
 ليمى عبدالجواد إسماعيل
 ىاألدريب ىالقديس شنودة األخميم

 م (154 – 333)  ىالعصر البيزنط ىتاريخ مصر ف ىودوره ف
 

 أخبار القديسين كالمياه لمغروس الجدد " ى" شهية ه
 كما يقول مار اسحق

، فالرجؿ مف  رئيس المتوحديف شهية حًقا ىاألدريب ىوأخبار القديس شنودة األخميم
العصر  ىف ىواالجتماع ىوالسياس ىتاريخ مصر الدين ىات البارزة والمؤثرة والفعالة فالشخصي
 .ىالبيزنط

سػطراا تمميػذ   ىوقد أمكف التعرؼ عمى سيرة حياة الرجؿ وأعماله مف خالؿ سيرته الذاتية التػ
ة منػذ كشػفت النقػاب عػف حيػاة القػديس شػنود ى، تمػؾ السػيرة التػ وخميفته فػ  رئاسػة الػدير (1)" ويصا "

ػػػ إلػػى الحػػديث عػػف  ، وتطػػرؽ فيهػػا ويصػػا التمميػػذ البػػار بلسػػتاذ  ومعممػػه طفولتػػه البػػاكرة وحتػػى وفاتػػه
نجازاته ودور  الهاـ ف ،  عاشػها ىمصػر خػالؿ الفتػرة التػ ىالحيػاة فػ ىمختمؼ منػاح ىأعماؿ القديس وا 

ف خػػػالؿ كمػػػا سيتمػػػ  مػػػ ىالعصػػػر البيزنطػػ ىتػػػاريخ مصػػػر فػػػ ىتركػػػه الرجػػػؿ فػػ ىواألثػػر العميػػػؽ الػػػذ
 صفحات اذا البحث.

 

                                                           

، وتتممػذ عمػى  ( التحػؽ بالػدير األبػيض ، أحد مراكػز محافظػة سػوااجًا المنشلة حالي ) ىمدينة أبصا ىويصا مف أاال (1)
، فقػػد كتػػب سػػيرة معممػػه مػػًا ، وتػػرؾ األنبػػا تراثًػػا روحًيػػا عظي ، ثػػـ تقمػػد رئاسػػة ديػػر  بعػػد وفاتػػه يػػد أسػػتاذ  القػػديس شػػنودة

، وكػػذلؾ كتػب لرجػػاؿ الػديف وكبػػار رجػاؿ الدولػػة  لػى الرابػػاف والراابػات، كمػػا كتػب رسػػائؿ وأقػواؿ كثيػػرة إ األنبػا شػنودة
، سيرة القػديس األنبػا ويصػا تمميػذ  ، لمزيد مف التفاصيؿ انظر: األنبا متاؤس إقميمه ينصحهـ نصائ  روحية نافعة ىف

 .66ػ  15، ص األنبا شنودة ومقتطفات مف أقواله
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           (6)قريػػػػة تػػػػدعى شػػػػنالله ىولػػػػد فػػػػ  السػػػػاب  مػػػػف بشػػػػنس فػػػػ( 1)ذكػػػػر ويصػػػػا أف الطفػػػػؿ شػػػػنودة
( لػذلؾ ينسػب إليهػا القػديس  Panopolisبػانوبوليس  ) (3)( عمػى مقربػة مػف أخمػيـ شندويؿ الحاليػة )

نه لمػيالد القػديس فقػد حػدد اليػـو . ويالحظ انا أف ويصا لـ يحدد تاريًخا بعيىشنودة ويعرؼ باألخميم
، فػػػذكر  ولػػػد فيػػػه شػػػنودة ى، الػػػذ ، لػػػذلؾ تمػػػاربت لرار المػػػؤرخيف المحػػػدثيف حػػػوؿ العػػػاـ دوف السػػػنة

 348عػاـ  ىبلف حدد ميالد  فػ Kuhn. وانفرد كواف (4)ـ عمى األرج 343البعض إنه ولد ف  عاـ 

                                                           

 اإللػه   االبػف  كتبهػا تمميػذ  ويصػا أف معنااػا ) ى، التػ سػيرة حياتػه ىر ف، فجا اختمفت اآلرار حوؿ معنى كممة شنودة (1)
عػف معنػى كممػة  ) خادـ اهلل أو المكرس هلل (. ولمزيػد مػف التفاصػيؿ ىأ Shenoudaبالصعيدية  ى، وقيؿ أنها تعن (

  ىنشراا اميمينو ف ىويصا الت :شنوة انظر: سيرة حياة القديس شنودة بقمـ تمميذ 
Mémoires Publiés par les memberes de la Mission Archéologique Francaise au Caire 

(1885-1886), T. 4, Paris. (1888), P. 301. 

 ص  ،  ـ6116،  ، القػاارة لسػيرة وأعمػاؿ القػديس العظػيـ أنبػا شػنودة ى، المخطػوط األصػم إسػكندر ىميخائيؿ مكسػ 
شػػنودة  :؛ وانظػػر أيمػػاً  1اػػامش  ، 177 ، ص ـ 1978اارة ، القػػ مصػػر ى، الرابنػػة الديريػػة فػػ ؛ رروؼ حبيػػب 6

 .49، صى ، األدب القبط ماار اسحؽ
جغرافيتػػه اػػو  ىكمػػا ذكػػر اميمينػػو فػػ ى، واسػػمها القبطػػ ، واسػػمها شػػندويد مػػف القػػرى القديمػػة ىشػػنالله أو شػػندويؿ اػػ (6)

Schenalalet تحولػت إليػه  ىبمركػز سػوااج الػذ، واآلف  مػف قػرى قسػـ أخمػيـ ى، وقػاؿ اػ ومعنااا غابة مف الكػرـو
 النيؿ بما فيها شنالله أو شندويؿ. ىالقرى الواقعة غرب

 .168، ص ـ1963القاارة  ، 6 ، ؽ 4 ، ج لمبالد المصرية ىالقاموس الجغراف ى ،انظر: محمد رمز  
، وبالقبطيػػة  مػػيف ، واسػػمها بالمصػػرية القديمػػة اػػو " بػػرميف " بمعنػػى بيػػت اإللػػه مػػف أقػػدـ المػػدف المصػػرية ىأخمػػيـ اػػ (3)

Chemin  أوKmin ى، واسػػمها اليونػػان Panopolis يقابػػؿ اإللػػه مػػيف عنػػد الفراعنػػة ى، الػػذ مدينػػة اإللػػه بػػلف ىأ  ،
 ى ،رمػػز   مػػػف كػػور صػػعيد مصػػر. انظػػر: محمػػد  ى، واػػ أخمػػيـ ى، واسػػمها العربػػ يرمػػز لمخصػػوبة والنسػػؿ ىواػػو الػػذ

 8 ، ج ، الخطػط التوفيقيػة الجديػدة باشػا مبػارؾ ى: عماً ظر أيم؛ وان 91ػ 89ص ، 6 ػ ؽ 4 ، ج ىالقاموس الجغراف
 .116ػ  111 ، ص ـ1991، القاارة 

    ؛ 7 ، صى ، المخطػػػػوط األصػػػػم اسػػػػكندر ى؛ ميخائيػػػػؿ مكسػػػػ 177 ، ص ، الرابنػػػػة الديريػػػػة انظػػػػر: رروؼ حبيػػػػب (4)
،  مجمػد واحػد ى، جػزراف فػ يماف، ومريػاـ جميػؿ سػم اسػكندر ى، ترجمة ميخائيؿ مكسػ ، القديسوف المصريوف دورلياف
 .686 ص ، 6116القاارة 
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، . ـ 333    مػػايو مػػف عػػاـ 6 ىفػػ ، ولكػػف أجمػػ  غالبيػػة البػػاحثيف عمػػى أف مػػيالد القػػديس كػػاف(1).ـ
 .(6)ىرواية األنبا ويصا ما يؤكد صحة اذا الرأ ىوقد جار ف

، تػدعى األـ دروبػا  ػ أسػرة مسػيحية صػغيرة (3)ويصػا ىوكانػت أسػرة القػديس شػنودة ػ كمػا يػرو 
Droba  ويدعى األب إبجوس ،Abgous واشتهر كالاما بالورع والصالح م  التقوى والفميمة ،  ،
، إذ كػػاف يمتمػػؾ أرًمػػا زراعيػػة وقطيًعػػا مػػف األغنػػاـ  قريتػػه شػػنالله ىاليسػػار فػػ ىبجػػوس مػػف ذو وكػػاف إ

 البرية. ىيراعااا له أحد الرعاة ف

فيه بطهراما وعفافهما روح  ، وغرسا وعكؼ الوالداف عمى تربية وحيداما شنودة تربية صالحة
لمػػػديف والسػػػير عمػػػى  اً ، محبػػػ معتػػػدالً  ، لػػػذا شػػػب الفتػػػى مسػػػتقيًما ، وحببػػػا إليػػػه التقػػػوى والػػػورع الفمػػػيمة
 ى. وعمػؿ شػنودة فػ(4)ر المتبػؿ بػالمم  " كمػا يػذكر ويصػاىكالمه وحديثه " كالشػ ىف اً ، صادق تعاليمه

 .(5)، وقد فصؿ ويصا لذلؾ ف  روايته أغناـ أبيه م  الرعاة بعد أف تكاثر عدداا ىصبا  برع

ػػ مػياًل إلػى  األغنػاـ ىرعػ ىقمػااا فػ ىتػ خالؿ الفترة ال والحظ األب إبجوس عمى ابنه شنودة
ابنػػه  ىفػػ ى، وأراد األب أف ينمػػ لمعبػػادة وحيػػاة الزاػػد والتقشػػؼ اً ، وحبػػ ، وحرًصػػا عمػػى الصػػالة العزلػػة

Bigoul، لػذلؾ اصػطحبه يوًمػا لزيػارة خالػه األنبػا بجػوؿ  اذ  الفمػائؿ
 ى، وكػاف مػف الرابػاف ذائعػ(6)

                                                           

(1)  Kuhn, Shenute, Saint, in Coptic Encyclopedia, Vol. 7 ed. Atiy, Aziz iS, New York 

(1991), P. 2121. 
 ى، دراسػات فػ حكػيـ أمػيف عبدالسػيد ًا:؛ وانظػر أيمػ .Vie de Schnoudi, (ed) Amelineau, P. 468انظػر:  (6)

إبػراايـ  :، ترجمػة مصػر ى، األديػرة األثريػة فػ ؛ والترز 68 ، ص ـ1963، القاارة  لرابانية والديرية المصريةتاريخ ا
،  ، مػف أبطػاؿ البريػة األنبػا شػنودة رئػيس المتوحػديف عػازر أقالديػوس ى؛ رشد 351 ، ص ـ6116، القاارة  سالمة

،  ـ1999، القػاارة ى ، رئػيس المتوحػديف الصػعيد ، األنبػا شػنودة سػالمة ى؛ مجد 14 ، ص اإلسكندرية بدوف تاريخ
 .66 ، ص ـ1994، القاارة  ، سيرة وأقواؿ وعظات األنبا شنودة رئيس المتوحديفى ؛ لوكاس األنبا بيشو  7 ص

(3)  Vie de Schnoudi, (ed) Amelineau, PP. 302-305. 
(4)  Vie de Schnoudi, P. 305. 
(5)  Vie de Schnoudi, PP. 305-306. 
(6)  Vie de Schnoudi, P. 307. 
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قريػػة  ىديػػر يقػػ  فػػ ى، فػػ ، الجماعيػػة الديرانيػػة وميوس، وممػػف يمارسػػوف رابانيػػة القػػديس بػػاخ الصػػيت
 .(1)النيؿ بالقرب مف سوااج ىإدريب غرب

، ولـ يكػف  النبيؿ قبالة أخميـ ىالصحرار غرب ىف .ـ 351عاـ  ىأسس بجوؿ اذا الدير حوال
 ، ولكػف سػرعاف مػا تكػاثر ، الػذيف تتممػذوا عمػى يديػه بداية األمر سوى عدد قميؿ مف الراباف ىلديه ف

، كػػػانوا النػػػواة األولػػػى لمػػػدير األبػػػيض. وقػػػد قػػػاـ بجػػػوؿ  ، الرابػػػاف حتػػػى بمػػػا ثالثػػػيف راابػػػاً  عػػػدد اػػػؤالر
، وغػػرس أشػػجار صػػغيرة لمنخيػػؿ  ، فبػػدأ بحفػػر قنػػاة كبيػػرة حتػػى تصػػؿ إلػػيهـ ميػػا  النيػػؿ بتوسػػعة ديػػر 

العديػػد مػػف ، كمػػا أنشػػل داخػػؿ الػػدير  ، وزرع رابانػػه أشػػجار الفاكهػػة والخمػػروات وغيػػر ذلػػؾ والزيتػػوف
ذلػؾ بجػالر مػػف  ، ويظهػػر (6)، حتػػى يمكنػه سػد كافػػة احتياجػات الػدير ورابانػه الػورش لمختمػؼ المهػف

،  كتبهػػا عمػػى مػػا يبػػدو تمميػػذ  القػػديس شػػػنودة ى، والتػػ خػػالؿ الصػػفحات المتعمقػػة بحيػػاة األنبػػا بجػػوؿ
وة عمى ما ومعه ، عال دير  ىقاـ به األنبا بجوؿ ف ىواتم  مف خاللها كذلؾ اإلصالح الشامؿ الذ

، وأخذ عميهـ تعهًدا كتابًيا بلال يتخموا عػف الطاعػة وعػف  ، فقد جم  تالميذ  الثالثيف مف قواعد جديدة
، وأف يحبػوا حيػاة الزاػد والتقشػؼ والعفػة  الػدير وعػدـ مغادرتػه ى، وأف يقسموا أماـ اهلل بالبقار ف ديراـ

 .(3)م  التبعية لرئيس الدير ومقدمه

( عمػى لسػاف  حاليػاً  ىبنػابول ) Borgiaمتحػؼ بورجيػا  ىفػ 631طوطػة رقػـ مخ ىوقد جػار فػ
، وال يقػػدـ لنػػا شػػعائر وطقػػوس ًا كاتبهػػا واػػو أحػػد تالميػػذ األنبػػا بجػػوؿ " أف أبينػػا بجػػوؿ ال يرسػػـ طريقػػ

( مػػف حيػػث الصػػموات  بػػاخوميوس وأتباعػػه سػػبؽ ومارسػػها وكتبهػػا لبارنػػا السػػابقيف ) ىمختمفػػة عػػف التػػ
ف  ، فقػد صػار عمػى نفػس نظػاـ بػاخوميوس ، ووجبات الطعاـ وغير ذلػؾ راابالمفرومة عمى ال ، وا 

، فيرجػ  إليػه الفمػؿ فػ  إتقػاف  كاف قد حاوؿ إدخاؿ بعض التطورات بما يتفؽ وتطور نظاـ الرابانية
 .(4)، وفصمها تماًما عف الحياة التوحدية بحائط ال يمكف تعديه " حياة الرابانية الديرانية الجماعية

                                                           

يقػػ  الػػدير األبػػيض فػػ  أسػػفمه، وينسػػب إليهػػا  ى، الػػذ مدينػػة فرعونيػػة قديمػػة، تنسػػب إلػػى جبػػؿ أدريبػػة Adrabأدريػػب  (1)
 بإقميـ أخميـ. ى، وا أو أدريبه ى؛ وكانت تسمى ف  كتب القبط أتريب ىكذلؾ القديس شنودة، فيعرؼ بشنودة األدريب

(2)  E. Revillout., “ Sénuti le prophète “ dans Revue de L’Histoire des Religions, T. 8, Paris. 

(1883), P. 407. 
(3)  Revillout., Sénuti le prophete, P. 408. 
(4)  Revillout., Sénuti le prophète, P. 409. 



 

13 

، فقػد فصػؿ لػه ويصػا  عف زيارة شنودة بصحبة أبيه لدير خاله األنبػا بجػوؿ والمقػار بينهمػاأما 
، كػػاف األنبػػا بجػػوؿ  ، وأصػػبحا عمػػى بعػػد مقػػدار ميػػؿ فػػذكر أف شػػنودة ووالػػد  حينمػػا اقتربػػا مػػف الػػدير
، كػانوا قػد حمػروا  مدينػة أخمػيـ، وعػدد مػف رؤسػائها ىيستميؼ فػ  ديػر  عػدد مػف كبػار األراخنػة فػ

ذا بػه يقػوؿ لهػـ فجػلة  يه مف أجؿ أف يعممهـ ويرشػداـ ويهػديهـ لخػالص نفوسػهـإل " انهمػوا      ، وا 
 .(1)، فقد اقترب منا " ، رئيس الديارة حتى نتمقى األرشمندريدس

رئػػػيس  ىأ أرشػػػمندريت ) ىأخمػػػيـ عػػػف أ ىانػػػا شػػػعر األراخنػػػة بالداشػػػة ألنهػػػـ لػػػـ يسػػػمعوا فػػػ
Revillout( ػ واو كما يذكر ريفيو  متوحديف

،  مصر سػوى قػادة الفػرؽ الدينيػة ىلقب لـ يحممه ف (6)
إال أف احتػػرامهـ لػػجب بجػػوؿ دفعهػػـ  ػ يمػػن  اػػذا المقػػب ىوكػػاف بطريػػرؾ اإلسػػكندرية وحػػد  اػػو الػػذ

ذا بهـ أماـ طفؿ ال يتعدى عمر  التاسعة أو العاشرة واو الفتى شنودة.  لمخروج معه بدوف تردد، وا 

"       :ذكر أف الفتى شنودة عندما رأى خاله بجوؿ حيػا  قػائالً ويذاب ويصا أبعد مف ذلؾ في
ذا كػاف األراخنػة قػد تعجبػوا مػف  ىالسالـ عميؾ أيها الشيخ الطاار ... مبارؾ أنت ف جمي  أمورؾ " وا 

"       لػػه  ، وومػػعها عمػػى رأسػػه وقػػاؿ أمػػر اػػذا الفتػػى إال أف األنبػػا بجػػوؿ أمسػػؾ بيػػد الفتػػى شػػنودة
عمػػى ذلػػؾ بقولػػه أف األنبػػا بجػػوؿ كػػاف يػػود أف ينػػاؿ  ى. ويعمػػؽ أوليػػر (3)شػػمندريت "يػػا أبػػى األر  ىبػػاركن

كمػا اتمػ  مػف روايػة  (4)لممتوحػديف ورئيساً  ، ألنه تنبل له بلنه سيكوف قديًسا كبيراً  شنودة ىبركة الصب
 ويصا سالفة الذكر.

طمب  ى، الذ ؿلخاله بجو  ، بؿ ظؿ مالزماً  ولـ يقدر لمفتى شنودة العودة بصحبة أبيه إبجوس
ممػا يؤكػػد عمػػى أف األب  (5)، أف يدعػه عنػػد  أسػبوع حتػػى يختبػػر  ويمتحنػه كمػػا يػذكر ويصػػا مػف والػػد 

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 307-308. 
 .ىالعصر البيزنط ىليـ فواألراخنة مفرداا أرخوف واو مف ألقاب حكاـ األقا

(2)  Revillout., Sénuti, P. 411. 
 (3) Vie de Schnoudi, P. 308. 

 .416 ، ص 6111 ، القاارة اسكندر ىميخائيؿ مكس :، ترجمةى ، قديسو مصر حسب التقويـ القبطى أولير  (4)
(5)  Vie de Schnoudi, P. 308. 
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كاف يقصد بزيارة دير األنبا بجوؿ إلحاؽ ابنه بالمدرسة الممحقة بالدير لتعميـ النشر مف أبنػار البمػداف 
 ، عالوة عمى التبرؾ واكتساب الفمائؿ. المجاورة

،  عمػػى العبػػادة والصػػالة ، فقػػد رل  خالػػه األنبػػا بجػػوؿ مكبػػاً  االختبػػار بجػػدارة ىونجػػ  شػػنودة فػػ
،  الصػغيرة اػذ  السػف  ىفػ (1)، وألبسػه اسػكيـ الرابانيػة اً بػ، لذلؾ رسمه راا طعامه وشرابه ىف متقشفاً 

كر . ومنذ ذلؾ الحيف اسمـ شنودة نفسه لمعبادة ػ كما يذ(6)زمرة الراباف والنساؾ ىوبذلؾ دخؿ شنودة ف
، فال يفطػر كػؿ  ، وصـو مستمر بلحسف نظاـ ، وسهر كثير ، وجهاد شديد ػ بقمب مستبشر (3)ويصا

 (4)مومػ  لخػر ى". ويذكر ويصا فػ …ومار فقط  وممحاً  وكاف طعامه خبزاً  …يـو إال عند الغروب 
 …تلمػؿ العبػادة وال ى، إذ يقمػ  الميػؿ فػ ، وكاف قميؿ النـو بالميؿ اثنى عشرة صالة ىأنه كاف يصم

وكػػاف دائػػـ البكػػار حتػػى صػػار البكػػار عنػػد  حمػػو كالعسػػؿ والشػػهد عمػػى حػػد تعبيػػر ويصػػا. كػػذلؾ كػػاف 
يصـو األربعيف يـو المقدسة، وقد أكػد ذلػؾ المقريػزي بقولػه : " أنػه كػاف ممػف يطػوى فػ  األربعػيف إذا 

 .(5)صاـ "
، ممػػا  ة عميقػػة، وعمػػؿ عمػػى تدريسػػه الكتػػاب المقػػدس دراسػػ األنبػػا بجػػوؿ بتثقيػػؼ شػػنودة ىعنػػ

، حتػػى إنػػه حفػػظ أجػػزار مػػف الكتػػاب  الكتابػػة ىمقدرتػػه عمػػى الخطابػػة والبالغػػة فػػ ىفػػ وامػػحاً  راً تػػرؾ أثػػ
، بػلف يػتقف شػنودة المغتػيف القبطيػة  خاصػاً  ، كػذلؾ ااػتـ األنبػا بجػوؿ ااتمامػاً  المقدس عف ظهػر قمػب

، وعػف طريػؽ اػذ  المغػة أمكنػه  جيدة، ودرس الثانية دراسة  عظيماً  األولى نبوغاً  ى، فنبا ف واليونانية
 .(6)( اليونانييف البيزنطييف التفااـ م  كبار الحكاـ مف اإلغريؽ )

ولػػـ يكتػػؼ شػػنودة بدراسػػة الكتػػاب المقػػدس والمغتػػيف القبطيػػة واليونانيػػة بػػؿ ااػػتـ كػػذلؾ بدراسػػة 
، ممػف يفػدوف  اـ، ولـ يقتصر عمى دراسػتها لنفسػه بػؿ أخػذ يعممهػا لمرابػاف وغيػر  العمـو الكنسية ىباق

                                                           

 ، تتخممػه الصػمباف عمػى أبعػاد متسػاوية قطعة مف الجمػد الممػفور بارة عفى ع، وا االسكيـ كممة قبطية معنااا شكؿ (1)
، ثػػـ اثنػػى عشػػر  ، وبػػه صػػميباف كبيػػراف أحػػداما لمصػػدر واآلخػػر لمظهػػر ، واػػو يحػػيط بمػػف يرتديػػه مػػف األمػػاـ والخمػػؼ

 ، ويمبس األسكيـ النساؾ الذيف بمغوا درجة عالية مف النسؾ والتقشؼ. مف الجمد الممفور صغيراً  صميباً 
(2)  Vie de Schnoudi, P. 310. 

(3)  Vie de Schnoudi, P. 311. 

 (4) Vie de Schnoudi, PP. 313-314. 
 .511 ، ص 6 ، ـ ، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارى المقريز  (5)
 .416، ص ـ1956، القاارة  1 ، ج ، تاريخ الكنيسة القبطيةى إيريس حبيب المصر  (6)
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، ويعممهػػػػـ ويثبػػػػتهـ عمػػػػى اإليمػػػػاف  ، فكػػػػاف يجمعهػػػػـ حولػػػػه إلػػػػى الػػػػدير لوفػػػػار مػػػػا عمػػػػيهـ مػػػػف نػػػػذور
سائر عمر  ... وكانت  ىشنودة يوعظ الكبار والصغار ف ىفيذكر تمميذ  ويصا: " كاف أب ىاألرثوذكس
 .(1)التعاليـ اإللهية أحمى مف العسؿ والشهد " ىأفوا  محب ىأقواله ف

،  ، فكثيػًرا مػا كػاف يتػرؾ الػدير وزمالئػه الرابػاف ياة العزلة واالنفػراد تػراود األنبػا شػنودةظمت ح
 ىفػ ى، حتػى أنػه كػاف يطػو  ، ويظػؿ عاكفًػا عمػى العبػادة والعمػؿ البرية المترامية األطراؼ ىويتوغؿ ف

،لػـ يشػااد  البريػة خمػس سػنيف ىأقػاـ فػ ى: " أف أبػ(6)عزلته األياـ والشهور بؿ والسػنوف فيػذكر ويصػا
شػػػيًئا مػػػف أصػػػناؼ اػػػذا العػػػالـ  ى، وال يشػػػته ، وال أواف النيػػػؿ الجػػػروف ىالحقػػػؿ المػػػزروع والغػػػالؿ فػػػ

ليشااد  وينظر إليه " ثـ ما لبث أف عاد إلى ديػر  وأخوتػه الرابػاف. وتجػدر اإلشػارة إلػى أف الصػمة لػـ 
كثير  ىه عدد منهـ يستشيرونه فعزلت ى، فكثيًرا ما كاف يزور  ف تنقط  بيف األنبا شنودة وراباف الدير

. مما يدؿ عمى مػا كػاف يتمتػ  بػه األنبػا (3)، ويسللونه عما يعف لهـ مف أسئمة واستفسارات مف أموراـ
 .ـ 383عػػاـ  ى، لػػذلؾ مػػا أف تػػوفى خالػػه بجػػوؿ فػػ شػػنودة مػػف مكانػػة متميػػزة بػػيف أخوتػػه رابػػاف الػػدير

 رئاسة الدير. ىليصب  خميفة له ف حتى وق  اختياراـ عميه (4).ـ 385عاـ  ىوقيؿ أيًما ف

، وا  التػ  يطمػؽ عميهػا  ، حتى قاـ ببنار كنيسة كبيرة وما أف تولى األنبا شنودة رئاسة الدير
،  كػـ مػف سػوااج 8اليـو اسػـ ديػر األنبػا شػنودة أو الػدير األبػيض وتقػ  أسػفؿ جبػؿ أدريبػه عمػى بعػد 

يػ  اآلالت وأخرجنػا الفعمػة ... وومػعنا أسػاس وعف بنار اذ  الكنيسػة يػذكر األنبػا ويصػا " أعػددنا جم
الكنيسػػة ... ثػػـ اجتمػػ  إلينػػا صػػناع كثيػػريف مػػف البنػػائيف والحجػػاريف والنجػػاريف وسػػائر أربػػاب الصػػناي  

، وأخػػذت معظػػـ  األبػػيض ىوشػػيدت الكنيسػػة مػػف الحجػػر الجيػػر  (5)سػػتة أشػػهر " ى... وأكممنػػا البنػػار فػػ
، بػدليؿ مػا يشػااد  ة كانػت قائمػة عمػى مقربػة مػف الػديراذ  األحجار مف أطالؿ ومعابد مصرية قديمػ

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 311,312. 
 (2) Vie de Schnoudi, P. 315, 316. 
(3)  Vie de Schnoudi, P. 317. 

 .178 ، ص ، الرانبة ؛ رروؼ حبيب .Kuhn, Shenute, P. 2131حوؿ تاريخ وفاة بجوؿ انظر:  (4)
لقػرف ا ى: تػاريخ أبػو المكػاـر عػف الكنػائس واألديػرة فػ ؛ وانظر أيماً  .Vie de Schnoudi, PP. 353, 354انظر:  (5)

، ى ؛ المقريػػػػز  119 ، ص ـ1999، القػػػػاارة  6  ، جى عشػػػػر ة والمسػػػػمى بتػػػػاريخ أبػػػػو صػػػػال  األرمنػػػػ ىلقػػػػرف الثػػػػانا
 .517 ، ص 6 ، ـ المواعظ
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عمػػى أسػػط  تمػػؾ األحجػػار مػػف رسػػـو وكتابػػات ايروغميفيػػة عديػػدة. كػػذلؾ شػػيدت الكنيسػػة عمػػى طػػراز 
، واذ  الخاصية تنفرد بها  وق  بصر المعمارييف عميها أوؿ ما وق  ى، الت المعابد المصرية الفرعونية

 ىالمصػر  ى، إذا أنهػا تبػرز الطػراز المعمػار    مػف األديػرة األخػرىاذ  الكنيسػة أو ذلػؾ الػدير عػف غيػر 
روحػه وطابعػه لػذلؾ جػذبت إليهػا األلػوؼ مػف الزائػريف مػف مشػارؽ األرض ومغاربهػا مػف  ىاألصيؿ ف

سبانيا وغيراا مف األقطار البعيدة  .(1)بالد الشاـ واليوناف وبالد الغاؿ )فرنسا( وا 

 

 
 :ىانالدير  ىنظام األنبا شنودة الرهبان

، تشػػػػبه قػػػػوانيف القػػػػديس  قػػػػاـ األنبػػػػا شػػػػنودة بومػػػػ  سمسػػػػمة مػػػػف القػػػػوانيف والتنظيمػػػػات الديريػػػػة
، ومػػػ   ، ولكنػػػه طوراػػػا حتػػػى تػػػتالئـ مػػػ  عصػػػر  سػػػار عميهػػػا خالػػػه األنبػػػا بجػػػوؿ ى، التػػػ بػػػاخوميوس

ف . فيػػذكر ويصػػا " أ(6)حيػػاة الكنيسػػة ىبػػدأت تمعبػػه الرابانيػػة فػػ ى، ومػػ  الػػدور الػػذ احتياجػػات الرابػػاف
أبى الطاار أنبا شنودة قد وم  تعاليـ كثيرة ... ووم  قوانيف ألوالد  الراباف ولغير أوالد  مف سائر 

 .(3)" الراباف القديسيف

 فتػرة اختبػار لػبعض الوقػت خػارج الػدير ىكاف عمى طالب الرابانية أف يقم فبالنسبة لمرهبان الجدد:
تتكشػػؼ اسػػتعداداته لممارسػػة حيػػاة العبػػادة نظػػاـ القػػديس بػػاخوميوس حتػػى  ى، كمػػا فػػ ، ولػػيس داخمػػه
 ى، واإلقامػة فيػه ومسػاواته فػ لػه بػدخوؿ الػدير ، وسػم  ، أجيػز ، فإذا أثبت صالحية والزاد والتقشؼ

، واػػذا مػػا كػػاف يحػػدث فػػ  أنظمػػة  الحقػػوؽ والواجبػػات مػػ  بقيػػة رابػػاف الػػدير عمػػى اخػػتالؼ مػػراتبهـ

                                                           

، الكنػػائس الفبطيػػة القديمػػة  . وعػػف وصػػؼ الكنيسػػة انظػػر: بتمػػر193،  179،  178 ، ص ، الرابنػػة رروؼ حبيػػب (1)
،  : سػػػومرز كػػػالرؾ؛ وانظػػػر أيمػػػاً  691ػػػػ689، ص ـ1993ارة ، القػػػا 1 ، ترجمػػػة إبػػػراايـ سػػػالمة ، ج مصػػػر ىفػػػ

؛ أمػػػا عػػػف التػػػاريخ  347ػػػػ318 ، ص ـ1997،  ، القػػػاارة إبػػػراايـ سػػػالمة :، ترجمػػػة النيػػػؿ ىواد ىاآلثػػػار القبطيػػػة فػػػ
؛ تػػاريخ أبػػو  356 ، ص إبػػراايـ سػػالمة :، ترجمػػة ، األديػػرة األثريػػة الفعمػػ  لمبنػػار فهػػو غػػامض وعنػػه انظػػر: والتػػرز

 .161 ، ص 4 ، ج ـرالمكا
 .51 ، صى ، األدب القبط شنودة ماار (6)

(3)  Vie de Schnoudi, P. 312. 
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أدخمه األنبا شنودة أنه عمى الرااب المستجد أف  ىلذ، ولكف الجديد ا القديس باخوميوس واألنبا بجوؿ
 ، وقد أشػار إليػه األنبػا ويصػا أرشيؼ الدير لمداللة عمى طاعته ىيقدـ عف نفسه تعهًدا كتابًيا يحفظ ف

: " أتعهػد أمػاـ اهلل ى، كما أوردت المخطوطات القبطية صورة اذا التعهد أو الميثػاؽ عمػى النحػو التػال
بليػػة  ىلػػف أدنػػس جسػػد ى، أننػػى تخػػرج مػػف فمػػ ىالكممػػات التػػ ى  ، وتشػػهد عمػػ اػػذا المكػػاف المقػػدس ىفػػ

 الخفػار ى، ولف أباشر بليػة طريقػة أعمػاؿ الغػش فػ ، ولف أكذب ، ولف أشهد زوراً  ، ولف أسرؽ وسيمة
 ىفػ ىوجسػد ى، وليعػذب اهلل نفسػ ، فإذا نقمت اذا العهد فجشااد ممكوت السػموات دوف أف أدخمهػا

 .(1)حمرته "  ىفى أخذته عمى نفس ىت اذا العهد الذنار جهنـ إذا نقم
سػبؽ وأخػذ  األنبػا بجػوؿ عمػى  ىويالحظ أف صػورة اػذا التعهػد تختمػؼ عػف صػورة التعهػد الػذ

حػػػاالت الجػػػدؿ  ى، خاصػػػة فػػػ ، إف كػػػاف كالامػػػا يسػػػتهدؼ تقويػػػة مركػػػز رئػػػيس الػػػدير ومقدمػػػه رابانػػػه
كتسػػبها األنبػػا بجػػوؿ واألب شػػنودة مػػف الػػدير ا ىحقػػوؽ الرئاسػػة التػػ ى، مػػ  عػػدـ التفػػريط فػػ والمناقشػػة
 .(6)ىالباخوم

، فقد كانوا مصرييف ُخمص عمػى عكػس أديػرة القػديس  أما عف نوعية راباف أديرة األنبا شنودة
 ، تمػـ بػيف جنباتهػا الرابػاف المصػرييف واألجانػب كانت أديرة دولية عالمية الطاب  ى، الت باخوميوس

، أمػا أديػرة شػنودة  عمػى السػوار ىوالالتينػ ىواألفريقػ ىواليونان ىبيزنطوال ى، فترى فيها الرااب المصر 
 ىمػف األسػباب التػػ اً . ولعػؿ اػذا كػاف واحػد(3)فكانػت مصػرية الطػاب  ال يػدخمها إال الرابػاف المصػريوف

 ، وال يػذكروف شػيئاً  ، الػذيف زاروا مصػر وأديرتهػا يػؤثروف الصػمت جعمت الكثير مف الرحالة األجانػب
قمػػى بمصػػر سػػتة أشػػهر خػػالؿ عػػاـ  ى، ومػػف أبػػرز اػػؤالر: روفينػػوس الػػذ نودة وأديرتػػهالبتػػة عػػف شػػ

                                                           

ػػ 154 ، ص ، الترجمػة العربيػة ، مػوجز تػاريخ القػبط ورؿ :اً مػ؛ انظػر أي .Vie de Schnoudi, P. 407انظػر:  (1)
 عػازر ى؛ رشػيد 15 ، ص ـ1993  ، اسػكندرية ، أنبا شنودة رئيس المتوحديف : ساج  سميمافاً م؛ وانظر أي 155

 .66ػ61 ، ص ، اسكندرية بدوف تاريخ ، مف أبطاؿ البرية األنبا شنودة رئيس المتوحديف
، جامعػة عػيف شػمس  مصػر البيزنطيػة " رسػالة دكتػورا  غيػر منشػورة ى، " المقاومة الوطنية ف انظر: الفونسو يسطس (6)

 .139 ، ص. ـ1975
، جمعيػة مارمينػا  ، الرسػالة الثالثػة مصر وقػوانيف القػديس بػاخوميوس ىبنة المسيحية ف، نشلة الرا عزيز سولاير عطيه (3)

، مصػػػػػر مػػػػػف ى ، مصػػػػطفى العبػػػػػاد196، ص ، الرابنػػػػػة ؛ رروؼ حبيػػػػػب 177 ، ص. ـ1948باإلسػػػػكندرية مػػػػػايو 
 .345 ، ص. ـ1996، إسكندرية ى اإلسكندر األكبر حتى الفت  العرب
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، وكذلؾ الرحالة الشهير بالديوس  لزيارة أديرتها .ـ386جار إلى مصر عاـ  ى، وجيرـو الذ. ـ373
، ومػػػػف  طيبػػػػة ىفػػػػ .ـ399ػػػػػ388قمػػػػى السػػػػنوات مػػػػف  ىالػػػػذ Helenopolisأسػػػػقؼ ايمينوبػػػػوليس 

 .ـ411،  391 ىجار إلى مصر بيف عػام ى، والرحالة كاسياف الذ فالنطرو  ىواد ىف .ـ416ػ416
مصر كػانوا يجهمػوف  ى. وليس مف المعقوؿ أف اؤالر الرحالة الذيف أقاموا ف(1)وزار أديرتها حتى طيبة

ظمهػا لػذلؾ لػـ  ى، وصػعوبة الحيػاة فػ ، ولكف أغمب الظف إنهـ سمعوا قسوة قوانينهػا أديرة األنبا شنودة
. كما أف البعض أرج  السػبب فػ  ذلػؾ (6)، ولثروا عدـ التحدث عنها وعف مؤسسها ئهايستسيغوا مباد

 .(3)إلى وجود حاجزي المغة والثقافة بيف العناصر اإلغريقية اليونانية وبيف المصرييف
ذا كانػػػت أديػػػرة شػػػنودة قػػػد أغمقػػػت أبوابهػػػا أمػػػاـ األجانػػػب فقػػػد فتحتهػػػا عمػػػى مسػػػاريعها أمػػػاـ  وا 

، الػػذيف كػػانوا يػػلتوف إليهػػا أيػػاـ اآلحػػاد واألعيػػاد لمشػػاركة الرابػػاف صػػالة  شػػعبالمصػػرييف مػػف أفػػراد ال
، ممػا  ، واالرتشػاؼ مػف تعاليمػه ، واالسػتماع إلػى خطػب القػديس ومواعظػه ، وطمب المشػورة القداس

، أمػػا أديػػرة  . ومػػف ثػػـ فػػلف أديػػرة شػػنودة كانػػت أديػػرة مفتوحػػة(4)قػػوى روابػػط االتصػػاؿ بينػػه وبػػيف شػػعبه
 فكانت أديرة مغمقة قاصرة عمى الراباف دوف غيراـ. باخوميوس

 ، بػؿ اجتػذبت كثيػر مػف الرابػاف والراابػات ولـ تجتذب أديرة األنبا شنودة أفراد الشعب فحسب
، وألػػؼ وثمانمائػػة راابػػة ... سػػوى  ، فيػػذكر األنبػػا ويصػػا أنػػه كػػاف تحػػت يػػد  " ألفػػاف ومػػائتيف رااػػب

ا تزايػػػدت أعػػػداد اػػػؤالر الرابػػػاف والراابػػػات بػػػدليؿ مػػػا يػػػذكر  ، وسػػػرعاف مػػػ (5)الصػػػغار والمهتمػػػيف بهػػػـ "
وأخػذ األنبػا شػنودة عمػى عاتقػه تهػذيب اػؤالر  (6)مف أنه " كػاف تحػت يػد  سػتة لالؼ رااػب " ىالمقريز 

رشػاداـ إلػػى الحيػػاة الديريػة الصػػحيحة. ولػـ يعػػتف األنبػػا شػنودة بالرابػػاف فحسػػب ،  الرابػاف وتعمػػيمهـ وا 
، ووم  لهف نظاًمػا  خاصًا بهف ، فعندما تزايدت أعداداف ابتنى لهف ديراً  اتبؿ اعتنى كذلؾ بالرااب
، عمػػػى أف يمػػػداـ بمػػػا يحػػػتجف إليػػػه مػػػف  ، كػػػلف يقمػػػف بحياكػػػة ثيػػػاب الرابػػػاف يتناسػػػب مػػػ  طبيعػػػتهف

                                                           

 .668 ، ص. ـ1963  ، القاارة بطية، تاريخ التربية الق سميـ نسيـ (1)
 .196 ، ص ، الرابنة : رروؼ حبيب؛ وانظر أيماً 177، ص ، نشلة الرابنة عزيز سولاير عطية (6)
 .416 ، ص ، الترجمة العربية ، قديسو مصرى انظر: أولير  (3)
 .196 ، ص ، الرابنة رروؼ حبيب (4)

(5)  Vie de Schnoudi, P. 331. 
 .511 ، ص 6 ، ـ رالمواعظ واالعتبا (6)
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، ولػـ يكتػؼ بػذلؾ بػؿ كتػب العديػد مػف  ، وقػد اختػار لهػف رئيسػة تػدير شػئونهف منتجات أديرة الرابػاف
رشػػػاداف ، الغػػػرض منهػػػا تعمػػػيمهف الراابػػػاتالرسػػػائؿ لهػػػؤالر  ،  ، وتثبيػػػتهف عمػػػى اإليمػػػاف القػػػويـ ، وا 

ألؼ رسالة  ى، الذ بذلؾ القديس اثناسيوس ( محاكياً  العذوبة وتشجيعهف عمى ممارسة حياة البتولية )
" ذكػػر فيهػا العديػد مػف النصػائ  واإلرشػػادات لمػف تريػد أف تمػارس حيػػاة  ىتحػت عنػواف " التبتػؿ العػذر 

 .(1)بتوليةال

حيػاة العزلػة واالنقطػاع لمعبػادة  ىشج  األنبا شنودة رابانػه عمػى ممارسػة الرابانيػة التوحيديػة أ
جػوؼ الصػحرار ػ إلػػى جانػب ممارسػتهـ لمحيػاة الديريػة الجماعيػػة ػ فقػد اعتػاد منػذ صػػبا   ىوالعمػؿ فػ

ذا النػػوع مػػف الرابانيػػة ، واسػػتمر يمػػارس اػػ البريػػة بمفػػرد  لمعبػػادة والتلمػػؿ والعمػػؿ كػػذلؾ ىاالنقطػػاع فػػ
،  ، ولػـ يجػرؤ أحػد مػف رابانػه عمػى االقتػراب منػه أثنػار عزلتػه(6)حتى بعد توليه رئاسة الدير األبػيض

قبػؿ أف يػذاب إليػه حينمػا  اً ، كػاف يتػردد كثيػر  ، وكاتػب سػيرته الػدير ى، ونائبػه فػ بؿ أف تمميػذ  ويصػا
اػذا  ىفػ ىه: " ألـ أقػؿ لكػـ ال ترسػموا وال تتعقبػون، ألف األنبا شنودة كاف ينهر  قائاًل ل يطرأ عذر قاار

، أف أمػػًرا اػػاـ اقتمػػى اسػػتدعار األنبػػا شػػنودة إلػػى الػػدير ولكػػف  موقػػ  لخػػر ى . ويػػذكر فػػ(3)" االسػػبوع
البريػة  ىيػذاب إليػه فػ ى. أ(4)" ى  "خشينا أف نمم  إليه ألنه أوصانا قائاًل: " ال تدعوا أحًدا يػدخؿ إلػ

 ويقط  عميه عزلته.

 ىاألنبػػا شػػنودة يسػػم  لرابانػػه الػػذيف حػػاكو  ومارسػػوا حيػػاة العزلػػة والرابانيػػة التوحديػػة فػػ وكػػاف
، وكػػذلؾ  ، بػػلف يحمػػروا إلػػى الػػدير لمحصػػوؿ عمػػى احتياجػػاتهـ مػػف الطعػػاـ والشػػراب والممػػبس البريػػة

صا ، فيذكر األنبا وي أمور الدير ى، وذلؾ لمتشاور ف لحمور اجتماعات الدير السنوية وعدداا أربعة
، كػاف يػوزع منهػا عمػى المتوحػديف وغيػراـ  ، وأمػيف مخازنػه الػدير ىأف المسئوؿ عف مزرعة البقوؿ فػ

                                                           

            ص  ، 1 ، ج ، تػػػػػاريخ الكنيسػػػػػةى ، إيػػػػػريس حبيػػػػػب المصػػػػر  68 ، ص عػػػػازر، مػػػػػف أبطػػػػػاؿ البريػػػػة ىانظػػػػر: رشػػػػػد (1)
 ، ص. ـ1998، يوليػػو  ؛ كتػػاب ديػػر األنبػػا شػػنودة بسػػوااج 1 ، اػػامش 178 ، الرابنػػة، ص رروؼ حبيػػب ؛ 441
 .415 ، ص. ـ6111، القاارة  ديسها، قاموس أبار الكنيسة وقى ؛ تادرس يعقوب ممط 36

 :، وانظر أيماً  انظر ما سبؽ (6)
 Vie de Schnoudi, PP. 339, 410, 411, 417, 418, 419, 424, 425, 437. 
(3)  Vie de Schnoudi, P. 411. 

(4)  Vie de Schnoudi, P. 424. 
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الفالحػة ومػاار فػ  غػرس  ىمف الراباف، كما يذكر ف  موم  لخر أف الرااب ابساد ػ وكاف خبيًرا فػ
المقػابر  ىفػ الكهػوؼ والقػاطنيف ىاألشػجار والبقػوؿ ػ كػاف كػريـ اليػد وبخاصػة مػ  األخػوة المنفػرديف فػ

 .(1)، وكاف يحمؿ إليهـ البقوالت وما يق  به مف الفواكه " الصوام  ىوالسواح الذيف ف

مارسػػها " أبػػو الرابػػاف " القػػديس  ىوجمػػ  رابػػاف األنبػػا شػػنودة بػػذلؾ بػػيف الرابانيػػة التوحديػػة التػػ
ف األنبػا شػنودة مػف مارسػها األنبػا بػاخوميوس، إذ كػا ىانطونيوس وبيف الرابانية الجماعية الديرانية الت
ابيػب الجبػؿ  ىاألنبا ويصػا أف جماعػة مػف رابػاف واد ىأشد المعحبيف بنظاـ القديس أنطونيوس فيرو 

األجيػػػاؿ  ىاػػػذا الجيػػػؿ أو فػػػ ى، تجػػػادلوا مػػػ  أبػػػى القػػػديس وقػػػالوا: أتػػػرى فػػػ المعػػػروؼ بميػػػزاف القمػػػوب
" لػػو  ى". فقػػاؿ لهػػـ أبػػ نسػػكه وفمػػائمه وعبادتػػه ىالمامػػية رااػػب يعػػادؿ أبونػػا أنطونيػػوس أو شػػبهه فػػ
بعد اؤالر ال يعادلوا أنطونيوس الواحػد مػ  األخػوة  ىجمعتـ راباف اذا العالـ بلسر  ... وجمي  مف يلت

مػ  الػدعوة لمسػير عمػى  ى. واذ  العبارات تنـ عف تقدير عظيـ لمقديس أنطونيػوس ونظامػه الرابػان(6)"
 .(3)د أنطونيوس رائداا ومؤسسها ومعممهايع ى، الت ممارسة حياة الرابانية التوحدية ىمنواله ف

أف يمقػػب  ػمػػف جػػرار ممارسػػته ورابانػػه الحيػػاة التوحديػػة االنفراديػػة  ػ واسػػتحؽ األنبػػا شػػنودة
يعػػد أوؿ مػػف لقبػػه بهػػذا  ى، الػػذ رئػػيس المتوحػػديف كمػػا تنبػػل لػػه مػػف قبػػؿ خالػػه بجػػوؿ ىباألرشػػمندريت أ

. ثػػـ تمقػػب بػػه رسػػمًيا عمػػى يػػد البطريػػرؾ كيػػرلس صػػغيراً  المقػػب عنػػد لقائػػه األوؿ بػػه واػػو مػػازاؿ صػػبياً 
 .(4)ـ431أفسوس عاـ  ىالثالث ف ىبطريرؾ اإلسكندرية أثنار انعقد المجم  المسكون  العالم

، فجعػؿ  ، أسػوة بمػا ومػعه األنبػا بػاخوميوس ووم  األنبا شنودة ألديرتػه نظاًمػا ثابتًػا لػةدارة
طة المطمقػػػة عمػػيهـ، ويقػػيـ داخػػػؿ الػػدير مػػػ  ، يشػػرؼ عمػػػى أعمػػار الػػدير ولػػػه السػػم لكػػؿ ديػػر رئػػػيس

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 450-451. 
،  438 ، ص 1 ، ج ، تػػػاريخ الكنيسػػػة ؛ إيػػػريس حبيػػػب 69 ، ص البريػػػة، مػػػف أبطػػػاؿ  عػػػازر ى: رشػػػداً انظػػػر أيمػػػ 

 .446ػ441
(2)  Vie de Schnoudi, PP. 372-373. 

، " القػػديس أنطونيػػوس رائػػد نظػػاـ  عػػف دور القػػديس أنطونيػػوس فػػ  الحيػػاة الرابانيػػة انظػػر: ليمػػى عبػػدالجواد إسػػماعيؿ (3)
سػػويؼ عمػػى مػػر  ىبحػػث منشػػور مػػمف أعمػػاؿ مػػؤتمر بنػػ ، سػػويؼ " ى( عمػػـ مػػف أعػػالـ بنػػ ـ 356ػػػ651الرابانيػػة )
 .165ػ168 ، ص ـ6116، عاـ  سويؼ ى، فرع بن ، بكمية اآلداب ػ جامعة القاارة العصور

 .Vie de Schnoudi, P. 426-427: اً ، وانظر أيم انظر ما سبؽ (4)
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اإلشراؼ عمى األعماؿ اليومية  ى، وكاف لكؿ رئيس نائب يساعد  ف الراباف يعظهـ ويعممهـ ويرشداـ
دير أستاذ  ومعممه األنبػا شػنودة  ى، وكاف األنبا ويصا يمعب اذا الدور ف العادية، الت  يتطمبها الدير

 ى، ويحػػؿ محمػػه فػػ اإلشػػراؼ عمػػى أعمػػاؿ الػػدير ى، ويسػػاعد  فػػ ، وينفػػذ أوامػػر  فكػػاف يقػػـو بػػيف يديػػه
،  السػػف ىغيابػػه عػػف الػػدير. كػػذلؾ جعػػؿ األنبػػا شػػنودة وكػػياًل لمػػدير مػػف األخػػوة الرابػػاف المتقػػدميف فػػ

، ويعامػػؿ الكػػؿ  ، ويسػػعى لقمػػار حػػوائجهـ ، يقػػـو بتعهػػد أمػػور الرابػػاف والمشػػهود لهػػـ بػػالتقوى والػػورع
ويكوف أميًنا فيما سػمـ إليػه، لػذلؾ يطمػؽ عميػه كػذلؾ " أمػيف الػدير ". وكػاف ،  سوار بسوار دوف محاباة

، واػػو المسػػئوؿ عػػف ترتيػػب بيػػ   خػػزائف الػػدير مػػف أطعمػػة ومعػػدات ىلكػػؿ ديػػر " خػػازف " يتعهػػد مػػا فػػ
 ى، وال يسػتطي  أف يصػرؼ شػيًئا ممػا فػ ، وعمؿ الحسػابات الخاصػة بػذلؾ الفائض مف حاجات الدير

ميف الػدير. وبجانػب ذلػؾ كانػت انػاؾ إدارات خاصػة بكػؿ فػرع مػف فػروع العمػؿ عهدته إال بلمر مف أ
؛ وكػػػػاف عمػػػػى رأس كػػػػؿ منهػػػػا أمػػػػيف  ، وغيراػػػػا ، والػػػػزرع ، والمائػػػػدة ، والمخػػػػازف ، والفػػػػرف كػػػػالمطبخ

 .(1)كذلؾ

 :ى، ونظم الصموات لمرهبان فجعمها أربع صموات عمى النحو التال وحدد األنبا شنودة أوقات العبادة
 العمؿ المنوط بها وعند االنتهار منه.ى ة قصيرة تردداا كؿ مجموعة مف الراباف قبؿ البدر فصالػ 1
،  والتسػابي  ، وتتمػمف بعػض المزاميػر  صػموات انفراديػة خاصػة يؤديهػا الرابػاف داخػؿ قاليػاتهـػ  6

 .يختاراا ىما يقوؿ ويرتؿ وف  المواعيد الت ىربما أنها خاصة فقد تركت الحرية لكؿ رااب ف
، وعنػد الظهػر،  الصػباح ىصموات جماعية يؤديها الراباف فػ  كنيسػة الػدير، أربػ  مػرات يومًيػا فػػ  3

 صمت وادور. ىوعند الغروب وبالميؿ، وكاف الراباف يهرعوف جميًعا لحموراا ف
ػػ  األديرة الباخومية ػ أف تكوف خاصة بالرابػاف وحػداـ ىصالة القداس يـو األحد وكما كاف متب  فػ 4

ر إلػى الػدير ى، كاف يسم  ألفراد الشعب وسكاف المناطؽ المجاورة بالمج أديرة شنودة ىف فولك
، وتظػؿ الكنيسػة مفتوحػة وممػارة حتػػى  مسػار السػبت مػف كػؿ أسػبوع لحمػور صػموات المسػار

، ثػـ يػػدعواـ األنبػا شػػنودة جميًعػػا إلػى تنػػاوؿ الغػدار عمػػى موائػػد ى انتهػار الصػػالة فػ  اليػػـو التػػال

                                                           

؛ لوكػػاس األنبػػا  67ػػػ 66ص ، ، مػػف أبطػػاؿ البريػػة عػػازر ى؛ رشػػد 141، ص ، المقاومػػة الوطنيػػة ألفونسػػو ُيسػػطس (1)
 .67، ص ، سيرة وأقواؿى بيشو 
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، ثـ يعظهـ األنبػا شػنودة  األكؿ ، وكانوا يخدمونهـ بلنفسهـ ساعة  الراباف خصيًصاأعداا لهـ 
 .(1)، وينصرفوف بعد ذلؾ إلى بالداـ ويرشداـ

، ولػيس  اليػـو ى، فكػاف يسػم  لمرابػاف بوجبػة واحػدة فقػط فػ ونظـ األنبا شػنودة أوقػات الطعػاـ
المسػار أو الغػداة، وتقتصػر عمػى  ىأمػا فػ، يتناولهػا الرااػب  أديػرة القػديس بػاخوميوس ىوجبتاف كما فػ

مػػف األطعمػػة الممنوعػػة  ى، أمػػا المحػػـو والنبيػػذ والبػػيض والجػػبف واألسػػماؾ فهػػ الخبػػز والخمػػر والبقػػوؿ
، فالرحالة  إال أف المرمى والمعفار كاف يسم  لهـ بتناوؿ اذ  األطعمة الممنوعة ، أديرة شنودة ىف

إلػى اإلسػكندرية لشػرار احتياجػات  ىلتػاجر كػاف يممػبالديوس يتحدث عف رجؿ يدعى أبو لمونيػوس ا
عمػػى قاليػػات الرابػػاف فػػ  األديػػرة مػػف الفجػػر حتػػى ميػػًا ، وكػػاف يمػػر يو  األخػػوة المرمػػى مػػف الرابػػاف

، وكػاف يحمػؿ لهػـ الرومػاف والكعػؾ والزيػت والبػيض وكػؿ مػا  ليعطػيهـ طمبػاتهـ اً ر السػاعة الثالثػة عصػ
،  ، وحػػرص عمػػى زيػػارتهـ باسػػتمرار بػػاألخوة الرابػػاف المرمػػى. وااػػتـ األنبػػا شػػنودة (6)يحتػػاجوف إليػػه

، التػػ  تومػػ   ، وقػػد أورد تمميػػذ  األنبػا ويصػػا الكثيػر مػػف األمثمػة وكػاف يجمػػس إلػى جػػواراـ ويواسػيهـ
 .(3)عنايته بهؤالر األخوة المرمى حتى يمتثموا لمشفار

مػف شػروط  ، بػؿ وشػرطاً  اً ، فجعمػه إجباريػ األنبا شنودة عناية فائقة بالعمػؿ داخػؿ الػدير ىوعن
 ، وسف القوانيف بشلنه ومنها: دخوؿ الدير

يقػوؿ: "  وقػت ليصػب  رااًبػا أف ىغير مسػموح لمػف يريػد الػدخوؿ أو االنمػماـ إلػى مجتمعنػا فػ  أػ 1
وأكممه انا ما لـ يصدر له أمػر بػذلؾ  ىبيت ىبدأته ف ىاذا المكاف العمؿ الذ ىسلواصؿ ف ىأنن
." 

مػػف أجمػػه جػػار إلػػى اػػذا المكػػاف اػػو دراسػػة  ىه بػػلف يقػػوؿ : " إف العمػػؿ الػػذكػػذلؾ غيػػر مسػػموح لػػػػػ 6
 الكتاب المقدس أو تعمـ الكتب الت  ومعت لنا ".

                                                           

(1)Vie de Schnoudi, PP. 339, 432-33, 448, 452.  ػػ     437 ، ص 1 ، ج ، تػاريخ الكنيسػة ؛ إيػريس حبيػب
 .146ػ141 ، ص ، المقاومة الوطنية ؛ ألفونسو ُيسطس 438

 ، جػزراف ، بسػتاف القديسػيف سػاف بالديػوس وجيػرـو: القدياً ؛ وانظػر أيمػ Vie de Schnoudi, P. 415-16انظػر:  (6)
،  ، األديػػرة األثريػػة ؛ والتػػرز 384ػػػ383 ، ص ـ1999، القػػاارة  اسػػكندر ىديػػاكوف ميخائيػػؿ مكسػػ :، ترجمػػة وتعميػػؽ
 .316 ، ص الترجمة العربية

 .Vie de Schnoudi, PP. 412-415انظر:  (3)
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، عمػى أسػاس  بيئتػه األولػى ىكػاف يمارسػها فػ ى، التػ غيػر حرفتػه ىالعمػؿ فػ ىإذا لـ يرغب أحد فػ 3
 ىيػت إلػى اػذا المكػاف لتعمػؿ فػلػه: " إذا كنػت قػد أت يتقنهػا فقػط فقولػوا ىالتػ ىأف اذ  الحرفة اػ

، عػد إليػه  منه أتيت  ى، فلمامؾ المكاف الذ حرفة معينة فقط وال تعمؿ مف أجؿ خالص نفسؾ
 لتمارس حرفتؾ األولى ".

يػؤمف بلنػؾ سػتترؾ ى إذا كنت ال تريد أف تعمؿ أي عمؿ سوى ما تعممته فػ  موطنػؾ، فمػف ذا الػذػ 4
،  تتهػذب وتتطهػر ى، وسائر األمور الشريرة لك والفساد، وشئونؾ الدنيوية والجهؿ اً بأعمالؾ جان
، ألف كػؿ مػف جػار إلػى اػذا المكػاف ال  وفػؽ مػا تػؤمر بػه اً ن، وتعمؿ كػؿ شػح حسػ وتنق  نفسؾ

 .(1)، بؿ حسب إرادة الرب يجب أف يعمؿ حسب إرادته

 الرااػب، فهو مػف ناحيػة يشػغؿ فػراغ  وتنب  اذ  القوانيف مف إدراؾ األنبا شنودة ألامية العمؿ
. (6)عػػدة "    ، ومػػف ال يعمػػؿ تهاجمػػه شػػياطيف  عرفػػه: " أف مػػف يعمػػؿ يهاجمػػه شػػيطاف واحػػد ى، ففػػ

، ومػف ناحيػة أخػػرى فػإف العمػػؿ  أمػػور الػدنيا وشػػروراا ىالرااػب عػػف التفكيػر فػ ىفالعمػؿ يمهػػ ىوبالتػال
رب األنبػا ويصػا ، وقػد مػ ، ومسػاعدة المحتػاجيف الػذيف يفػدوف إلػى الػدير يػوفر التغذيػة لرابػاف الػدير

" ونحػف فػ       ، ومنها ما جار عمى لسػاف القػديس شػنودة نفسػه  العديد مف األمثمة الدالة عمى ذلؾ
إلػى  ىكػؿ سػبت يػلت ىكؿ حيف نعطػ  الفقػرار والمسػاكيف " ويػذكر األنبػا ويصػا فػ  مومػ  لخػر: " فػ

 .(3)جميعهـ ... " وا مساكيف كثير يقربوف مف يديه الطاارة ... فتقدـ لمجموع بمائدة فلكم ىأب

،  عديػدة ى، فهػ أديػرة القػديس شػنودة ىكاف يؤديهػا الرابػاف فػ ى، الت أما عف األعماؿ المهنية
ف كػاف المقريػز  ( مػف عمػػؿ  رابانػػه ىأ ( يتقػػوت اػو وأيػااـ ) األنبػػا شػنودة ىأ قػػد ذكػر: " وكػاف ) ىوا 

عمػػى صػػناعة  ة كػػاف قاصػػراً أديػػرة شػػنود ىاػػذ  أف العمػػؿ فػػ ى. ويتمػػ  مػػف عبػػارة المقريػػز (4)الخػػوص"
، ألف األعماؿ داخؿ الدير ما لبثت أف تعددت  بداية األمر ى، ويبدو أف ذلؾ كاف ف الخوص فحسب

                                                           

 ، المقاومػة الوطنيػة : الفونسػو ُيسػطساً ؛ وانظػر أيمػ 155 ، ص بية، الترجمة العر  ، موجز تاريخ القبط روؿ :انظر (1)
 .145ػ144 ، ص

 .67 ، ص ( كتاب الدير القديس العظيـ األنبا شنودة ) (6)
(3)  Vie de Schnoudi, PP. 321, 432-33, 449, 450-51  .  

 .511، ص 6 ، ج ، المواعظ واالعتبارى المقريز  (4)
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، والطحػف  داخؿ الدير كانت تمارس أعماؿ النجارة والحدادة والحياكػة ى، فف بتماعؼ أعداد الراباف
خارج الدير فهناؾ  ى، أما ف يؿ، وصناعة الحصر والمقاطؼ مف سعؼ النخى والعجف والخبز والطه

البساتيف وغير ذلػؾ.  ى، ور  ، ورعاية لمماشية أعماؿ الزراعة مف حرث وزرع وحصاد ودرس وتخزيف
أمػػا المتعممػػوف مػػف الرابػػاف فقػػػد خصػػهـ القػػديس بتعمػػيـ الرابػػاف الخػػػط والقيػػاـ بنسػػخ الكتػػب المقدسػػػة 

 .(1)وتمويه حروفها بمار الذاب

، مػرب  ، إذ يذكر األنبا ويصا: " فممػا كػاف وقػت الشػغؿ معيف وكاف العمؿ يسير وفؽ نظاـ
. ويتمػػ  مػػف اػػذ  العبػػارات أف عمػػؿ (6)، ليػػذاب كػػؿ واحػػد إلػػى عممػػه إلػػى حػػيف المسػػار " النػػاقوس

، فيػػذاب كػػؿ  العمػػؿ ىكػػاف بمثابػػة إشػػارة البػػدر فػػ ىالصػػباح الػػذ ىالرابػػاف يبػػدأ مػػف سػػماع النػػاقوس فػػ
، وذلػؾ تحػت  أدار عممػه حتػى المسػار ى، ويسػتمرر فػ يجيػد  ىلػذمنهـ عمى أثر سماعه إلى العمؿ ا
، بػدليؿ مػا يرويػه األنبػا ويصػا مػف إنػه ذات مػرة تغمغػـ الخبػازوف  إشراؼ القديس شنودة وبتوجيه منػه

خاويػا  ى، دعػوا الوسػطان : " التنػانير إحػدى عشػرةىيفرغونه مف التنانير فقاؿ أبػ ىمف أجؿ الرماد الذ
يوجػد  ى، وكػؿ الرمػاد الػذ عموا خمسة مف اذا الجانب وخمسة مػف الجانػب اآلخػر، واج وال تستعممونه

 .(3)منهـ ... فصنعنا كما قاؿ ... " ىالوسطان ىالعشرة اطرحو  ف ىف

، فيػذكر األنبػا ويصػا أنػه كػاف مػف  ، ويمقػتهـ ويزجػراـ بشػدة وكاف األنبا شنودة يكػر  الكسػالى
،  ، يمش  م  أخونه الراباف واو يمحؾ ... ويمزح ؿ، رااب كسالف متواف يدعى ارق بيف الراباف
. وذلػؾ (4).. "..طغيانؾ . له: " كؼ عف ، وقاؿ ، وطرحه عمى األرض بغمب وأمسكه ىفنهض أب

 ى، الذيف كانوا قمػة بطبيعػة الحػاؿ داخػؿ الػدير. فقػد كػاف الػدير الشػنود ليكوف عبرة لغير  مف الكسالى

                                                           

 :             تمػػػػارس داخػػػػؿ الػػػػدير انظػػػػر ى؛ عػػػػف األعمػػػػاؿ المختمفػػػػة التػػػػ ,Vie de Schnoudi, pp. 335انظػػػػر:  (1)
Vie de Schnoudi, pp. 352, 408, 413, 449, 453  ًص ، مػف أبطػاؿ البريػة عػازر ى: رشػد؛ وانظر أيما ، 

؛  636 ، ص ، تػػػػارخ التربيػػػػة ؛ سػػػػميماف نسػػػػيـ 67 ، ص ؛ القػػػػديس العظػػػػيـ األنبػػػػا شػػػػنودة )كتػػػػاب الػػػػدير(65-66
 .13 ، صى ، المخطوط األصمى خائيؿ مكسمي

(2)  Vie de Schnoudi, PP. 448-449. 
(3)  Vie de Schnoudi, PP. 352-53. 
(4)  Vie de Schnoudi, PP. 413-414. 
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، وتسػػد جميػػ  احتياجػػات الػػدير بػػؿ والمنػػاطؽ المجػػاورة  خميػػة نحػػؿ تعمػػؿ مػػف الصػػباح حتػػى المسػػار
 كذلؾ.

بتعمػػيـ رابانػػه  ى، فعنػػ وااػػتـ األنبػػا شػػنودة بػػالتعميـ داخػػؿ الػػدير قػػدر ااتمامػػه بالعمػػؿ بػػؿ أشػػد
، فمػػـ يكػػف يسػػم  بقبػػوؿ رااػػب إال بعػػد أف يجيػػد القػػرارة والكتابػػة خػػالؿ فتػػرة االختبػػار، وكػػاف  وتثقػػيفهـ

،  ، وكتػػب الصػػموات رار ذلػػؾ إعانػػة رابانػػه عمػػى قػػرارة الكتػػب المقدسػػةالقػػديس شػػنودة يهػػدؼ مػػف و 
، خاصػػة أنػػه كػػاف يفػػرض عمػػيهـ أف يدرسػػوا األسػػفار المقدسػػة دراسػػة تلمميػػة  وتػػاريخ الرسػػؿ والقديسػػيف

، حتػى تتػرنـ بهػا ألسػنتهـ دائًمػا أثنػار أدار الصػموات أو أثنػار ى ، وأف يحفظوا مزاميػر دواد النبػ عميقة
 .(1)مالهـ اليومية أو تناولهـ الطعاـقيامهـ بلع

، إلػى  وحرص األنبا شػنودة معمػـ الرابػاف األوؿ عمػى أف يجمػ  رابػاف ديػر  بػيف الفنيػة والفنيػة
تػدور حػوؿ التمسػؾ بالفمػائؿ  ى. التػ(6)عمػى مسػامعهـ الخطػب والعظػات ى، ليمقػ مكاف متسػ  بالػدير

 ، حتى إذا ما تعرض الرااب لسػهاـ األعػدار ، والعمؿ عمى تقوية الروح ، وتجنب مخالفتها المسيحية
، فػػػالحؽ بالػػػدير األبػػػيض  . كػػػذلؾ ااػػػتـ األنبػػػا شػػػنودة بفػػػف الكتابػػػة(3)، يسػػػتطي  أف يجااػػػد وينتصػػػر

، فمػاًل عػف تعمػيـ  مدرستيف يػتعمـ فيهمػا المواوبػوف مػف الرابػاف كيفيػة نقػؿ الكتػب ونسػخها وزخرفتهػا
دراسػػة المغػػة القبطيػػة  ى، قائمػػة عمػػى التعمػػؽ فػ عمػػـ ودراسػة. فػػلديرة األنبػػا شػنودة كانػػت أديػػرة (4)الخػط

 .(5)خاصة بمهجتها الصعيدية

ف كانػػت صػػغيرة واحتػػوى ديػػر األنبػػا شػػنودة عمػػى مكتبػػة ، لحفػػظ الكتػػب حتػػى يسػػهؿ عمػػى  ، وا 
، فيذكر أبو المكاـر " كاف القديس أبػو شػنودة قػد عمػؿ  الراباف االطالع عميها ودراستها واإلفادة منها

، وكػػاف القػػديس أبػػو شػػنودة عممػػه برسػػـ الكتػػب  خشػػب ساسػػـ مطعػػـ بالعػػاج فيػػه ثػػالث طبقػػات تػػابوت
                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, pp. 400-402, 420. إيػريس  63، ص ؛ وانظر أيًما : رشدي عازر، مف أبطػاؿ البريػة ،
 .66 ، ص ، كتاب الدير ؛ القديس العظيـ األنبا شنودة 438 ، ص 1 ج ، ، تاريخ الكنيسة حبيب

  ؛ وانظػػر  .Vie de Schnoudi, PP 291-95, 346-351, 377، انظػػر:  عػػف خطػػب األنبػػا شػػنودة وعظاتػػه (6)
 .73ػ36 ، ص ، سيرة وأقواؿ وعظات األنبا شنودةى : لوكاس األنبا بيشو اً أيم

 .63 ، ص ، مف أبطاؿ البرية رشدي عازر (3)
 .438 ، ص 1 ، ج ، تاريخ الكنيسة إيريس حبيب (4)
 ، صى ، انظر ما يم وعف فمؿ األنبا شنودة عمى المغة واألدب (5)
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،  . واذ  المكتبة خصصت لهػا الحجػرة التػ  تقػ  شػماؿ الحنيػة الرئيسػة فػ  كنيسػة الػدير األبػيض(1)"
بعػض  ى، بػؿ وفػ ، فقد حفر عمى أحد جدرانها األربعة أسمار عدد مف الكتب بنااا األنبا شنودة ىالت
 .(6)ألحياف عدد نسخ كؿ منهاا

، يبػث  ، بػالا العنػؼ والقسػوة عمػى رابػاف ديػر  ، شديد البػلسرمًا وكاف األنبا شنودة رجاًل صا
، حتػػى روى عنػػه قولػػه عػػف نفسػػه: " أنػػه بػػالخوؼ  ، ليجبػػراـ عمػػى الطاعػػة فػػيهـ روح الخػػوؼ والرابػػة

أف  ى. لػػذلؾ كػػاف ال يتػػردد فػػ(3)" ، يسػػتطي  أف يجبػػر الرابػػاف عمػػى محبػػة اهلل وطاعػػة أوامػػر  والرعػػب
ػ أشد العقوبات وأعنفها بمف يحدث أقؿ خمؿ أو يحاوؿ الخروج عمػى نظػاـ  ػ دوف رحمة أو شفقة ينزؿ
 ، فكاف يمرب رابانه بالعصى والسوط مرًبا شديًدا، وتسػاوى فػ  ذلػؾ لديػه الرابػاف والراابػات الدير

تفػرض  ى، التػ ، يحدد فيه عدد مػربات العصػى له ، فقد وجه خطاًبا إلى رئيسة دير الراابات التاب 
، بػؿ كػاف يصػؿ إلػى  . ولـ يقتصر العقاب عمى المرب فحسػب(4)عمى عشرة راابات ارتكبف مخالفة

مػف الػدير  ى، فيػذكر األنبػا ويصػا حػدث أف أخطػل أحػد األخػوة الرابػاف فطػرد  أبػ حد الطرد مػف الػدير
. ولكنه ما لبث عف عفا عػف اػذا الرااػب وأعػاد  (5)مة، فصار إلى البرية بكآبة عظي بمقتمى قوانينه

، ويعمػؽ  ، الذي قطعه عمػى نفسػه أمػاـ اهلل إلى الدير ثانية بعد أف تعهد بالعمؿ وفًقا لقوانينه والميثاؽ
ألف المعروؼ عنه العنؼ والقسػوة والشػدة  (6)" ىويصا عمى ذلؾ بقوله: " فتعجب األخوة مف رحمة أب

اسػتخداـ األنبػا شػنودة أسػموب  (7)صػاحب كتػاب " قديسػو مصػر " ىليػر والشدة والصرامة. وقد أرج  أو 
 الشدة والصرامة والعنؼ والقسوة إلى سببيف اما:

                                                           

 .111 ، صى بالوجه القبم 16القرف  ىتاريخ أبو المكاـر عف الكنائس واألديرة ف (1)
 .71ػ69 ، ص ف تاريخ، سوااج بدو ى العصر القبط ى، مدينة الشهدار ف ، أخميـى فكر  ىحسن (6)
 .316، 38 ، ص ـ1961، القاارة  ، مصر البيزنطيةى السيد الباز العرين (3)
؛ مصػػطفى  141 ، ص ، المقاومػػة الوطنيػػة ؛ ألفونسػػو يسػػطس .Vie de Schnoudi, PP. 413-14نظػػر: أ (4)

 ؛ 345 ، ص ـ1996، إسكندرية ى ، مصر مف اإلسكندر األكبر حتى الفت  العربى العباد
Wilfered Griggs, Early Egyptian Christianity, New York, 1991, P. 198, Revillout, Sénuti le 

prophète, PP, 414-416. 
(5)  Vie de Schnoudi, PP. 406-407. 
 (6) Vie de Schnoudi, P. 408. 

 .418ػ417 ، ص ، الترجمة العربيةى ، قديسو مصر حسب التقويـ القبطى أولير  (7)
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( ى خػالؿ القػرف الخػامس المػيالد ىأ زمانػه ) ىأف الراباف الذيف كانوا يمتحقوف باألديرة فػ األول:
، اقتمػػػػى  لعمـوأف جهمهػػػػـ بػػػا ىأوليػػػر  ى، وفػػػ  رأ كػػػانوا مػػػف الفالحػػػػيف البسػػػطار األميػػػػيف

دارتهـ بالعصا ، يػدير  ، فماًل عف أنه شبه األنبا شنودة بلحد كبار االقطػاعييف تعميمهـ وا 
ف عػػاب عميػػه الػػبعضى أسػػموب العقػػاب التػػلديب اً مزرعػػة مسػػتخدم اػػذا التشػػبيه غيػػر  (1)، وا 

ر يسػػي ىاالنمػػباط وااللتػػزاـ بدقػػة بالقواعػػد التػػ ى، ألف طبيعػػة نظػػاـ الرابانيػػة تقتمػػ الالئػػؽ
. اً عميها الدير مما يتطمب نوع  مف الحـز

،  ، خاصػة الػذيف كػاف أامهػـ ينػذرونهـ الرابانيػة ىإقداـ األديرة عمى قبوؿ صغار السف فػ :ىالثان
 ، وقػػد أشػػاع اػػؤالر نوعػػاً  ، ليصػػيروا بعػػد ذلػػؾ رابانػاً  يتربػػوا بهػػا منػػذ نعومػة أظػػافراـ ىلكػ

ـ أسموب العنػؼ والشػدة معهػـ حتػى ، مما تطمب استخدا األديرة ىمف الفومى والجمبة ف
. وقػػد أورد األنبػػا ويصػػا روايػػة عػػف أحػػد اػػؤالر الرابػػاف الصػػغار ىيمتزمػػوا بالنظػػاـ الػػدير 

، وعػـز عمػى مغػادرة الػدير والعػودة مػ  أبيػه  ، وقد أصػابه المػجر والممػؿ اسمه مخمص
،  ، فمػػػرض الفتػػػى مخمػػػص ، وعنػػػدما عمػػػـ األنبػػػا شػػػنودة بػػػذلؾ عنفػػػه إذا ماجػػػار لزيارتػػػه

، ألنػػػه  فتمػػػرع األخػػػوة الرابػػػاف إليػػػه أف يصػػػم  مػػػف أجػػػؿ أف يشػػػفى مخمػػػص مػػػف سػػػقمه
 .(6)، فمات الفتى ولق  ربه ، ولكنه لـ يمب القديس دعوتهـ صغير دوف البموغ

 بعػػض األحيػػاف تجػػا   ىولكػػف إذا كػػاف األنبػػا شػػنودة قػػد سػػار عمػػى نهػػف التشػػدد والعنػػؼ فػػ
، قػد  أوردت نمػاذج لعنػؼ الرجػؿ وقسػوته ى  ويصػا والتػسػطراا تمميػذ ى، إال أف سػيرته التػ رابانه

، وصػالته مػف أجمهػـ طالًبػا مػف اهلل أف يرشػداـ  أوردت كذلؾ نماذج لرحمتػه ورفقػه ورأفتػه برابانػه
 .(3)ويهديهـ

، بػؿ مسػت  عمػى الػدواـ ، متشػدداً  ، غميظ القمػب أف األنبا شنودة لـ يكف قاسياً  ىواذا يعن
، فقسػػوته وغمظتػػه وشػػدته كانػػت نابعػػة مػػف حرصػػه عمػػى  حيػػاؿ رابانػػه الرحمػػة والرأفػػة قمبػػه كثيػػراً 

                                                           

 .417 ، ص ، الترجمة العربية ، قديسو مصرى : أولير انظر (1)
(2)  Vie de Schnoudi, PP. 431-432. 

 .Vie de Schnoudi, PP. 336-327, 412-415, 454, 457انظر:  (3)
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 رابانػه  نهاية المطاؼ إذ ارتفػ  مسػتوى  ى، واذا ما تحقؽ له ف التزاـ رابانه بقواعد الدير ونظمه
، ممػػا جعمػػه  ، وأمسػػى نظامػػه نموذًجػػا يحتػػذى بػػه ، وأصػػبحوا قػػوة روحيػػة جبػػارة فػػ  صػػعيد مصػػر

،  ، وعمى رأسػهـ القػديس أنطونيػوس والقػديس بػاخوميوس بانيةمصاؼ مؤسس نظاـ الرا ىيقؼ ف
 صعيد مصر. ىف وال يقؿ عنهـ شهرة وصيتاً 

 القديس شنودة ومحاربة الوثنية:
، صػػرؼ جػػؿ ااتمامػػه ى بعػػد أف اطمػػئف القػػديس شػػنودة عمػػى اسػػتقرار قواعػػد نظامػػه الػػدير 

   بعػػػػض أقػػػػاليـ  ىجػػػػذوراا فػػػػ، إذ ظمػػػػت الوثنيػػػػة تمػػػػرب ب نحػػػػو مقاومػػػػة العبػػػػادة الوثنيػػػػة ومحاربتهػػػػا
، وأقػرب  ػػ مسػقط رأس القػديس تقػ  أخمػيـ ىػػ ومنهػا إقمػيـ طيبػة الػذ مصر ػ رغـ انتشار المسيحية

دائرتػػه. فقػػد كػػاف سػػكاف تمػػؾ المدينػػة لحظػػة ترسػػيـ  ىػػػ فػػ المػػدف إلػػى الػػدير األبػػيض معقػػؿ رابانػػه
، وممػػف  وكػػانوا مػػف األغنيػػار،  ( الػػوثنييف اليونػػانييف ـ مػػف اإلغريػػؽ )346عػػاـ ى فػػ اً بػػشػػنودة راا

، ممػػػػا مكػػػػنهـ مػػػػف االحتفػػػػاظ  يمتمكػػػػوف الثػػػػروة واألرض والجػػػػا  والسػػػػمطاف والنفػػػػوذ والقػػػػوة والبػػػػلس
ذلػػػؾ  ى؛ فمػػػاًل عػػػف أنهػػػـ يتحػػػدثوف اليونانيػػػة لغػػػة الثقافػػػة الرفيعػػػة فػػػ بعقائػػػداـ إلػػػى أبعػػػد الحػػػدود

 .(1)الزماف

أرجػػار اإلمبراطوريػػة  ىصػػر وفػػم ىحقيقػػة أف المسػػيحية كانػػت قػػد أخػػذت طريػػؽ االنتشػػار فػػ
 Prasides، ولكػػف ظػػؿ بعػػض حكػػاـ األقػػاليـ  ، وتحػػوؿ أباطراػػا إلػػى الديانػػة المسػػيحية البيزنطيػػة

، مثممػا كػاف الحػاؿ  ، وظنوا أنهػـ يسػتطيعوف االحتفػاظ بمكػانتهـ ونفػوذاـ وسػيطرتهـ عمى وثنيتهـ
، ولكػف  ة الوثنيػة مػف جديػدحػاوؿ إعػاد ىـ( الػذ363ػ361عشية حكـ اإلمبراطور جولياف المرتد )

 .(6)، ولـ يقدر لها النجاح إذ توفى بعد عاميف مف اعتالئه العرش محاولته انتهت بالفشؿ

                                                           

(1)Revillout, Sénuti le prophète, P. 417.  شػنودة  ى؛ سػيد الناصػر  184، ص ، الرابنػة ؛ رروؼ حبيػب "
 .46 ، ص ـ6116، القاارة  لمكنيسة المصرية ى" مف أعماؿ ندوة الدور الوطنمؤسس الكنيسة الوطنية 

 ، ص ـ1958، بيػػػػػروت  1 ، ج ، كنيسػػػػػة مدينػػػػػة اهلل أنطاكيػػػػػة العظمػػػػػى عػػػػػف جوليػػػػػاف المرتػػػػػد انظػػػػػر: أسػػػػػد رسػػػػػتـ (6)
 .38ػ34 ، ص ـ 6111، القاارة  تاريخ الدولة البيزنطية ى، دراسات ف ؛ حسنيف محمد ربي  638ػ636
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إقمػيـ طيبػة  ى، خاصػة سػاكن أف يمحػو مػف أذاػاف المصػرييف وحاوؿ القديس شنودة جااػداً 
مػػػف وقتػػػه  اً ر كبيػػػ ، فكػػػرس جػػػزراً  عمقػػػت بلذاػػػانهـ ى، التػػػ ، بقايػػػا الديانػػػة الوثنيػػػة وطقوسػػػها وأخمػػػيـ

، وكانػػت خطبػػه  ، ثػػـ بالخطػػب الرنانػػة ، وبػػدأ أواًل بػػالوعظ واإلرشػػاد والنصػػ  لمقاومػػة اػػذ  الديانػػة
ذات  ىأسػموب بػارع والذع فػ ى، سػخر فيهػا مػف الػوثنييف ومعابػداـ وللهػتهـ فػ شديدة المهجػة حػادة

،  مػف بهػار وجمػاؿ ، ومػا عميػه مف المعابد الوثنية داً إحدى اذ  الخطب يصؼ معب ى، وف الوقت
أقيـ اذا المعبد مف أجمه فيقوؿ: " ...  ى، ثـ يتحدث عف اإلله الذ وبريؽ يلخذ األبصار واأللباب

، حينئػذ ال تسػتطي   تكتحػؿ عينػاؾ برؤيػة اػذا اإللػه ىالكااف ... ويزي  لؾ الستار كػ ىعندما يلت
مػػػا شػػػاكؿ ذلػػػؾ مػػػف أف تمنػػػ  نفسػػػؾ مػػػف المػػػحؾ ... فاإللػػػه إذا بػػػه قػػػط أو تمسػػػاح أو حيػػػة أو 

 .(1)الحيوانات ... ثـ يقوؿ: يا لمبوار أف لله المصرييف وحش يتمرغ عمى بساط األرجوف "

 واستطاع القديس شنودة بهػذ  الخطػب أف يجتػذب إلػى صػفه جمهػور عػريض مػف التػابعيف
، فقػػػد كػػػاف الرجػػػؿ يعمػػػـ جيػػػًدا أف الخطيػػػب مثمػػػه كمثػػػؿ القائػػػد عميػػػه أف يسػػػتعد ويتلاػػػب قبػػػؿ أف 

، الػذيف  ، كما كاف يدرؾ تماًما أنه يقؼ أماـ خصـو أشدار لهـ رجالهـ وأتباعهـ المعركةيخوض 
، وبطبيعة الحاؿ سوؼ يقػابموف الحجػة  ، واـ رجاؿ مثقفوف يقفوف مف ورائهـ وعمى رأسهـ الكهنة

، وكػػػػػذلؾ االمػػػػػطهاد  ، وحمػػػػػاس القػػػػػديس ورابانػػػػػه بحمػػػػػاس أشػػػػػد ، والبراػػػػػاف بالبراػػػػػاف بالحجػػػػػة
. لذلؾ لـ يكتؼ القديس بإثارة الجمااير مد الوثنيػة والػوثنييف وتحريمػهـ بالخطػب (6)باالمطهاد

، فقػاد الرابػاف بنفسػه مػف أجػؿ  ، بؿ راح يشف أعنؼ حممة مد الوثنية شهداا إقميـ طيبة فحسب
 تدمير معابداا وتحطيـ أوثانها وأصنامها.

، التػ  شػػنها  فػة القاسػيةويسػجؿ األنبػا ويصػا كاتػب سػيرة القػديس عػدًدا مػف الهجمػات العني
، ومػػف تمػػؾ  ، ومػػا جاوراػػا مػػف مػػدف كافػػة أنحػػار أخمػػيـ ىالقػػديس عمػػى أمػػاكف العبػػادة الوثنيػػة فػػ

الهجمات خروج القديس إلى " بنيوط وأخميـ " لتحطيـ ما بهمػا مػف أوثػاف وأصػناـ وبصػحبته عػدد 
، واػػدـ  اػػزيمتهـ ىفػػ، ولكنػػه نجػػ   ، وحػػاوؿ أاػػؿ اػػذ  المػػدف أف يبطشػػوا بػػه وبرابانػػه مػػف رابانػػه

                                                           

 .185 ، ص ، الرابنة رروؼ حبيب (1)
(2)  Revillout, Sénuti, P. 418. 
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، وذابػػوا إلػػى  اػػذ  المػػدف اجتمعػػوا ى، ويػػذكر األنبػػا ويصػػا أف الػػوثنييف فػػ(1) ايػػاكمهـ( ىبػػرابيهـ )أ
القػػديس إلػػى األميػػر المتػػول  مػػف أجػػؿ معابػػداـ  ى ػ وقػػدموا شػػكوى فػػى ػػػ قػػرب ممػػو  والػػ  انصػػنا

، وأوقفه عنػد مجمػس  ائهاستدع ى، فلرسؿ األمير ف أفسداا القديس شنودة ورابانه ى، الت وأوثانهـ
، غيػػر أف القػػديس  ػػػ وخاطبػػه بصػػمؼ وكبريػػار أمػػاـ أاػػؿ أنصػػنا جميعػػاً  ويصػػا ىالحكػػـ ػ كمػػا يػػرو 

، وعػػػػاد إلػػػػى ديػػػػر  بسػػػػالـ دوف أف ينػػػػاؿ منػػػػه  الػػػػدفاع عػػػػف نفسػػػػه وعػػػػف صػػػػحة إيمانػػػػه ىنجػػػػ  فػػػػ
 .(6)الوثنيوف

موقػػ  لخػػر أف األنبػػا ويصػػا فػػ   ىحممتػػه الشػػعوار عمػػى الػػوثنييف فيػػرو  ىاسػػتمر القػػديس فػػ
القػػػديس ذاػػػب ذات يػػػـو ومعػػػه أخػػػويف امػػػا مػػػار يوشػػػاب ومػػػار أخنػػػوخ إلػػػى مدينػػػة أخمػػػيـ لينتػػػزع 

، واتجهػػوا نحػػو بيػػت ذلػػؾ الرجػػؿ  األوثػػاف مػػف بيػػت رجػػؿ يػػدعى " كاسػػيوس " فوصػػموا المدينػػة لػػيالً 
 .(3)سالـ، ثـ عادوا إلى الدير ب النهر ى، ورمواا ف ، وكسروا ما به مف أوثاف ، واقتحمو ى الوثن

، كػاف  وتوج القديس حممته عمػى األوثػاف واألصػناـ بتػدمير صػنـ مػخـ كبيػر مػف النحػاس
،  ، وكػػاف أاػػؿ المدينػػة يتوجهػػوف إليػػه ويصػػموف طػػالبيف منػػه الشػػفار السػػوؽ بػػلخميـ ىفػػ منصػػوباً 

، فمػا كػاف مػف القػديس إال أف توجػه نحػو  اػو وجماعػة  ويتمرعوف إليه مف أجؿ قمار الحاجات
، ثػـ حطػـ  ، ففعؿ ، وطمب منه أف ينقب له كعب اذا الصنـ اً ر ، بعد أف أحمر نجا افمف الراب

 ( يتبعه سائر أفراد الشػعب الكنيسة ، ودخؿ إلى باب البيعة ) ، وأشعؿ فيه النيراف القديس الصنـ
، ثػـ رجػ   األنبا ويصا ػ ونهااـ عف العودة إلى مثؿ ذلػؾ ىػ كما يرو  ، حيث وعظهـ وعًظا حسناً 

                                                           

(1)Vie de Schnoudi, PP. 385-386. ى ؛ أمػػا عػػف بنيػػوط أو بنػػاويط فاسػػمها القبطػػpleuit بنػػويط ى، والعربػػ  ،
، ى محمػػػد رمػػػز  :تتبػػػ  مركػػػز سػػػوااج. وعنهػػػا انظػػػر ىمػػػف القػػػرى القديمػػػة التػػػى كػػػذلؾ. واػػػ Panauitووردت باسػػػـ 

، الخطػط  باشػا مبػارؾ ىاياكػؿ أخمػيـ( انظػر: عمػ ىأ ) ى؛ وعف البراب 165 ، ص 6 ، ؽ4 ، جى الجغراف القاموس
 .119ػ116 ، ص 8 ، ج التوفيقية

(6) Vie de Schnoudi, PP. 387-88. وتسػمى أيمػاً  ، قبالػة األشػمونيف ؛ أما مدينة أنصنا فه  بالصػعيد األوسػط ، 
 .311ػ318 ، ص 8 ، ج ، الخطط التوفيقية باشا مبارؾ ىم، لمزيد مف التفاصيؿ انظر: ع أنتنوية

(3)  Vie de Schnoudi, P. 425-26 ; Revillout, Sénuti, PP. 447-450  
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 .(1)الدير او ورابانه إلى
 ى، حتػى نجػ  فػ ، ولـ يكؿ له جهػد ، ولـ تمف له عزيمة واكذا لـ يهدأ لمقديس شنودة باؿ

، واقتالعهػػا مػػف جػػذوراا وجػػذوعها مػػف صػػعيد مصػػر،  محػػو الوثنيػػة وأصػػنامها ىنهايػػة المطػػاؼ فػػ
ية قػػػد وصػػػفه " بلنػػػه مؤسػػػس المسػػػيح Worrellلػػػذلؾ ال نعجػػػب مػػػف أف المػػػؤرخ اإلنجميػػػزي ورؿ 

بػػػذلها كػػػؿ مػػػف  ىاػػػذا الصػػػدد الجهػػػود التػػػ ى. وعمينػػػا أف نػػػذكر فػػػ(6)والكنيسػػػة القبطيػػػة فػػػ  مصػػػر"
ـ( 416ػػػػػػ385ـ( وبطاركػػػػػة اإلسػػػػػكندرية ثيوفيػػػػػؿ )395ػػػػػػ379اإلمبراطػػػػػور ثيودوسػػػػػيوس العظػػػػػيـ )

، وكػػاف القػػديس  مػػف أجػػؿ القمػػار عمػػى الوثنيػػة اً ثػػـ( الػػذيف سػػعوا سػػعًيا حثي444ػػػ416وكيػػرلس )
مصػر مػف قبػؿ  ىوالػ Evaque، فقد أصػدر إيفػاؾ  تحقيؽ اذا الهدؼ ىأليمف فشنودة ساعداـ ا

 Magistrats، يمنػػ  فيػػه الػػػ  ـ391يونيػػو عػػاـ  15 ىفػػًا اإلمبراطػػور ثيودوسػػيوس األوؿ مرسػػوم
ال كػػػاف عمػػػيهـ أف يػػػدفعوا غرامػػػة تقػػػدر  مػػػف التػػػردد عمػػػى المعابػػػد الوثنيػػػة أثنػػػار تػػػوليهـ مناصػػػبهـ وا 

 .(3)ذابياً  بخمسة عشر صولداً 
، حػػـر فيػػه تقػػديـ  ـ396 ىالعػػاـ التػػال ىلخػػر فػػ اً وأصػػدر اإلمبراطػػور ثيودوسػػيوس مرسػػوم

حػػراؽ البخػػور أمامهػػا وومػػ  األكاليػػؿ القػػرابيف لهلهػػة الوثنيػػة راقػػة الخمػػور وسػػكب الزيػػت  ، وا  ، وا 
 ، وذلػػؾ عمػػى مسػػتوى اإلمبراطوريػػة ككػػؿ بمػػا فيهػػا إكراًمػػا لهػػا وغيراػػا مػػف شػػعائر الديانػػة الوثنيػػة

، وينبغػ  أف  ، بؿ وأعمف اإلمبراطور أف كؿ مف يخالؼ اػذ  األوامػر يعتبػر مػذنًبا ومجرمػاً  مصر
عصػػر اإلمبراطػػور ثيودوسػػيوس  ى. اػػذا إلػػى جانػػب مػا شػػهدته مصػػر فػػ(4)تنػزؿ بػػه عقوبػػة صػػارمة

ػػ وامػا مركػز  ـ( مف قياـ ثيوفيػؿ بطريػرؾ اإلسػكندرية بتػدمير السػرابيـو ومكتبتػه451ػ418) ىالثان
، عالوة عمى قيػاـ بطاركتهػا  ػ تدميًرا تاًما بمساعدة راباف مصر مصر ىثنية وحصنها المني  فالو 

 ـ415عػاـ  ىلقيػت مصػرعها فػ ى، الت مقدمتهـ الفيمسوفة ايباشيا ى، وف بتعقب الفالسفة الوثنييف

                                                           

 اذا الصدد انظر:  ى؛ وعف عظاته ف .Vie de Schnoudi, PP. 439-446انظر:  (1)
Revillout, Sénuti, PP. 424-426. 

 .156 ، ص العربية ، الترجمة ، موجز تاريخ القبط ورؿ (6)
(3)  Revillout, Sénuti, P. 417. 

 .46، ص ، مصر البيزنطيةى السيد الباز العرين (4)
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حممتػػه مػػف  ىفػػ Orestesلنػػذاؾ ويػػدعى أورسػػتس  ىمصػػر البيزنطػػ ىوالػػ ى، وكانػػت مػػف مسػػاند
 .(1)شير بالوثنيةأجؿ التب

 شنودة ونسطوريوس بطريرك القسطنطينية:
، بعػػد أف  ، إذ أكمػػؿ تعميمػػه بهػػا مػػف أبنػػار مدرسػػة أنطاكيػػة Nestoriusكػػاف نسػػطوريوس 

أحػد األديػرة  ى، ثـ مػارس حيػاة الرابانيػة فػ ( مسقط رأسهGermaniciمرعش )جرمانيكا  ىبدأ  ف
، وسػػم  لػػه بتفسػػير  فقسػػاً  نيسػػة فرسػػـ شماسػػاً سػػمؾ الك ى، وترقػػى فػػ أنطاكيػػة ىمػػواح ىالواقعػػة فػػ

  ، وسػػػرعاف مػػػا ذاعػػػت  المغػػػة واألسػػػموب ىالكتػػػاب المقػػػدس لمػػػا يتمتػػػ  بػػػه مػػػف البالغػػػة ولتفوقػػػه فػػػ
، فلحمػػر   ـ(451ػػػ418) ىثيودوسػػيوس الثػػان ى، وبمػػا صػػيته مسػػام  اإلمبراطػػور البيزنطػػ شػػهرته

إبريػػؿ  ىفػػ Sisinnusريػػرؾ سيسػػينيوس لمقسػػطنطينية بعػػد وفػػاة البط ، وعينػػه بطريكػػاً  مػػف أنطاكيػػة
 .(6)ـ468مف عاـ 

والػػػػػػدة المسػػػػػػي  البشػػػػػػر  بػػػػػػلف السػػػػػػيدة مػػػػػػريـ العػػػػػػذرار " وذاػػػػػػب نسػػػػػػطوريوس إلػػػػػػى القػػػػػػوؿ
Christotokos " " والػػػػػػػدة اإللػػػػػػػه  ، وليسػػػػػػػتTheotocos ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى أف اػػػػػػػذا  ى" واسػػػػػػػتند فػػػػػػػ

 ى، فمػا جػار فػ نيقيػه ى  ف، وأف اآلبار لـ يستعممو  األسفار المقدسة ىاالصطالح األخير لـ يرد ف
. ورأى (3)اػػػػو " أف ابػػػػف اهلل تجسػػػػد مػػػػف الػػػػروح القػػػػدس ومػػػػف مػػػػريـ العػػػػذرار" .ـ365مجمػػػػ  نيقيػػػػه 
 ىلػجب فػ ىالسػيد المسػي  امػا: طبيعػة ابػف اهلل المسػاو  ىبطبيعتيف فػ فاً ذلؾ اعترا ىنسطوريوس ف

صػػطالح " والػػدة اإللػػه رأيػػه أف ا ى، ومػػف ثػػـ ففػػ ، وطبيعػػة اإلنسػػاف المولػػود مػػف العػػذرار الجػػوار
Theotocos ومػف ثػـ أصػر عمػى أف السػيدة مػريـ العػذرار "  " به خمط بيف الالاػوت والناسػوت ،

                                                           

 .677،  66،  61 ، ص ، مصر البيزنطيةى انظر: السيد الباز العرين (1)
، مصػر ى رينػ؛ السػيد البػاز الع 317 ، ص 1 ، ج ، كنيسػة مدينػة اهلل أنطاكيػة لمزيد مف التفاصيؿ انظر: أسد رستـ (6)

ـ( القػػاارة 641ػػػ 684) ىالعصػػر البيزنطػػ ى، مصػػر فػػ طػػارؽ منصػػور ؛ رأفػػت عبدالحميػػد و 64ػػػ63، ص البيزنطيػػة
مػابيف اإلسػػكندرية ورومػػا  ىالمسػػيح ى، تػػاريخ الفكػر الػػدين ؛ األنبػا غريغوريػػوس ومػػا يميهػػا 153ػػ156 ، ص. ـ6111
 ى، الخريػػدة النفيسػػة فػػ ؛ األنبػػا إيسػػيدوروس 67 ص،  1 ، ج ؛ بتشػػر، تػػاريخ األمػػة 15 ، ص. ـ1996،  وبيزنطػػة

 .483 ، ص. ـ1991، القاارة  1 ، ج تاريخ الكنيسة
 .319 ، ص 1 ، ج ، كنيسة مدينة اهلل انظر: أسد رستـ (3)
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إحػدى مواعظػه  ى. وطمػب نسػطوريوس إلػى النػاس فػ(1)والػدة المسػي  البشػر " وليسػت "والػدة اإللػه"
بػػوا القػػوؿ بػػلف المسػػي  ، وأف يتجن تحػػؿ بػػه اآللهػػة ىبػػلف يفرقػػوا بػػيف " كممػػة اهلل " وبػػيف الهيكػػؿ الػػذ

، واعتبػروا كػؿ مػف يػذكراا  ، أما اتباع نسطوريوس فلنهـ أنكروا لفظػة " أـ اإللػه " إنما ولدته مريـ
 .(6)اً دوممح متهرطقاً 

، وكػاف يجمػس  طبيعػة السػيد المسػي  إلػى مصػر ىوسرعاف مػا تسػربت لرار نسػطوريوس فػ
،  شػديداً  ـ( فغمػب غمػباً 444ػػ416ذلػؾ الحػيف البطريػرؾ كيػرلس ) ىالبطريركيػة فػ ىعمى كرسػ

رأيػه  ى، ومف ثـ ففػ ، مثؿ اتحاد الحديد والنار السيد المسي  ىألنه كاف يؤمف باتحاد الطبيعتيف ف
، كمػػا جػػرى  والػػدة اإللػػه ى، وأف العػػذرار مػػريـ اػػ أف المسػػي  أقنػػـو واحػػد وطبيعػػة واحػػدة متجسػػدة

لس بطريػػرؾ اإلسػػكندرية يتصػػدى آلرار عمػػى ألسػػنة الكثيػػر مػػف لبػػار الكنيسػػة. وراح البطريػػرؾ كيػػر 
 منشػػوراً  .ـ469يػػـو عيػػد القيامػػة مػػف عػػاـ  ى، فبػػدأ أواًل بػػلف أصػػدر فػػ نسػػطوريوس بشػػتى الطػػرؽ

إلػػػى الرابػػػاف المصػػػرييف ينػػػذراـ بمػػػا ينتظػػػراـ مػػػف أخطػػػار لػػػو انتشػػػرت لرار نسػػػطوريوس  أسػػػقفياً 
آلرار  المخػػػالؼ تمامػػػاً  ىر . ثػػػـ ومػػػ  اثنػػػى عشػػػر بنػػػًدا تتمػػػمف قػػػانوف اإليمػػػاف السػػػكند(3)وأفكػػػار 

( عمػػى كػػؿ مػػف يقػػوؿ بغيػػر مػػا Anathema، وقػػرف كػػؿ بنػػد منهػػا بالمعنػػة )االناثيمػػا  نسػػطوريوس
. وتبػ  ذلػؾ بلصػدر منشػور (4)يقوؿ به كيرلس حتى عرؼ اذا العمػؿ بػػ " االناثيمػا االثنػى عشػر "

                                                           

، ى الكنسػ  ، مجموعػة الشػرع  : حنانيا إلياس كسػاب؛ وانظر أيماً  319 ، ص 1 ، ج ، كنيسة مدينة اهلل أسد رستـ (1)
، ى العصػػر البيزنطػػ ى، مصػػر فػػ طػػارؽ منصػػور ؛ رأفػػت عبدالحميػػد و 316ػػػ318 ، ص. ـ1975دمشػػؽ  ػػػ بيػػروت

؛  68 ، ص1 ، ج األمػػػة  ، تػػػاريخ  ، بتشػػػر 16 ، صى ، تػػػاريخ الفكػػػر الػػػدين ؛ األنبػػػا غريغوريػػػوس 158ػػػػ154ص
 .41 ، ص ، مف أبطاؿ البرية عازر ىرشد

 .65 ، ص ، مصر البيزنطيةى السيد الباز العرين (6)
 ص   ،  ، مصػػر البيزنطيػػةى ؛ السػػيد البػػاز العرينػػ 316ػػػ311، ص ، مجموعػػة الشػػرع حنانيػػا إليػػاس كسػػاب :انظػػر (3)

65. 
؛ رأفػػػت  361ػػػػ316،  318ػػػػ317،  311ػػػػ699، صى ، مجمػػػوع الشػػػرع الكنسػػػ (عنهػػػا انظػػػر: حنانيػػػا إليػػػاس كسػػػاب4)

ممف أعمػاؿ نػدوة الػدور الوطنيػة لمكنيسػة المصػرية عبدالحميد " الرابانية المصرية والسمطة البيزنطية " بحث منشور 
 .93ػ96، ص ـ6116 ، القاارة  عبر العصور
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لػػدة اإللػػه " ألنػػه إذا تمقيػػب العػػذرار " بوا ىألعجػػب مػػف وجػػود قػػـو يرتػػابوف فػػ ىلخػػر يقػػوؿ فيػػه " إنػػ
 .(1)ولدته بمقب " أـ اهلل " ى، فكيؼ يمف عمى التلهًا كاف المسي  إ

، ينصػحه فيهػا بػلف  ولـ يكتؼ كيرلس بذلؾ بؿ أرسؿ إلى نسػطوريوس العديػد مػف الرسػائؿ
، لػذلؾ رأى البطريػرؾ  السيد المسي  ووالدته ولكف دوف جػدوى ىيعدؿ عف بدعته ومذابه ولرائه ف

،  العقيػػػدة لمػػػا يتصػػؼ بػػػه مػػف غيػػرة شػػػديدة عمػػى  ىيسػػتعيف بالقػػػديس شػػنودة األخميمػػكيػػرلس أف 
لكػؿ منطقػة الصػعيد " كمػا  دينيػاً  ، فمػاًل عػف ذلػؾ فقػد كػاف شػنودة " زعيمػاً  وفصاحة وحجة قويػة

( Victor. لػػػذا أرسػػػؿ إليػػػه البطريػػػرؾ كيػػػرلس يػػػدعو  اػػػو واألنبػػػا بقطػػػر )فيكتػػػور (6)ىوصػػػفه أوليػػػر 
( لمػػػذااب معػػػه إلػػػى القسػػػطنطينية ليكشػػػفوا أمػػػر ذلػػػؾ Tabennisiتػػػابنيس ارشػػػمندريت طفنػػػيس )

 (3).المفتم  نسطوريوس ويناظرونه عمى حد تعبير األنبا ويصا

، ولكػف  محاولػة لمحػد مػف انتشػار مػذاب نسػطوريوس ىوذاب الجمي  إلى القسطنطينية فػ
التػؼ حولػه الكثيػروف ، و  رسػائمه ومقاالتػه وخطبػه ىنسطوريوس أفم  ف  أف ينشػر مذابػه كتابػة فػ

، وعاد البطريرؾ كيرلس والقديس شػنودة ومػف معهمػا إلػى مصػر اػذ  المػرة  مف أاؿ القسطنطينية
بخفػػػ  حنػػػػيف. ومػػػا لبػػػػث الصػػػراع أف اشػػػػتد بػػػيف كيػػػػرلس بطريػػػرؾ اإلسػػػػكندرية وبػػػيف نسػػػػطوريوس 

إلػػى  ى، ممػػا دفػػ  اإلمبراطػػور ثيودوسػػيوس الثػػان بطريػػرؾ القسػػطنطينية حػػوؿ طبيعػػة السػػيد المسػػي 
، وتقػرر أف  لحسـ الخالؼ بينهمػا حػوؿ طبيعػة السػيد المسػي  ىعالم ىالدعوة لعقد مجم  مسكون

                                                           

، . ـ1974لسػنة  5،  4، العػدداف  مجمػة المحبػة ى، منشػور فػ 3 ، ج ، عمػـ الالاػوت انظر: القمػص ميخائيػؿ مينػا (1)
 .117ص

 .416 ، ص ، الترجمة العربية قديسو مصر (6)
 األشػرار  ، ومعنااػا محمػة  األقصػر ىناحيػة جنػوب ى؛ أما مدينة طفنيس فهػ .Vie de Schnoudi, P. 324انظر:  (3)

 ، ؽ 4 ، جى ، القػاموس الجغرافػى ، لمزيػد مػف التفاصػيؿ انظػر: محمػد رمػز  ذاتهػا قريػة تيػابونيس مركػز إسػنا ى، وا
 .156 ، ص 6



 

35 

  ، لػػػذلؾ عػػػرؼ اػػػذا المجمػػػ  " بمجمػػػ   مدينػػػة أفسػػػوس بآسػػػيا الصػػػغرى ىيػػػتـ عقػػػد اػػػذا المجمػػػ  فػػػ
 .(1)ـ431الثالث  ىالعالم ىأفسوس " واو المجم  المسكون

ماع بنار عمى دعوة موجهة له مػف اإلمبراطػور اذا االجت ىوحمر القديس شنودة األخميم
 ى: " ولمػػا كػػاف اجتمػػاع اآلبػػار فػػ، إذ يػػذكر األنبػػا ويصػػا كاتػػب سػػيرته حرفيػػاً ى ثيودوسػػيوس الثػػان

صػعيد مصػر  ى، وقػالوا لمممػؾ أف فػ ، ليقطعػوا نسػطوريوس ... تقػدـ عظمػار الػبالد مجم  أفسس
اته وصػػيامه وسػػهر  وأدبػػه ... لهػػذا أرسػػؿ إنسػػاف ... صػػال  يسػػمى أنبػػا شػػنودة ... وقػػد بمغػػوا صػػمو 

. ونظػػًرا (6)يػػدعو  صػػحبة أنبػػا كيػػرلس بطريػػرؾ اإلسػػكندرية ليكشػػفوا حػػاؿ نسػػطوريوس ويجادلونػػه "
، لػذلؾ  ، وكاف شنودة يعتبر ذراعػه القويػة الطيعػة ألف البطريرؾ كيرلس كاف يعتبر الرأس المفكر

بػه لحمػور مجمػ  أفسػوس القػديس فقد حرص البطريرؾ كيرلس عمى أف يصػطحب معػه عنػد ذاا
، ممػػا  ، كمػػا أصػػطحب معػػه عػػدد مػػف أسػػاقفة مصػػر ورابانهػػا ال يقػػؿ عػػف الخمسػػيف راابػػاً  شػػنودة

الػرد  ى، وامػتالكهـ لناصػية الحجػة فػ مػف الدراسػات الالاوتيػة اً عػيػدؿ عمػى مػدى تمكػف اػؤالر جمي
ا العػػػدد مػػػف . فمػػػاًل عػػػف أف البطريػػػرؾ كيػػػرلس قػػػد اصػػػطحب اػػػذ(3)عمػػػى نسػػػطوريوس مػػػف ناحيػػػة

حػػػػػادث اعتػػػػػدار عمػػػػػى شخصػػػػػه كبطريػػػػػرؾ لكنيسػػػػػة  ىلوقػػػػػوع أ تحسػػػػػباً  ، أسػػػػػاقفة مصػػػػػر ورابانهػػػػػا
. وعنػدما وصػؿ البطريػرؾ كيػرلس وصػحبته رابػاف مصػر اسػتقبمهـ (4)اإلسكندرية مف ناحيػة أخػرى

 .(5)نفوس الجمي  ىممنوف أسقؼ أفسوس استقبااًل دؿ عمى ما لهـ مف مكانة ف
                                                           

؛ جػوف  363ػػ688 ، صى ة الشػرع الكنسػ، مجموع لمزيد مف التفاصيؿ عف اذا المجم  انظر: حنانيا إلياس كساب (1)
،  ، مصػػر ؛ رأفػػت عبدالحميػػد وطػػارؽ منصػػور 661ػػػ613، ص ، الترجمػػة العربيػػة 3 ، ج ، تػػاريخ الكنيسػػة لػػوريمر

،  ، عصػػر المجػػام ى ؛ القمػػص كيػػرلس األنطػػون 65ػػػ18 ، ص ، تػػاريخ الفكػػر ؛ األنبػػا غريغوريػػوس 168ػػػ166 ص
،  ـ1977، القػػػػػاارة  6 ، جى ، تػػػػػاريخ الفكػػػػػر المسػػػػػيحى الخمػػػػػر ؛ القػػػػػس حنػػػػػا  154ػػػػػػ165، ص ـ1956القػػػػػاارة 

 .656ػ631ص
(2)  Vie de Schnoudi, P. 426. 

،  نسػػػيـ ؛ سػػػميماف  5 ، صى ، األدب القبطػػػ ؛ شػػػنودة مػػػاار 117 ، ص ، مصػػػر البيزنطيػػػةى السػػػيد البػػػاز العرينػػػ (3)
 .636 ، ص تاريخ التربية القبطية

 .618 ، صى العصر البيزنط ى؛ مصر ف 93 ، ص صرية، الرابانية الم رأفت عبدالحميد (4)
 .31 ، ص 1 ، ج ، تاريخ األمة ؛ بتشر 146 ، ص ، عصر المجام ى كيرلس األنطون (5)



 

36 

،  مػػعة أيػاـ طمػػب اآلبػار نسػػطوريوس إلقناعػه بالعػػدوؿ عػف مذابػػهوقبػؿ انعقػػاد المجمػ  بب
، فيذكر أنه بعػد أف اجتمػ   لعبه شنودة ىػ الدور الذ ػ كاتب سيرة القديس وانا يفصؿ األنبا ويصا

، ثػػػػـ  ، ونصػػػػبوا كراسػػػػيهـ ورتبواػػػػا كترتيػػػػب طقوسػػػػهـ ، دخمػػػػوا البيعػػػػة )الكنيسػػػػة( أسػػػػاقفة المجمػػػػ 
ودخػؿ نسػطوريوس  …، وومػعوا عميػه اإلنجيػؿ المقػدس  مػ وسػط قاعػة المج ىومعوا كرسػ  فػ

، ى ، وجمػس عمػى الكرسػ وحمؿ اإلنجيؿ وومعه عمػى األرض …قاعة المجم  بكبريار وصمؼ 
، ووثػب  ، وحنػؽ ( مػا فعمػه نسػطوريوس غػار شػنودة ىأ ) ىويتاب  ويصػا فيػذكر: وعنػدما رأى أبػ

، ومػػرب  إلنجيػػؿ مػػف عمػػى األرض، وأخػػذ ا ، وشػػؽ طريقػػه بػػيف اآلبػػار القديسػػيف بغمػػب شػػديد
، وتجمػػس  لػػه: " أتريػػد أف تمػػ  ابػػف اهلل عمػػى األرض صػػدر  وقػػاؿ ىذلػػؾ المنػػافؽ نسػػطوريوس فػػ

، ولسػت  : " ما شلنؾ أنت فيمػا بػيف اػذا المجمػ ى" فرد نسطوريوس قائاًل ألب ؟ىأنت عمى الكرس
 ىإلػػى اػػا انػػا لكػػ ىأتػػى بػػ عميػػه: " أف اهلل ى، فػػرد أبػػ رااػػب ى، بػػؿ أرشػػمندريت أ وال أسػػقفاً  قسػػاً 

 ى. ويرج  البعض موقؼ شنودة اذا إلى أف الرجؿ كاف يعػاد(1)" …أبكتؾ عمى نفاقؾ وطغيانؾ 
اػػػذ  الجولػػػة اػػػو نسػػػطوريوس بطريػػػرؾ القسػػػطنطينية  ى، وكػػػاف المنػػػافس فػػػى كػػػؿ مػػػف اػػػو بيزنطػػػ

طبيعػة السػيد . ولكػف عمينػا أال ننسػى أف انػاؾ خالًفػا حػوؿ (6)مصػر ىالممثمة لمسمطة البيزنطية ف
يمثمهػػا كيػػرلس وشػػنودة ورابػػاف مصػػر وبػػيف بطريركيػػة  ى، التػػ المسػػي  بػػيف بطريركيػػة اإلسػػكندرية

 ، ويمثمها نسطوريوس. القسطنطينية

يهمنػا أف البطريػرؾ كيػرلس  ى، ولكػف الػذ ولػف نخػوض انػا فيمػا حػدث فػ  مجمػ  أفسػوس
كػػػػـ المجمػػػػ  " بتجريػػػػد ، إذ حقػػػػؽ مػػػػا كػػػػاف يصػػػػبو إليػػػػه فقػػػػد ح اً ر خػػػػرج مػػػػف اػػػػذا المجمػػػػ  منتصػػػػ

. كمػػا حكػـ بإرسػػاله إلػى أحػػد (3)نسػطوريوس مػف درجتػػه األسػقفية وفصػػمه مػف كػػؿ شػركة كهنوتيػة "
، وذكػر  ( إلػى جػوار األنبػا شػنودة بػلخميـ ، وذكر األنبا ويصا أنه نفى إلػى كػـو الشػقؼ ) األديرة
وتصػدؽ  ىذ مالخ " شنودة وقاؿ له: ى، وأرسؿ إلى أب أف نسطوريوس مرض مرض الموت أيماً 

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 426-27. 
 .177 ، ص ، نشلة الرابنة عزيز سولاير عطية (6)
 .46 ، ص ، مف أبطاؿ البرية عازر ى؛ رشد 366 ، صى ، مجموعة الشرع الكنس انظر: حنانيا إلياس كساب (3)
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،  لػػه القػػديس: أف كنػػت أعترفػػت بػػالمولود مػػف العػػذرار " فإنػػؾ تظفػػر بمػػا تريػػد ، فقػػاؿى عنػػ  بػػه 
. وأقػػاـ نسػػطوريوس بػػلخميـ سػػبعة سػػنيف ثػػـ مػػات ودفػػف (1)..."ى ، وحرمػػه أبػػ فػػافترى نسػػطوريوس

 بها.

حػاد بػدوف وطبيعػة واحػدة بعػد االت واحػداً  السػيد المسػي  أقنومػاً  ىوأثبت المجم  كػذلؾ أف فػ
بحػؽ " والػدة اإللػه ". واكػذا خػرج البطريػرؾ كيػرلس  ى، لػذلؾ فػإف العػذرار تػدع اختالط وال امتزاج
 ، ومعمًيا مف مكانة بطريركيػة اإلسػكندرية كؿ ما كاف يصبو إليه ـ محققاً 431مف مجم  أفسوس 

. (6)اعنػػة "، جعمػػت أسػػاقفتها يسػػتحقوف لقػػب " الفر  عهػػد  درجػػة كبيػػرة مػػف القػػوة ى، التػػ  بمغػػت فػػ
وذلؾ بفمؿ وقوؼ راباف مصر وعمى رأسهـ القديس شنودة وقفة رجؿ واحد إلى جوار البطريػرؾ 

 كؿ المواقؼ. ىكيرلس ومساندته ودعمه ف

 

 
 

 :ىدور القديس شنودة االجتماع
، فػرغـ ى العصػر البيزنطػ ىمجتمػ  مصػر فػ ىفػ اامػاً  لعب القديس شنودة وأبنار دير  دوراً 

، فقػد قربػت المسػافة  شدة وصػرامة وعنػؼ وقسػوة مػ  رابانػه ومػ  غيػراـ ما عرؼ عف الرجؿ مف
، كػػػاف  أوقػػػات الشػػػدائد واألزمػػػات والكػػػوارث والمجاعػػػات ى، خاصػػػة فػػػ جػػػًدا بينػػػه وبػػػيف بنػػػ  قومػػػه

،  مػػا كػػانوا يمتجػػلوف إليػػه ، فكثيػػراً  الرجػػؿ حبيػػب إلػػى قمػػوب المصػػرييف خاصػػة مػػف أبنػػار الصػػعيد
، حينمػا  ، وبإرشػاداـ وتػوجيههـ وتعزيػاتهـ واته وصػموات رابانػهيمتمسوف منه تخفيؼ لالمهـ بصػم

فتحػػت أبوابػػه عمػػى  ىػػػ الػػذ ديػػر  ى، فيػػذاب إلػػى القػػديس فػػ تحػػؿ بلحػػداـ نائبػػة أو تنػػزؿ بػػه كارثػػة

                                                           

(1)Vie de Schnoudi, P. 428.  انتهػى إليػه نسػطوريوس انظػر: بتشػر ى؛ ولمزيػد مػف التفاصػيؿ عػف المصػير الػذ  ،
: ؛ وانظػػر أيمػػاً  1، اػػامش  37 ، ص ، مصػػر البيزنطيػػةى ؛ السػػيد البػػاز العرينػػ 35ػػػ33 ، ص 1 ، ج تػػاريخ األمػػة

 .166 ، ص 8 ، ج التوفيقية ، الخطط باشا مبارؾ ىعم
 .67 ، ص ، مصر البيزنطيةى السيد الباز العرين (6)
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، ويعػػود إلػػػى دار   ػػػ فيجػػد عنػػػد  المػػف والسػػػموى أيػػػاـ اآلحػػاد واألعيػػػاد ىمصػػارعها أمػػاـ الجميػػػ  فػػ
 .رامًيا مرمياً 

كتبهػا تمميػذ  األنبػا ويصػا ػ بالعديػد مػف األمثمػة سػوؼ نسػوؽ  ىقػديس ػ التػوحفمػت سػيرة ال
وقت الشدائد مف ذلػؾ مػا يرويػه األنبػا ويصػا مػف أف  ىبعمها لمداللة عمى قربه مف أفراد شعبه ف

ػ جػار  يوًمػا واػو  ىػ نػواح  مدينػة أبصػا (1)رجػاًل مػف أاػؿ قريػة مػف قػرى الصػعيد تسػمى سػمهود
،  ، حتى يغفر اهلل له خطايا  وذنوبه الكثيػرة مف أجمه ىف القديس أف يصم، وطمب م متللـ القمب

، وأخػػذ عميػػه  ، فمػػا كػػاف مػػف القػػديس إال أف صػػمى مػػف أجمػػه ثقمػػت عميػػه وأرقػػت ممػػاجعه ىالتػػ
. ويػػذكر (6)، وأرشػػد  إلػػى طريػػؽ الهػػدى والصػػالح بػػاالعتراؼ بجميػػ  أخطائػػه واإلقػػالع عنهػػا عهػػداً 

، وأخبػر   مػف أغنيػار مدينػة أخمػيـ، حمػر ذات يػـو إلػى القػديس ويصا ف  موم  لخػر أف رجػالً 
، ورد  ، فسػػعى القػػديس لمبحػػث معػػه عػػف المصػػوص بػػلف المصػػوص قػػد سػػرقوا كػػؿ محتويػػات بيتػػه

 .(3)عميه ماله وما سرؽ منه

مػػف أجػػػؿ  ى، وحػػثهـ عمػػػى العمػػؿ والسػػػع وقػػاـ القػػػديس كػػذلؾ بمسػػػاعدة الفقػػرار والمسػػػاكيف
إلػى القػديس رجػؿ مسػكيف يػدعى  األنبػا ويصػا أنػه أتػى يومػاً  ى، فيػرو  وابه، وأرشداـ إلى أب الرزؽ

، وال يسػتطي  أف يػوفر الوقػت  ، وأخبر القديس أنػه يكػد الميػؿ والنهػار )لوقا( كاف يقيـ قابمة أخميـ
، وطمػب مػف القػديس أف يرشػد  إلػى صػناعة يعػيش منهػا اػو  لعياله إال بعد جهػد شػديد ىالمرور 
، وقاؿ له:  مف القديس إال أف أحمر كمية مف الحبوب والبذور وقدمها لمرجؿ، فما كاف  وأطفاله

فيهػا نصػيب ". وأخػػذ  ىأف لػ مكػاف مػف الحقػػؿ وأحسػف زراعتهػا ... وكػف متحققػػاً  ىأ ى" ازرعهػا فػ
، وسػرعاف مػا  ، فحمؿ لوقا جزرًا منها إلػى الػدير ، وقاـ بزراعتها حتى نمت وأثمرت لوقا الحبوب

                                                           

قريػػة كبيػػرة عمػػى شػػاطح غربػػ  النيػػؿ بالصػػعيد  ىإلػػى سػػمهود واػػ ، وحرفػػت عربيػػاً  Semhout ىسػػمهود اسػػمها القبطػػ (1)
 ، ص 6، ؽ4 ، جى ، القػاموس الجغرافػى ؛ انظػر: محمػد رمػز  اآلف ىتتبػ  مركػز نجػ  حمػاد ى، واػ األعمى بمصر

197. 
(2)  Vie de Schnoudi, PP. 322-24 

 Vie de Schnoudi, PP. 358-3-59لمزيد مف التفاصيؿ انظر:  (3)
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. وبػػذلؾ دؿ القػػديس الرجػػؿ عمػػى بػػاب مػػف أبػػواب (1)اد مػػف ثمرتهػػا خيػػرات كثيػػرةبػػاع واشػػترى واسػػتف
، وذلػؾ بػداًل مػف أف يتصػدؽ  ، عاد عميه وعمى أفراد أسرته ومجتمعه بالنف  والخيػر العمػيـ الرزؽ

 القائؿ: " بداًل مف أف تعطيػه سػمكة ى، عماًل بالمثؿ الصين عميه بمبما مف الماؿ سرعاف ما ينفقه
 يد ".، عممه الص

األنبا ويصا فيقػوؿ: جػار  ىسداد ديوف المدينيف والمقترميف فيرو  ىوسااـ القديس كذلؾ ف
 ى، عجػػز عػػف سػػداد  فػػ شػػخص مػػديف بمبمػػا مػػف المػػاؿ يقػػدر بمائػػة وأربعػػيف دينػػاراً  يومػػاً  ىإلػػى أبػػ
  ، وعػػػـز عمػػػى إرسػػػالهما إلػػػى كورتػػػه إذا لػػػـ يسػػػدد  ، فمػػػا كػػػاف مػػػف الػػػدائف إال أف أخػػػذ ابنيػػػه موعػػػد 
، فما كاف مف القػديس إال أف أعطػا   عونه ومساعدته ، فهرع الرجؿ إلى األنبا شنودة طالباً  الديف

 ىموم  لخر إنه كاف ف ى. ويسجؿ األنبا ويصا ف(6)، عندئذ أطمؽ الدائف سراح ابنيه مبما الديف
 ، وطمػب ، فاعتقمػه وسػجنه وعذبػه ، فعجػز عػف سػداد  مدينة أخميـ أرخوف له قػرض عمػى إنسػاف

 ى، فلرسػػؿ الرجػػؿ رسػػالة إلػػى األنبػػا شػػنودة عػػف طريػػؽ أحػػد الخػػداـ الػػذيف يعممػػوف فػػ منػػه الغرامػػة
،  أف يتوسط له عند األرخوف حتى يعفو عنه ويطمػؽ سػراحه به راجياً  اً د، مستنج خدمة المساجيف

 ، وأرسؿ إلى األرخوف رسػالة يقػوؿ لػه فيهػا: " أطمػؽ سػبيؿ اػذا الرجػؿ ليغفػر فاستجاب القديس له
 .(3)، وأطمؽ سراح الرجؿ ، فاستجاب األرخوف ألمر القديس لؾ الرب يـو شدتؾ "

كانػت  ى، التػ أوقات األزمات واألوبئة والمجاعػات ىوقؼ القديس كذلؾ إلى جوار شعبه ف
،  ، ويعػض الجػوع بلنيابػه عمػيهـ ، وتنػدر المحاصػيؿ ، خاصة عندما يػنخفض النيػؿ تنتاب البالد

، فيجدوف الطعاـ والشراب فيذكر األنبا ويصا أنه حػدث  دير األنبا شنودة عندئذ يهرع الجمي  إلى
إلػى ديػر اآلنبػا شػنودة طػالبيف الخبػز  ى، فهػرع أاػؿ أخمػيـ وأبصػا ف  بعض السنيف غػالر وقحػط

، وفرقػػو   ، واجمعػػا الخبػػز : " امػػض مػػ  اػػذا األخى، فمػػا كػػاف مػػف القػػديس إال أف قػػاؿ لػػ والطعػػاـ
ذا بػػه قػػد امػػتج ... فلكػػؿ الجميػػ  ، ففعمنػػا كمػػ عمػػى النػػاس ا أمرنػػا ... وذابنػػا إلػػى مخػػزف الخبػػز وا 

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 432-35. 
(2)  Vie de Schnoudi, PP. 446-447. 
(3)  Vie de Schnoudi, PP. 382-83. 
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. ولـ يكتؼ القديس بذلؾ بؿ كاف يعتزؿ الدير (1)، لذلؾ أطمؽ عمى المكاف " كنز البركة " وشبعوا
،  القػػدير ىويتمػػرع إلػػى اهلل العمػػ ىػػػ ويخػػرج إلػػى البريػػة يصػػم فػػ  السػػنوات التػػ  يقػػؿ فيهػػا النيػػؿ

، كذلؾ كاف يدعو رابانػه إلػى الصػالة مػف أجػؿ ذلػؾ قػائاًل  الغمة ويغيث األمة ويدعو  أف يكشؼ
. وسػجؿ ويصػا (6)، ويعػـ الرخػار الػبالد " مػف أجػؿ أف يرتفػ  النيػؿ ىلهـ: " صموا إلى اهلل يا أوالد

، فػلمر القػديس بفػػت  أبػواب الػدير أمػػاـ  سػػنة مػف السػنوات كثػرت األمػػراض واألوبئػة ىكػذلؾ أنػه فػ
 .(3)ى يجدوا حاجتهـ مف العالج والدوار فماًل عف الطعاـ والشراب، حت الناس

األقػػاليـ القريبػػة مػػف الػػدير أو  ىامتػػدت خػػدمات القػػديس ومسػػاعدته لكػػؿ مػػف حولػػه سػػوار فػػ
 Bel  واـ قبائػؿ البمميػيف ػ أف أغار البجاة ) (4)كاتب سيرته ى، فقد حدث ػ كما يرو  المحيطة به

mmyes وعنػػدما سػػم   ، وسػػبوا أامهػػاى ، ونهبػػوا مدينػػة أبصػػا لبحريػػة( عمػػى النػػواح  ا النوبيػػة ،
،  ، ليحثهـ عمى بػذؿ أقصػى مػا وسػعهـ مػف جهػد رابانه ى، راح أواًل يخطب ف األنبا شنودة بذلؾ

، ومػػػف أقوالػػػه لهػػػـ: " ألػػػـ تػػػروا مػػػا فعػػػؿ البرابػػػرة بالجماعػػػات  مػػػف أجػػػؿ إنقػػػاذ اخػػػوتهـ ومػػػواطنيهـ
لتحريػػػؾ قمػػػوب الحكمػػػار إذا  ىيكفػػػ …أحػػػدثو   ىيػػػب والتػػػدمير الػػػذالرابانيػػػة القريبػػػة منػػػا؟ أف التخر 

األديػػػرة أو الػػػذيف  ى، أو فػػػ الجبػػػاؿ ىالنهػػػر أو الػػػذيف قتمػػػوا فػػػ ىعرفػػػوا مػػػا حػػػدث لمػػػذيف غرقػػػوا فػػػ
     بعػػػػض الكنػػػػائس ونهػػػػب الػػػػبعض ىعػػػػالوة عمػػػػى إشػػػػعاؿ النيػػػػراف فػػػػ ، استسػػػػمموا لجسػػػػر والعبوديػػػػة

 .(5)" …اآلخر 

، وقابػؿ رؤسػار  ، بػؿ نػزؿ إلػى ميػداف المعركػةى لخطػاب الحماسػولـ يكتؼ القػديس بهػذا ا
، وخذوا الكسػب الغنػائـ " ويػذكر األنبػا  اؤالر الذيف اسرتمواـ ىالقبائؿ المغيرة وقاؿ لهـ: " أوابون
، وكاف عدداـ ألػؼ رجػؿ  . وعاد األنبا شنودة بهـ إلى الدير(6) ويصا أنهـ وابواـ له ومموا ...

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 351-352. 
(2)  Vie de Schnoudi, PP. 410-11; 424, 458-59. 
(3)  Vie de Schnoudi, P. 409. 
(4)  Vie de Schnoudi, PP. 396-99. 

 .148 ، ص ، المقاومة الوطنية نقاًل عف ألفونسو ُيسطس (5)
 (6) Vie de Schnoudi, PP. 396-97. 
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، واسػتلجر لهػـ سػبعة  ؛ وطمب مف اخوته الرابػاف فػ  الػدير أف يخػدمونهـ سوى النسار والصبياف
 ، خاصػػة مػػف تعػػرض مػػنهـ لمنشػػاب ) ، وجػػراحيف لمػػداواة جػػروحهـ مػػف األطبػػار لعػػالج أسػػقامهـ

 .(1)( السهاـ

، مات خاللها منهـ ما يقرب مف أربعة وتسعيف  الدير ثالثة أشهر ىوأقاـ اؤالر األسرى ف
       وبمغػػػػػت جممػػػػػة مػػػػػا انفػػػػػؽ عمػػػػػيهـ  رًا ،، وولػػػػػد فػػػػػيهـ اثنػػػػػاف وخمسػػػػػوف نفػػػػػ لػػػػػديرا ى، دفنػػػػػوا فػػػػػ اً سػػػػػنف

،  ، وعػدس ، وزيػت اشػتمؿ عمػى بقػوالت وتوابػؿ ى، الػذ خمسة وعشريف ألؼ دراػـ عمػى طعػامهـ
، ومػػػا يحتاجػػػه المرمػػػى مػػػف خبػػػز  ، وأكفػػػاف ، فمػػػاًل عمػػػا احتػػػاجو  مػػػف أحذيػػػة ومالبػػػس وخبػػػز

حمػػػاـ وزبيػػػب وعنػػػب وفاكهػػػة وغيراػػػا كمػػػا يػػػذكر األنبػػػا وشػػػعير وخػػػؿ وخمػػػر وبػػػيض وجػػػبف وطيػػػر 
اسػػتهمكواا بثمانيػػة لالؼ وخمسػػمائة أردب قمػػ   ىأحصػػى كػػذلؾ كميػػات القمػػ  التػػ ى، الػػذ ويصػػا
، سوى الخمار والفجػؿ ممػا ال أسػتطي  أف أوصػفه  ، أما مقدار الزيت فكاف مائتيف قنطار وأكثر

 ىبذلػه القػديس ورابػاف ديػر  فػ ىهد الكبير الذ. ويتم  مف ذلؾ الج(6)عمى حد تعبير األنبا ويصا
، فقد سخر كؿ ما لديػه مػف إمكانيػات وطاقػات وقػدرات مػف أجػؿ مسػاعدة قومػه  جمدته ىخدمة بن

 وقت الشدة.

، يحممػوف معهػـ مػا  الشهور الثالثػة معػززيف مكػرميف ىوعاد األسرى إلى بالداـ بعد مم
يسػػػعهـ إال أف يمهجػػػوا بالشػػػكر والعرفػػػاف  ، ولػػػـ ػػػػ مػػػف طعػػػاـ وشػػػراب سػػػفراـ ىػػػػ فػػػ يحتػػػاجوف إليػػػه

، مػػف أجػػؿ أف يػػوفروا حػػاجتهـ  ، عمػػى مػػا بػػذلو  مػػف جهػػد طيمػػة اػػذ  الشػػهور لمقػػديس ورابػػاف ديػػر 
 اً قياسػي مػاً ؛ فقػد مػرب القػديس ورابػاف ديػر  رق مف طعاـ وشراب وممبس وعػالج ودوار وغيػر ذلػؾ

، وذلػؾ  ألسػرى دوف تزمػر أو اسػتيارالصبر والمثػابرة مػف أجػؿ خدمػة ذلػؾ العػدد الكبيػر مػف ا ىف
 .(3)بفمؿ إدارة القديس الحازمة لمدير

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, P. 397. 
(2)  Vie de Schnoudi, PP. 398-99. 

(3) Vie de Schnoudi, P. 399.  ؛ إيػريس حبيػب 7 ، ص ، الكنيسػة القبطيػة ؛ وانظر أيًمػا: عزيػز سػولاير عطيػة  ،
 .441 ، ص 1 ، ج تاريخ الكنيسة
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تمػؾ األونػة  ىسػادت مجتمػ  مصػر فػ ى، التػ وحارب القديس شنودة بعض العادات السػيئة
نشػػار الهياكػػؿ عمػػى جثػػث الشػػهدار ومنهػػا: التمسػػ  باألجػػداث والقبػػور مصػػر  ى، فقػػد تفشػػت فػػ ، وا 
، كانػت تبحػث عػف رفػػات  عصػػراا األوؿ ىرجػة أف الكنيسػة فػظػاارة عبػادة القديسػيف والشػػهدار لد

. فمنػػ  القػػديس شػػنودة إنشػػار (1)، وتمػػعها فػػ  كػػؿ كنيسػػة تبنػػى حػػديثاً  اػػؤالر القديسػػيف وذخػػائراـ
ذلػػؾ عمػػى " أنػػه لػػيس انػػاؾ ػ كمػػا  ىخطبػػه مسػػتنًدا فػػ ىالهياكػػؿ عمػػى جثػػث القديسػػيف ونػػدد بهػػا فػػ

 ر الهياكػؿ حتػى فػوؽ الرفػات الحقيقيػة لمشػهدار أو الرسػؿاألناجيؿ إشارة تدعونا إلػى بنػا ىيقوؿ ػ ف
  يبحػث عػف  ، يوصػوننا بػلال نػدع إنسػاناً  ، كمػا أعمػـ وأشػهد أيامنػا ى، كما أف لبارنا الػذيف رقػدوا فػ

 .(6)أجساداـ "

 ىتفشػػت بػػيف بعػػض المسػػيحييف فػػ ى، التػػ وعػػالف القػػديس كػػذلؾ ظػػاارة العبػػث واالسػػتهتار
، ولػه عظػة حػاوؿ بهػا إقنػاع  ، وذلػؾ عػف طريػؽ العظػات الػد الشػهدار، أثنار احتفالهـ بمو  عصر 

، وقػػػد جػػػار فيهػػػا: " جميػػػؿ جػػػًدا أف يػػػذاب  بنػػػ  قومػػػه بمػػػرورة اإلقػػػالع عػػػف مثػػػؿ اػػػذ  الظػػػاارة
، ويطهػر نفسػه ... أمػا مػف  ، ويتمػو المزاميػر فيهػا ىاإلنساف إلى أماكف الشهدار والقديسػيف ليصػم

ويمهػو ... فػذلؾ اػو الكفػر بعينػه " ثػـ يصػؼ مػا يحػدث أثنػار ،  ، ويشػرب ، ويلكؿ يذاب ليتسمى
تمؾ الموالد بقوله: " بينما يقؼ البعض داخؿ الكنيسة، يصػموف ويرتمػوف المزاميػر ... إذ بػاآلخريف 

،  ومػػا أشػػبه ى، ويحولونػػه إلػى سػػوؽ لبيػػ  العسػؿ والحمػػ الخػػارج يمػػجوف المكػاف جمبػػة وصػػياح ىفػ
 ى، ولسػػرقة مػػا يعػػرض مػػف بمػػائ  ... كػػؿ اػػذا يحػػدث فػػ ـومكػاف لعػػرض بهػػائمهـ وسػػباؽ خيػػوله

السفر إلى  ى، وتتعبوف ف موالد الشهدار والقديسيف ... يا لمغبار اؿ تتركوف بيوتكـ ومدنكـ وقراكـ
، لتػػػلكموا وتشػػػربوا وتبيعػػػوا وتشػػػتروا وتفعمػػػوا مػػػا يػػػروؽ لكػػػـ  ... " كػػػذلؾ استشػػػهد  أمػػػاكف الشػػػهدار

المسي  ػ عم  السالـ ػ لميهود حينما دخػؿ ايكػؿ سػيدنا سػميماف عظته اذ  بقوؿ السيد  ىالقديس ف
. (3)، وأنػتـ جعمتمػو  مغػارة لصػوص " بيػت الصػالة يػدعى ىووجداـ يبيعػوف ويشػتروف واػو: " بيتػ

                                                           

 .16 ، ص ، تاريخ األمة القبطية بتشر (1)
 .18 ، ص ركب الحمارة العالمية ى، القبط ف ؛ مراد كامؿ 41 ، ص ، مف أبطاؿ البرية عازر ىرشد (6)
 ص     ،  ، الرابنػػة ؛ رروؼ حبيػػب 41ػػػ39 ، ص ، مػػف أبطػػاؿ البريػػة عػػازر ىذ  العظػػة انظػػر: رشػػد(عػػف نػػص اػػ3)

 .  71 ، ص ، سير وأقواؿ وعظاتى ؛ لوكاس األنبا بيشو  86ػ 185
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، مػػػف تصػػرفات ال تميػػػؽ بهيبػػة القديسػػػيف  لمػػا يفعمػػػه بنػػو قومػػه ىالتصػػػد ىوبػػذلؾ نجػػ  القػػػديس فػػ
 عصر . ىاإلقالع عنها ف ىوكاف لعظته أكبر األثر ف،  والشهدار أثنار االحتفاؿ بموالداـ

بػلف  اً ، ألنػه كػاف يػؤمف تمامػى وحارب القديس شنودة كذلؾ السحر والشعوذة والػدجؿ الطبػ
، لذلؾ حاربهػا بكػؿ  بها المسيحية ىتناد ىم  المبادئ الت ، تتنافى تماماً  السحر والشعوذة وغيراا

ػػػ مػػف  بنيػػوط ىبعػػد أف حػػاوؿ بعػػض الػػوثنييف فػػ، خاصػػة  ، وتصػػدى ألصػػحابها مػػا أوتػػى مػػف قػػوة
، حتػى يغيػروا مسػمكه وال يمكنػو  مػف اػدـ  أف يسػتخدموا معػه السػحر ذات مػرة ىأخمػيـ ػ فػ ىنواح

أخفػوا فيػه  ى، الػذ ، ولكنهـ ػ كما ذكر كاتب سيرته ػ تمكف مػف معرفػة المومػ  أوثانهـ وتحطيمها
مػف  فػاً مامه بعػد أف أيقنػوا اكتشػافه لهػا خو ، عندئذ اختفى أصحابها مف أ كتب سحراـ واستخرجها

 .(1)بطشه بهـ

أوقػػػات  ى، يقػػؼ إلػػػى جػػػوار شػػعبه فػػػى واكػػذا لعػػػب القػػػديس شػػنودة دور  كمصػػػم  اجتمػػػاع
، ويهديػػه إلػػى الطريػػؽ القػػويـ  ، ويطهػػر مجتمعػػه مػػف العػػادات السػػيئة الشػػدائد واألزمػػات والمممػػات
 جمدته. ىكاف لها فعؿ السحر عمى بن ىبفمؿ خطبه وعظاته الت

 تاريخ مصر: ىف ىوالوطن ىدور القديس شنودة السياس
، وا  قرابة قرف مػف الزمػاف مػف منتصػؼ القػرف  عاشها القديس شنودة ىاتسمت الفترة الت

، فقد تولى حكـ ى بعدـ االستقرار السياس ىوحتى منتصؼ القرف الخامس الميالد ىالراب  الميالد
، مػػنهـ  القسػطنطينية ىلًيػػا مػف قبػؿ الحكومػة البيزنطيػػة فػمصػر خاللهػا مػا يقػػرب أربعػة وأربعػيف وا

 ى، فمػاًل عػف التػداور وتفشػ ، ممػا يظهػر عػدـ االسػتقرار والفومػى الحكػـ ىفػ اً ر مف قمى شهو 
،  ، وعانى المصريوف خالؿ تمؾ الفترة مف ظمـ الحكاـ البيػزنطييف وتعسػفهـ مػف ناحيػة روح القمؽ

طبقػػة األرسػػتقراطية مػػف ناحيػػة أخػػرى. فػػإذا كػػاف الحكػػاـ ومػػف قسػػوة كبػػار اإلقطػػاعييف مػػف أفػػراد ال
، فػػػإف كبػػػار اإلقطػػاعييف مػػػف أفػػػراد الطبقػػػة  اػػػـ المسػػػتفيد األوؿ مػػف خيػػػرات اػػػذا البمػػد البيزنطيػػوف

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, PP. 385-386. 

 ص  ،  رجمػػة العربيػػة، الت مػػوجز تػػاريخ القػػبط :، انظػػر أمثمػػة لػػبعض التعاويػػذ السػػحرية (Worrell)وقػػد أورد ورؿ 
 .154ػ153
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، فكالامػػػا أصػػػحاب نفػػػوذ  ذلػػػؾ ىالمناصػػػب الكبػػػرى فيهػػػا كػػػانوا عػػػونهـ فػػػ ىاألرسػػػتقراطية ومتػػػول
حيػػاة تطفػػ  بػػروح التػػػرؼ  ى، يرفمػػوف فػػػ الشػػعبعػػف جمػػوع ًا ، عاشػػوا بعيػػػد وسػػمطاف وثػػروة وجػػا 

، يمتمكػػػػوف مسػػػػاحات شاسػػػػعة مػػػػف  قصػػػػور تعػػػػف بالخػػػػدـ والحشػػػػـ ى، يعيشػػػػوف فػػػػ والبػػػػذخ والنعػػػػيـ
،  الزراعيػػة. أمػػا غالبيػػة أفػػراد الشػػعب فتكػػدح ليػػؿ نهػػار مػػف أجػػؿ إرمػػار اػػؤالر السػػادة ىاألرامػػ

، مثقمػػة الكااػػؿ  تر البػػدف، ويسػػ سػػبيؿ الحصػػوؿ عمػػى مػػا يكػػاد يسػػد الرمػػؽ ىوتبػػذؿ كػػؿ الجهػػد فػػ
 .(1)، فماًل عما تتعرض له مف قسوة جامعيها بالعديد مف المرائب

،  ديػػر  ى، الػػذيف داومػػوا عمػػى التػػردد عميػػه فػػ كانػػت الصػػمة وثيقػػة بػػيف القػػديس وأفػػراد شػػعبه
، ومػا يعػانو  عمػى يػد الحكػاـ البيػزنطييف  ، لػذلؾ كشػفوا لػه عػف جػراحهـ والثقة به واالطمئناف إليػه

، وشػػاركهـ وجػػدانهـ  ، فػػلحس الرجػػؿ بكػػؿ أحاسيسػػهـ كبػػار اإلقطػػاعييف مػػف ظمػػـ وجػػور وتعسػػؼو 
، فصػػمـ عمػػى أف  اختمجػػت بهػػا نفوسػػهـ ى، اختمجػػت نفسػػه المشػػاعر عينهػػا التػػ ألنػػه واحػػد مػػنهـ

، كمػػا حػػرراـ مػػف الوثنيػػة ومػػف  يكػػرس حياتػػه لتحريػػراـ مػػف نيػػر سػػادتهـ البيػػزنطييف واإلقطػػاعييف
، وراح أواًل ينػدد بمسػاوئ اػؤالر الحكػاـ مسػتغاًل قدرتػه  سػيطرت عمػى حيػاتهـ ىالتػ العادات السػيئة

ذلػػؾ يقػػوؿ: "  ى، وذلػػؾ إلثػػارة شػػعبه مػػداـ وفػػ الكشػػؼ عػػف مفاسػػداـ ىعمػػى الكتابػػة والخطابػػة فػػ
وشػػػراا ... إذ أصػػػب  كػػػؿ مػػػف اعتمػػى الحكػػػـ ال اػػػـ لػػػه إلػػػى  وطمعػػاً  مػػػاً ... لقػػد امػػػتجت قمػػػوبهـ إث

الويػػؿ لمػػف يكػػوف المػػحية ... وحتػػى جنػػوداـ يمػػجوف بالشػػكوى لحرمػػانهـ مػػف ، و  اكتنػػاز الفمػػة
رواتػػػبهـ ... فيسػػػعى اػػػؤالر اللتمػػػاس ذلػػػؾ ... فيسػػػطوف عمػػػى المػػػدف والقػػػرى والمنػػػازؿ واألكػػػواخ 
ذا حػػاوؿ أحػػد اعترامػػهـ كػػاف جػػزار  المػػوت بحػػد السػػيؼ عمػػى  والسػػفف ... واألديػػرة نفسػػها ... وا 

 .(6)أيديهـ ... "
: " سػالطيف تمػؾ األيػاـ س عمى التنديد بالحكاـ ف  كؿ مناسبة فوصفهـ قػائالً وحرص القدي

ألجػؿ مػا عمػيهـ  ى، ويرفمػوف بيعتػ ، وقػد ينسػوف الطمبػات والصػموات اً يجمعوف أموااًل كثيرة ظممػ

                                                           

 حبيػب ؛ رروؼ  439، ص 1 ، ج ، تػاريخ الكنيسػة ؛ إيػريس حبيػب 61 ، ص ، األنبا شػنودة سالمة ىانظر: مجد (1)
 .181 ، ص ، الرابنة

 .153 ، ص ، المقاومة ؛ الفونسو ُيسطس 183ػ  186 ، ص ، الرابنة انظر: رروؼ حبيب (6)
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. ثػػػـ (1)كػػػؿ المػػػدف وجميػػػ  القػػػرى... " ىالشػػػعوب فػػػ ىمػػػف الجػػػور ... الويػػػؿ لكػػػؿ الرؤسػػػار ومقػػػدم
حياة اؤالر وأخرى مف حياة غالبية أفراد شعبه فيذكر: "...يذاب اػؤالر  يعرض القديس صورة مف

قػػػواربهـ  ى، بينمػػػا يتركػػػوف فػػػ ، يطػػػاردوف فرائسػػػهـ مػػػف شػػػتى األنػػػواع الجبػػػاؿ ىلمصػػػيد والقػػػنص فػػػ
، ويكمفػػػوف الػػػبعض اآلخػػػر بػػػلف يجػػػروا أمػػػامهـ لمطػػػاردة الثعالػػػب  بعػػػض اػػػؤالر التعسػػػار لحراسػػػتها

يسػػتطي  أف يسػػرد  ىمومػػ  لخػػر : " ... مػػف ذا الػػذ ى. ثػػـ يػػذكر فػػ(6)"والعنػػزة البريػػة وغيراػػا ... 
أعػػػرؼ أشخاًصػػػا لػػػـ يجػػػدوا طعاًمػػػا ليػػػلكموا اػػػـ  ىراح مػػػحيتها اػػػؤالر الفقػػػرار ؟ إننػػػ ىالمظػػػالـ التػػػ
 ى. وتوم  اذ  الصورة التػ(3)" ...، فذابوا بها إلى المخابز لبيعها لينفقوا مف أثمانها  وحيواناتهـ

عػانى منهػا  ىمف األوماع االقتصػادية واالجتماعيػة السػيئة التػ ه ولسانه جانباً رسمها القديس بقمم
 ظؿ السيطرة البيزنطية. ىالمصريوف ف

بػراز مفاسػػداـ، بػؿ بصػر القػػديس  ولػـ تقتصػر جهػود القػػديس عمػى مجػرد التنديػػد بالحكػاـ وا 
اـ، وأيقػػظ ، ودفعهػػـ إلػػى المطالبػػة بهػػا حتػػى ولػػو كػػاف الخصػػـو مػػف كبػػار الحكػػ مواطنيػػه بحقػػوقهـ

، خاصػػة أف يػػد الفسػػاد  فػػيهـ الشػػعور بػػلف مػػف حقهػػـ الشػػكوى مػػف الظمػػـ وأال يرمػػوا بغيػػر العػػدؿ
، فسيطرت عميه الرشوة إلى حد صار معه حكػـ العػدؿ والظمػـ  كانت قد امتدت إلى القمار نفسه

جنسػػػهـ مػػف الحكػػاـ والمػػػالؾ  ىالقمػػار لبنػػ ى، بسػػبب محابػػاة مػػػوظف لممصػػادفات وحػػػداا متروكػػاً 
. لػػذا كػػاف القػديس يػػذاب بنفسػػه مػػ  المظمػػوميف مػػف المصػػرييف (4)ألجانػب عمػػى حسػػاب الػػوطنييفا

،  إقػرار العػدؿ ى، فػإذا لػـ يػنج  فػ إلى ساحات القمار، ويداف  عػف حقػوقهـ أمػاـ محػاكـ األقػاليـ
، أو بسػػبب محابػػػاتهـ لكبػػػار المػػػالؾ  القمػػػية ىمػػف الحكػػػاـ أمػػػا ألنهػػػـ طػػرؼ فػػػ ولػػـ يجػػػد إنصػػػافاً 

،  القسػػطنطينية ذاتهػػا ى، فػػإف القػػديس كػػاف يسػػتلنؼ القمػػية أمػاـ محكمػػة اإلمبراطػػور فػػ ارواألغنيػ

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, P. 344. 
 .154 ، ص ، المقاومة ، الفونسو ُيسطس 183 ، ص ، الرابنة رروؼ حبيب (6)
 .183 ، ص ، الرابنة رروؼ حبيب (3)
 .189 ، ص ، الرابنة رروؼ حبيب (4)
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إذ كػاف مػف حػؽ المصػػرييف اسػتئناؼ قمػايااـ أمػػاـ محكمػة اإلمبراطػور بمقتمػػى مػا عػرؼ باسػػـ 
 .(1)له باؿ حتى يناؿ المظمـو حقه ، وال يهدأ االلتماس

جمدتػه ػ  ى  الظمػـ والجػور عػف بنػرفػ ىبعػض األحيػاف سػالح القػوة فػ ىواسػتخدـ القػديس فػ
( ػ مػف أعمػاؿ  جزيػرة الػري  جزيػرة تػدعى ) ىفيػروي األنبػا ويصػا ػ أنػه كػاف عمػى الشػاطح الغربػ

، ولػـ  ، غػدروا بهػـ ، ولػديهـ مسػتخدميف مسػيحييف ، ومػزارع كػرـو ػ أصحابها قـو لهـ جا  أخميـ
، وأنهػػـ خسػػروا بػػذلؾ  تف خمػػراً ، بػػدعوى أف كػػرومهـ فسػػدت ولػػـ ينػػ يػػدفعوا لهػػـ شػػيًئا مػػف أجػػوراـ

 ى، وقالوا لػه: " لنػا عػدة سػنيف ونحػف نقاسػ ، فشكى اؤالر حالهـ إلى القديس شنودة خسارة فادحة
، وسػار مػد  الحػاؿ ىمػف رابانػه فػ اً شػاذا الجور الشديد ". فما كػاف مػف القػديس إال أف حشػد جي

 .(6)، ورد الحؽ ألصحابه نازلهـ، وادـ م ، فلتمؼ أمتعتهـ اؤالر الذيف اجحفوا بحؽ المسيحييف

، كمػػا عممهػػـ الشػػجاعة  وبهػػذ  القػػدوة عمػػـ المصػػرييف أف ال يرمػػوا بػػالظمـ وال يسػػتكينوا لػػه
، ومػػج قمػػوبهـ ثقػػة بلنفسػػهـ. لػػذا ال عجػػب أف اكتسػػب  فػػ  المطالبػػة بحقػػوقهـ وبالعػػدؿ واإلنصػػاؼ

بػػؿ وعمػػى المسػػػتوى ،  فحسػػػب ىالقػػديس شػػهرة عظيمػػة وشػػػعبية كبيػػرة لػػيس عمػػػى المسػػتوى المحمػػ
، بؿ منهـ مف كاف حمفار  كذلؾ. إذ لـ يكف حكاـ البالد كمهـ خصـو له ولممصرييف ىاإلمبراطور 

،  ، ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف الصػػالت القويػػة ، وتعػػاونوا معػػه مػػف أجػػؿ صػػال  الػػبالد وخيراػػا لػػه
انوا يقصػػدونه مػػا كػػ ، الػػذيف كثيػػراً  التػػ  ربطػػت بينػػه وبػػيف عػػدد مػػف رجػػاالت الدولػػة وقػػادة الجػػيش

، قبػػؿ  ، بػؿ لقػد حػرص بعػض القػادة عمػى نيػؿ بركتػه ، وطمػب الصػموات والعػوف لممشػورة والتبػرؾ
كانػػػت تغػػػزو تخػػػـو مصػػػػر  ى، التػػػ ، خاصػػػة مػػػد القبائػػػػؿ البدويػػػة انطالقهػػػـ إلػػػى ميػػػاديف القتػػػاؿ

لدولػة قػد ، وأرباب ا . وقد سجؿ األنبا ويصا ذلؾ بقوله: " وكاف كثير مف أراخنة أخميـ(3)الجنوبية

                                                           

، ى ؛ السػػػيد البػػػاز العرينػػػ 441 ، ص 1 ، ج ، تػػػاريخ الكنيسػػػة ؛ إيػػػريس حبيػػػب 183 ، ص ، الرابنػػػة رروؼ حبيػػػب (1)
 .616 ، ص مصر البيزنطية

(2)  Vie de Schnoudi, P. 395. 

 . 7-6 ، ص 1 ، ج ، تاريخ األمة القبطية : بتشريماً وانظر أ

(3)  Vie de Schnoudi, PP. 410, 411, 439. 
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، ويشػهدوف فيػه  ( يبجمونه، ويتكمموف عنه ... وكانوا يحػاججوف عنػه شنودة ىأ ) تبعوا الصديؽ 
 .(1)... " دائماً   ولصالحه 

ػػػػػ  418) ىثيودوسػػػيوس الثػػػػان ىوتوثقػػػت كػػػػذلؾ صػػػمة القػػػػديس شػػػػنودة بػػػاإلمبراطور البيزنطػػػػ
 431عػاـ  ىالثالػث فػ ىالعػالم ى، المسػكونى سبؽ ودعا  لحمور مجمػ  أفسوسػ ى( الذ.ـ 451

، أما اذ  المرة فقد كتب اإلمبراطػور ثيودوسػيوس رسػالة  ، بصحبة كيرلس بطريرؾ اإلسكندرية. ـ
وأرسػػمه إلػػى والػػ  أنصػػنا ليسػػمـ القػػديس  Eudoxe، وسػػممها لحاجػػب يػػدعى أودوكسػػيوس  لمقػػديس

ة عمػػى النحػػو اػػذ  الرسػػالة، وقػػد أورد األنبػػا ويصػػا فػػ  سػػيرته عػػف حيػػاة القػػديس نػػص اػػذ  الرسػػال
: " أنػػا ثيودوسػػيوس الصػػغير ... يكتػػب ويسػػلؿ األب الطػػاار أنبػػا شػػنودة أف كنػػا مسػػتحقيف ىالتػػال

، ألف المممكػة كمهػا منتظػرة مجيئػؾ أيهػا األب القػديس.  عمينا ى، وتصم قدومؾ إلينا لنغتنـ بركتؾ
،  مواتؾ، فػػػنحف عطاشػػػى إلػػػى نظػػػرؾ ... اذكرنػػػا بصػػػ ونسػػػللؾ أف ال تتػػػوانى عػػػف الحمػػػور إلينػػػا

 .(6)اخمص بالرب والسالـ "

وتسمـ القديس رسالة اإلمبراطور وقرأاا، ثـ أبمػا حاممهػا اعتػذار  عػف السػفر إلػى العاصػمة 
البيزنطيػػة لكبػػر سػػنه، إذا قػػاؿ لػػه : " إنػػ  رجػػؿ طعنػػت فػػ  السػػف ". فمػػاًل عػػف انشػػغاله بتػػدبير 

ة اإلمبراطػػػور، وأف يكػػػـر شػػػئوف الػػػدير ورابانػػػه، مػػػ  ذلػػػؾ أوصػػػى تمميػػػذ  ويصػػػا بػػػلف يهػػػتـ بسػػػفار 
. وبعػد أف أممػى السػفرار يػوميف فػ  الػدير، وامػوا بػالعودة إلػى (3)أفراداا، ويوفر لهـ سبؿ الراحة

بالداػػـ، طمبػػوا مػػف القػػديس أف يػػرافقهـ إلػػى العاصػػمة البيزنطيػػة، فػػاإلمبراطور والمممكػػة كمهػػا فػػ  
 ، ودعا اهلل له أف يثبته عمػى كرسػيه انتظار ، ولكنه أبى، وطمب منهـ أف يبمغوا اإلمبراطور اعتذار 

كسػػائر الممػػوؾ األتقيػػار، وأف يخمػػ  لػػه سػػائر المػػدف، وأف يظػػؿ محافًظػػا عمػػى األمانػػة المسػػتقيمة 
 .(4)أمانة الرسؿ والحوارييف

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, P. 391. 
(2)  Vie de Schnoudi, P. 365. 

(3)  Vie de Schnoudi, P. 366. 

(4)  Vie de Schnoudi, PP. 366, 369. 
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،  زيػػارة لمعاصػػمة البيزنطيػػة ىولكػػف سػػرعاف مػػا خػػرج القػػديس ومعػػه جماعػػة مػػف رابانػػه فػػ
أف يومػػ  لةمبراطػػور ثيودوسػػيوس مػػدى الظمػػـ  ىالشػػديدة فػػدفعػػه لمػػذااب إليهػػا اػػذ  المػػرة رغبتػػه 

، خاصػة وأف  قومػه مػف الحكػاـ البيػزنطييف المعينػيف مػف قبػؿ العاصػمة البيزنطيػة ىالواق  عمى بن
اإلمبراطور كما اتم  مف قبؿ كاف يقدر  ويحترمه. وأحسف اإلمبراطور اسػتقباؿ القػديس ورابانػه ػ 

ذلػؾ الزمػاف  ىفػ عظيمػاً  ، " وصن  م  المساكيف خيراً  شكوا  ػ واستم  إلى كاتب سيرته ىكما يرو 
. بمعنػػى لخػػر أنػػه قػػاـ برفػػ  ظمػػـ الحكػػاـ البيػػزنطييف عػػف كااػػؿ المصػػرييف (1)ألجػػؿ أبينػػا القػػديس"

 تمبية لندار القديس شنودة.

، وبعػػث الػػروح  ولػـ يكتػػؼ القػػديس بػػذلؾ بػػؿ أخػذ يعمػػؿ جااػػًدا مػػف أجػػؿ إيقػاظ أبنػػار شػػعبه
. فػ  حػيف (6)" ىالقػوم ىمػف أعػالـ إفاقػة الػوع ، حتػى اعتبػر  الػبعض "عممػاً  فػيهـ ىالوطن  القػوم
، ودفعػتهـ  قمػوب المصػرييف ىأشػعمت النيػراف فػ ى" بالشػعمة الممتهبػة التػ Revilloutشبهه ريفيػو 

 .(3)إلى الخالص مف أعدائهـ "

، واػو  دؼوعمينا أف نذكر أف القديس سخر قممه وفكر  وخطبه وكتاباتػه مػف أجػؿ اػذا الهػ
،  ، والعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الشخصػػية االسػػتقاللية لمصػػر وكنيسػػتهاى المصػػر  ىالقػػوم ىإيقػػاظ الػػوع

، وأصػب  لسػاف األمػة ى عف بيزنطة وكنيسة القسطنطينية كخطوة أولى لتحقيػؽ االسػتقالؿ السياسػ
لػروح ، فيبعػث فيػه ا شػعبه ى، وينفخ مػف روحػه وقمبػه المشػب  بالوطنيػة فػ يعبر عف لمالها ولالمها

مصػريته مػف كرامػة وعػزة. وكانػت دعامتػه  ى، ويػدرؾ مػا فػ ، حتى يفيؽ مف ثباتهى الوطن ىالقوم
، واػػذا مػػا يػػدفعنا لمحػػديث عػػف فمػػؿ  المغػػة القبطيػػة ى، اػػ تحقيػػؽ اػػذ  الغايػػة ىوأداتػػه ووسػػيمته فػػ

 القديس عمى المغة واألدب.

 :ىفضل القديس شنودة عمى المغة القبطية واألدب القبط

                                                           

(1)  Vie de Schnoudi, P. 380, 382 

 .6 ، ص ، الكنيسة القبطية عزيز سولاير عطية (6)
(3)  Revillout., Sénuti, P. 412. 
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، خاصػة وأنهػا  يس شنودة أامية المغػة القبطيػة كدعامػة مػف أخطػر دعػائـ القوميػةقدر القد
، واقتباسػػػها لػػػبعض  ، رغػػػـ اسػػػتعارتها لمحػػػروؼ اليونانيػػػة الوليػػػد المباشػػػر لمغػػػة المصػػػرية القديمػػػة

عصػػر   ى، وكانػػت فػػ كممػػات اػػذ  المغػػة. لػػذلؾ سػػعى القػػديس إلػػى العمػػؿ مػػف أجػػؿ إعػػالر شػػلنها
، باستئصػػاؿ األلفػػاظ  ذيبها وتخميصػػها مػػف التػػلثيرات اليونانيػػة البيزنطيػػة، فحػػاوؿ تهػػ لهجػػة دارجػػة

، حتػػى اسػػتوت عمػػى يديػػه لغػػة قوميػػة  القػػداس والصػػموات والتراتيػػؿ القبطيػػة ىاليونانيػػة الدخيمػػة فػػ
أكثػر مػف  ى، أف تؤد ، واستطاعت المغة القبطية بومعها الجديد وطنية صالحة لمكتابة والخطابة

 ىيمة لموصػػػوؿ إلػػػى الطبقػػػات الػػػدنيا مػػػف الشػػػعب فػػػ  سػػػهولة ويسػػػر، وبالتػػػالخيػػػر وسػػػ ىفائػػػدة، فهػػػ
، والتعبيػػر عمػػا تكنػػه مػػف كراايػػة شػػديدة  يسػػتطي  بواسػػطتها إيقػػاظ الػػروح الػػوطن  الكػػامف داخمهػػا

 .(1)لمبيزنطييف مف أجؿ مقاومتهـ والتصدي لهـ

،  وصػػػػعيدية، وأخميميػػػػة  ، وفيوميػػػػة وقػػػد تعػػػػددت لهجػػػػات المغػػػة القبطيػػػػة مػػػػا بػػػػيف بحيريػػػة
اسػتخدمها القػديس  ىالمهجة الت ى، وا (اً اليطيبة )األقصر ح ىوكانت المهجة األخيرة مستخدمة ف

ػػ إلػى  Worrell(6)ػػ كمػا يػذكر ورؿ  ذلؾ يرج  ى، وفممها عمى األخميمية ولعؿ السبب ف شنودة
،  ميػا كمهػاأف الراباف وعمى رأسهـ شػنودة تحققػوا مػف أف الحاجػة ماسػة إلػى لغػة واحػدة لمصػر الع

، إذ كانػت المهجػة المفهومػة  بمغتػه المهجػة الصػعيدية عندئػذ ىفماًل عف التفوؽ البعيػد المػدى الػذ
. ىالمصر  ىإيقاظ الروح الوطن ى، مما يجعمها خير معيف له ف مف الجمي  فيما بيف منؼ وأسواف

،  غته القوميػةأف يرف  مف شلف ل ى، إلى رغبته ف ويرج  حرص القديس عمى إحيار المغة القبطية
 . (3)، لغة الثقافة ف  ذلؾ الزماف ذلؾ المغة اليونانية ى، بما ف حتى تعادؿ المغات المعاصرة لها

التراجػػ  مػػف الػػبالد المصػػرية  ىوسػػرعاف مػػا جنػػى لقػػديس الثمػػرة إذ أخػػذت المغػػة اليونانيػػة فػػ
عمػػى ذلػػؾ مػػف  مػػ  اسػػتخداـ المغػػة القبطيػػة، ومػػ  شػػعور المصػػرييف بقػػوميتهـ وكيػػانهـ، ولػػيس أدؿ

                                                           

،  ُيسػػطس ؛ الفونسػػو 317  ، ص ، مصػػر البيزنطيػػةى ؛ السػػيد البػػاز العرينػػ 7، ص ، الكنيسػػة القبطيػػة عزيػػز سػػولاير (1)
 .191، ص ، الرابنة ؛ رروؼ حبيب 159،  157 ، ص المقاومة

 .149 ، ص ، الترجمة العربية موجز تاريخ القبط (6)
 .49 ، صى ، األدب القبط شنودة ماار (3)
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،  كػػاف يجيػػد اليونانيػػة والقبطيػػة معػػاً  ى، دونهػػا كاتػػب مصػػر  العثػػور عمػػى إحػػدى البرديػػات اليونانيػػة
، ويظهػر مػف البرديػة أف الػزوج يكتػب  عػف رجػؿ مصػري وزوجتػه ويذكر أنه يكتب باليونانية نيابػة
مػػدوف بالديموطيقيػػة  البرديػػة ى، وتوقيػػ  الػػزوج فػػ ، وأف الزوجػػة أميػػة بالديموطيقيػػة ولػػيس باليونانيػػة

،  أديرة مصػر وعمػى رأسػها الػدير األبػيض ى. عالوة عمى ذلؾ فإف ظهور المغة القبطية ف(1)كذلؾ
 .(6)قوياً  قومياً  أكسب الكنيسة المصرية طابعاً 

ذا كػػاف فمػػؿ القػػديس عمػػى المغػػة القبطيػػة عظػػيـ ،  ، ففمػػمه عمػػى األدب القبطػػ  أعظػػـ وا 
، وأبمػا مػف كتػب بالمغػة القبطيػة بمهجتهػا  عد أبرع مف خطب، حتى ى إذا كاف الرجؿ ذا ذوؽ أدب

، يعتبػػر مػػف أروع صػػفحات  مػػخـ ى، وخيػػر شػػااد عمػػى ذلػػؾ مػػا تركػػه مػػف تػػراث أدبػػ الصػػعيدية
لػػػـ تكػػػف قاصػػػرة عمػػػى  ى، التػػػ(3)، ويتػػػللؼ مػػػف الخطػػػب والعظػػػات عمػػػى اإلطػػػالؽ ىاألدب القبطػػػ

ممارسػة الفمػائؿ ومداومػة الصػالة ، ومػا دارت حولػه مػف حػث عمػى  الراباف داخؿ الدير فحسب
، فقػػد كػػاف ديػػر  مفتوًحػػا أمػػاـ المصػػرييف  ، بػػؿ شػػممت كػػؿ أفػػراد الشػػعب ومحاسػػبة الػػنفس والتوبػػة

،  ، وحفظ الحواس والجوارح ػ فكاف يدعواـ فيها إلى محبة اهلل والناس ػ كما سبؽ أف ذكرنا جميعاً 
، وممارسػػة  ، ومسػػاعدة المحتػػاجيف ر، ومعاشػػرة األبػػراا وعػػدـ التػػذمر عمػػى الحيػػاة رغػػـ صػػعوبته

لػبعض  ، فمػاًل عػف محاربتػه بهػذ  العظػات ، والبعػد عػف الشػهوات وغيراػا حياة التقوى والصالح
    احػػػػدى  ى، وممػػػػا جػػػػار فػػػػى العصػػػػر البيزنطػػػػ ىعرفهػػػػا مجتمػػػػ  مصػػػػر فػػػػ ى، التػػػػ العػػػػادات السػػػػيئة

مطالعهػػا خفيػػة عػػف النػػػاس ، و  بعيػػدة عنػػه ى، واػػػ " أف الػػنفس تتػػواـ أنهػػا قريبػػة مػػف اهلل عظاتػػه:
 ىفػػ اً . وقػػد ذاعػػت عظاتػػه حتػػى احتمػػت مكانػػ(4)" تػػدور بػػال حبػػوب ى، كالطاحونػػة التػػ لػػه وظػػاارة

 قرارات الكنيسة القبطية.

                                                           

 .159 ، ص ، المقاومة الوطنية انظر: ألفونسو ُيسطس (1)
 .171 ، ص ، الترجمة العربيةى ، مصر مف اإلسكندر األكبر حتى الفت  العرب إيدرس بؿ (6)
ػ  36   ، سػيرة وأقػواؿ وعظػاتى : لوكػاس األنبػا بيشػو يمػاً ؛ وانظػر أ 65مش مػا سػبؽ اػا :، انظػر عف اذ  العظػات (3)
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، فمػػاًل عػػف  العديػػد مػػف الرسػػائؿ والمقػػاالت اً أيمػػ ىوتمػػمف إنتػػاج القػػديس شػػنودة األدبػػ
،  متػػػاحؼ العػػػالـ ومكتباتػػػه ىه موزًعػػػا فػػػ، ومػػػازاؿ العديػػػد مػػػف كتاباتػػػ التفاسػػػير والكتابػػػات وغيراػػػا

   ى، وكػػػذلؾ المكتبػػػة الوطنيػػػة فػػػ متحػػػؼ المػػػوفر بفرنسػػػا ى، وفػػػ بإيطاليػػػا ىمتحػػػؼ نػػػابم ىخاصػػػة فػػػ
، وقػػد قػػاـ كػػؿ مػػف أميمينػػو  كتبهػػا القػػديس ىيوجػػد بهػػا العديػػد مػػف المخطوطػػات التػػ ى، والتػػ بػػاريس

Amelineau  وريفيػػوRevillout بنشػػر  ػ لهثػػار بمصػػر ىرنسػػوامػػا مػػف أعمػػار المعهػػد الف ػػػ
اػػذ  المخطوطػػات مجموعػػة مػػف الخطابػػات والرسػػائؿ  ، وتشػػمؿ العديػػد منهػػا مػػ  ترجمػػة بالفرنسػػية

، فمػػػػاًل عػػػػف رسػػػػائؿ كتبهػػػػا  ولمبطريػػػػرؾ تيموثػػػػاوس ىمنهػػػػا مػػػػااو لةمبراطػػػػور ثيودوسػػػػيوس الثػػػػان
 والمػواعظ  ب ، عالوة عمى عدد كبيػر مػف الخطػ ، وعدداا إحدى عشرة رسالة لمراباف والراابات

، ومنهػػا مػػا يعػػالف مومػػوعات دينيػػة وأدبيػػة  ، الموجػػة لمرابػػاف لمقاومػػة الوثنيػػة وظمػػـ كبػػار الحكػػاـ
 .(1)مختمفة

، أورد فيهػػػػا  ومػػػػف كتابػػػػات القػػػػديس كػػػػذلؾ دراسػػػػة خاصػػػػة عػػػػف العبػػػػادة المصػػػػرية القديمػػػػة
،  المصػرية ، إلى جانب تفاصيؿ عف اآللهة تفاصيؿ عديدة عف اذ  العبادة وعف إيزيس وحورس

 ىوالرمػػوز التػػ  اسػػتخدمها المصػػريوف مثػػؿ التماسػػي  والجعػػراف وغيراػػا. وقػػد كتػػب اػػذ  الدراسػػة فػػ
، ولكػػف لجسػػؼ الشػػديد لػػـ يبػػؽ مػػف اػػذ  الدراسػػة إال شػػذرات كمػػا يػػذكر  ، بلسػػموب معتػػدؿ شػػبابه
 .(6)ريفيو

   البسػاطة، كاف يتمت  بطالقػة جميمػة وبالغػة مػ أف أسموب القديس (3)وبينما يرى البعض
أف أسػػموبه لػػـ يكػػف  (4)، يػػرى الػبعض اآلخػػر لػػه مفعػػوؿ السػحر عمػػى أفهػػاـ معاصػػريه ، لػذلؾ كػػاف

، ولكنػػه كػػاف يصػػاغ فػػ مصػػقوال ، إذ لػػـ يكػػف القػػديس  ، ليسػػت بػػه سالسػػة قالػػب خطػػاب  بميػػا ىًً
 لناصية المغة يكيفها كيفما يشار. الكاً ، بؿ كاف م يبحث عف المعرفة وجماؿ األلفاظ

                                                           

 .191، ص ، الرابنة رروؼ حبيب (1)
 .Revillout, Sénuti le prophète, PP. 423-426  لمزيد مف التفاصيؿ، انظر: (6)

(3)  Revillout, Sénuti le prophète, P. 412 
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 ى، فػػػى ، يعػػػد مػػػف أروع صػػػفات األدب القبطػػػ الغزيػػػر ىة أف إنتػػػاج القػػػديس األدبػػػوالحقيقػػػ
مػػا  ى، التػػ ، كتػػب جميعػػه بالمهجػػة الصػػعيدية عمػػى اإلطػػالؽ ىالعصػػر البيزنطػػ ىتػػاريخ مصػػر فػػ

، بؿ ولغة الكنيسة القبطية المصرية لعدة  أزاى عصور  ىف ىلبثت أف أصبحت لغة األدب القبط
      ىتػاريخ األدب القبطػ ى، لذلؾ ال عجب أف عرؼ القػديس شػنودة فػ قروف حتى بعد رحيؿ القديس

، بػػػػؿ  جميػػػػ  أرجػػػػار مصػػػػر ى. وال عجػػػػب كػػػػذلؾ أف انتشػػػػرت كتاباتػػػػه فػػػػ(1)بلنػػػػه " أعظػػػػـ كتابػػػػه "
 وتداولتها األجياؿ جيؿ بعد جيؿ.

 ى، فقػد ااػتـ بالترجمػة فػ وتجدر اإلشارة إلى أف لمقديس شنودة فمػؿ عمػى حركػة الترجمػة
ترجمػػت  ى، ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف أف كثيػػًرا مػػف المومػػوعات التػػ وأشػػرؼ عميهػػا بنفسػػه،  ديػػر 

، ديػػػر  الػػػدير األبػػيض ى، قػػػد تمػػت فػػ ، خػػػالؿ القػػرنيف الرابػػ  والخػػػامس الميالديػػيف عػػف اليونانيػػة
 .(6)القديس شنودة

،  منهػا تمػؾ الروايػة التاريخيػة الممزوجػة بالخيػاؿ ىمػآثر عمػى األدب الػوطن يماً ولمقديس أ
مقاومته رغػـ تهديػد   ى، واستبساؿ المصرييف ف قصة غزو قمبيز ممؾ الفرس لمصر ىتحك ىوالت
، فمػػاًل عػػف أنهػػا كتبػػت بالمغػػة القبطيػػة  ، ويػػرج  أف كاتبهػػا اػػو أحػػد رابػػاف الػػدير األبػػيض لهػػـ

، واػدفها إذكػار الػروح القػوم  لػدى  مصػر ىفػ ىأواخر العصػر البيزنطػ ى، وف بمهجتها الصعيدية
 .(3)ييف لمقاومة أعدائهـالمصر 

،  توعيػة المصػرييف ى، أثر كبير ف جممة القوؿ أنه كاف لكتابات القديس شنودة وأبنار دير 
 ىالمسػػػكون .ـ 451مػػػف قػػػرارات مجمػػػ  خمقدونيػػػة  ، بػػػدليؿ وقفػػػتهـ التاريخيػػػة وتبصػػػيراـ بحقػػػوقهـ

قػرر اػذا المجمػ  إدانػة  ، فقػدى ، خميفػة ثيودوسػيوس الثػان عقػد  اإلمبراطػور مرقيػاف ى، الذ الراب 
، وأيػد  تػديف بػه الكنيسػة المصػرية ى، واػو المػذاب الػذى الطبيعة الواحػدة أو المػذاب المونػوفيزيت

                                                           

 .156، ص نفسه (1)
 .51 ، صى ، األدب القبط ارشنودة ما (6)
،  ؛ عزيػػز سػػولاير عطيػػة 65ػ  66، ص ركػػب الحمػػارة ى، القػػبط فػػ ، انظػػر: مػػراد كامػػؿ عػػف تفاصػػيؿ اػػذ  الروايػػة (3)
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، فيشػػير أحػػد  نفػػوس المصػػرييف ىفػػ السػػيد المسػػي  وتػػرؾ بػػذلؾ جرًحػػا غػػائراً  ىمػػذاب الطبيعتػػيف فػػ
عهػد  ىبقوله : " ف .ـ 451، بعد صدور قرارات مجم  خمقدونية  األساقفة إلى حالة شعب مصر

، فالكبػػار  عجيػػب ى، جنػػوف شػػيطان ، وشػػعب مصػػر قنصػػمية دنيػػاميتوس تممػػؾ شػػعب اإلسػػكندرية
والصغار واألرقار واألحرار والراباف والكهنة وسػكاف الػبالد الػوطنييف ... كػؿ اػؤالر فقػدوا عقػولهـ 

 ىمػػوا المػػذاب الػػذ، بػػلف يقب ورفػػض المصػػريوف بشػػدة أف يحنػوا رؤوسػػهـ (1)وقػدرتهـ عمػػى التعبيػػر "
لمنػػت  ى، التػػ ، واتسػػعت الهػػوة بػػيف كنيسػػتهـ وكنيسػػة القسػػطنطينية يخػػالؼ عقيػػدتهـ األرثوذكسػػية

 طقوسها ى، لدرجة أف الكنيسة المصرية أبطمت استخداـ المغة اليونانية ف بقرارات مجم  خمقدونية
 ىالػردار المصػر  ىترتػد، وبػدأت ى أنهػا خمعػت الػردار البيزنطػ ى، أ ، وأحمت محمها المغة القبطية

يتخمصػػوف فيػػه مػػف الخمػػوع لمسػػيادة  ىإلػػى اليػػـو الػػذ ، وتطمػػ  المصػػريوف جميعػػاً ى الػػوطن ىالقػوم
 ى، مػػػا كانػػت تحػػػدث لػػوال المبػػػادئ التػػػ البيزنطيػػة. اػػػذ  اليقظػػة المتػػػلخرة لممصػػرييف كلمػػػة وكنيسػػة

 .(6)نفوس شعبه وقومه ىأرسها القديس شنودة ف

،  عقػػػد فيػػػه مجمػػػ  خمقدونيػػػة ى، الػػػذ نفػػػس العػػػاـى فى فػػػومػػػا لبػػػث القػػػديس شػػػنودة أف تػػػو 
 ىبعػػد أف طعػػف فػػ .ـ 451يوليػػو  6لمشػػهدار الموافػػؽ  167السػػاب  مػػف أبيػػب سػػنة  ىفػػ اً دوتحديػػ
سػػبيؿ دينػػه ووطنػػه  ى، وبعػػد رحمػػة طويمػػة مػػف الجهػػاد فػػ ، إذ بمػػا الثمانيػػة عشػػرة بعػػد المائػػة السػػف
 .(3)ال تزاؿ تخمد ذكرا  حتى اليـو ىاألعماؿ الت ، كذلؾ بعد أف ترؾ سجاًل حافاًل بجالئؿ وشعبه

، ى األدريبػ ى، فػإف عظمػة القػديس شػنودة األخميمػ إذا كاف لعظمة كػؿ عظػيـ سػر وختاماً 
، بػؿ كػاف زعيًمػا  ، فمـ يكػف رجػؿ ديػف فحسػب كونه بحؽ أعجب شخصية أنجبها القبط ىتكمف ف

                                                           

، بحث منشػور مػمف نػدوة الػدور  " ىبيزنطالعصر ال ىزبيدة عطا " الشخصية القبطية وموقفها مف الكنيسة والدولة ف (1)
 .58 ، ص ـ 6116،  ، القاارة لمكنيسة المصرية عبر العصور ىالوطن

 ، ، شػنودةى ؛ سػيد الناصػر  177، صى العصػر البيزنطػ ى، تاريخ مصػر فػ انظر: رأفت عبدالحميد وطارؽ منصور (6)
 .61، ص ، األنبا شنودة سالمة ى؛ مجد 44،  41

 ؛ 176 ، ص ، نشػلة الرابنػة ؛ عزيػز سػولاير عطيػة Vie de Schnoudi, PP. 468-473انظر:  عف وفاة القديس (3)
، ومػػ  مجمػػوع  ؛ السنكسػار 134 ، ص ـ6116، القػػاارة  إبػراايـ سػػالمة :، ترجمػػة ، أقبػاط مصػػر بربػارة واترسػػوف

 .191 ص     ،  ، الرابنة رروؼ حبيب؛  696 ، ص 6 ، ج ـ1976، القاارة  مف اآلبار القديسيف
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، لػػذلؾ ال  لمكنيسػػة القبطيػػة ، وفخػػراً  ا وطنيػػاً ، وأديًبػػ اً ، وبطػػاًل قوميػػ ، ومصػػمًحا اجتماعيػػاً  ياً سياسػػ
 ، ما حفظته لكبار قديسيها. عجب أف حفظت له مصر مف الذكرى
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 قائمة المصادر والمراجع                                    
 أواًل: المصادر والمراجع العربية والمعربة:

، ى تػػاريخ أبػػو المكػػاـر عػػف الكنػػائس واألديػػرة فػػ  القػػرف الثػػان  عشػػر بالوجػػه القبمػػ :أبووو المكووارم
،  ، إعػػػداد األنبػػػػا صػػػػموئيؿى ، الجػػػزر الثػػػػانى مى بتػػػػاريخ أبػػػو صػػػػال  األرمنػػػػالمسػػػ

 ـ.1996القاارة 

 ، القػػػػاارة إسػػػػكندر ىميخائيػػػػؿ مكسػػػػ :، ترجمػػػػةى قديسػػػػو مصػػػػر حسػػػػب التقػػػػوييـ القبطػػػػ ى:أوليوووور 
 .ـ6111

 ـ.1956، القاارة  ، الجزر األوؿ تاريخ الكنيسة القبطية ى:إيريس حبيب المصر 

 ـ.1991، القاارة  1 ، ج تاريخ الكنيسة ىالخريدة النفيسة ف :( األنبا إيسيذوروس )

 ـ.1911، القاارة  إسكندر تادرس :، تعريب 6 ، ـ تاريخ األمة القبطية :بتشر

 ـ.6116، القاارة  إبراايـ سالمة إبراايـ :، ترجمة أقباط مصر :بربارة واترسون

،  إسػػكندر ىميخائيػػؿ مكسػػ :وتعميػػؽ، ترجمػػة  بسػػتاف القديسػػيف :( القديسووان بالديوووس وجيووروم )
 ـ.1999القاارة 

 قاموس لبار الكنيسة وقديسػها مػ  بعػض الشخصػيات الكنسػية :( القمص ) ىتادرس يعقوب ممط
 ـ.6111، القاارة 

 ، بدوف تاريخ. ، سوااجى العصر القبط ىأخميـ مدينة الشهدار ف :سكال ىفكر  ىحسن

النطروف  ىيرية المصرية م  دراسة مقارنة لرابنة وادتاريخ الرابانية والد ىدراسات ف :حكيم أمين
 ـ.1963، القاارة ى حتى الفت  العرب

  أو قػػػػوانيف الكنيسػػػػة المسػػػػيحية  ىمجموعػػػػة الشػػػػرع الكنسػػػػ :حنانيووووا إليوووواس كسوووواب )ارشوووومندريت(
 ـ.1975، بيروت ػ دمشؽ  الجامعة
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ندر ومريػػاـ جميػػؿ إسػػك ىميخائيػػؿ مكسػػ :، ترجمػػة القديسػػوف المصػػريوف :دورليووان )بووول شووينو(
 ـ.6116، القاارة  مجمد واحد ى، جزراف ف سميماف

 ى" الرابانيػػة المصػػرية والسػػمطة البيزنطيػػة " منشػػور مػػمف نػػدوة الػػدور الػػوطن :رأفووت عبدالحميوود
 ـ.6116، القاارة  لمكنيسة المصرية عبر العصور

 ـ.6111اارة، الق ـ(641ػ684) ىالعصر البيزنط ىمصر ف :طارق منصور رأفت عبدالحميد و

 ـ.1978، القاارة  مصر ىالرابنة الديرية ف :رءوف حبيب

، بػػدوف  ، إسػػكندرية مػػف أبطػػاؿ البريػػة األنبػػا شػػنودة رئػػيس المتوحػػديف :عووازر أقالديوووس ىرشوود
 تاريخ.

" منشػػور  ى" الشخصػػية القبطيػػة وموقفهػػا مػػف الكنيسػػة والدولػػة فػػ  العصػػر البيزنطػػ :زبيوودة عطووا
  ، القػػػػػاارة لمكنيسػػػػػة المصػػػػػرية عبػػػػػر العصػػػػػور ىوطنمػػػػػمف أعمػػػػػاؿ نػػػػػدوة الػػػػػدور الػػػػػ

 ـ.6116

 ـ،1993، إسكندرية  أنبا شنودة رئيس المتوحديف :سميمان عزيز ىساج

 ـ.1963، القاارة  تاريخ التربية القبطية :سميم نسيم

 ـ.1997، القاارة  ، ترجمة إبراايـ سالمة النيؿ ىواد ىاآلثار القبطية ف :سومرز كالرك

" شػػنودة مؤسػػس الكنيسػػة الوطنيػػة المصػػرية " مػػف أعمػػاؿ نػػدوة الػػدور  ى:الناصوور  ىسوويد أحموود عموو
 ـ.6116، القاارة  لمكنيسة المصرية عبر العصور ىالوطن

 ـ.1961، القاارة  مصر البيزنطية :ىالسيد الباز العرين

 ـ.1998، القاارة ى األدب القبط :شنودة ماهر اسحق

مجمػػة  ى" بحػػث منشػػور فػػ ىالعصػػر البيزنطػػ ىفػػ ى" الػػدور الػػوطن  المصػػر  :عووادل محموود سووميم
 ـ.1991، القاارة  7 ، ـ مركز الدراسات البردية
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" الرسػػالة  مصػػر وقػػوانيف القػػديس بػػاخوميوس ىنشػػلة الرابنػػة المسػػيحية فػػ " :سوووع عطيووةعزيووز 
 ـ.1948جمعية مارمينا باإلسكندرية، مايو   الثالثة

" مقػاؿ  ىالعصػر البيزنطػ ىمصر فػ ىف ى" الكنيسة القبطية والروح القوم :
مػػػػػايو  3، ـ مجمػػػػػة الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لمدراسػػػػػات التاريخيػػػػػة ىمنشػػػػور فػػػػػ

 .14ػ1، صفحات  ـ1951

 ـ.1991، القاارة  8 ، ج الخطط التوفيقية الجديدة :باشا مبارك ىعم

   ، القػاارة مػا بػيف اإلسػكندرية ورومػا وبيزنطػة ىالمسػيح ىتاريخ الفكر الػدين :غريغوريوس )األنبا(
 ـ.1996

، جامعػة  " المقاومة الوطنية ف  مصر البيزنطية " رسػالة دكتػورا  غيػر منشػورة :ألفونسو ُيسطس
 ـ.1975عيف شمس 

بسػػوااج الػػدير األبػػيض والػػدير  ىرئػػيس المتوحػػديف بالجبػػؿ الغربػػ :القووديس العظوويم األنبووا شوونودة
  ، سػػػػوااج ، الناشػػػػر ديػػػػر القػػػػديس العظػػػػيـ األنبػػػػا شػػػػنودة األحمػػػػر
 ـ.1998

 ـ.1976، القاارة  ، جزراف وم  مجموعة مف اآلبار القديسيف :كتاب السنكسار

 ـ.1956، القاارة  عصر المجام  :)القمص( ىكيرلس األنطون

مصػر      ،  سيرة وأقواؿ وعظات األنبا شنودة رئيس المتوحػديف :)الراهب( ىلوكاس األنبا بيشو 
 ـ.1994

، مصػر بػدوف  تمميذ األنبا شنودة ومقتطفات مف أقوالهسيرة القديس األنبا ويصا  :متاؤس )األنبا(
 تاريخ.

 ـ.1999، القاارة ى األنبا شنودة رئيس المتوحديف الصعيد :سالمة ىمجد
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،  ـ1945عهػد قػدمار المصػرييف إلػى سػنة  ىلمػبالد المصػرية فػ ىالقػاموس الجغرافػ ى:محمد رموز 
، القػػػػػاارة  أسػػػػواف ، مػػػػػديريات أسػػػػيوط وجرجػػػػا وقنػػػػاى ، القسػػػػـ الثػػػػان الجػػػػزر الرابػػػػ 

 ـ.1963

 ـ.1996، إسكندرية ى مصر مف اإلسكندر األكبر حتى الفت  العرب ى:مصطفى العباد

 ، بيروت بدوف تاريخ. 6، ـ المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :(ى)أحمد بن عم ىالمقريز 

 ـ.1954، إسكندرية  ، رسالة مارمينا المسيحية ما تديف به لمقبط ى:منير شكر 

المخطػػوط األصػػم  لسػػيرة وأعمػػاؿ القػػديس العظػػيـ أنبػػا شػػنودة رئػػيس  :إسووكندر ىخائيوول مكسوويمي
 ، عظاتػػه( ، مختػػارات مػػف  ػػػ معجزاتػػه ـ )حياتػػه456ػػػ343المتوحػػديف 

ترجمػػه أميمينػػو إلػػى  ىلجنبػػا " ويصػػا " تمميػػذ  والػػذ ىمػػف الػػنص األصػػم
 ـ.6116، القاارة  الفرنسية

 ـ.6116، القاارة  ، ترجمة إبراايـ سالمة إبراايـ مصر ىفاألديرة األثرية  :والترز )أ. ك(

 ـ.1954، إسكندرية  ، ترجمه عف اإلنجميزية مراد كامؿ موجز تاريخ القبط :ورل )وليم(

 ثانًيا: المصادر والمراجع األجنبية:
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