
  فايز نجيب إسكندر
 بنيامين األول

 البطريرك الثامن والثالثون
 بين نهاية العصر البيزنطى وبداية الفتح اإلسالمى لمصر

  ـ(662ػ623)
، إذ وجػدت فيهػ   وقفت مصر وراء المسيحية منذ فجر ظهورهػ  فػأ ريريػ ت اليػ ريق ال ػديـ

وف فػػأ ا ينػػ ؽ الػػديف الجديػػد ح ػػ خ يصػػت خ ير ر ػػت فيػػب ررسػػه  تسػػر ة ف   ػػةر ولػػـ يجػػد المصػػري
، تؿ وجدوا فأ المسػيحية سػمواخ  مػأ رفكػ رهـ الدينيػة ال ديمػة  صعوتة كتيرة  مأ   ولهـ ورفه مهـ

، هػذا تينمػ   اليأ رلفوه ر وهكذا يغمغمت الع يدة الجديدة يغمغ  سريع  فأ جميع األوس ط المصرية
، تسػػػتأل األزمػػػ ت العديػػػدة  مػػػة اضحي ػػػ رك نػػػت ارمتراطوريػػػة الروم نيػػػة ال ديمػػػة يمػػػر  نػػػذاؾ تمرح

الميعػػػددة اليػػػأ كػػػ ف  ميهػػػ  مواجهيهػػػ  مػػػف سي سػػػية واجيم  يػػػة واقيصػػػ دية و   فيػػػة وفكريػػػة ودينيػػػة 
، واجب مسيحيو مصر ت ت ت ت لغ و زيمة قوية ك فػة رلػواف اض ػطه د  وريره ر وفأ ر وف ذلؾ
تػ دة معين يػب، الػذيف حػ ولوا ال  ػ ء  مػأ الػديف   مأ يد رتػ طرة الرومػ ف ، فنػ ؿ االضؼ  الجديػد واب

مع نػػػ خ فػػػأ اليحػػػد  تي ػػػويـ  ، سػػػمأ األقتػػػ ط الي ػػػويـ المصػػػر    مػػػف المصػػػرييف شػػػرؼ الشػػػه دةر واب
ـ( 305ػػػ284)  DIOCLETIEN ؛ إذ اييػذت الكنيسػة ال تطيػة تدايػة حكػـ دقمػدي نوس الشػهداء

ض ػػػطه د وك فػػػػة رلػػػػواف ـ تدايػػػػة لهػػػذا اليػػػػ ريقر وهكػػػػذا ركيػػػو  المصػػػػريوف تنػػػػ ر ا284وهػػػأ سػػػػنة 
، وييم ػػؿ فػػأ مرحمػػة ا ػػطه د  اليعػػذيأل  مػػأ ريػػد  األتػػ طرة الرومػػ فر ويعػػد هػػذى المرحمػػة األولػػأ

األرمتيػػػػػة الو نيػػػػػة ليقميػػػػػة المسػػػػػيحيةر وحظػػػػػأ الو نيػػػػػوف  نػػػػػذاؾ تمسػػػػػ ندة ومن صػػػػػرة اليهػػػػػود لهػػػػػـ 
 ة األولأ مف المسيحية وارمتراطور وارمتراطورية الروم نيةر وقد شغمت يمؾ المرحمة ال روف ال  

 حيأ نه ية  هد دقمدي نوسر 

ت لمسػػيحية كدحػػد  الػػدي ن ت  رـ313ـ( سػػنة 337ػػػ306وتعػػد ا يػػراؼ قسػػطنطيف الكتيػػر )
؛ إذ جػػ ء دور  ، تػػدرت المرحمػػة ال  نيػػة المصػػرح تمم رسػػة شػػع  ره  الدينيػػة فػػأ رتػػوع إمتراطورييػػب

 األرمتية المسيحية لي طهد األقمية الو نيةر 
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، إذ  مشػػػ كؿ المسػػػيحية لػػػـ ينيػػػب يم مػػػ  تػػػزواؿ الو نيػػػة وزواؿ  صػػػر اض ػػػطه داتولكػػػف 
، ومف  ـ تػدرت المرحمػة ال  ل ػة حيػث ريػذ  سر  ف م  اتيدر اضن س ـ الدينأ تيف المسيحييف رنفسهـ

، وانػدضع الشػ  ؽ ال ػ ر  تػيف  المسيحيوف ي ػطهدوف تع ػهـ تع ػ  تسػتأل الي فػ ت المذهتيػة
، وررسػت تػذور  المجػ مع المسػكونيةر وتػدرت ر ػراض اضنفصػ ـ يظهػر تيػنهـ مم ء ال هػوت فػأ 

المػػذاهأل الميعػػددة فػػأ العػػ لـ المسػػيحأ  مػػأ ر ػػر ذلػػؾر وقػػد حػػ وؿ رتػػ طرة ارمتراطوريػػة التيزنطيػػة 
، إض رف ايسػػػػ ع شػػػػ ة اليػػػػ ؼ تػػػػيف الشػػػػعوأل المسػػػػيحية  ال  ػػػػ ء  مػػػػأ هػػػػذا اضن سػػػػ ـ المػػػػذهتأ

 كػ ف لػيس ف ػط تسػتأل ايػي ؼ اليفسػير ال هػويأ ػ ومف تينهػ  مصػر ػ الي  عة لمسي دة التيزنطية
 ، وال ػػغوط ت اضقيصػػ دية ، وسػػعأ يمػػؾ الشػػعوأل   وامػػؿ اليفرقػػة السي سػػية ، تػػؿ ري ػػ  لظهػػور

؛ كػؿ ذلػؾ رد  ت ليػ لأ  ، وظهور قو  جديدة له  وزنه   مأ مسرح األحػداث الي ريييػة ل سي  ؿ
، تػؿ ويمزقهػ   لتيزنطية فأ مهمة إ ػ دة يوحيػد رتػوع إمتراطػورييهـإلأ إيف ؽ رت طرة ارمتراطورية ا

فأ نه ية المط ؼ إلي رش ءر ول د   يش يمؾ األحداث اضني  لية الج رفة فأ ك فة منػ حأ الحيػ ة 
، إذ   صػػػر ح تػػػة اضحػػػي ؿ الف رسػػػأ لمصػػػر،  ( ـ662ػػػػ 623 المصػػػرية األنتػػػ  تنيػػػ ميف األوؿ )
، واني ػ ؿ مصػر إلػأ  ،  ػـ مرحمػة إنهػ ء السػي دة التيزنطيػة مػف جديػد و وديه  إلأ الحكـ التيزنطػأ

 ريد  الف يحيف المسمميف الميس محيفر

 وهأ ح لي  كفر مس  د  الي تعة ريي    (2)  تيرشوط يف ولد فأ قرية  ػتين م (1)والتطريرؾ

                                                           

ج ة ال م شند  لهػذا الم ػألر رنظػرح صػع األ شػأ فػأ صػن  ة   حسأل يه تط ركة   وجمعه      و   تطريرؾ تطرؾ   (1) 
 ر42، ص  8، جػ  472، ص  5ـ ػ جػ 1920ػ  1913ارنش  ػ ال  هرة 

وذكر رف تنيػ مييف يػولأ كرسػأ التطريركيػة ،  FARSHOUT   فرشوط   HENRI MUNIERفأ هنر  مونييب  (2)
التطريػػرؾ الممكػػ نأ المػػد و يوحنػػ  الميصػػدؽ ، هػػذا تينمػػ  كػػ ف  ـ624سػػنة  ANDRONICUSيمفػػ خ ضنػػدروني وس 

JEAN L’AUMÔNIER ويػػوفأ فيمػػ  تعػػد فػػأ جزيػػرة قتػػرصر  لهػػ ر قػػد ضذ تػػ لفرار مػػف مصػػر تعيػػد الغػػزو الف رسػػأ ،
 حرنظر

HISTOIRE DE LA NATION EGYPTIENNE, PREMIÈRE PARTIE, L’EGYPTE 

BYZATINE DE DIOCLÉTIEN À LA CONQUÊTE ARABE, PARIS, 1933, P. 68. 
، وهػو مػف مػىريأ ال ػرف ال  لػث  شػر المػي د  فػأ مصػدرى   يػ ريق االتػ ء  ، رسػ ؼ فػوة فأ حيف ذكر األنت  يوس أل

رنظػرح  )    ر  ، وكػ ف مػف تمػد يػد أ تيرشػوط تني ميف تف ان س ك ف مػف الموسػريف مػف رهػؿ التحيػرة   رف   التط ركة
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، اشػيهرت   يةوهو تذلؾ روؿ تطريرؾ قتطأ رير سكندر ر وك ف سميؿ    مة ي (1)الت رود ت لتحيرة
تػػ ل روة الك يػػرة والنفػػوذ الواسػػع، ممػػ  سػػ  دى فيمػػ  تعػػد  مػػأ ال يػػ ـ ت  مػػ ؿ  ظيمػػة لييػػر الكنيسػػة 

 ر(2)المصرية، وجعؿ لب شهرة ف   ة

 

  
                                                                                                                                                    

ر رنظػػر ري ػػ خح 48ػ ص  1942ي نأ ونتيػػب ك مػػؿ ػ ال ػػ هرة يػػ ريق االتػػ ء التط ركػػة ػ نشػػر الراهػػأل صػػمو يؿ السػػر 
( وقػد نشػر رينيػب ت سػيب 84، ص 1ػ جػػ  1999سػ ويرس تػف الم فػعح يػ ريق التط ركػة ػ نشػر األنتػ  صػمو يؿ ػ ال ػ هرة 

RENÉ BESSET إ يمػد فػأ إ ػدادى  مػأ ميطػوطيف األولػأ يعػود  مصدراخ تعنواف   السنكس ر ال تطأ اليع ػوتأ  
ف الراتػع  شػر المػي د  وال  نيػة الػأ ال ػرف السػ دس  شػر جػ ء فيػب رف   هػذا األأل ن ر  تنيػ ميف التطريػرؾ   الأ ال ر 

 تيرشػوط    مػأ   فرشػوط   كم  ج ء فأ هنر  مونييبر وك د الت حث ينزلؽ الػأ اليطػ  تيػرجيع   ك ف مف رهؿ فرشوط
يؽ فػأ موقػع فرشػوط حسػأل مػ  روردى التغػداد  فػأ رنهػ    الذ  ذكره  األنت  يوس أل وس ويرس تف الم فػعر إض رف اليػدق

قريػػة كتيػػرة  مػػأ شػػ طل ررتػػأ النيػػؿ مػػف الصػػعيد ولػػيس التحيػػرة كمػػ  رجمعػػت ك فػػة المصػػ در جعمنػػ  نىكػػد   تيرشػػوط  
 مأ  فرشوط ر )رنظر التغداد ح مراصد ارطػ ع  مػأ رسػم ء األمكنػة والت ػ ع ػ يح يػؽ  مػأ محمػد التجػ و  ػ ال ػ هرة 

، ص 38(ر وقػػد جػػ ء فػػأ  قػػ موس  تػػ ء الكنيسػػة وقديسػػيه  ػ مػػ دة الت تػػ  تنيػػ ميف األوؿ 1028، ص  3جػػػ ػ  1955
  رنب ولد فأ قريػة تيرشػوط، وهػأ ح ليػ  كفػر مسػ  د، الي تعػة رييػ   التػ رود تػ لتحيرة، وقػد رنفػرد ال مػص يػ درس 173

ر والم حػػػظ رف السنكسػػ ر الػػػذ  شػػ رؾ فػػػأ يع ػػوأل الممطػػأ تػػػذلؾ اليحديػػد الػػػدقيؽ دوف ريػػرى مػػػف المصػػ در والمراجػػع
و ػػعب كػػؿ مػػف األنتػػ  تطػػرس الجميػػؿ، واألنتػػ  ميي  يػػؿ واألنتػػ  يوحنػػ  جػػ ء فيػػب   كػػ ف هػػذا األأل ن ر  تنيػػ ميف   مػػف 

،  1ػ جػػ  1978التحيرة  مف تمدة ترشوط ن وصػحيه  تيرشػوط  وكػ ف مػف رسػرة رنيػة  رنظػرح كيػ أل السنكسػ ر ال ػ هرة 
 2مػف رهػؿ التحيػرة مػف  ػيعة تترسػوط نوصػححت فػأ ح شػية رقػـ  …المك ـر رف تنيػ ميف   وج ء فأ رتأ 249ص 

 12إلأ ترشوط، ن  خ  ف اتف دقم ؽ  الذ  ذكر رنه  مف األ م ؿ التحرية ر رنظرح يػ ريق الكنػ  س واألديػرة فػأ ال ػرف 
 ر2قـ وح شية ر  130، ص  1ػ جػ ـ1999ػ ال  هرة  ت لوجب التحر  ػ إ داد األنت  صمو يؿ

ػػ مػ دة الت تػ  تنيػ ميف  1995ال مص ي درس يع وأل ممطأح ق موس  تػ ء الكنيسػة وقديسػيه  ن أل ، ت ، ث   ػ ال ػ هرة ( 1)
  ر173، ص 38األوؿ 

 173ر رنظػػر ري ػػ خح يػػ درس يع ػػوأل الممطػػأح ص 48، األنتػػ  يوسػػ ألح ص  84، ص  1سػػ ويرس تػػف الم فػػعح جػػػ  (2)
 حوكذلؾ

MASPERO, J. HISTOIRE DES PATRIARCHES D’ALEXANDRIE DEPUIS LA 

MORT DE L’EMPEREUR ANASTASE JUSQU’À LA RECONCILIATION DES 

ÉGLISES JACOBITES (518-616), PARIS, 1923, P. 25. 
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    ، واليحػػؽ راهتػػ  تػػدير  ، ويػػرؾ رهمػػب و شػػيريب ، تػػ ع كػػؿ م لػػب ولمػػ  تمػػغ تنيػػ ميف سػػف الرشػػد
، وكػ ف هػذا الػدير ( 2) ؿ الشرقأ مف الع صػمة ارسػكندرية، إلأ الشم جهة رتأ قير (1)  قنوتوس  

، ويعػد مػف األديػرة ال ميمػة اليػأ  وسط تسي ف مف النييػؿ  مػأ م رتػة مػف شػ طأء التحػر الميوسػط
ف ك نػػػت لػػػـ يسػػػمـ مػػػف الييريػػػأل لػػػـ يهػػػدمه  الفػػػرس  مػػػأ  روشػػػه  ر (3)، ومػػػف النهػػػأل والسػػػمأل ، واب

فحظػأ تر  يػة رتيػب  THEONAS أ  يون س وهن ؾ ييممذ ت ع سنيف  مأ يد  ن سؾ شيق يد
، حيػػأ تػػرع فػػأ  مػػـ ال هػػوت وتمػػغ درجػػة  الروحػػأر و كػػؼ  نػػذاؾ  مػػأ دراسػػة الكيػػ أل الم ػػدس

ر كػػذلؾ اشػػػيهر تشػػدة الي ػػػو  والترا ػػػة سػػعي  وراء تمػػػوغ الكمػػ ؿ الروحػػػأ الػػػذ  (4)الكمػػ ؿ المسػػػيحأ
الػػديرر وتػػذ معمميػػب فػػأ العمػػـ  يطمػػع نحػػوى ت متػػب حيػػأ رنػػب كػػ ف ي ػػـو الميػػؿ فػػأ العتػػ دة فػػأ كنسػػية

، اصػػػػطحتب معػػػػب لييوكػػػػ  ليػػػػب يػػػػ ؿ سػػػػفرى إلػػػػأ  والف ػػػػيمة والي شػػػػؼر ولك ػػػػرة إ جػػػػ أل معممػػػػب تػػػػب
، ذهتػػ  لزيػػ رة الت تػػ   جػػ ءا إلػػأ المدينػػة تسػػتته  ر ولمػػ  انيهيػػ  مػػف ي ديػػة المهمػػة اليػػأ(5)ارسػػكندرية

                                                           

فػأ يػ ريق الكنيسػة ػ ال ػ هرة  النفيسػة  ت ل رأل مف إسكندريةر رنظػرح اليريػدة  ديرفتريوس   يرهأل فأ   ايسوذورس فأ  ( 1)
 ر وصحة ذلؾ م  ر تين ىر76، ص  2ـ ػ جػ 1991

  رنظػر السنكسػ ر ػ  يرهػأل مػف صػغرى  نػد رجػؿ قػديس يسػمأ ي ونػ  فػأ ديػر ررتػأ ارسػكندرية     رينيػة ت سػيب فػأ  ( 2)
  ر   الأ الشم ؿ الشرقأ مف ارسكندرية ر وصحة ذلؾ144، ص  2، جػ  ال تطأ اليع وتأ

، ص  1 ، جػػػػػ ، األنتػػػػ  تطػػػػرس الجميػػػػؿح كيػػػػ أل السنكسػػػػ ر 48وسػػػػ ألح ص ، األنتػػػػ  ي 84، ص  1، جػػػػػ  سػػػػ ويرس( 3)
  .MASPERO, P.25         ر وكذلؾح173ر رنظر ري  ح ي درس يع وألح ص 249

  رل  هػػػ  ت ل تطيػػػة الصػػػعيدية  مػػػأ     مػػػأ العػػػرس ت  نػػػ  الجميػػػؿ مػػػف كي تػػػ ت التطريػػػرؾ تنيػػػ ميف  ظػػػة طويمػػػة تعنػػػواف( 4)
  والجػػػدير ت لػػػذكر رف  مػػػديع لينتػػ  شػػػنودة لػػب جػػػزء مػػػف   تطيػػة التحيريػػػةر كػػػذلؾ يوجػػػد، ولكنهػػػ  محفوظػػػة ت ل  األرجػػع

، ومع ذلؾ ، ف د جمع يمػس  شػرة رسػ لة وريرجهػ  فػأ شػكؿ مجمػدر وفػأ حرتػب  ػد  رس  مب الر وية رصوله  مف ودة
شػنودة مػػ هر إسػػحؽح  ، لميف صػػيؿ رنظػػرح   يرجمػت الػػأ المغػػة العرتيػة ـ642، رفػػرد  رسػ ليب الفصػػحية لسػػنة  الهراقطػة

 ر80ـ ػ ص 1998األدأل ال تطأ ػ المهج ت ال تطية و   ره  األدتية ػ ال  هرة 
ر 4ح األنتػػػ  يوسػػػ ألح ص  84، ص  1 ، سػػػ ويرس تػػػف الم فػػػعح جػػػػ 144، ص  2السنكسػػػ ر ال تطػػػأ اليع ػػػوتأح جػػػػ( 5)

 ر وكذلؾح249، ص  1 ح كي أل السنكس رح جػ 174رنظر اي  ح ي درس يع وأل ممطأح ص 
HARDY, E. R., CHRISTIAN EGYPT CHURCH AND PEOPLE, NEW YORK, (1951), 

P. 183. 
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، فػػأ    فػػأ رتػػأ قيػػرقتػػؿ العػػودة إلػػأ ديرهمػػ ANDRONICUSـ( 623ػػػ616)( 1)رنػػدرونيكوس
، ف  جػأل تػب لمػ  كػ ف  ميػب  ، حيث قدمب  يونػ س لمتطريػرؾ رقصأ الشم ؿ الشرقأ مف الع صمة

، ألنػب  رر  يػد اع  ميػب  حسػأل  تني ميف مػف ال ػدرة وقػوة الػنفس والشيصػية والعمػـر ف سػيت  ى  نػدى
ؾ رسمب يميفة مػ ر قوؿ المص در الكنسيةر وا طر  يون س إلأ العودة وحدى إلأ الديرر   أل ذل

 ، فكػ ف رمػيف رسػرارى لب وسكرييراخ ي صػ خ  ،  ـ ايي رى يمميذاخ  ، ف نيظـ فأ سمؾ الكهنوت مرقس قس 
، ومو ػػع   يػػبر واشػػيهر  نػػذاؾ ت سػػي  ميب وريريػػب ويف نيػػب فػػأ رداء  ممػػب تدي ػػ ف تػػ لغ وفػػأ صػػتر 

، حػيف  أ رحمػؾ األوقػ توسكوفر وس  د الت ت  فأ يدتير رمور الكنيسة ووضيػة الشػعأل المصػر  فػ
 ، ف د  ال س تنيػ ميف  ممػب اردار  والػدينأ  مػأ مػ  يػراـ اشيدت وط ة اضحي ؿ الف رسأ لمصر

، فعينػػب وكػػي  لػػبر فػػ زداد م  مػػب فػػأ ر ػػيف الت تػػ  ورجػػ ؿ اركميػػروس ور يػػ ف األمػػة المصػػريةر ولػػـ 
،  ـ623وذلؾ فػأ روا ػؿ سػنة ، إذ لم  دنت وف يب  يتؽ فأ يدمة التطريرؾ رندروني وس إض شهورا

، ف حيرمػػػت الكنيسػػػة المصػػػرية  روصػػػأ رف يكػػػوف هػػػو يميفيػػػب ورشػػػ ر  مػػػأ شػػػعتب تػػػذلؾ اضيييػػػ ر
 إراديبر 

، إذ  وصػػ دؼ ايييػػ رى لر  سػػة الكرسػػأ الرسػػولأ هػػو  فػػأ قمػػوأل النػػ س فحظػػأ ت رجمػػ ع
رىر ويػػـ ، وكػػ ف وقػػت سػػي ميب فػػأ الي مسػػة وال   ػػيف مػػف  مػػ كػػ ف محتوتػػ  مػػف الشػػعأل المصػػر 

                                                           

شم س خ مف رسرة ذات نفوذ سي سأ لكػوف رتػف  مػب يشػغؿ وظيفػة الم ػدـ فػأ  ANDRONICUSك ف  رندرونيكوس  ( 1)
ذلؾ رقػأ الػأ السػدة المرقسػية الديواف ارمتراطور  ت رسكندريةر إيسـ ت ليوا ع وال موع فأ العمػـو الدينيػة والمدنيػة، لػ

، ونشػػروا  ، قػػ ـ الفػػرس تغػػزو مصػر، و ػػ نوا فػػأ الػػت د فسػػ داخ  ورصػتع التطريػػرؾ السػػ تع وال   ػػيف فػػأ  هػد تطريركييػػب
، ويػديؿ الممػؾ كسػر   األتريػ ء  ، ورق موا المػذاتع لممصػرييف  الر أل والفزع واليراأل والدم ر والييريأل فأ كؿ مك ف

، تؿ وح وؿ فرض النسطورية  ميهـر وانيهأ األمر تػيمكف ارمتراطػور  كونب مف  ت د الشمس فأ ش وف الكنيسة ررـ
ح يػ ريق الكنػ  س واألديػرة ػ نشػر األنتػ  صػمو يؿ ػ  التيزنطػأ مػف إلحػ ؽ شػر الهػزا ـ تهػـر لميف صػيؿ رنظػر رتػو المكػ ـر

، السنكسػ ر ال تطػأ  84-82، ص  1، سػ ويرسح جػػ 48األنتػ  يوسػ أل ح ص  ؛ 114، ص  1ػ جػػ  1999ال ػ هرة 
إيػػػريس حتيػػػأل  ؛ 249 -  248، ص  1ح رنظػػػر ري ػػػ  كيػػػ أل السنكسػػػ رح جػػػػ144ػ  143، ص 2اليع ػػػوتأح جػػػػ

 ر وكذلؾح316 – 315، ص 1ـ ػ جػ1987المصر ح السنكس ر الجديد ػ ال  هرة 
MASPERO, P. 357, GUETTÉE, V., HISTOIRE DE L'ÉGLISE, PARIS 1806 T.II, P.419. 
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تمدينػػػػة ارسػػػػكندرية،  (1)، فػػػػأ ك يدرا تػػػػة ال ػػػػديس مػػػػرقس الرسػػػػوؿ ـ623اضحيفػػػػ ؿ ترسػػػػ ميب سػػػػنة 
ف صػػتع الت تػػ  ارسػػكندر  ال ػػ مف وال   ػػوفر وظػػؿ نحػػو ررتعػػة   ػػود يوجػػب إدارة الكنيسػػة المصػػرية 

ييػرر إذ إف ، وواجب  نذاؾ رحواض وظروف خ ت لغػة اليغ فأ ظؿ ي مت ت ورحداث سي سية ودينية ج رفة
، واشيهر تمػ  كػ ف  مدة تطريركييب ك نت رك ر  هد فأ ي ريق مسيحيأ مصر ي مت  ور ظمب رحدا  

، وتمػػ  تذلػػب مػػف جهػػد صػػ دؽ ر ػػ دة ينظػػيـ الكنيسػػة  لػػب  مػػأ شػػعتب مػػف سػػمط ف قػػو  ونفػػوذ كتيػػر
 ر (2)المصريةر وك نت حي يب سمسمة روج ع و ضـ

، ض ييسػ هؿ فػأ األمػور  مػأ تيعيػب ورجػ ؿ كهنويػب، سػ هرا   ك ف تني ميف شديدا فأ الحؽ
،  ؛ فشػػرع منػػذ يتو ػػب الكرسػػأ التطريركػػأ ، وض ييسػػ مع فػػأ الحػػرص  مػػأ االداأل والنظػػ ـ الدينيػػة

ف يذ رج ؿ الكهنوت ت لشدة إذا يعدوا الحدود ال   ة تكراميهـ ووظيفػيهـ الدينيػةر وكػ ف ك يػر مػنهـ 
، حيأ  لفس د الذ  يفشأ  نذاؾ وشمؿ ك يرا مف الش وف، وريذ ي  أ  مأ ا ميه ونيف مسيهيريف

رف األسػػ قفة فشػػموا فػػأ إصػػ ح يمػػؾ األحػػواؿ تسػػتأل الحػػرأل ومشػػ رمه  ومػػ  يصػػ حته  مػػف يػػدهور 

                                                           

  نسػػتة الػػأ ال ػػديس مػػرقس روؿ كنيسػػة يشػػيد فػػأ ارسػػكندرية وذلػػؾ فػػأ ال ػػرف األوؿ المػػي د  قتػػؿ  كنيسػػة المرقسػػية ك نػػت  ( 1)
شػػػيدت فػػػأ منط ػػػة يعػػػرؼ ت سػػػـ  توك ليػػػ   رو   توكػػػ ليس  تػػػ ل رأل مػػػف المينػػػ ء الشػػػرقأ تسػػػنوات قميمػػػة   اسيشػػػه د مػػػرقس

 ,CHENEAU حاليف صػيؿ رنظػر اليـو يحمؿ اسػـ مىسسػه  )ور يتر مرقس روؿ تطريرؾ له ر والكنيسة ض يزاؿ الأ 

P., LES SAINTS D'EGYPTE, T.I, P.234, 263.  رنظر ري  خح تيشر ررؿرح يػ ريق األمػة ال تطيػة ػ يعريػأل
  هػػأ اوؿ    كنيسػة  يونػ س ( هػذا تينمػ  يػذكر جػ ف جػ ؾ ت ليػ  رف 27، ص   1ػػ جػػ1900إسػكندر يػ درس ػ ال ػ هرة 

، ورف مسػػيحيأ ارسػػكندرية كػػ نوا قتػػؿ ذلػػؾ ي يمػػوف شػػع  رهـ الدينيػػة فػػأ اليفػػ ء،  فػػأ ارسػػكندرية كنيسػػة يػػـ يشػػييده 
 حي صة فأ المغ ور والكهوؼ والم  ترر والرر  األوؿ هو األصوألر رنظر

PALLIA, J., ALEXANDRIE AUX PREMIERS SIÈCLES DU CHRISTIANISME, IN 

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE D’ ALEXANDRIE, ALEXANDRIE, 1964, P. 19. 

، رنظػػػر ري ػػػ خح إيسػػػيذورسح اليريػػػدة  144، ص  2 ، السنكسػػػ ر ال تطػػػأ اليع ػػػوتأح جػػػػ 84، ص  1 ويرسح جػػػػ( سػػػ2)
ـ ػ 2000  ال ػ هرة ػ، ك مػؿ صػ لع وفريػد ك مػؿح يػ ريق األمػة ال تطيػة  76، ص  2 ، جػػ النفيسػة فػأ يػ ريق الكنيسػة

 حوكذلؾ 46ص 
MÉLINEAU, E., ETUDE SUR LE CHRISTIANISME EN EGYPTE AU SEPTIÉME 

SIÈCLE, PARIS, 1887, PP. 39-40. 
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  (1)  تػػػػػػ تميوف وفسػػػػػػ د فػػػػػػأ ك فػػػػػػة منػػػػػػ حأ الحيػػػػػػ ةر وقػػػػػػد سػػػػػػتؽ لػػػػػػب قتػػػػػػؿ يوليػػػػػػب الر  سػػػػػػة رف زار  
BABYLON ، 

 ج ء فيبح  (2)راخ ر وت خ إلأ جميع رس قفة مصرفمم  ا يمأ الكرسأ التطريركأ ررسؿ منشو 

، فميحارم نساس سسادل الا    إن كل من كان مستهترا أو مممؤا باألعماال الرديةاة …"
، أو دنس مضسعه فى فاراش ييارل فميحارم.  هو هيكل اهلل. وكل من اعتد  عمى ع راء

ن القسوس والشمامة ،  ز  والعاارالا ين هام مرشادون والا ين اساتبدلوا البركاة باال  (3)وا 
، عمااى أن يتوبااوا وو يعااودوا  ، فميطمااس ساابيمهم أحاارارا إ ا كااانوا فسااقوا رباال رسااامتهم

ي طةااون. فااع ا عااادوا إلااى نساسااتهم األولااى ولاام ي شااوا باالس مااالك الهيكاال وو القطياا  
   ، فمتتسم  رؤوسهم كل  طاياهم التى من ربال والتاى مان بعاد كممكاة نحال  ال   يرعونه

                                                           

جنػوأل ال ػ هرة فػأ مصػر ال ديمػةر ومنػذ تػزوغ فجػػر  CASTRUM DE BABYLONE   حصػف تػ تميوف  ػع  ( ي1)
، إذ كػػ ف سػػمؾ رسػػوار الحصػػف  م نيػػة  شػػر  ، شػػيدت تػػب العديػػد مػػف الكنػػ  س وراء رسػػوارى تغيػػة حم ييهػػ  المسػػيحية

وفػأ الجػ نتيف الجنػوتأ والشػرقأ ررتعػة رتػراجر وقػد  ، وك ف محيط األسوار مرتع الشكؿر قدم خرشيد مف الحج رة واألجر
، وحػػيف اني ػػ ؿ الشػػمس مػػف تػػرج    إذ كػػ ف يوقػػد فيػػب الشػػمع فػػأ ررس كػػؿ سػػنة رطمػػؽ  ميػػب العػػرأل رسػػـ   قصػػر الشػػمع

أ سػتأل يسػمييب حصػف تػ تميوفر لميف صػيؿ رنظػرح رتػو الأ  ير فأ ررس كؿ شهرر وقد اييمفت المص در الي ريييػة فػ
ح جػ ػ  1961، اتف  تد الحكـح فيوح مصر والمغرأل ػ يح يػؽ  تػد المػنعـ  ػ مر ػ ال ػ هرة  29 ، 25، ص  2 المك ـر

 ر وكذلؾح1ح شية رقـ  84،  52ص 
DIEHL, L’AFRIQUE BYZANTINE, PARIS, 1896, P. 547. 

(2  ( AMÉLINEAU, M. E., FRAGMENTS COPTES POUR SERVIR À L'HISTOIRE DE 

LA CONQUÊTE DE L'EGYPTE PAR LES ARABES, IN. J.A., 

PARIS, 1888,t.XI, PP. 368-371. 

  المييصص فأ ي ريق مصر فأ العصر التيزنطأ  نوانب   قطػع قتطيػة يسػيجمأ يػ ريق فػيع العػرأل  رميمينو وتحث  
،  ػػـ يرجمهػػ  الػػأ المغػػة  ث قػػ  ـ  مػػأ ميطوطػػ ت قتطيػػة رورد نصػػه ، ق مػػت تنشػػرى المجمػػة األسػػيوية والتحػػ   لمصػػر

     .AMÉLINEAU, PP. 361-410 الفرنسيةر وييـ تح ب تيفحص شيصية الم وقسر رنظرح
، ويميػب  ػمع ال سيسػية    رحػد ر ػ ع الم مػث الكهنػويأ منػذ العهػد الرسػولأر ف ل ػمع األوؿ هػو األسػ فية الشم سية(   3)

، نظراخ ألف درجيب رقؿ درج ت الكهنػوت الػ  ثر وهػو  سيةر والشم سأ كممة سري نية معن ه  الي دـويكممب  مع الشم 
، و وف ومسػ  د ويػ دـ فػأ الكنيسػةر لميف صػيؿ رنظػرح يسػأ  تػد السػيدح الريػأل الكهنوييػة فػأ  ي تع ليس ؼ وال سيس

،  2، جػػػ ر فػػأ الدراسػػ ت ال تطيػػةتحػػث منشػػور فػػأ رسػػ لة م رمينػػ  الس دسػػة  شػػ 138 ػػػ 93، ص  الكنيسػػة ال تطيػػة
 ـر1998ارسكندرية 
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، وأما إ ا أدركوا الحقيقة بواسطة رسال عقالء وأمنااء  يبعدوا عن الكهنوتول (1)، العسل
م تااارين ماان بااين الشااع  وناادموا عمااى أعمااالهم فميسبااروا فقااط عمااى عاادم حماال ثااو  
الكهنوت. وم  كل ما رمتاه بالن يقاوم األساقل باالتحر  عان حالاة اإلكمياريكيين مار  كال 

،  تماض عماى رساامتهم عشار سانوات، ووسيما عمى الحاديثين مانهم ساال ين لام  شهر
 (2)لاام يوسااد أحااد ماان هاا ا النااوع، فااع ا  وأن يفحصااوا أعمااالهم ليتلكاادوا ماان حساان ساايرتهم

 .  (3)ال   يس   الصه من ه ل األعمال، فميكونوا أحرارا. وكونوا فى سالم الر  "
ل ػػػد ، و  وقػػد ررسػػؿ التطريػػػرؾ تنيػػ ميف هػػذى الرسػػػ لة إلػػأ جميػػػع األسػػ قفة قتػػؿ إقت لػػػب  مػػيهـ

،  ح  ػػت مػػف ذلػػؾ رنػػب ح ي ػػة ر ػػيس رسػػ قفيبر وقػػد فػػرز  ػػددا مػػف اركميػػريكييف فػػأ هػػذى األترشػػيب
 ر( 4)الذيف لـ ييحروا  ف إكميروسهـ منذ رس ميهـ

، وم ػػػدار  ، يشػػػعر تيطػػػورة مركػػػزى ، يي ػػػع جميػػػ  رنػػػب كػػػ ف ح ػػػ خ كتيػػػر رسػػػ قفة ممػػػ  ي ػػػدـ
، وتػذؿ قصػ ر   يتعػ ت الكرسػأ الػذ  ا ػي ى المس ولية الكتر  المم  ة  مأ   ي بر كم  ك ف ي در

، كم  ظهػر جميػ  مػف حكػـ النفػأ الػذ  رصػدرى  مػأ  جهدى ليطهير الكنيسة المصرية مف الم رقيف
 تعض رج ؿ الكنيسة فأ إقميـ ت تميوفر 

، تؿ ر  تب تزيػ رة هػذا ارقمػيـ ليطمػ ف تنفسػب  مػأ رحػواؿ الكنيسػة  ولـ يكيؼ تني ميف تذلؾ
        تصػػػحتة رنتػػػ  مينػػػ  BABYLONEوصػػػمب سػػػ ر  مػػػأ قدميػػػب دايػػػ  تػػػ تميوف  فيػػػبر فدنػػػب  نػػػدم 
APA MINA  رسػػ ؼ حصػػف تػػ تميوفCASTRUM DE BABYLONE  ورنتػػ  تيميهيػػأل

PILIHIU وذهػػػأل تهػػػـ إلػػػأ رجػػػؿ اشػػػيهر ت لعصػػػي ف  رسػػػ ؼ حمػػػواف وجمػػػع ك يػػػراخ مػػػف الشػػػعأل ،
 ت ال تطية الس تؽ ذكره  واليػأ ليح ستب  مأ جـر اريكتبر ول د وردت ال صة ك ممة فأ الميطوط

قطػع قتطيػة يسػيجمأ يػ ريق فػيع العػرأل  إلأ الفرنسية تعنواف   AMELINEAUيرجمه  رميمينو 
 وهذا نصه ح ( 5)  لمصر

                                                           

(1)  AMÉLINEAU, 2
e
 FRAGMENTS, P. 369. 

(2) AMÉLINEAU, P. 370.  

(3) AMÉLINEAU, P. 371. 

(4) AMÉLINEAU, P. 370-371. 
(5) AMÉLINEAU, P. 371-378.  
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، فعناه مادحها  ( لام يانس اإلمارأ  األرمماة أ  البابا بنيامين ، فهو ) وم  كل ه ا …"
 رتال ابان األرمماة وراال  "( 1)الا   أمام كل أحد. وبعد  لك بحا  فاى المديناة عان البنااء

"؟ ثاام رااام وسااار عمااى ردميااه ماا  سماا  كبياار ومعااه  هاال هااو حااى ياارزس وأياان يسااكن
أسقل حموان وأنباا ميناا أساقل حصان باابميون ألنهماا لماا عمماا  PILIHIUبيميهي  

 بانحدارل من اإلسكندرية راصدا السنو ، حضرا عندل لنوال بركته. 

البنااااء فوسااادل سالساااا يلكااال بعاااض  PHELIAياااا وبعاااد  لاااك وصااال إلاااى مساااكن فيم
" فارتباك فيمياا ولبا  فارادا حواساه.  هياه. أنات ياا معمام  األطعمة. فناد  عمياه رااةال  "

، كاام أ اا ت فااى أماار اباان األرممااة  السديااد HERODEهياارودس  يااا لااه البابااا  " فقااال
ن اباان الاا   أ اا  أساار  تسااميم المساايح. أياا (2)السديااد JUDASالاا   ع بتااه؟ يااا يهااو ا 

األرممااة التااى عهاادت إليااك بااه؟ أياان وديعااة األرممااة المحفوظااة لهااا؟ إنااى أر  أن راضااى 
 إنى أنصل ه ل األرممة حتى و تزعسناى مار  أ ار  "  " ثم رال  الظمم يفضل عنك كثيرا

" فلرضى لها بالعدل. فمما ا أنت أيضا لم تفكر فاى أن ها ل األرمماة لايس لهاا عازاء فاى 
   لايس لاه أو وو أ ات حتاى تساد فيهاا عازاء وسامو ؟ أيان وضاعت الدنيا إو ابنهاا الا

، أنت ال   سمسمته وهو يبكى أمامك شا صا بنظرل إليك؟ فعنك بال شك فاى  م افة اهلل
يماتمس مناك تعميماه  (3)ه ل البرهة سعمت من نفسك ممكا وهو كان ينظر إليك كوالد كلن

عدادل ليكون معمما يوما ما. إنك وضعته تحات أساسا ، كماا  ات الحاوض وبنيات عمياهوا 
، بل كنات تساممه  أن الر  أسقط روحك تحت أبوا  السحيم. فع ا كنت تبغضه فال تقتمه

إلى وثنى أو بربر  أو إسماعيمى حتى كان يل  ل إلى بمد يريبة كماا فعال إ او  يوسال 
الاا ين  EUCHITOSالصااديس باال يهم لكنااك أ اا ت الوحشااية ماان رسااال أف يطااوس 

؛ ولكنهم لم يقتموهم بليديهم كماا فعمات  رممة وألقوهم مسمسمين إلى التنينأ  وا أوود األ 
أنت. كيل أنت تلكل وهو ساة ؟ وأنت تمرح عمى مررد اليتيم وهاو مادفون تحات أسااس 

                                                           

(1) AMÉLINEAU, P. 371. 

(2) AMÉLINEAU, P. 372. 
(3) AMÉLINEAU, P. 373.  
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. أيهااا األسااد والااد  (1)الحااوض. فتاالت عمااى رأسااك  طايااا اباةااك مناا  الساااللة الثالثااة
ت هاا ل الحيوانااات فااى الوحشااية. هاال ، إنااى رااد وساادتك اليااوم أناات الاا   فقاا المفتاارس

، ورفيقاه  ؟ فكان ولادل فاى العقوباةCAINاألرض و تتس  لك ولاه أيهاا الشارير راايين 
، فلشب  من العويل وصارير األسانان.  فى السحيم. لقد أشبعت أمه األرممة عويال وبكاء

هاو أرول لك أنت أيها الوحش المتوحش ال   رتل ابان األرمماة المساكينة المحتاساة ماا 
، وتتناااول  الشاار الاا   عممااه معااك أبااول؟ فهااا هااى والدتااه تعتنااى بااك ألنااك يتاايم وفقياار

، وتتمت  بمالبساه وبكال ماا يصارل مان منزلاه. وفاى الحقيقاة إناك  الطعام عمى ماةدتها
، PSOTI(2)السدياد فاى تصارفه ما  األساقل بساوتى  DIOCLETIENدرمديانوس 

، ولماا صاار ممكاا سازاهم    درماديانوسعمموا كل الطيباات ما Psotiبسوتى  (3)ألن أهل
بقتل ولدهم القديس وم   لك فهناك فارس ألن ديقمديانوس كان ممكا. ومن ال   أراماك 
أنت ممكا أو واليا أو دورا؟ ومن أين اساتمديت السامطان عماى رتال الرساال؟ هال مان ياد 

 لاك تسممته؟ أو من يد درمديانوس تسممت الووية؟ أو لام يكان  DECIUS (4)ديقيوس
الكبير؟ وها هو معى والى حموان   فقل لاى مان أعطااك  HERODEمن يد هيرودس 

                                                           

(1) AMÉLINEAU, P. 374.  

، ورقػيـ رسػػ ف   مػػأ مدينػػة تيولومػػ يس  ت ليتشػػير ت لمسػػيحية فػأ اليمػػس مػػدف الغرتيػػة تميتيػػ  PSOTIقػ ـ األنتػػ  تسػػويأ ( 2)
، وانيهأ رجمػب تػ ف رمسػؾ جنػد  تسػيفب وهػو   مػأ  ، فواجب ا طه دى لممسيحييف ـ(305ػ284فأ  هد دقمدي نوس )

 ر64 ػ 60، ص  1 سنكس ر الجديد، جػ، لميف صيؿ رنظرح ال رقتيب
(3) AMÉLINEAU, P. 375. 

فػػػػأ ت نونيػػػػ   SIRMIUMـ تػػػػ ل رأل مػػػػف سػػػػرميـو 201سػػػػنة  MESSIUS DECIUSولػػػػد مسػػػػيوس دي يػػػػوس  (4)
PANNONIE  ـر وتعػػده  يمكػػف مػػف إحػػراز 249، ويػػولأ  ػػرش ارمتراطوريػػة الروم نيػػة  مػػأ ركيػػ ؼ جنػػودى سػػنة

ـ فػػأ معركػػة  251الػػذيف كػػ نوا قػػد اجيػػ حوا ارمتراطوريػػةر ول ػػأ حيفػػب سػػنة  GOTHSانيصػػ رات  ديػػدة  مػػأ ال ػػوط 
ر ول ػػد رراد دي يػػوس رف يػػوقظ الػػروح الروم نيػػة ال ديمػػة  ػػف طريػػؽ اسي صػػ ؿ شػػ فة THRACE ػػد ال ػػوط فػػأ يراقيػػ  

مهمػ  كمفهػـ األمػرر ، لذا رصػدر مرسػوم خ يػ مر فيػب جميػع حكػ ـ األقػ ليـ ت ػرورة إ ػ دة دي نػة الدولػة الو نيػة  المسيحية
 فشهدت مصر  نذاؾ ا طه دا مف رشد ار طه دات اليأ وقعت  مأ المسيحييف المصرييفر لميف صيؿ رنظرح
BOUILLET, M. N., DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE ET DE   

GÉOGRAPHIE, PARIS, 1871, P. 505. 

ػ  45ص     ػ  2001العصػر التيزنطػأ ػ ال ػ هرة رنظر ري  ح ف يز نجيأل إسكندر وممدوح مغ ز ح ي ريق مصر فػأ 
 ر47
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حس رتل رسل ؟ وأل  شر رتمتاه؟ هال لعناك؟ أو اتهماك؟ أو دنساك؟ فهاو فاى كال لحظاة 
كان يدعوك يا أبى وكان يحمال لاك العاد  كالعباد و لشاىء ينتظارل بال كاان يعتبار نفساه 

". "ولما رال البابا بنيامين ها ا الكاالم  ة العاشر والدل وهو لم يكمل السن (1)أنه يعمل م 
،  البنااء ، يمااس عمياه باا  المنازل. وكااان كال واحاد ينظار إليااه PHYLIAأماام فيمياا 

وسميعهم ينوحون من تلثير الكالم الا   نطاس باه الباباا فاى شالن ابان األرمماة. ثام رفا  
صاالتى ها ل ب صاوص ها ا  أرساوك ياا اهلل أن تقبال البابا أيديه إلاى اهلل تعاالى وراال  "

البااا  الاا   أيمقتااه حتااى و يفااتح رباال أن يفااتح ماان سديااد بااا  السحاايم. وكمااا روضاات 
 ، اهدم منزل ه ا الكافر عميه وعمى عاةمته الممعونة كمهاا JERICHOحصون أريحا 

". وبعاد ماا  ، وارض عميهم بلشار ميتاة ألنهم أكموا ثمن ابن األرممة (2)؛ واربض عميهم
، ونزلت نار صااعقة عماى المنازل كلنهاا  صالته سم  صوتا رهيبا من السماءأتم البابا 

، وساقط عماى األرض  األربعاة ، فاشتعمت فيه مان سهاتاه  ألقيت عميه من أحد السيران
عماى أوودل فمام ي ماص مانهم أحاد. ولماا حاد   JOBكما أسقط الشيطان منازل أياو  

، واساتولى  وأظهاروا نادامتهم وتاوبتهم  لك امات  السما   وفاا وأحناوا ركابهم أماام الباباا
، ألن الحكم الا   نطاس باه نفا  فاى الحاال أماام  عمى سميعهم الفزع واوضطرا  الشديد

 (3)". أعينهم

نسييمص مف نص الميطوط الس تؽ حرص التطريرؾ تني ميف  مأ نشر العدؿ تيف 
ح  ؽ الحؽ ليحؿ م ، ومن صرة ال عيؼ فأ مواجهة جتروت ال و  ر ييب ك ف الظمـ فأ ، واب

  صر ي متت فيب األمور واألحواؿ ررس   مأ   أل تستأل يرد  رحواؿ مصر الدايمية مف دينية
، يمؾ األحواؿ اليأ ك نت يسير مف سيل إلأ رسورر هذا تينم   ، واقيص دية واجيم  ية ورمنية

 ك نت األيط ر الي رجية ييهدد الت در 

، إذ شػػهدت يمػػؾ  لي ريييػػة ورك رهػػ  يطػػورةوهكػػذا ك نػػت مصػػر يمػػر  نػػذاؾ ت سػػور فيرايهػػ  ا
الفيػػرة انػػدضع العديػػد مػػف ال ػػورات المف ج ػػة واليػػأ ك نػػت تم  تػػة كػػوارث حمػػت تمصػػرر وزاد الطػػيف 

                                                           

(1) AMÉLINEAU, P. 376. 

(2) AMÉLINEAU, P. 377.  
(

3
) AMÉLINEAU, P. 378.  
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تمػػػػػة، ايسػػػػػ ع هػػػػػوة اضنشػػػػػ  ؽ المػػػػػذهتأ تػػػػػيف المصػػػػػرييف وسػػػػػ ديهـ التيػػػػػزنطييفر وظهػػػػػر تطريػػػػػرؾ 
ا الشيص الوحيػد الػذ  يسػيطيع رف ، ورد ارسكندرية  نذاؾ فأ المحيط الدينأ والميداف السي سأ

يصمد  ػد سػمط ف ارمتراطػور التيزنطػأ ومػف يم مونػبر ف ضنشػ  ؽ ال تطػأ هػو مػذهتأ مػف حيػث 
، تطػػػػؿ األر وذكسػػػػية  DIOSCOREـ( 454ػػػػػ444  ) ديوسػػػػ وروس الحجػػػػة ف ػػػػطر فػػػػ لتطريرؾ  

اسػػمب إض م رونػػ   والػػذ  ض يػػذكر (1)   ػػ نأ الفرا نػػة ، والمم ػػأل تػػػ   ويمميػػذ كيػػرلس  مػػود اريمػػ ف
،  إن البالد لى أكثر مما هاى ل بااطر " ، ك ف يصرح دا مػ   ( ـ451ركيوتر  تمجمع يم يدونية )

نااى أطالاا  بالسااياد  عمااى مصاار ر ولػػـ يفيػػر  زيميػػب فػػأ انيظػػ ر الفرصػػة طػػوي  لييػػرج تهػػذا " وا 
 ػـ تنيػ ميف ومػف تيػنه ػ، وسػ ر مػف يػ ى مػف تط ركػة  اليصػريع مػف حيػز الكػ ـ إلػأ حيػز العمػؿ

ر وكػػػ ف المصػػػريوف يطيعػػػوف ويىمنػػػوف تػػػ ف ط  ػػػة تطػػػ ركيهـ مػػػف ط  ػػػة اعر رمػػػ  (2) مػػػأ يطػػػ ى
 ، فهأ ط  ة رر يةر  ، فمهم  يكف رمر ط  يب ال سرية ارمتراطور

، فكػػػػ نوا ييم ونػػػػب فػػػػأ كػػػػؿ مكػػػػ ف رفواجػػػػ خ  ، حظػػػػأ تنيػػػػ ميف تحػػػػأل الجميػػػػع  مػػػػأ ريػػػػة حػػػػ ؿ
ا تينمػػػ  حػػػرص طػػػواؿ تطريركييػػػب  مػػػأ يطهيػػػر الكنيسػػػة مػػػف محػػػ وليف رف ينػػػ لوا منػػػب التركػػػ تر هػػػذ

، مج زيػػ  كػػؿ مسػػل  مػػأ يصػػرف يب تػػدافع الغيػػرة  مػػأ تيعيػػب والشػػف ة  مػػأ شػػعتبر وفػػأ  الف سػػديف
مواجهػػػػة الحػػػػوادث السي سػػػػية والدينيػػػػة الج رفػػػػة اليػػػػأ كػػػػ ف تدمك نهػػػػ  رف يعصػػػػؼ تكيػػػػ ف الكنيسػػػػة 

، محػػػ وض تػػػذلؾ رف يعيػػػد إليهػػػ  إطم ن نهػػػ   ،  مػػػؿ ر يسػػػه  الػػػدينأ  مػػػأ يجديػػػد وحػػػديه  المصػػػرية
 واسي راره ر

ول د ق أ الت ت  تني ميف مدة يمس سنيف فأ ظؿ حكػـ الفػرس فػأ ارسػكندريةر ف ػد احيػؿ 
، ومػػ    نيػػب مػػف  ، وسػػهؿ لهػػـ ذلػػؾ مػػ  تمغيػػب مػػف فو ػػأ وا ػػطراأل ـ619الفػػرس مصػػر سػػنة 

دنيػة وايييػ ر مػذهتهـ الػدينأر ررػـ اسيتداد التيزنطييف وحرم ف المصػرييف مػف مم رسػة ح ػوقهـ الم
رف التط ركة األقتػ ط المونػوفيزييف قػد اسػيراحوا مػف فػرض تط ركػة ممكػ نييف مػف قتػؿ ارمتراطوريػة 

، إض رف الفػػػرس يرتػػػوا الػػػت د طػػػوض  التيزنطيػػػة ض هػػػـ لهػػػـ إض ا ػػػطه د ريتػػػ ع الكنيسػػػة المصػػػرية
                                                           

(1) ROUILLARD, G., L’ADMINISTRATION CIVILE DE L'EGYPTE BYZANTINE, 

PARIS, 1928,  P. 230 

(2) ROUILLARD, PP. 230-231; MASPERO, PP. 62-63. 
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 وا  ػف إق مػة المػذاتع لممصػرييف وقػد رورد ، ولـ ييور  ، ونهتوه  وحطموا الكن  س واألديرة و ر  
 (1)يف صيؿ ذلؾ السنكس رات ال تطية ال ريتة مف األحداثر

، شػ هدهـ يترحػوف  ـ629ول د   صر الت ت  تني ميف  ممية رحيػؿ الفػرس  ػف مصػر سػنة 
الدي ر المصرية ويغ دروف   صميه  ارسكندرية مف ت ته  الشرقأ تعػدم  يغمػأل  مػيهـ ارمتراطػور 

وكػػ ف  (2)يزنطػػأ هرقػػؿر  ػػـ  ػػ د إلػػأ ت دهػػـ األسػػر  المصػػريوف الػػذيف وقعػػوا فػػأ ريػػد  الفػػرسرالت

                                                           

       وهػػأ كممػػة مػػف رصػػؿ يونػػ نأ ويعنػػأ  السنكسػػ رات   جمعهػػ    السنكسػػ ر  رو   SYNAXARE   السنكسػػ ر   (1)
، ويحػػػو  السنكسػػػ ر سػػػػير    رهػػػـ المصػػػ در الي ريييػػػػة ال تطيػػػة السنكسػػػػ ر ال تطػػػأ  ر ويعػػػد     رو   مجمو ػػػة جػػػ مع

رقػػػواؿ  تػػػػ ء الكنيسػػػػةر ورشػػػػيهر يوليػػػػوس ، إ ػػػػ فة الػػػػأ تعػػػػض  ال ديسػػػيف والشػػػػهداء موز ػػػػة  مػػػػأ ريػػػػ ـ السػػػنة ال تطيػػػػة
، مركز الفشف مح فظة المني  ػ تصييب الواسع ، تكي تيب الك يػر مػف سػير الشػهداء وكػ ف  األقفهيصأ ػ وهو مف رقفهص

  الػػذ  و ػػعب  ـ(ر وقػػد ركمػػؿ   السنكسػػ ر ال تطػػأ337ـ( وقسػػطنطيف الكتيػػر ) ت 305ػػػ284مع صػػراخ لدقمػػدي نوس )
 لجميػػؿ رسػػ ؼ ممػػيو ، وهػػو رنتػػ  تطػػرس سػػ ويرس الجميػػؿ الػػذ   ػػ ش فػػأ روايػػر ال ػػرف يوليػػوس ، تطػػرس المم ػػأل ت

، ق ـ ميي  يػؿ رسػ ؼ ريريػأل وممػيو تدصػدار نسػية ريػر   ال  نأ  شر المي د  وروا ؿ ال رف ال  لث  شرر وتعد ذلؾ
اؾ  يػريف معػب فػأ ، ويشػير الػأ إشػير  ـ(1247ػػ1246، وهأ مىرية فأ النسية األ يوتيػة ) مف السنكس ر مف ي ليفب

 لميف صيؿ رنظرح ر، ي صة يوحن  رس ؼ الترلس الي ليؼ
CHENEAU D’ORLEANS, P., LES SAINTS D’EGYPTE, JERUSALEM, P, 1923, t. II 

P. 268, THE COPTIC ENCYCLOPEDIA, ED. ATIYA. A. S., 8 VOLS, NEW YORK, 

1991, SEE VOL. II. P. 431.VOL V, P. 1626.  
ـ وقػد ا يمػدن   ميػب فػأ إ ػداد التحػثر 1978  فأ    ة رجػزاء ػ ال ػ هرة  لمصدر تعنواف   كي أل السنسك رنشر هذا ا

 نشػر مصػدراخ تعنػواف   RENÉ BESSETفػأ مسػيهؿ التحػث رف رينيػب ت سػيب  1وقد ستؽ رف ذكرن  فأ ح شية رقـ 
 :هم  الأ الفرنسية تعنواف، ر يمد فأ إ دادى  مأ ميطوطيف  رتييف ن م   اليع وتأالسنسك ر ال تطأ 

 LE SYNAXARE ARABE-JACOBITE, TEXTE ARABE, PUBLIÉ, TRADUIT ET 

ANNOTÉ PAR RENÉ BESSET, IN PATROLOGIA ORIENTALIS, t. VI, PARIS, 

1922. 

ت سػيب ػ  لرينيػب   السنكسػ ر ال تطػأ اليع ػوتأ وقد نشر هذا المصدر ت لعرتية فأ    ة رجػزاء األنتػ  صػمو يؿ تعنػواف   
، ا يمػػدن   ميػػب فػػأ إ ػػداد تح نػػ ر كػػذلؾ ا يمػػدن   مػػأ مرجػػع مػػف إ ػػداد إيػػريس حتيػػأل المصػػر  فػػأ  ـ1999ال ػػ هرة 

 ـر1987  ػ ال  هرة  السنكس ر الجديد    ة رجزاء تعنواف  
  مػأ ةق صػر  ف لفيوحػ ت ، المراجػع تعػض فػأ كمػ  لمصػر الف رسػأ الفػيع ولػيس ) لمصر الف رسأ الغزو يف صيؿ ف ( 2)

 ال تطػػأ السنكسػػ ر ، 49 صح يوسػػ أل األنتػػ  ، 85 ص ، 1جػػػح سػػ ويرسح رنظػػر(  سػػواه  دوف ارسػػ مية الفيوحػػ ت
 حوكذلؾر 173 ص وقديسيه ، الكنيسة  ت ء ق موسح ري  خ  رنظرر 143 ص ، 2جػ ، اليع وتأ
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، ت مػوأل  المسيحيوف  مأ ايي ؼ مذاهتهـ مف رقت ط وممك نييف يرقتوف حروأل هرقؿ  د الفػرس
، ر مػف المسػيحيوف  ، ويـ اسيع دة ال دس و  د الصميأل الم ػدس ي شعة واجفةر فمم  انهـز الفرس

، الفػػػرح والسػػػرور تمػػػ  جػػػر  مػػػف النصػػػر ورظهػػػروا ري ػػػ  سػػػرورهـ تمػػػ  حػػػؿ   ؼ نحمهػػػـ مػػػأ ايػػػي
،  ر وك نػت هػذى لحظػة ذهتيػة(1)ت ليهود مف ن مة واشيركوا جميع  فػأ اليوتػة يكفيػرا  ػف هػذا الػذنأل
، ريػػر رنػػب لػػـ يػػدرؾ رف مذهتػػب  لػػو ارينموهػػ  ألدت إلػػأ وفػػ ؽ وايحػػ د دا ػػـر وفطػػف هرقػػؿ إلػػأ هػػذا

، فمػف يسػع هرقػؿ إض  ، فػدذا رصػروا  مػأ رف ػب ، قد يع ر ب رهؿ مصر ليوفيؽالذ  ح وؿ تب ا
 رف يفرض مذهتب  ميهـ فر  خر 

( كػػػػؿ ط ق يػػػػب رلػػػػزاـ  ـ641ػػػػػ610 ، ف ػػػػد كػػػػرس ارمتراطػػػػور التيزنطػػػػأ هرقػػػػؿ ) وت لفعػػػػؿ
الػػػذ  نػػػ د  تطتيعيػػػيف لمسػػػيد المسػػػيعح إلهيػػػة  (2)الكنيسػػػة ل تطيػػػة ت تػػػوؿ قػػػرارات مجمػػػع يم يدونيػػػة

                                                                                                                                                    

MUNIER, H., PRÉCIS DE L’HISTOIRE D’EGYPTE, t. II, P. I, P. 67; AMELINEAU, 

E., ETUDE SUR LE CHRISTIANISME EN EGYPTE AU=SEPTIEME SIÉCLE, 

PARIS, 1887, PP. 39-40; MASPERO, J., HISTOIRE DES PATRIARCHES 

D’ALEXANDRIE, PARIS, 1923, P. 328; FLICHE, A., & MARTIN, V., HISTOIRE 

DE L’ EGLISE, PARIS, 1937-1944, t. V, P. 83; BRÉHIER, L., VIE ET MORT DE 

BYZANCE, PARIS, 1969, P. 54; OSTROGORSKY, G., HISTOIRE DE L’ ETAT 

BYZANTIN, TRAD. J. GOUILLARD, PARIS, 1977, PP. 130-131, VASILIEV, A. A., 

HISTOIRE DE L’ EMPIRE BYZANTIN, TRAD. P. BRODIN & A. BOURGUINA, 

PARIS, 1932, t. I, P. 259. TREADGOLD, W., A HISTORY OF THE BYZANTINE 

STATE AND SOCIETY, CALIFORNIA, 1997, PP. 291-293. 
 ر رنظر ري  خح48، األنت  يوس ألح ص  249ػ248، ص 1، كي أل السنكس رح جػ 83، ص  1س ويرسح جػ( 1)

GUETTÉE,V., HISTOIRE DE L’EGLISE, PARIS, 1806, t. II, PP. 419-420. 

، وركػد فيػب رجػ ؿ األكميػروس المجيمعػوف رنػـ لممسػيع  مجمػع المسػكونأ الراتػع فػأ يم يدونيػة، انع د ال ـ451فأ سنة ( 2)
لهيػػػػةر وتهػػػػذا ردينػػػػت يعػػػػ ليـ ارسػػػػكندرية المونوفيزيػػػة )مػػػػذهأل الطتيعػػػػة الواحػػػػدة(  مػػػػأ رنهػػػػ  ريػػػػر  طتيعيػػػيفح تشػػػػرية واب

الز  مػة والصػدارة تػيف كنيسػة  ، إذ نشػأل اليػ ؼ  مػأ رر وذكسيةر ويريأل  مأ قرارات مجمع يم يدونية ني  و يطيػرة
نط كيػػػة وال ػػػدس مػػػف جهػػػة  ال سػػطنطينية وكنيسػػػة رومػػػ  مػػػف جهػػػة ، وتػػػيف كنيسػػػة ال سػػػطنطينية وكنػػػ  س ارسػػػكندرية واب

، ممػ  جعػؿ الصػراع  رير ر فم د   ر ت الكن  س الشرقية فأ مصر وت د الشػ ـ وفمسػطيف قػرارات مجمػع يم يدونيػة
،  ، وايتػ ع الطتيعيػيف ػ السػ  د فػأ ال سػطنطينية ة ػ السػ  د فػأ الم  طعػ ت الشػرقيةالمػذهتأ تػيف ريتػ ع الطتيعػة الواحػد

الن طػػػػة اليػػػػأ يركػػػػزت حولهػػػػ  الي فػػػػ ت الكنيسػػػػة والسي سػػػػية فػػػػأ ارمتراطوريػػػػة التيزنطيػػػػة حيػػػػأ مطمػػػػع ال ػػػػرف ال ػػػػ مف 
، و ػػف  لشػ ـ وفمسػػطيفالمػي د ر وكػػ ف هػذا اليػػ ؼ المػػذهتأ ، وسػيمة لميعتيػػر  ػف الميػػوؿ الػػوطنيف لسػك ف مصػػر وا

، ممػػ  سػػهؿ  مػػأ  يفالتيػػزنطي ، تػػؿ واضنفصػػ ؿ  ػػف جسػػد ارمتراطوريػػة  ررتػػيهـ فػػأ اليحػػرر مػػف السػػيطرة التيزنطيػػة
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، تينمػػػ  يمسػػػؾ مسػػػيحيو مصػػػر والسػػػري ف واألرمػػػف ت لطتيعػػػة الواحػػػدة اليػػػأ ي ػػػـ وحػػػدة  نسػػػ نيةواب 
 الطتيعييف دوف انفص ؿ وض اميزاج وض ايي ط تينهم ر 

تطريػػػػرؾ ال سػػػػطنطينية وكيػػػػرس  SERGUIS، كمػػػػؼ هرقػػػػؿ سػػػػرجيوس  إزاء ذلػػػػؾ الفشػػػػؿ
CYRUS  رسػ ؼ ف سػيسPHASAS الواقعػة فػأ ضزيػؾ  ت رمينيػة الكتػر  ػLAZIQUE  مػأ 

ـ منشػورا 638وتعض رس قفة ارمتراطورية التيزنطية ت ف ي عوا سنة  ػ( 1)التحر األسود فأ الشرؽ
، ض يػػػػذكروف فيػػػػب اسػػػػـ المجمػػػػع  (2)  مشػػػػروع اضيحػػػػ د ر    ECTHESIS   اركيػػػػ ز يسػػػػمونب  

هػػدؼ   ر كػػ ف مشػػي ة واحػػدة ، تػػؿ ي ػػرروف فيػػب رف لممسػػيع   اليم يػػدونأ الػػذ  يتغ ػػب المصػػريوف
، وفػػأ مصػػر  مػػأ  ، يوحيػػد المػػذاهأل فػػأ جميػػع رصػػ  ع ارمتراطوريػػة التيزنطيػػة هرقػػؿ مػػف ذلػػؾ

، ولػػـ  وجػػب اليصػػوصر وقػػد ر مػػف تد يػػب الجديػػدة دوف اسيشػػ رة التطريػػرؾ تنيػػ ميف رو ريػػذ رريػػب
، يرف ػػػب  ي ػػػؼ  مػػػأ رر  المصػػػرييف إذ لػػػـ يػػػدرؾ رف المػػػذهأل الػػػذ  حػػػ وؿ جمػػػع ال مػػػوأل حولػػػب

؛  يعػرؼ رنػب يريكػأل يطػ  كتيػرا إذا حػ وؿ رف يػررمهـ  ميػب ويجتػرهـ  مػأ قتولػب ، ولـ المصريوف
ر فمػػػ  كػػػ ف مػػػف هرقػػػؿ رف  ػػػيف كيػػػرس (3)ممػػػ  رد  إلػػػأ  ػػػدـ نجػػػ ح المػػػذهأل الجديػػػد فػػػأ مصػػػر

CYRUS فجمػػع تػػيف يديػػب السػػمطييف الدينيػػة  تطريػػرؾ ممك نيػػ  وواليػػ   مػػأ مصػػر فػػأ  ف واحػػد ،
، والنهػػوض  مػػأ الػػت د المصػػرية كمػػ  وكمػػب تجت يػػة اليػػراج، ورصػػتع ذا سػػمط ف مطمػػؽ   والمدنيػػة
الػذ   ػ، إذ شػهر كيػرس   ر ويعػد هػذا ارجػراء مػف رشػد األيطػ ء يطػورة مشػروع اضيحػ د   تمهمػة

                                                                                                                                                    

،  الف يحيف المسمميف فيع هذى التمدافر لميف صيؿ رنظرح ف يز نجيأل إسػكندرح ررمينيػة تػيف التيزنطيػة واليمفػ ء الراشػديف
 ر95، ح شية رقـ  87ػ  86ص 

(1) MASPERO, J. HISTOIRE DES PATRIARCHES D' ALEXANDRIE DEPUIS LA 

MORT DE L'EMPEREUR ANASTASE JUSQU’A LA RECONCILIATION DES 

ÉGLISES JACOBITES (518-616), PARIS, 1923, P. 339, M. 2.  

(2) ROUILLARD, PP. 235-236; MASPERO, P. 371; ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES 

RELIGIEUSE, NEW YORK, 1960, t. IX, PP. 331-333; DVORNIK, F., HISTOIRE 

DES CONCILES, PARIS, 1962, PP. 50-52. 

ػ ص  2003ـ ػ ال ػ هرة  641 – 284رنظر ري  خح ررفت  تد الحميد وط رؽ منصػورح مصػر فػأ العصػر التيزنطػأ 
 ر178

(3) MASPERO, P. 325; ROUILLARD, PP. 235-236; MUNIER, PP. 68, 92, 
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ر إزاء (1)شػهر حرتػ   وانػ   مػأ المصػرييف فػأ   يػديهـ ومػذهتهـ ػ ػرؼ فيمػ  تعػد ت سػـ الم ػوقس 
، وح ػهـ  مػأ ال تػ ت  ر الكنيسة وجمع رجػ ؿ اركميػروس، ريذ الت ت  تني ميف فأ يدتير رمو  ذلؾ

، وكيػأل إلػأ سػ  ر األسػ قفة يػ مرهـ ت ضييفػ ء فػأ الجتػ ؿ والصػح ر  إلػأ رف يرفػع   مأ   يػديهـ
 نفس الوقت الذ  ج ء فيب كيػرس إلػأ ارسػكندرية أاع  نهـ هذى المحنةر وك ف اييف ء تني ميف ف

 ر ، كذلؾ يشرد اركميروس المصر  فز يف
 ، س ر تني ميف مف ارسكندرية يحػت جػنع الظػ ـ ض يصػحتب إض رفي ػ ف وتعدم  ر د  ديب

ر وتعػػد رف (2)، ويػػرج مػػف المدينػػة مػػف التػػ أل الغرتػػأ ق صػػدا مريػػوط ومدينػػة ال ػػديس مينػػ  العجػػ يتأ
حيػػػأ  (3)، م ػػػأ إلػػأ جتػػػؿ ترنػػوج ، واسػػيراح قمػػػي  مػػف  نػػػ ء السػػفر صػػمأ فػػػأ كنيسػػيه  الكتػػػر 

                                                           

 حوكذلؾر 178 صح منصور وط رؽ الحميد  تد ررفت ري  خ  رنظرر 49 صح يوس أل األنت  ، 85 ص ، 1جػح  ويرسس( 1)
ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES RELIGIEUSES, t. IX, PP. 331-333; MICHEL LE 

SYRIEN,CHRONIQUE, TRAD, BROSSET, PARIS, 1899, t. II, PP. 402-403;  

ROUILLARD, P. 235; MASPERO, P. 339. 

، حيػػث ك نػػت ي ػػـو مدينػػة  ،  مػػأ ررسػػه  ديػػر م رمينػػ  العجػػ يتأ كيظػػت صػػحراء مريػػوط ت لعديػػد مػػف األديػػرة الواسػػعة( ا2)
فػأ روايػر ال ػرف  ARCADIUSـ( 408ػػ395ك ممة حوؿ م تريب وديرى وكنيسيب اليػأ تن هػ  ارمتراطػور رركػ ديوس )

شف ء اتنيب  ند زي ريه  لمك ف وجػود جسػد ال ػديس مينػ ر لميف صػيؿ  ػف مريػوط وسػيرة ، وذلؾ تمن ستة  الراتع المي د 
، مينػ   124 ػػ 120ـ ػ ص 1999م رمينػ  وديػرى وكنيسػيب رنظػرح رءوؼ حتيػألح الرهتنػة والديريػة فػأ مصػر ػ ال ػ هرة 

ومػ   252،  ومػ  يميهػ  209،  ومػ  يميهػ  21ـ ػ ص 1963إسكندرح الشهيد المصر  م رمينػ  العجػ يتأ ػ ارسػكندرية 
 ر وكذلؾح107ـ ػ ص 1954، ت هور لتيألح اال  ر ال تطية ػ م  ؿ فأ رس لة م رمين  الي مسة ػ ارسكندرية  يميه 

 GLANVILLE, S. R. K., THE LAGACY OF EGYPT, OXFORD, 1957, P 323-327; 

QUATREMÈRE, E., MÉMOIRES GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES SUR 

L’EGYPTE, PARIS, 1811, t. I, P. 488. 

، وي ػػع    جتػػؿ نييريػػ    رو   يطػػوؽ منط ػػة واد  النطػػروف مػػف الشػػم ؿ سمسػػمة يػػ ؿ يعػػرؼ تصػػحراء رو   جتػػؿ ترنػػوج( 3)
، ويعيتػػر رقػػدـ المنػػ طؽ اليػػأ هػػرع  االف الػػأ الغػػرأل مػػف منيصػػؼ الطريػػؽ الصػػحراو  تػػيف مصػػر وارسػػكندرية ي ريتػػ 

عصػػػور المسػػػيحية فػػػأ ال ػػػرنيف ال ػػػ نأ وال  لػػػث لممػػػي در كمػػػ  رطمػػػؽ  مػػػأ األمػػػ كف اليػػػأ إليهػػػ  الميوحػػػدوف منػػػذ فجػػػر ال
   تريػة ارسػ يط   تمعنػأ ميػزاف ال مػوأل رو   ترية شيهيت اليج ت ت طرافب الرهت ف وطوا ؼ النس ؾ رسم ء رير  م ؿ  

لميسػػػعة األرجػػ ء من سػػػمة الػػػأ   ومنط ػػػة سػػيمي  رو يميػػػ  رو صػػحراء الي لػػػأر وك نػػت يمػػػؾ المنط ػػة ا رو   واد  هتيػػأل
رو  CELLIA، وال  نيػػة يعػػرؼ ت سػػـ ال  لػػأ  NITRIA      ػػة مراكػػز ه مػػة لمرهتنػػةر إحػػداه  ت سػػـ   يػػ ؿ نييريػػ 

ويتػػدر كػػذلؾ مػػف ن حيػػة الشػػم ؿ الػػأ الجنػػوأل مػػع انحػػراؼ تسػػيط  SCETIS   تريػػة ارسػػ يط ، وال  ل ػػة وهػػأ   سػػيمي 
 حر وكذلؾ58ػ57ـ ، ص 1999رهتنة والديرية فأ مصر ػ ال  هرة ن حية الشرؽر رنظرح رءوؼ حتيألح ال
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،  ػـ سػ ر  فوجػد رديريهػ  ي ليػة مػف الرهتػ ف (2)تػواد  النطػروف (1)  تريػة شػيهيت   مف  رصتع قريت
، واييفػػأ فػػأ ديػػر صػػغير  (3)،  ػػـ يركهػػ  إلػػأ صػػعيد مصػػر حيػػأ تمػػغ مدينػػة قػػوص إلػػأ األهػػراـ

 ر (4)ت لصحراء ت ل رأل مف هذى المدينةر وت أ مييفي  فيب إلأ مجل المسمميف وفيع العرأل لمصر

                                                                                                                                                    

AMÉLINEAU, E., GÉOGRAPHIE DE L’ EGYPTE À L’ ÉPOQUE COPTE, PARIS, 

1893, PP. 319-321. 

   رنظر الح شية الس ت ةر ترية شيهيت  ف  ( 1)
تطريػرؾ ارسػكندرية ورقػ ـ تػيف رهتػ ف واد  ، فيػرؾ ال ، اشيد اض ػطه د المػذهتأ التيزنطػأ  مػأ رقتػ ط مصػر ـ551فأ سنة ( 2)

، ف صتع الواد   نذاؾ مركزاخ لمكنيسة ال تطية يػدار منػب شػ ونه ر وهنػ ؾ كػ ف يػيـ يدشػيف األسػ قفةر كػذلؾ يتمػورت فػأ  النطروف
واد  النطػػػروف ط ػػػوس الكنيسػػػة ال تطيػػػة وريػػػذت شػػػكمه  النهػػػ  أر وكػػػ ف اضيصػػػ ؿ سػػػه  تػػػيف رديػػػرة واد  النطػػػروف ومدينػػػة 
ارسػػكندرية لوجػػود طريػػؽ يرتطهػػ  ت لع صػػمةر وكػػ ف الرهتػػ ف يػػذهتوف إليهػػ  لتيػػع السػػ ؿ اليػػأ كػػ نوا يصػػنعونه  ت يػػديهـر رنظػػرح 

GLANVILLE, P. 327. 
، وهػأ مػف المراكػز  كـ جنوأل ال  هرة 645،  مأ مس فة ي  رأل     مأ الس حؿ الشرقأ مف النيؿ مدينة قوص ي ع  ( 3)

ت لوجػػب ال تمػػأ رف  12  فػػأ ي رييػػب  ػػف الكنػػ  س واألديػػرة فػػأ ال ػػرف  رتػػو المكػػ ـر وقػػد ذكػػر   اله مػػة فػػأ مح فظػػة قنػػ ر
لػب ػ تن هػ   و، و ميهػ  سػوردا رر وهػذى المدينػة ػ حسػأل قػ ، كػ ف فيهػ  مػف يكفػف الممػوؾ مدينػة قػوص   ويفسػيره  الكفػف

ر والزمػرد والػأ الحجػ ز )رنظػرح رتػو قوس تف قفػط ليسػ فر  نهػ  فػأ الغػرأل الػأ الواحػ ت وفػأ الشػرؽ الػأ معػ دف التيػ
( ونسػػييمص مػػف روايػػة رتػػأ المكػػ ـر رف رهمهػػ  اشػػيهروا تمهػػ ريهـ الف   ػػة فػػأ دفػػف المػػويأ 107، ص  2المكػػ ـر ػ جػػػ

ويكفيػنهـر وقػػد اييمفػت المصػػ در ارسػػ مية فػأ سػػتأل يسػمييه ر فمػػف ق  ػػؿ إنهػ  سػػميت ت سػـ رجػػؿ ي ػػ ؿ لػب قػػوص تػػف 
رشػمؼ تػف مصػر )رنظػرح اردفػو ح الطػ لع السػعيد ػ الجػ مع ألسػم ء نجتػ ء الصػعيد ػ ف ػط تػف ريمػيـ تػف سػي  ؼ تػف 
(ح ومػف ق  ػؿ إنهػ  سػميت ت سػـ قػوص تػف سػي  ؼ تػف رشػمف 14– 13ػ ص  1966نشػر سػعد محمػد حسػف ػ ال ػ هرة 

راجع (ر وال ػوؿ الػ29، ص  5هػػ ػ جػػ 1309تف مصر )رنظرح اتف دقم ؽح اضنيصػ ر تواسػطة   ػد األمصػ ر ػ تػوضؽ 
ر لميف صيؿ رنظرح  هو م  ذكرى رتو المك ـر

QUATREMÈRE, E., MÉMOIRES GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES SUR 

L’EGYPTE, PARIS, 1811, t. I, PP. 192, 216. 

ح كنػػ  س ورديػػرة الوجػػب ال تمػػأ، جػػػ (4) ، يػػ ريق مصػػر ليوحنػػ  الن توسػػأ ػ يرجمػػة ودراسػػة  مػػر 108، ص  2 رتػػو المكػػ ـر
، السنكسػػ ر ال تطػػأ  86ػػػ85، ص 1، سػػ ويرسح جػػػ 2، ح شػػية  220ـ ، ص 2000الجميػػؿ ػ ال ػػ هرة  صػػ تر  تػػد

ر رنظػػر 49، ص  ، األنتػػ  يوسػػ أل250 ػػػ 249، ص  1 ، كيػػ أل السنكسػػ رح جػػػ 145ػػػ144، ص  2اليع ػػوتأح جػػػ 
تيػأل المصػر ح ، إيػريس ح 174، ص  2، جػػ ري  خح ال مص ي درس يع وأل ممطأح ق موس=  تػ ء الكنيسػة وقديسػيه 

      ر وكػػػػذلؾح 35، يع ػػػػوأل نيمػػػػة روفيمػػػػةح يػػػػ ريق األمػػػػة ال تطيػػػػة ، ص  354ػػػػػ353، ص  1، جػػػػػ السنكسػػػػ ر الجديػػػػد
ROUILLARD, PP. 236-237. 
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فػأ رمػر و ػع حػد  ػؿ ت ف ارمتراطور هرقؿ فكر تعدم  اسييأل لب حكـ مصرػل د ي دـ ال و 
، ووقػػػػػع ايييػػػػػ رى  مػػػػػأ كيػػػػػرس  ل يي فػػػػػ ت الكنسػػػػػية ويوحيػػػػػد المػػػػػذاهأل المسػػػػػيحية فػػػػػأ الشػػػػػرؽ

CYRUS  لمنهوض تهذى المهمةر 

،  ، يظ هر كيرس فأ روؿ األمر رنب ج ء ليم أ سػ م  فػأ الكنيسػة يح ي   لغ ية إمتراطورى
ر  مػػذهأل  ػػػ MONOTHELISME (1)يف لمنػػ س المػػذهأل الجديػػد مػػذهأل المونوييميػػةوجعػػؿ يتػػ

الػذ  رراد تػب هرقػؿ إزالػة مػ  ر ػ رى مجمػع يم يدونيػة مػف الشػ  ؽ والنػزاع المسػيمر  ػالمشي ة الواحدة 
 ، كم  ستؽ رف ذكرن ر  (2)تيف الشعأل المصر 

ة األر وذكسػػػية الج معػػػة ول ػػد يعػػػزز الميػػػؿ  نػػػد هرقػػػؿ إلػػػأ ايحػػػ د المونػػػوفيزييف مػػػع الكنيسػػػ
 تطريػػػرؾ ال سػػػطنطينية  SERGIUSتطري ػػػة ير ػػػأ الجميػػػعر و  ونػػػب فػػػأ هػػػذى الفكػػػرة سػػػرجيوس 

، ومػػػػف رتػػػػويف يع ػػػػوتييف تحسػػػػأل روايػػػػة المػػػػىرخ التيزنطػػػػأ  ، وهػػػػو شػػػػ مأ األصػػػػؿ ـ(638ػػػػػ610)
 ر THEOPHANES (3) يوف نس

  اسػػػػػيعمؿ  نػػػػػد واألسػػػػػ س الع   ػػػػػد  األصػػػػػمأ لهػػػػػذى الحركػػػػػة اليوحيديػػػػػة الن شػػػػػ ة هػػػػػأ مػػػػػ
  رو تػػػػ ألحر  مشػػػػي ة واحػػػػدة  فعػػػػؿ واحػػػػد رو إرادة واحػػػػدة المونػػػػوفيزييف ارسػػػػكندرييف مػػػػف قػػػػولهـ  

،  ر  رف هػذا المػذهأل يجمػع تػيف مػ  يعي ػدى الػرـو الممكػ نييف ومػ  ييمسػؾ تػب المصػريوف ػلممسػيع 
 ر ريػر رف  بال هػوت والن سػوت فيػ ألنب يي مف مشي ة واحدة لمسػيد المسػيع مػع وجػود طتيعيػأ  

                                                           

 رنظرح MONOTHÉLISME   المونوييمية لميف صيؿ  ف  ( 1)
HÉFÈLÉ LECLERCQ, HISTOIRE DES CONCILES, LIVRE XVI, CHAP. I, t. III, PP. 

317-336, DVORNIK, PP. 50-53; GRUMEL, V., RECHERCHES SUR L'HISTOIRE 

DU MONOTHÉLISME, ECHOS D’ORIENT XXVII – XXIX, 1928, 1930. 

(2) MASPERO, P. 339.  
(3)Theophanes, Chronographia, in c.s.h.b., P. 507.   والجػدير ت لػذكر رف سػرجيوس وصػؼ  مػؿ كيػرس

   مف رجؿ يوحيد المونوفيزييف مع الكنيسة الممك نيةر لميف صيؿ رنظرح يدتير   مؿ ارسكندر  ت نب  
Mansi, J. D., Sacrorum conciliorum novaet amplissima collectio, Austria, 1860, t. X1, 

Col. 532-533. 
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الغػػزو الف رسػػأ لمصػػر قطػػع كػػؿ مجػػ ؿ لمتحػػث رو اليعمػػيـ  ػػف المشػػي ة الواحػػدة فػػأ المسػػيعر رمػػ  
 ر (1)، ف د روقؼ إلأ حيف حركة المونوييمية ري   الفيع ارس مأ

 ، اليػأ قػ ـ تنشػره  العػ لـ الفرنسػأ    ر ػيس الميوحػديف سػيرة األنتػ  شػنودة ول د رسػمت لنػ   
صورة وا ػحة  ػف حػوادث اض ػطه د واضن ػ أل العظػيـ  M. E. AMELINEAU   رميمينو  

 الذ  شهديب مصر  نذاؾر ج ء فيه ح 
 (2)، ثاااااام يقااااااوم الاااااادسال ، ينصاااااارل الفاااااارس عاااااان مصاااااار عااااااد رمياااااالب … "

ANTECHRIST  وياااد ل إلاااى مماااك الاااروم ويتاااولى مااان ربماااه رةاساااة األماااراء
،  ى عماى مصار وأعمالهاا، ويد ل إلى مصر ويعمل أعماو كثيار  ويساتول واألسارفة

،  ، ويلمر أن تبنى أسوار المدن التاى فاى البارار  والقفاار ويبنى ال نادس والحصون
، ثم أنه يطارد الراعاى رةايس األساارفة باإلساكندرية المتاولى  وي ر  الشرس والغر 

، ويطردوناااه فيهااار  إلاااى ناحياااة التااايمن  عماااى المسااايحيين القااااطنين بكاااور  مصااار
TIMAN ( إ تيمان ) ؛ فاع ا أبماإ إلاى هاا  لى أن يصل إلى ديرك وهو حازين كةيا

، يقاوم بناو إساماعيل  هنا ، فعنى أردل وأسمسه عماى كرسايه دفعاة أ ار . وبعاد  لاك
وبنااو عيسااو ويطااردون المساايحيين والبقيااة ماانهم يهمااون أن يسااودوا عمااى األرض 

نه رد رار  ا ار ، أعمم أ ؛ فع ا كان ه ا كمها ويممكوها ويبنوا الهيكل ال   بلورشميم
 (3)" الزمان ورد دنا

،  ، لمػػ  رر  كيػػرس إيف قػػب فػػأ سػػعيب الميواصػػؿ إلػػأ نشػػر مذهتػػب الجديػػد  مػػأ ريػػة حػػ ؿ
مػػػ  الجمػػػد وال يػػػؿر  صػػػ ر يعػػػرض  مػػػأ المصػػػرييف رحػػػد رمػػػرييفح إمػػػ  قتػػػوؿ مػػػذهأل يم يدونيػػػة ، واب

مصػػريوف ،  ػػ نأ ي لهػػ  ال ور  ػػأل ذلػػؾ شػػف رػػ رة اض ػػطه د اليػػأ اسػػيمرت مػػدة  شػػر سػػنوات
، إذ ك نػت حريػة  رتشع رلواف العذاأل حيأ جعمت مرارة حكـ الفرس الو نييف سػهمة المػذاؽ تج نتهػ 

                                                           

(1) Mansi, T. X1, Col. 532. CF. Héfelé-Leclercq, T. III, P .426, n. 12. 

 سـ المعي د لممسيق الدج ؿوهو اض( 2)
(3) Amélineau, E., Vie de Shenoudi in Mission Archéologique Francaise, Paris 1889, t. IV, I, PP. 

340-341;  Fragments Coptes, P. 405 
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، فمػـ يتػؽ  ، تينم  س ر الحكػـ التيزنطػأ  مػأ ن ػيض ذلػؾ العت دة مكفولة لهـ ر ن ء إق ميهـ تمصر
 ر (1) مأ حرية معي دات المصرييف وزاد  مأ ذلؾ قسوة اض طه د

د جميػػع رنحػػ ء الػػت د وفػػأ جمميهػػ  األديػػرة الن شػػ ة واألصػػ  ع التعيػػدةر وكػػ ف ول ػػد شػػمؿ اض ػػطه 
السػػػك ف الرهتػػػ ف والعممػػػ نييف رف يييمػػػأ  ػػػف مذهتػػػب المونػػػوفيز  رو ي ػػػ ـو رمػػػر  حػػػظ مػػػف يػػػ تأ مػػػف

، واسػػػػيولأ األسػػػػ قفة  ، الجمػػػػد واليعػػػػذيأل رو السػػػػجف رو المػػػػوتر فيشػػػػرد الرهتػػػػ ف والكهنػػػػة كيػػػػرس
 ر  (2)س واألترشي ت المصريةالممك نييف  مأ الكن  

العػ لـ الفرنسػأ المييصػص فػأ يػ ريق  ػػ M. E. AMELINEAU   رميمينػو ول د نشر  
 (3)قطع قتطيػة صػعيدية ي تػت صػحة يتػر ا ػطه د األديػرة والرهتػ ف تمعرفػة كيػرسػ مصر  نذاؾ 

CYRUS لنشػػر مذهتػػب (4)، ويتيػػدا اليتػػر فيهػػ   نػػدم  وصػػؿ هػػذا األييػػر إلػػأ جتػػؿ ال ممػػوف  ،
 وا طه دى لمف لـ ي تؿ  ميب مف الرهت ف حيث ج ء فيه  م  يمأح 

 و أعرل أل  سب  باارحوا " L’ECONOME، فقال رةيس الدير  لقد بارحوا  …"
 حتى ي برل بكل ما حصال. فلساباه الارةيس بقولاه  " (5)". حينة  أمر بضر  رةيس الدير

 SAMUEL (6)سااااكو تضااااربنى وأنااااا أ باااارك الحقيقااااة. إن الرساااال صااااموةيل النا

                                                           

 Rouillard, p. 236رنظر ري  خح ر 86ػ85، ص  1س ويرسح جػ( 1)
؛ كيػػ أل 145ػػ144، ص 2؛ السنكسػػ ر ال تطػأ اليع ػوتأح جػػػ49 ؛ األنتػػ  يوسػ ألح ص86-85، ص  1سػ ويرسح جػػ( 2)

 ، رنظر ري  خح250ػ249، ص 1السنكس رح جػ
 Munier, PP. 68, 92; Rouillard, P. 236; Amélineau, E., Vie Du Patriarche ISAAC-

Histoire du patriarche ISAAC, Texte et Trad., Paris, 1890, P. 12. 

(3) Amélineau, 1
er

 Fragment, pp. 363-368 
  ر و  قمػـ ومنه  اشي ت الكممػة العرتيػة     الغ أل ، ومعنأ الكممة     فأ الجزء الجنوتأ مف الفيـو جتؿ ال مموف ي ع   (4)

ي ػع فػأ منط ػة واد  الريػ فر  نػد سػفع جتػؿ ال ممػوف ػ     ويسمأ ري  خ دير األنتػ  صػمو يؿ ال ممػونأ ػ   دير ال مموف
ر ، وذكػػر رتػػو المكػػ ـر رف لهػػذا الػػدير  وقػػد شػػيدى= صػػمو يؿ ال ممػػونأ حػػوالأ ال ػػرف السػػ تع المػػي د  فػػأ مػػديؿ الفيػػـو

ح جػ رطي ف ك يرة ت لصعيد وشترا  ر93ػ92، ص  2 ، وكذا م ح ت ورشج ر نييؿر رنظرح رتو المك ـر
(5)Amélineau, 1

er
 Fragmen T, P. 363.   رنظر الح شية الس ت ةر دير ال مموف و ف   

(ر وكػ ف رتػػوى ك هنػػ  ورمػب امػػررة ي يػػةر وكػػ ف  فػػوة ح ليػػ    ) دكموتػ    فػػأ   ( ال ممػػونأ األنتػػ  صػػموا يؿ المعيػرؼ ) لػد  ( و 6)
، ورنفػؽ رموالػب فػأ  ، ورسـ شم سػ خ وهػو فػأ ال  نيػة  شػرة مػف  مػرى وفػأ شػت تب ديػؿ سػمؾ الرهتنػة صمو يؿ وحيدهم 
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L'ASCETE  عمااال لمرهباااان موعظاااة طويماااة وماااك فيهاااا ودعااااك مسااادفا ويهودياااا
، وييار مساتحس لشاركتك بال    مقيدونيا وكافرا يير مستحس أن تقدس بصفتك بطريرك

،  ". فممااا ساام  الكااافر هاا ا الكااالم ، ولهاا ا السااب  أصااغى الرهبااان لكالمااه و هبااوا نااوع
، ثم ابتدأ يمعن رةيس الدير  من شد  يضبه ، وصار يعض شفتيه يض  يضبا شديدا

؛  ، ولام يحضار لمسبال لها ا الياوم (1)والدير والرهبان. وعق   لك، رس  مان ساكة أ ار 
 ، رس  او و  بسالم إلى الدير.  وبعد ه ل الحادثة

-PSEUDOالبطرياااااارك الكااااااا    KAUKHIOSأمااااااا ماااااان سهااااااة المقااااااورس 

ARCHEVEQUE فقااد أحضاار  نااة الفيااومفعنااه صااار حاراادا لحااين وصااوله لمدي ،
 APA SAMUEL، لكى يلتوا لاه بالقاديس أنباا صاموةيل   داما ورساو عارفين البمد
،  ، وياادفعول أمااامهم مثاال لااص ، وفااى عنقااه طااوس حديااد مغمااول الياادين وراء ظهاارل

 ، فكاان يمشاى ماتهمال باالر  رااةال  " وأ ا ول. أماا هاو TOPOS(2)فوصموا إلى الدير 
". ولها ا ابتادأ  عالى يسعل دمى يسفك الياوم مان أسال اسام المسايحولعل اهلل سبحانه وت

".  بادون شاك أناه سايفعل ماا وعاد باه منا  رميال المقورس بحرياة تاماة رااةال  " (3)بشتم
، امات  حنقاا وأمار العساكر  ، ورأ  الكاافر رسال اهلل فمما أحضرل العسكر أمام المقاورس

 أن يضربول حتى يسيل دمه مثل الماء. 

، رااال لاااى مااان رسااامك  أنااات ياااا صاااموةيل الناساااك الكاااافر لاااك راااال لاااه "ثااام بعاااد  
، ومن أمارك أن تغار  الرهباان لايس  عمى ه ا الدير HEGOUMENE (4)إيغومانسا

                                                                                                                                                    

ر ػػيس الشم مسػػة وسػػممب والػػدى م  ليػػد الكنيسػػةر وتعػػد ذلػػؾ قصػػد إلػػأ    ر  ررشػػيدي كوف تنػػ ء كنيسػػة فيمػػة  ػػـ رصػػتع  
الصػػػحراء وتػػػدر حي يػػػب الرهت نيػػػة فػػػأ ديػػػر األنتػػػ  مكػػػ ر ، وييممػػػذ لن سػػػؾ شػػػيق اسػػػمب ررػػػ  وف لميف صػػػيؿ رنظػػػرح كيػػػ أل 

 حر وكذلؾ25ػ23، ص 2؛ السنكس ر ال تطأ اليع وتأ، جػ183ػ181، ص 1السنكس ر، جػ
Amélineau, Fragments Coptes, PP. 397-398. 

(1) Amélineau, p. 364. 
 .Amélineau, P. 365, n.1ي صد تب دير وتب كنسيةر رنظر  Topos   يوتوس الػ  ( 2)

(3) Amélineau, p. 365. 

 ر  ر يس الدير Hégouméne   اريغوم نس   (4)
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إناه مان  " فلساباه القاديس أنباا صاموةيل رااةال  " فقط عمى لعنى بل أيضا ولعان إيماانى
أولااى ماان  APA BENJAMINالسيااد إطاعااة اهلل ورديسااه البطرياارك أنبااا بنيااامين 

الشاااايطانى يااااا اباااان إبماااايس ويااااا أيهااااا المسااااي  الاااادسال  (1)اإلطاعااااة لااااك ولتعميمااااك
ANTECHRIST  حينة  أمر بضر  القديس أنبا صموةيل عمى فمه راةال ." 

، لكان أناا الا   ساول أعمماك  إن المسد ال   يعطيه لك الناس بصفة ناسك ينف ك
، ولام ترعناى أيضاا أناا  كاونى بطريركاا ، ألناك لام تكرمناى بصافة وأرشدك لمتكمم بالباطل

إن  " فلساباه القاديس أنباا صاموةيل راااةال  " وسامطانى بصافتى عاامال عماى  ارا  مصار
،  ، ولااه ساامطان عمااى المالةكااة كااان أيضااا بوظيفااة عاماال MASTIMA(2)الشاايطان 

يضاا ومالةكتاه. وأنات أ (3)سعالل يريبا عان مساد اهلللكن تكبرل وعدم أمانته إنما هما الم ان 
 "  سنودل ، وأنت ممعون أكثر من الشيطان و ، إيمانك نسس أيها ال مقيدونى الغاش

، ورشػػ ر إلػػأ العسػػكر رف يجمػػدوى إلػػأ  ، امػػيي ح ػػدا  ػػد ال ػػديس فممػػ  سػػمع الم ػػوقس ذلػػؾ
، لػػوض رف ق ػػ ة  ، وكػػ د يػػيـ لػػب ذلػػؾ ، فػػدف الكػػ فر حػػ وؿ قيػػؿ ال ػػديس حػػد المػػوتر قصػػ ر  ال ػػوؿ

، رمػػػر تطػػػردى مػػػف جتػػػؿ  وى مػػػف تػػػيف يديػػػبر ولمػػػ  رر  صػػػمو يؿ نجػػػ  مػػػف شػػػرىمدينػػػة الفيػػػـو يمصػػػ
  ر  NEKLONE(5) (4)الن موف

                                                           

(1) Amélineau, p. 366. 

 ر.Amélineau, P. 367, n.1   ر  الشطي ف رنظرح  دو اع كممة الم صود ته   ( 2)
(3) Amélineau, P. 367. 

(4) Amélineau, P. 368. 
ر رم  دير الن موف وي  ؿ لب دير اليشتة ودير رتػ  الممػؾ فهػو ي ػع يحػت   ( 5) جتؿ الن موف  ي ع جنوأل ررأل مدينة الفيـو

؛ وي ػ ؿ إف يع ػوأل  رؼ تمظمػة يع ػوألمغ رة فأ الجتؿ الذ  ي  ؿ لب ط رؼ الفيـو قرأل  زتة قممش ةر وهذى المغ رة يع
، لمػ  قػدـ مصػر كػ ف يسػيظؿ تهػ ر وجتػؿ الن مػوف يطػؿ  مػأ تمػديف ي ػ ؿ لهمػ  رطفػيع شػي  وشػ ر ويمػي   ميب الس ـ

، وهػو  الم ء لهذا الدير مف تحر المنهأ ومف يحت دير سدمنتر ولهػذا الػدير  يػد يجيمػع فيػب نصػ ر  الفيػـو وريػرهـ
 ػهػػ  1270تػوضؽ  ػ، وض يسمكه  إض ال ميؿ مف المس فريفر رنظػرح الم ريػز ح اليطػط  لأ الفيـو مأ السكة اليأ ينزؿ إ

ح م  كيتب األج نأل والمىريوف  ف الكنػ  س واألديػرة 314ػ313، ص 1جػ  4جػػ ػإ ػداد األنتػ  صػمو يؿ  –؛ رتو المك ـر
ح الكن  س واألديرة فأ ال رف 31، ص   ر91ص  ػإ داد األنت  صمو يؿ  ػت لوجب ال تمأ  12ر رتو المك ـر
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 هكذا يعد النص الس تؽ دلي  ق طع   مأ اض طه د الذ    نأ منب المصريوف مف جهػة
التطريػػرؾ  CYRUS، ومػف جهػػة ريػر  يىكػػد الػنص رف الم ػػوقس والػػأ اليػراج هػػو نفػس كيػػرس 

 م  يترا المصرييف مف نستة هذا الط رأ إليهـر  الممك نأر وفأ هذا

، ولػذلؾ كػ ف  وك ف سعأ كيرس اليم يدونأ ميواص  تكػؿ همػة لمتحػث  ػف الت تػ  تنيػ ميف
التطريرؾ يين ؿ مف دير الير مف األديرة الحصينةر وتعد م  اييفأ تني ميف فأ دير األنتػ  شػنودة 

، حيػث  ػ ش فػأ مغ ورهػ   ت ؿ صػحراء قػوص، اليج  إلأ ج (1)المعروؼ ت لدير األتيض تسوه ج
التعيدة  ف المدف وطرؽ المواصػ ت فػأ ديػر صػغير فػأ التريػة حيػأ ان  ػت  شػر سػنوات فمػـ 

ر فم  كػ ف منػب رف قػتض  مػأ رييػب مينػ ر  ػـ رمػر جنػدى تيعذيتػب (2)ييمكف كيرس مف الوصوؿ إليب
ذاقيػػب رشػػد رلػػواف العػػذاألر ف وقػػدوا المشػػ  ؿ وسػػمطت ن رهػػ   مػػأ ج حيػػأ  ، ف يػػذ يحيػػرؽ   سػػمبواب

  ومػع ذلػؾ لػـ ييز ػزع  ػف     مػأ حػد قػوؿ سػ ويرس تػف الم فػعر س ؿ دهنب مف ج نتب إلػأ األرض
 ، ولـ يعيرؼ تميت  رييب تني ميفر ويحمؿ المهأل فأ صمت ي ـ دوف رف يمفػظ تكممػة واحػدة إيم نب

مػػأ الفػػور دايػػؿ ، فػػ مر تيمػػع رسػػن نب ورف ي ػػعوى   ، ف سػػي  ر صػػميب ر ػػأل كيػػرس رك ػػر فػػ ك ر
 وهكذا ك ف مين  روؿ شهيد نكؿ تب كيرسر  (3)زكيتة ممموءة رم  ويم وا تب فأ التحر فم ت ررق ر

                                                           

سػمأ ا ، لػذ    ػف مدينػة سػوه ج تحػوالأ  م نيػة كيمػوميراتر وقػد شػيد ررمتػب مػف الحجػر الجيػر  الدير األتػيض يتعد   (1)
، ور جػأل شيصػية  ـ( وهػو مىسػس المسػيحية ال تطيػة451ػػ343، وي  ؿ رف األنتػ  شػنودة األيمينػأ ) ت لدير األتيض

، ي  ؿ إنب شيد الػدير األتػيض حػوالأ ال ػرف الراتػعر لميف صػيؿ  ػف  مف  صورهـ الطويمةريرجه  ال تط فأ ر   صر 
، ال ػتط فػأ ركػأل  ؛ مػراد ك مػؿ197ػػ175الدير واألنتػ  شػنودة رنظػرح رءوؼ حتيػألح الرهتنػة والديريػة فػأ مصػر، ص 

 ـر1995ال  هرة  ػالفصؿ ال  لث مف رس لة م رمين  الي مسة  شر ػ 191-189، ص  الح  رة
ح جػ 86ػػ85، ص  1سػ ويرسح جػػ( 2) ،  2؛ كيػ أل السنكسػ ر ال تطػأ اليع ػوتأح جػػ 106ػ  105، ص  2ػ ، رتػو المكػ ـر

ر رنظػػر ري ػػ خح إيػػريس حتيػػأل المصػػر ح 49؛ األنتػػ  يوسػػ ألح ص  250، ص  1 ؛ كيػػ أل السنكسػػ رح جػػػ 141ص 
 ر وكذلؾح353، ص  1 السنكس ر الجديد، جػ

 Duchesne, L., L’Eglise Au VI Siécle, Paris, 1925, PP. 413-414; Rouillard, P. 237 
؛  250، ص  1 ؛ كيػػ أل السنكسػػ رح جػػػ 115، ص  2؛ السنكسػػ ر ال تطػػأ اليع ػػوتأح جػػػ 86ح ص  1سػػ ويرسح جػػػ( 3)

،  1جػػ ، ؛ السنكسػ ر الجديػد175، ص  2، جػػ ر رنظػر ري ػ خح قػ موس  تػ ء الكنيسػة وقديسػيه 49األنت  يوس ألح ص 
 Maspero, p. 371; Rouillard, pp. 236-237لؾح ر وكذ353ص 
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، ف  ػطر تعػض ال ػع ؼ الػذيف لػـ يسػيطيعوا الهجػرة واضييفػ ء  و  مت وط ة حكـ كيػرس
كيػرس ، ومػف تيػنهـ    مػذهأل  ػدوهـ المونوييميػة مف رم مب إلأ الي وع وقتوؿ المػذهأل الجديػد  

 ، و دد  ير يعد  مأ األص تعر  رس ؼ ن يوس وت طر رس ؼ الفيـو

ر (1)، فمج وا إلأ اليظ هر تغير م  يتطنونػب رم  الذيف لـ يسيطيعوا الهرأل ولـ ي تموا اليغيير
، يػػدير  وت يػت ج ليػػة كتيػػرة مػػف المصػرييف الميمسػػكيف تمػػذهتهـ المونػػوفيز  يعػيش فػػأ ارسػػكندرية

ر وكػػ ف هػػذا ال ػػس يتػػذؿ AGATHON( 2)  ررػػ  وف ؿ مريػػوط يػػد أ  شػػ ونه  قػػس وحيػػد مػػف رهػػ
، فكػػ ف فػػأ ر نػػ ء شػػدة اض ػػطه د  جهػػوداخ شػػ قة فػػأ سػػتيؿ إحيػػ ء الشػػع  ر الدينيػػة تػػيف المصػػرييف

ييزيػػ  تػػز  العممػػ نييف فػػأ مدينػػة ارسػػكندرية ويطػػوؼ فػػأ الميػػؿ ي تػػت المونػػوفيزييف  مػػأ إيمػػػ نهـ 
، وكػ ف ر نػ ء النهػ ر يحمػؿ  ع  ر العتػ دة ريوانػب المصػرييف، وي ػيـ شػ المذهتأ وي  ػأ حػوا جهـ
، ويجػد تػذلؾ السػػتيؿ  ، وييظػػ هر ت نػب نجػ ر حيػأ ض يعير ػػب الميػ لفوف قفػة فيهػ   ضت النجػ ريف

إلأ ديوؿ دور المنوفيزييف ومن زلهـر وظؿ هكذا حيأ الفيع ارس مأ لمصرر فك فػ ى المصػريوف 
، ورفعيػػب إلػػأ الكرسػػأ التػػ تو    طر الكتيػػرة تػػ ف روليػػب   يهػػ  مػػأ هػػذى الي ػػحي ت الجسػػيمة والميػػ

،  ، وشػممب تر  ييػب تعد وف ة الت ت  تني ميفر وك ف قد قرتب الت ت  إلأ مجمسب واييذى ولداخ ويمميذاخ لػب
 (3)ورق مب مس  داخ لب فأ إدارة ش وف الكنيسة المصرية فأ إت ف شييوييبر

، لػػـ يػػذؽ مصػػر  ـ641ـ إلػػأ سػػنة 451فػػأ سػػنة ، منػػذ مجمػػع يم يدونيػػة المنع ػػد  هكػػذا
، فكػػ نوا  ، إذ ك نػػت فػػأ صػػراع  دا ػػـ مػػع الػػذيف حكموهػػ  مػػف وضة تيػػزنطييف طعػػـ السػػ ـ الػػدايمأ

                                                           

 Rouillard, p. 237; Duchesne, p. 413ر رنظر ري  خح 86، ص 1س ويرسح جػ (1)
،  ػػـ ذهػػأل إلػػأ ارسػػكندرية ليػػيعمـ فػػأ مدرسػػيه ح  ، ودرس الكيػػ أل الم ػػدس وسػػير االتػػ ء   فػػأ مريػػوط ررػػ  وف ولػػد  ( 2)

 ، اييذى الت أل تنيػ ميف األوؿ سػكرييرا ي صػ خ  ؿ السي دة التيزنطية  مأ مصروتعد ييرجب منه  رصتع ك هن خر وتعد زوا
، انيهػػز فرصػػة سي سػػية اليسػػ مع اليػػأ  ، ف صػػتع الت تػػ  الي سػػع وال   ػػيفر وفػػأ  هػػد تطريركييػػب ،  ػػـ رشػػحب لييمفػػب لػػب

كنيسػػة تييػػ  فسػػيح  ، ور ػػ د تنػػ ء كنيسػػة مػػ ر مػػرقس ت رسػػكندريةر كمػػ  شػػيد فػػأ مواجهػػة ال ايتعهػػ   مػػرو تػػف العػػ ص
؛ السنكسػػػ ر ال تطػػػأ  82ػػػػ80، ص  1، جػػػػ ، يتييػػػوف فيػػػبر لميف صػػػيؿ رنظػػػرح كيػػػ أل السنكسػػػ ر لمغرتػػػ ء والمحيػػػ جيف

 ر69ػ68، ص  1ػ ، ج اليع وتأ
 Rouillard, p. 237وكذلؾح  81، ص 1؛ كي أل السنكس رح جػ91، ص 1س ويرسح جػ( 3)
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يييػ ذلوف رحي نػػ خ وينيصػػروف ريػر ر وك نػػت يكتػػد هػىضء الحكػػ ـ اليم يػػدونييف  منػ خ ر ليػػ خ فػػأ سػػتيؿ 
 الضـ واألوج ع واليشريد و الي ييؿ فأ ستيؿ ذلؾرالحكـ الذ  يتسطونب  ميه ر ف لمصريوف ق سوا ا

  ، تػػػػؿ إنهػػػ   مػػػػأ  والم حػػػظ رف زيػػػ دة اض ػػػػطه د لػػػـ يفػػػػت فػػػأ   ػػػد رك ريػػػػة المصػػػرييف
؛ رير رف شدة اليعسؼ ك نت ستت خ قويػ خ فػأ ال  ػ ء  ، زاديهـ يم سك خ تمذهتهـ المونوفيز  العكس

 ، تؿ جعمت هوة الي ؼ رك ػر ايسػ   خ  رييف مأ كؿ رمؿ فأ إ  دة الس ـ تيف التيزنطييف والمص
 ، وي صمت الكراهية لمسي دة التيزنطيػة ومػذهته  الممكػ نأر ومػع ذلػؾ ، واسيمرت العداوة فأ ازدي د

 ، لـ يمج  المصريوف إلأ يي نة الت در
،  وهكذا رصػر المصػريوف  مػأ اضحيفػ ظ تع يػديهـ األر وذكسػية  مػأ المػذهأل المونػوفيز 

، ور ػوا تػ ف يػدفعوا   لهـ الدينأر فمـ يرهتوا اضسيشه د ويحمؿ ك فة رلواف العػذاألواليمسؾ ت سي 
،  ، ولكنهـ يمردوا رك ر مػف مػرة ال مف فأ رنفة وا يزازر ولـ ي  تموا هذا اضسيتداد فأ صمت وذلة

ور منػػوا لممسػػيعمريف التيػػزنطييف سػػيطهـ  مػػيهـ واسػػييف فهـ توسػػ  مهـ الجهنميػػةر فتػػدت مصػػر فػػأ 
رف السػػ تع المػػي د  فػػأ صػػورة ق يمػػة موجعػػةح ففػػأ ن حيػػة منهػػ  وقػػؼ الطغػػ ة المسػػيتدوف مػػف ال ػػ

، وفػػػأ الن حيػػػة األيػػػر  وقػػػؼ المصػػػريف صػػػ مديف رافعػػػأ الػػػرىوسر فك نػػػت   مػػػ ء ال سػػػطنطينية
 النيجية الحيمية لهذى الصورة ال  يمة الموجة انيش ر الفو أ واض طراألر

تصػورة حيػة ألحػواؿ  Henri Munierث هنػر  مونييػب خ الفرنسػأ المحػدر ول د زودن  المى 
مصر  نذاؾ ج ء فيه  رف المصرييف ك نوا يعرفوف رنهـ الشعأل الذ  ن ؿ كهنيػب ركتػر نصػيأل مػف 

، تسػػػتأل يتعييػػػب السي سػػػية لم سػػػطنطينية ويػػػديمه  فػػػأ شػػػ ونبر ف ػػػد كػػػ ف  األلػػػـ زوداخ  ػػػف اريمػػػ ف
لتط ركة الذيف ك نوا ك يراخ مػ  يف ػموف النفػأ الشعأل المصر  ير  رم مب كؿ يـو تطش األت طرة ت 

، كػذلؾ واجهػوا قػررات الحرمػ ف الكنسػية اليػأ ك نػت يصػدره  فػأ   مأ اميي زات كراميهـ العظمػأ
ح هـ المجػ مع الدينيػة فػأ مح ولػة لفػرض مػذهتهـ الػدينأر وك نػت األحكػ ـ الغ شػمة الصػ درة  ػف 

لعمػػ ء وفػػؽ ايييػػ رهـ ليجمسػػوا  مػػأ  ػػرش ال سػػطنطينية ميكػػررة تػػ  ان طػػ ع مسػػيهدفة ينصػػيأل ا
 (1)ال ديس مرقسر ورد  ذلؾ ت لي لأ إلأ الصداـ والمذاتعر

                                                           

(1) Munier, pp. 68, 92. 
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لـ يطمع مف الن حيػة الوطنيػة إض  –ي صة ال وؿ فدف الشعأل المصر  ػ تز  مة تط ركيب 
تشػػتب اسػػي  ؿ رس سػػب حريػػة الع يػػدة وفػػؽ المػػذهأل الػػذ  يػػىمف تػػب رض وهػػو المػػذهأل المونػػوفيز ؛ 

وهػأ  ػهكذا ك ف الح ؿ طواؿ العصػر التيزنطػأ  –ة إلأ يفض ال را أل اليأ ر  مت ك همب إ  ف
 السي سة اليأ س ر  ميه   مرو تف الع ص  ندم  ديؿ مصر ف يح خر

،  ، وهػذا اضسػيتداد الػػذ  ي  تمػب ال ػػورات ، فػأ وسػط كػػؿ هػذا ال مػؽ واليػػوير  مػأ ريػة حػػ ؿ
سػػػػتيوس  جػػػػدير ت ليسػػػػجيؿ رف األسػػػػ ؼ األرمنػػػػأ  ظهػػػػر الفػػػػ يحوف المسػػػػمموف  مػػػػأ األتػػػػواألر وال

Sébeos  (1) وشػػػػػ هد  يػػػػػ ف لفػػػػػيع  (2)، ذلػػػػػؾ المػػػػػىرخ الوحيػػػػػد المع صػػػػػر لمفيوحػػػػػ ت ارسػػػػػ مية ،
كمفهـ اع  ز وجػّؿ تمهمػة الفيوحػ ت  ، ذكر فأ مصدرى رف المسمميف   (3)المسمميف لت دى ررمينية

المػػىرخ األرمنػػأ المع صػػر ألحػػداث ال ػػرف  ػػػ Ghévond (1)هػػذا تينمػػ  رورد جيفونػػد (4)ارسػػ ميةر

                                                           

ر ػػددن  كي تػػ خ تعنػػوافح فػػ يز نجيػػأل  Histoire d'Heraclius   يػػ ريق هرقػػؿ ومصػػدرى   Sébeos   سػػتيوس  ػػف  ( 1)
 – 632هػػػ 40-11إسػػكندرح المسػػمموف والتيزنطيػػوف واألرمػػف فػػأ  ػػوء كي تػػ ت المػػىرخ األرمنػػأ المع صػػر سػػتيوس )

، يػػـو  المندنيػػة  ـر وقػػد نشػػر الػػدكيور طػػ هر مصػػطفأ فػػأ جريػػدة الحيػػ ة 1993تيػػروت  ػالطتعػػة ال  نيػػة  ػـ( 640
صػػفحة مػػػف يػػػ ريق الفيوحػػػ ت     ػػػة ر مػػػدة تعنػػػواف   ػػػ( 20فػػػأ صػػػفحة اليػػػراث )ص  ػـ 1994ديسػػػمتر  3السػػتت 

 ، نشػػر دراسػػة يحميميػػة تنػػ ءة وطيتػػة لمغ يػػة  ػػف هػػذا الكيػػ ألر و ػػف  ارسػػ مية لمػػىرخ ررمنػػأ   صػػر رحػػدا ه  مت شػػرة
مينيػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػيف التيػػػػػػػػػزنطييف واليمفػػػػػػػػػ ء الراشػػػػػػػػػديف األسػػػػػػػػػ ؼ والمػػػػػػػػػىرخ سػػػػػػػػػيتوس رنظػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػ يز نجيػػػػػػػػػأل رسػػػػػػػػػكندرح رر 

 ر100، 79، 72ص  ػ 1983ارسكندرية  –ـ( 661ػ632هػ 40ػ11)
ك ف ستيوس شػ هد  يػ ف ألحػداث ال ػرف األوؿ الهجر  ال ػرف السػ تع المػي د ، إذ   صػر الك يػر مػف األحػداث اليػأ ( 2)

كػذلؾ اسػيمد ال ميػؿ مػف م ديػب الي ريييػة مػف ررخ له ، واسيمد تعض رحداث مصنفب مف شهود العي ف وتعػض األسػر  
تعػػض المصػػ در اليطيػػة اليػػأ لػػـ يع صػػر رحػػدا ه ؛ لػػذا كػػ ف مصػػنفب مصػػدراخ  مينػػ خ ليمف  ػػب، ف ن  ػػوا  ميػػب ان    ػػ خ 
لين مػػػوا  نػػػب المػػػ دة الي ريييػػػة ال مينػػػة اليػػػأ لػػػـ يع صػػػروا رحػػػدا ه ر لميف صػػػيؿ رنظػػػرح فػػػ يز نجيػػػأل رسػػػكندرح المسػػػمموف 

 ر20ػ14واألرمف، ص  والتيزنيطوف
 ر30ػ29ف يز نجيأل رسكندرح ررمينية تيف التيزنطييف واليمف ء الراشديف، ص ( 3)
ر وقد جػ ء فػأ هػذا المصػدر المع صػر لظهػور ارسػ ـ 16ف يز نجيأل رسكندرح المسمموف والتيزنطيوف واألرمف، ص ( 4)

 وتداية انط ؽ الف يحيف المسمميف م  يمأح
A cette époque, il y Avait un des enfants d'ismael du nom de Mahomet, un marchand .. 

comme l'ordre venait D’en Haut, ils se rallierent tous" 
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     رف الف يحيف المسمميف ك نوا ينطم وف فأ فيوح يهـ  ػ (2)ال  مف المي د   ال رف ال  نأ الهجر 
المسيشػػرؽ  ػػػ Gaston Wietفػأ حػػيف يػػذكر المػىرخ المحػػدث جسػيوف فييػػت  (3)  ك لحيػة الطػػ  رة

رف المسػمميف لػـ يواجهػوا  ػ اال  ر العرتية ت ل ػ هرة ، واألميف األستؽ لمكيتة دار الفرنسأ المعروؼ
، وض قػ دة حػػرتييف فػػأ اسػيط  يهـ رف يسػػيغموا مػػوارد الػت د الي  ػػعة لهػػـ  شػعوت خ ميعم ػػة تحك مهػػ 

، ولػػوض ذلػػؾ ض ػػطر ال ػػواد رم ػػ ؿ  مػػرو تػػف العػػ ص وي لػػد تػػف الوليػػد وريرهمػػ  رف يعػػودا  تحكمػػة
 (4)ال ه ر  لفورهـ إلأ صح ريهـر

لػػػذ  يهمنػػػ  فػػػأ مو ػػػوع الفػػػيع ارسػػػ مأ لمصػػػر هػػػو ييتػػػع   قػػػة  مػػػرو تػػػف العػػػ ص وا
، التطريػرؾ المنييػأل مػف الشػعأل المصػر  والػذ  كػ ف ض يػزاؿ ه رتػ خ فػأ ديػر  تػ لتطريرؾ تنيػ ميف
كػـ  ػ، إذ ا ػطر هػو ورسػ قفيب إلػأ مغػ درة  واصػمهـ هرتػ خ مػف تطػش كيػرس  فػأ ر ػ لأ الصػعيد
سػػييتت األمػػور لمفػػ يحيف المسػػمميف ورصػػتع المصػػريوف فػػأ رمػػ ف مػػف وتعػػد رف ا ػسػػتؽ رف ذكرنػػ  

اليوؼ  مأ   يديهـ الدينيػة ليمػيعهـ ت لحريػة فػأ ظػؿ السػي دة ارسػ مية، ي صػة ورف  مػرو تػف 
 ، ميسػػػػ مح خ حيػػػػأ رنػػػػب ر ػػػػ ر دهشػػػػة المصػػػػرييف  ، رىوفػػػػ خ تر ييػػػػب العػػػػ ص كػػػػ ف  ػػػػ دضخ فػػػػأ حكمػػػػب

، كماا  لم يل   شيةًا مان أماوال الكنااةس "هذا الصدد رنب  ، ف د رورد حن  الن يوسأ فأ واب ج تهـ
، واسػييأل لػب الحكػـ فيهػ   ، دانت لب مصر لذا (ر5)" ، بل حماها طول مد  حكومته أنه لم ينهبها

                                                                                                                                                    

  ػ صمأ اع  ميب وسمـ ػ وك ف يػ جراخ مػف تنػأ إسػم  يؿ  ميػب السػ ـ  محمد ، ظهر شيص يد أ   فأ يمؾ الفيرة   
  ر واضنط ؽ فأ فيوح رتوع الع لـ ، رر وقد رمرى اع تيوحيد المسمميف

 Histoire des Guerres et   ي ريق الحروأل وفيوح ت العػرأل فػأ ررمينيػة ومصدرى   Ghévond   جيفوند  ف  ( 1)

des conquetes des Arabes en Arménie  ( 11ر ػػددن  كي تػػ خ تعنػػواف  الفيوحػػ ت ارسػػ مية ألرمينيػػة-
 ر1983ارسكندرية  –ىرخ األرمنأ جيونوند ـ( فأ  وء كي ت ت الم661-632هػ 40

 ر13-3لميف صيؿ رنظرح ف يز نجيأل إسكندرح المرجع الس تؽ، ص ( 2)
مممكػػػػة الفرنجػػػػة   –؛ نجػػػػ ة محمػػػػد الطمتػػػأح مػػػػ  تعػػػػد تػػػػ ط الشػػػػهداء 36فػػػ يز نجيػػػػأل إسػػػػكندرح المرجػػػػع السػػػػ تؽ، ص ( 3)

 ر50ص  –ـ 2001اليمف  –والفيوح ت ارس مية فأ جنوأل ت د الغ ؿ 
(4) Wiet, G. précis de L’histoire d’Egypte, t. II, P. II, P. 115. 

  ػ ـ1949يوليػػو ررسػػطس   8 ، و 7 ػػددا  ػمجمػػة نه ػػة الكنػػ  س  ػك مػػؿ صػػ لع نيمػػةح كيػػ أل يػػ ريق الن يوسػػأ ( 5)
 ػ  ـ2000 ال ػ هرة ػرىيػة قتطيػة لمفػيع ارسػ مأ  ػ ؛  مر ص تر  تد الجميػؿح يػ ريق مصػر ليوحنػ  الن يوسػأ 150ص
 ر220ص
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ي صػػة ورنػػب يعهػػد لممصػػرييف تػػ ف يػػدع لهػػـ حريػػة العتػػ دة ومم رسػػة شػػع  رهـ الدينيػػة وفػػؽ مػػذهتهـ 
حريػػػة اليصػػرؼ فػػػأ شػػػ ونهـ ال  ػػػ  ية وارداريػػػةر ولػػػـ يكيػػػؼ  ؛ كمػػػ  يػػػدع لهػػػـ (1)وحم يػػة كن  سػػػهـ

، إذ رلغػأ  ، ولـ يط لتهـ تغير الجزية ، تؿ رق ـ تع  خ منهـ مديريف لمييمؼ الجه ت  مرو تذلؾ
ال ػػػرا أل الف دحػػػة اليػػػأ كػػػ ف رتػػػ طرة ارمتراطوريػػػة التيزنطيػػػة قػػػد فر ػػػوه   مػػػأ المصػػػرييف تغيػػػر 

 (2)رحمةر
لمصػػرييف الميحػػػدث تمسػػ نهـ  نػػػذاؾ رجػػػ خ مػػف رقتػػػ ط مصػػػر ، كػػػ ف ز ػػػيـ ا  مػػأ ريػػػة حػػ ؿ

، وكػػػػ ف  ، ر  الػػػػر يس شػػػػنودة لكونػػػػب مػػػػف تػػػػيف قػػػػ دة الجػػػػيش التيزنطػػػػأ يػػػػد أ الػػػػدوؽ سػػػػ نو يوس
، إ  فة إلػأ كونػب ميمصػ خ لمت تػ   ، مشهوداخ لب ت ضسي  مة وحسف الرا  والحـز مونوفيز  المذهأل

،  ، قرتػػػب  مػػػرو تػػػف العػػػ ص إلػػػأ مجمسػػػب سػػػكندريةتنيػػػ ميفر فممػػػ  اسػػػي ر الفػػػيع ارسػػػ مأ فػػػأ ار
ف نيهز سػ نو يوس فرصػة انيعػ ش الكنيسػة المصػرية تعػد ايين قهػ  مػف شػدة المحػف واض ػطه دات 

، وريػذ يمهػػد السػتيؿ ر ػ دة التطريػرؾ تنيػػ ميف إلػأ كرسػيب تػػ ف  اليػأ حمػت تهػ  مػػدة  شػر سػنوات
مػػب العظػػيـ فػػأ نفػػوس ر ييػػب فرجػػ   مػػرو وح ي ػػة م   (3) ػػر ؼ  مػػرو تػػف العػػ ص ت سػػت أل اييف  ػػب

منب رف يتعث ترسمب إلأ الت ت  الشريد ليطمأل إليب رف يعود إلأ م ر تطريركييب  من خ مطم نػ خ وكيػأل 
، وسػ رع رسػػؿ  لػب رم نػ خ ورقػػر  وديػب تنػ ء  مػػأ هػذى الوسػ طة ول ػػد فػرح المصػريوف تهػػذا اليصػريع

لػذا  (4)إض رف س نو يوس نفسب ك ف يجهؿ م رىرس نو يوس إلأ الصعيد ليتمغوا تطريركهـ تم  جر  
 كيأل  مرو تف الع ص رمر األم ف إلأ ر م ؿ مصر كي ت خ ي وؿ فيبح

                                                           

(1) Vansleb., Nouvelle Relation d’un voyage Fait en Egypte Paris, 1658,  

P. 237. 

 ر رنظر ري  خح176، ص 2ال مص ي درس يع وأل الممطأح ق موس  ت ء الكنيسة وقديسيه ، جػ( 2)
 Wiet, t. II, P. II, P. 129 

  .Duchesne, P. 425ر رنظر ري  خح 88، ص  1 س ويرسح جػ( 3)
ر 145، ص  1 ؛ السنكسػػ ر ال تطػػأ اليع ػػوتأح جػػػ250، ص  1 ، كيػػ أل السنكسػػ رح جػػػ 88، ص  1 سػػ ويرسح جػػػ( 4)

 رDuchesne, P. 425رنظر ري  خح 
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الموضوع ال   فيه بنيامين بطرك النصار  القبط له العهد واألماان والساالمة   
 (1) ر ، ويدبر حال بيعته وسياسة طاةفته من اهلل فميحضر امنًا مطمةناً 

، ودانػػوا لػػب  مػػرو تػػف العػػ ص رلػػوؼ الرهتػػ ف الم يمػػيف فػػأ واد  النطػػروفويػػرج لم  تمػػة  
إذا  (2)؛ ، ف  طػػ هـ  هػػد األمػػ ف الػػذ  ظػػؿ محفوظػػ خ تػػدير األنتػػ  م ػػ ريوس تهػػذا الػػواد  ت لط  ػػة

، يػػرج إليػػب مػػف رديػػرة واد   رورد الم ريػػز  رف  مػػرو تػػف العػػ ص تعػػد رف فػػيع مصػػر وارسػػكندرية
، وكيػأل لهػـ كي تػ خ ت ػأ  نػدهـ يػىمنهـ فيػب  مػأ رنفسػهـ  ميرحيػأل تػبالنطروف ستعوف رلؼ راهػأل ل

ونسػػييمص مػػف نػػص الم ريػػز  المت لغػػة العدديػػة إض رنهػػ  يػػدؿ  مػػأ ك ػػرة  ػػدد  (3)وحيػػ يهـ ورديػػريهـ
؛ وسي سػػة اليسػػ مع الػػدينأ اليػػأ كػػ ف ييميػػع تهػػ  رهتػػ ف األديػػرة  رهتػػ ف واد  النطػػروف مػػف ن حيػػة

 مية مف ن حية رير ر  مة فأ ظؿ السي دة ارس 

حيػػػأ تمػػػغ مسػػػ مع التطريػػػرؾ  (4)وقػػػد انيشػػػر  هػػػد األمػػػ ف الػػػذ  رصػػػدرى  مػػػرو تػػػف العػػػ ص
، و ػ د إلػأ ارسػكندرية فػديمه  ديػوؿ الظػ فريف، وفػرح النػ س ترجو ػب  ، فع د مػف ميت ػب تني ميف

                                                           

فميظهػر الشػيق التطريػرؾ    ر والجدير ت لذكر رف رت  المكػ ـر زودنػ  تػنص مييمػؼ جػ ء فيػبح88، ص  1  ويرسح ج( س1)
ؿ   مػػأ نفسػػب و مػػأ ط  فػػة ال ػتط جمػػيعهـ إلػػأ الػػدي ر المصػػرية وريرهػػ   منػػيف  مػػأ نفوسػػهـ مطم نػ  نهكػػذا فػػأ األصػػ

ح الكنػ  س واألديػرة فػأ ال ػرف   مػف كػؿ مكػروى وييمػب المكيػوأل ، ص  2 ػ، جػ ال تمػأ   ت لوجػب 12  رنظػرح رتػو المكػ ـر
ر  ممػػ خ 250ص  ،  1 جػػػ     ؛ كيػػ أل السنكسػػ رح 145، ص  2 ، جػػػ ر وكػػذلؾح السنكسػػ ر ال تطػػأ اليع ػػوتأ106

 ت ف السنكس رات اليأ اسييدميه  فأ التحث لـ يذكر نص األم فر
المييصػػػص فػػػأ يػػػ ريق مصػػػر فػػػأ العصػػػر المسػػػيحأ رف نػػػص يطػػػ أل  Amélineauورد العػػػ لـ الفرنسػػػأ رميمينػػػو ( ر2)

 األم ف محفوظ فأ دير األنت  مك ريوس رنظرح
 Amélineau, E., Histoire des monastéres de la basse-Egypte, Paris, 1894, P. XXXII. 

ر وكػػذلؾح  مرطوسػػوفح واد  النطػػروف ورهت نػػب ورديريػػب 507، ص  2 جػػػ ػ هػػػ1270تػػوضؽ  ػلم ريػػز ح اليطػػط ( ا3)
 ر40ص ػرـ1935 هػ 1354ارسكندرية  ػمذيؿ تكي أل ي ريق األديرة التحرية  ػ ومييصر ي ريق التط ركة

أ كػػػ ف يعر ػػػه  الفػػػ يحوف المسػػمموف  مػػػأ سػػػك ف الػػػت د المفيوحػػة ت لتعػػػد يم مػػػ خ  ػػػف ايسػػمت التنػػػود فػػػأ الشػػػروط اليػػ( 4)
ارجحػ ؼ م  رنػة تػ لتنود المفرو ػة مػػف قتػؿ التيػزنطييف ونػيو  ػف ذلػػؾ اليرحيػأل ت لفػ يحيف المسػمميف دوف م ػػ وميهـ، 

يػة الع يػدة والعتػ دة ومم رسػة ي صة ورف سك ف التمداف المفيوحة ك نوا يعمموف يم م خ رف المسمميف سوؼ ييركػوا لهػـ حر 
، 90الشػع  ر الدينيػة، فػػ  إكػراى فػأ الػػديف لميف صػيؿ رنظػرح فػػ يز نجيػأل إسػكندرح الفيوحػػ ت ارسػ مية ألرمينيػػة، ص 
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شػػرة ،   فرحػػ خ   ظيمػػ خر وتمغػػت مػػدة ري تػػب  ػػف الكرسػػأ التطريركػػأ السػػكندر     ػػة  شػػر   مػػ خ 
 (1)، و   ة فأ الظؿ السي دة ارس ميةر منه  يحت الحكـ التيزنطأ

ولمػػػ  ظهػػػر تنيػػػ مف فػػػأ تػػػ تميوف فػػػأ وسػػػط شػػػعتب حظػػػأ تيػػػرحيتهـ الحػػػ ر ور ممػػػوا تمجي ػػػب 
،  ػػػـ ايفػػػؽ معػػػب  مػػػأ المو ػػػد  ، فهػػػـ ليسػػػي تمب ويتمػػػغ تكػػػؿ مػػػ  جػػػر  تينػػػب وتػػػيف  مػػػرو سػػػ نو يوس

، ورمػػر  مػػرو تدح ػػ رى إليػػب تكرامػػة واب ػػزاز  ذ لػػب منػػب األمػػ ف، وريػػ الموافػػؽ لم  تمػػة ال   ػػد المسػػمـ
ومحتة واسػي تمب تمػ  يميػؽ تم  مػب مػف الحفػ وة واليكػريـر فممػ  الي ػأ الػرج ف يح د ػ  مميػ خ فػأ جميػع 

، فتػ در  مػرو ت سيشػ رة التطريػرؾ اليع ػوتأ فػأ رحسػف طري ػة  الش وف الي صة تمصػر ورف هييهػ 
، وك نػت طمعػة الت تػ  تري ػة  ، وسىالب  ف رنسأل مو د لجت ية ال را أل ييمكف ته  مف إدارة الت د

، األمػػر الػػذ   ، فػػأ يػػىدة ورزانػػة ، وكػػ ف  ػػذأل المنطػػؽ يمػػوح  ميػػب سػػيم  الوقػػ ر والجػػ ؿ والهيتػػة
ك ف لب  ظيـ الوقع فأ نفس  مرو ألنب حينم  ر ى ركرمػب وقػ ؿ ألصػح تب ت نػب لػـ يػر فػأ تمػد مػف 

مموف رجػػ خ م مػػب تػػيف رجػػ ؿ الػػديف حسػػأل قػػوؿ سػػ ويرسر ف ج تػػب تنيػػ ميف الػػت د اليػػأ فيحهػػ  المسػػ
، يم  ه  منب  مرو ت لتشر وال تػوؿح وقػ ؿ لػب جميػع تيعػؾ  تيطتة تميغة شكرى فيه   مأ حف ويب تب

، و تيػب فػأ كرسػأ وضيػة الػديف المسػيحأ  ورج لؾ ا تطهـ ودتر رحوالهـر ورق مب رميراخ  مأ قومػب
 (2)فأ مصرر

لعػػودة التطريػػرؾ اليع ػػوتأ تنيػػ ميف ر ػػر  ظػػيـ فػػأ حػػؿ   ػػدة مػػذهأل المصػػرييفر  ول ػػد كػػ ف
، ا ينػؽ الػتعض المػذهأل اليم يػػدونأر وض شػؾ رف اليػروج مػف الػػديف  فيوفػ خ مػف ا ػطه د كيػػرس

رو المذهأل كرهػ خ رو يوفػ خ ض يكػوف فػأ متػدر رمػرى ح ي يػ خر فممػ  جمػس هػذا الت تػ    نيػ خ  مػأ العػرش 
؛ كمػ  جػذأل إليػب رك ػر النػ س الػذ  ر ػمهـ ارمتراطػور  يحت لوا ػب المصػريوف ، ان ـ السكندر 

و ػ دوا إليػب تفػرح  ، فع دوا   نية إلأ ا ين ؽ المػذهأل المونػوفيز    التيزنطأ هرقؿ وكيرس متعو ب

                                                           

؛ يػػػ ريق 250؛ كيػػ أل السنكسػػػ رح ص  145، ص  2 ؛ السنكسػػػ ر ال تطػػأ اليع ػػػوتأح جػػػػ 88، ص  1سػػ ويرسح جػػػػ( 1)
 ر77، ص  2، جػ ، رنظر ري  خح الجريدة النفيسة فأ ي ريق الكنيسة 50، ص  االت ء التط ركة

 رنظر ري  خح 89ػ88، ص 1س ويرسح جػ( 2)
W. Budge, The book of the Saints of the Ethiopian Church, translation of the ethiopic 

synaxarium, Cambridge, 1928, t. II, P. 472 
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 ر  ـ ن د  تني ميف المط رنة واألس قفة الذيف ايتعوا المػذهأل اليم يػدونأ رف  ون لوا إكميؿ اض يراؼ
 (1)، فمتأ رك رهـ نداء الت ت ر وا إلأ مذهتهـ المونوفيز يعود

، إذ يػػركهـ   ػػـ إف اهيمػػ ـ  مػػرو تػػف العػػ ص ت ليع قتػػة وصػػؿ مػػداى ريػػ ـ التطريػػرؾ تنيػػ ميف
يسػػيولوف  مػػأ معظػػـ الكنػػ  س الممك نيػػة وكػػذا األديػػرةر وتػػذلؾ جعمهػػـ يتنػػوف االمػػ ؿ الكتػػ ر  مػػأ 

    رف يصؼ شعورهـ هذا ت ولبح  ويرس تف الم فعس ، مم  حدا ت ألس ؼ المىرخ   المسي تؿ
 (2)". كانت الشعو  فرحين مثل العسول الصغار إ ا ُحلَّ رباطهم، وُأْطِمُقوا عمى ألبان أمهاتهم "

، ذلؾ ألف المصػرييف لػـ يعػ مموا تهػذى المع ممػة المينػة  وك ف س ويرس  مأ حؽ فأ وصفب
الف رسػػأ والسػػي دة التيزانطيػػةر ر ػػؼ إلػػأ ذلػػؾ رف منػػذ رمػػد تعيػػد إذ  ػػ نوا األمػػريف فػػأ ظػػؿ الغػػزو 

، لـ يح ولوا رف ي غطوا  مأ المصرييف ليعين ػوا ارسػ ـ  المسمميف ر ن ء وضية  مرو تف الع ص
،  ، ف ػد ركػدى المػىرخ األرمنػأ سػتيوس ، وهذا اليس مع الدينأ لػيس تغريػأل  مػيهـ ولـ ي طهدوهـ

 ػ، إذ رورد فػأ مصػدرى رف المسػمميف  وؿ الهجػر المع صػر ألحػداث النصػؼ األوؿ مػف ال ػرف األ
يمشػي خ مػع مػ  جػ ء  (3)لم يفرضوا اإلسالم عمى األرمن باالقو  ػحيف فيحوا موطنب األصمأ ررمينية 

ر كػػذلؾ ا يرفػػت تهػػذا اليسػػ مع الػػدينأ الػػذ  يطػػأ تػػب (4)" و إكاارال فااى الاادين "فػػأ ال ػػر ف الكػػريـ 
، دوف رف ينعمػوا تػذلؾ فػأ  هػد السػي دة الف رسػية   مػأ ت دهػـ األرمف فأ ظؿ السي دة ارسػ مية

رسػػي ذة  Bernadette Martin-Hisard، المىريػة الفرنسػية ترنػػديت مريػ ف هيػزار  رو التيزنطيػة
السي دة ارسػ مية والحريػ ت األرمنيػة  ر ففأ تحث له  تعنواف  Iالعصور الوسطأ تج معة ت ريس 
         ذكػػػرت ر ف الحفريػػػ ت األ ريػػػة اليػػػأ  ي د  إلػػػأ ال ػػػرف الي سػػػعفػػػأ الفيػػػرة مػػػف ال ػػػرف السػػػ تع المػػػ

                                                           

ر رنظػػػر ري ػػػ خح قػػػ موس  تػػػ ء الكنيسػػػة 146، ص  2، جػػػػ ؛ السنكسػػػ ر ال تطػػػأ اليع ػػػوتأ 89، ص  1 سػػػ ويرسح جػػػػ( 1)
 ر176، ص  وقديسيه 

 ر90، ص  1 ويرسح جػ( س2)
فػػػػػ يز نجيػػػػػأل إسػػػػػكندرح المسػػػػػمموف والتيزنطيػػػػػوف واألرمػػػػػف فػػػػػأ  ػػػػػوء كي تػػػػػ ت المػػػػػىرخ األرمنػػػػػأ المع صػػػػػر سػػػػػتيوس ( 3)

 ر16ـ( ص 661ػ632هػ 40ػ11)
 (ر256سورة الت رة، االية )ال ر ف الكريـح ( 4)
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 ركدت رف المسمميف   مموا األرمف ت لحسػنأ ػ  صمة ررمينية رنذاؾ  ػ Dwin (1)رجريت فأ دويف
، تمػػ  شػػهديب ررمينيػػة مػػف  ، ولػػـ يكرهػػوهـ  مػػأ ا ينػػ ؽ ارسػػ ـر ودلمػػت  مػػأ صػػحة قولهػػ  هػػذا

نييجػػة هػػذا الػػدليؿ  ػفػػأ ظػػؿ السػػي دة ارسػػ مية واسييمصػػت  ازدهػػ ر وا ػػع فػػأ تنػػ ء الكنػػ  س
، ويشػييد كن  سػهـ اليػأ  حرية األرمف المطم ة فػأ مم رسػة شػع  رهـ الدينيػة وفػؽ مػذهتهـ ػالم د  

، دوف ريػػة قيػػود مفرو ػػة مػػف قتػػؿ المسػػمميفر و م ػػت  شػػهدت ازدهػػ راخ معم ريػػ خ لػػـ يشػػهدى مػػف قتػػؿ
ف األوؿ اليزمػوا تهػذا اليسػ مع فػأ يعػ ممهـ مػع رهػؿ الذمػة فػأ ترنديت  مػأ ذلػؾ ق  مػة إف المسػممي

 (2)ك فة التمداف المفيوحةر
الذ  ق ـ تزي رة مصر فأ رواير ال رف  Vanselb   ف نسمأل ، سجؿ الرح لة   وفأ مصر

،  هػػداخ كيتػػب  مػػرو تػػف العػػ ص  ، رنػػب رر   مػػأ جػػدراف الكنيسػػة المعم ػػة السػػ تع  شػػر المػػي د 
، إض رنػب يىيػذ  ، ويمعف مف يسعأ مف المسمميف إلأ حرم ف ال ػتط منهػ  الكنيسة تيدى لحم ية يمؾ

 (3) ميب قولب إف ال تط دفعوا لعمرو فدية  ف يمؾ الكيألر

، ردرؾ رنب مف المسيحيؿ  ميب  ، لم  درس  مرو تف الع ص ح لة مصر  مأ رية ح ؿ
، لم  ك ف  تف اليط أل ي ولب لبرف يجتأ ال را أل دوف مع ونة رقت طه ر فكيأل إلأ اليميفة  مر 

، فدنهـ ض يسيطيعوف حصر المت لغ اليأ يمكف  المسمموف ض يعرفوف الت د المصرية معرفة ي مة
،  مأ رف يحؿ ريرى محمب  ، ورنب اسييدـ لهذا الغرض قتطي خ قديراخ ونزيه خ  جمعه  مف ال را أل

  ندم  يعرؼ ح لة الت د جيداخر

                                                           

، ييػػػ يـ ررافر    فػػػأ المصػػػ در ارسػػػ ميةر وهػػػأ مدينػػػة ت رمينيػػػة دتيػػػؿ ،   فػػػأ المصػػػ در األرمنيػػػة Dwin   دويػػػف  ( 1)
، الفيوحػ ت ارسػ مية ألرمينيػة  202، ح شػية رقػـ  96، ص  لميف صيؿ رنظرح ف يز نجيػأل اسػكندرح المرجػع السػ تؽ

؛ ررمينيػػػة تػػػيف التيػػػزنطييف واأليػػػراؾ  145، ح شػػػية رقػػػـ  96ػػػػ95، ص  نػػػأ جيفونػػػدفػػػأ  ػػػوء كي تػػػ ت المػػػىرخ األرم
، ح شػية رقػـ 231 ػ1983ارسكندرية  ػهػ( فأ منصؼ رريسي كيس المسييفريأ 463ػ392 ـ 1071ػ1000الس ج ة )

ر 49 ، ح شػػػية رقػػػـ 17، ص  1988 ػال ػػػ هرة  ػ؛ الحيػػػ ة اضقيصػػػ دية فػػػأ ررمينيػػػة إتػػػ ف الفػػػيع ارسػػػ مأ  554
 ر27، ح شية رقـ  12ص  ػ 1988ال  هرة  ػالفيوح ت ارس مية لت د الكرج )جمهورية جورجي  السوفييية( 

 ر7، ح شية رقـ  16 ، ص ف يز نجيأل إسكندرح المسمموف والتيزنطيوف واألرمف( 2)
(3) Vansleb, Nouvelle Relation d’un voyage fait en Egypte, Paris, 1698, P. 237. 
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، وصػػػرح  فػػػأ إيجػػػ د رداة قػػػد يكفػػػؿ حسػػػف سػػػير العدالػػػة وفكػػػر  مػػػرو تػػػف العػػػ ص ري ػػػ خ 
، و ػػيف فػػأ كػػؿ دا ػػرة منهػػ   تمسػػ همة الػػوطنييف األقتػػ ط فيهػػ  ف سػػـ الػػت د إلػػأ  ػػدد مػػف الػػدوا ر
، رمػػ  إذا كػػ ف اليػػ ؼ تػػيف  ق  ػػي خ قتطيػػ خ كمفػػب تفػػض الي فػػ ت المدنيػػة والدينيػػة لغيػػر المسػػمميف

مػػف  كػػوف مػػف ق ػػ ة الطػػرفيف وك نػػت المسػػ  ؿ الجن  يػػة، ُرِفػػعا األمػػر إلػػأ مجمػػس م قطتػػأ ومسػػمـ
  (1)اييص ص ال   ة المسمميف وحدهـر

  ػ قتػػؿ قي مػػب تحمميػػب لفػػيع الغػػرأل ػ  رف  مػػرو تػػف العػػ ص  ويػػذكر  سػػ ويرس تػػف الم فػػع
إ ا صاميت انات عماّى حتاى أمضاى إلاى المغار  وال ماس مادن  "لػبح  اسي تؿ الت ت  تني ميف وقػ ؿ

فػد   لػب التػ أل  " ، فعمات لاك كال ماا تطمباه مناى وأعود إليك سالمًا بسرعة،  وأممكها مثل مصر
،  ، وتعػػده   ػ د إلػػأ مصػػر تنيػ ميف تػػ ليوفيؽ والنجػ حر وت لفعػػؿ نجػػع  مػرو فػػأ فػػيع يمػؾ التمػػداف

 (2)واسي ر فأ الفسط ط اليأ ك ف قد اييذه    صمة لبر
ف مػنع التطريػرؾ تنيػ ميف ، ركد  مرو احيرامب لممصرييف ت   مأ رنب قتؿ رف يغ در مصر

، وريػذ ييف ػد  الحؽ فأ تن ء األديرة والكن  س اليأ ك ف قد دمرهػ  الفػرسر وفػرح الت تػ  تهػذى المنحػة
،  ، درأل  مػػأ يعمػػيـ ر ييػػب ليطمػػ ف  ػػميرى األتنيػػة ليعػػرؼ مػػ  يهػػدـ منهػػ  ومػػ  يت ػػأر وقيػػؿ وف يػػب

 (3)كذلؾ سجؿ ال وانيف الكنسية والنظـ الرهت نيةر

، وداف لب تػ لوضء  ، واليف فب حولب التطريرؾ تني ميف تحأل الشعأل المصر  لبهكذا حظأ 
، فعػػـ السػػ ـ الشػػ مؿ رتػػوع مصػػر  نػػذاؾ وكػػ ف سػػ نو يوس قػػد كمػػؼ الت تػػ  تنيػػ ميف تتنػػ ء  اليػػ لص

، إذ يػوفأ فػأ السػ تع  شػر مػف ينػ ير  ، ولكف األجؿ لـ يفسع لػب كنيسة  مأ اسـ ال ديس مرقس
 (4)ة ر  سيب  مأ الكنيسة المصرية يسع خ و   يف سنةرـر وك نت مد662سنة 

                                                           

(1) Amélineau, Fragments Coptes, p. 389; Duchesne, PP. 428-429. 

 ر176، ص  رنظر ري  خح ال مص ي درس يع وأل الممطأح ق موس  ت ء الكنيسة وقديسيه 
 ر88، ص 1س ويرسح جػ( 2)
ر وكػػػػذلؾ 250، ص  ؛ كيػػػػ أل السنكسػػػػ ر145؛ السنكسػػػػ ر ال تطػػػػأ اليع ػػػػوتأ، ص  91ػػػػػ90 ، ص 1سػػػػ ويرسح جػػػػػ( 3)

 ر355، ص  1، جػ ، إيريس حتيألح السنكس ر الجديد 78ػ77، ص  2، ج ة النفيسةالجريد
 ر91، ص  1س ويرسح جػ (4)
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، ريػرة المصػرييف  نػذاؾ  مػأ اسػي  ؿ  هكذا نسييمص مف سػيرة التطريػرؾ تنيػ ميف األوؿ
،  ، وهمػيهـ دينيػ خ ومػػدني خ  ، ويمسػكهـ تع يػديهـ ومعي ػدايهـ المذهتيػة  مػػأ وجػب اليصػوص ت دهػـ

والتيزنطيػة اليػأ حػد ت فػأ يمػؾ المرحمػة المي تمػة ررـ الحوادث والحػروأل واض ػطه دات الف رسػية 
، ولحميهػػ   ، سػػداه  الغيػػرة مػػف يػػ ريق مصػػر فسػػيرة ذلػػؾ التطريػػرؾ يعػػد صػػحيفة شػػرؼ لممصػػريف

؛ نسػػػيجمأ مػػػف تػػػيف  اريػػػ ص لمػػػوطف والػػػدف ع  ػػػف الع يػػػدة المسػػػيحية  مػػػأ المػػػذهأل المنػػػوفيز 
، وذلػػؾ يػػ ؿ  يػػة مػػف ن حيػػة ريػػر ، والدينيػػة والمذهت سػػطوره  رحػػواؿ مصػػر الدايميػػة مػػف ن حيػػة

 الفيرة المميدة مف رواير  هد السي دة التيزنطية إلأ روا ؿ سنوات الفيع ارس مأر

واي ػػع جميػػ خ ري ػػ خ رف المسػػيحية  مػػػأ المػػذهأل المونػػوفير  ك نػػت رداة لميحػػرر السي سػػػأ 
، ويعت ػػػة  ـ؛ إذ وجػػػد المصػػػريوف فيهػػػ  مجػػػ ضخ لي ظػػػة قػػػومييه والػػػييمص مػػػف نيػػػر الحكػػػـ التيزنطػػػأ

، ري ظػت المسػيحية  مش  رهـ الوطنية تعد رف انه رت رو كػ دت يحػت نيػر ال ػغط التيزنطػأر لػذا
، وكػػ ف هػػذا  ػػ م خ ه مػػ خ مػػف  ومػػؿ سػػر ة انيشػػ ره   المونوفيزيػػة فػػأ المصػػرييف شػػعورهـ ت نفسػػهـ

 وازدي د  دد معين يه ر
الكنيسػػػة المركزيػػػة فػػػأ ل ػػػد حمػػػؿ تط ركػػػة ارسػػػكندرية    مػػػة رايػػػة الجهػػػ د المػػػذهتأ  ػػػد 

، كمػػػػ  حمػػػػؿ رسػػػػ فهـ مػػػػف ز مػػػػ ء ارسػػػػكندرية الو نيػػػػة رايػػػػة  ال سػػػػطنطينية ومػػػػذهته  اليم يػػػػدونأ
 ػالم  ومة  د حكومة ارمتراطورية الروم نيةر وك نت مىازرة ومن صر الشعأل المصر  لتط ركيب 

رهتػػ ف المصػػرييف ، تػػؿ إف ال مػػىازرة لمحركػػة ال وميػػة  ػػد السػػمط ت التيزنطيػػةػ  هػػأ فػػأ جوهرهػػ 
 ،  مموا  مأ م  ومة ال   فة اليون نيةر وي صة فأ الصعيد األ مأ وليس فأ ارسكندرية ف ط

،  ، ك نت الم  ومة المصرية لمسي دة التيزنطية فأ رس سه   ورة قومية وطنية يي ـ ال وؿ
ف اييذت شك خ ديني خر  واب


