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  ب�ل�ز��م في الع�� ال���ن�ي ال�اك�

  رسائل الق��� إی���ورس ال��ل�ز�  في ض�ء

  

  :مل��

ت���ع ب�ل�ز��م �أه��ة خاصـة ��نهـا م��ـة تار���ـة رئ��ـة علـى مـ� الع�ـ�ر، و���ـاول ال��ـ� 

ــة  ت��یــً�ا ب�ل�ز�ــ�م فــي القــ�ن�� ال�ا�ــع وال�ــام� ال��الدیــ��؛ ح�ــ� �انــ� تلــ� ال�ق�ــة مــ� تــار�خ م�ــ� مل�ً�

وقـ� اق�ـ�ن جـ�ء مـ� تـار�خ ب�ل�ز�ـ�م فـي تلـ� الف�ـ�ة . ال��ل�ـل�األح�اث ال�ي ت���� ال�ق�ف ع��ها �ال�ص� و 

�اســ� القــ��� إی��ــ�ورس ال��لــ�ز�، الــ�� تــ�ك م���عــة مــ� ال�ســائل ���ــ� مــ� خاللهــا وضــع ت�ــ�ًرا عاًمــا 

لل�الــة االج��اع�ــة واالق��ــاد�ة وال�ی��ــة وال��اســ�ة وال�عل���ــة ل��ل�ز�ــ�م فــي تلــ� الف�ــ�ة، وذلــ� �عــ� ال��ج�ــة 

��� إی���ورس ال��ل�ز� ودراسـة ال��ـ�ح ال�غ�افـي، مـع األخـ� فـي االع��ـار أن تـار�خ ب�ل�ز�ـ�م �عـ� ل��اة الق

جـــ�ًءا أصـــ�ًال مـــ� تـــار�خ م�ـــ� ت�ـــ� ال��ـــ� ال���ن�ـــي فـــي الع�ـــ� ال���ن�ـــي ال�ـــاك�، مـــع االع��ـــاد علـــى 

  . ال��ادر األدب�ة ال�ی��ة ال�عاص�ة لألح�اث لل�قابلة وت�ض�ح �ع� ال�فاص�ل

  

  .إی���ورس ال��ل�ز� الق���  – ب�ل�ز��م –ال�ه�ان�ة : ال�الة ال�ل�ات
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  ب�ل�ز��م في الع�� ال���ن�ي ال�اك�

  في ض�ء رسائل الق��� إی���ورس ال��ل�ز� 

  

ج�ًءا ع��ً�ا م� أرض م��، وت���ع �أه��ة خاصة ��نها م��ة تار���ة رئ��ة ب�ل�ز��م تع��� 

وت�اول ه�ا �� م� �الد ال�ام وفل���� وغ��ه�ا إلى م�� ع�� س��اء، ���� الق�افل ال��الي للقادمعلى 

الف��ة م� تار��ها أ��ا �ال�ار�خ  ه�ه ت�ت��في الق�ن�� ال�ا�ع وال�ام� ال��الدی��، و  ب�ل�ز��م ال���

ال���ن�ي، مع األخ� في االع��ار أن م�� وال�ام وش�ه ج���ة األناض�ل في الق�ن�� م�ض�ع ال�راسة 

م�� في الع�� ال���ن�ي "إن تار�خ  .)١(�أه��ة اق��اد�ة وثقاف�ة وف��ة في تار�خ اإلم��ا��ر�ةت��ع�ا 

  .)٣(�ع� أح� ج�ور ال�ار�خ ال����؛ فال�ار�خ حلقات م��لة )٢("ال�اك�

م�� في الع�� الق��ي أن ال�ف� م� اإلس���ر�ة إلى ب����ن وق� ذ�� أم�ل��� في ��ا�ه جغ�اف�ة 

هي ال��ی�ة نف�ها و��ج� بها حف��ات ) ب�ل�ز��م/ ب����ن (و���� اع��ار . أ�امكان ���غ�ق س�عة 

وهي م� أق�م ال��ن ال����ة في . واك��افات ق���ة هامة، وهي في ���� ت�عة ش�ال س��اء حال�ا

، وذ��ها ال��رخ )٤(وتقع ش�ق ب�رسع��) �ال��ة(م��، وتقع على ال���� ال��د� إلى س�ر�ا وت��ى حال�ا 

في ���� ع�دته إلى " ب�ل����م"أن ال�ا�ا أث�اس��س اج�از سق�ا� س��الس����س ح�� قال �ي ال��

  . )٥(اإلس���ر�ة

  ، و�ال��� إلى ما ���له )٦( ب�ل�ز��م/ و��ر ی�ح�ا ال�ق��سي في م��ره اإلشارة ل�ار�خ م�ی�ة الف�ما

                                                 
 .٤٢- ٤١، ص )١٩٦٧دار المعارف، : اإلسكندریة( تاریخ اإلمبراطوریة البیزنطیة، : عمر كمال توفیق) ١
نطالع مقدمة كتاب الفكر المصري : میات المتعددة التي تشیر إلى العصرللبحث عن مسمى الفترة الزمنیة موضوع الدراسة والمس) ٢

دار : القاھرة(الفكر المصري في العصر المسیحي، : رأفت عبد الحمید. في العصر المسیحي في خضم مناقشة ممتعة بین األستاذ وعقلھ
  .١٦- ٧، ص )١٩٩٩قباء والھیئة المصریة للكتاب، 

" تاریخ وحضارة مصر في العصر المسیحي... العصر القبطي : "ریخیة انظر إسحق إبراھیم عجبانعن أھمیة دراسة الفترة التا) ٣
الحضارة المصریة في العصر : ؛ میخائیل مكسي إسكندر٥٦ - ٥١، ص )٢٠٠٩( ، القاھرة، ٨، المجلد مجلة معھد الدراسات القبطیة

 .١٠ - ٨، ص )٢٠١٦لھیئة المصریة العامة للكتاب، ا: القاھرة(، )مصر من القرن األول حتى الثامن المیالدي(القبطي 
الھیئة المصریة العامة : القاھرة(میخائیل میكسي إسكندر، / جغرافیة مصر في العصر القبطي، ترجمة وتعلیق: إمیل كلیمنت أمیلینو) ٤

 .٢٤٢- ٢٤١، ص )٢٠١٢للكتاب، 
/ بوال ساویرس، مراجعة/ زینوس، تعریب. سي. أیھ/ إلنجلیزیة التاریخ الكنسي، ترجمھ من الیونانیة إلى ا: سقراتیس سكوالستیكوس) ٥

  . ٢٥٢، ص )٢(األنبا إبیفانیوس، سلسلة المؤرخون الكنسیون األوائل 
    https://drive.google.com/file/d/0ByXHTfVWuXRfVEJYQzNpQnNiX3M/view 

عمر صابر أحمد / ، ترجمة ودراسة تاریخیة ولغویة"الميرؤیة قبطیة للفتح اإلس"تاریخ مصر لیوحنا النقیوسي : یوحنا النقیوسي) ٦
  .٢٤١المرجع السابق، ص: ؛ إمیل كلیمنت أمیلینو٨٢- ٧٤- ٦٨، ص )٢٠٠٣دار عین، : القاھرة(عبدالجلیل، 
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أس�اء ال�ل�ان ال����ة س�اء ال�ي ه�ا ال���ر م� أه��ة جغ�اف�ة ����ة ��ان� أه���ه ال�ار���ة؛ ف��� 

ب�ل�ز��م / ، ف�ال ع� ال�وا�ات ع� تار�خ الف�ما)٧(ان�ث� م�ها وتالشى ت�اًما أو تل� ال�ي تغ��ت أس�اؤها

  .)٨(في ال����ار الق��ي

ح��ة م� "، ففي م�� قام� )٩(راه� م��� م� الق�ن ال�ام� ال��الد� �ی���ورس ال��ل�ز� و 

أث�ها ال�ائ� على تق�م ال��ارة الغ���ة في أورو�ا الع��ر ال�س�ى؛ ه�ه أروع ال���ات ال�ي ت��� 

و�ان أول م� ل�أ إلى . )١١(في الق�ن ال�ال� ال��الد� )١٠(ال���ة هي ال�ه�ان�ة ال�����ة في م��

ال���اء وعاش ح�اة ال��� وال�ح�ة في ال���اء للع�ادة ه� ب�ال ال���ي، أما م�س� ال�ه�ان�ة في م�� 

ح�ى �ان األن�ا �اخ�م��س . )١٣(، ال�� �ع� أ�ا ل���ع ال�ه�ان)١٢()م٣٥٦- ٢٥١(ا أن��ن��سه� األن�

و��أ ف�ال ج�یً�ا م� أروع الف��ل في ت��ر ال�ه�ان�ة، و�ه� ال��ام ال�ی�� أو  )١٤()م٣٤٦-٢٩٠(

                                                 
  .٦المصدر السابق، المقدمة، ص : یوحنا النقیوسي) ٧
األنبا / میخائیل مكسي اسكندر، إشراف/ تنسیق وتعلیق ،)م١٩٢٩(رینیھ باسیھ / مخطوط السنكسار القبطي الیعقوبي، ترجمة ونشر) ٨

؛ إمیل كلیمنت ٤٤٤- ٤٣٥- ٣٦٤، ص )٢٠٠٣مكتبة المحبة، : القاھرة(متاؤس، الجزءان في مجلد واحد، سلسلة المخطوطات القبطیة، 
 . ٢٤١ص : المرجع السابق: أمیلینو

9) Madalina Toca, “Isidore of Pelusium’s Letters to Didymus the Blind”, Studia Patristica 96, Leuven 
– Paris – Bristol: Peeters Publishers,  (2017), p. 325.  

، السنة األولى، العدد الثاني، أضواء على الدراسات القبطیة...راكوتي " األسكندریة في العصر القبطي : "عزیز سولایر عطیة) ١٠
 .٢٢،  ص )٢٠٠٢مایو (اإلسكندریة، 

، ص )٢٠٠٧دار الثقافة العربیة، : القاھرة(القبطیة،  –تاریخ مصر وحضارتھا في الحقبة البیزنطیة : الجواد إسماعیل لیلى عبد) ١١
٦٧. 
إحدى قرى بني سویف الحالیة، وذوي ممتلكات عدیدة ، وكانوا مسیحیین  كان أنطونیوس مصري النسب، وكان أھلھ من أعیان) "١٢

عندما بلغ أنطونیوس عشرون عاماً توفي والده ، وراح . م في السن رغب في تحصیل العلمفتربى تربیة مسیحیة، وعندما شب وتقد
إذا أردت أن تكون كامالً فبع ما عندك واتبعني،فسوف یكون لك كنز في "یتردد على الكنیسة إلى أن سمع یوماً اآلیة الواردة في اإلنجیل 

أثناسیوس : للمزید". ء، وعكف على الصالة والتنسك ثم انصرف إلى العزلةوعندئذ باع كل ما یملك وتصدق بثمنھ على الفقرا".السماء
، )٢٠١٥تعاونیة النور األرثوذكسیة، : بیروت(، ٣میشال نجم، ط/ القدیس أنطونیوس الكبیر، نقل السیرة عن الیونانیة القدیمة: الكبیر

، ص )١٩٣٢الشمس، : القاھرة( ھبان المصریین، تحفة السائلین في ذكر أدیرة ر: ؛ عبد المسیح صلیب البرموسي المسعودي١٠ص
  .٢٩- ٢٧، ص )١٩٦١دار النھضة العربیة، : القاھرة(مصر البیزنطیة، : ؛ السید الباز العریني٩

.E.C., Butler, Monasticism, in The Cambridge Medieval History, vol.1, Cambridge, (1911), pp. 521; 
Olivier Clement, The Roots of Christian Mysticism, Text and commentary, New York: New City 
Press, 1995, p. 310 ; Marilyn Dunn, The Emergence of Monasticism: from the Desert Fathers to the 
Early Middle Ages, Oxford:  Blackwell , 2003,op. cit.,pp.2-6; Joona Salminen, Asceticism and Early 
Christian Lifestyle, Finland: Unigrafia, University of Helsinki, 2017, p. 45. 

في صحراء العرب واألدیرة : ؛ لبیب حبشي وزكي تاوضروس٧٨المرجع السابق، ص: عبد المسیح صلیب البرموسي المسعودي) ١٣
 .٢٠، ص )١٩٩٣مكتبة مدبولي، : القاھرة(الشرقیة، 

 . ٩المرجع السابق، ص : عبد المسیح صلیب البرموسي المسعودي) ١٤
E.C., Butler, op. cit., p. 523; Marilyn Dunn, op. cit., pp. 25-32.  
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أص�ح ، و )١٥(ال���ة، ولق� وضع لألدی�ة أح�اًما خاصًة ت��� عل�ها، ف���ة في ن�عها، م���ة في م���عها

وق� ت��ث الق��� ج��وم ع� ثالثة أن�اع م� ال�ه�ان في . )١٦(في ال�اقع م�س� ال�ه�ان�ة ال��اع�ة

  .)١٧(م��

إلى ) م٣٢٥(، ول�� تع� الف��ة م� م��ع ن�ق�ةإی���ورس ال��ل�ز� وق� �ه�ت ال�ه�ان�ة م���ا ق�ل 

�اب م�ها ت��ر ال����ة م� ، لع�ة أس)١٨(هي الف��ة ال�ه��ة لل��ا�ات اآل�اء) م٤٥١(م��ع خلق�ون�ة 

م، في ح�� أع�� ال�عارك العقائ��ة دافًعا لل��ا�ات ٣١٣االض�هادات �ع� االع��اف ��قا ل��س�م م�الن 

اآل�ائ�ة في �ل ان��ار اله��قات، وصاح� ذل� ازدهار ال�ه�ان�ة، ف�ال ع� اه��ام رجال ال�ی� �ال��اء 

  .)١٩(ب�ض�حال�وحي وه� ما �ه� في ال�سائل م�ض�ع ال�راسة 

وت��ل ال��ادر األول�ة لل�ار�خ ال�ه�اني على س��ل ال��ال ع�ة أن�اع م�ها ما ��� م��ارات م� 

: ؛ وهي م���عات م�ع�دة، م��فة ���ق م��ای�ة، وُتع�ف �اس�"أق�ال ال�ه�ان ول��ات خا�فة ع�ه�"

ك�ا س�لها ال�حالة " وال���ح�ی�وصًفا ل���قة ح�اة ال�ه�ان "، �اإلضافة إلى ن�ع ���ل "أب�ف���اتا �ات�وم"

" تار�خ ال�ه�ان"أ� " ه���ر�ا م�ناخ�رم"ال�ی� زاروا ال���ة في أواخ� الق�ن ال�ا�ع ال��الد�، و��� ه�ا ال��ع 

ل�االدی�س وال�� " ال�ار�خ الالوسي"�قل� روف���س، و" ه���ر�ا م�ناخ�رم"�قل� ال�ه�ان الفل������� ال��عة، و

ش�ح وت�ل�ل ل��ق وأسال�� ح�اة ال�ه�ان "، ف�ال ع� ن�ع ���ل "���ان ال�ه�ان"��ان ُ�عَ�ف في الع���ة �ع

  .)٢١("ال��اوارات"و" األن��ة:"ال�ه����) ٢٠()م٤٣٥- ٣٥٠(و��� ه�ا ال��ع ع�لي ی�ح�ا �اس�ان" في م��

و���� ال�أك�� �أن األدب ال�ی�ي ق� ح�� ب�� ث�ا�اه حقائ� تار���ة مه�ة؛ و�ال�الي إشارات ع� 

، وت��� )٢٢(األح�اث االج��اع�ة واالق��اد�ة وال�ی��ة ول��ات م� ال��اة ال��اس�ة ال�ي أحا�� به�

                                                 
الرھبنة النسائیة في مصر البیزنطیة من : "؛ دمحم عثمان عبد الجلیل٢٥- ٢٤المرجع السابق، ص : لبیب حبشي وزكي تاوضروس) ١٥

 .٣٤٩- ٣٤٨، ص )٢٠٠٠( العدد العاشر، مجلة كلیة اآلداب ، قنا،" القرن الرابع حتى السابع المیالدي
: بیروت( عبد اللطیف أحمد علي، / كندر األكبر حتى الفتح العربي، نقلھ إلى العربیة وأضاف إلیھمصر من اإلس: أیدرس بل . ھـ) ١٦

 .١٦٨، ص )١٩٧٣دار النھضة العربیة، 
 .٨٨- ٨٧، ص )١٩٩٧المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة( أضواء على المسیحیة المبكرة، : دمحم السید دمحم عبد الغني) ١٧
، السنة السابعة، العدد أضواء على الدراسات القبطیة - مجلة راكوتي" أدب مصري صمیم - القبطي األدب : "یوحنا نسیم یوسف) ١٨

 .٢١، ص )٢٠١٠سبتمبر ( الثالث، اإلسكندریة، 
نصحي عبد الشھید، مؤسسة / جورج عوض إبراھیم، مراجعة/ مقدمة وترجمة وتعلیقات: رسائل القدیس إیسیذوروس الفرمي) ١٩

 .٤٦، ص )٢٠١٨دار النوبار، : العبور(، المجلد األول، ٢١٠وذكسي للدراسات اآلبائیة، نصوص آبائیةاألرث القدیس أنطونیوس المركز
20) Olivier Clement, op.cit. , p. 352.  

 مركز باناریون للتراث اآلبائي،: القاھرة(بوال ساویرس البراموسي، / التاریخ الرھباني في أواخر القرن الرابع المیالدي، ترجمة) ٢١
 .١٦- ١٥، ص ) ٢٠١٣

  .٣٢- ٣١، ص )٢٠٠٢مصر العربیة، : القاھرة( ، األدب، ١قطوف الفكر البیزنطي ، ج: طارق منصور دمحم) ٢٢
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ت�اث األدب ال�ی�ي الق��ي ت�ج�ات ال��اب ال�ق�س، و��� ال��اس�، وس�� الق�����، وأع�ال ال�ه�اء، 

أدب األب����فا، وال وأق�ال اآل�اء و��ا�اته�، وم�ام� ورسائل، وخ�� وم�اع� وتعال��، و��ل� ی���� 

�ق��� ت�اث األدب الق��ي على ال��لفات ال�����ة �اللغة الق���ة وح�ها، و�ن�ا ی���� ��ا�ات اآل�اء 

  . )٢٣(األق�ا� �اللغ��� ال��نان�ة والع���ة و��ل� ال��ج�ة م� ال��نان�ة للق���ة، وم� الق���ة للع���ة

إلى ت�اول دور األدی�ة  إی���ورس ال��ل�ز� � و�ق�دنا ال��ی� ع� ب�ل�ز��م في ض�ء رسائل الق��

في تل� الف��ة؛ ف���� ال�ع� أن األدی�ة ق� لع�� دوًرا ن�ً�ا جً�ا في ح�اة ال����ع أك�� م� دورها ال�� 

و���� الق�ل �أن األدب ال�ه�اني ، )٢٤(��ه� م� خالل ال��ا�ات والعق�د وغ�� ذل� م� ال��اد ال�����ة

الق��� إی���ورس ال��ل�ز� ���ل م�اًال ث���ا وخ�ً�ا ل��ف تفاص�ل ه�ه ال�ق�ة  وخاصة ف��ا ی�عل� ب�سائل

ال�ار���ة م� جان�، وم� جان� آخ� فإن األدلة ال�اردة في �ع� ال�سائل س�اء تار���ة أو جغ�اف�ة ق� 

  .ت�ه� ���ة ن��ها ل�ات��ها

� ال�����ة ق� أص��� م �ان ���٣٩٠قه ��ات� ���ي في عام  إی���ورس ال��ل�ز� وع��ما ب�أ 

إی���ورس ، و�ع��� الق��� )٢٥(ال��انة ال�س��ة لإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة، وازده�ت ال�ه�ان�ة وال��ا�ات اآل�ائ�ة

، و�ع� واحً� م� أب�ز ��اب أدب ال�سائل في )٢٦(أح� آ�اء ال����ة ال�امعة وعل�اء ع��ه ال��ل�ز� 

، ووجه �ل واح�ة م�ها إلى ش�� له دع�ة أو ح�� وضع ع�ة رسائل م��ای�ة ال��ض�عات )٢٧(ع��ه

، فق� خلف وراءه م���عة ����ة م� ال�سائل ت�ل )٢٨(رت�ة أو و��فة م� م��لف األع�ار وال��� وال�ت�ة

 ، و ��ا �ق�ل �ع� ال�ارس�� إن رسائله ل� ت�� تقل ع� أع�ال الق��� ی�ح�ا ف�)٢٩( رسالة ٢٠١٢ل��� 

 :C. H. Turner ، و����)٣٠(ه وتأث� بها خاصة ��ا�ه ع� ال�ه��تال�ه� خاصة وأنه �ان ق� ق�أ ��ا�ات

م� أك�� ال����ات ال����ة لاله��ام في ج�ل أن�ج الع�ی� م� ال�جال  إی���ورس ال��ل�ز� لق� �ان الق��� "

  وف�� ذل� �أن رسائله م����ة في ج�ان� ع�ی�ة م� ح�� ���تها وأه��ة م�ض�عاتها، وتع��  ،"ال������

                                                 
 .٥٩المرجع السابق، ص : إسحق إبراھیم عجبان) ٢٣
 .٢٠، ص )٢٠٠٢ة، المشروع القومي للترجم: القاھرة(إبراھیم سالمة إبراھیم، / ترجمةاألدیرة األثریة في مصر، : والترز. ك.ك) ٢٤
 .٤٨المصدر السابق، ص : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٢٥
 .٢٤٨، ص )١٩٨٣مكتبة المحبة، : القاھرة( تاریخ الكنیسة القبطیة، : منسي یوحنا) ٢٦
 .٢٥ ، ص)١٩٩٤: القاھرة(من أدب الرسائل المسیحي، سلسلة آباء الكنیسة، ... القدیس إیسیذروس الفرمي : أنطون فھمي جورج) ٢٧
 .٢٤٩المرجع السابق، ص : منسي یوحنا) ٢٨

29) Madalina Toca, op. cit., p. 325.  
، )٢٠٠٢ینایر (، السنة الخامسة، العدد التاسع، دوریة دراسات آبائیة والھوتیة)" ٢(القدیس إیسیذوروس الفرمي:"وھیب قزمان) ٣٠
  .١٣- ١٢ص
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  .)٣١(" ��َ� �االه��ام الالئ� في األونة األخ��ة م� أنه ل�

لعائلة ) ٣٤(م ٣٧٥- ٣٦٥أو ب�� عامي  )٣٣(م ٣٦٠، �ع� عام )٣٢(في م�� إی���ورس ال��ل�ز� ول� 

، و�ان� له عالقات ع�ی�ة داخل م�ی�ة )٣٥(ن��لة، و�ان� ب��ه و��� ال�ا�او�� ثاوفل�� و���ل� صلة ق�ا�ة

، ف�� ال���� أنه �ان ه�اك )٣٧(، ث� درس ه�اك)٣٦(��ى أنه ول� ف�هااإلس���ر�ة؛ ح�ى ��� الغال��ة الع

، فأص��� م�رسة اإلس���ر�ة ال�عل���ة أق�م م��� )٣٨(م�����ن م�قف�ن في اإلس���ر�ة في تل� ال�ق�ة

، فق� �ان� اإلس���ر�ة شعلة ج�ب لل�الب ال�ه���� �العل� )٣٩(للعل�م ال�ق�سة في تار�خ ال�����ة ال��ق�ة

  .)٤٠(ال��� ال���س�حاء ر ف أن�اء اإلم��ا��ر�ة ال�ی� ال�ف�ا ح�ل معل��� ذاع� شه�ته� في أم� م��ل

على سعة ا�العه على شع�اء ال��نان وال��رخ��  إی���ورس ال��ل�ز� وت��� رسائل الق��� 

� ، ل�� ه�ا فق� بل �ان)٤١(وال���اء والفالسفة، م�ا ��ه� لل����ة اإلس���ر�ة ال�ع�وفة في ذل� ال�ق�

وق� اخ�ار دی�ًا على ج�ل صغ�� ق�ب م�ی�ة ب�ل�ز��م . )٤٢(ب�ل�ز��م م� اخ��اص �������ة اإلس���ر�ة

ك�ا ن��ها الق��� ) ال�ه�ان�ة ال������ة(ال�ي �ان� مقً�ا ل�اك� ال�قا�عة، ح�� ق�ر أن �ع�� ح�اة ال���ة 

                                                 
31) Cuthbert H. Turner [1860-1930], "The Old Latin Texts of the Minor Prophets V," Journal of 
Theological Studies 6, No. 21,( Oct. 1904), p.70; 

، )٢٠٠٣ینایر (، السنة السادسة، العدد الحادي عشر، دوریة دراسات آبائیة والھوتیة)" ٤(القدیس إیسیذوروس الفرمي :" وھیب قزمان
  .٢٤ص 
 .٥٦٦، ص )١٩٩٩دار مجلة مرقس، : شبرا( سة، دراسات في آباء الكنی: باسیلیوس المقاري) ٣٢

33) Madalina Toca, op. cit., p.326.  
34) David T. Runia,” Philo of Alexandria in Five Letters of Isidore of Pelusium “In: Philo and the 
Church Fathers: A Collection of Papers (Supplements to Vigiliae Christianae, Vol. 32), Leiden: 
Brill,1997 , p. 155. 

 .٢٤٨المرجع السابق، ص : منسي یوحنا) ٣٥
    ;David T. Runia, op. cit., p. 155 (37                                           ٥٦٦المرجع السابق، ص : مقاريباسیلیوس ال

37) Ibid. p.156;                                             ٤٩ - ٤٨المصدر السابق، المقدمة ص : ائل القدیس إیسیذورس الفرميرس                                                                                                                              
، المجلد مجلة معھد الدراسات القبطیة" الدراسات الالھوتیةمدرسة اإلسكندریة منبع :" موریس تاوضروس، وداد عباس توفیق) ٣٨

 .٢٢، ص )٢٠٠٥دار نوبار، : القاھرة(الخامس، 
رأفت عبد الحمید : انظر... للمزید عن تطور مدرسة اإلسكندریة التعلیمیة وبرنامجھا وتأثیر المدرسة على الدراسات الالھوتیة ) ٣٩

؛ موریس ١٠٣- ٣٩، ص )٢٠٠١مصر العربیة، : القاھرة(، ٢، ط)م٦٤١ - ٢٨٤(مصر في العصر البیزنطي: وطارق منصور
 .David T. Runia, op. cit., p.156:  في االسكندریة انظر إیزیدورس البیلوزي؛ وعن تعلیم ٢٣المرجع السابق، ص : تاوضروس

40) Vasiliki Nickola Nikitopoulou, Higher Education in Egypt duringthe Byzantine Period in the Light 
of Papyri, Cairo University , 2010,  p.189.  

، دوریة دراسات آبائیة والھوتیة)" ١(القدیس إیسیذورس الفرمي :" ؛ وھیب قزمان٥٦٦المرجع السابق، ص : باسیلیوس المقاري) ٤١
: القاھرة( ، ٨یة، الكتاب االول، طقصة الكنیسة القبط: ؛ إیریس حبیب المصري٥٠، ص)٢٠٠١یولیو (السنة الرابعة، العدد الثامن، 

 .٤٧- ٣٤، ص)٢٠٠٣
 .٤٩المصدر السابق، المقدمة، ص : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٤٢
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: ؛ وذ�� ص�احة ف�ها)٤٤(ل���ة، و��ج� في ه�ه ال�سائل ما ���� إلى االن��اب والل��ء ل)٤٣(�اخ�م��س

  .)٤٦(وصار ف��ا �ع� �اه�ًا وأ�ًا لل�ی�، ث� آث� ح�اة ال�ح�ة )٤٥()"ال���ة(أه�ب م�لي أنا إلى ال���اء"

  : إلى ع�ة م��اتإی���ورس و���� تق��� ح�اة 

ال���ة األولى م� ال����ل إلى ال�عل��؛ وت��ل الف��ة ال�ي تعل� ف�ها في االس���ر�ة، وتل�ها 

  . ��ة ال�ي ق�اها معلً�ا م�شً�االف

وال���ة ال�ان�ة ع��ما ت�ك ص�� العال� وات�ه لل���ة؛ ح�� �ان م� ال�ع�اد أن ی�ه� اإلن�ان 

�الق�ب م� اآل�اء ال�������، و�ان عل�ه االخ��ار ما ب�� تل��ة ال���ة للق��� �اخ�م��س في صع�� 

فق� �ان ال��اك ال�ا�ق�ن �ال��نان�ة غال�ا ما . ��م�� أو إلى أن�اف ال���ح�ی� م� ره�ان ن���ا واإلسق

أوًال إلى ص��اء ن���ا، إی���ورس وق� ذه� . �ف�ل�ن ال�هاب إلى ن���ا والقاللي ال�ي �ان� ق���ة م�ه�

، ث� اخ�ار في ه�ه ال��حلة ال��اة في ب�ل�ز��م م����ا ومعل�ا، وفي أوائل الق�ن )٤٧(ح�� عاش ف�ها قل�ًال 

�ه أ اال�ام� رسَّ   . )٤٨(سقف ب�ل�ز��م ق��

: ، وق� آت� تعال��ه ث�ارها في إ�ار ال��هج ال�� رس�ه)٤٩(أما ال���ة ال�ال�ة فهي م�حلة ال�اه�

م� ال�اج� عل��ا أن ن��ع�� �الق��ة تارًة و�الل�� ��ًرا ل���ي ال��م��� على األساس اإللهي ال���� ال�� "

���� ال�اه� �����م م��لف األدو�ة ت�ًعا ل���عة م� ی�غي ف��ا أن ال. ال ��ل� أح� أن �ق�� أساًسا غ��ه

في تار�خ إی���ورس ال��ل�ز� وت��ح . )٥٠("شفاءه� ��ل� ال�واء ال�وحي ال�اح� ال ��لح ل��اواة ال�اس ج��عا

 .)٥١(م٤٥٠أو  ٤٤٩ل� ی��اوز عام 

�ع ال�راسة ــ وق� زخ�ت ه�ه ال���قة ال�غ�اف�ة م� ال��خل ال��قي ألرض م�� ــ في الف��ة م�ض

�ال�ه�ان واألدی�ة وم�ا ی�ل على ذل� ما ذ��ه ی�ح�ا �اس�ان ح�� وصف رحل�ه ل��� في ث�ا�ا أج�ائه 

ال�الثة ل��اوراته ومقابل�ه ألب�ز ال���ح�ی� ����� ال���قة و�ق�اءة م�أن�ة لل��اورات ���� أن ن����ج 

                                                 
  .٥٠المرجع السابق، ص : ؛ وھیب قزمان١٤المرجع السابق، ص: أنطون فھمي جورج) ٤٣
 ١٤٠، ص )٩٢(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٤٤
 .٢٣٣، ص )٢٦٦(رسالة : صدر نفسھالم) ٤٥
  .٥٠المرجع السابق ، ص : وھیب قزمان) ٤٦

47) Marilyn Dunn, op. cit., pp. 13-15. 
 .٢٣٧، ص )١٩٩٥وادي النطرون،(، ٣الرھبنة القبطیة في عصر القدیس أنبا مقار، ط: متى المسكین) ٤٨
 .٥٥- ٥١، ص )"١(القدیس إیسیذورس الفرمي :" وھیب قزمان) ٤٩
 .٤٤٢المرجع السابق، ص : حبیب إیریس) ٥٠

51) Madalina Toca, op. cit., p.326.   
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�ا ���� ال�ل�ل األث�� ل�ج�د أدی�ة �ال�جه ك. )٥٢(أ��ا ج�ًءا م� ش�ل العالقة ب�� ال�ه�ان في ال���قة

  . )٥٣(..."وأما ال�جه ال����، ف�ان ف�ه أدی�ة ����ة خ���، و�قى م�ها �ق�ة:" ال���� عامة ف���� ال�ق���� 

كان �الق�ب م� ت��� ال�ي ت��ى اآلن "وذ�� ال��ع�د� في أدی�ة ال�جه ال���� دی� ال���ة م��� 

في ب�زخ ال���� إلى ال���ب ال��قي م� ب�رسع�� ش�قي ق�اة ال���ة وهي ق�ب ال��� ال���س� 

كان ی�ج� دی� �اس� تل اله� �قع في سهل ال���ة "وذ�� م�ی� ساب� لل���ف الق��ي أنه . )٥٤("ال����

. ع�� ال��ف ال��الي لق�اة ال���� م� ال�هة ال��ق�ة وفي ن�ف ساعة ب�� تل الف�ما والق���ة ال��ق�ة

و�ان ال�ی� تا�عًا . لق�افل ب�� م�� وال�ام ال�ى ت�� على م�افة قل�لة ج���ًا م�هو�ان� ق���ًا ���� ا

ول�� . إی���ورس ال��ل�ز� ألسقف�ة ب�ل�ز��م وهي أق�م أسقف�ات م�� وق� ت�ه� في ال�ی� ال����ر ال�اس� 

م� و��  إی���ورس ال��ل�ز� ه�اك م� ال��ادر ما ی�ل�ا على م��� ال�ی� ال����ر �ع� م�ت م�س�ه 

م ح�� اس��لى  �١١١٨ ح�الى عام ال�مان �ل قائ�ًا، إال أنه م�ا ال ی�ع م�اًال لل�� فق� زال ه�ا ال�ی

وأح�قها ج��ده ول� تق� لل��ی�ة ) ب�ل�ز��م(مل� م�ل�ة ب�� ال�ق�س ال�ل���ة على الف�ما " بل�و�� األول "

ل�ز��م، ال�ي أس�اها ال���� الق��� وعلى أ�ة حال ه�اك ال��ائ� ال���ة ل��ی�ة ب�. )٥٥(قائ�ة �ع� ذل�

، وما زال� االك��افات األث��ة ت�ا�ع ح�ى )٥٦(، وت���� ف�ها ال���� م� آثار ال��ائ� وال���ن )ب�أم�ن (

  . )٥٨(، و��ل ات�اع ال���قة ال�ي ت�غلها اآلثار على ع�� ال��ی�ة وأه���ها)٥٧(األن

ففي ال��ء األول على س��ل ال��ال ن��  :ی���ورس ال��ل�ز� وم� واقع ت�ل�ل ال�سائل ال�����ة إل

إلى أت�اع ح�اة ال��اكة م�  ١٥٤، وال�سالة )٥٩( إلى دی� ب�ل�ز��م ١٥٠رسائل ل��اعات ال�ه�ان؛ فال�سالة 

                                                 
- ٢٢، المقدمة، ص ٢٠١٥، )٢٠١٥مركز باناریون للتراث اآلبائي، : القاھرة(بوال ساویرس، / األنظمة، ترجمة: یوحنا كاسیان) ٥٢
، ١١/٢/٤:  ١١/١؛ ٣٦١- ٣٥٧ص  ص ٧/٢٦بوال ساویرس، مشروع الكنوز القبطیة، / المحاورات، ترجمة: ؛ یوحنا كاسیان٢٣

٥٤٣- ٥٣٧.  
https://drive.google.com/file/d/0ByXHTfVWuXRfbDJwdWJwZHM1OVE/view 

تاریخ األقباط المعروف بالقول اإلبریزي للعالمة المقریزي، دراسة ): م١٤٤١/ ھـ٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي ت (المقریزي ) ٥٣
 .١٧٢، ص )١٩٩٥لفضیلة، دار ا: القاھرة(عبد المجید دیاب، / وتحقیق

 . ١٤٨المرجع السابق، ص : عبد المسیح صلیب البرموسي المسعودي) ٥٤
 .١٢٤، ص .)ت.مكتبة المحبة، د: القاھرة( تاریخ الرھبنة والدیریة في مصر وآثارھما اإلنسانیة على العالم،  :رءوف حبیب) ٥٥
بالوجھ البحري،  ١٢عن الكنائس واألدیرة في القرن  –رم تاریخ أبو المكا): سعد هللا بن جرجس بن مسعود(أبو المكارم ) ٥٦

 .١٠٩- ١٠٧، ص )١٩٩٩دار النعام، : القاھرة(، ١األنبا صموئیل أسقف شبین القناطر، ج/إعداد
 .١٣٤، ص )٢٠٠٢( ، القاھرة، مجلة معھد الدراسات القبطیة، "اآلثار القبطیة بالصحراء المصریة:" عاطف عوض) ٥٧
 .٦٤، ص )٢٠١٤المركز العربي، : بیروت( ، ٢سیناء المدخل الشرقي لمصر، ط: عباس مصطفي عمار) ٥٨
 .١٧٥المصدر السابق، ص: رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٥٩
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ال�ي م� ال����ل أنها أرسل� ل�ی� واح� م�ج�د  )٦١( إلى ره�ان ب�ل�ز��م ٢٢٠، وال�سالة )٦٠( أهل ب�ل�ز��م

. )٦٣()��ان���(ف���� ب�ض�ح ل�ی� �ان ���ى تاب�����اس  ٩٣أما ال�سالة ، )٦٢( ب�ل�ز��م �الق�ب م�

 ٢٠٠٠ن�� "وت��لف اإلح�اءات في تق�ی� أع�اد ال�ه�ان به�ه ال��ا�� ق��ل الف�ح الع��ي ل��� ما ب�� 

  .)٦٤()"تل الف�ما ش�قي ب�رسع��(راه� ق�ب ب�ل�ز��م ) ألفي(

� ال���ن�ي ال�اك� ق�ل أن ت�ل لل�ه��ة وت�ه� وم� ال���� أن ال�����ة في ب�ل�ز��م في الع�

�ع� ث�ارها في �ه�ر األدب اآل�ائي، وما ب�� أی�ی�ا األن م� رسائل، ق� م�ت ب�ف� ال��احل، فق� 

ان���ت ال�����ة في م��، ول� ی�� ه�ا االن��ار ��ه�لة، ول�� �ع� ص�اع في ع�ة م�ادی� م�ها ال��اع 

وأهلها، م�ل�ا ج�� على ال��ائ� األخ�� وال������� في م��لف  ، ف�ال ع�ا ج�� على م��)٦٥(الف��� 

م�ها، خالل الق�ون ال�الثة األولى لل��الد وم�لع الق�ن ) ٦٦(وال�ات اإلم��ا��ر�ة، خاصة ال��� ال��قي

ال�ا�ع ونع�ي ب�ل� االض�هاد ج�اء الع�وف ال�� عاشه ال������ن داخل ال����ع واالم��اع ع� االش��اك 

، و�لغ� ذروة )٦٧(ف العامة وال��� إال قل�ال م�ه�، �اإلضافة ل�ف�ه� الع�ادة اإلم��ا��ر�ةفي ال��ائ

ح�ى ع�ف عه�ه �ع�� ) م ٣٠٥ - ٢٨٤( Diocletianusاالض�هاد في عه� اإلم��ا��ر دقل��ان�س 

اب ؛ وق� أفاض ��)٦٨(االس��هاد األع��، وال�� اع���ته ال����ة الق���ة ب�ا�ة لل�ق��� الق��ي في م��

��ا أف�د  )٧٠(في وصف أح�اث االض�هاد ���ل عام )٦٩(ال����ة األوائل وم�ه� أب� ال�ار�خ ال���ي

                                                 
 .١٧٨المصدر نفسھ، ص ) ٦٠
 .٢١٢المصدر نفسھ، ص ) ٦١
 .٥٧المقدمة الدراسیة، ص : المصدر نفسھ) ٦٢
 .١٤١المصدر نفسھ ، ص) ٦٣
  .٧٣، ص .)ت.الكلیة اإلكلیریكیة الالھوتیة لالقباط األرثوذكس، د: القاھرة(الرھبنة المسیحیة،  مذكرات في: األنبا یوأنس) ٦٤

https://drive.google.com/file/d/1upFvuxlvhSQo9FOpzn9TYiVNy1JMUQ6d/view 
 .٢٨،  ص )ت.دار العالم العربي، د: القاھرة( حضارة مصر في العصر القبطي، : مراد كامل ) ٦٥
 .٩٣المصدر السابق، ص : لنقیوسيیوحنا ا) ٦٦

67) Augustus Neander, General History of the Christian Religion and Church, trans. from the second 
and improved edition by Joseph Torrey, Vol. I, London: Willy & Putnam, 1847, pp. 86-93.  

 .٦٨، ص )١٩٧٨( ،٢٥ ، مج المصریة التاریخیة المجلة، "البیزنطي لعصرا في المقدس بیت كنیسة: "رأفت عبد الحمید
المرجع : ؛ دمحم عثمان عبد الجلیل١٥٩المرجع السابق، ص : أیدرس بل . ؛ ھـ٩٤- ٩١المصدر السابق، ص : یوحنا النقیوسي) ٦٨

 .٣٤٧السابق، ص 
التاریخ : مصادر تاریخ العصور الوسطى :؛ دمحم زاید٢٣٧- ٢٣٢ص  - ١٨٧المصدر السابق، ص : سقراتیس سكوالستیكوس) ٦٩

  .١١١، ص )٢٠١٤مصر العربیة، : القاھرة( البیزنطي، 
 Cuthbert H. Turner [1860-1930], "The Early Episcopal Lists", Journal of Theological Studies 1 No 2 

(Jan. 1900), pp. 184-200 
 .٤٠١ - ٣٩٨، ص )١٩٧٩الحدیثة للطباعة، : القاھرة(، ٢مرقس داود، ط/ تاریخ الكنیسة، ترجمة: یوسابیوس القیصري) ٧٠



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٤٨

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

، وت�فل ال��ادر ��عاناة ال�ال�ات ال��ق�ة لإلم��ا��ر�ة ب�جه )٧١(روا�ات ع� أح�اث االض�هاد في م��

في ع�� ال�ه�اء؛ ) االف�م(روا�ات ع�ی�ة ح�ل معاناة أهالي ب�ل�ز��م  )٧٣(و��د في ال����ار .)٧٢(خاص

فق� ول� الق��� أب��اخ�س في ب�ل�ز��م و�ان �ع�ل خ�ا�ا مع رف�ق�ه، وع��ما تق�م ألح� ال�الة ال���ن���� 

وفي ق�ة الق��� أ�اه�ر ال���اق�سي؛ ی��لى ب�ض�ح . )٧٤(واع��ف �ال���ح ع�ب ح�ى أسل� ال�وح

  .)٧٥(اس��ا�ة والة ب�ل�ز��م لق�ارات االض�هاد

ال�ی�ي لل��ان في ب�ل�ز��م ، فق� �ان م�اثال لل��ن األخ�� في اإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة وأما ال���ع 

في الق�ن ال�ا�ع وال�ام� ال��الدی��؛ ح�� وج� م���ع �ه أغل��ة م� ال��ان م������ وعلى رأسه� رجال 

 ٣٠ات م� اإلكل��وس ح�� �ع� ال�ق�ی�  ١٥٤رسائل إلى  إی���ورس ال��ل�ز� ال�ی� ال����ي، ف��� 

م�اع� ش�اس  ٤، )د�اك�ن (ش�اس  ٤٩، )ارش��اك�ن (رئ�� ش�ام�ة  �٢اه�،  ٥٥أسقف، 

، جاء ال�ث���ن في ال��ت�ة ال�ان�ة م� ح�� الع�د، ��ا �ان ه�اك أ��ا )٧٦(قار�  ١٤، )إی��د�اك�ن (

  . )٧٧(ج�اعات یه�د�ة ت��ث في رسائله إل�ه�

  م�ه� أث�اس��س : )٧٨(��ار�ة س���ر��� خ��ة إی���ورس ال��ل�ز� وعلى أ�ة حال عاص� الق��� 

                                                                                                                                                         
Ida von Hahn-Hahn and John Bernard Dalgairns, The Fathers of the Desert, Trans. Emily F. Bowden, 
vol.1 , London: Burns and Oates, 1907, p.6. 

 .٤٠٩- ٤٠٥المصدر السابق، ص  :یوسابیوس القیصري) ٧١
  .١/٢/٢، .ت.بوال ساویرس،مشروع الكنوز القبطیة، د/ تشستر ھارترانفت، تعریب/ التاریخ الكنسي، ترجمة : سوزومین) ٧٢

https://drive.google.com/file/d/0ByXHTfVWuXRfV2VPc25yN2NnVVk/view 
، )الجامع ألخبار األنبیاء والرسل والشھداء والقدیسین(بمعنى الجامع :  Synaxarium, Synaxarion, Synexarionالسنكسار ) ٧٣

وھو الكتاب الذي یحوي سیر اآلباء واألنبیاء والشھداء واألعیاد الكنسیة، مرتبة على مدار السنة بحسب أیام الشھور القبطیة، ویقرأ في 
وكتاب السنكسار ھو كتاب قدیم في الكنیسة یعود . متداد طبیعي ألعمال اآلباء الرسلكا) أعمال الرسل(القداس اإللھي بعد اإلبركسیس 

وسنكسار الكنیسة القبطیة وضعھ . م بقراءة السنكسار في القداس اإللھي٣٩٨للقرون األولى من تاریخھا، وقد صرح مجمع قرطاجنة 
تلمیذا لألنبا دانیال قمص بریة شھیت وقام بأول محاولة لجمع سیر ، وكان راھبا عالما و)م٦ق (أسقف البرلس ) یوحنا(أوال األنبا یؤانس 

واستكمل السنكسار األنبا میخائیل . وكان ذلك في أواخر القرن السادس المیالدي . الشھداء والقدیسین لكل یوم على حده على مدار السنة
الذي أضاف علیھ سیر أخرى وجعلھا كلھا في  )م١٣/١٤ق(، ومن بعده األنبا بطرس الجمیل أسقف ملیج )١٣ق(أسقف ملیج وأتریب 

ضمن جانب من أعمال مؤتمر التراث العربي " الفیوم في السنكسار القبطي:" إسحق إبراھیم عجبان". السنكساري"مخطوط سماه 
سكاني، ، المركز الثقافي الفرنسی٢، العدد دوریة التراث العربي المسیحي، )م٢٠١٦فبرایر  ٢٧- ٢٦(المسیحي الرابع والعشرون 

  .١٢٨- ١٢٧،  ص )٢٠١٦یولیو (القاھرة، 
 .٣٦٤للروایة بالتفصیل انظر مخطوط السنكسار القبطي الیعقوبي، المصدر السابق، ص ) ٧٤
 .٤٤٤المصدر نفسھ، ص ) ٧٥
 .٦١- ٥٩المصدر السابق، المقدمة الدراسیة، ص : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٧٦
، )٢٠٠٢یولیو (،السنة الخامسة، العدد العاشر، دوریة دراسات آبائیة والھوتیة)" ٣(مي القدیس إیسیذوروس الفر:" وھیب قزمان) ٧٧
 .٣٠ص
  . ٤٩المصدر السابق، المقدمة الدراسیة، ص : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٧٨
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، ثاؤف�ل�س )٨١()م٣٨٥- ٣٨٠(، ت���ث��س )٨٠()م٣٨٠ -٣٧٣(، ���س ال�اني )٧٩()م٣٧٣- ٣٢٨(ال����

�أح�ال دی�ه و�ال�الة ال����ة في ب�ل�ز��م فق�، بل  إی���ورس ال��ل�ز� ول� ی��غل . )٨٢()م٤١٢-٣٨٥(

��م تع� واح�ة م� ال��اك� ال�ی��ة ال��ث�ة في ص�اعة و�ان� م�ی�ة ب�ل�ز  ،)٨٣(ان�غل �أم�ر ال����ة عامة

ن����ج م�قفه  إی���ورس ال��ل�ز�  الق�ار في الع�� ال���ن�ي؛ فعلى س��ل ال��ال م� خالل ��ا�ات

ح�� اخ��� مع ی�ح�ا ذه�ي الف� ث� ح�� عل�ه �ال�في، ول�ا ) م ٤١٢- ٣٨٥(ال�عارض ح�ال ثاؤف�ل�س 

  . )٨٤(م� أخل� أن�ارهإی���ورس ال��ة ال��ق��ة �ان ) م ٤٤٤ - ٤١٢(اع�لى ال�ا�ا ���ل� 

وما ح�ث ق��ل م��ع أف��س، فق� �ه� في أن�اك�ة أواخ� الق�ن ال�ا�ع ال��الد� م�ه� ���� 

، وما �اد ی��لى )عل�ه ال�الم(إلى أن ال���ع��� ال����ة واإلله�ة ل� ت���ا ات�ادا �امال في ال��� ال���ح 

���ر��س، ح�ى حاول ف�ض م�ه�ه على ال����ة، وخا�� اإلم��ا��ر، فهاج �������ة الق�������ة ن

على أن ال�عارضة له�ا ال��ه�، إن�ا ص�رت م� ���ل� �����ك اإلس���ر�ة، ال�� . ال�اس �الق�������ة

. اس��اع ال�غل� على ن���ر��س دی��ا وس�اس�ا، �ف�ل ما لق�ه م� تأی�� ال�ه�ان، وم�اع�ة �ا�ا روما

�ا�ا ���ل� ب�ل� ن��ا حاس�ا، وذاع ص��ه أنه عال� دی�ي وم� ساسة ال����ة، إذ ان��� على فأح�ز ال

  .)٨٥(�����ك الق�������ة، وعلى ح��مة اإلم��ا��ر ال�ي ت���ه

ل� ی�ه� ل���ر ال���ع ال����ني ال�ال� ���ی�ة إف��س  إی���ورس ال��ل�ز� وعلى ال�غ� م� أن 

و�ع� ب�سالة إلى اإلم��ا��ر ث��دوس��س . � ما ی�ور ف�ه �اه��امم في آس�ا ال�غ�� إال أنه راق٤٣١

                                                 
األنبا ساویرس ابن ( ابن المقفع. انظر السیرة الثامنة من سیر البیعة أثناسیوس الرسولي البطرك وھو من عدد اآلباء العشرون) ٧٩

تقي (؛ المقریزي ٥٤- ٤٥، ص )١٩٩٩دار النعام، : القاھرة(، ١األنبا صموئیل، ج/ تاریخ البطاركة، إعداد): المقفع أسقف األشمونین
؛ أنظر عن األریوسیون والمیلیتیون ضد اثناسیوس في مجمع ٦٢- ٦٠المصدر السابق، ص ): م١٤٤١/ ھـ٨٤٥الدین أحمد بن علي ت 

: جون لوریمر. التھامات ضد أثناسیوس وعزلھ ونفیھ وحمالت أثناسیوس دفاعا عن قرارات نیقیة وخدمة أثناسیوس الرعویةصور ثم ا
  .٨٣- ٥٩، ص )١٩٨٨دار الثقافة، : القاھرة( ، ٣عزرا مرجان، ج/ تاریخ الكنیسة، ترجمة

؛ ٥٤المصدر السابق، ص : لعشرون ابن المقفعانظر السیرة التاسعة من سیر البیعة بطرس البطرك وھو من العدد الحادي وا) ٨٠
 .٦٣- ٦٢المصدر السابق، ص ): م١٤٤١/ ھـ٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي ت (المقریزي 

المصدر : انظر السیرة العاشرة من سیر البیعة المقدسة طیماتاوس البطرك وھو من عدد اآلباء الثاني والعشرون ابن المقفع) ٨١
 .٦٤- ٦٣المصدر السابق، ص ): م١٤٤١/ ھـ٨٤٥لدین أحمد بن علي ت تقي ا(؛ المقریزي  ٥٥السابق،ص 

المصدر : انظر السیرة الحادیة عشرة من سیر البیعة المقدسة ثاوفیلس البطرك وھو من عدد اآلباء الثالث والعشرون ابن المقفع) ٨٢
 .٦٥ص  المصدر السابق،): م١٤٤١/ ھـ٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي ت (؛ المقریزي ٥٧- ٥٥السابق، ص 

  . ٥١المصدر السابق، المقدمة الدراسیة، ص : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٨٣
 .٤٤١المرجع السابق، ص : إیریس حبیب) ٨٤
دار النھضة : بیروت(، )م١٠٨١ - ٣٢٣( الدولة البیزنطیة : ؛ السید الباز العریني١٧٣- ١٧٢المرجع السابق، ص : أیدرس بل . ھـ) ٨٥

- ١٦٢المرجع السابق، ص : لمزید عن المجمع المسكوني الثالث انظر رأفت عبد الحمید وطارق منصور؛ ل٥١، ص )١٩٦٥العربیة، 
١٦٦. 
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ال�غ�� ع��ما وصل�ه أخ�ار ع� م�ا�عة رجال ال�ال� لل����ر��� �����ه ف�ها أن ی��ارك األم�ر 

ق� ح�� ه�ا االج��اع ب�اء على دع�ة م�جهة له  )٨٧(، وم� ال��ی� �ال��� أن ش��دة االخ���ي)٨٦(ب�ف�ه

، ف�ال ع� أن ال�����ك ���ل� ق� اص��� معه ع�د )م٤٥٠- ٤٠٨(دس��س ال�اني م� اإلم��ا��ر ث�� 

م� أساقفة م�� وره�انها ال�ی� اس�ق�له� أسقف أف��س اس�ق�اال �ع�� ما ت��ع �ه ره�ان م�� م� م�انة 

  . )٨٨(في نف�س ال���ع

� ال�ا�ا م� أوائل ال�ی� ل� ی�ض�ا ع إی���ورس ال��ل�ز� ه�ا م� ناح�ة وم� ناح�ة أخ�� �ان 

ك��ل� ی�م أن ت�الح مع ی�ح�ا األن�اكي، ول��ه ل� یل�� أن اع��ر له وأی�ه جهارا ح���ا عل� أن ال�ا�ا 

  . )٨٩(ال����ر� �ان ق� تفاه� مع األسقف األن�اكي على ق�اع� اإل��ان األرث�ذ��ي

� ی��غل ون��ا ل�ا س�� ق�له ل. كان� أسقف�ة ب�ل�ز��م و�����ها تا�عة ل�����ك اإلس���ر�ة

�أح�ال دی�ه و�ال�الة ال����ة في ب�ل�ز��م ف���، بل ان�غل �أم�ر ال����ة وخاصة  إی���ورس ال��ل�ز� 

ف��� ب�سائله ذ�ً�ا لع�د م� أساقفة م�� في الع�� ال���ن�ي ال�اك�، ل�� ما ���  )٩٠(األسقف وال�ه�ة

ه اإل�ارش�ة ع�د ���� م� اآل�اء األساقفة ال�راسة، وما �ع���ا ه�ا أساقفة ب�ل�ز��م، ف��ون ش� فق� �ان له�

ول�� ل�� ل�ی�ا ال��اجع ال�ي ن����ع أن ن��� ال���� م�ه�، وه�ا تأتي أه��ة ه�ه ال�سائل ال�ي ت��ف ل�ا 

  . )٩١(ال�قاب ع� ذ�� اث��� على األقل م� أساقفة ب�ل�ز��م وه�ا أم�ن��س وأف�ف��س

�ة مالم�ها لألساقفة واألكل��وس ال���ي �له وم� ال��ی� �ال��� أن ال��رة ال�ي ���� مالح

 إی���ورس ال��ل�ز� فغ��ة . ب��ل�ز��م ت��� �ال��اة ع��ما ن�� ال����ع ال���� ب�جه�ه األش�ار، واألخ�ار

ال�ق�ونة �ال��اعة ام��ت ل�ل�فة األن�ا أم�ن فإذا رآه ی���ف ت��فات غ�� عادلة أخ� ��ابهه 

، )٩٣(�ان األسقف ال�� خلف األسقف أم�ن شغ�فا ب��اء أف�� ال��ائ�، فعلى س��ل ال��ال )٩٢(�ال�ق�قة

                                                 
 .٤٤١المرجع السابق، ص : ؛ إیریس حبیب٢٥٦، ص )٣١١(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٨٦

87) Marilyn Dunn, op. cit., pp. 33- 34.  
مجلة ) " م٤٥١- ٣٣٣القدیس شنودة األخمیمي األدریبي ودوره في تاریخ مصر في العصر البیزنطي : "اعیللیلى عبد الجواد إسم) ٨٨

 .٣٦- ٣٥، ص )٢٠٠٣( ،٢٠، جامعة عین شمس، العدد مركز الدراسات البردیة والنقوش
 .٤٤٢المرجع السابق، ص : إیریس حبیب ) ٨٩
 .٣٠، ص )"٣(القدیس إیسیذوروس الفرمي :" وھیب قزمان) ٩٠
 .١٠٠، ص )٢٦(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٩١
 .٢٥١المرجع السابق، ص : منسي یوحنا) ٩٢
 .١٠٧، ص )٣٧(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٩٣
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 إلى األسقف إی���ورس ال��ل�ز� وفي رسالة . )٩٤(ی���ورس ال��ل�ز� و�ان ذل� س�� ح�ن وأل� ش�ی�ی� إل

 ت��ح ال�الة" ب�� م� أم�ال غ���ةإن هللا ال ���اج إلى ذ�ائح وق�ا"إف��ف��س وال�ي جاءت ت�� ع��ان 

وصفه جاء مع�ً�ا ع� وقائع و. )٩٥("���اصفات ف��ة عال�ة"لل��ائ� في ذل� الع�� �أنها �ان� الع��ان�ة 

الف� في م�� خالل الع�� ال���ن�ي ح�� �ه� ما �ع�ف �ال��از الق��ي وخاصة في الع�ارة ال�ی��ة 

  .)٩٦(ولق� اس���م� ثالث ��ق في ال���آت ال�ی��ة، ال�ازل��ي وال���ن�ي والق��ي

، رغ� أنه �ع�ف ف�ائله�، )٩٧(م�ا�� ضعف األكل��وس في ع��ه ��ورس ال��ل�ز� إی� وت�اول 

، )٩٩(، وهاج� �ع� ال�ه�ة ال�ی� ��ع�ا في ن�ال رت�ة األسقف�ة)٩٨(و���ح م� رسائله أنه هاج� ال����ن�ة

ف�ان ی��خ �ع� ال�ه�ة، وحاول ت�ج�هه�، وآلم . )١٠٠(دون أن �أخ�وا في اع��اره� الف�ائل ال�ي ت��ل�ها

على �ع� ال�ه�ان على ال�ی� �ان�ا �ع���ن ب�ون ع�ل، ول�� في ال�اح�ة ال�قابلة اه�� �األساقفة وال�ه�ة 

  .)١٠١(ال�ال��� وق�مه� ����ذج ���

و���� ال�أك�� ع�� دراسة ال��اة ال�ی��ة في ب�ل�ز��م على أه��ة الف�� ال�ه�اني للق��� إی���ورس 

�ت �ه رسائله ال��جهه ل�الم��ه ت�عل م� ه�ه ال�سائل م��را مه�ا ال��ل�ز�، فال��ائح ال�ه�ان�ة ال�ي زخ

لل�ع�ف على ن�� ال��اة ال�ه�ان�ة، فال��اة ال�ه�ان�ة الق���ة ال�ي ت��ع ب�� ال���ة وال�ح�ة، وال�ي ���ن 

  . )١٠٢(ف�ها دور األب ال�وحي واض�ا

ي م�� و��ل�ز��م خالل وم� خالل ال��ا�ات ���� م�ا�عة ال����� ال��اسي واإلدار� ال�اك� ف

لق� . ف��ة ت�ع��ها لإلم��ا��ر�ة فه�اك رسائل لإلم��ا��ر وأخ�� ل�وق اإلم��ا��ر�ة وثال�ة ل�اك� ب�ل�ز��م

كان الق�ن ال�ام� ال��الد� مل��ا �األح�اث غ��ا �ال�جال ال�ی� ان�فع�ا ب�افع ال����ة ان�فاعا س�� له��ة 

                                                 
 .٥٦٨المرجع السابق، ص : باسیلیوس المقاري) ٩٤
 .١٠٧، ص )٣٧(ابق، رسالة المصدر الس: رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي )٩٥
 .١٢٩- ١٢٨، ص )١٩٩٤دار األمین، : القاھرة ( ،  ١الحیاة االقتصادیة في مصر البیزنطیة، ط: زبیدة دمحم عطا)  ٩٦
 .٤٢المرجع السابق، ص : أنطون فھمي جورج) ٩٧
؛ )٣١٥(- )١٤٥(- )١١٩(- )١١٣(- )١١١(- )٣٠(- )٢٩(- )٢٦(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي )٩٨

المقصود بھا شراء الوظائف الدینیة بالمال، ذلك أن ما تمتعت بھ األدیرة واألسقفیات .  تنسب السیمونیة إلى سیمون الساحر: "السیمونیة
ر من ثروة طائلة وأراض واسعة، جعلھا موضع أنظار الطامعین الذین لم یضنوا بتقدیم األموال الكثیرة إلى الحكام العلمانیین أو كبا

دار : بیروت( تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، : سعید عبد الفتاح عاشور".األساقفة لیعینوھم رؤساء على تلك األدیرة واألسقفیات
 .٢٩٩- ٢٩٨، ص )١٩٧٦النھضة العربیة، 

 .١٤٧، ص )١٠٤(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ٩٩
 .٤٣، ص المرجع السابق: أنطون فھمي جورج) ١٠٠
 .٣١، ص )"٣(القدیس إیسیذوروس الفرمي : "وھیب قزمان) ١٠١
 .٤٨- ٤٥ص : المرجع نفسھ) ١٠٢
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ق� شا�ه ش��دة في الف�احة وال��أة إی���ورس ال�أ� القائل، �أن  و���� ال�هاب مع. إلى م�ا���ه� ج��عا

، فعلى ال�غ� م� شغفه )١٠٣(واس�غالل ال�ف��� في إذ�اء ال�وح ال����ة في ف��ة هامة م� تار�خ م��

�الع�له ل� �ق�ع صل�ه �العال� ال�� ه��ه، شأنه في ذل� شأن ن�اك م����� أخ���، وألنه �ان م� 

  .)١٠٤(�ان له تأث�� ����ال���اء ال�فه��� ف

و�ان� ق�ة ال�ه�ان ال������ ل��� فق� داخل م��، بل أ��ا خارجها في قل� عاص�ة 

اإلم��ا��ر�ة، وه� األم� ال�� ق� �ع�� ما وصل� إل�ه م�انة م�� ل�� اإلم��ا��ر�ة، ولعل ما ح�ث 

ح�ل ال�الفات  -  � ی���ورس ال��ل�ز ال�عاص��� إل - في عه�� ث��ف�ل�س و���ل� أسقفا اإلس���ر�ة 

- ٤٠٨(واب�ة ث��دس��س ال�اني) م٤٠٨-٣٩٥(العقائ��ة وان��ار إم��ا��ر� الق�������ة أر�ادی�س 

وه� األم� ال�� . ل����ة االس���ر�ة ح�ى على أسقف العاص�ة ل�ل�ل ع�لي على م�انة م��) م٤٥٠

� لل�ه�ان ق� دفع م، بل إن ال�ور ال��عا��٤٣١ه� أ��ا ��الء في م��ع إف��س ال����ني عام 

إم��ا��ر م�ل ج����ان ف��ا �ع� أن ���� ح�ابه� �ع� أن ل�� ق�ته� ال���ای�ة ���� ش�ل�ا ج��ا 

  . )١٠٥(م��ع�ا ل��ف�� أوام� ال�����ك

والب� م� إدرك ال��رة ���ل �لي ف�ال�ا شه�ت ب��ن�ة م�ادمات ب�� ال�ل���� ال�ن���ة 

ومع ذل� ل� ��� م� خ�ائ� الع�� . في �ل األح�ال وال�وح�ة، ول� ��� اإلم��ا��ر ه� الفائ�

ال���ن�ي اس���ام الع�اء ب�� اإلم��ا��ر�ة وال����ة، بل ج�� في �ع� األح�ان ال�عاون إلقامة وح�ة 

و���� الق�ل �أن س���ة ال�ل�ة اإلم��ا��ر�ة على ال�ل�ة ال����ة م� خ�ائ� . س�اس�ة ����ة

امل مع اإلم��ا��ر ل�� فق� �قائ� أعلى لل��� و���� الق�اة وم��ع ف�ان ال�ع. اإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة

 إی���ورس ال��ل�ز� وه�ا تف��� ل�سالة . )١٠٦(أول، بل أ��ا ��امي لل����ة وال��افع ع� العق��ة ال����ة

  .لإلم��ا��ر في خ�� أح�اث م��ع أف��س

ال�ه�ان �اإلم��ا��ر ال���ن�ي،  و�ال�ج�ع ب�ار�خ ال�ه�ان�ة إلى أ�ع� م� ذل� زم��ا وال��� في عالقة

  ف��� عه� األن�ا أن��ن��س ال�� بلغ ص��ه إلى  )١٠٧(���� ال�ج�ع ل���ة الق��� أن��ن��س �قل� أث�اس��س

                                                 
 ٤٤٠المرجع السابق، ص : إیریس حبیب) ١٠٣
 ٤٤١ص : المرجع نفسھ) ١٠٤
 .٢٣المرجع السابق،  ص : رأفت عبد الحمید وطارق منصور) ١٠٥
 .٢٦المرجع السابق، ص : السید الباز العریني) ١٠٦
  ھذه نسخة ألثناسیوس محفوظة في العدید من . أنطونیوس في الحیاة الیونانیة المنسوبة إلى أثناسیوس اإلسكندریةتشتھر حیاة ) ١٠٧
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، )١٠٨("و��ه� اإلخ�ة رضى أن ���� ال��اب"الق�������ة إلى اإلم��ا��ر ق������، ف��� إل�ه رسالة، 

أن ال�ه�ان رج�ا م�ه قائل�� إن "س ال�د ن�� ال�ف��� في س��ته و�ال��� ع� س�� ل�اذا ��� األن�ا أن��ن�� 

وعلى ه�ا . ه�ا م� جان� آخ� )١٠٩("ال�ل�ك أناس م�����ن ل�ل� أج�ه� ل�ال �ع��وا م� ج�اء ال�ف�

" ع� ال�ل�ة والغ�ى"لإلم��ا��ر  الق��� إی���ورس ال��ل�ز� األساس ���� أ��ا تف��� خ�اب آخ� م� 

  . )١١٠(م�ل�ا ورد في ص�ر رسال�ه" ��� ت�ل� مل��ت ال���ح إن"ی�ش�ه ف�ه لل���� 

ال�ا�� بل�ان أهل ب�ل�ز��م فق�، بل �ان ی���ى م�اكل س�ان  إی���ورس ال��ل�ز� فل� ��� 

و�ن ��ا ق� ت���ا : "ال���اء، ف��� في ش��اه ال��ف�عة إلى �ال�����س ال�اك� اإلم��ا��ر� لإلس���ر�ة

) ال�ؤساء ال��ن���(ى في خل�ت�ا ه�ا نعاني االن�عاج، إن ح�ام ال�ولة ال��ن ���� ض�ضائها، ول�� ح�

ال�ی� ��� أن ی�م��ا ه�وء ال��ن، ه� ال�ی� ��ألون ال���اء ه�ه األ�ام �ال��ف���، م�ا ��عل�ا ن��ع 

في  ه�ا إی���ورس ال��ل�ز� و���� تف��� اإلزعاج ال�� ���� إل�ه . )١١١(إل��� �ع��ن�ا ال�امعة أن ته���ا به�

أص�ح الف�اء مق�ًسا م� خالل األن��ة ال�ي ج�ت داخله، إ�ار ف��ه ��اه� ف�� خالل األدب ال�ه�اني 

وق� �ع�ل ال�ائ� ع�ل ال�اه� العقلي، فال�ل�ة مع ق�رتها على أن ت��ن معل�ا ل���ع األش�اء ���� أن 

  .)١١٢(ت��ن مه�دة م� ق�ل ح��ر الغ��اء

ض���ا ل��ل�ز��م ��ع� �ال�عا�ف ح�ال ما ����  س ال��ل�ز� إی���ور و�اإلضافة ل�ا س�� فق� �ان 

ك�ا أن�ي ال أجهل أ��ا أنه أض�ف عل�ه� . و��ن أن ال�عا�ف ه� أم� إلهي، فأنا أع�فه مع�فة ج��ة"�ه 

في ح�� أن� ت�ل� الق�رة . األل�، ألنه ع��ما �عاني ه�الء �ل ه�ا، ال �����ع�ن أن ی�افع�ا ع� أنف�ه�

  . )١١٣("�����ا في ال���اءلت�م� ال�فاع وت�فع ع�ه� ال�ل�، وت����ا اله�وء واضعا ح�ا  وال�ل�ة على أن

                                                                                                                                                         
الحیاة  .المخطوطات، وترجمات العمل موجودة في الیونانیة والالتینیة والسریانیة والقبطیة واإلثیوبیة والجورجیة والسالفیة واألرمنیة

 في المجموع، مؤرخین من القرن التاسع إلى أوائل القرن السابع عشر ١٥٠المخطوطات ؛ أكثر من  الیونانیة یمثلھا أكبر عدد من
Elizabeth Agaiby, “Whoever writes your life- story, I will write his name in the book of life “. The 
Arabic life of Antony attributed to serapion of Thmuis in manuscripts of the Red sea monasteries, zur 
Erlangung des philosophischen Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der GeorgAugust 
Göttingen: Universität Göttingen, 2016, pp. 30- 31.  

 .٩٣المرجع السابق، ص : عبد المسیح صلیب المسعودي ) ١٠٨
 ٦٤السابق، ص المصدر : أثناسیوس الكبیر) ١٠٩
 .١٠٦، ص )٣٥(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ١١٠
 .٥٥، ص)"١(القدیس إیسیذورس الفرمي :" وھیب قزمان) ١١١

112) Darlene L. Brooks Hedstrom,” The Geography of the Monastic Cell in Early Egyptian Monastic 
Literature”, Church History 78:4 (December 2009), p .779  

 .١٩٦، ص )١٩١(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ١١٣
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وق� ات��� الف��ة م� م���ف الق�ن ال�ا�ع ال��الد� وح�ى م���ف الق�ن ال�ام� �ع�م االس�ق�ار 

في  ال��اسي، فق� ت�لى ح�� م�� خاللها ما �ق�ب م� أر�عة وأر�ع�� وال�ا م� ق�ل ال���مة ال���ن��ة

وق� عانى ال�����ن في تل� الف��ة م� �ل� ال��ام ال���ن���� م� ناح�ة، وق��ة اإلق�اع��� . الق�������ة

. )١١٤(م� ناح�ة أخ�� ال�ی� �ان�ا ع�نا لل��ام، ف�اله�ا أص�اب ال�ف�ذ، عاش�ا �ع��ا ع� ج��ع ال�ع�

�ة ال���ن��ة شاك�ا �������س ال�� إلى روف����س دوق اإلم��ا��ر  إی���ورس ال��ل�ز� وفي ه�ا ال��اق ��� 

أن� ال تالح� أن ���ن��س ت�لى ال�ل�ة وقاد األم�ر ه�ا ألس�ء " في الغال� �ان دوق ال�قا�عة ف���

إذن، عل�� أن ت�ع�ه ع� ال�ل�ة، و�ال فاعل� أن� س�ف ت�وق أن� وه� اإلدانة أمام هللا ...حالة

م��ا��ر�ة ال���ن��ة �ان حاك� اإل�ارش�ة أو ال�قا�عة وع��ما �ان روف����س أ��ا دوق اإل. )١١٥("وم����ه

األولى ه� الق�ادوقي غ�غان�ی�س، وه�ا ان�ق�ا القان�ن ال���ن�ي ال�� ���ع ال�ل�ة ع� ال������، ل�� 

  .)١١٧(، وه� ه�ا ی��ق� اس��عاد ال������ م� ال�ل�ة)١١٦(�ع��ها للق�ادوق���

وح�ث  )١١٨(��ة ل�ل�ه واس�هان�ه ��ق�ق ال����ةحاك� ال�ال�ة وو  إی���ورس ال��ل�ز� ه��ا عارض 

وق� واجه ه�ا األم� �ق�ة وص�� فل� ��� ی�أل� م�  )١١٩(أن غ�� عل�ه ل��اح�ه ال���اه�ه فأم� ب�ف�ه

اض�هاداته� فاألفاضل ال�ی� اخ�وا على عاتقه� تق��� الع�ج و�صالح الفاس� ���� ال�اق��ن عل�ه� وه�ا 

  .)١٢٠(ی� لهال�ع�ى م� ف��� إح�� رسائله ل��

و�ل ما س�� ی��� على جان� هام لل��اة في ال���ة في تل� الف��ة، وه� م�انة ال�ه�ان في �ل م� 

وم� ال��ی� �ال��� أن ه�ه ال��انة ���� مالح��ها . ال����ة وال����ع في م�� في تل� الف��ة ال�ار���ة

ال�ی� زاروا ال���ة في أواخ� الق�ن  م� خالل ق�اءة م�ادر األدب ال�ه�اني وفي مق�م�ها ما س�له ال�حالة

وق� ق�ل إن ال�اه�، وخاصة في م�� في الق�ن ال�ا�ع ال��الد� ". ه���ر�ا م�ناخ�رم"ال�ا�ع ال��الد�، في 

كان ب�رة الق�ة ال�وح�ة ل���انه، فه� ���� خارج م���عه م�ف�ل ع� ال�قاقات وال���حات، �ان 

                                                 
، "م٤٥١- ٣٣٣القدیس شنودة األخمیمي األدریبي ودوره في تاریخ مصر في العصر البیزنطي : "لیلى عبد الجواد إسماعیل) ١١٤
 .٤٤- ٤٣ص

 .١٩٠، ص )١٧٨(، رسالة المصدر السابق: رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ١١٥
 .٣٤٦، ص )٤٨٩(رسالة : المصدر نفسھ) ١١٦
 .٣٤٦، ص )٤٨٩(رسالة : المصدر نفسھ) ١١٧
 .٤٤٢المرجع السابق، ص : ؛ إیریس حبیب ٢٥٠المرجع السابق، ص : منسي یوحنا) ١١٨
 .٤٤٢المرجع السابق، ص : إیریس حبیب ) ١١٩
 .٢٥١- ٢٥٠المرجع السابق، ص : منسي یوحنا) ١٢٠
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ل�أ� ال�� �ع��ه وجهة ال��� ال�ارج�ة لل�ه�ان على م�ضع م�اش�ة ��انع سالم ب�� ال�اس وه� ا

  .)١٢١(األرجح ��ا جاء في ال���ر م� رأ� ال����ع ع� ال�ه�ان، ورأ� ال�ائ��� ع�ه�

، و�ان على رأس �ل )١٢٢(أن ب�ل�ز��م �ان بها م�ل� ش�ر�  إی���ورس ال��ل�ز� وت��� رسائل 

رس�ق�ا��ة ال�ي تع�� داخل ه�ه ال���قة ت��ن م� ال��قة اإلم��ف إدار� ��اع�ه م�ل� لل��ر�  م��قة

  .)١٢٣(و�ان م���ال على ال��اف�ة على ال��ام في م��ق�ه، وتق�ی� ال��ائ� وج�عها وأع�ال الق�اء

وخالل ف��ات ����ة م� ذل� العه� ال�� خ�ع� ف�ه م�� لل��� ال���ن�ي �ان الق�اء 

��فله م� ع�اله وح�ا�ة لل��ا����، �ان  ، وفي �ل ع�م ا����ان ال�اس إلى س��ة القان�ن، وما)١٢٤(فاس�ا

، وفي ه�ا اإل�ار �ه� )١٢٥(ه�اك �ل� ال���ف�� لل��ان، ه�ا ال�ل� ال�� ل� ت��ه ح�ود ول� ت�دعه سل�ة

ت��� في ات�اه�� جان� م�جه ل���في ال�ل�ة الق�ائ�ة وجان� إلى أهالي  إی���ورس ال��ل�ز� أن رسائل 

ألرخ�ن �������س �ه� إلى أ� م�� وصل ال�ضع الق�ائي في ال�الد ب�ل�ز��م؛ ففي رسال�ه ال��ی�ة إلى ا

، وعلى ال�ان� اآلخ� ��� ألهالي ب�ل�ز��م ع� )١٢٦("ال ��� أن ی�ان أح� و��اك� ب�ون دفاع"ف���� أنه 

ال أس���ع أن أس�ي ه�ا ال��ان م���ة، �ال�ا ه� فق� لألسعار والع�الت ال�ي "ت��ره لألوضاع �ق�له 

إذن افعل�ا األم�ر ال���ة دون أن "ث� �ق�م ب�وره ���ش� لل����ع م�اوال تق��� ال�ل " ساتتق�م لالخ�ال

  .)١٢٧("تق�م�ا أم�اال له�ا القاضي

                                                 
، ضمن كتاب التاریخ الرھباني في أواخر القرن الرابع )الرھبان السبعة(تاریخ الرھبان في مصر " موناخورمھستوریا ) ١٢١

 .٢١- ١٩، ص )٢٠١٣مركز باناریون للتراث اآلبائي، : القاھرة(بوال ساویرس البراموسي، / المیالدي، ترجمة
 .٢١٥، ص )٢٢٦(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ١٢٢
ضمن كتاب " حتى منتصف القرن الخامس المیالديأحوال برقة وطرابلس في أوائل العصو الوسطى و: "راھیم خمیس إبراھیمإب) ١٢٣

 .٣٢٧، ص )٢٠٠٣دار المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة(، )السیاسي والحضاري(معالم التاریخ البیزنطي 
،  Phoibammon لذي استأجر أراضي من أسرة الكونت فویبامون، اApollos مثال ذلك ما حدث لفالح اسمھ أبوللوس)  ١٢٤

فأغفل ورثة فویبامون ما دفعھ أبوللوس للخزانة من الضرائب باسمھم، ولم یكف جابي الضریبة . بمقتضى عقد یسري لمدة غیر محدودة
فتدخل مندوب الدوق . بي الضرائبعن مطالبة أبوللوس بدفع الضرائب، غیر أنھ من الطبیعي أن یرفض أبوللوس االستجابة لدعوى جا

ورفع  أبوللوس شكوى جدیدة إلى الدوق ضد المالك، غیر أنھ أرغم على أن یدفع ثماني صلدات . في الموضوع ، فحكم بإدانة أبوللوس 
س قیمة وأكثر من ذلك ، فإن ورثة فویبامون، وھما تیوفیل ودیوسقوروس، اللذین دفع لھما أبوللو. ذھبیة، وذھبت احتجاجاتھ سدى

اإلیجار عن األراضي التي یزرعھا، لم یلبثا، بعد أن أثقل كاھل أبوللوس ما تقرر علیھ من الغرامات، أن وقعا الحجز على أمالكھ 
على أن أبوللوس الفالح، لم یسكت على ما أصابھ من الظلم وما حل بھ من الكوارث، فما ساد . لیضمنا بذلك الحصول على اإلیجار

من االھمال والتحكم، جعلھ یلجأ بشكواه إلى المحكمة، غیر أنھا أصمت أذنھا عن االستماع لشكواه، وفرضت علیھ غرامة اإلدارة المالیة 
  .٣٥٣- ٣٥٢مصر البیزنطیة، ص  : السید الباز العریني. جدیدة، وفي ذلك دلیل على ما أصاب اإلدارة القضائیة من الفساد

 .٣٤٣، ص )١٩٩٩، .ن.د: اإلسكندریة(طیة، تاریخ مصر البیزن: دمحم دمحم مرسي الشیخ) ١٢٥
 .١٨٨، ص )١٧٤(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي) ١٢٦

 .١٨٩، ص ) ١٧٦(رسالة : المصدر نفسھ ١٢٧)
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ولق� ت���� ال��اس�� اإلدار�ة إشارات ع�ی�ة ل�ا تع�ض له ال�اك�ن م� اض�هادات و�ل�، إذ ل� 

، )١٢٨(ه� �ه الق�اة م� الف�اد وال�ش�ة��� له� س�� أوم�افع ی�ه� ل��اع�ته�، ��اف إلى ذل� ما اش�

و�ال�أك�� لق� �ان له�ه األوضاع ال���د�ة على ال����� الق�ائي أث�ها على ال��اسة اإلم��ا��ر�ة، ور��ا 

ن�� أبلغ رد ه� ما قام �ه اإلم��ا��ر ج����ان في الف��ة الالحقة م� إص�ار م�س�م ���م على الق�اة 

ال����ص عل�ها قان�نا، بل أل�م أح� أدواق ���ة ب���ی� ق�ر ه�ه  ت���ل ه�ات م� ال��قاض�� ت��اوز

اله�ات، ��ا أم� ب��� ه�ه الق�ارات �اللغة الق���ة ح�ى �عل� بها ال�����ن م�ا ال ���ح لل��ام وم��في 

  . )١٢٩(اإلدارات ال���ن��ة �اس�غالل جهله� �اللغة ال��نان�ة

� ال��ائ� س�ة م���ة ل�ار�خ م�� ت�� و�ان االض��اب االج��اعي ال�اج� ع� ال�ه�ب م

ال��� ال���ن�ي، بل و��ج� في األدب ال�ه�اني للق�ن ال�ا�ع ال��الد� وصفا ���� م�ارة األوضاع ال�����ة 

ال�� قابل ل�ا في ال���ة �ان ق� ساع� ام�أة �ان� هار�ة م� م�اردة  )١٣٠(ب�� ث�ا�ا ق�ة أح� ال�ه�ان

لق� جل� زوجي م�ارا خالل ال����� األخ��ت�� ���� م�أخ�ات : "ل�ال�ل�ات ���� دی�ن أس�تها فق� قا

، و��ح �ال���، و��ع أوالد� األح�اء ال�الثة )١٣١(ال��ائ� ال����قة ال�ي تق�ر ب�الث�ائة ق�عة ذه�

كع���، أما أنا فق� ه��� م� م�ان ل��ان، وأنا اآلن هائ�ة في ال���ة، ول��ه� ع��وا علي وجل�ونى م�ارا، 

؛ و���� ت��ر ب�ل�ز��م أن��ذجا له�ه األوضاع ال���د�ة )١٣٢("�م ثالثة أ�ام في ال���اء دون أكلولي ال�

خاصة  - ، ف����ا ال �����ع ���� م� ال�اس )١٣٣(الق��� إی���ورس ال��ل�ز� ك�ا ی��ح في إح�� رسائل 

إن ال�ع� م�ه� دفع ال��ائ� ال�اه�ة، اض��وا إلى اله�وب وال�ع��ة في ال��في، بل  - الفالح�� م�ه� 

إی���ورس ك�ا أشار . )١٣٤(ذه��ا في ج�اعات إلى األدی�ة �ال��� م�اع�ة ال�ه�ان أو االل��اق �ال�ه�ان�ة

                                                 
 .٨٧،  ص المرجع السابق: السید الباز العریني ١٢٨)
 .٣٤٣المرجع السابق، ص : دمحم دمحم مرسي الشیخ) ١٢٩

 .١٤٧- ١٤٦ص  - ٢٦المصدر السابق، ص )": الرھبان السبعة(تاریخ الرھبان في مصر  "ھستوریا موناخورم ١٣٠)
وقد شكل الذھب، منذ اإلصالح المالي لدقلدیانوس، أساس . كما كانت تدعى غالبا في مصر) نومیسمات(قطعة ذھب أونومیزما  ١٣١)

المصدر نفسھ، ھامش . بعین من رطل الذھبوكانت النومیزما تساوي منذ عھد قسطنطین واحد على اثنین وس.المحاسبة في مصر
؛ للمزید عن العمالت ووحدات القیاس المستخدمة في مصر ٣١، ص ) ٢(المرجع السابق، ھامش : ؛ زبیدة دمحم عطا١٤٧، ص ١٧٧

المرجع السابق، الملحق األول، ص : ؛ رأفت عبد الحمید وطارق منصور١٩٦- ١٩١المرجع السابق، ص : في العصر البیزنطي أنظر
٣٣٦- ٣٣٥   . 

مجلة مركز الدراسات " صورة المرأة في األدب الرھباني خالل القرنین الرابع والخامس المیالدیین:" عبد العزیز رمضان ١٣٢)
 .٤١، ص)٢٠١٤( ،٣١، مج جامعة عین شمس – البردیة والنقوش

 .١٩٦، ص ) ١٩١(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٣٣)
  .٥٥، ص  )"١(القدیس إیسیذورس الفرمي :" مانوھیب قز ١٣٤) 
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في رسال�ه ل��ل� ال��ر� في ب�ل�ز��م له�ه االوضاع بل و�ال� أهالي ب�ل�ز��م أن ���ح�ا  ال��ل�ز� 

ف�ض ع�ء "س��ا في اآلالم ح�� ف���� اع��ار ال��ام  )١٣٥(ال�ع��ات في م�اولة ل�غ��� آالمه�

وفي . )١٣٦("، �عان�ن ��ا ل� �ان جاره� سارق ...ال��ائ� على ال��ان، وصار س��ا ل�عاناة ال������

الع�ل رحل، والقان�ن : "انع�ام الع�الة االج��اع�ة في ذل� ال�ق� ذ�� ف�ها إی���ورس ال��ل�ز� كل�ات ص�ر 

  . )١٣٧("�نه�ت� ت�اهله، وال��ف ت�ل� ال�ی� ل� ���دوا دی

ق� ت�ك ال��ی�ة ���اكلها وأف�احها، ل�� اه��امه ���ون ال��ی�ة ل�  إی���ورس ال��ل�ز� و�ذا �ان 

، وف�ها �ع�ف ���ة )١٣٩(، بل و��ه� م� خالل إح�� رسائله إلى دی� ب�ل�ز��م م���ه للغ��اء)١٣٨(ی��قف

  .)١٤٠( أول�� ال�ی� ی�ف��ن اس��افة الغ��اء و إك�امه�

،  )١٤١(الق��اد�ة في ب�ل�ز��م ف��ه� م� ال�سائل ال��ا� ال��ار� وان�قال ال��ارأما ع� ال��اة ا

، ولق� �ان ال��ق أك�� أج�اء ال��ی�ة أه��ة وح���ة ون�ا�ا، و�ان في �ل م�ی�ة في )١٤٢(ووج�د األس�اق

  .)١٤٣(الع�� ال���ن�ي س�قا ی��س� ال��ی�ة

، �ان على )١٤٤(اصة إلى ب��ن�ةول��ن الق�ح م� أب�ز صادرات م�� م� ال�لع ال��ار�ة وخ

م�� أن تق�م للق�������ة س���ا ما ُ�قارب ث�ان�ة وت�عة مالی�� أردب م� الق�ح، و�ل االه��ام �ق�ح 

إی���ورس ل�ل� ل�� غ���ا أن ت���� رسائل . )١٤٥(م�� عادة أ�ا��ة ب��ن�ة ح�ى الق�ن ال�ا�ع ال��الد�

�ة ه�ا أن ال�سائل أشارت ل��ض�ع في غا�ة األه��ة وم� ال��ی� �ال�الحال��ل�ز� ال��ی� ع� الق�ح، 

فق� �ان� ه�اك . )١٤٦("ر�اح ق��ة وأم�اج عات�ة"�ال���ة له�ا ال����ل وه� م�ض�ع م�ا�� ال�قل م� 

                                                 
 .٢١٥، ص ) ٢٢٦(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي١٣٥)  

 .٢٣٧، ص ) ٢٧٥(رسالة : المصدر نفسھ ١٣٦)
 .١٩٠، ص ) ١٧٨(رسالة : المصدر نفسھ ١٣٧)
 .٣٠، ص )"٣(القدیس إیسیذوروس الفرمي :" وھیب قزمان ١٣٨)
 .١٧٦- ١٧٥، ص ) ١٥٠(المصدر السابق، رسالة : یسیذورس الفرميرسائل القدیس إ ١٣٩)
 .٣٢، ص)"٣(القدیس إیسیذوروس الفرمي :" وھیب قزمان ١٤٠)
 .٢٥٠- ٢٤٩، ص ) ٣٠٠- ٢٩٩(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي١٤١)
 .١٠٩، ص ) ٤٠(رسالة : المصدر نفسھ ١٤٢)
  .٣١٨المرجع السابق ، ص : ؛ رأفت عبد الحمید وطارق منصور١٥٧المرجع السابق، ص : زبیدة دمحم عطا ١٤٣)
 .١٢٢، ص )٢٠٠١دار عین، : القاھرة( تاریخ مصر في العصر البیزنطى، : صبرى ابو الخیر سلیم ١٤٤)
 .٥المرجع السابق، ص : رأفت عبد الحمید وطارق منصور ١٤٥)
 .٢٥٠- ٢٤٩، ص  )٣٠٠- ٢٩٩(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٤٦)
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وم� ). ١٤٧(م�احل ع�ة ��� بها م���ل الق�ح م�� ج�عه في األه�اء إلى أن ��ل إلى أهالي الق�������ة

إلدارة ال���ن��ة على ال�ف� ل�قل الق�ح إلى العاص�ة س�اء ع� ���� ال��ی� �ال��� تع�د ��ق ح��ل ا

ول�ي ���� ح�ام . ات�اد مالك ال�ف�، أو ع� ���� م�ادرة ال�ف� الالزمة لل�قل، أو ع� ���� ال�عاق�

ب��ن�ة ان��ام ع�ل�ة نقل الق�ح إلى الق�������ة دون ع�ائ� ، وضع�ا الع�ی� م� ال�����ات م� أجل 

و�ان ه�اك إج�اءات خاصة في حالة ح�وث خ�ارة لل���ة ���� غ�ق أو . ع�ل�ة ال�قل ض�ان سالمة

إی���ورس  ، و���� في ض�ء ه�ا ال��ام ق�اءة رسالة الق��� )١٤٨(ف�اد ال���ة �ال�اء أو ���� ال��ح

ح�� جاء " ع� أنه ��� أن نغف� لل��ن���...إلى ال�اك� إ����وروس "ال��ل�ز� ال�ي جاءت ت�� ع��ان 

لق� اع��ف ف�ن�س أنه ی�ج� . دع�نا نغف� دی�ن ه�الء ال��ی�ن��، ل�ي �غف� ال�ب ذن���ا:" في ال�سالة 

وفي حالة وج�د ع�� في ال���ة . )١٤٩("ع�� في الق�ح العام ألن ال��اح والع�اصف ألق� �ه في ال���

فع��ما �عل� . ال��ارةن���ة ال�الة ال�ا�قة وهي ��ح ج�ء م�ها في ال�اء، فإن ال�ولة هي ال�ي ت���ل 

ق��ان ال�ف��ة، ال�ي ت��ل الق�ح ال�اص �الق�������ة أنه ح�ث خ�ارة لل���ة خارجة ع� إرادة �اق� 

ال�ف��ة، ی�� إرسال تق��� به�ا ال�ادث إلى ال�الي ال��ای��ر�، وال�� ���ر م�س�ما ��لي ف�ه م���ل�ة 

وم� ناح�ة أخ�� . اح� ال�ف��ة ع� ال��ارةمال� ال�ف��ة، وت���ل ال��انة ع�ء ال��ارة، و�ع�ض ص

فق� تق�ر أنه حال وج�د ع�� في ال���ة ، ول� �ق�م مال� ال�ف��ة �ل� لل��ق�� في ال�ادث خالل س�ة، 

و�ذا تق�م مال� ال�ف��ة ��ل� لل��ق�� في ال�ادث خالل س�ة م� وق�عه . ���ح ه� ال����ل ع� ال��ارة

  .)١٥٠(�ف�ح ال��ق� ال��ق�� خالل عام��

وت�ضح ال�سائل أن ال��ار �ان�ا م� أف�ل ال��قات م� ال�اح�ة االق��اد�ة ف��� إی���ورس 

حقا ال�ائع�ن وال����ون ع��اء، والفق�اء ����ون، و��ل� ال��ل��ن، وال����ة ل��� في وضع "ال��ل�ز� 

ال��ل�م��؛ إال أنه ، وعلى ال�غ� م� إق�اره �أن ال����ة في وضع ال ��اع� ل���ة الفق�اء و )١٥١("م� ��اع�

                                                 
147) A. C. Johnson and L. C. West, Byzantine Egypt: Economic Studies, Princeton: Princeton 
University Press, 1949, pp. 155-163. 

 . ١٥١  المرجع السابق، ص: زبیدة دمحم عطا 
جامعة  ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب،، رسالة ) م٦٤١ - م  ٢٨٤( القمح في مصر البیزنطیة: فاطمة عبد المنعم رفاعى ١٤٨)

 .١٦٠ - ١٥٩، ص ٢٠٠٩المنصورة، 
 .٢٥٠- ٢٤٩، ص  )٣٠٠- ٢٩٩(المصدر السابق ، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٤٩)
 .١٦١المرجع السابق،  ص : فاطمة عبد المنعم رفاعى ١٥٠)
 ١٩٠ص ، )١٧٨(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٥١)
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�اع تالم�� : "ف��� إلى ال�ه�ة ف��ا ی�عل� ب�عا�ة الفق�اء ؛�ه� في رسائله م�اول�ه ال���� له�ه ال�ه�ة

، وذه� إلى أ�ع� )١٥٢("ال�سل الق����� �ل ما ��ل��نه في ب��ته� وذه��ا بها إلى ال����ة م� أجل الفق�اء

سقف ی�ع�ه ل��اق�ة ال�ه�ة ال�ی� یه�ل�ن الع�ا�ة م� م��د ال�ع�ة ل��اع�ة الفق�اء ع��ما ��� لأل

  .)١٥٣(�الفق�اء

 إی���ورس ال��ل�ز� وم� ض�� األن��ة االق��اد�ة في م�ی�ة ب�ل�ز��م ال�ي �ه�ت في رسائل 

ال��ا� ال�راعي؛ فال�راعة م� أه� ال��ف ال�ي ع�ل بها ال�����ن ��ال تار��ه�، وما ����عي االن��اه 

���، وان�ق� ما عان�ه م� �ل� ال��ام وما ی�ع�ض�ن له م� ��ارث، و��ف�ا ه���ا وصفه ال��ارع�� �ال�ائ

 . )١٥٤("�ال�علقة والفأس"و��دوا ح��اته� ل���ف��ا 

فق� ف�ض ال�ومان على م�� الع�ی� م� ال��ائ� �ع�ها على األرض وال�ع� على ال��� 

انق��� ال��ائ� على األرض  وأخ�� على ال��ارة وال��اعة، ول�� أه�ها ما ف�ض على األرض، ولق�

، وعانى الفالح�ن ال�����ن م� ه�ه ال��ائ� ال���لفة، األم� ال�� �ان )١٥٥(إلى ق���� ع��ي ونق��

ی�فع �غ�� القادر�� م�ه� على اله�وب م� أراض�ه� وق�اه� واالل��اء إلى الق�� وال��ن ال��اورة أو إلى 

  . )١٥٦("األناخ�رس��"�ادر ال��د�ة اس� ال���اء في �ع� األح�ان، وه� ما أ�لق� عل�ه ال�

وق� اع�اد ال�ارس�ن لل��اة االق��اد�ة في م�� في الع�� ال���ن�ي تق��� الفالح�� ل��ق��� 

وه�ه ال��قة األخ��ة تل��م ب�راعة أرض ال�ولة س�اء . األح�ار، و��قة أق�ان األرض ��قة ال��ارع��: ه�ا

ان� تق�م ���مة أص�اب ال��اع ال����، وه� م�����ن ال���مة، ��ا � كان� مل�ا لإلم��ا��ر أو

) ٤٥٠-٤٠٨(وم� ال��ی� �ال��� ه�ا أن ال�ع� �ف�� م�س�م اإلم��ا��ر ث��دس��س ال�اني . �األرض

م على أنه ق�� م�ار�ة ال��ا�ة أك�� م� ر�� الفالح �األرض ن��ا الن��ار ن�ام ٤١٦ال��جه ل��� عام 

ن�� ال��اع ال����، وسعى ��ار ال���ف�� الس�غالل نف�ذه� وال��سع في  ففي تل� الف��ة. ال��ا�ة آن�اك

  ال�ل��ة على ح�اب صغار ال��ارع�� وحاول األخ���� ب�وره� ال�ه�ب م� ال��ائ� وال�ع�ف في ال��ا�ة 

                                                 
 .٢٣٤، ص ) ٢٦٩(رسالة : المصدر نفسھ ١٥٢)
 .١١١، ص ) ٤٤(رسالة : المصدر نفسھ ١٥٣)
 .٣٤٥، ص ) ٤٨٧(رسالة : المصدر نفسھ ١٥٤)
 .٤٧المرجع السابق، ص : زبیدة دمحم عطا ١٥٥)
  .٢٩٠- ٢٨٩المرجع السابق ، ص : رأفت عبد الحمید وطارق منصور ١٥٦)
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  .)١٥٧(ع� ���� ال�خ�ل في ح�ا�ة ه�الء ال���ف��

إی���ورس ال��ل�ز� م�اولة  ئلف��ا ��� ال��اة االج��اع�ة في ب�ل�ز��م ف��ج� في ض�ء رسا

��� إلى ث��دس��س ال��رسي م� أجل أح� الع��� وضح أن حالة ع��فة ل�عال�ة أوضاع الع���؛ فع��ما 

  .)١٥٩(ی�ع� لع�م ال����� ب�� ال�ادة والع��� )١٥٨(قادت الع�� للع��د�ة، وفي إ�ار ال�عال�� ال�ی��ة

أدلة ت�جح اس���اجات �ع� ال�راسات  � إی���ورس ال��ل�ز الق���  وه��ا ت�ج� في ض�ء رسائل

على أن ن�� ال�����ة وان��ار ال�ه�ان�ة وال�ی��ة �ان لها آثارها االج��اع�ة فل� ت�ج� الق��ة في م�� 

ال���ن��ة �ال�ع�ى ال�ائع، فق� ناه�� �ل م�اوالت إن�ال ال�اس ل��ت�ة الع��د�ة، ألنه �ل�ا تع�ض الفالح 

ع� الع�� ال�� ..إلى إروناس ال��رسي"وفي رسالة ت�� ع��ان . )١٦٠(���اللع�ف أو ال�ل� وج� حام�ا ون

ه�ه ال�ق�قة فع��ما ��� م� أجل الغف�ان ع� أح� الع���،  إی���ورس ال��ل�ز� وضح " أخ�أ، وع� الغف�ان

أتى أح� ال��اب ه�ا في األ�ام األخ��ة إلى ح�� ن���، :" اس�هل رسال�ه ���ف�ة اس�ق�اله له�ا الع�� ف���

أنه وف� " وم�ض�ا أن ال��� ال�� دفعه له�ا ال�ل� " وع��ما تقابل مع حارس ال�اب، �ل� م�ه أن ی�اني

أنه  إی���ورس ال��ل�ز� ورو� " عادات�ا ن�� م��ع�ون أن نق�ل ال���ع في ال��� ونق�م له� لقاًء ���ً�ا وراحةً 

  .)١٦١(وع�ه �ال��اع�ة و�الفعل �ان� ه�ه ال�سالة م� أجل ال�سا�ة له

أناس م�ل�ا جعل�ه� "رؤ�ة واض�ة ع� ���قة معاملة الع��� فه�  إی���ورس ال��ل�ز� وق� ق�م 

ال��ب، أو ال�ل�ة االس���اد�ة ب�اس�ة األسل�ة م� م��ل�ات اآلخ���، ل���ا ج��عا واح� م� جهة 

أجل  ت�سل م�"؛ بل ��� ألح� األش�اص )١٦٢("ال���عة، وم� جهة اإل��ان، وم� جهة ال�ی��نة الع���ة

و���و م� ت�سله أنه ی�ع� ل�� فق� �ال�عا�ة ال����ة ول�� �الع�ا�ة ال�ع���ة، م���ا إلى ما ه� " ال��م

شائع في العالقة ب�� الع�� وس��ه م� أنها عق� خاص ب�� ال��ف�� في مق�مة ش�و�ه ما �ق�مه الفالح م� 

                                                 
فكانوا یجبرون على أداء الخدمات العامة ،وكان منھم مسئولو القریة فاذا  Homologiفقد حدد مرسوم ثیودسیوس وضع الفالح  ١٥٧)

الفالح المصري بین العصر : زبیدة عطا. تركوا القریة واتجھوا لغیرھا أجبروا للعودة، وكانوا یجبروا على زراعة االراضي المھجورة
  .٣٣ -  ٢٩، ص )١٩٩١، الھیئة المصریة العامة للكتاب: القاھرة( القبطي والعصر اإلسالمي، 

جرجس / كتاب القوانین الكنائسیة لكنیسة األقباط األرثوذكسیین ،تحقیق –المجموع الصفوي : الصفي أبي الفضائل بن العسال  ١٥٨)
 .١٢٠، ص )ت.مطبعة التوفیق، د: القاھرة(الطبعة األولى،  –فیلوثاؤس عوض 

 .٢٥٣، ص ) ٣٠٦( المصدر السابق، رسالة: رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٥٩)
   .٢٢٨- ٢٢٧القبطیة، ص  –تاریخ مصر وحضارتھا في الحقبة البیزنطیة : لیلى عبد الجواد إسماعیل ١٦٠)

Ida von Hahn-Hahn and John Bernard Dalgairns, op. cit., p.11    
 .١٧٠، ص )١٤٢(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٦١)
 .٣٣٧، ص ) ٤٧١(الة رس: المصدر نفسھ ١٦٢)
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ة س�عه، ع��ما یهان �أق�ال إن الع�� ال�� ی��ع� ع�� ���� ح�اس�:" ف��� )١٦٣(والء وخ��ع لل���

  . )١٦٤("إذن أ�ه� له أن� أ��ا الق�� ال���...م�ف�ة، ی�جع ثان�ة ���� �اع�ه

مع ض�ورة األخ� في االع��ار أن الفالح ال���� خالل تل� الف��ة ل� ی���ل إلى ق� ن���ة للع�ی� 

م��ا��ر�ة �أنها ل� ، وأن م�� ت���ت ع� �ق�ة اإل)١٦٥(األس�اب م�ها وف�ة األی�� العاملة ورخ�ها م�

تع��� أساسا في ص�اعاتها على ال�ق��، بل �ان غال��ة ع�الها م� األح�ار �اس���اء أع�اد قل�لة وفقا ل�ا 

  .)١٦٦(ت����ه عق�د الع�ل في ال��انع ب�� الع�ال وأص�اب الع�ل

ه�ا ن��أ  وف��ا ��� ال�عل�� في ب�ل�ز��م فق� ش�ل ال�ه�ان ج�ًءا م� ال�����ة ال��ان�ة لها، وم�

فغال�ا . ال��ی� ع� ال����� ال�عل��ي ألهالي ب�ل�ز��م في ال��ال ال��لي ح�ل ال����� ال�عل��ي لل�ه�ان

وه�ا ی��اق� م� . ما �قال دون دل�ل ودون اإلشارة إلى م�ادر م��دة، أن مع�� ال�ه�ان �ان�ا أم���

ت�� على حق�قة أن ال���ع ��� أن  ال�اح�ة ال����ة مع ال�عل��ات ال����ة لق�ان�� �اخ�م��س ال�ي

وم� ال�اح�ة . ی�عل��ا الق�اءة، و��ل� ال���أ العام ال�� اع��� الق�اءة ت�ر�ً�ا روحً�ا وج�ًءا م� م�ارسة ال���

الع�ل�ة فإن وج�د ق�ر ���� م� ال��لفات الق���ة، إلى جان� ما نع�فه ع� الع�ی� م� ال����ات 

األدب ال�ه�اني ال�� ی�جع للق�ن�� ال�ا�ع وال�ام� م� أن �ع�  ، ف�ال ع� ما ذ�� في)١٦٧(ال�ه�ان�ة

ال�ائ��� لل�ه�ان ال������ وج�وا �عً�ا م�ه� ی�ق� اللغة ال��نان�ة و�ال�الي ل� ���اج�ا الى م��ج��� للغة 

  .)١٦٨()الق���ة(ال����ة 

ن ق�اءة بل إ. �اإلس���ر�ة، ی�ل على ع�� ذل� إی���ورس ال��ل�ز� و���رة أوضح �ان تعل�� 

، م�ا ��ه� ب�أث�ه �ال��هج ال����� )١٦٩(رسائله ت�ه� سعة ا�العه على شع�اء ال��نان وال��رخ�� والفالسفة

م� ه�ا وعلى أساس األدلة ال���اف�ة، ی��و أن الق�رة على  .)١٧٠(ال�اقي ل��ی�ة اإلس���ر�ة في ذل� ال�ق�

                                                 
 .٢٢٧المرجع السابق، ص : لیلى عبد الجواد إسماعیل ١٦٣)
 .١٩٦، ص )١٩٠(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٦٤)
 .١٢الحیاة االقتصادیة في مصر البیزنطیة، ص : زبیدة دمحم عطا ١٦٥)
 .١٣ص : المرجع نفسھ ١٦٦)
موریس وھیب / التفسیر الكتاب، تدراسات في األدب الرھباني المبكر و...ا بعدھما  من النیل إلى الرون وم: مارك شریدن ١٦٧)

 ٨٢- ٨١، ص )٢٠١٩الكلیة اإلكلیریكیة الالھوتیة لألقباط األرثوذكس، األنبا رویس،  : القاھرة(بیشوي جرجس، و
 .٧٤٨المحاورات، ص : ؛ یوحنا كاسیان٢٣- ٢٢األنظمة، المقدمة ص : یوحنا كاسیان ١٦٨)
؛ أیضا المصدر ٣٠٠، ص )٣٩٨(المصدر السابق، رسالة : ى سبیل المثال ال الحصر انظر رسائل القدیس إیسیذورس الفرميعل ١٦٩)
 .٣١٤، ص ) ٤٢٥(رسالة : نفسھ

 .٥٠، ص)"١(القدیس إیسیذورس الفرمي :" وھیب قزمان ١٧٠)
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وال�ام� ال��الدی��، وق�ل �ل شيء في األدی�ة الق�اءة �ان� شائعة ��ا ف�ه ال�فا�ة في م�� الق�ن ال�ا�ع 

  .) ١٧١(و��� ال�ه�ان، ال�ی� حازوا م�ان�ه� في ال����ع م� حق�قة أنه� �ان�ا ذات ی�م م�رسي لعل� ال��ان

�ان�ا  إی���ورس ال��ل�ز� و���و أن ال����ة في ب�ل�ز��م �ان� ج��ة، ألن أغل��ة ال�ی� أرسل له� 

� الق�رة على ق�اءة ما ی���ه، لق� ��� إلى اث��� م� ال���اء ال�ی� ر��ا �انا ��ات��نه، أو على األقل ل�یه

م� ال���اء أو معل�ي ال��ا�ة، أو على األقل م� معل�ي ال��ی�ة، وأك�� م� خ���� م� ال��رس��؛ أ� 

  . �ان�ا �����ن في العاص�ة على األغل�إی���ورس ال�عل��� أو العل�اء ال�ی� اس�ل��ا رسائل 

�� ال�سائل ال�ي وصل��ا واح�ة م�سلة إلى �الب ال�اه� ب�ن��س، م�ا �ع�ي أن ه�ا ال�اه� وم� ب

وال�ل�ة ال��نان�ة " حامل ال���"ك�ا ت�ج� رسالة م�جهه إلى زوس���س . كان ل��ه م�رسة، و�ال�الي دارس��

ه �ان� ت�ج� م���ة ���� أن تع�ي جامع ال��ات� ور��ا حارس ال��� أو أم�� ال����ة، وه�ا إشارة إلى أن

؛ فل� ��� �ع�ي ح�ق م���ة االس���ر�ة ت�قف ال���ة )١٧٢(في ب�ل�ز��م، ر��ا في دی� ما أو في ال��ی�ة

العل��ة ����، فق� ت�ف� ل�� ���� م� األف�اد واألدی�ة ال�����ة في سائ� م�� ال���� م� أن�اع ال��� 

ن� ه�اك م���ات خاصة ام�ل�ها األف�اد و��ل� وق� �ا. ال���لفة س�اء �ان� دی��ة أم فل�ف�ة أم أدب�ة

�ال��� "، وفي ب�ل�ز��م ت�ج� إشارات إلى ه�ا ال��ع م� ال����ات ال�اصة ال�ي زخ�ت )١٧٣(م���ات األدی�ة

 فعلى س��ل ال��ال جاء في رسائل. ، وال�ي ی��ح أن اق��ائها �ان م�عاة ف�� ل�ق���ها"ال����ة ج�ا

وال�سال�ان لل�����  )١٧٥("ل�ان�ی�س" وآخ��  )١٧٤("س���ل����س" ذ�� م���ة ل��� ���ىإی���ورس 

ت���ان ف�� ال�اصح ال�� ��اول أق�اعه�ا ���ق م��لفة �إن ام�الك ��� ����ة مف�� ألول�� ال�ی� 

�����م�نها، ب���ا ألول�� ال�ی� �ع�ق�ون أنه� ����ون أغ��اء �أن ���ل��ا فق� ه�ه ال���، ���ن ه�ا 

وُ���� أن م���ة اإلس���ر�ة ال�ي �ان� م� أشه� ال����ات في العال� الق���، ل� . ���� األم� س��ا لعقاب

  . )١٧٦(��� أم�اؤها م��د ق�ام�� أو مفه�س��، بل �ان ����� ف�ه� أن ���ن�ا م��لع�� في فقه اللغة

  ف��ا ��� ال�عل�� م�ا جاء في رسالة إی���ورس ال��ل�ز� إلى _ و���ح م� خالل ال�سائل 

                                                 
171) Vasiliki Nickola Nikitopoulou, op.cit, p.195. 

 .٦٢- ٦١المصدر السابق ، المقدمة الدراسیة، ص : الفرميرسائل القدیس إیسیذورس  ١٧٢)
 .٢٤٠- ٢٣٩المرجع السابق، ص : لیلى عبد الجواد إسماعیل ١٧٣)
 .١٦٠، ص ) ١٢٧(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٧٤)
 .٣٠١، ص ) ٣٩٩(رسالة : المصدر نفسھ ١٧٥)
 .٤١، ص  المرجع السابق: رأفت عبد الحمید وطارق منصور) ١٧٦
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_ ، وال�ي على ال�غ� م�ا ت��له م� نق� للفل�فة ال��نان�ة "ض� ال��نان���"�ل��ف ال��ناني ماك����س الف

أنها ت��ل تأك�ً�ا على اس���ار�ة ه�ا ال��ع م� ال�عل�� في ب�ل�ز��م، بل ���� اع��ار ه�ه ال�سالة ت���ًقا 

اسة الفل�فة وال��اث ال�الس��ي ع�لً�ا ل��ض�ع مه� وه� م�قف أ�اء ال����ة ومف��� ال�����ة م� در 

أن� تف��� م� أجل الفل�فة ال�ي هي ع�و ال���ة ال�ق�ق�ة وال�ي ت�ف� أ��ا : "وجاء ف�ها )١٧٧(عامة

إذن، إن ��� ت��� أن ت��ن . ألن الفل�فة ل��� ش��ا آخ� غ�� أن ��� ال��ء ال���ة ح��ا م�لًقا. اس�ها

ر ل�� فق� األق�ال بل أ��ا ال��اة، وتعل��ا ال��انة  م���ا لل���ة، ��� أن ت�� ال���ة ال�ق�ق�ة ال�ي تقّ�ِ

  . )١٧٨(..."ال�ق�ق�ة

وفي حق�قة األم� فإن ال��اج الف��� لإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة �ان ق� صار ن�اًجا ی�نانً�ا خالً�ا، بل 

ص��ً�ا، إذ ��ف  وال ش� أن ال������� واجه�ا ت��ً�ا. )١٧٩(���� اع��اره وصال ل��� ال��نان األدبي الق���

ی���ون ب�سالة �عل��ن أن ن�احها ی�ع�ع أر�ان ال��ارة ال�ومان�ة، و��ف ال���ل إلى ذل� وق� �ان 

ال��ان ال�ح�� ه� تعل� لغة الق�م، أ� دراسة �ل ما خلف�ه م� ت�اث ف��� وثقافي، وت���عه ل��مة 

ك�ا أن أهل ه�ا ال��اث اإلغ��قي . عق��ته�، وتق�ل خ��ع ه�ه العق��ة ل���� م�ا �����ه ه�ا ال��اث

ال�وماني أنف�ه�، ل� ��� م� ال�هل أو ح�ى م� ال�ق��ل �ال���ة له� ال��لي ��اع�ة أو ح�ى �اره�� ع� 

ه�ا اإلرث ال��� ال�� حقق�ه ع�� ق�ون م� ال�مان ���لة، وم� ث� �ان عل�ه� ه� اآلخ�ون أن ��اف��ا 

��ی�ة م�ام�� ع�ی�ة م� ه�ا ال��اث، ل��قى ف��ه� وت�ل ما وسعه� الف�� وال�ه� ل����� العق��ة ال

ثقاف�ه� و��اصة فل�فاته� ر��ا ج�ه��ا بل وفاعال في ه�ه العق��ة ال��ی�ة، ل�� فق� في ج�ان� الف�� 

وه��ا ن�أت في اإلس���ر�ة خالل . )١٨٠(والاله�ت، بل و���رة واض�ة في �ل ن�احي الف� واألدب

ال��رسة األفال��ن�ة ال���ثة  :��� م� أشه� م�ارس ال�عل�� العالي ه�االع��ر الق���ة ال��أخ�ة م�رس

، فإلى ج�ار م�رسة االس���ر�ة ال�ه��ة ب�راساتها العل��ة في ال��س��ن )١٨١(وم�رسة ال�عل�� ال�ی�ي

وفل�فاتها وآدابها ال�ي �ان� ت�ارع بها م�ارس الفل�فة في أث��ا، ن�أت م�رسة ج�ی�ة للف�� ال����ي في 

                                                 
ص : المرجع نفسھ: حول موقف أباء الكنیسة ومفكري المسیحیة الالتین والیونانیین من دراسة الفلسفة والتراث الكالسیكي عامة) ١٧٧

٤٢. 
 .١٤٣- ١٤٢، ص ) ٩٦(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٧٨)
 . ٥قطوف الفكر البیزنطي، ص : طارق منصور) ١٧٩

 .٤٦- ٤٥، ص )م٦٤١ - ٢٨٤(مصر في العصر البیزنطي: الحمید وطارق منصوررأفت عبد  ١٨٠)
181) Vasiliki Nickola Nikitopoulou, op.cit, p.200.   
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ه ال��ناني ول�� ال�ه�د�، وسارت ال��رس��� ج��ا إلى ج�� دون أن تق�ي إح�اه�ا على ش�ل

  .)١٨٢(اآلخ�� 

وه�اك إشارات في تار�خ م�� خالل الع�� ال���ن�ي ع� ال�� في خ�� وصف م�ض 

، وق� وج�ت م����ة على ال�ق ت�جع للق�ن�� ال�ام� وال�ادس ���ها �ع� )١٨٣(الق��� �اخ�م��س

ها أ��اء آخ�ون مع ذ�� �ع� ال�صفات لعالج �ع� األم�اض، ول�� ل� ��� ت�ل�ل األ��اء ل�����م

  . ال�ت� لأل��اء في الع�� ال���ن�ي ب�ف� ال�ض�ح ع�� ال������ الق�ماء

وعلى أ�ة حال ی��و أن ع�ادة ال��ضى في الق�ن�� ال�ا�ع وال�ام� ال��الدی�� شه�ت ب�ا�ة 

�ال��� في �ع� تعال�� الق��� �اخ�م��س ال�اصة ب����� ، )١٨٤(ال�����ات ال���هه �الع�� ال��ی�

ون��ا ألن ال�� الق��ي ه� ام��اد لل�� ال���� الق��� وال�� ��ارس في م�� م�� . )١٨٥(ال�ه�ان

ول�ا أن�أ ال��ال�ة م���ة اإلس���ر�ة وأكاد����ها أضاف إل�ه عل�اء . الع�� الع��� وح�ى دولة ال��ال�ة

، ل�ل� ففي ب�ل�ز��م و�ال�غ� م�ا ���� أن ن�����ه م� م�اولة تق��� )١٨٦(غ���اإلس���ر�ة وأخ� ع�ه اإل

لل�ان� ال�وحي الث��� م� األ��اء ��� إل�ها وه�ا ال���� دوم�����س  إی���ورس ال��ل�ز� الق��� 

وأورفاس��س ال����، وه�ا أم� ���عي في ف��ة زم��ة وفي م���ع �ان ال�ی� وال�ع�ق�ات ال�ی��ة ���الن 

، إال أنه م� ال�اضح أن م���اه�ا العل�ي ل� ��� م�ضع ان�قاد )١٨٧(��ا أساس�ا في ح�اة م��لف ��قاتهر 

  . )١٨٨(�ال���ة له

وص�َّح ال��رخ�ن اع��ادا على ب�د�ات ووثائ� ه�ا الع�� أن الف�ة األولى م� ج�� م�� 

ن��اعها م� ال��� ال��امي اإلقل��ي ال�ي ت��ل� م� ال����ع�� وال�ل�م�� و�ال�راثة، ه�ه الف�ة ج�� ا

اإلم��ا��ر�، وأض�ف إل�ها م� ال��ام ال�الك في م�� ب�ق���ه� لل��مة وما ی�ف� وم�احة أراض�ه�، وم� 

                                                 
 .١٠٣ - ٣٩المرجع السابق، ص : وللمزید عن التعلیم بین الفلسفة والالھوت راجع رأفت عبد الحمید وطارق منصور)  ١٨٢

، ص )١٩٨٥دیر األنبا باخومیوس، : مطرانیة أسوان لألقباط األرثوذكس(اء میخائیل، أشعی/تعریب : حیاة الشراكة الباخومیة ١٨٣)
، السنة االولى، أضواء على الدراسات القبطیة: مجلة راكوتي" الطب المصري في العصر القبطي: "؛ جمال صبره جبره١٢٠- ١١٧

 .١٨، ص )٢٠٠٤ینایر (العدد االول، اإلسكندریة، 
 .١٨السابق، ص  المرجع: جمال صبره جبره ١٨٤)
 .٢٩١- ٢٩٠المصدر السابق، ص :: حیاة الشراكة الباخومیة ١٨٥)
كنیسة السیدة العذراء، : روض الفرج(، أسبوع القبطیات السابع" ب القبطيبردیة شاسیناه في الط: "خلیل مسیحھ جرجس ١٨٦)
 .١٢٣، ص )١٩٩٧
أكتوبر (، ١٩، العدد مجلة المؤرخ العربي، "ي الباكرالدور السیاسي لألطباء في العصر البیزنط: "دمحم عثمان عبد الجلیل ١٨٧)
 .١٢، ص )٢٠١١
 .٣٢٠، ص ) ٤٣٧(رسالة : ؛ المصدر نفسھ٢٩٨، ص ) ٣٩١(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٨٨)
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ت��ع ألداء ال��مة م� ال������ وم� ورث مه�ة وال�ه الع����ة األم� ال�� جعل الق�ة ال��ا��ة ���� 

وج�ی� �ال��� أن ع�اص� الق�ات ال���ن��ة . )١٨٩(أو ال�ان� األع�� م�ها م�ها ی�ألف م� ال������

العاملة في م�� �ان� ت���ن م� خ��ة ف�ات هي االس��ات��تا�، وق�ات الل����اني، وق�ات الف���راتي، 

  .)١٩٠(وق�ات ال���اخ��، وق�ات ال�قالر

 وه��ا �ان ال�ان� األك�� م� ال���د ال��ا���� في م�� ت�� ال��� ال���ن�ي م� أب�اء م��، 

و�ن ل� ی�����ا ����ا ل��ق�� أغ�اض ال�ل�ة ال���ن��ة على ال�غ� م� أنه� م�� الق�م اش�ه�وا �أنه� م� 

ف��ال �ان القاع�ة العامة لالس��ات��تا� أن  .)١٩١(خ��ة ج��د ال�ن�ا مق�رة وش�اعة وأك��ه� جل�ا وص��ا

م��ل�اته، أو ع� ���� ال���ع،  ����وا إما ع� ���� الق�عة، ح�� �ان �ق�م �ل مال� الع�د ال�ق�ر على

وعلى ذل� �ان ال�����ن في �ل إقل�� ه� ال�ی� ی�ودون ال���، أو . أ� ال����� االخ��ار�، و�ما �ال�راثة

وت��� ال��ادر ال��د�ة أن االس��ات��تا� �ان�ا ���ل�ن أساس ال��� . على األقل ال��ء األك�� م�ه

   .ال������ ال���ن�ي في م��، وأن غال���ه� �ان�ا م�

وق� ان���ت في ال��ود ال����ة في الع�� ال���ن�ي ال���ن والقالع ال�ي را�� ف�ها الفالح�ن 

ال�����ن أ��ا العامل�ن ���� ال��ود ال�ی� ���� أن ��ل� عل�ه� ق�ات الل����اني، أ� ق�ات ال��ود أو 

، ون��ا )١٩٢(�ود ل�� م�ضع ش�ون��ا ألن وج�ده� على ال�. ال�اس�����ان�� أ� ال��ا���� في القالع

ل�ا ل��ل�ز��م م� أه��ة وم�انة خاصة ل��قعها ال��� االس��ات��ي ال���� ش�قي ب�رسع�� ال�ال�ة، ف�ا��� 

بها حام�ة ع����ة مه�ة ل��ا�ة ح�ود م�� ال��ق�ة واع���ت ب�ل�ز��م م� ال��اك� ال���ن��ة الهامة في 

  .)١٩٣(��ام اإلم��ا��ر�ة ب�����ها والع�ا�ة بهاش�ق م��، وأ�ه�ت أ�الل ه�ه القلعة م�� اه

وفي ت�اول ماس���و أله� ال�قا� ال��ود�ة ل���، ����عي االن��اه وصفه ل�� أغ��ام����ا 

، ال�� �ع� م� أه� ال��ود م� جهة آس�ا، فق� ذ�� أن أم� ح�ا�ة ه�ه ال�هة ال��ود�ة )ال��ود ال��ر�ة(

ال�� م� خالله ���� أل� ه��م ال�ص�ل ���عة للعاص�ة، ض�ورة لغل� ال�اب ال�ف��ح على ال��ق و 

وأوضح على ال�غ� م� أن ه�ه ال�هات ل� ت�ع�ض لله��م م� ق�ل الق�ن ال�ا�ع ال��الد�، فإن ه�ا 

                                                 
 .١٣٦- ١٣٥المرجع السابق، ص : دمحم دمحم مرسي الشیخ ١٨٩)
 .٢٢٧لسابق ، ص المرجع ا: رأفت عبد الحمید وطارق منصور ١٩٠)
 .١٣٦- ١٣٥المرجع السابق ، ص : دمحم دمحم مرسي الشیخ ١٩١)
 .٢٣٠ - ٢٢٨المرجع السابق ، ص : رأفت عبد الحمید وطارق منصور ١٩٢)
 .١٤١المرجع السابق، ص : دمحم دمحم مرسي الشیخ ١٩٣)
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ول� ��� ال��ر م� . اله��م ق� ���ث في ی�م م� األ�ام، و�ذا وقع ف��ف ���ن م� أش� اله��ات خ��رة

ول�� م� ال��ال� الع���ة في �الد ال�ام، وم� اإلم��ا��ر�ة ال�اسان�ة وما  الق�ائل الفق��ة قل�لة الع�د،

ل�ا صار م� ال��ور� ح�ا�ة ال�جه ال����، و�غالق ال���� ال��د� . درج� عل�ه م� س�اسة ه��م�ة

و���� ت��ی� خ� ح�ود� �ق�ع . إلى اإلس���ر�ة؛ فال��ن ال�اقعة ش�قي أغ��ام����ا، ج�� ت����ها

� ال��� األح�� وال��� ال���س�، خ� ح�ود� في غ�ب ب�زخ القل�م وعلى حافة ال�ل�ا ال���اء ب�

ه� ال���� ال��  ال�أه�لة �ال��ان، على ام��اد خ� ی��ه م� ب�ل�ز��م إلى ح�� �ابل��ن؛ وه�ا ال��

�� كان� ت���ه عادة الق�افل م� ال�ام، وم� ال��اقع ال����ة �ان� ب�ل�ز��م ال�ي ص��ت أمام الفات�

  .)١٩٤(الع�ب زهاء ال�ه���

ما س�� ذ��ه ه� واقع األم� فق� جاءت رسائل إی���ورس ال��ل�ز� مع��ة ع� ه�ا ون��ا ألن 

ال�اقع، فأح�ال ال���د ووج�ده� �ان حاض�ا في ث�ا�ا رسائله، بل وت�اول� رسائله نقً�ا ألوضاع ال��� في 

�اس ل�� م� ال��اب أن ت��ل أسل�ة في زم� ال�ل�، وت���ه بل:" تل� الف��ة ف��� م�ا��ا أح� ال���د

  . )١٩٥("ال�ه� �اله��ة ال����ة"وه�ا ال�صف �ع�� " ال����ة في ش�ارع ال��ی�ة واألس�اق

وفي تل� الف��ة ال�ار���ة م�ض�ع ال�راسة �ان ال���� ی�قاضى رات�ا م�اس�ا، ف�ال ع�ا �ان 

، ���ل عل�ه م� م�ح اس���ائ�ة، ف�ال ع� ن���ه م� الغ�ائ� ال�ي ���ل عل�ها ال��� ع�� ان��اراته

  .)١٩٦(ه�ا ع�ا ما �ان �ق�م له م� روات� ع���ة وم�ن ل��انه أو ما �ع�ف �ال���ة

إی���ورس ل� ت��لف وم� ال��ی� �ال��� ه�ا أنه م� ال����ل أن أسل�ة ال���� ال�ي أشار إل�ها 

� ك���ا ع�ا اس���مه ال�قاتل ال���ن�ي في أ� م�قع أخ� داخل ن�اق اإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة؛ و���� تق��

ال�مح، ال��ف، الفأس، (م�ل ال��ع األول ه� األسل�ة اله��م�ة : ه�ه األسل�ة إلى ن�ع�� م� ال�الح

ال��س، ( ، أما ال��ع ال�اني فهي األسل�ة ال�فاع�ة م�ل)ال�ب�س، ال�قالع، ال���� أو ال����، الق�س

  . )١٩٧()ال��ذة، مال�� ال�قاتل ال�رع،

                                                 
194) Jean Maspero, Organisation Militaire de l´Égypt Byzantine, Paris: H. Champion [etc.], 1912, 
pp.27-28. 

    .٢٣٤ - ٢٣٣المرجع السابق، ص: رأفت عبد الحمید وطارق منصور
 .١٠٩، ص ) ٤٠(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٩٥)
كتا وارد، ص ، المصدر السابق، المقدمة الدراسیة للراھبة بینیدی)"الرھبان السبعة(تاریخ الرھبان في مصر " ھستوریا موناخورم ١٩٦)

٢٦. 
 ٢٦٩- ٢٤٤المرجع السابق، ص: لمزید من التفاصیل رأفت عبد الحمید وطارق منصور ١٩٧)
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إما أن ت��ف في ال�عارك ض� ال��اب�ة ���لح :" إی���ورسوفي رسالة إلى ج��� آخ� قال 

وم�ل�ا �ان ه�اك هار��ن . )١٩٨("قان�ني وج��� س��، أو ت�قى في ال��ی�ة عائ�ا ���ا�� ����م القان�ن 

م� ثقل ال��ائ�، �ان ه�اك أ��ا هار��ن م� أع�اء ال��مة الع����ة، فق� ف�ض ال����� اإلل�امي ���ة 

، بل سعى ال�ع� لإلعفاء م� )١٩٩(م��ا��ر�ة وال�اجة إلى ��ائ� أك��على م�� ت�عا ل��سع ح�ود اإل

أما إن ��� تف�ح " ألح� ال���د إی���ورسوه�ا ال�اقع �ه� ص�اه في ن���ة . ال����� مقابل األم�ال

�اله��ة ال����ة، ول��� الق�رة على أن ت�ق� االن��ارات، فاذه� إلى ال����ة وحارب ال����، وال ت���� 

  .)٢٠٠("إعفاءك م� ال����ة، و�قاءك في ال���، بل ق� ب�ورك في ال��ب ألن� م�ی� لها �ال���� �األم�ال

وت�ل دوما ال�سائل س�اء �ان� ت��اول أح�اثا ����ة أو اج��اع�ة، أو م�اق�ات عقائ��ة، أو 

تار�خ تأمالت في ال��اب ال�ق�س، أو ت��� إلى م�اد�ء وأس� روح�ة وره�ان�ة، إال أنها ت�ل دوما على 

وم� خالل ق�اءة ال�سائل ���� في ال�ها�ة ال�ع�ض ل�ق�ة . )٢٠١(وف�� وات�اهات الع�� ال�� ���� ف�ه

ان��ابه� م�ه، إال أن ال�ه�ان األوائل ان��ب  ����ة مه�ة وهي عالقة ال�اه� �ال����ع، فعلى ال�غ� م�

ل�ه�ان في م�� أو �الد ال�ام و�ان ه�اك م� ا. إل�ه� ال�اح��� ع� ال�فاء وال���رة والع�ات وال���ة

ال�ی� �ه�وا ���اة وم����� في ال����عات الق�و�ة في الق�ن ال�ام� بل قام�ا ب�ور ال�اعي في ف��ة 

  . )٢٠٢(اف�ق�ت ف�ها ال����عات ال��ف�ة إلى أ� شع�ر حق�قي �ال����ع أو القائ�

  

  

  

  

 

 

                                                 
 .٢٦٥، ص ) ٣٢٦(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ١٩٨)
ھبة بینیدیكتا وارد ، ، المصدر السابق، المقدمة الدراسیة للرا)"الرھبان السبعة(تاریخ الرھبان في مصر " ھستوریا موناخورم ١٩٩)

 .٢٦ص 
 .١٠٩، ص ) ٤٠(المصدر السابق، رسالة : رسائل القدیس إیسیذورس الفرمي ٢٠٠)
 .٢٦المرجع السابق، ص : أنطون فھمي جورج ٢٠١)
       .Marilyn Dunn, op. cit., pp. 19-21 :للمزید عن عالقة الراھب بالمجتمع انظر ٢٠٢)



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٦٨

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  قائ�ة ال��ادر وال��اجع

  ال��ادر الع���ة وال���ج�ة: أوال

، ١األن�ا ص��ئ�ل، ج/ تار�خ ال��ار�ة، إع�اد): األن�ا ساو��س اب� ال�قفع أسقف األش��ن��(ب� ال�قفع ا - 

  ).١٩٩٩دار ال�عام، : القاه�ة(

 ١٢ع� ال��ائ� واألدی�ة في الق�ن  –تار�خ أب� ال��ارم ): سع� هللا ب� ج�ج� ب� م�ع�د(أب� ال��ارم  - 

  ).١٩٩٩دار ال�عام، : القاه�ة(، ١قف ش��� الق�ا��، جاألن�ا ص��ئ�ل أس/�ال�جه ال����، إع�اد

، ٣م��ال ن��، �/ الق��� أن��ن��س ال����، نقل ال���ة ع� ال��نان�ة الق���ة: أث�اس��س ال���� - 

  ).٢٠١٥تعاون�ة ال��ر األرث�ذ���ة، : ب��وت(

����ة األق�ا� ��اب الق�ان�� ال��ائ��ة ل –ال����ع ال�ف�� : ال�في أبي الف�ائل ب� الع�ال - 

 ).ت.م��عة ال��ف��، د: القاه�ة(ج�ج� ف�ل�ثاؤس ع�ض، / األرث�ذ�����، ت�ق��

تار�خ األق�ا� ال�ع�وف �الق�ل اإلب���� ): م١٤٤١/ هـ٨٤٥تقي ال�ی� أح�� ب� علي ت (ال�ق����  - 

  ).١٩٩٥دار الف��لة، : القاه�ة(ع�� ال���� د�اب، / للعالمة ال�ق����، دراسة وت�ق��

دی� األن�ا : م��ان�ة أس�ان لألق�ا� األرث�ذ��(أشع�اء م��ائ�ل، /تع��� : �اة ال��اكة ال�اخ�م�ةح - 

  ).�١٩٨٥اخ�م��س، 

ن��ي / ج�رج ع�ض إب�اه��، م�اجعة/ مق�مة وت�ج�ة وتعل�قات: رسائل الق��� إ����وروس الف�مي - 

، )٢١٠ن��ص آ�ائ�ة (اآل�ائ�ة، ع�� ال�ه��، م�س�ة الق��� أن��ن��س ال���� األرث�ذ��ي لل�راسات 

  ). ٢٠١٨دار ال���ار، : الع��ر(ال��ل� األول، 

ز���س، . سي. أ�ه /ت�ج�ه م� ال��نان�ة إلى اإلن�ل���ةال�ار�خ ال���ي، : سق�ات�� س��الس����س - 

  . ت.، د١، �)٢(األن�ا إب�فان��س، سل�لة ال��رخ�ن ال�����ن األوائل / ب�ال ساو��س، م�اجعة/ تع���

https://drive.google.com/file/d/0ByXHTfVWuXRfVEJYQzNpQnNiX3M/view  

ب�ال ساو��س، م��وع ال���ز الق���ة، / ت���� هارت�انف�، تع��� /ت�ج�ةال�ار�خ ال���ي، : س�زوم�� - 

  . ت.د

https://drive.google.com/file/d/0ByXHTfVWuXRfV2VPc25yN2NnVVk/view  
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م��ائ�ل / ، ت���� وتعل��)م١٩٢٩(ر���ه �اس�ه / ل�عق��ي، ت�ج�ة ون��م���� ال����ار الق��ي ا - 

: القاه�ة(األن�ا م�اؤس، ، ال��ءان في م�ل� واح�، سل�لة ال�����ات الق���ة، / م��ي اس���ر، إش�اف

  ).٢٠٠٣م���ة ال���ة، 

ل�ه�اني في أواخ� ، ض�� ��اب ال�ار�خ ا)"ال�ه�ان ال��عة(تار�خ ال�ه�ان في م�� " ه���ر�ا م�ناخ�رم - 

  ).٢٠١٣م��� �انار��ن لل��اث اآل�ائي، : القاه�ة(ب�ال ساو��س ال��ام�سي، / الق�ن ال�ا�ع ال��الد�، ت�ج�ة

ت�ج�ة ودراسة تار���ة  ،"رؤ�ة ق���ة للف�ح اإلسالمي"تار�خ م�� ل��ح�ا ال�ق��سي : ی�ح�ا ال�ق��سي - 

  ).٢٠٠٣ار ع��، د: القاه�ة(ع�� صاب� أح�� ع��ال�ل�ل، / ولغ��ة

  ).٢٠١٥م��� �انار��ن لل��اث اآل�ائي، : القاه�ة(ب�ال ساو��س،  /ت�ج�ةاألن��ة، : ی�ح�ا �اس�ان - 

   .ب�ال ساو��س، ال���ز الق���ة/ ال��اورات، ت�ج�ة: ی�ح�ا �اس�ان - 

https://drive.google.com/file/d/0ByXHTfVWuXRfbDJwdWJwZHM1OVE/view  

  ).١٩٧٩ال��ی�ة لل��اعة، : القاه�ة(، ٢م�ق� داود، �/ تار�خ ال����ة، ت�ج�ة :ی�ساب��س الق����  - 
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  ال��اجع الع���ة وال���ج�ة: ثال�ا

�ى م���ف الق�ن ال�ام� حأح�ال ب�قة و��ابل� في أوائل الع�� ال�س�ى و : " إب�اه�� خ��� إب�اه�� - 

دار ال�ع�فة ال�امع�ة، : اإلس���ر�ة(، )ال��اسي وال��ار� ( معال� ال�ار�خ ال���ن�يض�� ��اب " ال��الد�

٢٠٠٣.(  

م�لة معه� ، "تار�خ وح�ارة م�� في الع�� ال����ي... الع�� الق��ي : "إس�� إب�اه�� ع��ان - 

  ).٢٠٠٩( ، القاه�ة،٨، ال��ل� ال�راسات الق���ة

ض�� جان� م� أع�ال م�ت�� ال��اث الع��ي " الف��م في ال����ار الق��ي:" إس�� إب�اه�� ع��ان - 

، ال���� ٢، الع�د دور�ة ال��اث الع��ي ال����ي، )م٢٠١٦ف��ای�  ٢٧- ٢٦(ال����ي ال�ا�ع والع��ون 

  .١٣٦- ١٢٧، ص ) ٢٠١٦ی�ل�� ( القاه�ة، ال�قافي الف�ن����اني،

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00H9i13HFzQyMnQmXzCaiq7hvMzqw:1600641267037&q=Blackwell&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjRromx5fjrAhVYQhUIHU63AxEQkeECKAB6BAgcECo
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ال�ل�ة اإلكل�����ة الاله�ت�ة لالق�ا� األرث�ذ��، : القاه�ة(�ات في ال�ه��ة ال�����ة،م��: األن�ا ی�أن� - 

  .).ت.د

https://drive.google.com/file/d/1upFvuxlvhSQo9FOpzn9TYiVNy1JMUQ6d/ 
view  

  ).١٩٦١دار ال�ه�ة الع���ة، : القاه�ة(م�� ال���ن��ة، : ز الع���يال��� ال�ا - 

  ).١٩٦٥دار ال�ه�ة الع���ة، : ب��وت(، )م١٠٨١ -٣٢٣( ال�ولة ال���ن��ة: ال��� ال�از الع���ي - 

م��ائ�ل م���ي إس���ر، / جغ�اف�ة م�� في الع�� الق��ي، ت�ج�ة وتعل��: إم�ل �ل���� أم�ل��� - 

  ).٢٠١٢ال����ة العامة لل��اب،  اله��ة: القاه�ة(

م� أدب ال�سائل ال����ي، سل�لة آ�اء ال����ة، ..الق��� إ����روس الف�مي: أن��ن فه�ي ج�رج - 

  ).١٩٩٤: القاه�ة(

  ).٢٠٠٣: القاه�ة( ق�ة ال����ة الق���ة، ال��اب األول، ال��عة ال�ام�ة،: إی��� ح��� ال����  - 

  ).١٩٩٩دار م�لة م�ق�، : ش��ا( اء ال����ة،دراسات في آ�: �اس�ل��س ال�قار�  - 

، أض�اء على ال�راسات الق���ة: م�لة راك�تي" ال�� ال���� في الع�� الق��ي: "ج�ال ص��ه ج��ه - 

  ).٢٠٠٤ی�ای� ( اإلس���ر�ة، ال��ة االولى، الع�د االول،

 ).١٩٨٨، دار ال�قافة: القاه�ة( ،٣ع�را م�جان، ج/ تار�خ ال����ة، ت�ج�ة: ج�ن ل�ر��� - 

ك���ة : روض الف�ج(أس��ع الق���ات ال�ا�ع، " ب�د�ة شاس��اه في ال�� الق��ي: "خل�ل م���ه ج�ج� - 

 ).١٩٩٧ال���ة الع�راء، 

م���ة ال���ة، : القاه�ة( تار�خ ال�ه��ة وال�ی��ة في م�� وآثاره�ا اإلن�ان�ة على العال�، :رءوف ح��� - 

  .).ت.د

 ،٢٥ ، مجال����ة ال�ار���ة ال��لة، "ال���ن�ي الع�� في ال�ق�س �ب� ك���ة: "رأف� ع��ال���� -  

)١٩٧٨.(  

  ).١٩٩٩ق�اء واله��ة ال����ة لل��اب،: القاه�ة( الف�� ال���� في الع�� ال����ي،: ال����رأف� ع�� - 

م�� : القاه�ة(، ٢، �)م٦٤١ -٢٨٤(م�� في الع�� ال���ن�ي: ال���� و�ارق م���ررأف� ع�� - 

  ).٢٠٠١الع���ة، 

https://drive.google.com/file/d/1upFvuxlvhSQo9FOpzn9TYiVNy1JMUQ6d/
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اله��ة ال����ة : القاه�ة( الفالح ال���� ب�� الع�� الق��ي والع�� اإلسالمي،: ز���ة دمحم ع�ا - 

  ).١٩٩١العامة لل��اب، 

  ).١٩٩٤دار األم��، : القاه�ة ( ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،: ز���ة دمحم ع�ا - 

 ).١٩٧٦دار ال�ه�ة الع���ة، : ب��وت( ى،تار�خ أورو�ا في الع��ر ال�س�: سع�� ع�� الف�اح عاش�ر - 

  ).٢٠٠١دار ع��، : القاه�ة( تار�خ م�� في الع�� ال���ن�ى،: ص��� اب� ال��� سل�� - 

  ).٢٠٠٢م�� الع���ة، : القاه�ة( ، األدب،١ق��ف الف�� ال���ن�ي، ج: �ارق م���ر دمحم - 

، )٢٠٠٢( القاه�ة، ،�راسات الق���ةم�لة معه� ال، "اآلثار الق���ة �ال���اء ال����ة: "عا�ف ع�ض - 

  .١٤٠-١٢٩ص 

  ).٢٠١٤ال���� الع��ي، : ب��وت( ،٢س��اء ال��خل ال��قي ل���، �: ع�اس م��في ع�ار - 

م�لة " ص�رة ال��أة في األدب ال�ه�اني خالل الق�ن�� ال�ا�ع وال�ام� ال��الدی��:" ع�� الع��� رم�ان - 

 .٥٢-٣١، ص )٢٠١٤( ،٣١ع�� ش��، مج جامعة -  م��� ال�راسات ال��د�ة وال�ق�ش

: القاه�ة( ت�فة ال�ائل�� في ذ�� أدی�ة ره�ان ال������،: ع�� ال���ح صل�� ال��م�سي ال��ع�د� - 

  ). ١٩٣٢ال���، 

، ال��ة أض�اء على ال�راسات الق���ة... راك�تي " األس���ر�ة في الع�� الق��ي: "ع��� س�ر�ال ع��ة - 

 ).٢٠٠٢مای� ( س���ر�ة،األولى، الع�د ال�اني، اإل

  ).١٩٦٧دار ال�عارف، : اإلس���ر�ة( تار�خ اإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة،: ع�� ��ال ت�ف��  - 

، رسالة ماج���� غ�� )م٦٤١ -م  ٢٨٤( الق�ح في م�� ال���ن��ة: فا��ة ع�� ال��ع� رفاعى - 

  . ٢٠٠٩جامعة ال����رة،  م���رة، �ل�ة اآلداب،

ال���وع الق�مي : القاه�ة( إب�اه�� سالمة إب�اه��،/ ألث��ة في م��، ت�ج�ةاألدی�ة ا: وال��ز. ك.ك - 

  ).٢٠٠٢لل��ج�ة، 

  ).١٩٩٣م���ة م�ب�لي، : القاه�ة(في ص��اء الع�ب واألدی�ة ال��ق�ة، : ل��� ح��ي وز�ي تاوض�وس - 

الع��  الق��� ش��دة األخ���ي األدر��ي ودوره في تار�خ م�� في: "ل�لى ع�� ال��اد إس�اع�ل - 

   ،)٢٠٠٣( ،٢٠، جامعة ع�� ش��، الع�د م�لة م��� ال�راسات ال��د�ة وال�ق�ش" م٤٥١- ٣٣٣ال���ن�ي 
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  .٥٨ - ٩ص 

دار ال�قافة : القاه�ة(الق���ة،  –تار�خ م�� وح�ارتها في ال�ق�ة ال���ن��ة : ل�لى ع�� ال��اد إس�اع�ل - 

  ).٢٠٠٧الع���ة، 

دراسات في األدب ال�ه�اني ال���� وال�ف��� ال��اب، ..�ع�ه�ا  م� ال��ل إلى ال�ون وما: مارك ش���ن - 

ال�ل�ة اإلكل�����ة الاله�ت�ة لألق�ا� األرث�ذ��، األن�ا : القاه�ة(م�ر�� وه�� و ب���� ج�ج�، / ت

  ).٢٠١٩ رو��،

 ).١٩٩٥واد� ال���ون، ( ،٣ال�ه��ة الق���ة في ع�� الق��� أن�ا مقار، �: م�ى ال����� - 

  ).١٩٩٧ال�ع�فة ال�امع�ة، : اإلس���ر�ة( أض�اء على ال�����ة ال����ة،: ��� دمحم ع�� الغ�يدمحم ال - 

  ).٢٠١٤م�� الع���ة، : القاه�ة( ال�ار�خ ال���ن�ي،: م�ادر تار�خ الع��ر ال�س�ى: دمحم زای� - 

" �ا�ع ال��الد�ال�ه��ة ال��ائ�ة في م�� ال���ن��ة م� الق�ن ال�ا�ع ح�ى ال: "دمحم ع��ان ع�� ال�ل�ل - 

  .٣٧٩ - ٣٤٧، ص )٢٠٠٠( ، الع�د العاش�،م�لة �ل�ة اآلداب، ق�ا

م�لة ال��رخ ، "ال�ور ال��اسي لأل��اء في الع�� ال���ن�ي ال�اك�: "دمحم ع��ان ع�� ال�ل�ل - 

  .٢٨- ١١ص  ،)٢٠١١أك���� ( ،١٩الع�د  ،الع��ي

  ).١٩٩٩، .ن.د: ةاإلس���ر�( تار�خ م�� ال���ن��ة،: دمحم دمحم م�سي ال��خ - 

  ).ت.دار العال� الع��ي، د: القاه�ة( ح�ارة م�� في الع�� الق��ي،: م�اد �امل - 

  ).١٩٨٣م���ة ال���ة، : القاه�ة( تار�خ ال����ة الق���ة،: م��ي ی�ح�ا - 

م�لة معه� " م�رسة اإلس���ر�ة م��ع ال�راسات الاله�ت�ة:" م�ر�� تاوض�وس، وداد ع�اس ت�ف�� - 

  ).٢٠٠٥دار ن��ار، : القاه�ة( ، ال��ل� ال�ام�،لق���ةال�راسات ا

م�� م� الق�ن األول ح�ى ال�ام� ... ال��ارة ال����ة في الع�� الق��ي : م��ائ�ل م��ي إس���ر - 

  ). ٢٠١٦اله��ة ال����ة العامة لل��اب، : القاه�ة(ال��الد�، 

ع�� / له إلى الع���ة وأضاف إل�هم�� م� اإلس���ر األك�� ح�ى الف�ح الع��ي، نق: أی�رس بل. ه - 

  ).١٩٧٣دار ال�ه�ة الع���ة، : ب��وت( الل��ف أح�� علي،

، ال��ة ال�ا�عة، الع�د دور�ة دراسات آ�ائ�ة واله�ت�ة)" ١(الق��� إ����وروس الف�مي: "وه�� ق�مان - 

  . ٥٥- ٥٠، ص)٢٠٠١ی�ل��(ال�ام�، 
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Pelusium in the Early Byzantine Era in the Light of the 

Messages of Saint Isidore of Pelusium 
 

 Abstract 
 

Being a major historic milepost over the ages, Pelusium is of particular 
significance. This paper focuses mainly on Pelusium in the fourth and fifth 
centuries A.D., especially the fifth century A.D in Egypt that was full of 
important events that are worthy of notice and analysis. Part of the history of 
Pelusium in this century was associated with the name of Saint Isidore of 
Pelusium who left a collection of messages through which a general overview of 
the social, economic, religious, political, and educational status of Pelusium 
during that period could be offered. Taking into consideration that the history of 
Pelusium is an integral part of the history of Egypt under the Byzantine rule in 
the Early Byzantine era, this overview will be presented through the biography 
of Saint Isidore of Pelusium, the geographical theatre, and the reliance on literary 
Christian sources that are contemporary with the concerned events for the sake 
of comparing and clarifying some details.  
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