
 تنويه البد منه
َّ شالشح ٍِ  ػيَُد  اىشُّوحجذَف ػيً ػىع اىرَّح اػرشاػًا ػيً ٍا قيرٔ خبظىص ٍىاّغذثىا ٍِ األمادميَُّ اىذَّاسعنيأ

َّ األوَّهادلىػىع وٍا رمشذٔ يف  .اىغََّاء، وٍىػىع طؼىد ادلغُخ إىل اىُقُذط  اىشَّعىيلاىثاتا أشْاعُىط ا َقىىٔ مل خيشض ػ
 شْينيال إلعنْذسََّحامُْغح فهى ذؼيٌُ  اىنثري. مريىُّظ اىقذَِّظ ٌ تٔؼيَُِّٕى ٍا  اىصَّاينادلىػىع ٍا رمشذٔ يف و ،يف ٕزا اىشأُ
 ها ششقًا وغشتًا.مْائظ ادلغنىّح ميِّذذَِ ذلَا  ،ىنيٍِ آتائها األوَّ

َّ ّرؼيَّدني ّيرذق دبؼهذ أمادميٍ أّْا  مثَّ ٍا ّشَذ أُ ّغَؼٔ فذغة، أو ػيً  ّغَغأُ  ٌ ٍا ال ّؼشفٔ، الفئمنا ّثغٍ أ
 ا.اء اىزٌ أطاب اىنصريَِ ٍَّْعثة اىذَّ ػٍ أّين أػشُفوأدَّ ّْاقش ٍا ّؼرشع ػئُ.األقو 

َّإُ أخؼؼْا أٍىس اإلمياُ ىفذض اىؼقو، ّفقذ طذَّ ال َقدذس أُ   ًاىيؼقو ددذود  ح اإلمياُ، وّظيٌ اىؼقو أَؼًا. أل
 إا فَُا خيرض تئمياُ اىنُْغح وأعشاسٕا.َرؼذَّ

َّ اإلمياُ تاخلّّ، واخلدّّ  »تىىظ:  اىشَّعىهاإلمياُ ٕى اإلَقاُ تأٍىس َؼجض اىؼقو ػِ فذظها. ويف رىل َقىه  أٌ أ
َّ اهلل أقأٍ ٍدِ   تقيثل وآٍْديَغىع،  تاىشَّبتفَل  إُ اػرشفدي». ٍىػذًا رىل تقىىٔ: (71:71سوٍُح ) «تنيَح اهلل أ

مالٍدٍ ومدشاصمل مل   »تىىظ دائًَا تنيَح اإلمياُ وَقىه:  اىشَّعىه. وٕنزا َنشص (0:71سوٍُح ) «ظديَياألٍىاخ، خي
 .(2:4مىسّصىط 7) «واىقىج اىشُّوحح ادلقْغ، تو تّّٕاُ َنىّا تنالً احلنَح اإلّغاَُّّ

َّ ػظٌُ » :ادلقذَّطال ّغرـُغ. ىزىل َقىه اإلذمُو  ؟وٕى مل َضه إذلًااهلل َظري إّغاًّا  فهو مينْْا تاىؼقو أُ ّؼقو أ
قىي وذؼين واىيت ذؼين: اىرَّ ἐυθεβία اىُىّاَُّّحقىي ْٕا ٍٕ ذشمجح ىينيَح . وميَح اىرَّ«قىي، اهلل ظهش يف اجلغذاىرَّ عشُّٕى 

. ىزىل فاَِح [قىي واإلمياُ طْىاُ ال َفرشقاُاىرَّ] :َقىه فُٔ شَّعىيلاىقىه ٍشهىس ىيثاتا أشْاعُىط  وْٕاكاإلمياُ أَؼًا. 
ٌٌ»: ذنىُاىيت عثق رمشٕا،  أفؼاه اخلالص اىيت  ى ٍا َْـثق أَؼًا ػيً موِّوٕ .«، اهلل ظهش يف اجلغذاإلمياُ عشُّٕى  ػظُ

  .اىغََّاءطؼىدٓ إىل  فؼو أمَيها ادلغُخ ٍِ أجيْا، وٍِ تُْها
ُْ حمثَّح وتنوِّ تؼذ  ح ٍششوؽ تاّغذايب ٍْها، فال ٍاّغ ػْذٌإىل األمادميَُّ اىذَّاسعنيماُ ػىدج ٕؤالء  أقىه: إ

 ٍىافقح ادلغؤوىني.

 يف كنيسة اإلسكندريَّة القرنني األوَّل والثَّاين للميالدموجز 
َّ ٍُ إ ً، 771ثهٌ، والعََُّا قثو عدْح  اىرَّاسَخ اىيُِّرىسجٍ ىنُْغح اإلعنْذسََّح خاله اىقشّني األوَّه واىصَّاين ىيَُالد 

وىزىل اىرجأّا إىل مراب اىذَِّذاخٍ اىزٌ دوُ يف عىسَا يف  .(771ً-09)وٍٕ آخش عْح يف دنٌ اإلٍّّاؿىس ذشاجاُ 
 هناَح اىقشُ األوَّه ادلُالدٌ، ىْرؼشف ػيً تؼغ جىاّة احلُاج اىيُِّرىسجَُّح ىينُْغح يف ٕزا اىىقد ادلثنِّش ٍِ ذاسخيها. 

اإلعدنْذسََّح يف اىقدشُ األوَّه    يف مُْغح -والعََُّا اىيُِّرىسجَُّح   - وحتذشْا ػِ أعثاب اّؼذاً اىشَّىإذ اىىشائقَُّح
اهتَد مُْغح اإلعنْذسََّح تأهنا ّشأخ وعؾ حمُؾ ٍِ ذأشرياخ غْىعَُّح، أو َهىدََّدح   ،تغثة ٕزا اإلهباًادلُالدٌ، وأّٔ 

ٍِ  واّرشش اّرشاسًا واعؼًا يف اىِّْظف األوَّه (7091ً-7911)غْىعَُّح. وٕى االهتاً اىزٌ ذضػَٔ اىؼامل األدلاين فاىرش تاوس 
ً ددغ فُٔ ّظشَدح  7010وّشش مراتًا عْح اىقشُ اىؼششَِ ىيَُالد. دىت جاء ػامل اىّّدََّاخ اإلذميُضٌ مىىِ سوتشذظ 

فاىرش تاوس، ٍغرؼًُْا تأستغ ػششج تشدََّح ماّد حمفىظح يف ٍظش ذؼىد إىل اىقشُ اىصَّاين ادلُالدٌ. وخيض إىل اىَقىه إّٔ إُ 
ٍظش يف تىامري ّشأهتا، إالَّ أّٔ مل َنِ ذأشريًا َهىدًَا غْىعُِّا. وخلض أحباشح يف شالز ماُ ْٕاك ذأشري َهىدٌ ػيً مُْغح 

 ّقاؽ ٕاٍح ٍٕ:
َّ مُْغح أوسشيٌُ ٍٕ أقذً ٍظذس (7)  ىُرىسجٍ ىنُْغح اإلعنْذسََّح. أ



ِ، ؼامل سَرشاسدعد ػيً أحباز تؼغ ُػيَاء اىيُِّرىسجَُّا ٍصو اىؼامل ٕاّض ىُرضٍاُ، واى ٍؼرَذًإزا اىثْذ  ششدُدوقذ 
 واىؼامل وعرنىخ، واىؼامل ٕىسخ، وغريٌٕ.

َّ ادلغُذَُّح ادلثنِّشج يف ٍظش، ماّد َهىدََّح األطو.  (4)  أ
َّ ورمشُخ َّ أ ادلغدُذَُّح   مصريًا ٍِ ُػيَاء اىيُِّرىسجَُّا أٍصاه مىىِ سوتشذظ، وداُُّيى، وٕىسّشى، ومىعرش، َشوُ أ

 ٍغُذَُّح َهىدََّح.  ادلثنِّشج يف ٍظش ماّد راخ خاطُح
َّ ادلغُذُُِِّ  (3) وىنِ ٍغ  ح.األوائو يف ٍظش، ُّظش إىُهٌ مُهىد أو مجَاػح ٍرَُِّضج ٍغرقيَّح راخ ػقائذ خاطوأ

 أوائو اىقشُ اىصَّاين ادلُالدٌ تذأ ادلغُذُُّىُ َظهشوُ مجَاػح خمريفح وٍرَُضج ػِ اجملرَغ اىُهىدٌ.
َهىد اإلعنْذسََّح ىيُهىد، واىيت قاً هبا ٕزٓ ادلشج  ً، ماّد اىصَّىسج اىشَّاتؼح771عْح  يف اىقشُ اىصَّاين ادلُالدٌ، ويف• 

ػيً اإلٍّّاؿىسََّح اىشُّوٍاَُّّح، فأسعو اإلٍّّاؿىس ذشاجاُ محيح أتادخ ذقشَثًا اىُهىد اىغَّامْني يف اإلعنْذسََّح. فناّد تذاَح 
ىدََّح، ىررذىَّه مُْغح اإلعنْذسََّح سوَذًا سوَذًا ٍِ أػؼاء وقادج ٍدِ  حتشس مُْغح اإلعنْذسََّح ٍِ اىقُىد واىؼىائذ اىُه

 اىُهىد اىزَِ قثيىا اإلمياُ تادلغُخ، إىل أػؼاء وقادج ٍِ أتْاء شؼة ٍظش اىىؿُِّْني.
ً. واىيت فُها دذز اّرقاه ىنُْغح اإلعنْذسََّح 791ً، وعْح 771ادلشديح اىصَّاُّح واحملظىسج تني عْح  مثَّ ماّد• 

ً، وقذ أوػذُد آشاس ادلغُذُِّني األوائو ٍِ أطدو  771ٍِ مُْغح اسذثـد اسذثاؿًا وشُقًا تنُْغح أوسشيٌُ دىت عْح 
َهىدٌ ػيً مُْغح اإلعنْذسََّح يف ٕزا اىىقد، يف ٍقاتو اصدَاد اىشِّتاؽ تني مُْغح اإلعدنْذسََّح ومُْغدح سوٍدا،    

 اىُهىدََّح يف مُْغح اإلعنْذسََّح. ٍظإش اىرَّذشُّس ٍِ اىقُىد واىؼىائذ وششدُد أَؼًا
ً، ػذ اىغُّيـح اىشُّوٍاَُّّح، وادلؼشوفح تاعٌ شىسج 734شىسج ُأخشي ىيُهىد يف فيغـني عْح ه ماُ تغثة وٕزا اىرذىُّ

تاسمىمثا، أٌ اتِ اىنىمة، واعرَشخ اىصَّىسج ٍشرؼيح شالز عْىاخ. فناّد ٕزٓ اىصَّىسج إَزاًّا تضواه أوسشيٌُ دُس 
امسها إىل آىُا ماتُرىىُْا، إمشاٍدًا  ادلذَْح تاألسع، وأخيُد ٍِ عناهنا، وجٍء تأدمُني ىُغنْىا أؿالذلا، وحتىه َد عىِّ

 اىزٌ عذق اىُهىد وػاطَرهٌ. (739ً-771)ىإلٍّّاؿىس إىُىط ٕذسَاُ 
 َُالد.ٕزا ٍيخَّض ىيَذاػشاخ األستغ اىغَّاتقح. واُِ ػيُْا احلذَس ػِ اىقشّني اىصَّاىس واىشَّاتغ ىي

 


