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باحثة قبطية: الفرس دمروا كنيسة القيامة والعهدة العمرية حافظت عليها

قالت الباحثة سلفانا جورج عطا الله، إن كنيسة القيامة بالقدس، قبلة الناظرين من كل أنحاء العالم المسيحى، شيدها
اإلمبراطور قسطنطين فى القرن الرابع الميالدى على الطراز البازيليكى.

وأكدت دراسة لباحثة الدكتوراه بمعهد الدراسات والبحوث القبطية بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، أن كنيسة القيامة
http://www.mobtada.com/search.php?)

q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9+)ظلت
قائمة حوالى 300 عام حتى عام 614م، عندما قام الفرس بتخريبها مع باقى كنائس فلسطين ونهبوا كنوزها وهدموا أعمدتها وأسروا بطريركها حينئذ

والكثير من المسيحيين واقتادوهم إلى بابل، مشيرة إلى أن تلك كانت من أعظم النكبات التى حلت بكنيسة القيامة فى التاريخ.

وأضافت أنه بعد دخول المسلمين القدس عام 637م أبقى الخليفة عمر بن الخطاب، على مبانى الكنيسة وأعطى الحرية للمسيحيين، وقالت إن
المؤرخ الشهير سعيد بن بطريق، روى أن الخليفة لم يرد أن يصلى فى صحن كنيسة القيامة حتى ال يطمع فيها أحد من المسلمين من بعده واكتفى

بالصالة على درج باب كنيسة قسطنطين، وأعطى البطريرك صك العهد المعروف بالعهدة العمرية على غرار سماحة المسلمين وحفاظهم على آثار
ومقدسات من سبقوهم بمنح رهبان دير سانت كاترين قبل ذلك العهدة النبوية.

وأشارت الدراسة إلى كنيسة القيامة باعتبارها مجموع الكنائس التى شيدت فوق القبر الذى دفن فيه السيد المسيح و(الجلجثة) والمعروف بالجمجة
فى الالتينية، موضحة أنه بعد مجمع نيقية 325م أوفد اإلمبراطور قسطنطين أمه هيالنة لبناء كنيسة فوق قبر السيد المسيح وذلك عام 326م،

وأمر أسقف القدس مكاريوس ببناء 3 كنائس واحدة فوق القبر واألخرى فوق الجلجثة والثالثة فوق مغارة الصليب، وأنه يغطى كل ذلك قبة عظيمة
هى التى اقترح أسقف القدس أن تغطى من الفضة الخالصة، وهى التى عرفت بكنيسة القيامة واستغرق بناؤها 6 سنوات واكتملت عام 335م حيث

أقيم حفل عظيم لتكريسها حضره أسقف قيصرية يوسابيوس وغيره من األساقفة والكهنة والشعب.

من جانبه، أوضح خبير اآلثار عبدالرحيم ريحان، أنه بعد تدمير الفرس لكنيسة القيامة حاول مودستس، رئيس دير ثيؤدسيوس، بمساعدة بطريرك
http://www.mobtada.com/search.php?) اإلسكندرية

q=%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
البابا يوحنا، إعمارها وجمع التبرعات إلعادة بناء ما تم تخريبه منها، ولكن ما تم إعماره لم يكن مثل سابقه من الناحية المعمارية أو التماثل فى البناء،

وقال إن مودستس حاول إضفاء مسحة من الجمال على البناء بما تبقى من آثار البناء البيزنطى، وإن البناء استغرق حوالى 12 عاما وانتهى على األرجح
عام 629م.
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