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 األمبزميُخ األوضثَُّخ ىيزُّطاس اىقجطٍ

The European Academy for Coptic Heritage 

(TEACH) 

 حبش أمبزميٍ يف
 اىجبثب أصْبؼُىغ ثططَطك اإلؼنْسضََّخ شرظَُّخ ٍؤىِّف قىاّني

 وظٍِ رأىُفهب

ومٌكه هكًا   .اإلٍىٕلهََّخ، وىِٓ رأٌُفهب ٥ٓ ّقَُّٖخ ِإٌِّف لىأني اٌجبثب أصٕبٍُىً ثٞوَون ،بفُّب ٍٍَ حبضًب أوبكديُِّ ُأوهُك
 .٥ًٍ ِب ٕله ِٓ أحببس ٌج٦٘ ٥ٍّبء اِثبئَُّبد ؽىي ٔفٌ ٘نا اؼبىٙى٣

 وَزووَّي حبضٍ يف اٌضَّالصخ ثٕىك اٌزَّبٌُخ:
 .اٌوٍَّىيلكؽ٘ َٔجخ ٘نٖ اٌمىأني ئىل اٌجبثب أصٕبٍُىً  أواًل:
 خ ِإٌِّف ٘نٖ اٌمىأني، ُروي ِٓ َىىْ؟ّقَُّٖصبًُٔب: 
 ىِٓ رأٌُف ٘نٖ اٌمىأني ثبٌُىٔبَُّٔخ.صبٌضًب: 

 أواًل: زحض ّؽجخ ٕصٓ اىقىاّني إىل اىجبثب أصْبؼُىغ اىطَّؼىيل
 ادلرطىطبد رْؽت ٕصٓ اىقىاّني إىل اىجبثب اىطَّؼىيل  

ََّبؿ ٘نٖ اٌمىأني يف اؼبقٞىٝبد اؼبقزٍفخ ٥ًٍ ِلي اٌمووْ اؼبززبث٦خ اٍزٞب٣ وضرٌي َّأْ َىل٦ىٔب يف ئَه ،ِٓ ٔ ِإٌِّف  بَ أ
 اٌجٞوَون ا٦ٌْووْ ِٓ ثٞبهوخ اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ. َ(373 -328) اىطَّؼىيل٘نٖ اٌمىأني ٘ى اٌجبثب أصٕبٍُىً 

 ٥ٓ ِملِّْخ ٘نٖ اٌمىأني فُمىي: “وئَٚبػ اػبلِخ ا٢ٌٍُّّخِٖجبػ ”يف وزبثٗ:  َ(1324)+ فُنوو اثٓ وّّ 
 .“ثٞوَون اإلٍىٕلهََّخ ا٦ٌْوَٓ ... اٌوٍَّىيللىأني اٌجبثب أصٕبٍُىً ”

 :  ، ٔموأويف هنبَخ ٥ٕبوَٓ ٘نٖ اٌمىأني اٌيت أوهك٘ب َمىي اثٓ وّّ
 .(1)“اٌوٍَّىيلذ لىأني أصٕبٍُىً سبَّ”

ّْ ، َكىهك  1338َواٌنٌ ٦َىك ئىل ٍٕخ  ،٥ويب( 18181)٘نٖ اٌمىأني يف ـبٞىٛ اؼبىزجخ األٍُ٘خ ثٌّّني هلُ  ويف ِملِّْخ ٔ
ٌَّٕبٍـ  :اٌزَّبٌُخ ا٦ٌجبهح ا
 .(2)“ثٞوَون اإلٍىٕلهََّخ ثووزٗ ٦ِٕب اىطَّؼىيللىأني اٌملٌَّْ اٌفبًٙ أصٕبٍُىً ”

                                                                            
 182ٓ ِوع٤ ٍبثك،  ،األوَّيوئَٚبػ اػبلِخ، أليب اٌّّوبد اؼب٦ووف ثبثٓ وّّ، اعبيء  ا٢ٌٍُّّخوزبة ِٖجبػ  -1

2- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xxvi.  
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ُّٗويف هنبَخ ٘نٖ اٌمىأني يف ـبٞىٛ ثوٌني اؼبنوىه َنوو  ٌَّٕبٍـ ِب ٔ  :ا
وٍج٦خ لىأني ثَالَ  ٗثٞوَون االٍىٕلهَخ و٥لهتُ ِبئ اىطؼىيلُِٔغَيد لىأني االة اٌفبًٙ اٌملٌَ اٌىجري ارٕبٍُىً ”

اٌوة اِني. ومٌه يف اٌضبِٓ ِٓ ّهو اِْري ٍٕخ طبٌ وطبَىْ واٌف ٌٍْهلا االٝهبه َىافمٗ يف اٌْهو ا٦ٌويب اؼبجبهن اغببكٌ 
ئّب اثلا. االٍ٘ ربٕٓ ٥ًٍ إٌبٍـ اؼبَكىني  اٌٍهغوح وآّل هلل ك ٗوا٦ٌْوَٓ ِٓ ّهو هعت اٌَفِوك ٍٕخ ر٤َ وصٍضىْ وٍج٤ ِبئ

 .“ا٦ٌبمل اِني (3)حببه اػبٞبَب واٌنٔىة اؼبْزًّ ثىً االصبَ واٌنٔىة واغفو ٌٗ ٥ٕل ؽٚىهن ؼبلإَخاٌغبهق يف 
، 1353َواٌنٌ ٦َىك ربهخيٗ ئىل ٍٕخ  ،ثبؼبىزجخ األٍُ٘خ ثجبهٌَ ٥ويب( 251)ويف هنبَخ ٘نٖ اٌمىأني ٝجمًب ؼبقٞىٛ ثبهٌَ هلُ 

 :إٌَّبٍـ َتَزَو
 .“ثووٗ ٍٕىارٗ رىىْ ٦ِٕب اِني  اىطؼىيلسبذ لىأني ارٕبٍُىً ”

وربهَـ اؼبقٞىٛ ٍكٕخ   -أٔجب ِمبه  اٌملٌَّْدبىزجخ كَو  (2)ق ِخ اٌيت وزجهب ٔبٍـ ٘نٖ اٌمىأني يف ـبٞىٛ هلُ ويف اؼبملّْ
 َمىي: -َ 1548
دب٦ىٔخ اهلل ر٦بىل ثَٕـ ؾبّى٥خ ِٓ اٌمىأني اؼبملٍخ ٥ًٍ ِب رًٖ ئٌُٗ اٌملهح أ٥بٕٔب اهلل ر٦بىل ٥ًٍ وّبؽبب ثَالَ  ٔجزلٌ”

ثٞوَون ِلَٕخ اإلٍىٕلهَخ ثووخ ٍٕىارٗ رىىْ ٦ِٕب  اىطؼىيلِٓ اهلل ر٦بىل آِني. أوي مٌه لىأني اٌملٌَ اٌفبًٙ أصٕبٍُىً 
 .“آِني

 ه اٌمىي:ويف هنبَزهب َىوّْ
و٥لكُ٘ ِبئخ وٍج٦خ لىأني ثَالَ ِكٓ اٌكوة.    اإلٍىٕلهَخ ثٞوَون اىطؼىيلقبيد لىأني األة اٌفبًٙ أصٕبٍُىً ” 
 .“آِني

َّ ،واألِو ا٦ٌغُت ؽمًب َُّ اٌمىأني ئىل ِبئخ وٍج٦خ لبٔىًٔب، وأوَّ ُأٍُمفأٔجب ُِقبئًُ  أ ي ِٓ روصبهكب ِكٓ   رٌُٕ اٌنٌ ل
 ئهنكب ئم َىزفكٍ ثكبٌمىي    اىطؼوىيل  مل َنوو أهنب لىأني زبزٔ ثبٌجبثب أصٕبٍُىً  ،اغببكٌ ٥ْواٌمجَُّٞخ ئىل ا٦ٌوثَُّخ يف اٌموْ 

ََّبؿ ٌٍؾبي ئىل ّقَُّٖخ اٌجبثكب أصٕبٍكُىً   ، فبٖٔوف م٘ٓ إٌُّ“ادلظطَِّنيَػ أصْبؼُىغ ادلؼيٌِّ اىؼظٌُ اىصٌ ىنىضح ىيقسِّ”
َّ؟ ثبإلٙبفخ ئىل ، ئم ِٓ َىىْ اؼب٦ٍُِّ ا٢٦ٌُُ ٌىىهح اؼبٖوَني غريٖاٌوٍَّىيل َّ أ  ،نهاد اٌمجَُّٞخ اؼبزجمُخ ٌٕب ِٓ ٘نٖ اٌمكىأني اٌ

 .(4)ث٦ُٕٗ ال رْري ئىل اٍُ ِإٌِّف

 اجنطاف ٍؼظٌ اىجبحضني واىسَّاضؼني إىل ٍب شمطرٔ ادلرطىطبد
٘  “اٌوٍَّىيل”ٔبٍقني وٍّخ ، اىطَّؼىيلأصٕبٍُىً  اٌملٌَََّّْبؿ ٘نٖ اٌمىأني ئىل ئمًا فؾني ََٕت إٌُّ  ،ِٓ ث٦ٚهُ اٌكج٦

َّ َّ فمل أثٍٞىا أ ٜ اقبوف ٢٦ُِ اٌجبؽضني واٌلَّ ،ٓ َىىْ ِإٌِّفهب. وِٓ مثَّؿببوٌخ ٌالٍزفَبه ٥ ؤَكجىا   ،اهٍني يف ٘نا اػبٍك
َٔت ربهَـ ٘كنٖ   G. Grafاألة عىهط عواف  األؼببين . فب٦ٌبملإٌَّٔثأكٌَّخ ٍبلى٘ب ِٓ كافً  اٌملٌَّْاٌمىأني ئىل ٘نا اٌجبثب 

لٖ و٘ى ٔفٌ ِب َإَّْ .َ(373 -328) اٌوٍَّىيلأٌ أ٥بك٘ب ئىل ىِٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً  اٌوَّاث٤،ِٓ اٌموْ  األوَّي إٌّْٖفاٌمىأني ئىل 
لكىأني  ” :ِخ ِٞىٌَّٗ يف وزبثكٗ ِملّْ َتَزَواٌنٌ  W. Riedelهَلي  اإلقبٍُيٌ . وأًَٚب ا٦ٌبمل Coquinوىوبْ  اٌفؤٍَ ا٦ٌبمل
، 1984َاٌنٌ ٕله يف ٌٕلْ ٍٕخ  “The Canons of Athanasius Patriarch of Alexandria -ٕبٍُىً ثٞوَون اإلٍىٕلهََّخ أص

َّ ،ضجذ فُهبؿببواًل أْ َُ  .اٌوٍَّىيل٘نٖ اٌمىأني ٍ٘ ِٓ و٤ٙ اٌجبثب أصٕبٍُىً  أ

 األزىَّخ اىيت ؼبقهب اىُؼيَبء إلصجبد ّؽجخ ٕصا اىقىاّني إىل اىطَّؼىيل
َّ اٌوأٌ اٌملمي اٌنٌ ٍبك ٝىَاًل، واٌنٌ ََٕت ٘نٖ اٌمىأني ئىل اٌجبثب  ، لل رجَّٕبٖ وضرٌي َ(373-328ٍىيل )أصٕبٍُىً اٌوَّئ

                                                                            
 and forgive him at thy خ، فمكبي: فأغفٍهب يف روصبزٗ اإلقبٍُيََّ W. Riedelوهكد ٘نٖ اٌىٍّخ يف اؼبقٞىٛ: اؼبنأُخ ؟ ومل ٦َوفهب هَلي  -3

advent to this world Amen  :ٌواغفو ٌٗ يف ؾبُئه ئىل ٘نا ا٦ٌبمل. آِني”أ ...“. 
4- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xv.  
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َّبثمخ ِجبّوح.  ََّبثك مووُ٘ يف اٌفموح اٌ ا٥زّلوا يف مٌه ٥ًٍ صالصكخ  لل وِٓ ا٦ٌٍُّبء، وِٓ أّهوُ٘، ٘إالء اٌضَّالصخ ٥ٍُّبء اٌ
 بد هأَهُ:خ إلصجثٕىك هئََُُّ

ٌّْٕٖكف اإلٍىٕلهََّخ، و٘ى ِب وبْ ٍبئلًا يف ال رنوو اٌمىأني ٥ُل اؼبُالك ّٙٓ لبئّخ األ٥ُبك يف وَُٕخ  (1) ِكٓ   األوَّي ا
 اؼبُالكٌ. اٌوَّاث٤اٌموْ 
(، و٘ى ِب وبْ ٦ِووفًب يف وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ لجً اٌَجٖقخِٕفٍٖخ ٥ٓ أٍجى٣ اٌفٖؼ ) ،أهنب رنوو األهث٦ني اؼبملٍَّخ (2)
338ٍََّٕخ  َّ أوَّي . أل ، ئم يف هٍكبئٍٗ  (5)338ٍَٕخ  اٌوٍَّىيل٘ى اٌجبثب أصٕبٍُىً  ،األهث٦ني اؼبملٍَّخ ئىل أٍجى٣ اٌفٖؼ ِٓ ٙ

َّاٌفٖؾَُّ ّْ اٌزَّبهَـ،بثمخ ؽبنا خ اٌ  ،338َخ اٌيت وزجهب ٍكٕخ  اٌفٖؾَُّ وٍّْبٌخاٌزخ أَبَ لجً اٌفٖؼ، واثزلاًء ِٓ َنوو فمٜ ٕىَ اٌ
 .(6)اٌَجٖقخثلأ َنوو األهث٦ني اؼبملٍَّخ ّبٍِخ فُهب أٍجى٣ 

ٌّْٕٖفخ يف أؽلصذ أمَبًِب يف اٌىَُٕخ اؼبٖوََّني اٌيت ني ٦ُّخ اؼبٍُزَُّْرأهنب رنوو ِوَّ (3)  .اٌوَّاث٤ ِٓ اٌموْ األوَّي ا
َّ ََّبثكخ األكٌَّ ئ َّ -يف هأٌ ٘إالء ا٦ٌٍّبء  -رْري  ،موو٘ب اٌ ِٓ  األوَّي إٌّْٖف٘نٖ اٌمىأني لل ُو٦ٙذ يف ِٖو يف  ئىل أ
 -ا٘كب  ٖىْ ئىل ٔزُغخ ِإكَّ، وخيٍَُ(373 - 328) اٌوٍَّىيلخ أْ َىىْ اؼبإٌِّف ٘ى اٌجبثب أصٕبٍُىً بيل ؽزَُّّ. وثبٌزَّاٌوَّاث٤اٌموْ 

خ، وََز٤ُٞ أْ َموّْه ِضً َُِّٕوبْ ِىعىكًا دبٖو يف ٘نٖ اغبمجخ اٌيَّ وٍَّىيلاٌأصٕبٍُىً  اٌملٌَِّْٓ َىىْ غري  -٥ًٍ ؽل لىؽبُ 
َّ  مََُّخ واٌىََُّٕخ؟٘نٖ اٌمىأني اٌ

 زحض اىطأٌ اىقسمي ثْؽجخ ٕصٓ اىقىاّني إىل اىجبثب اىطَّؼىيل
َّبثك موو٘ب، خ٘نٖ األكٌَّ أفّْٕللجً أْ  ٔفَٗ يف هنبَخ اؼبملِّْكخ   W. Riedelٕ٘ب ئىل لىي ا٦ٌبمل هَلي  ُأّرُي ،واؽلًا فىاؽلًا اٌ

ثني أٍٍىة ٘كنٖ اٌمكىأني،   وأفريًا، ئٔٗ ٦َٖت ٥ٍُٕب أْ ٔىزْف رْبًّٔب ”ؽني َمىي:  ،اؼبٞىٌَّخ اٌيت وزجهب ٥ٓ ٘نٖ اٌمىأني
 .(7)“أصٕبٍُىً اٌفٖؾَُّخ ٌٍجبثب اٌوٍَّبئًوأٍٍىة 

 ئىل اٌجبثب أصٕبٍُىً اٌوٍَّىيل، أؽٖو ؽلَضٍ يف صالصخ ثٕىك. وإلصجبد ٥لَ ٕؾَّخ َٔجخ ٘نٖ اٌمىأني

 ّضُّ وٍضَىُ ٕصٓ اىقىاّني َْفٍ ّؽجزهب إىل اىجبثب اىطَّؼىيل (أ  )
ّْ ٔىزْكف  ، َ(373-328ٍىيل )أصٕبٍُىً اٌوَّ ٌٍملٌَّْاٌمىأني، وثمواءح ِب ٌلَٕب ِٓ وزبثبد وضريح  ٘نٖ ئٕٔب ثمواءح ٔ

ٍّاٌفبهق اٌىجري ثني ٔى٥ٍ اٌىزبثخ، وثبٌزَّ ،ٌٍىٍ٘خ األوىل وّقَُّٖخ ِإٌِّف ٘نٖ  اٌوٍَّىيل،ِٓ ّقُّْٖخ اٌجبثب أصٕبٍُىً  بيل ثني و
ُّ َّ ،أو ثز٦جري آفو .وبرت رٕٞج٤ ؽزًّب ّقَُّٖزٗ ٥ًٍ وزبثبرٗ اٌمىأني. فى ِّٞو يف وٍّبدديَه اٌىبرت لٍ ّقٖكَُّزٗ   ،ٗ ٌَُ

فبٌمكبهب   ،ثً َىْف لٍجٗ وفىوٖ. ٌنٌه ،فهى ال َوٍُ وعهٗ .وف ووٍّبد ِىزىثخثً حبو ،ال خبٞىٛ ِوٍىِخ ،وفىوٖ
ّْ ، ٌٌُ فمٜ ثَكجت افكزالف   اٌوٍَّىيلَزُمَّٓ أهنب ٌَُذ ِٓ و٤ٙ اٌجبثب أصٕبٍُىً  ،اٌمىأني وهوؽهب اؼبللِّك واؼب٦بَِ ٌٕ

أو اٌيت وبْ ِٓ اؼبفزوٗ أْ رزٞوَّق ؽزّكًب  ، اٌمىأني ٍىاء اٌيت ربلَّصذ ٥ٕهب ٔفَهب، األٍٍىة، ثً أًَٚب ثَجت اؼبىٙى٥بد
 ئٌُهب ومل رف٦ً.

 ،ٙهب ٌألهَىٍَُّخ٥لَ ر٦وُّ - اٌوٍَّىيلئْ وبٔذ ِٓ و٤ٙ اٌجبثب أصٕبٍُىً  - اٌمىأني ق ئٌُهبفّٓ اؼبىٙى٥بد اٌيت مل رزٞوَّ
                                                                            

َّ اٌزَّبهَـ اؼبنوىه ٘ى  -5 َّ اٌلّْهاٍبد اِثبئَُّخ اغبلَضخ، لل أصجزذ أ . ولل ّوؽُذ ٘كنا  338َ ٍٕخوٌٌُ  ،334َ ٍٕخٕ٘ب ذبله اإلّبهح ئىل أ
َّج٦خ اٌضَّبُٔخ ِٓ وزبة:  َّٖىَ اؼبملًَّ اٌىجري”األِو ثزفًُٖ وبًِ يف اٌ فكبهع٤ ئىل  ، “ٍجذ اٌَفَوػ وإٌىه”، وأًَٚب يف وزبة: “ٕىَ ُٕٔىي واٌ

 أَّْهّب ئْ ّئذ.
  Coquinوىوبْ  اٌفؤٍَ اٌنٌ ا٥زّل ٥ٍُٗ ا٦ٌبمل اٌوَّئٍَُ٘نا ٘ى اٌجٕل  -6

Cf. PO 31, p. 328. 
 Riedelهَلي  اإلقبٍُيٌ ٔفٌ ِب َنووٖ ا٦ٌبمل أًَٚب و٘ى

Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xiii.   
7- Ibid, p. xxv.  
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يف ؽني  ،وٌىَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ اٌوٍَّىيل،هتب و٥لاوهتب ٌٍجبثب أصٕبٍُىً وٌى ؽىت ثٞوَمخ غري ِجبّوح، ولل وبٔذ آٔئن يف أوط لىَّ
ِٓ أٌ ؽلَش ٥ٓ ٕوا٥بد ٥مبئلََّخ. وّب مل َوك ّٔب ئّبهح واؽلح  أًَٚب رني. وّب زبٍى اٌمىأنيني ِوَّاؼبٍُزُّْ اٌمىأني فئخ رنوو

فال  ،رت اٌىََُّٕخ ِضاًلاٌوُّ . وؽني رزؾلَّس ٥ٓاألوَّي٤ّّٓ ُٔمُخ اؼبَىىين  -وٌى ثَُٞخ  -ئىل ؾبب٤ِ وََُّٕخ. وال ئؼببؽخ فُهب 
ّْ ٍّ رَزْهل ثأ  ِٓ آّب٤ِ اٌىََُّٕخ اٌىضريح اٌيت ٥ُملد يف رٍه اٌفزوح. لبٔىْ خيزٔ ّٔب ِٓ أ

َّ مثَّ اٌيت وبٔذ يف ٢٦ِّهب ؽُبح ِىوٍَّخ  اٌوٍَّىيل،ال رزٕبٍت وؽُبح اٌجبثب أصٕبٍُىً  ،اؼبىٙى٥بد اٌيت رٞوَّلذ ئٌُهب اٌمىأني أ
ٌّْٕفب٣ ٥ٌٍلّْ َّ ِوَّاد.ئم لل ُٔفٍ طبٌ  ،ُمبوٌ، ئىل عبٔت ٥لَ اٍزمواهٖ يف ووٍُٗ ٍٕىاد ٝىٍَخٓ اإلديبْ ا  .Wا٦ٌبمل هَلي  ؽىت أ

Riedel َّ زٗ، أصٕبٍُىً يف فزوح ؽََّّّ اٌملٌَّْاٌيت سبز٤َّ ّٔب  ،الَ اٌمٍٍُخأَمٓ أٔٗ ال ديىٓ وزبثخ ِىٙى٥بد ٘نٖ اٌمىأني ئالَّ يف فزواد اٌ
 فُّب ث٦ل. ُأفويئٌُٗ ِوَّح  ٍأ٥ىُكو٘ى ِب 

َّوّب ارَّ وؽٍ اٌيت ثلأد ر٢هو يف اٌىَُٕخ، و٘ى ِب َزٕبىف ٤ِ ؽواهح اإلديبْ ٦ف اٌوُّغهذ اٌمىأني ؼب٦بعبخ ث٦٘ ٢ِب٘و اٌ
ر٦وَّٙكذ ٌكٗ وَُٕكخ     ،ربذ وٝأح أّل اٙكٞهبك  اٌوٍَّىيل،اٌيت وبٔذ ٥ٍُهب وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ يف ىِٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً 

 اإلٍىٕلهََّخ.
 ٥ًٍ ٍجًُ اؼبضبي:  يف ٘نٖ اٌمىأني فٕموأ 
”َّ ٌٍىهٕىد ثَجت فموُ٘، ثً خيزبهوْ األغُٕبء اٌنَٓ ٘كُ ثكال    اٌملََّْنيال خيزبهوْ  ،ٍبُمضريَِ يف ٕصا اىعَّ ... أل
 . (4ْ )لبٔى “وُ٘ غري ِإَرّٕني ٥ًٍ مواهتُ وؽلُ٘ اٌوَّة،ٌُأسبٕىُ٘ ٥ًٍ ل٤ُٞ  ،ٔبِىً

ِٓ  قىه ث٦ني غري ؿبزّْخ؟ ... ٌٌُ أؽٌلوؼببما ر٢ٕو ئىل اؼبنثؼ واٌُج”ِبْ فزمىي: وزببٝت اٌىب٘ٓ أو اٌىهٕخ يف مٌه اٌيَّ
)لكبٔىْ   “وِبد ِىرًب ؽًَٕب ... فاما مل رىٓ ٌىُ للهح أْ رىىٔىا وك٦َني، فبثز٦لوا ٌئالَّ ربزولىا ،َفَلَ اؼبنثؼ ثٕغبٍخ إٌَّبً

5). 
ِٓ َأفنوْ ثبٌوّْىًُ اٌىب٘ٓ ثىَجَزال فري أْ َُ”ورمىي ٥ٕهُ أًَٚب:  َِ ثب وَزؾبٍكجىْ، وَٚكُفىْ   ني )ِىُبٌني( ... أو 

ّْ ُُ اهلل ِٓ أعً لَّاٌ  “خ أكثٕب ... فال سبيعىا أ٥ّبي األوصبْ ثىهٕكىد اهلل ٦ف ٥ًٍ هأً اؼببي ... ال َب أؽجبئٍ، ال َُهبْ اٍ
 .  (9)اٌمبٔىْ 

 .(55)اٌمبٔىْ  “خيوط ؽىت َزىة ،ٕغري وآفو وجري ني: واؽٌلَىًُ دبىُبٌَوب٘ٓ ”وأًَٚب: 
غني ػبلِخ ثً َىىٔىْ ِزفوّْ ،وال َزلٌٍَّىْ يف ثُىد األغُٕبء ،ِٓ اٌىهٕخ يف أ٥ّبي اػبواط ال َْٕغً أؽٌل”ورمىي ٥ٕهُ أًَٚب: 

 . (22)اٌمبٔىْ  “اؼبنثؼ
ُّ ال َج٤ُ أؽٌل”وأًَٚب:   .(38)اٌمبٔىْ  “ىقِٓ اٌىهٕخ يف اٌ
َّّبَِخو٥ٓ  َّّبَِخئما رٚبهة ”: ٘نٖ اٌمىأني رمىي اٌ ُ٘ ،يف اؼبنثؼ اٌ أو ربكلَّصىا   ،أو ٦ٌجكىا  ،يءأو لبٌىا والَ 

َّبي، َمُّى  .  (27)اٌمبٔىْ  “ّهوًا فبهعًب ْحبلَش هكٌء ث
َّّبَِخِٓ  ال َزىَُّ أؽٌل”أًَٚب: رمىي و  .(37)اٌمبٔىْ  “واٌىأً يف َلٖ اٌ

س ٥ٕهب اٌمىأني ٌز٦بعبهب، و٘ى ِكب مل َىكٓ   رزؾلَّ ،فهٕب ؽبٌخ ٦ٙف هوؽٍ ٌٍىَُٕخري مٌه ِٓ لىأني ُأفوي. ئىل غ
 .اٌوٍَّىيل٦ِووفًب يف أَبَ اٌجبثب أصٕبٍُىً 

ًُ َّجذلَّاٍبد ُرمبَ يف َىٍِ وبٔذ اٌُم اٌوٍَّىيل،و٘ى أٔٗ يف ىِٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً  ،ئىل أِو آفو ؤٕزم ِّ اٌ  واألؽل ِٓ و
َّ َّلَّفززؾلس ٥ٓ ئلبِخ ُل ،ب ٘نٖ اٌمىأنيأٍجى٣. أ ًِّ اٌُم ُأٍُمف” ٔموأ:  (14) هلُ َىَ. ففٍ اٌمبٔىْ اٍبد و َِّج  لَّاً يف و

 . “يْ لٍتَىَ ثغري ِوٗ، ديىد حُب
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َّ َّجذاٍٍ لَّاٌمىأني رْري ثٕى٣ فبٓ ئىل ُل ئالَّ أ لَّاٍبد ني ٥ٓ اٌُمَُؾُِّْٓ اٌىهٕخ واؼب ال َىًَ أؽٌل”: فزمىي ،واألؽل اٌ
َّجذيف  ُّ ،لَّاًوِٓ ث٦ل ِب ََوّْؽىا اٌُم .واألؽل اٌ  .(93)اٌمبٔىْ  “واؽل ثْغً َلَٗ فٍُهزُ و

 رفُْس األزىَّخ اىيت ؼبقهب اىُؼيَبء، وٕسٍهب (ة)
بيل ٥ًٍ ٥ًٍ ىِٓ رأٌُف ٘نٖ اٌمىأني، وثبٌز٥َّىا يف اغُبىُ َزجَُّٓ ٌٕب أهنُ رَوَّ ،إلصجبد هأَهٍُبلهب ا٦ٌٍُّبء خ اٌيت لٔب األكٌٌَّى فَّٕ

َُّٖخ ِإٌِّ  فهب.ّق
 يف مُْؽخ ٍظط ؼُس ادلُالزربضَد ثسء االحزفبه ث خبظىص (1)

َّ ،ؽني ال رنوو اٌمىأني ُّئًب ٥ٓ ٥ُل اؼبُالك و٦ُل ِٕفًٖ ٥ٓ ٥ُل اإلثُفبُٔب يف وَُٕخ ِٖو  ال َىىْ ٘نا كٌُاًل ٥ًٍ أ
ََّ(373-328ٍىيل )أصٕبٍُىً اٌوَّاؼبُالكٌ، أو َٔجزهب ٌٍجبثب  اٌوَّاث٤ِٓ اٌموْ  األوَّي إٌّْٖفىِٓ رأٌُفهب ٘ى   . فٌٍُ ٕؾُؾًب أ

ًٌ(8)اٌوَّاث٤ وّب َمىي ٘إالء ا٦ٌٍّبء٥ُل اؼبُالك لل كفً وَُٕخ ِٖو يف ِٕزٖف اٌموْ  ّّ ، ئم ال َىعل ٌلَٕب كٌُ  واؽكلٌ  وصبئم
ََُّ  -ني ٍٕخ حبىايل ٍزّْ اٌوٍَّىيلأصٕبٍُىً  أٌ ث٦ل ُٔبؽخ اٌجبثب -وة ِٕزٖف اٌموْ اػببٌِ َ أٌ ُل431ٍٕخ لجً  ٥ُكل   ضجذ أ

 ث٦ل فٍٖٗ ٥ٓ ٥ُل اإلثُفبُٔب )اٌغٞبً(. ،لل ٕبه ٥ُلًا َِزماًل فُهب ،اؼبُالك يف وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ
ني يف وَُٕكخ اإلٍكىٕلهََّخ   ٌمب٘ب أؽل األٍبلفخ األٔٞبوٍُّْ٘ ا٢٦ٌخ اٌيت أ ،خ رًٖ ئٌُٕب ٥ٓ مٌه األِوي ئّبهح وصبئمَُّفأوَّ
َّٜ  432َؼبَّب عبء ئىل اإلٍىٕلهََّخ ٍٕخ  ومٌه ،“ُِالك اؼبقٍِّٔ”وُهه ٥ٓ  29ضبٔ، يف  ُأٍُمف، و٘ى ثىٌٌ اٌُىّّي ٌُزى
ُّ ٌ يف وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ أَٚكًب. وهكَّ ٥ٍُكٗ    اٌضَّبُٔخ. وّب أٌمً ٢٥زٗ (9)ٍؼ ثني وَُٕيت اإلٍىٕلهََّخ وأٔٞبوُخيف اٌ  اٌمكلَّْ
َّ]ٝىثٗ َمىي فُهب:  6يف َىَ ٥ُل اػبزبْ يف  (18)ث٢٦خ (444َ -412)٥بِىك اٌلَّْٓ  األوَّي وريٌٌُّ  ؾبزّك٤ٌ  ،أِبِٗ ٦ّجًب وضريًا ئ

ِّ[٦ُُل ث٦ُل اػبزبٌٍْزَّ  .  (11)[كبزفً خبزبٔٗ واٌَُىَاؽزفٍٕب دبُالك ٥ّبٔىئًُ،  ،ِٕن أَبَ لٍٍُخ]وٙىػ:  . وَمىي أًَٚب ثى
غٚىْ إٌّْٖف اٌضَّبين ِٓ اٌموْ اٌوَّاث٤ اؼبُالك، وّكب   فهً وبْ ٥ُل اؼبُالك ٥ُلًا َِزماًل َِزموًا يف وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ يف

َّْو ّٕذ اٌجبثب َنوو ا٦ٌٍُّبء؟ ٝج٦ًب ال، ألٔٗ  أٌ ِكٓ   -زٗ ٍُٝخ ٥ْوَٓ ٍٕخ ِٓ ؽََّّّ َ(444 -412)اٌىجري  وريٌٌُّوُف ٔف
أٔٗ ؽني رجَّٕذ  فبرٗ؟ وثوغُثوغُ غياهح وزبثبرٗ وِإٌَّ ،وَّح واؽلح ئىل ٘نا ا٦ٌُلؼب٥ٓ اإلّبهح وٌى  -َ 432ئىل ٍٕخ  412ٍَٕخ 

، َ(487 - 347)َىؽٕب م٘ك  اٌفكُ    اٌملٌَّْوَُٕخ أٔٞبوُخ االؽزفبي ث٦ُل اؼبُالك و٦ُل َِزمً ٥ٓ ٥ُل اإلثُفبُٔب ِٕن أَبَ 
ٍريح اٌجبثب صبؤفٌٍُ اٌكك  ألٔٗ ِٓ  األٔٞبوٍ ئىل وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ. اٌزَّمٍُل، مل َٕزمً ٘نا (12)386َؾلَل ثلًءا ِٓ ٍٕخ وثبٌزَّ
٦ٌُل اؼبُالك، ثُّٕب أّكبه   مل َوك فُهب موٌوح لىأني وََُّٕخ و٤ٙ ٥لَّ لل ٦ٔوف أٔٗ ،َ(412 -384)ِٓ ثبثبواد اإلٍىٕلهَخ  23

 اٌفٖؼ. فُهب ئىل ٥ُل اإلثُفبُٔب و٥ُل
َّ ،وو أًَٚبوعلَو ثبٌنِّ ّْوَبينأفوآَ  اٌملٌَّْ أ ِٕفٖاًل ٥ٓ ٥ُكل   ،مل َىٓ ٦َوف االؽزفبي ث٦ُل اؼبُالك َ(373 -386) اٌ

 .(13)اإلثُفبُٔب، ئالَّ أٔٗ أٌَّف اؼبُبِو ا٦ٌلَلح واألٔبُّل اعبٍُّخ يف اؼبُالك اٌجزىيل
َّ ٍ٘ اٌيت رأفَّود يف فًٖ ٥ُل اؼبُالك ٥ٓ ٥ُكل اإلثُفبُٔكب،    ،ولَُّخومل رىٓ وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ وؽل٘ب ثني اٌىٕبئٌ اٌ
مل رىٓ وَُٕخ أوهٍُُّ لل ٥وفذ ٥ُل اؼبُالك ٥ُلًا  ،اؼبُالكٌ اٌوَّاث٤واالؽزفبي ث٦ُل اؼبُالك ٥ُلًا َِزماًل، ألٔٗ ؽىت هنبَخ اٌموْ 

                                                                            
، 5وزبة األٔٞبوٍ ) اٌزَّمٍُلٍىٌَُّخ ماد ت اؼبواٍُُ اٌوَُّزغٚىْ ٘نٖ اٌفزوح يف اٌىَُٕخ األٔٞبوَُّخ و٘ى ِب رْري ئٌُٗ ُو ٥ُل اؼبُالك يف٥ُوف  -8
 .اٌوٍَّىٌَُّخا٦ٌوثَُّخ ٌٍّواٍُُ  اٌزَّوصبخ(، وٍ٘ 29فًٖ ٍمىٌَُّخ ا٦ٌوثَُّخ )و٘ى ٔفٌ ِب رنووٖ اٌلّْ .(13فًٖ 

ًٍُر٦بٌُُ  - اٌلٍّْمىٌَُّخا٢ٔو: كوزىه وٌُُ ٍٍُّبْ،   323، ٓ 1979َ، اٌمب٘وح، اٌوُّ
Cf. also. ANF VII, p. 443. 
9- CPG 6365 ; E. Schwartz,  Acta Conciliorum Oecumenicorum (ACO), Berlin, 1914-1940 ; J. Straub, 1971, I, 1, p. 9-11. 

 ٌىلب. اٌملٌٌَّْٗ ٥ًٍ ئقبًُ  اٌضَّبٌضخٍ٘ ا٢٦ٌخ  -18
11- CPG 6366 ; ACO I, 1, 4, p. 11-14. 

12- Homily, Εἰς τὴν γενέθλιον ἡμέραν του Σωτῆρος, PG 49, 351-362. 

َّ ،٥ْوَٓ ُْٔلًا يف وزبة ،جٕبينٝج٤ ِٕهب األة َىؽٕب َْى٣ اؼبوًٍ اٌٍّ -13 ّْوَبين إٌَّٔ ٙ   .1994ٍَٕخ  ا٦ٌوثَُّخ٤ِ روصبزٗ  اٌ
َّٕخ، كهاٍبد، اٌٍُِّزىهعَُّخا٢ٔو: ؽُبرٕب  َّبث٦خ اٌ  761َ، ٓ 1997، ٌجٕبْ، 1997َ-1996، اٌ
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َّ ،ثُفبُٔبَِزماًل ٥ٓ اإل ِوَّح و٦ُكل   أوَّيأهنب اؽزفٍذ ثٗ  ،بثذوِٓ اٌضَّ .(14)واهتببئؾخ األٍجبَُّٔخ ئجيريَب يف ِنوِّئم مل رْو ئٌُٗ اٌ
ُّ .، أٌ ؽىايل ِٕزٖف اٌموْ اػببٌَِ(458-424)يف أوافو ؽََّّّخ اٌجٞوَون عىفُٕبي  ،َِزمً خ ئّبهح وصبئمَُّ ومل روك ئٌُٕب أ

ََّبث٤، أٌ يف ِٕزٖف اٌموْ 634َئالَّ يف ٍٕخ  اٌزَّبهَـ،٥ٕٗ يف وَُٕخ أوهٍُُّ ث٦ل مٌه   اؼبُالكٌ. اٌ
َّ َّ أموو،وَف ٕ٘ب أْ وِٓ اٌ (15)يِبْ َِزىْف اؽبٕلُل أ

Cosmas Indicopleustes    ٦َُت ٥ًٍ وَُٕخ أوهّكٍُُ أهنكب مل
ََّبكًربزفً ؽىت مٌه اٌىلذ )ِٕزٖف اٌموْ   ىاٙكؼٌ ف. (16)ٕبهد ربزفً ثٗ ،الك، وئْ وبٔذ ث٦٘ اٌىٕبئٌ ّٔب( ث٦ُل اؼبُاٌ

َّ ّْ ٕ٘ب أ ّْ كفىي أ ّْ اٌوَّاٍـ،ٌُغُّْو ِٓ رمٍُل٘ب اٌملمي  ،وَُٕخ ٥ُل علَل ٥ًٍ أ زضجَّذ و٦ٙٗ. ٕني ؽىت َُحيزبط ئىل ٥ْواد اٌ
ّْ رٍه وال َغُت ٥َّٕب َّاٌ ٍَّخ اٌ  ،مٞخ األفكريح و٘نٖ إٌُّ .لمي ٌىَُٕخ أوهٍُُّمٌ اٌملَلح ثني ٝمٌ وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ واٌ

َّ ،ٍٕز٦وَّٗ ؽبب وضريًا  مََُّخ. ٥ًٍ ِلي كهاٍزٕب اٌ
ُّ ،و٤ِ مٌه اٌكيت رْكري ئىل    ،اىضَّبُّخخ ٘نا اٌجٕل يف اؽزُبط ؼبيَل ِٓ اٌجؾش، والٍَُّّب اٌجؾش ٥ٓ اإلّبهح اٌىصبئمَُّ ٢َ

َّبثكوَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ ث٦ل ٘نٖ اإلّبهح األوىل وعىك ٥ُل ٌٍُّالك يف  َّ .432َا٦ٌُل واٌيت وبٔذ يف ٍٕخ  موو٘ب ٥ٓ ٘نا اٌ  أل
َّ ،ٓئىل ا٢ٌَّ َلف٦ين ،٥ٓ اإلّبهح ئىل ٥ُل اؼبُالك ثٞوَون اإلٍىٕلهََّخ ّٕذ لىأني اٌجبثب أصٕبٍُىً ٘نا ا٦ٌُل مل َىٓ لكل   ثأ

 الزلاًء ثىَُٕخ أوهٍُُّ. ، ٍُٝخ اٌموْ اػببٌِ اؼبُالكٌ،خ اإلٍىٕلهََّخٕبه ث٦ل ٥ُلًا وًَُٕب َِزموًا يف وَُٕ
 اىَجظرخٍْفظاًل ػِ أؼجىع اىظَّىً األضثؼُين  خبظىص (2)

َّو٘بْ اٌنٌ أهاك ثٗ ث٦٘ ا٦ٌُ٘نا اٌُج ؾلَل لجً ، وثبٌزَّاٌوٍَّىيل٘نٖ اٌمىأني ِىٙى٥خ يف ىِٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً  ٍّبء ئصجبد أ
َّىَ، أٌ لجً أْ َُُٚ 338ٍَٕخ  ٘ى ثو٘بْ ٦ُٙف ٌٍغبَكخ،  اٌفٖؼ )أٌ أٍجى٣ اٌَجٖقخ اؼبملٍَّخ(،  األهث٦ُين ئىل أٍجى٣ اٌ

َّ ٌيَ أْ َْري ئٌُهب، ومل رىٓ ربكلس يف   ،وبْ ٦َبًف ؽبٌخ (31) هلُ اؼبإٌِّف ؽني َنوو األهث٦ني اؼبملٍَّخ يف اٌمبٔىْ مٌه أل
َّّبَ ا٦ٌبَأٍجى٣ اٌفٖؼ، وٍ٘ م٘بة ث٦٘ اٌىهٕخ ئىل َّّبَ يف األهث٦ني َىِكًب   ال ديٍٚ أؽٌل”فُمىي:  . اغب ِٓ اٌىهٕخ ئىل اغب

و٘ى اٌٖىَ  ،(68، 57، 38)ُ ٥ٓ أٍجى٣ اٌجٖقخ أو أٍجى٣ اٌفٖؼ يف اٌمىأني . وؽني َزىَّ“واعُب٦ّخوٕىٍِ األهث٦بء ، اؼبملٍَّخ
ََُّ ،األللَ يف اٌىَُٕخ واألوضو رملًََب ٍَُّخ ٘نا األٍجى٣.رٕبٍت ُل وي،ُأفخ َُٚف ر٦ٍُّبد ٝم  ل

َّاٌَُىَو٘ى ِب حيلس ؽىت  َّىَ ، فّّغُ أ ُّمىً اؼبملًَّ اٌىجري ٕبه ٍِؾمًب ٥ًٍ ٕىَ أٍجى٣ اٌفٖؼ ِجبّوح، اٌ َّ اٌ  ئالَّ أ
َّىَج٦خ يف اؼبزَّ  .اٌَجٖقخ اؼبملٍَّخج٦خ يف ٕىَ أٍجى٣ اؼبزَّرٍه  زبزٍف ٥ٓ ،اٌىجري اٌ

َّ مثَّ يف ٘كنٖ   اٌزَّبهَـ ٔفََٗزغبً٘ ؽمبئك  ،338ََٕخ ٍبثمًب ٌ اٌنٌ جي٦ً ِٓ ربهَـ وزبثٗ ٘نٖ اٌمىأني و٘بْ٘نا اٌُج أ
َّ .اٌيت كبٓ ثٖلك٘ب اٌيََُِّّٕخاٌفزوح  ، ولل لبَ ث٦ل 328َوبْ يف َىُٔى ٍٕخ  ،هٍبِخ اٌجبثب أصٕبٍُىً ٥ًٍ ووٍٍ اإلٍىٕلهََّخ أل

ِّثفُهب  ِبهًاوًٕ فُهب ئىل ؽلوك أٍىاْ، و، 329َيف فوَف ٍٕخ ثلأد  ،خ وجريحجبىٌخ ه٥بئَُّ ،هٍبِزٗ ِجبّوح ٦ُٕل ِٖو  ى
ني ئىل واؼبٍُُزُّْ األهَىٍُُّْٓأْ َُٚ  ،، آِاًل يف ماد اٌىلذ٦ّت اٌىَُٕخ، وَز٦وَّف ٥ًٍ اٌو٥ََُّّخ، َزفمَّل أؽىاي ا٥ًٌُّّّْٕ ؾبوي 
؟ ئٔين اٌمىأني ٘نٖ ّذ ٥ٕهبإٌِّف ثللبئك اؼبىٙى٥بد اٌيت رىٌَّىٍ ٍَُ اؼب ،ت وااللزٕب٣. فأَٓ ٘ى اٌىلذ اٌىبيفاٌىَُٕخ ثبغُب

 َّ  مل َموأ اٌمىأني لواءح ِزأُّْٔخ ِللِّمخ. ،ِٓ ا٥زّل ٥ًٍ ٘نا اٌّّ٘بْأوبُك أل٤ٞ ثأ
َّ ،اإلّبهح وٕ٘ب ذبلُه َّ   ،ٔفَٗ W. Riedelب م٘ت ئٌُٗ ا٦ٌبمل هَلي ل ٌلَٕب فبََّزأوَّ ،و٘ب٦ْٙف ٘نا اٌُج ئىل أ  اٌكنٌ ١ك

ؼ ٌزأٌُف ِىٙى٥بد ٘نٖ اٌمىأني، ؽىت ؽٖو٘ب رٍُٖ ،٥ٓ فزواد ٍالَُِّخ ِٓ ؽُبرٗ اٌوٍَّىيل،َجؾش يف ٍريح اٌجبثب أصٕبٍُىً 
، مث ََزوٍكً يف  373َ-366فالي اٌفزوح ِكٓ ٍكٕخ    واٌضَّبُٔخ، 356َ-346ني، األوىل رٕؾٖو يف اٌفزوح ِٓ ٍٕخ يف فزوَر
َّ(17)ويِٓ ِٕبٍت ٌزأٌُف ٘نٖ اٌمىأني اٌضَّبُٔخؽىت َوعّْؼ اٌفزوح  ،اغبلَش اٌيت ا٥زّّ٘ب ا٦ٌبمل  338ًَ ٍٕخ . و٘ى ثنٌه لل زب

                                                                            
14- Fernand Cabrol (Le premiér dom) & R. P. dom Henri Leclercq, Dictionnaire d‘a           chrétienne et de liturgie (DACL), 

Tome 12, Première partie, Paris, 1935, p. 922. 
  ٍُٕبء يف ِٕزٖف اٌموْ اٌَبكً اؼبُالكٌ.ها٘ت ٥بُ يف ٕؾواء  -15

16- Fernand Cabrol (Le premiér dom) & R. P. dom Henri Leclercq, op. cit., p. 924, 925. 
17- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xiv.  
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 ٌيِٓ رأٌُفهب. إٌّْهبئٍاغبل  Coquinوىوبْ 
 ني( خبظىص شُؼخ ادليُز3ُِّ)

ٌزؾلَل ىِٓ ركأٌُف   ،ال ديىٓ األفن ثٗ دبفوكٖ ،اٌنَٓ أؽلصىا أْمبلًب يف اٌىَُٕخ (18)نياؼبٍُزُّْ ٦ُّخ ؽلَش اٌمىأني ٥ٓ
َّ .اٌمىأني ىا لبئّني يف وَُٕخ ِٖو ؽىت ِٕزٖف ١ٍُّ ،اؼبُالكٌ اٌوَّاث٤ني اٌنَٓ الٍمىا اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ يف اٌموْ ٘إالء اؼبٍُزُّْ أل

 .(19)َ(466 -393صُإكوهَذ )و َ(458-388ٍمواٛ )فبْ حبَت ِب َنوو اؼبإهّْ . ومٌهلىَخو٦ُْخ  ،اٌموْ اػببٌِ اؼبُالكٌ
، ٌىٓ و٦ُْخ ثال رأصري َُنوو، وَجلو أهنُ (465َ-347) لَٓىا ِىعىكَٓ يف ِٖو ؽىت ىِٓ األٔجب ّٕىكح هئٌُ اؼبزىؽ١ٍُّّْفمل 
ََّبكًؽىت اٌموْ  يف ِٖو ىا ِىعىك١ََّٓ ٓ ذ فٍىؽبُ ِىعىكح يف وَُٕخ ِٖو ؽكىت ئىل اٌمكوْ   اؼبُالكٌ، ثً و١َّ اٌ  اٌضَّكبِ

 .(28)اؼبُالكٌ
َّ ُأفوي٘نا ِٓ عهخ، وِٓ عهخ  ًٌ ،ادرني يف ٘نٖ اٌفزوح ثبٌنَّني ِوَّؽلَش اٌمىأني ٥ٓ ٦ُّخ اؼبٍُُزُّْ فا كاِغ ٥ًٍ أهنب  كٌُ
 . اٌوٍَّىيلٌَُذ ِٓ و٤ٙ اٌجبثب أصٕبٍُىً 

ورٖبغبىا  ،خأرجب٣ ٍُُِزُىً ِزووثىٌُذ ٌُىىثىٌٌُ )أٍُىٛ( يف اإلٍىٕلهََّ ،اعز٤ّ األٍبلفخ اؼبْٕمُّىْ ،327َففٍ ٍٕخ 
َّٕخ األفريح ِٓ ؽََّّّخ اٌجبثب أٌىَٕلهوً. ووبٔذ ٘نٖ ئؽلي ٔزبئظ ا٤ّّٓ إٌّْ ؽني ر٦بِكً   ئىاءُ٘،ُمبوٌ ٤ِ اٌىَُٕخ يف اٌ

١ٍُّىا ؿببف٢ني يف اٌجلاَخ ٥ًٍ ٝب٥زهُ ٌإلديكبْ األهصىموَكٍ،    اٌوٍَّىيل، زهُ. و٤ِ ثلاَخ ؽََّّّخ اٌجبثب أصٕبٍُىًثوفك ٤ِ لَُّٚ
 ،نيٌُّبهٍىا ٘ىاَزهُ يف ٦ِبكاح اٌىَُٕخ ِٓ علَل. و٤ِ اّزلاك ٍٞىح األهَىٍكُّْ  ،جني فوٕزهُ اؼبىارُخِزولِّ ،لبث٦ني ،وبِٕني

ووبْ ِكٓ   -لجً أْ ديىد  338َاٌنٌ هظبٗ ٍُُِزُىً ٍٕخ  “َىؽٕب أهوبف”ولُبَ فٍُفزٗ  ،وفٖىًٕب ث٦ل ِىد ٍُُِزُىً
. و٥ًٍ لجٍٗ وٌٌُ 338َاٌزَّبهَـ، أٌ ِٕن ٍٕخ ثلأوا ِٕبوأح اٌىَُٕخ ِٕن ٘نا  -ك٘بء ٕفًب و٥ُ اٌوٍَّىيلأّل فٖىَ اٌجبثب أصٕبٍُىً 

)اٌمكبٔىْ   “أ٥لاء اٌىَُٕكخ ”، وأهنُ (12)اٌمبٔىْ  “َل أفىا٘هُجيت أْ ُر”فؾني َأيت مووُ٘ يف اٌمىأني ثأهنُ اٌنَٓ  مٌه،
َّ ”: يف ٘نٖ اٌمىأني ٔموأَ وّب . ثً لل ٕبهد ؽبُ وٕبئٌ فبٕخ ُّٔ ِْٕمَّخ ٥ٓ اٌىَُٕخ اأُل(25 ني ٌٍٍُّزكُّْ  اٌنٌ َمكىي: ئ

ّْ وَُٕخ َىىْ فؾني َأيت  . ئمًا،(25)اٌمبٔىْ  ؟“ئهنب وَُٕخ واؽلح :َمىي اٌوٍَّىيوَُٕزبْ، وثىٌٌ ٔى٣ رىىْ  ؿبووًِب ... وثأ
َّ ،ؾىمووُ٘ ٥ًٍ ٘نا إٌَّ َّ افزواٗ ا٦ٌَُٕزفٍ وِٓ مثَّ،  ،338َأوُل ٍٕخ ُٕب ثبٌزَّٔىىْ لل زب ٘كنٖ اٌمكىأني    ٍّبء اٌمبئٍني ثكأ

َّٕخ  اؼبنوىهح. ِىٙى٥خ لجً ٘نٖ اٌ
َّ ٕ٘ب، ٍ٘ واؼبالؽ٢خ اعبلَوح ثبال٥زجبه ٍُّْؽلَش اٌمىأني ٥ٓ اؼبٍُزُّْ أ َج٦ل٘ب أْ رىىْ ِٓ وزبثبد اٌجبثب  ،نيني دب٦يي ٥ٓ األهَى

ٍُّْ ،ُ ٥ٕهُ يف وزبثبرٗ اٌىضريح، ألٔٗ ؽني رىَّاٌوٍَّىيلأصٕبٍُىً  ِٕبوئكًب   ،ني، ئم ّىًَّ اٌفوَمبْ ؽيثًب واؽلًامل َفٍٖهُ ٥ٓ األهَى
 .(21)وِمٍمًب ٌَالَ اٌىَُٕخ

 اىسِّضاؼبد اِثبئَُّخ احلسَضخ رْفٍ ّؽجخ اىقىاّني إىل اىطَّؼىيل ( ط )
ِّ ٌَُُّ W. Riedelاالعزهبك اٌنٌ اعزهلٖ ا٦ٌبمل وٍَهٍُ هَلي  ٘نا ث٦ل و ٘نٖ اٌمىأني ِٓ و٤ٙ اٌجبثب أصٕبٍُىً  ضجذ فُٗ أ

َّْو أٍجبة ّٕذ وبفخ اٌىزَّبة اٌُىٔبُّْٔاٌوٍَّىيل أٔٗ ّٙٓ أ٥ّبي اٌجبثب أصٕبٍكُىً   ،ني ٥ٓ موو ٘نا ا٦ًٌّ، مل ََز٤ٞ أْ َف
 .(22)جٗ ٌنٌهر٦غُّفبوزفً ثاثلاء  ،اٌوٍَّىيل

َّوؽلُ٘ ُ٘ اٌن اٌُىٔبُُّٔىْبة زَّوو ٕ٘ب أٔٗ ٌٌُ اٌُىوعلَو ثبٌنِّ ِإهّْؿ ٍريح اٌجبثب أصٕبٍكُىً   َٓ ّٕزىا ٥ٓ مٌه، ثً ئ
ؽني أوهك اؼبكإهّْؿ   -و٘ى اٌىزبة اؼبَٕىة فٞأ ٌألٔجب ٍبوَوً ثٓ اؼبمف٤َّ  - (23)“ٍَُو اٌج٦ُخ”اٌوٍَّىيل ثبٌمجَُّٞخ يف وزبة 

                                                                            
َّحيزٍُّ ُأٍُمفًب 35وبٔىا  -18   ٘جبْ.٤ِ ِئبد ِٓ اٌىهٕخ واٌوُّ ،خ يف وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخىْ ِواوي ِه

19- Socrate, Hist. Eccl., I.9 ; Theod., Hist. Eccl., I.9  

20- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xviii, n.2.  

21- Cf. Apol. Cont. Ar. 59, 71.  

22- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xiv.  
َّْريح اٌضَّبٌضخ ، ومٌه “ٍَُو اٌج٦ُخ”٘ى ُِٕب اٌىبرت، ولل ٥بُ يف اٌموْ اػببٌِ اؼبُالكٌ، و٘ى أوَّي ِإهّْؿ لجٍٞ َُنوو اظبٗ يف وزبة  -23 يف اٌ
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أهنب ّٙٓ وزبثكبد  ث ،ٓ ٘نٖ اٌمىأنيمل َنوو ُّئًب ٥ ٔمٍهب ِٓ ِٖبكه لجَُّٞخ، اٌوٍَّىيل، واٌيتلبئّخ ثىزبثبد اٌجبثب أصٕبٍُىً 
 .اٌوٍَّىيل٘نا اٌجبثب 
ََّبؿِٓ  ٌمل ؽبوي وضرٌيو ً ٌزٕبي ّهوهتب ثني  اىطَّؼىيل،أْ ََٕجىا وضريًا ِٓ األ٥ّبي ئىل اٍُ اٌجبثب أصٕبٍُىً  إٌُّ ، إٌَّكب

 Clavis “فهوً اِثبء اٌُىٔبْ”يف وزبثٗ:  Maurice Geerardِبْ. فُىهك كوزىه ِىهٌَ عرياهك وٌىٍ ُرؾف٠ ٥ًٍ ِلي اٌيَّ

Patrum Graecorum 80  خ َٔجزهب هاٍبد اِثبئَُّخ ٥لَ ٕؾَّولل أصجزذ اٌلّْ اٌوٍَّىيل.أصٕبٍُىً  ٌٍملٌََِّّْٖٕفًب ِْٕىهًا وَِٕىثًب
َّ(25)يف ؾبّى٥زٗ ٥Migneّاًل أوهكٖ ُِين  69. وِٓ ثُٕهب (24)ئٌُٗ وِب َلف٦ٕب ئىل ”ٔفَٗ َمىي:  W. Riedelا٦ٌبمل هَلي  . ثً ئ
َّ ،َجخ أوضواٌوّْ ربذ اٍُ لىأني أصٕبٍُىً، ئىل عبٔكت   األهَُُِّٕخلىأني اٌجبثب رُّىصبوً اإلٍىٕلهٌ لل ُو٦ٙذ يف اٌىَُٕخ  أ

 .(26)“اٌيت َُٔجذ ئٌُٗ اأُلفويوضري ِٓ األ٥ّبي 
، اٌجٞوَون ا٦ٌْوَٓ ِٓ ثٞبهوخ  َ(373-328ٍىيل )أصٕبٍُىً اٌوَّخ َٔجخ ٘نٖ اٌمىأني ئىل اٌجبثب ذ ٥لَ ٕؾَّو٘ىنا، َضُج

 وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ. ئمًا ُروي ِٓ رىىْ ّقَُّٖخ اؼبإٌِّف؟

 ُرطي ٍِ َنىُ؟ٍؤىِّف ٕصٓ اىقىاّني،  خشرظَُّصبًُّب: 
ّْ  ، ٌَٕزقٍٔ ِٕهب ّقَُّٖخ اؼبإٌِّف، و٘ىََّزٗ.اٌمىأني ماهتب ٕ٘ب الثل ٌٕب أْ ٦ٔىك ئىل ٔ

 اإلميريوغادلؤىِّف ضإٌت وأحُس ضجبه 
٦ّْٔوُف  َّ ،اٌمىأني ِٓ ٍُبق ٔ أفبٗ يف اغبلَش ٥ٓ وضري ِٓ أٍبٍكَُّبد اغبُكبح    ،ٔبٌٍه ٝبٌ٘و ٌضإتاؼبإٌِّف ٘ى  أ

 .٘جبَُّٔخاٌوَّ
أْ  ألٔٗ ال َمكله أؽكلٌ   .ال ديأل ثٕٞٗ، وال َىنة ،زٗ... واٌنٌ َوَل أْ حيف٠ ثزىٌَُّ”َمىي:  (5:92) هلُ فٍ اٌمبٔىْف

َّ ٌَ ،ني ٥ٕلٖثغري ٕىَ كائُ. وال َل٣ أؽٌل ِٓ اٌجزىٌُّْ هبهححيف٠ اٌ  ،. ويف ٔفٌ ٘نا اٌمبٔىْ“وٌجبً ؿبلوك ،موؿبَز ٍىي ٦ٝب
َّك  . ؽىت أٔٗ ؽني َُ“َهخ وإٌٍُّ٘ وواِخ اٌجزىٌَُّ ٢٥ٌُّخ”خ، وَمىي: َه واٌجزىٌَُّس ٥ٓ إٌَُّزؾلَّ ج٦خ ٍقّْٔ لىإُٔٗ اؼببئكخ واٌ
 مثَّ. اىجزىىَُّوخ وحفظ ٓ ٥ًٍ اؼبَبوني، ؾُّٕيف صالصخ هؤوً ٍ٘: ـببفخ اهلل واؼبنثؼ، واٌزَّ (185)ُ ٖهب يف اٌمبٔىْ هلٍَقّْ ،هبوَّ

َّ  .“ألهنب أ٢٥ُ وواِبد اهلل ،هب رأفن اإلَٔبْ ئىل اهللوٍ٘ وٍُّ ،اٌىبٍِخ احملجَّخٍ٘  اٌجزىٌَُّخٝهبهح ” َىٙؼ أ
َّ. فزىَّ“ئفىرٗ”بُ٘ كا٥ًُب ئََّ، ئم خيبٝت اإلوٍريوً أحس ضجبه اإلميريوغ أًَٚب ٘ى مثَّ هبهح اٌىاعجخ ُ ِواهًا ٥ٓ اٌ

 اإلوٍريوً. والٍَُّّب٥ًٍ اعب٤ُّ، 

 ادلؤىِّف ُأؼُقٌف َىطٍ اىنهْخ اىصَِ حتذ ُؼيطبّٔ
َّ”فُىٍٕ اٌىب٘ٓ ثمىٌٗ: ، اىجزىىَُّخحفظ  ُأؼُقف ضإتأٔٗ  مثَّ )اٌمكبٔىْ   “ّٔنٖ رأيت اػبٞبَب ... فبثز٦ل ِٓ األفن وا٦ٌٞبء، أل
٦َُّٔبٌُُ اٌوَّ. وٍ٘ ئؽلي اٌزَّ(27)(4:2 ٍَُّخ. وَمىي ٘جب ٓ ”ًَٚب: أ ٌٍىب٘ٓخ األٍب فمكل ائزّٕكىن أْ    ،ال ر٢ٕو وعٗ اِوأح أَهب اٌىكب٘

                                                                                                                                                                                                                                                            

 .(458َ-444) ٥25ْوح، ٥ٕل اغبلَش ٥ٓ األٔجب كََمىهوً األوَّي اٌك 
. وأًَٚب  28  ، وأصٕبٍُىً األوَّي ا19ٌ  األوَّي اٌ ، وأٌىَٕلهو17ً  ٍَُو اٌجٞبهوخ: ثٞوً األوَّي اٌ و٘نا اؼبإهّْؿ ٘ى ٔفَٗ اٌنٌ أهَّؿ ثبٌمجَُّٞخ

ٌَّٕٔ اٌمجٍٞ ثٗ صغواد، ولل ْٔوٖ ا٦ٌبمل اإلَٞبيل أوهالٔلٌ  26  ئىل رُّىصبوً اٌضَّبين اٌ 23  ِٓ صبؤفٌٍُ اٌ أهَّؿ ثبٌمجَُّٞخ ألهث٦خ ثٞبهوخ آفوَٓ . و٘نا ا
Orlandi .يف اؼبوع٤ اٌزَّبيل 

Storia della Chiesa di Alessandria, vol. I, II, Testo copto, traduzione e commento di Tito Orlandi, Milano-Varese, 1968. 
24- CPG 2230 - 2309.  

  PG 26, 468-525 ; 28, 1637-1644ّٙٓ أعياء ؿبٖىهح ثني  -25
26- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xxxiii.  

   ِٕٗ. اٌوَّاث٦خواٌفموح  اٌضَّبينأٌ اٌمبٔىْ  -27
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 .(61)اٌمبٔىْ ٍىاء وبْ فمريًا أو غًُٕب  ،ي وعهٗ ٥ٓ ئَٔبْ ََأٌٗ. ويف ماد اٌىلذ ال حيىّْ(3:6)اٌمبٔىْ  “رزؾف٠َّ
ث٦ٚكهُ  وعى٘هُ يف وعكٗ   ْوال َوف٦ى ،ِٕهُ وُ٘ َأوٍىْ ُ أؽٌلال َزىَّ”َأِو اٌىهٕخ لبئاًل:  (67) هلُ ويف اٌمبٔىْ

 َٕمٍهب اؼبإٌِّف يف ر٦ٍُّٗ ٌٍىهٕخ. ،خ حبزخه٘جبَُّٔ ، و٘نٖ آكاٌة“هُوٍُّفٍُٕٖزىا  اأُلٍُمف،وئما رىَُّ  .اٌج٦٘ وُ٘ َأوٍىْ

ٌُ ػيً األؼبقفخ  ادلؤىِّف ىٔ ُؼيطب
َُّأٍُمفًبفاْ وبْ اؼبإٌِّف  َّ. وِٓ مثَّ، (28)ئم ٦َُٞهُ ر٦ٍُّبد وأواِو يطبُ ػيً األؼبقفخ،ُؼٌٗ أًَٚب  ، ئالَّ أ ب أٔكٗ  فا

 .ثططَطكأو  ،ضئُػ أؼبقفخأو  ،ٍزطوثىىُذ
ُّبؼبإٌِّف َُف . (14، 6، 5 )وّب يف اٌمكىأني  اأُلٍُمفووٛ اٌىاعجخ ٥ًٍ ٦ُِّ األٍبلفخ اٌنَٓ ُ٘ ربذ هئبٍزٗ، ف٤ُٚ اٌ

فهكى غكري ِكإِٓ     ،وئما مل حيف٢كٗ  .ال حيف٠ اإلقبًُ ٥ٓ ١هو لٍت ُأٍُمفمبَ ال َُ” َمىي: (3:14) هلُ ويف اٌمبٔىْ
ّْ أٔٗ لوَُت ،ِٓ لجً ٔفَٗ فمل أصجذ ٘ى ،. و٘ى ؽني َمىي مٌه“اؼبملًَّ ثبٌضَّبٌىس َّ  اٌ  ٍخ علًا ثبٌىزكبة اؼبمكلًَّ، وأ

 اأُلٍكُمف و٘ى خيبٝكت  ، و٘ى ِب رْهل ثٗ لىإُٔٗ ماهتب. وبألٔبعًُ اؼبملٍَّخ ،َجخ ٌٗثبٌّْٕ إٌَّ ٍفوا أفجبه األَبَ وىووَب 
 .(18، 16 )اٌمبٔىٔبْ “اأُلٍُمفأَهب ”أو  “ُأٍُمفَب ”لبئاًل: 
َُِو. جيت أْ َىىْ ىوط اِوأح واؽلحاأُلٍُمف، َمىي ئٔٗ ُ ٥ٓ ؽني َزىَّو اٌنٌ  اأُلٍُمفث٦مىثخ  (54) هلُ و يف لبٔىٔٗأ
ة ، ألٔٗ مل َإكّْاأُلٍُمففٍُقوط  ،يف فُٞئخ رىعت اؼبىد اأُلٍُمفِٓ أوالك  ئما ُوعل واؽٌل”فُمىي:  .ٍ أوالكٖ ؽًَٕبال َوثّْ
 . “فٍُلفً ،وّب َٕجغٍ وُف َهزُ ثىَُٕخ اهلل؟ وئما ٥بك وأكَّة اثٕٗ ،ايتٍٞبْ ٥ًٍ ثُزٗ اٌنٍَُّلًا. فبٌنٌ ٌٌُ ٌٗ ثُٕٗ عُّْ

ً   ،وئْ وبْ َمله أْ َىىْ ٔبٍىًب”: (6) هلُ يف اٌمبٔىْ ٥ٓ اأُلٍُمف مىيفُوٌىَّٕٗ ٦َىك  . وََكزٞوك  “فهكنا أفٚك
 ٥ٓ األٍبلفخ. َِئىيس ثٗ ٍىي و٘ى أٍٍىة ال َزؾلَّ .“فال حيًّ ٥ًٍ مارٗ صماًل يف ٘نا ،وئْ وبْ ال َمله”ثبٌمىي: 

َّ ّْ ،ؼ ٌٕب ِٓ عهٍخٕ٘ب َز َه ثكلاًل ِكٓ   أْ خيزبه ؽُبح إٌُّ اأُلٍُمفرْغ٤ُ  ُأفوي،٘نٖ اٌمىأني، وِٓ عهخ  ِلَلَ ٔ
 واط ئْ وبْ َمله ٥ًٍ مٌه. اٌيَّ

زٗ وَأِوٖ أًَٚب ثأْ َأوً ٤ِ وهٕخ ئَجبهّكَُّ  .(61)وّب يف اٌمبٔىْ أالَّ ٦ًَّ ُّئًب ثغري ِْىهح اٌىوًُ  اأُلٍُمفوّب َأِو 
ََّٕخ،يف  ِوَّادصالس  ، ألٔٗ ِٓ جيَو أْ ٤َٚ اأُلٍُمفرجخ ِٓ ْ اؼبإٌِّف أ٥ًٍ ُهوَغًَ أهعٍهُ ثُلَٗ. و٘نا ََزٍيَ أْ َىى اٌ

 اٌىََُّٕخ؟ اٌوُّرجخئالَّ ئما وبْ أ٥ًٍ ِٕٗ يف  اأُلٍُمف،ِضً ٘نا اٌمبٔىْ ٥ًٍ 
َىعّْٗ ر٦ٍُّبرٗ ئىل صب٤ُ األٍبلفخ، وّب َزؾلَّس ٥ٓ األٍبلفخ أًَٚب ثُٖغخ اعب٤ّ يف غري ِىٙك٤   (89)وقبلٖ يف اٌمبٔىْ 

َّ(68، 5)ّب يف اٌمبٔىٔني و ،ِٓ اٌمىأني َّّب جيت أْ َىىْ ٥ٍُٗ األٍكبلفخ،   (18) هلُ اؼبإٌِّف َزؾلَّس يف اٌمبٔىْ . وّب أ ٥
ّْ اأُلٍُمفوَأِو  ... فكال روفٚكهُ وال   ”: اأُلٍُمفٌٍىَُٕخ، فُمىي ثُٖغخ اِِو ـببٝجًب  اأُلفويت َرذ ُهأالَّ َز٦بىل ٥ًٍ اٌ
َّواػُب ،ألهنُ ّووبؤن ،ثً ؾبّْلُ٘ ،ربزموُ٘ . “ني ال ؽبعكخ يل ئٌُىّكب ...  ٍَِعاٌوأً ال رَز٤ُٞ أْ رمىي ٌٍوّْ لَّاَ ٦ِه. أل

َّ :وَمىي أًَٚب ََّىعّْ مثٍَّني واٌجىَّاثني. األٍبلفخ ٦ٍُٞىْ اعبىاة ٥ٓ األغََٕٞني واؼبورّْ ئ ت اٌىَٕكَُّخ  َرك ج٤ ُهٗ والِٗ ئىل اٌ
ُّاهلل، افلِىا فلِزىُ عُّْ... وأٔزُ أًَٚب َب ٍج٤ ٥ُىْ ”هب لبئاًل: وٍِّ ئىل  اأُلٍكُمف ِكٓ   ،زكٗ رَجواؽل وواؽكل ووُ  لًا، و

ّْ”َمىي:  (53)هلُ  . ويف اٌمبٔىْ“اٌجىَّاة ، اٌجىَّاةئىل  اأُلٍُمفئىل اٌىهٕىد، ِٓ  َِٕىٌة إٌَّبًِٓ  ٦بَخ يف أؽٍلال رمجً اٌ
 .“ئالَّ ثضالصخ ّهىك
وََكزفُ٘ يف   .“؟ََكٍه ٦ٌٍُُ وُف  ،ئما مل َفزمل ٦ّجٗ أُلٍُمفاِب ٘ى ٥ًّ ”: (2، 1:14) هلُ يف لبٔىٔٗ وَمىي
واٌنَٓ يف  ،بٖ ثأْ َفزمل اؼبوًٙوجيت ٥ٍُٗ أْ ٦َوفهُ ثأظببئهُ وأة، ِىًُٕب ئََّ ،ثأٔٗ أثى اؼبَبوني واألَزبَ اأُلٍُمفر٦وَف 

ُّ  غىْ ... اخل. اٌ
                                                                            

   184، 82، 76، 66، 62، 61، 54، 18، 16، 14 ا٢ٔو اٌمىأني: -28
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َّ - ؽىت اِْ - خٚؼ ٌٕب ِٓ ٘نٖ اعبيئََُّزَّ٘ىنا و أٌ  .ضئُػ أؼبقفخ أو ثططَطك يف اىنُْؽخ٘ى  ،ِإٌِّف ٘نٖ اٌمىأني أ
َّ َُُه أ َّرجزٗ ٍ٘ ا٦ٌٍُُب يف اٌىَُٕخ، ؽىت أٔٗ ث  ئىل اٌجىَّاة. اأُلٍُمفِٓ  اأُلفوي،اٌىََُّٕخ  اٌوَُّرت ٍٞبْ َىٍٕ وَىعّْٗ و

 ادلؤىِّف ٍظطٌ اجلْؽَُّخ
ٍُّظطٌ اجلْؽَُّخواؼبإٌِّف ٘ى  ِضً ٝىثخ وثوِهبد. ويف ِٖو وؽل٘ب ُرَٕت هٍكبٌخ   ،ثأظببئهب اٌمجَُّٞخذ هىه ُك٥َُ، فبٌ

ُّ(29)ٍىيئىل اٌملٌَّْ ثىٌٌ اٌوَّ ا٦ٌّّأُّْني َّ ؽُهب يف ِٖوخ اٌىَُٕخ وفالَّرْري ئىل فبَُّٕ ،الئً يف اٌمىأنياٌلَّ . وأًَٚب و . وّب أ
ّْ يئؽلوبٔذ  ، واٌيت ربلَّصذ ٥ٕهب اٌمىأني،ىها٥خ اٌىووَ وٕٕب٥زهب ّب٘ل ٥ًٍ  ٕب٥بد يف ِٖو اؼبَُؾَُّخ، وٍ٘ فرُيأُ٘ اٌ

َّ  .(38)٥ًٍ مٌه رليُّ ،خٖىٓ األكثَُّوإٌُّ ،وضريًا ِٓ وصبئك اٌّّكٌ ِٖوََّخ ٘نٖ اٌمىأني، ئم أ

 ادلؤىِّف َؼُش يف ٍسَْخ اإلؼنْسضََّخ
َِّ  اٌزَّوصبكخ ، ألٔٗ ئْ وبٔذ ثمبَب اإلؼنْسضََّخفهى ِلَٕخ  ،أو اٌجٞوَون اإلٍىٕلهٌ ،٘نا اؼبإٌِّف اؼبٖوٌ ٍنبُ ٍؼُشخب أ

ََّبث٤اٌمجَُّٞخ ؽبنٖ اٌمىأني ر٦ىك ثٕب ئىل اٌموْ  ََّبكًاؼبُالكٌ، فٍُيَ أْ ٔجؾش ٥ٓ إٍٔهب اٌُىٔبين يف غٚىْ اٌموْ  اٌ اؼبُالكٌ  اٌ
َّويف ٘نٖ اٌفزوح وبٔذ اٌُىٔبَُّٔخ ِٕزْوح ثبألوضو يف اإلٍىٕلهََّخ .٥ًٍ األلً أو لجٍٗ ثمًٍُ َّك ، أ فىبٔكذ   ،٦ُلب يف ِٖو واٌ

َُّٞخ ٍ٘  َّ ٥ٓ فٚاًل .اٌغبٌجخ يف مٌه اٌىلذ اٌٍُّغخاٌمج  اٌزَّوصبكخ ، وُ٘ َُنوووْ يف (95)لبٔىْ ني س وضريًا ٥ٓ اٌىصَُّْٕزؾلَّ اؼبإٌِّف أ
ه اٌىلذ، وئْ وبْ ربث٦ى٘ب لكل  ِٖو ؽىت مٌرياي ٦ِمً اٌىصَُّٕخ يف  وبٔذ اإلٍىٕلهََّخ الئم  ،“اغبٕفبء”ا٦ٌوثَُّخ ٌٍمىأني ثبٍُ 
 ث٦ُل. ٦ٙف رأصريُ٘ ئىل ؽل
ََّزَّ ،و٥ٕل ٘نا اغبل قوٌُ يف  َقوني، َُ  واضغ ٕصٓ اىقىاّني ٕى أحس ثطبضمخ مُْؽوخ اإلؼونْسضََّخ ثنووِّ    ٚؼ ٌٕب أ

ّْ . وّب َزَّاأُلذطياىنْؽَُّخ  اىطَُّرتإىل جبّت  ،ٍِ األؼبقفخ اإلؼنْسضََّخ، وحتذ ضئبؼزٔ مجٌغ أٔكٗ   ،اٌمكىأني  ٚؼ ِٓ ٔك
َّّْبَِخ، دبَب٥لح األٍبلفخ واٌىهٕخ  ُّواٌ َبء، واألغُٕبء واٌفمكواء، واؼبَكبوني   عبي وإٌِّْٓ اٌوّْاىفئبد  موَّ َؼىه شؼجًب َض

ُّ ،ا٘جبد٘جبْ واٌوَّواألهاًِ واألَزبَ، وا٦ٌناهي واٌوُّ َّجَّواٌ  واألٝفبي. ،بثبدبْ واٌ
ّْفٍى ؽلَّكٔب ىِٓ رأٌُف ٘نٖ اٌمىأني  ًِّ َمني فهبَٔز٤ُٞ أْ ٔز٦وَّف ٥ًٍ ّقُّْٖخ ِإٌِّ ،هب األٍٍٕيف ٔ  .ثى

 ظٍِ رأىُف ٕصٓ اىقىاّني ثبىُىّبَُّّخصبىضًب: 
َّ ،ئْ وبْ أؽل ثٞبهوخ وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ ٘ى ِإٌِّف ٘نٖ اٌمىأني ِٓ يف أُٙك ربلَل ىِٓ رأٌُفهب، أو ؽٖو ٘نا اٌيَّ فا

 اغبلوك اؼبّىٕخ، َىْف ٥ٓ ّقُّْٖخ اؼبإٌِّف يف اغببي. 
َِّ ٌٌ ،اٌمىأني ٘نٖ ب ٥ٓ ىِٓ رأٌُفأ ، ولل ربلصُذ ٥ٓ اؼبُالكٌ اٌوَّاث٤ِٓ اٌموْ  األوَّي إٌّْٖفَوع٦هب ئىل  للمٌي فهٕبن هأ

 ٘نٖ اعبيئَُّخ ِٓ لجً، وأصجُذ ٥لَ ٕؾَّزهب.
َِّ ّْاٌنٌ هعَّؾُزٗ ثأكَّفهى اٌوأٌ  اٌضَّبين،ب اٌوأٌ أ اٌمىأني ماهتب، ًِّّٕ٘ب ٥ًٍ أهنب ر٦ىك ئىل أوافكو اٌمكوْ    ٌخ ِٓ كافً ٔ

 Gregoryاٌنٌ أّبه ئٌُٗ ا٦ٌبمل اؼبللِّك األة عوجيىهٌ كوكٌ   ،أٔٗ ٘ى ماد اٌوأٌ ،اوزْفُذ ث٦ل مٌه مثَّاػببٌِ اؼبُالكٌ، 

Dix  ٜاٌيت صب٦هب  اِثبئَُّخ،هاٍبد ف، و٘ى أًَٚب ِب لوَّهرٗ أؽلس اٌلّْؼبإٌِّلوْ ئثلاء اٌّّا٘ني، أو ربلَل ّقُّْٖخ اثواّبهح فم
َّيف ِإٌَّ M. Geerardكوزىه ِىهٌَ عرياهك   “ Clavis patrum graecorum -فهوً وزبثكبد اِثكبء اٌُىٔكبْ    ”هري فٗ اٌ
 .1998َ، وآفو٘ب يف ٍٕخ 1974َأوؽبب يف ٍٕخ  ، ُْٔولادخ ؾبَّ، و٘ى يف ٍزَّ CPGاؼب٦ووف افزٖبهًا ثبٍُ 

                                                                            
  .اٌوٍَّىيلأصٕبٍُىً  ٌٍملٌَّْ 39هلُ  اٌفٖؾَُّخ اٌوٍّْبٌخا٢ٔو  -29

30- Cf. W. Riedel and W. Crum, op. cit., p. xii.  
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 صالصخ زلبوض حتُظط ظٍِ رأىُف ٕصٓ اىقىاّني يف اىقطُ اخلبٍػ
، ويف ماد اٌىلكذ، ال  (31)َهلك وؽلهتبوني وفٞوُ٘ اٌنٌ الىاي عبظبًب ٥ًٍ اٌىَُٕخ، رزؾلَّس اٌمىأني ٥ٓ اؼبٍُزُّْؽني 
ني ، وٌىٓ الىاي ؽية اؼبٍُزٍُّّْء هَىٍَُّخ وإٔجؾذ والغبة فُهب رأصري األ ،خٕٔؾٖو يف فزوح ىَُِّٕ، فهٕب ٌألهَىٍَُّخموو فُهب 

 َٕبوب اٌىَُٕخ. 
َّ ،اٌمىأني ٘نٖ فُهب رأٌُف متَُِّٕخ اٌيت ٔجؾش ٥ٕهب، واٌيت اٌفزوح اٌيَّ ٘نٖ ورُٚك  ساٌمىأني ال رزؾكلَّ  ئما الؽ٢ٕب أًَٚب أ

َّج٦ُخ٥ٓ ِْىٍخ  ثٍْء َّ اٌ ثلًءا  ،وٍ٘ اؼبْىٍخ اٌيت أهَّلذ اٌىَُٕخ ىًِٕب ٝىَاًل ،ُؼاؼبَ اٌَُّْلج٦ُزني يف ّقٔ اٌىاؽلح أو اٌ
 ْو ئٌُهُ.ني، ومل ُرال رزؾلَّس ٥ٓ اػبٍمُلؤُّْ ،أٌ أهنب ثبفزٖبه .451َِٓ ؾب٤ّ فٍمُلؤُخ ٍٕخ 

َّ اٌزَّبهَـ،غٗ لٍُاًل ٕىة فالٕخ أؽلاس وٕ٘ب ٍَيَ أْ ٔزَّ  ى. فمكل أزكهذ األهَىٍكَُّخ   ب ٍجك أْ موؤبٖ ٌٍزٌَّٕجؾش ٥
وا٦ٌْوَٓ. ويف  اٌضَّبٌشاٌجٞوَون  َ(412 -384)يف أوافو ىِٓ اٌجبثب صبؤفٌٍُ  ،ورلا٥ُبهتب ِٓ َِوػ أؽلاس اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ

كفٍذ اٌىَُٕخ يف ٕوا٣ علَكل ِك٤ َٔكٞىه ثٞوَكون      ،َ(444 -412) األوَّي وريٌٌُّو٘ى اٌجبثب  ،ىِٓ اٌجبثب اٌنٌ ٍَُٗ
ؽوِٗ ِٓ اٌىَُٕخ اعبب٦ِخ دبغ٤ّ َِىىين ٍٕخ  ا٦ٌنهاء ثىاٌلح اإلٌٗ، ومتَّ اٌَُّْلحَُّخ ؽني هف٘ ٘نا األفري ر ،اٌمََُُّٕٕٞٞخ

َّج٦ُخِْىٍخ ١هود  َ(455 -444)و٘ى اٌجبثب كََمىهوً  ،خ اٌجبثب اٌنٌ ٍَُٗ. و٤ِ ىِٓ ؽ431َََّّّ َّ اٌ ني يف ج٦َُزاٌىاؽلح أو اٌ
َُّْلّقٔ  د رلا٥ُبد ٘كنا  اٌنٌ هطَّ اٌىَُٕخ اعبب٦ِخ وفوَّق مشٍهب. واٍزّوَّ 451َؾب٤ّ فٍمُلؤُخ ٍٕخ  اؼبَُؼ، ووبْ اٌ

 ا٤ّّٓ عبشبخ ٥ًٍ ٕله اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ لوؤًب ٝىٍَخ. 
ُٖ ،ئمًا كبٓ أِبَ صالصخ ؿببوه  و يف كافٍهب ىِٓ رأٌُف اٌمىأني اٌيت كبٓ ثٖلك اغبلَش ٥ٕهب. رب

 ٌألهَىٍَُّخ. : ٘ى ٥لَ ئّبههتب ِٓ لوَت أو ِٓ ث٦ُلاألوَّهاحملىض 
  .ني اٌنَٓ أهاكوا أْ َمَّىا اٌىَُٕخ: ؽلَضهب ٥ٓ اؼبٍُزُّْاىضَّبيناحملىض 
ّْاىضَّبىشاحملىض  اؼبَكُؼ اإلٌكٗ    اٌَكُّْل ني، أٌ اغبلَش ٥ٓ ٝج٦ُخ ؽلَش ٥ٓ اػبٍمُلؤُّْ : ٥لَ ر٦وُّٗ ٘نٖ اٌمىأني أل
َّْل.  اؼبزغ
َِّ ُّهلاءفهٍ ثل٥خ ١هود يف اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ يف ىِٓ اٌجبثب ثٞوً فبمت  ،نيب ٥ٓ اؼبٍُزُّْأ لبك٘ب ٍُِزُىً  َ(318 -388) اٌ

Melitius ؼبلَٕخ ٌُىىثىٌٌُ  ُأٍُمفًبووبْ  -اؼبْٕك ٥ٓ اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ  اأُلٍُمفLycopolis   )ٛومٌكه ثَكجت    -)أٍكُى
اع٦ني ئىل اٌىَُٕخ يف ىِٓ اٙٞهبك كَىلٍلَبٔىً، ٦ِزًّّا أهنكب  اٌوَّ خبٖىٓ رىثخ 386َاٌمىأني اٌيت و٦ٙهب اٌجبثب ثٞوً ٍٕخ 

ُّهلاءلىأني ِزَبٍ٘خ علًا. وث٦ل فزوح ِٓ االٙٞهبكاد اٌيت اٍزْهل يف أصٕبئهب اٌجبثب ثٞوً اؼبٍمَّت خببمت  ، ُٔفٍ ٍُِزُىً يف اٌ
ٌَّ ؽيثًب فبًٕب ثٗ ،٥بك ئىل ِٖو وٌىَّٕٗأصٕبئهب ٦ًٌُّ يف اؼبٕبعُ،  وأغفً ؽمىق ثٞوَون اإلٍىٕلهََّخ اٌجبثب أٌىَٕلهوً  ،وأ

َّ، وهٍُ َ(328 -312)  ُ اٌىَُٕخ.أٍبلفخ ولَىًٍب ِٓ اؼبْب٦َني ٌٗ، وَل
َّبكًاٌمىأني اػببٌِ  325ٍَٕخ  األوَّيوٌمل و٤ٙ ؾب٤ّ ُٔمُخ اؼبَىىين   َّبث٤ واٌ ه ني، فموَّخبٖىٓ ٘نٖ اٌفئخ ِٓ اؼبٍُزُّْ واٌ

ثىاٍٞخ اٌجبثب أٌىَٕلهوً، و٦َكىك  ٦بك هٍبِزهُ ٥ًٍ أْ ُر ،ٍُِزُىً يف و١بئفهُ هظبهُا٤ّّٓ أْ َجمً األٍبلفخ اٌىهٕخ اٌنَٓ 
َُّّ ُأٍُمفُٔبؽخ  بهتُ ث٦ل٘إالء األٍبلفخ ئىل ه٥بَخ ئَجبهَُّّ َّاإلَجبه  اٌجبثب أٌىَٕلهوً. هظبٗاٌنٌ  ،و٥ٍخ اٌ

َِّ ٌىٓ ثلوْ ئَجبهَُّّخ. ؽُش أٌيِٗ ا٤ّّٓ ثبإللبِخ يف ثٍلرٗ َِمٜ هأٍٗ،  ،فٍُممجٗ وُأفمل اؽزف٠ ثٍ ،ب ٍُِزُىً ٔفَٗأ
َّ َّ ،و١ُفخ وهٕىرَُّخ وأِوٖ ثأالَّ ديبهً أ  قَُّٖخ. وأْ رجمً ٌٗ فمٜ ٕفزٗ اٌ

ؽكىي   ُأفكوي  ِوَّحىْ ؽني اٌزفَّ األٍبلفخ اؼبٍُزُُّ ،٢بَُوَو ٘نا إٌّْ َ(373 - 328) اٌوٍَّىيلويف ىِٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً 
                                                                            

25َّ، 12 اٌمبٔىٔبْني يف ٘نٖ اٌمىأني )َرني ِوَّوهك موو اؼبٍُزُّْ -31 ]ِكٓ   ٥ٕكهُ:  َ(444 -412)اٌىجري  وريٌٌُّلك َمىي اٌجبثب (. ؤّنا اٌ
َّاؼبَزؾًُ ٥ًٍ األهصىموٌ أْ َىىٔىا يف ّووخ ٤ِ اؼبٍُزُّْ ىْ ئىل األهصىموٌ ربهوني ب ئْ أرً اؼبٍُزُُّني، ٌىٍ ال َلفٍىا يف ّووخ ٤ِ ثل٥زهُ. أ

 (9:83هٍبٌخ ) ئالَّ ئما ربثىا وغَُّووا أفىبهُ٘[ ،يف ّووخ ٦ِهُ ِهّاًل، وال َىٓ أؽٌل فٍُُمجٍىا. فال َىٓ أؽٌل ،ٙالؽبُ
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 ني.، وى٥ُُ األهَىٍُّْاٌوٍَّىيللوك ٌٍجبثب أصٕبٍُىً ا٦ٌلو اٌَّ ،ُٔمىُِلَب ُأٍُمفَىٍبثُىً 
َّ  John Arkaphَىؽٕب أهوكبف   338ٍَُِزُىً وؽيثٗ َٕبوب اٌىَُٕخ ىًِٕب ٝىَاًل، ولل فٍفٗ يف هئبٍخ ؽيثٗ ٍٕخ  و١
َّ. اٌوٍَّىيلصٕبٍُىً اٌنٌ اّزهو ث٦لائٗ ٌٍجبثب أ Memphisفبفٌُ  ُأٍُمف فقس ثقً ثؼس ٍوىد َىحْوب    ،ب حعة  ٍيُزُىغأ

َّ ،ولل أ١هود ث٦٘ أوهاق اٌّّكٌ يف اؼبزؾف اٌَّّٞكبين  .حىت اىقطُ اخلبٍػ ،أضمبف قبئًَب يف ٍظط ْ ث٦ك٘   أ  اٌوُّ٘جكب
َّ ،أكفٍىا ٥ًٍ ِجبكئٗؽُش  وا يف لُبكح ٘نا اغبية،اٍزّوُّ َّنيبِوَُّّْئًب ِٓ لىأني اٌُهىك واٌ ىْ عًَّب ٙئُاًل ثال اؼبٍُزُُّ . و١
 ِٓ لجً. أّوُدوّب  (32)اؼبُالكٌ اٌضَّبِٓرالّىا هنبئًُب يف اٌموْ  ؽىت ،رأصري

ٍىْ ثغكري  ورّْبي، ٘إالء اٌنَٓ َُني واعبهَّت اؼبٍُزُُّْزً اؼبورٍّْىْ ِٓ ُوورّْال َُ”: (12)و٦ٔىك ئىل اٌمىأني فٕموأ يف اٌمبٔىْ هلُ 
: (3:25). ويف اٌمبٔىْ “َل أفىا٘هُ، ثً ِضً أغبين اأُلُِ، ٘إالء اٌنَٓ جيت أْ ُراٌُمُلً ثبٌوُّوػؽىّخ، ٌٌُ ِضً كاوك وال 

َّ .َْزووىْ ٤ِ أ٥لاء اٌىَُٕخال  ،افٍىْ ئىل اٌىَُٕخواٌلَّ” َِّٕب .ؿبووًِب َىىْ ،ني وَُٕخٌٍٍُّزُّْ واٌنٌ َمىي: ئ  ،ألهنُ ٌى وبٔىا 
ّْ اٌوَّة،وٌى مل َمبوِىا . ىا ٦ِٕبٌىلف ئهنكب وَُٕكخ    :َمىي اٌوٍَّىيني، وثىٌٌ ٔى٣ رىىْ وََُٕز ؼبب افزولىا ِٓ وَُٕزٗ. وثأ

 . “؟واؽلح
ذ وؽلهتب. ئمًا كبٓ يف اٌموْ اػببٌِ اؼبُالكٌ، وٌٌُ فزّْٕغّْٔ ٍالَ اٌىَُٕخ، وُرني ُروواٙؼ ٕ٘ب أٔٗ الىاٌذ ّىوخ اؼبٍُزُّْ

ٌىبٔذ األهَىٍَُّخ لل ١هود يف ٍُبق اٌمىأني وٌى ثٞوَمخ غكري   اٌزَّبهَـ،وال ث٦لٖ، ألٔٗ ئْ وَّٕب لجً مٌه  اٌزَّبهَـلجً مٌه 
 ني لل رالًّ ِٓ وَُٕخ ِٖو. َىىْ رأصري ٦ُّخ اؼبٍُزُّْ اٌزَّبهَـ،ِجبّوح، وئْ وَّٕب ث٦ل ٘نا 

ِّ ّْوٍ٘ ّٕذ ا ؽمُمَُّخ،مٌه رجمً أِبِٕب ِْىٍخ واؽلح  و٤ِ و َّج٦ُخؽلَش ٥ٓ  ٌمىأني ٥ٓ أ اٌىاؽلح يف ّقٔ  اٌ
ئٍَُ اٌنٌ ؽبهة ٥ٕٗ ثٞبهوخ اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ لوؤًب ٝىٍَخ ثلًءا ِٓ ِٕزٖكف اٌمكوْ اػبكبٌِ    و٘ى اؼبىٙى٣ اٌوَّ ،اؼبَُؼ

٘كى اٌجٞوَكون    ضَّبينواٌ٘ى اٌجٞوَون اٌىٝين ٌٍجالك،  األوَّي ؛ثٞوَووبْ اٌزَّبهَـاؼبُالكٌ، ئم إٔجؼ يف وَُٕخ ِٖو ِٕن مٌه 
٦َّتِفووًٙب ٥ًٍ  ،ح٦َُّٓ ثبٌمىَّ، وَُاٌمََُُّٕٕٞٞخاؼبٍىبين اٌنٌ َزج٤ ئِّّاٝىه   .اٌ

 ٕى ٍؤىِّف ٕصٓ اىقىاّني  ً(444-484) اىضَّبينأصْبؼُىغ اىجبثب 
ومل رىكٓ يف   ،اؼبُالكٌ، ٌٕجؾش ٥ٓ واؽل ِٓ اٌجٞبهوخ األلجبٛ اٌنَٓ ٥بّىا يف اٌموْ اػببٌِ اٌزَّبهَـواِْ ٥ىكح ئىل 

 ني اٌنَٓ ٔبٕووا ؾب٤ّ فٍمُلؤُخ وأى٥غىا اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ.أَبِٗ لاللً واٙٞهبكاد ِٓ ِلَجً اػبٍمُلؤُّْ
ََّبث٤اٌجٞوَون  (489َ -477) اٌضَّبٌشفٕجؾش يف ٍريح اٌجبثب ثٞوً  وا٦ٌْوَٓ ِٓ ثبثبواد اٌىواىح اؼبولََُّخ. فٕغل أٔكٗ   اٌ

 -489) اٌضَّكبين وبٔذ ٕ٘بن لاللً ٤ِ اإلِّّاٝىه ثَجت ؾب٤ّ فٍمُلؤُخ. وئْ عئٕب ئىل ٍريح اٌجبثب أصٕبٍُىً زٗ، ح ؽََّّّيف ِلَّ
 :(33)ٔموأ (496َ

َّك٦ت وا٦ٌْووْ، يف ٥هل ىَٕىْ لُٖكو، وأزقجكٗ    اٌضَّبِٓفٍفٗ اٌجبثب أصٕبٍُىً اٌجٞوَون  (34)ب رَُّٕؼ اٌجبثب ثٞوًؼبَّ”  اٌ
وَيقَّت ِْهىهًا ثٖالؽٗ واٍزمبِخ ئديبٔٗ.  ،وومُاًل ىنْبئؽهب ،ومبُ مبًْٕب يف ثُؼخ اإلؼنْسضََّخواإلوٍريوً ثاصبب٣ اِهاء. 

ومل َنِ يف أَبً ٕصا اىجططَطك يف اإلؼنْسضََّخ ثططَطك آذوط  اؼبٍمَّت ثبٌىجري.  اٌوٍَّىيل،سبُُيًا ٌٗ ٥ٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً  غريثبىظَّ
َّطط ادلظطٌ ثاىُق إَجبضشَُّبدوذضؼذ  ؼىآ. ضفضوذ اػزجوبض رلَوغ     ،ثأمجؼهب اىطَّؼىىَُّخاىنْبئػ  أمجؼهب ىٔ، وشىل أل

 ، وؽوِذ هٍبٌخ الوْ.ذيقُسوُّخ
َّالَيف ئ٥بكح  ،ِْزووًب ٤ِ اٌمُٖو أٔبٍزبٍُىً ،زٗولل ٕوف ٘نا اٌجٞوَون مهَّ  وِٖو فٖىًٕب. ،ئىل اٌْوق ٥ّىًِب اٌ

                                                                            
32-  ODCC., (2nd edition), p. 900. 

َّّبً ًَِٕ اٌمّٔ )اؼبزُٕؼ اٌمٌ ًَِٕ َىؽٕب(، وزبة ربهَـ اٌىَُٕخ اٌمجَُّٞخ، وا٢ٔو أًَٚب:  َّج٦خاٌْ   298، 258، 248، ٓ 1982َ، اٌضَّبٌضخ اٌ
َّبً ًَِٕ اٌمّٔ، ِوع٤ ٍبثك، ٓ -33   299، 298 اٌْ
 (.489َ -477) اٌضَّبٌش٘ى اٌجبثب ثٞوً  -34
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. ُأذوطي  ٍطَّحً ػيً رغُريٌٕ مٍ ال َنسضوا طفى جى اىنُْؽخ ػع ،ب ضأي ثؼض األؼبقفخ ٍَُّبىني ىيجحش واجلساهودلَّ
 ... اخل. ػيً اىنْبئػ ثأؼطٕب اىؽَّالًوثصىل ؼبز ضوح 

ب رىىف أوبوُىً ثٞوَون اٌمَُُٕٕٞٞخ ؽىت أٔٗ ؼبَّ .ةحتعُّ حسوا ٍغ اىنُْؽخ اىقجطَُّخ أقّوني اىصَِ ارَّط ٍِ األضصىشمؽُِّظَهومل ََ
 اخل. هافًٚب ؾب٤ّ فٍمُلؤُخ ... ،‘وزبة االرببك’ج٦ًب َٔظ ٥ًٍ ِٕىاٌٗ ِزَّ ،وفٍفٗ أفواوَٞبوً

هب ذبىُخ ٍوِ االضوططاثبد، ومبّوذ    مبّذ ميُّ ،ؼجغ ؼْني٥ًٍ اٌىوٍٍ اؼبولٍَ كبى  اٌضَّبينوألبَ اٌجبثب أصٕبٍُىً 
 .“497َُ/ (35)229رىد ٍٕخ  28يف  ورىىف اضطهبز. اىنُْؽخ ؼبدلخ ٍِ موِّ
ّْ اٌضبِٓ وا٦ٌْكوَٓ   اٌضَّبين،٥ٓ ٍريح اٌجبثب أصٕبٍُىً  ،ٌٕموأ ربذ اٌُىَ ا٦ٌْوَٓ ِٓ ّهو رىد اؼبجبهن ،ٕىَبهو٦ٔىك ئىل اٌ
 : ، ِب ٍٍَاؼبولََُّخ ِٓ ثٞبهوخ اٌىواىح

وا٦ٌْووْ ِٓ ثٞبهوخ اٌىواىح  اٌضَّبِٓو٘ى  اٌضَّبين،أصٕبٍُىً  اٌملٌَّْؼ األة اٌجبه رَُّٕ (36)َ(512)ٍكٕخ  ِٓ  اٌَُىَيف ٘نا ”
َّ. اإلؼنْسضََّخومُاًل ػيً مْبئػ اؼبولََُّخ. ولل وبْ ٘نا األة  األٔجب ثٞوً، ارفك هأٌ صبب٥خ ِكٓ   اٌملٌَّْب رَُّٕؼ األة فٍ

َّب ٥ُوف ٥ٕٗ ِٓ االٍزمبِخ يف كَٕٗ مميىًءا ٍِ اًل ٕبغبًب ُع. ووبْ َهوػئَ األٍبلفخ واألهافٕخ ٥ًٍ هٍبِزٗ ثٞوَووًب، ومٌه ٌِ
َّاىُقُسغ واىطُّوحاإلميبُ   دبىاػظؤ  ئبة اػببٝفكخ ه٥ً ٦ّت اؼبَُؼ أؽَٓ ه٥بَخ، وؽوٍهُ ِٓ اٌكنِّ  ،ب ٕبه ثٞوَووًب. فٍ

 .“ٍٕىارٗ رىىْ ٤ِ صب٦ُٕب آِني .رَُّٕؼ ثَالَ مثَّور٦َخ أّهو،  (37)وٍٕىارٗ. وألبَ ٥ًٍ اٌىوٍٍ اٌجٞوَووٍ صالس ٍٕني
 :اٌزَّبٌُخمبٛ اؽببِخ إٌّْ اٌضَّبين،ٕب ِٓ ٍريح اٌجبثب أصٕبٍُىً ٚؼ ٌَزَّ ،ب ٍجك ئَواكٖوفبَّ
ِّ ،وبْ ها٘جًب وبًٕ٘ب يف اإلٍىٕلهََّخ (1)  وٕبئَهب. وووُاًل ٌى
 .اٌُمُلً واٌوُّوػٍُ اًل فبزٍئًب ِٓ اإلديبْ وا٦ٌُِعوبْ َه (2)
 مل َىٓ يف أَبَ ٘نا اٌجٞوَون يف اإلٍىٕلهََّخ ثٞوَون آفو ٍىاٖ. (3)
َّ .ٞو اؼبٖوٌ ثأصب٦هب ٌٗاٌُم ئَجبهَُّّبدف٦ٚذ  (4) َّ اٌوٍَّىٌَُّخاٌىٕبئٌ  ومٌه أل  ،ولَُّخ ثأصب٦هب يف مٌكه اٌىلكذ  اٌ

ِّ  اٙٞهبك. هفٚذ لجىي ِموَّهاد ؾب٤ّ فٍمُلؤُخ، فىبٔذ اٌىَُٕخ ٍبؼبخ ِٓ و
جٞوَون اٌنٌ فٍفكٗ و٘كى   وونٌه اٌ ،وثٞوَون اٌمَُُٕٕٞٞخ أوبوُىً ،وبْ يف رىافك ٤ِ اٌمُٖو أَٔٞبٍُىً (5)

 أفواوَٞبوً.
 لًٚ أَبِٗ يف و٠٥ ور٦ٍُُ ٦ّجٗ.   (6)

ٌ  ُعك ٘نا اٌوَُّفَزأوَّل ٌلَٕب ٦ٍخ ُأ األوَّي،ف٦ٓ اٌجٕل  خ ووُفَُّك  ،ً يف ؽلَضٗ اؼبَزفُ٘ ٥ٓ ّووٛ افزُبه ووُكً اٌىٕكبئ
ِّؽ ،عبىٖ وافزّّٖ ٘ى ثٕفَٗ ،، ئم وبْ يف اغبمُمخ ََوك ولبئ٤ ٥ًٌّأُلٍُمف٦ِبؤزٗ  وٕبئٌ اإلٍىٕلهََّخ.  ني وبْ ووُاًل ٌى
ِكٓ  ِٓ ٍوكٖ ٌىكضري   ز٦غتٌِىعيًا ؼبب َىهكٖ اؼبإٌِّف ٥ٓ ٘نا األِو. وئٔه  اٌضَّبين،ِٓ اٌجبة  األوَّييف اٌفًٖ  أوهكُدولل 

َّأوبُك أْ أل٤ٞ  و٘ى ِب مل ََجمٗ ئٌُٗ غريٖ، ؽىت اؼبىٙى٣،كلبئك األِىه يف ٘نا   ُ٘جىٌُزٌ اٌمجَُّٞخ ِب َنووٖ ِإٌِّف لىأني ثأ
 اِْ. ِٓ ٘نٖ اٌمىأني اٌيت كبٓ ثٖلك٘ب ،ِٕمىي ثاجيبى وثج٦٘ ماد األٌفبٟ ،٥ٓ ووًُ اٌىَُٕخ

ََّبكً اٌضَّبينفك اٌجٕلاْ وَزَّ َّ واٌ ٍكزٕلِ٘   ،وؽني رموأ اٌمىأني لبهئٍ ا٦ٌيَي .٦ٍُُاؼبإٌِّف وبْ ٥بؼبًب لبكهًا ٥ًٍ اٌزَّ ٥ًٍ أ
َّ اٌملٌَّْ،ِٓ ٦ٍخ ٥ٍُ ٘نا اٌجبثب  ِّ ،دبضبثخ ٕفؾخ واؽلح ِفزىؽخ أِبِٗ ،ٗاٌىزبة اؼبملًَّ وَّ ووُف أ ٍهىٌخ  َٕمً ِٕهب ثى

فب٦ٙخ ٌىٍّخ اهلل ووُٕخ اإلقبُكً. ؽكىت    ،٦ٚخثّّا٥خ ٔبكهح ؽمًب، وثووػ ِزَّ ،فُزٕمًَّ ثه ثني ٥هلَٗ عُئخ وم٘بثًب ،ورٍمبئُخ
َّفوكاد ئقبٍَُُِّ ، ُرٖجؼ خ اٌيت َمىؽببوبكد وٍّبرٗ ا٦ٌبكََّ  ٍ٘ اإلقبًُ ِهٚىًِب.  ،خ ئىل عىاه ث٦ٚهب، رَٕظ ٥جبهادخ ِزوا

                                                                            
ُّ 213زٗ وٕؾَّ ،فٞأ اٌزَّبهَـ٘نا  -35  .هلاءٌٍ
ّْ اٌزَّبهَـ -36 ّْ .496ٍَجزّّّ ٍٕخ  17ّهلاء/ اٌضُّالصبء  213رىد ٍٕخ  28 وربهَـ ُٔبؽزٗ ٘ىفٞأ.  ٕىَبهاٌنٌ َىهكٖ اٌ ٕىَبه اٌمجٍٞ واٌ

 حيزبط ئىل رٖؾُؼ.
َّب 28وّهىه،  9ٍٕىاد، و 6 زهبفٞأ وٕؾَّ -37 َّ ربهَـ رملِزٗ وبْ ئ ٔىفّّّ  28أو  27 /286ُ وُهه 2أو اٌضُّالصبء  وُهه 1االصٕني  َىًِب. أل
489َ . 



14 

َِّ َّأْ، فأٗ و٘ى ِب ٦َُٕٕب علًا يف ٘نا  اٌضَّبٌش،ب ٥ٓ اٌجٕل أ وٍ٘ ِالؽ٢خ ٕبهد  .يف أَبِٗ مل َىٓ ٕ٘بن ثٞوَون ٍىاٖاٌ
َّ ،ٚؼ ِٓ فؾىا٘بئم َزَّ ،َغًُعلَوح ثبٌزَّ ٘كى اٌجٞوَكون    ،بْ َٕبى٥ٗ يف ووٍُٗ ثٞوَون آفوو ،ِٓ ٍجمٗ ِٓ اٌجٞبهوخ أ

َّث ،اؼبٍىبين. ٌنٌه مل َىٓ َِزغوثًب أْ رُٚف ٍريرٗ َّ أ َّ  .لل ف٦ٚذ ٌٗ ،اٌمٞو اؼبٖوٌ ثأصب٦هب ئَجبهَُّّبد و  ومٌكه أل
َّؾب٤ّ فٍمُلؤُخ، وٝىِىً الوْ. ووبٔذ إٌَّ لجىيلل هفٚذ  آٔئن، ثأصب٦هب اٌوٍَّىٌَُّخاٌىٕبئٌ  اٌىَُٕخ إٔكجؾذ   زُغخ أ

ِّ َّالَ٘نا  ٘ى ٔزُغخاٙٞهبك. واٌجٕل اػببٌِ  ٍبؼبخ ِٓ و َّ اٌىَُٕخ، ئم ارفك اإلِّّاٝىه ٤ِ اٌجٞبهوخ يف ؽفك٠   اٌ اٌنٌ ٥
 ٍالَ اٌىَُٕخ.

َّ ،الئوٕصٓ اىسَّ رطجِّح موُّ ،إشًا  ٍِاىضَّوب اىجططَوطك   َ(512 -489) اىضَّوبين أصْبؼُىغ ٕى اىجبثب  ،واضغ ٕصٓ اىقىاّني أ
، اىجططَطك اىؼشوطوُ. ويف ٕوصٓ   َ(373 -328) اىطَّؼىيلوىُػ اىجبثب أصْبؼُىغ  ،اىقجطَُّخثطبضمخ اىنُْؽخ  واىؼشطوُ ٍِ

 “اىطَّؼوىيل ”أضبفىا فَُب ثؼس ميَخ  ،ؽَّبخ ذلصٓ اىقىاّنيفهب فؼاًل، وىنِ اىُّْرنىُ ٕصٓ اىقىاّني قس محيذ اؼٌ ٍؤىِّ ،احلبىخ
ؽىت الىِكذ   ،ِبصٍخ يف األم٘بْ ،وكفب٥ٗ ٥ٓ اإلديبْ اٌوٍَّىيل،ذ ٍريح ٘نا اٌجٞوَون ١َّ ئم ،“أصْبؼُىغ”إىل جىاض اؼٌ 

ىا والىاٌكىا  اٌنَٓ ١ُّك  ،الٍَُّّب ٥ٕل ألجبٛ ِٖوو اٌَُىَ.وؽىت  ،يف اٌال٦ّىه اإلَٔبين ،اٍُ أصٕبٍُىً اٌوٍَّىيل،وٍّخ 
لل ٕبه ٦ُِبه اإلديبْ األهصىموَكٍ   اؼبملٍَّخ،اٌنٌ جبهبكٖ ِٓ أعً اغبفبٟ ٥ًٍ األِبٔخ  ،َفقووْ ثجٞوَووهُ اٌملٌَّْ

َّ  يف اٌىَُٕخ اعبب٦ِخ. ،ؾُؼاٌ
أصْبؼوُىغ   اٌملٌَّْ”ؽني َٔت ٘نٖ اٌمىأني ئىل  ،ُِٖجًب يف اٌموْ اغببكٌ ٥ْو، رٌُٕ ُأٍُمفٌمل وبْ أٔجب ُِقبئًُ 
أصٕبٍكُىً  ”  ٕبه علَوًا ثأْ ٍَُمَّت ث ،وبْ َْري ئىل أصٕبٍُىً آفو ،ألٔٗ يف اغبمُمخ .“ادلظطَِّنيادلؼيٌِّ اىؼظٌُ اىصٌ ىنىضح 

َّٖغري  ،زٗ ثأْ َولً ٌُمبَهْ ثََُّّٗ اٌىجري. و٘ى يف اغبمُمخ، ويف ماد اٌىلذ ا٥زوافًب ثأٍَُّ٘“أصٕبٍُىً اٌىجري”سبُُيًا ٌٗ ٥ٓ  ،“اٌ
َّ”وئْ ُك٥ٍ  ِّ ئالَّ أٔٗ علٌَو ،“غرياٌ ّْ ثى  اٌمىأني. ولبه واؽزواَ، وّب ٍَّؼ اٌمبهب ِٓ ٔ

ؿبمًب، وأوضو رللُمًب، ؽني أهع٤ ىِٓ  َGregory Dix (1981-1952) (38)ك األة عوجيىهٌ كوٌوٌمل وبْ ا٦ٌبمل اؼبللِّ
َّبكًاػببٌِ أو رأٌُف ٘نٖ اٌمىأني ئىل أوافو اٌموْ  خ وؽنلًب ٘كٍ  كلَّ أوضو ،خ اغبلَضخهاٍبد اِثبئَُّ. ووبٔذ اٌلّْ(39)ٌٍُّالك اٌ

، ِىزفُخ أْ ر٦زّّ٘ب ِٓ األ٥ّبي اٌيت صجذ ٥كلَ  اٌوٍَّىيلؽني هفٚذ أْ رَٕت ٘نٖ اٌمىأني ئىل اٌجبثب أصٕبٍُىً  اأُلفوي،
 فهب اغبمُمٍ. ، ٌىٓ كوْ أْ رْري ئىل ِإٌِّ(48)خ َٔجزهب ئٌُٕٗؾَّ

 

                                                                            
وزبوط فُهب ؿببٙكوًا   ،واٌزؾك جبب٦ِخ أوَفىهك ،ثاقبٍزوا Westminsterُ يف ِلهٍخ وٍزَّٕزو . ر٦َّاٌٍُِّزىهعَُّبدٍزبم ها٘ت ثٕلويت وُأ -38
ََّٕخ ، واٌزؾك ثبٌل1925ََُّهٍُ وبًٕ٘ب ٍٕخ و. 1926َ-1924ِٓ ٍٕخ  ،اغبلَش اٌزَّبهَـؼببكح  ، افكزري  1946َِجبّوح. ويف ٍكٕخ   اٌزَّبٌُخَو يف اٌ

َّك ٍّبء اٌىَُٕخ األقبٍُىبَُّٕٔبه ِٓ أّهو ٥ُ ،ويف ٍٕىاد ؽُبرٗ األفريح .1948ًَِب يف اٌىهٕخ ٍٕخ وا٢٥ًب يف عب٦ِخ وّّّكط. وٕبه ِزملّْ ب خ. أ
1945ََّاٌنٌ أٌَّفٗ ٍٕخ  “The Shape of the Liturgy - اٌٍُِّزىهعَُّبّىً ”فهى وزبة:  ،أّهو أ٥ّبٌٗ  اأُلفكوي، ِٓ ثني أ٥ّبٌٗ اؽببِخ  . وّب أ

ئىل عبٔت أ٥ّبٌٗ .  The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Romeو٘ى ث٦ٕىاْ:  ،“ؽبُجىٌُزٌ اٌوٍَّىيل اٌزَّمٍُل”وزبة 
 .اأُلفوي

Cf. ODCC., (2nd edition), p. 413. 
39- Gregory Dix, The Treatise on The Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, London, 1968, p. lxxvii.  

40- CPG 2302.  


