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 األكادمييت األوسبيَّت نهتُّشاث انقبطي
The European Academy for Coptic Heritage 

(TEACH) 

 أسانيب انتَّناول عرب انُعصوس
 ِب ٍ٘ أعبٌُت اٌزَّٕبوي هّّ اٌُوظىس يف اٌىٕبئظ ادلخزٍفخ هّىًِب ويف اٌىُٕغخ اٌمجـَُّخ خظىطًب؟: سؤال

 هٓ ٘زا اٌغإاي يف ثٕذَٓ، ِب خيزض ثبٌىٕبئظ ادلخزٍفخ، مثَّ ِب خيزض ثىُٕغخ اإلعىٕذسََّخ. عأجُُت :اإلجابت
 أوَّاًل: أسانيب انتَّناول عرب انُعصوس يف انكنائس املختهفت

، وبْ ادلإِٕىْ حيٍّىْ ِوهُ ئىل ثُىهتُ أجضاء ِٓ اجلغذ ادلمذَّط ثوذ ُلذَّاط َوىَ األدوذ،   ٌٍُّالد اٌضَّالصخ األوىل مشوْاٌ يف
ٌُزٕبوٌى٘ب ثأٔفغهُ ؿىاي ثمَُّخ أَبَ األعجىم. وذلزا اٌغَّجت ُطٕوذ طٕبدَك طغًنح ِٓ اخلشت أو اٌوبط أو أدذ ادلوبدْ، ِوضوَّدح  

ٌُِّوب.   Arculαeأو  Arcαe. وُهشفذ ثبعُ ثغٍغٍخ ديىٓ ثىاعـزهب محً ٘زٖ اٌظَّٕبدَك دىي اٌُوُٕك وّب َفوً اٌىهٕخ األصلٍُىبْ دب
 .ٌن اٌضَّبين واٌضَّبٌش ٌٍُّالدوُوجذد أِضٍخ ٌزٌه هًٍ طذوس ادلىرً ادلٕزمٌٍن وادلذفىٌٔن يف عشادَت اٌفبرُىبْ يف اٌمشَٔ

َـُّخ ا الدزفبف ثبألعشاس ادلمذَّعخ ٌٍزَّٕبوي ِٕهب يف غوًن  وٌىَّٕٕب ٔوشف أٔٗ ِٕز أواخش اٌمشْ اخلبِظ ادلُالدٌ ِٕوذ اٌىُٕغخ اٌمج
وثشغُ  ثـشَشن اإلعىٕذسََّخ. َ(496-489) اٌضَّبينأصٕبعُىط ِٓ لىأٌن اٌجبثب  (78سلُ )أولبد ئلبِخ اٌُمذَّاعبد، ورٌه ؿجمًب ٌٍمبٔىْ 

َّوب   66  اٌ (1077َ-1046)خشَغزىروٌُّىط صِٓ اٌجبثب ئالَّ يف هنبئُِّب  ٘زٖ ادلّبسعخ فمل رزىلَّرٌه  يف اٌمشْ احلبدٌ هشش ادلُالدٌ. أ
ٌُِّب ثبألعشاس ادلمذَّعخ يف اٌىُٕغخ ٔفغهب وٌُظ يف اٌجُىد ثذءًا ِٓ اٌمشْ اٌشَّاثن ادلُالدٌ َُّٔخ فزذزفق دب  . (1)اٌىُٕغخ اٌُىٔب

ويف رٌوه َموىي    اٌُُّىن، مثَّ َزٕبوٌٗ.وبٔذ اٌوبدح اٌمذديخ يف اٌزَّٕبوي، أْ َأخز ادلزٕبوي اجلغذ ادلمذَّط هًٍ سادخ َذٖ و
 :َ(386-315)األوسشٍٍُّ  اٌمذَّْظ وًنٌُّظ

هٕذِب رز٘ت ٌزٕبوي اٌُمشثبْ، ال متذ رساهه ِٓ ثوُذ وال جتوً أطبثوه ِزجبهذح، ثً اجوً َوذن اٌُُغوشي   ]
 .(2)[“آٌِن”هششًب ٌُُّٕبن اٌيت عزمجً ادلٍه اٌولُُ، ورٕبوي يف سادخ اٌىف، جغذ ادلغُخ، لبئاًل: 

 ٘زٖ ادلّبسعخ فُمىي: َ(407-347)َىدَّٕب ر٘يب اٌفُ ويف وُٕغخ أٔـبوُخ، ٔوشف أَؼًب ِٓ اٌمذَّْظ 
 .(3)[ألشوا أٔىُ ٌُظ فمؾ لذ ٍٔزُ ٘زٖ اٌوـَُّخ يف َذوُ، ثً ئٔىُ لذ سفوزّى٘ب ٌفّىُ ...]

ادخ َذ ادلزٕبوي اٌُُّىن، رغٕذ٘ب اٌُذ اٌُُغوشي.  جضًءا ِٓ اخُلجض اٌزٌ رمذَّط هًٍ س اأُلعُمف ففٍ اٌىُٕغخ اٌغّْشَبَُّٔخ َؼن
ِّ ِزٕبوي َمىي اأُلعُمف:  دَ ادلغُخ ”. واٌشَّّبط َمىي: “جغذ ادلغُخ”واٌشَّّبط ديغه اٌىأط وَششثىْ ِٕٗ ِجبششح. وٌى

 ... “آٌِن”. واجلىاة يف وال احلبٌٌن: “وأط احلُبح
َّبط اإلشبسح «رولىا وألشوا ِب أؿُت اٌشَّة» (33)وأصٕبء اٌزَّٕبوي، َشرًّْ ادلشّّْٔىْ ِضِىس  . وهٕذِب رزُ ادلٕبوٌخ، َوـٍ اٌش

َّبط اٌشَّوت لبئاًل: ألجً اٌظَّالح، فُمذِّْهب اأُلعُمف ُٔبثخ هٓ اٌُىً، مثَّ حيين اجلُّن سؤوعهُ، وَزٍمَّ ىْ اٌَجَشَوخ، مثَّ َظشف اٌش

                                                                            
1- J.G. Davies,  A Dictionary of Liturgy and Worship, London, 1984, p. 327 ; Aziz S. Atia, The Coptic Encyclopedia, 1991, vol. IV, p. 

1064-1065. 
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َّمظ اٌزٌ  و٘ى .(4)‘ار٘جىا ثغالَ’ ُّ اٌىٕاٌ  بئظ ششلًب وغشثًب.هشفزٗ و
فُمىي اٌىبرت اٌشُّوعوٍ ُٔموىالٌ   س هًٍ ؿشَمخ اٌزَّٕبوي ِٓ األعشاس ادلمذَّعخ، ويف أواخش اٌمشْ اٌشَّاثن ادلُالدٌ ؿشأ رـىَّ

يف صِٓ اٌىُٕغخ األوىل، وبْ اٌشَّوت َزٕبوي اٌوٕظشَٓ ِٕوضٌٌن ِضٍّب َفوً اٌىهٕخ اِْ. ووبْ ”: (1852َ-1809)جىجىي 
َـّب٘ش. وٌىٓ دلب ثذأ ثوغ ادلغُذٌُّْن ... َزظوشَّفىْ يف   َـّب٘ش، وَششة ثٕفغٗ ِٓ دِٗ اٌ ُّ شخض َزٕبوي ثُذٖ جغذ سثّْٕب اٌ و

أالَّ َزٕبوي اٌشَّوت اٌوٕظَشَٓ ِٕفظٌٍَن، ثً َُخٍـب ِوًب  َ(407-347)يب اٌفُ ر٘أِش اٌمذَّْظ َىدَّٕب اٌىُٕغخ ثغًن ٌُبلخ ... ذلزا 
اٌيت رمىَ ِمبَ ادلٍمؾ اٌزٌ دلظ ثٗ اٌغًّْناف إٌَّبسٌ فوُ ئشووُبء    )ادلغزًن( وال َُوـُب ٌٍشَّوت يف أَبدَهُ ثً ثبدلٍومخ ادلمذَّعخ

 .(5)“رٍّغٗ شفب٘هُ اٌزٌإٌَّيب، ٌززوًن اجلُّن ثـجُوخ ٘زا 
َّ ِب أِش ثٗ اٌمذَّْظ َىدَّٕب ر٘يب اٌفُ ثزٕبوي اٌوٕظشَٓ ِوًب ِّثىاعـخ ادلغزًن وٌىٓ َجذو أ اٌىٕبئظ، ألٔٗ  ، مل َٕزشش يف و

ْ يف رٕوبوي   ِن ِشوس اٌضَِّٓ، سأي اٌجوغ أْ َظٕوىا آُٔخ ِٓ اٌزَّ٘ت أو غًنٖ ِٓ ادلوبدْ ٌالعزوبػخ هبب هٓ أَذَهُ  اٌُمشثوب
َـّب٘ش َـّب٘شأْ َزٕبوي اجلغذ  ئرا شبء أدٌذ”٘زا اٌوبدح لبئاًل:  (101)يف لبٔىٔٗ سلُ  692َ عٕخرشوٌى ادلٕومذ . فأثـً رلّن اٌ  اٌ

أٔوٗ   ،. وَزَّؼخ ِٓ رٌه“إٌّْوّخشوخ، فٍُجوً َذٖ هًٍ شىً طٍُت و٘ى َزٕبوي ششوخ ًِب ٌٍشَِّزمذّْ ،اإلذلٍ ُمذَّاطيف ولذ اٌ
 .ٌفّٗ ثٕفغَٗزٕبوذلب اإلٔغبْ مثَّ  ،الصاي ثىػن اجلىا٘ش يف اٌُذ اٌزَّٕبويوبْ  ،هًٍ األلً اٌغَّبثن ادلُالدٌدىت هنبَخ اٌمشْ 

َـّمَغٌن اٌجُضٔـٍ واٌغّْشَبين،٘ىزا اعزمش و و٘ى ِب طبس  َُوـً اجلغذ ادلمذَّط ِغّىعًب يف اٌذََّ اٌىشمي ٌٍّزٕبوٌٌن. أْ يف اٌ
 يف اٌمشْ اخلبِظ ادلُالدٌ. فشَمُبلشؿبجَّٕخ يف مشبي ئِوشوفًب أَؼًب يف وُٕغخ 

دوٌن  اٌمشْ اٌضَّبين هشش ادلوُالدٌ،  ٕبوٌىْ اخُلجض ِغّىعًب يف اٌذََّ، دىت ئىل ، وبْ ادلزٕبوٌىْ َزأَؼًب ويف اٌغشة ادلغُذٍ
 .(6)َزٕبوٌٗ اٌىهٕخ ودذُ٘ واٌزٌادلإٌِٕن، ُِٕن اٌىأط ثزبرًب هٓ  دُش حتذ شىً اخُلجض ودذٖ،شبهذ ِٕبوٌخ ادلإٌِٕن 

وهبء طغًن ِٓ اٌفؼَّخ غبٌجًب، رو ورٌه يف  دبالد رٕبوي ادلشػٍ، فاهنُ َزٕبوٌىْ اجلغذ ادلمذَّط شلضوجًب ثبٌذََّ اٌىشمييف و
ُِذىُ   .(7)يف اٌمشْ اٌضَّبين ادلُالدٌ َ(165-100)وأوَّي ِٓ روش ٘زٖ اٌوبدح ٘ى اٌمذَّْظ َىعزُٕىط اٌشَّهُذ . غـبء 

َّ هبدح اٌشُّووىم  (8)فٌن، ثبعزضٕبء األسِٓ وادلىاسٔخ اٌزَٓ َشووىْ أصٕبء اٌزَّٕبوياٌشَّشلُُّىْ َمجٍىْ ادلٕبوٌخ والو . واحلمُمخ أ
 أصٕبء اٌزَّٕبوي، رشجن ئىل اٌالَّرٌن اٌغشثٌُّْن يف اٌُوظىس اٌُىعـً.

وجتوذس  شَبْ وإٌَّغبؿشح وادلىاسٔخ واٌىُٕغوخ اٌغشثَُّوخ.   هٕذ األسِٓ واٌغّْ يف اٌزَّٕبوي غزخذَ ادلغزًن )ادلٍومخ( دبٌُِّبوال َُ
 َّ  ،دلوبَشح وَُّّخ ادلبء اٌيت ُرؼبف هٍوً اخلّوش   ،1965َوُٕغخ سوِب لذ اعزخذِذ ادلغزًن ثذًءا ِٓ عٕخ اإلشبسح ٕ٘ب، ئىل أ

  دلضجهّب ِوًب يف اٌىأط.

 ثانيًا: أسانيب انتَّناول عرب انُعصوس يف انكنيست انقبطيَّت خصوصًا
 هٓ اٌوبدح اٌمذديخ يف اٌزَّٕبوي دٌن َأخز ادلزٕبوي اجلغذ ادلمذَّط هًٍ سادخ َذٖ اٌُّىن، مثَّ َزٕبوٌٗ ٌفّٗ، ألذَ ئشبسح وصبئمَُّخ
، ورٌوه يف  اٌمجـَُّخِٓ ثبثبواد اٌىُٕغخ  14  اٌ َ(265-248)اٌجبثب دَىُٔغُىط اٌىجًن صلذ٘ب يف صِٓ يف وُٕغخ اإلعىٕذسََّخ، 

دُش ششح فُهب اٌجبثوب دَىُٔغوُىط    (258َ-257) ُأعُمف سوِب Sixtus IIعُىغُزظ اٌضَّبين سعبٌزٗ اخلبِغخ اٌيت وزجهب ئىل 
َّفزُمَّ ،ومسن األعئٍخ واألجىثخ ادلوّىدََّخ،هٕذِب دؼش ِشاعُُ  ،ألدذ اإلخىح يف وُٕغخ ِظش دبدصخ ولوذ  ادلوّىدََّوخ  ٓ يف لٍجٗ أ

 :اٌجبثب دَىُٔغُىط . فُمىيوجتذَفًبُوفشًا  شلٍىءحمل رىٓ وّب سآ٘ب ومسوهب، ئر وبٔذ اٌيت الزجٍهب 
َّ ... َُوزّّ ِإًِٕب ِٕز صِٓ ؿىًَ ]وبْ أدذ اإلخىح ذوا أخوًنًا. وهٕوذِب مسون    ... ووبْ دبػشًا ِن ِٓ رو

                                                                            
 216، 215ص  1979َشم اٌىٕغٍ، ِٕشىساد إٌىس، ثًنود، دٕبُٔب ئٌُبط وغبة، رلّىهخ اٌشَّأسشُّٕذسَذ  -4

5- N.B. Gogol, Meditations On The Devine Liturgy, London, 1913, p. 85-86. 

 170، 169. ألش أَؼًب: ادلـشاْ جشاعُّىط ِغشَّح، األٔىاس يف األعشاس، ثذوْ ربسَخ، ص  80أسمشٕذسَذ دٕبُٔب وغَّبة، ِشجن عبثك،  -6
7- Apol. 1. 65. 

 119، ص 1968َ، ادلوهذ اٌىبصىٌُىٍ ثبدلوبدٌ، اٌمب٘شح، اٌشَّشلَُّخُىٍ، اٌـمىط ٕٕ٘شٌ دادلُظ اٌذوِاألة  -8
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َّأربين ثبوًُب ؤبدثًب عىء دلِّ ،األعئٍخ واألجىثخ َّ، واهزشف زلزجِّٗ، وعمؾ هٕذ لذِ ّْ ادلوّىدََّخ ب ثأ ذ هبب ِن اٌيت ُه
ّْ ادلوّىدََّخاذلشاؿمخ مل رىٓ وهزٖ  أْ َٕبي ٘زا  ... ذلزا ؿٍَت فشًا وجتذَفًبئر وبٔذ شلٍىءح ُو ،دبي ِٓ األدىاي ثأ

َّ’ :ش هًٍ أْ أفوً ٘زا. ولٍُذين مل أجُغوٌىَّٕ .اجلضٍَخ إٌّْوّخش اٌىبًِ، و٘زٖ ـهُّاٌزَّ َّ ئ )أٌ  ٍخ وبفُوخ ىَششوزٗ اٌ
 اٌشُّوىش د ِٓ اٌجذاَخ شخظوًب مسون   ش هًٍ أْ أجذّْين جيت أالَّ أجُغألَّٔ .‘رٕبوٌٗ ِٓ األعشاس ادلمذَّعخ ِذَّح ؿىٍَخ(

َّ وِذَّ ،، واشزشن يف رشدَذ آٌِن، وولف أِبَ ادلبئذح)اٌشُّىش، أٌ اإلفخبسعزَُّب( ، ورٕبوٌوٗ  وبَ ادلجبسنَذَٗ ٌُزٕبوي اٌ
 .(9)ئخل[ ... ذُتهٓ إٌَّ ٗ ال َىفُّ... ٌىَّٕ ٕب َغىم ادلغُخواشزشن ولزًب ؿىَاًل يف جغذ ودَ سثّْ ،فواًل

 َّ ٍُ َىٓ )ادلٍومخ( ٌزٕبوي األعشاس ادلمذَّعخ، عىاء ٌٍجغذ ادلمذَّط أو ٌٍذََّ اٌىشمي، ف اعزخذاَ ادلغزًنواجلذَش ثبٌزِّوش ٕ٘ب أ
ألً رمذَش، ثوً مل َٕزشوش    هًٍ َ(373-328عىيل )أصٕبعُىط اٌشَّصِٓ اٌجبثب   ِب ثوذئىل ِوشوفًب يف وُٕغخ اإلعىٕذسََّخ دىت

وثوذ أْ ُهشف اعوزخذاَ ادلغوزًن يف    أواخش اٌمشْ اٌغَّبثن ادلُالدٌ وّب عجك أْ روشُد.يف اٌىٕبئظ دىت  اعزخذاَ ادلغزًن
وّب وبْ األِش يف اٌموشوْ   شلٕىهًب ثوذ أْ طبس رٕبوٌٗ ثبٌُذاٌزَّٕبوي، فمذ وبْ األطً يف اعزخذاِٗ ٘ى ٌزٕبوي اجلغذ ادلمذَّط 

 ثٗ.، وٌىٓ ٌُظ ٌزٕبوي اٌذََّ اٌىشمي ٌٍّغُذَُّخاألوىل 
... أَهب اٌشَّة اٌؼَّوبثؾ اٌُىوً،   ”وِٓ أجً رٌه، فذٌن َزىَُّ إٌَّض اٌٍُِّزىسجٍ ٌظالح رىشَظ ادلغزًن واٌزٌ َمىي: 

ّّ ِزأخّْش ٔىهًب(10)“ثٗ اجلغذ ادلمذَّط واٌذََّ اٌىشميزٕبوي ٔاثغؾ َذن هًٍ ٘زا ادلغزًن اٌزٌ  رٌوه   ،، ٔوشف أٔٗ ٔضّّ ٌُزىسج
َّ   مل َىٓ ِوشوفًب يف وٕبئظ طوُذ ِظش دىت اٌمشْ اٌضَّبٌش هشش ادلُالدٌ.    ثبدلغزًنرٕبوي اٌذََّ اٌىشمي  أل

أٌ أٔٗ يف وٕبئظ طوُذ ِظش، ودىت اٌمشْ اٌضَّبٌش هشش ادلُالدٌ اعُزخذَ ادلغزًن يف رٕبوي اجلغذ ادلمذَّط فمؾ، وٌوُظ  
و٘ى ِب َششدٗ ٌٕب َىدَّٕب ثٓ أيب صوشََّب ثٓ عجبم، دُش َششح ؿشَمخ رٕبوي اجلغذ ادلمذَّط ثبدلٍوموخ.  يف رٕبوي اٌذََّ اٌىشمي. 

ومل َىٓ خيذَ،  -شعُٗ أو اأُلعُمف يف ُو -مذّْط خيذَ اٌُمذَّاط، ووبْ اٌجـشَشن دبػشًا اٌُمذَّاط فُىػّْخ أٔٗ ئْ وبْ اٌىب٘ٓ ادل
، فأٗ َـٍن اذلُىً ثوذ غغً َذَٗ، مثَّ َزمذََّ َزٕبوي اٌُمشثبْ ثبدلٍومخ )أٌ أٔٗ َأخز جضًءا ِٓ اجلغذ ادلمذَّط ثُذٖ ِوٓ اٌظّْوَُُّٕخ  

َِّب اٌىأط فُششة ِٕهوَؼوٗ يف ادلٍومخ، مثَّ َزٕبوٌٗ ٌفّٗ ُّض فُّغوه  بِىبهن بِجبششح، وَؼوه ب(. أ َِّب اإلَغىِبُٔظ أٌ اٌُم . وأ
َِّب اٌمظ فُزٕبوي اٌُمشثوبْ   ُّض ٌٕفغٗ. وأ ادلٍومخ ثُذٖ، دُش َؼن ٌٗ فُهب اٌىب٘ٓ ادلمذّْط جضًءا ِٓ اجلغذ ادلمذَّط، فُزٕبوٌٗ اٌُم

َِّب ثمَُّخ اٌوذَّسجبد  (12)ئْ وبْ لذ اشزشن يف اخلذِخ (11)‘ِٓ اٌُمشثبْ’ًب ِٓ َذ اٌىب٘ٓ ادلمذّْط ِٓ غًن أْ ديغه ثُذٖ شُئ . وأ
 .(13)اأُلخشي فُؼن ذلُ اٌىب٘ٓ ادلمذّْط ثُذٖ جضءًا ِٓ اٌُمشثبْ ادلمذَّط يف أفىا٘هُ، و٘ىزا أَؼًب ٌجمَُّخ اٌشَّوت

ٌ اٌمشْ )ال روش العزخذاَ ادلغزًن يف رٕبوي اٌذََّ اٌىشمي هٕذ اثٓ عجبم و  ، عوىاء ٌكوٍوًنوط أو   (اٌضَّبٌش هشش ادلوُالد
... ووزٌه اٌىأط، َٕجغٍ أْ َىىْ ِن دبٍِوٗ  ”ٌٍشَّوت. ألٔٗ يف دذَضٗ هٓ ِٕبوٌخ اٌذََّ اٌىشمي ٌٍشَّوت، َمىي ِب ٔظُّٗ: 

َّٗ. وال َزوشَّع خلشلخ اٌىأط مجٍخ ُّ ِٓ َزمشَّة، ف   .(14)“مشَّبط آخش، وِوٗ ِخَشق )أٌ ٌفبئف( ٌٍّغخ، ديغخ فُهب و
َّمظ اٌمجـٍ، وبْ يف غؼىْ  َّ اٌىلذ اٌزٌ دخً فُٗ اعزخذاَ ادلغزًن ٌٍزَّٕبوي ِٓ اٌذََّ اٌىشمي يف اٌ و٘ىزا َزأوَّذ ٌذَٕب أ

                                                                            
ُّضَىعبثُىط اٌمُظشٌ، ربسَخ اٌىُٕغخ، رشمجخ  -9 َّجوخِشلظ داود،  اٌُم  352، ص (9:7) ،1979َ اٌمب٘شح، اٌضَّبُٔخ اٌ

10- Aziz S. Atiya, The Coptic Encyclopedia, 1991, vol. IV, p. 1065. 
َّ اٌىب٘ٓ ادلمذّْط َٕبوي اٌمظ جضءًا ِٓ اجلغذ ادلمذَّط ثوذ أْ َؼوٗ يف ادلٍومخ وَٕبوٌٗ ثبدلٍومخ يف فّٗ، ثذوْ أْ -11 َّ ادلمظىد أ ديغوه   ٌو

، لبَ األة فُىزىس ِٕظىس ِغوزشَخ  يف هٍىَ اٌىُٕغخ اٌمظ ثبدلٍومخ يف َذٖ. رٌه ألَّٔٗ ِٓ ثٌن وادذ وهششَٓ سلـىؿًب ٌىزبة اجلى٘شح إٌَّفُغخ
 (180/ مسُىوٗ  15ؿموظ  )األوَّي ثوشلُ   ؛ ادلخـىؽ“ِٓ اٌمشثبْ”اٌفشٔغُغٍ ثزذمُك ٔضّْ اٌىزبة ِٕهب، ٕ٘بن سلـىؿبْ فمؾ دزفب وٍّيت 

 .1790َوَوىد ئىل عٕخ  (419/ مسُىٗ 159ال٘ىد )، وادلخـىؽ اٌضَّبين ثشلُ 1634َزذف اٌمجـٍ ثبٌمب٘شح، وَوىد ئىل عٕخ ثبدل
ُّٓ أهنب اٌمشاءح اٌظَّذُذخ ٌٍَّٕض يف ٘زَٓ ادلخـىؿٌن ادلزوىسَٓ.   وأك

َّب اٌموظ اٌوزٌ مل حيؼوش     -حبغت اثٓ عجبم  -اشزشان اٌمظ يف اخلذِخ  -12 َوين أٔٗ لذ دؼش اٌزَّذًٍُ األوَّي، اٌزٌ ٘ى حتًٍُ اخُلذَّاَ. أ
 اٌزَّذًٍُ األوَّي وَشَذ أْ َزٕبوي، فُزٕبوي خبسط اذلُىً رأدَجًب ٌٗ ورىثُخًب.

رَُُّٕخ، األة فُىزىس ِٕظىس ِغوزشَخ اٌفشٔغُغوٍ،   َىدَّٕب ثٓ أيب صوشَب ثٓ عجبم، وزبة اجلى٘شح إٌَّفُغخ يف هٍىَ اٌىُٕغخ، دمَّمٗ ؤمٍٗ ئىل اٌالَّ -13
 280-277، ص 83اٌَجبة  ،1966َِإٌَّفبد ادلشوض اٌفشٔغُغىبين ٌٍذّْساعبد اٌشَّشلَُّخ ادلغُذَُّخ، اٌمَّب٘شح، 

 280ٔفظ ادلشجن، ص  -14
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َّ ادلظبدس اٌوشثَُّخ ٌششح اٌُمذَّاط ، ال روش فُهب العزخذاَ ادلغوزًن يف  (15)اٌمشْ اٌشَّاثن هشش ادلُالدٌ، أو ثوذٖ ِجبششح، رٌه أل
 .(16)(1324َ+)أو هٕذ اثٓ َوَجش  )اٌمشْ اٌضَّبٌش هشش ادلُالدٌ(رٕبوي اٌذََّ اٌىشمي عىاء هٕذ اثٓ عجبم 

ٌن، اٌغشع األوَّي ٘ى ِٕبوٌخ اجلغذ ادلمذَّط ثٗ ٌكوًٍنوط، ؿجمًب فبعزخذاَ ادلغزًن هٕذ اثٓ عجبم واثٓ َوَجش، وبْ ٌغشَػ
 يف دبٌوخ دلب عجك روشٖ ِٓ ششح اثٓ عجبم، واٌغشع اٌضَّبين ٘ى ٌٕمً اٌذََّ اٌىشمي ِٓ وأط اإلفخبسعزَُّب ئىل وإوط ُأخوشي  

هٓ رٌه األِش يف وُٕغخ اٌوزساء ادلوَّمخ ِموش اٌجـشَشوَُّوخ آٔئوز،     َ(1324)+ َوَجشاثٓ وجىد وضشح ِٓ ادلزٕبوٌٌن. فُزذذس 
 وَزَّؼخ ِٓ دذَضٗ، وضشح أهذاد ادلزٕبوٌٌن يف ٘زٖ اٌىُٕغخ، فُمىي ِب ٔظّْٗ:  

ئْ وبْ هًٍ اذلُىً وأٌط آخش أو اصٕبْ أو أوضش، فارا رمشَّة )اٌىب٘ٓ( ولشَّة اٌىهٕخ اٌزَٓ خذِىا ِوٗ، َىوشّْص  ”
ْْاٌضَّبين، )َىشّْط( اٌىأط  ت يف اٌىأط اٌزٌ مل َُموذَّط صوالس   َزٕبوي ادلغزًن وَأخز ثٗ ِٓ وأط اٌُمذَّاط، وَُظ و٘ى ثأ

صالس دفوبد ِٓ ٘زا ئىل ٘زا. وَؼن اإلعوجبدَمىْ يف  ...(، وَىشّْس رٌه  ِجبسٌن) ⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲑⲟⲥِالهك، وَمىي فُهب 
َّبط اٌزٌ خذَ ِووٗ،  فُٕمٍٗ ِٕهب وَىصّْ ،هذَّح اٌىبعبد اٌضَّائذح هٓ اٌىأط األوَّي هٗ هًٍ ثمَُّخ اٌىبعبد. مثَّ َُمشّْة اٌش

 .(17)“وثمَُّخ اٌشَّّبِغخ
 ؿشَمخ رٕبوي اٌمغىط ِٓ اٌذََّ اٌىشمي أٔٗ َىىْ ِٓ اٌىأط ِجبششح، فُمىي:  َ(1324)+وَششح اثٓ َوَجش 

ُ٘وُ    اٌىب٘ٓ ادلمذّْط َزمشَّة أوَّاًل مثَّ اٌزَٓ خذِىا ِوٗ ِٓ اٌمغىط. و٘ى )أٌ ” اٌىب٘ٓ ادلمذّْط( َموشّْهبُ ثبجلغوذ، و
َزٕبوٌىْ اٌىأط )ِٓ وشعٍ اٌىأط( وَٕبوٌىٔٗ )ٌٗ(، مثَّ َٕبوٌٗ ثوؼهُ ثوؼًب. مثَّ اٌزَٓ يف اٌىُٕغخ ِٓ اٌمغىط ومل خيوذِىا،  

َِٓ سفن اٌَجخىس وشبسن يف اخل  .(18)“ذِخَمشّْهبُ اٌمظ ادلمذّْط )ِٓ اجلغذ(، وَٕبوذلُ اٌىأط ثُذ )وادذ( ِٕهُ، ئالَّ 
 َّ هبزٖ ادلّبسعوخ،   ودذُ٘ وِن ِشوس اٌىلذ ادزفق اإلوًٍنوط ،اٌزَّٕبوي ِٓ اٌذََّ اٌىشمي وبْ ِٓ اٌىأط ِجبششحأٌ أ

 اٌوذََّ ثٗ ادلإِٕىْ  ٌُزٕبوييف ولذ ِزأخّْش، اعُزخذَ ادلغزًن  و٘ىزا ،ثُّٕب أطجخ رٕبوي اٌشَّوت ِٓ اٌذََّ اٌىشمي ثىاعـخ ادلغزًن
عوبئذًا يف   طبسو٘ى ِب هذا األسِٓ وادلىاسٔخ.  اٌشَّشق، وٍ٘ ادلّبسعخ اٌيت أزششد يف وٕبئظ اٌىشمي ِٓ وأط اإلفخبسعزَُّب

 ٗ:وزبثو يف  َ(1427-1409)اخلبِظ  ُغَّّبيوّب خئّّب ثزٌه اٌجبثب  اٌمشْ اخلبِظ هشش ادلُالدٌ،يف غؼىْ  اٌىُٕغخ اٌمجـَُّخ
َـّمغٍ”  وٍِخَّض ِب روشٖ ٘ى: ٔوشف ِٕٗ أعٍىة اٌزَّٕبوي ِٓ األعشاس ادلمذَّعخ يف ٘زا اٌىلذ، ، واٌزٌ“اٌزَّشرُت اٌ

َـّب٘ش وَزٕبوي ِٕٗ ٌفّٗ. اٌىب٘ٓ اخلذمي ثوذ أزهبء اٌُمذَّاط، َُمجًّْ - َزٕبوي اٌذََّ اٌىشمي ِٓ اٌىأط ِجبششح، مثَّ مثَّ  اجلغذ اٌ
 ْ رٕبوٌٗ.خ اٌىأط ِىبفبفخ، وديغخ أَؼًب شفَّديغخ فّٗ ثبٌٍِّ

 َزٕبوي اٌشَّّبط اخلذمي اٌذََّ اٌىشمي ِٓ اٌىأط ِجبششح.َٕبوي اٌىب٘ٓ اخلذمي اجلغذ ادلمذَّط ٌٍشَّّبط يف فّٗ. مثَّ  -
َّبط اخلذمي  - ، فُذوس اٌشَّّبط اخلذمي دىي ادلزثخ ِوٓ جهزوٗ   اٌىأط، وِوٗ ادلٍومخ )ادلغزًن(اٌىب٘ٓ اخلذمي َوـٍ ٌٍش

 خ ِٓ ادلزثخ.اٌجذشََّخ وَمف يف اجلهخ اٌمجٍَُّ
والوف   بطومشَّو َٕبوي اٌىب٘ٓ اخلذمي اٌشَّّبِغخ اٌظّْغبس ثأْ َظجغ اجلغذ ادلمذَّط يف اٌذََّ اٌىشمي وَٕبوذلُ يف فّهُ.  -

َِّب اٌشَّّبِغخ اٌىجبس فُٕبوذلُ َّبط   ،اجلغوذ )يف فّهوُ(   اٌىب٘ٓ اخلذمي ثٍفبفخ ديغخ ذلُ فّهُ ثوذ اٌزَّٕبوي. أ واٌشو
 .(20)بط والف جبىاس اٌىأط دبِاًل مشوخ، ديغخ ذلُ أفىا٘هُ ثٍفبفخ، ومشَّ(19)بوذلُ اٌذََّ ثبدلٍومخ )ادلغزًن()اخلذمي( َٕ

أوَّاًل ثىأط دَ ادلغُخ ِٓ اذلُىً وأِبِٗ مشَّبط دبًِ مشوخ. مثَّ َٕضي اٌىب٘ٓ  اخلذمي هٕذ ِٕبوٌخ اٌشَّوت، َٕضي اٌشَّّبط -
اجلغذ ادلموذَّط  ، َٕبوي مبضبي اٌظٍَُّت اٌظُُّْٕخادلىجىد يف  ثبجلغذ ادلمذَّط اٌشَّوتَجبسن ، وثوذ أْ ِٓ اذلُىً اخلذمي

                                                                            
 .َ(1427-1409)اخلبِظ  ُغَّّبي، وهٕذ اٌجبثب َ(1324)+ َوَجشاثٓ ، وهٕذ (اٌمشْ اٌضَّبٌش هشش ادلُالدٌ)وّب هٕذ اثٓ عجبم  -15
َّاجلذَش ثبٌزِّوش ٕ٘ب،  -16 ششح ؿمىط وشلبسعبد اٌُمذَّاط اإلذلٍ يف اٌىُٕغخ اٌمجـَُّخ َأرُٕب ِٓ ادلظبدس اٌوشثَُّخ وٌُظ ِٓ ادلظبدس اٌُىٔبَُّٔخ أو  أ

 اٌمجـَُّخ ٌٍُمذَّاعبد اٌمجـَُّخ.
Parry, Kenneth, The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity, UK-USA., 1999, p. 137. 

 17 ، اٌَجبةَوَجشثبدلىزجخ األٍَُّ٘خ ثجبسَظ، و٘ى وزبة ِظجبح اٌلٍُّّخ وئَؼبح اخلذِخ، الثٓ  (هشيب 203)سلـىؽ سلُ  -17
 431، ص 1971َألش: اٌمظ مشظ اٌشّْئبعخ أثى اٌّّوبد ادلوشوف ثبثٓ َوَجش، ِظجبح اٌلٍُّّخ وئَؼبح اخلذِخ، ِىزجخ اٌىبسوص، اٌمب٘شح  -18
 ٘زٖ أوَّي ِشَّح َشد فُهب رٕبوي اٌذََّ اٌىشمي ثبدلغزًن. -19
َّب خىالجٍ  -20 َّمغٍ ٌٍجبثب ُغَّّبي اخلبِظ ئْ مل َىوٓ وٍوهب،   ،1902َ عٕخأ ص ) فُوزوش  اٌزٌ ٔمً ِولُ روٍُّبد وزبة اٌزَّشرُت اٌ
 .“... وال ديغخ )ادلزٕبوي( فّٗ ثٍفبفخ أو غًن٘ب”: (416
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ُُ٘ ِىشىيف اٌشؤوط، وَٕبوذلُ اٌشَّّبط يف فّهُ ٍشّْجبيٌ  اٌذََّ اٌىشمي ثبدلغزًن. وثوذ اٌشّْجبي َزٕبوي إٌّْغوبء،  اخلذمي و
 .(21)غـبء ٌٍشأط وهًٍ سؤوعهٓ

هٕذ ِٕبوٌخ األؿفبي اٌظّْغبس، َظجغ اٌىب٘ٓ اخلذمي عجبثخ ئطجوٗ يف اٌذََّ اٌىشمي وَؼوهب هًٍ اجلغذ، وَؼن رٌوه يف   -
ِّفً  ، وَأِشُ٘ ثأْ َغمىٖ ِبء.عمف دٍك اٌ

ْْثوذ هىدح اٌىب٘ٓ اخلذمي ئىل ادلزثخ،  -  اجلغذجضءًا ِٓ  َؼن ٌٗ اٌىب٘ٓ اخلذميووبْ لغِّب،  وب٘ٓ ششَه،ٗ وبْ ِو ئ
وئْ  مثَّ َزٕبوي اٌىب٘ٓ اٌششَه ِٓ اٌىأط ِجبششح. .(22)ثٕفغٗٗ يف ادلٍومخ )ادلغزًن(، فُزٕبوٌ َؼوٗ ٌٗ أو ادلمذَّط يف َذٖ

 هًٍ اخُلذَّاَ اٌىجبس. اٌىب٘ٓ اخلذمي هٗوبْ لذ فؼً شٍء ِٓ اجلغذ ادلمذَّط، َىصّْ
َّ هبدح وػن اجلغذ ادلمذَّط يف َذ ادلزٕبوي لذ ثـٍذ يف و ويف زلبوٌخ  اٌىُٕغخ اٌمجـَُّخ لجً غًن٘ب ِٓ اٌىٕبئظ اأُلخشي.ئ

ُِوٍٍِّّ اٌجُووخ يف   “اٌضَّبٌىس يف خذِخ اٌىهٕىد عشّْوزبة ”ٌزوًٍُ عجت رىلُّف ٘زٖ اٌوبدح يف اٌىُٕغخ اٌمجـَُّخ، َىسد  ألدذ 
َّ هذَ ئهـبء اٌىب٘ٓ اجلغذ ٌٍشَّوت يف أَذَهُ” اٌمشوْ اٌُىعـً، إٌَّض اٌزَّبيل: ، فهى ألجوً  (23)ُِ ادلإٌِٕنِضً ثوغ اأُل ئ

ُ ’لىٌٗ دلشمي:  ، ‘ال رمشثُين، فاين ثوذ مل أطوذ ئىل أيب. اِؼٍ ئىل ئخىيت ولىيل ذلُ: ئين طبهذ ئىل أيب وأثُىُ، وئذلٍ وئذلىو
يف وزبثٗ   َ(1427-1409)اخلبِظ  ُغَّّبي. و٘ى ٔفظ ِب َزوشٖ اٌجبثب (24)“فهى َذيُّ أهنُ أخزوا جغذٖ وطبسوا وادذًا ِوٗ

َـّمغٍ”  .(25)روشٖ ِجبششح اٌغَّبثكثٕفظ إٌَّض  “اٌزَّشرُت اٌ
َِّب ٌفبفخ اٌزَّٕبوي اٌيت حيٍّهب ادلزٕبوي اٌمجـٍ هًٍ َذَٗ أصٕبء اٌزَّٕبوي، فأوَّي روش ذلب جبءٔب ِٓ اٌمشْ اٌضَّبين هشش ادلُال  دٌ،أ

َّ ... هًٍ جشي هبدح اٌىضًنَٓ، ”دُش ٔمشأ:  إلدذي اجلهبد يف ِظش ادلزٕبوي هالِوخ   ششُأْ َ وـً ثوذاجلغذ َُ رٕبويفا
َؼن َذٖ اٌُُغشي هًٍ طذسٖ وَذٖ اٌُُّىن فىلهب، و٘ى حيًّ فُهب اٌٍِّفبفخ، دىت ال رغمؾ جى٘شح ِٓ اجلغوذ ئىل  اٌظٍَُّت، مثَّ 

َّ هبدح وػن اٌٍِّفبفخ هًٍ اٌفُ هٕذ اٌزَّٕبوي، ٍ٘  ادلوشوفوِٓ  .(26)“األسع ثغجت اإلمهبي مل ئالَّ أٔوٗ   هبدح لجـَُّخ خبٌظخ.أ
ُرغوزخذَ  فبئف اٌيت ، وٌىٓ وسد هٕذمهب روش اٌََّ(1324)+ َوَجشاثٓ َشد روش ٌفبفخ اٌزَّٕبوي ٘زٖ، ال هٕذ اثٓ عجبم، وال هٕذ 

ًَّ َُُّٕخ واٌىأطٌفشػ ادلزثخ ورغـُخ اٌظّْ  .(27)“اٌَّفبئف”وادلمظىد هبب  “اخِلَشق”دُش َُغزخذَ روجًن  ،وٌف احَل
َّمظ اٌمجـٍ ِٕز اٌجذاَخ  َّمظ اٌىٍذاين اٌمذمي، َُوـً اٌزَّٕبوي  -واٌغَّبئذ دىت اٌَُىَ  -واٌ ٍّزٕبوٌٌن ثفظوً  ٌوّب يف اٌ

ٍّ ِٕهّب هًٍ دذح، اجلغذ أوَّاًل، مثَّ اٌذََّ اٌىشمي صبًُٔب. و٘ى ِب رششدٗ ٌٕب أوَّي لىأٌن ِظشََّخ زل ٍَُّخ، هٕظشٌ اٌزَّثُذخ، ورٕبوي و
 اأُلعوُمف  َذفن ذلُ: ”... (26، 25:19)اٌمبٔىْ سلُ فُمىي وٍ٘ لىأٌن ُ٘جىٌُزظ اٌمجـَُّخ يف ثذاَخ اٌمشْ اٌغَّبدط ادلُالدٌ. 

ُ٘ ادلغُخ. ِٓ جغذ ادلغُخ، وَمىي: ٘زا ٘ى جغُذ  واٌزٌ َذفن ذلُ ِٓ اٌىأط َمىي: ٘زا ٘ى دَ ادلغُخ. ُ: آٌِن.فُمىٌىْ 
٘ى اٌزَّمٍُوذ اٌغَّوذُك يف   و. (19-17:52:1)و٘ى ٔفظ ِب َششدٗ اٌىزبة األوَّي ِٓ لىأٌن اٌشُُّعً اٌمجـَُّخ  .“فُمىٌىْ: آٌِن

 .(11-5:23)أوائً اٌمشْ اٌضَّبٌش ادلُالدٌ، وّب خئّّب وزبة اٌزَّمٍُذ اٌشَّعىيل اٌمذَ اٌزٌ َوىد ئىل 
جغُذ هّبٔىئًُ ئذلٕب، ٘زا ٘وى  ”وٌمذ رـىَّس ٘زا إٌَّض اٌُِّزىسجٍ لٍُاًل، دُش َمىي اٌىب٘ٓ هٕذ ِٕبوٌخ اجلغذ: 

دَ هّبٔىئًُ ئذلٕوب، ٘وزا ٘وى    ”. ووزٌه هٕذ رٕبوي اٌذََّ، َمىي اٌىب٘ٓ: “آٌِن”. فُمىي ادلزٕبوي: “ثبحلمُمخ آٌِن

                                                                            
َّ َشرذَٓ غبء ثبٌزَّال َُغّخ ٌٍّْٕ ،يف اٌشَّشق ادلغُذٍ -21  أو َؼوٓ ٌفبفخ هًٍ سؤوعهٓ. وٍ٘ هبدح ششلَُّخ ِٕظىٌص “ئَشبسة”ٕبوي ئالَّ ئرا و

َـّمظ ،رٌهٌذي األلجبؽ. وَشزشن ِن األلجبؽ يف  اٌَُىَعىٌَُّخ. وِبصاٌذ ثبلُخ ثىػىح دىت هًٍ ِشاهبهتب يف اٌمىأٌن اٌشَّ  ٍيت يف وُٕغخ ئَشٌٕذا،اٌغّْ اٌ
َّمظ اٌمجـٍ. ب َإوِّذشلَّ َّمظ ثبٌ  رأصُّش ٘زا اٌ

F.E. Warren, B.D., The Liturgy and Ritual of the Celtic Church, Oxford, 1881, p. 136-138. 

ُّّض وٌُظ ٌٍم -22 َّ ٘زٖ ادلّبسعخ وبْ ِغّىدًب هبب يف اٌمشْ اٌضَّبٌش هشش ادلُالدٌ ٌٍُم  ظ.الدق ٕ٘ب اٌزَّـىُّس اٌٍُِّزىسجٍ اٌزٌ دذس، أل
 وّب يف وُٕغخ أوسشٍُُ، واٌىُٕغخ اٌغّْشَبَُّٔخ األٔـبوَُّخ، واٌىُٕغخ اٌُىٔبَُّٔخ.  -23
 30 ص ،1942َؿٕـب،  وزبة عّش اٌضَّبٌىس يف خذِخ اٌىهٕىد، ٌٕبششٖ جشجظ فٍُىصبؤط هىع، -24
َّمغٍ ألٔجب غَّّبي اخلبِظ،ا -25  89ص  ،1964َِـجىهبد ادلشوض اٌفشٔغُغىبين ٌٍذساعبد ادلغُذَُّخ اٌشَّشلَُّخ، اٌمب٘شح  ،اٌزَّشرُت اٌ
َـُّخ األسصىروغَُّخ، عٍغٍخ َٕبثُن األسصىروغَُّخ ) -26  100ص  ،ثذوْ اعُ ِإٌِّف، وثذوْ ربسَخ، (2ِوبين سشُ اٌظٍَُّت يف احلُبح اٌشودَُّخ وؿمىط اٌىُٕغخ اٌمج
ِظوجبح اٌلٍُّّوخ   ”ثبدلىزجخ األٍَُّ٘خ ثجبسَظ، و٘ى وزبة  (203هشيب )؛ سلـىؽ سلُ  84، 63َىدَّٕب ثٓ أيب صوشََّب ثٓ عجبم، ِشجن عبثك، اٌَجبة  -27

 17، الثٓ وّّ، اٌَجبة “وئَؼبح اخلذِخ
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 .(28)“آٌِن”. فُمىي ادلزٕبوي: “ثبحلمُمخ آٌِن
َّموظ     “اٌىٕبئظ اٌمجـَُّخ اٌمذديخ يف ِظش”يف وزبثٗ  A. Butlerوٌمذ دوَّْ أٌفشَذ ثزٍش  شهبدح شب٘ذ ثشؤَوب اٌووٌن، ٌٍ

ُُ٘ ولىف ”اٌمجـٍ، يف اٌشُّثن األخًن ِٓ اٌمشْ اٌزَّبعن هشش ادلُالدٌ، فُمىي:  وَزٕبوي ادلزمذِّْىْ ٌٍزَّٕبوي ِٓ اٌُمشثبْ ادلمذَّط و
َّمظ اٌمجـٍ ... َّ اٌشُّوىم سلبٌف ٌٍ  .(29)“ال ساووٌن. واحلمُمخ أ

َِّب يف دبٌخ ٔمً األعشاس  أصٕبعوُىط  ٌٍجبثوب   (36) سلُ ادلمذَّعخ ِٓ اٌىُٕغخ دلٕبوٌخ وادذ ِٓ ادلشػً: فمذ دذَّد اٌمبٔىْأ
ال حيًّ أدٌذ ِٓ اٌىهٕخ اٌغَّشائش وَـىف هبوب األصلَّوخ، ئالَّ   ”ششوؽ رٌه ثمىٌٗ:  ،ثـشَشن اإلعىٕذسََّخ َ(496-489) اٌضَّبين

. وئرا محٍىا اٌغَّشائش ال َُمشّْثىا أدذًا ئالَّ ادلشَغ ودَذٖ، وال َوٍّوىا  ألجً وادٍذ ِشَغ، أو أدسوزٗ اٌىفبح وشذَّح عبهخ ادلىد
ُ٘ وادذ أْ َوـىٖ ِٓ اٌغَّشائش، فُىىْ رٌه ٌٗ ِضً اٌزٌ أخفً فؼَّخ عُّْذٖ ثبٌىجىٖ وَوـىا ٌىادذ غًن ِشَغ. وئرا اػـشَّ

 “.ًَىغ َٕجغٍ أْ يف األسع، ِٓ أجً أٔٗ مل ََُىشَّْ اٌىُٕغخ فُأيت ئٌُهب. فال
غشد اٌجبثوب  فُِٕز اٌمشوْ األوىل، وبْ ٘زا اٌغّْشُّ َُوـً يف دبالد ٔبدسح حتذ شىً وادذ، أخًنًا أودُّ اإلشبسح ئىل أٔٗ و

، أسعٍهب ئىل ثـشَشن أٔـبوُخيف سعبٌخ  هجُجخ رغزذك اٌزِّوش هٓ وادذ امسٗ عشاثُىْ، لظَّخ (264َ-246) دَىُٔغُىط اٌىجًن
 :َمىي ٌٗ فُهب
وبْ ِوٕب شخٌض امسٗ عشاثُىْ، و٘ى ِإِٓ ِزمذَّْ يف اٌغّْٓ، هبػ صًِٕب ؿىَاًل ثال ٌىَ، وٌىَّٕوٗ عومؾ يف   ]

ٌُّٕـك واٌىهٍ صالصوخ  اٌزَّجشثخ. وٌمذ رىعًَّ وضًنًا، وٌىٓ مل ٍَزفذ ئٌُٗ أدٌذ، ألٔٗ رثخ  ٌألوصبْ. فبهزشاٖ ِشع، وفمذ ا
ىَ اٌشَّاثن، أسعً ئىل اثٓ اثٕزٗ لبئاًل: ئىل ِىت روىّْلىٔين َب اثين؟ أرىعَّوً  وئر حتغَّٕذ طذَّزٗ لٍُاًل يف اٌَُأَبَ ِزىاٌُخ. 

يل أدذ اٌمغىط. ودلَّب لبي ٘زا فمذ إٌُّـك صبُٔخ. فشوغ اٌظَّيب ئىل اٌموظ،   ئٌُه أْ ُروجًّْ وحتٍُّىين ثغشهخ. أدُم
 ووبْ اٌَىلذ ٌُاًل، واٌمظ ِشَؼًب، فٍُ َمذس أْ َأيت.

َّ وألٔين وُٕذ لذ أِش األشخاص انزين عهى حافت املوث جيب أن ُتعطى هلم املغفشة إرا طهبوها، سييَّاا إن  ُد ثأ
أعطى )انقس( انصَّيب جيءءاا صيغًًا مين سيش       نزنك. كانوا قذ طهبوها من َقْبم، نكي ينطهقوا بشجاء حسن

 .انشَّيخاإلفخاسستيَّا، وقال نه أن يغاسه )يف املاء( ويذع اننَُّقط تسقط يف فم انشَّجم 
فوبد ثٗ اٌظَّيب، وئر الزشة، ووبْ مل َذخً ثوذ، حتشَّن عشاثُىْ صبُٔخ ولبي: ٌمذ أرَُذ َب اثين ومل َمذس اٌموظ  

وإر بهع أْ َأيت، وٌىٓ افوً ثغشهخ ِب أِشن ثٗ، ودهين أٔـٍك. هٕذئز غّغٗ اٌظَّيب، وجوً إٌَُّمؾ رغمؾ يف فّٗ. 
 .قهياًل، أسهم انشُّوح يف احلال

ُِغذذ خـُئُزأٌُظ و ٗ، أِىٓ االهزشاف ثٗ ثغجت األهّبي اٌظَّبحلخ اػذًب أٔٗ لذ ثمً دُِّب دىت ٔبي احلً. وئر 
 اٌىضًنح اٌيت فوٍهب؟ 

 .(30)[٘زا ِب سواٖ دَىُٔغُىط
 2021ََٕبَش عٕخ  24األدذ 

                                                                            
 416ص  ،1902َ عٕخوزبة اخلىالجٍ ادلمذَّط، ؿجوخ  -28
َـُّخ اٌمذديخ يف ِظش، اجلضء اٌضبين، رشمجخ األعزبر ئثشاُُ٘ عالِخ،  -29  217، ص 1993َاذلُئخ ادلظشََّخ اٌوبِخ ٌٍىزبة، اٌذُّوزىس أٌفشَذ ثزٍش، اٌىٕبئظ اٌمج
 .(6-2:44:6)ِشجن عبثك،  َىعبثُىط اٌمُظشٌ، -30


