلأنمنخوفاالليلفىالجندفاحضرهيقالحرهذاأحدث

فساراحترامبكللمقرهباطالقهالقاضىفأمرشيئايعرفالانهوأورىالدموععينادـذرفتيقالحر
كادواالشوارعيمألونكانواالذينباشواالوءاالغبهاعةولكنيركيةالبطرالدارالىالحراسبه

تقوىيخئهرأنوبسالميركيةالبطردخالحتىعليهحذرالعساكرمحافظتهمدوالالطريقفىيهزقوله
التىالنكباتيشاهدآمنارئاستهمدةفقضىالهائلةااليامتلكالخطرفىمنحفظتهالباباهذا

مدةوكانتم8231وش3401سنةنرموددـ3فنحياتهانتهتحتىالمسكينشعبهتلحق

01يوما22شهورشهورووخسةامأعستةبطريركيته

وافانونالثانىيركالبطر2ميبنيا3

الدارالىاالساقفةاالمةأكابراستدعىيوحناالبابالوفاةايواربعينثالثةبعدو

طرهبجبلالبغلديررهباناحدانتخابعلىآراؤهمفاجمعتآخريركبطرالقامةيركيةالبطر

اواخرملكفىم8231وس3401سنةبشنس51فىبطريركافرسمالدمقراطاهلمنواصله

الثانىامبنبنودعىالناصرالملك

نحواهتمامهنرجهواالكليروسالرهبانوالسمياالمسيحيبنعلىالكربأعيدأيامهوفى
يةببرالكائنبيثوىأنباديرفجدداالضطهادبسببواهملمنهاأندثركئيرالتىالرهباناديرة

6وسنة11تمتحتىمجاهداولبثيعمرودـوبهليفيمواالرهبانبعضاليهواستدعىالنطرون

سنةالغطاسلعيدالموافقطوبه11فىوتنيحالكرسىعلىجلوسهعلىواحدويوملىشه
واحداعامابعدهخاليايركيةالبطرواستمركرسى9331وش5501

وافانونالئالثالبطريرك5بطرس4

بالدارانعقدالنىوالشعباالساقفةمجمعاختاؤالذىبطرسالبابابنيامينالباباولخف
المللثملكاواخرسنىفىم431وش6501سنةطوبه6فىيركابطرواقيمالبطريركية

مقارابىبديرراهباوكانداوداواليدعىوكانالناصر

يخالفونباتهمالصالحللسلطانالتصارىعلىالمسلببنمنشكوىتقدمتايامهوفى

بالخضوعرعيتهيلزمبانوكلفهيركالبطرالحضارالسلطانفأمرعليهابالسيرأمروهمالمحىواعدا
وهوالتعيسةبامتهتنزلكانتالتىالفادحةالمصائببحينهالباباهذاشماهدوقدمةالحكالوامر
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سنةأبيب4قىمطئنةآمنةوهىوتنيحصالتهاللهسمعحتىعغيرفعهاأنمنهصابرطالبا
وخالايامشهوروئمانيةوستةسنينثمانىالكرسىعلىقضىأنبعد8431وش4601

ايامبعضوينشمهربعمهالكرسى

وافانونالرابميركالبطر4مرقس5

مرقسيبدعوراهبايركيةالبطرمجمعفىوالشعباالساقفةأنتخببطرهـالباباوفاةبعدو
شغبانالسالطينئملكمدةفىم9431وش5601سنةتوت01فىرسصامتةوتحتالرابع

انبديرشقساورسمترهبقليوبمنالثهفرجأواليدعىوكانالدينوصالحوحسنوحاجى

فحلمشديداعذاباوعذبعليهالقبضوالقىالمسيحيينعلىاالضطهاداشتدايامهوفى

حتىاسرىورهنهنممملكتهفىالئجارالمحملمينكلعلىالقبضفالقىبذلكالمشحىبةالنوملك
الخبربهذاعلمهمعنديضروأندونيتركومصرأنفىالمسليونفالئزميركالبطرسيليطلق

أمشيرسنة6فىنياحتهوكانتالقرىبهبتخرعظيمءفناأيصاأيامهفىوحدث
أيامشهورو36بعددـالكرسىوخالم3631وش9701

وافانونالخامسيركالبطر51يوحنا6

يركيةالبطرالىاالبروشياتكلمناالساقفةحضرالرابعمرقسالباباوفاةبعدو

بالجديدايركابطرفانتخبوامعهمتساهلوقخئذمصروالىيلبغاانيخئهرواالمةبكبارواجتحعوا

عظيمباحتفالرسامتهوتمتبالولمنولقبالعانتريوحماوسمىالمسلمبنمنمعاكسةأوبةصعو
دمشقمنوأصلهشعباناالشرافتيلكزمنفىم3631وش9701سنةبشخس21فى

خاللهافىحدثتأياموثمانيةينوشهرسنواتستمدةئاسةالركرسىعلىولبث
91فىوتنيحوالكالبالقططأكلعلىينالقطرسكانحملتياوسورمصرفىعظيمةمجاعة
أشهرستةبعددـالبطريركيةكرسىيم9631وش5801سنةأبيب

وافانونالسادسيركالبطرايالغبر7

المحرقديرمنراهبيركيةبالبطرالمنعقدوالشعباالساقفةمجمعفىيركابطراختير

تموقدشعباناالشرافتملكزمنفىام73وش6801سنةطوبة11فىرسمغبرياليدعى

2فىوتنيحيوما12شهورووثالثةسنينثمانىرئامتهمدةوكانتوسكينةهدبكلانتخابه

شهورثالثةلعددـالكرسىوخالم8731وش41سنةبشنس

وافانونالسابميركالبطرافتاوس8
درمانهأمؤومنوالشعباالساقفةباجماعغبريالالبابابعدالكرسيعلىجلس
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وصارتلميذااقيبديربقربعشرةالرابعةسنفىفترهبالنسكيةبالعيشةصباهمنذوشغفالمحرف

معهليكونالجهةتلكاسمقفدعاهبعدهاوسنينأربممدةابيآمللشيخ

كانواذامأرمنهلتنالجهدهابذلتوأمرأةبهفهامتالصورةحسنهالجميلوكان

بدنهفاقشعرالزناخطيةمعهاليرتكبوراودتهدـءوزاخرجتاالسقفمواشىالحقلفىيرعىيوما

للخطاةالشديداللهعقابيدكرلهاوالئنرهذافىاقادىمنيحذرهاوأخذطلبهاسماعهلدى

واستلفأسرعغرامكلخئىبفؤادىوأشعلاليكساقنىالذىفوحاجبيكجمالانفاجابته
أيتهاتفرسىوقالمثايسيلويخضبهماوالدماليهاوعادحاجيبهبهاقطعمنهابعيدةناحيةوفىمدية

فرائضهاارتعدتمنخئرهشاهدتفحالماشناعةالىتحولكيفسباكالذىالجمالفىالشقية

سراحهيطلقاناالسمفمنفطلبتضايقهفرجعتوحركهاعادالشيطاناناالبالفراروالذت

اضطرحتىأثوابديمزقوأخذبالجنوناالسففأمامفتظماهرالورطةهذدمنيخخلصانورأممطفأبى
الىالسيرعلىوشجعهمنهفسر3خبرعلهواطلعهابرآمالشيخمعلمهفأتىسبيهلهيخلىأناالسقف

لكىالجنونأستخدممتىاناالسقفعلمفلمابأمراالسقفمجبروأرسلالفضيلةيقطرفىالنهاية
لراهبترقيتدعلىثالشفعاتبهابرآمالشتقاذنبدونكاهناورسمهاليهاستدعادـالشرمنيهرب
رفيعةرتبةالىسيصلمتىانمتنبثااالسقفعليهفردالكهنوترتبةالىصغير

الشرفىبالجبلأنطونيوساالنباديرالىوتوجهاالسقفمتىالقستركذلكبعدو

عليهالمديحيؤثرانفخشىممدحه3االفواونطقتفضيلتهراثحةففاحتشماسبوظيفةيخدمواستمر
حتىيلةطومدةالناسعلىبعيدااللهيعبدلبثوهناكالقدسالىالديرومضىفتركفيختفخ

ثانيةانطؤليوسديريسكنومصرالىيعودأنالحالثضطر

بينهموالرهبانعلىالقبضوالقىالديرعلىءاالمراأحدهجمعبادتهمباشراكانبينماو
ءمايخدواولمشديدعطشيقالطرفىفاصابهمالديرمنوأنزلهمشديداعذاباموعذمتىالقس

لتديصلواأنضوطلبالرهبانمخىالقسفجمعواحدةنقطةيعطرثمأنأبىالذىاالميرمعاال
اخوتهيشجعمتىالقسوكانوارتوواالغيثهطلحتىالصالةمنيفرغوافلمكرحميفرجحتى

أناالميرمنالسلطانطلبالريفأتواولماالفرجوقتبقربيعدهمويقالطرفىالرهبان

فيهاظباولبثالمحرقالديردىوأقاممتىالقسأنطلقولوقتهاالرهبانفتركمعسكرالىيذهب
شا49سنةمسرفاولفىورسمارادتهرغمفقبلهايركيةللبطراخخيرحتىالعبادةعلى

االشرفبنعلىعهدتملكفى8731و

فكانوالمحوزونءالفقرااليهفلجأالجميعنحوإلخيرأفجالمالزمايركيتهبطرءاثناوكان
طلبهمافرفضاسقفبنيصيرهماانممهطلبارمنمكرودـبهنزلحتىمكرتنفيثعلىيعمل
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الحربفىالنهماكهكالمهمايسمعفلمسوبكالمالملكلدىضددفتكلمامستحقينيجدهمالماذ

مامرغويمنحهمالمأنبالقنلوئوعداديومذاتيركالبطرعلىهجماالشكوىمنفائدةمجدالموأذ
جموتههـاالربمنهماأراحهحتىالمدةهذدـتتهولميومااربعينبعدسوالهماباجابةفحدهما

فىالبطريركليوقع3ـجهدبذلواالسالميةالديانةاعتنقياسورراهباانأيضاوحدث

انالبدالنهألعنهانأستطيعالفاجامحهمالرجلهذايلعنانالبابامنطالببنكثيرونفأتىمحنة
بالمسيحواعترفبسقطتهالراهبشعروجيزةمدهبعدوالمسيحاسمعلىالشهادةاكليلينال

الهالكمواردالمسلمون3فأوردنيةعللى

يركالضرربالبطرايقاععلىوسودوناشمنيناالميرمعالوالىيلبغااتفقذلكبعدو
بالكفاالمرفألزمهملهوشكىبرقوقالسلطانالىالباباتوجهعملهمفىشرعواولماوالكنائس

ش5211سنةطوبه5فىشهوروتنيحوخمسةسنةثالثينمدةالباباهذاولبثعملهمعن

وأياماأشهربعةأربعددـالرئاسةكرسىوخالم9041و
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الثانىالقسم
الكنيسةمشاهير

يروأنبا

ينالعشرسنفىموطنهوتركالغربيةأقليمقرىأحدىفىولدفريجبابىالشهيرهو
هجرثممعيوفىساميامركزاونالالناسفاحبهوالزهدالنسكعيشةوعاشالصعيدالىوتوجه

باليابهمونزلتالسجنفىوألقواالمومنبنبعضوهوعليهففبضبالقاهرةوأقامالقبلىالوجه
يركالبطربتداخلسراحهأطلقأنالئاحتمالهاعلىدـءرفقايقوىأبانهافىالقديسكانعديدة

علىالربوأجرفوالصالةللعبادةحياتهاخرفىوأنفردوافعالهبأقهالهمعلمايسروانبافطاد

انبابديراإلنالصروفالخندقبدير3ـجسدواوحم7931سنةتنجححتىوعجائبآياتيديه
رويس
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الثالثالقسم
والكنيسةالمملكة

قالوونبنالناصرالملك1

الصالحالملك2

المنصورالملك3

برقوقالمانيةالمماليكدولة4

م8031شةالدينوركنم992سنةدالوونالناعربنالملك9
قاضىفأفهمهوالحيوانباالنسانوفتكتاالمراضتفشتقالوونبنالناصرملكأولفى

المسيحيينالحدابناالقاضىهذاوكانالدولةفىالمسيحيبئوجيدبسببحدثذلكاناالسالم

تابعيهاارغامفىجهددساعيااالولىلديانتهكارهاواصبحالمنصبلهذافارتقىاألسالمواعتنق

فرصةلهأتيحتكالبهميوقعفكانتركهاعلى

يةالجزعلىعالوةسنةكلدينارفىاالقباطمنفردكلمنيجبىالجيلهذافىوكان

يسمونهكانوامماالمسلمبنمعراكباالشتمنهميجبىكانكيرماالجننفقةبرسمعليهبةإلمضرو
علىوقعتالتىاالضطهاداتوكانتذلكوكيرالنيلءبوفااالحتفالونفقاتالدولةزكاة

ونالهمالهوانقعرفىوأنزلتهمبهمحلتالتىيالتالوأهولمنالجيلهذاأولفىالبائسينءهؤال
االقباطاتهاالىبعفالمورخيئتيلوقدلالنائرنثاهدنزالالمماعددوفقروقلةذلكلمنها

سببأنالمسلمالمورخالمقريزىادعىوقدءالسىتصرفهمنئيجةكانالفوادحمنبهمحلمابان
فىالزنانيروشدءالزرقاالعمائمبلبسفعوقبواوعتيمبعضهمتكبربهاأبتلواالتىالبالياهذدـ

والبغالالخيلركوبمنومنعهمأوساطهم

الذىالخئلممنتذمرهمهوكثرةالمساكالنءهؤالعلىالبالياتراكمسببانوالحقيقة

حتىعليهابالسيريجبرونكانواالتىالقاسيةاالوامرعلىاالعتراضالىونزوعهمبهميقعكالن
ءالحمودابدلءالبيضاالحمائماالوامرفلبسوا3هذمخالفةعلىالتجرؤالىينكثيرمنهمالحميةدفعت

فظهرواالموظفينبعضوتجاسرالمصقولةالثياببلبسوتجملوابعضهموثأنقبلبسهاعليهمحكمالتى
فصارواالنصارىالذالليرتاحونكانواالذينالمتحصببئبعضهذاءفساخيوالراكبينالشوارعفى

وضاروابهمواالستخفافاهانتهمعلىالعامةجرأمماذلكوغيرشذرااليهمينظرونوبهميهزأون
كلهدمعلىفأقركبارهمأنوفهمرععلى3بعديقوونالذالعليهميلقونبهايقةطرفىيفكرون
حرفياالقوانينمنصدرعليهمماكلتنفيذوضرورةاالقباطكنائس
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المخقدمبنالحكومةموظفىمنقبطيااناسيالرواالميرالجاشنكيربيبرسوزارةقىوحدث

المسلجبنبعضوخلفهالحدموأمامهءبيضاعيامةوالبساجادامصرراكبااشوارعفىكسائراكان
فأرادالجيهبمقاصداوكانالمغربملكوزيرالحالهذدوهوعلىفالقادـةالحكفىماربلهمالذين

القلعةالىوتوجهباالمرهزأنضرانىبأنهعلمولمايسترحمونهخلفهالذينبيينوبينهيتوسطأن
ذلتحتأصبحواالذينالمسلمبنحالعلىمشفقاسيالروهويبكىواالميربيبرسيرالونيوخاطب

يركابطرعيافاستدالمسلمبنءأعدامنينتقمالمانعليهااللهنقمةبحلولهددهماثمالنصارى
منشورايركالبطرفاصدرالحصروركوبالذللبسبالتزامواقنعيموكبارهموأراخشتهماالقباط

صدرضدهمقانونلكلالخضوععلىفيهيحضهمالحثمعبلعموم

الديتقىفقاومهالكائسهدمعلىالعامةحرضبلبذلكيرضفلمالمغربىالوزيرأما

عدةوهدمقفلذلكعنفنشأالمستحدتةالكنائساالننهدمانينبغىألبانهوجاهراالجمظمالقاضى
الرعاععليهمتهيجفتحتولمامنهاكنيسةيفثحواأنالنصارىوحاولبالقاهرةحديثابنيتكنائس

النصارىتجبرمناالسالميرحماأنهاالوتهسلواواالميرالوزيريقطرفىووقفواءلالمراواشتكوهم
بصرورةثانيااالمرفصدرمنهايحتصربدونالكنائحسيفتحونوالحكومةاوامرينفضونالنين

مالمسلمونفطلبرأسهوتقطعمالهينهبأمراخالفومنعليهمالقوانينصدرمنماتطبيق
كليبومخربهدمقامواأمرهمتنفيذرفضرأودولماالكنائسمنبقىمايغلقأنيركالبطر
الكنائس

انيأبىالحكومةبدوائرموظفقبطىكلرفتالىثانياالمسلمونالحكاعمدذلكبعدو

بالحجارةالشوارعفىمنهمينالمارورجمبهمءاالستنرافىيدأبونوالرعاعءالغوغاوكانيسلم
عنقهعلىبالنعالبونهيضرواالركماالىومجذبونهصغيراحماراراكبايثماهدونهمننحويتقدمونو

واشمتدوالفيوميةاالسكندرمدينتىاقباطعلىخصوصاعظيمضيقووقعالهالكعلىيشرفحتى
ءاإلقباصتفتخاهركثيرونمقاومتهمالحكومةطاقةفىيكنلمحتىاضطهادهمفىباشاالو

عيشهمقطعمنوخوفامتغييرزفىكرهاباالسالم

الديرءعالفقالالدمةاهلزفذكرتغييرالعصرفىءشعرااكزوقدالمقريزىوقال

الودامممامظفربنعلى

ذلةالكفارشاشاتألزملقد

عمائماألبسوكمهمالهمففلت

يشاتشواللهلعخةمنتزيدهم

براطجشاألزموكمقدولكنههم
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الطيبىالدينشمسوقال

الخرقالماعممواوالسامريينوالجهودمعاتعجبواللنصارى

زرقافوقهمفاضحىءنسرالسمامنسهالباالصباغباتكأنما

قوةاليهمفارسلالصعيدأكزمسلمىالسلطانعلىتمردـاقم1031سنةفىوحدث
دمرتزلزلةحدثتالتاليةالسنةوفىءالسواعلىوالمسلحبئاالقباطمنااللوففذمجتالخضاعهم

المسافياالقباطعلىجوؤنتيجةكلهذلكانالسلطانفشعركثيرةبالدا

لهياسنواحتفااليقيحوااناالقباطواعتاددناقدالشهيدعيدالنيلءوفاعيدوكان

اذاايعىالالنيلانيعتمدونوكانوا1شبراناحيةفىبشنس8منءابتداأياثالثةمدة

يرحلالعيدهذااقترابعندوكانالشهيدأصابممنأصبعفجهخشبمنتابوتافيهالقوا
علىعازمونالنصارىانبيبرسالوزيرعلمفلماالنيلءشاطىعلىبخيامهميقيمونوالمسيحيون

ذلكوكانوالنظاملالدابالمغايرةاالمورمنفيهيحصلبمامحتجابابطالهأمرالعيدبهذااالحتفال
م2031سنة

ملكمنوفدحينثذمصرالىءجاحتىسنواتثالثالحالهذاعلىاالضهادواستمر

علىيقعماالوفدهذارجالشاهدفلماحربفىالسلطاناسرقدكانالسيرفديةيحملبارسلونه

انحميتهمودفعتهمالجورالفظميعهذارؤيةيطجقواولمجداوجزعواأنذهلواءالبالمناالقباطرؤوس
طلبهمالىالسلطانفأجابهملهيدفحؤلهالمالممبلغمقابلالكناثسفتحالسلطانمنيطلبوا
كنيستينااليفتحلمالسلطانانيزىالمقروقالنوعااالضطهادوخفكثيرهكنائسففتحت

شنيعاثمخيالبالوفدومثلرجعثموالبندقانيبئيلةزوحارةكنيستاهمافقط

ولقمبالجاشنكيربيبرسعوضهالسلطنةكرسىعلىوجلسذلكبعدالناصرالملكوخلع
بهحلماكلأنتأكدقدوكانعرشهواستردبيبرسفقتلالناصرعادالملكولكنالمظفربالملك

وتعصبالمماليكواستبدادنهبمنققهبكلسمفصاريحمالبائسإنللنصارىظلمهجرىمنكان

المسلمبنقلوبيمألكانالذىالتععحبسيلأيقافعلىيقولمبعدفيماولكنهالمسلمبنمواطيهم

اناخيراوأرغمءسواالنححارىوعلىعليهموتارةلمبنالمحيقمموعلىاناحيانافاضطراالقباطعلى
منأخذتقوالهياجالغضبناررألىعندمامالهموسلبوقتلهملنحمار11بيوتفىيسلم
مأخذكلالمسلمين

ميدانايبنىأنأرادالناصرالملكأنوذلكالحادثةهذدـماالقباطيالتوأبتدأتوقد

كنيسةتسمىلالقباطكنيسةاختارالذىالموضعفىوكانبالناصريةاالنالمعروفةبالجهةفسيحا

شصلمهلاومديةشوبدتينكلمنمركبةوهىشوبرفبالقبطجةو1
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فاشاركنائسعدةايضاوحولهاالنصارىمنكثيربهاوكانءالبناعكةاالطرافواسعةالزهرى

انيردـهوفلمأماالكيفيةبهذهظاهرةكنيسةللنصارىتكونانيصحالالنهبهدمهاالمتعصبونعليه
المتانةمنعظيمجانبعلىكانتولمانفسهاتنهارمنحتىجدرانهاحولمايحفرانأمربليهدمها

عنهميدافعالسلطانرأوالمااالقباطعلىونقمواالمسلمونفاغتاظتسقطولمواقفةاستمرت

الكنائسهدمعلىءاالمرابعضمعالمسلمونفتواطأبالعاصمةالعماراتحينثذوكثرت
ءمنببنائهاكلفواالتىالعمارأتفىوادواتهاانقاضهاوليستخدمواجهةمنالنصارىمنلينتقموا

ءاالغبعضتجمعالجمعايامأحدوفىم2131سنةبشنس12يوملذلكوعينواأخرىجهة

االوانىمنبهاماوسلبكنائسهمهـىدائروالهدماالاالقباطيشعرولمبالجواجمعالصالةءاثنا
منكلوقتلتبهاماكلوسلبتمثافهدااليدىاليهاأمتدتقدالزهرىكنيسةورأواوالمقتنيات

موضوعكانتالتىءالحمراحىفىمارميهخاكنيسةالىالثاثرونترحهثمالمسيحيينمنفيهاكالط
كثيرونحولهاأقامحتنىالكنائسأغنىصارتيقدمونهاكانواالتىالنذورولكثرةاالقباطاعتبار

ماالنهاماونهبحاالالكنيسةهدممنوتمكنالمساكنتلكالرعاعفتسلقوالراهباتالرهبانمن

انتاالساقياتالسبعمجواركانتاكنيستينهدمواثمفيهاكانمنكلواهلكواوجرارخمروقاشا
معهنوجدوهماكلوسلبواثيابهمونزعواراهبةستينمنفىمنهافاخرجواللراهباتديراأحداهما

الئالثالكنائسوحرقوامارميناكنيسةحولالقائمةالنصارىبيوتالنارفىأطلقوازلكبعدو

قاصدينوأغنيائهماالقباطممثريسكنهاكانالتىبابيليونالىفقامماذلكيكفهمولم
ستسورهاخلدـوكانالقديمالحصنأبوابفأغلقواموصقبلبهمشعرواءهؤالولكنبهمالفتك

السلطانالىأنتهتقدالتعدياتأخبارتلكوكانتأنفسهمعنللدفاعاالقباطواستعدكنائس

كانتأخرىعصابةوجودخبربلغهوآخرهمعنهلكهابابيلجونأقباطأنقازفىتسرعلمأدنلهوقيل
مومنامتنعواححىوهددهماليهمانفسارالسليلةزووحارةالموسكىكناثسهدمالىتحعى

نواكاالذيناالقباطلنجدةالحيالةالعساكرمنبفرقةحااليقوأنجامثملألميرأصدرأمر

منأربعةومعهاالميراليهمفأسرعبابيليونعلىالعربيطلقهاسمالشمعقصرفىينمحاصر
تناولهبليفلحفلمشملهميبددويمنعهمأنوحاولاالميرقبلووصلالفرقةقائدتقدمثمءاالمرا

لمالتىالكبيرةالبوابةحرقفىشارعينفرآهموصلوقداالميركانذلكءاثناوفىبالحجارةالقوم

الباكتعلىونادىهاربينوفرواجموعهمففرقتشديدةهجمةعليهمفهجمكسرهافىيخئجحوا
ساعةبعدهناكيبقىمنكلمهدداصوتهباعلىاقسمثمفامحنعوابالسيفيقخلهموااليبتعدوأأن

الهجومألىوايحيانمنخيفةءالمساالىهناكاالميربقىوالناسوتفرقالجمجعرففانعبالقتل
يساعدونهجندياخمسبنلهوتركبابيليودعلىبالمحافظةالحرسرئيحسعلىشددمكانهيبرحأنوقبل

لماالناسانوهوالحجبمنعجباالكنائمى3هذهدماإلمرفىوكانالمقريزىقال

الكنيسةاهدمواوهويصيحمولهرحلقامالجبلقلعةبجامعاليومذلكفىالجيعةصالةفىكانوا
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الىالجامعمنمضواولكنهممجنفاالكلوحسيهقولهمنءواالمراالسلطانفتعجبالقلعةفىالتى
الفقيرهذاأمرمنالسلطانفتعحبفهدموهابنيتقدكنيسةفيهافاذاالقلعةمنالتترخرائب

وماالكفرةكنائساهدمواوقالفقيرقاماناالزهربالجامعأيضاوحدثيجدهفلمعنهوبحث
النهوبمنذلكوغيرالنصارىوثيابالكنائسأخشابومعهمالنهايةرأواحتىالجامعمنخرجوا

عقالناسنحوامصرفىأخرىجهاتالىءاالمرابعضايضايرسلأنعندئذالنسلطانفاضطر

مااذاححىوأبطاواتوانوابلاالولكاالميريفعلوالمءهؤالولكنعرثاوابعادهمالكنائسمدفى
هاماكلالناسونهبآخرهاغنهدمتقدالكنائسوجوداالمقصوثةالجهاتتلكالىوصلوا

والفسطاطمصركنائسأمابهاالتىوالبيوتبابيليونكناثساالوالنهبالهدممنينيملموهكذا

علىيجسروافلموالفسطاطبمصرالسابهيناالقباطجمجعالخوففشحلأومعظهماجميعهافهدمت
أمكانوعدملتحصنهاببابليبردوسكنتركهابعضهموأيامافيهامسجولبنبقواوهمبيمنالحروج
بالنهابينغاصةكانتجدآالخمامريعةاليمذلكفىالطرقوكانتبسهولةعليهاالتغلب
والىيخبرلرسلالساعةوتلكاليومذلكوفىالنصارىبيوتوالكنائسباتمنهوالحاملين

رعاعمثلهموفعلوهدمياكناثسأربمعلىهجمواالجمعةصالةبعدالرعاعاناالسكندرية
اهدمواءيافقراقائالودعاففيروقفبالصعيدقوصوفىكنيستينفهدمواالبحيرةدمنهورفى

تزدوصارتستمنهافهدمتالكنائسفىوقعقدالهدفوجدواالجامعمنفخرجواالكنائش

بيةالغرياتمديرفىالمتعصبينجماعةبقياءتنبىاالقاليماخبارمنيكلالسلطنةدارالط

الباسعلىبالهتافالمشاراليهالجمعةيومفىوغيرهاوالمنياومنفلوطواسوانوالبهنساوالشرقية

عخنمعدداالديرةومنمنهافهدمالخصارىكنائساهدمواان

الدرويشوطلبالعصاباتءرؤساعلىالبحثمثموطببأمرائهعلىالسلطانفسخط

ماانءهوالفقالالثورةمحركىبعضعلىءاالمراوقبضيجددـفلمالكنائسهدمالىدعاالذى

قديكنلمالسلطانانمععليهمتهمةأيةتتثبانمنةالحكتتمكنفلمبأمرالسلطانكانفعلناد
فخشىمدبريهايقاصانارادحدوثهاقبلدبرتالحادثةهذدـأنالحملطانادركولمابذلكأمر

اقنعوحتىبهومازالواالسلطانعلىيتواقعونفصاروافيهايدلهمكانتاذاألمرتصاحاءاالمرا

ديانجتهمتنهئالتىالشروروارتكابهملتعظعهمبالنسبةالنصارىكنائسبخرابسمحاللهان
1عها

وكيةالجبلقداقترمنبخيائبكنيسةالكنائسمنوخربحينئذخربتالتىالكناشعنمجرالمقريزفوقالا

وكيسةالرومبحارةوكنيةالحقاياتالغوبهيسةءالحراوكنيةيةالناعرالبركةاآلنفيهالذفالموضعفىاخيزفا
ربدمنهوكنشتاناالسكندريةلثغركنئسواربمبالحندوكنيسةالبنيبخزانةوكنيسةيلةزوجكارةكتانولييند

خثمانالخصحيبومنتةومنفلباسجيطويةبالبهنساوبهاشيمستبالرقيةكناثوثالثبالغرليةكناثسءوارالهحمم
مصرشانمنالشحعوقصراللمصاصهومصرمدينةمنوردانبوقوكنيةباالطفيحيهوكيسةغرةاحدلىواسيادببموصو

ييرةمدةفيالجليلةالخطوبهذدـوكانتئحدافهليمدةوديرشهرانديرالبغلوأقامكثيرءشىالدياراتمنخربكناش

عاقبةوقهوصفهيمكنالمااالماكنمنوخربالاالمنفيهايتلفاالنصمنفيهاهلكالمتطاولةاالزمانفىمثلهاأليالع
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يومفىالمدينةفىهائليالمابحرفجأةالقاهرةاهالىشعرالحادثةهذدـعلىمرورشهربعدو

ةالحكرجالوظلكثيرةمنازلفخربتشديداالريحوكاناأسبنيرانهواستمرسبت
اضطرباالبالداضطربتحتىجديديخنهرحريقيومكلكانالنارولكنهءاطفاعلىيعملون

الناراشعلواالذينهمالنصارىانقاثلبنالثموامممافىينادونالمتعصبونوقامعغئيما

االالمؤرخينباقىاستقىوعنهاالحادثة3ـهذخبرسردفىالمسلمالمؤرخيزلىالمقرأفاضوقد

قبضالسنةتلكمنشهريوليهمجمعهيومفىانهفهويرولىكتبمافىظاهرةتعصبهروحان

بتعذيبهمافأمرالسلطانالىوسلموهماالصاثحبنظنفتحققمدرسةمنخارجبنوجداراهببنعلى

نفطفيهااكياسعدةومعهاالزهرجامعفىجدودـأخربراهبأئوحتىبالحكمينطقيكديلم
تعاهدواوقدعننربعةأروانهمطرابجهةالبغلبديريعرديرهبانبانهمااعترفبتعذيبهمووقطران

ومصرالقاهرةاقتسحواوانهمكناثسهمهدمعلىالمسلمبنمنوانتقاماوالفسطاطمصراحراقلىعا
ولممرستةثمانيةللقاهرةفجعل

منوأسلمتاالصلقبهطيةعاثلةموهوكركااالقاضىالناربدارظهرتذلكءأثناوفى

فممخطآمناأطلقهالحوادث3ـهذعشيثايعلمألأنهتأكدواذاالقباطيركبطراليهفاستدعىمدة
السلطانفافهمالقاضىأماالمفمبنبيوتحرقهاالذينعنحامىالنهبالكفرواتهموالعامةعليه

منضدهمارتكبوماعلىالمسلمبنماالنتقامأرادواالذينهماالقباطءجهالبعضان
الذياالقباطءاالغنياءباسمايعترفواحتىالرهبانباستمرأرتعذيبالسلطانفأمرالفظائع

عيخحولوالميالبصبرالعذابمجتملوناستيرواالرهباناولكنالفعلهذاعلىوهمحرض

منهمبعةارمجرقوامرالرهبانمنفيهمبكلواتىالبغلديرعلىوهجمالسلطانأرسلكالمهم
عنيبحثونوجاثواالحادثةهذدـأثرعلىالمسلمينغيظبركانوانفجرالمحتشدالجمعذلكأمام

بيوحمعلىفهجيواالحكومةاوامريراعوااندونالعذابمهاردليوردوهممكانكلفىاالقباط
يسيرمنهمبواحدعثروأاذاوكانوايقالطرفىقتلومنهمهربومنرحمةبغيربهامنوقتالالوضهبها

قصرتحتكثجرودتمنهمأجتمعأنالىالجرأةمادتوقديذبحونهومالهيسلبونهالشوارعفى
الىالقلعةمنازالكانحينمافراهمبالرفقالنصارفلمعاملحهجههفىعليهواحتجواالسلطان

فلمنصرفعلىيساعدهماذالسلطانمنيطلبونواالسالماللهنصريصيحونوسمعهمالميدان
منزاليحرقانوهماعليهماقبضاالقباطمناثنينأنأخبراهوصوقبللليداالالىوساربهمتم

بكتمراالميرديوانبكاتباذاثمايحرقهمبيماوالجموعامامءاحيابحرقهماوامرغمظمافاحتدم
االرضالىدابتهعنالقوالعامةعاينهفعندمانصرانياوكان3ـموالبيتيديرمرقدالساقى

واطلقاالسالمواظهربالشهادتينالنارفصاحفىليلقووحملوالثيابمنعليهماجميعمنوجردودـ

كلماتوقذفوبالحجارةالرعاعفرجمهالرسميةبمالبسهالدينكريمالقاضىمرورحينمذواتفق
السلطانميدانخلفهدخلواحتىيتبعنههوظلوايتكنفلمعنهميتوارفانفارادالمهينةاحسجابا
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الدياليجالدينسيفاالميرانفأخبرالتحقيقءباجراأمرالزائدةالحماقةهذهشاهدلماالذى

جميمبطردالسلطانيأمرأنلخماطرهمتهدئةواالوفقيطلبونهعمايسألواأنيلزموثاثرونالقومبان
الحكومةيندواومناالقباطالموظفبن

كلفىبهامجولعسكريةقئيأخذانجيشهقائدمنوطلببكالمهماالسلطانفاستهزأ

كريمالقاضىرجممنكللهيحضرلمأنأنهبرأسهوحلفالفتنةدعاةشملمبدداالقاهرةشوارع
لاعماالىسريميلونكانواءأمرااربعةالقاضىمعوارسلللقطعرأسهيعرضبالحجارةالدين
بعضعلىالقبضالقائدوألقىجميعهمفتفرقاليهمطموصقبلباالمرفاخطروهمباشاالو

النيلنهرفىبانفسهميطوحونوصاروااالهالىفارتعبالشهارعفىشاهددـمنوكلالشحاذين

بالقتلوبعضهمعلىأمربالشنقرجلمائتىعددهموكانالسلطانأمامعليهمالمقبوضأحضرولما

السلطانيلتفتفلمالقاضىيرجموالمأنهمياقسموامراءبكافبكياالباقبنأيدىوبقطعغيرهمعلى
وارجلأيدفقطعتالثانىاليوموفىاالولاليفىبعضهمفشنقامربماممجازاعلىواصراليهم
ءاالمرافرائصفارتعدتالجييعيراهمحتىمعلفينالمشنوقونيبقىانوأمربحضرتهثممنثالثة

جثثوشاهدحضرفلماغائباالقاضىوكانالعفومنهطلبعلىيجسروالمولكنهمالشفقةوأخذتهم
الباقبنعنعفىحتىنجهومازالواستعطفهالسلطانامامنفسهطرجالحظالمنكودىءهؤال

والقلعةطولونابنبجامعالنارعلقتبانخبر3ـوفاحتىمكانهالسلطانيبرحلمولكن

التىالعصابةمانهماراجهاعترفواباستنطاقهمانهيزفالمقروقالاالقباطمنثالثةعلىوقبض

ليشفواالمتعصبونبهتذلأمالخبرصحيحاهذاكانءوسيامصروالفسطاطاحراقهانفحعلىآلت

سبعةيقالحرودامالمساكيناولثكالحهاطرعلىهيجتاالشاعاتهذدـفاناالقباطمنغليلهم

السلطانفاغتاظالحكومةمناالقباطيطردوطلبهميجبلمالنهالسلطانعلىيشنعونوالناسأيام
منءهؤالاختفىحمىاالقاطعلىالهياجواشتدأومسلماكاننصرانيايجددـملىكلوصاريقتل

كانتمنالناصراالخروجعلىيجسرونالثمبيداخلوتحصنراثددهميكانالذىاالحمرالموت
جامعاأوبيتايحرقشوهدبانهللمحاكمةيقدموعليهيقبضالخروجالىالحاجةتدعو

بنصرةيصيحوذوجالواأبيضصليبعليهارسمءنررقاقاشقطعةالرعاعحمليوموذات
فختنىاالقباطءدمالثربمتعطشةمازالتنفوسهمانالسلطانورأىاالديانكلدوناالسالم

فركفمالهفلهلهيقويقدرعليهونصرانيامجدمنانالناسفىينادىمنادياوارسلمعارضتهم
الىألوفايجرونتراهمفكنتبهملحقالذىالكربذلكيالهولواالقباطعلىيفتشونباشاالو

وحكواالمسلمينبزفينواالتزبأنفأمروهمخاصبلبسميزوهممنهميهلكوالمينواللهالمذابح
بلحسهمسلميتدنسانمنخوفااعناقهمفىاجرامممابتعليقوءالزرقاالعمائمبلبسعليهم

عمامةالبسايرىقبطىكلذبحالجاثزموكانءاالمراأوالحكومبمابدوائرالتوظفمنوحرموهم
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واستمربامقلويركبهبانهحمارايركبانثمميديرموامروابغالاوفرساراكبااوءببضا

علىتححيليةالبشرءالدمايةروالفاتكونملىحكثيرةجماعةفيهاأسلممدةوالنهبالتهتل

الخصارفأثرتتبععنفكفوااالرض

كلفىاالقباطبعددـانزولىهائليقحرالتاليةالليلةفىحدثبلالسكونهذايطلولم

أثنائهافىأغلقتونصفاسنةمختبئينواستمروامضطهديهمعيوناماممالخفائهمصالحارأودـنحبأ
واشتغلالنصارفاضطهادمغامرااصداربانالحكةاستعملالسلطانولكنالكحخائسكل

بموجبهيسيرونمحكمقانونبوضع

باناليخبرمصرلسططانالحبشةملككتبقلياليخفاالضهادبدألمام9331سنةوفى

فىالقائمذالجماهحجميعدمواالالكنائحمىمنهدممايعيدانمنهوطلبمصربنصارلىحلبهاعلم

يفتهلمأندغيرجواببدونالحبشتهملكرسلصرفهبنفمواثقامصرسلطانكانولمابالددـ

الانشرطعلىنه5ذلكطلرثمعلىءناهدمتالتىالكنائسءببنالهمفصرخالنصارمصالحة

زحرفحهافىزادواانهمبدعوفاعمارتمامقبلهدمبعضهاانغيرشيئاعليهايدوايزأوفيهايتوسعما
بربارةالستكنيسةومنهابنائهاءواعال

اإلضحلهاداتكانفلماانههوءالتعحااالقاطثاالانرثىالتىالحالحطةعلىيدلومما

ثودالاحدمنءصفراعمامةتعريمنزلهمذيخرجاناراداذاالقبطىكاناليهودعنكفتقد
ءثملسمها ثوديارجالبيداينكانالحكومةموظفىمتقبطياانوحدثالعامةاذىميخلصحتى

3ـعندلهبماوطالبهالهودفمنزلالىتوجهلمالهمحتاجاواصبحوظيفتهمنطردفلماالمالمذجمبلغ
قصدالمملحينمكثبرونحولهفتجيهربهالفخكعلىعازماكانالقبطىباناليهودفتظعاهر

يتازلانبشرطعنةالعفوفطلبتيودفالبزوجةالدارواحتمىدخلهذاولكنبالقبطىااليقاع
ليفوزبحياتهفقبلالدينعن

كانتااللخانالجوامعاحراقوحادثةالكنائسهدمحالثةانرثتالمحزنةالصورة3هذوعلى
نفوذهمعلىيحسدوكهمكاناالالذينالمماليكدسائسالىينسبهاالمورخينبعفىواالقباطعلىشفما

ءاستغخاالتعذررأفانهاالعديدةكثيرةمزايامنىالنعماكمنعالسلطاالقومعينالدواوفى
وضعفىتفننمامركزهميحفخلواولكىبالحكومةنهموظائفىثمهمقومفنهئلأنجازمصالحهفىعنهم
عنهمءاالستغنامكنالحتىسماهمايديىالمحكةحسابيةقواعد

م3531سنتيباللهالمعتضدوتولىم2531سنةالصالىالملك2
ينذربنئموارعهاوطافالقاهرةالىاالريافمقبطىفأتىمهلكءباوحدثهددعوفى

بانهامامهفصرحاالسالقاضىامامبهوأتىفقبفعليهشرورهمعنيقلعوالمانيلبالوإلناس
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عليهفقضىشهيدايموتانمستعدوأنهالمسيحيةالديانةتركفىبخطيئنهمالمسلمينليقنعاتى

االريافبالداحدىفىايضاوحدثجثتهوحرقترأسهقطعتذلكبعدواسبوعمدةبالعذاب

للديناعتناقهبضرورهالقاضىفحكممسلماكانجددـبانالبلدةلقاضىقبطياشكواالمسلحبنان

الصباحفىالمسليينفقررأىليالمنهواخرجواالقباطفقامالسجنفىألقىأبىولمااالسالمى
وعذبوهمعخئمعددعلىالقبضمنتمكنواولكنهممنهمالكثيروندهربقبطىكلاعدامعلى101

مضواذلكبعدوالكنيسةأمامجامعابنهاوذخائرهاوسلبياكنيسنهمعلىهجمواثمعذابأشد
الىيراتقرالحاكمقدمالبلدةاحوالارتبكتولماواحرقياموتاهمجثثونبشهااالقباطقبورالى

االميرالىأخرىبشكولىاالقباطوتبعهاالقباطضدالبلدةقاضىتصرفمنفيهيشكوالسلطان

القاهرةحكامأماميىحاكمالقاضىأستقدمفلماكنيستهمءبنااعادةفيهايطلونبالقاهرةحسام

أصرواالحكامانغيرللنصارلىاضطهاددـاجلمنمسلملقاضلمحاكمتهمالمشائخاحدابخهمو
لعزلالقاضىعزلضرورةعلى

واالخرعلمالدينموفقيسمىاحدهمااثنانانئذصرثمأواالقباطمنكثيروناسلموقد
المنصبهذاالسلطانفالغىالوزارةمنصبعلىالمستمرةابمنازعتهالحكومةيكدرانوكاناالدين

أنغيرقليالبعددـوالناصرملكاواخرفىراحةلهمفصارتينالدواوبادارةاالقباطواستقل

االحكامفىعليهموشددواالمسلمبنمعاملةواءأسامراكزرفيعةالىووصلوااسلمواالذينالنصارى

يبقىواالءواالمراالحكومةينودواوديوانهمنبابحادهمفأمرالسلطانالىمنهمالمسلونفاشتكى

الوظائفآلطوليهماسالمهبمبواسطبماالنفسهملالنتقاممنعااالسالمعلىايكرهواالاسلمولواحمد
احمالذبنبهتنن3بلالجهامعداحبابيبرحفالنقسهءتلقامنمنهماحداسلمواذاالبالية
الخيراهلانمسلحبئ

بالقاهرهاالزهرجامعاماممرمسيحياسكرتيرااناتفقانهالمسلمونالمورخونيقولو

امامهمنالناسيطردونالسهاسوامامهرأسهعلىابيضوعقاالشرائطوالبساجواددـراكبها

يركبونوافينةالحلليلبسونالعبجدكبيرمنعددورائهيمنالزحاموتجنعونيقالطريوسعونو
3جاالدعلىموأنزلوعليهووثبواغيخئهماشتداالبهةهذدـعلىالمسلمونرآفلماالمطهمةالجياد
الىعظيمجمعفتقدمانقافدمنبعضهمتمكنانلوالالموتعلىاشرفحتىبونهيضرواخذوا

تقضىالسلطانمناوامرفاستصدرالمخئهرالظهوربهذاعلىاالقباطتجاسلهوشكواطازاالمير

فىالمسلمونابتدأانذلكنتيجةوكانتءياالمراةالحكبدوائرلهماتصالكلومنعباذاللهم
فىيتعقبونهموصارواالمسلمينمساكنأماالقائمةمساكنهممونيهدفصاروااالقباطعكللىالخسلط

عليهميلقونوشديدةبقساوةبونهميضرولباسهمفيمزقونالشوارعفىلهميخعرضونوالطرقات
ولبثوالهايرثىحالفىواصبحوااالنظارعنيختبئواانالميافياالقباطاضطرحتىالمشتعلةالنار

جميعاانقرضواانهمللرائىيخالوكانالطرقفىيظهروناليلةطومدة
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سدأوااالقباطانفيهادعواةالحكالىجديداطلباقدموابلبذلكالمسلمونيكتفولم
والىفأمرباضطهادهملهميسمحانلطانالممنوطلبواتهامساحوتوسيعكنائسهملتجديدينهضون
بجياركنيسةفهدمواالكنائسهدمفىاالنتظاروشرعواأبواالعامةولكناهمدعيكشفانالقاهره
وكضيسةيرةبالجزياوديربالجوانيةالفهادينوكنيسةلالسرىمصريقبطرواخرىالسباعقناطر
باقىهدمالىتقدمهاثمواالمتعةالذخاثرمنفيهاكانماكلالدكروروسلبوابوالقبناحية

وهدمواكالمهسماعورفضوافشتمومنعهموارادالهالىفلحقهمالبندقيبنبكنيسةبدأواوالكنائس

ءوالقاامامهمجرقهافامرالصالحللملكوارسلياءالشهداأحديدأصابممنهاواوأخشبياكنيسة
اليومهذاالىالعهدذلكمنالشهيدعيدفبطلالنصارىيأحذهاالالبحرحتىفىرمادها

مصالحفىالنصارىاستخدامبعدمفأمرالتاليةاالحكامالصالحالملككتبذلكبعدو
اسلموااذاااليحهمروأوأهلهالىبالعودةلهيسمحالأسلمومناالسالماعتنقوااذاحتىةالحك

قسمةلمونالمحيستولىمسيحىماتواذاوالجمعالخمحسالصلواتلحضورالجوامعيلزموأنمثله
هذدـعلىبالموافقةاالقباطيركبطروالزمالماللبيتفهىواالورثةلهكاناذاورثتهعلىتركته

مرواالا

يقبلونمكاالكلفىاالقباطانسمعاالوامرحتىهذدـيتسلموناالقاليمحكاميكدوأ
فىأسلمقدوأنهاجدح5الىكنائسهموحولتالقرآنتعلماالسالميةالديانةاعتنقعلىبكثرة

الصالحللسلطاديرتقرحيسذوقدمقبطياوخمسنمائةأربممنأكثرحدييومفىقليوببلدة
ديوانعلىفاحيلالموقوفةاالمالكمنالقبطيةللكنيسةوطازبماغتمشروشيخونووزرائه

ففررفدالتألف52االطيانمقدارووجدالديوانففحصهتضووماومعرفةلفحصهاالوقاف

عدةلهدمدأعياذلكوكانالهمواعطبتالمسيحيهبنمنفاغتصبتءاالمراعلىبهاينعمبانالسلطاد
أخرىكنائس

محباالمتصرفالحاكماالميريلبغاوكانحسنرالناالملكتولىم5531سنةوفى

مججةماتحتىاأدعذاباوعذبودـم631سخةفىقبطىعلىقبضواالرعاعبعضولكنلالقباط

الديخاتاجاالميراشةوهىالشابالملكزوجةوفاةفىتسببوانهساحربانهفيهاشتبهواانهم

الىالضرورةدعتحتىزمنطضلمفانهالمطروديناالقباطالموظفبنأمرمنكانمااما
عليهعرضمصرملكأنيفولكتبانجليزسمائحمصرعلىوفدااليامتلكوفىللخدمةاعادتهم

خسروامعاصيهمبسبصالنصارفأنمرةلهقالالسلطانأنوقالفأبىبابنتهيزوجهويسلمأن
لمازمنءيرانهيعحقدونالمسلمبنوانيقهرهماناحداستطاعلماحقااللهولوعبدواوسوريامصر
كلهامصرأرضعلىيسودواوتعالىسبحانةالحالقنحوالخيةالنصارىيخلص
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م1831المنصالرسنةالملك3

قبهطياانوحدثاضطهادهمالحكومةمنعرغماالقباطضدثوراتايامهفىانتشبت
بهوطافواللسلطانبغالواركبوفاخرةحلةوألبسوالمسلمونبهفتهللاسالمهأعلنميخائيليدعى

بالجاحولقبسنواتبثالثارتداددبعدةالحكفىساممركزالىورقؤعخئيمبموكبالمدينة

يأقبالجهةمبانيةالرواالفاتالحكاممظمالمبسببكثيرافنقصاالقباطعددأمانشعبا
أبغضهممنهمأسلمواالذينكثرولماأخرىجهةمنكرهااوطوعاامااالسالمعلىمنهمينالكثير

يرضوهمانيقدريالموهكذاالعاليةيةاالدارالوظائففىيزاحمحنهمكانوامالاالصليونالمسلمون

المرةالعبشةهذدعلىالموتوقدآثربعضهميسلموالمأواسلمواءسوا

سنةوفىاالصليةديانتهمالىللرجوععظميماميالحينئذأظهرواالمرتديناالقباطاناال

عنالتكفيرقاصديناالريافمنواءجاءوالنساالرجاالمنعخئيمعددالقاهرةممدخلم9831
ولمانصارىنحننصارىنحنقاثلينصوتباعلىيصيحونالشوارعفطافواباالستشهادارادتهم
لمالذىلحقيقىلمدينناالىورجعناالكذبةءاالنبياديانةتركناانناأجابواذلكسببعنسثلوا

رفضياولكنهملالسالمبالعودةونصحوهمملمونالمحولهمفتألباالضطهادمنوفااالنتركه

مدرسةامامميدانالىالرجالمنينكثيراوساقليرتدواارهابهمالمسلمونفحاوالكليةبجسارة

علىوقبضممواحديتزعزعفلماالخربعدحدالرووسهميحزونبدأواوهناكالصالحالملك
الجبلسفحالىوجروهنثيابهنمنفجردوهنيجزعناندونبايماضهتمسكنولكنهنءالنسابعض

علىونقموأالحكمهذااستفخئعماالمسلمبنبعضانحتىزائذةبقساوةاعناقهنوقطعتالقلحةتحت

وثالثرجلوأمامهاالسالمىالدينضديعظراهبذلكبعدوشوهدبهحكمالذفالقاضى
اجحادهموأحرقترؤوسهموقطعتالحمسةعلىفقبضاالستشهادعاىيشجعونهءنسا

الدفيبعلموسمىأسلمكانرجلذكرهاتقدمالتىالثمهيرةزنبورةعائلةمنباقياوكان
يدعىبانهازوعلبهوايشهدانأتباعهبعضفكلفمخافسةءاالمرااحدبينوبينهحصلت

أويتركهالمذلكومعالديانةتلكعلىباقيةوزوجتهنصرانيتهعلىباقيااليزالوهواالسالم
بالسياطمابويضروصارووابنهبزوجتهواتىعليهفقبضبحرقهءالعلمافافتىاالسالمعلىيكرهها
ثروتهعلىالعامةفاستولىماتحتىشديداعذاباعذبوتمأمامهماتاص

م2831سنةبرقوقالثانيةالمماليكدولة4

خمرثافيشخغلونكانوالالقحاطكنيسةبهدمتعهدمسلمااميراانايامهفىوحدث

الذىالميدانفىيلةزوبابامامبكسرهاالمذكوروأمرالخمرمنجرةالفمنهافنهباالباركة

ليقانأمربلفضولكنهاالقباطيضطهدانبرقوقعلىاالعلىالمجلسواقترحالقلعةتحت
االسالميةالديانةاعتنقرجل
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عشرالخامسابفيرن

االولالقسم

المطاركةتارفي

هيالغبر1

11يوحنا2

2متى3

6غبريال4إ

4ميخائيل5

21يوحنا6

واثانونالثامنيركالبطر5يالغبرا

جديديركبطرالنتخابيركيةالبطربالداروالشعباالباسأجتصعالقرنهذاأولفى

ش5211سنةددـبرم62فىيركابطروأقيمبالجيزةالقلمونديرمنيالغبرالراهبفاختاروا
فىكاتبايترهبانقبلالباباهذاوكانبرقوقبناالصرفىجالسلطانتملكعهدفىأمس9و

الضرورىقوتهعلىالحصولفىديعتفكانيركيةالبطرينةخزفرغترئاستهمدةوفىالحكومة

الباباعهدفىفقطعتهايةالمصرللكنيسةاعانةترسلالحبشيةالكنيسةوكانتأوالددـاحسانعلى
غبريال

دعادـم8141سنةوفىقدميهعلىآخريسيرالىمكانمنينثقلأنأراداذاوكان
مضايقةمنسلطتتحتالذيناالحباشيمنعلماذابالموتهددهأمامهمثلفلماالحكومةمجلس
االضطهاديؤحرهولمنعهمملكهمالىبالكتابةدهمفبالدهمفىالنازلينالمسلمينالتجار

فىبهمةواشتغلالكنيسةالطقوسفىكتابافوضعجباتهبالقيامعنبهمحيطاكانالذىالشديد
عثريوماواثنىأشهروثمانيةسنةعشرهثمانىالرئاسمةفىواستمراالضطهاديدأفسدتهمااصالح

وأياماأشهرأربعةبعدهالرئاسةكرسىوخالم8241وش4411سنةبهطو8فىوتنيح

وافانونالتاسعالبطريرك11يوحنا2
راهبالكنيسةادارهفيهايسوسكانيالغبرالبابابعدالكرسىفيهاخالالتىالمدةوفى

اللهعنايةولكنيركيةالبطرلنهالكبيريؤيدهحزبالراهبلهذاوكانميخائيليدعىدجمرطرهمن

مشهوراوكانالقاهرةمنالفرجابايدعىمنانتخابعلىوالشعباالساقفةمجمعيقراندبرت
اللمكسعظيمةقجطيةمدرسةفىيسبالتدريقومووالعلمبالفضيلة

فىم8241وش4411سنةبشنس61فى11اليوحناعىودبطريركاالفرجابوفأقيم
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شهرااواسنة42نحوبأمانةبوظيفتهفائماوآستمرباىبرسالنصرابىاالشرفالملكتملكعهد

أشهرأربعةبعدفىالرئاسةكرسىوخالم3541وش8611سخةبشنس9فىوتوفىيوما82و
ماوأيا

مقاومةفىالقعطنظينيةملكدأسهموعلىاالفرنجملوكاجتهدالباباهذاأياموفى
الشرقمسيحىبيناالتحادوأيحادالدينىالخالفبزوالااليتأتىالذلكانورأوالمسلمين
أعماالمنفلهرنحابمدينةضالغرلهذامجمععقدعلىالرأىأستقريلتفكرطوفبعدوالغرب
وكانتاالرثهذكسىالشعبنوابمنوكيرهماالقسطنطينيةيركبطرروميةاسقفيحضرهايطاليا

ديررئيسوهويوحنايدعىالمجمعلحضورذلكقبلهامننائباأرسلتقدأيضاالقبطيةالكنيسة
اتحادعودةانعقاددنتيجةوكانتالمجمعانفضاضعقبمتأخرافلورنساالىوصلولكنهانطوديوس
لمواذاأخرمرهاالتجماعنيةعلىبالدهمالىالكناثسءروساوقاموالروماناليؤالناكنيستى

ذللثضمالقبطيةالكنيعمةبقبولالمجيعقرارمنعلىتحصلمصرالىالعودةمنبدايوحنااالبير

وملكاالفىنيمملوكاليهيسعىكاذالذلىاالتحادذلكولكنالقادمةجلستهفىالعظيماالتحاد
طلباتهفىاالعتدالودحدهرومهاسقفتجاوزبسجبيغلمالقسطنطينية

روميةالسقفخضعتالقبطيةالكنبسةانذلكعلىءبناالكاثوليكالمؤرخونيدعىو

ذلكوفىأخرفمرةلسلطانهالخضوعالىااعادالمجمعذلكمنالمقصودكانوأنهالزمنمنحينا
لمايقولونكمافبلمنلهخاضعةلوكانتاأأقولولكخىبوتنترمداميةاالنجليزالمؤرخهقالت
يثبتمماالقبطىيركالبطرفيهاالتىذاتهااالسكندريةابروشيةفىلهخاصايركابطريعبنكان

اليؤالنمةالكنجستينقبولمالغرضيكذلمفانهكذلومعالحفئحوعدماالنفصالصحة

الشرقيةالكنائسبينوالمسامحةالمصالحةمجردبلللباباالخضوعفلورنحامجمعفىبالدخولوالقبطية

باباآتادعاالقبطيةوالكنيسةاليؤالنيةالكنيهسةرجالرأفلماأالالسعىذلكيحبطولمبيةوالغر

المجمعذلكشروطواالقباطاليؤالنرفضسببهذافكانلنفسهالعلياالسلطةوطلبهبيةالغررومية
أهـاالتحادذلكمنالقصدءاسوأدركواعليهمعرضتلماوأنكارها

دالتسعوديكالبطر2متاوش3

الديررهبانأحدمشاوسيستكرعلىوالشعباالساقفةمجمعوافقنايالباباوفاةبعد
واستمرفىالظاهرتملكعهدفىم3541وش9611سنةتوت31فىيركابطرواقيمالمحرق

3ـبعدالكرسىوخالم6641وش2811سنةئوت31فىوتوفىسنةعشرةنحوثالثالبطريركية
وأالماأشهربعةأر

والتسعونالحادىيركالبطر6يالغبر4

بيةالغرمنوهوالحادسيالغبراالبيركيةللبطراختيرالثانىمئاؤسالجاباوفاةبعد
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قدمالظاهرخوشالملكتملكعهدفىم6641وش811أمشيرسنة51فىبطريركاقدم

سنةكيهك91فىوتوفىايامبعضوأشهروعشرةسنوأتثيانيركيةالبطرقىواستمرالناصرى
الشهرينونحوسنتينبعددـالبطريركىالكرسىوخال741وهش1911

والتسعونالئانىيركالبطر4ميخائيل5ا

أقيمسخباطوقيلسمالوطوهومنالراجميخأثيلألبابامىالساثغبريالالباباخلفوقد
باىالنصرفايحتأبىاالشرافتملكعهدفىم7741وش3911سنةأمشير31فىبطريركا
ش4911سخةامشير61فىوتوفىأياموثالثةواحدةسنةيركيةالبطرفىوأقامالمحمودىالظاهرى
اياموسبعةوشهرينسنتينالرئاسةكرسىبعدهوخالم8741و

والتسعونالثالثيركالبطر21يوحنا6

32فىبطريركاأقيم3ـنقادوهومنعتنرالثانىيوحناميخائيلالبابابعدبطريركاوكرس
ثالثةيركالبطرفىواقامباىفايتاالشرفالملكعهدفىم841وش6911سنةبرموددـ

بعددـالرئاسةبهيرجممىوخالم4841وش0021سنةتوت7فىوتوفىواياماأفمهرواربعةسنوات
أشهرخمسة

الثانىالقسم

والكنيسةالمملكة

ىالمحمي2العادلالملئا1

المسحنجل4باىابرساالشرف13

م2141سمةالعادلالملك1

مصرفةفاهتمواأبيهمبكرةعناالقباطيالشونايقةتدبيرطرفىالمسلمونشرعأيامهوفى
ليقيدمكتبالهذاوأنشأاالقباطجميععلىضريبةالسلطانوفرضومقدارثروكموعددهمأسمائهم

اربعةيبةرثمعليوقررواءاالغنياطبقةطبقاتثالثالىفقسمواووفياتهممواليدهمءاسممافيه
ومحواجداديخاراءالفقروطبقةيندينازواحدكل2يدالمتوسطبنوطبقةنفسكلعندنانير

فبانصاوئمرلمالمعئدينعلىضغطللسالمميالانهاالكاسالفهاالقماطيمقتكانالسلطانهذاان
العمابةعنيةفسخظالمئإومبن
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م2141سنةالمحمودى2ا

منعظيمامبلغاالحربقائدمنهمفاغتصباالقباطباضطهادللمماليكصرحعهددوفى

أمريببابيليوناالقباطمنكثيرونفيهيتاجركانالذىالخمرعلىباهظةيبةضروفرضالمحال

واستمروااالقباطعلىالخمرفهجممنفيهامااتالفبحجةبابيليونعلىبالهجومجنوددـابقاثد

المالوافرمنبمبلغاالقباطاسترضاهمحتىيكفواولمبهميوقعون

الحكومةفىالتوظفمنتمكنواالذيناالقباطكلبرفتصدرأمرم8141سةوفى
فىوجروثحابهمنفعرودوتعذيبهبحبسهالسلطانفأمراالولزيرإسكرتيراكانبقبطىبدأواو

منفاسلمقبطىموظفبكليفعلهكذاقائالينادىمسلمموظفوامامهالقاهرةشوارع
ينكثيرانوقيلالفحيقلشدةبعدفيمااسلمواولكنهمازلهمفىباقيهمواخئفىكثيرونالموظفبن

معذبيهممناالنتقاممناالسالمبعديتيكنونمازعمعلىاسلصوامنهم

م2241سنةباىبرساالشرف3
الديانةمحومنهاافرضنوالصليبيينالحبشةملكبينيةسرمؤامرةأيامهفىاكتشفت

السالميةا

م3541سنةالمستنجد4

المدنوباقىالقاهرةفىالمسيحيةءاالحيافىالنيرانالمماليكأوقدالمستنجدأياموفى
المنصوريوصيهالملكزمنفىقبلهمنسفيراالحبشةملكفارسلوالشلبالنهبوواصلوايةالمصر

هجمم16041سخةقدمخونتمااياموفىاالضطهادتحتحينثذواقعببنكانواالذينباالقباطخيرا

باىفايتأياموفىأيدبهماليهوصلتماكلمنهمونهبواالقديمةرمفىاالقباطعلىالمماليك
نهبهمءلىنجابهمالتحرشعنيكفوالمالرعاعولكنباضطهادهمقراراةتصدرالحكلم7641سنة
باىفايتأيامفىشيدتىالالمبانىاقامةفىاالقباطمنكثيروناواستخدموسلبهم

منجميعوقتلواوبوالانطوليوسديرىعلىالقبلىايجهعربهجمم4841سنةوفى
عظميمعددعلىيانتحتوعظيمثانمكتبخادفيهماوكانسنةنحوثمانينخرابابقياوالرهبانمنافيه
عيونهمعنماخفىاالفيهايبقيلمآخرهاعناوأحرقهفجمعوهاافينةطآلالقلهاممتباص
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عشرالسادسالقرن

االولالقسم

البطاركةتارفي

31يوحنا1

41يوحنا3

7غبريال2

8كبريال4

والتمعونالراجيركالبطر31يوحنا1

منواصلهءاستثنابدونالجميععلىمحسناكانالنهالساميةالوظيفةهذدـنوالاستحق

المللثعهدفىامهاولحش0021أمشيرسنة51فىبطريركاواقيماسيوطبمديريةصدفابلدة
اشرفال

بسببفاترةالحبنذلكفىالقبطيةالكخجسةوأمهاالحبشجةالكنيسةبينالعالقةوكانت

اليبئالبرتمععالفةوعقدالحبشةملكداودفسعىالحبشلالدعلىمصرملوكاكاراتتتابع

هذدـرأوايالالحبشبالدالىاليينالبرتمنكثيرونفنزحالمسلمبنمصرثملعلىلينتصربهم
فىالمقيمبنالبرتوغاليينمالحبشةعلىمطرانقبولعلىملكهاحرضوادينىرئيسبدونالمملكة

علىوقعاالختيارقدوكانمطرانالهيكرسأنروميةاسقفميطلبأنمنهاطلبوفعالبالددـ
الحبثةعلىمطرانااسقفهافرسمهروميةالىبرمودزفسافريوآسيدعىالحبشببالدبرتوغالىرجل

فىالحقعليهوانكروارعيةاسقفمنتعدياهذاوالرومالقبطفعديةراالسكظيركبطر3ـوسما

كذبيتصحهذاروميةأسقفتصرفومنصفةبأيةعينهالذلىالشخصمعرفةوأبواذلك
لواذلكنيستهمخاضعةكانتالوقتذلكفىالقبطيةالكنيهسةانيدعونالذينالكاثوليكمورخى
علىيجباوكانالقبطىبطريركهاغيربطريركلتحمميةموجبهناككانلماصحيحاذلككان

سوادـتعيينفبلعزلهروميةاسقف

مدةكنيستهمقامرفعسبيلفىمجاهدايركىالبطرالكرسىعلىفاستمريوحناالبابااما
تمالمسيحىالديتفىكثيرهووضعمولفاتشتىأصالحاتافأتمأياماربعةاالسنةاربعين

أشهروثمانيةسنة3ـبعدخالياالرئاسةوأستمركرسىم4251وش0421امشيرسنة11فىتوفى
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والتسعونماالخامميركالبطر7يالغبر2

شيهاتيةببريانالسربديروترهبالمحرقالديرمنشأةمنوهوروفائيلأواليدعىكان

زائداهتماملهوكانسليمانلطانالدفىم6251وش242سنةبابه4فىبطريركاوأقيم
بالجبلبةالحريةببردمارهمابعدبوالوالقديسأنطؤليوسالقديسديرىفعمراالديرةعمارةفى

بنىعربقامولماالقبلىهبالالمحرقديروعمرأيضاوالبهنسايفسوبنىباقليمالنجلشرقى
فىواهتماجتهدالباقبئشملوشتتوارهبانهمنراهباوقئلوأخربوبوالالقديسديروخهبواعطية
بالرهبانوعمرهثانياعمارنه

البماسليمالسلطانطالبهأواخرحياتهوفىأمتهلدنفوذذامهيجايالغبرالباباوكان
أدركتهالميمونجهةمنالنهرهوعابربينماوبةالعريةببراالديرةقاصدافرحلالغرامةمنيحقدرعليه

النهعنهنحلفاالمالمنءشىيوجدلموفاتهبعد751وش5821سنةبابه93فىفترفىالمنية

بعدهيركيةلبطرإكرسوخالسنة34رئاستهمدةوكانتاالمةمشافعفىبأسرهاأيراداتهصرف
أشهرستةونحوسنواتخمس

خطةفسارعلىاقالديوسالمسمىولددـمكانهوتولىالحبشملكماتالباباهذااياموفى
التىاالسالميةالقواتانكرتولماالرومانىيركالبطرلبرمحدزومحترماالبرتوغاليينمسالماأبيه

اراداذاانهوأعلنه3حدبرمهدزعندواوقفروميةاسقفبسيادةاالعترافرفضبالددـتهددكانت

خاضعايكونانيديرالالنهاكرامهواجبضيفنأكزنفسهيعتبرفالالحبشبالدفىءالبقا

جديدامطيانالهيرسلانمنهيلتمسيالغبرالباباالىوفداارسلثجاالقباطيركبطرلغير

فقابلهاليهوشيعهيوسفيدعحكاهناالبطريركلهفىسميدالالروحىهورئيسهانهلهيعلنو

كانتماالىوالحبشاالقباطبينالعالئقعادتوهكذاخاطروانشراحزائدباكرامورعيتهالملك
سنةنحوثمانينتعطلتانبعدقبالعليه

عادالرومانيةالكنيسةالىالحبثميةالكنجسةضماسشالةرأىفلماالالتينىالمطرانأما
هذامروميةفىالرهبنةءرؤسااحدأغناطيهسءالخبرفاستاعلىروميةاسقفواوقف3بالدالى

يدعىرجالعوضهوأرسليقتلانفخشىالحبشةالىيرسلهاناسقفهالىوتوسلالمعيبالخذالن

سفرهمافىالكاهخانيتوواستمرباربهافاقامجواالىةالثالثفسارينآخراهخإنوءيتوبارنولو
بسلطةاالعترافقطعيايرفضانهوأفهمهالطفبكلاقالديهسفقابلهماالحبشبالدوصالححى

لطفهيادةولزوالرسولاالنجيلىمارمرفسلكرسىااليخضعالوانهشعبهعلىروميةاسقف
الرشعلىخلفهانالىارثوذكسيتهمعلىشعبهثباتمنواثقوهو3ـبالدفىباالقامةلهماسصج
فاغتاظاأحديكلمهماالمنفرديناصبحاحتىعليهماوسخطللكاهنينءاالستيافاظهرميهناأخو

ملكهضدالمسلمينمعمحالفةعقدلهححشاثممذهرثمااتباععلىكبارالجيشاحدياوأغرمنه
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بفشاروميةالسقصالخبرووصلالعصاةءهوالتأديبفىأسرعباالمرميناشعرواذ
القبطىالكنجسةانضماممنهيطلبيالغبرالباباالىرسالفارسلالحبشلبالدالثانيةارساليته

عقشعرةقيدينحرفالأنهتأدببكلواعلمهملطفبكلالبطريركفقابلهمالالتجنيةللكنيسة
انالحبشلالدعلىالنفوذمنلهبماروميةاسقفرسلمخهفاقلىالمقدسةكنيستهبعقائداتجسك

اأكراهبالددـفىباالقامةالملكلهمافسمحبسهالرومانيبنالكاهنينتعمالانملكهامنيهطلب

ميقتلوشبوكادوااالحباشعليهماسخطارداعزثواشتهرتسيرهمايحسنالملماولكنهمايركالبطرلخاطر
االسيفبقوةاالائانهاعنترتدالالحبشةانفيهيقوالنالرومانىلالسقفيراتقرفقدما

اليهالحبشجذبفىالرومانىاالسقفصخذالنتمبذاواليهاالسقفكالهمافاست

والتسعونالسادسيركالبطر41يوحنأ3

مرإدسلطنعهدفىم4751وش0921سنة3ـبرمود22فىغبريالللباباخلفاأقيم
منوكانالنطروريةببربالبرموسالمعروفءالعذرابديرراهباوكانمخفلوطمنوهواالول

ةللحكوأداهاوبهعهاالقبلجةمصربالدفطافالمسيحيينمنيةالجزبجمعكلفتهالدولةانأمر
الىوأخيراوثالثةالصعيدالىثانيةمرةرحلءالوزراهايتقصددـكانالتىالمضايقاتومذ

سنةءنسىمن3فىوتوفىضعفاوالسنماريةالىنهمعادطراباالسكنولمااالسكندرية

وخالوأياماأشهروأربعةسنةعشرةخممايركيةالبهطراستمرفىانبعدم9851واشغه
أشهرأربعةبعددـالكرسى

بالدفىابهأالذىبالخذالنيكتفلمروميةاسقفانعلىأمريدلايامهفىوحدث
العذابالمسلمينمنيقاسونأنهمرألىولمااليهمصرأقباطضمفىعزمهعنذلكيثنهولمالحبشة
اتخذعليهمالروميفضلونكانماالوالةفانالعثمانيينلمللىمصرخضعتمنذوالسيماوألواناأشكاال
حينئذوكانالرومانىاالشففأرسلحمايتهتحتوجعلهملرئاستهالخصاعهممناسبةفىصةذلك

للسالممحبامتياضعاشيخانوكانايبالبابامصرفاجتمعمالىارجالهبعضأ3اليوسقغريغولي

يأمنواالقباطحمايةبذلكيضمنسهلةبشروطروميةلكنيسةخضعاذاأنهأقنعوحتىابهزالوافما
منءشىنقصبدونهوكااإلمةجميععلىيركابطرهوفيبقىأمااالسالميةاالضطهاداتغائلة
برمطإلبعليهملجعرضواواالمرعليهمليقصمااالساقفةجميعيدعوأنعليهوأشارواسلطتهأوبهرامته

منهاالغرضلهميشرحواوشمقفهمأ

فايهروامعهاالتحادمروميةاسقفاليهيميلبماواخبرهماالساقفةيوحناالبابافدعا

دأوميةاسقفنوابءآرااالساقفةوسمعالمجمعانعقدلماولكنالطواثفبيناالتحادالىارتياحهم
يتقوليالخزاواشتدبائارفضاروميةاسقفاقتراحاترفضواكاشديدةمعارضةوعارضواهابهرا
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المستقبلفىتضرروميةاسقفطلباتعلىموافقتناانقائليناالساقفةوصزخالمعارضة

دمائهمبسفكآباؤنااشمرادـالذىالدينىاالمةباستقالل

منأوالددـلحمايةوميلهنيتهوسالمةلساطتهوتهلشيخيركالبطرانيظهرولكن

ءشىعلىءاالراتتفقلميالبشدهعارضواالساقفةولكنلالئفاقميلهأظهرالمسلبماضطهاد
فاحبطالليلةتلكفىتوفىالبطريركاناتفقولكنثانيااالجتماعنيةعلىالجلسةانفضت

مهموماماتيركالبهطرانيقولوذالكاثوليلثوالؤرخونسدفاالتعابكلوذهبتالمسعى

ءبانجركعيونثمعليالقبفمعروالىفالقىروميمااسقفرسلأماذلكينفوناالفىنبهيموالمؤرخون
ودفعماكباراالقباطبعضلهمفرقالحبسفىوالقاهمالرعايابينالفتنةدسائسءبالقاروأتهمهم

وهوروميةاسقففتنكرهمبالدهمالىاليعيسراحهماطالقمقابلالذهبمقطعةآالفنهسة
الماللهموردفعلهمعلىال3الغريغوريوسخلفالذفالخامسسكستوس

والتسعونالسابميركالبطر8يالغبر4
مذراهبوهودـشنيأواليدعىوكانمنبيرمنوهويوحناللباباخلفايركابطرانتخب

مرادسلطخةعهفىم951وش6031سنةبوونة61فىبطريركاوكرسبجشئالقنيحمدير

امهارثالىأشغالهمفىالمسلمينحاجةةلشفالراحةطعمالمسيححونذاقأيامهوفىسليمبن
رنل8131سنةبشنسفىوتوفىسنة11معةيركيةالبطركرسىمحلىالبآباهذاواستقرالكخابية

بسيادتهاالعترافعلىالقبطيةالكنيسةليحملمساعيهروميةاسقفجددعهددـوفى

مساعيهالنبالمرةينجحلمانهاالوالتوددالتساهلكلالثاملىيالغبرللبابامحابراتهفىفاظهراجمل

الذفاالمربالسلطةءاالستئثارواالدعاحبالىميلعنبلضحيحةدينيةغيرةعنصادرةتكنلم

كلفىالمسيحيينعلىيلالوجركلفقدالصريحاحالمسالسيدالوامرلفتهمخاعنفضال
كنيسةلسلطةللخضوعأظهرمياليالغبرالباباانالرومانىالمورخبارونيهسيقهـوالعصور
سنةينايرفىالقبطيةالكنيسةالمذكورقبتهواالتحاداالتفاقوانيوحناالباباسلفهنخئيررومية

أكليمنضسوهوروميةأسقفالالاإلرضعنالسماطبعدالصحةعنبعيدالقولوهذاامه5

المصريةالكنيسةباباواتاعتادهابرقةعليهردلسلطتهالخضوعيالغبرالباباملىطلبلماالثانى
واستكانةرضىروميةأجممقففخالها
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الثانىالقسم

والكئيستهالمملكة

العثمانيةانملكةاحتاللزمنفىعامبوجهالحالة

منوالفسارعلىم7151سنةمصرفىالعثمانيةالدولةسلطانبيازيدبنيسلماحتل

طعميتذوقونليتركهملمصرفاتحأىذاكرةعناالقباطيغبولمالجوروالظلممنالفاتحينمملوك
بشدةفاضطهدهمبيازيدالسلطانبأمرهمواهتمبينالمنكوطليعةفىدائماكانوابلقليالالمزاحة
السلطانهذابدأانهاالنوعابالراحةيشعرونفيهااالقباطكانسلفتالتىالسخبنانومع

منهمواالعمالطالحرفاصحابانكيراضطهادهمقاصدينالمسلحوذعليهمتحركباضطهادهم

االسالماليهميحببونكانواولهذااليهمباحتياجهمالمسلمينلمعرفةاالضطهادصنمعافبنكانوا

الديانةالمحيحيبنالصناعمنكثيرونالعثمانىالفتحءاثنافىفاعتنقاكثرناعتهملتروج
ميةاالسال
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عشرالسابمالقرن

االولالقسم

البطاركةتاريخ

همرقس1

3متاؤس13

4متاوس5

51يوحخا2

6مرقس4

61يوحنا6

ةوالتححونالثامنيركالبطر5مرقس1

بنمحمدسلطنةعهدفىم2061وش31اسنةتوتأولفىغبريالللباباخلفاأقيم
المكارعلىصبوراللخيرمحباتقياورعاعالماوكانأسيوطيةبمديرالبياضيةبلدةمنواصلهمراد

علىمحضهمالناسبينالطوافيبهثرمنفكانعظيمةشدةرعيتهعلىايامهفىالعمالواشتد

والسكونالصبر

سمياببنالمحتلفةطرقعلىشرعياتغيرزوجاتاتخاذعادةاالقباطبينسبرتايامهوفى

يمااالنجملفىممنوعغيرالزوجاتتعددبانوجاهردمياطمطرانقامحتىالردينجةجهةنصارى

فاتفقبهعلمالذىالمطرانوحرمالزوجاتتعددفيهيحرماصدرمنشوراذلكمرقسالباباالحظ

فشكويركبالبطرااليقاععلىةالحكفىخطيرةمراكزيشغلونالذيناالقباطبعضوهوالمطران

بهبضروامرمرقسالبابافدعااالتجاطشأنالذاللمناسبةفىصةفراهاالمسلمالحاكمباشالجعفر
االسكندريةبرجفىوحبسهمخصهمنوعزلهالموتعلىاشرفحتى

بتحددوبالطالقلهمفعيرحيركآبطرواقاموالبياضيةمذراهبافخدعهابهوحزالمطرانأما

بردواقنعوالوالىالىمنهمرهطوقاموالصعيدالقاهرةمسيحيواهتاجقصيروقتبعدوالزوجات

الراهبحزبضعفانالىلبطريركهحزبكلوخضع3ـفردمرتبتهالىالمسمجونالبطريرك
حتىمرقسالباباواستقلالقدرالمحتوموافهحتىفيهيعملوجعلبستانالىفضىعرادـوانحلت

سنة011رئاستهمدةوكانتم3161وش331سنةفىتنيح

لهالقبطيةالكنيسةانضيامبشأنيركالبطرهذامعمخابراتهروميةاسقفواستأنف
معاتفاقيةعقدالىالميلفيهألوالمااالقباطكباربعضمندسيسةالىعزلهينسبونوالكاثوليك
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قدالقبطيةالكخيسةلكانتفجأةمرقسيركالبطرمعرعزلوالىيكنلولميقولونويةراسقف
فتأملماذكرخالفعزلهسببانسلفمماواضحواالمرالرومانيةللسلطةخضعت

الحبشةببالدالكاثوليكيةاالرسالياتبمقاومةالقبطيةالكخيسةاهتمتم4061سنةوفى

الىيححلفلمبيدوفيريدعىيسوعىروميةاسقفقبحلمنأوفدسنواتبأربمالوقتذلكوقبل
بمدينةمحعزالوقتافقضىبينهمءبالجقالهوصرحوابعدفيااطلقوولكنهماالحباشسجنهحمتىمصوع

ولماايىاالمبراطورفاستدعادوصلحتىاسمهوانتتنراتقنهاحتىلغتهمدرسعلىعكفثمفرتجوتا

لهفسمحوفازعليهمبهااالحباشكهنةوجادلالحبشيةاللعةمعرفةفىبراعتهيظهرأخذأمامهمثل
المذهباعتناقفىرغبحتىأالمبراطورعلىبهااثرعظةالجمهورفالقىيعظاناالمبزاطور

لالننتاواشتجكالقبطىالمطرانزعامةتحتاالحباشقيامةفقامتبالطهرجالوتبعهالكاثوليكى

آخرمكانهوقامقومهوانكسراالمبراطورفذمجيهبينوبينهم

للمذهبايضايستميلهانداقاالجديداالمبراطورالىرنظاليسوعىفيرفحول

المطرانفاشهرلهخضوعهاتعلنالفتيكانالىوفداسترسلالحبشةانوسصعفنجحالكاثوليكى

االمبراطوراسقاطوحاولثانيةبشىالحالشعبهياجواشتدللكاثوليكينحازمنكلحرمالقبطى

للمذهباعشناقهاالمبراطورأعلنانبعدخصوصابزدادالهياجتمرواسعليهمثغلبولكنه
حركتهبطلتوالشقاقفهدأفيزانفاسانقطعتحتىقاثماالنقولبثاثوليهكىال

والتسعونالتاسعيركالبطر51يوحنا2

فى51االيوحناالباباوهوجديدايركابطرلهماالقباطانتخبمرقسالباباوفاةولعد

لمالضيقاتوكهـانتملىمنواصلهمححدبنعثمانسلطنةعهدفىم3161وشا033سنة

وجدرعيتهببنيطوفكانبينماوبينروايعزلىعرتببنابروشياتهفىفجالشعبهعلىرىتترل

فىالحملهودسمنهالرجلفاغتاظحرمهيرعولمواذ3ـوارشدفضحهمحظية3عندونجيهاابنوبلن

ا3261وش131سخةالبحروتوفىفىالمنيةفعاجلتهمركبفىنزلنواالجلبشعرفلماالطعام

عشرسنينرئاشهمدهوكانت

ألنهوتولىالكاثوليكيئاعتنقالذىالحبشىالملكماتيوحناالبابامدةخاللوفى

وسمحمطرانالهيرسللكىالقبطىالبطريركالىوأرسلالكاثوليكتابثمافاضطهدباسجليوس
بانهمشعرلماولكناهلهالمعتقدهايتعرالانشرطعلىبالددـفىيقيمأنالكاثوليكرسلين
يطيعوافلمالمالديبرحواالطأمرهماللقوةمذهبهمليؤيدواالبورتغالييناستحضارجيشفىساعون

الىاكالعبجدباعهممعهماتحادهبعدولكنملكهوجهلىعاصياكانااالحباشمنكبيرمعواتفقوا

عليهمفقجضوااالحباشايدلىمنيحجوالمالتجارولكنهنمايدىمنالملكفاستخلصهمتراكاالتجار
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كلوطردالكاثوليكدابربقطعوانئهتسنيندأمتوارتباكاتحروببعدالبالدفهدأتوقتلوهم
المعايشواكتسابالتجارةلفيراليهاءباالغردخولومنعالحبشبالدهمنبمذهبهممخحذهب

اأظمالرومانييئالملوكأضطهادباوقاتوذكرتهممصرباقباطاالخبار3ـهذواتصلت
االالثوليكوجماعةاالفرنجوجيمنأنفةيبدوالمولكنهمءعزاوالءهناروميةاسقفمنيقبلواقلبم
منذعقدتالتىالدوليةالمعاهداتبمقتضىللئجارةبهامصروتوطنواالىبعضهمرلمابينهم

العثمانيةوالمملكةأورباملوكبينللميالدعتنرالسادسالجيل

الماثةيبركالبطر3متأوس3

دلكهطوخمناصلهابراهيمالسلطانعهدفىم3261وس1431سنةبطريركاأقيم
الىمطراناوأرسلءالميتةوأكلتوقحطءغالوقعمدتهمقاروفىأبىديرارئيستادرساسمهوكان

سنةتوتفىوتنيحسنة91الكرسىعلىوقضىغجرفكرسيقمبلوفلمأسيوطمنالحبشة
سمواتخمسبعددـالكرسىوخالم2461وش0631

والواحدالمائةيركالبطر6ممرق4

عمدوهومنالسلطانعهدفى6461ولمى2631سنةبرموددـ71فىيركابلىكرلثط

تقدمتهفىيدالقاهرةأعيانمنلشارةللحعلموكانبةبالعرديرانطونيوسمنثجورة

القىحتىالمنافسةهذهتنتهىتكدولميلةطومدةثارةالمعلممعتتافسرئاستهأوائلوفى
وشكوعليهفتحصبياالبالدفىالتجولمنالرهبانفيهثنعأصدرامراأنهوذلكأخرممطبةصعو

بعديسترحولمجسيمةغرامةفىوقعحتىمنهيخرجولمالسجنفى3والقاعليهفقبضالىلل

الكرسىعلىقضىانبحدم6561واشك2سنة3ـبرمود7فىلنيححتىالسجنمنخروجه
عشرسنينمدة

والثانىالمائةيركالبطر4متأوس5

واشتهرالببرموسىبديرالنطرونبوادىوثرهبميرناحيةمنوهوجرجسأواليدعىكان

يبنالمصرمنحزبفقامفامتنعتطلبهالجياعةوأرسلتيركيةللبطروانتحبوالورعوالعلمبالتقى

وعملتثناناالوحمفرولةالدبواسطةاالوكالمنتخبأحضرلهميغلمفلماخالفهتعيينفيورغبما
أوالالمتخبجرجسباسمالنتيجةتءجاالجهتبنوفىدارالواليةوفىالكنيسةفىالقرعةبينهما

محمدالسلطانعهدفىم661برلش7731اتورآخرهفىيركابطرفاقيم

شداثدوقاسىولصفاأشهروثمانيةسنةعشرةاربمالرئانسةفىيركالبطرهذاواستمر
الموتسمىعخئيمءفناش7831سنة3عهدفىووقعيتهألوناشراالسالمرأىحتىوعاشنحتلفة
منسكنمنآخريركالبطرهذاوكانوخيزوستوذولوشنوددـللحبشةمطرانبنوارسلالحارق
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سنةمسرى61فىوتوفىالرومحارةالىالبطاركةمركزأنتقلبعددومنيلةزوحارةفىالبطاركة

أشهرةسبعبعدهالكرسنىوخاليوسبديرمركورودفنم761وهش1631

ةوالثالثالمائةيركالبطر61يوحنا6

وكانمحمدالسلطانعهدفىم6761وش2931سنةبرمهات21فىبطريركاكرس

طافهرئاسءأثناوفىبديرأنطوليوسوترهبدلكهطوخمنوهوبىالمغربنابراهيمأواليدعى
أكابرمنرجلصحبتهفىوكانالقدسوزارالمسيحيينأحمالمفتقداوالبحرىالقبلىالوجه

واالديرةالكنائسمندثرماعمارةعلىالرجلهذا3ـساعدوقدىالطجرجسيدعىالنصارى

اليهوأعاديركالبطرهذافعمرةمديداعواممنتخربقدكانالذىبوالالقديسديرخصوصا
لطفالمعلموارسلالرومحارةفىيركيةالبطرداربنىوسنةمائةمنهمخاليابقىأنبعدالرهبان

ش9141سنةالمقدسالميرونوكرس3الرحارةعنالمالجزيةلرقعبهدايااللطانالىالله

3باالغرالستقبالدارفاتحاوالمحتاجبنءللفقرامحسناالخصالممدوحالبطريركهذاوكان

عنايةلوالألدينشعائربسببهاتتعطلكادتمتراكمةومصائبشدائدايامهأكزوكانتوالمخقطعين

م8171وش4341سنةبؤونه01فىأشهرتوفىوثالثةسنة34بطريركاقضىأنوبعدالله

اياموخمسةينشهربعدهيركيةالبطركرسىوخال

كتاباوكتبمولييهيدعىفرنساوىقنصلم2961لمصرسنةحضرالباباهذاأياموفى
هرطقةغيرهميحسبهبمامتشبثونولكنهمةوغشجهالاقلانهماالقباطعنفيهقالمصرعن
يستطيعوالموالجدارةالمهارةمنعليهكانوامامعالالتيالمرسلينانقولهذلكعلىشاهداواورد

القناعهموسعهمفىماكلوعملبينهمبقاثهمطولعنرغامنهمواحدااليهميجذبواان

أخرىحيلةدبرواباالقناعأليهمالقبطاجتذابعلىالمرسلونيقولملماانهأيصاقالهومما
ءالعقرامنغفيرجماليهمفالتجأكخيحصتهمالىيحضرمنهممنعلىنقديةصدقاتيوزعونفصاروا

يقربملىءالفقراميعدلمولذلكالكيفيةبهندالتصديقالغىالديربغيررئيساستبدلولما
ماالفريكنيسة

طلبفرنساملكعثرالرابميسلوانهوبعقيدتهماالقباطتمسكشدةعنروادـومما
ليتعلموافرنساالىيرسلهموطيبةعائالتمنءاالذكيااالقباطشبانمنثالثةينتخبانمنه
منخوفاأوالدهميعحلموهمانفقراؤهمأواالقباطءأكنجايرضفلمالفرنسيةالحكومةنفقةعلى

الخبراشصاعةفبمجردالشجانلتعليممدارسفتحواقدالالتيىالمرسلونوكانمعتقدهميغيرواان
أنفاروهملضعةسىالكاثوليكمعيبقولمخاليةيةخاوفاصبحتعنهاأوالدهماالقباطمنع
المعحقدعلىمنشأمذمبورءالفقراأوالدمنأطفالموالديهممنأخذوهمالذين
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باطإلقامثا4الاليطيناكثيرفانأيضاتنجحلماليهاعمدواالتىيقةالطرهذدـانغيرالكاثوليى
مرةاليهفئلجالو8االصمعتقدهمتركعليهمشقمأوطاالىعادواعندماروميةفىعلموهمالذين
لتعلييهمأوالدهميأخذونالالكاثوليكالمرسليناناالقباطأدركلمافانهذلكعنفضالثانية
منهمءالفقراحتىلهمأوالدهمتقديمعنأمتنعالكاثوليكىالمعتقدليلقنوهمبلعليهمشفقة
ءالمجىعنأمخخعواطعامانعطيهموكنااجيتضورونكانواالذينوحتىايضاالمسيومولييهوقال
نكتلكهمأنمنخوفاالينا

دـءأظهررضااالقباطبطريركبانغشوهقدروميةالسقفالتابعيناالقباطبعضوكان

بانأفهمهالحقيقةعلىيهمولاطلعفلمافيهاأوالدهمبتعليمرعيتهءأبناوأمرااليطاليينمدارسعن
بالمرةوجودهمعدميفرضكانبلااليطاليبنالمرسلينووجودباعماليعترفيكنلميركالبطر

البالدفى

انفبعدللحبشةأخرىمرهالتفاتهممصرحولوافىمساعيهمنجاحعدمالالتببنرأىولما
عثمرالئاسعيسبايعازلوارسلوام6071سنةفىارسلتمنهاواحدةاخرارسالياتثهالثارسلوا

لليسوعينالطريقتمهيملكهامعسياسحهبحسنبرليفولدىيدعىللحهـبشةطبيبافرنساملك

الحاععليهماسنارقبضالىوصالفلماايلياسىيسسورىترجمانرولدكطمعوكانفيهالقبولهم
الىبدخوهماالسماحمنهيطلبوللملكيذهبلكىالترجانسراحوأطلقالطبيبعنددـوحجز

ليدخللهيةالحرتركمنبائحفالسائحبصفةقادماكاذاذابانهالحبشةملكعليهفردبالددـا
أسناربعدماالسلطانانأالالحبشةالىءابرمنعمنفالبداليحوعيينمنكاناذاواما3ـبالد

أشهرقتلهثةثالعنددـحجؤانفبعدرولدىجهةمنيبرداخلهالحبشةملكخطابعلىأطلع
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الثانىالقسم

الكنيسةمشاهير

قنذأبو

المنوفىذقنبابىيكنىوالفضلالوجاهةأهلمقبطىرجلالقرنهذاأواسفىظهر

محصوصاباباوأفردوعوائدهمالعصرذلكفىاالقباطحالفيهشرحبيةالعرباللغةكتاباوضع
فىملتزماالرومانيبنالكاثوليكمجالةالدينهمحالومقابلةالقبطيةالكنيسةمعتقدعنللدفاع

الدينيةوالعوائداالموربعضتفضيلفىالتحاشىوعدمالغرضوخلوأالدبخطةوعباراتهاقواله

االقباطجارببنهومماكيرهاعلىالكاثوليكبينالجارية

وقدتاالنجلببالداكسفوردمكتباتباحدفيوجدالجليلالكتابهذاانالعارفونيقولو

يةاالنجليزباللغةونشرايضاوترجمهم5761سنةفىالمدينةبتلكونشربيةالراللغةالىترجم

م3961سنةالسرسادلير

ممتازوهماللقبالعالمممالككلفىمشهورونالقبطيةالكنيسةءأعضاانذقابويقولو
الحزاميحيومح

حداماتهمبحسنالزمانلكذفىاكئسبياانهماالقباطعالكتابذلكفىءجاومماى

فىكانتالصناحممعخوانمواالفرنبالروموساووهمفعززوهمبهمالمسلمينثفةوصداقتهم
وقالوالدينوالجغرافياوالحسابوالقبطيةبيةالعراللغاتمدارسهمفىتدرسوكانتايديهم

المأكلفىشراهةواقلزهدااكزءهوالناالاالقباطشجانمنعلمااكثراالفرنجشبانانومع

بدقعيلحزمالقدسالىيذهبااالقباطاحديدبرعندماانهذقنابووذكرأولئكموالمشرب
يدفعهابعةارثاوقيموالثمانيةياالترثمانيةوقيمتهاالسفرينوىعندمااالولىلالتراكيتينجز

المقدسةالمدينةدخولهعندغالبها
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الثالثالقسم

والكنيسةالمملكة

عامبوجهاالقباطحالةأ

القبطيةاللغةمصير2

بيةالغرالمدنوابخمسالنوبةفىالمسيحيببنحالة3

عامبوجهاالقباطحالة1

حدوثكثرحتىومسلمىقببينماطيزوالموغالباالمصريينعلىعثمانآلجارملوك

كانالمماليكبيناالنقسامكثرولمااالقباطمنبكثيرونءالبالطبعاخاللهافىيقعفكانالثورات
هذدـوانتهزواءالنسايسبونوالرجاليقتلونوالبيوتينهبونوالبالدعلىيهجحونالعرب

الكداهلالنصارفمنسكانهامعخنموكانالقبلىالوجهفىيماخمدينةعلىفهجموامرةالفرصة
أهلهامنكثيراوقئلوابوهاوخرونهبوهاوالعمل

مماأفضلحالفىالمسلمبنمواطنيهممعالمدةتلكاعاشحالكلعلىاالقباطاناال
صارتالتىيةالجزدقعفىعنهميدونيزكانواانهمغيروحلوالعيشمرفىمعاواشتركوامضى

منهمحححيلهافىالجوروأستعملواالجوالىأوبالجاليةتسمى

القبطيةاللغةمصير2

يتكلمونلبثواالرهبانانيذكريزفالمقراناالبالمرةتالشتقدفكانتالقبطيةاللغةاما

حولالكائنةاالديرهورهبانالصعيدفىواالطفالءالنسابعضوانعنشالخامسالقردطلغايةبهال

ايضاوذكرالعصرذلكفىبهايتكلمونكانواصغيرهمالىكضيرهممدرنكةواهلاسيوط
وفدولمااالصليةبلغتهيتكلممناالقباطبينوجدانهم2761زارممرسخةالذفالعالمفانسليب
لهءفجىالقبطةباللغةيتكلممايسمعأنطلبم8971شخةمصرواحيلأمبراطورفرنسانابليون
عجوزامرأةاالمتيازسوفهذافىينازعهولميجيدهاالصعيدمنقبطى

الغربيةالمدنالحمسوفىالنوبةفىالمسيحيةحالة3
مصريدفعونلسلطانعبنخامسيحيبنعشرالسادسطالقرنحتىبةالنومملكةوالةوكان

مكانهاوقامتبةالنوفىتسقطالمسيحيةالحكومةأخذتالعثمانىالفخحبعدولكنهالحراجله
كثيرودظواسلمالمستشهدينعددفكزالبالدتلكمنالنصرانيةمحوفىاجنهدتاسالميةحكومة

coptic-books.blogspot.com



474

ئلكمنبطلوالمسيحىالدينامراهملوهكذاءسهاكالمسلمعوائددـصارفىالموتمنخلصومن

كنائسهمفقلبتاالسالميةباعتناقالواحاتمسيحجوالزمالحبنذلكفىانهيبعدوالالبالد
مساجد
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عثرالثامنالقرنا

االولالقسم

البطاركةقارغ

6بطرس1

81يوحنا4

71يوحنا12

8مرقس5

7مرقس3

والرأبمالمائةيركالبطر6بطرسا

اولوكاناحمدالسلطانعهدفىم8171وش4341سنةمسرى51فىبطريركاأفيم
حازمقامارئاستهمدةوفىبوالالقديسديرعلىفسيساأقيماسيوطمدينةوهومنمرجانيدعى
شحديدوكانقومهاجواللتفقدوالقبلىالبحرىالوجهيطوفانمناالمرفخمكنأولىلدىساميا

ونحوذلكالطالقأوالزواججهةمنابسيحىالدينيحرمهماكللهممانعاممعبهعلىالمحافظة
علةاليةالطالقتبيحأنحاولتشرذمةانبسببالمتكلمينمنأيوازوغجرهابنبالسنجقواتجع
منفرمانوصدرلهءالملمالهفافتىبه9مذبحدوديختصفيماخطوبمعهملهوجرتعلةوني

11زواجايعقدونالوصارالكهنةذلكفىلهالتعرضومنعمذهبهقانونعلىباقرارالمخولىيرالوز

القديسأسأخفىالباباوهذاغيرهاوتزوجثهامرأطلققسأبنبمببقاليتهفىيدهعلى
لهاوارسلهمطراناالقدسأسقففرسملهامطراناالحبشةطلبتأيامهوفىمرقس

ش2441سنةبرمهاتل6فىوتوفىوأياماأشهروستةسنواتسجالرئاسةفىواستمر
أشهرتسعةبعددالبطريركيةمنصبوخالم6271

والحامسالمائةيركالبطر71يوحنا2

كانأحمدالسلطانأواخرمدةفىم7271وش3441سنةبهطو6فىيربهابطرأقيم
أستالعادةمغرسامتهمحندبوالالمديسبديروترهبملوىوهومنالمميدعبدأواليدعى

ديرىفىكنيستينءأنشاهبطريركءأثناوفىمنهفزعالنهميتاالسلفيدمنالصليبب
بوقتهقهمهأميرالسروجىجرجسالشهيربمساعدةبوالوأنطوليوس

ولوخيرستوفاةعفبنايللباباوفداقبلهمنامبراطورالحبشةأنفذم3471سنةفى9
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يدعىقبطىاحدهماشخاصثالثةمنمولفاالوفدوكانبدلهيعينانمنهيطلبالحبشةمطران

قبضمصوعالىوصلواولماليكانيوسوالثانىتاوضروساحدهمااسمحمبشيانواالخزانجرجس

القبطىفاختفىاالسالمعلىواكرههممعهمكانتالتىالنقودنصفوسلبحاكمهاعليهم

منوطلبللقاهرةالوصولمنوتصكنبالمالفرشىسروأمااالسالمواتحنقشيعسبواطاعه
صادفاولكنهمابهوعادم5471سخةالمطرانورسمطلبهالىفاجيب3ـلبالدمطرانرسامةيركالبطر

يسهلانمنبحيلهتحكنروستاوانغيرالسجنفىفالقيااالولالوفدهصادفمامصوعفى
نفسهعنفديةدافعه3ـبالدمنماالطلبهوحتىبقىوللفرارالمطرانسبيل

يعفلمفادحةغرامةعليهمبتوضرالمسيحيبنعلىالكرباشتديوحضاالبابااياموفى
القسوسالغرامة3ـجهذوالزمثماناالبابخسالكربمةالجواهرالغرامةهذدـبسبببيعتوأحدمنها

زلزلةوحدثتالدينوخدامالقسوسعنبدفعهايركالبطروارغمءوالفقراوالصبيانوالرهبان

آخرهاعنبالداوأبادتكشيرةأماكندمرتهائلة

أنتينواوهىالقاهرةجنوبمراكزتسعةفىالكاثوليكالمرسلونتمكنايضاأيامهوفى

م1371سنةوفىايضابةالنوديروفىوألمممانواالقصروجرجاوأجمموصدفاوأبوتيجوأسيوط
اممجهوداآخربذلعلىارسالياتهءروسامجضروميةاسقفعتنرالثانىاكليمنصارسل

مايخدهمولميقةطربأيةيخمكخوافلمروميةفىليتعلموااالقباطاوالدبعضارسالمنليتمكنوا
والوعيدثديدالمناالقباطالىوجهؤ

المرسلبنأحدبلوجاالكردينااليدعنحنايوالباباالىالمذكورروميةأسقففكتب

غيرهانخئيرأنتهتالخابراتهذدـولكنلسلطانهالخضوعهووكنيستهيقبلانمنهيطلبالكاثوليك
اتحادبوجودقائلكلقولأنكرالرومانىالكرسىعثصرعلىالرابمبنديكئستولىولماثمرةبال
روميةاساقمةلينيةجارأسثمرتالتىالوديةالخابراتبابوقفلكنيستهبينواالقباطبين

يدعىكاثوليكىقبطىقسالقدسبمدينةوكانفائدةبدونولكنيةاالسكندربطاركةو

حياتهأيامكلبفىبلاليهايحفرلمانهمصرغيرعلىم1471سنةمطرانافرسمهساثناسي
قبطىشابحينهئذيوجدوكانالمراغلىيعمطسيسمىقسمصرفىعنهالنائبوكانباورشليم
لددىسوارسلوصغيراكانحينمابالقوةالكاثوليكأخذدـجرجاأهالىمنالطوخىروفاثيهلأسمه

اليهاستدعادـثمارسينوعلىاسقفاالرومانىاالسقفعينهدراستهاتمامبعدوروميةفىالالهوت

الكنيسةالطقوسكتبوتنقيحالقبطيةباللغةكتبتأليففىلينماعمهثانية
جرجااسقفاستصالةمنالكاثوليكعشرتمكنالثامنالقرنمناالخيرةالسنينوفى

ففرأيضااالسالمعليهنقمحتىالقبطيةالكنجسةمطحرملهرطقةولكنمذهبهمالىالقبطى
م7081سنةماتحتىفيهاوعاشروميةالىهاربا
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بسببوانقسامالعائالتافرادبيننشيالقبطيةاالمةمناالفرادبعضانضمامعنونشأ
وتعديهمالالتينسقستصرفسيمنءاالمرالخدومهمالكتابكبارفاشتكىوالزويخالتركات
بالمحكةالالتينوقسيسوحضورالبطريركبحضورهممجلسلذلكفعقدبطريركهمحقوقعلى

يركلبطريحالتصرئقررعليهمالمشتكىواحتجاجالمشتكينافوالسماعبعدوالشرعيةالكبرى
وعدمالمرعيةقوانينهتوجبهبمافيهموالتصرفأمتهءأبناعلىالدينيةالسلطةباستعمالاالقباط
عثروقدالبطريركليدوسلمتالمحكةمنحجةبذلكوتحررتحقوقهعلىالتعدىأولهالتهعرض

صورتهاوهذدـونشرهامصريدةجرصاحبالحجةهذدـعلى

هـ1511سنةمحرمغرةبتاريخالمحميةبمصرالكبرىالمحكةمنصادرةشرعيةحجةصورة

حاالالمحروسةرربمالدفتردبكابراهيماالخوموالناسيدنالدىالمحروسةبمصرأنهوهو
الذمىولداللهرزقالمعلممنكلرقعأنبعدالجلحةأنعقدتبهمالذينءااالمرءاسماهخا
حاالالمحروسةالدقرداربمصربكابراهيماالميرميراللوابخدمةبىاليعقوالنصرانىبدرىابراهيم
الكاثوليكجورالمرسليئمنللمحكةالشكىرفحواالذينمااالرثوذكاالقباطءأسماوهخا

والرهبانوالقسيسينالقبطيةاليعاقبةالنصارىمنوغيرهمشخصاوعشرونبعةأروعددهم
ورهبانوالقسيسينيركهمبطرولملرثممخالفونالقبطيةاليعاقبةالنصارىمنجماعةأنمنيشتكون
لعدمملتهمفىليدخلواقبطيهينالغيراالفرنجبمالىالذهابيدونيرالمرقومبنالخالفبنواناليهعاقبة

عنالمرقومينالقبطيبنالجياعةينهىالقبطيةاليعاقبةالنصارىيركبطرنايالمعلموانيةالجزدع
كالمخالفمنكلأنبينهمالمتعارفالقانونوانلقولهيسمعوايلميختهوافلممراراذلك
طائفةبينوالتراضىالتوافقحصلوانبحالهالالئقاالدبيلزموعليهبامغضويكونيركهمبطر

ملةمنوانتقلقبطىوكانملخهخافمنكلانوكبيرهمالمرقوميةالقبطيةاليعاقبةالخصارى

وأكواتالصناجقةءاالمراعلىيكونالشرعىبالوجهعليهذلكوثبتاالفرنبمملةالىالقبطيبن

القبطيةاليعاقبةالنصارىمنينتقلمنعهدةمنالحروجواختيارياتهمالبلكاتوكخداالبلكات
منكلباعترافمثالهوالزجرلهبحالةيقيلبماوتأديبهحقهمنالخروجاالفرنبمملةالىالمرقومين

تمولماالمرعيينوالتراضىالتوافقكماالمرعىاالعترافالمرقومينالقبطيةاليعاقبةالنصارىطائفة
ماوعلىبهواالحتجاجاليهاالحتياجعندبهليراجعللوأضبطاذلككتبالالمنهذاعلىالحال
يرالتحروقعجرمم

والفومائةوخمسيناحدىسنةافتتاحالحراممحرمغرةفى

خالفمححدفماكهمحمدالنبىعبدعلىعلىحنفىعلىعمدالرازقعبدمحمد

احملعلىححن

جماعةعلىالمصرىبالقطرالباباوىالمخدوبنشرهارسالةصورةعلىايضاوقفناوقد
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بطريركبينوبينهتتالتىللمعاهدةتنفيذاوذلكالقبلىبايبىكلهمكانواالنينالكاثوليك
وانهيمجرجابمدنالمتكثلكبناالقباطيوصىوفهاافسادولةمعتمدعندم4971سنةاالقاط
الكاثوليكالمرسلببنرهبانعامرثيسكيرلسبصفتهبينهعقدالنىاالتفاقبذلكونقادةوفرشوط

يوسأنبايركالبطربينوسابقاعامرئيسأكلمنضسىواالبافساقنصلكركوروشتىاجةوالخ

علىاالتفاقوكانبمصراالقباططاثفةءروساأختهجرجسوالمعلمالجيرىابهـاهيموالمعلم
يأقماما

أوكالتقبطجةأرادواكنيسةبايةالصالةاختياريةحرلهميقينالفرمنالمتزوجون1
كاثوليكية

االقباطمنالكاثوليكوالالكاثوليكمناالفباطيتزوجأنينبغىالفصاعداالنم3
بيوتاالرثوذكحقسوسواللهمليكرزوااالرثوذكسبيوتالكاثوليكقسوسيدخلال3

الكاثوليك

ةالكنيحاختيارحقواحدلكليتركبلمعينةبكنيسةليصلىأحدأىاركاميخبغىال4
مجبالتى

منءالروساالىبلالحكومةرجالالىاالمريرقعانخالفحدثاذابعدفيمايصحال5

م4971سنةشهريانوارنوس3فىيرتحرأهـالمعتدىمقاصةحقولهمالكنيسئين

امتدادخشىمصرفىتثبتأخذتالكاثوليكيةاالرسالياتقدمانالسلطانبلغولما

مرعيتهأفراديحذرجميعانمنهوطلباليؤالنيةالكنيسةيركبطرفكاتب3ـبألدفىاالجانبسطوة
أرادواالذينيينالسورمنالكاثوليهكىالمذهبأعتنقهاالذينمعظموكانليكالكاثومعالدولوج
الذينعلىكيسالفغرامةالسلطانوجعلعليهمالمسلمينتعدىمنبالمذهبيحتمواان

أحدقبضبعدوفيماللسلطانوسلموالمبلغهذاالسوريونفجمعاليسوعيينالمرسلينلمعابديذهبون
فادحةكرامةدفعواانبعداالعنهميفرجوأالالتينالمرسلينمناربعةعلىالمماليكءامرا

فىوتوفىأشهربعضوسنةعشرةثمانىيركيةالبطركرسىفىفاستمريوحناالباباامم
واحداشهرابعددـيركيةالبطرمنصبوخال471وهش1641سنة3ـبرمود32

والسادسالمائةيركالبطر7مرقس3

وكانمحيودالسلطانعهدافىم471وهش1641سنةبشنس42فىبطريركاأقيم
محسناالصوتحسناناللطلقوكانبوالالقديسديرفىترهبقلوصنامنسمعانيدعى

21فىوتوفىسنة42يركيةالبطرفىواستمربالمالئكةشمبهوحتىقومهفىمحبوباالسيرةممدوح
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بابىالبطريركبحارةودفنيةبالعدوءالعذداالسيدةبديروماتم9671وش5841سنةبشنس
أياوثالئةأشهرنهسةبعددـيركيةبطرالمنصبوخالسيفين

والسابمالمائةيركالبطر81يوحنا4

اأوالوكانمصطفىالسلطانعهدفىم0771وش6841منةبابة51فىبطريركاأقيم
مأمورىمنشدائدنالتهرئاستهءاثاوفىأنطنهيوسالقديصبديروترهبالفيوممنيوسفيدعى

منواختفىأموالهواخذينتهخزبضبطأمرالذىالتركىالقائدباشاحسنمالسيمااالحكام

كرسأيامهوفىكثيرةوكنائمسأديرةتعميرفىالشهيرالحههـرفابراهيمالمعلممعواشتركالفئلم
ونالمير

لذلكفنشروامصركخيسةاالخصوعلىالشرقيةالكنائسالجتذابالكاثوليكوسعى

الباباالىقبلهممنبامندوارسلواثمالشرقيةالبالدفىووزعوخلكيدودنمجمعاعمالكتاب

االبحيوسابلالنباالرسالةفسلممعهاالتحادالىفيهايدعوروميةاسقفمذرسالةيحمليوحنا

وجدتفقدخلكيدونمجمعأعمالكتابنسخاما1وفندهاعلرثابالردوكلهجرجاأسقف
منتمكنماوجمعالكتابنشرذلكعلىالرومانىاالسقففندمالقبطيةالكنيسةلدعوفمثبتة

ذلكفىكثيرةأمواالوانفقوحرقهجمعه

سنةبوونة2فىوتوفىايأشهرو17وسبعةسنة63كرسيهعلىيوحناالباباواستمر

أشهرنحوأربعةبحددـيركيةالبطرمنصبوخال6971وش3151

فىثمينكتابولهمحدادفاعايينالباالوجمضدكنضتهعنفدإفعالالهوليماالعلومفىمتضلعاعالمأاالبهذأكان1
كتابولهش7651سةبرمهات63أحديهماتاريخنسختانيريهةالدلرفىمنهمحفوظةثهالمومنينعالحأليدعىذلك

الديبةونالوهولىك5451سنةسرى91كخابتهيختاريوساباالنبابهأهتم71اليهسألنباأالدراجألاسهاخر
اخليةلدا
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والثامنالمائةيركالبطر8مرقسه

بيةالتربىوتريوحناودعىعشرالثامنالجيلأواسطفىجرجابمديريةطابلدةفىولد
بالداراقامذلكبعدوبديرأنطؤليوسفترهبوالتعبدالنسكلعيشةمياالونماوقتئذالمعتادة

الباباوفاةبعلهواتيلالومنالبطريركبهذاحلماوشاهد81اليوحنااببابامعركيةالبطري
الوظيفةلهذدانفسهميرشحونبعضهموكانالبطريركيةمنضبالىاالساقفةبموافقةيراختيوحنا

فتمموايوحنااالبعلىالقرعةفوقعتالهيكليةالقرعةبواسطةاالنتخابجعلعلىاالساقفةفعول

عهدفىم7971وش3151سخةتوت82االحديومفىالروممجارةءالعذراكنيسةفىرسامته

يةالمصرالديارالىنابوليونبةالفرنساوالجيوشأميرأتىمدتهأوائلوفىالثالثسليمالسلطان
هذامحاهدالعثيانيةللدولةالحكموعادمصرمنرحلماثمسنواتثالثبهايونالفزساوومكث

الكبيرالخديوىباشاعلىمحمدحكمأولالبابا

ذاتههووقاسىمصريينالفزلحماودخولبسببالمسيحيوننكبالباباهذااياموفى

وقدلواسييم11بالدرببكيةاالزالىالرومحارةميركيةالبطرمركزنقلبسببهاعديدةمصائب

الميرونعملابكعرنقالذلكتفصيلومشاهيرهماالقباطنوابغبكتامؤلفلناروى

مرقحماالنباايامفىقاليركيةالبطربالدارالمحفوظالسابمبطرسالباباايامفىالمقدس

فىموضوعاسلفهعملهالذفالميرونوكاناالروممجارةوالسفلىالعلياالكنيستانحرقت801ال

بعضفىالمقدسالدههذامنباقياوكالتفحرقالسفلىالكنيهسةدهليزبأعلىواحدموضع
وقبل61اليوحاالباباايامنالثانىمتاؤسالبابااياممعملالذفالقدقةبمصرالكناثس

الروحارةمنيكجةالبطرالقاليةأنتفلتمرقسالباباياسةرفىسنواتبثمانىالكنيسةحرق

للنصارفححلمصرالفرنسيسدخللماذلكفىوالسببش5151سنةفىاالزبكجةحارةالى

فىاالزبكيةالىفانتقلكثيرامرقسالباباذلكءجرامنوقاسىبسببهمعخئمىاهانةاالقباط

وفاتهقبالالجوهرفيمابراهالمعلمبناهاكانمواضع

ءببنافرماذعلىتحصلابراهيمالمعلمانيركالبطربهااقامالتىالكنائسهذدءبناوسبب

بوضعوابتدأوهدمهامحالتاشترفذلكبعدو81اليوحناالبابامدةفىبالقاليةوأودعهالكنيسة
هوالفرمانذلكعلىابراهمالمعلمحصولوكيفيةمرقساالنتافيهاأقاماماكنوارهاااساسا

مرتقدكاملالسلطانأختولعلهاالمحترماتالسلطانيباتقراحدلىانلهاتفقانه

ءادابنفسهباشرمشهوراتقدماالحكمفىمتفدماونهوالحجقاصدةمصرالىالقسطنطينية

مكافأففأرادتمقامهالرفيعالالئقةالهدايالهاوقدموالعودةالذهابفىلمثلهاالواجبةالحدمات
سلطانىاصدارفرمانفىالمساعدهمنهافاقسباتهمرغوعنوسألتهأبداهاالتىخدمتهعلى

عنالجزيةلرقعأخرىءأشسيامنهاواقسمستفرسكنهحيثباالزبكيةكنيسهءأنشافىبالرخصة
جرجسالمعلماخوبهفقامءالبنايغانقبلتوفىولكنهباالجابةـ3ءرجافقبلغيرذلكالىالرهبان
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الذينالعثحانيينبيىوبيرثماحربحصلتشهراعشربثيانيةالفرنحميهسدخبعدو

فىالقيامةوعيدالبصخةجمعةمرقسالبابافعملالمقدسةاالربعينصومفىيوما43مدةبالقاهره

محالتفيهاوحرقتاليهاالدخولأومنهاالخروجعلىيفدراحدلمالنهالكنيستهمجوارالحوشمنظرة
بظماهرالذلىاالنجيلىمارمرقسديراوهداللثغروقامواعظيمةشدةوكانتنهبوحصلعظيمة

بهااهتمالتىالكنيسةءببناخمبخروجهمالثهرضىبعدثذوشهراثالثبنالفرنسجسمكثوقدالثغر
ماراسمعلىمرقسالماباكرسهاشيا7151سنةتوت51االحديوموفىالجوهرىأبراهيمالمعلم
وقدأهـمحاللتاليهااضافوقديةاالسكندربثغرالفزسيهسهدمهالذفالديرعنعوضامرقس

بالبطريركيةالصغرىالكنيسةاالنحيثوملطىيعقوبالمعلمنبملكالكنيسةشيدت

الكخحسةفىلتقرأمهاعظجملةوضعوقدالصحجحبالعلممقرونةالباباهذاتفولىوكانت
بغيرالكنيسةفىيتكليونالذينعنعظحةفنهاالصالةأوقاتفىالخظاخللالصالحبقوانبناشبه

تطلانوتواضعهالمسيحبلينأسالكمانافيهاقالهومماالكخجسةفىءالفقرادورةعوأخرىأدب
يحالتسروقتفىوذلكالتحتانىالخورسفىبهايقفونفاالطباقءالفقرايدوروالاالطباقدورة

منعثرعليهوممادينيةمواضيعفىالرسائلمنذلكييهرووقاربأدببحانرثمءالفقراذلكومثل
ابنىياالشرعيةالكخبانافييقولمنهاوخلصشدةفىكانأنسانالىيةتعزرسالةرسائله

واالدوالعقلبعضابعضنايةتعزالىتدعوناالمعزىالقدسالروحءبعزاقلبكاللهعزىالحبيب

قدوالحزنااللمتهبذاالمبانترالناالهذااووفرضاارمستحبافقدذلكعلىمجمعةوالعادةوالمحبة

فيحتاعليهاالكتثابءالستيالالواجباالمرينسىأوالمصائبحلولعندالصائبالرأفيعدم
أهـاليككتبتلذلكيذكردـمنالى

المتخربواصالحواالديرةالكناثسبأمراالهتحامشديدكانانهالباباهذاعنروىوقد

منوقتفىشعبهتعليمعنبنقطعولمبخثسمهالمواعظءالقافثابرعلىالوعظلمخفعةمقدداوكانمنها

بعضءأثرجمماعلىوذلكللحبنخمةمطرانارسممنجملةومناساقمةجملةرسموقداالوقات
عنعوضامطرانالهميرسمانمنهفيهيطلبالحديدالحبشةملكمجوابومعهموالكهنةالرهبان

تعليمبكتبوأصحبهمنت1251سنةالكهنةمعوارسلهيوسمكاريدعىاواحإلفرسسميوسابانبا
االمانةىيثجتهموالدولةءوعظمماالملكءيهنىفبعثهراطقةصاروابعضهمانسمعالنهومواعظ
المستقيمة

يدشالقامةقصيركاذانهوصفهفىوقيلواالحسانالخيربعملالباباهذاثرواشت

سنةعشرةثالثالرثاسةفىواستمريالبسهأكلهفىبسيطامصفراالهمكثيرالخقشف

همقبرموهوأولم181وش6251سنةكيهك31فىوتوفىاعشريوستةينوشهر
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فىالمذبحبجوارالكبرىللكنيسةالقبليةالجهةفىباالزبكيةيركيةالبطربالكنيسةالباباوات

يومفىدفنهوكانالشمامسةرئيساستفانوسالقديساسمهوعلىكرسهاالتىالصغرىالكنيسة
الساجبطرسالباباخلفهكتبكاكيهك11
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الثانىالقسم

الكنيستهـمشاهير

الجوهرىابراهيمالمعلم2رزقالمعلم1
الجوهرىجرجسالمعلم3

لفرنسااالقباطشمبانومهاجرةملطىوالمعلميعقوباالمير4

ابوطاقيةانطونالمعلم6ملطىالمعلم5

رزقالمعلم1

امديرحساباالىالمماليكالكبيرعظيمبكعلىفرقاهيةللصربخانةالضرسكرتيركان
عليهيعولوبكعلىعندالكلحةمسيوعوكانالفلكعلموالسيمابالعلومدرايةرزقلليعلموكان

علىرزقالمعلمساعددـم8671سنةاالنجليزىالساثحبروسالمسترزارمصرولمااالمورسائرفى

مثلهالهوارسلردهابليقبلهافلمنفيسةهدايالهوقدمفسرمنهانجازمهمته

بينهفحصلتالطرابلسىالوهابعبدبنعمرالحاجمشهوريسمىتاجربدمياطوكان

همناالنتقامعمرعلىالحاجفعولواللعبالسبانهتبالثغرمنازعةالنصارىتحاراحدبينو

كباركتابولكنحرقةعلىفأقرواالمشايخواستفتىدينهسبانهوادعىمصرفأتىالخصرانى
عمرالحاجمساعىواحبطواالنصرانىعنعفوااستصدرواحتىسعوااالقباط

المورخوالجبرتىالبالدمنونفادـمقتنياتهعيروسلبالحاجعلىبكعلىقبضبعدوفما

بكعلىثقةموفحكانواالذينالنصارىكباركتابمساعىالىنفيهينسبالمسلم

رزقالمعلمفعزلبالرثاسةواسخقلوقتلهبكعلىمملوكبالنوأببكمحمدقامبعدوفيما
بكعلىعهدفىيددـعلىضربتالتىالنقوداستعمالبابطالوأمرقتلهانهوقيلوظيفتهمن

قتلهيقالو

الجوهرىابراهيمالمعلم2
انهيعلمانهاالنشأكيفيعلموالعثصرالثامنالقرنأواسطفىيمالعظالرجلهذاظهر

أحدعخللهوظيفةأولوتقلدوالتقوىالدينبمحبةمفعماقلبهوكانالكتابةصناعةحداثتهمنذتعلمء
البهنائسعلىوايقافهاالكتبنساخةوالسيمايةالخيراالعمالفىراتبهربمينفقوكانالمماليك
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لهودعاباركهوالبطريركفسرمنهلهيسلمهوبكتابللبطريركوآخريأتىحينبببنفكان

االقباطكتبهرئيسمنفطلببذلكيركالبطرواخبربهاكانىالالخدمةتركماوالمربالنجاح

فىليخلفهابراهيمعلىالجميهعفأقررأىالكاتبتوفىحينبعدوفقبلهلهخاصاكاتبايقبلهان
والخزاهةاالستقامةمنعنهعرفلمامكانه

انكارفىفبالحينثذالقبطىاليهايتطلعكانرتةاسيىبلغوللكتبهةرئيساصارابراهيم
خبرهواتصلاالديانأهلبينتمييزبدونالناسعلجحالخيرصغعلىوعكفواظهارتواضعهذاته

ليقدمامامهسانحةالفرصةابراهيمالمعلمرأىولمابئقتهواختصهواكرمهفعززالمالىبكبابرأهيم
واوقهـفهاكثيرةامالكاواشترقطالخللمنافيمايصلحويةالخيرالكنائسيعمرغشاألمتهةخدة

المغبوطالرجلذلكاشتراهاالتىماللىالتلكحجة832صورةالبطريركيةيةبدفتريوجدوعلجبا
نلكنائساعوتنازد

االلهيةالعناحمةانالباسمهأوقفهاوقفيةحجةمناسمهوعرفيوسفسمادـبولدررقوقد

الذفالمكانواغلقلدخيداكادإلنهعليدلؤفتكدرخااالبديةالديارالىابنهانتقالتءشا

قطيننماهددـالحتىأليهالموصلالسلموكسرلهنحصصاكان

قبطانحسلىالعثمانيذالمملكةثمالأنفذتبكومرادبكابراهيمالواليينظلماشثدولما

الىابرأهيمالمعلمواضثلرالصعيدألىوجههكأ5بافهرثماعلوانتصرفقاتلهماهـ9911سنةباشا
بحببوالكنائسعلىاوقفهبماأبراهيمالمعلمممتلكاتكلءباحصاباشاحسنوامرهالامراف

بيتفىابراهيمالمعلمزوجةاختفتوارواحهماموالهمعلىالخاسائخحاالوعدماالحوالاخشالل
أنعلىاوارغمعإلثافقجضواثرهعليهلزوجهاكانالذفالحساببنأمبكعلىكتخداحسن
ماباعوأخذماثا5أنيوفضةذهبأوانىمخهاواخرجواثاعليثمفدلزوجهاءمخابىعنتخبرهم

منفيدكالماكلواحرجوااليهفصعدواالبدالمشارالمعلمأبنمكانعلىبعضهمووشىباع
وكانتبالمزاديديدبىينفباعهاالشاحسالىبهاواتماوصينىوفضةفصبواوانىوأمتعهفركلى
أيامعدةبيعهافاستغرقتيراشيئا

المعلمصهم5فرجعالصعيدكأ5رجعاوابراهجهمراديناالميرالىاالحكامعادتولما
استهسبنجنوتحكنسناضطهادمننجاالذىقباطااكبهارمنالوحجدهووكانأبراهيم
واستأنفىعخليمةدرجةألىثاليةفارتقىكاإلقباطالمسليببنعيونفىركزحفظمنوذكاثه
كانبلبهخاصاملكامالهيعتبريكنأأنهحتىوالمممافيءوالفقراالكنائسأفتقادفىجهاددـ
اكانكماشيدهاالتىوالكنائساالديرةمنالكثيرديولالنخيرفعيلكلفىيصرفه
باقياالترمسيزالوالاليهيحتاجوذامكلانقطاعبدوداليهميرطاىانالذيرالرهبادباحوال
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كماتشييدهافىسعىالتىباالزبكيةالكبرىالكنيسةوهذداالديرةأغلبفىالموونةتلكن
بغيرتهوتشهدبفضلهذكرتنطق

جوادتمتطجامرةكانجرجسالمعلمأخادـأنثامكثيرةحوداثابراهيمالمعلمعوتروف
علىاالهانةفشقتلمقابلتهالجوادعنينزلويحترمهولمالمشاتأحدفأهانهالطرقاحدىفىومارا

منزلعلىاستدلالثانىاليواوفىلسانهأقطعغدافأجابهبها3ـاخاوأخبرجرجسالمعلم
مرةجرجسالمعلممرأخوفلمااخيهعلمونبدذلكغيرالىوجبناسمناهدايالىلوارسالشيخ
حيرةفىجعلهالذىاالمرلهداعياشديداترحيبابهمرحبااجالاللهوقفالرجلعلىأخر

الىالبغضةمنحولهاذلسانهلكسأقطعقولهحقيقةوأدركشقيمهفعلهبماعلمعادولماهاشياوانا
بذلكفانكفاسقهعطشوانفاطعمهعدوكحاعانالرسولقولتيمبذلكوواالكرامالمحبة
2102رورأسهنارعلىجمرتجيع

الحينذلكفىالمعلبمالمشاهيراحدزوجةالىعيدليلةتءجاامرأةانايضايروفو
يبكونوأوالددالسجنفىزوحهاالنوضميهاحالهاسعوشكتالكبيرفانوسالمعلمانهنالي

اماكلالفاضلةالزوجةدـهنفأرسلتباالعدامعليه3وللموربماسيدااهذافىمعهموجوددـلعدم
الناللوازمبكلتستعدلكىتخبرأمرأتهوأرسلتالرجلدلكليتايىاالعيادفىالعائالتختاجه
الليلةتلكبيتهفىسيكونزوجها

فاندهشكالعادةمضيئامجددـلمالكنجسةمنحروجهبعدليالبيتهالىالمعدمءجاولما

مكئئبةهكذاتحلسينوجعلكدهمناالذىالخطبمافسألينةحززوجتهوجدلماالبلذلك

تكونانرمتفانرجلهالسجنباكيةحزينةالعائلةوتلكثبمولبمحننفرحانأيليقفاحابته

الرباسمهوحىلهافقالاالنالرجلذلكسراحاطالقفىتسعىأنيلزمكالعيدجهأسعيدا
الذفالرجلاستصدارعفوعمناالمروتحكناولىالىبالذهابواسحرعبدينتراكليهكن
عظمابهسمرورعائلتهوكانبيتهالىانطالال

ليتوجهباكراعادتهحسبالمعلميستيقظلمالليلمنمدةاستغرققداالمرهذاكانولما

فروضلتقدماالمةوجووصبتهماليتوجهاينتمركانالذىالجوهرىابراهيمالمعلممنزلالى
فأحالهاالمسبحادثفأخبرابطائهسببعالجيرىفسألهكالعادةيركالبطرلقداسةالمعايدة

ثمفيهتشركنىوالبثوابهوتستأثرالصالحالعملبهذاوحدكتنفردانلكجازكيفالجوهرى

3ـساعدوانتالسجنمناطلقههوابراهيمللمعلماالمرفقالفىلهاليفصليركالبطرالىافطلقا
كذلكوكانعملامجادعلى
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اليه3ـواسئدعاعملعلىلهفسعىسنةنصفرفتهعلىمضىقبطياموظفاأنمرةوعلم

مالهوليستبهشهرقبلىرفتالنهالوظيفة3بهذاولىفالناانالرجلمنالجوابدـءفجافيهليقيحه
االثنينوظفانابراهيهمالمعلممنفكانيكفينىمااجداللهفبحمدانااماعائلتهعلىينضقه

يخصصأنلمجاووهاوماالقديمةومصرالقاهرةلكخاثمناظرالكونهنئراعادتهمنوكان

يفىالدرجبابلونديرقصدمرةففىالمعلمينباقىبهلبقتدفمعلومةأوقاتاأوكنيسةديرلكل
فكلفالتلىاليصعدابراهيمالمعلمرآواحداالمنزلهالىكلتوجهالقداسصالةبعدورفاع

وكانالحزولوأرادفشكرربهميتةوزهوجدحتىبحثالصالةبعدويصلىفرآيتتبعهانخادمه

لهيكشفلمإلنهلخهوواليه3ـفاستدعاالرجللزولقبلابراهيمللمعلمالخبروروفسبققدالخادم

ثانيةتفحايقاذاأمرهعيخفىالأناألوصاديحتاجماكللهأرسلقدوكانحالهحفيقة

أاليامنيومفىفتعقبهحبرهاليهوصلالذلىالمفرطءسخاختحنانأرادفقيراانوقيل
بعجنهالسائلهوهوأنهيريهأنيقصدمرةوكلالطريقفىيعترضهوكانشغلهمحلالىبيتهم

مطلقاقاثلهاءرجايخيباللةالج3ـهذاذاسمععادتهمنوكانالمسيحأسمعلىمنهيلتمسو
باكطولهقالذلكبعدوعشبرةثمانىأياهاوأعطادمنهالصدقةبهاطلصالتىالمراتعددبلغحتى

ماالسدادعنأتأخرواناعندلىالموءالماللهذاأتطالبنىتتعجباللهفقالمعكالربياجوهرلى
يخونأنينبغىالواالمينأالمببناالأنا

ءللفقراعظيصةويىعيدكلفىيولمأنوالكنائسلالديرةيرسلهاعفضالعادتهموكان
بارةبرالقديسةكنيسةفىأقامهالودتجةيجبمااستكالفىقصرواخدمهانمرةفشعروالمساكين

ونطيبمنواسيهانعلينافيجبءضعفاءالفقراءهوالانلهمقائالشديدافوبخهمالقدطةبمصر
بلءباالغنياباالهتماميأمرنالمومخلصنااللهنعممننملكببعفماالكسيرةخواطرهمونجبر

مكافأتناهويتولىلكىالخيرمنمعهمنععلهعمايكافئفاأنأيديهمطاقةفىليسالذينبالمسافي
االخيراليومفىالسماكاالالجر

أندونأتادـسائاليخيبيكنفلمواالحسانءالسخامئلابراهيمالمعلمفكانبالجملةو
يتممولكىانالرهأثيرةلجييعوالمؤونةالزادمنياسنويرسلهكانعماوفضالوآخرانسانبينيم

لتديداحزناالرجلفحزنيدالأبنهمنهأختطفبهيالربيحبهالنىالقولمعهالت
ارسالميعادءجاولماالحدادثياببيثافىءشاكلوألبستالحزنفىأيضازوجتهوأقرطت

لنتمتروحيدنالنايحفظالواللهواالديرةءوالفقرابالكناثستهغكيفامرأتهلهقالتاالديرةمفونة
شيئايقدمانعنوامتنعفوافقهابه

وعزاهانورانىبشكلابراهيمالمعلملزوجةترأىالرهباناباانطوليوسالقديسانقيل
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فربمأاللهمقاصديعرفالذىذامنالنالوالدواحبشابااليهاونقدهدالودأحاللهانقائال

وامرهاقبلمنعليهكنتالذىعملكفىتفشلىفالءجزاافضلوذلكاسمهوعابشهرتهافسد

فأصاخرفىوزوجتهمكانفىينامولددالماليوممنابراهيمالمعلموكانزوجهاتعزىان
السرورباديةوعالماتءبيضابثيابءالسوداثيابهاابدلتقدزوجتهابراهيمالمعلمورأيالصباح
عنايخهاعمالعلىاللهوشكرايضاهولمهافتعزلىعليعفقصتالحبرفيمافسألهاوجههاعلى

واالحسانالخيرعملفىزاداتمومنالحجيبة

عصفورابراهبللقمصفأرسليلةزوبحارةسيفينابىبكنيسةيصلىمايكانانهوحدث

فىدالديوانفىاللحاثمنليتمكنالصالةفىاالسيليطلبالمعلملهيقولالقاليةكنيسةخادم
فليبنيعجبهلمفانالحدوليستلتهوالكنيسةءالسمافىالمعلممسموعبصموتالقمصعليه

4اببواستعجلبثبموامنهرالكالمهذايغيظهانعنفعوضاابراهيمالمعلمأماأخرىكنيسط
مبراتكادتفئاخرفكنجسةءبنافىغضبكجعلالذفاللهاحمدالقمصلهفقالاخرىكضيسة

السبباناوكنتوحسناتك

التىواالمالكجددهاالتىواالديرةشيدهاالتىالكنائساتيخالوالمقامابيضيقو
أهئالتىوالكتببناتهباسمأوالمتوفىالوحيدابنهباسماوجرجسأخيهباسمأوباسمهاوقفها

مدينةفىحتىومكانجهةكلىوددـمغررمآثرتزلولمللكنائسهبةوقدمهابنسجهما
فليطالعهاالولالجزءومشاهيرهماالقباطنواشبكتابمفصالءالقارلىيرادـذلكفكلالقدس

العامللصالحالخدمةتكودتانينبغىوكيفصالبريكونأنينبغىكيفالتوسعليعرفارادمن

القطرورثادـءانحاجميرفىواساحزنرنةلموتهدكانهـ9031سنةابراهيمالمعلموماث
يمنتىفشيدبكمابراوحزنبليغةبرتيةالمومنبنسالحكتابهفىجرجااسقفيوساباالنبا

عغئيمااسفا3ـفقدعلىيأسفوهوجازتهفى

أخبرودـعنهوسألحضرفلمامعلومةمماعيدفىفقيريقصددـعليهالمخرددينمنكانانهقيل
أخذتهحتىكثيرابكادـوهناكمقبرتهعلىيدللوأنوسألهمرأسهعلىالترابالرجلفحثىبوفاته
رةغبوالقفىالزياتالفالنىفالنذمةفىلىأنالهوقالالكرمالفقيدلهفترأىالوممنسخة

ثمومنمراتثالثعلىكذلكلهوتراىلكوهويعطيهامنهواطلبهاقعبلىمنعليهفسلمبنادقة
عنفسألهمخحيراالرجلرايالبالمبلغيطالبهلمجسرأنلمأنهااللهقالكمادفللرجلالفقيرتوجه
لهوسلمهبالمبلغفاعترفالخبرعليهفقصأمره

بانهاالوالىالىدميانهقالمدأبراهيمالمعلمأبنةفىوشوااالشراربعضأنأيضاورولى
ثمطلبهماتحضرلهحتىاستمهلتهذلكعنسئلتفلماةالحكمناخذهاالتىابيهااموالتحفظ
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لونبفقمودعةهىابىاموالانالهوقالتاليهواحضرننهموالمعوزينءالفقراتجمعالقاهرةطافت
بالخروالدهاوذكرصرفهاالحقيقةالوالىعرففالءهوال

علىقداريحملرفالسنةمنأياماتخصصلمجلبشهيرةيانيةسرعائلةلالنأنهيقالو

أالكاثوليلتوحاولشهيرأتاجراكانالعائلةهذدـجدأدلكذوبالفاضلالرجلهذاأسم
احلموطردودـالهه1ابواومنةااغتااقناعهعنعجزواولماثماطاعفأبىمذهبهمالىمجذبو

للددالىوعادثروتهجددحتىمدةفأوادـابراهيمبالمعلموترفمصرالىفأتى

الجوهرىجرجسالمعلم3

اولستحلتهعلىاسوساخصبه5بكمرادزميلبكابراهيمقلددابراهيمالمعلماخوماتلما

تإلفاعلىيينالمصرجمميعدثثنتهنالحتىءشىكلفىباحيهواقتدىمنوالهعلى

عائمكحاببوسثنصىيسدرجلأدارتدمختالذيالنصارفالكتبةبينوكانأجناسهم
باححاعياذاكوهواذططنحدوهعندبهيسعىانبالسوءاالمارةنفسهلهسولتاالصليةسور

اكالثحابكاسماعجلحمححبئأبراهيمعلىباومحجرجسالمعلمكانواذفيهليسبماويتهمه

ةط5بعدويالدواوعلىرئيسابدلىوعبندخصبه5منوأنزلهجرجسالمعلمعلىوغضبالواشى

المعلماواعادالنيلضهرفىينندبتغرفأمروحيانتةالمذكوريوسفكذببكاللحسماعيلظهروجيزة
صبهالىجرجس

جرالمعلمكلفىبوالدالىوعدواالمماليكعلىالفرنسيسعساكرانئصرولما

اأقاالفاهرةدحلولماوجهزفنمرشهيهنابوليونلنزولالميتهذايعدانيرالمباشررئيسالجوهرى
فىاجلبسهابالننصبمزركشةجبذ3ـواهداالجوهرفجرجسالمعلمنابوليونعرفالحبنذاكومنبه

بعضحال5استصحبباثمأبراشأفةلقطعيسالسوالىنابوليونسافرولمايفاتالتشرايام
االموركماأمهافىعليهيعخمدكانالذىالجيرىجرجسالمعلممقدمتهموفىينيروالمداالعيان

المتنناتلينبيالصلحيرلخنرالبحزفالوحهالىاالقباطأعيادبعضوهويينالفرنساورافقأنه
جرجصالمعلمكانايينالمصرنأعيادعواأعيادهمبأحديودطالفرنساواحتفللماانهالجبرتىوذكر
بعضوجرجسالمعلمطلبيبنالفرنمماوضدالثورةخدثتولمااالفتخارمالبسالبسابينهم

علىوخافواوسطهمفىوهمدورهمفىأنحصرواالنهماالمانالمحسلمبنمقدمىمناالقباطاعياد
بالمالوأعانوهمءواالمراداوالكاالباشاوقابلوااالماناليهمفارسلوأينفارخرجوااذابيهمنهب

زمللماوا

لمحىجرجحالمعلمفنالمصرحكمباشاعلىمحمدبتوليةثىأنانقالببعدفيماوحدث
روأطائلةبالغكثيراطالبهالشاعلىمححدأنوذلكخالفهالحظأنغيراالولالمركزعهددـ

coptic-books.blogspot.com



984

ومعهعليهقبضاليهامحتاجاكانالتىالنقيتحصيلعنتوقفولمامعهوجودهالعدميسثيهله

هنصبهىواقامكتخدادبيتفىوحجزواالمالملىعليهمادقععنمتأحرانهبحجةاإلقباطبعض
باشساعلىمحمدعدوااللفىعخدكاتباكالىالذفغالىالمعلم

وثمانماثةآالفأربعةيدقعأنبشرطمعهومنجرجسالمعلمعنأفرجأيامسبعةبعدو
آخروشخصغالىالمعلمعداماوالصيارفالكتابعلىالحاقىووزعمنهقياءجزفدفمكيحمر

االزبكيةبجهةكانتالتىامالكهأفخريبيبمأنفاضطرالحالبوجههوضافىفيلوثاؤسالمعلميدعى
بالمزادباعهولهكانماكلباشاعلىمحمدفنزعالعدخانهذلكبعدوالدكةبقنطرة

نفسهءتلقامنهربهوالذلىانهوقيلبانتماعلىبأمرمحمدالصعيدالىلفىانهوقيل

عليهااليدفوضعتريعهامنلتخفقالبطريركيةفىوسلمهاامالكهحجيمكلجمعذهالهوقبل

سنةشوال31فىالقاهرةالىفعادسنواتأربمبعداللعودةلهوصرحلالنحوزتهافىفجتو
ةحفرأىاتالمعلملهفرشهحااخااوسالولديكإرهالذلىلشهاأثمسهأحاالتاارلمحاساثرو22 سسد

ودفنهـ5221سنهفىتنيحانالىوعاشعليهللسالاالجناسمحتلفمودوتهمالقومعالى

اصالحهفىيفكرموليستخربولكنهايمقبردـيزالوالمارجرجسبديرالعتيقةطصر

لفزدسااالقباطشبانومهاجرةيعقوباالمير4

بهوتعرفوالمتاجرةاالمالكءقتما01الىالكتابةحرفةعمنصرفاكالنانهيظهر

فرضوهاالتىالغرامةمجمعكلفووالحزمالنشاطمنفيهتبينوولمالمصراحتاللهمحاليونالفرنساو

معاتفقالتناقصفىآخذمينالجنرالتدبيرلسوءاالفرنسىالجينغرأىولماالقاهرةاهالىعلى

فقبلهمصرثمااللفبننحوالصعيدمنفجمعاالقباطشبانبعضتحنيدعلىيينالفرنساو

الفرقةوترأسيةالعسكرالحركاتيعقوبوتعلموالقتالالسالححملعلىودربيميونالفرنساو
االقباطالشبانءابااناالالقائدالجنرالرتبةومنحاالفىنسىالجيشبخدمةوالحقالقبطية

لدىلهمليتوسط101الممرقاالنباالىفلجأواالخدمة3ـهذألفواقديكوالاللمباهمقروذولى
االحمرباالزبكيةالجامعمجهةقلعةبنىولهيذعنفلمأوالدهمسراحيطلقحتىيعموبالجنرال
يعقوبقلعةوسماها

القاهرةاقباطاخهانهعنللدفاعهمهكليعقوبوجهاالقباطالغتيالمكيدةدبرتولما

حولمنيعاعالياسورابانقاضهابنىواالخيرةاثالحيفىبتخرالتىالبيوتبعضبهدمبدأو

جنديينورتبللسوربوابتينالسوروعملداخلفوقهابراجاوشجدفيهاالقباطجمعالذىالحى
المكانفاصبحالدخولمجاولمنكللمنعكآفهماعلىوالسالحبابكلعلىيقفانقجطيين
مريعةمذبحةمنقومهينجىأنمنيعقوبوتمكنحصينا

coptic-books.blogspot.com



الجيشمعفخرجمتهايينالفرنساوخروجممربعدفىءالبقايعقوبامكانفىيكنلم
وياقدكانوايينالفرنساوالنلهمالمسلميناضطهادمنخشيهفرقتهرجالواكثرهوالفزلساوى

فىالمسلمينبينيفصلكانالذىطاقيةابوالمعلمعدادهموفىعاليةمخاصبفىأفرادامنهم
ببفعاليهامهاجرتهبعدماتحتىفرنسااستمرفىبلالمصرىالقطرالىيعدلمالشرعيةاالحكا
اشوات

غيرمنالمرأة3ـأخذبسببوذلكيجبكماالبطريركبينوبينهالعالقةتكنيمقيل
طلبتهـ8131سنةماتلماانهحتىوالحركاتالزىفىلقومهونحالفتهغيرشرعيةبطريقةجنسه

غيرشرعيةاابدعوىاخوتهفعارضهاتركتهفىيخصهاماعلىءاالستيالزوجته

بقطرصاحبالياسواسمهبقطريحقوبجنودمنأيضايينالفرنساومعخرجوممن
عينهم4871باسيوطولديعقوبأخىابنأنهيقولالمشهوروالبعضبىوالعرالفرنساوىالقاموس

وكااليهالمشارالقاموممماووضعبفرنساسامياعلميامركزانالمهاجرتهبعدولجيشهمترجمانابليون
الفرنسحيةاللعةاالقباطمندرسمنأولأنهاليهاالشارهينبغى

ءاالسيبقولمهناكجنسينهمأضاعماحينثذفرنساالىهاجرواالذيناالقباطانوقيل
حناوالكولونيلسيداروسيالغبروالكولؤليلحنينيوسمكارالكولوليلومنهمأثريذكرماسرا
جماعةمرةاستحضراسماعيلالخديوىانالثقاةبعضروىوقدمنصورالثهعبدوالقومندابئهرقل

جدهاالىمخصورنسبةبهدامتعرفآنسةالممثالتءهؤالومنفرنسامنلممثالتالممثلينمن

الديارتلكالىمصرمنينالمهاجرأحدالقبطىمنصورالمعلماالعلىأواالدنى

ملطىالمعلم5

الفرنسيونأحتلولماالذهبأبوبكمححدمماليكالدفتردارمنبكأيوبعندكاتباكان

مناعضاثهبمواففةعليهرثيساملطىالمعلموجعلواالعامةالقضايافىللنظرديواناكنهماالبالد

التدبيروحسنالحبرةمنالعخئيمالرجلهذاامتازبهلماوذلكونصارىمسلمين

القىخروجهمبعدويينالفرنساوحكممدةبمهارالديوانيديرملطىالمعلمواستمر
يلهزوبابعندرأسهوقطعتعليهالقبض

ابوطاقيةانطونالمعلم6

وكانم9971سنهأواخرفىنابوليونفزاريامثروكانييىالفرنساوحكممدةفىاشهر
نابوليونأستوفىحتىالمالبهاتجألوأحذرأسهفوقمنطاقيتهأنطونالمعلمغفنللمالمحتاجا

ميراكرفعأنهاالرقيامخافقامكبيرةوظائففىفوالدعيسجهفىقيمتهفارتفعتحاجته
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القلعةفىوسجنععليهفقبضوايينالفرنساونظرفىعملهيرقفلماالهالىعنوالضرائباالموال

يودالفرنساوتركولماالحالفىالخاصمالهمنفدفعهالبالدحسابمناتأخرمليهمايدقعحتى

عبذوالمعلمزيدانابراهيمالمعلمهماكباراالقباطمناثنبنمعمرقأبوباشامحفدعليهقبضمصر
ثيابكثيرمنأنطونالمعلمعنددفالمزادفىمالهمببيعوأمرم2081سنةوقتلهمبركاتالله

والجوارئمالعبيدمنوكثيروفضةذهبوأوانىوساعاتوجواهرومصاعوأمتعةنفيحمةهنديةوأقشة
ايامعدةذلكفىالمزادسوقواستمر

بالمالليطالبباريسالىانطونالمعلمحفيذعوضابراهيمالمعلمسافرم3581سنةوفى
قدكانالمالهذاأنيقولالثالتنابليونعليهفردأمبراطورفرنسانمابليونالىجددـدفعهالذى

يةفرنساوليرة0054مبلغنفقاتأجرلهدقعأنهاالطاقيةأبوعنهمفدفعهاالقباطعلىفرض

الثالثالقسم

والكنيسةالمملكة

مصطفىبنمحمودسلطنة11
االولالحميدعبد2

لمصرييئالفرنسوواخاللالثالثسليم3

امللم43سنةفىمصطنىبنمحمودسلطنةأ
واشتدتاالنفسعنيبةضراالقباطمنملونتراكااليةاالنكشاركانأيامهوفى

مصرالىءحاالضريبةهذدأمتيازأشترىححىالسلطانرشىاالستانةمنتركىبواسطةثمضيق

االنكشاريةثممليحصكانمااضعافءساالباالقباطءهوالمنلوصار

كانواالمسلمينالنبسالماالقباطعشرعاشالثامنالقرنمناالولالنصفءاثناوفى

تكنفلمعليهمالمصائبنزولتوالىبسببتاالصناعيةقدرتهماناالبعضهمبمقاتلةمشغولبن

شيئابيةفىيبقىأنالقبطىامكانفىيكنلمسيماالصناعتهمأتقانفىللتفننتامةقابليةلهم
واحدايومايستمرعنمدـوالسرقةيمخحق

فىالساكنبناالقباطعلىضريبةيفرضبانقسمكلحاكمأمرامكثالسنةوفى

ةوالثاننفسكلعنبارة024تدقعاالولىالدرجةدرجاتئالثعلىمنهمملوكانتذائرته

يصدرامرلمذلككلومعوالخدامالقسوسعنيبةالضربدفعيركالبطروالزماوالثالثة072
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يهجهونالعربكانبعضهميقاتلونالمماليكفيهكانالذىالوقتفىغيرانهباضطادهمرسمى
فهجموامرةالفرصةهذدـوانتهزواءالنسايسبونوالرجاليقتلونوالبيوتينهبونوالدالعلى

ثبوهافوالعملالكدأهلالنصارىمنسكاشهامعخنموكانالقبلىهالفىاخميممدينةعلى
أهلهامنكثيراوقتلوابوهاوخر

الذينوعلىالمسيحيبناالقباطعلىوضيقاستبدادمجدثوآخرآنببنكادوهكذا

بالدمعخئمعلىالهوارةالعرباستولىولمااالحوالوفسادالنظعاماختاللبسببأيضامنهمأسلموا
المنتمىبىالعريخاطبفصارالقبطىوحماهممذمفىفادخلوهماليهمالقبطانتمىالقبلئالوجه

فىثمعيشكانتوهكذانصرانيىحمايتهتحتالذىالقبطىيسمىبىوالعريىببدواليه
نوعاراضيةالمدةهذدـ

منينالكثيرتستخدمانفطنةذوىأناسالىالحتياجهااضطرتالحكومةانبل

والحكاموالوالةوعظماؤهمالممصلمينكبارعهمفوقيامأحسنبتنظيمهافقامواأعمالهافىاالقباط

السصائهميكنونكانواماوكثيراوالحساباتواالشغالالمصالحادارةاليهموسلمواثقرثمموضع

نسبةذلكوغيرالمورلىيوسمنقروالمعلمااللفىيوسفوالمعلمالساداتيالنجرالمعلممثالفيقال

أيدبروشفكانواالشخصيةبمسائلهماليهمفعهدواخالصواالاالمانةفيهمأعتقدواالذينالخدوميههم

والعرافةوالتنجيمبالسحرتامةبينةعلىاالقباطباناالعتقادالىذلكوأدىتدبيرأحسن

التخيالتأهلمنقيطىرجلادعىم4371سخةشهريونيهفىأنهقيلذلكاوص
ولماالقلوبفىالهلعوحلمكانكلفىالخبر4فذالمقبلالجحعةيسيقضىالعالمانالفاسدة
فزاداذبحونىفولىيتملمواذاشئغمكانأىفىاحبسونىموكداقالانيحقيقةعنسئل
التدمناقسواءاالولياانقالوابلالناسيكذلهلمءشىلولمالميعادءجاولماالناسخوف

عنهفعفىالعالعذيعفىان

لينالوااسعم3571سنةففىالقدسزيارةعلرثمومحرمااالقباطعلىمحظوراوكالما
المماليككبارالحدوكانالحكامبهاليرشواالطاثلةالمبالمذلككلفهمولويارتهبزتصرمجا
فىيخظراناالزهرفقبلالجامعشيخمخابرةمبواسطتهفتمكن3كبيرعندنفوذلهفبطياسكرتيرا

القدسالىالذهابلالقباطتبيحيعدرفتوىثينارلكىالفمبلغلهيدقعانشرطعلىاالمر
فكانالفتوىلهموأصدرالمبلغهذااالقباطفدفعمكرودـاميصيأنثونبسالممنهوالعودة
للقاهرةالمالصقةالشرقيةءالصحرافىمكاناوعينواالقدسالىللذهابوتأهبياعظيماسرورهم
البريقبطريسيرونومةالمسافرونفيهليجتمع

الالزمةالجمالوجهزواءونسارجاالاالقباطممئاتيومكلالمكانذلكالىيفدفكهان
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واشتأجرواالمقدسللقبرافينةالهداياكثيرمنومعهممأقارمنكثيرونلوداعهموحفرلحملهم
الطريقفىثملحراسبانالصربعض

أصدرتلكالذىاالزهرالمعاشيخاللهعبدعلىفحذمرواالمسلمينمسامعالىالخبرفوصل
انرأىولماكثيراعليهنمسخطوابعددبقشيشاوءاالفتاقبلأخذرشوةانهعلممالماخصوصاالفتوف

اثرءاقتفاعلىوحثهمباشواالوالرعاعمنيناالزهروكثمرطلبةجمغدعانفعايجديهاالنكارال
ثمأمتعفيهيجهزوناالقاطكانالذىالمكانالىفاسرعواسفرهمقبلبالقوةوارجاعهماالقباط
ميتمكنونمنبكليفتكونبدأيوبايديهمتلمعوالسيوفالصواعقاضأنقعليهموانقضوا
ءثاكادوااالمتعةاثروناهـ3أخذرااليابزامنوفازواأمتعتهمجميعالكلفتركعليهالقبض
فضاعتاالمتعةمنمنهمفقدماالرجاععخئيمامجهودااالقباطءأغنيالذلوقدمغتبطببنفرحيبن
عبثاممحهوداعه

م4871سنةاالوليداعبد2

فاعاديددمناالقاطيسلمولمالقاهرةفدخلالمماليكبقمعباشالحمنعهدايامهوفى

فرصةيجدعلهبصامتروقعدالعصوراالولىفىضدهمتسنكانتالتىالجائرهاالقوانبنكلعليهم

فىمالكبيرووضعهبلكعلىمدهفىاليهاوصلواالتىوظائفهممنكبارهمفانزللسحقهممناسبة
ممتلكاننهميغتصبويهدمهاأوالدهمومنازلمنازلهمينهبجعلثمحقيرةوظائف

ركوبمناالقجاطمحذرينالقاهرةشوارعفىيصيحواانالمنادينأمربلبذلكيكتفولم
فىيكورافيالرسلأوءاالنبياءألسماابنائهمأحديسمأويةجارأوعبدايقتخاالانومندابة
جاريةكلبطردلعساكردـوصرخاالقباطجواروعبيدكلاغتصابالىبذلكحسنوتوصلالتوراة

فادحبثمنباعهوهنالثالقلعةالىالرقيقهذاكلبانتماحسنوجمعقبطىبيتفىمجدونهعبدأو
القبطىوعرفماسماعالمسلمبنعندالموظفونفغيرالثانىلالمرالخضوعالىايضااالقباطواضطر

أهلهبينبهطينادواسمعملهمركزفىبهينادىاسحمباسمن

نقديةكيس0005جزيةوقررعليهموبيقهماالقباطءباحصاباشاأمرحسنذلكبعدو
صحبةءاالمرانحدوميهممعخرجاالالذينعلىسيماالاالنفسالضريبةعفوضهللحكومةيدفعها

بلغتحتىآخرضعفايببةالضرثمعليزادفقدالذاللهماءجاالذينالعاصيينبكوابراهيمبكمراد
الرجالأزواجهنغيابحالتحصيلهافىاالهانةمنللحريمحصلمايخفىوالريال00057

وطالبهوضربهوحبسهعليهفقبضواصفالمعلميدعىرجليلىالمباشرالكتاببينوكان

نسخوعنددـااليرادوالمصاريفصيعزدتوالتركيةيجيدالجبرتىروىكاواصفالمعلموكانالالبا
ذلكمنءشىذهنهعلىيخفىوالوالجزثياتالكلياتومجفظالرزنامةمن
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ءبااليذاموتتبععليهمالعامةفتسلطالزناروالزنوطشدمناالصلىمزببسوالزمهصم

اادامالحروجعنوانعكفوافانكشواوجههفىالترابوحثهابالحجارةرجموزناربغيروجدودـومن

علىيؤمئذالجوهرىابراهيمالمملمأوقفهماءاحصاالقضاةقاضىمنيطلبباشماحسنوأرسل
المعلمأليهواستدعىفخافالفتنوظهورالفشلمذلكءورابماأحسثمواالديرةالكنائس

اناألمفيمىفنيفأمرالمالمنعظيممبلغعلىابراهيمالمعلمفصالحهاالمرفىوكلمهابرأهيم
بمكرودـلهمالتعرضوعدم

باعوبهمالدينافضاقتأخرىاغراكةعليهمبتفصرالنصارىجميعالشدةوعمت
قدرهايةجزمنهمشخصكلوقررعلىعالهاثمومإلمالبسهحتىعنددـماجميعمنهبمالكثيرون

وأخذاالديرهحسنوتتبعمنهمواحدكلعلىالمقررةالديوانيةيةالجزخالفوذلكفرقبالدينار
وداحمنفيهاوجددـماكل

ءأحمامنحىفىبكاسماعيلمعالدولةوالىباشاعبدىمرم7871سنةأوائلوفى
دمللحالفأمرالمسيحيينمنسثانهمعخئمأنبكاسماعيلفاجابهالحىأسمعنفسألهالمدينه
يالر00053دفعبعداالمالهدمنازلهممتخليصمناالقباطبهنيتولمالمنازلمنفيهماكل
الباقادفعهاوهم00071منهايونالسوردقع

م8971سنةلممرالفرنسويينواحتاللم9871سنةالثالثسليمسلطنة3
رأيهموقرالحاكمديوانفىالمسلموناجتمعاحتاللهاءمصررجاميونالفرنساودناولما

لكثمنعوافاقالوخيمالعملهذاعاقبةمنحذروهمعقالعهـمأناالالقاهرةمسيحىكلقتلعلى
الرعاعبعضوهجمبالذبحاياهممهددينالطرقاتفىيشتمونهمفكانوااالقباطيذلوناستمروا

االسلحةمنفيهاعماالبحثبدعىومنازلهمواديرتهمهمكناثعلى

يإبئالمصرءلرضااستحالبااالسالمباعتناقمعخئمهمتظاهرالبالدالفرنسيوندخلولما
قصرمنالمسيحيةالتعاليميتلقونقمعلى3يستبعدولمولكمنهمالنفاقهذامنهماالقباطفاحخقرعليهم

منكلانالشوارعفىادواوناالزهراللجامعالمسلمينشيوخأجتمعاالياممنيوموفىالفاتيكان
2فىيينالفرنساوضدثوةالكفارفقامتمحاربةيهوهذاالناالزهرللجامعطضىاللهيوحد
االقباطانيعرفوناالمسلمونكانولماالشوارعفىثمبرمكانمنكلبخوام8971سنةبرممتو

أيضااالقباطمنينكثيراذبحواحددينعلىيينوالفرنساو

مابيالقتالاشتباكءأثناوفىيبنالفرنساويدمصرمناسترجاعاالتراكحاولوقد

اوتهيالمسيحيهبنينهبويذبحودارفيهاالقاهرةودخلباشاناصفيدعىتركىقاثدتخلف
بواوبوالقنصارمممافقتلمابهليوقعوامسيحىكلعلىفيهايبحثونإلشوارعافطافعليهمالمسلمون
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وتقطععيايايجلدنفكنءالنساأمابالرحمةوذبحوهمالرجالمنكثيرينعلىوقبضوامبيو
قالبكعثماناسمهتركىضابطسهكايلالوهذامناالقباطيخلصلم9أمامهنأطفالهنرووس

السلطانموالناأدادةضدالدولةرعاياءدمااراقةالعدلمنليمماعلناباشاحسنلناصف

التىوبيوحهمجاراثمالىطائفةفذهبتعاماالنعمارىفىالقتلصارذلكبعدواألضطهمادنقطعفا
منيقتلونوالبيوتعلىيهجمونفصارواالموسكىوجهةالشعريةبابوالصورينببنبناحية

يأسرونوينهبونوءوالنساالرجالمنيصادفونه

فظيعةأموراوفعلالمغاربةمنطائفةعليهوالتفمغربىرجلأيضاوحضرالجبرتىوقال

ينهبونويقتلهموعليهمثجمفواالقباطيونالفزساو1فيهاالتىالبيوتعلىيتجسسفكانللغاية

البنيةرأسقطعمنومنهموالثيابالحلىمعليهنمايسلبونوءالنسايسجنونوعندهمما
فراالتراكعلىيونالفرنساوأنتصرولماأهـالذهبمنوشرهاداسهاعلىمافىطمعاالضغيرة

بهممحتميناكزالمسيحجينثمالي

منهميقتلفكاناالقباطعلىالكرةفأعيدتالدولئبنببنأخرىمرةالقتالأنتشبتم

دبرطريقةيعقوبعمايدهمنهمحازمارجالانلالاخرهمعنلجكونوكادواكثيرخلقيومكل

فىاالقاطحيماتركهبعدفيماتهدمولكنهلححايترثمحصنالهمفابتنىترجمتهذكرفىكالنجاتهم

منيبثماولمبكبكلوتاالنالموجعدوهوالحينذلكفىحيهماالقباطهجركمااطمئنانهمعهد

الحيئذلكالحذرهناالقباطوأخذيلةوزوالرومحارةفىأماكنهمغيرالقديمةالقبطيةءاالحيا
أبوابهاكسابعضهمواليهاالصعودالهاجميىيتعذرعلىحدالىأسوارهاورفعوامبيوجدرانمافقووا
الحادةاآلالتتولرفيهاالحتىببعضهامتالصقةجافيةرؤوسذاتكبيرةحديىبمسامير

ترتبفىشرعوالماانهمحمتىاالديانأهلبينمصرساووافىيونالفرنساواستقرولما

تجارمنوستةالقبطالنصارىملىثممنستةعشرعضوااثنىمنألفوالتجارقضايافىللنظرديوان

نكايةالدخانبشربجاهرمرةنصرانياانوحدثلهرئيساالقبطىملطىالمعلموجعلوايذالمسلف
القبطىأدبالفزلساوىللحاكمالخبروصلولماوضربهالمشايخأحدعليهفغضبلمينالمعفى

فعظمالمهدىمحمدودعىقبطيةعائلةمنرجلأسلميخالتاروقبلالبالدوائدلعبالخضوعوالزمه
الحالقامنعمنهملمصرطلبوايينالفرنساودخهلحالاالقباطأنوقيلساعدهواشتدأمره

لهمأرجعأذاووعدهمذبحهمفىيسعونالذيوبمعاقبةبالحمايةيعدهمالعامالمباشرهمعلفردبهم
مقاصدهوحسنفضائلهعلىيركهمبطرمدحثمباالمانةيعاملههانحقوقهم

بعضانغيرراكبابهنجروالحصانهعلىمناالزهرينزلالجامععلىأحدهممراذاوكان
فهددفظماحوارتكبواضدهموتعصبوااالمالكمجلىالعوائديينالفزسساوربطاثرعلىثارواءالجهال
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الجامعحولكثيرةمنازلبواخريرتدعوالماالزهرولماالجامعسيماوالالمدينةبضربيونالفرنساو

عظييةاهانةفأهانوالجامعالجنودودخل

المسلمبنعطفينالمينوفلكىآخريدعىوخلفهيبنالفرنساوقائدكليبرقتلبعدوفيما

مالمميحيينالموظفببنكلورفتسليمانوسمادـابنهمعهوأسلماللهعبدذاتهودعاثمدياناعتنق

بالميراثالمتعلقةالنتمخصيةاالحوالقانونوجعلللمسلمبناالعمالكلوسلمواجانباقباط

االسإلميةيعةللشروفقاوالزواج

بسببشديداأالقباطعلىالمسلبمسخطمصركانمنيينالفرنعماوخروجوعند

االقباطوقعفلهذاالسالحوحاملينالخيلراكبببنوظهورهمنهمزمفىبهمعليهاملهاالتىالمساواة

يعرضوكانلهمكثيرةبيوتوهدمتالسلثمفدارفيينالفرنساوخروجبعدشديدضخكتحت

أوكنجسةبيتءلناعلىيتجاسرمهمللخطرمنحياته
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عضرالتاسعالقرن

االولالقسم

البطاركةتاريخ

7بطرس1

دتتريوس3

كيرلس2

كيرلس4

والتاسعالمائةيركطرالب7بطرس1

اواليدعىوكانالجاولىبطرسباسمهرأشولذامنفلوطكركزالجاولىيةبقرولد

لماااليغامانوسيةدرجةالىرقىثممركوريوسباسمسأالقديسبديرقسيساورسميوسمنقر

خبربلغحتىالنسكيةأفعالهعلىمواظباولبثواالستقامةالخفشفمالديررئيسفيهالحخله

مطرانمايرسمهصالحرجلالىشديدةحاجةفىوكاناليهفاستدعادسلفهمرقسالباباامعمح

انهاالذلكمناسيىهولماوحفظفتعيينهأخرلتاللهعنايةأدطغيرالوظيفةلهذدـفانتخبهللحبشة

مرقسالبابامعفأقامثاوفيلوسودعىالمرقسيةالكرازةوكيلباسمعموماالكنيسةعلىمطرانارسم

رأىفأجمعمرقسالباباتوفىانالىاالمةمصالحبجميعالقيامىوشاطريركيةالبطرالدارفى
وفاةبعدم181وش6251سنةيههك61االحديومفىتعيجنهتموقدبطريركااقامتهعلىالكل
فىااليدممطعليهوضعتمذوهوأولباشاعلىمحمديةخديوعهدفىوذلكاياثةبثالسلفة

يركيةالبطرمركز

يومهووقاريفضىهيبةمعالكالمللخيرقليلمحامتقشفازاهداورعاتقياالباباهذاكان

اصحابهاحدانيروىوكنيحتهسالمالجلاخصوالصالةعلىأومماظباالمطالعةعلىمخكجا

االالمالبسمنعليهوليسخديهعلىوالدموعيصلىفالقادحجرتهعليهفدخلامرفىاليهاحتاج

أوياكلبمايوماغيكنولموهومنفرداحداليهيدخلالانذلكبعدفأمرالخخنرميقيهما
تعنيفااشمئزازنفسهعنرغمامنهمملثمومنأنقأنالىفابقادـطعامامرهىأشرأنهحتىيشرب

علىيدلمكانفىأوجالساأنيقالباساالبسايريومافلملباسهعنيقالذلكومثلوتبكيتالها
علىاالمجلسوالأحمربملعقةمكعوبامركوباينتعكوالخشنالصوفااليلبسالكانبلاالجمهة

ارتقاؤديزددـلممتواضعاوديعافكانبالجملةوالقشحصيرمذعلىااليناموالدكةعلىأواالرض
يجدلىكانانهقيلحتىرهبخخهيغيرنظامفلمأنكارالذاتفىمبالغتهاالالبطريركيةرتبةالى

فراغهاوقاتفىالحؤص
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هـداذااالالبطريركيةالدارمنيخرجوالالسياسةامحرامرمنالىيتعرضالوكان

ينخئروالؤالحشمةالتادبفعتكمواذاأسودلثاماوجههعلىارخىيقالطرسارفىوأذااثاجة
بركةلنوالوجهددـاحدطلبواذاالمنازلفىكاليلحضوراالفىيرغبيكنولمسامعهوجهالى

أنهقيلاالعئرافبعدالمقدسةاالسرارلياولهماصباحابالبهيسةالروسينحفنوريطلبفكان
يبدل6اابضةفأبىالصوفمنجواربثالثةلبسالعارفونلهفوصفركبتيهفىبألممرةأصيب

الشافىهووحداللهانمعتقداكيةالنسمعيثشهنظعام

اصالحفىالرغبةفيالعقلواسعاالخالقسامىذلكعنفضالالباباهذاوكان
المطالعةتشغلهكانتتحىوالتاريخيةوالعلميةالدينيةالكتبلمطالعةشديداميلهوكانكنيسته

القديسسيرهضمهاومنالنادرةالكتبونسخبنقلاهغوالذاوالشرباالكلعناحيانا
البأباهذاجمعهماالىالبطريركيةمكتبةدىاليوميوحدمامعخئمينسبوالشركةابىباخوميوس

فابخطهكتابنيركيةالبطرمكتبةفىومشاهيرهماالقباطنوافيكتابمولفلهووجد
أراالعتقاداتفىوالثانىالمحادالتفىمقاالتاالولاالرثوذكسيةالعقائدعنالدفاع

اوانضمكنيسغعنانسلخمامنهدالةكتببهاوقصدورسائلمواعظايضاولهالمعاناجذعلى
يةالباباوللكنيسة

فاصبحالتصرففىوالحكةالرئاسةفىالحلمالصفاتهذدـالىبطرسالباباأضاف
هقوكانعنهراضيةالحكومةفكانتغيردـنميهاسبقهقلماوفازمجظوظالجميهععنداالحتراموضوع

ونالشعائرهااقامةعلىحاطةالمصرفالقطرفىمشهورةوالكخيسةوالرفاهيةاالمعلىحاصلين

يةواالدارالكتابيةاالشغالفىاماليمةالحكوعهدتاالقباطحكعبوأةهوالمالىلدىحخئوة

خحوفبدونالصليبوأمامهمموتاهمويخرجونثمعباثيباشرونفكانوايةالحرمنقسطأوفرونالوا

بعدلمصرخضعتفلمابالمسيحيةأهلهايدينونكانانايامأبروشية71بةبالنووكان

سنةفخحهاباشاعلىلمحمدولماشاأسالميةمجكومةوأبدلتالمسيحيةننهاحكسقطتالعربىالفتح
الىالمسيحيةالديانةبانكارتخالهرواالذينوعاداالقاطمنألوفبهايزالالكانم0281

فيخةمعوأرهـاالتعاقبعلىأسقعبنبطرسالبابافرسماساقفةلهميرسمأنوطلبوابهااالعتراف
الحاكمةالهيئةءبرضاالرعاةم

اليهالسيمونيةتجدفلملهوكراهئهالمالفىزهددبطرسالبابابهاشتهرمالافوكان
صارمدتهوفىسلوكهحسنملىيتاكدلمماكاهنأىعلىايىبوضعحيسالكانبلسبيال
االساقفةومنللحشةومطرانبناسقفا53عهددـفىورسموالقبليةيةالبحرباالقاليمكنائستجديد

اكفىوسرابامونالملجىوماسالغمراولىواثناسيوساالخميمىيوسابأيامهفىينالمشهور
حياتهيختاروسيردطرحهبابىالشهير
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االسالميةالعائالتقساوةمللغايألمتضايقينرأسهمسقطالجاولىبلدةأقباطوكان

وكلفهمالبلدةتلكاقباطاكابراليهاسخدعىنيرهممنقومهبطرسالبابايخلصفلكىفيهايةالقو

متىالباشالهايعينأنبذلكوراباشالمجلشرهديةوقدمهاأطيانهمافضلمنفدانىماءبانتقا

بذلكوالبلدةشخونعلىاالشرافحقوحددلهيكونكالحاكمقبلهمنبامندوتهحوفىدخلت

قبطيابطرسالبابابايعازباشاشريفعيخهالذفالرجلوكانباالقباطالمسلعينأستجداديمخخ
يعيشرليزركهاالمائتبننفدانا63باشايفشر3ـواعطامليوشبشافالمعلميدعىأسيوطمن

ثمعليواقعاكانالذىالذلمنبلدتهاقباطيرتحرمنالباباتمبريقةالطرذدـوايرادهامن

مقرناذكرأسمهوأصبحمكانكلفىالجليلالبطريركهذافضائلعبيرحينئذففاح
علىممجاوفكانللمتاحثةالمتدينبنءكبارالعلمامجلسهالىوتقاطرواحتراأجاللبكل

الكثيرثاميديهعلىفجرفوالعجائباآلياتبميبة3وتقواعلمهالثهووشححكةبكلاسئلثم
يومثانىللمعاشاشهرطلباخمسةمدةبيتهتركبانهايادـنجرارجلاتادـيومذاتأنهقيلذلكومن

بانلعلمهابهازدرتيقةاعنسألهاولماحبلىوجدهااليهارجعولمازوجتهيعرفانقبلزواجه
يركالبطروأخذوالدهامعفأتتالمرأةتلكيركالبطرفاستدممامركزاوأعلىمقامامنهأسمىاباها

زوجىهومنجملىانبقولهااالتجيبهاذفأبتلهتعترفانينصحهاوالواقععنيستخبرها
فلميزولالشبطانمنوالذىيثبتاللهمنالذفانلهاقالتكذبأنهايرلثالبطرادركولما

الحملسقطحتىالبهطريركيةسلمآخردرجاتعلىرجلهاتضعتكدلمولكنهاالقولبهذاتبال
انيظنالوجيهالرجلذلككانوقدالزنالعلةبطالقهاأصدرحكمبذلكيركالبطرعلمفلما
احدبينكماليسلهؤقالقولهخيبالبطريركولكنلمصلحتهالحكمعلىالبطريركيحملجاهه
الباطلمعكانمتىالقولىمنعفأوالالحقمعكانمتىالضعيفمنأقوف

برقعاالديانءرؤساالحاكموأمروعجواالناسبهبمفضيادةالزعالخيلتوقفايامهودى
قيرأطاللايزدفلماليهيوعقبهالمسلمونأوالفصلىالنيلميادـيدلتزاللهالىثالاألبأصوات
والشعبوالكهنةاالساقفةبعضومعهالبحرساحلالىفتقدميصلىانيركالبطرمنفطلبواحد

البحرفىالمقدسةاالوانىبهغسلتالتىالميادـالقىءاالنتهابعدوبيةاالسرارالرورفعاالمةءئماوع
اقيمتالذىالمكانالىووصلالزيادةفىحدداخذحتىالبحريتعالىفشوهدالبركةبانةقرمع
ش5251سنةمسرى91فىذلكوكانترفعانقبلالصالةخيمةفيه

عنددوأنزلهوكرمهفأجلهباشاعلىمحمدمسامع2وتقهابطرسالبابااخبارفضلتلغتو
بهيدعىمااألشثاربانبعضالجهوشماالمقدسةمااالراضباشاابراهيمأحتللماوحدثساميةمنزلة

يباروزاددـوشايتهمباشاابراهيمفصدقتانزوروهوالمسيحقبرالخورعلىظهورمنالمسيحيون
وابيةنجالثمابراهيمثقةكانتولمابالقدساالروامبطاركةأيدىعلىااليخريألالنورأنعلحه
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بفدومهباشاابراهيمعلمولماالقدسالىيركمصرفسارالبطرمناليهاسخدعادـعخئيمةبطرسبالبابا

منالنزولعلى3ـوساعدبيديهأمسكيركالبطرحضوروعندجيشهوقوادبحاشيتهالستقبالهخف

البابافاجابهيديهالنورعلىليخرجيصلىأدنمنهوطلببسببهأستقدمهالذىباالمروأعلمهمركبه

الباباولعلمءالخاطىأنايدىعلىاليديكالنوريظهرعلىأقعينيهمنتفيضوالدموعبطرس
يكونآدمنهطالباباشاإلبراهيماعتذرواالقباطالرومبينعدواهعليهتترتبذلكبانبطرس

كنشةوكانتباثاأبراهيمفرافقهمايبالرليزولهومعهمايكونواالرواميركبطرمعهحاضرا
جمجعباخراتعساكرباشاابراهيمافأمراالزدحاممرالناسوتضايقبالجماهيرفاضتقدالقيامة

النوريخئهرلماذابهميوقعواحتىبهمواالحداالقيامةكنيسةخارجالىينوالزائرءالفقثا

أاالروايركبطروهوقضىقدالنوروكانيخنهرلمازاالعاقبةبسوءبطرسالبابافشعر

ولمالقبرفوثالمعتادةالصالةاقيمتذلكبعدوكالعادةايامثةثالمدةوالصومالصالةعلىمواظبببن

الجماهيروصلانالىاليوميرفكمافشاقهاأالعمدةواجتازمنالمقدسالقبرنورملىأنبثقحتىتتم

قائلينالكنيهحةفىالذياصواتوتلتهمالنورالورهائميبنفضجماالكخيسةخارجالمحتشدة

امانيننولوهواالرضعلىيحسقطوكادذهولفىوصيرئهباشاابراهيمارعبتيننةبطركذلك
قوادـاليهيكادتروعههدأحتىيركالبطرعلىواستندبابا

وقضىاجاللبكلالثناهرةالى3واعادبطرسالبابائعخئيمفىباشاأبراهيمبالغثمومن
دونالقوفموللضعيفالظالممئلومللممنصفاوعلمحكةبكلشعجهلينيقضىحياتهبقية

اللكنيسةيصلىكبارالشعبمنواحدءجايوموداتالقدوساللهاسميمجدماااليراعىان

أنصرافميعاداذوأفهيهذلكفىفكلحهالصالةفىاطالقدالكاهأنفرأفكالعادةصباحا

فضكىالعجادةانتهتحتىاستمريصلىبلالكاهناليهيلتفتفلمأزفقدينهمدوأوالىالموظفين

تبعافيهالعبادةتأخيرأوتقديميصحوالالثهبيتهذالهفقاليركالبطرالىالكاهذالكبير
االسلرغائ

فوجدهابكراتزوجهاالتىامرأتهمنيشكورجليومااتادـانهفضيلتهعظمعلىيدلومما

الرجلفكررعليهمجبكمابخدمتكتقومحتىلكالفضلهوإذلكبطرسالبابلهفقالثيبا
المقصرديمهمالالرجلرآولمالوازمكلتقضىامرأةتكونأنلكخيرلهيقولوهوالشكى

فيهغمصثمهكذاالبكرتكونانلهوقاليدتمسهانبدونانحتالرائباللبنمنءانالهاحضر
مالبكرفيهعرفتالذىاليماللهالعنالبطريركفقالالثيبتكونهكذالهوقالأصابعهاحد
رسميادعوادـفىقضىثمالئيب

ومجولأمرهيعخئمأنروسيادولةخشيتوغزواتهفتحائهفىيثقدمباشامححدكانولما
أكراضهانيلعلىالقبطيةباالمةتستعينأنففكرتالعثماينةالمملكةوفىالشرقفىأمانيهادون
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لشعبهالروسياحمايةقبولاالقباطيركبطرعلىيرضروسياأميرافأرسلتباشاعلىمحمدضد

يقيةافرفىمسيحيةكبرأمةرئيسيرىانهيفتكروكانيركيةالبطرالدارالىالمندوبفذهب

منشيثايبدلفلميارتهبزاالخبارللبطريركوردتقدوكانتاأبهةعلىوتنمعظمةعلىتدلصبهالة
بيديهالمقدسوالكتاب3ـفالفاالروسىالمندوباليةأنحماحتىهيئخهبتغييرأويهغيركيتهبطرنظام
يخطرفلممبعثرةمثلهمقاعدوحولهخشبىمقعدعلىجالساالحشنالصوفبزعبوطهوهوفيه4يطا
فاجابهيركالبطراينوسألهالفراعنةمجدسليلةالقبطيةاألمةرئيسهوهذاأنالمندوبببال

بطرسالبابالهفقالالعظيمبركزه3ايامعرفاالمندوبفاجابهمفابلثهيرومالذىومنبطرسالبابا
وكادعظيمةدهشةالمندوبعلىبغثةفظهرتاللهبنعمةالبطريركأناأجلستفضلءهدوبكل

المندوبدهشةولعليركالبطروجهعلىظاهرةالصدقمالمحرأىانهلوالويخرجهوأنهيكذب
الملوكيقلدوناالقطارحيحثاباقىفىاالديانءرؤسابفخفخةبطرسالبابابساطةمقابلةمننشأت

كانوكيفلرسلهالمسيحيةأوامررئيسوتصثلبصرلورقعولكنوأبهتهمومالبسهممجالسهمفى
فىالمسيحرسلخليفةحقاهذاواعتبرأنعجبهلزالاالولىعصورهافىالمسيحيةءرؤسايعيش

الباباعظممةغلبتهحتىباهتاالبطريركالىوهويشخصبرهةالمندوبووقفونسكهمبمماطتهم

وأجلسهيليقبمابطرسالبابافقابلهيديهولثمأمامهوأنحنىاليهفاسرعالخارجيةالالروحيةبطرس
مجانبه

المسيحىالعالمفىبمركزيهغوالالبساطةهذدبمثليعيشلمافايسألهالمندوبأخذثم
وعاشالعالمالىأتىالذىالمسيحيسحعبدأناسيددـمنأفضلالخادمليسبطرسالبابافأجابه
وأحتمىبهأقيممكانفلىاناأمااليهاداريأوىلهيكنولمالخطاةيجالسوكانوالجلهالفقيرمع
االطهاررسلهمعيأكلهماءاوالساالرضملكللمسجحيكنلمءالشتابردوالصيفحرمنفيه
فىالمندوبفتحير3المعونةصاحبمنأفضلأنفهلوأتمتعآكلأناوهاموونةفيهمخزنوال

خيرفىمخلصهابنعمةأنهاالبابافاجابهالقبطيةالكنيسةحالعنلبالسوتخلصيجيبكيف

باتالصعوتجوزجميعأنفالبدهويرعاهامادام

قيصرحمايةالبطريركعلىوعرضالتعيسةاالفباطحالةعلىألمهيظهرالمندوبفبدأ

االبدالىيحيامليككمهلالبساطةمنءبشىمستفهماالبابافاجابهالقبطىللشعبالروسيا
مليكرعايةتحتتعيشونمأأذنفاجابهالبشرسائريموتكمايموتبكاالبياسيدىاللهقال
وهواللهيموتالمليكرعايةتحتنعيشنحنوامايموت

الداروتركيقبلهاواخذبطرسالباباقدمىعلىينطرحاناالالمندوبيسعلمحينئذ
يمصررأىعهـافسألهباشاعلىمحمدالنىوانطلقالروحيةيركالبطرهذابعظمةشعروقديركيةالبطر

القطرمنهذافىماكليهزنىولمهاوكتاالمسإلتارتفاعوالاالهرامعلمةتدهشنىلمفاجابه
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بينهماجرىمالىروىثماالقباطيركبطرالتقىللرجلزيارتىفقطنفسىأثرفىبلالعجائب
الشكروقدمالدارالبطريركيةالىاليومنفسفىوقامباشاعلىمحمدوجهالسرورعلىفطفح
البطرسالبابالهقالللبالداالخالصومنالحقهالوطنيةمغأبداهماعلىبطرسللبابايلالجز

رفعتلقذعينيهتنهمرمنوالدمغباشاعلىمحمدلهفقال3بالدنحوعليهجببقاممنتشكر
كمركبتهلركبكمعددـمركبةبمصرولتكنعلىمحمدمقاملكفليكنبالدكوشأنشأنكاليوم

انهوسبجهملكهابينوالحبثمةمطثانسالمةاالنبابينخالفحصلالحوادثهذدـبعدو

المسافاتفلبعدللحبشةالحدودعلىالكهنةرسمبطرسالبابامنالنجاشاطلبالسودانفتحلما
علىالمطلوبالعدداالقباطالعلمانيببنمنسالمهاالنبافرسمباختيارالكهنةسالمهاالنباكلف

للنجاشىعليهوشنعواميعترفواولممعهالذيناالحباشالكهنةبهميرضفلمالقبطىالطقس
االحباشتحولهوالخاللهذاالحقيقىوالسببأتسعالذىالخالفمبدأهذافكانوسثيوذو
افأاالصلىأعتقادهمالىليرجعواينصحهمسالمهاالنبافكانالمستقيمةباالمانةاقسكعن

كافيةغيرالنصائحأنرأىواذعليهيسيرونماعلىآباعصموجدوابأنهممدعبئصوتهسماع
قاسانهموداهاحقهفىشكوىيركالبطرالىفرفعواالكنيسةأحكامباستعمالهمهددـلردعهم
يركللبطرالمطرانفارسلواللطفاللينمعهميستعملانمنهيطلبالبطريركاليهفكتبعليهم

ثباتهعلىفشجعهالمسألةحفيقةلهيشرح

المقدسبيتبارضللقبطيوجدوهوأنهالخالفلهذاآخرسببهاالكافىمولفكرفيو

منجماعةاليهتأوىوكانتالقيامةكنيسةمنبةمقروهوعلىالسلطانبديريعرفعظيمدير
وقعالنالديارفاتفقبخلكلهممأوىالالذينءباالغركسائرالمقدسببيتالمستوطنينالحبشان

الرهبانيسعفلمالمالكمةالىثجالخاصمةالىالديرذلكرهبانبينوالحبشانأولئكبينشقاق

عنوةالدخولوأرادوابوافتحزهموجفىأبوابهوسدالمذكهرالديرخارجالحبشاناولثكاخيلاال
علىمكبرمصاقدوكانغرضاينالوافلموالعقدالحلأصحابالىأمرهمفشكوايفلحوافلم

محرفتهاليناتصلالمرلمتعضيدهمفىبالغوبناصرهملالخذفتجردالمقدسببيتأالنجليزقنصل

ولذلكالجشةملوكهوأحد3ـانشأالذىانالمذكوروقالواالديرملكيةيدحونالحبشاناولئكفقام

مصروقالبارضالنصرانيةدخولمنذسلطانواللهمملكفالالقبطوأماالسلطانبديريسمى
بنىءخلفاثالثالمهدىمحمدخالفةفىالقبطءعظاأحداالسعدبهاسطةأنهذلكغيرالقبط

المذكورالديرءبناعليهاالواقعاالرضبقطعةالقبطالىاحسنالمشاراليهالخليفةكانالعباس
السلطانديريومئذمنالقبطجماعةفسصادـنفقتهعلىببنائهورسم

للدولةظالمتهمبرقعللحبشةاالنجليزقنصلأوعزالحالةوتحرجتالخالفعظنمولما
الىفكتببطرسللباباذلكفىالنجاشىكتبووردتالقسطنطينيةالىنفريبنفسارمنهالعثمانية
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الشقاقولبثاالجاشجماعةأقناعفىيفلحفلمبالحسنىالخالفهذاليفضالقدسمطران

المسألةيةتسومنبدايركالبطريرفلمذكرناكماواهلهاالحبشةمطرانبينالخالفواشتديستفحل
فحالتبنفسهالننلهذالفضالحبشةالسفرلبالدنيتهفىوكانعقبادـتحمدالماحدوثمنخوقا
يركيةالبطرفىخلفهالذىانطفيوسديررئيسداودالقسبارسالفأسرعشيخوختهذلكدون

باسمالنوفيةعلىمطرانبعدفيمارقىالذىبرسومبالديرأسحهراهباممهوأوفدالراجكيرلسباسم
المطرانمنلكلكتبثالثةوسلمهبالحكةالخالفهذاليحلبالنصائحداودوزوديونسثطانبا

أحسنعلىالمسألةحلأذابانهبركالبطروعددـداودسفروقبيلالحبنتىوالشعبواالكليروس

ناجحاأتاداذابالمطرانية3ـووعدحسمةمكافأةيكافئهحال

الىوصلخمم581وأش7651للسفرسنةوتأهببوشعزبةالىداودالقسفسار

مرضالحبشةبإلدداودالقسوجودءاثناوفىتاريخهفىسيذكركمجمةمتاعببعدالحبشة

ءالسماالىعينه2فوالمنصبهذافىيخلفهعمنكباراالمةبعضسألهاحتضاروعندبطرساالبا

قدبطرسالباباوكانعاجالهيستدعفارسلوابوشعزبةرئيسداودوقالاطرقثملحظمة

وفاةبعديحضرااللمولكنهاليهالحاجةلشدةءيحضرواليبطىانكثيرةباياممرضهقبلاليهكتب
ونصفبشهرينالبطريرك

الحاطرمنمنشرحوتنيحيوما21وأشهروثالئةسنة24بطرسالبابارئاسةمدةبلغتو

التىالكاثوليكيةاالرسالياتتصرفاتمنالمههريظكانانهاالأيامهفىتمالذىالعخئيمالتحسببن
بعفوأغرتةالقبطيالكنيسةعلىتعدتولكنهااالرواملجذبفقطاالمرتعملمبدأفىكانت

عمارةبديرأنطوليوسوعمرالمقدسالميرونعملالسنكسارالنهوروىمذهبهمركعلىأعضائها
كانبانهووصفباالسكندريةمارموقسوزاركنيسةالمقدسةبالبرارىالديورةوزارجسيحة

واعتدالهوزهدهلتقشفهذلكيعللونوألمايشكصقلمامعتدلةصحةذاالجسمءممتلىالقامةيلطو
ودفنم2581وش8651سنةبرمهات82الفصحعيدجمعةأولاالثنينليلةفىوفاتهوكانت

يوماااوواحدةسنةبعدهالبطربركيةمنصبوخالسلفهمجانبباالكرام

والعاشرالمائةيركالبطر4كيرلس2

منأبوزرقالىنجعبقريةم6181وسنةش2351سنةحوالىالعظيمالمصلحهذاولد
انومعداودودعىجرجايةمديرمناخميمباقليمالشرقيةبالصوامعةالمعروفةسفالقصوامعةقسم
حتىأبنهبتعلمأعتنىولكنهوالكتابةةءالقرايعرفالأمياكانداودبنبشوتبنتوماسوالدد

بالزداعةوالددـمعاشتغلكبرولماالحسابمنءوشىدالقبطجةالعربيةباطغتينةءبالقراصارملما

وركوبالخيولصهواتءامتطامتهمفتعلملقريتهالمجاورينبالعربانأختلطءاالثنا3هذوفى

تجهزكانتالعنايةكأنالحياةهذهبمهاميعبألمنشأتهنذبالفرومحيةاشتهرفيهمحتىالهجن
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الىميالبةالطواسلالنيةحنءللفقرأمحباورعاتقياعفوفاكانبلأعظمولغايةأشرفلعمل
القديسيينارأخبامعرفةفىالرغبةشديدواالننمثادالعزلة

أبوادفنعهوطنهالرحيلعلىوعزمالرهبةالىمالعمردـملىينوالعشرالثانيهةبلغولما
ولبسأنطونيوسديرالىفقححدش4551سخةهارباخرتحتىالفرصأستمريراقبولكنه
االهليةفيةوآنسالنعمةفيهتوسمالذفالقلوصضىاتاسيوسالقحسرثيسهيدعلىالرهبنةاسكيم

الىميلهعفضالرأفواصالةودعهوورعاءذكاخاللهافىاظهرحتىسنةبهمولموالكفاعة
منهفسرالمطالعةفىومجبجهملهميشرحوعليهمءيننراوالرهباذمجمعوكانالمنندسالكتابمإلعة

اليهالرهباندبرأمربوعهدأنجازاألمورالمهمةفىعليهاريعتمدوقسيساورسمهالدير

االنانيهيكؤكاشيئا3يكريكنلمالنهالتفاخربثنضائلهأوالتباهىالىقطضيللكننمذلكومع
االنحاالبركهمنحةفىوشاركهباركهواليهفاستدعادـالسابوبطرساالباالىخبرفوصل

يرباالوجوددعلىسنتاالتمضولمحسبممشننللهوتنأطرحهبابىالشهبراالسننفصرابامون

وكتبواعهددـاثةحمبالرغمالمنحبلهداأحتيارعلىالرطبانفيحاجمالديرذلكرئيممماتحتى

بدأالحينذلكت3وهالديررئاسةالىورقادـأختيارعلى6دمفأقرالبطريركالسارسبللبابابذلك

قاطعةلضرورةالمغادرتد9كبانالرعلىبهحراللديرنغالموضيمبادرالىحيث9دبهنورموايتألق
فايئحاتهلوه5دائرةتوسعلىندمسهالوقتفىوأكبوالماديةاالدبيةأحوالهاصالفىوأخذ

فىلمحخحمصرالرهبانبتعلوعىالفاظاللضبطيكثىمامنهمافاكتمسبوالنحوالححرفبدرس

فيالجمكلممانا5انطونيوسمنمرديرتزالوالكانتالتىيفسوبنىيةيربمسبونترباحيةبةالعز

وادبيةديميةالعلميدالمواضيمفىوالمناقشةللمطالعةوجعلهالديركتبعلىالكخصمكثيهرا

وطررئيسنمادروموالثنبهحليةبيةالراللغتيناإلوإلدلشعلبوشفىكتابافححثموتاريخه
مامهادفالثوللجايوصليقطمافرعمزارلمنيارةالزيردادارادانهجمرشرالديرعز

يهينتوكالتمافىليساعدودـوذلكبائهفىشرعواهماذاهمبمساعدوالذلكعلىالمسلمينءفال
فثنالالرهبنةببالمروالهواعرابىفشاهددالديرزراعةبخثمنندكانأنهأيضاوحدتبتالعزءبنام

قدمزلتانواتفقحددعلىلطمهبليننبهلافاستعطنمهمنهليسلرثاالدابةعيانصرانىانزلله

لرئيمبشتكىاالعرابىوأنطلثامالبسهيغسلداودالننسفتركهبالطبننةميلبرحسةىاإلعرابى

فاكاذلكوحالطمتهالذفالراهبألمواناوقالهوففاللهالبركةالىدفعالالدف9دبالراالدير

شعيرأومثلهقحااردبنححرولهواعطىمحامحك

اجااداودللفسكانولماأندداوساإلنبامطراضيلينواالحبالنلىبتالخالفثحولما

لسعالةاالمرطذادىدثنللىالمورححتدعضقالءالنزاهذادغمضرءللقحاانتدسياسةوحسم 0001ءاش

يأذتفلمذلكىالنجاشىالىافتقلىالطلصاليهءوجاضيرطائلعلىمقامهوطالسإلنجلا حححا

سرحهأخرشايامماوعوقهاب
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االساتمفةاجتماتلئليللطرسالبابافاةةبعدوالحبشةبالدمقدومهقبلوحدت

داوداعحمرابعضهمفذكركالعاثةيركبطرانتخابعلىليتغمقمايريهةالبطربالداراإلمةوكبار

هذداننمضتصذاوهيموادـانتخابفىورغبواأمراليهآلمامعرفهمعدمكجةاخروذفعارض
مءالوجهاالحدداودالننمنذلكعقبرسالةوسلتانواتمقىجدوفبدودالجلسة

ةاومالخبرواداعمارشحوالذيافابخهمصرحدودووعولهالحبشةبالدبمبارحةيافبنبئهاصدقائه

بدنيتوأخميمأستنصيوساباإلنباانتخابوطلبواقوأفعارضهمالثانيةالجلسةفىانتخابهطلبوا
دواوشمحازبوتننهتىالصاهرةالىداودالحنحساوصلولمانتيجةالىيححلواأندونستمرة5المعارضة

اتوحاياماحهاولبثضيهفايركيةبالدارالبطرونزلللغايةعنهليمباحتنمالاالسوإلقادـانتخابهفى

ا2581لمخةيوليو71فىولدو

فرفرلاإلةباشاعبالمالىاالمريومئذوكانأشهروستةسكةالحبشةببالدلبتأنبعد

وسألاالخمارفطاولهميهاباحدقاليركابطرداودالقامةاقاسااإلمةكبارماعةاليد

فىادوشحححامتمنكدوقالوااوهوفارجفوايركابطرداودافامةفىيرونهعاالزايرجاتحابا

كيرحساعهمفىيروافلمالسؤالفىوشددباشاعباسفاضطربأتباعهشحلبقوتيزالوالىموت

ثميحهجادوهوعونىافندفجاداسمهديهانىيومئذالدولةيداواوغندمى4منوكانذلك

البطريركحةمنعحبداودواليةالىسجيلالبالتالقبطجماعةألهوقالالماشاكشداعادااس

وتنرقتأراؤهمأختلفتالباشاكتخداقالهبماالقواعلمفلماالكبهرفالطامةكانتو6الأبوافان
ءوهؤالذكروالسابقاخيمأسقفطلبملىثمومداودالنختارغيرقالمفنمواننسحواكلقهم
واشخدأختارغيردمنالمغاتيابىأسقفاثناسيولماإلنبااحتارمنومهمأفندفجادأنححار
الحالةهذدعلىنهارولبثواوالالليلفىاالحتمالوتوالىالتحزبوكثرءاالطواوتفرقتاإلختالف

يوءاالخباركلليعلمهالباشاكتخداعلىيروويغدوأدندفوجاداياما

التبشيرجمعيةمرسلىرأحدليشزبالمسداودالفمرأنضاراستعانيستنمحلالشننادكادولما

داودالقسقبولأمرفىباشاعباسليكلماالنجلإلقنصللدفالتوسطمنهوطلبمايااالخلجز
كثنومعهحبشىقسيحمالحبشةلالدمراقحتىوعددفىماطلولكخهددـففكليهيركابطر
كلفىأشيبمثمومنأياماعنددـومكحتفقابلهباشالعباسالنحاشىموكتابافينةالهدايات

طاعةمنالخروجعلىبالخجاشىهوقهوليستعيذالحبشةبالدالىسارداوقحملىالأنمكان

الباشاوكانالنجاشىنجينوبيخهكانعاواستجوبالمحافظةدارالىداودالقسشدعىفاالوالى
رتيزومرةجمرمكلالمجلأمامبهيأتونفكانواالجبلبقلعةاإلحكامجلممالىبهبيذهأنأمرق
باشاعباسفاعاظبعفلوبرزانةيتكلمثابتاهاثئاذلكهوصيوكانالسؤالفىعليهيشددونو

سناروأوفورالىمقدهميهمونفىالحكومةحدمةمنهمخهمالموظفينباخراتفأمرللننبطبغضهواشتد
بالمناقححةالديوانيةالمصالحيشترونضيقهملعظمفكانهاشديدةالجهالحاجةحصانفموأذل
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غيريركأحتياربطرفىالوالىبرغبةوأعلمهيوماأفندفجادالباشاكتخدأاممتدعىثم
وأوقفهماالساقفةأفندتجادفجيمالقنححلالساطةمنباهروذلكفىالتعجيلمنهوطلبداود
يأتنثعلىاتمننواأنهيمأسفنبىمحازأنالهموحدوتمزقتاراؤهمأثعليفانتشرتاإلمرعلى

الننحمرأنصاروجدالصباأصبحفاذابطريركايوسمونهوليالمجتمعونانهموذلكبالحيلةرغبما
منى9شفاأمرعلىصلقدكانأفندفجادانوقيلمكرهيزيرضخوذنفذقدالسهمانداود

أخميمأسقفومعهمسراءالغوكاوتبعهمبالدارالبطريركيةاإلساقفةراجتصاضبرسمهباشاعباس
سراالرسامةيخميونبدأواوحرايماعليهاووضعوااالبوابعلهموأغلننماأقاربهبعفوأفندفوجاد
الشوارعفىيطوفوجعلالمكاتبعرفانمبرزأعمىاذكذلكهمافبينماتةلمحيلضهمولكن

أخمجهأسثنفرسامةونيتماللحخنةطذدففىقوميانومكممنقومواانينادفوواالزقةوالحارات
وكثراإلبوابفاقخحموايركيةالبطرالدارالىوانطلقماالناساستيقظحتىيححتفويادفولبث
احراتاليهمفحسنماالخبرعنوسألوهمااالفاستبهئنيركجةبالبطرنياماالحبشانبعضوكانالهيات

رغامةاالساقوأخرجواالكخيحتاأبوابرواوكالعصىوافأمسكعنوةالكنيحسةماالساقفة

حتىيركيةالبطرداراأمايروحونويعدونالناسولبثالصياوتعالىاالصواتواحخلطت

الفجرليكلد

فأشاعواداودالننسعلىيلاالقاويختلننوذطفقمالالسقفتشيعبنالممساعىحابتولما
اهـالماالحبشىالغنسيسلىاالشاعةهذدـوأصلولدانمهاولهامرأةمنتزوتبالحبشةهاقاممدةفىانه
رأفولمابركللبطربهليشىأتىقدوكانأجلهمنالحبشةالىذهبمابسببنهلتغيخنهذكر
اتفهـتاإلشاعةهذدحقيننةعنالناساسخنمصىيالرسامتهليعطلحينئذأذاعهاماتقديركالبطر

الحبشىالننسيهسكذب

وكانالعاقبةسمباشافحذرعباسكادتالنشنةاداالنجلقنصلورأف
مصرشامطراناعلىداودالننسبتعجيزاالرمورتبيتبتوسطفانتىأشهرعشرةقاطاظلقدالخالف

بذلكباشاعباسفسمحبركيتهالبطريتننلدالثاانهاتةتاذا

بألدحياوالعامذببعفاجتمعماهرساتسرهموالداودئحبرنالالحبشاناجماعةكاذواذ
الهياتواشتدوالننمتمبالحسبالمححلينوجيفىوعاحواالرسامةتمامقبلالكنيحةودخلماالعححى
فدكاتالكليةولبىنمىاحقددودفليغتالوداودمالقمالحبشانوتعلنباالساقنمةفهرب

سنةبرموده01يومفىذلكوكانكيرلسودعىالتالىاليومفىفىسممطرانأرسامتهعلىاتحسدت
ءا3581وش9651

عليهواشتدواالطاثفةانجازمصالحوبببينهوحالواخصومهفننامالمؤرخينأحدوقال

مااليطعمالاواذاصفرالتمالجنجةوالوسادةلرأسهيجدلالنأراداذاكانحخىالغةشده
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فىجهدايألواالالحالرائقالبالساكنذلكوهومعبلقائهيأذنونالأحدنارواذااليهاقدمو
يباشرأخذالحينذاكومنجانباالخالفطرحواحتىالمتنافىةوالنفوسالمتفرقةالقلوبتاليف

مدرسةأولوهىاليمالىالباقيةالكبرىالمدرسةءبناباشؤعملأولوكانالطائمفةأعمال
يقالومسيحيةمدرسةأنقاضهاعلىوأقاموهدمهامنازلعدةفاشترىاالقباطشبانلتعليمأقيمت

منوطلبوااخياؤعلىالجميعالجماعموجبابنأوهافكانقىشألف006بنائهافىأنفتاانه
مجضورجميعبطريركافسيمموافقتهأخذحتىباشابحبامممافازالذلكعلىاعاننهماالنجليزقنسصل

ش751سنةبشنس83فىالرابمكيرلسولقبتيجوابىأخيمأسقفىماعدااالساقفة
م4581و

لمنصبأرتقاثهعلىيمضمثنثتهلالوفودعليهقدمتعظيمباحتفالرسامتهتمتافل

هوأماالزايرجاتأصحابقالهمابصحةالناسفسلمباشاعباسماتحتىأياميركيةالبطر
االمةرقىفيهلماالعملعلىعكفثمأرادمالهتمالنفورحتىأسبابوازالةالقلوبجمعفىفسعى

الحيةاللغاتلتعليمينماهرأساتذةواختارلهاالمدرسةءبناوأتمواالوقافيركيةالبطرادارةفخظم
دائمايسالضدريزورغرفكانبهااهتمامهشدةومنمجاناواالدواتوالكتبفيهاالئعليموجعل

لىيكنلمءاشيااليومعلمتقدانىلالسائذةويقولالدروسءاللقايستمعوواثنئينمرهيومكل
بفحصيكلفهمكانالذيناالجانبمنسماالينالزائرفيهايشقبلكانقاعةبهاأنشأثمبهاعلم
المدرسةلنجاحيئولمافىمالحظاتهمءوابداالتدريسىغرف

يناسبمماالطلبةمسامععلىوأدبيةتاريخيةعباراتبعضءبالقانفسهيكلفوكان
منالطلبةبعضرأىواذبنفسهعليهيشرفوكانجبراالقبطجةاللعةتعليموجعلوسنهمادراكهم
يزورهاكانالسقايينبحارةمدرسةلهمأنشاالمدرسةالىالحضورفىمشقةيتكبدونبعيدةجهات

داثماعنهايسألوأسبوعبنكل

عنطلبتهاعدديزدفلمقليألاالزبكيةمدرسةفىالتعليمعلىاالقبالكانذلككلومع
البطريركأجرادبماأحسوافالالعرفانجماعةحينئذاالطفالتعليمفىالمشاراليهموكانطالبا051
علىعقداوالوالىيركالبطربينبأناالوالدأهليوهمونوجعلواالبيوتفىضددـالفتنيلقونسعوا

وناحواابكالمدرسةأدواتمنءشىبركيةالدارالبطروصلاذاوكانألوفااالوالدمنلهيجندأن

بأنالعرفانأسترضىالوساوممماهذدـالخطرمنتفاقميركالبطررأىواذالحربآالتهذدـوقالوا
نجاحاونجحتفيهاالتعليمتقدمحتىمدةتمضولمأنتأهاالتىالمدارسفىاالولىلتعليم01بهمأناط
جوائزيوزعوكبارالقميايدعوسنووكانالختلفةباللغاتالتكلميجيدونتالميذوأنجبتباهرا
ءأبنامنالتالميذمعظموكانلسؤاهموئنشيطالهمتشجيعاينبغونالذينالتالميذعلىفاخرة
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وجدغيرتهولشدةساميةبيةتربوهمليراالساتذةينهوحسنةمعاملةيعاملهمكانولهذاءالوجها
بمرضهتالمذتهشهدتانلوالبهليضرباحضارفلقةفأمرنائمااالساتذةاحدمرة

باجالةالمعروفتكالالقمصالمدعوباالزبكيةالكبرىالكنيسةالقسوسأحدوكلف

اليهوعهدالحسنةاالصواتذوىمنعدداالمدرسةتالمذةبينيخمارمنبأنالكنسيةااللحانواتقان

البتهاجداعياذلكفكانالكنيسةفىبالخدمةيقومونوكانواخاصةمالبسيمالهمواعدبتعليمهم

الكنيسةحضورعلىهمعهموواظبواالمدرسةالىبأوالدهمفاقبلاالهالى

الحديدالسكةمصلحةءانشاواتفقكثيرونتالمذةالمدرسةتلكمنتخرجقليلبعدو

يةاالنكليزباللغةاعيالهميؤدونوكانوامحطاتهافىوانتشرواثاخدمتفىفانتظيوايةالمصربالديار

اللغةبتعليمعخئياهتمامهوكانالطليانيةاللغةالتجارلمعرفتهموعندالبنوكفىاستخدمبعضهمو

وتكليواالمدارسءابنافتعلحهابلندنباعفهبدارالكتبعدةمنهافطبعمهتهابعدواحيائهاالقبطية

أنىيقولوكانالمدارسءأبنابهاتيكلماالتىاللغاتأهمصأيامهآخرالىفكانتبها
العلمنوغيرهماوالبيانكالمنحلقالعقليةالعللتلقىمدارسناتالمذةاستعدادصبربفروغانتفئر

وتغزرالمادةلعقلاهامعيتالتىالعالية

ولماعليدكانتماالىفأعادلعامنهاتخربماواعادةالكناثسترميمالىعنايتهوجهثم
بكنيسةلحضورالصالةالمشاقمنهايبةالقروالجهاتالسقايبنحارةساكنىتحملبةصعورأى

فصدرالجهةتلكفىكنيسةءببضااذدنعلىليحصلش2751سنةباشاسعيدلدىسعىاالزبكية

الىكنيسةليكودنالقيصاوىشهزلهرجلبمنزلمكانافكرسهـ2721سنةأالولربيع5فىله

الىالمكانذلكفىالكنيسةوبقيتالكنيسةتلكفىصالةأولوأقامجديديءبنامناقكنحين

اموأههـش7951سنةالحاليةالكخيسةبنيتأن

الكتبتجمعمكتبةءانشانحونظردـوجهوالدينىالعلحىوالنجاحالتقدمهذاوعقب
العمادىصهاعبثتوالتىءاعتنابدونالمطروحةالكثبمنكثجراالبطريركيةبالدارفالفىالنفجسة

ثمخاصمكانفىووضعهاثامفسدماأصالحفىوأخذاليهافالتفحتللغايةثمينةكتبوبينها
أيضاالمكتبذفىلوضعهاالسجالتوأشهرالكتبنفاثسالقدبمةوالمعابداالديرةخزاثنمنبهع

امتدتوقدسيمااليفوالتخربالحلطمحشحةكانتوفدالكنيسةكتبالكثيرمنبتصحيحورسم
فشوهتهاالكنجسةكتبأهمالىكنيستناعلىمرتالتىورالمخئلمةالعفىينالبابوأيدى

مايرامأحسنعلىعباراتهاوضبطفيهامافصححوا

علىيدلوممايركيةالبطربالدارالمحفوظةالكتبلطبعمطبعةاحضاكبضرورهلثمعرثمومن
باستقباليأمرلفأرشانطونيوسالقديسبديركانالمطجعةأدواتوصوليومانهللعلمشوقيرنحم
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بعضهمعليهالديرعابمنرجعولماالدينيةالتراتيلالشمامسةفيهيرتلرسمىباحتفالالمطبعة

العهدتابوتأمامداودرقصكماأمامهاتلرحاضرالوكنتفاجابهممراالهذا

بينالحدودتعيببنبسببوالحبشيةالمصريةالحكومتينبينخالفأيامهفىووقع
االقباطيركبطريرسلبأنباشاسعيدالىأوعزالذىهوالمجيدعبدالسلطانانوقيلالحكومتين

جهاتبعضعلىتعدىقدكانالذىالحبشةثيوذورملكبينوبينهاتفاقيةلعقدالحبشةبالدالى

بهذفىيركالبطروقامباخرةلهفجهزتالعثمانيةللحكومةحينئذالتابعتينهرروزيلعأقليمىمن
فسافرخدامهبعضوللسفررافقوالذيناالاحديدرىأنبدونيوصبيحةالسياسيسةالمهمة

طولفرصةثزفانالتركاالغواتمناثنانيهـافقهوكانالسفرذلكممالتشاؤمهوجهةتعلووالكآبة

التركيةاللغةمنهمايتعلمأنمنوتمكنالسفر

منأيامثالثةمسيرةعلىحافلبموكبلمالقاتهخرجلقدومهالحبشةنجاشىعلمولما
الكافىتاريخصاحبقالالحبشةملوكبحضورجميعملكايمسحهأنمنهوطلبمملكتهعاصمة
تعاليملبثالتبشيرباالنجيلبجمعيةالمعروفةالجمعيةمنمرسليناالنجليزمننفرخدلةفىوكان

لعسكرهاالسلحةوصنعالمداقعبعملالنجاشىمنتقربواوقدالحبشانبينالدينيةلوثربئمارت

فكادوامكانكلفىليجولوالريةاوأعطاهماليهممالحئىوالقتالالحربفنونوتعليمهم
البطريركوجودثزفرصةفانمقاومتهمفىالحبشةمطرانيفلحولمالقبطيةالكنيسةبطقوسيعبثون

منهاأخذهمصرمالبالديردأنالنجاشىمنيركالبطرطلباالفهـلءانقضافبعداليهأمرهمورفع
فاعتذربكونهمترحليهممنهوطلباالنجليرالمرسلينبشأنكلمهثمزاثدبسرورطلبهالىفاجابه
المرسلينباخيلالنجاشىفأمرللحرباآلنداعيةغيرالحالأنفأفهمهالحربفنونجنودديعلمون

منهاالنتقامعلىوعولوايركطرالبعلىفحقدوا3ـبالدمن

فدصوالمعلمينالصناعببعضاليهيسيرأنباشاسعيدمنيطلببعثقديركالبطروكان

الىقامىحباشاسعيدومازالالنجاشىالىبالدكيسلمأنيرومكيرلسبأناالنجليزقنصلاليه

لدىالبطريركضدأخرىمكيدةاالنجليزيحبكونكاننفسهالوقتوفىعخنيممجيشالحرطوم
اآلتلكيعدونكاناالالذيناالنجلينلطردهوانمااليككيرلسقدومبأنأيضااليهدسماالنجاشى

عليكقضىلبستهاذامسموماءكساباشاسعيدقبلمناليكحملوقدمصرمكوالىلجكنالحرب

النجاشىفهالالكربمةبالجواهرمزركشبزسللنجاشىيركالبطرقدمهاالتىالهدايالينوكان

الخناقعليهيقوالبطريركوأمرفسجنالخرطالىبجيشهباشاسعيدبقدومعلملماسيماالاالمر
فىأمامهيسوقهفكانمعهاصطحبهآخرسوادـللحبشةملكاويمممحالبطريركيفلتأنمنوخشية

االلفاظبأقسىيبكتهوأمامهيوقفهجلصاذاوكانالحراسبنفرمنمحاطابهيحلمكانكل

مجليةاليهاوافضىورعةتقيةوكانتالنجاشىوالدهالىيصلانمنيركالبطروتمكن
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مقأصددـبجلنلاقناعهمنفتمكننفسهعنيدافعأنلهفسمحجهتهمنولدهاالىفتوسلتالخبر
بأذىيصابأندونيومينمدةالبطريركفلبسهبهارتابالذىالثوبيلبسأنطلبثمومن

بحرقأمرقدالنجاشىوكانالبتةءشىيصبهفلمأيامثالثةمدةبالموتعليهمحكومرجلولبسه
حيثمنرجوعهعلىمتوقفنجاحهانباشايخبرسعيدالبطريركوارسلعنهفعقحياالسبطريرك

واعتذرللوشاةتصديقهسوءللنجاشىتحلىذلكمصروعندالىورجعباشاسعيدفرحلأتى
رأسهالحجرعلىبرفعيركللبطر

ءشىعنهخبرأويسمعفهيردمصرولممنيركالبطرخرجمنذسنةأكثرمنمرقدوكان
اثنانومعهللخرطوموصلبأنهءينبىمنهمكتوبلأشهرووأربعةسنةوبعدلذلكالناسفقلق
ماتقدحسبؤالذينمحبفسروزيرهوالثانىالملكقسيسأحدهماالحبشحكومةرجالمن

عظيمااسئقماألفاستقبهلهش4751سنةأمشير71فىالقاهرةووصل

82الخميسيومفىأشهرشرعالسفربثالثةءعنامنراحتهلواستكطعودتهوعقب
حضرفيهمشهودايوماتأسيسهايوموكانباالزبكيةالكبرىالكنيسةءببناش575سنة3ـبرمود

جرجسالمعلمأتمهاالتىالقديمةالكنيسةبنقضأمروقدالطوائفءورؤساالبالداركبجميع
بكابةيفولكانالنهءالبنااتمامفىمسرعاثدامجومازالالثامنمرقسالباباعهدفىالجوهرى
وأكحليوسديمترخلفهأتمامهافباشرتوفىحتىأتيامهاقبلفيهاساقبربأنىتحدثنىنفسىقلب
الخامسكيرلسالباباالبطريركغبطةش6951سنةزخرفها

فكاناالكليروسذيبوترقيةوطاثفتهكنيستهلنجاحسبيلأفضلانذلكبعدورأى

واجباتلهميشرحوينافشهموويحضرمعهمبالدارالبطريركيةالقسوسجمغسبتكليجمع
القبطيةاللغةيعرفلمنيةشمهررواتبجعلولهذاالناسعيونفىحظومايخيلهموآدابهمالقسوس

انهالمؤرخونوقالمصروالحبثةفىالمبشرينبهميقاوموالعلملهميحببكيففعرفوالوعظ
الوالدهنبياتومرالرواجهنمعياتفيهيكنحدالىوتهذيبهنالبناتتعليمالىمياالكان

أيامهتطلفلمانتفاعهايتبينوالفرصيتحيئكانولكنهاشكاالذلكفىالمقاومةمنفصادف

كانتمليوننصفنحوتبلغهكميرانقيبددـانهوهوعيباكيرلسلالباالبعضيذكرو
نحصوصةكساولعحلبندقىالف71أنفقانهوقالاالوقافمالمنيركيةالبطربالدارمةمح

محلهكيرفىشيئاينفقلمانهكيرمفضضةوطواقبدرشيناتوالشمامسةلتلبسهاكاملةوأطقم
والونحبالنجاحالطائفةعلىعادأنفقهمافكل

النهعليهناقينكانواالذيناالنجليزساسةدهاةلهدبرهامحزنةمأساةالبابالهذاوقعتوقد
عندماعليهغيظهمدواشبالقدسالسلطانديرأخذمنيمكنهمولمالحبشةبالدمنمرسليهمطردـ
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بتغيريركالبطرشعرالحبشةنجاشىوزيررحيلفبعداالرثوذكسيةالكناثستوحيدعلىعزمهعليها

أنطؤليهسالقديسديرالىواالرمنالرويركىبطرمعهأصطحبأنهواتفقعليهباشاسعيد

باشاسعيدالىودسمرىجنرالاالنجليزقنصلفانتهزللفسترويحاأيامافيهليقضواالشرقىبالجبل

الروسيادولةحمايةتحتيضعهاورثاستهتحتاالرثوذكسيةالكنائسليجعليسعىانماكيرلسبأن

بأنيأمريفسوبنىمديرالىباشاسعيدفأرسليةالمصرالواليةثددخطريأعظمهذااناوأفهمه
فلماالكافىيختارصاحبقالباشاسعيدكيطفاششدأيامافاسئمهلهحااليركالبطريستدعى

مجضورااليغالمرالالديوانالىمصريستدعيهمحافظقبلمنرسولاليهءجاااليامأحدفىكان
الذهابمنيربدأفلموثالثةثانيةاليهفعادأحسنهىبالتىالرسولوصرفالذهابيقبلفلم

ءوأشاربالدواالعلةفعرفحمىبهنزلتوقدالعرقيقطرمنهوجههعادثمساعةوغابوسارمعه

أشتدتوقدأيامايعالجهومازالعالجهفىوأخذبأمرمنهشاباسعيدمحمدطبيبأتادـحتىيأتهنلم
أهـوماتجسددـوانحلوسادتهعلىولحيتهشعررأسهوسقطالرشدوفقدءالداوعخئمعلته

النهالقهوةفىالسميقبللمانهالكبرىالكنيسةرثيسفيلوثاوساأليغومانوسوقال

ومرضاالسفأثرعليهحتىحزينايباكقاليتهالىورجعوهويفهمهابالتركيةيتكلمونسمعهم
طبيبالهوأحضرذكرسيردالذىمسرهحناجاالحاالرمنورتبيتصديقهبواسطةعليهفاحتالوا

وهويقولدتهاالمرسلمدـءأححثمايمزقشعربهفلماءالدوافىالسملهدسولكنهأمينانهعنهقاال
أهـالنفسيقتلممنخافوابلالجسديقتلممنتخافوااال

الئىبتربتهودفنم681أوش7751ةسنطوبه32ءاالربعاليلةفىوفاتهوكانت

يديركانأياوسبعةأشهروثالثةواحدةسنةبعددـالكرسىوخالالكبرىبالكنجسةلنفسهأبتناها

البحيرةنمطرامرقسأنباأئنائهافىيركيةالبطر

هذاقضاهاالتىعشريوماوافانيةاإلشهروالتسعةالسنواتالسبعانينكرمنوليس
الحططكتابفىعنهءونجاوطاثفتهلكنيستهبركةوخيراكانتالرئاسةفىالبطريرك

ذلكونحواالمةورعايةاالكليروسسياسةجهةمنيركيةالبطراالدارةحالةان6جالتوفيقية

شديدةعنايةذانبيهاحاذقايركالبطرهذاكانولقدالسابقعنجداكثيرامدتهفيامتازتقد
محافظاالمسيحىالدينعلمفىمدققابالتاريخعارفااللسانطلقأمتهمنالبيوتوذوىبالمنقطعبن

تعبلمكانانهالحقيقةوقىوظيفتهءبأعباقائمابالمالكيرمكترثةللرشماقتاالمذهبلجدودعلى

للتأنىتفتقراالمورالتىعلىاالقداميمسرالمشروعاتفىحادايكنلمولوماءبشىسيرته
أهـصفاتهتحبيرعنالقلميعجزلكانوالمشورات

اللونأبيضءاالعضاحيحالبنيةقوىالجسمءممتلىالقامةطمتكانبأنهيصفنههو
فىاالمثالماكثيروكاناسودهااللحيةكثيفالجبهةيضعرالرأسيركبوالذهنالنظرحاد
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الكرديدثالخمريشربالفوالتقالعقةفىوهوكايةمثلالىينهدهاالعبازيلئىقلماديثه

القساوةشديدأصولهاعلىمحافظاةالمرهباالحترامعظيمالغضببعيدحليمومحأدتهنءالنالمقابلة
باناذامجاهربغلطةأنيستنكفيكنولمءالفضالومجالسةءالعلماتجخالطةكلفااالكليروسعلى
أعمالالىمجتاجغيرنامصاففىمجعلناماالىفيهخمماانتقالناانقولهيونرعنهومماله

أيوبوصبرعمرنوحلهايلزمكثيرةوأتعاب

كونهابصفةالتهبطيةأمرطائفتهعليهعرضللحبشةالقياباشاسعيدمنهطلبلماانهقيل

المحليةىالمجالفىءأعضاثامفيكونالمساواةيةمزتمحأنورجادـالبالدخدمةفىبنصيبهاقائمة

وأنءورؤساضباطايكولواأنالعسكريةالخدمةفىمنهمينيللميسمحوالمسلمينكاخواحم
ولكنهالحبمثةبالدمنتهعيبعدطلبهباجابةباشاسعيدددـفأجةالعاالمدارسفىطلجةمنهميقل

يعفىأنالباشامنطلبانهبعضهمظنوقدءالرجاقطرحتىفصارتاطلهطلبهجددهرجبعد
فأحراقيمةللوطنيةأعرفالمقدارالبهذاجباناكونأنحاشالىفأجابالجنديةخدمةمنأوالددـ
عليهعرضمصربمطالبهفىفرناقنصلالموسيوسباتييهشعرلماقيللهاابنائهاخدمةمنالالد

انهشرطعلىيةالعسكرالوظائففىبالمسلميناالقباطبمساواةيختصفيمالمساعدته3استعداد

أنفأبىفيهاوالتوطنبالددفىييناليسرهانبدخولالحبثمةملكمنتصريحعلىيتحصل

السيماعخئيحةصداقةرؤسائهمببنوبينهوالمسيحيينائفعلجمممالماوكانطلبهالىمجيبه

يركيئهبطرأشغالبمباشرةكيرلسالباباكلفاالستانةالىيركهمبطرسافرولمااالرثوذكسالروم
يعودأنالى

مركزلوجودنظمرامطرالنقلمنبهايكنلمصرولمخصوصيامطراناأقاممدلهوفى
آخرأنبامطراناالمنوفيةوعلىمرقسأنبارانامطواالسكندريةالبهحيرةعلىوأقامبهايركالبطر

واحدرئيسالجهتبنعلىكانوقدبرسالراهبباسمللحبشةاالولسفؤفىرافقهالذىيؤشى

سلفيهماوفاةبعدالقبلىهللوأسفنبنباسيليوسأنباللقدسىمطراناورسمقبلما

وأنعشرةالرابعةبلغتمتىاالفتاةيجتزوبعدماالمررسمهاالتىالساميةالقوانببنومن
وتخلصاالعائالتلسالمةحفظاوذلكأمالكعقداليدأرمتىحلهيمكنصلحبعقدالخطبةتكون

الحتىاالكليلقبلالزوجيناعتهـافبضرورةشددولهذااالمورلديهأبغضكانالذىالطالقمن
بعدكاشكأيةتحصل

السيمااالعرابلباسبلبسكلفاكانأنهذلكفنالذكرنوادرتستحقكيرلسوللبابا
يارةلزاالعراببعضمعهاصطحبانهمرةفحدث1بوشلديررئاستهحالبهمنحتلطوهو

301301اصعئرخاالصعالقرنفىيفاهيراالتجاصنوابخيهابعن1
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البطريركوقفالديرولماقصادمنمعهومنيركالبطرسلبفىاباالممأولثكشيخففكرالدير

للياحألالقافلةفيهاوقفتالظالمحالكةليلةفىانهوذلكللتخلعمنهدبرطريقةنيتهسوعلى

ءبرداوهومرتدالبطريركفتعقبهحاجةءلقضاالباديةفىوتوغلخبائهمنالشيخذلكخرج

لهوردبنفحمهعرفهولكنهعنهرغماالشيخفأذعنمالبسهبخلعوأمرسالحهعلىوقبضاالعراب
يؤبكمانعاالشيخلعدلسالحه

بداراالنباضيوفاللديرونزلوامواشءلشرااالعراببعضمعالمنيافصدانهذلكومن

القساليهمال3ـعندمنانصرافهموقبلالضيافةوحسنالمشهوربالكرمالمنياأسقفبوسياكو
بخدمهواسشنجداالسقففذعرالشكركبقيتداودالقسأنالهوقالأالعراببلباسداود

السيرفىوأمعنوابأصحابهلحققدداودأالقمويمان

االعابمالبسوهوالبسببوشلهعمبدارابنمرةنازالكانيركابطررسامتهبعدو

مبأمجدثونهالبطريركبجانبوجلسوامعينةكناثسقسوسانهميدعونالذينالحونةبعضفأتى
أناهالهموهويقولالكهنهىبلباسهورجعفتركهمويحترمهميجلهموانهالبطريركءأصدقا
ليتولىعليكمالمديربالقبضأكلفبأنلكمصدافتىعلىالبرهنلكمجئتيركالبطرصديقكم
القاهرةالىأعوديثماراكرامكم

ءخرساالثاأمهـأتهطالقيطلبرجلمرةـ3ءجاانه1بطريركارسامتهبعدنوادرومن

كنتانكفهببنايفعلوأننحبمابالناسنفعليأمرأناالنجيلأنلهفقالومكسحةءوعميا

وانصرففاقتنعطالقكأمرأتكتطلبأنتودكنتفهلوأخرسومكسحاأعمى

فاعتذربفقرالزوجةأبوفدعاعنهزوجتهحجزالنهحميهيشكومنرجلأيضايوما3ـوأتا

ومنالبيوتماتحتاجهكلالزوجلبيتأرسلثمدعوادليحققالبطريركفصرفهتصرفهولالزوج

وأرساالثاثكاملالبيتفوجدواصهؤبيتليرىاالعيانبعضمعالزوجةابادعاثم
تقابأنزوجتهتشألمبيتهالىتوجهفلمازوجهامقابلةبعدميأمرهاالرجلزوجةالىيركالبطر
واحدايومازوجتكفراقتستطعلمكنتاذاقائالبخهفوحلهيطلباليهفصىيركالبطركأمر
البابافاشترطبمقابلتهلزوجتهصرحاذازوجهاالىابئتهرجوعوقبلفخجلالشاببصهركفكيف

الطهـهوأنهبداعىبهاألزمه5صهرليتعلىأنفقهاالتىجنيها57يدقعأنذلكمقابلكيرلس
حمةاحرمعهاحيشمثلالفقيرةأمراةليتزوجطلبهيرفضانلهفكانفقرعلىالزوجهذاقجل

3الالناريخفىالنمبسةبدةالحرع1
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رئيسهعليهغصباهبمنهفطلبالمحرقزارالديربوشديررئيسوهوأنهعنهيهرومما

أنمنهطلبللصالهواجتمعواءالمساءجاولماوساطتهقبولالرثيسفأبىعنهالصفحفىيتوسطأن
ذنؤبناالوأغفرقولهالىأنتهىحتىعالبصوتبانيةالرالصالةبتالوةفبدأالعبادةفىيتقدمهم
للمذبينالنغفرأيضانحنكماذنوبنالناوالتغفرهكذافقالاليناللمذنببنأيضانحننغفركا
التنبيهالرئيسلهفكررهكذااوكررهثانيةالصالةفأعادأخطأأنهلديرظانا01رئيسفنبههالينا

فخجل3المحةيغفرلكحتىأخيكخطيةنحفرتأنتوهلأدتهعلىنكذبهلأجابهذلكفعند
المسلمينءعلمابعضزارالعزيزمعأنهوحدطجناهاثمكلمنالراهببمسامحةواسرعالرئيس
يامساوأبنادتهتجعلونالنكممشركونفانغكتابأصحابكنهكممنوغماأنكمأحدهملهفقال
الكافيالعالملهفقالءشىكمثلهوليسالشورىصورةفىورديركالبطرلهبالجوهرفقالله

منيركالبطرفاجابالالعالمفقاللمجكهانعملالبطريركقالاليمكناجابهنحذفهافقالزائدة
أحسنهىبالتىاالالكتاباهلالتجادلواوقالواحدفتقدمالحيرةأتتاين

فأجابهوالمرأةالرجلبينتساوىاالالمسيحيةعلىأمامهأعترضباشاسعيدأنوقيل

الباشافقالالرجلبهءيكافىمماباقلاللهاليكافئهافهلمشكوراأمراالمرأةأتتاذاكيرلسالبابا

االرضأحكامفباالولىبذلكتقضىءالسماأحمكامكانتاذافاجابهالظلمممالتهحاشا

والطبيصتينالطبيعةفىمناقشتههذاطلبكاثوليكىرجلزيارةفىكانبينماانهوروىأا

فاجابهياحمدتعبدواحداكمللبوابقالخارجاكانبينماوعليهيردانالبطريركيشأفلم
وأنصرفآخرالهاحدمعيشركلماذالسيدكقللهفقالىأحدواحدسوىأعبدالاللهأستغفر

للباباينضمأنمنهطالبامسرةيوحناالخواجايصحبهالرسيىالقاصدزارأنهأيضاوحكى
ولمامعهكانكتاببفحصمهغواظهرأنهمعهمفجلسالكنيسةءبنافىمشغوالحسينثذوكان
الىحاجةفىأصبحتلقدفاجابهمثتفعالممسرةالخواجالهقالبالكتابأنشغالهزمنطال
أفحصفاخذتالغفراناتببيعأستعينأنأحدهمعلىوعرضالقائمةالعماراتبسببالمال

رةكانفاذاعبثاتعبىضاعذلكومعالعملمايبررهذاالىفيهأهتدىلعلىالمفدسالكتاب
خجالوانصرفالرادالقاصدففهمعليهفليدلنىالغفراناتيديوبشاهدمعرفةالقاصد

أومذنباكاناذأعايتجققانبدونكاهناعاقبانهوتسامحهمقدارتواضعهعلىيدلومما
عليهيلحلبثولكنهالكاهنفخجللهيصفحانمنهوطلببهتعلقبراعئهلهولماظهرتغيرمذنب

واصفبرسمابعلمالىوكلالحبشةالىسانرلماأنهأيضاعنهيروىومجلكاللهلهتالحتى
لدكلمابرسومبالمحلمواشسعىتهوعندغيتهءأثنايركيةالبطرالدأرأعمالجميععلىاالشراف

انللبطريركوثبمتالحقيقةظهرتحتىالقلبلاالجمضولمنفوربينهماالىأدتسعايةابريركأف
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لكيساليهلحتبواسرعبرسمالمعدمضدمنهمافرطعلىفندماليهنسبمماءبرىالزجل

كالخطأمنغيرمعصمبشرىالنىالمسامحةفأرجوكلهأصلالكالمافوجدتهاالمسألةيتتحر
كيرلالحقيرهكذاوقع

عشروالحادىالمائةيركالبطر2يوسديمتر3

أنتخبالنطرونيةببريوسمغارالقديسديررثيسميخائيليدعىأوالكان

تقليددـبعدوباشاسعيديةاواخرخديوفىم2681وش8751سنةبولة9ىرفقىثميركيةللبطر
سلفكمثلالتفعللهمقابلةأولعندباشاسعيدلهفقالةالحكوذواتالخديوىالجنابزار

لكلتأديتهمستعدواناعليهلىقللككلمايلزم

حتىسلفهأسسهاالتىباالزبكيةالكبرىالكنيسةتكيلفىيوسديمترالباباشرعثج
اقلهتوفروقدايضاسلفةأنشأهاالتىالمدارسواستمريديرحركاتالحالىنظامهاعلىتمت

الزراعيةاالراضىمنكثيرةبجملةعليهانعماذم3681سنةباشاأسياعيلالخديهىتولىعند

ءباجراالكربمةباصدأرأوامرلهمسعفابصالتهلهميادفايبرحولمومدارسهيركيتهبطربلوازمللقيام
االمتحانيصيرالنوذلكبهايةالجاركالرسميةاالميرالمدارسأمتحانبعدمدارسهأمتحان

بهتفتخرالقبطيةالمدارسأضحتالذىاألمرءواالمراءوالعلماالقمكرامعامكليحضرهباحتفال
االميريةوالوظائفللرتباالصلييناالقباطقهمهمنجملةباشااسماعيلرقىثمزمانكلفى

ءالعلماباشاأسماعيلدعام3681سنةمصرفىالىالعزيزعبدالسلطانقدمولما
يوموافقانهالمعاصرونقاليومالهموعينعابلتهليحظوالوجوالروحيينءواالباءوالوزرا

السلطانيدىبينللمثوليدعمنأنالعهدذلكفىالعادةوكانتلالرثوذكسيببنالمظيمةالجيعة

ودهشالسلطانفانزعجصدرالسلطانولثمتواتقدميوسديمتردورالباباءجافلماثيابهطرفيقبل
لمالذىيبالغرالتقبيلمعنىعنسئلولماكبيرةجسارةالبطريركمنذلكوعدواالحاضرون

الكتابفىوردالنهالسالطينوسلطانالملوكملكاللهيدأقبلأناأنماأجابغيرهاليهيسبقه

القمصلهيقالقسالبطريركمعوكانا12أمالربيدفىالملكقلبأنالمقدس

سروراأبتسمالعبارة3ـهذترجمةالسلطانسمعفلمايركالبطركالمفترجمالتركيةيعرفسالمة
فدانخمسماثةأسماعيلالحذيوىازاثاثمالقبطيةارسللمدالحكومةامالكمنفدانبالفوأنعم
الشرقيةيةمديرفىأخرى

بعضعنهمنبذواالقبليةبالجهاتمهمنبعضاأدنديمتريوسالبابابلغذلكبعدو
تلكلتفقدش3851سنةبرمهاتفىبنفسهفقامطارثهأجنبيةءآراوأتبعواوذكسيةاالرثهمعقائد
الحكومةلهوعينتالكبرىالكنيسةرثشىفيلثهاوسانوسالكهيرااليغالعالمةيصحبهالجهات

الىالقبلىاليألجهوكتاثسبالدووزارمدناقاسةحسبالسنيةالحكومةطرفبخارمنمركب
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االشخاصأولئكوارتداداقناععلىحصولهبعدوأشهرالسفرثالثةهذافىوأستمرأسنابلغان
مركزالىعادللكنيسةوضعهم

ليلةأعنىالغطاسعيدليلةوتوفىأيامشهوروسبعةوسبعةسنينسبعالرئاسةفىواسنتمر
1م781وش6851سنةطوبة11

عشروالثانىالمائةالبطريرك5كيرلس4

م4281سنةيفسوبنىيةمديرمنتزمنتتدعىيةقرفىولدالحالىالبطريركوهو

سليمانبكفرواستوطنارأسيهمامسقطأبوادـيسيرهجربزمان3ـميالدبعدونايباسمودعى
هذايومناالىالكفربذلكعشيزلهومازالتةالشربمديريةالصعيدى

والدادتوفىقليلبعدوالمقوفىأبرامأنباالقدسمطرانمنشماسارسمالرشدسنبلغولما
والميلالتقوىدالئلحداثتهمنعليهتلوحوكانتالبكرأخوبطرسىالمعلمبيتهبترفاعتنى
انطباعهعلىويخشىالشبانمنأترابهيتجنبفكانوالمطالعةالكشبومحبةالعالمعنلالنقطاع

فائفاأحتراماأعترافهأبلمجتروكانطباعهمعليهاتؤلر

فصارم4481سنةأعنىعمرمنينالعشربلغحتىقلبهتنموفىالفضيلةبذورولبثت
فتغلبعائلةيصيرربوأويتزوجالرهبانبينبثواليعيشودتهينذرنفسهانأماأمرينبينيتردد
أهلهأسترجعهحتىايامبضعةبهيلبثفلمالغربىبالجبليانالسرديروقصدوعواطفهأميالهعليه
التىالعيشةوآئرومالذهالعالملتركالفرصيتحينكانولكنيتركهمالكىيالطفولهاخدوا
بالبراموسءالعذراالسيدةبديروترهبالهربمنوتمكنمنهايخيفولهكانوا

النفسهمالغيريستغلونهاأيدىفىأيراداتهكانتاذوالفاقةالفقرغايةفىالدويرهذاوكان
ابراهيمالمعلمالمرحومعهدمباالديرةمدخراكانالدىبالترمساالرهبانهيقتاتيكنلمحتى

الفضيلةمسلكسالكابينهمكيرلسالباباكانأربعةالىرهبانهعددتناقصثمومنالجوهرى
وفىتزكيةلهفكتبتالكهنوتلدرجةترقيتهعلىالكلمةفاتفقتيجبكماالرهبنةقوانينمتمما

يلةزوحارةكنيسةعلىصرابامونأنباالمتوفىالمنعيآلاسقفمنقسيسارسمم5481سشة

الديربخفسالرهبانأمورلمجمعتدبيرلالفسلمنهمشثادارةليتولىالرهبانطلبهقليلبحدو
مخنمنيكسبهمماالرهبانعلىيوزعكانحثىلداتهياحتقاروالسيرةالمعرفةفىناجحانجظهر
علىارواسالذينرهبانهعددـوزادالديرأحوالفتحسنتالناسخبيوحناحينئذواشتهرالكتب
الباطلومجددـأحتقارالعالمفىمنهاله

6جنبقبةالالحطط1
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عليهكانكاأعلىرتبةفىوتعيينهللقاهرةاحضارهفىاالمةوكثيرمنسلفهرغبوطالما

م5581سنةديمتريوسالبابااستدعادأنالىأياهمبتركهرالرهبنةكباتصمحولميقبلفلم
ولمرهبانهرعلىاالفشقباالزبكيةالكاتدرائيةالكخيسةفىمساعداوأقامهأيغومانوساورسمه

فقاممكانهالىوارجعهطلبهمفلبىاليهمليعيددالبطريركيستعطفونفكتبوافراقهاحتماليطيقوا
خبرقياموظيفتهءباعبا

البحيرةمطرانمرقساالنبانيافةالسنيةالحكومةباستئذاناالمةأقامتسلفهتوفىولما

مجعالجالحاظفجعلتالدارالبطريركيةادارهحركةتوقيفعدمالبخلوكيالاالسكندريةووكيل
االسبابمنحصلماولوالعليهتتيادفاالنتخابواصواتيوحناااليغومانوسنحوتتوجه

سنواتاربمالرئيسمنيركىالبطرالمخصبخلوعنهانشأالتىالشخصيةواالكراضاالعتيادية
حاالوقلدالحضرأشهروتسعة

بامرهذامجلسهاوتأيدوصيةاتدبرأمورهايتحاطىمليامجلسالهارتبتقداالمةوكانت

بمساعدةأحضارهالسنيةيةالخديومقاممنمجلسهابواسطةاالمةاقستبسنةفبعدكريمعال
وانتخبهفحفرللقاهرةباحضارالبحيرةمديرةالحكوكلفتذلكفغيركابطرلرسمهالحكومة
ش1951سنةبابه32فىالمرقسيةللكرازةبطريركاالقبطيةالطائفةواعيانواالساقفةالبطاركة

الكنيسةفىلنالروحانيءوالرؤساءواالمراكباراالمةحضرهحافلباحتفالم4781سنةنوفبرأو
بعدوباشااسماعيلالخديوىالعالىزارالجنابيركيتهبطرمنيومثانىوفىباالزبكيةالكبرى

االمةتهانىيقبليركىالبطرمركزفىأيامثالثةلبثذلك

بلوغهاولكثرتهانظعراالمقامبنايضيقبطريركارسامتهبعدومآثرفضائلةنعدأنأردناواذا

التىاالصالحاتعنناهيكللمنكوبالينومساعددـءللفقرامحبةالىمتنادـصالحفناالسمىالحد

عشرةثالثوشيدالقديمةومصرالقاهرةأديرةديرمنكلقصورفىجملةفشادوأمتهلطائفتهاقام
مدارسوانشأتسعينةالزأنواعبابدعالكبرىالكنيسةوزينوالجيزةبمصروالخرطومكنيسة
واشترىببوالقوالصنماغباالزبكيةالبناتومدرسةيكيةاالكليرالمدرسةمنهاوالجيزةبالقاهرة

المدرسةحيثبمهمشةالكائنةالسراىواشترىفدانخمسمائةكثرمنيركيةالبطرلذمة

المشروعات3هذنفقةوجلأوالكانعاأضعافستةيركيةالبطرايرادزادحتىيكيةأالكلير

الفاسبعينكثرمنخاصةمالهمنأنفقهاالتىاالموالوتبلغالخاصأيراثهمنيقدمهكانالنافعة
الجنيهاتمن

وتقدمالعلموعمالعملنطاقواتسعالحريةفانتشرتعهدهفىالقبطيةاالمةنجموعال
الرتبنالوامنهمتعلمواوالذينالمشهورينءواالغنياالمعروفينالسراةثممفاصبحالبالدفىأبناؤدـ
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فىيسمعالوعظفصارصوتالدينىالعلموارتقىكلمتهموارتفعتمشأفعظمالحكومةفىالعالية
يمالسرالتقدمأنوهلةالبصيرالولمجكمبحثللرهبانمدارسوأنشئتالقطركنائسأغلب
بواسطةءشىكلالقادرعلىاللهااليوليهيكنرلمالقصالوقتهذافىالقبطيةاالمةحازتهالذى

فىكاسعادةلهاتغولمحمظالقبطيةيتوفرلالمةفلموبالجملةالخاسكيرلسالبابارسلهخليفة
كيرلسالباباعهد

عنملخصةفنذكرهاأمتهرجالبعضبيوغبطتهبينوقعتالتىالخالفحوادثأما

يوسمنقربكيوسفللمرحوماالرثوذكسياليناالقباطمسألةفىاليقينالقولكتاب

مطرانمرقساالنباالكنيسةشسونادأرةتولىالثانىيوسديمترالباباوفاةبعد

ببعضأسئعاناالعمالعليهكثرتولمام2681سنةالمرقسيةالكرازةووكيلأالسكندرية

منهطلبثمأمورالطائفةيديرمعهلبثشوريامجلسامتهمفشكلأنجازهاعلىالطائفةمنالمتقدميئ
سشةالمجةذى51فىطلبهالحكومةوأجابتففعلمجلسهماعتمادالحكومةمنيطلبانءاالعضا

حسبالمجسءأعضامعوضعالبطريركيةكرسىالحالىالبطريرككبطةارتقىولما
واالوقافالمدارسوفىوأحمالهاالكنائسمصالحفىالمجلمسنظربوجوبتقضىالئحةروايتهم
الحكومةمنيركالبطرالباباواقوغيرذلكالقسسورسامةالشخصيةواالحوالءوالفقرا

حبراكانتالالئحة3ـهذاناالاملمط3مايوسنة41فىعلهافصدقتالالئحةعلىالتصديق

جهادههميستدعىبمالالهتمامنظرهميوجهواولمءبشىيهتموالمالمجلسءأعضاالنورقعلى
الحياةفارقحتىفشيئاشيصاينحلمجلسهمولبثوتجهم

أنفأبىالمجلستشكيلالبطريركغبطةمنفطلبوااالمةءابنابعضتحركمدةوبعد

الخدجميىالىأمرهمرفعوابليقبلوافلمبسلطتهيحلممافيهاماوحذفالالئحةتعديلبدونيحيبهم
يحيطكيرلسالبابافكتباالنتخابالعادةاجتماععقدعلىوعزمواباشاتوفيقوقتئذوكان
فنعاالجتماعذلكمنعوطلببالمسألةالنظارعلمامجلسق

وعقدالحهاتكلمنوكبارالقسوسوأالساقفةالمطارنةكيرلسالباباأستدعىثجومن
تدبيرأمولىفىالشعبمنأحدتداخلعدمبضرورةيقصىقرارافيهأصدروااكليريكيامجمعابهم

اومتعلقاالكنيسة

باشاتوقيقألىالقرارهذاأالسكندريةمطرانيوشاالنباونيافةيرلسالباباوحمل

المجسءأعضافيهاءفتىماشهرينمدقباالسكندريةالباباوقضىبالمساعدةفيكلداليهورفماه
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الباباءرضابدونءشىعملأستحالةأدركواباشائوفيققابلوالماغيرأنهمأغراضهمليحققوايسعون
فخيمااستقباألأستقبلههاالسكندريةمنيرجعولومحاسنتهماطفتهعلىفاكرهواكيرلس

فالقىذلكضربعددثاهذهءأثنافىباوروباغالىباشابطرسالمرحوموكان

طلبعلىوأرغمهمالطائفةءابنافوبخالمشاكلاهذدـمجسموكلفهالمسألةمقاليدباشاتوفيقاليه
بتعليمنفسهءتلقامنذلكبعدالباباواهغيرامماعلىالمسألةتوأنالبطريرككبطةمنالصفح
الريانديرالىفانطلقبرضأصيبحتىالبالدفىالمدارسوتشييدالمعارفونشرالرهبان

مدةسللنفترويحا

رجمناالنفاقضرورةفيهاتطلبنشرةوحررتالتوفيقجمعيةتأسستذلكوعقب
بعضهمالنشرةلهذدـفتعرضاالمةءالبناالعاليةالتربيةوسائطوتسهيلالمدارسترقيةعلىاالوقاف
لالكليروسمقىلبتعيينفيهطلبتبأخرىثشرتهاالجمعيةوأعقبتأكالضهايكهشفويفندها

سربانهلتأكدهمالرأىهذاعلىفقتهممالجميعفأظهرالطواثفباقىبابهليروسأسوالقبطى
غلهافردتالملىالمجلستشكيلأعادةبضرورةأخرىنشرةكتبتثمكليروسناوتقدمنجاح

مامدةالفريقينبينالجدالواحتدماالرثوذكسيةالجمحية

مطرانيونساالنبانيافةغالىباشابطرساستدعىالمناظراتتلكخاللوفى

فردملىمجلسءأنشافىترغباالمةبانالبطريركغبطةيبلغأنوكلفهالقاهرةالىاالسكندرية
واصرالباباالالئحةتغييرباشابطرسفأبىالقديمةالالئحةعدلتاذامجلستشكيلعن3ـبرضاالبابا

كمبالدينىمركؤتوقرفيهلمبكالمالباباغبطةتحدتقدالتوفيقجمعيةكانتولماطلبهعلى

وتقابلباأوروالىالسفرعلىعازماباشابطرسوكانعليهيردفلممنعهايطلبالخديوىللديمان
البانهباشابطرسفأجابهالحاصلالطائفىعالنأمامهبالسفرفذكراذنامنهليأخذالخديوىمع
المجلستشكيلفىليسعىبتأخيرسفؤباشالبطرسفصدراالمرالمجلسيشكللميهدأماأنيمكن

الىواستدعىالقاهرةبجنوبالكائنيةالعدوبديرالقراروهومقيمهذاكيرلسالباباوأبلغ
فوجداالبطريركيةقسوسأحدميناتادرسالقمصوصحبتهاليهالنظمارفتوجهمجلسرئيسقائمقام
أصيارايبدىيركالبطروكبطةالمجلسأمرفىينالطرفبينالمناقشةوطالتغالىبأشابطرسمعه

تنفيذدـمنوالبئالمجلستشكيلبضرورةبهالعالىالنطقصدرالذىباالمرالقائمالوزيرفابلغهزائد
بالقوة

وكتباالمرتحديليطلبالخديوىللديوانوكتبيركيةالبطرللداركيرلسالبابافانطلق

يونية82فىذلكوكانالشأنأولىمنوغيرهماالعثمانىالعالىالمندوبلختارباشاكذلكأيضا
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عليهاموقعبدعوةالطاثفةرجالمننفسمخوخمسماثةاسثدعىاليمذلكءمساوفىم2981سنة
المجلسأنتخابءالجرااالمةمجلسنائببصفتهغالىباشابطرسمن

الىالدخولومنعالبوليسعساكرتتبعهالدارالبطريركيةباشابطرسقصدالغدوفى

غبطةفارسليركيةالبطرأبوابوضبطتالخدموطردوأساتذتهاالمدرسةتالميذوصرفيركيةالبطر

تءجاالظهربعدويغمايعرفونالحيارىيالناسعليهتردفلمالسنيةبالمعيةيستنجدالبطريرك
فأبىاالنتخابعلىالرئاسةيقبلانيركالبطرغبطةمنوطلبالقاهرةمحافظوأقبلأخرىجنود

الفخيمةرةاباسملةأوأفتتحالكبرىبالمدرسةلالنتخابالمعدالمجلسالىالمحافظفقام
وهىاالتيةالنتيجةعنفاسفرباالنتخابءوبدىيةالخديو

قلينىالشهدعبكمقاربكيوسفبكبطرسنصراللهبكحناكالىباشابطرس

نخلةباحومبكحناسليمانأفندىيوسفوهبهبكيوسفأبراهيمأفندىخليلفهمىبك
وانتخبءأعضابصفةءوهوالروفيلةنخلةأفندىيعقوبمفتاحأفندىحبشىالباراتىبك

عبددـيوسفأفندىوهبهمنصورأفندىأبراهيمحبشىبكالمسيحعبدتادرسبكباسيلى

ابراهيمأفندىفرجالطوخىروفائيلبكأبراهيمسميكةأفندىمرقسجرجمميماأفندىلةف
ءأعضانواببصفةاللهسعدبكعوضيوسفنخلةأفندىيعقوبأباديرأفندىطرس

بغيركانبغماانبالجرائدواالمةالخديوىالديوانيركالبطرغبطةأعلناالنتخابوبعد
بعضمعغبطتهفتوجهقدمقداالضحىعيدوكانعليهمطلقايوافقالوأنهرضادـبدونوأذنه
وأرأدالسببلهذاافىاطروتكدرتيقابلهمأنفأبىالعالىالجنابلمقابلةوالقسوسالمطارنةءأالبا

يحررأنكيرلسالبابافكلفالروحيبنءاالباعلىالحديوممماسموءرضايستجلبأنباشابطرس
يرجووالمعظمالخديوىرضىيلتمسوالمجلسالنتخابقبولهفيهيعلنخطاباالسنيةللمعية
فلمالمقابلةفيهآخرطلبخطاباوكتبصورتههذدـيحررخطاباأنكمطتهفرفضبمقابلتهالضشرف

فيمالهتسمحالالمعيةبانالبطريركيبلغأنمنهتطلبباشالبطرسكتبتبلالسنيةةالمععليهترد
االختصاصلجهاتأمرهفليرقعءشىأحدعلىلهكانوانتهابمخاطببعد

يرطبرعلىةالحكوافقتالمتعددةيركالبطرغبطةاحتجاجاتعنوفضالهذا
بعضيتغيروكانلمرأيهعلىباقالنظعاربانهلمجلسفكئببذلكالبطريركغبطةوأعلناالنتخاب
غبطةفكئبقرارأنتخابهمعلىالطائفةءابناتوقيعاتالخذالبالدفىيجولونالتوفيقجمعيةانصار
لهماالنميادمنيحذرأالمةيركالبطر

فاصدرقراراوموافقتهيركالبطرءرضاكتسابالمستحيلمنأنهورأىالمجلسوانعقد
وانالطائفةبشئونلقيتماكلادارةومنالمجلسرئاسةمنالخامسكيرلسالبابارفع3ـمودا
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مجلسالقرارعلىهذأوعرضللمجلسورئيساللبطريركيةوكيلليكونيلزممنينتخبالمجلس

الىكتبيركالبطرغبطةعليهأطلعولما2981سنةيونية82قرارفىوصدربهعليهفوافقالنظار
لهاالمدبرهووحددـشئونادارةمنيددـرقععلىالنظعاريحخجمجلس

أوالمطارنةءاآلباأحداستمالةفىيسعىالمدةهذدـءأثنافىالشهيدغبذبكمقازوكان

فوبخافىموالخرالفيمأسقفىذلكفىفكلميركيةالبطروادارةالمجلسرئاسةلقبولاالساقفة
كبطةفاعلنالمجلسعلىالتراؤسقبالاالقباطأساقفةمناثنينانبالجرائدأعلنولكنبشمة

االناالمجلسالىيستميلانمنتمكنمقاربكأناالذلكعلىيتجارىمنحرميركالبطر
اقنعهيركالبطرشجبمنأظهرخوفهولمامتنكراالقاهرةالىبهوأتىصنبوأسقفأثناسيوس

منيفنددـانصدرالحرماذاأمكانهفىبانهحينئذالحركةلتلكأنضمالذممطفيلوثاوسااليغومانوس
اسقففانذريركالبطرغبطةاالخبارمسامعهذدـووصلتالكنيسةقوانببنومنالمقدسالكتاب

عنهأشيعماكليكذبوالتامهخضيعلناليههذافارسلصنبو

ببعضأستعانأمامهمغلقةيةالمصرةالحكأبوابورأىيركالبطربغبطةاالمرضاقولما

وقصروسياقنصلوقابلالخديوىبينوبينهالتوسطفأبىأنجلتراقنصلفخاطبالدولقناصل

توجهوفعالللصلحميلهباشافاظهربطرسباشابطرسوبينبينهبالتوسطفوعدحصلماكلعليه

المجلسالئحةتعديلوعلىمضىمانسيانعلىواتفقاالبطريركغبطةمعوتقابليركيةالبطرللدار
البطريركيةديوانوادارةلهااالديرةأوقافحفظحقيركالبطرمجفظالتعديلذلكوبحسب

الفرحشدةمنالقلوبلهتطيركادتحتىاالتفاقخبرهذا4ذوماذلكوغيرالمجلسورئاسة

باشابطرسويركيةالبطرالدارعلىتترىالتهانىرسائلوأخذت

الغراضمالثمايكنلماألتفاقذلكأنلوالأزريشتدوالوئامأثريزولالخالفوكاد
أقتراحاتلتقديميركالبطرغبطةالىباياماالتفاقكتابةبعدبينمندوفارسلواالمجلسءأعضا
يمكنهمماكلبعملالردعدمحالةفىوهددو3ـواحديوممدةفىعليهاالردوطلبوالهمجديدة
معاابرمادـالذىلالتفاقفقطبقبولهاباشلبطرسكتببلعليهميردأنيشأغبطتهفلمعيله

احزالىوعادتاالمةفأسفتثانياالوفاقحبلأنصرموهكذابطلباتهمالمجلسرجالوتشبث
باالسكنمريةليقيمحينئذيركالبطرغبطةوقامواكحثابها

صنبوأسقفوقررتعييناالتفاقذلكءالغاالمجلسأعلنم281سنةأغسطس62وفى
صنبوالىمقاربكوتوجهبالموافقةالسنيةاالرادةوصدرتلليجلسورئيسايركيةللبطروكيال

وزارةمنرسمىبطلباالالقاهرةالىمرافقتهفأبىمعهواحضارالجديدبمركزأسقفهالتهنئه

بذلكالبطريركغبطةهويعلنوكتبساعاتبعدالطلبفجاعدالداخلية
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ءأثناةاصنبوعلىأسقفلينتخمرتيفسوبنىسقفانيافةالىيركالبطركبطةأرسل

الحكملهاالمروفلنحسبفانتظرهالكنيسةقوانيهأخالفاذابالحرميفلنهوللقاهرةقيامه
قائلينلهيهتفونءاالعضاوكانرسميةمقابلةالقاهرةبمحطةوقوبلبهيعبأفلمالبطريركى
يركيةالبطرقسوسوأحدالخرطوماسقففأمرالبطريركغبطةأماأثناسيوساالنبايعيش

داخلوالخدماالحباشءوفقرأالرهبانبعضفاجتمعالبطريركيةدخولمنصنبوأسقفبمنع
المقاومةهذدـفىمعهمأالشتراكأبىالخرطومأسقفولكنالخارجيةاالبوابوأكلقوايركيةالبطر
القدجمةبمصرمقيماوظل

مغلقةأبوأبهافوجدوايركيةالبطرالىصنبوتوجهوااسقفرافقواالذينالقسوسأنقيل

االسقفأمامحرومونيايامحرومونقائلينهمءورايصرخونواالوالداالعقابعلىفرجعوا
البطريركيةأبوأبلهتفتححتىيفابهونزلأللهسعدبكدارعوضألىفتوجه

والكهنةاالساقفةحضراتيةباالسكندريركيةالبطربالدارأجتحعذلكأثروعلى
حاشيةيركالبطرغبطةكتبثمالكهنوتيةالوظائفكاملمناثناسيوسقطعوقرروابهاالموجودين

كرسىاسقفباسيليوساالنباالذكرللمطلوبكتبقدغبطتهوكانالقرارباعتحاددهذاعلى

االسقضهذامعاملةبوجوبتلغرافنيافتهمنءصنبوفجااسقفمنحصلبمايعلمهأورشليم
الكنسيةينالقوانحسبأ

غبطةوجودوانوجوههمفىمغلقةالبطريركيةأبوابأنالمجلسءاعضارأىولما
ش8061سنةمسرى62فىأجتمعواماجراتأخيرالىدعااسكندريةمطيانونيافةالبطريرك

القسوهمماليهأنضمواالذينالقسوسمنروحيامجلساوشكلوام2981سنةأغسطس3أو
بولسوالقمصيةالدمشيركنيسةخادمبشاىنجرجسوالقمصيلةزوحارةكنيسةخادبشاى

باتفاقوالكبرىالكنيسةرثيسفيلثهاوسوااليغومانوسيركيةالبطرفضاياوكيلجرجس

بوالأنباديرالىيةاالسكندرمطرانونيافةالبرموسديرالىيركالبطرغبطةابعادتقررالمجلسين

فىيةاالسكندرمحافظتوجهذلكعلىءبناوسريعاالنظارفأقزلهمجلسرثاسةالقرارالىوارسل

وعدبسرورواالمرفهـقبلهبهذاوأعلمهيركالطرغبطةالىم2981سنةسيبتمبرأولالحميسيوم
تاركاسافرغبطتهالجمعةصباحوفىبالعساكرباالسكندريةيركيةالبطرواحيطتكدابالسفر

لهموئركوقفاثكونبلتصرفالانواوصىفنتواومائتىالفباالسكندريةالمجلسالرباب
منوغيرذلكباشاأسساعيلمنلهأهديتذهبيةوساعةذهبقطعبحضوفنتوثمانمائةبالقاهرة

فرقافقدمالبسهأماوصيةاسجادتهوالحتىمنهاءشىبأخذغلموالتىبهالخاصةاالثاثات
للديروصولهحالالرهبانعلىالباقىوفرقيقالطرفىبحضها

الىليحملهجماللهأعدوامأالطرانةعمدهبكحمزهشاهدالطرانةمحطةالىوصلولما
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يكنلمالحصمنهوعليهماعلىغبطتهأنوعلمساعة42نحوالمحطةعنيبعدكانالذىالدير

ولممودعاالمسافةنصفالىعوسارمعهالخاددـجوفاستحضرلهجمالراكباالمسافةيقطعأنيمكنه
ئيابولبسئيابهخلعبالديرقليالغبطتهأستراحأنوبعدالشديدالباباغبطةبالحاحااليرجع

موضوعجعلهاحديقةبالديروكاناالعمالكافةفىمعهموأشتركبأقلهمنفسهوساوىالرهبان
روضةوصارتأينعتحمتىهاوعزاوروتنقيهاغرسهافىعامالوقتهجليمضىفكانعنايته

بوالديرأنماالىومنهايفسوبنىالىومنهاالقاهرةالىفأخذيةاالسكندرمطراننيافةأمازاهرة

ففتحتالبطريزكيةبأبولفتحعسكريةقئتصحبهمالمجلسءأعضاقامذلكبعدوهذا
سنةسبتمبر4االحديومفىأنهقيلهاوأقامافيلوثاوشوااليغومانوسصحنبوأسقفودخلها

الفصلمنهليقرأاالنحيلأعطىالكبرىبالكنيسةالصالةاالسقفبهأقامأحدأولوهوم2981
االيغومانوسفنههأيادـوتسليمهالمسيحللسيديهوذاخيانةفحوادـفصالخطأفتالاليوملذلكالمعبن

تالوةعنينكفلمأنهاالاالسخريوطىبيهوذاأسوةنفسهتمثللماالسيماوجرعفارتعدفيلثهاؤس
القبيلهذاومنبصنبوأمهوبالقاهرةأينىيدالشعووالعنغائبوهومنهأنتهىحتىذلك

فتشأميديهبيئمنالصينيةسقطتبيةاالسرارالريرفعكانبيمافيلوثاوشااليغومانوسالجرى
يخدمكانالذىالكاهنيدمنالكأسوقعاليومهذانفسفىأنهالصدفغرائبومنالكثيوون

اليهالمومأااليغومانوسيدالبخورمنمبخرةوقعتأسبوعبعدوباالسكندريةالمرقسيةبالكنيممة
أعمالعنراضغيرالثهانالحوادثهذدـكلمنالناسفاستخلصجادةالتحرقفكادت

وانصارالمجلحمى

منشورافكتبتاسنثمارهاعلىعملتحئىاالرثوذكسيةالجمعيةادتاطحبلغتوما

يتوجهراوانالمحرومينوكهنتهاالسقفذلكمعالصالهعنيمتنعأداالرثوؤكسىالشعبفيهتدعو
الىيتوجهونفكانواكثيرونءالنداهذافلبىبالحمزاوىكساالرثاالروامبكنيسةللصالة
ءببناتبرعبعضهمأنوقيلالعربيةباللغةالصالةوجعلواسرورهمعظيمءهؤالواظهراالروامكنيسة
االرواملكنيسةينصمونوالقبطيةاكنيسةعنيخفضلونللذينبالشماشرجىومدرسةكنيسة

الجهاتكلمناالساقفةءاستلحاعلىاالمروعولهذاعاقبةالمجبسءأعضافخشى

بنىاساقفةوهماالديرةالىوأنطلقوامراكزهمتركواقداالساقمةجلوكانالمحرومينليحلوا
عنعوضاأنهماالواسيوطوجرجاوافيالمنيااساقفةسوىمدعيجبولمومنفلوطوامشايفسو
شحبوجددواالبطريركغبطةرئيسهمالحكامموافقتهماعلنواطلبهالىالمجلسيحبسيبواان

بوالانبابةبعزؤلزلواالبطريركيةبهالكائنةالواسعالدربالمرورمنعنأمتنعوابلبيئالمشجو
طائالالمجلسءأعضاأثناثهافىمنهمينللممدةبالقاهرةاقامواأنبعدوبالقبيلةالجنينةبدرب
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الكهنةاحديستدساناحديقبللمأذبالقاهرهالدينيةإلشعائروتعطلتمياكزهمالىعادوا
وكيرذلكىالموقعلىوالصالةوالتعميدالتكليلفروضءأالجألمحروهمين

بطلبالخديوىوسالىالطائفةءابنامنةالعديىاالسترحامعرائضرفعتوالىثمومن

الىاالمةأعيانمنوفدتقدمش9061سنةبابه91السبتيوفىيركهمبطراسترجاع
مقابلةمنالوفدتمكنذلكوبعدخيرا3ـفوعدالطلبهذامكرراالوزارةرئيسفهمىباشامصطفئ

معالشعببذلفقدبالجملةوبطريركهارجوعفىاالمةرغبةسمعهعلىواعادالخديوىسمو
سخةيناير93فىكريمخديوىصدرأمرحتىرئيسهمعودهسبيلفىلديهممجهودكلاالساقفة

االفراحمعالمأقيهتالحبرحتىهذا4ذفاالمطرانونيافةالبطريركغبطةبعودةبالسماحم3981

اللهيشكبرلسانكلوانطلقوالكلالسروروالبتنرعلىبداو

يومفىاالمةءاناأمننفسمائتااليهوتوجهالبطريركغبطةمسامعالكريماالمرووصل
خأصامكانالهليعدوااالثنينالديريوممنينزلأنمنهوطلبواش061سنةبهطو62الخميس

يقالطرطولبانالروكانبهطو72الجمعةالديريبرحواأنقضتالخنروفولكنءالثالثايوم

محطةالىالركبوصلحتىخيولهمتصهعلىيركضونوالبنادقيطلقونواالناشيدينشدون

يباركهمولهموهويدعوغبطفيدىيلثيونالناسفأفبلداودكفر

فقالقطارخاصالسفرفىعلىصممهاقدالبطريركالستحضارغبطةأتواالذينوكان

اذاكذلكهوبينمايقبلفلمكثيراعليهفالحهاقطارالركابفىاالنسافرالأنناغبطتهلهم
يارةلزيذهبحتىالتذاكريقطعواأنغبطتهفأمرهمقطارخاصقيامأمكانعدميفيدبضلغراف

لئاليبقىأنمنهافافسساعةمقدارثلثألمحطةعنتبعدكانتالتىالبلدةتلكاهالىبعض
بعدوللغدالسفرءارجامنالبدوقالماالحيرةغايةفىوهمفسكتواتخافالالمالقطارفقاليبرحهم

فتعجبواساعثبنميعادهالقطارسيتأخرعنوانتعطلتالقطارقدآالتبعضاناليهموصلقليل
بهطو82السبتصباحالسفرمنمعهومنالباباكبطةكنئموهكذااللهومجحوا

بقدومهمبشرةتدقواالحراسرئيسهمدةمجينالمبربالوفمزدحمةيركيةالبطروكانت
والشمامسةبالكهنةعخئيماالقطارأستقباالمرعليهاالتىالمحطاتكلفىيركالبطرغبطةواستقبل
الجياهيرئموجكانتحيثحرجوالعنهفحدثالقاهرةفىبقدومهاالحضفالأماوالترائيل
ولماءالسماانعنائشقوغبطشهباشاياضرودولتلوالخديوىلسموءالدعاوأصواتالزاخركالبحر

رؤوسهمعلىيرفعونهوكادوايديهوورجليهثياببماأهدابيقبلونالناسكانالمحطةمننزل
االزدحاملشدةيلةطومسافةفىيركيةالبطرووصللهالمعدبةالعريعتلىأنأستطاعبالكادو

االحخفالذلكلجاللرسمياكبطتهالستقبالحفربالجنودالنىالقاهرةمحافظمأندهحتى
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اليديهمالنخلوسعفالرسميةبمالبسهمالكنيسةأماموالشمامسهالقسوسوكانرونقةوحسن
مزيدمنعليهماأبتهاجفىوالجميعنيزغردـءوالنساالترثانىترنيماتيرنمون

بهطو52ءاالربعايومفىبوالديرأنباالىوتوجهكبارالطائفةآخرمنوفدقامقدوكان

فىالخديوىسمومعتقابلوهناكيىسوبنىالىمعهمفقاماالسكندريةمطراننيافةءالستدعا
المطراننيافةلهودعاتممماسرور3ـالخديوىوأظهرسموحينئذلهايفهتشرأتفقحيثيفسوبى

يركيةالبطروفىالمحطةفىعظيمباحتفالبلفقوالقاهرةالىسافرنيافتهثمومنوالحأييدبالعز

جمجعوصحبتهلزيارتهباشابطرسءجاالبطريركغبطةعودةمنأياعشرهوبعد

لماوحلهمغبطتهفسامحهمعلجهمءوالرضاعنهمالصفحوطلبواصدرمنهممابكلفاعترفواالمحرومبن

وحذرهممطراناصنبوأسقفرسمالمسيح3ـسيدوصيةيتممولكىاالخالقمكارممنعليهجبل

ثانياالحرمطائلةتحتيقعهالئالأتوهمامثلالىالعودةمنجميعا

جمعيةوبينوبينهحههمنالمجلسءوأعضاالبطريركغبطةبينطويلةمنافسةبعدو

أنتدبعلىواتفقالبطريركغبطةالىاالدارةبارجاعالعالىصدراالمرأخرىجهةمنالتوفيق
المليةاللجنةأقىتهعيلأولوكانالطائفةشئونادارةفىغبطتهلمساعدةالمجلسءأعضامنأربعة

ثميركيةالبطربديواناالوقافوجمعاالكليريكيةالمدرسةفتحوجوبهوغبطئهرئاسةتحت

اذااالمنهمأحدرسامةوعدمالقسوستجولوقررمنعاالموراللينيةللنظرفىالرةحىالمجلسعينت
كانواءسوافالقسوسورقعلىحبراالقراراالخيراليزالهذاأناالبةالمطلوالشروطفيهأستوفيت

وعدموالطائفةاالمةعلىعاراويجلبونمكانكلفىيجولونبزيهميونيتزالذينأوالحقجقيبنمن

تقدمهااالمةهذدـضهوضيمنعالذىالثقيليدالءالعبأنهمعساريااليزالثمرسامفىالتدقيق

ءأبنابعضهافىىيفتأينشرالمنشوراتالدثالحهذدـبعدالبطريركغبطةوكان

االخرالبعضوفىاالرثوذكسيةءالمبادىعلىمأوالثبتعليموالدينيةالالموراألهتمامعلىاالمة
تعميمفىوسعىباالديرةيكيةممليرمدارسأنشأثمالميتعلىالفرطوالحزنالندبعادةحرم
نجاحهاوساالممرقىعنوانالنهالتعليم

ش0361سنةطوبه62فىالقاهرةفبارحوافتقادهارعيخهيارةبزيقومأنغبطتهوفكر
منوعادعظيمةمقابلةبلفقوانيةالسيواالقطاراالقبلىهاييارةلزام4سنةيناير52و

انتهتالذىالنظافسادلسببالمليةاللجنةأنحلتذلكوبعدم4091سنةيلأبر2فىرحلته
االرادةعليهوصدقتاليابمالملىالمجلسأنتخابباشابطرسمعغبطتهتقررباتفاقتمومناليه

االببتحيينأنتهىوغبطتهالمجلسبينخالفحدثوقدم6091سنةمارسأولفىالسنحة
م9091سنةالمجلسيحجلساتلرثاسةالملكعبدبطرسالقمص
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فىمنهاورجعأيضاالقبلىللوجهم9091ينايرسنة52منثانيةرحلةفىغبطتهشرعثم
أنفمهميسمونمنحربأنوهونذكرماأسيوطفىحدثوقدالسنةتلكمنأبريل11

غبطةوكانيكيةاالكليرالهيئةفىالطعنمؤداهابالكنيسةنشراتوزعباسيوطبالمصلحين
ءاعضافهاخاالرضعلىوالقاهافزقهامطابىالحزبمنلهفقدمتبالصالةقائمايركالبطر

عاميأسيوطمنغبطتهوخرجبسالمأنئهتالمسألةأناالغاضباالكنيسةمنغبطتهوخرجالحزب
السامىبمقامهالالثقباالكرام

حاولوقدواشتدالخالفوعخئمالرهبانأوقافبتححليمالمجلسأنذرغبطتهرجوعوعقب
عدأئيةبمظاهرةوقاموأيركيةالبطرضدرئيسهممنالرهبانبعضشكوىايستغلأنأنصارالمجلس

التامبالفشلالقبيلهذامنسعىكلوانتهىالكبرىالكنيحمةأمام

منليطلبم9أاسنةمارس6فىباسجوطالقبطىالمؤتمرغبطتعهدفىوأنعقد
غبطةمنالحكومةفطلبتوالدينيةالمدنيةالحقوقكافةفىبالمسلميناالقباطمساواةالحكومة

علىمجففيهمنشورافنشرعقباهالتحمدماحدوثمنخشيةاالجتماعهذايمنعانيركالبطر

أمميوطمطرأنيوسمكاراالنمانيافةعليهفردالحقوقبهذدالمطالبةفىيةيمالروالحكةأستعمال

االحتجاجاتورفعتالخطبوالقيتميعاددـفىلمرالموعوعقدمكرودـأىحدوثبعدممتعهدا
وادفىصرخةجميعهاوذهبت

كبطةالعامرئيسهاحكةبفضلوالتقدمالنهوضفىآحذدـالقبطيةواالمةالحبئذلكومن

أنعلىواقباطمسلمينمنالمصريةاالمةءأبناحكتهوعفئيمتصرفهحسنحملوفدكيرلسالبابا
والوطندئهالدينانموقحينبغضةوشقاقكلقلوبنهممنيلوايزوالبعضبعضهميناصريأخذوا
للجميع

يةالجارالعادةوكانتيرامماأحسنعلىفهىلهالتابعةبالكنائسالباباهذاعالقةأما
طلبم1اولسنةفىولكنغيرأرسلماتفاذاواحدأسقفاالاليهايرسلالأنالحبشةببالد

الكنيسةترددتفقدللعادةمغايراالطلبهذاكانولمااساقفةوثالثةمطرانتعيينيوحناالنجاشى

مكخوببعقدالدييةوالرئاسةاالحباشبيناالتفاقتماماههـسنةيوليةفىثمأجابتهفىالأو
كيربالحبشةليسواالننحصوصةبشروطأساقفةوئالثةمطرانلهمورسمطلبؤماأجابةعلى

منالحبشهـةألىأرسلمنعددبلغومرتينالمصرىالقطرزارالذىمتاوساالنباهووأحدمطران
القرنخاللفىرسمواالذيناالربحوناليهمعتنريضافالتاسعالقرنأوائلحتى501االساقفة

الجهالمشا
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المسلمينالحكاملجورتضمحلأخذتأنهااالأبروشيه71بهاكانفقدبةالنوبالدأما
2فىالسودانفتحأعيدولماألفا61كزمنالمسيحييئمنالبالدبتلكيبقفلمالمطسنةحتى
وبنيتمطرانرتبةالىبعدفيمارقىاأسقفالحالىكيرلسالبابالهمرسمم8981سنةشى

جهاتباقىفىغيرهاءومنظوربنااالقاليمفىأخرىكنائسوسبعالخرطمفىكبرىكنيسة
مسيحيونبهاالتىالسحدان

وهوأطولالمرقسىالكرسىعلىسنةخمسينكيرلسالباباأتمش0461سنةبابه33وفى

شهدهعظيماأحتفاالالذهبىيوبيلهبعيدالطائفةواحتفلتالكرسىهذاعلىيركبطرأقامهامدة
هذااالمرمبدأفىيقبللمنجبطتهأنوقيلواجانبوطنيينمنالحكومةومندوبوالقومكبار

الخطبوسماعبالكنيسةحضورالصالةقبللكنهالعالممجدفىمنهزهدااالحتفال
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الثانىالقسم
الكنيسةمشاهير

المنوفيةأسقفسراباموناالنبا1

القدسمطرانباسيليوساالنبا2

الفيوماسقفابرآماالنبا3
فيلوثاؤسااليغومانوس4

1المنوفيةاسقفسراباموناالنبا1

بالقاهرةأقام3ـرشذأدركولماصليبباسمالشرقيةيةبمديرالفاضلاالبهذانشأ
هطلسببانورووايتهزعلىمناثياوالحاراتالشوارعيطوفوكانيتالزبيعمهنةواحترف

الرجلتنتخنرانلهافقيلفعليةباسبابيراتالشرءالنساالحدىولدتوفىيومذاتأنههوللدير

وسيقذلكففعلتبقتلهوترثمهحمارأرجلتحتالولدوتلقىالزيتلبيعيطوفالذىالنصرانى
ينادىونفسهءيبرىأفاحاولوعبثاالقاتلهوبانهعليهجمهورغفيريشهديتبعهالحاكمالىبحيار
بمعجزةوخلصهسولهفاجابالبليةهذدـمنيحلصهاناللهالىتوسلتضايقلماأنهقيلمظعلومأنا

العالمىالفخرمنالديرخشيةالىهارباوفرعليهبماحمارتركذلكرأىفحالماالقديسأمامدهشة

901البطرسالبابللمنوفيةاسقفاأنتخجهبالديرحتىولبث

صنعوثانيهاوالبساطةوالنسكالتقحمفأولهمابنبامرأشتهرأسقفااالبهذارسامةبحدو
النفسستشنماوالالمعيشةبزخرفيعبأيكنلمأنهيقولوناالولاالمرفعنوالمعجزاتالعجائب

راسهتحتبهمركويضعواالرضعلىيأتىالصالةبعدويصلىقائماالليلطوليقضىفكأن
رائحةفيهفشمبيتادخلمرةأنهوقيلخشبمنءأنافىالدشيشةكلهأغلبوكانعليهينامو

البجتأهلاليهفارملالخماسينايامأحدفىذلكوكانمنهماتاكلأذنفسهتأشوفراخملوخية
ثممنأننحتىأيامثالثة3وأبقابتأخيردـأمرلهقدمولمابالبطريركيةيقيمحجحاالطعاممنشيئا
بخهافابتدأيونفسهفعافتهفهفىمنهلقمةووضعيستحضرهأنبرغوتأبراهيمتلميذدـمنطلب
خارجافاراقهللتلمجذالطعامأعطىثمملعونةياتاكليهالملماذاشهوتكهىهاقائال

بعضفىيسيرمتنكراشمخمماالليالىأحدىفىكانأنهىالالحسانميلهعنوروى
يركيةالدارالبطرخدمةمنرجلالحالة3ـبهذوهوفصادفهالحملثقيلةسلةكتفهوعلىالقاهرةأزقة

2توماهيراالفباطنيابغلكتابعرملخصانقلنادـ11
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منتعباوهويلهثغيرعينيهوجههيظهرمناليكادرآاذوتلثمهزيهالنجارفاستغربحنادعىي

السلةفسلمالبابفانفتحوقرعهببابوقفرآثمأدركهحتىدـءورافجدلصاوظنهأمرفرإبهحمله
علمحتىتينهفابهوأمسكحنااليهتقدموعندئذأتىحيثمنوعادبكلمةينطقاندونللفاتح

تمدالالتىاالسالىبنفسهويحملهوالقمحبالدقيقيأتىوكانالمنوفيةأسقفسراباموناألنباأنه
تعرففالصدقةصنعتفتىأنتواماالمسيحالسيدبقولذلكفىعامالءحياللسوأليدها
يمينكتفعلماشمالك

لالوقافدارابهايشترىأنفرأىيالرستماثهسراباموناالنبالدىكانأنهمرةواتفق

زارأنوحدثالمساومةتتمأنالىليحفظهابراهيمتلييذدـالىالكيسوسلمكيسفىوضعهاوقد
ولمالنقودأبراهيمالتلميذأفتقدفلماسرقتهالىالطمعفدفعهالكيسبأمروعلمأقاربهاحدابراهيم
يردقادرأنفهوبالتأبنىياثقلهوقالحزنهاالسقففخففباكياااليسقفالىذهبمجدها

منقرشايضيعأنيستطعفلمضحيرهشعربتأنيبقدالسارفكانءاالثناهذفىوفىالمالالينا
وأنطرحالكيسومعهبنفسهفاالسالىءوجامسرعافقاالندمبهأشئدثمسرقهالذىالكيسى
نصحهعواقبهاووخامةشرالسرقةلهبيئأنبعدواالسقففسامحهوالعفوالسماحطالباأمامه

فتأثرماتدربعض3وأعطاعليهتحنثمالىفتعالضيقفىوقعتاذالهوقالباالستقامة

عملهفىمجداأهمينايعيشأنالحبئذلكمنوعزمبكىوالمعاملةهذدـمنالشاب

القداسلأنحعلىننهئريقععندماكانأنهحتىضعيفةةءبالقرادرايتهوكانتقيل
وكانالسنفىطاعناكانالنهوذلكيابوىيلطوالنورداأمياأبوىياوليقمطوالويجده

النورأميايفولءشىأىمنيستغجثكانعندماأنهالدوامعلىعادتهمن

حرجوالعنهفحدثوالمعجزاتالعجائبصنعوهوبهأشهرالذىالئانىاالمرعنأما
9مرللمؤمنمستطاعءشىكلالكتابقوللوالالعقليعارضهاحوادطعخهيتروفقد

وجؤعلىالميادـورشثينوالثالالرابمالمزمورةءبقراالشياطينباخراجالزائدةشهرتهوكانت32

فاجابهأسمهعنشيطانايسألأنمرةلهخطرأنهقيلسطوسبخرأيسوسباسمالمصابيئ
معوجةبقيتياماأساقفةفيهاالتاطيئهىيابوىوىفقالاالسقفسرابامونأسمى
ياصليبياخطيتكدائمايقولتألماذاوكاناالصلىأسمهوهوياصليب

أنفطلبعليهليصلىالبطريركبطرسالباباالىبهأتىنحجبروحمريضاأنوحدث
اأمنكالقدساسقفابرتتماالنبالهفقالعليهليصلىسراباموناالنبايسئدعىحتىيجقى
زائدبتواضعيركالبطرفاجابهاالسقفءتنتخئرمجىوالفصلالمواهباالساقفةنحننأخذالبابا

أتيركالبطرلهفقاليقخخعلماالسقفولكنبةمهمناواجدلكلأنأخىياأعلم
يستهزىالشريركانالروحالنمنفعةبالولكنالمريضعلىوصلىفقامصلفقممثلهأسقف
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مقدماتأخرسرابامونحضراالنباولمايرهبتقأعترفحتىواجباتهأتمامفىتأخرلهيذكروبه

بخروجءالشمفاالمريضونالفصلىبصليبيصلىأنبشرطقبلعليهااللحاحوبعدالبطريرك
منهالنجسالرو

نوافيبكتاعننقالالبطاركةسيركتابفىمعجزاتهأحدىعنوجدماواليك
2خالقباطا

علىمحمدأبنةأنمتهازمانهوفىيديهعلىحدثتالتىالعجائبالذكريستحقومما

فىشاقةأتعاباءاأالطبفعانىنجسروحاعتراهاالدفترداركانبكأحمدزوجةباشازهرىباشا
اسقفسرابامونأنباصيتوكانطبيعيامرضاذلكيكنلماذيشفوهاأنيستطيعهاولممعالجتها
عنباشاعلىلمحمدفذكرالمصرىالقطرمالئايرةالشراالرويحاخهـلقوةمنأعطىبماالمنوفية
ذلكمباشرةالىيركالبطربطرسأالبيدعوأنجعلهماابنتهءشفافىالنصارىائحةأمكان
الىيتوجهانوامرهسراباموناالبأستدعىفيروحمنمعتراةابنمهأنيعلمكاناذفاالب
والجماهيررجاالبالجنودغاصةالسراىفكانتوتوجهدعفهفلبىباشازهرىسكنحيثالسراى

فازبدتاالرضعلىصرعىوالقاهافيهاالشيطانكتحراالميرةعلىيصلىانأبتدأفلماءحاون
وصارالعاقبةسعمنوخافلذلكاالبفارتعبالسراىلهاأرتجتباصسواتتصرخوشرعت

يايسوعياصليبحطيئتكعخئيمةقائالالعبراتزارفامحزنبصوتصارخاالمسيحبقوةيستغيث
وجهبهوضربءماعلىالصليبعالمةورسمالصالةكملحينئذوانصركنيستكيمينكمجد

فرحاالموسيقىبتوضرصحيحةأالميرةوقامتمنهاوخرجمزعجبصوتالشميطانفصرخاالميره
سراباموناالبءيكافىأنفركبمتعافيةفوجدهاابنئهالىءوجابذلكباشاعلىمحمدبثصرو

قاثالوأعتذرلهيقبلهاانفأبىلالبمهاوقدمجنيهآالفبعةأرمبلغبهاقيالنقودإمنفصرصرة
صوففرجيةكاترىفلباسىاليهنىيحماالالرببمواهبأربحأنوظيفتىشئونمناليس

الطاثفةءأبنانحوبتعطفاتكمثميلواأندولتكمأسألذلكفعوضالعدسوطبيخالخبزوطعامىاحمر
قليالشيئامنهافأخذالعطيةتلكيقبلأنعليهوالحذلكالىفأجابهالمرفحتينبنيهاوتحذمواالقبطية
بطرسالبابايركهولبطراالسقفلهذاصارالحينذلكومنأهـالعساكرعلىمرورءأثناوفرقه
منينلكثيرالحكومةفىكثيرةوظائفواسندتالحادثة3ـهذبسببالحكامعيونفىساميةمنزلة
أثرهاعلىاالقباط

قداسةكيرهمنأففلأنهلهفيصورواالعجابالفخربروحبهيحارالشيطانوكانقيل
أنتيانتنأنتياغفشأنتصليبياالشفامواهبعطيتياصليببقايقولمرةسمغحتى

شمديدينوغضببحدةنفسهيجاوبثمياصليبالمرضىتشفىياصليبالشياطينئخرجياوحش
اللهقوهدىياصليباللهقوةدىأخىيايقولو
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علىمنزعجاليالسراباموناالنادخلاسيوطأسقفيوسمكارأنباتنيحلماانهوروى
تادرسمهيركالبطرمعمرةوجلستماماانيقوصاعدةروحهشاهدأنهبضرجمركالبطر
ئىأجابلماذاسئلفلماصرخسرابامهنباالنباواذاتادرسباشاباسيلىوالديانعرأفندى
أندونمخدعةودخليركالبطرفتركهءالمحماالىمرتفعةالفيومأسقفيوساباالنباروحشاهدت
قدءاالزدهايكونلثالسراباموناالنباعلىحزناقالذلكسببعنفسئلالزائرينلمقابلةيبهقى

االسقفللخيرفتقدميستخدمهاكنههعنعوضافيفسدهااللهلهأعطاهاالتىللموهبةعليهأستولى
أتادـعملأىءتلقاواحدادرهماينللمأنهفهمهوأمطانوةلهوضرب

بالقديسفوشلمنجمينيالسحؤجمغباعدامأمؤاالولباشاأصدرعباسذلكوعقب
العظيمةالجمعةيوموكاناليهفانطلققتلهعبىعازماالخديىفطلبهباشازهرىشفىوأنهمنهمأنه

زهرىشفيتأنتلهفقالمسكينرجلأناساحرفاجابهأنتهللهباحتقاروقالالخديوىفقابله

أمانلهوقالوجرعباشاعباسفارتعباللهقهةهذدـقائالوجههفىبفوةالقديسفصرخباشا
بسالمصرفهنميابابا

ولماأحدارئاستهمدةفىيطلقلمأنهحتىزائدةكراهةالطالقيكرهسراباموناالنباوكان
أزوجكاللهءشاأنلهيقولمخئلأحدهماأنتحققأذاالزوجةأوالزوجءأرضاعليهيستعصىكان

الحالبطبيعةيتزوجوالظالميتوفىواالالميعاديأتىفالالمقبلالحامفى

فطيبءالبغاأماكنفىوجدتامراتهأنوأفهمهشديدغضبمجالةروجيوماعليهودخل

يطلبناليهتقدمنرؤيتهعلىءالنساولتعلهوصفالذىالبيتالىأنطلقثمللغدوصرفهخاطر

غرفةفىبهااالنفرادفطلبفقطاليومأتتاأوأفهمنهأمرهاعليهينفلمالمرأةعنفحئالببركة
القسوسأحدبمنزلالليلةتلكتركهانجباالستقامةالسيرعلىعزمتحتىبخهايوولبثمظلمة

للقساالسقففقالالزوجأمامذلكوكاناعالتهامنمخشكحاصباحايأتيهأنمنهوطلب
بيتفىكانتاواأمراتهأنهاالزوجدفاحضرهاقمحلنىيابوىأخطيتياصليبيتك

سالمبكلفمابعدوعاشافقبلفاءالبغابيوتالفىالقس

قيلمنهااليسيربذكرفنكتفىالمجالبنايطولفواحدةواحدهمعجزاتهنذكرأنأردناواذا

مرةوحدثيزورهاانمتعوداكانالتىالمبيوتجميعمنهاالصفربهصرنجتءالههامرضحللماأنه
منالعربةمنسقطلهابغلعلىتبكىأمراةفوجدالحالىاالزبكيةحديقةموقعمنماراكانأنه
وصلىسؤالهافاجابيقيمهوليشفيهاالسففمروتنتظراناليهاأشيرقدوكانالحملشدة

لهاللهواستجاب

اليهايوصليكنولممصطفىدربشاكممنيلةزوحارةكنيسةالىذاهباكانيوموذات
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منهافطلبيقالطرفىتهينهانمثيالتهامعتعاهدتقدوكانتالباغياتأحدىبهفتعلقتغير

االلممزحاالالمرأةفصرختتشلأمسكتنىالتىاليدقائالفدعاتفعلفلمتتركهأنبلطف
وشفاهاعليهافشفقيشفيهاأناليهوطلبتيدهالحقالذى

بغلتهواوففعصابةرئيسأسودعبدعليهطلعأنيةالسنوبالسرحةمرورفىوجرى
مالبسهويخلعالبغلةعنينزلأنطلبشيئاعهايجدولمجيوبهفتشفلماالنقودمنمعهمامنهوطلب

دعهارفعتهاأنتالقديسلهفقالبهليضربنبوتهيددورقعىفأبوانطلقأتركنىالقديسلهفقال
بعدفمثمفاوهىكمامرفوعةيلدوجديومثانىرجعولماطريقهوسارفىتركهثمواتركنىمرفوعة

أخرىمرةللسرقةالعودةبعدممنهتعهداأخذأن

الراجكيرلسالبااباأدركحتىالقديسهذاأياموطالتالعدميهالكثيرذلكوغير
قساام48هسنةالخامحمكيرلسالبابااالسخيوحناالراهبرسمالذىهوسرابامونواالنبا

كاناالنهعينةفىالراهبأستصغرالذىبأمربطريركهيلةزوحارةكنيسةفىبالبراموسبدير

الرأمةيخدماللهءشاوانمبروكأنهخئهريسراباموناالنبالهفقالشابا

وال801مرقسوالبابا901البطرسالبابايركهبطرمعودفنسرأباموناالنباوتنيح

الكبرىالكاتدرائيةالكنيسةمنالقبليةالشرقيةالجهةفىلهمارابم

القدسمطرانباسيليوسالنبا21

والدينمنفرشوطبهركزقنايةمديرمنالدابةيدعىيةقرفىش4351سنةفىولد

هذدـعلىدتهالشكروارفعفمأنبهتفصوتاكأناحلماوالددرأىميالدفىليلةوفىفاضلين
اللهباركوالشرقنحووتوجهذراعيهعلىأبنهحملالصباحففىلكوهبهاالتىيلةالجزالمنحة
فضلهلهشاكرا

علىواقفايجددـماعندمنهفيتعجبأحديومكلالكنجسةمعهأبنهيصطحبوالددـوكان
الكخيسةيخركوالصغيرةبكلحةيفوأويئحركاندونالقداسيتلوصالةالكاهنكانطالماقدميه

وأمههو3ـتقليدفىوراغباكليةأطاعةلهمطيعارآادالسيماوالددـفسرممهتحاماتنصرفانالى

1نخئحرهمايصومكانالصيامحلولوعندأمثلهيقففكانللصالةيقومانحيما

فيايليهباانباحياةتارتمفىالنقملىءغذالكتابعملخصاادأنقلا
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والكتابةةءالقرا3ـفعلحابتثقيفهوالدادـفاعتنىحينئذمتوفرةالخعليمأسبابتكنولم
بنوعكلفاوكانعارفيهأدهشتتامةبراعةبرعوجميعهافاتقنالكنيسةوطقحسالدينءومبادى
بامثالالزائدغرامهوكانقراطتعلىمكباليلهيقضىفكانالمقدسالكتاببمطالعةخاحمما

هصمن2آيزكتبالكتابمطالعةيملأنمنشيةالرسولبولمىورسائلالحكيمسليمان
وجلسمعلمهعندمنرجعمااذاحتىدارصحنفىوعلقهاكجيرةبحروفيوحناأنججلم

فيه4يطابدأوالقدسالكتاببيددوامسكحاالنهضااليةهذدـعلىنظرووقعالنومأولالكل
لىتشهدالتىوهىابديةحياةفيهالكمأنتظنالنالنكمالكتبفتشواناليةأتماما

ذلكعليهفعابالكتابيطالمينفكلمذلكومععينيهفىبرمدأصيبالمطالعةكثرةومن
شطاروالفدانسعدقيراطالقولتسمعألمالمرادينيلاالجتهادأنأتظمنبفولهبائهأقرأحد
21أالجزيةتحتفتكوناالرخوةأماتحودالمجتهدينيدالحكيمسليمانبقولفوراعليهفرد
42

البيتهذاأمامهفدونرديثةطباعذاغالمايماشىمرةمعلمهوشاهدد

األجسربالسحليميعدىكماتعدىفانهااللسئيمزواحذرمعانت

الىالضالينالردجهدىأسعىأناللهمعاهدانفسىعلىآليتأنىقاثالعلجطفرد
12ة9االىمالغيرالربمؤمنغيركأنىالمومنغيرمعأكونحتىالصوابسبيل

معلمهاليهفكثب

تزودلمباالخبارمنويأتيكجاهالماكنتاالياملكستد

السيرةءالردبالغالمومانالعملىنتيجةالثهبنعمةوسترىتعنيفىعنكففأجابه
يالحزشكيافشكزمعلمهالىالخبروانتهىوخلصهالمسيححظيرةالىقاددـحخى

فححلاللهبهيمجدعماليعملانففكرفىارالقومكبلبعفىةوأولم3والدأدنوحدث
المدعونيجدلماألكلميعادحاقولمالهموقدمهءالفقثابيوتالىبهوذهبءلالغنياالمعدالطعام
منانفاجابهافيجليةعنوالددـفسألهرقيقةبكلماتأعتذرلهمانبعدغاضبببئوشحرحواطعاما
وفلمنهمحرومونفهمأكلوالذينأمادائماليهمفىيأكلولهالنهمطعامكالىمجخاجونألدعؤنهم

9171أيجازيهمعروفهوعنالربالفقيريقرضىيرحممنيقولوكتابنابهيتمخعاالان
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ابنهذلكعندفبكىاللهنحومنواجباتناونسيانناغفلتخامننبهتنالقدلهوقالعينيةبيئ3ـوالدفقبله

لىيجدلمعملتهماادعنفضالءثناعماليستحقآتلمالنىلىيلولوالددـوقالشديداءبكا
أقصددلمماوهو63متيميهنكتعملماشمالكتعرفالايفولكتابالالنعليهأجر
قط

ليصلحهمابيمنهمافتداخليتشاجرانأثخبنوجديوماالكنجسةالىذاهباكانبيماأنهقيل

لهفقالقساوتهعلىالضاربيعنفالمخئلفبدأيعنيهالفمالتداخلهوجههعلىالظمالمفضربه

أذاسامحنىقاثالالضاربخاطبثمبمثلهالشرأقابلأنيدارالفانىتلمهالباوىالطو

يلةطوصالةوصلىالشرقنحوالتفتثممطلقاعيبهنانسانيخلوالاذاليكأساتقدكنت

أنمنهواقسبهامطالباكانالتىالدراهملهوقدمالضارباليهأتىحتىمدهتيضولموانصرف
اليهبهءأساعمالهيصفحأنمنهوطلبلصاحبهاثايعط

الحداثةمنذروحهبتتشرصاحبهابانالحكماالالسيرةهذدـمقدمة4يطامنيسعوال

فتحخاطرعلىاالفكارتخرثدهذدكانتبيماوومالذدالعالملئركالميلفيهونماالفضيلةبروح

هيئةالنأمرأةرثالأنللرجلححبولسالرسولفولعلىننهئرهفوقعالمقدسالكتاب

كيفللعالمفماافيهالمتزوخواماالربيرضىكيفللربفيماغزوجالمغيرتزولالعالمهذا
بالكنيسةللصالةتوجهثماالعتقادهذاذهنهفىفرسخ1333وا7كواأمرأتهيرضى

مؤسسأنطهنيوسالقديسسيرةبالصدفةفكانتسيرةمنهليتلوحنكسارالكتابلهفأعطى

سنةالرهبنةشكلولبسيوسانطونالقدويسديرالىانطلقثمومناالتفاقلهذافعجبالرهبنهة
ش9551

طعامايذوقالفكانالكالأدلةعليهبانتوالفضيلةشمسمنهأشرقتالحينذلكومن

يصوماالياموفىللعصريصومهامأالباقىوفىءالمساقبيليصياواحدةاالمرةالمقدسالصومفى
فىختحعوذكانماعندماأنهالرطبانرفقائهأحدوروفرمقهيسدماااليتناولوالالظهرحتى

فجراالرهبأنأحدقااذاوكانيعبدوأقفاأوبقاليئهجداسامجدونهيحضرمعهموالالليلمنتصف

بكلالرهبانمنوالشيوخالمرضىلخدمةيحرعكانالصباحوفىالصالةمالزماستيقظمايجددـ

أياها3ـواعطافراشهبكلاليهفاسرعشديدةنجحىشيبئراهبأصيبليلةوذاتونشاطغيرة
الليلطوالالبردشديدهويقاسىباتوءليسمدفى

سنةقحافرسمالكهنوتدرجةالىرفىالرهبانمجمعالىأخبارفضيلتهانتهتفلما
واالغتيابافيمةاليهأبغضوكاذ3جسدقعفىوتفانىبفضائلهاقسكفىفزادش5651
وحيئذعينكمالحشبةأوالأخرجمرائىياالمسيحالسيدقولحجرتهصانبعلىكتبولذلك

الغيريغتابمننجنهىواعقبهاه73متأخيكعينالقنمنتخرأنجيداصئرت

coptic-books.blogspot.com



535

االيةهذدـانقشللمغتابوقالااليةئلكالى3ـيدفرقعأمامهآخرحقفىتحلمواحداأنوحدث
بقلىءيبتدىمواعظهجلفىوكانالشديداللهعقابتوقعواالافيمةعوابتعدقلبكلوحعلى

لقدبقولهمرةواحدفاعترضه561غالالجسدشهوةتكلوافالبالروحاسلكواالرسول
أمامنفاجابهمنكهوأقدرعليهلمنالوعظافأقركواالبغيرهالنافأتااليةهذفىـتكرارمنمللنا

استعصىاذاعادتهمنوكانالمقدسالكتابالىمشيراجميعامنهنستفىلمالحىاليدنبوع

اللهأمامجثاواالفضلهلهشكرأفهمهفانالرهبانأحدمنعنهايسمتفهمالكتابمنآيةفهمعليه
عارفيهجمغبينالمبدأهذاعمحموفداإلرشادمنهطالبا

فيهماكلعلىفعملالديرورئاستهادارهوسلمأيغامانوسارسمش8651سنةوفى
يوقفأنيتأخرفىيكنولمالعموميةالمناقعفىينفقهاكانالتىااليراداتفنمتوترقيتهنجاحه

ولدىبحرقهيبكىفوجدهالرهباناحدمرةعليهدخلوقديصرفومايردماعلىأنسانأى
عقابأستحقاالأرضشبرللديرفيهادأجدلمسنةمنأكزمروقدأبكىالكيفأجابهالسؤال
53423متيربحويتجربههاأندوناالرضفىوخبأهاالوزنةاخذالذىالعبدذلك
حتىفائقةبهمةاالعماليمارسفبقىالرهبانتوسللوالالديررئاسةمنءاالستعفاعلىعزمولهذا
عديدةأصالحاتويجرىأمالكاللوقفيجددأنمنتيكن

قداللصوصبعضوكانالرهباناخوانهيحتاجهماءلقضاللقاهرةسافرمرةأنهوقيل
ولبثفتادـالسبيلأضلهالربولكنالطريقفىلهفكنوامالومعهالقاهرةمنسيأتىأنهسمعوا
اللصوصخطرمننجادـقدوالربالديروصلحتىزاثدةمشقةيكابد

فكانوالشفقةاللطفحدبالغةمعاملةرئاستهتحتكانواالذينللرهبانمعاملتهوكانت

يميزذاتهولممنهمأفضليعتبرنفسهيكنولموالسالمالمحبةبروحاليهيرعخالفكلفىيفصل
الشيوخقاللىتنظيفثرأيضايباوبخفسهقاليتهينخئفوبيددـالمكنسةيمسككانبلعنهمءبشى
الرهبانماوالمر

يتعاطىفالفاهبالقاهرةزاركاهناأنهواتفقلديهاالموركراهةأشدكانالسكرأنوروى

القديسفاحتدمبشكرأخذتاذاصاطةاللهعطاياكلأجابهذلكسببعنسألهفلماخمرا
و329223االمثالبسفراياردةالمقدسالكتاببآياتمستدالبثدةرأيهيفندبدأوغيظا

31ئىللقسوسووصيته581أفبولسالرسولوبقول2وا3202وا02

السكرتأثيرتحتوهويترنحبالفضائلمتحليايكونانمنالكاهنيتمكنكيفلهقالثم3
الزنااالولىشنيعتينخظيثتينأرتكابالىالسكردفالذىالرجلذلكخبريبلغكالمكالمجانين

قامحتىرأيهبخطأالكاهيقنعأنمنتمكنوهكذاكبدهفلذةولدهقتلوالثانيةالبكربابنته
ثانيةمرةاليهاالعودةبعدموتعهدالخمرزجاجةوكر
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فاختيرلسانكلمجسنهاوترنممكانكلفىرائحتهاعبفتقدالقديسسيرةوكانت

ؤقدالرابمكيرلسالبابايدعلىش2751سنةءابئدافىالشريفالقدسكرسىعلىمطرانا
وسارفقبلبالقبولالزمواالمةوأعيانالبطريركولكنالثقبلالحملهذامنيتخلصأنحاول

التأغايةفىهناكالقبطيةاالمةمصالحرأىعندماحزنهأشدكانوماالمقدسةاالرضالى
هجنالف051قيمتهماوالعقاراتاالمالكملهاجددحتىجهددـفبذل

امجلونأماكنوجودلعدميافافىالمشقاتيكابدوناالقباطانالقدسزواروجدولما

فابتىش1851سنذبوونهشهرفىفداناينالعشرنحومساحتهتبلغواسعابستاناأثترىحتىجد
ش1161شةالوقعبهيلتىأركماقطعتينأيضالمجهارهماواشترىفاخرتينللحطرانيةوداراكنيسةبه

الزائرينلراحةيلزمماكلوجهزبهما

كتاباحبسيرتهتبكافلختركيفالشربالقدسأنشأهاالثىاالصالحاتأما

لماقالكأثايتكلمالسيرةعنهنقلناالذفباسيليوسأنباحياةتاريخفىالنفوسءغذا
بماعحلالترجمةصاحبالذكرالمطوبذلكراففاذبهامعتنىغيرأماكلىبضعةغيرلالقباطيكن

يفةالشرالقيامةلكخجمحةالمالعقأنطونيوسالقديسديرفعمرالحقيقىالراعىواجباتهتقتض

كانأنبعدأيدةوأرلعينولفجميلةيركيةودارللبطرجليلةكنيسةعلىيشتملأصحىحتى

علىءعلياهمةباذالمارجرجسديروكنجسةوعمركذلكبانوالغرالبومجدرانهوقتنعقخربا

والكالوالزحرفةتقاناالفىالمثالنادرأضحىحتىالبديمهيكلهاحجابعيلفىاالخص
ليوقتاامتغرقأنبعدوذلكالحملطانبديرالمعروفالمالكديربابتعميرفىءالشماهمتهوجهتم

كانتالتىوالطوائفحباشاالجماعةضدالعالىالبابالىوالدعىالنتمكىرفعفىبقليل

القدسفىأمالكاالحبانتالالمذهبفىالخواننايكنلملماأنهاالمروجليةبناصرهمتأخذ

ءلنالهميضوفقاريالديرموقتاهذاأسخيطانلهموأباحالترجمةصاحبتعطفبهايقيمونيفالشر

والجوداللخكرالتاناالححمقابلةلهمسولتبالسوءاالمارةالنفسانغيربهمخاصمكان

علىتجارواوهكذاقهراالمأثوراالثرهذاأغتصابطالبنوقدمساقعلىفقاماالبالجحود
أنجلترادولتىءوسقراقناصلومساعدةءباغراهـ0821سنةفىاليهالمومأالديرمفاتيحأختطاف
الصنديدكالبطلوقفءاالعتداهذاباسيليوساالنبارأفاذالدولبقيةمنوغيرهماوفونسا

السنيةاالرادةفصدرتالعخئمىالصدارةالىاالمررقعواخيراكالحديدبقلبيعارضهمويكافحهم
للمترجموتسليمهاللديرجديدةمفاتيحباعيال291نمرة0821سنةاالخرىجمادف31يخبخار

بهواضحهوكاالسلطانىالهمايونىبالديوانقجداالمروهذاول

ش9061سنةفىعادواأذحدهمعنداالحبانتلتوقفالمترادفهالمساعى3ـهذتكنولم

علىوساعدهملهمحاللملكاليهأالمالسلطانديرأدمدعينعليهبونيضراالولطبورهمالى
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ءتلقاباسيليرساالنبافقامالعليةباالستانةالروسيافسفيرااليطاليةالحكومةسفيراالفترآتهذه
السلطانموالنالجاللةتلغيافياهشكفرقعغيهمعنردعهمفىهجهيععظمقواهواستفرغذلك
ولسعادةالجليلةالعدليةولنظمارهالعظمىالصدارةلمجانبحينئذالخليفةخانالحميدعبد

وكيالكانالذىحنابكأرمانيوسالفاضلرسمياحضرةعنهوأنابيفالشرالقدسمتصرف
الحاليةللمقاماتالمسألةمعضالت2رفىباالستانةاالسبقالخديوىلدائرة

الخارجيةناظرغالىباشابطرسالحازملسعادةخطاببارسالالمساعىهذدـعززثم
بصدالعالىالبابمخابرةفىيومثذباشاعباسالحالىيناسموخديوبتوسطعليهيشيريةالمصر
الغيرةمناليهالمشارالوزيرسعادةبهأشتهرولماالقبطيةالطائفةحقوقعناالجنبيةالمطامعتيار

المعخئميناخديوسموفخخابرالمراموفقالمهمةبهذدـالقيامفىوسعايدخرلماالمةصالحعلىالتامة
حقوقحفظبطلب01نمرةهـ1131سنةاالخرىجمادى01فىالشأنالعظميمالسلطانموالنامع

منهاءشىأغتصابيديرمطريقفىوالوقوفالزمانقديممنللعيانالظاهرةاالقباط

االرق3ـاعتراحتىالهواجسعليهوئراكمتالمترجمأفكارأقلقتهءثنااالهذدـوفى
الشبلنجىميخائيلالقمصجنابارسالعلىفعولمساعيهوحبوطأمنيتهنوالهعدمنخوفا
الىالذكرالسعيدخلفللكرحممامطرانابعدفيماتنصبالذىوقتئذالقيامةوقفوكيل

لصدوالنفيسبالنفسالجهدبذلبوجوبالالزمةالتوصياتمنلهأودعهعماوناهيكاالستانة

حنابكارمانيوسالفاضلبسحادةاجتمعوصولهوعندوتوجهكانوقداالجانبومطامعهجمات
ساعدعنوشمراكالهمافاتحدامجيثهمنالغايةعنواخبرهالخديوىباشاأسماعيلدوائروكيل

جانبمالسامىاالمرفصدرالشاهانيةللحضرةاالسترحامعرائضفقدماالمرادنوالبغيةاالجتهاد

مالية031سنةالثانىكانون6بتاريخالشريفالقدسءلوامتصرفيةالىالعظمىالصدارة
المذكورالسلطانبديراالقجاطتصرفأحقيهومثبتامؤيداش0161سنةبهطو1ا03نمرة

انبعدوذلكالشريفالقدسءلماأدارةمجلسمنالمقدمةالمضبطةعلىاليهالمشاراالمربنىوقد

فىواجتهادابالنهارسعياالليلفيهاواصلشهورأربعةالعليةباالستانةاليهاالمالقمصجنابأقام
صاحبفانباالجمالوالمذكورآنفااالمرعلىالحصولبعدااليغادرهاولممعلمهوصيةتنفيذ

كللتحقيقتوصكانالىالطائفةحقوقحفظفىثاهامنالغيرةومنأقصاهاالهمةمنبذلالترجمة

شهرةأكتسبالذىالدييعلىالثامءلالستيالمناسبةأنتهازفرصةسوىاالنيبقولمامالهبعضأو
هيالنهالملكةهنهاأخرجتالتىالمغارةسطحعلىوأقامتهألمجيدةالقيامةبكنيسةاللتصاقهعظيمة

المجدربعليهصلبالذىالصليبعود

ابراهيمالمرحوممساعىبحسناليمهمأتصلالسلطانبجوارديرمكانلالقباطكانوقد
غرغورترجمانجبيانابتدعها4والخدالغشفىغايةبطرقالروسيونعليهفاستولىالجوهرى

الهميةونخئراآنئذالقفوكيلجرجسالقمصالمرحومعلىوادنجلهالقدساالروسبتوضصال
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قيمرالتحريرلجاللةمنيكزباسيليوسالذكرأنباالمطلوبأخذالقيامةلكنيسةبهوقرالمكانهذا

اهشمامالمنئستحقهبماالعادلةالطلباتهذدـيالالسفوتقابلفلميهذوألى3ـردباقاسالروس

وشيدواغوالعشرسنواتمنالروسيوننحومنالروسيونقاموقدالقئجانبفىفالحقءوالمرا

االتقانفىآيةالصدقوأيمهىكنيسةالمكانهذهفى

أحاطةمنتحكنحتى3مجهودأقصىفبذلهمتهمنيقللولمالفقيدعزمينلمذلككل
المنقوشاتوأنفساالوانىبجميلوزخرفةحديدمنبسياجالمجدلهالخلصقبرعلىالقاثجهيكلنا

كلأنطوليوسالقديسديربوايكالىوضمهاهيالنةالملكةأقامتهاالىاالثارمنبعضاأخذثم
محاولينحجرعثرةيقهطرفىوقفواطالماالذيناالخرىالطهائفءأبناأرادةعنرغمابهقامذلك

امالكهمالىضمهافىالمقدسةاالثارهذدـاغتصاب

المقيحبنالطائفةءأبنالسكنىوأعدالشريفبالقدسالمصبنةيسمىمحالأشترىثم
أهـالجهةبتلك

بيععدةوجددمنهاايرالكثلفأصلحهمتهثمرةمنالمصرىبالقطرأبروشيتهكنائستحرمولم
االبلهفعإنسنواتببضعوفاتهلبلأصابهعضالمرضأقعددـحتىوعملهجهاددمهاصالولبث
للكرسىووكيالأسقفاليكوناالنالقدسمطراناوستيماالنباالشبلنجىميخائيلالقمص

مماتهبعدلهوخليفةحياتهمدهاالورشلتمى

بهايتعلقومارعيتهعنالسؤاليهمليكنلمباسيليوساالنباعلىالمرضماأشتدادومع
811مزفىبمااللهااليسرفصاريخاطبجنجهفىأشحربأاذش5161سنةبرمهات51يومخى

81االحديومالىأدذكتابباياتاللهجعنينقطعولمأنقذياربآخلصياربآ52
الىنبأنياحتهوصلوماآبائهالىوانضمنحلصهيدفىروحهأسلمحيثالسنةتلكمنبرمهات

القطرأشسهرمدنفىتأبينحفالتلهوأقيصتجميعهاعليهبكتوناحتحتىامته

الفيوماسقفابراماالنبا3

منأسيوطبمديريةبركزملوىدلجابقريةم9281وش5251سنةالكاملالحبرهذاولد

شماسافرسمهصنجواسقفيوسابأالنباأمامبهالهوشهدالفضيلةعبةامنهتعلمفاضلينينأبو
بهيععليهأقراالختبارحتىتحتمدةولبثبالمحرقءالعذراديرالىأنطلقعشرةالتاسعةبلغولما

المحرقاوىيالغبربولسباسمراهافرسمالرهبان

فأعجبالهورىالملكعبدالقمصيدعىفاضالرحالحينئذالديرذلكرئيسوكان

نفسهضبطعلىواقدارهسيرتهوطهأرةوتواضعهوداعئهعلىومدحهالساميةبولسالراهبباخالق
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حبافأحبوالرهباننفهسفىعاليامركنالهجعلتالتىالتىاالمومنفردالصالة01علىواظبتهو

اليهفاستدعاهوفضيلتهاالبهذابتقوىبوسياكواالنباوهوذاكاذالمنياأسقفوسمع
بخدمتهمفقامالقاليةالىيلجأونالنينوالمساكاممنءباالغربمالحفةوكلفهاالسقفيةادارهمحملحه

طلبواقدالرهباقوكانللديرفرجعالرجوعالىنفسهتاقتزمنوبعدقسارسمثمومنقيامخير

رئيسابولمىاختيارالقسعلىكلينهمواتفقتالديرشميئاايياديدخرمنيكنالنهرئيسهمعزل

كرومابهفغرسوالخارجيةالداخليةأحوالهتحسإللنفى3ـجهدسعىاذرثاستهمدهالديرفىفتقدملهم
طصاعتناقعلىالكثيرودطأقبلحتىأحوالهوأنتخئمتأطيانالهواشترىمنهتهدمماورمم

ياتغرمطهـانبطرساالتبامنهمراهبااربعينواحدةدفعةفىمرةرسمالنالىرئاسحهتحتالرهبنة
الدياسففباخوميوسواالنبااسنامطرانمامرقحواالنباالحبهشةمطرانىمئاؤواالنبابالحبشة

المحرق

يرالدالىفلجأواوالمسافيءالفقرااذانالىالخيروعملباالحسانشهرتهخبرواتصل

خمسولبثخدمتهمفىحتهورسرورانيخئهروزائداءأعتخابهموهويعتنىوجماعاتأفرادا

الىذللتيأوللئالوحذرودالرهبانعليهفاعترضالخدمةبهذدـوهويفومالديرخدمةفىسنوات
ءهؤالفقامالرهبانعنعددهمزادحتىاليهالالجئنهابكلاستمريعتنىولكنهالديرخراب

افقانفاضطريركيةالبطركرسىوكالةفىالبححرةمطمانمرقساألنباوكادعزلهطالبيئ
يركيةالبطرالىورافقهالبائسينبدموعمنتميعاالدأليرفتركهمنويخرجهبولسالقحمىيعزلوالرهبان

بمثموىاالنباديرالىفارسلهنالمطروقابلالحبشةمطرانماؤساالنبامنهمالخلصين3ـتالميذبعض

يوحناالقسرئجسهكانحيثالبرموسثيرالىبوفيالطوبهيقمفلمالرهبانأوالددمع
ومطالعةالعبادةالىقاليتهفىفانقطعبلمرحبافقبلهالخامكيرلسالباباوهوغبطةالناسخ
كلالكتابيطالىكاقأنهالرهبانبعضوقالغيبانصوصهأغلبحفظحتىالمقدسالكتاب

المحتاجيئعلىبهيتصدقحتىالمالمنقليلعلىيتحصليكنولممرةيومااربعين

الحبشةملكاكوذلكعلمهبدوناسقفاللفيومأختيرامولممالض7951سنةوفى

القمصلهفرسماليهيوفدهموأساقفةثالئةللحبعشةيقبمأنالبطريركغبطةمنيطلبأرسل
معلمهمالزمواقدءهوالوكانبطرسواالنبالوبهاسواالنبامتاوساالنبادىالخالأقالديوس

افديرمايتركواأنأبواأيسماكاالنباأسقفهانياحةبعدخالقدالفيومكرسىانرأواولمابولسالق
أبتآماالنباباسمبولسالقسورسمطلبهمالبابانجبطةفاجابالفيومعلىاسقفامعلمهميقملم

كلفىقداستهنتشرصيتوفضلهعبيرفاحبقليلأستالمهبعدوالجديدمركزتالموسارالس
اونيلجأكانهـاالذينءبالفقرامألىيجدونهافكانواطبقةكلمنكثيرونداراسقفيتهفأممكان
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مأوياالسقفيةبدارجعلوقدالمالمنلديهيكونماكليهبمفكانوااللنوفبالمئاتاليها
رتبالزائرونذلكممهرأىولماللجياعوطعامهللعثاياثيابهيقدمكانوطالمامنهمفيلكثير
المساكينأولئكعلىلينفقهااالبلهذايقدمهاعوائدأنفسهمعلىمنهمكثيرون

ذلكعلىيدلوءللفقرايقدمأفخرمماطعاملهيقدمبانالقديسهذاقطيسمحيكنولم
غبطةعزلعلىوقعواممنكانتيلةزومجارةديرمارجرجسراهباترئيسةبسيمةتدعىراهبةان

لتدبرواقامهاعليهافشفقابرآمباالنباالذتثاوظيفمنرفعتولماالخامسكيرلساالنباالبابا

وهمجماعانهمليتفقدنزلأنهمرةواتفقوأكلهأكلهمبينتميزالانعليهاواشترطالمساكبئمائدة
وجددـمماتأنقاأكثركاناليومذلكفىاليهقدمالذىالطعامأنالحظأنفادهشهطعامهميتناولون
بعدبالشللفأصيبتالحالفىعحلهامنءالفقرابخدمةالموكلةالراهبةواقالالحزنفساورأمامهم
بقليلذلك

اليهأهدفيايرحرشاالأعطاهامااليجدلمولماأحسانافقيرةامرأةمنهطلبتيوموذات
اليهواعاددصرثافاشترادـتبجعهوهىالمأةشاهدالشالصاحبأنواتفقحاجتهاعلىوئنفقهلتبيعه

لتسدجخيهاتعشرةالمرأةيعطىأنالمحسنمناالبفطلبالمبلغقلةمنتشكىفغهالمرأةورجعت
وأعطاهافأطاعاعوازها

علموأذلهافأعطادـواحدجخيهسهكامعهيكنولمتستنديهاميأةاليهتءجاأخرىومرة
وقصتاالبالىالمرأةفرجعتياالرواعطاهامنهاواخذدـالمرأةخلفاسرعباالمرالديروكيل

أنمنهوطلبأبمانهعدمعلىوالمهءشىفيةباالسليسأنهأخبرلماالسيماالوكيلبخالخبرفوعليه
وغاللنمودبالبوستةوردتحتىالقليليمضولممنها3ـأخذماالمرأةيعطى

فارادالعظمبقطعاللحممنمرتبهملهمأستعاضالطباخأنمنيشكونءالفقرايوماءوجا
معهموتناولممكأنهءالفقرابينواندسمتخفياءالعشاوقتليالفنزلاالمربنفسهيتحققماأن

شديداتعنيفاوعنفه3بيدالعظعمةوأشهرالطبهاخوجهفىفقامعظمقطعةبهواذااللحممننصيبه
عنددـمنخروجهبعدبصرهفقدأنهوقيلوظيفتهمنوعزله

يلتمسونيةللعسكرطلبواأشخاصبعفمايوماجاعدأنهبعلمه3تقوااقترانعلىيدلومما

نفمنهوطلبواآخرونبعدصموحاعدلمراحهموأطلقلهمفدعاسراحهمباطالقلهميدعوأنمنه
مجراسةيوكلالدىفنةالحكخدمةمنءاالستعفايريدونالجييعكاناذافاجابهمالطلب

وصرفهماالمن

مداركهباتساعءتنبهىوعخئاتوتعاليمنصائحدائمازائريهعلىيلقىانعاداتهمنوكان
القيامفىأبروشيتهلبالدزياراتهءاثناكلهوقتهيقضىكانأنهبهاأسفارالكتابمعرفةفى
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سلوكهعنيبحثكاهنايرسمأنمنهطلباذاوكانالضغائنونزعالقلوبوتوحيدبالوعظ
أختبارأحوالهفىيالطويدققووآدابه

جاتهطولينهتزالتواضعفضيلةلبثتسممعكلالىصيتهووصولشهرتهأمتدادومع
القبولعنأمتنعفصلهءجزاالمطرانبةدرجةالىليرفعهالبطريركغبطهاليهأسخدعاهلماأنهحتى
الثهملكوتفىحقيرادائماكونأذأحبأنىيفولعليهورد

ماينظرفىوالرأيهءأبدافىالصراحةحدودأقصىالىصريحاكانأنهأيضاصفاتهومن

صوجاللهالحقهجبةأمامءالكبراوهمقاماتءالعظماهيبة3ـعندلءفتتصالذاتهالحقالىااليقول
عابأنمرةحدثأنهذلكومن3رضايتمنونوغضبهيتقونواالسماقفةالمطارنةءاالباكان

عنيصفحأنالمطرانمنوطلبلمحاكحخهكنسىمجلسفانعقدالمطارنةأحدقبطيةكنيسةرئيس

شالو13فأرجوكالربانيةالصالةتعرفاظنكلهوقالالمطرانالىاجمرآماالنبافالمتفأبهطالكاهن
القديسفقاطعهاليناللمذنبيننغفركماذنوبنالناوأغفرالقولالىوصلحتىيتلوهافأخذ

أدثهعلىتكذبفأنتواالدأسهوقبلأخاكوصافحفقمبهتصلىمابصحةتعخقدكنتاذالهوقال
اليهءأسامنمسامحةمنمناصاالمطرانيجدفلمتتلوصالتكعندما

لمحاكمتهمجمعفعقدالكهنوتيةرتبتهمنجردأشفاكنيستهفىقبلقساأنأيضاوحدث

أمربهماااليعمللمالقسأنأجابرأيهءابداابرآماالنبامنطلبولماادانتهعلىالجميهعوأقر
هيئةولكندالهفقالحاضياالباشياتأحدوكانءاالعداومحبةءباالغراضافةمنالمسيحالسيد
فنبههرأيىءابدافىالحريةلىتكنلماذادعقمؤلىاذاولماذافاجابهالقسادانةترىالمجمع

عبيددـمنلعبدسمحالذىاللهمنأهوأعظممفاجابهمالعظيمفالنايكلمأنهالىالحاضرون
تهءببراالجميعأفغحتىالقسعنيدافعأخذثميكلمهأنكموسى

وهىأعظمبنعمةوشحهقداللهفانالقديسهذابهاتحلىالتىجميعهاالصفات3هذوفوق

فىاسمهذلحتىعديدةءشفاآياتيديهعلىجرتبواسطثهوبهأشتهرالذىاالمرااليمانصالة

ادياثمتباينعلىاجاأالمرضى3ـيقصدفكانأيضابااورومدنبعضبلغوالقطرءأنحاجميع

مسلمةامرأةشفىأنهفنهاالكثيرءالنتمىاجراهاالتىالعجائبتلكمنااللسنةوتتداول

رتهلزياأيامثالثةبعدوولسانهاتجسمهاعطلالذىالشللمرضمناسيوطيةبمديربلوطمن
لرجلأمراةأنوحدثصحةبكلوقامتجسحهافىتدببالقوةشعرتعليهاوصالته

يتنسأعطيتفلماابرآماالنبابيد3ـتعمدولدااللهأعطاهااننذرتبنسلترزقتكنلمبروتستانتى
وتممتولدهاعلىفخافتصليب3ـبيدوأبيضبلباسقسيسبهيئةرؤياليلةفشاهدتالعهد
النذر
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فقدبالجيلةوالعديحصيهافالالشياطبناخريخفىعجاثبهأماكثيرالحوادثهذدـوغير

ديانتهشأنورفعأسمهفجدللعادةالخارقةالمههـبةبهذداللهشرفه

وكانش1361سنةبشنسفىمرضلحقهحتىوظيفتبماءباعباقائماابهـآماالنباوظل
لنفسهيسححيكلمالمرضعنفوهوفىبصبروشكرحتىوهويتحملهيومكلفىعليهيشتد

عنددـأبقادـولكنهاليهفاحضرشيئامنهوطلبالحمامأكلالىتاقحينئذأنهوقيلتشتهىمماءبشى
قدهانفسهأمخاطباوقالأمامهوضعهثمومنالكريهةراثحتهوتصاعدتأنقحتىأيامثالثة
طرحهذلكبعدومنهأنتنسمتصيرينممافكلىيانفسىسؤلكلكأجبت

م4191سنةيونيو01وفىش0361سنةشهربوونهفىءالسماالىابراماالنباوأنخقل
أبىبكنيححةفسهلنأعدهامنامةفىودفنوالمسلمينالمسيحيبنمننفسآالفعشرةالقبرالىفشيعه

سيفين

ابراهيمفيلوثاولسااليغومانوس4
بيةوالعرالقبطيةاللغاتواتقنالمدارسفىالعلومدرسأنبعدوم7381سنةبطنطاولد

الوعظفىبرعحتىيطالعهاالالهوتكئبعلىفانكبم2681سنةلطنطاقسيساعينوااليطالية

االباطلبهم5681سنةأيغومانوسرتبةالىعمابعدالقطروجهاتكلفىأسمهفانتثصر
ردحتىالحطابةفىفائقةفاظهرمقدرةم7681سنةالقبلىبالوجهرحلتهفىليرافقه2ديمتريوس

الحديثةبالمذاهبتمذهبياممنللكنيسةينكثير

ورئجححاالكبرممطللكنيسةوواعظاراعياالملىالمجلسأنتخبهم4781سنةبرأكتووفى

ولبثاالمةعيونفىمركزرقعوماأقتداردـعلىدلمافابدىللرهبانخصيصاأنشثتلمدرسة
لعضهافىدافعالتىاالتيةالبديغةالمؤدفأتوده4091سنةمارس01فىاللهتوفادـانالىيخدم
الردفىالعبيرنفح1وهىيينالباباومنعليهاالمحهجمينضدكنيستهعقائدعنمجيداادفاهـ
الدينتعليمفىالمبخدئنيرتنو3الرومانيةاللهجةضدكسيةاالرئيالحجة2البشيرعلى

الشخصيةاالحمالفىالقانونيةالخالصة5واعظوبخطكتاب4
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الثالثالقسم

والكنيسةالمملكة

االعظمالصدرباشايوسف1

باشاعلىمحمد3

سعيدباشا3

االنجليزىاالحتالل4

الحاضرةالحالة5

الصدراالعظمباشايوسف1

باشايوسفواليةزمنفىمرعبةاالمفىمنهمالقباط01الخصوصوعلىالمسيحيونوقع

السلباصلةمبيؤنهموتدخلاحيائهمفىتجولالتركيةالجنيفكانتم1081سنةالصدراالعظم

منكانواأنهمبدعوىاالقباطأعيانمثالثةباشايوسفوقتلوآخرآنبينوالفتكوالنهب

ووضعاالقىاكوجهأماممناالقباطمنكثيرونففروممسلكاتهمأموالهموأخذتيينالفزلسوأنصار
أنفسهمعنفديةبصفةغرامةءهؤال

باشاعلىمحمد2

ميزانيعتدلاخذوقدم5081مصرسنةفىاالحكامزمامباشاعلىمحمدتولىوقد

اضطهاداتاالبهمتقعولموالطمأنينةالسالمعلىالحصولقىيتدرجونفصارواباالقباطالزمان

مرتاتباشاعلىمحمدمنهاليصرفريالالفتقدربمائتىغرامةعليهمفرضأنهذلكفئخفيفة
بكعثماندائرةفيكتوروكيلوورثةغالىالمعلموهمالكاثوليكاالقبأطكبارمناثنينوأمرجنوده

االرثوذكساالقباطيدفعهوالباقىالفاثمانيينالمبلغمنيدفعابانوقتئذماتالذىالبرديسى

الماننهمنخئراالمسيحيبنلمساعدةشديداأحتياجهالنظررأىبعيدرجالعلىمحمدكانولما

االقباطاستخدامفىيرغبولموالكاثوليكاالرمنمنينكثيرثممفاستخدمالمسلمينمنكثر

أنهاالالقديممذالبالدأصحابباعتبارهمفيقاومونهشوكنهموتتقوىهمنفيزدادانمنخوفا
أنهمعنهميعرفكانمنشديداعقابايعاقبكانبلتعدكلنعوماالضسطهاداتبابطالأمر
قرآنيةبآياتمؤيدةرسائلالوهبىاسماعيليدالالعالمةكئبثمالدينيةالفتنةالىعونيد

معتداخلهمعلىالمالحاملبانواالعتذارعنهمارىالنصاضطهادعنالكفلزوممضمها
وأموالهمأعراضهمحمايةيينالفرنساو
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نخراتزايدتقدبهمثقتهوكانتاالقباطعنءاالستغناالمستحيلمنأنهعلىوشعرمححد

بماالقبطوحصاالهليةمنلهبماكلأهلهعلىالوطنخدمةفوزعوالسكينةالهدوءالىلميلهم
حضرالذىاالنجلإلسأحدقالحتىوالمصروفاتااليراداتوضبطالحابيةاالعحالمنبهامتازوا

انالبرلمانعلىوعرضأنجلتراءوزرامجلسرثيصالىتقريررفعهفىسائحاأيامهفىمصرالى

للفالحالمحراثبمثابةللقلماالقباط

فىنفوذهمفأخذاالقاطالوظفينكزعددعلىمحمديدعلىالبالدمصالحوالتساع
أنهحتىالوقتذاكفىجداقليالاالقباطتعدادوكانقيلكثيرونءوجهابينهموأصبحاالمتداد

حارةنسواالتعدادعمالولكنفقطنفس000051وجدهمتعدادهميحصرأنعلىمحمدأرادلما
مصرفىالماليينبعشراتيعدونكانواأنبعداالقباطاليهوصلعددأقلوهذاالقاهرةمن

عنيديزواليقلالعددهمفوجدالبطريركأحصاهمقدم5581سنةفىأنهاالوالحموداق
النفوسمنماليبنخسةالحينذلكفىالمصرىالقطرسكانتعدادكلكانبينمانفص000712

سيدهميدعىبدمياطقبطىعلىقضىم481وهش0651سخةبرمهات71يوموفى

الدينسبأنهزورابعفهمعليهفادعىكتابيةوظيفةفىباالسكندريةموظفاكانبشاى
الشرعىالقاضىحكمذلكعلىءبناواالخرحماروبرىبراحدهمااثنانعليهوشهداالسالمى

واالسياخباالبرينخسووهمالبلدبهوطافوابامقلوجاموسةأركبؤثمعظيمةبشدةفضرب3ـمجلد

الموتحافةعلىوهوالمحافظةدارأمامبهوقفواحتىالمغلىبالزفتولطمولهالحديدية

علىالمحيحيوناماايامخةبعدفاتأهلهوأخذدـأمامهفانكفامنزلهالىحملؤذلكبعدو

يسبقهلماحتفاالرفاتهبتشييعواحتفلواواجتمعوااستشهاداموتهأعتبروافقدونحلهممللهماختالف
الدوللقناصلمظليتهمرعالمسيحيونوقرراالمرهذابفظاعةيتحدثونمدةالخاسولبثنظير

فرفعدوللسبعسرورمعتمدامجائيلالخواجاأحدهموكانباشاعلىمحمدعلىأمرهمليعرضوأ
المتناهيةبالدقةالتحقيقباعادةأمريقةالحعلىوقفانبعدالذىللخديوىحصلبماوافياتقريرا

تمسروربماميخائيلخاطبثجونفاهماوظيفتيهمامنفخلحهماوالمحافظالقاضىادإنةعنفاسفر

الخديوىفسمحنجازاتهمأمامجهاراالصليببرفعللصيحيينيسمحأنللخواطرترضيةمنهفطلب
االالموتىأمامالصليببرفعلهميسمحفلمالبالدمنوغيرهامصرفىأمااالسكندريةفىبذلك

الرابمكيرلسالباباعهدفى
كسعيدباشا3

ينالدواومناالقباطنفوذتقليلعلىعزمم9481سنةاالولبأشامصرعباستولىولما

الدفاترمسكليعلموهممنهمواحداديوانرئيسكلوسلميةاالميرالمدارسةطلبمنفاختارأربعه
بينهمفساداالسالمابوااذاالبالدمناالقباططردعلىصممثمابيةالححاالعمالعلىمويرني

coptic-books.blogspot.com



545

كانواالتىالورطةهذدمناالقباطالموظفونتخلصبذاوبالقتلعاجلتهالمنيةانغيروالذعرالخوف

الميلعدمتلميذدفىوتحققشهرأوشهيانعليهمضىلمابعضهمأنحتىعظميماحسابالهامجسبون

يتوقمشهرآخرفكانعليهمضىماكلأشهروهكذاعثرةسىعمرمنيبقلمأنهقالللتعليم
الىأشهواقداالفباطوكانم4581شةباشاسعيدمكانهوتولىلهيستعدوالدوامعلىالموت
اقامنذالسالحاسخعمالثمحخئرعلانهاالالمسلمينمواطنيهممعالمعيشةعلىمعهايخمكنونحالة

خيانتهممنخوفاالتجنيدمنيئممنوكاكابفيعالجنثالقيادةتحتأنفسهمعنبالدفاع
آلةالمسلمينبعضذلكفاتخذدهمتجنبضرورةأصدرأمراباشاسعيداناالاالسالمىللجيش

ولميةللعسكروساقوهمالقبطيةالبيوتأغلبالذكورفىكلعلىأسيوطفىفقبضواالضطهادهم
واالوالدءالنساالعالةنهممواحدواليتركوا

ليعتنقوابقساوةميعاملووبالعحماكراالقباطيستبدونالمسلمينالججشقاالدوكان

مصرفىاالنجليزموظفىمنالخفوذذوىالىأمرهمشكىالرابمكيرلسالبابارأىفلمااالسالم
منغيهشبذلكوكانقيلالعسكريةالخدمةمناالقباطءأعفاعلىباشاسعيدفأرغم
مساعدتهفىنفوذهماستخداميركالبطرعلىيونالفزلساوعرضوقدايادـوسمهيركالبطر

موتوبعدمحاعدتهمفرفضبالددالىييناليسبدخولليصرحالحبشةلملكيصدرامراانبشرط

االقاطموظفىمنمئاتتطردالحكومةصارتيركالبطر

لمستخدميهاواعطىومصالحهاةالحكيردواوأيامهفىالغىقدباشاسعيدوكان

وأعادم3681سنةباشالأسماعتولىلماانهغيرياميعيشواوليزرعحهـااطياناعنهمالمستغنى
االطيانمثمأخذفيهاواستخدمهموالمصالحينالدواو

نجليزىاالاالحتالل4

ملكقبلمنحضروفدم9781سنةباشاأسماعيلخلفالذىباشاتوفقأياموفى
الوديةاسخمرارالعالقاتباشاتوفيقمنيطلبويركوللبطرللخديوىنفيسةهدايايحملالحبشة

ةبمذمجاالسكندريةرعاعوقامباشاابهماثورةحدثتامول2سنةوفامصرحكومةوبينبينه
يركيةبطرالىيونوالومنهماالجانبفلجأالعذابأنواعكلالمسيحيونفيهاقاسىعظيمة
البالدداخلالىصرثموهاجركثيرونيةاالسكندر

الىوأوواالنصارىتركهعليهاستيالئهوقبلبالسودانالمهدىثورةحدثتذلكءاثناوفى
اعتناقعلىأرغمماالهربمنيتحكنلمالذينالكهنةبعضوالحزطوأسقفالمصرىالقطر

االسألم

منقبطىاسقفبالسودانباقياوجدالمهـ5سنةغوردونالجنرالانبؤلتنرمداموروت
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االسقفغوردونالجنرالبعثوللراهباتوديركناثسسبغابروشيتهفىوكانيةالمصرالكنيسة
الخدمةاالسقفأعتزلذلكبعدويشالدراوأيدىفىمالحزمدينةسقوطقبلالقاهرةالىبامان
ام798سمةاالسقفوتوفىالممدىعهدفىيلالوذاقواوكنائسهرعيتهانريبماوالالدينية

لحاضرةاالحالة5

العصوروكميرونعمرمنفىبمئلهاوايفولمراحةفىوهمونعيمرغدفىاالناالقباط
م9191سخةطنيةالوالحركةقامتولماالبالدفىالرفيعةوالمقاماتالحيثجاتذوىمنمنهم

واصبحالعاليةالوطنجةهذدمهموالهمفقدرالبالدأستقاللطالببنالمسلمينلمواطنرثمأنضموا
ثةئالاالنيقيموأحدامليوالفيبلغعددهمأماكيرهذاوقتفىتغلمتاخحالةفىالعنصران
877457يبلغونفقطاالرثوذكسواالقباطالبحرىالوجهفىباقيةوالقبلىبالوجهأرباعه

عائلة05621معائالوعدد617641منهمالمتعلموننفسا

coptic-books.blogspot.com



745

الرابمالقسم

وأالنشقاقالباع

الكاثوليكيةلياتاالرسا1

البروئستانتيةاالرساليات2

الكاثوليكيةاالرساليات1

اكنيسةالخضاعالرومانيةالكنيسةاقفةاسابذلهاالتىالمتواصلةالمساعىآنفافصلنا

71لماسنةممرمنيونالفزدساوأحتلولماسعواماكلفىفشلووكيفلهمالقبطية

يتتعونلبثوايليينالفرنساوخروجبعديتركوهاولماالفزيجكثيرمنبدخولهمدخلم1081

كثيرينءهفالمناستخدمم50818481مصرسنةباشاعلىمحمدتولىولمافرنسابحماية

هبالمذلبمثيتوجزويروفرفرنشسمكانمنالالتينيةاالرسالياتوتتابعتعديدةمصالحفى

ينجحهاأولكنهمالرومانى

يأتىما711اجومشاهيرهماالقباطنوابغكتابفىوذكر
يدةأالتنظيماتالنروميةكنيسةالىممركنيسةبضمباشاعلىمحمدأيامفىسعىقد
مظمورةنفسهباشاعلىمحمدفلمارأىوعلمائهمفرنسارجالبواسطةمصركانتفىصارتالتى
وكانالجيشقوادأحدنصحهننيرذلكبهيقوماحتارفيماواذبمثلهيقابلهمانراممعروفهميلبجز

ومعروفاجميالفعالاالفرنجبذلكفيجدروميةكنيسةألىمصرنصارىضمفىيسعىأنيابابو
فىقوقعذلكيفعلانوامرهانئذالكتابكبيركانالذىغالىالمعلمفاستدعىمعروفهميوازى
جميعهاالطائفةاستمالةأنقاثالالباشافجابالطاثفةنجينالفقوقوعمنوخافبيصحيصى
اناالحسنفترىكثيرينءدماوسفكقالقلبدونتتهىالواحدةدفعهروميةكنيسةمذهبالى

تغييرعلىنكئرهالانبشرطالباباوىالمذهباوالنحننعتنقأنناوتدريببسياسةذلكيكون

االخيرالرأىهذاالباشافقبليدارويداروالطاثفةأفرادتميلأنوبذلكالشرقيةوعائدناطقوسنا

منقليلورهطبكمىباسيليوابنهغالىالمعلمثممنفأنقلبفعلهوشكرواففرحوااالفزلجواخبر
كنيسيهمحضنالىيثونحيئجمعداكميضمرونوهمبالظاهريينباباوواخميممعرفىاشياغهما

أهـمعندأوالدهميعمدوناالعتباروحقاالرثوذكسيينكهنةيعتبرونمهزلواذلكومع

منهمأحديتبعهولماالرثوذكسيينمنوأهلهفنبذبنتيجةتأتلمغالىالمعلمكتلكةانغير
هوواتباعهمصريكونعلىيركابطرليعينهروميةاسقفالىقبلهمنقبطجاغالىالمعلموارسل
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المصريةالحكومةفمامركزدـلهليحفخئوامنهموتقربايينللفرنساوءارضاذلككللهخاضعين

لقدمتثججتاوعددـبعدمااالمرفىهذاخطورةادركباشاعلىمحمدانبيدالمغارمويخلصوص

االسبابجملةمنذلكفكاناليهالمؤماللغرضكانتغالىالمعلمكثلكةانمصروعلمفىاالفرنج

م2381سخةمايواواثلفىبزفتىغالىالمعلمقتلالىدعتالتى

واطلننواالتجعباالقاطمانىالروللمذهباالنالتابعونغالىالمعلمأتباعيعرفو
هىجماعةومعناهاكاثوليكجةلفخلةانيقةواالكاثوليكاالقباطأسمانفسهمعلى

رسوليالخامعةمقدسةواحدةهىالئىبعاالركسيةاالرثيالكنيسةعالماتأحدى
المسيحالسيدكقولءاستثنابدوناالممجميعحضنهافىتضماالجامعةالكنيسةوسميت

للمذهباقشعفهىأصطالحاالكثلكةاما8291متأالممجميعوتلمذواأذهبما
السحقاللهابفاقدالرومانيةالالتينلكنجسةالتابمهوثوليكىالكافالقبطىتمومنالالتينى

1الدينى

ينشرأبارسامةالم9981مقارسنةكيرلسهوالتجعاالقباطعلىاقيميركبطرواول

اإلنفسامالىالننبحلحةالكنيسةءأبناداعيهاالجليليركىالبطرالمقامعلىفرثامتطاوالالمنشورات
كيرلالبابافاضحلرلثعاليبهالحهاطريزعبموأفكاريبثالقبلىالوجهفىطافتمروميةالسقف

اياهمكراتالقومءلهؤالاالنقيادمندـءابنايحذرفيهفحررمنشوراوردعهمقاومتهالىالخامس

ذكرهموخلدشأنهمرفعالذهـالجليلالدفاععنهودفاعهممأيماحفظفىآبائهمبجهاد

الىفعادقافىبعضهموعنفهءباالستياالكنيسةءابنااذالقادـمقاربالحيبةكيرلسءفبا
قصرساكنرئشهمنبرسالةفسافرذلكعزعليهوقدوالعارالخزىأفيالخلفهيجرالقاهرة

سريحأطالقيطلبسياسيةظاهرهامهمةفىالئانىمنليكاالحباشنجاشىالىالفاتيكان
مناالقباطكباربعضفتخوفالديحيةالمزايابعضالدراكمنليكلدىالسعىباطنهاوااليطاليين

الحاتيقةعنفسخليركيةالبطرالدارالى3ـبالدمنحبشىكبيرقدمحتىقلقفىولبثوااالمرهذا

قالثماالرثهذكسيةعقيدتنانغيرأنمناالحمرالوتنرىأننفضلالننائخافوااالفاجاب
لهاوشيدتالكاثوليكىالمذهبواعتنقتفيئةشذتأننايالسابقمليكناعهدفىحدث

ذللتومذبالموتالمذهبيعتنقحبشىكلوهددكنيستهموهدبقتلهمأمرمعلمفلمابهية
المذهبذلكمننظيفةوبالدناالحبن

7وا96مىالقسطبةاالمةنحنصرناريخا
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واالهوالعابالصمنشممقيمامعمهيئهمقارفىكيرلسيفلحفلمالقولهذاتحققوقد
ينكثيرأماميذلكوجاهراالرثوذكسيةآبائهعفيدةئركفىأخطأانهوادركوعبرةعظةذلكفكان
االخبار3ـهذفشاعتاالصليةالكنيسةالىالعوثةفىنيخهلهمأسرالذينءاالخصاأصدقائهمن
العقيدةصحةفىكتابوضععلىعزمثمومنآخرمكانهوعينفعزلهروميةاسقفمسامعبلغتو

لديهفتوسطأنحرافأقلبدونالموافقةكلثةالثالالمسكؤليةالمجامعالحكاموموافقتهااالرثوذكسية

الوضعودعادـيةبالفرنحبماونشرهولكنهأويوخرنشرهيمنعلكىروميةاسقفقبلمنيرون
االرثوذكسيةالكنيسةفضلواثبتورئاستهالباباعصحةفيهنفىالكنيسةتأسيسفىااللهى
الىالكاثوليكاالقباطمنعائالتعدةظهورعقبفانضمحسنةبنتججةالكتابهذاواتى

اللهنصروعائلةاالشقروعائلةالعتربطرسالقمصبالذكرعائلةمنهمنخصاالصليةكخجستهم
نسمةوخمسبننحومائةتشملوحدهاالثالثالعائالتوهذدـيفعر

عاماجنازاوفاتهمقاربعدلكيرلسالتجاالقباطأقامالكئابظهورهذابعدانهيبوالغر
عنمنفثحلةمنهمخاصةكنيسةأستنكرقيامبكتابهأنهناسبنزاثدامدحاومدحوالكنائسكلفى

االرثوذكحميهةكضيستهم

البروتستانتيتياالرساليا2

مرسلءجاعشرعحدماالتاسمعالقرنمنتصفمصرفىالىالبروتمخانتىالذهبدخل
الدكتورهوأسكوتلندىمرسلبعددءوجايةباالسكندرواقامالنسنالدكتوريدعىيكانىأمر

مذهبهماالىانيدالنيلراكبينالبالديطوفانأخذامدةيةباالسكندرلبثابعدماوهوجيوحنا

سنةأسيوطالىالدكتورهوجانطلقذلكبعدوالقاهرةتبشيرهماموضعجعال2681سنةوفى
م7681سنةبروتستانيةكنيسةبهايوسسأنواستطاعمقرعيلهواتخذهام5681

تجرأواالبروتستانتبعضأنالكنيسةيختارفىالنفيسةيدةالخركتابفىوذكر

للخديوالثانىدطتريوسالبابافشكاهمأيقوناتهاوكسرواليالتهاكنيسعلىالهجومعلىأسيوطفى
طلرثمفلبتحمايتهمطالبينالدولقناصلالىفالتجأوااالبيضالبحرالىثمبنفيأمرافاصدر
موانشقأسيوطفىالبروتستانتزيادهالىداعياذلكفكانالنفىقححاصعنهمودفعت

وغيرهاوالحافىوالرسولىوالسبتىواالصالحىكالبلموسىأحرىمذاهبالبروتستانتىالمذهب
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خاتمة

لحاضراالماضىن

الكأئس3االبروشيات1

القبطيةاللغة4االديرة3

يكيةاالكليروالمدرسةالوعظه

بروفمياتالاأ

فأبروشية861بلغتخىالمؤمنيىعددبكثرةالمصرىالقطرفىاالبروشياتكثرت

بنجرجحمجدولحسبالعانترالقرنفى011صارتانالىتتناقصأخذتثمالثامالقرن

أسماؤهاواليكعشروالثانىعثرالحادىالقرنفى25الىثمالمكارمبابىالشهيرمسعي

البحرىالوجهفىأوال
7نويما6منوف5صيرأبو4نةتلبا3تنيس2سخاا

دمياط31سمنود21يبأتر11سرسنا01لمنهور9بنا8نسروؤ

02بتاحر91صا81البرلس71طنطا61سهرجت51دميرة41

62و2دقيرة42قطور32بلبيس23رشيد12مصيل

سنجار72احاتا

القبلىالوجهفىثانيا

33انصا23طحا13لقيسا3أهناس92أطفيح82
حاالبهن93الفيوم83يةطمو73الفصير63البلينا53قاو43أسيوط

64أرمنت54هو44أخميم34شطب24فسقام14شعونينالا04
قوص94نأس84رادند74أسنا

الحندق25الجيزة15مصرأبروشياتمصرثالثفىوكان

االبروشياتوأستمرتمصرفىالمسيحيةيختارخالصةابكعنننقلهيأتىوما
منيؤخذكماأبرشيةااالنوهىالسابمالقرنفىفقطأبروشية71باتتأنالىالتناقصفى

تييناالالجدولبن
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العشرينالقرنفىسعثالسابمالقرنفى
مطرانيرأسهاالثالثاالبروشياتهذهاالنصارت21يةاالسكندر1

والمنوفيةوالبحيرةاألسكندريةأبروشيةىاالسكندريةمقرهمنوفسالبحيرة
يةالبحرواالديرةبيةالغريةمديرفىمدنبعضو

رةالمنصمقرهمطرانيرأسهاواحدةأبروشيةرتط2صورهوالمندمياط4

والقنالوالشرفيةوالغربيةوالدقهليةالقليوبيةأبروشيةوهىشحأ6بلبيس5
وئدعىالمقدسةالراضىابروشيةوندعىالمقدسةواالراضى

االورشليمىالكرسىابروشيةفيوما7
آلفيوممقرهأسقفيرأساوالجيزةالفيوماسقفيةصارتاسا8

مطرانيرأسهاوالبهنسايفسوبنىأبروشيةاالن4لوىم01ناالشمو9

سويفبنىمقرهقحمقام11
المنيامقرهمطرانيرأسهاواالشمونيئالمنياابروشيةاالن5لو21
صنبومقرهمطرانيرأسهاصنبووقسقامأبروشيةاالن6وأ31
منفلوطمقرهأسقفيرأسهاوابنوبمنفلوطأبروشيةاالن7ورجأبو41
اسيوطمقرهمطرانيرأسهاأسيوطأبروشيةاالن8طما51

أبوتيجمقرهمطرأنيرأسهاأبوتتيأبروشيةأالن9

وفرشوطجمهجورهوبندرهمركزجرجاأبروشيةاالناجرجا61
جرجامقرهمطرأنيرأسها

يرأسهااجوسعأيخممركزىوتشملأخميمأبروشية11
أخيممقرهمطرانا

مطرانيرأسهاالبلينامركزوتشملالبليناأبروشية21ذقاددـ71
البليناهمقر

قنامقرهمطرانيرأسهاقنايرأسهاقناأبروشية31

أسنامقرهمطرانيرأسهاأسناأبروشية41لكناثس21

تلكلمعتنقىالوثنيبنأضطهادعنممررغاالمسيحيةدخولطعقبالقبطيةالكنائسكانت

لءتتضالبثتأنهاغيركنيمةالف51الءزاهامصراالسالمدخولعخدعددهابلغحتىالديانة
كنيممة645الىاالنعدهاتهىأنحئىمساجدالىيلهاوتحووالتدميريبالتضرعنفوانتحت

الموربتلريلسزقالهماهنانذكرانومجدربنابةالنوبكرسىكنائسيااوالمصرىبالقطر

صنهامؤلفهفىالقبطيةالكنائصعناألنجليزى

رأيتالكنائسمنكخيسةواحقرأصغرودخلتيةالمصرالكنائصىطفتأنتواذا
عذابالىأوجهغالىتشيرصورةفيهاشاهدتوقلمااجدراعلىتبدوواالملءالرجاعالمات
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ترفولكنوسقاماالمالىيشيرعارماعامهيكلوالباهتةجمجمةتمثالفيهاتجدقلمابلمقبل

شيئايكنلمواالضطهادالعذابمنقاسوماكأنالجدرانعلىةالمرستماثيتبتسمشهداعهـا
تمتلواأنهمعلىيدلبشكلينمصوراالبطالالقديسيننشاهدوهاكمنسيانسياأصبحبليذكر
واوجاعهمآالمهمامايذكرءعناقحلهفىيجدواأندونيرالشرالعالمهذاءرؤساأحدأوثعبانا
وتنكشالنهفستشمثزمنهممابعدموتهءالخاطىتمثلصورةتجدالكماالرسمذلكاثرفىلهافليس

أهـالروخلمرآدـ

ثاالديرةس

اديرةغيرسبعةمنهايبقولمأندثرقدجلهاولكنمئاتبضعاالولىالعصورفىبلغتوقد
وديريادالسربديرالصروفءالعذراوثيربالبرموسءالعذراديروهىالنطرونبوادىبعةأرمنها

وديربوالأنباديرانطوليوسأنباديروهىالقبلىبالوجهثةوثالمقارأنبهاوديربشولىانبا

سيفينأبىوديرجرجحممارىديرهىللراهباتاديرةخمسةبالقاهرةوتوجدبالمحرقءالعذرا

يلةزومحارةءالعذراوديرمارجرجسوديرالروبحارةتادرساالميروديرالقديمةبمصر

القبطيتهاللغته4

أسناىيةجارتزالالوهىعادةتاريخهفىالمكارمأبوذكرفقدالقبطيةاللغةعنأما
يتلونوالشوارعفىيسالعرزفافيرأسووالمسليببناعراممافىيحضرونالمسيحيبنالوهى

وروفةبالقبطيتكلمونسخة031منذمنقبادأهالىكانالصعيديةالقبطيةباللغةوحكانصوصا

الذفالحبجبهوأبنىهذامعنادـمابالقبطيةوقالتالنيلنهرفىلهاطفالغطستقبطجةسيدةان

اللغةهذدـاستعمالجوازبعدمفاستصدرأمراتسبهأنهاوظنالحكاأحدفسمعهاسررتبه
القبطيةاالرقامعليهامرسوماسنةنحوثالثينمنذياتبالمديرالفبانيةعددوكانت

صرثمكثيرونهافخبغعترمالتاسالجيلمختصففىكبهابعدنهضتاللغةهذدـاناال

الكبرفالكنيسةرئيسفيلوثاؤسوأالركوممانوسم81ولسخةالمتوفىمفتاحجرجسأفندىيانعر
فيهافوضعواالرابمكيرلسالبابارئاسةزمفىالراهبأفندىبرسوفئمانوالمعلمتكالوالقحص
ابراهجموالدكخورلبجببكواقلوديوسالمسعودلىالمسيحعبدالقمصأيضافيهاونبغنافعةكتبا
اطاالقبنفوسفىالقوميةالروحلضعفبطيئاوضهايزالوالسمعانأفندىونجيبحلمى

االكليركيتهوالمدرستالوعظ5

الالهوتيقالمدرسةتعطيللداعىسنة41ةمدكنيشنامنالوعظصوتانقطاعبعد

دواالمةالكنيسةحاجةامسالحاكيرلسالباباغبطةرأىالرسولمارمرفصأنشاهاالتىاالولى

ياالهحمعليهايقبهلفلماالديرهرهبانمناطالوكاد5781سمةاالولىللمرهفأنشاهاالمدرسة
اثنالهاواختيرم3981سنةفىجديدمنأفتتاحهاأعيدشهورثمبضعةمنأكثرتحولماليسيرالخذر
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بكيوسفالمرحومالذكرللطيبرئاستهاواسندتوقتئذالكبرىالمدرسةطلبةطالباصعشر
مركزوكانياضةوالريةواالنجليزبيةوالرالقبطيةاللغاتفيهاتدرسأنوتقرريوسممقر

الدارالىأفخقلتسنةبعدواالنالبناتمدرسةمكانبالفجالةأفتتاحهاسنةانمدرسة
لهايتاشترذلكوبعديركيةالدارالبطرالىواعيدتالقبيلةسوقدارفىالىثميركيةالبطر

الدارالىثافةأعدتثمم4061سنةفىاليهاالمدرسةوانتقلتم2091سنةفىمهمشةسراى

أندمجوقداالنالىبهاتزالوالم2191سنةفىمهمشةالىنهائيانقلتواخيرايركيةالبطر
فىاالنيرونالذينهممنهاتخرجواوالذينطالب004نحوالمدةدـهنىخاللفىطالبهاضمن

لبقيتلوالهمالذينللدينومعلمينووعاظاوشمامسةقسوساوالمدارسوالجمعياتالكنائس
الدينيةوالمولفاتوالتعليمالوعظمنخاليةيكيةاالكليرالمدرسةءأنشاقبلكانتكماالكنجسة

الالهؤلىلحضرةرئاستهاالباباغبطةفاسنديوسهمنقربكيوسفئوفىم8191سنةوفى

وتقدمتباهرانجاحاعهعدـفىفنجحتالمدرسةخريجىأولجرجسأفندىحبيبالنتحماسالبارع
الفخرالكتابهذاولصاحبالسالفمجدهاالعادةواسعةبخطىتسعىبانهاءمحسوسابنبىتقدما

م0291سنةالفاضلالشماسهذارئاسةعهدمنسنةأولفىتخرجواالذينأحدبأنه

انتهى

واالشمونبنالمخيامطرانتوماساالنبا

اذاعةعنتغنيناعاليامقامالكنجحمتهجعلتجليلةباعمالقامالذىالعظيماالرجلهو
البالباقىيهتسونممنبأنهلهتشهدوالتىشيدهاالتىالعديدةوالمدارسالكنائستلكفضله

يقالانيصححتىابروشيئهدائرةفىالوعظبنشرواهتمامهللعلمتشجيعهعنفضالهذابالفانى

قدوةوجعلهحياتهفيقهأمدأنجازفىالطولىاليدولهاالللكنيسةنافععلمشروعمنماأنه
العامالصالحخدمةفىينلالخر

أنجبوقديلةطوأجيالمدةانقطاعهبعدكنيستنافىعالياظالصوترفعمنأولهو
وقؤلهجهددـمنيومكلفىوهويبذلالقطرمدنأغلبفىبالوعظتهمصيعلوينكثيرتالمذة

أصالجفىالعهـظيمةومجهوداتهالصيتالذائعةالكرمةمجلةوتغنيناالعلميةبمماهبهأمتهشأنليرفع
يحملماأتمامعلىوأعانهلخيركنيستهالله3أبقاوالمدحاالطنابعنيكيةاالكليرالمدرسة
المقدسةاالمانىمنصدورفىللكنيسة
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يختاركتابعلىانتقاداتبعضالمشرقنشربمجلتهقداليسوعىشيخويسلواألبكان
هناونوردم5291سنةطبعهانبذةفىيوحنامنسىالقسالمتنيحعليهردوقدالقبطيةالكنيسة

للفائدةالنبذة3هذ

انتقادعلىرد

اليسوعىشيخولويساألب

القبطيةالكنيسةيختارلكتاب

بقلم

يوحنامنسىالقس

سابقابملوىاألرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةراعى

القبطيةالكنيسةيختاركتابومؤلف
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لكتابىالمشرقبمجلتهاليسوعىشيخويسلواالبحررهانتقادعلىبعضهمأطلعنى
يستحقجموشيئالماداالألنأوالفأحجمتعليهالردالىوطلبالقبطتةالكنيسةتاريخ

هدمحيثمنلبانتهقضىانتقادهأناالبيظنأنمنخثأالداعىدعوةلبيتأننىاالالرد

الحكموأتركوجيزاردىأقدمأناوهاكنيستهاتءاداعابطالنعلىألهناهاالتىيةالقوالحجج

االمورفىالقبطبةالكنيسةتاريخكتابعلىلريساألبانتقادينحصرءالقارىلفطنة
اآلتية

3

العامالكنسىالتاريخمناالقباطمعلهعالقةاللماتعرضتانى
القوبىالتعصببعاملموعاكنتافما

االلهسندالاالسكندرىللكرسىالرسولمرقسالقديستأسيسبشأنكتبتهماان

نحيلتىفى

ءراافتمحضالهرطقةفىروميةأسقفيوسليباربسقوطقولىان

المجامعمنلهممنحتمنةالباباواتتقدمبأنيسوعىاستاذعننقالقولناتقادان
اللهمنالوالقياصرة

خرافةحديثحنهالبابااعتبارضة

coptic-books.blogspot.com



655

الرد

عليهونجيبيسلواالبانتقادفحوىهذا

الكنيسةيخبتارياقوارتباطايرتبطانهاالالعامالكنسىللتاريخأتعرضلمانىأوال
اإلولىالخمحةالقرونفىروميةكنيسةيختارلنايكتبأنيسلواالبيسثطيعوهلالقبطية

القبطيةالكنيسةلتاريخيتعرضأندون

يكنلممحلصهماسمبهمجدواامهدورامثلواالذيبنالكنيسةأبطالانيقأنيمكنهوهل

يكنلماالولىعصورهافىالمسيحيةأنينكروهلالكفيسةءأبخامنكلهمنقللمانجلهم
الغرضملقياالعامالكنسىيخالتارليتصفحالمرقسىالكرسىباباواتمنومرشئوهامديروها

الىأمورهافيهاارتبكتأوقاتفىاحتاجتالكناثسأمبأنهايدعىالتىكنيستهانليرىجانبا
الكرسىسعيهتجحنأعادالذىديونيسيوسكالباباالقبطيةالكنيسةرجالمنشأنهايصلحمن

المبخدعنوفاسيانوسمنهاختطفهقدكانأنبعدم43هكرنيليوسالىالرومانىااللسقفى

بطرساوكالبابسهااقامتهءأثارعيةكخيسةأحوالنعغالذىالرسولىاثناسيوسماوكالقدي
يخرمممانيا5مجمعايعقدأنعلىداماسوسأسقفهاوحركم472سنةروميةالىهتالذىالثانى
للهراطقةمواالتهاشهالروميةكنيسةصلينفىومكدونيومارسيلابوليناريوسبدعفيه

فىالعامالكخسىالتاريخيكنولمالعامالكنسىللتاريختعرضنااالبحضرةعلجنايعيبفكيف

بالدفاعيقوموجهاددمسرحيخمهرعلىلماذالقبطيةالكنيسةيختارسوىالعصوراألولىاالربعة
المرقسيةالكخيسةورجالباباواتسىوالمبتدعبنالهراطقةضد

نفحمدفيسألالقومىالخحصبعاملمدفوعبنكتبنابأننااالبأتهيغاولقدثانيا

الذفالتعصبروحلمحيهتتجلىبنانهخطهحرفكلانانتقاددـمنيوخذأالضميروليحكم

المعيبءاالفتراعنهايردوكخجستالعنيدافعالذىوهلومكانزمانكلفىيونالباالوبهاشتهر

ثأييدفىباوالنقبةالكنائسشرفعلىيهجمالذىأمالقوميةالنعرةأبصارتغشىالذىهو
بلزلكيكفيهوالكالناوعارزوراشينكلبهيلصقويلطخهأنيحاوللنفسهيزعمهسلطان

يونالباالويكنلوهلالفضائلمنبهاشتهرتماينكركلوبجرأهالكنائستلكعلىيفتات

النفسهمالمسيهحكنجسةعلىفضلكليخسبواأنيحونيروهمإلذميمالتعصببروحمدفوعيهأ
باسيليوسالقديسقولثمفيفحقلذواتهمينسبووغيرهمفيهتعبماكليشتصبواأنويحاولون
ءآباومقاومةالكنيسةبقهانبنالستخفافهنخئراروميةأسففداماسوسمنءاستاالذىالهبير

كنيهسةربوعفوقالسالميةالوننترانيقولالرسولىاثناسيوسللبابافكتباالنطاكيةالكخيسة
وحكتكاالنجيلجةشفقتكالىيفتفرالكنيسةهذدـأصابماألنوحدكبكمشوطانطاكية
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يدعونالذينأولئكأيدىبلالهراطقةأيدىتمزقهالمالقديسأيهاانطاكيةكنيسةانانرسولية
ألنم66الرسالةراجعأهـيوسيبناالرنترمنوهمجةروهأساقفةيديرارثوذكسيونانهم
أينماالشقاقبذوريغرسونالذينالرومانيبنباالساقفةيحئمونالهراطقةانلهيقولثانجةارسل
08و96رسالةحلوا

عنكتبهماوكلقاألحببنانتقاثدفىالحقيقةعلىقاسيااالبكانوقدثالثا

لماننامعأهـمخيلتهفىااللهسندال721ماكتابهأفىبطرسوالقديسمرقسالقديس
مرقسعالقةانقلخافقدأوتاريخىانجيلىشاهدالىنسندهاأندونذكرناهاحفيقةنترك

حيثنفسهبولسبشهادةوأتيناببطرسعالقتهمنااتصاالأشدكانتالرسولببولحمىالرسول

رسالةمنيتضحو401كوقبلهمناليهممرسلمرقسانم36سنةكولوسىالهلذكر
يذكرم16أو76سنةوفىروميةفىمعهحيخئذكانمرقسان42عدفليمونالىبولص
411تى3بروميةاليهمرهأنتيموثاوسمنوطلبأفسسفىكانمرقسأنبولس

مرةسىبطرممايذكراذلمبطرسمعالبولسمعخدممرقسانهذاكلمنفواضح
ومرقسمعكمالختارهبابلفىالتىعليكمتسلم531االولىرسالتهفىيقولحيثواحدة
اننفوسهمفىلحاجةمواضعهعنالكالميفتحرفىمكعاديونالباباوحاوالوقدابنى

بيوتمنهىأونجبرهانذلكعلىواستدالالروميةمديخةببابليعنىبطرسانعلىيبرهنوا

سفرانمعروميةعلىبابللفب418ياالرؤسفرصاحباطالقوهوالعنكبوت
المارونىالحلبىيوسفالقمسبذلكشهدكماسنةبثالثينالرسولبطرشموتبعدكتبياالرؤ

يوسفالمطرانطبعهالذىالحبيبيوحناتفحميررؤيافىالعجيبالعنوانكتابهمقدمةفى

يختاركتابنافىقلنا525الجديدصالعهدكتابهمفىالدومينيكانثسهديوكماالدبس
وكانتباليهودآهلةحينئذكانتالتىممربابيليونببابلقصدبطرسانالقبطيةالكنيسة

رسالتهفىنفسهبطرسبذلكيصرحكماالثتاتفىالذينالسيماالختانأهلتبشيربطرسمهية
مرقسخدمةموضعمصركانتالنلبابلذكرعفبلمرقسبذكرقولناوأثبتناااصاالولى

م25االورشليهمىمعالمجبعدبطرسانيقولالكاثوليكىفرستميتاهووهذامعلومهوكما
للرهبانالقديسيئسيرراجعيقيةمصروافريقهطرفىواجتازكذاروميةالىرجع

كتبالرسولمرقسانيدعونويكابرونيزالونالينالباباوولكن597اصجالدومينيكان

علىميمرهفىقالالذىبالنفمنايالقديسيكذبواأنوسعهمفىوهلبروميةانجيله
االدلةأقامواملوانودوكناأهـمصرفىكتبقدمرقسالقديسانجيلاد13متىانجيل
عنعاجزيناثميشهدوالحقذلكلهموافادليلغيرمنيكذبوناأنبدلاهمدصدقاعلى
وقدمومعلمشهورامريخيةالتابالشهاداتتالعبهمالنفيهمرتابيخرواحطارفيدليلايراد
تأشفىااللهىالوضعكتابهمقارفىكيرلسالكاثوليكاالقباطيركبطرعليهمسجله
الكنيسة
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دليليعوزكمنهروميةفىلبطرسمتتلمذامرقسكانسنةأيةفىفأجيبفانسألكم
لمجونجمهامرشاقامةاثباتعنفضالروميةالىبطرسذهاباثباتعلىاللهكتابفىطءوا

حياتهأيامتخرفىاالروميةمدينةأرضقدماهتطألملمعلمتلقيذا

اليهوليةأطراففىباالنجيلينادىبطرسخرجالشنفامسةرئيساستفانوساستشهادبعد
سجينانجددثم81أغلأورشليمفىمعهبهدددمشقمنبولسرجوعوبعد921أع

م05سنةأورشليمفىانعقدالذىالرسولىالمجمعفىمحثم1242أعم44سنةبأورشليم
ومعاا2غليباتقربسنتبنذلكبعدانطاكيةفىكانأنهنقرأثم517ول2غل

فىبطرساسمعلىيأتلمم85سنةكورنثوسمدينةمنروميةأهلالىبالرسالةبعثبولسان
معاسمهألغىلماوقتثذروميةفىبطرسولوكانهمءأسماوذكرسالمااليهمأرسلالذينعدد
هومافهكذاروميةالهلرسالئهفىبولسالرسولوقال2غلالكنيسةفىاعمكونه

قدبطرسلوكانذلكفكيف51أروإأيضاروميةفىالذينأنغلتبشيركممستعدلى
5102روغيرأساسعلىيبنىأنمندائمايحترسبأنهوهويصرحروميةفىبشروسبقه
روميةالىورفقائهبولسوصولعن1824171االعمالسفركائبلوقاالقديسوقال

فليسوئشجعاللهشكرسبولفلمارآهمالسخقبهالناخرجوابخبرنااالخوةسمعلماهناكومن

وهومعهملوكاناالخوةمعلبولسبطرسكراستقجالذالكاتبأهملفهلهنالبطرسذكرثممن
لمانهأظنالعظيمبمقامةغيرالئقأمرابولسلمقابلةقيامهبطرساعتبرأمالمنخئورهالكنيسةرأس
دوىالذىبطرسفلبعلىبعدسادتقدروميةاثباباقلوبعلىالسائدةءياالكبرروحتكن

كولوسىالهلرسالتهفىبولسالرسولوقاللكمخادمايكونكبركمسيددـقولأذنيهفى
برناباأختابنومرقسالمأسورمعىارسترخسعليكميسلمم36سنةروميةمنأرسلتالتى

كواللهلملكوتمعىالعاملونوحدهمهمءهؤالالحثانمنهمالذينيسطسالمدعويسوغو
شريكاكاناالقلعلىأوروميةكنيسةتأسيسفىبولسسبققدبطرسفلوكان11و401

جازلبولسوكيفالختونبنالثالثةأولئكعلىيقدمهأناالممرسولعلىالواجبكانأماله
وماذاروميةكنيسةتأسيسفىعاونوالذينالختانأهلبينمنالختانرسوليسقطأن

روميةالىبولسوصولمنأيامثالثةبعدوقالالذىلىاالنحلوقافىيونالباباويقول

معلمالنهترىماذامنكنسمعأننستحسلهققولوااليهودوجوكانوانالذيبولساستدعى
المنزلالىكثيروناليهءفجايومالهفعينهامكانكلفىيقاومانهبالمذههذاجهةمنعندن

باحالمنبأمريسوعءواالنبياموسىناموسمناياهمومقنعااللهلمدكوتشاهدالهميشرحفطفق
يقالأنيصحفهلالخ71ة83أعيؤمنوالمبعضهموقيلبمابعضهمفاقتنعءالمساىال

المجىأصحابليسمعبالمسيحيبشرهميلةطومدةفيهابطرسقضىمدينةأهلعنذلك
وا4تى2بقليل3ـستشهاداقبلروميةمنتيموثاؤسالىكتببولسوأخيراينصفواو
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أندونمعىوحددـالوقاالعبارةبصريحفقاللوقاعدامالهالمصيحيبنتركمنوتشكى1
اياهمأماللهكابنكذبمنيونالباباولنافليقلبطرسالىيلمع

الىتوجهبطرسبأن34و24سنتىعنلالزمنةجدولهفىبارونيوسالكارديناليدعى
الذىبطرسأنيعقلالانهاالدليلبالفاسدهدعوى3هذانومعم24سنةأواخرفىرومية
يقضىالم63سنةمناكنييوسسسنينسبعبانطاكيةامأققدنفسهبارونيوسشهادةبحسب
كان44سنةفىانهيخبرناالمقدسالكتابالنأورشليمالىيبرحهاثمومنقصيروقتغيربرومية

هموهام54سنةقبلأورشليميبرحوالمالرسلانوالحقيقة214أعأورشليمشجنفى
الرسلانام278سنةبأورشليمالمطبوعالكنسىتاريخهممن33صفىيقولونالفرنسسكان

يقولالثانىالقرنأئمةمنأبولونيوسهووهاأدـ54شةالعالملتبشيرتفرقواالهوديةتبشيرهمبعد
يبتعدوأبأالرسلهأوصىقدكانءالسماالىصعوددقبلالمسيحاناالقدمينمنتسلمتانى
81ف5كأوسابيوسأهـسنةعشرةاثختىمدةأورشليمعنكثيرا

ان373صاالناجيلتفسيرفىالجيلتحفةكتابهفىماالدبميوسفالمطرانيدعىو
نوفقفكيفأهـبأورشليمسجنهمناالولخروجبعدأىم54سنةروميةقصداومرقسبطرس

السنةهذهنفسفىكانمرقسبأنيشهدحيثالرسلسفرأعماليثبتهماوبينالقولهذابين
بل63أوه3131و3152أعالكرازةفىبرناباوبولسمشاركابعدهاوما

فىالوسائلتيسيركتابهفىالعلميوسفالخورىقررهمابيئوهذهالدبسروايةبيئنوفقكيف
المسيحيينبنفىالقتصركلوديوسأمرم54سنةفىانهقالحيث967صالرسائلتفسير
يهودالاالمربنفىمعروميةالىبىومرقبطرسهيتانيتفقفكيفأهـروميةمنواليهود

علىقسطنطينالقيصراثتمنهالذىالكتنسالعالمةيهيروماوالصوابمنهاوالمحسيحيين
كتابهفييقولحيثالمسيحىشيثيرونسمىلفصاحتهوالذىكرسبينوسابنهتهذيب

انومعلمأهـنيرونالقيصرحكمفىروميةألىبطرسسافرانما3صاالضطهادات
م4586سنةمنملكنيرون

سندلهومرقسبطرسالقديسينبشأنكتبناهماانهذابعدشيخويعلماالبفلعل

أماانفسهميينالباباووكتبالمعتبرينءاآلباوكتبالمقدسالكتابفىبلنحيلتنافىالصحيح
انهمبعفتجالحتىواحدكتابىبثاهديسندهأدنيستطيعفالروميةالىبطرسبذهابقوله
لفظعلىيأتولم8181أعبولسرأسكحالقهأمرطفيفبذكرأتىاالعمالسفركاتب
شيخواالبيجيبفبماذاروميةالىبطرسدخولمنهيؤخذمجازىولوواحد

يقالالتىفهىرؤميةوهوفىاالسكندريةعلىأسقفامرقسأقامبطرسبأندعواهمأما
الىبطرسذهابعدممنأثبتناهعماهضالنحيلتهمفياالصحيحلهاسندالالقولصوابا
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يكولوألمالرسلالنأل813صالقبطيةاالمةمخخصرتاريخبهكتابءجانذكرمارومية
يكونوالجدرانعلىالراعىيقاملئالالرعيةبايجادتآسيسهابعداالالكنائسعلىاالساقفةليقيموا
الكخجحةماوتارالرسولىوالتقليداللهكتابفانذلكعنوفضال2نلثثللطكرحمابال

بعدالغيرهالتاسيسهاليبرحويكولواولمالمكنائسيؤسسونكانواالربرسلبأنصراحةتنبئنا
فىبولسدلكأتىكماعليهاوالسهربرعايتهاوالملزمينبهاةالخاأالساقفةعليهايقيماالان

المفدسةالكتبتلكتنبئناولمالعاالسكندريةفىومرقساليهوديةفىبطرسووروميةانطاكية

أمرلنقضواذلكولوأتوايؤسسونهاالتىالكنائستلكأساقفةبعضابعضهميقيمكانوابأنهم
وأكرزواأجمعالعالمالىواافدالهمقالحيثبأسرهالعالمتبشيرعلماائتمنهمالذىمرسلها
المسكولينأساقفةهمالمدوالالرسلانوالحالصةا625مركلهاللخليقةباألنجيل
طامكانياأسقفاأقيمفقدمسكؤلياأسقفاكونهعنفضالفانهالربأخايعقوبعدامامكانيون

علما82مقالةالفمالذهبىبشهادهنفسهالمسيحيدمنوذلكاسخثنائيةبصفةوذلكأوشليم
3فالكنسيينالمؤلفبنسلسلةايرونييوسبشهادةالرسليدومناكوه

فىروميةأسقفليباريوسبسقوطقلتألنىءاالفتراشيخواالبالىنسبرابعا

يقيمأنعليهكانبلذلكفىينصفلماالبولكنالبابابعصمةدعواهميهدمهذأالنالهرطقة
يذكرهاأنخجلأنهيظهروبكتابناوسجلناهاشهادتهنقلنامثلهكاثوليكىمؤرضدالحجة

خالصةكتابمؤلفاليسوعىلومندالفاضلالمعلمذكرعنوأعرضلومهسامالينافوجه

بكتاولقالالذىم781سنةبيروتفىجبناليسالمرسلينءاآلبابمطبعةالمطبوعالكنيسةتارت
لمادبعفيمافشلانهاالشديداعزماأبدأوالفكانليباريوسالباباأما9نصهما291ص1ج

اثناسيوسشجبعلماالموافقةمعنىوماأهـاثناسيوسشجبعلىفأمضىالمنفىزعجمنقاساه

لماثناسيوسالناضطهدوالجلهاثناسيوسعنهيداقعكانالذىالمبدأالمسيعالوفيةشجباال
نجأنفسهميينالباباوبشهادةالشجبعليهيستحقوزرابأت

القبطيةاالمةمختصرتارتمكتابعطقولناتؤيدالتىابشهاداتبعضهناولننقل

لمنتظرونلجهابهواناالمشرقمجلةالىمجيلنالأنوأرجوشيخواالبفليفندها

ليباريوسان64و1فاالريولمميإنتارتكئابةفىاثناسيوساالقديدقال

ضدالثانىاحتجاجهفىوقالأهـسنتينالنفىفىقضىأنبعداالريوسيةالهرطقةفىسقط

كتابهفىأورنيموسوذكرأهـفكباالنفىآالميحتملأنيستطعلمانه98فاالريوسيين
المنفىسئمليجاريوسانم53سنةعنلالزمنةجدولهوفى79فالرجالمشاهير

أهـمنتصراظافرالحياذلكبعدروميةودخلاالريولمىالكفرفأمضىالوحدةمنوضجر

بافراجككنتلقداقسطنسالقيصرالىبهابعثالتىالرسالةفىايتيهأسقفهيالريوسوقاد
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االسقفذلكأيضاوقالأهـبنفيهأمركعندعليهكنتمماالحاداوممثركفراأشدليباريوسعن

يلالوالخبيثالمجرمأيهالكيلالو11فليباريوسالىرسالثهفىبىالغركسىاالرث
أهـاللعنةمثلثيالكيلالوالجامعةالكنيسةشركةمنللمقطوع

فىسقوطهليباريوسعلىتسجلالتينيةكتبثالثةالخامصىالقردظهرفىفقدذلكوفوف

وناالرواباواتاتراجموهىالمجمحتىمهجرثةالكتبهذهتزلولمأريوسهرطقة
أسقفأوسابيوسالقديساستشهادأعمالوالثانىفيلكسالقديساستشهادأعصال

كمابهفىالعاشرالقرنرجالأحدأوكسيليوسالقسقالولقدليباريوسقتلهالذىفرسيل

أنمجهلالذىذامنرومانىوكالهماالثالثسرجيوسالبابافرموزضدالباباعنالدفاع
الومنالفظيعةالهرطقةأركانمنركناأصبحوانهاالريوسيةالهرطقةلىأنغمسليباريوس

اليهاعودتهبعدبروميةحلتالتىالمصائبفىسبماباتالضالاالسففذلكسلوكانيدرى

الشعبأجبركرسيهليباريوساستردلمااقالبانالمصائبتلكالىبارونيوسالكردينالأشاروقد

هذهرفضواقدالرومانيينغيرأنيدهمناالسرارااللهيةقبولالىواضطرهضاللهفىاتباعهعلى

ءدمافيهاسفكتعواناحرباأثارعليهمالذىالجانىأسففهمعنوانفصلاالثييةالشركة
اقرارعنالدفاعكتابهفىبوسيهراجعالهياكلوأمامالكناثسصحنفىحتىءاالبريا

القائلبودييهقاموسعلماصدقروميةأسقمالتاسعبيوسو33ف9كالفزسىاالكليروس
وقالأهـاالريوسيينصورةعلىفوقعليباريوسايهانزعزعقدالنفىان1401صفى

مطبعةفى2481سنةالمطبوعالكنيسةتارتكتابهمن011صفىبوستيلالفرنممىاالسقف

الحرميوقعأنالمبهأدتلدرجةجبنقدليباريوسالبفرنساليلافىاالغسطينيينءاآلبا
مجمعبعنايةالمطبوعالالمعةالداللةكتابفىءوجاأهـاالسكندرىاثناسيوسالقديسكل

للومند391و291اصجالكنيسةتاريخكتابوفى741صبروميةانتشارااليمان

أساقفةرئيسماشاهينجرجسغريغيريوسوقالالهرطقةفىليباريوسسقوطيؤيدمايتالجزو

اناليقينىالتارتيعلم531صوسيمنهجكتابهفىبدمشقالكاثوليكالسريان
أهـالمسيحالهوتالناكرىيناالريوسيايمانصورةكلصدققدكانالرومانىالحبرليسباريوس
دغكتابهفىيقولالكاثوليكيةالكنيسةقديسىأحدليكورىمارديادىماسووليفون

الصوراحدىأمضىانه17عد41ك6مأورسىعننقالليباريوسعن38صالهرطقات
جدولهفىبارونيوسالكردينالعننقال68صفىوكتبساثناسيالقديسحارمااالريوسية

سمعلماانهاليباريوسمكانأخذالنهوذمهسبقالذىفيلكسعن75ف753سنةعنلالزمنة

كماشرعيابابايعتبرأنابتدأالوقتذلكومنالملكوحرمالكاثوليكيينمعأتحدليباريوسبخطأ
باباواتسلسلةفىليكورىأنوالغريبأهـيةالباباومنمعزوالليباريصمجسبأدأابتدأ

قديسبلفظةيصدراسمهوباباوفيلكسليباريوسمنيعتبركلرومية
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تأسيسفىااللهىالوضعكتابهفىالكاثوليكاالقباطمقاربطريرككيرلساالبقال
نفسهليباريوسالباباالحادالغربيةاالسقفيةمجموعارتكبهالذىااللخادهذاالمماأضفالكنيسة
النفىاالمسخمأنبعدهذاليباريوسقانكلهالغربفىيدةالالرسوليةالكنيسةأسقفبصفته

وقحلعنيقيةايمانجحدالكبيرروميةكرسىعلىالتربمالىيعيأنالىنفسهوتاقتسنتينمدة
كتابجيداشيخواالبفحصلأهـاالريوسيةواعئنقالكنيسةشركةمناثناسيوسالقديس

كفلماقدانهمجدفالدومنيكانالرهبانبمعرفةم0781سنةلبالمالمطبحالقديسيهأسيرة
كنيستناسنكحاربأدنعلينااالباحثجاتأماقديسايحسبوأنيرضواولماغفاالليباريوساسم

تابرطقةافىسقطأدنبعاليبهاريوسأننعتقدالنناقولنايزيففالليبارييسعيديذكرالقبطية

أوقمديسايوسباىليماتهلفىالالخطأفىالمعصومالباباسقوطامكانفىنجادلكمونحنوندم
هرطوقيا

منةالباباواتتقاحمبانيوعىأستاذعننقالشيخوقولنااالبانتقدخامسا

ارهاديوصيدعىيسوعىوجودأنكرأواللقدااللهمنالوالقياصرةالمجامعمنلهممنحت
يعدلمأوافيةعليهكفىتعدلمأنهننكرعلجهاننااالاالطالعبسعةلهنعقرفاننافمعبيليوس
لهكجوةنيوكماكخابنامنكضبهةثاثتهدأأنبعدذلكعلىيوافقناوأظنهامطبكئابايجهل

حضرتهيعتنندكعافقطوللباباللهاأووحدهللهالعصمةاذيهولوبالتموتكذيبنافىورغبته

منالاوالقياصرةالمجامعمنالممنحتمنةالبهاباواتتقدمانالقولاستغيابهأما
يخهلالاالبانيقينعلىوانىالبقيةعلىسلطانارسلهتيملماللهالنامحلهفىفليسالله

أخيرااتفقواوقدمواتالملكوتفىهوأعظممنهممنفىالرسلشجربينالذىالخالفذلك
بذلشيخواالبيكلفأنعنعوضاالمجدلهالمخلصكانوفدلسيدهماالمرفىيرجعأنعلى

هوأنتالعبارةبصريلهيفولأنيسخطيعرسبرياسةثباتالاالدلةامسئخراخفىالجهد
لمانلكمأقولاتىالحقوقالوسطهمفىوأقامهولدادعايسوعولكنواالعظماالول

فهوالولهذامحلنفسهوضعفمنالسمواتملكوتتدخلهافلناالوالدمثلوتصيرواترجعوا
3اة81متالسمواتملكوثفىاالعظم

يقللموالربالصخرةأنتلبطرسالربقولالشماسفنصىشيخواالبفال
هىوهذهكنيستىسأبنىالصخرةهذهوعلىبطرسأنتلهقالبلالصخرةأنتلبطرس
بلغئنالفظهاوهاكالقبطيهةالترجمةوتطابقهااليوالنيةالحقيقةالترجمة

coptic-books.blogspot.com



الصخرةهذدـعلىكنيستىوسأبنىبطرسأنتلكاقولانا

انبلحالمسيدبالاالعترافحسهىالمسيحكخيسةعليهابنيتالتىاذنفالصخرة
الحىاللهابنانهبسيدهيقىاأعترافهبلبطرسشخمىالالحقهوصخرةذاتهالمحيحالسيد

شيخونسىاالبولكنذلكلهيقللماذالصخرهأنتلبطرسالخلصقولينسلمفالشماس
صخرةاليسأيضاوقوله223صم2ومخقذفوحححنىصخرتىالرباللهكتابقول
7عارالذكطالباؤونأيهاموهاحتقزالذالحجرهوهذانفسهبطرسقولنسىبلالهنامثل

فىأضعهنذاالكتابفىأيضايتضمنلذلكاأيضاوقوله411أعيةالزاورأس
2بطعثرةوصخرةوحجرصدمةيخزىلنوليومنوالذىكريمانحتارايةزاوحجرصهيود

1المسيحكانتوالصخرةتابعتهمروحيةصخرةمنبونيشركانوااالنهمبولسوفول68
014كو

البولسالرسولقولشرحفى41صتفسيرالرسائلفىالعلميوسفالحؤرىقال

الفديسقال311كوايسو3وضعهالذغيرآخرأساسايضعأنأحديشطيع
هويسوعانمافيهامئهنكلوأساسالكيسةأساسأناآليةهذدـفىيوسيغوروغرانسلموس

القائمالكيسةأساسوحددـالمسيحيكونالمعنىهذاوعلىالخلصبالمسيحاالمانألىيحالمح
13الرؤياصسفرفىوردكاالكيسةبأساساتالرسلتسميةوأماءالبناكلالمسندبنفسه

أهـاالولفىوتعليمهمتبشيرهمحيثمنبلالقبيلهذامنفليست

صليتلقدآالمهليلةلهالخلصبقولوخلفائهبطرسرياسةعلىثانيااالباستدل

يرفعأنبعدالقولهذافىجيداولوتأمل23و2213الوايمانكينقميمااللكىالجلك
قالالخلصالنلرياستهتثبيتاالانذارلبطرسفيهلرأىغيرهبهثميالذىالذميمالتعححبحجاب

التخصيصفهذاكالحنطةيغربلكملكىطلبكمالشيطانهوذاسمعانسمعانقولهبعدهذاله

عنيكفحتىوايقاظتنيهانهمنهيفهمبلالزعامةبطرستوليةعلىمنهيمتدلالالخاطبةفى
انهبهيقصدالالجلكصليتوقولهالسقوطخشيةذاتهعلىاعتيادوالنفسهعلىاالتكال

وصلىالربسبقوقدبهالكهيسمحالالمجدلهولكنهسينكرانهبلوامتيازاخاصةبركةمنحه
أنهبهيرادفالايمانكينقصلئالقولهأما91و71واوهاوا719يوالرسلكلالجل

وجهبنمنذلكعلىوالذليلكليةيفنىاللكىبلشيئاايمانهينقصالحتىيعينه

ايمانكيفرغأوينفذلالمعنادـكاليودانىالنصالقبطىانا
ففادأمةأمامسيددـوديجاهررؤىلمانقصبهيشوالايمانهانالمعنىولوكان2

بالنوبةسيقومولكنهسيسقطأنهالخلصقول
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يفنىاللكىالجلكصليتالقدقولهبعدلبطرسالخلصبقولثالثااالباستدل

شنوحالانبطرسيعلمالخلصانمربناممايفهمواختهكفثبترجعتمشوأنتايمانك

سملمابطرسانذلئايديوومماالخالصمأحدييأسالحتىيلىلآلخرنموذجاسيكونوقيامه

انىياربقائالاجابتهعلىوخرأاحوتكفثبترجعتمتىوأنتقولهلحدسيددـخطاب

يالكأقولقاثالاليهاإلنذاركررلخلصفاالموتوالىالسجلىالىحتىمعكأمضىأنمستعد

فكأنه43و32033الوتعرفنىأنكمراتتنكرثالثأنقبلاليومالديكيصيحالبطرس
لثوحطىستكونالرسلباقادونآإلممافىمعىستثبتبأنكتدمماالذىالضعيفأيهالهيقول

11اآلنتدعيهماعكسلىمنكرا

ليتالمواكهـونعاجىىخراأرعالقياهبعدلبطرسالخلصبقولرابعااستدل

تالتساعاعلىلرسبوأصرارمراتثالثسينكرهأنهاآلالمليلةلبطرسالسيدتنهبهيههفىقليال
الأذبتعلمحمئلخ5فرطبمايأيهرهأنلهأتحبنىبقولهالقيامةبعدلبطرسالسيدسؤالوفىبذلك

للهوفالأخبنىثالةالخلصلطرسسئلحينماأنهلكفيعلىوالدليلأبداذاتهعلىيعتمد

ضلهـابابماكردـيدأنيايرالسبأنفهموكأنالأحبكأنىتعلمأنتءنتىكلتللمأننكيارب
الؤالتكرارهناالحزنوشملهفئأثرءبشىثاميفلمالتىالمتكررةآتاالدعامناآلالمليلة

ألهفالتالحزدعوضاوسهللبحلرسلفرحواالوصهذبمهتأنيبههبلياسةالربطرستولية3معنالي
قلمه

ارثلننولهفالخلصسننوطهتذكركلماييأسالحتىبطرستخبجتارعقولهومعنى
يخضرلمالمجدلهالسيدأنعلىدـنجحيفقدهاالتىاخهتهالرسلكباقىيةالرعوصفةلبطرسأعاد

متراجالسحواتالى3صعودقبلرسلهمنلكلفوضهابلبطرسشخصفىالرعايةيضتفو

سمىالرسولبولسو0211يوو05و84و4273ولو6151ومرالخ8281000

ءاصفىعاملكلعلىراعىلقبأطلقنفسهبطرسو0282أعرعاةسأفسقسوس
خطيخةخيتالمثلثبطرسباعترافأنكيرلحياالقديسقال544بطاالرب

الرسوليةرتبةفىجديداعينهقدغنمىارعتالثالبطرسالمسيحيسوعبأفهالوالثالثالجحدات
البشريةضعفصبسببحصلالذفىالجحدببصعدمهاقدبأنهأليتبينكى

19صلمؤمنواالفاحصكثاب

244بكتابناصأشرناانامعخرافةحديثحنةاالباقصةثميخواألباعتبرسادسا
األبذكرهاكذابيببنغرمورخينعننقلهاالذىموسيهموهوروايتهاعنهنقلناالذىالمصدرالى

قصةيمحوأنأألبيستطيعوهل753حمما1جاالنشقاقيختاركتابهفىمسرهجراسيموس
أمانذكرهاأنالذميمالتعصبمننرىحينئذاألرضتمألالتىالتاريخكتبكلمنالباباهذا
اليهاأشمرناألنناتعصبباليتهمناأنحقلهفليسومعروفةمشهورهقصةوهى
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أوتناسىنسىوهليةالباباوجبينعارفىوصمةحنةالباباقضةأناألبيعترهل

أبطاالالروائيوناتخذهمالذينالباباواتعنشيئايقرألمأوالعاشرالقرنفىيتهالباباويختار
أيهاذلكبعدترلعلكبورجيااسكندرالساثسكالباباالمسارحعلىتمثليةنحزئصصا

مؤركلبهتتهمكنتواالبهلقبتهالذفالذميمالمتعححبلقبيستحقالالنتمماسأناالب
عنالقلنمنمحمكيةالباباوتارتبهاتشومستنكرةحمادثمكمالغرضمنوخالياانزكان

ءحيااألديبوجهمثايندلىالحتىثافالخوض

كنافقطثاعلالردعنأنفسنافنجلومذامشتائمماألبانتقادفىوردماباقىأما
فىيرغبلمنالكالمقمارصيهتعيكيةركليصفةولهعالمرجلوهواالبيترفعأدنخهع

التىالقاسيةاأللفاظعامجردةالحقيقةاظهارالىهمهيحمرفأنأولىأجدربهوكانصناظرته5
أخرفمرةقلمهبهايلوتاالونتمنىثاعلنسامحه

بالغربيينيفخروأنشأالعلمبقلةعامةالشرقيينورمىبليرمينااألبأخذوقدهذا
آثارآباثنابحفظعنايتناقلةعلمافيهاأسفنابكتابنادوناهابكلمهذدكعلىواستدلبتفوقهمو

غنيعةتركهاعلىأنفسناونلعليكمابائنامجهوداتفضلالعلمتمامنعلمأنااألبأيهاذلكفمعنى
منكمالمعارفأنوتدعوالنعمةوتكفرواتجحدواأنءالجزايكونثمعقولكمبهاتثقفونلكمباردة
تعودواليكمنشأت

فىيجدلمالذفالمعروفالمحششرقوطوبهايعترفوالينكرهاانباألببأنرحقيقةتلك
كيفعلمتهالتىالشرقيةالمكاتبفىذلكووجدللعملهوتعط3ظيأيروفماليينالغركتب

الهسامحهودرايةكفايةمنهأقلبأنهموتحقيرهمأهلهابسبليجرىالقلميمسك

بأنهأنطاكيقأسقفاغناطيوسالقديسالىاالشارةوهوسههاوردبخطأاألبتذرعلقد

غفرفخراضغيهمايمألودلطريقهمتبكباالبولكنالتواضعءبالعلماوعهدنايةرأسقف

مثلهودينعلمبرجليليقيكنلمالذفالتباهىمذالهأدذ
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يركىبطرطاب

ابكلمولفخطاباالمرقسيةالكرازةيركبطرالخامسكيرلساألنجاالمعخنمالباباغبطةأرسل
هددـثلغبطشمشهنسخةتقديمعقبش0461سنةأبيب61يخبتارالقبطيةالكنيسةكاريخ

صورته

خغ

كيرلس

المرقسيةالكزارةيركبطر

همشحكمونرغبالربالركهملوىأقباطواعظالفمصمنسىالشماسالمباركاالبنحضرة
اسثلمناأالمسراتتمامينحائزتكونونتعالىوكرمهبمخهالدعواتبصالحوامدادكمالبركات

تأليفكمالكنيسةتاريخكئابهديتكم

تارتيعرفوالكىاألقباطأوإلدناملعنافعاااليضامستوفيامفيداكتاباووجدنادـفتحفحنادـ
وندعوالمنميدعملكممنينمسرورتروناولذاالحسنجهادهمالصالحةبسيرتهميقتدواوآبائهم
يبارككمأدطالقديرالتدسألونالصالحةاألعمالهذدـمئلفىتسخمرواكىوالححالحبالنجاحلكم
جميعكمايشيلالربوسالمالقدوسأسمهلمحدمباركةاعمالكمكلدائماويجعلالعاليهةبيدد
دائماالشكهـرولعزته
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صويب

الصوابالخطأالصفحةرقم

853

372

382

143

334

805

915

835

ه9

القائليناعتقاد

فرفضى

بهبه

موسيهم

ثمب

دفها

تيكلم
ماطفته

الروسيوننحومن

ليااالرسا

رادند

القائلينبقرباعتقاد

فرفنس

مبه

موسهيم

بينهم

دفعها

يتكلم

مالطفته

الغيه

لياتاالرسا

دندرا
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630338الكشيداراإلكدإعقم

91781779الدولىقمالن

للطهـاعةهكروصتثركةمطالععلىطبع
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وء3ءلملوبمءبزبرزرلحيريهربريركينءءيرزأئميزبربزكاتمئرتميرئميزبرألبر2بريرئربرءإلتمبرقيبرم لمززلملمغالمتريرلمءألملمبثئبرألبربرببئ ءكاتمءبر

زؤكازسبمئزئجبمبرئبرئزبزفبهمتمييهبزبزجمحبرزفئمينبهبميزبخبئءض9يزلمينألجم
كاكاءضئمبرءاللمبليزس45بمالكبئفئىألبجثيهئز3ألكقيلمكزصزكفإألئنتجءير
صءكاءكاءكاكابرصءصدؤئفالئيثمغئرأبرلمخزبرلمتملم

يرئمءيهاكالمزءءءءئجءبرأ6ألتريملمؤئررير3بزأ

ك

نجشكم
فتأء

كمس

ألتنثيم
أحمتثئئ

غنجمبركلمءءىلمكاعء

أللحخلهالمبمإلبزبهكبزثزلمالؤصلمكحههئرالىكأكثكلكلثربمهثبؤألبههميبئنوهممكبمئجكبهميمبمبرىههبمئجيرألكيمئملم3يبهزكثسصكا6ءصرسئربربرءبميرءرلم سئخبريمبربهإلألئرئرمل3مبثئربرلمبرفبرثبزيممبز9ممحههتنبهبهثيبرإلبرربرءبزبهبرجبمخثهـثاالليفصئحبنبمبهييمافيئنكحيميأألكرئمبررزبجئيأبرصيرألترككملمةئرئمربمالئريريرءثرسيألينجءصلم
ء3ولسلململم7الئرءفحبمههبهئريهبهبمبمبهئنبرأللمألكئخميرألبهيهمبرصئخهـيهسصئزبزشليلملثثثصلمكسل

لمألئرءكءلبراليمؤألوبئكئؤلمعبممصقققبئكيبهترئرلمجبربرئرلمكاألألئزفثرتهثبثثئيأليكلؤءبزبرءألبزحبمائييججبرئرئحبهئزالبرزرليفيزرأليزميرىالسصئربزبرصأللملمبربرلزوءئألئئوررزىصءلمبمزبرأل

ضصلمسءفيلململماللمكاسبراليرم ؤلمجمكصلمءير
بههرلمأليرءثلمئنءدبميرتنوس ءلغوئململمم

كائرءأبخبربرلملمبزبركئمالمئرئملممئرويرئميمتيبنالأوبئلززر برءصبزكزحهلمكبهههـبروكاءبز9بمبمبهثمبرسىتمعبهبهبهويمجلريريرلمجملربهدلمليلميربزلمبر2 ءلمالمألبمئرقربهئيإبزشبمءبرلمبإئربريمبرقيبهأليمخإلألكا1سءئرتميزبزلمئربرئماصءالئيءصمداءئمءئمءيهبرأللمأليرألءجلمبروقممثلملمبزلمء
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