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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  •	يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  •	ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  •	ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب  	•
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  •	تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم  	•
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�س  الحوا�شي  •	تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  •	تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  •	ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
وما اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون 

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  •	بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ‘The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382’, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. ‘Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna’, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. ‘The Late Period, 664-323 BC’, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند  	•
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  لبد  	•
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
 300 تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة  	•
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  لبد  	•
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
•	تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
•	اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب. 	•

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر





13 العدد ال�شاد�س 

خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة
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Abstract
As an introduction, our study will start with a historical context of Egypt in the Abbasids 

and Fatimids periods. We will highlight the artistic and literary environment. We will expose 
the different religious factions, viz. Muslims, Christians and Jews. 

We will overview the life of Severus, or at least what is known about him before his 
ordination as a Bishop of Ashmunein such as his nickname (Kunya), his education and his 
employment. We will discuss the different sources related to his life.

Severus from the tenth century, was one of the first Christians who wrote in Arabic. He 
wrote several treatises, tackling different subjects, such as dogmatic theological subjects and 
apologetic texts against others as well as a treatment of psychology. We will discuss the reasons 
of the choice to use Arabic. We will discuss his works and his vocabulary and we will give a 
list of his works that survive. We will give a brief summary of each book. We will argue about 
some books ascribed to him such as the History of the Patriarchs and the Order of Priesthood. 

Our conclusion stresses that freedom and prosperity allow Severus to expose his ideas.

�شاوير�س اأ�شقف االأ�شمونين اأول َمن كتب من االأقباط باللغة العربية
Severus, Bishop of Ashmunein, first Coptic Bishop to write in Arabic

يوحنا ن�سيم يو�سف



يوحنا ن�شيم يو�شف

اأبجديات 722011 

بمكتبة بيربونت مورجان بنيويورك، ومنها مخطوطة 
كيرل�س  للقدي�س  عظة  على  وتحتوي   1600 رقم  
الأور�سليمي عن ال�سليب وعظة للقدي�س ثاوؤفيل�س عن 
العذراء مريم وهي موؤرخة بـ 906م، ومخطوطة رقم 
عظات  على  وتحتوي  913م  بـ  موؤرخة  وهي   597
موؤرخة  وهي   608 رقم  ومخطوطة  العذراء،  عن 
ب�سنة 996م وتحتوي على عظة عن تادر�س ال�سهيد، 
وتحتوي  994م  بـ  وموؤرخة   633 رقم  ومخطوطة 
على ق�سة ال�سبعة النيام باأف�س�س )اأهل الكهف( وق�سة 
العديد من المخطوطات  اإلى  بالإ�سافة  اأبيب  الراهب 
غير الموؤرخة والتي تعود اإلى نف�س الفترة مما يدل على 
ازدياد الن�ساط الأدبي في هذا الوقت، ومن المالحظ 
اأن كل هذه المخطوطات كتبت بالقبطية فقط مما يدل 
على اأن اللغة القبطية كانت م�ستعملة و�سائعة في ذلك 
الوقت، واإنه من المالحظ اأن هذه المخطوطات هي 
ال�سعب  من  محفوظة  غير  اأنها  اأي  اأدبية  مخطوطات 

مثل كتب ال�سلوات.

ثالًثا: ال�سياق الفني

الحرية  من  مناخ  في  اإل  عموًما  يزدهر  ل  الفن 
واأوائل   الإخ�سيدي  الع�سر  اأواخر  اأن  ولبد  والرفاهية 
الع�سر الفاطمي تميز بهذه الميزات اإل اأنه لم ي�سلنا اإل 
الب�سارة  لوحة  اأ�سهرها  ومن  الفنية  الأعمال  من  القليل 
)وفاة(  نياحة  ولوحة  ال�سريان،  العذراء  ال�سيدة  بدير 
الع�سر  ذلك  من  ا  اأي�سً و�سلنا  وقد  العذراء،  ال�سيدة 
�سفين  اأبي  كني�سة  في  كما  الهياكل  اأحجبة  من  العديد 
بم�سر القديمة التي تحتوي على ح�سوات جميلة ال�سنع 

تحكي ق�س�س القدي�سين والمناظر الدينية والطبيعية.

ح�سون  بع�س  ذلك  اإلى  ي�ساف  اأن  ويمكن 
الأديرة، اأما في الآثار الإ�سالمية فيكفي ذكر جامع ابن 
وازدهار  تقدم  على  للتدليل  الأزهر  والجامع  طولون 

اأوائل من كتب  اأ�سقف الأ�سمونين َمن  يعتبر �ساوير�س 
ي�سبقه في  العا�سر ولم  القرن  الأقباط في  العربية من  باللغة 
عملين  لنا  ترك  الذي  اهلل  ف�سل  بن  اإ�سحاق  اأبو  اإل  ذلك 
في  مخطوطة  في  موجودين  كانا  924-925م  �سنة  من 
الإنجيل  تف�سير  عن  العمالن  وهذان  خا�سة،  مجموعة 

مرق�س 13:31 واأواخر الأيام.

مقدمة عامة - م�سر في القرن العا�سر الميالدي

ال�سياق التاريخي الذي عا�سره وهو ما �سيكون مقدمة لفهم اأعماله 
وحياته ومنه: 

اأواًل: ال�سياق ال�سيا�سي 

عا�سر  الفاطمية(:  والدولة  العبا�سية  )الدولة 
اأو   – العبا�سية  الدولة  الأ�سمونين  اأ�سقف  �ساوير�س 
م�سر،  في  الطولونية/الإخ�سيدية  الدولة  بالأحرى 
العبا�سي  الخليفة  بمهادنة  طولون  ابن  حكم  وتميز 
ا  خ�سو�سً والأقباط  عموًما  الم�سريين  كاهل  وباإثقال 
في  ت�سامًحا  اأظهر  كان  واإن  الباهظة.  بال�سرائب 
�سفاف  على  الغطا�س  عيد  في  الأقباط  مع  ال�ستراك 
النهر عند الرو�سة اأمام الف�سطاط، وبعد وفاته اأم�سك 
الحكم كافور الحب�سي الذي كان و�سيًّا على اأولده، 
ولكنه لم ي�ستطع اأن يوقف زحف الفاطميين القادمين 
عموًما  الفاطميين  حكم  وتميز  اإفريقيا.  �سمال  من 
الحاكم  حكم  با�ستثناء  التع�سب  وعدم  بال�سماحة 
الخلفاء.  اآخر  والعا�سد  )996-1021م(  اهلل  باأمر 
وقد احتل الأقباط المنا�سب الهامة خا�سًة في مجال 

الإدارة المالية.

ثانًيا: ال�سياق االأدبي

بمكتبات  تذخر  الأديرة  كانت  الفترة  هذه  وفي 
عظيمة، ومنها على �سبيل المثال ما و�سلنا من مكتبة 
دير �سغير في الفيوم وهو دير المالك ميخائيل بالقرب 
حاليًّا  والمحفوظة  الفيوم  في  الحامولي  قرية  من 
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طريق يحيى بن �سعيد الإنطاكي في تكملة تاريخ 
اهلل  باأمر  الحاكم  �سجنه  وقد  بطريق(  بن  �سعيد 
ال�سجن. وقد مات في حدود  اأخرجه من  ولكن 

�سنة 1003-1007م.

في القرن العا�سر ازداد نفوذ الملكانيين في م�سر 
واأ�سبح لهم بطريرك؛ منهم خري�ستودولو�س الذي 
ُتوفي عام 932م وخلفه �سعيد بن بطريق المعروف 
اإلى  933م  من  بطريرًكا  اأ�سبح  وقد  الفرا�س  بابن 
940م  با�سم اأفتيخيو�س وهو الذي كتب تاريخه، 
�سنة 263هـ )877م(  في  الف�سطاط  في  وقد ولد 
ال�سلك  ي�سلك  ولم  طبيًبا  ر�سامته  قبل  كان  وقد 
ربما   - البطريركية  اإلى  مبا�سرة  قفز  بل  الرهباني 
جعل  مما   - الإ�سالمية  العربية  ال�سلطة  بم�ساعدة 
بع�س رعيته يثورون عليه مثل اأ�ساقفة تني�س والفرما 
وم�سر )م�سر القديمة(، ويبدو اأنه لم يكن ي�ستطيع 
العربية وهو  يجيد  كان  ولكنه  اليونانية  اللغة  قراءة 
ما يعتمد عليه كثيًرا في كتابه ‘الرواة – المحدثون’ 
ببيع كل  له قام  المعار�سين  وفي محاولة ل�ستمالة 

ما يمكن بيعه من الوقف.

الم�سي�سة  من  راهب  �سنة  بعد  خلفه  وقد 
�سينا،  طور  برية  في  ي�سكن  كان  اإ�سحاق  ي�سمى 

وكان رجل زهد. 

في اأواخر القرن العا�سر  تزوج الخليفة العزيز 
وهي  ملكانية  م�سيحية  من  )975-996م(  باهلل 
بيت  على  اأ�سقًفا  اأور�ستو�س  اأخاها  جعلت  التي 
اإر�سانيو�س  الآخر  واأخاها  اأور�سليم   - المقد�س  
الملكانيون  وكان  القديمة.  م�سر  على  اأ�سقًفا 

ي�ستغلون بالتجارة والطب. 

بن  عثمان  بن  قي�سان  الأطباء  من  ونذكر 
قي�سان وكان طبيًبا بم�سر وهو مذكور في كتاب 

النقطة لمن  القرن )واأترك هذه  العمارة في هذا  فنون 
هم اأجدر مني في الفنون الإ�سالمية(.

رابًعا: ال�سياق الديني

الم�سلمون
العبا�سي  الع�سر  في  �سنَّة  غالبيتهم  في  كانوا 
الفاطمي  الع�سر  وفي  )الطولوني–الإخ�سيدي(، 
تغير نظام الحكم واأ�سبح الحكام من ال�سيعة، اأما 
بالن�سبة لعامة ال�سعب فالأمر غير وا�سح واإن كان 
ا من ال�سعب اتبع المذهب  اأن بع�سً من المحتمل 
ال�سيعي والآخر ظل �ُسنيًّا. وعندما تغير النظام في 
الع�سر الأيوبي اأن�ساأ �سالح الدين المدار�س لتعليم 
اأن  على  يدل  مما  اأخرى  مرة  نِّي  ال�سُ المذهب 
المذهب ال�سيعي كان منت�سًرا. ولكن من الم�ستبعد 
ع�سية  بين  تم  قد  اآخر  اإلى  مذهب  من  التغيير  اأن 
و�سحاها. ولذلك اعتمد الحكام الفاطميون على 

الأقليات مثل اليهود والم�سيحيين.

 الم�سيحيون
طوائف   عدة  اإلى  الم�سيحيون  انق�سم 
اأو  الملكانيون  ومنهم  اليعاقبة  اأو  الأقباط  منهم 
في  النق�سام  هذا  حدث  وقد  الخلقيدونيون، 
الذي  الع�سر  قبل  اأي  الخام�س  القرن  منت�سف 
الأقباط  من  قرون.  بحوالي خم�سة  ب�سدده  نحن 
اأن  الدين الم�سهورين يمكن  اإلى رجال  بالإ�سافة 
نذكر من�سور بن �سهالن بن مق�س�سر وكان طبيًبا 
الفاطميين وخا�سًة  اأيام  في  قبطيًّا وخدم  م�سيحيًّا 
في اأيام العزيز )975-996م(، والحاكم باأمر اهلل 

)996-1021م(.

على  قادر  غير  باأنه  اأح�س  995م  �سنة  وفي 
العزيز  له  كتب  قواه  ا�سترجع  لما  ولكنه  العمل 
عن  و�سلتنا  المعلومات  )وهذه  يده  بخط  ر�سالة 
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)ُتوفي  القفطي  بن  الدين  لجمال  الأطباء  تاريخ 
اأبو  اأخوه  وكذلك  1248م(  646هـ/  عام 
الح�سن �سهالن بن عثمان، وقد كان لهما �سهرة 
قي�سان  مات  وقد  الأمرا�س.  معالجة  في  كبيرة 
البغل(  )دير  الق�سير  في  وُدفن  988م  �سنة  في 

بطرة.

اليهود
ففي  العا�سر،  القرن  في  كبير  نفوذ  لهم  كان 
)895-909م(  الثالث  ميخائيل  البابا  ع�سر 
حتى يت�سنى له دفع المبالغ المطلوبة منه للحاكم 
)ابن طولون( باع لليهود كني�سة في م�سر القديمة 
ا  اأي�سً لهم  وكان  عزرا،  بن  معبد  اإلى  تحولت 
هذا  من  ا  اأي�سً ا�ستروه  وقد  الحب�س،  ببركة  مقابر 
المكارم  اأبو  الحدث  هذا  ذكر  وقد  البطريرك 
العميد  ابن  والمكين  ع�سر(  الثاني  القرن  )من 
الموؤرخ  عنهما  ونقله  )1203-1273م(، 
الم�سلم القلق�سندي )1355م-1418م( وذكره 

المقريزي )1441م(.

م�سر  اإلى  طولون  بن  اأحمد  قدم  اأيامه  وفي 
فاأقام خم�ًسا  ميخائيل  اليعاقبة  قدم  ثم  عليها  اأميًرا 
وع�سرين �سنة ومات بعدما األزمه اأحمد بن طولون 
بحمل ع�سرين األف دينار باع فيها رباع الكنائ�س 
ف�سطاط  ظاهر  الحب�س  واأر�س  عليها  الموقوفة 
الكني�سة  القديمة(، وباع  )اأي خارج م�سر  م�سر 
وقرر  لليهود  ال�سمع  ق�سر  من  المعلقة  بجوار 
فقام  ال�سنة  في  قيراًطا  ن�سراني  كل  على  الديارية 

بن�سف ما عليه.

ويذكر التقليد القبطي اأن هذه الكني�سة كانت 
ا اأن  با�سم المالك ميخائيل، ويذكر المقريزي اأي�سً
وهذا  ال�سمع.  ق�سر  في  اأخرى  لهم  كان  اليهود 
ا  اأي�سً الع�سر وربما  اليهود في هذا  ثراء  يدل على 

يتفادوا  اأن  ا�ستطاعوا  حيث  ال�سيا�سي؛  نفوذهم 
الغرامة التي دفعها البطريرك القبطي.

وفي هذا الع�سر عا�س �ساوير�س بن المقفع.

�ساوير�س بن المقفع اأ�سقف االأ�سمونين

اأواًل: حياته

من  و�سلنا  ما  خالل  من  حياته  على  نتعرف 
البطاركة  تاريخ  كتاب  مثل  ا  جدًّ قليلة  وهي  م�سادر، 
وما ن�ستطيع ا�ستنتاجه من خالل اأعماله، ثم نتطرق اإلى 

اأعماله التي و�سلتنا.

اأنه  ُولد �ساوير�س بين عامي 910-915م ولبد 
نال ق�سًطا وافًرا من التعليم كما يظهر من كتاباته ومن 
امتالكه اللغة العربية. وهذه الثقافة الرفيعة اأهلته لي�سبح 
كاتًبا، وهو بذلك اأ�سبح موؤهاًل لتولي المنا�سب العليا 

في الدولة. 

وبما اأنه كان اأول قبطي يكتب باللغة العربية فكان عليه 
اختراع الكثير من الألفاظ الخا�سة للتعبير عن الالهوت 
ومما  باليونانية،  الم�سطلحات  هذه  وكانت  الم�سيحي، 
اأقوال الآباء  اللغة كذلك ا�ستعارته  اإجادته هذه  يدل على 

التي لم تكن مترجمة في ذلك الوقت.

وله كنية - وهو ا�سم �سرفي – وهي اأبو الب�سر.

منهما  الأقل  في عملين على  ال�سم مذكور   وهذا 
م�سباح العقل، وفي ر�سالته اإلى اأبي اليمن قزمان بن مينا:

‘ر�سالة اأنبا �ساوير�س اأ�سقف الأ�سمونين المعروف 
اأبي  اإلى  الكاتب  المقفع  بن  الب�سر  باأبي  رهبنته  قبل 

اليمن قزمان بن مينا - عامل م�سر– اأيده اهلل’.

كتاب  في  الر�سالة  نف�س  من  اآخر  اقتبا�س  وفي 
الأديرة والكنائ�س المن�سوب اإلى اأبي �سالح الأرمني/ 
اأبي المكارم جرج�س �سعد اهلل – نجد اأنه حين يتكلم 

عن دير طور �سينا يذكر: 
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اأنبا  كتبها  التي  الر�سالة  كتاب  و�سهد  ف�سل: 
�ساوير�س اأ�سقف الأ�سمونين لأبي اليمن قزمان بن مينا 
)ويق�سد  ن�سطا�سيو�س  اأن  بالبتول  المعروف  الكاتب 
القائم  بالفيل�سوف  ويلقب  الملك  هذا  ي�سطانيو�س( 
اأن  بعد  الخلقيدونية  الأمانة  والمظهر  الملكية  بحجة 
در�ست اآثارها وانطم�ست معالمها في اأيام الملك التقي 
زينون، ولأ�سباب ل نعلمها – يترك كل �سيء ووظيفته 
الأديرة،  اإحدى  في  راهًبا  لي�سبح  وكنيته؛  المرموقة 
اأنه  يبدو  ولكنه  فيه  ترهب  الذي  الدير  معروف  وغير 
كان ديًرا كبيًرا ن�سبيًّا وبه مكتبة؛ حيث  تعلم المعارف 
الأ�سا�سية التي �ستفيده بقيَّة حياته ومنها درا�سة الكتاب 
المقد�س، واأعمال اآباء الكني�سة. ومن المهم اأن نذكر 
اأن كل هذه المعارف لم تكن مترجمة اإلى العربية في 
هذا الع�سر؛ ففي كتاب طب الغم و�سفاء الحزن نجد 
‘الر�سالة’  كتابه  في  الكندي  الم�سلم  للكاتب  تاأثيًرا 
ا  اأي�سً اإليه  اأ�ساف  اأطول وقد  �ساوير�س كتابه  واإن كان 
اأقواًل من الكتاب المقد�س واآباء الكني�سة مثل القدي�س 
با�سليو�س الكبير والقدي�س يوحنا ذهبي الفم، ويبدو اأن 
اأ�سل يوناني، وبذلك فالبد  الكندي اأخذ الفكرة من 

ا اليونانية. اأنه كان يجيد اللغة القبطية وربما اأي�سً

ول نعرف المدة التي ق�ساها هناك في هذا الدير 
المعلومات  خالل  من  ولكن  اأ�سرنا،  اأن  �سبق  كما 
لي�ست  المدة  هذه  اأن  لبد  كتاباته  في  المذكورة 
الأ�سمونين  مدينة  على  اأ�سقًفا  ُر�سم  وقد   - ق�سيرة 
مدينة  وقتها  في  وكانت  953-956م،  عامي  بين 
كبيرة وعا�سمة لالإقليم. وقد اختار ا�سم �ساوير�س في 
الر�سامة تيمًنا بت�سمية �ساوير�س الإنطاكي )المتوفى عام 
الثنين  بين  كبيًرا  ت�سابًها  هناك  اأن  538م(، ونالحظ 

من حيث الأ�سلوب والموا�سيع والحجة. 

ول نعثر له على اأخبار بعد ر�سامته اإل بعد حوالي 
اهلل  لدين  المعز  الخليفة  �سحبة  في  �سنة  ع�سرين 

الفاطمية  الدولة  وموؤ�س�س  )969-975م(  الفاطمي 
بن  اإبرام  القبطي  البطريرك  معية  في  وكان  م�سر  في 
الوزير  الجل�سة  ح�سر  وقد  )975-979م(،  زرعة 
يعقوب بن كلل�س و�سخ�س يهودي اآخر ا�سمه مو�سى 
كتبه  ما  وهو  الخليفة  وفلكي  طبيب  وهو  اإليعازر 

ميخائيل اأ�سقف تني�س في تاريخ البطاركة:

‘وكان للوزير �سديق يهودي ا�سمه مو�سى قد رزق 
من المعز خيًرا وفيًرا لأجل �سداقته للوزير’.

في  القبطي  ال�سعب  تو�سح حال  كتاباته  اأن  على 
كان  اأنه  على  تدل  يطرحها  التي  والموا�سيع  ع�سره 

ا برعيته ومهموًما بم�ساكلها.  مهتمًّ

نجده  زرعة  بن  اإبرام  البطريرك  مع  اأخباره  ومن 
وكان  والم�سيحي  اليهودي  بين  علمية  بمناظرة  يقوم 
الم�سادر  ح�سب  وعلى  المحكم  دور  يلعب  الخليفة 
القبطية فاإنها تذكر اأنه خرج منت�سًرا من هذه المناظرة.

واآخر خبر عنه مذكور في ر�سالة البابا ال�سكندري 
فيلوثاو�س )979- 1003م( اإلى البطريرك ال�سرياني 
وردت  وقد  )987-1003م(  الخام�س  اإثنا�سيو�س 

هذه الر�سالة في كتاب اعتراف الآباء بما ن�سه:

ب�سجود  ال�سالم  الذين عندنا  اإلى قد�سك من  ‘ويقدم 
اآبائنا الأ�ساقفة الذين ح�سروا، كلُّ واحد با�سمه وخا�سة اأنبا 
البهن�سة  اأ�سقف  واأنبا مرق�س  الأ�سمونين  اأ�سقف  �ساوير�س 
هلل  المحبين  والأراخنة  وال�سمام�سة  والق�سو�س  الكاتب، 
تحت  الذين  والإخوة  عندنا  الذين  الموؤمنين  وال�سعوب 
عندنا  الذي  ديرك  رهبان  واأبي  الإنجيلي  مرق�س  كر�سي 
والإخوة الذين فيه، ونحن م�ستعدون للقيام بهم وح�سن 
الذي  ال�سغير  قدميك  يقبل  اأمرت،  اإليهم وح�سبما  النظر 

كتب هذه ال�سنوديقة اأ�سقف منوف الكاتب’.

العا�سر  القرن  اأواخر  في  ُتوفي  اأنه  يبدو  ما  وعلى 
وفي �سن متقدمة ن�سبيًّا.
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ولنا اأن ن�ساأل لماذا كتب �ساوير�س باللغة العربية؟

القبطية  اللغة  اأن  تدل مخطوطات مجموعة مورجان 
على  ع�سر  الحادي  القرن  حتى  ومفهومة  منت�سرة  كانت 
الأقل. ولكن اختيار �ساوير�س للكتابة بالعربية كان لأ�سباب 

عديدة منها:

الخليفة  كان  الفاطمي  الع�سر  في  اأنه  ذكرنا  كما   -1
الخليفة  )يكون  فل�سفية  دينية  مناظرات  بعمل  يتمتع 
تعد  اأن  الواجب  من  اأ�سبح  وبالتالي  الحكم(،  هو 

الم�ستندات باللغة التي يفهمها الخليفة.

هناك كتابات للرد على الملكانية، وكما اأ�سرنا �سابًقا   -2
اأحد بطاركتهم )�سعيد بن بطريق( لم يكن يفهم  اأن 
اليونانية )وطبًعا القبطية(، وبالتالي لزم على �ساوير�س 

ا�ستعمال العربية.

)الم�ستخدمين  الُكتَّاب  وخا�سة  ال�سعب  من  بع�س   -3
اللغة  يجيد  كان  مينا  بن  قزمان  مثل  الحكومة(  في 

العربية وذلك بحكم عمله في الديوان.

الحزن  و�سفاء  الغم  طب  مثل  عامة  موا�سيع  هناك   -4
واليهودي(،  وللم�سيحي  )للم�سلم  للجميع   ت�سلح 

وبالتالي يمكن للجميع قراءتها.

التي  باللغة  يكون  اأن  يجب  اليهود  �سد  كتابه   -5
يفهمونها.

ثانًيا: اأعماله

الأ�سمونين  اأ�سقف  �ساوير�س  اأعمال  وتتميز 
اليهود  مثل  يهاجمونه  الذين  اإيمانه �سد  بالدفاع عن 

اأو الن�ساطرة اأو الملكانيين.

وقد خ�س�س جزًءا كبيًرا من ن�ساطه �سد هوؤلء؛ 
وذلك لنفوذهم الكبير في هذا الوقت؛ حيث اأ�سبح 
لهم بطريرك كما �سبق اأن اأ�سرنا. ونالحظ ا�ستخدامه 
ي�ستخدم  فنجده  الرواد،  من  باعتباره  العربية  للغة 

مفردات م�ستعارة من الم�سلمين مثل ‘الإمام’ بمعنى 
الفال�سفة  اقتبا�ساته من  اأن  ا  اأي�سً ونالحظ  ‘الق�سي�س’. 
واأفالطون  و�سقراط  فيثاغور�س  مثل  اليونانيين 
عالميًّا  المعروفين  الكني�سة  اآباء  من  اأو  واأر�سطو 
الفم  ذهبي  ويوحنا  ني�س�س  �سقف  غريغوريو�س 
اأنطونيو�س  فيذكر  الرهبان  من  واأما  واأغناطيو�س، 
الرهبنة  اآباء  من  )وجميعهم  وباخوميو�س  ومقاريو�س 
الم�سريين والمعترف بهم عالميًّا(، اأما من الم�سادين 

له فيذكر ن�سطور وثيودوريت وديودور�س.

اأكمل  الذي  تني�س  اأ�سقف  ميخائيل  ويذكر 
اأنبا �ساوير�س  الفا�سل  العالم  ‘الرجل  البطاركة  تاريخ 
الذي  المقفع  بابن  المعروف  الأ�سمونين  اأ�سقف 
�سنف ع�سرين ]مقالة[ �سوى ميامر وتفا�سير واأجوبة 
الم�سري،  الكاتب  جارود  بن  الب�سر  لأبي  وم�سائل 
وهذه اأ�سماء الع�سرين كتاًبا: كتاب التوحيد، وكتاب 
ال�سرح  وكتاب  اليهود،  على  رد  الباهر  التحاد 
الدين  في  وكتاب  الن�سطورية،  على  رد  والتف�سيل 
الجوهر،  نظم  وكتاب  مينا،  بن  قزمان  الوزير  كتبه 
وكتاب المجال�س، وكتاب طب الغم و�سفاء الحزن، 
وكتاب  الأمانة،  تف�سير  وكتاب  المجامع،  وكتاب 
بن  �سعيد  على  الرد  وكتاب  اليهود،  على  رد  التبليغ 
وكيف  الموؤمنين  اأطفال  معنى  في  وكتاب  بطريق، 
م�سباح  وهو  ال�ستي�ساح  وكتاب  المف�سدين،  تقوم 
ال�سير، وكتاب ال�ستب�سار، وكتاب  النف�س، وكتاب 
ترتيب الكهنوت الثني ع�سر طقو�س البيعة، وكتاب 
اإي�ساح  وكتاب  الأحكام،  وكتاب  الفرق،  اختالف 
الكتب قد �ُسمي بع�سها بخالف ما  التحاد. وهذه 

ذكرناه، وربما كان للكتاب ا�سمان.

اأما �سم�س الريا�سة اأبو البركات ابن كبر المعروف 
اإي�ساح  في  الظلمة  م�سباح  كتابه  في  فيذكر  ببر�سوم 
الخدمة المكتوب �سنة 1324م فيذكر اأنه كتب �ستة 
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وع�سرين م�سنًفا وبالطبع لم ي�سلنا الكثير منها، وهذه 
قائمة بكتبه:

في التوحيد  -1
في التحاد  -2

الباهر في الرد على اليهود والمعتزلة  -3
البليغ في مثل ذلك  -4

في الرد على �سعيد بن بطريق الملكي البطريرك   -5
المعروف بابن الفرا�س �ساحب التاريخ

ال�سرح والتف�سيل في الرد على ن�سطور و�سيعته  -6
ر�سالة في الديانة كتبها اإلى اأبي اليمن قزمان بن   -7

مينا الكاتب
القول  على  الرد  في  والدرر  الجوهر  نظم   -8

بالق�ساء والقدر
المجال�س  -9

10- طب الغم و�سفاء الحزن وتهذيب الأخالق
11- المجامع

12- تف�سير الأمانة الأرثوذك�سية
13- ر�سالة في حال الأطفال من الموؤمنين والكافرين 

وكيف تقوم النف�س في الحكم 
14- ال�ستب�سار وهو م�سباح العقل

15- ال�سير
16- النت�سار 

طقو�س  عن  الأنباء  وهو  الكهنوت  17- ترتيب 
الكني�سة

18- في اختالف الفرق
19- في الأحكام

له  الرب  تج�سد  في  والقول  التحاد  20- اإي�ساح 
المجد

21- تف�سير الأناجيل
22- اأجوبة م�سائل ابن جارود

والبخور  الخدمة  وترتيب  الدين  اأ�سول  23- �سرح 
ور�سم ال�سليب ون�سبة ال�سيدة 

24- كتاب البيان المخت�سر في الإيمان
25- كتاب المثاليات والرموز

26- كتاب التعاليم في العتراف بالذنوب

و�سنركز  اأعماله  بع�س  عن  فكرة  نعطي  و�سوف 
لم  التي  اأعماله  وكذلك  الجتماعي  الجانب  على 

ت�سلنا )ولكن ذكرها �سم�س الريا�سة 

في  ببر�سوم  المعروف  كبر  ابن  البركات  اأبو 
الخدمة،  اإي�ساح  في  الظلمة  م�سباح  مو�سوعته 
ونحاول اأن نتعرف على م�سمونها، واأخيًرا الأعمال 
مثاًل  منها  المنحولة(  )الأعمال  اإليه خطاأً  ُن�سبت  التي 
الكهنوت  ترتيب  وكتاب  البطاركة  تاريخ  كتاب 
الإنطاكي  �ساوير�س  �سميه  اإلى  ُن�سبت  التي  والأعمال 
مخطوطة  من  للكهنة  توجيهات  مثل  تخ�سه،  وهي 

رقم 150 باري�س عربي.

اأول كتاباته هو �سرح قانون الإيمان الذي كتبه قبل 
ر�سامته اأ�سقًفا – اأي اأثناء حياته العلمانية اأو اأثناء الرهبنة 

وقد اأعاد كتابته وانتهى منها في �سنة 955م.

كتاب الرد على �سعيد بن بطريق:

 وقد ن�سره �سبلي تحت ا�سم ‘كتاب المجامع’ 
عربي  باري�س   176 مخطوطة  على  واعتمد 
وباري�س  172 )الموؤرخة �سنة 1292م( وبارب�س 
212 عربي )1601م(، ويوجد حاليًّا ما ل يقل 
اأ�سبحت  ثانية  طبعة  ولهذا  مخطوطة   39 عن 

�سرورة.
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كتاب طب الغم و�سفاء الحزن:

 وهو كما يظهر من ا�سمه كتاب فيما يمكن 
اأن ن�سميه الآن ‘‘الطب النف�سي وعالج الكتئاب’’ 

ويتكون من اأربعة اأبواب.

الحزن  وتعريف  تقديم  هو  الأول:  الباب   
كل  ويعد  عالج  له  مر�س  ولكنه  كمر�س 
بال�سعادة  الكتاب  هذا  تعاليم  ي�ستوعب  من 
الدائمة. وبعد هذا التمهيد نجد �سرًحا مطوًل 
اأتى  الذي  ال�سعف  فيها  وي�سرح  الخلقة،  عن 
ابن  ال�سيطان، وي�ستخدم  العالم عن طريق  اإلى 
في  يدخل  اليونانية، ولكنه ل  الفل�سفة  المقفع 

مو�سوع اأ�سل ال�سيطان.

من  الغم  اأ�سل  اأعطى  اأن  بعد  الثاني:  الباب 
المو�سوع  يو�سع  المقد�س  الكتاب  خالل 
ماني  ويذكر  الفال�سفة،  اآراء  با�ستعرا�س 
في  تحدثوا  الذين  الأوائل  الكني�سة  ومعلمي 

هذا المو�سوع مثل يوحنا ذهبي الفم.

الباب الثالث: يو�سح اأن الحزن اإنما دخل 
على الإن�سان بما يورده على نف�سه من التاأ�سف 
على ما يفوته، ثم ي�ستعر�س مراحل الإن�سان 
النف�سية من الطفولة اإلى ال�سيخوخة، ويو�سح 
ال�سقاء  ت�سبب  المنازعة  ال�سهوة  اأن  كيف 

والبوؤ�س، وي�ستعر�س اآراء بع�س الفال�سفة.

ثم  عامة،  بمالحظات  يبداأ  الرابع:   الباب 
اأيوب  مثل  المقد�س  الكتاب  من  اأمثلة  يعطي 
ر�سالة  بق�سة  كتابه  وينهي  ومو�سى،  واإبراهيم 

تعزية الإ�سكندر لأمه لما ح�سرته الوفاة.

مخطوطات  �ستِّ  في  و�سلنا  الكتاب  وهذا 
والبطريركية  وبرن�ستون  اأك�سفورد  في  محفوظة 
ال�سريانية الكاثوليكية ب�سرفة )لبنان( ودير ال�سريان 

في  وربما  ال�سوير  ودير  القد�س  في  الأرثوذك�س 
اأماكن اأخرى.

كتاب م�سباح العقل اأو كتاب اال�ستب�سار:

وهو كتاب مب�سط لمعرفة الالهوت ويتكون 
عن  تتكلم  الأولى  الأبواب  باًبا؛  ع�سر  �سبعة  من 
الحياة  عن  الرعوية  الو�سايا  وبع�س  الالهوت 
ال�سوم  مثل  وال�سعائر  القانون  عن  ثم  الم�سيحية 
والأعياد  الآحاد  اأيام  مثل  الأيام  وبطالة  وال�سالة 
الماأكولت  عن  واآخر  ال�سدقة،  عن  ف�سل  ثم 
الكتاب  ويختتم  والطالق،  والزواج  والأحكام 

بالحديث عن المماليك.

ومن المفيد اأن نذكر اأن �ساوير�س هنا يعك�س 
الو�سع الجتماعي في ع�سره، فمع الختالط مع 
الم�سلمين ظهرت م�سكلة الطالق )وهو مباح عند 
الم�سلمين واإن كان مكروًها(، اأما �ساوير�س فيذكر 
الطالق ل يجوز عندنا )ونالحظ هنا عندنا وذلك 
النكاح،  عقد  بعد  الآخرين(  عند  ما  مع  للمقارنة 
الإ�سالمية(  المفردات  ي�ستخدم  اأنه  هنا  )ونالحظ 
بال�سالة والدعاء والبركة وح�سور الإمام )ويق�سد 
ا( اإل بالفاح�سة  طبًعا الكاهن وهذا تاأثير اإ�سالمي اأي�سً
الجاثليق  طيموثاو�س  اأطلق  وقد  الزنى  وهو 
 = الم�سرق  ن�ساطرة  عن  يتكلم  )وهنا  لأ�سحابه 
به  الطالق غير ما جاء  بها  اأوجب  اأموًرا  العراق( 
الإنجيل وهي البول في الفرا�س وال�سكر والجنون 
بالفاح�سة فقد خانت  المراأة  اأتت  والجذام. واإذا 
اهلل  عند  وعقوبتهما  اهلل،  ما جمعه  وفرقت  بعلها 
الأر�س  على  عقوبة  ل  اأن  يعني  )وهذا  عظيمة 
والمراأة(  الرجل  بمعنى  المثنى  ا  اأي�سً نالحظ  كما 
فحينئذ يجب فرقتها والتبروؤ منها ول يحل لأحد 
الأبد  اإلى  تبقى عاًرا  بها بل  التزوج  الموؤمنين  من 
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وف�سيحة في الأمة ويمتنع من خلطتها وم�ساركتها 
كما قال الإنجيل’. 

اأن خدمة  �ساوير�س  فيذكر  المماليك  عن  اأما 
اإلى  مواليهم واجبة من نف�س منب�سطة وال�ستماع 
يكلفونهم  ول  اأذيتهم  لمواليهم  ولي�س  اأقوالهم، 
اإثم؛ لأننا كلنا  اإيذاء ذلك  فاإن  يطيقون،  اأكثر مما 
عبيد اهلل، واأنا اأحب اأن يمتنع الرجل الموؤمن من 
ا�سترقاق من �ُسبي من المخالفين من ملل الن�سرانية 
فاإن ابتاع منهم اأحًدا يعر�س عليه العتق والخروج  
وبنات  بنين  له  فلعل  بلده  اإلى  والعودة  منزله  اإلى 
بعده.  وهم  عليهم  القيام  اإلى  يحتاجون  اأطفاًل 
وهي  لع�سره  بالن�سبة  كثيًرا  متقدمة  الآراء  )وهذه 

اأكثر اإن�سانية من ال�سائع وقتها(.

كتاب الجوهرة النفي�سة:

ال�سباع  ابن  األفه  الذي  الكتاب  غير  )وهو 
يتكون من  الكتاب  الرابع ع�سر( وهذا  القرن  في 
نتوقف  اأن  هنا  علينا  ويجب  باًبا،  ع�سر  خم�سة 
عند العنوان؛ حيث اإن العناوين في قائمة ميخائيل 
المخطوطات  عناوين  عن  تختلف  تني�س  اأ�سقف 
ول نعرف هل المق�سود هو كتاب البيان اأم كتاب 
التحاد اأم كتاب اإي�ساح التحاد اأم كتاب العلوم 
بع�س  في  موجودة  العناوين  فهذه   - الروحانية 
والنا�سر  الثمين؟  الدر  كتاب  اأم  المخطوطات- 

يف�سل العنوان الأخير!

كتاب االإي�ساح اأو كتاب الدر الثمين في اإي�ساح الدين:

�ستين  من  اأكثر  في  موجود  الكتاب  وهذا 
مخطوطة مما يدل على اأنه كتاب وا�سع النت�سار 
الف�سول  في  الالهوت  ب�سرح  يبتدئ  ا  اأي�سً وهو 
الأولى قبل اأن يتطرق اإلى ف�سل يوم الأحد و�سوم 
وتفا�سير  العقيدة  واإثبات  والجمعة  الأربعاء  يومي 

الت�سابيح وعزاء الموؤمنين، ويتعر�س في كتابه في 
اأيامه  في  موجودة  كانت  لخرافة  التا�سع  الف�سل 
ا�سمه موريال  الموت هو مالك مقد�س  �سبب  اأن 
الجزء  وخ�س�س  ليميتهم،  النا�س  على  اهلل  �سلطه 
هذه  اأن  المعروف  ومن  الموت،  لبيان  الثاني 
فمثاًل  ال�سابع  القرن  قبل  موجودة  كانت  الخرافة 
ال�سابع  القرن  في  يوحنا  البرل�س  اأ�سقف  حاربها 
وربما كانت هذه الخرافة تاأثيًرا من م�سر القديمة.

في  ُتن�سب  العظة  وهذه  الكهنوت:  عن  العظة 
للمكتبة  الم�سيحية  العربية  المخطوطات  كتالوج 
 +( الإنطاكي  �ساوير�س  اإلى  باري�س  في  الوطنية 
538م(، ولكن بفح�س هذه المخطوطة تبين لنا 
لعدة  وذلك  الأ�سمونين؛  اأ�سقف  ل�ساوير�س  اأنها 
ولم  �ساوير�س«  اأنبا  »لأبينا  ال�سم  منها  اأ�سباب؛ 
الإنطاكي  �ساوير�س  األقاب  اأما  اإ�سافة،  اأية  يذكر 
فهي �ساوير�س البطريرك اأو معلمنا الأنبا �ساوير�س 
في  غائبة  الألقاب  وهذه  الإنطاكي  �ساوير�س  اأو 
ي�ستعمل  الكاتب  اأن  المخطوطة، كذلك نالحظ 
المح�سنات البديعية العربية مثل ال�سجع والجنا�س 
�سخ�س  بالعربية  كتبه  العمل  هذا  اأن  يوؤكد  مما 
يجيد العربية واأنه لي�س ترجمة. هذه العظة تتكلم 
اأنها قيلت في  الكاهن وواجبه ويحتمل  عن دور 

اأحد الأعياد.

من الكتب المنحولة 

كتاب تاريخ البطاركة

في  �ساوير�س  اإلى  ين�سب  الكتاب  وهذا 
المخطوطات  اأما  المحدثة  المخطوطات 
القديمة مثل مخطوطة هامبورج فال يظهر ا�سم 
�ساوير�س في المقدمة الأولى والثالثة، بالإ�سافة 
الع�سور  في  الأقباط  الكتَّاب  معظم  اأن  اإلى 
الو�سطى لم يذكر �ساوير�س على اأنه كتب تاريخ 
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ذكرها  التي  القائمة  في  وكذلك  البطاركة، 
فيلوثاو�س  اأنبا  �سيرة  تني�س في  اأ�سقف  ميخائيل 
تاريخ  كتاب  على  كبر  ابن  قائمة  في  وكذلك 
ولكن  ال�سير،  كتاب  عنوان  هناك  البطاركة. 
هذا العنوان ل يبرر ن�سبة كتاب تاريخ البطاركة 
حياة   وهي   62 ال�سيرة  وفي  �ساوير�س،  اإلى 
�ساوير�س مذكور  اأن  اإبرام بن زرعة نجد  البابا 

بال�سخ�س الغائب.

“وكان حا�سًرا من جملة الأ�ساقفة اأ�سقف 
ي�سمى  الأ�سمونين  كر�سي  على  فا�سل  قدي�س 
كاتًبا  وكان  المقفع  بابن  ويعرف  �ساوير�س 
في  وقوة  نعمة  الرب  واأعطاه  اأ�سقًفا  �سار  ثم 
الل�سان العربي اإلى اأن َكتب ُكتًبا كثيرة وميامر 
قراأ كتبه عرف ف�سله و�سحة  ومجلدات ومن 

علمه”.

ونالحظ اأنه من ال�سعب على ال�سخ�س اأن 
يتكلم عن نف�سه ب�سمير الغائب، وكذلك ي�سف 
الدرا�سة  اأثبتت  وقد  فا�سل’.  بـ‘قدي�س  نف�سه 
البطاركة  تاريخ  كتاب  كاتب  اأن  هاير  دن 
ال�سما�س  مفرج  بن  من�سور  بن  موهوب  هو 
الإ�سكندراني، وقد عا�س بعد �ساوير�س بحوالي 
قرن من الزمان في زمن البابا خري�ستودولو�س 
في  ي�سكن  وكان  )1047-1077م(، 
القاهرة،  في  ا  اأي�سً نجده  ولكننا  الإ�سكندرية، 
التمويل  في  موظًفا  يعمل  ‘موهوب’  وكان 
والتجارة عند الأمير الموؤيد ح�سن الدولة  اأبي 
تراب الدم�سقي وكذلك الأمير الأوحد، ويبدو 
ودرت  �سُ ولكن  ا  جدًّ غنيًّا  كان  ‘موهوب’  اأن 
لأمير  دينار   5000 دفع  على  واأرغم  اأمواله 
الجيو�س. وقد تعر�س لمظالم م�سئول الخزانة 
�سنة  في  الظالم  ابن  وم�ساعده  الحارث  اأبي 

ابن  واأما  ال�سجن،  من  ولكنه خرج  1191م، 
الظالم واأبو الحارث فقد ُقب�س عليهما وُرجما 

خارج اأبواب القاهرة )باب الن�سر(.

كتاب ترتيب الكهنوت:

مخطوطة  طريق  عن  و�سلنا  الكتاب  هذا 
المكتبة  من  لهوت   236 وهي  واحدة 
نجد  ولكن  1719م،  وتاريخه  البطريركية 
المغط�س  عن  الرابع  الباب  الأبواب  اأحد  في 

ويذكر:

“ولما �سار هذا المثال موؤكًدا  في نفو�س 
معلمي البيعة احتاجوا اإلى اأن ي�سعوا في البيعة 
تغط�س  مغط�ًسا  ال�ستغفار  مكان  ال�سالة  بيت 
فيه النا�س كلهم؛ الرجال وبعدهم الن�ساء �سبيًها 

بنهر الأردن”.

بن  علي  اأبو  الم�سلم  الموؤرخ  ويذكر 
�سنة  في  اأنه  رحالة،  وهو  الم�سعودي  الح�سين 
942م ح�سر احتفال عيد الغطا�س على �ساطئ 
ابن  ال�سنوي  الحتفال  هذا  في  وح�سر  النيل 
في  اإل  الحتفال  هذا  ُيْلَغ  ولم  الإخ�سيد  طغج 
ما  �سرعان  ولكنه  العزيز  اأيام  في  987م  عام 
اهلل  باأمر  الحاكم  األغاه  اأن  اإلى  اأخرى  مرة  عاد 
اأخرى  مرة  الحتفال  عاد  ثم  1011م،  �سنة 
ربما  ن�سبيًّا  متاأخرة  ع�سور  في  اإل  ُيلَغ  ولم 
ما  واأما  الأيوبيين،  اأواخر  اأو  المماليك  ع�سر 
في  اإل  المغط�س  يوجد  فلم  الحفائر  من  ثبت 
الأقباط  ُمنع  عندما  الو�سطى  الع�سور  كنائ�س 
النيل  من الحتفال بعيد الغطا�س على �سفاف 
اأن هذا  الكنائ�س. كما  المغط�س في  فتم عمل 
وهذا  نينوى،  اأو  يونان  �سوم  يذكر  الكتاب 
قائمة  في  يذكر  ولم  �سرياني  اأ�سل  من  ال�سوم 
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خري�ستودولو�س  البابا  قوانين  في  الأ�سوام 
�ساوير�س  وفاة  بعد  اأي   ) )1047-1077م 
الكتاب  هذا  يكون  وبذلك  قرن،  من  باأكثر 
على  منحوًل  الحالي   بو�سعه  الأقل  على  اأو 

�ساوير�س.

وظل تاأثير �ساوير�س بن المقفع طوياًل على 
كتاباته  من  ا�ستفاد  وقد  القبطية،  الكني�سة  فكر 
الراهب الوا�سح بن رجا )ُتوفي عام 1000م( 
الثالث ع�سر(  القرن  الع�سال )من  بن  وال�سفي 
واأبو المجد بن يون�س )وهو ق�سي�س من القرن 

الرابع ع�سر(.

الرقي  الإ�سرائيلي  الم�سيح  عبد  اأن  ويذكر 
)من الرقة في �سوريا(كان معا�سًرا له وقد كتب 
تن�سر  ثم  يهوديًّا  كان  وقد  ال�ستدلل.  كتاب 
�سهالن  بن  من�سور  الفتح  اأبي  ال�سيخ  يد  على 
تاأ�سي�س  تاريخ  وهو  969م  �سنة  في  وذلك 
مدينة القاهرة. وُيَبيِّن كتاب ال�ستدلل اأن عبد 
الفل�سفة  في  عالًما  كان  الإ�سرائيلي  الم�سيح 
مجيء  على  فيه  يوؤكد  وهو  والريا�سيات 
الم�سيح من العهد القديم وعلى طبيعة الم�سيح 

بالريا�سيات  م�ستدلًّ  الم�سيحي  والالهوت 
عن  اليهود  ت�ساوؤلت  على  ويرد  والفل�سفة 
موزونة  جميلة  ب�سالة   ويختتم  الم�سيح، 

ومقفاة.

ولعل  دور،  له  كان  �ساوير�س  اأن  ولبد 
بين  البطاركة  تاريخ  في  المذكورة  المناظرة 
– واإن  اليهودي  المقفع ومو�سى  بن  �ساوير�س 
لتن�سير  �سدى  هي   – �ساذج  باأ�سلوب  ُكتبت 

عبد الم�سيح الإ�سرائيلي.

الخال�سة

مع ازدياد م�ساحة الحرية والرفاهية والعدل، �سمح هذا 
المناخ الممتاز ل�ساوير�س اأن يعر�س اأفكاره ب�سهولة وي�سر، 
له  المخالفين  يتلقاها من  التي كان  الأ�سئلة  ويرد على كل 
ولم  وغيرهم،  واليهود،  والن�ساطرة،  الملكانيين،  مثل 
مكتبة  تقوم  اأن  ونتمنى  ا.  القليل جدًّ اإل  اأعماله  من  ي�سلنا 
المنت�سرة في مخطوطات في  اأعماله  الإ�سكندرية بتجميع 

العالم كله.


