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  الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونيةتاريخ
   . نيافة االنبا يؤانس لمثلث الرَحمات 

 

 الكنيسة القبطية في عصر الطولونيون واألخشيديون
)م٩٦٩-٨٦٨ (  

 
لخالف يدب في الخالفة العباسية وأدى هذا الخالف إلى ضعف الخلفاء العباسيين حتى أن بدأ ا

وآان من هؤالء المماليك األتراك . الخليفة العباسي المعتصم استعان باألتراك في حكم الدولة 
  .م حكاما من المماليك األتراك ٨٥٦منذ سنة   وقد حكم مصر)..أبو أحمد بن طولون (طولون 
بل أآثر من هذا نجح في ..م واستقل بمصر استقالال فعليا ٨٦٨ بن طولون إلى مصر سنة قدم أحمد

  وآانت هذه أول مرة تستقل .  سنة ٣٨ضم سوريا إلى مصروفي تأسيس دولة طولونية دامت نحو 
  .فيها مصر بعد الفتح العربي 

  :أحمد بن طولون والبابا شنودة األول 
)  م٨٨٠ -٨٥٩ (٥٥لون هو البابا شنودة األول البطريرك آان البطريرك المعاصر ألحمد بن طو

آان آالمه يشبه " وفي وصف هذا البطريرك يقول ساويرس بن المقفع آاتب سير البطارآة 
وإذا عزوه فيقول إذا ما تفكرت في مجد . وآانت دموعه في آل حين قدام آل واحد "تواضعه 

ثم أذآر سيئاتي فال أترك الحزن والبكاء , ي عروس المسيح التي هي البيعة وحسنها وعلوها الروح
  .بيني وبين نفسي 

ففي مريوط أقنع أهل المنطقة بخطأ معتقدهم بأن آالم المسيح , وقد اهتم برد الضالين من الهراطقة 
وأيضا أقنع أهل مدينة البلينا بفساد معتقدهم حيث سقطوا .. بالجسد لم تكن حقيقية بل وهما وخياال 

  .لالهوت في بدعة تألم ا
  .. ..على أن المتاعب سرعان ما حلت بهذا البطريرك بسبب بعض أوالده 

حدث أن شماسا قبطيا طلب إلى البطريرك أن يرسمه أسقفا بالسيمونية مقابل مبلغا من المال ) ١( 
وقد قام هذا الشماس بتحريض . وهدد بتجريده من رتبة الشماسية , فوبخه البابا ورفض رشوته ,

ولحقت بهذا الشماس فضيحة . ضد البابا ولكن اهللا أنقذ البابا من هذا الشماس ومكائده شهود آذبة 
فقبله , شنوده وسأله الصفح بعد أن اعترف بذنوبه  واختفى بعدها مدة ثم حضر إلى البابا , عظيمة 

  .األب البطريرك بعد أن نصحه من الكتب المقدسة 
ي نذره وخلع زي الرهبنة وتزوج وقدم شكوى رجع ف, آان في جهة البشمور راهب موتور ) ٢(

باطلة ضد البطريرك فقبض الوالي على البطريرك وبعض األساقفة ووضع في السجن مع األشرار 
ومن ..وآان البابا يعاني من مرض النقرس ..وأمضى بالسجن أربعين يوما .. من اللصوص والقتلة

أما األساقفة فقد أمعن الوالي .. اء الحاجة شدة ما آان يعني من األلم آان المسجونون يحملونه لقض
, أخيرا ..وآان يهزأ بهم قدام الجميع , في إذاللهم فنزع عنهم مالبسهم الكهنوتية وألبسهم غيرها 

  .أطلق الوالي سراح البابا بعد أن اتضح له آذب الشكوى 
هب بدير أبو أما أشد التجارب التي تعرض لها البطريرك شنودة األول فكانت شكوى من را) ٣(

وآان معروفا عنه السعاية و الكذب وقد اشتهى أن يرسمه البطريرك شماسا . يحنس ببرية شيهيت 
  .فرفض البابا بسبب سيرته ,

, ند الخليفة العباسي والية اإلسكندرية ألحمد بن طولون باإلضافة إلى مصر م أس٨٧١و نحو سنة 
فانتهز الراهب وجود أحمد بن طولون وقدم شكوى مفادها أن البابا يعمد غير المسيحيين بالبرية 

فمضى ذلك الراهب . فأمر أحمد بن طولون آاتبه أن يحقق في هذه الشكوى . ويصيرهم رهبانا 



 

 

وادعى . تراك إلى دير أبو يحنس وقبض على راهب آانت بينهما عداوة قديمة ومعه فارسين من األ
ودافع الراهب عن نفسه أنه نصراني , الراهب الشاآي أن الراهب المقبوض عليه آان قبال مسلما 
أحمد بن طولون من   لكن تمكن آاتب. بالمولد وأن أهل مدينته موجودون ويعرفونه أنه نصراني 

فنزعوا عنه ثياب ..هدوا بأن الراهب أعترف أمامهم أنه آان غير مسيحي إحضار شهود زور ش
. لكن الراهب ثبت على أيمانه وأحتمل آل أنواع العذاب والسجن . الرهبنة وألبسوه ثياب المسلمين 

  . وآان الغرض من ذلك هو إدانة البطريرك وتغريمه مبلغا آبيرا من المال 
دة الذي آان مريضا وحضر معه أنبا سيمون أسقف بنا وأخوه ثم أرسل الكاتب واستدعى البابا شنو

ونهب جميع ما وجد في قالية البطريرك من الثياب واألواني والكتب , الروحاني الشماس مقاره 
وآانت صناديق الكتب مقفلة وظن الكاتب أن بها أمواال وذهبا وفضة فلما .. المقدسة وغير ذلك 

فلما . فانقلب عليه ورفع أمره إلى الوالي ,  الشرير أخذ ما بها فتحها ووجد بها آتبا ظن أن الراهب
سأل الوالي الشماس مقاره عن مال البطريرك أعلمه الشماس أن البابا ال يدخر ماال بل يوزعه على 

لكن البابا صلب على .. فأمر الوالي بضرب الشماس مقاره حتى سال دمه , الفقراء والمحتاجين 
وصلى البابا بدموع من . وأقام البابا شنوده في الحبس ثالثين يوما . أللم جسده وللوقت زال عنه ا

وطلب منه بعض األراخنة أن يترآهم يقتصوا من هذا , أجل الراهب الشرير وطلب له المغفرة 
أطلقوه من , أما الراهب الذي من دير أبو يحنس لما تأآدوا بطالن الشكوى ضده . الراهب فمنعهم 
  . بإآليل االعتراف الحسن وعاد إلى ديره السجن بعد أن فاز

أخيرا تنيح البابا شنوده بسالم بعد أن ظل على الكرسي البابوي واحدا وعشرين عاما وهو آخر من 
  . سكن االسكندرية من اآلباء البطارآة وقد دفن بكنيستها المرقسية 

 
 
 
 
 
 

 القداسةبمشيئة اهللا  سيقوم صاحب  
  البابا شنودة الثالث

رض الكنيسة أثناء زيارة قداسته احجر األساس ببوضع 
  الرعوية المقبلة للواليات المتحدة األمريكية 

   ٢٠٠٢فى أغسطس 
 



 

 

  خدمات الكنيسةمواعيد
 

لجمعةا   
  م             درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
                                                                                  درس الكتاب المقدس عربي م�١٠ م ٨:٣٠

  اجتماع صالة عربي
                   صالة نصف الليلم١١ - م ٨:٣٠

        تسبحة نصف الليل                 
      السبت
   ص      القداس اإللهي�١١:٣٠   ص ٨:٠٠
   م           مدارس األحد�١:٠٠ ص ١١:٣٠

  

  : القبطيةاألعياد 
  سيد المسيح مصرعيد دخول ال     يونية ١
    يونية      تذآار نياحة األنبا ابرام١٠
    يونية     عيد اصعود ١٣
    يونية     عيد حلول الروح القدس٢٣
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