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العصر البيزنطي سهير ابراهيم نعينع: تاريخ مصر في  

 محمد عبد الفتاح السيد: المصريون والمسيحية حتى الفتح العربي

 زبيدة عطا: إقليم المنيا في العصر البيزنطي

 

 

 
 العناصر التي تكون منها المجتمع المصري خالل العصر البيزنطي

 

اليونان والرومان: وهم الطبقة األرستقراطية الثرية وأعضاء مجلس السناتو،  -

ويتحدثون اللغة اليونانية.              

اليهود: جالية كبيرة تركزوا في مدينة األسكندرية وعملوا بالتجارة واقراض          -

األموال، يتحدثون العبرية فيما بينهم ويتحدثون القبطية مع المصريين             

دثون     المصريين: أهل البالد األصليين والعنصر األساسي في تكوين السكان، يتح-

اللغة القبطية، وهم الطبقة محدودة الدخل في المجتمع المصري.                 

باإلضافة إلى الجاليات األجنبية ممن كان لهم مصالح تجارية مع مصر، وتركزوا  -  

في مدينة األسكندرية.                 
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 أحوال مصر تحت الحكم الروماني

 

مجرد والية رومانية. فقدت مصر استقاللها وأصبحت -  

ق.م وهو اليوم الذي غدت فيه  03تحديد التقويم المحلي لمصر بشهر أغسطس عام  -

مصر والية رومانية.   

زيادة الحاميات العسكرية الرومانية في مصر. -  

زيادة الضرائب التي أثقلت كاهل المصريين. -  

براطورية خالل القرن    انهيار االقتصاد الروماني، واالنقالبات العسكرية في اإلم -

الثالث وانعكاسها على المجتمع المصري.    

م.482محاولة دقلديانوس عالج مشكالت اإلمبراطورية بداية من عام -  

تقسيم اإلمبراطورية إلى قسمين وتبعية مصر للقسم الشرقي. -  

أصالحات دقلديانوس في مصر. -  

أثر اصالحات دقلديانوس على المجتمع المصري. -  

تمرار قسطنطين في برنامج اإلصالح.اس -  

أثر أصالحات قنسطنطين على المجتمع المصري. -  
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 المحاضرة الثانية

 

 الشئون الدينية في مصر في العصر البيزنطي

 

 دخول المسيحية مصر

 

 كيف دخلت المسيحية مصر؟
بواسطة القديس مرقص عند قدومه إلى مصر. -  

الجالية اليهودية المقيمة في مصر.عن طريق  -  

 عن طريق الجنود الرومان )الحامية الرومانية في مصر(

 عن طريق رحالت التجارة المتبادلة بين مصر وبالد الشام.

 

 العوامل التي أدت النتشار المسيحية في مصر:

 

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر -  

إيزيس وأوزوريس، وبين وجود تشابه بين ما اعتقده المصريون في قصة  -

ما تداوله الروايات بشأن العائلة المقدسة.     

سوء أحوال المصريين تحت الحكم الروماني، وبحثهم عن الخالص من   -

وطئته باتباع تعاليم السيد المسيح.     

االضطهادات الدينية التي تعرض لها المسيحيين والبطوالت التي أثبتها    -

ر المسيحية.الشهداء ساعدت على نش     

      خصائص الديانة المسيحية التي جعلتها تقبل كل من يؤمن بها، على  -

.خالف ما عهدوه في اليهودية التي ال تسمح لغير اليهود باعتناقها      

حركة التبشير الكبرى التي تبناها الحواريين وتالميذهم لنشر تعاليم السيد  -

 المسيح عليه السالم.

 

 االضطهادات الدينية

 

أسباب االضطهادات ـ   

م وقتل القديس مرقص في اإلسكندرية.88اضطهاد عام  -  

م.88اضطهادات تراجان عام   
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م.434اضطهادات سبتيميوس سفيروس عام  -  

م.402اضطهادات مكسيميوس عام   

م.423اضطهادات دكيوس عام   

م.422اضطهاد فاليران عام   

)عصر الشهداء(.م 034االضطهادات الكبرى في عهد دقلديانوس عام   

 

 مرسوم ميالن ونهاية االضطهاد الديني

األسكندرية فيها.كنيسة ظهور الخالفات المذهبية ودور   

 دور مدرسة اإلسكندرية في نشر الديانة المسيحية.

 

 الرهبنة والديرية

 

 أسباب ظهور الرهبنة وأنتشارها في مصر.

الرهبنة تعريف  

 الفرق بين الرهبنة والديرية.

الرهبنة:تطور نظام   

 الرهبنة الفردية )اإلنعزالية(

 الرهبنة الجماعية

 الديرية

 دور األديرة في تنمية المجتمع المصري في العصر البيزنطي.

 

 


