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األكادمييت األوربيَّت نهتُّراث انقبطي
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احملبلسح احلبيٍخ ااٌّؽساْ يف ٍوَ اجلُّّخ  19فّّاٍس ظٕخ َ0201

انقىاوني ادلصريَّت ادلىضىبت إىل انقذِّيش يىحىَّا رهيب انفم
مقذِّمت مىجزة

٘رٖ اٌموأٌن  -اوجمبً دلمّوهنب ٌ ٌ٘ -واؽد ِٓ ثىبزوخ اٌىَٕعخ اٌمجىََّخ يف اٌمسْ اٌعَّبيض ادلَاليً( ،)1ألهناب ؽزّاًب
عبءد ثّد لوأٌن اٌجبثب أصٕبظَوض اٌضَّبين اٌ  .)َ994-929( 02اٌ٘ ِجبزح ِٓ رٍخَؿ ؽُس ألعصاء سلزبزح ِٓ اٌىزبثٌن اٌضَّابين
ااٌضَّبٌش ِٓ وُزُت اٌمدٍِّط ٍوؽَّٕب ذ٘يب اٌفُ ( )َ923-793اٌعِّزخ ِٓ اٌىهٕود ادلعَؾٌ( ،)0ؽَش لُعِّّذ ٘ارٖ األعاصاء
ادلخزبزح ئىل  10لبٔؤبًٌ ،رٌه ٔعجهب ِإٌِّفهب ئىل اٌمدٍِّط ٍوؽَّٕب ذ٘يب اٌفُ ٌزُؾفً ِٓ اٌمََّبَ .اٌزغد لجوالً ِٕد اٌعَّبٌِّن ذلب.
ارٍُمي ٘رٖ اٌموأٌن اٌمَّوء ٍِي ؽبي اٌىَٕعخ اٌمجىََّخ ثوعٗ ِبَ يف غموْ اٌمسْ اٌعَّبيض ادلَاليً ،اٌ٘ فزسح وضاسد
فَهب اٌموأٌن ادلفسٍَّخ اٌيت ظَُّذ ثأمسبء ثّك وجبز اٌمدٍِّعٌن ،إِهب ٍزَّمؼ ِمداز اٌمَّّف اٌسُّاؽٌ اٌرً يخٍذ فَٗ اٌىَٕعخ
اٌمجىََّخ يف ٘را اٌولذ ،الظََّّب ثّد أْ رولَّف اٌزٍََُّّ ِٓ اإلديبْ ظواء ِٓ عهخ ِدزظخ اإلظىٕدزٍَّخ اٌالَّ٘ورََّخ اٌيت أفًُ صلُّهاب
ثففخ هنبئََّخ ،أا ِٓ عهخ زُرجخ ادلوِوٌٌن يف اٌىَٕعخ ،ااٌيت رالؼذ ِٕر ٘را اٌولذ ففبِداً.
اٌمد اظزّبْ أٔجب َِخبئًَ ِىساْ يَِبن يف اٌمَوي اٌزَّبظُ ِٓ رلّوَ لوإَٔٗ يف اٌمسْ اٌضَّبين ِؽس ادلَاليً ،ا٘و ثّٕواْ:
”ِٓ أعً ئلبِخ األُظمُف“ ،ثضالصخ لوأٌن ِٕهب .وّب ذوس٘ب أٍمبً اثٓ وَجس ( )َ1709+يف ِوظوِزٗ اٌىَّمعََّخ(.)7

وص انقىاوني
ُّ

ثعُ اُة ااالثٓ ااٌسُّاػ اٌ ُمدُض اإلٌٗ

اٌواؽد()9

لوأٌن األة اٌفبلً اٌمدٍِّط اٌىَّب٘س ٍوؽَّٕب ٌعبْ اٌرَّ٘ت ثىسٍسن اٌمُعىٕىَََّٕخ اُ٘ اصين ِؽس لبٔؤبً ،ـالرٗ ِّٕب آٌِن.

انقاوىن األوَّل

ال ٍهوٌه ؼزَّخ إٌَّبض ئْْ وبْ ئوساِهُ ئٍبن ئىل أْ هتٌن اهلل .فبٍُِ أٔه ئْ ؽصٔذ ٌٍِ ؼزَّزهُ ئٍبن فهٌ خىَئخ ألٔٗ

 -1ذٌه ألَّْ لوأٌن َ٘جوٌَزط رُّسف يف ادلساعُ األعٕجََّخ ثبظُ ”اٌموأٌن ادلفسٍَّخ“ ألهنب أاَّي لوأٌن رّسفهب اٌىَٕعخ اٌمجىََّخ ،ئذ أَّْ لوأٌن اٌجبثب
أصٕبظَوض اٌضَّبين ٌ٘ ،يف أـٍهب ِمبٌخ ِىوٌخ ،لُعّذ فَّب ثّد ئىل لوأٌن .اٌمد اظزّبٔذ لوأٌن َ٘جوٌَزط ِٓ لوأٌن اٌجبثب أصٕبظَوض اٌضَّبين .اِب
عبء ِٓ لوأٌن ِفسٍَّخ يف ٘رٖ اٌفزسح عبء ثّد لوأٌن َ٘جوٌَزط ،أً يف غموْ اٌمسْ اٌعَّبيض ادلَاليً.
اعٍط ٍِي وسظٌ وَٕعخ اإلظىٕدزٍَّخ يف ٘رٖ اٌفزسح ظجّخ ِٓ اُثبء اٌجىبزوخ ِٓ ،اٌجبثب ٍوؽَّٕب األاَّي اٌ ِ - )َ525-994( 09سازاً ثبٌجبثابااد
ٍوؽَّٕب اٌضَّبين ،ايٍعموزاض اٌضَّبين ،ارَّوصباض اٌضَّبٌش ،اصَإياظَوض (ا٘و أؼهسُ٘) اثىسض اٌسَّاثُ  -ئىل اٌجبثب ياَِبٔوض اٌ .)َ425-549( 75
2- CPG 4316.

اٌىهٕود ادلعَؾٌ٘ ،و يف احلمَمخ وزبة ااؽد ِمعَُّ ئىل ظزَّخ أثواة ،اوًُّ ثبة ِٕهب ٍُعَّّي وزبة.
 -7أؼبز ئٌَهب ثٓ وَجس ثموٌٗ” :اٌ٘ ألواي ٌىَفخ ِؽزٍّخ ٍِي اًِ ٌٍىهٕخ اغًنُ٘ ،ائٔراز اؽىّخ ارٍَُِّ .دَّهتب  10لوالً ٔضساً ،ال فهسظذ ذلب“.
ٔ -9ؿَّ اٌموأٌن ٌ٘ وجمبً دلخىون زلُ (ِسيب  )051ثبدلىزجخ األٍََّ٘خ ثجبزٍط ،ا٘و رلّوَ لوأٌن ِمبزٖ اٌسَّا٘ت ،اٍّوي ئىل اٌمسْ اٌسَّاثُ ِؽس
ادلَاليً .أَِّب ِمب٘بح اٌموأٌن مبب ازي ِٕهب يف وزبة اٌىهٕود ادلعَؾٌ ٌٍمدٍِّط ٍوؽَّٕب ذ٘يب اٌفُ ،فبظزّٕذ فَهب  ُِ -اٌزَّفسُّف  -مبؾبلاسح
ٌٍدُّوزوزح ِسفذ صبثذ ـٍَت ،أٌُمَذ يف ِإدتس أـدلبء اٌزُّساس اٌّسيب ادلعَؾٌ ،خالي اٌفزسح  05-07فّّاٍس ظٕخ  َ0213مبمس مجََّّاخ اُصابز
اٌمجىََّخ ثبٌمب٘سح.
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ئمنب ٍٕجغٌ دلٓ وبْ اهلل غبٍزٗ أْ ٍُمِّّد لًّنٖ اال ٍسى أْ ؼزَّزٗ يف اهلل ؼزَّٗ .فاْ إُٔ٘ذ عدِّا ،فاَّْ أعسن ِوفَّس يف اٌعَّّبء.
انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّانج
( )17:7اؽزّبي اٌؽَّزبئُ ااإل٘بٔبد ااألٌفبي اجلبزؽخ ااٌىٍّبد إٌَّبثَخ ااٌزَّّجًناد اٌجبوٍخ ِٓ األئَبء ،ااٌزََّّٕف اٌارً
ٍُىٍك عصافبً ظواء ِٓ احلىَّبَ أا احملىوٌِن ،وًُّ ٘رٖ األؼَبء ال ٍمدز وضًناْ ٍِي اؽزّبذلب.
الد ٍىزعت اٌجّك لدزح ٍِي اؽزّبي اٌزَّدزٍجبد اجلعدٍَّخ ٌ ...ىَّٕهُ ٍمّفوْ أِبَ األِوز األخًنح ،فَفجؾوْ أوضس اؽؽََّخ
ِٓ احلَوأبد اٌمَّبزٍخ .أِضبي ٘إالء ٍِي اعٗ اخلفوؾ ٍٕجغٌ أْ ُٔمفَهُ ِٓ زُرت اٌىهٕود ،ألٔٗ ئْ وبْ اٌىب٘ٓ غًن ٔبظه أا
شا٘د فأٗ ٌٓ ٍفَد اٌىَٕعخ وضًناً ،أَِّب ظسِخ االٔفّبي ااٌغمت فهٌ رإذً ٔفط ـبؽجهب ااٌرٍٓ ٍّبؼسُ٘ ٍِي اٌعَّواء.
ِٓ ٍُؾت ادلدٍؼ اٌجبوً ٍُمَف الوياً ئىل ٔبز عهَُّٕ ثمدز ِدي األٔفط اٌيت ـبز زئَعبً ٍَِهب.

انقاوىن انثَّاين

ِٓ وبْ ال حيت ادلسرجخ فال ٍهوٌٗ اٌّصي ِٕهب .آِ خبف أْ ٍُّصي فٍَط ٍمدز ًٍّّ ؼَئب جبسأح .فَٕجغٌ ٌٍَّٕفساين أْ ال
خيبف ،ألَّْ اخلبئفٌن ادلسرّدٍٓ ِٓ اٌّصْي حيزٍّوْ ِجويٍَّخ ُِ َّسح شلٍوءح ِٓ وًِّ ؼس .اُِ ذٌه أوضاسُ٘ ٍفاًناْ أِاداء اهلل
اإٌَّبض .اٌَط ٘ىرا ٍٕجغٌ أْ ٍىؤوا ،ثً ٍمبرٍوْ مبؾجَّخ اٍمواْ  ...وأثىبي اٌفسظبْ .أيخً حبسٍَّخ ااخسط ااٍُِ أَّْ ٘ارا
اٌّصي ٌَط ثداْ اٌوالٍخ يف ادلىبفأح ِٕد ادلعَؼ عًَّ ذوسٖ ،ثً ئذا ُِصٌذ حبَش (وٕذ) ٍٍِوِبً ،شاين ذٌه ِٕدٖ ؼسفًب اشاي
ٌبدله ِراثبً.
انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّانج
( )11:7ال ٍٍٓ أؽد أين أِبزق اٌمدٍِّط ثوٌط اٌسَّظوي ؽٌن ٍموي« :ئْ اؼزهي أؽد األُظمُفََّخ فَؽزهٌ ِّالً ـبحلبً»
(1رَّوصبؤض  )1:7فاين ال ألوي ثأْ اؼزهبء األُظمُفََّخ أِس زيًء ،اٌىٓ اٌسيًء ٘و زغجخ اٌزعٍه اؽت اٌسِّئبظخ .فهرٖ اٌؽهوح
ٌ٘ اٌيت ٍٕجغٌ أْ ٍسرفُ اإلٔعبْ ِٓ ِعزوا٘ب ،اٍىهس ٔفعٗ ِٕهب دتبِبً ،اأال ٍعّؼ ذلب ِٓ اٌجداٍخ أْ رزعٍه ٍَِٗ ؽىت ٍىوْ
ؽسِّا يف رفسفبرٗ .آِ ال ٍؽزهٌ ظٍُىبْ ٘رٖ اخلدِخ فأٗ ال خيؽي ؽسِبٔٗ ِٕهب .ا٘ىرا ٍعزىَُ أْ ٍزفسف يف وً ؼاٌء
حبسٍخ رلد أاالي اهلل .أَِّب اٌرٍٓ ٍسرّداْ خوفبً ِٓ أْ ٍّصٌوا ِٓ اٌىهٕود ،فهُ ٍمبظوْ ِجويٍخ ِسَّح جتسُ٘ ئىل ؼساز وضًنح،
ارمويُ٘ غبٌجبً ئىل ِب ٍغمت اهلل اإٌبض.

انقاوىن انثَّانج

لبي أٍمبً :ئَّْ مجبِخ إٌَّبض ئمنب ٍٍٕساْ ئىل أِّبي اٌىهٕخ اٍمزبظوْ هبب وّفوِّز حيزرً ؼجٗ اٌفُّاوزح األاىل .اوَاف
ٍعزىَُ ِٓ ثٗ يثٍَخ أْ ٍدااً ِٓ ثٗ يًِِّ ـغًن( .ا) ِضٍّب أَّْ أفّبي اٌىهٕخ اٌفَّبحلخ رٕفُ وضًنٍٓ ،فااهنُ ٍزؽاجَّهوْ هباب،
ورٌه أٍمبً خىبٍبُ٘ ،رُىعًِّ إٌَّبض ِٓ اخلًن ارُسخَهُ ِٓ اًٌّّ اٌفَّبحل.

انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّانج
( ِٓ )19:7ؼأْ اٌسَََِّّخ اٌزَّؽجٗ ثبٌسَّاٌِ ااٌزّضًُّ ثٗ ازلبوبرٗ يف رفسُّفبرٗ .فىَف ديىٓ ٌٍسَّاٌِ أْ ٍولف غمت اٌسَََِّّخ ئْ
وبْ ٘و ٍؽزًّ ثٕبز اٌغمت؟ آِ ِٓ اٌسَََِّّخ ٍىوْ ايٍّبً ا٘و ٍسى اٌسَّاٌِ ظسٍُ اٌزهَُّظ؟

انقاوىن انرَّابع

لبي :ئَّْ خىبٍب ألعي إٌَّبض رمُس ِبٍَِهب خفَبً ،اأِّبي اٌىهٕخ ادلّسافخ رمُس اجلّبِخ.
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انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّانج
(ٔ )19:7مبئؿ اٌسُِّبح ٍفُّت ئخفبؤ٘ب ،ثً ؽىت اٌجعَه ِٕهب ٍٍهس ثولوػ .فبجملب٘د ِب ياَ ِّزىفبً ثدازٖ ال ٍٕبفط اال
ٍفبزَ أؽداً ،فاَّْ أؽداً ال ٍهزُ ثٕمبئفٗ ِهّب ٍِّذٌ ،ىٓ ئذا ٔصي ئىل ؽٍجخ ادلفبزِخ أىؽف ؽبٌٗ اافُزماؼ أِاسٖ ...
إٌَّبض حيىّوْ ٍِي اخلىَئخ ٌَط مبمداز٘ب ثً مبٕصٌخ ِسرىجهب .ذلرا ٍٕجغٌ أْ ٍزؾفَّٓ اٌىب٘ٓ دتبِبً ثعالػ ِزٌن ِآ اٌَمٍاخ
اادلسالجخ اٌدَّائّخ ألظٍوة ؽَبرٗ ،ؽىت ال جيد فَٗ اٌسَّاـد ِولّبً لَّفبً ٍىّٕٗ فَٗ ثىّٕخ لبرٍخ.

انقاوىن اخلامش

البي أٍمبً :ئَّْ اٌزَّموى حلعٕخ .اٌَط ٍٕجغٌ أْ ٍُمدََّ ـبؽجهب زئَعبً ئالَّ أْ ٍىوْ ُِ رمواٖ فَ ِهّبً .ألين أِاسفُ أٔبظاًب
وضًنٍٓ ،لد ؽجعوا أٔفعهُ اٌدَّ٘س وٍَّٗ ؽىت ارمّذ أٔفعهُ ثبٌفَّوَ ،اوبٔوا يف ؽبذلُ رٍه ،ئذ مل ٍزىٍَّفوا ثغًنٍُ٘ ،صياياْ
ِٕد اهلل ،اٍصٍداْ يف احلىّخ ،ؼَئبً ٌَط ثفغًن .فٍَّّب لدَِّوُ٘ ٌٍىهٕود فىٍَّفوا أٔفعهُ رمومي اِوعبط آخسٍٓ ،مل ٍمزادز
أؽدُ٘ ٍِي ذٌه اٌجزَّخ ،ا٘سة .اثّمهُ وٍُِّف أْ ٍُمَُ ،فأٌمي ِٕٗ ذٌه اٌزَّؾمَك األاَّي اٌرً وبْ ٍّزّدٖ ،فخعس أٍِاُ
ئال أْ ٍىوْ لد اظزوعت ذٌه.
اخلعبزح .اٌَط ٍدخً يف اٌىهٕود ِٓ لد وَجس يف اٌدَّزعخ اٌعُّفٍي َّ
جممىع قىاوني األوبا ميخائيم مطران دمياط يف انقرن انثاين عشر ادليالدي
اٌمَوي اٌزَّبظُ ِٓ” :أعً ئلبِخ األُظمُف“.
البي ٍوؽَّٕب فُ اٌرَّ٘ت:
ئال أْ ٍىوْ ُِ رمواٖ ،فَ ِهّبً“.
”ئَّْ اٌزَّموى حلعٕخ .اٌَط ٍٕجغٌ أْ ٍُمدََّ ـبؽجهب زئَعبً َّ
انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّاين

( )1:0خيبوت (ادلعَؼ) اٌسَّظوي لبئالً« :ثىسض أحتجُين؟» ادلَّب اِزسف أٔٗ حيجُّٗ أوًّ اٌسَّة لبئالً« :ئْْ وٕذ حتاجُّين ازَ
غٌّٕ»  )0:0( ...وبْ ديىٓ أْ ٍموي ٌٗ” :ئْ وٕذ حتجُّين ِبزض اٌفَّوَ ،اإٌَّوَ ٍِي األزق ،ااٌعَّهس اٌىَّوًٍ ،يافُ ِآ
ادلٍٍوٌِن ،وُٓ أثبً ٌٍَزَُ اٌألزٍِخ ِوق شاعهب .اٌىٓ احلمَمخ أٔٗ رسن وًَّ ٘را عبٔجبً البي« :ازَ غٌّٕ» ألَّْ وًَّ األؼَبء
اٌيت ذوسرُهب ظبثمبً ديىٓ أْ ٍموَ هبب وضًناْ ِٓ ادلسؤاظٌن ،الد رموَ هبب إٌِّعبء أٍمبً .اٌىٓ ِٕدِب ٍُىٍت ِٓ ؼاخؿ أْ
ٍموي اٌىَٕعخ ارووً ئٌَٗ زِبٍخ ٘رٖ إٌُّفوض اٌىضًنح ،فاَّْ مجَُ إٌِّعبء اأوضس اٌسِّعبي جيت أْ ٍزساعّوا أِبَ ٍِّخ اٌّّاً.
ؽَٕئر ٍزمدََّ ِٓ ٍَِذ ِٕصٌزُهُ اٌسُّاؽََّخ ِٓ اٌجبلٌن ،افبلذ فمبئٍهُ اٌىضًنٍٓ.

انقاوىن انضَّادس

لبي :وًُّ خىَئخ خيىئهب اإلٔعبْ اال ٍدااٍٗ اٌىب٘ٓ ،فهو ؼسٍىٗ يف ِراة اهللِ .ضً وجَت ؼبء لىُ اٌّمو فمزً ادلسٍك.

جممىع قىاوني األوبا ميخائيم مطران دمياط يف انقرن انثاين عشر ادليالدي
اٌمَوي اٌزَّبظُ ِٓ” :أعً ئلبِخ األُظمُف“.
ٍوؽَّٕب فُ اٌرَّ٘ت لبي:
”وًُّ خىَئخ خيىئهب اإلٔعبْ اال ٍدااٍٗ اٌىب٘ٓ ،فهو ؼسٍىٗ يف ِراة اهلل ،ألٔٗ ِضً وجَت لد أظبء لىُ اٌّمو،
فمزً ادلسٍك“.
انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّاين
أاالً ٌَط ِٓ اٌعَّهً ٍِي اإلٔعبْ أْ ٍؽخِّفهب ،ألٔٗ ال ٍّسف أِوز اإلٔعبْ ئالَّ
( )7:0يف ؽبٌخ األاعبَ اٌجؽسٍَّخ ،فأٗ َّ
زاػ اإلٔعبْ اٌرً فَٗ .فىَف ئذاً ٍمدز أًُّ ااؽد أْ ٍفف ِالعبً دلسق ال ٍّسف وجَّزٗ؟ ؽىت ٌو أـجؼ ادلسق ِّسافبً ٌٗ،
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فاَّْ ِهَّّخ اٌّالط رىوْ ؼبلخ ،ألٔٗ ٌَط ِٓ اٌعَّهً ٍِي اٌىَّجَت أْ ٍّبجل اجلَُّ ثٕفط اٌعٍُّىبْ اٌرً ٍزّبًِ ثٗ اٌسَّاٌِ ِاُ
غّٕٗ  ...ئَّْ اخلبوئ جيت أْ ٍُفٍَؼ ال ثبإلزغبَ ثً ثبإللٕبَ.
(ِ )9:0بذا ٍِي اٌسَّاٌِ أْ ٍفًّ؟ ألٔه ئْ رّبٍِذ ثٍىف ُِ ِٓ حيزبط ئىل اظزّّبي ادلؽسن امل جتسػ ثّّك ِٓ رعازدٌِ
ؽبٌزٗ ذٌه ،فىأٔه رعزأـً عبٔجبً ِٓ االٌزهبة ارزسن اُخس .آِ ٔبؽَخ أُخسى فأه ئْ لُّذ ثبالظزئفبي ادلىٍوة ثال ؼفمخ،
فاَّْ ادلسٍك ئذ رمويٖ آالِٗ ئىل اٌَأض ،ظوف ٍهسة يفّخ ااؽدح ِٓ وًِّ ؼٌء ِٓ ،اٌّالط ااألزثىخ ِّبًٍِ ،مَبً ثٕفعٗ ئىل اذلاالن
 ...ألٔٗ وّب أْ وضًنٍٓ ٍزّبٌوْ غسازاً فَعمىوْ يف اٌَأض ِٓ عهخ خالـهُ ٌّدَ اؽزّبذلُ األياٍخ اٌفَّّجخ ،وارٌه ٍوعاد
آخساْ ٍعمىوْ يف اإلمهبي ِٓ عساء ِدَ رأيٍجهُ ثبٌّموثخ اٌيت رزٕبظت ُِ أخىبئهُ ،اٍفًناْ ئىل ؽبي أظوأ.

انقاوىن انضَّابع

لبيٍٕ :جغٌ ٌٍىب٘ٓ أْ ٍٍٕس ئىل وًِّ ـٕف ِٓ اٌّراة ،ئذ وبْ ٌَط ِٓ خىبٍبٖ ٍُعأي فمه ،ثً ِٓ خىبٍب آخسٍٓ اٌيت
ٍفًن ِٕهب ئىل ألفي اذلوي ،ادلخَفخ.

انقاوىن انثَّامه

لبي :ئْ وَّٕب ٔسرّد شلَّب جيت ٍَِٕب ِٓ خىبٍب أٔفعٕب ألهنب روعت ٍَِٕب رٍه إٌَّبز ،فٍّبذا ال ٍٕجغٌ ٌٕب أْ ٔزولَُّ اٌاجالء ئذ
ٍُعأي ِٓ خىبٍبٔب اخىبٍب اجلّبِخ اٌيت ظٍُِّّذ ئٌَٕب؟
انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّاين
( )0:0ئَّْ ِٓ ألبَ غّٕبً ظواء ثبفزساض اٌرِّئبة أا ظسلخ اٌٍُّفوؾ أا رفؽٌِّ ِسق اٌىَّبِوْ أا أٍَّخ وبزصخ أُخسى ،زمباب
حيد ٔوِبً ِٓ اٌزَّعبً٘ ِٓ ـبؽت اٌمىَُ .ائْ أزاي ـبؽت اٌمىَُ رّوٍمبً ،فاَّْ اٌزَّّوٍك ٕ٘ب ٍىوْ ِبيٍِّب .اٌىٓ ِٓ ٍإدتٓ
أاالً اؽزّبي ِموثخ لَبَ اخلسافِ ،موثخٌ رفوق األِوز ادلبيٍَّخِ ،موثخٌ دتط ؽاىت
ٍِي ثؽس ُُ٘ خساف ادلعَؼ إٌَّبومخ ،فٍَّٗ َّ
ٔفعٗ .اٍَِٗ صبَٔخ أْ خيوق ـساِبً أٍُِ األعي  ...اظزُّ ٌىٍّبد اٌسَّظوي ثوٌطِ« :فبزِزٕب ٌَعذ ُِ حلُ ايَ ثً ُِ
اٌسؤظبء ُِ ،اٌطَّالوٌن ُِ ،اٌوالح ٍِي ٌٍُّخ ٘را اٌّبمل ُِ ،أعٕبي اٌؽَّس اٌسُّاؽََّخ يف اٌعّباٍبد» (أفعط  ...)10:4فوق ٘را ...
ِٕدِب ٍٍٕساْ احلبزض ٘بزثبً ِٕهُ ثَّداً ٍىفوْ ِٓ احلسة ِّٗ ،اٍىزفوْ ثبالظزَالء ٍِي اٌمىَُ .اٌىٓ يف ٘رٖ احلبٌخ ،ؽىت
ِٕدِب ٍعٍجوْ اٌمىَُ وٍٗ ،ال ٍزسووْ اٌسَّاٌِ ثال زلبزثخ ثً ٍهبمجؤٗ أوضس ،اال ٍىفوْ ِٓ ِهبمجزٗ ؽىت ٍىسؽؤٗ أا ٍٕزفس
٘و ٍَِهُ.

انقاوىن انتَّاصع

لبي :ال جيت ٌىب٘ٓ أْ ٍىوْ وب٘ساً فمه ٍِي لدز ادلسرجخ ،ثً ٍٕجغٌ ٌٗ أْ ٍىوْ ُِ ٔمبئٗ ،فهّبً ،رلسِّثبً ٌألِوزِ ،بزفبً
ثبٌدٍِّبٔبد وٍِّهب وجّك ِٓ فَهبَّ ،مث ٍىوْ أثّد ِٕهب ِٓ زُ٘جبْ اٌّّازً.
انكهىىث ادلضيحي ،انكتابان انثَّاين وانثَّانج
(ٌ )15:7و وبْ ادلسؼؼ ٍِي يزعخ ِبٌَخ ِٓ اٌزَّموى  -ا٘را أِس ٘بَ يف اٌىهٕود  -فاين ال أظزىَُ أْ أغبِس ثزسؼَؾٗ
اظزٕبياً ئىل رمواٖ فؾعت ئذا مل ٍمنت ِوا٘ت أُخسى.
( )10:0ثبٌِّٕعجخ ئىل زعًُ رمدََّ ٌَؾًّ ِعإاٌَبد ؼّت وجًن ،اٍّين ثىًِّ ؼخؿ فَٗ ِٕبٍخ فسيٍَّخ ،فىَف ًٍّّ ٍِاي
منوُ٘ ئْ مل ٍىٓ ٘و ٍِي يزعخ ِبٌَخ ِٓ لوَّح اإلزايح اـالثخ اٌّصديخ.
( )11:0جيدز مبٓ ٔبي ٘رٖ اخلدِخ أْ ٍىسِّض ؽَبرٗ ِٓ أعٍهب ،أا ٍزٕؾَّي ِٕهب وّب حيك ٌٍّعَؾٌٍِّ .بً ثأَّْ اٌزَّٕؾٌ ال
ٍمً يف رلبشارٗ ِٓ اٌوفبء ثبخلدِخ.
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انقاوىن انعاشر

البي أٍمبً :ال ختف اال رعزؾٌ ِٓ ؼزَّخ األظبلفخ اٌعُّوء ،اال ٍهوٌٕه ٍُِ ادلسرجخ ،فاهنب ذلُ وٍهب ثبٌعَّواء .اال رغزس
ثٍجبظٗ عٍد اخلساف ،ثً ٔؼ اجلٍد اأٍس اٌدٍت اٌدَّاخً .ال رٍٕس ئىل ؽُعٓ والِٗ ،ثً أٍاس ئىل ؽمَماخ ٌفٍاٗ امجَاً
أفّبٌٗ(.)5
جممىع قىاوني األوبا ميخائيم مطران دمياط يف انقرن انثَّاين عشر ادليالدي
اٌمَوي اٌزَّبظُ ِٓ” :أعً ئلبِخ األُظمُف“.
البي أٍمًب (ٍمفد ذ٘يب اٌفُ):
”ال ختف اال رعزؼ ِٓ ؼزَّخ األظبلفخ اٌعُّوء ،اال ٍهوٌَّٕه ٍُِ ادلسرجخ ،اال رغزس ثٍجبظٗ عٍد اخلسافٔ .اؼِّ اجلٍاد،
اأثفس اٌرِّئت اٌدَّاخً .ال رغزس حبُعٓ والِٗ ،ثً أٍس ئىل ؽمَمخ ٌفٍٗ امجًَ أفّبٌٗ“.

انقاوىن احلادي عشر

البي أٍمبً :اؽرز عدِّا ئْْ أٔذ لُدِِّذ ٌزُخزبز أُظمُفبً ارفًن ٍِي ِدٍٕخ أْ رىوْ ؼسٍساً اعب٘الً ثٍُِّ اٌ ُىزُت اإلذلََّاخ.
فاين أٍُِ أَّْ وضًنٍٓ ٍموٌوْ اخزبز ادلعَؼ عهَّبالً ـَبيً اٌعَّّه اِؽَّبزٍٓ .فاْ لًَ ٌه ٘را ،فمًُ ِٓ ؼبء ِٕىُ فٍَُ ِمُ ٌٕب
َِزبً ااؽداً اال ٍجبيل أْ ٍىوْ ؽسَّاصبً أا يثَّبغبً ،أا ٍمُ ٍدٖ ٍِي ِسٍك فَّّأ.

انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّاين
(ٍٍَ )11:0ك ثٕب أْ ٔىوْ ٍِي ؽرز ِٓ وًِّ عهخ اأْ ضلزسض ؽىت ال رزعسَّة ظسِّا أً ؼسازح ِٓ ٔبز ؼاهوح زئبظاخ
اٌىهٕود .آِ وبْ ِزؾسِّزاً أـالً ِٓ ٘رٖ اٌؽَّهوحٍٕ ،جغٌ أْ ٍجمي ٍِي ؽرز ِٕهب ثّد الُ اٌَد ٍَِٗ .أَِّب ئْ وبْ أؽد لد
الزىن ثداخٍٗ ٘را اٌوؽػ ادلفزسض  -اؽػ ؼهوح اٌسِّئبظخ  -لجً أْ ٍفً ئىل ٘رٖ اٌىساِخ ،فأٗ ثّد زظبِزٗ ٍصُط ثٕفعاٗ يف
عؾَُ ياخٌٍ ٍفُّت اـفٗ.

انقاوىن انثَّاين عشر

لبي أٍمبً :ئمنب ًُِّ األُظمُف ٌَٕمٌِّ األٔفط فّالً اٌفٍبً ،اٍسفّهب ثبٌزَّّبٌَُ اٌفبلٍخ ئىل اهلل ،اٍىوْ ايٍّبً ؼسٍف اٌّمً،
وّسآح هبََّخٍُ ،مسِّة ِٓ زََِّزٗ اٌمساثٌن إٌَّمَخ ،ؽىت ٍفَِّسُ٘ لسثبٔبً ااؽدًا هبَِّب هلل .اِب ظوى ذٌه فصٌخ ُِّسٖ.
انكهىىث ادلضيحي ،انكتاب انثَّانج
( )14:7أًُّ ٔوَ ِٓ اٌسِّعبي ٍٕجغٌ أْ ٍىوْ ِٓ ٍواعٗ ٘رٖ األِبـًن ،اٍزفدَّى دلّوِّلبد اخلدِخ اٌّبِخ؟ ٍٕجغٌ أْ ٍىوْ
ِصٍص إٌَّفط يف غًن وٍّّبء ،ؽبشِبً ٌىَّٕٗ زؽَُ ،ئيازٍِّب ثغًن يوزبروزٍَّخِٕ ،ففبً ثغًن رلبٍِخِ ،زوالّبً يف غًن خٕاوَ ،ـابزِبً
ازلَمًب ًِّب  ...االّبً ٔفت ََِٕٗ ٘دفبً ااؽداً ٘و ثٕبء اٌىَٕعخ ثال حتَُّص ٌفدٍك أا ِدا.
صلصد لوأٌن األة اٌفبلً ٍوؽَّٕب ٌعبْ اٌرَّ٘ت ـالرٗ ِّٕب آٌِن.
ااٌعجؼ هلل يائّبً أثداً ظسِدا
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