
1 

َّٕىٌ  ِإسبو اِثبء اٌىهٕخ  يت وبٌُفىهُٔب وفٍىهَلاَجبهشَُّإلاٌ
 كَو اٌَُِّلح اٌمنهاء واٌملََِّخ كُِبٔٗ ثأؼٍٕؽب ثىالَخ عىهعُب

 اٌىالَبد اؼبزَّؾلح األِوَىَُّخ
 6112ََٕبَو ٍٕخ  62-11

 قىاًني كٌضيَّح ختتص تالكاهي وهٌاحي خدهته

 1    ............................................................................................................................................................................................................................    الكٌضيَّح القىاًني هزاعاج أمهيَّح عي تقدمي

 6    ..............................................................................................................................................................................................    ادلقدَّس ادلذتح وخدهح تالكهٌح ختتص قىاًني( 1)

 4    ......................................................................................................................................................................................................    عوىهًا اإلذلي الُقدَّاس خبدهح ختتص قىاًني( 2)

 7    .......................................................................................................................................................................    اجلديد العهد كٌيضح كاهي تىاجثاخ ختتص قىاًني( 3)

 8    .....................................................................................................................................................................................................    لإلكلريوس الزَّعىيَّح تاخلدهح ختتص قىاًني( 4)

 9    .................................................................................................................................................................................................    اإلذلي الُقدَّاس حضىر تآداب ختتص قىاًني( 5)

 

 تقدمي عي أمهيَّح هزاعاج القىاًني الكٌضيَّح
 :(1196َ -1178)وًنٌٌُّ اٌضَّبين ِخ اٌمىأٌن اٌيت وظمهب اٌجبثب ِملِِّٓ  •

غجابء  واألثٕابء األؽجابء إٌ    ،أَهب اإلفىح األؼهابه  ،اٌيت هبت لٍُىُ االِزضبي ؽبب ،ٍٕبٖ ثبألواِولل وعت أْ ٔزجك ِب ُل
ألٕٔب  .ُهَّٕواعبَل ِمًب يف ُع إٌَّفٌهٍه اٌمبكه لًٍ أْ َُ اٌوَّةثً ألواِو  ،ٍىاوال ألواِؤب سبزضَّ ،فأىُ ال رمجٍىٔب كبٓ .وٌناؼبجبَه

ّٓ وافزلاوُ ثبٌضَّ ،ئم ثني كِٗ لٕىُ ،بؼمخاػبواف إٌَِّٕبء لٍُىُ أٔزُ اَ اٌىٍّخ، ورواصبخ ٌىالَ اٌَُِّل اؼبَُؼ، وُألَّئمبب كبٓ ُف
ُ فٍٗ ب٘و. وئْ أؼمُزجٌن ِٕٗ يف اٌجبؼٓ دبقبٌفزىُ ئْ فبٌفزُ، وَِّٕب يف اٌفَّىُ ِؽبٌَاٌىوًن، فبلوفىا لله ٘نٖ اؼبى٘جخ، والٍّىا أَّٔ

ًّ ،رؽُمىا  ... لٍُىُ وألِوٖ سبزضٍىا، و٘ى اجملبىٌ ٌىُ لًٍ مٌه، وثووبرٗ رب
ُ ه أٔزُ أَهب اإلفىح األٍبلفخ ؽففىُ اهلل ثُُّٕٗ اغبصٌن، وألبٔىُ لًٍ اٌمُبَ ثأواِوٖ، فُّؽبُٔاخ، أاَل وفافزُ  وونٌ

ولل أفعاُذ يف   .وواٍُىُ وففًب َِزمصًُب ثغًن عىه وال ٘ىي وال ؿببثبح وال أِو كُٔىٌ، ٌزفمٍىا فُهب دبب أِو اهلل رمبىل ثٗ
ُٔب. ولل ظبمزُ وهدبب وبٔذ ٌىُ ئعبثخ يف اٌل  ،لٓ صبُك ِب رفمٍىٔٗ اٌلَِّٓثىْ يف َىَ مٌه يف وزبيب ٘نا، ئم رمٍّىْ أٔىُ ذببو

رَّك اٌىالَ ِٓ فّاٍ   اٌفَّمت،ه هلُجًب لًٍ ٘نا َب اثٓ اإلَٔبْ، ئين عمٍُز»ئم َمىي:  إٌَّيبلًٍ فُ ؽيلُبي  اٌوَّةِب لبٌٗ 
قٍِّص ٔفَاه. وئْ  ، وربة، فنٌه اػببؼئ وبُب، وأٔذ ُرزٗفؽُئٍٗ ئٌُهُ. فاْ أٔذ أٔنهد اػببؼئ ٌُزىة وَوعك لٓ ورىصِّ

ُِخبؽُئزٗفنٌه اػببؼئ يبىد  ،أٔذ غفٍذ لٕٗ  .(1)«ٗ أؼٍجٗ ِٕه، وك

 :َ(1142-1111) ُروَهُغَّّبي ثٓ ِخ اٌمىأٌن اٌيت وظمهب اٌجبثب ِملِِّٓ  •
َّؼبَّ ُِوعلُر ،أِىه اٌجُمخ وأؽىاؽبب ٍُذب رأ خ ال يبىآ  ىاة، وٍ٘ لعاَُّ وأوظبق ثمُلح لٓ اٌصَّ ،ُخوِظهب لًٍ لعبَب غًن 

ُ اػببؼئ ٌُزؾفَّؿ ِٓ ىٍِّئما أٔذ مل ُر»: إٌَّيبٌمىي اهلل غبيلُبي  ،ِٓ َىَ ئىل غلٖ ،وال اٌغفٍخ لٓ هتنَجهب ،ً لًٍ رمىيبهبّه اٌزَّ
 ،أٌ ِٓ ٘نٖ اٌمىأٌن( يف ٘نا اعبيءاَواك ِب َُٔـ ِٕهب )ث ، فَبهلُذ(6)«، وكِٗ أؼٍجٗ ِٕهخبؽُئزٗئشبٗ، فنٌه اػببؼئ يبىد 

َّ لٓ صالؽىُ، ٌزنوووٖ ورَابللوين   وال ؿبغىٌة ،٘نا )األِو( غًن َِززو لٓ ِموفزىُ ٌزنوًنوُ وئَمبؾ أم٘بٔىُ، ئم أ
ٍِ فٌٍُ يل رَّمىْ، وال ألِوٌ رؽُمىْ دباب   ،ٍُ ِِّٕمٌن أٔىُ ئْ ظبمُزثبٌمًّ دبمزعبٖ، ِزؾمِّ ،ىُلًٍ فالص ٔفٍَ ؤفى
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بلاخ ؾبابىارىُ   اٌنٌ ثني ٔفَٗ لٕىُ، و٘ى جبىكٖ َزىىلَّ لآ اٌؽَّ  ،وأهنبوُ لٕٗ، ثً فبزضٍىْ ألواِو اٌَُِّل اؼبَُؼ أوصُىُ
 آٌِن. ،وِىبفأرىُ

 خدهح ادلذتح ادلقدَّسالكهٌح وقىاًني ختتص ت (1)
 :َ(492-489) اٌضَّبينأصٕبٍُىً ِخ لىأٌن اٌجبثب ِملِّ •

ُّ ِٓ َزغوأ وَزملََّ ئىل اؼبنثؼ و٘ى غًن ؽبفٍؿ ٌٕبِىً اهلل و . ألٔٗ ٌاٌُ  اٌوَّةيبىد ِىرًب هكَئًب، ِضً أثٕبء لبيل وب٘ٓ  ،َِ
ٍْ إٌَّبًِٓ  أؽٌل  وِبد ِىرًب صبغبًب. ،فلَ اؼبنثَؼ ثٕغبٍخ أو ثزىا

  :اٌمبٔىْ األوَّي ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين •
َّ اٌوَّة، فٍُزؽهَّووا ٌئالَّ َُهٍه اٌوَّةٔمىي أَعًب ٌٍىهٕخ اٌموَجٌن ِٓ  ٘نا لل غبك ثجين ٘بهوْ ؼبَّب مل َزؽهَّووا  لىًِب ِٕهُ. أل

َّ ،أفٍ أثُهُخ وىصَُّ َّ فبئٌف ِىًٍ لبي: أٔب ثأْ َصٕمىا وهٕىهتُ خبىف اهلل. أل ٘نا ٘ى اؼبىظك اٌنٌ َمىَ فُاٗ   وِورمل، أل
وأفبؼجه. ألهنب وٍّخ فوعذ ِٓ فّاٗ   بهوثٌُُه يف مٌه اؼبىظك ثٌن أعٕؾخ اٌفَّ ؼبىًٍ: ئين أـهُو( اٌوَّة. ئم َمىي )اٌوَّة

ٌْ  وعهٍ وَمُش. لبئاًل: ال َوي ئَٔب
 :ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 6 اٌمبٔىِْٓ  •

 لح.فمػ ؽبنا اٌمًّ، و٘نا ىبلَ خبىف وهل اٌوَّةئىل اؼبنثؼ، ئالَّ اٌنٌ ىبزبهٖ  إٌَّبًال َٕجغٍ أثلًا أْ َمزوة صبُك 
 : اٌضَّبين أصٕبٍُىًٌٍجبثب  4اٌمبٔىْ  •

بً، ٘إالء اٌنَٓ َملهوْ أْ َمفىا لًٍ اؼبنثؼ وبٍزؾمبلٗ. ٌن ٌٌٍَّٕن ٌإلٌٗ، ؿبجِّأؽٌل وبًٕ٘ب ئالَّ هعبي فبنبٌن، ؿبجِّ ال َصًُن
َّ ٌُأسبٕىُ٘  ،ٌٍىهٕىد ثَجت فموُ٘، ثً ىبزبهوْ األغُٕبء اٌنَٓ ُ٘ ثال ٔبِىً اٌملٌََِّنال ىبزبهوْ  اٌيَِّبْوضًنَٓ يف ٘نا  أل

ألؽُُذ ًِناصاٍ يف َالُ٘ ومل   ئين » :لٕهُ اٌوَّةوُ٘ غًن ِإَرٌّٕن لًٍ مواهتُ وؽلُ٘. ٘إالء اٌنَٓ لبي  اٌوَّة،لًٍ لؽُك 
َّ ،َصٕمىا يل شُئًب ِٓ اػبًن  .«علًا وصمٍَّىا لٍ

، وألبِىن لًٍ ٘نٖ اٌمواثٌن ِفزملًا ِلثِّوًا أَهب إٌَّبًاٌىًَ ؼبٓ َمزوة ئىل اؼبنثؼ و٘ى قبٌ علًا. ئمبب ائزّٕىن لًٍ ٘إالء 
ٍَت لٕهُ، وّب لُاً ئٔاٗ   اٌىب٘ٓ اٌالَّ وٌ، ٌىٍ ََِغًن وضًنوْ ػبلِخ اهلل ثَججه، وروثؼ ٔفىٍهُ، ٘إالء اٌنَٓ ٍىف ُرؾب

ٍَ  ٗ.ت لٓ اٌمؽُك وٍِّوبب
أؼُمىا لفّبءوُ » :متربذ أهعٍىُ أَهب اٌىهٕخ اٌمفّبء يف ثُذ اهلل. وّب َمىي ٌٍفَّ اٌفَّمتأعً ٘نا وظك اهلل ِٓ 

 .«وإٌَّهبه اًٌَُّألهنُ ُ٘ اٌنَٓ َصٍُّىْ لٓ أٔفَىُ  ،واظبمىا ؽبُ
 : ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 2ِٓ اٌمبٔىْ • 

ففك لًٍ ثين لابيل  وبٍزؾمبق اؼبىظك اؼبملًَّ. فاْ وبْ )اهلل( مل َُواِْ ِٓ َوَل أْ ٍَزصك ثبؼبنثؼ اؼبقىف، فٍَُك 
َّ  ،يف هئبٍخ وهٕىرٗ ٌىٍ وبففىا اٌىهٕىد ثً اٍزأصٍهُ. وونٌه ٔىة ِلَٕاخ اٌىهٕاخ   عُِّلًاأثبُ٘ مل َإكِّهبُ  اٌىب٘ٓ أل

َّ َّوِٓ اٌصَّ ،وو ئىل األٔضًُف ِٓ اٌنَّأٍ٘ىهب حبل اٌ عبي اٌنَٓ وبٔىا وٌٌُ مٌه فمػ، ثً واٌوِّهُ. غًن ئىل اٌىجًن، ُ٘ وهببئ
ئين ٔيٌذ لٓ َِىين اٌنٌ يف » :هتُ صالشببئخ وطبٌَن هعاًل، ٍمؽىا ربذ للٍِ شبوي وّب لًُاَبد، ووبْ للَّؽبٌٍِن اٌوَّ

ُ٘ا   أوَّاًل،. فاْ وبْ لل صٕك ٘نا يف اؼبىظك اٌنٌ وبْ اظبٗ فُاٗ  «ِٓ أعً فؽبَب اٌىهٕخ وـٍُ آثبئىُ ،شٍُىٖ  ُوؿبمهاُ 
 وصببلزهُ، فّبما َصٕك ثٕب ئما ِب أفؽأٔب يف ِىظك للٍٗ؟

ُّ إٌَّبًولل لٍُذ ِٓ لجً، ئٔٗ ٌٌُ أؽل ِٓ  ِٓ اىكهي ثبؼبنثؼ َفَلَ اؼبنثؼ ثٕغبٍخ وِبد ِىرًب ؽًَٕب، ثً و ِابد   ،َِ
ًُ َّه ثٕىاَُِٗ ألعً اػبىف اٌىبئٓ فُٗ، و٘ ِىرًب هكًَب. ـبىٌف ٘ى اؼبنثؼ، فهى ؿب  ؼبٓ َزىاىن. ى ٘الٌناألفواػ ؼبٓ سب

َّفاما مل رىٓ ٌىُ ُل َّ» :اٌنٌ لًٍ اؼبنثؼ ٔبٌه ال ُرؽفأ، وّب لابي اهلل  لهح أْ رىىٔىا وكَمٌن، فبثزملوا ٌئالَّ ربزولىا، أل  ئ
ًٍُ،فبِش يف لىأٌن  ،لهح. فاْ وبٔذ ٌه اٌُم«ٔبه اؼبنثؼ ال رؽفأ  ٌىٍ رٕبي اٌىواِخ ِمهُ، وئالَّ فب٘وة ثمُلًا. اٌو 
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ألِػ لىح ؽبنا » :صٍِّ لٓ اٌىب٘ٓ، وّب ٘ى ِىزىة، وهبت لًٍ اٌفمت أَعًب ٘ى اِفو أْ َُاٌفَّمتصٍٍِّ اٌىب٘ٓ لٓ َُ
 .«فؽُئخٌىٍ ال َىعل يف  ،اٌنٌ أللكَد ٌٕب

 :اٌضَّبينٌٍجبثب أصٕبٍُىً  7ِٓ اٌمبٔىْ • 
َّّىادَُٕخ ثىً ـببفخ، ألهنب ِجَُّٕخ يف ئْ وَٕذ روَُل أْ رمٍُِّ اغبك، فبظبك أللوَِّفه وُف هبت أْ سبغَِّل اٌى  هبنا اؼبضبي  اٌ

 ، اٌنٌ زبلَ أٔذ فُٗ.اؼبملًَّاٌىاؽل. ٌىٍ رموف اؼبقبفخ اٌيت يف اؼبىظك 
أوِص أفابن  »وبؼبضبي اٌنٌ هآٖ لًٍ ؼىه ٍُٕبء وّب لًُ ٌٗ، اظبك وُف َأِوٖ اهلل لبئاًل:  ،اٌُمجَّخفّىًٍ ؼبَّب ثىن 

ِّ٘بهوْ أالَّ َلفً ئىل   .«ولذ للَّاَ اؼبنثؼ ٌئالَّ يبىد، ألين َأـهُو يف ٍؾبثخ لًٍ اؼبنثؼ وأفبؼَجه اغبغبة يف و
ِّ فكمن تماثكخز المذيي    ولذ َوَلاْ،  فاْ وبْ اهلل لل ِٕك ِىًٍ و٘بهوْ اٌٍَنَٓ ىبلِبٔٗ، أْ هبزبىا اغبغبة يف أ

أعً أواين اؼبنثؼ ثغًن ؽُبء، أو اٌنَٓ ََاولىْ ثىاىه   ، أو اٌنَٓ َزقبصّىْ ِٓ ح حشوحيتحدَّحىى يف ادلىضع ادلقدَّس تقلَّ
َّوٌَُذ فعَّ هوؽبَُّٔخاؼبنثؼ، ألهنب  ٌُ لًٍ اؼبنثؼ. خ أو م٘ت أو ؽغبهح أو أففبة، ٌَجت أ  اٌوةَّ لبئ
َّ وًا، ثاً  جي وطبو، وئما اهرفمب لًٍ اؼبنثؼ ال َصًناْ ثمُل فجيًا وطباػبجي واػبّو لجً أْ َُوفمب لًٍ اؼبنثؼ نبب ُف فىّب أ

عَلًا ؿبًُُب هلل، وكًِب، واٌنَٓ َٕبٌىْ ِٕهّب ال يبىرىْ ثً وبُىْ ئىل األثل؛ ونٌه اؼبنثؼ، وئْ وبْ ِٓ ففت أو ؽغبهح أو 
ًَ م٘ت أو فعَّ َّاألوَّيؼجمٗ خ، فأٗ ٌٌُ ِض ٌٍ ئىل األثل، و٘ى هوٌػ، أل ٌُ ، ثً ٘ى ؽ ٍّ لبئ  لٍُٗ. اهلل اغب

َّ جخ ٘بهوْ مٍَّك عالعً ِٓ م٘ت يف ُعً و٘بهوْ أهنّب ؼب٘واْ يف وهٕزٗ، فمل أِو أْ ُر)اهلل( لل شهل لٓ ِىٍ وثوغُ أ
ِّ أٔٗ لل ُلَُ لٍٍ اؼبنثؼ اعبَال   والٍَُّّبؼهبهح  ٌىٍ ََّك اؼبالئىخ احملُؽىْ ثبؼبنثؼ أصىاهتب. فبِْ فٍُزؽهَّو اٌمَىً ثى

 َ احملٍُ.اؼبملًَّ، واٌلَّ
ًِفاْ وبْ اعبجً اٌنٌ ولف لٍُٗ )اهلل( ِوًح واؽلًح وألؽً  هو، وّاب  أزمً ئىل ِب ٘ى أفًن وأفعً ثبٌؽُّمت ٌٍفَّ إٌَّبِى

ُٗ ئٍوائًُ، واؼبىظك اٌنٌ ربذ للُِٗ  َفهل هبنا ٍجمىْ شُقًب ِٓ ثين ئٍوائًُ، ولبٌىا: ئٕٔب ٔفؤب اؼبىظك اٌنٌ ولف لٍُٗ ئٌ
ََّّبءين، وّضً َعٍَل ظببقبىألل صبه ِضً ؽغو لمُك و ىً اٌىاؽل، وصبه زٗ. فاْ وبْ اغبغو لل أزمً ئىل ٘نا اٌفَّيف للٍَُّ اٌ

َّيف ِضً ٘نا اغُبَٓ، فىُ ثبغبوٌ اؼبىظك   لٍُٗ. َىَ، اؼبىظك اٌنٌ ـهود ٌٕب للِبٖ اؼبملًَّ اٌنٌ َمف لٍُٗ اهلل و
ِّ َّ وئْ وبْ ِىًٍ و٘بهوْ مل َإسبٕب أْ َلفال ئىل مٌه اؼبىظك يف أ لال شاهل    اٌُمُلً اٌو وػ ولذ َوَلاْ، ثوغُ أ

َّ َّ للٌَِّ، و٘بهوْ للٌَِِّىًٍ  لٕهّب لبئاًل: ئ ٌََن٘نَٓ اٌملِّ ثٌن وهٕزٗ، ئالَّ أ ، ئم اٌاوَّة مل هبَوا أْ ىبوعب لٓ أواِو  ،َ
٘ت اؼبمَّمخ ثأعواً اٌنَّاِهّب وََزأمٔب للَّهو اٌىضًن. ٍجبد واألصىاَ اٌىضًنح، واٌؽُِّزعوَلٌن ثبٌّؽ ،اِٗ خبىف وهللحَلفالْ للَّ

َّ ،لًٍ عُىة ألّصزهّب  ثغزًخ. الؼٌن احملُؽخ ثبؼبنثؼ أصىاهتُ ونبب كافالْ فُؾزغجىا، ٌئالَّ يبىرب ئما كفالٌىٍ رَّك اٌ
ِّ  هو.  اٌىهٕخ ثبٌؽُّ ح، ٌنٌه هبت أْ ىبلَولذ ِٓ األولبد، وال ئىل غبفخ ًََن ألٔٗ ال يبىٓ أْ َجمً اؼبنثؼ ثغًن ِالن يف أ

وّضاً   اٌُماُلً،  اٌو وػمٍ اٌنٌ َجقِّوٖ اٌمٌَُ ؽىي اؼبنثؼ، فأٗ َصٕمٗ ؽىي ٔفَٗ ثنارٗ ثجهبء إٌَّ اٌؽَّب٘و واٌُجقىه
 ََبد. اٌمناهي اٌملِّ

َّ َّ اٌوَّة ُللَّاَاؼبنثؼ اؼبٕصىة  أل ِزٗ لٍاً  ٘ى هوػ ِملًَّ، ٔبؼك، َزىٍَُّ، وَموف اٌنٌ  هبزهل يف فل ،ّبواديف اٌ
ٌَّٕابً، وال ثابغط   ،ىضو ِٓ شوة اػبّووال ِٓ َُ ،ًنٍىِّوال  ،األهض، وَىصٍ أْ ال هبَو أؽل وَمزوة ئٌُٗ، ال ىاين وال  ا

 شزَّبَ. وال ،ِوائٍ
َّ َّ» :َىه، ألٔٗ لبيوبٌٕ  فؽُئخاِٗ ثغًن لَّهبت أْ َىىْ صبُك ُف ،ِىظمًب َىىْ فُٗ عَل اؼبَُؼ أل ِىظامًب   ئ

 .«َىهٕ٘بن ذبزّك إٌ  ،خرىىْ فُٗ اعبضَّ
 :َ(179-111ثبٍٍُُىً اٌىجًن )اؼبَٕىة ٌٍملٌَِّ  92ِٓ اٌمبٔىْ اٌىٍَٕ • 

َّال يتكلَّن إكلرييكىس على ادلذتح خارجًا عوا حتتاد إليه الضَّزورج ظمذ ٌٗ عالعً يف صُبثاٗ ألعاً   ٘ووْ ُو ، أل
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 لٓ اعبالعً اٌيت ؽبووْ. رىىْ ٌٕب اؼبياًِن لًٍ اؼبنثؼ لىظًب فىف اؼبالئىخ. هبت أْ

ال زبوط فبهعًب لٓ اٌىَُٕاخ، ثاً    ،ً فُهبلَُّبة اٌيت َُماٌضِّ... و وال يتكلن أحٌد مجلح يف اذليكل، وال حىايل ادلذتح
رٍُك ثبٌىهٕىد، وفبصخ ثبؼبنثؼ.  فُهب. صُبٌة اٌُىُزتاٌىَُٕخ، أو اؼبىاظك اٌيت رىىْ  ُفلَّاَرىىْ يف اؼبىاظك اٌيت َىىْ فُهب 

 .(1)كلبقٌَُذ ِصجىغخ ثأٌىاْ، ٔبىٌخ لًٍ أهعٍهُ. ولًٍ أوزبفهُ ثالٌٌن ٌَُذ  ،بة ثُعبءصُ

 عوىهًا قىاًني ختتص خبدهح الُقدَّاس اإلذلي (2)
 :(181َ-141)ملَُّخ اٌالَّجملّك  28 اٌمبٔىْ •

 ثُؾخ يف أؽل اٌجُىد اػببصخ.أْ َمُُ اٌنَّ ،أو لٌ أُلٍُمفال هبىى 
 :ملَُّخاٌالَّجملّك  29اٌمبٔىْ  •

ٌ موأ يف اٌىَُٕخ ِياًِن ٔفَّال هبىى أْ ُر ُّاٌمبٔىَُّٔخغًن  اٌُىُزتلؽمخ ِٓ  ّهب ثمط األفواك أو أ هبات أْ   ،ِب َُموأ . ثً و
 .(4)يف اٌمهلَٓ اٌملًن واعبلَل اٌمبٔىَُّٔخ، اٌُىُزتَُقزبه ِٓ 

•  ًٍُ  :(2:6)ٔىْ اٌوًٍ َمبثً لبو 8لبٔىْ اٌو 
ٌٌ ِٓ لبئّخأٌ أٍمف أو (2) ٌَُِّ أو مشبً، أو أ َّاٌىهٕىد، ال َزٕبوي اٌزَّ (2)ل جت يف ملِخ اٌيت صبهد، ئالَّ أْ َمىي اٌ

ً، فٍُُؾوَ. ألَّٔٗ صبه ٍججًب يف ظوه اٌفَّمت، ئم عمٍهُ َفىُّىْ يف اٌنٌ للََّ اٌمواثٌن، . وئْ مل َُم(7)مٌه، )مث( فًٍُٕ اٌصفؼ
 ِهب ثؽوَمخ صؾُؾخ.أٔٗ مل َملِّ

 :ىٌُزٌ )هنبَخ اٌموْ اػببٌِ(ِٓ لىأٌن ُ٘ج 11مبٔىْ اٌ •
َّ اٌفَّّبًئْ وبْ لٌَُ ِوَعًب، فٍُّط ٌٗ   وائو، واٌمٌَُ َأفن  ٌٕفَٗ.ثبٌ

 :ِٓ اٌمىأٌن اؼبَٕىثخ ٌٍملٌَِّ ثبٍٍُُىً 26اٌمبٔىْ اٌىٍَٕ  •
َُِّ  ٔفىًٍب وضًنح ثزمٍُّٗ. مضوٌئال َُ ،أو أٍمف َمٍُ أٔبًٍب، فٍُفزش مارٗ لجً أْ َزىٍَُّ ٌٌئما وبْ ل

 :ِٓ اٌمىأٌن اؼبَٕىثخ ٌٍملٌَِّ ثبٍٍُُىً 89اٌمبٔىْ اٌىٍَٕ  •
 لًََُب و٘ى ال َموف والَ اٌىزت عُلًا، وثبألوضو األٔبعًُ. إٌَّبًال َصو أؽل ِٓ 

 :ِٓ اٌمىأٌن اؼبَٕىثخ ٌٍملٌَِّ ثبٍٍُُىً 97ِٓ اٌمبٔىْ اٌىٍَٕ  •
ََّوائو، َّ ئما اثزلأوا أْ َصٕمىا اٌ اٌفَّمت، وٌُزٍىا اؼبياًِن ئىل أْ َلفٍىا. وثمل  ال َصٕمىهنب ثمٍك ثً ثزإكَّح ئىل أْ هبزّك و

مٌه ئما اعزّك اٌفَّمت فٍُُموأ اٌو ًٍ واإلثووٌَُ واإلقبًُ. وئْ وبْ اٌفَّّبَِخ وبَٕىْ لواءح اؼبياًِن، فهُ اٌنَٓ َماوأوْ  
َّاؼبياًِن. وئْ وبْ اٌمَىً ُ٘ اٌنَٓ وبَٕىْ اٌمو وجبه  اءح فاهنُ ُ٘ اٌنَٓ َموأوْ اؼبياًِن. وئْ وبٔىا ِب وبَٕىا اٌمواءح، فا

األغَٕؽٌَن ُ٘ اٌنَٓ َموأوْ اؼبياًِن. وَموأ اٌفَّّبَِخ اإلقبًُ. وال َموأ ئَٔبْ اإلقبًُ يف اٌىَُٕخ اعببِمخ ألً ِٓ مشَّبً أو 
ٌُِّ، وال   ... أؽل ؼمََٗزملا ل

ٍىْ فبهعًب لٓ اؼبياًِن. ئما لبي لىَ شُئًب لل صإمىٖ )أٌ   َورٍِّىْ ثٍنح ثً حبىّخ، وال َورِّاٌنَٓ َورٍِّىْ لًٍ اؼبنثؼ ال

                                                                            
 .أٌ هلُمخ .“هفبلًب” 31( 11)ب يف ؾبّىق لىأٌن اٌجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه “كلبق”ٔموأ ٘نٖ اٌىٍّخ  -1
يبٕك اٌمبٔىْ اؼبياًِن اٌيت ٔفّهب اؼبجزللىْ ِضً ثىٌٌ اٌَّىٍبؼٍ، وأثىٌُٕبهَىً وثبهكٍبْ، اٌنَٓ ٔفّىا روأُُ وَُٕخ )ِياًِن(.  -4

اٌنٌ شبق اٍزمّبي روأُّٗ يف َ( 197 -119)و٘نا اٌمبٔىْ مل يبٕك ِٓ ٔفّىا ِياًِن أو روارًُ أعبىهتب اٌىَُٕخ وبٌملٌَ أِّّوٍُىً 
  ا اٌمبٔىْ. اٌىَُٕخ ثمل ٘ن

 أفو: اٌمبٔىْ اٌضبين جملّك أٔؽبوُخ اؼبىبين. 11-8اٌمىأٌن  -2
2- καταλόγος  فهوٍذ(. -لبئّخ  -= )وزبٌىط 
7- συγγνώμης  صفؼ(. -غفواْ  -ظببػ  -الزواف  -= )ِموفخ 
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 ... عىا فبهعًبقَو، فٍُُ(8)أٌَّفىٖ( وؽلُ٘ أو ظبمىٖ ِٓ آفوَٓ وٌٌُ ِىزىثًب يف اإلثَبٌزًنَىْ
ى ِٓ عهزهُ، فٍُزؾففىا ٌائال  واٌمَىً أَعًب اٌنَٓ َٕبوٌىْ اعبَل اٌنٌ ٌٍَُّؼ، واٌفَّّبَِخ ووً اٌفَّمت اٌنٌ ٘

َّ شٍءََمػ لًٍ األهض   وائو، فزىىْ لٍُهُ كَٕىٔخ. ِٓ اٌ
وَمف اإلَجىكَبوىٔىْ ثزؾفؿ لفُُ َأِووْ اٌفَّمت أالَّ َزىٍُ أؽل، وَزٕبوٌىْ ثمفبف لفُُ. واٌفَّّبَِخ اٌنَٓ ثماىا  

وػ أو ثأشُبء هفُمخ. وئْ مل َىٓ مشبَِاخ ٌٍىبٍابد،   غببعخ اٌىبٍبد َىىٔىا َووِّؽىْ لًٍ اؼببئلح اؼبملٍَّخ دبلثَّبد أو ِوا
 .اإلَجىكَبوىٔىْفٍُقلَ 

. ‘آِاٌن ’. وَمىي اٌنٌ َزٕبوي: ‘٘نا ٘ى عَل اؼبَُؼ، ٘نا اٌنٌ كفمٗ لٓ فؽبَبٔب’اعبَل َمىي ٘ىنا: َٕبوي واٌنٌ 
 .‘آٌِن’. وَمىٌىْ: ‘لَّٕب٘نا ٘ى كَ اؼبَُؼ اٌنٌ ُأ٘وق ’وأَعًب اٌنٌ َٕبوي اٌىأً َمىي: 

ََّوائو،أوٍّىا فاما  ٌُِّ األوفبهٍلََّخ اٌ ٔفىو إٔٔب اٍزؾممٕب أْ ٔزٕبوي ِٓ ’( لٕٗ ولٓ اٌفَّمت: اٌف ىو)أٌ  (9)فُمىي اٌم
َِّو اٌمفُُ ٘ىنا وٍّ ٌَُِّ أْ وبٕىا هؤوٍهُ، وَىِئ ثُلٖ لٍُهُ وٍِّ‘ٗ٘نا اٌ ِّ. وَأِو اٌم هرجخ وَجبهن لٍُهُ، وثمال   هُ ثى

 . اٌَجَوَوخٌئال َُؾوِىا  ،ىوِٓ لجً اٌف  ََوِّؽهُ ثَالَ. ال ىبوط أؽٌل ،مٌه
َّوائو وَزٍىْ لًٍ   ئىل أْ َزٕبوي آفوُ٘.اٌ

 :ِٓ اٌمىأٌن اؼبَٕىثخ ٌٍملٌَِّ ثبٍٍُُىً 99اٌمبٔىْ اٌىٍَٕ  •
:ٌُِّ َِّو اٌمفُُ اٌمغُت أفن فجيًا ثُلٖ  ئما لبي ل ٌَُِّ صٍُجًب يف مٌه ئْ ٍُِّلٔب ؼبب أرً ٌُىًّ اٌ اؼبملٍَّخ، فُصٍِّت اٌم

َّو يف مٌه ’. فاما لبي: اػُبجيَ وَوشُ اٌىلذ، وَجً أصجمٗ ِٓ اٌلَّ ...  ، فٍُىَو عيًءا عيًءا‘، أوَو اِْ أَعًباٌيَِّبْاٌنٌ و
ٌَُِّ وَمَُ ) َّبً لًٍ اٌَُبه، وَوشُ اٌم ( أعياء أعاياء  اٌفَّّبًوئما اؽزبط مشبًٍب ٌُمَُ ِمٗ، ألين اٌمٌَُ، فُمف اٌف

َّ ٍُ ثأِو اٌمَىً، أل َّبً ٌٌُ ٌٗ   (.َثَوَوخ)أٌ  (11)أو َلفك أوٌىعَُّخ ،ٍؽبْ أْ َوشُاٌف
. واٌنَٓ َٕابوٌىْ  فيحول حالث خثزاخ هخااًل للخَّالىث ادلقدَّسوضوح اٌفَّمت، فاْ وبْ وضًنًا،  ،و)اٌمٌ( َٕفو ِٓ ُثمل

ٍش. وئما وبٔذ ٕ٘بن ؽىائظ وضًنح فبهعًب لٓ اغبلوك، وال َيَل لٓ اٌضُّء وضًنًا علًّا، ْ ال َزووىا فُٗ ِبِٓ اٌىأً فٍُموفىا أ
 فُىفٍ اٌُمفو. ،يف ِىظك االٍزملاك )ال َىفُهب اؼببء(

َّ اٌىٍَّّخ  ب ُؼمٓ عُٕتَ. وكبٓ ٔمٍُ أٔٗ ؼبٌٌَُّ ٘ى ثبؼببء وؽلٖ، ثً ثبؼببء واٌلَّ ،اؼبَُؼ ََىق وال َُؾًّ طبٌو صوٌف، أل
( وؽلٖ. فاما سببوو واؽل ثأْ َفمً اٌفٍَّءوِبء. وال ٔمٍُ لٓ اٌىأً شُئًب آفو ئالَّ ٘نا ) َُّخ ََىق اؼبَُؼ، فوط ِٕٗ كٌَاإلؽب

ََّمفٍُز شٍءط لٓ ؼمَٗ ئىل األثل ... وئما وبْ ٌٍىَُٕخ قَو٘نا دبُياْ، وَفمً ِب ال هبت، فٍُُ وائو )أٌ( ِٓ ِابي  ل ِٕٗ اٌ
َمّلوا ِب وبزبعىْ ئٌُٗ وّب هبت )ومٌه( ِٓ اٌجبوىهاد اٌيت َإرً هبب ئىل اٌىهٕخ، ئْ وبْ ٌٌُ  اٌىَُٕخ. وٌُغلوا اٌَجًُ أْ

أْ َأرىا هبب وُ٘ أؼهبه. وأوائً اػبّو، فٍُُغمً ِٕٗ يف للػ وَُٕفو، فاْ وبٔذ  ،ؼبٓ َأيت ثبٌجبوىهادوٌُمبي . شٍءٌٍىَُٕخ 
 فً هبب ٌٍموثبْ.اػبّو رصٍؼ ٌٍؾبعخ، فٍَُُل

رٌن. واٌنَٓ ىْ اعبَل َفصٍىٔٗ ثمله، ؽىت ال َمَّهُ )اٌىب٘ٓ( صغبهًا علًا، أو وجبهًا، ٌئال َإوً ِٕٗ ِوَّواٌنَٓ َفصٍ
ِضباًل ٌٍصٍُت اٌنٌ ُصٍت  (11)َمَّىٔٗ َىىْ يبأل فُ ِٓ َزٕبوٌٗ، وَلوه يف فّٗ. وَىىْ لًٍ )وً عيء( واؽل ِٕهب صٍُت

 اٌىأً.ِٕٗ اٌلَ. وَصَّت أَعًب لًٍ وفوط اعبَل لٍُٗ، 
واٌنَٓ َزٕبوٌىْ ِٓ اٌىأً، ئما لٍّىا دبعٍ اٌفَّمت، فٍَُىجىا يف اٌىأً اٌنٌ لًٍ اٌٌُّن، وَللىٔٗ لبئًّب وؽالٖ،  

                                                                            
 .“وزبة اؼبياًِن”)ئثَبٌزًنَىْ( أٌ  ψαλτήριονِٓ اٌىٍَّّخ اٌُىٔبَُّٔخ  -8
 وّب ٍجك اٌمىي. “شىو”)ئفقبهٍزَُّب(، أٌ  εὐχαριστίαاٌُىٔبَُّٔخ اٌىٍَّّخ ِٓ  -9

 .َثَوَوخ)ئفٍىعُب( أٌ  εὐλογίαوٍّخ َىٔبَُّٔخ  “أوٌىعُخ” -11
ِّصٍِّوَُ”اؼبمىن، َىىْ هدبب  -11 ِّ“واؽل ِٕهب ثصٍُت ت لًٍ و صاَّت  وَُ”عيء ِٓ أعياء اعبَل. ثلًٌُ لىٌٗ:  ، أٌ َُوشُ صٍُت لًٍ و

 .“اٌىأًأَعًب لًٍ 
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يف اٌىأً. فاما فعً ًََن، فٍُزٕبوي ِٕٗ وً اٌفَّّبَِخ  شٍءوَمؽً اٌفَّمت، وَمف آفو وبوٍٗ، وٌُٕفوٖ ؽىت ال َفعً ِٕٗ 
 اٌنَٓ لًٍ اؼببئلح.

 :(1177َ -1147)فوََزىموٌُّىً ٌٍجبثب  61اٌمبٔىْ  •
 خ.أْ َزملََّ َمَُ، وال يبَه اعبَل اؼبملًَّ ثُلٖ اٌجزَّ ،ٌٗلَّاً ِٓ أوَّال هبىى ٌمٌ ئما مل وبعو اٌُم

 :(1196َ -1178)وًنٌٌُّ اٌضَّبين ٌٍجبثب  11 اٌمبٔىْ •
ُّاِوأح، فّٓ رملَّوْ اٌجُمخ، وال رمغٕٗ ئالَّ يف ُف اٌُموثبْجي ي ُفَُقَج هبت أالَّ ُ ثاٗ وال  ٍَِموب٘ٓ ََ ي مٌه فهى ؿبووَ. وو

 .اػبؽُئخيف شوَىٗ فهى  ،فٍُٗمَُٕهٍ أِوٖ ئىل ُأ
 :ٌٍجبثب وًنٌٌُّ اٌضَّبين 11 اٌمبٔىْ •

ٍّخ. وال ئٌُهب ثبعُب اٌمٍّبٌُِّٔنيَههب لٓ كفىي اورٕ ،ب٘وحواؽبُبوً اٌؽَّ ،هبت لًٍ أوالك اؼبمّىكََّخ رىلًن اؼبناثؼ اؼبملٍَّخ
ِّ فبًحئىل اٌجُمخ ئالَّ ُؽ واٌمٍّبٌُِّٔنَلفً اٌىهٕخ  ة ًنح. وال َزموَِّىفىيف اٌوؤوً. وال َمفىا يف صالح اٌمواثٌن ئالَّ لًٍ ٘نٖ اٌ

، (16)ٍزُقبهحئوثبْ فىق كهعخ اؼبنثؼ ئالَّ ولٍُٗ وال َؽٍك وب٘ٓ ٌٍُم .ئالَّ ثمل أْ َىفف لّبِزٗ لٓ هأٍٗ اٌمٍّبٌُِّٔنِٓ  أؽٌل
زتاًه يف ادلذتح إالَّ يف هىضمع  ي ُقغطِّوال ُي ،ة يف اؽبُىًً وال َفَوٍزُقبهح فُزموَّة كوْ اؼبنثؼ. وال َأُوئوِٓ وبْ ثغًن 

 فُؾُلوا لٓ اؼبنثؼ. ،، وئْ مل هبلواخَؾَََفعل ئْ ُو ،هٌفزد
 :ٌٍجبثب وًنٌٌُّ اٌضَّبين 4ِٓ اٌمبٔىْ  •

ِّ ُ ىاؽٍ، وحبش أِوُ٘ يف ؼوائمهُ وُلوإٌَّ )األكَوح( َبهادوفف ؽبي وهٕزٗ ثبٌلِّ ُأٍُمف هبت لًٍ و وِاب   ،لَّاٍابهت
ً اٌيت ٍ٘ اٌجىٌٌ واٌىبصىٌُىىْ واإلثووٌَُ واٌيَّ ،دَّاسُق اخلوش قزاءاخ يف كلِِّىا ثٗ أٔفَهُ ِٓ لواءح ٍيَُِِِ  .ثىه واإلقبُا

ِّ  اٌُىُزات ِٓ ٘نٖ  شٍءلَّاٍٗ لواءح يف ُل فََّوشُئًب ِٕهب. فّٓ َأووْ أوشَُّخ، وأهنُ ال َإفِّ اٌُىُزتِٓ ٘نٖ  واؽٍل وأٔٗ َُموأ ٌى
 . جؾبٍُٔٗوبْ ؿبووًِب ِٓ اهلل  ،اػبَّخ

 :َ(1142-1111) ُروَهِٓ اٌمفو لىأٌن ٌٍجبثب ُغَّّبي ثٓ  2 اٌمبٔىْ •
ِٕهُ لًٍ  . وال َزموَّة أؽٌل(11)ٍزُقبهحئك ئىل اؽبُىً ثغًن ٍَْؽ، وال ََاٌُىُزتِٓ  شٍءِٓ اٌىهٕخ ئىل لواءح  ال َزملََّ أؽٌل

 ً أَعًب.ِٕهُ ِك لٌ أو َموأ اإلقبًُ وهأٍٗ ِغؽَّ ٍ أؽٌلصٍِّوال َُ .ًِغؽَّوهأٍٗ اؼبنثؼ 
 :َ(1641-1612) ٌمٍكلٓ اػبلِخ اٌٍُِّزىهعَُّخ ٌٍجبثب وًنٌٌُّ ثٓ  7 اٌمبٔىْ •

 .(14)اأُلٍُمففهى ٌٍىجًن اغببظو ِٓ اٌىهٕخ ثمل  ،لًٍ )اٌىب٘ٓ( اؼبملًِّ اٌزَّؾًٍُ

 :ِٓ االصين لفو فصاًل اٌمبٔىَُّٔخ ٌٍجبثب وًنٌٌُّ ثٓ ٌمٍك 16 اٌَفصً •
ً فٍٗ أْ َمىي  ،فاما ؽعو ئىل اٌىَُٕخ .اٌمَىً (12)رجخ أهشٍ ثبثبٍ٘ ُه (12)ٔىًبرجخ اإلَغىُِه لٍاً اٌمَاٌُ    اٌزَّؾٍُا

 ثملٖ ولجً ٍبئو ِٓ كؤٗ ِٓ اٌمَىً.لَّاً، وَزموَّة ثمل اٌمٌَُ اٌنٌ ىبلَ اٌُم اٌُجقىهملًِّ، وَوفك اؼُب
 : ؽبُجىٌُزٌ 11ِٓ اٌمبٔىْ  •

َّ وائو ِٓ لجً أْ هبٍَىا، وٌىٓ ٌٌُ يف َىَ األؽال.  وئْ وبٔىا َصٕمىْ رنوبهًا لٓ اٌنَٓ ِبرىا، فٍُزٕبوٌىا أواًل ِٓ اٌ
ًّ لٍُٗ ِٓ لجً أْ هبٍَىا.ُِ ُفجٌيوثبْ َُمؽً ؽبُ وِٓ ثمل اٌُم  صٍ

                                                                            
 أٌ اٌز ىُٔخ. -16
 .“اٌزىُٔخ”ٍزُقبهَىْ(، وٍ٘ ئ) Στοιχάριονِٓ اٌىٍّخ اٌُىٔبَُّٔخ ٍزُقبهح ئ -11
   .اٌزَّؾًٍٍُ صٍِّفهى اٌنٌ َُ ،ؽبظوًا اأُلٍُمفوبْ ئْ أٌ أٔٗ  -14
 .“ّ صُل”)ُ٘غىُِٕىً(، وَمبثٍهب يف اٌموثَُّخ  ἡγομένοςَىٔبَُّٔخ اٌىٍّخ  -12
 َ أو هئٌُ.)أهشٍ ثبثبً( أٌ ِملَّ ἀρχιπαπᾶςاٌىٍّخ َىٔبَُّٔخ  -12
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 :ُغَّّبي اٌضَّبين )ثٓ ُروَه( ٍجبثبٌ 14 اٌمبٔىْ •
شبَّخ لىَ هبلِّفىْ لًٍ لىأٌن اهلل ؤىاَُِٗ، وَصٕمىْ اٌزَّواؽُُ لًٍ اٌنَٓ هللوا يف َىَ األؽل اٌنٌ ٘ى َاىَ اٌفاوػ   ”

ئ، ثمُبِخ ٍُِّلٔب ََىق اؼبَُؼ، ؼٍجًب ٌٍّغل اٌفبهن. واٌمىأٌن سبٕك ِٓ مٌه، وربنِّه ِٕٗ. وِٓ الزّل مٌه فُّب ثمل فهى ـبؽ
 “.وكَٕىٔخفَبهح وٌٌُ يف ِؽً وال هثؼ، ثً يف 

 :ِٓ اٌمفوح لىأٌن ٌٍجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه 8 اٌمبٔىْ• 
 لًٍ لله ِب َزىفَّو. ،ٌنٌن أو وجًنَرٌن ؽىي اؼبنثؼ، صغًنَرملًَّ للَّاً ئالَّ ثفّمَزال َُ

 :ِٓ ؾبّىلخ االصٌٕن وصالصٌن لبٔىًٔب ٌٍجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه 64 اٌمبٔىْ• 
لَّاً اٌُم ُبة اٌيت َورلَهب ثٌن أً٘ اٌمبمل، ثً ٍَجٌ ثلٌخوال ئىل فلِخ اؼبنثؼ ثبٌضِّاٌمواثٌن ِٓ اإلوًٍنوً ئىل  ال َزملََّ أؽٌل

 ط لٓ ٘نا اغُبىُ.ُوِقملًِّ. وال ََخ ثنٌه، وؽُٕئن َُاؼبقزصَّ

 كاهي كٌيضح العهد اجلديد اجثاخىقىاًني ختتص ت (3)
 :ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 1اٌمبٔىْ  ِٓ •

، وأْ ُرمؽاً ؽباُ   اٌفَّمتئمبب لل افزًن اٌىهٕخ ٌُىىٔىا أؼهبهًا أوضو ِٓ  ؟اٌفَّمتفّبما َصٕك  ،ئْ وبْ اٌىب٘ٓ َفٍُ
 اإلٌٗ. اٌوَّةُ وّب َمىي ِىًٍ لٕهُ: ئهنُ اٌنَٓ افزبهُ٘ ، ؼبٌجٌن لٓ فؽبَب٘اٌفَّمتاٌمواثٌن، ٌُىىٔىا أؼهبهًا ِصٌٍِّن لٓ 

ِٓ اٌنٌ َُ َِ  صٍٍِّ لٕهُ؟فاما أفؽأ اٌىب٘ٓ ِضً اٌفمت، 
 : ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 2ِٓ اٌمبٔىْ • 

ٍَت لٓ أٔفٌ ٘إالء اٌنَٓ أوٍَذ لواثُٕهُ، وٌىآ ئْ   اٌفَّمتٍب٘وًا لًٍ  ئْ وَٕذ وِصًٍُب لٕهُ، فجبغبمُمخ أٔذ ربب
ِّ ٍَت لٕهُ؟ وَٕذ رىًَ فىُف وثأ و٘اى  ...  فال وبً ٌه أْ رأوً لواثُٕهُ ،هبُفاما مل رىٓ شفُمًب ؽبُ يف أرمب ٔىق ربب

 .«اٌوُة لىًِب ِٕهُفٍُزؽهَّو اٌىهٕخ اٌموَجىْ ِٓ اهلل ٌئالَّ َُهٍِه » :َمىي لٓ ٘إالء
 : ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 2ِٓ اٌمبٔىْ • 

َّ ََّّبءاٌجُذ اٌنٌ ائزّٕذ لٍُٗ ٘ى ثُذ  ٌزموف أ َّ»ٍ٘ اٌيت لبي لٕهب َممىة: ، ، واٌىَُٕخ اٌيت لًٍ األهضاٌ ٘انا   ئ
ََّّبء٘ى ثُذ اهلل، ٘نا ٘ى ثبة  َّ .«اٌ ويبغِّلوْ ثُذ  ،ِىْ أواًل ئىل اٌىَُٕخَزملَّ ،صبُك اؼبالئىخ اٌنَٓ َأرىْ ِٓ لٕل اهلل أل

 اهلل اٌنٌ لًٍ األهض.
 :ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 11ِٓ اٌمبٔىْ • 

ٗ ثبِالَ اٌيت مت وٍِِّب ٘ى صالػ اٌمٌَُ اٌنٌ ٌٓ َىىْ شوَىًب ٌجؽوً ئْ مل َىٓ شب٘لًا ِالَ اؼبَُؼ، وَفهل ٌٍفَّ
ََّّبءاؼبَُؼ لَّٕب ؽىت فَّصٕب ِٓ اؼبىد دبىرٗ، وثبجملل اؼبمٍٓ ِٓ  اٌَُِّللجٍهب  ٌىٍ وبً لًٍ أثٕبء اهلل، ومل َفزملُ٘ ثبٌفوػ،  اٌ

ِّاٌوَّوال ىبُف أؽلًا وأهثبة   واالٍزجفبه.  أؽل وبألة، وىبلَ اؼبنثؼ ثبٌملي ٘جخ، ثً َؽٍت لٓ و
َّ فهً لٍَّذ ِّألعبءن ُ٘ ثٕى اٌجُمخ، فب أَهب اٌىب٘ٓ أ ٔبؽُخ ٌئالَّ  ٘زُ هبُ وب٘زّبِه جبَلن ألٔه ذبّمهُ ِٓ و

ىد، ؽىت َىىٔىا ثال ؽغَّاخ  مبَ واٌُمىبؽئىا، وٌزمؽُهُ ِب وبزبعىٔٗ ٌمىاَ أعَبكُ٘، وال رزووهُ يف لىى ٌفئ ِٓ اٌؽَّ
ٗ وَّ اٌفَّمت لٌن ٌٍّنثؼ وّب ََزؾك. فزىىْ ًٍنهتُ ؼب٘وح، وَٕجينَمىٌىهنب ثَجت األفن واٌمؽبء، ثً يبىضىْ ِزعوِّ
َِّٕهُ، واٌجُمخ ال رمغي لٓ ِمُفخ أوالك٘ب. وال ٍَُّ َّ ّب أ مل َمؽٗ ألِو آفو ئالَّ ؼبٓ ىبلَ اؼبىظك  ،ِب ألؽبٖ اهلل ٌٍجُمخ و

 .اٌفَّمتوَِبوٌن  ،اؼبملًَّ
اؼبنثؼ  اأُلٍُمفِبما رمىي أَهب اٌىب٘ٓ لٓ االٍُ اٌنٌ اٍزىكلزٗ، وشىً اهلل اٌنٌ أٔذ الثَٗ؟ ألٔٗ ئما مل ىبلَ 

ُّاٌفَّمتَُؾزمووْ  واٌفَّّبَِخ، اٌفَّّبَِخوبٍزؾمبق ؾبلٖ ثً وبزمو اٌمَىً، واٌمَىً وبزمووْ  واؽل َىًَ  ، وو
 ؟ٌ رمىٌٗ؟ ً٘ اهلل ََىذ ئىل األثللٓ لٍّٗ، ِب اٌن
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 :ٌٍجبثب أصٕبٍُىً اٌضَّبين 41ِٓ اٌمبٔىْ • 
َّ اٌفَّمتً أْ هبزّك ال َمٍك أؽل ِٓ اٌىهٕخ لٕلِب َوَل أْ َملًِّ لج ؾبل اؼبٍه ثاٌن   وََّمىا اٌٍٍُىَب، ألٔٗ ِىزىة أ

ال رَزؾٍ أَهب اٌىب٘ٓ ِٓ لىَ،  ،، اهلل َفوِّلٗ. ِٓ أعً ٘ناإٌَّبًصبىق وضًنح، واٌنٌ َفوِّق وَجلِّك شمت اهلل ِٓ أعً هظً 
َّ صمل ئىل اعبجً ٌُصٍٍِّ. وِاولٌ   ،اعبّىق ب هأي ََىقاإلقبٍٍُ ِىت َمىي: ؼبَّ وٌىٓ ؼىِّي هوؽه ؽىت هبزّك اٌفمت. أل

َّ ئىل  وففىا ٍمف اؼبىظك اٌنٌ وبْ فُٗ ََىق، وكٌّىا اؼبوَط ،اِزأل اٌجُذصبىق اؼبلَٕخ اعزّمىا ئىل ثبة اٌجُذ، وؼبَّب  َمىي: ئ
ٍِّٗلَّأٍفً ؽىت أثوأٖ. فال َمٍك أؽٌل ِٓ اٌىهٕخ يف ُل ٍِٗ ؽىت َى  ء.وهبل ا

 تاخلدهح الزَّعىيَّح لإلكلريوس قىاًني ختتص (4)
 :أٔؽبوُخ ّكجمل 1اٌمبٔىْ  •

 ٌ ٌ  أ َُّٕك ِآ رمالًن    ُأفوي،خ زٗ وأؼبي يف اإللبِخ يف هلَُّشقص ِٓ هعبي اٌىهٕىد ٘غو هلَُّ لٌ أو مشبً أو أ
 فٍُُفصً ثزبرًب ِٓ اػبلِخ. ،كٖفأىب. وئما اٍزّو يف سبو  أٍمفٗ، فبصخ ئما كلبٖ اٌنَّثُؾخ

ًٍُ (16:6) اٌمبٔىْ •  :ٌٍو 
لٌ أو مشبً أو واؽل ِٓ اإلوًٍنوً، َزون ووٍُٗ، ويبعٍ ئىل ووٍٍ آفو، وَمُُ ٕ٘بن ىِبًٔب وجًنًا؛ فاْ وبْ لل أزمً (17)

ٍَُّّب. (18)، فٕأِو أالَّ ىبلَ ئىل األثلُأٍُمفٗثغًن هأٌ  ، وَزمّوة (19)رجزٗف لٓ ُهلل اٍزللبٖ ٌُمىك فٍُ ََّك، فٍُىَل ُأٍُمفٗئْ وبْ  وال
 .(12)اٌمبٔىْ  (61)ومٍّبين ،يف اؼبىظك اٌنٌ ٘ى فُٗ

 :162ٍَٕخ  جملّك ُٔمُخ اؼبَىىين 12اٌمبٔىْ  •
 ٌ ٌ  أ ٌ  لٌ أو أ ئوًٍنَىٍ َغبِو ثلوْ أْ َعك فىف اهلل أِبَ لُُٕٗ، أو َوالٍ لىأٌن اٌىَُٕاخ، فُزاون    مشبً أو أ

ٗ، فُغت لًٍ غُِّ زٗ، وئما أصوَّعىق ئىل هلَُّوغُ لًٍ اٌو ، ثً هبت أْ َُُأفويوَُٕزٗ، ال هبىى لجىٌٗ لًٍ اإلؼالق يف وَُٕخ 
ٍُثؽوَمخ ففَُّ وئما ذببٍو أؽٌل. اٌفَّووخلؽمٗ ِٓ  ٍؽزٗ وَفوؼٕٗ يف وَُٕزٗ ثلوْ هفصخ خ أْ ىبزؽف شقصًب فبٓ ٌَُىا ربذ 

 .(61)ثبؼٍخ اٌوٍِّبِخاًل يف للاك ئوًٍنوٍٗ، فٍزىٓ فٗ، وأـهو اظبٗ َِغٍَُّمِٓ ُأ
•  ًٍُ ًٍَُمبثً لبٔىْ و 2لبٔىْ اٌو   :(2:6) اٌو 

ٌَُِّ أو مشَّ ُأٍُمفَٕهّه ال   لبؼبَُّخ، وئالَّ فٍُُغوَّك.ا٘زّبِبد بً يف أو ل
ًٍُ (2:6)اٌمبٔىْ  •  : ٌٍو 

 .(2)اٌمبٔىْ  (66)، أو لٌَُ، أو مشبً، ثأشغبي ٘نا اٌمبمل، وئالَّ فٍُُمؽكُأٍُمفال ىبزٍػ 
 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 69اٌمبٔىْ  •

 ٌ ْ فبؼجٗ أو عوي ثُٕٗ وثُٕٗ غعت، فال يبعٍ ئىل لٌ آفو ٌُزموَّة ِٓ َالٖ. وئْ  ئ ،مشَّبً أو لٍّبين الزوض لًَب أ
 ٌن.فهى واٌنٌ لوَّثٗ فبٕىَل ،موَّة. وئْ فمً مٌهفال َُ ،٘ى ِعً ئىل وَُٕخ أفوي

 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 11اٌمبٔىْ  •
 ٌ َ  ،ىُ اٌجُمخوفوط لٓ ُؽ ،رفبوه لًٍ وب٘ٓ ،مشَّبً أو غًنٖ أ لآ اٌىهٕاخ    َيَلوَل ،ٍؽبْ أو ثبٌمبظٍواٍزمبْ ثبٌ

 .اٌُموثبْواٌجُمخ ئىل غًنُ٘، وؼٍت ِب ال وبك ٌٗ، فاْ وبْ وبًٕ٘ب فٍُُّٕك ِٓ ؼمَٗ، وئْ وبْ لٍّبًُٔب فٍُُّٕك ِٓ 
                                                                            

، وٍُبق اٌمبٔىْ ٔفَٗ َىّظؼ أْ األٍمف ٘ى اٌمبظٍ إٌَبؿ موو األٍمف ِك اٌمٌ واٌفّبً يف ٘نا اٌمبٔىْ ٘ى فؽأ ولك فُٗ صبُك  -17
 واغبىُ فُٗ، فال يبىٓ أْ َىىْ اؼبلاْ يف ماد اٌىلذ.

 .اٌٍُِّزىهعَُّخيف اؼبواٍُُ اٌوٍىٌُخ: )كبٓ ٔأِو أالَّ ىبلَ(. واؼبمصىك ثبػبلِخ ٕ٘ب، ٍ٘ اػبلِخ  -18
 غوَل ِٕهب.ال َمين اٌزَّ اٌو رجخ،. واٌىلف لٓ اٌمجؽَُّخ)فٍُىلف لٓ هرجزٗ( مل روك ٍىي يف اٌمىأٌن  -19
 .اٌوٍَّىٌَُّخاؼبواٍُُ  بَو ٌٕصِّيف اٌىَُٕخ اٌُىٔبُٔخ: )وٌىٓ ال هبىى ٌٗ اٌفووخ ومبٍِ(. و٘نا ِغ -61
61- ًٍُ  12، 12 اٌو 
 َمػ(.ٕ٘ب َىهك ٔص اٌمىأٌن يف اٌىَُٕخ اٌُىٔبُٔخ: )فٍُُقٍك(، و٘ى رمجًن َمبثً )فٍُُ -66



9 

 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 11اٌمبٔىْ  •
ُ٘ ،ٌفَّّبَِخاال ىببٌف  َّب َوظبىٖ ؽبُ، ألهنُ األِٕبء يف ثُمخ اهلل. ،ُ كوهنُوال ِٓ   لَىٍهُ، وال ىبوعىْ ل

 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 16اٌمبٔىْ  •
 َهُٕٗ اهلل. ،هُٕهُوِٓ َُ .ىوِٗ اهللَُ ،ىوَ اهلل ووهٕزٗ وثُمزِٗٓ َُ

 :ٌٍجبثب وًنٌٌُّ اٌضَّبين 6اٌمبٔىْ  •
 ٌ ألٔٗ فبٌف لىي اؼبَُؼ  ،أو لٌ ال َمجً رىثخ اػببؼئ ئما ربة وهعك ئىل اهلل لٓ فؽبَبٖ، فٍُُمؽك ِٓ ثُمخ اهلل ُأٍُمف أ

ٌُ ئٔٗ َىىْ فوٌػ»اٌنٌ َمىي:  ََّّبءيف  لفُ  .(61)«ِٓ أعً فبؼئ واؽل َزىة اٌ
 :ٌٍجبثب وًنٌٌُّ اٌضَّبين 16اٌمبٔىْ  •

ِٕاهُ ئىل غاًن    فُّعٍ أؽٌل ،ُٔبِٓ أِىه اٌل  أو أٌِو ،ئما عوي ثُٕهُ فالٌف واٌمٍّبٌُِّٔنهبت أْ َزؾوَّى صببلخ اٌىهٕخ 
 ىُ غًنٖ ئالَّ ثأِوٖ.فهُ ٌُفصً ثُٕهُ، وال ىبوعىا ئىل ُؽٍُمئىل ُأ ٌُّعىاثً  .ىُ اٌجُمخُؽ
 :ٌٍجبثب وًنٌٌُّ اٌضَّبين 16اٌمبٔىْ  •

 ،فّٓ فمً مٌاه  .ِمٗ واٌصَّالح ،ِٓ فٍؽخ وب٘ٓ أو لٍّبين فبٕىق واٌمٍّبٌُِّٔن،اٌىهٕخ  ،هبت أْ رزؾوِّى صببلخ اؼبإٌِٕن
 و٘ى شوَىٗ يف اإلمث. ،فبٌِـب فهى

 قىاًني ختتص تآداب حضىر الُقدَّاس اإلذلي (5)
 : (64)(16-11:11:8)اؼبواٍُُ اٌوٍَّىٌَُّخ • 

، ومشبَِخ آفاووْ يبفاىْ   (67)ٌئال َُؾلصىا رفىَفًب (62)، وٌُمف مشَّبً آفو ثُٕهُ(62)غبه لٕل اٌجُّبٌُمف األوالك اٌصِّ
 )ِفو(، أو َهٌّ، أو َٕبَ. (69)، وال َىِئ أؽل(68)وَوالجىْ اٌوعبي وإٌَبء، ٌىٍ ال َُؾلس أؽل ظغُغًب

َّبٍبد لٕل أثىاة إٌَبء، ٌىٍ ال ىبوط أؽٌل. وال َُفزؼ اٌجابة   (11)وٌُمف اإلَجىكَبوىٔىْ لٕل أثىاة اٌوعبي، واٌف
 وبْ ٘ى أؽل اؼبإٌِٕن. ، ؽىت ٌى(11)اٌملَّاًلذ ألؽل يف و

                                                                            
 11، 7:12 ٌىلب -61
64-  ًٍُ  .(14-8:26:1)٘ى َمبثً لبٔىْ اٌو 
62- βῆμα     و٘ى اؼبّّٕ اؼبورفك يف اٌىَُٕخ ؽُش ُرٍمً اٌمفبد وُرمبي اٌمواءاد ِٓ لٍُٗ. واٌزوصبخ اٌفؤَُخ أوهكد ٔفاٌ اٌىٍَّّاخ ثٕؽمهاب

du bêmaَّاٌُىٔبين   اٌمجؽٍ. اٌؽَّمٌٔجً يف ٌجُّب َمبثً األ، وا“ the reading desk -ِٕصخ اٌمواءح ”فأوهكهتب  اإلقبٍُيََّخ،ب اٌزوصبخ . أ
62- αὐτοῖς .)ُؽوفًُب: )ٌلَه 
67- ἀτακτέω  .)يببهً ؽُبح غًن ِٕفّخ( = 

ًٍُمجًن يف لبٔىْ ولل وهك ٘نا اٌزَّ  .“ثُٕهُ ٌُؾفؿ ٘لوءُ٘ ...” 26:1 اٌو 
68- θόρυβος  = رفىَش(. -ظىظبء  -)ظغُظ 

ًٍُ وُروصبذ اٌىٍَّّخ يف لبٔىْ   .“لٍك”ئىل  26:1اٌو 
69- μή τις νεύσῃ ًواٌفم νεύω  = وبين اٌوأً ٌألِبَ ٌٍزؾُخ ِاضاًل   -َٕؾين ٌُمّّ لٓ ِىافمزٗ ٌفئ  -واؽل ِفو ٌُفمً شُئًب )َىِئ- 

 َزّبًَ يبًُٕب ومشباًل (. -َٕؾين جبَّٗ ألٌ ٍجت، وال َمف ِٕزصجًب 
َّ ًٍُب لبٔىْ أ َّ“وضًن اغبووخٌىٍ ال َىىْ أؽٌل ”خ وصبخ اٌفؤََُّ. وموود اٌزَّ“ٌئال َغّي واؽل ِفو ثمُُٕٗ”فنوو  26:1 اٌو  خ ب اإلقبٍُيََّا ، أ

 .“ؾَُّخاٌزََّهي اٌوأً كًٌُ اؼبىافمخ أو  َىِئ أو”فمبٌذ: 
11- αἱ διάκονοι وٌىٓ ـبؽىؼبد أفوي موود οἱ διάκονοι ََّّبٍبد(.= )مش  بَِخ(. أِب أكق اؼبقؽىؼبد فمل أوهكهتب )اٌف

Cf. Marcel Metzger, op. cit., SC 336, p. 176. 

11- ἡ ἀναφορά  =( وٍ٘ ثلًَ ٌىٍّخ )ويف ولذ اٌملاً اٌؽب٘و ال : ”اٌمجؽَُّخ(. وٍ٘ اٌىٍَّّخ اٌيت وهكد يف لىأٌن اٌوًٍ ُللَّاً)أٔبفىها
 .“َفزؾىا األثىاة
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 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 6اٌمبٔىْ  •
ىَُٕخ  ً أؽٌلال َلُف ملٌِن( ئالَّ ِىفىف اٌوأً ؽبيفئىل ٌا  .(16))ٌا

 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 1اٌمبٔىْ  •
ؽىت ال  ،ولبدوثبهنُ ثضالس ُعثٗ ُل ْغؽُّىَُ . وٌُزؾوَّى اؼبإِٕىْ لًٍ اؼببء اٌنٌ(11)َوَؼجي لجً اٌزَّٗ خُبلوثبَٔ ٍ أؽٌلوال َغؽِّ

 .(14)ألٔٗ َِبو اعبى٘و ،لًٍ األهض شٌٍءَمك ِٕٗ 
 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 4اٌمبٔىْ  •

َّ اظُب وهللٍح خبىٍف ،ك يف أَبَ اِؽبك واأللُبكهُ يف اٌجَُأْ َىىْ ولىُفو ق واٌَإاي عو ثبالثزهبي واٌزَّ ،ٗثٌن َلٌ اهلل ع
 و.ُلغبح ِٓ ِصبئل اٌَموإٌَّ ،َبيف ِغفوح اػبؽب

 :ٌٍجبثب فوََزىموٌُّىً 2اٌمبٔىْ • 
فُّب َىاىْ   ،فبًٍنمٍُُ واٌزَّواٌمواءح واٌزَّ اٌلَِّٓئالَّ يف أِو  ،دَّاسوالُق الصَّلىاخيف أوقاخ  ،ثوال يتحدَّ ن أحٌدال يتكلَّ

 لَّاً.ئىل أْ َٕمعٍ اٌُم ،جؾبٍُٔٗ اٌوَّةٕصزىا ٌَّبق وصبَب فىً. وَُفُٗ فالص إٌ 
 :ٌٍجبثب وًنٌٌُّ اٌضَّبين 11اٌمبٔىْ • 

 .وال لًّ َمٍّىٔٗ ،وال شواء ،ِٓ أِىه اٌمبمل يف َىَ األؽل، ال ثُك شٍءأالَّ َٕصوفىا ئىل  واٌمٍّبٌُِّٔنهبت لًٍ اٌىهٕخ 
َّاوائو ئىل أْ َزٕبوٌىا  ،دَّاصاخهٌهن يف أوقاخ الُق أحٌد يتكلَّنوال وظببق اٌىصبَب واٌمىأٌن.  واٌصٍَّىادثً َالىِىا اٌجُمخ   اٌ

ٍُاؼبملٍَّخ. فّٓ الزّل مٌه، فبٌوَّ  جؾبٔٗ َجبهن لٍُٗ. ة 

 :1/2ةؾبّىق لىأٌن اٌجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه، • 
َّ   (12)يف اٌصٍَّىاد، أْ هبوٌ ثُٕهُ ذبلٌَف لًٍ اٌو وػ اٌُمُلً، واٌىالَ يف وبنه )إٌَّبً( اٌىهٕخ اٌنَٓ َُصٍُّىْ ٌىُ، فاا

مٌه ِٓ ٍهبَ اٌفُؽبْ، ٍَُمُهب ثٌن إٌَّصبهي، ؽىت وبوِهُ صىاة صٍىاهتُ، وصىاة اٌزََّجُؼ اٌنٌ ََُجِّؾىْ ثٗ، وصىاة اٌمُبَ 
 يف صبُك اٌُملَّاً.

 :11/11ة ،ؾبّىق لىأٌن اٌجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه• 
 ثبْ، ئالَّ ثمل اٌزََّوَؼ.ال ََقُوط أؽٌل ِٓ اٌىَُٕخ ِٓ لجً اٌُمو

 :جملّىلخ االصٌٕن وصالصٌن لبٔىًٔب ٌٍجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه 11ِٓ اٌمبٔىْ • 
ولٍىة ؼاب٘وح   ،خبىف ورعدج ،واعزًا تالىقىف والضَّوتؤُه الصَّلىاخ،ادلقدَّصح دتٌع هي احلديج والكالم يف  الُكُتة
َّ ُّغٌ. وِك ٘نا ُرٔمَُّخ ِٓ اٌ  لَّٕبيًَ لَّاٍبرٕب وصٍىارٕب واشزغبٌٕب ثبٌفبهغبد، وََزهيئىْ ثٕب. فُغت أْ ُٔاألُِ يف ُل مُِّؤب و

َّ لٔب ك إٔٔب لبئّىْ ثٌن َلٌ ٍاُِّ كَئخ، ؤزفوَّن ثاهاكرٕب وؽىإٍب ٌٕٕفو يف فالص ٔفىٍٕب، ؤزؾمَّواٌمبكح اٌوَّ ،ّظ٘نا اٌفمً اٌ
 .إٌَّبًفٍٕؾزفُ ِٓ  ،ب ال لببف ِٓ ئٌٗخ. فاْ وٌَّٕٕغل ِٕٗ هأفخ وهضب ،ََىق اؼبَُؼ اؼبقىف اؼبو٘ىة

 :جملّىلخ االصٌٕن وصالصٌن لبٔىًٔب ٌٍجبثب ُغَّّبي ثٓ ُروَه 17 ِٓ اٌمبٔىْ• 
َّ ،أزهً ئىل َِىٕيت َّّلوْ يف أولبد اٌُم ،لىًِب ِٓ اٌىهٕخ يف ثمط اٌىٕبئٌ أ َّا   َزم ّبق لَّاٍبد االٔصاواف لآ اٌ

مبَ اٌنٌ لال  فُقؽفىٖ ِضً اٌؽَّ اٌُموثبْ،ٍىاد، وَزىفَّووْ لًٍ اغبلَش واحملبهثخ. وال َياي ٘نا كأهبُ ئىل أْ وبٌن ولذ واٌصَّ
                                                                            

 ِٓ لىأٌن اٌجبثب وًنٌٌ اٌضَّبين. (11)أفو أَعًب اٌمبٔىْ هلُ  -16
 مََُّخ يف اٌىَُٕخ.اٌؽَّ اٌصٍَّىاد)أثىٌٌَُُ( ٘ى هنبَخ  ἀπόλυσιςَوَؼ اٌزَّ -11
14- َّ ؼبيط  ،لٍُاًل ِٕٗ يف وأً اإلفقبهٍزَُّب ت ٘نا اؼببء اؼبنوىه ٕ٘ب َُأفن لبكح ِٓ ٔفٌ اإلٔبء اٌنٌ ََُص هدبب وبْ اؼبمصىك هبنٖ اٌىٍّخ، أ

 اػبّو ثبؼببء.
Cf. O.H.E.  Khs Burmester, op. cit., Le Muséon t. XLV (1932), p. 79, n. b. 

 ِٓ لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ. (6:69)وأفو أَعًب: اٌمبٔىْ 
 .“+ ولُمخ”اٌمبٔىْ:  -12
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ثاوؤوً   اٌصَّاالح هٍىخ اؼبوموٌخ، وَمفىا ؽىي اؼبنثؼ يف أولبد كَئخ اؼُبوَٕصوفىْ. فُغت أْ َزووىا لٕهُ ٘نٖ اٌمبكح اٌوَّ ،ُألل ؽبُ
ٌْفٌٍُ ٌٗ ُل ،ي ٘ناٌَُّمىا أو هبُجىا. وِٓ رملَّ ،فبئفٌن اهلل ،ِىفىفخ  .فؽُئزٗفهى شوَىٗ يف  ،حببٌٗ ولوَّثٗ ٍَُِوِٓ َل .وثب

َّبثك لفو “ِصجبػ اٌفٍُّّخ وئَعبػ اػبلِخ”ِٓ وزبة •   لٓ آكاة ؽعىه اٌُملَّاً (12)الثٓ َوَجو، اٌَجبة اٌ
َّوائو. ” ًُّٔب فٍُقوط يف رٍه اٌلفمخ وال َٕبوي ِٓ اٌ ... ِٓ ظؾه يف اٌُملَّاً، ئْ وبْ وبًٕ٘ب فممىثزٗ أٍجىق. وئْ وبْ لٍّب

 وال َزىَُّ أؽل يف اؼبنثؼ ثبعُبٍّخ فبهعًب لّب رللى ئٌُٗ اٌعووهح، وال ؽىي اؼبنثؼ أَعًب ... وال َزىَُّ أؽل ثبعُبٍّخ يف اٌىَُٕاخ 
َّ ثُذ اهلل  ٌٌُ ٘ى ِىظك والَ ثً ِىظك صالح. وال ىبوط أؽل ِٓ اٌىَُٕخ ِٓ ثمل لواءح اإلقبًُ اؼبملًَّ ئالَّ ثمل هفك اٌُموثبْ أل

 .“َفوق هبت أْوثووخ اٌىب٘ٓ واٌزَوَؼ. ووً ِٓ َلفً اٌىَُٕخ وََّك اٌُىُزت وال َمف ئىل أْ رفون اٌصٍَّىاد 

                                                                            
 .(و ؾ  ع614)، وهلخ “ِصجبػ اٌفٍُّّخ وئَعبػ اػبلِخ”ثبؼبىزجخ األٍَُّ٘خ ثجبهٌَ، و٘ى وزبة  (611لويب )ـبؽىغ هلُ  -12


