القداسة الديرية عند الرهبان المصريين
د .رغد عبد النبي جعفر

المقدمة
ان مش��روع البح��ث ه��ذا  ،ه��و دراس��ة
(القداسة الديرية عند الرهبان المصريين)  ،اذ تعد
القداس��ة صفة دينية  ،وعالقة وثيقة بين االنس��ان
القدي��س وهللا المقدس  ،وهي متاحة للجميع ،اذ ان
المؤمنين المس��يحيون عامة هم قديسين من خالل
السيد المسيح (ع) اما القداسة الفردية التي اختص
بها الرهبان المصريين هي تطور داخلي تدريجي
للساعي للفرار من العالم ،فبلوغ القداسة تدل على
كم��ال المناخ االخالقي للراه��ب المقدس في البر
والنقاء والزه��د واالنعزال عن العالم الخارجي ،
فالقداسة حالة تنبع من هللا وتُرسل الى االشخاص
الذي��ن يعملون ف��ي خدمته ،إذ أن مرتبة القداس��ة
والتقدي��س ،فضال ع��ن االش��عاعات الدينية التي
يلقيها رج��ال الدين والكتب المقدس��ة  ،قد رفعت
من ش��أن الرهبان القديسين فباتوا وسطاء بين هللا
والناس ،حتى وصلوا الى مرحلة التش��ريع والبث
في كل االمور الدينية والدنيوية .

(*)

وشيدت الكنائس فوق قبورهم .
وتكمن اهمية الدراسة في بيان بعض معجزات
الش��فاء باستخدام مقتنيات القديسين  ،مما ادى الى
عبادة هذه الشخصيات البشرية باعتبارها واسطة
تقربهم الى هللا .
ل��ذا وجهت هذه الدراس��ة للبح��ث في تأصيل
اسم القداسة ،ثم بينت مفردات القداسة الديرية من
طاعة وش��فاعة وطهارة  ،وانتقل��ت للحديث عن
وسائل التقديس من سياحة ومكانة القديس الكبيرة
والق��درة العجائبية ل��ه  ،فضال عن حي��اة االماتة
م��ن خالل االصوام واالس��هار  ،ثم تعرضت الى
ش��عائر تكريم اجس��اد القديس��ين من خ�لال رفع
الصلوات واقامة القداس��ات  ،خت��م البحث بجملة
نتائ��ج توصلن��ا اليها  ،ام��ا خطة ومنه��ج البحث
فاتبعنا فيه المنهج التاريخي  ،مما س��اعد على فهم
العديد من النصوص االنجيلية والتي كشفت البعد
الروحي في ذات السيد المسيح (ع).

وتنحصر مرتبة القداس��ة لدى الكنيسة المصرية
ف��ي الش��هداء والرهبان  ،لذلك كرمت اجس��ادهم
(*) وزارة التربية  /مديرية تربية الكرخ االولى
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المبحث االول  /تأصيل اسم
القداسة :
دس:
ُس  :قُ ْد َ
سا ً وقُدُساً :طهر وتباركَ ،وتَقَّ َ
قَد َ
تط��ه ( ، )1والقَدَاس��ة  :صفة ماهو مقدس( )2وهي
حال��ة يصي��ر اليها االنس��ان اذا ثب��ت في اعين
الناس انه فاضل( ،)3والقديس (او القديس��ة) :هو
المؤمن الذي يُتوف��ى طاهرا ً فاضالً ( ،)4لذا فان
جميع المؤمنين في الس��ماء قديسون النهم نالوا
الخ�لاص وامتألوا بروح الق��دس( ،)5والتقديس
هو فعل ينتج عن المش��اركة بين هللا واالنسان،
فاهلل هو المق��دس والمؤمنون هم القديس��ون(،)6
فبالتقدي��س تتطه��ر النف��س من دن��س الخطيئة
وتتزي��ن بالنعم الروحي��ة التي تعده��ا لالفراح
الس��ماوية  ،وم��ن التقدي��س تنت��ج كل االعمال
الصالح��ة ( ، )7وهللا يدعو الى حياة القداس��ة في
كتاب��ه إذ ورد في إنجيل بط��رس االولى قوله:
«كونوا قديس��ين الن��ي انا ق��دوس»( ، )8وعليه
تكون القداس��ة صف��ة دينية وعالق��ة وثيقة بين
االنس��ان القديس وهللا المقدس  ،من خالل حياة
الفضيلة والطهارة .
المبحث الثاني  /القداسة
الديرية:
()9
تُعد حي��اة الرهبنة والنظ��ام الديري  ،هما
االس��هام البارز للكنيس��ة المصري��ة الذي ترك
اق��وى اثر في الديانة المس��يحية  ،وذلك بفضل
رجال نش��أوا عل��ى ح��ب الفضيل��ة والطهارة
وان��كار الذات( ،)10في حي��اة العزلة في البرية،
وم��ا كاد ان يذيع صيت احد الرهبان القديس��ين
المقيمين في خلوة الصحراء  ،حتى يتوافد عليه
الكثيرون بغية استرشاده والتتلمذ عليه وامضاء
الوق��ت معه في الص�لاة  ،وكان بعضهم يختار
البق��اء معه ليعيش على غ��راره مقتديا بمثاله ،
وهكذا قامت حول صوامع النساك والمتوحدين
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اولى الجماعات الرهبانية ذات الحياة المشتركة
(األديرة) سنة 320م ( ،)11ويمتع هوالء الرهبان
القديس��ون بنفوذ قوي بفضل تجنبهم لكل ملذات
الحياة  ،فكانت اليه��م تنتهي رغبات وايحاءات
االيم��ان الش��عبي(( ، )12الع��ادات والتقالي��د )،
واصبحت حياتهم المتقش��فة وخبرتهم الروحية
مث��اال يحتذى به ( ،)13فصلوات القديس��ين تؤثر
ف��ي النف��وس وتخلصها م��ن طغي��ان االرواح
الش��ريرة ( ،)14وم��ن نافلة القول ان نش��ير الى
ان حال��ة القداس��ة العام��ة تختلف عن القداس��ة
الديرية م��دار البحث  ،فالقداس��ة العامة هي ال
ش��ك « صفة من صفات هللا والبش��ر مدعوون
ان يتش��بهوا ب��ه»( ،)15وجميع المس��يحين دون
استثناء هم قديس��ون النهم تقدسوا  :بالمعمودية
(بالماء والروح) ،والميرون (بالمسيح أي بهبة
الروح القدس)  ،واالفخارس��تيا ( الشكر)(،)16
اما القداس��ة الديرية فقد اختصت بالرهبان في
االدي��رة  ،وق��د توصلوا الى هذه القداس��ة عن
طريق عدة فضائل .
أوالً  :الطاعة الرهبانية :
وردت ف��ي نصوص القوانين الديرية نذور
يلت��زم بها الرهب��ان  ،ومن غي��ر الجائز مطلقا
الخ��روج عليها  ،وهذه الن��ذور هي  :نذر العفة
(أي التبت��ل )  ،ونذر الفقر ( أي عدم التملك ) ،
ونذر الطاعة لرئيس الدير .
ان ما يهمنا هنا هو نذر الطاعة التي يقصد بها
« توجه االرادة الفردية صوب الخضوع الرادة
الرؤس��اء الش��رعيين  ،لكونهم ممثلي هللا»(،)17
فالطاع��ة ه��ي ال��درس االول الذي يلقن��ه اباء
التوحد -رؤس��اء األديرة  -لمن يقصدهم ليتتلمذ
عليه��م  ،فكانوا ف��ي بعض االحي��ان يأمرونهم
بالقيام باعمال شاقة ،تبدو وكأنها مخالفة للمنطق
او للبداه��ة  ،وذل��ك الج��ل ان يعودوه��م على

الطاعة العمياء(« ،)18اطيعوا مرشديكم واخضعوا
لهم ،النهم يسهرون على نفوسكم» ( ، )19والظاهر
انه لكي يؤس��س الراهب حياته على اس��اس متين
م��ن الفضائل ف��ي الحياة الرهبانية يج��ب ان يبدأ
بإخض��اع ارادت��ه ( ، )20لم��ن بيده االم��ر( ،)21اذ
حث القديس باخوميوس(348-290(،)22م) على
«الطاعة للقوانين والرئيس التي هي اساس الحياة
النس��كية الديرية»( ،)23فقال « :ان الطاعة ال تأذن
للراه��ب ان يفحص عن تصرفات رئيس��ه  ،فأن
ذلك مما ال يس��وغ له انما عليه ان يطيع بس��رعة
وس��رور»( ،)24أي طاع��ة عمي��اء ال يعترض او
يناقش أي امر يتلقاه من رئيسه  .واوصى القديس
انطونيوس(356-251( ، )25م) رهبانه قائال « :ال
تكن قليل الس��مع لئال تكون وعاء لجميع الشرور
فض��ع في قلبك ان تس��مع البيك فتح��ل بركة هللا
عليك»(. )26
وادل مث��ال على الطاع��ة العمياء هو القديس
يوحن��ا االس��يوطي((،)27ت 394ه��ـ) اذا اعطاه
معلمه القديس بموا (، )28غصن ش��جرة كان يتوكأ
عليها اثناء تنقالته ،وامره بغرس��ها ( ، )29وسقيها
مرتي��ن يوميا حت��ى تثمر  ،وبالفع��ل عمل يوحنا
بأمر رئيس��ه الش��اق فكان يسير نصف ساعة الى
العين التي يس��قي منها الماء للغصن ،وبعد ثالث
س��نوات اينع العود  ،وصار شجرة كبيرة عرفت
فيم��ا بعد بـ ( ش��جرة الطاع��ة )( ،)30اذن كان هذا
الدرس الختبار صب��ر القديس يوحنا وقوة تحمله
واذالله واخضاعه النظم��ة الزهد المقدس ،لذلك
كانت العالقة بين االب وتلميذه قوية جدا ووثيقة.
ومن الح��ق قولنا ان هالة الطاع��ة العمياء ال
تظهر اال في الحياة الديرية اذ تستقيم برئيس تجب
طاعته .وتجدر اإلشارة إلى ان مفهوم الطاعة من
ناحي��ة الرهبان رفعت من منزلة رؤس��اء االديرة
وآباء التوحد الى موضع التقديس « وهل مش��يئة
هللا اال ان تكون��وا قديس��ين ،فتمتنع��وا عن الزنى

 ،ويع��رف كل واح��د منكم كيف يصون جس��ده
ف��ي القداس��ة والكرام��ة»( ،)31اذ اط��اع الرهبان
رؤس��ائهم طاع��ة عمي��اء وعظموه��م ورفعوهم
ال��ى مق��ام االلوهية (والعياذ ب��اهلل ) بعد ان كانوا
موض��ع االحترام والتقدير فق��ط من بقية الناس ،
حتى وصلوا الى مرحلة التش��ريع والبث في كل
االم��ور الديني��ة  ،واصبحوا وس��طاء بين الناس
وهللا  ،وتط��ورت الطاعة الى الح��د الذي عبدت
هذه الش��خصيات البشرية بحكم هالة القداسة التي
تش��ع منه��م  ،اذ ان حياة القديس��ين بم��ا فيها من
اعمال تقشف شديد وعزلة وتعذيب الجسد واذالله
لخالص ال��روح ،تدفع البعض الى االعجاب بهم
والرغبة في االقتداء بمثالهم .
ثانيا ً  :الشفاعة
ه��ي «التوس��ل والصالة من اج��ل االخرين»،
واساس هذه الشفاعة هو موت وقيامة المسيح(ع)
م��ن بي��ن األم��وات ( ، )32ورد ف��ي االنجيل قوله:
«و ْ
يقدر ان يحكم عليهم ؟ والمس��يح يسوع هو
من ُ
َ
قام  ،وهو الذي عن يمين هللا يش��ف ُع
بل
،
الذي
ماتَ
َ
لن��ا» ( ،)33وال غرابة ان تنفرد العذراء مريم (ع )
في صلوات الكنيس��ة الشرقية عموما بالطلبة اليها
م��ن اجل الخالص ،النها ام الخالص يس��وع(،)34
المس��يح (ع) :وهو قادر ان يخلص الذين يتقربون
ق ليشفع لهم(.)35
ي با ٍ
به الى هللا خالصا ً تاماً ،النه ح ٌ
لذا صار كل قديس وشهيد شفيعاً ،الن يسوع المسيح
ه��و (الرأس)  ،وهو الش��فيع ال��ذي يعطي خدمة
الشفاعة لكي يشترك معه الذين في السماء( )36وهللا
ال��ذي يرى ما في القل��وب يعرفما يريده الروح ،
وكيف انه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته (. )37
ثالثا ً  :الطهارة :
هي «ان يتسامى االنسان ويستغرق في معرفة
هللا ليس��تضيء بها ويتوهج بعد تطهير القلب من
االه��واء الرديئة» ( ،)38والرفض التام لكل ما من
ش��أنه ان يؤدي الى الشهوات الحس��ية والملذات
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المحرمة ( )39؛ ألن هللا دعانا ال الى النجاس��ة ،
بل الى القداس��ة ( ،)40وه��ي الحياة التي ترضي
هللا .
وفي سير االباء القديسين الذين سلكوا طريق
الب��ر والقداس��ة والعفة ،كان��وا يطولون الصيام
اس��ابيع في نسك ش��ديد  ،وقد صلبوا الجسد مع
االهواء والش��هوات ( ،)41وقد كرم هللا القديسين
والش��هداء اذ ق��ال « :ام��ا تعرف��ون ان االخوة
القديسون هم الذين سيدينون العالم»(.)42

لوجه (.)49
والظاه��ر أن��ه لم يك��ن يخضع القدي��س لنظام
معي��ن ،ب��ل كان يعيش حي��اة نس��كية مريرة ،
(، )50
حس��ب ظ��روف الم��كان ال��ذي وجد في��ه
ومن اش��هر الس��واح ف��ي مصر القدي��س بوال
الطيبي(344 -228( )51م )،والقديس بطليموس
المصري( « ، )52وتش��ردوا البسين جلود الغنم
والماع��ز محرومي��ن مقهوري��ن مظلومي��ن ،
اليس��تحقهم العالم  ،فتاهوا في البراري والجبال
والمغاور وكهوف االرض» (. )53

المبحث الثالث /وسائل
التقديس :
ان من احسن الوسائل التي تؤول الى تطهير
وتقديس النفس هي -:

 -2تأثير القديس الكبير في الرهبان والناس
ان التقديس الذي ينال الشخص ما هو إالّ
عالمة عل��ى التأثير الكبير له في الحياة العامة،
واب��رز مث��ال القديس انطونيوس اب��ي الرهبان
(356-251م) ،عل��ى الرغ��م م��ن توح��ده في
الصحراء الش��رقية ( ،)54وخلوته االختيارية اال
ان صيت��ه ذاع ،فتجمع حول��ه كثيرون من محبي
الحياة النسكية ،فجمعهم في ديرسنة (305م)(،)55
وعمل على انش��اء نظاما ً فرديا ً اساسه العزلة ،اال
انه اضطر ان يترك وحدته ويأتي الى االسكندرية
في زم��ن اضطهاد االمبراطور ديس��يوس(،)56
(251-249م) ليش��د م��ن ازر النصارى الذين
اخ��ذوا يجاه��رون بدينهم ( ،)57وه��ذا يدل على
تأثي��ره الكبير وثقله الديني فض�لاً عن زعامته
الروحية على الشعب المصري .

 -1السياحة
إن االغت��راب واالرتح��ال ال��ى الصحراء،
علمته هذه  -البيئة الجغرافية الجديدة  -ش��ظف
العي��ش والخش��ونة والح��رارة الش��ديدة ،فكان
علي��ه -الراه��ب  -ان يتكي��ف مع ه��ذا المحيط
الطبيعي حتى يكتب له البقاء ،فمن المعروف ان
الخط االساس��ي في الرهبنة هو «االعتزال عن
العال��م للتعبد» ( ،)43اذ يلتصق الراهب بالطبيعة
بس��هولة وال يفارقها( ،)44من احس��ن الوس��ائل
ف��ي تطهير وتقديس النف��س وتزيدها تقريبا ً من
الكمال المسيحي ( .)45اذ يكون الشخص فيها حر
ال يخضع لشروط معينة فقط التجرد والتضحية
زي��ادة في التق��رب ال��ى هللا ()46؛ وذلك ألنه ال
يمك��ن قم��ع االهواء الجس��دية وازال��ة االفكار
الس��يئة بدون الصح��راء( ،)50اذ تقترب من هللا
بالصالة ويتقدس قلبك بذك��ره الدائم ( ،) 48لذلك
جعل القديسون من الصحراء حصنا ً لهم وسورا ً
وتمركزوا فيها ،وهكذا اس��تطاع كل منهم  -اي
الرهب��ان  -ان يبتعد ع��ن المغريات واالهواء ،
وسيش��عر بالتالي ان��ه يحارب الش��يطان وجها ً
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ويغل��ب عل��ى الظن ان نمط حياة القديس��ين
م��ع كل ما تتضمن��ه من تعارض م��ع متطلبات
الطبيعة البشرية  ،قد اثر بالكثير من الناس ،فهذا
القدي��س ابا مقار الكب��ي (390-300( .)58م) قد
نال ش��هرة واسعة في عالم النسك في الصحراء
الغربي��ة  ،فه��رع الي��ه الكثير م��ن المصريين
()60
وغي��ر المصريين ( ، )59ليتتلمذوا علي يديه
 ،وال ش��ك ان الس��لطان الروحي الذي مارس��ه

القديس��ين على الرهبان بل وعل��ى عامة الناس ،
جعلت منهم باب االلتجاء للشفاء من المرض  ،او
للصالة من اجل ابعاد وسوس��ة الش��يطان او مكر
الن��اس ،او ان يعم الرخاء وال��رزق ( ،)61حتى اذا
اراد احد ان يستخير هللا في شيء لم يفعل ذلك اال
عن طريق النس��اك او طريق ال��رؤى التي يتمثل
فيها القديسون األموات( ،)62الن اجسادهم مباركة
وني��رة ،اذ قدموها اآلت بر هلل وارضوه باعمالهم
الصالح��ة( ، )63إذ ورد ف��ي اإلنجي��ل قوله « :بل
اقس��و على جسدي واس��تعبده لئال اكون  ،بعد ما
بشرت غيري  ،من الخاسرين»(. )64
 -3القدرة العجائبية للقديس
تميزت سير القديس��ين بحكايات الشفاء وصنع
المعجزات ،والتنبأ بالحوادث  ،والرؤيا ،واالستغاثة
به��م ع��ن طريق مقتنياته��م  ،او التبرك بلمس��هم .
وانتشر الشفاء االعجازي بانتشار االديرة والكنائس،
وازدحم الوثني��ون على القديس انطونيوس (-251
356م) بعد ان وصل خبر قداس��ته اليهم ،فصاروا
يف��دون اليه ويتبركون بلمس مالبس��ه ،ولما حاول
تالمي��ذه ان يمنعوه��م انتهرهم وامره��م ان يتركوا
الحري��ة لكل من يأت��ي اليه ،فتمكن من تنصير عدد
كبير م��ن الوثنيين ( ،)65فقال له��م :ماهم من العالم.
س��هم في الح��ق الن كالمكَ
وم��ا ان��ا من العالم  .قد ُ
ٌ
حق .انا ارس��لتُهم الى العالم كما ارسلتني الى العالم
ُ
قدس نفس��ي حتى يتقدسوا هم ايضا ً في
 .من اجلهم أ ُ
الح��ق( ، )66وقد ميز هللا القديس باخوميوس (-290
348م) بموهبة صن��ع العجائب والتكلم بالنبؤات ،
فتواف��دت عليه الناس من كل م��كان بعضهم لنوال
الش��فاء  ،وبعضه��م لالستش��ارة في اموره��م (،)67
واشتهر القديس يوحنا االسيوطي (ت394م) بقدرته
على التنبأ حتى ذاع صيته ،فسعى الى طلب مشورته
اناس من جميع الطبقات( ،)68وانعم هللا على القديس
مقاري��وس االس��كندري ((،)69ت394م) بقوة طرد
االرواح الش��ريرة بمجرد رسم اشارة الصليب ،فقد

اتى اليه احد الكهنة مرة وهو يش��كو ألما ً ما  ،وخر
امامه طالبا ً عونه  ،فش��فاه القديس بإشارة الصليب،
وقال له  « :انما اصابك هذا المرض النك تجاسرت
عل��ى ان تقدم ذبيح��ة الق��داس ( ،)70االلهي في حال
الخطيئ��ة المميتة ،ثم امره ان ال يقدس قبل ان يتوب
هلل توب��ة صادقة»( ، )71وفي س��يرة القديس مار(،)72
رمينا ( ،)73العجائبي صاحب الدير المعروف باسمه
في جنوب غرب االسكندرية ،والذي قطع راسه في
()74
االضطهاد الكبي��ر زمن االمبراطور دقلديانوس
(305-284م) بع��د مجاهرته بالديان��ة النصرانية
( ،)75فاصب��ح قبره مزار لنيل برك��ة القديس وطلبا ً
لالستش��فاء من االس��قام  ،وكان يوج��د بالقرب من
قبره بئر تأخذ الناس من ماءه في اواني خاصة كانت
تصنع من الفخار قرب مزاره وعليها صورة القديس
بارزة على س��طحها  ،وكان يعتقدون ان تلك المياه
تشفي امراض العيون( ،)76ويتم الشفاء بصور متعددة
مثل الشرب او االغتسال بماء البئر ( ،)77ويغلب على
الظن ان الكثير من هذه االعمال االعجازية التي ال
تخضع لقوانين الطبيعة وقدرات االنسان المألوفة ،
ُ
غلب عليها المبالغة النابعة عن العقل الديني الساذج .
 -4حياة االماتة
ه��ي عقوب��ة جس��دية ومحسوس��ة يفرضه��ا
االنس��ان على نفس��ه لقمع الجس��د( ، )78فمنذ بداية
توبة االنسان  ،يتقبل من هللا فضيلة (اماتة الجسد)
بواسطة االصوام او االسهار( ،)79فبالجوع يتطهر
العقل  ،وبالسهر تزول كل االوضاع التي تحجب
بصي��رة النفس  ،فضال عن الصمت الذي يس��اعد
()80
عل��ى اماتة كل االحادي��ث الباطلة من الذاكرة
 ،وقد جاء ف��ي االنجيل ما يحث عليها بقوله :ايها
فلنطهر انفس��نا من كل ما يدنس الجس��د
االخوة ،
ْ
والروح ساعين الى القداسة الكاملة في مخافة هللا
( ،)81ولي��س في حياة الراهب « اعظم من الصالة
فهي التي تس��اعد على السهر ،وتهدي الى السبيل
 نييرصملا نابهرلا دنع ةيريدلا ةسادقلا
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المس��تقيم  ،وتربط الذكريات خوفا ً من التش��تت
في االمور الباطلة  ،وتغرس ذكر هللا في النفس
بال انقطاع ،وترش��د الى طرق القديس��ين الذين
ارضوا هللا» ( ،)82لذلك شجع القديس مقاريوس
الكبي��ر (390-300م) تالميذه عل��ى االماتة :
« جاه��دوا ي��ا اوالدي  ،وال تنظروا الى الناس
الذين يأكلون ويش��ربون وينام��ون وال يندموا،
وال تقول��وا  :لعله يتس��اوى من يتعب مع من ال
يتعب  ،فان كل تعب نقدمه بزيادة س��وف نجده
مس��تعلنا ً لنا في الدهر االتي  ،فاس��رعوا اذن يا
اوالدي ال��ى التعب واحب��وه»( ، )84والظاهر ان
حي��اة االماتة التي يعيش��ها الراهب وما يقوم به
من اعمال تقش��ف شديد وصرامة نسكية تجعله
يصل الى درجة القداس��ة  ،فاذا س��هل عليه ان
يقم��ع جس��ده يدفع��ه الش��يطان لتجرب��ة جديدة
ف��ي النس��ك ( ،)84فالقدي��س باخوميوس (-290
348م) م��ر بتجارب رهيبة مع الش��يطان فيما
يب��دو في بداية ترهبه  ،ولك��ن العزلة افادته في
وض��ع نظامه الجديد في الرهبن��ة والذي يجمع
بين الرغبة ف��ي االنقطاع للعبادة من جهة وبين
طبيعة البشر االجتماعية من جهة اخرى (.)85
ويمكن القول ان فضيلة اماتة الجس��د تتركز
في االعتدال واالفراز بالنسبة لالمور الخارجية
وفي اله��دوء والس�لام القلب��ي  ،والتغلب على
االهواء بقوتي االرادة والعقل (. )86
المبحث الرابع  /شعائر تكريم
اجساد القديسين
التكري��م « فع��ل يوج��ه ال��ى القديس��ين
وذخائره��م( ،)87ايمان��ا ً منه��م بوج��ود ارتب��اط
روح��ي ما بين ال��روح القدس(قوة هللا) ورفات
هؤالء القديسون التي لم يستطع الموت الجسدي
ان يحمله��ا ال��ى التراب الذي اخ��ذت منه (، )88
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لذلك اصبح القديس��ون خزائن هللا ومنازله (،)89
اذ ورد في االنجيل قوله  « :سأسكن بينهم واسير
معهم ،واكون الههم ويكونون شعبي»(،)90ومن
نافل��ة الق��ول ان نش��ير ال��ى ان الكنيس��ة بدأت
بتكريم اجساد الش��هداء منذ االزمنة االولى من
تاريخه��ا  ،غير ان هذا التكري��م ازداد في اثناء
االضطهادات االخيرة فشيدت الصروح الرائعة
ف��وق قبورهم( ، )91ثم ش��مل التكريم القديس��ين
الذين كرزوا ( ،) 92بالكلمة واحتملوا ماال يحتمل
من االس��تبداد السياسي واالضطهاد الديني(،)93
والظاهر انه بعد ان ينتصر الرهبان في عزلتهم
على التجارب اليومية  ،ومنها احالمهم بالنساء،
ومقاوم��ة هجمات الش��ياطين  ،ترافقهم خبرات
انخطافية وعالقات صميميه مع هللا  ،تكتمل حياة
الراهب بالنعمة حينئذ تفيض على االخرين(،)94
وبذلك يصل الى درجة عالية من الكمال ،بفضل
عزلت��ه وزهده وانكار ذاته( ،)95ومن الطبيعي
ان يك��ون الدي��ر مرك��زا ً لإلش��عاع الديني في
المنطقة  ،وتزداد ش��هرته او تقل بحسب درجة
ش��هرة القدي��س ( ،)96واذا كانت كنيس��ة او دير
يحتوي على جس��د قديس او شيء من ذخائره،
فتعتب��ر هذه االماك��ن مبارك��ة وتتفاخر بوجود
جس��د هذا القديس لديها  .وكلما اشتهر قديس او
ش��هيد في منطقة او مدينة  ،يتوافد على كنيس��ة
تلك المدينة جموع كثي��رة من االقباط لالحتفال
بذكراه على اس��اس تكريم القدي��س وذلك برفع
الصل��وات واقام��ة القداس��ات وقراءة س��يرته
بالتفصيل للتشبه بقدوته الصالحة(.)97
وتنحص��ر مرتب��ة القداس��ة ل��دى الكنيس��ة
المصري��ة ف��ي الش��هداء والرهب��ان ،إذ يج��ب
االنتظار لفترة تتجاوز الخمس��ين س��نة ( وهذه

الفترة تحديدا ً تشير إلى مدى ما انتشر عن الراهب
او الش��هيد المتوفي من معجزات بين الناس) على
وفاة القديس ،ثم يعلن عن قداسته  -اي الراهب او
الش��هيد المتوفي  -بين جمه��ور األقباط ،وتوضع
رفاته بإحدى الكنائس ،حتى يمكن للناس المس��ح
بأيديه��م عل��ى صن��دوق الرف��ات فينال��وا البركة
(. )98
المنشودة
الخاتمة
في ختام بحثنا ه��ذا اتضحت امامنا مجموعة
نتائج اذكر منها -:
 -1القداس��ة صف��ة دينية ،وعالق��ة وثيقة بين
االنس��ان القدي��س وهللا المق��دس  ،وه��ي متاح��ة
للجميع .
 -2القداسة العامة تختلف عن القداسة الديرية
 ،فالقداس��ة العام��ة صفة من صفات هللا والبش��ر
مدع��وون ان يتش��بهوا ب��ه  ،اما القداس��ة الديرية
فق��د اختصت بالرهبان ف��ي االديرة  ،وهي تطور
داخلي تدريجي للساعي للفرار من العالم .

تأثير القديس في الرهبان وثقله الديني في المنطقة
 حي��اة االماتة التي يعيش��ها القديس  ،فضال عنالقدرة العجائبية للقديس ) .
 -7كان م��ن نتيجة حياة الجه��اد الرهباني ان
كافأ هللا القديسون بمنحهم مراكز قوى في انفسهم،
تمثل��ت بمعجزات ومواه��ب فري��دة ميزتهم عن
البش��ر  ،وكش��فت عن قداس��تهم منها (معجزات
الش��فاء  -والتنبؤ -وقوة االدراك  -ونفاذ البصيرة
 وغيرها ) . -8تنحص��ر مرتب��ة القداس��ة ل��دى الكنيس��ة
المصري��ة في الش��هداء والرهب��ان  ،لذلك كرمت
اجس��ادهم وش��يدت الكنائس ف��وق قبورهم  ،من
خ�لال رفع الصل��وات واقامة القداس��ات وقراءة
سيرة الش��هيد او القديس بالتفصيل للتشبه بأعماله
الصالحة .

الهوامش
 -1مجموع��ة من الباحثين  ،المنجد من اللغة  ،ط  ، 42دار
المش��رق  ،بيروت  ،س��نة (1428هـ 2007 /م) ،ص
. 612

 -3توصل اباء التوحد -اي رؤس��اء األديرة-
الى مرتبة القداس��ة عن طريق ع��دة فضائل منها
(الطاعة – الشفاعة – الطهارة ) .
 -4ان نذر الطاع��ة الذي يلتزم به الرهبان ال
يستقيم اال في الحياة الديرية  ،وذلك لوجود رئيس
يجب طاعته طاعة مطلقة .
 -5تطور مفهوم الطاعة الى الحد الذي عبدت
هذه الش��خصيات البشرية بحكم هالة القداسة التي
تش��ع منهم  ،اذ ان حياة القديسين تدفع البعض الى
االعجاب بهم والرغبة في االقتداء بسلوكهم .
 -6من وس��ائل التقديس الديري ( الس��ياحة-

 -2اليس��وعي  ،صبحي حموي  ،معجم االيمان المسيحي،
اعاد النظر فيه  :جان كوربون  ،ط ، 2دار المش��رق،
بيروت  ،سنة ( 1419هـ 1998 /م )  ،ص.372
 -3يعق��وب  ،جورج  ،القديس��ون واعالن القداس��ة  ،بحث
منش��ور في مجلة التراث االرثوذكسي  ،السنة الحادية
عش��رة  ،العدد الثامن  ،س��نة (1436هـ 2015 /م ) ،
ص.1
 -4مجموعة من الباحثين  ،المنجد في اللغة  ،ص. 612
 -5مجموعة من الباحثين  ،قاموس الكتاب المقدس  ،ط، 1
مكتبة المشعل  ،بيروت  ،سنة ( 1407هـ 1986 /م)،
ص. 718
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 -6مخول  ،لوريس  ،ماهي القداسة ! من هو القديس ؟! ،

 -17منص��ور  ،يعق��وب افرام  ،الموج��ز في التصوف

بحث منشور في مجلة الصليب  ،السنة الثانية ،العدد

المس��يحي والزه��دي وبع��ض ابرز اعالم��ه  ،مط

السابع  ،سنة ( 1430هـ 2009 /م ) .

الديوان  ،بغداد  ،سنة (1428هـ 2007 /م)  ،ق،1

 -7مجموع��ة من الباحثي��ن  ،قاموس الكت��اب المقدس ،
ص. 718
 -8انجيل بطرس االولى . 16 : 1
 -9النظ��ام الدي��ري :االديرة (مفردها دير) وهو مس��كن
الرهبان الذين يعيش��ون فيه عيش��ة مشتركة .ينظر:
اليسيوعي ،معجم االيمان المسيحي ،ص.218
 -10الحوي��ري  ،محم��ود محم��د  ،مصر ف��ي العصور

ص. 174
 -18ش��كري  ،منير  ،ادي��رة وادي النطرون ( تاريخها
عمارتها انظمه��ا اباؤها )  ،مراجعة االنبا متاؤس ،
مط دير الش��هيد العظيم مار مينا العجائبي  ،مصر ،
سنة (1429هـ 2008 /م)  ،ص. 135-134
 -19العبرانيون . 17 : 13
 -20شكري  ،اديرة وادي النطرون  ،ص. 134

الوس��طى ( دراس��ة ف��ي االوض��اع السياس��ية

 -21صليب��ا  ،جمي��ل  ،المعج��م الفلس��في  ،دار الكتاب

والحضارية )  ،ط ، 1مط عين للدراسات والبحوث

اللبنان��ي  ،بيروت  ،س��نة (1403ه��ـ 1982 /م) ،

االنس��انية واالجتماعية  ،مصر  ،سنة ( 1417هـ /

ج ، 2ص-22 . 8

1996م )  ،ص. 54
 -11اليس��وعي  ،توم��اس ميش��ال  ،مدخل ال��ى العقيدة
المس��يحية  ،ط ، 3دار المش��رق  ،بي��روت  ،س��نة
(1429هـ 2008 /م )  ،ص.134
 -12جنيبي��ر  ،ش��ارل  ،المس��يحية نش��أتها وتطورها ،
ترجم��ة عب��د الحليم محم��ود  ،المكتب��ة العصرية ،
بي��روت  ،د.ت  ،ص -189.13اليس��وعي  ،مدخل
الى العقيدة المسيحية  ،ص. 132
 -14ب��ورات  ،ب��ي  ،تاري��خ الروحاني��ة المس��يحية من
زمن يس��وع المس��يح حتى فجر العصور الوسطى ،
ترجمة تكلس نس��يم س�لامة  ،مراجعة محمد حس��ن
غنيم  ،ط ،1دار الكلمة  ،القاهرة  ،س��نة (1433هـ/
2012م)  ،ص. 124

 -22باخومي��وس ( 1348-290م) :ابو التوحد الديري،
اس��س ديره االول في صعيد مصر في حوالي س��نة
(320م) ،ث��م اس��س ثماني��ة اديرة اخ��رى خاضعة
لسلطته .لالستزادة ينظر  :اليسوعي ،معجم االيمان
المسيحي  ،ص.93
 -23الدومينيك��ي  ،ج��وردان اوم��ان  ،دلي��ل الى قراءة
تاريخ الروحانية المس��يحية في التقلي��د الكاثوليكي،
نقل��ه للعربية س��امي ح�لاق اليس��وعي  ،ط ، 1دار
المش��رق  ،بيروت  ،س��نة (1434ه��ـ 2013 /م)،
ص -24. 57يوحن��ا  ،منس��ي  ،تاري��خ الكنيس��ة
القبطية ،مكتبة المحبة  ،مصر  ،د.ت  ،ص. 161
 -25انطونيوس (356-251م)  :ناسك من القرن الرابع
للميالد  ،واحد مؤسس��ي التوحد ف��ي صعيد مصر،
ع��رف ب��ـ ( ابي المتوحدي��ن )  .لالس��تزادة ينظر :

 -15مخول  ،ما هي القداسة ! من هو القديس ؟!  ،ص.3

اليس��وعي  ،معج��م االيم��ان المس��يحي  ،ص،73

 -16اليس��وعي  ،معج��م االيم��ان المس��يحي  ،ص، 49

ابونا ،البير  ،تاريخ الكنيس��ة الشرقية  ،ط ، 2شركة

وص ،472اثناسيوس  ،معجم المصطلحات الكنسية،

التايمس للطبع والنش��ر  ،بغداد  ،س��نة (1406هـ /

ط ، 2م��ط دار نوب��ار  ،مصر  ،س��نة (1424هـ /

1985م)  ،ج ، 1ص. 168-167

2003م)  ،ج ، 3ص ، 256ولالس��تزادة ينظ��ر :
كابا س��يالس  ،نقوال (ت773هـ 1371 /م)  ،الحياة
في المسيح  ،ط ، 2تعريب الياس الرابع  ،مط النور،
لبنان  ،سنة (1403هـ 1982 /م )  ،ص. 50
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 -26اب��اء الكنيس��ة القبطي��ة  ،بس��تان الرهب��ان  ،ط، 2
مكتبة الس��ائح  ،لبنان  ،سنة (1426هـ 2005 /م)،
ص212

 -27يوحنا االسيوطي (ت394م)  :ناسك من القرن الرابع
للميالد  ،عرف بالطاعة العمياء لرؤس��ائه ،كما اشتهر
بقدرت��ه على التنبأ حتى ذاع صيته  .لالس��تزادة ينظر:
بالديوس ( ،ت بعد سنة 420م)  ،التاريخ اللوزي ،نقله
للعربية جوزيف كميل جبارة ،ط ، 1المكتبة البوليسية،
بيروت  ،سنة (1428هـ2007 /م)  ،ص ،143يوحنا
 ،تاريخ الكنيسة القبطية ،ص. 166-164
 -28بموا  :من اش��هر نس��اك مصر  ،تتلم��ذ للقديس امون
النترون��ي والزم��ه ال��ى ان توف��ي حوال��ي (374م)
 .لالس��تزادة ينظ��ر  :بالدي��وس  ،التاري��خ الل��وزي ،
ص ،63المس��كين  ،متى  ،الرهبنة القبطية في عصر
القدي��س انبا مقار  ،ط ، 2مط دي��ر القديس انبا مقار ،
مصر سنة (1405هـ 1984 /م)  ،ص. 197
 -29بالديوس  ،التاريخ اللوزي  ،ص ،143يوحنا  ،تاريخ
الكنيسة القبطية  ،ص. 164
 -30اباء الكنيسة القبطية  ،بستان الرهبان  ،ص. 530
 -31تسالونيكي االولى . 4-3 : 4
 -32اثناس��يوس  ،معجم المصطلحات الكنسية  ،ج ، 2ص
. 247 -246
 -33انجيل روميه . 34 : 8
 -34المصدر السابق  ،ج ، 2ص. 249
 -35العبرانيون . 5 : 7
 - 36بباوي  ،جورج حبيب  ،الكنيس��ة وشفاعة القديسين ،
د .مط  ،د.م  ،سنة (1432هـ 2011 /م )  ،ص. 3
 -37انجيل روميه . 27 : 8
 -38اب��ن العب��ري  ،اب��و الف��رج غريغوريوس��الملطي
(ت685هـ 1286 /م )  ،الحمامة مختصر في ترويض
النس��اك  ،تح :زكا عيواص  ،مجمع اللغة الس��ريانية ،
بغداد  ،سنة ( 1394هـ 1974 /م )  ،ص. 29
 -39بورات  ،تاريخ الروحانية المسيحية  ،ص. 133
 -40تسالونيكي االولى . 7 : 4
 -41السرياني  ،باسيليوس  ،اعداء االنسان الثالثة (العالم .
الشيطان  .الذات )  ،ط ، 2مط السالم  ،مصر  ،د.ت،

 -43غريغوريوس ،الرهبنة القبطية وأشهر رجالها ،مكتبة
الشباب باألنبار ويس ،مصر ،د.ت ،ص.30
 -44ابن العبري  ،الحمامة  ،ص. 95
 -45ب��روى  ،ادوار  ،تاري��خ الحضارات الع��ام ( القرون
الوس��طى )  ،نقله للعربية يوس��ف اسعد و ( رفيقه ) ،
ط ، 2منش��ورات عويدات  ،بيروت – باريس  ،سنة (
1407هـ 1986 /م )  ،مج ، 3ص. 37
 -46شكري  ،اديرة وادي النطرون  ،ص. 31
 -47الس��رياني  ،اس��حق  ،نس��كيات  ،نقلة للعربية اسحق
عطا هللا  ،منشورات النور  ،البلمند ،سنة ( 1404هـ /
1983م )  ،ص. 15
 -48المصدر نفسه  ،ص. 35
 -49المصدر نفسه  ،ص. 41
 -50حبي��ب  ،رؤوف  ،تاري��خ الرهبنة والديرية في مصر
واثارهما االنس��انية على العالم  ،مكتبة المحبة  ،مصر
 ،سنة ( 1399هـ 1978 /م )  ،ص. 69
 -51ب��وال الطيب��ي (343-228م )  :اول الس��واح ف��ي
الصحراء الشرقية في مصر  ،لم يخضع لنظام رهباني
معين بل كان يعي��ش في البراري غير مبال بما يالقيه
من اخطار ومكاره  .لالس��تزادة ينظر  :حبيب  ،تاريخ
الرهبنة والديرية في مصر ،ص ،69يوأنس  ،مذكرات
ف��ي الرهبن��ة المس��يحية ،الكلية االكليركي��ة الالهوتية
لالقباط االرثوذكس  ،مصر  ،د.ت  ،ص. 31
 -52بطليموس المصري  :يعد اول الس��واح في الصحراء
الغربية من وادي النطرون .لالس��تزادة ينظر  :حبيب،
تاريخ الرهبنة والديرية في مصر  ،ص. 69
 -53العبرانيون . 38-37 : 11
 -54الصحراء الش��رقية  :تشمل الهضبة الممتدة من وادي
النيل الى البحر االحمر  .ينظر  :مجموعة من الباحثين
 ،المنجد في االعالم  ،ص. 344
 -55المس��كين  ،الرهبنة القبطية  ،ص ،49حبيب  ،تاريخ
الرهبنة والديرية  ،ص. 39

ص. 24-23
 -42كورنثوس االولى . 2 : 6
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 -56ديس��يوس (251-249م )  :امبراط��ور رومان��ي
وثن��ي ،ابت��دع ع��دة اج��راءات الس��تئصال الديانة
النصرانية من البالد .لالستزادة ينظر  :ملر  ،اندرو،
مختص��ر تاري��خ الكنيس��ة  ،ط ، 2مكتب��ة االخوة،

 -67المصدر السابق  ،ص. 163
 -68منه��م االمبراط��ور ثيودس��يوس الكبي��ر ( -378
395م ) اذ اخ��ذ رأي��ه ف��ي حربه مع مكس��يموس ،
فاعلم��ه القدي��س بخبر انتصاره علي��ه قبل وقوعه ،

مصر ،سنة (1424هـ 2003 /م )  ،ص. 132

وفع�لا ت��م االمر فعظ��م ش��أن القديس  .لالس��تزادة

 -57كفافي  ،حسين  ،مصر المحبة والسالم بين المسيحية

ينظر :االس��كندري  ،تيموثاوس ( ت بعد 400م ) ،

واالسالم  ،ط ، 1مركز المحروسة للبحوث  ،مصر،

هس��توريا مونا خورم ( التاريخ الرهباني لمصر ) ،

سنة ( 1417هـ 1996 /م )  ،ج ، 1ص. 61

تعري��ب بوال البراموس��ي  ،مصر  ،د.ت  ،ص58؛

 -58اب��و مق��ار الكبي��ر ( 390-300م )  :مقاري��وس

يوحنا  ،تاريخ الكنيسة القبطية  ،ص-16669-165

المصري احد اش��هر رهبان مصر في القرن الرابع
للميالد ومؤس��س الجماعات الرهبانية في ش��يهيت.
لالس��تزادة ينظ��ر  :اباء الكنيس��ة القبطية  ،بس��تان
الرهبان  ،ص. 80
 -59امث��ال مكسيموس��ودوماديوس ابن��ي االمبراط��ور
الروماني فالنتينس االول ( 375 – 365م )  ،اللذان
ت��ركا قصر ابيهم��ا وترهبا في س��ورية عند القديس
اغابيوس  ،ثم ذهبا الى مصر عند القديس مقاريوس
الكبير وعاش��ا حياة الزهد الى ان توفيا في ش��يهيت.
لالس��تزادة ينظ��ر  :متاؤس  ،س��مو الرهبنة  ،ط، 2
بطريركي��ة االقب��اط االرثوذك��س  ،مصر  ،س��نة (
1405هـ 1984 /م )  ،ص. 157

مقاري��وس االس��كندري (ت394م)  :وهو مؤس��س
الحرك��ة الرهبانية ف��ي القاللي ف��ي وادي النطرون
وعلى النظام االنطوني  .لالس��تزادة ينظر  :حبيب ،
تاريخ الرهبنة والديرية في مصر  ،ص. 40
 -70ذبيحة الق��داس  :ذبيحة اس��رارية لذبيحة الصليب،
ذبيحة الش��كر لالب  ،اسس��ها المس��يح في العش��اء
الس��ري عش��ية آالمه ،وبفضلها يتناول المسيحيون
خب��ر ذبيح��ة المس��يح ودم��ه  .لالس��تزادة ينظ��ر :
اليسوعي  ،معجم االيمان المسيحي  ،ص. 224
 -71بالديوس  ،التاريخ اللوذي  ،ص ،93يوحنا  ،تاريخ
الكنيسة القبطية  ،ص. 157
 -72م��ار  :كلم��ة س��ريانية تعني ( الس��يد )  ،وهي لفظ

 -60يوأنس  ،مذكرات في الرهبنة المسيحية  ،ص. 44

تكريمي يس��تعمل امام اسماء القديس��ين واالساقفة .

 -61بل  ،هـ  .ايدرس  ،مصر من االس��كندر حتى الفتح

لالستزادة ينظر  :اليسوعي معجم االيمان المسيحي،

العرب��ي  ،نقل��ه للعربي��ة عبد اللطي��ف احمد علي ،
دار النهض��ة العربية  ،بيروت  ،س��نة ( 1393هـ /
1973م )  ،ص. 166
 -62بينز  ،نورمان  ،االمبراطورية البيزنطية  ،تعريب
حس��ين مؤنس و ( رفيقه )  ،ط ، 1مط لجنة التأليف
والترجم��ة والنش��ر  ،القاه��رة  ،س��نة ( 1370هـ /
1950م )  ،ص. 17
 -63السرياني  ،اعداء االنسان الثالثة  ،ص. 23-22
 -64كورنثوس االولى . 27 : 9
 -65يوحنا  ،تاريخ الكنيسة القبطية  ،ص. 81
 -66انجيل يوحنا . 19-16 : 17
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ص. 423
 -73مينا  :كان ابوه من مديري االقاليم في اسيا الصغرى
ونقل الى مص��ر  ،ولما مات عين مينا في منصبه ،
جاهر بايمانه المسيحي زمن االمبراطور دقلديانوس
فقطعت رأس��ه  .لالس��تزادة ينظ��ر  :يوحنا  ،تاريخ
الكنيسة القبطية  ،ص186
 -74دقلديان��وس ( 305-284م )  :امبراط��ور روماني
وثن��ي  ،يعد حكم��ه فاتحة عه��ود االضطهاد القباط
مصر  ،وذلك لما تعرضوا من ابادة جماعية وس��فك
للدماء على يديه  .لالس��تزادة ينظر  :يوحنا  ،تاريخ
الكنيسة القبطية  ،ص. 180

 -75العبادي  ،مصطف��ى  ،االمبراطورية الرومانية  ،دار

 -92الك��رازة  :كلمة يونانية االصل تعني اعالن البش��ارة

المعرفة الجامعية  ،مصر  ،سنة ( 1420هـ 1999 /م

االولى  ،يقوم به منادي المس��يح  ،والكرازة هي العمل

)  ،ص. 303

االساس��ي ف��ي التبش��ير  .ينظ��ر  :اليس��وعي  ،معجم

 -76حبيب  ،تاريخ الرهبنة والديرية في مصر  ،ص122
.
 -77مجموع��ة من الباحثين  ،موس��وعة م��ن تراث القبط،

االيمان المسيحي  ،ص. 395
 -93السرياني  ،اعداء االنسان الثالثة  ،ص23؛ الحويري
 ،مصر في العصور الوسطى  ،ص. 56

اش��راف خلي��ل جرج��س  ،ط ، 1دار القدي��س يوحن��ا

 -94منصور  ،الموجز في التصوف المس��يحي والزهدي،

الحبيب  ،مصر  ،سنة ( 1425هـ 2004 /م )  ،مج2

ق ، 2ص -34995ش��كري  ،ادي��رة وادي النطرون،

 ،ص. 49

ص. 135

 -78اليسوعي  ،معجم االيمان المسيحي  ،ص64
 -79المسكين  ،الرهبنة القبطية  ،ص. 158
 -80ابن العبري  ،الحمامة  ،ص30
 -81كورنثوس الثانية . 1 : 7
 -82السرياني  ،نسكيات  ،ص. 113
 -83المسكين  ،الرهبنة القبطية  ،ص. 158
 -84المصدر نفسه  ،ص. 158

 -96بيني��ا ( واخرون )  ،الرهبان العموديون الس��وريون،
ص. 103
 -97عل��ي  ،محم��د ،الس��امر الش��عبي في مص��ر  ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،س��نة ( 1428هـ 2007 /م)
ص.66
 -98المصدر نفسه  ،ص. 66-65

المصادر والمراجع

 -85الحويري  ،مصر في العصور الوسطى  ،ص. 52

-الكتاب المقدس

 -86المس��كين  ،الرهبن��ة القبطي��ة  ،ص ،158منص��ور،

 -1اب��اء الكنيس��ة القبطي��ة  ،بس��تان الرهب��ان  ،تقدي��م
اس��بيروجبور  ،ط ، 2مكتب��ة الس��ائح  ،لبن��ان  ،س��نة
(1426هـ 2005 /م ) .

 -87اليسوعي  ،معجم االيمان المسيحي  ،ص. 152

 -2ابونا  ،البير  ،تاريخ الكنيس��ة الش��رقية  ،ط ، 2ش��ركة
التايم��س للطب��ع والنش��ر المس��اهمة  ،بغ��داد  ،س��نة
(1406هـ 1985 /م ) .

الموج��ز ف��ي التصوف المس��يحي والزه��دي  ،ق، 1
ص126
 -88مخ��ول  ،روفائي��ل  ،تكري��م ذخائر القديس��ين  ،مجلة
الصليب  ،السنة الثانية  ،العدد السابع  ،سنة (1430هـ
2009 /م )  ،ص. 10
 -89الدمشقي  ،يوحنا  ،في القديسين وفي وجوب تكريمهم
وتكريم رفاتهم  ،مجلة الصليب  ،الس��نة الثانية  ،العدد
السابع  ،سنة ( 1430هـ 2009 /م) ،ص. 16
 -90كورنثوس الثانية 16 : 6
 -91بيني��ا ( واخ��رون )  ،باس��كال كاس��تلياناوروموالدو
فرناندي��ز  ،الرهب��ان العموديون الس��وريون ،ترجمة
ميش��يل نعم��ان  ،مراجعة من��ذر الحاي��ك  ،ط ، 1دار
ط�لاس  ،س��ورية  ،س��نة ( 1423ه��ـ 2002 /م) ،
ص. 233

 -3اثناسيوس  ،معجم المصطلحات الكنسية  ،ط ، 1مط دار
نوبار  ،القاهرة  ،سنة ( 1424هـ 2003 /م ) .
 -4االس��كندري  ،تيموثاوس ( ت بعد 400م )  ،هس��توريا
مونا خورم ( التاريخ الرهباني لمصر )  ،تعريب بوال
البراموسي  ،مصر  ،د.ت .
 -5بباوي  ،جورج حبيب  ،الكنيس��ة وشفاعة القديسين  ،د.
مط  ،د.م  ،سنة ( 1432هـ 2011 /م ) .
 -6ب��روى  ،ادوار  ،تاري��خ الحض��ارات الع��ام ( القرون
الوس��طى )  ،نقله للعربية يوسف اس��عد و ( رفيقه ) ،
ط ، 2منش��ورات عويدات  ،بيروت – باريس  ،سنة (
1407هـ 1986 /م ) .
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 -7ب��ل  ،ه .اي��درس  ،مص��ر من االس��كندر حتى الفتح
العرب��ي  ،نقل��ه للعربي��ة عبد اللطي��ف احمد علي ،
دار النهض��ة العربي��ة  ،بيروت  ،س��نة ( 1393هـ
1973 /م ) .
 -8بالدي��وس ( ت بعد س��نة  420م )  ،التاريخ اللوزي
المع��روف بفردوس الرهبان  ،نقله للعربية جوزيف
كميل جب��ارة  ،ط ، 1المكتبة البوليس��ية  ،بيروت ،
سنة ( 1428هـ 2007 /م ) .
 -9ب��ورات  ،بي  ،تاريخ الروحانية المس��يحية من زمن
يسوع المسيح حتى فجر العصور الوسطى  ،ترجمة

عطا هللا  ،منشورات النور  ،البلمند  ،سنة (1404هـ
1983 /م ) .
 -17السرياني  ،باسيليوس  ،اعداء االنسان الثالثة (العالم
 .الش��يطان  .الذات )  ،ط ، 2مط الس�لام  ،مصر ،
د.ت -18.ش��كري  ،منير  ،اديرة وادي النطرون (
تاريخها  .عمارتها  .انظمها  .اباؤها ) مراجعة االنبا
متاؤس  ،مط دير الش��هيد العظيم مارمينا العجائبي ،
مصر  ،سنة (1429هـ 2008 /م ) .
 -19صليب��ا  ،جمي��ل  ،المعج��م الفلس��في  ،دار الكتاب
اللبناني  ،بيروت  ،سنة ( 1403هـ 1982 /م ) .

تكلس نس��يم س�لامة  ،مراجعة محمد حس��ن غنيم ،
ط ،1دار الكلم��ة  ،القاه��رة  ،س��نة (1433ه��ـ /
2012م ) .
 -10بينز  ،نورمان  ،االمبراطورية البيزنطية  ،تعريب
حس��ين مؤنس ( ورفيق��ه )  ،ط ، 1مط لجنة التأليف
والترجمة والنش��ر  ،القاهرة  ،س��نة 1370 ( ،هـ /
1950م ) .
 -11بيني��ا ( واخ��رون )  ،باس��كال كاس��تلياناوموالدو
فرنانديز  ،الرهبان العموديون الس��وريون  ،ترجمة
ميش��يل نعمان  ،مراجعة من��ذر الحايك  ،ط ، 1دار
طالس  ،سورية  ،سنة ( 1423هـ 2002 /م ) .
 -12جينيب��ر  ،ش��ارل  ،المس��يحية نش��أتها وتطورها ،
ترجم��ة عب��د الحليم محم��ود  ،المكتب��ة العصرية ،
بيروت  ،د.ت .
-13حبي��ب  ،رؤوف  ،تاريخ الرهبنة والديرية في مصر
واثارهم��ا االنس��انية عل��ى العالم  ،مكتب��ة المحبة ،
مصر  ،سنة ( 1399هـ 1978 /م ) .
 -14الحوي��ري  ،محم��ود محم��د  ،مصر ف��ي العصور
الوس��طى ( دراس��ة ف��ي االوض��اع السياس��ية
والحضارية )  ،ط ، 1مط عين للدراسات والبحوث
االنس��انية واالجتماعية  ،مصر  ،س��نة (1417هـ /
1996م ) .
 -15الدومينيكي  ،جوردان اومان ،دليل الى قراءة تاريخ
الروحانية المس��يحية في التقلي��د الكاثوليكي  ،ط، 1
دار المشرق  ،بيروت  ،سنة (1434هـ 2013 /م)
 -16السرياني  ،اس��حق  ،نسكيات  ،نقله للعربية اسحق
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 -20العب��ادي  ،مصطف��ى  ،االمبراطوري��ة الرومانية ،
دار المعرف��ة الجامعية  ،مصر  ،س��نة ( 1420هـ /
1999م).
 -21اب��ن العبري  ،ابو الفرج غريغوريوس��الملطي (ت
685هـ 1286 /م )  ،الحمامة مختصر في ترويض
النساك  ،تح  :زكا عيواص  ،مجمع اللغة السريانية،
بغداد  ،سنة ( 1394هـ 1974 /م ) .
 -22عل��ي  ،محم��د  ،الس��امر الش��عبي ف��ي مص��ر ،
الهيئ��ة المصرية العامة للكتاب  ،س��نة (1428هـ /
2007م).
-23غريغوري��وس ،الرهبن��ة القبطية واش��هر رجالها،
مكتبة الشباب باالنبارويس ،د.ت.
 -24كاب��ا س��يالس  ،نق��وال ( ت773ه��ـ 1371 /م ) ،
الحياة في المسيح  ،تعريب الياس الرابع  ،ط ، 2مط
النور  ،لبنان  ،سنة ( 1403هـ 1982 /م ) .
 -25كفافي  ،حسين  ،مصر المحبة والسالم بين المسيحية
واالسالم  ،ط ، 1مركز المحروسة للبحوث  ،مصر،
سنة (1417هـ 1996 /م ) .
 -26متاؤس  ،س��مو الرهبن��ة  ،ط ، 2بطريركية االقباط
االرثوذكس  ،مصر  ،سنة (1405هـ 1984 /م ) .
 -27مجموع��ة من الباحثين  ،قام��وس الكتاب المقدس ،
ط ، 1مكتبة المش��عل  ،بيروت  ،س��نة ( 1428هـ/
2007م ).
 -28مجموع��ة من الباحثي��ن  ،المنجد في اللغة واالعالم
 ،ط ، 42دار المش��رق  ،بيروت  ،س��نة (1428هـ

2007 /م ).
 -29مجموع��ة من الباحثين  ،موس��وعة من ت��راث القبط
اش��راف خلي��ل جرج��س  ،ط ، 1دار القدي��س يوحن��ا
الحبيب  ،مصر  ،سنة (1425هـ 2004 /م ) .

التراث االرثوذكس��ي  ،الس��نة الحادية عش��رة  ،العدد
الثامن  ،سنة (1436هـ 2015 /م ) .

 -30المس��كين  ،متى  ،الرهبن��ة القبطية في عصر القديس
انب��ا مق��ار  ،ط ، 2مط دير القديس انبا مقار  ،القاهرة،
سنة (1405هـ 1984 /م ) .
 -31مل��ر ،اندرو  ،مختصر تاريخ الكنيس��ة  ،ط ، 2مكتبة
االخوة  ،مصر  ،سنة ( 1424ه 2003 /م ) .
 -32منص��ور  ،يعق��وب اف��رام  ،الموج��ز ف��ي التصوف
المسيحي والزهدي وبعض ابرز اعالمه  ،مط الديوان
 ،بغداد  ،سنة ( 1428هـ 2007 /م ) .
 -33اليسوعي  ،توماس ميشال  ،مدخل الى العقيدة المسيحية
 ،ط ، 3دار المش��رق  ،بي��روت  ،س��نة (1429ه��ـ /
2008م ) .
 -34اليسوعي  ،صبحي حموي  ،معجم االيمان المسيحي،
اعاد النظر فيه  :جان كوربون  ،ط ، 2دار المش��رق ،
بيروت  ،سنة (1419هـ 1998 /م) .
 -35يوأن��س  ،مذك��رات ف��ي الرهبن��ة المس��يحية  ،الكلية
االكليركي��ة الالهوتي��ة لالقب��اط االرثوذكس  ،مصر ،
د.ت .
 -36يوحنا  ،منسي  ،تاريخ الكنيسة القبطية  ،مكتبة المحبة
 ،مصر  ،د.ت .

البحوث في المجالت والدوريات
 -1الدمش��قي  ،يوحنا  ،في القديس��ين وفي وجوب تكريمهم
وتكريم رفاتهم  ،مجلة الصليب  ،الس��نة الثانية  ،العدد
السابع  ،سنة (1430هـ 2009 /م ) .
 -2مخ��ول  ،روفائي��ل  ،تكري��م ذخائ��ر القديس��ين  ،مجلة
الصليب  ،السنة الثانية  ،العدد السابع  ،سنة (1430هـ
2009 /م ) .
 -3مخول  ،لويس  ،ماهي القداسة ! من هو القديس ؟! مجلة
الصليب  ،السنة الثانية  ،العدد السابع  ،سنة (1430هـ
2009 /م ) .
 -4يعق��وب  ،جورج  ،القديس��ون واعالن القداس��ة  ،مجلة
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T

he present study is to study (Holiness of the Monastery in the
Egyptian Monks ) ; the holiness is considered a religious aspect
and as a strong relationship between the holy human and holiest God ; it is
available relationship for all. The Christians believers are considered as a
holy one through the Christ ( peace upon him) , while the individual holiness
concerned over by the Egyptian monks is an internal gradual development
for those who escape from the world . To get to holiness , indicates to the
completion of moral atmosphere for the holy monk , integrity , asceticism ,
purity , and segregation from the world . Thus , the holiness is a state ensued
from God and sent to individuals who work at his Service , but rank of
holiness , and religious radiations delivered by the religious men along with
the holy books , have contributed into raising the holy monks who remained
as intermediates between Allah and people until reaching to the stage of
legislation in all worldly and religious matters.

36/ دراسات األديان العدد
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