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 مب خيتص ثيىم عيد امليالد

يٍ أدذ األدجبس األجالَّء ثبنىالَبد ادلزَّذذح األيشَكَُّةخ اةب    و9119َُبَش عُخ  7وفهزين سعبنخ َىو ػُذ ادلُالد االصٌُن 
  :انزَّبيلويٍ ثُُهب انغإال  أسثؼخ أعئهخ نإلجبثخ ػهُهب،

 كيهك كلَّ أزثع سنىات؟ 82، 82ملبذا ُنعيِّد عيد امليالد يف يىمي 
كنيسةة   ليتىزجيَّةمن كتبة: حمبضسات يف  الثَّبلثسُتنشس كبملة يف اجلزء من اإلجبثة اليت  ب يلي جبنٌتوفيم

 .و9199يف ينبيس من العبم القبدم  السَّةوالري سيصدز مبشيئة  اإلسكندزيَّة
، يف َىو كؼُذ يغزمم ثزارّ ،اثغ ادلُالدٌل يٍ ػشف االدزفبل ثؼُذ ادلُالد يف أوائم انمشٌ انشَّسويب ٍْ أوَّ كُُغخ كبَذ

أَّ كبٌ َُذزفم ثّ فًُةب   انزَّبسخيَُّخفشَمُب، دُش رؾهذ انىصبئك ئاَزمم انؼُذ ئىل مشبل  ،ويٍ سويب. (1)دَغًّّ يٍ كمِّ ػبو 92
مثَّ اَزمةم   يُالَى ورىسَُةى وسافُُةب.   ؛زّ كُبئظ مشبل ئَغبنُبرجَُّ ادلُالدٌ، اثغويف أواخش انمشٌ انشَّ . و262-269ثٌن عُخ 
يُبعك  انشُّثغ األخًن يٍ انمشٌ انشَّاثغ ادلُالدٌ، يف يفانؾَّشق، انغغبط يف  ػُذ ػٍ يغزمالًّدَغًّّ  92يف  ثؼُذ ادلُالداالدزفبل 
 .  وأَغبكُخ انقُّغشيوآعُب  انُمغغُغَُُُّخ

هى َكٍ ػُذ ادلةُالد مةًٍ   وكبَذ كُُغخ اإلعكُذسََّخ ٍْ آخش كُُغخ ػشفذ ػُذ ادلُالد يغزمالًّ ػٍ ػُذ انغغبط؛ ف
 خالل انفزةشح  ػبػ يف يقشانزٌ  َىدَُّب كبعُبٌ. وخيَّّب (و272-996) انشَّعىيلأصُبعُىط لبئًخ األػُبد انيت أوسدْب انجبثب 

َّ (و282-011)  بئذ يفمهُذ انمذمي انغَّة ػًاًل ثبنزَّ ،أعبلفخ يقش كبَىا حيزفهىٌ ثؼُذ يُالد ادلغُخ وثؼُذ ػًبدِ يف َىو وادذ أ
د ح لىاٌَن كُغَُّخ مل َِشَؼشف أَّ ومغ ػذَّ (و019-282) اإلعكُذسََّخيٍ ثبثبواد  92  انيٍ عًنح انجبثب صبؤفُهظ و .(9)انؾَّشق
 ،ػُذ ادلُالد يف يقةش  َُّخل ئؽبسح رفُذ اعزمالنب أوَّأيَّ. ، ثًُُب أؽبس فُهب ئىل ػُذ اإلثُفبَُب وػُذ انفقخ(2)نؼُذ ادلُالد فُهب ركٌش

اإلعكُذسٌ، َىو أٌ  كًننُّظ انمذَِّظيف دضشح  ،و029فمذ وسدد يف انؼظخ انيت أنمبْب ثىنظ احلًقٍ دىل ػُذ ادلُالد عُخ 
َّ وادٌذ ال َىجذ دنٌُمأٌ أَّ  .(0)اإلعكُذسََّخصاس   .و021لجم عُخ  يف يقش ٍَ لذ دذسانفقم ثٌن انؼَُذ ػهً أ

، ثذًءا يٍ انمشٌ اخلبيظ ادلُالدٌ، ْى َىو ػُذ ادلُالد يف كمِّ انؾَّشق (2)دَغًّّ حبغت انزَّمىمي انُىنُبين 92ئرًا؛ فبس َىو 
َّ كضًنًا يٍ ثالد انؾَّشق  يبََُّةخ  كبَذ يف ْزا انىلذ ربثؼخ نإليّّاعىسَخ انشُّو -ويٍ ثُُهب يقش   -كًب يف انغشة أَضًب، ئر أ

 ادلزشايُخ األعشاف.
كُهة  يف انغَّةُىاد انمجغَُّةخ     99دَغًّّ َىافك  92كبٌ َىو  ودلَّب رجىن األلجبط انزَّمىمي انمجغٍ نالدزفبل ثأػُبدْى،

 كُه  يف انغَُّىاد انمجغَُّخ انكجُغخ انيت رزكشَّس كم أسثغ عُىاد. 98انجغُغخ، وَىافك َىو 

                                                                            
 . Furius Philocalus “فىسَىط فُهىكبنىط”مىمي انفُهىكبيل َغجخ ئىل وامؼّ جبء يف انزَّ ،دَغًّّ أَّ َىو يُالد ادلغُخ 92ركش الػزجبس َىو  أوَّل -1

Cf. Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 153. 

2- John Cassian, The Conferences, X. The Second Conference of Abbot Isaac, On Prayer, Chapter II. 

 ذلزا اجملًغ. 79ذذَذ يف انمبَىٌ وثبنزَّ ،و699لجم لىاٌَن رلًغ رشونى عُخ  كُغَُّخلىاٌَن  أََّخيف  انؾَّشقركش نؼُذ ادلُالد يف  أٌ ػًىيًب مل َشد -2
4- James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, volume III, Edinburgh-New York, 1910, p. 604. 

مىمي ادلقةشٌ  وْى انزٌ َمم انزَّ .“عىعُجٌن”امسّ  اإلعكُذسََّخانزٌ اعزؼبٌ ثؼبمل فهكٍ يٍ  ،َغجخ ئىل َىنُىط لُقش ،مىمي انُىنُبينانزَّ -2
ضاد َىيًب ُرة  99َىيًب، يب ػذا ؽهش فّّاَش فجؼهّ  21وجٍ َىيًب، وانضَّ 21فجؼم انفشدٌ يُهب  ،هىسػذَّل يف رشرُت انؾُّ ونكَُّّق.و  06انمذمي عُخ 

َىيةًب،   21دٌن جؼم ؽةهش أغغةغظ   ادلؼشوف اٌِ،  شرُت ئىل انىمغانزَّْزا فؼذَّل  ،جبء أغغغظ لُقش مثَّأسثغ عُىاد.  َىيًب كمَّ 21ئىل 
 “.مىمي انُىنُبينانزَّ”مىمي ثبعى َىيًب. وُػشف ْزا انزَّ 99و  98س ؽهش فّّاَش َزأسجخ ثٌن بيل فبوثبنزَّ
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ػشف األلجبط كزبة انذِّعةمىنَُّخ   مثَّ يف أواخش انمشٌ انضَّبنش ػؾش ادلُالدٌ، الدٌ،ويف يُزقف انمشٌ احلبدٌ ػؾش ادلُ(6)
عىنَُّخ ادلؼشوفخ انؼشثَُّخ انزٌ ْى رؼبنُى انشُُّعم، وْى ُيزشجى ػٍ انهُّغخ انمجغَُّخ ادلزشمجخ أفاًل ػٍ انهُّغخ انُىَبََُّخ نُكُزت ادلشاعُى انشَّ

ِّ”ت ادلشاعُى انشَّعىنَُّخ ػٍ ػُذ ادلُالد ُزززكش ُكف .(7)يُز انمشٌ انشَّاثغ ادلُالدٌ هىَّ يف اخلبيظ وانؼؾشٍَ َىو يُالد انشَّة رك
انزٌ ْى ”. أيَّب ادلزشجى ئىل انهُّغخ انؼشثَُّخ فأمبف يٍ ػُذَبرّ ػجبسح مل رشد يف األفم دُش ركش: “يٍ انؾَّهش انزَّبعغ نهؼّّاٌَُن

فأسث  انكُُغخ انمجغَُّخ دىت ئىل َىيُب ْزا، ألَُب الصنُب َؼُِّذ ػُذ  ،(8)“اثغ ألْم يقشانزَّبعغ وانؼؾشوٌ يٍ كُه  انؾَّهش انشَّ
 ادلُالد يف انضَّبيٍ وانؼؾشٍَ يٍ كُه  يف انغَُّىاد انمجغَُّخ انكجُغخ.

كًب حيزفهىٌ أَضةًب  ذلٍ اإل ثبنُمذَّاطخزى لجبط ثبنؼُذ ثغهش نُهٍ َُحيزفم األ انكجُغخ انمجغَُّخ انغَُّىادكُه  يف  98َىو ففٍ 
زفهىٌ ثؼُذ ادلُالد يةشََّرٌن يف  حيكُه  ونكٍ نُظ ثغهش نُهٍ، ثم ثالبيخ ُلذَّاط يف انقَّجبح. وْكزا  99ثبنُىو انزَّبيل نّ، وْى َىو 

 كُه  كم أسثغ عُىاد. 99،  98َىيٍ 
............................................................................................................ 

 يىم عيد امليالدثبين 
 وانظُّهىسجشَزّ ػهً كزبة ادلُالد انجزىيل أنزقذُخ ثغُظ  وَظشًا .الد كضًنح ػٍ صبين َىو ػُذ ادلُالدوفهين رغبؤكًب 

 .محشىٌ األقذُخ ثبنهَُّْب ْزا انزَّ وسُدأ ،ذلٍاإل

َّ ،ادلُالدٌ ػؾش انضَّبنشيف انمشٌ  و(1902-1922))اثٍ نمهك(  انضَّبنش كًننُّظانجبثب  َؼشف يٍ لىاٌَن عمظ انفشح يف ػُةذ   أ
 .(9)دُش َزكش صبين ادلُالد، وصبين انغغبط وصبين وصبنش انفقخ ،ٌنَيديزذ ئىل َىادلُالد 

 
ٌْبين َىو ػُذ ادلُالدنضَّ ودقيٌق صحيٌح شًا رفغًن عمغٍظهش يإخَّ كُه ، وكةبٌ   99ولغ ػُذ ادلُالد َىو  ، َمىل ثأَّ ئ
ولغ ػُذ ادلُالد َىو . أيَّب ئرا أسثغ عُىاد اد كمِّس صالس يشَّوْى يب َزكشَّأسثؼبء أو ُجًؼخ، فُُفشك فُّ انقَّىو. انَُىو انزَّبيل نّ 

 . انَُىو، فال َقبو رن  ُجًؼخ( أسثؼبء أو كُه  99) انزَّبيلكُه ، ووافك انُىو  98
َّ  .(11)ت ادلشاعُى انشَّعىنَُّخ ئىل انهُّغخ انؼشثَُّخُزجّ يزشجى ُكَؼبجل اخلغأ انزٌ عجَّ وْى رؼهٌُم يٍ جهةخ   - فغًنْزا انزَّئالَّ أ

 انغَّمظيؼبيهخ ػُذ انغغبط متبيًب يٍ جهخ َُؼبيم وانزٌ  - طلذ عجَّت رؾىَؾًب فًُب خيزـ ثغمظ صبين َىو ػُذ انغغب -ُأخشي 
قبو ثذوٌ فزشح َُ)أٌ  ال َُقبو اَمغبػًُب! ُجًؼخَّ ئرا ولغ صبين أَبو ػُذ انغغبط َىو أسثؼبء أو ئ غًنفدُش َمىل انزَّ - ىووانقَّ

 !ؼبو؟انغَّ ىٌو ال رغجمّ فزشح اَمغبع ػٍَف اَمغبع(. فًب يؼىن
                                                                            

 .جبثخ ادلشعهخ عبثمًب رشد يف اإلملانفمشح ُْب نزىمُخ أكضش. وْزِ  نمذ أمفُذ -6
ثزشمجخ ُكُزت ادلشاعُى انشَّعىنَُّخ يٍ انُىَبََُّخ ئىل  -غًن يؼشوف امسّ  -أٌ يف أوائم انمشٌ انؼبؽش ادلُالدٌ، لبو أدذ األلجبط  و996يف عُخ  -7

انؼشثَُّةخ، تةذ اعةى    ُرشجى انَُّـ انمجغٍ ادلزكىس ئىل انهُّغخ  يُزقف انمشٌ احلبدٌ ػؾش ادلُالدٌأٌ يف  و1121انمجغَُّخ انقَّؼُذََّخ. ويف عُخ 
ًُّـ يشلـ داود( ألوَّل يشَّح عُخ  “انذِّعمىنَُّخ ” . “انذِّعمىنَُّخ رؼبنُى انشُُّعم”تذ اعى  و1901وٍْ انزَّشمجخ انيت َؾشْب األعزبر دبفظ داود )انُم

أٌ يف أواخش انمشٌ انضَّبنش ػؾش ادلُالدٌ، وْى انَُّـ انزٌ  و1992مثَّ لبو وادذ امسّ أثى ئعذك ثٍ فضم اهلل ثزشمجخ انَُّـ انمجغٍ ئىل انهُّغخ انؼشثَُّخ عُخ 
 .  “كزبة انذِّعمىنَُّخ رؼبنُى انشُُّعم”، تذ اعى و1979َؾشِ انذُّكزىس ونُى عهًُبٌ لالدح عُخ 

 .(9دبؽُخ يٍ  2سلى ) 292ؿ  ،يشجغ عبثك ،ونُى عهًُبٌ لالدح ُدكزىس :اَظش -8
  وانؼؾشٍَ يُهب. انضَّبين انَجبةيف  و(1102-1121) ُرشَ ثٍ  ُغَّّبلاَزمهذ ئىل رلًىع لىاٌَن انجبثب  وْزِ اإلمبفخ اخلبعئخ

9- O.H.E. KHS - Burmester, The Canons of Cyril III Ibn Laklak 75th Patriarch of Alexandria, op. cit., p. 125.  
11- َّ ْى انزٌ رغجَّت يف ْزا انزَّؾةىَؼ اخلةبؿ    ادلزشجى انمجغٍ نهذِّعمىنَُّخ انؼشثَُّخ يف يُزقف انمشٌ احلبدٌ ػؾش ادلُالدٌ رمشَجًب، خغأ ئ

  ثزذذَذ َىو ػُذ ادلُالد ػُذ األلجبط دىت انَُىو.
 يٍ ْزا انكزبة انزٌ ثٌن َذَ . 107اَظش: ؿ 
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