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لٕثذ ٌىغىؽ خثٌىَٖثز تدلصَّذضذ تِْغَىَُّر
أوصىخغ ٔ -ىفّّّ َ6116

تحلٍمصثْ 68 ،67

انعىاصر انهٍِّرورجٍَّح نرقذٌش مٍاي املعمودٌَّح
قثم قُذَّاس املاء
معىن ذقذٌش مٍاي املعمودٌَّح
َُـًَّّ جُغْ تدلؼّىصََّر يف تٌُىٔثُٔر ( κολυμβήθραوىٌُّفُعغت) وٍ٘ ٔفؾ تٌىٍّر تٌمدَُِّر أٌَثً ،دُط شغص ٘ذظٖ
تٌىٍّر خٕوِّهث يف لُضَّتؿثز تٌٍَّمثٔثز تٌعَّ ٗظر يف تٌىُٕـر تٌمدَُِّر .وّث شُـًَّّ تدلؼّىصََّر أٌَثً َ( ἰορδάνηςذىعصتُٔؾ) أٌ
()1
جلغْ خثدلثء .
”تْعصْ“ و٘ى أٌَثً تٌٍَّمح تٌظٌ ٍَُمَّح خٗ تٌٍَّمثْ يف لُضَّتؿثز تٌٍَّمثٔثز .وتدلموىص خثٌىٍّر ػّىِثً ،تِصٗء ت ُ
ويف تٌَِّمؾ تٌمدٍِ  -وَلثعوٗ تٌَِّمـٌَن تٌىٍضتين وتدلثعوين َ -ىىْ شمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر ػًٍ منَ ُمذؾ تٌمُذضَّتؽ،
وػدثعتز شمضَؾ تدلُثٖ ربً زلً تْٔثفىعت .أَِّث تٌـِّغَثْ ،فهُ أوعغ إجيثػتً ،وٌظت َىصفىْ خإَمثص مشؼصٌَن شىًؼثْ ػًٍ جثٔيب جُغْ
()6
تدلؼّىصََّر ،وتٌوٍَُّح ِىًىع ػًٍ تجلُغْ ،دُط َصٍى تٌىث٘ٓ هٗذ سلصوغذ .
وشصّـَّه تٌىُٕـر تٌلَّغلَُّر ػّىِثً خصمٍُض ػثَ ،و٘ى أَّْ شَّّه ُِثٖ تدلؼّىصََّر ٖ َىىْ إَّٖ يف حلظر تٌؼّثص ٔفـهث ،دُذط
شُؼُض ذبضَض ٘ظٖ تخلضِر يف وًِّ ِغَّذ َُّٕخ فُهث ٘ظت تٌـِّغ تدلمضَّؽ .أَِّث تٌىُٕـر تٌغغخَُّر فصُمضِّؽ جُغْ تدلؼّىصََّر وُِثٖ تدلؼّىصََّر يف
تٌـَّدس تدلمضَّؽ تٌىدًن ،وػلَُّر ػُض تٌؼٕوغذ فمَ ِٓ وًِّ ؿٕر .وٌؼًَّ ٘ظٖ تدلّثعؿر ٍ٘ تٌىدُضذ تدلصدمُِّذر ٌٍىُٕـذر تٌغغخَُّذر
شظوثعتً ٌٗدصفثي تدلهُح خِمؾ تٌصَّؼُّض تٌظٌ وثْ َصُ يف ٘ظَٓ تٌُىٌَِن ِٓ تٌـَّٕر تٌٍُِّصىعجَُّر.
وػًٍ تٌغَّغُ ِٓ أَّْ شمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر ٖ َـصٕض ػًٍ ٔنٍّ هغَخ ٌىصثج تٌؼهض تجلضَض ،إَّٖ أَّْ تٌمضَِّؾ خثؿذٍُُىؽ
تٌىدًن (َ )َ379-331ؼصّّٖ إدضي تدلّثعؿثز تٌيت شؼصّض ػًٍ تٌصَّمٍُض تٌلِّفثٍ٘ تخلثٌن فُمىي:
[تٌؼمثبض وتدلّثعؿثز تٌيت شمدٍهث وربفظهث تٌىُٕـر ،خؼٌُهث َـصٕض ػًٍ تٌصَّؼٍُُ تدلىصىج ،وتٌدؼي لدٍٕثٖ ؿذغِّت
و٘ى شـٍُُ تٌغُّؿًُ .و٘ظتْ مهث صػثِر تٔديثْ تٌوَّذُخ ،وذلّث ٔفؾ تٌمىَّذ .و٘ظت ٖ َؼصغى ػٍُٗ أدضٌٖ ،ؿَُّّث ِٓ
شىفَّغز ٌٗ سّّذ دبّثعؿثز تٌىُٕـر  ...وإطت عفٌٕث ػثصتز تٌىُٕـر ،فـىف صلغح تٔصلًُ ٔفـٗ ،خً ضلىِّي تٌصَّؼٍُُ
إذل تؿُ خٗ ِؼىن  ...فصمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر ،وتدلًنوْ ،وُغَمر لدىي وشؼُّض تدلىػىظٌن ً٘ ،ذلث ِوضع ِىصىج؟
()3
أٌُؾ ِوضع وًِّ ٘ظت ٘ى تٌصَّـٍُُ تٌـِّغٌ؟  ...تخل] .
وإَّْ تٌصَّفىًن يف شىغَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر خىتؿِر تٌوٍَّىتز ٘ى أِغٌ ِغشدٌَ دبدضأ وعظصٗ تٌىُٕـر تدلـُذَُّر ِٓ تدلُشٍِّن ٔفـَّٗ ،
خذنْ
ػٕوغ تدلثء ٘ى وتؿِر ٌٍشٍمر تجلضَضذ .وٌمض ػدَّغ وًٌّ ِٓ وصثج ”تٌغَّتػٍ“ ذلغِثؽ ،وعؿثٌر خغٔثخث (تٌمغْ تٌعَّثين تدلُٗصٌ) خىًذىح،
ػٓ تدلفثػًُ تٌـَّغتبغََّر دلُثٖ تدلؼّىصََّر ،خؼض شمضَـهث .ولثي ػٕهث تٌمضَِّؾ إَغَٕثؤؽ (:)َ611-131
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[خثدلثء تدلمضَّؽ وتؿصضػثء تٌغَّج ،ضلوً ػًٍ تحلُغََّر ِٓ تٌغَّطتبً تٌـَّثخمر] .
و٘ظت ٖ َؼين ربىًُّٖ ظث٘غتً ٌٍؼُثْ دلُثٖ تدلؼّىصََّر ػٓ سثهَُّصهث وُّثٌٖ ،ىٓ تدلُثٖ شىصـح لىَّذ شمضَـَُّر خثؿصضػثء
تٌغُّوح تٌ ُمضُؽ أو ألثُُٔ تٌعَّثٌىض تٌمضُّوؽ ،دُط شودخ وتؿِر دلُٗص جضَض يف تدلـُخ .وإَّٕٔذث ٖ صلذض أٌَّ ٔذنٍّ
ٌُصىعجٍ َضػى إذل شغًُن ِثصذ تدلُثٖ إذل ِثصذ أُسغي.
وأربضَّض خإجيثػ ػٓ تٌؼٕثهغ تٌٍُِّصىعجَُّر ٌصمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر ،وتٌـَّثخمر ِدثكغذ ٌمُ َّضتؽ تدلؼّىصََّر يف تٌىُٕـر تٌمدَُِّر.
( )1صكة انزٌَّد انعادي عهى مٍاي املعمودٌَّح
َظوغ وصثج تدلؼّىصََّر ِث ٍٍََ :ضسً تٌىث٘ٓ إذل تدلؼّىصََّر ،مثَّ َنسظ تٌؼََّس تٌـَّثطغ (تٌؼثصٌ) وَـىح ِٕٗ فُهث دبعذثي
تٌوٍَُّح ،مثَّ َمىي:
”خثؿُ تِج وتٖخٓ وتٌغُّوح تٌ ُمضُؽ إٌٗ وتدضِ .دثعنٌ تهلل تِج ًثخَ تٌىًُ آٌِنِ .دثعنٌ تخٕٗ تٌىدُض َـىع تدلـُخ عخُّٕث
آٌِنِ .دثعنٌ تٌغُّوح تٌ ُمضُؽ تدلؼؼٌ أٌِن .رلضتً وإوغتِثً إوغتِثً ورلضتً ٌٍعَّثٌىض تٌمضُّوؽ تِج وتٖخٓ وتٌغُّوح تٌ ُمضُؽ .تِْ ووًّ
أوتْ وإذل ص٘غ تٌضُّ٘ىع آٌِن“.
أَِّث وصثج ”تٌصَّغشُح تٌَِّمـٍ“ ٌٍدثخث غَُّّثي تخلثِؾ ( )َ1467-1419فُظوغ أَّْ ؿىح تٌؼََّس يف ُِثٖ تدلؼّىصََّر َىىْ
ظٗض ِغَّتز دبعثي تٌوٍَُّح .و٘ى ٔفؾ ِث َظوغٖ وصثج تدلؼّىصََّر تدلِدىع ؿٕر  َ1969دبؼغفر تٌمُُّّن َىدَّٕث غَُّّثي.
( )2صالج صرٌَّح ٌقوهلا انكاٌه
َُوٍٍِّ تٌىث٘ٓ هٗذ ؿغََّر  -حبـح وصثج تدلؼّىصََّر َ -مىي فُهث:
”تصع ػدُضن َث ؿُِّضٌ إذل ٔىعن تٌَِّث٘غ .تجؼٍهُ ِـصذمٌِّن ٘ظٖ تٌِّٕؼّر تٌؼظُّر تٌيت ٌٍؼّثص تدلمضَّؽ .ػغُِّ٘ ِٓ تٔٔـثْ
تٌؼصُك ،وجضِّص ُِٗصُ٘ خثحلُثذ تْخضََّر .تُِٓ٘ ِٓ لىَّذ عوده تٌمضُّوؽ ،دبؼغفر ِـُذهٌ ،ىٍ ٖ َوًنوت خؼض أخٕثء تجلـض خً
أخٕثء تدلٍىىز ،دبـغَّذ ٔؼّر تخٕه تٌىدُض َـىع تدلـُخ عخِّٕث٘ ،ظت تٌظٌ ِٓ لدٍٗ ٍَُك خه ِؼٗ وِغ تٌذغُّوح تٌمُذضُؽ ،تجملذض
وتٔوغتَ  ...تخل“.
و٘ظٖ تٌوَّٗذ ِىجىصذ أٌَثً يف تٌىُٕـر تٌُىٔثَُّٔر يف ُمؾ تدلؼّىصََّر .ووُجضز أٌَثً ِغ خؼي تًٔثفثز أو تحلذظف يف
ُمؾ تدلؼّىصََّر تٌـِّغَثين .ووظٌه يف شغشُح تدلؼّىصََّر تٌظٌ وًؼٗ تٌمضَِّؾ ؿثوَغؽ تِْٔثوٍ (.)َ538-465
وِٕظ أوتسغ تٌمغْ تٌغَّتخغ تدلُٗصٌٔ ،ـّغ ػٓ هٗذ شُوًٍَّ ػًٍ جُغْ تدلؼّىصََّر .فُظوغ سلِىٍ ِذرعَّر خصذثعَز ؿذٕر
718ف َ966 /هٗذ ِمضَّؿر ػًٍ جُغْ تدلؼّىصََّر ِؼغوفر ِٕظ ؿٕر  ،َ385أٌ يف تٌـَّٕر تْوذل حلََّّّر تٌدثخث ظثؤفٍُؾ (-385
 )َ416خِغَغن تٔؿىٕضعََّر تٌ  63فُمىي تدلشِىٍ” :وػٕضِث ديٓوْ تجلُغْ  κολυμβήθραخثدلثءَ ،صمضََّ عبُؾ تْؿثلفر ِغ
()5
خثلٍ تْؿثلفر ،وَُوٍُّىْ ػًٍ جُغْ تدلؼّىصََّر“ .
( )3صالج انشُّكر ورفع انثُخور
َُوٍٍِّ تٌىث٘ٓ هٗذ تٌلُّىغ ،وَغفغ تٌدُشىع.

PG vii, col. 1247- 1248.
BSAC., t. 11, p. 71.
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( )4انقراءاخ واإلجنٍم

مزمور اإلجنٍمُ« :ىخثُ٘ تٌظَٓ غُفغز ذلُ آظثِهُ وؿُصغز سِثَثُُ٘ .ىىب ٌٍغَّجًُ تٌظٌ دل حيـح ٌٗ تٌغَّج سُِةر ودل
َىجض يف فّٗ غق .تٌٍٍُىَث» (ِؼِىع  .)6،1:31واإلجنٍم املقذَّس :وفُٗ َمىي تٌغَّج ٌُٕمىصديىؽ« :تحلك تحلك ألىي ٌذه :إْ
وثْ أدضٌ ٖ َىٌض ِٓ تدلثء وتٌغُّوحَ ٖ ،مضع أْ َضسً ٍِىىز تٌـَّّىتز َ( »...ىدَّٕث .)61-1:3
وأمهَُّر تٌىٍّر تٔذلَُّر ٌٍـِّغ تٌىٕـٍ ٍ٘ ،أمهَُّصهث ٌٍذُثذ ٔفـهث .فدثٌىٍّر وُجضز تحلُثذ «ولثي تهلل ٌُىٓ  ...فىثْ »...
(شىىَٓ  .)1فّٕظ خضتَر تخلٍُمر ،وُجضز تحلُثذ خثدلثء وتٌغُّوح وتٌىٍّر ،إط وثْ ػًٍ وجٗ تٌغّغ (تدلُثٖ) ظٍُّر ،وعوح تهلل َغف
ػًٍ وجٗ تدلُثٖ ،ولثي تهلل ٌُىُٓ ٔىعٌ فىثْ ٔىع .و٘ىظت تِْ أٌَثً شوًن تخلٍُمر تجلضَضذ ٌٕٔـثْ ،خثدلثء وتٌغُّوح وتٌىٍّر.
( )5انضَّثع أواشً انكثار
خؼض لغتءذ تٔصلًُ شُمثي تْوتكٍ تِشُر:
 -1تدلغًً  -6تدلـثفغَٓ  -3تدلُثٖ أو تٌؼُّعوع أو تْ٘ىَر  -4تدلٍه( -5 )6تٌغَّتلضَٓ  -6تٌمغتخٌن  -7تدلىػىظٌن .أَِّذث
تٌمؾ أخى تٌّّوثز خٓ وَدَغ ( )َ1364+فُظوغ أوكَُّر ظثِٕر شُمثي خؼض أوكَُّر تٌمغتخٌن ،وٍ٘ أوكَُّر ”تدلىًغ تدلمضَّؽ“.
( )6طهثحٌ :ا إنً األوثٍاء وربَّ انرُّصُم
َمىي تٌىثَ٘ٓ” :ث إٌٗ تْٔدُثء وعجَّ تٌغُّؿًُ  ...أعؿً لىَّشه تدلمضَّؿر ٌصصمضََّ ٘ظت تٌؼّثص ،وشمىٌِّ ػدُضن ،وشُؼضٌَُّ٘ ،ىٍ
َـصُِؼىت أْ َٕثٌىت تٌؼّثص تٌَِّث٘غ تٌظٌ ٌٍُّٗص تجلضَض ٌغفغتْ سِثَثُ٘ ،وتٌغَّجثء غًن تٌفثؿض خثخٕه تٌىدُض َـىع تدلـذُخ
عخِّٕث٘ ،ظت تٌظٌ  ...تخل“ .ودل َىعص تخٓ وَدَغ ( )َ1364+أََّر إكثعذ ػٓ ٘ظٖ تٌوَّٗذ.
( )7صالج وضع ٌذ

هٗذ وًغ تٌُض ٍ٘ هٗذ تٌصَّذًٍُ تدلشصوَّر خٍُصىعجَُّر تدلؼّىصََّر ،وتٌيت شمثخً ربًٍُ تخلُ َّضتَ يف ٌُصىعجَُّر تٌمُضَّتؽ تٔذلذٍ.
وفُهث َمىي تٌىث٘ٓ” :ػدُضن َثعجُّ تٌظَٓ خيضِىٔه وَضػىْ تمسه تٌمضُّوؽ وخيٌؼىْ ٌه ،دً فُهُ َثعجُّ وؿذغ خُٕذهُ
وؿثػضُ٘ يف وًِّ ػًّ هثحل .تهني لٍدهُ ػٓ وًِّ فىغ أعًٍ عصٌء .تِٕذهُ أْ حيُىت وَفىِّغوت يف ِث ٌٓدُثء وَفهّذىت
تٌظٌ ٌه .خثخٕه تٌىدُض عخِّٕث وإذلٕث وسلٍِّوٕث َـىع تدلـُخ٘ ،ظت تٌظٌ ِٓ لدٍٗ ٍَُك خه تجملض وتٔوغتَ وتٌؼؼَّذ وتٌـُّجىص ،تِْ
ووًّ أوتْ  ...تخل“.
( )8صالج صرٌَّح نهكاٌه وٌو مىطرح عهى جُرن املعمودٌَّح
وٍ٘ هٗذ ِىجىصذ خٕوِّهث يف تٌَِّمؾ تٌدُؼٍِٔ أٌَثً .وفُهث َمىي تٌىث٘ٓ:
”أَهث تٌغَّدُُ تٌغؤوف تدلصذِّٕٓ  ٖ ...سبمصين وٖ شوغف وجهه ػٍِّٕ ،خً ٌصهغج ػٍِّٕ يف ٘ظٖ تٌـَّثػر مجُغ ؿُةثيتَ ،ذث
ِٓ َغفغ سِثَث تٌدلغ وَُمدً هبُ إذل تٌصَّىخر ،تغـً صٔؾ ٔفـٍ وجـضٌ ،وُهِّغين خثٌىّثي خمىَّشه غذًن تدلغبَُّذر وديُٕذه
تٌغُّودَُّرٌ ،ىٍ إطت ِث لغأز ِسغَٓ ربًٍُٗ ٍَِدىْ ٍِِّٕ أْ أػُِٗ ذلُ ،تٌظٌ ٘ى تٔديثْ تٌظٌ ُ٘نشٗ ػظُ زلدَّصه ٌٍدلغ تٌيت ٖ
َُِٕك هبث ٖ ،أوىْ أٔث ِضتٔثً وؼدض ٌٍشُِةر ،وَّٗ أَهث تٌـُِّض تٌظٌ خٗ سُِةر ودضٖ ،تٌوَّثحل ودضٖ ،تحملح تٌدلغَ ٖ ،ذغجؼٓ
تدلظٌىي سثػَثً خً وٓ رل غثفغتً ،أعؿً لىَّشه ِٓ ػٍىِّن تدلمضَّؽ ،ولىِّين ٌىٍ أػًّ سضِر ٘ظت تٌـِّغ تٌؼظُُ تٌـَّّثبٍ ،فٍُصوىَّع
تدلـُخ يف تٌظَٓ َٕثٌىْ هدغر تدلُٗص تجلضَض ٍِِّٕ أٔث تٌلَّمٍ ،تخٕهُ ػًٍ أؿثؽ تٌغُّؿًُ وتْٔدُثء ،وٖ هتضِهُ خؼض ،تغغؿهُ غغؽ
تحلك يف وُٕـصه ،تٌىتدضذ تٌىدُضذ تجلثِؼر تٌغَّؿىٌَُّرٌ ،ىٍ َصمضَِّىت يف تٌؼدثصذ ،وٌُصّجَّض يف وًِّ ِىثْ تمسه تٌمضُّوؽ .“...
ٕ٘ث َصغوَّؼ ِفهىَ ػًّ تٌىث٘ٓ يف شىًُّ تْؿغتع ،أَّٔٗ ٌُؾ ٘ى تٌظٌ َصُِّّ تٌـِّغ خً تدلـُخ ٔفـٗ .تٌىث٘ٓ َمىَ خصنصَذر
َ 6لًن تخٓ وَدَغ إذل أَّٔهث أوكَُّر تدلٍه تدلـُذٍ ،دُط َىعص تؿُ تْوكَُّر خثٌمدَُِّر وتٌؼغخَُّر.
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تٌـِّغٌ ،ىٓ خمىَّذ تدلـُخ تٌيت َـدغهث ػًٍ تٌىثٕ٘ٓ٘ .ث تٌىث٘ٓ سثُا شثبحٌ ٌَُٕ إذل تخلثُةٌن تٌصَّثبدٌنٍُ ،دثً ٌٍغفغتْ ٌٕفـذٗ
وٌّسغَٓ ِؼٗ .إطت فهى أوَّي تٌصَّثبدٌن ،وٍ َٕصمً هفخ تهلل وغفغتٔٗ ػٓ ُغَمٗ ٌّسغَٓ.
وجضَغ خثٌظِّوغ أَّْ تخٓ َودَغ ( )َ1364+دل َُلغ يف وصثخٗ ”ِودثح تٌظٍُّّر وإٌَثح تخلضِر“ إذل ٘ظٖ تٌوَّٗذ ،خُّٕث أكثع
إٌُهث تٌدثخث غَُّّثي تخلثِؾ ( )َ1467-1419يف وصثخٗ ”تٌصَّغشُح تٌَِّمـٍ“.
( )9انثَّالز أواشً انكثار
وٍ٘ أوتكٍ ؿَٗ تٌىُٕـر وتِخثء وتٖجصّثػثز.
( )11قاوون اإلميان
ٕ٘ث َُمثي لثٔىْ تٔديثْ تٌُِّٕمثوٌ تٌمُـُِِٕين .وَٗدظ تٌمثعئ سٍى تدلوثصع تٌَِّمـَُّر تٌمضدير ِٓ طوغ ِمضِِّر لثٔىْ تٔديثْ
”ٔؼظِّّه َث أَُ تٌُّٕىع تحلمُمٍ  ...تخل“ ،وٍ٘ تدلمضِِّر تٌيت ٖ شؼغفهث وثفر تٌىٕثبؾ تٌلَّغلَُّر وتٌغغخُر خثؿصعٕثء تٌىُٕـر تٌمدَُِّر.
()7
أَِّث تدلوثصع تٌصَّثعخيُر دلمضِِّر لثٔىْ تٔديثْ فغًن ِؼغوفر دىت تِْ .
( )11وضح انغانٍالون عهى مٍاي املعمودٌَّح
َنسظ تٌىث٘ٓ تٌؼََّس تدلمضَّؽ (ػَس تٌغثٌُٗوْ) وَـىح ِٕٗ يف جُغْ تدلؼّىصََّر ظٗض ِغَّتز دبعثي تٌوٍَُّح ٌصمضَؾ تدلثء
لثبًٗ” :خثؿُ تِج وتٖخٓ وتٌغُّوح تٌ ُمضُؽ إٌٗ وتدضِ .دثعنٌ تهلل تِج ًثخَ تٌىًُ آٌِنِ .دثعنٌ تخٕٗ تٌىدُض َـىع تدلـذُخ
عخُّٕث آٌِنِ .دثعنٌ تٌغُّوح تٌ ُمضُؽ تٌدثعلٍَُ آٌِن“.
َمىي تٌلَّّثؽ ِٓ :تٌغَّج ٍِٔح.
أَِّث تٌدثخث غَُّّثي تخلثِؾ ( )َ1467-1419فُظوغ شغشُدثً ُمـُِّث أوعغ صلَّر شلَّث وعص يف وصثج تدلؼّىصََّر (ٌٕثكغٖ ِىصدر تحملدَّر)
يف ٘ظت تجلؼء ِٓ تٌَِّمؾ دُط َظوغ:
• أَّْ ٌٔخ ػَس تٌغثٌُٗوْ يف تدلثء دبعثي تٌوٍَُّح َىىْ أظٕثء شغصَض لثٔىْ تٔديثْ.
• أَّْ تٌىث٘ٓ َـىح تٌؼََّس يف تدلغَّذ تْوذل خثؿُ تِج ،ويف تٌعَّثُٔر خثؿُ تٖخٓ ،ويف تٌعَّثٌعر خثؿُ تٌغُّوح تٌ ُمضُؽ.
• أَّْ تٌىث٘ٓ َىًِّّ خؼض طٌه خثٌمىي” :رلضتً وإوغتِثً إوغتِثً ورلضًت ٌٍعَّثٌىض تٌمضُّوؽ  ...تخل“.
َمىي تٌىثَ٘ٓ” :ث جثخً تدلُثٖ وسثٌك تٌىًُٔ ،ضػى لىَّشه تٌَِّث٘غذ تٌظَّتشُر ،تٖؿُ تٌظٌ َفىق وًَّ تْمسثء ،تٌظٌ ٖخٕذه
تٌىدُض َـىع تدلـُخ عخِّٕث ،تٌظٌ هٍُح ػَّٕث ػًٍ ػهض خُُٗؾ تٌدٍِٕٔ ،ـنٌه َث ٍِىٕث ػٓ ػدُضن ،تٔمٍهُ وأخضذلُ ولضِّؿهُ
ولىٌُِّ٘ ،ىٍ ِٓ جهر ٘ظت تدلثء و٘ظت تٌؼََّس شدًِ وًُّ تٌمىَّتز تدلٌثصذ .وتْعوتح تخلدُعر تِٕؼهث وأعطذلث وهضَّ٘ث .وًُّ ؿذذغ،
ووًُّ علثء ،ووًُّ ػدثصذ تْهٕثَ ،ووًُّ شؼؼمي ،أخٍِٗ“.
()8

و٘ظٖ تٌوَّٗذ شُـًَّّ هٗذ تؿصذٗف تدلؼّىصََّر  ،وٍ٘ هٗذ غًن ِؼغوفر يف تٌَِّمؾ تٌدُؼٍِٔ.
وجيح أْ َىىْ تدلثء غًن شلؼوغ خلٍء ِٓ تٌـَّىتبً تُْسغي ،وّث ٖ جيىػ ِؼجٗ خثدلثء تٌظٌ َُوًٍَّ ػٍُٗ يف لُ َّضتؿذثز
()9
تٌٍَّمثٔثز يف أػُثص تٌغِثؽ وتخلُّؾ تٌىدًن وتٌغُّؿًُ ،فٍُّثٖ تٌٍَّمثْ ُمؾٌ خيصن هبث يف غًن تدلؼىن تٌظٌ دلُثٖ تدلؼّىصََّر .

 7أكثعز تدلرعِّسر تُْؿصثطذ إَغَؾ تدلوغٌ يف أدض أجؼتء وصثهبث ”لوَّر تٌىُٕـر تٌمدَُِّر“ إذل أَّْ ِوضع ِمضِِّر لثٔىْ تٔديثْ ٘ى أدض تجملذثِغ
تدلىثَُّٔر تٌيت ػُمضز يف ِضَٕر تٔؿىٕضعََّر ،خضوْ أْ شىًِّخ أٌّ رلّغ شموض ،أو شثعَز ٘ظت تجملّغ ،أو تدلوضع تٌظٌ ٔمٍس ػٕٗ طٌه.
BSAC., t. 11, p. 72.

 9تٌمُُّّن َىدَّٕث ؿِٗر ،تٌٌّا تٌَّٕفُـر يف كغح ُمىؽ وِؼصمضتز تٌىُٕـر ،تجلؼء تْوَّي ،تٌَِّدؼر تٌعَّثٌعرِ ،وغ ،1965 ،م 51
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( )12انىَّفخ يف املاء ثالز مرَّاخ مثال انصَّهٍة ورمشً تانصَّهٍة
َٕفُز تٌىث٘ٓ يف تدلثء ظٗض ِغَّتز ِعثي تٌوٍَُّح و٘ى َمىي” :لضِّؽ ٘ظت تدلثء و٘ظت تٌؼََّسٌُ ،ىىٔث حلُُّ تدلُٗص تجلضَذض
آٌِن .دُثذ أخضََّر آٌِنٌ .دثؽٌ غًن فثؿض آٌِنٔ .ؼّر تٌدٕىَّذ آٌِن .ذبضَض تٌغُّوح تٌ ُمضُؽ آٌِن َّْْ .تخٕه تٌىدُض عخَّٕذث َـذىع
تدلـُخ تٌظٌ ٔؼي إذل تْعصْ وُهَّغٖ كهض لثبًٗ :إْ دل َىٌض أدضٌ ِٓ تدلثء وتٌغُّوح ٖ َـصُِغ أْ َضسً ٍِىىز تهلل .وأٌَذثً
أِغ شُِٗظٖ تٌمضَِّـٌن وعؿٍٗ تُْهثع لثبًٗ :تط٘دىت وشٍّظوت مجُغ تُِْ وػِّّضوُ٘“.
وٕ٘ث َغكُ تدلثء خثٌوٍَُّح ظٗض ِغَّتز وَمىي:
”خثؿُ تِج وتٖخٓ وتٌغُّوح تٌ ُمضُؽ .أصسٍٕث أَهث تٌمثصع ،وصلِّٕث أَهث تٌمضُّوؽ .أعػض َث تهلل تِج ًثخَ تٌىًُ ػًٍ ٘ذظٖ
تدلُثٌٖ ،ىٍ هبث وخغوح لضؿه ذبضِّص ُِٗص ػدُضن تٌظَٓ شمضَِّىت إٌُه خمىَّشه تٔذلَُّر .تجؼٍهُ ِـصذمٌِّن غفذغتْ سِثَذثُ٘
وتٌٍِّدثؽ غًن تٌفثؿض .خثٌَّٕؼّر وتٌغأفر  ...تخل“.
ووتًخٌ ِٓ تٌصَّغشُح تٌـَّثخك طوغٖ أَّٔٗ خُّٕث َىىْ تٌَّٕفز يف تدلُثٖ ظٗض ِغَّتز ،شنيت هُغر تٌوَّٗذ تدلوثددر ٌٍَّٕفز ًذّٓ
مخؾ ٍُدثز شُشصُ وًُّ ٍُدر ِٕهث خ ”آٌِن“ .وٕ٘ث دضض شضتسً خٌن ظٗض ٔفشثز يف ِمثخً مخؾ ٍُدثز .أَِّث تٌدثخث غَُّّثي
تخلثِؾ ( )َ1467-1419فُظوغ أَّْ تٌىث٘ٓ َمىي ظٗض ِغَّتز” :لضِّؽ ٘ظت تدلثء“ .ويف وًِّ ِغَّذ ِٕهث َغكُ تدلذثء خِذغف
تٌوٍَُّح تٌظٌ يف َضٖ دبعثي تٌوٍَُّح .مثَّ َٕفُز يف تدلثء ِغَّذ وتدضذ خؼض وًِّ عكُ ِٓ تٌعَّٗظر عكىِثز تٌـَّثخك طوغ٘ث .وخثوصّثي
ظٗظر عكىِثزَ ،ىىْ تٌىث٘ٓ لض ٔفز يف تدلُثٖ ظٗض ِغَّتز .وَىًِّّ تٌىث٘ٓ تْوكَُّر إذل ػٕض لىٌٗ ”خثؿذُ تِج وتٖخذٓ
وتٌغُّوح تٌ ُمضُؽ“ ،فًنكُ تدلثء أٌَثً ظٗض ِغَّتز دبعثي تٌوٍَُّح ،مثَّ َىًِّّ تْوكَُّر إذل آسغ٘ث.
إَّْ عكُ تدلثء خثٌوٍَُّح َؼين سصّٗ؛ فىٍّر َغكُ يف تٌُىٔثَُّٔر ( σφραγίζεινؿفغتجُؼَٓ) لض تٔصمٍس وّث ٍ٘ إذل تٌٍُّغر تٌمدَُِّر،
وٍ٘ يف تٌؼغخَُّر ”عكُ“ أو ”وكُ“ .وسصُ تدلُثٖ خثٌوٍَُّح أو عمشهث خٗ٘ ،ى شمٍُضٌ ؿذُكٌ يف تٌم َضَ ٔمغأ ػٕٗ ِٕظ ػِٓ تٌدثخث ظثؤفٍُؾ
()11
تٌدِغَغن تٔؿىٕضعٌ تٌ  )َ416-385( 63ػٕضِث عأي لٌُدثً َغكُ  σφραγίζεινتدلثء ،وطٌه يف وهفٗ ٌٓػجىخر تٌيت دضظس
()11
ِغ أوعؿُىؽ ،فُمىي تٌدثخث ظثؤفٍُؾ” :وخُّٕث َُوٍُّىْ ػًٍ تجلغْ  κολυμβἆθραجثء لٌُح ِٓ ٔىع وعكُ تدلُثٖ“ .
وتٌَّٕفز يف تدلثء وعمشٗ خثٌوٍَُّح ظٗض ِغَّتز يف ُمؾ تدلؼّىصََّر شلثعؿر ُمـَُّر ٖ شؼغفهث تٌىُٕـر تٌُىٔثَُّٔذر يف سضِذر
()16
تدلؼّىصََّر  .وخثٔصهثء تٌَّٕفز يف تدلُثٖ ،وعمشهث خثٌوٍَُّح ،وشىٍّر تْوكَُّر تٌيت َُوٍُِّهث تٌىثَ٘ٓ ،ظوغ وصذثج تدلؼّىصََّذر أَّْ
تٌلَّّثؽ َمىي” :هٍُّىت ِٓ أجً تٌـََّٗ تٌىثًِ ،وتحملدَّر ،وتٌمُدٍر تٌَِّث٘غذ تٌغَّؿىٌَُّرَ .ثعجُّ تعدُ“ .و٘ظت تدلغص دل َذغص يف أٌِّ
ِوضع ُمـٍ آسغ ٌـغِّ تدلؼّىصََّر.
أَِّث تٌدثخث غَُّّثي تخلثِؾ فُظوغ أٔٗ َُمثي أؿدَـّىؽ٘” :ىطت َىدَّٕث تٌوَّثخغ لض كهض لثبًٗ :إٍِّٔ ػَّّضزُ سلٍِّوٍ يف ُِثٖ تْعصْ
()13
 ...تخل“ .وِث َصٍىٖ ِٓ أعخثع تٌؼظعتء وتدلٗبىر وَىدَّٕث وتٌلُّهضتء  .مثَّ َمىٌىْٔ :ـجض ٌه أَهث تدلـذُخ  ...تخل .فُمذىي
()14
تٌلَّّثؽ Procvarin :لضِِّىت ػًٍ تٌغَّؿُ  ...تخل .فُمىي تٌلَّؼح :عمحر تٌـََِّٗ ،ؼّىصََّر تٌصَّـدُخ.
وتحلمُمر ،وخؼُضتً ػٓ كغح َىىْ ِىثٔٗ يف تٌمُضَّتؽ تٔذلٍ ،فإَّْ ِغص تٌلَّّثؽ تٌـَّثخك طوغٍَٖ ،ؼَ أْ َدضأ خثٌمىي” :لفىت
خبىف وإذل تٌلَّغق تٔظغوت ٕٔوس“ٌُ ْٗٔ ،ؾ ٕ٘ثن شمضمي ٌٍمغتخٌن يف لُضَّتؽ ُِثٖ تدلؼّىصََّر.
 11يف تٌمدَُِّر  Epe\rabdocويف تٌُىٔثَُّٔر

῞ραβδος

أٌ لٌُح . Rod
BSAC., t. 11, p. 72.
BSAC., t. 11, p. 55, 72.

11
12

٘ 13ظٖ تْعخثع ٍ٘ ٍُح كفثػر تٌؼظعتء وتدلٗبىر وَىدَّٕث تدلؼّضتْ  ...تخل ،و٘ى ُمؾ تٌمُ َّضتؽ تٔذلٍ يف وًؼٗ تٌمضمي دىت ٍِِذغ تٌمذغْ
تٌؼلغَٓ دُّٕث دًَّ ِغص ”خلفثػثز وتٌضذ تٌٔٗ تٌمضَِّـر ِغمي  ...تخل“ زلًَّ ٘ظٖ تْعخثع وّث ٔؼغفٗ تٌَُىَ.
14
”لضِِّىت“ ،وٌُؾ ”شمضَِّىت“.
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وٌمض طوغ وصثج تدلؼّىصََّر تدلِدىع ،أَّْ ِغص تٌلَّّثؽ تٌـَّثخك طوغٖ ِدثكغذ ٘ى” :لدٍِّىت خؼٌىُ خؼٌثً خمُدٍذر ِمضَّؿذر.
َثعجُّ تعدَُ ،ثعجُّ تعدُٔ .ؼُ َثعجُّ تٌظٌ ٘ى َـىع تدلـُخ تخٓ تهلل تمسؼٕث وتعمحٕث .شمضَِّىت (لضِِّىت) ػًٍ تٌغَّؿُ ،لفىت خغػضذ
وإذل تٌلَّغق تٔظغوتٕٔ .وس“ ،و٘ظت أٌَثً غًن صلُك.
ودل َُلغ أٌُّ ِوضع ُمـٍ إذل طٌه .أَِّث تٌمؾ أخى تٌّّوثز خٓ َودَغ فُظوغ ِث ٍٍََ” :مىي تٌلَّّثؽ’ :لفىت جُِّضتً ،لفىت
خبىف ،لفىت خإٔوثز ،لفىت خـِٗر وزلدَّر ،لفىت خبلُر وعػضذ وسلىع ،شمضَِّىت خغػضذ‘ .وغثٌح تْولثز زبصوغ تٌلَّّثِـر
لفىت دـٕثً ،وَمىٌىْ شمضَِّىت فمَ“.

