نمرود قاشا

البيض الملون

البيض امللون

ٍ ،رموز ،طقوس وتقاليد
معان
نمرود قاشا
( )8القيامة والبيض الملون
اررجظ اٌج١ض اٌٍِّ ْٛززإِب ِع ع١د اٌفصؼ ( اٌم١بِخ ) في ٟويً لٚي اٌليبٌُ اٌزي ٟريد ٓ٠ثبٌّ,ي١ؾ١خ
 ٛ٘ٚرمٍ١د ّ٠برسٗ اٌّ١,ؾ ْٛ١لجيً فزي ح ِٕبسيجخ ِيٓ ع١يد اٌفصيؼ ٘ٚيلا اٌزمٍ١يد ر ااي سيبر٠ب فيٟ
اٌلد٠د ِٓ لٚي اٌلبٌُ ٚاٌىٕبئس اٌش ل١خ ٚاٌغ ث١خ
اٌج١ض ِ ٠ز اٌ ٝأجلبس اٌؾ١بح ٕ٘ ِٓٚب عبء ار٘زّبَ اٌل٠ ٞلغيٌ ٝيٗ لياي اٌل١يد ام ِ ٠يز اٌيٝ
ل١بِخ اٌّ١,ؼ ِٓ اٌّٛد ٚاٌؾ١بح ارثد٠خ ثبٌٕ,جخ ٌٍّ١,ؾٓ١١
ٕ٘بن ِلٍِٛخ رٕبلٍٙب اٌجلض رميٛي ثيبْ اٌمد,٠يخ ِي  ُ٠اٌّغدٌ١يخ م٘جيذ اٌي ٝل١صي رِٚيب ثبعزجبر٘يب
ِٛاعٕخ رِٚبِٔ ٗ١ؾزغخ عٍ ٝصٍت اٌّ١,ؼ ٚلبِذ ثش ػ لصخ اٌّؾبوّخ ٚاٌصٍت ٚاٌم١بِخ .
عٕدِب سّلٙب اٌم١ص لبي ٌٙب  ٌٛ :اْ اٌجي١ض ٠صيجؼ ٌٔٛيٗ اؽّي اصيدله ثيبْ اٌّ,ي١ؼ ليبَ ِيٓ ثيٓ١
ارِٛاد ..عٕد مٌه اللد اٌّغدٌ١خ ث١ضٗ ٚلبٌذ  :اٌّ١,ؼ لبَ ؽمب ليبَ فزؾيٛي ٌي ْٛاٌجي١ض اٌيٝ
اؽّ .
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ٚرغُ للخ ٘لٖ اٌ ٚا٠خ ِٓ عدِٙب فمد اعزج رٍ ٓ٠ٛاٌجي١ض اؽيد ا٘يُ اٌغميٛت اٌزيّ٠ ٟبرسيٙب إٍ٘يب
ف ٟوً ِدٕٔب ٚل أب ٚولٌه ٠فلٍٙب اٌّ١,ؾ ْٛ١فِ ٟخزٍف لٚي اٌلبٌُ .
ٕٔٚمً ٕ٘ب ثلضب ِٓ ِلبْ ٚعمٛت ٚرِٛا ٘لا اٌزمٍ١د اٌغّ ً١اٌل ٞرٕبلٍٗ ارع١بي ٌم  ْٚعد٠دح

(  ) 2البيضة في الحضارات القديمة
اٌج١ضخ ٘ ٟرِز و ٟٔٛإِٓذ ثٗ اٌؾضبراد اٌمدّ٠خ أٌٔٛ١بٔ١خ أٌّص ٠خ إٌٔٙدٚس١خ ٚاٌىٕلبٔ١يخ) ثيبْ
أصً اٌلبٌُ ٘ ٛث١ضيخ ٘ٚي ٟرِيز اٌؾ١يبح ٚاٌخٍيٛل ٚسي اٌخصيٛثخٚ .ؽزي ٝأل,يبَ اٌج١ضيخ (اٌج١يب
ٚاٌصفبر) عز٠ذ عٍ ٝأسبت الزاف أٌٛاْ اٌجش فبٌغٕس ا٤ث١ض ِ ٠ز ٌج١ب

اٌج١ضيخ ٚا٤صيف

ٌصفبر٘ب ( اٌّؼ )
ٚلجً اٌّ١,ؾ١خ وبٔذ اٌج١ضخ رِزاً ٌٍزغدل ٚاٌ ِٚبْ عٕد اؽزفبٌ ُٙثل١د ِ١ال اٌغج١ليخ ٠ميدِِ ْٛبئيخ
ث١ضخ ولث١ؾخ.
أِب ف ٟاٌزمٍ١د اٌٛٙ١ل ٞفبٌج١ضخ ٘ ٟاٌّأوً اٚ٤ي اٌيل٠ ٞيزُ رٕبٌٚيٗ ثليد ِ اسي ُ١اٌليزاء ٚر ِيز إٌيٝ
لٛ,ح اٌلجٛل٠خ ٚاٌؾزْ ٚاٌؾ١بح اٌغ ١اٌّىزٍّخ.
اٌشلٛة اٌٛصٕ١خ ِٓ سىبْ اٌش ق اٚ٤سظ ٚآس١ب (اٌف١ٕ١م ٓ١١أٌٛ١بْ ٚاٌٙ١يٛل) ويبٔٛا ٠لجيد ْٚاٌخيبٌك
ِ ِييٛاًا إٌ١ييٗ ثج١ضييخ ٙٔ٤ييُ وييبٔٛا ٠لزمييد ْٚأْ اٌٍ١ييً ٘يي ٛأٚي اٌىبئٕييبد ٚإٔييٗ لييد رّخييض ِ ي ح فٌٛييد
ث١ضخ ٘ ِٓٚلٖ اٌج١ضخ أجضمذ سبئ اٌىبئٕبد اٌّص  ْٛ٠اٌمداِ ٝوبٔٛا ٠مدِ ْٛاٌجي١ض اٌّصيجٛ
ثب٤ؽّ وم ثبْ ٌٌٙ٣خ.
ٚثىيييً ا٤ؽيييٛاي رِز٠يييخ اٌج١ضيييخ ٚرزٕٙ١٠يييب ٘ييي ٟعيييبلاد ٚصٕ١يييخ وبٔيييذ ٌاؽزفيييبي ثيييبٌ ث١ع ٚعيييٛلح
اٌخصٛثخ إم عُض عٍ ٝثمب٠ب ث١ض ِزل ف ف ٟلجٛر رلٛل إٌ ٝفز ح ِب لجً أزشبر اٌّ١,ؾ١خ.

(. ) 3البيض في المسيحية
فييي ٟثيييدء أزشيييبر اٌّ,ييي١ؾ١خ ٚثدا٠يييخ اٌىٕ,١يييخ لرط اٌّ,ييي١ؾ ْٛ١عِّٛي يًب ٚثشيييىً ليييب

اٌىٕيييبئس

(ا٤رصٛمٚو١,خ اٌ ٚس١خ أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌ ِٚبٔ١يخ) عٍي ٝأْ ٠ميدِٛا صيجبػ ع١يد اٌفصيؼ ث١ضيخ ِزٕ٠يخ
ثبٌٍ ْٛارؽّ (ثئزب سّٛلزب) رِزاً ٌم١بِخ اٌّخٍص.
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اعزمبلاً ِٕ ُٙثأٔٙيب سي اٌخصيٛثخ ٚاٌؾ١يبح اٌغد٠يدح ٕ٠ٚزدي لائّيًب ِٕٙيب لي ٚط ويبئٓ ؽي ٟعد٠يد ٘يلا
اٌىبئٓ (صٛص )ٟعٍ ٗ١أْ ٠ى ,اٌج١ضخ ٠ٚخ ط ِٕٙب ٚعٕد مان ر ٠لد ٌٍج١ضيخ ٚعيٛل فٙي ٟرِيز
ٌٍزغدل لجيً أْ ري رجظ رِيزًا ثم١بِيخ اٌّ,ي١ؼ .فبٌٍصيٛ

اٌ,يغ ٓ١في ٟأٌج١ضيخ ٠ى,ي ٘ب ثٕف,يٗ ٠ٚفي

ِٕٙب رِزاً ٌٍّ١,ؼ ا ٌل ٞؽغُ أثٛاة اٌغؾٚ ُ١لؽ ط اٌؾغ اٌّٛعٛل أِبَ اٌمج ثليد أْ ويبْ أسي١
اٌّٛد.
فئما اْ اٌج١ضخ ٘ ٟرِز اٌ١,د اٌّ١,ؼ ٌٗ اٌّغد اٌل ٞلبَ ِيٓ اٌمجي ثمٛريٗ اٌلار١يخ ٕ٘ٚ.يبن رمٍ١يد ٠ليٛل
اٌ ٝؽٛاٌ ٟاٌف ٟسيٕخ ٘ٚي ٛاْ ويً ِيٓ  ٠ثي ٟاٌيدعبط ثغيض إٌدي عيٓ لٕ٠يٗ ِٚل٘جيٗ ؽّٕ١يب ٠ضيع
اٌج١ض رؾذ اٌدعبط ( اٌمجٛثخ ) فبٔٗ  ٠سُ اشبرح اٌصٍ١ت عٍ ٝاٌج١ض .
٘ٚىييلا أصييجؼ اٌخٍييٛل شييلبر اٌج١ضييخ فيي ٟع١ييد اٌفصييؼٚ .صييبرد رِييزًا ٌٍف ي ػ اٌفصييؾ٠ ٝزٕبٌٙٚييب
اٌّؤِٕييٚ ْٛلييدًّ٠ب وييبْ ٠زٕبٌٙٚييب عبٌييت اٌّلّٛل٠ييخ عٕييد ارٔزٙييبء ِييٓ صيي ِٗٛأ٤رثلٕ١يي ٟاٌييل ٞوييبْ
٠ص ِٗٛلجً عّبلٖ ِّزٕلبً لاٌٗ ِٓ أوً اٌج١ض.
ِٕٚل اٌم ْ اٌ,بلت ثبد ارِزٕبع عٓ أوً اٌج١ض ٠شًّ عّ١ع أثٕبء اٌىٕ,١خ.
21
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ٔٚد اً ٌٛف ح اٌج١ض ف ٟأٌجٛ١د لرعذ اٌلبلح عٍ ٝسٍمٗ ٚارؽزفبػ ثٗ ٌغب٠يخ أزٙيبء اٌصي َٛاٌىج١ي
ٚثلد لِٛع اٌغّلخ اٌلدّ١خ ٛ٠اع عٍ ٝاٌّؤِٕ ٓ١في ٟصيجبػ ع١يد اٌفصيؼ لجيً ارؽزفيبي اٌغم,يٟ
ٚثلدٖ ٚرزُ اٌزؾ١خ ثّفبل,خ اٌج١ض لبئٍ :ٓ١اٌّ١,ؼ لبَ؟ ٠ٚى ْٛأٌغٛاة ؽمًب لبَ.

(  . ) 4بيض الفصح
أِييب رٍيي ٓ٠ٛاٌجيي١ض ٚإ٘دائييٗ فيي ٟع١ييد اٌفصييؼ فٙيي ٟعييبلح لدّ٠ييخ  ٠عييع ربر٠خٙييب إٌيي ٝاٌف١ٕ١م١ييٚ .ٓ١فييٟ
ثٍغ١ىييب ٠فم,يي ْٛاٌجيي١ض صييجبػ ٠يي َٛسييجذ إٌييٛرٚ .فييٛ٠ ٟغ,يياف١ب ٠ف ,ي  ْٚعٍّ١ييخ اٌّفبل,ييخ ثلييدٖ
رفبس١

فئما و ,د اٌج١ضزبْ ِلًب فٙيلا لٌ١يً عٍي ٝاٌصيدالخ ٚفي ٟث١ٌٔٛٛيب ٠ميدٌٍِ ْٛضي١ف ث١ضيخ

ٍِٛ,لخ ش ط أْ ٠ىٔ ْٛصفٙب ِٓ ٔص١جٚ .ُٙف ٟثلض ل  ٜف ٔ,ب ٠زي الص اٌؾج١جيبْ ؽيٛي أويٛاَ
اٌج١ض فيئما سيٍّذ ِيٓ اٌى,ي ثيبرن ا٘٤يً اٚاعّٙيب ٚفي ٟرٚسي١ب أ٠يبَ اٌم١بصي ح عُي ف صيٕبعخ
ثيي١ض اٌفصييؼ ِصييٕٛعًب ِييٓ اٌّغيي ٘ٛاد ٚا٤ؽغييبر اٌى ّ٠ييخ ٚفيي ٟلالٍٙييب أعّييبي فٕ١ييخ صييغ ١ح
صُييٕلذ لص١صيًب ٌٍم١بصي ح ٌٚلييبئارٚ . ُٙفييٌٕٛ٘ ٟييدا  ٠وييز ْٚعٍييِ ٝشييبروخ ا٤عفييبي فيي ٟرييزٓ١٠
اٌج١ض ثأٔف .ُٙ,وّب ع د اٌلبلح ف ٟثلض اٌجٍداْ أْ ٠ؤلل اٌجي١ض اٌّ,يٍٛق إٌي ٝاٌىٕ,١يخ وي٠ ٟيزُ
ِجبروزٙب ِٓ لجً اٌىب٘ٓ ثلد مٌه رجدأ عٍّ١خ رى ١,أ ٚرفم١س اٌج١ض ٚأوٍٗ.
أِب ف ٟاٌل اق ٚاٌّش ق ثشىً عبَ فمد سبرد عٍ ٝاٌزمٍ١د اٌّزجع عٕد ثم١خ اٌشيلٛة في ٟعّيع ٚسيٍك
ٚرٍ ٓ٠ٛاٌج١ض ثلد إضبفبد لبصخ ثىً ِٕغمخ.
ف ٟعدل ِٓ اٌدٚي اٌل ث١خ اٌزّ٠ ٟضً اٌّ١,ؾ ٓ١١فٙ١ب صمياً سيىبٔ١بً وج١ي اً ٠لزجي اٌجي١ض اٌٍّي( ْٛث١ئيٟ
ا  ٠افيك ع١يد اٌم١بِيخ ٚرّبرسيٗ ويً اٌلٛائيً ثّٛعيت رمٍ١يد عّ١يً ٠جيدأ ِيع ثدا٠يخ
ص٠ٛئ )ٟعمً,ب عًّ ١
اٌص َٛاٌخّ.ٟٕ١,
ا رااٌييذ سيي١داد اٌج١يييٛد رميي َٛثزييز ٓ١٠اٌجيي١ض ٚر,ييزلًّ عييبلح أٚراق اٌجميييدٔٚس
فييٌ ٟجٕييبْ ِييض ً
اٌخض اء اٌز٠ ٟزُ ٚضلٙب عٍ ٝاٌج١ضخ إٌ١ئخ ٚر ثظ أ ٚرضجذ ثمّبش رل١يك عيداً صيُ ٛ٠ضيع اٌجي١ض
فٚ ٟعبء ف ٗ١اٌىض ِٓ ١لشٛر اٌجصً اٌؾّ اء ٠ضيبف اٌّيبء اٌجيبرل ٚاٌٍّيؼ ٠ٚيزُ سيٍك اٌجي١ض ثليد
مٌه ٚثلد إااٌخ أٚراق اٌجمدٔٚس عٍي ٝاٌج١ضيخ اٌزي ٟرىي ْٛليد رٍٔٛيذ ثيبٌٍ ْٛا٤ؽّي ِبعيدا اٌغيزء
اٌل ٞرُ رغغ١زٗ ثأٚراق اٌجمدٔٚس ٠ٚؾفؼ اٌج١ض ٌ َٛ١اٌل١د.
أِب اٌجلض ,٠زلًّ أٚراق اٌشب ٞثدرً ِٓ لشٛر اٌجصً ف ٟؽبٌخ عدَ رٛف ٘ب ٚرجم ٝإٌز١غخ ٔفٙ,ب.
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أِب ف ٟل ٚ ٜثٍداد س ٜٕٛ١ٔ ًٙفا ااٌذ اٌلبلاد ٚاٌزمبٌ١د اٌز ٟرّبرسٙب اٌلبئاد .
أِيب عٍّ١يخ صيجل اٌجيي١ض فىيبْ سيبثمًب ٠لزّييد عٍي ٝإٌجبريبد ٚا٤ا٘يبر اٌغج١ل١ييخ اٌّزيٛف ح في ٟاٌؾمييٛي
ؽ١ش ٠زيزآِ ع١يد اٌفصيؼ ِيع اٌ ث١يع لائّيًب فيبٌٍ ْٛاٌّخزيبر ٠ؾيدلٖ ٔيٛع إٌجبريبد اٌّ,يزخدَ ٚاٌيلٞ
ٛ٠ضع ف ٟاإلٔبء اٌخب

ثٍ,ك اٌج١ض.

ِضاً :أا٘بر (اٌؾٕدلٛق س وا) رٕزظ ٌ ْٛأصف

ِغّٛعخ ؽشبش ث ٠خ ِخزٍف رٕزظ ٌ ْٛألضي

لشي ح اٌجصييً ٠ىيئ ْٛييبرظ ٚضييلٙب فيي ٟاٌّييبء اٌؾييبر ِييع اٌجيي١ض اٌّ,ييٍٛق ٌيي ْٛم٘جيي ٟأ ٚلٙييٛائ ٟأٚ
رضييبف أٚراق اٌشييب ٞعٕييد عٍّ١ييخ اٌ,ييٍك فزىيي ْٛإٌز١غييخ ٌيي ْٛأؽّ ي غييبِك ٚفيي ٟأٚ٢ييخ ا٤ل ١ي ح
أُسزل١ض عٓ ٘لٖ إٌجبربد اٌج ٠خ ثأصيجب ؽد٠ضيخ ماد أٌيٛاْ اا٘١يخ أٍِ ٚصيمبد ماد رسي١ِّ َٛيزح
ٚعلاثخ ٠يزُ إٌصيبلٙب عٍي ٝاٌج١ضيخ أ ٚشي ائظ ٍِٔٛيخ ع١ٌٛيخ ٚع ضي١خ رخٍيك أ,يغبَ أ ٚرضيبل ثٕٙ١يب
ٚث ٌْٛ ٓ١اٌج١ضخ ا٤ث١ض.
اْ الز١بر ارٌٛاْ اٌزا٘١خ ٌزٍ ٓ٠ٛث١ضخ اٌل١د ٙٔ٤ب رجلش عٍ ٝاٌجٙغخ في ٟاٌيٕفس ٚرلج١ي ا ٌٍجٙغيخ
اٌز ٟرجلضٙب ل١بِيخ اٌّ,ي١ؼ ِيٓ اٌمجي فئ ٟفيٛت اٌّيؤِٕٚ ٓ١مٌيه ٔ٤يٗ ٌيٛر ل١بِيخ اٌّ,ي١ؼ ِيٓ اٌمجي
رٔلدِذ ثٙغخ اٌخا

٘ٚلا ِب ٔغد ٌٗ ِلٕ ٝف ٟلٛي اٌ سٛي ثٌٛس  :اْ ٌُ ٠ىيٓ اٌّ,ي١ؼ ليد ليبَ

فجبعٍخ و اارٕب ٚثبعً ا٠ضب اّ٠بٔىُ((  1و))11 : 11 ٛ
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