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التأمل
ما أجملك أيتها المعرفة الحقانية
وما أعظمك أيها الفهم العميق
ألن بهما تنصلح الحياة إذا خضعت لروح اهلل القدوس
هذه التي طلبها سليمان قديم ًا من اهلل
فسرَّ به وأعطاه فوق طلبه هذا كل شيء صالح
فأعطٍ يا رب أوالدك في كل مكان وزمان
رعاة حسب مشيئتك يبذلون نفوسهم عن الخراف
كمثالك يا راعينا الصالح
ألن الحصاد كثير والفعلة قليلون
ألننا رعيتك وغنم مرعاك
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ف��ى �أي ��ام ��ه ظ �ه��ر �آري ��و� ��س امل �خ��ال��ف فن�صحه
القدي�س فلم يقبل فحرمه ومنعه من �شركه
الكني�سة
كان ق�سا بالإ�سكندرية وملا نال البابا بطر�س
�إكليل ال�شهادة �إتفق امل�ؤمنون علي ر�سامته
�أبى �أن يقبل �آريو�س فى �شركة الكني�سة وزاده
حرماً وجادله �أمام امللك ق�سطنطني
تعلم م��ن القدي�س �أنطونيو�س �أب��و الرهبان
الن�سك وهو �أول بابا يلب�س من يده زى الرهبان
قا�سى �شدائد من �أتباع �آريو�س الذين حاولوا
قتله كثرياً فكان يهرب خمتفياً منهم
فى ال�سنة ال�ساد�سة من رئا�سته عُقد املجمع
امل�سكونى بالق�سطنطينية ملحاكمة مقدنيو�س
عدو الروح القد�س
ك��ان تلميذاً للقدي�س �أثنا�سيو�س الر�سويل
وو�ضع ميامر كثرية و �أقوا ًال مفيدة روحانية
ر�أ�س املجمع امل�سكوين مبدينة �أف�س�س .كما رد
على الإمرباطور الكافر يوليانو�س
دع� � ��ي ه� � ��ذا ال � �ب ��اب ��ا اجل� �ل� �ي ��ل �إىل امل �ج �م��ع
اخللقيدونى ب�أمر امللك مرقيان
ح�ل��ت ب��ه ��ش��دائ��د ك�ث�يرة منها مت نفيه �سبع
�سنوات على يد امللك الون الكبري
قا�سى �شدائد كثرية منها نفيه م��ن كر�سيه
و�أثناء ذلك داوم على وعظ �شعبه بالر�سائل
��ص��رف ه��ذا البطريرك همته م�شرتكا مع
القي�صر يف �أعادة ال�سالم �إىل ال�شرق
ملا جل�س على الكر�سي املرق�سي �إهتم اهتماماً
زائداً بالتعليم والوعظ وتثبيت امل�ؤمنني
كانت الكني�سة يف �أيامه يف ه��دوء و�سالم كما
اهتم بكتابة عظات وميامر كثرية
كان هذا الأب مداوماً على التعليم والقراءة
والإفتقاد يف كل بلد
نال هذا البابا �شدائد كثرية ب�سبب املحافظة
على الإميان امل�ستقيم
�أقام يف املنفى � 28سنه يف �صعيد م�صر
�أق��ام يف �إبيفانيه قبلي دي��ر ال��زج��اج ومل يكن
يفرت على �إر�سال الر�سائل للم�ؤمنني لتثبيتهم
يف �أي��ام��ه ظ�ه��ر ب�بري��ه الإ� �س �ق �ي��ط ب�ع����ض �أت �ب��اع
ميليتو�س الأ�سيوطي فجادلهم وبني لهم خطئهم
كان من �أعيان الإ�سكندرية ثم �صار ق�ساً ثم مت
اختاروه للبطريركية
نالت الكني�سة يف ع�صره �إ�ضطهادات كثرية
لأن الفر�س قد غزوا البالد وقتلوا امل�ؤمنني
مل��ا اُخ �ت�ير للبطريركية ح�ل��ت عليه �شدائد
كثرية وكان مالك الرب ك�شف له عما �سيلحق
بالكني�سة من �شدائد
ك��ان يطوف ال���ش��وارع والأ� �س��واق يف زى جنار
لوعظ امل�ؤمنني وتثبيتهم ب�سبب الإ�ضطهاد
نالته �شدائد كثرية من عبد العزيز بن مروان
واىل م�صر وال�سبب و�شاية من حا�سد
�إخ �ت��اروه بطريكاً ب��ر�ؤي��ا �سماويه ث��م �أخ��ذ يف
جتديد الكنائ�س
�أجرى اهلل على يده �آيات عظيمه لدرجه �أنه
�شرب ُ�سماً على �أنه دواء فلم ي�ؤثر فيه
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يف عهده نالته �شدائد كثرية منها قب�ض الوايل
ال� �ب ��اب ��ا �أل �ك �� �س �ن ��درو� ��س 25 729 704
عليه وتعذيبه حتى افتداه امل�ؤمنون باملال
الثاين
مل يربح منذ توليه الكر�سي عن ال�س�ؤال كي
1 730 729
البابا قزمان الأول
ينيح اهلل نف�سه �سريعاً ف�أجاب اهلل طلبه
ك��ان م��داوم �اً على ال �ق��راءة ووع��ظ �شعبه يف
البابا ثي�ؤذور�س الأول 12 742 730
غالبية الأيام خ�صو�صاً الآحاد والأعياد
يف ي��وم ر��س��ام�ت��ه هطلت �أم �ط��ار غ��زي��رة مل��ده
24 767 743
البابا خائيل الأول
«ثالثة �أي��ام» ففرح النا�س �إذ ك��ان قد امتنع
ملدة �سنتان
البابا مينا الأول
حل�ق�ت��ه م�ت��اع��ب ك �ث�يرة ب�سبب راه ��ب ُي��دع��ى
9 776 767
بطر�س كانت تتملك عليه �شهوة الأ�سقفية
البابا يوحنا الرابع
�أح�سن رعاية �شعبه كثرياً وكان كثري التعليم
22 799 777
والوعظ ،كثري الرحمة على الفقراء
ع�ن��دم��ا ع�ل��م ب ��أم��ر ر��س��ام�ت��ه ه��رب �إىل ال�بري��ة
20 819 799
البابا مرق�س الثاين
فلحقوا به ور�سموه ،كما �أنه كان يُخرج �شياطني
يف ع �ه��ده �إه �ت��م ب�ت�ج��دي��د ال�ك�ن��ائ����س وتعمري
ال �ب��اب��ا ي �ع �ق��وب ال �ع �م��ود 11 830 819
الأديرة ،كما �أنه بنعمه امل�سيح �أقام طف ً
ال من
الف�ضى
املوت.
 7 830 830شهور م��ن ت��وا��ض�ع��ه مل ي��واف��ق ع�ل��ى البطريركية
البابا �سيمون الثاين
ف�أم�سكه امل�ؤمنون ور�سموه
18 849 831
�إه�ت��م ك�ث�يرا بالكنائ�س ،وك��ان ق��د �أظ�ه��ر اهلل
البابا يو�ساب الأول
على يده عجائب و�آيات كثرية
طلب من الرب النياحة لأنه كان يريد حياة
2 851 849
البابا خائيل الثاين
الوحدة فلبى اهلل طلبه
حل �ق��ت ب ��ه �أح� � ��زان ك �ث�ي�رة وب�ل�اي ��ا وجت� ��ارب
7 858 851
البابا قزمان الثاين
متنوعة ولكنه كان مداوماً على التعليم
ك��ان �سخياً وك��رمي�اً ويهتم ك�ث�يرا بالكنائ�س
21 880 859
البابا �شنودة الأول
وموا�ضع �سكن الغرباء
عانى كثريا من �أحمد بن طولون واىل م�صر
27 907 880
البابا ميخائيل الأول
 .وطرحه يف ال�سجن
�إخ� �ت ��اروه ،ف� ُر��س��م غ���ص�ب�اً ع�ن��ه ف �ك��ان يق�ضى
11 920 909
البابا غربيال الأول
معظم �أوقاته يف الربية
كانت �أيام هذا البابا كلها �سالم وهدوء
البابا قزمان الثالث
12 932 920
ً
ك��ان دائ��م التعليم ل�شعبه وك��ان م��داوم�ا على
البابا مكاريو�س الأول 20 952 932
تو�صية الأ�ساقفة
4 956 952
انتهي نهاية �سيئة
البابا ثا�ؤفانيو�س
ُ
�أج�بر على ال��زواج قبل الرهبنة فعا�ش بتول
18 974 956
البابا مينا الثاين
باتفاقه مع زوجته ثم انطلق �إىل الربية بعد
نياحتها
يف زمانه متت معجزه نقل جبل املقطم ،كما
3 978 975
البابا �أبرام بن زرعه
حرم كل من ي�أخذ ر�شوة من االكلريو�س
�إنتهى نهاية �سيئة وذل��ك لأن��ه مل يكن يحيا
24 1003 979
البابا فيلوثا�ؤ�س
احلياة الن�سكية التي تليق بالراهب
قا�سى ه��ذا الأب متاعب ك�ث�يرة منها �أل�ق��اء
28 1032 1004
البابا زكريا
احلاكم ب�أمر اهلل لل�سباع فلم ت�ؤذه
كان حاد الطباع ي�سئ معاملة النا�س
البابا �شنودة الثاين
14 1046 1032
ن��ال ه��ذا الأب م�ت��اع��ب ك �ث�يرة م��ن اخلليفة
31 1077 1046
البابا خر�ستوذولو�س
الفاطمي
��ش��ق ب�ع����ض الأ� �س��اق �ف��ة ع�ل�ي��ه ع���ص��ا ال�ط��اع��ة
14 1092 1078
البابا كريل�س الثاين
وق�صدوا خلعه ولكن اهلل كان معه
كان مداوماً على وعظ ال�شعب وتعليمه
البابا ميخائيل الثاين 10 1102 1092
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البابا مقاريو�س الثاين

26 1128 1102
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البابا غربيال الثاين

71

البابا ميخائيل الثالث

14 1145 1131
1 1146 1145

القرن
الثاين
ع�شر 72

البابا يوان�س اخلام�س

73

البابا مرق�س الثالث

74

البابا ي�ؤان�س ال�ساد�س

75

البابا كريل�س الثالث

76

البابا �أثنا�سيو�س الثالث

18 1166 1147
22 1189 1166
27 1216 1189
8 1243 1235
11 1261 1250

القرن
الثالث
ع�شر 77

البابا غربيال الثالث

78

البابا يو�أن�س ال�سابع

79

البابا ثي�ؤد�سيو�س الثاين 6 1300 1294
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البابا ي�ؤان�س الثامن
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البابا ي�ؤان�س التا�سع
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البابا بنيامني الثاين
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البابا مرق�س الرابع
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البابا ي�ؤان�س العا�شر

86

البابا غربيال الرابع

87

ال �ب ��اب ��ا م� �ت ��ا�ؤ� ��س الأول
(متى امل�سكني)

البابا بطر�س اخلام�س

3 1271 1268
22 1293 1271

20 1320 1300
7 1327 1320
12 1339 1327
8 1348 1340
15 1363 1348
6 1369 1363
8 1378 1370
30 1408 1378

�أخ � ��ذوه ج�ب�را وق �ي��دوه ور� �س �م��وه ب�ط��ري��رك�اً
فازداد يف ن�سكه وعباداته
ر�سم يف �أيامه � 53أ�سقفا وكهنه كثريين
كان �شيخاً وق��وراً يف دير مقاريو�س يف �سرية
�صاحلة
يف �أيامه �أُ�ضيف �إىل �صالة �سر االع�تراف يف
القدا�س كلمة «املحيى» ف�صار ُيقال «هذا هو
اجل�سد املحيى»
كان يف عهده امللك �صالح الدين الأيوبى
رعى �شعب امل�سيح بطهارة قلب وبرفق يديه
�سا�سهم و�أهداهم
يف �أي��ام��ه اج�ت�م��ع جم�م��ع م��ن ��س��ائ��ر �أ�ساقفة
ال �ك��رازة امل��رق���س�ي��ة وو� �ض �ع��وا ق��ان��ون �اً �شام ً
ال
للكني�سة
بذل كل ما يف و�سعه لإ�صالح الكني�سة و�إ�صالح
ما �أف�سده �سلفه البابا كريل�س الثالث (بن
لقلق)
قام بتكري�س املريون املقد�س على الرغم من
املدة الق�صرية التي ق�ضاها
يف �أي��ام��ه ج��رت على الكني�سة �شدائد كثرية
وقا�سى الأ�ساقفة جتارب �شديدة
ك��ان الأق �ب��اط يف �أي��ام��ه يف م�صائب ووي�لات
ب�سبب �إنق�سام املماليك �إىل �أحزاب
ه��و �آخ��رم��ن �سكن يف دي��ر �أب��ى �سفني مب�صر
القدمية و�أول من نقل الكر�سي املرق�سي �إىل
كني�سة ال�سيدة العذراء بحارة زويله
جرت يف �أيامه �شدائد كثرية على امل�سيحيني
فمنهم م��ن ُقتل وم��ن ُح��رق وم��ن ُ�صلب ،ثم
رفع اهلل عن �شعبه
قا�ست الكني�سة �أ�شر الإ�ضطهادات من قِبل
الواىل ولكن مات هذا الوايل �أ�شر ميتة
كانت �أيام رئا�سته كلها �سالم و�أمان
يف �أي��ام��ه ��ص��ودرت �أم�لاك الكني�سة والأدي��رة
القبطية وكانت تبلغ � 25ألف فدان
ك��ان ع��امل �اً ف��ا��ض� ً
لا م��ن دم���ش��ق (ال���ش��ام)ول��ذا
ُيعرف با�سم امل�ؤمتن ال�شامي
كان رئي�ساً لدير املحرق ثم جل�س على الكر�سي
املرق�سي وكان عاملاً فا�ض ً
ال نا�سكاً وعابداً
يف ب��داي��ة رئا�سته ع��ان��ى الأق �ب��اط ا�ضطهاداً
مريراً ،ونظراً حلكمته كان احلاكم ُير�سل له
الق�ضايا ال�صعبه
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88

البابا غربيال اخلام�س

89

ال �ب��اب��ا ي ��ؤان ����س احل ��ادي 25 1452 1427

القرن
اخلام�س
ع�شر 90

ع�شر

البابا متا�ؤ�س الثاين

13 1465 1452
8 1474 1466

91

البابا غربيال ال�ساد�س

92

البابا ميخائيل الرابع

93

ال �ب��اب��ا ي� ��ؤان� �� ��س ال �ث��اين 3 1483 1480

94
القرن
ال�ساد�س 95
ع�شر
96

1 1478 1477

ع�شر
ال �ب��اب��ا ي ��ؤان ����س ال �ث��ال��ث 40 1524 1484
ع�شر
البابا غربيال ال�سابع

43 1568 1525

ال �ب��اب��ا ي ��ؤان �� ��س ال ��راب ��ع 15 1586 1571

ع�شر

16 1603 1587

97

البابا غربيال الثامن

98

البابا مرق�س اخلام�س

99

ال�ب��اب��ا ي��ؤان����س اخلام�س 10 1629 1619

القرن
ال�سابع 100
ع�شر
101
102
103
104
105
القرن
الثامن 106
ع�شر
107
108

8

18 1427 1409

ع�شر

البابا متا�ؤ�س الثالث
البابا مرق�س ال�ساد�س

16 1619 1603

15 1646 1631
 10 1656 1646س
9 1675 1666

البابا متا�ؤ�س الرابع
البابا ي�ؤان�س ال�ساد�س 42 1718 1676
البابا بطر�س ال�ساد�س 8 1726 1718
ال �ب��اب��ا ي ��ؤان ����س ال���س��اب��ع 18 1745 1727
ع�شر
البابا مرق�س ال�سابع

24 1769 1745

ال �ب��اب��ا ي ��ؤان ����س ال�ث��ام��ن 27 1796 1769

ع�شر

البابا مرق�ص الثامن

13 1809 1796

ب ��ذل جم� �ه ��وداً ك �ب�ي�راً يف ��س�ب�ي��ل �إ�� �ص�ل�اح ما
�أف�سدته يد الإ�ضطهاد واملحافظة على �شعبه
من قوة رجال احلكومة
حلت ب��ه �شدائد ك�ث�يرة وا��ض�ط�ه��ادات �صعبة
دع ��ت �إىل ت��و��س��ط م�ل��ك �إث�ي��وب�ي��ا ب�ي�ن��ه وب�ين
الوايل
قام بعمل امل�يرون املقد�س وتقدي�سه يف بيعة
العذراء والدة الإله بحارة الروم
كان هذا الأب رئي�س دير القدي�س �أنطونيو�س
كان من �سمالوط و�أبيه ي�سمى الق�س يوحنا
عا�صر هذا الأب ال�سلطان قايتباى �أبا الن�صر
الأ�شرف
ال فا�ض ً
كان هذا البابا رج ً
ال وعاملاً كبرياً وكان
حم�سناً باراً وله م�ؤلفات كثرية
م��ن �أع�م��ال��ه جت��دي��د دي��ر الأن �ب��ا انطونيو�س
ودير الأنبا بوال ودير املحرق
طلب �إليه ال�سلطان �سليم جمع اجلزية من
امل�سيحيني فلم يتخلف �أحداً منهم عن الدفع
�إختلف امل�سيحيون حول �إقامته بطريركاً ثم
عاد �إىل كر�سيه وثبتت له البطريركية
ن��ال ا��ض�ط�ه��اداً م��ن �أق �ب��اط ال��وج��ه البحري
ب�سبب الأ��ص��وام والزيجة (�إذ طالبوا بتعدد
الزوجات)
كان �أباً عفيفاً عاد ًال عاملاً ب�سيطاً وغيوراً على
الكني�سة
ت��ره��ب ب��دي��ر ال�ق��دي����س م�ق��اري��و���س ب��ال�بري��ة
فجاهد بنعمه الرب فر�سموه ق�ساً ثم قم�صاً
ثم رئي�ساً على الدير
ترهب بدير القدي�س �أنطونيو�س بال�صحراء
ال�شرقية
ت ��ره ��ب ب ��دي ��ر ال �� �س �ي��دة ال � �ع� ��ذراء امل� �ع ��روف
بالربامو�س بربية �شهيت
ترهب بدير الأنبا �أنطونيو�س ولب�س الإ�سكيم
كانت �أيامه كلها هدوء و�سالم و�أبطل الطالق
لأى �سبب
�إه�ت��م بت�شييد الكنائ�س والأدي ��رة وترميمها
وتكري�سها
قا�سى �شدائد كثرية و�أه��وا ًال عظيمة �أحياناً
من املخالفني و�أخرى من �شعبه،وكان �أباً باراً
رحوماً
نالت الكنائ�س يف مده رئا�سته �شدائد و�ضيقات
كثرية على يد احلكام والوالة العثمانيني
يف �أي��ام��ه حدثت مظامل للكني�سة والأق�ب��اط
ح�ي��ث ُح��رق��ت الكني�ستني ال�ع�ل�ي��ا وال�سفلى
بحارة الروم

109
القرن 110
التا�سع
ع�شر 111
112
113

البابا بطر�س ال�سابع

43 1852 1809
9 1862 1853

البابا كريل�س الرابع
ال � �ب� ��اب� ��ا دمي� �ي�ت�ري ��و� ��س 8 1870 1862
الثاين
البابا كريل�س اخلام�س

53 1927 1874

ال �ب��اب��ا ي ��ؤان ����س ال�ت��ا��س��ع 14 1942 1928

ع�شر

114

البابا مكاريو�س الثالث

115

البابا يو�ساب الثاين

116

البابا كريل�س ال�ساد�س

117

البابا �شنوده الثالث

1 1945 1944
10 1956 1946
12 1971 1959

القرن
الع�شرون

41 2012 1971

2012

القرن
احلادي 118
والع�شرين

البابا توا�ضرو�س الثاين

يف عهده عاد كر�سي النوبة وال�سودان �إىل
الكر�سي ال�سكندري بعد �أن �إنف�صل مدة
500عاماً
ُلقب ب�أبو الإ�صالح ،و�أن�ش�أ مدار�س قبطية
و�شدد يف تعليم اللغة القبطية
ط��اف يف ب��اخ��رة حكومية متفقداً كنائ�س
الوجه القبلي فرد ال�ضالني وثبت امل�ؤمنني
�إزده � ��رت ال�ك�ن�ي���س��ة يف ع���ص��ره ب��امل��ؤم�ن�ين
والعلماء  .كما �أن��ه ب��ذل �أق�صى جهده يف
النهو�ض ب�شعبه القبطى.
�أن���ش��آ م��در��س��ة اله��وت�ي��ة عليا للرهبان يف
مدينة حلوان ،كما �أنه عمل املريون املقد�س
ُول��د يف مدينة املحلة ال�ك�برى م��ن �أ��س��رة
متدينة وترهب بدير الأنبا ب�شوى بوادي
النطرون
عا�صر امللك فاروق الأول ،والرئي�س حممد
جنيب ،والرئي�س جمال عبد النا�صر
مت يف ع�صره تدعيم �صلة الكني�سة القبطية
بالكني�سة احلب�شية ف�ق��د ر��س��م لإثيوبيا
ب�ط��ري��رك�اً ،كما �أن��ه و��ض��ع حجر الأ��س��ا���س
لدير مار مينا مبريوط ،بد�أ خدمة املهجر
وو�ضع حجر �أ�سا�س الكاتدرائية املرق�سية
اجل��دي��دة ب��الأن�ب��ا روي ����س ب��ال�ق��اه��رة� ،أع��اد
ج�سد القدي�س م��ار مرق�س �إىل القاهرة،
وظ�ه��رت يف عهده ال�سيدة ال�ع��ذراء مرمي
بالزيتون عام 1968م
يف ع �ه��ده مت��ت ��س�ي��ام��ة �أك �ث�ر م��ن 100
�أ��س�ق��ف مب��ا يف ذل��ك �أول �أ��س�ق��ف لل�شباب
و�أكرث من  400كاهن وعدد غري حمدود
من ال�شمام�سة يف القاهرة والإ�سكندرية
وكنائ�س املهجر ،ومت يف عهده �سيامة املئات
من الرهبان والراهبات ،وكان �أول بطرك
يقوم ب�إن�شاء العديد من الأديرة القبطية
خ � ��ارج م �� �ص��ر ،ك �م��ا مت ت �ق��دي ����س امل �ي�رون
املقد�س يف عهده  7مرات
�أطال اهلل حياته  ..يف هذه الفرتة الوجيزة
ق��ام قدا�سته بعمل وتقدي�س زي��ت امل�يرون
املقد�س يف �إبريل �سنة  2014م
وه ��و مت�ي��ز ب �ك�ثره ال�ن���ش��اط ف��ى اخل��دم��ه
يجول �أنحاء الأر�ض كلها بحثاً عن القطيع
واهتمامه بازدهار اخلدمة وترتيب البيعه
�إمياناً منه �أن «�إلهنا �إله نظام»
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البابا ديمتريوس األول (الكرام) البابا الثاني عشر:

 :اإلسكندرية
المدينة األصلية له
االسم قبل البطريركية  :ديمتريوس
 9 :برمهات  4 -مارس 188
تاريخ التقدمة
 12 :بابه  9 -أكتوبر 230
تاريخ النياحة
مدة اإلقامة على الكرسي  42 :سنة و 7أشهر و 5أيام
 :الكنيسة المرقسية باإلسكندرية
مكان حبريته
 :الكنيسة المرقسية باإلسكندرية
مكان الدفن
 :كومودوس  -برتيناكس  -نجره  -ساويرس  -كاراكالوجيتا
الملوك المعاصرون

بسيطا ال يعرف القراءة والكتابة.
ً
فالحا
كان
ً
ـبعا وأربعيــن ســنة إلــى أن أخُ تيــر بطريــركً ا ولــم يعــرف أحدهمــا اآلخــر معرفــة
ـ
س
ـه
ـ
زوجت
ـع
ـ
م
ـام
ـ
وأق
ـا
ـ
متزوج
كان
ً
ً
األزواج.
ـدم بطريــركً ا امتــأ مــن النعمــة الســمائية وأنــار الــرب عقلــه فتعلــم القــراءة والكتابــة ودرس كتــب
وبعــد أن قـ ُ
الكنيســة وتفاســيرها.
هو الذي وضع حساب األبقطي الذي به تُ ستخرج مواقيت األصوام على قواعد ثابتة.
لــم يفتــر أيــام رئاســته عــن تعليــم المؤمنيــن وتثبيتهــم فــي اإليمــان الصحيــح ،ولمــا كبــر وضعــف كان ُيحمــل
علــى كرســي إلــى الكنيســة ليعلــم الشــعب.
وتنيــح بســالم بعــد أن بلــغ مــن العمــر مئــة
أكمــل جهــاده المبــارك فــي اليــوم الثانــي عشــر مــن شــهر بابــه
َ
وخمــس ســنين منهــا ثالثً ــا وأربعيــن ســنة علــى الكرســي المرقســي.

البابا ثاؤفيلس البابا الثالث والعشرون:

 :اإلسكندرية
المدينة األصلية له
 :ثاؤفيلس
االسم قبل البطريركية
 22 :مسرى  101للشهداء  16 -أغسطس  385للميالد
تاريخ التقدمة
 18 :بابه  128للشهداء  15 -أكتوبر  412للميالد
تاريخ النياحة
مدة اإلقامة على الكرسي  27 :سنة وشهران
:الكنيسة المرقسية باإلسكندرية
محل حبريته البطريرك
 :الكنيسة بوكاليا
محل الدفن
 :ثيؤدوسيوس  -اركاديوس  -ثيؤدوسيوس الثاني
الملوك المعاصرون
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كان تلميذً ا للبابا أثناسيوس الرسولى ،تربى عنده وتأدب منه باألدب الروحاني.
لمــا
ً
فاضــال
ً
عالمــا
تنيــح البابــا تيموثــاوس ُقــدم هــذا األب مكانــه ،وكان
حافظــا لكتــب الكنيســة ُم ً
ً
عندمــا َّ
وأقــواال مفيــدة روحانيــة.
بتفاســيرها ...فوضــع ميامــر كثيــرة
ً
قــام بتأليــف كتــب جليلــة مملــوءة بالتعاليــم المســيحية النقيــة وكلهــا تــدور حــول المحبــة والرحمــة والنصــح
والتنــاول والقيامــة والثــواب والعقــاب .وهــو أول مــن أطلــق علــى الكنيســة المصريــة اســم الكنيســة القبطيــة.
وتنيح بسالم.
أكمل جهاده بعد أن رعى شعب المسيح أحسن رعاية
َّ

البابا خرستوذولس البابا السادس والستون:
المدينة األصلية له
االسم قبل البطريركية
من أبناء دير
تاريخ التقدمة
تاريخ النياحة
مدة حبريته على الكرسي
محل إقامة البطريرك
محل الدفن

 :بوره بحيرة المنزله
 :خريستوذولس
 :دير البراموس
 15 :كيهك  763للشهداء  11 -ديسمبر  1046للميالد
 14 :كيهك  794للشهداء  10 -ديسمبر  1077للميالد
 31 :سنة
 :دمرو ثم كنيسة المعلقة بمصر القديمة وكنيسة المغارة
 :دير القديس أبو مقار

هو من اآلباء النساك ،وقد تمجد الرب على يديه بآيات ومعجزات كثيرة.
ترهــب منــذ حداثتــه بديــر البرامــوس ببريــة شــيهيت وانتقــل منهــا ليتوحــد فــي صومعــة تطــل علــى البحــر فــي
نتــراوه (بحيــرة البرلــس حاليــا).
شــيد عــدة كنائــس فــي اإلســكندرية واألقاليــم ورســم الكثيــر مــن األســاقفة والكهنــة والشمامســة ،وأعلــن
أن ال حــق لهــؤالء فــي أمــوال الكنيســة إال فــي حــدود المســموح بــه.
ســعى إلــى زيــادة العالقــة بيــن كنيســة اإلســكندرية وكنيســة إنطاكيــة ،ووافــق علــى أن يذكــر كل بطريــرك
اآلخــر فــي قداســه.
تنيــح بعــد أن أكمــل جهــاده الحســن وكان ذلــك فــي  14كيهــك ســنة  794ش .بعــد أن جلــس علــى الكرســي
َّ
عامــا.
المرقســى ً 31

البابا مرقس الثامن (البابا الثامن بعد المائة):

 :طما
المدينة األصلية له
 :يوحنا
االسم قبل البطريركية
 :األنبا أنطونيوس
من أبناء دير
 24 :توت 1513 /للشهداء  2 -أكتوبر  1796للميالد
تاريخ التقدمة
 13 :كيهك  1526للشهداء  21 -ديسمبر  1809للميالد
تاريخ النياحة
يوما
مدة حبريته على الكرسي  13 :سنة وشهران وً 19
 3 :أيام
مدة خلو الكرسي
 :حارة الروم والمرقسية باألزبكية
محل إقامة البطريرك
في أيامه جاءت الحملة الفرنسية على مصر.
فــي أيامــه حدثــت مواقــف مؤســفة ومظالــم للكنيســة ولأقبــاط ،ومــن أمثلــة هــذه النكبــات التــي حاقــت بهــم
حــرق الكنيســتين العليــا والســفلى بحــارة الروم.

وفــي أيامــه نُ قــل المقــر البطريركــي مــن حــارة الــروم إلــى األزبكيــة ،حيــث نجــح المعلــم إبراهيــم الجوهــري
فــي أخــذ فرمــان ببنــاء كنيســة بالــدرب الواســع وبنــاء مقــر بطريركــي ،وقــام أخــوه المعلــم جرجــس بإتمــام هــذا
المشــروع وتــم نقــل مقــر البابــا إلــى هــذه الكنيســة التــي ُأطلــق عليهــا إســم كاتدرائيــة الــكاروز مارمرقــس،
فعرفــت باســم الكنيســة المرقســية.
ُ
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عالمــا ،فكتــب بعــض القوانيــن الخاصــة باألنظمــة الواجــب إتباعهــا بالكنيســة أثنــاء إقامــة الصلــوات ،فزجــر
كان
ً
فيهــا مــن كانــوا يتكلمــون أثنــاء الصــالة فــي القــداس ،وعظــات عــن التمــاس األدب واالحتشــام فــي الكنيســة،
ومنــع فيهــا دوران الفقــراء فــي الكنيســة مــع أطبــاق التبرعــات وغيــر ذلــك مــن الرســائل فــي موضوعــات دينيــة
ومــواد للتعزيــة
إمتــاز عهــده برجــال عظــام أمثــال :األنبــا يوســاب األبــح أســقف جرجــا وأخميــم ،المعلــم جرجــس الجوهــري،
المعلــم ملطــي ،الجنــرال يعقــوب.
ودفن في مقبرة البطاركة باألزبكية وهو أول بطريرك ُد ِف َن فيها.
تنيح سنة  1809مُ ،
َّ

البابا كيرلس الرابع (أبو اإلصالح) البابا العاشر بعد المائة:
 :الصوامعة ،مركز أخميم
المدينة األصلية له
 :الراهب القس داود الصومعي
االسم قبل البطريركية
 :األنبا أنطونيوس
من أبناء دير
 28 :بشنس ( 11بؤونه)  1570للشهداء  17 -يونيو  1854للميالد
تاريخ التقدمة
 23 :طوبه  1577للشهداء  30 -يناير 1861للميالد
تاريخ النياحة
 6 :سنوات و 7أشهر و 13يوما
مدة حبريته على الكرسي
 :المرقسية باألزبكية
محل إقامة البطريرك
 :كنيسة مار مرقس باألزبكية
محل الدفن
 :عباس األول  -سعيد باشا
الملوك المعاصرون
ترهب بدير األنبا أنطونيوس سالكً ا طريق النسك الزائد والصلوات الحارة.
رئيسا لدير األنبا أنطونيوس.
قسا وعينه
ً
رسمه البابا بطرس الجاولي ً
أنشــأ المدرســة القبطيــة الكبــرى بالبطريركيــة ،وفتــح مدرســة أخــرى فــي حــارة الســقايين وشــدد فــي تعليــم
اللغــة القبطيــة فيهما.
أول من شيد مدرسة لتعليم الفتيات.
أشترى مطبعة كبيرة طبع فيها جملة كتب كنسية.
يرجــع إليــه الفضــل فــي تقــدم األقبــاط ،وقــد هــدم كنيســة البطريركيــة القديمــة وشــيد غيرهــا ،ولكنــه لــم
يتمكــن مــن إتمامهــا لتغيبــه فــي البــالد الحبشــية للمــرة الثانيــة ،وكان هــذا الحبــر العظيــم عالمـ ًـا شــديد اإلعتصــام
بقوانيــن الكنيســة ،وكان ُمحسـ ً
ـنا ذا عنايــة شــديدة بــذوي الحاجــة ومحبوبـ ًـا مــن رعيتــه.

كان أول عمــل باشــره هــو بنــاء المدرســة الكبــرى لأقبــاط وكانــت إلــى فتــرة وجيــزة موجــودة فــي فنــاء
البطريركيــة القديمــة بالــدرب الواســع ،كمــا اشــترى عــدة منــازل وهدمهــا وأقــام علــى أنقاضهــا مدرســة مســيحية
ويقــال أنــه أنفــق فــي بنائهــا مبالــغ كثيــرة.
ُ
مــن األعمــال النافعــة التــي حققهــا أنــه أقنــع الحكومــة باســتعمال التاريــخ القبطــي ،وقــال فــي ذلــك صاحــب
كتــاب التوقيعــات اإللهاميــة (فــي ابتــداء  21شــوال ســنه  1271هـــُ ،اســتعملت التواريــخ القبطيــة بحســابات مصــر)
ـتعمال إلــى أن تبــدل بالتوقيــت اإلفرنجــي
أي مــن أول أبيــب  1571شــهداء الموافــق  7يوليــو  ،1855وبقــى ُمسـ
ً
مــن أول ديســمبر  1875م.
تنيح بسالم في  23طوبه  -سنة  1577ش.
ولما أكمل سعيه المبارك َّ

البابا كيرلس السادس (البابا :)116
في عهده بدأت خدمة كنائس المهجر في الكويت وانجلترا أمريكا وكندا واستراليا.
وضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية الجديدة باألنبا رويس بالقاهرة.
إرجاع جسد القديس مار مرقس إلى القاهرة.
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بـابـاوات تصدوا للبدع

اآلباء البطاركة فى القرن األول :
البابا مرقس (البابا رقم :)1

قاوم جماعة الغنو�سيني وهي حركة وثنية م�سيحية ترجع
جذورها �إىل ما قبل امل�سيحية بعدة قرون .وكان �أتباعها
يخلطون بني الفكر الإغريقي  -الهيلينت�سي – والفكر
امل�صري القدمي مع التقاليد الكلدانية والبابلية والفار�سية.
البابا ديمتريوس األول (الكرام) (البابا
الثاني عشر):

وظهر فى �أيامه خمالفون منهم �إقليم�س و�أوريجانو�س
و�أريانو�س وغريهم وو�ضعوا كتب ًا خمالفة فحرمهم .ومل يفرت
�أيام رئا�سته عن تعليم وتثبيت امل�ؤمنني فى الإميان ال�صحيح.
البابا ديونيسيوس البابا الرابع عشر :

ظهرت فى عهده بدعة َّ
تف�شت فى بالد العرب ،تتلخ�ص فى
�أن النف�س متوت مع اجل�سد ،ثم تقوم معه فى يوم القيامة..،
فجمع عليهم جممع ًا وحرمهم .وظهر �آخرون على بدعة
�أوريجان�س و�سابليو�س ،وملا كفر بول�س ال�سمو�ساطى بالإبن،
واجتمع عليه جممع بانطاكية ،مل ي�ستطع هذا القدي�س

احل�ضور �إليه ل�شيخوخته ،فاكتفى بر�سالة كلها حكمة ،بني
فيها ف�ساد ر�أى هذا املبتدع ،و�أظهر �صحة املعتقد القومي.
البابا مكسيموس (البابا الخامس عشر):

بعد ر�سامته بزمن قليل وردت ر�سالة من جممع �إنطاكية
تت�ضمن �أ�سباب حرم بول�س ال�سمو�ساطي وامل�شايعني له
فقر�أها علي كهنة الإ�سكندرية ثم حرر من�شور ًا و�أر�سله مع
ر�سالة املجمع �إىل �سائر بالد م�صر و�أثيوبيا والنوبة يت�ضمن
حتذيرهم من بدعة بول�س ال�سمو�ساطي .وقد زالت بدعة هذا
املبتدع مبوته (كما جاء فى خمطوط ب�شبني الكوم) فى �أيام
هذا القدي�س ظهر �إن�سان من ال�شرق (بالد ال ُفر�س) �إ�سمه
«ماين» قال هذا عن نف�سه �أنه الباراقليط روح القد�س ،وجاء
�إىل �أر�ض ال�شام وجادله �أ�سقفها القدي�س �أر�شالو�س و�أظهر
�ضالله فرتك ال�شام ورجع �إىل بالد الفر�س .ف�أخذه بهرام
امللك و�شقه ن�صفني �أما الأب مك�سيمو�س فقد ظل جماهد ًا
وحار�س ًا لرعيته ومثبت ًا لها بالعظات والإنذارات.
البابا بطرس األول (خاتم الشهداء) (البابا
السابع عشر):

فى �أيام هذا البابا ظهر �آريو�س املخالف  ،و�أنكر �أريو�س
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�ألوهية ال�سيد امل�سيح مت�أثر ًا ببع�ض الفل�سفات اليونانية
القدمية مثل الأفالطونية ( .)Platonismفاعترب �أن
اللوغو�س �إله ،ولكنه �إله خملوق ولي�س من جوهر الآب .و�أنه
كائن و�سيط بني اهلل الإله احلقيقي (الآب) وبني العامل
املخلوق لأنه ال يليق �أن يت�صل اهلل باخلليقة ،و�أنه �أ�سمى من
�أن تكون له عالقة مبا�شرة باخلليقة .فكيف يخلق اهلل العامل
�أو املادة وهو منزه عن هذا؟ لذلك ا�ستخدم اللوغو�س –وهو
كائن �أقل و�أدنى من اهلل -ك�أداة خللق العامل .وبهذا فل�سف
عبارة «كل �شيء به كان» (يو .)3 :1وقال �أن هذا الكائن
الو�سيط والأدنى ال ميكن �أن يكون م�سا ٍو هلل فى اجلوهر
والأزلية.
كما فل�سف �آريو�س عبارة «الذي هو قبل كل �شيء»
(كو )1:17فقال �أن عبارة «كل �شيء» ال ت�شمل اللوغو�س ولكن
املق�صود بها كل الأ�شياء الأخرى ،لأن الزمن فى اعتقاده بد�أ
مع اخلليقة .فن�صحه القدي�س بطر�س كث ًريا �أن يعدل عن
ر�أيه الفا�سد فلم يقبل ،فحرمه ومنعه من �شركة الكني�سة.
البابا ألكسندروس األول (البابا التاسع عشر):
مقاومته للميالنية واألريوسية:

حاول �أتباع ميليت�س �أ�سقف ليكوبولي�س (�أ�سيوط) بكل
طاقتهم عرقلة �سيامة �ألك�سندرو�س مر�شحني �آريو�س ليكون
هو البابا البطريرك .ميليت�س هذا كان قد �أنكر الإميان فى
ا�ضطهاد دقلديانو�س بالرغم من الن�صيحة التي قدمها له
يكتف بهذا و�إمنا ا�ستغل �سجن
�أربعة �أ�ساقفة بال�سجن ،ومل ِ
البابا ليجل�س علي كر�سيه وير�سم كهنة بالإ�سكندرية وي�سلم
�أ�ساقفة �إيبار�شيات غري �إيبار�شياتهم ،وبهذا ك َّون لنف�سه
حز ًبا يتكون من ثالثني �أ�سق ًف ًا يعلنون ا�ستقاللهم عن البابا،
و ُيدخلون بع�ض الأنظمة اليهودية فى عبادتهم .عقد البابا
بطر�س خامت ال�شهداء جمم ًعا حكم فيه بتجريد ميليت�س
من درجته فلم يعب�أ بذلك .وقد �أ�صدر جممع نيقية حكمه
ب�ش�أن ان�شقاق ميليت�س ،فخ�ضع حلكم املجمع وخ�ضع للبابا
�ألك�سندرو�س حتى مات عام  330م.
�أما �آريو�س فكان فى البداية منتم ًيا لأتباع ميليت�س ،ي�شجع
مالتيو�س علي الإن�شقاق �ضد البابا بطر�س .وعندما �سيم
البابا �ألك�سندرو�س حاول �أن يجتمع به فرف�ض ،معل ًنا لر�سله
�أن البابا بطر�س قد منعه فى ال�سجن من قبوله فى �شركة
بثوب ممزق
الكني�سة ك�أمر ال�سيد امل�سيح نف�سه الذي ظهر له ٍ
قائلاً ب�أن �آريو�س هو والذي مزقه .وقد طلب منهم �أن يقدم
توبة لل�سيد امل�سيح ،ف�إن قبلها يعلن له الرب ذلك فيقبله.
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ثار �آريو�س و�صار يهاجم �ألوهية امل�سيح عالنية ،م�ستخد ًما
مواهبه من ف�صاحة وخداع مع و�ضع ترانيم لها نغمات عذبة
جتذب الب�سطاء ،كما تظاهر بروح الن�سك والعبادة ،وقد
اجتذب كث ًريا من الراهبات والعذارى والن�ساء ،ا�ستخدمهن
فى ن�شر بدعته.
عقد البابا جمم ًعا حمل ًيا عام  319م ،يطالبه برتك بدعته،
و�إذ رف�ض عقد جمم ًعا �آخر بالإ�سكندرية ي�ضم � 100أ�سقف
من م�صر وليبيا حرم �آريو�س وبدعته ،م�صد ًقا علي قرار
املجمع ال�سابق .كتب �آريو�س �إىل �أو�سابيو�س �أ�سقف نيقوميديا
ي�ستعطفه فى خبث كمن هو ُم�ضطهد ًا من �أجل احلقن وبقي
فى عناده يعظ ويبث �سمومه ،فطرده البابا.
حاول �آريو�س �إ�ستمالة بع�ض الأ�ساقفة فى �إيبار�شيات خارج
م�صر ،فكتب البابا �ألك�سندرو�س �إيل �سمية �ألك�سندرو�س
بطريرك الق�سطنطينية ،كما �إيل بقية الكنائ�س ي�شرح لهم
بدعة �آريو�س ومعتقداته اخلاطئة.
ا�ستطاع �أو�سابيو�س �أ�سقف نيقوميديا بدالته �أن ي�ستميل
ق�سطنطني الإمرباطور �إيل �آريو�س� ،إذ كانت �أخت الإمرباطور
�أي كون�سطا�سيا تكرم الأ�سقف �أو�سابيو�س� .أر�سل الإمرباطور
ق�سطنطني �أو�سيو�س �أ�سقف قرطبة من �أ�سبانيا وهو من
املعرتفن الذين احتملوا العذابات فى عهد مك�سيميانو�س،
�إيل الإ�سكندرية ليتو�سط لدي البابا فيقبل �آريو�س ،وبعث معه
خطا ًبا رقي ًقا متطل ًعا �إيل �آريو�س ككاهن تقي غيور .وبو�صول
الأ�سقف �إيل الإ�سكندرية مل�س بنف�سه ما يفعله �أتباع �آريو�س،
فان�ضم �إيل البابا وطلب من الإمرباطور �أن ي�أمر بعقد جممع
م�سكوين لينظر فى �أمر الأريو�سيني.
عُ قد جممع نيقية عام  325م ،وكان للقدي�س �أثنا�سيو�س
الر�سويل دوره الكبري فى ك�شف �أباطيل الأريو�سيني ،فقطع
�آريو�س و�أتباعه ،و ُنفى �إيل اللرييكون.
كان يبذل كل اجلهد ملقاومة فكر �آريو�س منكر الهوت
ال�سيد امل�سيح ،والذي كان ينظر �إليه باعتباره �صنيعة بول�س
ال�سمو�ساطي ولوقيانو�س الإنطاكي ،مقد ًما تعليمه الذي هو
«التعليم الر�سويل الذي من �أجله منوت» ،م�ؤكدًا �أزلية الإبن
مو�ضحا �أن بنوته للآب طبيعية
ووحدته مع الآب فى اجلوهر،
ً
وفريــدة ولي�ست بالتبني ،لذا دُعيت القدي�س ـ ــة مري ـ ــم
«والدة الإله».
البابا أثناسيوس األول (البابا العشرون):

ظهرت بدعة �آريو�س فى ذلك احلني فتجمع ثالثمائة
وثمانية ع�شر �أ�سقفا فى نيقية لي�ضعوا �أ�س�س ًا للإميان
الأرثوذك�سي.

فا�صطحبه البابا �ألك�سندرو�س معه �إىل املجمع وحتدث
�أثنا�سيو�س فى املجمع و�أفحم �آريو�س و ُلقب بـ «بطل كني�سة
امل�سيح» واختاره ال�شعب والإكلريو�س للبطريركية فى
(8ب�شن�س �سنة � 44ش 5 ،مايو  328م ،ر�سموه بابا �سنة )327
فى عهد ق�سطنطني وكان عمره � 28سنة وو�ضع عليه الأيدي
لأول مرة خم�سون �أ�سق ًفا .وظل �آريو�س يحارب �أثنا�سيو�س
ب�شتى ال�صور ،فمثال �إدعى �أن �أثنا�سيو�س قتل �أر�سانيو�س
وانتهك حرمة الأ�سرار املقد�سة ،واقرتف �إثم الف�سق مع
بتول وال�سحر ومع كل هذه الإفرتاءات ا�ستطاع �أثنا�سيو�س
�أن يقدم الدليل وال�شهود على براءته من هذه الإدعاءات
فحاول �أتباع �آريو�س قتله فهرب من جممع �صور فانتهز
املجمع الفر�صة وحكموا عليه بالعزل من كر�سيه وكتبوا قرار ًا
بذلك و�أر�سلوه �إىل �سائر الكرا�سي ،ونفى �إىل مدينة تريفري �أو
تريف بعد �أن اتهمه الآريو�سيني �أنه كان مينع ت�صدير الغالل
من الإ�سكندرية �إىل الق�سطنطينية و�أر�سل ق�سطنطني �إىل
�إلك�سندرو�س �أ�سقف الق�سطنطينية يطلب منه قبول �آريو�س
فى كني�سته ،فرف�ض فى �أول الأمر لأن الذي جرده من رتبته
الكهنوتية جممع م�سكوين ويجب �أن يعيده �إىل رتبته جممع
م�سكوين ثم �سمح له بعد ذلك �أن يقيم ال�صالة فى كني�سته
�أول يوم من �أيام الآحاد.
وحلر�ص القدي�س �ألك�سندرو�س والكهنة وخا�صة القدي�س
يعقوب �أ�سقف ن�صيبني على الإميان الأرثوذك�سي �صاموا
جميع ًا �سبعة �أيام وفى نهاية هذه املدة كان اليوم املحدد
ال�شرتاك �آريو�س فى ال�صالة واخلدمة الكن�سية عموم ًا فزحف
مبوكب حافل تتقدمه الع�ساكر �إىل الكني�سة وفى نف�س اللحظة
كان البطريرك منحني ًا �أما املذبح يذرف العربات طالب ًا من
الرب �أن ينقله من هذه احلياة قبل �أن يرى �آريو�س م�شرتك ًا «
مع قوميي الإميان فبينما كان �آريو�س �سائر ًا فى هذا املوكب
فى �أعظم �شوارع املدينة مع �أ�صحابه �أ�صابه �إ�سهال �شديد
فقذف من جوفه مواد كثرية حتى �أمعاءه كلها ومعها خرجت
نف�سه ال�شريرة وكان هذا جزا ًء لإن�شقاقة.

البابا بطرس الثاني (البابا الحادي
والعشرون):

توالت الأيام وامتدت ال�شيخوخة �إىل الأنبا �أثنا�سيو�س
بطل الأرثوذك�سية وحامى الإميان القومي ،وحني علم بالروح
�أن �ساعته قد حانت �أراد �أن ُي�سلم الوديعة التي �إئتمنه عليها
اهلل �إىل �إن�سان ي�ستطيع �أن يحافظ عليها من الإ�ضطهادات
الكثرية التي تواجهها ،لذلك اجته فكره �إىل تلميذه بطر�س
لأنه كان واث ًقا من حمبته و�إخال�صه .وكان بطر�س قد ت�ش َّبع

بتعاليم معلم الأرثوذك�سية ،وجر�أته فى مواجهة �أي ا�ضطهاد
كان.
وكان الإمرباطور �آن ذاك هو فالن�س الوايل للآريو�سني فلما
علم ب�أن امل�صريون انتخبوا بطر�س الثاين خليفة لباباهم
الراحل ،ا�ست�شاط غ�ض ًبا و�أر�سل �إىل واليه فى الإ�سكندرية
ي�أمره بخلع الأنبا بطر�س الثاين وتن�صيب لو�سيو�س الآريو�سي
مكانه ،و�أمر كذلك ب�أن ترافق لو�سيو�س كتيبة ع�سكرية من
اجلنود الرومانية �إىل الإ�سكندرية ،واقتحمت هذه الكتيبة
الكني�سة الكبرية و�أ�شهروا �سيوفهم �أمام امل�صلني ف�سالت
دماء الكثريين دفاع ًا عن كني�ستهم وباباهم الذي ا�ستطاع
�أن يغادر الكني�سة (الكاتدرائية) �إىل ق�صر مهجور على
�شاطئ البحر.
وعا�شت الإ�سكندرية مرة �أخرى فرتة من �أحلك فرتات
تاريخها ولقد �أر�سل وايل الإ�سكندرية ر�سالة �إىل الإمرباطور
�أن جنوده مل ي�ستطيعوا القب�ض على البابا الإ�سكندري ف�أمر
الإمرباطور بنفى جميع �أ�ساقفة م�صر ما مل يقبلوا التعاون
مع لو�سيو�س الآريو�سي وفى �شهر مايو  378م� .إذ كان
الإمرباطور فالن�س م�شغو ًال مبقابلة �سكان �شمال �أوربا رجع
البابا بطر�س �إىل الإ�سكندرية وجل�س على كر�سي البطريرك
مرة ثانية ،فا�شتكى لو�سيو�س �إىل الإمرباطور الذي مل يلتفت
�إليه الن�شغاله و�سقط الإمرباطور فالن�س فى احلرب فخلفه
ثيئودو�سيو�س الذي �أظهر حبه جتاه البابا بطر�س وطلب منه
�أن يرعى كني�سة الق�سطنطينية والتي كانت حتتاج �إىل عناية
فائقة نتيجة ت�أثري الآريو�سية عليها فقبل البابا بطر�س هذا
الطلب و�أر�سل �صديقه البار غريغوريو�س النيزينزى ليكون
�أ�سق ًفا عليها .وا�ستمر البابا بطر�س بعد ذلك مواظ ًبا على
رعاية �شعبه كوكيل م�ؤمتن حتى �أمت جهاده.
البابا تيموثاوس األول (البابا الثاني والعشرون):

بعد نياحة البابا بطر�س الثاين جل�س على الكر�سي
الإ�سكندري تيموثاو�س �أخوه فى �شهر برمهات �سنة
� 97ش 380 .م ،فى عهد ثيئودو�سيو�س قي�صر وقد كان
تيموثاو�س تلميذ ًا للقدي�س �أثنا�سيو�س الر�سويل ،وتعب
كثري ًا فى مقاومة البدع الأريو�سية وهو الذي قطع مكيدة
الآريو�سني للقدي�س �أثنا�سيو�س فى املجمع ،وذلك عندما
�أتى الآريو�سيون باملر�أة الزانية لكي تتهم �أثنا�سيو�س ب�أنه
اغت�صبها ،فوقف �أمامها تيموثاو�س و�أوهمها ب�أنه هو
�أثنا�سيو�س ،ف ُع ِر َفت اخلطة و ُك ِ�ش َف حم ّر�ضيها .ومل تكن
�أتعاب هذا البابا �أقل من �سالفيه ،ف�إنه ا�شرتك مع �أخيه
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البابا بطر�س فى معظم �أعماله.
وقد �أكمل هذا البابا جهاده بعد ذلك حيث ما كادت
الكني�سة تتط َّهر من وباء بدعة �آريو�س ،حتى ظهرت هرطقة
�أخرى قام بن�شرها مكدونيو�س بطريرك الق�سطنطينية،
ومفادها �إنكار �ألوهية الروح القد�س ،فانعقد ب�سببها
املجمع الق�سطنطيني امل�سكوين الثاين �سنة  381م.
وح�ضره البابا تيموثاو�س و�أ�ساقفة ،وا�شرتك مع �أع�ضاء هذا
املجمع فى الق�ضاء على تلك البدعة وتثبيت �إميان الكني�سة
اجلامعة فى الروح القد�س ،واختاروا ن�ص د�ستور الإميان
الذي و�ضعه جممع نيقيه القائل «ن�ؤمن بالروح القد�س» فى
�أيامه رجع الكثريون من �أتباع �آريو�س �إىل �إميانهم بالعقيدة
الأرثوذك�سية الفعلية.
البابا ثاوفيلس (البابا الثالث والعشرون) :

بد�أت �أتعابه ب�سبب بدعة انت�شرت بني بع�ض رهبان
الإ�سقيط كان ر�أ�سها �أفوديو�س من بني النهرين
م�ؤداها �أن اهلل ذو �صورة ب�شرية وذو �أع�ضاء ج�سمية،
القرن الخامس :
البابا كيرلس األول (البابا الرابع والعشرون):

وجه عنايته ملناه�ضة العبادة الوثنية والدفاع عن الدين
امل�سيحي وبد�أ يرد علي مفرتيات الإمرباطور يوليانو�س
الكافر الذي قام بتطهري البريوقراطية الكبري للوالية،
وحاول �إعادة �إحياء املمار�سات الدينية الرومانية التقليدية
على ح�ساب امل�سيحية ،فقام البابا كريل�س بتفنيدها ب�أدلته
ال�ساطعة وبراهينه القاطعة و�أقواله املقنعة وطفق يقاوم
�أ�صحاب البدع حتى متكن من �إغالق كنائ�سهم واال�ستيالء
علي �أوانيها ثم �أمر بطرد اليهود من الإ�سكندرية فقام قتال
و�شغب بني اليهود والن�صارى وت�سبب عن ذلك ات�ساع النزاع
بني الوايل وهذا القدي�س العظيم الذي ق�ضت عليه �شدة
مت�سكه بالآداب امل�سيحية وتعاليمها �أن يقوم بنف�سه بطلب
ال�صلح مع الوايل الذي رف�ض قبول ال�صلح ولذلك طال
النزاع بينهما زمانا.
وعندما ظهرت بدعة ن�سطور بطريرك الق�سطنطينية
الذي تويل الكر�سي فى �سنة  428م .فى �أيام الإمرباطور
ثي�ؤدو�سيو�س الثاين الذي �أنكر �أن العذراء هي والدة الإله..
اجتمع لأجله جممع م�سكوين مكون من مائتي �أ�سقف مبدينة
�أف�س�س فى عهد الإمرباطور ثي�ؤدو�سيو�س الثاين ال�شهري
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بال�صغري فر�أ�س القدي�س كريل�س بابا الإ�سكندرية هذا املجمع
وناق�ش ن�سطور ،و�أظهر له كفره وهدده باحلرم والإق�صاء عن
كر�سيه �إن مل يرجع عن ر�أيه الفا�سد ،وكتب حينئذ الإثنى
ع�شر ف�ص ًال عن الإميان امل�ستقيم مفند ًا �ضالل ن�سطور،
وقد خالفه فى ذلك الأنبا يوحنا بطريرك �إنطاكية وبع�ض
الأ�ساقفة ال�شرقيني منت�صرين لن�سطور ،ولكنهم عادوا �إىل
الوفاق بعد ذلك وانت�صر كريل�س علي خ�صوم الكني�سة ،وقد
و�ضع كثريا من املقاالت والر�سائل القيمة �شارح ًا و ُمثبت ًا فيها
«�أن اهلل الكلمة طبيعة واحدة وم�شيئة واحدة و�أقنوم واحد
متج�سد .وحرم كل من يفرق امل�سيح �أو يخرج عن هذا الر�أي
ونفى الإمرباطور ن�سطور فى �سنة  435م �إىل البالد امل�صرية
و�أقام فى �أخميم حتى ُتوفى فى �سنة  440م.
كذلك ،وكرد فعل على الن�شاط الن�سطوري فى ال�شرق،
ظهر تعليم متطرف فى الدفاع عن عقيدة الطبيعة الواحدة
املتج�سد لكلمة اهلل التي ع ّلم بها القدي�س البابا كريل�س
الكبري ،وذلك فى �شخ�ص �أوطيخا  Eutychesرئي�س دير
�أيوب بالق�سطنطينية.
�إدعى �أوطيخـ ـ ـ ـ ــا ( Eutychesيوطيـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــو�س،
يوطيخا�،أوطاخى) ،الذي كان �صدي ًقا للبابا كريل�س� ،أنه
تلقى من الالهوتي ال�سكندري العظيم ن�سخة من قرارات
جممع �أف�س�س 431م ،واحتفظ بها منذ ذلك احلني ،وكان
عندما اختفي مارمرقس
ُيحكى �أن البابا كريل�س اخلام�س كان يق�ضي �أوقاتًا كثرية فى القالية
البطريركية بالإ�سكندرية ،وكان فى �أيامه ب�ستاين مك َّلف باالهتمام بحديقة
الكني�سة املرق�سية .وكان هذا الرجل تق ًّيا كثري ال�صالة وال�سهر ،وكان هذا
الرجل مفتوح العينني ،يرى ر�ؤى اهلل ..كان يرى القدي�س مارمرق�س ك ّل ليلة
يحمل جممرة مملوءة بخو ًرا ويطوف املنطقة ك ّلها.
وفى يوم من الأيام مل ي َر الرجل الطيب مارمرق�س بح�سب عادته
اليومية ،ف�أخذ ي�ص ّلي ويت�ض ّرع �إىل اهلل حتى يرى مارمرق�س ،ولكنه مل َي َره
� ً
أي�ضا فى الليلة الثانية والثالثة ،ف�صار حزي ًنا ك�سري القلب .و�أخ ًريا �صعد
�إىل قالية البابا و�أخربه مبا حدث ،فقال له البابا�« :ص ّلي وربنا يد ّبر..
ون�شوف ليه ح�صل كده».
ا�ستق�صى البابا �أخبار الكني�سة وخدّامها ،فعرف �أن الكاهنني
خادمي الكني�سة املرق�سية قد حدث بينهما خالف منذ عدّة �أيام و�أنهما
متخا�صمان .فا�ستدعاهما البابا و�أ�صلح بينهما ونزال من عند البابا فى
�سالم .وفى اليوم التايل ا�ستدعى البابا الب�ستاين و�س�أله «كيف احلال؟»
ف�أجاب الرجل قائ ًال« :احلمد هلل يا �سيدنا ..مارمرق�س رجع تاين».
�إن اهلل يعطينا الكثري من النعم والربكات ،ولكننا نحن الذين مننعها
عن �أنف�سنا �إذا مل ُنحِ ّب ونحتمل الآخرين .فاهلل حمبة وال ي�ستطيع �أن يعمل
فى جو ي�شوبه الكراهية واخل�صام.

م�ؤ ّيدًا قو ًيا ال يكل للجانب ال�سكندري فى العا�صمة ،ولأنه
كان رئي�س دير �أيوب فى الربع (احلي) ال�سابع من املدينة،
لذا فقد كان يقود  300راهب ملدة تزيد عن الثالثني عا ًما،
ومن خالل �إبنه باملعمودية (الذي هو �إبن �أخيه) كري�سافيو�س
 Chrysaphiusكبري موظفى البالط امللكي ا�ستطاع
�أوطيخا الو�صول �إىل البالط .وبينما كان املناخ الكن�سي ملبدًا
بغيوم اخلالف بني اجلانب ال�سكندري ونظريه الأنطاكي،
واجه �أوطيخا مقاومة ومعار�ضه من الأنطاكيني لأنه كان
متع�ص ًبا جدًا لل�سكندريني ،وهذا زاد من حدة التوتر.
بد�أ �أوطيخا يدافع عن عقيدة الطبيعة الواحدة ،ف�سقط
فى الهرطقة املعروفة با�سمه ،والتي تعنى �أن النا�سوت قد
ذاب فى الالهوت مثلما تذوب نقطة اخلل فى املحيط� .أي
�أن الطبيعتني قد امتزجتا م ًعا فى طبيعة واحدة .ومن هنا
جاءت ت�سميته مونوفيزيت�س  monofusithVلأن عبارة
«موين فيزي�س»  monh fusiVتعنى «طبيعة وحيدة»
ولي�س «طبيعة واحدة» �أي «ميا فيزي�س» .mia fusiV
البابا ديسقوروس األول (البابا الخامس
والعشرون) :

ر�أى �أن الون بطريرك رومية قد َع َّلم �أن للم�سيح طبيعتني
وم�شيئتني من بعد االحتاد فانربى لدح�ض هذا املعتقد
اجلديد ،فقال «�أن امل�سيح واحد ،هو الذي دُعي �إىل العر�س
ك�إن�سان ،وهو الذي حول املاء خمر ًا ك�إله ،ومل يفرتق فى جميع
�أعماله» ،وا�ست�شهد بقول البابا كريل�س «�إن احتاد كلمه اهلل
باجل�سد ،كاحتاد النف�س باجل�سد ،وكاحتاد النار باحلديد،
و�إن كانا من طبيعتني خمتلفتني ،فباحتادهما �صارا واحدا»
كذلك ال�سيد امل�سيح ،م�سيح واحد ،ورب واحد ،طبيعة واحدة،
م�شيئة واحدة .فلم يج�سر �أحد من املجتمعني فى املجمع �أن
يقاومه وقد كان فيهم من ح�ضر جممع �أف�س�س الذي اجتمع
على ن�سطور و�أعلموا امللك مرقيان وامللكة بلخاريا� ،أنه مل
يخالف �أمركما فى الأمانة �إال دي�سقور�س بطريرك مدينة
الإ�سكندرية .فا�ستح�ضراه هو واملتقدمني فى املجمع من
الأ�ساقفة ،وا�ستمروا يتناق�شون ويتباحثون �إىل �أخر النهار،
والقدي�س دي�سقور�س ال يخرج عن �أمانته ،ف�شق ذلك على
امللك وامللكة ،ف�أمرت امللكة ب�ضربه على فمه ،ونتف �شعر
حليته ،ففعلوا ذلك ،ف�أخذ ال�شعر والأ�سنان التي �سقطت
و�أر�سلها �إىل الإ�سكندرية قائ ًال :هذه ثمرة الإميان
�أما بقية الأ�ساقفة ف�إنهم ملا ر�أوا ما جرى لدي�سقور�س،
وافقوا امللك ،لأنهم خافوا �أن يحل بهم ما حل به ،فوقعوا
ب�أيديهم على وثيقة االعتقاد ب�أن للم�سيح طبيعتني خمتلفتني

مفرتقتني ،فلما علم دي�سقور�س� ،أر�سل فطلب الطوم�س (�أي
الإقرار الذي كتبوه) زاعم ًا �أنه يريد �أن يوقع مثلهم ،فلما
قر�أه كتب فى �أ�سفله بحرمهم وحرم كل من يخرج عن الأمانة
امل�ستقيمة ،فاغتاظ امللك و�أمر بنفيه �إىل جزيرة غاغرا،
ونفى معه القدي�س مقاريو�س �أ�سقف ادكو ،و�إثنان �آخران.
البابا تيموثاوس الثاني (البابا السادس
والعشرون) :

البابا تيموثاو�س ا�ستمر جماهد ًا �ضد �أن�صار املجمع
اخللقيدونى
(القائل �أن للم�سيح طبيعتني وم�شيئتني من بعد الإحتاد)
الذين هددوا �سالمة الكني�سة ،فحرم جميع الكهنة الذين
تبعوا بروترييو�س ،و�أ�صروا على التم�سك مببادئه .فرفع
�أولئك الكهنة املحرمون وعددهم  14من مائه �أ�سقف و�أكرث-
�شكواهم �إىل القي�صر و�إىل بطريرك الق�سطنطينية ومع
ذلك مل ي�ستطيع القي�صر �أن ميد يده ب�سوء �إىل بطريرك
الإ�سكندرية خوفا من هياج امل�صريني عليه.
وكادت الأمور تهد�أ �إال �أن �أ�سقف روميه ا�ستمر فى طغيانه
واقتنع الإمرباطور ب�ضرورة نفى بابا الإ�سكندرية
ف�صدر الأمر لوايل الإ�سكندرية وبذلك ف�أ�سرع هذا الأمر
ونفى تيموثاو�س و�أخاه �أناطوليو�س غاغرا �سنة  460م.
وبعد نفى هذا البابا انتخب امللكيون (�أن�صار خلقيدون)
رج ًال ُيدعى تيموثاو�س كان ُيلقب «�صاحب القلن�سوة البي�ضاء»
قيل �أنه ذا �صفات ح�سنة ا�ستمال بها قلوب ال�شعب �إليه مع
�أنهم كانوا يعتربونه دخي ًال ،ولكنه كان يذكر فى القدا�س
�إ�سم البابا دي�سقورو�س الأمر الذي �أ�ساء �أ�سقف روميه
و�س َّر منه الأرثوذك�سيني الذين كانوا يقابلونه
والإمرباطور ُ
بالتحية قائلني� :إننا و�إن مل نقدر على انتخابك ف�إننا نحبك
للغاية».
وا�ستمر البابا تيموثاو�س فى منفاه هو و�أخاه �سبع �سنوات
وقيل �أنه ملا رجع البابا تيموثاو�س الأرثوذك�سي من النفى
ب�أمر امللك الون الثاين وعاد �إىل كر�سيه مرة ثانية ثم رجع
تيموثاو�س �صاحب القلن�سوة البي�ضاء �إىل ديره بدون �أن
يقاوم �أقل مقاومة.
و�صل البابا �إىل الإ�سكندرية وعقد جمم ًعا �سنه  468م.
حكم فيه برف�ض جممع خلقيدونية و�أق َّر التعليم بوحدانية
ال�سيد امل�سيح و�صار مذهب الطبيعية الواحدة الديانة الأوىل
فى اململكة وا�ستمر البابا تيموثاو�س فى جهاده حتى تنيح
ب�سالم .
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البابا بطرس الثالث (البابا السابع والعشرون ) :
عُ قد جممع بالإ�سكندرية فيه جدّد حرمان الون (�أي الإقرار الذي حدث �أن الأ�ساقفة اجتمعوا عند الوايل للبحث فى بدعة
كتبوه) القائل �أن للم�سيح طبيعتني وم�شيئتني من بعد الإحتاد،ومل الطالق التي تف�شت بني �أغنياء الأقباط ،وكان بينهم �أ�ساقفة من
البابا سيمون األول (البابا الثاني واالربعون):

يعتلي الكر�سي البطريركي حتى عقد جممع ًا بالإ�سكندرية ُحرم فيه
جممع خلقيدونية ور�سالة الون.
البابا تيموثاوس الثالث (البابا الثاني والثالثون):

�أتباع الهراطقة ثاوفيل�سط�س اخللقيدونى وتاو�ضرو�س الأوطاخى
وجرج�س الرب�سينوفى وغريهم.
وبينما كانوا جمتمعني فى �أحد الأعياد �شنع الوايل ب�أنهم كفره
يجعلون هلل زوجة وولدا ،ثم عريهم بعدم اتفاقهم ،والتفت �إىل
كل من الثالثة الأ�ساقفة الهراطقة (ثاوفيل�سط�س اخللقيدونى
وتاو�ضرو�س الأوطاخى وجرج�س الرب�سينوفى) و�س�أل « َمنْ ه�ؤالء
الثالثة الأ�ساقفة؟» ثم �س�أل البابا �سيمون عنهم فقال« :ال �أحب وال
�أقرتب من واحد من ه�ؤالء و�أنا �أحرمهم و�أحرم هرطقتهم واعتقاداتهم
املرذولة» ف�صادق اجلميع على كالمه و�أجابوا �أن قوله هو ال�صواب.

فى ذلك الوقت توفى �أثنا�سيو�س القي�صر امل�ؤمن و�أقيم بعده رجل
رديء من �أن�صار جممع خلقيدونية �إ�سمه يو�ستنيو�س �سنة  527م.
فلما جل�س على الكر�سي القي�صرى بذل جهده ليعيد كل امل�ؤمنني
الأرثوذك�سيني وبالأخ�ص امل�صريني �إىل �إعتقاد جممع خلقيدونية،
ف�شرع فى عقد جممع بالق�سطنطينية دعي �إليه جميع الأ�ساقفة
وبالأخ�ص البابا تيموثاو�س بطريرك الإ�سكندرية والأنبا �ساوير�س
بطريرك �إنطاكية� ،أما البطريرك الإ�سكندري ولأنه كان يعلم البابا شنوده األول (البابا الخامس والخمسون) :
غر�ض القي�صر ال�سيئ �أبى قبول هذه الدعوة وا�ستمر فى مركزه كان بقرية ت�سمي بوخن�سا من قري مريوط وكان قوم يقولون �أن
مدب ًرا رعيته فهاج القي�صر و�أمر بالقب�ض عليه ونفاه ملدة ثالث املت�أمل عنا علي عود ال�صليب هو �إن�سان فارقه الالهوت فكتب هذا
البابا ر�سالة �أيام ال�صوم املقد�س و�أمر بقراءتها فى الكنائ�س قال فيها
�سنوات.
« �أن املت�أمل عنا هو اهلل الكلمة بج�سده من غري �أن يفرتق عنه .ولكن
البابا ثيؤدوسيوس األول (البابا الثالث والثالثون) :الأمل مل يقع علي جوهر الالهوت .كما ت�ضرب احلديد امل�شتعل نار ًا فال
بعد �أيام من ر�سامته �أثار عليه ال�شيطان قو ًما �أ�شرا ًرا و�أخذوا تت�أثر النار ولكن الأثر ي�أتي علي احلديد كذلك لكي تكون لآالم النا�سوت
فاكيو�س رئي�س �شمام�سة كني�سة الإ�سكندرية ور�سموه بطرير ًكا قيمة كان البد لالهوت �أن يكون حا ًال فيه وبهذه الآالم كفر امل�سيح عن
مبعاونة يوليانو�س (الذي كان قد حرمه البابا تيموثاو�س ملوافقته الب�شرية كلها».
ملجمع خلقدونية) وقاموا بنفى البابا ثي�ؤدو�سيو�س.
البابا خرستوذولس (البابا السادس والستون) :
و�صل اخلرب �إىل امللك يو�ستينيانو�س وامللكة املحبة هلل ثا�ؤذورا،
ب�شكل ُملفت للنظر منذ
ف�أر�سلت ت�س�أل عن �صحة ر�سامة البابا ثي�ؤدو�سيو�س ،حتى �إذا حارب ال�سيمونية التي كانت قد انت�شرت ٍ
عهود �سابقه،
كانت طبق القانون يت�سلم كر�سيه ...فعقدوا جمم ًعا و�أقروا �صحة
ر�سامة البابا ثا�ؤذو�سيو�س وقام فاكيو�س بالإعرتاف بخطئه ...غري ال�سيمونية �أي نوال �أي درجة كهنوتية عن غري ا�ستحقاق عن طريق
�أنه ملا كان امللك مواف ًقا على معتقد جممع خلقيدونية ف�إنه �أر�سل الر�شوة ،وهي ن�سبة �إىل �سيمون ال�ساحر الذي ملا ر�أي �أنه بو�ضع �أيدي
�إىل نائبه فى الإ�سكندرية يقول له� « :إذا �إتفق معنا البطريرك الر�سل يُعطي الروح القد�س قدم لهما (لبطر�س ويوحنا الر�سولني) دراهم
قائ ًال � “ :أعطياين �أنا �أي�ض ًا هذا ال�سلطان حتى �أي من و�ضعت عليه يدي
ثيودو�سيو�س فى الإميان ف ُت�ضاف مع البطريركية الوالية على يقبل الروح القد�س” فقال له بطر�س“ :لتكن ف�ضتك معك للهالك لأنك
الإ�سكندرية و�إذا مل يوافق يخرج من املدينة «وملا �سمع البابا خرج ظننت �أن تقتني موهبة اهلل بدراهم،لي�س لك ن�صيب وال قرعة فى هذا
من املدينة وم�ضى �إىل ال�صعيد و�أقام هناك يثبت امل�ؤمنني.
الأمر لأن قلبك لي�س م�ستقي ًما �أمام اهلل” (�أع .)21-8:18
ثم ا�ستدعاه امللك �إىل الق�سطنطينية لي�ستميله �إىل املعتقد
البابا مرقس الخامس (البابا الثامن والتسعون) :
اخللقدونى ولكنه مل يفلح ،فعاد ونفى البابا فى ال�صعيد.
�إنت�شرت فى عهده عادة �سيئة بني الأقباط وهى تعدد الزوجات،
البابا داميانوس (البابا الخامس والثالثون ) :
واتخاذ زوجات غري �شرعيات ،ال�سيما فى منطقة حول دمياط ،و�أن
قام البابا داميانو�س بالت�صدي �إىل بدعة بطر�س الذي كان من مطران دمياط جاهر ب�أن تعدد الزوجات غري ممنوع فى الإجنيل! وملا
كهنة البيعة الذي توىل بعد نياحة الأب ثا�ؤفانيو�س بطريرك �إنطاكية ،الحظ ذلك الأنبا مرق�س �أ�صدر من�شور ًا حرم كل من ميار�س ذلك،
وهذه البدعة خا�صة باالعرتاف بالثالوث القدو�س .وقد ذكر �أنه ال وكذلك حرم املطران نف�سه.
داعى لذكره باملرة ،فكتب له البابا مقالة يذكر فيها �إعرتاف املجامع
امل�سكونية والآباء القدي�سني بالثالوث القدو�س فرد عليه بطر�س ب�أنه البابا بطرس السادس (البابا الرابع بعد المائة) :
ُم ِ�ص ّر على �ضالله .فعقد البابا داميانو�س جمم ًعا حكم فيه على كان يعمل علي تنفيذ القوانني الكن�سية ف�أبطل الطالق لأي �سبب
بدعته باحلرم ،وعليه هو بالقطع .وكان �سبب خالف بني امل�صريني حمذ ًرا �شعبه مما يخالف الدين فى خ�صو�ص الزواج والطالق ،حيث
والأنطاكيني مده ع�شرين عام حتى �أنهى اهلل عمر بطر�س املخالف .بد�أت تظهر ظاهرة الطالق بني امل�سيحيني.
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