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 باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
 مقدمة الطبعة الثانية

 لكتاب سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي اإلسكندري

 
ـ العـامر  أصـدر ديـر السـيدة العـذراء ـ السـريان 0521ـ  0520فـ  الفتـرة مـن 

خمس حلقات من سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرس  اإلسكندري، ابتـداء مـن البابـا 
 .000إلى البابا ديمتريوس الثان  البطريرك 32كيرلس الثالث البطريرك 

 .ونفذت هذه الطبعات من زمن بعيد
وبتشـجيع مـن بعـح محبـ  التـاريخ القبطـ  نعيـد اآلن تقـديم هـذه الحلقـات فـ  

نيـة منقحـة حتـى يسـتفيد منبـا أبنـاء الكنيسـة ويعرفـون شـييا عـن تـاريخ كنيسـتبم طبعة ثا
 .العريقة

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

 البطريرك الخامس والسبعون
 ف  عبد الباباواتتاريخ الكنيسة القبطية : الحلقة الثانية

 من البابا أثناسيوس الثالث البطريرك السادس والسبعون
 .إلى البابا غبلاير الرابع البطريرك السادس والثمانون

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

 لباباواتتاريخ الكنيسة القبطية ف  عبد ا: الحلقة الرابعة
 من البابا غبلاير الخامس البطريرك الثامن والثمانون

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

 من البابا بطرس السادس البطريرك الماية والرابع
لحادي عشرإلى البابا ديمتريوس الثان  البطريرك الماية و   ا 

وســـتكمل هـــذه الحلقـــات بكتـــاب لـــيم للمـــؤرل الكبيـــر المتنـــيح القمـــ  صـــموييل  
عـن تـاريخ الكنيسـة القبطيـة فـ  عبـد  0533تاوضروس السريان  كان لد أصـدره سـنة 
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البطريـــرك المايـــة والتاســـع إلـــى البابـــا ( الجـــاولى)البابـــاوات مـــن البابـــا بطـــرس الســـادس 
 .سادس عشركيرلس السادس البطريرك الماية وال

ونحتاج إلى صلوات كثيرة حتى نستطيع أن نكمل هذا العمل الضخم مـن أجـل الحفـاظ 
التــ  نطلـــب . علــى تــاريخ كنيســتنا المجيــدة الــذي هــو جـــزء مــن تــاريخ مصــرنا الحبيبــة

 .السالم لكل ربوعبا والتقدم والرخاء لكل جموعبا
ا، ويصــدق نرجــو أن تكــون هــذه الحلقــات المتتابعــة ســبب بركــة لكــل مــن يقرأهــ

 .عليه لول الشاعر
 . أضاف أعمارا على عمره.. من حوى التاريخ ف  صدره 

اهلل يعيننا بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة مريم وبصلوات آباينـا البطاركـة العظـام 
الـذين وردت أسـماؤهم وســيرهم فـ  هــذه الحلقـات والـذين لــادوا الكنيسـة بحكمــة كـل هــذه 

 .ة لرون ونصفالسنين الطوال الت  تصل إلى سبع
. وببركــة وصــلوات أبينــا المكــرم البابــا األنبــا شــنوده الثالــث بطريــرك هــذا الزمــان

 .أطال اهلل حياته
 ..ونعمة الرب تشملنا جميعا آمين

 األنبا متاؤس

 أسقف دير السريان العامر
  5110صوم الرسل األطبار يونيه 
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CUN YEW      IC,UROC 
 

 تصـــــــــــــــــدير

ـــــة إلـــــى اآلن رغـــــم مـــــا مـــــر عليبـــــا مـــــن تجـــــارب مريـــــرة       ـــــاء الكنيســـــة القبطي إن بق
ضـــطبادات غايـــة فـــى القســـوة والـــذل لمعجـــزة عالميـــة تشـــبد بقـــدرة اهلل العجيبـــة التـــى  وا 

 .تستطيع ان تنقذ الضعفاء من وسط اتون النار
ة وتســجل هــذه الحلقــة تـــاريخ لــرن وربــع تــوالى فيبـــا علــى الكرســى المرلســى عشـــر      

وال غرابـة فـى . بطاركة لادوا الكنيسة فى فترة تعد من أحلك العصور التـى مـرت عليبـا
ذلــك فــلن العــالم كلــه كــان يعــانى خاللبــا أنواعــا مــن الظلــم والتعســف حتــى ا طلــق علــى 

ولكـن . هذه الحقبة من الزمان اسم العصور الوسطى ولقببا التـاريخ بالعصـور المظلمـة
الكنيســـة التـــى حطمتبـــا األيـــام أن تصـــمد إزاء هـــذه الغرابـــة فـــى كيـــف اســـتطاعت هـــذه 

إن السـر فــى ذلـك يرجـع إلــى أنبـا لـد ا سســت علـى صـخرة الــدهور . الضـربات المتواليـة
 ".ال تخف أيبا القطيع الصغير"التى لن تتزعزع الرب يسوع الذى وعدنا لايال 

ألبنـــاء إن فـــى اســـتعراح هـــذا التـــاريخ المجيـــد فـــى هـــذه األيـــام العصـــيبة تشـــجيعا       
وألن رب . الشــبداء ألن خفـــة ضــيقتنا الولتيـــة ال تقــاس بالمجـــد العتيــد أن يســـتعلن فينـــا

لى األبد  .الكنيسة الذى حماها على مر األيام هو هو أمس واليوم وا 
 له المجد الدايم إلى أبد اآلبدين أمين،             

 دير السريان                              
+++++ 
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 الحلقة الثانية

 من تاريخ بطاركة الكرسى االسكندرى

 :أوالً ـ المخطوطات القديمة 

تــاريخ البطاركــة ألنبــا يوســاب اســقف فــوه بــدير الســريان ومكتبــة العالمــة جــرجس  (0)
 .فيلوثاوس عوح

 .تاريخ بالدار البطريركية 07تاريخ البطاركة كتاب رلم  (5)
 .تاريخ بالدار البطريركية 02رلم تاريخ البطاركة كتاب  (7)
 .طقس بمكتبة الدار البطريركية 010كتاب عمل الميرون المقدس رلم  (1)
 .طقس بمكتبة الدار البدريركية 011كتاب عمل الميرون المقدس رلم  (2)
 .طقس بمكتبة الدار البطريركية 011كتاب عمل الميرون المقدس رلم  (1)
 .ة الدار البطريركيةطقس بمكتب 511كتاب عمل الميرون المقدس رلم  (3)

 :ثانياً ـ المطبوعات

تقـــويم تـــواريخ األزمنـــة المســـيحية فـــى مصـــر واثيوبيـــا تـــ ليف العالمـــة شـــن  باللغـــة  (0)
 .الفرنسية طبع باريس

 (.طبعة أهلية)الخطط المقريزية جزء رابع طبع مصر  (5)
كتاب تـاريخ وجـداول بطاركـة االسـكندرية تـ ليف الشـماس كامـل صـالح نخلـه طبـع  (7)

 .مصر
 .هـ 0700التوفيقات االلبامية لمحمد مختار باشا طبع سنة كتاب  (1)
 .كتاب تاريخ مصر الحديثة للعالمة جورجى زيدان طبع مصر (2)
 
 
 
 

 :ملحوظة
فالورلـة تـرلم واحـد ويعطـى نفـس الـرلم . ترليم المخطوطات بالورلة وليس بالصفحة    

والـــرلم  وعنـــد ذكـــر مراجــع كـــل مخطوطـــة سنضـــع الــرلم بمفـــرده للوجـــه. للوجــه والظبـــر
 .للظبر( أ)مقرونا  بـ 

 البابا اثناسيوس الثالث
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 (31)البطريرك 

 ـ خلو الكرسى البطريركى0

خـــال الكرســـ  بعـــده مـــدة ســـبع ( 32)بعـــد نياحـــة البابـــا كيـــرلس الثالـــث البطريـــرك      
سنوات وستة أشبر وثمانية وعشرين يوما ولم يفكـر االبـاء االسـالفة واألراخنـة والشـعب 

مــا عــدنا نريــد بطريركـا ويكفينــا مــا لــد جــرى : "الشــاغر وكـانوا يقولــونفـى مــلء الكرســى 
من هذا الذى كنـا نختـاره علـى غيـره ونعرفـه بـالعلم واألدب وحسـن التصـرف مـع النـاس 

 (.010و( أ) 011فوه   . )فى علمانيته وفى كبنوته
 ولم يعد بعد ذلك أحـد يتحـدث فـى أمـر الامـة بطريـرك ال كبيـر وال صـغير وال مـن     

عظماء األمة وال من عامة الشعب وال سـرا  وال جبـرا  إلـى أن أتفـق الملكيـون فـى تقدمـة 
م باسـم غيريغوريـوس االول الـذى تـولى 0517الحكيم القبطـى بطريركـا علـيبم فـى سـنة 

الكرســـى بعـــد البطريـــرك الملكـــى نقـــوال االول وبعـــد وفـــاة البابـــا كيـــرلس الثالـــث فـــى ســـنة 
الصالح نجم الدين أبو الفتوح أيـوب الـذى تـولى الملـك  م فى أيام السلطان الملك0517

وكــــان توليــــة غريغوريــــوس بــــدون بــــذل المــــال فــــى  0515إلــــى ســــنة  0575مــــن ســــنة 
 (.717المقريزى جزء ثالث   ( 511شن    ( )010فوه )السلطنة 

 ـ الترشيح للبطريركية5

د أن تــــزوج فلمـــا  تـــولى الملـــك المعـــز عـــز الـــدين ايبـــك الجاســـنلير التركمـــانى بعـــ     
آخــر ربيــع ثــانى )م 0520يوليــه ســنة  70الملكـة شــجرة الــدر ونزلــت لــه عــن الم ل ــك فــى 

طمع القبط فى السلطنة الجديدة التـى بطـل فيبـا بـذل المـال وعزمـوا علـى ( هـ111سنة 
تقدمــة بطريــرك ولــدموا فــى ســبيل تحقيــق غرضــبم هديــة مــن القمــاش وغيــره بمــا ينــاهز 

لثالثـــة الـــف دينـــار الرســـم الـــذى كـــان مقـــررا  فـــى الـــزمن خمســـماية دينـــار وانقطـــع ذكـــر ا
 .السابق
ولــرروا عمــل لرعــة فــيمن يختــاره الســيد المســيح لكرســى البطريركيــة بغيــر مقاومــة      

وال تعصــب فعمــل المصــريون لرعــة فــى كنيســة أنبــا شــنوده علــى انفــراد دون االشــتراك 
ذ ولــم يقولــوا لــه شــييا وكــان ابــن الــدهيرى مطــران دميــاط فــى مصــر يوميــ. مــع االســالفة

 (.011فوه  )وحصل ذلك برأى وموافقة الشيخ السنى الراهب بن الثعبان 
أمـا الملـك المعـز ايبــك فقـد اسـتوزر شــرف الـدين هبـة اهلل ابــن صـاعد النـايزى ابــن      

وكــان لـد أظبـر ابـن صـاعد االسـالم مـن أيــام . اخـت الشـيخ السـنى الراهـب بـن الثعبـان
خدمـة الكتابـة وكـان طبيبـا  للسـلطان االيـوبى الخـامس مشـبورا   الملك الكامل وترلى فـى
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بالطـــب والسياســـة فلمـــا صـــار وزيـــرا لـــرر علـــى التجـــار وذوى اليســـار وأربـــاب العقـــالير 
أمــواال ورتــب مكوســا  وضــمانات ســموها حقولــا ومعــامالت وهــو أول لبطــى ولــى الــوزارة 

وفــوه  01ثــان    وتـاريخ مصــر الحــديث لزيـدان جــزء 711المقريـزى جــزء ثالــث   )
  011.) 
ولــد اســفرت نتيجــة القرعـــة التــى عملبــا المصــريون عـــن طلــوع اســم القــس بـــولس      

الراهــب بـــدير القــديس انطونيـــوس المعــروف بـــابن كليــل المصـــرى فــى القرعـــة البيكليـــة 
 (.010فوه   )

 ـ التنافس بين مؤيدى ابن كليل وبين المؤيدين للقس غبلاير7

مـــن الشـــام القـــس غبـــلاير الراهـــب لريـــب أنبـــا بطـــرس بـــن  وفـــى هـــذا الولـــت حضـــر     
الراهبة أسقف طنبدى وكان يطمع فى البطريركية وكان يعضـده فـى هـذا الترشـيخ أوالد 
العسال وكان نازال فى المعلقة بمصر عنـد لدومـه وبعـد أن لبـث للـيال فيبـا انتقـل ونـزل 

ليقــوم بتعلــيم ولــده فخــر عنــد األمجــد بــن العســال فــى طبقــة بالــدار الكبيــرة بحــارة زويلــة 
 (.010فوه   )الدولة 
فلما عمل المصريون القرعة بمفردهم ولم يذكروا اسـم القـس غبـلاير عـزك ذلـك علـى      

األمجـد بــن العسـال كاتــب ديــوان الجيـوش والــتمس اعـادة عمــل لرعــة أخـرى يــذكر فيبــا 
" يركــا علينــاال نجعــل غبــلاير بطر "اســم القــس غبــلاير وامتنــع المصــريون مــن ذلــك ولــالوا 

 ((.أ) 010فوه   )
 ـ التدابير الى اتخذت لضمان نجاح القس بولس بن كليل1

ولمــا ولــف الحــال علــى تقدمــة ابــن كليــل بالمقاومــة والتمــاس تجديــد القرعــة اتفــق      
رأى الشــيخ الســنى بــن الثعبــان والشــيخ الســعيد بــن هبــة اهلل والشــيخ الحكــيم الرشــيد بــن 

لعا  عليبا مـنبم الثالثـة بخـط يـدهم وسـيروه إلـى أنبـا يوسـاب خليفة على كتابة رسالة مو 
اســقف فــوه علــى يــد األكــرم األحشــا وأكــدوا فيــه علــى جنــاب االســقف ان يحضــر إلــى 
مصر بصـحبة أنبـا يوسـاب اسـقف دمنبـور وعميـد األسـالفة وأنبـا يـوأنس اسـقف سـمنود 

كــان متفقــا   أول تكــريس البابــا كيــرلس الثالــث وصــاحب كتــاب االجروميــة والســلم ومــن
ولمـــا كـــان الخـــالف لايمـــا  بـــين . معبـــم علـــى الـــرأى وأن يكـــون حضـــورهم ب ســـرع ولـــت

العربـان فــى البحيـرة واصــبحت الطـرق مخيفــة فلـم يــتمكن اسـقف فــوه مـن الســفر بطريــق 
البــر وأرســل كتابــا  مــع كتــاب المشــايخ إلــى اســقف دمنبــور وأخــذ معــه مــن أحضــره إلــى 

. ود يشرح له فيه الحـال ليقـوم مـن سـمنود إلـى مصـرفوه ثم أرسل كتابا  إلى اسقف سمن
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وبعد ذلك سافر اسقف فوه فى مركب صغير حتى وصل سالما إلـى مصـر كمـا وصـل 
 ((.أ)010فوه "البالون اليبا أيضا 

واجتمع األسالفة عند الشيخ السنى بن الثعبـان بكنيسـة أبـى سـرجة فتقـدم األراخنـة      
دخــال اســ م غبــلاير فــى القرعــة الجديــدة ففكــر أنبــا يوســاب الــيبم بطلــب تغييــر القرعــة وا 

اســـقف فـــوه فـــى الحالـــة ورأى انـــه ربمـــا ينخـــدع اســـقفا دمنبـــور وســـمنود ألراء األراخنـــة 
لســـذاجتبما وســـبولة خـــدعبما وخصوصـــا  وانبمـــا متـــ ثران مـــن كـــون القرعـــة لـــد عملـــت 
را  بغير علمبما وبدون حضورهما فترأى من باب الحكمة وسداد الرأى أن يكتـب مسـطو 

يضع األسالفة خطبم فيه ليربطبم برأيه الذى يقضى بقبـول واجـازة القرعـة التـى عملـت 
فكتببا وولع عليبا االسالفة الثالثة وحكموا ببا لما ثبت عنـدهم مـن االمـور التـى تـدور 
حــول افســاد ترشــيح ابــن كليــل للبطريركيــة بحــرم كــل مــن يخــرج عنبــا وكــذلك حــرم كــل 

. كيـة لغيـر القــس بـولس بـن كليـل المـذكور اسـمه فيبــاأسـقف يضـع يـده ويعطـى البطرير 
وبعد التوليع على المسطور المذكور من األسـالفة الثالثـة أخـذها أحـدهما وهـو يوسـاب 
اســـقف فـــوه ومضـــى ببـــا إلـــى أنبـــا اخرســـطوذلو الملقـــب بـــلبن الـــدهيرى مطـــران دميـــاط 

كبيـرة علــى  واجتمـع بـه فــى دار الثقـة ابـى الفــرج بـدرب السلسـلة وكــان السـقف فـوه دالــة
ابن الدهيرى فتحدث معه بمـا ينبغـى عملـه وازال مـا كـان فـى خـاطره مـن أثـر اطـراحبم 
بـــه فـــى هـــذه القضـــية وتصـــافيا وكتـــب المطـــران خطـــه متضـــامنا  مـــع اخوتـــه االســـالفة 
الثالثة كما كتب فيه بعد ذلك من كتب من حضـرات اآلبـاء األسـالفة واألبنـاء االراخنـة 

( أ) 010)ه خشــية التالعــب فيمــا تــم عليــه الــرار الجمــع وأخــذه اســقف فــوه وحفظــه عنــد
 (.015و

 ـ محاولة حزب القس غبلاير إلنتخابه بطريركا2

وبعــد تنفيــذ لــرار األســالفة بمصــر وشــياع خبــره بالمــدينتين انقطــع رجــاء المتحــدثين     
دخــــال اســــمه ضــــمن المرشــــحين للبطريركيــــة  باســــم القــــس غبــــلاير فــــى اعــــادة القرعــــة وا 

أى على االتفاق مع القس ابو شاكر بحارة زويلة علـى أن يطلـع إلـى القلعـة واجمعوا الر 
ورتبوا معه من يتحدث له من األمـراء علـى أن يبـذل فـى سـبيل تعيـين القـس غبـلاير فـى 

فقــام القــس أبــو شــاكر . الكرســى البطريركــى الــف دينــار ويضــمن القيــام ببــا لبيــت المــال
ليعـا  كريمـا  بتنفيـذ طلبـه الخـا  بالموافقـة بالعمل لتحقيق ذلك ووفق فى مبمته وأخذ تو 

علــى رســامة القــس غبــلاير ثــم أخــذ معــه جنداريــة وحضــر إلــى القــاهرة فــى يــوم الخمــيس 
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ولبضا على أسالفة فوه ودمنبور وسمنود بموجـب الترسـيم ولصـدوا أخـذ خطـوطبم فـى 
 .المحضر الذى كتبوه للقس غبلاير

خطـه فـى المحضـر وأمـا اسـقف سـمنود أما أسقف دمنبور فلنه انخدع لبم وكتب      
وأســـقف فـــوة فلـــم يوافقـــاهم ولـــم يكتبـــا خطوطبمـــا ف خـــذهما الجندرايـــة وطلعـــوا ببمـــا فـــى 

 (.015. )العشاء عسفا ووصال فى اول الليل إلى المعلقة
ولما دخل االسـقفان فـى المعلقـة وجـداها مولـدة ومزينـة بالقناديـل واالطبـاق واعـدوا      

معـه ولـالوا انبـم يقدمونـه فـى بـاكر يـوم الجمعـة اياغومانسـا   لحضـور القـس غبـلاير ومـن
فــوه )ويــؤخرون القربــان إلــى التاســعة لــيال ينبــدر علــيبم كــل مــا اتخــذوه فــى تلــك الليلــة 

 ((.أ)015
 ـ قيام حزب القس بولس بن كليل لتحقيق غرضهم بنجاح1

قـــس ولمـــا شـــعر أصـــحاب القـــس بـــولس بـــن كليـــل بالحركـــة التـــى لـــام ببـــا حـــزب ال     
غبلاير لالوا ان باب البذل لد انفـتح وسـيبي  األمـر وتقـع المزايـدة إلـى الثالثـة الـف دينـار 

وظلـوا يسـعون فــى " ويظبـر امرهـا فنسـبق نحـن ونسـد البــاب ونبـذلبا اوال ونقـدم صـاحبنا
واجتمعوا بالشيخ المخل  بن اندونا كاتب الملـك المعـز . تنفيذ خطتبم هذه طول ليلبم

وفــى بــاكر يــوم الجمعــة طلعــوا إلــى القلعــة وانجــزوا التوليــع . م ذلــكوبغيــره ولــرروا معبــ
بتقدمـة القـس بـولس بـن كليـل واخـذ الشــيخ المخلـ  معـه جنداريـة واجنـادا  مـن البحريــة 
وفى اثناء سيرهم إلى المعلقة وجدوا القـس غبـلاير واصـحابه آتـين فـى طريـق الصـفا فمـا 

ن اوصـله إلـى بيـت اختـه بمصـر وامـا كان من القس غبلاير إال المبادرة بـالبروب مـع مـ
اصــحابه ومعضــديه الثالثــة ابــن هــبالن والــنشء بــن الراهــب والرشــيد بــن ســنى الدولــة 
فــ مر الشــيخ المخلــ  الجنداريــة بــالقبح علــيبم فضــربوهم كثيــرا  وحملــوهم مجــروحين 

 .إلى المعلقة
النبـار ولما سمع أحد مقاومى ترشـيح القـس بـولس بـن كليـل انبـم يقدمونـه فـى أول     

ايغومانوســـــا  لبــــــل أن يتحـــــرر األمــــــر طلـــــع إلــــــى المعلقـــــة واتصــــــل باألســـــالفة الثالثــــــة 
المحبوسين فى كنيسة القـديس مـرلس البشـير ومعـه كـوز مـاء وجعلبـم يفطـرون بجرعـة 

 .ماء واطم نوا على أن التكريز والقربان لد ت خر فى هذا النبار
 

 كليلـ اتفاق حزبى بولس وغبلاير على رسامة القس ابن 3
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ولمــا حضــر الشــيخ مخلــ  بــن اندونــه والجماعــة الــذين معــه ولــف األســالفة بــين      
حزبــى بــولس بــن كليــل وغبــلاير وتمكنــوا مــن اتمــام الصــلح بينبمــا وزال القلــق والمقاومــة 
وكتب اصحاب القس غبلاير المتقدم ذكرهم خطوطبم بالرضا والموافقة علـى تقدمـة ابـن 

 .كليل وتزكيته وتفضيله عن سواه
 ـ رسامة البابا اثناسيوس بن كليل بطريركا1

ل ــدم القــس بـــولس بــن كليــل أرشـــى بابــا كنيســـة المعلقــة ايغمانوســا  فـــى يــوم األحـــد      
م فـــى كنيســـة المعلقـــة 0521أكتـــوبر ســـنة  5ش الموافـــق 513الخـــامس مـــن بابـــه ســـنة 

 بمصــر بمجــد وحفــاوة تفولــان الوصــف بحضــور الجمــاهير العديــدة حتــى كــان االزدحــام
ـــة انصـــرفت  شـــديدا  مـــن بـــاب البيكـــل إلـــى ســـاللم البـــاب الكبيـــر وبعـــد اتمـــام هـــذه الحفل

 .الجموع فرحة بسالم
وبعـــد ترليتـــه إلـــى درجـــة االيغومانوســـية فـــى مصـــر بارحبـــا مـــع األســـالفة وكبـــار      

االكليــروس واألراخنــة إلــى ثغــر االســكندرية التمــام الرســامة فلمــا وصــلوا هنــاك اســتقبلوه 
كثيرة واحتفلوا بمقدمه ثـم كملـوا تكريسـه بطريركـا كالعـادة المتبعـة فـى كنيسـة بالقراءات ال
بابــه  05فــى يــوم ( 31)باســم البابــا أثناســيوس الثالــث والبطريــرك ( المخلــ )الســوتير 

 .م0511اكتوبر سنة  5ش الموافق 513سنة 
 ـ مقابلة البابا بالوزير النايزى فى الثغر اإلسكندرى5

لثغر ولــت رســامة البابــا أثناســيوس الثالــث الــوزير شــرف الــدين ولــد كــان موجــود بــا     
أبـى ســعيد هبــة اهلل بــن صــاعد النــايزى فــاجتمع بــه البابــا للســالم عليــه ف حســن اســتقباله 
ورحــب بقدومــه وتلقــاه بالبشاشــة والقبــول وظــل يتقصــى معــه عــن أشــياء كــان ملمــا  ببــا 

 (.017فوه  )كما تقدم القول  ويعرفبا جيدا  عن أحوالنا وغيرها ألنه ليس غريبا عنا
 ـ زيارة األديرة البحرية01

ولبـل مبارحـة الثغـر االسـكندرى لـام البابـا أثناسـيوس بتكـريس عـدة هياكـل ورســامة      
عــدد مــن الكبنــة ثــم ســافر لاصــدا  أديــرة وادى النطــرون كمــا جــرت بــه عــادة البطاركــة 

بــــذا الــــوادى وتــــزود منبــــا ثــــم بعــــد أن زار الــــديارات المقدســــة ب. اســــالفه بعــــد رســــامتبم
 .017فوه  )بالبركات الروحانية والدعوات الصالحة بارحبا لاصدا  مصر

 ـ وصول البابا إلى مصر00

ووصل البابا اثناسيوس إلى دير الشمع فى مصر عايدا  مـن زيـارة األديـرة البحريـة      
االكــرام العظــيم فاســتقبله الشــعب وأهــل الــبالد اســتقباال عظيمــا مقرونــا بالحفــاوة الفايقــة و 



 - 01  -

وبعد وصوله إلى مقر الامته لدم الشعب المسيحى ورجال الـدين الشـكر للسـيد المسـيح 
الذى له المجد الدايم على عطفه وطيب مراحمه وحسن تدبيره وتوفيقـه ألمتـه ببطريـرك 

 (.017فوه   )جزيل النفع كبير النفس متشحا  بكل أنواع الكرامة والوداعة 
 يركيتهـ أعماله فى مدة بطر05

لقد حقق هـذا البابـا القـديس أمـل ناخبيـه فلـم يكـد يسـتقر بـه المقـام حتـى شـمر عـن      
ساعد جده وعمل على الغاء السيمونية وشدد النكير علـى الكبنـة الـذين علـم انبـم نـالوا 
الدرجات الكبنوتية ببـذه الواسـطة المرذولـة وظـل يعمـل فـى تجديـد بنـاء مـا هدمـه سـلفه 

 .ث بكل جبد ونجاحالبابا كيرلس الثال
 ـ عمل الميرون المقدس07

عــزم البابــا أثناســيوس الثالــث علــى طــبخ الميــرون فــى ( م0523)ش 537وفــى ســنة    
ديــر ابــى مقــار فحضــر معــه لت ديــة هــذا العمــل المقــدس اآلبــاء األســالفة االنبــا يــؤأنس 

نبــا أســقف ســمنود وأنبــا اغريغوريــوس أســقف المحلــة وأنبــا ميخاييــل أســقف البرمــون واال
يوساب صاحب التاريخ أسقف فوه ومنوف العليا وأنبا ابرآم أسـقف نسـتروة وأنبـا بطـرس 
أســـقف ســـنجار وأنبـــا يـــؤانس أســـقف لقانـــة وأنبـــا مـــرلس أســـقف دفـــرى وأنبـــا يـــؤانس ابـــن 
الخـــازن أســـقف ابـــو تـــيب وأنبـــا يوســـاب أســـقف اخمـــيم وأنبـــا بطـــرس أســـقف الفيـــوم وأنبـــا 

 (.37طقس بالدار البطريركية    011تاب ك)يؤانس ابن الراهبة أسقف الببنسا 
 ـ جهاد البطريرك ونياحته01

كمــا جاهــد فــى مــدة رياســته علــى الكرســى المرلســى فــى توطيــد أركــان الســالم فــى      
البيعة المقدسة ومحاربة أثار السيمونية ولكـن الشـيطان لـم يتـرك األمـة القبطيـة وبيعتبـا 

جــال الحكــم ففــى أيامــه أخــذ الــوزير األســعد تبنــ  بالطم نينــة والراحــة حتــى أثــار عليبــا ر 
ــــايزى القبطــــى االصــــل الجــــوالى مــــن النصــــارى  ــــن صــــاعد الن ــــة اهلل ب ــــدين هب شــــرف ال
مضاعفة كما أثار عـوام دمشـق فخربـوا كنيسـة السـيدة مـريم العـذراء بعـد احرالبـا ونبـب 

 (.115المقريزى جزء رابع   )ما فيبا 
ش 531ب دورهــم وخربــت فــى ســنة ولــد ل تــل جماعــة مــن النصــارى بدمشــق ونبــ     

فلمـا دخـل السـلطان الملـك المظفـر . بعد مولعة عين جالوت وهزيمة المغول( م0525)
لطز إلى دمشق لـرر علـى النصـارى ببـا مايـة وخمسـين ألـف درهـم جمعوهـا مـن بنـيبم 
وحملوهـــا اليـــه بســـفارة االميـــر فارســـى الـــدين ألطـــاى المســـتعرب اتابـــك المعكســـر وكـــان 

 (.115   1المقريزى جزء )ية كبيرة وبيع للقبط فيبا جال
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ولــد لابــل هــذا البابــا القـــديس كــل هــذه التجــارب بصـــبر وجلــد عظيمــين حتــى اتـــم      
نـوفمبر 53ش الموافـق 531جباده وتنيح فى اليوم االول من شبر كيبك المبارك سـنة 

م واحتفلــــت االمــــة بجنازتــــه اعترافــــا بفضــــله واعمالــــه الصــــالحة ودفــــن فــــى 0510ســـنة 
سة القديس مرلوريوس ابى سيفين والام علـى الكرسـى البطريركـى احـدى عشـر سـنة كني

وشـبرا واحـد وثمانيـة عشـر يومـا ولـد عاصـر مـن الملـوك شـجرة الـدر وموسـى االشــرف 
وكتــاب ( أ) 017فــوه   )والملــك المعــز والمنصــور والمظفــر والملــك الظــاهر بيبــرس 

 (.50تاريخ وجداول البطاركة   
 

 (66)الث البطريرك البابا غبريا الث

 (66)والبابا يؤانس السابع البطريرك 

لــد جمــع التــاريخ بــين هــذين البابــاوين غبــلاير الثالــث ويــؤانس الســابع وكالهمــا مــن      
مصـــر االك أن البابـــا غبــــلاير مـــن القـــبط المســــتوطنين فـــى الشـــام ولــــم يســـبق فـــى تــــاريخ 

الشــاذ ســوى حــادث واحـــد البطاركــة الــذين ســبقوا هــذين البطريــركين مثـــل هــذا الحــادث 
تــولى فيــه بطريركــان فــى ولــت واحــد ذلــك فــى أيــام البابــا تيودوســيوس األول البطريــرك 

حيــث بعــد رســامته بطريركــا بنحــو شــبر ألــيم الراهــب ليــانوس أرشــيديالون بيعــة ( 77)
االســـــكندرية بطريركـــــا علـــــى الكرســـــى المرلســـــى لمضـــــايقة البابـــــا تيودوســـــيوس ولكـــــن 

كنــت مــن فــح هــذا الخــالف وأيــدت باباويــة تيؤدوســيوس وخلــع االمبراطــورة تيــودورة تم
فـوه   )ليانوس وتجريـده ولـد اعتـرف هـذا األخيـر بخطـ ه وعـاد أرشـيديالون كمـا كـان 

 (.31و( أ) 37تاريخ    07وكتاب ( أ) 71
وفى الولت الذى انتقل فيه إلـى السـماء البابـا اثناسـيوس الثالـث كـان يوجـد راهبـان      

ا بن ابـى سـعيد السـكرى واآلخـر اسـمه غبـلاير ابـن اخـت أنبـا بطـرس أحدهما اسمه يوحن
بــن الراهبــة أســقف طنبــدى وكانــا مرشــحين للبطريركيــة ولــد تســاوت أصــوات منتخبيبمــا 

وكان يوحنا معضدا  من أكابر الطايفة بمصـر وغبـلاير مـن بعـح . فى المجمع المقدس
منبمــــا علــــى نصــــرة  واشــــتد النــــزاع واتســــع الخصــــام وعمــــل كــــل فريــــق. أعيــــان القــــاهرة

صـاحبه وانقســم االســالفة إلــى فــريقين أحــدهما وافـق علــى انتخــاب يوحنــا واآلخــر ســاعد 
وأخيرا  حصل االتفاق على تحكـيم القرعـة البيكليـة فـالترع الفريقـان : على انتخاب غبلاير

. علــى أيبمــا يــولى فولعــت القرعــة باســم غبــلاير فكــرزوه لمصــا تمبيــدا  لرســامته بطريركــا
لم يرضـى الحـزب المؤيـد ليوحنـا ونبـح ينـازع فـى أمـور رسـامة غبـلاير وكـان ومع ذلك 
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هذا الحزب مكونا من عظماء االمة فعمدوا على استرضاء أرباب الحكـم ليشـدوا أزرهـم 
فى أمر انتخاب يوحنـا حتـى تقـووا علـى الحـزب الثـانى وأشـتدت عـزيمتبم فـ بطلوا اتمـام 

طوبــة ســنة 1ركــا باســم يــؤانس الســابع فــى رســامة غبــلاير وتمكنــوا مــن الامــة يوحنــا بطري
 "(.أ"017فوه   )م 0515ش الموافق أول يناير سنة 531
وتمت هذه الرسامة بعـد أن ظـل الكرسـى خاليـا مـدة شـبر وخمسـة أيـام منـذ نياحـة      

 ".تاريخ بالدار البطريركية 02كتاب "البابا اثناسيوس 
يــة مــدة ســت ســنوات وتســع أشــبر وبعــد ليــام البابــا يــؤانس باعبــاء كرســى البطريرك    

ش 512بابـه ســنة  51وتسـعة عشـر يومـا ع ــزل ولـدم االيغومـانوس غبـلاير بطريركــا فـى 
م وبعــــد الامتــــه علــــى الكرســــى مــــدة ســــنتين وشــــبرين 0511أكتــــوبر ســــنة  50الموافـــق 

وعشــرة أيــام أعيــد البابــا يــؤانس إلــى كرســيه ولمــا اتفقــت نياحــة البابــا غبــلاير لبــل يــؤانس 
ـــه فنقلـــوا اســـمه ووضـــعوه لبـــل اســـم يـــؤانس فـــى الترتيـــب الســـابع وكا ـــه القرعـــة لبل نـــت ل

 (".أ)531تاريخ    02وكتاب ( أ)017فوه   "التاريخى والكنسى 
 

 (66)ـ البابا غبلاير الثالث البطريرك 1

ان البابا غبلاير الثالث ابن اخت أنبا بطرس بن الراهبـة أسـقف طنبـدى كـرز لمصـا     
لم يتم له ذلـك بتـدخل أنصـار الراهـب يوحنـا كمـا تقـدم الـذكر ثـم لرسامته بطريركا ولكن 

بعد رسامة البابا يؤانس السابع والامته بطريركا مـدة سـت سـنوات وتسـعة أشـبر وتسـعة 
ـــزل ولـــدم غبـــلاير ورســـم باســـم البابـــا غبـــلاير الثالـــث البطريـــرك. أيـــام فـــى ترتيـــب ( 33)ع 

ــــه ســــنة  51البطاركــــة فــــى  وفــــى أيامــــه أ لزمــــت " م0511أكتــــور ســــنة  50"ش 512باب
النصــارى واليبــود مــن لبــل الســلطنة بشــروط حادثــة منبــا صــبأل العمــايم بــاللون األزرق 

وأغلقــت الكنــايس بمصــر والقــاهرة أوال ثــم ســاير . والمراكيــب بــاللون األحمــر وغيــر ذلــك
ولمــا وصــل رســول . االلــاليم مــا خــال الــديارة وكنــايس االســكندرية وبعــح كنــايس الــبالد

صـاحب القسـطنطينية بالشـفاعة فـيبم ف تحـت  (0)ميخاييل الثامن الباليولوجىاالمبراطور 
 .كنيسة السيدة العذراء بالمعلقة بقصر الشمع بمصر وكنيسة ميكاييل

                                                        
كـان ميخاييـل الثـامن البـاليولوجى لايــد أبـاطرة نيقيـه واغتصـب الملــك مـن يوحنـا االسـكارس الرابــع  (0)

ويقـول صـاحب التوفيقـات االلباميـة  125   1قرن العشـرين جـزء الروس ال)م 0521فى سنة 
 (.710 )ش مات السكارس صاحب القسطنطينية واسمه ميخاييل555انه فى أبيب سنة 
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ولـــام البابـــا غبـــلاير بعمـــل الميـــرون المقـــدس فـــى كنيســـة المعلقـــة بمصـــر بحضـــور      
 ".بالدار البطريركية 5طقس   011كتاب "االباء االسالفة 

ويقـول . وألام هذا البابا علـى الكرسـى البطريركـى مـدة سـنتين وشـبرين وعشـرة أيـام     
" م0530أول ينـاير سـنة "ش 513طوبـه سـنة  1أسقف فوه أن هذا البابـا تنـيح فـى يـوم 

ــــه ودفــــن فــــى كنيســــة القــــديس ابــــى ســــيفين  ــــت األمــــة بجنازت ( أ) 017فــــوه   "واحتفل
 ".011و

بالــدار البطريركيــة ان البابــا  02فــى المخطــوط رلـم  ولـد جــاء فــى تــاريخ هـذا البابــا     
ش وألـام 512بابـه سـنة  51تولى كرسـى البطريركيـة فـى ( 33)غبلاير الثالث البطريرك 

ـــــام وفـــــى  ش وعـــــزل مـــــن 513طوبـــــه ســـــنة  1عليـــــه مـــــدة ســـــنتين وشـــــبرين وعشـــــرة أي
لــى أن البطريركيــة وأعيــد يــؤانس الســابع بــ مر الســلطنة ولــم يــزل البابــا غبــلاير معــزوال إ

أبيـــب ســـنة تســـعماية وتســـعين  03تنـــيح فـــى كنيســـة مرلوريـــوس بمصـــر ودفـــن ببـــا فـــى 
للشــبداء ولمـــا تنــيح لـــدموا اســـمه فــى الترتيـــب الكنســى علـــى اســـم البابــا يـــؤانس الســـابع 

 "(.أ" 531تاريخ    02كتاب )
 

 (31)ـ البابا يؤانس السابع البطريرك 5

ــــ      ــــا يــــؤانس الســــابع هــــو البطريــــرك الث ــــلبن ســــعيد ان الباب امن والســــبعون ويعــــرف ب
أول )ش 531طوبــه ســنة  1الســكرى ولــد كــان مــن أهــل مصــر ول ــدم فــى أول مــرة فــى 

بعــد ( 0311أكتــوبر سـنة  51)ش 512بابــه سـنة  07ثـم عــزل فـى ( 0515ينـاير ســنة 
أن تــولى علــى الكرســى البطريركــى مــدة ســت ســنوات وتســعة أشــبر وتســعة عشــر يومــا  

ثم عاد إلى الكرسى بعـد أن تـولى عليـه البابـا غبـلاير الثالـث  .كما سبق شرحه فيما تقدم
ينـاير  5)ش 513طوبـه سـنة 3مدة سنتين وشبرين وعشرة أيام وكانـت عودتـه فـى يـوم 

 "(.أ"531تاريخ   02كتاب )فى أيام الملك الظاهر بيبرس ( 0530سنة 
ســـنة هـــ الموافقـــة ل115انـــه حصـــلت فــى ســـنة : "يقــول المقريـــزى فــى كتـــاب خطتــه     
ش والعــة النصــارى ومــن خبرهــا ان األميــر ســنجر الشــجاعى كانــت حرمتــه وافــرة 555

فـى أيــام الملـك المنصــور لـالون فكــان النصــارى يركبـون الحميــر بزنـانير فــى أوســاطبم 
ذا مشــى فبذلكــة وال يقــدر أحــد أن يلــبس  وال يجســر نصــرانى يحــدث مســلما  وهــو راكــب وا 

هــاتور 02) 115القعــدة ســنة  3ر لــالون فــى فلمــا مــات الملــك المنصــو . ثوبــا  مصــقوال
وتسـلطن بعــده ابنــه الملـك األشــرف خليــل ( م0551نــوفمبر ســنة  00= ش 0113سـنة 
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دم الكت اب النصارى عند األمراء الخاصكية ولووا نفوسبم علـى المسـلمين وترفعـا فـى  خ 
وكــان مــنبم كاتــب عنــد خاصــكى يعــرف بعــين الغــزال فصــدف يومــا . مالبســبم وهيــ تبم

ريـق مصـر سمسـار شـونة مخدومـه فنـزل السمسـار عـن دابتـه ولبـلك رجـل الكاتـب فى ط
ف خـذ يسـبه ويبـدده علــى مـال تـ خر عليـه مــن ثمـن غلـة األميـر وهــو يترفـق لـه ويعتــذر 
فـال يزيـده ذلـك عليـه إال غلظــة وأمـر غالمـه فنـزل وكتــف السمسـار ومضـى بـه والنــاس 

ن ومعــه عــالم كبيــر ومــا تجتمــع عليــه حتــى صــار إلــى صــليبة جــامع أحمــد بــن طولــو 
منبم إالك من يس له أن ي خلـى عـن السمسـار وهـو يمتنـع عليـه فتكـاثروا عليـه وألقـوه عـن 
حماره واطلقوا السمسـار وكـان لـد لـرب مـن بيـت اسـتاذه فبعـث غالمـه لينجـده بمـن فيـه 
ف تاه بطايفة من غلمان األمير أوجاليته فخلصوه من الناس وشرعوا فى القـبح علـيبم 

ـــيبم. ببـــم ليفتكـــوا ومـــروا مســـرعين إلـــى أن ولفـــوا تحـــت القلعـــة " مـــا يحـــل:"فصـــاحوا عل
ــــايلين ــــر فعرفــــوه مــــا كــــان مــــن ". نصــــر اهلل الســــلطان:"واســــتغاثا ل ف رســــل يكشــــف الخب

فطلــب عــين الغــزال ورســم . اســتطالة الكاتــب النصــرانى علــى السمســار ومــا جــرى لبــم
درا النايــب واألميــر ســنجر للعامــة بلحضــار النصــارى اليــه وطلــب األميــر بــدر الــدين بيــ

فمــازاال بــه حتــى . الشــجاعى وتقــدم اليبمــا بلحضــار جميــع النصــارى بــين يديــه ليقــتلبم
استقر الحال على أن ينادى فى القاهرة ومصر أن ال يخدم أحـد مـن النصـارى واليبـود 
عنــد أميــر وأمــر األمــراء بــ جمعبم أن يعرضــوا علــى مــن عنــدهم مــن الكتــاب النصــارى 

امتنع من اإلسالم ضربت عنقه ومن أسلم استخدموه عندهم ورسـم للنايـب االسالم فلن 
فنـــزل الطلـــب لبـــم ولــــد . بعـــرح جميـــع مباشـــرى ديـــوان الســـلطان ويعمـــل معبـــم ذلـــك

فصــارت العامـــة تســبق إلــى بيـــوتبم وتنبببــا حتــى عـــم النبــب بيــوت النصـــارى . اختفــوا
فقــام األميــر بيــدرا . بمواليبــود بــ جمعبم واخرجــوا نســاءهم مســبيات ولتلــوا جماعــة ب يــدي

مــن :"النايــب مــع الســلطان فــى أمــر العامــة وتلطــف بــه حتــى ركــب الــى القــاهرة ونــادى
ولــبح علــى طايفــة مــن العامــة وشــبرهم بعــدما ضــرببم " نبــب بيــت نصــرانى لتــل شــنقا  

ثــم جمــع . فــانكفوا عــن النبــب بعــدما نببــوا كنيســة المعلقــة بمصــر ولتلــوا منبــا جماعــة
نصارى كتاب السلطان واألمراء وأولفبم بين يـدى السـلطان عـن بعـد النايب كثيرا  من ال

منه فرسم للشجاعى وأمير جاندار أن ي خذ عـدة معبمـا وينزلـوا إلـى سـوق الخيـل تحـت 
. القلعــة يحفــروا حفــرة كبيــرة يلقــوا فيبــا الكتــاب الحاضــرين ويضــرموا علــيبم الحطــب نــارا  

اعته ولــال مــا أريــد فــى دولتــى ديوانــا فتقــدم األميــر بيــدرا وشــفع فــيبم فــ بى أن يقبــل شــف
فلـــم يـــزل بــه حتـــى ســـمح بـــ ن مــن اســـلم مـــنبم يســـتقر فــى خدمتـــه مـــن امتنـــع . نصــرانيا  
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ياجماعـــة مـــا وصـــلت لـــدرتى مـــع :"فـــ خرجبم إلـــى دار النيابـــة لـــال لبـــم. ضـــربت عنقـــه
الســلطان فــى أمــركم إالك علــى شــرط هــو أن مــن أختــار دينــه لتــل ومــن أختــار اإلســالم 

لع عليه و  ياخونـد وأينـا لـواد :"فابتدره المكين بـن السـقاعى أحـد المسـتوفين ولـال" باشرخ 
يختــار القتــل علــى هــذا الــدين الخســراء اهلل ديــن نقتــل ونمــوت عليــه يــروح ال كتــب اهلل 

فغلـــب بيـــدرا الضـــحك ولـــال ". لولـــوا لنـــا الـــذى تختـــاروه حتـــى نـــروح اليـــه. عليـــه ســـالمه
" لولـوا ونحـن نتـبعكم. ياخونـد مـا نعـرف: فقال" ويلك أنحن نختار غير دين اإلسالم:"له

ف حضــروا العــدول واستســلمبم وكتــب بــذلك شــبادات علــيبم ودخــل ببــا علــى الســلطان 
ــــوزير الصــــاحب شــــمس الــــدين محمــــد بــــن  ف لبســــبم تشــــاريف وخرجــــوا إلــــى مجلــــس ال

فبـــدأ بعـــح الحاضـــرين بـــالمكين بـــن الســـقاعى وناولـــه ورلـــة ليكتـــب عليبـــا . الســـلعوس
يــابنى مــا كــان لنــا هــذا القضــاء :"فقـال" ا القاضــى اكتــب علــى هــذه الورلــة ياموالنــ:"ولـال

فلـــم يزالـــوا فـــى مجلـــس الـــوزير إلـــى العصـــر وفجـــاءهم الحاجـــب وأخـــذهم إلـــى " فــى خلـــد
مجلــس النايــب ولــد جمــع بــه القضــاة فجــددوا اســالمبم بحضــرتبم فصــار الــذليل مــنبم 

ط علـيبم بـالظلم مـا كـان يمنعـه باظبار االسالم عزيزا  بيدى من اذالل المسلمين والتسـل
 :نصرانيته من اظباره وما هو إال كما كتب بعضبم إلى األمير بيدرا النايب

ذا ما خــلوا فبم مجرمونـا     أسـلم الكافــرون بالسـيف لبرا         وا 
 سلمــووا من رواح مـال وروح        فبـم ســالمون ال مسلمـون   
 (.طبعة أهلية 111و 117و115   الخطط المقريزية جزء رابع)   

تــــاريخ بالـــــدار  02ولــــد اجملــــت هــــذه الحــــوادث فــــى كتـــــاب ســــير البطاركــــة رلــــم      
أمـــر الســـلطان أن يحفـــروا حفـــرة كبيـــرة ويجمعـــوا النصـــارى ويحرلـــوهم فيبـــا : البطريركيـــة

وطلـــب البطريـــرك ولـــرر عليـــه خمســـين الـــف دينـــار وأطلقـــوا النصـــارى وألـــاموا ســـنتين 
ت علــى النصــارى شــدايد كثيــرة فــى أيــام البابــا يــؤانس الســابع يطــول يســتخرجونبا وجــر 

ولـــد لـــام هـــذا البابـــا بعمـــل "( أ"531 " )شـــرحبا ولاســـت األســـالفة شـــييا يطـــول ذكـــره
ـــ5 )الميـــرون المقـــدس بحضـــور االســـالفة   51وتنـــيح البابـــا يـــؤانس فـــى ( طقـــس011ـ

المـدة الثانيـة  لد كانت مدة رياسـته فـى( م0557أبريل سنة  50)ش 0115برموده سنة 
مـن رياســته اثنــين عشــرين سـنة وثالثــة أشــبر وتســعة عشــر يومـا  ودفــن بــلكرام فــى ديــر 

ولـد خلـى الكرسـى بعـده مـدة سـنة . النسطور بالبساتين فى أيام السلطان الملك الناصـر
وعاصر فـى مـدة رياسـته الملـك الظـاهر بيبـرس . كاملة وثالثة أشبر وتسعة عشر يوما  
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الملك العادل والسلطان لالوون وابنه الملك االشرف خليـل والملـك والملك نصر الدين و 
 .الناصر

 
 (67)البابا تيودسيوس الثانى البطريرك 

 ـ اختياره للبطريركية0

 51فـى ( 31)وبعد أن انتقل من هذا العـالم الفـانى البابـا يـؤانس السـابع البطريـرك      
ال الكرسـى مـدة سـنة واحـدة م خ0557أبريل سنة  50ش الموافقة م 0115برمودة سنة 

وشبرين ونصف ثم اجتمع أسالفة االبروشيات فى الدار البطريركية وبحثـوا عمـن يليـق 
من حضرات اآلباء الرهبان العتالء الكرسى الرسولى المرلسى وبعـد البحـث والمنالشـة 
لـــر لـــرارهم علـــى اختيـــار الراهـــب تيودوســـيوس مـــن ديـــر القـــديس أبـــى فانـــا وكـــان هـــذا 

لبال بلسم عبد المسيح بن أبـى مكـين االفرنجـى الشـبير بـابن روبـل وهـو  الراهب يدعى
 01مــن أهــالى منيــة بنــى خصــيب فك ــرز لســا  فــى ديــره ولــدم بطريركــا فــى يــوم االحــد 

م فـى أيـام الملـك الناصـر 0551يوليـه سـنة  1أبيـب ش الموافـق يـوم  0101أبيب سنة 
 (.530تاريخ    02وكتاب  011فوه   )محمد بن لالوون 

 ـ هدوء حركة االضطهاد فى عهده5

ولــد هــدأت فــى أيامــه حركــة االضــطباد التــى اثيــرت علــى االلبــاط فــى عبــد البابــا      
يؤانس السابع سلفه وارتاحـت االمـة وابتـدأت تنـتعش ولكـن لـم تكـن للـوب جماعـة القـبط 
مؤتلفـــة مـــع هـــذا البابـــا حيـــث كـــان ارتقـــاؤه إلـــى الكرســـى البطريركـــى يخـــالف النـــاموس 

 .يعة رغم كونه من غير اختيارهم بل فرح عليبم فرضا  والشر 
 ـ اخالقه الخاصة7

وكــان غبطتـــه محبــا  الخـــذ الرشــوة وألـــام الشـــعب مــدة ال يـــذكرون اســمه بـــل كـــانوا      
ولــد حــدث فــى أيــام بطريركيتــه فنــاء عظــيم فــى . يتلــون اســم البطريــرك الــذى كــان لبلــه

كتــاب )النــاس إلــى أكــل الميتــة الــبالد وغــالء فــاحش فــى ثمــن الحاجيــات حتــى اضــطر 
 (.530تاريخ   02

 ـ عمل الميرون المقدس1

بعمـل الميـرون المقـدس فـى ( م0555)ش 0102ولام البابا تيودوسـيوس فـى سـنة      
كنيسة القديس مرلوريوس أبى سيفين بمصر فى جمعـة البصـخة المقدسـة التـى ابتـدأت 

ى يـوم الخمـيس المقـدس أى ش وأتمـوا طبخـه فـ0102برموده سـنة  01من يوم االثنين 
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برمـــوده ولـــد اشـــترك مـــع البابـــا فـــى هـــذا العمـــل المقـــدس اثنـــا عشـــر  50خمـــيس العبـــد 
 :أسقفا  من الوجبين القبلى والبحرى فحضر من الوجه القبلى سبعة وهم

وأنبـا مـرلس أسـقف منيـة بـوفيس ( 5)أنبا بطرس أسقف الواحات واالشـمونين ( 0)     
وأنبـــا يـــؤانس (1)انس اســـقف شـــطب وطحـــا المدينـــة وأنبـــا يـــؤ ( 7)وكرســـى الخصـــو  
وأنبـــا يـــؤانس اســـقف ( 1)وأنبـــا مـــرلس اســـقف الجيـــزة وأوســـيم ( 2)اســـقف مدينـــة الفيـــوم 

وأنبــــا بطــــرس أســــقف كرســــى القــــيس واالهناســــية واطفــــيح الشــــرلية ( 3)مدينــــة الببنســــا 
 (.17طقس    011كتاب )

 :وحضر من أسالفة الوجه البحرى خمسة وهم     
( 7)أنبــا يــؤانس اســقف منــوف العليــا ( 5)أنبــا بطــرس أســقف شــنتنا وســندوب ( 0)     

وأنبـــا (2)وأنبـــا يــؤانس اســـقف لقانــة ودمنبـــور ( 1)أنبــا مـــرلس اســقف ســـنباط والبرمــون 
بالــدار  55طقــس  511و1طقــس    011كتـاب )مـرلس اســقف صــندفا والبنــوانين 

 (.البطريركية
 ـ تاريخ نياحتــه2

ش 0101طوبـــة ســــنة  2طريركـــى إلــــى أن تنـــيح فـــى يــــوم وظـــل علـــى الكرســــى الب    
م بعـــد أن جلـــس بطريركـــا مـــدة خمـــس ســـنوات وخمســـة 0711الموافـــق أول ينـــاير ســـنة 

أشبر وثمانية وعشـرين يومـا  فـى أيـام الملـك الناصـر محمـد بـن لـالوون وخلـى الكرسـى 
 .بعده مدة شبر وأربعة عشر يوما  وشيعت جنازته ودفن بدير النسطور بالبساتين

 
 (11)البابا يؤانس الثامن البطريرك 

 اختياره للبطريركية" 0"

وبعــد نياحــة البابــا تيودســيوس الثــانى فــى ختــام الجيــل الثالــث عشــر للمــيالد ألــام      
الكرســـى خاليــــا مــــدة شــــبر واحـــد وأربعــــة عشــــر يومــــا ثـــم انعقــــد المجمــــع المقــــدس مــــن 

خليفتــــه علــــى الكرســـــى األســــالفة واشــــتراك الشــــعب فيـــــه بالــــدار البطريركيــــة النتخـــــاب 
الرسـولى واجتمــع الــرأى علــى تكــريس الراهــب يوحنــا بــن القــديس الشــبير بلقــب المــؤتمن 
ريـــس ديـــر شـــبران المعـــروف اآلن باســـم ديـــر االنبـــا برســـوم العريـــان وهـــو مـــن أهـــالى 

ش 0101أمشـــير ســـنة  05فقـــدم بطريركـــا باســـم البابـــا يـــؤانس الثـــامن فـــى يـــوم . المنيـــا
كتـاب تـاريخ وجـداول بطاركــة )فـى أيـام الملــك الناصـر  0711فبرايـر سـنة  01الموافـق 

ــــــاب  55االســــــكندرية    ــــــاب رلــــــم  530تــــــاريخ    02وكت ــــــدار  05وكت مقدســــــة ال
 (.البطريركية
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 شدة اضطهاد النصارى فى عهد رئاسته" 5"

ولـــد بلـــأل فـــى أيـــام رياســـة هـــذا البابـــا اضـــطبادات المســـيحيين اشـــده حتـــى ضـــجر      
العوايـد العديـدة وأرادوا الـتخل  منبـا بكـل عنـف وشـدة فـى  القبط مما فرح عليبم من

 .م0710ش الموافق ابريل سنة 0103سنة 
ولمــا رأى المســـلمون الشـــكوى المــرة التـــى يرددهـــا القـــبط مــن ســـوء المعاملـــة وشـــدة      

االضطباد بزعامة أحد وزراء المغرب الذى اتى لمصـر بقصـد اتمـام فريضـة الحـب فلـم 
ـــــبط  ـــــه ان يـــــرى الق ـــــى اذالل يـــــرق ل ـــــة فحـــــح األمـــــراء عل ـــــبالد المالي ـــــون أمـــــور ال يتول

 .المسيحيين فى اليالد بكافة الوسايل المؤدية إلى اضطبادهم بطرق ت باها االنسانية
ولد شرح المقريزى فـى الجـزء الرابـع مـن كتـاب خططـه مـا اللـاه القـبط مـن المحـن      

للشــــبداء  0103 هجريـــة الموافقــــة لســـنة 311واصـــاب الكنــــايس مـــن البــــدم منـــذ ســــنة 
- :ميالدية فقال بعد مقدمة كتببا ليبرر ببا لسوة اضطباد القبط فقال 0710و

 وصف اضطهاد النصارى رغم المغاالة فى ذكر أسبابه" 7"

ش وابريــل 0103منتصــف برمــوده ســنة )هـــ 311وفــى آخريــات شــبر رجــب ســنة "     
قيــام بت ديــة فريضــة لــدم إلــى مصــر وزيــر ملــك المغــرب وألــام بالقــاهرة لل( م0710ســنة 

فبينمـا هـو ذات يـوم بسـوق . الحب وصار يركب إلى الموكب السـلطانى وبيـوت األمـراء
الخيـــل تحــــت القلعــــة إذا هــــو برجــــل راكــــب علــــى فــــرس عليــــه عمامــــة بيضــــاء وفرجيــــة 
مصقولة وجماعة يمشون فـى ركابـه وهـم يسـ لونه ويتضـرعون اليـه ويقبلـون رجليـه وهـو 

ياموالنــا :"لمانــه أن يطــردوهم عنــه فقــال لــه بعضــبممعــرح عــنبم وينبــرهم ويصــيح بغ
( ياللمغـاالة)فلـم يـزده ذلـك االعتـوا وتحامقـا " الشيخ بحيـاة ولـدك الـنشء تنظـر فـى حالنـا

فغضــب " انــه مــع ذلــك نصــرانى:"فــرق المغربــى لبــم وهــم بمخاطبتــه فــى أمــرهم فقيــل لــه
مــع األميــر المغربــى لــذلك وكــاد ان يــبطش بــه ثــم كــف عنــه وطلــع إلــى القلعــة وجلــس 

سالرانايب السلطان واالمير بيبرس الجاشنكير وأخـذ يحـادثبم بمـا رآه وهـو يبكـى رحمـة 
ثـم ( وهم بالعكس مضطبدون مكسورو الجنـاح)للمسلمين بما نالبم من لسوة النصارى 

وعظ األمراء وحذرهم نقمـة اهلل وتسـليط عـدوهم علـيبم مـن تمكـين النصـارى مـن ركـوب 
مين واذاللبــم ايــاهم وان الواجــب الــزامبم الصــغار وعملبــم الخيــل وتســلطبم علــى المســل

فمــالوا إلــى . علـى العبــد الــذى كتبــه أميــر المــؤمنين عمـر بــن الخطــاب رضــى اهلل عليــه
هـذا بيـت لصـيد المغربـى الـذى "لوله وطلبوا بطريرك النصـارى وكبـراءهم وديـان اليبـود 

علقـــة ونصـــارى ديـــر فجمعـــت نصـــارى كنيســة الم" لــم يعجبـــه أن يكـــون فـــى القــبط كبيـــرا
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ونحــــوهم وحضــــر كبــــراء اليبــــود والنصــــارى ولــــد " أى األرثوذكســــيين والملكيــــين"البغــــل 
. حضــر القضــاة األربعــة ونــاظروا النصــارى واليبــود فــ ذعنوا إلــى التــزام العبــد العمــرى

والــــزم بطريــــرك النصـــــارى طايفتــــه النصـــــارى بلــــبس العمـــــايم الــــزرق وشـــــد الزنــــار فـــــى 
الخيـل والبغـال والتـزام الصـغار وحـرم علـيبم مخالفـة ذكــر أوسـاطبم ومـنعبم مـن ركـوب 

وهــذا كــان تنفيــذا لمــا لــرره "أو شــم منــه وانــه بــري مــن النصــرانية ان خــالف أحــد أمــره 
ثــم اتبعـه ديـان اليبـود بــان اولـع الكلمـة علــى ". مجلـس القضـاة الـذى عقــد لبـذا الغـرح

. لتـزام العبـد العمـرىمن خـالف مـن اليبـود مـا شـرط عليـه مـن لـبس العمـايم الصـفراء وا
 .وكتب بذلك عدة نسخ سيرت الى األعمال لتنفيذها

وهذا مـا كـان يبغيـه مـن تصـدره ضـد "فقام المغربى المشار اليه فى هدم الكنايس       
فلـم يمكنــه لاضـى القضـاة تقــى الـدين محمـد بــن دليـق العيـد مــن ذلـك وكتــب " النصـارى

 .تجد بناؤهخطه بانه ال يجوز أن يبدم الكنايس اال ما اس
فغلقــت عــدة كنــايس بالقــاهرة ومصــر مــدة أيــام فســعى بعــح أعيــان النصــارى فــى      

ولد أفسد القضاة مـا كـان يضـمره ذاك المغربـى الغريـب " 111  . فتح كنيسة ففتحبا
مـــن الســـوء واالضـــطراب بـــين العنصـــرين المكـــونين لشـــعب مصـــر ولكـــن لـــم تطـــل فتـــرة 

لبـــاط مصـــر فعــاد المغربـــى إلـــى تنفيـــذ خطتـــه الراحــة التـــى نالبـــا بعـــد جبــد واضـــطباد ا
- :المشؤمة فقد لال المقريزى

بعد نجاح بعـح أعيـان النصـارى مـن الحصـول علـى اذن بفـتح كنيسـة لبـم أثـار "     
المتعصــبون الرعــاع علــيبم فثــاروا وولفــوا للنايــب واألمــراء واســتغاثوا بــان النصــارى لــد 

ن لـبس العمـايم الزرلـاء واحتمـى كثيـر فتحوا الكنايس بغير اذن وفيبم جماعة تكبـروا عـ
فنــودى فــى القــاهرة ومصــر ان يلــبس النصــارى بــاجمعبم العمــايم الزرلــاء . مــنبم بــاألمرا

ومنعـوا . ويلبس اليبـود ب سـرهم العمـايم الصـفرا ومـن لـم يقبـل ذلـك نبـب مالـه وحـل دمـه
لغوغـاء فتسلطت ا. جميعا  من الخدمة فى ديوان السلطان ودواوين األمراء حتى يسلموا

عليبم وتتبعوهم فمن رأوه بغير الزى الذى رسـم بـه ضـربوه بالنعـال وصـفعوا عنقـه حتـى 
يكـــاد يبلـــك ومـــن مـــرك ببـــم ولـــد ركـــب وال يثنـــى رجلـــه ألقـــوه عـــن دابتـــه واوجعـــوه ضـــربا 

 ".112و111 " "فاختفى الكثيرون اال من تظاهر باسالمه
ـــ      ة عظيمـــة فـــى يـــوم ولقـــد شـــاركت الطبيعـــة أحـــزان لـــبط مصـــر حيـــث حـــدثت زلزل

م 0717أغســطس ســنة  1ش الموافـق 0105شـبر مســرى ســنة  01الخمـيس منتصــف 
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كتــاب "كـ ن الطبيعــة لـم تشــ  ان تخفـى عطفبــا ورثايبــا لحالـة شــعب المسـيح المضــطبد 
 ".017وفوه    530تاريخ    02

 وساطة ملك االراجون باسبانيا فى شأن قبط مصر" 1"

بــــالقبط المســــلمين بــــالكف عــــن اضــــطبادهم ولــــم ت قنــــع المصــــايب التــــى حصــــلت      
وايقاف حد طغيانبم حتـى طلبـوا غلـق الكنـايس الباليـة بـال تخريـب فـ مر الـوزير بيبـرس 
الجاشـــنك  واالميـــر ســـيالر فـــى ســـلطنة الملـــك الناصـــر محمـــد بـــن لـــالون بغلـــق كــــل 

فلمـا سـمع جاللـة الملـك . الكنايس المسيحية التى لالرثوذوكسـيين وللملكيـين فـى القـاهرة
جاك الثانى ملك األراجون ب سـبانيا بخبـر لفـل هـذه الكنـايس حـزن وتـ ثر وبـادر بلرسـال 
وفـــد مـــن لبلـــه يحمـــل البـــدايا للســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن لـــالون والـــوزراء يســـ لبم أن 

ف جــابوا طلبــه وســمحوا فقــط بفــتح كنيســة الســيدة العــذراء األثريــة بحــارة زويلــة . يفتحوهــا
المعروفـــــة باســـــم كنيســـــة القـــــديس نقـــــوال بـــــالحمزاوى دون لأللبـــــاط وكنيســـــة البنـــــدلانيين 

 .غيرهما
 :فقال المقريزى عن هذا الخبر ما ي تى     
التــى تعــادل )هجريــة  317ســنة ( عاصــمة مملكــة االراجــون)فبعــث ملــك برشــلون "     
هديـــة جليلـــة زايـــدة عـــن عادتـــه عـــم  ببـــا ( ميالديـــة 0717للشـــبداء وســـنة  0151ســـنة 

مــن األمــراء مــع مــا خــ  بــه الســلطان وكتــب يســ ل فــى فــتح  جميــع أربــاب الوظــايف
( أى األلبــاط األرثــوذكس)الكنــايس فــاتفق الــرأى علــى فــتح كنيســة حــارة زويلــة لليعالبــة 

 ".جزء رابع 112  ( "للروم الملكيين)وفتح كنيسة البندلانيين 
 نقل مقر الكرسى البطريركى إلى كنيسة " 2"

 السيدة العذراء بحارة زويلة

ولـــد كـــان البابـــا يـــؤانس الثـــامن يقـــيم ولتيـــذ بـــدير كنيســـة القـــديس مرلوريـــوس أبـــى      
ســــيفين بمصــــر فاضــــطر أمــــام هــــذه الظــــروف القــــاهرة أن يمــــارس العبــــادة فــــى كنيســــة 

ميالديــة التــى ســمحت لــه البييــة الحاكمــة بللامــة  0717العــذراء بحــارة زويلــة فــى ســنة 
هرة ومصــر كمــا أضــطر أن يجعلبــا الشــعاير الدينيــة فيبــا دون غيرهــا مــن كنــايس القــا

مركزا  رسميا  لقاليته فنقل اليبا مقر الكرسى البطريركى فـى مسـتبل الجيـل الرابـع عشـر 
للميالد وكانت الدار البطريركية مجاورة الكنيسة الثانية وهـى الكنيسـة العليـا التـى كانـت 

ريخ الكنــايس ولتيــذ باســم القــديس أبــى ســيفين علــى مــا ذكــره أبــو المكــارم ســعداهلل فــى تــا



 - 50  -

المنســوب اليــه ثــم جــرى بعــد ذلــك تعميــدها باســم القــديس جــاورجيوس وظلــت إلــى ولتنــا 
 .هذا تعرف باسمبا الجديد

 نياحة القديس برسوم العريان" 1"

ان القــديس برســوم العريــان هــو ابــن كاتــب الملكــة شــجرة الــدر وكــان والــده يســمى      
( م0523)ش 537رزلـا بـه فـى سـنة  الوجيه مفضل الكاتب وامه مـن عايلـة التبـان ولـد

ولما تنـيح أبـواه اسـتولى خالـه علـى كـل ( 31)فى أيام البابا أثناسيوس الثالث البطريرك 
فلم ينازعه بل ترك هذا العـالم وعـاش عيشـة األبـرار السـواح خـارج المدينـة . ما تركاه له

 خمــس ســنوات يقاســى فيبــا حــر الصــيف وبــرد الشــتاء ولــم يكــن يلــبس ســوى عبــاءة مــن
ثم حـبس نفسـه فـى مغـارة داخـل . الصوف مقتديا  فى ذلك بالقديس أنبا بوال أول السواح

كنيســة القــديس مرلوريــوس أبــى الســيفين مــدة عشــرين ســنة مالزمــا  األصــوام والصــلوات 
وكـــان فـــى تلـــك المغـــارة ثعبـــان هايـــل ففـــى حـــال دخولـــه رأى هـــذا . ليـــل نبـــار بـــال فتـــور
مسـيح ابـن اهلل الحـى أنـت الـذى أعطيتنـا السـلطان يـاربى يسـوع ال: الثعبان فصـرل لـايال

أنت الـذى وهبـت الشـفاء لشـعب إسـراييل . أن ندوس الحيات والعقارب وكل لوات العدو
الــذى لســعتبم الحيــات عنــد مــا نظــروا الحيــة النحاســية فــاآلن أنظــر اليــك يــامن علقــت 

المــة ثــم رســم ذاتــه بع" علــى الصــليب كــى تعطينــى لــوة الســتطيع مقاومــة هــذا الــوحش
تطــ  األفعـى والحيــات وتــدوس األسـد والتننــين الــرب :"الصـليب وتقــدم نحــو الثعبـان لــايال

أيبــا :"ثـم لـال للثعبـان" الـرب ناصـر حيـاتى فممـن أجـزع. ممـن أخـاف. نـورى ومخلصـى
ورســم عليــه بعالمــة الصــليب وطلــب مــن اهلل أن ينــزع منــه طبعــه " المبــارك لــف مكانــك

مـــن اآلن :"فقــال لـــه القــديس. ول وصــار أليفـــا  الوحشــى ولــم ينتـــه مــن صـــالته حتــى تحـــ
يامبارك ليس لك لوة وال سلطان أن تـؤذى أحـدا  مـن النـاس بـل تكـون مست نسـا  ومطيعـا 

فــ ظبر الثعبــان عالمــة الخضــوع والطاعــة وصــار مــع القــديس برســوما " لمــا ألولــه لــك
ســة كاألســد فــى الجــب مــع دانيــال النبــى ثــم طلــع القــديس مــن المغــارة إلــى ســطح الكني

وألــام صــابرا  علــى الحــر والبــرد فــى الشــتاء والصــيف حتــى اســود جلــده مــن كثــرة النســك 
ولبــث علــى ذلــك الحــال نيــف وخمــس عشــر ســنة وفــى أيامــه لحــق بالشـــعب . والعبــادة

المسيحى اضطباد عظيم وأغلقت الكنـايس والـزم المسـيحين بلـبس العمـايم الزرلـاء كمـا 
 .نتقدم ذكره فى سيرة البابا يؤانس المؤتم

ثم لبح الوالى علـى هـذا القـديس وسـجنه بعـد أن ضـربه كثيـرا  فلـم يتزعـزع ايمانـه      
بــل ظــل صــابرا  علــى بلــواه حتــى مــن  اهلل عليــه بــاالفراج فــذهب إلــى ديــر شــبران وألــام 
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ـــم يســـتبدل عمامتـــه بالعمامـــة الزرلـــاء . فـــوق ســـطح الكنيســـة وزاد فـــى نســـكه وتقشـــفه ول
ولضاة وغيرهم يزورونه فيـرون عمامتـه البيضـاء ولـم  وكان حكام ذاك الولت من امراء

يجســــر واحــــد مــــنبم أن يلزمــــه بلــــبس األزرق ألن لــــوة اهلل كانــــت معــــه ولــــد أكثــــر هــــذا 
 .القديس البار من الطلبة والتضرع إلى اهلل حتى رد غضبه عن شعبه

م 0703أغســـطس ســـنة  51ولمـــا أكمـــل ســـعيه تنـــيح فـــى شـــيخوخة صـــالحة فـــى      
. للشـــبداء األبـــرار وكـــان عمـــره إذ ذاك ســـتين ســـنة 0177النســـم ســـنة  2الموافـــق يـــوم 

 (.النسم 2سنكسار يوم )
ولد حضر البابا يؤانس الثامن تجنيـز األب القـديس برسـوما العريـان وصـلى عليـه      

 "(.أ" 530تاريخ    02كتاب )
 
 
 

 عمل الميرون المقدس" 3"

مقــدس فــى مــدة بطريركيتــه مــرتين لــام البابــا يــؤانس بــن القــديس بعمــل الميــرون ال     
ش وحضره من األسـالفة ثمانيـة عشـر 0150األولى بدير أبى مقار فى البرية فى سنة 

 (.01طقس    011وكتاب  51طقس  010كتاب )أسقفا  
والثانية عملـت فـى كنيسـة المعلقـة بمصـر وحضـره مطـران واربعـة وعشـرون اسـقفا       

طقـــس  010كتــاب )قف مــن أســالفة النوبــة مــن مطارنــة وأســالفة الــديار المصــرية واســ
 "(.أ" 01   011وكتاب " أ" 51  

برمـوده  03ففى المرة األولى ابتدأ البابا مع األسـالفة الحاضـرين فـى يـوم اإلثنـين  ( أ)
ش وأول يــوم مـن جمعــة البصـخة المقدســة ببريـة شــيبات بـدير القــديس 0150سـنة 

تمعـين معـه فـى الـدير إلتمـام أبى مقار بالكنيسة الكبرى وكـانوا عنـده األسـالفة المج
- :هذا العمل المقدس ثمانية عشر اسقفا  وهم

أنبــا ( 5)أنبــا بطــرس اســقف شنشــنا وصــندوب وطنــدتا وســمنود وهــو األرشــى ( 0)    
ـــواح واالشـــمونيين ( 7)مـــرلس اســـقف بســـاط والبرمـــون  أنبـــا ( 1)أبنـــا بطـــرس اســـقف ال

لقـــيس واالهناســـية أنبـــا بطـــرس اســـقف ا( 2)مـــرلس اســـقف منيـــة بـــوفيس والخصـــو  
أنبــا ( 1)أنبــا يــؤأنس اســقف الفيــوم ( 3)انبــا يــؤانس اســقف شــطب ( 1)واطفــيح الشــرلبة 

أنبــا مــرلس اســقف ( 01)أنبــا مــرلس اســقف صــندفة والبنــوانين ( 5)مينــا اســقف لــو  
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أنبـــــا ( 07)أنبـــــا مــــرلس اســـــقف المحلـــــة ( 05)أنبـــــا يـــــؤانس أســــقف أبيـــــار (00)لســــقام 
انبـا ابـرآم اسـقف ملـيب ( 02)ساويرس اسـقف اسـيوط  أنبا( 01)صموييل أسقف منوف 

أنبـــا ( 01)أنبـــا مـــرلس اســـقف أبـــو تـــيب ( 03)أنبـــا بطـــرس اســـقف طحـــا ( 01)واتريـــب 
 .بطرس اسقف اخميم

 "(.أ"01طقس    011كتاب )واشترك معبم جماعة من الرهبان واألراخنة      
رين مــن وهــى أول الســنة الحاديــة والعشــ( م0751)ش 0171ولمــا كــان فــى ســنة  ( ب)

ســنى بطريركيــة البابــا يــؤانس حصــل االتفــاق مــع مــن حضــر االجتمــاع مــن أراخنــة 
ــــرون المقــــدس فــــى كنيســــة الســــيدة العــــذراء بالمعلقــــة  الشــــعب أن يكــــون طــــبخ المي

فاســــتدعى لداســــة البابــــا األســــالفة مــــن كراســــيبم . بفســــطاط لصــــر الشــــمع بمصــــر
ن وأربعــة وعشـــرون البحريــة والقبليــة فحضــروا واجتمــع جماعــة مــنبم عــدتبم مطــرا

أسقفا  من الديار المصرية واسـقف مـن كراسـى النوبـة وكـان مجـد جليـل وامـن كثيـر 
وفرحت كل البيع وكل الشعب االرثوذكسى بمحروسـتى مصـر والقـاهرة ولـد حضـر 
أيضا  مع اآلباء كبنـة السـريان اليعالبـة وكبنـة األرمـن جمـيعبم وعـدتبم احـد عشـر 

درانيين كبنــة وشمامســة وتصــرفوا فــى الخــدم كاهنــا  كمــا حضــر جماعــة مــن االســكن
 "(.أ" 01طقس  011" أ"51طقس    010كتاب )جميعبا 

أنبـا مـرلس أسـقف منيـة بـوفيس ( 5)المطران أنبا غريغوريوس مطـران دميـاط ( 0)     
األنبــا مــرلس أســقف ( 1)األنبــا بطــرس اســقف القــيس واالهناســية ( 7)وكرســى انصــنا 
األنبــا اخرســطوذلو اســقف دنــدره ( 1)انس اســقف الببنســا األنبــا يــؤ ( 2)الجيــزة وأوســيم 

االنبــا صــموييل اســقف منــوف العليــا ( 1)االنبــا مــرلس اســقف صــندفا و البنــوانين ( 3)
االنبـا ( 00)االنبـا مـرلس اسـقف أبـو تـيب ( 01)االنبا بطرس اسـقف طحـا المدينـة ( 5)

نبــــا بطــــرس اال(07)االنبــــا ميخاييــــل اســــقف ثغــــر أســــوان ( 05)بطــــرس اســــقف اخمــــيم 
االنبـا خرسـطوذلو اسـقف (02)االنبا يـؤانس اسـقف ابصـاى ( 01)اسقف اشمون طناح 

االنبـا مـرلس اسـقف ابيـار ( 03)االنبا بمين اسقف فاو مـن أعمـال لـو  ( 01)طندتا 
االنبـــا يـــؤانس اســـقف اســـنا ( 05)االنبـــا كيـــرلس اســـقف صـــبرجت وميـــت غمـــر ( 01)
االنبــا يــؤانس اســقف ســمنود ( 50)بحيــرة االنبــا مــرلس اســقف دمنبــور الــوحش وال( 51)
ــــا ( 51)االنبــــا اثناســــيوس اســــقف شــــطب ( 57)االنبــــا ابــــرآم اســــقف لســــقام ( 55) االنب

 .االنبا بطرس اسقف سخا والمحلة( 52)مرلس اسقف لفط 
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ولـــد حضـــر هـــذا الميـــرون اســـقف كرســـى كلمـــه مـــن كراســـى دنقلـــة بالنوبـــة واســـمه      
 011وكتـــاب  03و" أ" 01طقـــس    011ب يوســـاب وكـــان رســـمه البابـــا يـــؤانس كتـــا

 ".أ" 00و   " أ" 5طقس   
 نياحة البابا يؤانس الثامن المؤتمن" 1"

علــى الكرســى الرســولى عشــرين ســنة وثالثــة  11ولضــى البابــا يــؤانس البطريــرك      
شـــبور وخمســـة عشـــر يومـــا  كانـــت كلبـــا مفعمـــة بـــاالحزان وشـــديدة الوطـــ ة عليـــه وعلـــى 

أراحــه اهلل مــن متاعــب هــذه الحيــاة ومشــقات االضــطباد ونقلــه  أبنايــه المســيحيين حتــى
م 0751مـايو سـنة  55ش الموافـق 0171بؤونة سنة  1إلى االحضان الربانية فى يوم 

 011فــوه   )واحتفــل بجنازتــه ودفــن بــدير شــبران فــى أيــام الملــك محمــد بــن لــالوون 
 "(.أ" 530تاريخ    02وكتاب 

 
 (10)البابا يؤانس التاسع البطريرك 

 اختياره للبطريركية( 0)

باربعـــة ( 11)اجتمــع المجمـــع المقــدس بعـــد نياحــة البابـــا يــؤانس الثـــامن البطريــرك      
أشبر وألر انتخاب الراهب يؤانس النقادى أحد االخـوين مـن ناحيـة نفيـا بالمنوفيـة ول ـدم 

 0751ســـبتمبر51ش الموافـــق 0173بطريركــا باســـم يــؤانس التاســـع فــى أول بابـــه ســنة 
كتـاب تـاريخ وجـداول بطاركـة االسـكندرية "بالدار البطريركية بحـارة زويلـة بالقـاهرة  وألام
 "011وفوه  " أ"531تاريخ   02وكتاب  55  

 الشدايد واالضطهادات التى وقعت على المسيحيين وكنايسهم( 5) 

وفى أول عبد رياسة البابـا يـؤانس التاسـع جـرت علـى النصـارى شـدايد كثيـرة فقتـل      
ن لتل وحرق من حرق وسمِّر منبم الكثيرون وأشـبروهم علـى الجمـال وألبسـوهم منبم م

 .العمايم الزرلاء وهدموا البيع والكنايس ونببوها
ثــم لمــا كــان يــوم :"ولــد أجمــع المقريــزى هــذه الحــوادث فــى جملــة واحــدة حيــث لــال     

أبريــــل ســـــنة  1ش و0173بشــــنس ســــنة  07)هــــــ  350ربيــــع آخــــر ســــنة  05الجمعــــة 
مت كنــــايس أرح مصــــر فــــى ســــاعة واحــــدة كمــــا ذكــــر فــــى أخبــــار كنيســــة هــــد0750
 (.112الخطط جزء رابع   " )الزهري
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ثــم أتــى بعــد ذلــك بتفاصــيل هــذه الحــوادث المشــيومة فــى خبــر كنيســة الزهــرى فــى      
" ذكـر كنـايس النصـارى"الباب الذى خصصه فى خططه لتـاريخ الكنـايس تحـت عنـوان 

- :فقال
فــى الموضــع الــذى فيــه اليــوم البركــة الناصــرية بــالقرب مــن  كانــت كنيســة الزهــرى     

واتفــق فــى أمــر هــذه الكنيســة عــدة . لنــاطر الســباع فــى بــر الخلــيب الغربــى غربــى اللــوق
حــوادث وذلــك أن الملــك الناصــر محمــد بــن لــالوون لمــا انشــ  ميــدان المبــارى المجــاور 

زريبــة علــى  لصــد بنــاء( م0751ش وتوافــق 0171)هـــ  351لقنــاطر الســباع فــى ســنة 
النيل األعظم بجوار الجامع البيبرسى فـ مر بنقـل كـوم تـراب كـان هنـاك وحفـر مـا تحتـه 
مـن الطــين ألجـل بنــاء الزريبـة واجــرى المـاء إلــى مكـان الحفــر فصـار يعــرف إلـى اليــوم 
بالبركــة الناصــرية وكــان الشــروع فــى حفــر هــذه البركــة فــى آخــر شــبر ربيــع األول ســنة 

فلمـــا انتبـــى الحفـــر إلـــى ( م0750أبريـــل ســـنة  55ش و0173بشـــنس ســـنة  1)هــــ 350
جانب كنيسة الزهرى وكان ببا كثيـر مـن النصـارى ال يزالـون فيبـا وبجانببـا أيضـا  عـدة 
كنايس فـى الموضـع الـذى يعـرف اليـوم بحكـر اليفـا مـا بـين السـبع سـقايات وبـين لنطـرة 

بقيـت لاسـمة السد خارج مدينة مصر أخـذ الفعلـة فـى الحفـر حـول كنيسـة الزهـرى حتـى 
فــى وســط الموضــع الــذى عينــه الســلطان ليحفــر وهــو اليــوم بركــة الناصــرية وزاد الحفــر 

وصـارت . حتى تعلقت الكنيسة وكان القصد من ذلك أن تسقط مـن غيـر لصـد لخراببـا
العامــة مــن غلمــان االمــراء العمــالين فــى الحفــر وغيــرهم فــى كــل ولــت يصــرخون علــى 

ن عنبم إلى أن كان يوم الجمعة التاسـع مـن شـبر األمراء فى طلب هدمبا وهم يتغافلو 
( م0750مـايو سـنة  1ش الموافـق 0173بشـنس سـنة  07)ربيع اآلخر من هـذه السـنة 

فتجمـع عـدة مـن غوغـاء . ولت اشتغال الناس بصالة الجمعـة والعمـل مـن الحفـر بطـال
 ووضــعوا أيـــديبم" اهلل أكبــر:"العامــة بغيــر مرســوم الســـلطان ولــالوا بصــوت عــال مرتفـــع

بالمســاحى ونحوهــا فــى كنيســة الزهــرى وهــدموها حتــى بقيــت كومــا ولتلــوا مــن كــان فيبــا 
مــن النصــارى وأخــذوا جميـــع محتوياتبــا وهــدموا كنيســة أبـــو مينــا التــى كانــت بـــالحمراء 
وكانت معظمة عند النصارى من لديم الزمان وببا عدة من النصـارى لـد انقطعـوا فيبـا 

ــــ ــــيبم نصــــارى مصــــر ســــاير مــــا يحت ــــة ويحمــــل ال ــــذور الجليل ــــه ويبعــــث اليبــــا بالن اج الي
والصدلات الكثيرة فوجـد فيبـا مـال كثيـر مـا بـين نقـد ومصـاو وغيـره وتسـلق العامـة إلـى 

" فكـــان أمـــرا  مبــــوال. وفتحـــوا أبواببـــا وأخــــذوا منبـــا مـــاال ولماشـــا  وجــــرار خمـــر. أعالهـــا
 (.151، 152المقريزى جزء رابع   )
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ـــم يكتـــف بـــذلك هـــؤالء النـــاهبون بـــل      أخـــذتبم ســـكرة النبـــب والســـلب فمضـــوا مـــن  ل
مضــى :"كنيســة مارمينــا إلــى ســاير كنــايس القــاهرة ولــد لــال المقريــزى فــى وصــف ذلــك

الناهبون إلـى كنيسـتين بجـوار السـبع سـقايات تعـرف إحـداهما بكنيسـة البنـات التـى كـان 
 يسكنبا بنـات النصـارى وعـده فـى الرهبـان فكسـروا أبـواب الكنيسـتين وسـبوا البنـات وكـن
زيــادة عـــن ســتين بنتـــا  وأخـــذوا مــا كـــان علــيبن مـــن الثيـــاب ونببــوا ســـاير مــا ظفـــروا بـــه 

 .وحرلوا وهدموا تلك الكنايس كلبا
هذا والناس فى صالة الجمعة فعنـدما خرجـوا مـن الجوامـع شـاهدوا هـوال كبيـرا  مـن      

كثـــرة الغبـــار ودخـــان الحريـــق ومـــرج النـــاس وشـــدة حركـــاتبم ومعبـــم مـــا نببـــوه فمـــا شـــبه 
ـــه إال بيـــوم القيامـــة ـــة تحـــت للعـــة . النـــاس الحـــال لبول وانتشـــر الخبـــر وطـــار إلـــى الرميل

الجبــل فســمع الســلطان ضــجة عظيمــة ورجــة منكــرة أفزعتــه فبعــث لكشــف الخبــر فلمــا 
بلغــه مــا ولــع انــزعب انزعاجــا  عظيمــا وغضــب مــن تجــرع العامــة والــدامبم علــى ذلــك 

كــب بجماعــة االوشــاليه ويتــدارك هــذا بغيـر أمــره وأمــر األميــر أيــدغمش أميراخـور أن ير 
ذا بخبـر لـد ورد . الخلل ويقبح علـى مـن فعلـه ف خـذ األميـر ايـدغمش يتبـم للركـوب وا 

مـــن القـــاهرة أن العامـــة ثـــارت فـــى القـــاهرة وخربـــت كنيســـة بحـــارة الـــروم وكنيســـة بحـــارة 
زويلــة وجــاء الخبــر مــن مدينــة مصــر أيضــا بــ ن العامــة لامــت بمصــر فــى جمــع كثيــر 

 .ت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع فاغلقبا النصارى وهم محصورون بباجدا  وزحف
فتزايد غضب السلطان وهم أن يركب بنفسـه ويـبطش بالعامـة ثـم تـ خر لمـا راجعـه      

األميـــر ايـــدغمش ونـــزل مـــن القلعـــة فـــى أربعـــة مـــن األمـــراء إلـــى مصـــر وركـــب األميـــر 
وركـب األميـر طينـال إلـى بيبرس الحاجب واالميـر المـاس الحاجـب إلـى موضـع الحفـر 

ولــد أمــر الســلطان بقتــل مـن لــدروا عليــه مــن العامــة . القـاهرة وكــل مــنبم فــى عــدة وافـرة
بحيـــث ال يعفـــا عـــن أحـــد فقامـــت القـــاهرة ومصـــر علـــى ســـاق وفـــر النـــاهبون فلـــم يظفـــر 
االمراء منبم إال بمـن عجـز عـن الحركـة بمـا غلبـه مـن السـكر بـالخمر الـذى نببـوه مـن 

 .الكنايس
لحـق األميـر ايــدغمش بمصـر ولــد ركـب الـوالى إلــى المعلقـة لبــل وصـوله ليخــرج و      

ولـم يبـق إال أن يحـرق . من زلاق المعلقة من حضر للنبب ف خذه الرجم حتى فر منبم
باب الكنيسة فجرد ايدغمش ومن معه السيوف يريـدون الفتـك بالعامـة فوجـدوا عالمـا ال 

لقتـل وأمـر أصـحابه بارجـاف العامـة يقع عليه حصر وخاف سـوء العالبـة ف مسـك عـن ا
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ففـر سـاير مـن اجتمـع مـن " من ولف حلك دمه:"ونادى مناديه لايال. من غير اهراق دم
 .العامة وتفرلوا وصار ايدغمش والفا  إلى أن أذن العصر خوفا من عود العامة

ثـــم مضـــى والـــزم والـــى مصـــر أن يبيـــت ب عوانـــه هنـــاك وتـــرك معـــه خمســـين مـــن      
ــــايس الزهــــرى وأمــــ. األوشــــالية ــــايس الحمــــراء وكن ا األميــــر المــــاس فلنــــه وصــــل إلــــى كن

ليتــداركبا فــاذا ببــا لــد بقيــت كيمانــا لــيس ببــا جــدار لــايم فعــاد وعــاد األمــراء فــردك الخبــر 
 .على السلطان وهو ال يزداد إال حنقا  فما زالوا به حتى سكن غضبه

النــاس لمــا كــانوا وهــو أن . وكــان األمــر فــى هــدم هــذه الكنــايس عجبــا مــن العجــب     
فى صالة الجمعة من هذا اليوم بجامع للعة الجبل فعندما فرغوا من الصـالة لـام رجـل 

وأكثــر مــن " اهــدموا الكنيســة التــى فــى القلعــة اهــدموها:"وهــو يصــيح مــن وســط الجــامع
الصياح المزعب حتى خرج عن الحد ثـم اضـطرب فتعجـب السـلطان واألمـراء مـن لولـه 

فمضـــيا مــن الجــامع إلــى خرايـــب . جـــب بــالفح  عــن ذلــكورســم لنقيــب الجيــوش الحا
التتر من القلعة فـلذا فيبـا كنيسـة لـد بنيـت فبـدموها ولـم يفرغـوا مـن هـدمبا حتـى وصـل 

 .الخبر بوالعة كنايس الحمراء والقاهرة
واتفق أيضا  بالجامع االزهـر أن النـاس لمـا اجتمعـوا فـى هـذا اليـوم لصـالة الجمعـة      

وبعـــد " اهـــدموا كنـــايس الطغيـــان والكفـــرة:"ثـــل الرعـــدة ولـــالأخـــذ شـــخ  مـــن الفقـــراء م
انقضاء الصالة وخرج الناس من الجامع رأوا النـاهبون ومعبـم أخشـاب الكنـايس وثيـاب 

فســ لوا عــن الخبــر فقيــل لــد نــادى الســلطان بخــراب . النصــارى وغيــر ذلــك مــن النبــوب
مـر انمـا كـان مـن فظن الناس األمـر كمـا ليـل حتـى بـين بعـد لليـل ان هـذا األ. الكنايس

غيــر أمــر الســلطان وكــان الــذى هــدم فــى هــذا اليــوم مــن الكنــايس بالقــاهرة كنيســة بحــارة 
الخطـــط المقريزيـــة جـــزء رابـــع   . )الـــروم وكنيســـة البنـــدلانيين وكنيســـتين بحـــارة زويلـــة

 (.153و151
 الهجوم على الكنائس فى االسكندرية والوجهين البحرى والقبلى( 7) 

يزى ذكـر خبـر البجـوم علـى الكنـايس خـارج مـدينتى مصـر والقـاهرة واست نف المقر      
وفــى يــوم األحــد الثالــث مــن يــوم الجمعــة الكــاين فيــه هــدم كنــايس القــاهرة ومصــر :"فقــال

ورد الخبــر مــن األميــر بــدر الــدين بيلبــك المحســنى والــى االســكندرية ب نــه لمــا كــان يــوم 
بعـد ( م0750مـايو سـنة 1ش الموافـق 0173بشنس سـنة  07)الجمعة تاسع ربيع آخر 

هـــدمت :"صــالة الجمعـــة ولـــع النـــاس فـــى هـــرج وخرجـــوا مـــن الجـــامع ولـــد ولـــع الصـــياح
. فركب المملوك من فوره فوجد الكنـايس لـد صـارتا كومـا  وعـدتبا أربـع كنـايس" الكنايس
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الخطــط )وان بطالــة ولعــت مــن والــى البحيــرة بــ ن كنيســتين فــى مدينــة دمنبــور هــدمتا 
 .(151و153جزء رابع   

الخبـر مـن مدينـة ( بشـنس51" )ثم ورد فى يـوم الجمعـة سـادس عشـر:"إلى أن لال     
لــو  بــ ن النــاس عنــدما فرغــوا مــن صــالة الجمعــة فــى اليــوم التاســع مــن شــبر ربيــع 

وخــرج فــى جمــع " يــافقراء اخرجــوا إلــى هــدم الكنــايس:"اآلخــر لــام رجــل مــن الفقــراء ولــال
س فبــدمت ســت كنــايس كانــت بقــو  ومــا مــن النــاس فوجــدوا البــدم لــد ولــع فــى الكنــاي

حولبـا فــى ســاعة واحــدة وتــواتر الخبــر مــن الوجـه القبلــى والوجــه البحــرى بكثــرة مــا هــدم 
فى هذا اليوم فى ولت صالة الجمعة ومـا بعـدها مـن الكنـايس واالديـرة فـى جميـع اللـيم 
مصر كله ما بين لو  واالسـكندرية ودميـاط فاشـتد حنـق السـلطان علـى العامـة خوفـا 

ن فساد الحال وأخذ االمراء فى تسكين غضبه ولالوا هذا االمر لـيس مـن لـدرة البشـر م
فعلــه ولــو أراد الســلطان ولــوع ذلــك علــى هــذه الصــورة لمــا لــدر عليــه ومــا هــذا إال بــ مر 
اهلل ســـبحانه لمـــا علـــم مـــن كثـــرة فســـاد النصـــارى وزيـــادة طغيـــانبم ليكـــون مـــا ولـــع نقمـــة 

 (.151الخطط   )وعذابا  لبم 
 حريق مصر والقاهرة ( 1)

ان اهلل ســـبحانه وتعـــالى ال يتـــرك دم األبريـــاء يـــذهب هـــدرا  وال يـــدع تخـــرب بيـــوت      
العبادة وتبتك االعراح وتشتيت الرهبان يضيع سدى فقد انتقم لجميـع ذلـك شـر انتقـام 
إذ انه بعد مضـى شـبر واحـد علـى الحـوادث المؤلمـة التـى تقـدم ذكرهـا فقـد نطـق الحـق 

 :قريزى فقالعلى لسان الم
لـم يمضـى ســوى شـبر مــن يـوم هــدم الكنـايس حتــى ولـع الحريــق بالقـاهرة ومصــر "     

فــى عــدة مواضــع وحصــل فيــه مــن الشــناعة أضــعاف مــا كــان مــن هــدم الكنــايس فولــع 
الحريـــق فـــى ربـــع بخـــط الشـــوايين مـــن القـــاهرة فـــى يـــوم الســـبت عاشـــر جمـــادى األولـــى 

يــوم األحــد فتلــف فـى هــذا الحريــق شــم وسـرت النــار إلــى مـا حولــه واســتمرت إلــى آخـر 
وعندما أطفم ولع الحريـق بحـارة الـديلم فـى زلـاق القديسـة بـالقرب مـن دور كـريم . كثير

جمـادى األولـى كانـت ليلـة شـديدة الـريح فسـرت النـار فـى  02الدين نـاظر الخـا  فـى 
كـــل ناحيـــة حتـــى وصـــلت إلـــى بيـــت كـــريم الـــدين وبلـــأل ذلـــك الســـلطان فـــانزعب انزعاجـــا 

لمـــا كـــان هنـــاك مـــن الحواصـــل الســـلطانية وســـيكر طايفـــة مـــن االمـــراء الطفايـــه عظيمـــا 
وعظم الخطب من ليلة االثنين إلى ليلة الثالثاء فتزايـد الحـال فـى اشـتعال النـار وعجـز 
االمراء والناس على اطفايبا لكثرة انتشارها فى األمـاكن ولـوة الـريح التـى القـت باسـقات 
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اس فــى حريــق القــاهرة كلبــا وصــعدوا إلــى المــ ذن النخــل وغرلــت المراكــب ولــم يشــك النــ
وبرز الفقراء وأهل الخير والصالح وفجوا بالتكبير والدعاء وجـاروا وكثـر صـرال النـاس 

 .وبكاءهم وصعد السلطان إلى أعلى القصر فلم يتمالك الولوف من شدة الريح
الخطــط )واسـتمر الحريـق واالسـتحثاث ي ـرد علـى االمـراء مـن السـلطان فـى اطفايـه      
. وفى يوم الثالثاء نزل نايب السلطان ومعـه جميـع االمـراء وسـاير السـقايين( 151  

. ونـزل األميـر بكتمـر السـالى فكـان يومـا عظيمــا لـم يـر النـاس أعظـم منـه وال أشـد هــوال
وصــاروا ينقلــون المــاء مــن المــدارس والحمامــات وأخــذ جميــع النجــارين وســاير البنــايين 

ا الحريـــق أربعـــة وعشـــرون أميـــرا مـــن األمـــراء المقـــدمين فـــى هـــدم الـــدور وعمـــل فـــى هـــذ
وكانوا يعملون بانفسبم فى اطفايه وولف األميـر بكتمـر السـالى واألميـر أرغـون النايـب 
علــى نقــل الحواصــل الســلطانية مــن بيــت كــريم الــدين إلــى بيــت ولــده بــدرب الرصــاحى 

ينتبـوا مـن هـذه  ولـم. وخربوا سـتة عشـر دارا  مـن جـواره حتـى تمكنـوا مـن نقـل الحواصـل
العمليــة واذا بــالحريق يقــع فــى ربــع الظــاهر خــارج بــاب زويلــه وكــان يشــمل علــى مايــة 
وعشرين بيتا وليسـارية الفقـراء وهـب مـع الحريـق ريـح لويـة ولـم يكـد يطفيونـه حتـى ولـع 

فـ مر السـلطان األميـر علـم . فى اليوم الثانى بدار األمير سيالر فى خط بين القصرين
زن والــــى القــــاهرة واألميــــر ركــــن الــــدين بيبــــرس الحاجــــب بــــاالحتراز الــــدين ســــنجر الخــــا

ثـم ولـع بعـد ذلـك حريـق فـى حـارة الـروم وعـدة موالـع اخـرى حتـى انـه لـم يخـل . واليقظة
يـوم مــن الحريــق فـى موضــع فتنبــه النــاس لمـا نــزل ببــم وظنــوا انـه مــن أفعــال النصــارى 

المـدارس فاسـتعدوا لماللـاة ألن النار كانت ترى فـى منـاير الجوامـع وحيطـان المسـاجد و 
ذلك حتى وجدوا هذا الحريق من نفط لد لف عليه خـرق مبلولـه بزيـت ولطـران فقبضـوا 
علــى راهبــين عنــدما خرجــا مــن المدرســة الكباريــة بعــد العشــاء ولــد اشــتعلت النــار فــى 
المدرسة ورايحة الكبريـت فـى ايـديبما فـامر السـلطان بعقوبتبمـا ثـم امسـكوا نصـرانيا فـى 

ظاهر ومعه خرق داخلبا لطران ونفط ولـد القاهـا بجانـب المنبـر حتـى اشـتعلت جامع ال
فمســكوه وجــروه إلــى بيــت الــوالى وهــو ببييــة المســلمين فعولــب عنــد االميــر ركــن الــدين 
بيبرس الحاجب فاعترف ب ن جماعة من النصارى لد اجتمعوا على عمـل نفـط وتفريقـه 

بوضــعه عنــد جــامع الظــاهر ثــم مــع جماعــة مــن أتبــاعبم وانــه ممــن اعطــى ذلــك وأمــر 
أمـر بــالراهبين فاعترفـا انبمــا مـن ســكان ديـر البغــل وانبمـا اللــذان احرلـا المواضــع التــى 
تقدم ذكرها بالقاهرة غيرة وحنقـا مـن المسـلمين لمـا كـان مـن هـدمبم للكنـايس وان طايفـة 
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الخطــط جــزء رابــع )النصــارى تجمعــوا واخرجــوا مــن بيــنبم مــاال جــزيال لعمــل هــذا الــنفط 
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 براءة أقباط مصر من جريمة حريق القاهرة( 2)

ولـــو ان هـــذا الحريـــق لـــد حـــدث انتقامـــا لســـوء معاملـــة لـــبط مصـــر اال ان االلبـــاط      
االرثوذكســيين برييـــون كـــل البـــراءة مـــن القيـــام ببــذه العمليـــة التـــى ال تتفـــق مـــع المبـــادع 

 .المسيحية ولواعد الدين
اظر الخا  من االسـكندرية عرفـه السـلطان مـا ولـع مـن ولما وصل كريم الدين ن     

النصـــــارى لبــــم بطريــــرك يرجعـــــون اليــــه ويعرفونـــــه :"القــــبح علــــى النصـــــارى فقــــال لــــه
عنــد كــريم الــدين ( 10)فرســم الســلطان بطلــب البابــا يــؤانس التاســع البطريــرك " بــاحوالبم

البطريـرك فجـاء . ليتحدث معه فى أمر الحريق وما ذكره النصارى من ليـامبم فـى ذلـك
فى حماية والى القاهرة فى الليل خوفا من العامـة فلمـا ان دخـل بيـت كـريم الـدين بحـارة 
الــــديلم وأحضــــر اليــــه الثالثــــة النصــــارى مــــن عنــــد الــــوالى فقــــالوا لكــــريم الــــدين بحضــــرة 

فبكـى البطريـرك عنـدما سـمع كالمبـم . البطريرك والوالى جميع مـا اعترفـوا بـه لبـل ذلـك
" لنصــارى لصــدا مقابلــة ســفباء المســلمين علــى تخــريببم الكنــايسهــؤالء ســفباء ا:"ولــال

وانصــرف مــن عنــد كــريم الــدين مــبجال مكرمــا ولــد أعــد لركوبــه بغلــة كانــت والفــة علــى 
الخطـط )بابه فى انتظار البطريرك ليركبباوعـاد ببـا إلـى مقـر لاليتـه فـى حراسـة الـوالى 

 (.جزء رابع 171رلم 
بســبب الــتبم التــى الصــقت ببــم الخاصــة بحريــق  لــد ازداد بغــح العامــة للنصــارى     

القــاهرة ولــم يحمــيبم مــن غضــب العامــة إال حكمــة الســلطان ورجــال دولتــه ولــم يصــرح 
لداســة البابــا البطريــرك أن المتســببين فــى الحريــق هــم الرهبــان الملكيــون المقيمــون فــى 

 .دير البغل بجبة المعصرة على جبل المقطم
المــؤمنين اظبـــر بـــراءة لـــبط مصــر مـــن هـــذه الـــتبم ولكــن اهلل الـــذى يحمـــى شـــعب      
فانه لما اصبح كريم الدين يريد الركوب الى القلعة علـى العـادة فلمـا خـرج إلـى . الباطلة

مـــا يحـــل لـــك يالاضـــى أن تحـــامى للنصـــارى ولـــد :"الشـــارع صـــاحت بـــه العامـــة ولالـــت
نكابتــه  فشـق عليـه مــا سـمع وعظمـت" أحرلـوا بيـوت المسـلمين وتــركبكبم بعـد هـذا البغــال

. واجتمــع بالســلطان وأخــذ يبــون أمــر النصــارى الممســوكين ويــذكر أنبــم ســفباء وجبــال
بـ ن أربعـة "فرسم السلطان للوالى بتشديد عقوبتبم فنزل وعالببم عقوبـة مؤلمـة فـاعترفوا 

عشر راهبا بدير البغل لد تحالفوا على احراق ديار المسلمين كلبـا وفـيبم راهـب يصـنع 
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فبجــم علــى " وا القــاهرة ومصــر فجعلــوا للقــاهرة ثمانيــة ولمصــر ســتةالــنفط وأنب ــم التســم
ديــر البغــل ولــبح علــى مــن فيــه واحــرق مــن جماعتــه أربعــة بشــارع صــليبة جــامع بــن 

ــح جمبــور النــاس . طولــون فــى يــوم الجمعــة ولــد اجتمــع لمشــاهدتبم عــالم عظــيم فحك
حـــــدود علـــــى الفتـــــك بالنصـــــارى فصـــــاروا يســـــلبون مـــــا علـــــيبم وفتكـــــوا ببـــــم متجـــــاوزين 

فغضــب الســلطان مــن ذلــك وهــمك أن يولــع بالعامــة وعنــدما نــزل إلــى الميــدان . االنســانية
احضــر اليــه الخــازن نصــرانيين لــد لــبح عليبمــا وهمــا يحرلــان الــدور فــ مر باحرلبمــا 

جـزء  171الخطـط   )على مرأى من الناس النه لـبح عليبمـا وهمـا يحرلـان الـدور 
ط ورهبـانبم مـن تبمــة الحريـق المفتعــل الـذى لــام ممـا تقــدم يتضـح جليــا بـراءة القــب( رابـع

 .به الملكيون
ولمــا ازداد عامــة الشــعب فـــى البيجــان ضــد النصــارى وهجمـــوا علــى كــريم الـــدين      

ثم لعنـوه وسـبوه فلـم " كم تحامى للنصارى وتشتد معبم"أثناء مروره ورجموه وصاحوا به 
ضــجيب العامــة وصــياحبم يجــد بــدا مــن العــود إلــى الســلطان وهــو بالميــدان ولــد اشــتد 

فلمــا دخــل عنــده وأعلمــه الخبــر امــتأل غضــبا واستشــار األمــراء . حتـى ســمعبم الســلطان
وكـان بحضـرته مـنبم االميـر جمـال الـدين نايـب الكـرك واألميـر سـيف الـدين األبـوبكرى 

العامــــة عمــــى ومــــن :"والخطيــــرى وبكتمــــر الحاجــــب فــــى عــــدة اخــــرى فقــــال االبــــوبكرى
فقــال . فـاعرح عنـه" يسـ لبم عـن اختيــارهم حتـى يعلـم فكـرهالمصـلحة أن يخـرج الـيبم و 

والـــرأى ان . كـــل هـــذا مـــن أجـــل الكتـــاب النصـــارى فـــان النـــاس أبغضـــوهم:"نايـــب الكـــرك
فلـــم يعجــــب " الســـلطان ال يعمـــل فـــى العامـــة شـــييا وانمــــا يعـــزل النصـــارى مـــن الـــديوان

مـــن امضـــى ومعـــك أربعـــة "الســـلطان هـــذا الـــرأى أيضـــا ولـــال لالميـــر المـــاس الحاجـــب 
االمــراء وضــع الســيف فــى العامــة مــن حــين مــا تخــرج مــن بــاب الميــدان إلــى أن تصــل 
بـــاب زويلـــه واضـــرب فـــيبم بالســـيف مـــن بـــاب زويلـــه إلـــى بـــاب النصـــر بحيـــث ال ترفـــع 

لـى بـاب البحـر وال :"ولـال لـوالى القـاهرة" السيف عن أحـد البتـة اركـب إلـى بـاب اللـوق وا 
وان لــم تحضــر الــذين رجمــا كــريم . قلعــةتــدع أحــدا حتــى تقــبح عليــه وتطلــع بــه إلــى ال

وعـــين معـــه عـــدة مـــن المماليـــك " الـــدين وكيلـــى واال وحيـــاة رأســـى شـــنقتك عوضـــا عـــنبم
 (.170الخطط  )السلطانية 

فخــرج األمــراء بعــدما تلكــ وا فــى المســير حتــى اشــتبر الخبــر فلــم يجــدوا أحــد مــن      
قـــاهرة فاغلقـــت االســـواق النـــاس وال غلمـــان األمـــراء وحواشـــيبم وولـــع القـــول بـــذلك فـــى ال

جميعبـــا وحـــل بالنـــاس أمـــر لـــم يســـمع ب شـــد منـــه وســـار االمـــراء فلـــم يجـــدوا أحـــد فـــى 
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أمــا الــوالى فقــد لــبح مــن بــاب اللــوق وناحيــة بــوالق وبــاب البحــر كثيــرا مــن . طــريقبم
الكالبزيــة والنواتيــة واســقاط النـــاس فاشــتد الخــوف وعــدى كثيـــر مــن النــاس إلــى الجيـــزة 

 (.170الخطط  )ميدان فلم يجد فى طريقه أحد من العامة وخرج السلطان من ال
ولد حكم السلطان على بعـح مـن لـبح علـيبم الـوالى فقطـع أيـدى وأرجـل ثالثـة      

 (.175  1الخطط جزء )منبم وتقدم كريم الدين يس ل العفو فقبل سؤاله 
ى وبعد ذلك ولع الصوت بالحريق فى جبة جامع بن طولون وفى للعـة الجبـل وفـ     

بيــت األميــر ركــن الــدين األحمــدى بحــارة ببــاء الــدين وبالفنــدق خــارج بــاب البحــر مــن 
المقـــس ومـــا فولـــه مـــن الريـــع وفـــى صـــبيحة يـــوم هـــذا الحريـــق لـــبح علـــى ثالثـــة مـــن 

( وهــم بطبيعــة الحــال مــن الملكيــين كمــا تقــدم بيانــه)النصــارى وجــد معبــم فتايــل الــنفط 
كـان مـنبم واسـتمرت نـار الحرايـق تتقــد  فاحضـروهم إلـى السـلطان واعترفـوا بـ ن الحريــق

 (.175الخطط جزء رابع   )فى األماكن إلى يوم السبت 
 ـ تغيير سياسة السلطان مجاراة لشعبه1

ولما ركب السلطان كعادتـه إلـى الميـدان وجـد نحـو عشـرين الـف نفـس مـن العامـة      
ك الناصـــر أيبــا الملــ. ال ديــن إال ديــن االســالم: يصــيحون أمامــه بصــوت عــال لــايلين

فارتجـــت الــــدنيا مـــن هــــول أصــــواتبم " ياســـلطان االســــالم انصـــرنا وال تنصــــر النصــــارى
ودخـــل الرعــــب فــــى للــــب الســــلطان وللــــوب امرايــــه ورأى ان الــــرأى يســــتدعى اســــتعمال 

مــن وجــد نصــرانيا فلــه مالــه "المــداراه وأمــر الحاجــب أن يخــرج وينــادى بــين يديــه لايــل 
الخطــط جــزء " )بالــدعاء للســلطان بالنصــر فخــرج ونــادى بــذلك فصــاحت العامــة" ودمــه

 (.175رابع  
 ـ االضطهاد الذى وقع على النصارى من رجال الدولة3

وكـــان النصـــارى يلبســــون العمـــايم البـــيح فنــــودى فـــى القـــاهرة ومصــــر مـــن وجــــد      
. نصرانيا بعمامة بيضاء حل له ماله ودمه ومن وجـد نصـرانيا راكبـا حـل لـه دمـه ومالـه

س النصارى العمامة الزرلـاء وأن ال يركـب أحـد مـنبم فرسـا وال بغـال ثم خرج مرسوم بلب
وال يــدخل نصــرانى الحمــام إال وفــى عنقــه جــرس وال . ومــن ركــب حمــارا  فليركبــه مقلوبــا

يتزيا أحد منبم بزى المسلمين ومنع األمراء من اسـتخدام النصـارى واخرجـوا مـن ديـوان 
وكثــر ايقــاع . رين مــن النصــارىالســلطان وكتــب لســاير األعمــال بصــرف جميــع المباشــ

مــن ضــعفاء )المسـلمين بالنصــارى حتـى تركــوا السـعى فــى الطرلـات واضــطر الكثيـرون 
ولــد عثــر فــى ديــر الخنــدق علــى طايفــة مــن النصــارى . إلــى اعتنــاق االســالم( االيمــان
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كــانوا يعملــون ( غيــر القــبط طبعــا  النــه كــان لالرمــن والســوريان كنــايس فــى هــذا الــدير)
 (.175الخطط جزء رابع   )ق األماكن فقبح عليبم وسمروا النفط الحرا

وبعــد ذلــك نــودى فــى النــاس باالمــان النبــم كــانوا لــد خــافوا علــى أنفســبم لكثــرة مــا      
فاطمـ نوا وخرجـوا علـى العـادة إلـى جبـة . أولعوا بالنصارى وزادوا فى الخروج عن الحـد
لطان األرح اصــــطلحنا نصــــرك اهلل ياســــ"الميــــدان ودعــــوا للســــلطان وصــــاروا يقولــــون 

ــــــــولبم " اصــــــــطلحنا ــــــــك وتبســــــــم مــــــــن ل ــــــــع )فاعجــــــــب الســــــــلطان ذل الخطــــــــط جــــــــزء راب
 (.177و175 

 ـ مدى اثار الخرايب والحرايق فى القاهرة ومصر1

ولــد ولــع أخيــرا الحريــق فــى بيــت المــاس الحاجــب مــن القلعــة وكــان الــريح شــديدا      
القلعـــة وأهـــل القـــاهرة  فقويـــت النـــار وســـرعت إلـــى بيـــت األميـــر ايـــدغمش فـــانزعب أهـــل

الخطـط   )وحسبوا أن القلعـة جميعبـا لـد احترلـت ولـم يسـمع باشـنع مـن هـذه الكاينـة 
ولـم تكـن هـذه الحريـق بفعـل فاعـل بـل أراد اهلل أن ينـذر البـاغى علـى مـا ارتكبتــه ( 177

( الملكيـــين)يــداه مـــن الظلـــم بـــالقبط األبريـــاء وباالجمـــال لقـــد احتـــرق علـــى يـــد النصـــارى 
ربــع فــى ســوق الشــوايين وزلــاق القديســة بحــارة الــديلم وســتة عشــر بيتــا بجــوار  :بالقــاهرة

بيت كريم الدين وعدة أماكن بحـارة الـروم ودار ببـادر بجـوار المشـبد الحسـينى وأمـاكن 
باصطبل الطارمه وبدرب العسل ولصر أمير سالح ولصر سـالر بخـط بـين القصـرين 

دم ودار بيبــرس بحــارة الصــالحية ولصــر بيشــرى وخــان الحجــر والجملــون وليســارية اآل
ودار ابــن المغربــى بحــارة زويلــه وعــدة أمــاكن بخــط بيــر الوطــاويط وبــالحكر وفــى للعــة 
الجبــل وفــى كثيــر مــن الجوامــع والمســاجد إلــى غيــر ذلــك مــن األمــاكن بمصــر والقــاهرة 

 (.177الخطط   )يطول عددها 
بـل وكنيسـة الزهـرى فـى كنيسة بخرايب التتـر مـن للعـة الج:"ولد خرب من الكنايس     

وكنيســــة الحمــــراء وكنيســــة بجــــوار الســــبع . الموضــــع الــــذى فيــــه االن البركــــة الناصــــرية
ســـقايات تعـــرف بكنيســـة البنـــات وكنيســـة أبـــى مينـــا وكنيســـة الفبـــادين بالقـــاهرة وكنيســـة 
بحـارة الــروم وكنيسـة بالبنــدلانيين وكنيســتان بحـارة زويلــه وكنيســة بخزانـة البنــود وكنيســة 

اربــــع كنـــايس بثغــــر االســـكندرية وكنيســــتان بـــدمنبور الــــوحش وأربـــع كنــــايس بالخنـــدق و 
بالغربيـــة وثـــالث كنـــايس بالشـــرلية وســـت كنـــايس بالببنســـاوية وبســـيوط ومنفلـــوط ومنيـــة 
الخصــــيب ثمــــان كنــــايس وبقــــو  وأســــوان احــــدى عشــــرة كنيســــة وباالطفيحيــــة كنيســــة 

ن كنــايس وبســوق وردان مــن مدينــة مصــر وبالمصاصــة ولصــر الشــمع مــن مصــر ثمــا
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الـذى يغـذى ديـر البغـل )وألـام ديـر البغـل وديـر شـبران . وخرب من الديارات شـم كثيـر
الخطـــط جـــزء رابـــع   )مـــدة لـــيس فيبمـــا أحـــد ( بمـــاء النيـــل نقـــال علـــى ظبـــور البغـــال

177.) 
وباإلجمــال فقــد كانــت هــذه الخطــوب الخطيــرة فــى مــدة يســيرة للمــا يقــع مثلبــا فــى      

ا من األنفس وتلف فيبا من األموال وخرب من األمـاكن مـا األزمنة المتطاولة هلك فيب
ال يقع تحت حصر وما ال يمكـن وصـفه لكثرتـه وهلل عالبـة مـن األمـور ولـم تسـمح هـذه 

 .االضطبادات للبابا ان يعمل الميرون كسلفايه
 ـ أواخر أيام البابا يؤانس التاسع5

ب فـــرج اهلل عــن الشـــعب وبعــد أن ذاق البابــا يـــؤانس مــر كــل هـــذه الشــدايد والكــرو      
مــــــارس 55ش الموافــــــق 0117برحمتـــــه وتنــــــيح فـــــى اليــــــوم الثــــــانى مـــــن برمــــــوده ســـــنة 

بعـد أن ألـام علـى الكرســى مـدة سـت سـنوات وســتة أشـبر ويـوم واحـد ودفــن  0753سـنة
بدير النسـطور فـى أيـام السـلطان محمـد بـن لـالوون ولـد خلـى الكرسـى بعـده مـدة شـبر 

وكتـــاب تـــاريخ  011وفـــوه    530ريخ   تـــا 02كتـــاب )واحـــد واحـــدى عشـــر يومـــا 
 (.55بطاركة االسكندرية   

 
 (15)البابا بنيامين الثانى البطريرك 

 ـ ترشيحه للبطريركية0

شــبر واحــدى ( 10)لمــا مضــى علــى نياحــة البابــا األنبــا يــؤانس التاســع البطريــرك      
البطريركيــة عشــر يومــا اجتمــع اراخنــة األمــة ودعــوا األســالفة مــن ابرشــياتبم إلــى الــدار 

بالقاهرة للقيام بانتخاب خليفة له على الكرسى المرلسـى الخـالى وكـان ولتيـذ بجبـل طـره 
ـــدبقراط وهـــى ضـــيعة لبلـــى  ـــدميقراط أو ال راهـــب يـــدعى بنيـــامين المصـــور مـــن أهـــالى ال

 (.55  05كتاب )ارمنت على مارواه ابن المقفع فى تاريخه 
الجبـــل ولـــد ســـبق ان تنبـــ  لـــه القـــديس  وكـــان االب بنيـــامين راهبـــا متعبـــدا  فـــى هـــذا     

 (.535  02كتاب )برسوما العريان لبل وفاته ب نه سيكون البطريرك المنتظر 
فلمـا اجتمـع االبــاء االسـالفة واالبنــاء االراخنـة ولــع اختيـارهم علــى الراهـب بنيــامين      

باســم . م0753مــايو ســنة 01ش الموافــق 0117بشــنس ســنة  02والــاموه بطريركــا فــى 
وتحققـــت بـــذلك نبـــوة رجـــل اهلل القـــديس برســـوما ( 15)بـــا بنيـــامين الثـــانى البطريـــرك البا

 (.535تاريخ    02كتاب )العريان 
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 ـ اضطهاد النصارى فى عهده5

وفــى أيــام هــذا البابــا الــيم واليــا المــدعو شــرف الــدين النشــم بــن التــاج وكــان رجــال      
ى يديــه االســالفة والرهبــان ســييا أثــار االضــطباد الجبــار علــى المســيحيين وتعــذبت علــ

والراهبات ورجال االكليروس واألراخنة فقاسوا على يديه العذابات الشديدة ولاسـوا مـرارة 
االضطباد الشـنيع ولكـن اهلل عـز وجـل لـم يتـرك شـعبه فنـال هـذا الـوالى أشـر ممـا جنـى 
بــه علـــى المســيحيين الـــوديعين حتــى مـــات وخلصــت األمـــة مــن ســـوء تصـــرفاته ورداءة 

ببركــة صـــلوات البابــا بنيـــامين الرجــل القـــديس الطــاهر وحـــل انتقــام رب العدالـــة أعمالــه 
كتـاب )على جميع فاعلى االثم الذين كانت لبم اليد الطـولى فـى هـذه االعمـال الشـريرة 

ثــم وجــه هــذا البابــا اهتمامــه نحــو تعميــر االديــرة البحريــة الوالعــة ( 537تــاريخ    02
يس أنبــا بيشــوى وأنفــق عليــه مــن مالــه الخــا  فــى بريــة شــيبات ولــام بتعميــر ديــر القــد

 .واستدعى اليه بعح الرهبان ليسكنوا فيه ويعمروه
 ش0111ـ صنع الميرون المقدس فى سنة 7

استعد لداسـة البابـا بنيـامين لعمـل الميـرون المقـدس فـى أثنـاء الصـوم الكبيـر وبعـد      
ى ديــر القــديس مقــار االســتعداد جمــع االبــاء االســالفة وعــدتبم عشــرون اســقفا  ولــام إلــ

 .م0771ش الموافقة لسنة0111واجرى هناك طبخ الميرون المقدس فى سنة 
ــــاط واالســــالفة اآلتــــى ذكــــر       وكــــان يشــــاركه فــــى هــــذا العمــــل المقــــدس مطــــران دمي

 :أسمايبم وهم
 .أوال  ـ أنبا اغريغوريوس مطران دمياط

 :ثانيا  ـ االسالفة اآلتى ذكرهم
هناســية انبــا بطــرس اســقف القــيس واال (0)

 .واطفيح
 انبا مرلس اسقف البحيرة (5)
 انبا مرلس اسقف فوه والمزاحمتين (7)
 انبا مكاريوس اسقف طمبدى (1)
 انبا بطرس اسقف المحلة (2)
 انبا استفانوس اسقف اخميم (1)
 انبا يوساب اسقف المنيا (3)
 .انبا مرلس اسقف صندفا والبنوانين (1)

 انبا اثناسيوس اسقف شطب (5)
 انبا فيلوثاوس اسقف اسيوط (01)
 سقف صبرجتانبا كيرلس ا (00)
 انبا صمويل اسقف منوف (05)
 انبا اخرسطوذلو اسقف دمرى (07)
 انبا يؤانس اسقف سمنود (01)
 انبا غبلاير اسقف الفيوم (02)
 انبا مرلس اسقف ابيار (01)
 انبا بيمن اسقف هو (03)
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 انبا غبلاير اسقف طحا (01)
 انبا بطرس اسقف لفط (05)

وبعــد اتمــام طــبخ الميــرون ولضــاء أيــام العيــد عــاد حضــرات اآلبــاء إلــى كراســيبم      
 (.بالدار البطريركية 71طقس    011كتاب رلم )فرحين 

 ـ تدخل ملك الحبشة لرفع اضطهاد القبط1

لمــا بــدأت تخــف وطــ ة االضــطباد للــيال عــن لــبط ( ش0112)م 0755وفــى ســنة      
مصـــر ومســـيحييبا كتـــب ملـــك الحبشـــة إلـــى ســـلطان مصـــر يخبـــره ب نـــه علـــم بمـــا حـــل 

الكنــايس واال يبــدم جميــع الجوامـــع بنصــارى مصــر وطلــب منــه أن يعيــد مـــا هــدم مــن 
ولما كان سلطان مصر واثقا بنفسه صـرف رسـل ملـك الحبشـة بـدون . القايمة فى بالده

جواب غير انه لم يفته مصالحة النصارى فصـرح لبـم ببنـاء الكنـايس التـى هـدمت بنـاء 
علـــى طلـــببم ذلـــك منـــه علـــى شـــرط أن ال يتســـعوا فيبـــا أو يزيـــدوا عليبـــا شـــييا غيـــر أن 

هــدم لبــل تمــام عمارتبــا بــدعوى انبــم زادوا فــى زخرفتبــا واعــالء بنايبــا ومنبـــا بعضــبا 
 .كنيسة السيدة بربارة بمصر

 ـ نياحة البابا بنيامين الثانى2

بعد جباد عظيم وتـوالى المصـايب علـى شـعبه تنـيح البابـا بنيـامين الثـانى فـى يـوم      
علــى الكرســى مــدة  م بعـد أن ألــام0775ينــاير ســنة 1ش الموافــق 0122طوبـة ســنة 00
يومــا كلبــا جبــاد واضــطباد وتخريــب فــى أيــام الملــك محمــد بــن 51شــبور و3ســنة و00

ولد احتلفت االمة القبطية بجنازة هذا البطريرك القديس ودفن فى ديـر شـبران . لالوون
بكـــل اكـــرام وحزنـــت االمـــة علـــى فقدانـــه وظـــل الكرســـى بعـــده خاليـــا حـــول الســـنة اللـــت 

 .م تتمكن به من انتخاب بطريرك لباأثنايبا اضطرابا شديدا  ل
 

 (17)البابا بطرس الخامس البطريرك 

 ـ ترشيحه للبطريركية 0

طوبـــه ظـــل الكرســـى 00فـــى يـــوم ( 15)لمـــا تنـــيح البابـــا بنيـــامين الثـــانى البطريـــرك      
بعده خاليا ما يقرب من سنة فاجتمع كبار االراخنة والشيول ودعوا االباء االسـالفة إلـى 

دار البطريركيـــة بحـــارة زويلـــه للنظـــر فـــى انتخـــاب بطريـــرك والامتـــه علـــى االجتمـــاع بالـــ
 .الكرسى الذى ظل خاليا مدة طويلة
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فــاجتمع االبــاء االســالفة واالراخنــة وظلــوا يبحثـــون بــين الرهبــان علــى مــن يصـــلح      
 .الن يجلس على كرسى البطريركية

بــدير أبــى مقــار ولــد كــان فــى هــذا الولــت راهــب ورع اســمه بطــرس بــن داود ترهــب     
ففكــر بعضــبم فــى ترشــيحه لمــا امتــاز بــه مــن الوداعــة . بالبريــة ثــم اختيــر لــدير شــبران

وطيب الخلق والتقوى والعلم فحاز التراحبم لبوال لـدى الجميـع ولـدموه بطريركـا فـى يـوم 
م أيــام الملــك الناصــر بــن لــالوون 0711ينــاير ســنة  5ش الموافــق 0121طوبــه ســنة 1

 011وفــوه    537تــاريخ   02كتــاب )توليــه عــرش المملكــة  فــى المــدة الثالثــة مــن
 (.55وكتاب تاريخ وجداول بطاركة االسكندرية  " أ"

 ـ ابطال االحتفال بعيد الشهيد فى شبرا5

وفــى أيــام الملــك الناصــر فــى آخــر مــدة حكمــه أبطــل االحتفــال الــذى كــان يقيمــه      
ى النيـل يســمونه احتفــال بشــنس فـى ناحيــة شـبرا مــن ضــواح 1النصـارى ســنويا فـى يــوم 

عيــد الشــبيد زعمــا مــنبم بــان النيــل ال يفــى مــاؤه بــرى الــبالد إال إذا القــوا فيــه تابوتــا مــن 
خشــب فيــه اصــبع مــن أصــابع الشــبيد فكــانوا يجتمعــون فــى ســاير القــرى أفواجــا علــى 
اختالف الدرجات والنزعـات وكـان فالحـو شـبرا يعتمـدون علـى االحتفـال ببـذا العيـد بمـا 

به من المبيعات المختلفـة مـن أكـل وخمـر وسـمر وغيـر ذلـك ممـا يحصـل فـى  يتزودون
تــاريخ مصــر الحديثــة )مثــل هــذه األعيــاد فــامر الملــك الناصــر بابطــال هــذه العــادة كليــا 

 (.71جزء ثان  
 ـ اثارة اضطهاد القبط فى الريف7

 وحدث فى الريف ان بعح األهـالى المسـلمين شـكوا لبطيـا لقاضـى البلـدة مـدعين     
أن جــده كــان مســلما فحكــم القاضــى بضــرورة اعتنالــه للــدين االســالمى ولمــا أبــى القــى 
فى السجن فقام األلباط واخرجوه منه لـيال فقـر رأى المسـلمين فـى الصـباح علـى اعـدام 

فبرب الكثيرون مـنبم ولكـن رغـم ذلـك تمكنـوا مـن القـبح علـى عـدد عظـيم . كل لبطى
سـة القـبط وسـلبوا ذخايرهـا وبنـوا جامعـا أمامبـا وعذبوهم أشد العذاب ثم اعتدوا علـى كني

ولمــا ارتبكــت أحــوال . لــم يتركــوا األمــوات فــى لبــورهم بــل نبشــوها واحرلــوا جثــث المــوتى
البلدة لدم حاكمبا تقريـرا  إلـى سـلطان مصـر يشـكو فيـه مـن سـوء تصـرف لاضـى البلـدة 

اهرة يطلبـون مع األلباط كما لدم القبط من جبتبم شـكوى اخـرى إلـى األميـر حسـام بالقـ
فاسـتقدموا القاضــى لمحاكمتـه ولـام أحـد المشـايخ بــاالعتراح . فيـه اعـادة بنـاء كنيسـتبم
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علــى محاكمــة لــاح مســلم مــن أجــل اضــطباده للنصــارى فلــم يكترثــوا ببــذا االعتــراح 
 .وعزلوا القاضى

 ـ عمل الميرون المقدس فى دير أبى مقار بالبرية 1

طراب فـى الـبالد جمـع البابـا بطـرس الخــامس وفـى أثنـاء فتـرة السـكون وعـدم االضــ     
األسـالفة ولـام فـى أواخــر الصـوم الكبيـر باعـداد معــدات الميـرون المقـدس وسـافروا بعــد 
الحصـول علــى جميــع المـواد الالزمــة لبــذا الزيـت المقــدس إلــى البريـة حتــى وصــلوا إلــى 

فـى شـبر دير القديس أبى مقار ولاموا بعمل الميرون المقدس فى يوم الخمـيس الكبيـر 
 :ش ولد حضر من األسالفة االثنا عشر اسقفا اآلتى اسماؤهم0121برمبات سنة 

االنبـــــا بطـــــرس اســـــقف القـــــيس عميـــــد  (0)
 االسالفة

 األنبا مرلس اسقف صندفا (5)
 األنبا مرلس اسقف البحيرة (7)
 االنبا ابرآم اسقف لسقام (1)
 االنبا بطرس اسقف المحلة (2)
 االنبا غبلاير اسقف طحا (1)

 االنبا مرلس اسقف فوه (3)
 نبا يعقوب اسقف أبو تيباال (1)
 االنبا تادرس اسقف بساط (5)
 االنبا غبلاير اسقف طندتا (01)
 االنبا ابرآم اسقف اتريب (00)
 االنبا بطرس اسقف مليب (05)

هؤالء هم الـذين حضـروا مـع البابـا فـى ديـر أبـى مقـار مـن حضـرات االبـاء األسـالفة    
ة والشـيخ المعلـم ولد اشترك معبم القس االسعد فرج اهلل ابن القس األكرم لسيس المعلق

بمكتبــــة الــــدار  011كتــــاب ( 11)يوحنــــا بــــن أل البابــــا يــــؤانس ابــــن القــــديس البطريــــرك 
 ".أ" 15و 11و  75و" أ" 71البطريركية   

أن طــبخ الميــرون المقــدس حـــدث  53طقــس    010ولــد جــاء فــى كتــاب رلـــم      
 (.17)فى عبد البابا بطرس الخامس البطريرك( م0711)ش 0115أيضا  فى سنة 

ولد عاد بعد تمضية أيام العيد بالدير فى الدفعتين جميع االباء إلى كراسـيبم كمـا      
 .عاد لداسة البابا إلى مقر كرسيه ومعه الميرون المقدس

 ـ اضطهاد النصارى فى القاهرة2

ومــا كــاد البابــا بطــرس الخــامس يعــود مــن رحلتــه فــى األديــرة حتــى انــدلعت نيــران      
لوديــع البــادى فابتـــداء المســلمون بعــد ذلــك فــى التســلط علـــى االضــطباد علــى شــعبه ا

القبط فبدموا مسـاكنبم القايمـة أمـام مسـاكن المسـلمين وصـاروا يتعقبـونبم فـى الطرلـات 
ويتعرضون لبم فى الشوارع ويمزلون لبم لباسبم ويضربونبم بكل لساوة ويلقـون علـيبم 
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وأصبحوا فـى حـال يرثـى لبـم النار المشتعلة حتى اضطر القبط أن يختبيوا عن االنظار 
 .فيبا وظلوا مالزمين منازلبم مدة حتى كان يخال للرايى انبم انقرضوا

 ـ آخر أيام البابا بطرس الخامس1

وبعد كل المصـايب التـى حلـت بالشـعب المسـيحى ابتـدأت تسـود فتـرة راحـة وهـدوء      
 01ح فـى يــوم ومـا كـاد يتنسـمبا البابـا بطــرس الخـامس حتـى عاجلتـه المنيــة فاسـلم الـرو 

م بعـــــد أن تـــــولى علـــــى الكرســـــى 0711يوليـــــه ســـــنة  1ش الموافـــــق 0111أبيـــــب ســـــنة 
أيــام فــى عبــد الســلطان حســن واحتلفــت األمــة 1شــبور و1ســنوات و 1البطريركــى مــدة 

ووفـوه   " أ" 535تـاريخ   02كتـاب )بجنازته ودفن باكرام فى ديـر الحـبش بمصـر 
 (.57وتاريخ وجداول البطاركة  " أ" 011

 
 (11)ابا مرقس الرابع البطريرك الب

 ـ ترشيحه للبطريركية0

وبعد نياحة البابا بطرس الخامس ظل الكرسى بعده خاليـا مـدة شـبر واحـد وسـبعة      
وعشرين يوما ثم ابتدأ األسالفة واألراخنة باالجتمـاع للنظـر فـى انتخـاب خليفـة لـه علـى 

 .الكرسى المرلسى
شــبران اســـمه القــس االســـعد فــرج اهلل ابـــن وكــان فــى هـــذا الولــت راهـــب مــن ديـــر      

القـــس األكـــرم لســـيس المعلقـــة الـــذى رافـــق البابـــا المتنـــيح فـــى رحلتـــه إلـــى األديـــرة لعمـــل 
 .الميرون المقدس وهو من أهالى لليوب ولد حمل اسم غبلاير بعد رهبنته

تـوت 1فولع اختيار االسالفة واالراخنة على الراهب غبلاير وتمت رسـامته فـى يـوم      
م باســـم البابــــا مـــرلس الرابـــع البطريــــرك 0711ســــبتمبر ســـنة 2ش الموافـــق 0121نة ســـ
 :وتلخ  أهم الحوادث فى عبده كاآلتى( 11)

 ـ ظهور وباء الطاعون فى مصر5

ولما تـولى الملـك الصـالح الثـانى فـى . وكانت أواخر أيام الملك الناصر هادية نوعا    
هـــــــ 321ى عبــــــده ســــــنة حــــــدث فــــــ( م0720ش الموافقــــــة ســــــنة 0111)هـــــــ 325ســــــنة 

تـاريخ مصـر الحديثـة )وباء عظيم مبلك وانتشر حتى عم البالد بال رحمـة ( ش0115)
 (.71جزء ثان   

وفــى مــدة الوبــاء الــذى حــل بــالبالد أتــى رجــل لبطــى مــن الريــف إلــى القــاهرة وأخــذ      
يطـوف الشـوارع منـذرا  النــاس بالويـل إن لـم يقلعـوا عــن شـرورهم فقـبح عليـه وأحضــروه 
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ــــه أتــــى ليقنــــع المســــلمين أمــــا م لاضــــى االســــالم فصــــرح القبطــــى أمامــــه بــــال خــــوف ان
بخطييتبم فى ترك الديانة المسيحية واظبر استعداده لالستشباد فقضـى عليـه بالعـذاب 

 .مدة اسبوع وبعد ذلك لطعت رأسه واحرلت جثته
 ـ مصادرة أمالك األديرة القبطية7

فــى أيــام البابــا مــرلس ( م0721)ش 0130هـــ الموافقــة ســنة 322وفــى أوايــل ســنة      
ــــرك  رفــــع المســــلمون تقــــارير مفصــــلة بمــــا للنصــــارى مــــن االمــــالك ( 11)الرابــــع البطري

المولوفة لالديرة القبطيـة فاحيلـت هـذه التقـارير إلـى ديـوان االحبـاس فوجـد ان للنصـارى 
فعرضــت علــى . الــف فــدانا مــن الطــين كلبــا مولوفــة للكنــايس واألديــرة 52أولافــا تبلــأل 

ميــر شــيخو واألميــر صــرغتمش واالميــر طــاز وكــانوا لــايمين الدولــة فقــرروا أن يــنعم األ
تـاريخ مصـر الحديثـة جـزء ثـان   )ببذه االمالك على االمراء زيـادة علـى الطاعـاتبم 

 (.112خطط المقريزى جزء رابع   71
 ـ هدم كنيسة الشهيد بشبرا وأخذ اصبعه منها1

( م0721وأغســطس ســنة  0131ى ســنة مســر )وفــى أواخــر رجــب مــن هــذه الســنة      
خــرج الحاجـــب واألميــر عـــالء الـــدين علــى بـــن الكــورانى وكـــان واليـــا علــى القـــاهرة إلـــى 
ناحية شبرا الخيام من ضواحى مصر فبـدم كنيسـة للنصـارى وأخـذ منبـا اصـبع الشـبيد 
فى صندوق وأحضره إلى الملك الصالح ف حرق بين يديـه فـى الميـدان وذرى رمـاده فـى 

تــــاريخ مصــــر )ال ي خــــذه النصــــارى فبطــــل عيــــد الشــــبيد مــــن يوميــــذ كليــــا  البحــــر حتــــى
 (.جزء رابع 111الخطط  المقريزية  ()71الحديثة جزء ثان  
 ـ حسد النصارى على تقدم مركزهم فى الدلة2

 وانتقام الشهيد من الملك الصالح

م الـدين وكان بين المترشحين للوزارة وزيران لبطيان مرتـدكان همـا موفـق الـدين وعلـ     
فتنازعـا عليبـا وانضـم إلـى كـل منبمـا أحـزاب فـانتبى الخصـام بخلـع الملـك الصـالح فــى 

وكـان ( م0721نـوفمبر سـنة  5وموافـق  0130هـاتور سـنة 07)هـ 322شوال سنة  55
منشــ هذا النــزاع دسيســة مــن أخيــه الملــك الناصــر حســن باتفــاق مــع األميــر تــاج الــدين 

ولــد انــتقم )لــع أخــاه فــ خرج مــن الســجن وبويــع وكــان الناصــر مســجونا ففــاز بمــراده وخ
( الشـــبيد مـــن هـــدم بيعتـــه وحـــرق اصـــبعه ســـريعا  وليامـــه باضـــطباد النصـــارى واذاللبـــم

 (.75  5مصر الحديثة جزء 
 ـ أعمال الملك الصالح ضد النصارى قبل خلعه1
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اخرة كـان للقــبط مركــزا  ممتـازا  لــدى امــراء الدولـة وكــانوا يرتــدون المالبـس الجليلــة الفــ    
ويركبون الخيل والبغال المطبمة فتغيظ عـوام المسـلمين وأعـوانبم مـن تعـاظم النصـارى 
واعتبــروا ان ذلـــك خروجـــا  مــنبم عـــن الحـــد فــى الجـــرأة والتســـلط إلــى أن اتفـــق فـــى أيـــام 
الملـــك الصـــالح مـــرور بعـــح كتـــاب النصـــارى علـــى الجـــامع األزهـــر مـــن القـــاهرة وهـــو 

ح علـى رأسـه ولدامـه طـرادون يمنعـون النـاس راكب بخف ومبمـاز وبقبـاء اسـكندرى طـر 
من مزاحمته وخلفه عدة عبيد بثياب سرية على أكاديش فارهة فشـق ذلـك علـى جماعـة 
من المسلمين وثـاروا بـه وأنزلـوه عـن فرسـه ولصـدوا لتلـه بـال ذنـب وال جريـرة لـوال تـدخل 

 (.112الخطط المقريزية   )البعح فى أمره وتمكنبم من انقاذه 
لـــك تحـــدث جماعـــة مـــع األميـــر طـــاز فـــى أمـــر النصـــارى ومـــا هـــم عليـــه وبعـــد ذ     

فوعدهم باالنصاف منبم فرفعوا لصة على لسان المسلمين لريت على السلطان الملـك 
الصـــالح صـــالح بحضـــرة األمــــراء والقضـــاة وســـاير أهـــل الدولــــة تتضـــمن الشـــكوى مــــن 

فرســم بطلــب  وان يعقــد لبــم مجلــس ليلتزمــوا بمــا علــيبم مــن الشــروط( ظلمــا)النصــارى 
. وأعيـــان أهـــل ملـــتبم وبطلـــب ريـــيس اليبـــود وأعيـــانبم( البابـــا مـــرلس الرابـــع)البطريـــرك 

وحضر القضـاة واألمـراء بـين يـدى السـلطان ولـرأ القاضـى عـالء الـدين علـى بـن فضـل 
اهلل كاتـب الســر العبـد الــذى كتــب بـين المســلمين وبـين أهــل الذمــة ولـد أحضــروه معبــم 

ر مــنبم بمــا فيــه وألــروا بــه فعــددت لبــم أفعــالبم التــى فــالتزم مــن حضــ. حتــى فــرو منــه
جــاهروا ببــا وهــم عليبــا وانبــم ال يرجعــون عنبــا غيــر لليــل ثــم يعــودون اليبــا كمــا فعلــوه 
غيـــر مـــرة فيمـــا ســـلف فاســـتقر الحـــال علـــى أن يمنعـــوا مـــن المباشـــرة بشـــم مـــن ديـــوان 

م علـــى اظبـــار الســـلطان ودواويـــن األمـــراء ولـــو اظبـــروا االســـالم وان ال يكـــره أحـــد مـــنب
فتســلطت العامــة علــيبم وتتبعــوا آثــارهم وأخــذوهم . ويكتــب بــذلك إلــى األعمــال. االســالم

فى الطرلـات ولطعـوا مـا علـيبم مـن الثيـاب وأوجعـوهم ضـربا ولـم يتركـوهم حتـى يسـلموا 
وصاروا يضرمون لبم النار ليلقوهم فيبا فاختفوا فى بيـوتبم ولـم يتجاسـروا علـى ( كرها)

فنـودى بـالمنع مـن ( جـزء رابـع 111و  112الخطـط المقريزيـة   ) المشى بـين النـاس
التعـــرح الذاهــــم فاخــــذت العامــــة فــــى تتبــــع عـــوراتبم ومــــاعلوه مــــن دورهــــم علــــى بنــــاء 
المسلمين فبدموه واشتد األمـر علـى النصـارى باختفـايبم حتـى انبـم فقـدوا مـن الطرلـات 

 .فلم ير منبم وال من اليبود أحد
بذا الجور فى المعاملة فرفعوا لصة فى دار العدل فـى يـوم ولم يكتف المسلمون ب     

رجـــب تتضـــمن ان النصـــارى لـــد اســـتجدوا عمـــارات فـــى كنايســـبم ووســـعوا  01االثنـــين 
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فـاجتمع فـى القلعـة عـالم عظـيم واســتغاثوا بالسـلطان مـن النصـارى فرسـم بركـوب الــوالى 
لنـــاطر  فلـــم تتمبـــل العامـــة ومـــرت بســـرعة فخربـــت كنيســـة بجـــوار. وكشـــفه علـــى ذلـــك

الســباع وكنيســة بطريــق مصــر لالســرى وكنيســـة الفبــادين بالجوانيــة مــن القــاهرة وديـــر 
نبيــا مــن الجيــزة وكنيســة بــوالق الــدكرورى ونببــوا حواصــل مــا خربــوه مــن ذلــك وكانــت 
كثيــرة وأخــذوا أخشــاببا ورخامبــا وهجمــوا علــى كنــايس مصــر والقــاهرة ولــم يبــق إال أن 

هرة فركــب الــوالى ومــنعبم منبــا واشــتدت العامــة وعجــز يخربــوا كنيســة البنــدلانيين بالقــا
 (.211الخطط   )الحكام عن كفبم 

وكتــب إلــى جميــع أعمــال مصــر وبــالد الشــام أن ال يســتخدم يبــودى وال نصــرانى      
ولو أسلم وان من أسلم منبم ال يمكن من العبور إلى بيتـه وال مـن معاشـرة أهلـه اال أن 

وان مــن مــات مــن اهــل . بمالزمــة المســاجد والجوامــع وأن يلــزم مــن اســلم مــنبم. يســلموا
الذمة يتولى المسلمون لسمة تركته على ورثتـه ان كـان لـه وارث واال فبـى لبيـت المـال 

وكتــب بـذلك مرســوم لـرع علـى األمــراء ثـم نــزل بـه الحاجــب . وكـان يلـى ذلــك البطريـرك
وكـان يومــا فقـرأه فـى يـوم الجمعـة سـادس عشـر جمـادى اآلخـرة بجوامـع القـاهرة ومصـر 

 (.جزء رابع 111الخطط المقريزية   )مشبودا  
ولـــد توالـــت األخبـــار مـــن األلـــاليم البحريـــة والقبليـــة بكثـــرة وطـــ ة االضـــطباد وهـــدم      

 (.111الخطط   )الكنايس والمعابد واألديرة 
ولكـــن اهلل المنـــتقم الجبـــار لعبيـــده االبـــرار لـــم يمبـــل الملـــك الصـــالح بـــل اســـرع فـــى      

لــى أعمالــه فســلط عليــه أخــاه حتــى لــام عليــه وخلعــه وتــولى بعــده فكــان خيــر مجازاتــه ع
 .عقاب على ما الترفته يداه ضد شعب اهلل المسيحى

 ـ عون ملك النوبة القباط مصر3

ولمـــا علـــم ملـــك النوبـــة المســـيحى التـــابع للكـــرازة المرلســـية باالضـــطباد الـــذى ولـــع      
التجـــار المســـلمين فـــى مملكتـــه  علـــى ألبـــاط مصـــر وبطريـــركبم القـــى القـــبح علـــى كـــل

ورهنبم اسرى حتـى يطلـق سـراح البطريـرك فـالتزم المسـلمون فـى مصـر أن يتركـوه دون 
 .أن يضروه عند علمبم ببذا الخبر

 ـ حدوث فناء عظيم فى القرى1

وحــدث فــى أيــام البابــا مــرلس أيضــا فنــاء عظــيم أتفعلــى خــراب القــرى فــى الــديار      
 .المصرية

 من هذا العالمـ انتقال البابا 5
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وبعد جباد وصبر عظيمـين علـى الشـدة التـى تناولـت أيـام البابـا مـرلس الرابـع أراد      
 70ش الموافـق 0175أمشـير سـنة  1اهلل انتقاله من هذا العـالم فكانـت نياحتـه فـى يـوم 

سـنة  01م فى أيـام السـلطان محمـد منصـور وألـام علـى الكرسـى مـدة 0717يناير سنة 
" أ" 535تـاريخ    02كتـاب )ودفن بدير شبران باحتفـال اليـق يوما  51شبور و 1و

 "(.أ" 011فوه  )بجوار البابا بنيامين الثانى والقديس برسوما العريان 
 

 (12)البابا يؤانس العاشر البطريرك 

 ـ اختيار البطريرك0

بعــد مــا ظــل الكرســى خاليــا بعــد نياحــة البابــا مــرلس الرابــع مــدة ثالثــة شــبور وســتة     
حضــر األســالفة مــن االلــاليم وعقــدوا مجمعــا  مــع األراخنــة وأعيــان االمــة النتخــاب أيــام 

البطريــرك بعــد أن اللــوا مــن معاملــة األميــر يلبغــا والــى مصــر مــا شــجعبم علــى الامــة 
بطريــرك بــال صــعوبة مــا أو معاكســة مــن المســلمين فولــع اختيــار المجمــع علــى راهــب 

 05يوحنــا فرســموه بطريركــا فــى لــديس وعــالم فاضــل اصــله مــن دمشــق الشــام ويــدعى 
م فــى أيــام الســلطان شــعبان ودعــى 0717مــايو ســنة  3ش الموافــق 0135بشــنس ســنة 

 .ولقب هذا البابا بلقب المؤتمن الشامى( 12)البابا يؤانس العاشر البطريرك 
 ـ حدوث مجاعة وقحط فى مصر5

بت مصـــر وفــى الســـنة الثانيـــة مـــن توليــة هـــذا البابـــا علـــى الكرســى المرلســـى اصـــي     
وسوريا بقحط ضـايق علـى النـاس حتـى اكلـوا الكـالب والقطـط وأكـل بعضـبم أوالده مـن 

 .شدة الجوع واستمر األمر كذلك فى بعح األماكن ثالث سنوات
 ـ عمل الميرون المقدس7

ــــام البابــــا يــــؤانس المــــؤتمن فــــى ســــنة       بعمــــل الميــــرون ( م0715)ش 0112ولــــد ل
ان معه فى هذا االحتفال المقـدس عشـرون اسـقفا المقدس فى دير القديس أبى مقار وك

 (.بالدار البطريركية 71طقس  511وكتاب " أ" 55طقس    015كتاب )
 ـ مدة تولية البابا يؤانس العاشر1

ولبث على كرسى الرياسة البابا يؤانس العاشر مـدة سـت سـنوات وشـبرين وثمانيـة      
يوليــه  07ش الموافــق 0112ة أبيــب ســن 05أيــام حيــث انتقــل مــن هــذا العــالم فــى يــوم 

م فــــى أيــــام الســــلطان علــــى بــــن شــــعبان المنصــــور ودفــــن بــــالحبش بجــــوار 0715ســــنة 
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القــــديس ســــمعان الخــــراز وخــــال كرســــى البطريركيــــة بعــــده مــــدة خمســــة اشــــبر وثالثــــة 
 .وعشرون يوما

 
 

 (11)البابا غبلاير الرابع البطريرك 

 ـ اختياره للبطريركية0

علـى خلـو الكرسـى البطريركـى اجتمـع حضـرات األبـاء  لما الترب نحـو سـتة أشـبر     
ـــــرك وبعـــــد البحـــــث  ـــــار البطري ـــــة الشـــــعب الختي ـــــاهرة بحضـــــرات أراخن ـــــى الق األســـــالفة ف

 .واالختيار لر الرأى على اختيار رييس دير المحرق المدعو الراهب غبلاير
ولـــد كـــان أبـــا فاضـــال وعابـــدا  ناســـكا فضـــال عـــن ســـعة علمـــه وجـــالل لـــدره فقـــدموه      
يركـــا فـــى كنيســـة القديســـين ســـرجيوس وواخـــس بـــالثغر االســـكندرى فـــى يـــوم األحـــد بطر 

م وهـــــو يـــــوم عيـــــد 0731ينـــــاير ســـــنة  1ش الموافـــــق 0111طوبـــــه ســـــنة  00المقـــــدس 
االبيفانيا المجيد المترجم بالظبور االلبـى ويسـمى عيـد الـرنح وهـو عيـد العمـاد المقـدس 

وفــــــــوه   " أ" 535تـــــــاريخ    02وكتـــــــاب  57و" أ" 55طقـــــــس    011كتـــــــاب )
012.) 
كتــــاب تــــاريخ وجــــداول ( )11)ودعــــى هــــذا البابــــا باســــم غبــــلاير الرابــــع البطريــــرك      

 .فى أيام السلطان شعبان بن حسن( 55البطاركة   
 ـ حالة البالد فى عهد رئاسته5

وفــى الســنة الثالثــة مــن تــولى البابــا غبــلاير علــى الكرســى البطريركــى أصــاب الــبالد      
وط ة من الجوع وسبببا أن األمير يلبغا العمـرى أحـد امـراء المماليـك  حروب أهلية أشد

م سـطت عليـه عصـبة مــن مماليكـه فـى لصـره فقتلــوه 0731كـان نايبـا للملـك وفـى ســنة 
وساروا يريدون مثل ذلـك مـن السـلطان نفسـه فـردهم بعـد حـرب هايلـة لتـل فيبـا زعـيمبم 

اعا فتزوج مـن والـدة السـلطان ونـال فتشتتوا فولى  على النيابة الجاى اليوسفى وكان طم
منبا ثـروة عظيمـة فقويـت شـوكته وكبـر متشـيعوه فطمـع بالسـلطة فقتـل زوجتـه المـذكورة 
وتواطــ  مـــع لـــاتلى يلبغــا علـــى لتـــل الســطان فبـــاجموه ودفعبـــم ولتــل مـــنبم جمعـــا  كبيـــرا  

ذى  02وبعد ذلك تمكن خصـومه مـن لتلـه فـى . وتبعبم رجاله حتى أغرلوهم فى النيل
ثـم بـايعوا ( م0733أبريـل سـنة  52الموافـق  0157برموده سـنة  71) 331جة سنة الح

ابنــه عــالء الــدين علــى وســنه ســبع ســنوات ولقبــوه بالملــك المنصــور الســادس علــى بــن 



 - 12  -

شــعبان والــاموا لــه االميــر اليــن مــدة وصــيا ثــم ابــدل بــاألمير لرطــاى الــذى ابــدل أيضــا 
والتوليعـــات االلباميـــة  10و11   تـــاريخ مصـــر الحديثـــة جـــزء ثـــانى)بـــاألمير برلـــوق 

  715.) 
 ـ حريق القاهرة7

ش حصـل حريـق هايـل فـى القـاهرة احتــرق 0157م الموافقـة لسـنة 0733وفـى سـنة     
التوليعـات االلباميـة   )منه نحـو الخمسـماية دار ولـوال سـور القـاهرة الحتـرق نصـفبا 

751.) 
 ـ عمل الميرون1

بــا غبــلاير الرابــع فــى ديــر أبــى مقــار فــى ســنة اجتمــع المجمــع المقــدس برياســة البا     
فـــى بريــــة شـــيبات فــــى ديــــر القـــديس أبــــى مقــــار وذلـــك فــــى الســــنة ( ش0151) 0731

الخامسة لبطريركيته وكان عدد األسالفة الذين اشتركوا معـه عشـرة أسـالفة وهـم كـاآلتى 
 :حسب ترتيب وضع اليد عليبم

 انبا مقاره اسقف بلبيس (0)
 انبا صموييل اسقف اسنا (5)
 يؤانس اسقف ابو تيب انبا (7)
 انبا ميخاييل اسقف اتريب (1)
 انبا اثناسيوس اسقف لو  (2)

 (ابصاى)انبا غبلاير اسقف المرج (1)
 انبا غبلاير اسقف القيس (3)
 انبا مرلس اسقف منوف (1)
 انبا بطرس اسقف االشمونيين (5)
 انبا ميخاييل اسقف سمنود (01)

 75طقــس    511كتــاب )وبعــد ذلــك بطــل عمــل الميــرون فــى ديــر أبــى مقــار      
 (.51طقس    011و" أ" 55طقس    010و

ولبــذا البابــا خبــر مفصــل بتطويــل فــى أحــد كتــب الميــرون لــديم بالــدار البطريركيــة      
وله لطع وارباع أكثرها رومى ولبطى صعيدى لرأوها فى أولاتبـا الاليقـة ولـد ورد ذكـر 

تـــاريخ الميـــرون المقـــدس   )هـــذا الخبـــر فـــى تـــ ليف النبـــا أثناســـيوس اســـقف لـــو  
 (.طبع مصر 50و51

 ـ نياحة البابا غبلاير الرابع2

ولـــد نـــال فـــى أيامـــه الشـــعب القبطـــى بعـــح الراحـــة بســـبب القاللـــل السياســـية فـــى      
 7يومـــا حيـــث تنـــيح فـــى يـــوم  55شـــبور و 7ســـنوات و 1الـــبالد وألـــام فـــى البطريركيـــة 

م فــى أيــام ســلطة الملــك علــى بــن 0731أبريــل ســنة  51ش المــافق 0151بشــنس ســنة 
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ن المنصـــور واحتفـــل بجنازتـــه ودفـــن فـــى الحـــبش بجـــوار القـــديس ســـمعان الخـــراز شـــعبا
 .وخلى الكرسى بعده مدة شبرين وسبعة وعشرين يوما

 
 

 مشاهير الرجال 

 فى الجيل الرابع عشر للميالد

 ـ المفضل المصرى بن أبى الفضايل0

ر المفضـــل المصـــرى هـــو ابـــن أبـــى الفضـــايل القبطـــى مـــن كتبـــة القـــرن الرابـــع عشـــ     
( كتـاب الــنبب السـديد والـدر الفريــد فيمـا بعـد تــاريخ ابـن العميــد)للمـيالد ولـد لــام بتـ ليف 

إلـى ( م0511سـنة )ولد روى فيه أخبار مماليك مصر من عبد الملـك الظـاهر بيبـرس 
" الفضــل"ولــد ذكــر اســم هــذا الكتــاب باســم ( م0711ســنة )الملــك الناصــر بــن لــالوون 

 (.057و 012ة   المخطوطات العربي" )المفضل"بدل 
 ـ أنبا بطرس الجميل اسقف مليج5

كان األنبا بطرس الجميل اسقف مليب من كبـار كتبـة وامـراء الكنيسـة القبطيـة فـى      
الجيل الرابع عشر للميالد ولد ذكر ابن كبر انه جمع كتـاب السنكسـار غيـر أن النسـخ 

لــيب وربمــا يكــون التــى عثــر عليبــا تــدل علــى ان جامعــه أنبــا ميخاييــل اســقف اتريــب وم
تمم السير التى نقصت منه الخاصة بالشـبداء القديسـين المتنيحـين فـى الجيلـين الثالـث 

 . عشر والرابع عشر وجمعبا فى سنكسار واحد فنسب اليه
 : ومن مؤلفات االنبا بطرس     

كتــاب البيــان فــى خمســة فصــول يــرد فيــه علــى جمــال الــدين بــن محمــد المصــرى  (0)
 .ةاثباتا  لدين النصراني

 .كتاب فى بدع الطوايف يدافع فيه عن معتقدات القبط اليعالبة االرثوذكسيين (5)
 (.15المخطوطات العربية   )كتاب االشراق الذى رد به على االرمن  (7)

 ـ شمس الرئاسة أبو البركات بن كبر7

كان الشيخ المؤتمن االجل شـمس الرياسـة بـن الشـيخ األكمـل االسـعد لسـا لكنيسـة      
عالمــــا فاضــــال والهوتيــــا متضـــلعا ومؤرخــــا كنســــيا مــــن المتضــــلعين فــــى المعلقـــة وكــــان 

التـــاريخ الكنســــى والطقـــوس وغيرهــــا مـــن العلــــوم الدينيـــة وكــــان كاتبـــا للســــلطان بيبــــرس 
 .الداودارى
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ولـــد لـــام هـــذا المـــؤرل العالمـــة والالهـــوتى الكبيـــر بتـــ ليف أكبـــر موســـوعة الهوتيـــة      
ويتضــمن هـــذا " لمــة وايضــاح الخدمــةكتــاب مصــباح الظ"كنســية وهــى المعروفــة باســم 

ــــة وادبيــــة وتعــــد مــــن اهــــم وأكبــــر  ــــة وطقســــية وتاريخي ــــة فوايــــد ديني الســــفر العظــــيم جمل
 .الموسوعات الدينية

ووضـــع كتـــاب . كمـــا الـــف أيضـــا خطبـــا تتلـــى فـــى الكنـــايس فـــى األعيـــاد والمواســـم     
 .جالء العقول فى علم االصول الملقب بكشف االسرار الخفية"

وكتــــاب " البيــــان االظبـــر فــــى الـــرد علـــى مــــن يقـــول بالقضــــاء والقـــدر"اب ولـــه كتـــ     
 ".الردود على المسلمين واليبود"

كمــا كـــان عالمـــا فــى اللغـــة القبطيـــة ولــه فيبـــا معجمـــا معروفــا باســـم الســـلم الكبيـــر      
 (.05و01المخطوطات العربية   )
 

 ى االسكندرىتم طبع الحلقة الثانية من سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرس
 بمطبعة دير السيدة العذراء ـ السريان ببرية شيبيت

 م0525ش ـ مايو سنة 0111بشنس سنة 
 فى عبد رياسة صاحب النيافة االنبا ثاوفيلس اسقف الدير أطال اهلل حياته
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 تصـــــدير
 مصــادر الكتاب

 (31)البابا اثناسيوس الثالث البطريرك 

 خلو الكرسى للبطريركية
 الترشيح للبطريركية

 التنافس بين مؤيدي بن كليل والمؤيدين للقس غبلاير
 التدابير التى اتخذت لضمان نجاح القس بولس بن كليل

 محاولة حزب القس غبلاير النتخابه بطريركا
 لنجاح غرضبم ليام حزب القس بولس بن كليل

 اتفاق حزبى بولس وغبلاير على تقدمة ابن كليل
 رسامة البابا أثناسيس بن كليل بطريركا

 مقابلة البابا للوزير الفايزى فى االسكندرية
 زيارة األديرة البحرية

 وصول البابا إلى مصر
 أعماله فى مدة بطريركيته

 عمل الميرون المقدس
 جباد البطريرك ونياحته

 ( 33)الثالث البطريرك  البابا غبلاير

 (31)والبابا يؤانس السابع البطريرك 
 البابا غبلاير الثالث
 البابا يؤانس السابع

 (35)البابا تيودوسيوس الثانى البطريرك 
 اختياره للبطريركية

 هدو حركة االضطباد فى عبده
 أخالله الخاصة

 عمل الميرون المقدس
 تاريخ نياحته
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 (11)البابا يؤانس الثامن البطريرك 
 اختياره للبطريركية

 شدة اضطباد النصارى
 وصف االضطباد رغم المغاالة فى ذكر أسبابه

 وساطة ملك االراجون فى ش ن لبط مصر
 نقل مقر الكرسى إلى حارة زويله
 نياحة القديس برسوما العريان

 ون المقدسعمل المير 
 نياحة البابا يؤانس

 (10)البابا يؤانس التاسع البطريرك 

 اختياره للبطريركية
 الشدايد التى ذالبا النصارى وكنايسبم

 البجوم على الكنايس فى االسكندرية والوجبين البحرى والقبلى
 حريق مصر والقاهرة

 براءة ألباط مصر من جريمة حريق القاهرة
 ة لشعبهتغيير سياسة السلطان مجارا

 اضطباد النصارى من رجال الدولة
 مدى اثار الخرايب والحرايق فى مصر والقاهرة

 أواخر أيام البابا يؤانس التاسع
 (15)البابا بنيامين الثانى البطريرك 

 ترشيحه للبطريركية
 اضطباد النصارى فى عبده

 صنع الميرون المقدس
 تدخل ملك الحبشة لرفع االضطباد عن القبط

 با بنيامين الثانىنياحة البا
 (17)البابا بطرس الخامس البطريرك 

 ترشيحه للبطريركية
 ابطال االحتفال بعيد الشبيد بشبرا
 اثارة اضطباد القبط فى الريف

 عمل الميرون المقدس
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 اضطباد النصارى فى القاهرة
 آخر أيام البابا بطرس الخامس
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 (11)البابا مرقس الرابع البطريرك 

 ترشيحه للبطريركية
 ظبور وباء الطاعون فى مصر

 مصادرة امالك االديرة
 هدم كنيسة الشبيد بشبرا

 حسد النصارى على تقدم مركزهم فى الدولة
 اعمال الملك الصالح ضد النصارى لبل خلعه

 عون ملك النوبة أللباط مصر
 حدوث فناء عظيم فى القرى

 البابا من هذا العالم انتقال
 (12)البابا يؤانس العاشر البطريرك 

 اختيار البطريرك
 حدوث مجاعة ولحط فى مصر

 عمل الميرون المقدس
 مدة توليته على الكرسى

 (11)البابا غبلاير الرابع البطريرك 
 اختياره للبطريركية

 حالة البالد فى عبد رياسته
 حريق القاهرة

 عمل الميرون المقدس
 بابا غبلاير الرابعنياحة ال

 مشاهير الرجال فى الجيل الرابع عشر

 المفضل المصرى بن أبى الفضايل
 أنبا بطرس الجميل اسقف مليب

 شمس الرياسة أبو البركات بن كبر

 

 


