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 إلـى   ١٩٩٨ عام   ٣٢٤، حيث تنامى عدد المشاركين فيها من        "[Ý]‚{¤]æ<h^f{×Ö<íéËé’Ö]<l^‰…çÓÖ>>>>>"نشكر اهللا من أجل خدمة      
 . ٢٠٠٠ عام ١٩٨٠

 :  كورس وهى١٥ العام فأصبحت كما ازدادت أيضاً الكورسات، وأضيف إليها الجديد هذا
 

 . آبائيات-٣ . عهد قديم-٢ . كتاب مقدس-١
 . لغة قبطية وألحان-٦ . تاريخ كنيسة-٥ . طقوس-٤
 . قيادة وإدارة-٩ . تربية أسرية-٨ . تربية وعلم نفس-٧
 . مشاركة وطنية-١٢ . تنمية المجتمع-١١ . مكافحة إدمان وإيدز-١٠
ــة  تنم-١٤ . تنمية ثقافية-١٣ يــــ

 .إقتصادية
 . خدمة المكتبات-١٥

 . ولديك فرصة أن تشترك فى واحد أو أكثر منها حسب ظروفك
 .١٦/٩/٢٠٠١ وسوف يتم حفل توزيع شهادات التقدير يوم األحد ٢٩/٦/٢٠٠١وقد تم اإلفتتاح يوم الجمعة 

 

 :وقد صدر من هذه الكورسات كمادة مطبوعة 
 

  كيف ندرس نصوص الكتاب المقدس؟-١
 . مدخل إلى اآلبائيات-٣  .خل إلى تاريخ الكنيسة مد-٢
 . مكافحة اإلدمان واإليدز-٥  . مدخل إلى التربية األسرية-٤
 . مدخل إلى خدمة المكتبات-٦

 

 . وإن شاء اهللا يصدر المزيد، ليكون مرجعاً بين يدى القارئ الحبيب
 ، ، وأحبار الكنيسة األجالءåçß<^e^fÖ]<í‰]‚ÎoÖ^nÖ>[الرب يبارك كل الجهود بصلوات راعينا الحبيب 
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ألنه الشاهد األمين لحياة جماعة المؤمنين، وإتجاههم نحـو         . يعتبر تاريخ الكنيسة جزءاً أساسياً فى حياتنا الكنسية       
وعمل النعمة اإللهية فى حياة كل عضـو        .  أن حركة الكنيسة الحية والنابضة هى بفعل الروح القدس         ويؤكد. الملكوت

هو مجموعة الصور الحية والمضيئة فى رؤية مقدسة وواضحة المعالم نحو المستقبل، ألنه فيه              . يشكل هذه الكنيسة  
 .صل واإلستمرار من أجل ملكوت اهللالتبصر الحقيقى للحوار الفّعال الذى بين الماضى والحاضر، إلحداث التوا

 

ومن ثم فالمعرفة التاريخية، والدراسة التاريخية الواعية تشكل هذا التبصر، وتكّون هذه الرؤية، وهمـا بالتـالى                 
يساعدان اإلنسان على صناعة هذا التاريخ فى مواجهة كل ما يتطلبه من أجل حياته التى يرنو إليها بصورة جديـدة                    

 . مضيئة ومشرقة
 

عنى هذا أن حياتنا الكنسية تحتاج إلى فهم وإدراك تاريخ الكنيسة لنعاين اإلنجيل الحى والمعاش والمقـروء مـن                   ي
 .جميع الناس

  :وفى الصفحات التالية نقدم أوراق أولية كمقدمات لدراسة تاريخ الكنيسة فى العصور المختلفة فندرس
  أهمية تاريخ الكنيسة وكيف ندرسه؟✟
 . الرسول وتأسيس كنيسة اإلسكندرية القديس مارمرقس✟
 . عصر اإلستشهاد✟
 . حياة الرهبنة القبطية✟
 . أهمية المجامع المسكونية✟
 . تاريخ اإلنشقاق فى الكنيسة✟

تلك الكنيسـة التـى   . وهذه كلها صور هامة على صفحات تاريخ كنيسة اإلسكندرية المجيد عبر ألفى عام            
نذ ذلك الحين كنيسة اهللا التى تميّزت فى أشخاصها وأعمالهـا   أسسها القديس مارمرقس الرسول، وصارت م     

 .وحياتها وتاريخها
أرجو أن تكون دراسة تاريخ الكنيسة هى فرصة المشاركة الحقيقية والفاعلة مع كل القديسين والمؤمنين، الـذين                 

ة للـدخول إلـى عمـق       وأن تكون هذه الدراسة أيضاً فرص     . يشكلون هذا التاريخ الحى النابض فى عروقنا إلى اليوم        
الكنيسة ومعايشة حياتها المقدسة بشفاعة والدة اإلله مريم العذراء أوالً وأخراً وبصلوات أبينا القـديس مـارمرقس                 

[fÞù}^>> و [î{‰çÚ<^{fÞù>>>وشريكيه فى الخدمة صاحبى النيافـة        o{Ö^nÖ]<åçß{<^e^fÖ]<í‰]‚Î>>>>>كاروزنا العظيم وبصلوات    

Øéñ^Ê]…. 
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 ٣ ...........................................................................................................مقدمة
 ٤ ............................................................................................................تمهيد

 ٦ ......................................................... التاريخ هو حياة الكنيسة-١
 ٩ ............................................ قراءة ودراسة التاريخ الكنسى-٢
  القديس مارمرقس الرسول وتأسيس كنيسة-٣

 ١٨ ......................................................................................اإلسكندرية
 ٢٥ .......................................................... اإلستشهاد فى المسيحية-٤
 ٣٢ ............................................................................. الرهبنة القبطية-٥
 ٣٨ ............................... المجامع الكنسية فى الكنيسة القبطية-٦
  اإلختالفات العقيدية من خالل تاريخ-٧

 ٤٩ ..........................................................................................اإلنشقاق 
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†’Þ<Ú_<
 :  الواقع الحقيقى الذى نعيشه وندركه فى حياتنا الكنسية فهويتسم تاريخ الكنيسة بثالث صفات رئيسية تعبر عن

 

ğ÷æ_<V<<<flî{u<è…^{i :              وألن .. ألنه تاريخ الكنيسة الحية، التى هى جسد الرب يسوع المسيح اإلله الحى ورئيس الحياة
ال الكل يعمـل  وماز.. كل المؤمنين أعضاء هذا الجسد هم أحياء سواء الذين على األرض أو الذين انتقلوا إلى السماء            

 .. فى الكنيسة
 

وتاريخ مارمرقس هو تاريخ حى وفعال    .. مازال أبينا القديس مارمرقس الرسول حى ويعمل فى الكنيسة حتى اليوم          
وعليه ... وهكذا تاريخ كل اآلباء والقديسين مازال عمله وتأثيره قائم وواضح ومؤثر فينا           . ومحسوس إلى يومنا هذا   

 .ريخ لكائن حى وموجوديكون التاريخ الكنسى هو تا
<ğ̂ {éÞ^m<V<<<Œ‚{ÏÚ<è…^{i :              ألنه تاريخ كنيسة القديسين الذين تقدسوا فى المعمودية وبالميرون المقـدس، فصـارت

ومن ثم صارت القداسة سمة وصفه أساسـية لكـل المـؤمنين، وألن اهللا              .. مقدسة ومكرسة ومخصصة هللا القدوس    
التاريخ الذى تضعه هو مقدس بكل المقاييس، ألن فيه عمـل اهللا            القدوس ساكن فينا ونحن هياكل للروح القدس، فإن         

 .وعمل اإلنسان
 

ğ̂ nÖ^m<V<<<<]<lç{Ó×¹<‚ãè<è…^i :    ألن عمل الكنيسة بالروح القدس الذى غايته فيها ملكوت السموات والحيـاة
وكل القديسين كانوا يسعون إلـى ملكـوت        .. األبدية مع رب المجد يسوع المسيح     

ــا .. اهللا ــول  فأبينــــ ــارمرقس الرســــ ــديس مــــ  القــــ
م ليكرز باسم الـرب يسـوع إلهنـا وفادينـا           ٦٠عندما جاء إلى مصر عام      

ومخلصنا، فإنه كان يعمل ويكرز من أجـل ملكـوت اهللا وانتشـاره علـى               
ولذلك فإن البابا الذى يجلس على كرسى مارمرقس الرسول هـو           . األرض

تشـار ملكـوت اهللا     البابا المسئول عن تكميل عمل مار مرقس وإتمامه، فـى ان          
 . والشهادة له

 

وفى ضوء هذه الصفات الثالث الرئيسية تأتى أهمية دراسة تاريخ الكنيسة، ألن فيه شهادة واضحة المعالم للـدور              
 . اإللهى فى حياة اإلنسان، صانع التاريخ فى حياة الكنيسة بل وحياة العالم كله

لكوت اهللا هى ضرورة بل حتمية فى حياتنا بشتى جوانبها          وألن دراسة التاريخ الكنسى الحى والمقدس والشاهد لم       
 : وهذه الضرورة والحتمية، وتلك األهمية ترجع إلى. وفى كافة مجاالتها

 



٧ 

 أن الكنيسة هى جميع المؤمنين األعضاء فى جسد السيد المسيح الواحد، وهو رأس هذا الجسد، وبالتالى هو                  -١
 . رأس الكنيسة

نيسة التى تخصه، ويعمل أيضاً فى اإلنسان الذى يكوّن ويشكّل هذا التـاريخ، أحـداثاً                أن اهللا يعمل فى هذه الك      -٢
 . ومواقفاً وأشخاصاً

 أن دراسة وفهم الماضى بتحليله، واستيعابه بكل ما فيه من خبرات إيجابية وسلبية، يساعدنا على إستشراف                  -٣
 . روف التى نحن فيهاالمستقبل، فنختار المناسب لنا وللعصر الذى نعيش، فيه ووفق الظ

 .  المؤمنون- القديسون - المالئكة -اهللا :  تعميق روح اإلنتماء واإلرتباط بالكنيسة فى كل مكوناتها-٤
 معرفة دور المسيحية فى تغيير حياة اإلنسان وحياة العالم، وتاريخهما معاً، مما يعطى شهادة حية لعمل الروح                  -٥

 . ى األرضالقدس، وشهادة لملكوت اهللا الممتد إل
 

 : ولذا نجد أن هذه الدراسة الواعية تؤهلنا إلى إكتشاف العديد من العناصر الهامة فى تاريخ الكنيسة نذكر منها
 

 وذلـك   EN<<<î{iMOVMIMPD معرفة أساس اإليمان المسيحى األرثوذكسى، ومدى حفظه والتمسك به كوصية إنجيلية             -١
 : من خالل

 

 . تعاليم الكنيسة األولى✟
 . ء األبرار وحفظ اإليمان الشهدا✟
 . مواجهة الهرطقات والدفاع عن اإليمان✟
 .  أبطال اإليمان✟

 

 التبصر للحياة المسيحية المعاشة فى حياة الكنيسة، من خالل حياة القديسين والفضائل المقدسة التى تسربلوا                -٢
 والمقـروء مـن جميـع النـاس، أى     بها، وأن كل سيرة تحوى دور النعمة اإللهية فيها، واإلنجيل المعاش، المفتوح  

 . اإليمان الحى بخبراته الروحية الفائقة
 

 :  مواقف القديسين وأثرها مثل-٣
 

✟ íÂ^rÖ] .. يوحنا ذهبى الفم- مار جرجس -المعمدان  . 
✟ á^µý]<àÂ<Å^Ê‚Ö] .. البابا ديوسقوروس- البابا كيرلس الكبير -البابا أثناسيوس الرسولى  . 
✟ éÇjÖ]æ<ÙçvjÖ] .. مريم المصرية- األنبا موسى األسود -أغسطينوس  . 

✟ Ù^Ûju÷]æ<l^fnÖ] .. األنبا صموئيل المعترف-دميانه  . 
✟ ì†e^n¹]æ<^ã¢] .. األنبا مقاريوس-األنبا أنطونيوس . 

 

 .  اإلمكانيات التى أعطاها اهللا لإلنسان، وكيفية إستخدامها-٤
 

 .  التعليم والثقافة ودوره فى١١٠البابا كيرلس الرابع  ✟
 .  ودوره فى بدء النهضة الكنسية١١٦البابا كيرلس السادس  ✟



٨ 

 . ودوره فى التعليم الكنسى حتى بلغت أقواله المسكونة كلها١١٧البابا شنوده الثالث  ✟
 :  الرصيد الهائل من التعاليم والمبادئ والمفاهيم الروحية من خالل-٥

 

 . مدرسة اإلسكندرية الالهوتية✟
 . تعاليم اآلباء األولين ✟
 .  التراث النسكى آلباء البرية✟

 

 :  العالقة اليومية مع الكنيسة المنتصرة فى السماء من خالل-٦
 

 . شفاعة القديسين والمالئكة✟
 .  أعياد القديسين✟

 

  . المنهج الروحى والكنسى فى حياة الشركة المسيحية وعالقات المحبة والنظام والترتيب فى الكنيسة-٧
 

وهكذا يكون تاريخ الكنيسة بالنسبة لنا ليس هو مجرد معلومات ودراسات فقط، بقدر ما هو حياة نعيشها، ونختبر                  
عمل الروح القدس الدائم والمستمر فى الكنيسة، فنحقق بوجودنا ضمن هذا التاريخ المقدس الحياة األبدية التى نتطلع                 

 .إليها ونسعى نحوها
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†’Þ<Ú_<
فإذا كانـت الدراسـة التاريخيـة       . إن قراءة ودراسة تاريخ الكنيسة تختلف تماماً عن قراءة ودراسة التاريخ العام           

تتطلب عموماً جمع المعلومات والمعرفة والفهم والتحليل والخـروج بالـدروس المسـتفادة، لمواجهـة التحـديات                 
فإن دراسة تاريخ الكنيسـة يتطلـب أيضـاً         .. ية واعية واضحة المعالم   والمتطلبات تجاه العصر وبناء المستقبل برؤ     

القراءة والدراسة بروح اإلرتباط وروح اإلنتماء وروح اإلختبار المعاش لهذا التاريخ الحى والمقدس والشاهد لملكوت               
 . اهللا

 

ينا القـديس مـارمرقس     وذلك ألننا جزء من هذا التاريخ، وحلقة من حلقاته الذهبية المقدسة الممتدة من عصر أب              
ولهذا نحن ال يمكن أن ننفصل عن تاريخ كارورنا العظيم مار مرقس الرسـول،              . الرسول، وإلى حياة الملكوت األبدى    

كذلك ال يمكن أن ننفصل عن      .. الذى مازال يشفع ويعمل فى كنيسته حتى اآلن، وأيضاً تاريخ كل أوالده عبر ألفى عام              
لرسولى وتاريخ البابا كيرلس الكبير، الذين صاغا وثبتا اإليمان المسيحى فى شخص            تاريخ القديس البابا أثناسيوس ا    

وأيضـاً ال  .. هذا اإليمان الذى نتمسك به ونعيش به ونحياه من أجـل أبـديتنا        . ربنا يسوع المسيح الفادى والمخلص    
.. كل تلك األجيال المتعاقبـة    يمكن أن ننفصل عن كل األحداث والمواقف التى حدثت فى الكنيسة داخلياً وخارجياً عبر               

وبالمثل ال يمكن أن ننفصل  عن كل القديسين وحياتهم وسيرهم وجهادهم والغلبة التى حققوها بالنعمة اإللهية العاملة                  
كل هذا اإلرتباط، وهذا اإلنتماء يرجع بالدرجة األولى إلى عضويتنا جميعاً فى جسد ربنا يسوع المسيح الواحد                 .. فيهم

 . الحى المقدس
 

ومن ثم تكون القراءة والدراسة لتاريخ الكنيسة بكل الحب وبكل الشغف والرغبة، ليس للمعرفة المعلوماتية فقـط،            
بقدر ما هى من أجل حياتنا ونموها وإدراكها للمستقبل بروح الكنيسة الواحدة وبتاريخ آبائنا وأجدادنا القديسين الذين                 

 . ننتمى إليهم ونحن إمتداد لهم
 

]<í‰]…<Ñ†<îŠßÓÖ]<è…^jÖ<V<
 

عند دراسة تاريخ الكنيسة، تتعدد الطرق والمناهج التى تحقق الدراسة التاريخية الواعية، لفهم األحـداث واألدوار                
والحقائق والسير واألبعاد الروحية واإليجابية والكنسية والقانونية والطقسية، وكل ما يشتمله هذا التاريخ من عناصر               

 . فيهاتحتاج إلى البحث والتعمق 
 

أما وجود الطرق والمناهج المختلفة للدراسة التاريخية، فال يعنى أن طريقاً معيناً أو منهجاً ما أو خطـة بـذاتها،                    
وإنما نجد أن كل الطرق والمناهج والخطط تعمل معاً، وبأساليبها المختلفـة            . تحقق هذا الفهم وهذه الدراسة المطلوبة     



١٠ 

فتداخل وتكامل وتناسق هذه الطرق وتلك المناهج يشكّل الوحـدة الواحـدة            .. على تكوين الرؤية التاريخية المطلوبة    
 . لدراسة التاريخ، فال إستغناء عن واحدة أو تفضيل أخرى على غيرها

 

  : ويمكن أن نستعرض بعض طرق الدراسة على النحو التالى
 

<ğ÷æ_<V<íéÞ†ÏÖ]<íÏè†ŞÖ]<V<
 

 األحـداث الكنسـية     -خ العصر والدولة والملوك والرؤسـاء       تاري: من خالل )  سنة ١٠٠(وهى دراسة القرن كله     
 . الخ...  الكنيسة فى العالم- الكنيسة فى مصر - الشخصيات الهامة - اآلباء -الهامة 

 

وبقية القرون بالترتيـب حتـى نصـل إلـى القـرن            .. وبعد دراسة القرن األول، نبدأ دراسة القرن الثانى فالثالث        
، وكـذلك المتنـيح     "í{éŞfÏÖ]<íŠéßÓÖ]<è…^i>>>"خدمها المتنيح القس منسى يوحنا فى كتابه        وهذه الطريقة إست  .. العشرين

 ). [¤†íŠéßÓÖ]<è…^i<îÊ<íŠéËßÖ]<ì‚è(األسقف ايسوزورس فى كتابه 
 

وتعتبر هذه الدراسة منظمة وأولية فى القراءة والمعرفة التاريخية، ويمكن اعتبارها دلـيالً عامـاً لموضـوعات                 
 . التى يجب دراستهاالتاريخ الكنسى 

 

<ğ̂éÞ^m<V<íéÂç•ç¹]<íÏè†ŞÖ]<V<
 

وهى دراسة تقوم على إختيار موضوع معين لدراسته بالتركيز فيه من كافة جوانبه وأبعاده وما فيه مـن تـوالى                    
 : األحداث التاريخية عبر القرون والعصور المختلفة فمثالً

 

 : ل جوانب متنوعة فى الرهبنة مثل نجد الدراسة التاريخية تشم" [íßfâ†Ö "عند دراسة موضوع
 

 .نشأة الرهبنة فى مصر وأنظمتها ✟
 .كيفية إنتشار الرهبنة فى العالم وأنواعها وتطورها ✟
 .الرهبنة والعمل الرعوى ✟
 .الرهبنة والتعليم الكنسى ✟
 .آباء الرهبنة وقديسوها ✟
 .التراث الرهبانى ✟
 .أسباب ضعف الرهبنة ✟
 .بية والرهبنة الشرقيةما بين الرهبنة الغر ✟
 .ما بين الرهبنة الناسكة والرهبنة الخادمة ✟
 .الرهبنة فى العصور الوسطى ✟
 .النهضة الرهبانية المعاصرة ✟
 .األديرة وآثارها ✟
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وهذه الطريقة  .. كل موضوع ُيدرس بكل تفاصيله ومستوياته وجوانبه دراسة مركزة وشاملة ومتخصصة          .. وهكذا
" [íévé{Š¹]<î{Ê<^ã{j‰ý>>>>>"و  " Ø{‰†Ö]<†{’Â>>>"لدراسات التاريخية التى يقومون بها مثل كتـابى         يستخدمها البعض فى ا   

[Œçé×é{‰^e<^{fÞù>>>>(للمتنيح القمص كيرلس األنطـونى      " ÄÚ^{]<†’Â>>" أو   -للمتنيح األنبا يؤانس أسقف الغربية السابق       

Ðe^ŠÖ]<Œ‚ÏÖ]<á]†ŞÚ .( 
 

<
<ğ̂nÖ^m<V<l^é’~Ö]<íÏè†<V<

 

 - األحـداث الهامـة   -العصـر  :  على دراسة الشخصيات الكنسية والعامة دراسة شاملة تشمل     تقوم هذه الطريقة  
 .الخ..  أهم األعمال التى قامت بها- مالمح الشخصية ذاتها -الشخصيات المعاصرة 

 الشخصيات الكنسية الهامـة مـن       - آباء الرهبنة    - اآلباء األساقفة    -وهذه الطريقة تشمل سير اآلباء البطاركة       
 الشخصيات العامة التى لها عالقة بالكنيسة، فمثالً عند دراسـة شخصـية البابـا كيـرلس          -كليروس والعلمانيين   اال

 :تشمل الدراسة... الخامس
 

 . العصر الذى عاش فيه، وهو فترة حكم أسرة محمد على فى مصر ✟
 . ١٩١٩أهم األحداث التاريخية، مثل ثورة عرابى وثورة  ✟
 .  رحالته الرعوية- سيامة األساقفة -يكية اإلكلير: أهم أعماله ✟
 . البابا وقصته مع المجلس الملى ✟
 . البابا ومواقفه الوطنية ✟
 بطـرس باشـا     - االرشيدياكون حبيب جرجس     -القديس األنبا ابرام أسقف الفيوم      : أهم الشخصيات المعاصرة   ✟
 . الخ... غالى
 . مسألة اإلرساليات األجنبية فى مصر ✟

 

يقة يستخدمها الكثيرون فى عرض سير القديسين والشخصيات الكنسية الهامة، مثـل كتـاب ايـريس                وهذه الطر 
، وكتاب كامل صـالح  )í{Ò…^ŞfÖ]<è…^i>(، وكتاب ساويرس ابن المقفع )íéŞfÏÖ]<íŠéßÓÖ]<í’Î(المصرى بأجزاءه التسع    

 ). ‰×íè…‚ßÓ‰ý]<î‰†Ò<l]çe^e<è…^i<í×Š(نخلة 
 

<ğ̂Ãe]…<V<ð^ÏjÞý]<íÏè†V<
 

وهذا اإلنتقاء  . وهذه الدراسة تعتمد على إختيار نقطة معينة أو حدث ما، وتسليط الضوء عليها من جوانب مختلفة               
 :أو اإلختيار يقوم على

 

 . مدى أهمية هذه النقطة أو هذا الحدث-١
 . إهتمام الباحث بهذا الموضوع بالذات-٢
 ..تاريخية اإلحتياج لدراسة هذا األمر لتكميل وإبراز قضايا أخرى -٣
 . التأكيد على قضية معينة-٤
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ğønÛÊ :هناك نقاط وأحداث فى تاريخ الكنيسة يمكن دراستها منفصلة تحت منهج هذه الطريقة اإلنتقائية مثل. 
 

 .نقل الكرسى البطريركى من اإلسكندرية إلى القاهرة ✟
 .قانون اإليمان وتاريخ صياغاته القانونية وغير القانونية ✟

 .ايونى والشروط العشرة لبناء الكنائسالخط الهم ✟
 .الفئات التى اختير منها اآلباء البطاركة فى الكنيسة ✟
 .١٩١٩ ثورة - أحداث حول الوحدة الوطنية مثل ثورة البشموريين ✟
 . األسقفيات العامة فى الكنيسة✟

 

 :طريقة الدراسات المقارنة : خامساً 
 

 وعمل عدة دراسات مقارنة مـن مصـادر مختلفـة مـع تحليلهـا      تقوم هذه الطريقة على اختبار موضوع واحد،      
 .وتحقيقها

 

ğønÛÊ : عند دراسة تاريخ الليتورجيا)îý]<Œ]‚ÏÖ](يتم عمل دراسة مقارنة من خالل ،: 
 

 .الليتورجيا السريانية ✟ .الليتورجيا القبطية ✟
 .الطقوس المرتبطة بهذه الليتورجيات ✟ .الليتورجيا الحبشية ✟
 .مات التى تمت عبر العصورالترج ✟
 .كُتَّاب هذه الليتورجيات ✟
 .دراسة نصوص مختلفة حول الليتورجيا وفى عصور مختلفة ✟
 .ترتيب الليتورجيا عبر العصور ✟
 ).[á^ÞçéÖ(الليتورجيا عند الكنائس األرثوذكسية البيزنطية  ✟

 

 . األخرى ودراساتها فى نفس الموضوعوهكذا نرى هذه الطريقة تعطى أبعاداً جديدة للدراسة، تشمل الكنائس
 

 :أدوات مساعدة للدراسة : سادساً 
 

هناك بعض األدوات المساعدة فى الدراسة التاريخية ألية طريقة من الطرق السابق ذكرها أو غيرها لم نـذكرها،                  
 .وهذه األدوات تسهم بشكل إيجابى فى التعمق والفهم للدراسات التى نقوم بها مثل

 

MI¼ñ]†¤]<V<<
 

تسهم الخرائط فى الدراسة المكانية والجغرافية المرتبطة بموضوع البحث التاريخى، حيث تعطـى أفاقـاً ورؤيـة                 
 . لألحداث وتحركها وتطورها، وأثر البيئة والجغرافيا على هذه األحداث

<ğøn{ÛÊ  :              افيـة  عندما ندرس فى العصر الرسولى رحالت القديس بولس التبشيرية الثالث، مع وجود خريطـة جغر
وطرق المواصالت والعبور المختلفة التى سار فيهـا،        . تبين المدن والبالد والمواقع التى يتكلم عنها أو التى نزل بها          

 .يمكننا أن نتعرف على الجهد الجبار الذى بذله القديس بولس فى الكرازة والتبشير كرسول لألمم
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ية والمعاصرة يمكن أن نتبين مدى انتشار الرهبنـة         كذلك عند دراسة خريطة مصر ومواقع األديرة القديمة واألثر        
فى ربوع مصر فى القرون األولى، وكيف أن علم اآلثار يكشف لنا اليوم عن مواقع كتبها المؤرخون والرحالة عاش                   

 .بها البرارى بها اآلباء وإزدهرت

NI<Ùæ]‚¢]<V<
 

 فهم الحقائق وتحقيق األحداث، خاصة مع       الجداول التى تستخدم فى الدراسات التاريخية تساعد وبشكل إيجابى فى         
 :دراسات المقارنة وهذه الجدول متنوعة مثل

 

 . جداول البطاركة-أ
 . جداول الملوك-ب
 . جداول الكراسى الرسولية للكنائس األخرى-ج
 . جداول بأهم األحداث التاريخية العامة والخاصة-د

 . جداول بأهم البيانات حول الشخصيات-هـ
 . المراجع- اآلثار - األيقونات - األديرة - الكنائس - األماكن - لآلباء - والتعداد  جداول الحصر-و
 . جداول يلخص فيها الموضوعات التاريخية-ى

 

ويمكن للدارس أن يقوم بعمل الجداول التى تناسبه حسب الدراسة والطريقة التى يستخدمها، وهى تعتبر مجهـوداً                 
 .خاصاً أثناء الدراسة

 

OI<l^Úç‰†Ö]<<íévé•çjÖ]V<
 

هناك بعض الموضوعات تحتاج مع دراستها إلى مجموعة من الرسومات التوضيحية، تساعد فى البحـث والفهـم            
فعند دراسة اإلنشقاق فى الكنيسة يمكن أن يكون هنـاك رسـم توضـيحى              .. والربط والشرح بين عناصر الموضوع    

 الكنيسة الواحدة :يوضح تواريخ اإلنشقاق مثل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         األرثوذكس البيزنطيون الكاثوليك

 ت الكنائس البروتستانتية بأسماء كثيرة فقط تتفرغ تحت البروتستانتمئا

 . مجمع نيقية المسكونى األول٣٢٥
 . مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى٣٨١
 . مجمع أفسس المسكونى الثالث٤٣١
 ).[÷Ùæù]<Ñ^ÏÞ( مجمع خلقدونية ٤٥١

   الكنائس الخلقدونية  الكنائس الالخلقدونية 
 )[÷fÓÖ]<Ñ^ÏÞ (١٠٥٤ األرثوذكسية الشرقية

 نجليكانية     البروتستانتالكنيسة اإل
١٥٢١  ١٥٣٨ 
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PI<l^Þ^éfÖ]<V<
 

ترجع أهمية وجود كشوف للبيانات العامة ألنها تساعد على البحث والدراسة، مثل بيان بأسماء الـبالد والمواقـع               
 :قديماً وحديثاً مثل

 

 .إزنيق التركية حالياً= مدينة نيقية  ✟
 .إزميد التركية حالياً= مدينة نيقوميديا  ✟

 .لتركية حالياًإسطنبول ا= مدينة القسطنطينية  ✟

<îŠßÓÖ]<è…^jÖ]<…^’ÚV 
 

 :تتنوع المصادر التاريخية واألثرية التى تقدم لنا التاريخ الكنسى وتبحث فيه، ونذكر منها
 

ğ÷æ_ :الكتاب المقدس. 
ğ̂ éÞ^m :قوانين اآلباء الرسل وكتاباتهم التعليمية المتمثلة فى الديداكية والدسقولية. 
<ğ̂ {nÖ^m :  لين، تالميذ الرسل مثل أكليمنضـس الرومـانى وهرمـاس وبابيـاس وأغنـاطيوس              كتابات اآلباء الرسو

 .وبوليكربوس
ğ̂Ãe]… :المصادر اليهودية مثل كتابات فيلو الفيلسوف اليهودى األسكندرى ويوسيفوس المؤرخ. 

ğ̂ŠÚ^} :الكتاب والمؤرخون الوثنيون مثل تاكيتوس وسوتونيوس وبلينى. 
<ğ̂ {‰^‰ :   نى، مثل يوستينوس الشهيد وايرينـاوس، وهيجيسـبوس الـذى اقتـبس منـه              كتابات آباء القرن الثا

 .ايريناوس ويوسابيوس وابيفانيوس
<ğ̂Ãe^{‰ :           المؤرخون الكنسيون فى العصور المختلفة بدءاً من يوسابيوس القيصرى والملقب)<<îŠßÓÖ]<è…^jÖ]<çe`e( ،

 جنـاديوس   - ايفـاجريوس    -ين   سـوزوم  - جيـروم    - روفينـوس    -ومروراً بكل من بالليديوس يوحنا كاسيان       
 يوساب أسقف فوه - ساويرس بن المقفع أسقف األشمونين    - يوحنا النيقوسى    -) á†ÏÖ]NI<R>>( سقراط   -ثيئوذوريت  

 جرجس بن الياس المكـين      - أبو شاكر بن الراهب بطرس       - أبو المكارم    - أوالد العسال    - ميخائيل أسقف تنيس     -
 األسـقف   - يوسف منقريوس    - سليم سليمان    - ميخائيل شاروبيم    -نخله   يعقوب   - القرون الوسطى    - إبن كبر    -

 األنبـا ديوسـقوروس     - األنبا باسيليوس مطران القـدس       - القس منسى يوحنا     - كامل صالح نخله     -ايسوذورس  
[Â<Ä{‰^jÖ]<á†{ÏÖ}†>>>>>>.. ( دكتور زاهر رياض   - دكتور عزيز سوريال     - األنبا يؤانس أسقف الغربية      -أسقف المنوفية   

]æáæ†ÃÖ.( 
<ğ̂ {ßÚ^m :    عبد الرحمن عبد الحكيم     : الكتاب والمؤرخون المسلمون ونذكر منهم)<<ÑU (-    المقريـزى )<<ÑMQ (-   ابـن 

 عبد الرحمن الرافعى - دكتورة سيده إسماعيل كاشف -) ÑMU>( على مبارك - عبد الرحمن الجبرتى     -) ÑMS>>(اياس  
)<ÑNL.( 

<ğ̂Ã{‰^i :     نهم الرحالة فانسليب    الكتاب و المؤرخون األجانب ونذكر م)<<ÑMS (  سيكار)<<ÑMT (-    بطلر  - مدام بوتشر 
 ).ÑMUHNL>( اميلينو - زويجا - كروم - ايفلين هوايت -
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<ğ]†{^Â :              اآلثار ومنها الحجرية والخشبية والصور والمالبس والمبانى للكنائس واألديرة، سواء كانت فى أماكنهـا
 .األصلية أو المتاحف المختلفة

 

è…^jÖ]<Ý^ŠÎ_<îŠßÓÖ]<<V<
 

وكل قسم يحتوى على بعض الموضوعات      يتفق أغلب المؤرخين على تقسيم تاريخ الكنيسة إلى عدة أقسام رئيسية،            
 : الذى ال غنى عنه عند المعرفة أو الدراسة التاريخية وهذه األقسام هىالهامة التى تمثل األساس التاريخى

 

 . عصر اآلباء الرسل وتالميذهم-١
 . عصر المجامع الكنسية-٣.   ، واآلباء المدافعون عصر اإلستشهاد-٢
 .   الرهبنة القبطية-٤
 . فى مجمع خلقدونية٤٥١ اإلنشقاق األول عام -٥
 : الكنيسة فى الشرق -٦

 

 ).PQM<I<RPM(مصر تحت الحكم البيزنطى  
 ).RPM<I<MTLQ(مصر تحت الحكم العربى  
 ).MTLQ<I<MUQN(الكنيسة فى عهد أسرة محمد على  
 .سة المعاصرة فى مصر وبالد المهجرالكني 
 .الكنائس األرثوذكسية الشرقية األخرى 
 .تاريخ الحوار بين الكنائس األرثوذكسية من أجل الوحدة اإليمانية 

 

 ).PQM<I<MLQP( الكنيسة فى الغرب حتى االنشقاق الكبير -٧
 . وما بعدها١٥٢١ حركة اإلصالح وظهور البروتستانتية منذ عام -٨
 . وما بعدها١٥٣٨كنيسة االنجليكانية منذ عام  ظهور ال-٩
 .١٩٤٨ الحركة المسكونية والمجالس اإلقليمية منذ عام -١٠

 

 :من ناحية أخرى يمكن أن تعرض لتاريخ الكنيسة فى مصر من خالل األقسام التالية
 

 . القديس مارمرقس الرسول وتأسيس كرسى اإلسكندرية-١
 : الكنيسة تواجه األباطرة-٢

 

 .وعصر الشهداء) RNIOMO(باطرة الوثنيون  األ-أ
 .البطاركة الملكيون) OMOIPQM( األباطرة المناصرون لهراطقة -ب
 .اإلضطهاد البيزنطى) PQMIRPM( األباطرة المناصرون روما -ج
  :العمل الكنسى -٣

 

 . الرهبنة القبطية-ب   . المجامع الكنسية-أ
    . التقويم القبطى-ج
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 ).Šè‚ÏÖ]<^éÂ_I<íŠéßÓÖ]æ<Il]…]†ÏÖ]<JJJ°>( األعياد الكنسية -د
 ).>ÄÚ^]<°Þ]çÎI<íÒ…^ŞfÖ]<°Þ]çÎ<Ið^eû]<°Þ]çÎ>( التشريع الكنسى -هـ
 ).>[áçée]†‰<‹è‚ÏÖ]IfÓÖ]<‹ÖÒ<^e^fÖ>( الليتورجيا القبطية -و

 

  :النشاط القبطى -٤
 

 . التعمير والبناء-ب  . الفكرى والثقافى والعلمى-أ
 .ى اإلجتماع-ج
 ).>á^£_æ<îÏé‰çÚI<†èç’i<I<ÏÞ<I<Ü‰…<Il^qçŠßÚ>( الفنون القبطية -د

 

<îŠßÓÖ]<è…^jÖ]<îÊ<Äq]†Ú<V<
 

هناك العديد من المراجع الهامة فى تاريخ الكنيسة سواء العامة أو التى تخص كنيسـتنا القبطيـة األرثوذكسـية،                   
 : ونذكر من هذه المراجع

 

 .مرقس الرسول:  البابا شنوده الثالث-١

 ).tMt<HN(الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة :  األسقف ايسوذورس-٢
 . تاريخ الكنيسة القبطية:  القس منسى يوحنا-٣
 ).MIP( ساويرس بن المقفع تاريخ البطاكة -٤
 . تاريخ الكنيسة:  يوسابيوس القيصرى-٥
 .حياة قسطنطين العظيم:  يوسابيوس القيصرى-٦
 . ر المجامععص:  القمص كيرلس األنطونى-٧
 . كوكب البرية القديسين األنبا أنطونيوس:  القمص كيرلس األنطونى-٨
 . الكنيسة المسيحية فى عصر الرسل:  األنبا يؤانس-٩
 . االستشهاد فى المسيحية:  األنبا يؤانس-١٠
 . الرهبنة القبطية:  األنبا يؤانس-١١
 . المجامع الكنسية:  األنبا يؤانس-١٢
 . آباء مدرسة اإلسكندرية األولون: عقوب القمص تادرس ي-١٣
 .تاريخ بابوات الكرسى اإلسكندرية:  كامل صالح نخله-١٤
 .الوثنية والمسيحية: رأفت عبد الحميد.  د-١٥
 . الفكر المصرى فى العصر المسيحى: رأفت عبد الحميد.  د-١٦
 . مار مرقس وكنيسة اإلسكندرية:  أمير نصر-١٧
 . اجه الوثنيةالكنيسة تو:  أمير نصر-١٨
 . عصر البابا أثناسيوس الرسولى-الكنيسة تواجه الهراطقة :  أمير نصر-١٩
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 . قراءة فى حياة أبونا مينا البراموسى المتوحد:  أمير نصر-٢٠
 . هذه الطالعة فى البرية:  أمير نصر-٢١
 ). tM(المشاركة الوطنية األقباط فى العصر الحديث :  أمير نصر-٢٢
 .لقديس مارمرقس بين كرسى اإلسكندرية وكرسى روماا:  أمير نصر-٢٣
 .مقدمات فى تاريخ الكنيسة:  أمير نصر-٢٤
 . حضارة مصر فى العصر القبطى: مراد كامل.  د-٢٣
 ).MIN(فتح العرب لمصر :  الفريد بتلر-٢٤
 . مصر فى فجر اإلسالم: سيدة إسماعيل كاشف.  د-٢٥
 . والةمصر فى عصر ال: سيده إسماعيل كاشف.  د-٢٦
 . المسلمون واألقباط فى إطار الجماعة الوطنية:  طارق البشرى-٢٧
 ).tM(مبدأ المواطنة : وليم سليمان قالده.  د-٢٨
 .األقباط والقومية العربية:  أبو سيف يوسف-٢٩
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  .كاروز مصر ومدبرها األول.. لرسول الطاهر والشهيدا.. تلميذ المسيح.. القديس مارمرقس ناظر اإلله اإلنجيلى

 

 .الكارز الذى بلغت أقواله إلى أقطار المسكونة وتباركت به كل أقطار األرض
 

هذا الرسول العظيم الذى أرسله رب المجد يسوع المسيح لكى ينير العالم ببشارة الملكوت، ويخـرج البشـر مـن     
 ...الظلمة إلى النور

 

 الذى ننتمى إليه، ونرتبط به، ألننا ولدنا فى المسيح يسوع بواسـطته، وإليـه يعـود إيماننـا                هذا الرسول العظيم  
 .Øé¨ý^e<ÅçŠè<xéŠ¹]<îÊ<ÜÓi‚Öæ<^Þ_ "EM<çÒMQVPD: "األقدس، كقول القديس بولس الرسول

قبة، انعكسـت  العظيم مارمرقس الرسول، كانت له شخصيته المتميزة، وثقافته العالية، وفكره الصائب، ورؤيته الثا       
 .على كرازته وخدمته فى كل مكان ذهب إليه ليبشر بكلمة الخالص

 

وقـد  .. ولد أبانا القديس مارمرقس فى القيروان، وهى إحدى الخمس المدن الغربية ليبيا والتى تسمى بنتابوليس              
 .هاجرت أسرته إلى فلسطين، واستقرت هناك، وهو نفس الوقت الذى كان فيه السيد المسيح

 

مريم أم القديس مارمرقس، هى إحدى المريمات الالئى تبعن رب المجد يسوع المسيح، وهى أيضـا إحـدى                  كانت  
 ...الالئى ذهبن إلى القبر بعد موت الرب ودفنه

 

وكان القديس برنابا الرسول    . أما أبوه فهو أرسطوبولس وكان إبن عم أو إبن عمة زوجة القديس بطرس الرسول             
 .مرقسهو خال أو إبن عم القديس 

 

<‹Î†Ú…^Ú<íéÖç‰…V<
 

وتبعه مثل التالميـذ    . إرتبط القديس مارمرقس بالسيد المسيح له المجد، وإنضم إليه        
األطهار القديسين، وقد أرسله رب المجد ضمن السبعين رسوالً، الذين عينهم وأرسـلهم             

، وقد ذكر هذه الحقيقة كل المـؤرخين        E<<çÖMVMLIMND... أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع     
وكنيستنا تؤكد وتثّبت   . منذ أقدم العصور من األقباط والكنائس األخرى والمسلمين أيضاً        
وهذا عكس ما ينكره    . لقب القديس مارمرقس كرسول فى كل طقوسها وألحانها الكنسية        

بل ينسبون كل تعبه فـى الكـرازة إلـى          . الكاثوليك عليه، فتجرده من كرامته الرسولية     
 !!.القديس بطرس الرسول
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kée<‹Î†Ú…^Ú<V<
 

ففى هذا البيت كانت مريم والدة مـرقس        . وأيضاً ارتبط بيت القديس مار مرقس الرسول بالسيد المسيح له المجد          
 :وفيه كانت أحداث ليلة القبض على مخلصنا الصالح حيث. تستضيف الرب وتالميذه

 

 .E<kÚMSVNRINL<†Ú<HOVMPIMQ<çÖ<HMLVNNIMND أكل الفصح مع تالميذه األطهار -
 .E<çèPVMOIMMD غسل أرجل التالميذ -
خذوا كلـوا هـذا هـو       : عندما أخذ الرب إلهنا خبزاً وبارك وكسر وأعطى التالميذ قائالً         .  أسس سر األفخارستيا   -

E<<<k{ÚNRVNRINU<<<<†{Ú<HNNVMPI... خذوا أشربوا منه كلكم ألن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد          : وكذلك الكأس قائالً  . جسدى

NQ<çÖ<HMRVNNINLD. 
 

 :وألن بيت القديس مارمرقس كان مركزا للرب وجميع التالميذ، وكان معروفاً لديهم، نجد فى هذا البيت
 

وإلى أن جاءت إلـيهم مـريم المجدليـة         .  يختفى التالميذ بعد صلب وموت السيد المسيح وقبيل قيامته المقدسة          -
E<<k{Ú ومرة أخرى بقيامة السيد المسيح وأنها رأته         ،E<<<ç{èMVNLIMLDلتخبرهم أنها وجدت القبر فارغاً وأنهم أخذوا السيد         

RVNTIML<†Ú<HRVMRHS<çÖ<HUVNPIMND. 
 مكث التالميذ بعد صعود رب المجد إلى السماء، وكانوا يواظبون بنفس واحدة على الصالة والطلبة مع النسـاء                   -

 .E<Å_MNVMIMPD... ومريم أم يسوع ومع أخوته، وذلك فى علية صهيون التى هى إحدى قاعات البيت
عندما ألقى التالميذ قرعة بين يوسف      .  اختار الروح القدس القديس متياس الرسول بدالً من يهوذا األسخريوطى          -

 .E<Å_MQVMINRDومتياس 
 فى يوم الخمسين المقدس حّل الروح القدس على التالميذ األطهار وتكلموا بألسنة لتبدأ الكرازة والخدمـة فـى                   -

 .E<Å_MVNIPDعظيم الكنيسة منذ هذا اليوم ال
 جاء القديس بطرس الرسول بعد أن خرج من السجن بواسطة مالك الرب، حيـث كـان التالميـذ والمؤمنـون                     -

Ü{âæ<°ÃÛj¥<áænÒ<oéu<‹Î†Ú<gÏ×¹]<^ßuçè<Ý>>>>>>>>>أJJJ<<<<<<<<Üè†Ú<kée<±c<äfjßÚ<çâæ<ð^q<Üm>"يجتمعون للصالة من أجله     

áç×’è "...E<Å_MNVMNIMRD. 
 

]„ÓâæJJJ<
 

وصار مركز كنيسة أورشليم، ومركز أسقفها القديس يعقـوب         . قديس مارمرقس أول كنيسة فى العالم     صار بيت ال  
 .البار، الذى صلى القداس اإللهى األول فيه، وذلك فى يوم األربعاء التالى ليوم أحد العنصرة

 

<‹Î†Ú…^Ú<Øé¨cV<
 

كان، وإلـى   عاش القديس مارمرقس الرسول مع رب المجد يسوع المسيح، سار معه فى كل م             
ويذكر . كل موضع، وعاين خدمة الرب، ونظر أعماله ومعجزاته، وكان شاهداً آلالم السيد المسيح            

 :أنه
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 . كان من التالميذ الذين استقوا من الماء المتحول خمرا فى العرس بقانا الجليل-
 .EÚ<†MOVMPD وأنه الرجل الذى كان يحمل جرة الماء وتبعه تلميذا الرب إلى بيته إلعداد الفصح -
...  كان الشاب الذى تبع الرب فى بستان جثسيمانى، وهرب عرياناً تاركاً مالبسه عندما قبضوا على رب المجـد                  -

"ğ̂è…^Â<ÜãßÚ<h†âæ<…]‡ý]<ÕÊ<Há^fÖ]<äÓŠÚ`Ê<äè†Â<î×Â<ğ]…]‡c<ğ̂Še÷<h^<äÃfiæ "E<†ÚQLVMPIQND. 
 

وبكل ما لديه من أخبار وأحداث عن حياة السـيد          . سومن ثم كتب القديس مارمرقس إنجيله بوحى من الروح القد         
ويذكر أن إنجيل   ... المسيح، ألنه لمسها وشاهدها وعاينها بنفسه، ألنه كان معايشاً لها ويتتبعها بكل تدقيق وتفاصيل             

م باللغة اليونانية التـى كانـت سـائدة         ٦٧م و ٤٣وقد كتب ما بين سنتى      . القديس مارمرقس هو أول وأقدم األناجيل     
 ...وهو يعتبر بذلك أول وثيقة تاريخية للتقليد المسيحى لحياة السيد المسيح على األرض. تذاكوق

 

وإعتبار " Œ†Şe<l]†Ò„Ú>"ولذلك من الغريب والظلم أن ينسب إنجيل مارمرقس إلى القديس بطرس الرسول بإعتباره              
 !!!.أن القديس مارمرقس كان سكرتيراً ومترجماً لبطرس الذى أماله ما يكتب

 

<‹Î†Ú…^Ú<Œ]‚ÎV<
 

يعتبر أول قداس فى حياة الكنيسة هو الذى أقامه رب المجد فى عليه صهيون ببيت مارمرقس الرسول فى مسـاء                    
 .الخميس الكبير، وهو يعتبر أساس جميع القداسات أو الليتورجيات التى كتبت بعد ذلك

 

للكرازة والخدمة بعد حلول الروح القدس      كلذلك كتب القديس مار مرقس الرسول القداس اإللهى منذ الوقت المبكر            
وهو نفس التوقيت الذى كتب فيه القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم الليتورجية التى صـلى               . فى يوم الخمسين  

. وقداس القديس مارمرقس يعتبر أساس جميع القداسات التى تصلى بها كنيستنا القبطية حتى اليـوم              . بها ألول مرة  
وقد أضاف عليه بعض الصلوات ثم نسب إليه، ويعرف         ) PMNIPPP (٢٤س البابا كيرلس الكبير     ومن المعروف أن القدي   

 ٥ و ٤ قصاصات بردية فى إستراسبورج ترجع إلـى القـرنين           ١٩٢٨وقد أكتشفت فى عام     ". [îŠÖÓÖ]<Œ]‚ÏÖ>"باسم  
 .كما توجد مخطوطات فى الفاتيكان لهذا القداس. مكتوب عليها قداس القديس مارمرقس

 

…^Ú<îÞçÓŠ¹]<‡…^ÓÖ]<‹Î†ÚV<
 

كانت كرازة القديس العظيم مارمرقس الرسول فى كل أنحاء العالم أجمع، وبه تباركت كل قبائل األرض، وإلى كـل                   
لقد أنار هذا الكاروز المسكونى العالم بإنجيله المقدس، وعلم الخليقـة كلهـا اآلب      ... أقطار المسكونة قد بلغت أقواله    

 .فى كل مكان وكل موضع ذهب إليه... واإلبن والروح القدس
 

هذا الرسول الكارز المسكونى مارمرقس، كان يضئ نور المسيح اإلله، ويفتح طريـق ملكـوت السـموات أمـام                   
فى كل موقع وبقعة وطأت عليها قدما الرسول المسكونى مارمرقس كان يبدد األوثان، ويسـقط األصـنام،                 .. الجميع

 .ويقيم مذبحاً للرب القدوس
 

 إلى كرازة القديس مارمرقس الرسول، ويتطلع إلى عمله فى كل العالم، يدرك تماما مـدى عظمـة دوره                   من ينظر 
يدرك أيضاً مدى عظمة شخصيته التـى       . الكبير كأحد السبعين رسوالً الذين أرسلهم الرب إلهنا إلى كل أقصى األرض           
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 أو موفداً أو مرسالً من قبل القديس بطرس         وأنه ليس سكرتيراً أو مندوباً    . يقودها الروح القدس، ويرشده فى كل شئ      
 .كما يدعى البعض

 

كان يكرز فى   . إن القديس مار مرقس الرسول كان يكرز باسم المسيح الفادى والمخلص فى أسيا وأوروبا وأفريقيا              
ياً وسط اليهود، وفى وسط األمم، كان يكرز مع التالميذ والرسل، وكان يكرز بمفرده، كان مار مرقس كارزاً مسـكون                  

  :فنجده... بال جدال
 

 . كان يكرز مع القديس بطرس فى اليهودية، وأورشليم وبيت عنيا، بحكم صلة النسب التى بينهما-
 كان يكرز مع القديسين بولس وبرنابا فى رحلتهما األولى حيث ذهبوا إلى أنطاكية وسلوكية وبـافوس وبرجـة                   -

 .E<Å_NSVMMIOL<Å_<HPVMODبمفيلية 
، وبعد حضوره مجمع أورشليم عاد مرة أخرى        E<<Å_MOVMODيم بعد أن فارق القديس بولس وبرنابا         عاد إلى أورشل   -

 .E<Å_OSVMQDإلى أنطاكية مع القديس برنابا الرسول 
 .E<Å_PVMOHQ<HOUVMQD كان يكرز مع القديس برنابا الرسول فى قبرص، وسالميس -
 .E<çÒMLVPDلس الرسول فى رسالته إلى أهلها  كان يكرز فى كولوسى بأسيا الصغرى، كما ذكر القديس بو-
 . أيضاً كرز فى البندقية وأكويال بإيطاليا-
وقد صارت هـذه المـدن تابعـة    .  كرز فى الخمس مدن الغربية بليبيا حيث مسقط رأسه قبل حضوره إلى مصر      -

 .٣٢٥لكرسى اإلسكندرية منذ ذلك الوقت، وأكد على ذلك مجمع نيقية 
 

Ó‰ý]<î‰†Òæ<‹Î†Ú…^Ú<íè…‚ßV<
 

جاء القديس العظيم مارمرقس الرسول إلى مصر لكى يبشرها بكلمة الخالص، وينادى باسم الرب يسوع المسـيح                 
 ...الفادى والمخلص

 

يقـول  . م قادماً من الخمس مدن الغربية بإرشاد الروح القـدس وقيادتـه لـه             ٦١جاء إلى اإلسكندرية نحو عام      
ظهر له الروح القدس وقال له قم أمض إلى مدينة اإلسـكندرية لتـزرع   لذلك : ساويرس بن المقفع أسقف األشمونين    

فقام تلميذ المسيح ونهض وتقوى بالروح القدس كمثل مقاتل فى الحرب، وسـلم  . فيها الزرع الجيد الذى هو كالم اهللا   
ثم . ه المقدس وأبشر فيها بإنجيل  . السيد المسيح يسهل طريقى ألمضى إلى اإلسكندرية      : على األخوة وودعهم وقال لهم    

>Œ‚{Ï¹]<Ô{c<]çÊ†Â<‚Î<àè„Ö]<ìç}ù]<J<<<<<<<Ü{ãe<ğ̂{u†Ê<Üãé{Öc<ç{Â_æ..<<<<<<<<<<í{ßè‚Ú<±c<ä{qçiæ<ìç{}ù]<äÃé{Ê>>>>>>>"يارب ثبت   : عاد وقال 

íè…‚ßÓ‰ý]."... 
 

<íè…‚ßÓ‰ý]<îÊæV<
 

 تقابل القديس مارمرقس مع حنانيا األسكافى، وتحدث معه عن اإلله الواحد يسوع المسيح، فآمن هو وكل أهـل                   -
 .فصار بيت األسكافى البسيط هو باكورة المؤمنين فى أرض مصر. وعمدهم باسم اآلب واإلبن والروح القدس. تهبي

وآمنوا بالرب يسوع   .  تخذ القديس مارمرقس هذا البيت مركزاً لكرازته وتبشيره وخدمته فإجتمع إليه الكثيرون            -
 .المسيح



٢٢ 

فزاد عدد المـؤمنين    .  متحدياً كل الصعاب والمقاومات     كان القديس مار مرقس يجول ويطوف مدينة اإلسكندرية        -
 .كثيراً، وذاع صيتهم فى كل مكان

 كان القديس مارمرقس يعمل فى ثالثة إتجاهات من أجل تأسيس هذه الكنيسة العظيمة التى هى كنيستنا القبطية                  -
 .األرثوذكسية

 

 . التعليم-١
 . العمل الرعوى-٢
 ).[îý]<Œ]‚ÏÖ( الليتورجيا -٣

 

هذه الثالثية التى ألبينا القديس مار مرقس الرسول هى ما تميز كنيسة اإلسكندرية، وتعطيها العمق والروحانيـة                 و
 ...التى تحيا بها فى طريق الملكوت

 

<
<íéiçâøÖ]<íè…‚ßÓ‰ý]<í‰…‚ÚV<

 

ع التالميذ   والوحيد عن جمي   -فى بادرة رائدة تدل على شخصيته المتميزة قام العظيم القديس مار مرقس الرسول              
، لتكون أول معهد الهوتى فى تـاريخ        )[í{éÓè×Òý]<í{é×ÓÖ>>>( بتأسيس مدرسة اإلسكندرية الالهوتية      -والرسل اآلخرين   

المسيحية، وذلك من أجل شرح اإليمان المسيحى وتثبيته وتعميقه، وأيضاً لتواجه الفكر الوثنى والفلسفات المختلفـة                
 ..ومشكالت العصر

الذى قامت به مدرسة اإلسكندرية كان له األثر المباشر فى تكوين وصياغة الفكر الالهوتى              ومن ثم نرى أن الدور      
السليم، وفى تأكيد وتأصيل التعليم الكنسى بكل مفرداته الكتابية واآلبائية والطقسية والتاريخية وأيضاً فى تحديد معالم                

، وأعتبروها أقدم مركز    "íévé{Š¹]<ØÏÂ>>"درية صارت   لهذا أكد المؤرخون والعلماء أن مدرسة اإلسكن      ... الثقافة القبطية 
 .للعلوم القدسية فى تاريخ الكنيسة

 

‚«<íè…‚ßÓ‰ý]<í‰…‚Ú<ìŠÚ<Äfjjè<àÚæ : 
 

حتـى أن   . وغدت مرجعية لكنائس العالم شرقاً وغرباً     .  أن التعليم صار سمة كنيسة اإلسكندرية عبر كل العصور         -
 ".ÞçÓŠ¹]<Ü×ÃÚí"بابا اإلسكندرية لقب بـ 

 أن كنيسة اإلسكندرية هى التى واجهت الهرطقات والتعاليم المنحرفة، وخاصة التى نادى بها كل مـن أريـوس                   -
وذلك بسبب قوة اإليمان والتعليم لآلباء البطاركة الذين جلسوا على كرسى القديس            .. ومقدونيوس ونسطور وأوطاخى  

 .الهوتيةفهم من مديرى وأساتذة وتالميذ هذه المدرسة ال. مار مرقس
بنتينـوس،  :  وإنجـازاتهم مثـل    بأعمـالهم  أن آباء وأساتذة وعلماء هذه المدرسة قد أسهموا وأثروا الكنيسة            -

 ...أكلمنضس اإلسكندرى، أثيناغوراس، العالمة أوريجانوس، ديديموس الضرير، وغيرهم
 المدرسة، أو منهم من تتلمذ على    ههذ أن هناك الكثيرين من آباء الكنيسة فى العالم قد جاءوا للتلمذة والتعلم فى               -

 ...كتابات وفكر معلميها مثل باسيليوس الكبير، غريغوريوس الناطق باإللهيات، يوحنا ذهبى الفم، وغيرهم



٢٣ 

 

واليوم ونحن نرى قداسة البابا شنوده الثالث خليفة القديس مارمرقس الرسول عندما يؤسس الكليات اإلكليريكيـة                
وهو . وإنما هو إمتداد لعمل العظيم مارمرقس الرائد      . ى أمريكا، فى أوروبا، فى استراليا     والمعاهد الدينية فى مصر، ف    

 .أيضاً صوت هذا الرسول والكارز المسكونى الذى بلغت أقواله إلى أقطار المسكونة كلها
 

<‹Î†Ú…^Ú<^ãj‰]V<
 

ومعـه ثالثـة    " ŒçÞ^{éÞc<^{fÞù>>>[" أسس القديس مارمرقس كرسى اإلسكندرية عندما قام بسيامة حنانيا أسقفا باسم             -
كهنة وسبعة شمامسة، ورتب كاروز مصر ومدبرها األول الخدمة فى كنيسة اإلسكندرية، قبل أن يغادرها إلى الخمس                 

 .مدن الغربية، بناء على طلب المؤمنين بسبب عزم الوثنيين التخلص منه وقتله
وقد تم بناء كنيسـة فـى شـرق         .  ونموها م، فوجد إزدهار الكنيسة   ٦٨ عاد القديس مرة أخرى إلى مصر عام         -

وقام بإفتقاد رعيته وزيارة البالد المصرية يثبت اإليمان وينشر التعاليم المسـيحية            ... اإلسكندرية وهى كنيسة بوكاليا   
 "...íéßmçÖ]<‚fÚ"السامية، مما هز أركان الوثنية فلقب بـ 

ثنيون علـى الكنيسـة وقبضـوا علـى القـديس            برموده وفى ليلة عيد القيامة المجيد، هجم الو        ٢٩ وفى يوم    -
مارمرقس الرسول وربطوه بحبل طويل وجروه فى الشوارع بكل قسوة حتى تمزق جسده، وتخضـبت األرض بدمـه                  

 ...الطاهر
 

" Ô{Ö<Ýø{ŠÖ]<àÓé{Ö<Hî{×é¨ý]<ï„{éÛ×i<^{è<‹Î†{Ú<^{è>>>>>>>>>>: "أودعوه فى السجن حيث ظهر له رب المجد يسوع المسيح قائالً          
 ".ÅçŠè<ï‚é‰<^è: "فصرخ القديس قائالً

 

 برموده ربطوه بحبل من عنقه وسحلوه مرة أخرى فى شوارع اإلسـكندرية، ومـا لبـث أن                  ٣٠وفى صباح يوم    
إكليل الرسولية، وإكليـل    : انفصلت رأسه عن جسده وانطلقت روحه الطاهرة إلى الفردوس لينال ثالثة أكاليل نورانية            

 ...البشارة وإكليل الشهادة
 

 جسد القديس مارمرقس الطاهر ورأسه إلى كنيسة بوكاليا ووضعوه فى تـابوت وصـلى عليـه                  أخذ المؤمنون  -
وسميت الكنيسة باسمه، فكانـت     . خليفته األنبا إنيانوس، وتبارك منه الجميع، ثم دفنوه فى قبر نحتوه خصيصاً له            

 .أول كنيسة فى مصر تحمل اسم قديسنا العظيم مارمرقس الرسول

]„ÓâæJJJ<
 

 وإذ تدرك الكنيسة هذه الحقيقـة، ولهـا        . نا بالقديس العظيم مار مرقس الرسول     ترتبط كنيست 
الوعى الكامل بأبوته، وأنه مدبرها األول، جعلت هناك تقليداً ظل إلى زمن البابا بطرس السادس               

١٠٤) MSMTIMSNR (            ًبأن كل بطريرك جديد يجلس على كرسى مارمرقس الرسول، يـذهب أوال 
 ...رأس مار مرقس، يقبلها ويحتضنها، ويضع لها الكسوة الجديدةإلى الموضع الذى فيه 

 

كما ظلت الكنيسة عبر قرون كثيرة تتطلع إلى جسد أبينا القديس مارمرقس الذى سرقه أهل البندقية بإيطاليا عـام                   
وسعى ببنوتـه للقـديس     . ، واخترق هذا الحاجز الزمنى    )MUQUIMUSM (١١٦حتى جاء البابا كيرلس السادس      . ٨٢٨
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وكان يوماً مشهوداً فى تاريخ كنيسة اإلسـكندرية فـى يونيـو عـام              . مارمرقس أن يعيد رفاته المقدس إلى كنيسته      
>Ãe<^ßéÖc<å‚Šq<Åçq…<çâ<^ße<‹Î†Ú…^Ú<Ù^ÇÞc<ØéÖæMM<ğ̂Þ†Î‚>>>: "... وقد عبر القمص بيشوى كامل عن ذلك بقوله       .. ١٩٦٨

ÙçÏè<äÞ`Òæ<Híè…‚ßÓ‰ý]<àÂ<ğ̂e†ÇjÚ :<xè‰_<÷<^Þ_îñ^ße_<°e<÷c ." 
 

. نحن مازلنا نعيش أبوة كاروزنا العظيم مارمرقس الرسول، ونتمتع بها، وننال بركتها، ونشعر بوجوده فى كنيسته               
مازال القديس مارمرقس الرسـول     ... بل بمسئوليته تجاهم  . وهو أيضاً يتطلع إلى أوالده، ويشعر بهم وبأبوته نحوهم        

ألب الذى يدرك أبعاد رسالته الرسولية، ودوره األبوى والرعوى أمام اهللا، لـذلك             يعمل فى الكنيسة حتى اليوم، فهو ا      
يقبل إلهنا القدوس صلوات وطلبات القديس مارمرقس الرسول من أجل كل خدمة فيها وكل عمل بهـا، ومـن أجـل                     

 .فهو الكارز والمدبر والشفيع لكنيستنا.. جهادها ونموها وشهادتها لملكوت اهللا
 

â^{Ö]<î×é¨ý]<‹Î†Ú<^è‚>>>>>: "نقول مع الكنيسة الذكصولوجية الخاصة بأبينا القديس مارمرقس الرسول        لنصلى دائما و  

<<‚éuçÖ]<äÖý]<Ý÷û  ،<<<<<<<<<<<<Œ‚{ÏÖ]<|æ†{Ö]æ<àeý]æ<hû]<^ßjÛ×Âæ<HÔ×é¨de<^ßÖ<l†Þ_æ<kéi_،<<<<<<<<<<<<Hî{ÏéÏ£]<…ç{ßÖ]<±c<í{Û×¿Ö]<à{Ú<^{ßjq†}_æ<

<<<<<<ð^ÛŠÖ]<àÚ<ÙˆÞ<ï„Ö]<ì^é£]<ˆf}<^ßjÛÃ_æ .<Ôe<kÒ…^fi<<<<<<<<íÞçÓŠ¹]<…^ŞÎ_<±c<kÇ×e<ÔÖ]çÎ_æ<Hš…ù]<Øñ^fÎ<ØÒ< ..<<<<^{ãè_<ÔÖ<ÝøŠÖ]

äÖý]<†¾^Þ<‹Î†Ú<Ùç‰†×Ö<ÝøŠÖ]<Hî×é¨þÖ<ÝøŠÖ]<H‚éãÖ].<^ßÖ<†ËÇéÖ<Ùç‰†Ö]<‹Î†Ú<î×é¨ý]<äÖý]<†¾^Þ<^è<^ßÂ<h†Ö]<àÚ<g×_<

^Þ^è^Ş}." 
 

<Ù^ÏÛ×Ö<Äq]†ÚV<
 

١- oÖ^nÖ]<åçß<^e^fÖ]  :٢  .مرقس الرسول- éfu‹q†q<g  :القديس مرقس اإلنجيلى. 
٣- †’Þ<Ú_ : مارمرقس وكنيسة اإلسكندرية. 
٤- †’Þ<Ú_ : مارمرقس بين كرسى اإلسكندرية وكرسى روما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

‚éŠÖ]<‚fÂ<^è†Ò‡<
ب ويصبر علـى    قامت الديانة المسيحية على الحب، الحب الباذل، الحب الذى يستهين بكل شئ ويتخطى كل الصعا              

 .éuçÖ]<äße]<ÔÖ„e<îju<^ÃÖ]<]<gu_<]„Óâ "E<çèMRVOD‚"الضيقات 
 

á_<Ø{e<¼{ÏÊ<ä{e<]ç{ßÚöÞ<á_<÷<xé{Š¹]<Ø{qù<ÜÓÖ<gâæ>>>>>>>>>>>>>>>>> "فهى أيضاً ديانة اآللم   .. وإذا كانت المسيحية هى ديانة الحب     

ğ̂–è_<]ç¹`ji "E<îÊNUVMD . 
 

 من هو الشهيد ؟: أوالً
 

 عن إنسان لديه معلومات عن أحداث سابقة عن طريق اإلشتراك فيها، لكنه ال يحتفظ               كلمة شهيد استخدمت للتعبير   
، E<<Å_TVMDوقد أطلقت أوالً على الرسل كشهود لحياة السيد المسـيح وقيامتـه             .. بهذه المعلومات لنفسه، بل يشهد بها     

، وأخيـراً  )[ÊÃ¹}°>( اإليمـان  ومع إتساع دائرة اإلضطهاد استخدمت للتعبير عن أولئك الذين احتملوا شدائد من أجل     
 . خصصت فقط للذين قبلوا الموت ألجل اإليمان، وفى اللغة العربية كلمة استشهد تعنى إنساناً قتل فى سبيل اهللا

 

 :أسباب اإلضطهاد والدولة المسيحية : ثانياً
 

لعبادة وجوهرهـا مـن   أى أنها غيرت شكل ا:  الديانة المسيحية جاءت بمفاهيم جديدة لم تكن موجودة من قبل         -١
 لم  - لم يعد الكهنوت وراثياً      - لم يعد األجنبى يدنس المعبد أو يدنس القربان لمجرد حضوره            -حيث الملبس والمأكل    

 .  لم تأمر بالبغضاء وخاصة نحو األجنبى- ولم تعد شعائر الصلوات مخبأة -تعد العبادة سراً محفوظاً 
قية الديانات األخرى فقد كانت ديانات محلية، أى أن كل مدينة كان لها             أما ب :  المسيحية جاءت كديانة مسكونية    -٢

 . اآللهة الخاصة بها
 .  الديانة المسيحية نادت بأنها هى الديانة الوحيدة الحقة-٣
 "._<<^Úæ<†’éÏÖ<†’éÏÖ<^Ú<¼Â" المسيحية علمت بفصل الدين عن الدولة -٤
 . ارنة بالنشاط اإلجتماعى النشاط الحماسى الشديد للروحانية بالمق-٥
 .  إتهام المسيحيون باإللحاد-٦
 ). ŠÊ_<îÊ<Èñ^’Ö]<Œçèµ<ØnÚ› ( المنتفعون-٧

 

 : المسيحى فى الدولة وعصور اإلضطهاد : ثالثاً
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١- <<<<<äÃ{•æ<ì…ç{Ş} :               ،ًلقد كان وضع المسيحى فى الدولة الرومانية سواء كان حراً أم عبداً محفوفاً بالخطر دائما
فقد كان حذره يجلب عليه اإلضطهاد كما إمتناعه عن بعض ممارسـات            . الصعب عليه أن يفلت من أعدائه     وكان من   

 .الحياة الوثنية كفيالً بكشف أمره
٢- <<<<<<<<<<<<†{Ş~×Ö<ä{•†Ãiæ<äË{Ói<í{éÚçéÖ]<ä{i^éu :          توقف المسيحى عن ممارساته الوثنية السابقة إليمانـه كانـت

 .تؤدى إلى كشف أمره
 

ناس كان يقترن بالصيغ واآلثار الوثنية، وكان ذلك يؤدى إلى كشف المسـيحى، ويعتبـر                الحديث العادى بين ال    -
 .تحدياً مستفزاً وأثاره للوثنين

 

٣- <<<<<¼×j{~¹]<t]æˆ{Ö]<løÓ{Ú :            والزواج المختلط يعنى زوجة مسيحية لزوج وثنى، وقد كانت المرأة المسيحية
 . تحتمل الكثير من زوجها إذا كان ما يزال وثنياً

 

قف المرأة عن الذهاب إلجتماعات العبادات الوثنية كان يؤدى إلى كشف أمرها، باإلضافة إلى أنها لـم تكـن                    تو -
تستطيع إكرام الضيوف من أخوتها فى اإليمان أو زيارة أسر الشهداء، حتى ال تعرض نفسها للخطر، أو إذا حاولـت                    

 . فإنه يقوم باإلبالغ عنها على أنها مسيحيةالزوجة استمالة زوجها لإليمان ولكنه رفض وطلبت منه اإلنفصال، 
 

٤- <Í†£]<˜Ãe<àÂ<äÂ^ßjÚc : مثل صناعة التماثيل الوثنية وبيع الضحايا والقرابين)ğ]Êæ<ğ̂…<…‚i<kÞ^Ò<‚Îæ .( 
٥- <<<<<í{Ú^ÃÖ]<g{‘^ß¹]<ì…ç{Ş})     فقد كان أصحاب المناصب العامة يقسمون أقساماً       ) : حاكم أو ضابط فى الجيش

 .  يحرقون البخور لصورة اإلمبراطور-وثنية معينة 
 .  يمارسون الطقوس الوثنية فى الحروب، أو قبل وأثناء الحرب-
 .  يحكى عن القديس مارينوس أنه عند ترقيته إلى رتبة أعلى، طعن فيه زميله بأنه مسيحى فكان تصيبه الموت-
 .  عبادة اإلمبراطور-٦
 .  المسيحية أبشع الجرائم-٧

 

 : إلضطهاد حلقات ا: رابعاً
 

<áæÞI<äÞ]çÂ_æ<ŒçÞ^è‚×Î< :ويمكن تقسيم حلقات اإلضطهاد التى مرت بها المسيحية إلى أربعة أقسام : 
 

<ğ÷æ_<V<^ãŞ•ý]<àÚ<l^qçÚ<V<
 

١- <<<áæ{ÞEQPIRTÝD  :     م، وأهمية هذا اإلضـطهاد     ١٨/٧/٦٤م بعد حريق روما فى      ٦٤بدأ هذا اإلضطهاد سنة
 .  جماهير الوثنيين ضد المسيحيةأنه كان بمثابة تعبئه لشعور

 

 . كان الشرارة األولى التى أضرمت سلسلة حروب طويلة ضد المسيحية-
 .م٦٨ من شهود هذه المرحلة القديسين العظميين بطرس وبولس سنة -
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٢- <<<á^{jéÚæETM<I<URÝD :           حكم على الكثيرين من     -كان يدعو نفسه إلهاً، اعتبر المسيحية جريمة ضد الدولة 
سيحيين بالموت، ومن بينهم أقرب أقربائه القنصل فالفيوس كلمنضس، وهو الذى أمـر بإلقـاء القـديس يوحنـا                   الم

 . الحبيب فى الزيت المغلى، ثم عاد نفاه فى جزيرة بطمس
فى عهده استشهد انسيموس وديوتسيوس اآلريوباغى وقد قتل هـذا          .  أثار إضطهاداً شديداً على أسيا الصغرى      -

 . قصره على يد أعدائه، ومحى اسمه من التاريخاإلمبراطور فى 
 

٣- <<<á^{ŠéŠq]†iEUTIMMSÝD :      أول امبراطور يعلن أن المسيحية ديانة محرمة، أحيا التشريعات السـابقة ضـد
فى عهده استشهد القديس مارأغنـاطيوس      . وقد اعتبرت المسيحية من هذا النوع     . جميع الهيئات والجماعات السرية   

 . م وسمعان أسقف أورشليم١٠٧أسقف أنطاكية سنة 
٤- <<<<<<Œç{é×è…æ_<‹Î†{ÚEMRMIMTLÝD :        كان مثقفاً جداً وكان ينظر      -كان كفيلسوف على عرش الدولة الرومانية 

أحدث اضطهاد شديداً فى جنوب فرنسا ومن الشهداء فى عهده يوسـتينوس            . إلى المسيحية على أنها خرافة سخيفة     
 . المدافع والفيلسوف

 

<ğ̂éÞ^m<V<^ãŞ•ý]<Ü¿ß¹]V<
 

 ).م٢١١-١٩٣( سيتيموس ساويرس -
وبسـبب هـذا    .  أصدر مرسوماً يقضى بمنع المسيحيين من تبشير غيرهم وضم متنصرين جدد           ٢٠٢ وفى عام    -

í{ÚøÃÖ]<‚{Ö]æ<Œç{jèçéÖ>>>>>>(المنشور حلت أشد اإلضطهادات بالمؤمنين فى مصر وشمال أفريقيا، ومن هـؤالء الشـهداء               

<ŒçÞ^«…æ_I<ð]…„ÃÖ]<^ßéÚ^çe<íËéËÃÖ].( 
 . أقفلت مدرسة اإلسكندرية الالهوتية-
 . نفى البابا ديمتريوس الكرام إلى أوسيم، وعذب أغلب رؤساء الكنائس-
٦- <<<<<î{Ê]ˆjÖ]<ŒçÛé{ŠÓÚENOQINOTÝ<D :        أضطهد المسيحيين   -وضع صورة السيد المسيح مع اآللهة الوثنية 

ذى كان متسامحاً مع المسيحيين ، وفى عهده حدثت         منذ بداية عهده وذلك معارضة لسياسة سلفه اسكندر ساويرس ال         
 . زالزل فأعتبر أن المسيحيين هم السبب وأنزل عليهم إضطهادًأ وآمراً بربرياً قاسياً

 

<ğ̂nÖ^m<V<ØÚ^Ö]<^ãŞ•ý]V<
 

٧- <<<Œçé{ŠèENPUINQMÝD :    م، ووجهه إلى حكام األقاليم يحتم عليهم ضرورة إعادة         ٢٥٠أصدر مرسوماً سنة
وثنية مهما كلفهم األمر، وكان هذا المرسوم نذيراً باالضطهاد الكبير العام الذى فاق فى وحشيته كل ما سبقه                  الديانة ال 

 ). >Ëé‰<îe_<Œçè†Î†ÚI<îÞ^Úæ†Ö]<ŒçÞ^ée^Ê<Iíßq^†Î<ÌÏ‰_<ŒçÞ^èÒ°>(ومن الشهداء 
٨- <<<á^{è†Ö^ÊENQOINRQÝ<D :        مصادرة األمالك وتحريم    بدأ حكمة متسامحاً ولكنه عاد واستخدم سالحاً جديداً وهو 

 . اإلجتماعات الدينية
 

أرسل إلى مجلس الشيوخ الرومانى أمراً يقضى بأن رجال االكليروس األساقفة والقساوسة والشمامسة ينبغـى                ✟
أن يعرفوا فوراً، ويجرد المسيحيون البارزون من ألقابهم وممتلكاتهم، فإذا أصروا على المسيحية تقطع رؤوسهم أما                
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وأما صغار المؤمنين من يعترفـون بمسـيحيتهم فمصـيرهم أن      . متزوجات فيجردون من ممتلكاتهن وينفين    النساء ال 
 . يقيدوا بالسالسل ويرسلوا للعمل فى جناح اإلمبراطور، وقد دفع هذا اإلمبراطور أسيراً فى يد الفرس ومات فى األسر

٩- <<<á^{é×è…æ]ENSLINSQÝD :       انتشرت فى عهده حرائق مروعـة فـى         -أصدر مراسيم جديدة يقتل المسيحيين
 . أماكن كثيرة

 

<ğ̂Ãe]…<V<Ü¿Âù]<^ãŞ•ý]<V<
 

<<<<<<ä{Þ]çÂ_æ<ŒçÞ^è‚{×ÎENTP<IOLQÝD  :         جميع اإلضطهادات التى حدثت تتضاءل أمام سلسلة اإلضطهادات التى
وس هـى   م وهى بداية حكم دقلـديان     ٢٨٤ويسبب شراسة هذا اإلضطهاد أعتبر أن سنة        . أحدثها دقلديانوس وأعوانه  

  ).[îŞfÏÖ]<ÜèçÏjÖ(بداية تاريخ الشهداء 
 

 ). ‰ğ̂è…]cæ<ğ̂é‰^é(دقلديانوس كان هن اكفأ األباطرة الذين حكموا اإلمبراطورية  ✟
أختار مكسيمانوس القائد المحنك ليعاونه فى الحرب وأصبح دقلديانوس إمبراطوراً على الشرق، ثم عاد وعين                ✟

ومساعداً لمسكيمانوس فى الغرب وهو قسـطيطيوس والـد قسـطنطين           ) >[tæ‡<Œçè†Ö^q<<ä{jße>(مساعداً له فى الشرق     
 . الكبير
كان دقلديانوس يدعو نفسه رب وسيد العالم، ولم يكن يسمح ألحد باإلقتراب منه إال وهو راكع والمس جبهته                   ✟

 . باألرض

ه من المسيحيين قيل أن     بدأ عهده مسالماً للمسيحيين وظل هكذا لمدة عشرين سنة، وكان معظم خدامه وخصيان             ✟
 . زوجته بريسكا وابنته فالريا كانتا مسيحيتين

 

@ßíznÜa@lbjc@Z@
 

 أن اآللهـة ال     -ذهب مرة للمعبد واصطحب معه رجال بالطه فإنتهز الكاهن الوثنى الفرصة وقال لإلمبراطـور                ✟
بالط والحاشية هـذا رأى وهنـاك       تتكلم فى حضرة أعدائها فقام دقلديانوس بطرد كل من ال يبخر لألوثان من رجال ال              

رأى آخر يقول أن دقلديانوس غير رأيه لتعصب جالريوس زوج ابنته الذى كان وحشاً مفترساً، باإلضافة إلى ذلك فقد                   
 . حدث حريق مرتين فى أسبوع واحد فى قصر دقلديانوس وأعتبر أن المسيحيين هم السبب

لضحايا لآللهة الوثنية، وهدم جميـع الكنـائس وتسـويتها    صدر عدة مراسيم للقبض على المسيحيين لتقديم ا      أ ✟
باألرض وإعدام كل من يشارك فى إجتماعات دينية، ومصادرة كل أمالك الكنائس والمسيحيين، مع الحرمان من كافة                 

هذا فضـالً عـن القـبض علـى اآلالف     . الحقوق الوطنية والطرد من الوظائف الحكومية، وحرق كل الكتب المقدسة         
 . والتعذيب حتى الموتوالتنكيل 

 .م بعد أن أصيب بلوثة عقلية٣٠٥أعتزل دقلديانوس الحكم  ✟
 

 وعدد الذين نشروا حوالى     ٧٠٠،٠٠٠م بلغ عدد الذين استشهدوا حوالى       ٣٠٣فى عام   
 مسـيحياً   ٨٤٠,٠٠٠ فقط   ٣٠٣ وبذلك بلغ عدد الشهداء والمشردين فى عام         ١٤٠,٠٠٠
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>[Şe<^{e^fÖ]<<<<<<ð]‚ã{Ö]<^{}<Œ†-<<<<^{ßéÚ…^Ú<-<<<<‹q†q…^{Ú<-<<<<<<ä{Þ^éÚ<í{Šè‚ÏÖ]<-<<<‹è‚{ÏÖ}>>>(ومن مشاهير الشهداء فى عصـره       

hçÞ^e_...]< .( 

ğ̂ŠÚ^}<V<íévéŠ¹]<îÊ<^ãj‰ý]<ÄÊ]æ<V<
 

 : لقد كان الشهداء يعانقون الموت فى فرح وهدوء ووداعة وشجاعة نادرة والسبب فى ذلك 
 

 ". [äÃÚ<äiçãæ<î–µ<^ÃÖ"األبدية  أنهم كانوا يعرفون أن هذا العالم وقتى بالقياس بالحياة -١
 .Íç<ÜÓje†Æ<á^Ú‡<]æ‰ "EM<¼eMSVMD" كانوا يشعرون أنهم غرباء فى هذا العالم -٢
_Ëè<^{ÃÖ]æ<áç{uçßiæ<áçÓfj{‰<ÜÓÞ_<ÜÓÖ<ÙçÎ_<Ð£]"  ،"<<<áçÞˆvj{‰<Üj{Þ}†|>>>>>>>>>>>" الحياة فى العالم حزن وألم وضيق        -٣

|†Ê<±c<Ùçvjè<ÜÓÞˆu<àÓÖæ "E<çèNLVMRD . 
ßÞù<ä×nÚ<áçÓÞ<†ã¾<]ƒc<äÞ_<Ü×ÃÞ^>>>>>>>"وا أن نهاية ضيقات وأحزان هذا العالم تؤول إلى مجد عظيم فى السماء               عرف -٤

çâ<^<å]†ß‰ "EM<çèNVOD . 
 

 .ومن أجل هذا زهدوا فى كل شئ، ثم اشتهوا اإلنطالق من الجسد وفعلوا كل ذلك عن حب وشهوة
 

  : ثالث فئاتويمكن تقسيم الشهداء من حيث دوافع إستشهادهم إلى 
 

 ).[ð]‚ãÖ]<àÚ<íéfÖ^ÇÖ( شهداء من أجل ثباتهم على اإليمان المسيحى عامة -أ
>Œ†èæ^{‰<ŒçÛjé{‰<à{Ú‡<îÊ<íËéËÃÖ]<^ßéÚ^çe-<<<<<î{Ê<ç{jè†e>>>>>>>>>>: ( شهداء من أجل الحفاظ على عفتهم وطهارتهم مثل        -ب

<íßq^†Î- <ŒçÞ^è‚×Î<àÚ‡<íËéËÃÖ]<ì…æöém-†ÃÖ]<àÚ‡<ì‚éãÖ]<ð]…„ÃÖ]<^éÞæÊ<h.( 
 ). Ö]<°Ú^éße<^fÞù]<ÐéÏ<^ßéÚOT}>( شهداء من أجل العقيدة -ج

 

ğ̂‰^‰<V<ð]‚ãÖ]<^ã×Ûju]<îjÖ]<l^e]„ÃÖ]<V<
 

 ). >îe_<^ãŞ•cIï‚Šq<^ãŞ•c>(وهذه اإلضطهادات تنقسم إلى 
 

ğ÷æ_<V<î{e_ :    ـ    - مصادرة األموال والممتلكـات      - الفصل من الوظائف     -ويشمل اإلهانات والتحقير وق  فقـد حق
 .  فقد حق التقاضى أمام المحاكم- سلب البيوت واألمتعة -المواطنة 

 

ğ̂ éÞ^m<V<ï‚Š¢]<gè„ÃjÖ] :مثل : 
 

 رفع النساء إلى أعلى باآلت خاصة وأجسادهن عاريـة وكـان هـذا المنظـر يعـرض علـى                    -نزع األظافر    ✟
 .المتفرجين

 ). [Ùç‰†Ö]<‹Î†Ú<…^Ú<‹è‚ÏÖ(السحل على األرض فى الشوارع  ✟
 ). íéŞŠé‰<ð]‚ã(لقاء المعترفين فى بحيرات جليدية متجمدة إ ✟

 . السلخ أو كشط الجلد واللحم حتى يصلوا إلى العظم واألحشاء ✟
 . مرور عجالت مسننة فوق جسم المعترف، وهو نائم على األرض ✟

 . نشر الجسم والعصر بالهنبازين ✟
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 . صب رصاص أو قار مغلى فوق أجساد المعترفين ✟

 .  الربط بقضيبين كبيرين بشجرتين متباعدتين-بكل درجاته الحرق  ✟
 .  اإللقاء فى البحر-الشنق وقطع الرأس بالسيف أو الفأس  ✟
 .  اإللقاء للوحوش- دفن اإلنسان حياً -الصلب  ✟

 

ğ̂Ãe^‰<V<ð]‚ãÖ]<l^òÊV<
 

 : يمكن تقسيم فئات الشهداء إلى 
 

١- ð]†Ú_ : يسطس بن نوماريوس الملك . 
٢- øfÞð : ماربقطر بن رومانوس . 
٣- ì÷æ :  اركابنوس وإلى سمنود- مناس وهرموجين ماسما اإلسكندرية -اريانوس وإلى أنصنا  . 
٤- Ý^¿Â<¼e^• :  سرجوس وواخس- مارمينا - مارجرجس -مرقريوس أبى سيفين  .( 
٥- çßq :  ابسخرون القلينى-تاوضروس المشرقى  . 
٦- íËÎ^‰_ : بوليكربوس أسقف أزمير-ى أغناطيوس األنطاك  . 
٧- ŒçŠÎ :  ابا ليجول القس-اباكلوج القس  . 
٨- íŠÚ^ : استفانوس ساتكنوس . 
 .  رهبان وراهبات-٩
١٠- l^ãÚ_ :  األم دوالجى-الشهيدة رفقة  . 
١١- h^f : ديديموس وثيدورة . 
 .  أراخنه وفالحون وأرباب حرف-١٢
 . عبيد وإماء-١٣
١٤- ð^Û×Âæ<íË‰øÊ: يوستبنوس المواقع والشهيد . 
١٥- á^mæ_<íßãÒæ<ì†v‰ :  اسكندر الساحر-أثناسيوس الساحر . 
١٦- íŠéßÓÖ]<l^Â^¶ :  أنصنا- أخميم - مذبحة أسنا ٦٦٦٦الطيبة وعددها  . 
١٧- Ù^Ë_ :  قرياقص-أبانوب  . 

 

ğ̂ßÚ^m<V<íévéŠ¹]<îÊ<^ãj‰ý]<ÜééÏiV<
 

١- <<<<<<ìçã{<^ã{j‰ý] : الرسول عندما صلبوه حدثت زلزلة عظيمة وهرب صـالبوه، وأراد           القديس اندراوس 
 . تالميذه أن ينزلوه من على الصليب، ولكنه رفض وعانق الصليب معلناً محبته للمسيح المصلوب

 "._ßfŠe<ÔËÎçÚ<Çi<á_<àÚ<…„u^: " العالمة أوريجانوس أشتهى الشهادة وكان يشجع والده قائالً-
 . العالم لكى ينال إكليل الشهادة األنبا أنطونيوس نزل إلى-
 . األنبا بسادة أسقف أبصاى بأخميم ارتدى الثياب البيضاء يوم استشهاده-
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٢- <<<íÂ^r{<^ã{j‰ý] :   لم يكن المرء يتمالك نفسه من الدهشة أمام الثبات الذى          : يوسابيوس القيصرى يقول
 يتزعزع الذى أظهره أولئك الذين كانت أجسـادهم ال          ، والجلد الذى ال   )[ð]‚ã{Ö>(ال يقهر الذى أبداه هؤالء المباركون       

 ). h^f(تزال غضة 
 

ال شئ يستطيع أن يحولنا عن إيماننا، ال سيف القاتل وصـليب الضـيق، وال               :  القديس يوستينوس الشهيد يقول    -
مـا يـزداد عـدد      أنياب الوحوش الضارية، وال القيود وال النار، ال الضرابات بأى نوع، بقدر ما يزيدوا آالمنا بقدر                 

 .المؤمنين، وبقدر ما يزداد عدد التالميذ الذين ينحازون إلى جانب المسيح
 

٣- <<<ì‡]†{Ò<^ã{j‰ý] :             العالمة ترتليانوس استمروا فى تعذيبنا، اطحنونا إلى مسحوق، فإن إعدادنا تتزايد يقدر
 . ما تحصدوننا

 

fÞƒ<á_<HÅçŠè<ØÃËè<]ƒ^Ú<îiç}_<^è<]ç×Ú`i<<<<<<<<<<<<<g{Ãi…ù<Íû]<ì‚Â<]çÇ×e<çÖæ<ìnÒ<ÜßÆ<°e<îÏÖ_<çÖ<ğ]‚u]æ<ğ̂>>>>>>>: "القديس أغسطينوس 

<î×Â<ä×Ò<ÄéŞÏÖ]اäÞçÊ^−<ØÓÖ]<àÓÖ<HØÓÖ]<Œ]Êc<î×Â<gÞ„Ö]<ì…‚Î<Ý‚Â<àÚ<ÜÆ†Ö ،<e‚i<ï_æ<ì…çÚ<ï`Êو<÷<îju<å„â<ìçÎ<íèa

<<<<<<<ğ̂ÛßÆ<Ø‰†è<Øe<ÜßÇÖ]<¼‰æ<ğ̂fÞƒ<]<kfßè <h^ñ„Ö]<¼‰æ  ،<<<<<ÇÖ]<ìn{ÓÖ]<h^ñ„Ö]<k‰Ê]<^Ú‚ßÃÊ<<<<<<<<<±c<h^ñ„{Ö]<k{Öç <Hí{×é×ÏÖ]<l^{Ûéß

ÜßÆ ." 
 

 .  اإلستشهاد برهان على صدق الديانة المسيحية والفضائل المسيحية-٤
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‚éŠÖ]<‚fÂ<^è†Ò‡<
وسوف تتحدث عن الرهبنة من عدة زوايا     " [÷©u]çÖ^e<^ øÖ<ØÓÖ]<àÚ<Ùø}‚>>>>>"أن الرهبنة فى معناها البسيط جداً تعنى        

 :وهى
 

 . البعد التاريخى للرهبنة-١
 .  األسس التى تقوم عليها الرهبنة-٢
 .  فضل الرهبنة على الكنيسة-٣
 .  فضل الرهبنة على المجتمع-٤
 .  فضل الرهبنة على الغرب-٥

 

ğ÷æ_<V<íßfâ†×Ö<î−…^jÖ]<‚ÃfÖ]<V<
 

فى الكثير من دول العالم وفى أوقات متفرقة وبعيدة، فقد ظهر نساك فى الهنـد               لقد ظهرت عدة أنماط من الرهبنة       
)<í{èƒçfÖ] ( ولقد كان النسك ظاهرة فى األنظمة الفيثاغورثية واألفالطونيـة الحديثـة، وفـى الصـين               . وعند األغريق
)<<íÛâ]Ö]I<<°Öæ^<á^fâ…<(     عند اليهود    -، عند قدماء المصريين )<<<<Ã¹]<^{ßuçèæ<ÄéÖ_æ<^é×è_<<<<<ï…]{Ö]<]çßÓ{‰<á]‚{Û .(  ولقـد

 . سمى القديس جيردن أنباء األنبياء الذين ورد ذكرهم فى سفر الملوك برهبان العهد القديم
 

@bèŠímì@‹—à@ôÐ@óïäbjè‹Üa@óáÅäÿa@ŠíéÄ@Z@
 

١- <<<í{ÖˆÃÖ]<Ý^{¿Þ) <í{è†ËÖ] : (        م، فى مدينة    ٢٥١ومؤسس هذا النظام األنبا أنطونيوس الذى ولد)<̂{ÚçÒ (  قـرب
 أهتم بتربية أخته الصغيرة،     - فقد أبويه فى سن الثامنة عشرة        -وقد رباه والده على التقوى والفضيلة       . بنى سويف 

_Hð]†{ÏËÖ]<¼{Â_æ<Ô{ÒøÚ_<Ä{eæ<g{âƒ`Ê<ğøÚ^Ò<áçÓi<á_<l…_<á>>>>>>>>>>>>>>>: "وفى أحد األيام ذهب إلى الكنيسة وسمع الشماس يقول        

<<<<îßÃfi]<Ù^Ãiæ<ð^ÛŠÖ]<îÊ<ˆßÒ<ÔÖ<áçÓéÊ "E<kÚNMVMUDال قام القديس وباع كل أمالكه ووزعها على الفقـراء،  ، وفى الح
وألحق أخته ببيت للعذارى وذهب إلى الصحراء، وهناك ذاع صيته وأنتشر خبر قداسته بين الناس، وتجمع حوله عدد                  

 نزل األنبا أنطونيوس مـن البريـة        -كبير من راغبى العزلة والرهبنة وتتلمذ على يديه القديس أثناسيوس الرسولى            
ن وذهب إلى اإلسكندرية لمؤازة المسيحيين أثناء االضطهاد وتأييد البابا أثناسيوس فى جهاده ضد األريوسـية،                مرتي

م وفى النظام األنطونى لم يضع األنبا أنطونيوس نظاماً للحيـاة النسـكية، ولـم               ٣٦٥ طوبه سنة    ٢٢تنيح بسالم فى    
م، ألنه فى هـذا العـام       ٣٠٥تبر ميالد هذا النظام سنة      يطالب النساك بأكثر من التقشف والصالة والعمل اليدوى، ويع        
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تكاثر الرهبان جداً حول األنبا أنطونيوس وبسبب كثرتهم أجبروه أن يقطع عزلته ويخرج لتعليمهم ويعظهم ثم يرجـع                  
 . إلى حصنه المهجور

٢- <íŞe]¹]<íè†ËÖ]  :       يها البعض فى وفيه يعيش الراهب منفرداً ولكن فى تناسق مع جماعة رهبانية يعيش ف
-٣٠١(قاللى منفردة وجماعات كانت نعيش فى قالية واحدة، ومؤسس هذا النظام هو القـديس مكـاريوس الكبيـر      

 فى حداثته كان يشتغل     -، وقد ولد هذا القديس بالصعيد من أبوين مسيحيين فقيرين، هذباه على روح النسك               )م٣٩٠
 ذاع صيته وكثر    - األنبا أنطونيوس بوادى النطرون وتتلمذ له        برعاية البقر، وعندما بلغ سن الثالثين من عمره قصد        
م، نفاه فالنص األريوسى إلى جزيـرة فيلـه         ٣٧٥وفى سنة   . عدد تالميذه، فقام وبنى لهم ديراً فخماً مازال إلى اليوم         

لـغ عـدد     سنة وقد ب   ٩٠بالصعيد األعلى مع عدد من الرهبان، ثم رجع إلى بريته إلى أن تنيح بسالم وله من العمر                  
>[ïçée<^fÞù]I<<<<<<ç{‰ù]<î‰çÚ<^fÞù]<I<<<<<ŒçÛé{ŠÓÚ<°{Šè‚ÏÖ>>>( راهب، ومن تالميذ القديس مكاريوس الكبير        ١٥٠٠رهبانه  

ÜâÆæ<’ÏÖ]<^ßuçè<‹è‚ÏÖ]æ<Œçè^Úææ .( 
٣- <<<<<<ä{è†è‚Ö]<í{ßfâ†Ö]I<<<<<íÒ†{Ö]<ì^{éu< :            وقد صار فيها الرهبان يسكنون داخل سور واحد وتجمعهم شركة واحدة

ل والشرب والصالة، واستحدثت وظائف وصناعات لتنظيم هذه الحياة، ومؤسس هـذا النظـام هـو القـديس               فى األك 
 أديرة فى حياته، وأكمل المسيرة األنبا شنوده رئيس المتوحدين          ٩وقد أسس حوالى    ) NTQIOPRÝ(باخوميوس الكبير   

)OOOIPQMÝ (       راهباً بالدير األبيض     ٢٢٠٠الذى بلغ عدد الرهبان فى عهده )<<<<åçß{<^{fÞù]<†è (راهباً بالـدير    ١٨٠٠و 
وقد أدخل األنبا شنوده نظام شديدة الصرامة على الرهبان من حيـث النسـك والتقشـف          ). ïç{ée<^{fÞù]<†è>>>>(األحمر  

 .  واستحدث عهد كتابى يكتبه الراهب الجديد على نفسه، وجعل الرهبنة فى أديرته قاصرة على األقباط فقط-والصالة 
٤- <Ö]<íßfâ†Ö]íéñ^Šß  :       بدأت أوالً فى البيوت مثل بنات فيلبس المبشر)<ï…]„{Â<íÃe…ù] (    فـى مدينـة قيصـرية

 . E<Å_UVNUDالالتى كن يتنبآن 
 

وكـذلك األنبـا    ) MTTINOOÝ(بعد ذلك ظهرت بيوت العذارى، أودع فيها القـديس ديمتريـوس الكـرام زوجتـه                
 . أنطونيوس

 

ديرة هو األنبا بإخوميوس أب الشركة الذى أسس ديرى ألخته فى           ظهور أديرة العذارى وأول من أسس هذه األ        ✟
 راهبة، ثم أنشأ ثالثة أديرة فى أخميم وحدها وأكمل المسيرة األنبا شـنوده رئـيس                ٤٠٠طاشين وبلغ عدد راهباته     

 . المتوحدين
 . فى القاهرة يذكر المقريزى أنه فى القرن الخامس عشر وجد سبعة أديرة للراهبات✟

 

<<fâ†Ö]<ÌÃ{•<í{ß  :             ازدهرت الرهبنة فى القرنين الرابع والخامس الميالدى ومع بداية القرن السابع أخذت الرهبنة
 : فى اإلضمحالل بسبب

 

 . غزوات البربر البدو على األديرة-أ
 .  المنازعات الطائفية-ب
 . دخول العرب مصر ويعتبر من أهم األسباب لضعف الرهبنة-ج
 . ظهور األوقاف-د



٣٤ 

<…^â‡ý]<íè]‚e<<ï†}_<ì†Ú< :     قبل البابا كيرلس الخامس)MTSP<I<MUNSÝ(    كانت األديرة فى حالـة مـن الضـعف ،
 .والفقر الشديدين بخالف دير المحرق والسريان

 

وعندما ذهب البابا كيرلس الخامس للترهب لم يجد غير رئيس الدير القمص حنا البراموسـى وأمـين الـدير                    ✟
 . م١٨٥١عوض إبراهيم سنة 

 . سة البابا كيرلس الخامس فى اإلهتمام باألديرة وتعميرهاثم بدأ قدا ✟

العذراء بحلوان لتعليم الرهبان، وتخـرج       عندما جاء البابا يؤانس التاسع عشر أنشأ مدرسة الهوتية بكنيسة السيدة           ✟
 .  مادة ثم افتتحت مدرسة أخرى فى دير المحرق١٢ وكان يدرس بها ٤/٣/١٩٢٩ راهباً فى ٣٠منها 
 .  راهباً فقط١٤٩م بلغ عدد رهبان وادى النطرون ١٠٣١فى عام  ✟

 : فى عهد البابا كيرلس السادس ألتحق بالرهبنة جيل جديد من خدام مدارس األحد الجامعيين مثل ✟
 

 . نظير جيد قداسة البابا شنوده-١
 .  سعد عزيز المتنيح األنبا صموئيل أسقف الخدمات-٢
 .  يوسف اسكندر األب متى المسكين-٣
 .  يسطس الدويرى المتنيح األنبا ديسقورس أسقف المنوفية-٤
 .  رمزى قلدس المتنيح األنبا مينا أسقف دير األنبا صموئيل-٥
 .  عبد المسيح بشارة المتنيح األنبا أثناسيوس مطران بنى سويف-٦
 .  سليمان رزق المتنيح األنبا مينا أفا مينا-٧

 

@sÜbrÜa@ë†íå’@bibjÜa@óa‡Ô@Z@
 

 . م١٤/١١/١٩٧١ ثم بطريركاً فى ٣٠/٩/١٩٦٢ وسيم أسقفاً فى ١٨/٧/١٩٥٤فى ترهب  ✟

 . كان يحب حياة النسك والعزلة ✟

أعاد طقس األسكيم المقدس فى الحياة الرهبانية، حيث ألبسه لثالثة من رؤساء األديرة الذين قضوا أكثر مـن                   ✟
 ). >[áçÚ^e]†‘<^fÞù]I]<<Œõ^jÚ<^fÞùI^ßéÚ<^Êa<^ßéÚ<^fÞù> (٣١/١/١٩٩٦ عاماً فى الرهبنة وذلك فى ٣٠

>->ïç{ée<^{fÞù]MLS<-<<<<á^è†{ŠÖ]<MLU<-<<<<Œç{Ú]Ö]<RT>>>>>( أصبح عدد الرهبان فى وادى النطـرون         ١٩٩٦فى عام    ✟
<Ñ†]MMM<-<÷çe<^fÞù]<TS<-<íÞ^éÚ<íŠè‚ÏÖ]<QT<-<l^fâ]†×Ö<°Ëé‰<îe_<TT .( 
اجع فى كافة التخصصـات وأشـرطة الفيـديو والكاسـيت     عمل على تدعيم مكتبات األديرة بآالف الكتب والمر     ✟

 . والكمبيوتر
 . شجع الدراسات والمحاضرات لآلباء الرهبان لتثقيفهم ✟

صـموئيل  /  أرسل إلى هولنـدا القـس      ١٩٩٠قام بإرسال بعض الرهبان لعمل دراسات بالخارج مثالً فى سنة            ✟
 ). ^ßÏÖ]<ÌÏ‰_<ØéñçÛ‘<^fÞù]<íÊ^éÞ†(السريانى 

 . لكثير من اآلباء األساقفة والرهبان الذين يدرسون فى المعاهد الالهوتية المتخصصةوجود ا ✟



٣٥ 

 .١٩٩٠أصدر الئحة الرهبان سنة  ✟
 . تعمير واالعتراف بعدد كبير من األديرة ✟

 . تأسيس عدد كبير من األديرة فى بالد المهجر ✟
 . التغيير الشامل لكل األديرة ✟

 

@óïÜb¨a@ò‹î†ÿa@Z@
 

̂> -أ {q†Ö]Ù :    مار جرجس بالرزيقـات  - مار مينا بمريوط   - األنبا بيشوى    - السريان   - البراموس   -أبو مقار - 
 - ديـر المحـرق      - األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر      - األنبا بوال    - األنبا باخوميوس بأدفو     -األنبا شنوده بسوهاج    

 - دير شنوده بميالنـو      - مار جرجس بالخطاطبة      دير - دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا      -األنبا صموئيل المعترف    
 .  دير المالك غبريال بجبل القلمون- دير األنبا أنطونيوس بالقدس -دير األنبا أنطونيوس واألنبا موسى بالسودان 

 - دير مار جرجس حارة زويلة     - دير مارجرجس مصر القديمة      -دير أبى سيفين مصر القديمة       : l^{fâ]†×Ö> -ب
 دير مارجرجس   - دير القديسة دميانة بالبرارى      - دير األمير تادرس حارة الروم       -ذراء حارة زويلة    دير السيدة الع  

 . بالقدس
 

ğ̂éÞ^m<V<íßfâ†Ö]<^ãé×Â<ÝçÏi<îjÖ]<‹‰ù]<V<
 

١- <íéÖçjfÖ] : 
 

 ). فى العهد القديم ايليا وأليشع ويوحنا المعمدان(وهى معروفة منذ القدم  ✟
Üâ^{’}<á^é{’}<‚{qçèæ<HÜãi^{ãÚ_<áç{Şe<à{Ú<]„Óâ<]æ‚Öæ<á^é’}<‚qçè<äÞù>>>>>>>>>>>>>>>>>"تولية  السيد المسيح تكلم عن الب     ✟

<<Œ^ßÖ]و<<<<<<<l]çÛ{ŠÖ]<lçÓ×Ú<Øqù<ÜãŠËÞ_<]ç’}<á^é’}<‚qçè "E<<<k{ÚMLVMUIMND         ويقصد بالذين خصـوا ألجـل ملكـوت 
 .EM<çÒOTVOOVONVTVSD ومعلمنا بولس الرسول يتحدث كثيراً عن البتولية -) البتوليين(السموات 

٢- <{uçÖ]<<]†{ËÞ÷]æ<ì‚  :         ايليا عاش عند نهر كريت وكانت الغربان تطعمهEM<<<Ø{ÚMSD      ويوحنا كان فى البرارى إلى 
 خدمته أنطلق إلى الصحراء الغربية، والسيد المسيح نفسه قبل بداية خدمتـه             بدايةيوم ظهوره إلسرائيل، وبولس فى      

 . أنطلق إلى البرية
٣- <†{rjÖ]) <<<ï…^{éj}÷]<†{ÏËÖ] : (   اإلنسان من كل مقتنياته بإختياره وإرادته وأن يحيا فقيراً كما عاش           وفيه يتحرر

 . السيد المسيح سيده ومعلمه
٤- <í{Â^ŞÖ] :      السيد المسيح مثالً للطاعة"<<<<<í{Â^ŞÖ]<Ü×Ãi<ğ̂ße]<äÞçÒ<ÄÚ "E<<<g{ÂTVQD    وإذا وجد فى الهيئـة كإنسـان 

 .E<îÊTVNDوأطاع حتى الموت موت الصليب 
 

<
<



٣٦ 

ğ̂nÖ^m<V<î×Â<íßfâ†Ö]<Ø–Ê<íŠéßÓÖ]<V<
 

١- <<<<<í{éuæ†Ö]<í{éu^ßÖ]<à{Ú  :              وهذا أول جانب حمل لواءه اآلباء والرهبان، إذ هو رسالتهم األولى ولعل من أوضح
وقد تخطت حياة القدوة هذه حدود اإلقليم المصرى فنجد أن الكثيـر   ) القدوة والصالة (وأبرز معالم هذا الجانب حياة      

د اآلباء الرهبان، ثم نقلوا ذلك إلى الغرب، ويكفى أن سيرة راهب واحد          من الغرب قد جاءوا إلى مصر وتتلمذوا على ي        
وهو األنبا أنطونيوس التى دونها البابا أثناسيوس الرسولى فى منفاه كانت سبباً فى إشعال الرغبة النسكية فى غرب                  

 ).القديس أغسطينوس(أوروبا وكانت سبباً فى توبة كثيرين 
 

 حفظ اهللا المسيحية إلى اليوم فـى مصـر، وأنقـذها مـن كافـة المضـايقات                  أما الصالة فأنه بسبب صلواتهم     ✟
 . واإلضطهادات

٢- <<<íè‚éÏÃÖ]æ<íéÞ^µý]<íéu^ßÖ]<àÚ  :        لم يكن اآلباء البطاركة واألساقفة هم وحـدهم الـذين يـدافعون عـن
لبرية إال مرتين فقـط مـرة       اإليمان، ولكن آباء البرية كان لهم دوراً بارزاً فى ذلك، فاألنبا أنطونيوس لم يخرج من ا               

 . م لمساندة األنبا أثناسيوس ضد األريوسية٣٣٨م أثناء اإلضطهاد ومرة أخرى سنة ٣١١سنة 
 

حيث جاء إليـه    .  القديس األنبا أغاثون يضرب لنا مثالً يوضح حرصه على سالمة اإليمان من الهرطقة والبدع              ✟
أنت أغاثون المهزار؟ فقال نعم أنا هو، فقالوا له أنت أغـاثون            أنت أغاثون المتعظم؟ فال نعم، فقالوا له        : قوم وسألوه 

: الهرطوقى؟ أجاب حاشا أنى لست هرطوقياً، ولما سألوه لماذا أهملت كل ما قلناه ولم تحتمل هذه الكلمة، أجابهم قائالً                  
 .  أشاء أن أبتعد عنهأن جميع ما تكلمتم به على قد اعتبرته ربحاً ومنفعة إال الهرطقة ألنها تبعدنى عن اهللا وأنا ال

 إلـى مجمـع     ١٤٣١كذلك نجد أن األنبا شنوده رئيس المتوحدين ترك خلوته، ورافق البابا كيرلس الكبير سنة                ✟
 . أفسس
طومس الون  . إجبار الرهبان على اإلعتراف بمجمع خلقدونيه     ) ROMIRPMÝ(وعندما حاول الملك هرقل البيزنطى       ✟

المعترف وحرم هذه المعتقدات ومزق طومس الون ولذلك تعرض ألخطار شـديد            فى برية شيهيت قام األنبا صموئيل       
 . وخلع أحد عينيه

 

٣- <<<<<á^{fâ†Ö]<ð^{eù]<p]†{i  :          أن اآلباء الرهبان لهم تراث عظيم وغير محدود من جهة أقوالهم النافعة فـى كافـة
ا لنـا تراثـاً عظيمـاً مـن الكتـب           المجاالت وكذلك فقد كان لهم فطاحل فى شتى العلوم الدينية والالهوتية وقد تركو            

 . والمحفوظات
٤- <<<<<<í{èçÂ†Ö]<í{éu^ßÖ]<à{Ú :         الذى يمـد الكنيسـة بآبائهـا البطاركـة         كانت البرية دائماً هى السند للكنيسة والنبع

الـذى أختـار     راعيها من آباء البرية وكذلك األباء األساقفة، فاألنبا أثناسيوس هو            واألساقفة، فقد كانت الكنيسة تختار    
تتلمذ على يد سرابيون، ثم بعد ذلـك صـار البـد أن يكـون                بيون صديقه ليكون أسقفاً، والبابا كيرلس عمود الدين       سرا

 . آباء البرية لما يتمتع به آباء البرية من قوة فى الروحانية واإلفرازالبطريرك من
 

<



٣٧ 

ğ̂Ãe]…<V<ÄÛj]<î×Â<íßfâ†Ö]<Ø–Ê<V<
 

١- <<<<í{èçeÖ]<í{éu^ßÖ]<àÚ :   دوا على أهمية التعليم فى حياة الراهب، فاألنبا باخوميوس قضى على    أباء البرية شد
وأهتم األنبا شنوده رئيس المتوحدين بتعلـيم       . األمية فى أديرته وجعل أن القراءة والكتابة شرط لإللتحاق فى أديرته          

وبعـد  . مة الشعب رهبانه وتثقيفهم ووسع نشاطه التعليمى حتى أصبح يشمل المناطق المجاورة، وكان يفتح ديره لعا             
وهى التى قادت الحركة التربوية فـى مصـر         . ضعف مدرسة اإلسكندرية أصبحت األديرة هى مركز العلوم والمعرفة        

 . باإلضافة إلى نتاج الرهبان من التأليف قد ساعد على إزهار حركة النسخ والمخطوطات فى عصر لم يكن فيه طباعة
٢- <<<<<<í{éÂ^Ûjq÷]<í{éu^ßÖ]<à{Ú :   وكـذلك فـإن    . حالة الزهد التى عليها األباء الرهبان والفضـيلة       تأثر المجتمع ب

وبفضل صلوات الرهبان انتشر السـالم      . المرضى والذين يعانون من أعباء الحياة كانوا يذهبون لألديرة لنوال البركة          
ثـاك  فى قلوبهم فى أوقات الحروب واألوبئة والمجاعات وأصبحت األديرة مكان األمن والطعـام والـدواء وقـال هو                 

íévé{Š¹]<ì^{év×Ö<ğ̂{qƒ^´æ<ð^{e>>>>>>>>أ_h†{ÇÖ]<†¿Þ<îÊ<îju<…ç’ÃÖ]<Äé¶<îÊ<áæjÃè<]çÞ^Ò<°è†’¹]<Õ^ŠßÖ]<á>>>>>>>>>>>>>>: "المؤرخ األلمانى 

íéÏéÏ£] ." 
األديرة أصبحت تعتمد على نفسها فى المأكل والمشرب مثل أبو مقار، أصبحت تصـدر              : هناك زاوية أخرى هى    ✟

 . دة اجتماعية كبيرة للمجتمعإنتاجها للخارج وبالشك أن هذه إفا
 

ğ̂ŠÚ^}<V<h†ÇÖ]<î×Â<íéŞfÏÖ]<íßfâ†Ö]<Ø–Ê<V<
 

هناك بعض من النساك الذين وفدوا على مصر ونقلوا إلى بالدهم نماذج الحياة الرهبانية والديريـة التـى رأوهـا                 
 : بانفسهم فى مصر، سواء بأحاديثهم وسلوكهم الرهبانى أو بكتاباتهم ومن أمثلة هؤالء

 

 . م حيث زار مصر عدة مرات٤٠٥سنة ) á^fâ†Ö]<á^jŠe<gi^Ò(د يوس  بال-١
 .زار غالبية أديرة مصر وقضى بها عدة سنوات وتنقل بين اآلباء النساك:  يوحنا كاسيان-٢
 . الذى ترجم كتاب تاريخ الرهبان إلى الالتينية: م٣٩٤ روفينوس االكوبالى -٣
وزار وادى النطرون وقام بنقل مـا عرفـه عـن           . ومانية بوال م تسجيل الراهبة الر   ٣٨٥ القديس جيروم سنة     -٤

 . م٤٠٤أنظمة باخوميوس إلى الالتينية سنة 
 

باإلضافة إلى القديس باسليوس الكبير وغريغوريوس أسقف نيصص وغريغوريوس الناطق بالعجائب وذهبى الفـم   
كسى، وبفضل هؤالء الرجـال انتشـرت       وكذلك ايالرى أسقف بواتيه الذى نفى إلى أسوان دفاعاً عن اإليمان األرثوذ           

 . الرهبنة فى الغرب بنفس المنهج واألسلوب المصرى

 
 
 
 
 



٣٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‚éŠÖ]<‚fÂ<^è†Ò‡<
@Êàba@‹—È@Z@

 

عصر المجامع فى تاريخ الكنيسة المسيحية له أهمية كبيرة، فهو يمثل نظام الشورى أو تبادل الرأى، وعن طريقه                  
يمانها الراسخ، ووضعت النظم والقرارات الكنسية، وقد وجد النظام المجمعى قبل المسـيحية،             صاغت الكنيسة قانون إ   

 .EÅ_Dوفى النظام اليهودى نجد مجمع السنهدريم الذى تشاور على قتل المسيح، والمجامع التى حاكمت التالميذ 
 

<íévéŠ¹]<îÊ<ÄÛ¥<Ùæ_<V<
 

اطية الصحيحة، وبحث هذا المجمع شروط قبول الـداخلين مـن           عقد هذا المجمع فى أورشليم تطبيقاً لمبدأ الديمقر       
 . األمم إلى المسيحية، وقد دونت أخباره فى اإلصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل

ولقد أخذت الكنيسة عن الرسل األطهار هذا المبدأ الجليل، فكانت تعقد المجامع كلما حـدث خـالف فـى البيعـة                     
 . المقدسة

 

<ÄÚ^]<Ý^ŠÎ_<V<
 

١- <<<í{éÞ^ÓÚ<ÄÚ^{¥  :             هى التى يجتمع فيها األسقف والقسوس والشمامسة فى مركز كل ابروشية لتدبير أمورهم
 .الخاصة، وكل المجامع التى انعقدت فى الثالثة قرون الميالدية األولى تعتبر مجامع مكانية

٢- <<<<í{Ú^Â<ÄÚ^¥ :  ت المجمع المقدس للكنيسة وهى المجامع التى يجتمع فيها البطريرك مع أساقفته مثل اجتماعا
 . القبطية برئاسة قداسة البابا شنوده

٣- <<<íéÞçÓ{ŠÚ<ÄÚ^{¥ :                وهى التى يجتمع فيها جميع األساقفة ليفحصوا مسـائل الكنيسـة وتسـمى المجـامع
 : بضع شروط" [íéÞçÓŠ¹]<ÄÚ^"المسكونية، ويجب أن تتوفر فى 

 

 .  أن تنعقد بسبب بدعة أو انشقاق-أ
 . دعوة من اإلمبراطور أن تنعقد ب-ب
 .  أن يحضرها غالبية أساقفة الكنيسة لتتمثل فيها المسكونة شرقاً وغرباً-ج
 . أن تقرر شيئاً جديداً لم يكن مقرراً من قبل-د

 



٣٩ 

  : والمجامع التى تنطبق عليها هذه الشروط ثالثة مجامع مسكونية هى
 

١- <íéÏéÞ<ÄÛ¥  :     عوة من اإلمبراطور قسطنطين الكبيـر، لظهـور   م بد٣٢٥وهو المجمع المسكونى األول عام
 أسقفاً، ووضع قانون اإليمان من بدايته حتى نؤمن بالروح القدس مـع             ٣١٨بدعة أريوس القس الليبى وقد حضره       

 . عشرين قانوناً لسياسة الكنيسة
٢- <<<íéßéŞßŞŠÏÖ]<ÄÛ¥ :      دوسيوس م بدعوة من اإلمبراطور ثيؤ٣٨١وهو المجمع المسكونى الثانى أنعقد عام

 أسقفاً وقد أكمل قانون اإليمان النيقاوى كما وضـع          ١٥٠الكبير لدحض بدعة مكدونيوس عدو الروح القدس، حضره         
 . سبعة قوانين لسياسة الكنيسة

٣- <<<<<Ùæù]<‹{ŠÊ_<ÄÛ¥ :       م بدعوة من اإلمبراطور ثيؤدوسـيوس  ٤٣١وهو المجمع المسكونى الثالث أنعقد عام
 أسقفاً وانتهى إلى    ٢٠٠وقد حضره   ) ç{ßÖ]<Ý_<ð]…„ÃÖ]<ì‚éŠÖ]<æ‚Â…>>>>>(رك القسطنطينية   الصغير لظهور بدعة نسطور بطري    

 . وضع مقدمة قانون اإليمان مع ثمانية قوانين لسياسة الكنيسة
 

 بهذه المجامع الثالث، وتمسكت بقانون إيمانها، كما نفذت         - شرقاً وغرباً    -ولقد اعترفت كافة الكنائس المسيحية      
األول فـى تحليـل الخـدام،      : نجد ذكر هذه المجامع فى موضعين     ) Œ]‚{ÏÖ]<h^{jÒ>>>(وفى الخوالجى   . اقراراتها وقوانينه 

 . والثانى فى مجمع اآلباء القديسين، كما أنها تذكر فى التسبحة السنوية والكيهكية
 

@çbºfia@ôàby@¶í‹Üa@‘íïbåqc@î‡ÕÜa@Z@
 

<áæ†ÃÖ]<Õ†è†ŞfÖ]<V<
 

من والدين مصريين وثنيين غنيين، توفى والده وهو صغير، وأرسلته أمه إلى            م  ٢٩٦ولد بمدينة اإلسكندرية سنة     
مدرسة مسيحية، وهكذا مهدت السبيل لتحقيق اإلرادة اإللهية فى حياة إبنها العظيم الذى لم يلبث أن صـار الحصـن                    

 .الشامخ المنيع لإليمان المسيحى القويم
 

بـه، إذ قـال     ) MU(أصدقائه وإعجاب البابا الكسندروس     وتروى عن أثناسيوس قصة تمثيله لطقس المعمودية مع         
ومـن هـذا يتضـح أن    " ‘‚íé×énÛjÖ]<å„â<îÊ<^ãe<†ã¾<îjÖ]<íéiçßãÓÖ]<íq…‚Ö]<Ù^ßé‰<ÜÓßÚ<øÒ<á_<ï÷æ_<^è<îÞçÎ>>>>>>: "لألوالد

 . أثناسيوس كان يميل بفطرته إلى الروحانيات
 

اعتنى بتهذيبه وتثقيف عقله بالعلوم فبـرع براعـة         وقد نال المعمودية على يد البابا الكسندروس الذى فرح به، و          
ثم ذهب إلى الصحراء يتعلم على يد األنبا أنطونى، وكان يكتب ويعرض ما كتبه على القـديس أنطونيـوس                   . عجيبة

وعاد إلى اإلسكندرية ومنحه األنبـا      " ]<íéÞ]‚uæ>"و  " á^mæù]<áøŞe>"وظل معه حوالى ثالث سنوات كتب خاللها كتابين         
 . ندروس رتبة الشماسيةالكس

 

وكان يخدم الفقراء ويفتقد المسجونين ويضـيف       . وكان األنبا الكسندروس يستعين به ويركن إليه فى كل المسائل         
الغرباء ويشد إيمان الناس ضد بدعة أريوس القس الليبى التى كانت قد بـدأت تتفشـى بطريقـة ازعجـت بعـض                      

 . المؤمنين
 



٤٠ 

يقية ليضعوا أسس اإليمان األرثوذكسى وقف أثناسيوس بينهم كـالهرم الكبيـر،             أسقفاً بمدينة ن   ٣١٨ولما أجتمع   
". _]<í{ŠéßÒ<ØŞe<kÞ>>>>: "وسحق البدعة األريوسية بقوة حججه الدامغه، حتى أعجب به اإلمبراطور قسطنطين وقال له            

نـه حـاول اإلفـالت      وقد أكتسب أثناسيوس محبة الجميع حتى اختاره الشعب القبطى خلفاً للبابا الكسندروس، رغم أ             
 عاماً، وقد   ٣٠والهروب إلى معلمه الحبيب أبى الرهبان، فأحضروه بفرح شديد ورفعوه إلى رتبة البطريركية وعمره               

 . خاض معارك ضارية فى سبيل المحافظة على صحة اإليمان الرسولى حتى أشتهر بأنه ضد العالم
 

 وهكذا رسم لنا طريق الجهاد، واعترافاً بفضله منحتـه          وقد أبتعد عن كرسيه خمس مرات متحمالً كثيراً من اآلالم         
ألن جهاده شابه   ) [ç{‰†Ö±>(أو  " ãù]<Ø‰†Ö]<†Â<oÖ^m}^…>>>>"الكنيسة لقبا لم ينله سواه فى العالم بأسره، وهذا اللقب هو            

 . جهاد الرسل األطهار
 

 رسـائل ضـد     - الكلمـة     كتاب فى تسجد   - رسالة فى التجسد     -رسالة ضد األمم    : وللقديس مؤلفات عديدة منها   
 .  سيرة القديس أنطونيوس- رسالة فى قوانين مجمع نيقيه -األريوسيين 

 

íéÏéÞ<ÄÛ¥@Z@@
 

<ÄÛ]<^ÏÃÞ]<h^f‰_<V<
 

كانت هناك دواع كثيرة تتطلب عقد مجمع مسكونى عام، إليجاد حل لها، بعد أن اسـتراحت الكنيسـة قلـيالً مـن                      
 : عصور اإلضطهاد المتعاقبة، وكانت أهمها

 

 . تحديد يوم عيد القيامة-١
 . إعادة معمودية الهراطقة-٢
 .  وكانت السبب المباشر إلنعقاد المجمع- بدعة أريوس -٣

 

<Œçè…_<çâ<àÚ<V<
 

م وكان له إلمام بعلوم كثيرة، وجاء إلى اإلسكندرية طامعاً بأن ينال وظائف كنسية،              ٢٧٠ولد بالقيروان بليبيا عام     
وتقدم فى علومها تقدماً كبيراً وأظهر خضوعاً للبابا بطرس خاتم الشهداء، فسامه شماساً ثم              فدخل المدرسة الالهوتية    

قساً، ولما بدأ فى إذاعة هرطقته قاومه البابا بطرس ثم حرمه، ولكن أريوس لـم يرتـدع، وقاومـه أيضـاً البابـا                       
كى، وقام بنشرها ونظم تعاليمه فـى       الكسندروس خليفة البابا بطرس، ويقال أنه أخذ هذه التعاليم من لوسياس االنطا           

مقطوعات شعرية، ولقنها إلتباعه فأذاعوها بين العامة لما للتلحين من أثر كبير فى نفوس السامعين، فحرمه البابـا                  
 . الكسندروس فى مجمع محلى، وبسببه عقد مجمع نيقية، وقد حرمه أيضاً المجمع ونفى إلى الليريكون

 

<Œçè…_<íè^ãÞ<V<
 

ن الرجوع من منفاه، وتظاهر بالتوبة والتمسك بالتعليم الصحيح فأمر قسطنطين برجوعه فلم يقبله              تمكن أريوس م  
 من تعاليمه وما قسطنطين ذهب للقسطنطينية بأمر الملك وصلى أسقفها حتى تنجو القسطنطينية        الشعب القبطى ولما مات     



٤١ 

، وهكذا قضى نحبـه واسـتراحت       أن وصل قرب من الكنيسة حتى شعر بمرض مفاجئ، وأحس كأن أحشاءه تتمزق            
>åõ^ÃÚ]<kÏÖ‚Þ]<oéu<Ý^Â<š^u†Ú<îÊ<Œçè…_<]<l^Ú_،<‚Îæ: "وما أعظم ما قاله سقراط المؤرخ الكنسى. الكنيسة من شره

îý]<Ù‚ÃÖ]<àÚ<ğ̂Ú^ÏjÞc<íjé¹]<å„â<gÃÖ]<jÂ_ ." 
 

يمه فى إنكـار الهـوت السـيد    وكان أريوس قد بدأت بدعته فى عهد البابا بطرس خاتم الشهداء، وتنحصر تعال         ✟
 . المسيح وادعائه أنه مخلوق وغير مساو لآلب فى الجوهر

فكتب البابا الكسندروس إلى الملك قسطنطين الكبير طالباً منه عقد مجمع مسكونى، فكتب قسـطنطين منشـوراً                  ✟
ـ    مال الغربـى مـن آسـيا    يستدعى فيه جميع األساقفة لإلجتماع فى مدينة نيقيه ومعناها مدينة النصر، وتقع فى الش

 . الصغرى بالقرب من سلسلة جبال األلب
، وقد اصطحب معه رئيس شمامسته أثناسيوس وعشرين أسـقفاً          "e^e^"وكان القديس الكسندروس هو المنفرد بلقب       

 . م٣٢٥ من الشرق فى عام ٣٠٠ أسقفاً منهم ٣١٨وحضر المجمع . مصرياً
 

ز المتناقشين فى شأن هذه البدعة الكسندروس البابا السـكندرى          كما حضر أريوس أيضاً وبعض مؤيديه، وكان أبر       
وأثناسيوس شمامسه العبقرى الذى كان يتولى الدفاع ضد أريوس وأتباعه، وكان يكشف مغالطتهم ويعرضـها علـى              

 .المجمع للنظر فيها
 

  :وكان مما دار فى هذه المناظرات
 

✟ Œçè…_<Ù^Î  :ائالًأن سليمان الحكيم تكلم بلسان المسيح ق" :äÎ†<Ùæ_<îßÏ×} "E<Ý_NNVTD. 
✟ <<<Œçé{‰^ßm_<Ù^{Î :     معنى ذلك ان الرب ولدنى ألنه النص العبرانى يذكر عوض خلقنـى)<îÞ^{ßÎ( أى ولـدنى ، .

 . Ôi‚Öæ<xf’Ö]<gÒçÒ<ØfÎ<àŞfÖ]<àÚæ<Ôi‚Öæ<ÝçéÖ]<^Þ_æ<îße]<kÞ_ "E<<ˆÚSVN<<HOVMNLD>>>>>>>>>>: "وكما قال داود النبى فى المزامير

✟ <<<<<Œç{è…_<Ù^{Î : البن قال أن ا" :<<<î{ßÚ<Ü¿Â_<îe_ "E<<ç{èNTVMPD   فعلى هذا يكون اإلبن أصغر مـن األب وال يسـاويه 
 . بالجوهر
✟ <<<Œçé{‰^ßm_<Ù^{Î :            أن االبن دون اآلب، لكونه تجسد آخذاً صورة عبد، وقال أنه ماض إلى اآلب ألن أبى أعظم

كيف يتكلم بالهوته أنه يمضى إلى اآلب       منى، أى أنه بناسوته يمضى إلى اآلب الذى هو أعظم من ناسوت اإلبن، وإال               
ï_…<‚{ÏÊ<î{Þa…<à{Ú>>>>: " وبّين المسيح فى نفس الفصل مساواته ألبيه بالجوهر بقولهE<çèMTVMDوهو كائن فى حضن اآلب     

<HflîÊ<hû]æ<hû]<îÊ<^Þ_æ<Hhû]و‚u]æ<hû]æ<^Þ_<îÞù<äÖ<çãÊ<±<çâ<^Ú<ØÒæ<H±<çãÊ<hüÖ<^Ú<ØÒ "E<çèMPD . 
 

سيوس من الحجج الدامغة التى تؤيد العقيدة األرثوذكسية ما أعجز كل مبتدع، وقد أقترح أثناسيوس               وهكذا أقام أثنا  
 أو ذو جوهر واحد، أما أريـوس فقـد   -أى مساو فى الجوهر    ) Œçé{‰æ_çÚçâ Home-ousions>(أن تضاف كلمة    

ن حرف واحـد وهـو      أى مشابه فى الجوهّر والفرق بين الكلمتي      ) Œçé{‰_<îÚçâ Homoi-ousions>>(أستعمل كلمة   
"^içè i "باليونانية والقبطية ولكن ما أعظم الفرق بين اللفظيين فى المعنى . 

 

وقد أنتدب مجمع نيقيه لوضع قانون اإليمان المقدس ثالثة من أبطاله وهم الكسندروس البابا السكندرى وشماسـه         
 ". îju<á^µý]<áçÞ^Î<îãjÞ_æŒ‚ÏÖ]<|æ†Ö^e<àÚöÞ>"أثناسيوس وليونتيوس أسقف قيساريه الكبادوك 

 



٤٢ 

✟ <<<<<<<<<<<í{éÎ^fÖ]<^è^{–ÏÖ]<î{Ê<Ø{’ËÖ] :              بعد الحكم فى قضية أريوس الذى أمتنع عن التوقيع على قـرارات المجمـع
 .فحرمه المجمع كما قرر نفيه وحرق كتبه

 ✟ <<<<<<<<<<<<<<í{Ú^éÏÖ]<‚{éÂ<Ýç{è<‚{è‚ <íÖ`{ŠÚ<î{Ê :             قرر المجمع أن يكون العيد فى موعد واحد فى جميع الكنائس هـو
يلى عيد الفصح عند اليهود كما قرر المجمع أن يقوم بابا اإلسكندرية بإعالن جميع األساقفة سنوياً عـن                  األحد الذى   

 . موعد عيد القيامة فى رسالة فصحية، ولعل هذا راجع إلى أن اإلسكندرية كانت يؤمئذ مركز العلوم الفلكية

✟ <<<<<<<<<í{Ï]†]<í{èçÛÃÚ<í×Ó{Ú<îÊ<^Ú_ :   يعمـدهم الهراطقـة ألنهـم ال    قرر المجمع عدم صحة معمودية من 
يعترفون فيها باسم الثالوث األقدس، أما من كان معمداً فى الكنيسة عماداً صحيحاً ثم هرطق فال تعاد معموديته عنـد                    

 . رجوعه
 

íéßéŞßŞŠÏÖ]<ÄÛ¥@Z@@
 

 الكبيـر   وقد أمر الملك ثيودوسـيوس    . سبب انعقاده التعاليم الكفرية التى أذاعها مكدونيوس بطريرك القسطنطينية        
 أسقفاً كان فى مقـدمتهم البابـا        ١٥٠م، وقد حضر هذا المجمع      ٣٨١بإنعقاد هذا المجمع فى مدينة القسطنطينية عام        

السكندرى األنبا تيموثاوس الذى تتلمذ على يد القديس األنبا أثناسيوس الرسولى، ولقد صرف هذا البابا وقتـه فـى                   
 . س كثيرةكتابة تواريخ القديسين وفى عهده تم بناء كنائ

 

كما حضر المجمع القديس غريغوريوس الثيؤلوغس أى الناطق باإللهيات أو الالهـوتى الـذى وضـع القـداس                  
 .الغريغورى المعروف حتى اآلن

 

فبدأ يقول إن الروح القدس مخلوق مسـتنداً علـى اآليـة            . ودعى مكدونيوس ليعرض إعتقاده على مسامع اآلباء      
÷>á_<Ýç{×Ã¹]<àÚæ<H]<|æ…<çâæ<‚u]æ<|æ…<÷c<^ßè‚Ö<‚qçè>>>>>>>>>>>>>: "، فأجابوه قائلين  <åÇeæ<á^Ò<äe<ó<ØÒ<<<<á^Ò<^º<ó<àÓè< "E<<çèOVMD>>>>>: "القائلة

<äi^éu<Æ<ğ̂òé<‹éÖ<]<|æ…و<î×ÃÊ<íÎç×§<äi^éu<á_<^ß×Î<]ƒcزÄéßÖ]<ï_†Ö]æ<Äé¿ËÖ]<†ËÓÖ]<ÔÖ^ßãÊ<îu<Æ<á^Ò<]ƒcæ<Hîu<Æ<áçÓè<ÔÛÂ."  
 

و الروح القدس على التمسك بإرائه حرمه المجمع، كما حكم اإلمبراطور بنفيه وقـرر      وإزاء إصرار مكدونيوس عد   
اآلباء أن الروح القدس هو األقنوم الثالث من الثالوث األقدس، وأنه مساو لآلب واإلبن، ثم أكملوا قانون مجمع نيقيه                   

"<<<<<<<<hû]<à{Ú<Ðnfß¹]<î]<h†Ö]<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö^e<àÚöÞ<JJJ] "  ة رسولية ومعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وحيـاة        واقروا بكنيسة واحد
 . الدهر اآلتى

 

 . وحرم المجمع كل من يزيد على هذا اإليمان الذى سنة أباء مجمع نيقيه وأكمل فى مجمع القسطنطينية
 

ورغم تخلف  . ومما هو جدير بالذكر أن الكنائس الغربية وفى طليعتها كنيسة رومية لم تكن ممثلة فى هذا المجمع                
يسة روما عن الحضور فأنها اعترفت جهاراً بمسكونية المجمع القسطنطينى، ووافقت على كل قراراته ألن كال من                 كن

 .أساقفته المئة والخمسين يمثل كنيسة رسولية
 

@
@



٤٣ 

@æî‡Üa@†íáÈ@jÙÜa@ÜØ@bibjÜa@Z@
 

هوتية باإلسكندرية حيـث درس      الذى أعتنى بتربيته وتعليمه، فأدخله المدرسة الال       ٢٣هو ابن أخت البابا ثاؤفيلس      
فـتعلم  . الفلسفة، ثم أرسله إلى وادى النطرون ليتتلمذ لألنبا سيرابيون الحكيم خليفة القديس مكاريوس رئيس الـدير               

علوم الكنيسة، وأستوعبها بسرعة كبيرة، ويقال أنه كان يقرأ وفى يده سيف حديد فإذا نعس كان ينخسه فيسـتيقظ،                   
دسة، وعاد إلى اإلسكندرية فرسمه خاله شماساً ثم قساً وكلفه بخدمة الـوعظ ففـرح بـه             وبرع فى فهم األسفار المق    

 فى عددا   ٢٤جميع الكهنة والعلماء والشعب، ولما تنيح خاله بسالم انتخبوه ليعتلى السدة المرقسية، وصار البابا رقم                
 . باباوات اإلسكندرية

 

وس الفيلسوف والملك الكافر، وفى هـذه األثنـاء ظهـرت    وقد وضع هذا القديس الكتب فى الرد على أقوال يوليان        
بدعة نسطور أسقف القسطنطينية التى أنعقد بسببها مجمع أفسس األول، ومن أثاره أنه دونَّ قداس القديس مـرقس                  

، وكتب تفسيراً ألسفار موسى الخمسة وسفر أشـعياء وأسـفار           )[î{ŠÖÓÖ]<Œ]‚ÏÖ>>(الرسول ورتبه، ولذلك سمى بإسمه      
 الصغار وإنجيل لوقا، كما دون رسائل عديدة فى شرح التثليث والتوحيد ووضع مقدمة قانون اإليمان، وتـرك                  األنبياء

لنا ثروة روحية وعقائدية والهوتية يتمتع بها أبناؤه وأحفاده من جيل إلى جيل، وهو الذى أدرج اسم ذهبى الفم فـى                     
 . مجمع القديسين

 

<Å‚jf¹]<…çŞŠÞ<V<
 

سمى موعش بسوريه، ونبغ فى علوم كثيرة، وترهب فى دير بالقرب من أنطاكية، وأظهر              ولد نسطور فى مدينة ت    
غيرة كبيرة فى الدفاع عن اإليمان ضد المبتدعين حتى أنه قال يوم رسامته بطريركاً للقسطنطينية مخاطباً اإلمبراطور                 

æ‚{Â<ä{ŠËÞ<î{_æ>>>>>>"الفـرس   استأصل معى أيها الملك جماعة الهراطقة وأنا أرد عنك هجـوم            : ثيؤدوسيوس الصغير 

íÏ]†]"            على أن هذه الغيرة قد تبخرت سريعاً، فلم تمض فترة حتى سقط فى بدعته الشنيعة وفى ذلك يقول بعـض ،
، ولما انتشرت بدعته قوامها البابا كيرلس الكبير "_äjÏ†â<±c<ØéfŠÖ]<‚ãÛéÖ<l^Ï†]<Äé¶<h…^u<…çŞŠÞ<á"المؤرخين 

  . األول، ثم نفى بعد ذلك إلى أخميم بصعيد مصروقرر حرمه ونفيه إلى ديره
 

<íéßéŞßŞŠÏÖ]<Õ†è†Şe<…çŞŠÞ<íÂ‚e<V<
 

أراد نسطور أن يفسر كثيراً من الحوادث التى ظهر فيها المسيح بمظهر الضعف، مثل التعب والجوع، ولما عجـز                   
دة إلهية ال يمكن أن تمـوت       عن إدراك األسرار اإللهية فى التجسد أفتى بأن السيد المسيح طبيعيتين وشخصيتين واح            

 . أو تتألم، وذات إنسانية عرضه لهذه األمور
" Œç{Òçiöém>"وكان يفسر اإلنجيل على هذا األساس فمـثالً ال ينبغـى أن نسـمى السـيدة العـذراء والـدة اإللـه                       

Theotokos      بل والدة جسد المسيح"Œççj‰†Ò "Khristokos         وعاب على المجوس سجودهم للطفـل، وألغـى ،
 األخير من الثالث تقديسات، وتعذر عليه تفسير اآلم السيد المسيح وقضية الفداء، ألنه قال أن الذى مات على                   الجزء

 . الصليب هو جسد اإلنسان يسوع وبذلك يكون الفداء قد تم بدم إنسان
 



٤٤ 

<<<‹{ÖÒ<í{ÛÓu :             اد عيد القيامة   وكان التقليد السائد فى ذلك الوقت منذ المجمع النيقى أن يبعث البابا السكندرى بميع
فى رسالة فصحية لجميع كنائس العالم، فأنتهز الفرصة وجعل من رسالته الفصحية أداة لتفسير اإليمان الصحيح، كما                 

أن مريم العذراء لم تلد إنساناً عادياً بـل         : أرسل لنسطور رسالة يشرح فيها كل ما يختص بطبيعة السيد المسيح قائالً           
E<<ç{èوأن الكلمة ألجل خالصنا أخذ جسدنا وأتحد به وصار جسـداً            ..  أم الرب وأم اهللا    لذلك هى حقاً  . إبن اهللا المتجسد  

MPVMD          وسماه القديس متى عمانوئيل الذى تفسيره اهللا معنا E<<kÚNOVMD  وأما القديس مرقس فذكر لنا أن رئيس الكهنـة 
ğ̂>>>>>>>>>": رد عليه قائالً  " ]<àe]<kÞ_<Øâ>>>: "اليهودى عندما سأل السيد المسيح قائالً      {ŠÖ^q<á^ŠÞý]<àec<áæ†i<Íç‰æ<çâ<^Þ_<ÜÃÞ

ð^ÛŠÖ]<h^v‰<îÊ<^éiaæ<ìçÏÖ]<°µ<àÂ "E<†ÚRMVMPHRN(إعترف اإلعتراف الحسن أمام بيالطس البنطى ، . 
 

وبين أيضاً القديس كيرلس فى الرسالة أن إتحاد الالهوت بالناسوت أشبه باتحاد النار بالحديد، فالحديد ال يصاغ ما                  
بالنار، وحين يطرقها الحداد يقع الطرق على الحديد وحده دون النار مع كونها بتحده به، وهذا االتحاد                 لم يكن محمياً    

بين النار والحديد اتحاد ال يشوبه إختالط وال إمتزاج وال تغييره، فالنار تظل محتفظة بطبيعتها النارية والحديد يظـل                   
الالهوت بمادة الناسوت، ونما فى داخـل العـذراء الجسـم           محتفظاً بطبيعته الحديدية، وعلى هذه الصورة أتحد نار         

وهذا هو سر التجسد اإللهى     . المقدس الذى أتخذه المخلص وجعله واحداً مع الهوته بال اختالط وال امتزاج وال تغيير             
"‚Š¢]<îÊ<†ã¾<]<ïçÏjÖ]<†‰<çâ<Üé¿Â "EM<îiMRVOD . 

 

 هى أم إلبنها بأكمله وليس لجسده فقـط، هكـذا           -نفس ابنها    رغم أن ال يد لها فى خلق         -وكما أن األم البشرية     
 ). ŒçÒçiöém(السيدة العذراء هى أم للمسيح بأكمله،                فهى نالت بحق لقب أم اهللا 

 

 وعند موت المسيح وأن الهوته لم يتطرق إليه الموت، ولم يفـارق ناسـوته لحظـة واحـدة وال طرفـة عـين                       
)îý]<Œ]‚ÏÖ] .( 

 

موت المسيح نشأ من انفصال النفس عن الجسد كموتنا تماماً، ولكن ألوهيته لم تنفصل قط ال من نفسه وال مـن                     و
 وأما النفس  عالمة اتحاد الالهوت بالجسد،E<<çèOPVMUDوطعن جنبه بالحرية نزل دم وماء       جسده، لذلك عندما مات المسيح      

 لذلك هو بذاته    E<<Í_TVPIMLDرت النفوس المأسورة إلبليس     وهى متحدة بالالهوت نزلت إلى أقسام األرض السفلى وحر        
 . وبألوهيته جمع نفسه بجسده مرة أخرى عند ما قام من األموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب

 

_Ñ]ƒ<à{Ú<íe…^¦<Ô×³<÷<ÔÞ>>>>>>>: "وبعد أن أوضح العقيدة األرثوذكسية مستعطفاً نسطوريوس أن يثوب إلى رشده قال له            

<Úæ<H^ßÂ<lç¹]<äiçâ÷<ìçÏe<îu<çâæ<‚Š¢^e<l^و<<‚r{Ši<h^e…ù]æ<l^‰^ñ†Ö]æ<íÓñø¹]<^Ûßée<äée_<°µ<àÂ<‹Ö^¢]<äßéÂ<kÎçÖ]<îÊ

äÖ ." 
 

<íß‰<Ùæù]<‹ŠÊ_<ÄÛ¥<ð^Û×ÃÖ]POM<ÝENLLÌÏ‰_<<V<D<
 

دعا اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير إلى عقد هذا المجمع المسكونى الثالث فى مدينة أفسس فى الشمال الغربـى                 
 أسقفاً، ورأسه القديس كيرلس الكبير بابا اإلسكندرية، وكـان يصـاحبه األنبـا              ٢٠٠وقد حضره   . من أسيا الصغرى  

 أسقفاً مصرياً، كمـا  ٥٠وقد حضر مع األنبا كيرلس . شنوده رئيس المتوحدين، واألنبا بقطر رئيس األديرة الباخومية  
 .  أسقفاً من التابعين له٤٠حضر نسطور المبتدع ومعه 

 



٤٥ 

_<Ùæù]<‹ŠÊ_<ÄÛ¥<^ÏÃÞ]<h^f‰<V<
 

١- <<<Œç{éqøée<í{Â‚e  :                التى تقول كل إنسان يولد مثل آدم قبل السقوط وقوته الذاتية يستطيع أن يصل إلى أعلى
 وقد حكم المجمع    îÚ_<îßi‚Öæ<íéŞ¤^eæ<îe<Øfu<Ý^mû^e<]„Þ`â "E<<ˆÚQMD>>>>>>: "الدرجات الروحية، وهذا يخالف قول الكتاب     

 . تهزم سر الفداءبحرمه وبدعته ألنها 
٢- …çŞŠÞ<íÂ‚e : التى تقول بوجود شخصيتين وطبيعيتين للسيد المسيح . 

 

وقد ناقش المجمع آراءه وقرر حرمانه والتابعين له ونفيه إلى مدينـة أخمـيم، وحرمـان مـن ينـادى بعقيـدة                      
" [ÔÛ¿ÃÞ<<î{ÏéÏ£]<…ç{ßÖ]<Ý_<^è<JJJ>"الطبيعيتين، ووضع المجمع برئاسة كيرلس عامود الدين مقدمة قانون اإليمان وهى      

 .وتكون بذلك الكنيسة القبطية وعلى رأسها القديس كيرلس هى التى ثبتت للسيدة العذراء لقب والدة اإلله أم النور
 

ومما يذكر أن يوحنا أسقف أنطاكية لم يوافق أوالً على قرارات المجمع، وأظهر عداوة للقديس كيرلس اسـتمرت                  
وتدخل الملك ثيؤدوسيوس الصغير بينهم من أجل عقد صلح، فأبدى األنبا كيرلس إسـتعداده              . فترة بعد إنتهاء المجمع   

التام ألن يتصالح مع الجميع، مؤكداً للمندوب اإلمبراطورى أن ال هدف لنا إال إعالن اإليمان األرثوذكسى وتثبيته فـى                   
ييداً لكالمه هذا كتب رسالة حَّملها الثنين       قلوب الناس أما اإلساءات الشخصية فال أثر لها فى نفسه على اإلطالق، وتأ            

من شمامسته تضمنت اإلعتراف األرثوذكسى فى أن سر التجسد المجيد قائم فى إتحاد الالهوت والناسوت فى أقنـوم                  
الكلمة األزلى وهو مساو لآلب فى جوهر الالهوت، ومساو لنا فى جوهر الناسوت، ولما كانت الطبيعيتان قد اتحـدتا                   

وال إمتزاج وال تغيير فأننا نعترف برب واحد هو المسيح الواحد، وهو اإلبن الواحد الوحيـد، كمـا أننـا                    بال إختالط   
نعترف بأن السيدة العذراء هى أم اهللا ألن إبن العلى أتخذ جسده منها، وعاش فى أحشائها تسعة أشهر، فوافق يوحنا                    

 . سيين الرسولين اإلسكندرى واألنطاكىاألنطاكى على الرسالة ووقع عليها، وهكذا عقد الصلح بين الكر
 

îÞ^nÖ]<‹ŠÊ_<ÄÛ¥@Z@@
 

<<<<<<î}^{æ_<í{Â‚e :             كان رئيس دير للرهبان بالقسطنطينية، وكان معروفاً بعلمه وفضله، وكان من المقاومين لبدعة
خذ مـن   نسطور التى تقول بالطبيعتين ولكنه شط فى أقواله فنادى بأن السيد المسيح طبيعة واحدة الهوتية وأنه لم يت                 

وأن الطبيعة الالهوتية الشت الطبيعة الناسوتية، وصار       . الحشا البتولى جسداً مثل جسدنا، ولكنه مر به مروراً خيالياً         
وبدعة أوطاخى تخالف إيمان الكنيسة األرثوذكسية، ألن الوحـدة التـى يقـول بهـا               . للمسيح طبيعة واحدة ممتزجة   

اص الطبيعة بعضها فى بعض، األمر الذى تنكره الطبيعـة ذاتهـا، إذ           أوطاخى قائمة على فكرة اإلمتزاج وتالشى الخو      
يستحيل امتزاج المادى بغير المادى أو تالشى كل منهما فى اآلخر، والكنيسة القبطية تعترف فى القداس اإللهى بـأن                   

Š¢]<ç{â<]„{â<á_<{}ù]<‹ËßÖ]<±c<ÍÂ_æ<àÚõ_<<<<<<Ô{ßeù<ï„{Ö]<î{é}‚>[>>>>>>>>>>>>>(الالهوت لم يمتزج بالناسوت مع كونه متحداً به         

<<<<<<<xéŠ¹]<ÅçŠè<^ß’×§æ<^ßcæ<^ße…<‚éuçÖ]أ<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Çe<ä{içâ÷<Ä{Ú<ğ]‚{u]æ<ä×Ãqæ<Üè†Ú<íŠè‚ÏÖ]<äÖý]<ì‚Ö]æ<^ß×Ò<^ßjÓ×Ú<^ßi‚é‰<àÚ<å„}

éÇi<÷æ<t]ˆjÚ]<÷æ<½øj}] (القداس اإللهى . 
 

 .إذا الكنيسة األرثوذكسية بريئة من الفكر األوطاخى



٤٦ 

 القسطنطينية ببدعة أوطاخى عقد مجمعاً محليا برئاسته فى القسطنطينية وقرر حـرم             ولما علم فالبيانوس بطريرك   
أوطاخى وعزله من رئاسة ديره، وأقر المجمع القول بطبيعيتين للسيد المسيح بعد اإلتحاد، ووقع بدون أن يفطن فـى                   

  نحـو النسـطورية    بدعة نسطور، وتبعه أيضاً بطريرك روما األسقف الون، وهكذا بدأ الغرب ينحـرف مـن جديـد                
) °jéÃéfŞÖ]<gâ„Ú (الذى سبق أن حرمها مجمع أفسس األول برياسة كيرلس السكندرى عمود الدين . 

 

 . لذلك أنعقد مجمع أفسس الثانى بأمر القيصر ثيودسيوس الصغير لمناقشة قضية أوطاخى وتأييد اإليمان
 

ورس حامى اإليمان يعاونه األسقف يوبيناليوس      م برياسة البابا السكندرى ديسق    ٤٤٩فالتام المجمع فى أفسس عام      
واألسقف تالسيوس، ولما ناقش المجمع أوطاخى فى اعتقاده أعترف بالعقيدة السليمة الصحيحة أمام المجمع، وأقـر                

وألن أوطـاخى   . باإليمان الذى حدده اآلباء فى مجمع نيقيه ومجمع أفسس األول ولم يذكر شيئاً عن تعليمه األصـلى                
عرف كيف يتالعب بالكلمات وحريصاً على عدم التصريح بفكرته األساسية، لذلك لم يذكرها أمـام مجمـع    كان داهية ي  

فالبيانوس أو مجمع أفسس الثانى حتى أن بعض تصريحات أوطاخى عندما استعرضت فى مجمع أفسس الثانى قبلها                 
 . ته فى درجته وديرهالمجمع وأعتبرها عقيدة أرثوذكسية وعلى هذا األساس قرر المجمع تبرئته وثبو

 

أما فالبيانوس فقد حرمه مجمع أفسس الثانى لقوله بالطبيعيتين بعد اإلتحاد، ولما علم اإلمبراطـور ثيؤدوسـيوس              
 . الصغير بقرارات المجمع وافق عليها وأعتمدها وإصدار أمراً بنفى فالبيانوس

<íéÞæ‚Ï×}<ÄÛ¥Z@
 

ف فيه األحكام التى أصدرها مجمـع أفسـس الثـانى، إال أن             حاول البابا الون أسقف روما عقد مجمع أخر تستأن        
 . اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير لم يوافق

 

وحدث لما مات هذا القيصر أن تولت الحكم شقيقته بولكاريا التى نقضت عهد بتوليتها وتزوجت مرقيان أحد قـواد            
إلمبراطور مرقيان وزوجته بولكاريا ألنها     جيش أخيها، فانتهز البابا الون الفرصة وطلب عقد مجمع مسكونى فوافق ا           

كانت تحقد على عظمة القديس ديسقورس، واختاروا القسطنطينية ثم عدلوا واختاروا خلقيدونيه إحدى مـدن آسـيا                 
 . الصغرى القديمة لعقد المجمع

 

ون تصريح من   وفى هذا المجمع اتهموا البابا ديسقورس بعدة إتهامات باطلة، منها أنه عقد مجمع أفسس الثانى بد               
بابا روما مع أن المجامع كانت تعقد بأمر من اإلمبراطور وليس لبابا روما اإلشراف على بقية األساقفة الرسـولين،                   
كما اتهموه باألوطاخيه، إال أن القديس ديسقورس أعلن إيمانه أن الالهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة وال طرفة                  

 امتزاج وال تالشى وأن كان أوطاخيا قد أنحرف عن اإليمان الذى أعلنـه فـى                عين إال أنه أتحد به بدون اختالط وال       
 .مجمع أفسس الثانى أمام البابا ديسقورس فأن البابا يشجيه ويوجب حرمه

 

فأجاب البابا بأنـه أمـر بقراءتهـا    ) ÷Úç{<Ý^e<íÊæ†Ã¹]áæ›>>(كما اتهموا البابا ديسقورس بأنه لم يقرأ رسالة الون      
 إلى بعد قراءة المراسيم الملكية، وبعد ذلك لم تقرأ الرسالة ولم يتذكرها أحـد               تب الجلسة طلب تأجيلها   مرتين، ولكن كا  

 . وهذه الرسالة كان بها تعاليم عن الطبيعيتين مما يخالف تعاليم اآلباء



٤٧ 

م، ولكـن   وهكذا لم يستطيعوا إثبات أية تهمه على البابا ديسقورس، فرفعوا الجلسة على أن يعودوا بعد خمسة أيا                
بعد ثالثة أيام اجتمعوا ودعوا ديسقورس لإلجتماع فلم يحضر ألن داره قد أحيطت بالحراس فإمتنع خروجـه منهـا،                   

 .وبهذا حكموا على البابا ديسقورس بالحرم
 

 : ولكن إيمان ديسقورس لم يستطع هذا المجمع أن ينال منه شيئا فقد صرح أناطوليوس أسقف القسطنطينية بقوله                
)<<<ÙˆÃè<<<á^µý]<gfŠe<Œ…çÏŠè<J<<<<<<<<†–¬<æ<ÄÛ]<±c<l]†Ú<pøm<îÂ<äÞù<Øe(        ،وأمر الملك بنفيه إلى جزيرة غـاغرا ،

àòÖæ>: (ولما طلبوا إليه التوقيع على أعمال هذا المجمع بحضور القيصر مرقيان نفسه لم يفقد شجاعته بل قال فى قوة                

kÃÎæ<^¹<Œ^†ÏÖ]<î×Â<^ãÚ<Ù^‰æ<ï‚è<kÃŞÎ .( 
 

فى البابا ديسقوس إلى جزيرة غاغرا وجد فى هذه الجزيرة أقواما من المسيحيين ومن الوثنين بحاجة إلـى                  ولما ن 
هداية وتجديد فشرع يبشر بكلمة الرب حتى اجتذب إلى جزيرة الخالص جماهير غفيرة من الوثنيين، وهذب نفـوس                  

 . المسيحيين
 

)ğ̂òè†e<îËÞæ<ğ]‚â^¥<ğøŞe<^Âæ<ğ̂Šè‚Î<`Þ<Œ…çÏŠè<á_á^µþÖ<ğ̂éÚ^u<l^Úæ<.( 
 

 الكنـائس األرثوذكسـية    : وهكذا أصبح المجمع الخلقيدونى بداية إلنقسام الكنيسة الجامعة إلى شـطرين كبيـرين            
)<<<<ï_†{Ö]<íÛéÏj{ŠÚ<ï_ (              وهى التى تضم أتباع البابا ديسقورس الذين ظلوا ثابتين على عقيدتهم، والكنائس الخلقيدونيـة

 ). _íÃÚ^¢]<ï(قيدون وهى الكنيسة الكاثوليكية وهى التى قبلت قرارات مجمع خل

<ì‚u]çÖ]<íÃéfŞÖ]<ì‚éÏÃe<íéŞfÏÖ]<íŠéßÓÖ]<á^µcV<
 

تؤمن الكنيسة القبطية األرثوذكسية بطبيعة واحدة للمسيح لها صفات الطبيعيتين بـدون إخـتالط وال إمتـزاج وال                  
[íÛ×ÓÖ>"يعة واحدة لها صفات الطبيعيتين مثل       تغيير، وتتمسك الكنيسة بهذه العقيدة ألن نصوص اإلنجيل تتحدث عن طب          

ğ]‚Šq<…^‘ "E<çèMPVMD ،"]<àe]<îÂ‚è<ÔßÚ<çÖç¹]<Œæ‚ÏÖ]<ÔÖ„×Ê "E<çÖOQVMD . 
 

السيد المسيح، فعلى أسـاس الطبيعيتـين       أن تعبير الطبيعيتين بعد اإلتحاد يهدم قضية الفداء والخالص الذى قام به             
 عمل الفداء، وأن الدم الذى سفك دم        متتكون الطبيعة الناسوتية هى التى أت     

الالهوت لم يتألم باآلم الصليب التى      حقاً أن   . بشرى عادى وليس دم ابن اهللا     
 المتحد بالناسوت فى طبيعة واحدة      هى من خواص الناسوت، ولكن الالهوت     

[…JJ<<]ç{Â>: "فى الفداء كقول الرسول   هو الذى أعطى الصليب قوته الالنهائية       

<îjÖ]<]<íŠéßÒäÚ‚e<^â^ßjÎ] "E<Å_NTVNLD.  
 

والمالحظ أن العقيدة األرثوذكسية التى تؤمن بالطبيعة الواحدة لم يخرج          
منها بدعة واحدة، وأن وجد فى الكنيسـة طوائـف كثيـرة فهـى كلهـا                

 . مستوردة من الغرب
 

والسيد المسيح يريد كنيسة واحدة، والحقيقة أن الكنيسة الكاثوليكيـة          
راماً جزيالً رغم إيمانها بالطبيعيتين وهذا يؤكد لنا أن الخالف اآلن فى موضوع الطبيعيتين بـين                تكرم العذراء مريم اك   



٤٨ 

الكنيسة القبطية والكاثوليكية هو خالف لفظى يحتاج إلى مجمع من الكنيستين الصالحه، لكـى ننتهـى جميعـاً إلـى                    
 .  اإليمان وليست الوحدة العالمية المظهريةوحدانية اإليمان للكنيسة الواحدة كما أرادها السيد المسيح، الوحدة فى

<Äq]†¹]V<
 

 . م١٩٧٩ تاريخ الكنيسة القبطية الشماس منسى يوحنا طبعة -
 . م١٩٥٢ القمص كيرلس األنطونى طبعة أولى - عصر المجامع -
 . األنبا يؤانس- المجامع الكنسية -
 . ولس بهنام مطران بغداد والبصرة تأليف غريغوريوس ب- البابا ديسقورس اإلسكندرى حامى اإليمان -
 . إسبورتنج- البابا كيرلس عمود الدين -
 . إسبورتنج- عقيدة الطبيعة الواحدة -
-) ğ̂Þ†Î<áæ†Â<íéŠÎ†¹]<ì‡]†ÓÖ] (زكريا عبد السيد. 
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î‰çÚ]Ö]<‹Î†Ú<“ÛÏÖ]<
<íéÞçÓŠ¹]<ÄÚ^]<íËé¾æ<V<

 

 :كنيسة نهائياً، بالنسبة للعقيدتين األساسيتين فى اإليمان المسيحى تحديد تعاليم ال
 . التجسد اإللهى-٢    . الثالوث القدوس-١

<<<°évé{Š¹]<Ä{é¶æ :               يعرفون أن هاتين العقيدتين تتصالن بسر اهللا الذى يتجاوز المفهـوم والتعبيـر اإلنسـانى
 . c<h…<ÅçŠè<ÙçÏè<á_<…‚Ïè<á_<‚u_<‹éÖŒ‚ÏÖ]<|æ†Ö^e "EM<çÒOVMND÷>.. "لماذا؟. البشرى

 

<ÔÖ„{Ò :                  فإن األساقفة المجتمعين فى إطار المجامع حين حددوا العقيدة، لم يدر بخلدهم أبداً أنهم فسروا السر، بـل
 .. قصدوا فقط منع بعض الطرق الخاطئة من اإلقتراب إليه، سواء على صعيد الفكر أو اللغة

<îvéŠ¹]<á^µý]<…ç¦<V<
 

  :إطار التجسد والفداءفى ثالث أبعاد فى 
 

 . اإلنسان أبتعد عن اهللا بع له للخطية-١
 .. وليس بمقدوره وبجهاده وحده يستطيع أن يهدم جدار االنفصال الذى شيدته الخطية-٢
 ..  فأخذ اهللا المبادرة، وتأنس وصلب وقام من بين األموات مخلصاً للبشرية من عبودية الخطية والموت-٣

 

^]<Ý^Ûjâc<ØÒ<á^Ò<ÄÚ :هو المحافظة على رسالة الفداء هذه .. 
 

<l^Ï†]<V<
 . وبذلك نجد إستحالة خالص اإلنسان الكامل... خطورتها فى أنها تعيد بناء الحاجز بين اإلنسان واهللا

 

xéŠ¹]" :‚Šrj¹]<äÖý] "هو الجسر الممتد بين اهللا والبشر، إله كامل، إنسان كامل . 
 

  : ض هذا التأكيد الحيوى لقد سعت الهرطقات إلى تفوي
 

 . أقل من اهللا     فأعتبر البعض أن السيد المسيح له المجد 
أن ناسوته منفصل عن الهوته، بحيث يتحول إلى شخصين بدل مـن الشـخص                وأعتبر البعض اآلخر 

 .الواحد
 .أن الطبيعة البشرية قد ابتلعت واندثرت فى الطبيعة اإللهية وتطرف أوطاخى بأن قال 

 األريوسية

 النسطورية



٥٠ 

<íéÞçÓŠ¹]<ÄÚ^]<V<
 

١- <<<<<<<íß{‰<ä{éÏéÞ<Ä{Û¥ONQ<Ùæù]<Ý  :  اإلبـن دون   : الذى يـرى أن   : أدان بدعة أريوس  ...  أسقفاً ٣١٨حضره
مع استحالة تأليه اإلنسان، عـاد بنـاء        .. اآلب، وهو حين وضع فاصالً بين اهللا والخلق، أعتبر االبن من المخلوقات           

 . الحاجز بين اإلنسان واهللا
 

ÄÛ]<…†ÏÊ  :أن المسيح إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لآلب فى الجوهر . 
 

٢- <<<<<<íß{‰<íéßéŞßŞ{ŠÏÖ]<îÊ<îÞ^nÖ]<îÞçÓŠ¹]<ÄÛ]OTMÝ :  فند هذا المجمع بدعة ..  أسقفا١٥٠ًحضرة
 .. الروح القدس مخلوق يشبه المالئكة، وليس هو أقنوم متميز: مقدونيوس، عدو الروح القدس الذى يرى أن

 

  : فأكملوا اآلباء المجتمعين فيه قانون اإليمان النيقاوى بإضافة
 

 ... نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحى المنبثق من اآلب
 

 . هو مع اآلب واإلبن مسجود له وممجد
 

٣- <<<<<<<<íß{‰<‹ŠÊ_<îÊ<oÖ^nÖ]<îÞçÓŠ¹]<ÄÛ]POMÝ :   فيه تحطمت بدعـة نسـطور   ..  أسقفاً ٢٠٠حضره
 . äÖý]<ì‚Ö]æ "THEOTOKOS"ه لقب على العذراء مريم ألن.. عدو أم النور

 

المسيح إلى شخصين متمايزين، ويهدم الجسد القائم        وقد أقر المجمع أن إنكار اللقب على العذراء مريم يجزئ السيد             ✟
  .بين اهللا واإلنسان

جـوهر رسـالة     فلم تكن المسألة فى مجمع أفسس إذاً مجرد نقاش حول تسميات للسيدة العذراء، بـل حـول                   ✟
 .. الخالص

 

٤- <íß‰<‹ŠÊ_<îÊ<Äe]†Ö]<îÞçÓŠ¹]<ÄÛ]PPUÝ :  أسقفاً ١٣٠حضره "î}^æ_<íÂ‚e ." 
 

<l^Ú^ŠÏÞ÷]<íè]‚e<V<
 

l^Ú^ŠÏÞý]<íè]‚e   <‚Ï£]<ç´ :عندما تنيح اإلمبراطور ثيودسيوس الصغير .. 
 

 .م واإلنشقاق األول٤٥١مجمع خلقدونية سنة 
 

 .فاً، بدعوة من اإلمبراطور مرقيان وزوجته بولكاريا أسق٦٠٠حضره أكثر من 
 

<<<̂ {ßâ<À{uøÞ :            اإلنشقاق مدعوم بنزعة سياسية انفصالية، تكمن فى شخصية بولكاريا والتيـار النسـطورى تجـاه
 . ديسقورس

 

ـ                 ودة ولوال هذه العوامل غير الالهوتية، لكان باإلمكان على األرجح بعد المجمع الخلقيدونى حمل الفريقين على الع
 . إلى مفهوم الهوتى واحد

 

<<<<<<<<<xé{Š¹]<í{Ãéf<h^{jÒ<î{Ê<î{Ş×Ú<hç{ÏÃè<Œ…^i<^Þçe_<†Ò„è :    يرى البعض أنه لم تكن هنـاك حاجـة لهـذا
 . المجمع وأن السياسة لعبت الدور الرئيسى فيه

 الجوهر

çâ<‹éÖ



٥١ 

 

<<<<<<îÞ^{¹ù]<Û×è†{q<‡ç{Öæ_<ÙçÏè<^ÛÒæ :>éÏéÞ<ð^ea<ÐÊ]æ<HáçéÎ†Ú<…ç]Úý]<gÞ^q<àÚ<†ÛjŠ¹]<¼Ç–Ö]<k <<<Ä{•æ<î{×Â<ä

íéÞ^µc<ì‚è‚q<íÇé‘ ." 
نذكر على سـبيل    . ال يستطيع أحد أن يتجاهل مساوئ التزاوج الذى تحقق بين السياسة والدين           : ويستطرد ويقول 

المثال قسطنطين اإلمبراطور البار، وهو أول إمبراطور رومانى قبل المسيحية وأعلنها الديانة الرسمية، عندما دعـى                
رفض الدخول فى المحاورات الالهوتية، تاركا هذا العمل لألساقفة، ومع هـذا            ) í{éÏÞONQÝ>>>(المجمع المسكونى األول    

تدخل بعد ذلك فى الشئون الكنسية عندما أعان األريوسيين لزمان طويل، ونفى بطل اإليمـان القـديس أثناسـيوس                   
 . اإلسكندرى

 

<<<ğ̂ {–è_<Ùç{Ïè :         ه كانت بالشـك تختلـف تمامـاً لـو أن           أظن أن قرارات مجمع خلقيدون واألحداث التى تلت انعقاد
 . مرقيون بولكاريا لم يتدخال فى األمور الالهوتية والكنسية

 

إن الكثيرين من العلماء والمعاصرين يميلون لإلعتقاد بأن الفارق بين الخلقيدونيين والالخلقيـدويين كـان علـى                 
 . مستوى اللغة والتعبير وليس على مستوى الفهم الالهوتى

 

éŠÖ]<íÂˆßÖ]<íéÖ^’ËÞý]<íé‰^V<
 

 . كانت تكمن فى شخصية بولكاريا والتيار النسطورى تجاه البابا ديسقورس
 

<<<<<<<<<íß{‰<øé{¹]<‚{éÂ<î{ÊTLLÝ  :            ،قام بابا روما، بتتويج شارلمان ملك الفرنجة البرابرة، امبراطوراً على الغـرب
 . مما أدى إلى زيادة تصدع الشقاق بين الشرق البيزنطى والغرب الالتينى

 

<{‰<<íßMLQP<<<<f{ÓÖ]<Ñ^Ï{Þý]æ<Ý :              كان ذلكم فى القسطنطينية قبيل بداية الخدمة فى كنيسة آجيا صوفية، دخـل
 بـل   - لم يأتوا من أجل الصالة       -الكنيسة الكاردينال هامبرتوس ومعه قاصدان بابويان شقوا لهم طريقاً إلى الهيكل            

 . ليضعوا على المذبح نص الحرم ويغادروا المكان فوراً
 

لحـق بـه أحـد      "... ÜÓ¬æ<]<‚ãéÖ>>: " خروجهم من الباب الغربى، نفض الكاردينال الغبار عن رجليه قائالً          وعند
 .ولكن هامبرتوس رفض وسقطت الوثيقة فى الشارع.. الشمامسة ورجاه أن يسترجع الوثيقة

  

رثوذكسـى الخلقـدونى     ذلك هو الحدث إلى اصطلح على أنه نقطة اإلنطالق فى اإلنشقاق الكبير بين الشرق األ               ✟
 . وبين الغرب الالتينى

 . ساهمت أيضاً فى تطويره عوامل ثقافية وسياسية وإقتصادية...  وإذا كان السبب الرئيسى لإلنشقاق الهوتياً✟
 

وبـالخالف  . على أن النزاع األخير إنما حصل ألسباب عقائدية وخاصة تلك المعلقة باإلدعاءات البابوية من جهـة               
مـن  .. لوث القدوس بزيادة عبارة اإلبن بعد عبارة المنبثق من اآلب ذلك فى قانون اإليمان النيقـاوى               حول عقيدة الثا  

 . يعترف الشرق أن البابا هو أول أسقف فى الكنيسة، لكن األول بين متساويين.. جهة أخرى
 

تالى اعتبروا هذا   وبال.. أما فى الغرب، فلم يكن سوى كرسى كبير واحد ارجع تأسيسه إلى الرسل هو كرسى روما               
 .. الكرسى بمثابة الكرسى الرسولى الذى ليس له شبيه

 



٥٢ 

ولذلك على الرغم من قبول الغرب بقرارات المجامع المسكونية، فهو لم يشترك فيها قط بصورة فعالة، ألنه كـان                   
 .يميل إلى إعتبار الكنيسة ذات رأس واحد هو البابا أكثر من إعتبارها مبنية على المجمعية

هكـذا  .  هذا الوضع لعب البابا فى الغرب دوراً لم تتح ألى من البطاركة اليونانيين فرصة لكى يقوم بمثلـه                  وبحكم
يصدر أوامره ليس لمرؤسيه من االكليـريكيين وحسـب، بـل           .. أصبح البابا حاكماً فرداً، وملكاً مطلقاً على الكنيسة       

 ..ولبعض الحكام الزمنيين أيضاً
 

<íèçe^fÖ]<l]ð^Âý]V<
 

أى البابا الغربى أنه وحده يتميز بالعصمة، بينما يعتبر الشرقيون أن القرار النهائى فى شئون اإليمان لـيس                   ر ✟
 . للبابا وحده بل لمجمع يمثل جميع أساقفة الكنيسة

 والموقف األرثوذكسى تجاه البابوية وإدعاءتها، عبر عنه بشكل رائع رئيس أساقفة نيقوميديا فى القرن الثانى                ✟
أيها األخ العزيز، نحن ال ننكر على الكنيسة الرومانية حق األولية بين البطريركيات الخمـس الشـقيقة،           : ولهعشر بق 
 أورشليم، كما نعترف بحقها فى تولى الكرسى األول فـى المجمـع             - أنطاكية   - اإلسكندرية   - القسطنطينية   -روما  

.. ء مكانة صدارة إدارية ليست من ضمن وظيفتهـا        المسكونى، لكنها انفصلت عنا بفعل ما صنعته، حين تولت بكبريا         
كيف لنا أن نقبل بمراسيم أصدرتها دون استشارتنا وحتى دون أن نعلم عنها شيئاً؟ فإذا شاء الحبر الجليل الرومـانى                    
الجالس على عرش مجده المتعال، أن يزجرنا ويصدر إلينا األوامر، وإذا شاء أن يحاكمنا ويحكمنا نحـن وكنائسـنا                   

دونما تشاور معنا وبمحض استبداده وهواه، فما هى هذه األخوة؟، بل أى نوع من القرابة هـذا؟ المطلـوب أن          أيضاً  
نصبح عبيداً لكنيسة نحن أبنائها، وتكون رومية بهذه الطريقة ليست تلك األم المتفانية من أجل أبنائها، بل بـالحرى                   

 . سيدة قاسية ومتعجرفة تجاه عبيدها
 

<í¾çv×Ú<V<
 

 ملك الفرنجة امبراطوراً على الغرب، وهـو مـن          -م، توج البابا شارل الكبير شارلمان       ٨٠٠الميالد سنة   فى عيد   
 . البرابرة الجرمانيين، والذى يندس بينهم فلول األريوسية

 

  : أما بالنسبة إلضافة كلمة االبن بعد عبارة المنبثق من اآلب، نعرضها لسببين
 

لم يحـدث  .. والمفروض أن هذا ال يتم إال فى مجمع مسكونى مماثل.. لنقاوى أجراء تغيير فى دستور اإليمان ا      -١
 . ذلك
ð^{q<î{jÚæ>>>>: " نحن نعتبر أن الروح القدس منبثق من اآلب وحده كما ورد فى إنجيل معلمنا يوحنـا إذ يقـول                   -٢

±<‚ãè<çãÊ<Ðnfßè<hû]<‚ßÂ<àÚ<ï„Ö]<Ð£]<|æ…<hû]<àÚ<ÜÓéÖc<^Þ_<ä×‰…`‰<ï„Ö]<ïˆÃ¹] "E<çèNRVMQD . 
 

 .. أن كل تغيير مهما صغر فى الهوت الثالوث، يحمل فى طياته عواقب بعيدة المدى فى مجاالت عديدة  أخرى
 

فال تهدم الزيادة التوازن بين أقانيم الثالوث فحسب، بل تدخل أيضاً مفهوماً خاطئاً لدور الروح القدس فـى العـالم                    
 .. تؤدى إلى تشجيع عقيدة مغلوطة للكنيسة



٥٣ 

<ì‚uæ<îvéŠ¹]<^ÃÖ]<V<
 

: وانقسمت اإلمبراطورية الرومانية إلـى قسـمين      .. أخذت فى اإلختفاء التدريجى منذ أواخر القرن الثالث الميالدى        
 .. شرقى وغربى

 

 ..أخذ كل قسم يشق طريقه نحو عالم يختلف عن اآلخر
 

<Ý^ŠÏÞ÷]<h^f‰_<V<
 

 ..  إختالف اللغة-٢   .. الفروق الحضارية-١
 .. جمة أدى إلى تعميق األزمة وزيادة الخالف سوء التر-٣
فى الوقت الـذى    : وذلك.  سقوط القسم الغربى من اإلمبراطورية بأيدى البرابرة الجرمان، وبروز أسقف روما           -٤

 فـإن   - بهروب نواب األباطرة وحكام المقاطعات والجدير        -اختفت فيه معالم السلطة اإلمبراطورية فى القسم الغربى         
 . شخصية الوحيدة التى بقيت فى موقعها تفاوض الزعماء الجرمان، وتدبر شئون المدنالبابا هو ال

 فى الوقت الذى اعتقدت فيه الكنائس فى الشرق أن للمجامع المسكونية سلطة ملهبة ومـؤثرة فـى مسـائل                    -٥
ما هى لخليفة القـديس     كانت روما تعتبر السلطة المطلقة ليست لهذه المجامع وإن        .. العقيدة والعبادة والتنظيم الكنسى   

بطرس، متوهمين أن بطرس الرسول صاحب كرسى روما وهو رئيس الرسل، وكل بطريرك يجلس على كرسى روما                 
يكون له نفس الوضع والرياسة، وأن مهمة المجامع المسكونية هذه ليست سوى التصديق على اآلراء الصادرة مـن                  

 ! روما ونشرها
شرقيين أنفسهم بشر ويمكن أن يخطئوا، فإن أسقف رومـا أعتبـر نفسـه               فى الوقت الذى يعتبر البطاركة ال      -٦

 .معصوماً عن الخطأ بشكل مطلق
 الشرق عموماً يشرك العقل فى قضية اإليمان، أما الغرب فيرفض مناقشة حتى القضايا غير األساسـية فـى                   -٧

 . مجال العقيدة واإليمان
 ..  كان مفقوداً إلى حد بعيد دور العلمانى فى الشرق دينى ملموس، أم فى الغرب،-٨
 ..  فى الشرق الكنيسة داخل الدولة، أم الغرب فالدولة داخل الكنيسة-٩
م بيـد   ٨٠٠، بلغ ذروته بتتويج شالمان فى عيد الميالد سنة          "[éÞ^{Ú†¢]<ì†e]Ö°>>" تحالف الغرب من الفرنجى      -١٠

 . باطرة البيزنطيين فكان بمثابة طعنة وجهتها البابوية، إلى األ-البابا ليو الثالث 
 وأعترض كرسى القسـطنطينية علـى مـا    -تجاه الطقوس اإلغريقية " [íéßéiøÖ]<íŠéßÓÖ" ما قامت به روما   -١١

.. زاد من فجوة اإلنشقاق".. [‰àè‚Ö]<Ù^q…<t]æ‡<Üè† <HkfŠÖ]<Ý^é‘<H†Ûj~¹]<Æ<ˆf¤]<Ý‚~j"غيرته روما فى الطقس من 
يزنطى، بالرد على هذه األخطاء وتوضيح الصواب، أثار ذلك غضب الغرب، وبـدالً             فعندما قام أحد رهبان الكرسى الب     

إلى أن تـدخل اإلمبراطـور، الـذى        .. من أن يردوا يقنعوا المعترضين، ردوا بشتيمة لهذا الراهب وبألفاظ غير الئقة           
 . برت الغربىبدوره أجبر الراهب الشرقى أن يسحب بحثه ورده، وعالوة على ذلك جعله يعتذر للكردينال هم



٥٤ 

م توجه الوفد البابوى يتقدمه همبرت إلى الكنيسة آجيا صوفيا، حيث دخلها والقداس             ١٦/٧/١٠٥٤ فى ظهر    -١٢
على وشك البداية، فاتجهوا نحو المذبح ووضعوا قرار الحرمان ضد بطريرك القسطنطينية وإتباعه، ثم نفضوا غبـار                 

 . أقدامهم وخرجوا
فى تطوير نظامها الدراسى، فى ظل الحرية الدينية التى كانت تنعم بها،            " ^ÓÖ]<í{éÓéÖçm" مضت الكنيسة الغربية     -١٣

فنشأت الفلسفة المدرسية، وطبقت هذا األسلوب المدرسى على علم الالهوت، وبالغت فى ذلك، مما أدى فى النهايـة                  
 ". Ö]æ<íÏéÏ£]<î’ÏiÐéÎ‚Ö]<Øé×vj"واعتماد العقالنية " [îjÞ^jŠiæÖ"إلى نشأة حركة اإلصالح الدينى 

  مفهوم الحبل بالعذراء مريم بدون دنس -١٤
 .الخطيئة األصلية

 

  وهذا على حد قول المطران يعتبر الجميع
 ألياس الذغبى، مطران بعلبك للروم الكاثوليك 

  بأن الخالفات التى ولدت اإلنشقاق كانت -
 مرتبطة بأوضاع سياسية وزمنية زالت 

  العقائدية الهامشية  أما الخالفات-منذ زمن بعيد 
 .. فلم تسبب اإلنشقاق بل أبرزت على أثره، لتبرره بعد وقوعه

 

 . وفعالً قد أقر رجال الكنيسة، على أعلى المستويات، بأن عوامل اإلنشقاق لم تكن فى األساس عقائدية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+
++



٥٥ 

 
 

 السيد المسيح له المجد
  

  التالميذ واآلباء الرسل
  

ــظ   ١٥أع.. شليمم مجمع أور٥١ ــان، وحف ــوص الخت بخص
 الناموس

 بخصوص بدعة آريوس م مجمع نيقيه٣٢٥
 بخصوص بدعة مقدونيوس م مجمع القسطنطينية٣٨١
 بخصوص بدعة نسطور م مجمع أفسس األول٤٣١
 بخصوص بدعة أوطاخى م مجمع أفسس الثانى٤٤٩

  
  واإلنشقاق األول-م ٤٥١مجمع خلقيدونية 

  
 لقدونيةالكنائس الالخ
 األرثوذكسية

 الكنائس الخلقدونية
 األرثوذكسية

  
 م١٠٥٤اإلنشقاق الكبير  م١٥٢١لوثر سنة 
اإلنجليكان 

 م١٥٣٨سنة 

ــة
سـ

كني
ال

رية
لوث
ال

 

  

  
  مئات الشيع البروتستانية

ليك
اثو
الك
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