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لٕبح ٌىغىً ثبٌىالَبد ادلزَّؾلح األِوَىَُّخ
أوزىثو ٔ -ىفّّّ َ6112

احلٍمزبْ اٌََّبكٍخ واٌََّبثؼخ

سرّ املمعوىيَّةت كتابياً وزماهنا ومكاهنا
سرّ املمعوىيَّةت كتابياً

روعغ أمهَُّخ ٍوِّ ادلؼّىكََّخ ئىل رأوُل اٌَُِّل ادلَُؼ ٔفَٗ يف ؽلَضٗ ِغ ُٔمىكديىًِ ،ىػِّؾبً ػووهح أْْ َىٌل اإلَٔبْ ِٓ
ادلبء واٌوُّوػ والكح علَلح (َىؽَّٕب  .)3:5ولل أػـً اٌَُِّل اٌوَّة وطَُّزٗ األفريح ٌزالُِنٖ لجً طعؼىكٖ ئىل اٌََّعّبء لعبًالً:
«ام٘جىا ورٍّنوا مجُغ األُِ ،وػِّّلوُ٘ ثبٍُ اِة واالثٓ واٌوُّوػ اٌ ُملًُ ِ( »...ىت  .)12:61و٘ىنا ِبهً آثبؤٔب اٌوٍُُّعً
()1
اٌملََِّىْ اٌزَّؼُّل ثؼل رأٌٍُ اٌىَُٕخ ِجبشوح َىَ اخلَّني .وِٕن مٌه احلني ،أوٌذ اٌىَُٕخ ٍوَّ ادلؼّىكََّخ أمهَُّعخ ثبٌغعخ
ٌززُُّ وطَُّخ اٌوَّة األفريح.
فُمىي اٌملٌَِّ وريٌٌُّ األوهشٍٍُّ (:)َ512-513
[ٌمل للًَّ ََىع ادلؼّىكََّخ ثبػزّبكٖ ثٕفَٗ  ...ئْ وبْ اثُٓ اهلل لل اػزّل فىُف ديىٓ أْ َىىْ وهػبً ِٓ حيزمو
اٌؼّبك؟] (ادلمبٌخ اٌضَّبٌضخ.)11 :
ووبٔذ ادلؼّىكََّخ ادلَُؾَُّخ يف اٌىَُٕخ األوىل رُّٕؼ ثبٍُ اٌوَّة ََىع ،ػًٍ أٍبً ٔظىص وضريح ِٓ ٍفو األػّعبي.
فٍمل حتلَّس اٌملََِّبْ ثـوً وثىٌٌ اٌوٍَّىالْ غري ِوَّح ،ػٓ ِؼّىكََّخ اٌؼهل اجللَلٔ ،بٍجني ئََّب٘ب ئىل اٌَُِّل ادلَُؼ .فٕمعوأ:
«فمبي ذلُ بطرس :رىثىا وٌُؼزّل وًُّ واؽل ِٕىُ ػًٍ اٍُ ََىع ادلَُؼ ٌغفواْ اخلـبَب ،فزمجٍىا ػـَُّخ اٌعوُّوػ اٌمُعلًُ»
(أػّبي  .)51:6وأَؼبً «(لبي بطرس ):أرُوي ََزـُغ أؽل أْ ديٕغ ادلبء ؽىت ال َؼزّل ٘إالء اٌنٌ لجٍىا اٌوُّوػ اٌ ُملًُ وّعب
ضلٓ أَؼبً؟ وأِو أْ َؼزّلوا ثبٍُ اٌوَّة» (أػّبي  .)01:11وأَؼبً« :فمبي بىلس ئَّْ َىؽَّٕب ػَّّل مبؼّىكََّعخ اٌزَّىثعخ ،لعبًالً
ٌٍشَّؼت أْ َإِٕىا ثبٌنٌ َأيت ثؼلٖ ،أٌ ثبدلَُؼ ََىع .فٍَّّب مسؼىا اػزّلوا ثبٍُ اٌوَّة ََىع .ودلَّب وػغ ثىٌٌ َلَٗ ػٍُهُ
ؽًَّ اٌوُّوػ اٌ ُملًُ ػٍُهُ» (أػّبي .)3:12
وٌٌُ ٍفو األػّبي وؽلٖ ٘ى اٌنٌ َلػى٘ب ثبٍُ ”ِؼّىكََّخ اٌوَّة ََىع“ ،ثً ئَّْ اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىي َعلػى٘ب ذعنا
االٍُ يف هٍبًٍٗ ،فُمىيٌ ...« :ىٓ اغزٍَزُ ثً رملٍَّزُ ثً رَّّّهمت ثبٍُ اٌوَّة ََىع وثووػ ئذلٕب“ (1وىهٔضىً  .)11:2فبٌغَعً
اٌنٌ َزىٍَُّ اٌوٍَّىي ػٕٗ ٕ٘ب٘ ،ى غًَ ادلؼّىكََّخ .و٘ى ٔفٌ ِب َمىٌٗ أَؼبً ٔبٍجبً ادلؼّىكََّخ ادلَُؾَُّخ ئىل ادلَُؼ« :أَهعب اٌوِّععبي
أؽجىا َٔبءوُ وّب أؽتَّ ادلَُؼ أَؼبً اٌىَُٕخ وأٍٍُ ٔفَٗ ألعٍهبٌ ،ىٍ َملٍِّهب ِـهواً ئَب٘ب ثغًَ ادلبء ثبٌىٍّخ» (أفٌَ
 .)62:3وأَؼبً لىٌِٗ« :لفىٔني ِؼٗ (أٌ ِغ ادلَُؼ) يف ادلؼّىكََّخ اٌيت فُهب ألّزُ أَؼبً ِؼٗ ،ثاديبْ ػًّ اهلل اٌنٌ ألبِٗ ِعٓ
األِىاد» (وىٌىٍٍ  .)16:6أو لىٌٗ« :فلفٕٕب ِؼٗ ثبدلؼّىكََّخ ٌٍّىد ،ؽىت وّب أُلُُ ادلَُؼ ِٓ األِىاد مبغل اِة٘ ،ىنا
ٍَٔه ضلٓ أَؼبً يف علَّح احلُبح» (هوُِخ  .)0:2وَىػؼ اٌملٌَِّ ثىٌٌ أَّْ ادلؼّىكََّخ رُّٕؼ ثبٍُ ادلَُؼ ،وٌىٓ يف طُغخ غعري
ِجبشوح ،ؽني َمىي ً٘« :أمَُ ادلَُؼ؟ أٌؼًَّ ثىٌٌ طٍُت ألعٍىُ ،أََ ثبٍُ ثىٌٌ اػزّلمت؟» (1وىهٔضىً .)15:1
أَِّب أوػؼ ٔض وزبيب َنووٖ اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىيِ ،شرياً فُٗ ئىل إٔٔب ٔمجً ادلؼّىكََّخ ثبٍُ ادلَُؼ ،فهى لىٌعٗ« :ألَّْ
 1أػّبي  01:11 ،01-52:1 ،51:6؛ 1وىهٔضىً  15:16؛ غالؿُخ  6::5؛ أفٌَ 0:3
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وٍَّىُ اٌنَٓ اػزّلمت ثبدلَُؼ لل ٌجَزُ ادلَُؼ» (غالؿُخ  .)6::5وَؼمِّت اٌملٌَِّ ثبٍٍُُىً اٌىجري ( )َ5:2-551ػٍعً ٘عنا
إٌَّض فُمىي:
[ال َٕقلع أؽلٌ ػٕلِب أغفً اٌوٍَّىي وضرياً اٍُ اِة واٌوُّوػ اٌ ُملًُ يف اٌىالَ ػٓ ادلؼّىكََّعخ  ...فبٍعُ
()6
ادلَُؼ ٘ى اإلديبْ وٍُّٗ] .
• َشوػ اٌملٌَِّ ثبٍٍُُىً اٌىجري ( ،)َ5:2-551أَّْ ادلؼّىكََّخ ثبٍُ ادلَُؼ ،رؼين يف ماد اٌىلذ ِؼّىكََّخ اِة واالثٓ
واٌوُّوػ اٌ ُملًُ .وَزَبءي :وِبما رؼين ئماً ِؼّىكََّخ اٌوُّوػ اٌ ُملًُ؟ جيُت ِىػِّؾبً أَّْ اٌوُّوػ اٌ ُملًُ ٘عى اٌعنٌ َمعىك ئىل
االػزواف ثبدلَُؼ االثٓ ،وئم رزىشَّؼ إٌَّفٌْ ثبثٓ اهلل ،رإًَّ٘ ألْ رؼزّل ثبٍُ اِة فُمىي:
[ ...اٌوَّة ٔفَٗ أظهو أمهَُّخ ادلؼّىكََّخ ثبٌوُّوػ اٌمُلًُ ػٕلِب لبي «ادلىٌىك ِٓ اجلَل عَل ٘ى ،وادلىٌىك ِٓ اٌعوُّوػ
٘ى هوػ» (َىؽَّٕعب  ... )2:5وئم طؤب ٘ىنا ِإٍَّ٘ني أْ َُظجؼ ٌٍوُّوػ اٌ ُملًُ ِىػؼبً فُٕبٔ ،ظري ثنٌه لعبكهَٓ
ػًٍ االػزواف ثبدلَُؼ ألَّٔٗ «ٌٌُ أؽلٌ َمله أْ َمىي ئَّْ ََىع هةٌ ئالَّ ثبٌوُّوػ اٌمُلًُ» (1وىهٔضعىً  ... )5:16وئم
ٍٕٔب ادلؼّىكََّخ ثبٍُ اٌوُّوػ اٌمُلًُ ووٌُلٔب ِٓ فىق يف ئَٔبٕٔب اٌلَّافٍٍ  ...ؽُٕئن ٔظري ِإٍَّ٘ني ٌٕىاي ادلؼّىكََّخ ثبٍُ اثٓ
اهلل اٌىؽُل « ...ألَّْ وٍَّىُ اٌنَٓ اػزّلمت ثبدلَُؼ لل ٌجَزُ ادلَُؼ» (غالؿُعخ  ... )6::5وػٕلِب رىىْ اٌعَّٕفٌْ لعل
رىشَّؾذ ثبثٓ اهلل ،رظري ِإٍَّ٘خ ٌٍّوؽٍخ إٌِّهبًَُّخ واٌىبٍِخ ،ورؼزّل ثبٍُ اِة] (ادلؼّىكََّخ .)62-61:6:1
مثَّ َؼىك اٌملٌَِّ ثبٍٍُُىً ٌُإوِّل ػًٍ ِب ٍجك أْ لبٌٗ فُىوِّه:
[ٌ ...نٌه وًُّ ِٓ اػزُّّ علَواً ثأْ َؼزّل ثبٍُ اٌوُّوػ اٌ ُملًُ َ ...ظري أ٘الً ٌٕىاي ادلؼّىكََّخ ثبٍعُ االثعٓ
وٍَجٌ ادلَُؼ حبَت لىي اٌوٍَّىي  ...وئم لل ٌجَٕب اثٓ اهلل اٌنٌ أػـبٔب اٌٍَُّـبْ أْ ٔظري أثٕبء اهلل (َىؽَّٕب )16:1
ؽُٕئن ٕٔبي ادلؼّىكََّخ ثبٍُ اِة] (ادلؼّىكََّخ .)6::6:1
وِٕن هنبَخ اٌموْ األوَّي ادلَُؾٍ ػًٍ أوضو رملَو ،مل ٔؼُل َّٔغ أَّْ ادلؼّىكََّخ ادلَُؾَُّخ رُّٕؼ ثبٍُ اٌوَّة ََىع ،أو رُّٕؼ
ثبٍُ ادلَُؼ ،ثً متٕؼ يف وًِّ ِىبْ ثبٍُ اٌضَّبٌىس اٌملُّوً اِة واالثٓ واٌوُّوػ اٌ ُملًُ .و٘نٖ احلمُمخ ادلإوَّلح  -أٌ ؽمُمخ
أَّْ ادلؼّىكََّخ رُّٕؼ ثبٍُ اٌضَّبٌىس اٌملُّوً  -لل كفؼذ وضريَٓ ِٓ اٌالَّ٘ىرُِّني ئىل رفَري إٌُّظىص اٌىاهكح ػٓ ادلؼّىكََّعخ يف
ٍفو األػّبي  -أو يف ثؼغ هٍبًً اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىي  -ػًٍ أَّٔهب ٌَُذ طُغخ ٌٍّؼّىكََّخٌ ،ىَّٕهب هتلف ئىل اٌزَّفوَك ثني
ادلؼّىكََّخ ادلَُؾَُّخ ورٍه اٌيت وبْ ديبهٍهب َىؽَّٕب ادلؼّلاْ.
فبٌُّٕظىص اٌىزبثَُّخ اٌيت ٍجك موو٘ب ػٓ ادلؼّىكََّخ ،رٍَِّّ ادلؼّىكََّخ اٌيت رُّٕؼ ثبٍُ اٌضَّبٌىس وىطَُّخ اٌوَّة ،رَُِّّهب ”ِؼّىكََّخ
اٌوَّة ََىع“ ،أو رَُّهب ”ِؼّىكََّخ ادلَُؼ“ ،ئم مبىعجهب َُؼـً اٌوُّوػ اٌمُلًُ ٌٍّؼَّّلَٓ ،ومٌه ٌٍزَّفوَك ثُٕهب وثني ادلؼّىكََّخ اٌيت
وبْ ديبهٍهب َىؽَّٕب ادلؼّلاْ ،واٌيت َُُِّّٔهب ”ِؼّىكََّخ َىؽَّٕب ادلؼّلاْ“ ٌٍزَّىثخ ،أو ادلؼّىكََّخ اٌيت وبْ ديبهٍهب اٌزَّالُِن أٔفَهُ لجً
طؼىك اٌوَّة ئىل اٌََّّبء ،واٌيت كُػُذ ثبٍُ ”ِؼّىكََّخ اٌزَّالُِن“ ،وّؼّىكََّخ ٌٍزَّىثخ أَؼبً «فٍَّّب ػٍُ اٌوَّة أَّْ اٌفوََُني مسؼعىا أَّْ
ََىع َُظُِّو وَُؼِّّل رالُِن أوضو ِٓ َىؽَّٕبِ ،غ أَّْ ََىع ٔفَٗ مل َىٓ َُؼِّّل ثً رالُِنٖ َ( » ...ىؽَّٕب .)6 ،1:0
ففٍ هنبَخ اٌموْ األوَّي ادلُالكٌٔ ،موأ يف وزبة ”اٌلَِّلافٍ“ أٌ ”رؼٍُُ اٌوًٍُُّ“ ِب ٍٍَ ػٓ ادلؼّىكََّخ” :أَِّعب ثشعأْ
اٌؼّبك ،فؼِّّلوا ٘ىنا :ثؼلِب ٍجمٕب فمٍُٕبٖ ،ػِّّلوا ثبٍُ اِة واالثٓ واٌوُّوػ اٌمُلًُ ،مببء عبهٍ .وئْ مل َىُٓ ٌه ِبء ععبه،
فؼِّّل مببء آفو .وئْ مل ديىٕه مببء ثبهك ،فجّبء ٍبفٓ .وئْ مل َىٓ ٌلَه والمهب ،فبٍىت ِبءً ػًٍ اٌوأً صالس ِعوَّاد،
ثبٍُ اِة واالثٓ واٌوُّوػ اٌ ُملًُ .لجً ادلؼّىكََّخٌُ ،ظُُ ادلؼِّّل ،واٌنٌ َؼزّل ،وِٓ ديىٕٗ (مٌه) ِٓ اِفوَٓ .وأوصِِ اٌنٌ
َؼزّل ،أْ َظىَ َىِبً أو َىَِني لجً ادلؼّىكََّخ“ (كَلافٍ .)0-1::
 6اٌملٌَِّ ثبٍٍُُىً اٌىجري ،اٌوُّوػ اٌمُلًُ61:16 ،
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أَِّب اٌؼالَِّخ رورٍُبْ ( )َ663-121فُؼىك ئٌُٗ اٌفؼً يف وػغ أوَّي حبش ِزىبًِ ػٓ ادلؼّىكََّخ ادلملٍَّخِ ،ىػِّؾبً أَّْ ِٕؼ
ادلؼّىكََّخ َىىْ ثغـَبد صالس يف ادلبء ،وواطفبً أعياء أُفوي ِٓ اٌـَّمٌ ِضً اٌظَّىَ اٌنٌ ََجك ادلؼّىكََّخ ،واٌََّهو اٌٍٍَُّعٍ
اٌنٌ ََجك ٌٍُخ ادلؼّىكََّخ ،وونا االػزواف ثبخلـبَب ،وعؾل اٌشُـبْ ،واالػزواف ثبإلديبْ ،ووػغ اٌُل ثؼل اٌزَّغـٌُ ،واٌٍَّّْ
واٌؼًَ اٌٍَّناْ َزٕبوذلّب ادلُؼَّّل وكالٌزهّب اٌـَّمََُّخ .ووبٔذ ادلؼّىكََّخ يف اٌىَُٕخ ادلَُؾَُّخ يف ػظىه٘ب ادلجىِّوح ػّالً خيزض
ثبألٍُمُف وؽلٖ ،وّب يف ٍوٌَّ ادلريوْ واإلفقبهٍزَُّب.

زمان املمعوىيَّةت

ِٕن اٌموْ اٌضَّبين ادلُالكٌ وؽىت اٌوَّاثغ ،وبٔذ ادلؼّىكََّخ رُّٕؼ يف ٌٍُخ ػُل اٌفظؼ ،وػُل اٌؼٕظوح .وٌىٓ ظًَّ ػُل اٌفظؼ
٘ى ادلٕبٍجخ األوضو شُىػبً ثني اٌىٕبًٌ دلّبهٍخ ادلؼّىكََّخ ،ئم أطجؼ ََجمٗ فزوح اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ،وٍ٘ فزعوح ِٕبٍعجخ
إلػلاك ادلىػىظني ادلوشَّؾني ٌٍّؼّىكََّخ ،وهتُئزهُ ثبٌزَّؼٍُُ ٌمجىي اٌَِّو .فٕموأ يف اٌمبٔىْ ( )03جملّغ اٌالَّملَُّخ اٌنٌ ػُمل ٍعٕخ
 َ505أَّٔٗ ثؼل ِووه أٍجىػَني ِٓ اٌظَّىَ اٌىجري ال جيىى لجىي أؽل ئىل االٍزٕبهح ،ألَّْ اجلُّغ جيت أْ َجلأوا اٌظَّىَ ِٓ أوٌَّعٗ.
ويف اٌمبٔىْ (ٌٕ )02فٌ اجملّغ ٔموأ” :ئَّْ ادليِؼني أْ َزؼَّّلوا ،جيت أْ َزؼٍَّّىا كٍزىه اإلديبْ ػٓ ظهو لٍت ،وأْ َزٍىٖ غُجبً أِبَ
()5
األٍُمُف أو اٌىهٕخ يف اٌَُىَ اخلبٌِ ِٓ األٍجىع“ .
وثؼل اوزّبي فزوح رؼٍُّهُ ،وبْ ادلؼٍِّّىْ َأرىْ ذُ ئىل األٍُمُف ٌُزّىَّٕىا يف َىَ اٌََّجذ ادلمعلًَّ اٌىعجري ،ويف ٌٍُعخ
َغً يف ٍغً فبص
اٌفظؼ ِٓ ،لجىي ادلؼّىكََّخ .ووبْ ادلىػىظىْ َؼـىْ أمسبءُ٘ ٌألٍُمُف لجً ِؼّىكََّزهُ ثجؼؼخ أَبٌَ ،زُ َّ
ثنٌه ،ؤؼوف ِٓ اٌؼظخ اٌضَّبٌضخ ػشوح ػٓ اإلديبْ ٌٍملٌَِّ أغَـُٕىً ( )َ051-530أَّْ اٌىلذ ادلؼَُّٓ إلػـبء األمسبء٘ ،ى ثلء
اٌظَّىَ اٌىجريٌ .نٌه َأِو رلّغ اٌالَّملَُّخ يف لبٔىٔٗ هلُ ( )03اٌََّبثك مووٖ ،أَّْ اٌنَٓ مل ََغٍِّىا أمسبءُ٘ يف أوَّي اٌظَّعىَ ال
جيىى لجىذلُ يف ادلؼّىكََّخ يف َىَ اٌََّجذ ادلملًَّ اٌؼظُُ.
وحيلِّك اٌملٌَِّ َىؽَّٕب م٘يب اٌفُ (ُِ )َ01:-50:ؼبك ادلؼّىكََّخ ثبٌؼَّجؾ ثأَّٔهب ِٕزظف ٌٍُخ ػُل اٌفظؼ ،أٌ لجً ثلاَخ لُلَّاً
اٌؼُل ِجبشوح .ويف ؽلَش ذُظ َؼجِّو ػٓ فوؽخ اٌىَُٕخ وٍِّهب ثأػؼبًهب اجلُلُك َمىي:
[ ...ثؼل َىِني َىىْ اٌؼُوً ،لىِىا أشؼٍىا ِظبثُؾىُ ،ويف ػُِّهب اٌىَّ٘بط اٍزمجٍىا ٍِه اٌََّّىاد .لىِعىا
واٍهووا ألَّْ اٌؼوٌَ ٍُأيت ٌٌُ أصٕبء إٌَّهبه ،ثً يف ِٕزظف اًٌٍَُّ ،فهنٖ ػبكح ادلىوت اٌيِّجيٍ ،أْ رُؼـً اٌؼووٍخ
ٌؼوََهب ِإفَّواً يف ادلَبء ( ]...رؼٍُُ ادلؼّىكََّخ .)1:11
ئَّْ ٌٍُخ اٌفظؼ اٌؼظُُ ٍ٘ احلل اٌفبطً وادلزىٍِّؾ ثني احللصَني اٌؼظَُّني ادلملَّ ٍَني ،ومهب كفٓ اٌوَّة يف اٌمعّّ ،ولُبِزعٗ
ِٕزظواً ػًٍ ادلىد ثؼل صالصخ أَبَ .فظبه اٌغـٌ يف ادلبء صالس ِوَّاد ،وفووط ادلؼَّّل ِٕٗ صالس ِوَّاد يف ٘نٖ اٌٍٍَُّخ ادلملٍَّخ،
()0
٘ى ِضبيٌ ؽٍُّ دلىد ادلَُؼ وكفٕٗ ،مثَّ لُبِزٗ خلالطٕب .
وِٕن اٌموْ اٌوَّاثغ ،أُػُفذ ئىل ٘برني ادلٕبٍجزَني اٌََّبثمزَني ،ػُل اإلثُفبُٔب ،وّٕبٍجخ صبٌضخ يف اٌشَّوق ادلَُؾٍ دلعٕؼ ِّ
ٍعو
ادلؼّىكََّخ .مثَّ اعزبى ٘نا اٌزَّمٍُل ِٓ اٌشَّوق ادلَُؾٍ ئىل مشبي ئفوَمُب فاٍجبُٔب وثالك اٌغبي .وٌمل ؽبفظذ وَُٕخ أوهشعٍُُ -
()3
وِؼهب اٌىَُٕخ األهَُُِّٕخ  -ػًٍ ٘نٖ ادلٕبٍجبد اٌىََُّٕخ اٌضَّالس يف ِٕؼ ٍو ادلؼّىكََّخ  ،أَِّب وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ فزشري اٌىصبًك
اٌملديخ فُهب ئىل أَّٔهب وبٔذ متٕؼ ادلؼّىكََّخ يف ػُلٌ اٌفظؼ واٌظُّهىه اإلذلٍ (اٌغـبً) .أَِّب ثؼغ اٌىٕبًٌ اٌشَّولَُّخ األُفوي -
2
حبَت شهبكح ادلإهِّؿ ٍمواؽ( ) ( - )َ031-511فىبٔذ متٕؼ ادلؼّىكََّخ يف ٌٍُخ ػُل اٌغـبً فمؾ .أَِّب يف ئٍجبُٔب وثالك اٌغبي،
 5أٌ َىَ اخلٌُّ ِٓ وًِّ أٍجىع ،أو هثَّّب َىَ مخٌُ اٌؼهل ،و٘ى األِو األوضو اؽزّبالً.
 0أظو :ؽٕبُٔب وََّبة ،رلّىػخ اٌشَّوع اٌىٍَِٕ ،وعغ ٍبثك ،ص 651
2

ربهَـ اٌىَُٕخ ٌَمواؽ ،وزبة 66:3
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فاَّْ ػُل ادلُالك وثؼغ األػُبك األُفوي ،أطجؾذ ٍ٘ أَؼبً ِٕبٍجبد وََُّٕخ رُّٕؼ فُهب ادلؼّىكََّخ ،شلَّب كفعغ ثؼعغ أٍعبلفخ
():
اٌىَُٕخ اٌوُّوِبَُّٔخ ئىل االػزواع ػًٍ ٘نا اٌزَّؾلَش ،ثُّٕب ظًَّ اٌشَّوق ادلَُؾٍ زلبفظبً ػًٍ اٌزَّمٍُل اٌملمي.
وٌىٓ يف ؽبالد اٌؼَّووهح اٌمُظىي ،وػٕل فـو ادلىد ،وبٔذ ادلؼّىكََّخ رُّٕؼ يف أٌِّ ولذ ،ويف أٌِّ ِىبْ ،وثىاٍـخ
أٌِّ َُِؾٍ .وٌىٓ ؿجمبً ٌٍؼالَِّخ رورٍُبْ ( ،)َ663-121ووزبة ”ادلواٍُُ اٌوٍَّىٌَُّخ“ ،ولىأني رلبِغ لوؿبعَّٕخ األهثؼخ ،أٔٗ ال
جيىى الِوأح أْ متٕؼ ادلؼّىكََّخ.
مىت ظهر مسوةى ”أحد التةناصري“ كوناسبت للومعوىيَّةت يف الكنيست القبطيةت؟
ٌمل ظٍَّذ ػبكح لجىي ادلؼّىكََّخ يف ٌٍُخ ػُل اٌفظؼ ِوػَُّخ ؽىت اٌموْ اٌضَّبين ػشو – ثبٍزضٕبء وَُٕخ ِظعو  -ئم صلعل
شىا٘ل ػًٍ وعىك ِؼّىكََّبد يف اٌٍٍَُّخ اٌفظؾَُّخ ؽىت اٌموْ اٌضَّبين ػشو يف اٌشَّوق واٌغوة .وٌىٓ ٘نٖ ادلؼـُبد واٌيت رشهل
ػًٍ اهرجبؽ ادلؼّىكََّخ ثٍٍُخ ػُل اٌفظؼ رجلأ يف إٌُّمظبْ ِٕن اٌموْ اٌزَّبٍغ واٌؼبشو ادلُالكٌ ،ؽىت رٕؼلَ يف ادلوؽٍخ اٌالَّؽمعخ،
()1
أٌ ِٕن اٌموْ اٌضَّبين ػشو وِب ثؼلٖ  .أَِّب يف ِظو فبألِو خيزٍف ،ئم أفظٍذ ػبكح لجىي ادلؼّىكََّخ ػٓ ٌٍُخ اٌفظؼ يف ولذ
ِجىو ،أٌ ثؼل اٌموْ اخلبٌِ ادلُالكٌ ،ثؼل أْ أطجؼ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ٍجؼخ أٍبثُغ ئم طبهد ادلؼّىكََّخ رُّٕؼ يف ِظو يف
األٍجىع اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىَ ،حبَت اٌزَّمٍُل اٌملمي.
فجؾَت اٌزَّمٍُل اٌملمي ٌىَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ ،وبْ ىِٓ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ٘ى ٍزَّخ أٍبثُغ شبٍِخ فُهب أٍجىع اٌجَظقخ
ادلملٍَّخ ،ومٌه ِٕن أَبَ البابا أثناسيىس الرةسىيل ( ،)َ5:5-561وؽىت ئىل ِب ثؼل أَبَ البابا كريلُّس الكبري (.)َ000-016
ويف ٘نٖ اٌفزوح وبٔذ ِواٍُُ ِٕؼ ادلؼّىكََّخ جتوٌ يف األٍجىع اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري ،ؽُش رجلأ ٘نٖ ادلواٍُُ يف
َىَ ”اجلُّؼخ اٌؼظُّخ“ و٘ى اٌَُىَ اٌنٌ َُلػً ”َىَ االٍزؼلاك“  ، Parascevesمٌه ألَّْ اطـالػ ”االٍعزؼلاك“ Parasceves
()2
٘ى االٍُ اٌملمي ٌُىَ اجلُّؼخ اٌؼظُّخ  ،فُىَ االٍزؼلاك ٘ى ثلاَخ ادلواؽً إٌِّهبًَُّخ دلواٍُُ ادلؼّىكََّخ ،ئم مل َىٓ شلىٕبً ِغ األػلاك
اٌىجريح اٌيت رزملََّ ئىل ادلؼّىكََّخ ،أْ رٕؾظو ِواٍُُ ؿمىً ِؼّىكََّزهب يف َىَ واؽل ،فظبه َىَ اٌََّجذ ادلملًَّ اٌؼظُُ ،ولجً
ثلاَخ طٍىاد ػُل اٌفظؼ ادلملًَّ٘ ،ى َىَ إٌُّعيوي ئىل ادلبء ٌٍزَّغـٌُ فُٗ.
ودلَّب ؽلس فظًٌ ثني اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري وطىَ أٍجىع اٌجَظقخ ادلملٍَّخٌُ ،ىىْ اٌظَّىَ األوَّي ٍزَّخ أٍبثُغ ،واٌظَّىَ اٌضَّعبين
أٍجىػًب ٍبثؼًب – ومٌه يف غؼىْ اٌموْ اٌََّبكً ادلُالكٌ رموَجبً  -طبهد ”اجلُّؼخ اٌؼظُّخ“ ٍ٘ اجلُّؼخ اٌََّبثؼخ ِعٓ اٌظَّعىَ.
وؽفبظبً ػًٍ اٌزَّمٍُل اٌملمي ،وِغ اىكَبك اٌـُّمىً واألحلبْ واٌظٍَّىاد اٌـَّىٍَخ يف َىَ ”اجلُّؼخ اٌؼظُّخ“ ٌزغـٍِّ ؿٍُخ اٌَُىَ وٍَّعٗ،
أزمٍذ ِواٍُُ ؿمىً ادلؼّىكََّخ ئىل األٍجىع اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىٌَ ،زجلأ يف َىَ اجلُّؼخ اٌََّبكٍخ ِٓ اٌظَّىَِ ،غ اٌظَّالح ػٍعً
ىَىد ادلؼّىكََّخ ،ؽُش رىزًّ ٘نٖ ادلواٍُُ يف األؽل اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىَ ،وّب وبْ حيلُس يف اٌـَّمٌ اٌملمي .وٌىٓ اٌفوق
ٕ٘ب٘ ،ى أَّْ األؽل اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىَ ،مل َُظجؼ ٘ى أؽل اٌفظؼ ،ثً األؽل اٌََّبثك ٌٗ.
ودلَّب اِزل ىِٓ اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجريٌُ ،ظجؼ مثبُٔخ أٍبثُغ ؽىايل ِٕزظف اٌموْ اٌََّبثغ ،ثؼل ئػبفخ أٍجىع هرقل (-211
 )َ201يف ِملِِّزٗ ،اؽزفظ األلجبؽ ثبألٍجىع اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىَ اٌىجريٌُ ،ىىْ ٘ى أٍجىع ادلؼّىكََّخ ،وّب وبْ يف اٌـَّمعٌ

اٌملمي ،فزيؽيؽذ ِواٍُُ االٍزؼلاك ٌٍّؼّىكََّخ ،مبب فُهب اٌظَّالح ػًٍ ىَىد ادلؼّىكََّخ ،ريؽيؽذ ئىل اجلُّؼخ اٌََّبكٍخ ِعٓ

اإلِّّاؿىه كَىوٍزُبٔىًٌُ ،ىًِّّ ربهَـ َىٍبثُىً اٌمُظوٌ .وػّىِبً فزبهَـ ٍمواؽ ٘ى ربهَـ ِىػىػٍٍ ،هً اٌفهٌُ ،ىٓ ِؼبجلزٗ ٌألؽلاس
ألً رٕىُّػبً ،ال ديًُ ئىل اجلىأت اٌالَّ٘ىرَُّخ يف ربهخيٗ .ولل أظهو رؼبؿفبً ِغ إٌُّىفبرُِّني .وثؼل ٔشوٖ ٌزبهخيٗ ،اهنّه يف رلوَٓ وزبثبد اٌجبثب أصٕبٍُىً
اٌوٍَّىيل ،واٌيت كفؼٗ ئٌُهب األفـبء اٌىضريح اٌيت وهكد ػٕهب يف ربهَـ هوفُٕىً (.)َ011-503
ِ :ضً ٌُ ،)َ522-550( Siriciusى (الوْ) اٌىجري (.)َ021+

Cf. ODCC, 2nd edition, p. 1285.
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اٌظَّىٌَُ ،ىىْ َىَ األؽل اٌََّبكً ِٓ اٌظَّىَ ٘ى َىَ ادلؼّىكََّخ .وٕ٘ب ظهود رَُّخ ٘نا األؽل ثُىَ ”أؽل اٌزَّٕبطري“ .وِٓ
أعً مٌه ،فاصلًُ لُلَّاً ”أؽل اٌزَّٕبطري“ ٘ى ػٓ ادلىٌىك أػًّ ،و٘ى أؽل أشهو هِيََٓ ِٓ هِىى اٌؼهل اجللَل ػعٓ ٍعوّ
ِؼّىكَخ ادلبء واٌوُّوػ .وِٓ ادلجلع أْ ٔؼوف أَؼبً ،أَّْ َىَ اجلُّؼخ اٌََّبثمخ ألؽل اٌزَّٕبطري ،وٍ٘ اجلُّؼخ اٌََّبكٍخ ِٓ اٌظَّعىَ
اٌىجري ،واٌيت وبٔذ رجلأ ػٕل٘ب ِواٍُُ االٍزؼلاك ٌٍّؼّىكَخ ِٕن اٌملمي ،رزووَّي فُهب ؽبٌُبً لواءاد اٌمُعلَّاً اإلذلعٍ ػعٓ
ادلؼّىكََّخ ،وّب أَّْ ئصلًُ اٌمُلَّاً (َىؽَّٕب ٘ ،)15-1:5ى ػٓ ادلؼّىكََّخ أَؼًب .و٘نا َوَه اٌىلذ اٌنٌ وُػؼذ فُعٗ لعواءاد
اٌظَّىَ ادلملًَّ اٌىجري .فظُهىه ”أؽل اٌزَّٕبطري“ ،واجلُّؼخ اٌََّبثمخ ٌٗ ،يف اٌموْ اٌََّبثغ ادلُالكٌ ،وبْ ٍعبثمبً ػٍعً وػعغ
اٌمواءاد اٌىََُّٕخ ٌٍظَّىَ اٌىجري ،فغبءد اٌمواءاد ِىافمخ ذلنٖ ادلَزغلَّاد.
وحيلِّك اٌمبٔىْ ادلظوٌ (وادلمظىك ثٗ لىأني ُ٘جىٌُزٌ)  -وِؼٗ اإلصُىيب  -أَّْ االؽزفبي مبٕؼ ادلؼّىكََّخ ادلملٍَّخَ ،ىىْ يف فغو
َىَ األؽل ،كوْ أْ حيلِّك أَّٔٗ ٍَيَ أْ َىىْ َىَ أؽل ػُل اٌمُبِخ ثبٌزَّؾلَل .وٌنٌه فاَّْ ”أؽل اٌزَّٕبطعري“ اٌََّعبثك ٌُعىَ أؽعل
اٌشَّؼبٔني ،لل افزض ثزؼُّل وضري ِٓ األؿفبي ٌٌُ ،يف اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ فؾَت ،ثً يف وضري ِٓ اٌىٕبًٌ اٌشَّولَُّخ األُفوي.

مكان املمعوىيَّةت

َمىي اٌؼالَِّخ رورٍُبْ ( )َ663-121يف ِمبٌزٗ ػٓ ادلؼّىكََّخ:
[ٌٌُ فوقٌ ٍىاء اػزّل ئَٔبْ يف اٌجؾو أََ يف حبريح ،أََ يف هنو ،ألَّْ اٌوُّوػ اٌىاؽل ٘ى ٔفَٗ َملًِّ ادلُبٖ يف ِّ
وً
ِىبْ ،وَهت اٌوُّوػ ٌٍُّبٖ لىَّح اٌزَّملٌَ ثبالٍزلػبء واٌظَّالح].

وٌىٓ ٍوػبْ ِب اضلظود ِواٍُُ ادلؼّىكََّخ كافً اٌىَُٕخ ثؼل أمؼبء ىِٓ االػـهبك ،وثٕبء اٌىٕبًٌ يف وًِّ ِىعبْ،
ومٌه يف ؽُغوح سلظَّظخ ٌٍزَّؼُّل َ Baptisteryىعل ذب عُوْ ادلؼّىكََّخ ،وبٔذ يف اٌجلاَخ غري ٍِؾمعخ مبعجا اٌىَُٕعخ ،مثَّ
أطجؾذ ثؼل مٌه ٍِؾمخ ثٗ ،وعيءٌ ِٓ ٍِؾمبرٗ اٌضَّبثزخ .وَُلػً عُوْ ادلؼّىكََّخ يف اٌىَُٕعخ ث ”األهكْ“ ،و٘عى االٍعُ
اٌـَّمٍَ اٌزَّمٍُلٌ اٌملمي ٌٗ .فَّٕغ اٌملٌَِّ أِّّوٍُىً ( )َ52:-552خيبؿت ادلىػىظني يف ػظخ ٌٗ لبًالً:
[رؼبٌىا ئىل ٔجغ اٌزَّملٌَ ،ؽُش َىعل األهكْ اٌنٌ اػزّل فُٗ ادلَُؼ ،واٌنٌ فُٗ رغوق وًُّ اخلـبَب .وادلؼّىكََّخ
يف األهكْ ال رَزلػٍ اٌََّ َفو ئىل فٍَـني ،ؽُش َىعل إٌَّهو ،ألَّٔٗ ؽُش َىعل ادلَُؼَ ،ىععل األهكْ ،وَثوَوَعخ
رملٌَ األهكْ لل مشٍذ وًَّ أهنبه اٌؼبمل] (ػظخ .)01
()11

وِٓ ادلؼووف أَّْ أللَ ؽُغوح ِؼّىكََّخ يف اٌىَُٕخ ادلَُؾَُّخ ،وبٔذ يف ػني كوها لجً ٍٕخ  . َ632وحيزفظ اٌـَّمعٌ
()11
اٌمجـٍ ثبٌزَّمٍُل اٌملمي ،ثأالَّ َلفً اٌىب٘ٓ ئىل ؽُغوح ادلؼّىكََّخ ئالَّ يف ولذ رَّّه ُِبٖ ادلؼّىكََّخ ٌززُُّ اٌزَّؼُّعل  .ولجعً
اٌموْ اٌوَّاثغ ادلُالكٌ ،وبْ كٍُ٘ي ادلؼّىكََّخ أو هواق ادلؼّىكََّخ يف ِظو اٌملديخ َُجا ػبكح فبهط اٌىَُٕخ .وٌىٓ فُّب ثؼعل،
َػلٌََذ اٌىَُٕخ ػٓ رشُُل ؽُغوح ادلؼّىكََّخ فبهعبً ػٓ ِجا اٌىَُٕخ ٔفَٗ .و َنوو اٌجبثب غَُّّبي اخلبٌِ ()َ106:-1012
يف وزبثٗ ”اٌزَّورُت اٌـَّمٍَ“ يف اٌموْ اخلبٌِ ػشو ادلُالكٌ ،أَّْ ِىػغ اٌوُّشىِبد اٌيت رَجك ادلؼّىكََّخ٘ ،ى ِىعبْ غعري
()16
ؽُغوح ادلؼّىكََّخ ماهتب .فُمىي” :وًُّ وَُٕخ ذلب ِىبْ مبفوك٘ب ٌٍوَّشُ ػًٍ ػبكهتب“ .
وِغ شُىع ِؼّىكََّخ األؿفبي ،اػزبك األلجبؽ رشُُل عُوْ ادلؼّىكََّخ ٌٌُ ثموة اٌجهى اخلبهعٍ ٌٍىَُٕعخ وئىل إٌَّبؽُعخ
()15
اٌجؾوََّخ ِٕٗ ،ثً يف أِبوٓ أُفوي غري زللَّكح يف وٕبًَهُ ،وأؽُبٔبً ػّٓ وٕبًٌ طغريح عبٔجَُّخ . Chapelles

 16األٔجب غَُّّبي اخلبٌِ ،اٌزَّورُت اٌـَّمٍَِ ،وعغ ٍبثك ،ص 0

ODCC, 2nd edition, p. 129 .
Ibid., p. 201.
DACL, t. 2, p. 259.
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ٍوّ ادلؼّىكََّخ وزبثُبً وىِبهنب وِىبهنب /احلٍمزبْ اٌََّبكٍخ واٌََّبثؼخ

وِٕن اٌموْ اٌضَّبين ػشو يف وَُٕخ ِظو ،ؽلَّك األٔجب ثـوً أٍُمُف اٌجهَٕب (اٌموْ اٌضَّبين ػشو) أْ َىىْ ثٕعبء ؽغعوح
ادلؼّىكََّخ ٔبؽُخ اٌشَّوق ػٓ ديني اٌىَُٕخ ،و٘ى األٍُمُف اٌنٌ وػغ ؿمٌ رىوٌَ ادلؼّىكََّخ اجللَلح .وٌمل اٍزموَّ وػغ عُوْ
ادلؼّىكََّخ يف اٌىَُٕخ اِْ يف إٌَّبؽُخ اٌشَّولَُّخ اٌمجٍَُّخ ِٕهب.

تأخري املمعوىيَّةت إىل قرب الىفاة

ٌمل ٍبكد ػبكح وبٔذ شبًؼخ علِّا يف اٌمووْ األهثؼخ أو اخلَّخ األوىل ،وٍ٘ رأفري ادلؼّىكََّخ ؽىت ئىل لُوة اٌىفعبح،
فىفبً ِٓ ادلَإوٌَُّبد اٌيت ٍَزيَ ذب ادلؼَّّل ثؼل ٔىاذلب .ووبٔذ ادلؼّىكََّخ يف ٘نٖ احلبالد رُّٕؼ ثلوْ ِواٍُُ ،وٌمل اػزُّّد
ِضً ٘نٖ ادلؼّىكََّخ ماد ػبًك لبٔىين ديٕغ األشقبص اٌنَٓ َزمجٍىهنب ِٓ لجىي أََّخ هٍبِبد وهٕىرَُّخ ذلُ ثؼل مٌه .وٌمل
ٍُُِّّذ ٘نٖ ادلؼّىكََّخ  ِٓ Clinical Baptismاٌٍَّفظخ اٌُىٔبَُّٔخ  κλίνηأو ِب َمبثٍهب يف اٌالَّرَُُّٕخ  cliniciأٌ ”ٍوَو“ أٌ رٍعه
ادلؼّىكََّخ اٌيت رُّٕؼ دلوَغ ِالىَ فواُ ادلىد .وٌىٓ ٍوػبْ ِب أيود ٘نٖ ادلؼّىكََّخ ،ػٕلِب شبػذ ِؼّىكََّعخ األؿفعبي،
وؽلوس رـىُّه يف ؿمٌ اٌزَّىثخ ،ولجىي اٌزَّبًجني يف اٌىَُٕخ.

ممعوىيَّةت الرَّن َّمعتودون من أجل األمىاث

()10

ظٍَّذ ِؼّىكََّخ اٌنَٓ َؼزّلوْ ِٓ أعً األِىاد ،وٍ٘ ئؽلي ادلشبوً اٌيت ظهود يف أَبَ اٌملٌَِّ ثىٌٌ اٌوٍَّىي ،
َّٔغ ػٕهب يف اٌموْ اخلبٌِ يف رلّغ لوؿبعَّٕخ ادلىبين اٌنٌ ػُمل ٕ٘بن ٍٕخ  َ012ومٌه يف اٌمبٔىَٔني ( )61 ،11ففٍ اٌمبٔىْ
(َ )11مىي” :ال جيىى أْ رُؼـً عُضش ادلىرً ٍوّ ادلؼّىكََّخ  .“...ويف اٌمبٔىْ (َ )61مىي ...” :جيت أالَّ َلفغ اٌمَعىً
القدَّس َّىحنةا ذهيب الفم ( )َ01:-50:يف ػظزٗ احلبكَخ ػشوح ػًٍ اٌوٍِّبٌخ األوىل
عهٍُهُُ ئىل رؼُّل األِىاد“ .وٌمل للََّ ِّ
ئىل أً٘ وىهٔضىً ،للََّ ػٓ ٘نٖ ادلؼّىكََّخ اٌغوَجخ رفظُالد أغوة ،فُمىي:
ادلُذ ،مثَّ َـٍجىْ
[ئَّٔٗ ػٕلِب ديىد واؽل ِٓ أرجبع ِبهوُبْ اذلوؿىلٍَ ،ؼـَّغغ واؽلٌ ِٓ األؽُبء حتذ ٍوَو ِّ
ئىل عُضَّخ ادلُِّذ ئْ وبٔذ رَزـُغ أْ رزمجًَّ ادلؼّىكََّخ ،فُغُت احلٍُّ ػٓ ادلُذ ثبإلجيبة ،وَمجً ادلؼّىكََّخ يف ِىبٔٗ
()13
ثلالً ػٓ ادلُِّذ] .
وٌىٓ ِٓ اٌغواثخ أْ َّٔغ ػٓ ٘نٖ ادلّبهٍخ أَؼبً ؽىت ئىل اٌموْ اٌََّبثغ ادلُالكٌ ،ئم وبٔذ ال رياي ػبكح اٌزَّؼُّل ِٓ أعً
األِىاد ٍبهَخ ثني إٌَّبًَّ ،شلب اٍزٍيَ رلّغ رووٌى ٍٕخ  ،َ226أْ َُظله اٌمبٔىْ هلُ (ٌ )15زؾوديهبِ ،ؼُلاً اٌزَّنوري ثمعىأني
ٍجمذ يف ٘نا اٌشَّأْ.

 10إٌَّض اٌنٌ أوهكٖ اٌملٌَِّ ثىٌٌَ ،مجً يف ٘نا اخلظىص رفَرياً ؿجُؼُِّب علِّا ،ألَّْ إٌَّض ال َُمو أِواً ثىعىة ٘نٖ ادلّبهٍخٌ ،ىَّٕٗ ََزقلَ
٘نٖ ادلّبهٍخ اٌيت شبػذ يف مٌه اٌيَِّبْ ،وؾغَّخ وثُو٘بْ َإوِّل وَُضجذ وعىك لُبِخ ٌألِىاد.
Jean Chrysost., Homil., Xl, in 1 Cor. - PG LXI, col. 347.
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