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 الملخص : 

وذلك من خالل اإللمام  ؛األقباطحياة هدف تكوين مالمح عن ستالتي ت مةهاتتناول هذه الدراسة إحدى الموضوعات ال
السادس والعاشر  ينالمنشورة )المؤرخة ما بين القرن بكل ما ورد عن النبيذ في المصادر القبطية التي تشمل النصوص الوثائقية

ا ذكره المؤرخون عن حياة والكتاب المقدس واللقى األثرية وما ورد في الفن القبطي من مناظر، باإلضافة إلى م (ينالميالدي
والعادات والتقاليد الجوانب االجتماعية واالقتصادية غنية بالمعلومات التي تلقى الضوء على العديد من  فتلك المصادر، األقباط
 .ة التي كانت سائدة، باإلضافة إلى المعتقدات الدينيطلتلك الحياة التي عاشها األقباالشعبية 

المكاييل واألواني ، ودراسة هبالنبيذ، وتحديد جميع أنواع تعلقةالت واالشتقاقات اللغوية الميستهدف البحث دراسة المدلو 
من خالل دراسة وذلك ، ثم التعرف على كيفية إعداده، وأخيًرا التوصل إلى أهميته لدى األقباط حفظالكيل و الالمستخدمة في 

أحد يمكن اعتباره  كما ؛الطبله دور كبير في كان و  يعد المشروب األساس في األفراح واألعياد، فهواستخداماته المتعددة، 
والمقايضة في التجارة الداخلية تجبى عليه ضرائب، وكان يعد من السلع األساسية المستخدمة حيث كانت  مصادر دخل الدولة؛

 .الدينية هتيهمأباإلضافة إلى وذلك  ،الخارجية والتجارة

 الكلمات الدالة : 

 أعياد .  ؛سحر ؛طب ؛وموازين مكاييل ؛نبيذ

Abstract:  

This study deals with an important topic of Coptic life through the familiarity with the 

wine in Coptic sources, which include Published documentary texts (dated between the 6th and 

10th centuries A.D.), the Bible, the archaeological finds, what was mentioned in Coptic art, in 

addition to what historians reported about Coptic life. These sources are rich with information 

that focuses on many social and economic aspects, customs and folk traditions, and the 

religious beliefs that prevailed in this period. 

The research aims to study the meanings and linguistic derivations of wine, determining 

all types of it and try to find out which is more common, besides studying the measures and 

vessels used for wine weight and its preservation, then recognizing how to prepare it. Finally, 

illustrate the importance of wine for the Copts and its multiple uses. It was considered the main 
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drink in ceremonies and had a great role in medicine, some daily life transactions between 

individuals, and its great religious importance for the Copts. 

Key words :  

Wine, Containers and  Measures, Medicine, Magic, Feasts. 

 المقدمة : 
عن العنب في الوثائق القبطية بـ  المخمر للعنب الطازج، وعبر عادة إلى العصيرتشير كلمة نبيذ

eloole
i3rrtمن األصل المصري القديم 1 

benelooleأو الكروم بـ  ، وعرفت شجرة العنب2
د عوي  ، 3

خاصة كان له أهمية ورمزية القبطي  ، وفي العصرالكروم من الرموز الدينية المقدسة عبر العصور التاريخية
، كما أنه 5اآلخرة والسعادة فيوالحب الرباني العفة والفضيلة و  4رمز إلى األبدية فقد؛ في المعتقدات المسيحية

  6."وأبي الكَرام "أنا هو الكرمة الحقيقية :الذى قالنفسه كان يرمز إلى السيد المسيح 

   :المتخصصة والقواميسبطة بالنبيذ في الوثائق المدلوالت واالشتقاقات اللغوية المرت .1

1.1.  /rp   :نبيذ" من األصل المصري القديم كلمة قبطية بمعنى" irp
وهى التسمية الشائعة للنبيذ في  ،7

 رفت بهذا الشكل اإلمالئي في أغلب اللهجات القبطية، باإلضافة إلى الشكل اإلمالئيالوثائق القبطية، وقد ع  

/lp  8.ةفي اللهجة الفيومي ع رفالذى   

2.1 oinw:  كلمة يونانية األصل ί ويالحظ من دراسة الوثائق أن استخدام هذه "نبيذ"،  بمعنى
المترادفة اليونانية يعد إحدى األساليب الكتابية المتبعة من قبل األقباط؛ حيث إنه بشكل عام عند التعبير عن 

، ولكن عند رغبة الكاتب في إعادة ذكر مقدار النبيذ مرة أخرى  rp/النبيذ في الوثائق يستخدم الكلمة القبطية 
قة كان يستخدم هذه المترادفة اليونانية، وكان يستخدم اسلوب االختصار في كتابتها، والذي كان في نفس الوثي

<oiاإلمالئي  الشكلأشهره 
10مثال: ،9

  Hapoi> knd>  . ) بخصوص النبيذ كنديون ( 

                                                           
  نما كان  النبيذ المصريلم يكن  ، للمزيد انظر: نع من العنب األبيض واألحمر واألسودص  ؛ حيث متعددة اً أنواعنوع واحد، وا 

ERMAN, A., Life in Ancient Egypt, London, New York: Macmillan Press, 1894, 196.                                       
1  CRUM, W., A Coptic Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 1939, 54b. 
2 ČERNY, J., Coptic Etymological Dictionary, London: Cambridge University Press, 1976, 34. 
3 CRUM ,CD., 55a  
4 BAGINSKI, A. & Tidhar, A., Texties from Egypt 4th-13th Centuries, Los Angeles: Tavnit Press, 1980, 13. 

جامعة ، كلية اآلثار، رسالة ماجستير غير منشورة "،وم وصناعة النبيذ في مصر القديمة"زراعة الكر ،مها سميرالقناوي، 5 
 .294 ،م1988، القاهرة

 .1اآلية ،15اإلصحاح  ،أنجيل يوحنا الكتاب المقدس،6 
7 VYCICHL, W., Dictionnaire Étymologique de la Langue Copte, Leuven: Bondgenotenlaan  Peeters, 1983, 54. 
8 CRUM, CD., 66b.  
9 FÖRSTER, H., Wörterbuch der Griechischen Wörter in den Koptischen Dokumentarischen Texten, Berlin – New 

York: Walter de Gruyter, 2002, 566. 
10 CRUM, W., Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands Library, London: 

Manchester at the University Press, 1909, No. 338. 
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3.1. can/rp  : 11 مثال:، عن تاجر النبيذ صطلح في الوثائق القبطية للتعبيرهذا المجاء
  

  
 pdiak> mwuc/c pcan/rp pehoou .) الشماس موسيس تاجر النبيذ، اليوم ( 

4.1. r/rp : تعبير مكون من الفعلr  كلمةالو /rp 12أصبح نبيًذا" –للتعبير عن معنى" تخمر
 وعرف ، 

13مثال: ، er/rp وجاء في اللهجة البحيرية بالشكل ،بهذا الشكل اإلمالئي في اللهجة الصعيدية
 

aicw ebol qen pimwou etafer/rp     . ) أنا شربت الماء الذي أصبح نبيًذا ( 
5.1. mance/rp : ،رفت بهذا الشكل في اللهجة وع   استخدمت هذه التركيبة للتعبير عن مكان بيع النبيذ

. ί ، ويقابلها في اليونانية التعبيرةالبحيري
14
  

6.1 ja/rp :لقب ذكره Crum 16وجاء بهذا الشكل في اللهجة الصعيدية ،لم يحدد معناهو 15في قاموسه ،
17.روربما استخدم هذا اللقب لإلشارة إلى العامل الذى يأخذ النبيذ كأج

 

7.1. cau/rp : الصعيدية والبحيرية،  اللهجةب المدونة تعبير أطلق على شارب النبيذ في الوثائق القبطية
18في اللهجة الصعيدية فقط  ce/rp  - refce/rpبينما عرف بالشكل

  19:مثال، 
 je cau/rp niben fnaervorin …. .) ... أن كل شاربي النبيذ سوف يرتدي (    

8.1. p/rp  :" "ولكن يالحظ أنه لم وأهميته ة النبيذعلى مكانذلك ل ل، ويد20ستخدم كاسم شخصاالنبيذ ،
نما  أشخاص كتبت  القبطية التي تتضمن أسماءلقوائم جاء ذكره في إحدى ايكن من األسماء المنتشرة، وا 

 ) النبيذ ثيودورو(.  o 21:مثال باليونانية،

9.1. canvoucak  :"ويدلل هذا التعبير على تنوع تجارة النبيذ في الفترة القبطية 22"بائع النبيذ الحامض ،
 وكذلك يبين أهمية هذا النوع من النبيذ.

10.1. refhwm  : د، ويع23القواميس القبطية بمعنى "الدائس في معصرة العنب"مسمى وظيفي ظهر في 
هذا التعبير هو الدليل اللغوي على عملية صناعة النبيذ بنفس الطريقة المتبعة في مصر القديمة؛ حيث دهس 

 العنب باألقدام. 

                                                           
11 CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands Library, No. 255. 
12 CRUM, CD., 67b. 
13 HENRI, D., Homelies Coptes de la Vaticane, I, Laeken-Bruxelles, 1922, 65. 
14  CRUM, CD., 67a. 
15 CRUM, CD., 67b. 
16 Cf: Crum, W., Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, London: Oxford University 

Press, 1. 

905, or 6201 A178. 
17 SOHAIR, A., «Professions, Trades, Occupations, and Titles in Coptic», JCops 12 &13, Paris, 2010-2011, 60, 

doi:10.2143/JCS.12.0.2062434. 
18 CRUM, CD., 67b.  
19 HOMLIES, Homelies Coptes de la Vaticane, 75. 
20 HEUSER, G., Die Personennamen der Kopten, Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1929, 25. 
21 CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands Library, No. 169. 
22 LIDDELL, H. & SCOTT, R., Greek English Lexicon, New York: Oxford University Press, 1986, 1952, b. 
23 CRUM, CD., 675a. 
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  :أنواع النبيذ.2

وكثيًرا ما يلحق  وثائقهم، ا فيعنها لغوي   واستطاعوا التعبير ،متعددة من النبيذ اً عرف األقباط أنواع
 : يح هذه األنواع على النحو التالي، ويمكننا توضهتبكلمة نبيذ بعض الصفات لوصف حال

1.2. /rp ac  :"25، مثال:، جاء ذكره في العديد من الوثائق24"نبيذ قديم    
mnouvoroc n/rp ac  ،)وأحياًنا يكتب بالمقابل اليوناني)وواحد فوروس من النبيذ القديم 

/rpmpaleon
يعد أغلى هو ، و اً عام 15تصل إلى عديدة هذا النوع من النبيذ لسنوات ، وكان يخزن 26

  27.أنواع النبيذ، وكان من المشروبات المفضلة لدى األغنياء
2.2. acpron /rp :""نبيذ أبيض 28.قائمة طلباتفي إحدى الوثائق القبطية من ضمن ، جاء ذكره  
3.2. /rp efjoor  :" قوى"، يعبر عنه أحياًنا في الوثائق بـنبيذ /rpn[om .

29
  

4.2. /rp turanikon : "وقد ذكره ،نبيذ تورانيكون"، جاء ذكره في الوثائق بشكل محدود Hall  في
30: قباطالتي استخدمها األأنواع النبيذ  على أنه أحدإحدى وثائقه 

 

 psorp ncop apkrmouoeie fina/rp turanikon  أول مرة أحضر رجل العمل نبيذنا (
 تورانيكون(. 

5.2. /rp efcwtp :"كما استخدم اللفظ31نبيذ منتقى"، والمقصود به النبيذ المختار أو الجيد ،  
hincae n/rp  32.للتعبير عن نفس النوع

  

6.2. /rp nctoi :""33.نبيذ عطري
 

7.2. p/rp etlomc :""النبيذ الفاسد.
34 

 

8.2. p/rp ethol[ :"النبيذ الحلو"، كما استخدم اللفظ /rp efnotm  35.للتعبير عن نفس النوع
  

                                                           
24 WESTENDORF, W., Koptisches Handwörterbuch, Heidelberg: Carl winter Universitätsverlag, 1977, 46. 
25 CRUM, W. & BELL, H., Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, Hauniae, 1922, No. 89. 
26 CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, No. 588. 

، الجيزة: كريستال للنشر 1، ط من النصوص واآلثار القبطية() وانب من الحياة اليومية لألقباطج، أحمد، سهير سعيد 27
  . 57-50،  م2017 والطباعة،


 بمعنى أبيض جاءت لوصف نوع النبيذ، ولم تستخدم سوى هذا االستخدام، أنظر:  يونانية األصل  acpronكلمة   

                                                                                                       Förster, FD., 117.  
28 CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, No. 687. 
29 TILL, W., Die Arzneikunde der Kopten, Berlin, 1951, 102. 
30 HALL, H., Coptic and Greek Texts of the Christian Period from Ostraka, Stelae, Etc. In The British Museum, 

London: Oxford University Press, 1905, 91. 
31 CRUM, CD., 67a. 
32  CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, No. 1129. 
33 TILL, Die Arzneikunde der kopten, 102. 
34 CRUM, CD., 67a. 
35 CRUM, CD., 67a. 
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9.2. /rp nbrre :"،36مثال: النبيذ الجديد"، جاء ذكره في العديد من الوثائق القبطية
 

eic cnte ndipl/ n/rp nbrre antnnooucou    انتبه اثنين من وعاء الديبله من نبيذ (
  جديد، نحن أرسلناهم( .  

10.2. /rp enanouf :"نبيذ جيد"، كما استخدم اللفظ oinou kalou  37.كمرادف لنفس نوع النبيذ
 

11.2. /rp namineon  :يحدد نوع  هذا النوع من النبيذ في وصفة عالجية لم "نبيذ أميني"، جاء ذكر
   38مثال: وذكر أنه لم يتم إضافة الماء إليه، المرض المستخدمة في عالجه،

/rp namineon pefrwse e mn petouotf epai mmoou  نبيذ أميني كمية تكفي(
 والذي لم يضف إليه ماء(. 

12.2. ankratwr  :"نبيذ نقى"، كلمة يونانية األصل  استخدمت في الوصفات الطبية ،
40 .كان يصنع في أخميم يغير المخلوط بالماء أو غيره، فهو النبيذ الصافي الذ39لإلشارة إلى النبيذ النقي

  

13.2. vocka  :كلمة يونانية األصل"بوسكا ،" 
 ارة عن مزيج من خل النبيذ والماء، عب41

وكان أحياًنا يمزج بالتوابل ، 42الدافيء، ويعد هذا المشروب شائع جدًا لدى الفقراء نظرًا ألنه رخيص الثمن
 cلفيتامين  اً كمصدر للسعرات والطاقة، كما كان مصدر ويقدم كمشروب لعساكر الجيش والفقراء والفالحين 

  43.لمحاربة االسقربوط
14.2 .ctagma  : ستاجما" عبارة عن نبيذ بعسل النحل وأحياًنا بعسل البلح، وكان تاجر العسل يبيع هذا"

  44.النوع من النبيذ
 النبيذ مكاييل ومعايير .3

األقباط في حياتهم اليومية، والتي تنوعت ما بين مكاييل  ستخدمهااالتي  لقد تعددت المكاييل والمعايير
  :د هذه المكاييل على النحو التالي، وبدراسة الوثائق القبطية يمكن تحديذات أصل مصري قديم وأخرى يونانية

                                                           
36 CRUM, W., Coptic Ostraca from the Collections of the Egypt Exploration Fund the Cairo Museum and Others, 

London, 1902, No. 235. 
37 TILL, Die Arzneikunde der Kopten, 102. 
38 CHASSINAT, É., Un Papyrus Médical Copte, Le Caire : Imprimerie de l'Institut Francais D'Archéologie 

Orientale, 1921, 262. 
39 FÖRSTER, FD., 27. 
40 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 307. 
41 FÖRSTER, FD., 857. 
42 HASITZKA, M., Koptische Texte, Wein, 1987, 34. 

 .51، جوانب من الحياة اليومية لألقباطأحمد، 43 

  . 51، جوانب من الحياة اليومية لألقباطأحمد،  44
  يبدو أن الكثير من المكاييل كانت في األصل من ضمن األواني المخصصة للحفظ، ثم تطلبت عمليات المقايضة وتبادل

 ، أنظر : السلع تحديد سعة بعض هذه األواني واتخاذها مكاييل ثابتة
 . 194 ،زراعة الكروم وصناعة النبيذ في مصر القديمة القناوى،
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1.3. Kadouc: كلمة يونانية األصل κάδος 45 منها: "جرار"، تأتى بكتابات إمالئية متعددة بمعنى
  

kadoc – gatoc – kadwc – katioc ، 46، مثال: يستخدم في كيل النبيذو 

joujm/n nkadouc n/rpm n tcnoouc nje nob  ثمانية وعشرون جرار نبيذ واثنين(
 سالل خشب(.

2.3 .Kndion  :"كنديون" مكيال يوناني األصل κνίδιον،  يعد من أشهر مكاييل النبيذ، ويالحظ
:مثال ، rp/وليس الكلمة  <oi نبيذ اليونانية األصل استخدامه في أغلب الوثائق مع كلمة

47 
       Oi> knd 

kd (24 كنديون .)نبيذ 

3.3 .kollayon : مكيال يوناني األصل  ذكر في الوثائق القبطية بأشكال إمالئية متعددة ،
مثل  كمكيال لكل من المواد الجافة والسائلةواستخدم  ،kouraye – kolayn – [alite48 منها :

 . اً ونصف لتر  12، ويسع حوالى 49الزيت والنبيذ
4.3 .Kwr :استخدمت في اليونانية بالشكل كلمة من أصل أرامي 

50
ذكرت هذه الكلمة في ، و

 تم استخدامها الوثائق أنهيتضح من دراسة  ولكن ،أنها عملة تقدر بأقل من القيراط القواميس القبطية على
 .للنبيذ عن مكيال محدد للتعبير أيًضا

5.3 .Lakoote  :ستخدم لكيل كانت ت  " كلمة قبطية مؤنثة، تشير إلى أحد أنواع المكاييل التي "الكوتيه
، والجدير بالذكر أن جميع المراجع المتخصصة في األصول المصرية القديمة لم تذكر 51المواد السائلة

ولكن تذكر فقط أنه مكيال مصري قديم دون ذكر االشتقاق اللغوي  ،األصل المصري القديم لهذا االسم
 ،في نصوص مصر الوسطى ًراالخاص به، ويعد هذا المكيال من أشهر المكاييل الخاصة بالنبيذ، ظهر كثي

kndion من المكيال اً يساوى واحدو 
بهذا  في النصوص القبطية سوى  lakoote، ولم تظهر الكلمة 52

 54مثال: ،53اللهجة الصعيديةواللذان يمثالها في   laakote باإلضافة إلى الشكل ،الشكل
kata efot somnt neroͭf n…maaje ncim oulakoote nn/rp  كل شهر ثالثة(

 أردب من .....مكيال ماجي أعشاب، واحد مكيال الكوتيه من النبيذ(.

                                                           
45 FÖRSTER, FD., 384. 
46  TILL, W., Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, Wien, 1958, No. 155. 
47 TILL, Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, No. 164.  
48 FÖRSTER, FD., 428-429.  
49 Cf: CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 136. 
50 ALCOCK, A., «Coptic Terms for Containers and Measures», Enchoria 23, 1996, 2. 
51 WESTENDORF, KHWb., 77.                                                                                                                    

52 CRUM, & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, 23-135.  
53 WESTENDORF, KHWb., 77. 

54 CRUM, & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 164.  
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6.3 .lah/: ""مكيال للسوائل من أصل مصري قديم الهي ih
λάη، ويكتب في اليونانية 55

56
وذكر  ،

 57في النصوص القبطية لكيل للنبيذ، مثال:كثيًرا 
mnmntcnoouce nlah/ n/rp  ،)استخدامه  باإلضافة إلى)واثنى عشر مكيااًل الهي من النبيذ

 وخمسة من المكيال سيستاري  ،58من المكيال كنديون اً كمعيار للبن والعسل والزيت والخل أيًضا، ويعادل واحد

 59أي حوالى اثنين ونصف لتر.
  

7.3. ment: استخدم كمكيال للنبيذ بشكل محدود،60مكيال من أصل سامي، ويعادل سدس أردب ، 
 61مثال:

κνδ  λς mentoige
 

ͦ  
 

  οιν (15 .)كنديون نبيذ، كيلة نبيذ أخرى 

8.3. nackalon  :األصل  مكيال يوناني Á 62 ،63استخدمه األقباط كمقياس للجبن ،
64.باإلضافة إلى استخدامه كمقياس للنبيذ في العديد من الوثائق القبطية

  

9.3. žect/c : "كيسيتيس" مكيال يوناني األصل ξέστης
، واستخدم 66مصر ، جاء به الرومان إلى65

ويالحظ  ،68كمكيال للزيت ، ولكن استخدم بشكل رئيس67للسوائل مثل الزيت والعسل واللبن والماء والعصير
 استخدامه

  69.حيث استخدم أحياًنا لكيل النبيذ الجديد فقط ويسع حوالى نصف لتر مع النبيذ قلياًل جدا؛

                                                           

               نظر :ا،  الصعيدية واألخميميةفي   leh وتأتى بالشكل اللهجة الصعيدية،كتب بهذا الشكل في كلمة مؤنثة ت    

                                                                                         Westendorf, KHWb., 82. 
55 ERICHSEN, W., Demotisches Glossar, German, Koponhagen: Ejnar Munksgaard, 1954, 263. 
56 CRUM, CD., 194a. 

57 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 161. 
58 CRUM, CD., 149a.                                                                                                                      

 :ر نظانصف لتر، للمزيد  حوالي والواحد منه يسع ،هو مكيال للسوائل مثل النبيذ والزيت ξεστιαι  سيستاري 59
KRUIT, N. & WORP, K., «Metrological Notes on Measures and Containers of Liquids in Graeco- Roman 

and Byzantine Egypt», APF 54, vol. 45, 1999, 113-117, doi:  10.1515/apf.1999.45.1.96.  

60 ALCOCK, Coptic Terms for Containers and Measures, 2. 
61 CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, No. 1065. 
62FÖRSTER, FD., 114. 
63 CRUM, & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 196. 
64 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte,  287. 
65 FÖRSTER, FD., 555.    

66 STEFANSKI, E.   & Lichthiem., M., Coptic Ostraca from Medinet Habu, London: The University of Chicago 

Press, 1952, 5.    

67 HASITZKA, M., Koptische Texte, 41. 

68 GARDNER, L. (ed.), Coptic Documentary Texts from  Kellis I, Oxford, 1999, 65.   

  . 55، جوانب من الحياة اليومية لألقباطحمد، أ 69
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10.3. orgwn : مكيال يوناني األصل ،  جاء في الوثائق القبطية باختصارات وأشكال إمالئية
ستخدم لكيل المواد الجافة، ا، وهو في الغالب org>- ork> - orgen – orkon70: دة منهامتعد
71.ستخدم أيًضا لكيل النبيذاولكن 

  

11.3 .Vor/c :  72:تبت في الوثائق القبطية بأشكال إمالئية متعددة منهاكلمة يونانية األصل، ك
 vorec 

– voroc  لصر في اليونانية في الغالب بالشك، وتخت v> -vor>كان ، وربما أن أصل الكلمة 

vor حمولة" ثم تم إضافة النهايات بمعنى" oc - /c – ec   في القبطية للداللة على مقياس محدد
73أستخدم في أغلب األحيان للنبيذ، باإلضافة إلى استخدامه أحياًنا للخل والملح والسمك المملح

لذلك  ؛ 
وذلك اعتماًدا على ما جاء بالوثائق القبطية،  ،على أنها وعاء للنبيذ محدد حجمه Fosterو  Crum ترجمها
 )اثنين فوريس من النبيذ( . vor/c cnte nnerp 74مثال:
12.3. ,ouc : ،ويسع  معيار يوناني األصل، استخدم للسوائل وباألخص الزيت، واستخدم أيًضا للنبيذ
   75.لتر 3حوالى 

 :األواني المستخدمة في حفظ النبيذ  .4

1.4 .agg/n : يونانية األصل كلمة άγγεῖον وتأتى في الوثائق القبطية بأشكال جرة –"إناء  بمعنى ،"
 :76إمالئية متعددة منها

aggiwn – ag/n – ngen  ،:77واستخدم كإناء لحفظ النبيذ، مثال             
 

hapenbeeke mnpmaab nagg/n n/rp) بخصوص أجرنا والثالثين جرة من النبيذ (. 

2.4 .amvora: " في أنه لم يرد ذكر كلمة أمفورة  والجدير بالذكر يوناني، التينية من أصلأمفورة" كلمة
راء العلماء آأواني النبيذ، وقد تعددت  خر. وتعد األمفورة أشهرآعرفت بمسمى  ويبدو أنها ،القواميس اليونانية

ضيقة وقاعدة  ةانب وله فوهأنها إناء فخاري له مقبضين من الج على تفق الجميعاو  ،في تحديد شكل األمفورة
  78مدببة .

، وتظهر الوثائق القبطية استخدامها  mnt رفت في الوثائق باسمرف شكلها في مصر القديمة وع  وقد ع  
كان لحفظ النبيذ كما كانت عليه في العصر اليوناني،  يلوضع المياه والسوائل فيها، ولكن االستخدام األساس

                                                           
70FÖRSTER, FD., 585. 
71 Cf: CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, Nos. 122-123. 
72 FÖRSTER, FD., 855. 
73 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, 25-26. 
74 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 92. 

 . 56، جوانب من الحياة اليومية لألقباطأحمد،  75

76 FÖRSTER, FD., 33. 
77 CRUM, Short Texts from Coptic Ostraca and Papyri, No. 46. 

رسالة  ،"مفورة في مصر القديمة منذ العصر المتأخر وحتى نهاية القرن الرابع الميالدي"األ،شريف محمد ،عبد المنعم 78
 . 14-12،م2015 ،القاهرة، كلية اآلثار، جامعة غير منشورة ماجستير
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رقيقة باللون األسود لسد المسام بها ومنع دخول الهواء، وبذلك يمكن حفظ طلى من الداخل بطبقة وكانت ت  
النبيذ فيها لفترة طويلة حتى يمنع فساده، وكان إلحكام غلقها يوضع أوراق العنب على عنق األمفورة ويوضع 
عليها سدادة من الطين لكى يمنع التسريب، ويكون الوعاء محكم الغلق، وكان يتم عمل ثقب صغير في 

  79إلناء حتى يتم تبخر الغازات منها التي تنتج نتيجة تخمر النبيذ.ا

3.4 .Dipla :  يونانية األصلكلمة δ:80، جاءت بكتابات إمالئية متعددة منها
  

diple - tipl/ - diplwn 81:مثال هذا الوعاء بالنبيذ، ، وارتبط ذكر
 

joou fto ndipla n/rp na@  .) أرسل أربعة وعاء نبيذ إلي ( 
4.4 .koeic : 82"، عبارة عن إناء فخاري للنبيذ."جمدانة 

 

5.4. kouvon  :كلمة يونانية األصل κοὔφον " وجاء ذكره في الوثائق القبطية 83"رإناء كبيبمعنى ،
 كإناء فخاري لحفظ العديد من المواد الغذائية كالنبيذ والملح. 

6.4. lakwn : وكتبت بأشكال  ،الوثائق اليونانية والقبطية" ذكرت هذه الكلمة في العديد من "الكون
، ولكن يصعب تحديد معناها وكذلك اشتقاقها اللغوي غير  lag> - lagonإمالئية متعددة منها : 

، ولكن  84يرجح أنها من أصل أرامي، وهناك من   محدد؛ فربما أنها مشتقة من األصل اليوناني
عن إناء على هيئة إبريق استخدم لحفظ وكيل العديد من  الثابت من الوثائق أن هذه الكلمة استخدمت للتعبير

  85مثال:المواد الجافة مثل العدس والذرة والجبن وكذلك للسوائل مثل الزيت والنبيذ، 
+ ari tagap/ ngti cnte mvoroc mn mntcnoouc nlakon nerp ac  

      .  الكون من النبيذ القديم ( 13فوروس و  2)اعمل معروفًا، أنت تعطي 

7.4. Cwroton : كلمة يونانية األصل   جاءت في الوثائق القبطية بأشكال إمالئية ،
  86متعددة منها:

c/rwton –curoutwn ، ويذكرها Crum 87 مثال:، بأنها وعاء لحفظ النبيذ  
n/rp oucwroton   .) واحد وعاء نبيذ ( 

8.4. sosou:  " من األصل المصري القديم88جرة" –إناء كلمة قبطية بمعنى ، ššw
89

استخدم لحفظ ، 
90مثال: السوائل وأهمها النبيذ،

 plogoc nesosou n/rp  .)القائمة الجرار من النبيذ (  

                                                           
79 CRUM, W. & EVELYEN, H., The Monastery of Epiphanies at Thebes I, New York, 1924, 79. 
80 FÖRSTER, FD., 203. 
81 CRUM, W., Short Texts from Coptic Ostraca and Papyri, Oxford University, 1921, No. 351. 

 .26، جوانب من الحياة اليومية لألقباط، أحمد 82

83 FÖRSTER, FD., 440. 
84 FÖRSTER, FD., 460-461. 
85 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 90. 
86FÖRSTER, FD., 731-732. 
87CRUM & Bell, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 141. 
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9.4. Hnou  : من األصل المصري القديم91"وعاء فخاري" قبطية بمعنىكلمة ، ḥnw
، وتأتى في 92

93:النصوص القبطية بأشكال إمالئية متعددة منها
 

hneeu – hnw - hn/ou  ، وتشير هذه الكلمة إلى أنواع مختلفة من األواني الفخارية التي كانت
 95مثال: ، 94تستخدم لحفظ السوائل كالخل والمياه وكذلك النبيذ

ekelaau nhnaau eite hnouaggein n/rp eite hnoumaje nebri  

  ) لشيء آخر من اآلنية الفخارية سواء بجرة نبيذ أو بواحد ماجي حبوب (

1.4.hotc  : "من األصل المصري القديم96"هوتس" كلمة قبطية بمعنى "إناء ،sth3 
97

بهذا  توكتب، 
 في اليونانية الكلمة اويقابله ، hatc الشكل في اللهجة الصعيدية، باإلضافة إلى الشكل

98
 ،

السائلة، وقد و المواد الجافة جاء ذكر هذا اإلناء مع كلٍّ من أنه ربما يكون إناء أو مكيال، و  Alcockويذكر 
      99مثال:، استخدم كإناء للنبيذ

 mntoue nhotc n/rp    . ) إحدى عشر إناء من النبيذ ( 

 

  طريقة إعداد وحفظ النبيذ .5

يحضر النبيذ في نالت صناعة النبيذ أهمية خاصة في العصر القبطي لما له من أهمية دينية، وأصبح 
لذين كان منهم ا ، وكانت أعمال زراعة حقول العنب يقوم بها كثير من الرهبان100كل دير من األديرة القبطية

التي كانت و  ثابتة ومتنقلة، في معاصريتم عصر العنب  كان، و 101أيًضا من يخصص في صناعة النبيذ

                                                                                                                                                                                           
88 CRUM, CD., 609a. 
89ČERNY, CED., 261. 
90 CRUM & Bell, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 135. 
91 CRUM, CD., 692b 

92 ČERNY, CED., 289.                                                                                          

93 VYCICHL, Dictionnaire Étymologique de la Langue Copte, 306. 

 .  28، جوانب من الحياة اليومية لألقباط، أحمد 94
95 CRUM, Coptic Ostraca from the Collections of the Egypt Exploration Fund the Cairo Museum and Others, No. 

306. 
96 CRUM, CD., 727a. 
97 ČERNY, CED., 302. 
98 WESTENDORF, KHWb., 400. 
99 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 162. 


بالتفصيل ولم يسجلها الفنانون على الجدران كما كان الحال  تسجل في الوثائق لمطريقة إعداد النبيذ وحفظه في الفترة القبطية   

يستدل عليها من خالل ما ورد عن صناعته في العصور التاريخية السابقة، باإلضافة إلى ما تبقى من في مصر القديمة، ولكن 
 والكنائس .  المختلفة التي تم العصور عليها في األديرة لقى أثرية تتعلق بالمعاصر والجرار

 . 59، م1986 : مطبعة دار العالم العربي،القاهرة، 1، ط حضارة مصر في العصر القبطي، مراد ،كامل  100

101 TILL, Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, No. 82. 
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قد عثر على معاصر ثابتة بحالتها األصلية كما في دير األنبا ف؛ تلحق بالكنائس واألديرةأغلب األحيان 
، كما عثر على معاصر متنقلة عديدة تعود للعصر القبطي مثل تلك المعصرة الخشبية المحفوظة 102هدرا

ذلك باإلضافة إلى طريقة عصر العنب باألرجل والتي كانت متبعة طوال العصور  ؛103بالمتحف القبطي
بمعنى "الدائس في معصرة  refhwmبذكر المسمى الوظيفي التاريخية، ويستدل عليها من الوثائق القبطية 

 104.العنب"

القبطية وكان يحرص األقباط على ضرورة حفظ النبيذ بطريقة سليمة حتى ال يفسد، ففي إحدى الوثائق 
لمدة خمسة أشهر من تاريخ االستالم وأن ال  اً يشترط تاجر النبيذ على صانع النبيذ بأن يكون النبيذ صالح

ثر على العديد منها بالكنائس وكان يتم حفظ النبيذ في جرار متعددة األشكال، وقد ع  ، 105يفسد بالفطريات
اللون لسد مسامها وحفظ النبيذ من التبخر الداخل بطبقة من الراتنج سوداء  طلى منواألديرة، وكانت ت  

ستخدم مادة الراتنج قبل العصر اليوناني الروماني. وقد وجدت مجموعة من ولتحسين طعمه، وفي الغالب لم ت  
 106.في دير القديس إبيفانوس بطيبة اتهذه الجرار 

لى األديرة، وكا أما عن نقل النبيذ فقد ن رعاة الجمال في استخدمت الجمال في نقل جرار النبيذ من وا 
107.الغالب من الرهبان الذين يعملون بالدير

  

 :وأهميتهاستخدامات النبيذ  .6

يمكن اليومية، والتي أهميته في حياة األقباط  على ا يبرهنتعددت وتنوعت استخدامات النبيذ مم
 النقاط التالية : إيضاحها من خالل 

بطي، ويتضح ذلك من خالل عدة في االقتصاد الق مة لعبت دورا مميزاً هميعد النبيذ سلعة استراتيجية  .1.6
 :  نقاط

108: مثال العينية، خدام النبيذ كجزء من أجور العمالأظهرت العديد من الوثائق القبطية است
 anok 

de hww tati nak hapekbeke ntrompe t/rc  nmntcasbe nrtof n 

couo mnmntn nk…c…..mnmaftace nlakoote n/rp  

                                                           
  .320، م2000 ،المجلس األعلى للثقافة القاهرة:، 1، ط األديرة األثرية في مصر. ك، ك ،والترز  102
 .124 ،م1994 ،األمين دار القاهرة:، 1ط، الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية، زبيدة محمد ،عطا103

104 CRUM, CD., 675a. 
105 TILL, Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, No. 82. 

 .  38-37 ،م1991، مكتبة مدبولي: القاهرة، 1، ط والصناعات عند القدماء المصريين الموادالفريد،  ،لوكاس  106

107 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 373. 
108 CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, No. 1065. 
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 ( .  نبيذ الكوتيه 36 و .......... وعشرة قمح أردب 17 كلها سنةال في جركأل لك أعطى نفسى أنا) 
، فكان النبيذ من يعد النبيذ من السلع أو المواد األساسية المستخدمة في التجارة الداخلية والخارجية
ختلف ثمن النبيذ االتجارات الرابحة، والتي شارك فيها الرهبان كما حدث في عدد من أديرة أنطونيوبوليس، وقد 

ني الفخارية المتعارف على وفًقا لنوعه وكميته، وكان يقدر أحياًنا بالمكاييل الخاصة به أو بالجرة واألوا
وتظهر الوثائق أن تجار النبيذ كانوا يقومون بالتعاقد مع  ة،مية خاص، وقد نالت تجارة النبيذ أه109حجمها

الحًقا، وكان  من المال كمقدم ثمن النبيذ الذى سوف ينتج من محصول العنب اً صانعي النبيذ ويدفعون مبلغ
لالستخدام  لفترة تصل إلى عدة شهور، وأن ال يفسد بالفطريات أو ع النبيذ أن يبقى النبيذ صالًحا يتعهد صان

ال سيدفع غرامة ماليةيتح   110.ول إلى خل وا 
المخصصة  رضت ضرائب على أراضي الكرومف   حيث ؛لنبيذ كأحد مصادر دخل الدولةاستخدم ا
، فهناك برديات مؤرخة بالقرنين الخامس والسادس الميالديين تذكر ضرائب نقدية وعينية كانت لصناعة النبيذ

عن من النبيذ، وذلك  اً لتر  82وعينًيا إلى كيرات  8والتي وصلت قيمتها نقًدا إلى  ،األراضيتلك جبى على ت  
  111من الكروم.األرورة 

التي  صناعة الفخار في العصر القبطي انتعاشكثرة استخدام النبيذ في الكنائس واألديرة أدى إلى 
 112.جاءت بأحجام وأشكال متعددة

أستخدمها األقباط في سداد الديون، فنجد العديد من الوثائق السلع التي  حد المواد أواستخدم النبيذ كأ
، وكذلك استخدم في سداد 113بتسليم كمية من النبيذ مقابل مبلغ من المال تم اقتراضه اً القبطية تتضمن تعهد

irp n htrw المصرية القديمة فتذكر الوثائق ؛الضرائب كما كان الحال في مصر القديمة
، واستمر  114

  jeeic mntou/ nhatc n/rp anjitou :115مثالالوضع كذلك في العصر القبطي، 

ntootk hapd/mocion nneiwhe ntahomw hapkar> mprwthc ind>   

                                                           
   أت دوالتي قد ب ،المراجع أن النبيذ كان من ضمن المواد والسلع التي استخدمت في التجارة الخارجية مع دول الغرب تذكر

التجارة ربما تفسير ذلك أن قبطية تتحدث عن ذلك، و  ائقأية وث إلىمنذ القرن األول الميالدي، ولكن لم يتوصل البحث 
باللغة الرسمية للبالد سواء كانت اليونانية أو العربية )بعد الفتح العربي لي تسجل والتي بالتا الخارجية تعد من العالقات الدولية

  . مسجلة باللغة اليونانيةالالوثائق الخاصة بتجارة النبيذ الخارجية  العديد منذلك ومما يؤكد لمصر( 
 .165 -164، الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية، زبيدة محمد ،عطا109

110
 Cf: TILL, Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, No. 82. 

 . 58 -54، الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية، زبيدة محمد ،عطا  111
 .14 ،م2001 ،فرع الفيوم ،كلية اآلثار ،مؤتمر الفيوم األول ،"رمزية الكروم في الفن القبطي"، مها سميرالقناوي،   112

113 TILL, Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, No. 81. 
، كلية غير منشورة رسالة ماجستير ،"الضرائب في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة، "زينب على ،محروسللمزيد:   114

  . 332-191 ،م1986 ،القاهرةاآلثار، جامعة 

115 CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 344. 
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مو بخصوص حصاد منك بخصوص ضريبة أرض التاحو  استلمناهمإناء نبيذ نحن 15أنتبه،   :قائالً )
 . اإلنديكتيون األول(

التجارة،  المقايضة، حيث كان يتم تبادل كميات منه مع مواد أخرى كنوع مناستخدم النبيذ في 
 116مثال:

                                 ta@ tegnwcic nn/rp ntaitaau ha cim 
ta@ tegnwcic nn/rp ntaitaau ha eiwt 

، كما ذكر مقابل شعير(هذه القائمة للنبيذ الذي أرسلته مقابل أعشاب، هذه القائمة للنبيذ الذي أرسلته )
 في الوثائق أن هناك من األديرة ما قام بنظام المقايضة بالنبيذ مقابل الحصول على احتياجاتهم من مواد

  117.أخرى
يعد النبيذ من المكونات األساسية للكثير من الوصفات الطبية وبعض العقاقير العالجية التي كانت .2.6

لوثائق الطبية استخدام أنواع محددة من النبيذ لعالج أمراض توصف للمرضى لتمام الشفاء، فيستدل من ا
 : الوصفات الطبية على النحو التاليبعينها، بجانب استخدام النبيذ بشكل عام في 

 ظهر استخدام النبيذ بشكل عام في عالج العديد من األمراض، وهى :  -
118:مثالالسعال الشديد، 

 

oua efcit cnof ehrai hn rwf ar,iyirh taaf ep/rp santflwk 

tohf hi efiw ]naf tefouwm 

 )للمريض()نبات( األركسيثيره أخلطه مع النبيذ حتى يلين وأخلطه بالعسل، أعطي لهمن فمه:من يسعل دًما )
 طعامه(. 

 119:مثالاستخدم كأحد المكونات الدوائية للتخلص من ديدان المعدة، 
 

oua ere nhelmic nh/tf ,amamellon mac],e basous /rp ynoou 

tahou mn p/rp tcof 

ه ثم اسق م مع النبيذ،)نوع نبات(، نبيذ، سحقهم وخلطه شخص بداخله ديدان: بابونج، ماستيك، سذاب)
 (.  )اجعله يشرب(

120مثال:  استخدم مع مواد أخرى كعقار دوائي في شكل دهان لبعض األمراض الجلدية،
 

oumejpwne ous/m nk/rmec ncantal napac ous/m      

nsol mn ous/m n/rp cwl[ eroou               
                                                           

116 HASITZKA, Koptische Texte, No. 6. 
117 Cf: CRUM & BELL, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, Nos.106-93. 
118 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 323. 
119 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 283. 
120 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 274. 
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 القليل من رماد خشب الصندل القديم وقليل من البصل والقليل من النبيذ، دهنهم )األجزاء المصابة(( . )

121.استخدم في تركيبات دوائية عديدة ألمراض العيون
  

 

في التخلص من الحصوات، كما أنه استخدم في تقليل استخدم في عالج أمراض الطحال ومساعد 
  122.أوجاع الحيض لدى النساء

123مثال:استخدم في عالج أمراض الخصية لدى الرجال، 
 

omeoc oua ere nefjoeit swne eusefe oucoouhe nte pehoou mn 

ouay n/rp nackalon mn ……. 

 هكذا، شخص خصيته مريضة أو منتفخة: بيضة يومية وملعقة من نبيذ عسقالن و... (. )

فتذكر إحدى الوثائق استخدامه كمسكن خارجي لبعض  ،استخدام النبيذ أيًضا في الطب البيطري
124.الحيوانات المصابة

 

األمراض في عدد من الوصفات العالجية لعالج العديد من   p/rp napac استخدم النبيذ القديم
125.كمرض الهربس، كما استخدم لتقوية البصر

  

واستخدم أيًضا في  ،126في وصفات طبية لعالج جميع أمراض المعدة  rp nctoi/ استخدم النبيذ العطري
127.عمل قطرات للعين

 

128مثال:في وصفة طبية لعالج التهاب بالجلد،   ankratwr  استخدم النبيذ النقي
 

pase ec]sah nkwht ec]kkac ji nak…………mn oukou@ nankratwr                          

 بشدة خذ لك ..... مع قليل من النبيذ النقي (.  ويؤلم طاعون يلتهب ناًرا) 

، وأيًضا استخدم في وصفات 129العين في وصفات لعمل قطرات rp efnotm/ استخدم النبيذ الحلو
.آثار عضات الكالب وعضات البشر على الجلدعالجية للجروح العميقة في الجلد، وعالج 

130  

.في عالج تساقط الرموش وعالج من يعانى من الجرب  rp enanouf/ استخدم النبيذ الجيد
131

 

                                                           
121 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 155-158-189-269. 
122 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 173-174. 
123 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 287-288. 
124 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 139. 
125 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 281,195. 
126 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 175. 
127 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 304,305. 
128 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 306. 
129 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 204. 
130 Cf: CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 293. 
131 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 148. 
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أبو طربو" اصة بالكنيسة األرثوذكسية صالة "كان يستخدم النبيذ للشفاء اإلعجازي، ففي إحدى الطقوس الخ - أ
أرغفة وسبع قطع من الجبن وقلياًل من  ةالطقس يأخذون سبعوفى هذا  ،روالتي تقام لمن عضه كلب مسعو 

أطفال يقرأ الكاهن سبع صلوات ويقرأ سيرة أبو  ةالنبيذ والزيت الطيب وسبع ثمرات وكأس ماء وبحضور سبع
من  للذي عضه الكلب، وكان يشرب الطفل قليالً  من المزامير، ثم يقرأ صالة اً وجزء  طربو من السنكسار

 132.النبيذ كل صباح
، كما 133استخدم النبيذ كعالج من السحر، فكان الشخص المسحور البد من تناوله النبيذ حتى يتم شفاؤه - ب

نما جاء  اً وذلك لم يكن جديد ؛في الرقية  rp nac/ تذكر الوثائق استخدام النبيذ القديم في الفترة القبطية؛ وا 
134.الرقيةهدف ستذكره في مصر القديمة أيًضا في البرديات الطبية التي ت

   

لألسرة القبطية، فتذكر إحدى الوثائق القبطية متطلبات  من النفقات واالحتياجات األساسيةالنبيذ من ض ع د   - ت
والتي  وتطلب منه نفقاتها األساسية خالل عام، زوجة من زوجها الذى تركها بسبب مرضها وتزوج من أخرى،

  135باإلضافة إلى استخدامه كدواء. ،ستخدم في صناعة الخبزكان من بينها النبيذ حيث كان ي  
ور واالحتفاالت واألفراح، فكان يحرص األقباط على تقديمه في حفالت األفراح ر أرتبط النبيذ بالبهجة والس - ث

  137:مثال، كما جاء ذكره كثيًرا في العظات القبطية ،136للكبار مخلوًطا بالمياه

vai pe p/rp mpicmou vai pe p/rp mpounof   

 . ) هذا هو نبيذ الفرح، هذا هو النبيذ الذي يوجد فيه كل الفرح ( 

كان للنبيذ أهمية دينية كبيرة في الحقبة القبطية لما له من رمزية في العقيدة المسيحية، والتي يمكن  - ج
 إيضاحها على النحو التالي : 

 138.إلى دم السيد المسيح النبيذ يرمز -
المسيحية  مثل طقس التناول التذكاري للعشاء السرى، وهو استخدم النبيذ في بعض الطقوس الدينية 

العشاء األخير وفًقا للمعتقد المسيحي الذى تم تناول الخبز والنبيذ فيه، والذي ورد ذكره في األناجيل األربعة؛ 
؛ حيث قدم السيد 139حيث أخذ السيد المسيح تالميذه وتناول معهم طعام العشاء وأمرهم أن يفعلوا ذلك لذكراه

سفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، لمسيح عليه السالم الكأس إلى تالميذه ليشربوا منه باعتباره دمه الذى ي  ا
وقد قصد يسوع بهذا أنه سيموت وسيقدم الفداء األبدي لينال كل من يؤمن به الغفران والحياة األبدية في 

                                                           
  . 50، م2004، القاهرة، 4مجـ. ، موسوعة من تراث القبط ،"الطب والعلوم عند األقباط" خليل، ،سيحةم132

133 TILL, Die Arzneikunde der kopten, 102. 
134 CHASSINAT, Un Papyrus Médical Copte, 56. 

 . 61، م2004 ،ايبارشية النمسا ،(الحياة اليومية عند األقباط )عالم األقباط ديل، هلجاو  ناصر ،البردنوهى135
 .35،  عالم األقباط، ديلهلجاو  البردنوهى 136

137 HENRI, Homelies Coptes de la Vaticane, 70. 
138 BONCENNE, C., “Dionysus” in: Coptic Encyclopedia, Vol. 6, New York, 1991, 1759.  

 .  19اآلية ، 22اإلصحاح  ،لوقا انجيلالكتاب المقدس،   139
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يمارسونه ويسمى "سر  ا لدى األقباطوأصبح ذلك طقسً  ،140السماء في العهد الجديد عهد النعمة والغفران
 141" فهو يعد رمًزا للسيد المسيح الذى سفك دمه من أجل البشر.ر"سر الشك " بمعنىاألفخارستيا

، فيذكر في نصوص كان الحصول على النبيذ يعد من المعجزات التي يحققها الرب في العقيدة المسيحية -
كما جاء في  ،142المسامير والخشبكأن الرب لديه القدرة على تحويل أي شيء إلى نبيذ العظات القبطية 

 الي : النص الت
ouon sjom mv] pe nte nihudria er /rp ie nte ouse ie keoli 
holwc er /rp at[ne mwou.  

، (دون تدخل اً نبيذء آخر أصبح و أي شييوجد قدرة لدى الرب على تغيير المسامير إلى نبيذ أو الخشبة أ) 
أن أول معجزة للسيد المسيح كانت تحويل المياه إلى نبيذ في عرس قانا  كما ورد في الكتاب المقدس

  143.الجليل
ستدل علي ذلك من خالل ما صور في الفن القبطي وما ورد في كتب وي   ،رتبط النبيذ باألعياد الدينيةا

األساسية في تلك األعياد، مثل االحتفال بعيد الشهيد الذي التاريخ، فكان تناول النبيذ من مظاهر االحتفال 
  144.كان يتصف باللهو والبهجة وتناول الكثير من النبيذ

صنع منه النبيذ من أكثر الرموز المذكورة في اإلنجيل، وكان يرمز إلى كنيسة كان الكروم نفسه الذى ي  
 . ن المخلصينيشير إلى المسيحيكروم ت  الرب، وكانت أغصان ال

وتذكر  ،145فكان يستخدم النبيذ كثيًرا في الصلوات الدينية، نال النبيذ أهمية كبيرة لدى الكنائس واألديرة
146:ر، مثالس الديالوثائق أنه كان يتم حجز أنواع محددة من النبيذ لرئي

 

mnvorec Cnte nerp npaiwt ncorouton auw jeu kaimetn nvorec 
nemr@c nan 

فوريس أخرى مكاييل لنا عشرة  إلى أبي من الجرار سوروتون و أرسلفوريس من النبيذ مكيال واثنين )
وكان النبيذ من ضمن الهبات والنذور التي يقدمها الناس لألديرة لطلب المغفرة من اهلل عن ، من النبيذ الجديد(

هبون النبيذ كانوا ي اً ذنب كبير فعله اإلنسان أو شكًرا هلل، ويتضح من بعض وثائق الهبة أن هناك أشخاص
نبيذ  إبريق 40ففي إحدى الوثائق المؤرخة بالقرن الثامن الميالدي سيدة تهب الدير لألديرة بشكل سنوي، 

                                                           
 .14، رمزية الكروم في الفن القبطي القناوى،  140

 . 35-1اآلية ، 13اإلصحاح  يوحنا، انجيلالكتاب المقدس، 141 

142 HENRI, Homelies Coptes de la Vaticane, 72. 
 . 11-1اآلية ، 2اإلصحاح  ،انجيل يوحناالكتاب المقدس، 143
رسالة ، "أصول ومدلوالت العناصر الزخرفية على النسيج القبطي حتى نهاية القرن السابع الميالدي "مصر سعد، ،سيد144

 . 220-219،  م2015، القاهرة ، كلية اآلثار، جامعةغير منشورة دكتوراه
 .14، رمزية الكروم في الفن القبطي القناوى،145

146 CRUM & Bell, Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, No. 186. 
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شهود بأنها سوف تقدم هذه الهبة للدير بشكل  3قته من خالل عقد وقع عليه وكتبت تعهد على نفسها ووث  
. سنوي

147  
  :الخاتمة والنتائج

بجانب  التي تعد أساليب كتابية متبعة من قبل األقباط  العديد من النتائج اللغويةتوصلت الدراسة إلى 
 على النحو التالي:  يمكن إيجازها، و مةمهالحضارية البعض الجوانب 

  فضل األقباط استخدام الكلمة القبطية/rp في وثائقهم، بينما استخدموا  للتعبير عن النبيذ بشكل أساس
غالًبا عند الرغبة في إعادة ذكر مقدار النبيذ مرة أخرى في نفس الوثيقة، والتي كان  oinwالمترادفة اليونانية 

 يتبع في كتابتها أسلوب االختصار.  
 استخدم اللفظ ankratwr  عن النبيذ النقي الوصفات الطبية للتعبير بعض في . 
  المصطلحrefhwm  الدائس في معصرة العنب" يعد هو الدليل اللغوي على عملية صناعة النبيذ بنفس"

 الطريقة المتبعة في مصر القديمة. 
 التعبير canvoucak  وأهمية هذا النوع في الحقبة القبطية  تنوع تجارة النبيذ يوضح" "بائع النبيذ الحامض

 . خاصة به تجارةتخصيص نظًرا ل
  عبر األقباط لغوًيا عن الكثير من أنواع النبيذ؛ التوصل إلى أنواع وصفات النبيذ في الفترة القبطية حيث

كالنبيذ القديم والنبيذ األبيض والنبيذ القوى والنبيذ المنتقى والنبيذ العطري والنبيذ الجديد، وكان أهمها النبيذ 
 .  rp ac/ القديم

 والنادرة التي استخدمت في كيل النبيذ، ونجد أشهرها تحديد المكاييل والموازين الشائعة lakoote – 

lah/ - kndion  ويالحظ أن من ضمن األساليب الكتابية  مكاييل متساويين في الحجم، ةوكان الثالث
اليوناني األصل في أغلب الوثائق مع المترادفة اليونانية  kndionالمتبعة من األقباط استخدام المكيال 

oinw وكذلك فضل األقباط استخدام كالً من المكيال ،lakoote – lah/  ذات األصل المصري القديم مع

  .  rp/الكلمة القبطية 
 استخدمت المكاييل  orgwn – kwr - ,ouc – ment –kollayon  بشكل محدود

 لكيل النبيذ الجديد فقط .   žect/c م المكيالاجًدا، باإلضافة إلي استخد

 الكثير من األواني المستخدمة في حفظ النبيذ، والتي كان أشهرها تحديد 

 hotc - hnou - amvora -dipla  

  يستشف من الوثائق القبطية أن األديرة كانت تقوم بصناعة النبيذ، وكان الرهبان هم القائمون على هذه
 الصناعة في األديرة. 

                                                           
147 TILL, Die Koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung, No. 33. 
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  في األعياد واألفراح، واستخدم في دفع األجور  فقد استخدم كان للنبيذ أهمية كبيرة في حياة األقباط؛
فهم بعض مما ساعد على  العينية للعمال، وسداد الضرائب والديون، باإلضافة إلى استخدامه في المقايضة

 . التعامالت اليومية بين األفراد وبعضهم البعض
 دم في الشفاء حيث استخ ؛استخدم النبيذ على نطاق واسع في مجال الطب، وقد شمل الطب الروحاني

اإلعجازي والعالج من السحر والرقية منه، كما استخدم في الطب البشري في الوصفات الطبية وضمن 
مكونات بعض العقاقير العالجية؛ فقد استخدم في عالج العديد من األمراض كالسعال وأمراض المعدة 

الخصية لدى الرجال، كما والتخلص من الديدان وأمراض الطحال وأمراض العيون ومرض الهربس وأمراض 
استخدم في تركيبات دوائية لصناعة قطرات للعين ومراهم للجلد ومطهرات للجروح ، وأخيًرا استخدم في الطب 

 . خدم كمسكن موضعي لجروح الحيواناتالبيطري حيث أست
  السيد ؛ حيث أرتبط  باء ذكره كثيًرا في الكتاب المقدسوجلعب النبيذ دور ديني هام بالنسبة لألقباط
 . لمسيح والكنيسة واألعياد الدينيةا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتحاد العام لآلثاريين العربمجلة    م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

363 | DOI 10.21608/jguaa.2021.59952.1158 والء علي عبد الرحمن علي 
 

 المراجعثبت المصادر و 
 أواًل: المراجع العربية:

كريستال للنشر  الجيزة:، )من النصوص واآلثار القبطية( جوانب من الحياة اليومية لألقباط، سهير سعيد ،أحمد -
 م . 2017والطباعة،

- AḤMAD, SUHĪR SA ҅ ĪD, ğawānib min al- ḥayāa al- yawmīa  liʾl-ʾaqbāṭ (min al- nuṢūṢ wa al-ʾaṯār  

al-qibṭīa), Giza: kirystāl  lilnaŠr wa al- ṭibā ̔a, 2017. 

 م. 2004 ،ايبارشية النمسا ،(الحياة اليومية عند األقباط )عالم األقباط ، ديلهلجاو  ناصر ،البردنوهى -
- AL- BARDANŪHĪ, NĀṢIR & HALĞĀDĪL, ʿAlam al-aqbāṭ (al- ḥayā  al-yawmīya ʿind al-aqbāṭ), 

Diocese of Austria, 2004.  

، كلية اآلثار، غير منشورة دكتوراهرسالة ، "المناظر الطبيعية والدينية والرمزية في التصوير القبطي" ،جمال هرمنيا ،بطرس -
 م. 2010 ،القاهرة جامعة

- PETER, ǦAMĀL  HERMANIA, » al-Manāẓir  al-ṭabīʿīya waʾl-dīnīya waʾl-ramzīya fī al-taṣwīr al-

qibṭī« ,PhD thesis, faculty of archeology, Cairo University, 2010. 

 رسالة دكتوراه، "أصول ومدلوالت العناصر الزخرفية على النسيج القبطي حتى نهاية القرن السابع الميالدي "مصر سعد، ،سيد -
 م. 2015، القاهرة ، كلية اآلثار، جامعةغير منشورة

- SAYID, MIṢR SAʿD, »Uṣūl wa madlūlāt al-ʿanāṣir al- zuḫrufīya ʿalā al-nasīğ al-qibṭī ḥattā  

nihāyat  al-qarn  al-sābiʿ al-mīlādī« ,PhD thesis, faculty of archaeology, Cairo 

University, 2015. 

رسالة  ،"منذ العصر المتأخر وحتى نهاية القرن الرابع الميالديمفورة في مصر القديمة األ "،شريف محمد ،عبد المنعم -
 .م 2015 ،القاهرة، كلية اآلثار، جامعة غير منشورة ماجستير

- ʿ ABD  AL-MUNʿIM, ŠIRĪF MUḤAMMAD, » al-Amfūra fī Miṣr al-qadīma  munḏu al-ʿaṣr  al-

mutaʾḫir wa ḥattā nihāyat  al-qarn  al-rābiʿ al-mīlādī« , master thesis, faculty of 

archaeology, Cairo University, 2015. 

 م. 1994 ،األمين دار القاهرة:، الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية، زبيدة محمد  ،عطا -
- ʿ AṬĀ, ZUBAYDA MUḤAMMAD,  al- ḥayāa  al-iqtiṣadīya fi Miṣr al-bīzanṭīya, Cairo: Dār al-Amīn, 1994. 

 م. 2001 ،فرع الفيوم ،كلية اآلثار ،مؤتمر الفيوم األول ،"رمزية الكروم في الفن القبطي" سمير، مهاالقناوي،  -
- AL-QINĀWĪ, MAHĀ SAMĪR,» Ramzīyat  al-kurūm fī al-fan al-qibṭī« , The First Fayoum Conference, 

faculty of archaeology, Fayoum,  2001. 

جامعة ، كلية اآلثار، رسالة ماجستير غير منشورة النبيذ في مصر القديمة "،زراعة الكروم وصناعة  "،..……………  -
  . م 1988 ،القاهرة

- …………………, »Zirā ҅at  al-kurūm wa Ṣināʿat al-nabīḏ fi Miṣr al-qadīma« , master thesis, 

faculty of archeology, Cairo University, 1988. 

 م.  1986 : مطبعة دار العالم العربي،القاهرة، القبطيحضارة مصر في العصر ، مراد ،كامل -
- KĀMIL, MURĀD, Ḥaḍārat Miṣr fī al- ʿaṣr al-qibṭī, Cairo: Dār al-ʿālam  al- ʿArabī , 1986. 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

(345- 367) القبطية النبيذ في الحياة اليومية من خالل املصادر |   364 
 

  . و يوحنا( انجيل لوقاالعهد الجديد )الكتاب المقدس،  -
- AL-KITĀB AL- MUQADAS,  al- ʿAhd al- ğadīd (Inğīl Lūqā  wa yūḥanā). 

 م. 1991، : مكتبة مدبوليالقاهرة، المواد والصناعات عند القدماء المصريين،  الفريد ،لوكاس -
- LŪKĀS, AL-FARĪD, al-Mawād waʾl-ṣināʿāt ʿind al-qudamāʾ  al- Miṣrīyīn, Cairo: Maktaba  Madbūlī, 

1991. 

، كلية اآلثار، غير منشورة رسالة ماجستير ،" الضرائب في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة "،زينب على ،محروس -
 م.  1986 ،القاهرةجامعة 

- MAḤRŪS, ZĪNAB ʿALĪ, »al-Ḍarāʾib fi Miṣr al-qadīma ḥattā nihāyat  al-dawla al-ḥadiṯa « , master 

thesis, faculty of archaeology, Cairo University, 1986. 

 م.  2004، القاهرة، 4مجـ. ، موسوعة من تراث القبط ،" الطب والعلوم عند األقباط "خليل، ،مسيحة -
- MASĪḤA, ḪALĪL, »al- ṭib waʾl-ʿulūm ʿind al-aqbāṭ«, mawsūʿat min turāṯ al-qibṭ, vol. 4, Cairo, 2004. 

 م.  2000 ،جلس األعلى للثقافةالم القاهرة:، األديرة األثرية في مصرك، ك .  ،والترز -
- Walters, k.k, al-Adīra al-aṯarīya fi Miṣr, Cairo: al-Mağlis al-A ̔ lā liʾl-ṯaqafa, 2000.  

 المراجع األجنبية :  ثانيًا:
- ALCOCK, A., «Coptic Terms for Containers and Measures», Enchoria 23, 1996. 

- ATIYA, A. (ed.), The Coptic Encyclopedia, vols1-8, New York, 1942. [=Copt.Ency.] 

- BAGINSKI, A. & Tidhar, A., Texties from Egypt 4th-13th Centuries, Los Angeles: Tavnit Press, 1980. 

- BONCENNE, C., “Dionysus” in: Coptic Encyclopedia, Vol. 6, New York, 1991. 

- ČERNY, J., Coptic Etymological Dictionary, London: Cambridge University Press, 1976. [=CED] 

- CHASSINAT, É., Un Papyrus Médical Copte, Le Caire : Imprimerie de l'Institut Francais 

D'Archéologie Orientale, 1921. 

- CRUM, W., A Coptic Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 1939. [=CD] 

- …………., Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, London: Oxford University 

Press, 1905. 

- …………., Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands Library, London: 

Manchester at the University Press, 1909. 

- …………., Coptic Ostraca from the Collections of the Egypt Exploration Fund the Cairo Museum and 

Others, London, 1902. 

- …………., Short Texts from Coptic Ostraca and Papyri, Oxford University, 1921. 

- ………...... & BELL, H., Wadi Sarga Coptic and Greek Texts, Hauniae, 1922. 

- ………….. & EVELYEN, W., The Monastery of Epiphanies at Thebes I, New York: Cambridge 

University Press, 1924. 

- ERICHSEN, W., Demotisches Glossar, German, Koponhagen: Ejnar Munksgaard, 1954. 

- ERMAN, A., Life in Ancient Egypt, London, New York: Macmillan Press, 1894. 

- FÖRSTER, H., Wörterbuch der Griechischen Wörter in den Koptischen Dokumentarischen Texten, Berlin: 

Walter de Gruyter, 2002. [=FD] 



 االتحاد العام لآلثاريين العربمجلة    م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

365 | DOI 10.21608/jguaa.2021.59952.1158 والء علي عبد الرحمن علي 
 

- GABRA, G. & EALON, M., The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, 

Cairo: The American University in Cairo Press, 2007. 

- GARDNER, L.(ed.), Coptic Documentary Texts from Kellis I, Oxford, 1999. 

- HALL, H., Coptic and Greek Texts of the Christian Period from Ostraka, Stelae, Etc. In The British 

Museum, London: Oxford University Press, 1905. 

- HASITZKA, M., Koptische Texte, Wein, 1987. 

- HENRI, D., Homelies Coptes de la Vaticane, I, Laeken-Bruxelles, 1922. 

- HEUSER, G., Die Personennamen der Kopten, Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1929. 

- KRUIT, N. & WORP, K., «Metrological Notes on Measures and Containers of Liquids in Graeco- 

Roman and Byzantine Egypt», APF 54,No.45, 1999, doi: 10.1515/apf.1999.45.1.96. 

- LIDDELL, H. & SCOTT, R., Greek English Lexicon, New York: Oxford University Press, 1986. 

- SOHAIR, A., «Professions, Trades, Occupations, & Titles in Coptic», JCops 12 &13, Paris, 2010-

2011, 60, doi: 10.2143/JCS.12.0.2062434. 

- STEFANSKI, E.   & LICHTHIEM .M., Coptic Ostraca from Medinet Habu, London: The University of 

Chicago Press, 1952. 

- VYCICHL, W., Dictionnaire Étymologique de la Langue Copte, Leuven : Bondgenotenlaan Peeters, 

1983. 

- WESTENDORF, W., Koptisches Handwörterbuch, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 

1977. [=KHWb] 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

(345- 367) القبطية النبيذ في الحياة اليومية من خالل املصادر |   366 
 

 الصور واألشكال

 
 " أمفورة " إحدى األواني المستخدمة لحفظ النبيذ في الحقبة القبطية .( 1شكل)

                   CRUM & EVELYEN, The Monastery of Epiphanies at Thebes I, FIG. 32. 

 
 .   الخامس الميالدي –مؤرخ بالقرن الرابع  ،المستخدمة لحفظ النبيذ والسوائل في الحقبة القبطية الفخارية ( إحدى األواني2) شكل

GABRA, G. & EALON, M., The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, Cairo: 

The American University in Cairo Press, 2007, FIG.85. 
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 الميالدي . الثامن – السابعمؤرخ بالقرن  لحفظ وتخزين النبيذ والمواد السائلة وعاء من الفخار( 3شكل)

GABRA & EALON, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, FIG. 93. 

 
الخامس –إفريز من الحجر الجيري يمثل إحدى مراحل صناعة النبيذ وهي حصاد العنب، مؤرخ بالقرن الرابع ( 4شكل)

 الميالدي. 

GABRA & EALON, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, FIG. 92. 
 


