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الكتاب إهداء

والحكمة املشهورة الهمة صاحب والعزم، الحزم ورجل والكياسة السياسة لربِّ
… األفخم املالية ناظر غايل باشا بطرس أفندم عطوفتلو املعروفة

… املفضال سيدي
التحرير رجال األقالم، ام وُخدَّ والتصنيف، التأليف جهابذة عادة جرت
واللياقة. الجدارة فيه يرون ملن ُمَؤلَّفاتهم ويقدموا كتبهم يهدوا أن والتحبري،
منه تقربًا خطريًا؛ مفلًقا جهبذًا أو نحريًرا، عامًلا كان ملن يهديها من فمنهم
شيئًا يدِر لم ولو مثريًا، غنيٍّا كان ملن يقدمها من ومنهم ونبله، بفضله واعرتاًفا

الوارف. الظليل ويساره سعته ظل تحت ليستظل واملعارف؛ العلوم من
عىل النحو. هذا أنحو وال الحذو هذا أحذو ال أن نفيس عىل آليت فقد أنا أما
بمثابة هذا كتابي إليكم أقدم أن — مصيبًا إال أخالني وال — استصوبت قد أنني
وذلك باالستحسان؛ وتفوز بالقبول لدنكم من تحظى أن أرجو قبطية هدية
مغمورون الخضم وكرمكم فضلكم يمِّ يف هم الذين طائفتكم أبناء من ألني

ومرموقون. مشمولون ِرَعايَتُِكم وُحسِن عنايتكم وبأنظار غارقون،
الحسناء واملناقب البيضاء األيادي من بأرسها طائفتنا عىل لكم ما وناهيك

تُحرص. أن من وأكثر تُذكر أن من أشهر هي التي
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قصوري عن الطرف وغضيتم الهدية، تلك بقبول عيلَّ تكرمتم لو حبذا فيا
وعلومكم، ونفحاتمعارفكم بنفثاتهممكم ونفعنا هللاأيامكم أطال وتقصريي.

املجيب. السميع إنَّه
محسوبكم بنده
عزوز توفيق
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مقدمة

مفيد متهيد

إليه آلت ما عىل وُمقابلته الغابرة، األمم عليه كانت ما عىل الوقوف أنَّ مشاحة وال مراء ال
يميل اإلنسان أنَّ عىل بناء النفس؛ إليه وتصبو الرُّوح له ترتاح أمر الحارضة، حالتها

امليل. كل ذلك إىل بطبعه
والتعبري، الوصف عن تَِجلُّ التي املهمة، واملزايا الجمة، الفوائد من ذلك يف ما وناهيك
وماهيتها ُكنِْهها إدراك إىل يَِصُل ال بل النحرير، الكاتب قلم وتَْعَداِدَها رسدها ويقرصدون

خبري. خطري جهبذ كل فكر
األخالق، وتدميث العوائد، تحسني إىل يدعو قد السالفة األمم تاريخ عىل االطِّالع ألنَّ
عنها. والتخيل والرذائل املساوي واجتواء بها، والتحيل الفضائل احتواء وراء والسعي
ومنشأ وسعادتها، ورفاهيتها حضارتها وأصل ترقيتها، ومصدر األمم تقدم رس هو وهذا

وأبهتها. وسؤددها مجدها
معرفتها إىل فيهتدي ي والرتقِّ التقدُّم أسباب داخلها يف اإلنسان يرى مرآة فالتاريخ
االنحطاط ودواعي التأخر بواعث ببرصبصريته ويرمق وممارستها، مناولتها عىل ويُقِدم
وتداركها مالقاتها يف ويسعى عنها فيُحِجم منها، بصرية عىل يُصبح حتى والتقهقر؛
وعارًفا ودبريه، قبيله عىل واقًفا يكون املثابة وبهذه الوسائط. وأنفع الوسائل بأنجع
وأجل غاية أفضل هي وهذه والنجاح. االرتقاء ومدارج الفالح معارج إىل الوصول طريق

املتنافسون. ونوالها تحصيلها يف ويتنافس املجدون، طلبها يف يجدُّ بغية
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بالنرش؛ والحقيقة بالذكر الخليقة التواريخ َلِمن القبطية األمة تاريخ أنَّ ريب وال
الهيئة أفراد إليها يفتقر التي املأثورة واملواعظ املنثورة، الحكم من وحواه وعاه ملا نظًرا
للمتأمل يمثِّل ألنَّه االضطرار؛ ُجلَّ معرفتها إىل العاقل ويضطر االفتقار، كل االجتماعية
عليه تحصلت وما الجانب. وِرَعايَِة املكانة سمو من ة األُمَّ تلك عليه كانت ما وضوح بأجىل
مباٍر. ميدانها يف يُبَارها ولم ُمَجاٍر، مضمارها يف يجارها لم التي واملعارف العلوم من
ونبالئها ُوَجَهائها بهمة إال تحصلت ما عىل تتحصل ولم وصلت، ما إىل تصل لم وإنها
عليهم، وما لهم ما يعرفون بل لغاربهم، يسعون ال الرؤساء هؤالء كان أيام ورؤسائها.
العار أنَّ عاملني إليها. يُرثى حالة يف يروها أن عليهم ويشق أمتهم مصلحة عىل ويغارون
بإصالح ويكرتثوا بأمرها، يعبئوا ولم أهملوها هم إذا إليهم منسوب هو إنما والشنار
حالتها؛ وإصالح ترقيتها يف َسَعْوا إذا عليهم عائد هو إنما والفخر الرشف وأنَّ شئُونها.
يُنتََظر ال إذ قائمة لها تقوم أن هيهات فهيهات فيها بما الدار صاحب يهتم لم إن ألنَّه
الناظر عيني أمام أيًضا التاريخ يشخصهذا ثم جمل، وال فيها لهم ناقة ال ممن إصالحها
الحال دوام أنَّ لوال بالبال. يخطر يكن لم الذي والهبوط، السقوط من حالتها إليه آلت ما
أال بالذات، املقصودة الفائدة عندئٍذ يستفد هنالك، ما َق وتََحقَّ ذلك علم وَمتى املحال. من

مات. وما درس ما وإحياء واعتل اختل ما إصالح وهي
تاريخ خصوًصا املبارك السلف هذا وخلف عموًما، املرصيون أيها إليكم فإليكم
واختطوا حذوهم فاحذوا ووعيتموه علمتموه إذا حتى السالفني. وأسالفكم األوَّلني آبائكم
التي القوم أولئك شهرة تُعيدون فعساكم الصدع، ورأب الخلل رأم يف واسَعْوا خطتهم.

العدم. أيدي بها لعبت
املقدسة بحقوقهم تطالبكم اليوم قامت قد آبائكم وعظام أجدادكم آثار أنَّ واعلموا
عليهم وما لهم ما عرفوا قوًما هللا رحم أال قائلة: وتناجيكم تناديكم بها وكأني املسلوبة،
السلف، بناه ما هدم خلًفا هللا قاتل وأال قيام، خري بأدائها فقاموا والواجبات؛ الحقوق من

بكفه. أنفه مارن والجادع بظلفه، حتفه عن كالباحث فكان
غافلون دعوته وتلبية إجابته عن ونحُن النَِّداء هذا مسامعنا يَْطُرق أن بنا يجمل فهل

ساهون؟!
ما كفانا وكفانا االلتفات. جانب النداء هذا نعري األماثل، األفاضل أيها بنا فهلموا
أثر اقتفى الذي الخلف ِنعم يُقال حتى والعاهات؛ اآلفات من بطائفتنا وأحاق بنا أحدق
إذا فإننا والخصومات. العداوات أسباب وحسم النيات، بإخالص يكون إنما وذلك السلف،

10



مقدمة

حناء، والشَّ البغضاء حبال ورصمنا والوئام، االلتئام بعروة واعتصمنا وقالبًا، قلبًا اتحدنا
التََّقدُّم ُحَلل يف رافلة تصبح حتى الطائفة هذه إِْصَالُح هي التي وأمانينا آمالنا بنوال ُفزنا
رقابنا، قبل قلوبنا ومالك بالدنا، أمري ظل تحت والرخاء الهناء ثياب يف وُمختالة واالرتقاء.
وحلمه كرمه بأهداب تعلقت الذي خديوينا األثيل، املجد صاحب الجليل، العادل امللك
والصفاء. بالعز مقرونة أيامه هللا أدام الثاني» حلمي باشا عباس «أفندينا واألماني اآلمال
مرص ورجال الكرام الوزراء لنا وحفظ والرضاء. الرساء يف مخلصني عبيًدا له زلنا وال

آمني. وكرمه بمنه األعوام، وكرت األيام مرت ما العظام

11





األول الفصل

األقباطوسببتسميتهم أصل

نشأتهم ابتداء من األقباط تاريخ ذكر عىل اإلتيان الكتاب هذا وضع الغرضمن كان ملا إنَّه
أصل عن أوًال نتكلم أن — هذه والحالة — علينا َوَجَب األخرية، حالتهم انتهاء إىل األوىل
مرصايم بن قفطايم ذرية من هم األقباط فنقول: ونسبتهم تسميتهم، وسبب نشأتهم
قيل الصعيد، يف لبلدة اسم وهي ِقفط إىل بالنسبة أقباًطا وَن ويَُسمَّ السالم، عليه نوح بن
أوالده مرصمع يف وتوطن نوح بن مرصايم أتى ملا النيل وادي يف تأسست مدينة أول إنها

باسمه. البلد هذا سميت الذي وهو هذا، قفطايم منهم الذين أوالده وأوالد
شعبتهم، منبت فكانت األقباط؛ أجدادنا أقدام وطأَتها بلدة ل أوَّ هي إذن فقفط

مجدهم. رحال ومحط رأسهم، ومسقط
ثروتها وازدادت واملجد، بالقوة الوطنيني مرص ملوك أيام يف قفط اشتهرت وقد

العرب. بالد مع تجارتها واتسعت مواصلتها امتدت إذ البطالسة؛ أيام يف خصوًصا
من وأنها األهمية، من قفط مدينة عليه كانت ما ورأوا مرص عىل الروم تغلب وملا

«إيجيبت». بأرسها مرص سموا املرصية الديار مدن أمهات أعظم
لفظة أنَّ واالستقصاء، االستقراء وزيادة والتنقري، التنقيب طول بعد ُعِلَم ولقد هذا
بالد، أو أرض بمعنى «آي» إحداهما: األصل؛ يونانيتي كلمتني من مركبة هذه «إيجيبت»
بالد أو القبط «أرض الكلمتني معنى مجموع فيكون القبط؛ بمعنى «جبت» والثانية:

اآلن. إىل البالد هذه عن األجانب بني وتداول تناقل الذي االسم وهو القبط»
والشأو القصوى الدرجة بلغوا الذين القدماء املرصيني ساللة هم إذن فاألقباط
والطارف، منها التالد مضمار يف بق السَّ َقَصَب وأحرزوا واملعارف، العلوم يف العظيم
وهم ال كيف الوارف. الظليل ظلها تحت وتفيئوا واللطائف، الحكم أفاويق وارتضعوا
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الرشائع ووضعوا املجالس، وأنَشئُوا املدارس وشيدوا العباد، ودوخوا البالد فتحوا من أول
والصنائع. الفنون سائر يف ونبغوا

عن تعرب ظهرانينا بني تزال وال تزل لم الفاخرة ومآثرهم الباهرة آثارهم هي وها
الباذخة، األهرامات فسل تقدُّمهم، وكمال مداركهم سمو عن وتُرتجم ونبلهم، فضلهم
ناطقة ألسنة كلها تجدها الشاهقة الشائقة واألبنية الشامخة، والهياكل الرفيعة واملسالت

السالفني. واألسالف األولني القوم أولئك براعة عن تفصح الفظة، وأفواًها
يكن لم ملن يتسنى ال أنَّه وبرهان دليل إقامة أو بيان إىل يحتاج ال الذي البديهي ومن
واملآثر اآلثار هذه بمثل يأتي أن أرسارها، ُكنِْه عىل وواقًفا واملعارف العلوم من متضلًعا

القلب. بمجامع وتأخذ اللب وتخلب البرص تبهر التي الباهرة، الخطرية
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الثاني الفصل

األقباطومعارفهم قدماء علوم

الهيئة وعلم والعقلية، الكيماوية الفلسفة علوم يف خصوًصا األقباط قدماء برع لقد
التحنيط. وإجادة والبناء، والتصوير النقش وفن والزجاج، الصيني وعمل والنجوم،
غريبًا؛ عجيبًا إتقانًا الطب علم أتقنوا وقد الهندسة، يف القصوى الدرجة أيًضا وبلغوا
فيه ويتفنن فيتقنه الطبية العلوم فروع من واحد لفرع يتفرغ كان طبيب كل ألنَّ وذلك
وخصوًصا الطب، فروع لسائر املتقنون املتفننون األطباء لديهم كثرت ولذا التفنُّن؛ كل
إىل املرصية، بالدهم يف وتفشيها انتشارها لكثرة العيون بأمراض منها متعلًقا كان ما
فن سيما وال بمثلها، اإلتيان العرص هذا أبناء عىل يشق التي املتنوعة الفنون من ذلك غري
وماهيتها ُكنِْهَها إدراك يف حارت التي الفنون تلك والتحنيط، األحجار عىل والنقش البناء
الُعلماء جميع أنَّ النَّبيل الَقاِرئُ أيُّها علمت إذا عجب ال لذا املتأخرين؛ الُعلماء فحول عقول
فجٍّ كل من أفواًجا أفواًجا ويتقاطرون يُْهَرُعوَن كانوا العظام الرجال ومشاهري األعالم،
األمم سائر فاقوا الذين القوم أولئك علوم مناهل من لريتشفوا القبط؛ بالد إىل عميق
ونطقت التاريخ صحف ذلك عىل دلت كما ببالدهم، واملكتنفة لهم واملجاورة املعارصة

األخبار. آثار





الثالث الفصل

املشهورة القديمة األقباط عوائد

جانب عىل كانت هي إذا االسم هذا عليها يُطلق إنما املتقدمة املتمدنة األمة أنَّ ريب ال
ال كله وذلك الشمائل، وجميل الشيم، وكريم األعراق، وطهارة األخالق، دماثة من عظيم

غريها. دون حدتها عىل أمة كل بها خصت التي العادات يف إال جليٍّا يظهر
لقدماء كان لقد فنقول: املشهورة األقباط أجدادنا عوائد من بنا اتصل ما هنا ولنورد
اشتهر ما بالذكر منها نخص والسداد، الحكمة عن صادرة شهرية كثرية عوائد األقباط
بالدفن ملوتاهم إتاحتهم كعدم والقايص، والداني والخاص العام لدى وُعِرَف الورى، بني
عىل يرسي الصارم الحكم هذا وكان همًال. حياتهم سني يقضوا ولم عمًال أحسنوا إذا إال
سوى. حدٍّ عىل واململوك واملالك والصعلوك، والغني والحقري، والخطري والوضيع، الرفيع
واالعتساف، اإلجحاف إىل جنوحهم وعدم واإلنصاف، للحق ميلهم عىل يدل مما وذلك
لالبن يَُسوغ ال أنَّه أيًضا عاداتهم ومن والقسطاس، بالعدل الناس لجميع وُمعاملتهم
عىل حكمهم ومنها وجده. سعيه ويحسنها يتقنها لكي وجده؛ أبيه مهنة غري يمتهن أن
املنكرات، هذه إتيان من مكنتهم التي أعضائهم بقطع الجنح ومجرتحي الجرايم مجرتي
واملحن اإلحن املختلق املزور والكذوب يمينه، يقطع كان فالسارق الجنايات، تلك وارتكاب

جرٍّا. وهلم لسانه، يقطع
التمدن مقتضيات وتطابق العرص، هذا أهل مرشب توافق لم وإن العادة وهذه

قدمنا. كما والسداد الحكمة من حال كل عىل تخلو ال أنها عىل الحايل،
برعوا أو صناعتهم يف نبغوا من يُكافئوا أن امللوك عند الجارية العادة وكانت
بإتقان لالهتمام نخوتهم ويحركوا غريتهم يستفزوا لكي رعيتهم؛ أهل من مهنتهم يف
ويستعملها اآلن، األوروباويون يختطها التي الخطة هي وهذه أشغالهم، وتحسني أعمالهم
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لهم فكان إليها؛ سبقوهم الذين وأسالفنا أجدادنا عن نقًال األحيان، غالب يف الغربيون
املتقدم. الفضل

الزائد. االحرتام لشيوخهم ُشبَّاِنِهم احرتام أيًضا عوائدهم ومن
كانوا أنهم وأصولهم: جنسيتهم عىل يحافظون بها كانوا التي عوائدهم ومن
يجالسونه فال مواطنيهم؛ من يكن لم من كل ويمتهنون شديًدا، تجنُّبًا األجانب يتجنبون
الغربية املمالك بعض يف جارية العادة هذه نجد ولعلنا البتة، طعاًما معه يتناولون وال

لآلن. العظمى
رئيس لهم قاضيًا، ثالثني من مؤلفة مجالس من إال تصدر ال أحكامهم وكانت
من يرام، ما غاية عىل األعمال يبارشوا حتى عندنا؛ املحكمة رئيس بمثابة هو يرأسهم

واالنتظام. اإلحكام تمام
الوقت ذلك يف كانوا ولذا غريهم؛ دون الكهنة عىل قارصة فكانت واملعارف العلوم ا أمَّ

الجميع. عىل والسيطرة السلطة أهل بل الرفيع الشأن أصحاب
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الرابع الفصل

وهيئتهم مالبسهم

استدل كما الجسم، وضخامة القامة بطول ُمتصفون اء، أِصحَّ أقوياء األقباط قدماء كان
القائل: قول َحدِّ عىل بعدهم خلفوها التي آثارهم من ذلك عىل

اآلث��ار إل��ى ب��ع��دن��ا ف��ان��ظ��روا ع��ل��ي��ن��ا ت��دل آث��ارن��ا إنَّ

برانيس وفوقها سجق لها الَكتان، من ثياب عن عبارة فكانت مالبسهم ا أمَّ
يف املالبس بتلك يأتَِزروا أن لهم يتاح يكن لم ولكن األبيض، الصوف من منسوجة
يسوغ ال وكذا إال، ليس البسيطة الثياب عىل يقترصون كانوا بل ومعابدهم، مساجدهم

ذلك. عليهم تحرِّم كانت ديانتهم ألنَّ موتاهم بها يكفنوا أن لهم
يقلدونهم كانوا إذ عليهم؛ الحاكمة الدول بتغري تتغري مالبسهم بعدئٍذ أخذت ثم
ثم الرشاول ثم والقفطان الجبة أجزاء لبسوا أن إىل وسكناتهم، حركاتهم جميع يف
كما باألجانب وامتزاجهم الختالطهم وذلك اآلن؛ املشاَهد هو كما ومتعلقاته» «املنطلون

سرتى.
عليه طربوش مع بالغزلية املعروف النوع من قفطانًا «اآلن» َفيَلبس اإلكلريوس أما
القسيس عن يمتاز فيهم والرَّاهب األكمام، طويلة سوداء وجبه الكلدان، عمة تشبه عمة
تحت من تتدىل أصابع أربع بعرض األسود، الصوف من بقطعة املتزوج العادي
بأديرتهم املقيمون الرهبان ويتميز بالقالسوة، عندهم تعرف العنق، وراء إىل الطربوش
اإلكلريوس يماثلون فإنهم والبالد؛ املدن يف املرتددين بخالف غالبًا الصوف بلبس

إال. ليس بالقالسوة إال يشء يف عنه مميزين غري العلماني
الحريرية، القفاطني من غالبًا فملبوسهم والبطريرك واألساقفة الكنائس رؤساء أما
واألساقفة وأكتافهم، رءوسهم عىل حرير من بشيالن ويلتحفون الجوخ، والفرجيات
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طربوش من قائمة عمامة يلبسون إذ العمامة؛ بشكل الكنائس رؤساء عن يتميزون
ال محكم بانعقاد وبالطربوش ببعضه مرتبط مدور مقوٍّ عىل ملفوف حريري وقماش
الرسيان، وبطاركة َمَطارنة لعمائم مشابه أصلها، من العمامة بنقض إال حله يمكن
صوف أو ، حريريٍّ وشال طربوش من مركَّبة هي التي اإلكلريوس، باقي عمامة بخالِف

وقت. أي يف حله يمكن ارتباط بدون بسيًطا، ا لفٍّ عليه ملفوف
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الخامس الفصل

ولغتهم ديانتهم

صهوة فيه امتطوا قد األقباط أجدادنا بأنَّ نقوَل أن إال يسعنا فال الدين حيثية من ا أَمَّ
واألصنام التماثيل يعبدون كانوا إذ والغلط؛ الضالل ومتن الخطا غارب وركبوا الشطط،

يَّة. الَربِ ورب الكائنات مبدع دون الحجرية
ِبالُقْدَرِة ُمتََفرٌِّد أوحد، إله يُوجد أنَّه يعرفون كانوا منهم الكهنة إنَّ قيل قد أنه عىل
رمز إال هي إن والتماثيل األصنام هذه وأن ، حدٍّ أو عدٍّ تحت تدخل ال التي والَعَظمة
البرش من ُكنَْهَها يدرك ال التي وحكمته بقدرته الخالئق ويذكر عليه، ويدل إليه يُشري
لم إذ ا؛ جدٍّ الصواب جادة عن وحادوا ا، إدٍّ أمًرا جاءوا قد الكهنة هؤالء ولكن أحد.
ديانتهم، كنه من بصرية عىل يكونوا حتى وعامتهم، الشعب لخاصة التعاليم هذه يلقنوا
عىل والتثريب اللوم فأشد وواروها. سرتوها قلوبهم زوايا ويف وأخفوها عرفوها بل
ُمنقادين وأملعنا نوهنا كما القوم كان إذ الحقيقة؛ هذه الشعب عن حجبوا الذين الكهنة
ألذعنوا املعتدلة املبادي هذه علموهم كانوا فلو وسكناتهم، لحركاتهم ومقلدين لكهنتهم
الحقيقة إلخفائهم اللوم أشد ملومون املرصيون فالكهنة ألحكامهم؛ ورضخوا ألقوالهم،
ويَْشَهُد العقل ينكره ما لتصديقه ملوم والشعب وتعقلهم، لرسائرهم ا ضدٍّ الجمهور عن

الحس. ببطالنه
يف القبطية ة األُمَّ أبناء بني وانترشت املسيحية الديانة ظهرت أن تلبث لم ولكن
هللا بكالم ومبًرشا كارزا الرسول مرقس مار أتاهم ملا عليهم، الرومانية الدولة حكم عهد
مفصًال. ذلك سيأتي كما بها وتدينوا فقبلوها والوحي، اإلنجيل بروح وناطًقا الحي،

أحجارهم عىل منقوشة تزل لم التي القديمة الهريوغليفية اللغة فكانت لغتهم أما
لم التي من وغريها وصقارة، الجيزة يف اآلن كاملوجودة املهمة الجمة وآثارهم الضخمة،

بعُد. تُكتشف
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وباصطالحات الطبيعية، األشياء من ُمستعارة بصور أوًال تُكتَُب اللغة هذه وكانت
مثًال مفتاح عن التعبري راُموا إذا فكانوا ظاهرة، عقلية داللة املعنوية األلفاظ عىل دالة
وهكذا. وهيئته بشكله رسموه غريه، أو طري عن اإلفصاح أو املعهودة، بصورته وضعوه

األصوات. عىل دالة بحروف كتابتها إىل ذلك بعد توصلوا ولكنهم
تندرس كادت حتى رويًدا رويًدا تنحط اللغة تلك أخذت الطالع لسوء ولكن
العرب وخصوًصا — مرص عىل تولوا الذين األجانب امللوك ألنَّ وذلك معاملها؛ وتطمس

بها. التكلم عليهم يحجرون كانوا —
تسلط من نشأ وذلك للعموم، مجهولة ُمستطيلة أجياًال استمرت فإنها اللغة هذه ا أَمَّ
لغتهم وتسلط قلنا، كما القبط بالد عىل وعرب ورومانيني يونانيني من األجنبية الدول
الواسطة هي معرفتها التي الخصوصية كتابتها أشكال وإهمال األصلية، البلد لغة عىل
إحراز يف العالم عىل يبخلوا لم القدماء األقباط أنَّ ومع كليٍّا، إهماًال بها للنطق األمينة
وعمدهم وأهرامهم هياكلهم عىل األجيال تمحوه ال حفًرا حفروها بل كتاباتهم، أشكال
أهملت فإذا لعنايتهم، شاهدة لآلن الباقية آثارهم من وغريها ومقابرهم ومسالتهم،
يرون ال حروفها يف واملتأملون صورها إىل الناظرون كان بالكلية؛ األشكال تلك معرفة
األدبي، الكنز هذا الكتشاف الزمان حان أخريًا ُمتعتمة، وأرساًرا ُمبهمة ألغاًزا إال منها
املدعو الفرنساوي الضابط عثر قد إذ بمرصنا؛ الفرنساوي الجيش وجود عهد يف وذلك
يف أسود حجر عىل قبطية) للشهدا ١٥١٥ سنة موافقة ميالدية ١٧٩٩ (سنة بوسارد
يَُرى الذي الهريوغليفي الحرف األول: مختلفة؛ حروف بثالثة كتابة وعليه رشيد، مدينة
الحرف والثاني: وأمثالهم، الكهنة يستعملُه كان الذي وهو املرصية، األطالل عىل غالبًا
والثالث: العوام، يَستْعِملُه كان الذي املعتاد الخط وهو الديموطيكي، أو الديموتي
الخطني حل يف حينذاك األوروبيني بعض اجتهد وقد اليونانية. باللغة الحظ لحسن
يف الفضل كان أخريًا التمام. إىل يهتدوا ولم اليوناني، الخط بواسطة األولني املرصيني
معرفة الرشيدي الحجر من استخرج فإنه شمبوليون؛ الفرنساوي العالم ملهارة ذلك
أي «هريو»: كلمتني؛ من مركبة يونانية لفظة الهريوغليف وكلمة — املرصي الهريوغليف
الكتابة يف رأى ملا أنه وذلك — املقدسة الكتابات واملعنى: حفر، أي: و«غليف»: مقدس،
يف منحرصة كلمة الهريوغليفية يف ووجد بطومليس، أو بطليموس امللك اسم اليونانية
منقوشة أخرى إهليليجيات يف منحرصة أخرى أسماء مراجعة من َق تََحقَّ إهليليجيٍّ خطٍّ
إلخ، … التاء والثاني الباء هو حقيقة األول الحرف أنَّ وعرف املسالت، إحدى عىل
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القبطية باللغة عارًفا كان أنُه وبما واألشكال، الحروف باقي عىل يستدل أخذ ذا ومن
ذكرنا؛ ما عىل الهريوغليفي الحرف أشكال حلَّ وقد اليونانية، باألحرف كتابتها الجاري
إنما املوجودة، القبطية اللغة نفس هي املرصية اللغة أنَّ عرف الهريوغليفي قراءة فمن
اتخذت القبطية اللغة أنَّ ومع اليوناني، بالخط والثانية املرصي بالخط كانت األوىل
هي األصلية ألفاظها أن إال مرص عىل اليونانيني تسلط جري من وذلك اليوناني الحرف
لآلن، فيها أدخلت اليونانية األلفاظ من كثريًا أن ولو القديمة، املرصية األلفاظ نفس
يف غالبًا ُمستعمًال كان الذي وهو الصعيدي األول: اصطالحات؛ ثالثة اللغة لهذه وكان
املستعمل وهو البحريي والثاني: به، محررة املنقوشة الهريوغليفات وأكثر القبيل الوجه
عىل الحافظون األقباط وكان البثمور، إىل نسبة البثموري والثالث: األقباط، لدى اآلن
اآلثار تدلُّ كما األهلية، ومخاطباتهم والدينية األدبية محرراتهم يف الثالثة االصطالحات
جيًال تتنازل لغتهم يف معرفتهم وأخذت القرس، وتسلط الجهل تغلب أن إىل لآلن الباقية

بالجملة. بينهم استعمالها إهمال إىل األمر انتهى حتى فجيًال؛
يف إال تُستَْعَمل ال القبطية اللغة هذه صارت عهيد؛ وعهد مديد، أمد ُمِيض بعد ثم
املائة بعد العارش األكرب كريلس البطريرك الذكر الحسن أيام ويف الكنائسية، الطقوس

حياته. يف أنشأها التي املدارس يف تعلم جعلها
يوجد صار اللغة، هذه يعرفون ثالثة أو اثنني من أكثر يوجد ال كان أن وبعد
الرشيفة اللغة هذه إحياء فكان بها، والكتابة التكلُّم يُحِسنُون الذين من عديد عدد اآلن
ذكًرا له خلدت التي املهمة وآثاره الجمة، البطريرك هذا غبطة مآثر ضمن من القديمة
الصحف ويمأل اآلفاق، يف شذاه يتضوع املؤلَّفات وبطون التواريخ متون يف حميًدا

األعوام. وكرور األيام مرور يمحوه ال واألوراق،
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الباباألول

وحكامهم األقباط ملوك





السادس الفصل

الوطنيون األقباط قدماء ملوك

الحرية بمزايا وتمتعوا االستقالل، لذة خالله يف ذاقوا الدهر من حنٌي األقباط عىل َمرَّ لقد
وقد عليهم، األجنبية الدول استيالء قبل الوطنيني ملوكهم أيام يف ذلك وكان الحقيقية،

أسلفنا. كما األحبار مصافِّ من كانوا األوائل ملوكهم بأنَّ التاريخ أنبأَنا
الغيورين، الوطنيني أحد منهم انتزعها بل لهم؛ مخولة تَُدم لم السلطة هذه أنَّ عىل

عادلة. قوانني لها ووضع منتظمة حكومة البالد س أسَّ الذي «مينا» امللك وهو أال
متصًفا وكان الكهنة، بعد والسيطرة بالسلطة انفرد ملك أول هذا «مينا» فامللك
إذ الجالل؛ األعمال من أتاه ما دليًال ذلك عىل وحسبنا السعي، وحسن والحكمة بالهمة
من مجراه عن النيل ل وحوَّ رهينه» «ميت اآلن تدعى التي «منف» مدينة بنى الذي هو
ذلك غري إىل الجبلني، بني اآلن فيه يجري الذي الوادي يف وجعله «لبية» صحراء جانب
رعاياه وأوردت واالرتقاء، التقدُّم طريق لبالده مهدت التي والتنظيمات اإلصالحات من

والرخاء. الهناء موارد
الطب يف له خطريًا، وجهبذًا نحريًرا عامًلا وكان «ثتا» أخوه الحكم يف أخلفه ثم
وكملها أتمها التي هي الرِّسالة وتلك الصحيح، الترشيح أصل ذكر عىل فيها أتى رسالة

العلم. هذا أصول يف القدم الراسخ الطويل والباع املشهور الرياع صاحب «استنس»
الرتتيب بحسب يأتي ما أشهرها وطنية ُملوكية عائلة ٢٦ األقباط حكم وبعدئٍذ
من وأهلك املرصية، يار بالدِّ الوباء عرصه يف فشا الذي «سميس» امللك أوًال: والتعقيب؛
والفتن واملعايص، الدنايا ارتكاب عىل األهايل فعكفت عديًدا، وعدًدا غفريًا ا جمٍّ الناس

عائلته. ُمدَّة بانتهاء إال ينتِه لم عظيم هيجان حصول إىل األمر بها أفىض التي
امللك ملنصب الرتشح للنساء يجوز أنُه اه مَؤدَّ جديًدا قانونًا َسنَّ الذي و«بينوتريس»
امللوكية، عائلته من امُللك خروج عدم بذلك قاصًدا انقراضهم، أو الذكور وجود عدم عند
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من منواله عىل فنسج الشمس»، «بابن نفسه ب ولقَّ لآللهة، القرابة امللك هذا ادَّعى وقد
ترصف ذوي آلهة بمثابة واعتبارهم بعبادتهم الرَّعية وألزموا خلفائه، من بعده أتى

مختارين. فاعلني مطلق
عليه الطاعة عصا شقوا الذين لبية صحراء سكان قمع الذي «نخروفيس» ومنهم
امللك هذا عائلة وآثار مآثر ومن صاغرين، ُمذِْعِنني وجعلهم عصيانهم، جماح فكبح
من القبلية بالجهة املوجود والهيكل الجيزة هرَمِي بني املوجود الهول أبو «املعروفة»

الجيزة. أهرام
القتال، معامع وولوج األهوال، اقتحام إىل يصبو مقاتًال رجًال وكان «خوفو» ومنهم
بالجيزة، املوجود الكبري الهرم بنى الذي هو إذ والعمارات؛ اآلثار وبناء البنايات، وتشييد

لرعيته. ظامًلا كان امللك هذا أنَّ من البعض َعاه ادَّ ملا صحة وال
الرَّافع منقريوس» أو «ومنكرا الثاني للهرم الباني خفرع» أو «خفرم أخوه وكذا
داخل جثته ُوِجَدْت الذي هو امللك وهذا السابقني، الهرمني خلف املوجود الثالث للهرم
هذه نوال من حرمانها إال هللا فأبى َها، تَُحفُّ دار إىل نقلها اإلنكليز دولة فأرادت هرمه؛
منها يشء عىل يتحصل ولم «الربتوغال» ساحل يف به السفينة فأغرق الباردة الغنيمة

اآلن. إىل تحفها دار يف محفوًظا يزل لم وهو التابوت، غطاء سوى
نيتوكريس ومنهم «خوفو»، امللك مثل ومقاتًال مغازيًا كان الذي «أبايوس» ومنهم
نادرة امللكة ولهذه الخدين»، «بمورَّدة «مانيثون» لقبها التي والجالل الجمال ربة
أخوها، أيًضا وهو الثاني «بنيوفيس» يدعى زوج لها كان قد إذ غريبة؛ شهرية تاريخية
شئت إن أو زوجته له فانتقمت فقتلوه أعداُؤه عليه قام حكمه من الثانية السنة ففي
أنها ذلك وبيان غريبة. وكيفية عجيبة بطريقة بثأره له وأخذت «نيتوكريس» أخته قل
كمية إليها وأحرضت شائقة، وليمة فيها لهم وأعدت األرض، تحت مقاصري إىل بهم أتت
أمرت واملرشوبات املأكوالت لذات يف التهوا فلما األنيقة، واملشارب املطاعم من وافرة
قتلت ثم جميًعا. فأغرقتهم قبل من لذلك معدٍّ رسداب من النيل ماء عليهم ينساب بأن

يلحقها. أن املزمع القصاص من خوًفا نفسها
حائزة كانت صورهم أن فرتى التصوير؛ فن بإتقان امللكة هذه أيام امتازت وقد
يرتتب وقد ذلك، غري إىل األنف ورقة الوجه واستدارة القامة اعتدال من املحاسن سائر

نتائجه. ضمن من إال هي إن الصناعة ألنَّ أيًضا؛ العلم تقدُّم ذلك عىل
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من الذهب استخراج يف سعى الذي ل األوَّ «أمختيب» أو «أمينامهات» امللك ومنهم
املطرية، يف اآلن املوجودة املشهورة املسلة صاحب األول «أوزريس» ثم النوبة، بالد
املعروفة قريون بحرية واملشيد بالفيوم املوجودة الجسيمة العمارات صاحب «وأموزيس»
عىل املحتوي «اليرينت» املسمى الجسيم القرص أيًضا بنى الذي وهو «موريس»، ببحرية
امللك وأخريًا الثاني، الدور يف فوقها و١٥٠٠ األول الدور يف ١٥٠٠ منها قاعة آالف ثالثة

القبطية. البالد عىل الرعاة أو «الهكسوس» أيامه يف أغارت الذي «تيماوس»
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القبط بالد عىل الرعاة حكم

اتصفوا قوم فهم أيًضا؛ العمالقة العرب يهم وتَُسمِّ «الهكسوس» الرعاة هؤالء أما
الجنوبية آسيا نواحي من القبط بالد عىل أغاروا األخالق، وفظاظة الطباع بسماجة
وقطرات الِقَفار كِرَمال صار حتى عددهم تكاثر ثم فجأة، البحري الوجه عىل واستولوا
امللوك ذاك حني فاْضُطرَّ باألهايل، ويفتكون واملدن الهياكل يدمرون فأخذوا األمطار،
مدينة يف هناك حكموا حيث الصعيد؛ إىل رعيتهم من جماعة مع يَأووا أن الوطنيون

لبعضهما: معارصين عظيمني قسمني إىل القبط بالد حينئٍذ فانقسمت «طيبة»،
الذي القبيل بالوجه حكمه مركز وكان معلومة، غري وملوكه أصيلٌّ أهيلٌّ فرٌع األول:

قدمنا. كما «طيبة» مدينة قاعدته
«سالطيس» امللك ملوكه وأول «منفيس»، مدينة ومقره أجنبيٌّ متغلٌب فرٌع والثاني:
الحصون وتشييد األحكام، وتنظيم الحكومة ترتيب يف جهده قصارى أفرغ الذي
الذين والبدو العرب هجوم منها يُخىش كان التي النقط يف املنيعة والقالع الحصينة
له. اء أَِلدَّ أعداء يعتربهم كان الذين الصعيد يف الحاكمني املرصيني أو شاكلته، عىل هم
عن أقلعوا األقباط عارشوا ملَّا العمالقة هؤالء أنَّ عىل يدلنا دليل أدل هذا أنَّ ريب وال
امللوكية بواجباتهم عارفني وأصبحوا املمقوتة، طباعهم عن وأعرضوا الذميمة، أخالقهم

رسًما. وال اسًما لها ليعرفوا يكونوا لم التي
بن بالريان العرب عند املشهور خوفيس امللك أيًضا الرُّعاة هؤالء ملوك ضمن ومن
الحكمة برضوب وألفاه الحلم له فرس ملا وزيًرا له «يوسف» اتخذ الذي وهو الوليد،

خبريًا. والتدبري
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متيقظني ساهرين فكانوا ؛ مرَّ كما بالصعيد القاطنون األصليون القبط ملوك ا أمَّ
ولطاملا الرُّعاة. أعدائهم وهجمات غارات من للتوقي الالزمة االحتياطات كل آخذين
هللا أتاح أن إىل إليهم، سلطتهم واسرتجاع أيديهم من البالد وانتزاع مقاتلتهم حاولوا

ذلك. لهم
دفعة وهجموا وقاَلبًا قلبًا الصعيد أقباط جميع اتحد «أوموزيس» امللك أيام يف إذ
لسوء ولكن تمكينًا. أعدائهم من ومكَّنهم مبينًا، نًرصا لهم هللا فقيَّض الرعاة؛ عىل واحدة
الخطة هذه يف أثره فاقتفى األمنية، هذه نوال قبل امَلِنيَّة «أموزيس» امللك أدركت الحظ
من األمر آخر يف تمكن حتى عليهم، والتضييق محارصتهم يف استمر إذ «أخميس»؛ ابنه
جيل نصف نحو عليها حكموا أن بعد القبطية، البالد تخوم سائر من بالكلية طردهم

قبله. ١٠٠ سنة إىل امليالد قبل ٣٢٠٠ سنة من تقريبًا
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ثم أعدائهم، يد من بالدهم وانتزاع سلطتهم، اسرتجاع لألقباط تسنى املثابة وبهذه
وأوَّل املدنية، والعمارات الدينية الهياكل من العمالقة ملوك دمرته ما يعمرون طفقوا
دابرهم قطع الذي أخميس» «امللك الرعاة طرد بعد القبط بالد عىل حكموا الذين امللوك
الوطنية الدولة هذه ملوك اشتهر ولقد وجورهم، رشهم من البالد وأنقذ آخرهم، عن

والفتوحات. بالغزوات الثانية
لويل لقبًا وجعلها «واأليثيوبية» «كوش» بالد فتح الذي «أمنحوتيب» امللك فمنهم

كوش». «أمري له يُقال فكان عهده؛
الذي الثاني طوطوميس ثم األول، طوطوميس امللك الدولة هذه ملوك أشهر ومن
وتأسيس العمارات ببناء كسلفه واهتم حكمه، تحت السودانية الواليات إدخال من تمكن
أخيه إىل الحكم أمر فآل بعده، من امللك يرث ابنًا يُرَزق ولم نحبه قىض أنه عىل املباني،
عليِه وصيًة حاشاذو» «أخته أقاموا قاًرصا األخري هذا كان وملا الثالث. «طوطوميس»

وشهامة. همة بكل اململكة حركة إدارة يف ورشعت بِه فتزوجت عنُه، ونائبة
عىل استولت السالفني أبنائها شأن والغزوات بالفتوحات ولوعة كانت أنها وبما
املسلتني تشييد املشهورة امللكة هذه آثار ومن الجزية، عليها ورضبت «سورية» بالد
العجيبة بهمتها تنادي اآلن إىل قائمة إحداهما تََزل لم التي «بالكرنك» الكائنتني
الشكل، هرمي ذهب من تاج املسلتني هاتني من كلٍّ رأس عىل وكان الغريبة. وشهامتها
وملا البحري»، «بالدير املدعو آثارها أحد جدران عىل غزواتها تاريخ امللكة نقشت ولقد
أيامه يف فارتقت األحكام، عىل استوىل رشده وأدرك أُشدَّه الثالث طوطومس امللك بلغ
إنه ويُقال نينوى، ومدينة كريد وجزيرة قربص جزيرة فتح إذ كليٍّا؛ ارتقاء القبط بالد

إيطاليا. جنوب سواحل طاعته تحت أدخل
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— املطرية أي — «هليوبولس» مدينة بالذكر منها نخص جمة آثار امللك ولهذا
تقريبًا. سنة ٤٥ نحو حكم أن بعد تويف ثم أصوان، وجزيرة ومنف

وقد والحرب، السلم يف السياسة حَسن ُمهابًا كان الذي الثالث أمنوفيس ومنهم
موجودة امللك هذا آثار وأغلب الحبشة. بالد داخل إىل واليته عهد يف اململكة اشتدت

الطور. وجزيرة طرة وبجهة السلسلة، وجبل أصوان، بجزيرة
الخاضعة املمالك من الجزية يأخذ امللك هذا وكان الرابع، أمنوفيس امللك ومنهم
الشمس عبادة البالد يف فأدخلت أجنبية؛ بامرأة تزوج وقد العادة. كجاري لسلطته
نفسه عىل خاف ذلك له اتَّضح وملا هذا، فعله عىل النكري وشددوا عليه األقباط فحقد
اآلن وتعرف املنيا، بمدينة اها وسمَّ شيدها، التي املدينة إىل طيبة من اململكة تخت فنقل

العمارنة. تل باسم
زوجته، لخاطر مرضاة البالد إىل أدخلها التي الشمس عبادة نُِسَخْت موته وبعد

باألقرص. املوجودة املشهورة الصورة صاحب هو امللك وهذا
فانترص الخيتاس قبيلة ُمقاتلة عىل تجرَّأ الذي وهو األول، رمسيس امللك ومنهم
ة األمَّ مصلحة عىل غيوًرا رجًال كان الذي أوسيطوس، منفطه ابنه خلفه ثم عليهم،
النقش فن أنَّ أيامه يف شيدت التي األبنية من يستدل وقد والحكمة. بالهمة ومتصًفا
ومن رومية، إىل نقلت التي املسلة صنع الذي هو إنه ويُقال ا، تامٍّ ًما تَقدُّ تقدم والعمارة
أيًضا فتح وقد األحمر. بالبحر النيل ماء لتوصيل الخليج حفر من أول هو أنه املؤكد
لرشب صناعية «أردوازية» عينًا بها وأوجد أتوكي جبل إىل آسيا من للقوافل طريًقا

النصب. وأعياهم الظمأ وأنهكهم التعب، أضناهم إذا املسافرين
أرمينية؛ بالد وأقىص وبابل ونينوى والشام السودان بالد غزو أيًضا مناقبه ومن
عن خرجت مرص لحكام األمر مبدأ يف تابعة كانت التي املمالك بعض أن يظهر إذ
املسمى الثاني «رمسيس» ابنه خلفُه ثم وإخضاعهم، ُمحاربتهم إىل فاْضُطرَّ طاعتهم،
وشوكة، قوًَّة مرص ملوك جميع أعظم امللك هذا كان وقد «سيزوسرتيس» اليونان عند
أرساء جعلهم لقد حتى زايًدا شديًدا حبٍّا لرعيته حبه له املالزمة به ة الخاصَّ صفاته ومن
بالدُّعاء وهتفت الناس ضجت والشوارع ة باألِزقَّ َمرَّ إذا فكان إشارته، ورهيني طاعته

القائل: بقول املقصود كأنه لسلطانه والتأييد له
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ح��ب��ي��ُب األن��ام ك��ل إل��ى ف��أن��ت م��ركَّ��ٌب ال��ن��ف��وس ك��ل م��ن ك��أن��ك

ممالك وبعض والعرب، الهند وبالد العجم، بالد افتتاح اليونان إليه نسب وقد
ُحسن عىل يدل ومما واسرتعاها، أمة عرشين عىل الخراج رضب إنَّه وقالوا أوروبا،
بقليلة ليست رشذمة بها أبقى أجنبية مملكة فتح ُكلَّما كان أنه وكياسته سياسته
القويمة مبادئهم وأرجائها أنحائها جميع يف لينرشوا الوطنيني؛ األصليني األقباط من

املرضية. وعوائدهم وأخالقهم
جماعة دخل أيامه ويف الثاني، منفتاح أو منفطة امَلِلك امُلْلك يف أعقبه وفاته وبعد
نوال من يَُمكِّنُْهم فلم عليها؛ االستيالء بقصد القبطية البالد إىل والصقليني اليونان من
خروج إنَّ قيل وقد خائبني، أعقابهم عىل وردهم الجرار بجيشه صدهم بل بغيتهم،
لم الزعم هذا ولكن امِلقدام، الُهمام البطل هذا عهد عىل كان مرص من إرسائيل بني

بعُد. يتأكد
باالعتبار؛ وحرية بالذكر جديرة بأعمال أتى الذي الثالث» «رمسيس أيًضا ومنهم
بالد أيامه يف قامت إذ مكانة؛ وأسماهم شأنًا ُطرٍّا األرض ملوك أعظم من كان ولذا
سلطته تحت أيًضا وأدخل وصدهم، فهزمهم املرصية البالد عىل وأغاروا والنوبة، الحبشة
مرتبكني حريتهم؛ يف وغادرهم وبحًرا، برٍّا أعدائه جميع وأباد املرصية، امللحقات كسائر

الحد. تجاوزت التي والشهامة الجسارة تلك من متعجبني
ينسجوا لم الذين ُخلفائه أيام يف القبط بالد وتهبط تسقط أن إال الدهر أبى ولكن

أعمالهم. نتائج يف تدبروا وال ف الترصُّ يُْحِسنُوا ولم منواله، عىل
تداخل الشهرية الدولة هذه ملوك آخر عرش الثالث رمسيس أيام يف أنه ذلك وبيان
ميناس امللك منهم انتزعها التي اإلدارية والسلطة األحكام أمر يف آمون اإلله كهنة رئيس
زال وما الشعب، ُسذَِّج من مؤلَّف حزب أيًضا الكهنة هؤالء إىل انضم ثم آنًفا. سلف كما
رئيس أخريًا انتزع حتى امللوكي، الحزب وبني الكهنة حزب بني املنوال هذا عىل الجدال

املذكور. رمسيس امللك من السلطة الكهنة
القبطية حادثتنا املضارعة ُكلَّ تَُضارع القديمة التاريخية الحادثة هذه أنَّ ريب وال
وجنوحهم العاملية، السلطة إىل كهنتنا طموح عىل أيًضا تدلُّ وأنها كما الشهرية، األخرية

القدم. منذ بها وولوعهم إليها
الزمن ذاك ويف سنة، ١٧٨ نحو استمر فقد الجديدة الكهنوتية الدولة هذه حكم ا أمَّ
عاش بل فيُشكر، يُذكر بعمل الدولة هذه تأِت لم ولكن تروادة، مدينة اليونان أخذ
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دعاهم ولذا عمل؛ أدنى بعدهم يخلفوا أن بدون وماتوا والكسل، التواني عيشة ملوكها
يوجد كان أنه آثارهم من علم ما وغاية البطالة، وأرباب الكسل أهل بامللوك املؤرخون
تحتوي الريبائي بالقلم كتابة عليه منقوش أصوان، بربيا حجر منداس املدعو ألولهم
معارصة الدولة هذه كانت ولقد منداس، أي امللوكية الذات بحفظ الدعاء طلب عىل
يجدوا أن بدون املرصية امللحقات أغلب عىل استوليا اللذين ُسليمان وابنه داود للملك

األقباط. من ينازعهم أو يمانعهم من
األقباط، قدماء عىل األمر هذا شق الزمن من ًة ُمدَّ الوترية هذه عىل الحال دام وملا
حالهم، وساءت بالدهم ضاعت والتهاون التواني هذا عىل استمروا إذا أنَّهم علموا إذ
الكائنة بسطة من عائلة ظهرت املتقاعدة الكهنوتية الدولة هذه حالة تضعضعت فريثما
وجعلت القبطية، البالد جميع عىل استولت ثم الحكم منها وخلعت الزقازيق، بقرب

ملوكها. ومركز بالدها عاصمة املذكورة بسطة مدينة
جميع عىل واستوىل فلسطني، بالد غزا الذي األول شبشاق العائلة هذه ملوك وأول
املذكور األول حدون سار ابنه الحكم يف أخلفه ثم امللوكية، قصورها أموال وسلب قالعها
ُخذل أنَّه عىل كسلفه، يهوذا مملكة حارب الذي وهو الحبيش، زاراق باسم التوراة يف
أن أو توطَّنوا، الذين األجانب من كانا امللكني هذين أنَّ والظاهر املغبون. بصفقة وآب
العراق ملوك أسماء تحاكي أسماءهم ألنَّ األصليني؛ األقباط مع مصاهرة أو قرابة لهم

الذكر. يستحق ما واآلثارات العمارات من لهم وليس واألكراد،
والية كل يرأُس كان صغرية واليات إىل القبط بالد تجزَّأَت العائلة هذه مدة ويف
فيما الرؤساء هؤالء تداخل العائلة هذه ملوك إلهمال ونظًرا الليبيني، من رئيس منها
البالد حركة فاختلَّت الحكومة، وظائف اغتصبوا حتى حدودهم؛ وتجاوزوا يعنيهم ال
واآلشوريون الجنوب جهة من األيثيوبيون الزَّمن ذاك يف إليها فزحف حالتها، واعتلَّت
حكمها عن وخرج قوتها وضعفت ُكليٍّا، انحطاًطا البالد فانحطت الشمال، جهة من
تهامًال وأكثر حاًال منها أسوأ كانت أخرى عائلة العائلة هذه أعقب ثم ُملَحَقاتها. سائر
كان والية، عرشين عىل وانقسمت القبط، بالد وتغرق تمزُّق عهدها يف فازداد وتكاسًال،
السودان بالد تكتِف فلم وذاك هذا عن وفضًال مخصوص، أمري منها والية كل عىل يحكم
أيًضا الغارة شنَّت بل لهم، ُمنقادة كانت أن بعد القبط ملوك طاعة عن الخروج عن
إىل ء التجزُّ هذا عىل البالد واستمرت منف، إقليم إىل وصلت حتى القبطية؛ البالد عىل
الزنوج، بمؤازرة امللك رشكائه من وانتزع تفتحوت املدعو أمريًا العرشين أحد نهض أن

36



سلطتهم الوطنيني القبط ملوك اسرتجاع

بوخوريس، امللك وهو فقط واحد ملوكها أشهر العائلة، هذه غري أخرى عائلة أسس ثم
أهليها، وتهذيب وترتيبها بتنظيمها اهتم إذ بالده؛ مصلحة عىل غيوًرا هماًما شهًما وكان
واتهمته امتهنته القديمة القبطية األمة ولكن األجنبية، الروابط عىل التامة املحافظة مع
ملك سباقون بامللك السلطة من نزعه عىل فاستعانت تعبده، كانت الذي الثور أهان بأنَّه
بالد عىل هذا سباقون امللك فأغار عليه، الطاعة عصا شق قد وقتئٍذ كان الذي النوبة
هذا قبضة يف بوخوريس وقع وملَّا عليهم، االستيالء عىل بأنفسهم هم فساعدوه األقباط،

حيٍّا. النار يف ألقاه بل عليه يُشِفْق لم العنيد الجبار
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التاسع الفصل

األيثيوبينيواآلشورينيعىل متلُّك
القبط بالد

أملعنا الذي سباقون امللك ملوكهم ل وأوَّ لأليثيوبيني، تابعة القبط بالد صارت ثَمَّ ومن
ملَّا ولكن بوخوريس، امللك وأحرق مرص عىل استوىل إنَّه وقلنا: السابق، الفصل يف عنه
إىل والغباوة القساوة حالة من فانتقل أحواله، وتحسنت طباعه تغريت الجو له صفا
وحسن الرعية بحب واشتهر بدينهم، وتدين األقباط لتمدُّن بكليته فمال فقة، والشَّ الرِّقة
وملا املؤبدة، الشاقة باألشغال وجعلها بالقتل، العقوبة أبدل من أول إنَّه ويقال التدبري،
وملك الفنيقيني وملك إرسائيل ملك استنجده األسماع ومأل وشاع الورى بني صيته ذاع
يكدر كان إذ والبطش؛ بالقوة اشتهر الذي آشور ملك هزم عىل يساعدهم لكي فلسطني
إشارتهم ولبى دعوتهم سباقون امللك فأجاب الثالث. املمالك هذه راحة كأس ويعكر
فُهزم عاكسه الدهر ولكن آشور، ملك شلمنسو ملحاربة توجه ثم عرمرميٍّا جيًشا وَحَشَد
املوصل الطريق إىل أخريًا اهتدى أن إىل الزمن من مدة وَضلَّ معه، واملتحالفون هو
البحري الوجه قاطني عصيان يف سببًا منتظرة الغري الهزيمة هذه وكانت لبالده،
امللك أقارب أحد أسطفانيطس حكم تحت واستقاللهم حكمه، عن وانفصالهم عليه،

مات. ثم الصعيد إىل سباقون فانحاز قدمنا، كما محروًقا مات الذي بوخوريس
الذين البحري الوجه أُمراء من ألبيه ينتقم أن رام الذي سواخوم ابنه وأخلفه
طهراق أخوه عليه فقام القبط بالد وحكم ذلك، من فتمكن عليه، الطاعة عصا وا َشقُّ
القبط بالد عىل آشور ملك أغار هذا طهراق عهد ويف يده، من الحكم وانتزع وقتله،
وأرجع واعتل، نظامها من اختل ما يصلح طفق ثم وطيبة، منفيس عىل فاستوىل

الخراج. عليهم ورضب امتيازهم العرشين ألمرائها
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ملك فرجع ثانيًا، عليها واستوىل املذكور طهراق قام بالده إىل عاد ريثما ولكنه
أنَّ يظن وهو وطنه إىل عاد ثم رئيًسا، للعرشين وسلمها منه، وانتزعها اآلشوريني
إىل بعودته عاد طهراق فإن ظنه ساء ولكن ثانيًا، الحرب عىل يجرس ال طهراق
اآلشوريني أيدي بها وتلعب تتناولها باردة غنيمة القبط بالد أصبحت وهكذا العصيان،
تركها وكذلك املنام، يف رآها لرؤية ذاته تلقاء من أخريًا طهراق تركها أن إىل واأليثيوبيني
فآل يُطيقون، ال ما والنََّصب التعب من يكلفهم عليها تملُّكهم أن علموا ملا اآلشوريون
املؤرخني. بعض قول حد عىل األثيوبيني ملوك آخر ميمون تينخ امللك إىل ُحكُمها أمر
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الوطنيني القبط مللوك السلطة رجوع

ُحكم من والضجر امللل فاعرتاهم — الوطنيني األقباط أعني — األصليني مرص سكان أما
من وطنهم تخليص عىل النِّية وعظماؤهم أمراؤهم فعقد الوطأة، الشديد األجانب ملوك
قسًما ١٢ إىل البالد قسموا ثم البحرية، الجهات من طردهم من أخريًا فتمكنوا أيديهم،
باملقاسمة الحكومة هذه يَْت فُسمِّ العظماء؛ األمراء هؤالء من واحد قسم كل عىل ترأس
من السلطة خلع يف ويجتهد يجد عرش االثني هؤالء أحد أخذ ثَمَّ ومن عرشية؛ االثني
سبيل ال بطريقة اليونانية، العساكر بعض بمساعدة ذلك من أخريًا فتمكن رشكائه يد

صحتها. من الوثوق لعدم هنا لذكرها
اآلسيويون دمره ما بتعمري اهتمَّ بالحكم بساميتيك املدعو األخري هذا انفرد وملا
املجد من لهم كان ما واسرتجاع املعارف اقتناء عىل القبط يحض طِفق ثم واآلشوريون،
ويف فلسطني، عىل واستوىل النوبة بالد فتح ثم جهة، كل من البالد ن حصَّ وقد السالف،
شبان بعض وسلمهم األرايض بعض فوهبهم اليونان؛ من جماعة البالد إىل دخلت أيامه
ثم الشام، بالد فتح وكذا أنشأها، التي املدارس يف اليونانية لُغتهم ليعلموهم األقباط
حدود يكتشف أن له عنَّ الذي تيخاوس ابنه فأخلفه سنة، ٥٤ نحو حكم أن بعد َ تُُويفِّ
شيئًا يستِفد لم أنه عىل ذلك من فتمكن الغاية هذه ألجل جيًشا إليها فأرسل أفريقيا
ومات النوبة بالد غزا الذي الثاني، بساميتيك ابنه حكم وفاته وبعد االكتشاف، هذا من
الطاعة؛ عصا جنوده عليه شقت الذي إيرياس ابنه بعده فحكم منها، رجوعه أثر عىل
جميع دونهم وُسدَّت ذلك، لهم يتسنَّ ولم عليها، لالستيالء القريوان بالد إىل أرسلهم إذ
ملكهم حاربوا ثم عليهم، ملًكا وجعلوه أمازيس املدعى الرعايا أحد فانتخبوا املسالك،

وخنقوه. عليه فانترصوا األصيل



القبطية األمة تاريخ يف التوفيقية الهدية

ونسبه، حسبه لدناءة نظًرا بدءٍ بادئ الوطنيون احتقره ملًكا هذا أمازيس صار وملا
ويوقر يعترب إنما الرَّجل بأنَّ أقنعهم ملا والوقار؛ االعتبار بعني رمقوه ذلك بعد ولكنهم

يتوهمون. كما نََسِبه أو حسبه أو جماله أو بماله، ال بأعماله
املشهورة مآثره ومن الذِّهن، وتوقد القريحة بجودة ُمتَِّصًفا أمازيس كان وقد

قربص. جزيرة عىل استيالؤه
جديدة، ملوكية عائلة منها ليؤسس الثاني؛ أبسامتيك امللك بنات بإحدى ج تزوَّ وقد
هذه ملوك آخر وكان اململكة، عىل حكم الذي الثالث، بسامتيك سماه ابنًا له فولدت

العائلة.
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القبط بالد عىل العجم متلك

له استتب ملا الذي ملكهم كمبيز يد عىل العجم مرص دخل الثالث أبسامتيك أيام ويف
والثالثة: النوبة، بالد والثانية: قرطاجة، غزوة األوىل: غزوات؛ ثالث يغزو أن أراد الحكم

اإلطالق. عىل أربه بنوال يُفْز ولم بَوَطِره، يحَظ لم ولكن لبية، صحراء
العجل معبودهم بعيد محتفلني وأمراءهم األقباط كهنة ألَفى مرص إىل عودته وعند
وفرحون فيه شامتون أنهم ظنَّ إذ وقيًظا؛ غيًظا واحتدم غضبًا فاستشاط أبيس،
كهنتهم من عديًدا عدًدا وقتل بيده كان بخنجر املذكور العجل فرضب وهزيمته، بخيبته

عليه. مأسوف غري مات ثم وأمرائهم
وخصوًصا العجم، نحو الوطنيني قلوب يف والبغضة العدواة تولدت الحني ذاك ومن
انهماكه فرصة انتهزوا فإنهم الحكم؛ يف كمبيز أخلف الذي دارا امللك حكم أيام يف
توىل ملَّا ولكن قمعهم، من يتمكن فلم العصيان راية عليه ورفعوا العراق فتنة بإخماد
ثانيًا َقاُموا أن يلبثوا لم ولكنهم وأخضعهم، الفتنة هذه أرباب عاقب خلفه شريش امللك
امللك قتُل لهم تيرس أن إىل الخطة هذه عىل مثابرين زالوا وما باستقاللهم، يُطالبون
وبهذه بالدهم، من الفرس عساكر وطردوا بمرص، العجم دولة عن النائب الثاني دارا

استقاللهم. لهم عاد املثابة





عرش الثاني الفصل

العجم طرد بعد الوطنيون القبط ملوك

منهم بامللك قامت بالدهم؛ من العجم وطردوا استقاللهم عىل القبط ل تحصَّ أن وبعد
ملوكها تتعدد لم العائلة هذه أنَّ عىل صالحجر. إىل ِنسبة بالصاوية تُدعى جديدة عائلة
وتجشم املصاعب، عباب خاض الذي أمرطيس، امللك وهو واحد ملك عن عبارة كانت بل
سبع إال تُكن لم حكمه مدة أن ومع األعجام، سلطة من البالد تخليص يف األهوال

مثيل. له يعهد لم إصالًحا البالد أصلح ذلك مع لكنه سنوات
أشهر ومن أشمون، إىل نسبة األشمونية لها يقال وطنية أخرى عائلة ظهرت ثم
أعداء أنهم لعلمه األعجام؛ عىل ملعاونته اليونان مع تحالف الذي نفروطف امللك ملوكها
اختط الذي هورقور امللك الحكم يف أخلفه موته وبعد اء. األَِلدَّ واليونانيني املرصيني
دولة له فأرسلت واليونانيني. املرصيني بني الودية والرَّوابط العالئق ومكن سلفه ُخطَّة
عهده ويف لبالده. وتحصينًا له وقايًة األثيني خابرياس قيادة تحت َجرَّاًرا جيًشا اليونان
محصنة شاهدوها وملا ثانية، دفعة عليها االستيالء بقصد القبط بالد إىل العجم جاء
امللك هذا حكم أيام ويف حنني، ْي بُخفَّ أعقابهم عىل راجعني ارتدُّوا والدساكر بالعساكر
الحكمة لتلقن اليونان حكماء من وغريه الحكيم أفالطون القبطية البالد إىل أيًضا وفد
بامُللك قام الجليل امللك هذا وفاة وبعد وطيوه، ومنف شمس عني حكماء من والفلسفة
به. فيُفتخر يُنرش أو فيُشكر يُذكر عمًال يأتوا لم ولكن عائلته، من آخرين ملوك ثالثة
امللك، بأعباء قامت ثالثة وطنية أخرى عائلة ُوِجَدْت العائلة هذه انقراض وبعد
من القبطية البالد تتهدد العجم كانت أيامه يف الذي األول نقطانب امللك ملوكها أول
نقطانب امللك توقع ا َفَلمَّ الفرصة، سنوح عند عليها تستويل أن وتََودُّ آخر، إىل وقت
نحبه، قىض ثم عليهم النرص هللا له فقيض العساكر؛ وحشد الجنود َجنَّد ذلك منهم
القبطية البالد عىل االستيالء تقصد العجم بأنَّ علَّمه عند الذي طاخوس امللك فأخلفه
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قيادة تحت أيًضا عظيم بجيش إليه فبعثت اليونان؛ بدولة واستنجد جراًرا، جيًشا جمع
إال العجم ملحاربة يتوجه ال أن طاخوس امللك عىل اقرتح الذي اليوناني أجزيالس القائد
بذاته، إليهم بادر بل ملشورته، يرضخ ولم ملقرتحاته يُذِعن فلم ملحاربته، أوًال هم أتوا إذا
إىل وركن األدبار فوىل العصيان؛ راية العساكر عليه َرَفَعت البالد حدود عن خرج ا فلمَّ
أهل مع معاهدة عقد الذي الثاني نقطانب بعده فتوىل األعجام. جيش إىل وانحاز الفرار
نقطانب امللك إليها أرسل صور عىل هجم فلما األعجام، رش من لالتقاء وصور؛ صيدا
الفرس ملك رأى ا َفَلمَّ العجم. جيش فهزم ومعاونتها، لنجدتها يونانية عسكرية فرقة
جيوش عىل وهجم بنفسه الجيش فقاد والغيظ، الغضب نريان فؤاده يف اضطرمت ذلك
إبادتهم من تمكن حتى مبينًا، نًرصا عليهم فانترص واحدة؛ دفعة واملرصيني اليونانيني
اقتفى ثم صاغرين، مذعورين وهم راجعني وقفلوا هاربني أمامه من فَولَّْوا جميًعا؛
الذي نقطانب امللك أما خاشعني، خاضعني وهم بأنفسهم أنفسهم سلَّموا حتى أثرهم
بالد إىل هاربًا وَفرَّ أمواله خزائن جمع أن إال يََسْعُه فلم الوطنيني األقباط ملوك آخر هو

بها. نحبه قىض حيُث النوبة
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ثانية القبطدفعة بالد عىل العجم حكم

سنة وستني ستة نحو لبثت أن بعد العجم حكم تحت القبط بالد صارت ثَمَّ ومن
النرصة تلك صاحب داراخوش امللك وقتئٍذ العجم ملك وكان كامًال، استقالًال مستقلًة
تستمر لم إذ الدَّفعة؛ هذه يف عليها ُحكمهم ُمدَّة يقرص أْن إال هللا أبى ولكن املشهورة،
التي السنة وهي ٢٣٢ق.م سنة يف حكمهم انتهى وبعدها إال، ليس سنوات ثالث إال
األكرب، املقدوني إسكندر امللك وهو أال والصولة، الشوكة َربُّ الُهَمام البطل فيها أتاها
العجم فيها حكم التي الوجيزة املدة هذه خالل ويف سيأتي. كما القرنني بذي امللقب
هدم وديدنهم دأبهم كان فقط؛ ملوك ثالث إال منهم بامللك يُقم لم القبطية البالد عىل
حكمهم مدة يف أنه ترى ولذا الوطنية؛ اآلثار وتدمري الدينية والهياكل املدنية، العمارات
ال وأنت أصبحت حتى معاملها وطمست القبطية، اآلثار أغلب خربت قد القصرية هذه
يبَق ولم اإلطالق، وجه عىل منها فائدة وال لها منفعة ال بالية أطالًال إال فيها ترى
تََملَُّك فإنَّ وباإلجمال البطالسة. أيام يف ُشيَِّد ما إال القديم حاله عىل املرصية اآلثار من

الوبيل. بالوبال والعباد البالد عىل عاد الثانية الدفعة هذه يف القبط عىل العجم





عرش الرابع الفصل

القبط بالد عىل اليونان حكم

األكرب إسكندر وافاها القبط، بالد مرص عىل العجم حكم من سنوات ثماني ُمِيضِّ وبعَد
عليها حكمت التي اليونان ململكة تابعة وجعلها قدمنا، كما عليها فاستوىل القرنني ذو
أتاح إذ عادًال؛ النفس أَِبيَّ شهًما فكان إليه املومأ األكرب إسكندر امللك ا أَمَّ سنة. ٢٧ نحو
التي التامة بالحرية ومتعهم وأجدادهم آبائهم بدين التديُّن قاطبة األقباط أي للمرصيني

مديد. أمٍد منذ منها ُحِرُموا
تزل ولم بأرسها، الدنيا لتجارة ا عامٍّ مخزنًا فصارت اإلسكندرية مدينة واختط

اإلسكندرية. أي باسمه بَها لقَّ ولقد اآلن، إىل كذلك
القائد نصيب من القبط بالد مرص فكانت مماِلَكه؛ ُقوَّاُده تقاسم وفاته وبعد
محبٍّا كان وملا أعماله، جميع يف اإلسكندر منهج نهج الذي األول الغوص بطليموس
أضاف إذ القبطية؛ البالد نطاق ع ووسَّ الشهرية، اإلسكندرية مكتبة أنشأ والعلماء للعلم
إىل التوراة ترجم الذي الثاني بطليموس حكمها وفاته وبعد وقربص. العرب بالد عليها
فالسابع فالسادس، فالخامس، الرابع، فبطليموس الثالث، بطليموس ثم اليونانية، اللغة

عرش. الثالث إىل
عند الحقوق من لهم ما عارفني وعزم حزم رجال جميًعا البطالسة هؤالء وكان
نظري ال ارتقاءً القبط بالد ارتقت أيامهم ويف نحوهم، الواجبات من عليم وما رعيتهم
املجد أوج فبلغت اإلهمال، عقال من ونشطوها واملعارف، العلوم ُروح فيها بَثُّوا إذ له؛

الكمال. وذروة
الصيت وصاحبة الرَّائع الجمال ربة كيلوباطره امللكة الدولة هذه ملوك وآخر
شهيد فمات ا سمٍّ أسقته وطَرها منه قضت أن وبعد بأخيها، تزوجت التي وهي الشائع،
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قتلت بالدها، محارصة عىل عزمت قد الرُّومان دولة أنَّ علمت وملا وتداُهنها. خداعها
اليونان. دولة ملوك بموتها فانقرضت نفسها
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عرش الخامس الفصل

القبط بالد عىل الرومان حكم

رومانية؛ إيالة ها وصريَّ القبط بالد عىل الرومان قيرص استوىل امليالد قبل ٣٠ سنة ويف
نواب بمثابة القبط عىل يحكمون ُحكَّاًما مرص إىل تُرسل الرومان مملكة صارت ثَمَّ ومن

عنها.
متأدبًا البشري، مرقس مار املغبوط الرسول القبط بالد إىل أتى الدولة هذه عهد ويف
النذر إال بدءٍ بادئ لقوله يسمع فلم امُلِنيف، وكتابه الرشيف بإنجيله ومبًرشا هللا بكلمة
عم حتى كليٍّا انتشاًرا األقباط بني وانترش املسيحي، الدين تقوَّى ذلك بعد ولكن اليسري،

املسيحي. التاريخ من والثالث الثاني القرنني يف سيما وال وملحقاته، بأرسه الُقطر
امللك هو القبط بالد عىل للحكم الرومان دولة من انتدب رومانيٍّ نائٍب وأول
هذه ثروة مصدر أنها لعلمه الزراعية؛ مرص حالة أصلح الذي غالوس، قودريليوس

البالد.
السياسة بحسن له ُشهد الذي أدريان امللك أيًضا الدولة هذه ملوك أشهر ومن
العجل مسألة يف اختلفوا الذين بني الوفاق وأوجد الشقاق حسم الذي وهو والحكمة،
كانت إذ وغرر؛ درر كلها امللك هذا حكم مدة وكانت األصيل، رضاعته محل حيثية من
واألبهة. والرفاهية الراحة بساط عىل ومتمرغة والرَّخاء، الهناء رياض يف راتعة البالد
ة ُمدَّ قىض بل التدبري، يحسن لم إذ جهوًال رجًال كان الذي دقليديانوس امللك ومنهم
من تشيب ما األهوال من األقباط حكمه عهد يف تجشم وقد والتدمري، التخريب يف ُحكمه

األطفال. هوله
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األقباط اضطهاد

اإلمرباطور مجاهرة عىل البالد سكان أغرى أخبالوس، يُسمى جنديٌّ ظهر أنَّه ذلك وبيان
ذلك وراء ما عاملني غري العميان، انقياد السخيف لرأيه فانقادوا بالعصيان، الروماني

بظلفهم. حتفهم عن الباحثني فكانوا والنكال؛ الوبال من
حتى اإلسكندرية مدينة وأتى جراًرا، جيًشا حَشد ذلك بلغُه ريثما اإلمرباطور ألن
وافرتسته، فمزقته الضارية للوحوش وَسلََّمُه العايص؛ أخبالوس عىل وقبض عنوة، فتحها
املسيحية الديانة أعداء حينذاك فانتهز واألطفال، والرجال النساء وسبى املدينة أحرق ثم
نكايتهم يف والسعي بهم لإليقاع املناسبة الفرصة هذه القبطية األمة بالحري أو
دقيليديانوس، اإلمرباطور رشيك مكسيمان امللك لهم عداوة أشدهم وكان وإهالكهم،
بالديانة األقباط تمسك نتيجة إال هي إن والثورات الفتن هذه أنَّ له يوسوس فطفق
لقد حتى وأسالفهم؛ أجدادهم لديانة وتركهم الوثقى، بعروتها واعتصامهم املسيحية،
الديانة هذه آثار محو عىل متوقفة اململكة راحة أنَّ يعتقد املذكور اإلمرباطور جعل
للمملكة املنتمية البالد من األقل عىل أو البسيطة، وجه عىل من دابرها وقطع املسيحية،

الرومانية.
وآثروا املسيحي اإليمان رفض عىل أرصوا ن ممَّ عنه املنوَّه اإلمرباطور كان وملا
أصدر ثم الوخيم، الذميم الرأي هذا استصوب وأجدادهم، آبائهم دين عىل البقاء
الديانة برتك وإلزامهم املؤمنني طلب عىل فيها يحضهم والحكام؛ للوالة الصارمة األوامر
شفقة، بال بالقتل يُجازى يخالف ومن األصنامية، الوثنية العبادة إىل والعود املسيحية،
خلٌق ذلك جراء من وُقتل باملسجونني السجون ت وغصَّ فهدمت، الكنائس بهدم وأمر
فيها كادت الزمن من ُمدَّة ُمْستَمرٍّا االضطهاد هذا ودام يُستقىص، وال يُحىص ال كثري
مدينة إىل الشنيع الفظيع والجور الذريع الفتك ووصل تُزهق، أن جميًعا األقباط أرواح
من تخلًُّصا بها واْلتََجئُوا إليها، هربوا الذين باملهاجرين وقتئٍذ ًة غاصَّ كانت التي قفط
ليست مدينة وأحرق وأحرقها فيها من بقتل اإلمرباطور فأمر املريع، االضطهاد هذا
يف األقباط من ُقِتلُوا من عدد أن القول وقصارى بوزيريس، تُدعى منها شهرة بأقلَّ
هذا يومنا إىل له يؤرخون األقباط ترى ولذا حرص؛ أو عدٍّ تحت يدخل ال االضطهاد هذا
اإلمرباطور عهد يف للمسيح شهادًة ُقِتلُوا الذين املؤمنني أي للشهداء؛ كذا سنة فيقولون

الغشوم. الظلوم هذا دقليديانوس
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املنكودة األمة هذه يفتقد أن إال هللا أبى بل املنوال، هذا عىل الحال يَُدِم لم ولكن
عادلني رومانيني ملوًكا لها فقيض االضطهاد، هذا وأهوال غوائل من وينقذها الحظ
يف ت فعمَّ مؤمنني مسيحيني امللوك هؤالء كان إذ بلوتها؛ من وأنقذوها لحالتها َرثَْوا

ا. تامٍّ امتداًدا وامتدت املسيحية الديانة أيامهم
أشد أخرى مصائب القبط ببالد حاقت َحتَّى زمن طويل ذلك عىل يمِض لم ولكن
فنجم وأحزاب، أقسام جملة إىل املسيحيني انقسام ذلك يف السبب وكان األوىل، من وطأة
والقتل والبطش الفتك وكثُر األمور، ووالة الحكام تداخل إىل أدى عظيم ِشَقاق ذلك عن

األديان. رؤساء ونفي
أن أَبَْوا ألنهم املدلهمة؛ الظروف هذه يف كثرية شدائَد قاَسْوا ممن القبط وكان
إىل أكثرهم وهاجر عديد، عدد منهم فقتل له، تنترص امللوك كانت الذي الحزب يوافقوا
وتديَّنُوا فقبلوها املسيحية الديانة سكانها وعلموا فيها واستوطنوا والسودان، النوبة بالد

بها.
العرب أتى أن إىل مديدة، مدة مستَِعَرة َجة متأجِّ االضطهادات هذه نريان زالت وما
جيوش قائد العاص بن عمرو يد عىل الروم من وأخذوها القبط بالد عىل واستولوا
عن االضطهادات هذه حينئٍذ فارتفعت الراشدين، الخلفاء من الثاني الخطاب بن عمر

قاطبة. األقباط
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عرش السادس الفصل

عىل اإلسالمية العربية الدولة حكم
القبطية األمة

وطفق الخطاب، بن عمر بالخليفة العاص بن عمرو خال هجرية ١٨ سنة يف إنه
فحشد بذلك الخليفة له ح فرصَّ القبط، بالد عىل االستيالء له ويحسن ويحرضه يحضه
واستوىل أخريًا فتحها طائل غري عىل طويلة مدًة حارصها أن وبعد جراًرا، جيًشا
من بينهم موجوًدا كان ما عىل بناءً البغية هذه نوال عىل األقباط وساعدته عليها،
القبطية البالد صارت ثَمَّ ومن أملعنا. كما الدينية واالختالفات واالنقسامات االنشقاقات
العباسية الدولة ثم األموية الدولة أوًال عليها فحكمت اإلسالمية، العربية للخالفة تابعة
دولة أخريًا حكمتها أن إىل فاأليوبية العلوية أو فالفاطمية فاإلخشيدية فالطولونية
العناء موارد األمة وأوردت فساًدا األرض يف وَعاثت وبََغْت َطَغْت التي البحرية املماليك

والشقاء.
طومان عىل وقبض العثماني، سليم السلطان افتتحها مسيحية ١٥١٧ سنة ويف
كانت أن بعد العثمانية للدولة تابعة وجعلها بواباتها، إحدى عىل وشنقه ملكها، باي

الطغاة. البُغاة املماليك هؤالء واستبداد ظلم من والبالء الهوان ألم تقايس
لها عنيَّ املتمردين العتاة املماليك هؤالء يد من القبط بالد سليم السلطان أخذ وملا
وكان البكاوات. من ٢٤ بمؤازرة وشئونها حركتها ويدير أمورها، ويدبر يحكمها واليًا
الفرنساوية الجيوش قائد نابوليون أتاها أن إىل كذلك واستمرت سنويٍّا، يتغري الوايل هذا

مسيحية. ١٧٩٨ سنة يف عليها واستوىل
صارت بل أوًال، كانت كما واحد عنرص عىل محتوية وقتئٍذ القبط بالد تكن ولم
اإلسالمي والعنرص محكوًما، كان الذي األصيل القبطي العنرص وهما وطنيني؛ عنرصين

حاكًما. كان الذي العربي
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بمساعدة سلطتها إىل وأعادتها نابوليون يد من ثانيًا اسرتجعتها العلية الدولة ولكن
العظمى. الربيطانية الدولة جيوش بعض
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عرش السابع الفصل

الفخيمة العلوية املحمدية الدولة حكم

الجنان ساكن العلية الدولة أرسلت القبطية البالد من الفرنساوي الجيش خرج أن وبعد
عليها، خديوي بمثابة — الفخيمة الخديوية العائلة َجد — باشا عيل محمد له املغفور

اآلن. إىل والسيادة التسلُّط صاحبة الفخيمة عائلته تزل ولم
الحسناء واملناقب الَغرَّاء املآثر من الفخيمة الكريمة العائلة هذه أتته ما أنَّ ريب وال
وارتاحت البالد ازدهت أيامها ويف ال كيف يُحَرص، أن من وأكثر يُذكر، أن من َألَْشَهُر
فشملت والعطايا؛ النعم غيوث وهطلت الربكات، ينابيع قت وتدفَّ الخريات، ت وعمَّ العباد،
العميمة النعم هذه من القبطية للطائفة كان ولقد الربايا. جميع أصابت بل الرعايا، كل
عنايته، بعني العائلة هذه ساللة يرمق أن هللا نسأل نصيب، أوفر الجسيمة والخريات

جدير. وباإلجابة قدير يشء كل عىل إنه رعايته؛ بكمال ويرعاها





الثاين الباب





مقدمة

األقباط انحطاط

أتينا الذي القبطية ة األُمَّ تاريخ يف بصريته ببرص ونظر فطنته، بعني جال من أن ريب ال
مقدمة يف محالة وال كانت األمة هذه أنَّ اليقني علم يعلم السابقة، الفصول يف ذكره عىل
لغريها يتسنَّ لم درجة والتقدم الرتقي من بلغت وقد ال كيف املتقدمة، نة املتمدِّ األمم
من سواها يتمكن لم والسيادة الرقعة من جانب عىل لت وتحصَّ إليها، الوصول األمم من
وتجرََّد الشخصية، الغايات عن تَنَزََّه من كل بصحته يعرتف الذي األمر عليها؛ الحصول

شهيًدا. وكان السمع ألقى أو الذاتية املآرب عن
ما كلَّ ففقدت كليٍّا، سقوًطا وسقطت ا تامٍّ انحطاًطا انحطت أن تلبث لم ولكنها
فأصبحت غريها، دون عليها وتحصلت بها ت ُخصَّ التي العديدة االمتيازات من أحرزته
بعد واالستهجان، االمتهان بعني إال تُْرَمُق ال حقرية صغرية أمة إال فيها ترى ال وأنت
إليها تهرع والعرفان، الحكمة رحال ومحط السلطان، وصاحبة السيادة َربََّة كانت أن
من ليقتبسوا واألرجاء؛ األنحاء وسائر والبقاع، األصقاع جميع من والجهابذة الفالسفة

وهاًجا. الرساج هذا كان أيام آدابهم ورساج معارفهم بنرباس ويستنريوا علومهم
بالبَال ليْخُطر يكن لم الذي الغريب والتغريُّ العجيب، االنقالب هذا ما شعري فليت
وكفاءتهم جدارتهم أن أو ضعفت؟ أبنائها عقول أََلَعلَّ املحال، من الحال دوام أن لوال
األقباط أولئك ساللة من ليسوا لعلهم أو انتُِزعت؟ القديمة نباهتهم أنَّ أو ُعِدَمت؟

وبهتانًا؟! زوًرا والقرابة النسبة تلك َعْوا ادَّ بل القديمة،
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أولئك ساللة هم هم القوم هؤالء فإنَّ سقيم؛ وَفهم عقيم زعٌم إال هذا إْن لعمري ال
ولم لوا، تحصَّ ما عىل لوا وتحصَّ وصلوا، ما إىل ووصلوا وشادوا، سادوا الذين الفراعنة
والعزائم، فرتت الهمم هي ولكن جدارة، عدم أو نباهة قلة أو عقل ضعف يعرتهم

مثيل. له يعهد لم الذي والنكال الوبيل الوبال هذا ة األُمَّ رأس عىل فجلبت خارت؛
انحطاطنا أن — عظيم تعلمون لو قسم وهو — القديم األمة تلك مجد قوائم
ِبِذْكِرِه وتتحدُث األمثال، به تُرضب أصبح الذي وتوانينا تهاوننا نتيجة إال هو إن هذا
انحطاطنا ورس وتقهقرنا رنا تأخُّ سبب كان الذي فهو واألجيال؛ األحقاب ممر عىل األمم
مجري؛ وال هناك نَِصريَ وال والتأخري، الهبوط ألم تشكو طائفتنا أصبحت حتى وسقوطنا،
بل األمة، تلك انحطاط سبب هو فقط ذلك وليس الحال، هذا أوحال من باهلل فالعياذ
ما بالذكر منها ونَُخصُّ أغلبها، رسد نتحاىش أن إال يسعنا ال شتى أخرى أسباب هنالك
من أبناؤها تجشمه وما جانب، كل من والنوائب املصائب من األمة بهذه وأحاق أحدق
من ذلك يستنبط كما اإلفراط، درجة وبلغت االعتدال، َحدَّ تجاوزت التي االضطهادات
فإن بالدهم؛ عىل البحرية واملماليك والرومان العجم حكم أيام األمة تلك تاريخ مراجعة
عاقهم والعراقيل والبوائق العوائق من صادفوه وما واالضطهاد، التضييق من القوه ما
لقد حتى الصعود، جادة ومالزمة الرتقي وترية عىل والسري التقدُّم ُخطَّة يف املثابرة عن
التجلُّد من ة األُمَّ هذه أبناءُ عليه ُجِبَل ما لوال أنَّه املدققني املحققني املؤرخني بعض قال
َجنان؛ وثبات جأش بقوة األهوال لتلك ومالقاتهم والقدر، القضاء ألحكام والتسليم
ترصف سوء أنَّ وناهيك وجود، الوجود يف لهم يكن ولم بعيد، عهد منذ جميًعا لبادوا
إىل وجنوحهم والجشع، الطمع إىل وطموحهم واستبدادهم أغلبهم وجهل ِتَها أَِئمَّ بعض
ر، التأخُّ دواعي أكرب أيًضا كان بينهم التعليم تعميم أسباب ر توفُّ وعدم اإلصالح مقاومة

الصدور. بذات العليم وهللا والتقهقر، االنحطاط هذا بواعث وأعظم
عزوز توفيق
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وكيفما األحوال، تقلَّبت مهما أصله إىل يرجع وأن بد ال الفرع إن قال من صدق لقد
ذاقت التي القبطية األمة هي فهذه الظروف؛ رصوف وجرت الشئون، وانعكست اختلفت
االنحطاط إىل األمر بها أفىض حتى وألوانًا صنوًفا واالضطرابات االضطهادات أنواع من
تبحث فنهضت الجلل، ملصابها وتنبهت الدفني، بدائها شعرت أن تلبث لم والسقوط،
السقوط ورطة من لتنتشل وُمداواته معالجته من يَُمكِّنَُها الذي النافع الناجع الدواء عن
عنها ومحت الرضر، وتداركت الخطر تالفت قد تكون املثابة وبهذه الهبوط. ووهدة
الفرعوني الدم إنَّ يُقال ال وحتى التأخري. هذا َجرَّاءِ من َلِحَقَها الذي والشنار العار آثار
الفراعنة أولئك ساللة من ليسوا املتأخرين األقباط هؤالء إن أو وخمد» «برد قد القديم

املتقدمني.
نشأتها وكيفية النهضة هذه حقيقة من بصرية عىل اللبيب القارئ يكون ولكي هذا
أول لدى إنه فنقول: َمِليٍّا املوضوع هذا يف البحث نستطرد أن يجمل وجودها، وزمن
قائمة لها قامت إنما النهضة هذه أنَّ األذهان إىل يتبادر «نهضة» لفظة سماع من وهلة
من وإبرازها نارها إرضام يف السبب هم كانوا معدودين، وأفراد مخصوصني قوم بهمة
بمعنى أو منهضون حينئٍذ لهم فيُقال والفعل؛ العمل عالم إىل والتفكُّر التصور َحيِِّز

مصلحون. وأصح: أوضح
هي وال امُلطَّردة القاعدة هذه تتجاوز لم بصددها نحن التي القبطية والنهضة
اإلصالح، محبة عىل ُجِبلُوا مخلصني غيورين رجال ة بِهمَّ أيًضا قامت قد بل عنها، شذت
أدنى ذلك تلقاء يبغوا ولم أمتهم، شأن ورفع َجلدتهم، أبناء نفع إىل بكليتهم ومالوا
مكافأًة وَحْسبُهم العام، الخري يف وحبٍّا تعاىل هللا ملرضاة ابتغاءً بل عامليٍّا، جزاء أو مكافأة
هؤالء أنَّ عاملني أزرهم، وشد بنارصهم واألخذ عنهم، إدبارهم ال عليهم األمة أبناء إقبال
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ينفعهم ينفعهم ما وأنَّ القويم، األرثوذكيس اإليمان نعمة يف رشكاؤهم هم إنما امُلصِلحني
معتدًال املرشب كان إذا هذا يرسهم، يرسهم وما يغمهم يغمهم وما يرضهم، يرضهم وما
متجهة كلها األفكار تكن لم الطالع لسوء ولكن بالعكس، فالعكس وإال رشيفة؛ والغاية
الخطري اإلصالح هذا إىل تصبو جميعهم األمة أفراد أميال كانت وال الوجهة، هذه نحو

قريب. آٍت وكل آجًال فسنذكرها عاجًال بها نرصح لم إن النفس يف لغاية
حتى اللثام عنه نميط أن علينا فيجُب واإلبهام اإلدغام من نوع هذا مقالنا يف ولعل

والعام. الخاص املسألة هذه ُكنِْه عىل ويقف الحال، حقيقة الكل يعلم
إسماعيل األسبق الخديوي تولية عهد يف أي — قبطية ١٥٩٠ سنة يف إنه نقول
الخواطر، إليها تشوقت طاملا التي اإلصالحية، النهضة هذه تاريخ ابتداء — باشا
أبناء من األعظم والسواد الغفري الجم أنَّ ذلك وبيان النواظر. رؤياها إىل وتشوََّفت
حالتها إليه آلت وما واالرتقاء، التقدُّم من طائفتهم عليه كانت ما َرأَْوا ملا ة األُمَّ هذه
واستفزتهم امِللِّيَّة، النخوة عوامل فدفعتهم األمر، هذا عليهم َشقَّ والسقوط؛ الهبوط من
يطيقون ال ما فوق ذلك كلفهم ولو طائفتهم، بإصالح للقيام الجنسية املحبة أريحية
هذه رئاسة توىل قد كان ببعيد ليس بزمن العهد هذا قبل وأنه ِسيََّما يستطيعون. وال
بعد العارش األكرب» كريلس «أنبا الذكر والخالد األثر الحميد ر املوقَّ األب غبطة الطائفة
كما حالتها ن وَحسَّ كنائسها، وأصلح مدارسها وأنشأ الطائفة هذه شعث لمَّ الذي املائة،
ويضن منه الطائفة يحرم أن إال هللا أبى ولكن الرشيف، حياته بتاريخ ن وُمَدوَّ مبني هو
إصالحاته إتمام من يتمكن أن قبل صباه وعنفوان شبابه رشخ يف فقبضه به، عليها
لظروف طبًقا فواحدة، واحدة إنجازها عهدته عىل وأخذ نفسه عىل آىل التي وتنظيماته
أبناء وخري طائفته مصلحة عىل غيوًرا حكيًما كان من شأن االحتياج؛ ودواعي األحوال
الطائفة تلبث لم والهناء، البقاء ديار إىل والشقاء العناء دار من انتقاله فبعد أمته،
حركة وتوقفت أعمالها ارتبكت إذ والتقهقر؛ التأخر حالة األصلية حالتها إىل عادت أن
سوء تندب وعادت كنائسها، بهاء وزال مدارسها، وخربت أوقافها، وتبددت أشغالها،
وبكائها رثائها عبارات طرقت فما الغيور، ورئيسها الصالح راعيها َفْقَد وتبكي حظها،
الغرية من مفعم بقلب وقالوا ، الِجدِّ ساعد عن روا شمَّ حتى املصلحني َساداتنا آذان
تظهر هنا وهنا والطَِّراد، الجهاد ميدان هنا «هنا امِللِّيَّة: الشهامة من وموعب الجنسية

وِفَعال.» قوال بني وشتان الرجال همم
املصلحني ساداتنا حاسيات كانت وتلك حينئٍذ، القبطية طائفتنا حالة كانت هذه
وال السليمة، أفئدتهم وتخالج الطاهرة، قلوبهم وتُخاِمر ضلوعهم، بني تتوقد كانت التي
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وقتئٍذ علمت وقد راعيها، دين عىل تكون وأن بد ال الرَّعية فإنَّ عجب؛ وال ذلك يف غرو
الكماالت وصفات الصفات كماالت من هللا رحمه عنه املحكي البطريرك عليه جبل ما

شبابهم. ونضارة أظفارهم نعومة منذ منه واقتبسوها عنه، أخذوها التي
متقطًعا الكرام املصلحني هؤالء بتاريخ املتعلق النهضة هذه تاريخ كان وملا هذا،
تختلف متباينة، وأزمنة متفاوتة أوقات يف لوقوعه ونظًرا مدته، مَلجريات بالنسبة
ثالث إىل مه نَُقسِّ أْن استصوبنا فقد متقطعة، ُمَدٍد يف املصلحني هؤالء وجود باختالف

نهضات. الثالث اإليضاح: لزيادة سميناها أقسام

األوىل النهضة

فضالء من الكثري أنَّ ذلك وبيان قبطية، ١٥٨٩ سنة يف األوىل النهضة هذه ابتدأت
البطريرك به قام الذي اإلصالح لذة ذاقوا الذين ووجهائها، ونبهائها الطائفة هذه
اإلصالحات هذه كل ماتت قد الصالح الراعي هذا بموت أنه رأوا ملا عنه، املنوه األسبق
جهًدا يألوا لم النهار؛ وأطراف الليل آناء ومبارشتها إجرائها عىل سهر التي والتنظيمات
الواجبات أوجب من ذلك أنَّ عاِلِمني وضياعها، اندثارها بعد واسرتجاعها إعادتها يف
وأسسوا فالتأموا طائفتهم، إليها واملضطرة املفتقرة اللزوميات وألزم عليهم املفروضة
أربعة من األمر مبدأ يف ُشكَِّلْت اإلصالح» «جمعية سموها إصالحية خريية جمعية
جريس، أفندي وبرسوم نخلة، أفندي يعقوب األماثل األفاضل حرضات وهم مؤسسني؛
عديد عدد سلكها يف بعدئٍذ انتظم ثم منقريوس، أفندي وعزوز يوسف، أفندي وجندي
صرب، بفروغ الثمينة الفرصة هذه ينتظرون كانوا الذين الطائفة، ونزهاء نبهاء من
ضافية رسالة حرروا الجو لهم وَصَفا متواليات دفعات بعض والتأموا اجتمعوا وملا
كان مذ اإلسكندرية؛ ووكيل البحرية مطران مرقس أنبا الذكر الطيب املرحوم إىل الذيل
ديمرتيوس أنبا الذكر املربور املرحوم وفاة بعد بمرص، البطريكخانة توكيل مسند يف

مؤداها: وقتئٍذ، األوقاف أمر املتولني النظار وايل الحايل البطريرك سلف البطريرك

منها يرصف أنه الفقراء باسم للطائفة أوقاف وجود من الغرض إن حيث
وحيث حدته، عىل وقف كل اسم تسمية من ذلك عىل يستدل كما عليهم
من لهم ليس النسيان زوايا يف ومطروحني ُمْهَمِلنَي إليهم املومأ الفقراء إن
ترصًفا فيها األوقاف تلك متويل ف ترصُّ عن فضًال يفتقدهم، أو يعولهم
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الطائفة وعمد األوقاف ومتويل ر املوقَّ املطران حرضة تُعِلن فالجمعية مطلًقا،
وما مشرتكيها، يد تحت هي التي األوقاف، بيوت أجر ستجمع أنها أجمع

بمعرفتها. الفقراء عىل يُرصف شهر كل آخر يف منها يتحصل

عن الواحدة الجهة من تشف الُحجة، قوية اللهجة شديدة الرسالة هذه وكانت
والرتهيب بالتهديد األخرى الجهة من وتُشِعر األفاضل، األعضاء أولئك نية خلوص
الجمعية هذه إىل واتََّجَهت الفرائص، وارتجفت القلوب منها فوجفت والتحذير، واإلنذار
ا تامٍّ نجاًحا للطائفة الكل منها م وتوسَّ أنظارها، إليها وشخصت بأرسها األمة أفكار

ا. عامٍّ وإصالًحا
ووجهاء ُعَمد لسائر َرسمية دعوة تذاكر الرسالة هذه أثر عىل املطران جناب فأرسل
ا َفَلمَّ بال، ذات مسألة يف آرائهم ألخذ البطريركية بالدار للحضور فيها يدعوهم الطائفة
الفاضل األب حرضة الذكر املربور املطران نيافة كلَّف الحافلة الحفلة هذه عقد انتظم
الكريمة مسامعهم عىل يتلو أن الكربى املرقسية الكنيسة رئيس فيلثاوس األغومانوس

نصه: وهذا اآلتي، الخطاب صورة

أحيانًا اجتماعهم يتوفق من اجتماع قديم، من معتاد أنه محبتكم لدى معلوم
فيها والفصل امللة، خصوصيات يف للنظر البطريكخانة بدار الطائفة أبناء من
أنه غري عنه، ينوب من أو — البطرك أعني — الحارض الرئيس مع باالتحاد
انتظام وعدم أنفسهم، شئون يف الطائفة أشخاص غالب مشغولية ملناسبة
إعالن سبق كان معلومة، بأوقات معينني أشخاص من مؤلفة رسمية جمعية
من مركَّبَة رسمية جمعية تعيني بطلب تقريبًا سنة منذ طرفنا من بُنُوَّتُِكْم
والفقراء األيتام وخصوصيات الطائفة، أهميات يف تنظر شخًصا عرش اثني
الحال دعا أفكاركم، عليه استقرت ما لنا تُبدوا لم اآلن لَحدِّ أنه وملا ذلك، وغري
تعاىل وهللا إجراؤه. موافًقا ترونه بما لتفيدونا املبارك؛ اليوم بهذا الجتماعكم

بالخري. لكم يوفق

له، بالدعاء الجميع ألسن لهجت الحضور، مسامع عىل الخطاب هذا تُيل فريثما
ثم طائفته، أبناء جميع شملت التي عنايته وكمال رعايته، لحسن نظًرا عليه؛ والثناء
رسمية جمعية انتخاب عىل رأيُهم قرَّ وأخريًا الصدد. هذا يف مليٍّا يتداولون طفقوا
ونظر األوقاف، وإدارة األيتام، خصوصيات يف للنظر شخًصا عرش اثني من مركَّبَة
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الجمعية هذه قبل من يتعني وأْن بالبطريكخانة، نظُرها املختَص الطائفة قضايا وفصل
والثاني لألوقاف أحدها أعضاء: أربعة من يكون منها قومسيون كل قومسيونات، ثالث
عىل املطران غبطة فوافقهم الفقراء. لإلخوة والثالث والكنائس، واملطبعة للمدارس
ومثلهم عضًوا عرش اثني فانتخبوا والنواب، األعضاء هؤالء انتخاب يف رشعوا ثم ذلك،
سيادته، بخط املحرر بالرشح فذيلها غبطته عىل االنتخاب نتيجة صورة وعرضوا نوابًا،

عليها. واعتماًدا لها تصديًقا نيافته بختم واملختوم
املنتخبون حرضات استصوب منوال، وأكمل حال أفضل عىل االنتخاب هذا تم وملا
عىل أشغالهم وُمبارشة أعمالهم مزاولة لهم تضمن رسمية، بصفة هذا انتخابهم يكون أن
الخصوص، بهذا املطران نيافة مع فتداولوا واإلحكام، االنتظام تمام من يرام ما غاية
الجمعية هذه بحضور تم الذي االنتخاب ذلك عرض عىل جميًعا رأيهم أجمع وأخريًا
والتماس — باشا إسماعيل الخديوي أي — الخديوية الكريمة األعتاب عىل العمومية
ملحافظة الكريم األمر وورد فعًال ذلك حصل وقد عليه، بالتصديق السامي األمر صدور

نصه: وهذا ذلك مؤيًِّدا هجرية ١٢٩٠ سنة الحجة ١٨ بتاريخ مرص

،١٢٩٠ سنة الحجة ١٥ رقيم إنهاء لدينا قدم األقباط بطريكخانة وكيل
بمدارسها املختصة القبطية الطائفة مصالح أنَّ ملناسبة أنه منه وعلمنا
إذا أنه له تراءى قد والعمارية، التقدم يف آخذة وكنائسها ومطبعتها وأوقافها
خصوصياتها وإدارة نظر يف معه لالتحاد الطائفة أبناء من مجلس تشكل
األمور تلك ترقية لزيادة داعيًا ذلك يكون البطريكخانة؛ يف نظرها املعتاد
نائبًا عرش واثني املجلس لذلك عضًوا عرش اثني انتخاب صار فلهذا ونجاحها،
بالبطريكخانة، عمل بمحرض االنتخاب وتم الطائفة، من لزم من بمعرفة لهم
واختصاصه عنه املحكي املجلس بمعرفة للمحافظة أمرنا صدور ويلتمس
األعضاء أولئك انتخاب من حصل ما إن وحيث عنها، املثني األمور بروية
لدينا استحسن قد توضحت، التي بالكيفية املجلس ذلك لتشكيل والنواب
— الطلب مقدم — البطريكخانة وكيل التماس إجابة بمساعدتنا وفورنا
كما وهذا ذكر، بما للمعلومية إليكم هذا أمرنا إصدار لزم فبذلك إليه، املومأ

إرادتنا. اقتضت

يليق بما املجلس أعضاء حرضات اه تلقَّ الكريم السامي األمر هذا صدر فلما
يزاولون طفقوا ثم رفيًعا، محالٍّ قلوبهم من وأحلُّوه والوقار، االعتبار من الخطري بمقامه
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بأنَّ لعلمهم سيما وال والنشاط، الَغرْية من فيهم عهد بما أعمالهم ويُبارشون أشغالهم
ملرشب وُمطابًقا الخديوية، السنية الحكومة لدى معتربًا وقتئٍذ صار قد املجلس هذا
الرشيفة الخدمة هذه أداء عن مسئولني اآلن أصبحوا وأنهم القبطية، الطائفة عموم
يذبُّون عنها نُوَّابًا ليكونوا انتخبتهم؛ التي األمة أبناء لدى بها وُمطاَلِبني هللا أََمام امُلِنيفة
منتظمة بطريقة تََشكََّل مجلس أول هذا كان املثابة وبهذه ومصالحها؛ حقوقها عن

القبطية. لألمة محكمة وكيفية
املفعول نافذة اإلصالحية وإجراءاته الجانب، مرعيَّة املجلس هذا قرارات زالت وما
عىل بناء للبطريركية الحايل سيدنا انتخب أن إىل ر، املوقَّ املطران حرضة رئاسة تحت
الذين الرؤساء، اآلباء حرضات مع باالتحاد إليه املومأ املجلس أعضاء حرضات طلب

القبطية. األمة أفراد عموم عن نوابًا بصفتهم بالبطريكخانة وقتئٍذ موجودين كانوا
أعضاء أعني — ُطِلبُوا السنية؛ املعية جانب إىل هذه عريضتهم قدمت وعندما
العامرة، عابدين برساي باشا» إسماعيل األعظم الخديوي يدي بني «للمثول — املجلس
الكريم والنُّطق السامي األمر صدر الرضورية، واالستعالمات الالزمة االستفهامات وبعد

امليل. للمجلس ورئيًسا القبطي، للشعب بطريرك بصفة غبطته رسم عىل بالتأمني
وأصبحت البطريكخانة، وكالة مسند من مرقص أنبا املطران تخىلَّ غبطته توىل وملا
جنابه فانتدب واإلسكندرية. بالبحرية وظيفته شئون مبارشة عىل قارصة اختصاصاته
يحرض صار ثَمَّ ومن واالرتياح، االنرشاح بملء ذلك فقبل عنه؛ بدًال املجلس عىل للرتؤُّس
التي بالشكر الحقيقة بالذكر الخليقة األعمال ضمن ومن عليها، َّس ويرتأ بذاته جلساته
سنة يناير شهر يف الشهرية اإلكلرييكية املدرسة إنشاء حينئٍذ: ر املوقَّ املجلس بها قام
ألسباب تُدم لم — الحظ لسوء — ولكنها قبطية، ١٥٩١ سنة املوافقة مسيحية، ١٨٧٥

حينها. يف سنوردها
املنيفة الرشيفة الرُّوحية الوظيفة أنَّ هللا حفظهم املجلس رجال رأى ولقد هذا،
واملصالح العاملية الشئون يف للنظر صاحبها يتفرغ أن من مقاًما وأسمى شأنًا أرفع
إحدى يف فقرروا بذلك، يقيض واالختبار والنقل والعقل الدين أنَّ عىل بناءً الدنيوية؛
الذين القبطية، الطائفة أفراد بعض األشغال وهاتيك األعمال بتلك يُنَاَط أن جلساتهم
هذا من هي التي األمور من وخالفها واألوقاف، األموال أمر يف للنظر انتدابُهم يجري
بخطه عليها فصدق رأيه، ألخذ البطريرك غبطة إىل االقرتاح هذا صورة ورفعوا القبيل،
منهج ناهًجا املذكور املجلس زال ما وهكذا وأجراها، تنفيذها عىل ووافقهم وختمه،
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وينظم اإلصالحات ويبارش القرارات ينرش والكمال، السداد محور عىل وسائًرا االعتدال
واملناقب الحسناء املآثر من ذكر ما غري إىل الفقراء، ويفتقد الكنائس ويصلح املدارس
يُكن ولم انقطاع، وال تواٍن بدون جلساته ويعقد اجتماعاته، يوايل ذلك مع وهو الغراء،
يكون فيها والحكم تُبَدى، وامللحوظات ُم تَُقدَّ اآلراء كانت إذ نزاع؛ وال اختالف هناك

واإلجماع. األغلبية لُسنَِّة طبًقا
بعض طرأت والتضارب، التغريُّ األفكار وعادة التقلُّب، القلوب شأن كان ملا ولكن
تويل بعد وذلك املجلس، أرباب حرضات وبعض البطريرك، غبطة بني جزئية اختالفات
االختالفات هذه ا أمَّ .١٥٩١ سنة أواخر يف يعني أشهر؛ ببضعة الرئاسة مسند غبطته
يف لها دخل ال إال، ليس محضة شخصيٍة مناقشاٍت بعض عىل وقارصة دائرة فكانت
تأتي أن الظروف عىل يبعد وال وجودها، من الحال يخلو ال أمور وتلك املجلس، أشغال
التي اإلكلرييكية املدرسة وانحالل املجلس، جلسات انعقاد عدُم ذلك عن فنشأ بمثلها،

عنها. أملعنا
هذا ينحسم أن إال ونخوتهم شهامتهم وأبت حكمتهم فاقتضت املجلس أَْربَاب ا أمَّ
عقدوا ذلك، إىل املوصلة الطرق يف مليٍّا تداولوا فبعدما مجاريها، إىل املياه وتعود الخالف
أصدروا وإجماعهم الجميع آراء وباتحاد ،١٥٩١ سنة أبيب ١٠ يوم يف املجلس أخريًا
يجري أن «البطريرك» رئيسه أو املجلس أعضاء من ألحد الترصيح عدم مؤداه قراًرا
النقدية وتسليم اإلكلرييكية، املدرسة إعادة ووجوب باملجلس، ُمتعلًِّقا عمًال بانفراده
تمكَّنوا املثابة وبهذه بخطه، غبطته ذلك عىل صادق وقد هللا. سعد عوض للخواجا
الفرح حينئٍذ العموم فعمَّ عليه، كانت ما إىل الحالة وإعادة النزاع، أسباب نزع من
بانيها، الدار وأُسكن باريها، القوس أُعطي إذ والرتح؛ الكدر غياهب وانقشعت واملرح،
الغموم، وغيوم النفور شوائب من وتنقت الهموم، سحائب من القلوب سماء َصَفْت وملا
فصريتها املتنافرة؛ املتباعدة األفئدة جميع يف أطنابها والسكينة الطمأنينة ورضبت
الكل ل وأَمَّ الهوينى، السري يوايل اإلصالح حينئٍذ عاد متضافرة، وُمتََحابَّة ُمتقاربة
األب جناب إىل البطريرك غبطة كتب ثم والفالح، الصلح ودوام والنجاح الخري تمام
املدرسة إلعادة َغرْيَته ويستفز تَُه، ِهمَّ يستنهض فيلثاوس الكامل واألغومانوس الفاضل

املاضية. املدة يف كانت كما فيها التعليم روح وبث اإلكلرييكية
إىل مبتهلني والِبْرش؛ اإلعجاب بعني ذلك إىل ينظرون ُوُقوٌف والقوم يجري ذلك كل
يُكن لم أنَّه عىل والشقاق، النفرة أسباب ويمنع والوفاق، األلفة يعيد أن جالله جل هللا
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— الخريي اإلصالح هذا يمقتون وأفاعي شياطني السويداء وراء أن أحد بال عىل يخطر
الوطيد، بنيانه وهدم أركانه تقويض يف جهدهم قصارى ويبذلون — النفس يف لغاية
يرَعْون أنفسهم تلقاء من هم وال فيوبخهم، لهم ضمري وال فتبكتهم، عندهم ذمة ال
لهم َهمَّ وال فأصبحوا بصائرهم، وأعمى أبصارهم هللا طمس قوم أولئك ويرتدعون،
من بالذات املقصودون كأنهم ون، يكفُّ هم وال ينفعون هم فال غريهم، بناه ما هدم إال
َدبَّْت الذين األغبياء القوم فهؤالء يدخلون، الداخلني يدعون وال يدخلون ال الكتاب، قول
البطريرك غبطة يحضون طفقوا املجلس، أرباب جهة من والشحناء البَْغَضاء ُروُح فيهم
عن ملقرتحاتهم وأذعن ملشورتهم فرضخ املجلس، انعقاد ُمواالة عدم عىل ويحرضونه
لهم فإنَّ األغبياء؛ هؤالء فوز من الحبيب أيُّها تَْعَجْب وال ضمري، وبساطة خاطر ِطيب
هذه كانت ومن الحرباء، ن تلوُّ يفوق الذي ن والتلوُّ والدهاء، التداُهن يف الطُّوَىل اليد
ومن الوريد؛ حبل من إليهم أقرب هو بل ببعيد، األمر ذلك فليس وأوصافهم صفاتهم
املدرسة وانحلَّت املجلس، أعمال حركة فوقفت الحثيث؛ والتغري الرسيع االنقالب عاد ثَمَّ
ُمطلًقا، املجلس وجود عدم عىل م وَصمَّ وجزم البطريرك وأمر ثانيًا، الكلية اإلكلرييكية
التي الخبيثة مدبِِّريه واقرتاحات املتلوِّنة، ُمشرييه آراء تأثري من نشأ إنما كله وذلك

املاكرين. ومكر املنافقني نفاق من هللا وقانا مأخذ، كل قلبه من أخذت
تحرر وطفقت الفرصة هذه فانتهزت آنًفا عنها نوَّْهنا التي اإلصالح جمعية ا أمَّ
نزع عىل فيها تحثهم جهًرا، وطوًرا ا رسٍّ تارة الفريقني إىل الخطابات وترسل النرشات
واالتَِّفاق، الوفاق إىل والعود والعداوات، املشاحنات دواعي ورفع الخصومات، أسباب
غبطة فيها يحض رسمية غري تذكرًة املفتش باشا إسماعيل املرحوم أيًضا بعث وكذا
سعادته، لخاطر مرضاة أخريًا غبطته فأذعن املجلس، مع والوئام االلتئام عىل البطريرك
أدراج املساعي هذه جميع فذهبت عليه؛ كان ما إىل عاد ثم وقتيٍّا اإلذعان هذا كان ولكن
وتوقفت الشئون فأُهِمَلت ويتعاظم، يتزايد والخصام يتفاقم الخطب أخذ وهكذا الرِّياح،

كامًال. انحالًال املجلس وانحل الطائفية اإلصالحات حركة
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الثانية النهضة

الذي الجبان الخسيس إال واالمتهان الهوان يتحمل من أو والخذالن بالذل يرىض من
العقالء من أو واإلحساس؟! الشعور حاسة منه ونزعت والتمييز، اإلدراك قوة عنه منعت
لعمري والتقهقر؟! ر بالتأخُّ لنفسه ويرىض وسعود صعود يف الخالئق من غريه أن يرى
والنُّبالء، الفضالء مجاراة إىل وتصبوا اإلباء، كل ذلك تأبى األِبيَّة األحرار نفوس إنَّ
لُسنَِّة تجد أْن وهيهات األزل، قديم من الشهامة ُسنَّة العظام، الكرام الرجال ومباراة
انحالل بعد الطائفة فضالء بعض مبادئ كانت تلك تبديًال. أو تغيريًا الغريزية الشهامة
أَِحبَّاءِ قلوب لها هلعت التي السقطة تلك الثانية، الدفعة هذه يف وسقوطه امِليلِّ املجلس
آلوا الذين الصدق، ودعاة الحق زعماء أفئدة هولها من وجزعت اإلصالح، ونرصاء الخري
طائفتهم يروا لم ما مهًدا، يعلوا وال جهًدا يألوا ال أن عهدتهم عىل وأخذوا أنفسهم عىل
يفضلون الذين األحرار الغيورين شأن املتقدمة املتمدنة الطوائف من غريها تُضارع

العار». عىل «النار
نهض — الشهرية الُعرابية الثورة وانقضاء إطفاء عقب أي — ١٨٨٣ سنة ففي

وعدوانًا. ظلًما منهم املسلوب بحقهم يُطالبون ثانية نهضة الفضالء هؤالء
وإجابة دعوتهم تلبية عدم عىل العزيمة عقد ذلك، البطريرك غبطة منهم توقع فلما
الخداع أرباب مشريوه عليه به أشار ما عىل بناءً ذلك وكان الحال» أفىض «مهما طلبهم
أنَّ وعلموا شاكلته عىل كان ومن غبطته، ضمري عليه انطوى ما علموا فلما والدهاء،
من يتمكنوا عساهم واملداوالت؛ االجتماعات إىل عمدوا نفًعا تجديهم ال هذه ُمطالبتهم
املوافق قبطية ١٥٩٩ سنة طوبة غاية يف فاجتمعوا رغائبهم، وتتميم مآربهم تنفيذ
وعرشين املئة يتجاوز عدد حرضه عموميٍّا اجتماًعا مسيحية، ١٨٨٣ سنة فرباير ٦
الحقيقي، اإلصالح طريق العارفني املهذَّبني الطائفة، ونبهاء ونزهاء وجهاء من شخًصا
بهم استقرَّ وملا رين، املوقَّ البكاوات وحرضات غايل، باشا بطرس سعادة مقدمتهم ويف
املداولة هو االجتماع هذا من الغرض أنَّ مؤداه بما الباشا سعادة خاطبهم الجلوس
الجميع فأجمع املجلس، إعادة من تمكنهم نافعة، ووسيلة ناجعة طريقة يف واملفاوضة
السديدة اآلراء من اْرتَأَْوُه بما غبطته إحاطة عىل اتفقوا ثم ذلك، إىل املبادرة وجوب عىل
املسألة وعرضوا القبطي الشعب أكابر اجتمع وأخريًا اإلباء، كل فأبى املفيدة؛ واالقرتاحات
األعظم الخديوي سمو عىل عرضها الذي باشا رشيف املرحوم النُّظَّار رئيس دولة عىل
للمرحوم العايل أمره صدور الكريمة إرادته فاقتضت باشا، توفيق محمد له املغفور
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١ نمرة ١٨٨٣ سنة مارس ١٣٠٠ / ١٣ سنة أول جماد ٤ يف النظار رئيس الباشا
لم البطريرك لغبطة الكريم األمر هذا تبليغ صار وملا املجلس، تشكيل بوجوب الناطق
لزوم عن ينبغي بما لتفهيمه الطائفة أبناء من البعض فانتدب األمر، مبدأ يف يسلم
حديد يف يرضب كمن فكانوا اء؛ َصمَّ أذنًا إال يُِعْرُهم فلم العايل، الجناب ألوامر اإلذعان
أنَّ اه مؤدَّ منه، صدر ما عىل جوابًا النُّظَّار رئيس الباشا لدولة ِخطابًا حرَّر ثم بارد،
ذلك وأن له، لزوم ال ألنه مجلس الطائفة لهذه يكون ال بأن القدم منذ املعتادة العادة

إلخ. … الكنائسية والعقائد الدينية القواعد يخالف
آخر أمر صدر بل االلتفات، جانب أقواله الحكومة تُِعِر لم ذلك كل عن فضًال ولكن
رغًما أخريًا فأذعن املجلس، وتشكيل العلية األوامر بإطاعة عليه التنبيه بتَكرار يقيض
وكان البطريركية، بالدار للحضور الطائفة ألبناء الرَّسمية الدعوة برقاع بعث ثم عنه،
غبطته الحفلة هذه حرض وقد ،١٥٩٩ سنة برمهات ١٤ املقدس الصوم أيام يف ذلك
بما الجمهور خاطب اإللهية، للعزة الدعاء تقديم وبعد األساقفة، بأحد مصحوبًا بذاته
من ذلك وطلبوا كالسابق، املجلس تشكيل رغبوا الطائفة أعيان إن حيث من أنَّه مؤداه
الحال اقتىض لكن الصوم أيام يف اآلن إننا حيث ذلك، تأخري افتكرنا كنا ِنيَّة السَّ الحكومة
— الخديوية األوامر إطاعة يلزمه منا كلٌّ حيث — لألمر فطاعة أفندينا؛ أمر لصدور
للحضور وأظهر الباشا سعادة نهض ثم املجلس. ونواب أعضاء النتخاب اجتماعكم لزم
ووزرائه املعظم الخديوي لسمو بالدعاء كالمه وأردف االحتفال، هذا من األصيل الغرض
ومن العايل؛ األمر لتبليغ صدوره السابق النظار رئيس دولة خطاب وتال الفخام،
صورة عرضت ثم واللياقة، الجدارة فيه يرى من ينتخب الحارضين من كلٌّ أخذ ثَمَّ

عليها. فصدق العايل الجناب عىل االنتخاب
هؤالء ة بِهمَّ الثانية الدفعة يف املجلس انتخاب تم النمط وذاك النَّسق هذا وعىل
نوال من يتمكنوا لم الذين رين، املوقَّ امُلصِلحني السادة وأولئك املحرتمني، األفاضل القوم
سارت ثَمَّ ومن الجهيد؛ والجهد الشديد العناء بعد إال أمنيتهم عىل والحصول بغيتهم
يُعاكس أنَّه إال الدَّهُر أبى ولكن االعتدال، وكمال االستقامة محور عىل ثانيًا األعماُل
طفقوا دين، وال عندهم ذمة ال آخرين شياطني لها فقيض الحظ املنكودة الطَّائفة هذه
نوال من تمكنوا حتى املجلس؛ ضد خاطره ويثريون البطريرك غبطة صدر يوغرون
رويًدا يَزداُد والرتاخي التواني أخذ ثم حضوره، عن غبطته فانقطع الخبيث، غرضهم
املجلس هذا عومل وباإلجمال القرارات، سري وتوقف الجلسات تأخرت حتى رويًدا
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العوامل فكانت رأًسا، ويَنَْحلُّ يبطل كاد حتى السابق؛ املجلس به عومل بما الالحق
إىل أدت التي العوامل نفس هي حركته وإيقاف مقته عىل البطريرك لغبطة املحرضة
حمانا — الذاتية والرَّغائب الشخصية املآرب ذوي دسائس أي — األول املجلس انحالل
دينهم باعوا الذين املنافقني الخادعني رش من ووقانا ومهاتر، مكابر كل خداع من هللا

بدنياهم.

الثالثة النهضة

تمنع ال راسخة وَمَلكة ثابتة، عادة له شك وال صارت خصوصية عادة عىل تََعوَّْد من
وشب يشء عىل تطبع ومن سماءً، والسماء أرًضا األرض دامت ما منه، تنزع وال عنه
مع الحال كان فهكذا به، ا خاصٍّ ووضًعا له، ُمالزًما طبًعا فيه التطبُّع هذا صار عليه
عىل يِْن ُمِرصَّ كانا الطرفني كال فإنَّ اإلكلرييكية؛ الطغمة وأغبياء القبطية الطائفة نبالء

منهجهما. عن العدول وعدم خطتهما يف السري
يرون ال فكانوا اإلصالح؛ أحباء يعني األول الحزب قل شئت إن أو الفريق ا أمَّ
والثمرات املفيدة، الجلية النفحات من منه لهم ظهر ملا نظًرا املجلس إعادة من ا بُدٍّ
وأهملت ينحل، كاد أو وانَْحلَّ األول، املجلس تعطُّل استمر أن فبعد الحميدة. العديدة
اعرتاها ما عندئٍذ واعرتاها اآلفات، من بها أََلمَّ ما بالطائفة وألمَّ والتنظيمات، اإلصالحات
واستفزتهم الغرية، عوامل بهم فلعبت املصلحني، سادتنا عىل األمر هذا َشقَّ العاهات؛ من
كانوا ولكنهم العميقة، الوهدة هذه من أمتهم انتشال عىل النية فعقدوا النخوة، بواعث
من انصلحت ربما الحالة بأنَّ منهم ظنٍّا االنتظار طي تحت ومبادئهم آراءهم يُخُفون
للكظم يجدوا ولم صربُهم، أخريًا ِعيَل ولكن نََصب، م تجشُّ أو تعب تكبُّد بدون ذاتها،
طنة لها كانت التي الشهرية، األخرية النهضة هي ثالثة نهضة فنهضوا سبيًال، والتجلُّد
شأنها يف كثُر وقد ومكان، زمان كل يف بمثلها يسمع ولم اآلذان، يف صداها َدوَّى ورنة
الشافية، املفحمة النرشات ونرشت الضافية، املقاالت بخصوصها وكتبت والقيل، القال

شامًال. كامًال تفصيًال الثالثة النهضة تلك تفصيل اللبيب القارئ أيها ودونك
يأِت لم مر، كما الثانية الدفعة يف املجلس انتخاب عىل سنوات ثماني ُمِيضِّ بعد إنه
وسعيه عنه، البطريرك غبطة رضا لعدم نظًرا وجوده؛ من بالذات املقصودة بالنتيجة
يَُرْق فلم قانونيٍّا، وقتئٍذ انتهت قد كانت أربابه ة ُمدَّ أنَّ وناهيك وانحالله، إبطاله يف
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ونبهائها األمة نبالء من الكثري أعني يف الحد تجاوز الذي والرتاخي الزائد التواني هذا
املقدس بحقهم يُطالبون ثالثة نهضة فنهضوا شئونها، وإصالح مصلحتها عىل الغيورين
الخطرية اإلصالحات من أعينهم أمام وظهر لهم، اتضح ملا االنتخاب تجديد ويطلبون

قيام. خري املايض يف بها قام التي
نخبة من مؤلف معترب، جمهور منهم تجمهر قبطية ١٦٠٧ سنة بئونة ٢٣ يوم ويف
الصدد، بهذا غبطته ملخابرة البطريكخانة إىل وحرضوا ونبهائها، امللة ووجوه أعيان
بينهم الكالم دار املجلس، اسم من ويستنكف يشمئز أصبح قد «سيدنا» كان ملا ولكن

جدوى. غري عىل الزمن من مدة غبطته وبني
للمعية أيًضا حرر بل دعوتهم، إجابة وعدم طلبهم برفض غبطته يكتِف ولم
الناقمون للمجلس املاقتون لديه نه حسَّ ما عىل بناءً — النظار مجلس ولرئاسة السنية
حرضات ا أمَّ باألصالة. لزومه وعدم فيه والطعن باملجلس التنديد من شاء بما — عليه
األمة نوابغ من ذلك عىل وافقهم ومن — املجلس متطلبو بالحري أو — املجلس أرباب
البطريرك حقد من وتأكدهم أوروبا يف الوكيل الباشا سعادة لتغيُّب فبالنسبة ونخبتها،
به ُمرصح العايل باألمر املرشفة املجلس الئحة من «٣٢» البند بأنَّ ولعلمهم املجلس عىل
من مؤقتًا املجلس رئاسة يتوىل االجتماع لزوم وقت يف وكيله أو الرئيس غياب عند «أنه
وبعد يلزم، من وانتخاب املادة لهذه طبًقا االجتماع رضورة رأوا فقد األعضاء» ينتخبه
ميخائيل. بك سعد الذكر الطيب املرحوم إىل املؤقتة الرئاسة أمر آَل االنتخاب أُْجِرَي أن
عمومية جمعية يجمعوا أن عىل النِّية عقدوا منتظمة حالة يف املجلس أصبح وملا
غبطة يرأسها عمومية لجنة بمثابة تكون البطريركية، بالدار الطائفة نخبة من مؤلفة
وكانوا إبراًما، وال نقًضا تقبل ال ُمحَكَمة منتظمة بطريقة االنتخاب لتجديد البطريرك
خاب ولكن الدفعة، هذه يف دعوتهم إلجابة ويتنازل يتعطف البطريرك أنَّ يظنون
ورشعوا ذلك عىل عزموا أنهم َعِلَم ريثما هللا حفظه غبطته إن إذ َفأْلُُهم؛ وساء َظنُُّهم
له يقول األكرم، مرص محافظ لسعادة رسالة بتحرير بادر الدعوة، ِرَقاع توزيع يف
إرسال سعادته من ويطلب العام، بالنظام يُِخلُّ ما منه سيتأتى االجتماع هذا بأنَّ فيها
واجبات أن وبما تأمل!» «تأمل! أبنائه غدر من له ووقاية حفًظا البوليس أنفار بعض
من عدًدا غبطته إىل رأًسا أرسل فقد الطلبات؛ هذه مثل بإجابة عليه تقيض املحافظ
وحسًما للكمال فحفًظا املوقرون املحرتمون املجلس أرباب حرضات أما البوليس. أنفار
غبطة يقتنع فلم باألصالة، االجتماع عن املصلحون وإخوانهم هم امتنعوا والقال، للقيل
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عىل الخرق ووسع بلة الطني زاد بل ذلك، بكل الغيور والراعي الصالح البطريرك األب
البوليس برجال واالستنجاد عليهم، الصدور وتوغري طلبهم بَرْفِض يكتِف لم إذ الراتق؛
إليهم يطلب األديرة ورؤساء واألساقفة املطارنة جميع إىل أيًضا حرر بل منعهم، عىل
موادِّ بعض تعديل االجتماع هذا من قصده ُجلُّ يكن ولم البطريركية. الدار إىل الحضور
أنواره، وإطفاء املجلس آثار محو عىل بهم يستعني لكي بل — أوًال ادعى كما — الالئحة
السيئة، أغراضه تنفيذ يف ويشاطروه يؤازروه أن إليهم طلب جميًعا بهم اجتمع فلما
املجلس، إيجاد ضد املشهور الحكمي القرار فحرروا واإلذعان، الرضوخ إال يسعهم فلم
لم العادة أنَّ يفيد كله إذ ذكره؛ يهم ما القرار هذا يف وليس اإلكلرييكي، بالقرار وسموه
الخرافات من ذلك غري إىل للدين مخالف املجلس وأنَّ مجالس، انتخاب يف جارية تكن
من البعض إنَّ واالنرشاح الرسور بملء نقول أن هنا ويرسنا الصبيانية، والخزعبالت
غري األشهاد، رءوس عىل بالصدق وينادون الحق يقولون الذين الصادقني املخلصني
استحرضهم الذين اإلكلريوس نفس من الئم لومة عالتها عىل الحقيقة تقرير يف خاشني
األغومانوس ر املوقَّ القمص جناب مثل القرار هذا تحرير عىل موافقته رفضوا جنابه،
أما البحري. بالدير املالك كنيسة رئيس بطرس القمص الفاضل وحرضة فيلثاوس
مرضاة وذلك — فيه ما يجهل أغلبهم كان وربما — القرار هذا عىل فأمضوا الباقي
دين عندهم كان إن — والرشف والدين الذمة بيع مفضلني وأبيهم؛ رئيسهم لخاطر
الديان عرش أمام ما يوًما سيقفون أنهم عاملني غري طلبه، رفض عىل — رشف أو
يعلم ولسوف يعافون، هم وال غبطته شفاعة تنفعهم ال يوم أيديهم جنت ا عمَّ ويُسألون

ينقلبون. منقلب أي الظاملون
بعض يصحبه البطريرك حرضة توجه ق امُللفَّ القرار هذا إلنهاء التايل اليوم ويف
الفخيمة الخديوية واألعتاب الكريمة املسامع عىل ليعرض اإلسكندرية؛ إىل الرؤساء اآلباء
ولكن وقتئذ»، الثغر مرشَق كان باشا توفيق املرحوم الخديوي «ألن املعلومة مرغوباته
صدرت التي املسألة هذه ُكنَْه يجهل أن من معرفًة أسمى هللا رحمه األمري سمو كان ملا
بتلك يكرتث ولم االلتفات، جانب الطلبات هذه يُِعْر لم سابقة؛ خديوية أوامر عنها
األوامر بمقتىض العمل وجوب الرشيف نطقه مضمون كان بل الثمرة، العديمة الرتجيات

املاضية. الخديوية
وسمعوا سموه، يدي بني باملثول املجلس أرباب من جملة ترشف األثناء هذه ويف
واستحسان العلية لألوامر طبًقا املجلس؛ استمرار تأييد يُفيد بما الكريم النطق بآذانهم
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وفرائض الشكر، واجبات جميًعا فقدموا الصفة، هذه عىل البطريرك جناب مصالحة
بالثناء تلهج ألسنة وكلهم وانرصفوا الخديوية، الفخيمة للحرضة والعبودية اإلخالص

والدعاء. املديح عبارات وتكرر
حكمتُه اقتضت علم، ما وعلم رأى ما ورأى أوروبا من الباشا سعادة عاد وملا
طريقة وأنفع وسيلة أنجع هذه بأنَّ لعلمه املتنازعني؛ الطرفني بني يُوفق أن وسياسته
من عليه ُجِبَل بما فتمكن بالذات، املقصود اإلصالح وإتمام امللة، شأن رفع إىل تؤدي
والوفاق. االئتالف وإعادة والشقاق، الخالف إزالة إىل والحكمة والهمة والعزم الحزم
املومأ الباشا سعادة يتقدمهم املجلس أرباب اجتمع ١٦٠٨ سنة بابة ٢٢ يوم ويف
وبهذه عليها، وترأس البطريرك غبطة حرضها جلسة وعقدوا البطريركية، بالدار إليه
اإلخماد هذا كان ملا ولكن أمته، وأبناء غبطته بني والصفاء الصلح أعلن نفسها الجلسة
وبغضته نفرته إىل البطريرك جناب عاد إذ ثانيًا؛ تبدَّل أن يلبث لم فقط، ظاهريٍّا وقتيٍّا
مقدمتهم ويف ونبهاؤها الطائفة وجهاء حينئٍذ بذل وقد باملرة، إليه ميله وعدم للمجلس
وترُفل العدالة، ُحَلِل يف تختال وقتئٍذ برزت كانت التي الغيورة املوقرة التوفيق» «جمعية
َمرَّ التي اإلصالح جمعية محل فحلَّت واملروءة، الغرية مطارف وتجر الحرية، ثياب يف
ذهبت بل نفًعا، ُكلُُّه ذلك يُْجِد لم ولكن مقامها، وقامت األوىل النهضة تاريخ يف ذكرها
الفساد ُزعماء من شاكلته عىل كان ومن غبطته ألنَّ منثوًرا؛ هباء جميعها املساعي تلك
قطعيٍّا. رفًضا املجلس َقبُول رفض عىل موا وصمَّ اجتمعوا قد والدمار الخراب ونَُرصاء
واملقاالت امُلفِحَمة النرشات من األثناء تلك يف املذكورة التوفيق جمعية نرشته ما وناهيك
النقاب ونزع القناع رفع األمة أبناء عىل نرشها من الغرض كان التي املقنعة، املردعة
هؤالء لتزيد إال تَُكْن لم ولكنها للحقائق، وتقريًرا لألذهان تنويًرا الحقيقة؛ محيا عن
الحق لصوت االنقياد وعدم أمتهم راحة صفو تكدير إال أَبَْوا فقد ًا؛ وتجربُّ ًا تكربُّ األغبياء

الصادح.
السنية الحكومة عىل أخريًا املسألة هذه عرضت الكرب وتعاظم الخطب تفاقم وملا
الحازم واملوىل الخطري، األمري سمو وقف ا َفَلمَّ باشا، توفيق املرحوم الخديوي وفاة عقب
إىل بدايتها من وماهيتها املسألة هذه ُكنِْه عىل — هللا حفظه — العباس خديوينا البصري
بحضور املجلس انتخاب تجديد بإعادة القايض الكريم، أمره بصدور تفضل نهايتها؛
علنية بطريقة البطريركية بالدار فعًال االنتخاب ذلك تم وقد الحكومة، ِقبَِل من مندوب
عديد وعدد بالعاصمة، ة األُمَّ أبناء من األعظم والسواد الغفري الجم بحضور رسمية،

نفسها. الغاية لهذه إليها وفدوا الذين األرياف جهات من أيًضا
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عن للحضور وأفصح املحافظ، سعادة قام الحافل االحتفال هذا عقد انتظم وملا
مؤداه: ما فقال االجتماع من الغرض

القبطية الطائفة لهذه يكون أن اقتضت َرِعيَّتِه م وتقدُّ راحة يف البالد أمري رغبة إنَّ
طلب عىل بناء الطوائف، من بغريها أسوة مصالحها؛ ويُدير شئونها، يف ينظر مجلًسا
ومثلهم عضًوا عرش اثني بانتخاب الكريم أمره أصدر ولذا األمة؛ تلك وأعيان وجوه
مندوب إىل مشريًا إدوار بك إلياس سعادة أرسل وقد املجلس، هذا حركة إلدارة نوابًا
َفَما العايل، الجناب حكومة قبل من مندوب بمثابة االحتفال هذا لحضور الحكومة
سكينة بكل واألهلية الجدارة فيه تَِجُدوا من تنتخبوا أن إال الحضور السادة أيُّها عليكم
بالدُّعاء الحضور ضج املعجزة املوجزة العبارة هذه املحافظ سعادة تال فريثما يَّة. وُحرِّ
رعاياها راحة عىل الساهرة ِنيَّة السَّ حكومته همة عىل والثناء املعظم الخديوي لسمو
وأمارات االنتخاب يف رشعوا ثم وجهًرا، ا رسٍّ والئها عىل واملحافظني لها، املخلصني
وأحكم نسق أعظم عىل االنتخاب هذا تم أن إىل محياهم عىل تلوح واالرتياح االنرشاح
والتهليل. بالتصفيق فقابلوها الحارضين مسامع عىل املنتَخِبني أسماء تُِليَْت ثم أسلوب،
ليدم أفندينا «ليعش أفئدتهم: صميم من ُمبتَِهِلني صارخني الكل هتف الختام وعند
أن ِلني مؤمِّ مأخذ كل قلوبهم من والحبور الِبْرشُ أخذ وقد راجعني قفلوا ثم خديوينا.»
صورة عرضت وملا األنصاب. هاتيك ونتيجة األتعاب، تلك خاتمة االنتخاب ذلك يكون
ُدِعي وبعدئٍذ وتثبيتها، بتأييدها الكريم األمر صدر الخديوية األعتاب عىل االنتخاب هذا
األعضاء لحرضات اإلسكندرية من وحرر فأبى املجلس عىل للرتؤُّس البطريرك غبطة
حينئٍذ فقضت اإلطالق، عىل عليه الرتؤس يروم وال املجلس، وجود يرغب ال إنه لهم يقول
الرئاسة من نزعه وقرر املجلس اجتمع أن — املحظورات تبيح والرضورات — الرضورة
السنية اإلرادة فصدرت مقامه، يقوم وكيل وانتخاب أيًضا، الطائفة شئون إدارة ومن
مؤقتًا تشكل الذي الرُّوحي مع امليل املجلس أيًضا اجتمع وكذا ذلك، عىل بالتصديق
وحيُث الحكومة، ألوامر انقياده وعدم وعناده البطريرك إرصار عىل «بناء أنه: وقرر
الستتباب فُمَراعاة اإلسكندرية، مطران هو العصيان هذا إتيان عىل له املغري أنَّ ثبت
الشقاقات ومنع القومية، اآلداب وخدش العام، النظام تكدير وعدم العمومية الرَّاحة
الدير وهو شهاة، بربية الربموس دير إىل البطريرك كريلس أنبا إبعاد تقرر الداخلية؛
إبعاد وكذا السنية، الحكومة بأمر إال إياه مبارحته وعدم به إلقامته فيه راهبًا كان الذي
مؤيًدا السامي األمر صدر وقد الرشقي.» بالجبل بوال أنبا دير إىل اإلسكندرية مطران
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معكًرا كان أن بعد الجو فصفا كله ذلك تم وقد ،١٨٩٢ سنة سبتمرب أول بتاريخ ذلك
األعمال يدير املجلس فطفق ومغادًرا، نائيًا كان أن بعد والسكون الصفو وعاد مكفهرٍّا،
بنيَّ تقريًرا أصدر أشهر ستة خالل يف إنه حتى ونشاط، همة بكل األشغال ويدير
وقتئٍذ رئيسه وكان الخطرية، اإلصالحات من القصرية املدة هذه خالل يف آتاه ما فيه
املرتشح صنبو كريس أسقف إثناسيوس األنبا نيافة الكامل ر املوقَّ والَحرب الفاضل األب
تصديق بعد املوقر املجلس أعضاء طلب عىل بناءً الرفيع، واملركز السامي املنصب لهذا

ِنيَّة. السَّ الحكومة
املرصية الوزارة أنَّ ذلك وبيان ُمنتظر؛ غري انقالبًا انقلبت أن املسألة تلبث لم ولكن
هذه اإلصالح أعداء فانتهز الرِّياضية، الوزارة هي جديدة وزارة بعدها وقامت َت تغريَّ
عن العفو ُملتمسني الطلبات، ويقدمون العرائض يعرضون وطفقوا املناسبة الفرصة
أغلب مع الخطري الوزير دولة تفاوض أن فبعد رتبته، إىل وإعادته البطريرك غبطة
الكريم األمر فصدر طلبهم، أخريًا أجاب املجلس أرباب جملتهم ويف الطائفة هذه نخب
إىل يعودا ال أن برشط مركزه إىل اإلسكندري املطران إرجاع وكذا منصبه، إىل بإرجاعه

والطغيان. العصيان هذا مثل
تنبهت وظيفته مركز إىل والسالمة بالصحة مصحوبًا املوقر البطريرك عاد وملا
التقلُّب هذا بعد يحصل عساه ما إىل األبصار وشخصت األنظار، وتوجهت األفكار، عندئٍذ
أبناء ملقرتحات يُذعن وأن بد ال غبطته أنَّ يظن بعضهم فكان الغريب؛ والتغريُّ العجيب
وال جادته عن يحيد ال أنَّه اآلخر البعض يتوهم وكان حكومته. ألوامر ويرضخ طائفته
احتدام يف سببًا كان الذي واالستبداد التشبُّث من ظهر ما عىل ِبناءً خطته، عن يقلع
وُمَكذِّب ُمَصدِّق بني ما القوم ترى كنت وهكذا الخالف، ذاك نار وإرضام الخصام هذا
األحوال مَلجريات املسألة هذه يف القطعي والحكم الفصل القول تاركني ومرتاب، ق ومحقِّ
لم بما يأتي فلُربَّما والغرائب، العجائب أبو املستقبل أنَّ لعلمهم الظروف؛ ورصوف

واإلمكان. االحتمال بعيد يشء الدهر عىل ليس إذ الِحسبان؛ يف يكن
البطريرك غبطة بأن القائلني قول وأيدت بركة، كل منها الجميع ل أمَّ حركة وأوَّل
ورجال إثناسيوس أنبا ر املوقَّ ورئيسهم املجلس رجال رآه ما هو مرضيًا، انقياًدا سينقاد
مصالحتهم عن فضًال وفادتهم، وإحسان لهم غبطته إكرام من املوقرة التوفيق جمعية
آمالهم ميت أحيا الذي األمر الجميع؛ من ومسمع مرأى عىل عالنية ومصافحتهم
مستبرشين ورين َمْرسُ َفِرِحني عنده من فخرجوا وقنوطهم، يأسهم َوْهَدِة من وانتشلهم
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يرصم وال املنوال، هذا عىل الحال يديم أن والكرم الجود وَربِّ النسم بارئ إىل مبتهلني
واألجيال. األحقاب َمَمرِّ عىل واآلمال األماني تلك حبل

حرمان إال أبى والجور، االعتساف الزمن وطبيعة الغدر الدهر ُسنَّة كانت ملا ولكن
غبطة بعدئٍذ قام إذ البغية؛ تلك عىل والحصول األمنية هذه نوال من اإلصالح أحباء
الغيور امليل املجلس آثار محو طالبني والثبور، بالويل ينادون ثانيًا وحزبه البطريرك
امِللِّيَّة املصالح عىل غريته إال له ذنب ال بل إثًما، يقرتف ولم جرًما يجرتم لم الذي
عمل شأنها وإعالء الطائفة منار برفع اهتمامه سوى فيه عيب وال الطائفية، والصوالح
األبصاُر عميت وقد ويتبرص يتدبر من أين ولكن الذمة، وتستلزمه املروءة تقتضيه
إحباط يف السعي عىل قاًرصا كان املفسدين هؤالء إفساد ليت ويا البصائر، وطمست
زائًدا، تطاوًال تطاولوا قد بل واإلصالح، التوفيق رجال عزائم وإثباط املجلس أعمال
يف الوعظ لزوم بعدم ينادون قاموا إذ ا؛ جدٍّ واالعتدال الصواب جادة عن وحادوا
القوية» «الرباهني رسالة يف مفصًال ذلك جاء وكما املحلية الجرائد أنبأت كما الكنائس،
— األسيوطيون األقباط إخواننا رأى ملا إذ األسيوطية؛ التوفيق جمعية أصدرتها التي
االقرتاح هذا برفض ينادون جميًعا قاموا املشني، املعيب األمر هذا — هم من أدراك وما
فتُِليَِت النتائج، الوخيم الرأي هذا ارتأى من عىل النكري ويشددون املشئوم، الذميم
رقتها بحسن أدهشت التي املفيدة العديدة النرشات ونرشت الرنانة، الطنانة الخطابات
فإنها عنها؛ أملعنا التي األسيوطية الجمعية رسالة منها بالذكر ونخص العقول، ودقتها
ووضعت الخصم، أسكتت التي والنقلية العقلية بالرباهني املوضوع وأيدت القول أكدت

الخضم. الوهم بحر يف غارًقا أصم أبكم جعلته حتى ضخًما حجًرا امُلعاِرض َفِم يف
فإنَّ لك؛ يرتاءى بما احكم ثم األعمال، هاتيك إىل النبيل القارئ أيُّها وتأمل فانظر
امُلْفِسِدين هؤالء نية خبث عىل يدل ومما بالضالل. يرىض وال اإلفك يحب ال تعاىل هللا
عىل املوقرة املركزية التوفيق جمعية أتت الذي الشهري، اإلكلرييكي القرار تحرير أيًضا
والتلفيقات ََّهات والرتُّ والتمويهات األراجيف من عليه واحتوى انطوى ما ونقض دحض
عقب عمل قد القرار هذا أنَّ الغريب ومن الفهم»، بسيط عن الوهم «دفع رسالتها يف
وشملت عمت التي ونفحاته إصالحاته باكورة فكان اإلبعاد، من البطريرك غبطة إرجاع

وتأمل! فانظر وحقريهم. خطريهم وكبريَهم صغريَهم طائفته أبناء
إليه، اإلدارية السلطة بإعادة الناطق العايل األمر صدر بمديد، ليس أمد ُمِيضِّ وبعد
من يومئٍذ حزبه أظهره عما تََسْل وال وإنصاًفا، عدًال غبطته من نزعت قد كانت التي
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رصيحة داللة يدلُّ الكريم األمر نص أنَّ عىل التغفلية، واإلجراءات الصبيانية التظاهرات
ملشاركته الطائفة أبناء من أربعة تعيني برشط إليه السلطة تلك إرجاع عىل واضحة
كل عىل يخفى ال كما — وهذه االنتخاب، تجديد لحني مؤقتًا اإلدارية األشغال تلك يف
غاية بعينها هي — شهيًدا وكان السمع ألقى أو الغرض بمرض مصابًا يكن لم من
عاجًال إن حال كل عىل امليل املجلس وجود وهو قاطبة، واإلصالح التوفيق رجال وبغية
أن وتؤمل ترجو الذي امُلنتََظر التجديد هذا إنجاز عىل عاملة تزل لم هي وها آجًال، أو

تعاىل. هللا شاء إن قريبًا يكون
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التوفيقي رغائباحلزب
ومآرباحلزباإلكلرييكي

— الثالثة النهضة نشأة تاريخ عىل الكالم سياق عند السابق الفصل يف — أملعنا لقد
بعض هم سعريها، وعال تأججت التي نارها إرضام يف سببًا وكانوا بها قاموا الذين أنَّ
املروءة، بواعث واستفزتهم الَغرْية، عوامل دفعتهم الذين الطائفة ونخبة األمة نوابغ
وقد الخطري، الرفيع واملرشوع الجليل العمل هذا إلتمام جميًعا واتحدوا مًعا فالتأموا
عىل يُطلقوا أن — إليهم الجمهور أفكار وتوجيه مبادئهم نرش يف حبٍّا — استصوبوا
باسم نًا وتيمُّ تفاؤًال غريه دون انتَقْوه الذي االسم التوفيق» «جمعية اسم أنفسهم
األفخم الخديوي سمو عهد يف تأسست قد الجمعية «ألنَّ التوفيقية الخديوية الحرضة
عن الرضا تمام من — هللا رحمه — سموه من الجمعية رأت الذي باشا» توفيق

عليها. الرشيف واللقب الكريم االسم هذا إطالق إىل بأعضائها حدا ما مرشوعها
الخريية اإلصالحية الجمعية هذه تأسيس من األصيل والغرض الحقيقي الباعُث أما
جميع يف واشتهرت ُقطِرنا، وأرجاء أنحاء سائر يف وانترشت ظهرانينا، بني ظهرت التي
عليها يعود فيما والسعي القبطية الطائفة شئون إصالح فهو بالدنا، وبقاع أصقاع
واالستقصاء، االستقراء طول بعد الجمعية رأت ولقد هذا الجسيم. والخري العميم بالنفع
إصالحها إىل واملضطرة الطائفة، إليها املفتقرة اللوازم أهم أنَّ والتنقري التنقيب وزيادة
تنظيم (١) وهي: الصحيح عىل لها سابع ال أمور ستة يف منحرصة االضطرار كل
افتقاد (٥) اللغة. إحياء (٤) اإلكلريوس. تنوير (٣) الكنائس. إصالح (٢) املدارس.
السليمة األسماع تمجها التي القبيحة السمجة القبطية العوائد بعض محو (٦) الفقراء.

األبية. النفوس وتأباها



القبطية األمة تاريخ يف التوفيقية الهدية

الخلل أوجه إصالح يف مساعيها وثمرات الجمعية أتعاب نفحات ظهرت ولقد
وجه من أوَّل هي وهي ال كيف كلها، أقل لم إن أمور الستة هذه جل يف املوجودة
حصل وقد وتنظيمها، إصالحها أمر يف والنظر القبطية مدارسنا إىل األفكار ونبَّه األنظار
واكتسبت الطلبة نجابة فظهرت تامٍّ، إملام ذوي جهابذة بأساتذة لها فأُتي فعًال ذلك
يف صوته رفع من أول هي وهي كبريًا. وفخًرا عظيمة وشهرة كريمة سمعة املدرسة
يُسمع فلم وتهذيبهم، تنويرهم وجوب وطالبة إكلريوسنا، بتأخر ومنادية صارخة املأل
بإنشاء سمعنا قد وها ذلك، بلزوم شعرت أن الطائفة تلبث لم ولكن بدء، بادئ لندائها
من أول هي وهي ا، مهمٍّ وإصالًحا ا تامٍّ نجاًحا ومنها لها نرجو التي اإلكلرييكية املدرسة
هدًفا فجعلهم الدهر، عليهم أناخ الذين الفقراء إخواننا حقوق عن وتناضل تنوب قامت
عىل أسبوعيٍّا ولو الكنائس يف الوعظ بلزوم قالت التي هي وهي الوطيئة، الشديدة لنباله
إىل فعًال، كله ذلك تم وقد املجلس تشكيل وطلبت أخريًا نهضت التي هي وهي األقل،
دون يحول التي املفيدة العديدة والثمرات الحميدة والنفحات اإلصالحات من ذلك غري

الصغري. الكتاب هذا نطاق ضيق برمتها وتعدادها رسدها
وإجراء بأداء وسيقومون إنجازها، يف رشعوا التي التوفيق جماعة رغائب هي هذه
ووعيناها الرَّغائب تلك علمنا وقد اآلن ا أَمَّ تعاىل، هللا شاء إن املستقبل يف منها أعظم
باملرصاد لها الواقف اإلكلرييكي الحزب مآرب عن النِّقاب نُميط أْن إذن بنا فيجُمل
أصحاب ضمائر عليه انطوت ما للقارئ يتضح حتى تقدُّمها؛ طريق يف عثرة كحجر
الفكر حر كان من أنه ريب ال فنقول: السيئة واملآرب الخبيثة النوايا من الحزب هذا
نرصاء ملعارضة ْوا تََصدَّ الذين القوم هؤالء بأنَّ وهلة أول لدى يحكم الغرض، عن منزًها
ويتنوروا، يتثقفوا لم الذين الجهالء طبقة من يكونوا وأن بد ال الخري، وإحياء اإلصالح
أنهم أو اإلصالح، هذا وفوائد بمزايا جهلهم عن ناشئة وُمَقاومتهم ُمَعارضتهم فكانت
النفس يف لغاية معرفتها يتجاهلون ولكنهم والفوائد املزايا تلك يعرفون كانوا ربما
ا أمَّ املعارضني. إخواننا حرضات عىل االنطباق كل ينطبق القول وهذا قضاها. يرومون
من ولكنهم كثريون، فهم وفوائده اإلصالح هذا مزايا يجهلون الذين يعني األول القسم
القسم وأما إليهم. أمر أي يف يُركن وال عليهم، ُل يَُعوَّ وال بهم يُْعتَدُّ ال الذين السفىل الطبقة
واملزايا الجمة الفوائد من اإلصالح هذا عن سينجم ما يعرفون الذين يعني — الثاني
ُمتنوِّعة ونواياهم ُمختلفة فمآربهم — النفس يف لغرض يتجاهلونها ولكنهم املهمة،
دواعي فتدعوهم البطريرك غبطة أََقاِرب من ُهم من فمنهم ومراكزهم؛ أحوالهم باختالف
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يستصوبونه ال كانوا ولو ظاهريٍّا، منه يبدو عمل كل عىل وُمصادقته ملوافقته القرابة
الذين القبطية املدارس ُمستخدمي كبعض وسلطته إدارته تحت هم من ومنهم باطنيٍّا،
اإلكلريوس، من كانوا من ومنهم ونواهيه، ألوامره يُذعنوا أْن املعاشية حالتهم تُلِجئُهم
لإلذعان تضطرهم الكهنوتية مراكزهم شئون فإن لهم وتغفُّ جهلهم عن فضًال وهؤالء
عليه هي ما عىل الحالة بقاء من ينتفعون كانوا من ومنهم العمياء، والطاعة والرضوخ
ومنهم أعمالهم، رش يف فيقعون وخداعهم، َمْكِرِهم ِرسُّ وينكشف أمرهم يفتضح لئال
الرنان والذهب اح الَوضَّ الدرهم رونق وأخذ وبصائرهم، أبصارهم الرِّشوة أعمت من
الحاتمي، البطريرك غبطة وكرم إحسان أرساء فأصبحوا وقلوبهم؛ ألبابهم بمجامع

مصالحه. عن ويدافعون بلسانه ينادون وصاروا
النوع هذا تحت ويندرج يقولون، ما بعكس لقالت ضمائرهم َسألنا لو أَنَّنا عىل
املتدين التقي حرضة بالذكر منهم ونخص املحلية، الجرائد أصحاب بعض األخري
فقام التعصب برقع بصريته برص عىل الرشوة أسدلت الذي الوطن جريدة صاحب
الفكاهة سبيل عىل هنا أذكر وإني األفاضل، املصلحني حرضات ضد بالعدوان يُجاِهر
كتبت كنت أني وهي أال نقول، ما صحة عىل عدل شاهد جاءت وبينه بيني جرت نادرة
الذين من فيه طلبُت بال» ذو «سؤال عنوان تحت بسيًطا ُسَؤاًال األغر املقطم بجريدة
٨ املادة من بالذات املقصودة املطبعة هي «ما عن: يجاوبوني أن اإلصالح أمر يعنيهم
املذكورة املطبعة أنَّ ومؤداه التايل العدد يف سؤايل جواب فجاء امليل؟» املجلس الئحة من
وهبها وقد … مجانًا جريدته بها يطبع الوطن صاحب يد تحت هي التي املطبعة هي
قيام، خري بخدمته لقيامه املكافأة سبيل عىل — هللا حفظه — البطريرك غبطة له
الوطن، جريدة صاحب صاحبنا املستقر الرس هذا كشف بالحري أو األمر هذا فهال
فألجأتني األمر، هذا صحة عىل آخر برهانًا كان الذي والقدح بالهجو عيلَّ فانقلب
عن فيها أعربت رسالة املقطم جريدة إىل أرسلت أن — أحكام وللرضورة — الرضورة
حقيقتها، عىل أطلعني من همة وشكرت املسألة، هذه عىل الوقوف من ارتياحي زيادة
حظي لسوء ولكن — هللا هداه — الوطن صاحب كالم عىل الرد إىل القول واستطردت
القراء لحرضات ألخصها أنا وها أعلمها، وِهللا لست ألسباب باملقطم رسالتي تدرج لم

بنصها: وهي النبالء
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األفاضل املقطم جريدة أصحاب حرضات
شأنًا أرفع جريدتكم بأنَّ اليقني علم أعلم وأنا هذه برسالتي إليكم أبعث
عربية جريدة شأن والتنديد، الطعن لرحال محطٍّا تكون أن من مقاًما وأسمى
واستهجنها القوم كبار امتهنها التي الوطن جريدة تُدعى االعتبار ساقطة
همَّ وال والهجو، والقدح والشتم السب إال لها ديدن وال أضحت إذ صغارهم؛
أن نفسها عىل آلت قد بها وكأني والتمويهات. األراجيف اختالق إال ملحررها
وال غرور ال ولكن الوخيم، الذميم منهجها عن وتعدل غيها عن ترتدع ال
منافق كل رش من هللا وقانا والبصائر، األبصار تعمي الرشوة هي فهي عجب

مهاتر. ومكابر
بجريدتكم األخري سؤايل كتبت عندما صرب بفروغ أنتظر كنت ولقد هذا
جريدته طبع عىل مقررة أجرة يدفع الوطن جريدة صاحب إنَّ يل يُقال أن
كنا ُربَّما التي األعذار من ذلك غري أو القبطية، للبطريكخانة األهلية باملطبعة
الباطل إن الباطل ويُزِهق الَحقَّ يُِحقَّ أن إال هللا يأبى ولكن بالقبول. قابلناها
عىل يغارون الذين األمة أفاضل أحد الثاني اليوم يف أنبأني فقد زهوًقا؛ كان
ونرشها تقريرها يف خاشني غري عالتها، عىل الوقائع ويقررون الحق، نرصة
بالحري أو — سلمها قد البطريرك غبطة أن سفيه» منافق قدح «أو الئم لومة
أن يبعد وال الوطن، لصاحب وهبها الذي أفندي إبراهيم لحرضة أهداها —
املطبعة هذه بأنَّ املأل رءوس عىل يجاهر الوطن صاحب أن ما يوًما نسمع
ببعيد. مثله عىل — الحقِّ وايم — ذلك وما الخصوصية، ممتلكاته ضمن من
كيف إذ ذلك؛ من العجب غاية أعجب — اإلنسانية ورشِف — وإني
طائفتنا من هو ليس لرجل وأوقافنا أموالنا يسلم أن البطريرك لغبطة يسوغ
يوجد فهل لجميلنا، وجحوده بنعمتنا كفره عن فضًال شاكلتنا؛ عىل هو وال
ًفا ترصُّ أوقافنا يف القوم أولئك ف ترصُّ عىل هذا من أقوى دليل ذلك بعد
ال حتام فَحتَّام عتاب، وال هناك حساب وال شاءوا كيفما فيها يبددون ُمطلًقا
الجهل هللا قاتل أال َسبَا. أيدي أغلبها تبدد التي أوقافنا شعث َلمِّ يف نسعى
لنا يجوز ذلك بعد وهل الوبيل، الوبال هذا سبب شك وال فإنهما والطمع
من بدعة إال هو إن وجوده أن أو فائدة امِليلِّ للمجلس ليس أن نقول أْن
الكنائسية، والقوانني للدين ُمخالف أنَّه وتدبُّر» تبرصُّ «بغري نَدَِّعي أو البدع
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تبكتنا أال الناس! من نستحي أال الحق! من نخجل أال هللا! من نخىش أال
مثل حصل ملا ألعماله منتبًها أو موجوًدا كان لو املجلس أنَّ مع ضمائرنا!
يا املجلس فاملجلس مثيل. الوجود عالم يف له ليس الذي والسلب النهب هذا
باملجلس، إال مللتنا ي تََرقِّ وال باملجلس، إال لنا تقدُّم ال القبطية! الطائفة أبناء
وال باملجلس، إال وأوقافنا ألموالنا حفظ وال باملجلس، إال لحالتنا إصالح وال
باملجلس، إال إلكلريوسنا تنوير وال باملجلس، إال ومدارسنا لكنائسنا تنظيم
فليصمت وإال الصادقني، من كان إن بربهانه فليأتنا ذلك علينا أنكر ومن
تجد أن وهيهات عينني، لذي الحق َظَهر فقد بالباطل؛ االدِّعاء عن ويكف

سبيًال. الساطع الحق نور إلخفاء
من التعجب مزيد بإبداء هذه عجالتي أختم أن إال هنا يسعني وال هذا
لها يُعهد لم التي والوقاحة القباحة لجادة وُمالزمتها الوطن، جريدة ترصف
عندها، ما إال تثمر ال شجرة وكل ينضح» فيه بالذي إناء «فكل غرو وال نظري؛
الوطن، صاحب ليعلم ولكن تينًا، الشوك من وال عنبًا الحسك من نجني فال
نكف ال أننا معدودة بدراهم ذمتهم باعوا الذين من شاكلته عىل كان ومن
له واقفون نحُن وها عروقنا، يف يجري َدُمنَا دام ما بحقوقنا مطالبتنا عن
األشهاد رءوس عىل بها وننادي واختالقاته، تمويهاته ونفند نشهر باملرصاد
إال تأبى نخوتنا فإنَّ الحيادة؛ جادة ويُالزم فليصمت وإال وناٍد، صقع كل يف
عن املشهور أنَّ بمكان الغرابة من هو الذي واألمر املنافقني، نفاق إظهار
فكيف الشمائل، وجميل الشيم بكريم اتصفوا قوم أنهم األمريكان إخواننا
ألعلهم وترصفاته؟! صفاته هذه رجًال كنيستهم أعضاء بني يقبلوا أن يرضون
كذلك؛ إال نخاله وال كذلك ذلك كان وإذا أعماله؟! عن راضني غري أيًضا هم
األباعد عنه ترَض ولم األقارب، كرهته رجل من يُنتظر ماذا هللا فأناشدكم

املنصفون. ولينصف العادلون ليحكم والغريب؟ القريب ومقته
التوفيقي الحزب ورغائب الخبيثة، اإلكلرييكي الحزب مآرب هي فهذه
ولكن يجهلونها، أخالهم ولسُت القراء، السادة لحرضات لخصتها الحميدة،
هذه بني الشاسع البَْوَن الكل علم قد وها إفادة، اإلعادة يف يكون أن عىس
واملغرض طائفته، لخري املحب املخلص بني شتان إذ املآرب؛ وتلك الرغائب
الضالع يبلغ أن هيهات فهيهات ومصلحته، بغيته قضاء إال يهمه ال الذي

الثريا. الثرى تحاكي أو الظليع شأو
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قسمني إىل ينقسمون املسكونة وأرجاء املعمورة أنحاء سائر يف املنترشين األقباط إن
أيًضا لهم ويُقال الباباويون واألقباط األصليون األرثذكسيون األقباط وهما: عظيمني،
األقباط كان وملا هذا إليها. وانتمائهم الغربية للكنيسة اتباعهم إىل نسبة التبع
قاًرصا الكالم موضوع جعلنا فقد الكتاب هذا يف بالذات املقصودون هم األرثذكسيون
عظيمني، قسمني إىل ِحَدِتهم عىل أيًضا يَنَْقِسمون األرثذكسيون األقباط إنَّ فنقول: عليهم
لخدمة املرتشحني الكهنة جماعة إكلريوس بلفظة واملقصود واإلكلريوس، الشعب وهما:
عظيم جانب عىل سلف فيما كان اإلكلريوس هذا بأنَّ التاريخ أنبأ ولقد إال. ليس الدين
إن قيل لقد حتى منهم، األديرة قاطني من كانوا من سيما وال ف، والتثقُّ ر التنوُّ من
بني نراه ما إنَّ ولعمري الحكمة، دائرة وقطب الفلسفة رحال محط كانت األديرة تلك
صحة عىل دليل ألدل العديدة، ومصنفاتهم املفيدة، الرهبان هؤالء مؤلَّفات من ظهرانينا
ال وأنت فأصبحوا ثانيًا، ربوعهم ويهاجر ديارهم عن ينأى أن إال العلم أبى ولكن ذلك،
علم لو فإنه وباإلجمال رسًما، وال اسًما للعلم يعرفون ال وأوغاًدا أجالًفا إال فيهم ترى
سلًفا. منهم لتََربَّءوا الالحقني إخوانهم حالة إليه ستَئول ما السابقون الرُّهبان آباؤنا

األمم درجات من غريها تضارع والتعلُّم التقدُّم من درجة يف فهو الشعب ا أمَّ
عهد يف املسلمني إخوانهم مع العلمية نهضتهم تاريخ ابتدأ وقد املتمدنني، املتقدمني
حاز لقد حتى الفخيمة؛ الخديوية العائلة جد باشا عيل محمد له املغفور الجنان ساكن
انتدبتهم ولذا مداركهم؛ وسمو تقدمهم بتمام الناطقة العليا، الشهادات منهم الكثري
السياسة َربُّ فمنُهم الخطرية، واملراكز العالية املناصب أعظم يف السنية الحكومة
وأحد املرصية، املالية ناظر غايل باشا بطرس سعادة والعزم الحزم ورجل والكياسة
املتضلعني املترشعني القضاء رجال من وفيهم العظام، ورجالها الكرام مرص وزراء
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هللا، نرص بك وحنا يوسف، بك وبطرس شاروبيم، بك وميخائيل غايل، بك أمني سعادة
أفندي هللا ورزق سميكه، بك املسيح وعبد سليمان، بك ويوسف إبراهيم، بك وتادرس

وغريهم. سميكه أفندي هللا وعبد سميكه،
النجباء والشبان والخطابة الكتابة ورجال واملصنفني املؤلفني جهابذة من وفيهم
وقوسه ذكي، أفندي وجرجس إبراهيم، أفندي وجندي وهبي، بك تادرس حرضة األدباء:
عطيه، أفندي وإسحاق عوض، أفندي وجندي إبراهيم، أفندي وييس جرجس، أفندي
أفندي ودانيال قزمان، أفندي وإسكندر جرجس، أفندي وعطية جرجس، أفندي ومرقس

وغريهم. األسيوطي حنا أفندي وبطرس باشا،
أفندي وإسكندر إبراهيم، بك خليل عزتلو املشهورين: البارعني املحامني من وفيهم

وغريهم. املنياوي خليل أفندي ونخله األسيوطي، فانوس أفندي وأخنوخ إبراهيم،
فهمي، أفندي وإبراهيم منصور، أفندي إبراهيم حرضة املاهرين: األطباء من وفيهم

وغريهم. مفتاح أفندي ونجيب أيوب، أفندي ومراد
أفندي وجرجس حنا، أفندي فوزي حرضة البارعني: الرياضيني من وفيهم
وغريهم. أفندي وميخائيل عفت، أفندي وميخائيل صربي، أفندي ويوسف فيلثاوس،

بأطراف إليهم ويشار الخنارص عليهم تُعَقد الذين واألعيان الوجهاء من وفيهم
الذي الزمن هذا يف فقط األقباط نفحات تظهر ولم هنا، ذكرهم يسعنا لم ا ممَّ البنان
زمن يف حتى وجدارتهم براعتهم ظهرت قد بل والحرية، العدالة شموس فيه بزغت
الذين هؤالء أسماء ذكر عىل أتينا ولو وغريهم، املتمردين املماليك كأيام االستبداد
للطائفة ما عىل كبري دليل وهذا املجال، بنا لضاق املناصب أعظم وحازوا اشتهروا

الُعىل. إلدراك الطبيعي االستعداد من القبطية

وأصوامهم األقباط أعياد

وعيد املجد. له املخلِّص السيد والدة تذكار وهو امليالد، عيد منها املشهور األقباط أعياد
من املجد له السيد بقيامة فيه يحتفلون النسيم» «شم له ويُقال الكبري العيد أو الفصح
املجد له السيد بصعود فيه يحتفلون الصعود وعيد املوت. سلطان عىل وانتصاره القرب
وعيد املجيدة. قيامته من يوًما أربعني ُمِيضِّ بعد واألبهة بالعظمة محفوًفا العىل أعايل إىل
كلها ليست لكنها كثرية أخرى أعياد وجملة القبطية. السنة برأس فيه يحتفلون النريوز
وصوم العذراء وصوم الصغري والصوم الكبري الصوم فأشهرها أصوامهم أما بشهرية.

وغريها. يونان
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وكنائسهم مدارسهم

وكنيسة الفجالة، وكنيسة الكربى، املرقسية كنيسة أشهرها كثرية، كنائس ولألقباط
وكنيسة الروم، حارة وكنيسة املعلقة، وكنيسة السقايني، حارة وكنيسة زويلة، حارة
وغريها، سيفني أبي وكنيسة القبيل، الدير وكنيسة البحري، الدير وكنيسة تادرس، األمري

األرياف. بجهات أخرى كنائس وكذا
اآلداب، ومدرسة االقتصاد، ومدرسة الكربى، القبطية املدرسة املدارس من ولهم
حارة ومدرسة العلمية، اآلداب ومدرسة الوطنية، واملدرسة العلمية، املنافع ومدرسة
ومدارس غمر، وميت وطنطا املنيا ومدرسة القبطية، إسكندرية ومدرسة السقايني،

والبحري. القبيل الوجه جهات أغلب يف منترشة كثرية أخرى

وجرائدهم جمعياتهم

وجمعية وفروعها، التوفيق جمعية أهمها شهرية، جمعيات جملة أيًضا ولألقباط
حفظ وجمعية الخريية، املساعي وجمعية االقتصاد، مدرسة مؤسسة القبطية االقتصاد

وغريها. الخريي االتحاد وجمعية األسيوطية، القبطي التاريخ
ورياض املرصي والعلم والراوي والفرائد النجاح مرقى جريدة الجرائد من ولهم

تعاىل. هللا شاء إن قريبًا ستظهر التي التوفيق وجريدة التوفيق

تنبيه

أكتفينا ولذا األلباب ذوي عيل يخفي ماال والطبعة السهوية الغلطات من الكتاب هذا ىف وقع قد
وحده: هلل فالكمال حال كل وعىل بها الترصيح دون عنها بالتلميح

ت��ري غ��ل��ط��ة اول ف��ه��ذه ج��ري ام��ر ف��ي اغ��ل��ط ال ق��ال م��ن
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