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 وعند آباء الكنيسة أوَّاًل: الشَّفاعة يف الكتاب املقدَّس  
 .، إىل جانب معان ُأخرى كثريةالشَّفاعة والتَّشفُّعهناك كلمتان يونانيَّتان يف كتاب العهد اجلديد، وكلٌّ منهما يفيد معىن 

 (باراكاليؤ) παρακαλέω األوىل:الكلمة  
حبسب بثالثة معاين فقط  -آية  107حوايل  - املقدَّسيرد يف آيات عديدة من الكتاب ، )باراكاليؤ( παρακαλέωالفعل  
 .“ييعزِّ - يعظ - (1)عيتضرَّأو  يلتمسأو يطلب ” :، وهياليت بني أيدينا البريوتيَّة الطَّبعة

 وفيما يلي بعض األمثلة:
 .  (8:2كورنثوس 2) «أن متكِّنوا له احملبَّة أطلُب»: أهل كورنثوس من أجل خاطئ كورنثوس إىلبولس الرَّسول  قول • 
 «منكم أن تتنااولوا طعامااً   ألتمس»هم إىل إيطاليا: عند هيجان البحر يف سفرقال بولس الرَّسول للذين معه  • 

 . (34:27أعمال )
 .  (8:12كورنثوس 2) «إىل الرَّب ثالث مرَّات تضرَّعتشوكة يف اجلسد ...  أعطيُت» • 
 .(20:5كورنثوس 2) «، نطلب عن املسيح: تصاحلوا مع اهللبنا يعُظاهلل  نَّنسعى كسفراء عن املسيح، كأ» • 

                                                                            
 .“يلاتمس  - ُيصلِّي - يتضرَّع - يطلب”أي: ويعين ما خيتص بأفعال الطَّلب والتَّوسُّل فقط،  δέομαιهناك فعل يف اللُّغة اليونانيَّة وهو  -1

 مرَّة يف كتاب العهد اجلديد هبذا املعىن. 23وقد ورد حوايل 
 .“أكثر - فوق”فتعين يف حالتنا هذه:  παρα( وهي: prefixأمَّا البادئة ) .“يقول - ُيلقِّب - ُيسمِّى - يدعو”فيعين:  καλέωأمَّا الفعل 
 .“يطلب ويتضرَّع ويتوسَّل”تصبح  “يقول”. وبداًل من “للمعونة بإحلاح يدعو”تصبح  “يدعو”فبداًل من 

 إيبارشيَّة مسالوط
حماضرات لإلكلرييكيِّني من إيبارشيَّة مسالوط الذين يدرسون 
 يف الُكليَّات اإلكلرييكيَّة يف كلٍّ من القاهرة وأسيوط

 م2018يوليو سنة  24، 23االثنني والثُّالثاء 
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 .  (13:4كورنثوس 1) «فنعظفترى علينا ُيهد فنحتمل، ضطَّشتم فنبارك، ُنُن» • 
 «، وابنوا أحدكم اآلخربعضكم بعضًا عزُّوااهلل مل جيعلنا للغضب، بل القتناء اخلالص بربِّنا يسوع املسيح ... » • 

 .(11:5تسالونيكي 1)
 .  “ُيساعد - ُيناشد - ُيشجِّع - (أي يدعو بإحلاح للمعاونة) يتوسَّل - يشفع”هذا الفعل يعين أيضًا: أنَّ  إالَّ 

 ،مارَّة  30حوايل  ،املقدَّسيرد يف العهد اجلديد من الكتاب )باراكليسيس(. و παράκλησιςهو: فاالسم من هذا الفعل  وأمَّا 
 .“تعزية أو عزاء - وعظ - طلبة”مبعىن: 

 وفيما يلي بعض األمثلة:
ا منَّا  δεόμενοι(2) ملتمسنيأعطوا حسب الطَّاقة ... وفوق الطَّاقة ... »: ةمقدونيَّيقول القدِّيس بولس عن شعب كنيسة  • 

 .(4، 3:8كورنثوس 2) «وشركة اخلدمة اليت للقدِّيسني ،أن نقبل النِّعمة كثرية بطلبة
 .(5:1كورنثوس 2) «أيضًا تعزيتنا رتكُثباملسيح ألنه كما تكثر آالم املسيح فينا، كذلك » • 
 .  (3:1كورنثوس 2) «تعزيةمبارٌك اهلل أبو ربِّنا يسوع املسيح، أبو الرأفة، وإلُه كلِّ » • 
 .(13:4تيموثاوس 1) «والوعظاعكف على القراءة »يقول القدِّيس بولس لأُلسُقف تيموثاوس:  • 
 .“مساعدة - مناشدة - تشجيع - توسُّل - شفاعة”من بني معانيه أيضًا:  باإلضافة إىل أنَّ 

وترد يف كتاب العهاد   Paraclete -)باراكليتوس(  παράκλητοςهي: ف παράκλησις الصِّفة املشتقَّة من االسم وأمَّا 
 .“شفيع - معزِّي - مؤيِّد”اجلديد مبعىن: 

 الرَّساول مخس مرَّات يف كتاب العهد اجلديد، ومجيعها يف كتاباات   )باراكليت( παράκλητος الكَّلمة هذه قد وردتو
 األربع مرَّات هي:، وهذه “املعزِّي”ُترمجت إىل  إجنيله، منها أربع مرَّات يف يوحنَّا
 .(16:14يوحنَّا ) «آخر، ليمكث معكم إىل األبد παράκλητον معزِّيًاوأنا أطلب من اآلب فيعطيكم »•  
الرُّوح الُقُدس، الذي سريسله اآلب بامسي، فهو يعلِّمكم كلَّ شيء، ويذكِّركم بكلِّ ما  παράκλητος املعزِّيوأمَّا »•  

 .(26:14يوحنَّا ) «ُقلُته لكم
الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب، روُح احلق الذي من عند اآلب ينبثق، فهاو   παράκλητος املعزِّيومىت جاء »•  

 .(26:15يوحنَّا ) «يشهد يل
. ولكن إن ذهبت παράκλητος املعزِّيلكين أقول لكم احلق، إنه خري لكم أن أنطلق. ألنه إن مل أنطلق ال يأتيكم »•  

 .(7:16يوحنَّا ) «أرسله إليكم
قنوم االبان  وهو االسم الذي ُدعي به ُأ “الشَّفيع”إىل  الكلمة ُترمجتالرِّسالة األوىل للقدِّيس يوحنَّا الرَّسول،  ومرَّة واحدة يف
 .البشريَّة لدى اهلل اآلب الكَّلمة باعتباره شفيُع

عند اآلب، يسوُع املسيح البار.  παράκλητον شفيٌعإليكم هذا لكي ال ختطئوا. وإن أخطأ أحٌد، فلنا  يا أوالدي أكتُب» • 
   .(1:2يوحنَّا 1) «وهو كفارٌة خلطايانا. ليس خلطايانا فقط، بل خلطايا كلِّ العامل أيضًا

فة قد وردت مبعاىن:  كانت هذه الصِّ الذي بني أيدينا، ألنه إْن املقدَّسللكتاب  العربيَّة التَّرمجةوالحظ هنا قصور 
 .“شفاعة” يعين παράκλησις، واالسم منه “يشفع”: أيضًا يعينπαρακαλέω ، فهذا يعين: أنَّ الفعل األصلي “شفيع”

 -)أي احملاامي(   املطاِلاب  - الاواعظ  - املعزِّي - الشَّفيع”: هو )باراكليتوس( παράκλητοςمعىن كلمة  وباإلمجال فإنَّ 
 .“املؤيِّد - امُلعني - املناشد - املشجِّع - املتوسِّل

                                                                            
 .“يلتمس - ُيصلِّي - يتضرَّع - يطلب”أي:  δέομαιمن الفعل  -2
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أي  advocatusتيين للكتاب املقدَّس إىل كلمة )باراكليتوس( يف النَّص الالَّ παράκλητοςُترمجت الكَّلمة اليونانيَّة لقد و 
 advocateكانت الكَّلمة اإلجنليزيَّاة   advocatusتينيَّة ومن الكَّلمة الالَّ“. املساعدة القانونيَّة، والشَّفاعة عن آخر”  ب الذي يقوم

 “.احملامي”أي 

، ويف كتاباات  ب.م(50-ق.م13)عند العالَّمة فيلو اليهاودي  “ حمام وشفيع عن آخر”   ك“ الباراكليت”وورد معىن  
 اآلباء الرَّسوليِّني، والسيَّما رسالة برنابا. وهو املعىن الذي سبق أن أوضحه الرَّب بقوله:

ألنَّ لستم أناتم  وكم، فال هتتمُّوا كيف أو مبا تتكلَّمون، ألنكم تعَطون يف تلك السَّاعة ما تتكلَّمون به، فمىت أسلم»...  
 .(3)، وهو ما جنده حمقَّقًا بكلِّ جالء يف سفر األعمال(20، 19:10)مىت « املتكلِّمني، بل روح أبيكم الذي يتكلَّم فيكم

ه املسفوك من أجلنا على الصَّليب، وأنَّ الرُّوح الُقُدس أيضًا يشفع فينا، ألناه  فاملسيح له اجملد يشفع فينا أمام اآلب، بدم
 يأخذ ممَّا للمسيح ويعطينا، فهو الذي مينحنا كلَّ مفاعيل اخلالص اليت أكملها املسيح من أجلنا.

، وهي نفس التَّرمجاة الايت انتهجتاها    “املعزِّي”إىل كلمة  “الباراكليت”آباء الكنيسة لترمجة كلمة بعض  ولقد مال
النُّصوص اللِّيتورجيَّة يف بعض الكنائس الشَّرقيَّة، والسيَّما الكنيسة القبطيَّة. وكان االعتماد يف ذلك على أساس كتايب، كماا  

، وتسري يف خاو   وأمَّا الكنائس يف مجيع اليهوديَّة واجلليل والسَّامرة، فكان هلا سالم، وكانت ُتبىن»ورد يف سفر األعمال: 
 .(31:9)أعمال « كانت تتكاثر الرُّوح الُقُدس وبتعزيةالرَّب، 

 لع به الرُّوح الُقُدس عن اإلنسان يف ضيقاته، هو نفسه أساس عزاء اإلنسان. فاحملاماة والتَّشفُّع الذي يضطَّ 
 بني املعنَيني بقوله: م(430 -354)وجيمع القدِّيس أغسطينوس  

 .(4)[كالمها تفسري ملعىن الباراكليت امياملعزِّي واحملإنَّ ]

 :م(200-130)إيريناؤس ويقول القدِّيس  
وهذا هو ما وعاد باه    مم،ويقدِّم لآلب باكورة من مجيع اأُل القبائل املتخالفة، جيمع يف الوحدة الرُّوحكان ]
عجينًا  قيق اجلا أن يصري الدَّفكما أنه يستحيل  الذي يؤلِّفنا مع اهلل. Παράκλητον الباراقليطأن ُيرسل الرَّب 

بدون ذلك املاء  ال ميكن أن نصري واحدًا يف املسيح يسوع ،هكذا حنن الكثريين واحدًا وال خبزًا واحدًا بدون ماء،
  (.2:17:3ضدَّ اهلرطقات ) [السَّمائي( الرُّوح)

 أيضًا: القدِّيس إيريناؤس ويقول 
لكي تصري العذراء تلك )أي حواء( ُأغويت بعصيان اهلل، هكذا هذه )أي مرمي( اقتنعت أن تطيع اهلل،  كما أنَّ]
 عن العذراء حواء حماميةمرمي 

ἡ παρθένος Μαρία γένηται παράκλητος                                                                                                                              

the Virgin Mary might become the patroness (advocata) of the virgin Eve                                                      [  

 .(1:19:5اهلرطقات  ضدَّ)

 :(م444-412)كريلُّس الكبري ويقول القدِّيس  
يسوع  ألنَّ مل يكن قد ُأعطَي بعد الُقُدس الرُّوح ألنَّ»يقول: صعود الرب. بين مل يكن يف البشر قبل التَّ روُح]

 .السَّاموات إىل  والصُّاعود القياماة مان باني األماوات      مبجاد  (39: 7 يوحنَّاا )« مل يكن قد ُمجَِّد بعاد 
)أي الشافيع أو   Παράκλητον البااراقليط  كبديٍل لهأرسل  اهلل، الوحيد، كلمُة االبُنولكن ملَّا صعد إىل هناك 

                                                                            
 8 -1:4 أعمال -3

4- NPNF., 1st Ser., vol. 1, p. 367. 
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 . (على إجنيل لوقا 38عظة ) [املسيح( فينا ...أي: ) هو الذي به يكوناملعزي( 

 )إنتينخانو( ἐντυγχάνω :الثَّانيةالكلمة  
 ،“الشَّفاعة” ، معىنذكرها، واليت من بني معانيها الكثرية السَّابق )باراكليتوس( παράκλητοςكلمة على خال  إنه  
واملشتقَّة مناها كلماة   . وهي اخلاصة بالشَّفاعة والتَّوسُّل فقط نتينخانو(إ) ἐντυγχάνωكلمة  اليونانيَّة اللُّغةهناك أيضًا يف ف

ὑπερεντυγχάνω )وتعين: (5))هيبري إنتينخانو ،intercede  :تشفَّع - توسَّط يف تسوية خال  - وفَّق بني القوم”أي“.  

 وفيما يلي بعض األمثلة:
 يشافع الذي أيضًا دين؟ املسيح هو الذي مات، بل باحلري قام أيضًا، الذي هو عن ميني اهلل، من هو الذي ُي» • 

 . (34:8رومية ) «فينا
 «فيناا  ليشافع حيٌّ يف كلِّ حني يقدر أن ُيخلِّص أيضًا إىل التَّمام الذين يتقدَّمون به إىل اهلل، إذ هو  مثَّفِمن » • 

 .(25:7عربانيِّني )
 .(27:8رومية ) «القدِّيسنييف  يشفع» :إنه الُقُدس الرُّوحيقول اإلجنيل املقدَّس عن  • 
فينا بأنَّات  يشفعنفسه  الرُّوحألجله كما ينبغي. ولكن  ُنصلِّيأيضًا يعني ضعفاتنا، ألننا لسنا نعلم ما  الرُّوح» ويقول أيضًا: • 

 .(26:8رومية ) «ال ُينطق هبا
إيلَّ مان   توسَّلفقال فستوس: أيها امللك أغريباس والرِّجال احلاضرون معنا أمجعون، أنتم تنظرون هذا الذي » • 

 . (24:25 أعمال) «... اليهود جهته
 .(2:11رومية ) «ضدَّ إسرائيل ... إىل اهلل يتوسَّلكيف  ؟إيليَّاأم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب يف » • 

مان   أمَّا .يف التَّرمجة إىل اللُّغة العربيَّة “يشفع”خدم الفعل الرُّوح الُقُدس، اسُتُأقنومي االبن و والحظ هنا، أنه خبصوص
ل يفيد معىن الطَّلب بلجاجة. ولكن املهم هنا، هو وسُّإالَّ أنَّ التَّ .“أو يطلب ليتوسَّ”خدم الفعل جهة البشر أو النَّاس، فقد اسُت

 هذان الفعالن هلما نفس الكلمة اليونانيَّة الواحدة.أنَّ 

 :له اجملد عن املسيح م(407 -347)ذهيب الفم يقول القدِّيس يوحنَّا 
 [(34:8 ميةرو) «يشفع فينا» إنه :يقول لدى اآلب ألنه شفيعنا]إنه 

καὶ πρὸς τὸν Πατέρα συνήγορος, καὶ γὰρ Ἐντυγχάνει, φησὶν, ὑπὲρ ἡμῶν·                                               
an Advocate to the Father — for it says: He also makes intercession for us.                                                                   

  .(14:13)شرح رومية 

 .، وعند بعض آباء الكنيسةيف الكتاب املقدَّس “وسُّلوالتَّ الشَّفاعة”هذا من جهة 

 الشَّفاعة يف النُّصوص اللِّيتورجيَّة  مراحل تطوُّر ثانيًا:  
 أثناء حبثي يف املخطوطات؛ قد وجدُتلالصَّلوات اللِّيتورجيَّة، فعن موضوع الشَّفاعة يف نصوص  وأمَّا
قبطي عريب خلدمة  أبصلموديَّةوهو خمطوط  -مبكتبة دير القدِّيس أنبا مقار  (221/ طقس 438مسلسل )خمطوط رقم يف أنه  

يف  القبطيَّاة  األبصالموديَّات من أقدم  ُيعدُّهو وعشر امليالدي،  الرَّابع، ويعود إىل القرن الدَّيرشهر كيهك لالستخدام يف 
  .(6)العامل
والذي يعود إىل القرن الرَّابع عشر يف كنائس امُلُدن، مبكتبة فيينَّا )النِّمسا(، لالستخدام  (3 قبطاي )خمطوط رقم  أيضًا ومعه 

                                                                            
5- Lampe, GWH, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 1439. 

 ثالث أقدم خمطوط أبصلموديَّة كيهكيَّة قبطيَّة يف العامل. -6
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   أو اخلامس عشر على أكثر تقدير،
املعمادان، ختماا هاذه     واطس لرؤساء املالئكة، والسَّامائيِّني، ويوحنَّاا   حني أوردا ُذكصولوجيَّات أهنما وجدُت 

 ، أو حبسب نصِّ“... اخل اطلب )أو اطلبوا( من الرَّب عنَّا”أي:  Ⲧⲱⲃϩ ‵ⲙ˙Ⲡ⳪ ‵ⲉ‵ϩⲣⲏⲓ ‵ⲉϫⲱⲛالذُّكصولوجيَّات بالرُّبع: 
اطلاب يف  ”. أو: “األطهار، ميخائيل رئيس السَّمائيِّني، ليغفار ... يا رئيس املالئكة  اضرع إىل الرَّب عنَّا”ني: املخطوَط
 يوحنَّا املعمدان،والقدِّيس السَّمائييِّن، ُذكصولوجيَّات . وهكذا يف باقي “... يا رئيس املالئكة األطهار رافاييل الرَّب عنَّا
 Ⲁⲣⲓ‵ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ: اآلن، حني ُتختم هذه الذُّكصاولوجيَّات باالرُّبع   وليس كما يف األبصلموديَّات املطبوعة لدينا 

‵ⲉ‵ϩⲣⲏⲓ ‵ⲉϫⲱⲛ ”اشفع )أو اشفعوا( فينا ...“ . 

اليت انتقلت إىل على وجه اخلصوص، وهي  اليونانيَّة Πρεσβεύεινلكلمة  اللِّيتورجي التَّاريخقطة دار البحث عن ومن هذه النُّ
 واملعىن اللِّيتورجي املقصود حتديدًا هبذه الشفاعة. ،“اشفع أو اشفعوا”أي  Ⲁⲣⲓ‵ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ القبطيَّة اللُّغة

 فيفني()بريس Πρεσβεύεινمعاين الكلمة  

 πρεσβεύω الفعال  هو -وهي هنا يف حالة مصدر  -)بريسفيفني(  Πρεσβεύειν اليونانيَّةأصل الفعل هلذه الكلمة إنَّ 
  )بريسفيَّا(. πρεσβείαواالسم منه فهو  (،فيفو)بريس

 يف النُّصوص الكتابيَّة واآلبائيَّة فيفو()بريس πρεσβεύωمعاين الفعل  
يعمال  ”العريب لكتاب العهد اجلديد الذي بني أيدينا، فهاي   النَّصيف  فيفو()بريس πρεσβεύωعن معاين الفعل  وأمَّا 

 ، وذلك يف آيتني فقط:“كسفري أو كرسول
 .(20:5كورنثوس 2) «عن املسيح كسفراءنسعى »•  
 .(20:6أفسس ) «يف سالسل سفريأنا »•  

يأخذ املكاان   - يكون األكرب سنًا”: (7)فهي يف القاموس اليوناين لكتاب العهد اجلديد، هلذا الفعل اأُلخرىاملعاين  وأمَّا 
 .“محيُك - وعبادة تكرميًام قدُِّي - حيتل مرتبة متقدِّمة - يكون األفضل منزلة - األوَّل

 - يترافاع  - يفاوض”: التَّالية، أي يف كتابات آباء الكنيسة، ليأخذ املعاين اآلبائيَّة النُّصوصيف هذا الفعل لقد تطوَّر و 
 .(8)“ريبجِّل أو يوقِّ - يفتخر - د بالعنايةيتعهَّ - ديؤيِّ - حيامي - يُيصلِّ - يتشفَّع

 واآلبائيَّة الكتابيَّة النُّصوصيف  فيَّا()بريس πρεσβείαمعاين االسم  
 يف اآليتني: “سفارة”فقد ورد يف كتاب العهد اجلديد مبعىن  فيَّا()بريس πρεσβείαمن جهة االسم  أمَّاو 
 .(32:14لوقا ) «ُصلحًا ويسأل سفارةُيرسل » • 
 .(14:19لوقا ) «سفارةفأرسلوا وراءه » • 

 .“وقار - منصب رفيع - درجة - أسبقيَّة أو أقدميَّة - سن - سفري”هلذا الفعل، هي:  الكتابيَّة اأُلخرىأنَّ املعاين  إالَّ 
 .(9)“شفاعة - استرحام - سؤال - تراُفع”، ليعين: اآلبائيَّة النُّصوصيف تطوَّر استخدام هذا االسم  مثَّ 

                                                                            
7- Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1986, p. 668. 

8- Lamp, G.W.H., op. cit., p. 1128, 1129. 

πρεσβεύω = be elder, have precedence in age, act as ambassador, plead, intercede, pray, avocate, espouse the cause, 

cultivate, honour, have regard to. 

9- Ibid., p. p. 1128, 1129. 
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ومن  .ويعين أيضًا الشَّفاعة ،أو الّطلبةيعين السؤال   - πρεσβεύειν واملصدر منه - فيَّا()بريس πρεσβείαأي أنَّ االسم  
 .  Ⲁⲣⲓ‵ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛهذا املصدر كانت الكلمة القبطيَّة 

، أن تكاون الكلماة القبطيَّاة    (10)ولكن استقرَّ يف النُّصوص اللِّيتورجيَّة القبطيَّة، سواء يف األديرة أو يف كنائس امُلُدن 
Ⲧⲱⲃϩ )القبطيَّة، بينما الكلمة “اطلب، أو اطلبوا”تعين  )ُطبه Ⲁⲣⲓ‵ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ  :يف حاني أناه    .“اشفع أو اشافعوا ”تعين

 فاعة وبني الّطلبة والتَّوسُّل.حبسب ما سبق ذكره حىت اآلن، ليس هناك فرق لغوي بني الشَّ

ظلَّت ُذكصولوجيَّات رؤساء املالئكة والسَّمائيِّني ويوحنَّا املعمدان، وحىت إىل أواخر القرن الرَّابع عشر امليالدي علاى  هكذا و
حني استبدل الرُّبع األخري من هذه الذُّكصولوجيَّات السَّابق  ، Ⲁⲣⲓ‵ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛوليس بالرُّبع  Ⲧⲱⲃϩأقل تقدير، ُتختم بالرُّبع 
 حلول القرن اخلامس عشر امليالدي، فصاعدًا، يف بعض اجلهاات ولايس يف كالِّ    س بالّطلبة أو السؤال، معذكرها بالشَّفاعة ولي

 فاعة يف كلِّ جهات مصر.الشَّمفهوم الّطلبة و مفهوم فريق بنيولكن مع توايل القرون، انتشر هذا التَّ جهات مصر.

 الفرق بني الّطلبة والشَّفاعة 
 فاعة. ولكن من الوجهة اإلميانيَّة، أو اللِّيتورجيَّة،ق لغويًا بني الّطلبة والشَّأننا ال نستطيع أن نفرِّممَّا سبق ذكره، يتَّضح لنا  

سافراء فاوق   ”هم ، بل “ُسفراء فحسب”ليسوا املالئكة والسَّمائيِّني ويوحنَّا املعمدان،  رؤساَء كأنَّخيتلف األمر قلياًل، و
  .أجلنا، يف طلبتهم من الرَّب، هلم دالة خاصة أمام “العادة
  .املفاوضةالضَّراعة و الفرق بني وكأنَّ الفرق بني الّطلبة والشفاعة، هو 

ليس هلم »وأقرب مثال لنا يوضِّح هذا الفرق، هو ما فعلته السيِّدة العذراء مع ابنها، يف عرس قانا اجلليل، حني قالت له: 
 ، إالَّ أنه أجاب طلبتها.«بعدمل تأت ساعيت ». وبرغم أنَّ الرَّب قال هلا: «مخر

تنفرد بني كافة السَّمائييِّن واألرضيِّني، بطلب شفاعتها  إذ العذراء والدة اإلله القدِّيسة مرمي،هنا ننتقل إىل احلديث عن و 
، ومشتقَّات هذا املصدر. وهو ما جنده “اشفعي”أي  فيفني()أريربيس Ⲁⲣⲓ‵ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛالقبطي الواضح  ، بالتَّعبريمنذ البداية

، دون ساائر  ت هبذا الفعل خصيصًا منذ البداياة أي أهنا اختص السَّابق ذكرمها. “خمطوط فيينَّا”، و “خمطوط أنبا مقار”يف 
 ني!!السَّمائييِّن واألرضيِّ

 على سبيل املثال:ني السَّابق اإلشارة إليهما، ما يلي يف املخطوَط فنقرأ 
 .“عند حمب البشر ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲡ̀ⲣⲉⲃⲩⲓⲁ بشفاعتكن نطلب لنفوز بالرَّمحة ... وحن” • 
أنت مرتفعة جدًّا أكثر من رؤساء اآلباء، وأكرم من األنبياء، ولك سعي بدالة أكثر من الشَّاروبيم والسَّارافيم، ألنك ” • 

 فيناا  اشافعي .  ⲟⲩⲟϩ ϯⲡ̀ⲣⲟⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲯ̀ⲩⲭⲏ لنفوسانا  والشَّافيعة باحلقيقة فخُر جنسنا 
ⲁⲣⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ ُقدَّام خملِّصنا لكي يثبِّتنا يف األمانة املستقيمة“. 

  .“الوحيد ابنهاأمام  ⲁⲣⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉϩ̀̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ فينا تشفعفلنطلب إليها كوالدة اإلله كلَّ حني، أن ” • 

كانت ختتص بالسايِّد   وعلى مدى أربعة عشر قرنًا من الزَّمان، منذ البداية،أهنا  وهذا يرينا التَّطوُّر اللِّيتورجي للشَّفاعة،
 . ذراء القدِّيسة مرمي والدة اإللهاملسيح له اجملد، وبالرُّوح الُقُدس، وبالع

واألرضيِّني. التَّقليد اللِّيتورجي األصيل، يعطي للعذراء القدِّيسة مرمي والدة اإلله، كرامتها الفائقة، على كلِّ السَّمائييِّن إنَّ  
 إياها قائلني: وهو نفس ما نقوله يف صلواتنا اللِّيتورجيَّة حىت الَيوم، خماطبني

   .“لك سعٌي بدالة، أكثر من الشَّاروبيم والسَّارافيمأنت مرتفعة جدًّا أكثر من رؤساء اآلباء، وأكرم من األنبياء، و” • 
اليت يف العالء، مل تقدر أن تشبهك أيتها املنارة الذَّهب احلاملة النُّاور   Ⲩⲥⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ (ὔσος)(11)كلُّ املساوات ” • 

                                                                            
 ، بل كان ملكًا أُلسُقف قبطي من أساقفة الصَّعيد.“خمطوط أنبا مقار”مل يكن خمطوطًا لالستخدام الدَّيري كما يف  “خمطوط فيينا”ألنَّ  -10
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 . “احلقيقي
األمساء العالية اليت لغري املتجسدين، ألو  املالئكة ورؤساء املالئكة، مل يبلغوا طوباويتك أيتها املشتملة مبجاد   كلُّ” • 

  .“الصباؤت ربِّ
  .“والسَّارافيم ذوو السِّتة أجنحة يرفرفون عليك بتهليلأنت ... المعة أكثر من الشَّاروبيم، ” • 
 . “فيها والسَّاكننيجمدك يا مرمي، أرفع من السَّماء. وأنت أكرم من األرض ” • 
إذا ما تأمَّلك أحٌد أيتها العذراء القدِّيسة والدة اإلله، والسِّر العجيب الذي صار فيك ألجل خالصنا، فإنه يسكت ” • 

 .“نا إىل التَّسبحةنطق به، ويقيُممن أجل ما ال ُي

وهو احلد الفاصل، بني الطَّقس القبطي القدمي األصيل، وبني  أو بعده بقليل، منذ القرن الرَّابع عشر امليالدي تقريبًا،لكن و
ساء املالئكة، ويوحنَّا املعمدان. ومؤخرًا ضيف إىل العذراء يف أمر الشَّفاعة، السَّمائيُّون ورؤُأ ل احلال، حيثتبدَّ طقسنا احلايل،

ومن املعرو  أنَّ جممع تسبحة نصاف  احلايل.  الطَّقسحبسب  ،التَّسبحةيف  القدِّيسنيجممع اإلجنيلي يف  الرَّسوليوحنَّا أضيف 
 اللَّيل قد ُعر  يف الكنيسة بعد القرن الرَّابع عشر امليالدي.

 “قسيس” )بريسفيتريوس( أي πρεσβύτεροςوكلمة  )بريسفيَّا( πρεσβείαعدم جواز اخللط بني االسم ثالثًا:  
 “شفاعة” )بريسفيَّا( πρεσβείαواالسم منه  “يشفع” فيفو()بريس πρεσβεύωال ينبغي أن خنلط بني الفعل اليوناين 

أربعاة قاواميس   وهذا ما ُتثِبته لنا  .ُأخرىمن جهة  “قسيس” )بريسفيتريوس( πρεσβύτεροςمن جهة، وبني كلمة 
 ، جرى البحث فيها.(12)عربيَّةأجنبيَّة، وأربعة قواميس 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 .“معادل -مساو ”أي:  -11

12- Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago, Sixteenth Impression, 

1974, p. 706. 

πρεσβεύω = be an ambassador or envoy, travel or work as an ambassador. 

πρεσβεία = embassy. 

πρεσβύτερος = older, elder, man of old, ancestor, presbyter, member of a Sanhedrin. 

- Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1986, p. 668. 

πρεσβεύω = to be the elder, to take the first place, to rank before, take precedence of others, to pay honor or worship to, to 

be an ambassador, to negociate.   
πρεσβεία = age, seniority, rank, dignity, embassy, embassage. 

πρεσβύτης = an old man. 

πρεσβύτερος = elder, becoming older. 

- Berry, George Ricker, The Interlinear Greek-English New Testament, Chicago, 1974, p. 83. 

πρεσβεύω = to be aged, to act as ambassador. 

πρεσβεία =  an embassy, ambassadors. 

πρεσβύτερος =  elder, ancestor, member of the heavenly Sanhedrin and of Jewish Sanhedrin. 

- Lamp, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 1128, 1129. 

πρεσβεύω = be elder, have precedence in age, act as ambassador, plead, intercede, pray, avocate, espouse the cause, 

cultivate, honour, have regard to.  

πρεσβεία = rank, dignity, emassage, advocacy, request, entreaty, intercession.  

πρεσβύτερος =older, antecedent in time, prior, more important, venerable person, teacher, priest, presbyter. 

 660م، ص 1979، الفهرس العريب لكلمات العهد اجلديد اليونانيَّة، بريوت، قاموس القس غسان خلف -
πρεσβεύω =  كسفريأعمل. 
πρεσβεία = .سفارة 

πρεσβύτερος .شيخ، عجوز، قدمي، أكرب، قس = 
 579م، ص 2007، مكتبة دار الكلمة، مصر، الطَّبعة األوىل املوسوعي للعهد اجلديدالقاموس  -

  .Verlyn D. Verbrugge, New International Dictionary of New Testament Theology, U.S.Aوهو مترجم عن: 
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 ، هي:الَقول وُخالصة
 ووجادنا أنَّ  .(5ص )ويف كتابات آباء الكنيسة  الكتابيَّة النُّصوصيف  فيفو()بريس πρεσβεύωسبق لنا شرح معاين الفعل  • 

  .“حيامي - يتشفع - يفاوض”هذا الفعل بعدة معان، من بينها:  استخدمواآباء الكنيسة قد 
ووجدنا أنَّ  .(5ص )وعند آباء الكنيسة  ،الكتابيَّة النُّصوصيف فيَّا( )بريس πρεσβείαكما شرحنا أيضًا معاين االسم  

 “شفاعة – استرحام - سؤال - تراُفع”آباء الكنيسة استخدموا هذا االسم، مبعىن:  

 - فجد أعلى أي َسَل - ُمسن - شيخ”: الكتابية النُّصوصيف عين يف)بريسفيتريوس(  πρεσβύτεροςاالسم وأمَّا  • 
 .“متقدِّم -)للمقارنة(  م منأقَد - السَّنهدرميعضو جملس  - قس

 .“قس - كاهن - ُمعلِّم - شخص وقور - أمهيَّةأكثر ”: اآلبائيَّة النُّصوصيف عين ي باإلضافة لذلك، فهو 

، ال يف القواميس الايت  “شفيع”ليس من بني معانيها، كلمة  )بريسفيتريوس( πρεσβύτεροςوواضٌح هنا، أنَّ كلمة  
 ، وال يف القواميس اليت تسرد ما أورده آباء الكنيسة عن هذه الكلمة يف كتاباهتم.اليونانيَّةختدم لغة العهد اجلديد 

 :م(107-35األنطاكي ) إغناطيوسيقول القدِّيس  
 هكذا أنتم أيضًا ال املتَّحد بااه؛يف معزٍل عان اآلب  له،ُسمل يفعل شيئًا، ال بنفسه وال باُر الربَّ كما أنَّ]

وال حتااولوا أن   τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν πρεσβυτέρων والقساوس اأُلساُقف  عزٍل عان  مبتفعلوا شيئًا 
  (.7الرِّسالة إىل مغنيسيا ) [شيء معًا بل افعلوا كلَّ ،لِّ واحد منكمتستحسنوا ما يتراءى لك

اليت وردت يف العهد اجلديد، فهي كثرية، وقد جاءت حتت  (13))بريسفيتريوس( πρεσβύτεροςوأمَّا مشتقَّات كلمة  
 على وجه التَّحديد: التَّاليةالكلمات 
 (1) πρεσβυτέριον  :مثل. “مشيخة”)بريسفيترييون( أي: 
 .(14)الشَّعبأي شيوخ  .(66:22لوقا ) «الشَّعب مشيخةاجتمعت » • 
 (2) πρεσβύτης  )واملؤنث منها “شيخ”أي:  (للمذَّكر))بريسفيتيس .πρέσβυς ( بريسافيس)  :شايخة ”أي“.  

 مثل: متامًا. السَّابقة الكلمةوهي يف معناها مثل 
 .(18:1لوقا ) «مة يف أيامهاوامرأيت متقدِّ شيخفقال زكريَّا للمالك: كيف أعلم هذا، ألين أنا »•  

                                                                                                                                                                                                                                                            
πρεσβεύω = .يكون أكرب سنًا، يكون سفريًا، حيكم 
πρεσβεία = سفارة، سفري. 

πρεσβύτερος .شيخ، أكرب سنًا، قدمي، عجوز، أكرب، قس، يكون سفريًا، عضو جملس الشُّيوخ = 
 110، ص م2009، قاموس يوناين عريب لكلمات العهد اجلديد والكتابات املسيحيَّة األوىل، دير القدِّيس أنبا مقار، الطَّبعة الثَّانية، الرَّاهب أندرياس املقاري -

πρεσβεύω =  ،أتشفَّع.أعمل كسفري أو رسول 
πρεσβεία = سفارة، شفاعة. 

πρεσβύτερος .)شيخ، مسن، عجوز، هرم، سلف، قس، قدمي، متقدم يف األيام، أقدم )للمقارنة = 
 881، ص م2000عريب، الطَّبعة الثَّانية،  -، قاموس اللُّغة القبطيَّة للهجَتني البحرييَّة والصعيدية: قبطي معوض داود عبد النُّور -

πρεσβεία = شفاعة، وساطة، سفارة، تشفع، توسُّط. 
πρεσβύτερος  ،شيخ شفيع= قس( وسيط ،intercessor.) 

، ألنه من جهة، هو قاموس قبطي وليس يوناين. وال عالقة بني كلمة وهذا خطأتعين شفيع.   πρεσβύτεροςوهو القاموس الوحيد الذي ذكر أنَّ كلمة 
πρεσβεία  بريسفيا( وكلمة(πρεσβύτερος    إذ أنَّ األصل اللُّغوي لكلِّ منهما خمتلف عن اآلخر. ومن جهة ُأخرى، إن كاان هاذا ،)بريسفيتريوس(

)بريسفيتريوس(، فإنه يف كافة النُّصوص  πρεσβύτεροςالقاموس حيتوي على فهرس للكلمات اليونانيَّة اليت وردت يف النُّصوص القبطيَّة، ومن بينها كلمة 
، والسيَّما يف نصوص صلوات رسامة القاس، قادميها   “شفيع”تأيت مبعين   πρεσβύτεροςرسها يف الكنيسة، مل أعثر على أنَّ  كلمة اللِّيتورجيَّة اليت منا

 (.“الكهنوت املقدَّس والرُّتب الكنسيَّة”وحديثها )وميكن الرُّجوع إىل اجلزء األوَّل من كتاب 
 14:5؛ يعقوب  17:5تيموثاوس 1 انظر: -13
 14:4تيموثاوس 1؛  5:22انظر أيضًا: أعمال  -14
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 .(2:2تيطس ) «اإلميان واحملبَّة والصَّربلني، أصحاء يف صاحني، ذوي وقار، متعقِّ الشُّيوخأن يكون »•  
 .(9فليمون ) «، واآلن أسري يسوع املسيحالشَّيخأطلب باحلري إذ أنا إنسان هكذا نظري بولس »•  
 (3) πρεσβῦτις  مثل: “امرأة عجوز”)بريسفيتيس(، أي 
 .(3:2تيطس ) «يف سرية تليق بالقداسة ... the aged women العجائزكذلك »•  

 


