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وووحيور"يخياإاعد

الكتابهذافاتحة

من،البدانالإنسانومعلم،والبنانالدالمخالى،الدرأنمنزلدئةالحمد

والسلاموالصلاة.شانفىهولوموكل،والإحسأنوالعدلالحقموازينعنده

صحبهعلىاللهورضى.والإلمانالإسلامرايهرافع،للانأمرحمهالمبعوثعلى

الدين.لومإلىبإحسانلبعهمفنوعلىالأطهاروآله

بص:اها

الطانف!ة.بالتشرذما!الملحنة،الحاضرةظروفنافىإللهنحلاجمهمتحابفهذا

مصر.ويحبوالذكاءالعقلمنشىءبهمنوإلىوطئىأهل!لاءإلىأوخهه

إلمامهبعدرالشوئالفردعندتتحددالعامةوالثعافهالوعىدرجهأنفلهشكلافمما

رنلساءأجزالمزعومةواللغهالمزلفالتارلخلصبحوعندما.ولغتهبلدهبلاريخ

الوحدةولاضعأفالمفاهيمفىوالبلبلهالفلنهلإثارةالناسمنمجموعةعقلدهمن

لنعلمالمضرىالتار!قراءهفيهـانعدودفةهنفبد؟مصرلشعبالوطنية

والمواجهةالنطورثقافهبناءبؤضسفبمههنصحيحه

:محاورثلائةحولوقوتهالفهبحولالكلاب!افىو!تىوستكون

الناربخفىالمصريةالقبطيةالكنيسهظهورببدابةينعلق:الأ!

المبطلةباللغهيسئلمااستخدامهاوبدالة،طقوسهالغةحولأثأرتهوماالمصرى

لذلكدعتهاالتىوالأسباب

الجادةالللملحالابعضبهاكانوإناصوللهتأرلخبةدراسة:الثات

وليستكلهمصرشعبلغهكانتانهازعموااللى،الفبطيةباللغةيسمىماحول

لغهإلىئحولثثم..المصريلنمعاللونانىالمستعمربهايلعاملكأنمؤقتهبلغة

ورومانيونانمنالإسكندريةكنيسهفىبالمسلحيةالمبشرونبهايخاطبدلنده

لبعضرسملهلغةإلىئحولتثم..الناشنهالمصريةالكنانسورهبانثسس
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الشهدرخلقيدونيةمجمعبعدالاسكندرلهكنيسهعلىانشقتاللىالمصرلهالكنائس

بأسلثناء-بعدفيماالمصريهللكنائسالرسملةاللغةهىأصبح!ثم،(م451)

ولم،واللاللنيهاليونانلةهىالأولىلغتهاكانداالتىالكبرىالإسكنثريةكنيسه

وزواللمصرالإسلامىالفلحعقب-القبطلةباللغهلاهوليهكلاباتأىمنهأيصلنا

لمحسسعلىالإسكندرلهكنيسةتمارسهكان!الذىالمسلحىالدلنىالاضطهاد

منعا.لةاالكنا"القبطلةاللغةاسلعم!فكانمصرقبطورهبان

نانيةان-الذلنيهالاسكندكنسمة.الاحتجا

ومدى،وإصاباونطفاكنابةالمختلفةالفبطيةلهجاتعنتكلمتثم

-1854)ا!ابعكبرلسالمبطلهالكللسةبطريركعصرمنذلحمهاالذىالتطور

الحديثنا.ا-.اتتما"-الالبطيهف01.-.-(م8561

المصرىالمنطوقعنالابلعادهوالمنشودوالهدفوالأصل-اللونانيةللحروف

البطريركمنبلكليف،عليهاأفندى!يانفطؤرهابصماتبيانمع-العربى

اديرهفىحاللابهالمعمولالحديثباللفظيعرفماظهورثمومن.اعرابعكيرلس

شلهي!ببرلهمقارالأنباديروخأصةالعتيقةالنطرونوادى

الثالثشنودةالباباعهدعلىالفديمالبحيرىاللفظالىال!دةهرحلةثم

اللهجةلاحياءالدبطيهالدراسا!معهدفىكبيرةامكانالايملكالذىالحألى

الرابعكيرللرسلفهفعلهلماوإزالهصشحاالحديثاللفظإلىتطويرهاضلالبحلريه

.المللادىعشرالتاسعالالرنفى

-كمكلوبوليس-مسموعكمنطوقالمصريهاللغةعنالكلام:والثالث

لمحدماءعصرمنذالمسموعالمنطوقذلكوثبا!المصريينأفواهمنلصدر

هويهمنىمافكل-كتاأشكداللغة1001الأنوإلىالمصريلن

لأهم-المصرىاللسان-المصريينأفواهمنالمنطوقالصوتثباتإظهار

.الأعلاماسماءوخصوصاالكلمات
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ولبعضوللبلادللأفرادالمديمةالمصرلةالأسماءمنأمثلةفذكرلا

الآنإلىبلنناحيةتزاللاالتىاياسماءللك.بمصرالشهيرهالزراعمهالمحاصيل

ثم.وشوارعناومدارسنابحولنافىبهالنتكلمإنناحتىوالآباءالأجدادعللهاحافظ

تواجدلانعدامالحاليهالكنسيةالقبطيةبأللغةنطقهااومعظمهاكلابةاستحالهبئنث

!إالقبطلهفىالأصيلهالمصرلهالأحرفأصوا!

الحرفينذاتا!ط!أىالمصريةالمئلأسىمنمجموعةعنلكلمتثم

وإن.معناهاونفهمنلكلمها،الفراعنةعصرمنذالأنإلىبلنناحيهتزاللاالتى

قوامس!فى!نهاالبحثثمومن.العربيهاللغةمعاجمفىيوجدلامعظمهاكأن

الىالالبطلهاللغةانلماءصحةللحملقوبألتالى،فبهاتواجدهالمعرفةالقبطلةاللغه

اللسانمعتلتحملامخترعهدخيلةانهاوإفامصريهانهاإها.المصريةاللغه

.المصرىالشعبوملطلبالاالمصرى

والوطندهالشخصيهالهويهضياععنشدلدوباختصارأخيرالكلمتثم

عونيهالفرالمصريةالأسماءبتغييرهموذلك،الأقبأطمنالمواطنةشركأءعند

المسلمينمنالمواطنهفىشركانهمعلىليتملزواوقبطيهيونانيهاسماءولبسهم

الأرثوذكسلةغبرالأخرىالطوانفمامنوالمسلحببنالمصربين

مصرىى."لفنصيب.الكابهذاتاللفنأن.أ!كئث

فىشركانهولنصفمصروطنهيحب،الأقاطالأورثوذكسطانفةمنمسيحى

الطوانفأصحابمنالمصردينوالمسيحيينالمصرددنالمسلمينمنالمواطنه

الكنيسهنشاةعنبحلاللهليكلمنأ،العبطلهالكنيسهلسدطرةتخضعلاالتىالأخرى

المسموعالمصرىبالمنطوقالصونبةوعلا!نها،الفبطبةاللغةوماهيةالفبطلة

اللغةهيةوها،والمزارعالمداجروفىوالطرفاتالمنازلفىالعاهةأفواههنالان

ىدمتملالة-التاريخىوالتضليلالدينلةالععائدعنبعيدا-كمئطواقالمصرية

-الآنوإلىالفرعونىالعهدمنبمنطوقهااحلفظناالتى-المصريينأسماء

كنبهمنصدقهدرجهلنعرفبحئناعليهنقيسكمالياس
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لناويوضحهصربلدهيحبالذىالمصرىالكاتبذلكيكلمناأناوذكنت

الفبطلهالكنلسهوفصلأصلعن-الدينلةالم!أتراتعنبعيدا-علملهبطريمه

عللهونجلمعبهنعتزالذىالمصرىلأريخناعلامالامنفكلاهما.القبطيهولغدها

طوانفهم.بجمعومسلحللنمسلمدن

منطقهفىواقعالملدينالمصرىالشبابمنكثيراهناكبانفوجنتولالد

لاططىانئماؤهفالمسيحى..مصرحبوبينبلنهلحولالذىالكثلفالضباب

الإسلامسوىلعرفلاإسلامىانلماؤهوالمسلم،لهوطناكنيستهسوىيعرف

بلغالىعنهندافعالذىالوطنموقففاين.إسلام!هدولةمصرانمعلهوطنأ

إ؟إدخيلمغتصباجنبىكلضدوالنفيس

فىطارىءلسببؤلدتملتهلغةبإحياءالمواطنهشركاءلطالبفلماذا

مصروعاد!،المبطيهاللغةللكمخترعبخروجالسببذلكوزال،مصرتارلخ

بهويهلهعلالمحةلاوالمعتمدالدينتغدروكون.المصرىلسانهاإلىاللهبفضل

الإسلاميه.مصرهىالمنميحلةمصرهىالفرعونيةفمصر،والانتماءالجنسلة

هذاوانعكاسأثرومابلعربلهأوبالإسلاميهمصروصفرفضمنالعاندفما

لادوافععنهالإجابةوراءمنطقىسؤالوهوإ؟.نعيشهالذىالوالمحععلىالوصف

العص.علىلخفى

لركأووعقيدهوكشرلعهسلوككمرجعيةالاسكلتركمنايرلدونهل

كماالعربلهاللغهمعنلعاملأنمنايريدونوهلإ؟إ.الالبطيهباحياءالعربلةلغ!نا

لاالتىالالبطيةاللغةإحياءمنالمطلوبهوهذا!..إ؟أجنبيةلغهأىمعنلعامل

؟إ..!الحلاةمجالأتجميعفىلعاملهمفىالمصرليناحتياجالاتلبى

فىالأوانلالمسلحدةاباءيكتبولم،قبطلةللس!اصولهالمسلحىفالدين

الإسكندريةكنسمةلغةتكنولم6بالالبطلهورسانلهمكتاباتهمالأولىالئلاثةالقرون

بهالنادىالتىالمفتعلةالضجهللكفلماذا.القبطيةهىلمصرالإسلامدخولحى

لغتهمانمع!!.للمصريينرسميةلغهالقبطلهلعودةالمواطنةفىشركاؤنا
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مندلنهموأصولالآراميةالمسلحلغةإلىاقربحليايئكلمونهااللىالمصريه

!!واليونانلةالقبطله

قطعمنالرلدونالوقتنفسوفى،اللوناندلنهمبمؤسسىالاتص!يرلدونإنهم

!إالإسلامىدلنناباصولعلاقتنا

وسيتصلسيتفاهمفكلفأكثراومشتركةوطنلةلغةغابلااذافاوالسؤال

وأالإنجللزيهربمامشلركةبلغهاللفاهميكونانالرلدونإ؟.الواحدالوطنابناء

!إالأصليهالمصريلنلغةعنلكونماأبعدوهماالفرنسية

بلاالمبط!ةبلغلهاالعبطيةالكنائساحلفاظعلىاعلراضاىهناكلس!

ا!الحليهللغةبدللهكلغهمصرشعبعلىلفرضهامحاولهاوتعنلا

سمتقيمحتىمثلالهالصبيةيكتبونهاولاباليونلأليةحروفهاكثابةعىالإصرارولمذا

!!.المصرىالتراثواءهوفىاللومىالتعاملفىالمصريينلسانمعلسنا

مالنافلهملغيرالمسلمينحقو!اىلهثرلاالاسلاملةالمصريهالهولةإن

صناعهوشركأءالأسلامىالفمهيعلمناكماوطنشركاءفهمعللناماوعللهم

سألالابا.-لا.لا.اللاريخيؤكدكماالإسلامدهالحضاره

ءهاها"-.تاقا...لاء..لا.ىالأا!فلةل!ها

)1(ةالغلااحداأجدادولسان

الجانبعنالطرففلنغضبحساسيةيؤخذحتىدينلاليسوالموضوع

مؤسسولسانتمابنالغةونعشقنحبالمصرلينالمسلمينقحن،الععيدىالدينى

مالهمالمصريلنوللمسيحللن.)1(الصبيةواللغةالصبىاللساناى!محمدديننا

ا!ك!مرلمابنالمسيجدلنهممؤسسولساناليوئاسةكتابهملغةفليحبوا،ايضالنا

خاصةاللغةبينما.اللغكتسمىمتعلدهكابيةباسك!عنهيحرالمسموعالمنطوقوكلعاماللسلنء.1()

لأحتياج!طبقاشكلهفىمتطورواحدثابىبائمكلعنهاويحر،النحويةالموا!نوالمكوبوهى

عليهااطلقوااللغاتمنكبيرةمجموعةيفم!لالصسفاللممان.لغتهملخطوطوتجميلهمالناس

اللغل!عنيختلفبالتاجمدالعسموعالمصرىواللعملن.الصبيةاللغةمنهاالسامحةاللغكمجموعة

التحرعليهلجرىولااللغكمنتريخاأخمواللسان.يقيناالآنتتطقانكصأوالقطيهالهيروغليفية

.اللغاتفىيحدثكماالممريعوالتطور
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منهىولامعدسكتابهملغهاصلهىفلا،للمبطيةهنادخلفلا.الآراهيهاى

إلاهىإن.بسببهاونتحاببنتباغضحتىا!المسيحأىالمسيحلهمؤسسلسان

مثلهاأليونانلهالدينيهللوثائىالقبطيةاليونلأقيإلىاليونانبهمنشكليهلرجمة

تطوراللستفهىمسلحىاوإسلامىكتابلأىاجنبيةلرجمةاىشانمثل

الكتأبهذافىادلةمنسيلبكمادديمهمصريةلغهلأىطبيعيا

المصرىلساننانحبوهسبحببنهسلمبنجنبإلىجنبامعاونحن

ببوتنافىننكلمهاالتىالمصريةلفنا،اسمهأكانمهماالجميلةالمصريهولقنا

سئمىالتىالمدلمةالمصريةاسماننافىونجدها،ومزارعناوم!اجرناوشوارعنا

أباننااسماءفىونجدها،لمصرالإسلامدخولقبلمنوجدائنااجدادنابها

ايضاونجدها.الأنإلىوبناتبنلنأولادنابهاشمفىنزالولاواسمائناوامهاننا

حللاشاوفىبيوتنافىنتكلمها-اثنلنحرفينمنمكونة-كثيرةدصيرةكلماتفى

ولاالعربيهاللغةمعاجمفىمعظمهانجدلاربماكلمات،شوارعناوفىالخاصه

!إالقبطيهالقواميسفى

الكنانسمنسواهادون-المبطيةبالكنيسةالقبطيةاللغةلارئباطونظرا

كأن-الكلالوللكيةاوالإنجيللةالكنأنسحتىاوالقبطبةجمرالأورثوذكسيةالمصرية

!ت..الكتأبهذافىالأولالمطلبهوالفبطيةالكبسةصشللكلامادافع

لمح!.الأوانلالمبشرينآبانهاوكتاباتالدبطلةالكلدسةخلال.الاالالبطيةاللغة

الأجدادلراثخلالمناوالعاى01التاسجلاثخلال.كلغة..

المصريةالآثارعلماءخلالمناو،الأنإلىمشافههإليناالمنمولوالآباء

فىولوجبلاالالبطلةالكنيسةنشاةعنالحديثمنبدولافكان.المتخصصين

تمثللأنهاالمصريينكليخصاوناريخهاقشانها،والعقديةاللاهوتلةثضاياها

!إ.معينةطانفةعلىحكراالأمروليسالعامئاريخهممنجزءا

علىاعرضالالبطيهواللغةالمبطيهالكنيسةعنالكلامفىالولوجوقبل

بهاوصفالذىومنجاء!اينمنفبطكلمةعنمفهومىالكريمالفارىء

..عليهمالاسمذلكإطلاقمنقصدهوما،المصريبن
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كلمهأنهاعلىواتفقواالكلمةلهذهالمصرىالأصلفىاختلفوالمد،.قبط

الكافبلكنه!ورومانىلونانى)لمصرالمح!لفممنصثرت،يفالأصل

قبطا!منطوقولكن.(30،90ءكوبلوس)والطاءالمافمنبدلاواللاء

وهما،فيهاوالطاءالمافحرفىلوجود-العربيهصادفوإن-صميممصرى

الحاليةالقبطيةفىحلىأواللاطلنيةأواليونانلةفىلهمامثيللاحرفان

بألهاوكالوا!طالصجديةالمصريةالبلدهاسمامامكثيراالعلماءووكف

فىلوجدلاالفاءأنمنشمبليونلقوللبعاباءإلىالفاءتحويربعدفبطكلمةاصل

وهو،عذهابحاثالفويهتلكعلىوقأملا.(يديناخطاقولوهو)القثيمهالمصرية

..إ!المصرىاللسانمعأبدايسلقيملاكلام

بطريقهدبطالكلمةوأطلاهت-معقولغيروهو-صحيحة!لتهمكانتفإق

إل!(طقف)النلاتالحروفبتغببرالمصرببنعلىاللونانىالمحنلمنالخطا

والنيلالمصرىبللسانالاستهزاءسوىلعنىلأفإنها-(،9!)-(لهبك)

لغةفىلهاأصللاالتىالكلمةبتلكللمصرييناليونانيينفوصف..المصرللنمن

بسكانيمملصىءوهوالبعضكولملر.الاستهزاءمعنىسوىفيهليسالمصريين

طو!.يفهملأجلفالصصدىأننفسهقرارةفىيعنىوهوصعيدىأنت:الصعلد

..إ!"الخؤانى11الصجدمثناهممن

بصعبدففطإلى-نممبة!طب!لهمالمصرشسشالبونانببنفوللكوقوكذلك

ثمومن.الصحدبة!طصكالهموبلسانهمبالمصرببنالاسنهزاءبدصد-مصر

!إ.اليونانيةوالئقافةالفكربلغةمعرقهملانعدامالفمومحمبالتحجروصم!

المصريينتعنىف!آ!بطكلمةانأرىاللغوىالتخرلجذلكوعلى

!إالمسيحىولاهوتهاوفلسفت!االيونانيهالثقافهيفهمونلاالذلنالأغبيأء

وينطمونهاوأقاطقبطالتسميةبتلكيفرحونالمواطنةشركاءأنوال!يب

بدلالهمفمعاراواتخذوها،وكبتوسكبتاليونانيينينطعهاكصاالقبطيةلغتهمفى
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المسيحيةالطوانفأوالمسلمونالتسميةفىلشاركهملاحدىالمصرديناسممن

!!..الأخرىالمصريه

رسلتهفىالقبطمسمىعليناأطلقدد!هالإسلامنبىإقأحد!لقولربما

وبطرك-مصرحاكمالإغملامنبىخاطبلقدلهفأقول.حينذاكمصرمقوقسإلى

نأ-المفوقسالعربيهفىالمدعوكدرسوهوالوقتذلكفىالإسكندريةكنيسه

والمدعولنلةالاك!ظمكندكنسمة-.*.ااضطهادهإئملتحمل

لكنلسهالتابعينمصرمسيحىبلأكىعنلهململيزابالفبطالولمح!ذلكفى

الحد!صلث110القبطإ!وعكليك11له!،الإسكندر!

.(المموقس)س-كهايةالاسكندكنلسةمننالمضطهد.-

!إالمصريلنكلإلىتشيرلاكلمهفهىوباللالى

صحيحةرؤيهالىيحتاج،وخطيرومحئروجذابشانقوالموضوع

كتنا-الذىاليهننساالذى.التأالتضليلعنبعلدأمحألده

رحمةالعقاديقولخالصةمصريهبل،إسلاملهولامسيحيةلارؤلهجماغنا

ئكولنفىسواءهموالمسيحللنالمنملمينأنالواضحهالحمانقمن11:علدهالله

لهذهالانلسابعندوالمدمالأصالةفىوهؤلاءهؤلاءبلنفر!فلا.الدوميةالسلاطه

التركأوالعرببلادمنوفدوااناسالمصريلنالمسلملنبينكاقفإذا.البلاد

ودانوا،والحبشهواليونانسورلةمنوفدوااناسكذلكالمصريينالمسدحلينفبين

بعدالأعظمالعددويبالىالمسيحلهالمذاهبمنبغيرهأوالمصريةالكيسةبمذهب

المللاددبلالعهودأقدمإلىوأجدادهابابائهاترجععرلقةمصرلهسلالهذلك

)!(ا!دموسىبعثةوقبلالمسلحى

يحبكارىءلكلالكلابلهذاالدبوليكبأنولعالىسبحانهاللهأسل

كفللجمللبكلواللهالمضللينمزالداتمنعليهاويغارمصر

شرقاوىالدينجمال/م.ع

2-21صمصركنيسة2جوأوطأنهاالشرههالكنانسكنابصنقلا..1() I
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الأولالمحور

القبطيةالكنيسة
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القبطيهالكنبسة

لذعىمصرفىواحدةكنيسةهناككانتبائهاكولأوازعمأنأستطيعلا

كنسمةمصرفىهناككانتوإنما..لمصرالإسلامىال!حقبلالمصريةالكنلسة

نجداللىهى،الإسكندريةكنيسةبتسمىالمسيحىللعالممعروفهظاهرهواحدة

الفلحقبلأى،الميلادىالسابعالمرنقبلالمسيحىاللارلمحخكلبلمحلفىذكرهأ

منذالمصردينوالوهبأنالمسسمنعنهامنشالونهنكوكان.لمصرالإسلامى

علىالردبخصوصعقدالذى(م451)خلقيثون!ةمجمععقبالخامسالمرن

المسيحيالسيدفىالطبيعتينبيناللميلزنفواالذينوالباعهأوطاخى

الإسكندرلةكنيسةعلىالمنشعونهناكلزللمالإسلا!ىالفثحوقبيل

كنلسةلشبهما7نالذىبنيامبنالمصرىالبطركلتؤعمهموكان

وقراراتالمسلحطبلعهمسالهبخصوصيهسكنداكنيسةعقيدةاء01تعا

كئيسةالإسلامىالفتعأوانبمصرهناككانتنقولانولنا.خلعيثونيةمجمع

ولسكنداكنيسةاء0011.الذ010*01تشكلتث!نية

كنيستأنالإسلامىالفتحضل!بمصرفصار.نيةخلقلد.اتا-

.حلنذاك

للالسطنطينيةلابعة،القيدةخلايدونيةالمذ!ملكلأليةظاهرةغيسة:لاهـهماأ

بفوببة،سراتشكلتمستترة:ا!صلثثبه.الإسكندريهكنيسهوهىالرومانىوالحكل

وغلدلها-الإسكثريهكيسةمنالنقلضعلىوهى-القيدةخلقيدونيةغررالمذهب

فلماتسمتالتىوهى،الرومرالأمبراطوروتدخلاتالإسكنثريهنملسةآراءر!مت

المصريه.الكيسهأىالقبطيةالكنسمةبلمصرالإسلامىالعصرظلوفىبعد

فىالباحثونيحاولولم،الكنسمتلنعلىالكنسىالتاردخظلاموخلم

الذىالاضطهادرغمالكنلسلينبينالعلاقهعنالنمابكشفالمصرىالئاريخ

الشريه-ال!بطيةالكنلسةأى-عنهاالمنشاللنعلىالأسكندريةكنلسهمأرسته

المؤرخونيحاولولم.حلقيدونلهمجمعقراراتورفضالواحدةالطبيعهأصحاب
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الكنيسهتلكسرقتفمدئمومن،القبطيهالكنيسهفيهظهر!الذىالتوه!تبيان

بعدالإسكندرلةكنيسههىأنهأبعدفمازعمتثم.التللدالأسكندريةكنيسهتاريخ

الفتحعقبالأقباطعلىسلطانهاوتقلصتالظلفىالإسكندربةكنيسةانزوتان

المصرىالتاريخالدبطلهالكنيسةوسرقتبل.الزمانمنبقرنينلمصرالإسلامى

تزالولاالرومانىالاحللالفترةأىفتراتهاحلكفىكله

معنىلدرىلاوهىإللهاينسبانالقبطىوالعصرالقبطىالتاريخإنفمالت

غلرعصريوجدلالأنهالمصرىتعنىلاهنافلقبطى،المبطىالعصرقولها

..إ!مصريهالعصورفكلالقبطىبعدمصرىغيرعصرولاالقبطىجملىمصرى

فرضهالونانيههىوإنما،بهانحلجحلىمصريةبكلمةليسث!طىكلمةأنمع

أ!المسيحيهفىدخلواالنلنالمصريينعلىبعدهمنوأتباعهاليونانىالمحل!

املدادهىالحاليهالقبطبةالكنبسةبانوأقولازعمانكذلك(سئطيعولا

فجأةظهرتمصركنائسمنكنسمهولكنهأ،العديمةالتاريخيهالإصمكندرلهلكنيسة

نسخدمالتىالإسكندربةكنلسةعلىاحتجاجكوسيلةالضطبةا!غةنقذسوهى

اصلاالرمزىالنفسيرنقمدكنيسة.لهااولىكلغاتواللاسنيةالبونانلهاللغاتبن

علىتمونهاالقبطيهبالكنيسةنفسهاولسمى،المقذسالكتابف!فىأصيلا

تلكسرقتفقدثمومن.الوحيدةالمصريةالكنيسةأنهاليفهمواالعامةمنالجهلاء

ولعدى.مصرونارلخالناريخبةالإسكندربهنمبسةوناريخنراثالعبطبهالكنبسة

!!القبطلهالإسكندربةبكنبسةحاليانفسهاسفتانإلىالأمر

كنيسةهىانهاوبقانازوراوقسيسوهاكفتهايزعمالت!الكنيسةتلك

كانحااللىالإسكندرلهنملسه،القديمالتارلخ!بفىالمعروفةالتديمهالإسكنثرية

بطريريمةوأنطاكيابطرلركلة:القدلمهالشرفيةبطريريمالاالأربعمنتعد

أورشلبم.بطريركلةوالإسكندريةبطريركلةوالفسطثطينية

مع.القبطيةاللغةيسمىبمأالدينيةطقوسهافىئتعاملالتىالكنيصةكلك

ماوكل.الالبطلةبللغهابانهاالأسكندريةنميسةلانالعلم
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إلىتنلمىلا-والمنلاحمادىنجعمكتشفاتمئل-فيمةهطيةغاباتمناكلشف

..!!مؤلفيها!دهومنمنهاالعبطيهالكيسهتتنصلكما!دتهافىالإسكدولةنميسة

..إ!)6(وصلواتهاطعوسهافىالفرعونىالتراثلحيىالتىالكطيسةظك

كان!الإسكندريةكنيسةانالمسلحللنالمؤرخلنبلنعليهالمتف!وهن

افا.م451سنة!دالذىخلقيدونبةمجمعقراراتمحىوا!ثاللىالكائسمن

نعرففلا-الإسكثربةكنيسةانهافياداتهالزعمواللى-الحاليةالقبطبةالكنيسة

!!.)2،لمح!ص.دخلفملونيههجععلقراراث

وليسبالذالارثوذكسلهكنسمةبأنهاقيادألهاتالولالحاليةالمبطيةوالكنسط

ونملسهالملسونملشهأنطاكلاوكثسمهالاسكندرلهنملسهفىالحالهوكمابالدال

هنكوبلتاكيد(ة)بلدال(opOoao?ءه)أرثودكسيةكناسفكلهاالدسطنطينلة

اللونانى.المصطلحمعنىفىفر!

)1(

)2(

قديممصرىتعكيدفهوالصسيحيةالصلاةفىللشرقالأنجاهوهوالأ،واحدامئلاهناولنضرب

يقول!م937-533)الكبيرباسيليوسالقديسكانوإن،مصرواعنةصالمسححيونتوارئه

الأسكندرىكليمندسالعلامةويعدالمسيحيةالوئأنقفىمكتوبغيرمتوارثقديملقليدبانه

الصلاةفىللفمر!فلاتجاه!الصلاةفىللشرلىالأنجأهإلىاشارمنأو!!م015-152)

الجاهفإنذلكوعلى.المسيحىالعالمانحاءكلإلىمنهاوامئدأولاهصرفىؤثذطقس

تعرفهلمامرهويينمالصميصهافىأساسىامرهوبنائهادىالشرقإلىالمصريةالكنانس

وفى:معجمهفىاللالسيوسالمصرىالراهبويقول..الوسطىالعصورفىإلاأوروبأكنانس

اصلاالكيسهانرغمالصلاةفىللشر!للاتجاهللشعبالشضاستنبلهالاتكلرالعبطيهالليتورجية

.11انظرواالفمرقوإلى!وا11و11انظرواالفمرقإلى11النداءاتهذهومنا+نجاههذافىمبنية

(.1fصاج/الكنسيةالمصطلحاتصعجمصنقلا)

!امريمابنالممميحعليهكاقمايخالفالفرقإلىالصلاةفىالائجاهوقطعا:(جمالأ!ت

السامرية.المرأةمعحديئهاللاءيوحناإنجيلفىوردكماالمقدسبيتإلىالصلاةقبلةاتخاذهمن

حيثالشرقإلىالثالثتحتمسصلاةفىكماالفراعنةعنواردةفهىالفمر!إلىالصلاةصافا

!!.المكرمةومكةالحجازارضسوىمصربشرقارضتوجدولأالإلهارض

المسيحى.التارلخكئبكلفىمسجلةانهامعالمبطيةالكنيسةقسساقلاممنالبياناتتلكاخنت

للرا!(63-62صأجأالكنسمةالمصطلحاتمعجممنكلاالمئالسبيلعلىراجع)

بولاللالمصوتانقيةلراسه/الأرئونكسثةالقبطيةالكنيسةفىالمسكونيه؟ائنالسيوسالقبطى

.بيشوىومسا!هئ!نولهالببامواضةعليهماالكتابينوكلا.(3.صعطية

!!..!ئفعلونلأمالقولوااناللهغدمقتاجمر)
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مسلملماللونانلةفىمعناهابالدال(ءهلحهةههـ"ه)الأرثودكسوكلمة

قولمهولماصفةوهى(أرثوس)يونانلتينلفظتينمنمركبةكلمةوهى.الرأى

الكلمهمعنىفلكون.والفكروالمعتقدالرأىعلىيدلاسموهى(دكسا)و.وسليم

العولم.الرأىأوالمويمالمعدقدهو(أرثودكس)المركبهاللونأنلة

انفصل!أنبعداللاريخمسرحعلىالأرثودكسطانالةظهرتوف

لمولذلك.م5451سئةمارسفىنهائلاالغربلةالكيسهعنالشرقلةالكنانس

الطوائفمسملالاش-الددماءالمسيحيةمؤرخوولا-الددماءالإسلامعلماءلتكلم

طوائفمنمن!لفرعوما-كلبرودسدانديةمنهاخرجوماالكثولدكهأوالأرئودكسدة

المسلحيبعثةعلىسنهألفمروربعدمنظهرتالمسملاتللكلأن-ءة

الكبرىالمدلمةالئلاثالطوانفصيتكلمونالالدماءالإسلامعلماءفكان

.(الرومانىالأمبرأطورأىالملكالباعأى)والملكانيةواليعدوبيهكالنسطورية

هىالقبطيةللكنيسهبالنسبةوالعقلدةالفكرفىالتاسلسيهالمراحلاهم

ومن451سنهفىخليقيدونيامؤتمرومرحله225سنةفىنلاللهمؤلمرمرحلتا

المسيحلةلاريخكتباستقراءحسبالمبطيهللكنلسةالأستقلاطيةالدعاماتتقومهذه

الخامسناقبلاالتاهـ..ا!مبطلةالكيسةلقلدةدفلا..بمصر

الفلجقبلالمصرىالتاريحفىالمبطيةللكنيسةحملمىوجودولا.لقيناا!دى

السابع.المرنفىأىميلادله164او064سنةهللمصرالإسلامى

إلىينالسمونعوماوالأرثودكس

القسطنطبنيةالمدبمهبطربركبالاالأربع:وهمخلفيدونيينئودكسأ

واورشلم.وانطاكياوالإسكندرية

الذىخلملدونيةهجمعبقراراتلعترفونلأالذلنوهمخلقيدونيينيخرئودكسا

اف!ليوبيةوالكنلسةالقبطةالكنيسة:اليوميمئلونوهم،م451سنهعقد

.(صغيرةكنانسوكلها)الأرمنيةوالكنيسةالأثطاكيةالسرااثيةوالكنيسة
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وككنيسةمستقلككلانالقبطيةالكنسمةظهرتملىتحدلدااعلمولأ

السلدطبيعةبشأنعقلدلهافىمعهاومختلفةالإسكندريهكنيسةعنمسلعلة

سلا!-الوا!رهكا!الأمرذلكأنالصحيحالرأىولكنإ؟..!المسلح

مجمعقراراتأمامعقدلامخللفتينكنلسللنبوجودقالواأنهمالمهم.!

!إالمبطيةوالكنيسةالإسكندرلةكنيسةهمأخلقيدونيه

هى:!طمسكونيةمجامعبثلاثةاللقيدونيةالقبطيةالكنيسةوتفرف

بينما.+(م134)واف!مس!)2((م138)والمسطنطبنبة)1((م532)نلعية

خلميدونلة:هىاخرىمجامعأربعةإليهاتضيفالخلقيدونيةالإسكندرطكنيسة

(م296الثالثالقسطنطلنية)ولرولو(م553)الثانىوالقسطنطينله(م154)

المجطلةالكنيستينبلنالمفارلمحةعلىأخرىعلامةوتلك.(م787)الثانىونلقيه

!!..والاسكندرانلة

Vسنة-ديةسكندالكنبسةكا. AVابعداى.

.ما..0001-01سلاا

غلرامكاندينبألراثكللوافىماعلىلغة،أرثودكسكلمةولطلق

إنهميقولونالذينالمسيحللنمنكبلرةجماعهعلىاصطلاحأولطل!،دلنى

.)"(الصسكونلةالصجامعحددتهكماالصحيحالمعتقدعلىحافظوا

الكنسمة)اسماءنملسلهمعلىايارثودكسيطلقايأح!انمعظموفى

فىالكا!ليكيةالأرئودكسيةالكنيسة)أو(الشرقيةالكافليكيةالأرئودكسية

فسمىمجازأعليهاويطلق.(الجامعةالأرثودكسيةالكنيسه)أو(الشرق

هناالكائوليككلمةلأنالعامهعلىالأمريللبسلاحلى(الأرثودكسلهالكنيسه)

نفسهاتعدالتىالأرثودكسلةالكلاتتلكانالمهم.(العامهأوالجامعة)تعنى

السيح.ئ!طوائثأسدوسعلىالردالمجمعهذافىتم..(1)

القدس.الروحتاليهالمجمعهذافىتم..)2(

اللة.اممريماغبارالمجمعهذافىتم..)3(

المسيحية.العقدةشؤونفىللتداولالمدمددةالكنانساسأقفةإليهيدعىمؤتمرالمسكونىالمجمع400()
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للكيةافلكلاالكدسمهمنجؤءأليست،الحميديه(الكلالوليكيهاى)الجامعةالكنيسة

الطقوساوالعمائدفىتتبعهاولاالفالنكأنيهالرومانلة

أسا!ةاهميةازدادتالميلادىالرابعالقرنفىالمجامعمدىالسعولما

كراسىهىثلاثةبلنهامنلملز.(أسدفلةكراسى)فيهاونشأتالكبرىالمدن

عاصمةوغدتالالسطنطينيةمدينةتاسسلاوغدماوالإسكندرلةورومهأنطاكية

الكراسىهذهمنلكلوكانت.رابعأكرسلأالأسقفىمركزهاجعلالإمبواطورلة

جملعتهمأوالعقيدةلخصالتىالكبرىلمحضاياهالعالجمعينةاقطارعلىسلطته

المجمعمنحوكد.ممثلوهمأوالكراسىاساقفهلحضرهاعامةمجامعالكنائس

وأحدث،بطريركلقبالكراسىهذهاساقفة(خلقيدونيةمجمع)الرابعالمسكونى

نظامنشاوبذلك.الخامسالبطرلركفسمىبطرلركأاسقفهاوجعلالالدسأسدفلة

الأرثودكسلةالكنيسهفىالخماسيةالرناسة

الكرسىأسدفعلىاطلقالثالثالمرنمنالأولالنصفومنذ

منالأولالربعفىباباالرومانىالكرسىاسدفوسمى،بابالمبالإسكندرى

أسدفعلىاليوناناساقفةأطلقنفسهالالرنمنالأخيرالربعوفى.السادسالقرن

المسكونى.البطريردلدبالقسطنطينلةكرسى

الكرىالمستلةالكانسرؤساءعلىيطلقالبطريركلقبصاربصوهما

كنيسةبينأخرفارقوجود!أونلاحظودوليةوسياسيةواجلماجمهدبنيةلأسباب

الكرسىأسقفعلىمرهلأولبأبالمباطلقحلثالقبطهالكنيسةوالإسكندرقي

لأولبابالقبأطلىبينماالميلادىالئالثالقرنمنالأولالنصفمنذالإسكدرى

الجمهوريةرنس!منبموار(يمرلس)القبطيةالكيسةكرسىبطركعلىمرة

ومن.العشرلنالمرنمنالسلينلداواخرفىالناصرجمدجمالالمسلمالمصرى

شنودةوهوالثانىالبابابلإكلةالسادا!أنورمحمدمصررنيسمنالمرارصدربصه

وفلكمكانهالأقاطشنونلإدارةخماسىمجلسوتعيينللتماعدوإحالتهالثالث

الجمهورىالقرارببهغاءقضىوالذى8191لسنة194رقمالجمهورىبالقرار

وبطرلركاللإسكنثرلهبأباالئالثشنودهالأنبابتعيلنأ719لسنة2772رلمحم
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مناثنانإلاالآنحلىكرسلهايعتللمالقبطيةفالكنلسة.المرقسيهللكرازه

!!.الثالثوشنودةكلرلسهصاالبابوالا

المصرلهالإسكندريهكنلسةأسقفآريوسأنأيضاالمفأرقالاومن

الأتباعألوفلهكان-إخملمم!-الصميمالصعيدىالمصرى(م025-336)

وصأرطويلةزمنيةلفلراتحلااللوحيدىمذهبهموبالى.بالآريوسيينعرفوا

المسلحللنمنهذايومنأإلىبعدهجأءمنكلإنحلى.لللوحلدعلماآريوس

نسبةآريوسىبانهالرسميونالكنيسةرج!يصمهالمسدحوألوهلةالتئليثوأنكر

القلصرىيوسابلوسالأولالكيسةمؤرخانالععلوموم!.المصرىآريوسإلى

!!..دين!تأريخغهيأخنونفلكورغمغد!العقلدةفاسدالمذهبآريوسى

المذهبتتبعوقلادالهاالإسكنثريةكنلسةكانتمصرالإسلامدخلوعندما

وأسقفها!رئيسهاوكان.الرومانىالإمبراطورأىللملكالتابعأىالملكاثى

ورهبانهممصرنصارىلضطهدوكانلا،حلنذاكمصرحاكم(كيرس)المعوقى

اليقوبى.المذهباصحابالمصرلينالمسلحيينئضطهدكنتاى

!الإسلامنبىعلد!أطلىالذينهمهؤلاءالمضطهدونمصرونصارى

للمصريينوكأن.(القبطإثموعيك...)المدودسإلىرسلتهفىوذلكالقبطاسم

خلافعلىكانوالذىبنياملنو!بلانهسبقكصاسرأانتخبوهحينذاكبطركالقبط

كلتعنىلاوالأ!باطالمبطفكلمة.المذهبالملكأنلةالإسكدريةكنسمةمع!دى

ال!اريخيه.للحالانىالمشوطنبراثنفىتقعلاحدىالمعنىفلكفافهمالمصريين

:(مصرفىالمسيحيةتأريخخلاصة)كتابفىجاء

للاخدثفاتحدوضعاراد-الفرسحكممن-البلادص!رالإمبراطوراسدهادولما11

دلرشاوكورشالغالةلهذهمصرإلىوأوفد،الإمبراطورلهأنحاءفىالمذهيه

وكان.)1(مصرفىخلاللدونيينأساقفهفأقامأرمينلافىأفاسيسأسالف-المموقس-

م،51سنةمنذخلقيرنيةكدالاسكدريةنميسةانالمسيحيةالوثانقمنالمؤكدةالتريخيةوالح!قة..(اأ

..!!مصرالإسلامتخولبعدماإلىكنلكواستمرت
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فاستعملالخلقلدونىالمذهبضولعلىمصرضطإكراهالمذاهببلوحيديعصد

وكانالإمبراطورمشلنةتنفدذسبللفىالشدةوأساقفته-المالودس-أىقبرش

واحد.وثتفىمصرعلىملنياوحاكما(خلقيدونيا)ملكلابطرلركافلرش

الأكليروسرجلجمع،فلك)1(المذهباليعموبىبنيامينالبطركراىفلما

)2(الأورثوذكسللنالأسا!ةإلىوكتب.المو!حتىالعميدهفىالثباتعلىوحضهم

فىناءدلرفىكذلكهوواخلفى،المحثة!ذهلزولأنإلىبالاخلفاءلهملتصح

قدرشحكمفىسنواثعشرمنها،سنةعشرةئلاثمختفلاوظل.مصرصعيد

البلاد.بأهلالبلاءخلالهأفىحا!

عمروفكتبالعاصبنعمرولدعلىمصرالعربقحالأئثاءهذهوفى

لكرسيهالعودةإلىبنيامينالبطركههيدصمصرأنحاءفىنشرهبالأمانصكا

إلىوردهبهفاحلفىالعاصبنعمروإلىوذهبالبطركفظهر.حيانهعلىولؤمنه

الحظيرهإلىيستردانعلىيعملفاخذ.الكرامةمو!رالجانب!يزمركزه

.+0011بالنجاحعملهفكلل)2(الملكانيوناستمالهاالتىالأبرشيالاالأورثونكسلة

الاضطهادتحتالواقصنمصرأقباطعنالنبولهالتاريخدةالإشارةونجد

إلى!النبىرسالةفىوذلكالإسكنثريةنملسةوبطركمصرحاكمقب!منالدلنى

هموالقبط."القبطإثموعيك11:!قولهفىوبطركهاوحاكمهامصرمقودس

كلوليسالاسكندريةنميسةضلمنالمضطهدهالمسيحبةالمصريةالطانفه

مصردخولهعندالعاصبنعمروفعلهاالتىالأشياءاولمنفكانالمصرللن

الاسكندريةبطرركديسقورسالباعإنهمضيل.اليصوبيةتسميهسببفيوالأقوالالاراءاختلفت00(1)

الأصلفىكاناسمهلأنوقيل،م514سنةخلقيلونيةمجمعقراراترفضالذىالمعزول

انطلايةبطريركسوشمرم!تلميذ(البرأدعىاو)البردغانىيعقوبإلىن!ميبوابلوهل.يعقوب

واليعقوبيةليسفورم!مذ!إلىويدصالبلادفىيطوففكان،بالقسطنطينيةراهاوكان

والحبشة.مصرفىمتواجدمعظمهم

القولةلتلكمعنىفلا.ايضأاورئونكسيينالأسكلريةنميممةفالماضة،للمطومدتعتيمايضاو!مذا..2()

اليهسبقتكما(م0501سنة)الميلادىعشرالحكىالؤنفىإلالظهرلمالأرثودكسيةانمع

!!..الوحيدونالأورثونكسهمالأقاطكانالتاريخىوالئجهيلالتحيمإنافهو.الإشأرة

مصر.فىالمسيحيةئريخخلاصةالئلأليةالحلقة(الثيطيةت!كاالأمه)صنقلا..أ3(

الئركاالقبطى.لجنةعضوا.كاملويدونخلةصالحكاملئاليف
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أت!الكنيسةمكرمامعززاعزلتهمنبنلاملنواخرجاقبطافنانفلالحا

كنلشهبجانبا.!ابعد-.اللالجلا-01الدبطلة

..إ!الزوالإلىنجمهاآلاللىسكندهـهـلها

كنيسةبطردفىمنمثلارسمىبطردالإسلامىالفتحغدلمصرفكان

الشرفىانتخبشعىوبطرد+خلعيدونلةمجمعمدرراتهلتالتىالإسكثدريه

خلميدونلة.مجمعواراترفض!التىالقبطيةالكنيسهبطركوهو(بنيامين)

إخوانهمواضطهادظلممنالصطيهالكلسةأتباعتخلصلمصرالإسلامىوبالفتح

كنيسهرأس)المسيحىالرومانىوالحاكمالإسكندرلهكليسةفىالممثلينالدلنفى

.(الإسكنلرية

والتدهورالاضمحصفىالإسلامىالفتحبعدالإسكثرلةكنيسهوبدات

عقيدلهاواخاللافالرومانىوالأمبراطورللقسطنطينيةانلمانهابسببتلاشلاحلى

بعدفيمالاريخهاالأقباطكنسمةسرفثمومن.مصرأهاطعنيالمسيحفى

الكنلسةأباءهمآباءهاوانلهاامتدادوأنهاالإسكندريةنميسةهىأنهاوزعمت

..إ!القبطيه

المصرية:ايأرثوذكسيةالكنيسة

النسطورية)الشرهةالكنانسبلنكبيرةكانتوالمنازعأتالخلافا!أنرغم

الاسمانإلا(وخلميثونيهافسىمجمعىومشكلةاوطاخىوازمهواليعلاكبة

ولمالإسكندريهكنيسهباسمكانالكنسيهالمجامعفىبهاللعامللتمالذىالرسمى

فهى،للإمبراطورلابعةالإسكندريةكنلسهوكان!.المبطلهالكنلسةباسمكطلكن

الرومانى.للملكالتابعاىالملكانىالمذهبعلىدانماكانت

ابتعدواصالنلن)1(المتاشقونالمصريونبهتميزأخرامروهناك

وهو،الإسكندريةفى-المسبحلهفلاسفةولس!-الإ!يقيينالمسيحيةمفلسفة

وكتبوااليونانيةباللغةوتعلمواودرسوالهمشعارااليونأنيةالإغريفيةالحياةاتخنوااىمتأغرقون..(1)

..!!المصريةهوي!همنسواانهمبمغىوقداس!صلواتمنبهاالدمنيةشعانرهمكافهواقاموابها

-21-http://kotob.has.it



برج!صفوفهمالرهبانىالديارهذااصحابوصلو!د..ابتدعوهاالئىالرهبانيه

محتفظينالبيزنطلةالسلطةمواجهةفىللكونواالشرفىالناشنهالعبطيةالكنسمه

وبلا،خلقيدونلةمجمعضلالإسكدريةكنيسةآباءوعقلدهاقوالعلىالمبنىبأيمانهم

بما!نفسهالوقتفىمحتفظين،اللاهوتيةالمسانلفىأنفسهميمحمواأن

الممدسالكلاب..ى.ايلاللأ10000ىالسكندالعلامة

النظامواضطهادظلممنفدهتحصنواالذىالحصنهىالرهبانيةفكات

الإسكندربة.نميسةفىالمسيحيهمفلسفةومنالحاكمالإمبراطورى

الخامسالقسطنطلنيهمجمعانالضاءوبعدالميلادىاللاسعالمرقنهايهوفى

:رئيسلتانكنيستانالشرقيةالأرثوذكسلهلمثلأصبح!ليه987سنه

المرقسلةالكنلسةباسموالمعروفة(المبطيه)المصرلةالأرثونكسدهالكنيسة-

خلقلدونلةمجمعدراراترفضتالتى(زوراالإسكندريةنم!سةاو)الأرثونكسله

الإسكندرية.كنيسةوخالفت.المسيحطبيعةبشان

الرومكنلسةباسمالمعروفة،القسطنطينيةكنيسةاوالأرثوذكسدهوالكنيسة+

وخالف!خلملدونحةمجمعقراراتفبلثالئىالشرضةالكنلسهاوالأرثوذكس

المسيح.طبيعةفىالمصريةالكنيسه

الشر!ية:الآرثوذكسيةالكنانس

كنيسهمسمىتحتالغربيهالكيسهصالشر!يةللكنائسالمذطىالاننصالرغم

الالسطنطينلةمجمعقراراترفضبعد،الشرديهالكنيسةاوالأرئوذكسالروم

بأبارئاسةتحتالغربيةالكندسةمعإدارئاتشاركتانهاإلامAilعامالرابع

الأرئودكسلةالكنانساصبحتثمومن.أم540صكامالئهانىالالفصالحتىروما

طوانفمنمنهاظهرومالروماالتابعهالفربلةللكنانسالعقدىبالولاءتدينلأ

وبروتستانتبة.كلألولبكه

مصرفىمكاننهاالمرقسبةالأررلوذكسلةالقبطيةالكنلسةوتصدرلا

الأبحاثوتجمدت.العئيقةالإسكنثريةكنيسةتأريخكلسردثانبعدوالحبشة
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فلم.خلملدونلةمجمعكبلالإسكندرلهكنيسةفىالأمرعليهكأنماعلىاللاهوتية

السكندرىكلمفأواوريجنمثلأجلاءعلماءأسماءعنالحينذلكمنذنسمع

اللىالآملألةمسمىعللهأطلدواالذىالبغيصاللقللدغيريوجدولا.وغيرهم

أسلافهم.عنورئوهاانهمزعموا

الإسكندر!ةكنيسةمصيرعنمخمصرةئاريخبةنبذة

واوطأنهاالشرقةالكنانستمابهفىاثناسلوسالقبطىالراهبأدوالمنأذكرها

فىلراوغالمذكورالراهبانملاحظةمع..مصركنيسةبعنوانالثانىالجزء

!..!المبطيةكنيستهعنلخدلفككنيسهالإسكندريةكنيسةاسمذكر

بمصرالموجودة(الأورثوذكسلةالكنانس)مجموعهعنوانتحتقد

السريأنوكنائسالأرثوذكسالأرمنوكنانسالأرثوذكسالرومكنائسوهى

نصه:بماالأولىعنفم!،الأرثوذكس

مصرفىنشام451سنةخلقيدونلهمجمعبعد:الأرثودكسالروما؟

الأخلرهوهذه)2(البلزنطيةوالبطريركيه)1(الالبطلةاللطرلركيه،بطريركيلان

فصار.م4531سنةمنذالأورثوذكسالرومبطرلركيةاسمنفسهاعلىاطلف

وهوالقبطيهللكنيسةالشرعىالبطريرك:بطريركأن(!!)الإسكندريةكليسةفى

القسطنطينيةأنفص!قبل)(3)الملكانيينوبطريرك،الأرثوذكسالأقباطبطريرك

روماعنالدسطنطينيةانفص!بعد)الأرثوذكسالرومبطريركأو(روماعن

.(عشرالحادىالقرنفى

أتباعهامعظمأصبححلى)2(الرومبطرلركيهتضاءلتالزمنمرورومع

كمأ.منهمالمسلميننفورازدلادفىسبباالصللبيةالحروبوكانت،الغربأءمن

البطريركفاضطراليوناندةلاالمصردةالجنسيةمنالبطريركيكونأنحتموا

!..!القبطبهالكنبسةيقصد..1()

..إ!الأسكلريةكنيسةيقصد..)2(

..!!الإسكللريةفيسةبطريركيقصد..)3(

23--http://kotob.has.it



وكللالرسلوكان،مؤكتكملجأالقسطنطينلهفىالإكامهإلىم1517سنهبعد

إلىالبطرلركفعادبمصرالأرئوذكسالرومكئرباشاعلىمحمدعهدوفى.عنه

البابمنفرمانعلىالبطريركوحصل،م1826سنهالاسكلريةفىالإقامة

خلفائه.بلعيينالبراءاتذلكبعدولوالتم1846سنةالعالى

الطائفهداخلغيفنزاعفاممأ25!سنةفوليوسالبطريركتولىولما

المؤمنيناغلبلةبينمااللونانيينمنالإكللروسمعظمفكان،خلفهانئخاببشأن

يكونأنواشلرط!المصرهؤلاءالحكومةفناصرت،المصريينمنكانوا

.مأ27!سنهدلسمبرفىبذلكملكىامروصدر،الجنسلهمصرىالبطريرك

الأرثوفكس.للرومأفريقياوسانرالاسكلريةبطريردغدهمالبطرركلفوصار

إيبارشلا!اربعمنها،البارشيهعئمرةأربعالأرئوفكسالرومغيسةويتبع

وبورسعلدوالإسماعيليةوطنطاوالقاهرةالأسكدريةمنكلفىمصرفى

(أكسوم)إثبوببافىوابيارشبة(النوبة)السودانفىوايبارشبةوالمنطرة

والمغربوالجزائرولونسللببارعاياتشملوه!(طرابلس)لبببافىواببارشبة

والكامرونوزئنرالصلحالرجاءورأس(جوهلألسبرج)ا!يقلاجتوبواييلرشية

ونيروبى.وزمببوى

!5ومساعثينمطارنه8ومطرانا12والرعاياالأيبارشياتبهذهويهع

وتحوى.بكلنلانلروبىفىممرهااللاهولاكلبةالكنبسة!هوننبع.كاضا

05و.مجلدالف04مناكئرتضممكبةبالقاهرةالأرثوذكسالرومبطريركلة

)1(ااالكتبمننالرةنسخةألفاوهمخطوطة

..المحتومالعظيمةالإسكنلريةكنلسهمصيرهوهذا:(جمال)!الت

تكنلمالبدايةمنذلأنهاالمصرلةهولتهاو!دتنفسهاعلىولشرنمتامممهاتغير

!!الكلمةبمعنىلونلأليةبلمصرية

.051-905صمصركنيسه2جواوطانهاالشرمةالكانس00(1)
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القبطلةالكنسمةظهوربدءبتحديدنظرىوجهةلؤيدومما:(جم!)كلت

!صللقس(القبطىالأدب)كتابفىجاءمأ..مصرالإسلاحمدخولبعد

محلويأتعنكلامهأثناءبالماهرهالمبطلهاللغهبمعهدالمبطلهاللغهأسلاذاسحا!

الحديثةالمكلنمفاتومن11:للىما(الرلينسىشنودهالأنبادلر)الأبيضالديرمكليه

تم...م7391سنهفىبسوهاجشنودةالأنبادلرفىأجريتالتىالحفريأتخلال

بسيرةويبداالقبطيهباللغةمكتوبالقبطيةالكنيسةلتاريخمخطوطمحىالغور

.21((!هح!.3.لأ3.10!1764كثلرهفراغاتوبهملاكلولكنه)1(بنياهينالبابا

وهوالأولمؤسسهأبتاريخدائمايبداالكنلسهلأريخبدالةفإنوثطعا

فلكثأرنافإن.م641سنهمصرالإسلاملدخولالمعاصربنيامينالبطريرك

اللوارلخوجدنابعدفلماالقبطلةالكلسهتأرلخصكتباللىبلمجلدا!المخطوط

الآنإلىيزالولا،اللاريخىواللدلس!باللزولراىالإسكندريهنملسةبلاريختبدا

!!أفريالياوسائرالإسكندرلهكنلسهبأباالقبطيةالكنلسةرنس!علىلطلق

لهالإسكدريةغيعمةاضطهادمنهروبهمنواعادهالعاصبنعمروأمنهالذىهوبنيامط!..1()

أملن.فىمصرقطشنونليترلى

.(45ص)القبطىالأدب2100(
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الئانىالمحور

القبطيةاللغة

؟؟؟؟؟

؟؟؟

؟
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ونأربخانأصبلاالفبطبهاللغة

فىالطبلعىلللطورلعرض!،واحدةلغة!ئثالعديمةالمصريةاللغة

حسبأشك!بثلائةقديمالكبكانلاأنهاإلاواحدةلغهأنهاومع.كلابلهاطرلقة

شأنها(دلموطيقى؟هلراطلقى؟هدروغليفى)المطلوبهوالأغراضالاستخدام

والنسخالرقعه)نجدكتابتهااشك!منمثلاالعربيةفاللغه.اللغاتسائركشان

لغة.الكوفىالخطأولغةالرقعةخطبانأحديقلولم(...الخوالكوفىوالثلث

موسوعةمنعشرالخامسالمجلدفىحسنسللمالمصرىالأئرىالعالميقول

حلثمن)1(الليموطيقيةههأصبحتالذىالعصروهوالبطالمه!مر11المثلمهمصر

الأصيل.المصرىالشعبأفرادبينالمصرلهالبلادفىالسائدههىواللغهالكتابه

إلىتشلركصاعامبوجهالمصريةاللغةعلىلطل!أصبحتللموطلدلهكلمهانللرجه

اللغهبجانبهاسمالعملكانألهعلى.البطالمهعهدفىصدرتاللىالمراسلمفلك

عهداولمنحكمهممدةطوالوقتنذ-االشعبلغهكانتايملة.ا

.11مااا-!و!سلعهدالأكبرالإسكندر

العهودالمحدممنذبتداللدهملمسكاالأصللالمصرىالشعبكانولما"اقالثم

اللغةتعلمقطلحاولولمالدلموطيقيةباللغهشنونهكلندووفىاستمرفإنه

.11البلادالإسمدخلحتى-المحتللغه-الأخويملة

منطريقةهىالديموطيقلهواللغه21:أخرموضعفىاللهرحمهوديل

منتصففىظهرلهاطبيعيالطوراإلاللستوهى!العديمةمصرلغهكلابةطرق

بالخطالكتابةمعجنبإلىجنباالطرلقههذهواسلمرت،المللادكبلالثامنالعرن

الأ*لارعلىنقشهسممنم!فأخرخطوهو(الممدسهالكلابةأالهيروغللفى

آثاركلمنهاختفلاالذىالمختصرالهيراطيالىالخطمعاستمرلاكما،الضخمه

اخنصارابدورهيعدالذى)المختصرالهبراطبفىللخطالطبيعىالنموكاتالديموطيفيةالكتابة100()

بل!المدداولةالعام!ةالقابةعلىالدلالةههديموطيقىوالتعير.(بالطميكتالذىالايروغيالىللخط

.(255ص11جحسنسليمالأئرىللعالمالقلدمهمصرموسوعةراجع).الشصا!اد
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لنسخالهيراطلقىالخطلخصيصولم..الهيروغليفلهالكلابهفىالأصليةالصور

لستعملكانداالدبالخطالكتابةأنحلنفى.شابههاوماالممدسهالكب

النملانتهى11نيةالما.ثا"-اد-اكلابهمثلملةاالعادية-01لا؟

)1(الموسوعهمن

اجاوزدوالرومأنىاليونانىالاحتصضرةإنوحلث:(جمال)فلت

ارضالإسلامدخلانإلىلغتهالمصرىالشعبفلهايغئرلملالرلبأسنهالألف

أعوامخلالللالانلاالعرب!ةباللغةولكلمعليهكانماالمصرىالشعبضرك.مصر

اللغةفبهسادتالذى-المزعوم-الفبطىالصرذكرفالن.الإسلامظلفىلمحلانل

؟إ.يقولونكمامصرأرجاءكلعىالفبطية

؟إ.هصرتاويخفىالإصابهناللغةدالكهوقعوها

وفىبينهمفيماوهنازلهموهتاجرهمحقولهمفىالمصريوانبهاتعاملوهل

؟إإ.والعاهةالخاصةووثانقهمبيوعهم!ودبهاوكتبوا،شوارعهم

أسنعنوبالنةفأقول

بالوثانىادرىفهمالمصريهالآئارعلماءعندإلاالسللمةالإجابةنجدلن

؟إأفادوافبماذاالقدلمهالمصرلةوالمملنيات

العصرلنفىلمصرالمحتلةالحكومةلغههىكانلاال!ونانيةاللغةباتقالوا

نقلسبقكمام146عاملمصرالإسلامدخولبدايهحتىوالرومانىالبطلمى

اللغةتتعلمأنالمحتلحكومةلحاولولم.حسنسليمالأثرىالعلامةكلام

لغهالمصرىالشعبلتعلمولم.سنةالألفلمحأربتلمدةلواجدهارغمالمصرية

؟إ..!الطرفينبيناللفاهملمفكف.الدلموطلقلةبلغدهولمسكالمحتل

الئأنىالطرفمعالأولالطرفتفاهمبواسطلهلتموسلطوجودمنبدولاكان

..الآولىالفبطيةفكانتالعكسولبس

.(555-522ص15ج)حسنسلع/القثيمةمصرموسوعة..1()
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لاالتين-أليونا.المحتلرعألابهاؤصفبونثبهاصلهافىقطيةوكلمه

فىالقبطيةاللغةال!ونانهؤلاءفوضع..)؟(االيونا!شنيهالا

بلنهملللفاهمالوسيطلتكون،الأولىالمبطيةاى(protoype)الأولطورها

إلىبحاجةليسوافهميتكلموهألمالمصريينإناىالعكسوليسالمصرلينوبين

ولغتهم.اليوناق

بذلاوكانالزراجمهوخلراتهامصردمحإلىحاجهفىكانوااليونانبلنما

أصواتبندلالمحلللحكومهوالممثلوناللونلن!ام..المصريينمعالتفاهممن

ليفهمها!اك3litration!)اليونانىبالحرفوكتبوهاالمصرلةالكلما!بعض

اياولالميلادىالقرنأواخرفىنلكوكان.نأنبمج!هـاالمصريون

الآولى.الفبطيةاسمعلبهاوأطلموا.أولىكمحأولة

كنلسةوآباءاللونانالمبشرونوحاولمصرالمسيحيةدخلتولما

إلىاللجوءسوىأمامهميكنلم،المسيحيةتعاليمالمصريينيفهمواأنالإسكندرلة

قليلالطويرهافح.المصريينبهاللخاطبواالبطالمةصنعهااللىالأولىالمبطية

حرفاوالعشرينالخمسةاليونانيةحروفهاإلىمصريهأحرفسبعةأوستةباضافة

منمنطوقهافىللاللرباليونانيهللكلما!قليلاالصوتىاللبايندرجةرفعللئم

.المصريونيتكلمهاالتىالكلمالاصولا

بالمعروفكلابهفى-الشطوالالبطىاللغاثعالم-ذكرىأنطونيقول

سنةفى11:وكلابتهاالقبطيهاللغهعنوانتحت(العدلمهالمصرلهاللغهمفلاح)

r A Iتنفلذاالهياكلوغلفالوثنيةالمصريةالديانهثيودوسالإمبراطورحرمم

وبذلكللحكومهالرسملةالديانةهى2(الأرئوذكسيةالددانهوأصبحلالأمره

الهجائلةالحروفوا!لبسواالديموطلقيةوالهيروغليفيهالكلابةنهائلابطلت

حرفىمنلخلوهاالحاليةالكنسدةالقبط!هباللغةقبطبةارقبطىكلمةنطقاوكتابةيمكنلاللعلم..(1)

..إ!مصريتهاانعدامعلىدلدلاكبرو!والطأءالالاف

وكنانسالشرقضاشبينالكيرالانشقاقبعدإلالطالئةكسمىا!ارثون!سةالديانةلظهرلم..)2(

!..!(التاريخىالتدليسانراعمنإنه)(م0501)الميلادىعشرالحادىالقرنفىالغرب
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لعدمالديموطلمىبالخطيهااللغهمنفسبعةلهأاأضا.اليونانية

.)؟(اااليونانلهالأبجدلةفىلفظيايمائلهاماوجود

المصرىاللسانفىلهأسأسلابلقوهفرضاجنبىوليدخل!طإذافهى

لشذوذهاالشعبيةتمابلالهفىاسلعمألهأبشدةالمصرىالشعبور!.المئ!اق

بصورهوالقراءةالكتابةاميةانتشارإلىأدىمما..بهاوجهلهموبدانللهاالشدلد

كلأبهفىفكرىانطونلمحالكماالوث!ذلكفىالمصرىالشصجموعبينوبانية

الكبأغلبلأنالالبطلةاللغهفىاليونانلهالكلمالامنكئيراندمج11:الساب!

لغد!م.إلىالدونأدلةالكلماتنم!عليهمالسهلمنفكانالدوناند5مندرجم!المبطيه

فى)2"الأقباطيجدولم...اليونانلةالأبجديةنقلالأمربدءفىعليهمغمهلكما

أدخلتهاالتىالجدبدةالأفكارصبهاللتعيرالاصطلاحاتهنكثبراالأصليةلقهم

أرضفىكبلراانتشارامنتشرهاللونان!ةاللغهوكانلا...!ائدهمفىالمسيحدة

بعضفىللآن)2(الأفباطويعبرالمسلحبهالديانهظهوربدايةفىمصر

.)3(اااللونانيةباللغةالدبنلةطموسهم

اثنين:أحدكانواآنذاكالإسندريهكنيسهأسا!ةانهنابالنكرالجديرومن

وإضاب!قامهمصرلهواصبحتتمصر!يونانيةاصولمنمنحلرينلونلألاإتا

!.لسائاوالدراسهوالئقافهالفكرلغهاللونانيهةمنوالخنواتأغرقوا!رسن

!!.الإسكدرلهبهااشتهرلاالتىالفلسفهولأالئقافةلاالمبطية!هـلغةالخذ

اسلا!ةا.،لسانا.ا.نانيةايماكأنوكلاهما

الحالهذهكله.االاكا.بل،ا.!احدى.ا

اليوئلأباللسان.دى-كانتالكنسيةالعظألاالقداسا!اتا.!أنلك

فىلس!،بحتايونلألياكانالدلنيهالمجأممفىالحواروأسلوبالعقدلةوالمناقشات

.021صالقديمةالمصريةاللغةمنتأج..1()

مسيحيينالوقثنلكفىكلهمالمصريوندكنولمأقاطمسصالمصريينعلىاطلقكيفلاحظ..2()

!إالآنحتىكنلكالمضضالأمرنلكيزيلولا

.(421)النديمةالمصربةاللغةمنتاح..)3(
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الأمروظلمانلهايةاامنكله!االنصفحدهابل

بوجودالمجمعوأكوم451سنةخلعلدونيةمجمعحلىالمنوالهذأعلىيسلر

..المصرىالانشقا!وحدث..المسيحفىطبيعتلن

تح!المصريينبضىورفضهخلقيدونلةمجمعكراراتالإسكندريةكنيسةفقبلت

!البدالة.الإسكندرلةكنيسهعلىالانشما!وأعلنوادسقورسزعامه

يينا-لهسكنداكنيسه-منشقك

لنبألهمالإسكندرلهكنيسهعلىالمنشمينالمصرللنإعلانبدافالدثمومن

ولم.الاحتجاجمنكنوعكنالس!فىوصلوالهمدداسائهمفىاللونانيةلسلخدموا

اا...بهاا0اليونانصنعهاالتى)؟"المبطيةسوىأماههميكن

مجمعبخصوصيةسكنداكنلسةمذهبىاالثقا.الاحتجا.

اللغةإلىالقبطيةالجديدالعهدنصوصلرجمةتتملمفإنهوللعلم.خلقلدونيه

!..!الآنوإلىلمصرالمسلحلهدخولمنذالمصريينفمهنالمنطوفةالمصرية

حبيسهالقبطيهوظلت،القبطيةاللغهالمصريلنعامهيتكلمفلمذلكورغم

كلاباتوتدلناالإسكندرلهكنيسهعلىالمنشقهالمصريهالكنيسهرجلجانبفى

كلغاتواللاتينيةباليونانلهولكلبونيتكلمونكأنواانهمعلىالإسكندريةكنلسهآباء

المسيحلةالكاباتعنأقا+غدهمكبلرهاهميهبذالاالقبطيةلكنولمغدهماولى

حمادىنجعمنكلفىاكلشافهأتمواللىالقدلمالتارلخذلكفىبالقبطبةالمكلوبة

العبطيهالكنيسةورهبانق!مس!منهالبرافقد،المصرلةالأمأكنمنوض!يرهاوالمنيا

!!.الالويمةالمسيحلةعنخرجواكقارهراطقةبأنهمكتبتهاووصفوأالحاليه

كلبهم-مصرإلىالإسلامدخولقبل-الإسكندريةكنلسةآباءيكتبفلم

إلىالإسلامدخولبعد-القبطلهالكنيسهآبءتنصلكما.بالقبطدهاللاهوللهوأبحلانهم

كلبتانهامعحديثااكتشافهالمالتىالقبطيهالمسلحيةالكلاباتمن-الانوإلىمصر

والعقاندالمفاهمعلىالدالةالكلماررعلىئحتوىلانكرىانطونزعمكماالمصرلةاللغةلأن..1()

!إالمسيحيهاللينيةوالمصطلحالا
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!!.الميلادىوالرابعالثالثالعرنفىأىبالدراسةالمعنىالعصرفى

إ؟.إثلكمعنىفما

بمثابة..مصطئعةلغةكان!بالمبطيةالمسماةاللغةأنسبقممانخرج

بالمسيحلةواللبشير،بالمصريينالصالهمعمليةلسمايلاليونانصنعهاقنطرة

ثحصفي.المصرىللشصلغةالألامهنيومفىتكنولم.المصريلنبلن

يةالاسكندكنيسهبهالانانلهااللغةضد.احتجاكلغةاستخدامها

الآثارعلماءوشهادهالتارلخشهادةهىللك.(م451)خلقلدونلةمجمععقب

.)1(المعاصرهالقبطلةالكسيةالعلميهوالرسائلالكنسلةالوثانىوشهادةالمصرية

الأجنبىالمحتلوهوواحدمصدرهاواحدةلعملةوجهانواليونانيةفالقبطية

المصريين.منتصدرولماللونانىوالمبشر

دتمالتىاللغههى:أنهاعلىالمبطيةاللغهنعرفأننستطيعذلكوعلى

بهم.المخللطينالمصريلنبعضوبينمصرفىاليونانلةالجاليةبينبهاالتخاطب

أصبحتثم،المصرييناليونانالمبشرونبهايخاطباللىاللغههىاصبحتثم

مجمعبع!الإسكندرلةكنسمهلغهضدالمصريهالكنائسفىالاحتجاجلغةهى

الثلاثة.أطوارهاهىتلك.(م451)خلملدونية

يين.ابلنالسأئدةيهاالشعبيهبللغهلهعلاكهلاذلككل

المولبذلكيعبلونلاالمواطنةشركاءولكنكافةية101الأ

دلدلولا،المصريينجميعلتكلمهامصرلغهكانلاالقبطيةانعلىوئصزون

مع،إسلامىأوعربىهومألكلالشديدوالبغضالأعمىاللعصبسوىعندهم

بهامرلااللىالثلاثهالأطوارتلككلفىلهمادخللاالعربيةواللغةالإسلامأن

!إ.الالبطية

المصريينوللغةلمصرحبهمهوذلكعلىالمواطنةشركأءعندالدافعكانولاليت

!!.العربيةواللغهوالمسلمينللإسلامبغض!منبدلا

.الكتابهذافىالقبطيةالكنلسةنشاةعلىالكلامعندنلكإلىالأشارةسبقت..أ(أ
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نأكبلالمعلدللنمنوهما(الدبطلةالأقهتاريخ)كلابمؤلفالقول

حكممدةفىالمصريهالأقهوبميت11:القبطيةالأقهجماعةلعنةلصلبهما

فىاستعأضتقدأنهاولوبهاإلاتتكلملاالدديمهلغتهاعلىمحافظةالرومانيين

)1(.االآنالمسلعملهأليونانيةالحروفالهحروغليفىبالخطكتابتها

للكلامالمصرىالمنطوقهوالالبطلهمنطوقأنمعناهوهذا:جم!!لث

الاسماءمنطوقفىالواقعيكذبهكلاموهذا.اليونانلةبالحروفغهالمعبر

فىفليس،الزراعةومحأصيلهاوكراهامدنهاوأسماءمصراسموفىالمصرله

والضادوالصادوالطاءالحاءمثلالأصللةالمصريةالحروفمنطو!القبطيه

!!.والعينوالالاف

اسمانوكلاهما(!يزوفرعون)عللهاالمجمعالمصردةالأسماءفمن

لاالئانىوالاسم،المصرىاللساقواقععليهماويشهدالقوآنفىوأردانمصرلان

لمكنلاوالاسمان،المواطنةإخوانلمحساوسةعندوخاصةالأنإلىمستعملالزال

أزيز(وبروونأوفروون)اللونانىبالتحريفإلابالقبطلةبهماالنطىاوكلابتهما

..إ!العلنحرفمنالمبطلةلخلو

المصرىاللسانمنطوقلنالحفظلم،العقلاءغدمصريةغركراءةتلكوقطعا

.ىاد!اللساالأصللةااى

اللخاطبلغهعلىاللونانىالمحتلأطلمهااللىاللكنههىالقبطةفاللغة

لمثم.(أطوارهاأولفىالأولىبالدبطيةيعرفماوهىأالمصرللنوبينبينه

ثانىفى)للمصريلنالرومانىالمحتلمنبالمسلحلةالتبشيرلغةللكونتطولرها

المسلحلهالكببهاتكتبدينلهطقسيةلغةالحينذلكمنذفكانت.(أطوارها

الكتأبةاسلمرارمعالمدلادىالثالثالعرنمنابتداءفقطالمصريينإلىالمونجهة

الكناثسمنولوابعهاالإسكندرانلهالكنلسهداخلفقطباللونانلةوالتعامل

.201ص(الئانيةالحلقة)العبطيةالأمةلأريخ..(1)
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فىالقبطيهغلروهى-بالمصريةلتكلمونفكانواالمصريينعامةعنأفأ

نأإلىوشوارعهمهموملاجوومزارعهممنازلهمفىللكلموتها-اطوارهاجمبع

.الأثارعلماءق!كمامصرأرضالإسلاسمدخل

لغهإلىالإسكندريةكنلسةعنالمصرىالانشالاقبعدالقبطيةلحوكثم

يونانلةمنبدلاالمصرلةالكنانسداخلوالصلوالاالطقوسبهالالرااحتجاج

الإسكندرلة.كنلسة

*!أنكبليهاالمسيحلةثا.ااأساسالاا-شفالقبطية

(Wordمه405)الرببكلمةيسمىماتوصيلمنوللتاكد.اللغةعصذاتها

ولاكان،اليونانالمبشرلنبواسطةالمصرلينإلىاللونانيهالمسلحيهالوثانىمن

لماييناثا..ين15اءةيقهإيجادمنبذ

ابصعا!ا.أ-نانلةفاالقولاسلف!كماالقبطيةفكانت

المصرية.للكلما!اليونانلةباللكنهيسمىبماأىىا:!ا

-!رأهكا!!إلسو)اليونانيةفىالمسيحاسم-!سوالكتابىالاسمفمثل

فيايسوءالقبطيمافىدقرا)1(الحلى!سوعالاسموحتى.إيسوالعبطيةفىلقرأ

المصرلىالعلنحرفوجودلعدم،اللغا!بمنالأعلاأسماءجمهبعداحتفظنا

القبطلهفىيقرأاليونانيهإلىلرجملهبدونمسيحوالأسم.اللونانلةأوالقبطلةفى

أوراوهورالقبطلةفىنجدهالمصوىحوروالاسم،الحاءمنبدلابالهأءمسيه

فىالأمروهكذا.اليونانيةأوالالبطلهاللغةفىالمصرىالحاءحرفوجودلعلم

الأصيلهالمصرلةوالكلماتالأسماءسانر

التىاللكنةبللكاللونأنيهالمسيحلهالوثائقبكتابةاليونانالمبشرونفقام

.المصرىللسانمسخالحميقةفىوهىاللونانلةبالحروفالقبطيهبتسمى

بينء!هـ!فىنادراالابلقبطيهعاليهمصريهكتاباتئصلنالمولذلك

الكتاباتفىظهرالوبىيسوعالاسمانلتعلم(اساسيةومعالم،يسوعامجمسى)كتابىراجع..1()

!إنلك!بلوليسالميلادىالعاشرالقرنحدودفىالمسيحية
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نوردخلحلىالدلموطيعىبالشكلالمصريةالكتابةواستمرت.!!س

مصر.الإسلام

القبطلةدعرفأنآمنألاوهوعاقلانعليهيخدلفلاآخر(مروهناك

القولوهذااله!روغللفيهالقدلمةالمصريهاللغهشفرةحلمنبداهةللمكنسوف

عنإلاالقديمهالمصرلهشفرهلحلفلم،المصرياتوعلماءالعملاءيكذبهالبدهى

اللغاتمنوهىالعبويةللغةالصولىبالمنطو!وبالاسلعانة)1(رشيدحجرطرل!

اللشهآظرمنأنرباىلالاستعمانةوليس،ا!ساللساناىالساصية

!إالمصرلهطبيعلاللغةلطوراليس!الالبطله(نعلىلدلممأال!بطله

واتطورالالمطعتكنلمإنهاالقبطدةاللغهعلماءمنكثيرفعلاولولمد

قدرةانعدامبثللل..كلابتهالطر!طبيعباتطوراأوالمديمهمصرللغهطبلعلاام!دادا

المصرلةاللغةاصولإلىالقبطيهاللغةإرجأععلىاللغولهالأبحاثمنالعدلد

عنالعديمةالمصريةاللغهشفرةحلمنالتمكنولعدمالثلاثبكلابلالهاالقديمه

منوالعلماءشامبلدونتمكنمارشيدحجراكلشافولولاالقبطيهاللغةطرل!

المدلمهالمصريهاللغهشفرةحلمنبعده

لهماوالممابلمصريلينبكلأبتينمكتوبرشيدحجرأنيعلموالمارئ

المدلمةاتفسل!لةالكتابالاأنبمعنى.القبطلهللخهفيهذكرولاباليونانى

!فلتمسكونالذينالمبط.لاءسنة.الأبلاقالمدةغامضاا.كا

المصرلة.جنورهمأصالهعلىللدلالةوأقباطكبطباللفظالأوقالابعض

فيهمكلوبا-برديةامحجرااكانسواء-واحدااثرانجدلمالشدلدولا؟سف

لنال!كبمصولحبواحدمصرىهناكلكنألم،بالمبطيةوترجمدهبالمصريه

إ؟إالثم!نالأئرذلكمثلعن

؟إ..إلهاالمصرللنحبانعدامأوالدبطلةمصرلةءمعلىذلكلدلالا

اليوناليةباللفةرالديحوطيقيةوالهيروظيفبةفىمم!لةالمصويةباللغةعليهمقوبرئميدوحجر..(1)

!إبالقبطيةئشمىلماعليهنكرولانفسللنص
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باللونانيةلرجملالهاوامامهاالقبطلةالكنسيهالوثائقمنالكثلروجدنالقد

لرجملالهاوامامهاالقبطلهالكنسيهالوثانىمنايضاالكثيروجدناثم،واللالينله

بينالأمرذلكمثلتجدلميينمأ.الأولىالاسلاميهالفلرةإتانالعربيةبللغة

!إالثلاثكأباتهابصورالقديمةوالمصريةالقبطدة

.01105جهاخامنجاءا!باطفبطاللفظهذاا.!

تحتهاتدات-منةلشعبهااسماضه.-يخهائاات.

للارضالغاصبالغالباطلقهوصفبمثابةفهو،والرومانىاليونانىالاحتلال

كانكماتماما.(اقباطوأنعقبطىأنت)أمرهعلىالمغلوبعلىالمصرية

ان!)بهمالذميريدفلاحوقبأنهمالمصرسنلمصرالمحللالإنجللزىيصف

لأنهاثدإفلهاايخهاتأتحفظالمبطيةفاللغة..(فلاحونوأفتمفلاح

للغة!طبيعياا1املدادا.

تظهربدأتالتىالمسيحلةالمجتمعاتلغةأنعلىالمؤرخونواجمع

نأأى-.اليونانيةاللغةسوىئكنلمالمللادىالئالثالقرنفىمصرفىمرةلأول

تقرباالمصرىالشعبلغةتعلمفىالضاتفكرلمالناشنةالمسيحيةالمجتمعا!تلك

ماللطولرمحاولا!اىبنلفىحينذاكلفكرلمكما.لمصلحلهاولهحباأومنه

ا!ص.الالديمهمصرللغةامتداداللكونالأولىالعبطلةمسعىعلبهأطلقوا

لهالا-نانلةاالمسلحلهصلل!المصطنعهاللغة5اسلخدا

!إا!رلا5ألاتوصيلة-بمئابةكانتاىىاللشعب

حدىبمصركبيرهمسلحيةأعدادوجودعلىتأريخىدليلاىلوجدلاكما

أقلدهفىممثلامصرفىالمسدحىالعنصروبقى،المللادىالثالثالقرنمنتصف

اللونانىالعنصرهذانشاوقد.الصلادىالرابعالقرنبدالةحلىاليونانلةتتكلم

بهامتأثرااليونانلهوالئقافةبالفكرأىالهللينيهبالئقافةمتصلامصرفىالمسيحى

الكنيسةلظهورالأمرمفدمسيحىمجمعاهمانهوذلكعلىمثالواكبر

كانحيثم451سنةفىخلملدونيةمجمعهوالشرقيةالكنانسسانرب!نالقبطية
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الإسكندريهكنيسةبلغةيتكلموناللسانلونانلىفيهالممثلوقالإسكندرلهكنيسةآباء

وانتسبالمجمع!اطعالذىدسسقورسحتى.الليونانيةوهىألاوالأصليهالأولى

الالبطيةلااللوثانلةيتكلماللسانيونأنىكانبعدفلماالقبطيةالكنيسةمسلحيوإليه

!!..بالقبطيهمكتوبهواحدةورقهمنهلصلنافلم

بلغةولاوالمصرفيهصربلغةنرنبطلمبمصرالمسبحبةإلىفالدصة

عنمترجمةمصطنعةبلغةولكن،وقوهها!لأالمسيحأىالمسيحيةهؤسس

منالقولصحإنثالثةلرجمهأى)وكفتهالمحتلإلايئكلمهالاالليونلألية

منجزءارلباطالوقتذلكمتذفبدا.)1((بالعبطلهوانتهاءاليونانيةثمالأرامية

المنملحيه.إلىالدعوةبنشأطالمصطنعةالوسيطهاللغةللكتاريخ

الدوللهالمعلوماتشبكةعلىمنشورهلكلعاطفللمفدسرانعبحثوفى

للغةالضطوقالنظامأكلابهفىجونسونالأئرىالمؤرخيمول11ضهجاء

Theالدلموطيقله Demotic Verbal System)منلكثدرفحصهبعدلاحظإن

اللغةبينوجملراواضحاولمحأهناكأنالدلموطيملةباللغةالمكلوبةالبرديالا

للكابأتنسخاانملاالالبطيهاللغهفلم.القبطلةاللغةوبلنالثيصوطي!لة

المصريونلنطقهمالبعضمختزلانسخاكانتولكها.نانلةبأ!هـبجديهطلقلةالد

التارلخجمرإللهمانلقلتاجنبلهولغاتبلهجاتكثلراتلألوتمخللفةلهجاتمن

المخلالفه.الساملهالهجرهبموجا!الملكررلاخللاطهمونتلجهالطوللالاستعمارى

تسخيرفىالمحتلورجمةوالاستعماريةالاجتماعيهالعواملإنوقل

لصعوبهنظراالقبطيهاللغةتلكلاصطناعالاح!اجخلق!المىهىالمصريين

رغموانه،المسلحيينمنالجددالغربأءوعلىعللهالديموطلقيةاللغهتعلم

وكانلاالديموطد!د4بلغلهماحتفظواالمصرللنانإلا"الجدلدهاللغههذهاصطناع

الصنانمةالأصولمنمترجمةانهاعليهامكتوبالمقدسللكتابالحاليةالعربيةوالترجمات..)1(

ولم(الماصورتيةالنسخة)الميلادىالعلاممرالقرنفىللوجودظهرتالصريةانمع.والعبرية

ولكنهمالتاريخفىوجوداالالبطيةمنأحدثوالعبرية،!الصسيحبفةاللاءوجودللصريةيكن

..إ!للوبمةالمقلسكتابهمترجمالهمالداءالقبطيةإلىيرجعوالم
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الطبقةوعندالمحافظلنطبقةعندمنطوكةكلغهواستمرت.عندهمالكابةلغةهى

الأسلا!ى.العربىالفتححتىالمصرلةالبلروقراطيه

وأصألتهابنقائهأاحلفظتالديموطيقيهاللغةإنبالقولجونسونويستمر

الغرباءوثقافةبلغةكثيراأهلهيختلطلمحيث،مصرصعلدفىكبيرحدإلى

ة5عليهايغلبكا.جةالداىاجهاأهالغةأ."ح!نفىالمحلللن

نانله.االكلما!هـ!استخدا

المجلمعأتدراسةلمحسمفىأستاذوهوجمادجمادبولسالدكئورويقول

هنطوقةواحدةلغةلتكونثصنعلمالقبطيةاللغةإن:كلورادوبجامعهالبشرية

ناالقديمهوالنقوشالمخطوطأ!دراسهمناتضج!د..الفديمال!صرىللشص

المصرىالشعبلهجاتمنرئيسشنللهجتبنمخلزلانسخأكأتالمبطيةاللغة

أ*43ءأ)الدارجهالصعلديةاللهجههىالأولى،الدونأنيةبألأبجديهمكلوبأالقديم

Dialect)أالدارجةالبحرىالوجهلهجةهىوالثانيهBoheiric Dialect.)

الإسكندريةمدلنهلسكانالدارجةاللهجههىالبحرىالوجهلهجةوكان!

الكيشةوأنأشلدتراتيلكتابةاللهجهبللكوتم..النطرونووادىالدلتاومدن

عداماالمصريةالكنلسهفىكطقوساليومحتىتترددمازالتالتىالمصريه

اللغهفىذلكبعدانقسمتضدالصعيداهألىلهجةافا.واحدة(ور،+لأ")ترتلله

بنىبمحافظه)البفسهمدينهمندارجهصعدديةلهجةإلىالمصطنعهالقبطية

(Faiyumic)دارجهفلوميهلهجةوإلى،اسيوطمدينهوحتى(الحاليةسويف

اللهجةحلتئم..أخململأهلىدارجهاخميميةلهجةوإلى،الفيوملأهالى

إنالنهايةفىالقوللمكنإنأىذلكبعدالأخيرهاللهجةمحلالدارجةالصعيدية

اساسلنبندارجنبنللهجنبنالبونلألبةبالأبجدبةمخنزلانسخاكلألتالفبطبةاللغة

الفدبم.المصرىللشص

اليونانيةباللغهالناطقلنسكانهأبأغلبيةفرضتددالاسكندريةمدلنةوإن

كتبوهماكلاليونانيهباللغهيسجلواأنطويلولوقتالأسكندرلةكنيسةآباءعلى
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ناإلى،اليونانيةباللغةكذلكطقوسهمايمارسووأن.الدي!وأموواللاهولاع!

بابجديتهاالقبطيةباللغهيسمىوبماالث!أوجةالمصربةاللهجاتإلىذلككلفسخلم

الدلموطيقيه.اللغةمنإلهاقبلصوللةاحرفسبعةإضافهمعاللونأنله

مد-ثبل.ضيحه-الذىالشكلبهذاالقبطيةاللغهاناى

اضه10ما.أالمحلللتحقيقالبداله.خصيصااصطناعها

سللةهاالجثيدبالدينن"اذلكلبعداسلغلها*،يةالاستعمأ

الده.!تحقيقاىابالشعبأئص!

أجلمنأومصرأجلمنخصلصالصنعلماللغةهذهأنيعنىبما

تنشاولم،التأريخكجرمنذاهلهاوحضارهثقافةعلىاوالقديملراثهاعلىالحفاظ

البردىاورا!علىالمكتوبهالقدلمهمصرللغةطبلعلاتطورااواملدادااللغهللك

.الحجارهوكللالمسلا!علىوالمحفورة

عمرالخللفةعهدفىلمصرفلألحأم963عأمالعاصبن!روجاءواخيرا

القرآنوحفظهالصحابةمناكثرهم.!طرجلآلافاربعهومعه،!هالخط!ابن

الزمنهذافىالرجلمنالبسحطالعددهذاأنإلىالبسلطالمنطقولقودنا.الكرلم

منحالباىلمكنلاوالمللالحروبفىالعددثمرهعلىالأساسفىلعتمدكانالذى

)1(العوةوأسلعراضوالحربللقتالمصرإلىجاءمجلشاجلشأاعبارهالأحوال

العاصبنعمرووجهفىابوابهاالاسكندريهمدينه!لتغدماوحتى

كانتلما،الملكانىالمذهباىالو!ذلكفىالحاكمالمسيحىللمذهبطعةوكاندما

الفتحإثانمصرتعدادانوغرهموالمقرلزىالحكمجمدابنامئالالقدماءالمؤرحنمعظمكل..(1)

.11دينارالفالفعث!رائنىيومنذفريضتهمفكانتنفسالفآلافسة*كانواالإسلامى

كأنواانهماغبارو!ى،ملال!ستةوحدهمالوج!هنالمصريقهنالحلمبلغهنانبمعنى

العربمحدنسبةإناى،مليوناالحشرينيفرقمصرسكانتطا!مكونتويياالسكانربعلشكلون

معمصرثخلواالنينانالمم..إ!الأفسئةالىواحدالعريباتعاللالمصرلل!إلىالفانحين

الجيشومعهممصرىمليونغ!و!منأغرض!-متلافىآلافارسةكانواالعاصبنعمرو

الفتوحا!لاسمكمالانصرفواوإنمامصرفى!همولالعربالفانحوندمكثولم.المحتلالرومانى

وجمرها.أويقياشملىفىالإسلام!ة

.!!م3291طجموفوفلوثاوسجرج!مراقال!فاقبطكئال!راجع)
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وتركها،البلزنطلينمنوالدعمالمددعنهاينقطعلمحصاردونالبحرعلىمفلوحه

وأن،والمسلملنالاسلامبسماحةأهلهاسمعأنإلىيقتحمهاولمالعأصابنعمرو

ابوابهأأسقفهاوفتحاهلهادلوبفاطمانلا.الدينفىإكراهلااندعولهمأساس

.م146عامنوفمبر8فىللمسلمين

..؟؟مقولةإجابةشيبحثوالذىجداالمهمالسؤالويبمى

إلىسنهومانهألفمنلأثمرمش!لطقاهراحتلالتحترضختكدمصركانتان

قاسلهلضغوطالطويلالزمنهذاخلالوتعرض!،م164عامالإسلامدخلهاأن

تعرضتثم6اليونانيهولغتهمالهلللنيةالبطالمةئقأفهلفرضءلدةومحاولا!

وتعرضر.والبيزنطىالرومانىالحكمتحتالمعاملةوسوءوالهوانوالعهرللابتزاز

عصرلنممىبمالبدأالعبطىتاريخهمأنلدرجهالرومانقهرإلىمسلحلوها

الدل!فىإخوانهمقهرإلىذلكبعدتعرضواثم،الرومانلمحملهمالذينالشهداء

هىاللونانلةاللغهوكاتبالطبيعدلنالقائللنالإسكندريهكنيسةآبأءلمحهرألمحصد

منولأكثرالزمنهذاكلخلالمصرعلىالمفروضهالرسملهالبلادحكومةلغة

اللغةلنم!تخدمولمالأصحلالمصرىالشعبصمدكلهذلكومع.ملصلهسنهألف

بثاوسجكبلغتهواحلفظالجددالمسلحلوناستخدمهاكماوأبجديتهااللونانيه

..اللادالإسلامدخلحلىشؤونهكلوبابجدبتها

وأبجدبنهلقهعنينخلىالمصرىالشصجطتالتىالمعجزةفما

المسبحلةالطالوسمنكئلراوئعزبالصبمةبلابجد!ةويكثبالقرانلغهوينطق

؟!.والصلوالا

..لهمالعربالمسلملنقهربسببإنهبعضهميالولأنالعاءهن

متصلةعأمالفمنأكثرلهمالاحدودوقهرلظلمقبلمنالمصرلونتعرضلالد

باللغةمؤلفانهمكتبواوتماب!مؤرخلهمانحتى..وبابجديلهابلغلهموتمسكوا

أبوو،الطببنالرشيدالخلرأبو:أمئالصبيةأسماؤهمكانداكماالعربله
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العسالوأولادبكروابنالبطولقبنسعدو،مسصدبناللةسصالمكارم

؟إ!..)1(هموغلر

جدلد..-اللااءةيعيدمحالد.باحثإلىيحتاجسؤالإف

ا-.ييفالحمدمن-افيهاسلا01لا.لألا؟سف.-فقد

نحتاج.مستمرهالمصرىاللاريخضدالمسعورةالحمائلاومازالث،ا!هـيش

الأمانهشعارلحتالحقيالةلنأليدولواالمحاطباحثينإلىولس!مصريينلباخلن

مصروحبالعلمله

كصوت-الأصلبةالمصريةاللغةلمنطو!صونىلفاربو!جودهنبدفلا

ولذلكالصبيةاللغةمسع-ومسعودوسعيداللهوسعدوعزيزفرعون:الأسماء

..!!العربيهإلىكلهالمصرىالشعبلحول

مركزوملخصسرلعةنأربخبهلاصللبة)2(أولىقراءةللك:جمال!لت

الحملةعلىردا.المصرىالدارلخفىوالأكباطالقبطيةباللغةيسمىماحول

المصرللن.والمسلمينالإسلامضدالمبطلةالكنيسةأتباعمنالمسعورة

ودوافعهاالعبطلةاللغهنشأهحولمركزةمبشطةاولىلمحراءةكعماثتلكد

فحصغدغهاالتفصللىالكلأمأستكملوسوف،المصرىالتاريخجمرواطوارهأ

)1(

)2(

مممصدوسيواللةسطالأسماءإلىجيداانظر:الكريمقأرنى

!!اضاطمسبحلل!مصرييناكابرقثماءلعلصاءاصيلةمصريةاسماءإنها

..إ!المصرىالحنحرفمنلخلوهاالعبطيةباللغهنطقها(وكتابتهايهكنلأاسماء

!إيونانيةباسماءوتسمواالآنالقبطوقساوسةكهنةتركهااصيلةمصريةاسماء

غمعيداوالذسعديسصالمصريةللكنشةبطريركعنواحدةمرةولونسمعانالعمكنمنفهل

!اإوشنودهوكلرلسلورسابمنبدلأمسعوداو

وبحث،حعمنسلمموسوعةاهمهامنومراجعكتب!ةمنوتصويبهاالعلميةالمالةجعتم

بمايستحقماالفهمنفلهالدوليهالععلوماتشبكةعلىمنشورهكلعاطفالعهئدم!منرانع

وكنيسةمصرمسدحىعنخاطنةومفاهيمشديدخلطبمقالتهكانوإن.الحبيبةمصرنالخدمهادى

عقاندهما.بينيفصلولمرالإسكئدرانيةالالبطيةالكنمي!مسنبينيفرقلمحيثالإسكندرية

إصلاحهتممافاصلحت.وكنانسهاالمسيحيةع!هالبحثفىالمتخصصينمنفلس!مفرروهر

وماالخللإصلاحبصكهنقلتدماوالاعتذارالشثرمنىفله.الهئيدولركتالمهعألامن

.الفثرةفىوالسبرالدضلوله.المصطلحاتتحررومنبهكمت
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قراءةفىوالخماصةالعامهالمصرييناحتياجا!تلبيهفىاللغةتلكمصداقيهمدى

ومنطوقأواقعاالقبطلةاللغهحولثانية

اليونانلةللحروفباسلخدامهم-الأوأنلالمصمريون-المسيحلونلمحصدلقد

لسببلن:الأصليةالمصريينبلغهالصلهثطع

المزعومة.المصرلهالوثنيهوبلنبين!الإمكان!رالصلهلالطع-أ

بالمسلحلة.بشروهمالذلناليونأنوبلنبينهمالتقربلزلادة2-

.والرومانلليونانوبالتبعةبالدونيةافتخارهوفبطىبكلمةفالافتخار

!إقبطئاولس!مصنرىأنالقالفعلاوطنئامصرئاالمسلحىكانفلو

!إثبطئاولستمصرىأناالمواطنهفىالمسلمشريكهيقولكما

ا!باطأ.ولستممصرلونانكمحدلقةتصحلحعلىساعدوناا!وا!ةفىشرعانىها

إبراهلمترجمة(بتلرالفرلد)د(المديمةالقبطيةالكنانس)كلابفىجاء

ملأصلةاللونانةوالمقتطفاتالعبارا!بعضزال!وما11:نصهماسلامة

لدسونكيربفكلمهذلكوعلى.الدومحدى-القبطىالطمسلغةفى-كالحفردات

زالتوماالقداسخدمةمنكثيرهاجزاءفىاللومالمصلينالسنةعلىشانعةكلمة

مئل:باللونانلةتنط!الشعبعلىالشماسيعلنهاالتىالنداءا!معظم

بعضابعضكمقبلو!ةولعنى(أج!وفيلوهلالىاناللبوساسباساسثيه)

.انظرواالشر!وإلى:وتعنى(فليبسلالىانلالولاساين)و.ممدسةبقبلة

مبتلالوكى)و.جميعكممعالرب:ولعنى(ايمونهيئابلأشوناوكيريوس)و

ابنفمثى(اجبوابوكىكىبثرىنوكسا)و.روحكومع:ونعنى(سوابنفملالوس

.القدسوالروحوالابنللآبالمجد:ولعنى

ىأ(بروفيتيس)؟الفردوسأى(باراديسوس):مثلخاصةوكلمأ!

ىا(أنجبلوس)؟القلامةاى(إنلستاسيسو).العنراءاى(لارثينوس)؟ئبى

الأفخارستياقربانزالومأ.شىءكلعلىالقادرأى(بلالوكرائور)و؟الملاك
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آجيوس)،اللهقدوساى(اوثينوسآجيوس):التاليةالعبارةعليهبحلالميخلم

.)1(االموتلاالذىصوسأى(ائانلالوسأجيوسؤ،اثدوىصوسأى(أسشيروس

مصرمسلحيويفهمهلاالذىالكلامذلكمثللم!أنقوميألعقلفهل

..!!مقدسكلامإنهلهمويقال،كنانسهمداخل

؟إ..!المصريهولغلهمبلسانهميعتزونلقومالكلامذلكمثليكونانلعدسوهل

؟إ!.الآرامىدينهممؤسسبلسانيعتزونلقومالكلامفلكمل!يكونانلعم!وهل

مترجمهرطانةولكنه،الأرامىالمسيجكلاممنهوولاالمصريينكلامصهوفلا

!إ.اللونانيةص

الباباأحلاهاالدىالقيامةلومقداسصلواتأنالملاحظةالأمورومن

كانالمصرىالتللفزيونشاشةعلىمذاعةوكأنت(م8002)السنةهذهشنودة

يعم!حلىبالعربلةونصفهابالقبطيةلتلىنصفهاكانأنبعدالقبطلةبللغةمعظمهأ

!إ.لربهميقولونهمابعضالمصلون

كانتوياليتها،اللوناندهالقبطيهلحتوال!حزبالانفص!علىإصرارإنه

عنركيكهترجمةإلاهىما..بهاليتمسكواكتابهمأصوللغةحلىأوالمسيحلغه

ولاتللية.يونأنيهترجمات

هامةفبطيةمظة

العلامهقامالثانىالالرنوفى11:قولهموهىالأضاطالمؤرخينبلنشانعهكنبههنك

كللمندسراسهموعلىتلاميذهبمساءهالقبطيةإلىالمقدسالكتاببلرجمهبنتينوس

للمسيحلينجثيدعهدطاكيكنفلمإ؟.يقصدممدسكتابفاى.)2(ااالإسكلدرى

الرأبعالقرنفىقانونيتهالالررت!دالأربعةالأناجيلوحتى،الوقتذلكفى

فىممدستمابمعهمكانالمسيحيينبانالعامةليوهمولضليلكذبإنه..الميلادى

.1021ص2ج)القديمةالقبطيةالكنانس00()1

تالرسالتمصترجمة(الأولىقرونالستةفىالبانرولوجى)كتابالمئ!سبيلعلىانظر00)2(

.(4صالأولالفصل)الملطىيعقوب
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ذلكآبأءاقولحسبالزمانذلكفىالمقدنىالكتابمنوالمقصود،الزمنذلك

النسخهوهو.القديمالعهدبمسمىبعدفيماعلدهأطلقالذىاليهودكتابهوالعصر

!..!ا!يطالمسلحمللادهلالثاكالقرنإلىتاريخهايرجعالتىاليوئلأليهالسبينيه

-46-http://kotob.has.it



ولهجاتهاالقبطيةاللغةصتفصيليةنبذه

بالقبطيةيصفهاظ!ربدايةشملخص

البطلمىاليونأنىالاحتال!لوبدأمصوالإسكندرغزأالميلادضل313سنةوفى

لعاملهمفىاللونانلهاللغهالإسكنلرخلفاءالبطالمةواسلخدم.الإسكلروفاةعقب

يتعلمفلملغتهصبديلاالمصرىالشعبيمبلولمالمصريةتعلميحاولواولماللومى

المحللمنالتقربحاولواالذينالمتاضقلنمن!ليلاإلااللونانيه

المصريينوبينالمحتلاليونانىبينوشراءبيعمناليومىالتعاملوفى

طرلقهفكانلاالطرفينبينمشتركةولغهللتعاملطريقةوجودمنبدولاكان

transliteration)الصوتىالنعل system!!كلابتهابعدالمصريهللكلما

وبدأالظهورفىالجديدالنظامذلكوبدا.(الأولىالقبطيه)اليونأنيةبالحروف

المصريينأفهامإلىالمنطو!لتمريبديموطيعلةحروفعدهبإضأفةلحسينه

القبطيههىوئلد.المصرلونبهبخاطبلونأنىنظامإنهاى.العكسوليس

..!!إللهاالإشارةسبقتكماالأولى

المسيحية:الحفبةفىالقبطية

إلىاليونانلةالمسيحلهدخلتالأولالميلادىنالقرمنالثانىالنصفوفى

لعللموبدا.لبرنابالمذعوعمهمعمر!سلذعىلونالىفب!ثئرلدعلىالإسكلدرلة

فىوفلسفاتهأالهيللنيةاليونانلةالئقافهذوىأىالمتهليدينالإسكندريةللهودالمسيحله

الثانىالميلادىالقرنمنالأولالربعفىاليهودلورةوبعد.العصرذلك

سكانبلنالمسيحلةظهوربدأ،اللهودعلىالرومانأوكعهالذىوالممعوالاضطهاد

المصريينمنهنالمتاضومنالإضوي!منالإسكنلرية

خائلمنالمعرفةعنالبأحئونالمتئهونالغنوصيونالقرودكسوظهر

اثنينلدعلىالثأنىالقرنمنلصففىظهورهمبدايهوكان!.الكلمهأىاللوجوس

ثمبسوريأكانوالثلأسىبمصرالصسيحيهأسركانالأول!.وفلنتينوسباسيلدس:هما

فىباثلانلوسظهرأنوفللل!نوسباسللدسلعاللمنللجهوكان.لروماأسعفاأصبح
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وعفم.القرودكستعليمضدالأورثودكسيةبالتعاللميبشرهووالإسكندرلة

بالإسكندريهالمسلحلةبمدرسةحينذاكلعرفهمامسلحللهبانتأنيوس

(The Christian School OfAlexandria).قدالإسكندرلهكنيسةلكنفلم

المسيحية.معرفهفىيرغلامنكلتعلمصعيرهمدرسة،التاريخفىبعدوجت

فىأسالفكأولديمئريوساللونانىالمدين!ظهرشدلدوباختصارئمومن

.م918سنةالإسنلرية

بينالمسلحلةبنشرليموما)1(ديمتريوسوبهشاليوسبينالتعاونوتم

ذوىبالمسلحيةمبشرينبتخرلجالمسلحيةالاسكنثريةمدرسةوبدات.المصريين

!نشاطعلىالمدرسهوسيطرةتوجيهلحتلعملونمبشرين.رضةيونلأللةئقافة

المصريين.بينالتبشيرى

المصريين.لغةيعرفونولااليونلأدلهيعرفونالخريجونالمبشرونوكان

كلابتها.ولاالديموطيقيةقراءةسمتطيعونولاويكتونهااليونانيةلعرؤونفكانوا

!!..أمامهمصلصهمشكلهفكانت

منطوقها.يفهمونولااللونان!ةلعرفونلاالضبشرونالمصريونوكان

لصوتعمليةإجرإءفلم.الأولىالقبيةإلىاللجوءلمإليهمالمسيحيةولتوصلل

بالحروفوكلابتهاالإمكانلمحدرالمصرىالمنطو!إلىاللونانيةالمسلحيةالوثالق

.(transliterationأولسمىهذايومناإلىمشهورهمعروفةالعمليةولالكاليونلأليه

غيرالوثانقكلابهفىعنهيخللفبالالبطلةالمسيحلةالوثأنقكتأبةبلنالفر!وكان

التصويتعلاماتاستخداميلملمالأولىالحلهففى،للمصرلينالمسيحية

سلهاللصويلاعلاما!منإدخ!تمذلكبعدئم،الأولىالمرحلهفىالديموطيقية

اللهجتينفىتمييزهانسلطيعالدلنلهالقبطلةتلكإلىديموطيقيةاحرفسبعةاو

والبحيريهالصعلدية

إسمافيهمتجدلنالأسكندرل!ةبطارقةاوالإسكندريةفىالمسيحيهنشرتالتىالأسماءكلفىلاهل..(1)

!!.مصمرياواحدا
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للوافقالقبطيةاللكنهكلابةغدالطبلعىفمن:القبطةاليجاتسكنأها

الآنإلىونحن.المصرللررلهجهباخللافتخللفأنلهاالمصرللنمفهوممنطولمحها

ىأ)البحرلهالمصرلهواللهجةمشهورةالصعلديةالمصرلهاللهجهغدناتزاللا

المبطيةفعرفنا.هكذالمحدلماالأمروكان،جداالخاصةالماهرةولهجه(مصرلللا

الاهرابتحاولالحروفلونانلهكلابالا.الخ...والبحيرلهوالفيوميةالصعلديه

إثهاقالوا-احرفسبعةأوسلةإضافةبعدالمصرلةاللهجا!منمنطوكهافى

المصريةاللهجاتمنطو!منلتاللربإللها-مصرية

بطرلمةوربمامخللفةبطرلقةالواحدةالكلمةوكتابةنطقهىواللهجة

فىهخلالفةلهجاتلناظهرتوهنا.كاملةجملةفىوضعهااثناءنحوهافىمخدلفه

وبنحومختلفةبطر!نفسهاالكلما!وتكتبلنطقكلهأ.والإسصابوالئطقالكتابه

إخميممركزهاوكانطلملهالد--.ا.أ-كانتالصعيديةأنالا.مختلف

عامهيكتبهااويتكلمهابلغةوليس!دينبهكنسيةكان!اللهجاتهذهوكلأسلوطفى

)1(لة01ابعدلة-.اكاث+الانالحال!كمأالكانسخارجالمصرلل!

مصردلتافىاليونانلةواللغةملحوظةبطرلالهاللونانللواجد

والمبطيهالفلوملةوالعبطيهالصعدديةبالقبطيهيعرفمألناوظهرلا

.المولذلكصحهلتئبالمسيحلةالقبطيهحمادىنجعوئائقاكتشأفوتم.البحيرلة

لهجاتمنسواهادونالآنإلىالقبطمةالكانسفىالبحيريةاللهجةوعاشت

كئلرالاقترابهاوالفيوم!ةالصعيدلهوتلاشت.اليونانىالمنطو!منكئلرالاقترابها

!إالعربلهالمصريهمن

اصبحلاصحشرالحادىالمرنمنذبلعاهرةالالبطلهالبطرلكيةوباستقرار

وإلى)2!والصلواتالعداساتقراءهفىالأساسهىالبحيريهالمبطدهاللهجة

التليةالصفحةفىالمبطيهاللهجاتصمخلصرةنبذهالمارىء

..إ!القبطيةالكنان!مكجميعفىحاليأبهاالمعمولاللهجةوهى..(1)

71صرالقبطىالأدب!.)2(
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3ا"4ءأ)الصعديةاللهجه a):

ىأالعليامصرلهجةوهى.(ص)أو(كا)بالحرفالمراجعفىإليهاويرمز

ىا0)1(ااالقبطيةورلةس!تللكنيسةااللهجهاللأن!هـهـا011الصعيد

تفعدالصعيديهاللهجةبدأتاللاسعالقرنوبعد011بمرنينلمصرالإسمدخولبص

المرنخلالبسرعةثم،اولاببط!تسلرالعمللههذهوكأنت،أدبيةكلغهمكانتها

الكنسيها!هـالاالمكانهللكا!يهافاحللت.عشرالحادى

.)2(11فصاعداالحاد!هـى

الأقدم11هىالصعيثيهاللهجةبأنللقبطلةالدارسونالعلماءولصف

الكنيسةاهـ-!!0)2(ااوالمتوسطةالملعادلةوانهاوالأنقىوالأغى

ىأنا.أ-.أ.ب-اللهجات.نهادبماتمسكتعنهاالقبطيه

بعدمنذلكوكأنوالأولىالرسملةاللهجةهىوجعللهاالبحيريهباللهجهلمسكت

!إ.قرونبخمسةلمصرالإسلاملخول

(:Bohairic)البحيريةاللهجة

غربوخاصةالبحرىالوجهلهجةوهى.(ب)أو!!)بلحرفإليهاويرمز

اللهجةاصبحتعشرالحادىالالونومنذ.(النطرونووادىالبحلره)الدلتا

للأ!م!فارالبحلرلهالترجمةوصارلا،المبطيهللكيسهالرسملةاللهجههىالبحيرية

الممثس.للكلابالرسمىالنصهى

المستخدمهالوحيدةالقبطدهاللهجةهىالبحيرلةأصبحلماالو!وبمرور11

اللهجةهى11وأصبح!+11اسوانإلىالإسكثرلةمنالكناثسفىللصلوات

.الانالكنانسجملعفىالليلورجىاسلخدأمهابسببالأهأطلدىالمعروفهالوحلده

القرنينمؤلفاتفىخصوصا(المبطيةاللغة)أسمببساطةعليهاأطلقوافقدوبلتالى

ء+(11عثمروالداسععشرالثامن

1صالقبطىالأدب..ا!) Vشفود!ما!الق!الالكتور!

سنودةمأهرالقسالدكتور81صالقبطىالألب00)2(

.شنمودةها!الق!م!اللكل!ورأ!صالعبطىالأل!.!)3(
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منلتكونناحيهمننجدهاالبحيريةباللهجهالمتباليةالوثائق11فإنوللعلم

ولفسلرلهووعظلهكلابلةنصوصاوللضمن،اللاسعالدرنعنملاخرةمخطوطاله

البحلرلةبللهجةالمحفوظةالنصوصأقدم11و.)1(اا!يسينوسلروليتورجيه

.)1(ااممارأنباجسدنم!خبروتتضمنم083سنهإلىترجع

(:Fayyumic)الفيوصهاللهجه

يطلقونوكانوا،الفلوممنطقةلهجةوهى.(ف)او(ع)بلحرفإليهاويرمز

إلىاللهجههذه-الحاضرالو!تفى-العلماءويقسم005البشمورد5اللهجهاسمعليها

كثلرفىالراءصولابإبدالالفلوملهجألاوتتملز...الفرعهاللهجالامنمجموعه

ى!أىالئقانالزفانس!قول!مل!.)2"ااونطقأكتابةاللامصوتإلىالكلماتمن

..إ!الراءنطقلستطلعلاالذىالألدغعليهنطل!مالهجة

اللهجة:مثلبهاالمكلوبةالولانىلندرةأهميهأووأخرىلهجاتوهنلا

واللهجة،(حولهاوماالبهنسا)الوسطىمصرولهجه،والأسيوطية،الإخملمده

الأولية.الطيبيهواللهجة5الدلتاشمالفىالمستنقعاتمناطقسكانلهجةالبشموريه

الدكلورالقسيمولالحديثاللفظوظهورالقبطيةاللهجاثغوانونحت

العبطلة:اللاراسالامعهدمديرإسحاقماهرإميل

الصعلديةباللهجهمكتوبةوخلافهفاسالامنالكنسلهكتبهمالصعيدلأهلكان"ا

محلهاتحلبدالاضعفتولما...(البحيريةاللهجهعنتمابلهافىتخللفوهى)

وكثرهطنةالرلازدهارنظرا،النطرونوادىأليرةمنالواردةالكنسيةالكب

.+(11هنكالنساخ

فيهئخرجبابوىمقربمثابةطوللهلأجلاليعتبركانمتارابىلدرإن11

وادىأدلرهمنلخئارونالأبرشلاتأساقفهمعظمركان..البطاركةالآبأءمنالعثيد

البحيرلةاللهجةاستخدامانتشارعلىساءلامعامجتمعةالعواملهذه.النطرون

.شنودةماهرالقسدكتوش02،21صالقبطىالأشب..1()

.شنودةماسالقسدكتور02021صرالفبطىالأشب.0)2(

فمنودةهاهرءالق!ممللدكتور(7ص!اياولالكتاب)ط!اجىقد،هجموعه)3(
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إلىالإسكندريهمنالمصرىالعطرانحاءكلتشملتدرلجلاالكنسلةالصلواتفى

فىبهمنطوقا،بالتقللدلناالمسلمهوالقديمالبحالرىاللفظأصبحوبهذا.اسوان

الوجهفىومسلخدمموجودفهو.المرقسحهالكرأزهأنحاءكلفىالكنسلهالصلوالا

إلىهكذاالوضعواستمر.البحرىالوجهفىومستخدمموجودهومثلماتماماالقبلى

)!(ااالحدلثاللفظظهرأن

الحديث:اللفظظ!رتريخ

الباباعهد.نأنلهاالمبطله..االحادبلن"هناككا.11

فىالكنيستينيرأسبحيث،(مأ16A-8541)011البطرلرك!جم!وو!ا

نأويبدو.هذالومناحتىنجاخالمشروعلهذايكلبولم.واحدبطرلركمصر

الأستاذشهادهمننفهمحسبما-كاناليونانىللفطمطابقاليكونالمبطىاللفظلوحلد

اللغهمعلموكان.الكيستين!لحادفهاالمرغوبالمظاهرضمن-المسيحعبديسى

أفندى!يانهوالرابعكلرلسالباباأنشأهاالئىالبطريركيةالمدرسهفىالقبطبة

.)1(اأمفلاحجرجس

البحيريه-اللهجه-القبطيةاللغهتقرلبمشروعبلنفمذافندى!يانوقام

فهاأخف01الدبطله.!أقاسا،الحثيثهاليونانيةللغةمشابهةلتكون

لا..ا.نا.1011للأقاطبدفلا،القديمهنالية01

فالطبيالهأنلأليها-فاالاأفة.-.-.ا-.

البابايراس!معارضينالآنطاكأنإلامحليهنجارلامنطقىامرو!ذا.الالبطلة

عنتختلفالقديمةاللونانلةالأصوالاأنبحجة،الصحوةلتلكالثالثشنودة

!إالحديثةاللونانيةالأصوات

suالمسعوالمسبحجمدالقمصوهوافندى!يكللا!بذأحدبعول

القاهرهلمحىالمطبوع(المصرللنلغةضبطفىالم!لنالأساس)كلابهفىالبرموسى

وسببالمبطلةالحروفبعضثطىلعلدللاريخفى)غوانتحلامأ88Aسته

.فمنودةماصالقصللدكور!8صالأولالكتاب)مماجىكنبمجموعة..(1)
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الالونانأحرفاستعملواالمصرللنأنحلث11:نصهما89صفى(ومنفعلهذلك

المعلمجعللماذلكعلىطناءواللونانىالقبطىوتشارك،مركماكلمانهممنوشلنا

خدمةكتابجامعالقبطلةعلمفىعصرهفرلدالكاملالغيوروالعالمالفاضل

الأسرارفىالبهيةالدرة)كلابأخلراومؤلفالحجربمطنعةوطابعهالشماس

فىللقبطلةاستاذامفلاحجرجسا!ندى!يانالأرثوذكسىاللينالشماس(الربيه

المنهكلرلسأنباالمعظمالبطرلركرناسهعهدعلىالبطرلركلةالكللةالمدرسه

القبطيهفاانالصانبورأيهالثاقببفكرهرأىوالعاشر

.)1(11نا.-اأ001

قوله:القبطيهالدراسالامعهدمديرإسحاقماهرإمللالدكلورالمسويتابع

المبطله.اللغهلفظفىافندىعرياناستحثثهالذىلللغييرأمئلهالكاتبلوردثم11

عنولدافع(الحدلثاللفظأى)الجديدةالقراءةبالكانبيسملهمابذلكفأوجد

)؟(أاالقديمهالقراءةعلىالجديدةالقراءةأفضليهفىنظرهوجهةمساندأمعلمه

مسجلام3391سنهفىالمسعودىصللبالمسيحعبدالقمصكلبوف11

الداربمكتبهتارلخأ5رثمالبطاركةالأباءتارلخمخطوطةنيلفىيدهبخط

لارلخعلىإضافة231و131رقمالوركلينفىبلقاهرهبالأزبكيةالبطرلركله

الحروفلفظإصلاحلارلخفىحاشية):للىمافلهاجاءأ01الرابعكيرلسالبابأ

ة(011كيرلسأنباعهدعلىالقبطية

البطريركلةبالدارالكرىالمدرسةأنشأالذى011كلرلسأنباايأمفى11

المعلمبواسطهالدبطلهالحروفلفظإصلاحصارنحوهااوإ!نكية8581سنةحوالى

اللفظ!يلنالمعلمأخذ...اللونلأليةلفظعنأخذابلقاهرهمفتاحجرجسأفندى!يك

وسماهالحروفلفظتصحيحبلكوالف!..مستعملهأىحيةلغةلأنهااللونثلهاللغةش

ولاالتعليمهذابحسبالالراءةوصارت...(القبطيةالألفاظصحهفىالربطيهالأدله)

فىللكلمدالمميزالجثيداللعللمهذاانتشرالوقتنلكومن...العدارسفىسيما

.شنودةماهرالقمرللدكتور(9صالأولالكتاب)غماجىتمبمجموعة..1()
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كاملاجدولاالكلابيوردثم11والصجدالبحيرهفىجارياكانالذىالمثيمبدلالمدارس

.)1(ااوالجديدالقديماللفظينصكلفىوأصوائهاال!طدةللحروف

قبلأنهاوضحناانسبق11:إسحاقماهر(شنودة)إميلالدكئوروول

كنانسكلفىالكنسلةالصلواثفىمستخدماالقدماللفظكانالحديثاللفظاختراع

كتبلأنبحيرىلفظوهوالجنوبأقصىإلىالشملاقصىمنالمصرىالقطر

مكوبهلزالولاكانتالمرهسلهالكرازهانحاءكلافىالمسلخدمةالكنسلهالصلوا!

قراءتهلكونفهاويقرأمكانأىفىيستخدمهامنفإنوبلتالى.البحيرلةباللهجة

القراءةبالمللنا!اساسكابسماهالحدلثاللفظظهرولما،البحيريهباللهجة

.)2(هاالفدبمةالمراءةبيسملهالذىالمديماللفظ!لهتمببزاالجدلده

اللهجللنبلنالفرقتبلانعل!مئالاإمدلالد!ورذكرودد:(جمال)!لت

!ال(للمصريةوالأدربتاريخاالأ!م)الصحديهواللهجة(القديماللفظ)البحلرلة

أدهانبلأليوثجا)الصحديةبالمبطيةتلفظ:السماواتفىالذىابالاجمارةص

للفظكلفلنالذكرولم.(نيفاوىأدخانلهاثيوث!جا)البحلريةفىوتلفظ(امباوا

!إالحد!يثاللفظأوالجديدةالقراءهفى

(امباواادهانلهاثيوت)جاويقولالصعلديةباللهجةيتكلممنهناكلعدولم

لعليموكلب.الحثلثةوالقراءه(المللماللفظ)البحيريةإلىمنقسمهالحاليةوالقراءة

ا!ختلافاللغتاقأوالمراءلانفهابلاسواقحللاالمنتشرةالمبطيه

!إيه01ابتعاد!انانية11جة

البحلرلةبلقراءتبناالمبطيةللحروفجدولاالعزلزلقارئىأذكروسوف

:(الحلثاللفظ)الجلللهوالبحيرله(القللماللفظ)الالليمة

ونطويرهاالفبطبةاممنخدامفىالندرجانلاحظت!لعلك..!!ا

!!.ضلهمن-وليسشهأدئهم-حسبهصرالإسكلدخولبصهنبداقد

ئمنولة.ماهرالقم!لللقور(01-9صالأولالكتاب)ساجىقبمجموعة..(1)

شحوده.مأكلالمم!للدقور(01صالأولالكت!)ساجىكتبمجموعه..)2(
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تيةلالالافلسفلةية.ئا"-أىتصلنا..الكريمقاونىولطم

حلث،الآناها.من.منذالثقافة10لغهتكنلأنهاالمبطيةباللغة

الإسكندرلةمدرسةفىالرئسملتاناللغدانهماواللاتدنلةاليونانلهكاتلما

ال!بطيةاللغةعلىاجرلتالتىاللعدللاتأشهرانالكريمقارئىشسىولا

الحروفنطقبتغيير(م1856-1854)الرابعكلرلسالباباعهدفىكانت

هوالمنشودوالهدفوالأصل-للحروفاللونانىالنطقمعتتماشئحلىالمبطلة

الكلماتاغلبنطقلغييرفىتسببوهذا-العربىالمصرىالمنطو!عنالابتعاد

اخلفأءوشبهالثاءحر!مئلكبلمندة.-فو.العبطله

اسماءفىدالينطقالدلتاحرف)الدالحر!ملرقبلمنحرو!كأ

لعدلمذلكماعدادالالتافحرفبهالنطقجداقليلةكلماتوهنكفمطالأعلام

.(المبطلةاللغةفىداليوجد

القديم.اللفظلنطقممابلةالحديثاللفظالجدلدهالنطىطريالةعلىواطلى

اللفظتمرلبااختفىالولمحتمرورومعالإكللريكلهفىالحديثاللفظتدريسولم

معهدفىلثرسالمديمالبحلرىاللفظأخرىمرةعادثم.(الالدلم)الأصلى

وادىديورهبانولكنالثالثشنودةالبابارعالهلحلاالمبطيهالدراسا!

باللفظالدبطيهلعللمكتابا!منهملصدرلزالولاالحديثباللفظتمسكواالنطرون

!!.الحاليهالقبطلهالكنيسةسياسهعلىمنهماحلجاجأربما،الحديث

!!.الدونانلةعنلابتعادهاالآنأحدبهاللكلمفلاالصعيديةاللهجةالجملعولرك

!إ.الفبطيةاللغةإحياء

القدماءالمصريينسلالةللاضاطتوضيحاالقبطلهاللغةإحياءفىأنالأقباطيزعم

..لغلهموانالرضتدوميحهملدهورلاولماذابلدهمفىاقللهاصبحواكيف

أبحلألهم.فىللنفعهمفالطالكنيسةرجالبلنإحيائهاعلىاكلصرواولاليتهم:!ال!

!..!اليومىلللخأطبكلغةايأدباطلعامهلعلمونهاراحواولكنهم

منذمشوهةولدتلغه..ميلهللغهالإحياءذلكمنمعلنجمرهدفإذنففاد

ولاهوتىومفكرىالمسلحيينتراثعنغرلبهلغةالوقتذالافىوهىالبداله

http://kotob.has.it



إلالكونلالغهأىانلشارفىالطبيعىوالقانونالملصاءالأغمكنثويةكدسهوفلاسمفة

غالبيةبعقلدهارتباطهابجانبالحللأليةالسكاتغالبيهملطلباتتلبيةطرلقعن

؟إ.مسلمماهولكلبلكرا!ةالمشحونالمتعصبالطانفىالطرحث!ذاظماذا.السكان

بمتابعةاهلماماهناكأنسيلاحظالمتطرفالقبطىالليارلكتابالاالمرأقب

طموحاكانربما.ا!اوسطالشرقمنطقةأوضاعصعيدعلىالحاللهاللطورات

كمافلهاالأقباطلمكانوحجزاللمنطقة-الأمرلكيه-الجدلدةبالخارطهيسمونهلما

!إإسرائيللفعلوكماقبلمنلبنانمسيحلوفعل

عنواندهوااللغةطريق!ولوالطائفيةلاجيجمنقومىبنىانتهىفهلا

لفرقولالوحدمسلنيرةدوميهخطهإلىوانحازوا،الطانفيةالفتنةوحشتأجلج

إ؟إ.الواحدالشعبعنصرىبلن

جميعانتكلمهالغة..واحدهولغةواحدلسانعلىالمصرلينلجمعقوملةخطه

!إلتجمعنااجنبيهلغهنستوردولا،ومسلحيينمسلمين

اوروبافىالمسيحيةالبلادبلنالدعوىللكمثلعننسمعلملعاذا

الفكرلغداوهمااليونانيهحتىأومئلااللاتلنلةالأولىلغلهمإلىللرجوعوأمريكا

؟إ..إالمسدحىواللاهوت

لغهكاتولوبدللالهايرضونولاالحاللهبلغاتهمالغربفىيلمسكونإنهم

منيومفىلكنلمميدهلغةإحياءيرلدونمصرفىهنابينما،دشهممؤلمسى

منازلهمفىيتكلمونهاالتىلغئهمولرفضودتالأصيلالمصرىالفكرلغهالأيام

!!.والدلنلهالعلميةوصحافلهمومجامعلالهمومدارسهمومزارعهمومتاجرهم

العظيم.العلىبالنهإلادوةولاحولفلا
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المسيحيه:الإسكندريةمدرسة

البابازمنفىجداالمدرسةاشتهرت11:الممارىأثنأسيوسالقسالراهبلقول

كانالذى(م091)بنديوسرناستهاتولىإذ(م322-981)الأولديمتريوس

الإسكندرى!كليمندسالعلامهبعدهومن،)1(المبطيهاللغةعلىالكبيرالفضلله

أشهرمنوصاربنتلوسالمدس!لدعلىبالمسلحيهآمنالذى(م051-512)

.(الملفرقأت)و(المربىاوالمرشد)اشهرهاءيدهكتباووضع،المسيحلةعلماء

بلاوعلمانهأالمسيحلةفلاسفهأشهر(م252-851)اوريجلألوسالعلامةثم

نصوصفىالمشهورةسداسيلهوهى(الهكسبلا)مؤلفاتهأشهرومن،منازع

كتبهومنالمقدسالكابأسفارغالبمهفسركما،المخللفةالممدسالكابوترجمات

الرمزىاللفسيرمدرسهظهرلاوغه،(الصلاة)و(كلسوسعلىالرد)ألضا

)2(ااالإسكندرلهمدرسةبهاشلهرلاوالذىالمقسللكلاب

منكثيرلخرجالمسيحيهالإسكندريةمدرسةومن11:ألضاولقول

عنالمشهورلنالمدافعينمنوهو+(أثينا!راسالفيلسوفمل!والعلماءالفلاسفه

العالمفىاللاهوتعلماءابوالرسولىأثناممموسوالبابا.وعقاندهاالمسلحية

.)"(ااالمسلحىالإلمانقانونوواضع

؟إإ.القبطيةباللغةكتبهمالأفاضلهؤلاءكتبهل:جمال!الت

لمخاطبهاللبشلرلةالأداهكانلاالقبطيةلأن.واللاللنيةباليونأنلهإلأيكتبوالم..لا

لاحعةحذفبعدأوريجاثوساسمفىالكريم!ارئىولامل.المصرلهالمئقفةالطبقة

.)1(

.)2(

.)3(

.)4(

فضلعنبعض!!لالمبط!ةاللغةبمعهدالقبطيةاللغةام!تاذإسحاقما!شنودةالقسنقض

الذىالتخمينقيلمنهىالكثيرونيرددهاالتىالمعلوماتو!ه12:فعالالعبطدهعلىبنتينوس

القليمالتراثمنوثان!الةالأراءبهذهالمنالينلدىفليست،سليمعلمىاساساىإلىيستندلأ

واحدفىاوالصعيديةللهجةحرفاثلاثلىفىالعبطيةالأبجديةتثب!تإنا"و.ا.ارانمصحةسب!

بعدانهاىالثان!المرنخصبنتينوسحياةفىتمقديكنلمالبحيرلةللهجةحرفاوثلاثير

11الحالدةصورتهافىبعدتثبتتقدالقبطيةالأبجديةلكنلمالزمأنمنونبنحوبنتينوسموت

.(03صالمبطىالأدب)

..إ!وثن!اكانبانهالعلممعالممم!ح!هفىالتثلمثنكرتناولهوائمناغوراسالف!لسوفلعدبر

911-811صمصركنسمة2جواوطانهاالشرمةالكنانس

.21،صمصركنيسه2خواوطانهاالشرقةالكناندمك
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وهوحورلجانالمصرىاصلهفىوهو،أوريجاننجدهصنهاللونانيةالإعراب

..إ!الأبلضالجنىبمعنىجانحورىأى(جان-حورى)مقطعلنمنمكون

نجمأفل-خلقيدونلةبمجمعأى-الأنشقاقحدوثومع51:ايضاويدول

مدرسةمعهوتغيبالخامسالقرنفلغيبمعالمهااندثرتحلنوبعد،المدرسه

عللهايخنمحتى،مظلمهعهودفىالأسكندرلةنميسةباللالىولدخل.الإسكندرله

الكلسةازدهأركانفقدمنهابسيطهفرهباستئناءالوسطىالعصورفىالجهل

اللاهوتلةمدرسلهابازدهارمقترناوالدلنىاللاهوتى

1سنةنوفمبروفى،الزمانمن!نأعشرخمسهدرابهوبعد 98 rأعادم

فىوذلكالإكللريكيةالكليةباسمالإسكندريةمدرسةافتتاحالخامسكيرلسالبابا

إلىرناسلهاأسندمأ11`8سنةوفى.بالالاهرةمهمشةبحىلهامبنى

9)1-8661)جرجسحبيبالأرشلدياكون oلمحأممنأولكانالذى(م

وإعادة،والكنسىالدلنىالتعلبمفىلنهضةالجديدةالبدايةفكانت.فلهابالتدريس

نأبعدعهدهأسابقإلىالإسكنثريهمدرسةإعادةومحاولة،القبطيةاللغةبص

سنهأكتوبرفىالمسائىبالسمهاالدراسةاقتاحوكان،النسيانوطواهانورهازال

6cl iغالبه.عقلدة.المسلحله-51:الضاوكال.)1(اامأ

.)2(0011السا!فصالميلادى

الاسكندرله-كثلسهائباعلالصد-الملكانىالمذ!ألباعوافا11:ولالول

جمدبنهشامالأموىالخللفةأرسلانإلىالعربىالفلحمنذبطركبغيراكاموافقد

فالأب.للملكأنلينبطرلركبلنصبلأمرهالحبحاببناللهعبيدإلىالملك

سلاميةا-.ية.الكنيسة-اى.للملكا.كلاما.

.+(11م725هـ/701سنهفىوذلك

.121صمصرغيعمة2جواوطانهاالشرمةالكانس00(1)

..!!(الثالثشنودةالبابا)جيدنظيرالطالبالمسانىالقسممنالخريجيناولوكان

.381صمصرخيعمه2جواوطانهاالفمرمةالكانس00)2(

.178صمصرنمبسة2جواوطثهاالفمرمةالكانس00)3(
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كلعلىاليونانلةلغتهاتفرضأناللونانلهالحضارةاستطاعت11:ولمول

الوق!ذلكفىبربرلااليونانيهلعرفلامنكلباتحلىالمعمورةأرجاء

الكنبسهقبلتفمداليونانيةفيهاسادثالدىالبلادتلكمنواحدةمصروكانت

الجامعهالكنلسةفىدونانجيلوأول،اليونانيةباللغهبالمسيحالكرازة)1(الفبطية

ت!.باللونانيهمدوناكانبالمسيحيةمصربشرالذىمر!سالالدس!انجللوهو

تلة.اللادفاعلاالايمانلةكلابانها.جلتها-الكنيسةالاكل

نانلة-نهالأ.-الخمسة

وصار،الشرقلكناس!الأولالمرجعهىالإسكثدريةكنيسةوكان!

تمكنلولاممكناذلكلكنولم.المسكونةقأضىهو)1(القبطبةالكنيسهبطريرك

الثانىالدرنومنذآنئذالحضارةلغةكانتالتىاللونانيةاللغةمنالأقباط

!إكتابلها)2(ليسهلنانيهفةللأالمبطيةاللغةنتدالميلادى

الكنيسةلغههىصارتلمحرونثلاثةغضونفىاليونانيهاللغةإنثم

لاكانالذىمصرصعلدمعظمباستئناء)3(اليوملهالحياهفىالتفاهمولغهالرسمية

داخلاتدخلانبيهااللغة--ب!نما،بالقبطيةويصلىيتكلمزال

أهلوظل،عشرالثانىالعرنفىإلااتهالغات.احدةن-الكنيسة

.)"(ااعشرالسابعالقرنحتىيوميةتخاطبكلغهالمبطيةيتكلمونالصعيد

(1.)

.)2(

(3).

.)4(

انهمااوالإسكندريةكنيسةهىبالهاوالهامهمالقراءلتضليلهناالقبطيةالكنيسةظهور:!لث

..إ!الزماننلكفىبعدوجدتفتكنلمالقبطيةالكنيسةانمع،واحدةكنيسة

8إإباليونانيةكتابتهاقيمصريةبحروفتكتبالمبطيةكانتو!جمال!لت

!إ.المصرىالتاريخالدارسينالمسيحييناوالأقاطمناحدالقولبنلكيع!لم

قدالصعيديةالقبطيةإنا.القبطيةاللغةبمعهدالقبطيةاللغةاممتاذإسحاقماهرشنردةالقسويقول

اللهجةبدا!التاسعالقرنوبعد...القطيةللكنيسةالرسميةاللهجةالئاسعالقرنفىصارت11

خلالبسرعةثم،اولأبب!تمميرالعمليةهذهوكانت،البيةكلغةتلريجيامكانتهاتفقدالصعيلمة

منذالكنسيةالصلواتلهجةوصارتالمكانةتلكالبحيريةاللهجةفأحتلت.عشرالحادىالقرن

تكنلمالقبطيةاللغةبانالعلممع.(18-17صالقبطىالأدب)11فصاعداعشرالحادىالقرن

المصرىاللسأناحتياجاتئلبىانتستطيعلألأنهاالمصرىللشعبالحياتيةالتخاطبلغةأبدا

ذلك.علىالبرفةوسيتم

.iirصمصركنيسة2جواوطانهاالشرقةالكنانس
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علىوذلكالمبطلةاللغةإحياءعلىاولاالعربىالفتحساعد11:وقال

فالدروس.البطالسةعهدمنذللبلادالوسميهاللغةكانتاللىاللونانيهاللغهحساب

المبطية.باللغهإلالقرألاصار!بالمبطيةوتشرحباليوناليةلقراكانتالتىالدلنيه

لعرفأصبحلاأليونانلةالأسصاءعللهالغلبكثثالتىوالأقاليمالبالساننجدكنلك

كأنكلههذاانعلى.)؟(القثالمةالمصريهالأسماءإلىترجعاللىالمبطلهباسماثها

غبتقدكانتالمصريةالأسماءاوالقبطيةاللغةفإن،تمامالنثثرلملقثلمبعثا

.+(011)2(الصبىالفنحبطمكلأشهااستعاتثمالدهرهنحيناأهرهاعى

أهملتالميلادىالخامسالدرنأوأخرففى11:أثناسلوسالراهبوول

لهالعرضاللىالمؤسفةالأحداثبعد،آنذاكالحضارةلغة،اللونانيهاللغة

إلىيمتمأكلالأقباطرفضحينام451سنةخلاللثونيةمجمعجراءمنالأقباط

.)"اهألضالغتهمحتىبصلهالروم

.--!.0101-هنااقباطكلمة:(جمال)!الت

اللغهإحياءانالمهم.عموماالمصررشتغىولا،ية.اكلسهنده-.

كانالإسكدريةنمدسةعلىانشقاالتىالمصريةالكنسداخلبهاواللعاملال!طية

!!..أسالسااليونثيةالإسكثريهنميسةعلىاحتجاجا

:نعاطئلاثفىاثمبطيةالكنيسهمحنهاثناسيوسالراهبلناويلخص

انعزلتعندمام451سنهمباشرةخلقيدونيةمجمعبعدكان:الأولالبعد11

البيزنطلة-للكنلسةيمتماكلعن-المصريهالكنلسةيقصد-العبطيةالكنيعمة

اللونانيةاللغةوبإهمال،اليونانيةلغلهاحتىبصلة-الإسكندريةنميسهطالقصد

هيراكليوبوليس.منبدلاواخامميا،بانوبوليسمنبدلااخميمامممنجدفمثلا:الهامشفىق!..(1)

الخ....هرهوبوليسمنبدلأوالأفممونين

.(191-091صالإسلامفجرفىمصر)كاشفإسماعلسيدة/صدنقلا..)2(

!!.منهلعليقبلونإسماجملسيلةشنتلهبماإلدلسيوسالرا!منصريجاعترافوخا:كلت

.،02صمصركنيممة2جواوطانهاالفمرمةالكنانفى00)3(

.924صمصرفيعمة2جواوطانهاالفمرقةالكانعى..)8(
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ولعليموعقيدتهالاهوتهااساسلالاعن-المصريةأى-الدبطلةالكنسمهانفصل!

باليونأنيهكلهالمدونآبأئها

كانوإن،لمصرالعربفتحبعدالقبطلةاللغةضلاعكان:الثلألىوالبص

وتاليفهاوكتأبانهاالكنلسةمخطوطا!كلفباتت،ج!دجهدبعدذلكحدثكد

كلبوهأ.الذينابناءيفكهاانيعرفلاطلاسمبألقبطلهالمدونةالليتورجيةوحللالها

شعبلهاللعرضأدبيةمحنهأعنفوهى،ماضيهاعنالكنلسةحأضرفأنعزل

فىالراغبالقبطىعلىوكان،بماضلهاصللهاالأمةلفمدحلنالشعوبمن

يعيتأنسملطلعلاكمنفصار،حيةأجنبلهبلغةيقرأهأنآبانهلراثإلىالرجوع

نألهلسىذلكوهوفى،ايضاولطعمهالطعاملهلعدمنولللمس،بنفسهنفسه

.مراأمكانحلوالهيمدممالختار

لغةنفسهاالعربيةاللغةصارلاعندماالمحنهبهاكلملتالثالثوالبط

V(الأوقاتمنكثيرفىالأقباطمنكئيرلدىمتالنةغير if

:(!!)للقبطيهالذهبىالصر

أبحلألهمكتبواواللاطينيهوباليونانيةاليونانمنكانوأالإسكنثريةكنيسةآباءأنمعلوم

يكتببعضهمكانف!الأحيانولكن،المسلحلهعنودفاعلالهمومناظرات!

انلشارطا!ةالمصرلةالآئأرعلمأءلرصدولم.بالمبطلهالمصرللنللقسلسين

العناوينلتلكمعنى!اكانأعلملاولنلك،وكتبهاالكنانسخارجمصرفىالقبطية

!إالقبطيةاوالحضارةالقبطىاوالعصرللقبطلةالذهبىالعصر:الضخمة

أنطونلوالآباءمنكلفهكبالذىهوالذهبىالعصربذلكلالصدونربما

فترةاو،بالقبطيهالمصريينوالدسسالكهنةإلىوللاميذهمومكارلوسوبأخوم

الكهنةإلىوكيرلسوثلوفليوسإثناسيوسامث!الإسكندريةكنيسةآباءكتاباله

وهذا.(بالقبطيةإثناسلوسكتبهاواحدةورقةتوجدلاانهمع)بألقبطيةالمصريين

!إ.المصريلنعامةإلىالمصريةالكائسنطا!عنالقبطيةخروجيعنىلاقطعا

432-431صمصركنيسة2جواوطأنهاالشرطةالكنانس100()
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ا!لطأ!صأنالذى(م466-348)شنودةالقدس!عصرربمأأو

اهـلمح!لغةالمصرللنالق!سم!وبلناليونانالمبشرلنبلنصيلالقبطلة!ادا

كماالمصريهواللهجأتبالدونانيةواسعةودرالةفكريةعبقريةمنلهلماطقسية

لوالتئم.الخأمسالمرنمنالثانىالنصففىبيساالقديسنلميذهاللغةتلكطور

الآباءيدعلىوالسابعالسادسالمرنفى-ددلسلنوسلرطموس-بالقبطلهالكلابه

وهذا.المفطىوبسنتالأسيوطىوقسطنطتينالشوليبىريفيوس:امئ!الأ!باط

فقط.المصرلةالكناش!داخلالمبطيهبتقوقعيفلدأيضا

الكنانسخارجمنالمصريينمنأحدبالقبطيةيكتبلمأنهوالخ!مه

لمحتث،ولونأنمصريينبينلمتوشراءبيععالودحالةفىنادراإلاالقبطية

خرجلاوإنيةاةالأالكنانسداخلحبيسةالآ.اها.منذاللغه

فكرلة.بكلاباتوللستوالرهبانوالبطاركهالمددسينسلرصلدكددلهحاباتفهى

ولمالكنانسداخلظهر!العبطيهاننجد،نكرهالسابقالالبطلةاللهجا!لاريخومن

الإسلامية.القرةبعدمنولاقلمنلامنهاتخرج

الإسحى:الصرفىالقبطية

المصريينعلىالإسلاميفرضفلم،حلاديايكونوانبدلاالفدرةتلكفىوالكلام

فعليهذلكخلافيدعىومنالإسلامىالدينعلد!يفرضلمكمابالعربيةاللكلم

الإسلامىوالدينالعربلةاللغةبفرضالمسلمينخلدفةمنمرسوملصدرفلم.بلبلنة

المسلحيىاللونأنىالإمبراطورىالمرسومقلمنصثركماالمصريينعامةعلى

!إاللونأنيهبالحروفالمصرلهالحروفباستبدال

طائلةلحت(الخلميدونلةغر)المذهباللقوبلةالقطيهالكنائسوكلأل!

.(الخلملدونية)المذ!الملكانيينالأسكندريةنملسةآباءهلمنالدينىالاضطهلد

إلىالقبطأسقفبندامحنورجع،الدينىالاضطهادذلكعلىوقضىالأسلامفجاء

كنلسهبجانبا!لقبطيهالكسمة.ومعلددهحيانهعلىأمنوهوالظهور

الاسلاععابةورحمابةنحتالاسكدربة
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طواجمهبلعربيهكلابلالهم-القبطوغرالقبط-المصريونالمسسوكتب

عة.ابله01قة.الةاابا-علىيثلمماالمصريينوفهمها

باسمالمعووفكتابهالمففعابنسويرسالأشمونينأسالفالمثالسبيلعلىفكب

فىالمسلمينولاهمنالأمرذلكأحدعللهيفرضولم.بلعربله(البطارقهتارلخ)

الإسكندرلة-لكنلسةتابعالمذهبملكانىوهو-البطريقبنسددوكلب.مصر

تأريخأمسصدبنافهسصالمكارمأبوالقمصوكتب!بالعربيهكلبهمعظم

أشهرهامنكثيرهمؤلفاتكبربنالبركاتابوالقسوكتب.(والأدلرةالكنانس

بترتيب(عربىضطىلمحاموس)و،(الخدمةايضاحفىالظلمهمصباح)

بعضمنإلا-المصريهالكائسداخلللالانيااليونانيهاللغهإلغاءوتم.موضوعى

الدبطيةمحلهاوحل!-الطقسيةالعبارالا

الصلواتتحولتئم.المبطيةاللوترجلاتبعضفىالعربيةظهر!ئم

إلىاللحولدضلهف!والغرسبا.العأمةليفهمهأالعربيهإلىال!انسداخلوالقداليس

بلنقبلالمكماالعربلهمعالقبطلهفلهاتتداخلمسيحيةوثانقتوجدلاأنالعربيه

بانالقوليؤكدممابية11كاملتاانقلابلكنه،واللونانيهالمبطية

اةمباهلا--لذلكبيهأ!..لباجدا-كانلها

.)1(مشاكللوناهـبلة

المبطلةالكنيسمةبطركظهرعشرالتاسعالعرنمنالثانىالنصفوفى

ويدت،أصلامللةلغةلاحياءمنهمحاولةالقبطلةبتعلمينادىوهوالرابعكلرلس

!!إلأليسوالمصرللناليونانبينوصلحلقةتكونلكىبدالتهامنذمشوهة

!ووهـا(م8561-1854)الرابعيمرلسالبطركوقام

عنالقبطلةتغرلباى)فنا.-101لتما+-المبطيه

أغلبنطقلغييرفىتسببمما،(افندى!يانبئطويرلعرففلماالمصريه

وحررالثاءحرفمثلقلمنموجودةتكنلمحروفوظهورالالبطبةالكلماث

الك!.خ!ابحدمنسيثىمماعليهالبرخةلئمانإلىالتوكيدنلكجيدااحفظ100()

-63-http://kotob.has.it



الدالفمثلقل.دةكانتفاختفاءشبه،ى..اك!

بهاينطىجداكاليلهكلمالاوهنك!طالأعلامأسمأءفىدالاينطىالدلتاحرف)

.(القبطيهاللغةفىداليوجديعدلمذلكماعدادالاالتافحرف

ايأصللةالنطىوطريعةالحديثاللفظالجديدةالنطقطريعهعلىوأطلق

تقرلبأاختفىالو!مرورومعالإكليرلكيةفىالحديثاللفظلدريسوتمالقدلماللفظ

كلغهالكنانسفىالمستخدمهوالحديثاللفظومازال.(القدلم)الأصلىاللفظ

الأصلىالنطقلتلرس!(الأنحتىبسلطة)محاولاتوهنك.الآنحتىالعبادة

.)1(الحدثاللفظمنبدلاالصلاهفىتسلخدمحتىللغه

اللفهبمعهدالمطمةاللغةاستلذ،إممحاقماصشنودهالدكورالتسكلبمنهاالاستفادةتم!..(1)

القبطى(الألب)و(القبطيهاللغةلريخ)كتابدهوخاصةبالقاصةالقطيه
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الفبطيةالأبجدبةالحروفمنطو!ببثبنجدول

!إ.حاليابهاالمصول

القبطية(اللغهثوا!)كابشنتلا

شيهيتبرية/متارانباالقديسلير

الحر!فاسماءالحروفهنطولى

وتجطى(عربى)(رإنعليزىصبى)

:(حرفا25عددها)اليونالبةاللغةهنالماخوذةالحروف00)1(

(ءول"هـل!)ألفا(!)ا"ا

هـ("-ول)متا،ببدا("،!)ف،ب

("-ءهرلحر)غضا،تجفا(!،،ل!،ول)ن،غ،ج

ءول("-ول)دلتا(4)ذ،د

(4!)إئ(ح)ثصيرةإملة

(3co)سو6للعدد

("-*ح)زيحا(2)

("-*)ايئا(ح)ى،إ

هـ(ول-ء)ثيدا(ول)

(5-لعهء)لوتا(أ)

(*ء++")كئا(مما)

ول(5كاول")لالو(1)

وو(")مى(ول)

(+4)نى(ول)

(ء،)كسى(*)إكس

(5))(5

(+8)بى(5)

(!5)رو(3)ر.

ص!(4لمه")سيما(s)س

5-l-

الحروف

الصضة

ال!وف

اليصة

ء
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لا)4(تاف)3*-(
(3هـممل!ول5*)ايسيلون(ول،لأ)ف،و،ى

(83)في("3)

(!1)شى،خى،كى(م!،!ل!أ،"3)ش،خ،ك

مملا(8)بسى("5)بس

للا()أو(au)او

:(7وعلدها)الديموطبفيةاللغةمنالماخوذةالحروف00)2(

أ"!له()شاى("5)

(")V61()ى"(

"مححه()خاى(!ل!ا)

(8ءللأح)هورى(فى)هـ

"!*"ممو()جنجا(!1،)ج،ج

(8-"مر)تشيما("ح)ئثث!

(1-)في(tأ)نى

للا

x

-

أهممنالمبطيهالحروفتلكخلولاحظقدالقارىءلعل:(جم!)!الت

!!.!ظ؟ط؟ض؟ص؟ق؟ع؟ح):ص!الأصيلةالمصرلهالحروف

القدلمةوالبحلرلةالحديثةالقراءةحسبالحروفلللكأخرىقراءةو!اك

ضلالكلماتفىاستخدامهاغدالحروفمنطوقتضريتمحث،والصعيدية

موقعهحسبمنطوكهدتغدرفلحرف،ونهايالهاالكماتاوائلوفىمعلنةحروف

!إوالصفاتالأفعال(والأسماءفىوجودهوحسبالكلفةفى

العاموسفىجاءفالد()3جضاحرفوهوالقبطيةفىالثالثالحرففمثلا

،5،،)الحروفاحدتلاهإذاالعربيهكالغينبهينطق:نصهماالقبطىالعربى

إذاكالنونوينطى،(03ول،1،ء)الحروفاحدئلاهإذاكالجيموينطق،(!!ا

هذافيهايدخلاالكلصأث..!بم،2،"،-)الحروفأحدللاه
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للدلألة!طوسمتعمل،الحرفبهذالبداقطيهكلمالالوجدولأ.!!ت

!!.()-شرطهفوثهوضعتإذا3الر!معلى

كلمةأى.لدخلفلاى.فافلكق..*باملخصصةشهادهفلك

حرفااغبروهلماذااعلمولا.اللونانيهالكلمالافىفدطلوجدوإنما،مصفثبطيه

!إ.الغرلبالواكعذلكرغمقبطلا

:القاموسفىبخصوصهفجاء!كا)دلتاالرابعالحرفوبخصوص

لمح!الكلمالا،الأعلاماسماءفىكالدالنطمهوبمكن،العربيةكلذالبههنطق

بهذاتجداقبطيةكلصالاتوجدولانأنيةكلماتفاهذافلهايدخل-ا

!!..()ءشرطةفوكهوضعتإذا4الرقمعلىللدلالهفمطويستعمل،الحرف

ىافىيدخلفلامصرىضيهرالحرفذلكمنطوقبانمتخصصهلانيةشهأدهوللك

لماذاايضااعلمولا.اللونانلةالكلماتفى!طيوجدوإنما،هطلةمصريهكلمة

!!.الغريبالواقعذلكرغم!طباحرفااعتبروه

القبطلة.الكلماتلركيبفىيدخلفلا(سو)-السادسالحرفعنأفا

..!!الالبطلةالهجانيهفىوضعوهذلكورغم،!)-6رقمعلىللدلالةلكبوإنما

منطوقفىثبالايوجدفلا،القبطلةالحروفمعظممعالأمروهكذا

تصهلاحروفومعظصها.!نهاالمصريةالحروفاهممنطو!وضلاعالحروف

..الملعددةالقبطيةاللهجالااثخلناإذاالكريمقارئىبالكفما.بصلهالمصريهإلى

!إ.ا.نا.اليلحثخصيصامصنعةلغةبانهاا!دالم

الأنى:الجسبمالعبعلىتشتملالعبطلةاللغهحروفانلاحظناسبىمما

كافةفىوردتالتىالقدلمةالمصرلةللغةالمميزةالحروفعلىتحلوىلاانها

وهىالمصرياتعلماءكافةصحتهاعلىالف!والتىالطروغليفيهالمراجع

(ض)والضاد(ص)والصاد(ح)والحاء!ع)العبن:اللاليهالحروف

المصريهتملزمهمةحروفوكلها.(ول)والطاء(غ)والغين(ق)واقاف

الأجنبيةاللغاتسائرعلىالقديمة
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الصوتلهالمدارناتخلالمنلاموبوضوحيأتىهماسنرىوهكذا

يوجدلاأنهوالمبطله(الطروغليفيه)العدلمهالمصريةاللغتلنلأبجدياتالواضحة

هنباهرجذورهاهنالمصريةاللغةلمحومحاولةكلألتبلببنهماعلافهأدنى

ببلألهسبقكمايونلأليةبلغةواستبدالهاثيودسيوسالإمبراطور

اللغههىالدبطيةاللغةانفاضحبجهليذعىمنهناكاليومإلىيزالولا

هجانيةإلىلغةأهىهجلأليةتفبرإناللغاثعماءويثول.القديمهالمصربة

لعريفوهو.الفورعلىالأماللغةإلىنسبها!القدهاصوئيامتجلألممةغراخرى

.اللغاتعلماءلكللمامامعروف

للغهاللقريبىالنطىمعرفةمنالعلماءتمكنكلفلسالانوللقارىء

منتمكنواالعلماءإن:بقولهالسعداوىأسامةالدكتورأجأبإ؟الهيروغليفيه

منالهدروغليفلةالعلاما!ونطقالهيروغللفيهللغةالئالريبىالطقمصف

ونصوصالعريهاللغهوحروفوكلماتنصوصبينالصوليةالمدارناث

الايروغليفى.بلخطالالديمةالمصريةاللغةوكلمات

حثالفديمةالمصرلةاللغةمطلد!ئعاصرلمالدبطدةاللغةإنايضاويقول

المرانمةاللغةبلنماالقديمةالمصريةالحضارهواندثارانلهاءبعدوقعتإنها

فقدالدديمةاليونانيهاللغةأفاطويلهفلرهالقديمةالمصريةاللغةعاصرت

كتابةوهىالديموطيديةاىلغتهمكتابهمراحلأخرفىفالطالمصرسنعاصرت

مقابرهم.ولامعأبدهمأحجارعلىبهايكتبوالمولذاددنيةغيرأىمقثسةغير

فىالعبرلهاللغةالأجانبالمصرلأثعلماءاستخدملقد:(جمال)!الت

لاريخاالألمحدمالعربيةاللغهيسلخدمواولم،المصريةاللغةدالصولىالمنطوقفك

ولغاته.القديماللارلخقراءهفىواضحتحيزإنه..المصريةاللغةمنطولىفكفى

كتابةأثناء-الميلادىالعأشرالالرنفىإلامعروفهكلغةئظهرلمالعبرلةانمع

.الإسلامظهورمنقرونثلاثةبعدأى-القديمالعهدلأسفارالماصورتلةالنسخة

سبحانهاللهإلائأرلخهلعلملاجداددلملأئهالعربىاللساقيستخدمانالأصحوكان
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والأشورلةالكلدانلةمنهالغاتمجموعةيشملالصبىواللسان.ولعالى

والمصرلهوالعلبانيةوالسبليهوالحميريهوالعربيهلهجاتهابجصيعوالارامية

الخ...القديمةوالعبرانية

علىلنلعرفالعربىباللسانالالديمةالمصريهلنالرأالأوانانفهل

اللغهليستلغتهابأنالمبطيةالكنيسهلتعلرفالأوانآنوهلإ؟إمنطوقها

المحصرىاللسانعنتعئرلالغهوأنهااللعبيرجأزإنالحديثةأوالمديمةالمصوية

إ؟إوالثالاههالفكولهالمصريينواحتلاجاتالأصيل
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ومنطولمحاوافعاالفبطيةاللغة

الفذالمصرىالعالمأبحاثمنكثيراأستفد!الئلأليةالقراءةهذهوفى

اللغةرموزبفكلمحاممسلممصرىاشهر،السعداوىاسامةمفدسعميدالدكتور

ههاأنصفجثيدةوبطريقة،المصرىاللسانولمحقرشلدوحجرالهيروغليفية

تابعواالذينالأجانبواكهلارالمصرياتعلماءبهالصقهمماالقدلمالمصرىالتاريخ

السهلالرائعةأبحائهمنألخيروسوفرشيدحجرلشفرةفكهفىشامبليونأخطاء

لغتنامفرداتعللهماويسايرالصحيحبلقولالمعارضيلزمالذىالفطرى

..ض.لعصبانحيأ.ههكانماكلكت!،الحاليةالمصرية

بيه.اا!هـللغه

القديمةالمصريهاللغةمنطو!قثلهاتبفرضيةالقولكىمعهالبحثونبدا

ونأخذالمصريةاللغهولس!المصرىاللساناىالآنإلىالمصريينألسنةعلى

كدماءعهدمنذالمتوارثةالمصريةوالكلمالاالمصريةالأسماءمندلللنا

كانمهماالمصريةلقثانحبجصعااننأأبداننسىولاالاقوحتىالمصريين

ومدارسناومتاجرنابيوتنافىنلكلمهاالتىلغتنا،الطويلالتارلخجمراسمها

الأكطارفىالعاملالاأعذبهىالمصرلةالعاميةفلغتنا.وشوارعناومصالحنا

عربلة.واصحهاشهرهواكثرهاالعوبعلىوايسرهاالفهمفىواسلسهاالعرلبية

الفصحىالعربيةالكلماتمعانىفىالاختلافغدللمصريينفخراولكفى

!..!المصرىمنظورلابنالعربلسانمعجمإلىالرجوع

،حملدة؟حمدى،،حبيب؟حلمى؟عىبز:المصريةباسمائناونبدأ

سعد؟؟سمعاق4حنو؟نخله؟نظير؟غل!؟ءعلا،معؤض؟عوض؟يزص

نعيم؟؟رياض؟وفق؟عطلة؟محلا؟غالب؟صبحى؟صبرى؟مسعود؟سعلد

الخ.000؟سحوا(عوس!؟اودد؟فأيق،خليل؟نصر

مسلمهمالمصربونبهالتسمىالنىالشهيرةالأسماءمناولىهجموعةإنها

نزالولامصرالإسلامدخول!لمنالمصرييناجدادنامنورثناهاومسيحيهم
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أسماءبانهالقولمنالأقباطعقلاءمنهنكاناغقدولاالآنإلىبهانش!مى

مصر.الإسلامدخولبعدالقبطلةعلىدخل!عربيةأنهاأو،هـبطيه

المصرلهالأسماءمنئلأليةهجعوعةوهناك

سعيد؟؟ميلاد؟يسرى؟سامى،سمير؟جملل؟مجدى6منير؟ماجدأامجد

هبه،و؟سيد4لبيب؟شكرى؟فوزى،شاكر؟همسلد؟نسيم؟فؤاد؟امين

أسماءألضاوهى.إلخ...؟موسى؟يوسف؟بشاره،بشرى؟فوج؟وطب

فبلمنالمصريبنأجدادناصورثناهاومسلحللنمسلمبنالعصرلل!ببنمنلشرة

بها.نشممىنزالولامصوالأسلامل!خول

قبلمنعليهاحاابانهمالمسلحيونإخواننابعلرفالأسماءهذهوكل

مجلمعة.الأسماءللكمصريهلنكرواأنيسلط!عونولا،الخ!

القدلمةالمصرلةالسجلاورفىمؤكدصحيحوهوالفرضبنلكجدلالهمسلمنافإق

الأولىالمجموعةأسماءونطىكتابهدمكنهل:اللالىالسؤاللوجلهذلكلبع

؟إ.صحيحانطقاالقبطيةباللغه

مننسماعهايمكنولاالقبطيهباللغةكئابلهايمكنلا:المئوكعةالأجابة

دخول!بلمناجدادنابهائسمىالمانةفىماثهمصريةاسماءانهامعاثمبطية

فىالصشددينالمسلحيلنمنالمواطنةفىشركاؤنايزالولألمصرنأالاسلام

والخاءالحاءالمصويةالحروفمنالعبطلةلخلووذلك.بهأيتسمون!طيئهم

!!.والضادوالصادوالغينوالعين

فىوتدراتكتبعوضوصبحىوحبببو!يزالمصريةفلا!سماء

مصر.فبطيامهزلةإنهاقطعأ!!.اودوسبهىوهبيبوازيزالقبطية

منذالمصرلةالأسماءتنطقأنلسئطيعلاوهىمصريةلغهالقبطيهئكونفكف

إأإعهدالفراغه

الحاءحرفهوالعالملغاتبينمعروفمصرىحرفاشهروهناد

!!.أ!نوحبنحامإلىنسبةحامبه!الواإليهلغتنانسبواالذى
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العربيةهـأروحمنبدلاأروح!المصريةعاميتنافىنقولالآنإلىنزالفلا

وهـوهـاسوىهـأركبالعربلهالمرادفا!منبدلاأفعلو!اسوىو!أركبو!

ولافلهابهالنطقيمكنولاالقبطيهفىلوجدلاالحاءالشهدرالحرفهذاأفعل

ونجدالصعيدومدنمصرريففىتعملالحمارلجرهااللىالكاروعربهلزال

!إالسيرعلىلحثهحمارياحالحمارهلمول-سانمها-الحقار

؟إ..إالمائةفىمانهالمصريهالجملهللكينطقانالقبطىالحضارلسلطيعفهل

تماماالأجنبىمثل!!!ارياهابلدبطيةسلدوللأنهلا!طعا

الماموسمنماخوذللحماريقالالذىحاالمالطعالكريمقارئىوإليك

Wallis)بدجوالسالشهيرالهروغليفى Budge):

+صبر،!ول!!!!كاء8أء؟آم!ا7!"!5"4!ة

!"،.nd someone!اأأطa protec 45 r bة!"

المنطوقوبنفسفرعونىمصرىاصلهمافإنوالحملرالحماروبمناسبة

!!..الحميرمنمجموعةلعنىاللى(حامير)كلمةنجداليروغللفيةففىالحالى

.الصحدىفى()*اءإطوالبحيرىفى()"اآىلنطقلمحالحصرالقبطلةفىأفا

!!.الصعيدىفى(اء!يا)إيووالبحيرىفى(اردا)اوتدعىغد!الأتكوالحصره

!إمصرأقاطلااجلبواإ؟إمصريهللحميرالمسمياتدذهفهل

منقرعوخفرعوفر!نالفراغةمصرلملوكالمزعومةوايأسماء

ا!بطيةباللغةنطالهاأوكتأبتهاألضالمكنلاحتشبسوثوتحتمسوأحمسو

الكلما!كتابهيمكنلاأنناكلههذامنوالأغرببل.!؟ع؟حالحروفلوجود

منلخلوهاصحلحانطماالقبطيهاللغةبهذهنطمهاحلىأوواقلهاطقبطيةوقبطى

..إ!(!..إأكباتوكبتيةوكبمى)والطاءالقافحرفىمنطو!

إ؟إمصرىالمنطوقهذاهلمصرأضأطياأجلبونى
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فىبهالنط!أمكنمأ..ترجمةبلامصرالحبيببلدنأاسمإلىنظرنأوإن

تنمسمنجدهامصوجغرافيةإلىنظرناإنوحلى.الصادحرفمنلخلوهاالالبطله

.وبحرىالصعدأووبحرىقبلىاوالبحرىوالوجهالقبلىالوجه:جؤنينإلى

الحروفمنلخلوهأ-ترجمةبلا-القبطيةاللغهفىنطقهايمكنلاكلماتوهى

.والقافوالصادالحاء

لا،أبدالسا..لايلنااحتياجات"دىصلالغةاذا.

حتىولاالعامكلامنافىولا،المدماءالفراعنةملوكنااسماءفىولااسمائنافى

الخأرجمنعليناوافدهلغةإنهاحلثمصرالغلىإسمهافىولابلدناجغراهةفى

القراءةفىتوضيحهسبقكماولغانهاالمنطمةلراثإلىينتمىلايونانىوأصلها

!إالكابهذامنالأولى

لاطيبةالعاصمةراسهاوعلىالفرصنلةمصروقرىمدناسماءوحتى

منهالالبطيةوخلوههاالطاءحرفلوجودالمصرىمنطوفهاحسباسمهاغابهلمكن

صف؟؟قفط؟قوص؟طهطا؟طما؟منفلوط؟ديروط؟مريوط؟اسيوط:ومنها

طوبهكشهرالقبطلةالشهورأسماءوحلى.الخ000000،(أبوصير)بوصير؟سفرة

الأديرةأسماءوحلىتوبةلنطقحيثبالقبطيةصحيحانطالهأوئمبلهيمكنلا

الخ.....مفارالأنباديرأوالن!ونوادىدلرمل!المدلمةوالكننسالنصرانله

هرفسالفدبسوهوالإسكندرلةكنلسةمؤسساسمإلىالكلامبئطوروفد

فيه.المصرىالفافحرفلوجودالقبطيةفىصحيحااسمهنطقيمكنلاحيثا

قليلاالموضوعئصا!وإن.يوحناوبطرس!المسيحتلامذةأسماءوكنلك

الحلأةمفتاحوهوالميلادىالسابعالالرنحتىالمصريةالمسلحيةشعارإلى

حتىأوبالالبطيةاسمهنطقلمكنفلاعئعالمصرىالإلهصليباىالفرعونى

!إسلببايضابدلامنصليبكلمةنطى

حتىأوجمسىالمسيحأسمنط!عنلعجزنااكثرالتصاعدرمناوإن

إلىيضطرونحيثوالعينالحأءحرفىمنلخلوهاالالبطيةباللغة!سوعالسيح
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ونطموهعنهانصرفواولذلك،(يسوءالممملىء)هكذا!سنطمه

(كرستوسإيسو)-اللغالابينللرجملاالأسمأءانمع-تجمتهباللونأنلة

!!..بألدبطلهنطالهمنهروبا

عننتكلمفتحن!دياالإسلاماوبالمسيحلهلهعلادهلاذكرلهماوكل

ننطقاننس!طدعالمصرللنونحن.لسانهمواصلوكلامهمالمصويينوعنمصر

وضطدهوضطىونصرانيهونصارىومسلحلةمسيح:اللاليةايأساسيةالكلمالا

لسمىبماصحيحان!همنستطلعولا.ويسوعوجمسىومصلوبوصلبانوصلب

شامناحد.احدلسأ...قحنالسنتنابي!تفر!التىالقبطلةاللغه

لطعجلفلا.االمعلقدعن..ابغضيل01التأ015أتالصمت

!!الأقاطضحرعلىالمحظورهالمنطد4!هلثخولىايواطنةفىشركانىبمهاجمتى

محوهاالسهلمنليسالسندنألافاستمر!التىالمصريهالحضارةإن

علىدوماوبمللاعاش!المصريهلغ!نافإنوانكمشتلقلصتوإن،القلوبمن

وفىمصانعهموفىحقولموفىمتاجرهموفىمنازلهمفىالمصريينلسان

الحبيبةمصرنامعلمأهمومن.+دانمحنسجل..المصريةالشوارعفى(حادلثم

الأجدادحافظاللىأبنائهاواسماءونجوعهاودراهامدنهاوأسماءهصراسمها

عليهاوالأحفادوالآباء

الذىالشائكالموضوعهذالدراسةالفطرىوالمدخلالثانلهالمراءةهىلكك

-جدامخلصرهوبصورهمنهمنأدراقلللاإلا-الملخصصونفهالكابهمنيلهرب

!!..صمالمزالطأئفيهالفلنةوحشبراثنفىالو!وعاووالم!القللمنخوفا

اسمهاكانأياالجميلةالمصريةلغناحولالشمل!جغعالموضوعأنهع

ومسلحببنمسلملنالمصرببنبلنلفر!لاالذىالواحدولسلألئا

بدلابلدإلىالوالمحدإن:لمولوالاجلمأعاللغالاعلمفىأساسلهكاءةهنك

الاح!ائلحلاتفىإلاإلدهوفدالذىالبلدشصبلغةوجيزةفترةبصيتحدثوأن

إلاالدخيلالوافدلغةإلىالبلدهلأغالبيةلغةلدحولفلنصحبحوالعكس.العسكرى
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بمعنى.والاحتكلالفهرزوالبعدالأمريدومولنالشدلدالقهرمننالرةحلاتفى

.)1(السببكانمهمأالأ!يهلغةاالأغلبلة!لمحصلألى

منمصراحتلتفقدالماعدةئلكصحةعلىشاهدالطوللمصرولاريخ

غالبلةيتركولمسنةوالخمسمائةالألفقرابهوالرومانوأليونانالفرس

وهلراطلديةهلروغللفيهالثلائهكلابأتهابأشك!المصريةلغت!مالمصريين

.الرومانلغةاللالينيةولااليونانلةولاالفارسلهاللغةيتكلمواولموديموطيالية

المصرلةاللغهيلكلمونالمصريونلزللممصرالاسلامدخلأنوإلى

حسبالدلموطيفىالخطأوالرسمهوحلنذاكخابلهاشكلوكلنالوفذلكفى

حوالىكانواحيثالساحقهالأغلبلةهموالمصريون.المصريأتعلماءشهادة

بنعمرومعمصردخلواعربىآلافأربعهمعابل)3(مليوناوعشرينأربعه

الأغلبيةإلىبالعربلةالمتكلملننسبهإنأى.بهاكل!ميمفواولم!العاص

.(مصرى0006مقابلعربى1)ألافستهإلىواحدحوالىكانتالمصرية

اللسأنهووالمسموعفألمنطو!.منطوقهأض!يرالكتابهشكلوقطعا

فالهلروغليفلةكلابتهاشكلكانألأالمصرلهباللفةغهالمعبرالمصرى

هىةواحتلغةومسموعلمنطو!ثلاثهكتابلهأشكالوالديموطلقلةوالهيراطيعيه

المصريةاللغة

ا!لكلاأى..المصريةاللغةلتعبنالفاصلةالعلا!ةهىولكك

بهاالصكلم،(المصرىاللسان)ىاالشعب101051-.ا

والمصالحالمدارسوفىالعلاجروفىالحمولوفىالشوارعوفىالبلولاداخل

العامة.الهيئا!و

الجديدالغكىالمجتمعينصوحئىمنمالأرضولمظيفالأصلللىاطهابيثةإلامابلدلغةلتعرولن..())

المحتللاحتياجمصرفىيحدثلمالأمرهذأومئل.البلدفىالجديدةلغتهكلوئتتشر

منالأرضئتظيفتمحيثوإممرانيلواسترالياامريكامنكلفىحدثولكنه،للصصر!

!!والتهجيربالأبأدةالأصليينسكانها

طنطا.م3291ط/عرضملوجرجيسخبها(القط)ب!سمبحثيةدراسةنقلاش..)2(
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ات-اما.انا.اس.لا.قلمنالعدلآكانتلكك

ثابتهواحدهلغةمنطوأق.اللهشأءمااال.-لاال.دحلن

اشك!تعددلماوإن،الطويلمصرتاريخعبرجذورهامنتتغيرولمتطورت

وسياتىاللهبحمدهوكماالمصرىاللساقأىالصمموعمنطوقهايزالفلاكلابتها

الكلامعندوذلكالكريمالقرآننصوصداخلمنلعالىاللهبإفنذلكعلىالدليل

.الكتابهذامنالثالثالمحورعن

:المصرىالتارلخفىمثلانوعندنا

بحربينوعاشلاا!لوسفألاممصرا!لايصوباللهنبىعانلهدخل!عندما

فىولربىمصرفىموسىولدأنإلى،المصريةيلكلمونالمصرللنمنهتلاطم

اللوراةلقولكماوالحكمهوالكتابهالمراءةمصرلونأسلالذةوعلمه!صورهااكبر

طورغدمصرأرضفىالتوراةنزلتالمصرىموسىلغةوبلسان.الحلله

مصريه.وليستجمرانيهلغلهمانذلكبعدمصرمنالخارجونوزعم.سيناء

وكلماتحروفمنمفرادلهامعظمتتكون)1(العبرانيةاللغةللكولكن

الغالبية.بينالمستضفةالالالةلغةموقفهذا.الانحلىعليهمتشهدمصرية

فقدلمصروالروماناليونانمنالمحتلاىالغالبةالمكةهوقفعنأفا

فىفرضوهامحاولالهمتفلحلموعندماالمصرلينعلىبألقوةلغتهمفرضوا

معهمذهبتذهبواوعندما.الأولىالعراءةفىبيانهسبقكمافقطالحكومةدواولن

!!.وتراثهملغتهم

استعملوالروماناليونانطريقعنمصرالمسيحيةدخللاوعدما

فنطرةأى،المصريينلسأنالىلسان!وليسالمح!تكونماأقربلغةالمبشرون

.ا.مصرلهالتوراه..خابىفىالتنصيلراجع..(1)

وتطدتئحيرتوقد.المختلفةعصورهمفىالعبرانيونبهاتكلمالئىاللغةهىالحوانهةفاللغة

والرومانى.والدونانىوالمصرىوالبابلىالفارسىالاحتلالتحتالعبرانلل!لوفوعنظراكثيرا

كثلهوةلغاتمنوغيرهاوضبيهاشركهاوالآراميةوالمصريةوالكللانيةالأشوريهاللغاتفكلمرا

نلكومن،ال!يلادىالعاشرالقرنفىالماصورتيهالنسخةفىالتوراليةالصريهظهرتانإل!

البرية.اللغةالعالمصفالوف
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تلكلصنطوقالتصحيحاتبعضإضافةمعلونانلةحروفمنلغتهاتتكونتوصيل

!إ.فهمهامنبالكادالمصريونيلمكنحلىاللغة

بليونانيةالدينيةأبحاثهمويكبونيتكلمونفكانوا-المبشريناى-بيئهم!ماأفا

كنيسهآباءكتابا!راجع)المصريلنبهيخاطبونبمأقطيكتبوهاولمواللاتينية

!!.(الوففلكفىالاسكلرية

وبيناللونانالمبشرينكلامبينتصلاللىالقنطرةأوالوصلةهىإذاتلك

أكر.ولأأكثرلأالقبطيةاللغةهىتلك..منهمالالريبينالمصريين

المصريينإلىاليونانالمبشرلنمرادتوصلهؤقهوصلهفهى

وانتهت.مصرتأريخفىكانتمؤقتهوصلة

.المصرىالشعبجموعإلىوللستمعينلنلأنال!كانتهؤقئةوصله

!!الأصيلةالمصريهوبقيتمخئرعيهابذهابذهبت!يبةولغةهؤقئةوصة

منجموعبهاوللكلموتلطورتثموكاملةلغهمموماتالالبطلهفىفللس

ىافىالمصريةالكنائسخارجبهاتكقمأنيثبولم.العامةحياتهمفىالناس

شركاءعنهيتكلمالذىالفبطىالعصرفين.الحب!بةمصرنالاريخمنوهت

إلىالالبط!يةاللغةبعودةمطلبتهممغزىوماإأإ.القبطيهكلانسهمفىالمواطنة

؟إإمصرشعبجموع

وحقولهمبيولهمفىالقبطيهاللغةمصرشعبلكلمملىلنايثبلواأنوتناسوا

الشعبجموعبينوجودلهأصلايكنلمشىءبعودهمطالبلهمقلشوارعهموفى

!!.المصرى

عليهكانلاماإلىالقبطيةالكنيسهلغةيعيدوااناولىبابمنالمفئرضمنوكاق

مطلبوهذاأليونانيهاللغهأىمصرالإسلامدخولقلالإسكندريةكنيسةلغة

بألمصرلدنلهعلاقهولا،اللونأنيةالإنجيلبلغةواعتزازاعليهغبارلالينى

!!.المصرلهولغتهم
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إذاالمصريةالكنانسفىالقبطيةاللغةاسئخدامتاريخمعرفةولمكننا

..المبطيهإلىالجديدالعهدوكتبللاناجيلترجمهاولتاريخعلمنا

..إ؟المترجممن

..إ؟اللرجمهتلكتملاوملى

؟إ.خارجهاأممصرأفىكانتوأين

---لاعلالها..ن"-لا-جابه01يحالاأسئلةللك

!إ.!دكد!ت

كأنإن-مصرشصبينالقبطيةاستخدامتاريخمعرفهجدلالمكنناكما

باللغةالجديدالعهدوكتبالأثاجيلللأسواقطرحتمتىعلمناإذا-صحلحاذلك

الأسوا!فىتطرحلمأنهأجيدالعلمالمئمفالمصرىوالعارىءإ؟إ.القبطية

والمطروحهالمقدسللكتابالآنالموجودةوالنسخ.الآنحئىالعامةوالمكتبات

منهم.تفرعوماالغربلةوالكائوللكيهالإنجيليهللطوانفعربيهلرجماتهىللناس

فىبهالدماملونولاالمبطيةاللغةيمدسونلاالمصريونالمسيحيونوهؤلاء

..إ!كنائسهم

هو:عندىالمصريةاللغةوت!يف

الفرعونىالعهدفيهابماالعهودجميعفىهصرشصلغالبيةالمنطوقةاللغة

غالبيةلغة.مختلفةلغاتواسماءمختلفةبأشكالكتابةعنهاغئروإنالانوإلى

وبلنبلنهمضمااوالخاصةالمجالسفىوالمسعوعةالمئطوقةالمصرىالشعب

وللست.وغدرهاوالمعاهدالمؤسساتوفىالعأمةوالملادينالشوارعوفىأنفسهم

للتطورقابلةلغةوهىالمساجدأوالكنائسفىمعلنةفنا!اوالحكومأتبلغة

العامة.المصرييناحتياجا!لللبيةاكهنهعوتكثرملرداتهاشسعكماوالنمو

فىذلكأكانسواءا!أصيلهالمصرلةايأسماءفىنجدهااللىاللغةهى

نجدهأكما.كلهامصروقرىمدناسماءفىأمالمصرييناسماءفىأممصراسم

والبصلوالعلسوالفولوالشحركالقمجالمصريهالزراجمةالمحصولاتأسماءفى

!!.والعنبوالبطلخوالبلح
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بصل،،عدس،شعلر،قمح:المصريهالكلمالاللكلناينطموااقألمححدىوانا

أدسمنبدلاوءسكفهمنبدلا!محولالولواصحيحانطعا.غب،بطلخ،بلح

!إ.إنبمنبدلاوغببلهمنبدلاوبلح

كانمصرشعبلغةعنمختلفةلغهضكبأنالأيهامبعضهملحاول

التىالدبطيهاللغةإنهاوكلوا..لمصرالعربفدحقبلبهالتحدثونالمصرلون

شصإنولمحالوااللونانيةباللغةالشبهكريبهوإنهاالقدلمهمصرفىساندةكانت

بللغةالتحدثمنوحواريهونجوعهولمحراهمدنهجملعوفىباكملهئحول!ر

واقعمعيتعارضمماجداقصيرةضرهفىالعربلةاللغةإلىالمزصمةالقبطية

!!.الشعوببيناللغاتإحصوهأنون

هذهلأصحابشدلدجهلعلىإلالدلولاالسخرلةإلايثيرلاأمروهو

الآنحلىتسلخدمزالتماالمزصمهاللغه!هإنايضاوقالوا.صمهالمزالأقوال

شعبكاناللىالمنطوكهاللغةبأنهاالإلحاءمحاولدن..المبطيةالكنائسبعضفى

مصر.الإسلامدخولهلأىمللاديه641عامهلبهايتحثمصر

هذهلدراسهالعالمفىاللغهعلماءبعضحفلظهالأقأوللهذهأثارتو!

ناجلدايعرفوناللغالاعلماءانمعفجأةولدلاكمافجاةماتلاالتىالعجلبةاللغه

الأرضلغا!أكثرهىالمصريهواللغةتن!روإنماأبداتموتلاالحيهاللغات

..الأوروبيهاللغاتفيهابماالحاللهالعالملغاتمعظمولدتومنهاوحلولةحداة

السصاوىاساههالباحناغهنقلهفيماالأجانباللغا!علصاءاحدلحال

وانالمديمهالمصريهبللغةاتصالأخرهىالقبطيهاللغةإندانمالناقالوالالد11

الحضورإلىذلكفدفعنى..كنائسهمفىبهايتحدثونلزالوالاالأقاطبعض

الغامضةوالترانلمالهمهماتبعضإلاأسمعلمأننىإلا..لهموالاستماعبنفسى

الفديعةوالبونلأليةالعاهبةالمصريةاللغةهنخليطصعبارةهىاللىوالمبهمه

تثيراصواتانهاغيرلهامفىلاأخرىوكلماتوهمهماتالفصحىوالصبية

11والبسطاءالعامهمنالمسلمعينبينوالفضولالغموض
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امريكىلغاثعالمشهادةهىهذه"ا:بقولهالسعداوىالعلامةويعقب

مبهمههمهماتمنخليطإلاهىماالمزعومهالقبطيةاللغهأنفيهايخبرنامستقل

غ!رأخرىلغهفعلاأنهاوالبسطاءالعامةلوهمانالبعضبهايحاولوغامضه

!إ)1(ااالعرلقالمصرىالشعببهايتحدثالتى

علماءيتمكنولنممصرلغالااشكلمنشكلأخرالقبطيةلئونيمف

؟إ!.نيةالفرصالمصريهاللغةشفرهحلفىاستخدامهامنأجععالعالمفىاللغات

بها.واللسللمامأمهأالوقوفإلاالع!الإنسانيسعلابداهه

إ؟إ.القبطدلآاللغهحكايهفماإذأ

الصفحاتعلىالآنوحتىالفرعونىالعصرمنذا!الحكايةمعانمرأسوف

تعالى.اللهبإذنالقادمة

منوسوءغلكلونزع،الأمروسدادالكلابةفىالمعونةوجكعزالمولىأسأل

سميع.مجيبلعالىفإنه.الأكباطشركاننامنالكتابهذاقزاءصدور

القليمة.مصرلغكخبيرالسصاوىاسد4الباحثلللكوراللوليةالمعلوماتبشبكةمقلىشنتلا..ا(أ
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المبطدلآاللغهفلهاصفثالنىالمزعومهالفلرة

وهى(م546-093)الفترةفىظهر!العبطيةاللغةإنمورخوهمقل

الدواوينفىالقدلمهالمصريةالكلابهحروفاسلبدالمحاولهفيهاحدثاللىالفلره

بعدفكانالمصريةالكنائسبعضداخلفىافما.اليونانلهبالحروفالحكوميه

الفعلردكانفعد(م)01)خلقلدونلةمجمععقبالإسكندريةكنيسهعنانشقاقها

احتجا..المنشد4يةاالكنا.تلك.القبطيةاللغهاستخدمتحلثثولا

يةسكنداكنيسة.بهالانانيهااللغه

الالبطالأورثوذكسمنالمواطنةشركاءكتأباتأنيلاحظ:هاهطمظة

وهما:لسببينوهذا.المصرلينمنبدلاأقبأطمصطلحدائمأفيهالذكر

مصريينهناكأنمع.وحدهمالمصريونهمالأقباطبانالعزاءإشعار:اولا

الإنجبليينمنمسيحيينمصريينهناكوان،أقباطغيرأورثوذكسآخرلن

!!..عندهمالأكباطمسمىفىلدخلونلا،هموغلروالكآئوليك

وهذه،خلقلدونلةغيرلمحبطيةمسيحلهكلهاكلألتمصرانفكرةإشاعه:وثائيا

!!.الإسكندرلةكنيسةتأريخيؤيدهاولاحقلاليهغيرالإشاعة

للديناللونأنلهالأصوللغةفىحباولغتهاللونانىالمحتلهولةفىالتمسح:ثالثا

..!!المصرتإلىبنصوصهااليونانيونالمبشرونجاءالذىالمسلحى

مسلممصرىمواطنكلعنننزعالمصرلةالجنسلةفإنوبالنالى

!!.انفسهمالأكباطمناسلممنفلهمبما،خلديدونىغيرومسيحى

!إالحاليينالمصريينغلبيةيمثلونالمسلملنهؤلاءأنمع

للإسلامالمسلترالشديدوالبغضالكرهلحركهدلاللفكرىوإرهأبغلوإنه

مصر.وطنهملحبلليلاىفيهولس!.!الإسلامونبىوالمسلمل!

بالمعروفكتابهفى-الشهيرالقبطىاللغاتعالم-ذكرىانطونيالول

سنهفى11:وتمابتهاالمبطيهاللغةغوانلحدا(القللمةالمصريةاللغهمفتاح)

rAiلأمرهلنفيذاالهيأكلوظمتالوثنيهالمصريةالديانةثيوثوسالإمبرأطورحرمم

-83-http://kotob.has.it



نهانبأبطلتوبذلكللحكومةالرسملةالليانههى)1(الأرثونكسيةالديلأسةوأصبحت

و(ضافوااليونانلةالهجائيةالحروفوأ!لبسواالثيموطلمالةوالهلروغليفيةالكابة

لفظيألملاللهاماوجودلعدمالدلموطيقىبالخطالمصريةاللغهمنأحرفسبعهلها

.)2(اااللونانيةالأبجدالهفى

.المكلوبولاالمنطوقالمصرىاللسأنفىلهأساسلاوليدخللطإذافهى

..القبطيةاللغةباسملهمصرىاساسلاالذىالوليدالخللطهذاوصف

لشذوذهاالشعبيةكتابلالهفىاستعمالهأبشدهالمصرىالشعبرفضالتىاللغةتلك

بصورةوالقراءةالكتابةأهيهاننشارإلىأدىمما..بهاوجهلهموبدائيلهاالشديد

الوكت.ذلكفىالمصرىالشصجموعبقوبانيط

الدبطلهاللغة.نانلهاالكلمالا.+اند21:ذكرىانطونوقال

الكلماتندلعللهمالسهلمنفكاننانلة-ا-جم!!القبطلةالكبأغلب-"لأ

ف....اللونانلةالأبجديةندلالأمربدءفىعلبهمسهلكما.لغلهمإلىاليونانلة

الأفكا-بهاالاصطلاحاتمنا"الآصللة-..الأقباطيجد

منلشرهاللونانلةاللغةوكانتعقأند.المسلحلة-.أاالجليده

الأقباطويعبرالمسيحيةالدلانةظهوربدايهفىمصرارضفىكبيرااندشارا

.+11اللونانلةباللغةالدلنحهطموسهمبعضفىللآن

بوضوحلنايشرحوهوالأهاطمنالدبطيةاللغةفىخبلرشهادةهىهذه

ذلكوعلى.واحدةلصلةوجهانهمااليونلأليةواللغةالقبطيةاللغةانكلفشديد

الهالعةبينبهاالتفاهمتمالنىاللغة:انهاعلىالمبطلهاللغهنعرفاننسلطيع

النىاللغةا!ضاوهى.بهمالمختلطثنالمصريينبضوبينمصرفىاليونلألبة

اللغةلهذهعلاقةولاالإسكندريةكنيسةعنالمنشفةالمصريةالكنانسنبننها

وكنانسالشروفانسبينالكوالإنشلا!بطإلاتوجدلمدينيةكطاننهالأورثونكسيةفإنللطم..1()

والكثوليكةالشرقفىالأورثونكسدةظهرت(م0501)الميلادىعشرالحادىالترنفىالؤب

!..!(التريخقىاعةفىالعلماءعلىواضحتدليسإنه).الؤبفى

.(021صالتديمةالمصربةاللغةمقاح)كتابراجع..)2(

.421صالقديمةالمصريةاللغةمفتاح..)3(
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الأراضىربوعفىالمصريمنافواهعىالمنطوقةالمصريةالشعيةباللغة

.والشوارعالبيو!وفىالصاجروثىالحفولفىالمصرية

قناعيلبسونمنعندالمصريهالهويةضياعإلىسريعهبلمحةهناواشير

الدينيهعقيدله.-.دلانلهكانتمهمأالجنسيهىى.الالبطلة

الجنسلةىدانماجنسيلهمنا.-سلاالاالمسلحيةفلا،جنسيته

وفهيمنجببمافيهمتجدالمصرتلأسماءمثلاأنظروا.كانتمهمابدلاهـنتهاان

وتلك.الخ...وورضاوعمادونصيفونظيروبيومىوبرعىوعوضوعزبز

علىالمسلحىومنهاالمسلمفمنهاأصحابهادلانةطياثهابلنتحوىلامصرلةاسماء

تتغيرالدبطىالكهثوتىبلسلكالمواطنهشركأءبعضلللحقغدماولكن،السواء

ثيابيلبسهنمحىحكرالأ!باطهسيحعةكليونانلهأسماءإلىمباشرهاياسماء

.)؟(ولادتهغدوالثلهبهسمأهاسماكانولوالمصرىاللباسولخلعاليونان

يونأنيهنجدهاالحالييناياهاططانوالرالالسسأسماءإلىسويعةهنظرة

هىكماتظلالمصرللنوالكأئوليكالإنجيليينالمل!سىمنإخوان!أسماءبلنما

!..!وفاضلوعلل!ورضاصفوتمصرية

مصرلغريببدعوهلدعوفإنماوإحيائهاالمبطيةاللغةعنيتحدثمنإن

نجحواقدايأدباطشركاؤنأكانوإذا.الواحدةولغتهملسانهمصبعيداوالمصرلين

ضدالمدماءأبا+من.احلجا.كنائسهمداخلالالبطلهعلىالحفاظفى

فلاخلعيدونيةمجمعقرارعلىوافقواالنينالإسكندريةكنيسهفىنااوونا

بعدكلهالمصرىالشعبعلىئفرضاصلإلىالفرعىالاحتجاجيتحولانمعنى

اللاسعالفرنفىأىالإسلامىالعصرفىاليونانلهالإسكندريةكنيسةسلطرهزوال

.الميلادى

بل!بهيندىعاثيامصريااسمامولل!غبمعطونه،التحوللنلكالوليدالط!يجهزونإنمبل..1()

مصرىاحدهصااسمانفطىطفلفلكل.ضطالكنيسةفىبهيعرفغسلاأخراواسما،الناس

رفيعاكنسدأمنصباتقلدوإن،ثالثااسمهتغرالرطةسلكودخلبمروإن،قطىأريونلألىوالثلألى

يكتبكرىياليث،خاصةلدراسةيحتاجاجماطاسماءتغيروموضوع)!..!هـابعااسمهتغير

.(تعالىاللهبإنننلكيافعلنبقيهالعمرفىكانولو،المصريهوالهويةمصرع!دفاعاعنه
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كماالقبطيه)المصريهبأسمانهمتمسكوافإنهمالثانبهافاواحدةللك

ينتسبلمنالأسماءبمعيرالعرفجرىوإنالانإلىالإسلامظلفى(يزعمون

اليونانيهإلىالمصريهالأسماءمنالرهبانيهإلى

اسمهكانفقدالثالثشنودةالباباوهوكمثلواحدأدليلاهناوسأذكر

التحقوغدمأ.(خالصمصرىاسم)جيدنظبرالرسميهالوثأنقفىالمصرى

جلسوغدما.!يونانىاسم)انطونيوساليونانىالاسمعليهاطلىالرهبنةبسلك

ابنبمعنىقبطىاسمأنهلقولون)شمودةإلىثالثااسمهتغيرالبابويةكرسىعلى

الكنانسأفرادجميعفىذلكملرود.()1(الإلهصالمخبراىالنبىوبمعنىالله

.اللونانقناعلبسواالذينوالرهبانالقسسمنالقبطية

علىالمروربعدالقبطلهإلىالمصريهمناللحولببساطةمعناهافالمضية

ثماليونانيهإلىالمصريهمنتترلمحىثالثةبجنسيةتكونهااشبهفهى.اليونانله

للكمناعلمولا.واليونانيةالمصريةبعدلقعمجهولةجنسلةإنهاأو،القبطلةإلى

المعانى.للكإلااللرشابذلكالأسماءفىالتغيرات

المواطنةشركاءغدالهويةفقدانأسبابهنهذاكانربما

إيريسوهيئاورهسيم!ملرالسابمينالفراعنةبأسماءشدلدولعالحاللينفللأقباط

ضياععلىتدلأنهاالحقلقةوفى.مصريينتجعلهمالأسماءهذهكأن..وجمرهم

للمصرلدتبقولتهوقلواالأوروبىالمستعمرقنأعلبسوالأنهم،معأوالدينالهولة

!!.وأقباطهطإن!

مصريةاسماءفهىقط!ةليس!اسماءمنسبالهماانبداهةمنهيفهمقطىاسمبانهو!ولهم..1()

شنودةلكمةثمرحهممعنىفإنوللطم.رالمصر!مصرعنتؤيبيهدصهإنها!!..ويونانية

الكانس)كئابهفىبتلرالفريدقلىكماالنبىمعنىسوىتفىلأالإلهشالمخبرتغىبانها

..إ!والرسولالنبىإلاالإله!مخبرفلا،()33صهامف!أجالقل!مةالتبطية

فىشنودةوالاسم11:القبطيةاللغةبمعهدالقبطيةاستاذإسحاقماهرشمنودةالقسفالكمااو

ويلفظ.المعنىبنفس(شانودى)البحيريةالقبطيةفىويقابله(اللهابن)يعنىالصعيديةالقبطيه

ويشتق،(شانوتيو!)ايضاوكلك،(ممينوتيوم!)او(سانوتيرس)اليونانيةصورئهفىبه

(.9fصالقبطىالأد!خابهراجع)11(سانوتى)و(سمنوت)بلاختصارمنها
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!يسو!رش!مثلالأجنبيهالأسماءخضمفىهويلهلضلعمنومن!

مصرىهوفلاإ!غرشى)1(وعويسمثلالعريقةالمصريةالأسماءويلرك

!إجنسمةأوروبىهواسماولا

حاسمدليلالعامهالحلاةفىالمصريةبالأسماءواللمسكالحفاظوقضية

بهاتمسكالآنوإلىالمصرللنقدمأءمنذالمتوارئةالأسماءهىهىأنهاعلى

اللونانلةإلىالمصريةالأسماءتغييروأنومسيحللنمسلمينالمصريون

علىحعداالمصرىالأصلعنوالابتعأدللتغريبالضاحاسمدليلوالعبطية

!إ.المصرلةالأسماءفىيشاركونهمالذلنالمسلمين

والمسيحى.المسلمفمنهاالتاليةالأسمأء(صحاببيننفرقاننستطيعولن

مسلمين:خشلووأسماءقساوسةأسماءمنهابل

؟هس!د؟سي؟س!؟سامى؟سمير؟مجدى؟جصل؟منلر؟أمجد؟!يز

حبيب؟؟همسيد؟عوض؟علبة؟محب؟حلمى؟نسلم؟فؤاد؟املن؟أسص

فاي!؟؟لبيب؟شكرى؟خللل؟نعيم؟يوسف؟رياض؟فوزى؟و!ي!؟شاكر

يمكنلائ!يلبخطالمكتوبةالأسماءانملاحظهمع.الخ...بشرى؟فرج؟وهبة

..إ!المسلحيينبلنانتشأراالأشهرانهامعبالمبطلةبهاالنطىولاكتابتها

تاريخهاجمر-يزعمونكماالمصرية-القبطيهللكنيسهلوجدلمفلماذا

سعيدأوسعدأوعوضأوعزيزاسمه-بنياملنعصرمنذ-واحدبطركالطويل

إ؟؟..إرياضاونعلماووفلقأوحبلباوحلمىأوعطلهاومسعوداو

11إ..!مصرلونبطاركةعندهماليس

غهاالتخلىالأصيلهالمسلحيةالعاحتمعظمرفضتالأسماءهذهفكل

صحهيؤكدمما.خالصه!ديمهمصريهاسماءلأنها،مصرالإسلامدخولمثذ

فىولوشفاياسغلرلمالمصرلةاللغهمنطو!انفىالسعداوىالدكتورنظريه

هذالومناوحتىالأسرا!قبلماعصورمنذواحدحرف

..إ!ال!يسىالمائجوهىالأصيلةالمصريةالمانجواانواعاجودفإنوللعلم..أ()
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..والبصلوالعدسالفومالعتيالةالمصريةالمزروعاتاسماءمنوهنك

!!.مصومنوخروجهيموسىعصرمنذالكريمالقرآنفىمذكورةوهى

الحقلمةلنرىالقبطيةفىالأسماءللكصفلنبحث

وعرشانصشينمنبدلاارشينولنطى(o*ا!لام)بالقبطيهفلعدس

ولرلا*هـو()وايضانيكسولوئتطى(*حول!ىءول)بالقبطلةوالبصل.الهيروظيفيين

بلحرففولو)بولينطقوالفول.الهيروغليفيةميجولمنبدلامكسول

القبطيةفىقجدهالمدمن!الفولصأقا.الهدروغللفلةبورمنبدلا(ل!الأنجليزى

اختفىحيث(ولء+!هـر5)ميتلمسوبالصعيثيهميثيمس(حووءهـ!وو)البحيربة

والتاءبلثاءوظهرالدالحرف

فلا،الأطعمةلهذهالمصرىالمنطوقفىكثبراأشكوأنأ:(جم!)!لث

منللخارجينتعالىقلفمد،المديمهالمصربةالرموزفكفىخطاهناكانبد

لنيموصىمنتزوةد)دميناالمصريهاللغةيتكلمونوالنينيموسىمعمصر

وفويهاوفإلحهابقيامنالأ"زضتبتكافاتحرجلنارئثمأخطعابرؤصدتصبرفى

!أمصراأئبطوأبألذهـهوخثر%تتهوآلذىألتنقبدلوتمألوبصلهآوعدمها

واسماء،المصردهدتكلمونلمنفوخهفالخطاب.(القرة/16)!سالتضتال!ع!

أنواعبجانبالزراعيةمصرمنتجاتاشهرمنوالبصلوالعدسالفومالأطعمه

لرجمهبدونالمصرىبمنطوفهاهىكماالأسماءانمنفلابدوهانهابعلها

الته()الجدلأاسمهع

منهمأخص-المصريالاعلماءيعئرلاانلدئالمستغربةالأمورمن

يخبرناتعالىاللهأنمع،المصربهالآئارفى(الله)الجلالهاسمعلى-المصرت

وجدتولالد.ا!يوسفاياممنذمصرفىشائعاكانالاسمذلكبان!رآنهفى

هـللا)العربلهالكلمةمنطود5فىلقابلبما(""ولول)القبطلةاللغةفىالاسم

الخاصالجلاطةاسمليسبانهالقبطيةقىامسمهمفىغهيقولونأنهمإلا(11الله15اى

بالمسلمين.
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مصركبطعنمعبرا-المديمهالمصرلةاللغهعنكلابهفىممأرسامحق!

..والاغراضالتعجببمعنىدبطىلفظهو(ال!ه)لفظوإنما11:الكلمهتجاه-

للاندهاش(الله)لفظوبلنللاعتراض(الله)لفظبيننفوقانويجب

وقد....(يرلفع،يعلو،يسمو)بمعنى("ول5الا)منفلاخيوة.والاسلحسان

مدمعال!هندولجمدلشينانرىفعندما.الاهفأصيحداا!الففىالهاءادغمدتا

لفظاللهان...،والاغمتحسانالاندهاشغدكنايةالكلمه

!!..11(11للاتستحساالجلالة

السمومعانىإلاتفلدلاباشتماقها!الناإن(الله)وكلمة:(جم!)هـالث

!!.والارلفاعوالعلو

شيئأقالأوطيباشينافعللمنوإعجابأاسلحسانأصوتنابهأنمد(الله)قولناشأفا

الله(أقولنأحالةوفى.القانلأوللفاعلوتاللدهضااللهفكرنستحضرفكاننابديعا

ففعلالقانلاوالفاعلفلكأئدلمحداللهلكوناننسلبعدفكأنماالمدثصيرهمختصرة

بذيئاقولاقالأومشيناشلنا

11عيكيفئحاللة11و11عيكالنه11قولناالملوارثهالمصريةالتصلرالافمن

رخيمبصوتجميلاكولاكالاوشخصفعلأعجبتاإذااللهكلمةفىالنفسونمد

بالصو!الشخصذلكائدالذىاللهفكرنسلدعىكاننا،جرهاوالمرأنكتلاوة

النفسطهاونمدا"اللة11ايضادكناالمذاقحلوطيباش!ئااكلناوإذا.الرخيمالجميل

وبالمثل.منهالمزلدنطلبأوالحلوالطعامهذاأطعمناالذىلنهشكرنانقدمكأننا

كأنناسليمغراوجمللغرشىءمشأهدةاوسماعاغدالنفسقصلرة11افه11نقول

مهالاستمرارمنفاعلهأوقاثلهننهى

فىاللهثلنكرالآنوإلىالفراغهعصرمنالمصريهعادالناهىللك

طياتفىخفاءالمبطلةلناحفظتهاالئىالمصريهالعادةتلك.والضراءالسراء

والمسلحى.المسلميالولهاالعمليةحيلالنافىالعادةللكبلنناعأشتبلنمأ.!واملسها

!!.الحائطفىدماغهفليضربيصدضاألاأبىومن
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العوبىالقبطىالماموسمنمأخوذه(الله)الكلمةصورةالقارىءوإلى

يالى:كما4ص

-بل!ل!هصن

butفىلمكا5احايل

ن!مة.ءأخرا.رشاول

ا*مح!حه3

ثهـهول،اليى

.*"هـ"ءولءكأ-

،،2"ول.*"طي"ص)+(

وابلاولكنابينمعانلهالدوركلمةالعبطىالداموسحسبغدهم(الله)ف

أناجيلهمفىالكلمةيكتبونانهمالأمرفىوالغريب!!.(نميمةاواقراءأووشاله

ينطالونهافانهمالقبطلهفىأفا!..!الجلالةلفظبهاويقصدون(اللة)هكذاالعربلة

بالنه.إلأقوةولاحولفلاالأكبراللونانصنماسمعلىثيوسويكتبونها

دخولقبلمنوهىالالبطيهفى(الئه)الكلمهوجدتإذاأنهفلككلمنالمهم

باسمالمصريينمعرفهعلىدليلأكبريعتبرفإنه،لقلنامصرإلىوالعربيهالإسلام

القائلين.اصد!واللهالكريمالقرآنفىجاءكما(اللة)الجلالة

.416صأج(القليمةالمصريةاللغةمنالعاميةالألفاظاصل)0.(1)
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والمصربينمصرهوية

كلماتهناكانالكلابهذافىيأنىهمااكثريتبلنوسوفلنأتبينلقد

الكلماتآلافالىتصلالعربيهواللغةالالديمةالمصرلةاللفةبلنمشتركةكثلرة

تتعربولممصرتعربتلماذاجزنياولويفسوكدالذىالأمروهو.المشتركة

واللغهالإسلامدخولرغمايرانمثلالعربيةغيرالإسلامىالعالمدولمنكثير

وإلرانمصرانمع.وإيرانمصرفىواحدولمحتفىأنفسهموالعربالعربية

الشر!فىوالئانلهالغربفىأولاهماالعربيهالجزيرةجانبىعلى

فنحن،مواطنيهاهويةفىشيلايغيرلاحكمهانظامأوالدولةاسموتغلر

مصرللنوكتا،المصرلهالمملكةاسمتحملمصركانلاانمثذمصرللنكنا

اسمهاتحولعندمامصرلينوكنا،المصرلةالجمهورلةإلىاسمهاتحولعندمأ

مصرجمهوربةصأرتمنذمصربيننزالولا،المتحدةالعربيةالجمهورلهإلى

اللغة.أوالاسمباخللافئختلفلافالهوية.العربية

فىطأرىءلسببولدتميتةلغهبإحياءالمواطنةشركاءيطالبفلماذا

مصروعادت،العبطيةاللغةتلكمخترعبخروجالسببنلكوزال،مصرتارلخ

ولابالهولةله!قةلاوالمعتقدالدينوتغير.المصرىلسانهاإلىاللهبفضل

الاسلامية.مصرهىالمسيحبةمصرهىالفرعوندةفمصر،الجنسده

اثرومابالعربلهأوبالأسلاملهمصووصفرفضمنالعاندهوفما

وراءمنطقىسؤالوهوإأ.نعيشهالذىالواقععلىالوصفهذاوانعكاس

العاقل.علىئخفىلادوافععنهالإجابة

لركأووعقيدةوكشريعةسلوككمرجعلةالإسلامتركمنايريدونهل

كماالعربيةاللفةمعنلعاملانمنايريدونوهلإ؟إ.القبطيهبإحياءالعربلهلغتنا

لاال!ىالمبطيةاللغهإحياءمنالمطلوبهوهذاهلإ؟.أجنبيةلغةاىمعنتعامل

إ؟إ.الحياةمجالأ!منأئفىتعاملهمفىالمصرييناحتياجاثتلبى
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فىالأوائلالمسيحلةآباءيكتبولم،قبطيهليس!اصولهالمسلحىفالدلن

الإسكندريةكنلسةلغهتكنولم،بالقبطلهورسائلهمكتأبلألهمالأولىالئلالهالدرون

الموأطنةفىشركأؤنابهاينادىاللىالمفتعلةالضجةللكفلماذاالقبطيةهى

!!.للمصريدنرسملهلغةالعبطيةلعودة

وأصولالآراملةالمسدحلغهإلىأكربحاللال!كلمونهااللىالمصرلهلف!مأنمع

!!.واليونانلةالقبطيةمندينهم

منالريدوننفسهالوقتوفى،اللونانمندينهمبمؤسسىالانصاليرلدونانهم

!!.الأسلامىلينناباصولعلاقتناقطع

اكثرأومشلركةوطنلهلغةغابلاإذا:الأفاضلأحدقالكماهناوالسؤال

ربمامشتركهبلغهاللفاهمسلكونإ؟.الواحدالوطنابناءولتصلللفاهمفكلف

!..!الأصللةالمصرلينلغةالعربيهعنيكونماابعدوهماالفرنسيهأوالإنجليزلة

القبطيةلغلهاعلىالمبطيهالكاش!احتفاظعلىاغراضأىهنكليس

!!الحاليهللغهبديلهكلغهمصرشعبعلىفرضهاومحاولهالتعفبدون

لستملمحتىمثلابالصبيةاكنبونهاولاباليونثيةحروثهاكئابةعلىالإصرارولم!ا

jاليومىاللعاملفىالمصرشلسكمعلسانا Lfijإ.الصصرىاللراثاءه!

مالنافلهملغيرالصسلمينحفولىاىلهدرلاالإسلاميةالمصرلهالهويةإن

صناعهوشركاءالإسلامىالفقةلعلمناكماوطنشركاءفهمعليناماوعلمهم

التاريخ.يؤكدكماالإسلاميةالحضارة

التىالأسطوريهالفكرهللئهالمز!مهالقبطيهللهولةالمؤلمسمهالأفكارمن

الأضاطبلنالعرلمحىالأصلاختلافتزعمحيثالقبطيهالكنلسهقادالالبثها

الإسلا!يهالجيوشجنودأنمفادها،خاطنةتاريخيةقراءهولعتمدوالمسلمين

أخرجزءتحولإلىبلاضافه،كبيرةباعدادمنهموتزوجوابالمصرييناختلطوا

الممسوخةالتاريخيةالرؤلههذهوتخلص.التاريخمرعلىالإسلامإلىالأضاطمن

الذبنللبلاررالآصلب!نالسكانهمالفبطالمسبحونهنالحاللطنمصرسكدنانإلى
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الحضارةأصحابالفدهاءالمصريينإلىصفيةشوانباىبلااصولهمنعود

الطيمةالفرصنية

عأشوهاالتىسنهالألفجمروالرومانالبونكانالكنلسةقاداتوتناست

المسبحبة.الدلالةمعاواعنقواألضامنهمونزوجوابالمصريبناخلالطوافمصرفى

المسلمفالمصرى.اخللاطهمبسببالعريقالنسببهذامصرمسلمولتمعلابلنما

.المزعومنىالفرصالأصلنالاوهمنالتامالتأكدلمكنلاوالمسيحى

التملزفكرهعلىلمحانمأنهأولها،كثلرةلأسبابمرفوضالقبطىالفهموهذا

هذهعبثدهوتبثوالنورعصرفىأشكالهبكللفظهيجبالذىالعنصرىالعرقى

كبلأكىصثلهميطالبونالذينالمهجرأضأطيتبناهاغدماخاصنحوعلىالفكره

ضكرباءهمكماغهمضكريبةغربيةمجتمعاتفىالكاملةالمواطنةبحقوقالمهاجرين

الأصليينالسكانالأقباطاعتبارلمكنفكلف.هجرتهمعلىدلللةسنوالابعدغها

دخولقلمنللاختلاطأجدادهملعرضلمجردمصريةأفلالحاليينوالمسلمين

..إ؟سنةبألفمصرالإسلام

لهااعمأسلاخرافأتإلاهىماالعنصرنقاءنظريأتأنإلىبلإضافةهذا

أنمصرىالشعبانههشكلاومما.والشماقالتوترلعميىفىإلاتفلدولا

تعادب!فقدالعرقىالنالأءتدعىأنلمكنالئىالشعوبأواخربلنهوبألأخص

لاوشعوباجناسالمتميزالجغرافىللموهعنتيجةالفرعونىالعصربعدعلله

مرورأ،والرومأنوالإغرلىبالفرسابتداءوجلوشدوافلشكلفىتحصى

ايضأهوهذاانشكولاوالشراكسةواطلىلراكالممللكحتىالفرنجةبالصليبيين

المبطله.الأصولد4نرجس!هعلىواضحفعلرد

ا!أخيرةالعقودفىتشولههاتمالتىالقبط!هالهولهسؤالمراجعهمنبدلا

علىقضتاللىالكنسيةالمؤسسةمطرقهوبين،المسيحيةالأصوليهسندانبلن

الأخر.عنوعزلتهالمجتمعفىوالئقأهةوالاجئماجمهالسداسدهالأقاطمشاركه

يولد،نفسهاباللغةولفكريتكلمالمسلمالمصرىمثلمثلهالمسيحىفالمصرى
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ولصاب،نفسهالطعامولتذوقياكل،نفسهبالمكانويموتويرتبطويعيش

نفسهاوالألحانالأخكانىوتطربهنفنمهاالنكاثتضحكهكمانفسهابأيأمراض

بمصاحبةبالقبطىيغنونوهموفريدالحلبموعبدكلثوموامالوهأبعبدئخللوا

!!..النحاسيةبصاجلالهاالكنسلةالجولمحة

منبدولا.الدينفىإلاالمسلمالمصرىصيختلفلاالقبطىفالمصرى

لبنانمسيحيوبهايعتزكمابهايعلز،الالبطىإلىالعربيهوالئقافةاللغةمكانةاعاده

لسببلكن.بهذامطلبغلرفهـونلةحسناوولاءاوانلماءلأثبالاليس،والشام

العربلة.إلايتكلملاانهكماالعربلةالئقافةسوىلملكلاالقبطىأنهو2جدبسيط

ذاتهانكروانكرهاالئقافههذهلفظمافإذا

شوقىأحمدمل!أهاطمصريينشعراءصنسمعلملمأذا..الأصاء!رانى

الحميزفىالفقرهذالماذإ؟..إاوالعقادكالرافعىأديبمفكرحتىأوايراهلمحافظأو

؟إ!.العربلهالمصريهالهويهفىوالانتماء

نألهبدفلا،الئقافىالانفصاماوالإفلاسهذاالقبطىسجنبأنأرادفإذا

أكبرتعانىكانتوإنحلىالإسلاميهالعربيهئقاقهويضرميحبكيفثانيةيتعلم

يتط!مافىالتفكيريعدانعيهانكما،الان!مورهاأصداولعيشازملالها

المصريةمابد!أالؤبيةايأسماءبلالخاذ

الأزمةبدنالتامالفصلهوالأضاطيواجههالذىالئقافىالتحدىإنثم

الأقلياتمنكليراستطاتالذىالإسلاموبينالمسلمونيحشهاالتىالتاريخية

منالعكسعلى،طويلةلقرونحكمهتحتوتسلمرنمفهفىتعيشأنالدلنله

الأوروبىالمجلمعفىالأ!لاتبتارلخوالمالارثه.بالدمددد4لسمعلمالتىأوروبا

كانالإسلامىالعربىالعالمفىواليهوديةالمسيحبةالأظياتوضعإنبالقولتسمح

المعاببربكافهالأفضل
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نلاجهومسيحىتطرفمنالآنلحدثماأنيرىللامرالمللبعلكن

خلالالمبطيةالكنلسهغرستهالذىالمتطرفوالدلنىوالفكرىالثعافىالغرس

المسيحى.الشبابفىعامأثلائينمنأكثر

الباباانتعرفونأنلم..المواطنةشركأءالقبطمعهناوقفههناولى

برنامجمنأكثرفىنفسههوصزحولمحد،الشعربكتابةمغرمالثالثشنودة

بألعربية.أشعارهبعضإلىواستمعنا،الهوايةبللكصحفيهومقالالاتليفزيونى

منذبإحيائهأينادىالتىألالبطيةباللغةشعرايكبأنيستطيعهلهناوالسؤال

هل..إ؟بألقبطبةيكتبهولمبالعربيةالشعركبلمأذاإ؟..!سنةثلاثينمناكثر

إ؟إشعريهوألفاظمشأعرمنلريدهمأتعطيهلالأنها

..المسيحىالتطرفاسباب

.لغيرواالذلنهمالمسيحللنأنيرونالمصردينالقانونفقهاءمنقليلغدرنفر

متصالحينعأشواالذينالمسلحلينأنيعنىبما،تحولتالىهىالكنيسهوألى

لعدلم،ذلكوقبلالماضىالقرنمنوالأربعينيالاالثلاثلنياتفىالإسلاممع

السابقة.مصالحلهعلىحاللامنهمكثلر

كثيزاوكانوا،الشريعةبخصوصقلمنمشكلةلدي!لكنلمفالمسلحيون

فلهايرىبعضهمكانبل،الخصوصهذافىلدل!مشاكللاانهصيتحدثونصا

التلأليرحيث؟أنفسهمالأقباطعلىجرىماهوجذالذىلكن،وضمانةملزة

نفسها.الكنيسةموكفوفىالقبطىالوعىفىالمهجرواكباطللمهجرالملصا!

وتزيمتهاالاعراضاتهذهمثلإثارهفىالسبىأصحابالمهجرأهأطصارحيث

داخلإلىالقبطىالوعىفىتأئيرهمامتدكمأ.وراءهاوتعبنتهممصرفىالمبطلدى

وأفكارهممولأتهفىبهومتلألزابالمهجرمرلبطامنهأجزءصاراللىنفسهاالكنيسة

الآنالمائمهسياساتهاوعلىمؤسسىكلكولنعليهافلكوانعكس

لعلمونلافإنهمبالحققومىوبينبينىافتحاللهم
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المصريةاللغةهنطو!هقياس

كلفىذكرىسبقلمدالجديدالمبحثذلككلابهفىاستعيناللةبسم

معناهأ.ترجمهبلااللغالاسأنرفىهىكماتظلالأعلاماسماءأنالسابمهكتبى

الأسمأءب!فماالمختلفةاللغالابينالصوتىالنقلعمليةإجراءبعدلتغيرفلن

..إ؟الآنحلىلغهأىإلىتترجملمالتىالمصرية

هىالعديمةالمصريةاللغهقراءةفىلناممياسأهميكونسوفوهنا

جرلاالعالمفىالمصرياتعلماءجميععنهاغفلاللىالمصريةالأ!مأسماء

صميمفىلدخلهولمالممياسذلكعنلمامالغأفلالذىالفرنسىشمبليونوراء

رشيد.حجرشفرةفكعنبحثه

منالمدلمةالأسمأءجميعمسخواالذينهماللونانأنأيضاالمعلومومن

منالمرادالمعنىلؤدىربمايونأنيهأسماءوأعطوها.البلادوأسماءالأعلامأسماء

كل-.أ..هذاضاعاقداشخصله.،لاوربماالاسم

اللرأثخلالمنشربهأالدىالنظريةبدلكمفعموهوشمبليونوجاءش!هـ.

برؤونهوفرس!ونوانإيجبتهىمصرلكونانعلىووافى)1(اليونانىالمسيحى

!!.الكوبش!همالمصرلدنوأن.الاسممنوالعينالفاءحرفىبإلغأء

القدلمةالمصريةاطاسماءونحيىالعضلهللكفىنلناكشأنلنالحىفهل

منالصحيحالادلرابعلىيساعدمما،جدلدمنالمصرىالمنطوقمعللدوافى

إ؟إالالدلمهالمصرلهاللغةشفرة

و!يرو!يزفر!ن:الدرآنفىالمنكورهالمصريةالأعلامأسماءفمن

هاجروموسىأبوعراننجدالصحلحةالشنةوفى.وقرونوهاهانوهوسى

صغيروهوموسىرعلااللى!عونامرأهاسيةو!إبرا!مالأنبلاءأبىزوجة

خلالالأعلاماسماءتصرتكيفلئعلم(المسيحيةمنضاعتأساسيةمعالم)كلابىراجع..1()

!!الجديدالعهدوكتبللاناجيلالمتعددةالترجمات
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الفه!رسولأمهالقبطيةوملريما.غلاموهويوسفمارساللىالعزيزامراةوزليخا

إبراهم.ولدهوأم

المرآنمنكلفىمصرارضهفىاللهكنأنهالحببالبلداسمكذلكونجد

فىالأسمأءتلكعلىالعثوربعدهجأءومنط!مبليوناستطاعفهل.والتوراهوالسنة

؟إ..المصركطالتارلخ

وهذا.المعلنةا!يةالآثاالأسماءلللثمناسماىعلىالعثوريلملم..لا

صحيحةأيقه!المديمةلةااللغةة."فكبانالقولإلىبنايؤدى

!دهمدص!ال!.

..الأخرلنعناللهقولوهىالا،خطلرةقرأنلهقضلةالسعداوىأثارلقد

لإدارةولعالىسبحانهاللهاوردهاودد.(قألتا؟لمحألا؟قلن؟قالوا؟لمحالت؟كال)

صادكاوإخبأرامعروفةوغيرمعروفةولاريخيهدلنيةشخصياتبينالحديث

الفطىالمنطوقيصفناكىوتعالىسبحلألهاللةأوردهاكذلك.السابدينأقوالعن

.)1(المتحدثلسانمحىللكلمات

نصدقانفلابدقالأنهماملحدثلسانعلىتعالىاللهيخبرناغدمالأنه

ولنس!.الصحدثلسانعلى(الفعلىالنطق)هىالمذكورةالكلماتأنالله

معنىإئهإلاعنهيف!لاالمثرجمفالمول.الصادقيناقوالعنملرجمةبحكالة

وأ!والالمصصللكذكرالكريمالالرآنأننلاحظولذلك.وثحوهالعانلهول

المنطقةفىواثعةأنهاعلىكلهاذكرها،الناسوعامةوملثهموالجبارلنالأنبياء

طهمونكمانواأنهمبمعنى.احد!سلغالالهاكانالتىالكبرىالعربيه

لفهمهالامخللفةبطرقكلامهميسجلونكانواولكنهم،سماعه!كدبضهمطم

.اللغا!وهىاصحابهاإلا

منطقطافالكلام،وجمرهاوالشجروالنملةكالهدمدالمخلوقاتسانرمعمختلفالأمروقطعا..1()

بعضويقول.الطيرمنطقعلماعطاهمالندنجمادهوبعضاللهإلايعلمهلاحالرلسانطير

العرآنىالسياقفىبعينهاكلما!نجدانالممكنفصن،وخصوصعمومفبهالموضوعإنالعلماء

بشر.كلاممنليسمعجزربانىكلامنفسهالسماقولكن،المتكلموناولنكقالهاقد

واعلم.اعلىدعالىوالله
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:(المصص/23)ا!موسىعنتعالىاللهيقول

اصمرأتيندونهممنررصجد!قوتاقاستفأقهلخهوجدمديفمآءهـردولمحا)

هذافهل.!!بل!وأبوبرساشتخالزصعديقحدرحثئلن!تقىلاقانخظبكمآماظلتذردان

إ؟إمخللفينبلسانينيلكلموناناسبلنيدورحديث

كانائاالمدلمةالمصريةاللغةلتحدثكانل!فيصوسىسلدنااننعلمنحن

الملكلة.الأمراءمدرسةفىولعلمفرعونكصرفىولربىمصرفىولدلأنهاسمها

-لعابلالعربلهالجزيرةشبهغربشمال-العربيهمدلنأرضإلىمصرغالرفلما

ما:ق!:الكريمالقرآنلنالناللهالذىالحلالثهذابدنهماوجرىشعيبابنتىمع

كبلر.شدخوابوناالرعاءيصلوحتىنسالىلا:قالتا؟خطبكما

هنكيكنلموأنهشدلدةوعفويهبطلاقةبينهمادارالحديثأنالواضحمن

القديمةالمصريةاللغهمنطوق:انقاطعإلهىإثبالاوهذا..بينهممترجمأى

بانهمالقولأنولكتحرلفاواختلافادنىدونالعربيهاللغةمنطو!نفسههو

!!..واحدلسان

الحقيالة.هذهتؤكدالتىالقرآنيةالآلاتمنالعشراثهنكاننجدبالمللا

قال)نفسهعنيوسفراودناللاتىللنسوهمصرملكقولالمثالسبللعلىمنها

امرأتقالتسو،منعيرعائناكهـماضقلجفنقسهعنيوكمفزؤ!إذخظبكنما

(خةلتمأفئليغلمذلك.الضعدتينلمننفهءل!إندعنته7نالتؤائ!ض!ىابقالضيز

نانجدالآياتهذهفمن.(يوسف/52-15)!اله!يينلايهدىكذأطهوأن!الضيض

من(حصحص)العزيرامراةوقول،مصرفىمعروفا(الله)الجحطةاسم

علماءولكن،بيانهسللألىكمأعللهماالعثورلمحيثالأصللةالمصرلةالكلمات

!إغافلونالقرأنيةالمعلومةتلكعنالمصريةالأثار

آلأتؤبو!ضءنقسهعنبتتهافهوالقتةوزو):تعالى!ولهومثله

/23)!الطبوتلايفلحثؤىإتصأخسندصقإتههأكرمماذقاللبثهتصومالت

لدسف(
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صنرمجىأقيرلد.عليملشحرهذاإتتوم!فئعؤنمنائملأم!ل)تعالىكولهو

قييآتوك.خشرينأتصدإلنفىوأذسلوأضاهأرجهقا،.صوت3فماذاأزضكغئن

نعمم!ل.الفايننحن!ناإنيلاجرالا،3!اثفرغونالص!حرهوجأ..علصرسخر

أدقوأ،ل.المفقيننحنلكونأنوإئاتققأنإمالمويمى+قالوا.المقردينلمنوإنكغ

/611-901)!عدصيسخرروجإوأشزهئوهئمالتاسأغبسحرؤاأئقؤأفلتآ

موسى.معوأتباعهفرعوقالقدماءالمصريوقهمالمتحدثونهنا.(الأعراف

وسلط.أولرجمةلوجودإشارةأىهناكللستواضحةعربيهكلماتوالكلما!

بلسانألضالتحدئونكانواالمصريونددماءأنشديدهببساطهذلكمعنى

النحويهوبالواعدهاالمبهرةبأبجدلتهأالآقفهاا!ووهـبيةعصس

عنواعرضالمبينالصبىاللسانكلمألامنهلنأاللهذكر.المعلومةوخطوطها

..إ!وتعالىسبحانهاللههوضاوالمائل.المبينغيرالعربىاللسان

القرآقفىمذكورةاللسانصببهاللغهمصريهكلماتصادقنىولقد

اللةالجلاله!الأسمافمن001!مصرلةالئوراة)لكتابكتاب!ىأثناء،الكريم

اسمافالأشخاص.القرآنبنصا!يوسفألامبمصرمنلشراكاقالذى

كحلناءاسمافالأماكن،وعزلروعزلزوهأمكوفرعونوموسىلوسف

أسمادفالاتجاها!.مصرالمحروسةأرضهفىاللهنمانهواسموطوىوسينين

كلمهاسما!ورا.الجغرافىالغربالىيشلرأنهعلىاللملناتجاهالأصلية

الئىالكلماتمنذلكوجمرالبصلالعدس.االأطعمةأسماء....يم

!إشمبليونبلسانوليسالمصرىباللساندرانأهاإنالهيروغلدفيةفىنجدها

فىبحئىسددوروأمثالهاالمصرلهالقرأنيةالكلما!تلكوحول

اللغا!بلنالمنطوقفىوالائفأقالاخللافمدىلنجدوالقبطيةالايروغليفلة

نظريهثبا!صحهمدىعلىلندمؤف،والعربيةوالقبطيةالايروغللفيةالثلاث

المصريةللكلماتالمصرىالمنطوق
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الفدبصةالمصريةاللغةمنطو!

نقولولاالمصرلينددماء:ومسلحيلنمسلمينجميعانالولنحنأولا

ولاوالمعاصرةالقديمهالمصريهاللغةونقولالعربأواليونانأوالأقباطلمحدمأء

غيرالصصريلنفلغهالإسلاملهالمصريةاللغةأوالمسيحيهالمصريةاللغةنقول

يشملالذىالمصرىاللارلخونمول.بديههوتلكاللونانلغةوغيرالأقباطلغه

ولا.الإسلاميهالحمبةثموالرومانىاللونانىالاحللالوفترةعونيهالفرالحعبة

معنىفلاالمصريةتعنىاصحابهاعندالقبطيةلأنالقبطةبالحقبهلسعىحقبه

الحمبةكلناإذاإلااللهم،المصرىاللاردخمنالمصردهالحمبهقولنامنإذا

!إ.المسلحية

حرفاشفهاتتغيرلمالمصرلةاللغة:السعداوىاسأمةالدكلوريعول

كماتمامانلحدثأننأبمعنى.هذايومناوحتىالأسرا!هلماعصورمنذواحدا

لهجةبلنكالفر!هوالوحلدوالفرق،يتحدثونالددماءالمصريونأجدالناكان

الآثارعلماءمنلدعمهالصنلحتاجالفرضيةوتلك.الصعيدىولهجهالماهرى

مصرللهم.علىالغبورينالمصريين

الآتى:لصاالسعداوىلقولكماالفرضلهضهصحةولإثبك

اليومالمصرىالشصأفوادبالسنةوالمنطوكهالمتداولةالعاميهالكلماتمراجعة-أ

الفصحى.العربدةاللغهمعأجمفىلهاأصللاواللى

قواميسفىالهيروغللفىبلخطالمكلوبةالمدلمهالمصرلةالكلماتمراجعة-2

اللغةعلحاءيا!اعلماءا+أالدديمهالمصرلهاللغهومراجع

الأبجثدة.!!الناحيه

العاهيةالمصريةالكلمات

ايابجديةالحروفعلىلمدئكنلموالمكتوبهالمنطوقةالقديمهالمصريةاللغه

خت!أساسابل.اليومالعربيةاللغةفىالحالهوكماوتكولنلالها

الأبجدلة.ا!وو!ف01(المثانى)النغمةاللنانيةا!تيةنا!
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فقطاثنينحرفينمنتتكونالتىالمصريةالكلماتمنالعديدضكاننجدلذلك

منهأبالمنا!والأمثلهقاطعهمحددهمعانىولها

ىز)او(بعضهزى)أو(كدهزى)نمولكما.(مئل)بمعنى:زى

..!!(الزفتزى)أو(لشوفما

اءص!زى
!ص-

كدهزى-أو-بعغهؤي-نقودكما-مثل-تعنيصنملةكعحيمةمعةكلمة

كالذ!ن-أو-كالذي-او-كوازى-كلمةمتوامئتقا!كقابيإعتحاروهي

ch!،ءص!ء!ك!صش means !5" rلميي!anamazing Egypllan
wort!هء!ضهيand!هه!beكد!"ء3صمم!ءعي-مص!ه isكههي

صى!

ممرص

ثالواكالذين

!!like those who s !Waft!ه!.ء!ص!

التالله:الكلمالاومنها

يافع.فتىبمعنىأو-انهضاوقمبمعنى:شب

النعمة.زوالتمنىاوحسدبمعنىأز

زعلان؟مش؟عايزمش:مولنامثلللنفىلابمعىايضا:مش

إلخ....؟شايلمش؟جاىمش

الطانرةالحشراتطرداوالهواءتحرلكبمعنى:نش

!إالمعروفهالمنشةومنها

.عديدةمراتالكلاملكررأوطنينبمعنى:زن

.الأشلاءكسربمعنىوألضاالكثيرالكلاماىالثرثرةبمعنى:دش

.شؤماوسوءاوسيئبمعنى:سو

غليظ.فكبمعنى:ضب
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وانهض.قمبمعنى:فز

:(شاف/شوف)كلمهوالضا.شاهدأوانظربمعنى:نجص

5b5-بص!أ
البصر--مثلكلماتجاثتوصغهاانطر"!تحف!صذهلهقريسة!حريةكلعة

إلى.-خباصى-س5!"-بصبحةو!بصبا!ر-م!لعامعةكلمات5-الأبصار!"ص

amazing Egyptian word which means' look' and used to compose words like

ll used In Egypt In slang language todayآetc and tه!جه.لأ5..!ا!لا!..

الحمئضض

111

!ا!ازبصا!السمح

andلم!!*"أ!ء5 the Sights!+!*8!ي

كلفىظىتنطقالتى(ااول13كلمةهىبالقبطيهبصلكلمةوالممابل

لاكلمةوهىوإبصاروبصرنظربمعنى.والبحيريةالصعيديهمن

!إفيهاالصادولاالباءفلىصلةبأىالمصرلةإلىتنلمى

لاللنفىبمعنىلأ

!لا-يثطa"ط-

-ملطت-أو-امقلأ-لكلمةإخت!اروحيصفى..أو-يا-كنغمةقدصةعح!ععلاصة

-إله-..-اله!-.*المرمكة-مفداللعرك!المكونمذاش!تحمداقىالكلماتك!فىوششحمل

لامنب!+-لأ-نفودفىلفاو+-.+أ!-أو."لا-مت!نفي،!لاسةإصقمطلهاإد،ضافةب

083 and no.. and used*اch refers to the Egyptian words*لا!ا!*Hiero
.!3'do not', etc!ح,'composemany words like' angels',' god',' except

ومملمواتسلمماه
3salute!ح!ه.!"له respectfu9y

م!+ط!ا!ا!3
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الكلماتالضاوطك

والقطةالقطلأبعادلقالالبأءوبكسر.اصمتبمعنىالبأءبفتح:بس

.الشىءهذابمعنىوده؟هذامابمعثىدهإلهققول..هذابمعنى:ده

.الشىءنصفبمعنى:نض

للاطف!المصأصهومنههص

وجه.أى:وصا

.للاستنكأر:طز

zف+ح!تف!-
صنانصصلاصفصلهافصممتصصصعتمحمحهصى..!ر

حاهـصدصماصسسضهده!-3الس!صهصصحص!.صعر!علمصه
!له.دحصىعهالكلصاسهص!ا-تكصىمىضستص!

الح-!ار-ص!-صا--ص!هـ!-سرصصحت-ض!صحت

مالصاص!سىميصآص!المرصصهالحصسهاسحهصىطىصتءهر
لههاصهاساآسمحص..-

ع! !!!!!52l!

لأقادهزواأنحخذنا!إ2!ه8

..!!مصرصعلدفىبحايضاوسمفى،المشهوةالمصريةالدواجنمننوع:بط

.(..إ!وزياهزالعاملةفىونمول)الأوزوهو:!رز

.الثدى:بز

.الفتاة:بت

!!..(سنلةسثكقولنا)الملزوجهالمراة:سث

..إ!(السلدسىكقولنا)المتزوجالبالغالرجل:سى

أمربالصمت.فس

ادخل.بمعنى:خش

.الأشملاءبقالاجمعأى..لمنمونقول.الشىءاجمعبمعنى:لتم
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..الكريمقدنى

الثلاثةهوبتصريفلالهاالآنإلىنستخثمهانزاللاالحروفالثنانيةالكلمات!هوكل

ينظر.بمعنىمضارعكفعللبصو.انظربمعنىأمركفعلبصمثلانقولكان

علىللدلالةالأولالحرفونضمنفتحكأننا.نظربمعنىماضكفعلبصو

!!.المضارعلللكوناللاءحرفوبإضافه،والأمرالماضى

ضبوطزونصوبصالمصرلةالكلمالابالمبطيةننطىاننستطلعفهل

فىلوجدلاكلماتوهى)الآنإلىننطقهانزاللاالتىالمشهورهالكلما!منوهى

إ؟؟..(العربلةالمعاجم

!!والطاءوالضادالصاد:الحروفمنطو!منالالبطلةلخلونلكلمكنلا

الثنانيةالكلمالاآلافبلمنالانذكرانونسلطيع:السعداوىويقول

مراجعاىفىتردلموالتىالمصرىالشعببهاللحدثالدء!(المثأنى)المصرله

ه!:السعداوىاسامهنظرلهفىالمهمهالعنأصرأحدكأنلالذلكفصحىعربلة

المثانىمنالكلماتجذورفيهاتتكونالئىالوحيدةاللغههىالمصرلهاللغه

فدطاثن!نحرفينمنالمكونة

صب6،بص"بل،هل؟جن؟نم؟من5ار4لر؟رد؟ف؟قد:املالة

؟شل؟شك4شىه؟شم،ضم،تم،نص"شن،شبصد،لص؟صر

،مص؟نش4؟رش؟رخ؟رغهـغرخر؟؟نجاو؟أش؟لأ؟أل؟أم؟ضن

؟زد؟حدألس،سد؟دل،هـغلخل؟حل؟مز؟زم؟دم؟مح؟حم؟سم

نو؟؟بو،لو؟ول؟زل؟كل4مل"تل؟كش؟كم؟بم4لم؟بس؟سب؟كس

هر؟،هن؟هب؟هس"هم؟هو؟فن4تف4نف؟وش؟ور؟ون5سو

بز4؟حز؟حظ؟طز؟بط؟عط4غط؟خط؟مش؟دش؟ضح؟حض؟هش

جر؟؟رج؟تص؟ست؟ود؟بلا؟لب؟سر؟لب؟لن؟نز؟زك؟جز؟شز

إلخ....تف؟نف؟كح6زر؟فع4لمحر؟دن؟بج؟جب؟رض،رص؟زب
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للانجسانالفطريهاللغةهىالمصرىاللسانأوالنغمةالثنائيهالأصوا!هذه

أمه.ل..لافلطفل.أمهرحممنولالتهبمجردبهاسحدثالتى

وإنماسلهااالصينيةانسية.اأية..اأبيةااللغةسحدث

خر؟؟حر؟تا؟اف؟بر؟بز4كو؟هـهموا؟با(ما:مل!الفطرلةباللغةيتحدث

الخ....شى؟بلا

للصبح:لاليلالحطورئم

كوكو؟؟زوزو؟سوسو؟بىبى؟شوشو؟نونو!واوا؟نأنا،تلألا؟بابا؟ماما

إلخ....؟مىمى(فوفو؟وشوش؟إشإش؟همهم

L4L4!

mamaماماbabaبابا

مارية..الإسلامنبىإلىالمعوثسهديةتتذكرهل..المارىءصيزى

المصريةللكلما!مشابهة.ذلذلاسم!هالنبىعللهاطلقبغلومعهاالمبطية

..!!المكررالممطعثنانله

التىالمصربةهاجرإنها..الشطرمكهبنرعلىزهزماسماطلقمناولنننكروهل

!!..رمرموتقولبيدهاالمياهتجمعفأخذتإسطعلإبنهافمىغدالبنرتفجرت

الكرلمالالرآنذكرهأالتى(حصحص)المصريهالعزبزامراةدولةتتذكروهل

!!..!ائحقض!ىاقق)بوسفسورةمننعالىنولهنى

الطفليكلسبهاالتىفهىالفطر!المصرىاللسانمنالمنبثفةاللغالاافا

لهلقولهلماولنصتالأدراكفىعاللهيبداأنبعداوالمدرسهإلىلذهبانبعد

المحلطة.البلئةفىا!اطف!اقرانهبلناوالبلتفىامه

فمثلا:..والممارسةباللعليماكتساباقومهلغةلكتسبإنهاى
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عربيةلغه-عربيةمدرسةأوبلئه+فطرىلسان

فرنسلهلعة-فرنسيةمدرسهأوبيئة+فطرىلسان

إنجليزيهلغة=إنجليزيهمدرسةاوبينه+فطرىلسان

مصريةلغه-مصربهمدرسةاوبينة+فطرىلسان

!إدبطله=لغه!بطلهمدرسةاو+بلنهفطرىلسانلوجدولا

عبمريةنرىهنامنالأخرىاللغاتعلىلنطبقنفسهالمنطقوهذا

لغهونطقوتداولكتابةأسستحددصارمةدوانينوضعهمفىالقدماءالمصريين

فىالمنتشرةالحيةالعالملغأتمعظممنهااشتقتالتىالفطريهالمصريةالمثانى

إلىالإسلامىالفتحعقبالمصرلونتحولالسببولهذا..الأرضأرجأءكأفة

!!.المصرىلساثهممنجداالمرلبهالعربية

النديمة:المصريةاللغةهنأملالة

من(المثانىمناىمتشابهينمقطعينمنمكونه)نسانيةمصريهياسماءامئله

:الأنإلىالمصرىالشعبوجدانفىلعلشتزاللاوالتىالفرعونيةمصرعهود

سمسم؟؟كوكو؟طمطم؟شوشو؟لولو؟ديدى؟فلفى؟سوسو؟توتو؟نانا

؟زبزى؟ميمى؟كيكى؟إشإش؟فوفو؟منمن؟مشمش؟زازا؟بسبس؟مرمر

نونو؟؟طاطا؟لالا؟فلفل؟جلجل،بلبل؟زوزو،صفصف؟سنسن؟دودو

فأفا؟؟تيلى؟نلنى؟شطشط؟طفطف؟ورور؟رورو؟عطعط؟كتكت(ااوو

إلخ....؟جيجى؟جوجو؟بيبى

كأسصاءالانإلىوالمسدمملةجداالمشهورهالأسماءهذههناسمعلإن

إلاومسيحياتمسلماتالمصريا!النساءبهاللسمىكانخألصةمصريةنسائده

إلىاتجه!حيثالآقباطالشركأءنساءاغلبوتركهاللمسلماتمؤخراثبت!ائها

طروغليفيهمثانىبعلامةتكئبالأسماءهذهكلانو!ظ.الأجنبيهاياسماء

..مرتدنمكررةواحدة
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بالنسبهعظلمةمعانلهااياسماءهذهمعظمانلأحظ!.الكريمهارئى

فىالمدونهمنهابعضامعانىلعلىاللهبإذناذكروسوف-القديمالمصرىللشعب

وجمللكلماتاخلصارا!تمثلانهاتمامالعلمكانلأنه-الهيروغللفيةالمعاجم

لغتهوبينالحدثالمصرىالشعببينالصلةاندئارورغم..المعانىعظيمة

لأنهاالأسماءبهذههوةبكلصمسكايزاللأانهإلاالمدلمةالمصريةالمكتوبه

العظلمةالصوتيةهوروثلاسهمنلتجزالاجزءاأصبحت

!!!
آدم

!!!-ذكرهالسابقالسعداوىلكلاموتصدلقا:(جمال)!الت

واللثلللالشرحمنالمزيدإضافةوبعدكلاصهفحوىإخصبلاوالحذفبلاضافة

علىوننادىبسبس:بالولناالقطعلىننادىمصرصجدفىنزالفلا-علله

نعولكما..سكسكبقولناالأغأمعلىوننكى..كتكث:بقولناالصغرالغاكلت

للطفلوشقول،حبهحبهتائا..العلبةخطىئاتا:المشىتعلمهمبدالهغدلأطفالنا

كواميسفىنجدهالنالصغللكوكلا!..لبولاىالمفةفيرأىطرطرالنكر

.العامالصبىاللسمانكلما!مينأنهامعالعربلةاللغة

التىالدارجةالمصريهاللغهمنجدابسيطةعيناتهذه.القارئ!يرى

لاسحلقةعصورمنالسنينآلافمنذالمدمأءالمصرسنأجدادناصلوارثناها

وتعالى.سبحانهاللهإلامداهالعلم

المناتعشراتمناساساسكوناللىالدديمهالمصريهاللغةانوالعجيب

واضحةبيانيةبعلامالماأجدالفاكلبهادد(الصوتالثنائلهالكلمأت)المئانىمن

علامة0025حوالىوعددهاالهدروخكليفلةبالعلاماتاليومتعرفالتىقأطعة

ئلاثدةنغماتذاتمركبهعلامه5...منوأكثر!الصثانى)النغمةثنانية
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بالإضأفةالأبجدىالتكوينكاملةسبيةمصرلةلكلماتمنطوقاتعطىورباعله

علامة.31حوالىعددهايبلغالتىالمصرلهالأبجديةالحروفعلامألاإلى

-..يستخدييناخاصةياتا!ماءنجدلاالشديدللاسف

!إالقديمةللغتناالأجانباءة-ء-.ى.اىاا!.-أ

هنبدخاالمخنلفةالصورجمرالمصريةللفةالشفهىالمنطو!ئباتإن

قدالمصربةاللغهحرفأوخطانطهنلاحظاليوموحتىالآسراتفبلهاعمور

الحالىوضعهعلىيستالرأنطلرنيسيةزمنيةمراحلبثلاثمر

يلى:فلماالمراحلهذهتتلخص

:م093عاموحنىالأسراتفبلها!مرمنالفنرة-ا

مصرفىرسميااستخدمالذىالهيروغليفىالحرفأوالخطمرحلةوهى

وحتىالأسراتفبللماالسحيمةالعصورمنذطويلهتاريخيهلعهودالفرعونية

للغةالمكونةالهيروغليفيةالعلاماتانونلاحظ.المللادىالرابعالمرننهاية

نأذلكمعنى.العصورهذهطوالعجيببثبالاتتمتعكانتالددلمهالمصرية

ألافمدىعلىالثبالاعظلمةكانثالقديمةالمصريهللغةالشفهىالمنطوق

اللغةمنطوقإئبالافىلاحظناوكما.الميلادىالرابعالقرننهايهحلىالسنوات

انملة.ثلدالآقإلىيلغلرلمالمنطو!هذافا،نالبحثبدايةفىالقدلمةالمصرية

elf-م093عامهنالفنرة-2 I:

الطراطبقىإلىالطروغليفىالخطلتطويرمحاولاث!ةجرتالمرحلههذهفى

ولكنالهيروغللفىللخطمعاصرةكانتخطوطوهىالحديثالديموطيقىإلىثم

لمالخطوطهذهأنإلا.ا!هـالدينلةاشعبيهبصورةتستخدمكانت

.باستمرارتجرىوتطويرهاتحسينهامحاولاتكانتوإنمانهائىشكلإلىسمتمر

الرومانىالاحتدلتحتالحعبههذهفىكانتمصرأنأيضانلاحظ

اليونانىالحرفلإحلالمتوازيهمحاولهجرتحيث-طويلةلفترةاستمرالذى-

ناإلاوالديموط!قلةوالهراطياليةالطروغليفيةالئلاثهالمصريهالحروفمحل
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اللاتلنيةبلهالأاتالأ-لطالعدذريعافشلافشلتالمحاولههذه

ات افلقرتالتىالقبطيهباللغهالمحاولههذهسميتوقد.الساميةا:!ية

تماماالمحأولههذهانتهتوقد.مهدهافىفماتتالصحيحةاللغةمالوما!كلإلى

الشعبأنألضانلاحظأنناكما.السابقهالخطوطمحلالعربىالخطبإحلال

لغلهانالكتابةخط.سملهالاتالمحاهذه..لكا.ى

الآ.انتحدثلنا.لااانملةقيد-.قة.اليه

:الانوحنىم146عامهنالفئرة-3

للصبجولكنتيةاباللعما..العربىالخطفلهاسادالتىالفلرةوهى

ا!الثالثهللمرةأيضانلاحظ.المركبالهيروغليفىالخطمنبدلاخلصةابجدية

هىالتىالزمنيهالحقبههذهخلالىالضا-.يةاللغة."101

عزيزفألأسماء.التاريخيهمراحلهاجعيعفىالمصربةاللغةلمنطو!استمرار

لمالفرعونىالعصرمنذهىكماتزاللا)1(وليلىونوارةومنيرةومنيروانور

!إالقبطيةإلافىمنطوقهايتغير

الفد!مة:المصريةالكلعات

عنوعاجزةلمحأصرهالمعاصرةالكلابةانلمامايدركونالقدماءالمصريونكان

إلىعمدوالذلكالدينيةللكلماتالصحيحةوالمعانىالصوتيةالنغماتعنالتعبيو

العلامأتتكملاللىالتوضيحيهالرسومالاومنهاالوسانلبشتىئسجيلها

عنعبرواوثد.التاريخمنالسحيقالوق!ذلكفىالبداثيةاللغويهوالحروف

بهذاوتصوروهاتخيلوهأكماالمصورةالرسومأتمنبالعديدالدلنيهالكلمات

الجهل.ظلامفىفيهيعلشونا!ارضسكانكلكانودتفىالبدائىاياسلوب

القدماءالمصريونتركهاالتىالفرعونيةالكلما!منالآلافهنكإن

نزاللاالقديمةالمصريةوالبردياتوالمقابرالمعابدمنالعشراتجدرانعلى

(I)..صسجلةانهابمانمع،الهيروغليفيةف!هىكماالمصريةالأسماءهذهرسمكليلبعدانكرسوف

.الأهرامنصوصمئلجداالقديمةالوثانقفى
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سنقرأولكنناالنطقفىخلافعللهاالتىالكلماتنقراولنالآنإلىنتكلمها

..نطعاأبجديتهأصحةعلىالمصريالاعلماءجملعالفىالتىالكلمالا

ومفردالهاالقدلمةالمصرلةاللغهنطقحميقةعلىاللعرفهوالأنهدفنالأن

ماصحهمنبأنفسهمولتثبلواللأكدواأنالمهتملنالمراءالسادهأنصحوأنا

بمطالعهيسارعواوأنالقديمهالمصرلهالكلمأتمنطوقمنعليكمسأعلنه

المعروف(بدجواللش)لمحاموسوهو..الهلروغليفلهللكلماتالجامعالماموس

باسم:

.E..A Wallis Budge- An Egyptian Hieroglyphic Dictionary

1-23616486-0in two Volumes, Dover Publications, New York, ISBN

المكلوبةالقدلمهالمصريةالكلماتآلافمنالسادةألهاأخرىمرة

لأتنطقهاعلىنختلفانيمكنلاكلللهكلماتلكماخترتالهيروغللفيهبالعلا!ات

خلاف(ىعليهاليسالتى(بجدللهانطقصحهعلىملفالونالمصريالاعلماءكل

للى:ماالكلمالاهذهمن.العلماءبين

!كهرمثلمه.فط
كرهـ!هىهلمدسه!سةطحوومهأم!عرم!عهلهه

!صau!ث!

!.طهط!!أ

آء63ل!لهنم!

لضاث!،!لملم!!!

!!!L!،!"12امثي

الكلمألامنالمنأتالهلروغليفلةالموامس!فىنمرأأننستطلعبالمثل

نأالسادهالهانرىوهكذاالآنإلىبهاندحدثزلنالااللىالقديمةالمصرية
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النىبلانفسهالحالبةالمصريةاللغةمنطوقهوالالديمةالمصريهاللغهمنطو!

بسلطا.ولواختلاف

Wallis)فاموسمنماخوذهاخرىباقةالكرلمقارئىوإليك Budge):

العبربة(بأسلخدامالكلمةعلىيسندلونيمفلاحظاالعربيةأبكلمةمنآخرشكل

كأكا/3!كا:31-.لم؟-3!اط!!ط!!!أ؟:كاى3-ع
صبم!2/+-س/-لأء.!+--.ف?-.-12

في!ةأنجط!ه!.!كأ"!3*.

كالاع!-!سص"ء"!لمحعه!-سكلح!ت،"بزلأص3!ص.-سلا+--اه

المائة.فىمأنةعربيهأنهامعنكرهامنالحياءلمنعناالتىالجنسيةالعمليهواسم

حدالفاطعلىليقامالفعلةإتماممنالناكدمقامفىالبخارىصحبحفىوردتوف

..الموتحتىالرجم

طدء!بمبئ!ئيte4هـمهثمثم3ج
نر33لاننءلألأبه!!لا!ول،ص..كأييأ،أ.مفيص.د

!ما!ووكيتلا(ا-ض؟!كاررجمعح!ثه،!مع

؟!لإ!مم3-ءى003ضصقيتنشش02لأ؟/ء،

!+!ءء!،3ءبرءلهحهم!ء3!3:ء،77:رر.-لا،د!

-برلأ،7كاةء!ص/لىء!حابى!خمثك!لم!؟"جمئهوفي:"ء(،!ا!ع؟ا+

3**حعكالا(يئ!به!!دكمني؟إ!هك!أ-أ!بر،،،ئمغلا.!!

-ءءلملمفى!.3.ء؟س!"!!ىير/ء2ص/رزسئم!ء

كائن!ر.6ء!*ش:؟ور*+ء؟،!يربممح!/س-لم+و/3!!ير!!3(بر3

عنعبارةوالمراةالرجلغداللناسلعضوىاسمىفإنوبالمناسبه

.فكرهالسابقالهيروغليفيهالمثانىجدولفىنجدهماحرفينمنعربيتينكلملين

المرأةعضواسمعروبهاثباتفىكئاباالسلوطىالدينجلالالإمامألفوفد

.إ!جيداالعارىءلعرفهماحرفنمنالمكون

آنفىوعربلةهيروظيفيةكلماتكلهاوحكايهويحكىحكىقولناومنه

حكا:الهيروظيفيةالكلمةمنالدلللوإلبكمواحد

لا2ف!،3!+!.غ"-!لا.،ء.كا ل!3/الم7ءع!ظ!،!.ى!*ءع3!!ه!ك!يخث!ؤجم!2-!حم!ءث+!حو*-%بر؟!"!م
لازرص*!؟2؟/ص!،س!خمسءلا3-ء؟7.-.؟كبم.ءءر*."-!،لأد*ص2!1ئم!كأ!+،!برآلم-

م!--ها!!3إ!+ء!3ءخ-?ءطو43 3،!"-،ع!2!،!أ،!،بهافى+سلىء-ى!!بماله!:بي!؟!!!يمد!ت،

te words؟غئن!هش!!اف!!ه!ه!ثث!م!!*ضلإ؟6!"ه

!؟؟!9ة؟يقعرو؟هوس.؟"كل؟!"كا،07ءء323:/-"!؟م"+،..،3-
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!..!الذريعالفشلاىخلبةجتهخيبه

!،كل!!ot!هه!ور!ط4"ء!
كا8-ح!جكأ:3?/!-؟،بم!،؟.،/لارر..لامهص!صل!.

حنطة
..حنطةالتفسيرفىونجدهأ(حطة)كولوا..

.فرقادنىبلاالسيدوسىالسيدسا،رجلبمعنىسا

فئس":!بز3ك!!!ى/لم+*؟3!3نمكبئ"كاسفي--كا*ءيروللمين؟!برضلمج!ع؟ء1

3/"ثهلا*نم.ش3!،بربر*-3!ررص!-،جم!بىلمأء+ملايبم!يممموصمب؟3!ا!.لا-ء:*،

!ممالأ!3ء3،،ظء؟برزرفيخءلأفينجأ،،،ولءلا!)2ة+ر!عيمش!،هص*ء!*،!

!ءرء3لم-!1لا(3.،-؟س3لإ*!"ثمءيرولمص
*ء،-ءبه!كيماش"+،!7زكا/ء!!ء3)-،ر-كابر

؟!بم!،!!ف!مه،،ت.كم!ةأ

!؟نجبزقلاأ+":؟كا،صع؟-ل!ي7!ء!-.!!،!يرتش-!كاض!لا3-د،4؟!كاكا!:ءر+-7!،لمبز!؟امم!

/-ر!!!"؟*ء!لمءلأ،،-ى"،،/؟!"؟!1:ء،بمبى؟بم+ا!!!ات!بم!أ!iiث!طو؟ء-8كليثيبرولا
!خ!.8!!!

!!؟ء!7صبر،سكانمجؤ.ص3؟د!،لأ*ا:في*!!أ،،لاأ!3-*ص/ص/?فيثل!؟ش-لم،

!فئ!لص؟!!!الم!طي!بم!!كأكا،ث!ا!كأ!!لم!برلم+بز؟!كال!!ءلا*،!؟31س-!جم!،ج..!*.:إء!سبما"رر7

!إ.الحنفيةفلالحةسنيةستقوللامثل،مرأةبمعنىسث

ش!!ص!عنم!كا!*خم!ي،كبر!بغ3اير،!سنر؟د7.،يم!سبم!لاء-!لأ
.كا:خ.تلم:!!3!!لم،!؟ص*س،*ط!م!رزبركما!ر،س"!)ءو؟!لأ083ء5*،+!3لا+

بر-*!311--ص؟"3نج!!بئغ،د!!بز!نمكا!لابه!نردا/!فيصلا!ى/،ص(ءأ!ى،؟

!*"2! ،p!ي!صكا.ءفي!،؟"د!!!!د!كل !!?+!ض03؟؟:ا!؟بر؟!ؤغ!3ممخ!.!-،!ة،علا/+،س"5!1351

الالرآنيهالالراءاتمنقراءةفىيوسفذيبراجع،الذنببمعنى..(سيب)د!ب

)نم!كل"-:"ت؟،ءببغ3!-!بحلاابم(!،يم!/،/2؟بم!كلإو(-كل!!ص3ء!لأح!!بم،!*كأى

!)2()ط!!2315؟لآهة5أم!ا!آمح!ال!.3لى

..!لأ!+ء!.آ؟سم!ى"ئ،3-3!3لأ!بمحم!!؟تم?،ه،بر---/د،--!-ؤ؟و!6فينملآ

باللى?ء!!لأ/لا،"حم!."+5ول!"ول،-قله؟!؟ع

ء!!؟!+،لمة.!،.-ءو
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نفسه.الكلكوتاوالكتكوتصوتسوسو

ب!ه!-ئيغهحة *يمءفيه-عئن؟-:ص!..بزة-ت

للغةالإنجليزىبالقاموسفعليهالمزيدأرادومنالضئيلالالثربهذاوأكلفى

فهىالفرعونلةللنصوصالإنجليزيةبالترجماتكثيرا-ولا.الهيروغللفيه

لمالمصرياتعلماءانمنسابقاذكرتوكما،الرموزوفكالبحثتح!تزاللا

مقا-ضمنالمصرييناسماءولاالحالبةالثناندةالمصريةالأصوالائدخلو

!إمفصودنعصيروهذا،العدبمةالمصربةاللغةلفك
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الفدبمةالمصربةاللغةفىهصراسم

منالاسمبغيابسيفاجاالمصريهالآثارفىمصراسمعنالباحثإن

منذيين010151احدةلحظةيغبأنهمع،المصريةالسجلات

.إ!الااا!د!مدنغةا

اللفةرموزفكصحهفىالشكعلىللدلالةمصراسمعلىالعثورعدمويكفى

بذلكاللهياذنأنوإلىالآنإلىفكهااكتمالعدمايأقلعلىاوالقدلمةالمصرية

.وأجدادهقومهلسانلعرفمصرىعالميدعلى

أنعىثونهأنحرعىلأنرأتهءئصرمناثزتائذىوتال):تعالىقال

يوسففادظو(على):ثعالىوقال.(يوسف/21)!ولرألخذهأويخفعنا

وفل.(لوسف/99)!ءانل!ألئهشاءإنمصرظوأادوقالأنجوئ!إقهاوى4

تخرىا!مانفروهذمضرمقكلىألتسئفويرتالءقومهفىفزعؤنونادئ):تعالى

مصرإلىا!ك!يوسفدخولفبلفمن.(الزخرف/51)!تبصرونأفلاتحتىمن

عصروفى،مصرأسمهاكانبهايوسفوجودواثناء،مصرالبلداسمكان

المصرلينافواهعلىالاسمثبا!واسلمر.مصراسمهاكانا!موسىفرصن

الإسلام.دخولبعدمنكذلكوئبت،إليهاالإسلا!دخلأنإلى

تح!مصراسمنجدالحاليهاللهوديهالأسفارنسخوفى:(جمد)!الت

هصر!مالكلمةاغبرناإنولكن،لمصرعبريهجمعكصيغهمصريممسمى

مصرىبمنىنخرج(يم-مصر)هكذاملتصقتلنكلمتينعنعبارةالعبرية

ندلأىالملاهالعذبالبحرهىلمكلمهلأنالندلمصراىالماءمصروهوعجدب

هبةبانهالمصرالالدلمالأغريقىالمؤرغهيرودوتوصفكانهناومن،مصر

لمصر.وصفهصدقوقدالنيل

نابعد،السعداوىاسأمة/مفدسالدكتورمباحثمنالمبحثهذاوأذكر

صحمأانتقاءبعدللتوضدحضروريأأراهمافيهوسجلتشديدبحرصفمهلدخلت

هوالقدلمةالمصريةاللغهفىمصراسمإنالمصريالاعلماءقل:عندى
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بفكقامواممنلعودناكصاالتخمينعلىتعتمدتخاريفماوهى.(كلمنىأوكمت)

قبطيةلخاريفإنهااوواهيهعاطفلهأسسعلىالقديمهالمصريهالنصوصشفره

ايضامطلقا.-.الآ11اقدمنذمصر

الآانجيلااةا-110د.الذىاسصها

بعلامةالمديمةالمصريةاللغهفىمصراسماقترنو!د:السعداوىقل

مصرلارتباطالأنهارعلامةاوالماءعلامةاو(مر)المحراثأو!مر)الهرم

المصريالاعلماءفشلالتى(مصر)وكلمة.أنذاكالعديدةوفروعهالنيلبنهر

للى:كماتكئبقراءتهافى

حممممحر
!!

مصرمصر

mSr mSr

!فدضاناوفاةهومعناهاإنوقالوا(مر)المصرياورعلماءقرأها

مر/)كلمةلح!36Nالنهرعلامهظهورسرفىالكريمقارنىلامل

اللوراتيهالجمعصيغه(يممصر-)كلمةفىالعجيبالتوافقللرى(مصر

ةالكشم!عهفىفزعؤنونادئ)الكريمالمرآنفىالمذكورفرعونوقول،لمصر

(الزخرف/51)!تب!وقأفلاتختىهنتخرىوئذ.الأنفرمصرمقكلىئقؤيرألتس

!!وانهارهامصرضكر

كدماءسجلهكمامختلفينآخرينبشكلينمصواسمالكريمقأرنىوإللك

!إ.مصرالغلىبلدهماسمأشكالبلعددافخاراالمصريين

ى!!هـ!

مصرمصر
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("ل!!ع..إيجبت)إلإنجليزىمصرلاسمالحقيقىالمصدر

عنعدلدةتخاريفونقرانسمعونحنطوللةوسنواتقرونمدىىعل

إنهاقالوا.الإنجليزيةباللغة(مصر)لعنىوالتى(Egyptإيجبت)كلمةأصل

آخرإلىمصراىفبطاوقبطوسوتعنىكوبتوسكلمةصمشلقةلونانيهكلمة

الشاغلشغلهماناسوحىمنتخميناتمجردعنعبارةهىالتىالهلوسالاهذه

العظيم.مصرلارلخويشوهونيزورونكيفهو

؟إ!.(ق)القافحرفإلى(ج)الجيمحرفحولوالماذاأدرىولا

..إ؟الكلمةبدايةمن(ى)الياءحرفأسقطوالماذاالرىولا

إ؟..إالمصرىبلساننأشديدجهلأممثعمدتزويرهوهل

ألافمنذالقديمهالمصرلةالنصوصفىوردتالكلمههذهأصولإن

القديمةالمصرلهالأسرا!قبللماالسحيقةالعصورمنذاىالسنوات

محددةمصريهلكلمالاكاختزالنفسهاوالنغما!نفسهالنطى

بالخطالقديمةالمصريةئلكلماتالشط!.بداقا.يأاها.!

غليفى:الهدرو

كا!!
اللراءةالجاه

15ح g

-e g - b - =t egbt= Egypt

Budge EHDa69p

بئلاثالنيلعلامهإلدكامضأفأبالإنجليزيةوليسالمصرىباللسانإيجبثإنها

!!.مأنلةتموجألا

إذأ..(الطببه)أوالأرضفىالتهجنهباسملعرفآنذاكمصركانتفالد

ىأ(الجنه)تعنىخالصهقدبمهمصري!كلمةهى(حgyb"إيجبت)فكلمة
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الماءرسمورودالضاولاحظ،أخرشيناوليسوالظلالالأشجارالوارفهالحديقة

أنهارهاعلىالدالاسمهافى

أتباعالمصريينالآثأرعلماءاثوالبعضلهأذكرالكريمقارئىوإلى

ببنالفرقللعرفالمصريبنوغلرالمصربينمنبعدهجاءومنشمبللون

فىالقرأنبهدىلستنيرمصرىذكرهالسابقأحد!االباحثينومعلقدالمبحثين

بنصوصسمتث!هدم!اتبعوامصرلوناللالونوالآخرون6مصرتأريخلمحواءة

والمصريينمصرأعداءاللهودكتب

كلابهفى،الأثارلكليةالأسبقالعميد،.الد10جمدالدلقول

أصلذألا)1(تكونقدمصرلسميةإدط(أجالقدلمةمصروحضارهآثار)

مسميأتوردتكد،الميلادقبلعشرالرابعالقرنومنذأنهفلذكر.قديممصرلى

اللغة؟هشر:الأشوردةاللغة؟مصرى:الأكليةاللغة:اللالىالنحوعلىمصر

العبرله؟مصرو:القدلمةالعربيةاللغة؟هصورالفينيملةاللغه؟مصر:البابلية

الحاليه.مصركلمةمنولبهبلسميا!مبكرهفرةمنذعرف!مصرإنأى.مصراييم

كلمةفهو-اللغا!لهذهاندعلأنهوالمرجح-الكلمهلتلكالمصرىالأصلعنافا

علىتدلكلمهوهى،المحصنا..ا.!11،1مشر21اوهجر"11

الشر!وفى،بحرالشم!ففى،الجغرافيهطبيعتهابفضلمحميةمصركون

النيل.فىالإبحارلعوق(كبيرةصخور)جنادلالجنوبوفى،بحرثمصحواء

بأنهاالمصريينلدىمصرتعرفاليوموحلى،اخرىصحراءضوجدالغربأمأ

نأالمالوفمنأمرفهو(مصر)إلىالكلمهتحولعناقا110المحروسة11

بعضوإليكم،والصادوالشينالجلمحروفبينالتحولللتمعندمالحدث

.)2(شمع-سمعوشمش=شمس:الأمئله

!إالكربمالقرآنلشهلاةمنهتجاهلا،مصراسمهامصرنجانعندهاليقمنوعمالشكلاحظ..1()

الجلمعنولس!والراءوالصا!الصيمصنتكلمونحن،مصراسمؤىوإلشينالسيندخلمأ:!لت..2(!

!!دلصاولسل!او

!إارزلاركلمةعميدتخاريفإنهاالشديدللاسف
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الأخبارجريدهفىالمصرىالاثارخبلرا!صاالدويمول

:5002ديسمبر/الأولكأنونأ.بلاريخالصادرهألالاهرلة(توضيع)

نجدفسوفالمديمةمصرأسماءكذلكالحلىمصراسمنحللانالآنحاولناإذا11

وذلك،(السوداءالأرض)بمعنىكمثاسممصوارضعلىأطلقواالفراعنةأن

عامكلصيفايفيضالذىالنيلنهركاقحيثالمصرلةاللربهخصوبهإلىرمزا

الخصوبةالمصرلةالأرضيعطى

فاطلقواالصحراءوهىالنيللوادىالملاخمةالأرضإلىالفراعنهونظر

القدماءالمصريينأننجدوسوف(الحمراء)بمعنىدشرهوهوآخراسماعللها

!عالقد!اءالمصريونوأطلق.كمثاسمواحادلثهمنصوصهمفىلرددونبدأوا

يحكمالذىبالفرعوقمرتبطاكانالاسموهذاالأرضينبمعنىتاوىاسممصر

اسمعليهأطلىالذىالقبلىالوجهالأرضينملكبمعنىلاوىنسولافهومصر

المصرىوكان(الدللا)محوباسملعرفالذىالبحرىوالوجه(الصعلد)شم!

وحدةدانمالؤكدالفرعونوكان.(أرض)بمعنىتااسمالكلماتلهذهيضلف

أهممناللقبهذااعتبرولذلكوالبحرىالقبلىالوجهدنعلىالمسيطروأنهالبلاد

.البلاديحكمالذىالفرعونألالاب

.0001-(ئمبهأساله.د!!دكلمةأفا

أطهسلفانه.فل-!01011فلك

ضأفةا،نه-انه10خاصهص01

امله.الآكلكالعديمةاليمنية10-.بعدفلك.يةآ!فنيمية

هىمصريهلكلمةلفظيهصورههوهصراسمإنالمصريالاعلماءويالول

بحرفجحرفعنفلهااسلعاضةهناكوإن.المكنونأوالمصونولعنىمجر

ساملةبكلمةصلةذومصراسمانأخروقواعتقد.مصرإلىولحوللهاص

ومصوراوصورصرمثلاللفظفىتشبهكلمالامناشت!أوكنعانية
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جمعهاواللىامصرا11فكلمةالعربحهالنظروجهةمنمصركلمةاصلأفا

منوغيرهاوالمدارسوالأسوا!الدورههاتعام،الكبيرةالعدينةتعنىاأمصارا11

هذاإطلا!كانفهكذار،صممادهالوجلزالمعجمفىجاءكما،العامهالمرافى

نورالحليمعبدلكن.البأقيةالمدنياتأكدممنكونهااساسعلىمصوعلىالاسم

العربيةإلىالقديمهالمصريهاللغهمنانلقل!(البلد)مصركلمةأنيعتقدالدين

)1(العرببلادمنلعربهانظرا،المدنلهمعنىعلىدلالهفأصبحت

ا!فينوحسلدناحفيدفعناتية-االه001جهة.الكلمةأصلعنأقا

.)1(ذرشهبهاوأنجبقديمامصرسكنالذى"مصراليح!"وهو

مصرلحامجعلولدهبلنالأرضا!نوحقسملفادديمةآثأروتالول

قلالعرلشوبلغ،حامبنبلصردخلهافلما،النيلوشاطئوالغرب،وسواحلها

منزلالناوجعلتهانوحنبيكلسانعلىبهاوعثتناالتىالأرضهذهكانتإناللهم

وبارك،كلاهاوأنبلا،ماءهالناواجر،ثراهالناوطيب،وباءهاعنافاصرف

.الملعادتخلفلاوإنككديرشىءكلعلىإنك،فيهاوعدكلناوتمم،فيهالنا

منايأولالجزءوفىبهوسماهامصر"11لابنهبيصر"11وجعلها

يتعوض،حسنسليممصرفىالمصريةالدراسالالراندالالديمةمصرموسوعة

عليهايطلىكانوقد:المصريينوأصلمصرغوانتحتفلعولالمسالةلهذه

لمح!إجيبتيوسفأسموهاالإغريىجأءأنإلىمحفوظابمىوكد.كمىاسم!دلما

)2(.الااشافياا-!الاهذااشتعااصل

..جمدا-اضمهمفصللبحثموضوعأكانمصراسمأنيخر

المصريينإنالبحثهذافىيقولوهوواثارهاالقدلمةمصرحضارةقابهفى

يممةورمثن.الناسبمفىرهثاسمانفسهمعلىيطلمواانعلىاغالواالقدماء

أإ!.الترأنىللنصبالنعمبةالكلمةواصل،الكريمالترأنموف..وايناللهسبحان:(جمال)!ت.،(1)

بعدمفاغرف،ضأنكرهاالتىالفدكالةونعمالمصريةالدراساتراندالدهرحم:(جع!)دلت..)2(

العصريات.علماءفلمنمصراسمأشتقالىحولملمابكلألاقتاع
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اللسميةهذهيقصرواانوأوشكوا،الأرضناسبمعنىبلأناورمثنمصر،أووبمعنى

منهم.إنسانلةأثرالخلىمنجمرهماغبرواوكأنهم،انفسهمعلى

كيصه.اهلأىكيمليو،إنهمفمالوأ،بلدهمإلىأنفسهمالمصريوننسبودد

وشعبالنبللوالشعبالشمسشعببأنهمالمصرلينلصفعباراتادباؤهموردد

جسدهمنتشكلواالأربابربمنصورانهموادعوا.الالهوشعبالسمأء

ومدتن.مصرلساناىرانكيمةلغلهمالمصريونوسمى.دموعهمنوانهمروا

ولضيفمصراهللغةأىكلمهرمثنمدتواحيانا،مصرلغةبمعنىكلمة

وتاكيمةكلمةاسممصرارضعلىاطلقواالأواللالمصرللنانصالحالدكلور

غرلنهاودسامةتربلهالونإلىإشارةالخمريةاوالسمراءاوالسوداءبمعنى

زرعها.وكئافه

اسممندرلبةاسماءنفسهالعصرإلىلرجعاخرىرسائلعدةأضافتوقد

غربشم!فىميثانيةلوحهفىوذلك،الراءبتشديدومصرىمشرىمثلمصر،

مصر.فرعونإلىصاحبهاوجههاالعراق

راسمننصفىهصرأسموظهر.اشوريةلوحةفىالصادبتشديدومصرى

الألفأوأنلإلىيعودهنيقىآخرنصفىوهصرم،سورلأشم!فىالشمرة

JJdالأسمينطدونالبابليونوكان.المحلادكبلايأول Aالمعينيونوكان.ومصر

مصرالصادوبضمهصرايمالتوراهوفى.ومصرىمصرينطقونهاللمنفى

النصوصوفىالمصريلنارضاومصرأرضاىمصرايمإيرتسولقولون

عأشبدوىشاعرشعرفىايضأالاسمذكروهكذا.مصرينالسريأنية،الآراميه

لسانفىالمذكورانالبلتانهذانشعرهفىوجاء،الإسلاملهالعصوربدالهفى

:منظورلابنالعرب

البحيراومصرينصيرمنصليرمنخبزىوادمت

..!"لخبزهإدامأسردبنهاالمملحالصغيرمصرسمكفىوجدأنهلعنى

.(الدوللةالمعلومأتشبكهعلىمنالنقلاثلهى)
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المنهجبينالكبلرالفر!لاحظ!قدالكريملمحأرئىلعلك:(جمل)!ال!

!آأالمصرلةالأفارفىمصراسمعنالكشففىالعلمى

يتخبطالتخريفىالتوراتىالمنهجوبين،بنورهولسلنلر

!!..المصرللنوأتباعهمالغربللنالمصرياتعلمأءمعافصلظلمات

للك،الاستدافىعنالالبطيةاللغةجمابهنالاحظقدالكريمكارنىولعل

!!.هفردالهابيناسمهالمصرتحفظلمالتىالمزصهةاللغة

-124-http://kotob.has.it



الهيروغليفيةوالمثلألىالقبطيةاةبجديةابين

الأتى:الجسلمالعيبعلىتشتملالقبطيةاللغةحروفانسبقممانلاحظ

كافهفىوردتالتىالقدلمةالمصرلةللغةالمميزةالحروفعلىتحلوىلاأنها

وهىالمصرياتعلماءكافةصحتهاعلىاتفقالتىالهلروغللفيةالمراجع

(ض)والضاد(ص)والصاد!ح)والحاء!ع)العلن:التاللهالحروف

العصردهلميؤمهمةحروفوكلها.(ط)والطاء(غ)والغين()والقافما

الأجنبيةاللغاتسائرعلىالقدلمة

لأبجدياتالواضحةالصوتيةالمقارناتخلالمنتامبوضوحنرىوهكذا

بينهما.علاقهأدنىيوجدلاأنهوالقبطيه(ال!روغلبفيه)المديمةالمصريهاللغلين

جذورهاهنالمصريةاللفةلمحومحاولةكالتوإنما

اللغةهىالقبطيةاللغةأنفاضحبجهليذعىمناليومإلىلزالولا

هجانيةإلىلغةاىهجانيةن!يرإناللغاتعماءويفول.الفدلمةالمصرلة

نعربفوهو.الفورعلىالأماللغةإلىنسبهابففدهاصوتبامنجلأسمةجمراخرى

اللغالا.علماءلكلتمامامعروف

اللغةمنطو!فكفىالعبريةاللغها!أجانبالمصرلالاعلماءاسلخدملقد

كذلك،المصريةاللغهمنطوقفكفىالألمحدمالعربلهاللغةيستخدمواولمالمصريه

انه!..المصريينالسنهعلىمنالمصريةاللغةلمنطوقلنظروالم

الدرنفىالامعروفةكلغةتظهرلمالعبريةانمع،لغانهالتاث!هـالالدا

بعدأى-الدديمالعهدلأسفارالصاصورتلهالنسخهكتابةأثناء-الميلادىالعاشر

جداقديملأنهالصبىاللسانلستخدمانوالأصح.الإسكلظهورمنقرونثلاثة

لمعرفلهمالقبطلةاللغةجميعاولناسوا.وتعلىسبحانهاللهإلالاريخهيعلملا

المصرىاللسانعنتعبرلابانهااللقينية
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السامية-مسمىعللهايطلعون-لغاتمجموعهيشملالصبىواللسان

والقتبانلهوالسبنيهوالحميرلةوالعربيهوالأراميهوالأشوريةالكلدانيةمنها

الخ...العبريةخلافوهىالقديمةوالعبرانلةوالمصرله

المصرىباللساناوالعربىباللسانالقديمةالمصربةلنالراالأوانآنفهل

؟إ..إالصحيحمنطوقهاعلىلنتعرفسواءفهمأ

المديمهالمصرلهالكلمالامنالعديدهناكالسعداوىالعلامةلقول

حتىأولغالاعألملأىيمكنلائلاثةأواثندنحرفينمنمكونةالمعروفةالشهيره

خر،وضع،شاء،!حق:مثلاالكلماتهذهمن..فد!ايخطاأنعادىلشخص

العالاتاعلماء-.االكلماتهذهكل،نور،ضد،

مصرىمنطوقلهاالكلماتهذهأنيعرفوالمأنهمغيرعفأبجديا

سماعها.بمجردالمصرببننحننعرفهالمحاطعهواضحهمعانولهاواضحعربى

وبخاصةالعلماءهؤلاءيكلشفلمكلف:ويقولالسعداوىيتعجبثم

بدونالكلماتهذهولنطقلسلعمليزاللاالمصرىالشعبانمنهمالمصرلون

النصوصفىالممائلةالكلما!منالمئاتتتبعواأنهمولوإ؟!يذكرتغييرأى

اللغةانالفورعلىلألركواالطروغليفلهالدوامس!حلىاوالمدلمةالمصرية

وحتىالأسراتقبللماالسحلقةالعصورمنذانملهقدتتغلرلمالمنطوهةالمصرية

القدلمهالمصريةللكلماتجمرهاوبدجواليسلحاموستصفحتإذاإنك.اليوم

المصرىالشعبينطقهالالزالالتىالكلصاتمنالمناتفستجد(الهيروغللفلة)

لنكر.تغييراىوبلاالكيفيهبنفساللوم

-شرر-شر-شنبع-شناوى-شغع-شفر-شمام:فقطداليلةوكأمثله

فمح--قم-فوى-فضى-فد-فص-شطا-ششناوى-شرش-شرح-شرط

كد--كح-كن-كلالم-كسب-كاس-كر-كم-كى-قح-A-do-فرر

إلخ....جن

126--http://kotob.has.it



ال!روغليفيةللكلمالا(بدجواليس)فاموسفىتقعالسابقةالكلماتوكل

إنجليزيةبحروفمكلوبهوهى(908-174)فمطداليلهصفحاتفى

لااللىالبسيطهالكلمالهوباسلخراج.نطعهاعلىخلافلاواضحهوه!روغليفله

خأ/اب)صوالعالماثحاءجملعفىالمصرلالاعلماءكافهبلننطمهاعلىخلاف

يه.االلغة!.ثبات.آدللل(إلخء../حمد/ص/حق/

بالميراثبسمىماالعالمش!بهن!ي!شصلكلانولعلمون

لالىالمصرىوالشعب.(!عtymology)الاثمصلهذاالمنطوقةللغةالصوتى

نأكما..وكيفاكماالصوتىميرائهضحزارةحدثمنالعالمشعوبقمةعلى

بالغصوتياميراثاتمثلالنساءاسماءأوالرجالأسماءسواءالمصريةالأسماء

الأمث!بعضوسنعطىالمنطوكةالمصريةللغةالأهمية

لزاللاواللىالفرعونيهمصرعهودمننسانيهمصريةلأسماءاممالة

الآنإلىالمصرىالشعبوجدانفىتعيش

كوكو؟؟طمطم؟شوشو(لولو؟ديدى؟فلف!؟سوسو؟لوتو،نأنا

مدصى،؟كلكى؟إشإش؟فوفو4منمن؟مشمش؟زازا؟بسبس؟مرمر؟سمسم

طاطا؟؟لالا؟فلفل؟جلجل؟بلبل؟زوزو؟صفصف؟سنسن،دودو؟زلزى

تدتىه(نلنى،شطشط؟طفطف4ورور؟رورو؟عطعط4كت!؟واوا؟نونو

إلخ....هجيجى؟جوجو،بلبى5فافا

مهمةرسلةفىالهيروغليفيةاللغهفىالعالمعلماءكباراحدويقول

:الهواءعلىمف!وحة

العلاماتلكلجدلدة(حاليقية)معانىإيجادإلىتؤدىاسامهنظريةإن11

اللغهفىسبعهايمكنلأالالديمهالمصريهالكلماتإنألمحوللااناالهيروغليفلة

المصرلهاللغةمناستعارئهائمالفرنسدةالكلماتفبعضالحاليةالعربلهالمصريه

مستعمله.زالتلاالعديمهالمصرلةالكلماتانالممكنومنالعرب!ةواللغةالقديمة

الايروغللفيهالعلاماتلكلالجديدةبلمعانىالخاصهاسامةنظريةاننسلنلج

الحالةفىصحيحهلكونانوإفاخأطئةلكونأنإفاالقدبمةالمصرلة
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بترجمهبادنين..القديمالمصرىالدارلخكلنراجعانعلينايجبالأخلرة

11اللغولهالعانلاتلمخللفالمنتميةاللغاتلكلجديده

فىحسنسللمدكلورالموهوبالمصوىالآثارعالميقولالصددهذاوفى

عنوانلحت(المدلمةمصر)الشهيرهموسوعلهمنعشرالرابعالجزءمقدمه

الفكروتنبهالنظرللفتالثىالظواهراعجبمنانهاوالوالمحعا:يلىما(لمايد)

الئىالأممأنهذايومناحلىحضارتهالاريخفجرمنذالكنانهارضلارلخفى

إلىمنهاواحدهتصللمبالهجرةامبالغزوذلكأكانسواءأرضهااستيطانحاول!

الواسعالمدكقالمؤرخئمكنمحسةبصورةسكانهاعلىالداليراوشخصيتهاانلزاع

.إبهاماوصهالبسلاجللهبصورةيحسهأويلمسهأنماضيهاعلىالاطلاع

القدلمةالمصريهوال!الاليدالعاداتمعظمفإنالحىولعمر:لستطردثم

يلوارئهباقيابعضهايزاللاالأسراتقيماعهودإلىبأعراقهاتضربالتى

الطرقبشتىمحاربئهامنالرغمعلىوذلك..جيلبعدجيلاالآبأءعنالأبناء

البلاد.ارجاءفىوانلشارهاالحديثهالمدنيةلسلطمنالرغموعلى،والامكانات

أخرىلمرحلهمرحلةمنتنتمكلكانتمصرأنيزعموالذى:يسلطردثم

ههايعدشكأنالىضحراخرىبينهفىأصبحفوأنهالطوبللأرلخهامراحلمن

كلالحعبقةعنوبعيداحكمهفىخاطنا..زعمهفىواهمايعد..المصريينفماء

حكومةيدإلىحكومةيدمنالانتتالعندالبلاداحوالفىتغيرانجدحقاالبعد

اطها.وطبانعالبلادكنهيمسلاسطحيأتغ!راكانولكنه،اخرى

علىالمصريهالمدنلهأنعلىالعميالةالبحوثدل!و!هذا:يسئطردثم

لطروهالمالحلقاتمستمرهسلسلةكأنتلهاوالمح!لينالفلالحلنتعاقبمنالرغم

..العرلضهخطوطهافىولصورهاعلبهاالتعرفيمكنثمومن..جوهرىتغلر

كليةلدلنامجهولةتفاصيلهاكانلاوإن
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يكوقأنلمكنلاالخداعالمظهرهذافإنحلأيةوعلى:يستطردثم

عناسبابهاتنقطعأنينبغىلاوانهمصرللهافىمستعرةكانتمصرأنفىعائما

جوهرها.تمسأندونعلي!اطرألااللىالسطحيةاللغيرالاهذهبسببأصولها

كانتالمصريةالمعابد(نعلىسبقمماالظواهرولدل:يسدطردثم

نفسهالوق!فىكانتكماالمصرلةالمدنيةلراثلحفظالوحلدةالأمأكنلعلبر

المصرلهوالعلومالوطنيةالكتابةلعللمفيهاستمراللىالصمتازهالمختارةالأماكن

.العهودأكدممنذالمتوارثة
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نيةالفرصالمصريهالكلماتلبفىثماذج

..للاننقولهانزاللاالنى

:)1(الهيروغليفلهالقواميسمنمنقولةالكلماتهذهومعظم

ينطق.(ايوحاوحوىياوحوى)المعاصرةلغتنافىإيوحألسمىالقمر..إووحا

..!!بسهولةنطقهألمكنلأكلمةوتلكإعحخاطئةبطريدةالمصرلالاعلمأءاسمه

بلهأءالمصويهالحاءواستبدالعينبلايوهلنطقالبحلريةالقبطيةفىوهى

..إ!إيوحاهووالصحيحإعحقراءهفىخطاإذافطك.اليونانيه

إلوحاكلمةتفسيرنجد(مسحورالفمردالحوربناتلا)الشعبيهالأغنيهولكملة

!إالعمربانها

..!!انتهىخلاصاومفيشبمعنىالآننقولهاونحن3انتهىبمعنىوهى..بح

!!.الكلأمكثرةمنصولهضاعاىصوتهبحونقول

زادأىالمعاسفىبحبحالآننقولهاونحن.الشىءفىوكئرزادبمعنى..بحبح

!!..وكترضه

يتكلمالمغتاظكالرجلأو،لبعبعغدماكالجمل،صدرهفىماأخرج..بعبع

!ببم.غدهماكلفبخرجكثيرا

الأطفال.بهنخيفالذىالعفريلا..بعبع

..!!الشهيرفطوطةومنه.ونطقفؤبمعنى..فط

والنطالقفزاىالفطلكراربمعنىوهىفطفط

أسفل.إلىأوللأهاموالنطاعلىإلىفالفط..القفزاثجاهاختلافمعفطبمعنى..ئط

!ولناومن،حديثمنصدرهفىماكلأخرجاىالكلامفىفضفض..دضفض

.جداواسعاىفضفاضثوب

المصريةاللغهمنالعاميةالألفاظاصلأمقلرسامحالمطثصكتابىمنالاستنادةئمتوقدء.1()

الأصولوارجاعللقبطيةتعصبهصوتجاوزث(العربىالهيروغليفىالقاموكل!ومن،القليمة

الهيروغل!فىبدجواليع!قاموسىإلأصلارجعتكما.الوب!ةفىالنظرلونإليهاالمصرية

العربى.القبطىوالقامرسكرومالأثجليزىالقبطىوالقاموس
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السلر.فىلبنطلقللحماروتقل،انطلقهيابمعنى..حا

شلنأتشتهىعندماالحاملللمرأهتمالوهى.الإجابةويكرريجببمعنى..وحم

.(المعروفالوحم)زوجهاطلبهاويلبى

ومنه.لللفرمهالمخصصوضعإذايذبحوبمعنىلختفىبمعنى..وحوح

اصداربمعنىوحوحو.الالمراخلفاءغدلقالاللى(إيوحاوحوىلاوحوى)

كالأنينخا!صوت

!!ءوالحارهالساخنهالأشياءمنللاطف!تحذيركلمة..يح

!!.السنفىالطاعنللرجلنالولهانزالولا.لشيخأويكبربمعنى..كحكح

الثديبن.ندلى..دحدح

الملوخية.علىالمدحةطشومنه.صولاولصدوبلصطدمبمعنى..طش

اصواتا.واصدراصطدماىوطرطش..طشطائى

.طوخوطخطاخوطخطيخطخمثلأشك!ولهالضربصوت..وطاخطخ

.النارعليهاطلقأىبهاضربهأىبلبندقلةطخهالصعيدفىنقولهانزالولا

.طوخالمالطعاسمهافىنجدالئىالمصريةالالرىمنالفلروهناك

الطفلعننقولواححانأ..الأكلكثرةمن(الدهنكثرةمنأسم!ناأصبح..لظلظ

!إ.مكلبظالسمين

ا!اطف!.لتخويفتم!الباءبكسر..بخبخ

حركته.وطتوعظمجسمهانتشراىالسمنةفىازدادأى..تحتح

دكيلاداليلاويختارالأكلفىيشملىأخذأىناناوبلالاهرله..نقنق

شاهق.علومنسالطبمعنىقرأنلةعربحةLjAj.الأرضعلىيمعأولسمط..خر

..!!المأءلخرخرالقفلمحكمغيرللصنبورنمولهانزالولاحرلكرار..خرحر

المدلمة.المصريةفىالعال!أوالمخوهى..هخ

!!.ويمحصولفحصلفكر..هخهخ

والمشاركة.للنصرةللاخاسلدعاءكانها،(أخ)وللدهشه،للتوجعلال!..اخ

.جذورهمنلالالعهلمايداالمثبالشىءحرك..لخلخ

!!.زعدزعوابوزعزوعهامراهدولناومنه..زعرع
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!إالزياداتمنهوسالتالشىءامتلاإذابظلهظ

وظلفهالعربلهفىومنه،بصباصرجلقمول.وتعمدهالنظركرر..ل!صبص

البلد.وشئونالناس!المعلوماتيجمعالذىاىالبصئاص

الشمس.شعاعمنالطلوعفىبدا..شع

وفلانشعشعتفالفكرهالأنإلىنسلخدمها.وأضاءأشرقبمعنى..شعشع

وشعيشع.شعشاعىالمصويةالأسماءومنه!!.المولفىوأوضجأبانأىشعشع

.(منهصوتااصثراىاصبعهطىومنه)صوتااصثر..ط!

.الصوتإصدارتكرار..طوط!

!إ.ويفيقليصحوالنعأسيغلبهلمنتمال..صحصح

امراةلمحالتكماالشىءفىأحصركانه،وبانظهرإذاللشىءتال!حصحص

بالحىأحصرتأى،لأكولهالحقبىاحاطأى!الحقحصحصالأن)العزير

.للناسوتبلنهبهلتنطق

واحد.شخصبمعنىحذ

!إ11حدمناحسنحدهشما11المصريةعامبتنافىضقول

الطا.ذالالهاالكلمات.السابقهعه.اتلك:(جمال)!الت

بالمبطله.صحيحا-.أ-كتا.ءلا،.الآابيننا!-االخا

المصر!ة:الكلماتمنأخرىمجموعةوإلمكم

.تتحركانرجلانالتخصيصعلامهوعليهاللخارجاخرجبمعنىوهى..بر

منبربرانفههيسلللمننقولهانزالولا،لنسكبحتىيفوربمعنىبرلبم

!!.الصعايدةعندمشهورمعروفوالبر!ر،بالبربورالزكام

الغرب!ة.مصرحدودعلىالقاطنلنالبرابرههمبربروكلمة

لطلفة.غدورةصغيرةفاةبمعنىلولو

صغير.طفل.نونو

ويبصق.بصىبمعنى..تما

.البصا!فىاستمربمعنى..تفلف
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سمكه.برمزإللهايرمزوكاقالكرلهةالأشياءبمعنىوهى..رم

ياكلها.أويجمعهاوالتالفهالكريهةالأشلاءعلىانكباى..رمرم

..إ!(فجللاورور)الكبيرللفجلتدال.!ورور

الكبير!للفجلصفةالعاهيةلناحفظلهوتكرارها،الكيراوالعظيمتعنىورفكلمة

لإبعادونقولالألبفللالطكنداءنمولهانزالولا،الرأسأبلضالالطبسبس

!جر.الكلبولإبعاد،بسالقط

(.)بلنططبمفذبمعنى..فتفت

نونو+الصغيرللطفلنمولهانزالولا،ضعلفبصعنى.لوئو

مفهومة.غيراصواتايصدرلمننعولهانزالولا،صوتالصدراويصلح..هم!

.سيدةبمعنىالآنإلىنسئعملهانزالولا،امرأةسث

لحظة.اوبرهةبمعنىسوسو

خطىتالا)الصغلرللطفلنعولهانزالولا،بمدميهلطأأولدوسبمعنى..لىلى

والسر.المشىنعلمه(العتبة

.ماءيقطربمعنىجفجفاودفدف

الموسلعىلمؤلفىنقولهانزالولا،شىءحولولتحركيجولبمعنى..!ن!ن

.غاءأولحنايمولبمعنىيدندنوالمغنيين

الجمجمة.اىالرأس..جاثا

الأطف!.ويحفظها.الأكدبمعنى..مم

..ا!تجمرياهملهالأكللمدلمغدللطفلونالول،لأكلبمعنى..هم

الفارسهمهمالحروبفىلدالالضاوهى،الأكللكراربمعثىوهى..همهم

كلاسد.عالياصوتاوأصثرزأرأى

تهشيم.اوتكسيربمعنى..دشدش

.بلابرةوخزبمعنى..شك

!إمئلاب!برهوخزهفىاسدمربمعنى..شكشك

!إ.(يشن)عالىبصولهيلنفسالمصرىوأصلها..شنشن

.(بينشولابلهش)الضعيفللشخصوتق!..وناثىهش
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حألياiونالو،المدلمةالمصرلةفىالعاصفةصوتومنهضجيجأودوشة..غاغا

..إ!(كبيرةضجهعملأىغاغاعمل)

3صلبدجالمولىكلابفىورت..هزهز rويعديحصىبمعنىأ(count.)

.(!إ.بلمزمزده)الشبعبعدالأكلفىتخئرلساننافىوالصحيح

!إالضحكمنبيكركرفلاننقولنزالولا،يضحكلعنىكركر

.(!!.كركراضحد)الشهرةالأضكيةومنه

بالابتعادالمحزلأمرولكرر.ابئعدبمعنى،والجدىللمؤهتقالكس

..!!الوراءإلىرجعأى..كسكس

العطه.صوت..نونو

الصغيرالطفل..نونو

الكب.صولههوهو

بمعنى،الأكلقلهمنسخوسخ،الضحككثرةمنسخسخنالول..سخسخ

!إجسمهوهزلضعف

امرهأولفىلأمهالطفلنداء..ها

مماىولكهاماماليس!المبطلةفىالأمفإنوبالمناسبة.لأمهمالأبناءنداء..هاها

!!.البحيريةاللهجةفى(3"وو)وهى،الصعلدلةاللهجهفى()3*"وو

لأبيه.الطفلينطعهمااوللما

لأبانهم.الأبناءنداء..بابا

!إمصرشرقالوألمحعةايأرضوهىاللهأرضنثرتا

المجموعةللكفىرألهعنالمنصفالمصرىالقارىءأسالضاوإلى

إلامنهالوجدلاالشدلدللأطممفولكن،بالقبطيهونطمهاكلابلهايمكنالتىالثانيه

إ؟إالقبطلةالالوامس!فىالنالرالقليل

بغرضالمصريهالكلماتآخرإلىلضافالذىالتاءحرفو!ك

يلدبمعنىمسالأفعالوفى،ستوالمراةسفالرجل.تماماالعربيةمثلاللانيث

.وهكذاتذهببمعنىوشمتلذهببمعنىشم.تلدبمعنىومست
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لزالولا.اقدمالدالإنحيث،دالإلىالجيم!البظاهرةوهناك

!!..جرجأمنبدلاودرداجنبىمنبدلادنبىلقولون11الجوانللن11الصعايده

الهيروض!ليفيةفىتوجدلاالفاءبأنويعولونباءالفاء-يطبونالصطأى-فلألهموبالمناسبه

بورالهيروظيفىفىئشمىنثهالذىالفولف.خطأككباءالفاءنطقهمأنيعلمواولم

!..!(ل!الإنجليزىبالحرف!لوأحلثا)!لالابطيةفىفالواولك!

-136-http://kotob.has.it



المصربةالنصوصفراءةكبفية

:والعا!الحروففراءةانجاه..لااء

اللغهمثللليساواليمينهنمكتوبةالهيروغللفلةالمصريةالنصوصمعظم

هذهمن%4حوال!فقطلمرلبا69%بنسبةوذلكالعبرلةواللغهالعربله

تتضحالحعيمهوهذه..الإنجللزلةاللغهمئللليميناليسارمنمكتوبةالنصوص

نصوصئم..كثافةالمصرلهالنصوصأكئروهى..الأهرامنصوصفىبجلاء

المدابرونصوصرشلدحجرونصوصباليرموحجرونصوص..المولىكلاب

المسجلهالنصوصعشرالامنوعيرهاوالمسلاتوالتواببتوالأكفأنوالمعأبد

إلىاليسارمنإلاتكلبلاالمبطلهبلنما.الدديمهالمصرلةالأوساطكافهعلى

!!الأوروبلةاللغالاكسائراللمين

..لللساراللمينمنالمصريهالكلمالاتكتبأريمكنالنظريهالناحلةومن

للعلاماتالمكانىالتشكللغييرالجسلمالخطامنانهإلا..لليميناليسارمناو

إضافةاوحذفاوضغطهاأوتمدلدهاأوخفضهااورفعهاأوتأخيرهاأوبتقديمها

المصرلاتعلمأءبعضفعككمابسيطهأوصغيرهكاتمهماالعلاما!بعض

إلىبعض!فلجأصحدحهبصورةالمصرلةالكلما!معظمدراءةفىفشلواعندما

..الكلماتللكلقراءةايأصحأنهاعتقدوالماالكلماتتشكللتغلير

مصادرهافىمثونةهىكماالمصريةالنصوصنقلالطميةالآملألهولوجب

القديمهالمصرلهالنصوصمعظمف!فعلواكما..الكتالهةاتجاهمحسدون..الأصلية

!إ.الحللةلغاتهمفىلعودواماعلىاللمينإلىأليسارمنليمرأوها

المسمىبالوبىالهدروظيفىالقاموسواضعحذوهمحذا!دالشدبدوللأطسف

إلىاللسارمنبالكابهإلالدرفلاقطىمصرىلأنهمخرهفله(الوجيزالمعجم)

!!.للقبطيةمنهولاءاليمين

وجهكانفإذاالعلاصاتجهااتجاه.الكتأبةاتجاهف.

إذاافالليسأراليملنمنلكونالكلابةالجأهفإنلليمينلنظروالحيوانأتالطيور
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فىكمالليميناليسارمنلكونالكتابةالجاهفانلليسارتنظرالعلامالاأوجهكانلا

التلى:المث!

اثلالراا!!!
آدم

الإخلالدونلأسفلأعلىمنالمصرلةالكلماتأوالعلاما!كتابةيمكنكما

الأهرامنصوصفىواضحهوكما..بالمعنى

وأحروفعلىتحتوىأنلمكنالواحدةالكلمةأوالواحدهوالعبارة

مساحةئوفلرهوذلكيحكموالذى..واحدآنفىوراسياافاللامرصوصهعلامات

!الحفرنصوصهميكلبونكانواالالدماءالمصرلينلأنممكنحدلأقصىالكتابه

السببلهذاالكلابةمساحهمنممكنددرأكبرلوفلرمنلابدفكانالصخرعلى

مقدارايوفرممأالبعضبعضهاداخلالعلاما!أوالحروفتكتبأنلمكننفسه

فىمهمأدوراألضاللعبللكلمهالجمالىالشكلأنكماالكلماتمسأحهمناكبر

الأمرءهذا

:الكلماتنركيب..ثلأ

يمكنلاأنهبمعنىأبجديهلغةليس!..المكلوبة..القديمهالمصريةاللغة

الأبجدبهللحروفمل!سسلبترليبالمصرلةالكلمات(لقراأو)يكتبانللشخص

استخدموإنما..الإنجللزلهاوالعربلهاللغةفىالأننفعلكماالنغمةالأحأديه

النغمهالثنائيه(الهيروغليفية)المصريةالبيانعلاماتالقدماءالمصريون

..المكتوبهالقديمةالمصرلةوالجملالكلماتئكوينفى(المثانى)

-ح-ر)أحاديةحروفأربعةباسلعم!تكتبلا(رحلم)كلمةفمثلا

يلى:كمأالمثأنىعلاما!منمصريدينعلامللنباستعمالثكبوإنما،(-مى
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أول:مثال

بم+حر=رحبم

!ه

رحيم

!ص:

:(نرى)كلمةنكبونمرأهلا

علامهسنستخدمانناذلكمعنى..فعطحروفثلاثمنمكونةالكلصهاننجدهنا

يلىكماالنونحرفهوواحدأحأدىحرفإلىبألإضافهواحدةمثانى

ار+ن=نرى

سسع!

!

نرى

بصرفالكلماتايفلنكوينالمصريةالمثلألى!طتاممتخدام..ثايث!

:العصاتللكصوراواشكالصالنظر

علاماتتكولنفىالمصرلهالبيئةموجوداتكلالمدماءالمصريوناستخدم

اختلافعلىالمدلمةالمصرلهالنصوصكتابهفىبهاللتعبلرالمصريهالمثانى

والجبالوالأشجارالطلورأشكالاسلعاروانراهمفمثلا..المنطوقهنغملالها

والأبنلهالمنزل!هوالأدواتوالقواربالإنسانجسموأجزاءوالحلوانألاوالزواحف

ثنانيةنغمةع!هلكلمنحواددنراهمكما.إلخ..والأنهاروالأسماكوالأسلحه

..اللوميةحيلالهمفىالمصريونبهينطقالذىاسمهامنمستمدة

اسلخداملمكنكئابلهاأولدوينهابغرضالمصرلهالكلما!لكوينوعند

عنالنظربصرفالمختلفةالمعانىذاتالكلماتمناتلكولنفىالواحدةالعلامة
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علماءمنوأتباعهشامبليونيدركهلمماوهو..ذاتهاالعحهصورةاوشكل

محأولينمحددومعنىجامدةنغمهعلامةكلبإعطاءقامواالذينالمصريات

أخطاءإلىادىمماالعلامةهذهتحتويهاالتىالكلمالاكلفىالمعنىهذااسلخدام

..الحميديةمعانيهامنولفريغهاالقديمةالمصريةالنصوصواءةفىومهولهقالنة

محاولةدونالعلاماتأشك!إلىبالنظرتالكلما!إلىبهمأدىكما

..لغهكاىلدرأانلمكنكلابيكنصالكلمالائلكواءهأوثطق

:(ظا-زا)هىئنانيةنغمةلهاالكبيرالحنشاوالثعبانعلامةفمثلا

ول

حاولوابل..الإطلاقعلىالعلا!ةلهذهالثنانيةالنغمةالمصرياتعلماءيدركلم

الثعبانهومعناهاإنوقالواعاببأوحفاومئلثابتةومعانىمنحهانغمات

هذهآخرإلئوالعواصفوالبرلىالرعدخلقالشريرالوحشاوالشيطاناو

واشكلهناستمدوهاخاطنةوافتراضاثتخميناثمجردعلىالمبنلهالتخاريف

جمير.ثعبانمجردهىإنمائئعمهاالعد4صورة

از)بنغمهمصريةمثأنىحمةمجردهىالعلامههذهفإن..الحميقيةاما

عندماالبسلطالمصرىالإنسانفعلردمنالعدماءالمصريوناستمدها..(ظا-

.ربيا!احفظنا)وتلمانيهفوريةبصورةفيقولالضخمالثجانهذايرىكان

المصريهالكلماتمنالعديدتكوينفىالثنانلةبنغمتهاالعلامةهذهاستخدامولمكن

ممر:نفسهاالعلامةشكلالأغبارفىالأخذدونالمخماللةالمعلألىذاتالمكلوبة

هـ.

ول!!
الظالمون

ثعباناودودةمعناهاإنولحالوافأوإلىالمصرياتعلماءترجمها
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!!قي

حافظا
سامهافعىمعناهاإنأوكالوا..حف..إلىالمصرلاتعلمأءترجمها

بصورةالمصريةالكلما!يقرأوالموالباعةشامبليوناننرىهكذا

العلاماتوصوراشك!منالكلماتمعانىلخمينلحاولونكانواوإنماصحيحة

الئعبانعلامهرأواإذافهم..السابقينالمثاللنمنجللةبصورةواضحةهىكما

واحمارإنهقلواالحصارعلامةرأواوإذا..افعىأودودةاوثعبانإنهأقالوا

العلامأتلتلكالحالياليةالمصرلهالنغماتالاعلبارفىالأخذدونجحش

المخنزلةالمصريهالكلماتلنحويلالمحركةالحروفاسنخدام:الصبعا

هص!فة:معانلهاكاهلةكلماثإلى

اللغةونصوصكلمأتكتابةفىالاختزالاسلوبإلىالقدماءالمصرلونلجأ

الأحجارعلىالكلابةصعوبهمئلمهمةجوهريةلأسبابالقديمةالمصرية

بشكلالكلابةسمتطلعالتىالعاملةالأيدىودالةالنصوصتلكوكثافهوالصخور

الحروفتلكلاسلخدام،بسلطالكنهفريدانظأماوضعواكدونراهم.جلد

يلى:فيمامتمئلاالمحركة

لقومالمصرلةالنصوصفىالكتأبةنظامأنالقدمأهالمصريوناعلبر

هما:اثنينعنصرللنغلى

أساسيا(حرفا31حوالى)النغمةاياحاديةالبيانعح!اتاوالحروفجدول-ا

(مثانعلامة0051حوالى)النغمهالللانلةالبدانعلاماتاوالمثانىجدول-2

كليحركالذىهوحروفهبجميعاياولالجدولاعلبرواأنهمنرىكما

مصرىمنطو!لهاالنغمةثلاطيةكلماتالأ!علىلتصبحالثانىالجدولعلامات
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هاغلرمناكثرمعينةحروفاستعمالمنيكثرونانهملاحظتأننىإلا.واضج

السحر=ر-ح-س-ل-ا:حروفوهىالمثانىعلاماتلتحرك

منهاكثلرهوالأمثلة

+ح=سبحسب

سأ+جد=سجد

ا+مر=أمر

نا+ر=نار

..آخرهإلىهال=ل+ها

نغما!لهانصاوكلمةاىفىالواردةالمصريةالعداتكل:خامسا

بها:نفراانويجبمحددة

معنىعنمعبرةعلامالاأوإرشاديةبعلامألايسمىمأهناكيوجدلاأنهبمعنى

لدلكالثناندةالصوتلةالنغما!الاعلبارفىالأخذدونمطلقةبصورةمحدد

عنلعبرإنماالمصريةالجبلعلامةانالمصريالاعلماءاغبرفمئلا.العلامات

تحتولندرجبخسيمخطاوهو.جبداوصحراءاواجنبلهارضوهومعينمعنى

أوضحناهأنممبىالذىالئخم!نمسمى

مئالالكولنفىولسلخدممحددةثنايةنغمةلهاالمصريةالجبلفعلامه

محددةفكرلهعلامةاعلبارهايمكنولاالمختلفهالمعانىذالماالمصريهالكلمالا

علىالأمثلهمنالعدلدأخرىأبوابفىوسنوردالمصرلا!علماءافلرضكما

.كئيرةأخرىلعلاماتامتحديداالعلامةألهذهسواءنلك

(المعلوما!شبكةعلىمنالسعداوىالعلامةموقعمنب!صرفالنم!انتهى)
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القديمةالمصريةاللغةمنامئلة

المثانى(أى)الحرفلنذات

!!

khrخرH*حو9قوللاولsنس

!!

4!لنكلهكاار*فء3+مع

!!

كرزر36ربكا!امكماكف

!!

،6لماكم+3*كارحوء+3سم

)ه!ير

shزشىسألثاولأتمىhمغف

هـ!

3زسى!،لهـ)خا3مصفهكbسب

!!

؟ألبsLسلسل!هلhdهد
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المفى:ئاهةكلماتنئابعثم

ه!!!!!!كاأ

ول+7محلطألمااه+محىا93ا1حق

!!ص!كاول!
3عأدمميعكربى

11،!ط!كا

mamaماماbabaبابا

كاح!!!!!
أbاول6بنا"ولأكاا

الكلمالامنالمئأتالهيروغليفلةالقواميسفى.ندرأاننسلطعبالمثل

ناالسادةالهانرىوهكذاالآنإلىبهانتحدثزلنالأالتىالعديمهالمصرية

أدنىبلانفسهالحاليةالمصريةاللغةمنطوقهوالالديمةالمصريهاللغةمنطولى

بسدطاولواختلاف
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بالهدروغيفى:اسمكتكتبكيفغوانتحتالسصاوىق!

المنزل)علامةاستخدامبإمكاننافإنهمعينشخصاسمكلابةأردناإذالذلك

إقامتهومكانالإنسانلشخصدهيرمزالمنزللأن..داخلهاالاسملكلابةالمصرله

!وتواجده

!

ببت

:امثال

أنور

بين.الانتشااسعه51-ايةاالأسماءاحد10

مستمدالاسمهذاأنإلىذلكويرجع..لالأ.قد-منذىاالشعبائف

حرفحذفنافإذا.(النور)اسموهووتعالىسبحانهاللهأسماءأهمأحدمن

(النور)كلمهلتحول..العديمهالمصرلةاللغةف!محركحرفوهو..!اللام)

دلات.اكافة.دلالهكلمه..الفورعلى(انور)كلمةإلى

كماالالديمهلةاص.ا

!!

انور-نور

Nwr- Anwar

وابضا:

هـ"

انور-نور

Wallis Budge EHD- 915.p- b354.p
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للى:كما(انور)اسمكلابةلمكنذلكوعلى

انور

-نورة-منير-منيرة-انوار-نوار:الاسملهذاالمرادفةالمصرلهالأسماءومن

إلخ...نور

:2هث!

حكبم

اسعةة.."*ىا..هـالضاحكلم

يرجعذلكفىوالسبب..القدلمةافلةالأ!!قبللماا!لسحلمه

أداةحذفنافإذا..(الحكيم)و(الحاكمينأحكم)تعالىاللهاسممنمستمدانهإلى

فىإليهولرمز..(حكلم)إلىالفورعلىالاسمتحول(ال)المحركهالتعريف

المعأبدجثوإنعلىمدونةنجدها..مزدوجةمذهلةبعلامةالمديمةالمصريةاللغة

الميلادضلالسنلنآلافمصرفىانشا!التىالمديمةالمصرلة

للى:كماوتكب

!!

الحاكمىاحكم-الحكبم-حكبم

يلى:كما(حكيم)اسمكلابهيمكنذلكوعلى

إ!

حكيم
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3:مثال

على

مثل..القديمهيةاص.001مد-"ى001على

لعالىالفهاسممنمسلمدوهو..المللادطلالسنلنآلافمنذ..الأهرامنصوص

إلىالفورعلىالأسمتحول(ال)المحركةاللعرلفأداهحذفنافإذا..(العلى)

للى:كماالمصرلهبالعلاما!ويكلب..(على)

!!!ه

العظيمالعلى

Wallis Budge EHD- .p a134

يلى:كمأ(على)اسميكبذلكوعلى

دا:مثاله

عابد

الأسماء(منمزيد)

رءوففؤاد
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:الأسماءمنلمزبداخرىاملالة

3+Sbص-ءshd.

*.،.،:.شء!*.و!!ى

03رف!يدءو.+ص*!?،/"-،ل!123يصبراهىر

km.!ول3،))-،-!ءس.د..ك

لا!مو1.(-21،جلإغإ!أ(!ع؟

،3?0ءسعدكامل

التراثفىالأسماءهذهص!وجودمنذهلتقدلعلك..الفارىء!يزى

نايزعمونممنبهايتسمىاحدولا.وعلىوحكيمانور..الفرعونىالمصرى

..إ!المصريينأصلهمإلاليس
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للهويةالنصمبفىاللغةدور

ولسانلغتهإلىكلهبالفضلالتواثبةالجمعيةذأكرتهفىلمأالمجتمعيدين

اللغهوفى.الحضارةوتكولنالوطنىالتاريخوتسجيلالتفكيراداةفللغة.قومه

داخلعاللبمئابةفهى،الأخرىالأوطانلغاثدونحولهاالتعصبيتموباللغة

.ا!امللوطنالعامةالمنظومهداخلومنظومةومفكريهاالأمةعقل

لتشرذماداةجعلهايمكنبل،الأفكارللوصللوسيلةمجردليستفاللغة

يؤدىالأمةمجموعدونمنخاصةمجموعةوعادالالمحلمعلىهافتائير،الأفة

للافهالواحدهفاللغة.الطانفيةالفتنةشبحخلفهمنيظهرأليمنائمواقعخلقإلى

والتقاليدالعاداتمنواحدةخلفيةونشوءايأمهأفرادب!نالأنصالإلىحلماتؤدى

الوطنوحبالفكروأساليب

!!..العبطيةباللغهتللفزيونلهومسلسلالاأفلاموجودتصورلمكنهل

إ؟إالمصرىالشعبصلعبرالصورةتلكوهل

..!!القبطيةبللغةيغنلانوهمأحافظالحليمعبدأوكلئومأممثلاثخيل

؟إإ.بهاغواالتىالجياشهوالعواطفالمعانىتلكالالبطلةاللغةفىوهل

الحانهماروانعالحللموعبدكلثوملأمللحنانحمدىبليغأوالسنبأطىوتخدلوا

؟إإفقطالكنسيةبالصاجا!

اجتماجمةبينةايريدون.المصرىالوجدانىوالذولىالتراثتدميريريدونإنهم

..إأالمصويونعليهتعودبماتخلجديده

كلابهاطبعبشدةلرفضاليونانفىالمعاصرةالدونانلهالكنلسهلزالولا

لاال!ىالالديمةا!مدسالكتابلونانبهمنبدلاالحدلئةاللونأنيهبأللغةالمقدس

!!-المتخصصونإلايعرفهاولاالمعاصرةباليونانيةالملكلمونيعرفها

الكنسدةبالعبطيهلاالمقدسكتابهائطبعانالقبطبةالكنيسةلريدلامصرفىوهنا

!إومسيحلهمسلمهالمصرىالشعبلغةبالعربيةولا
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الاتصاللآليأتثدميريهدعوهتعتبوالكائسخارجالالبطيةاللغةإحلاءإن

الئقافىبالحقلمعرهأمرئبطةالمصريةفلهويه.الواحدةالمصريهالأمةنسيجبين

نطالبهمفنحن.الأمةيأفرادالواحدوالعاطفىالوجدانىوبلانتماء.العامالمصرى

ههاوالانغماسالمصريةال!يهفكرإلىالقبطيةال!يةفكرسلطرةمنبالانطلاق

.النخاعح!ى

وكهولتهشبابهفىغهاانتماءالهلمحيمتخدلفطفولتهفىفالإنسان

البلئةعواملبعضوئائلر،جهةمنالإدراكىجهازهتطوربسبب،وشلخوخته

فىتؤثرومفاهيملتصورالاالرنيسانالمكونانوهما،اخرىجهةمنالمحيطة

إللها.الانتماءمواكفولغلر،الهولة

اللغةوبواسطهاللغةمعيشكلاناللذانالعنصرانهماوالدينالدطلمإن

فاقالتعليممعالثينيتناغموغدما.والثقأفيةالاجتماعيةاطالوارفىالفعلىالفار!

وثقاضا.دينياالأفةهولةتشخبصوسم،مهيمنأيصبحوالئقافىالاجتماعىلوره

علىيحافظالذىفهوتجديدهعلىوالعملال!ةخطابعوديشتداننريدنحن

تسلسلوتأمينالاجتماعىاللواصلاللغهتؤديهااللىالوظائففمنالأفهوحده

القدلم.لراثهممنالعصورعبرالأجيالتعلم

ايازماتلزايدتكلمالمحوةتزدادبال!يةاللغةضةانبالذكرالجدير

ازدادوكلما.الدلنيةالذاتلةالهويهإلىاللغةتنحأزالطائفىالصواعظروفففى

منومسيحلهمسلمهالمصرىالشعبسائروبيناطاهاطبينالاتص!و!الجهل

منذموجودةتكنلمظاهرهوتلك.والانغلا!التعصبأواصرلوطدتايأفاطغلر

!إفقطسنهأربعلن

بوصفهاالدلنيةالمصريهالقيمثرلبا!حئيثةبجهودلنقومالأوانآنفهل

وسلامةبواجبلالهالإنسانالتزاملمدىومعلاراالتولموالسلوكللأخلا!مركزا

إ؟إالأشياءىعلحكمه
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الخنامكلمة

مدلولهأفىخطلرةماده،المخلصرالكلابهذألمادةهداناالذىدلةالحمد

اللغه.المصريةاللغهمسمىلحتالواحدالمصرىالنسيجشمللرتقوجامعة

يزاللاالتىاللذيذهاللغةللك.وشوارعناحقولناوفىبيولنافىننطقهاالتى

فىالريادهفلها.العربيةالبلادكلفىالعربالإخوهجميعإلىمحببامنطوقها

والمرئله.المسموعةالعربلةالإعلاموسانل

وماالمصريينبمعتمداتمساسولادلنيهمهاترأ!فهالس!عميههادة

001-ههاألملخصصين.لحلامبسطةعلميهمادة،صدورهمبهلكن

ولمحراءهالمصرلةاللغةحولفمطتدورأنشصيطه.فلابلا!جلأليها

فيهأنجد.الدينىوالارهأبالغلوعنبعيداعلميهبطرلقهالمصرىاللاريخ

منذثبالالسا..يينااعطاءالمصرىلللارلخالإنصاف

!!..الآن100

اليونانىالمحتلوصمهمنللتنصلالمصريينجميعلدعواعلميةهاده

وبلارلخنابنا(كوبس!)اسلهزاءكلمةأنهأنعىلاونحن،أقباطباننابوصفنأ

!!.الواحدولساننا

فددانالسليمةءيةااخلفاءساعدلااللىأ!باطالكلمهللك

منالكئلرينعندوضوحهاوعدميةايةاضياطنيةاصلة.ا

شعورمنغهاينتجوما.المسلملنالمثقفينمنكثلروغدبل،الموأطنهشركاء

لمصر.والانتماءالولاءبضعف

عنالمسيحلينمنالمواطنةشركاءبهالنادىالذىالارتباطفكدعوةإق

يلماجنبلةدعوةلعئبرلمصررسميةلغهالقبطيةوعودةالإسلاميةالعربلهمصر

الانقسامإلىدعوةإنهأ.وعربىإسلامىهومالكلوالبغضالحعدبلبانتغذيتها
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اصلمنالأبالجدانالاالأببيةالجذنية.ااأنمعوالئشرذم

مصر.شخصلةفىحمدانجم!لمحالكما11اهـحد

لقوىالذىالدينىمعلمدنأعنالنظربغضوقألبادالبامصريونفنحن

والمكانواللسانوالتاريخرأسىاتجاههالإلهىفالدين!إ..يضعفهاولامصريتنا

مسصىلحتوالأفقىالرأسىالانجاهينبينفلنجمع.ارضىأفقىالجاههما

!إأقباطاكأنولومسمىأىلحلاواحدبلالجاهننفردولاالمصريلن

فاحفادهم،الرهبلأليةزاولوامنأولهمالمسيحلونالمصرلونكأنوإذا

الملوفىالمصرىالنونذوهوفها.ا!ثصوفيناولهمالمسلمينالمصريينمن

أسسواضعاسمعللهيطلقبأنالإطلاقعلىالصوهةرجلهـاحق452سنه

مصر.قطمركزإخمبمفىنشأالذىا!ننو.والمقاماتاللصوف

لنالسانالنلخذهاالملاحفمنمبتةلغةإخراجمننجنلهأالتىالفاندةفما

طواليتغيرلمالذىالمصرىلسانناوعنالعربىالمصرىواثعناعنللفصلنا

.ومرهحلوهكلهلارلخنا

؟إ.والانالسامالتجزنةمننجنيهااللى-!ملا-الفائدةما

اياوضاعمعالجهوانالدقلقالتشخيصعلىيعلمدالسليمالعلاجانفىشكلا

مواراةاوتزييفدونالحقانقوعرضمممتوضهدراسةتتطلبالمقلوبة

كلفىالمنلصففنقطه،الناسعلىشهداءلنكونوسطاافهاللهخلقنالمد

الجههفىتشددحدثجههمنتطرفحدثفإذاللأطرافالأقربلكونشئ

وإصلاحالميلولقويمالخطألمعالجةالأثربلجعلهالإسلامووسطيه،الأخرى

بينفرقلا،!رسولهوحكمئعالىاللهلحكميخضعالأسمفىشئكل.الخلل

!!..المظلمةالقلوبمنأبدابخرجلاوالنور.باللموىإلاعجمىولاعربى

الرغموعلى.والأهدافالنوايالخفىتعدلمالآنالالبطيةالكيعمةهادةإن

العاللاءلظلكيفالرىولاالأمرئجاهلعلىالاسلامعلماءيصزذلككلمن

المسألة.فىجادراىبدونالأمرواولى
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شئكليبدو..اااحلبوهيقولوا..تورنفول11الشانعالمصرىالملرففى

يرلدوالاالمصرىالمرارصنعبلدهممنلكن،محلهافىالنصلحةوتبدوواضخا

الأمرأولىلكن،أبدالبنايعطىلافالثورالمصرىالمثلنلكمعنىلفهمواان

!إاللورحلبعلىيصرونالأسلا!يهالدعوهعلماءمنوكثلر

السبيليهدىوهوالحقيقولوالته

ك!ة

بالمؤلفللاتصال

gamalshrkwy@yahoo. com
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المراجعباسماءفانمة

2

-5

-7

-8

-01

_11

-12

القديمه.مصرموسوعة

.الأسرةمكتبة/حسنسليم

القبطية.الأمهتاريخ

.القاهره/المحبةمكلبة/كاملفريد،نخلةصالحكامل

ايارثوذكسيةالقبطيةالكنيسةفىالمسكونية

.بالفلومالكرمةمطبعة/عطلةبولاالقمص

.(3ج،2ج،اج)الكنسيةالمصطلحاتمعجم

بشبرانوباردارمطبعه/العبطيةالكيسةمناثناسدوسالراهب

.(5ج،4ج،3ج،2ج،أج)واوطانهاالشرهةالكأئس/موسوعه

.بشبرانوباردارمطبعة/العبطدهالكنيسةمنائناسيوسالراهب

بها.والتحدثالالبطيهاللغةلارلخ

القأهرة/الأوفستروش!الأنبامطبعةإسحا!ماهرشنودة/العس

.(ايأدبيهوأثارهاالمبطيةاللهجات)القبطىالأدب

العاهره/الأوفسترويسالأنبامطبعةإسحاقماهرشنودة/المس

.(الثانىوالجزءالأولالجزء)ساجىكبمجموعة

.الماهره/الأوفستروس!الأنبامطبعةإسحا!ماهرشنودة/المس

.(الثانىوالجزءالأولالجزء)الالبطلةاللغةثواعد

شلهد!برله/مالارانباالقديسلير

المبطيهالمصردةاللغةقوا!

.م3591/الفرنسىالعلمىالمعهدطبع/صبحىجورجىالدكتور

.(الأولالجزء)نوببى

م7691/الفجالهخدرقاصدمطبعة/إبراطمفرجايوب

.(3ج،2ج،أج)الالدلمةالمصريةاللغةمنالعاميهالألفاظاصل

.للكتابالعامهالهدئة/مدارسامحمهندس
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-13

-14

11-

-17

-18

_91

-02

-21

-22

.(عربى-هلروغليفى)الوجلزالمعجم

.للكتابالعامهاله!نه/مالارسامحمهندس

العربى.الالبطىالقاموس

الدوللةالمعلوماتشبكةمن

.الانجليزىالالبطىالقاموس

By : .W .E CRUM. Oxford

الإنجليزىالهدروغليفىالقاموس

By (sir) .E.A WALLIS BUDGE. London

القدلمه.المصريةاللغةمفتاح

.بدون/ذكرىانطون

.!2ج،أج)مصرفىالقديمةالالبطلةالكنانس

.للكتابالعامةالهيئه/سلا!ةإبراطملرجمة/بللرج.ألفرلد

القبط.

.القاهرةمأ"219ط/عوضفيلوثاوسجرجس

السعداوىأسامه/مهندسالدكتورأبحاث

.المعلوماتشبكةعلىالسعداوىاسامةمومع

الدوللةالمعلومكشبكةمنشتىمقالالا

.والغربالشرقمنشتىمؤلفين

المؤلفكبسلسلة
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3-"
ا+
+2
+3
-4

+6
+7
+8
+9
-01
-11

1r-

31-

-14

-15

-16

+17

+18

-99

+02

+21

+22

المؤلفكتبباسماءقانمة

المسبحبةفىدراسات:أولا

؟إ..بشارةأمتمابالإنجبل

..؟يسوعامعيسى

؟إ..الداودىالمسلحأمالهارونىالمسلج

والمسئا.المسيح

؟إ.نبىامإلهالمسيح

مصرية.التوراه

.(البعبع)لهوهتابوت

بولس.مسيحالنصرانىلسوع

الجنوبارضنبى

المسيحيةالأصولفىاللوحلدكلمه

.(ا!المس!حسلرةموسوعه)الصمتسنوالا

الصسيحلة.الليانهفىاساسيةمعالم

والمسيحية.الإسلامفىمثيرةقضايا

؟إ!..لوحئااميخلى

فريز.الال!منعلىالوج!زالزد

الإنجيلى.والباركليطالعرآنىالمؤئد

.ا!المسيحبهجاءالذىالدلناسم

؟إ..!يسوعفلمن

السبعةهاواسرارالكلسة

!!.يسوعزواخ

.(والقيامةالصلباسطورهنالض)لهملثئئهولكن

الشر.وخادماياسطورةصانعبولس
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+23

+24

+25

+26

+27

-28

-92

-03

+31

.32

33-

الجديد.العهدكتبوتمنينجمع

!إالجديدالعهدكتبفسحاء

؟إالعبطيهاللغهلغز

الإس!فىدراسات:ثلأليا

.الرضأعفىعطاؤناهذا

بالجنةالمبشرونالعشرة

الصئفة.اهل

والرقيم.الكهفاصحاب

.ومأجوجوياجوجالقرنلننو

؟إيعلمونقومىيالي!

.الوهابعبدمزاعمعنالنقأبكشف

المعاصرةالثمافيهوالتلارالاالدينىالخطاب
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الكئابلموضوعاتفهرس

الكتابهذافانحة

"لأولألمخ!ر.ا..........

القبطيةالكنيممهلأ

...............................................--...الاسلامىالفتحمبللالح!

..............الالبطيةوالكنيسةالإسكندريةكنلسةبين

...........................المسيحىاللاريخفىالأورثودكسظهوربداله

نميسةعلىالمصر%بعضوانشقاق(م451)خلميدونلةمجمع

......................................................................الإسكثرية

الدبطلةالأرثوذكسيةالكنلسةظهوربداله

الشرقيهالأرثوفكسلهالكانس

الإسكدريهكنيسةمصلرعنمختصرةلاريخيهنبذه

الثانىالمحور

وتاريخاناصيلاالفبطبةاللغة

.................................الإسلامىالفتححتىالمصرىالشعبلغة

..إ؟.ومنازلمهمومداجرحدولهمفىبلقبطيهالمصريونتعاملهل

................................(المسيحيهدخولهل)الأولىالمبطله

(.............................المسيحبةدخولبعد)الأولىالمبطبةنطوبر

....الإسكنثريهكنلسةعلىالمنشقةالكلانسفىالقبطبةاستخدامبدايه

الالبطلةاللغهلعرلف

...+.................+.......المصريةواللغهالقبطلهبينالاتصالانقطاع

....القبطلةاللغةظهورمنالغرض

.....العربيهإلىالمصريالنلحولوراءالسر

.....ولهجائهاالمبطيةاللغةعنتفصيليةنبذه
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المسلحلةالحقبةفىالدبطلة

..الصعلدلهاللهجة

...............البحيرلةاللهجة

..................!...............الفيوملهاللهجة

الحديثاللفظوظهورالدبطيهاللهجات

...................................................الحثلثاللفظظهورتارلخ

المبطدةاللغهإحياء

المسلحلةالأسكندرلةمدرسة

...................!..إللالبطدةالذهبىالعصر

......الأسلامىالعصرفىالقبطلة

المبطيهالأبجدلهالحروفمنطوقيبئنجدول

ومنطولمحاواكعاالدبطيةروللغة

القبطيهاللغةفيهاعرفتاللىالمزعومةالفدره

......................!!..والمبطيهالمصريةبينوالبصلوالعدسالفوم

.....................المبطلةفىاللهالجلالهلفظ

والمصريلنمصرهوله

........المسيحىالتطرفاسباب

الئالثالمحور

المصريةاللذلآمنطوقثبات

............المصريةاللغهمنطوقمملاس

...........،......الفديصةالمصربهاللغةمنطوى

المصرىالمنطوقثبالاعلىتدلامثلةوالعاميةالمصرلةالكلمات

0000000000000000000000000000000000000000000000000005.....................الآنإلى

الدديمهالمصرلةاللغةمنأمئله

....................م093سنهوحلىالأسرالا!بلماعصرمنالفترة
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،.............................................م164-م!3.سنةمنالفتره

..................................................الأنوإلىم146منالفترة

...................................................*.المديمةالمصريهالكلمات

......................................الالديمهالمصولةاللغةفىمصراسم

...............("لا!!3)الإنجل!زىمصرلاسمالحقيمىالمصدر

الهيروغليفلهوالمثانىالمبطلها!ابجدلهبين

.............الآنإلىنستعملهااللىالهيروغللفلهالكلمالالبعضنماذج

القدلمةالمصرلةالنصوصقراءهكيفية

الالليمةالمصريهاللغةمنامثلة

..............................بالهيروغليفىاسمكلكلبكيف

..للهولهالتعصبفىاللغةدور

......................................................الخلامكلمة

.........................................................المراجعلأهمقانمه

المؤلفكتبباسماءقائمة

.......الكتابموضوعاتفهرس

ك!لأ
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