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 ثبٌىالَبد ادلزَّؾلح األِوَىَُّخ لٕبح ٌىغىً
 6112َٔىفّّّ  -أوزىثو 
ََّبكٍخاحلٍمزبْ  ََّبثؼخ اٌ  واٌ

 كتابيًا وزماهنا ومكاهنا معوىيَّةتسّر امل
 سّر املمعوىيَّةت كتابيًا

ِْْىػِّ ،ادلَُؼ ٔفَٗ يف ؽلَضٗ ِغ ُٔمىكديىً اٌَُِّلئىل رأوُل  ادلؼّىكََّخ ٍوِّ أمهَُّخروعغ  َىٌل اإلَٔبْ ِٓ  ؾًب ػووهح أ
َّعّبء لعبًاًل:  زٗ األفريح ٌزالُِنٖ لجً طعؼىكٖ ئىل  وطَُّ اٌوَّة اٌَُِّلأػـً لل و .(3:5 َىؽَّٕب)والكح علَلح  واٌوُّوػادلبء   اٌ

ِّ ،ام٘جىا ورٍّنوا مجُغ األُِ» ً . و٘ىنا ِبهً آثبؤٔب (12:61)ِىت ...«  اٌُمُلً واٌوُّوػوُ٘ ثبٍُ اِة واالثٓ لوػ ٍُع  اٌوُّ
خ ثبٌغعخ  أمهَُّع  ادلؼّىكََّخ ٍوَّ أوٌذ اٌىَُٕخوِٕن مٌه احلني، .(1)ثؼل رأٌٍُ اٌىَُٕخ ِجبشوح َىَ اخلَّني ؼُّلََىْ اٌزَّاٌملِّ

 األفريح. اٌوَّة وطَُّخٌززُُّ 

 :َ(512-513)األوهشٍٍُّ  وريٌٌُّ اٌملٌَِّفُمىي 
ُٓ... ئْ وبْ  ثبػزّبكٖ ثٕفَٗ ادلؼّىكََّخ]ٌمل للًَّ ََىع  اهلل لل اػزّل فىُف ديىٓ أْ َىىْ وهػًب ِٓ حيزمو  اث

 .(11: اٌضَّبٌضخ)ادلمبٌخ [ اٌؼّبك؟

. ََىع، ػًٍ أٍبً ٔظىص وضريح ِٓ ٍفو األػّعبي  اٌوَّةيف اٌىَُٕخ األوىل ُرّٕؼ ثبٍُ  ادلَُؾَُّخ ادلؼّىكََّخوبٔذ و
فٕمعوأ:  فٍمل حتلَّس اٌملََِّبْ ثـوً وثىٌٌ اٌوٍَّىالْ غري ِوَّح، ػٓ ِؼّىكََّخ اٌؼهل اجللَل، ٔبٍجني ئََّب٘ب ئىل اٌَُِّل ادلَُؼ. 

ُّ: رىثىا بطرسفمبي ذلُ » ً   فزمجٍىاٌغفواْ اخلـبَب،  واؽل ِٕىُ ػًٍ اٍُ ََىع ادلَُؼ وٌُؼزّل و  «ػـَُّخ اٌعوُّوػ اٌُمعُل
وي ََزـُغ أؽل أْ ديٕغ ادلبء ؽىت ال َؼزّل ٘إالء اٌنٌ لجٍىا اٌوُّوػ اٌُمُلً وّعب  :( أُربطرس)لبي ». وأَؼًب (51:6أػّبي )

َّّل مبؼّىكََّعخ اٌزَّىثعخ، لعبًاًل     بىلسفمبي ». وأَؼًب: (01:11أػّبي ) «َؼزّلوا ثبٍُ اٌوَّةوأِو أْ ضلٓ أَؼًب؟  َّ َىؽَّٕب ػ ئ
َّب مسؼىا  . ودلَّب وػغ ثىٌٌ َلَٗ ػٍُهُ اػزّلوا ثبٍُ اٌوَّة ََىعٌٍشَّؼت أْ َإِٕىا ثبٌنٌ َأيت ثؼلٖ، أٌ ثبدلَُؼ ََىع. فٍ

َّ اٌوُّوػ اٌُمُلً ػٍُهُ  .(3:12أػّبي ) «ؽ

َّ اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىي َعلػى٘ب ذعنا   “ََّخ اٌوَّة ََىعِؼّىك”وٌٌُ ٍفو األػّبي وؽلٖ ٘ى اٌنٌ َلػى٘ب ثبٍُ  ، ثً ئ
فبٌغَعً   .(11:2وىهٔضىً 1) “وثووػ ئذلٕب ثبٍُ اٌوَّة ََىعثً رملٍَّزُ ثً رَّّّهمت  اغزٍَزُ... ٌىٓ » االٍُ يف هٍبًٍٗ، فُمىي:

أَهعب اٌوِّععبي   »ئىل ادلَُؼ: ادلؼّىكََّخ ادلَُؾَُّخ . و٘ى ٔفٌ ِب َمىٌٗ أَؼًب ٔبٍجًب اٌنٌ َزىَُّ اٌوٍَّىي ػٕٗ ٕ٘ب، ٘ى غًَ ادلؼّىكََّخ
أفٌَ ) «ِـهوًا ئَب٘ب ثغًَ ادلبء ثبٌىٍّخادلَُؼ أَؼًب اٌىَُٕخ وأٍٍُ ٔفَٗ ألعٍهب، ٌىٍ َملٍِّهب  أؽجىا َٔبءوُ وّب أؽتَّ

ٓ اٌيت فُهب ألّزُ أَؼًب ِؼِٗلفىٔني ِؼٗ )أٌ ِغ ادلَُؼ( يف ادلؼّىكََّخ »: لىٌٗ . وأَؼًب(62:3  ، ثاديبْ ػًّ اهلل اٌنٌ ألبِٗ ِع
لُُ ادلَُؼ ِٓ األِىاد مبغل اِة، ٘ىنا ، ؽىت وّب ُأفلفٕٕب ِؼٗ ثبدلؼّىكََّخ ٌٍّىد». أو لىٌٗ: (16:6وىٌىٍٍ ) «األِىاد

َّ اٌملٌَِّ ثىٌٌ وَىػؼ .(0:2هوُِخ ) «ح احلُبحٍَٔه ضلٓ أَؼًب يف علَّ ادلؼّىكََّخ ُرّٕؼ ثبٍُ ادلَُؼ، وٌىٓ يف طُغخ غعري   أ
َّ»َمىي:  ، ؽنيِجبشوح  .(15:1وىهٔضىً 1) «َ ثبٍُ ثىٌٌ اػزّلمت؟ٍت ألعٍىُ، َأثىٌٌ ُط ً٘ أمَُ ادلَُؼ؟ أٌؼ

َّب أوػؼ ٔض وزبيب َنووٖ اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىي، ِشريًا فُٗ ئىل إٔٔب ٔمجً ادلؼّىكََّخ ثبٍُ ادلَُؼ، فهى لىٌعٗ:   َّ»أ  أل
                                                                            

 0:3 أفٌَ؛  5::6 غالؿُخ؛  15:16 وىهٔضى1ً؛  01:11، 01-52:1، 51:6 أػّبي 1



6 
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ً  َ(5:2-551ثبٍٍُُىً اٌىجري )ت اٌملٌَِّ وَؼمِّ. (5::6)غالؿُخ « ىُ اٌنَٓ اػزّلمت ثبدلَُؼ لل ٌجَزُ ادلَُؼوَّ ٘عنا   ػٍع
 : فُمىي إٌَّض

ُ ... ادلؼّىكََّعخ  يف اٌىالَ ػٓ  اٌُمُلً واٌوُّوػوضريًا اٍُ اِة  اٌوٍَّىيػٕلِب أغفً  أؽٌلال َٕقلع ]  فبٍع
  .(6)[ٗادلَُؼ ٘ى اإلديبْ وٍُّ

َّ ادلؼّىكََّخَ(5:2-551ثبٍٍُُىً اٌىجري )َشوػ اٌملٌَِّ  • اِة واالثٓ  ِؼّىكََّخيف ماد اٌىلذ ، رؼين ثبٍُ ادلَُؼ ، أ
َّ؟ جيُت ِىػِّاٌُمُلً اٌوُّوػ ِؼّىكََّخرؼين ئمًا  ماوِباٌُمُلً. وَزَبءي:  واٌوُّوػ ٘عى اٌعنٌ َمعىك ئىل     اٌُمُلً اٌوُّوػ ؾًب أ

ًَّ٘ ألْ رؼزّل ثبٍُ اِة فُمىي: ،ٌ ثبثٓ اهللْفؼ إٌَّاالػزواف ثبدلَُؼ االثٓ، وئم رزىشَّ  رإ
 اٌعوُّوػ ادلىٌىك ِٓ اجلَل عَل ٘ى، وادلىٌىك ِٓ »ػٕلِب لبي  اٌُمُلًوػ ثبٌوُّ ادلؼّىكََّخخ ٔفَٗ أظهو أمهَُّ اٌوَّة]... 
َّ (2:5 َىؽَّٕعب )« ٘ى هوػ ِىػؼًب فُٕب، ٔظري ثنٌه لعبكهَٓ   اٌُمُلًوػ ظجؼ ٌٍوٍُّني أْ َُ... وئم طؤب ٘ىنا  ِإ

َّ ٌٌُ أؽٌل»ٗ االػزواف ثبدلَُؼ ألَّٔ ػًٍ ... وئم  (5:16وىهٔضعىً  1)« اٌُمُلً ثبٌوُّوػئالَّ  ََىع هٌة َمله أْ َمىي ئ
ٍَّني ٌٕىاي  افٍٍوُوٌلٔب ِٓ فىق يف ئَٔبٕٔب اٌلَّ اٌُمُلً اٌوُّوػثبٍُ  ادلؼّىكََّخٍٕٔب  ثبٍُ اثٓ  ادلؼّىكََّخ... ؽُٕئن ٔظري ِإ

َّ... » اهلل اٌىؽُل لعل   ٌاٌعَّٕفْ ... وػٕلِب رىىْ  (5::6)غالؿُعخ  « ىُ اٌنَٓ اػزّلمت ثبدلَُؼ لل ٌجَزُ ادلَُؼوَّ أل
َّ ،ؾذ ثبثٓ اهللرىشَّ ٌِّٕرظري ِإ ًٍَُّخ ٌٍّوؽٍخ ا  .(62-61:6:1 ادلؼّىكََّخ)خ واٌىبٍِخ، ورؼزّل ثبٍُ اِة[ هب

 ه:ل ػًٍ ِب ٍجك أْ لبٌٗ فُىوِّثبٍٍُُىً ٌُإوِّ اٌملٌََِّؼىك  مثَّ
ُّ ثبٍعُ االثعٓ    ادلؼّىكََّخ... َظري أ٘اًل ٌٕىاي اٌُمُلً  اٌوُّوػّّ علَوًا ثأْ َؼزّل ثبٍُ ِٓ اػُز ]... ٌنٌه و

ُّاٌوٍَّىي وٍَجٌ ادلَُؼ حبَت لىي   (16:1 َىؽَّٕب)ٍـبْ أْ ٔظري أثٕبء اهلل ... وئم لل ٌجَٕب اثٓ اهلل اٌنٌ أػـبٔب اٌ
 .(6:1::6 ادلؼّىكََّخ)ثبٍُ اِة[  ادلؼّىكََّخؽُٕئن ٕٔبي 

َّ ادلؼّىكََّخ ادلَُؾَُّخ ُرّٕؼ ثبٍُ اٌوَّة ََىع، أو ُرّٕؼ  ،ادلَُؾٍ ػًٍ أوضو رملَو األوَّيِٕن هنبَخ اٌموْ و مل ُٔؼل َّٔغ أ
ِّثبٍُ ادلَُؼ، ثً متٕؼ  أٌ ؽمُمخ  - و٘نٖ احلمُمخ ادلإوَّلح اٌُمُلً. واٌوُّوػاِة واالثٓ  اٌملُّوً اٌضَّبٌىسِىبْ ثبٍُ  يف و

َّ ادلؼّىكََّخ ُرّٕؼ ثبٍُ اٌضَّبٌ يف  ادلؼّىكََّعخ اٌىاهكح ػٓ  إٌُّظىصني ئىل رفَري ٘ىرُِِّٓ اٌالَّ َٓلل كفؼذ وضري -ىس اٌملُّوً أ
فوَك ثني هب هتلف ئىل اٌزَّ، ٌىٌٍَّّٕؼّىكََّخهب ٌَُذ طُغخ ػًٍ أَّٔ -أو يف ثؼغ هٍبًً اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىي  - ٍفو األػّبي

 .ادلؼّلاْ َىؽَّٕب ورٍه اٌيت وبْ ديبهٍهب ادلَُؾَُّخ ادلؼّىكََّخ

ٌُّٕظىصف ُِّهب ، اٌيت ٍجك موو٘ب ػٓ ادلؼّىكََّخ اٌىزبثَُّخ ب ٍِّ ادلؼّىكََّخ اٌيت ُرّٕؼ ثبٍُ اٌضَّبٌىس وىطَُّخ اٌوَّة، رَ ِؼّىكََّخ ”رَ
َّلَٓ، ومٌه، “ِؼّىكََّخ ادلَُؼ”أو رَُّهب  ،“اٌوَّة ََىع ادلؼّىكََّخ اٌيت  ٌٍزَّفوَك ثُٕهب وثني ئم مبىعجهب َُؼـً اٌوُّوػ اٌُمُلً ٌٍّؼ

ِّوبْ ديبهٍهب َىؽَّٕب ادلؼّلاْ، واٌيت ُٔ خ اٌيت وبْ ديبهٍهب اٌزَّالُِن أٔفَهُ لجً ادلؼّىكََّأو  ىثخ،ٌٍزَّ “ِؼّىكََّخ َىؽَّٕب ادلؼّلاْ”ُهب َ
َّّبء، واٌيت ُكػُذ َّ» ىثخ أَؼًبٌٍزَّخ ، وّؼّىكََّ“ِؼّىكََّخ اٌزَّالُِن” ثبٍُ طؼىك اٌوَّة ئىل اٌ َّفٍ َّ  ب ػٍُ اٌوَّة أ  اٌفوََُني مسؼعىا أ

ِّوَُ وظَََُُِّىع  َّل رالُِن أوضو ِٓ َىؽَّٕب، ؼ ََِّىع ٔفَٗ مل َىٓ َُ ِغ أ  .(6، 1:0َىؽَّٕب ) «...  ل ثً رالُِنٖؼ

ًٍُ”أٌ  “اٌلَِّلافٍ”هنبَخ اٌموْ األوَّي ادلُالكٌ، ٔموأ يف وزبة  ففٍ َّع ”ِب ٍٍَ ػٓ ادلؼّىكََّخ:  “رؼٍُُ اٌوُّ ب ثشعأْ  أ
ِّ ٍِّٕبٖ، لوا ٘ىنا: ثؼلِب ٍجمٕب فُماٌؼّبك، فؼ ٓ ٌه ِبء ععبه،  وئْ مل َُى .، مببء عبٍهُلًلوا ثبٍُ اِة واالثٓ واٌوُّوػ اٌُمػ

ِّ  ِعوَّاد، صالس وئْ مل َىٓ ٌلَه والمهب، فبٍىت ِبًء ػًٍ اٌوأً  فجّبء ٍبفٓ. ،وئْ مل ديىٕه مببء ثبهك .ل مببء آفوفؼ
ِّّللجً ادلؼّىكََّخ، ٌُُظ .اٌُمُلً ثبٍُ اِة واالثٓ واٌوُّوػ وِٓ ديىٕٗ )مٌه( ِٓ اِفوَٓ. وأوص ِِ اٌنٌ  ،واٌنٌ َؼزّل ،ُ ادلؼ

َِ  .(0-::1كَلافٍ )“ ني لجً ادلؼّىكََّخَؼزّل، أْ َظىَ َىًِب أو َى
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5 
َّبكٍخ/ احلٍمزبْ وزبثًُب وىِبهنب وِىبهنب ٍّو ادلؼّىكََّخ ََّبثؼخ اٌ  واٌ

َّب  َّ، ِىػِّادلملٍَّخ ادلؼّىكََّخحبش ِزىبًِ ػٓ  أوَّيفُؼىك ئٌُٗ اٌفؼً يف وػغ  َ(663-121)ِخ رورٍُبْ اٌؼالَّ أ ِٕؼ  ؾًب أ
َّمٌِٓ  ُأفوي، وواطفًب أعياء ثغـَبد صالس يف ادلبءَىىْ  ادلؼّىكََّخ َّادلؼّىكََّخاٌنٌ ََجك  اٌظَّىَِضً  اٌ ٍُعٍ  هو اٌَّ، واٌ

ّْ غـٌُ، واٌَّبَب، وعؾل اٌشُـبْ، واالػزواف ثبإلديبْ، ووػغ اٌُل ثؼل اٌزَّ، وونا االػزواف ثبخلـادلؼّىكََّخاٌنٌ ََجك ٌٍُخ 
َّّل وكالٌزهّب واٌؼًَ اٌَّ َّمََُّخناْ َزٕبوذلّب ادُلؼ وح ػّاًل خيزض يف ػظىه٘ب ادلجىِّ ادلَُؾَُّخيف اٌىَُٕخ  ادلؼّىكََّخووبٔذ  .اٌ
 ب. ادلريوْ واإلفقبهٍزَُّ ٍوٌَّ وؽلٖ، وّب يف ثبأُلٍُمف

 زمان املمعوىيَّةت
َُّرّٕؼ يف ٌٍُخ ػُل اٌفظؼ، وػُل اٌؼٕ ادلؼّىكََّخ، وبٔذ اٌوَّاثغادلُالكٌ وؽىت  اٌضَّبينِٕن اٌموْ  ػُل اٌفظؼ  ظوح. وٌىٓ ظ

اٌىجري، وٍ٘ فزعوح ِٕبٍعجخ    ادلملًَّ اٌظَّىَََجمٗ فزوح  أطجؼ، ئم ادلؼّىكََّخ٘ى ادلٕبٍجخ األوضو شُىػًب ثني اٌىٕبًٌ دلّبهٍخ 
َِّوؼٍُُ ٌمجىي خ، وهتُئزهُ ثبٌزَّؾني ٌٍّؼّىكََّإلػلاك ادلىػىظني ادلوشَّ اٌنٌ ُػمل ٍعٕخ   اٌالَّملَُّخجملّغ  (03). فٕموأ يف اٌمبٔىْ اٌ

َّاٌىجري ال جيىى لجىي أؽل ئىل االٍزٕبهح،  اٌظَّىَني ِٓ ٗ ثؼل ِووه أٍجىَػأَّٔ 505َ ٌعٗ.  ِٓ أوَّ اٌظَّىَلأوا اجلُّغ جيت أْ َج أل
َّ”ٌٕفٌ اجملّغ ٔموأ:  (02)ويف اٌمبٔىْ  َّ ئ َزٍىٖ غُجًب أِبَ ّىا كٍزىه اإلديبْ ػٓ ظهو لٍت، وأْ لوا، جيت أْ َزؼَّادليِؼني أْ َزؼ

 .(5)“اخلبٌِ ِٓ األٍجىع اٌَُىَأو اٌىهٕخ يف  اأُلٍُمف
َّجذٕىا يف َىَ ٌُزّىَّ اأُلٍُمفوثؼل اوزّبي فزوح رؼٍُّهُ، وبْ ادلؼٍِّّىْ َأرىْ ذُ ئىل  ً  اٌ يف ٌٍُعخ  واٌىعجري،   ادلمعلَّ

ً يف ٍغً فبص َغَّزهُ ثجؼؼخ أَبَ، ٌُزلجً ِؼّىكََّ ٌأُلٍُمف. ووبْ ادلىػىظىْ َؼـىْ أمسبءُ٘ ادلؼّىكََّخِٓ لجىي  ،اٌفظؼ
َّ َ(051-530)أغَـُٕىً ٌَ ٌٍملِّػٓ اإلديبْ  حػشو بٌضخاٌضَّثنٌه، ؤؼوف ِٓ اٌؼظخ  ٘ى ثلء  ،ٓ إلػـبء األمسبءاٌىلذ ادلؼَُّ أ

َّبثك (03) هلُ يف لبٔىٔٗ اٌالَّملَُّخٌنٌه َأِو رلّغ  .اٌىجري اٌظَّىَ َّ اٌ ال  اٌظَّعىَ  أوَّيٍىا أمسبءُ٘ يف اٌنَٓ مل ََغِّ مووٖ، أ
َّجذيف َىَ  ادلؼّىكََّخجيىى لجىذلُ يف   اٌؼظُُ. ادلملًَّ اٌ

 ُللَّاًهب ِٕزظف ٌٍُخ ػُل اٌفظؼ، أٌ لجً ثلاَخ أَّٔث جؾثبٌؼَّ ادلؼّىكََّخُِؼبك  َ(:01-:50)م٘يب اٌفُ  َىؽَّٕب اٌملٌَِّك وحيلِّ
 ك َمىي:ُلهب ثأػؼبًهب اجُلو ػٓ فوؽخ اٌىَُٕخ وٍِّويف ؽلَش ذُظ َؼجِّ. ِجبشوح اٌؼُل

َِّظبثُؾىُ، ويف ػُِّ أشؼٍىا]... ثؼل َىِني َىىْ اٌُؼوً، لىِىا  َّّىادبط اٍزمجٍىا ٍِه هب اٌى . لىِعىا  اٌ
َّ  خجيٍ، أْ ُرؼـً اٌؼووٍ، فهنٖ ػبكح ادلىوت اٌيِّاًٌَُّ، ثً يف ِٕزظف إٌَّهبهاٌؼوٌَ ٍُأيت ٌٌُ أصٕبء  واٍهووا أل

 .(1:11 ّىكََّخادلؼ)رؼٍُُ ...[  ٌؼوََهب ِإفَّوًا يف ادلَبء

َّ ِّوٌٍُخ اٌفظؼ اٌؼظُُ ٍ٘ احلل اٌفبطً  ئ َّ احللَصنيؾ ثني ادلزى يف اٌمعّّ، ولُبِزعٗ    اٌوَّةني، ومهب كفٓ ٍَني ادلملَّاٌؼظُ
َّّل ِٕٗ صالس ِوَّفظبه اٌغـٌ يف ادلبء صالس ِوَّ .ٕزظوًا ػًٍ ادلىد ثؼل صالصخ أَبَِ  ادلملٍَّخ، اٌٍٍَُّخاد يف ٘نٖ اد، وفووط ادلؼ

ُّ ٘ى ِضبٌي  .(0)لُبِزٗ خلالطٕب مثَّدلىد ادلَُؼ وكفٕٗ،  ؽ

َُّأػُفذ ئىل ٘برني ادلٕبٍجَز ،اٌوَّاثغوِٕن اٌموْ   دلعٕؼ ٍعوِّ   ادلَُؾٍ اٌشَّوقوّٕبٍجخ صبٌضخ يف  ،ػُل اإلثُفبُٔبني، بثمَزني اٌ
ُ  وثالك اٌغبي. فاٍجبُٔبفوَمُب ئ ادلَُؾٍ ئىل مشبي اٌشَّوقِٓ  اٌزَّمٍُلاعزبى ٘نا  مثَّ .ادلؼّىكََّخ  - وٌمل ؽبفظذ وَُٕخ أوهشعٍُ

َّ(3)ادلؼّىكََّخالس يف ِٕؼ ٍو اٌضَّ اٌىََُّٕخػًٍ ٘نٖ ادلٕبٍجبد  -األهَُُِّٕخ وِؼهب اٌىَُٕخ  اٌىصبًك  فزشرياإلٍىٕلهََّخ وَُٕخ ب ، أ
َّ .واٌظُّهىه اإلذلٍ )اٌغـبً(يف ػُلٌ اٌفظؼ  ادلؼّىكََّخهب وبٔذ متٕؼ ئىل أَّٔ فُهب اٌملديخ  - اأُلفوي اٌشَّولَُّخب ثؼغ اٌىٕبًٌ أ

َّب يف ٌٍُخ ػُل اٌغـبً فمؾ. ادلؼّىكََّخفىبٔذ متٕؼ  - َ(031-511) (2)ؿ ٍمواؽحبَت شهبكح ادلإهِّ وثالك اٌغبي،  ئٍجبُٔبيف  أ
                                                                            

5 ِّ  َىَ مخٌُ اٌؼهل، و٘ى األِو األوضو اؽزّباًل.ّب أٍجىع، أو هثَّ أٌ َىَ اخلٌُّ ِٓ و
َّبةأظو: ؽٕبُٔب  0   651اٌىٍَٕ، ِوعغ ٍبثك، ص  اٌشَّوع، رلّىػخ و

5 DACL, t. 2, p. 295. 
 66:3ربهَـ اٌىَُٕخ ٌَمواؽ، وزبة  2
ُُّزت ربهخيٗ يف ٍجؼخ ُوَزَوو، اٌمَـٕـَُُّٕخؿ وٍَٕ ثُئـٍ، ُوٌل يف ِإهِّ٘ى  “ٍمواؽ”و ِّ ت، و األثبؿوح ثلًءا ِٓ أؽل  ٍ ربهَـواؽل ِٕهب َغ
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َّ ب كفعغ ثؼعغ أٍعبلفخ    ، شلَِّٕبٍجبد وََُّٕخ ُرّٕؼ فُهب ادلؼّىكََّخ أَؼًب ٍ٘أطجؾذ  اأُلفوي،ػُل ادلُالك وثؼغ األػُبك  فا
َّئىل االػزواع ػًٍ ٘نا اٌزَّ (:)وِبَُّٔخاٌىَُٕخ اٌوُّ  اٌملمي. اٌزَّمٍُلادلَُؾٍ زلبفظًب ػًٍ  اٌشَّوق ؾلَش، ثُّٕب ظ

ِّ ادلؼّىكََّخظىي، وػٕل فـو ادلىد، وبٔذ ووهح اٌُميف ؽبالد اٌؼٌَّىٓ و ِّ ُرّٕؼ يف أ ِىبْ، وثىاٍـخ  ولذ، ويف أ
ِّ رلبِغ لوؿبعَّٕخ األهثؼخ، أٔٗ ال لىأني ، و“ٍىٌَُّخادلواٍُُ اٌوَّ”، ووزبة َ(663-121)َُِؾٍ. وٌىٓ ؿجمًب ٌٍؼالَِّخ رورٍُبْ  أ

 جيىى الِوأح أْ متٕؼ ادلؼّىكََّخ.

 كوناسبت للومعوىيَّةت يف الكنيست القبطيةت؟ “أحد التةناصري”مىت ظهر مسوةى 
ئم صلعل   -ثبٍزضٕبء وَُٕخ ِظعو   – ػشو اٌضَّبينخ ؽىت اٌموْ يف ٌٍُخ ػُل اٌفظؼ ِوػَُّ ادلؼّىكََّخذ ػبكح لجىي ظٌَّمل 

واٌغوة. وٌىٓ ٘نٖ ادلؼـُبد واٌيت رشهل  اٌشَّوقػشو يف  اٌضَّبينخ ؽىت اٌموْ اٌفظؾَُّ اٌٍٍَُّخبد يف شىا٘ل ػًٍ وعىك ِؼّىكََّ
ؽمعخ،  بٍغ واٌؼبشو ادلُالكٌ، ؽىت رٕؼلَ يف ادلوؽٍخ اٌالَّمظبْ ِٕن اٌموْ اٌزَّخ ثٍٍُخ ػُل اٌفظؼ رجلأ يف إٌُّػًٍ اهرجبؽ ادلؼّىكََّ

َّب يف ِظو فبألِو خيزٍف، ئم أفظٍذ ػبكح لجىي ادلؼّى .(1)ػشو وِب ثؼلٖ اٌضَّبينِٕن اٌموْ أٌ  كََّخ ػٓ ٌٍُخ اٌفظؼ يف ولذ أ
طبهد ادلؼّىكََّخ ُرّٕؼ يف ِظو يف ، ثؼل أْ أطجؼ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ٍجؼخ أٍبثُغ ئم ِجىو، أٌ ثؼل اٌموْ اخلبٌِ ادلُالكٌ

َّبكً ِٓ اٌظَّىَ، حبَت اٌزَّمٍُل اٌملمي  .األٍجىع اٌ

اٌزَّمٍُل اٌملمي ٌىَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ، وبْ ىِٓ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ٘ى ٍزَّخ أٍبثُغ شبٍِخ فُهب أٍجىع اٌَجظقخ  جؾَتف
. (000َ-016) كريلُّس الكبريالبابا ، وؽىت ئىل ِب ثؼل أَبَ َ(5:5-561) سىيلأثناسيىس الرةالبابا ادلملٍَّخ، ومٌه ِٕن أَبَ 

َّبكً ِٓ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ِواٍُُويف ٘نٖ اٌفزوح وبٔذ  ، ؽُش رجلأ ٘نٖ ادلواٍُُ يف ِٕؼ ادلؼّىكََّخ جتوٌ يف األٍجىع اٌ
َّ arascevesP “َىَ االٍزؼلاك”اٌنٌ َُلػً ٘ى اٌَُىَ و “اٌؼظُّخ اجُلّؼخ”َىَ   Parasceves“ االٍعزؼلاك ”اطـالػ  ، مٌه أل

، ئم مل َىٓ شلىًٕب ِغ األػلاك ادلؼّىكََّخخ دلواٍُُ هبًَُّثلاَخ ادلواؽً إٌِّ فُىَ االٍزؼلاك ٘ى ،(2)اٌؼظُّخ اجُلّؼخ٘ى االٍُ اٌملمي ٌُىَ 
َّجذزهب يف َىَ واؽل، فظبه َىَ أْ رٕؾظو ِواٍُُ ؿمىً ِؼّىكََّ ادلؼّىكََّخ،َ ئىل اٌىجريح اٌيت رزملَّ اٌؼظُُ، ولجً  ادلملًَّ اٌ

  غـٌُ فُٗ.يوي ئىل ادلبء ٌٍزَّعإٌُّ ، ٘ى َىَادلملًَّثلاَخ طٍىاد ػُل اٌفظؼ 

ًٌودلَّ  اٌضَّعبين  ، واٌظَّىَخ أٍبثُغٍزَّ األوَّي اٌظَّىَ ، ٌُىىْاٌَجظقخ ادلملٍَّخأٍجىع طىَ ادلملًَّ اٌىجري و اٌظَّىَثني  ب ؽلس فظ
َّبكً ادلُالكٌ – ًبٍبثؼ ًبأٍجىػ َّبثؼخ ِعٓ اٌظَّعىَ  ٍ٘ “ اٌؼظُّخ اجُلّؼخ” طبهد -رموَجًب  ومٌه يف غؼىْ اٌموْ اٌ . اجُلّؼخ اٌ

ُّمىًِغ اىكَبك ؽفبظًب ػًٍ اٌزَّمٍُل اٌملمي، وو َّواألحلبْ واٌظَّ اٌ ِّ “اٌؼظُّخ اجُلّؼخ”ىٍَخ يف َىَ ٍىاد اٌ  ٗ،وَّع  اٌَُىٍَ ؿٍُخ ٌزغ
َّبكً ِٓ اٌظَّىَ،  َّبكٍخأزمٍذ ِواٍُُ ؿمىً ادلؼّىكََّخ ئىل األٍجىع اٌ ، ِغ اٌظَّالح ػٍعً  ِٓ اٌظَّىَ ٌزجلأ يف َىَ اجُلّؼخ اٌ

َّبكً ِٓ اٌظَّىَىَىد ادلؼّىكََّخ،  َّمٌ اٌملمي. وٌىٓ اٌفوق ؽُش رىزًّ ٘نٖ ادلواٍُُ يف األؽل اٌ ، وّب وبْ حيُلس يف اٌ
َّبثك ٌٗ. َّبكً ِٓ اٌظَّىَ، مل َُظجؼ ٘ى أؽل اٌفظؼ، ثً األؽل اٌ َّ األؽل اٌ  ٕ٘ب، ٘ى أ

َّبثغ،  ٌُظجؼ مثبُٔخ أٍبثُغ ،ملًَّ اٌىجريادل اٌظَّىَىِٓ ودلَّب اِزل  -211) هرقل ثؼل ئػبفخ أٍجىعؽىايل ِٕزظف اٌموْ اٌ
َّبكً ِٓ اٌظَّىَ اٌىجري، ٌُىىْ ٘ى أٍجىع ادلؼّىكََّخ، ِزٗيف ِملِّ (201َ َّمعٌ  اؽزفظ األلجبؽ ثبألٍجىع اٌ ، وّب وبْ يف اٌ

َّبكٍخ ِعٓ  اٌملمي، فزيؽيؽذ ِواٍُُ االٍزؼلاك ٌٍّؼّىكََّخ، مبب فُهب اٌظَّالح ػًٍ ىَىد ادلؼّىكََّخ،  ريؽيؽذ ئىل اجُلّؼخ اٌ
                                                                                                                                                                                                                                                            

ِّاإلِّّاؿىه كَىوٍزُبٔى وػّىًِب فزبهَـ ٍمواؽ ٘ى ربهَـ ِىػىػٍ، ٍهً اٌفهُ، ٌىٓ ِؼبجلزٗ ٌألؽلاس  .ً ربهَـ َىٍبثُىً اٌمُظوًٌ، ٌُى
ني. وثؼل ٔشوٖ ٌزبهخيٗ، اهنّه يف رلوَٓ وزبثبد اٌجبثب أصٕبٍُىً ىفبرُِّأظهو رؼبؿفًب ِغ إٌُّ . ولليف ربهخيٗ خ٘ىرَُّػًب، ال ديًُ ئىل اجلىأت اٌالَّألً رٕىُّ

 .  َ(011-503)واٌيت كفؼٗ ئٌُهب األفـبء اٌىضريح اٌيت وهكد ػٕهب يف ربهَـ هوفُٕىً  اٌوٍَّىيل،
Cf. ODCC, 2nd edition, p. 1285. 

 (.021َ+اٌىجري ) )الوْ( ٌُى، َSiricius (550-522)ِضً  :
َّبكً، اٌؼلك إٌُّىهخ رلَّ 1   1213َ، ٌجٕبْ، اٌ

9 PG xiv, col. 1047.  
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َّبكً ِٓ اٌظَّىَ ٘ى َىَ ادلؼّىكََّخ. وٕ٘ب ظهود رَُّخ ٘نا األؽل ثُىَ   وِٓ. “أؽل اٌزَّٕبطري”اٌظَّىَ، ٌُىىْ َىَ األؽل اٌ
َٓ ِٓ هِىى اٌؼهل اجللَل ػعٓ ٍعّو   أشهو هَِيأؽل  ٘ى ػٓ ادلىٌىك أػًّ، و٘ى “ٕبطريأؽل اٌزَّ”ُللَّاً  اصلًُأعً مٌه، ف

َّأْ ٔؼوف أَؼًب،  ادلجلعوِٓ  واٌوُّوػ.ِؼّىكَخ ادلبء  َّ اجُلّؼخَىَ  أ َّبكٍخ اجُلّؼخٕبطري، وٍ٘ بثمخ ألؽل اٌزَّاٌ اٌظَّعىَ  ِٓ  اٌ
لَّاً اإلذلعٍ ػعٓ   لواءاد اٌُمع  ؽبًٌُب ، رزووَّي فُهبرجلأ ػٕل٘ب ِواٍُُ االٍزؼلاك ٌٍّؼّىكَخ ِٕن اٌملمي، واٌيت وبٔذ اٌىجري

َّ  ادلؼّىكََّخ، و٘نا َوَه اٌىلذ اٌنٌ ُوػؼذ فُعٗ لعواءاد    .٘ى ػٓ ادلؼّىكََّخ أَؼًب ،(15-1:5 َىؽَّٕب) لَّاًئصلًُ اٌُموّب أ
َّبثغ ادلُالكٌ، وبْ ٍعبثمًب ػٍعً وػعغ    “ٕبطريأؽل اٌزَّ”ُظهىه اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري. ف َّبثمخ ٌٗ، يف اٌموْ اٌ ، واجُلّؼخ اٌ

  ، فغبءد اٌمواءاد ِىافمخ ذلنٖ ادلَزغلَّاد.اٌمواءاد اٌىََُّٕخ ٌٍظَّىَ اٌىجري

َّ -اإلصُىيب وِؼٗ  -)وادلمظىك ثٗ لىأني ُ٘جىٌُزٌ(  اٌمبٔىْ ادلظوٌوحيلِّك  َىىْ يف فغو  ادلملٍَّخ، ادلؼّىكََّخاالؽزفبي مبٕؼ  أ
َّ  ؾلَل.ٗ ٍَيَ أْ َىىْ َىَ أؽل ػُل اٌمُبِخ ثبٌزَّك أََّٔىَ األؽل، كوْ أْ حيلِّ َّعبثك ٌُعىَ أؽعل     “أؽل اٌزَّٕبطعري ”وٌنٌه فا اٌ

َـُّخ فؾَت،  ٌٌُ يفاٌشَّؼبٔني، لل افزض ثزؼُّل وضري ِٓ األؿفبي،   .اأُلفوي ٌشَّولَُّخاثً يف وضري ِٓ اٌىٕبًٌ اٌىَُٕخ اٌمج

 مكان املمعوىيَّةت
 :ادلؼّىكََّخيف ِمبٌزٗ ػٓ  َ(663-121)رورٍُبْ  اٌؼالَِّخَمىي 

ََّ يف حبريح، َأٍىاء اػزّل ئَٔبْ يف اٌجؾو َأ ]ٌٌُ فوٌق ِّاٌىاؽل ٘ى ٔفَٗ َملِّ اٌوُّوػ َ يف هنو، أل  ً ادلُبٖ يف و
 الح[.ثبالٍزلػبء واٌظَّملٌَ ح اٌزٌٍَُّّبٖ لىَّ اٌوُّوػِىبْ، وَهت 

ِّ ادلؼّىكََّخوٌىٓ ٍوػبْ ِب اضلظود ِواٍُُ  ِىعبْ،   كافً اٌىَُٕخ ثؼل أمؼبء ىِٓ االػـهبك، وثٕبء اٌىٕبًٌ يف و
 مثَّ، وبٔذ يف اٌجلاَخ غري ٍِؾمعخ مبعجا اٌىَُٕعخ،    ادلؼّىكََّخوْ َىعل ذب ُع Baptisteryؼُّل ظخ ٌٍزَّغوح سلظَّومٌه يف ُؽ

، و٘عى االٍعُ   “األهكْ”  يف اٌىَُٕعخ ث  ادلؼّىكََّخوْ . وَُلػً ُعزخبثاٌضَِّٓ ٍِؾمبرٗ  ٌه ٍِؾمخ ثٗ، وعيٌءأطجؾذ ثؼل م
َّمٍَ  خيبؿت ادلىػىظني يف ػظخ ٌٗ لبًاًل: َ(:52-552)أِّّوٍُىً  اٌملٌَِّاٌملمي ٌٗ. فَّٕغ  اٌزَّمٍُلٌ اٌ

ُّملٌَ، ؽُش َىعل األهكْ اٌنٌ اػزّل ]رؼبٌىا ئىل ٔجغ اٌزَّ خ اخلـبَب. وادلؼّىكََّ فُٗ ادلَُؼ، واٌنٌ فُٗ رغوق و
َّ ٗ ؽُش َىعل ادلَُؼ، َىععل األهكْ، وَثَوَوعخ   هو، ألَّٔو ئىل فٍَـني، ؽُش َىعل إٌََّفيف األهكْ ال رَزلػٍ اٌ

َّ  .(01)ػظخ أهنبه اٌؼبمل[  رملٌَ األهكْ لل مشٍذ و

َّ ٌ وحيزفظ  .(11)632ٍَٕخ لجً خ، وبٔذ يف ػني كوها خ ادلَُؾَُّخ يف اٌىَُٕغوح ِؼّىكََّأللَ ُؽ وِٓ ادلؼووف أ َّمع  اٌ
ولجعً   .(11)ؼُّعل ٌززُُّ اٌزَّ ادلؼّىكََّخخ ئالَّ يف ولذ رَّّه ُِبٖ غوح ادلؼّىكََّمٍُل اٌملمي، ثأالَّ َلفً اٌىب٘ٓ ئىل ُؽاٌمجـٍ ثبٌزَّ

 ،وٌىٓ فُّب ثؼعل . يف ِظو اٌملديخ َُجا ػبكح فبهط اٌىَُٕخ ادلؼّىكََّخخ أو هواق ادلُالكٌ، وبْ كٍُ٘ي ادلؼّىكََّ اٌوَّاثغاٌموْ 
 َ(:106-1012)اخلبٌِ  ُغَّّبيَنوو اٌجبثب و خ فبهعًب ػٓ ِجا اٌىَُٕخ ٔفَٗ.غوح ادلؼّىكَََّػلٌََذ اٌىَُٕخ ػٓ رشُُل ُؽ

َّمٍَ اٌزَّورُت”يف وزبثٗ  َّ يف اٌموْ اخلبٌِ ػشو ادلُالكٌ، “اٌ ِىعبْ غعري    ٘ى ادلؼّىكََّخ،ىِبد اٌيت رَجك شِىػغ اٌوُّ أ
ُّ”خ ماهتب. فُمىي: غوح ادلؼّىكََُّؽ  .(16)“شُ ػًٍ ػبكهتبمبفوك٘ب ٌٍوَّ وَُٕخ ذلب ِىبْ و

بؽُعخ  ٌٌُ ثموة اٌجهى اخلبهعٍ ٌٍىَُٕعخ وئىل إٌَّ  ادلؼّىكََّخوْ اػزبك األلجبؽ رشُُل ُع ،األؿفبي ِؼّىكََّخوِغ شُىع 
Chapellesخ يف وٕبًَهُ، وأؽُبًٔب ػّٓ وٕبًٌ طغريح عبٔجَُّ كحغري زللَّ ُأفويثً يف أِبوٓ  ،خ ِٕٗاٌجؾوََّ

(15). 
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11 Ibid., p. 201.  

َّ اٌزَّورُت، اخلبٌِ ُغَّّبي ٔجباأل 16   0 صِوعغ ٍبثك،  مٍَ،اٌ
13 DACL, t. 2, p. 259.  



2 
َّبكٍخ/ احلٍمزبْ وزبثًُب وىِبهنب وِىبهنب ٍّو ادلؼّىكََّخ ََّبثؼخ اٌ  واٌ

( أْ َىىْ ثٕعبء ؽغعوح   ػشو اٌضَّبيناٌموْ اٌجهَٕب ) ُأٍُمفؽلَّك األٔجب ثـوً  ،ػشو يف وَُٕخ ِظو اٌضَّبينوِٕن اٌموْ 
وْ وػغ ُع ٍزموَّوٌمل ا اجللَلح. ادلؼّىكََّخاٌنٌ وػغ ؿمٌ رىوٌَ  اأُلٍُمفػٓ ديني اٌىَُٕخ، و٘ى  اٌشَّوقٔبؽُخ  ادلؼّىكََّخ
 .خ ِٕهباٌمجٍَُّ اٌشَّولَُّخبؽُخ يف اٌىَُٕخ اِْ يف إٌَّ ادلؼّىكََّخ

 تأخري املمعوىيَّةت إىل قرب الىفاة
وة اٌىفعبح،  ؽىت ئىل ُلاألوىل، وٍ٘ رأفري ادلؼّىكََّخ يف اٌمووْ األهثؼخ أو اخلَّخ  علِّاٌمل ٍبكد ػبكح وبٔذ شبًؼخ 

َّّل ثؼل ٔىاذلب. ووبٔذ ادلؼّىكََّخ يف ٘نٖ احلبالد ُرّٕؼ بدادلَإوٌَُّ فىفًب ِٓ ثلوْ ِواٍُُ، وٌمل اػُزّّد  اٌيت ٍَزيَ ذب ادلؼ
ل وٌم هٍبِبد وهٕىرَُّخ ذلُ ثؼل مٌه. أََّخِٓ لجىي  َزمجٍىهنباألشقبص اٌنَٓ  ِضً ٘نٖ ادلؼّىكََّخ ماد ػبًك لبٔىين ديٕغ

ِّ أٌ رٍعه  “ ٍوَو”أٌ  clinici رَُُّٕخاٌالَّأو ِب َمبثٍهب يف  κλίνη اٌُىٔبَُّٔخفظخ ِٓ اٌَّ Clinical Baptism ادلؼّىكََّخُذ ٘نٖ ٍُ
ػٕلِب شبػذ ِؼّىكََّعخ األؿفعبي،    ،ادلؼّىكََّخ اٌيت ُرّٕؼ دلوَغ ِالىَ فواُ ادلىد. وٌىٓ ٍوػبْ ِب أيود ٘نٖ ادلؼّىكََّخ

 بًجني يف اٌىَُٕخ.، ولجىي اٌزَّاٌزَّىثخ ؿمٌ يف هرـىُّؽلوس و

 ممعوىيَّةت الرَّن َّمعتودون من أجل األمىاث
، (10)اٌوٍَّىيثىٌٌ  اٌملٌَِّادلشبوً اٌيت ظهود يف أَبَ  يؽلئوٍ٘ ، ظَّذ ِؼّىكََّخ اٌنَٓ َؼزّلوْ ِٓ أعً األِىاد

ففٍ اٌمبٔىْ  (61، 11) نيومٌه يف اٌمبٔىَٔ 012َادلىبين اٌنٌ ُػمل ٕ٘بن ٍٕخ  لوؿبعَّٕخَّٔغ ػٕهب يف اٌموْ اخلبٌِ يف رلّغ 
جيت أالَّ َلفغ اٌمَعىً  ”... َمىي:  (61)ويف اٌمبٔىْ ...“. ادلؼّىكََّخ  ضش ادلىرً ٍّوال جيىى أْ ُرؼـً ُع”َمىي:  (11)

األوىل  اٌوٍِّبٌخيف ػظزٗ احلبكَخ ػشوح ػًٍ  َ(:01-:50) ذهيب الفم َّىحنةا القدَِّّسوٌمل للََّ  “.ُ ئىل رؼُّل األِىادُهعهٍُ
 :، فُمىيأغوةاٌغوَجخ رفظُالد  ادلؼّىكََّخَ ػٓ ٘نٖ للَّ ،ئىل أً٘ وىهٔضىً

َّئَّٔ] َـٍجىْ  مثَّذ، ِٓ األؽُبء حتذ ٍوَو ادلُِّ غغ واؽٌلٗ ػٕلِب ديىد واؽل ِٓ أرجبع ِبهوُبْ اذلوؿىلٍ، َؼ
ُّادلؼّىكََّخً رَزـُغ أْ رزمجَّذ ئْ وبٔذ خ ادلُِّضَّئىل ُع خ يف ِىبٔٗ ػٓ ادلُذ ثبإلجيبة، وَمجً ادلؼّىكََّ ، فُغُت احل

  .(13)[ذثلاًل ػٓ ادلُِّ

َّبثغ ادلُالكٌاٌموْ  ئىل ادلّبهٍخ أَؼًب ؽىتأْ َّٔغ ػٓ ٘نٖ وٌىٓ ِٓ اٌغواثخ  أعً  ؼُّل ِٓ، ئم وبٔذ ال رياي ػبكح اٌزَّاٌ
نوري ثمعىأني  ، ِؼُلًا اٌزٌَّزؾوديهب (15)اٌمبٔىْ هلُ  ظله، أْ 226ََُب اٍزٍيَ رلّغ رووٌى ٍٕخ شلَّ ،إٌَّبًاألِىاد ٍبهَخ ثني 

 أْ.ٍجمذ يف ٘نا اٌشَّ

 

 

                                                                            
َّعلِّاب َمجً يف ٘نا اخلظىص رفَريًا ؿجُؼُِّ ،ثىٌٌ اٌملٌَِّض اٌنٌ أوهكٖ إٌَّ 10 ٗ ََزقلَ مو أِوًا ثىعىة ٘نٖ ادلّبهٍخ، ٌىَّٕال َُ إٌَّض ، أل

 .ضجذ وعىك لُبِخ ٌألِىادل وَُو٘بْ َإوِّخ وُثِبْ، وؾغَّ٘نٖ ادلّبهٍخ اٌيت شبػذ يف مٌه اٌيَّ
15 Jean Chrysost., Homil., Xl, in 1 Cor. - PG LXI, col. 347.  


