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 عصر اخلليفت الفاطوي احلاكن بأهر اهلل ادلسيحيت يف  األديرة
  م (  4101 – 993ىـ /  144 – 683) 

 د. حمود فهوي إهبابي  
 أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد       

 جامعة طنطا -كمية اآلداب 
 البحث :ممخص 

، في الذمة في العصر الفاطمي أىؿاريخ اىتـ المؤرخوف القدماء والمحدثوف بدراسة ت
/ ىػ567 – 244) ، أو في عصره الثانيـ( 0181 – 968ىػ /  244 – 858) عصره األوؿ

، أو وشممت مختمؼ أحواليـ بشكؿ عاـ، (. فتعددت تمؾ الدراسات وتنوعتـ0070 – 0181
ولكف لـ تخصص . عمي حدا كؿ خميفة مف خمفاء الدولة الفاطميةدراسة أحواليـ في عصر 

أو في عيد  ،المسيحية في تمؾ الفترة  بشكؿ عاـ األديرةدراسة قائمة بذاتيا حوؿ دراسة تاريخ 
. ومف ـ(  بشكؿ خاص 0141 – 996ىػ /  200 – 886الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل )

وأحواليا في ىذه الفترة العصيبة التي مر بيا ، األديرة جاء اىتماـ الباحث بدراسة أوضاع ،ىنا
 . صبشكؿ خا األديرةو  ،المسيحيوف بشكؿ عاـ

 
Abstract 

Ancient historians and modernists were interested in studying the 

history of the dhimmis in the Fatimid era, in its first era (358 - 422 AH 

/ 968-1030 AD), or in its second period (422 - 567 AH / 1030 - 1171 

AD). So those studies multiplied and varied, and included their 

different conditions in general, or their conditions in the era of each of 

the successors of the Fatimid state, separately. However, no stand-

alone study is devoted to studying the history of Christian monasteries 

in that period in general, or during the reign of the Fatimid Caliph Al-

Hakim Bi Amr Allah (386-411 AH / 996-1020 AD) in particular. 

Hence, the researcher's interest in studying the conditions of 

monasteries and their conditions in this difficult period that Christians 

have been through in general, and monasteries in particular. 
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  -: األديرةتعريف 
وال يكاد يكوف  ،... بيت يتعبد فيو الرىبافبأنو ) ياقوت الحموي في معجمو الدير عرؼ 

فإف كاف في المصر كاف كنيسة  ،إنما يكوف في الصحاري ورؤوس الجباؿ ،في المصر األعظـ
)... يختص بالنساؾ  عند النصاري . في حيف يذكر المقريزي في خططو أف الدير(0)أو بيعة(

، بأف الدير يختص بالنساؾ المقيميف (8)وفرؽ المقريزي بيف الدير وبيف الكنيسة. (4)المقيميف بو( 
                     . وذكر ابف س يد ه في (2)فيو، في حيف أف الكنيسة ىي التي تجمع عامة النصاري لمصالة فييا 

الساكف في الدير المنتسب اليو  (6)، ويقاؿ لمراىب (5)المحكـ الدير بقولو )... الدير خاف النصاري(

                                                           

 .  295صادر، بيروت، د.ت، ص  ، دار4: معجـ البمداف، مج الحموي ياقوت - 4
Rene- Geogres Coquin: The Coptic Encyclopedia, vol.4,Macmillan Publishing 

Company ,New york,1991,P.695. 
، سمسمة الذخائر، رـق 2: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، المعروؼ بالخطط المقريزية، جالمقريزي - 0

 . 510ـ، ص  0999الثقافة، القاىرة،  ، الييئة العامة لقصور52
ـ،  0987: المصباح المنير، مكتبة لبناف، بيروت، الفيومي؛ 510، ص 2: المصدر السابؽ، جالمقريزي - 6

؛ وذكر ابف القـي الجوزية أف الكنائس جمع كنيسة، وىي ألىؿ الكتابيف وىو بيت المدارس الذي 417ص 
، وأما الدير فممنصا رى خاصة يبنونو لمرىباف خارج البمد، يجتمعوف فيو لمرىبانية والتفرد يتدارسوف فيو العـم

عف الناس . وفرؽ بيف الدير والقالية، فالدير يجتمعوف فيو، وأما القالية ال تكوف إال لواحد ينفرد بنفسو، 
=    فيي  ، وأما الصومع،  وال يكوف ليا باب، بؿ فييا طاقة يتناوؿ منيا طعامو وشرابو وما يحتاج إليو

: أحكـا أىؿ الذمة، القسـ األوؿ، تحقيؽ سيد عمراف، ابن قيم الجوزيةكالقالية تكوف لمراىب وحده . = 
 .  257 – 256ـ، ص  4115، 0دار الحديث، القاىرة، ط

Peter Grossman: The Coptic Encyclopedia, vol.1, 1991 , p.195 - 208, art churches .  
 .  510، ص 2: نفسو، جالمقريزي - 1
ـ، مقاؿ بمجمة المشرؽ، العدد حبيب زيات - 5 ـ،  0988يوليو،  –،تموز 86: الديارات النصرانية في اإلسال

 .  498بيروت، ص 
، 8، التاريخ السياسي، مكتبة األنجمو المصرية، ط0أوروبا العصور الوسطي، جسعيد عبد الفتاح عاشور:  - 3

ـ، برباره واترسون:  ؛080 – 075ـ، ص  0997القاىرة،  أقباط مصر، ترجمة إبراىـي سالمة إبراىي
 ؛ حسين كفافي:042 – 92ـ، ص  4105، القاىرة، 8مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط

ـ، ص  0998المسيحية واإلسالـ في مصر، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
دراسات في تاريخ الرىبانية والديرية المصرية، طبع عمى نفقة المؤلؼ، القاىرة،  ؛ حكيم أمين:64 -25

، مكتبة االسرة، الييئة المصرية 0؛ىػ . أ. ر. جب: الموسوعة اإلسالمية الميسرة، ج81-8د.ت، ص 
؛ كامؿ 240؛ مادة راىب، ومادة رىبانية، ص 898 – 897ـ، ص 4108العامة لمكتاب، القاىرة، 

  421ـ، ص  0954، 0تاريخ اثناسيوس الرسوؿ، مكتبة المحبة، القاىرة، طصالح نخمو: 
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ـ (8). والجمع أديار (7)وديراني"، ولمراىبة "ديرية وديرانية"  "ديار . والديراني صاحب الدير، أي المقي
 فمبا: (9)                      ً                                                      فيو . ويسمي الدير أيضا  بالع م ر وجمعو أعمار، مثمما جاء في قوؿ الحسف بف ىانئ 

 .(01)وغرد الراىب بالعمر  اذتؾ الناقوس بالفجر   
                                                                                     وذكر الزبيدي في تاج العروس الع م ر بقولو )... الع م ر بالضـ المسجد والبيعة والكنيسة، 

. وذكر أحد الباحثيف المحدثيف أنو لـ يعثر  (00)سميت باسـ المصدر؛ ألنو يعمر فييا أي يعبد( 
ىو                                                                                     عمي شاىد واحد يثبت استعماؿ الع م ر بمعني المسجد !، وبالتالي فيو يري أف معني الع م ر 

. وذكر أبو حنيفو الدينوري في كتاب  (04) بيت العبادة باإلطالؽ ألىؿ الكتاب عمى السواء
                                                                                 النبات أف الع م ر )... مف قوليـ عمرت ربي أي عبدتو، وفالف عامر لربو أي عابد، وتركت 

أف     ً                                                                                فالنا  يع مر ربو أي يعبده، فيجوز أف يكوف الموضع الذي يتعبد فيو يسمي الع م ر ... فيجوز
                                        يكوف الع م ر الموقع الذي يخدـ فيو الرب( 
(08). 

                                                ً               ً                   وذكر البغدادي في مراصد االطالع اف الدير يسمي ع م را  إذا كاف مجاور ا لؤلماكف المعمورة، 
وذلؾ بقولو )... كذلؾ أعني مف المواضع المتعبدات التي فييا مساكف الرىباف بقرب العمراف فإنو 

                                                           

 .490، دار الكتب المصرية، القاىرة، د.ت، ص0: أساس البالغة، جالزمخشري - 7
 . 78: المصباح المنير، ص الفيومي؛ 295، ص 4: معجـ البمداف، مجالحموي ياقوت - 8
بف عبد األوؿ بف الصباح، المعروؼ بأبي نواس الحكمي : ىو أبو عمي الحسف بف ىانئ ىانئ بن الحسن - 9

ـ. عنو 801ىػ/ 095الشاعر المشيور، ولد باألىواز، ونشأ بالبصرة، ومدح الخمفاء والوزراء ومات سنة 
، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيروت، 4: وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، جابن خمكانانظر 

، تحقيؽ حسيف مؤنس، دار 0: الحمة السيراء، جابن االبار؛ 017، ترجمة 012 – 95د.ت، ص 
،  تحقيؽ إحساف 0: سير أعالـ النبالء،جالذىبي؛ 088، 28ـ، ص  0985، مصر، 4المعارؼ، ط

 .  0652، ترجمة 0252ـ، ص  4112عبد المناف، بيت األفكار الدولية، بيروت، 
ـ، ص. ومف األديرة التي  4118، 0عواد، دار المدي، سوريا، ط : الديارات، تحقيؽ كوركيسالشابشتي  - 41

                                                                                             اشتيرت بالع م ر، ع م ر كسكر أو واسط، وع م ر الزعفراف بنصبيف، وع م ر ماريوناف باألنبار، وع م ر 
لى جانبو دير آخر يعرؼ بالع م ر الصغير .  : زيات حبيب                                                                                الزرنوؽ عمي فرسخيف مف جزيرة ابف عمر، وا 

 .499ـ، بيروت، ص  0988، يوليو 86نية في اإلسالـ، مقاؿ بمجمة المشرؽ، السنة الديارات النصرا
 ، ص8: تاج العروس، جالزبيدي - 44
 . 499: الديارات النصرانية، ص زيات حبيب - 40
 .782، ص 8: معجـ البمداف، جالحموي ياقوت - 46
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              يسمي الع م ر( 
                                                        احثيف المحدثيف أف كممة الع م ر مف أصؿ أرامي بمعني البيت . ويري أحد الب(02)

. وقد اتجيت أنظار العديد مف األدباء، والشعراء، والجغرافييف، والمؤرخيف منذ فجر (05)والمنزؿ 
اإلسالـ إلى تصنيؼ المؤلفات حوؿ األديرة، ووصؼ طيب مواقعيا، ورقة ىوائيا، وعذوبة مائيا، 

                                                                 ً ه فييا مف مجالس األنس والطرب، ومواطف النزىة والميو، وأشاروا أحيانا  وتغنوا بمحاسنيا، وبما وجدو 
. ومف ىذه المؤلفات كتاب "الحيرة وتسمية البيعة (06)إلى بعض األحداث التاريخية التي ألمت بيا 

ـ( وىو أقدـ كتب الديارات بالعربية، وكتاب " 809ىػ/412والديارات ونسب العبادييف" لمكمبي )ت. 
ـ(، وكتاب "الديرة" لمسري الرفاء الموصمي 966ىػ/856ألبي الفرج األصفياني" ت.  الديارات "

ـ(، وكتاب "الديارات" لمخالدييف، وكتاب "األديرة  واالعمار في البمداف واالقطار" 974ىػ/846)ت.
" لمشابشتي)ت. لمعدوي الشمشاطي )ت. القرف الرابع  اليجري/العاشر الميالدي(، وكتاب "الديارات

 . (07)ـ( وغيرىا مف المؤلفات 998ىػ/888
  -وصفيا وعمرانيا : –أديرة مصر 

تختمؼ األديرة باختالؼ مواضعيا، فمنيا ما يقع عمي قمـ الجباؿ، ومنيا يتوسط ضفاؼ 
                                                                                 األنيار، ومنيا ما ن قر في الصخر األصـ، ومنيا ما اقترب مف األرياؼ، ومنيا ما انفرد في 

األديرة مف حيث السعة، فمنيا ما ىو كبير، ومنيا ما ىو صغير.  . وتختمؼ(08)البراري والقفار 
. ولو نظرنا إلى األديرة (09)وكبر الدير يدؿ عمي كثرة الرىباف والمتبتميف فيو، والعكس صحيح 

في العصر الفاطمي لوجدناىا لـ تبف في ىذا العصر، بؿ إنيا  –مجاؿ بحثنا  –في مصر 
                                                           

مي محمد البجاوي، دار المعرفة، ، تحقيؽ ع4: مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع، جالبغدادي - 41
 .  529ـ، ص  0952، بيروت، 0ط

 .  811: الديارات النصرانية، ص زيات حبيب - 45
 .  84: الديارات، ص الشابشتي - 43
 .  20 -84: المصدر السابؽ، ص الشابشتي - 47
 ـ . 810: الديارات، ص زيات حبيب؛ 24: نفسو، ص الشابشتي - 48
... وأكثر بيوتو منقوره في الصخر, وصؼ ياقوت الحموي كبر حجـ دير متي شرقي الموصؿ بقولو )  - 49

                                                                                       وفيو نحو مائة راىب ال يأكمون الطعام إال جميعا  في بيت شتاء أو بيت الصيف, وىما منقوران في 
ً   أيض ا . وانظر  692، ص 4: معجـ البمداف، جياقوت( .  صخرة, كل بيت منيما يسع جميع الرىبان   

، تحقيؽ أحمد ذكي، مطبعة دار الكتب المصرية، 0: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، جالعمري
 .    499ـ، ص 0942القاىرة، 
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                                                     ً  ر منيا يعود إلى العصر الروماني، حيث بناىا الرىباف خوفا  سابقة عميو بفترات طويمة، فجزء كبي
مف بطش الروماف وأباطرتيـ الذيف اضطيدوىـ وقتموىـ حتي إف العصر سمي باسـ عصر 

. وعندما جاء المسمموف فاتحيف لمصر وجدوىا ولـ يتعرضوا ليا بأذى، بؿ إنيـ (41)الشيداء
مف وسالـ . وقد اختمفت مواقع ىذه األديرة في تركوا أصحابيا مف الرىباف يقوموف بعبادتيـ في أ

اؿ، ومنيا ما يقع قريب مف مصر، فمنيا ما يقع في الصحراء، ومنيا ما يقع عمي رؤوس الجب
. وقد (40). ومف األديرة التي عمقت في الجباؿ في مصر، دير مغارة شقمقيؿ تجاه منفموط العمار

ؽ في الجبؿ، وىو نقر في الحجر عمي وصؼ المقريزي موقعو بقولو ) ... ىو دير لطيؼ معم
نما جعمت لو نقور في                                                                                      صخرة تحتيا عقبة ال يتوصؿ إليو مف أعاله وال مف أسفمو، وال سمـ لو، وا 
الجبؿ، فإذا أراد أحد أف يصعد إليو أرخيت لو سمبو فأمسكيا بيده وجعؿ رجميو في تمؾ النقور 

 .(44)وصعد بو(

                                                           

                                                              ً                ىو العصر الذي اعتبرت فيو الحكومة الرومانية اعتناؽ المسيحية جرما  في حؽ الدولة،  عصر الشيداء: - 01
االضطياد ضدىـ. وقد ازداد القمع مف قبؿ  فمنعت اجتماعات المسيحييف، وأخذت تنظـ حمالت

ـ( الذي وصمت فيو حممة االضطياد الي 815 – 482الروماف في عيد اإلمبراطور دقمديانوس )
ذروتيا، حتى أف الكنيسة القبطية اإلرثوذكسية تعتبر بداية عيده ىو بداية التقوـي القبطي ليا . عنو انظر 

، التاريخ السياسي، مكتبة األنجمو المصرية، 0الوسطي، ج: أوروبا العصور سعيد عبد الفتاح عاشور
: تاريخ أوروبا العصور الوسطي، دار السيد الباز العريني؛ 55-58ـ، ص  0997، القاىرة، 8ط

: تاريخ وحضارة مصر في ليمي عبد الجواد؛ 22-20ـ، ص  0968، بيروت، 0النيضة العربية، ط
؛ 50 -29، 24 – 87ـ، ص  4117، القاىرة، 0العربية، طالقبطية، دار الثقافة  –الحقبة البيزنطية 

ـ،  4105: تاريخ الكنيسة القبطية، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، منسي يوحنا
: الروماف محمد زايد عبد اهلل؛ 74 -68: المسيحية واإلسالـ، ص حسين كفافي؛ 90 -81، 08ص 

يوسابيوس القيساري، مقالة في كتاب قطوؼ مف التاريخ اإلسالمي واضطياد المسيحييف في كتابات 
 . 075 – 064ـ، ص  4104، 0والوسيط، القاىرة، ط

: بفتح المـي وسكوف النوف، ـث فاء مفتوحة والـ مضمومة، وآخره طاء ميممة: بمدة بالصعيد غربي منفموط - 04
 . 402، ص 5مداف، مج النيؿ بينيا وبيف شاطئ النيؿ بعد . ياقوت الحموي: معجـ الب

 .  518، ص 2: الخطط، جالمقريزي  - 00
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ا دير السبعة جباؿ بأخميـ  ً                          وىناؾ أيض  وىذا الدير )... دير عاؿ بيف جباؿ  (48)        
شامخة، وال تشرؽ عميو الشمس إال بعد ساعتيف مف الشروؽ لعمو الجبؿ الذي ىو في 
ذا بقي الغروب نحو ساعتيف خيؿ لمف فيو أف الشمس قد غابت وأقبؿ الميؿ،                                                                              لحفو، وا 

ا دير القصير، وىو عمي جبؿ المقطـ (42)فيشعموف حينئذ الضوء فيو( ً                                  . وىناؾ أيض            
) ... وىذا الدير في أعمى الجبؿ "المقطـ" عمي  . وقد وصفو الشابشتي بقولو (45)

سطح قمتو، وىو دير حسف البناء، محكـ الصنعو نزه البقعة، فيو رىباف مقيموف بو، 
 . (46)ولو بئر منقورة في الحجر يستقي الماء لو منيا(

           ً            الحديدة خوف ا مف المصوص      ً                                                      وكثير ا ما كانت األديرة تحصف باألسوار العالية الشاىقة واألبواب 
الواقع عمى شاطئ بركة  مثؿ دير مارحنو (48)وربما ارتفعت جدرانيا مائة ذراع .(47)والذعار

                                                           

: بالكسر ـث السكوف، وكسر المـي وياء ساكنة وميـ أخرى: بمدة في الصعيد في اإلقمـي الثاني وىو أخميم - 06
 .  042 – 048، ص 0بمد قدـي عمى شاطئ النيؿ . عنيا انظر  ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج

 . 512، ص 2ط، ج: الخطالمقريزي - 01
: المصدر المقريزي؛ 868، ص 0؛ العمري: مسالؾ اإلبصار، ج482: الديارات، ص الشابشتي - 05

 .  514،ص 2السابؽ، ج
... الدير . ووصفو أبو صالح األرميني في تاريخو بقولو ) 482: المصدر الساؽ، ص الشابشتي - 03

المعروف بالقصير عمي قرنو " قمة " الجبل الشرقي, وىذا الدير يشرف منو عمي بحر النيل المبارك 
" الكبير ممك الروم  Theodosius" الكبير ابن تودوس "   Arcadiusوطرا, أنشأه ارغاديوس " 

وس ىذا قد " وسماه باسمو . وكان أرساني  st. Arseniusعمي قبر معممة القديس أرسانيوس " 
" بوادي ىبيب, ثم انتقل إلى ىذا الجبل  St. Marariusىرب منو وتعبد في برية القديس أبو مقار " 

نقميا عف ابو صالح  898 – 897: نفسو، ص الشابشتي(. وتعبد فيو, وعرف ىذا الدير بقصير
، 4بالوجو القبمي، ج 04: تاريخ أبو المكاـر عف الكنائس واألديرة في القرف الػاألنبا صموئيلاألرمني؛ 

 .  61ـ، ص  0995معيد الدراسات القبطية، القاىرة، 
، وىي تعني لغويا  المقاتمة، المذيف الزعار - 07                                                                   ً                   : اصطالح استخدمو المؤرخوف لمداللة عمي طائفة مف العوـا

محمد رجب يظيروف ويختفوف فجأة، أي اف ظيورىـ مرتبط بظيور االزمات والفتف . عنيـ انظر 
، 0، الييئة العامة لقصور الثقافة، ط87حكايات الشطار والعياريف، سمسمة ذاكرة الكتابة، رقـ  النجار:
 .  410 – 089ـ، ص  4118القاىرة، 

 . 814: الديارات، صحبيب زيات؛ 24: الديارات، ص الشابشتي - 08
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طور  . ودير(81)حسف البناء، مميح الصنعة، مسور( ي مقربة مف نير النيؿ الذي كاف )عم(49)الحبش
الحقيقي  . وذكر الشابشتي أف اسمو(80)سينا الذي عرؼ بدير سينا، أو دير طور سينا، أو دير الطور

. وىذا الدير مبني بحجر أسود، عرض حصنو (88)لكونو أقـي عمي اسميا (84)ىو دير القديسة كاترينو
دوا رفعو رفعوه، سبع أذرع، ولو ثالثة أبواب مف الحديد، وفي غربو باب لطيؼ، وقدامو حجر، إذا أرا

. وعمى الرغـ مف كؿ ىذه (82)                                                              وا ذا قصدىـ قاصد أرسموه فانطبؽ عمى الموضع فـم يعرؼ مكاف الباب 
ـ  –تحمي الرىبافاألبواب الحديدية والحجرية، وكؿ ىذه األسوار الشاىقة إال إنيا ـل تكف  عمى كثرتي

ـ مف قطاع الطرؽ!  مف غارات المصوص وفتكات –      ً أحيانا    . (85)األعراب وغيرى
                                                           

األرافة، وىي ذكر ياقوت أف بركة الحبش ىي أرض واسعة طوليا نحو ميؿ، مشرفة عمي نيؿ مصر خمؼ   - 09
: معجـ البمداف، الحموي ياقوتمف أجؿ متنزىات مصر، وعندىا بساتيف تعرؼ بالحبش، والبركة منسوبو الييا. 

ابن . وذكر ابف دقماؽ أنيا كانت تقع جنوب مدينة الفسطاط فيما بيف النيؿ والجبؿ.  594 -590، ص0ج 
. 2اعة والتوزيع والنشر، بيروت، د.ت، ص األنصار لواسطة عقد األمصار، المكتب التجاري لمطب دقماق:

ً   وانظر أيض ا  . وقد سمي بيذا؛ ألنو كاف يوجد بجوارىا مف الجية الجنوبية 054، ص 4: الخطط، جالمقريزي        
مكاف لطائفة مف الرىباف الحبش، فنسبت الييا البركة. وىي ليست بركة عميقة فييا ماء راكد بالمعني المفيـو 

نما  كانت تطمؽ عمي حوض مف األراضي الزراعية التي يغمرىا ماء النيؿ وقت فيضانو                         اآلف مف لفظ بركة، وا 
                                                                                          سنوي ا بواسطة خميج بني وائؿ الذي كاف يستمد ماءه مف النيؿ جنوبي الفسطاط. فكانت األرض وقت أف 

 : مسودة كتاب المواعظ واالعتبار في ذكرالمقريزييغمرىا الماء تشبو البرؾ، وليذا سميت ببركة. انظر 
، ىامش 05ـ، ص  0995الخطط واالثار، تحقيؽ أيمف فؤاء سيد، مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي، لندف، 

، الييئة المصرية العامة لقصور الثقافة، القاىرة، 6: النجـو الزاىرة في محاسف القاىرة، جبردي تغري ابن؛ 6
الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة،  ؛ عبد الرحمف زكي: القاىرة، تاريخيا وأثارىا،884 – 880ـ، ص  4118

 . 0781ـ، ص  0966، القاىرة، 0ط
 .  518،ص 2: الخطط، جالمقريزي؛ 489: الديارات، ص الشابشتي - 61
لمرـو االرثوذكس، وقد بناه االمبراطور يوستانياس  الدير. وىذا  246: المصدر السابؽ، ص الشابشتي - 64

 حوؿ صورة ىذا الدير    ،82ص 8. وانظر ممحؽ رقـ  247: نفسو، ص الشابشتيـ .  525سنة 
: ىي البتوؿ العظيمة الشييرة في الشرؽ والغرب، كاف أبواىا  St. cathrine القديسة سانت كاترين - 60

وثنييف مف اإلسكندرية، ـث اعتنقت النصرانية، فناليا مف الجور واالضطياد ألواف متعددة عمى يد 
ـ. وتروي القصة الموضوعة في سيرة حياتيا أف 817سيميانس، وحكـ عمييا بالموت سنة اإلمبراطور ماك

: دير أبو كف احمد؛ 246: الديارات، ص الشابشتيجسدىا نقمتو المالئكة الي طور سيناء. عنيا انظر 
 .  018 – 91، القاىرة، ص 0970القديسة كاتريف، مقاؿ بمجمة اليالؿ، عدد يونيو 

 . 246مصدر السابؽ، ص : الالشابشتي - 66
: الخطط،  المقريزي؛ 874، ص 0: مسالؾ االبصار، جالعمري؛ 625، ص 8: معجـ البمداف، جياقوت - 61

 .  501، ص 2ج
 .  818: الديارات، ص زيات حبيب - 65
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تعمو بعض األديرة. ويتعجب أحد الباحثيف المحدثيف  (86)وكانت القباب بشكميا البيزنطي 
وصؼ شئ مف أفانيف الفسيفساء عمي  (87)مف أنو ـل يتفؽ ألحد الشعراء أو مؤلفي الديارات 
مف أف ياقوت الحموي الحظ . عمي الرغـ  (88)كثرتيا وشيوعيا في بالد الشـا ومصر والعراؽ 

أف النصاري كانوا يتباروف في البيعة وزينتيا وأنيـ كانوا ) ... يجعموف في حيطانيا الفسافس " 
. ولكف ىذا الباحث أغفؿ أنو كاف في دير القصير (89)ساء " وفي سقوفيا الذىب والصور(الفسيف
المسيح عميو السالـ، وكاف لمرـي العذراء وفي حجرىا  –الغالب أنيا مف الفسيفساء  –صورة 

. وكاف األمير أبو الجيش (21)الناس يقصدوف ىذا الموضع مف الدير لمنظر الي ىذه الصورة
 .(24)                                       ً                  ً بف أحمد بف طولوف حاكـ مصر الطولوني معجب ا بيذه الصورة أيضا   (20)خمارويو 

                                                           

أف القباب البيزنطية تعود إلى أصؿ شرقي، ويرى أنو  : يرى ألفريد .ج بتمرالبيزنطية القباب - 63
مف المحتمؿ أف يكوف الطراز البيزنطي قد استعارىا مف اإلسكندرية وليس العكس. ويرى أف 
القبة أصميا مف اليند ثـ انتقمت إلى مصر ومنيا الي بيزنطة. وكانت القبة المركزية مف 

قبطية مف القبة البيزنطية، حتى إنيا تظير أبرز معالـ الطراز البيزنطي، ثـ تطورت القبة ال
مف الخارج إما عمى شكؿ قرميد اممس، أو سطح مف الجص األبيض . لمزيد مف التفاصيؿ 

 .  45-44، ص 0انظر: الفريد .ج بتمر: الكنائس القبطية القديمة، ج
Peter Grossman: The Coptic Encyclopedia, vol.1,p.209- 210,art.dome. 

 .  495 – 494عف ىذه المصنفات التي قامت بدراسة األديرة انظر حبيب زيات: الديارات، ص   - 67
 .  812: الديارات، ص زيات حبيب - 68
: الخطط، المقريزي؛ 482: الديارات، ص الشابشتي؛ 588، ص 4معجـ البمداف، ج ياقوت الحموي: - 69

 . 514، ص 2ج
 .  718،ص 4: معجـ البمداف، جالحموي ياقوت - 11
ـ، تولى الحكـ سنة خمارويو - 14 : ىو األمير أبو الجيش خمارويو بف أحمد بف طولوف، صاحب مصر والشا

           ً     ً   ـ. وكاف بطال  شجاع ا، 895ىػ/484                 ً                         ـ وعمره عشروف عام ا، واستمرت دولتو حتى سنة 888ىػ/471
ىػ/ 484دي . وقتؿ سنة     ً       ً                                                               جواد ا، مسرف ا عمى نفسو. وتزوج الخميفة العباسي بابنتو أسماء الممقبة بقطر الن

: سيرة أحمد بف طولوف، تحقيؽ محمد كرد عمي، سمسمة الذخائر، البموي. عنو انظر بدير مرانـ 895
تاريخ  ابن العبري:؛ 825 – 821ـ، ص   0999، القاىرة، 0، الييئة العامة لقصور الثقافة، ط55رقـ 

ابن ؛ 028ـ، ص  0998 ، بيروت،8مختصر الدوؿ، تحقيؽ أنطواف اليسوعي، دار المشرؽ، ط
                  : الم غرب في ح مي ابن سعيد المغربي؛ 440، ترجمة 450 – 429، ص 4: وفيات األعياف، جخمكان

                                                                                       الم غرب، الجزء األوؿ مف القسـ الخاص بمصر، تحقيؽ زكي محمد حسف وآخروف، سمسمة الذخائر، رـق 
: سير أعالـ الذىبي؛ 021 -088ـ، ص  4118، القاىرة، 0، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط89

: أحمد بف طولوف، سمسمة أعالـ سيدة إسماعيل الكاشف؛ 0991، ترجمة 0688، ص 4النبالء، ج
 .  052-054ـ، ص  0965، القاىرة، 0، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ، ط28العرب، رـق 



 

 

ــ م 8282 –األول  اجمللد – (82العدد)  –جملت ادلؤرخ العربي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ  د.حمود فهوى إهبابي ـ ــ

- 13 - 
 

بؿ إف  يحتوى عمي كنيسة يصمي فييا الديرانيوف، –         ً         ً  سواء صغير ا أـ كبير ا  –وكاف كؿ دير 
بعض األديرة كاف في األصؿ كنيسة ثـ تحولت إلى دير يحتوي عمى الكنيسة وباقي منشآت 

مف اإلمبراطور   St. Arserniusالدير، مثمما حدث في دير القصير، عندما ىرب ارسانيوس 
في مصر، وترىب في جبؿ المقطـ شرقي طرا، وأقاـ في   Arcadiusالبيزنطي أركاديوس 
ثـ مات . فأرسؿ اإلمبراطور اركاديوس إلى والي مصر ليطمب منو أف يبني مغارة ثالث سنيف 

 .(28)عمى قبر ارسانيوس كنيسة، ـث تحولت إلى المكاف المعروؼ باسـ دير القصير 

ً                                                           وكاف كؿ دير أيض ا يشتمؿ عمي صوامع تستوعب مف فيو مف الرىباف وىي تسمى قاليو،                
. (22).. بالكسر وشد الالـ شبو الصومعة(وقد ذكرىا الزبيدي صاحب تاج العروس بأنيا ).

وتجمع القالية عمي قاللي بالتشديد. وذكر الخافجي في شفاء الغميؿ أف )...معابد النصاري 
، وىي معروفة اآلف " القرف الحادي عشر ومساكف الرىباف منيا كنائس وىي ما يعدونو لمعباده

لميجرة / السابع عشر لمميالد" ومنيا دير وقمية وصومعة. فما كاف خارج البمداف والقرى إف كاف 
فيو حجرات ومرافؽ فيو دير . وأما القاليو وجمعيا قاليا، فيي بناء مرتفع كالمنارة تكوف لراىب 

 . (25)لصومعة دونيا وىي معروفة (ينفرد فييا . وقد ال يكوف ليا باب ظاىر . وا

                                                                                                                                                    

 815ارات، ص : الديحبيب زيات؛ 514، ص2: الخطط، جالمقريزي؛ 482: الديارات، ص الشابشتي - 10
. وذكر العمري أف األمير خمارويو كاف كثير الغشياف ليذا الدير دوف أف يذكر إعجابو بصورة السيدة 

. وقد توفي أو قتؿ 868، ص 0: مسالؾ األبصار، جالعمريالعذراء وابنيا السيد المسيح. انظر 
: المصدر السابؽ، ذىبيالكما يذكر الذىبي في سير األعالـ.  دير مرانخمارويو عمي يد غممانو في 

        ً                                           خرب حاليا ، وىو بأعمى جبؿ ط را، وكاف يقـي فيو رىباف  الدير. وىذا 0991، ترجمة 0688، ص 4ج
 .  .  8، ىامش 61، ص 4: تاريخ أبو المكارـ، جاألنبا صموئيلطائفة النصاري الممكية الرـو

؛ " دير البغل ". وذؾ المقريزي أف ىذا الدير في عصره يعرؼ باسـ 518،ص 2: الخطط، جالمقريزي - 16
ألنو كاف بو بغؿ يستقي عميو الماء، فإذا خرج مف الدير أتي المورده وىناؾ مف يمؤل عميو، فإذا افرغ مف 

 . 518، ص 2: المصدر السابؽ، جالمقريزيالماء تركو فعاد إلى الدير . 
 .  861، المطبعة الخيرية، مصر، د.ت، ص 8العروس مف شرح جواىر القاموس، ج : تاجالزبيدي - 11
: شفاء العميؿ فيما في كالـ العرب مف الدخيؿ، تصحيح نصر اليوريني، المطبعة الوىبية، الخافجي - 15

 . 091 – 089ىػ، ص  0484مصر، 
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ً             وذكر أحد الباحثيف المحدثيف أف القاللي كانت داخؿ الديارات أيض ا، تطمؽ عمى                                                             
         ً          تقـا قديما  في جوار  –التي في الضواحي  –.  وكانت القاللي (26)الحجرات فييا، وغرؼ الرىباف 

وعف ما جاورىا بستاف فيو األديار، ولكؿ راىب مف المنتسبيف إلييا قميو خاصة يفصميا عف الدير 
أصناؼ األشجار والثمار والبقوؿ والرياحيف، ييـت الراىب بزراعتيا والقيـا عمييا ويرتزؽ ببيع غمتيا 

. وكاف الرىباف يتبايعوف ىذه القاللي بينيـ، وال ريب أف األثماف كانت تختمؼ باختالؼ (27)
ؿ . فيما كاف بعض ىذه القاللي ال يخمو مف المواقع، واتقاف البناء، واتساع البساتيف، وارتفاع الغال

. والراىب الذي قمت أحوالو المالية، وـل يستطع أف يحصؿ قالية بيذا  (28)النفاسو والتأنؽ والزخرفة 
 ، ووصفو الزبيدي بقولو                       ً     ً                الشكؿ، كاف يتخذ لو بيت ا ضيق ا يقاؿ لو الك رح

ً     . وذكر ياقوت الحموي في معجمو نقال  عف (29)... الكرح بالكسر بيت الراىب والجمع أكراح ()                                
الخالدي أف ) ... االكيراح " تصغير كرح " بيوت صغار تسكنيا الرىباف الذيف ال قاللي ليـ، يقاؿ 

. ويرى أحد الباحثيف المحدثيف أف لفظو كرح لفظة سريانية ومعنيا الكوخ (51)لواحدىا كرح ( 
ديارات الحيرة والعراؽ وحدىما؛ ألننا ـل نجد ليا الصغير، وأف ىذه البيوت واألكواخ كانت مختصة ب

 . (50)أي ذكر في ديارات الشـا ومصر 
ولـ تقتصر الرىبنة والعيش في األديرة عمي الرجاؿ فقط، بؿ امتدت لتشمؿ النساء 
ا، ولذلؾ وجدنا عدد ا مف األديرة تختص بالنساء فقط. وذكر أحد الباحثيف المحدثيف  ً                   ً                                                         أيض    

أليؼ عف األديرة لـ ييتموا بتعداد ما كاف منيا لمنسوة المتبتالت، أف الذيف اىتموا بالت
ا! ً   وانيـ أنما اشاروا الي قسـ منيا عرض  . ويري الباحث أف ىذا الكالـ غير صحيح  (54)                                 

                                                           

 .  818: الديارات، ص زيات حبيب - 13
 .  818: المرجع السابؽ، زيات حبيب - 17
 . 819: نفسو، ص زيات حبيب  - 18
 . 400، ص 4: تاج العروس، جالزبيدي - 19
 .  801: الديارات،ص حبيب زيات - 51
 .  801المرجع السابؽ، ص  حبيب زيات: - 54
 .  804: الديارات، ص حبيب زيات - 50
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... لمنساء في خططو تحدث عف أف )عمي إطالقو، والدليؿ عمي ذلؾ اف المقريزي 
 (52)ىذه األديرة، وىي دير البنات بحارة الرـو  . وسمي(58)ديارات تختص بيف ( 

( 56). ودير الراىبات بحارة زويمة (55)بالقاىرة، وذكر أنو عامر بالنساء المترىبات 

. (57)ووصفو بأنو ) ... دير عامر باألبكار المترىبات وغيرىف مف سيدات النصاري ( 
.  (58)ساء وأنو عامر بيف ودير المعمقة في القاىرة، وذكر المقريزي أنو أشير ديارات الن

ولـ  (61). وىو عامر بالبنات المترىبات  (59)ودير برباره في مصر بجوار كنيسة بربارة 
يذكر الشابشتي عند حديثو عف أديرة مصر أي ذكر ألديرة النساء المترىبات فيما ذكره 

                                                           

 .  519، ص 2: الخطط، جالمقريزي - 56
: ذكر بف عبد الظاىر أف الرـو اختط حارتيف حارة الرـو اآلف المشيورة، وحارة الرـو الجوانية حارة الروم - 51

فمما سارت الناس يقولوف حارة الرـو البرانية،   عمي يسار الداخؿ منو[[وىي التي تقرب مف باب النصر 
ة القاىرة، تحقيؽ ايمف : الروضة البيية الزاىرة في خطط المعزيابن عبد الظاىروحارة الرـو الجوانية . 

؛ 8، ص 8: الخطط، جالمقريزي؛ 40ـ، ص  0996، القاىرة، 0فؤاد سيد، الدار العربية لمكتاب، ط
: الفضائؿ الباىرة في محاسف مصر والقاىرة، ابن ظييرة؛ 851مسودة كتاب المواعظ واالعتبار: ص 

؛ عنيا انظر ممحؽ 081 ـ، ص 0969تحقيؽ: مصطفي السقا وآخروف، مطبعة دار الكتب، القاىرة، 
 "  .  28" ، ص "    5رقـ "  

 .  519، ص 2: الخطط، جالمقريزي - 55
اختطيا قبيمة عرفت بزويمة فعرفت الحارة بيا، كذلؾ البئر التي عرفت ببئر زويمة، وىي في المكاف  حارة زويمة: - 53

ً                                                               الذي يعمؿ فيو اآلف الروايا، واختطت زويمة ايض ا البابيف المعروفيف ببابي زويمة، وىما الباباف المذاف عند مسجد                                            
: القمقشندي؛ 58، 07 -06البيية، ص  : الروضةابن عبد الظاىرابف البناء وعند الحجاريف. عنيا انظر 

؛ 857؛ مسودة كتاب، ص 2، ص 8: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 897، ص 8صبح األعشي، ج
ـ "  081الفضائؿ الباىرة، ص ابن ظييرة:   "  .  28" ، ص "    5؛ عنيا أنظر ممحؽ رق

 .  519، ص 2: الخطط، جالمقريزي - 57
 .  805: الديارات، ص حبيب زيات.؛  519، ص 2: المصدر السباؽ، جالمقريزي - 58
ذكر المقريزي أف برباره التي أطمؽ اسميا عمي الدير ىي قديسة مف زمف اإلمبراطور البيزنطي دقمديانوس  - 59

دخمت المسيحية فعزبيا لمعودة إلى الوثنية، ولكنا رفضت وتحممت العذاب الشيير منو، وكانت عذراء . 
، 2: الخطط، نفسو، جالمقريزيدقمديانوس ضرب عنقيا وعنؽ عدة مف النساء معيا . وعندما يأس منيا 

 .519ص 
 .  500، 519، ص 2: نفسو، جالمقريزي - 31
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بي وقد أضاؼ ابف دقماؽ إلى أديرة النساء، اسـ دير جديد وىو دير أ (60)مف األديرة!.
 .(68). ويعرؼ بدير البنات  (64)                                         ج رج، وىذا الدير بقصر الرـو بزقاؽ الترمس 

                                     ً                             وكانت بعض األديرة المسيحية في مصر مقصد ا لعدد مف األمراء والوالة، مثؿ 
ىػ  484الذي كاف األمير أبو الجيش خمارويو بف أحمد بف طولوف ) (62)دير القصير 

؛ وذلؾ ألنو كاف (66)) ... كثير الغشياف " الزيارة " ليذا الدير (    (65)ـ(895/ 
    ً                                                                        معجب ا بصورة في ىيكمو لمسيدة العذراء وفي حجرىا السيد المسيح عميو السالـ، وكاف 
يقيـ في حجرة بناىا في أعمى الدير ليا أربع طاقات عمى الجيات األربعة، وكاف 

                        ً          إلى الصورة التي كاف معجب ا بيا !!.  يقصد ىذا الدير ليشرب فيو الخمر وىو ينظر
 - 928ىػ / 872 – 887وكاف األمير الفاطمي تميـ بف المعز لديف اهلل ) (67)

                                                           

 .  249 – 897، 499 – 482، ص لمشابشتيفي الديارات  أديرة مصرانظر:  - 34
.  22، ص 8: الخطط، جمقريزيال: ـل يذكره المقريزي ضمف أزقة القاىرة المختمفة . انظر زقاق الترمس - 30

والغالب أنو عمى مقربة مف حصف بابميوف؛ ألف ابف دقماؽ ذكر أف ىذا الدير بقصر الرـو القريب مف 
كنيسة تادورس، وىذه الكنيسة ذكر المقريزي أنيا بجوار بابميوف، نسبت لمشييد تادورس االسفيسالر . 

 .  018نتصار، ص : االابن دقماق؛ 504، ص  2: الخطط، جالمقريزيانظر 
 .  018: المصدر السابؽ، ص ابن دقماق  - 36
 .  28، ىامش 42: عنو راجع ما سبؽ، صدير القصير - 31
 . 20، ىامش 42عنو راجع ما سبؽ، ص  - 35
الديارات  حبيب زيات:؛ 514، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 809: الديارات، ص الشابشتي - 33

 دير القصيرابف سعيد المغربي أف األمير أحمد بف طولوف كاف يزور . وذكر 808النصرانية، ص 
ً                                                                                        أيض ا؛ ألنو )... كاف يخمو فيو لمرأي( إلى جانب أنو كاف يحب أف يتحدث مع أحد رىبانو، الذي يدعي    

؛ عنو 081                           : الم غرب في حمي المغرب، ص ابن سعيد المغربي"أبا اندونو" وكاف حسف العقؿ . انظر 
 ".  51"،  ص "7انظر ممحؽ رقـ "

: تاريخ الشيخ ابي صالح األرمني المعروؼ أبو صالح األرمني؛ 809: المصدر السابؽ، ص الشابشتي - 37
 the churches and monasteries of Egypt and someبكتاب كنائس وأديرة مصر، 
neighboaring countres   ،641ـ، ص  0895، نشر افينتس، أكسفورد   . 
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مف األمراء الشعراء الذيف كانوا ال يفارقوف دير القصير . وقاؿ فيو  (68)ـ( 982
 قصائد عدة منيا قولو : 

 ورحت ومالي فيو غير مصوني   فصرت عمي دير القصير مجوف 
 ديوف، فمـ امطؿ قضاء ديوني   وكاف بو لمراح عندي ولمصبا 
 (69)وخالؼ أدياف النواقيس ديني   إذا بكر الناقوس باكرت شربيا 

            ً  ـ ( يقصد أيض ا  0141 - 996ىػ /200 - 886)  وكاف الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمراهلل
ـ  دير القصير، حيث ذكر األنطاكي في تاريخو ذلؾ بقولو ) ... وكاف " الحاكـ " في كثير مف األيا

. بؿ إف الفاطمييف عندما  (71)في نفوذه " رحالتو " إلى البرية يقصد ديرالقصير، ويشاىد عمارتو ( 
عمى أثر، ذىبوا إلى دير القصير لمبحث عنو فيو، حيث اعتاد  اختفى الخميفة الحاكـ وـل يعثروا لو

                                                           

ـ في أعقاب انتصار 928ىػ/887ىو األمير تمـي بف المعز لديف اهلل الفاطمي، ولد بافريقية سنة  - 38
الفاطمييف عمي أبي يزيد الخارجي،واىـت والده المعز بو، فوكؿ إليو مف يمقنو العـم واألدب، وكاف منيـ 

ة . وقد غمبت عميو حياة الشاعر الشيير ابف ىانئ األندلسي، ومف ىنا بدأت موىبة األمير تمـي الشعري
لى المالىي والمعازؼ، األمر الذي أغضب عميو والده المعز مما دفعو                                                                                             المجوف، فانصرؼ إلى الشعراء وا 

سناده إإلى ابنو الثاني العزيز باهلل . عنو انظر  : وفيات األعياف، ابن خمكان                                                                       إلى خمعو مف والية العيد وا 
، تحقيؽ حسيف مؤنس، دار 0حمة السيراء، ج: الابن األبار؛ 045، ترجمة 818 – 810، ص 0ج

: حسف المحاضرة في السيوطي؛ 018، ترجمة 810 – 490ـ، ص  0985، القاىرة،  4المعارؼ، ط
، دار احياء الكتب العربية، ط0تاريخ مصرو القاىرة، ج ، القاىرة، 0، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىـي

 .   560 – 561ـ،  0968
، 82: ديواف تمـي بف المعز لديف اهلل، تقدـي إبراىـي الدسوقي، سمسمة الذخائر، رـق هللتميم بن المعز لدين ا - 39

. وذكر الشاعر محمد بف عاصـ  228ـ، ص  4114، القاىرة، 0الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط
 دير القصير في شعره بقولو: 

 لو أيامي الحسان القصار   ان دير القصير ىاج اذكاري 
 وشباب مثل الرداء المعار .                 حميدا  سريعا              وزمانا  مضي

 . 841: الديارات، ص الشابشتي           
تاريخ األنطاكي المعروؼ بصمة تاريخ أوتيخيا، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمري، مطبعة األنطاكي:  - 71

، 6ج : كنز الدرر وجامع الغرر،ابن ايبك الدوادار؛ 860ـ، ص  0991جروس برس، طرابمس، لبناف، 
بعنواف الدرة المضية في تاريخ الدولة الفاطمية، تحقيؽ صالح الديف المنجد، المعيد األلماني لآلثار، 

 . 811ـ، ص  0961القاىرة، 
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. وىذا أبرز دليؿ عمى أنو كاف يرتاد ىذا الدير  (70)                                  ً       الذىاب و )... فتشوه لئال يكوف مستتر ا فيو( 
ً       كثير ا. وـل يقتصر الخميفة الحاكـ عمى زيارة دير القصير فقط، بؿ إنو كاف   ) ... يعدؿ أيض ا إلي                                                                                  ً    

حيث ذكر أبو صالح  ( 72)ومنيا دير شيراف  (78)في ناحية القرافة(   (74)يعاقبة ديارات جددىا ال
األرمني زيارة الخميفة الحاكـ لو بقولو ) ... وكاف االمـا الحاكـ مالـز البرية بيذا الدير، والتنزه فيو، 

طمي وذكر أبو صالح األرمني أف الخميفة الفا (75)ومنو كاف يخرج الي الجبؿ ويسيح في البرية ( 
واقـا سبعة  (77)قد نزؿ تحت دير نييا  –عند قدومو مف المغرب إلى مصر  – (76)المعز لديف اهلل 

                                                           

 . 041، ص 4؛ المقريزي: المواعظ واالعتبار، ج860: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 74
ـ المؤرخوف الالتيف واألروـا إلى يعقوب البرادعي، : ىـ أصحاب مذىب الطبيعة الواحدة، قد نسبياليعاقبة  - 70

ولذلؾ عرفت الكنيسة القبطية بالكنيسة اليعقوبية. وىذا الرأي مردود عميو، فـم يعرؼ األقباط منذ أوؿ 
عيدىـ بالمسيحية إلى اليـو اال باالقباط األرثوذكس، وكنيستيـ بالكنيسة القبطية االرثوذكسية . عنيـ 

: مسائؿ االمامة ومقتطفات مف الكتاب األوسط في المقاالت، تحقيؽ يوسؼ فاف الناشئ األكبرانظر 
: المقريزي؛ 8180ـ، ص  4118، بيروت، 4إسؿ، منشورات المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية، ط

: تاريخ الكنيسة القبطية، مكتبة األسرة، منسي يوحنا؛ 288 – 286، ص 2المواعظ واالعتبار، ج
: شفاء العميؿ، ص الخافجي؛ 475 – 472ـ، ص  4105مة لمكتاب، القاىرة، الييئة الصرية العا

421 . 
 . 861: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 76
: ىذا الدير في ناحية طرا وىو مبني بالحجر والمبف، وبو نخيؿ وعدة رىباف . وشيراف كاف دير شيران  - 71

         ً                               يعرؼ قديما  بمرقوريوس، ولو عيد في الجمعة                                   ً                 مف حكماء النصاري، وقيؿ بؿ كاف ممكا ، وكاف ىذا الدير
؛ 61: تاريخ الشيخ، ص أبو صالح األرمنيالخامسة مف الصـو الكبير . لمزيد مف التفاصيؿ انظر 

 . 58، ص 4؛ األنبا صموئيؿ: تاريخ أبو المكاـر، ج510، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي
وذكر ساويرس بف المقفع زيارة الحاكـ ليذا الدير بقولو " ؛ 61: المصدر السابؽ، ص أبو صالح األرمني - 75

" .  يجئ عندىم دفعات كثيرة, ويقيم ىناك ويأكل من طعاميم الحقير ]بأمر اهلل  [... وكان الحاكم  
: محمد عبد اهلل عنان           ً  ؛ وانظر ايضا   658 – 654، ص 5ساويرس بف المقفع: تاريخ البطاركة، ج

 .  024ـ، ص  0988، القاىرة، 8الحاكـ بأمر اهلل وأسرار الدعوة الفاطمية، مكتبة الخانجي، ط
: ىو الخميفة أبو تميـ معد بف المنصور إسماعيؿ بف القائـ العبيدي المعز لدين اهلل الفاطمي - 73

ـ في إفريقية، وأرسؿ قائده جوىر الصقمي سنة 954ىػ/820الميدوي، تولى الخالفة سنة 
ىػ/ 865ـ. وتوفي بالقاىرة سنة 974ىػ/864ـ لفتح مصر. وانتقؿ إلييا سنة 968ىػ/858
؛ 747، ترجمة 448 – 442، ص 5: وفيات األعياف، جابن خمكانـ. عنو انظر  975

: الكامؿ في التاريخ، ص ابن االثير؛ 071 -069: تاريخ مختصر الدوؿ، ص ابن العبري
، ترجمة 8910 – 8911، ص 8الء، ج: سير أعالـ النبالذىبي؛ 0479 – 0421
: في التاريخ أحمد مختار العبادي؛ 485 – 98، ص 0: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي؛ 6089

 .  479 – 477العباسي والفاطمي، دار النيضة العربية، بيروت، د.ت، ص 
De Lacy O’Leary: A short  History of Fatimid Khalifate, Kagan Paul,London , 1923 ,P .93-114 . 
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شيور !، وانشأ قبالتو بستاف وبئر ساقية تحت الكـو غربي الجميزة وحوض سبيؿ، ـث دخؿ مصر 
يذه . وبالعودة إلى المصادر التاريخية التي أرخت لدخوؿ الخميفة المعز الي مصر ـل نجد ل(78)

ً                                                                            المعمومة أصال  في أي منيا !، وكميا تجمع عمي أف الخميفة المعز نزؿ إلى الجيزة ـث عبر الجسر             
 .  (79)منيا إلى القاىرة مباشرة دوف أف يتوقؼ بيذا الدير 

وذكر أحد الباحثيف المحدثيف أنو ندر أف يكوف دير في اإلسالـ مف الديارات المشيورة  
. وربما كاف ىذا األمر ينطبؽ عمى (81)لـ يعرج عميو الخمفاء والمموؾ في غزواتيـ وتنقالتيـ 

اديرة العراؽ والشاـ، أما في مصر، فمـ يرد في المصادر التاريخية زيارة الخمفاء واألمراء في 
ر الفاطمي ليا إال النماذج التي ذكرىا الباحث فيما سبؽ. وكاف األمراء والخمفاء يذىبوف العص

.  ويرى الباحث أف (80)إلى األديرة لشرب الخمر، حيث اشتيرت بعض األديرة بجودة خمورىا 
                                                                                                                                                    

... ونييا بالجيزة, وديرىا من أحسن الديارات وأنزىيا وأطيبيا, عامر ىذا الدير بقولو ) الشابشتيوصؼ  - 77
بالرىبان وسكانو . ولو في النيل منظر عميل؛ ألن الماء يحيط بو من جميع جياتو, فإذا انصرف الماء 

(. فيو من المتنزىات الموصولة والبقاع المشيورةوزرع, ظير أراضيو غرائب النوار وأصناف الزىر, 
ً    ؛ انظر أيض ا: 880: الديارات، ص الشابشتي . وتقع أطالؿ ىذا  512، ص 2: المواعظ، جالمقريزي         

ـ، وترى اآلف أطالال  قميمة مف بقايا الدير في                                                                       ً                         الدير اآلف بجوار قرية أبو رواش التي تبعد كـ شماؿ األىرا
آلثار أنو قد ـت اكتشاؼ مباني قبطية في أحد المحاجر بالمنطقة، ربما جبؿ أبو رواش. وذكر مصمحة ا

؛ عنو 0، دير رقـ 08: الدليؿ لمكنائس، ص  صموئيل السريانيتكوف لبقايا دير نييا المشيور . انظر 
 " .  29"، ص "   6انظر ممحؽ رقـ " 

 .   77: تاريخ أبو صالح، ص أبو صالح األرمني - 78
: تاريخ ابف أبي الييجاء، تحقيؽ صبحي عبد ابن ابي الييجاءيؿ، انظر لمزيد مف التفاص - 79

، 0المنعـ محمد، دار رياض الصالحيف، ط : اتعاظ المقريزي؛ 54ـ، ص 0998، الفيـو
، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، المجمس األعمى لمشئوف 0، جالحنفا بأخبار الفاطمييف الخمفا

: الفاطميوف في مصر، حسن إبراىيم حسن؛ 082ـ، ص   4115، القاىرة، 8اإلسالمية، ط
 . 002، ص  0984، 0المطبعة األميرية بالقاىرة، ط

 .7، ىامش 809: الديارات النصرانية، ص حبيب زيات - 81
، وكاف  لألديرةكاف بعد اإلسالـ، حيث أنشأت كحانات  بالدياراتنات أف إلحاؽ الحا حبيب زياتويذكر  - 84

حتى في ظممات الميؿ،  القالليذلؾ عمى أثر اعتياد المسمميف ابتياع الخمور مف الرىباف، وطرقيـ 
واختالطيـ بيـ في أوقات العبادات والصموات. ولذلؾ رأى الرىباف التحوط والتصوف، وعزؿ مستودعات 

كانت محفوفة بمثؿ ىذه الحوانيت  أديرة النساءف اليياكؿ والمعابد . ويذكر أف بعض الشراب بمنأى ع
: المرجع حبيب زيات، بجانب العمث بيف سامراء وبغداد . دير العذاريوالخمارات بأخطارىا وأضرارىا مثؿ 

 .  850 – 851السابؽ، ص 
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الحانات الممحقة باألديرة ندر وجودىا في مصر، بؿ إف ىذا األمر ينطبؽ عمى بالد الشـا 
الذي ذكر أحد الباحثيف المحدثيف أنو مف  (84)ر مف مصر، باستثناء الدير األبيض والعراؽ أكث

    قد زاره  –صاحب مسالؾ اإلبصار  –وكاف الشياب العمري  (88)الديارات السبعة في مصر 
وشرب فيو الخمر، وأنشد فيو أبيات ذكر فييا أف ساقيتو كانت مف بنات القسوس،           

 ومما قالو فيو: 
 وعيش السرور بو ينيب                     ً      ولـ أنس بالدير يوما  لنا 

 بحمراء صافية كالميب   وكاس المداـ عمينا تطوؼ 
 س باحمة الكؼ ليست تيب   يطوؼ بيا مف بنات القسو
 (82)كصبح اطؿ وليؿ مف دىب   مسيحية طمعت في المسوح 

ويري الباحث أف ىذه ىي حالة فريدة ـل تذكر إال في مصدر واحد !، وـل تذكر باقي المصادر 
أي امثمة أخرى لو . وبالتالي ال نستطيع أف نقطع أف األديرة في مصر كانت تقدـ أو يباع الخمر 

ـ بف فييا . ولكف بعض الزوار مف كبار رجاالت الدولة وأعيانيا مثؿ األمير خمارويو، واألمير تمي
يتغمبوف بسطوتيـ وجاىـ عمي كؿ قانوف  –كما يذكر أحد الباحثيف المحدثيف  –المعز الفاطمي كانا 

 . (85)لمكنائس واألديار، ويعاقروف الخمر ضمف أسوارىا دوف اكتراث بالرىباف
                                                           

: الشابشتيأي دير في مصر بيذا االسـ !. انظر  دقماقوال ابف  المقريزيوال  الشابشتيـل يذكر  - 80
: ابن دقماق؛ 501 – 510، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 887 – 809الديارات، ص 
. ومما يؤكد ذلؾ ما ذكره اديرة السبعة جبال باخميم من دير. وربما ىو 018 – 017االنتصار، ص 

: األوؿ في الرىا،والثاني )... بالصعيد، يقاؿ لو ياقوت الحموي في معجمو أف دير األبيض في موضعيف
ً              أيض ا دير األبيض(   .  297، ص 4: معجـ البمداف، مج ياقوت الحموي  

Rene- Geogres Coquin: The Coptic Encyclopedia, vol.4, p.761-765. 
داخؿ سبعة   باخمـي دير السبعة جبالأف  المقريزي. وذكر  852: الديارات النصرانية، ص حبيب زيات - 86

،ص 2: المصدر السابؽ، جالمقريزي. ودير القرقس ، الصفصافةيسمي  ديرأودية، وأنو يوجد بداخمو 
ً    . وبالتالي يمكف أف يكوف ما ذىب إليو حبيب زيات صحيح ا،  512 يقع عمى مسافة  ودير السبعة جبال                                                 

توجد آثار لمبني صيريج  يرالدبقرية السالموني بأخمـي . وفي منطقة  دير المالكسبعة كيمومترات شرؽ 
، الديرترى مباني ميدمة مف آثار  -مياه وبعض المباني األخرى، وفي أعمى الجبؿ البحري عمى اليسار

بيا فتحات شبابيؾ وأبواب ال تزاؿ ترى مف أسفؿ، ومبانييا مف الطوب المبف. لمزيد مف التفاصيؿ انظر: 
لقديمة مف الجيزة إلى أسواف، معيد الدراسات القبطية، : الدليؿ إلى الكنائس واألديرة اصموئيل السرياني
 "  50" ، ص "  7؛ عنو انظر الممحؽ رقـ " 085، دير رقـ 460القاىرة، د.ت، ص 

Rene- Geogres Coquin: Op.cit, vol.4, p.796. 
 .  888، ص 0: مسالؾ األبصار، جابن فضل اهلل العمري - 81
 . 861: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 85
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  -األديرة المسيحية في عصر الخميفة الفاطمي الحاكم بأمر اهلل :
  -المسيحيون في عيد الخميفة الفاطمي الحاكم بأمر اهلل :       أوال  :
قبؿ الحديث عف األديرة المسيحية في عصر الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل ال بد  

 968ىػ /  244 - 858             ً                                              أف نتوقؼ سريع ا عمي أحواؿ أىؿ الذمة في العصر الفاطمي األوؿ ) 
العصر بالتسامح الديني، الذي حرص  ـ ( . فبشكؿ عـا تمتع أىؿ الذمة في ىذا0181 -

، -فترة دراستنا –الخمفاء الفاطميوف عمى أف يسود مصر، باستثناء فترة الخميفة الحاكـ بأمر اهلل 
ولذلؾ ال يمكف أف نقوؿ أف أىؿ الذمة بصفة عامة، والمسيحيوف بصفة خاصة قد ـت 

اكـ بأمر اهلل استثناء مف اضطيادىـ في العصر الفاطمي األوؿ، بؿ عمي العكس تمثؿ فترة الح
ـ( 975 – 974ىػ/865-864القاعدة . فالخميفة الفاطمي األوؿ في مصر، المعز لديف اهلل )

ً                                                                       كاف متسامح ا في سياستو الدينية مع المسيحييف، فـم يتدخؿ في الشئوف الداخمية الخاصة           
 .  ( 86)بالكنيسة، عالوة عمى أنو أقاـ عالقات وطيدة مع رجاليا 

ىػ/ 886 -865واستمر الحاؿ في عيد الخميفة الفاطمي العزيز باهلل )  
. الذي شمؿ أىؿ الذمة بصفة عامة، والمسيحييف بصفة خاصة (87)ـ(996 –975

                                                           

، 0: أىؿ الذمة في مصر في العصر الفاطمي األوؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، طسالم شافعي - 83
ً   ؛ وانظر أيض ا 408ـ،  0991القاىرة،  ، 0944: أقباط ومسمموف منذ الفتح العربي إلى عـا جاك تاجر          

 – 087ـ، ص  4105 ، القاىرة،0تقدـي محمد عفيفي، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط
: معاممة غير المسمميف في الدولة اإلسالمية، مكتبة األسرة، اليية المصرية ناريمان عبد الكريم؛ 088

 .   97ـ ، ص  0996، القاىرة، 0العامة لمكتاب، ط
: ىو الخميفة أبو منصور نزار بف المعز بف إسماعيؿ العبيدي الفاطمي، ولد في سنة العزيز باهلل - 87

ـ، وتولى الخالفة الفاطمية سنة 974ىػ/864ـ ورحؿ مع أبيو المعز إلى مصر سنة 955ىػ/822
            ً      ً                 ً                 ً                      ـ. وكاف كريم ا شجاع ا حسف األخالؽ، قريب ا مف الرعية، مغرم ا بالصيد، وال يؤثر سفؾ 975ىػ/865

، 876 – 870، ص 5: وفيات األعياف، جابن خمكانـ. عنو انظر 996ىػ/886الدماء . ومات سنة 
: الكامؿ في التاريخ، ابن االثير؛ 078، 070: تاريخ مختصر الدوؿ، ص ابن العبري ؛759ترجمة 
ـ، جالذىبي؛ 0840 – 0479ص  : المقريزي؛ 6882، ترجمة 2104 – 2100، ص 8: سير اعال

 4115، القاىرة، 8، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية، ط0اتعاظ الحنفا، ج
: عيوف األخبار وفنوف اآلثار، السبع السادس، تحقيؽ عماد الدين القرشي؛ 499 – 486ـ، ص 

: أحمد مختار العبادي؛ 428 – 415ـ،  ص  0982، بيروت، 4مصطفي غالب، دار االندلس، ط
: العزيز باهلل، سمسمة أعالـ عمي حسني الخربوطمي؛ 480 – 481في التاريخ العباسي والفاطمي، ص 

 .  478 – 461ـ، ص 0968، القاىرة، 0كاتب العربي، ط، دار ال78العرب، رـق 
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برعايتو واىتمامو، فقمد المناصب الكبرى في دولتو ألىؿ الذمة، ولـ يشترط عمييـ 
برؤساء الطوائؼ  التخمي عف دينيـ واعتناؽ اإلسالـ لتولييا. وكانت عالقتو

 . وقد أرجع بعض المؤرخيف (88)الدينية، وخاصة المسيحية في أحسف حاالتيا
 و ػػػػػػػػا ابنتػػػػب منيػػػػ، أنج(89)ذلؾ إلى اف زوجتو كانت مسيحية عمي المذىب الممكاني

المتاف كاف ليما نفوذ كبير عمي الخميفة الفاطمي العزيز باهلل  (91)المعروفة بست الممؾ 
      ً  بطريركا   –أخو زوجتو  –ـ بتعييف ارستيس 985ىػ/875                 ً      حتي أنو اصدر قرارا  سنة  .

                                                           

 . 402: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي - 88
ـ، وىو مذىب نشأ عندما ظير الخالؼ في المذىب الممكاني - 89 : ىو مذىب نشأ في مصر المسيحية قبؿ اإلسال

اعتنقتو كنيسة روما، مصر حوؿ طبيعة السيد المسيح . والمذىب الممكاني ىو مذىب الطبيعة والمشيئتيف التي 
: تاريخ األنطاكي، األنطاكيـ، الذي حضره الممؾ فسمي المذىب الممكاني .  520وقرره مجمع خمقدونية سنة 

سعيد عبد الفتاح ؛ 79: مسائؿ االمامة،ص الناشئ األكبر؛ ولمزيد مف التفاصيؿ انظر 2، ىامش 458ص 
: تاريخ أوروبا العصور يد الباز العرينيالس؛ 61 – 59، ص 0: أوروبا في العصور الوسطي، جعاشور
 .58-54ص ـ، 0984 ،، بيروت0؛ الدولة البيزنطية، دار النيضة العربية، ط068 –052ص  الوسطي،

ـ، ولدت سنة ست الممك - 91 ـ ، وتوفيت في سنة 971ىػ /  859: ىي ابنو الخميفة العزيز باهلل واخت الخميفة الحاك
ىػ وكانت أميا 864ـ، ولدت بالمغرب وقدمت مع أبييا إلى مصر في ركاب جدىا المعز سنة 0148ىػ/202

حازمة، وافرة التحفظ والجد. وقد  جارية رومية أو قبطية، وكانت ثرية لمعزيز باهلل . وكانت منذ نشأتيا أميرة عاقمة
ساعدت أخييا الخميفة الحاكـ  بأمر اهلل في أوؿ أيـا حكمو، وأمدتو بالنصح واإلرشاد، ـث ما لبث اف تبينت إنو 
ال يستمع إلييا، فانعزلت في القصر الفاطمي الغربي المسمي بالقصر الصغير. وذكر بعض المؤرخيف أف ليا 

الكامؿ في التاريخ، ص  ابن االثير:ـ . عنيا انظر 0141ىػ /  200بأمر اهلل سنة      ً                     دورا  في وفاة أخييا الحاكـ
، 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي؛ 028،  78 – 70: الروضة البيية، ص ابن عبد الظاىر؛ 0872 – 0878
: تراجـ إسالمية شرقية واندلسية، دار محمد عبد اهلل عنان؛  877، 047؛ مسودة كتاب، ص 005ص 
؛ ست الممؾ حسناء شغمتيا السياسة عف الزواج، 20 – 82ـ، ص  0927، القاىرة، 0ؼ بمصر، طالمعار 

ـ، الزركمي؛ 52 – 51ـ، ص  0958، أغسطس 66، المجمد 8مقاؿ بمجمة اليالؿ المصرية، العدد  : األعال
، مف تاريخ القبط، دار القديس 0: موسوعة مف تراث األقباط، جسمير فوزي جرجس؛ 78 -77، ص 8ج

 .   417ـ، ص  4112، 0يوحنا، القاىرة، ط
De Lacy O’Leary: A short  History of Fatimid,P .185 . 
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                                               ً                           لمممكانييف عمي بيت المقدس، وأخوه ارسانيوس مطرانا  عمي الممكانيف في القاىرة 
. ويذكر احد الباحثيف المحدثيف اف ذلؾ أدي إلى استبداد أىؿ الطائفة الممكانية (90)ومصر

ي مصر . وقد عانى المسيحيوف اليعاقبة، والكنيسة القبطية المسيحية بشئوف المسيحييف ف
والسيدة  ،(94)مف ىذا النفوذ، وخاصة بعدما حاوؿ ارسانيوس االستيالء عمي كنيستي المعمقة 

إلى جانب انشغاؿ أىؿ الذمة في عيد الخميفة العزيز باهلل بالمناصب  .(92)بالفسطاط (98)العذراء
 مرتيف، كما تولى الوزارة  (95)رة لو عيسي بف نسطورس القبطياإلدارية بالدولة، حيث تولى الوزا

                                                           

، تحقيؽ عبد العزيز جماؿ 5: تاريخ البطاركة، جابن المقفع ساويرس؛ 418: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 94
: عامر فاطمة مصطفي؛ 500، 299ـ ، ص  4114، القاىرة، 0الديف، الييئة العامة لقصور الثقافة، ط

، سمسمة تاريخ 0تاريخ أىؿ الذمة في مصر اإلسالمية منذ الفتح العربي إلى نياية العصر الفاطمي، ج
ـ   .  068ـ، ص 4111، القاىرة، 0العامة لمكتاب، ط ، الييئة المصرية074المصرييف، رق

: ىي أقدـ كنائس قصر الشمع، والكنيسة أخذت اسميا الشائع مف حقيقة أنيا معمقة بيف الكنيسة المعمقة - 90
اثنيف مف البروزات في الحصف الروماني، ويـت الصعود إلييا بواسطة سـم مبني بجوار أحد ىذيف 
ً       البروزيف. وىي مبنية عمى الطراز البازيميكي الذي يتميز بوجود ثالثة محاريب وىي تتميز أيض ا بعدـ                                                                                     

؛ 017: االنتصار، ص ابن دقماقوجود قبة مثؿ باقي الكنائس في مصر القديمة . عنيا انظر 
، 0: الكنائس القبطية القديمة في مصر، جالفريد ج بتمر؛ 500، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي

، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط ـ، ص  4110ة، ، القاىر 0ترجمة إبراىـي سالمة إبراىـي
: الكنائس واألديرة القديمة بالوجو البحري والقاىرة وسيناء، معيد الدراسات األنبا صموئيل؛ 092 – 081

؛ عبد الحميد نافع: ذيؿ خطط المقريزي، تحقيؽ  خالد عزب، 95ـ، ص  0995، القاىرة، 0القبطية، ط
 . 40مش ، ىا82ـ، ص   4116، 0مكتبة الدار العربية لمكتاب ، القاىرة، ط

: توجد ىذه الكنيسة في حارة زويمة وىي كنيسة عظيمة عند المسيحييف اليعاقبة . كنيسة السيدة العذراء - 96
: المواعظ واالعتبار، المقريزي؛ 019، 58 – 57: الروضة البيية، ص ابن عبد الظاىرنيا انظر ع
ىـي سالمو، مكتبة األسرة، : اآلثار القبطية في وادي النيؿ، ترجمة إبراسومرز كالرك؛ 500، ص 2ج

: المرجع السابؽ، الفريد ج بتمر؛ 815ـ، ص  4111، القاىرة، 0الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط
 . 488 – 481،ص 0ج

 .  405: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي؛ 500، ص 5: تاريخ البطارقة، جابن المقفع ساويرس - 91
        ً                                                                                        كاف أمين ا عمي أمواؿ الحكومة الفاطمية وايراداتيا ومصروفاتيا أيـا الخميفة العزيز باهلل، وعندما تولي  - 95

الخميفة الحاكـ بأمر اهلل الحكـ أقره عمي ديوانو الخاص وخمع عميو . ـث ما لبث أف انقمب عميو وقتمو . 
، تحقيؽ 48ألرب في فنوف األدب، ج: نياية االنويري؛ 488: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكيعنو انظر 

يعقوب نخمو ؛ 068ـ، ص  0994، القاىرة، 0محمد محمد أميف، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط
 .  044 – 041ـ، ص  4111، القاىرة، 4: تاريخ األمة القبطية ، مطبعة متروبوؿ، طروفيمو
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ً                                  لمخميفة الحاكـ بأمر اهلل أيض ا، حتي قتمو الحسف بف عمار الكتامي  . (97ـ)997ىػ/887سنة  (96)                         
الذي يتيمو المؤرخوف بالتعصب الشديد ضد أىؿ  –وفي عيد الخمية الحاكـ بأمر اهلل 

                                                         ً     ً                           الذمة، وخاصة المسيحييف نالحظ أف المسيحييف كانوا يمعبوف دور ا ميم ا في إدارة الدولة الفاطمية 
مف بينيـ وزراء وعماؿ  –كما تذكر إحدى الباحثات المحدثات  -وسياستيا، حتي إننا نجد 

ومف ىؤالء فيد بف  (98)يرىـ مف المسيحييف العامميف في شئوف الحكـ واإلدارة خراج، وغ
ـ، حتي انقمب عميو الخميفة 998ىػ/ 888، الذي تولي الوزارة لمخميفة الحاكـ سنة (99)إبراىـي

ً                              . ومف الوزراء المسيحييف أيض ا في عيد الخميفة الحاكـ بأمر (011ـ)0114ىػ /898وقتمو سنة                            

                                                           

اد جيش الخميفة المعز لديف اهلل سنة ىو أميف الدولة أبو محمد الحسف بف عمار ابف ابي الحسيف، ق - 93
ـ وحاصر رمطو في جزيرة صقمية، وبير بشكؿ بارز في عيد الخميفة العزيز باهلل وكاف 964ىػ/850

مف أجؿ كتابو، وىو كبير كتامو وشيخيا وسيدىا، ويمقب بأميف الدولة. وعندما أفضت الخالفة إلى 
ـ. وكاف الناس عمى اختالؼ طبقاتيـ يترجموف 966ىػ/886الحاكـ بأمر اهلل رد إليو األمر والتدبير سنة 

لو . وىو الذي فتح الطريؽ ألبناء قبيمتو لينتقموا إلى الشـا . وىو الجد األعمى لبني عمار المذيف استقموا 
: اإلشارة إلى مف ناؿ الوزارة، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد، الدار الصيرفيبحكـ طرابمس الشـا عنو انظر ابف 

؛ 852ص  ،5: وفيات األعياف، جابن خمكان؛ 56ـ، ص  0991، القاىرة، 0انية، طالمصرية المبن
 .  457 -458: عيوف األخبار، السبع السادس، ص الدين القرشيعماد 

            ً                   ً                               أنو رسـ رسوم ا جائرة، وأحدث مكوس ا تزيد عمى ما جرى الرسـ بأخذه،  كاف سبب مقتؿ ابف نسطورس - 97
فالغي ابف عمار ذلؾ ورد األمور إلى ما كانت عميو، وقبض عمى ابف نسطورس وقتمو في صفر سنة 

فاطمة ؛ 488: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكيـ لمزيد مف التفاصيؿ انظر 997ىػ/ فبراير 887
 . 082، ص 0مة، جتاريخ أىؿ الذ مصطفي عامر:

 . 082، ص 0: تاريخ أىؿ الذمة، جفاطمة مصطفي عامر  - 98
قبؿ أف ينقمب الحاكـ عمى برجواف  –الوصي عمي الحاكـ  –                                 ً          كاف أبو العالء فيد بف إبراىـي كاتب ا لبرجواف  - 99

يف ويقتمو . فتولى نصر بف إبراىـي الوزارة لمحاكـ . وطمب الخميفة إحضار جميع الكتاب والمستخدم
وأوصاىـ بطاعة فيد واحترامو ورعاية األعماؿ، والحرص عمى األمواؿ، فأجابوه بالسمع والطاعة وظؿ 
ـ، ونجحا في الوشاية بو عنده،  فيد يحظى بثقة الخميفة الحاكـ حتى تأمر عميو اثناف مف عماؿ الحاك

                ً ييـ وكتب ليـ سجال  فأمر بقتمو والقبض عمي أخيو أبى غالب . وأحسف الحاكـ إلى أوالد فيد وخمع عم
: تاريخ األنطاكي، األنطاكيباألماف وبحماية دورىـ، وعدـ التعرض ليـ . لمزيد مف التفاصيؿ انظر: 

: تاريخ يعقوب نخمو روفيمو؛ 57: اإلشارة إلى مف ناؿ الوزارة، ص ابن الصيرفي؛ 454، 429ص 
 . 085، ص 0بؽ، ج : المرجع السافاطمة مصطفي عامر؛ 009 – 006، 002األمـ القبطية، ص 

 . 58: المصدر السابؽ، ص ابن الصيرفي - 411
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، الذي كاف يتميز بالمكر والشدة، وانقمب عميو الحاكـ وقتمو (010)بف عبدوف اهلل الوزير منصور 
 .  (014)ـ 0101ىػ /  210سنة 

ً                                           وكاف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل حريص ا في بدايات حكمة عمى أف ال يتدخؿ في الشئوف                                 
ـ النتخاب بطريؾ اليعاقبة، إال 0114ىػ/898الخاصة لمكنيسة القبطية، ولذلؾ لـ يتدخؿ سنة 

البطريؽ الرابع  –         ً       ً                  اتخذ موقفا  متشددا  مف األنبا زخاريا  –كما يذكر أحد الباحثيف المحدثيف –إنو 
 . (018)الذي أمر بحبسو واعتقالو لمدة ثالثة شيور ! –والستيف 

ومف ىنا، بدأت االضطرابات التي أصابت أىؿ الذمة بصفة عامة، والمسيحييف بصفة 
بأمر اهلل مف سياسة التسامح مع المسيحييف إلى  خاصة، وكاف سبب تحوؿ الخميفة الحاكـ

االضطياد مرجعيا كما ذكر االنطاكي إلى ) ... وكاف سبب بغيو " الحاكـ " في جميع ما 
                                                                  ً                    يقصده مف ىذه الفعاؿ العجيبة المتضادة التي تقـو في نفسو ويفعميا شيئا  بعد شيء، وا ف كاف 

ء المزاج المرضي في دماغو، أحدث لو        ً                                       ذلؾ خارج ا عمف نحف بسبيمو مف التاريخ صنؼ مف سو 
وذكر النويري مرض الخميفة  (012)   ً                                                   درب ا مف دروب المالنخوليا وفساد الفكر منو منذ حداثتو ( 

الحاكـ بأمر اهلل بقولو ) ... وفي سنة ثالث وتسعيف " وثالثمائة " حصؿ لمحاكـ مرض 

                                                           

ىػ/ 899          ً                                                         : كاف كاتب ا نصراني ا في ديواف الخراج، انفرد برئاسة ىذا الديواف سنة منصور بن عبدون - 414
ـ. ولقب بمقب 0119ىػ/211ـ. ـث انفرد بتوقيع اسـ الحاكـ بأمر اهلل عمى الوثائؽ بمفرده سنة 0118

سجؿ بذلؾ، وحمؿ عمى بغمتيف، وأصبح يتولى الوساطة والسفارة . ـث ما لبث اف القاضي، وكتب لو 
ـ، وكاف ذلؾ بسبب سعاية حسيف بف جوىر الصقمي، وصيره عبد 0101ىػ/210               ص رؼ عنيما سنة 

العزيز بف النعماف بو عند الحاكـ،  فصرفو الحاكـ عف الوساطة والسفارة، وكتب لو سجؿ باألماف خطو 
)... ما خدمني أحد وال بمغ في خدمتو ما بمغو ابن عبدون, ولقد جمع بنفسو، ذكر فيو  الخميفة الحاكـ

. ورغـ ذلؾ، انقمب عميو الحاكـ !!  ( لي من األموال ما ىو خارج في أموال الدواوين ثمثمائة ألف دينار
الحنفا، : اتعاظ المقريزيوأمر باعتقالو، وبعمؿ حسابو، وضربت عنقو، وصودرت أموالو . عنو انظر 

 .  85 – 82، 80، 76، ص 4ج
 .  2، ىامش 59 -58: اإلشارة، ص ابن الصيرفي - 410
: أىؿ الذمة، سالم شافعي؛ 682، 609 – 607، ص 5: تاريخ البطاركة، جساويرس بن المقفع - 416

 .527، ص 0: أىؿ الذمة، جفاطمة مصطفي عامر. وحوؿ األنبا زخاريا انظر:   406 – 405ص 
ـ، ص عنان؛ 880 – 881: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 411  .  067: الحاك
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در عنو مف األفعاؿ ما المانخوليا، فأخذ في قتؿ أرباب الدولة وذوي المناصب وغيرىـ، وص
 .  (015)نذكره أف شاء اهلل تعالى بتواريخو عمى حكـ السنيف ( 

عمى تصرفات الخميفة الحاكـ بقولو )... فإف  (016)ووصؼ األنطاكي تأثير ىذا المرض 
مف المتعارؼ في صناعة الطب أنو قد يكوف فيمف يعتريو ىذا المرض انو يكوف في نفسو 

، ويكوف كؿ واحد منيـ ال يشؾ أنو عمي غير الصواب فيما                  ً        أوىاـ، وتخيؿ أمور ا وعجائب
يتصوره في جميع أفعالو، وال يثنيو ثاف وال يرضو راض، وأف يكوف منيـ مف يظف بنفسو أنو 

ويرجع األنطاكي سبب ىذا المرض الذي  (017)نبي، ومنيـ مف يتوىـ أنو ىو اإللو بنفسو (
كاف قد عرض لو في حداثتو تشنج مف سوء مزاج  ً                                         أ صاب الخميفة الحاكـ بأمر اهلل إلى ) ... أنو

 . (018)يابس في دماغو، وىو مزاج المرضي الذي يحدث في المالنخوليات ( 
                                             ً                                     وليذا، ناؿ المسيحيوف منو ومف تصرفاتو أذى كبير ا، ومنو أنو أمر في يـو االثنيف الرابع 

ـ بإلقاء القبض عمى كتاب الدواويف 0114عشريف ابريؿ ىػ/898عشر مف جمادى اآلخرة سنة 
مف النصاري، واعتقميـ لمدة أسبوع ـث أمر بإطالؽ سراحيـ بعدما تشفع ليـ عنده طبيبو المسيحي 

                                                           

ً    ؛ وانظر أيض ا: 076، ص 48: نياية األرب، جالنويري - 415  ابن الراىب. وذكر  068: الحاكـ، ص عنان          
: ابن الراىب(.                                                                ... ردئ السيرة, فاسد المخيمة, ناقص العقل, مضطرب ا في جميع أمورهأف الحاكـ كاف )

ـ، ص 0918، 0ر لويس شيخو اليسوعي، مطبعة اإلباء اليسوعييف، بيروت،طتاريخ ابف الراىب، نش
80 . 

ذكر عناف أف النزعات واألىواء العنيفة التي كانت تضطـر بيا شخصية الحاكـ يمكف أف تفسرىا  - 413
النظرية الباثولوجية، وىي نظرية تختص بعـم األمراض واألعارض الشاذة، والتي ال تعتبر عادة مف 

: المرجع السابؽ، ص عنانلعادية؛ ألنيا ترجع ىذه النزعات الي أسباب مرضية وصحية . األمراض ا
067  . 

 .  880: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 417
. ووصؼ األنطاكي عالج ىذا المرض بأف المريض ال بد مف  884: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 418

لنبيذ وسماع األغاني تساعد عمى تحسيف حالة جموسو في دىف البنفسج وترطيبو بو، ويرى أف شرب ا
طبيب  –المريض، ويضرب المثؿ بذلؾ عندما نصح أبو يعقوب إسحاؽ بف إبراىـي بف انسطالس 

الخميفة بشرب النبيذ وسماع األغاني مما أدى إلى انصالح أخالقو، وترطب مزاج دماغو  -الحاكـ
ـ 0115ىػ / 896قاب وفاة أبي يعقوب سنة واستقـا أمر جسمو. وعندما توقؼ الحاكـ عف ذلؾ في أع

ـ، ص عنان؛ 469، 484: نفسو، ص األنطاكيرجع إلى ما كاف فيو!.   . 068: الحاك
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. وىدـ المسمموف كنيسة لمنصاري اليعاقبة في ظاىر مصر، في (019)أبي الفتح سيؿ بف مقشر
. وىدـ حارة (000)         ً      ً      ً  انيا مسجد ا عظيم ا جامع ا وأنشأ الحاكـ مك (001)الموضع المعروؼ براشدة 

                                        ً    مع كنيستيف ليـ بيا، وأنشأ في المكاف مسجد ا!،  -كانوا يسكنوف فييا  -لممسيحييف الممكانييف 
، وأنشأ ليـ بيا حارة، وقاموا ىـ بإنشاء ثالث (004)موضع عرؼ باسـ الحمراء ونقؿ الممكانييف إلى

ً                          كنائس بيا عوض ا عف الكنائس التي ىدمت لي ـ أف يمبس كؿ 0112ىػ/ 895. وأمر سنة (008)ـ             
 .  (002)المسيحييف والييود الزنانير في أوساطيـ، والعماـئ السود عمى رؤوسيـ 

ـ منع الخميفة الحاكـ بأمر اهلل المسيحييف مف 0117ىػ/ 898سنة  (005)وفي عيد الشعانيف
. وفي العاشر مف رجب (006)تزييف كنائسيـ بأغصاف الزيتوف وقموب النخيؿ كما جرت العادة 

                                                           

 .  454: نفسو، ص األنطاكي - 419
بف جديمة، مف لخـ بالفسطاط . وكانت بالجبؿ المطؿ عمي بركة  عرفت براشدة نسبة إلى راشدة بنت أودب - 441

ً                                  الحبش . وىو الجبؿ المعروؼ بالرصد، وقد دثرت ىذه الخطة، ومنيا أيض ا المقبرة المعروفة بمقبرة راشدة،                                                                
: المقريزيومسجد راشدة في أيـا المقريزي بالقرف التاسع اليجري / الخامس عشر الميالدي . عنيا انظر 

؛ مسودة كتاب المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، تحقيؽ 486، 484، ص 2واالعتبار، جالمواعظ 
 .  4، ىامش 082ـ، ص  0955، لندف، 0أيمف فؤاد سيد، مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي، ط

 ربيع 07. وذكر النويري أف ابتداء بناء ىذا المسجد كاف في  454: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 444
ـ، وذكر أف سبب بناء المسجد أف "أبو منصور الزيات" الكاتب 0114فبراير  48ىػ/ 898اآلخر سنة 

ذكر أف في ىذا الموضع كنيسة لممسيحييف، فرفع أمره لمحاكـ، فأمر بيدـ الكنيسة، وأف يجعؿ موضعيا 
ـ 0112ىػ/895. وفي ىذا المسجد سنة  077 – 076، ص 48: نياية األرب، جالنويري    ً   مسجد ا. 

 . 58، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزيصمى الخميفة الحاكـ بالناس صالة العيد وخاطب فييـ. 
 .  55: مسودة كتاب، ص المقريزي - 440
 .  458: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 446
: الحاكـ، عنان؛ 58، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي؛ 456: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 441

 . 086ص
بأنو يعرؼ بعيد الزيتونة أو عيد الشعانيف، ومعناه التسبيح، وموعده في  عيد الشعانينذكر المقريزي  - 445

سابع أحد مف صـو المسيحييف، وجرت عادة المسيحييف فيو عمى أف يخرجوا سعؼ النخؿ مف الكنيسة، 
س بيف يديو ويروف أنو يـو ركوب المسيح الحمار في القدس ودخولو إلى صييوف، وىو راكب والنا

، 4: المواعظ، جالمقريزييسبحوف، وىو يأمر بالمعروؼ ويحث عمى عمؿ الخير، وينيى عف المنكر. 
 .  8، ىامش 70، ص 4؛ المصدر السابؽ، ج 462ص 

: عنان؛ 75 – 70، ص 4: نفسو، جالمقريزي؛ 476 – 475: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 443
 .   045ريخ األمة، ص : تايعقوب نخمو روفيمو؛ 086الحاكـ، ص 
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ـ أمر بوضع اليد عمى أوقاؼ 0117ىػ / الحادي والعشريف مف مارس سنة  898السنة  
. (007)الكنائس والديارات الحديثة والعتيقة في مصر دوف غيرىا مف البمداف وجعميا باسمو!!
ائس !، ويذكر المقريزي أف الخميفة الحاكـ أمر بيدـ جميع ما في أعماؿ مممكتو مف البيع والكن

ولكنو أمسؾ عف ذلؾ بعدما خوفو البعض مف أف تيدـ النصاري ما في بالدىا مف مساجد 
  (008)المسمميف.

                           ً                   ـ(، عاقب الخميفة الحاكـ عدد ا مف كتاب الدواويف 0117ىػ/898وفي نفس السنة )
فأمر  (009)المصرييف مف المسيحييف خاصة وذلؾ؛ ألنيـ "... طولبوا بحساب ما كانوا يتولونو " 

                                                                                 ً         حاكـ بمعاقبتيـ فػ " ... عمؽ جماعة منيـ بأيدييـ، وأخذ جميع ما كاف ليـ، ولبثوا أيام ا معمقيف ال
في برد اليواء وحر الشمس واىطاؿ المطر، إلى اف مات عدة منيـ تحت العذاب، ثـ اسـم نفر 

قيامة "                         ً              . وفي ىذا العاـ أمر ايضا  بيدـ كنيسة ال (041)منيـ وأطمقوا وعفي عف باقيتيـ باإلسالـ " 
 !!.(040)قمامة " بالبيت المقدس 

                                                           

: الكامؿ في التاريخ، اعتني بو أبو صييب الكرمي، ابن األثير؛ 476: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 447
 . 0826ـ، ص  4114،عماف، 0نشر بيت األفكار الدولية، ط

 .  75، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي - 448
 .  477: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي  - 449
. وىي رواية فريدة أنفرد بذكرىا األنطاكي وـل ترد في المصادر  477: المصدر السابؽ، ص ياألنطاك - 401

 التاريخية التي أرخت لعصر الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل . 
: اتعاظ المقريزي؛ 082، ص 48: نياية األرب، جالنويري؛ 481 – 479: نفسو، ص األنطاكي  -404

: الدولة الفاطمية تفسير جديد، الدار المصرية المبنانية، فؤاد سيدأيمن ؛ 75 – 72، ص 4الحنفا، ج
. ويذكر عناف أنو كاف ليدـ القبر المقدس وقع عظـي في األمـ  014ـ، ص  0994، القاىرة،  0ط

النصرانية كميا، وكاف لو أثر فيما بعد في أذكاء الدعوة الصميبية إلنقاذ القبر المقدس . واستمر موقع 
                      ً                                                           ىدميا أعوـا طويمو مزارا  يحج اليو النصاري، حتي أعيد بناؤىا في عيد الخميفة الفاطمي الكنيسة بعد 

. ويذكر ياقوت الحموي أف الكنيسة عرفت 088: الحاكـ، ص عنانالمستنصر باهلل بنحو ثالثيف سنة . 
رج في المصادر باسـ القمامة؛ ألف القبر المقدس بني عمى الموضع الذي كانت توضع بو القمامة خا

: معجـ البمداف، ياقوت الحموي                                                            سور بيت المقدس، وىو الموضع الذي ي ز ع ـ اف المسيح صمب فيو . 
 .   058، ص 7ج
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ـ أمر الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل " ... أف يتميز  0118ىػ /  899وفي سنة 
النصاري في الحمامات مف المسمميف بصميب يعمقونو في رقابيـ ... فمبثوا بذلؾ مدة ثـ زاؿ " 

بالقاىرة  (048)الرـو  . ودمرت عدة كنائس لممسيحييف في طريؽ المكس وكنيسة بحارة (044)
ـ فمنعيـ مف إقامة احد 0119ىػ /  211. وتشدد عمي المسيحييف في سنة (042)ونيب ما فييا 

. وتشدد عمي (045)                                                              ً    احتفاالت الدينية، عمي الرغـ مف انو قد سبؽ لو حضوره مف قبؿ متنكرا  !!
ـ 0101ىػ/210. وأمر الخميفة الحاكـ سنة (046)النصاري في ىذا العاـ بالزاميـ لبس الغيار 

 . (047)المسيحييف بتغيير الزنانير الممونة التي يمبسونيا، واالقتصار عمي لبس الزنانير السود فقط!
أو أف  (048)ـ منع المسيحييف مف االجتماع في عيد الصميب 0100ىػ/214وفي سنة 

ـ بمغت شدة الخميفة الحاكـ بأمر اهلل ضد 0104ىػ/218. وفي سنة (049)يذىبوا الي الكنائس!
                                                                      ً             المسيحييف غاياتيا حيث صدرت عدة قرارات قاسية بحقيـ، بدأىا بإصداره مرسوما  يقضي " ... 

، وعماـئ سود، ]حالكو  [أف تمبس النصاري والييود دوف الخيابره " الحبابرة " طيالسو سود 
، وأمر الحاكـ بأف تكوف زنو (081)     ً             مضافا  إلى الزنار"ويعمقوف في اعناقيـ صمباف خشب 

                                                           

... ونودي أن ال يدخل أحد الحمام إال . وذكر المقريزي ذلؾ بقولو "  878: نفسو، ص األنطاكي - 400
: المصدر السابؽ، المقريزي". لكمبئزر, وال يمشي الييود والنصاري إال بالغيار, وضربوا عمى ترك ذ

 .    014: المرجع السابؽ، ص أيمن فؤاد سيد؛ 088: المرجع السابؽ، ص عنان؛ 76، ص4ج
  .  51عنيا راجع ما سبق, ص,  ىامش  - 406
 .  79، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي - 401
 .  484 -480: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 405
 .  80، ص 4، ج: اتعاظ الحنفاالمقريزي - 403
 .  85، ص 4: المصدر السابؽ، جالمقريزي؛ 489: تاريخ األنطاكي، األنطاكي - 407
: عيد مستحدث لممسيحييف، يحتفؿ بو في السابع عشر مف شير توت القبطي، وسبب عيد الصميب - 408

سة القديعمي يد  –الذي صمب عميو المسيح  – صميب الصمبوتاحتفاليـ بو أنو اليـو الذي ظير فيو 
؛ نفسو، 466، ص 4: المواعظ واالعتبار، ج المقريزي. عنو انظر  االمبراطور قسطنطينـأ  ىيالنو

 . 4، ىامش89، ص 4ج
ـ، ص عنان؛ 89، ص 4: نفسو، جالمقريزي - 409  .  089: الحاك
... يكون ركب سروجيم من خشب, أف "  المقريزي. وأضاؼ  495: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 461

                                                                                    أحد منيم خيال , وأنيم يركبون البغال والحمير, وأال يركبوا السروج والمجن محاله, وأن تكون وال يركب 
                                                                                سروجيم ولجاميم بسيور سود, وأنيم يشدون عمى أوساطيم وال يستعممون مسمما , وال يشترون 

: فاطمة مصطفي؛ 089:المرجع السابؽ، ص عنان؛ 92، ص 4: نفسو، ج المقريزي" .              عبدا  وال أمة 
 .  415، ص 0ريخ أىؿ الذمة، جتا
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. وـل يكتؼ الخميفة الحاكـ بذلؾ، (080)                                            ً  الصميب خمسة أرطاؿ، وأف يكوف فوؽ الثياب مكشوفا  
بؿ أمر بطرد المسيحييف مف دواوينو وأعمالو، وعوض عنيـ بأسماء سائر المسمميف المتعطميف 

. وأدي ذلؾ إلى اجتماع " ... سائر مف (084)والمنصرفيف مف الكتاب الذيف يصمحوف لمخدمة 
الكتاب والعماؿ واألطباء وغيرىـ مع اساقفتيـ وكينتيـ، وتوجيوا إلى ] النصاري[بمصر مف 

ىػ / العاشر مف نوفمبر سنة 218قصره في يـو الخميس ثاني عشر ربيع االخر مف السنة " 
يو يسألونو العفو والصفح، فأخذ . وكانوا يسيروف حفاة االقداـ باكيف مستغيثيف ال(088)ـ " 0104

ً                                           منيـ الورقة التي كتبوىا بطمباتيـ، وبدال  مف أف يستجيب ليـ أصدر في يـو االحد الخامس                                       
       ً             ـ "أمرا " ... بتعظـي 0104ىػ/ الثالث عشر مف نوفمبر سنة 218عشر مف ربيع االخر السنة" 

، وأف يكوف فتحيا ثمثي الصمباف التي في اعناقيـ، واف يجعؿ طوليا زراع ممكي في عرض مثمو
ـ"  .  (082)شبر، وسمكيا اصبع، وقصد بذلؾ اضجارى

                                                           

. وتعجب األنطاكي مف تصرؼ الخميفة الحاكـ ىذا النو  92، ص 4المصدر السابؽ، جالمقريزي:   - 464
يظير صميب وال يقع عميو عين, وال يضرب بناقوس, فنزعت  )... ال ـ أمر0100ىػ/214في سنة 

الصمبان من الكنائس وطمس آثارىا من ظاىر البيع واليياكل. ثم أمر في ذلك الوقت باظيار الصميب 
 . 497 – 496المصدر السابؽ، ص . األنطاكي: (ىذا الظيور

  . 495نفسو، ص األنطاكي:  - 460
  . 496 – 495نفسو، ص األنطاكي:  - 466
ً   . وانظر أيض ا: 496نفسو، ص األنطاكي:  - 461 ويرجع يعقوب .  91, ص 0المقريزي, اتعاظ الحنفا, ج           

نخمو سبب ىذه األزمة بيف المسيحييف والخميفة الحاكـ إلى سعي بعض أصحاب الفتف وأىؿ الفساد الذيف 
بؿ كؿ ما يقاؿ لو كانوا يطمعوف في أمواؿ أصحاب الدواويف مف المسيحييف إلى جانب أف الحاكـ كاف يق

. 403. يعقوب نخمة روفيمو: تاريخ األمة, ص  في حقيـ كقضية مسممو بغير بحث وال ترو وال تحقيؽ
ولكنو يذكر أف قائد القواد الحسيف بف جوىر ىو الذي حمؿ رقعتيـ إلى الحاكـ، وعاد إلييـ بعدما الطفو 

ـ، وسأليـ العودة غدا  لسماع أوامر الخميفة بال ـ. وفي الغد حصموا عمي سجؿ                               ً                         واستعطفو لي عفو عني
بالعفو. لكف الحاكـ ما لبث اف انقمب عمييـ عندما تخمص مف الحسيف بف جوىر. ويذكر األنطاكي أف 
الذي حمؿ رسالة المسيحييف إلى الحاكـ كاف الحسيف بف ظاىر الوزاف، وأف الحاكـ رد عمـي بعد ثالثة 

ـ، وليس في اليـو التالي، وأنو ـل يعطيـ  ـ، فزاد في حجـ الصميب أيا كتاب أماف، بؿ زاد في التشديد عميي
نما اكتفى بذكر التغميظ عمييـ في وزف وحجـ                                                                                                  ووزنو. وـل يذكر المقريزي رسوؿ الحاكـ إلى المسيحييف، وا 

، ص 48نياية األرب، ج؛ النويري: 496نفسو، ص األنطاكي:  الصميب. لمزيد مف التفاصيؿ انظر
 . 046المرجع السابؽ، ص ؛ يعقوب نخمو روفيمو: 92، ص 4لسابؽ، جالمصدر ا؛ المقريزي: 090
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مر الذي ادي بيـ إلى أف " ... اسمـ كثير مف شيوخ الكتاب والمتصرفيف وغيرىـ مف األ
وـل  النصاري، وتبعيـ خمؽ كثير مف عواميـ ... وتزايدت األراجيؼ فيمف بقي مف النصاري

. مما ادي  (085)يسمـ، ونودي عمييـ باف تقطع اعضاءه ويباح لمعبيد واالولياء ما لو وعيالو " 
                                                                ً              إلى نيب دورىـ واالستيالء عمي امالكيـ، مما ادي إلى اسالـ اكثرىـ ظاىريا ، واختفوا عف 

 . وذكر(086)                                              ً                     االعيف، حتي اف االنطاكي يذكر أف الطرقات ظمت اياما  ـل ير فييا نصراني !
... مسيحييف في باقي البمد "   ً                                                     أيضا  أف المحنة كانت عمي مسيحي القاىرة أكبر، في حيف أف ال

 .(087)" "إال نفر يسير الدولة الفاطمية " وـل يسـم في بقية اعماؿ المممكة            ً          تمسكوا ايضا  بأديانيـ،
أمر  (088ـ)0104ىػ / الثامف عشر مف نوفمبر 218وفي العشريف مف شير ربيع االخر سنة 

!!، وكانت أوامره )... بأف تمحي معاـل الكنائس مف مساجد بيدـ الكنائس والديارات وتحويميا إلى
. والغالب اف االمر (089)عمي وجو األرض وتزاؿ اثارىا، ففعؿ ذلؾ وقمعت اساساتيا مف األرض( 

ما في  ... أتي عمي جميعلفاطمية الف االنطاكي يذكر انو )كاف يشتمؿ عمي كؿ أراضي الدولة ا
سنقدـ تفاصيؿ عف األديرة فيما  –. ولذلؾ ىدمت ألوؼ الكنائس واألديرة (021)(اعماؿ مممكتو منيا

... قمعت اساساتيا مف األرض، بيمجية ووحشية حتي اف الكنائس ) وكاف ىذا تصرؼ يـت –بعد 
رقت الحمامات وأح ]في مواقد[وأخرج عظـا الموتي مف الكنائس في عدة بمداف ووقد بيا الناس 
 .  ( 020)المصاحؼ !! " المقصود االناجيؿ " والكتب الموجودة في الكنائس ( 

                                                           

  . 497نفسو، ص األنطاكي:  - 465
 . 497نفسو، ص  األنطاكي:- 463
 .   416، ص 0: تاريخ أىؿ الذمة، جفاطمة مصطفي عامر؛ 497: نفسو، ص األنطاكي - 467
ـ. انظر  النويريوقد انفرد  - 088 : النويريبتحديد ىذا التاريخ بالضبط عف سائر المؤرخيف المذيف أرخوا لعممية اليد

، ص 4: اتعاظ الحنفا، ج المقريزي؛ 498: نفسو، ص األنطاكي. وانظر 090، ص 48نياية األرب، ج
     ً ـ نقال  0104ىػ/ سبتمبر 218. ويذكر سالـ شافعي أف تاريخ ىدـ الكنائس كاف في شير ربيع األوؿ سنة 92

ث بالعودة إلى المقريزي في اتعاظ . والباح449ص  : أىؿ الذمة،سالم شافعيعف المقريزي في اتعاظ الحنفا. 
ـ !.  ً                            الحنفا وجد أنو ذكر الحادثة دوف أف يحدد ليا تاريخ ا سواء بالشير أو باليو                                                 

 .  498: نفسو، ص األنطاكي - 089
. ويذكر عناف أف األوامر  488، ص 4: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 498: نفسو، ص األنطاكي - 021

ـ ما في واليتو مف الكنائس وأف يبنوىا مساجد .  ـ، ض عنانصدرت إلى كؿ متصرؼ بأف ييد  .  021: الحاك
 .  498: نفسو، ص األنطاكي - 020
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االمر الذي أدي إلى غضب المسيحييف بشدة، فطمبوا مف الحاكـ بأمر اهلل أف يتولوا ىـ 
. فوافؽ الحاكـ عمي ذلؾ . واقطعت (024)بأنفسيـ ىدـ كنائسيـ بأيدييـ، واف يبنوىا مساجد !

الكنائس بجميع مبانييا وبماليا مف رباع وأراض لجماعة مف الصقالبة والفراشييف والسعدية 
. وذكر أحد (022)     ً    " شيئا  ( مف سألو منيا " الكنائس واالديار، لدرجة أف الحاكـ لـ ) ... يرد (028)

انحاء مصر، واف اليدـ استمر ثالثة  الباحثيف المحدثيف أنو ىدمت أالؼ الكنائس والبيع بسائر
ـ ( وأنو كانت جممة ما ىدـ مف الكنائس واالديار  0105 - 0104ىػ / 216 -218أعواـ ) 

... اف اويرس بف المقفع أف الحاكـ أمر ). ويذكر س(025)              ً   ذىاء ثالثيف ألفا  ! –في ىذه الفترة  –
صره، واف يطالب األساقفة في كؿ تيدـ البيع وأف يحمؿ ما فييا مف االنية الذىب والفضة إلى ق

. وذكر ابف الراىب اف الخميفة الحاكـ . نكؿ بالمسيحييف وأخرب (026)( ]باالمواؿ  [مكاف 
ثـ اخذت المحنة . (027)اإلسالـ كنائسيـ وقتؿ اكابرىـ وعاقبيـ، مما اضطر خمؽ كثير منيـ إلى

/ أغسطس ىػ212نة في صفر س                                     ً بإصدار الخميفة الحاكـ بأمر اهلل مرسوما             ً تخؼ تدريجي ا
، أو الحبشة، أو النوبة، أو 0108 ـ يسمح لممسيحييف مف خاللو بحرية اليجرة إلى بالد الرـو

 . (028)غيرىا، وأف يحمموا أمواليـ ويتصرفوا فييا أمنيف مطمئنيف 
ـ صدرت عدة سجالت مف الخميفة الحاكـ بإلغاء القيود 0141ىػ/200وفي سنة 

والفروض المرىقة لممسيحييف وسمح ليـ بتجديد ما تيدـ مف الكنائس والبيع واألديرة، ورد ما اخذ 
                                                           

 .  021: الحاكـ، ص عنان؛ 090، ص 48: نياية األرب، جالنويري - 024
؛ 8، ىامش 92، ص 4: اتعاظ الحنفا، ج المقريزي؛ 094، ص 48ر السابؽ، ج: المصدالنويري - 028

 . 018 – 014: الدولة الفاطمية، ص أيمن فؤاد سيد؛ 021: المرجع السابؽ، ص عنان
  95، ص 4: المصدر السابؽ، جالمقريزي؛ 094، ص 48: نفسو، جالنويري - 022
" )المخطوط الكنسي التي ـل يتيسر البيعة المقدسةسر      ً             . نقال  عف مخطوطة " 020: الحاكـ، ص عنان - 025

لمباحث االطالع عمييا. وتذكر فاطمة مصطفي عامر أف الخميفة الحاكـ ـل يميز في قراراتو ىذه بيف 
 . 418، ص 0: تاريخ أىؿ الذمة، جفاطمة مصطفي عامرالقبط اليعاقبة والممكانييف. 

، 0: المرجع السابؽ، جفاطمة مصطفي عامر؛ 644، ص 5: تاريخ البطاركة، جساويرس بن المقفع - 026
ماؿ جزيؿ مف مصاغ  كنيسة بوشنودة، وفي الكنيسة المعمقة. وذكر المقريزي أنو وجد في  418

  95 – 92، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزيوثياب وغيره . 
 . 88 -84: تاريخ ابف الراىب، ص ابن الراىب - 027
 . 020: الحاكـ، ص عنان؛ 815: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 028



 

 

ــ م 8282 –األول  اجمللد – (82العدد)  –جملت ادلؤرخ العربي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ  د.حمود فهوى إهبابي ـ ــ

- 33 - 
 

. وقد (029)منيا مف الذخائر والتحؼ، وأطمقت الحرية لممسيحييف في العودة إلى دينيـ مف جديد 
... فيا لو مف فرح كاف في ذلؾ اليـو لجميع ـ بقولو )يرس بف المقفع ىذا اليو وصؼ ساو 

. وكاف السبب في ىذا االنقالب الذي حدث لمخميفة (051)النصاري الذي في كوره مصر( 
إلى االنبا سالموف  –كما يذكر االنطاكي  –                            ً في سياستو ضد المسيحييف راجع االحاكـ بأمر اهلل 

اخر أف االنبا سالموف كاف يمقي  ويذكر االنطاكي في موضع (050)رئيس دير طور سينا 
. ثـ يذكر اف الخميفة الحاكـ كاف (054) الخميفة الحاكـ كؿ يـو وىو في طريقو إلى الصحراء !

. ويري الباحث أف االمر أختمط عمي (058)يمر بدير القصير وىو في طريقة إلى البرية 
ر يسميو ساويرس االنطاكي فخمط بيف االنبا سمموف رئيس دير سانت كاتريف، وبيف راىب أخ

               ً                                             ، الذي كاف راىبا  اسمـ وقت االزمة ثـ عاد إلى دينو، وعندما كاف ]بنياميف[" بف المقفع باسـ "بميف
. (052)( كؿ مف طعاميـ "الرىباف" الحقير... يقيـ ىناؾ ويأ)الحاكـ يمر عميو في دير شيراف فػ 

كؿ مف لو حاجة عند الحاكـ  ...حتي أف )                                               ً  وقد انس اليو الخميفة الحاكـ وكاف ال يؤخر لو طمبا ،
 .  (055)الراىب يخاطبو عمييا وقت حضوره عنده فيقضييا لو(  ]بنياميف[يمضي إلى بيمف 

  -                                                           ثاني ا: األديرة المسيحية في الخميفة الفاطمي الحاكم بأمر اهلل :

                                                           

ً   . وانظر أيض ا 858: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 029 ؛ 88: تاريخ ابف الراىب، ص الراىب ابن          
. ويذكر األنطاكي أف بوادر ىذا التغيير  654 – 650، ص 5: تاريخ البطاركة، جالمقفع بن ساويرس

ـ 0141ىػ/200ة مف المسمميف سنة مف قبؿ الخميفة الحاكـ عمى المسيحييف حدث عندما رفع إليو جماع
: األنطاكيأف المسيحييف يجتمعوف في بيوتيـ ويصموف، فـم ينكر الخميفة الحاكـ ذلؾ وـل يستمع إلييـ. 

 4وانظر ممحؽ رقـ  654 – 651، ص 5: المصدر السابؽ، جساويرس بن المقفع؛ 858نفسو، ص 
 حوؿ كتاب األماف لممسيحييف بحرية  العبادة .

 . 661 – 659، ص 5: نفسو، جبن المقفع ساويرس - 051
 .857 : تاريخ األنطاكي، صاألنطاكي - 050
 . 859: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 054
عمى مقربة مف بعضيما  الديران القصير وشيران. ومف المعروؼ أف  861: نفسو، ص األنطاكي - 058

 البعض، ومف ىنا جاء االلتباس بينيما .
 . 654، ص  5تاريخ البطاركة، ج: ساويرس بن المقفع - 052
 .658، ص 5: المصدر السابؽ، جساويرس بن المقفع - 055
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                                                  ً      ً                    كانت األديرة المسيحية منتشرة في مصر الفاطمية انتشار ا واسع ا، وىذا االنتشار ليس 
    ً                                                                           جديد ا؛ ألنيا كانت سابقة عمي الفتح اإلسالمي لمصر، وحافظ عمييا إمراء مصر ووالتيا منذ 

ـ(. 996 - 620ىػ/886 – 40الفتح وحتي عصر الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل )
ألديرة في أماف مف عبث العابثيف حتى عصر الخميفة الحاكـ، فأصابيا ما وبالتالي، ظمت ىذه ا

                                                                                أصاب المسيحييف وكنائسيـ مف أ ضرار. وكانت األديرة محؿ اىتماـ ورعاية الفاطمييف منذ 
ـ، باستثناء ما قاـ بو القائد الفاطمي جوىر الصقمي 968ىػ/858استيالئيـ عمى مصر سنة 

؛ ألنو أنشأ عمى مقربو منو (058)لقرب مف الجامع األقمر ، با(057)مف ىدـ دير العظاـ  (056)
، ولذلؾ أنشأ لممسيحييف (059)   ً                                                        قصر ا لسيده الخميفة المعز فكره ) ... أف يكوف في القصر دير ( 

ً                     ديرا  عوض ا عنو ىو دير الخندؽ  بظير القاىرة، فنقؿ إليو عظاـ القديسيف مف دير العظاـ،  (061)   ً    
                                                           

ىو أبو الحسف جوىر الرومي المعزي، مف نجباء الموالي، قاد قوات سيده الخميفة الفاطمي  جوىر الصقمي: - 056
ـ، وبني لسيده مدينة 968ىػ/858المعز لديف اهلل سنة  ، وبني بيا دار القاىرةـ وفتح القاىرة، واستولي عمي الشا

ـ. 990ىػ/880                                                             ً     ً       ً            الممؾ. وكاف عالي اليمة، نافذ األمر، حسف السيرة في الرعية، عاقال  أديب ا، شجاع ا. توفي سنة 
: سير أعالـ النبالء، الذىبي؛ 025، ترجمة 881 – 875، ص 0: وفيات األعياف، جابن خمكانعنو انظر 

، تحقيؽ أحمد األرنؤوط، دار إحياء 00وفيات، ج: الوافي بالالصفدي؛ 0215، ترجمة 0820، ص 0ج
، 48: نياية األرب، جالنويري؛ 4964، ترجمة 078 – 074ـ، ص 4111، بيروت، 0التراث العربي، ط

: الفاطميوف حسن إبراىيم حسن؛ 69 -49، ص 2: النجـو الزاىرة، ج ابن تغري بردي؛ 048 -044ص 
 . 086 – 081، 064 – 007في مصر، ص 

: ابن ظييرة؛ 865؛ مسودة كتاب،  ص 517، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزيظر عنو ان - 057
 . 081الفضائؿ الباىرة، ص 

: ابتدأ في بنائو الوزير المأموف البطاحي وزير الخميفة الفاطمي األمر بأحكـا اهلل سنة الجامع االقمر - 058
راف المسجد وواجيتو مف ـ وقد نقشت جد0045ىػ/509ـ، وافتتح لمصالة في سنة 0040ىػ/505

 ابن عبد الظاىر:الحجارة، وىي أوؿ واجية لمسجد قاـئ بالقاىرة عني ببنائيا وزخرفتيا . عنو انظر 
؛ مسودة كتاب، 498 – 491، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 781الروضة البيية، ص 

جد القاىرة : مساسعاد ماىر؛  081المصدر السابؽ، ص  ابن ظييرة:؛ 4، ىامش 824ص 
؛ 841 – 802ـ، ص  4102، المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية، القاىرة، 0وأوليائيا الصالحوف، ج

 . 561عبدالرحمف زكي: القاىرة، ص 
 . 482: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي - 059
، وحوؿ 482: المرجع السابؽ، ص شافعي سالم؛ 517، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي - 061

 . 879: المصدر السابؽ، ص المقريزيالخندؽ انظر 
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ً                    ً وأنشأ بدال  مف دير العظاـ مسجد ا . وذكر ساويرس بف المقفع أف الخميفة (060)في موضعو          
الفاطمي المعز لديف اهلل شمؿ برعايتو واىتمامو ديارات المسيحييف ورىبانيا، وأنو كاف عمى 

حتي إف الخميفة المعز طمب منو أف يترؾ اإلسكندرية  (064)عالقة طيبة باألنبا إبراىاـ السرياني 
األمر  (068)ويقيـ في مصر، وأنو كاف )... يحضره إليو في كؿ وقت، ويأخذ رأيو فيما يعف لو( 

الذي دفع باألنبا إبراىاـ إلى طمب ترميـ األديرة القديمة، وبناء عدد مف األديرة الجديدة في سائر 
 دد أو أسماء ىذه األديرة التي أنشئت في عيده . . دوف أف يحدد لنا ع (062)الدولة 

ـ( بالتسامح 996 – 976ىػ/886 – 866وتميز عصر الخميفة الفاطمي العزيز باهلل )
الديني ألىؿ الذمة بصفة عامة، ولممسيحييف بصفة خاصة. ولذلؾ نعـ الرىباف في أديرتيـ 

حتى إنيـ قاموا ببناء عدد مف  ،(065)بالحماية مف الدولة، واالطمئناف عمي أديرتيـ طواؿ عيده 
. وكاف (066)دوف االستئذاف مف الخميفة نفسو ! –كما يذكر أحد الباحثيف المحدثيف  –األديرة 

                                    ً      ً  ) ... قد أحاط عمى الدير "القصير" سور ا منيع ا  –بطريؽ اإلسكندرية  –البطريؽ ارسانيوس 
 .  (067)وعمره وجدده، وأنشأ فيو أبنية كثيرة( 

                                                           

ىػ / السابع عشر مف  678ىدـ في الرابع عشر مف شواؿ في سنة  دير الخندقأف  المقريزيذكر  - 060
ـ في عيد السمطاف الممموكي المنصور قالووف، ـث جدد بعد ذلؾ، وأنشأ مكانو كنيستيف  0479فبراير 
 . 500، 517، ص 2: المصدر السابؽ، جالمقريزي. لمزيد مف التفاصيؿ انظر  بكنيستا الخندق عرفتا

 . 252 – 202، ص 5: تاريخ البطاركة، جساويرس بن المقفععنو انظر  - 064
 .207، ص 5: المصدر السابؽ، جساويرس بن المقفع - 068
، وىو سر البيعة المقدسة " "نقال عف األنبا ميخائيؿ في  284: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي - 062

الخميفة طمب مف  األنبا إبرىاممخطوط ـل يتيسر لمباحث الحصوؿ عميو، في حيف يذكر ساويرس أف 
: ساويرس بن المقفعبقصر الشمع فقط .  والكنيسة المعمقة، بمصر بيعة أبو مرقورةإعادة بناء  المعز

 .289 – 288، ص 5نفسو، ج
 . 482ص  : المرجع السابؽ،سالم شافعي - 065
. ويعتمد جاؾ تاجر في ىذا  485: نفسو، ص سالم شافعي؛ 021: أقباط ومسمموف، ص جاك تاجر - 066

القوؿ عمى ما ذكره أبو صالح األرمني حوؿ قيـا البطريرؾ ببناء كنيسة القديس ماقاريوس. والباحث 
                                ً                  بالعودة إلى أبو صالح ـل يجد أصال  ليذه المعمومة ! .

 . 485: نفسو، ص سالم شافعي؛ 488: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 067
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ـ( لتيب 0141 - 996ىػ/200 – 886الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل ) وجاء عصر الخميفة
العواصؼ الشديدة عمى المسيحييف، فـم تسـم منو كنائسيـ وال أديرتيـ . ففي يـو السبت العاشر مف 

ـ، أمر بوضع 0117رجب سنة ثالثمائة وثماف وتسعيف لميجرة / الحادي والعشريف مف مارس سنة 
 (068)والديارات الحديثة والعتيقة بمصر خاصة دوف غيرىا مف البمداف( يده عمى )... أوقاؼ الكنائس

ووضعيا باسمو في الديواف، وىي معمومة انفرد بيا األنطاكي عف سائر المؤرخيف الذيف ذكروا أنو 
ـ  – . والباحث يأخذ برواية اإلنطاكي(069)أمر بيدـ ما في أعماؿ مممكتو مف البيع والكنائس  رغ

؛ ألف باقي المؤرخيف يذكروف أنو أمر بيدـ كؿ الديارات والكنائس، وبالتالي مف يأمر بيذا –تفردىا 
كاف مف الطبيعي أف يضع يده عمي كؿ أوقاؼ األديرة والكنائس في نفس الوقت، إلى جانب أف 

ـ 0117ىػ / 898ىناؾ أديرة ـل تخرب أو ـل تدمر إال بعد ذلؾ، مما يعني أف التدمير جاء بعد سنة 
ـ، ىدـ دير 0118ىػ / التاسع والعشريف مف يونيو  899وليس فييا . ففي ثالثة ذي الحجة سنة 

ىػ / الخامس والعشريف  211وفي يـو الثالثاء الثامف مف رمضاف سنة  (071)مارقزما ونيب ما فيو 
ونيب ما فيو  (074) أمر الخميفة الحاكـ بيدـ دير القصير بجبؿ المقطـ( 070)ـ 0119مف أبريؿ سنة 

بعدما ـت إخراج مف كاف فيو مف الرىباف، وـت تخريبو بطريقو بشعة، ألف العبيد وعامة الناس قاموا 

                                                           

 . 476: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 068
ـ، جابن الجوزي - 069 ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 05: المنتظـ في تاريخ المموؾ واألم

ألرب، : نياية االنويري؛ 0826: الكامؿ، ص ابن االثير؛ 60ـ، ص  0994، بيروت، 0العممية، ط
 . 485: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي؛ 75، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي؛ 082، ص 48ج

 .479: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 071
ـ وليس رمضاف . 0119ىػ/ مارس211ذكر أبو صالح األرمني أف اليدـ كاف في شير شعباف سنة  - 070

 . 68: تاريخ أبو صالح، ص أبو صالح
كاف يحتوي عمي ثمانية كنائس ويحيطيـ سور كبير إلى جانب أنو  الديراألرمني أف وذكر أبو صالح  - 074

المصدر  أبو صالح:يحتوي عمى عدد مف المدافف وتحتو مغارات كثيرة محفورة في الجبؿ . انظر 
 .68السابؽ، ص
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ـ ( ـ، وطرحوا أعضاءى ً                             بنبش المقابر والمدافف الموجودة فيو و )... أخذوا أيض ا توابيتي وكاف ىذا  (078)                                                  
. االمر (072)وصؼ األنطاكي          ً                                              األمر فظيعا  ـل يشاىد مثمة، وال جري في السمؼ شبيو، عمي حسب

الذي أغضب الخميفة الحاكـ، فأمر بالكؼ عف نبش القبور، والتعرض لمموتي، ولكف ذلؾ كاف بعد 
 فوات األواف!. 

ويذكر أبو صالح األرمني أف الدير لـ ييدـ كمو، بؿ ىدـ منو كنيسة واحدة ىي كنيسة 
. ويري الباحث أف المؤرخيف يجمعوف عمي تخريب الدير كمو وليس كنيسة  ( 075)االبسطمييف 

واحدة مف كنائسو الثمانية، وىو يأخذ برواية اإلنطاكي الذي انفرد بذكر تفصيالت اليدـ 
. ويذكر أحد الباحثيف  (076)                                                    ً  والتخريب، وخاصة أف المقريزي يذكر أف اليدـ استمر أيام ا 

ـ، ألغيت جميع األحباس المرصودة عمى الكنائس 0119ىػ/ 211المحدثيف أنو في سنة 
. والباحث أثبت أف ذلؾ حدث قبؿ ىذا التاريخ، وبالتحديد في (077)واألديرة وضمت إلى الديواف 

 . (078)ـ 0119ىػ/211ـ وليس في سنة 0117ىػ/898 سنة
ـ  نزت الصمباف وطمست 0100سبتمبر /ىػ214نطاكي أنو في صفر سنة وذكر األ
وكانت المحنة عمى األديرة شديدة، ففي العشريف مف ربيع اآلخر  (079)األديرة  آثارىا مف ظاىر

ـ" سار الكنائس والديارات 0104ىػ /الثامف عشر مف نوفمبر سنة 218 ـ فػ )... اقطع "الحاك

                                                           

بيت . وذكر أبو صالح أف العوـا حضروا إليو وأخذوا منو توا488: تاريخ األنطاكي، صاألنطاكي - 078
ً   وانظر أيض ا  68: نفسو، ص أبو صالحالموتي، وأخشاب مف انقاضو.  : تاريخ فاطمة مصطفي عامر        

 . 486: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي؛ 418، ص 0أىؿ الذمة، ج
ـ، ص عنان؛ 488: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 072 ىدـ  الدير. وذكر المقريزي أف  088: الحاك

 . 80، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزيونيب فقط دوف ذكر أية تفصيالت . 
 . 68: تاريخ أبو صالح، ص أبو صالح - 075
 . 518، ص 4: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي - 076
: أىؿ الذمة، سالم شافعي. وعنو ينقؿ سالـ شافعي المعمومو. انظر 088: الحاكـ، ص عنان - 077

الحديثة  الدياراتيذكر أف الخميفة الحاكـ أمر بوضع يده عمى أوقاؼ  485رغـ إنو في صفحة  486ص
 والعتيقة بمصر!.

 راجع ما سبؽ . - 078
 .486: أىؿ الذمة، صسالم شافعي؛ 496: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 079
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. وذكر النويري (081)العتيقة والحديثة بمصر وسائر أعماؿ مممكتو لمعسكرية "جنوده" ووىبيا ليـ(
في حيف يذكر  (080)ـ الكنائس بالديار المصرية، ولـ يذكر األديرة باي كممة !أف األمر كاف بيد

المقريزي أف األمر كاف بيدـ الكنائس، واقطعت بجميع مبانييا وبماليا مف رباع وأراض لجماعة 
. ثـ يذكر )... وأقطعت الكناس والديارات بنواحي مصر  (084)مف الصقالبة والفراشيف والسعدية 

وذكر أبو صالح األرمني أف الخميفة الحاكـ أمر باحراؽ دير ناىيا إلى  (088) لكؿ مف التمسيا(
وكتب إلى عمالو في سائر مناطؽ الدولة بيدـ األديرة ونقضيا  (082))... أف وصؿ باألرض( 

                                                                     . ولذلؾ خربت أعداد كبيرة جد ا مف األديرة عدىا االنطاكي بأنيا كانت )...  (085)ومحو آثارىا 
                                       ً       . والمقصود ىنا باآلالؼ الكنائس واألديرة مع ا. ومف (086)االتيا وصياغاتيا(      ً             ألوفا  كثيرة بجميع

ىذه األديرة مف سكنيا المسمموف دوف أصحابيا مف الرىباف !!، فيذكر أبو صالح األرمني أف 
 (088)دير باسـ المرتوتي، نسبة إلى السيدة العذراء، ويقع في حارة زويمة  ( 087)لمنساطرة 

                                                           

 . 021: الحاكـ، ص عنان؛ 498: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 081
 . 090، ص48: نياية األرب، جالنويري - 080
ـ،صعنان؛ 8، ىامش 92، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزي - 084  .  020: الحاك
 . 486: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي؛ 95، ص 4: المصدر السابؽ، جالمقريزي - 088
 . 77: تاريخ أبو صالح، ص أبو صالح االرمني - 082
 . 487: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي - 085
 . 498: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 086
الذي ارتقي عرش اسقفية  –المولود بجرمانيقية في سورية   Nestorius: ىـ اتباع نسطوريوس النساطرة - 087

ـ، واظير بدعتو حوؿ إنكار ألوىية السيد المسيح، وقد قاـو البابا كيرلس بدعتو  248القسطنطينية سنة 
بصعيد مصر حتى مات . وحاوؿ اتباعو نشر بدعتو بعد وفاتو، فأسسوا  وقرر حرمانو ونفيو إلى اخمـي

لى اليـو يوجد ليـ فريؽ في جبؿ سنجار                                                                                              لو مدرسة في الرىا، ومنيا اتجيوا بعد طردىـ إلى نصيبيف وا 
: الفكر رأفت عبد الحميد؛ 80: مسائؿ اإلمامة، ص الناشئ األكبربالعراؽ، وفي ممبار باليند. عنو انظر 

ـ،  4111، القاىرة، 0ي العصر المسيحي، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، طالمصري ف
كنائس  عزت زكي:؛ 457 – 456: تاريخ الكنيسة القبطية، ص منسي يوحنا؛ 480 – 446ص

 . 051 – 97ـ، ص  0990، القاىرة، 0المشرؽ، دار الثقافة، ط
 . 56عنيا راجع ما سبؽ، ص ، ىامش  - 088
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. وذكر أبو صالح اف الدير كاف بو )... بيعة كبير مشخصة ظاىرة وجميع معالميا (089)بالقاىرة
 .  (091)باقية ... ودائرة بيوت كانت لمرىباف سكنيا المسمميف وذلؾ في الخالفة الحاكمية(
بتربوط   (090)                                                                   ولـ ينج مف ىذه المذبحة إال عدد قميؿ جد ا مف األديرة مثؿ دير أبي مقار 

ومنيا أديرة  (098)ؿ اإلسكندرية، وعدد مف األديرة الصغيرة المجاورة لو مف أعما (094)"مريوط" 
الذي كاف الخميفة الحاكـ قد غضب عميو وحبسو  –وادي ىبيب، الذي أقاـ فيو األنبا زخارياس 

                                      ً         . وقد أرسؿ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل أميرا  مف مصر  (092)ألف البيع فيو كانت سالمو مف اليد  –
ة ومساحي األراضي وحاممي الفئوس في المراكب إلى اإلسكندرية لييدموا ومعو عدد مف الفعم

، وبني كالب (096)إال إنيـ عندما وصموا إليو وجدوه في حراسو قبيمتي بني قره  (095)ىذا الدير 

                                                           

 .017: الكنائس واألديرة، ص األنبا صموئيل؛ 57 – 56: تاريخ أبو صالح، ص صالح االرمنيأبو  - 089
 . 58أبو صالح: المصدر السابؽ، ص  - 091
كثيرة خربت في أيـا المقريزي  أديرةقدـي لو شأف كبير عند المسيحييف وبخارجو  دير: دير ابي مقار - 090

بعد جموسو  الديرببطركية البطرؾ حتى يجمسوه في ىذا                ً                        .وكاف يعرؼ قديما  باألسقيط، وكاف ال يعترؼ 
راىب، انخفضوا في القرف التاسع اليجري /  0511بكرسي اإلسكندرية . وكاف عدد الرىباف فيو حوالي 

الخامس عشر الميالدي . وبو رفات ثالثة مف أكبر الرىباف عند المسيحييف، وىـ أبو مقار األكبر، وأبو 
الذيف يقوموف محؿ اىتمـا كثير مف المسيحييف  الديرمقار االسقؼ . وىذا مقار اإلسكندراني، وأبو 
: تاريخ ساويرس بن المقفع؛ 518، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي           ً             بزيارتو دوما  . عنو انظر 

 . 659، ص 5البطاركة، ج
: بالفتح ـث السكوف وضـ النوف وواو ساكنة، قرية بيف مصر واإلسكندرية كاف بيا واقعة بيف عمرو تارنوت -094

: معجـ الحموي ياقوتبف العاص والرـو أيـا الفتوح، وبيا كنيسة خراب خربتيا كتامة . عنيا انظر 
كورة مف  : قرية مف قري مصر قرب اإلسكندرية ساحمية تضاؼ إليياومريوط.  47، ص 4البمداف، مج 

 . 009، ص 5: المصدر السابؽ، مج ياقوت الحمويكور الحوؼ الغربي . عنيا انظر 
 . 498: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي  -098
 . 688، ص 5: تاريخ البطاركة، جساويرس بن المقفع - 092
 . وىي معمومة انفرد بيا ابف المقفع عف سائر688، ص 5: المصدر السابؽ، جساويرس بن المقفع - 095

 المؤرخيف .
بنوقرة: بطف مف ىالؿ بف عامر بف صعصعة مف العدنانية، ذكرىـ الحمداني في عرب الديار  - 096

: نياية األرب في معرفة أنساب القمقشنديالمصرية، وقاؿ بالدىـ إخمـي مف صعيد مصر . عنيـ انظر 
 856، بيروت، د.ت، ص 0العرب، دار الكتب العممية، ط
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.، واف عرب ىاتيف القبيمتيف يدافعوف عف الدير، وال يمكنوف (098)العربيتيف المعروفتيف  (097)
وذكر ابف المقفع أف الفعمة قالوا ألميرىـ  (099)ذلؾ )... لمنافع ليـ فيو(   ً                   أحد ا مف الوصؿ اليو، و 
األمر  (411)... نحف نخاؼ مف العرب الذيف في ىذا الجبؿ لكثرتيـ( ) عندما وصموا إلى الدير

مما أتاح لمرىباف المقيميف فيو حرية العبادة في  الذي دفعيـ إلى الرحيؿ دوف إتمـا ىدمو،
السنوات التسع العجاؼ التي ازداد اضطياد الحاكـ لممسيحييف فييا، مما دفع األنبا زخارياس 

إلى دير شيراف وعفا  ]بنياميف  [إلى أف ينتقؿ إلى الدير ويقـي فيو، حتي أحضره الراىب بيمف 
أف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل توقؼ عف ىدـ دير أبو . وذكر األنطاكي (410)عنو الخميفة الحاكـ 

مقار عمي كره منو، وذلؾ لخوفو مف أف يثير عميو القبيمتيف العربيتيف !، ولوال ذلؾ ألقدـ عمى 
 . (414)ىدـ الدير

لرجؿ مف العرب  (412)، ودير طور سينا (418)وأقطع الخميفة الحاكـ بأمر اهلل دير رايو
. فقاـ ابف غياث بيدـ إحدى كنيستي دير راية، ورحؿ (415) يعرؼ بابف غياث ليقـو بيدميما!

                                                           

مر بف صعصعة، وكانت ديارىـ حمي ضرية، وىي حمي كمب والربزة في : بطف مف عابنو كالب - 097
. عنيـ انظر  : المصدر السابؽ، القمقشنديجيات المدينة، وفدؾ، والعوالي،ـث انتقموا بعد ذلؾ إلى الشـا

: القبائؿ العربية في مصر في القروف الثالثة لميجرة، الييئة المصرية عبد اهلل خورشيد البري؛ 865ص 
 . 486ـ، ص  0994، 0مكتاب، طالعامة ل

 . 498: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 098
 .498: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 099
 . 689، ص 5: تاريخ البطاركة، جساويرس بن المقفع - 411
 . 658 – 654، ص 5: المصدر السابؽ، جبن المقفع ساويرس - 410
 . 498: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 414
 – 809: الديارات، ص الشابشتي. انظر  لمدياراتـل أعثر عمى ترجمة لو في الكتب التي ارخت  - 418

ألف  القمزم؛. ويغمب الظف أنو قريب مف  501 – 510، ص 2: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 887
المصدر : األنطاكي. انظر دير طور سينا، وىو في طريقة إلى القمزمابف غياث قـا بيدـ بعض كنائس 

 . 499السابؽ، ص
 .  84، ىامش 48عنو راجع ما سبؽ، ص - 412
. وذكر المقريزي أف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل أقطع الكنائس  498: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 415

كاف ابف . وربما  95، ص 4: اتعاظ الحنفا، جالمقريزيبنواحي مصر لكؿ مف التمسيا !.  والديارات
 طور سينا. ودير، رايو ديرطمب مف الحاكـ أف يعطيو  غياث ىذا ىو الذي
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                                        ً                                           صوب دير طور سينا لييدمو ويقيـ مكانو مسجد ا كما أمره الخميفة الحاكـ بأمر اهلل . وعندما 
نطاكي بأنو وصؿ إلى الدير خرج لو أحد رىبانو، ويدعي سمموف بف إبراىيـ، الذي وصفو األ

. وذكر أف سمموف قاؿ البف غياث أنو (416)(سة... ذو شيخوخو، وحكمو، وعقؿ، وسياكاف )
وكؿ رىباف الدير سوؼ يساعدونو عمى ىدـ الدير، وأنيـ لف يمنعوه مف ذلؾ . وقدـ اليو جميع 
                                                       ً                       مقتنيات الدير مف ذىب وفضو، ثـ ذكر لو أف اليدـ سيكوف صعب ا )... لحصانتو "الدير  

نو يحتاج في ذلؾ إلى أنفاؽ جمم و كثيرة " مف الماؿ " تفوؽ ما يحصؿ لو                                                       ووثيقة " قوة "بنائو"، وا 
                         ً              ً                               وعرض عميو اف يقدـ لو مبمغا  مف الماؿ عوضا  عف ىدـ الدير، األمر الذي أعجب  (417)(منو

 . (418)ذيالرجؿ وانصرؼ عنو مف غير أف يتعرض لو باليدـ أو رىبانو باأل
الخميفة وبالتالي ىناؾ عدد مف األديرة التي نجت مف المذبحة التي أقاميا بحقيا 

الحاكـ بأمر اهلل، وذلؾ إما لوجود ما يدافع عنيا كما في دير أبو مقار، أو لمحيمة التي 
لجأ الييا بعض رىبانيا لمحيمولة دوف ىدميا، كما حدث في دير طور سينا . وبالتالي 
كانت المحنة شديدة عمي المسيحييف في تخريب كنائسيـ وأديرتيـ، واستمرت المحنة تسع 

ـ( كما يذكر ساويرس بف المقفع. وكانت الثالث 0141 –0104ىػ/200 –218سنوات )
دـ ػػألف الي ـ(؛ 0105 - 0104/ ىػ216–218سنوات األولى منيا ىي األشد )

والتخريب استمر فييـ . واعتبر ساويرس بف المقفع أف ىذه السنوات التسع كانت أدب مف 
    ويرى ابف المقفع أف الصموات والعبادات توقفت في مصر باستثناء  ، (419)الرب 

  (401)األديرة التي كاف المسيحيوف يمجئوف الييا في مناسبتيف كؿ سنة، وىما عيد الغطاس 
                                                           

 . 499: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 416
 . 499: نفسو، ص األنطاكي - 417
 .488 – 487: أىؿ  الذمة، ص سالم شافعي؛ 499: نفسو، األنطاكي - 418
 .629، ص5: تاريخ البطاركة، جساويرس بن المقفع - 419
: يكوف في اليـو الحادي عشر مف شير طوبة، وسبب االحتفاؿ بو أف يحيي بف زكريا عيد الغطاس - 401

في بحيرة األردف، وعندما خرج المسيح عميو السالـ مف الماء اتصؿ بو  –أي غسمو  –عمدا المسيح 
: مروج المسعوديالروح القدس، ولذلؾ صار المسيحيوف يغمسوف في الماء في ىذا اليـو . عنو انظر 

 0978، بيروت، 5، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار الفكر، ط0ومعادف الجوىر، مج الذىب 
 . 465، ص 4: المواعظ واالعتبار، جالمقريزي؛ 822 – 828ـ، ص 
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؛ وذلؾ ألف المسيحييف كانوا )... يشتيوف القرباف كما يشتيي الطفؿ المبف مف (400)وعيد القيامة 
 . (404)ثديي امو( 

ـ عندما تغاضي الخميفة الحاكـ بأمر 0141ىػ/ 200وكانت بوادر انفراج األزمة في سنة 
اهلل عما رفع إليو مف بعض عيونو مف قيـا المسيحييف باالجتماع والصالة في بيوتيـ خفيو، 

 –رئيس دير طور سينا  –. ثـ التقى الحاكـ باألنبا سالموف (408)فأعرض عف ىذا ولـ ينكره 
سوء حالة رىباف الدير، وما ىـ عميو مف الضرر والفاقو، وتوسؿ إليو في أف الذي شكى إليو 

يعيد إلييـ األوقاؼ الخاصة بيذا الدير، لكي يستعينوا بيا في حياتيـ، وسوؼ يدعوف لو ما 
وكتب إليو عيدىـ بذلؾ، العيد  (402)عاشوا )... فأجابو إلى ذلؾ، وأعاد جميع أوقافيـ إليو( 
. وكاف ىذا أوؿ انفراج في أزمة (405)                                           ً           الذي أشارت إليو المصادر، ولكنو ال يزاؿ مفقود ا إلى اليـو

 األديرة في مصر في عيد الخميفة الحاكـ بأمر اهلل . 
وشجع موقؼ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل ىذا البطريؽ سمموف إلى معاودة لقاء الحاكـ في 

(، واشتكى إليو خراب الكنائس واالستيالء عمى 0141ىػ / يوليو200ر السنة ) ربيع االخ
الوقاؼ الخاصة بيا، وأف ىذه األوقاؼ قد خربت وساءت أحواليا بعدما أخذت مف 
ً                                               أصحابيا. والغالب انو تحدث معو أيض ا عف أحواؿ األديرة، ألنو سألو أف يأذف لو بإعادة                                  

عادة األوقاؼ الخاصة بو.  بناء دير القصير، وأف يسمح لمرىباف                                                  بإعادة سكناه مرة أخرى، وا 
فوافؽ الخميفة الحاكـ عمي ذلؾ، بؿ أمر بأف يعفي الدير مف سداد ما عمى أوقافو لبيت 

                                                           

: ىو العيد الكبير الذي يعرؼ بعيد الفصح وىو بعد عيد الصمبوت بثالثة أيـا . عنو انظر عيد القيامة - 400
 . 462، ص 4بؽ، ج: المصدر الساالمقريزي

 . 620: تاريخ البطاركة، ص  ساويرس بن المقفع - 404
 .  04عف ذلؾ راجع ما سبؽ، ص  - 408
الخميفة الحاكـ بأمر  ]عيدة[: مخطوطة أحمد رمضان أحمد؛ 858: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 402

 .06ـ، ص  0986، القاىرة، 0، مطبعة ىيئة اآلثار، ط0اهلل، حوليات ىيئة اآلثار المصرية، رقـ 
دير سانت وذكر أحمد رمضاف اف العيدة الموجودة باسـ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل في المتحؼ القطبي لرىباف  - 405

ـ 0142ىػ/205ر إلعزاز ديف اهلل؛ ألنيا صدرت في سنة ال ترجع اليو، بؿ إلى ابنو الخميفة الظاى كاترين
ـ اختفى سنة  . 06: المرجع السابؽ، ص أحمد رمضانـ. عنيا انظر 0141ىػ/200والخميفة الحاك
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ً      الماؿ، وكتب سجال  بذلؾ صورة  –الذي انفرد بو األنطاكي  –. ويعطينا السجؿ (406)              
ناطؽ أخرى مف الدولة. وقد لؤلوقاؼ التي كانت موقوفو عمي الدير سواء في مصر أو في م

طمب الحاكـ أف ت) ... رد األوقاؼ واألمالؾ التي كانت محدثة عميو ومنسوبو إليو، مف 
ضيعة، ومزرعة، ومنية، وأرض، وحصة، ودار، وقيسارية، وحماـ، وعرصة، وحانوت، 
وفاخورة، ونخيؿ، وبستاف، وشجرة مثمرة، وجناف بمصر وأعماليا مف جميع بالد المممكة، 

.  ولذلؾ لنا أف نتخيؿ حجـ األوقاؼ األخرى التي كانت موقوفة (407)قطارىا، وأطرافيا(وأ
ً                                     عمى باقي األديرة في مصر، ولنا أف نتخيؿ أيض ا قيمة ىذه األوقاؼ بعدما أمر الخميفة                                          
الحاكـ باالستيالء عمييا، ووضعيا باسمو في الديواف ! . ومف ىنا انفتح الباب إلعادة بناء 

عادتيا ألصحابيا ورد أوقافيا إلييا كما يذكر األنطاكيالكنائس واألد  . (408)                                                        يرة وا 
واستمر األنبا سمموف وغيره مف وجياء المسيحييف في االتصاؿ بالخميفة الحاكـ بأمر اهلل، 

، وفي إعادة عمارتيا وأخذوا يطمبوف منو في كؿ مرة رد كنيسة أو دير إلى أصحابو مرة أخرى
األنطاكي أف األنبا سمموف كاف يتولى ىو كتابة رقاع بأسماء الكنائس . وقد ذكر ورد أوقافيا

واألديرة التي رغب أصحابيا في إعادتيا ورد أوقافيا إلييا بأسمائيـ وتقديميا إلى الخميفة الحاكـ. 
. واطمؽ (409)وكاف يحصؿ ليـ عمى توقيع الحاكـ الذي كاف يجيب )... كؿ منيـ إلى ممتمسو(

ة كؿ )... الديارات التي يستدعي منو األذف فييا وفي عمارتيا بمصر وفي الخميفة الحاكـ عمار 
ً                                         سائر بالد مممكتو، وكتب لكؿ منيـ بذلؾ سجال  في معني سجؿ دير القصير، وأعادت أوقافيا                                        

. واستثني الخميفة الحاكـ مف رد أوقاؼ األديرة ما قد بيع وقت االستيالء عمييا في (441)إلييا(

                                                           

: أقباط جاك تاجر؛ 488: أىؿ الذمة، ص سالم شافعي؛ 852: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 406
 . 027ومسمموف، ص 

 ."  22" ، ص " 0، وانظر ممحؽ رـق  "855 – 852: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 407
 . 027: أقباط ومسمموف، ص جاك تاجر؛ 857: نفسو، ص األنطاكي - 408
: شافعي سالم؛ 419: الفاطميوف في مصر، ص حسن إبراىيم حسن؛ 857: نفسو، ص األنطاكي - 409

 . 489أىؿ الذمة، ص 
بأمر اهلل[ [... ثم ان الممك الحاكم ساويرس بف المقفع ذلؾ بقولو ). وذكر  857: نفسو، ص األنطاكي - 441

جا إلييم ومعو سجل عظيم لفتح الكنايس كميا التي في مممكتو وعمارتيا, وأن تعاد إلييم األخشاب 
ساويرس بن (  والعيد والطوب المأخوذ نيا واألراضي والبساتين التي كانت ليا في ككل كورة مصر

 . 659 – 658، ص 5البطاركة، ج : تاريخ المقفع
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الساحؿ، أو ما صرؼ ثمنو في النفقات الخاصة بو وبقصره وذلؾ لقمة دمشؽ، وفي جميع بالد 
 . (440)األمواؿ عنده، أو ما صرؼ عمي مف ) ... يتوقوف " يتقوف " شره مف المسمميف ( 

الذي طمب منو أف     ]بنياميف  [ومف الذيف توسطوا لدى الخميفة الحاكـ الراىب بيمف  
اىرة" عمي اسـ شييد المسيح ماري مرقوريس،  وىو )... يمكنو مف عمارة دير خارج مصر "الق

. وكاف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل يتردد عمي (444)دير شيراف فبناه وسكنو مع اخوه لو رىباف(
في دير شيراف )... دفعات "مرات" كثيرة، ويقيـ ىناؾ، ويأكؿ مف  ]بنياميف  [الراىب بيمف 

انتيز فرصة لقائو بالخميفة في إحدى  ]ميف بنيا [. حتى إف الراىب بيمف (448)طعاميـ الحقير(
 ]بنياميف[المرات، وطمب منو أف يعفو عف األنبا زخرياس البطريؾ، فأخرج الراىب بيمف 

التي كاف مختبأ فيو بعد فراره مف دير أبو مقار،  –البطريرؾ األنبا زخرياس مف دير شيراف 
                    ً           عندىـ في الدير مسرور ا، وقاؿ لو  . وخرج مف(442)فسمـ عمى الخميفة الحاكـ وعفي عنو الخميفة 

 .  (445)ولؤلساقفة )... اقيموا ىا ىنا "دير شيراف" حتي اقضي لكـ حوائجكـ (
وأتـ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل أعمالو مع المسيحييف سواء بإعادة بناء كنائسيـ أو أديرتيـ 

األماف لكؿ ـ(  عيد 0141ىػ/ نوفمبر 200بأف أصدر في شعباف السنة ) –مرة أخرى 
مسيحي مصر، الذي ينص عمى أف يكونوا آمنيف عمى أنفسيـ، وأمواليـ، وديارىـ، وكنائسو، 

. (446)وأديرتيـ وأال يتعرض ليـ أحد بأذى، والتوقؼ عف لبس الزنانير والسواد وحمؿ الصمباف
                                                           

 .   857: نفسو، ص األنطاكي  - 440
ـ، ص عنان؛ 654، ص 5تاريخ البطاكة، ج ساويرس بن المقفع: - 444 نخمة  يعقوب؛ 024: الحاك

 . 210: تاريخ الكنيسة القبطية، ص منسي يوحنا؛ 049: تاريخ االمة، ص روفيمو
: المرجع السابؽ، منسي يوحنا؛ 658 – 654، ص 5: المصدر السابؽ، جساويرس بن المقفع - 448

 . 212ص
. ودار حوار  049: تاريخ األمة، ص يعقوب نخمو روفيمو؛ 658، ص 5: نفسو، جساويرس بن المقفع - 442

ـ وبيف البطريرؾ. عنو انظر   . 656 – 658، ص5: نفسو، جساويرس بن المقفعطويؿ بيف الخميفة الحاك
 . 656، ص 5نفسو، ج بن المقفع: ساويرس - 445
: فاطمة مصطفي عامر؛ 024: الحاكـ، ص عنان؛ 858 – 857: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 446

ـ) 400، ص 0تاريخ أىؿ الذمة، ج (. وذكر النويري أف 25(، ص )4. وحوؿ العيد انظر ممحؽ رق
عادة بناء الكنائس مر  ة أخرى كاف في شير جمادي اآلخرة                                                                 سماح الحاكـ لممسيحييف بالعودة إلى دينيـ وا 

 . 411، ص 48: نياية األرب، جالنويريـ. 0141أكتوبر  –ىػ/سبتمبر 200سنة 
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ويذكر األنطاكي أف األنبا سمموف طمب مف الخميفة الحاكـ أف يكتب لممسيحييف ىذا العيد 
األماف في العودة إلى دينيـ بعدما تخوؼ عدد مف كبار رجاؿ الديف مف العودة إلى دينيـ )... ب

   ً                                                                             حذرا  عمى نفوسيـ مف أف يكوف إجابة الحاكـ لمف فسح لو في ذلؾ عمى سبيؿ الحيمة عمييـ 
 (447)                                        ً                                        والخديعة ليـ الستكشافو ما في ضمائرىـ، وظنا  منيـ نو يتتبعيـ فيما بعد ويأتي عمييـ( 

 لؾ سعي الخميفة الحاكـ إلى كتابة ىذا السجؿ باألماف ليـ . ولذ
ولـ يكتؼ الخميفة الحاكـ بذلؾ، بؿ إنو كاف )... في كثير مف األياـ في نفوذة إلى البرية 
يقصد دير القصير ويشاىد عمارتو، ويستحث الصناع عمى الفراغ منو، وأطمؽ ليـ دنانير 

ً        تصرؼ في النفقة عميو، ودفع أيض ا إلى ا لرىباف المقيميف فيو دنانير، ورسـ ليـ مساعدة البنائيف                             
. ونفيـ مف نص األنطاكي أف الخميفة كاف يقصد دير القصير، وكاف  (448)لتروج عمارتو(

يطمب مف العماؿ سرعة االنتياء مف أعماره مرة أخرى، باإلضافة إلى تقديمو لؤلمواؿ مف أجؿ 
ً                  ذلؾ، بؿ وقدـ أمواال  أيض ا إلى رىبانو، وأف     ً الرىباف كانوا يشتركوف في إعادة البناء بأنفسيـ إلى                   

جانب العماؿ. ولـ يكف دير القصير فقط ىو الذي يزوره الخميفة الحاكـ، بؿ إنو )... كاف يعدؿ 
ً                                              أيض ا إلى ديارات جددىا اليعاقبة في ناحية القرافة( . وكاف الخميفة يدخؿ ىذه األديرة بمفردة (449)  

، أو في الساقية القريبة مف جبؿ (480)ف تتأخر عنو في القرافة أ (481)حيث كاف يأمر الركابية 

                                                           

 . 404، ص0: المرجع السابؽ، جفاطمة مصطفي عامر؛ 858: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 447
 . 028: أقباط ومسمموف، ص جاك تاجر؛ 861 – 859: نفسو، ص األنطاكي - 448
 . 861: نفسو، ص األنطاكي - 449
ً                                                                            : يعرفوف أيض ا باسـ الركابدارية، وىـ العامموف في بيت الركاب، الذي تكوف بو السروج والمجـ الركابية  - 481            

، تحقيؽ محمد حسيف شمس 8: صبح األعشي في صناعة اإلنشا، جالقمقشنديونحوىا . عنيـ انظر 
: مسودة كتاب، ص المقريزي؛ 584 – 577ـ، ص  0987، بيروت، 0الديف، دار الكتب العممية، ط

089 – 092 . 
ـ، وتشمؿ األحياء القرافة - 480 : ىي جبانة مصر الفسطاط التي تمتد مف شرؽ المدينة وحتي سفح المقط

: المصدر المقريزيالمعروفة اليـو ببطف البقرة، والبساتيف، وعقبة بف عامر، والتونسي . عنيا انظر 
: القاىرة ومدينة الفف والتجارة، ترجمة مصطفي العبادي، فييت جاستون؛ 8، ىامش 488السابؽ، ص 

، رقـ   . 055-058ـ، ص  0991، القاىرة، مايو 818سمسمة كتاب اليـو
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. ولـ تمؽ تصرفات الخميفة الحاكـ ىذه نحو المسيحييف رضا بعض (484)المقطـ، ويمضي وحده 
عواـ الناس، وخاصة عالقتو باألنبا سمموف الذي كاف يمقاه كؿ يـو وىو في طريقو إلى 

ذي جعؿ بعض العواـ يشنعوف عميو )... أنو قد الصحراء، وكاف يستجيب لكؿ طمباتو، األمر ال
. وخاصة وأنيـ كانوا يشاىدوف الخميفة يرتدي لباس الصوؼ مثؿ (488)تتممذ ألنبا صمموف( 
 . (482)الرىباف المسيحييف 

ولـ يطؿ العمر بالخميفة الحاكـ بأمر اهلل بعد ىذه السجالت التي أصدرىا بحؽ المسيحييف 
بناء الكنائس واألديرة؛ إذ اختفى فجأة في الثامف والعشريف مف                               في إعادة األماف إلييـ، وا عادة

ـ( في أثناء رحمتو اليومية بجبؿ 0140ىػ / الخامس عشر مف فبراير سنة 200شواؿ السنة )
. والذي ييمنا ىنا في مجاؿ بحثنا أف أختو (485)المقطـ؛ اذ دخؿ الجبؿ ولـ يعثروا عمى جثتو !

                                                    ً  ولة ذىبوا إلى ) ... دير القصير وفتشوه لئال يكوف مستتر ا األميرة ست الممؾ وكبار رجاؿ الد
 . كثرة غشيانو ليذا الدير في داللة عمى. (486)فيو( 

                                                           

 . 861: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 484
 . 859: المصدر السابؽ، ص األنطاكي - 488
 .028: أقباط ومسمموف، ص جاك تاجر؛ 859: نفسو، ص األنطاكي - 482
، 8: سير أعالـ النبالء، جالذىبي؛ 0878: الكامؿ في التاريخ، ص ابن االثير. حوؿ وفاة الحاكـ انظر - 485

: المقريزي؛ 096 -092، ص 48: نياية األرب، جالنويري؛ 6489، ترجمة 8962 – 8964ص 
:  سمير فوزي جرجس؛ 006 – 005، ص 4؛ اتعاظ الحنفا، ج489، ص 2المواعظ واالعتبار، ج

 . 417، ص 0تراث األقباط، مج  موسوعة مف
: المقريزي؛ 811، ص 6: كنز الدرر، جابن ايبك الدوادار؛ 860: تاريخ األنطاكي، ص األنطاكي - 486

. وذكر أحد الباحثيف أف البعض تصور أف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل قد  041، ص 4المصدر السابؽ، ج
 .  417، ص 0: المرجع السابؽ، مج جرجس سمير فوزياختمى بنفسو في أحد األديرة المسيحية ! . 

De Lacy O’Leary: A short  History of Fatimid ,P .185 . 
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 ( 4ممحق رقم )
 سجل من الخميفة الحاكم بإعادة بناء دير القصير 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 655 -651األنطاكي: تاريخ األنطاكي, ص 
 
 



 

 

ــ م 8282 –األول  اجمللد – (82العدد)  –جملت ادلؤرخ العربي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ  د.حمود فهوى إهبابي ـ ــ

- 33 - 
 

 
 ( 0ممحق  )

 سجل األمان من الخميفة الحاكم لممسيحيين 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 657 -653األنطاكي, ص األنطاكي: تاريخ 
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 ( 6ممحق  )
 صورة لدير سانت كاترين 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.wikipedia,art.monasteries. 
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 ( 1ممحق )
                         نقال  عن: عنان: ست الممك, جمال قطب صورة لمحاكم بأمر اهلل كما تخيميا الفنان / 

 م .  4958, أغسطس 33, المجمد 8مقال بمجمة اليالل المصرية, العدد 
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 ( 5ممحق )
 . 57ثارىا, ص آعبد الرحمن زكي: القاىرة تاريخيا و 
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 ( 3ممحق )
 دير نييا

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوان, أ إلىالكنائس واألديرة القديمة من الجيزة  إلىنبا صموئيل: الدليل األ 
 الممحق المصور .
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 (7ممحق )
 ر القصير ـــدي

 سوان, أ ىلإالكنائس واألديرة القديمة من الجيزة  إلىنبا صموئيل: الدليل األ 
 الممحق المصور .
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 ( 8ممحق )
 دير السبعة جبال بأخميم  

 سوان, أ إلىالكنائس واألديرة القديمة من الجيزة  إلىنبا صموئيل: الدليل األ 
 الممحق المصور
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 قائوت ادلصادر وادلراجع
  -             أوال : ادلصادر:

 ـ . 0985، مصر، 4، تحقيؽ حسيف مؤنس، دار المعارؼ، ط0ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج -0
،عماف، 0ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، اعتنى بو أبو صييب الكرمي، نشر بيت األفكار الدولية، ط -4

 ـ. 4114
، 0ابف أبي الييجاء: تاريخ ابف أبي الييجاء، تحقيؽ صبحي عبد المنعـ محمد، دار رياض الصالحيف، ط -8

ـ،   ـ . 0998الفيو
، بعنواف الدرة المضية في تاريخ الدولة الفاطمية، تحقيؽ 6: كنز الدرر وجامع الغرر، جابف أيبؾ الدوادار -2

 ـ.  0961صالح الديف المنجد، المعيد األلماني لآلثار، القاىرة، 
، 0، تحقيؽ عمي محمد البجاوي، دار المعرفة، ط4البغدادي: مراصد االطالع عمي أسماء األمكنة والبقاع، ج -5

 ـ. 0952بيروت، 
، الييئة العامة لقصور 55البموي: سيرة أحمد بف طولوف، تحقيؽ محمد كرد عمي، سمسمة الذخائر، رقـ  -6

 ـ .  0999، القاىرة، 0الثقافة، ط
، 82تمـي بف المعز لديف اهلل: ديواف تمـي بف المعز لديف اهلل، تقدـي إبراىـي الدسوقي، سمسمة الذخائر، رقـ  -7

 ـ .  4114، القاىرة، 0تاب، طالييئة المصرية العامة لمك
ـ، ج - -8 ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، 05ابف الجوزي: المنتظـ في تاريخ المموؾ واألم

 ـ .  0994، بيروت، 0ط
الخافجي: شفاء العميؿ فيما في كالـ العرب مف الدخيؿ، تصحيح نصر اليوريني، المطبعة الوىبية، مصر،  -9

 ىػ .  0484
 ، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيروت، د.ت . 4ابف خمكاف: وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ج -01
 ابف دقماؽ: األنصار لواسطة عقد األمصار، المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، د.ت .  -00
 ـ . 4112األفكار الدولية، بيروت،  ،  تحقيؽ إحساف عبد المناف، بيت0الذىبي: سير أعالـ النبالء،ج - 04
، 0ابف الراىب: تاريخ ابف الراىب، نشر لويس شيخو اليسوعي، مطبعة اإلباء اليسوعييف، بيروت،ط - 08

 ـ. 0918
 ، المطبعة الخيرية، مصر، د.ت . 8الزبيدي: تاج العروس مف شرح جواىر القاموس، ج - 02
 المصرية، القاىرة، د.ت . ، دار الكتب 0الزمخشري: أساس البالغة، ج -05
، تحقيؽ عبد العزيز جماؿ الديف، الييئة العامة لقصور الثقافة، 5ساويرس ابف المقفع: تاريخ البطاركة، ج -06

 ـ  . 4114، القاىرة، 0ط
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                                                                                          ابف سعيد المغربي: الم غرب في ح مي الم غرب، الجزء األوؿ مف القسـ الخاص بمصر، تحقيؽ زكي محمد  - 07
 ـ .  4118، القاىرة، 0، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط89سمسمة الذخائر، رقـ  حسف وآخروف،

، دار احياء 0السيوطي: حسف المحاضرة في تاريخ مصرو القاىرة، ج - 08 ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىـي
 ـ .  0968، القاىرة، 0الكتب العربية، ط

 ـ . 4118، 0المدي، سوريا، ط الشابشتي: الديارات، تحقيؽ كوركيس عواد، دار - 09
 أبو صالح األرمني: تاريخ الشيخ أبي صالح األرمني المعروؼ بكتاب كنائس وأديرة مصر، - 41

 the churches and monasteries of Egypt and some neighboaring countres  
 ـ. 0895نشر افينتس، أكسفورد،          

، بيروت، 0، تحقيؽ أحمد األرنؤوط، دار إحياء التراث العربي، ط00الصفدي: الوافي بالوفيات، ج - 40
 ـ. 4111

، القاىرة، 0ابف الصيرفي: اإلشارة إلى مف ناؿ الوزارة، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد، الدار المصرية المبنانية، ط -44
 ـ . 0991

ي خطط المعزية القاىرة، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد، الدار العربية ابف عبد الظاىر: الروضة البيية الزاىرة ف -48
 ـ .  0996، القاىرة، 0لمكتاب، ط

ابف ظييرة: الفضائؿ الباىرة في محاسف مصر والقاىرة، تحقيؽ مصطفي السقا وآخروف، مطبعة دار  - 42
 ـ .  0969الكتب، القاىرة، 

 ـ .  0998، بيروت، 8يسوعي، دار المشرؽ، طابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، تحقيؽ أنطواف ال -45
 عماد الديف القرشي: عيوف األخبار، السبع السادس .  - 46
، تحقيؽ أحمد ذكي، مطبعة دار الكتب المصرية، 0العمري: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، ج - 47

 ـ. 0942القاىرة، 
 ، بيروت، د.ت0الكتب العممية، طالقمقشندي: نياية األرب في معرفة أنساب العرب، دار  - 48
، تحقيؽ محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب 8_______: صبح األعشي في صناعة اإلنشا، ج - 49

 ـ. 0987، بيروت، 0العممية، ط
 ـ. 4115، 0ابف قـي الجوزية: أحكـا أىؿ الذمة، القسـ األوؿ، تحقيؽ سيد عمراف، دار الحديث، القاىرة، ط - 81
، 5، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار الفكر، ط0: مروج الذىب ومعادف الجوىر، مج المسعودي - 80

 ـ .  0978بيروت، 
، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، المجمس األعمى لمشئوف 0المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطمييف الخمفا، ج - 84

 ـ .   4115، القاىرة، 8اإلسالمية، ط
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، سمسمة الذخائر، 2عظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، المعروؼ بالخطط المقريزية، ج_______: الموا - 88
 . 510ـ، ص  0999، الييئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة، 52رقـ 

______: مسودة كتاب المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد، مؤسسة  - 82
 ـ .  0995لندف، الفرقاف لمتراث اإلسالمي، 

الناشئ األكبر: مسائؿ االمامة ومقتطفات مف الكتاب األوسط في المقاالت، تحقيؽ يوسؼ فاف إسؿ،  - 85
 ـ .  4118، بيروت، 4منشورات المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية، ط

مطبعة جروس األنطاكي: تاريخ األنطاكي المعروؼ بصمة تاريخ أوتيخيا، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمري،  -86
 ـ. 0991برس، طرابمس، لبناف، 

 ، دار صادر، بيروت، د.ت . 4ياقوت الحموي: معجـ البمداف، مج  - 87
 

ا: ادلراجع:
 
          ثاني
 
    -  
 ، القاىرة . 0970أحمد أبو كؼ: دير القديسة كاتريف، مقاؿ بمجمة اليالؿ، عدد يونيو  -0
، 0أمر اهلل، حوليات ىيئة اآلثار المصرية، رـق أحمد رمضاف أحمد: مخطوطة [ عيدة ] الخميفة الحاكـ ب -4

 ـ. 0986، القاىرة، 0مطبعة ىيئة اآلثار، ط
 أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي،  -8
 ـ. 0968، بيروت، 0السيد الباز العريني: تاريخ أوروبا العصور الوسطي، دار النيضة العربية، ط -2
 ـ. 0984، بيروت، 0بيزنطية، دار النيضة العربية، ط____________: الدولة ال - 5
، مكتبة األسرة، الييئة 0الفريد ج بتمر: الكنائس القبطية القديمة في مصر، ج -6 ، ترجمة إبراىـي سالمة إبراىـي

 ـ .  4110، القاىرة، 0المصرية العامة لمكتاب، ط
 ـ. 0994، القاىرة،  0فؤاد سيد: الدولة الفاطمية تفسير جديد، الدار المصرية المبنانية، ط أيمف -7
ـ، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -8 برباره واترسوف: أقباط مصر، ترجمة إبراىـي سالمو إبراىي

 ـ. 4105، القاىرة، 8ط
، تقدـي محمد عفيفي، مكتبة األسرة، الييئة 0944ى عـا جاؾ تاجر: أقباط ومسمموف منذ الفتح العربي إل -9

 ـ . 4105، القاىرة، 0المصرية العامة لمكتاب، ط
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 ـ .  0991القاىرة، مايو 
، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 0يسرة، جىػ . أ. ر. جب: الموسوعة اإلسالمية الم -00

 ـ . 4108
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