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 خثٌىَٖثز تدلصَّذضذ تِْغَىَُّر لٕثذ ٌىغىؽ
 6116َٔىفّّّ  -أوصىخغ 

 68، 67 تحلٍمصثْ

 انعىاصر انهٍِّرورجٍَّح نرقذٌش مٍاي املعمودٌَّح
 قثم ُقذَّاس املاء

 معىن ذقذٌش مٍاي املعمودٌَّح
َّ  ٘ذظٖ  شغصأًٌَث، دُط  تٌمدَُِّر)وىٌُّفُعغت( وٍ٘ ٔفؾ تٌىٍّر  κολυμβήθραيف تٌُىٔثُٔر  تدلؼّىصََّر ُجغًْ َُـ

َّوّث  .تٌمدَُِّرٗظر يف تٌىُٕـر مثٔثز تٌعَّتؿثز تٌَّضَّهث يف ُلتٌىٍّر خٕوِّ )َذىعصتُٔؾ( أٌ   ἰορδάνηςأًٌَث  تدلؼّىصََّرً ُشـ
 .(1)غْ خثدلثءتجُل تِصٗء ،خثٌىٍّر ػّىًِث مثٔثز. وتدلموىصتٌَّ ضَّتؿثزُلمثْ يف ٍمَّح خٗ تٌَّمح تٌظٌ َُو٘ى أًٌَث تٌَّ “تْعصْ”

َّمؾويف  ـَوَلثعوٗ  -تٌمدٍِ  تٌ َّم ، تٌُمذضَّتؽ ػًٍ منَ ُمذؾ   تدلؼّىصََّرَىىْ شمضَؾ ُِثٖ  - تدلثعوينوتٌىٍضتين  ٌنتٌ
َّثوػدثعتز شمضَؾ تدلُثٖ ربً زلً تْٔثفىعت.  ِّ أ غْ ٌن شىًؼثْ ػًٍ جثٔيب ُجفهُ أوعغ إجيثػًت، وٌظت َىصفىْ خإَمثص مشؼَص ،غَثْتٌ

 .(6)غْ، دُط َصٍى تٌىث٘ٓ هٗذ سلصوغذٍُح ِىًىع ػًٍ تجُل، وتٌوَّتدلؼّىصََّر

َّ َّ ،ػّىًِث خصمٍُض ػثَ تٌلَّغلَُّره تٌىُٕـر وشصّ َّ يف حلظر تٌؼّثص ٔفـهث، دُذط   تدلؼّىصََّرشَّّه ُِثٖ  و٘ى أ ٖ َىىْ إ
ُِّش ِـّغَُّٕخ فُهث ٘ظت  ِغَّذ ؼُض ذبضَض ٘ظٖ تخلضِر يف و َّث. تدلمضَّؽ تٌ يف  تدلؼّىصََّروُِثٖ  تدلؼّىصََّرغْ مضِّؽ ُجفُص تٌغغخَُّرتٌىُٕـر  أ

َّدس ِّتٌىدًن، وػلَُّ تدلمضَّؽ تٌ َّ ر ػُض تٌؼٕوغذ فمَ ِٓ و  تٌغغخَُّذر ُذر ٌٍىُٕـذر   ّثعؿر ٍ٘ تٌىدُضذ تدلصدمِّ٘ظٖ تدل ؿٕر. وٌؼ
َِشظوثعًت ٌٗدصفثي تدلهُح خِمؾ تٌصَّ َّٕرٌن ِٓ ؼُّض تٌظٌ وثْ َصُ يف ٘ظَٓ تٌُى  .تٌٍُِّصىعجَُّر تٌ

َّوػًٍ تٌغَّ َّ ٖ َـصٕض ػًٍ ٔنٍّ تدلؼّىصََّرُِثٖ  شمضَؾ غُ ِٓ أ َّ أ خثؿذٍُُىؽ   تٌمضَِّؾ هغَخ ٌىصثج تٌؼهض تجلضَض، إ
 فثٍ٘ تخلثٌن فُمىي:تٌلِّ تٌصَّمٍُضتدلّثعؿثز تٌيت شؼصّض ػًٍ  إدضيَؼصّّٖ  َ(379-331)تٌىدًن 

ٌُ  ؿذغِّت تدلىصىج، وتٌدؼي لدٍٕثٖ  تٌصَّؼٍُُهث َـصٕض ػًٍ ]تٌؼمثبض وتدلّثعؿثز تٌيت شمدٍهث وربفظهث تٌىُٕـر، خؼ
ِٓ  ٖؿَُّّث ،. و٘ظت ٖ َؼصغى ػٍُٗ أدٌضتٌمىَّذٔفؾ  ث، وذلّذُخ. و٘ظتْ مهث صػثِر تٔديثْ تٌوَّتٌغُُّؿًو٘ى شـٍُُ 

 تٌصَّؼٍُُي فـىف صلغح تٔصلًُ ٔفـٗ، خً ضلىِّ ،... وإطت عفٌٕث ػثصتز تٌىُٕـر غز ٌٗ سّّذ دبّثعؿثز تٌىُٕـرشىفَّ
ث ِوضع ِىصىج؟ ً٘ ذل ،وُغَمر لدىي وشؼُّض تدلىػىظٌن ،وتدلًنوْ تدلؼّىصََّر،صمضَؾ ُِثٖ ف...  إذل تؿُ خٗ ِؼىن
ِّ ِـّغٌـٍُُ ٘ظت ٘ى تٌصَّ أٌُؾ ِوضع و  .(3)... تخل[ ؟تٌ

َّ ٌَ تٌوٍَّىتز ٘ى أٌِغخىتؿِر  تدلؼّىصََّرفىًن يف شىغَؾ ُِثٖ تٌصَّ وإ َّ شٍِِّٓ تدُل تدلـُذَُّردبدضأ وعظصٗ تٌىُٕـر  ِغشد  ن ٔفـٗ، خذن
ٌّػٕوغ تدلثء ٘ى وتؿِر ٌٍشٍمر تجلضَضذ. وٌمض ػدَّ  ،( خىًذىح تدلُٗصٌ تٌعَّثينتٌمغْ غِثؽ، وعؿثٌر خغٔثخث )ذل “تٌغَّتػٍ”ِٓ وصثج  غ و

َّ  :  َ(611-131)إَغَٕثؤؽ  تٌمضَِّؾ خؼض شمضَـهث. ولثي ػٕهث ،تدلؼّىصََّرر دلُثٖ غتبغََّػٓ تدلفثػًُ تٌ

                                                                            
1
 BSAC., t. 11, p. 55.  

ُّمىؽ 6   86، 85 ؿثخك،، ِغجغ تٌلَّغلَُّر تٌ
3
 De spiritu sancto, c. xxvii, 66.  
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َّر ِٓ تٌغَّغََّضلوً ػًٍ تحُل تٌغَّج،]خثدلثء تدلمضَّؽ وتؿصضػثء   .(4)ثخمر[طتبً تٌ

ر خثؿصضػثء ذ شمضَـَُّصهث وُّثٖ، ٌىٓ تدلُثٖ شىصـح لىَّػٓ سثهَُّ تدلؼّىصََّرًٖ ظث٘غًت ٌٍؼُثْ دلُثٖ و٘ظت ٖ َؼين ربىُّ
َّ  ، دُط شودخ وتؿِر دلُٗص جضَض يف تدلـُخ. وإَّٔتٌمضُّوؽ تٌعَّثٌىضأو ألثُُٔ  تٌُمُضؽ تٌغُّوح  ٔذنٍّ  ٕذث ٖ صلذض أ

 .ُأسغيُثٖ إذل ِثصذ ٌُصىعجٍ َضػى إذل شغًُن ِثصذ تدل

َّثخمر ِدثكغذ ٌض خإجيثػ ػٓ تٌؼٕثهغ أربضَّو َُِّريف تٌىُٕـر تدلؼّىصََّر تؽ ضَُّمتٌٍُِّصىعجَُّر ٌصمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر، وتٌ  .تٌمد

 املعمودٌَّحانعادي عهى مٍاي  انزٌَّد( صكة 1)
َّ تٌؼََّسَنسظ  مثَّ، تدلؼّىصََّر: َضسً تٌىث٘ٓ إذل تدلؼّىصََّر ِث ٍٍََظوغ وصثج  ِٕٗ فُهث دبعذثي  وَـىح ثطغ )تٌؼثصٌ( تٌ

 َمىي: مثَّ، تٌوٍَُّح
ٕث تخٕٗ تٌىدُض َـىع تدلـُخ عخُّ ً آٌِن. ِدثعٌنتهلل تِج ًثخَ تٌُى إٌٗ وتدض. ِدثعٌن تٌُمُضؽ وتٌغُّوحخثؿُ تِج وتٖخٓ ”

ًّتٌُمُضؽ وتٌغُّوحتِج وتٖخٓ  تٌمضُّوؽثٌىض ورلضًت ٌٍعَّتدلؼؼٌ أٌِن. رلضًت وإوغتًِث إوغتًِث  تٌُمُضؽ تٌغُّوح آٌِن. ِدثعٌن  . تِْ وو
 “.آٌِن تٌضُّ٘ىعأوتْ وإذل ص٘غ 

َّ َّ تٌصَّغشُح”ث وصثج أ َّ ؿىح تٌؼََّس يف ُِثٖ تدلؼّىصََّر َىىْ  فُظوغ َ(1467-1419)تخلثِؾ  ُغَّّثيٌٍدثخث “ مـٍتٌ أ
ُّندبؼغفر  1969َوصثج تدلؼّىصََّر تدلِدىع ؿٕر ظٗض ِغَّتز دبعثي تٌوٍَُّح. و٘ى ٔفؾ ِث َظوغٖ   .ُغَّّثي َىدَّٕث تٌُم

 ح ٌقوهلا انكاٌهصالج صرٌَّ (2)
 َمىي فُهث: -تدلؼّىصََّر حبـح وصثج  - رٍ تٌىث٘ٓ هٗذ ؿغََّوٍَُِّ

َّتصع ػدُضن َث ؿُِّ” ُ٘ ِٓ تٔٔـثْ ؽ. ػغِّتٌؼظُّر تٌيت ٌٍؼّثص تدلمضَّ تٌِّٕؼّرٌن ٘ظٖ ث٘غ. تجؼٍهُ ِـصذمِّضٌ إذل ٔىعن تٌ
وؽ، دبؼغفر ِـُذه، ٌىٍ ٖ َوًنوت خؼض أخٕثء تجلـض خً ذ عوده تٌمضُّر. تُِٓ٘ ِٓ لىَّص ُِٗصُ٘ خثحلُثذ تْخضََّتٌؼصُك، وجضِّ

تجملذض   ،تٌُمذُضؽ  تٌذغُّوح ٗ وِغ ٕث، ٘ظت تٌظٌ ِٓ لدٍٗ ٍَُك خه ِؼذ ٔؼّر تخٕه تٌىدُض َـىع تدلـُخ عخِّأخٕثء تدلٍىىز، دبـغَّ
 “.تخل ... وتٔوغتَ

وُوجضز أًٌَث ِغ خؼي تًٔثفثز أو تحلذظف يف   تدلؼّىصََّر.يف ُمؾ  تٌُىٔثَُّٔرِىجىصذ أًٌَث يف تٌىُٕـر  تٌوَّٗذو٘ظٖ 
ِّغَثين. تدلؼّىصََّرُمؾ   .َ(538-465)ؿثوَغؽ تِْٔثوٍ  تٌمضَِّؾتٌظٌ وًؼٗ  تدلؼّىصََّرووظٌه يف شغشُح  تٌ

ر خصذثعَز ؿذٕر   سلِىٍ ِذرعَّ  فُظوغ تدلؼّىصََّر.غْ ً ػًٍ ُجٔـّغ ػٓ هٗذ ُشوَّ ،تخغ تدلُٗصٌوِٕظ أوتسغ تٌمغْ تٌغَّ
َّٕريف  أٌ ،385َِؼغوفر ِٕظ ؿٕر  تدلؼّىصََّرغْ ػًٍ ُج ِمضَّؿرهٗذ  966َف/ 718 -385)ر تٌدثخث ظثؤفٍُؾ تْوذل حلََّّّ تٌ
َ عبُؾ تْؿثلفر ِغ خثدلثء، َصمضَّ κολυμβήθραغْ وػٕضِث ديٓوْ تجُل”فُمىي تدلشِىٍ:  63  تٌر تٔؿىٕضعََّن خِغَغ َ(416

 .(5)“تدلؼّىصََّرغْ ىْ ػًٍ ُجوٍُّوَُ ،خثلٍ تْؿثلفر

 انُثخورورفع  انشُّكرصالج  (3)
 .تٌُدشىعوَغفغ  تٌلُّىغ،ٍ تٌىث٘ٓ هٗذ وٍَُِّ

                                                                            
4
 PG vii, col. 1247- 1248.  

5
 BSAC., t. 11, p. 71.  
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 انقراءاخ واإلجنٍم (4)
ودل  سُِةر تٌغَّجً تٌظٌ دل حيـح ٌٗ ُجُىخثُ٘ تٌظَٓ ُغفغز ذلُ آظثِهُ وُؿصغز سِثَثُ٘. ُىىب ٌٍغَّ»: مزمور اإلجنٍم

إْ  :تحلك تحلك ألىي ٌذه »ٌُٕمىصديىؽ:  تٌغَّج: وفُٗ َمىي املقذَّسجنٍم اإلو .(1:31،6)ِؼِىع  «تٌٍٍُىَثَىجض يف فّٗ غق. 
َّّىتز ٖ َمضع أْ َضسً ٍِىىز  وتٌغُّوح،ٖ َىٌض ِٓ تدلثء  وثْ أدٌض  .(61-1:3 َىدَّٕث) «...تٌ

ِّر تٌىٍّر تٔذلَُّأمهَُّو  «... ... فىثْ ولثي تهلل ٌُىٓ»صهث ٌٍذُثذ ٔفـهث. فدثٌىٍّر ُوجضز تحلُثذ ٍ٘ أمهَُّ ،غ تٌىٕـٍر ٌٍ
ٍّر، وعوح تهلل َغف وتٌىٍّر، إط وثْ ػًٍ وجٗ تٌغّغ )تدلُثٖ( ُظ وتٌغُّوح. فّٕظ خضتَر تخلٍُمر، ُوجضز تحلُثذ خثدلثء (1)شىىَٓ 

 وتٌىٍّر. وتٌغُّوحخثدلثء  ،ٌٕٔـثْتجلضَضذ شوًن تخلٍُمر  أًٌَث فىثْ ٔىع. و٘ىظت تِْ ٓ ٔىٌعػًٍ وجٗ تدلُثٖ، ولثي تهلل ٌُُى

 ثع أواشً انكثارانضَّ (5)
 خؼض لغتءذ تٔصلًُ ُشمثي تْوتكٍ تِشُر:

َّذ  تدلىػىظٌن. -7تٌمغتخٌن   -6تلضَٓ  تٌغَّ -5  (6)تدلٍه -4عوع أو تْ٘ىَر  تدلُثٖ أو تٌؼُّ -3تدلـثفغَٓ   -6تدلغًً   -1 ث أ
 .“تدلمضَّؽتدلىًغ ”ر وٍ٘ أوكَُّ ،ر تٌمغتخٌنر ظثِٕر ُشمثي خؼض أوكَُّفُظوغ أوكَُّ َ(1364)+ َوَدغتٌمؾ أخى تٌّّوثز خٓ 

 انرُُّصم طهثح: ٌا إنً األوثٍاء وربَّ (6)
ٌىٍ  ،ُ٘ؼضَّوُش ،ٌ ػدُضنَ ٘ظت تٌؼّثص، وشمىٌِّصصمضَّ تدلمضَّؿرشه لىَّ أعؿً...  تٌغُُّؿً َث إٌٗ تْٔدُثء وعجَّ”َمىي تٌىث٘ٓ: 

َّ جثء غًن تٌفثؿض خثخٕه تٌىدُض َـىع تدلـذُخ  ث٘غ تٌظٌ ٌٍُّٗص تجلضَض ٌغفغتْ سِثَثُ٘، وتٌغََّـصُِؼىت أْ َٕثٌىت تٌؼّثص تٌ
  .تٌوَّٗذ ػٓ ٘ظٖإكثعذ  رأََّ َ(1364)+ َوَدغدل َىعص تخٓ و “.... تخل ٘ظت تٌظٌٕث، عخِّ

 صالج وضع ٌذ (7)
 تٔذلذٍ.  تٌُمضَّتؽر ٌُصىعجَُّتَ يف ضَّ، وتٌيت شمثخً ربًٍُ تخُلتدلؼّىصََّرر ر خٍُصىعجَُّتدلشصوَّ تٌصَّذًٍُهٗذ وًغ تٌُض ٍ٘ هٗذ 

ُ وؿ ذ  دً فُهُ َثعجُّوخيٌؼىْ ٌه،  تٌمضُّوؽتٌظَٓ خيضِىٔه وَضػىْ تمسه  ػدُضن َثعجُّ”َمىي تٌىث٘ٓ: وفُهث   غ خُٕذه
ِّو ِّ. ػًّ هثحل ؿثػضُ٘ يف و غوت يف ِث ٌٓدُثء وَفهّذىت  تِٕذهُ أْ حيُىت وَفىِّ. عصٌءفىغ أعًٍ  تهني لٍدهُ ػٓ و

َُّـىع تدلـُخ، ٘ظت تٌظٌ ِٓ لدٍٗ ٍَُك خه تجملض وتٔوغتَ وتٌؼؼَّ وسلٍِّوٕثٕث وإذلٕث . خثخٕه تٌىدُض عخِّتٌظٌ ٌه تِْ  ،جىصذ وتٌ
ًّ  “.... تخل أوتْ وو

 املعمودٌَّحرن نهكاٌه وٌو مىطرح عهى ُج صرٌَّحصالج  (8)
َّمؾهث يف وٍ٘ هٗذ ِىجىصذ خٕوِّ  وفُهث َمىي تٌىث٘ٓ: تٌدُؼٍِٔ أًٌَث. تٌ

َّثػرٍ يف ٘ظٖ خً ٌصهغج ػِّٕ، ٍٖ سبمصين وٖ شوغف وجهه ػِّٕ ... ٓتدلصذِّٕ تٌغؤوفدُُ أَهث تٌغَّ” َذث  ، مجُغ ؿُةثيت تٌ
ر وديُٕذه  شه غذًن تدلغبَُّذ  غين خثٌىّثي خمىَّوُهِّ، تغـً صٔؾ ٔفـٍ وجـضٌتٌصَّىخر، ِٓ َغفغ سِثَث تٌدلغ وَُمدً هبُ إذل 

ًٗ ٍَِدىْ ِِّٕتٌغُّودَُّر،  صه ٌٍدلغ تٌيت ٖ تٌظٌ ٘ى تٔديثْ تٌظٌ ُ٘نشٗ ػظُ زلدَّ، ػُِٗ ذلٍُ أْ أٌىٍ إطت ِث لغأز ِسغَٓ ربٍُ
َّ، ٖ أوىْ أٔث ِضتًٔث وؼدض ٌٍشُِةر، ِٕك هبثَُ ٖ َذغجؼٓ  ، ودضٖ، تحملح تٌدلغ ، تٌوَّثحلتٌظٌ خٗ سُِةر ودضٖ تٌـُِّضأَهث  و

ِـّغٌىٍ أػًّ سضِر ٘ظت ين ولىِّتدلمضَّؽ، ن شه ِٓ ػٍىِّأعؿً لىَّ، تدلظٌىي سثػًَث خً وٓ رل غثفغًت َـّّثبٍ، تٌؼظُُ  تٌ ع فٍُصوىَّتٌ
غغؽ تغغؿهُ ، وٖ هتضِهُ خؼضء، وتْٔدُث تٌغُُّؿًتخٕهُ ػًٍ أؿثؽ ، مٍٍ أٔث تٌلَّتدلـُخ يف تٌظَٓ َٕثٌىْ هدغر تدلُٗص تجلضَض ِِّٕ

ٌَُّر، تٌىتدضذ تٌىدُضذ تجلثِؼر ، تحلك يف وُٕـصه ِّوٌُصّجَّ، ِىت يف تٌؼدثصذٌىٍ َصمضَّتٌغَّؿى  “.... تٌمضُّوؽِىثْ تمسه  ض يف و

ِّؼ ِفهىَ ػًّ تٌىث٘ٓ يف شىًُّ تْؿغتع، إَّٔٔ٘ث َصغوَّ ِـّغُ ٗ ٌُؾ ٘ى تٌظٌ َص خً تدلـُخ ٔفـٗ. تٌىث٘ٓ َمىَ خصنصَذر   تٌ
                                                                            

   ر.ر وتٌؼغخَُّخثٌمدَُِّ تْوكَُّرتدلٍه تدلـُذٍ، دُط َىعص تؿُ  أوكَُّرهث أَّٔ َوَدغ إذلَلًن تخٓ  6



4 
 68، 67/ تحلٍمصثْ لدً ُلضَّتؽ تدلثء تٌؼٕثهغ تٌٍُِّصىعجَُّر ٌصمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر

ِـّغ ٍدًث ٌٍغفغتْ ٌٕفـذٗ  ُ ،دٌنثبٌَُٕ إذل تخلثُةٌن تٌصَّ ذ تدلـُخ تٌيت َـدغهث ػًٍ تٌىث٘ٓ. ٕ٘ث تٌىث٘ٓ سثُا شثبٌح، ٌىٓ خمىَّتٌ
 ثبدٌن، وٍ َٕصمً هفخ تهلل وغفغتٔٗ ػٓ ُغَمٗ ٌّسغَٓ.ي تٌصَّإطت فهى أوَّ .وٌّسغَٓ ِؼٗ

َّ ، خُّٕث أكثع تٌوَّٗذإذل ٘ظٖ “ وإٌَثح تخلضِر تٌظٍُّّرِودثح ”يف وصثخٗ  لغدل َُ َ(1364)+ َوَدغتخٓ  وجضَغ خثٌظِّوغ أ
َّمـٍ تٌصَّغشُح” ٗوصثخ يف َ(1467-1419)تخلثِؾ  ُغَّّثيتٌدثخث  إٌُهث  .“تٌ

 الز أواشً انكثارانثَّ (9)
 جصّثػثز.وٍ٘ أوتكٍ ؿَٗ تٌىُٕـر وتِخثء وتٖ

 قاوون اإلميان (11)
َّمـَُّرـُِِٕين. وَٗدظ تٌمثعئ سٍى تدلوثصع ُمثوٌ تٌُمٕ٘ث َُمثي لثٔىْ تٔديثْ تٌِّٕ ِر لثٔىْ تٔديثْ تٌمضدير ِٓ طوغ ِمضِّ تٌ

. تٌمدَُِّروتٌغغخُر خثؿصعٕثء تٌىُٕـر  تٌلَّغلَُّرِر تٌيت ٖ شؼغفهث وثفر تٌىٕثبؾ ، وٍ٘ تدلمضِّ“... تخل تحلمُمٍ تٌُّٕىعَ ّه َث ُأٔؼظِّ”
َّ  .(7)ِر لثٔىْ تٔديثْ فغًن ِؼغوفر دىت تِْثعخيُر دلمضِّث تدلوثصع تٌصَّأ

 املعمودٌَّحوضح انغانٍالون عهى مٍاي  (11)
ٌصمضَؾ تدلثء  تٌوٍَُّحتز دبعثي ظٗض ِغَّ تدلؼّىصََّرغْ )ػَس تٌغثٌُٗوْ( وَـىح ِٕٗ يف ُج تدلمضَّؽ تٌؼََّسث٘ٓ َنسظ تٌى

:ًٗ تخٕٗ تٌىدُض َـىع تدلـذُخ   ِدثعٌن .ً آٌِنتهلل تِج ًثخَ تٌُى إٌٗ وتدض. ِدثعٌن تٌُمُضؽ وتٌغُّوحخثؿُ تِج وتٖخٓ ” لثب
 .“تٌدثعلٍَُ آٌِن تٌُمُضؽ تٌغُّوح ِدثعٌن ٕث آٌِن.عخُّ

َّثؽَمىي   ٍِٔح. تٌغَّج: ِٓ تٌل

َّث ( تحملدَّر)ٌٕثكغٖ ِىصدر  تدلؼّىصََّرث وعص يف وصثج ر شلَّأوعغ صلَّ ُمـُِّثفُظوغ شغشُدًث  َ(1467-1419)تخلثِؾ  ُغَّّثيتٌدثخث  أ
َّمؾيف ٘ظت تجلؼء ِٓ   دُط َظوغ: تٌ

• َّ  َىىْ أظٕثء شغصَض لثٔىْ تٔديثْ. تٌوٍَُّحثي ٌٔخ ػَس تٌغثٌُٗوْ يف تدلثء دبع أ
• َّ  .تٌُمُضؽ تٌغُّوحخثؿُ  تٌعَّثٌعرويف  ،خثؿُ تٖخٓ تٌعَّثُٔرذ تْوذل خثؿُ تِج، ويف يف تدلغَّ تٌؼََّستٌىث٘ٓ َـىح  أ
• َّ ًِّّ خؼض طٌه خثٌمىي:  أ  “.تخل... تٌمضُّوؽ ثٌىض رلضًت وإوغتًِث إوغتًِث ورلضًت ٌٍعَّ”تٌىث٘ٓ َى

ًَّ، ٔضػى لىََّث جثخً تدلُثٖ وسثٌك تٌُى”َمىي تٌىث٘ٓ:  َّث٘غذ تٌظَّشه تٌ تْمسثء، تٌظٌ ٖخٕذه   تشُر، تٖؿُ تٌظٌ َفىق و
ؿهُ ولضِّ وأخضذلُتٔمٍهُ ث ػًٍ ػهض خُُٗؾ تٌدٍِٕ، ٔـنٌه َث ٍِىٕث ػٓ ػدُضن، تٌظٌ ُهٍح ػَّٕ ،ٕثتٌىدُض َـىع تدلـُخ عخِّ

ُّ تٌؼََّس، ٌىٍ ِٓ جهر ٘ظت تدلثء و٘ظت ُ٘ولىِّ ُّوهضَّ وأعطذلثتز تدلٌثصذ. وتْعوتح تخلدُعر تِٕؼهث تٌمىَّ شدًِ و  ؿ ذذغ،  ٘ث. و
ُّ ُّ ،علثء وو ُّ ،تْهٕثَػدثصذ  وو  “.أخٍِٗ ،شؼؼمي وو

َّ تٌوَّٗذ٘ظٖ و َّمؾ، وٍ٘ هٗذ غًن ِؼغوفر يف (8)تدلؼّىصََّرً هٗذ تؿصذٗف ُشـ  تٌدُؼٍِٔ. تٌ

َّ خلٍءوجيح أْ َىىْ تدلثء غًن شلؼوغ  ُْسغيىتبً ِٓ تٌ تؿذثز  ضًَّ ػٍُٗ يف ُل، وّث ٖ جيىػ ِؼجٗ خثدلثء تٌظٌ َُوَّت
 .(9)تدلؼّىصََّرخيصن هبث يف غًن تدلؼىن تٌظٌ دلُثٖ  مثْ ُمٌؾ، فٍُّثٖ تٌَّوتٌغُُّؿًثٔثز يف أػُثص تٌغِثؽ وتخلُّؾ تٌىدًن متٌَّ

                                                                            
ُْؿصثطذ سرأكثعز تدلرعِّ 7 َّ “تٌمدَُِّرتٌىُٕـر  لوَّر”إَغَؾ تدلوغٌ يف أدض أجؼتء وصثهبث  ت ِر لثٔىْ تٔديثْ ٘ى أدض تجملذثِغ  ِوضع ِمضِّ إذل أ

ِّخ، تٔؿىٕضعََّرر تٌيت ُػمضز يف ِضَٕر تدلىثَُّٔ ٌّضوْ أْ شى  رلّغ شموض، أو شثعَز ٘ظت تجملّغ، أو تدلوضع تٌظٌ ٔمٍس ػٕٗ طٌه. خ أ
8
 BSAC., t. 11, p. 72. 

ُّن 9 َّدؼر، تْوَّيفُـر يف كغح ُمىؽ وِؼصمضتز تٌىُٕـر، تجلؼء ؿِٗر، تٌٌّا تٌَّٕ َىدَّٕث تٌُم    51، م 1965، ِوغ، تٌعَّثٌعر تٌ
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 هٍةورمشً تانصَّ انصَّهٍةاخ مثال يف املاء ثالز مرَّ انىَّفخ (12)
ٌُىىٔث حلُُّ تدلُٗص تجلضَذض   ،َسؽ ٘ظت تدلثء و٘ظت تٌؼَّلضِّ” و٘ى َمىي: تٌوٍَُّحتز ِعثي ز تٌىث٘ٓ يف تدلثء ظٗض ِغََُّٕف

َّ آٌِن. تٌُمُضؽ تٌغُّوحذبضَض  ذ آٌِن.ٔؼّر تٌدٕىَّ غًن فثؿض آٌِن. ٌدثٌؽ ر آٌِن.دُثذ أخضََّ آٌِن. ٕذث َـذىع   تخٕه تٌىدُض عخَّ ْ
ًٗ: إْ دل َىٌض أدٌضتدلـُخ تٌظٌ ٔؼي إذل تْعصْ وُهَّ وأٌَذًث   ٖ َـصُِغ أْ َضسً ٍِىىز تهلل. وتٌغُّوحِٓ تدلثء  غٖ كهض لثب

ِّ تٌمضَِّـٌنأِغ شُِٗظٖ  ًٗ: تط٘دىت وشٍّظوت مجُغ تُِْ وػ  .“ضوُ٘وعؿٍٗ تُْهثع لثب
 وَمىي: ِغَّتزظٗض  خثٌوٍَُّحتدلثء َغكُ ٕ٘ث و
ً ػًٍ ٘ذظٖ  َث تهلل تِج ًثخَ تٌُى أعػض. تٌمضُّوؽٕث أَهث أَهث تٌمثصع، وصلِّ أصسٍٕث .تٌُمُضؽ وتٌغُّوحخثؿُ تِج وتٖخٓ ”

تْ سِثَذثُ٘  ٌن غفذغ ر. تجؼٍهُ ِـصذمِّشه تٔذلَُِّىت إٌُه خمىَّص ُِٗص ػدُضن تٌظَٓ شمضَّتدلُثٖ، ٌىٍ هبث وخغوح لضؿه ذبضِّ
 .“... تخل ؼّر وتٌغأفردثؽ غًن تٌفثؿض. خثٌَّٕوتٌٍِّ

َّثخك تٌصَّغشُحِٓ  وتًٌخو فز ًذّٓ  تدلوثددر ٌٍَّٕ تٌوَّٗذتز، شنيت هُغر يف تدلُثٖ ظٗض ِغَّ تٌَّٕفزٗ خُّٕث َىىْ طوغٖ أَّٔ تٌ
ُّ َّثوٕ٘ث دضض شضتسً خٌن ظٗض ٔفشثز يف ِمثخً مخؾ ٍُدثز.  .“آٌِن”  خٍُدر ِٕهث  مخؾ ٍُدثز ُششصُ و  ُغَّّثيتٌدثخث  أ

َّ  َ(1467-1419)تخلثِؾ  ِّ .“ؽ ٘ظت تدلثءلضِّ: ”ِغَّتزظٗض  َمىي تٌىث٘ٓفُظوغ أ ذ ِٕهث َغكُ تدلذثء خِذغف   ِغَّ ويف و
ِّوتدضذ خؼض  ِغَّذز يف تدلثء َُٕفمثَّ  .تٌوٍَُّحتٌظٌ يف َضٖ دبعثي  تٌوٍَُّح َّثخكٗظر عكىِثز عكُ ِٓ تٌعَّ و وخثوصّثي  .طوغ٘ث تٌ

ِّو تز.َىىْ تٌىث٘ٓ لض ٔفز يف تدلُثٖ ظٗض ِغَّ ،ظٗظر عكىِثز خثؿذُ تِج وتٖخذٓ   ”ر إذل ػٕض لىٌٗ ً تٌىث٘ٓ تْوكََُّى
ِّ مثَّ تٌوٍَُّح،دبعثي  ِغَّتزفًنكُ تدلثء أًٌَث ظٗض  ،“تٌُمُضؽ وتٌغُّوح  آسغ٘ث. ر إذلً تْوكََُّى

 َّ َُّٔرفىٍّر َغكُ يف  ؛ٍُح َؼين سصّٗعكُ تدلثء خثٌوَّإ َُِّر تٌٍُّغرلض تٔصمٍس وّث ٍ٘ إذل )ؿفغتجُؼَٓ(  σφραγίζειν تٌُىٔث ، تٌمد
ٍُؾ َ ٔمغأ ػٕٗ ِٕظ ػِٓ تٌدثخث ظثؤفَضيف تٌم  ؿذٌُك شمٌٍُض ٘ى ،ٍُح أو عمشهث خٗوسصُ تدلُثٖ خثٌوَّ“. وكُ”أو “ عكُ” تٌؼغخَُّروٍ٘ يف 

تدلثء، وطٌه يف وهفٗ ٌٓػجىخر تٌيت دضظس  σφραγίζεινَغكُ  (11)ػٕضِث عأي لٌُدًث َ(416-385) 63  تٌ تٌدِغَغن تٔؿىٕضعٌ
 .(11)“جثء لٌُح ِٓ ٔىع وعكُ تدلُثٖ κολυμβἆθραىْ ػًٍ تجلغْ وٍُّوخُّٕث َُ”ِغ أوعؿُىؽ، فُمىي تٌدثخث ظثؤفٍُؾ: 

يف سضِذر   تٌُىٔثَُّٔذر ٖ شؼغفهث تٌىُٕـر  ُمـَُّرشلثعؿر  تدلؼّىصََّرتز يف ُمؾ ظٗض ِغٍَُّح فز يف تدلثء وعمشٗ خثٌوَّوتٌَّٕ
َّ تدلؼّىصََّذر ُهث تٌىث٘ٓ، َظوغ وصذثج  وٍِّتٌيت َُ تْوكَُّرٍُح، وشىٍّر يف تدلُثٖ، وعمشهث خثٌوَّ تٌَّٕفزخثٔصهثء و .(16)تدلؼّىصََّر  أ
َّثؽ ََِّٗٓ أجً  هٍُّىت: ”َمىي تٌل َّث٘غذدٍر وتٌُم وتحملدَّر، ،تٌىثًِ تٌ ِّ “. تعدُ . َثعجُّتٌغَّؿىٌَُّر تٌ  و٘ظت تدلغص دل َذغص يف أ

 .تدلؼّىصََّر ِوضع ُمـٍ آسغ ٌـغِّ

َّث ًٗ: إِّٔتٌوَّ َىدَّٕث٘ىطت ”أٔٗ َُمثي أؿَدـّىؽ:  تخلثِؾ فُظوغ ُغَّّثيتٌدثخث  أ َّثخغ لض كهض لثب  وٍ يف ُِثٖ تْعصْسلٍِّ ضُزٍ ػ
ُمذىي  ف ... تخل. َمىٌىْ: ٔـجض ٌه أَهث تدلـذُخ  مثَّ .(13)هضتءوتٌلُّ َىدَّٕثوِث َصٍىٖ ِٓ أعخثع تٌؼظعتء وتدلٗبىر و “... تخل.

َّثؽ ََّٗ: عمحر تٌلَّؼحُمىي ف .... تخل ؿُػًٍ تٌغَّ (14)لضِِّىت Procvarin: تٌل  ـدُخ.تٌصَّ ِؼّىصََّر، تٌ

َّ وتحلمُمر، وخؼُضًت ػٓ كغح َىىْ ِىثٔٗ َّثخك طوغٖ، ٍَؼَ أْ َدضأ خثٌمىي:  يف تٌُمضَّتؽ تٔذلٍ، فإ لفىت ”ِغص تٌلَّّثؽ تٌ
 ، ْٔٗ ٌُؾ ٕ٘ثن شمضمي ٌٍمغتخٌن يف ُلضَّتؽ ُِثٖ تدلؼّىصََّر.“خبىف وإذل تٌلَّغق تٔظغوت ٕٔوس

                                                                            
 .Rod  لٌُح أٌ ραβδος῞ تٌُىٔثَّٔرويف  Epe\rabdoc تٌمدَُِّريف  11

11 BSAC., t. 11, p. 72.  
12 BSAC., t. 11, p. 55, 72.  

تؽ تٔذلٍ يف وًؼٗ تٌمضمي دىت ٍِِذغ تٌمذغْ   ضَّ... تخل، و٘ى ُمؾ تٌُم تدلؼّضتْ َىدَّٕثتْعخثع ٍ٘ ٍُح كفثػر تٌؼظعتء وتدلٗبىر و٘ظٖ  13
َّ  ِغص  َّ“ ... تخل ِغمي تٌمضَِّـرخلفثػثز وتٌضذ تٌٔٗ ”تٌؼلغَٓ دُّٕث د ٌَُىَ٘ظٖ تْعخثع وّث ٔؼغفٗ  زل  .  “شمضَِّىت”، وٌُؾ “لضِِّىت” 14 .  ت
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 68، 67/ تحلٍمصثْ لدً ُلضَّتؽ تدلثء تٌؼٕثهغ تٌٍُِّصىعجَُّر ٌصمضَؾ ُِثٖ تدلؼّىصََّر

َّ  ،تدلِدىع تدلؼّىصََّرٌمض طوغ وصثج و َّثؽِغص أ َّثخك تٌل ؿذر.  دٍذر ِمضَّ ٍىت خؼٌىُ خؼًٌث خُملدِّ”: ٘ىطوغٖ ِدثكغذ  تٌ
ؿُ، لفىت خغػضذ ػًٍ تٌغَّ )لضِِّىت( ِىتتٌظٌ ٘ى َـىع تدلـُخ تخٓ تهلل تمسؼٕث وتعمحٕث. شمضَّ تعدُ. ٔؼُ َثعجُّ تعدُ، َثعجُّ َثعجُّ
  ، و٘ظت أًٌَث غًن صلُك.“تٔظغوت. ٕٔوس تٌلَّغقوإذل 

ُّودل َُ َّث تٌمؾ أخى تِوضع ُمـٍ إذل طٌه لغ أ َّثؽ:َمىي ”: ٌّّوثز خٓ َوَدغ فُظوغ ِث ٍٍَ. أ ، لفىت جُِّضًتلفىت ’ تٌل
 تٌلَّّثِـروغثٌح تْولثز زبصوغ  ‘.ِىت خغػضذ، لفىت خبلُر وعػضذ وسلىع، شمضَّوزلدَّر، لفىت خـِٗر خإٔوثزخبىف، لفىت 

 .“ِىت فمَوَمىٌىْ شمضَّ ،لفىت دـًٕث


