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 السمخــص

تػالجت عمى مرخ العجيج مغ الحقب التى أثخت 
كتأثخت بتاريخ كحزارة السرخييغ القجماء. فقج بجأ 

كىحا عشجما قاـ نػر 1111العرخ األيػبى عاـ 
الجيغ بإرساؿ جيًذا بكيادة أسج الجيغ شيخكػه الحػ 

 حقق نرًخا كبيًخا.

أما عغ أحػاؿ األقباط فى العرخ األيػبى، فالتاريخ 
يؤكج أنو فى البجاية شخد األقباط مغ الجكاكيغ 
كفخض عمييع زّؼ خاص ، كلكغ لع يمبث الدمصاف 

ستنشاء عغ صالح الجيغ أف رأػ أنو ال يسكشو اال
األقباط بالكمية فخد كثيًخا مشيع فى خجمة الحكػمة 
كإدارة الجكاكيغ حتى أنو اتخح لو كاتًبا قبصًيا مغ 

 عائمة "شخافى".

كقج بخز دكر العمساء األقباط بذكل ممحػظ فى فتخة 
حكع الجكلة األيػبية الحػ امتج حكسيا ثسانيغ عاًما 

يع ( حيث كاف مغ أىس1521-1111)       فقط 
عائمة أكالد العداؿ كابغ السكيغ كابغ كاتب 
قيرخكالذيخ السكيغ أبػ البخكات كالخشيج أبػ الخيخ 

 بغ الصيب ك البابا كيخلذ الثالث كغيخىع كذلظ فى 

 

العمػـ السختمفة مغ العمػـ الصبية كالفمكية كالقزائية 
 كالمنػية كالجيشية كغيخىا.

ؤالء لحا ييجؼ ىحا البحث إلضيار كإبخاز دكر ى
العمساء فى ضل حكع الجكلة األيػبية ، حيث أنو عمى 
الخغع مغ قرخ الفتخة إال أنيا مميئة باألحجاث 
االجتساعية كالدياسية كالثقافية كتعتبخ مغ أزىى 
العرػر العمسية مغ خالؿ عمسائيا التى الزالت 
أعساليع تذيج ليع إلى اآلف  مع إبخاز دكر العمـػ 

 ػ ، لو أىسيتو الخاصة.كتخاث قبصى مادػ كال ماد

 الكمسات الرئيدية:  

رجاؿ ،  العمسانييغ،  األقباط،  العمساء،  األيػبى
 .الجيغ

 :السقدمة

ـ. لعب 141مشح دخػؿ اإلسالـ إلى مرخ عاـ 
األقباط دكًرا محػرًيا في الحياة الثقافية كالفكخية فكاف 
مشيع الكتاب كالسؤرخيغ كالعمساء كاألشباء باإلضافة 
لمػزراء السديحييغ كرجاؿ الجكاكيغ الحيغ كانػا 

 انًجهت انعهًُت نكهُت انسُاحت وانفنادق

 ( 0202)  األول، اإلصدار 17انعدد 

      0314-7204: انرقى اندونً انتسهسهً

 0680-0182االنكترونً:  انرقى اندونً انتسهسهً

 يُري يجدي أنىر كايم
 

 

 يساعد بقسى اإلرشاد انسُاحً أستاذ

 .جايعت اإلسكندرَت -كهُت انسُاحت وانفنادق 
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يسمكػف خبخة كبيخة في إدارة شئػف البالد. كقج كاف 
كنبغ بيا الكثيخ مغ  أرقى العرػر التي سصع

 العمساء السديحييغ ىسا العرخاف الفاشسي كاأليػبي. 

فقج استسج األيػبيػف اسسيع مغ أيػب )الحؼ تػفى 
-1114) أبي صالح الجيغ األيػبي ـ(1111عاـ 

السؤسذ الحكيقي لمجكلة  (ق211-211، ـ1111
األيػبية، ك الحؼ ال نشدى أنو عشجما عيشو الخميفة 
العاضج كزيًخا بجاًل مغ شيخكػه أمخ أف يبعج الحميػف 
أؼ السديحيػف عغ شنل العسل بالجكاكييغ 

( كأف يعمق األقباط 111، 5115الحكػمية. )تاجخ، 
أجخاًسا في أعشاقيع كأف تشدع الرمباف الخذب مغ 

، 5114شائذ كال تجؽ الشػاقيذ )سػرياؿ، أعمى الك
 (411، 1111؛ يػحشا ، 511

كعشجما أصبح صالح الجيغ حاكًسا رسسًيا انذنل 
بالحخكب الرميبية كلحا أسشج إلى كزيخه بياء الجيغ 
السمقب "بقخاقػش" أف ييتع بأحػاؿ السجيشة ك مشيا 
تخميع األسػار التي شارؾ األقباط في إنذائيا ك لقج 

خيخؾ كقتئح يقجـ الصعاـ كالذخاب لمحيغ كانػا كاف البص
؛ 111 -111، 1111يعسمػف في البشاء )ركفيمة، 

 (511، 5111يػساب ، 

كقج تعامل قخاقػش بذكل سيئ حتى ضيق عمى 
األقباط كرفس كل السػضفيغ في الجكائخ الحكػمية 
كربسا أنو كاف الدبب كراء األكامخ التي صجرت ضج 

، حتى قيل أنو كاف  األقباط كليذ صالح الجيغ
الدبب الخئيذ كراء تحخيع األقباط االحتفاؿ بأعيادىع 

، ك ليحا انتقع 1مثمسا كاف يحجث في أياـ الفاشسييغ
                                                           

1
تملٌداً بأن أعٌاد المسٌحٌن فً العصر الفاطمً : لمد وضع األخشدٌن 

ٌحتفل الخلفاء وٌشاركوا المسٌحٌن فً أعٌادهم رسمٌاً، ولهذا فمد استمر 
ذلن فً العصر الفاطمً بل الدولة نفسها هً التً اصبحت تحتفل بهذه 
األعٌاد. فمثالً فً عٌد الغطاس ذكر لنا الممرٌزي ان بعض من الحكام 

مشو الذعب بأف صاركا يسثمػنو ألعػبة في مالعبيع، 
ككانػا يرػركنو كتسثاؿ سحخؼ مزحظ في 
     مدارحيع كىػ ما يصمق عميو "األراجػز" حالًيا 

 (141-142، 1111خ ، ) أ.ؿ.بتذ

انتيى صالح الجيغ مغ مذاكمو حتى عاد  أف ك ما
كاىتع باألقباط كعيشيع في السشاصب حيث رأػ أنو 
ال يسكغ االستنشاء عشيع، ك اتخح كاتًبا خرػًصا لو 
كمشحو لقب الذخؼ كالخئاسة فدسى بالذيخ الخئيدي 
صفى الجكلة ابغ أبي السعالي كألنو كاف محبػبًا عشج 

، فداعج ذلظ أبي السعالي في الصمب  الدمصاف
لتكػف ممكًا  5بكشيدة األرمغ التي كانت بالفدصاط

لألقباط بعج تخكيع لسرخ كىػ ما كافق عميو عمى 
، 1111الفػر الدمصاف صالح الجيغ. ) ركفيمة، 

( كسا يحكخ ليحا الدمصاف أنو مشح األقباط 111
الجيخ السالصق لكشيدة الكيامة بالقجس كىػ "ديخ 

دمصاف" كالحؼ أشمق عميو ىحه التدسية ندبة لو ال
، 5114حيث ىػ مغ كلبو لألقباط. )سػرياؿ، 

 (115، 1111؛ السرخؼ، 551

كحتى بعج صالح الجيغ استسخ مغ لحقػه باالىتساـ 
باألقباط حيث كاف الذيخ أبػ الفتػح ابغ السيقاط 
السمقب بشذػ رئيًدا لجيػاف الجير في عيج السمظ 

، كىػ (ق114-211، ـ1511-1511) العادؿ

                                                                                          
االحتفال ، حرصوا على إلامة هذا العٌد والبعض األخر لغى فً عهده 

فمد احتفل الظاهر العزاز هللا به ونزل الشعب إلى البحر لٌالً وتم اشعال 
المشاعل فً اللٌل. كذلن كان ٌتم االحتفال بعٌد النٌروز "عٌد رأس السنة 
المبطٌة "حٌث تغلك األسواق وٌتراشون الناس بالماء وٌوزعون فٌه 

م االحتفال بعٌد صنوفاً عدٌدة من الفواكه والمأكوالت، وكذلن كان ٌت
؛ 204-202، 144-193، 1995المٌالد وعٌد الشهٌد )محمود 

 (125-123، 2012؛ تاجر، 266-265، 2003الممرٌزي ، 
2
كانت من أهم كنائس األرمن  كنٌسة األرمن بالزهرى بالفسطاط:  

بمصر التى وصل إلى بطركها كتابٌن واحد من الملن صالح الدٌن 
بو بكر أخٌه ٌطلبا من األسمف تسلٌم واالخر من الملن سٌف الدٌن 

الكنٌسة الٌهم وانزل هذا األسمف بكنٌسة المدٌس ٌوحنا المعمدان بحارة 
 (2000،5)صمؤٌل ،  زوٌلة.
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الذخز الحؼ كاف لو دكر في سيامة البابا كيخلذ 
؛ عبجالسمظ ، 1115، 5111ابغ لقمق )السقخيدؼ ، 

( كسا كاف 111، 1111؛ ركفيمة ، 12، 5111
رئيذ ديػاف العادؿ أبػ الفخج بغ ميخائيل 

(، كفي أياـ السمظ الرالح 512، 1111)السرخؼ، 
تع  (ق141-111، ـ1541-1541) نجع الجيغ

تعييغ الذيخ األسعج أبػ الفخج صميب بغ ميخائيل 
، 1111كراحب لمجيػاف أيًزا. )السرخؼ ، 

 (1111، 5111؛ السقخيدؼ ، 511

ككسا كاف لسديحى مرخ دكر في الجػانب الدياسية 
لمجكلة ، أصبح ليع دكر قػؼ كميع في العمـػ 
 السختمفة. لحا ييجؼ ىحا البحث إلى عخض العمساء
األقباط السديحيغ مغ رجاؿ اإلكميخكس كالعمسانييغ 
الحيغ كاف ليع الفزل في كضع مبادغ لعمػـ كآداب 
كقػانيغ الزالت تدتخجـ إلى اآلف، حيث أف ما خمفو 
لشا ىؤالء العمساء يعج جدًءا مغ التخاث العخبي 
 السديحي الكبصي الحؼ يحتاج لمعجيج مغ الجراسات. 

 العمساء السديحيهن في العرر األيهبي: 
: العمساء من رجال اإلكميروس في عمهم  أوًلا

 الطقهس والالههت: 
الحؼ لع  -أنتج رجاؿ اإلكميخكس في ىحا العرخ 

عجدًا ال يحرى مغ  -يدتسخ أكثخ مغ ثسانيغ عاًما 
العمػـ التي ما زالت تجرس كيعسل بيا في العالع 

 ؼ ىحا العرخ: أجسع، كقج كاف مغ أبخز مفكخ 
ىػ أحج أبخز العمساء في  بهلس البهشياألنبا  -1

القخف الثالث عذخ، جاء اسسو مغ مكاف مػلجه حيث 
كلج ببمجة بػش التابعة لبشي سػيف. )ممصي ، 

( فقج تخىب في أحج األديخة في الفيـػ 111، 1111
كاشتيخ بالعفاؼ كالتفػؽ العمسي، كقج ناصخ البابا 

البصخيخؾ حيث كاف صجيًقا كيخلذ بغ لقمق ليكغ 
لو، ليحا قاـ ىحا البصخيخؾ عشج تػليو الكخسي 
البصخيخكي بخسامة األنبا بػلذ كأسقف لبابميػف. 
كلقج انذنل ىحا الخاىب عمى مجار حياتو بتأليف 
العجيج مغ الكتب الكيسة التي اليداؿ العجيج مشيا 
عبارة عغ مخصػشات غيخ مشذػرة مشتذخة في أنحاء 

و ، كىى كتب يعالج بيا العمػـ الالىػتية العالع كم
كالصقدية مشيا مقالة خصية فخيجة محفػضة بسكتبة 
بػدلياف بأكدفػرد بعشػاف "األدلة العقمية التي تػصل 
اإلنداف إلى معخفة اإللو الستأنذ" )عبجالسمظ، 

(. كسا يحتفع ديخ الديجة العحراء 11، 5111
"كتاب الدخياف بػداؼ الشصخكف بسؤلف لو بعشػاف 

أؼ أنيا  1111العمػـ الخكحية" كىي تخجع لعاـ 
ندخة مغ كتاب األنبا بػلذ البػشي )السرخػ، 

(. كقج عاكف ىحا األسقف 551-551، 1111
البابا كيخلذ بغ لقمق في كضع كتاب "السعمع 
كالتمسيح" كىػ كتاب خاص بسا دكنو اآلباء عغ سخ 

كحلظ كتب األنبا بػلذ كتاب  1االعتخاؼ.
ذات" كىػ يتزسغ ما كاف يػجو لو مغ "السشاق

استفدارات مغ السدمسيغ أثشاء عقج جمدات 
 لمسشاقذات الجيشية في حزخة السمظ الكامل العادؿ

؛ 111، 1111. )ممصي ، ـ.(1511-1511)
؛ عبج السمظ ، 511-551، 1111السرخؼ ، 

( كحلظ دكف األنبا بػلذ سبعة ميامخ 11، 5111
؛ قشػاتي ، 11، 5111عغ األعياد الديجية )شيخػ،

 (. 511د. ت ، 

                                                           
3

سر االعتراف هو احدى األسرار السبعة بالكنٌسة وهم: المعمودٌة ـ 

المٌرون ـ االعتراف ـ االفخارستٌا ـ مسحة المرضى ـ الزٌجة ـ الكهنوت 
سرار الكنٌسة جاءت بمعنى عالمات تشٌر إلى أمور ممدسة وسر ، وأ

االعتراف هو سر التوبة أى رجوع الخاطئ إلى هللا والذي ظهر فً 
 (144-141، 1934الكنٌسة منذ نشأتها )جرجس، 
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 بطرس الددمشتي األرمشيكحلظ نجج القذ  -5
الحؼ أشمق عميو ىحا االسع حيث أف لو أصػؿ 
أرميشية ككاف رالًبا بجيخ مارجخجذ سجمشت الجبل 
بسحافطة الفيػـ كالحؼ كضع أربعة عذخ مؤلًفا 
أغمبيا محفػضة بالسكتبة األىمية بباريذ كمكتبة 

، 1111؛ يػحشا ، 12، 1111يمة، الفاتيكاف )ركف
(. ككانت مغ أىع الكتب التي سجمت باسسو 415

"القػؿ الرحيح في آالـ الديج السديح" كىػ الكتاب 
الحؼ تع شباعتو في السصبعة الثانية بسرخ كالتي 

 111أحزخىا البابا كيخلذ الخابع البصخيخؾ الػ 
(، كقج تع عسل رسالة 511، 1111)السرخؼ، 

حا القذ كأعسالو قاـ بيا راىب دكتػراة عغ ى
جيدكيتي "بصخس فاف آكخ" بجامعة ليػف بفخندا 

(.Gabra,2008,52 كلو مقاالت في العسميات )
كتخاجع القجيديغ كالجفاع عغ الجيغ، كمقاؿ عغ 

؛  قشػاتي، 15، 5111تجابيخ الديج السديح.)شيخػ، 
 (.511د.ت، 

 

أحج أىع كأشيخ رجاؿ اإلكميخكس، الحؼ يتشاساه  -1
 4يهساب أسقف فههالبعس في كتاباتيع ىػ األنبا 

، 4، ج5114السعخكؼ "بابغ السبارؾ" )نديع ، 
( الحؼ كاف رالًبا قبل أسقفيتو بجيخ القجيذ 11

ككاف اسسو "يػسف" ثع ذىب  2يحشذ ببخية شيييت
                                                           

4
: هى إحدى المراكز المدٌمة ، والتى أوضح أمٌلٌنو أن مدٌنة  فوه  

وهو مصٌل الوالعة فى البحٌرة فى بعض الكتابات المبطٌة هى فوة 
، ولكن دمحم رمزى  (Amelineau, 1973, 244)كرسى فوة        

أوضح أن هذا خطأ وال ٌمكن الجمع بٌن مصٌل وفوة وال بٌنهم وبٌن 
ملٌج ، فهى مدن مختلفة والعة بجانب بعضها البعض، والذى أوضح 
البعض أن العرب هم من أطلموا على هذه المناطك مصٌل. ) 

، كما أوضح ابن الجٌعان أنها مدٌنة بعد منطمة (113، 1994رمزى،
 (134، 1944) ابن الجٌعان، البحٌرة. 

5
برٌة شٌهٌت: إحدى األسماء التى أطلمت على منطمة وادى النطرون   

، فالنطك الالتٌنى لشٌهٌت" سٌتا" وٌشتك منها الصفة اسمٌطى، والنطك 
الصحٌح لها شٌهات، أما شٌهٌت فهى حدٌثة من المرن الثالث عشر وما 

الممارب للصعٌدى( أما  بعده. والمعتمد أن األولى هى النطك السلٌم )
؛ 205-204، 1942) المسكٌن،  الثانٌة فهى النطك البحٌرى المحرف.

Amelineau, 1973, 319-321) 

مق إلى ديخ أبػ مقار في عيج البابا كيخلذ بغ لق
( كالحؼ رسع اسقًفا عمى 52، 5111)ابػ زيج، 

، عخؼ عشو صفات التقػػ 1511مجيشة فػه سشة 
كعمسو الحؼ ليذ لو مثيل كليحا كاف الدكختيخ 

لػضع  1541لمسجسع الحؼ عقج في القمعة عاـ 
قػانيغ لمبابا. كىػ كاتب كتاب "سيخ البصاركة" الحؼ 

حالًيا. يعج أىع الكتب التاريخية التخاثية القػمية 
؛ السرخؼ 111، 1111)كششية الكشيدة الكبصية ، 

كىػمغ كضع سيخة حياة البابا ( 514، 1111، 
(  ، Gabra, 2008, 270كيخلذ بغ لقمق )

ككحلظ عخؼ عشو االىتساـ باإلصالح كليحا أيًزا 
الحؼ  1كاف مغ ضسغ أعزاء مجسع حارة زكيمة

ج اجتسع فيو أربعة عذخ أسقًفا مع البصخيخؾ )أبػ زي
 .(115، 5111؛ عجباف، 51-51، 5111، 

 

كحلظ نجج أسقًفا آخخ لو أىسية في العمػـ الجيشية  -4
أسقف البخلذ الحؼ كضع  يهحشا نعسة هللاكىػ األنبا 

مقالة في قيامة الديج السديح ككاتب سيخة القجيدة 
 دميانة الذييجة. 

أك افخيع كىػ مغ كتب  ابريم األسقف الكبصي -2
ـ. )عجباف 1511"تاريًخا مفراًل لمعالع" يخجع لعاـ 

 ،5111 ،111) 
 

بطرس ساويرس الجسيل كحلظ نجج األسقف  -1
الحؼ قاؿ عشو ابغ كبخ أنو أكؿ جامع  اسقف مميج

السعخب )سميساف ،  1لسادة الدشكدار الكبصي
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م. عندما جاء إلى مصر 969حارة زوٌلة: ترجع هذه الحارة لعام   

المائد جوهر الصملى وأسس مدٌنة الماهرة للمعز ولام بتمسٌم المدٌنة إلى 
وربما استمدت المنطمة ،زوٌلٌٌن المغربٌة بها حارات وأنزل كتائب ال

اشار   Casanova( ولكن 3، 1993اسمها من هؤالء. ) البراموسى، 

أن أصل كلمة زوٌلة لٌس عربٌا وانما لبطى نسبة للحكٌم زاٌلونوالذى 

 )عاش فى المنطمة لبل وجود االسالم بنحو مائتٌن وسبعٌن سنة. 
Casanova, 1901, 170) 

4
لمة سنكسار هً تعرٌب للكلمة الٌونانٌة سنكسارٌون السنكسار : ك

ومعناها الجامع، وهو كتاب ٌجمع سٌر المدٌسٌن واألعٌاد الخاصة 
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( كأعكبو سشكدار آخخ بػاسصة األنبا 11، 5114
( عغ 1541-1541كمميج ) 1سقف أتخيبميخائيل أ

مخصػشات محفػضة بالسكتبة األىمية بباريذ كمكتبة 
؛ 111-115، 5111الفاتيكاف كغيخىا )عجباف ، 

(. كسا قاـ األنبا بصخس 145، 5115السقارؼ، 
أسقف مميج بعسل كتاب يصمق عميو "اإلشخاؽ" 
ككتاب "البخىاف" أك "البياف" الػاقع في خسدة فرػؿ 

 (.Gabra, 2008, 52-53؛15، 5111)شيخػ، 
 
ـ( كىػ 1545-1512) كيرلس بن لقمقالبابا  -1

البصخيخؾ الخامذ كالدبعػف في عجاد البصاركة ، 
حيث كاف رالًبا مغ الفيـػ يجعى داكد بغ لقمق 

، كنطخًا لسا شيجتو فتختو 1512كأختيخ بصخيخؾ عاـ 
مغ مذاكل كاضصخابات شجيجة فقج اعتدؿ الكخسي 

كعاد كخاىب بجيخ الذسع  1541البصخيخكي عاـ 
)ايديحكركس،  1541ـ بالجيدة حتى نياحتو عا

 ,Werthmuller, 2010؛111-111، 1114
(. كقج كانت مغ أىع مؤلفاتو كتاب "السعمع 57-60

كالتمسيح" الحؼ دكف مقجمتو األسعج بغ العداؿ، 
ككتاب "الخؤكس" الحؼ أعاد كتابتو كلكغ مغ غيخ 

 ,Gabra, 2008السعمػـ مغ ىػ كاتبو الحكيقي. )
الكشدية مكػف ( كندب لو كتاب في الفخائس 86

مغ عذخيغ فراًل ككحلظ يػجج كتاب قػانيغ 
 (111، 5111كمقاالت شتى تشدب لو. )شيخػ، 

 ثانياا: العمساء من رجال اإلكميروس في عمهم المغة: 

                                                                                          
بالكنٌسة المبطٌة فهو تموٌم كنسً ، وٌنمسم إلى جزئٌن االول ٌحوي 
الستة شهور األولى من السنة المبطٌة والجزء الثانً ٌتضمن السبعة 

 (Coquin,1991, 2171-2172طٌة )شهور الثانٌة من السنة المب
4
أترٌب: لدٌما كان ٌوجد مدٌنتان باسم أترٌب، األولى كانت لائمة   

بالوجه البحرى تحدٌداً فى مدٌنة بنها محافظة الملٌوبٌة والتى هى موضع 
دراستنا، والثانٌة كانت لائمة فى الوجه المبلى غرب مدٌنة سوهاج، 

اٌب( والتى تعنى " مكان أو -رىح-وأترٌب كان ٌطلك علٌها لدٌماً ) حت
 (4، 1954، ممر الوسط". ) رمزى

يعج العرخ األيػبي العرخ الحىبي لمكتب 
كالقػاميذ كالسعاجع الخاصة بأصػؿ المنة الكبصية 

اباتيع العخبية حيث كانػا يجكنػف في ىحه الفتخة كت
بالحخكؼ الكبصية، كأشمق عمى السعاجع "الداللع 

Scala كمغ أشيخ ركاد المنة الكبصية في ىحه "
 الفتخة: 

كاضع "مقجمة في  يؤانس الدسشهدياألنبا  -1
المنة" كىػ معجع لمنة مغ حيث مبادغ الشحػ 
كالرخؼ كسا دكف "الدمع الكشدي البحيخؼ العخبي، 

، ككاف لو كتاب أخبار 1512كقج رسع أسقف عاـ 
 ,Gabraالذيجاء الحيغ استذيجكا في سسشػد )

( كقبل 115، 5111؛ عجباف،  269 ,2008
ػاتي، تخىبشتو كاف اسسو األسعج بغ الجىيخؼ )قش

 (515د.ت، 
الحؼ كضع  أثشاسيهس أسقف قهصاألنبا  -5

كالرعيجية لمنة الكبصية  1"مقجمة" بالميجتيغ البحيخية
عشػانيا "قالدة التحخيخ في عمع التفديخ". كحلظ 
كضع كتاب يتحجث فيو عغ "األحػاؿ الذخرية في 

عشجما تع 11الكشيدة" كآخخ عغ "تقجيذ السيخكف 
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اللهجة البحٌرٌة، اللغة المبطٌة هً المرحلة االخٌرة من تطور اللغة  

المصرٌة المدٌمة فبدخول الٌونانٌن غلى مصر ظهرت الكتابة المبطٌة 
وباستخدام االبجدٌة الٌونانٌة مع اضافة سبعة أحرف من الدٌموطٌمٌة 

االصول المبطٌة التً ال ٌوجد ما ٌماثلها فً الحروف الٌونانٌة لتمثٌل 
( وٌمكن تمسٌم اللغة إلى لهجتٌن رئٌسٌتٌن: 12-10، 2004)اسحك ، 

هما الصعٌدٌة والبحٌرٌة وخمس أو ست لهجات صغرى هً الفٌومٌة 
واالخمٌمٌة الفرعٌة التً تعرف باالسٌوطٌة والبهنساوٌة والبشمورٌة 

ة السابمة على الصعٌدٌة. واللهجة البحٌرٌة هً لهجة ولهجة طٌبة األولٌ
الوجه البحري وكانت تسمى لدٌماً بلهجة منف ولكنها كانت اصالً لهجة 
غرب الدلتا )وادي النطرون(، وكانت فً المرن الثامن والتاسع منتشرة 
فً الوجه البحري وهً اللهجة الوحٌدة المستخدمة إلى اآلن فً اللغة 

   (62-60، 2004المبطٌة )اسحك، 
10

الممدس: المٌرون هو كلمة ٌونانٌة معناها طٌب أو دهن وهو المٌرون 

زٌت ممدس ٌتم طبخه من مجموعة من األطٌاب والعطور وٌموم بهذا 
العمل األب البطرٌرن ومعه األباء األسالفة وٌضاف له خمٌرة ممدسة 
من زٌت المٌرون الذي ٌحمل جزءاً من طٌب الحنوط الممدس الذي 

دٌموس وحنط به جسد السٌد المسٌح احضرهما ٌوسف الرامً ونٌمو
(، ولهذا فأول من لاموا بطبخه للمرة األولى هم األباء 40-34: 19)لو

الرسل تالمٌذ السٌد المسٌح والذي احضر جزء منه لمصر هو المدٌس 
مرلس الرسول. وكان ٌطبخ المٌرون وٌكرز فً الجمعة السادسة من 

ام االربعٌن ٌوماً االسبوع السادس من الصوم الكبٌر وذلن ألنه تم
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بػ مقار الكبيخ بػادؼ تقجيدو داخل ديخ القجيذ أ
الشصخكف حيث اشتخؾ مع البابا كيخلذ الثالث في 

 (.541، 1111عسمو )حبيب، 
 

ثالثاا: عمساء من رجال اإلكميروس في عمهم الفمك 
 والتقهيم: 

مغ أىع العمساء كاألسساء التي ال يجب أف ننفميا ىػ 
 أبه شاكر بطرس بن أبي الكرم الشذه بن السهذب

(، الحؼ 1511-1511الذساس الكبصي السرخؼ )
كاف شساًسا بالكشيدة السعمقة بسرخ القجيسة سشة 

كيقاؿ بكشيدة أبي سخجة، كيمقب بالذيخ  1511
الدشي حيث أنو كاف أستاًذا ألكالد العداؿ ككاف 
كاتًبا كبيًخا، كتػفى في شيخػخة مبكخة. )عبجالسمظ، 

ف قج ( كربسا كا514، 5111؛ حسدة، 121، 5111
تدكج أكاًل كتخمل بعج كفاة زكجتو ألنو الػالج الجدجؼ 
لػ"بصخس أبػ شاكخ بغ التعباف الخاىب" الحؼ كاف 
يعسل كاتًبا في الجكاكيغ ثع تخىب بعجأف تقجمت بو 

، 1111الدغ كاعتدؿ الحياة السجنية. )شيخػ ، 
 (Atiya, 1991, 33؛144

 كلقج قاـ ابغ الخاىب بتأليف العجيج مغ الكتب مغ
 أىسيا: 

كتاب عغ الىػت الديج السديح أسساه  -1
"الذفا في كذف ما استتخ مغ الىػت 
الديج السديح كما اختفى" كالحؼ يخجع 

كالسحفػظ في السكتبة  1511لعاـ 

                                                                                          
الممدسة وهو الٌوم الذي عمد فٌه السٌد المسٌح التالمٌذ فصار ٌوم 
المعمودٌة ، ولذلن كان البطرٌرن فً االسكندرٌة ٌعمد فٌه تمدٌس 
المٌرون ، وتغٌر هذا الٌوم فصار الخمٌس الكبٌر فً عهد انبا مٌنا 

الكنائس واالنبا افراهام من بعده والمٌرون ٌستخدم اٌضا فً تدشٌن 
؛ طمس المٌرون 352-350، 1941، 1والمذابح والهٌاكل. )ابن كبر، ج

 ,Megally، 9-3، 1993والغالٌالون فً عهد لداسة البابا شنودة ،
1991, 521-522) 

؛ 1، 5111القػمية بباريذ )شيخػ، 
Atiya, 1991, 33) 

كسا كتب كتاب "التػاريخ" في أحج ك  -5
خسديغ فراًل لتعخيف حداب األبقصي 
كمػاعيج األعياد الديجية في الكشيدة 
الكبصية ،كىػ ما يذيج لراحبو عمى 

 تقجمو في عمع الفمظ. 
كحلظ دكف كتاب السجامع الدبعة  -1

 السمكانية. 
كتاب "البخىاف في القػانيغ السكسمة"  -4

في  مكػف مغ اثشيغ ك خسديغ فراًل 
العقائج كاآلداب كمشو أكثخ مغ ندخة 
في مكتبة الفاتيكاف كبالستحف 

، 1-1، 5111البخيصاني. )شيخػ، 
 ,Gabra، 111، 1111ركفيمة ، 

، ايديحكركس ، 152-153 ,2008
1114 ،411 ) 

كيعج مغ أىع الكتب التي تحكخ لو ىػ  -2
"كتاب التػاريخ" البغ الخاىب الحؼ 

حتى يذسل التاريخ مغ أكؿ الخميقة 
فتختو مع عخض لتاريخ الخمفاء 
الخاشجيغ حتى العرخاأليػبي، كقج اىتع 
الجسيع بتخجسة ىحا الكتاب خاصة إلى 
الالتيشية كيػجج ندخة مشو في مكتبة 

؛ حسدة 111، 1111الفاتيكاف )شيخػ،
؛ 415، 1111؛ يػحشا ، 514، 5111

Graf,1947,428-435) 
كحلظ اىتع ابغ الخاىب بقػاعج المنة  -1

ية فكتب " مقجمة سمع المنة الكبص
الكبصية" كالحػ مشو يػجج ندخ عجيجة 
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فى العالع كاألىع أف الستحف الكبصي 
يحتفع بكتاب مخصػط يتزسغ أعساؿ 
الخسل كالخسائل في نيخيغ ، عخبي 
كقبصي كفي أكؿ الكتاب عبارة "اىتع بو 

 ,Atiya, 1991شاكخ بغ الخاىب." )
 (544، 1111؛ السرخؼ ، 33-34

كعميو فيعج أبػ شاكخ مغ أىع عمساء ىحا العرخ 
مثمو مثل ابغ كبخ كىػ مغ ختع القخف الثالث عذخ 

 السيالدؼ. 
 

 ثانياا: العمساء السديحيين من العمسانين: 
 أوًلا: العمساء في مجال الطب: 

بذكل كبيخ بالجانب الصبي،  األيػبيػف اىتع القادة 
خحى خاصة لسا خمفتو حخكبيع مع الرميبيغ مغ ج

كثيخيغ يحتاجػف إلى اإلسعافات الصبية بذكل 
عاجل، كضيخ ذلظ بذكل كاضح بديادة الشذاط 
العمسي في مجاؿ البحث الصبي. كقج ليأ القادة 
األيػبيػف الطخكؼ السالئسة الزدياد الشذاط الفكخؼ 
كالثقافي كالسعخفي كدعسيع السادؼ كالسعشػؼ ، 

ف ، كليحا كاىتسػا في ىحا الػقت بإنذاء البيسارستا
تقجـ الصب حيث لع يكغ مقترًخا عمى األشباء 
السدمسيغ بل بخع فيو العجيج مغ السديحييغ 

، كقج أغجؽ األيػبيػف عمى أشبائيع األمػاؿ 11كالييػد
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تعدد االطباء الٌهود فً العصر األٌوبً ومنهم من كان على صلة 

لعشائر وطٌدة مع الحكام، حٌث نجد الشٌخ الموفك شمس الرٌاسة ابو ا
هبة هللا بن زٌد بن حسن بن افراكٌم بن ٌعموب بن اسمعٌل من االطباء 
المشهورٌن وخدم الملن الناصر صالح الدٌن وكان رفٌع المنزلة ، 
وكذلن الطبٌب ابو البٌان بن المدور الملمب بالسدٌد الذي خدم فً عهد 

ً الخلفاء الفاطمٌن ثم فً عهد صالح الدٌن، وابو البركات بن المضاع
الذي اشتهر فً صناعة الكحل والجراح وخدم بصناعة الطب الملن 
صالح الدٌن وتوفى بالماهرة، والرئٌس ابو عمران موسى بن مٌمون 
المرطً ٌهودي وكان رئٌساً على االطباء فً الدٌار المصرٌة وهو اوحد 
زمانه فً صناعة الطب ، وكان ٌهتم به السلطان صالح الدٌن االٌوبً ، 

له كتب عدة منها اختصار الكتب الستة عشرة لجالٌنوس والذي كان 

كالسشاصب كالقصاعات ككاف لألشباء في عيجىع 
مكانة عالية في السجتسع كحرمػا عمى األلقاب 

بج الحسيج ، الفخسة التي اشتيخكا بيا. )فاضل& ع
( كمغ أشيخ األشباء السديحييغ 5511، 5111

 الحيغ بخز اسسيع في ىحا العرخ: 
الحؼ أبه السكارم هبة هللا بن الحدن بن جامع  -1

كاف مرخًيا ككاف شبيًبا في عيجالسمظ صالح الجيغ 
األيػبي. كلج في الفدصاط كلو كتب عجة ك رسائل 

 (.41، 5114، 4في الصب )داكد ، ج
 

كحلظ لجيشا عائمة شبية ليا قيسة كبيخة كعخيقة في 
ذلظ العرخ ككانػا مغ أكثخ مغ تقخبػا مغ الحكاـ 
كالدبب في ذلظ ىػ األب الكبيخ أبػ سميساف داكد 
الحؼ تشبأ كأعمع الدمصاف صالح الجيغ بسػعج دخػلو 

حيث كاف لو في أحكاـ الشجـػ  -إلى بيت السقجس 
ف جشجًيا إلى صالح ، فبعث بأحج أكالده الحؼ كا -

الجيغ كأعمسو بخؤيتو كالتي تحققت بالفعل في نفذ 
اليػـ الحؼ تشبأ فيو كليحا اىتع صالح الجيغ كمغ 
بعجه بيحا األب كبأكالده بذكل خاص )ابغ أبي 

 ( 211أصيبعة ، د. ت، 
، أبه سميسان داود بن أبي السشي بن أبي فانة -5

في العمـػ  كاف شبيًبا نرخانًيا ككاف عالًسا خبيًخا
الصبية ككاف مغ أىل القجس ثع انتقل إلى مرخ في 
عيج صالح الجيغ. ككسا أكضحشا أنو كاف لو معخفة 
كبيخة بعمػـ الشجػـ ككاف ليحا الحكيع أبػ سميساف 
خسدة أكالد، أربعة أشباء ك جشجؼ ، الحؼ قاـ 
بإبالغ صالح الجيغ كسا أكضحشا. )ابغ أبي 

                                                                                          
وممالة فً البواسٌر وعالجها وممالة فً السموم وغٌرها. )ابن ابً 

 (543-546، د. ت،  صيبعةأ
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، 1111ذ ، ؛ جخج211-211أصيبعة ، د. ت، 
 ( 111؛ بقشػاتي ، د. ت،  111

الحكيم مهذب الدين أبه سعيد بن أبي سميسان  -1
، الحؼ كاف ضميعًا في بن أبي السشي بن أبي فانة

الصب، عالًسا متسيًدا بو حيث تعمسو مغ كالجه. كقج 
خجـ ميحب الجيغ السمظ صالح الجيغ كالسمظ العادؿ 

غاية اإلكخاـ الحؼ جعمو في خجمتو ىػ ككلجه كأكخمو 
حيث أمخ أال يجخل قمعة مغ قالعو إال راكًبا مع 
صحة جدسو. كقج انتقل أبػ سعيج مغ القجس إلى 

ـ كدفغ داخل ديخ 1511مرخ كمات بيا عاـ 
؛ ابغ ابي 11، 5114بالقاىخة. )داكد ،  15الخشجؽ

 (111، قشػاتي ، د.ت ، 211أصيبعة ، د. ت، 
ي سميسان مهفق الدين أبه شاكر بن أبالحكيع  -4

ك قج كاف متسيًدا مثل أخيو كمتقًشا لرشاعة داود 
الصب. كقج كضعو الدمصاف العادؿ في خجمة كلجه 
السمظ الكامل كاستسخ في خجمتو كليحا ناؿ في 
الجكلة حًطا عطيًسا. ككاف يعتسج عميو السمظ العادؿ 
في السجاكاة، ككاف يجخل جسيع القالع ، كألىسيتو 

سكغ معو في قرخ القاىخة عشج السمظ الكامل فقج 
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دٌر الخندق بالماهرة: أو دٌر األنبا روٌس حالٌاً، هو المكان الوالع به 

ً الكاتدرائٌة المرلسٌة بالعباسٌة وهو الدٌر الذي  ألٌم بدالً من دٌر حالٌا
العظام الذي تم نمله إلى هذا المكان بأمر من جوهر الصملً عند انشاء 

( ولد وصفه أبو المكارم Copuin&Martin, 1991, 809الماهرة. )

بأنه كان دٌر محاط بسور وله باب واحد وبه مجموعة من الكنائس 
اكبرها كنٌسة مارجرجس التً كانت ممر لألسمف منذ منتصف المرن 
الحادي عشر المٌالدي، والوالع اعالها كنٌسة الثالثة فتٌة من الخشب. 
ولد دفن بهذه الكنٌسة اٌضا ملن النوبة سلمون الذي هجر الملن وتوحد 
فً أحدى المناطك المرٌبة من حدود مصر ودفن بهذه الكنٌسة والزلت 
رفاته محفوظة بدٌر األنبا روٌس، كما كان ٌوجد بالدٌر كنٌسة لالرمن 

نٌسة أبو ممار وكنٌسة أبالً بن ٌسطس مجاورة للحصن وكنٌسة وك
( ولد أوضح الممرٌزي 21-16، 1999المدٌس مرلورٌوس )صمؤٌل، 

م فً حكم المنصور 1240أن الدٌر دمر عام  15فً منتصف المرن 
لالوون ثم جدد وبنٌت به كنٌستان واحدة على اسم المالن غبلاير 

ً دفن بها األنبا روٌس عام واألخرى للمدٌس مرلورٌوس وهً الت
( 1044، 2003م واطلك علٌها اسمه فٌما بعد. )الممرٌزي ، 1404

وبالتالى أرض دٌر الخندق كانت تضم مجموعة من المدافن لأللباط 
ٌتخللها الكنائس التً تجدد كل فترة. وعلى المولع الحالً ٌوجد اآلن 

المرلسٌة  كنٌسة األنبا روٌس وكنٌسة العذراء مرٌم والكاتدرائٌة
 (212-204، 2014بالعباسٌة )فخري، 

السحخكسة، ككاف يخكب الفخس مثل السمظ كبجانبو 
كيراحبو إلى دار الػزارة ، كأيًزا قج تػفى سشة 

كدفغ بجيخ الخشجؽ بالقاىخة أؼ أنو مات في  1511
ذات الدشة مع أخيو ميحب الجيغ أبػ سعيج. )بغ 

؛ قشػاتي ، د. 211-211ابي أصيبعة ، د. ت. 
 (Johnstone, 1991,1749؛  111ت، 

كالحؼ كاف أيًزا  أبه نرر بن ابي سميسان -2
شبيًبا حدغ السعالجة ككاف األخ الثالث كالحؼ تػفى 

 (111بالكخؾ )قشػاتي ، د.ت، 
، كاف أيزا شبيًبا  أبه الفزل بن أبي سميسان -1

عالًسا في صشاعة الصب ككاف أصنخ إخػتو ك أكثخ 
ىػ ، 144ىػ  ككفاتو سشة  211عسخ ، كلج سشة 

ىػ. كلحا فتعج مجة حياتو 111بيشسا مات إخػتو عاـ 
سشة ك أشاؿ هللا في عسخه عغ إخػتو بكثيخ.  14

ككاف شبيًبا لمسمظ األيػبي في دمذق ثع خجـ السمظ 
الكامل بالجيار السرخية حيث تػفى بيا سشة 

، ابغ أبي أصيبعة 11، 5114ـ. )مديحة ، 1541
 (211، د. ت، 

 
)ىػ الحكيع األجل  حميقة يرشيد الدين أب -1

العالع رشيجالجيغ أبػ الػحر بغ الفارس بغ سميساف 
داكد بغ أبي السشي بغ أبي فانو كيعخؼ بأبي حميقة( 
ك أشمق عميو السمظ الكامل أبي حميقة ، ككاف سبب 
التدسية بالحميقة ندبة لمحمقة التي كضعت في أذف 
الخشيج، حيث لع يكغ يعير لػالجه كلج ذكخ فػصف 

و ككالجتو حامل بو أف يييئ لو حمقة فزة قج ل
ترجؽ بفزتيا كعشجما يػلج الصفل يقػـ الرائغ 
بثقب أذف الصفل ككضع الحمقة فييا، كبالفعل فعل 
ذلظ كأعصاه هللا الحياة ككعج كالجتو أال يقمعو أبجا 
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كىحا ما تع، كليحا أشمق عميو ىحه التدسية. )ابغ 
 (211-215أبي أصيبعة ، د. ت. 

حميقة كاحًجا في زمانو في  يكاف رشيج أبكقج 
صشاعة الصب كالعمػـ كاألدب لصيف السجاكاة ، محًبا 
لفعل الخيخ ، كثيخ العبادة. كقج اشتنل في الصب 
في أكؿ أمخه مع عسو ميحب الجيغ أبي سعيج في 
دمذق ثع انتقل معو إلى مرخ ، ككاف كالجه متقخًبا 

-1511) إلى السمظ الكامل ك السمظ العادؿ
، خاصة كأف السمظ العادؿ (ق111-112، ـ1541

ىػ مغ شمب مغ كالجه أال يريخه جشجًيا بالجير 
حتى يريخ حكيًسا كشمب أف يحىب لجمذق حيث 

حميقة مجة سشة كاممة حفع فييا كتاب  يأقاـ أب
"الفرػؿ ألبقخاط" كبعجىا عاد لمقاىخة. كخجـ 
برشاعتو السمظ الكامل، كمغ بعجه خجـ السمظ 

نجع الجيغ أيػب ثع خجـ السمظ السعطع  الرالح
 (ق141-141، ـ1521-1541) 11تػراف شاه

( ثع استػلى الطاىخ بيبخس عمى 1541حتى تػفى )
مرخ فرار في خجمتو. ككاف ألبػحميقة حكايات 
تسيده في مجاؿ الصب ككاف يدتخجـ "التخياؽ 
الفاركؽ" فكاف يفتت الحرى كيعالج اندجاد البػؿ. 

، قشػاتى، 211-211د.ت، )ابغ أبي أصيبعة 
 (111د.ت، 

 حميقة العجيج مغ السقاالت كالكتب: يكلمخشيج أب
 مقالة في حفع الرحة.  -1
مقالة في أف السالذ الخكحانية ألح مغ  -5

السالذ الجدسانية حيث أف الخكحانية 
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الملن المعظم توران شاه هو شمس الدٌن توران شاه ابن أٌوببن   

وهو أخو  وٌعنى اسمه " ملن المشرق" مروان الملمب فخر الدٌن
السلطان صالح الدٌن وكان أكبر منه وحكم من بعده ومات باالسكندرٌة 

-306، 1944) ابن خلكان،  .ثم نملته أخته ست الشام لدفنه بدمشك
309) 

كساالت كالجدسانية انسا ىي دفع آالـ 
 خاصة.

كتاب في األدكية السفخدة سساه "السختار  -1
 في األلف عقار" 

كتاب في "األمخاض كأسبابيا كعالماتيا  -4
 كمجاكاتيا باألدكية السفخدة كالسخكبة" 

 مقاؿ في ضخكرة السػت.  -2
ـ. 1511حميقة في القاىخة عاـ  بيكقج تػفى أ
؛ ابغ أبي أصيبعة ، د. 11-11، 5114)مديحة ، 

 (111؛ قشػاتى، د. ت، 211ت، 
الحكيم رشيد الدين أبه سعيد بن مهفق الدين  -1

كالحؼ كاف مغ مديحي القجس. كاف متسيًدا  يعقهب
في صشاعة الصب كخبيًخا بو. كاشتنل في العخبية ثع 

 يعسل في عمػـ الصب. ككاف عسو رشيج الجيغ أب
حميقة ككاف مالزًما لو ك أتقغ مشو صشاعة الصب، 

ا كاف مكيًسا كخجـ معو عشج السمظ الكامل عشجم
بالقاىخة ثع خجـ السمظ الرالح نجع الجيغ كبقى في 
خجمتو تدع سشيغ. كلقج كاف لو العجيج مغ الكتب 
مشيا "كتاب عيػف الصب" صشفو لمسمظ الرالح نجع 
الجيغ أيػب، كقاـ بتعميقات عمى كتاب الحاكؼ 

، ابغ أبي 41، 5114لمخازؼ في الصب. )مديحة ، 
صجيًقا البغ أبي  ( ككاف211أصيبعة، د. ت، 
 (55، 1111أصيبعة. )شيخػ، 

الحؼ كاف كاىًشا  أبه الخير الراشد بن الطيب -1
كشبيًبا مًعا، ثع عيغ كاتب سخ ككاتع أسخار األميخ 
القاضي الفاضل كزيخ الدمصاف عثساف صالح الجيغ 

( )قشػاتي ، د. ق214-211، ـ1111-1111)
ثمة ( ، ك قج دكف ىحا العالمة مؤلفات متس511ت، 

 في : 
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العقػؿ في عمع األصػؿ السمقب بكذف  -1
األسخار الخفية في أسباب السديحية 
كيدسى أيزا "تخياؽ العقػؿ في عمع 
األصػؿ" قدسو إلى جدئيغ ككل جدء 

 أربعة ك عذخكف فراًل. 
 خالصة معتقج السمة السديحية.  -5
رسالة البياف األضيخ في رد مغ يقػؿ  -1

ف بالقزاء كالقجر، كعميو فكاف لو شأ
عطيع في عمـػ الالىػت كالدياسة 
كالعمػـ األخخػ السختمفة. )قشػاتي، 

 ,Frederick، 511-511د.ت، 
1991, 20-21, Graf,1947,351 ،

 (11، 5111بجيع، 
 

 ثانياا: العمساء في مجال الهشدسة السعسارية: 
كاف لألقباط السديحييغ دكًرا ميًسا في األعساؿ 
السعسارية في ذلظ الػقت مشيا أعساؿ سػر القاىخة 
الحؼ تع إنذاؤه في العرخ األيػبي ككحلظ مقخ 

 الحكع. 
أبه مذكهر و كيحكخ التاريخ عالسيغ ىشجسييغ كىسا 

كىسا السيشجساف المحاف كضعا  أبه مشرهر
شيجاىا عمى ترسيسات قمعة الجبل لرالح الجيغ ك 

مشصقة جبل السقصع لمحساية، كسا حفخا البئخ السمحقة 
بيا السعخكفة "ببئخ يػسف" كقاما ببشاء الجدػر 
كحفخ الخمجاف كالتخع، كلقج كافأىسا الدمصاف صالح 
الجيغ عمى ما أديا مغ خجمات فرخفا الساؿ عمى 

، 1111تخميع الكشائذ كاألديخة الكبصية )السرخؼ، 
(. كفي ىحا 551، 1، ج5114؛ سػرياؿ ، 511

الػقت قخر الػزيخ قخاقػش ىجـ األىخامات الرنيخة 
التي كانت بالجيدة ككاف عجدىا ال يحرى 

كاستعسميا في بشاء سػر القمعة الخارجي كالحؼ تػاله 
، 1111أيزا السيشجساف الكبصياف. )ركفيمة ، 

111) 
كلع يحكخ التاريخ لشا ميشجسيغ آخخيغ ككل ما ذكخ 

يع ك إنذاء العجيج مغ الكشائذ كاألديخة مغ أنو تع تخم
قبل األقباط في عيج صالح الجيغ كذلظ لسكانة 
البعس مشيع كلقجرتيع عمى إنفاؽ األمػاؿ عمى 

 التججيج. 
 

 ثالثاا: عمساء األقباط في عمهم الفمك والتقهيم: 
تقجـ العمساء األقباط في تفديخ كتصػيخ التقػيع 

تأسذ في القخف كالحؼ  14الكبصي كحداب األبقصي
 . 15الثاني السيالدؼ لألنبا ديستخيػس الكخاـ الػ 

أوًلد كمغ أشيخ عمساء ذلظ العرخ مغ عخفػا باسع "
" ك ىع مغ كبار عمساء األقباط ككجيائو في العدال

القخف الثالث عذخ السيالدؼ ك كانػا مغ مجيشة 
سجمشت في الفيػـ،ك ليع جسمة مغ السؤلفات في 

ثالثة مغ أعزاء ىحه األسخة عمػـ شتى حيث نجج 
( ككاف 512المعيغ في الكتابات. )قشػاتي ، د. ت، 

عمى رأس ىحه األسخة العداؿ كابشو أبػ البذخ يػحشا 
 الكاتب، كالحؼ لقبت األسخة عمى اسسو.

"فالعداؿ" يدتسج اسسو مغ العدل مسا يذيخ إلى  
أنو ربسا كاف تاجخ عدل أك صانعو، أما ابشو أبػ 

الكاتب، فكاف اسسو يػحشا أما الكاتب  البذخ يػحشا
 فيي داللة عمى كضيفتو فيقاؿ أنو ربسا كاف أحج
الكتاب في أحج الجكاكيغ الحكػمية أياـ الجكلة 

( كقج 11-12، 1111الفاشسية. )الفخنديدكاني، 
                                                           

14
الحساب االبمطً: األبمطً هً كلمة لبطٌة معناها الحرفً الفاضل أو 

البالً وٌمصد بها فاضل الشمس أو فاضل الممر وٌستخدم فً عملٌات 
حسابٌة متعددة خاصة للوصول لموعد عٌد الفصح الٌهودي وبالتالً 

واألبمطً هو حساب  موعد عٌد المٌامة واألعٌاد األخرى المرتبطة به.
وضعه العالم الفلكً بطلمٌوس الفرماوي الذي درس فً الموسٌون فً 

 (34-35، 2011زمن االمبراطور انطونٌوس بٌوس. )المماري ، 
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كلج أبػ بذخ يػحشا ابشو أبا سيل جخجذ كمغ ىحا 
إسحاؽ إبخاليع الحؼ كلج ابشو فخخ  كلج السؤتسغ أبػ

الجكلة أبا السفزل أسعج، الحؼ كاف بكل تأكيج 
شخرية مخمػقة ك ربسا كاف مػضًفا لو قيستو في 
الحكػمة ككاف غشًيا مغ إحجػ الصبقات العميا في 
الجكلة ليحا لقب "فخخ الجكلة".) الفخنديدكاني ، 

1111 ،11 ) 
أعطع عمساء كلقج أنجب فخخ الجكلة أربعة أكالد مغ 

 ذلظ العرخ كىع: 
  :  مغ زكجتو األكلى أنجب اثشيغ ك ىسا 
الذيخ الرفي أبػ الفزائل األمجج ك يعتبخ  .1

أىسيع ك ىػ السذيػر )برفي الجكلة( الحؼ 
 كاف متصمًعا في القانػف كالفمدفة. 

األسعج أبػ الفخج لبة هللا ، كالحؼ كاف أقل  .2
إخػتو في السؤلفات كلكشو كاف ضميًعا في 
الشحػ كعمػـ األبقصي.كقج كاف متدكًجا 

 كنعخؼ اسع أحج أبشائو كىػ أبػ شاكخ .
  كقج تػفت الدكجة األكلى لفخخ الجكلة فتدكج

 الثانية كالتي أنجب مشيا اثشيغ كىسا:
إسحق إبخاليع  الذيخ السؤتسغ الجكلة أبػ .3

السذيػر )بالسؤتسغ( الحؼ كاف الىػتًيا 
 كضمًعا في عمػـ المنة. 

ػ السجج فزل هللا ، ككاف كاتًبا في األمجج أب .4
ديػاف الجير أك كاتًبا لمجرج، ككاف األمجج 
متدكًجا كلو اثشاف مغ األبشاء: فخخالجكلة 
كنرخ هللا ، ككاف بيتو بحارة زكيمة بالقاىخة 
كلو بيت آخخ في دمذق. كلع نعخؼ لو أؼ 
مؤلفات كلكشو كاف لجيو ناسخ يقػـ بشدخ 

"غبخياؿ." كربسا الكتب في بيتو كىػ الخاىب 
يكػف ىػ الحػ شمب مغ إخػتو كتابة بعس 

الكتب كالسقاالت، كقاـ بتجسيع القػانيغ التي 
أقخت في السجسع اإلكميخيكي الحؼ عقج في 
عيج البابا كيخلذ الثالث، كالتي كضعت 
داخل كتاب "السجسػع الرفػؼ" الحؼ قاـ بو 

-111، 1111أخػه. )الفخنديدكاني ، 
-111، 5111ابت، ؛ الذخقاكػ& ث155
 (Atiya,1991, 309-311؛ ، 111

كقج كاف ىؤالء اإلخػة األربعة مغ خيخة العمساء في 
العرخاأليػبي، ممسيغ إلساًما كاماًل بالعمػـ كاآلداب 
كالمنات ، فقج أجادكا المنة العخبية كالكبصية 
كاليػنانية كالدخيانية كليع باعة في عمػـ الخياضيات 

تاريخ، كليع الفزل في تشطيع كالفمظ كالفيدياء كال
 القػانيغ الكبصية. 

األسعد أبه فالحؼ نبغ في عمػـ التقػيع كالفمظ كاف 
، كىػ أكبخ أبشاء فخخ الفرج هبة هللا ابن العدال

الجكلة أبي سيل جخجذ، كالحؼ اشتيخ بندارة عمسو 
( كفتخة نذاشو العمسي 11، 1111ككتبو. )شيخػ، 

 (.512، د.ت، )قشػاتي  1521ك1511ما بيغ عاـ
كقج اشتيخت مكتبتو بيغ العمساء ؛ لسا كانت تجسع 
مغ كتب عجيجة في شتى السػاضيع. كسا كانت لو 
مكانة كبيخة في إدارة البالد في العرخ األيػبي حيث 
كاف كاتًبا كبيًخا. كقج اىتع ىحا الذخز بتخجسة 
األناجيل األربعة إلى العخبية مغ اليػنانية كالدخيانية 

، كمشو ندخ عجيجة في مكاتب أكركبية كالكبصية
بالفاتيكاف كميالنػ ك إكدفػرد. كسا أف لو مؤلفات 
ديشية أخخػ مثل مقجمة عمى رسائل بػلذ الخسػؿ 
كالتي يػجج ندخة مشيا في مكتبة ليجف في 

؛ ايديحكركس ، 15، 5111ىػلشجا.)شيخػ، 
1114 ،411) 
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أما عغ مؤلفات األسعج التي تخز المنة الكبصية 
 ـػ حداب األبقصي فشجج: كعم

مقجمة )اجخكمية( في أصػؿ المنة الكبصية  .1
بالعخبية كيػجج ندخة مشو في لشجف 
باكدفػرد كالسكتبة البصخيخكية بالقاىخة. 

(Gabra, 2008, 44-45) 
كتاب في حداب األبقصي في خسدة عذخ  .5

فراًل بو بعس القػاعج الفمكية كججكؿ 
لمبصاركة كشخيقة تحجيج تػاريخ األعياد ؛ 

 لتحجيج عيج الكيامة كل سشة. 
أرجػزة في حداب األبقصي شخحيا البابا  .1

، 511)قشػاتي ، د.ت. 111يػحشا الػ 
، 5111، لػقا ، 11-11، 1111ممصي، 

411 ،Atiya, 1991, 282-283) 
كقج ساعج البابا كيخلذ بغ لقمق في كتابو  .4

عغ "االعتخاؼ" ككحلظ األب بػلذ البػشي 
، كالحؼ كاف بعشػاف )السعمع كالتمسيح( 

(Gabra, 2008, 17-18 إلبخاز أىسية )
، 1111االعتخاؼ كمشفعتو )الفخنديدكاني ، 

41-41.) 
 

 رابعاا: عمساء األقباط في المغة: 
بػ الفخج لو باعة في المنة مثمسا كاف األسعج أ -1

الكبصية، كحلظ كاف أخػه متفػًقا في ىحه الجدئية 
)األصنخ مغ بيغ  السؤتسن الدولة أبه إسحقكىػ 

إخػتو( كمدتػفيا بجمذق أياـ السمظ الشاصخ. )شيخػ 
( امتاز ىحا الذخز بشدكو كحبو 15، 1111، 

لمعبادة مع الجراسة كالسعخفة ، فقج قيل عشو أنو كاف 
ا، فقج تشيحت زكجتو كىػ صنيخ في الدغ ك كاىشً 

أرسل إليو أخػه الرفى يحثو عمى الحياة الشدكية 

بعج فقج معيشو. كربسا لبعس الػقت اتجو إلى ىحه 
الحياة حيث تتسمح عمى يجؼ أنبا بصخس الحبيذ، 

 12كقاـ لبعس الػقت بالخجمة في قالية البصخيخؾ
يعاكف البابا كيخلذ بغ لقمق في تحخيخ مخاسالتو. 
حيث لكبو ابغ الجىيخؼ مصخاف دمياط السعاصخ 
لو:"الذيخ الخئيذ الشاسظ كالعابج كالسؤتسخ" كلكغ كل 
ىحا ال يعشي أف السؤتسغ قج ىجخ الحياة العامة 

، الفخنديدكاني، 11، 1111نيائًيا. )ممصي ، 
1111 ،151-111) 

لقب السؤتسغ الحؼ حسمو ىحا كلكغ في الػاقع أف 
الذخز يذيخ إلى مشرب حكػمي أك اتراؿ 
سياسي بالجكلة، خاصة ك إف في تاريخ حياة ىحا 
الذخز قج تػجو إلى دمذق أكثخ مغ مخة ربسا 
ألمػر خاصة بالجكلة، حيث أنو في ذات مخة فقج 
كل مكتبتو ىشاؾ كتعخضت لمشيب كبعجىا عاد إلى 

 (144-111، 1111مرخكمية. )الفخنديكاني، 
أما عغ مؤلفات السؤتسغ، فيي تذسل العجيج مغ 
السخاسالت كالعطات كاآلداب الكشدية ككتب في 

 المنة، متسثمة في: 
مجسػع أصػؿ الجيغ كمدسػع محرػؿ  .1

اليقيغ كىػ كتاب الىػتي، شبع بسرخ سشة 
ـ كمشو ندخ في مكتبة باريذ كلشجف، 1111

 كىحاالكتاب مكػف مغ سبعيغ باًبا، كربسا
ـ ك 1511كضع ككتاب نيائي بعج سشة 

 , Atiya, 1991 ,VIيعج مغ أىع كتبو. )
1748) 

                                                           
15

والتى   Kellaلالٌة البطرٌرن: جاءت كلمة لالٌة من الكلمة الالتٌنٌة   

تعنى الحجرة الخاصة باراهب من ٌوم رهبنته حتى نٌاحته ووضعه 
داخل الطافوس وألن البطرٌرن فى األساس راهب فله لالٌته. 

(Coquin, 1991,477-478) 
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كتاب "التبرخة السخترخة في العقائج  .5
الشرخانية" السكػف مغ ستة عذخ باًبا في 
فرميغ كيتحجث عغ مػاضيع اإليساف 

-111، 1111األساسية )الفخنديدكاني، 
115) 

تفديخ ما كرد في اإلنجيل عغ آالـ الديج  .1
لسديح إلى صعػده كبو مقجمة عغ أصػؿ ا

 تفديخ الكتاب السقجس. 
كحلظ نجج كتًبا مغ السؤتسغ األب البصخيخؾ  .4

األنبا كيخلذ بغ لقمق إلى األساقفة بالػجو 
القبمي بالجيار السرخية أثشاء الرػـ السقجس 
تجعػ إلى تػجيو العشاية باألديخة، ككحلظ 
كتاب السؤتسغ إلى األب بصخس الحبيذ 

ؼ يذيخ إلى كفاة زكجتو، ككتاب مغ كالح
السؤتسغ ألخيو الرنيخ ككالجتو ، كآخخ 

 ,Graf, 1947, IIيعدػ أخاه لػفاة كالجه. )
408-412) 

تفديخ رسائل القجيذ بػلذ الخسػؿ  .2
كالسػضػع مشو ندختاف في مكتبة الفاتيكاف 

( 11، 5111)شيخػ،  1511مغ سشة 
كتفديخ األبػ كاليبذ أؼ سفخ الخؤيا. 

 (  511تي، د. ت، )قشػا
لو عجة خصب عغ األعياد الديجية تحتػؼ  .1

 عمى ثساٍف ك أربعيغ عطة ألحاد الدشة.
لو جدئية مقجمة عغ البرخة السقجسة  .1

كتفديخ األمانة السقجسة في مكتبة باريذ 
(Graf, 1947, II, 413) 

كفي أصػؿ المنة الكبصية كتب السؤتسغ  .1
)الدمع السقفى كذىب الكالـ السرفى( الحؼ 

أنو باكػرة عسل السؤتسغ. كلكغ Grafاعتقج 

ىحا الكتاب كاف قج كضع مؤخًخا عغ عجد 
كبيخ مغ الكتب التي دكنيا، كمشو عجة ندخ 
في السكتبات األكركبية كىػ عبارة عغ 
قامػس قبصي عخبي. )الفخنديدكاني، 

( Graf  ,1947 , 408؛111، 1111
كىحا الدمع ييجؼ إلى أربعة أىجاؼ : 

البحث عغ  كمسة قبصية  لتدييل عسمية
كمداعجة مغ يخيج تأليف بعس الشرػص 
الكبصية كتيديخ عسمية البحث عغ الكمسات 
الكتابية كلزبط أسساء األعالـ كالبالد. 

 (114، 1111)الفخنديدكاني، 
مجسػع األصػؿ لذخح رسالة عيدى بغ  .1

يحيى الجخجاني في أقداـ الجيغ كالتي 
، 5111شبعت في مجسػع مقاالت. )لػقا ،

؛ شيخػ، 411، 1111؛ يػحشا، 411
 ( Gabra, 2000, 23؛ 11، 5111

 

ىػ الخئيذ األكحج عمع الخئاسة ابن كاتب قيرر: -5
أبػ إسحق إبخاليع بغ الذيخ الخئيدي أبي الثشاء ابغ 
الذيخ صفى الجكلة أبي الفزائل كاتب األميخ عمع 
الجيغ قيرخ األسشػفي، عاش في أكاسط القخف 

الدؼ ، ككاف مغ عائمة ثخية مغ الثالث عذخ السي
أىل مرخ األقباط، ككاف في نفذ ذات الدمغ مع 
السؤتسغ ابغ العداؿ، ككانت كل عائمتو تعسل في 

 ,Graf, 1947؛111، 1111األدب. )شيخػ، 
( كاف يتستع بشفػذ سياسي كىػ كاضع مقجمة 379

عغ المنة بعشػاف "التبرخة" ك تتزسغ تفديًخا تفرياًل 
الكبصية بالميجة البحيخية. كتػجج ندخ لقػاعج المنة 

متعجدة مغ السقجمة في السكتبة األىمية بباريذ 
كركما كإكدفػرد كالسكتبة الكبصية بسرخ. كلقج صاغ 
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ابغ كاتب قيرخ المنة الكبصية التي كتب بيا قالًبا 
صحيًحا كفريًحا حيث قيل أنو أعاد عسل األنبا 

شديق. يػحشا الدسشػدؼ عغ القػاعج المنػية بالت
 ,Frederick, 1991، ؛5111)شيخػ، 
IV,1268) 

كقج كاف مغ أىع أعسالو أيًزا كضعو لتفديخ سفخ 
كمخة  1111الخؤيا الحؼ تع نذخه في مرخ عاـ 

 (Gabra,2008,154. )1111أخخػ عاـ 
كحلظ كضع تفديًخا إلنجيل متى كسفخ أعساؿ الخسل 
كرسائل بػلذ الخسػؿ. كحلظ كضع تخجسة عخبية 

؛ 545-541، 1111األربع )السرخؼ،  لمبذائخ
؛ 11 -12، 1111؛ ممصي 11، 5111عبج السمظ 

 (.415، 5111لػقا ، 
 

 في عمم القانهن: األقباط خامدا: عمساء 
مغ أىع عمساء القانػف أحج أكالد ابغ العداؿ كىػ 
"الرفى أبػ الفزائل األمجج بغ العداؿ" الحؼ كلج 
عمى األرجح في الشرف الثاني مغ القخف الثالث 
عذخ كىػ االبغ الثاني لفخخ الجكلة. )شيخػ، 

( كلتػاضع ىحا الذخز نججه يتحجث 11، 1111
ليذ  قمياًل في مؤلفاتو عغ أحػالو الذخرية كليحا

لجيشا العجيج مغ السعمػمات عشو، كلكشو قج رحل إلى 
لجسع السادة العمسية لكتابو عغ القػانيغ.  بالد الذاـ

كالذيء الػحيج الحؼ نعخفو عشو أف البابا كيخلذ بغ 
لقمق قج عيشو مدتذاره القانػني ككاف كاتب السجسع 

. كال 1511الحؼ تع في كشيدة زكيمة في سبتسبخ 
ج عسل في أحج الجكاكيغ بالجكلة نعمع إذا كاف ق

األيػبية أـ ال ؛ ألف كتاباتو لع تػضح ذلظ. 
 ,Graf؛11-11، 1111)الفخنديدكاني، 

1947,388-389) 

 كمغ أشيخ أعسالو عمى مخ حياتو : 
ـ قاـ بترحيح كتمخيز 1515في عاـ  .1

ثساٍف ك ثسانيغ عطة لمقجيذ يػحشا ذىبي 
الفع عغ إنجيل يػحشا كقج استخجـ تخجسة 
السمكانى عبج هللا بغ الفزل األنصاكي مغ 

 (Gabra,2008,24-25ـ. )11القخف 
قاـ بكتابة خصبة اختيار  1512كفي عاـ  .5

 البصخيخؾ البابا كيخلذ الثالث بغ لقمق. 
قاـ الرفى  1511كفي الدادس مغ مارس  .1

باالنتياء مغ أكؿ جدء مغ كتابو "السجسػع 
 الرفػؼ" 

كقج قاـ بسخاجعة عجد مغ العطات لمقجيذ  .4
يػحشا ذىبي الفع عغ إنجيل متى بعج تخجسة 
عبج هللا بغ الفزل األنصاكي كىحا تع ما 

 ـ. 1511-1511بيغ 
انتيى الرفى مغ  1511كفي ذات الدشة  .2

كتاب القػانيغ "السجسػع الرفػؼ " كقج قاـ 
بتقديع القػانيغ إلى اثشي عذخ جدًءا في 

ج ذلظ خسدة أجداء بعج انعقاد البجاية ثع بع
مجسع كشيدة العحراء بحارة زكيمة الحؼ قاـ 

 ـ. 1511بحزػره في سبتسبخ 
بالقاىخة انتيى مغ  1541في يػليػ  .1

تمخيز أحج ك أربعيغ عساًل لمفيمدػؼ 
 السديحي مغ بنجاد يحيى بغ العادؼ. 

قج أكسل بالقاىخة فرػلو  1545كفي يػنيػ  .1
تاريخ ألعسالو عغ التثميث كالتػحيج كآخخ 

 1541كاف في الحادؼ عذخ مغ مارس 
يعمق فيو بعج نياحة البابا كيخلذ الثالث. 

(Samir, S.J.,1991,VII,2075; 
Gabra, 2008, 25) 
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ك يتزح لشا مغ ىحا أف أىع مؤلفات الرفى ك 
 أشيخىا: 

فرػؿ مخترخة في "تثميث االتحاد"، كقج  -1
حيث  1545يػنيػ 5كضع ىحه السقالة في 

نرفيا األكؿ التثميث كالثاني  يتشاكؿ
االتحاد، كالتي كجج مشيا عجد ست عذخة 
ندخة مغ السخصػشات في باريذ كبخليغ 
كالفاتيكاف كجدء مشيا بجيخ األنبا أنصػنيػس 
بالبحخ األحسخ كجدء بكشيدة مارميشا 

، 5111بالقاىخة. )الذخقاكؼ كثابت ، 
111-111) 

كتاب الرحائح في جػاب الشرائح كقج  -5
ًدا عمى كتاب لعمي بغ رباف الصبخؼ كتب ر 

كىػ كتاب مكػف مغ خسدة عذخ فراًل 
كىػ يخكػ )الرحاح فى جػاب الشراح(. 
كمشو ندخة في السكتبة البصخيخكية بالقاىخة 

؛ 11، 5111كفي القجس. )شيخػ، 
( كقج 114-111، 1111الفخنديدكاني ، 

ألف ىحا الكتاب تمبية لصمب البابا كيخلذ 
 (.511، د.ت،  بغ لقمق )قشػاتي

كتاب نيج الدبيل في الخد عمى مغ قجح فى  -1
اإلنجيل لعمو أراد كتاب ابغ تيسية تخجيل 

 مغ حخؼ اإلنجيل فخد عمييع. 
كتاب الفخدكس الحؼ شبع في مرخ تحت  -4

 . 1115عشػاف "الفخدكس العقمي" في 
كتاب في كمشجار الكشيدة كتصبيقو مع العمـػ  -2

يخ الفمكية ، كىػ كتاب يتحجث عغ تار 
الكشيدة كتصابقو مع الفمظ، باسع "مجسػع 

، 5111التػاريخ لعمػـ الكبط" )شيخػ، 
؛ يعقػب ، 411، 1111؛ يػحشا ، 15-11

 ,Samir, S.J.,1991,VII؛11، 1111
2077-2079) 

كفي حقل العمػـ القانػنية كضع الرفى  -1
"مجسػع القػانيغ" الحؼ يصمق عميو "السجسػع 
الرفػػ" ك يعج مغ أىع أعسالو 

Nomocanon  ، ككقج شبع أكثخ مغ مخة 
كاف لسجسػعة الرفى القانػنية تأثيخ كبيخ 
في الكشائذ الكبصية كالحبذية كالساركنية، 

اخترخه في كتاب أسساه "كفاية  الحػك 
السبتجئيغ في عمع القػانيغ." كمغ كتابو 
الخئيذ يػجج ندتخيغ في الفاتيكاف كخسذ 
 ندخ في باريذ كندخة في لشجف كشبع في

؛ 15، 5111. )شيخػ ، 1114مرخ سشة 
؛ 511؛ قشػاتي، د.ت،11، 1111شيخػ، 

 ,Graf؛111-111، 1111الفخنديدكاني، 
1947,401-402 ) 

كألف الرفى كاف كاسع االشالع حيث تع  -1
تذبييو بالشحمة الشذيصة،فقج قاـ بالعجيج مغ 
السخترخات لكتابات بعس آباء الكشيدة كلع 

الكبصية  يكغ ىػ مغ قاـ بتخجتسيا مغ
كاليػنانية بل استخجـ تخجسات عخبية سابقة 
مشيا مخترخات لمقجيذ يػحشا ذىبي الفع 
كمخترخ خسدة ك ثالثػف فراًل حػؿ 
الحياة الخلبانية إلسحاؽ الشيػني كمخترخ 
مجسػعة مغ أقػاؿ اآلباء الخلباف القجيديغ 
، كذلظ الىتسامو بأمػر الخىبشة الكبصية. 

ا ك ىػ "مخترخ كحلظ اخترخ كتاًبا عخبيً 
الكتاب األكسط في السقاالت لعبج هللا 
الشاشئ األكبخ" كمخترخ الباب الثامغ مغ 

س بغ السقفع" ك كتاب "الجر الثسيغ لدػيخ 
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حػؿ الرػـ كالعفة كمخترخ كتاب نياية 
العقػؿ لمخازػ ككتاب األربعيغ. 

 (112-111، 1111)الفخنديدكاني، 
 

 في التاريخ: األقباط سادساا: عمساء 
ضيخ في ىحه الفتخة عائمة مديحية كانت ليا أصػؿ 
سخيانية ثع جاءكا كعاشػا بسرخ كبجأكا يجكنػف عغ 

 العرػر السختمفة كىي عائمة  ابغ السكيغ. 
 11ابغ العسيج ) أبػ جخجذ عبج هللا بغ ياسخ -1

السكيغ بغ أبػ السكاـر بغ أبي الصيب( ىػ أشيخ 
بصية ( مغ عائمة ق1511-1512عمساء التاريخ، )

عخيقة، فقج كاف كالجه ىػ العسيج أبػ ياسخ الحؼ كاف 
، ككاف ججه مغ أبيو ىػ ابغ 1511كاتًبا كتػفى في 

الصيب الحؼ كاف أيًزا كاتًبا كتػفى في القخف الثاني 
عذخ السيالدؼ ،  كجج ججه يجعى قخكيشة ك تػفى 
في القخف الحادؼ عذخ ك قج كاف كاتًبا أيًزا. كقج 

غ تكخيت ، حيث كاف تاجًخا كانت أصػؿ الجج م
كقجـ إلى مرخ في أياـ السمظ الفاشسي اآلمخ بحكع 
هللا ككاف اسسو "شيب بغ يػسف"، الحػ قاـ بتقجيع 
اليجايا كالتقجمات لمخميفة مغ السرشػعات الحخيخية 
فصمب مشو أف يكيع في مرخ، فأقاـ بالقاىخة ثع انتقل 

كتدكج كرزؽ كلج اسسو  11كعاش في سشسػشية
ة ك قج اشتنل ابشو بالكتابة،ك رزؽ بػلج سساه قخكيش

عمى اسع ججه "ابغ الصيب" كالحؼ خجـ في ديػاف 
النخبية سبع سشػات ثع عسل بالدراعة كالسػاشي. كقج 
أنجب خسدة أكالد مشيع أربعة صاركا أساقفة 
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ٌعرف بابن الٌاسر تمٌزاً له عن المكٌن جرجس بن العمٌد األصغر  

لمرن الثالث الذى عاش هو وأخوه األسعد ابراهٌم فى النصف الثانى من ا
عشر، وكان راهب بجبل طره بجنوب الماهرة وهو واضع كتاب 

. ) تادرس، 1322"الحاوى" وغٌره من المؤلفات، والذى ربما تنٌح عام 
2014 ،302-305.) 

14
سنموطٌة: من أعمال منطمة الغربٌة وكانت لدٌما باسم دمحم ابن   

 (41، 1944األشرف شعبان. ) ابن الجٌعان، 

كالخامذ ىػ أبا السكاـر الحؼ كاف يعسل بالدراعة 
ت السكيغ كالسػاشي كخاليا الشحل كقج تدكج مغ أخ

سسعاف بغ كميل بغ مقاره، كالحؼ أنجب ثالثة أكالد 
كىع: الشجيب أبػ الفزل كالعسيج أبػ ياسخ الحؼ 
خجـ بجيػاف صالح الجيغ في الجير ككاتب ديػاف 
الجير أيًزا أياـ الطاىخ بيبخس ككانت سيختو مثل 
سيخ الخلباف،  كىػ كالج السؤرخ السكيغ كأبػ 

؛ الرفجؼ ، 14-15، 1111)شيخػ، 11السكاـر
( كقج عاصخ ىؤالء األكالد الثالثة 511، 5111

السعمع يػحشا الذييخ بأبي السرخؼ الحؼ كاف رئيًدا 
عمى كشيدة العحراء بحارة زكيمة كالحؼ صخؼ مغ 
مالو عمى ندخ الكتب ككقفيا عمى الكشيدة 

 (.521، 1111)السرخؼ ، 
أما عغ أعساؿ ابغ العسيج أبػ جخجذ السمقب 

ج حسل ىحا المقب كىػ مغ ألقاب بالسكيغ، فق
التذخيف في العرخ الفاشسي كاإلسالمي برفة 

 (111عامة كىػ يعشي الستسكغ. )الديج، د.ت، 
 

كقج كاف ابغ العسيج األكبخ ضميًعا في العمـػ 
كالسعارؼ خاصة التاريخية كالفمكية كالجنخافية كسا 
كاف متقًشا لكثيخ مغ المنات، مشيا الكبصية كاليػنانية 

 كمغ أىع مؤلفاتو: ، 
كتاب "السجسػع السبارؾ" كىػ كتاب مكػف  -1

مغ جدئيغ األكؿ مغ بجاية الخميقة إلى 
الدشة الحادية عذخة لإلمبخاشػر ىخقل ، 
كالجدء الثاني تاريخ الخمفاء مشح عرخ دمحم 

                                                           
14

لمكارم  هو المملب "بشرف الدٌن ابو المكارم" الذي كان لٌل ان ابو ا

من أبرز الكتاب فً منتصف المرن الثانى عشر ومن انظمهم وهو من 
وضع مؤلف "تارٌخ الكنائس واالدٌرة فً مصر" المكون من جزئٌن 
والمنسوب خطأ الب صالح االرمنً، ولد ذكر عنه انه بعد وفاة زوجته 

هب فً أحد االدٌرة ، كما اوضح البعض استمال من خدمة الدٌوان وتر
، 1941انه رسم اسمفا وكان ٌسكن بمنطمة حارة زوٌلة. )المصري، 

 (145، 1494؛ روفٌلة ، 236
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، كأشمق عميو "تاريخ 1511الشبي إلى سشة 
؛ لػقا ، 111، 1111السدمسيغ". )ركفيمة ، 

( 115، 5111تادرس ،  ؛411، 5111
كقج انتذخت ندخ ىحا الكتاب في ركما في 
مكتبة الفاتيكاف كمكاتب باريذ كلشجف 
بسكتبة إكدفػرد كفي مكتبة حمب كالسكتبة 

( 11، 5111البصخيخكية بالقاىخة. )شيخػ، 
كىحا الكتاب التاريخي قيل أنو قاـ بكتابتو 
بعج خخكجو مغ الدجغ ليتحجث فيو عغ 

 1511ع الدمصاف بيبخس التاريخ حتى حك
كقج تست تخجستو لألثيػبيغ كشباعتو سشة 

-Gabra, 2008, 22في ليجف. ) 1152
( كقج كاف ىحا الكتاب السرجر 23

األساسي لكتاب الخصط كاآلثار لمسقخيدؼ 
خاصة في األجداء الخاصة بالسديحييغ. 

 (551)قشػاتي، د.ت، 
البغ العسيج كتاب آخخ كىػ مخترخ تاريخ  -5

الصبخؼ دكف أخباره إلى زمانو أبى جعفخ 
أؼ القخف الثالث عذخ كقج كاصل عسمو 
السفزل بغ أبي الفزائل في كتابو"دعاء 
الشيج الدجيج كالجر الفخيج في تاريخ ابغ 
العسيج" كالحؼ يتزسغ تاريًخا لمدالشيغ 

بيبخس  السساليظ مغ عيجالسمظ الطاىخ
البشجقجارػ الرالحى السمقب بأبػ الفتػح ) 

إلى عيج  ق(111-121ـ، 1511-1511
 1511مغ أػ السمظ الشاصخ بغ قالككف 

كانتيى مغ تأليف الكتاب عاـ  1141إلى 
 ,Graf؛554)قشػاتي، د.ت،  1121.

 (11، 5111؛ شيخػ ، 284 ,1947

كحلظ كتب كتاب "السدتفاد مغ بجيية  -1
االجتياد" الحؼ امتجح فيو السججيغ 

 (Gabra,2008,22-23الكادحيغ. )
 

 عمساء آخرون وفشانهن:سابعاا: 
بجانب العمساء الحيغ تع ذكخىع مغ رجاؿ اإلكميخكس 

 كالعامميغ، يػجج أيًزا فشانػف كعمساء آخخكف مشيع:
أبػ الفتح بغ األقسز السعخكؼ بالحػفي الحؼ  -1

كاف مرػًرا ماىًخا زيغ ججراف كشيدة الدىخؼ )التي 
 تالشت حالًيا( بأيقػنات لسختمف القجيديغ.

فتح الرعيجؼ القذ العالع الحؼ قاـ بشدخ أبػ ال -5
العجيج مغ الكتب ككقفيا عمى الكشائذ كاألديخة التى 

 ( 511، 1111يداىع في تخميسيا. )السرخؼ، 
األسعج شيب بغ ميخائيل أبػ الفخج كيعخؼ  -1

بابغ اإلينػمانذ كاف عالًسا فاضاًل، لسا أحخؽ شاكر 
ميشا بفع الػزيخ مرخ القجيسة قاـ ىػ بتججيج ديخ مار 

كغيخه مغ  الخميج كعسل بو مجرسة كمشتجًيا عمسًيا
( كىػ صاحب 114، 1111الكشائذ. )ركفيمة ، 

-111، 1111ديػاف السمظ الرالح. )شيخػ، 
111) 

الخصيخ بغ أبي قجامة كاف مغ أبخز العمساء  -4
كأرؽ الذعخاء حتى لقج ذكخه األصفياني. )السرخؼ، 

1111 ،511) 
مظ بغ السيحب أبػ سعيج الذيخ بغ أميغ الس -2

يػحشا اإلسكشجراني كاف كاتًبا مجيًجا كشاعًخا عطيًسا. 
 (114، 1111)كششية الكشيدة ، 

يػحشا بغ أبي زكخيا بغ الدباع الحؼ عاش بيغ  -1
القخنيغ الثالث عذخ كالخابع عذخ كصاحب كتاب 
"الجػىخة الشفيدة في عمـػ الكشيدة" كىػ مغ الكشػز 

فراًل بو شتى  115في  الكشدية ، كتاب شامل
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السعمػمات الكبصية الكشدية ، كمشو ندخة في ركما 
؛  قشػاتي ، 1، 5111كندخ بسرخ. )شيخػ، 

 ,Graf ,1947,450; Gabra؛ 551د.ت،
2008, 270; Atiya, I,1991,1272 ) 

 

 الخاتسة
كبعج أف استعخضشا كل العمساء في العرخ األيػبي 
الحيغ أثخكا في الحياة العمسية كاألدبية كالفشية بذكل 

 كاضح اتزح لشا: 
كاف لمسديحييغ برسة كاضحة في تخجسة  -1

كتأليف كتمخيز العجيج مغ الكتب كالسؤلفات كتػلية 
العجيج مغ السيغ خاصة في الجيػاف كالصب 

التي بخع بيا مديحيػ كاليشجسة، ك ىي السيغ 
 مرخ. 

شيجت البالد السرخية حخكة دءكبة مغ قبل  -5
الحكاـ األيػبييغ ككبار رجاؿ الجكلة مغ تذجيع 
العجيج مغ العائالت األرمشية كالدخيانية كغيخىا 
لمسجئ إلى مرخ كاإلقامة بيا ليداىسػا بعمسيع بيا 
في ذلظ الػقت كليداعجكا في التقجـ في السجاالت 

ة خاصة الصب كالمنة كالفمظ، كقج صار السختمف
 أكالدىع عالمات فارقة في التاريخ. 

اترف العمساء السديحييغ في العرخ األيػبي  -1
بإلساميع بسعارؼ أخخػ  -خاصة العمسانيغ مشيع  -

مختمفة، فاألشباء بجانب عمػميع الصبية نجج مشيع 
مغ يعمع بالفمظ كاألدب كالخياضيات كغيخىا، ككحلظ 

أكالد العداؿ الحيغ نبنػا في عجد كبيخ مغ عائمة 
 العمـػ حتى تع االستعانة بيع في السجامع الخسسية.

أغمب مغ كانػا بارعيغ في العمـػ الالىػتية  -4
كالجيشية كانػا مغ األساقفة الحيغ تست رسامتيع عمى 
يج البابا كيخلذ بغ لقمق ، كالحيغ كاف ليع دكًرا 

ع الجيشية مغ ممحػًضا في ترحيح بعس السفالي
خالؿ كتب كاضحة يتزح بيا شخح العمػـ الالىػتية 

 بصخيقة صحيحة. 
ميغ  تتسيد ىحا العرخ بثسة عائالت امتيش -2

محجدة كفقغ فييا مثل عائمة أبػ شاكخ كعائمة أبػ 
حميقة في السجاؿ الصبي كعائمة ابغ العداؿ في 
عمػـ الفمظ كالمنة كالقانػف، كعائمة ابغ السكيغ في 

 التاريخ.  عمػـ
كسا كاف لسجيشة الفيػـ أىسية خاصة في العرخ  -1

األيػبي ، فقج كانت أصػؿ العجيج مغ العمساء مغ 
سجمشت بالفيػـ ك مشيع بصخس الدجمشتي كأكالد 

 العداؿ كالبابا كيخلذ الثالث بغ لقمق كغيخىع.
كفي الشياية يسكششا الجـد أف ىحا العرخ ىػ 

عمساءالسديحييغ " لم Golden Age"العرخ الحىبي
األقباط فبالخغع مغ قرخ مجة حكع األيػبييغ في 

سابق  -سشة( إال أنو لع يذيج أؼ عرخ11مرخ )
مثل ىحا التقجـ مغ العمساء في كافة  -أك الحق 

العمػـ السختمفة، كىحا ما يؤكج لشا أف الدالشيغ 
األيػبييغ قج رأكا بسديحي مرخ الػفاء كالتسيد كحب 

كىع السشاصب العميا كتخكػا ليع العسل كليحا قج قمج
الحخية في التقجـ في العمػـ ، فجائًسا ما اتدع األقباط 
بالػفاء لػششيع كىي الرفة التي رافقتيع عمى تػالي 
العرػر التاريخية ككاف يتدمسيااألفخاد عبخ 
األجياؿ. فالتخاث األدبي كالعمسى لسديحي مرخ في 

ث ذلظ الػقت ال يسكغ إغفالو كجدء مغ التخا
الالمادؼ الحؼ يجب أف يتع تدجيمو رسسًيا حيث أف 
ما خمفو ىؤالء مغ كتابات الزالت تثخؼ مكتبات 
العالع كسا أكضحشا في الجراسة يجب االىتساـ بو 

 كشباعتو كالحفاظ عميو. 
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 قائسة السراجع والسرادر العربية:
ٔضاس ، رذم١ك ػ١ْٛ األٔجبء فٟ غجمبد االغجبءاثٓ اثٟ أص١جؼخ )د.د(،  -

 سظب، داس ِىزجخ اٌذ١بح، ث١شٚد.

، وزبة اٌزذفخ اٌغ١ٕخ ثأعّبء اٌجالد اٌّصش٠خ(، 1794اثٓ اٌج١ؼبْ )  -

 ِىزجخ اٌى١ٍبد األص٘ش٠خ، اٌمب٘شح.

دممٗ ادغبْ ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌضِبْ، (، 1791اثٓ خٍىبْ ) -

 ػجبط، اٌّجٍذ األٚي، داس صبدس، ث١شٚد.

، 3، غ1، ط ِؼجُ اٌّصطٍذبد اٌىٕغ١خ( ، 2111أصٕبع١ٛط اٌّمبسٞ ) -

 داس ٔٛثبس ٌٍطجبػخ ، اٌمب٘شح. 

، 3، غ2، ط ِؼجُ اٌّصطٍذبد اٌىٕغ١خ(، 2112أصٕبع١ٛط اٌّمبسٞ ) -

 داس ٔٛثبس ٌٍطجبػخ ، اٌمب٘شح.

(، "اٌىزبثبد اٌزبس٠خ١خ ٌألثبء  ثطبسوخ 2116اعذك اثشا١ُ٘ ػججبْ ) -

االٚي ا١ٌّالدٞ ٚدزٝ ثذا٠بد اٌمشْ  ٚأعبلفخ اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ ِٓ اٌمشْ

اٌذبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ا١ٌّالدٞ"، اٌؼذد اٌضبٟٔ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌفشٔغ١غىبٟٔ 

ِٓ أػّبي ِإرّش اٌزشاس اٌؼشثٟ اٌّغ١ذٟ ، 2116ثبٌمب٘شح، ١ٌٛ٠ٛ 

 . 114-119، 2116فجشا٠ش  29-26اٌشاثغ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ اٌفزشح ِٓ 

(، "أً٘ 2117ذ اٌذ١ّذ )اعشاء دغٓ فبظً ٚػفبف ػجذ اٌججبس ػج -

ِجٍخ و١ٍخ اٌزِخ ٚاعٙبِبرُٙ اٌطج١خ فٟ دٌٚخ اٌّّب١ٌه )دساعخ ربس٠خ١خ(" ، 

، جبِؼخ ثبثً، 43، اٌؼذداٌزشث١خ االعبع١خ ٌٍؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالٔغب١ٔخ

 .2227 -2211اٌؼشاق ، 

، ِطجؼخ 3، غ ربس٠خ األِخ  اٌمجط١خ ٚو١ٕغزٙب(، 1716ي. ثزشش ).أ -

 ِصش اٌفجبٌخ. 

لصخ  اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ ِٓ عٕخ (، 1791ئ٠ش٠ظ دج١ت اٌّصشٞ ) -

 ، اٌىزبة اٌضبٌش ، اٌمب٘شح.  741-1511َ

، اٌخش٠ذح إٌف١غخ فٟ ربس٠خ اٌى١ٕغخ ( ، 1764ا٠غ١زٚسٚط )األٔجب( ) -

 ، اٌمب٘شح. 2ط

(، "ِخطٛغ 2116ثبعُ ع١ّش اٌششلبٚٞ ٚأٔط١ٔٛب ثششٜ صبثذ ) -

( ٚٔغخخ جذ٠ذح ِٓ ِمبٌخ فصٛي 4113شلٟ )ثش١ٌٓ ، اٌّىزجخ اٌم١ِٛخ ، ش

ِخزصشح فٟ رض١ٍش  االرذبد ٌٍصفٝ اثٟ اٌفعبئً ثٓ اٌؼغبي"، اٌؼذد 

ِٓ أػّبي ، 2116اٌضبٟٔ ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌفشٔغ١غىبٟٔ ثبٌمب٘شح ، ١ٌٛ٠ٛ 

 29-26ِإرّش اٌزشاس اٌؼشثٟ اٌّغ١ذٟ اٌشاثغ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ اٌفزشح ِٓ 

 . 176-161، 2116فجشا٠ش 

اٌىٕبئظ ٚاألد٠شح األصش٠خ ثذبسح ص٠ٍٚخ (، 1773ال اٌجشاِٛعٝ )ثٛ -

 ، سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح، ِؼٙذ اٌذساعبد اٌمجط١خ ثبٌمب٘شح.ثبٌمب٘شح

اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ االسصٛروغ١خ (، 1716ربدسط ٠ؼمٛة ٍِطٟ ) -

 ، اٌمب٘شح.  ٚاٌشٚدب١ٔخ

ش اٌخطٛغ اٌّٛاػظ ٚاالػزجبس فٟ رو(، 2113رمٟ اٌذ٠ٓ اٌّمش٠ضٞ ) -

، رذم١ك أ٠ّٓ فإاد اٌغ١ذ، اٌّجٍذ اٌشاثغ، ِإعغخ اٌفشلبْ ٌٍزشاس ٚا٢صبس

 االعالِٟ ، ٌٕذْ.

ألجبغ ِٚغٍّْٛ ِٕز اٌفزخ اٌؼشثٟ ئٌٝ ػبَ (، 2112جبن ربجش ) -

 ، ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ ، اٌمب٘شح. 1722َ

اٌمجط١خ ٌالٔجب ِمذِخ وزبة ربس٠خ اٌى١ٕغخ ( ، 2111جّبي دمحم أثٛ ص٠ذ ) -

 ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘شح. ٠ٛعبة اعمف فٛح

، اٌّإعغخ  اٌّغ١ذ١خ ٚاٌذعبسح اٌؼشث١خجٛسط شذبرٗ لٕٛارٟ )د.د( ،  -

 اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش. 

، جّؼ١خ اٌّذجخ اٌمجط١خ أعشاس اٌى١ٕغخ اٌغجؼخ(، 1734دج١ت جشجظ ) -

 األسصٛروغ١خ ، اٌمب٘شح.

، داس اد١بء 14، ط اٌٛافٟ ثبٌٛاف١بد( ، 2111ثٓ ا٠جه اٌصفذٞ )خ١ًٍ ا -

 اٌزشاس اٌؼشثٟ، رذم١ك أدّذ األسٔبؤٚغ. 

، أعجٛع اٌمجط١بد اٌغبدط(، "اٌطت اٌمجطٟ" ، 1776خ١ًٍ ِغ١ذخ ) -

 . 197-194و١ٕغخ  اٌؼزساء ثشٚض اٌفشط، اٌمب٘شح ، 

ِٓ  فٟ ِٛعٛػخ( ثؼط ِشب١٘ش أغجبء اٌمجػ، 2114خ١ًٍ ِغ١ذخ ) -

 .73-14، اٌمب٘شح ، 4ط رشاس اٌمجػ،

أً٘ اٌزِخ فٟ ِصش فٟ اٌؼصش اٌفبغّٟ (، 1775عالَ شبفؼٟ ِذّٛد) -

 ،ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح.األٚي 

فٟ ِٛعٛػخ ِٓ (، اٌزشاس اٌزؼ١ٍّٟ ٌأللجبغ ، 2114ع١ٍّبْ ٔغ١ُ ) -

 73-14، اٌمب٘شح ، 4، طرشاس اٌمجػ

ِصجبح اٌظٍّخ فٟ (، 1791شّظ اٌشئبعخ أثٛ اٌجشوبد اثٓ وجش ) -

 ، ِىزجخ اٌىبسٚص ،اٌمب٘شح. 1، طا٠عبح اٌخذِخ

، 6( ، اٌٍٙجبد اٌمجط١خ ٚأصبس٘ب االدث١خ ، ط2114شٕٛدح ِب٘ش اعذك ) -

 .71-51، ع١ّش فٛصٞ اعذك ، اٌمب٘شح ،  ِٛعٛػخ ِٓ رشاس اٌمجػ

، 6ٌٍغخ اٌمجط١خ ٚاٌزذذس ثٙب ، ط(، ربس٠خ ا2114شٕٛدح ِب٘ش اعذك ) -

 .31-7، ع١ّش فٛصٞ جشجظ، اٌمب٘شح ، ِٛعٛػخ ِٓ رشاس اٌمجػ

ثبٌٛجٗ  12ربس٠خ اثٛ اٌّىبسَ فٟ اٌمشْ ( ، 1777صّٛئ١ً )األٔجب( ) -

 إٌؼبَ ٌٍطجبػخ ٚاٌزٛس٠ذاد، اٌمب٘شح. ،1ط،اٌجذشٞ 

ثبٌٛجٗ  12ربس٠خ اثٛ اٌّىبسَ فٟ اٌمشْ ( ، 2111صّٛئ١ً )األٔجب( ) -

 ، إٌؼبَ ٌٍطجبػخ ٚاٌزٛس٠ذاد، اٌمب٘شح.2، طاٌمجٍٟ 

غمظ ا١ٌّشْٚ ٚاٌغب١ٌالْٚ فٟ ػٙذ لذاعخ اٌجبثب اٌّؼظُ األٔجب شٕٛدح  -

 ( ، اٌمب٘شح.1773) اٌضبٌش ثذ٠ش األٔجب ث١شٛٞ ثٛادٞ إٌطشْٚ

ٟ: وزبة ، ف وٕبئظ اٌمذ٠ظ ِشلظ اٌشعٛي(،2111ػبدي فخشٞ ) -

ِبسِشلظ وبسٚص اٌذ٠بس اٌّصش٠خ ، ِإعغخ اٌمذ٠ظ ِشلظ ٌٍذساعبد 

 اٌمجط١خ، داس ٔٛثبس ٌٍطجبػخ ،اٌمب٘شح. 

اٌذشوخ اٌفىش٠خ فٟ ِصش فٟ اٌؼصش١٠ٓ (،2116ػجذ اٌٍط١ف دضِخ ) -

 ، ا١ٌٙئخ اٌؼشث١خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح. اال٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ االٚي

ِٛعٛػخ االلجبغ رذذ اٌذىُ اٌؼشثٟ، ( ، 2114ػض٠ض عٛلاير ػط١خ ) -

 .224-219، اٌمب٘شح، 1ط ِٓ رشاس اٌمجػ،

ِؼجُ االٌمبة ٚاالعّبء اٌّغزؼبسح فٟ فإاد صبٌخ اٌغ١ذ )د.د( ،  -

 ، داس اٌؼٍُ ٌٍٕشش. اٌزبس٠خ اٌؼشثٟ االعالِٝ 

-622ٚصساء إٌصشا١ٔخ ٚوزبثٙب فٟ اإلعالَ ) ( ،٠ٌٛ1719ظ ش١خٛ ) -

 ً دش١ّخ ا١ٌغٛػٟ، اٌّىزجخ اٌج١ٌٛغ١خ ، ٌجٕبْ. (، دممٗ األة و1519١ّ

، وزبة اٌّخطٛغبد اٌؼشث١خ ٌىزجخ إٌصشا١ٔخ( ، ٠ٌٛ2111ظ ش١خٛ ) -

 ، ث١شٚد، ٌجٕبْ. 2ِٕشٛساد داس اٌّششق ، غ

اٌش٘جٕخ اٌمجط١خ فٝ ػصش اٌمذ٠ظ أجب ِمبس،  (،1792ِزٝ اٌّغى١ٓ )  -

 اٌششوخ اٌّصش٠خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اٌمب٘شح.

اٌمبِٛط اٌجغشافٝ ٌٍجالد اٌّصش٠خ ِٓ ػٙذ ( ، 1774دمحم سِضٜ )  -

، اٌمغُ اٌضبٔٝ ، اٌجضء اٌضبٔٝ ) ِذ٠ش٠بد 1745لذِبء اٌّصش١٠ٓ ئٌٝ عٕخ 

 ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح.اٌغشث١خ ٚإٌّٛف١خ ٚاٌجذ١شح(

(، "اٌؼبٌُ اٌال٘ٛرٟ اٌّى١ٓ جشجظ اثٓ 2119ِذدذ دٍّٟ ربسدط ) -

َ." ، اٌؼذد اٌضبٌش، اٌّشوض 1322ٌؼ١ّذ األصغش ٚٔص ِشص١ٗ رأث١ٕٗ عٕخ ا

ِٓ أػّبي ِإرّش اٌزشاس ، 2119اٌضمبفٟ اٌفشٔغ١ىغبٟٔ ثبٌمب٘شح، ١ٌٛ٠ٛ 

فجشا٠ش  25-23اٌؼشثٟ اٌّغ١ذٟ اٌخبِظ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ اٌفزشح ِٓ 

2119 ،311-314 . 

ٚي ئٌٝ اٌمشْ االلجبغ إٌشأح اٌصشاع ِٓ اٌمشْ األ(، 2111ِالن ٌٛلب) -

 ، ِىزجخ أج١ٍٛط. 5، غاٌذبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ

، ششوخ ٘بسِٟٛٔ ربس٠خ اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ( ، 1713ِٕغٝ ٠ٛدٕب ) -

 ٌٍطجبػخ، ِىزجخ اٌّذجخ، ٌٍمب٘شح. 

-1191(، "االلجبغ فٟ اٌؼصش اال٠ٛثٟ )١ِ2116ٕب ثذ٠غ ػجذ اٌٍّه ) -

ِجٍخ ثٟ ، َ"، اٌذٍمخ اٌضبٌضخ، ِشب١٘ش االلجبغ فٟ اٌؼصش اال1251ٛ٠

-15، اٌغٕخ اٌضبٌضخ، اٌؼذد اٌضبٌش، اٌجبِؼخ االِش٠ى١خ ثبٌمب٘شح، ساوٛرٟ

19. 

دساعخ ػٓ اٌّإرّٓ ثٓ اٌؼغبي ٚوزبثٗ  (،1779ٚد٠غ اٌفشٔغ١غىبٟٔ ) -

 -، ِطجؼخ االثبء اٌفشٔغ١غىبْ، اٌمب٘شح"ِجّٛع أصٛي اٌذ٠ٓ" ٚرذم١مٗ 

 اٌمذط.
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اٌفزخ اٌؼشثٟ ٌّصش دزٝ ػصش ٚغ١ٕخ اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ ٚربس٠خٙب )ِٕز  -

(، اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ االسصٛروغ١خ ، 1717) اٌشئ١ظ اٌشادً اٌغبداد(

 ِإعغخ اٌشائذ اٌؼشث١خ ٌٍّطجٛػبد ، ٠ٛ١ٔٛسن. 

، ِجطؼخ 2، غوزبة ربس٠خ األِخ اٌمجط١خ( ، ٠1171ؼمٛة ٔخٍخ سٚف١ٍخ ) -

 ِزشٚثٛي، اٌمب٘شح.

١ٕغخ اٌمجط١خ ٌزبس٠خ ربس٠خ اٌى(، 2111األٔجب ٠ٛعبة )أعمف فٖٛ( ) -

، رذم١ك جّبي دمحم أثٛ ص٠ذ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة االثبء اٌجطبسوخ

 اٌمب٘شح. 
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Abstract 

The Coptic heritage represented in the role of Christian scholars in the revival of Egyptian 

civilization in the Ayyubid period (1171-1250 AD) 

 

Mary Magdy Anwar         
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Many eras have flourished in Egypt that affected and were influenced by the history and 

civilization of the ancient Egyptians. The Ayyubid era began in 1171, when Nur al-Din sent an 

army led by Assad al-Din Shirkuh, who won a great victory. 

As for the conditions of the Copts in the Ayyubid era, history confirms that at first the Copts 

were expelled from the bureaus and imposed a special costume on them, but Sultan Salahuddin 

soon saw that he could not dispense with the Copts in the college, and many of them responded 

to the government service and the administration of the bureaus until he took him as a writer 

Coptic from the "Sharafi" family. 

The role of the Coptic scholars was noticeably noticeable in the Ayyubid dynasty, whose rule 

spanned only eighty years (1171-1250), among which the most important were the children of 

Al-Asal, Ibn Al-Makeen, Ibn Kateb Qaisar, Sheikh Al-Makeen Abu Al-Barakat, Rashid Abu Al-

Khair Bin Al-Tayeb, Pope Kyrillos III and others in Different sciences from medical, 

astronomical, judicial, linguistic, religious, and other sciences. 

Therefore, this research aims to show and highlight the role of these scholars under the rule of 

the Ayyubid state, where, despite the short period, it is full of social, political and cultural events 

and is considered one of the most prosperous scientific ages through its scientists whose works 

are still attesting to them until now, while highlighting the role of science as a Coptic heritage 

Material or material, has its own importance. 
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