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 باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
 مقدمة الطبعة الثانية

 لكتاب سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي اإلسكندري

 
أصـدر ديـر السـيدم العـ راا ـ السـريان ـ العـامر  5512ـ  5515فـ  التتـرم مـن 

طاركة الكرس  اإلسكندري، ابتـداا مـن البابـا خمس حلقات من سلسلة تاريخ الباباوات ب
 .555إلى البابا ديمتريوس الثان  البطريرك 11كيرلس الثالث البطريرك 

 .ونت ت ه ه الطبعات من زمن بعيد
وبتشـجيع مـن بعـح محبـ  التـاريخ القبطـ  نعيـد اآلن تقـديم هـ ه الحلقـات فـ  

ن شـياا عـن تـاريخ كنيسـتبم طبعة ثانيـة منقحـة حتـى يسـتتيد منبـا أبنـاا الكنيسـة ويعرفـو 
 .العريقة

 :وه ه الحلقات الخمس كما وردت ف  الطبعة األول  ه 
 تاريخ الكنيسة القبطية ف  عبد البابا كيرلس الثالث : الحلقة األولى

 البطريرك الخامس والسبعون
 تاريخ الكنيسة القبطية ف  عبد الباباوات: الحلقة الثانية

 طريرك السادس والسبعونمن البابا أثناسيوس الثالث الب
 .إلى البابا غبلاير الرابع البطريرك السادس والثمانون

 تاريخ الكنيسة القبطية ف  عبد البابا متاؤس األول: الحلقة الثالثة
 البطريرك السابع والثمانون

 تاريخ الكنيسة القبطية ف  عبد الباباوات: الحلقة الرابعة
 من والثمانونمن البابا غبلاير الخامس البطريرك الثا

 إلى البابا يؤانس السادس عشر البطريرك المااة والثالث
 تاريخ الكنيسة القبطية ف  عبد الباباوات: الحلقة الخامسة

 من البابا بطرس السادس البطريرك المااة والرابع
لحادي عشر  إلى البابا ديمتريوس الثان  البطريرك المااة وا 

خ الكبيـــر المتنـــيح القمـــ  صـــموايل وســـتكمل هـــ ه الحلقـــات بكتـــاب  ـــيم للمـــؤر  
عـن تـاريخ الكنيسـة القبطيـة فـ  عبـد  5511تاوضروس السريان  كان  د أصـدره سـنة 
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البطريـــرك المااـــة والتاســـع إلـــى البابـــا ( الجـــاولى)البابـــاوات مـــن البابـــا بطـــرس الســـادس 
 .كيرلس السادس البطريرك المااة والسادس عشر

نكمل ه ا العمل الضخم مـن أجـل الحتـا   ونحتاج إلى صلوات كثيرم حتى نستطيع أن
التــ  نطلـــب . علــى تــاريخ كنيســتنا المجيــدم الــ ي هــو جـــزا مــن تــاريخ مصــرنا الحبيبــة

 .السالم لكل ربوعبا والتقدم والرخاا لكل جموعبا
نرجــو أن تكــون هــ ه الحلقــات المتتابعــة ســبب بركــة لكــل مــن يقرأهــا، ويصــد  

 .عليه  ول الشاعر
 . أضاف أعمارا على عمره.. ره من حوى التاريخ ف  صد

اهلل يعيننا بشتاعة أمنا الطاهرم القديسة مريم وبصلوات آباانـا البطاركـة الع ـام 
الـ ين وردت أسـماؤهم وســيرهم فـ  هــ ه الحلقـات والـ ين  ــادوا الكنيسـة بحكمــة كـل هــ ه 

 .السنين الطوال الت  تصل إلى سبعة  رون ونصف
. األنبــا شــنوده الثالــث بطريــرك هــ ا الزمــان وببركــة وصــلوات أبينــا المكــرم البابــا

 .أطال اهلل حياته
 ..ونعمة الرب تشملنا جميعا آمين

 األنبا متاؤس

 أسقف دير السريان العامر
  3005صوم الرسل األطبار يونيه 
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CUN YEW      IC,UROC 
 

 تصدير

حلقـات سلسـلة  ومـا الكنيسـة الحاليـة إال إحـدى.  كريات الماضى دروس للمستقبل     
فلكــل أمــة إرث اجتمــاعى تعا بــت . تتــأثر كــل حلقــة منبــا بــاألخرى. طويلــة مــن التــاريخ

فتثيـــر . األجيـــال علـــى تكوينـــه فيلقـــى علـــى حياتبـــا ألوانـــا خاصـــة مـــن التتكيـــر واآلمـــال
فتــرات المجــد واالزدهــار كــوامن المثــل العليــا فتتســع أمــام العــاملين آفــا  الرجــاا إلعــادم 

أمـا فتـرات الـ ل والقسـوم، . ل إلـى  روم سـمت وانـارت يومـا مـن األيـاممجد تليـد والوصـو 
والخمـول والتتــور واالضــطباد فقــد يكــون تأثيرهــا أحيانـا أ ــوى وأعمــ  فــى ايقــا  القلــوب 

فــالنتوس األبيــة والقلــوب التتيــة ال يمكــن أن تيــأس مبمــا . بحمــاس النبضــة واإلصــالح
أورشــليم التــى أكلتبــا النــار وأســوارها  فــ ن أبــواب. تراكمــت عليبــا  كريــات الــ ل والــدمار

المبدمة وشعببا المشتت المتكك الغـار  فـى جبالـة البعـد عـن اهلل، ال يمكـن أن تطتـ  
حــرارم الحــب الملتبــب فــى القلــوب العــامرم باإليمــان، ولكنبــا تزيــد نيــران الحــب المقــدس 

 (.51:3نح)هلم فنبنى سور أورشليم وال نكون بعد عاراً "تأججًا فتبتف مع نحميا 
وما تاريخ اآلباا البطاركة إال استعراح لتـاريخ األمـة والكنيسـة والـوعى العـام مـن      

جميـــع النـــواحى الروحيـــة واالجتماعيـــة والوطنيـــة ومـــدى تأثرهـــا بالبياـــة العامـــة المحليـــة 
فــالمحن التــى ألمــت بالشــعب . والعالميــة المحيطــة ببــا مــن نواحيبــا السياســية والعمرانيــة

لبـــا ت بـــر بوضـــوح فـــى تـــاريخ البطاركـــة وتـــدل داللـــة  ـــاهرم علـــى القبطـــى وصـــموده 
 .مقدار ثبات الشعب على إيمانه األرثو كس  و وم احتماله فى سبيل العقيدم والوطن

ويرجع التضل فى تسجيل تاريخ البطاركة وحت  ه ه السلسـلة بـدون انقطـاإ، إلـى      
تــاريخ الــ ى هــو فــى الوا ــع اهتمــوا ببــ ا ال. بعــح اآلبــاا الرهبــان فــى مختلــف األجيــال

ــــة،  مــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا بتــــاريخ الشــــعب فســــجلوا الحــــوادث بكــــل شــــجاعة ود ــــة وأمان
وبــروحبم الرهبانيــة المجبولــة علــى البســاطة كشــتت لنــا أســاليببم البســيطة عمــ  الــروح 

 .التى سادت كل عصر أو شخصية
ل الشـعب رأى ديـر ولما كان الجزا ال ى نشر من تـاريخ البطاركـة لـيس فـى متنـاو      

الســــريان فــــى نبضــــته الحديثــــة التــــى يقودهــــا ويرعاهــــا اســــقته النشــــيط وراعيــــه األمــــين 
أن يســتكمل هــ ا الــنق  فيجعــل تــاريخ البطاركــة فــى . صــاحب النيافــة األنبــا ثــاوفيلس
 .متناول يد أبناا الكنيسة الغيورين
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عضــو لجنــة ولمــا كــان األســتا  التاضــل الشــماس كامــل صــالح نخلــه اإلســكندري      
ــــد ي  فــــى البحــــوث  ــــاريخ القبطــــى ومــــن الشخصــــيات القليلــــة المبتمــــة بــــالتعم  والت الت
التاريخيــة،  ــام بتجميــع وتــأليف الجــزا الــ ى لــم يســب  نشــره مــن تــاريخ البطاركــة ابتــداا 
مــن البطريــرك الخــامس والســبعين معتمــدا فــى بحثــه علــى أهــم النســخ الخطيــة  ــد رأى 

ث الثمــين فــى حلقــات متتاليــة إن شــاا اهلل حتــى يســبل الــدير أن يتــولى نشــر هــ ا البحــ
ا تنـااه تحقيقــا ألهـداف الــدير السـاعية إلنــارم الشـعب بمــا حوتـه مخطوطــات اآلبـاا مــن 

 .كنوز
ونأمــل بمعونــة اهلل أن نســتكمل نشــر تــاريخ البطاركــة مــن البطريــرك األول أى مــن      

و لــك بعــد اســتكمال هــ ه  األنبــا يــوأنس الســادس( 12)مــارمر س الرســول إلــى الطريــرك 
حتـى تكـون المجموعـة كلبـا كاملـة إن شـاا اهلل . الحلقـات األخيـرم التـى لـم يسـب  نشـرها

 .حسب وعد األستا  التاضل مؤرخ ه ه المجموعة الع يمة
وا   نقــدم جزيــل شــكرنا لكســتا  كامــل صــالح نخلــه نطلــب مــن الــرب أن يزيــده مــن      

يتــابع خدماتــه المباركــة للكنيســة وأن يجعــل هــ ا كــل نعمــة و ــوم ليــوالى بحوثــه القيمــة و 
الكتــاب ســبب بركــة لكثيــرين والــرب  ــادر أن يعيــد إلــى الكنيســة مجــدها التليــد بشــتاعة 

 له المجد الداام إلى األبد أمين،. والدته الطاهرم وجميع القديسين
 دير السريان
+++++ 
 مراجع 

 (11)كتاب تاريخ كيرلس بن لقل  البطريرك 
بمكتبـــة الـــدار البطريركيـــة القبطيـــة األرثو كســـية ( 55)ركـــة كتـــاب ر ـــم تـــاريخ البطا (5)

 .بالقاهرم
كتـــاب تـــاريخ البطاركـــة ألنبـــا يوســـاب أســـقف فـــوه مـــن رجـــال الجيـــل الثالـــث عشـــر  (3)

 .للميالد مخطوط بمكتبة دير السريان ومكتبة العالمة جرجس فيلوثاؤس عوح
كتبـــة الــــدار بم( الهـــوت 355)كتـــاب مخاطبـــات كيـــرلس بـــن لقلــــ  مخطـــوط ر ـــم  (2)

 .البطريركية
 .كتاب التواريخ البن الراهب مخطوط بمكتبة العالمة جرجس فيلوثاؤس عوح (2)
 .مخطوط بمكتبة الدار البطريركية( طقس 505)كتاب تاريخ الميرون ر م  (1)
 .بمكتبة الدار البطريركية( تاريخ51)كتاب تاريخ البطاركة ر م  (6)



 - 1  -

 .ر البطريركيةبمكتبة الدا( تاريخ 1)كتاب  وانين اآلباا ر م  (1)
بمكتبــة العالمــة جــرجس ( م5216)ش  5013كتــاب  ــوانين اآلبــاا مخطــوط ســنة  (8)

 .فيلوثاؤس عوح
كتــاب المجمــوإ الصــتوى البــن العســال لناشــره العالمــة جــرجس فيلوثــاؤس عــوح  (5)

 .طبع التوفي 
كتـاب تقـويم تـواريخ األزمنـة المسـيحية فـى مصـر وأثيوبيـا طبـع باللغـة الترنسـية  (50)

 (.م شن بباريس)تأليف العالمة 
 .كتاب فبرس مكتبة الدار البطريركية طبع مصر للعالمة مر س سميكه باشا (55)
 .كتاب فبرس مكتبة المتحف القبطى طبع مصر للعالمة مر س سميكه باشا (53)
 .كتاب صور من تاريخ القبط مطبوإ لجمعية مارمينا باإلسكندرية (52)
 .شيخوكتاب المخطوطات العربية لكتبة النصرانية تأليف األب لويس  (52)
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ــام التــر يم فــى المخطوطــات بالور ــة ولــيس بالصــتحة فالور ــة تــر م واحــد : ملحو ــة
فعند  كـر المراجـع المخطوطـة سنضـع الـر م بمتـرده . وُيعطى نتس الر م للوجه وال بر

 .لل بر( أ)لوجه والر م مقرونا بـ 
 مقدمة الكتاب

لمر ســـى اإلســـكندرى اضـــحى لمـــا الح ـــت أن تـــاريخ البطاركـــة بابـــاوات الكرســـى ا    
رأيـت أن أ ــوم بسـد هـ ه الحقبــة ( 11)نا صـا بعـد تــاريخ البابـا كيـرلس الثالــث البطريـرك 

النا صـة مـن تـاريخ البابـاوات و ـد شـجعنى علــى هـ ا العمـل غبطـة البابـا المع ـم األنبــا 
كما  ام بتعضيدى وتشـجيعى علـى هـ ا العمـل حضـرم ( 551)يوساب الثانى البطريرك 

لجليل األنبا ثاؤفيلس أسقف ديـر السـريان الـ ى  ـرر أن يقـوم بطبعـه بمطبعـة األسقف ا
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الدير ورهبانه األجالا األمر ال ى شجعنى على المضى فى إتمـام هـ ا التـاريخ الحافـل 
باألعمــــال الجليلــــة والنبضــــات القيمــــة رغــــم  ــــروف االضــــطبادات التــــى أثارهــــا علــــى 

 . داستبم عدو الخير نتعنا اهلل ببركاتبم
ولعلـــى أكـــون وفقـــت فـــى مبمتـــى هـــ ه ن ـــرا لمـــا كابدتـــه مـــن المشـــا  فـــى البحـــث     

والتنقيــب فــى المكتبــات القبطيــة ودار المتحــف القبطــى ومخطوطــات الــدار البطريركيــة 
 .وغير  لك من المصادر النادرم النتيسة

و ـــد ســـاعدنى رب المجـــد علـــى أن أ ـــوم ب نجـــاز الحلقـــة األولـــى مـــن هـــ ا التـــاريخ      
 لسيرم الحافلة لتاريخ وتشمل ا

 ("11)البابا كيرلس الثالث البطريرك "
وفقنـــا اهلل جميعـــًا إلـــى مـــا فيـــه خيـــر كنيســـته القبطيـــة  األرثو كســـية الجامعـــة الرســـولية 

 ..آمين
 الشماس

 كامل صالح نخله اإلسكندري
 عضو لجنة التاريخ القبط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (11)تاريخ البابا كيرلس الثالث البطريرك 

 سم كيرلس بن لقلقالشهير با

 ش 515برمبات سنة  52ش إلى  515بؤونة سنة  32وتولى الكرسى من 
 (م5323مارس سنة  50م ـ 5321يونية سنة  51)

 نشأة الراهب داود بن لقلق الفيومى – 5
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نشــأ داود التيــومى فــى ا لــيم التيــوم الــ ى كــان و تاــ  أى فــى أوااــل الجيــل الثالــث      
 .يرم المأهولة بالرهبانعشر للميالد عامرًا باألد

وانــدمد داود فــى ســلك الرهبنــة فــى ديــر التيــوم وكــان مــن زمالاــه فــى هــ ا الــدير      
 :الراهب بولس البوشى ال ى له عدم حوادث مع زميله داود كما سيأتى بيانه فيما يلى

و د رسم الراهب داود  سًا فى ه ا الدير وأ ـام فـى كنيسـة التيـوم مـع أباابـا الكبنـة      
كما يرجح رسامة الراهب بولس البوشى زميله فى الرهبنة  سًا فـى نتـس هـ ا الـدير كمـا 

مقالـة القمـ  يعقـوب )جرت ب لك العادم فى األديـرم القبطيـة فـى  اك الو ـت ومـا بعـده 
 (.351مويزر فى كتاب صور من تاريخ القبط   

 الشيخ نشء الخالفة أبو الفتوح – 3

 رئيس ديوان الجيش

 اك الحــين فــى أيــام الملــك الكامــل بــن الملــك العــادل الــ ى تــولى علــى  وكــان فــى     
م رجــال مــن 5328ميالديــة إلــى ســنة  5358مصــر بعــد والــده الملــك العــادل مــن ســنة 

أوالد القـبط ومـن كبـار رجــال أبيـه الملـك العــادل اسـمه الشـيخ نــشا الخالفـة أبـو التتــوح 
ولمـــا عـــاد . ى ديـــوان الجيـــوشالمعـــروف بـــابن الميقـــاط و ـــد اســـتخدمه الملـــك العـــادل فـــ

الملك العادل من اإلسكندرية التى كان يتريح فيبا ترويحا للنتس بعد وفـام والـده  ـر ب 
أبا التتوح إليه حتى أصبح فى عبـده رايسـًا لـديوان الجيـوش السـلطانية الملكيـة العادليـة 

 (.231   55و يل تاريخ البطاركة كتاب  522و ( أ) 523فوه  )
الـ ى تـولى الكرسـى ( 12)ابا اإلسكندري و تا  يوأنس السـادس البطريـرك وكان الب     

ينـاير سـنة  35)ش  523طوبـة سـنة  55ش إلـى  501أمشـير سـنة  2البطريركى مـن 
 (.م5356يناير سنة  1م إلى 5585
وحدث فى أيام هـ ا البابـا أن و ـع خـالف شـديد بـين القـس داود بـن لقلـ  التيـومى      

وم فقـــام عليـــه بســـبب هـــ ه المنازعـــات أكـــابر مســـلمى المدينـــة وبـــين  ســـس كنيســـة التيـــ
 ((.أ) 523فوه )واعتقلوه فضًا للمشاكل واستتبابًا للسالم والطمأنينة 

 قيام أبى الفتوح باطالق سراح القس داود – 2

ولمـــا حصـــل اعتقـــال القـــس داود بـــن يوحنـــا بـــن لقلـــ  بـــالتيوم  ـــام أبـــوه يوحنـــا إلـــى      
شــيخ نـشا الخالفـة مســتغيثًا بـه الطـال  ابنــه مـن المعتقـل فأجــاب القـاهرم والتجـأ إلـى ال

 523فــوه )الشـيخ المــ كور ســؤله وخلــ  ابنــه داود مـن االعتقــال وأحضــره إلــى القــاهرم 
 (.522إلى ( أ)
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 اقامة القس داود الفيومى فى ضيافة أبى الفتوح – 1

فــى القــاهرم فــى ولمـا أطلــ  الشــيخ أبــو التتــوح القــس داود مـن معتقلــه أســكنه عنــده      
 . داره الجديدم بدرب الز ا  فى حيام البابا يوأنس السادس

ومـن  اك الحـين صـار القـس داود لـنشا الخالفـة أبـو التتـوح كـالمعلم وكـان يقــول      
. بــاالعتراف جبــرًا  ــدام النــاس أو ســرًا داخــل  لبــه علــى غيــر اعتمــاد نيــة فــى المســيح

ومرشـدًا ولمـا اتصـل الخبـر لقداسـة البابـا يــوأنس فأمـال أبـا التتـوح إليـه وصـار لـه معلمـًا 
تكــدر مــن أبــى التتــوح لســماحه لبــ ا القــس باإل امــة عنــده والتمســك بتعاليمــه المخالتـــة 

 (.231تاريخ    55كتاب )و ل البابا غير راح عنبما مدم حياته 
ولـو أن القــس داود بــن لقلــ  كــان خيــر عـالم  ــرأ العتيقــة والحديثــة وجــادل مخــالتى      

لــدين إال أنــه كــان متطرفــا فــى تعليمــه وفــى شــرح العقااــد وهــ ا مــا كــان يغضــب البابــا ا
 (.231تاريخ    55كتاب )البطريرك عليه 

 سعى داود لمطرانية إثيوبيا – 6

وبقــى القــس داود مقيمــا فــى القــاهرم فــى ضــيافة أبــى التتــوح حتــى ورد إلــى مصــر      
مـــن  بـــل ملـــك الحبشـــة البـــال   خبـــر نياحـــة مطـــران الحبشـــة علـــى لســـان رســـول موفـــدا

ــــا حتــــى يقــــوم برســــامة مطــــران لبــــ ه المملكــــة محــــل المطــــران  ــــى  داســــة الباب الخبــــر إل
 .المتوفى
فســمع القـــس داود ببـــ ا الخبـــر فحمـــل للملــك العـــادل مـــااتى دينـــار علـــى أن يـــأمر      

فأجــاب الملــك طلبــه وأرســل رســوال مــن . البابــا البطريــرك برســامته مطرانــا علــى الحبشــة
فأجــاب البابــا . ه لقداســة البابــا يحمــل أمــره برســامة القــس داود مطرانــا علــى الحبشــة بلــ

ــــا الملــــك أن هــــ ا : "يــــوأنس علــــى الرســــول الملكــــى  ــــااال أرجــــو أن تقــــول لجاللــــة موالن
الشــخ  ال يصــلح لبـــ ا المركــز الخطيـــر ألن أمانتــه بـــاهلل فاســدم إ  يقـــول فــى اهلل مـــا 

حبشــة افســد عقيــدتبم وجعلبــم يعتنقــون مــ هب فــ ن مضــى إلــى بــالد ال. تقــول الــروم بــه
الروم فيخرجون عن طاعتى وطاعة الملك وربما حملبم علـى محاربـة المسـلمين الـ ين 
يجــاورونبم فــى الــبالد وتســتك الــدماا الكثيــرم ويقــع  لــك تحــت مســؤولية الملــك أمــا أنــا 

 (.231تاريخ    55كتاب ". )وشعبى فبرياان منه
الملـــك الكامـــل ورفـــع إليـــه إجابـــة البطريـــرك بشـــأن هـــ ه  فعـــاد الرســـول إلـــى جاللـــة     

. الرسامة فرأى جاللتـه العـدول عنبـا وأبطـل اهلل أمـر القـس داود وضـاإ عليـه مـا حملـه
و ـال  ـوم أن الملـك الكامـل رد المبلـ  إلـى داود بسـؤال نشـ  الخالفـة وسـاعده فـى  لـك 
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برسـامة مطـران للمملكــة  و ـام بعــد  لـك  داسـة البابـا. األميـر فخـر الـدين عثمـان الـوزير
 (.231   55كتاب ر م )الحبشية وسيره إليبا بصحبة رسول الملك 

 نياحة البابا يوأنس السادس واالختالف على ترشيح خليفة – 1

تنــيح ( ش523طوبــة ســنة  55)م 5356وفــى اليــوم الســابع مــن شــبر ينــاير ســنة      
الكنيسـة بالمنازعـات العنيتـة وأكتبـر جـو ( 12)البابا القـديس يـوأنس السـادس البطريـرك 

التى  امت حول تعيـين مـن يصـلح لمـلا هـ ا الكرسـى الرسـولى ن ـرا النقسـام األراخنـة 
وانحطــاط االكليــروس والشـــعب معــا مــن الوجبـــة الدينيــة فبــدال مـــن  يــام األمــة بتوحيـــد 
كلمتبــا و يامبــا بعــد  لــك باختيــار شخصـــية مشــبودا لبــا بــالتقوى والعلــم ابــدت م بـــرا 

 بـــر ثالثــة أحـــزاب متباينــة تشـــن الحــرب بعضـــبا علــى بعـــح وتتر ــت الكلمـــة منتــرا و 
وتمز ـــت الوحــــدم وتشـــتت الطلبــــات وكـــان كــــل مـــن هــــؤالا الثالثـــة يؤيــــد مرشـــحا ب اتــــه 
فالبعح يؤيد القس بولس البوشى والبعح الثانى القس داود بن لقلـ  والـبعح اآلخـر 

ابـــى ســـرجة فـــى  صـــر  االرشــيديا ن أبـــو شـــاكر بطـــرس الـــ ى كـــان نــا را علـــى كنيســـة
و ضت االحزاب الثالثة تب ل أ صى جبودهـا فـى تعيـين مرشـحيبا و ـل يقـاوم . الشمع

الواحد اآلخر مقاومة عنيتة مدم طويلة من الزمن بال جدوى دون أن يتمكن حـزب مـن 
 .االحزاب من التغلب على اآلخر وينال مقصوده ويتوز بمرامة

التجـأ إلـى وسـاال غيـر شـرعية و ـدم وعرف عن حـزب أبـى شـاكر بـن بطـرس أنـه      
مبــال  طاالــة وصـــلت إلــى ثالثــة آالف دينـــار مــن الــ هب لبيـــت المــال للحصــول علـــى 
الكرســ  البطريركــ  عــدا مــا  دمــه مــن مبــال  أخــرى طاالــة للســلطان العــادل ومــع شــدم 
اخــتالف االحــزاب ومقاومتبــا بعضــبا بعضــا والمشــاحنات التــى كــادت تــؤدى إلــى إرا ــة 

ـــم يتتـــر  الواحـــد منبمـــا عـــن الـــدماا كـــان بـــ ولس البوشـــى وداود بـــن لقلـــ  متالزمـــين ول
اآلخــر يشــتركان ويتعاونــان علــى تــأليف الكتــب الدينيــة فــى الــدفاإ عــن أصــول وكرامــة 

و ل داود طول ه ه المدم وهو يغتنم كـل فرصـة تواتيـه للوصـول إلـى . الدين المسيحى
مــا القــس بــولس البوشــى غرضـه بالحصــول علــى المنصــب البطريركــى بكــل الوســاال بين

لما رأى المنازعات مشـتدم حـول المنصـب البطريركـى وأخـ ت شـكال يتنـافى مـع أصـول 
الــدين وينتــر منبــا الرجــل المجبــول علــى الــورإ والتقــوى والســالم غــح ن ــره عــن هــ ا 
المطمـــح فســـحب نتســـه راضـــيا شـــريتا مـــن ســـاحة هـــ ه المعركـــة وآثـــر أن يعكـــف علـــى 

ويــــالزم نشـــر الحقــــاا  اإللبيــــة بقلمـــه وبــــث التعــــاليم االبحـــاث الدينيــــة فــــى جـــو هــــاد  



 - 50  -

الروحيــة واالرشــادات الدينيــة الحقــة والــرد علــى مــن تســوله نتســه إلــى الطعــن فــى الــدين 
 (.351إلى  351رسالة القم  مويزر عن بولس البوشى   )المسيحى 

وك لك لم ينجح فى ميـدان الترشـيح األرشـيديا ن أبـو شـاكر بطـرس رغـم اسـتعداده      
بــ ل المــال فــى ســبيل الحصــول علــى البطريركيــة وفشــل مســاعى أبيــه الراهــب بطــرس ل

 . سيس أبى سرجة فاضطر مقبرا لإلنسحاب من ه ا الميدان
وتــرك الميــدان حــرا أمــام خصــمه الراهــب داود حيــث لــم يقــو علــى مزاحمتــه لشــدم      

طريركيــة و ــد انســحب  بلــه القــس بــولس البوشــى مــن الترشــيح للب. بــأس وتــأثير أعوانــه
لرزانة عقله ونزاهة شخصه واعتدال طباعه وحبه الشـديد لمحاف ـة علـى خيـر الكنيسـة 
وســالمة األمــة القبطيــة فعوضــا مــن أن ينــزل ويخــوح معركــة ســالحبا التــتن والتشــنيع 
ويخشــى أن تكــدر صــتاا حياتــه الروحيــة باندفاعــه فــى تيــار االغــراح الســتلى والــدناام 

شـــــأن  وى األغــــراح الشخصـــــية وتبــــان كرامتـــــه  والتجااــــه إلـــــى وســــاال غيـــــر شــــريتة
الكبنوتيـــة آثـــر حيـــام هاداـــة علـــى الحيـــام المضـــطربة والســـكينة علـــى القلـــ  فكـــان مـــن 
الـرابحين وبانســحابه االختيـارى أفســح الطريـ  لزميلــه داود بـن لقلــ  الـ ى لــم يـدخر مــع 
 الشـــيخ ابـــى التتـــوح جبـــدا فـــى الحصـــول علـــى أمـــر مـــن الملـــك بتنصـــيبه بطريركـــا تـــارم

المقريــزى جــزا )بالحيلــة والخــداإ والمــال وتــورا باســتعماله القــوم واالرهــاب ضــد االســا تة 
 (.205رابع   

وكان المصريون ال ين لم يوافقوا على ترشيح داود بن لقلـ  للبطريركيـة يسـتعينون      
علــى أبــى التتــوح بجــاه الســلطان الملــك الكامــل ويمــانعوه وعقــدوا لــه مجلســا مــع القــس 

شـــى بحضـــور أنبـــا نيقــــوال األول البطريـــرك الملكـــى الـــ ى تـــولى البطريركيــــة بـــولس البو 
م وكــــان اجتمـــاإ المجلــــس فـــى القلعــــة بحضــــور 5322إلــــى  5350الملكيـــة مــــن ســـنة 

حـــه الســـلطان فــى العلـــم وشـــكر . جماعــة كبيـــرم مـــن فقبــاا المســـلمين وعلمـــاابم و ــد رج 
 (.522فوه  )ه تعليله للمساال التى أوردها السلطان والتقباا وغيرهم علي

وبعـد هــ ا االجتمـاإ لــم يـ عن المصــريون لتكريسـه ولــم يقـدر أبــو التتـوح أن يجمــع      
كلمـــة الكـــل علـــى الرضـــاا بـــه وال علـــى رأى واحـــد فيـــه فانتـــ  رســـله إلـــى كراســـى اآلبـــاا 

لـى أسـقف طنبـدى  بالوجـه القبلـى وكـان أبـًا خيـرًا " Tampet"األسا تة بالوجه البحرى وا 
فـاجتمع لـه مـنبم سـبعة أسـا تة فاضـافبم وأكـرمبم ووهـب لبـم مـن خيراتـه  .وعالمًا  ـديراً 

وطلــب مــنبم أن يكتبــوا خطــوطبم فــى مســطور عملــه للقــس داود بــن لقلــ  بأنــه يصــلح 
وكان من بينبم اسـقتان فقيـران أحـدهما اسـمه حز يـة أو حز يـال أسـقف دميـره . بطريركا
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"Tam/ri " والبرمــون"Paramoni " أســقف البنــوان واآلخــر اســمه اســتتان"Panaban "
دفــع لبمــا القــس داود شــياًا فكانــا يقتــان للســلطان إ ا ركــب ويطلبــان منــه أن يقســم داود 
بطريركًا ويقولون للسـلطان أن األسـا تة كتبـوا خطـوطبم وكـ ا جماعـة الشـعب أنـه خيـر 

 (.523و( أ) 523تاريخ    19كتاب )من يصلح للبطريركية 
مـــل ملــــك مصـــر خــــرج مـــن القــــاهرم لغـــرح التنــــزه وكـــان تصـــادف أن الملــــك الكا     

والصيد فعدى إلى الغربية وسار فيبا يريد اإلسـكندرية فعـدى بحـر ابيـار ورأى صـومعة 
فشـكى الملـك . الحبيس ال ى هناك فو ف تحتبا وصاح عليه فكلمه من فو با ودعا لـه

لـــه مـــن وجـــع فـــى فـــؤاده فصـــلى لـــه الحبـــيس علـــى  ليـــل مـــن الزيـــت الطيـــب ودفعـــه لـــه 
فـدهن الملــك بـه موضـع الوجـع فبــر  " إ ا دهنـت موضـع الوجــع فتشـتى بـ  ن اهلل:"الو ـ

 523تـاريخ    19كتـاب )لو تـه فوهبـه شـياا بيـده ممـا معـه وصـار لـه فـى  لبـه مـودم 
 (.523و( أ)

ولما و عـت حـوادث ابـن لقلـ  األخيـرم تـ كر الملـك حبـيس إبيـار عنـدما طلـب إليـه      
أنــا آمــر أن يكــون حبــيس إبيــار بطريركــا لكــم وأنــا :"لبــماألســا تة تعيــين بطريــرك فقــال 

لــى والــى الغربيــة أن " أوافــ  عليــه وكتــب فــى الحــال كتابــًا إلــى شــمس الــدين القاضــى وا 
تــاريخ  19كتــاب )يمضـيا إلــى إبيــار وينـزال بــالحبيس مــن صـومعته ويســيراه إلــى القـاهرم 

 523.) 
تتـــ  مـــع األميـــر فخـــر الـــدين فلمـــا ســـمع نـــشا الخالفـــة أبـــو التتـــوح بـــ لك الخبـــر ا     

إنـه يسـأل موالنـا السـلطان أن "عثمان وزير الملك الكامل على أن يقولوا عنـه للسـلطان 
ثم أنت وا رسال ردوه بعد أن وصـل إلـى  ليـوب فتـرح " ال يزعجوه وال ينزلوه من صومعته

أهــل إبيــار برجوعــه لبــم وطلعــوا بــه إلــى صــومعته فســمع بخبــره رجــل نصــرانى يعقــوبى 
ل القـاهرم يعــرف باســم األسـعد بــن صـد ة ضــامن دار التتــاح فغـار هلل كمــا غــار مـن أهــ

فنحــاس وأخــ  جماعــة مــن النــاس وو ــف للســلطان و ــاوم نــشا الخالفــة أبــا التتــوح فــى 
إنـه يصـانع المـال :"رسامة داود بن لقل  وجعل عمدته الملك الكامـل و ـال لـه عـن داود

لعادل مـاال كثيـرًا حتـى يـأمر البطريـرك أن حتى يتقدم علينا وما نرضاه و د دفع للملك ا
فبــــل يحـــل اهلل لـــك أن تجعلــــه علينـــا بطريركــــا يتســـد ديننــــا . يجعلـــه مطرانـــًا فمــــا صـــلح

تــاريخ  19كتــاب : )ويجعــل  ــبط ديــار مصــر كلبــم رومــا ويخرجبــا مــن أيــدى المســلمين
  523.) 
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وح وأصـحابه إن أنـت مكنـت أبـا التتـ:"فأنت  الملك الكامل إلى والـى مصـر يقـول لـه     
 ((.أ) 523" )أن يقيموا بطريركا بغير أمرى شنقتك

وبعد أيام  ليلة خرج الملك العـادل إلـى اإلسـكندرية فاسـتأ نه أبـو التتـوح فـى  سـمة      
 ((.أ)523" )اجعله بطريركا والحقنى إلى اإلسكندرية وال تبط :"داود فقال له

أحــدهما عليــه صــليب فضــة  فلمــا ســمع القــس داود بــن لقلــ  بــ لك عمــل عكــازين     
وفّصــل ثيابــا وختــافير مــن الحريــر وهيــأ . موشــى بالــ هب واآلخــر موشــى بخيــوط فضــة

كــل مــا يحتاجــه لقســمته وأخـــ  أبــو التتــوح مــع األســا تة وطلـــع إلــى مصــر إلــى كنيســـة 
فاتصــل غيــره بــوالى مصــر فركــب ومعــه جماعــة مــن أجنــاده . المعلقــة ليقســمه بطريركــا
المعلقـة ونـزل لبـم إلـى الحـبش وهجـم علـيبم فـولى داود هاربـًا  وأعوانه وجاا إلى كنيسة

وخـرج األسـا تة مـن الكنيسـة هـاجين علـى رؤوسـبم  اصـدين كراسـيبم وأبطـل أمـر داود 
 523تــاريخ    19كتـاب )ولـم يرجـع نــشا الخالفـة يتحــدث فـى أمـر داود دون غيــره 

 (.309المقريزى جزا رابع   ( 523و ( أ)
مـــن رســـامة القــــس داود بطريركـــا انتقـــل هـــ ا القـــس مــــن درب ولمـــا انقطـــع الرجـــا      

الز ــا  وأتــى وســكن فــى ديــر النســطور علــى ديــر بركــة الحــبش ألنــه كــان تحــت حكــم 
الشـيخ علـم الرااســة بـن الصــغر وهـو مــن أكبـر أصــحابه والمتعصـبين مــع الشـيخ نــشا 

أسـقتين الخالفة أبى التتوح وطال الحال بغير بطريرك حتى لم يب  من األسـا تة سـوى 
بالوجه البحرى وأسقتين بالوجه القبلى وعـدمت األمـاكن الكبنـة واحتـاج أهـل العـالم إلـى 
أن يتتقـوا علــى رســامة الكبنـة الــ ين يحتــاجون إلـيبم مــن يــد أسـا تة الــبالد األخــرى وأن 

فــوه )يقــرروا بــأنبم إ ا تقــدموا بأعمــال البطريــرك يكــون الحــال علــى مــا  ــد اتتقــوا عليــه 
 (.933و( أ) 933
أما ثغر اإلسكندرية وبرية أبى مقار فلم يكرس عندهم أحد ولم يبـ  لبـم إال كاهنـا      

كمـا نتـ  الميـرون أيضـا ألنـه مـن مـدم أربعـين . واحدا من رسامة البابا مـر س بـن زرعـه
ـــم يقـــم أحـــد بتكـــريس  ســـنة مـــن بطريركيـــة البابـــا يـــوأنس إلـــى بطريركيـــة البابـــا كيـــرلس ل

أيـــام البابـــا مـــر س بـــن زرعـــه حتـــى اضـــطرت أغلـــب  الميـــرون المقـــدس الـــ ى نتـــ  مـــن
الكنــااس أن تاخــ  مــن بــوا ى الميــرون بــالعود ويجعلونــه فــى المعموديــة كمــا اضــطرت 

 (.933فوه )كنااس األرياف أن تعمد بالغاليالوون فقط 
 رسامة القس داود بن لقلق بطريركا بواسطة الراهب عماد - 8
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ى ديـر النسـطور و ـرر معـه أن يبـ ل عنـه اجتمع راهب اسمه عماد بـالقس داود فـ     
وكــان فــى هــ ا . فــى البطريركيــة ثالثــة آالف دينــار  هــب وأن يضــمنه ببــا لبيــت المــال

فتوجــه الراهــب عمــاد إليــه . الو ــت الســلطان الملــك الكامــل مقيمــا فــى الثغــر اإلســكندرى
وكـان ابـن الشـيخ يعـرف . وتحدث مع األميـر فخـر الـدين ابـن شـيخ الشـيوخ بسـبب  لـك

لقس داود بن لقل  ويعرف  ضيته مع أبى التتوح وعنايتـه بـه أوال والخـالف الـ ى و ـع ا
فوجد فى  لك وسـيلة فـى بـ ل المـ كور فتوسـط فـى الحـال عنـد . بين النصارى فى أمره

 (.933فوه  . )السلطان ورسم الملك بقبول الب ل وتقدمة القس داود
تبر الســعى الــ ى حصــل علــى فلمــا عــاد الراهــب عمــاد مــن الثغــر إلــى مصــر واشــ     

يديـه وكـان الشـيخ شـرف الرااسـة بـن هـبالن كاتـب الجـيش حاضـرًا بـالثغر و تاـ  واطلــع 
علـى مـا تحـرر فـى هـ ا الشـأن فسـير  رســوال يقـول للجماعـة الـ ين مـن حزبـه فـى مصــر 

ولمــا خشــى الشــيخ . أن ال يتحــدثوا بعــد وال يقــاوموا فــى أمــر تقدمــة القــس داود المــ كور
أن تقــع فتنــة فــى  ضــية هــ ا القــس فــى مصــر كمــا ســب  و وعــه أشــار علــى  أبــو التتــوح

القس داود أن ال يحرك ساكنا بل يمضـى إلـى الثغـر اإلسـكندرى تحـت حرمـة السـلطان 
فتعـــل القـــس داود ببـــ ه المشـــورم . حيـــث ال مقـــاوم وال ممـــانع ويتقـــدم هنـــاك مـــرم واحـــدم

أســـقف أشـــمون طنـــاح  وتكـــرس بطريركـــا فـــى الثغـــر باســـم كيـــرلس مـــن أســـقتين أحـــدهما
بؤونـة  22والثانى أنبا مر س أسقف مليد و د م  مصا فى يـوم السـبت ( أشمون منوفية)

فى كنيسة أنبا شـنوده المعروفـة بكنيسـة السـباإ ( م9253يونية سنة  93)ش 139سنة 
منـــه بطريركـــا فـــى كنيســـة الســـوتير  25وكملـــت الرســـامة فـــى يـــوم األحـــد . خـــارج البلـــدم

(Cwt/r )الســلطان خلعــة حســنة وهــى ثــوب عنــابى أزر  مطــرز بالـــ هب  وســير إليــه
و د كان يوما ع يما مشبورًا حضـر فيـه أكثـر غلمـان السـلطان . وثوب م هب وطرحة

 (.933فوه  . )وخدامه كما كان احتتاال فخيما لم ير مثله من  زمن بعيد
 تهانى عظماء األمة القبطية - 1

لس الثالــث الكرســى البطريركــى باإلســكندرية وبعــد انتبــاا حتلــة اعــتالا البابــا كيــر      
أخ ت التبانى ترسل تباعا للبطريركية فى اإلسكندرية أخ  بالـ كر منبـا تبناـة الشـيخ 

 .الصتى بن العسال وأخرى ألحد كبار األراخنة لم يعثر على اسمه بكل أسف
 تهنئة الشيخ الصفى بن العسال( 9)

 ه ا هو اليــوم الـ ى . فى أعيننا من عند اهلل كان ه ا وهو عجيب             
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. وتســبح ألســنتنا.. صــنعه الــرب هلمــوا نبــتبد ونســر فيــه حيناــ  تبــتبد أفواهنــا( أ) 33 
و ــد أكثــر الــرب الصــنيع إلينــا . هنــاك يقــال  ــد أكثــر الــرب الصــنيع إلــى هــؤالا

األيــوبى . فصــرنا فــرحين بمــا أنعــم اهلل بــه علينــا بتقدمــة األب الرســولى الســيرم
أشـــــر  اهلل . الموســـــوى الرعـــــى. الـــــداودى القلـــــب الســـــليمانى الحكمــــة. الصــــبر

وأ ــام بتعليمــه مــن ســقط مــن أبنــاا البيعــة ومــا . برااســته أنــوار الشــريعة وافناابــا
وأ بـر فـى . وأدب نسـااها وشـبانبا. وهـّ ب بتقويمـه مشـايخبا. وها من بنيانبا

لقاليـة المعمـورم المملـوك يقبـل أرح ا. ايامه فضاال كبنتبا وأراخنتبا ورهبانبا
بــــالعلم والعمــــل والتعلــــيم ويســــتنيب عنــــه هــــ ه الخدمــــة فــــى أداا فــــرااح إلبنــــا 

ويبشـــر . والتبشـــير والتســـليم ويبنـــ  البيعـــة بتقليـــد األب لبـــا ون ـــره فـــى أمرهـــا
ويبشـــر الرعيـــة بتســـليمبا لحاف بـــا . الشـــريعة بتوســـطه فـــى تنتيـــ  نبيبـــا وأمرهـــا

ة ليشـــاهد عيانـــًا كيـــف تعاهـــد اهلل العـــارف بقـــدرها ويـــود لـــو هـــاجر إلـــى القاليـــ
وكيــف ال يكــون  لــك والعلــم .برحمتــه ورأفتــه كاهنبــا وعالمبــا وعاملبــا وُعمرهــا

 والتعليم  ــد.باألب  د بدأ يخصب واديه ويعمر باديه
والكبنـــة  ـــد . والكبنـــوت  ـــد آمـــن مـــن اغتصـــابه. يســـعد مباديـــه.. صـــاح مناديـــه 33

استخلف اهلل عليبا مـن اسـتح  أن وجدوا ما يتبررون به من عواديه والبيعة  د 
يقـــام علـــى الكثيـــر لمـــا وجـــد أمينـــًا علـــى القليـــل فـــوح اهلل أمرهـــا إلـــى الطبيـــب 

والكراســى بعــد خلوهــا  ــد اهــتم اهلل ببــا . الحــا   المتتضــل بالــدواا علــى العليــل
واعتنــى و طيعبــا الروحــانى  ــد أ ــام اهلل لــه راعــى ورفــع عنــه ببصــيرته مــا نــزل 

فللــه الشـكر الـ ى رضـى اهلل بأبينــا عـن أرضـه وغتـر  نــوب . بح يرتـه مـن التنـا
وأ ـام علينـا رجـل اهلل المقتـدر علـى . شعبه ورفع عنا شـدم غضـبه ووجيـع ضـربه

الــ ى ال . المبــتم بتعلــيم كــالم االيمــان بلســان فصــيح. التعزيــة بتعليمــه الصــحيح
ا رين يتــوانى فــى الموهبــة التــى أؤتمــن عليبــا وال يســتريح المتخــ  مــرآم إلبيــة للنــ

ثـــم الشــــكر لـــه الــــ ى أطلـــع علينـــا شــــمس ُســـن ة رااســــته هـــ ه لنســــتنر . بالمســـيح
 بشعاعبا ف نبا الُسن ة المقبولة التى كانت النتوس أليامبا

ــــن ة المباركــــة االكليــــل التــــى تعطــــى . جميــــع أطماعبــــا..  ــــد زالــــت منبــــا( أ)33 بــــل الس 
ألرح فيبـا إلـى وتتـرح السـماا برجـوإ خطـام ا. األرح فيبا أثمارها ب جماعبـا

شــــباعبا ويبــــتبد رســــل اهلل بارســــاله واألحيــــاا . التوبــــة ب رواابــــا مــــن مــــواع  وا 
بــدعوتبم فــى طااتتــه بعــد ممــاتبم واعمــاره كراســيبم بتكريــزهم كبنتبــا وهياكلبــا 
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. وعلـى كتـف تو يتـه. وتربية أوالد سـادتبم فـى حجـر تثقيتـه. وأوانيبا وكساويبا
ــل اهلل البيعـة هــ ه المــدم المديــدم إال ف. تربيـة فاضــلة ال غايــة بعـد غايتبــا لــم ُيرم 

ولــــم ييـــتم ابنااهـــا إال ليـــرنبم برأفـــة ابوتـــه وجميـــل . ليحصـــل  ـــدس اآلب بعلبـــا
ولم يسمح ببطريركيته فـى هـ ا الو ـت دون غيـره سـدًا وانمـا يعـرف  ـدر . فعلبا

الــزالل بعــد امتــداد مــدم الصــدا وااللتــ ا  بــالغنى واالنتصــار إال تعقيــب اشــتداد 
لتقـــر وتســـلط العـــدا فتبـــارك الـــرب الـــ ى جعـــل رااســـة أبينـــا مـــن دالاـــل الرضـــا ا

وا  بـــال القبـــول و بـــل ال دامـــه لمـــر س  ـــد اختـــار اهلل لكرســـيك مـــن يتبـــع أثـــارك 
ويــاكيرلس  ــد أ ــام اهلل لكمانــة المســتقيمة مــن يباركــك فــى . بالسياســة والرعــى

ة عـن هـ ه النحلـة كمـا وياداود  د رفـع اهلل بسميك ال لـ. االسم والجباد والسعى
 نزعه بكل من  بل عن الشعب 

األب فيضــًا إلبيــًا يخلــ  بــه الملبــوف مــن كربــه .. فــاهلل يزيــد. اإلســراايلى البــار 38
والمكتوف من عمااه ويمتعه بالعمر النوحى والكبنوت المسـيحى بحولـه وطولـه 

 (.38إلى  33الهوت    219مخطوط )إلى األبد آمين 
 راخنة فى تهنئة البابا كيرلسنص كتاب أحد كبار األ( 2)

ولقـــد عثـــرت علـــى تبناـــة  ـــدمبا إلـــى ســـيادم البابـــا كيـــرلس الثالـــث أحـــد كبـــار           
 ـ:أراخنة القبط وما أمكن االهتداا إلى اسمه وه ا نصبا

المـالك األرضـى واإلنسـان السـمااى . شيد اهلل ما بناه من مجـد األب الروحـانى  31
. التـاجر الـرابح. الراعى الصـالح. لشارح المبينا. النور المض ا الوكيل األمين

البطريـرك أنبـا كيـرلس الجــالس . الصــياد المـنجح. الملـح المصـلح. الـزارإ المتلـح
معاضـــــد .  ـــــدوم المـــــؤمنين. علـــــى كرســـــى البشـــــير مـــــارى مـــــر س عمـــــدم الـــــدين

وحـــرس أبنـــاا . وســـيط الالهـــوت هيكـــل المســـيح. الحـــوريين إمـــام خـــراف اليمـــين
. وشر ف أفواه كبنتبا باكرازهـا باسـمه الكـريم. برعية المستقيم البيعة األرثو كسية

وحتـ  بتعليمـه الصـحيح . وخل  شعبه بدعااه ال ى ال يثبت معه شـر وال يقـيم
التــى مــا برحــت فــى خدمــة اهلل . المملــوك يقبــل اليــد الكريمــة. وداوى بــه الســقيم

ــــــه مقبولــــــة. مبســــــوطة ومرفوعــــــة ــــــى بيعت ــــــه الع يمــــــة إنبــــــا ف  ويســــــتبدى أدعيت
وينبــــى ورود البشــــرى علــــى أبنـــــاا بيعتــــه ب بوتــــه الع ــــيم اشـــــتا با . ومســــموعة

وانعامه تعالى عليبم بطلوإ شمس بطريركيته فـى سـماا الشـريعة واشـرا با فقـال 
 الجماعة اليوم وجب لنا الخال  وتحقـ  
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ولــو فــى .. وهــا  ــد رأينــا وســمعنا فــى اليق ــة مــا كنــا نتمنــى. علينــا بالنــ ور القيــام( أ)38
فمــ  اآلن ال يرتـاإ مــن أطلقــه السـيد بســالم فكثيــرون اشـتبوا أن يــروا مــا . نـامالم

رأينـاه أو يسـمعوا مــا سـمعناه فلــم يبلغـوا هــ ا التمـام وانعطــف علـى تقبيــل األرح 
شـكرًا لمـن اســتخلف األب علـى بيعتــه المقدسـة وآمــن علـى نتســه وعلـى الخــراف 

والنتـــــوس . لمنكســـــرمالناطقـــــة مـــــن الـــــ ااب الخاطتـــــة المتترســـــة وبشـــــر القلـــــوب ا
وهنــاا الكراســى الشــاغرم والكنــااس الــداارم والعلــوم . المتحســرم والــرؤوس المنكســة

وعمـــر بـــه الرابعـــة . فســـبحان مـــن جبـــر بـــه األولـــى وعـــزى بـــه الثانيـــة. المندرســـة
وأحصاه فى خال  شـعبه المصـرى ثانيـًا لموسـى . والخامسة وأحيا به السادسة

مـــن أتعـــاببم واألب خلـــ  النتـــوس مـــن لكـــن موســـى اراح بـــه األجســـاد . النبـــى
. ع اببم و اك اعت  شعبه على يديه من عبوديـة الشـيطان الجسـمانى وأحكامـه

واألب أعت  شعبه على يديه من عبودية الشيطان الروحـانى وهـول انتقامـه ومـا 
ـــــم تبلـــــ  الكمـــــال  ـــــك النبـــــى الكـــــريم فـــــى الشـــــريعة التـــــى ل  لـــــك إال الســـــتخدام  ل

لــى الشـــريعة البالغـــة غايـــة مــا يمكـــن مـــن صـــاد  واســتخالف الكـــاهن الع ـــيم ع
اإلعتقــاد وفاضــل األعمــال فبنــاه اهلل بكبنوتــه الــ ى تلقــد مــن آدم الثــانى ومتعــه 
ــــه بعملــــة البرهــــانى  فيــــه بــــالزمن الســــليمانى والعمــــر الســــمعانى وأنــــار أهــــل نحلت
وتعاليمه الروحانية المعانى وبلغه فـيبم وبلغبـم فيـه مـا تبلغـه فـى نتسـبا األمـانى 

أدام بـــــدوام رااســـــته فـــــى الســـــماا واألرح البشـــــاار والتبـــــانى بشـــــتاعة القـــــوات و 
فــــى األ اصــــى واألدانــــى آمــــين . الناطقــــة والتالميــــ  المؤيــــدين باآليــــات الحا  ــــة

 (.31و38الهوت  219مكاتبات كيرلس ر م )
 التبرك برأس القديس مرقس البشير -90

لس الثالــث وخــرج إلــى دار ابــن بؤونــة ركــب البابــا كيــر  23وفــى نبــار يــوم االثنــين      
فاخرجبــا كمـــا تقضــى بــه التقاليـــد  (9)الســكرى التــى فيبــا رأس القـــديس مــر س اإلنجيلــى

                                                        
روى األنبااا يوساااب اسااقف فااول صاااحب التاااريخ والمعاصاار للبابااا كياارلس الثالااث  (5)

أنه قيل عن هاهل الارأس أنهاا رأس بطارس خااتم الشاهداء ألن رأس مارقس كانات "
حقيقاى ألن القابط مان أياام الباباا وهاها ييار " مع جسدل لماا نقلاه الاروم إلاى البندقياة

اختصااوا بحفاظ رأس ماارقس اإلنجيلاي دون الجسااد ( 28)بنياامين األول البطريارك 
منه أن تسلموها عقب الفتح العرباى وظال الارأس محفوظاا فاى كنيساته حتاى الجيال 
الحااادى عشاار للماايالد فخيااف عليهااا ماان الساارقة فاسااتلمها أوالد السااكرى بااالث ر 

ن باادارهم فصااار بااهلك تقليااد جديااد يقضااى بااأن يقااوم البابااا وحفظوهااا فااى مكااان أمااي
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سنة وهى مختباة فـى مكانبـا منـ  رسـامة البابـا يـوأنس ومـدم  38وكان لب ا الرأس نحو 
فوضــع . العشــرين الســنة التــى تلــت وفاتــه وكــان الكرســى البطريركــى فــى أثناابــا خاليــاً 

با كيرلس الرأس الطـاهرم فـى حجـره وكسـاها كسـوم فـاخرم جديـدم كمـا جـرت بـه عـادم البا
 (.933و933فوه   )وأ ام البابا الم كور باإلسكندرية مدم ثم بارحبا . أسالفه

 أول زيارة البابا كيرلس الثالث لدير أبى مقار -99

ديــر أبــى خــرج البابــا كيــرلس الثالــث مــن الثغــر اإلســكندرى عقــب رســامته  اصــدا      
فوصـل الـدير . مقار فى البرية على جارى عادم البطاركة بعد رسامتبم فـى اإلسـكندرية

وأ ام به حيث كرس فيه  سوسـًا وشمامسـة ورتـب فيـه التراتيـب الالزمـة وزار بـا ى أديـرم 
 .البرية مكرسًا لكل دير يومين وبعد  لك بارح البرية  اصدًا القاهرم

 وصول البابا إلى القاهرة -92

خــرج البابــا كيـــرلس الثالــث مــن بريـــة األديــرم حتــى وصـــل إلــى ديــر نبيـــا فــى يـــوم      
منــــه  95ش وأتـــى إلـــى ديـــر الشـــمع فـــى يـــوم الجمعـــة  139أبيـــب ســـنة  92الخمـــيس 

و ـــد س فيـــه ثـــم بارحـــه فـــى يـــوم الســـبت  اصـــدًا كنيســـة راـــيس المالاكـــة ميخاايـــل بـــرأس 
 .ألحدالخليد فوصلبا وأ ام ببا فى  لك إلى صبيحة يوم ا

أبيــب ركــب مــن الكنيســة المشــار إليبـــا  93وفــى صــباح األحــد المــ كور الموافــ       
وحضر إليه من القـاهرم ومصـر وغيرهـا مـن البلـدان المجـاورم عـددًا ال يحصـى واجتمـع 
مـــن األمـــم المســـلمين واليبـــود خلـــ  ع ـــيم حتـــى صـــاروا ممتـــدين مـــلا الطـــر  وعلـــى 
                                                                                                                                           

بزيارة دار السكرى والتبرك من رأس البشير ثم نقلت بعد هلاك إلاى دار أباى يحياى 
بان هكارى المعاروف باابن القلزماى ومنهاا نقلاات إلاى دار فهاد بان بلاوطس ثام أعيااد 

الاث وبعاد حفظها بدار بان الساكرى كماا كانات وتباارك منهاا هنااك الباباا كيارلس الث
هلك نقلت إلى الكنيسة المرقسية بالث ر إلى ايام بطرس السادس الشهير باألسايوطى 

م 5136ابرياال ساانة  3م إلااى 5158أيسااطس ساانة  35الااهى تااولى الكرسااى ماان 
 5522فعناادما زار كنيسااة القااديس ماارقس البشااير فااى الث اار االسااكندرى فااى ساانة 

عااااات باالسااااكندرية علاااام أن جما( ش5228م و5133)هجريااااة  5522خراجيااااة  
وماان أراد )تكلمااوا علااى رأس القااديس ماارقس فاخفاهااا فااى الاادير فااى هاك الوقاات 

وتااريخ البطاركاة  81البحث والتوسع فليراجع تاريخ الكناائس ألباى المكاارم فولياو 
بالااااادار ( أ) 58ـااااا ( أ) 56تاااااريخ ص  53وكتااااااب ( أ) 88و81اسااااقف فاااااول ص 
الهااوت  355وكتاااب ( أ) 501و 55و( أ) 51وفااول ص ( أ) 22البطريركيااة وص 

 326وكتااب التاواريخ ص ) 202و 202تاريخ بالادار البطريركياة ص  51وكتاب 
 (.مطبوع)وتاريخ مرقس الرسول للمؤلف ( البن الراهب( أ)
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ى كنيســة المعلقــة ورفعــت الصــلبان علـــى الــدكاكين واألســطحة مــن كنيســة ميخاايــل إلـــ
وكانـــت ( Procverin)العيـــدان أمامـــه وحملـــت األناجيـــل ملتوفـــة فـــى االبروســـتارينات 

الشمامســـة والكبنـــة يجتمعـــون صـــتوفًا فـــى كـــل صـــف خمســـين وأكثـــر ويقـــرأون أمامـــه 
المدااح والتسابيح وركب األراخنة البغال والخيل وساروا  دامـه وجـاا نااـب والـى مصـر 

به معبم وسـارت الطبـول والبو ـات والطبلخانـات والشـبابه تطـرب أمامـه وأو ـدت وأصحا
أكثــر مــن مااــة شــمعة فــى مقدمــه وكــان يومــًا مشــبورًا لــم يــر  مثلــه  ــط وكــان مــن جملــة 
الخلــ  الــ ين كــانوا  دامــه رجــل أعجمــى مــن رجــال موالنــا الســلطان المضــحكين راكبــًا 

يـاداود إن ـا جعلنـاك خليتـة فـى :"لناسعلى فرس وهو يصرخ  ااال بصوت جبورى أمام ا
و ــل الموكــب ســاارًا علــى هــ ا الن ــام مــن كنيســة " األرح فــاحكم بــين النــاس بالعــدل

راــيس المالاكــة ميخاايــل إلــى الســو  الكبيــر ثــم جــااوا بــه إلــى دار وكالــة الملــك وشــقوا 
شـــبر  29الطريــ  مـــن رأس الســـو  الكبيـــر إلـــى المعلقـــة وطلــع إليبـــا فـــى نبـــار األحـــد 

ــــى العــــرش البطريركــــى أ ــــع إل و ــــر  ( Yronoc)بيــــب وكشــــف رأســــه وكــــرس ببــــا وطل
وهـو مـن بشـارم القـديس " أنـا هـو الراعـى الصـالح:"اإلنجيل الخا  بالبطاركـة الـ ي فيـه

 (.933فوه  )يوحنا اإلنجيلى وكان يوما من األيام المشبودم 
ة اإلســالم وبعـد هـ ا االحتتــال التخـم وسـوس الشــيطان فـى  لـوب جماعــة مـن جبلـ     

وانكـــروا مـــا عمـــل واســـتقبحوا حمـــل الصـــلبان علـــى رؤوس األجبـــار وســـط النبـــار فـــى 
األسـوا  وتحـدثوا فـى هـ ا كثيـرًا وحملـوا فقيبــا متميـزًا ُيعـرف باسـم عـوح البوشـى علــى 

ولمــا اطلــع موالنــا الســلطان علــى . أن يكتــب ر عــة إلــى الســلطان يشــكو فيبــا ممــا جــرى
حضــر البابــا كيــرلس ويعرفــه مضــمونبا ويتقــدم إليــه هــ ه الر عــة أمــر والــى مصــر أن ي

فتعـل . لاال يتعدى على الشـريعة ويعـود إلـى مـا كـان عليـه الحـال مـن غيـر اجحـاف بـه
الــوالى  لــك وأحضــره عنــده وكــان هنــاك رجــل فقيــه يعلــم األوالد وكــان فــى مســجد مــن 

تقيـــه وكـــان  ـــد أتـــى هـــ ا ال. المســـاجد القايمـــة فـــى الطريـــ  الـــ ى عبـــر عليـــه البطريـــرك
وغّوث وشّعث و ام الصبية ال ين فـى مكتبـه بـاأللواح التـى بأيـديبم المـدون فيبـا القـرآن 
ليثيـــروا الشـــر ويسجســـوا الحـــال فلـــم يــــأثروا فـــى أحـــد ألن العـــالم كـــان ع يمـــا ومبابــــة 

فلمــا وصــل . الســلطنة شــديدم وال ســيما أن نايــب الــوالى وغلمانــه وحرســه كــانوا يتقدمونــه
أنـت :"ية أدخلوه عند الـوالى فقـام التقيـه المحكـى عنـه و ـال للبابـاالبطريرك إلى دار الوال

انـى :"فقـال لـه البطريـرك" رفعت الصلبان وفعلت ما فعلت وصنعت ما لـم يسـب  صـنعه
مـــا علمـــت بشـــ  مـــا صـــنع وكنـــت محمـــوال مـــن كثـــرم الجمـــوإ المحتشـــدم والســـايرم فـــى 
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المعلقـة وفـى صـحبته وانصـرف بعـد  لـك مكرمـا وعـاد إلـى ". الموكب فال اعلم مـا كـان
جماعة من غلمان الوالى ألن المشاغبين و توا له فـى الطريـ  و صـدوا التعنـت بـه فلـم 

 (.933و933فوه   )حتى وصل المعلقة بكرامة وتبجيل وو ار . يتمكنوا
 احتفال البابا كيرلس بعيد القديس مرقوريوس -95

مــن شــبر أبيــب بتــ كار ولمــا كانــت الكنيســة تحتتــل فــى اليــوم الخــالمس والعشــرين      
تكــريس كنيســة القــديس الع ــيم محــب أبويــه مر وريــوس أبــى ســيتين فتــى ليلــة مــن ســنة 

ش اهتم الشعب القبطى باحياا العيد فى الكنيسة المكرسـة علـى اسـم هـ ا القـديس 139
بالسـاحل بمصــر و ــام وفــد لـدعوم البابــا كيــرلس فــى ليلـة العيــد فــامتنع مــن المضــى أول 

ى مســــامعه أن هنــــاك جماعــــة وا تــــون علــــى بــــاب الكنيســــة وعنتــــوا الليــــل ألنــــه بلــــ  إلــــ
ولمــا كــان بعــد . بالنصــارى الــداخلين إليبــا ومــنبم مــن رجمــوهم ومــنبم مــن لوثــوا ثيــاببم

العشاا جاا كبنة ه ه الكنيسة ومعبم غلمـان الـوالى واسـتدعوا البطريـرك للحضـور فـى 
أن نكــون فـــى خــدمتك وتحـــت مــا ســيرنا األميـــر إاّل :"فقــال لـــه غلمــان الـــوالى. كنيســتبم

فقــام وجــاا " أمــرك فقــم ونحــن  ــدامك ومــن تعــرح إليــك بشــ  جازينــا كمــا  ــد رســم لنــا
معبـــم إلـــى كنيســـة أبـــى ســـرجة وصـــعد إلـــى  اليـــة الراهـــب أنبـــا بطـــرس المعـــروف  بـــل 
رهبانيتــه بالســنى أبــو المجــد وطيــب  لبــه وأزال مــا فــى نتســه مــن الوحشــة وتتضــل فــى 

أنبا كانت نتيجـة التنافس بـين البابـا كيـرلس وبـين ابنـه أبـو وي بر . ) كل كل التتضيل
وعــاد بعــد ( شــاكر بطــرس الشــماس الــ ى كــان مرشــحا نتســه للوصــول إلــى البطريركيــة

 (.933فوه  . ) لك إلى المعلقة شكورا مرتاح الضمير
ثــم أتــى بعــد  لــك إلــى البابــا كيــرلس شــيوخ كنيســة القــديس مر ــورويس أبــى ســيتين      

وه بغيــــر اختيــــاره إلــــى كنيســــتبم فبــــات ببــــا وعــــاد فــــى اليــــوم التــــالى و ــــام بمصـــر وأخــــ 
باالحتتال بالعيد ال ى كان عيدا ع يما مضى بسالم دون أن يحدث مـا يكـدر صـتااه 

 ((.أ) 933فوه   )وكان  لك فى يوم الخميس 
 فشل وشاية عوام المسلمين ضد البطريرك -93

النا السلطان ليلة الجمعـة فـاجتمعوا عنـده وكانت عادم التقباا أن يحضروا عند مو      
وفتحوا موضوإ النصارى وركوببم البغال وما جرى مـن حـديث البابـا كيـرلس فلـم يصـ  
موالنــا الســلطان إلــى شــ  مــن هــ ا وفــى يــوم الســبت حضــر بــين يــدى الســلطان والــى 

 ـد بلغنــى أن أهـل مصــر  ــد تعرضـوا للبطريــرك ولكنااســه :"مصـر فــانكر عليـه و ــال لــه
واشــبر هــ ا األمــر " م بــاهلل أنــه إ ا كــان حصــل شــ  مــن هــ ا فــال يقابلــه إال روحــكوأ سـ
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لكـــل واحـــد واطمأنـــت النتـــوس و ويـــت نتـــس البطريـــرك وكـــان ســـادم المســـلمين يقومـــون 
فــوه   )بمسـاعدته أحسـن مسـاعدم ولــم تكـن المعاكسـات إال مـن رعــاإ القـوم والتقبـاا 

 (.938( أ) 933
 حارة الروم زيارة البابا كيرلس لكنيسة -93

وفى نبار يوم األحد الثـامن والعشـرين مـن شـبر أبيـب المبـارك جـاا البابـا كيـرلس      
إلـــى كنيســـة حـــارم الـــروم بالقـــاهرم واهـــتم بزيارتـــه االرشـــيديا ون الشـــيخ فخـــر الســـعد بـــن 

 (.938فوه   )وكان يوما مشبورا . زيتون
 الشرطونية على الرتب الكهنوتية -93

كيرلس أن يقوم بدفع أثنـى عشـر ألـف بنـد ى لبيـت المـال وهـو ال  تقرر على البابا     
يملك منبا درهما واحدًا فصار يأخ  الشرطونية مـن كـل مـن يكرسـه بـال ن ـام وال شـرط 
ليــتمكن مــن ســداد المــال المطلــوب منــه فكــان يجبــى مــن النــاس علــى  ــدر  ــوتبم فــى 

 (.938فوه )الدفع بغير عسف وال حيف 
ســا تة علـى الكراســى الخاليــة فكـرس فــى يـوم األحــد الخــامس وشـرإ فــى رسـامة األ     

مـن مســرى خمســة أســا تة فــى كنيســة مر وريـوس أبــى ســيتين أربعــة مــنبم علــى كراســى 
ــــى البنــــوان ــــواح والخــــامس عل واســــتمر البابــــا فــــى تكــــريس األســــا تة . ســــمنود واســــنا وال

 يكـرز أحـدًا إلـى والقسوس والشمامسة والرهبان والعلمانيين واسقرت القاعدم على أنـه ال
بعد أداا الشرطونية المقررم فكان من األسا تة من يزن مااتى دينـار وأ لبـا مااـة واحـدم 
والتقير والصاحب خمسين دينار وال ين من ه ا النوإ كانوا  لة أما البـا ون فكـانوا كثـرم 
ولــم يتــرك أحــدًا مــن األســا تة بــدون شــرطونية إال مطــران دميــاط وكــان ترهــب وُيعــرف 

رهبنته بالسعد بن الـدهيرى وكـان مـن الشـام وجـاا إلـى القطـر المصـرى وسـكن مـع   بل
البابا البطريرك  بل تبواه عرش البطريركيـة فـى ديـر القـديس فيلوثـاوس المعـروف بـدير 

 (.938فوه )النسطور ولم يأخ  فى رسامته على دمياط شياا بالمرم 
والشمامسـة فمـن كـان . دونبا أما القسس فكان منبم من يزن خمس دنانير إلى ما     

وكانـت . له خصم أو ُمناصب يقوم بدفع عشر دنانير وأكثرهم من ثلالثة إلـى مـا دونبـا
 ضــية هــ ا البابــا فــى موضــوإ الســيمونية مســتنكرم ااّل إنبــا  ــد شــاعت و اعــت وعرفــت 

 ((.أ) 938فوه )
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يجـوز تكريـزهم ثـم أنـه لـم يكتـف بـ لك بـل سـمح ألوالد الثـوانى والثوالـث مـع أنـه ال      
شمامســة مــا دامــوا للشــخ  الواحــد وأ ــام الحجــة فــى أمــرهم وأتــى ببــ ا مــع الشــرطونية 

 ((.أ)938فوه )
ولما تمادى فى تصرفاته ه ه الغير  انونية انحـرف الراهـب أنبـا بطـرس المعـروف      

وأيضــا . بالس ـنى  بـل رهبنتـه عنـه ولـم يرجـع يحضــر معـه فـى كنيسـته وال يأخـ  لـه بركـة
لشــيخ نــشا الخالفــة أبــو التتــوح المعــروف بــابن الميقــاط  ــد تغيــر  بلــه مــن جبتــه كـان ا

وصـار ال يصــل إليـه وال يســلم عليــه بعـد أن كــان بينبمــا مـا كــان مــن الـود والتأييــد ممــا 
 (.أ) 938فوه )تقدم شرحه 

ش  132و ـــد كـــرس هـــ ا البابـــا منـــ  بطريركيتـــه إلـــى أن دخـــل الصـــوم فـــى ســـنة      
فـوه )ن األربعين اسـقف وعـددًا ال يحصـى مـن القسـس والشمامسـة ما يزيد ع( م9253)

 (.أ)938
وكـان العــ ر فــى أخــ  الشــرطونية مــا تقــرر عليــه دفعــه للســلطان مبلــ  و ــدره ثالثــة      

 ((.أ) 938فوه )آالف دينار واستمر الحال على ما هو عليه 
 
 
 

 مسجد بجانب كنيسة المعلقة والمشاكل المستحدثة  -93

 جيرةبسبب ههل ال

كــان بجانــب كنيســة المعلقــة مســجدًا لــه مأ نــة عاليــة مجــاورم للطبقــة التــى يســكنبا      
البابــا البطريـــرك و ــد كانـــت فيمــا مضـــى  اليــة البابـــا مــر س بـــن زرعــه نـــيح اهلل نتســـه، 
وكـان فـى المســجد المـ كور مـؤ  ن يســمى سـالم وكــان بـال شـك يتطلــع أحـوال البطريــرك 

انـــب الطبقـــة المـــ كورم ســـطح مـــن جانـــب المســـجد وكـــان مـــن حقـــو  ج. مـــن منتصـــتبا
وكانت مكشوفة من المسجد فأراد البابـا البطريـرك أن يعمـل عليبـا سـاترا فمنعـه المـؤ ن 

ولمــا أ امبــا البطريــرك هــدمبا المــأ ون وأزالبــا وأصــبحت النتــوس غيــر طيبــة . المــ كور
ا عيــد الســيدم فــاتت  أن البابــا كيــرلس خــرج إلــى منيــة مســطرد ليقــيم فيبــ. لبــ ه األســباب

طوبه وكانت الطبقة الم كورم الخاصة ب  امة البطريـرك خاليـة ولمـا أصـبح  29فى يوم 
الصــباح وطلــع إلــى هــ ه الطبقــة حامــل متــاتيح القاليــة وجــد األبــواب مــن الخــارج مغلقــة 
سالمة أما الباب العلوى فقد تكسـر وموضـع آخـر  ـد فقـد وبـاب الخزانـة  ـد ا تلـع حشـوم 
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ولمــا جــاا البطريــرك لــم يجــد شــياًا نا صــًا ســوى صــينية فضــة . ثيــروكــان فيبــا  مــاش ك
وصليب فضة أيضًا حاويًا لقطعة من صليب الصلبوت أما جميع األ مشـة فقـد وجـدت 
سالمة ولما حضر البوابون وحد  فى أمر ه ا الحادث شبدوا أن االعتداا حصـل مـن 

ـــوالى وأعلمـــه بمـــا  ـــد ح صـــل فأخـــ  المـــؤ  ن ناحيـــة المســـجد فقـــام البابـــا ومضـــى إلـــى ال
وحبســـه و ـــد تشـــتع فـــى المـــؤ  ن لـــدى البطريـــرك جماعـــة مـــن أكـــابر المســـلمين ليطلـــ  
سراحه فأبى أن يخرجه وتعصـب المؤ  نـون فـى الجـامع العتيـ  بمصـر وهـم جمـع كبيـر 
وصــاروا يحضــرون طوااتــا إلــى المســجد المــ كور ويؤ نــون جميعــًا حــى يثيــروا حتي ــة 

ه المؤامرات إلى القاضى جمال الـدين بـن المسـكى صـاحب فتشكى البابا من ه . المارم
ديــوان االحبــاس فرســم بــأن ال يــؤ  ن فــى المســجد إال مؤ نــًا واحــدًا واضــطر األميــر فــى 

 (.931فوه )آخر األمر إلى أن أغل  المسجد الم كور 
فــاجتمع عــوام المســلمين وجــااوا بصــتة غتــراا إلــى بــاب المســجد وكســروا األ تــال      

ه وطلعــوا إلــى المأ نــة وأ نــوا وكب ــروا واجتمــع علــى بــاب كنيســة المعلقــة جمعــًا التــى عليــ
غتيـــرا ال يحصـــى حتـــى ضـــا ت أنتـــس المـــؤمنين وكـــان يـــوم األحـــد األول مـــن الصـــوم 

فجــاا الــوالى وصــرف . والبطريــرك  ــد أبــدل وهــو فــى القــداس وصــلى القــداس الكيرلســى
 (.أ)931فوه )الناس وانقضى الحال على خير 

مضــى أكثــر الخلــ  إلــى األميــر جمــال الــدين بــن يغمــور نااــب الســلطان وشــكوا ف     
هــ ا حــديث ال "فأجــاببم  ــايال " ياموالنــا هــل تغلــ  المســاجد وتتــتح الكنــااس:"إليــه و ــالوا

يســمع بــل إن الجميــع تتــتح أبواببــا ومــن أراد المســجد يطلــع إليــه إال أنــه ال يــؤ ي أحــدًا 
وأن . لنصارى فبم رعية السـلطان وأنـتم أدرى بـ لكوأما هؤالا ا. وال يتعرح أحد آلخر

فمضــى المســلمون ". هــ ا المســجد فقيــر وأنــا أ ــوم بــه إاًل أن التعــدى ال يمكــن أحــد منــه
وجمعــوا نقــودًا و ــاموا بتبيــيح بــاب المســجد وعملــوا عنــده مصــطبة وبيضــوها وزال كــل 

 (.أ)931فوه )شر ولم يحصل بينبم إال  الخير 
ى ه ه مع إخـوانبم المسـلمين فـى سـالم وانصـاف ع ـيم واحتـرام وكان النصارى ف     

جســـيم وتـــدّعمبم بـــاهلل ســـبحانه وتعـــالى أن يحرســـبم ويـــديم الســـالم فـــى أيـــامبم وينصـــر 
مامبم وهو راعينا وراعيبم  (.930فوه . )سلطانبم ألنه سلطاننا وا 

 اعالن ارتقاء البابا كيرلس الكرسى البطريركى إلى أثيوبيا -98

اسـكر "عتلى البابا كيرلس الثالث الكرسـى البطريركـى كتـب إلـى ملـك الحبشـة لما ا     
 ـ:يعلنه بارتقااه الرسالة اآلتية" معز
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 كتاب البابا إلى جاللة أسكر معز ملك الحبش -أ  

. المنصـــــور بصـــــليب الســـــيد المســـــيح. أعـــــز اهلل مملكـــــة الجليـــــل المؤيـــــد مـــــن اهلل"     
كمــا  ــال . اشــى الــ ى يســب  فيســلم يــده هللمقــدم الشــعب النج. صــاحب الحــبش الع ــيم

تــاج الطايتــة . فخــر اهلل النصــرانية. ملــك الملــوك الحبشــية. النبــى حــامى الــبالد الحاميــة
. ناصــر المل ــة الصــليبية. شــرف الشــعوب األرثو كســية. ســيد بنــى المعموديــة. اليعقوبيــة

وعلــى . الــرب يســوإ المســيح يبــارك عليــه وعلــى نســله الطــاهرين. القــديس اســكر معــز
وعلـى رعيتـه . وعلـى عسـاكره المؤيـدين المنصـورين. السيدم الملكة وأهل بيته الطاهرين

وسـالم إلبنـا . وعلى مواشـيه وعبيـده وأرح بـالده وجميـع موجـوده. المؤمنين الصالحين
ويوفقــه للطاعـــة ويبســط كتـــه بالعــدل حســـب . ويوصــل مواهـــب  دســه إليـــه. يحــل عليـــه
. ن يثبته على كرسى مملكته مثل سـاير الملـوك األبـراروأ, .ويحييه لرعيته. االستطاعة

ويـوفر مــن ملكــوت الســما . ويــ لبم ليســجدوا لع متــه. وأن يخضـع اعــدااه تحــت ا دامـه
و ـوم . وعمـر متوشـالح. ومملكـة داود أبيـه. ويعطيه الرب حكمة سـليمان. أ سام عطيته

ويجمــع لــه . وزهــد انطونيــوس. وايمــان بطــرس. وفتــوح الرســل. ونســل إبــراهيم. شمشــون
 .حتى يشر  مجده فى عالمى ال لمة والنور اشرا  النيرين. سعادم الدارين

ألن الكرسـى . سطرت ه ه البركة إليه ليأخ  ح ـه مـن النعمـة المتجـددم المشـتركة     
المر ســى بعــد نياحــة أبينــا البابــا يــوأنس القــديس الع ــيم وانتقالــه مــن بيننــا إلــى الموضــع 

وأراد أن يبلـــ  . وحـــرك أجنـــاده. ، نصـــب عـــدو الخيـــر حباالـــهالرفيـــع فـــى فـــردوس النعـــيم
وعانــد البيعــة عنــادًا أوجــب خلوهــا مــن الراعــى مــدم كبــرى، . بعــدم المقــدم  صــده ومــراده

وحسـنت تـوبتبم . فلما عـاد الشـعب عـن الخطايـا. وكاد أن يملك ه ه الطااتة مرم أخرى
عكـــس مـــراد الشـــيطان تـــرأف محـــب البشـــر علـــى عبـــاده و . أمـــام خـــال  البرايـــا واألكـــوان

وتعطــــف الســــيد المســــيح وأ ــــام مســــكنتى بطريركــــا علــــى االســــكندرية . كمتقــــدم اعتيــــاده
ـــديار المصـــرية واأل ـــاليم الحبشـــية والنوبيـــة والمـــدن المعروفـــة ببـــ ا الكرســـى بـــالبالد  وال

بــل إلرادم اهلل رافـع المسـكين مــن . ولـيس  لـك الســتحقا ى أنـا المسـكين الحقيـر. الغربيـة
جابر القلب الكسير و لك فى بؤونة الشبر العاشر مـن شـبور القـبط مـن سـنة و . الزبالة

. إحدى وخمسين وتسـعمااة للشـبداا األبـرار فعمـرت األديـرم بالغومانسـيين بعـد تعطيلبـا
 .والكراسى باألسا تة بعد خلوها والكنااس بالقسوس والشمامسة بعد تبطيلبا

هــو أكبــر الملــوك ببــ ا . كره وكبــر هوعضــد عســ. ولمــا كــان الملــك أيــده اهلل ونصــره     
الكرســى المر ســى الع ــيم وبصــلواته وصــلوات أمتــه حصــلت هــ ه المنحــة مــن القــدوس 
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بـــادرت بتســـيير هـــ ه البركـــة إلـــى بـــالده وســـي رت ليخاطبنـــا الملـــك مواجبـــة بمـــا . الـــرحيم
اســـــتودعتبا مـــــن الـــــدعاا والخطـــــاب لتكـــــون البركـــــة شـــــاملة لـــــه ولملكـــــه مواجبـــــة بمـــــا 

مــــن الــــدعاا والخطـــــاب لتكــــون البركــــة شـــــاملة لــــه ولملكــــه وأوالده وبـــــالده اســــتودعتبا 
ونعمــة الــرب الضــابط الكــل ومحبــة االبــن الوحيــد وتوفيــ  الــروح القــدس تكــون . وأجنــاده

معك أيبا الملك السعيد ويعوضك الرب عوح صـد اتك عـن الواحـد مااـة ضـعف مـن 
رك أيبــا الملــك إال بمــا نســمعه ونحــن مــا نـأم. هـ ا العــالم وبحيــام األبــد فـى الملــك العتيــد

. فــ ن بالعــدل تــدوم المملكــة. وهــو بســط العــدل علــى الرعيــة: فـى الكتــب الرســولية  ــديما
وب ل المحبة لكل أحد لكيما يحبك السيد المسـيح وا  امـة كلمـة الشـريعة المسـيحية ليزيـد 
الـــرب كلمتـــك نتـــا ًا والصـــد ات علـــى المحتـــاجين ليزكـــى الـــرب ثمـــار أرضـــك والصـــوم 

روفــة أو اتبــا ليعوضــك الــرب بالموااــد الروحانيــة والصــلوات المتترضــة لتكــون فــى المع
وا  ا ســمعت أن . واســتعمل االتضــاإ ليزيــدك الــرب رفعــة. أكثــر األو ــات مخاطبــًا لاللــه

ال  إنســـانًا  ـــد ابتـــدإ بدعـــة فـــى الـــدين األرثو كســـى فـــأزجره دفعـــة واثنتـــين فـــ ن انتبـــى وا 
ون فــى مملكتــك شــكوك وال أهلبــا وتتتقــد نوابــك فــال يكــ. فاجســم مادتــه ليــتع  بــه غيــره

فـأى مـن سـمعت أنـه يمشـى بالعـدل وطر ـه مسـتقيمة، . وحجابك وأمراا دولتك وغلمانك
وأى من تحققـت أنـه ي لـم المسـاكين أو يخـرج عـن شـرايع الـدين فـازجره . فأكرمه و دمه

 .ليكون العدل شامال والتضل فى األمة الحبشية كامال. واخرجه
لمسكين أبسط يدى إلى  دس القـدس يسـوإ المسـيح وأسـأله أن يـديم مملكـتكم وأنا ا     

والعطايـا . ويحت  أمـتكم ويـرخ  اسـعاركم ويكثـر ثمـاركم ويؤيـدكم بالمواهـب الروحانيـة
بشـتاعة السـيدم الطـاهرم مرتمـريم والـدم مخلصـنا يسـوإ المسـيح واألب الشــبيد . السـمااية

ر س والقــديس التلميـــ  أنبــا فيلــبس وتلميـــ ه الرســول اإلنجيلــى البطريــرك القـــديس مــار مــ
. سالمه رسول  نـدا س وجميـع مـن أرضـى الـرب بأعمالـه الصـالحة ونـال الكرامـة أمـين

 (.98إلى ( أ) 93بمكتبة الدار البطريركية   . الهوت 219مخطوط )
ثــم أرســل فــى الو ــت  اتــه البابــا كيــرلس الثالــث إلــى أنبــا جــرجس مطــران المملكــة      

طورا ينباــه فيــه باعتالاــه العــرش البطريركــى بنعمــة الســيد المســيح بــالن  الحبشــية مســ
 :اآلتى

 كتاب البابا كيرلس الثالث إلى مطران الحبشة األنبا جرجس -ب 

والســالم بخاليقـه فــى األرح والمســرم فــى . المجـد لســيدنا يســوإ المسـيح فــى العــال     
هره الع ـــيم الـــ ى ال تتغيـــر النـــاس لتجديـــد النعمـــة والســـبح هلل الـــ ى عرفنـــا توحيـــد جـــو 
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ومــات بالجســد ليحيينــا و ــام . الــ ى تــأنس ليؤهلنــا. وحدتــه مــع تثليــث الخــوا  واال ــانيم
وصـعد إلـى السـموات بعـد أن . من األموات ليحق  عندنا  يامة األجسـاد عادمـة التسـاد

واحـــل روح  دســـه علـــى تالميـــ ه . وعـــد خدامـــه بمكافاـــة ليرجـــوا االصـــعاد عنـــد الميعـــاد
كمـــا :"ومـــنحبم فـــى الدفعـــة الثالثـــة رااســـة الرااســـات وأمـــرهم  ـــايال. ببـــا ســـلطاناووهـــببم 

. وأطلــ  لبــم فــى األمــور األرضــية والســمااية ربطبــا وحلبــا" أخـ تم مجانــا أعطــوا مجانــا
. وح رهم من ا تناا التضة ول لك  ال رسـوله أن محبتبـا أصـل الشـرور كلبـا و ـال لبـم

. م إلـى ثبـوت النعمـة فـى خلتـاابم واحـد بعـد واحـدإشـار " هان ا معكم إلى انقضـاا العـالم"
واسـتمر  لـك بالتعـل فـى البشـارم المر سـية إلـى حـين . ودوام الرااسة فـيبم وارد بعـد وارد

النياحـــة الكريمـــة  ـــدام اهلل اليؤنســـّية ولمـــا كثـــرت خطايانـــا حتـــى كثـــرت بيننـــا المحاربـــة 
ير الــــراس عنــــا هــــ ه المــــدم أدبنــــا اهلل بتــــأخ. و لــــت فينــــا المحبــــة والمكارمــــة. والمقاومــــة
وا   أشــرفنا علــى التالشــى فعاهــدنا بألطافــه الجميلــة واجرانــا علــى عــادم رفعــه . الطويليــة

ثــم انتخابــه الـ ين لــيس هــم معــدودين . المسـكين مــن الزبالــة واجالسـه مــع رؤســاا شـعبه
فيـا لتـور حكمتــه . كمـا ورد لنـا فـى كتبـه فا ــام مسـكنتى خادمـا لكرسـى البشــارم المر سـية

وال يتحــ  . وال يقتتــى أثرهــا. وال يعــرف  ــدرها. التــى ال يــدرك غورهــا. رفيعــة االلبيــةال
بعــد خلــو الكرســى مــن االســا تة واالديــرم مــن الكبنــة والكنــااس البطريركيــة مــن . أمرهــا

. حتـــى بطلـــت القداســـات مـــن األديـــرم فـــى األصـــوام وأكثـــر األيـــام. القســوس والشمامســـة
عـــدون فـــى زيجـــتبم ومعـــاملتبم عـــادات الشـــريعة وبعـــد أن صـــار كثيـــرون مـــن العامـــة يت

ورجـع بعـح الرهبـان عـن اال امـة . المسيحية وترك األكثرون االشتغال بالكتب االلبيـة
إلـــى أن ســـكنوا المـــدن والقـــرى وســـاروا الســـيرم المدنيـــة . فـــى األديـــرم بالســـيرم المالاكيـــة

عاد الرهبـان إلـى وبمشياة الرب وبمعونته  د أ ام األسا تة وكرز القسوس والشمامسة وأ
. وجــروا فــى فلســتتبم المســجية علــى عـــادتبم. وا ــام علــيبم رؤســاا. مواضــع عبــاداتبم

وامتـدت . وحّرح الخاصة على العلوم التلسـتية البيعيـة. وآخ  العامة بالقوانين الشرعية
. المحبـة فــى الجماعـة طــالبين الكمـال وضــعتت  ـوم الشــرير وامتـدت إلــى الخيـر اآلمــال

الســـلطانية مـــن المعاضـــدم والعنايـــة مـــا جـــرى فـــى الو ـــت الحاضـــر  وتيســـر مـــن الجبـــة
وأضــاا نورهــا علـى النــاس لمــا . حتــى حســد هـ ه الطايتــة غيرهـا. مجـرى العجيبــة واآليـة
لـى المـوت لـم . فالمجد هلل المترااف المنعم. صار فى النور سيرها وله الشكر إ  أدب وا 

 .ُيسلم
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المعلـــم الكامـــل الغنـــى . لعـــالم العامـــلوســـطرت هـــ ه الرســـالة إلـــى األخ التاضـــل ا"     
مطـــران األ ـــاليم الحبشـــية خليتـــة بطريـــرك . بـــالعلوم التاضـــلة التقيـــر مـــن القنايـــا الزايلـــة

 .البشارم المر سية
 األنبا جرجس

. ووفقــه واســعده فــى األفكــار واأل ــوال. والقــوم والنعمــة. منحــه اهلل الحكمــة والرحمــة     
. وهمـــا حـــب الرااســـة وحـــب المـــال. األكبـــرين واألعمـــال واآلمـــال وعصـــمه مـــن الشـــرين

ليقدمــه شــعبه . واســعد بــه رعيــتبم وأســعدهم بــه فــى الــدارين الــدار الحاضــرم ودار المــ ل
هانــ ا : وا ــدام اال الل. يــوم الحكــم وهــو مضــ  الوجــه  ــوى القلــب  ــااال بلســان الحــال

تـه فـى المسـرم مضمنة مـا تقـدم  كـره ليشـترك مـع أبنـاا بيع. والبنون ال ين أعطانيبم اهلل
ويبـتبد . بتجدد سعاداتبا وتزيد كرامتبـا ألنـه أحـد أعضـاابا الراسـية التـى ينـزعد بألمبـا

 .بصحتبا وسالمتبا
ألنـــه يلزمنــــى دايمــــا ا كــــاره . وبعـــد فالبــــد مــــن  كــــر جمـــال هــــو عــــارف بتتصــــيلبا     

ال مالزمــة تعلــيم الجماعــة المقدســة العلــوم النافعــة واألعمــ( فأولبــا)بحت بــا وتحصــيلبا 
والــ ى يعمــل ويعل ــم كمــا . الصــالحة بقولــه وعملــه، كمــا تســتتاد الصــناعات مــن صــانعبا

 ـال سـيدنا المسـيح لــه المجـد يـدعى ع يمــا فـى ملكـوت الســموات واإلنجيـل يقـول ومــن 
ولمــا ّعلــم ربنــا فضــيلة االتضــاإ مــدحبا وحــرح .  لــك الزمــان بــدأ يســوإ يعمــل ويعلــم

كمـــا صـــنعت بكـــم اصـــنعوا أنـــتم بعضـــكم : مثـــم غســـل أرجـــل تالميـــ ه و ـــال لبـــ. عليبـــا
ف نـــه لـــه المجـــد . المحبـــة للكـــل كمــا الوالـــد الحكـــيم لـــكوالد الطــااعين( ثانيبـــا)و. بــبعح

االبتعـاد ( ثالثبـا)و. يقول ببـ ا يعـرف كـل أحـد أنكـم تالميـ ى إ ا أحببـتم بعضـكم بعضـاً 
: ل المقــدسمــن الكبريــاا التــى هــى آفــة الرؤســاا االرديــاا فــ ن المســيح يقــول فــى اإلنجيــ

ورسـله كتبــوا فــى رســاالبم يــأمرون الراعــى أن . لـيكن الكبيــر كالصــغير والمقــدم كالخــادم
أى . يعد نتسه كواحـد مـن القطيـع ويح رونـه مـن التكبـر لـاال يقـع فـى حكومـة الشـيطان

( رابعبــا)لـاال يحكـم اهلل عليـه كمـا حكــم علـى الشـيطان وسـقوطه مــن مرتبتـه لّمـا تكّبـر و
ال تقــدروا أن تعبــدوا اهلل : الــدنيا فــ ن ســيدنا يســوإ المســيح يقــول البــرب مــن حــب  نايــا

وعلمنا ه ا بالتعل أنه لم يكن له منزل وال مركوب وك لك كـان تالميـ ه األبـرار . والمال
والرســول كتــب لتلميــ ه أن محبــة . ولــم يخــرج مــن التلمــ م إاّل الــ ى أحــب التضــة وحــده

: مـــة للمحتـــاج فـــ ن الـــرب  ـــد  ـــالالرح( خامســـبا)و. التضـــة هـــى أصـــل الشـــرور كلبـــا
وأمـا الرحمـة . أعطوا رحمـة وكـل شـ  ُيطبـر لكـم: و ال. طوبى للرحماا ف نبم يرحمون
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للم نب ف اهر أن  بول التاابين ما اختصت بـه الشـريعة المسـيحية و ـد أ بـر لنـا ربنـا 
ثـل االبـن التااـب مـن التتاتـه لـه واكرامـه إيـاه وأ بـر أيضـا فـى مثـ ل  لك بما  كره فـى م 

الخـــروف الضـــال مـــن التـــرح بوجـــوده وحملـــه علـــى المنكبـــين وبقولـــه أن المالاكـــة تتـــرح 
بخاط  واحد يتوب ومعلـوم أن الـرايس ال يسـتح  الرااسـة علـى  ـوم إال إن كـان محبـا 
لبم حبا يبل  به أن يبـ ل نتسـه عـنبم فـ ن ربنـا  ـال عـن نتسـه مـا حـب أفضـل مـن هـ ا 

وموســى النبـــى راـــيُس . بــ ل نتســـه عــن عبـــدهأن يبــ ل اإلنســـان نتســه عـــن أحبااــه ثـــم ي
فقــال إن كنــت . دعنــى أبيــد هــ ا الشــعب وأجعلــك لشــعب أع ــم:  ومــه لمــا  ــال اهلل لــه

ــر إحــدى الضــربات الثلثــة اختــار  تبيــدهم فــامح اســمى مــن ســتر الحيــام وداود الملــك ُخي 
ن وبولس الرسول اختار أن يبتعد مـن المسـيح ببدنـه دو . البالك الخا  به دون شعبه

أما الصوم ال ى هو غ اا العـارفين االبـرار والسـبر فـى الصـالم الـ ى هـو عنـد . اخوته
المتيق ـين ألـ  مـن نـوم االســحار فقـد شـاعت لـه ببـا االخبــار واشـتبر فـى اسـتغرا ه فــى 

ـــه إ  يكمـــل بـــ لك االتضـــاإ والرحمـــة اللـــ ين . أحـــدهما الليـــل واآلخـــر النبـــار فطـــوبى ل
نـار وهنياــًا لـه مـا ُيعـد لكمالــه مـن أعـالى المنــازل يخلصـان الـنتس والجسـد مــن عـ اب ال
 .الملكوتية فى عالم األبرار ودار القرار

وأمــا مــا ُأع رفــه بــه فــ ن الــ ين . وأمــا األشــوا  إليــه فمتزايــدم متجــددم متكثــرم متأكــدم     
سعوا فى ا امة البطريـرك فقـد تقـرر علـيبم أن يحملـوا ثالثـة آالف دينـار غيـر لواحقبـا، 

لقيام ببـا مـن غيـر اشـتراط فـى عوايقبـا رأوا أن تـالف أمـوال هـ ه الـدنيا سـتقل وضمنوا ا
ن بـــ ل الشـــعور الشـــك أولـــى مـــن بـــ ل الـــرؤوس واختــــاروا أن . عنـــه تـــالف النتـــوس وا 

ومـــا تختـــى عنــــه . يحـــرزوا المـــال البـــا ى المعقـــول وتبـــاونوا بالمــــال التـــانى المحســـوس
نــؤثر شــياًا مــن الغنــى الشــيطانى  ضــعف الكرســى ولســنا بكثــرم األدب الربــانى وال أيضــاً 

و ــد اعتمــدوا فــى الخــال  علــى معاضــدم األخ وتر بــوا ورود ثمــرات اجتبــاده ألنــه مــن 
و ــد  ــال ربنــا أن مــن اســتودإ الكثيــر يطالــب . أبنـاا هــ ه البيعــة المقدســة الــراس الكبيــر

اعدم فــى بـالكثير وهـو أدام اهلل لـه االســعاد وبلّغـه وبلـ  بــه وفيـه أجـل المــراد أولـى بالمسـ
هـــ ه القضـــية بغايـــة االجتبـــاد ليكتســـب األجـــر مـــن اهلل واألجـــر مـــن أبنـــاا هـــ ه البيعـــة 
الرؤســاا والمرؤســين جميعــًا واهلل يباركــه فــى علمــه وعملــه يرز ــه بركــات أثمارهــا ويشــيع 
فــى العــالم أخبارهــا ويع ــم انتشــارها ويعــم محبــى اإللــه استبشــارها ويســتجب منــا صــالح 

 لوبنــا بمــا يــرد مــن أخبــاره وأخبــارهم فــى كتبــه ويعضــد أحــدنا  الــدعا لــه ولشــعبه ويــببد
باآلخر فى ه ه الدار الدنيا ويجمعنا جميعًا مسرورين بملكـوت السـموات العليـا بشـتاعة 
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 92الهــوت    219مخطــوط ر ــم . )القديســين والشــبداا والمجــد هلل داامــًا أبــدًا آمــين
 ((.أ) 93إلى ( أ)

ب تاريخ تقويم تـواريخ األزمنـة المسـيحية فـى مصـر و د  كر العالمة شين فى كتا     
ثيوبيا أن المطران المعاصر لب ا البطريرك هـو أنبـا جـرجس وتـولى الكرسـى فـى سـنة  وا 

 (.938 )م 9223
 تكريس الميرون المقدس فى دير أبى مقار بالبرية بوادى النطرون -91

 لمحة تاريخية عن كيفية تكريس الميرون فى األجيال المتقدمة (9)

كــــان الرســــم المقـــــرر فــــى األزمنـــــة الســــابقة فـــــى طــــبخ الميـــــرون أن يجمــــع البابـــــا      
البطريـــرك ســـاير األســـا تة فـــى مدينـــة االســـكندرية مركـــز كرســـيه مـــع مـــن يحضـــر مـــن 

 .الشعب من كل بلد
وكـــان يبيـــأ األردن فـــى اليـــوم الرابـــع مـــن الجمعـــة المقدســـة السادســـة مـــن الصـــوم      

فيجتمــــع فيبــــا حضــــرات اآلبــــاا . تســـمى االنجيليــــونالكبيـــر فــــى البيعــــة الجامعــــة التــــى 
األســا تة برااســة البابــا وحضــور الشــعب المشــترك ويقــرأ كتــاب البطريــرك الــ ى يســمى 

(Rat/,/cic )لمن يتعمد( أى الموع ة. 
فـــــ  ا كـــــان يـــــوم الجمعـــــة مـــــن هـــــ ه الجمعـــــة المقدســـــة البطريـــــرك وســـــاار الكبنـــــة      

ويصــــلح فــــى االبتــــداا . عــــة موضــــع األردنواألســــا تة والشــــعب إلــــى هــــ ه البيعــــة الجام
رجــع البطريـــرك مـــع ســاار األســـا تة إلـــى . فــ  ا انقضـــى  داســـبما. الميــرون والغلـــيالون

موضـــع األردن فيقـــدس المـــاا كالترتيـــب ويعمـــد الجميـــع ويـــدهنون ببـــ ين الـــدهنين فـــ  ا 
فرغــــوا  دســــوا الســــراار المقدســــة اللــــ ين همــــا الخبــــز والخمــــر وهمــــا جســــد الــــرب ودمــــه 

ون منبا للمعمدين وبعد  لك يسقونبم من كأس  د صيروه مقدسًا فيه لبن وعسـل ويعط
فيكـون " أنبـم مثـل أطتـال ولـدوا"ممزوج دليـل علـى المـيالد الثـانى كمثـل مـا فـى الكتـاب 

وهـ ا هـو الطقـس القـديم الـ ى اتتقـوا عليـه . لبم  دس وفرح يوم الجمعة والسبت واألحـد
 (.3(أ) 3طقس    903طوط مخ)باإلسكندرية إلى اآلن يعملونه 

 تكريس الميرون بمعرفة البابا وأعضاء المجمع فى الدير (2)

لما انتبت العاصتة التى ثـارت بعـد تقدمـة البابـا كيـرلس الثالـث وتقـدم  كرهـا وحـل      
عـــزم البابـــا علـــى القيـــام بتكـــريس الميـــرون . الصـــلح والســـالم بـــين المســـلمين والنصـــارى

ى النتــا  إ  منــ  أربعــين ســنة لــم يقــم أحــد بتكــريس المقــدس ألن الموجــود منــه  ــرب علــ
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الميــرون حتــى صــارت أكثــر األمــاكن تأخــ  منــه بــالعود فــى المعموديــة واضــطروا فــى 
 ((.أ)933فوه  ( )Gallaion)األرياف باالكتتاا بالتعميد بالغاليالون 

ـــ        وبعـــد أن اســـتعد البابـــا لعمـــل الميـــرون  ـــام وبصـــحبته جماعـــة مـــن األســـا تة بل
ــــنبم عــــدد ــــالبطريرك وكــــان مــــن بي أســــقتًا مــــن الوجــــه البحــــرى  98هم عشــــرون اســــقتا ب

وكــان بحســن . وتوجبــوا إلــى الــدير وأخــ وا معبــم محتــال كبيــرًا مــن القســوس والشمامســة
مسـاعى البابـا البطريــرك أمكـن أن يســتطل  مـن السـلطان الملــك العـادل شــياا مـن دهــن 

 .البلسم أخ ه معه
 ب حصر أوانى وكساوى الديرثورة رهبان أبى مقار بسب -20

واتتــ  أثنــاا وجــود البابــا كيــرلس بــدير أبــى مقــار مــع األســا تة لعمــل الميــرون أن      
أمر  داسته أن تعرح األوانى التضية والكسـاوى بكنيسـة أبـى مقـار ويكتببـا فـى سـجل 

فـــامتنع . ســـنة بغيــر بطريـــرك 38يحتــ  تحـــت يديـــه ألن لبــا بأيـــدى رهبـــان الــدير نحـــو 
 (.930فوه  )ال نعطى ه ه االوانى للبطريرك لاال يأخ ها :"ن  لك و الواالرهبان م

ثــار الرهبــان لبــ ا التصــرف واجتمعــوا علــى البطريــرك فــى  اليــة ابجــيد بحضــور      
أنبا يوأنس أسقف سمنود وفى الصباح شدوا دواببم وأخ وا نتقـتبم وزادهـم ليسـافروا إلـى 

 (.930فوه  )السلطان يوما  بمدينة أمد السلطان الملك العادل لرفع شكواهم وكان 
ثم دخلوا بعد  لك الكنيسة وكان البطريرك واألسا تة موجودين فو  يصـلون علـى      

الميــرون فكســروا القناديــل حتــى صــار الزيــت والمــاا ســايحًا تحــت األرجــل ال يقــدر أحــد 
. ثأن يمشــى عليــه وأحضــروا الحطــب والقــش ليحر ــوا أجســاد القديســين المقــارت الــثال

 (.930فوه   )
فلمــــا علــــم األســــا تة ببــــ ه الثــــورم أغلقــــوا بــــاب الغرفــــة خوفــــا علــــى أنتســــبم وعلــــى      

ـــ ين أخـــ  بعضـــبم المســـاجى بأيـــديبم وطلعـــوا ليكشـــتوا  البطريـــرك مـــن هيـــاج الرهبـــان ال
الســطح وينزلــوه علـــيبم ولكــن لـــم يــتم لبـــم  لــك ألن لــم تتتـــ  كلمــة جمـــيعبم علــى هـــ ا 

خرجـــوا وركبـــوا دواببـــم ولمـــا انتبـــوا إلـــى  اليـــة الد نيـــة ومعبـــم العمـــل فتركـــوا المجمـــع و 
أسـقف ابـن بجـيد صــاحب السـلم السـمنودى خـرج إلــيبم مطـران دميـاط أنبـا خرســطو لو 
وبعـح األراخنــة وتوســلوا إلــيبم بــأن يرجعــوا فلـم يقبلــوا بــل تعــدوا بــالكالم علــى المطــران 

مــا بعــد أســقف فــوه وصــحبه وكــان القــس يوســف نااــب ديــر أبــى يحــنس الــ ى أصــبح في
باســم يوســاب حاضــرًا و تاــ  إلــى ديــر أبــى مقــار فوجــد الحــال جــار علــى هــ ه الصــورم 
فمضــى القــس يوســف إلــى رهبــان أبــى مقــار عنــد  اليــة الد نيــة وســلم علــيبم واســتو تبم 
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فــــأ عنوا . هنـــاك إلــــى أن يجتمـــع بســــيادم البابـــا البطريــــرك ويعـــود إلــــيبم بنتيجـــة مســــعاه
وطلـع األب يوسـف إلـى البابـا .  ن به كما أساؤا بغيره واتبمـوهملنصيحته ولم يسياوا ال

. مــا ورااك مــن الخيــر ومــا الــ ى جــرى"واألســا تة وعنــد مقابلتــه لبــم  ــال لــه البطريــرك 
ياأبانــا لـيس هــ ا و ــت الموافقـة وال وجبــت المحا قــة "فقــال لـه " أخبرنـا بمــا عملـه الرهبــان

المجمــع المحتشــد بكثــرم فــى الجمعـــة ألن األعــداا كثيــرون وعنــدما يبصــر النــاس هـــ ا 
الكبيــرم عنــدما يتركــون الــدين ويخرجــون منــه يكثــر التشــنيع وتقــوم التتنــة وهــم يجبلــون 

ـــك وأنـــه ياســـيدى مـــن المصـــلحة أن تكتـــب لبـــم ور ـــة بركـــة . األســـباب الداعيـــة لكـــل  ل
فـــامتعح البابــا وأشــار بيــده لـــى " أدفعبــا إلــيبم فيرجعــون وأجعلبـــم يعــدلون عــن الســتر

 930فــوه   " )ا هــب لشـغلك لــاال يقولــون أنـى ختــت مــنبم وسـألتبم أن يرجعــوا:" ـااال
 (.939و ( أ)

ولمــا غلــب القــس يوســف فــى أمــره وشــدد البابــا فــى أن ال يخضــع للرهبــان الــ ين      
وأخيـرًا البمـه اهلل أن يأخـ  ور ـة ودوام . كانوا ينت رون عودته إليبم ليعلموا منـه النتيجـة

ة باسم الرهبان ينبى فيبا أن عـدو الخيـر لمـا رأى شـدم فـرحبم البطريرك ويكتب عريض
بقدوم البابا عندهم و يام  داسته مع األباا األسا تة بتقديس الميـرون بعـد خمسـين سـنة 
فــى هــ ه القاليــة وهــ ه الكنيســة فــى جمــع ع ــيم مــن األبــاا األســا تة  ــام عــدو الخيــر 

جـــرد أن يأخـــ  األوانـــى وأن يغيـــر للمحاربـــة فـــأوهمبم أن ســـيادم البابـــا يقصـــد بعمليـــة ال
 .عوايدهم فلم يجدوا فى نتوسبم صبرًا على  لك

فيتوسـل لسـيادم البابـا أن يزيـل هـ ه الشــكوك مـن نتـوس أولاـك الرهبـان بكـل حكمــة      
إن الســــالطين :"ثــــم  ــــدم العريضــــة لقداســــته وســــجد لــــه متوســــال و ــــايال. والـــرأى الكــــريم

ن علـى مكنونبــا فــارجو أن يتكـرم أبونــا المكــرم والمقـدمين إ ا رفعــت إلـيبم عــرايح يقتــو 
وينعم علـى أولاـك الرهبـان بـالو وف علـى مـا سـطروه ويؤشـر عليبـا بمـا يقتضـى اخمـاد 

ليس فى ه ا ما يعيبك بـل إن لـك موا ـف كثيـرم :"فلما  رأها البابا تبسم و ال" ه ه التتنة
آلنيـة فلـيس فــى أمـا ا:"وكتـب علـى العريضـة  ــايال" فـى مثـل هـ ه ال ـروف تحمــد عليبـا

 صـــدها ســـوى رصــــدها ليكـــون ببـــا علــــم خبـــر القاليـــة ال غيــــر وأن مـــن يجســـر علــــى 
أمـا عوايـد البيكـل الـ ى للقـديس بنيـامين فتبقـى علـى . اخراجبا من الدير يكـون ممنوعـا
ومن يقول عنا غير  لك فلـيس لـه عنـدنا حجـة وانـى . حالبا وال يتغير و ارها واحترامبا

والســبح . الـرب يبـارك علــيبم ويـدفع شـر  تــال الشـيطان عـنبمأعـ ر أوالدى فيمـا جــرى و 
 (.939فوه   " )هلل دايما
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فأخــ  القــس يوســف العريضــة وعليبــا التصــريح المبــارك وخــرج إلــى الرهبــان عنــد      
وهــم فــى انت ــار عودتــه علــى أحــر مــن الجمــر متشــو ين لمعرفــة " Dikonkia"الد نيــة 

  فلمـــا رأوه عايـــدًا  ـــابلوه بتـــرح وترحـــاب نتيجـــة وســـاطته وان ـــارهم متجبـــة إلـــى الطريـــ
حصل كل الخيـر فمـا كـان األمـر كمـا تو عتمـوه وهـ ا "فقال لبم " أى ش  حصل:"و الوا

فقرأهــا علــيبم . ثــم دفــع العريضـة المو ــع عليبـا إلــى أســقف سـمنود" خـط أبينــا البطريـرك
ر  ـــد  صـــر اهلل العنـــاا ولـــم يحـــوجكم إلـــى ركـــوب األمـــو ."وبعـــد  لـــك  ـــال القـــس يوســـف

فســـرهم  لـــك وشـــكروا القـــس يوســـف علـــى " الصـــعبة فـــى هـــ ه األيـــام الع يمـــة المقدســـة
ــــالبطريرك فــــى الو ــــت  حســــن مســــاعيه وعــــادوا معــــه فمــــنبم مــــن اســــتحى أن يجتمــــع ب

 ((.أ) 939فوه .)الحاضر ومنبم من حضر إليه وسجد واستغتر وأخ  البركة
 تكملة طبخ الميرون المقدس بدير أبى مقار وتوزيعه - 29

وبعد رجوإ السالم إلـى الـدير والرهبـان وحـل الصـتاا محـل النـزاإ والكـدر اسـتأنف      
ولـم يجـد البابـا . سيادم البابا كيرلس الثالث واألسا تة تكملة الصـالم علـى زيـت الميـرون

البطريـرك الزيــت التلسـطينى األحمــر اللـون فأخــد مـن الزيــت المغربـى بدلــه كمـا لــم يجــد 
ولــم يتتــه . النعــدام وجودهــا وارتتــاإ ســعرها ارتتاعــا كبيــراً  مــن بعــح األفــاوى إال القليــل

القيــام بطــبخ الميــرون علــى أربعــة طبخــات كالقــانون و ــدم أشــياا كثيــرم كانــت معدومــة 
عدم سنين ولم يستحكم تصـويل األفـاوى فـى الزيـت جيـدًا حتـى يتحـد بـه بسـبب انشـغال 

لزيــت إ  ن ــر إليــه فــى التكــر وحــدوث القلــ  الــ ى تســبب فيــه الرهبــان وثــورتبم فبقــى ا
 .اإلناا الزجاجى صافيًا ورسبت األفاوى تحته

ثـم كمــل تقــديس الميــرون كمـا جــرت بــه العــادم والترتيـب تقديســا تامــًا وأحضــر إلــى      
الكنيســـة وتـــم بـــه فـــرح الجميـــع واحتتـــل بالعيـــد وكـــرز مـــن أراد التكـــريس إال أنـــه كـــان ال 

 .بال  المقررم للسلطانمنا  من دفع الرسوم بسبب التأخر فى سداد الم
ثم بعد  لك أخ  البابا من الميرون الـ ى كرسـه وتوجـه إلـى ثغـر اإلسـكندرية وأ ـام      

بـــه مـــدم  ـــام فـــى أثناابـــا بتوزيـــع جانـــب منـــه فـــى ديـــار مصـــر والحبشـــة والنوبـــة والشـــام 
 (.932و( أ) 939فوه . )ووصل إلى البابا من أجل  لك هدايا كثيرم من ه ه البالد

 ف بين البابا كيرلس والشعب اإلسكندرىالخال -22

ولمــا حــل البابــا كيــرلس الثالــث فــى الثغــر اإلســكندري حصــل الخــالف بينــه وبــين      
أهــل اإلســكندرية وكبنتبــا وازداد الشــر بســبب  لــك ثــم تتــاهموا بعــد  لــك ورجــع أهــالى 



 - 23  -

ـــنتس  اإلســـكندرية والكبنـــة إلـــى الطاعـــة وموافقـــة الجماعـــة وكـــان هـــ ا البطريـــرك فـــى ال
 (.932فوه   .)صبورًا شديد االحتمال فما كان يبالى بش  مما جرى

 عودة البابا إلى القاهرة بعد زيارة األقاليم البحرية -25

وبعــد  لــك عــاد البابــا إلــى مصــر بعــد أن شــ  بــالد الغربيــة وأكثــر الوجــه البحــرى      
 .وافتقد كنااسه

 
 

 راهبحدوث الخالف بين البابا كيرلس والشيخ السنى ال -23

عاد البابا إلى مقر كرسيه فى مصر وكـان السـلطان و تاـ  مقيمـا فـى الشـام وكـان      
الشـــيخ الســـنى الراهـــب مقيمـــا فـــى كنيســـة أبـــى ســـرجة بمصـــر وكـــان خارجـــًا عـــن طـــوإ 

وكــان . البطريــرك فمــا كــان يجتمــع بــه كمــا لــم يكــن موافــ  علــى تصــرفاته فــى أعمالــه
وال يصـــلى فيبــا كمـــا لــم يكـــن لــه فيبـــا شـــ  البطريــرك ال يصـــل إلــى الكنيســـة المــ كورم 

أيضًا بـالمرم إال  كـر اسـمه ألنبـم يعتبرونـه ضـامن بطريركيـة مـن السـلطان فقـط ولـيس 
بطريركـــا بـــالمعنى األصـــيل فـــال يخـــالتون أمـــر الســـلطان ويـــ كرون أشـــياا ينـــددون ببـــا 

 (.932فوه   )ويبددون 
 السخرة فى حفر أسوار مصر والقاهرة -23

يــام رســم الســلطان أن يحتــر جانــب البحــر علــى الســاحل ليعمــل فيــه وفــى هــ ه األ     
فسـي ر إلـى البابـا كيـرلس ورسـم لـه . أساس السور الـ ى بنيانـه رسـم علـى البحـر والقـاهرم

أن يحضـر أصــحابه ليعملــوا مـع النصــارى وعــزل لـه مكانــًا مقــدار طولـه مااــة  راإ فــى 
شــراف والــوالم وســاار النــاس و ــد حضــر النــاس كلبــم حتــى األمــراا واال. عمــ  األســاس

وأخرجــوهم عنــد خــروج النصــارى وأحضــروهم مــن كــل مكــان وفعلــوا كــ لك مــا . واليبــود
وكان البطريرك يقـوم بمـا يلـزمبم مـن المأكـل . يقرب من شبر ثم انبوا العمل واستراحوا

وتراخــت . والمشـرب وأو ــف العمـل بأخــ  الشـرطونية وأصــبح  لـة ال تــ كر ونـادرم الو ــوإ
 (.932فوه )وكثر وجود األشياا وعم األمان ساير البالد األسعار 

 صلح البابا مع الشيخ الكبير نشء الخالفة أبو الفتوح -23

وأما الشيخ الكبير نـشا الخالفـة أبـو التتـوح  ـل بعيـدًا عـن البطريـرك إلـى أن  ـام      
لتصـرف البابا بمصالحته فتمشى إلى منزله وبـات عنـده ليلـة فـاثر فـى أبـى التتـوح هـ ا ا

الحســن ولكنــه التــزم الحيــدم مــع البابــا كيــرلس فــال كــان صــديقًا وال عــدوًا بــل مالزمــًا حــد 
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األلتـــة وكـــان أبـــو التتـــوح يكثـــر التـــردد إلـــى كنيســـة أبـــى ســـرجة ويجتمـــع بالشـــيخ الســـنى 
 (.أ) 932فوه )الراهب 

 منع الرهبان من اإلقامة فى المدن -23

ى المـدن أو الريـف مـا عـدا نـزولبم إليبـا و ـت واحرم البابا كيرلس ا امة الرهبـان فـ     
فــوه )جبايـة المقــررات علــى هـ ه المــدن وعلــى الريـف ال غيــر واســتمر الحـال علــى  لــك 

 (.أ) 932  
 رسالة اإلرشاد والنصح للشعب اإلسكندرى -28

 من البابا كيرلس الثالث

ى لمـــا عـــاد البابــــا كيـــرلس الثالـــث إلــــى مدينـــة القـــاهرم بعــــد توليتـــه الكرســــ     
اإلســـكندرى  ــــام ب رســـال كتــــاب شـــامل للنصــــااح األبويـــة للشــــعب اإلســــكندرى 
للسير بموجب ما فيه من االرشاد الروحانى واالجتماعى حاويا لجليـل التعـاليم 
الشرعية الن رية والعملية وشارحا النصـااح بمـا يجـب علـى المسـيحيين اتباعـه 

 ـ:فى معامالتبم وغيرها بالن  اآلتى
مخلصــنا يســوإ المســيح الـ ى يتــو  كــل عقــل كقــول الرســول سـالم ربنــا و "     

ــــ ه الســــالم اســــتودعكم ســــالمى خاصــــة  الصــــاد  بســــالم الــــرب القااــــل لتالمي
 .ويعضدكم ويسعدكم. يكون معكم ويوفقكم. أعطيكم
الـــ ين هـــم بربـــاط المحبـــة . أيبـــا األبنـــاا المســـيحيون واألحبـــاا المبـــاركون"     

ـــــى الجنســـــية االنســـــية وال. مرتبطـــــون ـــــة وف ـــــة والـــــدرجات الكبنوتي بنـــــوم الروحاني
جماعـــة الرعيـــة بثغـــر اإلســـكندرية المحـــروس الخالصـــة الصـــالحة . مشـــتركون

 . أغصان كرمة الح  المزهرم المور ة المثمرم الباسقة. والخراف الناطقة
للتعميــد والتقــديس .. القســوس الرؤســاا المــؤتمنين علــى الســر الكــريم المقــامين (   أ) 3

المشـــبورين . مســـة النجبـــاا المكـــرمين بخـــدم األمـــور المـــ كورموالتعميـــر والشما
واألراخنــــة األجــــالا المتعاضــــدين علــــى ا امــــة . باألعمــــال الصــــالحة المبــــرورم

ـــدين المســـاعدين لشـــعببم ولســـاار القاصـــدين وكافـــة الثـــابتين علـــى األمانـــة . ال
ميــة العــاملين بوصــايا الحيــام التاضــلة وبركاتــه الشــاملة المن. المســتقيمة الكاملــة

للحيــوان والنبــات وســاار األرزا  وعطايــاه التاضــلة المختصــة بالمســتعدين لبــا 
. واآلبـــــاا واألبنـــــاا. تحـــــل علـــــى الرجـــــال مـــــنبم والنســـــاا. بتضـــــاال األخـــــال 
القـــــديم فـــــى الرتـــــب . واألحـــــرار والعبيـــــد. والغنـــــى والتقيـــــر. والصـــــغير والكبيـــــر
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ــــى م. والجديــــد لكــــوت حتــــى تلحــــ  األصــــاغر بالع مــــاا وتوصــــل جمــــيعبم إل
 . السماا
مـا يلـزمكم مـن . وواصـل كراماتـه إلـيكم.  د علمـتم جـدد اهلل بركاتـه علـيكم"             

. لتكـــون االعتقـــادات مطابقــــة. الن ريـــة منبـــا والعمليـــة. تعلـــم العلـــوم الشـــرعية
واشــرف العلــوم علــم معــانى الكتــب المدونــة فــى . واألعمــال هلل خالصــة صــاد ة

 .. والمحبة. ا العلماا الروحانيينوفبم مصنتات اآلبا. القوانين
ال المحبـة . واالتضاإ هما أفضل األعمال أعنـى المحبـة الروحانيـة هلل وللقريـب      3

فـــــ ن محبـــــة المـــــال أصـــــل كـــــل الشـــــرور . الشـــــيطانية فـــــى األجســـــاد واألمـــــوال
فطـوبى لمـن . و د أحببا أناس كمـا  ـال الرسـول فضـلوا عـن اإليمـان. لإلنسان

والصــالم الروحانيــة . الصــوم التــرح والنافلــة. ة الكاملــة ــرن باالتضــاإ المحبــ
ال طلبــــا لمــــديح . والرحمــــة لســــاار النــــاس ابتغــــاا لرضــــاا اهلل وحــــده. التاضــــلة
فـــ ن الصـــوم يبـــّدى النتـــوس إ  يخضـــع الجـــزا البـــاطن الـــراس للجـــزا . النـــاس

بالصالم يحصل للمخلـو  مخالطـة الخـال  وتتوجـه الوجـوه . الببيمى المرؤوس
. ى ســي بر مثــل البــر  مــن المشــار  وبالرحمــة يــتمكن العبــد العابــدبرجــاا الــ 

فيجـــــب علينـــــا معشـــــر المســـــيحيين أن نكـــــون . مـــــن التشـــــبه بـــــالموجود الجايـــــد
وأن ال نبمــل وال نغتــل عــن شــ  مــن . مســتعدين للقــاا العــريس فــى كــل حــين

 .لنكون فى ه ا العالم أطبارًا بالجسد وأبرارًا بالنتس. ه ه التضاال الخمس
ونـدخل مـع العـ ارى الحكيمـات إلـى . منيرين كالشـمس.. ونوجد فى العالم الدايم(  أ) 3

فـ ن مـن رفـح نتسـه فقـد خلصـبا مـن . وامتنعوا من الشبع والسكر. دار العرس
وال تنقطعــوا عـــن صــالم الســـر والجبــر فقــد كتـــب لبــا مـــا أع ــم الصـــالم . النــار

فقـد . تكـر فـى االكتسـابوتحرروا من أن تستغر وا الو ت وال. التى يصليبا البار
ـــه اهلل .  ـــال الســـيد المســـيح ليســـت الحيـــام بكثـــرم المـــال ولمـــا ا تتعبـــدون لمـــا جعل

. تعالى لخدمة عبيده وال يعدم الضرورى منه إال من استوجب التخليـة واالهمـال
ويوصـتوا بصـرف االهتمـام . و بيح بأهل مدينـة مسـيحية أن ُيعرفـوا ببـ ه الخـالل

. ويــاويح مــن أطبــ  هــواه عــين عقلــه. وى حبايــل المحــالبالكليــة إلــى التــربيط بــا 
وســقط فـى ُجـّب حـّب التضــة الـ ى هـو أصــل . ولـم ينتبـه بـالوع  مــن نـوم جبلـه

ـــم يتمســـك بحبـــال التنبيـــه التـــى ال يقـــدر العـــدو المحتـــال علـــى . الشـــرور كلبـــا ول
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واحــــ روا يــــا أبنــــاا البيعــــة المقدســــة المــــدعوين إلــــى مشــــاركة .  طعبــــا وال حلبــــا
 من أن .. فى الل ات النتسـية المالاكة

ويتسد عتته ويـنجس بسـر ية مضـجعه ويتأهـل أن يكـون . يبجر أحد منكم زوجته     8
و ــد  ــال اهلل كونــوا أطبــارًا . فــ ن التســر ى زنــا دايــم  ــاهر. إلــى الجحــيم مرجعــه

و ـد  يـل أنبمـا يكونـان جسـدًا . وكيف يستجيز لواحد متار ة زوجته. ف نى طاهر
أو مـــا . مـــا أوصـــله اهلل فـــال يتر ـــه إنســـان فبـــل أحـــد يـــبغح جســـده وأن. واحـــداً 

ولمــا ا يميــل العا ــل الشــريف . جعلــه اهلل واحــدًا هــل يجــوز أن يجعلــه أحــد اثنــان
وأيــن الخـوف مــن . إلـى الخسـيس ويختــار مقارنـة المــرؤوس علـى مقارنــة الـرايس

فــى  ومــن هــو مــن جملــة األطبــار كيــف يختــار أن ي عــد  . اهلل والحيــاا مــن النــاس
أو كيــف ال يخشــى مــن أن ُيعــد لــه فــى اآلخــرم مــن . الــدنيا مــن أنجــس األنجــاس

العـــــ اب مـــــا ال يدركـــــه اآلن بـــــالنتس وال بـــــالحواس ومـــــن هـــــو مـــــن األدنيـــــاا أو 
أو . المجانين يسمح أن يكون سـببًا فـى أن تكـون أوالده مـن المحتقـرين المبـانين

فــ ن صــالح األخــال   .يرضــى أن يــأتى أخــال  بنيــه أو بناتــه األخــال  الســمجة
 صـالح .. وفسادها فى األكثر تكون بحسـب

ـــــؤثر أن يعـــــدم نســـــله بالطبيعـــــة أن يرثـــــوه ( أ) 8 وفســـــاد العـــــادات واالمزجـــــة أو مـــــن ي
ولـم يحـس ببـ ه اآلالم . فمن أ ـدم علـى هـ ه األمـور الت يعـة. بمقتضى الشريعة

ومـــن . وعـــادى نتســـه ونســـله بـــل واإللـــه. الوجيعـــة فقـــد عـــدم الحيـــاا بـــل الحيـــام
و بــل مــن الشــيطان مشــورته . عصـى اهلل وأطــاإ شــبوته وخــالف نــاموس الكمــال

فقـــد أعــد نتســـه . وعقــد نيتـــه علــى حـــل اإلنجيــل. وحــّل بســوا رايـــه عقــد االكليـــل
وسيصــل إليــه مــا . لالشــتراك مــع الشــياطين فــى شــدااد العــ اب فــى الــدار اآلخــرم

األهـل واألصـحاب فـى حتـى . يكرهه فيمتنع عليه االجتماإ بـالمؤمنين الطـااعين
و ابـــــل . حــــال الحاضــــرم ومــــن خضــــع لاللــــه ورجـــــع عــــن هــــواه   بــــل اهلل توبتــــه

وانقلب عن مقارنـة الخنـازير . وفرحت المالاكة برجعته. باصناف االكرام عودته
. إلـى مال ـام الملـك وتمتعـه بوليمتـه فـى محـل مملكتـه. فى حال غربته ومجاعته

ــم. فطــوبى لمــن ســمع فتبــم وفّبــم وكــان تعليمــه بافعالــه مــع األ ــوال . وعمــل وعّل
 :ألن ربنا  ال وهو عز من  ااـل.. والمصنتات

فبنياــًا لكــم برجــا نعــيم . والــ ى يعمــل ويعّلــم يــدعى ع يمــا فــى ملكــوت الســموات 21
ولـم يخطـر علـى  لـب . ال ى لم تره عين ولم تسمع به أ ن.  لك الدهر المنت ر
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 بــر فــيكم أيبــا القــابلون لبــ ه وي. واهلل تعــالى يجــزيكم علــى خيــر العــادات"بشــر 
ـــــــى الرياضـــــــيات . البركـــــــات ـــــــدايات الســـــــعادات ويعـــــــد لكـــــــم أيبـــــــا الكـــــــاملون ف ب

أجـــــل المـــــأموالت فـــــى ملكـــــوت الســـــموات ويعيـــــنكم علـــــى العمـــــل . واالعتقـــــادات
ــــات . ويــــرز كم فــــى دار االنتقــــال زاد االرتحــــال. بالواجبــــات والمســــتحاب المطلوب

ويلبمكـم جميعـا أن يطيــع . واالفضــالويمـنحكم مـن سـلطانكم نعــم االمـن والعـدل 
وان تخضــع االمــرأم لبعلبــا . طاعــة المخلــو  للخــال . والولــد والــده. العبــد ســيده

وأن يكــرم العلمــانى الكــاهن إكــرام إبــراهيم . خضــوإ ســارم إلبــراهيم ورفقــة الســح 
 وأن يحنوا االكابر على االصاغر حتى يتساوى. لملشيصاد 

نــامى .. ســم مــن االفتــرا  والــرب ينشــ  بنــيكم وبنــاتكمالقســمان ال يكــون بينبمــا  ( أ) 1
. وينمـى حيـوانكم ونبـاتكم ويكثـر عنـدكم سـاار األرزا . الخلف فاضلى األخـال 

ويشـــبع المعـــوزين مـــن فضـــل غنـــاكم لتشـــاركوهم فـــى م ـــالبم األبديـــة اإلشـــرا  
ويشـــيع المعـــوزين مـــن فضـــل غنـــاكم لتشـــاركوهم فـــى م ـــالبم األبديـــة اإلشـــرا  

تقـــاكم وفضــلكم فـــى جميــع األفـــا  ويبعــدكم مـــن غوايــات الشـــقا  ويشــيع أخبــار 
ويــربح تجـــاراتكم . والنتــا  ويلبمكـــم كمــا  ـــال الرســول أن تكـــون همــتكم باالتتـــا 

ويبـبكم معونـة وحكمـة فـى صـناعاتكم ويتقبـل منـا فـيكم . ويـوفقكم فـى معـامالتكم
مــار ويســمعنا عــنكم مــا ُنســر بــه فــى هــ ه األع. هــ ه األدعيــة الصــالحة التاضــلة

ـــة بشـــتاعة الشـــبداا  ـــة وفـــى تلـــك األدهـــار المنت ـــرم واآلجل الحاضـــرم فـــى العاجل
 1إلـــى  3الهــوت    219مخطــوط مكاتبـــات كيــرلس ر ــم : )والقديســين آمــين

 ((.أ)
 اتصال البابا كيرلس الثالث بشعبه فى دمشق -21

 ش 132فى سنة 

ة  ــام فــى ســنة بعــد رســامة البابــا كيــرلس الثالــث بطريركــا علــى كرســى اإلســكندري     
 :بمخابرم أبناا شعبه الموجدين فى دمش  بالرسالة اآلتية( م9258)ش  132

. ســـالم ربنـــا يســـوإ المســـيح الـــ ى يتـــو  كـــل عقـــل كقـــول الرســـول الصـــاد "          
سـالم الــرب الـ ى اسـتودعه لتالميــ ه . سـالمه الـ ي يـببد العقــول ويتـو ج المتـار 

. بقولـــه لبـــم الســـالم اســـتودعكم. مرارووضـــعه فـــى خلتااـــه علـــى االســـت. األبـــرار
مـــع  ولـــه هـــو ا أنـــا معكـــم إلـــى انقضـــاا العـــالم يكـــون . ســالمى خاصـــة أعطـــيكم

 .معكم ويعضدكم ويقويكم ويسعدكم
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 . ال ين هم البنوم بين البشرية واإللبية مشتركون. أيبا األبناا المباركون"          
أعضـــاا كرمـــه . الناطقـــة.. جماعـــة الرعيـــة بدمشـــ  المحروســـة الرعيـــة الصـــالحة   81

القســـوس الروســـاا والشمامســـة النجبـــاا .الحـــ  المزهـــرم المور ـــة المثمـــرم الباســـقة
. وجميع المسيحيين الثابتين على األمانـة المسـتقيمة الكاملـة. واألراخنة التضالا

.." وبركـــات االلـــه المن ميـــة للحيـــوان. العـــاملين بوصـــايا الحيـــام الدايمـــة التاضـــلة
فــــــى نــــــ  الكتــــــاب الســــــاب  المحــــــرر لجماعــــــة أبنــــــاا البيعــــــة وتتمتـــــه كــــــالوارد 

 .األرثو كسية بثغر اإلسكندرية
ولمـــا ورد هــــ ا الكتــــاب إلـــى بيعــــة دمشــــ   ـــر  علــــى الشــــعب بالبيعـــة بعــــد تــــالوم      

 ـ:المقدمة اآلتية
 . كتاب شريف من القالية القدسية فافتحوا له  لوبكم وأ هانكم     
 . ر سية فطب روا بتعاليمه نتوسكم وأبدانكمكتاب كريم من القالية الم     
 .كتاب البطريرك  د أ بل فاخضعوا له خضوإ األوالد لكتب أباابم     
كتــاب البطريــرك  ــد أضــاا واشــر  بنــوره التضــاا فاســتنيروا بــه اســتنارم األرضــيين      

حيــام هلمــوا لتشــربوا مــاا ال. ســابقوا إلــى تعتــر وجــوهكم فيــه وتقبيــل  رطاســه. بالســماايين
تنـاولوه مـن يـدى رسـوله . كرروا لثمه بأفواهكم. فّضوا ختمه بشتاهكم. من أنبار أنتاسه

رتلـوا هلل علـى مـا وصـل إلـيكم مــن . بعـد تقبيلبـا نيابـة عـن تلـك اليـد البطريركيــة الطـاهرم
واخلعــوا لــه .  تــوا لــه ســاعة  رااتــه علــى أ ــدامكم. هـ ه االلطــاف الختيــة والــنعم ال ــاهرم

ـــه بســـماعكموانصـــ. أفكـــاركم ال يشـــتغل أحـــد مـــنكم بالحـــديث عـــن ســـماإ شـــريف . توا ل
 ـد اه لكـم أن يسـتودعكم . من له أ نان سامعتان فليسمع تعليمـه وزواجـر وع ـه. لت ته

ـــّب تعليمـــه فايـــاكم أن تتلـــت . علـــى ســـالمه فـــاحتت وا ببـــ ه الوديعـــة و ـــد أرســـل إلـــيكم ح 
وله ليـــزرإ فـــى األرح التـــى الـــزارإ  ـــد أرســـل كتابـــه ورســـ. أرح  لـــوبكم هـــ ه الزّريعـــة

وتنــالون . تعطـى ثمـرات الزيــادم وتشـر  أصـولكم بزرعــه مثـل الشـمس فــى ملكـوت أبـيكم
الوكيــل األمــين  ــد بعــث إلينــا بالطعــام الروحــانى فــى حينــه فيتناولــه كــل . هــ ه الســعادم

 .واحد منكم تناوال يزداد به تمسكا فى دينه
ن مسـتمعيه فقـط ويثبـت ببـا مـن  ـام وأ ـام جعلكم اهلل من العـاملين بنواميسـه ال مـ"     

 ".ببا من سقط آمين
 ـ:ثم بعد  راام الكتاب تلى على الشعب الكلمة اآلتية     
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 ــد ســمعتم تعلــيم األب الطــاهر . أيبــا األخــوم المبــاركون واألراخنــة األرثو كســيون"     
اهلل بكمالــه  كملكــم" أنبــا كيــرلس"الســيد األجــل العــالم العامــل الراعــ  الصــالح البطريــرك 

ــــه وانعامــــه وأعمالــــه بالبركــــات التــــى تصــــد   ببــــا علينــــا  ــــى التمســــك بأ وال وأعــــانكم عل
فيلزمنـــا أن . وا    ـــد جـــاد علينـــا ببـــ ه الروحانيـــات. والـــدعوات التـــى هـــداها  دســـه إلينـــا

نتطتــل علــى  اليتــه بالجســدانيات وكمــا خطرنــا ببالــه الكــريم فــى إعطاانــا البا يــات فــال 
ــا نرجــوا بوســاطة رعايتــه لنــا وتعبــه أ ــل ممــا نتوســل إ لــى اهلل باتحافــه بالتانيــات وكمــا أن 

ـــــه  ـــــى  اليت ـــــا أن نتقـــــرب إل ـــــوز بالســـــماايات كـــــ لك يجـــــب علين فينـــــا وســـــبره عنـــــا أن نت
مـــن  ـــبلكم فقـــد  بلنـــى ومـــن  بلنـــى فقـــد  بـــل الـــ ى : باألرضـــيات وســـيدنا يقـــول لخلتـــااه

 بـل صـد يقًا باسـم صـد ي  فـاجر  أرسلنى ومن  بـل نبيـًا باسـم نبـى فـأجر نبـى يأخـ  ومـن
وبـولس الرســول يـأمر أن نكـون  اكـرين لرؤســاانا ومـدبرينا الـ ين يكلمونــا . صـدي  يأخـ 

ثم يأمر فى مكان آخر بأن نكـون نعـرف الـ ين يتعبـون فينـا ويعلمونـا نتعبـد . بكالم اهلل
وأمـــر أيضـــًا أن نشـــاركبم فـــى جميـــع الخيـــرات والرســـل بـــأجمعبم . لبـــم بتضـــل المحبـــة

وأن نــدفع لبــم العشــور والبكــور . يأمرونــا فــى الدســقلية بــأن نحمــل لبــم مــا يقــوم بــأودهم
وجعلــوا مــا نحملــه لبــم  ربانــًا مقبــوال للــرب و ــالوا إن اهلل يبــارك لبــم بــ لك أعمــال أيــديبم 

و ـد اتصـل بكـم أن القاليـة المعمـورم مطلوبــة . ويكثـر لبـم فيـه خيـرات األرح جـدًا جـداً 
عليبــا بســببه ومــا فعلــه اخــوتكم المصــريون فــى هــ ا البــاب مــن  بــالمبل  والضــي  الــ ى

التعــل الكــريم والعمــل المســتقيم ولــم يبــ  وال واحــد مــنبم إاّل أن تبــرإ بمــا وصــلت  درتــه 
. إليه و دم هلل ما يستعوضه أحسن عوح عليه وه ا حمـل ثقيـل ال يخـّف مـا لـم يتـوزإ

ويبــ ر هبنــا ويــزرإ . نتنــافس والكتــاب يأمرنــا أن نتــايس فــى األعمــال الصــالحة ببــا ثــم
. لي حصد ثم يستغل ويجمع ويتنيح بالنعيم الملكوتى ال ى لم تره عين وأ ن به لـم تسـمع

وأنــتم حرســكم اهلل فصــد اتكم علــى المســاكين مشــبورم إال أن المســاكين عنــدكم فــى كــل 
حــين ومتــى بقـــى فينتــ  لكــم مثـــل هــ ا الكنــز الختـــى تصــرفون فيــه أمـــوالكم ومثــل هـــ ا 

الثمين أ ول لكم إن مبمـا فعلتمـوه فـى هـ ا ُيـ كر لكـم فـى العـالم العلـوى والسـتلى الحقل 
عوضكم اهلل عن الواحـد بـالثلثين والسـتين والماـين . ويبقى لكم فى وجه العدو كالحصن

مخطـــــوط ". )بشـــــتاعة الســـــيدم الطـــــاهرم والرســـــل القديســـــين والبطاركـــــة المؤيـــــدين آمـــــين
 .(10إلى  88مكاتبات كيرلس بن لقل    

وبعـد  لــك أرســل شــعب دمشــ  الجــواب اآلتــى ردًا علــى كتــاب البابــا كيــرلس الــ ى      
 ـ:وجبه إليبم المتقدم  كره
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أدام اهلل شــرف القاليــة القدســية االرثو كســية المكرمــة المع مــة المقومــة المعلمــة "     
ــــة الموفقــــة المثقتــــة المر صــــية الكيرلســــية وأودإ تعاليمبــــا فــــى صــــدور  ــــة المب ب المؤدب

لمــؤمنين علــوم البيعــة واســرارها وشــيد بتصــانيتبا مجــد الشــريعة وأعــال منارهــا وشــر ف ا
بسيرتبا السير البطريركية وأخبارهـا وحـرك بمكاتبتبـا المحبـة فـى أفـالل القلـوب وأدوارهـا 

وصـلت المكاتبـة المنيـرم . ورضى عن شعببا كمـا رضـى ببـا لـه وأختارهـا عنـد اختبارهـا
والشمامســـة بالســجود والكبنـــة . لتبجيـــل والرفــع علـــى الــرؤوسالمميــزم فتلقتبـــا النتــوس با

. والبيعــة بــالو ود والرجــال والنســاا بخضــوإ القلــوب ال بحلــى الــ هب والعقــود. بالترتيــل
واالبــــرار بالمســـارم واالشــــرار بـــاال رار واالعتــــ ار بعــــد . والـــدعا لمرســــلبا بالبقـــا والخلــــود

وصــممت علــى . اســتنارت ببـا العقــولوتلتبــا األفـواه علــى االســماإ ف. االنكـار والجحــود
الكـــاهن . وصـــار حـــ  الجمـــع أن يســـمع ويخضـــع. العمـــل بتعليمبـــا المعقـــول والمنقـــول

القار  أن يقول ويصول وطوحت منبا الشعب ما تضـمنته مـن تعـاليم مبـديبا ودعواتـه 
وبركاته وسجاياه فخلنا أنبا األلواح الموسوية لما فيبا مـن عبـود اهلل ومواعيـده وبركاتـه 

و لنــا أنبــا الرســايل الرســولية لمــا اشــتملت عليــه مــن النبــى عــن العــالم الزايــل . وصــاياهو 
ــــاه  ــــى الملكــــوت وعطاي ــــا العمــــل بمضــــمونبا موصــــلة إل و نايــــاه وجعــــل صــــغيرنا وكبيرن

وأوجـه مـا يستشـتع بـه عنـد اهلل فـى . واعتدها من أنتس مواهب اهلل لخلقه وأكرم عطايـاه
. ســم مرســله الــ ى لــم يختــر اهلل غيــره ولــم يرضــىواكــرزت االفــواه با. تمحــي  خطايــاه

وأدت بـه التـرح بـ كر المرسـلين القديسـين وهـ ا . وكررت  كراه فى كـل صـالم و ـداس
وأعلنتــه علــى  بــور البياكــل ورؤوس المنــابر فــافتخرت بــه . وفــاا مــن أحســن القــرح

ورددت  ــــول المجــــد هلل فــــى العــــال والمســــرم فــــى النــــاس والســــالم علــــى . ليــــوم العــــرح
فيالبــا مــن مكاتبــة دعــوا اهلل ببــا فأجــاببم وعملــوا بأ والبــا فأثــاببم واستحضــروا . رحاأل

فحزمــت الخطــوب . بأســرارها غايــة صــواببم وحللــوا مــا حللــت وحرّمــوا مــا حرّمتــه علــيبم
خطــاببم وحيــرت مبيضــبم وأشــتت مريضــبم ونصــرت اســمبم ولّينــت  اســيبم فكــم مــن 

وكــم مــن عقــل بشــر ردتــه . ن يــ وب لــب حجــرى الن عنــد ســماعبا حتــى خيــف عليــه أ
وكـــم مــن خـــاط  أ لـــع عـــن خطيتـــه بعـــد أن كـــان . إلــى طبيعتـــه ومـــا كـــان ي ـــن يـــؤوب

وكم من ساإ فى  لمات الشـكوك لـوال مـادم تعليمبـا لكـان سـراج . مصممًا أن ال يتوب
تالميــ  . كــم مــن مجــنح اســتدام ببــا الصــحة ومــريح رز  ببــا الشــتا. ايمانـه  ــد انطتــى
اعـــانتبم بصـــلواتبا ليحصـــلوا ببـــا الرحمـــة والنعمـــة والعـــون ومواصـــلتبم القاليـــة يســـألون 

فقد كـانوا كمـن ال يطمـع . بمكاتباتبا ليستنتجوا من مقدماتبا الحكمة والعصمة والصون
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وأدخلــتبم مــن البــاب الضــي  وجعلــتبم مــن . فــى خالصــبم فصــيّرتبم مــن الــ ين يرجــون
ا فـيبم إلـى أن ينقضـى العـالم وينتـ  القليل ال ين ينجـون، فـاهلل ينتـع النتـوس شـريف أثرهـ

 (.80إلى  31   219مخطوط مكاتبات كيرلس بن لقل  ر م " )الكون آمين
 أحوال البالد الخارجية والداخلية -50

وبعد  لك وردت األخبار أن عسكر الروم خرجوا وجااوا إلـى حـوران وأحر ـوا دار      
 .يحاصرونبا العافية التى ب اهرها وسبوا ونببوا وعادوا إلى أمد

ثـم زاد مـاا النيــل المبـارك واطمــأن النـاس لـ لك وجــاا مـن الســلطان األمـر بــاخراج      
العسكر ولم يكن حضر مـنبم إاّل االجنـاد وبعـح األمـراا أى القليـل مـنبم ألن الجميـع 
كانوا فى خدمة السـلطان بدمشـ  فتجبـزوا وخرجـوا متنـا رين مـن عشـرم وخمسـة عشـر 

 .عتاا ال حول لبم وال  وموأكثر أو أ ل وكانوا ض
ش  135ولمــا اســتقر حــال الــبالد علــى  لــك رخصــت أســعار الغــالت وحلــت ســنة      

وبلــ  مقيــاس ميــاه النيــل المبــارك ثمانيــة عشــر  راإ وثمانيــة أصــبع وتراخــت ( م9253)
وعـاد الســلطان الملـك الكامــل إلـى الــديار (( أ) 932فــوه   )األثمـان وكثــرت الخيـرات 

 (.593التوفيقات االلبامية   ( )م9253)هـ 353محرم سنة  المصرية فى شبر
 مطالب الشعب اإلصالحية من البابا كيرلس الثالث -59

 ـــل البابــــا كيـــرلس الثالــــث ســـايرًا فــــى خطتــــه حتـــى ضــــد الشـــعب مــــن تصــــرفاته      
واجتمــع جماعــة مــن األراخنــة واتتقــا علــى منا شــة البطريــرك فــى أمــر تصــرفاته وطلعــوا 

إلــى متــى تغتــل هــ ه األشــياا التــى جعلتنــا هتكــة ومســبة :"لمعلقــة و ــالوا لــهإليــه بكنيســة ا
 ــالوا " ومــا هــى هــ ه األشــياا التــى تتضــررون منبــا"فقــال لبــم " بــين األمــراا والشــعوب

مـــن أيـــن لـــى أفـــى بســـداد مـــال :"فاجـــاببم  ـــايال" أخـــ ك الشـــرطونية علـــى الكبنـــوت:"لـــه
أنــتم  ــررتم :" ــال" ر للســلطان شــيااً ومــن أحوجــك أن تقــر :"فــردوا عليــه  ــاالين" الســلطان

فما كان مع ين عليك أن تـدخل فيـه ولـم تطـرح عليـك البطريركيـة بـالقوم بـل :" الوا" المال
أنــت الــ ى برطلــت عليبــا وخطبتبـــا لــك و ضــيت فيبــا إلـــى اليــوم مــدم تســعة وعشـــرين 

وحصـل الخـراب فـى أعمـال  133ش إلـى هـاتور سـنة  139شبرًا فيبـا مـن بؤونـة سـنة 
انــى لـم أخـرب كنيسـتكم بـل عمرتبـا فمــا :"فأجـاببم البطريـرك  ـايال". تنا علـى يـديككنيسـ

كان فيبا سوى اسقتين وأصبح عددهم اليوم خمسين اسقف كمـا أصـبح عـدد الكبنـة ال 
وازداد األخ  والعطـا فـى هـ ا الحـديث مـع بعضـبم وأخـر األمـر صـرح " يعد وال يحصى

لــــم يســـدد إلــــى اآلن إ  بقـــى منــــه إلـــى هــــ ه البابـــا لالراخنــــة أن المبلـــ  الــــ ى للســـلطان 
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ان األســـا تة هـــم اآلخـــرون يأخـــ ون :"فاجابـــه األراخنـــة  ـــاالين. الســـاعة ثالثمايـــة دينـــار
ومن يرضى بب ا لكسا تة فواهلل لـو بلغنـى أن اسـقتًا :"ورد عليبم البابا  ايال" الشرطونية

انـك تقـم بتكـريس :"وا لـهفقـال". أخ  شرطونية إاّل منعته وه ه كتبى ن ور فى الـبالد بـ لك
ان هــ ه عــادم :" ـالوا" أرونــى  انونـًا يمــنعبم مـن الكبنــوت:"فاجــاببم تسـااال" أوالد الثـوانى

أنا أوافقكـم علـى أن  لـك علـى سـبيل العـادم :" ال لبم" كنيستنا ما جرت عليه سن ة أباانا
بلـــى بمنـــع نريـــد أن تكتـــب إلـــى الـــوجبين البحـــرى والق:"فقـــالوا" لـــيس تشـــريعًا وال ناموســـاً 

أنـا أكتببــا :"فقبــل  لـك مـنبم  ــايال" الشـرطونية ومنـع ســيامة ابـن م ـن تزوجــت رجـال ثانيـاً 
وانتح المجلس دون الوصول إلى سبيل االصالح تحقيقه فـال كتـب كتبـًا " واسي رها لكم

 (.935فوه )وال عمل شياًا مما دار الحديث به وتم االتتا  عليه 
 دظهور المرض الوبائى فى البال -52

ثـم و ـع المــرح فـى النــاس وانتشـر المــوت  بـل الســنة الخارجـة اشــتدت وطـأم هــ ا      
الوباا واستمر مدم مـات فيبـا الكثيـرون مـن النـاس ومـرح البابـا كيـرلس الثالـث مرضـًا 
شــديدًا اشــرف فيبــا علــى المــوت حتــى مــن  اهلل عليــه بالعافيــة وختــت وطــأم المــرح فــى 

 ((.أ) 935فوه   )البالد 
 م كنيسة الجزيرة واعادة بنائهاهد -55

و ــد انبــدمت كنيســـة الجزيــرم وأخـــ  البحــر البســـتان المحــيط ببـــا وبعــح الكنـــااس      
العاليــة وخشــى علــى الجــامع الــ ى ببــا المعــروف بالمقيــاس فخــرج أمــر الســلطان إلــى 
والــى مصــر بــأن يتقــدم إلــى ســيادم البابــا بعمــارم الكنيســة التــى انبــدمت فنــزل ببــا واهــتم 

ها وعمرها ويقال و تا  أنه انت  فى سبيل عمارتبا ألـف دينـار ثـم عم ـر برسـمه فـى بأمر 
حــوش الكنيســة علــى البحــر  اعــة بشــبابيك واهــتم بتزيينبــا همــة عاليــة حتــى أصــبح ال 
يـــرى أحســـن منبـــا وبعـــد اتمـــام العمـــارم  ـــد س فـــى الكنيســـة الجديـــدم التـــى  ـــام بتعميرهـــا 

( Piprologon)و ـر   دامـه االبرولـوغن ( ىالعـرش البطريركـ)وجلس على اإلتـرونس 
 ((.أ)935فوه   )وأخ ها من اسقف الجزيرم صارت بطريركية ينزل ببا 

 
 
 

 تتبع الديارات للبطريركية مباشرة -53
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ثـــم  ــــام البابـــا كيــــرلس بأخـــ  جميــــع الــــديارات فـــى ســــاير الـــديار المصــــرية جعلبــــا      
ـــــــا ـــــــم يجعـــــــل لكســـــــا تة حكمـــــــا إال فـــــــى الكن ـــــــوه )اس بالمـــــــدن خاصـــــــة بطريركيـــــــة ول ف

 ((.أ)935 
 انشاء مطرانية قبطية على بيت المقدس الساحل والشام -53

 إلى نواحى الفرات

 السنوديقا المحررة من البابا كيرلس بطريرك اإلسكندرية -9

 إلى أنبا أيناطيوس بطريرك انطاكية

ـــــى الرســـــالة(Cunoa/koc)إن الســـــنوديقا      ـــــه الكنيســـــة عل  هـــــو االســـــم الـــــ ى أطلقت
الجامعة التى اعتاد بطريرك اإلسـكندرية أن يتبادلبـا مـع زميلـه وأخيـه بطريـرك انطاكيـة 
عنــد جلوســه علــى عــرش مــارمر س وبــالعكس وكــان كاتــب الســنوديقا يختــار مــن رجــال 
ـــــوت المشـــــبود لبـــــم بســـــعة االطـــــالإ والتضـــــلع فـــــى العلـــــوم الدينيـــــة والالهوتيـــــة  الكبن

وكــان يحمــل رســالة الســنوديقا وفــد .لبطريركيــةوكانــت محــل إ امتــه بالقاليــة ا.والعقااديــة
 .مكون من كبار األسا تة والكبنة ليقوم بتقديمبا للبطريرك المرسلة إليه

رساال السـنوديقا تعتبـر سـجال شـامال لتتاصـيل العقيـدم األرثو كسـية وبيـان األمانـة      
 .المستقيمة

طبقـا للتقاليـد المرعيـة أن ولما ارتقى البابا كيـرلس الثالـث الكرسـى اإلسـكندرى رأى      
يقــم بتبليــ  أخيــه أنبــا أغنــاطيوس بطريــرك انطاكيــة اعتالاــه الكرســى اإلســكندرى ويقــوم 
. بارسال الرسالة الجامعة المعتادم المعروفة باسم السـنوديقا مـع وفـد بطريركـى مـن  بلـه

وبسبب وجود خالف بين ملوك اال ليمـين المصـرى واالنطـاكى لـم يـتمكن للبابـا كيـرلس 
ـــــى الكرســـــىأ ـــــه عل ـــــرك . ن يرســـــل الســـــنوديقا و ـــــت اعتالا ولمـــــا بلغـــــه حضـــــور البطري

االنطـــاكى إلـــى القـــدس  ـــام بارســـال الســـنوديقا وســـي ر ببـــا أســـقف الخنـــد  و ســـيس مـــن 
 ـ:ش وصيغتبا كاآلتى 135 سس مصر فى سنة 

 نسخة ما كتب به أنبا كيرلس بطريرك اإلسكندرية عند جلوسه
 ىعلى الكرسى المر سى اإلسكندر 

 إلى أنبا أغناطيوس بطريرك انطاكية سي ره إليه
 عند حضوره إلى بيت المقدس

 اغناطيوس بطريرك المدينة المسيحية انطاكية
 والمشر  وجميع اعمال سوريا               
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ومـكه . وأشـر  نـوره فـى العـالمين اشـرا  النيـرين. ع  م اهلل  درم فـى الـدارين"          
. وُخّ  بدوام السالمة وتزيـد الكرامـة نتسـه وابنـاه. أباه من روح  دسه كما مك

وروى بـــه  لـــوب شـــعبه المـــؤمنين . وأفـــاح مـــن  لبـــه النقـــى ينـــابيع مـــاا الحيـــام
ومنحـــه فـــى جســـده  ـــوم شمشـــون وفـــى نتســـه شـــجاعة . المحبـــوبين مـــن االلـــه

وفـــى مجاهدتـــه االعـــداا . وفـــى كبنوتـــه دوام ملشيصـــادا  ال هـــرون. شـــمعون
وجعــل . وخصــه فـى صــوته برهبــة ابنـى الرعــد. شــوإ ابـن نــونالمحـالين عليــه ي

 مقاوميه من أبناا الوعيد ومحبيه ومطيعــيه من بنى 
ومتـ ع . وانجـع جماعتـه بالنافلـة والتـرح.. وانت  كلمته فى أ طار األح. الوعد(  أ)33

وجمـع  لوبنــا . وعمـر جميعنــا ببركـات صــلواته. السـريان واأل بــاط بطـول حياتــه
واالمانــة المســتقيمة ليجمــع شــملنا فــى ملــك ربنــا فــايزين . الســليمةعلــى المحبــة 

وجعــل  لــوب هــاتين الطــايتتين . منــه بغنيمــة  لــك الملــك يــا حبــ ا تلــك الغنيمــة
الـ ى هـو أكبـر مكايــد . كالقلـب الواحـد وكتـاهم شـر االخـتالف. بحسـن ااـتالف

لدينونــة بــل وأ امنــا ال  يامــة ا. العــدو المعانــد وأوصــلنا كلنــا إلــى مينــا الســالمة
وأو تنــا عــن يمينــه و ــوف التــرحين وأرســلنا إلــى الملــك .  يامــة الحيــام والكرامــة
 .المعد للممدوحين آمين

مقــدم هــ ه االثنيــة التــى ال تبلــ  اليســير مــن فضــايل االب المع ــم فضــلبا "           
التـى لـم تـر عـين ولـم تسـمع ا ن ولـم تخطـر . المماثلة للـنعم المعـدم لـه ألجلبـا

ــ ورافــع هــ ه األدعيــة الــ ى يرجــو الكــرم التاعــل وتأهــل . ب بشــر مثلبــاعلــى  ل
. ون ـــر آثـــار اصـــابتبا فـــى اآلجـــل. القابـــل ســـماإ أخبـــار اجابتبـــا فـــى العاجـــل
 .والبركة الكبنوتية. اخوه بالجنسية االنسية وببنوم المعمودية

 الحقير كيرلس عبد يسوإ المسيح..                      33
باحكــام حكمــة اهلل التــى ال تــدرك اغوارهــا وال تعــرف أســرارها لخدمــة المــدعو           

كرســى البشــارم المســيحية المر ســـية المســمى بنعمــة يســـوإ المســيح التــى ترفـــع 
وتجلسـه مـع روؤسـاا شـعبه بطريـرك االسـكندرية والـديار . المسكين مـن الزبالـة

وافـ  بتوفيـ  الم. والخمـس المـدن الغربيـة واأل ـاليم الحبشـية والنوبيـة. المصرية
المشــتركة بــين كرســى . الـروح القدســية لمعتقــدى األمانــة اليعقوبيـة االرثو كســية

 .انطاكية وكرسى االسكندرية
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يتبع ما  دمه من ثنااه ودعااـه باهدااـه لقدسـة سـالمه المسـيحى الـ ى يتـو  "          
 كما  ال بولس الرسـول الـ ى اسـتودعه الـرب لتالميـ ه وخلتااـه السـالم. العقول

ال ى سرهم به فى علية صـبيون السـالم الـ ى أمـرهم عنـد ارسـالبم أن يمنحـوه 
ويصــف أشــوا ه إلــى ن ــر شخصــه الجميــل الــ ى  ــد ارتشــم مــن جبــة . لقابليــه

 سماإ أخباره الحسنة فى حسه المشترك ويسليه بب ه الحـــال
وب ســماإ التا ــه التــى هــى تنــ.. المتوســطة بــين العقليــة والحســية وتلبتــه علــى( أ) 33

. الصـادرم مـن  لبـه النقـى الـ ى هـو ينبـوإ الـنعم االلبيـة. عن المعانى الحكيمة
بربــاط المحبــة المتأكــدم باتحــاد امانتــه . ويــ كر توحــد  لبــه بقلبــه وارادتــه بارادتــه

ســـالمى خاصـــة اعطـــيكم لســـت : وكلمتـــه بكلمتـــه ويخـــ  ســـالم الـــرب القايـــل
ـــــة  ـــــه المنشـــــية المنّمي ـــــات الطبيعيـــــة أعطـــــيكم كمـــــا امـــــنح العـــــالم وبركات للمكون

 .واالعمال الصالحة االختبار ونعمة روح القدس الناط  فى االنبيا المكمل
الـدال علـى . المجد هلل المبدإ الموجودات بكلمته وروحه ال باآلالت وال بـالمواد( أ) 33

المنترد جـوهره بالوحـدم . حكمته و درته باتقانه المخلو ات وتأليته بين األضداد
المكمـل جـوده بارسـاله كلمتـه االزليـة ال ـاهرم فـى . باآلحـاد المحضة فال يقاس

وجمــع فــى . الــ ى ن ــم فــى النــوإ البشــرى ســاير المخلو ــات. عالمــه باالتحــاد
وكمـــل شـــريعة التثقيـــف األول بشـــريعة . الجـــوهر المســـيحى جميـــع الموجـــودات

ولقيـاد النـاس إلـى اإليمـان بـه . الكمال االخيرم الموصـلة إلـى ملكـوت السـموات
 .ر اآليات ووعيد المح ورات وبالوعد بالمطلوبات والمحتوياتبقب
نحمد حمدًا ال ننتقل فيه من م هب االصـرار عليـه والتصـميم ونشـكره شـركًا "          

 ونقدسه تقديسا يسير بنــا فى طري  . نستزيد به من نعمه ونستديم
لمجـده تضـرعا وخضـوعا .. ونواصـل تعتيـر وجوهنـا. البداية إلـى فـردوس النعـيم 33

وســـؤال المالاكـــة المقـــربين ودمـــاا . ونستشـــتع بوالـــدم مخلـــ  العـــالمين. الع ـــيم
. وصـــلوات الســـعداا القديســـين وبركـــات التالميـــ  المرســـلين. الشـــبداا المنتخبـــين

ونقـرإ بـاب جـوده . ونسأل ونطلب مـن عمـيم نعمـه. وخلتاابم البطاركة السالتين
السـيد األوحـد الع ـيم . لم الكامـلأن يديم أيام رااسة التاضل العالم المع. وكرمه

الجــــالس باســــتحقا  مــــن . المغبــــوط مــــن الرؤســــاا والمرؤوســــين. فــــى القديســــين
علـى الكرسـى . وبانتخـاب مـن حكمـة ربـه. استقامة  لبه واتتا  من جميـع شـعبه

القــايم بعقلــه مــع المالاكــة ورؤســاابم فــى العــالم العقلــى وبجســده فــى . البطرســ 
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ســـى المتحـــرك بروحـــه دايمـــا إلـــى عـــالم الروحـــانيين أول الرؤســـاا فـــى العـــالم الح
المحرك بحكم أ والـه وفضـاال أعمالـه إلـى التشـبه بـه الكبنـة واألراخنـة والرهبـان 

التاضـــل فـــى الســـيرم الرســـولية علـــى تقدمـــه فـــى الزمـــان مـــن . وســـاار العلمـــانيين
 المتعالى فى الوصايا. اآلباا التاضلين

علـى المشـكالت فـى .. المـرهن. نجبـاا الكـامليناالنجيلية إلى المختصـة ببـا بال( أ) 33
. النـــا ر بعقلـــه إلـــى مـــا ُأعـــّد للصـــديقين. األصـــول والتـــروإ بمـــا يوجـــب اليقـــين
المتقـــوى بقـــوم القايـــل هانـــ ا معكـــم إلـــى . المتقـــدم بعملـــه إلـــى غايـــات المتقيـــين

. المتجبــــر علــــى الشــــياطين بانســــحا   لبــــه واتضــــاعه الــــدايم. انقضــــاا العــــالم
المــدرك مــن الســبر فــى الصــلوات الليليــة ل يــ  . تــوالى الصــيامالمغــ ى نتســه ب

المـــنحط إلـــى . الصـــاعد فــى درج التضـــيلة بتحت ـــه فــى التكـــر والكــالم. المنــام
الكــاان مــع الكــل كالكــل .  عــر الر يلــة ليرفــع إلــى النــور الجالســين فــى ال ــالم

ام المحيــ  بتعاليمــه النتــوس الميتــة بالخطايــا للحيـــ. ليكونــوا معــه فــى الملكــوت
الراعـى الصـالح والتـاجر الـرابح والوكيـل الحكـيم . التى معبا ال يعود أن يمـوت

الجاعـــل برعيـــه العجيـــب الجـــداا خرافـــًا النا ـــل لبـــم مـــن الشـــمال إلـــى . األمـــين
ألنـه أكمـل المعلمـين . المعـد لـه فـى منـازل أبيـه أع ـم منـازل الع مـاا. اليمين

الســـلطان فـــى الحـــل  المتصـــرف بمـــا جعـــل لـــه مـــن. العـــاملين وأفضـــل العلمـــاا
 والربط فى األرح والسماا تصرف الوكـالا التضــالا االمناا 

ونتــــس األمــــة ..أب اآلبــــاا وراــــس الرؤوســــاا شـــمس الملــــة النصــــرانية. الحكمـــا     33
ــــة. جمــــال بنــــى المعموديــــة. الســــريانية رأس الشــــعوب . فخــــر الطايتــــة اليعقوبي
ليحيين وخــــــامس ثالــــــث عشــــــر السســــــ.  لــــــب األمــــــة االرثو كســــــية. المســـــيحية

أوحـــد العـــارفين العابـــدين المعلمـــين التاضـــلين خليتـــة . المغبـــوطين االنجيليـــين
ســيدنا لــه المجـــد للرســل تحــل علـــى االخــوم التضــالا الرؤســـاا رؤســاا الكنبـــة 
المطارنة واألسا تة واألبناا النجباا الكبنة االغومنسيين والقسـوس والشمامسـة 

فالسـتة الشـريعة المسـيحية . له المجاهـدينواالبوديا نيين والمرتلين المحبين لال
الرهبـــان والشــــيوخ االجــــالا االراخنــــة المعاضـــدين المســــيحيين وكافــــة الســــريان 
المؤمنين شعب اهلل البار وأهل جيلـه المختـار الثـابتين علـى األمانـة المسـتقيمة 

 الكاملة المستعمرين على العـمل بوصـاية 
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اهلل فـــى اعمـــارهم ونســـلبم وارزا بـــم كمـــا بـــارك .. الشـــريعة المســـيحية التاضـــلة     38
بـارك البـراهيم واسـح  ويعقــوب ومـنحبم الحكمـة والنعمــة فـى أفكـارهم وأ ــوالبم 

ويوحنا فـم الـ هب ومـارى . وأعمالبم وامالبم وكما منح كيرلس حكيم المسكونة
وباســـيليوس وانطونيـــوس وخصـــبم فـــى الـــدنيا واآلخـــرم باســـعد األحـــوال . افـــرام

 .ينبم نعم اآلمال والعدل واالفضالوابقى لبم من سالط
 ـ:وبعـــد

فانــه جــرت العــادم فــى كرســى انطاكيــة وكرســى االســكندرية أن يــ كر كبنــة "          
ه ين الكرسيين بطريكيبما فى جميع  داساتبم وصـلواتبم علـى االسـتمرار فـى 
الليـــل والنبـــار فـــى هياكـــل كنـــااس المـــدن والقـــرى وفـــى هياكـــل كنـــااس األديـــرم 

و لــك التحــاد الكرســيين فــى . فــى حــال االســتقرار وفــى أو ــات االســتار بالقتــار
اعتقـاد األمانـة المسـتقيمة ووجـوب العمـل بوصـايا الحيـام السـعيدم وواجـب  لــك 
جريـــان العـــادم أيضـــًا بـــأن يكـــون الجـــالس علـــى أحـــد الكرســـيين جديـــدًا يكتـــب 

 يشرح أمانته فا ا . للجالس على الكرسى اآلخر  بله
فـى القداسـات والصـلوات وفـى جميـع ..كر اسـمه وأمـر كبنتـه أن يـ كروهوافقه  ( أ) 38

ثــم تــرد اجابتــه بالموافقــة فيــ كره الجــالس جديــد أو يــأمر كبنتــه . هياكــل كرســيه
 .ب كره فى جميع هياكل كرسيه

ولمــا كانــت هــ ه العــادم مــن العــادات المســتحبة بــل لعمــرى لقــد صــارت مــن           
ن إاـتالف  لـوب الجمـوإ الكثيـرم وصـالم بعضـبم لمـا فيبـا مـ. الترااح الواجبـة

ســارعت إلــى ن امبــا ورايــت أن علــم الشــريعة ينقســم إلــى  ســمين . عــن بعــح
واآلخـر علـم االعمـال وهـو . أحدهما االيمان وهـو العلـم الـ ى يعلـم ليعتقـد فقـط

آثـــرت أن اضــيف إلـــى الكـــالم فـــى االمانـــة العامـــة . الــ ى يعلـــم ليعمـــل بحســـبه
ال فــى علــم التضــيلة الكاملــة ألن االيمــان بــال عمــل ميــت التاضــلة كالمــًا مجمــ

واالنسـان . وه ا ألن االيمان من عمل النتس االنسـانية بمتردهـا. كما كتب لنا
. الحى لـيس هـو نتـس فقـط بـل فيـه الـنتس والجسـم معـًا ال يوجـد ااّل بوجودهمـا

 وعمـل. ويعدم بعدم الواحد منبما فااليمان الحقيقى يجب عليه من جبـة نتسـه
 التضيلة يجب عليه من جبة اشتغال نتسـه بجسده 

أحــدهما لــه دون اآلخــر ألن االيمــان ..بكمالــه االيمــان والعمــل جميعــًا ال يوجــد     31
الـ ين لـيس هـم مولـودين مـن دم وال مـن :"الح  يجعلنا أبناا اهلل كقول االنجيل
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كـون وباالعمـال الصـالحة ن" هـوى لحـم وال مـن مشـياة رجـل لكـن ولـدوا مـن اهلل
أبنــاا مطيعــين ألبينــا الســماوى  ــريبين منــه محبــين لــه محبــوبين منــه متــأهلين 
للكــون معــه فــى ملكــه والمــؤمن الــ ى ال يعمـــل حســب إرادم اهلل يكــون كــاالبن 
العاصى ألبيـه البعيـد منـه البـاغح لـه المبغـوح منـه المسـتوجب االبعـاد مـن 

ــــه يقــــول للعــــاملين برضــــا ــــل أن تعــــالوا الــــّى :"هملكــــه كمــــا  ــــال ربنــــا فــــى االنجي
ابعـدوا عنـى يافـاعلى :"وللمخـالتين إلرادتـه" يامباركى أبى رثوا الملك المعـد لكـم

فـــا   ـــد  بـــر أن االيمـــان الحـــ  يخـــ  الجـــزا " االثـــم فـــانى مـــا أعـــرفكم  ـــط
االشــرف وانــه األصــل فنقــدم الكــالم فيـــه ونضــمنه الكــالم فــى العمــل الصـــالح 

مسترشـدين بـروح  دسـه معتقـدين أنـه الماليم له مستعينين باالله ال ى آمنـا بـه 
لــيس ب بــره لنــا جســد وال دم لكــن أبــوه الســماوى متمســكين بمــا ورد فــى كتبــه 

 تابعين لرسله ولخلتاابم المحقين مثل
ــــة وخمســــين المجتمعــــين ( ..أ) 31 ــــة عشــــر المجتمعــــين بنيقيــــة والماي الثالثمايــــة وثماني

حكـــيم المســـكونة  بالقســـطنطينية والمـــايتى بأفســـس الـــ ى المقـــدم فـــيبم كيـــرلس
بطريرك االسكندرية ومثل ساويرس الع ـيم فـى البطاركـة بطريـرك انطاكيـة وال 
ملـــك أرضـــى كمـــا  ـــال بـــولس الرســـول جـــامعين بـــين الوضـــع والن ـــر العقلـــى 

نـؤمن باإللــه الواحـد الجــوهر :" ـاالين جميعـًا بأصــوات متتقـة مـن  لــوب متوحـدم
نا مبـا وضـابطبا بحكمتــه الواجـب الوجـود األزلـى األبـدى مبــدإ الموجـودات و 

و ولنــا نــؤمن أى نعتقــد بقلوبنــا ونعتــرف " و درتــه جــودًا منــه بــاالرادم ال بــالطبع
و ولنــا اإللــه أى المســتح  للعبــادم و ولنــا الواحــد أى الــ ى ال بــدؤ لــه . بألســنتنا

وال تركيـــب فـــى جـــوهره و ولنـــا الجـــوهر ألن الموجـــودات علـــى  ســـمين  ســـم ال 
مه الع ــر ح و ســم يوحــد  ــايم ب اتــه ال بغيــره ويســـمى توحــد األ ــانيم بغيــره واســ

 و ولنا الواجب الوجود وه ا هو . الجوهر
الموجــــودات تنقســــم إلــــى مــــا يصــــح عدمــــه وال يجــــب وجــــوده أو .. الممكــــن آلن    30

لــى مــا ال يصــح عدمــه وال يو ــف وجــوده  عدمــه إال بوجــود علتــه أو عــدمبا وا 
. و الــــ ى ال بدايــــة لوجــــودهواألزلــــى هــــ. علـــى غيــــره وهــــ ا هــــو واجــــب الوجــــود

والمبدإ للموجودات هو الموجد لبـا ابتـداا . واألبدى هو ال ى ال نباية لوجوده
و ولنــا جــودًا منــه أى ال يجتــ ب بــ لك نتعــًا يخصــه وال يســتدفع . ال مــن غيرهــا

و ولنــا بــاالرادم ال بــالطبع . بــه ضــررًا عنــه ألنــه كامــل مكمــل فاعــل ال منتعــل



 - 28  -

لمثبـت الحيـام ل اتـه والمـدح لوجـوده ونتيـًا لـرأى المتسـمين اثباتًا للرأى الشرعى ا
بالتالســـتة الـــ ى ال يقتضـــى  لـــك ويعتقـــد أن هـــ ا الجـــوهر الواحـــد ال كثـــرم فيـــه 
. البتـــة ال حســـية وال نوعيـــة وال تركيبيـــة وان صـــتاته كثيـــرم وهـــى علـــى  ســـمين
 احدهما صرحت بـ كره الشـريعة الحديثـة وميزتـه فـى األمـر بااليمـان بـه ولـ لك

امضــوا وتلمــ وا كــل األمــم وعمــدوهم :"يقــول ســيدنا المســيح لــه المجــد لتالميــ ه
 فب ه الموضوعات " باسم اآلب واالبن والـروح القدس

و ـول سـيدنا . التـى سـماها العلمـاا األ ـانيم.. وهـى. الثلثة هى الثالوث المساوى( أ) 30
علـــى هــــ ا تلمـــ وهم وعلمـــوهم أى خـــ وا ا ـــرارهم ببـــ ا االيمـــان وهكـــ ا افعلـــوا و 

فــاآلب هــو الجــوهر اإللبــى مــع صــتة . اســتقر األمــر فــى المعموديــة إلــى اآلن
والـروح القـدس هـو . واالبن هو الجـوهر المـ كور بعينـه مـع صـتة البنـوه. االبوه

الجــوهر المعــين مــع صــتة االنبعــاث وان شــات  ــل مــع الروحيــة وهــ ا الجــوهر 
فــالجوهر واحــد  .مــع كــل واحــد مــن هــ ه الصــتات الثلــث يســمى الجملــة  نومــا

اآلب . واأل ـانيم ثلثـة اآلب هـو اإللـه واالبـن هـو اإللـه والـروح القـدس هـو اإللـه
وال يلـزم أن يكـون اآلب واالبـن والـروح . واالبن والروح القدس هو اإللـه الواحـد

كمــا يلــزم . القــدس اال ــانيم الثلثــة ثلثــة آلبــة ألجــل أن كــل واحــد منبــا هــو اإللــه
هـ ه . هو اإلله والحكيم هو اإلله والقادر هو اإللـه من  ال ان الموجود األزلى

الموصــوفات الثلثــة ثلثــة أ ــانيم وكمــا أن اال ــانيم متســاوية فــى الجــوهر اإللبــى 
هـ ا  ـد ورد . فبى متساوية فى سلطان الالهوت ومجده وعلمه ومشياته وفعله

 فى العتيقة رمزًا وفى الحديثـة 
ــــه     39 ــــى :"ل اهلل فــــى التــــورامأمــــا فــــى العتيقــــة فيقــــو . ..مصــــرحا ب ــــ  انســــانًا عل نخل

وهـ ه النـون ضـمير الكثـرم " ها آدم  د صار كواحـد منـا"و وله " صورتنا ومثالنا
بكلمـة اهلل  امـت السـموات وبـروح فيـه جميـع :"و ـول داود النبـى. فى تلك اللغـة

ان الشـاروبيم تبتـف دايمـًا  ـدوس :"و ـول أشـعياا. يعنى ابن اهلل وروحه"  واتبا
فتثليـــث " وس رب الصـــاباووت الســـماا واالرح ممتلاـــة مـــن مجـــدك ـــدوس  ـــد

وتمجيد الوحدم دليـل علـى سـّر وحـدم الجـوهر . التقديس دليل على سر التثليث
 .االلبى

ـد عنـد تعميـده لسـيدنا            أما الحديثة فتقول فـى االنجيـل عـن شـبادم يوحنـا المعم 
 :يسوإ المسيح له المجد اعنى  وله
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وأنـا لـم أكـن . د يوحنا و ال انى رأيت الروح نزل من السـماا وحـل عليـهوشب"          
أعرفـــه لكـــن مـــن أرســـلنى العمـــد بالمـــاا هـــو  ـــال لـــى الـــ ى تـــرى الـــروح ينـــزل 
" ويثبت عليـه هـو يعمـد بـروح القـدس وأنـا عاينـت وشـبدت أن هـ ا هـو ابـن اهلل

 ه ا :"فى و ت العماد  بر االبن متجسدًا وسمع صوت االب  ااال
مثــال الــروح القــدس شــبه حمامــة نزلــت علــى المســيح ..هــو ابنــى الحبيــب ورأى( أ) 39

" أنــا واالب واحــد نحــن:"و ــول ســيدنا المســيح لــه المجــد. االلــه االبــن المتــأنس
و ولــه . فقولـه أنـا واآلب يـدل علــى الكثـرم و ولـه واحـد يــدل علـى وحـدم الجـوهر

ــــى" ــــ ب فبــــو ل وعلمــــه أى مــــن ســــلطان جــــوهر الالهــــوت ومجــــده " كــــل مــــا ل
وللــروح القــدس فقــد شــبدت نبــوم حز يــال وكتــاب االبركســيس . ومشــياته وفعلــه

أنــه  ــال ومــنح هــو القــول وافــرز ودعــا وارســل الرســل وانــ ر وهــو النــاط  فــى 
األنبيــاا علــى مــا تضــمنته كتــب العتيقــة وهــو معلــم الكنيســة أيضــا ألن الســيد 

فـــى االيمــــان  واالعتمـــاد". انـــه يعلمكـــم كـــل شــــ :"المســـيح  ـــال لتالميـــ ه عنــــه
بالثــالوث المقــدس االلـــه الواحــد علــى مـــا تضــمنه االنجيــل الثابـــت صــد ه مـــن 

ا هبــــوا وعلمــــوا كــــل األمــــم وعمــــدوهم باســــم اآلب واالبــــن :" ــــول ربنــــا لتالميــــ ه
فاشار بتوحيد االسم إلى توحيد ال ات وبتثليـث المسـميات إلـى ". والروح القدس

. ونــا وببــ ا االعتقــاد عمــدوناتثليــث الموصــوفات وكمــا أمــر تالميــ ه هكــ ا علم
 فمنبـا : والقسم الثانى من صتات الجوهر االلبى فبو على أ سام

اضافية محضـة مثـل الق ب لّيـة ومنبـا سـلبية ..حقيقية ثبوتية كالقدرم واالرادم ومنبا     32
مثــل كونــه لــيس لحــم وال عــرح ومنبــا مركبــة مــن  لــك مثــل عمــل العلــم فانــه 

االضـافية فـان األول معنـاه أنـه غيـر مسـبو  كغيــره صـتة مركبـة مـن الثبوتيـة و 
ونعتقــد أن هــ ا االلــه الــ ى نصــته بصــتات الكمــال كالقــدرم . وأنــه ســاب  لغيــره

وننتــى عنــه صــتات الــنق  كاضــداد . التامــة والحكمــة العامــة والجــود الكامــل
 لك أوجد االنسـان محكمـا حّيـا ناطقـا مختـارًا فانـه أمـره ونبـاه فلمـا خـالف دبـره 

بد بــه كتــاب التــورام ثــم تعاهــده بعــد زمــان بجــوده بعــد أن خاطبــه علــى بمــا شــ
ألســـن أنبيااـــه الـــ ين هـــم األبـــرار مـــن أشـــخا  نوعـــه وثقتـــه فـــى بدايـــة التعلـــيم 
الكتـــابى بمـــا يليـــ  بـــالحكيم تعليمـــه فـــى البـــادى كمـــا  ـــال بـــولس الرســـول انبـــا 

ى ُســن ة ونعلــم ان األنبيــاا تنبــؤا علــ. وصــايا جســدية وضــعت إلــى زمــان التقــويم
أخـــرى تخـــرج مـــن صـــبيون غيـــر الســـن ة األولـــى وعبـــدًا جديـــدًا ســـيكون لـــيس 
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ــــين النــــاس متجســــدًا مــــن نســــل داود  ــــه ســــي بر ب ــــى ان االل كالعبــــد األول عل
 وابراهيم ويولد من ع رى وكل  لك امــداد للناس بجــوده 

شـــ  بعـــد شـــ  فـــى األو ـــات التـــى ا تضـــت  لـــك فيبـــا حكمتـــه التـــى ال تقـــف ( ..أ) 32
ـــل جـــوده وأرســـل مالكـــه إلـــى مـــريم . لبشـــر علـــى ســـرهاا وبعـــد زمـــان آخـــر كم 

الــروح القــدس يحــل عليــك و ــوم العلــى ت للــك والمولــود :"العــ رى فبشــرها  ــااال
. فحبلــت بغيــر زرإ بشــر ولبــ ا لــم تنتــك عــ رتبا" منــك  ــدوس وابــن اهلل يــدعى

تـه فـى مبـدأ ونعلم ونعتقد أن االله بناسوته ال ى أخـ ه منبـا بسـر ال تـدرك كيتي
وجـــود الناســـوت المـــ كور وهـــو فيمـــا بـــين هـــ ا القـــول مـــن المـــالك لمـــريم وبـــين 

ودعـى اسـمه يسـوإ كمـا تسـمى مــن :"ألن االنجيـل  ـال" يكـون لـى  ولـك:" ولبـا
فعلمنا انبـا بعـد  لـك حبلـت بـه ونعتقـد ان " المالك  بل أن يحبل به فى البطن

لــه الكلمـة الـ ى لـه كمــال هـ ا المسـيح الـ ى هـو جــوهر واحـد فيـه الجـوهران اإل
الـ ى لـه كمـال الناسـوت ولـد . الالهوت واالنسـان التـام بـالنتس العا لـة البشـرية

من مريم الع رى فى  لك الزمان وتربـى ونمـا جسـده فـى القامـة والنعمـة وكمـل 
الشــريعة العتيقــة بــان عمــل فرايضــبا ولــم يبطــل شــياًا منبــا إلــى أن مضــت لــه 

ولمـــا أكملـــوا كـــل شـــ  :"علـــى هـــ ا  ـــول لو ـــاويـــدل . ثلثـــون ســـنة منـــ  مـــيالده
 ".كناموس الرب

مـــن مـــنكم يــــوبخنى :"ألصـــحاب الشــــريعة العتيقـــة.. و ـــول الســـيد المســـيح          35
وانــه مــن  لــك الحــين ا بــر الهوتــه أوال فــأول مــن ثلــث جبــات ". علــى خطيــة

أحــــدها تحقيقــــه أل ــــوال األنبيــــاا الشــــاهدم بألوهيتــــه والدالــــة علــــى أنــــه المســــيح 
هـــ ا كلـــه كـــان ليـــتم مــا  يـــل مـــن  بـــل الـــرب :"نت ــر مـــن مثـــل  ـــول االنجيــلالم

هـــو ا  ه العــ رى تحبــل وتلــد ابنــًا ويــدعى اســمه عمانوايــل الــ ى : بـالنبى أشــعيا
هــا هــو  ا نحــن صــاعدون إلــى يروشــليم :"ومثــل  ــول ربنــا". تتســيره إلبنــا معنــا

فـــــى  وهــــ ا كثيــــر". ويكمــــل جميــــع المكتــــوب فــــى األنبيــــا علــــى ابــــن االنســــان
وثانيبا شبادته لنتسه أنه هو االلـه بأ ولـه وأعمالـه المصـد ة لبـا أمـا . االنجيل

أنــت تــؤمن بــابن اهلل  ــال لــه :"األ ــوال فمثــل  ولــه لكعمــى الــ ى وهبــه البصــر
أو مثـل مدحـه لبطـرس "  ـال لـه  ـد رأيتـه وهـو الـ ى يكلمـك. من هو ألؤمن به

ومثـل أمـره لتالميـ ه أن يأخـ وا " أنـت هـو المسـيح ابـن اهلل:"لما اعترف به  ايال
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وأمـا أعمالــه فاالنجيـل الثابــت صـد ه يشــبد بــأن . جميـع االمــم بااليمـان باســمه
 إ  لم تصد ونى فصد وا أعمالى فبى تشبد :"المسيح له المجد  ال

وأنـه عمـل االعمـال الخاصـة باإللـه وهـو أنـه أ بـر سـلطانه علـى ".. من أجلى( أ) 35
" وجـــاات مالاكتـــه تخدمـــه"كـــة يقـــول االنجيـــل علـــى المالي. ســـاير الموجـــودات

والعناصـر بمشـيه علـى . والشياطين باخراجبا من الناس وادخالبا فى الخنازير
والبحـر والنبــات بتجتيتــه شــجرم التــين . المـاا وتســكينه بانتبــاره اضــطراب الــريح

والنــاس ب  امتــه . والحيوانــات البريــة والبحريــة بــأمر الخنــازير واالســماك. بقولــه
ــــةالمــــوت واشــــتااه المرضــــى والعمــــى والعــــرج والصــــم . ى كالعــــازر وابــــن األرمل

وهــ ا فعلــه تــارم بالمشــياة فقــط وتــارم بــالقول . والعســم والنازفــة الــدم والمحمومــة
وجعـل المـاا خمـرًا . وا در تالمي ه على عمل أمثال  لـك باسـمه. وتارم باللمس

ووعــد المــؤمنين  .وأحضــر موســى وايليــا. وغتــر الخطايــا. والخبــز اليســير كثيــراً 
ان لــــى ســــلطان أن أضــــع نتســــى ولــــى ســــلطان أن :"و ــــال. ملكــــوت الســــموات

وكمل  وله بتعله وه ه الجبة وحدها غاية مـا يسـتدل بـه عقـالا النـاس " أخ ها
علــى وجــود اإللــه وعلــى وجــود الــنتس الناطقــة فــى االنســان أعنــى اســتداللبم 

 بوجود التعل على وجود التاعل وه ه 
وحـــده وثالثبـــا شـــبادم رســـله العـــاملين اآليـــات ..هـــى خصيصـــة باإللـــه األفعـــال      33

: فالوهيته كقـول بـولس فـى رسـالته إلـى أهـل العبـرانيين و ـال فـى االبـن. باسمه
ببــ ا ع رف نــا وّد اهلل الــ ى أســلم "و ــول بطــرس الرســول " كرسـيك يــااهلل إلــى االبــد

واهلل هـو :"االنجيـل ونعتقد أن ه ا المسـيح هـو اإللـه المتـأنس كقـول" نتسه بدلنا
هـــو اإللـــه الشـــارإ الشـــريعتين العتيقـــة بواســـطة ". الكلمـــة والكلمـــة صـــار جســـداً 

وانـه كمــل . موسـى النبـى لبنــى اسـراايل والحديثــة بوسـاطة تأنســه لجميـع النــاس
 يــل لكولــين ال تقتــل وال تــزن وال تحنــث :"التــرايح العتيقــة بالحديثــة مثــل  ولــه
فقطـع " بوا وال تن ـروا بشـبوم وال تحلتـوا البتـةفـى يمينـك وأنـا أ ـول لكـم ال تغضـ

. ولعلمه أن تكميل الشرايع فى االخيرم مـن األولـى. أسباب الخطية من أصلبا
ابقـــى مـــا هـــو حكمـــه لعينـــه مثـــل االعتـــراف بوحدانيـــة البـــارى وحـــب اهلل وحـــب 

وأبطل ما كـان حكمـه بسـبب غيـره ايجـاب الحـد ثـالث . القريب واكرام الوالدين
ســنة فبــ ا كــان حتــى ال يبعــد الشــعب مــن البيــت المقــدس لــاال مــرات فــى كــل 

 يتتـر وا بين الشعـوب فتقلب عليبـم 
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ومثــل تحــريم الخنزيــر . ..فلمــا اتتقـت اآلراا زالــت هــ ه التريضـة. أرااهـم الردياــة( أ) 33
ــــه  ــــى بنــــى اســــراايل حتــــى ال يجتمعــــوا مــــع األمــــم المكثــــرين من الــــ ى حــــرم عل

فلمـــا صــــارت النـــاس كلبــــم . وعــــاداتبم الردياـــة فيتعلمـــوا مـــن اعيــــادهم الوثنيـــة
ثـــم والـــى هـــ ا . مــؤمنين إال القليـــل زال الســـبب فـــى  لـــك التحـــريم فـــزال التحـــريم

ونقـح الح يـر الوسـطانى الـ ى كـان يحجـب بـين :"المعنـى اشـار بـولس بقولـه
ونعتنقـــد أن هـــ ه الشـــريعة الثانيـــة هـــى االخيـــرم ألنبـــا شـــريعة ". الشـــعب واالمـــم

لـــــ ى ال يمكــــن أن يكلـــــف االنســــان اكمـــــل منبــــا و لـــــك أن التضــــل والكمــــال ا
والعلـم والعمـل ال . مقصود الشرايع االمر والنبى فى العلـم والعمـل االختيـاريين

يكونان لالنسان إال مـن جبـة حرويـة الـرايس التاعـل الـ ى هـو الـنتس الناطقـة 
والمــــرؤوس المتتعــــل الــــ ى هــــو الــــنتس الببيميــــة وهــــى القــــوم الغضــــبية والقــــوم 

والعلــم . أمــا الــنتس الناطقــة فكمالبــا بــامرين أحــدهما العلــم والعمــل. وانيةالشــب
على  سمين أحدهما علم االعتقـاد فـى االلـه وال اعتقـاد اع ـم مـن توحيـد  اتـه 

والقســـم . وتكثيــر صــتات كمالــه و ــد تضــمنت الكتــب هــ ا علــى مــا تقــدم  كــره
 الثانى علم العمل وال عمـل لإلنسـان أفضل وأكمل من أن 

و ـد نـدبنا . االنسـانى..يتشبه االنسان لالله فى االفعال الجميلة حسب االمكـان     33
واالمــر الثــانى ". كونــوا كــاملين مثــل أبـيكم الســماوى فبــو كامــل:"إلـى هــ ا بقولــه

ـــنتس  ـــ ين همـــا الـــنتس الغضـــبية وال ـــنتس  اتبـــا لمرؤوســـيبا الل أن ال يســـتعبد ال
ببـــا و ـــد نـــدبنا إلـــى الصـــوم بـــل يســـتخدمبا فـــى تكميـــل تعبـــدها الل. الشـــبوانية
وهـ ا يوجـب انقبارهمـا . وأما الغرح المتطوإ فدايما حسب االمكـان. والصالم

لبـا فــى  لــك علــى مــا ســيتبين وأمـا الــنتس الغضــبية فلــيس فــى رياضــتبا اكمــل 
مـــن تـــرك الغضـــب وبـــدل الزيـــادم باالختيـــار لمغتصـــب الجســـم والمـــال ومقابلـــة 

كــــرار الصــــالم فــــى النبــــار والليــــل وهــــى اللعنــــة بالبركــــة والزيــــادم باالحســــان وت
تتضـمن شــكر االنعــام وتقليــد االمتنــان و كـر الضــعف والحقــارم وا بــار التعبــد 
مــع  كــر  ــوم الســيد وعطيتــه واال ــرار بســيادته واالعتــراف بالــ نوب لــه وطلــب 
الغتران منه والت لل فى الكـالم والتضـرإ فـى السـؤال والتنبـد والتأسـف علـى مـا 

لرضا والقبـول والبكـا ود  الصـدر وبسـط اليـدين والتصـد  فرط والتلبف على ا
 و ـد ندبنا إلى  لك . والسجود
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فلــيس تعــديلبا بــأتّم ..وأمــا الشــبوانية . جميعــه بعضــه بتصــريح وبعضــه بتشــبيه( أ) 33
وكــ لك الصــوم الكبيــر مــع . مــن ضــبط الحــواس و ــد منعــت مــن الن ــر بشــبوم

لـد منبــا و ـد افترضـت هـ ه ثلــث تـرك األطعمـة الل يـ م وهــى الحيوانـات ومـا يتو 
ومـع  لـك . العمر وندبت إلى العمل به فى الربع األخيـر واسـتحيت  لـك دايمـا

وحـ رت مـن الشـبع والسـكر . فقد رسمت لمن أحب الكمـال تـرك الزيجـة والمـال
وبالجملة فقد  بـر تثقيتبـا بالتعـل للحركـات النتسـانية والبدنيـة . والكالم البطال

كنـــة لالنســـان فـــى الرجـــال والنســـاا والصـــبيان والملـــوك تثقيتـــا فـــى الغايـــة المم
ونعتقـــد أن المســـيح الـــ ى هـــو االلـــه المتـــأنس تـــألم وصـــلب . والحكمـــاا والعـــوام

. ومـات بالجسـد ب رادتـه و ـام مـن بـين األمــوات فـى اليـوم الثالـث مـن يـوم موتــه
وكـــان ي بـــر لتالميـــ ه ثـــم أرســـلبم فـــى جميـــع المســـكونة ليتلمـــ وا النـــاس باســـم 

البــن والــروح القــدس ويعلمــوهم وصــاياه بعــد أن أعطــاهم ســلطانًا بعمــل اآلب وا
فاجتــ بوا النــاس بقبـــر اآليــات إلــى اإليمــان بالثــالوث المقـــدس . اآليــات باســمه

 . وتأنس االبن اإلله وعلموهم العمل بوصايا االله
قــد ونعت..ونعتقــد ان ــا بالمعموديــة التــى جــاد ببــا المســيح علينــا نصــير أبنــاا اهلل      33

وأعطانـــا ســـيدنا يســـوإ :فـــى الميـــرون كمـــا  ـــال أثناســـيوس الرســـولى فانـــه  ـــال
المسيح خاتمة العطايا وتاج المواهب أعنى رشم الروح القـدس الـ ى يتحـتم بـه 
ــــــروح القــــــدس يحــــــل عليــــــه أوال ونقدســــــه  أمــــــور ديــــــن النصــــــرانية كلبــــــا ألن ال

لــيبم  دســـبا بمخالطتبــا اياهــا واتحادهـــا لــه كثيتــًا يخـــالط بــه الكثيتــين ويصـــل ا
وتخـتم الكنـايس . معه وبه ختم المعمودية وكل مصبو  فيبا بعـد خروجـه منبـا

وك لك كان رسمه فى كتاب التـورام فـان اهلل أمـر موسـى . والم ابح حين تقد س
أن يتخــ  دهنــا طيبــا يعملــه مــن زيــت الزيتــون وان يطــبخ بــاخالط مــن الطيــب 

لكبنـــة ويرفـــع فـــى القـــدس ســـماها لـــه وأن ال يطبخـــه إال الرؤوســـاا، رؤوســـاا ا
والنبـا روح مـن اهلل ال تـرى :"و ال أيضا". ليكون خاتمًا للنبوم والكبنوت والملك

وترجمتـه الطيـب . وضع لنا الرسـل بوحى منبا جسـما يـرى وهـو دهـن الميـرون
لـــيس الرتتـــاإ طيـــب رااحتـــه بـــل لكـــون الـــروح القـــدس اتخـــ  بـــه رســـما ومثـــاال 

 ـــديما ثـــم كملـــت صـــورته علـــى يـــد وطابعـــا علـــى مـــا وصـــتت لموســـى بوحيبـــا 
 ونعتقد أن سيدنا أ بر " الرســل بوحيبا جديداً 
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حســب مــا دل عليــه فصــل العــا ر إ  أخبــر بموتــه ..العجــز كمــا أ بــر المعجــز( أ) 33
. ثم أ امه من القبر ومثـل هـ ا كثيـر" أين وضعتموه:"فى و ته ثم استخبر  ايال

حقيقــة ال بالخيــال كمــا صــار ونعتقــد أن الســيد المســيح تــألم ومــات بالجســد بال
ــــ هب ــــا فــــم ال ــــال كمــــا  ــــال يوحن ــــه إ   ــــد أراد أن "انســــانًا بالحقيقــــة ال بالخي الن

ونعتقـد أن االمـور البشـرية " يصنعه انسـانًا فقـد رضـى بكـل مـا يلحـ  االنسـانية
. خــال الخطايــا كانــت موجــودم لــه بكمالبــا مثــل االغتــ اا والنمــو التعــب والنــوم

ونعتقــد أن  لــك كــان " نا فــى كــل شــ  خــال الخطيــةانــه شــارك:"كمــا  ــال بــولس
موجـودًا بطبعـه البشـرى واختيـاره االلبـى فـان االنجيـل المقـدس يـ كر انـه صـام 
أربعين يوما وجاإ أخيرًا فأما نحن فيبدو ألم الصوم فينا من أوااله وينمـى إلـى 

وانـه . ونعتقد انـه كمـا انـه مـات بجسـده كـ لك  ـام مـن االمـوات بجسـده. أواخره
م وجســده غيــر مايـت وال منتعــل وحقــ  عنــدنا  يامـة أجســادنا غيــر مااتــة وال  ـا

لب ا ال نبقى بعد القيامة محتـاجين إلـى التناسـل وال إلـى ."فاسدم كما  ال بولس
إن ــا فــى القيامــة ال نتــزوج بــل . "ويــدل علــى  لــك  ــول ربنــا فــى االنجيــل"الغــ اا

 جعل وبيان ه ا ان التناسل انمـا " نكون كماليكة اهلل
ه ا العالم لحت  النوإ حتى إ ا عدم الشخ  يكـون  ـد ولـد شخصـًا مـن ..فى      33

والغـ اا انمـا جعـل ليخلـف بـدل مـا يتحلـل مـن الشـخ  فـا ا كنـا . نوعـه يخلتـه
نكون كماليكة اهلل كمـا  ـال المسـيح لـه المجـد وال مـايتين وال فاسـدين كمـا  ـال 

ألشخا  با يـة غيـر متحللـة فبـى الرسول القايل أن المسيح هو الناط  فّى وا
تكون غير محتاجـة إلـى التناسـل والغـ اا ولـ لك ال نكـون محتـاجين أيضـًا إلـى 
ه ا اللباس و د أشعرنا بب ا سيدنا له المجد ألنه كما  ام ترك ثيابـه موضـوعة 
فـى القبـر ولمـا  بـر لتالميــ ه مـرم بعـد أخـرى  كـر االنجيــل أنـه  بـر لبـم فــى 

لـيس هـو لباسـًا حقيقيـًا وانمـا هـو مـن شـروط ال بـور  لباس آخر ليشـعرهم بأنـه
بكـل نـوإ وبكـل شـبه :"فى ه ا العالم للكاينين فيه وه ا مثل  ول بولس الرسـول

ان معنـى "و ـال فـم الـ هب ومـن يجـرى مجـراه ". كلـم اهلل أباانـا فـى  ـديم الـدهر
 ه ا هو ان اهلل كان ي بر لالنبياا واآلباا فى أشكال مختلتة مثـل كونـه  بـر
تــارم انســانًا وشــيخًا وتــارم بصــورم مــالك أعنــى بصــورم انســان شــاب وغيــر  لــك 
وان وجــه الحكمــة فــى هــ ا االخــتالف انــه لــم ي بــر فــى كــل مــرم بشــكل واحــد 

 حتى ال يعتقد ان  لــك 
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حقيقــى لــه وال ان كــل شــ  مــن تلــك األشــكال حقيقــى لــه وأن  بــوره ..الشــكل ( أ) 33
 بور فى ه ا العـالم للـ ين هـم فيـه الـ ين فى ه ه األشكال ألنبا من شروط ال

ــــاس ". انمــــا يبصــــرون االشــــكال الملونــــة وهكــــ ا جــــرى األمــــر فــــى مخالتــــة اللب
ونعتقـد أمانـة . وننت ر  يامة الحيام ونتو ع دينونة الخطام كما وعد ربنا وتوعـد

مجمــع نيقيـــة الـــ ى اجمعـــت األمـــة المســيحية علـــى اعتقادهـــا ونتلوهـــا فـــى كـــل 
البياكـــــل ونقـــــول مـــــع ديوناســـــيوس معاضـــــد الرســـــل صـــــالم وكـــــل  ـــــداس فـــــى 

ومعاصـرهم معــا القايــل تسـبح الرااســة التــى منبـا كــل الصــالح النبـا علــى كــل 
االشـياا وحيـاتبم وألنبـا شــاركتنا كلنـا بالحقيقـة فـى واحــد مـن أ انيمبـا وانتخبــت 
لبــا وحــدها مســكنا للبشــر ونقــول مــع الكســندروس بطريــرك االســكندرية المقــدم 

يالبــ ا الســر الجديــد الــ ى يتــو  النطــ  الــ ى يتعجــب منــه . "ةفــى مجمــع نيقيــ
الماليكة وفزعت القوات السمااية واضطربت االساسات ألن الديان دانـوه وهـو 

ـــم يغضـــب والســـمااى معطـــى الحيـــام مـــات . ســـاكت وضـــابط الكـــل ضـــبطوه ول
 و بر فى األرح وهو ال ى يقيم الموتى وال ى ال يتألم 

الغيـــر . "ونقـــول مـــع اثناســـيوس الرســـولى" رؤى..ر المراـــى بـــألم ولـــم ينـــتقم وغيـــ     38
جسـمانى بحســب مــا يخــت  بالجســد لــه لمـا لطــم أحــد األعــوان جســده  ــال لــه 

فكأنــه هــو المتــألم والــ ى ال يــدرك  ــال اســلمت  بــرى للســياط " لمــا ا تلطمنــى"
ونقـــول مــع غريغــــوريوس " وخــدى للطــم ولـــم أرد وجبــى عـــن فضــيحة البصــا 

ال تتر ـوا . هو بال أب أرضى وهو بـال أم سـمااية و ـال."بيرأخو باسيليوس الك
وال تجعلــوا . الهوتــه مــن ناســوته فانــه بعــد اتحــاده غيــر منتصــل وغيــر متتــر 

الوحيد وحيـدين ألنـه إلـه وهـو انسـان وال تحسـبوا اآلالم بجسـده بمتـرده واآليـات 
. نـه آلخـرلالهوته بمترده وال ت نـوا بالتعـل العـالى انـه لواحـد والتعـل المتضـع ا

.." لــه كــل مــا لالهــوت ولــه كــل مــا للناســوت. فــان هــ ه وهــ ه كلبــا لبــ ا الواحــد
وكتـب اهلل تعلمنـا أن نعتقـد ربـًا واحـدًا هـو . "ونقول مـع يوليـاس بطريـرك روميـة

ـــ ين يعتقـــدون انـــه طبيعتـــين  النـــازل مـــن الســـماا وهـــو المولـــود مـــن العـــ رى وال
ـــــالالهوت وال يلـــــزمبم أن يســـــجدوا للواحـــــدم وال يســـــجدون لالخـــــر  ى ويعتمـــــدوا ب

 يتعمدون بالناسوت لكن إ ا كـنا 
طبيعـــة واحـــدم نعتـــرف ببـــا لالهـــوت الغيـــر المتـــألم ..نعتمـــد بمـــوت الـــرب فبـــى ( أ) 38

إ ا كـــــان عـــــادم الكتـــــب أن تصـــــف الكـــــل بـــــاالهوت : "و ـــــال" وللجســـــد المتـــــألم
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ـــــع نحـــــن أيضـــــًا كـــــالم اهلل ونقـــــول مـــــع  وتصـــــف أيضـــــًا الكـــــل بالناســـــوت فلنتب
ولمــــا أمـــال رأســـه واســــلم الـــروح ب راداتـــه لــــم "ريـــوس المـــتكلم بااللبيـــات اغريغو 

يتار  الطبيعة االلبية المعطية الحيام جسده ولم يبتعـد مـن الـنتس فـى الجحـيم 
إ ا  لــت اهلل فــاآلب واالبــن والــروح القــدس أ ــول ."و ــال" بـل كــان معبمــا جميعــاً 

ته والـ ى للجــوهر وكـل واحـد مـن أ ــانيم الثـالوث يـأتى بكليـة الجــوهر مـع خاصـ
ـــــــرلس حكـــــــيم المســـــــكونة بطريـــــــرك " هـــــــو لكـــــــل واحـــــــد منبـــــــا ونقـــــــول مـــــــع كي

فاالسماا وان كانت كثيرم فالموضوإ لبـا واحـد وهـ ا الواحـد يكـون ."االسكندرية
لكـــل واحـــد مـــن النـــاس علـــى حســـب مـــا يـــوافقبم علـــى ضـــروب مختلتـــة فبـــو 

ـــ ين  للمشـــتا ين إلـــى الســـرور كرامـــة وللمحتـــاجين إلـــى الـــدخول بـــاب الـــدين وال
يقــدمون صــلواتبم وســيط وراس كبنــة وللخــاطاين والمحتــاجين لتقدمــة القــرابين 
عــن خطايــاهم خــروف ليضــحى عــنبم وهــو يكــون للكــل كــل وهــو بــا ى علــى 

 طبعه وهو كالطبيب الحا   والمعلم المشت  يتصـرف مع 
 وأكثـر األمـور للمسـيح ربنـا مضـّعتة"..كما  ـال كيـرلس " ضعتنا وهو رب الكل     31

ونزولـه إلـى العـالم . متقابلة فميالده من اآلب بال زمان ومن الع رى فـى زمـان
أوال ليس بال اهر وثانيًا يكون  اهرًا وفى األول كتن فـى خـر  وامـتبن وحكـم 
عليــه وفــى الثــانى يلتحــف بــالنور ويمجــد مــع الماليكــة ويحكــم علــى الكــل و ــد 

دس يتجــزأ فــى  اتــه بــل والــروح القــ"و ــال . صــد نا بــاألول ونحــن ننت ــر الثــانى
النعمـة الموهوبــة بـه ولبــ ا أخــ  التالميـ  منبــا أوال أوال علــى  ـدر وســعبم حتــى 

ولمـا كـان االنسـان مركـب مـن نتـس وبـدن وجـب أن يكـون . يكملـوا أخيـرًا و ـال
ـــــــر الجســـــــدانى والجســـــــدانى . اســـــــتنقا ه مضـــــــعتًا بغيـــــــر الجســـــــدانى ينقـــــــى غي

مـال بـاألمرين معـًا فـان ربنـا يسـوإ فالروح للنتس كالماا للجسـد والك. للجسدانى
مـــن المـــاا . ثـــم تبـــع  لـــك بقولـــه" ان لـــم يولـــد االنســـان مـــن فـــو "المســـيح  ـــال 

و ـد بـان مـن أ اويـل هـؤالا اآلبـاا . والروح ليس يسـتطيع أن يـدخل ملكـوت اهلل
ـــه متـــأنس واحـــد مـــن اثنـــين  القديســـين ان االعتقـــاد والحـــ  فـــى المســـيح انـــه إل

 ولب ا سا  لنا . ن متحدانمتحدين وهو واحد فيه اثنا
ـــ ين همـــا فيـــه اعنـــى الهوتـــه ..أن نصـــف المســـيح بكـــل ( أ) 31 واحـــد مـــن االثنـــين الل

والكـل يوصـف بأوصـاف . وناسوته و لك ان الش  انما يوصـف بمـا يوجـد فيـه
هـو المولـود مـن . ولب ا صح لنا أن نقـول. جزاية النبما فيه وهو متقوم منبما
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مــريم فــى زمــان وانــه تــألم ومــات وانــه فاعــل  اآلب بــال زمــان وهــو المولــود مــن
م مـن االثنـين لمــا  ين اآليـات والمقـيم لجميـع األمـوات ولـو لـم نقــل انـه واحـد متقـو 

 .صحت لنا ه ه األ وال
ـــــة المســـــتقيمة الرســـــولية            ـــــة علـــــى االمان فبـــــ ا اعتقـــــاد البيعـــــة اليعقوبيـــــة الثابت

االصـلية المتتـ  عليبـا لـم  فان الكتـب. المطابقة لما كتب فى الكتب المسيحية
تـ كره  ـط بلت ـة تثنيـة ولـم تشــر اليـه إال با بـار التوحيـد فبـولس يصـر ح بقولــه 

ولــم . وســأله تالميــ ه.  ــال وفعــل وهــو. انــه رب واحــد وكــل الكتــب تقــول. عنــه
فتبعنــا نحــن الكتــب االلبيــة . يقــل  ــاال وال فعــال وال همــا وال ســألبما تالميــ هما

توحيــده ولبــ ا ال نــرى تثنيــة مــن جبــة مــن الجبــات ال  و لنــا كمــا كتــب لنــا فــى
فــى جــوهره وال فــى ا نومــه وال فــى مشــياته وال فــى فعلــه إال إن ــا فــى جميــع هــ ه 
األشياا وان كنا ننسببا إلى ش  واحد فانما نصته بكل صـتة مـن الجبـة التـى 

 يصح ببا وصته تابعين لقول رسول المسيح وانمـا 
انه مـات بالجسـد وهـو حـى بـالروح ولبـ ا نقـول انـه االلـه .. تألم بالجسد و ولبم     30

الحقيقـى االبـن األزلـى خـال  جميـع المخلوفـات وفاعـل اآليـات انمـا هـو بـه إلـه 
وانــه االنســان المولــود مــن مــريم العــ راا الــ ى اغتــ ى ونمــى وتــألم ومــات و ــام 

التــــى  بمــــا هــــو بــــه انســــان فبــــ ه أ والنــــا العقليــــة والنقليــــة والجمليــــة والتتصــــيلية
 .نعتقدها ونعمل بحسببا ونقترب إلى الرب ببا

ونحــن جميعــًا راســنا ومرؤوســنا نخضــع أمــام  ــدس أبينــا ونضــرإ اليــه فــى أن           
يســعدنا بصــالته ويمــدنا ببركاتــه ويجزينــا باالجابــة عــن مضــمون هــ ه كجــارى 

ا فــالعيون إلــى رؤيــة اجابتــه متر بــة والقلــوب لمــ. عــادم المتقــدمين مــن البطاركــة
يرد من كريم جبته متطلبة والرب يببد باخبـاره  لـوب األحبـاا ويجـازى محبتـه 

 .بأجل المنازل فى ملكوت السماا
مخطــوط مخاطبــات كيــرلس بــن لقلــ  . )وهلل المجــد والشــكر إلــى األبــد آمــين          

 (.30إلى  33الهوت من    219ر م 
 تراتثانيًا ـ تعيين مطران  بطى على بيت المقدس والشام وال

و ــــد أعــــد البابــــا كيــــرلس الثالــــث رســــالة األمانــــة منــــ  ثبوتــــه علــــى الكرســــى           
البطريركــى كمــا جــرت بــ لك التقاليــد المتبعــة بــين كرســى انطاكيــة واالســكندرية 
ـر البابـا كيـرلس مـن تسـيير رسـله وفـى أثنـاا  ولكن اختالف ملوك اال ليمـين أخ 
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ت المقــدس والســاحل والشــام إلــى  لــك  ــام البابــا بتقــديم مطــران  بطــى علــى بيــ
ــــــة بــــــين  ــــــل ارســــــال الســــــنوديقا التقليدي ــــــى هنــــــاك  ب ــــــرات وســــــيره إل ــــــواحى الت ن

 .البطريركين
وامــتعح لبــ ا التصــرف بعــح االراخنــة و ــالوا ان هــ ا ال يجــوز عملــه الن           

ه ه الـبالد مـن كرسـى انطاكيـة والكرسـيان واحـد باالتحـاد و ـد يقـع ببـ ا العمـل 
فلــم يلتتــت البطريــرك . ليــه البابــا كيــرلس افتــرا  لــم تجــرن بــه عــادمالــ ى أ ــدم ع

وجعـل الحكـم لـه فـى " باسـيليوس"إلى ه ه االعتراضات بل  دم المطـران باسـم 
 .تلك االرح كلبا حتى البالد الوا عة فى حيازم االفرند وس يره

ــــا أغنــــاطيوس الثــــانى بطريــــر            ك فلمــــا كــــان عيــــد القيامــــة المقدســــة وصــــل أنب
 (.933فوه )السريان والكناغيطيوس بطريرك االرمن إلى بيت المقدس 

فلما بلـ  الخبـر للبابـا كيـرلس الثالـث جبـز لبطريـرك السـريان هديـة مـن هـدايا           
ــير ببــا اســقف الخنــد  و ســيس مــن  ســس مصــر فلمــا وصــال إلــى . مصــر وس 

يــل والمبــاخر القــدس بلــ  المطــران القبطــى خبــر وصــولبم فخــرج للقــاهم باالناج
والصـلبان وانـزلبم عنـده ومضـى اسـقف الخنـد  إلـى بطريـرك السـريان واجتمـع 
به وسلم عليه و دم له كتاب السنوديقا والبدايا فقبلبا وا بـل عليبمـا و ـال لبمـا 
ان البابــا كيــرلس البطريــرك أخــى وانمــا هــ ا الشــيطان يعنــى المطــران القبطــى 

عنـــدى تصــرف وخرجـــوا مــن عنـــده  الجديــد رمــى بيننـــا وأفــر  الكنيســـة ومــا لــه
فسألبم النزول عنده فامتنع االسقف متعتزرًا بنزوله عنـد المطـران وعـدم  درتـه 
الخــروج مــن عنــده إال ب  نــه فحنــ  بطريــرك الســريان عليــه مــن أجــل  لــك ورد 

 (.933فوه  )البدية ومنع المطران ولم يرجع يرى لالسقف وجبًا 
إلـــى البطريـــرك أغنــاطيوس بأمانـــة الكنيســـة  وبعــد وصـــول كتـــاب الســنوديقا..       30

ولكنــه أرســل ( م9253ســنة )ش  135القبطيــة أرســل الجــواب بقبولــه فــى ســنة 
عليــه فــى أمــرين أحــدهما انــه لمــا ُكــرز بطريركــا لــم ..كتابــًا للبابــا كيــرلس ينكــر 

يحضر لتكريزه اثنا عشر اسقتًا كجارى عـادم تكريـز البطاركـة و كـر فـى كتابـه 
سى االسـكندرية أ ـام مـدم تسـعة عشـر سـنة خـال مـن البطريـرك انه بلغه ان كر 

وتنــيح فــى اثناابــا أكثــر األســا تة وانــه كــان يجــب علــى كنيســة االســكندرية أن 
. تعرفــه بــ لك ليســي ر اليبــا أســا تة مــن كرســيه بمقــدار مــا يحتــاج اليــه التكــريس

والثـــانى اعتراضــــه علــــى البابـــا كيــــرلس بقيامــــه بتكـــريس مطــــران علــــى كرســــى 
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شـليم ولـيس هـ ا الكرسـى تبـع ابروشــيات االسـكندرية فـرد علـى هـ ه الرســالة أور 
 :البابا كيرلس بالصيغة اآلتية

 "كيرلس عبد يسوإ المسيح خادم كرسى البشارم المر صية"     
يجــدد هــ ا الســالم المســيحى إلــى محــل اآلب التاضــل العــالم العامــل الكامــل "          

 لـب . لطايتـة السـريانية مجـد األمـم اليعقوبيـةابى اآلباا وراـس الرؤوسـاا تـاج ا
ــم  الروحانيـــة خــامس االنجيليــين. األمانــة االرثو كســية ك  ثالــث عشـــر . كنــز الحن

 .الرسل القديس النتيس الطوبانى الروحانى
 مارى أغناطيوس بطريرك المدينة الع مى أنطاكية

 وأعمال سوريا
 وال زال عالما عامال . سيحيةأفاح اهلل بركاته على جميع الجماعات الم          

ويكــرر االبتبــال إلــى اهلل تعــالى فــى . والقــوانين الســليحية..بالوصــايا االنجيليــة      39
وع ــــيم . وينبــــى ورود كـــريم اجابتــــه. وينمـــى ايمــــان محبتـــه. أن يـــديم رســــالته

وأدعيتبـــا . فرفعبـــا علـــى رأســـه  بـــل  رااتبـــا واستبشـــر كثيـــرًا بســـالمتبا. رســالته
 .وبركاتبا

وأمـــا  ولـــه انت ـــاره لمطلبتنــــا أســـا تة لتكملـــة اثنـــا عشــــر فـــ اك المرجـــو مــــن "          
محبتـــه إال أنـــه كـــان أخـــ  بغتـــة فكـــرز بتـــدبير اهلل الصـــالح و ـــد كـــان بقـــى مـــن 

وأيضــًا فتــى . األســا تة القــبط عــدم كافيــة للضــرورم علــى مــا كتــب فــى القــوانين
 .حضور رؤساا ال مة من مملكة إلى مملكة أخرى مشقات

و ـد عرفتـه . وأما تر بـه لـورود كتـاب األمانـة فـ لك هـو المعـروف مـن مودتـه"          
فى الكتاب الم كور انه كتب فـى مبـدأ الحـال وألجـل اخـتالف ملـوك اال ليمـين 
لم يتمكن من تسيير رسله به فلما بلغه حضوره إلـى البيـت المقـدس سـارإ إلـى 

 .تسييره
شـروحة فـى الكتـاب المـ كور واعتقـاده انبـا األمانـة فأما  وله عن األمانـة الم"          

 .المستقيمة المأخو م عن الرسل االبرار ف لك هو المقصود من حكمته
 وأما تشريعه الطال  المنع لمطران ليس هو من مطارنته وبغير مجمع "          

غيـر اليـ  بمثلـه ومسـتغرب ..مقدس جمعه ف لك بخالف القـوانين البيعيـة فبـو ( أ) 39
 .ن رااستهم
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وأمــا أفكــاره إل امتنــا مطرانــًا علــى شــعبنا القــاطنين بالبيــت المقــدس ومــا واله "          
فبـــو يعلــــم الــــ ى تقــــرر وهــــو أن تكــــون البطاركــــة أربعــــة لروميــــة واالســــكندرية 

وان . وانطاكيـــة وأفســـس المنتقلـــة إلـــى القســـطنطينية بلـــد الملـــك المـــؤمن البـــار
. تحــت رااسـة واحـد مــن البطاركـة األربعــةمدينـة القـدس أســقتية وليسـت داخلـة 

وجعــل فــى القــوانين . وأول اســقف كــان عليبــا هــو يعقــوب أخــو الــرب بالتــدبير
وان يكــــون مكرمــــا وال . ألســـقتبا الجلــــوس بعـــد البطاركــــة األربعــــة إ ا اجتمعـــوا

وي بـــر أنـــه لـــم يجعـــل تحــت رااســـة أحـــد مـــن البطاركـــة لعلـــم . يكــون بطريركـــا
علـى اخـتالف أجناسـبم ولغـاتبم سـيقطنون بالبيـت  الروح القدس بـان المـؤمنين

المقدس فال يحسن أن يرؤس الرومى على القبطى وال القبطى علـى السـريانى 
وال العكس لعدم االنتتاإ والتايدم لعدم التتاهم فى المخاطبة وتبين لنا هـ ا مـن 
الحكمة اإللبية لمـا أراد الـرب ارسـال الرسـل إلـى األمـم المختلتـة اللغـات فاحـل 

 عليبم روح  دسه بشبه السنة نارية فتبموا 
وعــدهم الــرب حســب مــا شــبد بــه االنجيــل ..اللغــات المختلتــة ونطقــوا ببــا كمــا      32

وكتــاب  صــ  الرســل وهــو اعــال اهلل  ــدره يعلــم أن الرااســات الشــرعية ليســت 
علــى أراضــى الــبالد وأبنيتبــا وانمــا هــى علــى القــاطنين ببــا مــن النــاس العقــالا 

فـــى هـــ ه الســـنين األخيـــرم منـــ  حصـــل الغـــالا المشـــبور فـــى الـــديار ولمـــا كـــان 
المصـرية انتجعـت جماعـة مـن الطايتـة القبطيـة إلـى الـبالد الشـامية ثـم اجتـ ب 
بعضــــبم أهلـــــه اليــــه وتـــــأهلوا واســــترز وا الصـــــنايع والتجــــاير بـــــالبالد المـــــ كورم 

مــن وتوالــدوا وكثــروا ثــم بنيــت فــى تلــك الــبالد كنــااس لــم تكــن لبــم فيمــا تقــدم 
األزمنة وُانبى الينا بعد  لك انبم كالخراف الضالة لعدم مـن يرعـاهم بمقتضـى 
الشــــريعة وان مــــنبم مــــن يأخــــ  الكبنــــوت بغيــــر اســــتحقا  وال معرفــــة ممــــن ال 

 .يختبر حاله فيكون  ابا خاطتًا ال راعيا صالحاً 
مسـيح فلب ه األسباب لم يسعنا من اهلل ان نترط فى عـدم كبيـرم مـن خـراف ال"          

ال ين اشتراهم بدمـه وهـ ا  ـد علمتـه البطاركـة منـ  افتر ـت الكنيسـة فصـار كـل 
بطريـــرك يقـــيم علـــى شـــعبه القـــاطنين فـــى كراســـى البطاركـــة األخـــر مقـــدما مـــن 

 فان بطريرك . وهك ا عملتم أنتم واآلرمن أيضا وغيرهم. جبته؟
ًا أســقتًا بعــد يكــرز لمــن بالــديار المصــرية مــن شــعبه وهــم  اليــل جــد.. األرمــن ( أ) 32

أســـقف إلـــى اآلن ليسوســـبم بعـــاداتبم وبمـــن يعـــرف لغـــتبم هـــ ا مـــع اعتقـــادهم 
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باألمانــة المســـتقيمة الثابـــت عليبـــا اآلب ســاويرس واآلب ديســـقورس وأنـــتم لكـــم 
بالديار المصرية ديرًا واحدًا يكون لكم فيه أربعون راهبًا ال غيـر تكـرزون عليـه 

كــل  ــوم اخبــر بــأحوال أصــحاببم  مصــًا مــن جبــتكم ونحــن ال ننكــر هــ ا وان 
 .وبتدبيرهم

وأما النزول عن الخطبة فى عشرين الف كنيسة فلست أختـار هـ ا بـل أؤثـر "          
خالفـه والمقصـود األكثـر فيـه هـو اتحـاد الكلمـة وثبـوت المحبـة بـين هـ ه األمـم 

اعنــى النــزول عــن الخطبــة فــى . الكثيــرم وهــ ا القــول هــو العايــد علــيكم بــاألكثر
مــن العـدم المــ كورم وهــ ا ال يكـون بمشــياة الــرب وبمعونتـه ال مــن جبتــى أكثـر 

وال مــــن جبــــة اآلب وال يكتــــب فــــ  ســــيرم أحــــد منــــا بــــل تبقــــى الكنيســــة واحــــدم 
واألب . والكلمة متحدم إلى أن يأتى الرب لتمجيد القديسـين ولمداينـة المتسـدين

وهــو . يعلــم أن كــل واحــد منــا انمــا يطلــب مــن المســيح بشــعبه ال بشــعب غيــره
 يعلم ان القبط ما هم شعبه وليس هو مطلوب ببم وهو 

مطلـــوب بتــدبير القـــبط جيـــدا ..مطلــوب بتـــدبير الســريان جيـــدًا أينمـــا كــانوا وأنـــا      35
أينمـــا كـــانوا حســـب االمكـــان وان فـــى هـــ ا الكتايـــة وخطـــر ع ـــيم فيـــارب عتـــوًا 

 .وعوناً 
معانيـه محتملـة للتطويـل رأيـت ولكون الكتاب المتقدم كان متطوال وان كانت "          

وأنـا أكتتـى فيبـا بـأن . أن ال أحجز خاطره الشريف بتطويل ه ه المكاتبة أيضاً 
اضرب له المطانوه وأضـرإ اليـه فـى ان ال يشـغل خـاطره ببـ ا األمـر الصـغير 
الحقيـــر وان يتـــوفر علـــى مـــا هـــو بصـــدده مـــن التـــدبير الخطيـــر وأن ال يحـــرك 

 .ال يتتح للعدو بابًا سده أصلح من فتحه ساكنا سكوته اولى من حركته وأن
 .وسالم الرب يكن معه ومع شعبه ونعمة روح  دسه توف  حركة  لبه آمين"          
 "والشكر والمجد هلل إلى األبد آمين"          
و ــد ا تنــع بطريــرك الســريان بقانونيــة وجــود مطــران للقــبط فــى القــدس والشــام           

دارم مصـــالحب م ببـــ ه الـــبالد وتـــم الصـــلح بينبمـــا وأمـــر البابـــا كيـــرلس لرعايـــة وا 
بــالكرازم باســـم اغنــاطيوس بطريـــرك الســريان بانطاكيـــة وأصــدر لشـــعبه الكتـــاب 

 : اآلتى فى ه ا الصدد
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غيــر خــاف عــن جماعــة اهلل المقدســة المباركــة المســيحية اليعقوبيــة بكرســى "          
ى ثمـرات محبـتبم ويـوفقبم البشارم المر صية الرب يضاعف بركاته عليبم وينم

 ويعضدهم ويسعدهم فى خواطرهم وأفكارهم وأ والبم وعلومبـم 
بــــين كرســــى .. وأعمـــالبم وأمــــوالبم وأحــــوالبم مــــا  ــــد ترتـــب وجــــرت بــــه العــــادم ( أ) 35

االســـكندرية وكرســـى أنطاكيـــة بـــأن البطريـــرك الـــ ى يجلـــس جديـــدًا علـــى أحـــد 
ـــه علـــى الكرســـى ا آلخـــر كتابـــًا يشـــرح فيـــه هـــ ين الكرســـيين يكتـــب للجـــالس  بل

األمانــة المســتقيمة األرثو كســية فــا ا و ــف عليــه و بــل األمانــة المشــروحة فيــه 
أمــر بــالكرازم باســم البطريــرك الجديــد فــى جميــع كرســيه ثــم يــرد االجابــة بقبــول 
األمانــة المــ كورم فيــأمر البطريــرك الجديــد بــالكرازم باســمه هــو أيضــًا فــى جميــع 

لمســتقيمة واحــدم ال خــالف بينبمــا فــى اعتقــاد شــ  وهــ ا الن االمانــة ا. كرســيه
 .منبا ولكى تثبت المحبة التى هى رباط الكمال بين شعببما الع يمين

وكنــا  ـــد كتبنـــا كتابـــًا بـــ لك الجـــل تشـــويش الطـــرف فيمـــا بـــين الكرســـيين هـــ ه           
المدم تأخر يسيرًا إلى أن كان مـن تـدبير االلـه الصـالح حضـور االب التاضـل 

العامـــــل مـــــارى اغنـــــاطيوس بطريـــــرك الســـــريان بانطاكيـــــة اآلن أدام اهلل العـــــالم 
تعميـــره إلـــى البيـــت المقـــدس فســـيرنا اليـــه الكتـــاب المـــ كور و ـــد وردت اجابتـــه 
بقبــول االمانــة وشــبد فــى كتابــه بأنبــا االمانــة المســتقيمة المقبولــة عــن الرســل 

 االبرار التى كرزوا ببا فى المسكونة بأمر ربنا يســوإ المسيح 
ومشــــياة اآلب ضــــابط الكــــل نســــأل األخــــوم االجــــالا .. وتعلــــيم الــــروح القــــدس  33

روؤســاا الكبنــة المطارنــة واالســا تة واالبنــاا الكبنــة اإليغومانســيين والقســـوس 
واالوالد االحبـا خـدام الكبنـة الشمامسـة ومـن دونبـم إلـى أن يجـروا الخبـر علـى 

تـين الع يمتـين الســريان هـ ه العـادم الجميلـة المســتديمة المحبـة بـين هــاتين االم
ويكـــــرزوا باســـــم اغنـــــاطيوس بطريـــــرك انطاكيـــــة فـــــى . واال بـــــاط ومـــــن تابعبمـــــا

المواضــع التــى جــرت ببــا العــادم فــى جميــع الصــلوات والقداســات بجميــع البيــع 
والـــرب يقبـــل صـــلواتبم ويمـــنحبم . والبياكـــل فـــى جميـــع المـــدن والقـــرى واالديـــرم
شـعبه فـى جميـع اال ـاليم المعمـورم بركات ه ا االب الجليل ويثبت المحبـة بـين 

ويســتجيب صــلواتبم وطلبـــاتبم وتضــرعبم بعضــبم عـــن بعــح ببركــات اآلبـــاا 
 219مخطـوط مكاتبـات كيـرلس الثالـث ر ـم" )االبرار والمختارين االطبار آمـين

 (.33إلى    30الهوت  
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ند وأما المطران القبطـى فانـه بعـد مقاطعـة بطريـرك السـريان لـه اسـتعان بـالتر           
ــــااس القــــبط هــــو وشــــعبه ويقــــال ان  واوصــــى مــــنبم جماعــــة وتصــــرف فــــى كن
االفرند أخ وا خطه ان اعترافه اعترافبم واعتقاده اعتقادهم وان ه ه عادم لبـم 

وانتصــــل اســــقف . ان ال يتصــــرف أحــــد مــــن االجنــــاس إال بعــــد  لــــك الشــــرط
 (.933فوه   )الخند  ومن معه على غير طيبة 

 من كاهنه القبطى ـ ايتصاب دير مار إيليا 53

يوجـــد للقـــبط فـــى أرح القـــدس الشـــريف ديـــرًا باســـم ديرمـــار اليـــان وا ـــع فـــى           
 .غرب أورشليم فى الطري  الموصل لبيت لحم على بعد خمسة كيلو مترات

وكـان علـى هــ ا الـدير راهــب مـن الرهبــان النشـيطين المخلصــين يعـرف باســم           
ارم الــــدير وعمارتــــه أحســــن  يــــام لكــــن القـــس جــــرجس الراهــــب وكــــان يقــــوم بــــ د

الشيطان عدو الخير وسوس إلى شقي  القـس جـرجس بـأن يغتصـب إدارم هـ ا 
الدير منه ويس  التصرف فيه فلما بل   لك لغبطـة البابـا كيـرلس الثالـث تكـدر 
جدًا من هـ ا التصـرف المعيـب والتجـأ إلـى األب أغنـاطيوس بطريـرك السـريان 

صــب وتســليم الــدير لكاهنــه إ  تعــ ر علــى المطــران ليقــوم بــالالزم لرفــع يــد الغا
باسيليوس القبطى عمل أى شـ  فـى هـ ا الموضـوإ فاضـطر البابـا باالسـتعانة 

 :ببطريرك السريان فكتب اليه الرسالة اآلتية
 إلى مارى اغناطيوس السريانى بطريرك أنطاكية( أ) 83

ـــة اليعقوبيـــة بصـــلوات األب ال"           بطريـــرك أنبـــا أغنـــاطيوس أدام اهلل حراســـة المل
معلــــم الشــــريعة ثالــــث عشــــر . نجــــم البيعــــة. الشــــريف الســــيرم التاضــــل الســــريرم

واعلـى منـار . وعمر األديرم والبيـع بصـايب رأيـه. خامس االنجيليين. المرسلين
هـــ ه الشـــريعة بـــدوام عالاــــه وال ـــف القلـــوب المتنــــافرم بسياســـته وشـــتى وصــــببا 

اصــغر تالميــ ه . فــى غلوااــه وغوايتــه ورد بقدســه كــل شــارد. بدوااــه ومالطتتــه
يســــــتدعى ادعيتــــــه ويســــــتمطر ســــــحاببا ويصــــــف شــــــو ه إلــــــى تعــــــاليم  اليتــــــه 
ومواع با وأداببا وينبى انه لم يخف عن علمـه حـال ديـر القـديس مـار اليـان 
بالقريتين رز نا اهلل جميعًا بركاته وما ي بـره اهلل فيـه للشـعب المسـيح  ولسـاير 

ــــاهر  ــــات الخار ــــة للعقــــول القــــاهرمالشــــعوب مــــن العجايــــب الب ومبــــاجرم . م واآلي
القاصى والـدانى اليـه مـن كـل فـد عميـ  ويستشـتى العربـى واألعجمـى بـه مـن 
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وعمارتــه بــاآلب الراهــب جــرجس بصــتاته الكريمــة ومــا لكــل . كــل  و  وفريــ 
 أحد فيه من االيمان الصـاد  الــ ى 

تســه الشـريتة تســمح يجلـب اهلل بـه لبــ ا الـدير مــن الخيـرات الع يمــة وكانـت ن.. 83
بتقســـيمبا علـــى الغريـــب والتقيـــر واألرملـــة واليتيمـــة ويتر ـــه علـــى كـــل غـــاد اليـــه 

فـال يـدخل . وال ينال منه سـوى البلغـة. ويوزعه كل راهب يقصده وسايح. ورايح
ولمــا رآه العــدو يتــو  فــى خدمــة هــ ا القــديس علـــى . منــه زيــادم عــن المضــغة

و ــد جعــل لديــه فيــه لقمــة . الطريقــةالحقيقــة ويســلك فــى عمــارم هــ ا الــدير هــ ه 
و ــرابين يرفعبــا علــى هياكــل اهلل . ومااــدم لقــادم اليــه يقــّدمبا. لمســكين يطعمبــا

وصــلوات تعــود علــى مــن يأّمــه ع ــيم بركاتــه . فــى األو ــات المتــروح رفعبــا
حســده علــى هــ ه التضــايل التــى ال تســع هــ ا القرطــاس تــدوينبا . وجليــل نتعبــا
لقس أخاه وحّسن لـه تـارم  تلـه فخلّصـه اهلل منـه بعـد وأرسل عليه ا. فيه وجمعبا

ـــه عـــدم دفـــوإ علـــى ان رمـــاه عنـــد . أن أوصـــل الســـكين منـــه حبـــل الوريـــد وحمل
ولــم يــزل هــ ا دأبــه . السـالطين والــواله بمصـاعب مــا عليبـا مــن  يــاس وال مزيـد
 إلى أن اعتقله بحم  مدم مديدم وتسلم الدير وأ ام به هو

فصـرف بعضـه علـى . ى على ما وجـده بـه مـن  ديمـه وجديـدهواستول. ..وأوالده( أ) 83
وجــوه إ ا ُســال عنبــا يتعثــر با يــال الندامــة ويــدخر حطبــًا يضــرم بــه نــاره يــوم 

 .القيامة
ولما علم اهلل  لك رفـع منـه تلـك األشـتية التـى كانـت تشـبد ببـا أجسـاد العبـاد           

و لــ  منــه أ يــال  وتيــك الجــرايح التــى كــان ينطــ  ببــا ألســن الحاضــر والبــادن 
الخيرات التى تسا  اليه من ساير األمصار والـبالد فيـاهلل العجـب كيـف جسـر 
ه ا الرجل على ه ا العناد واخرب ه ا الدير بعـد تلـك العمـارم التـى كانـت كـل 

وكيــف أدخــل علــى أخيــه ابــن أمــه وأبيــه هــ ه العــوارح . يــوم فــى نمــو وازديــاد
انـــى أعطـــيكم وصـــية جديـــدم أن : يـــ هواألنكـــاد ألـــم يســـمع مـــا  الـــه الســـيد لتالم

ألـم يعتبــر بمـا  ابــل اهلل بـه  ــايين  اتـل أخــاه فــى . يحـب بعضــكم بعضـًا وتتمتــه
ـــدنيا  بـــل آخرتـــه  ـــد كـــان ينبغـــى ان يـــتع  بمـــا رمـــى اهلل بـــه إخـــوم يوســـف . ال

 ــد كــان يجــب أن . الصــدي  مــن الحاجــة اليــه وال لــة لــه عقيــب مــا فعلــوه فيــه
  د كان ينبغى أن ال يغتل . قوب أخيهيتع  بتعل عيسو مع أبينا يع
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يتعــل االفعــال الجميلــة ..عمــا  الــه بــولس الرســول ألهــل كورنتيــا انــه لــو كــان  83
و ولــه لبــم أيضــًا أن . الع يمـة التــى عــددها وال يكــون فيـه حــب فــال يــربح شـيااً 

المحبة أع م من االيمـان والرجـا ومـا أمـرهم بـه أن تكـون أمـورهم كلبـا بالحـب 
الويــل لبــ ا المســكين الثابــت علــى . كــان آخــر ربــاط الكمــالوجعــل الحــب فــى م

ال لمة السالك فيبا ال ى  ال الرسول اآلخر عليه انـه ال يـدرى أيـن يسـلك مـن 
أن ال لمـة  ـد أعمــت أعينـه وشـبدت أعمالــه عليـه مـن الكتــاب الرسـولى أيضــا 
انـــه ال يحـــب اهلل وانـــه إد عـــى محبتـــه فيـــه مـــع بغضـــه الخيـــه فبـــو كـــ اب فـــان 

ولمـا شـاهد ولــد أبّوتـه حـال هــ ا الـدير واعتقـال القــس . هلل محـب الخيــه المحـب
المشـار اليــه و بـول هــ ا المسـكين مــن الشــيطان فـى أخيــه وجريـه علــى اهلل فيــه 
وتعديــــه وخروجــــه عــــن الطبــــع البشــــرى ودخولــــه فيمــــا دخــــل فيــــه، ســــطر هــــ ه 

 ه ومـــداواه هـــ. المطالعـــة إلـــى  ـــدس االب يســـأله فيـــه المبـــادرم لســـد هـــ ا الخلـــل
وطــــب هــــ ا المــــريح وجبــــر هــــ ا الحطــــيم الكســــير المبــــيح واالنعــــام . العلـــل

 بمكاتبته االب المطران باسيليوس أن يحضره ويردعه وا   لم يقبل 
فيمنعــــه ويقطعــــه ويعمــــل فيــــه  ــــانون الشــــريعة المقدســــة وينتــــ  فيــــه األحكــــام ( ..أ) 83

يقـــيم بـــه ويخرجـــه مـــن الـــدير وال يدعـــه . اإللبيـــة المبنيـــة علـــى الحـــ  المؤسســـة
ويكتــب االب كتابـــًا إلـــى جميـــع مـــن ببـــ ه القريـــة مـــا ســـواها أن يتجنبـــوه مـــا دام 

ـــــث الســـــيرم ـــــى خب ـــــه . مســـــتمرًا عل وان يمتنعـــــوا مـــــن صـــــباحه ومســـــااه ومعاملت
ومواكلتــه ومســا تته إلــى أن يســعى فــى خــال  أخيــه وانــه مــا دام فــى الحــبس 

مـــن  فلـــيس لـــه ســـلطان علـــى الكبنـــوت وال علـــى عمـــل شـــ  مـــن أعمالـــه وان
وان أمكـن المــولى ان . سـاعده علـى  ـبح فعلـه فـى الســر والجبـر كـان محرومـا

لــى ســاير شــعبه  ينــدب مــن القاليــة رســوال  اصــدًا إلــى المطــران المشــار اليــه وا 
ليأخـــ هم بالســـعى فـــى خـــال  هـــ ا القـــس واعادتـــه إلـــى ديـــره الـــ ى ال يســـتقيم 

فــى الملكــوت  بغيــره فــالمولى يكــون  ــد عمــر هــ ا الــدير عمــارم جديــدم وبنــى لــه
مضـافا لمـا لــه فيـه دارا عمــدها ثابتـة وأركانبــا مشـيدم و ــام بحـ  اهلل المتــروح 
عليـه إ  كـان مــا بـرح بــه بحمـد اهلل  ايمـًا وعمــل بمـا أوصــاه سـيده ال زال عملــه 

 .بحسب وصيته دايماً 
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 للبابا كيرلس الثـالث

و ــد انقلــب الراهــب االخميمــى المــدعو عمــاد الــ ى كــان الســبب فــى تقدمــة البابـــا      
اليــه بــدال منــه األســعد ابــو الكــرم حتيــد  كيــرلس الثالــث عــدوًا لــه لمــا ابعــده عنــه و ــرب

ــــيح ــــا يــــؤأنس الســــادس المتن ــــين األســــعد وســــيادم . أخــــت الباب ــــام الوفــــا  ب ولــــم تطــــل أي
البطريـرك إ  و ـع الخــالف بينبمـا واشــتد حتـى انضـم األســعد إلـى الراهــب عمـاد وعمــال 
حصــرا بمــا  بضــه البطريــرك مــن الشــرطونية إلــى حيــث افترا بمــا منــه فبلــ  المتحصــل 

ة آالف ومـــايتى دينـــار وكتبـــا شـــكواهما ضـــد البابـــا وطلعـــا ببـــا إلـــى القلعـــة وكانـــت تســـع
الشـكوى محـررم مـن نســختين احـداهما سـلماها إلــى األميـر نـور الــدين ابـن األميـر فخــر 

فاحضــروا . الــدين عثمــان اســتا  الــدار والثانيــة تســلمبا منبمــا القاضــى األســعد التــايزى
ه وبعــد جمـيعم مــع بعضــبم اتتــ  الحــال علــى البطريـرك بحضــور الراهــب واألســعد زميلــ
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وبينمــا يقــوم البابــا كيــرلس بــدفع الغرامــة حــدث ان رجــال صــايغًا يعــرف باســم أبــى      
العلمانيـة وكـان لـه دكـان  البباا كـان صـديقا للبابـا وكـان الصـاي  يقـوم بخدمتـه فـى أيـام

فـــاتت  ان عبـــدًا ســـر  مـــن القلعـــة مصـــاغًا ونـــزل ببـــا إلـــى هـــ ا . فـــى الصـــاغة بالقلعـــة
فتصــرف الصــاي  فــى بعــح المصــا  وســبكه . الصــاي  وســلمبا اليــه وأخــ  منــه مبلغــاً 

ولمـا ضــبط العبــد الــ ى  ــام ببــ ه الســر ة أمســكوه وضــربوه فــاعترف بالســر ة وأ ــر علــى 
صــاي  فمســكوا هـ ا االخيــر وحققـوا معــه فــاعترف واسـتولوا علــى أكثــر انـه باعبــا لبـ ا ال

المصـا  وحكمـوا عليـه بغرامـة اسـتنت ت كـل مــا كـان يملكـه عوضـًا عـن بـا ى المصــا  
الضــايع ولـــم يكتتـــوا بـــ لك بــل انبـــم رجعـــوا البطريـــرك وطــالبوه بـــدعوى أن الصـــاي  مـــن 

ورضــى لــه بــه و ــرروا أصــحابه وانــه علــم بالمصــا  المســرو  الــ ى اشــتراه مــن العبــد 
 .على البطريرك غرامة  درها خمسماية دينار  ام بسدادها

 


