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 اىشَّاهت أثْبسٍىس ادلقبسي



َُّّز ٢ٌمىُ ٍٙىثصٗ َّىَ ثٌىذًن وثٌّْجس ثّْج  4 صجًَل ثٌ

 ٍقذٍِّخ تبسخيٍَّخ عِ اىصَّىً األسثعٍين ادلقذَّس •
َّىَ ثّضؼوثهًث ٌٍفٚـ ال صضؼوَّي َىِجْ أو عالعز أَجَ. ففٍ أَاجَ ثٌماوَِّْ    إٌََٕاجسُ  يف ثٌمٌوْ ثٌغَّالعز ثْوذل، وجٔش فضٌر ثٌ

، وثٌذؼٜ ثِمٌ َىٌِن أو ػوهًث أوّّ ِٓ ثَْجَ، وٕ٘اجن ِآ   ُأُّمف ِوَٕز ٌُىْ وجْ ثٌذؼٜ َٚىِىْ َىًِج وثفوًث َ(531-411)
وجٔىث َٚىِىْ ِوَّر أًدؼٌن ّجػز دووْ أْ َضٕجوٌىث أٌ ١ؼجَ. ووجٔش ٘يٖ ثٌفضٌر ُصوػً دٚىَ ِج لذً ثٌفٚـ، وٍ٘ فضٌر سبضو ِآ  

 .  َىّجدُىُ ثٌمٌٌُٚٔفْٗ يف ػذجًر ٌٗ أوًه٘ج  إٌََٕجسَُىَ ثجُلّؼز ثٌؼظُّز فىت أفو ثٌفٚـ. و٘ى ِج َيوٌٖ ثٌموَِّْ 
َّ ثٌّْٕاَثع ٌُِ زلٚىًًث يف ثٌَُىَ فم٠، ”ػًٍ ٌْجْ ثٌموَِّْ إٌََٕجسُ:  َ(321-461)َىّجدُىُ ثٌمٌٌُٚ فُمىي  ْ ...

َّىَدً َضؼٍَّك أًَٞج د٢ٌَمز  أوغاٌ، وثٌاذؼٜ   . فجٌذؼٜ َظُّٕىْ أهنُ جيخ أْ َٚىِىث َىًِج وثفوًث، وغًنُ٘ َىٌِن، وغًنُ٘ ثٌ
َّىَ دل َٕٖأ يف أَجِٕج، دً يف أَجَ آدجةٕج لذً ىٌه  حيْذىْ َىِهُ أًدؼٌن ّجػز هنجًًث وٌُاًل. و٘يث ثالمضالف يف ففظ ثٌ

 .(5)“١ىًَ ... دىلش
َّىَ يف ٘يَٓ  ٌَِن ووجْ ثٌ  وثًءثٔم٢جػًج وجِاًل ػٓ ثْوً، إٕجًر إذل غُجح ثٌُّْْو ثدلُْـ ِج دٌن ِىصٗ ولُجِضاٗ، ثلضا  ثٌُى

ًُفغ ثدلُْـ ػٕهُ فقُٕتي َٚىِىْ»دمىٌٗ:   .(51:9ِىت ) «ِىت 
َّىَ ثًْدؼُين ثدلموَُّ يف ٘يٖ ثٌغَّالعز لٌوْ ثْوذل ٌٍُّْقَُّز فهٍ ٕقُقز ؤجهًر. وٍ٘ صٕقٌٚ  ،ِؼٍىِجصٕج ػٓ ثٌ

 فُظ َمىي: (4:51) وٌَّْنثٌالَّيف ػظز ٌٗ ػًٍ ّفٌ  َ(412-581)أوًجيجٔىُ صمٌَذًج يف إٕجًر وثفور ِْٕىدز إذل ثٌؼالَِّز 
َّ أَجَ ] َّىَإ  .[ّؼزوثًْدؼجء وثجُل ثدلموَّّزٍ٘ ثًْدؼٌن  ،ثٌيت ُعذّْضش ثٌ

َّ ِج ىوٌٖ أوًجيجٔىُ ػٓ ٙىَ ثًْدؼٌن وٌىٓ ٌَي وغًٌن ِٓ ُػ ربوَوًث ٘اٍ إٝاجفز ِآ     ثدلموَّّزٍّجء ثٌٍُِّضىًؽَُّج، أ
َّ وغًنًث ِٓ صَُُّٕزثٌالَّإذل  أوًجيجٔىُثٌيٌ صٌؽُ وضجدجس  َ(251-321)ًوفُٕىُ  ْوًجيجٔىُ ِفمىهر  ثٌُىٔجَُّٔز ثٌُّٕٚىٗ، إى أ

 .(4)ثٌَُىَفىت 
ٌَّثدغ ثدلُالهٌ، ٍ٘ ِج وًه ػٕٗ يف ثٌمجٔىْ ثخلجِِ ّّٓغ  َّىَ ثًْدؼُين يف ثٌمٌْ ثٌ وأوَّي إٕجًر غًن ِؤوَّور صٌه إٌُٕج ػٓ ثٌ

َّْٕز؛ فُظ  ،341َ ّٕزُٔمُز ثدلْىىين ثْوَّي  ٌَّصٌن يف ثٌ ِّ إلٍُُ أْ جيضّؼىث ِؼًج ِ َُؼمو ”وثٌيٌ َيوٌ أٔٗ جيخ ػًٍ أّجلفز و
َّ ثٌىٍّز ثٌُىٔجَُّٔز “يف فًٚ ثخلٌَف ثٌغَّجينوَُؼمو  «Τεσσαρακοστثًْدؼٌن  لذً ثْوَّيثّّٓغ  )صُْجًثوىّايت( صؼاين   . وْ

َّىَ”ربوَوًث ال صؼين  وٌىَّٕهج، “ثًْدؼٌن” َّ ثدلمٚىه ّٔج ٍ٘ ثًْدؼٌن َىًِج ثٌايت  (3)“ثًْدؼُين ثٌ ، فمو ًأٌ وغًٌن ِٓ ثٌؼٍّجء أ
ُّٚؼىهصؼمخ ػُو ثٌمُجِز، وصٕضهٍ دؼُو  َّ ثّّٓغ ثدليوىً جيخ أْ َُؼمو يف مالي ٘يٖ ثٌفضٌر ولذً هنجَضهجثٌ . وٌمو ثػضجه (2). أٌ أ

ٌَّقثّْجلفز يف   .(1)ػمو ثؽضّجػجهتُ دؼو ػُو ثٌفٚـ ثٌ
َّج َّىَىوٌ وثٝـ  أوَّي أ َّ فىجْ يف ٍِٓ ثٌذجدج  ،ثإلّىٕوًََّزيف وُْٕز  ثدلموَُّثًْدؼُين  ٌٍ -348)ّاىرل  أعٕجّاُىُ ثٌ

َّىَ ثٌىذًن ديضو إذل . 332َ ّٕزيف  ودجٌضَّقوَو، َ(373 َّجػز ثٌضَّجّؼز ِآ   31فُظ وجْ ثٌ َّىَ يف ثٌ َىًِج، فُظ َُىٌْ ثٌ
، وَؼمذٗ ّضَّز أَجَ ٙىَ ثٌفٚـ، وثٌيت صذوأ َىَ ثالعٌٕن، وصٕضهٍ َىَ ّذش ثٌُّٕىً، فُىىْ رلّىع أَجَ (6)ثٌَّٕهجً )ثٌغَّجٌغز دؼو ثٌظُّهٌ(

                                                                            
ُّ٘ ٌِل٘ هثوه، ثٌمجٌ٘ر، ث٢ٌَّذؼز ثٌغَّجُٔز، ِجَى (42:1)َىّجدُىُ ثٌمٌٌُٚ، صجًَل ثٌىُْٕز  -5  478، ٗ 5979َ، صٌمجز ثٌُم

2- Cf. Annick Martin, Athanase dʼAlexandrie et lʼEglise dʼEgypte au IVe siècle (328-373), Rome, 1996, p. 162. 

َّىَ ثًْدؼُين ) -3 َّ ثدلمٚىه ٘ى ثٌ  (..Cf. DACL, t. 2, p. 2141ٌَي آمٌوْ أ
4- Annick Martin, op. cit., p. 164. 

ٌَّع ثٌىٍْٕ، ِٕٖىًثس ثٌُّٕىً،  -1 َّجح، رلّىػز ثٌ  588، ٗ 5979َثًُّْٕٕوًَش فٕجُٔج و
َّ ثٌمجٔىْ ًلُ  َّ ثالؽضّجع ثْوَّي َىىْ دؼو ثّْذىع ثٌغَّجٌظ ِٓ  (325َ)ِٓ لىثٌٔن رلّغ أ٢ٔجوُز ثدلىجين  (41)ؽوٌَ دجٌيِّوٌ ٕ٘ج أ لو فوَّه أ

 وثالؽضّجع ثٌغَّجين َىىْ يف ِٕضٚف ٕهٌ صٌَٖٓ ثْوَّي )أوضىدٌ(. ثٌفٚـ،
َّثدغ ثدلُالهٌ. -6 َّّىٌَُّز، ثٌيت متَّ صووَٕهج أوثمٌ ثٌمٌْ ثٌ ًُّ، أو ثدلٌثُُّ ثٌ ُّ    و٘ى ٔفِ ِج صمىي دٗ أوثٌِ ثٌ



َُّّز ٢ٌمىُ ٍٙىثصٗ َّىَ ثٌىذًن وثٌّْجس ثّْج  3 صجًَل ثٌ

َّىَ  . (7)ػًٍ ثْلً َ(222-254)ثٌىذًن  وًنٌُِّز ثٌذجدج َىًِج، أٌ ّضَّز أّجدُغ. وثّضٌّ ٘يث ثٌىٝغ لجةًّج فىت هنجَز فََّّّ 25ثٌ
 .(8)و٘ى ثٌّْٕظجَ ثٌيٌ صذَّٕضٗ ٌِٚ وف٢ٌٍْن وٌُذُج

ِّ وُْٕز، فىت إذل ِٕضٚف ثٌمٌْ ثخلجِِ ثدلُالهٌ ػًٍ ثْلاً،   و٘ىيث ظَّش فضٌر ثًْدؼٌن َىًِج غًن زلوَّهر سبجًِج يف و
َّىَ وصذجَٕش ِٓ ِىجْ ِم  ٌ، شلَّج أفْـ رلجاًل ٌضأوَالس ػوَور.وّج ثمضٍفش ػىثةو ثٌ
َّىَ ثٌىذًن يف وُْٕاز ثإلّاىٕوًََّز،    215َ ّٕزيف ٘يٖ ثٌفضٌر وثٌيت أػمذش رلّغ مٍمُوؤُز  ُأُٝف أّذىػًج ّجدؼًج ٌٍ

ٌَّٖلَُّز ث ُْمٌيلضوثء دجٌىٕجةِ ثٌ ِّ  ث َّىَ يف وا َّاٌق  ، وىٌه يف ولش غًن ِؼٍىَ ٌوَٕج دجٌضَّقوَو فىت ثِْ، فُظ ٙجً ثٌ ثٌ
َّىَ ثٌىذًن، وٙىَ أّذىع ثٌفٚـ.ثإلّىٕوًََّز ّذؼز أّجدُغ. وٌىٓ يف وُْٕز  َّ ثٌضََُُّّ وثٝقًج دٌن ثٌ  ظ
َّىَ  (621َ-651)يف ٍِٓ ثإلِّّث١ىً ٌ٘لً  َّىَ ثٌىذًن، فُظ ُػٌف ثّْذىع ثْوَّي ِٓ ثٌ ٌٓ ػًٍ ثٌ ُأُٝف أّذىٌع عجِ

ٌَّٖلَُّز ٘يث ثّْذىع ثٌغَّجِٓ ِٓ (9)دأّذىع ٌ٘لً “ثًْدؼُين” ٌَّٖق. وٌىٓ دؼو ٍِٓ ٌ٘لً، أٌغش ثٌىٕجةِ ثٌ ِّ ثٌ ، وىٌه يف و
َّ لجةًّج يف وُْٕز  َّىَ، دُّٕج ظ ثٌذ٢ٌٌَن ثدلٍىجين يف وضجداٗ   (51)(921َ-877). فُظ َيوٌ ّؼُو دٓ د٢ٌَك ثإلّىٕوًََّزثٌ

ُّوَ ثدلٍىَُّز، فئهنُ دؼو ِاىس   وأً٘ ٌِٚ ثٌمذ٠”ػٓ ُؽّؼز ٌ٘لً ِج ٍٍَ:  “ٔظُ ثجلىٌ٘” َّجَ وثٌ إذل ثِْ َٚىِىهنج، إالَّ ثٌ
-951فاىثرل  )ثدلمفَّغ و٘ى ِج َيوٌٖ أًَٞج ثْٔذج ّجوٌَُ دٓ  .(55)“ٌ٘لً، ًؽؼىث َأوٍىْ يف ٘يٖ ثجُلّؼز دًُٞج وؽذًٕج ومسىًج

ً ”فُظ َوػىٖ  “ثٌوًُّ ثٌغٌَّّن يف إَٞجؿ ثٌوَّْٓ”يف ثدلمجٌز ثٌغَّجِٕز ِٓ وضجدٗ  (5111َ وّاج َايوٌ    .“أّذىع وفجًر ٌ٘لا
ُُّْمف إَُْيوًوُ ٌَّٕفُْز”يف وضجدٗ  (54)ث ُّ ثٌىٕاجةِ ٙاىَ ٘ايث    ”... ِج ٍٍَ ػٓ ٘يث ثّْذىع:  “ثخلٌَور ث ولو أد٢ٍش و

   .(53)“ثّْذىع ِج ػوث ثْلذجٟ ثًْعىىوِ
، دٚىًر ٖٔاؼٌ  (52)ػٓ ّذؼز أّجدُغ ٙىَ -و٘ى ىو أمهَُّز صجًخيَُّز لٚىي  - 694َ ّٕزوَضقوَّط رلّغ صٌوٌى ثدلٕؼمو 

َّ أّذىع ثٌفٚـ إذل ثًْدؼٌن ثدلموَّّز. ففاٍ   ُٝ ٌَّٖق، وىٌه دؼو أْ  َُّّ ثّضؼّجذلج يف ثٌ َّ ّذؼز أّجدُغ ٙىَ لو صؼ دبىؽذهج أ
َّجدغ ثدلُالهٌ  ِّ ِىجْ صمٌَ صمٌَذًجثٌمٌْ ثٌ َّىَ ثٌىذًن يف و ٌَّثٕ٘ز ثِْ.ثّضمٌ ثٌ  ذًج دٚىًصٗ ثٌ

َّىَ ثًْدؼُين هلُمز  ،يف ثٌمٌوْ ثْوذل ٌٍُّْقَُّزو ، فىجْ َُىضفٍ دىؽذز وثفور يف ثٌَُىَ صؤمي يف ؽوِّثوجٔش ٌِثػجر ثٌ
َّه وِج خيٌػ ِٕٗ هَ، شلٕىػًج سبجًِج يف ِؼظُ ثِْج َّْ َّجػز ثٌغَّجٌغز دؼو ثٌظُّهٌ، أو يف ثدلْجء، ووجْ صٕجوي ثٌذُٜ وثجلّْ وثٌ وٓ. ثٌ

َّىَ ِى١َّ َّج ٙىَ أّذىع ثٌَذٚنز فهى إٔو ٌٙثِز وصمٖفًج. و٘ىيث ظَّش ثحملجفظز ػًٍ ثٌ َّج يف ثٌغٌح  ؽوِّثور أ ٌَّٖق. وأ يف ثٌ
َّىَ زبف صوًجيُِّجثدلُْقٍ، ودوًءث ِٓ ثٌمٌْ ثٌضَّجّغ ثدلُالهٌ، فمو  ، وِغ فٍىي ثٌمٌْ ثخلجِِ ػٖاٌ، ٙاجً   دوأس لىثٌٔن ثٌ

 .(51)ِّْىفًج دجْوً ػٕو ثٌظُّهٌ
ٌَّٖلَُّز ِج ٙجً َُؼٌف دجُّ  َّىَ”مثَّ ظهٌ يف ثٌىُْٕز ثٌ وثٌيت صْذك ِذجٌٕر ّذش ٌؼجًٍ، وٍ٘ ثجُلّؼاز   “ُؽّؼز مضجَ ثٌ

                                                                            
7- ُّ َّّىرل وفىت ثٌذجدج  و َّّجةً ثٌفٚقَُّز دوًءث ِٓ ثٌذجدج أعٕجُّىُ ثٌ ّْضز أَجَ ثٌضَّجٌُز  31  ِ ثٌىذًن صفًٚ دٌن ثٌوًنٌُّثٌ َّىَ، وثٌ َىًِج ثْوذل ٌٍ

 ثٌيت ّْذىع ثٌفٚـ.
Cf. NPNF., Series 2, vol. 4, p. 509 ff. 

8- A. Baumstark, op. cit., p. 196. 

َّٚىَ صىفًنًث ػٓ ثإلِّّ -9 ث١ىً ٌ٘لً. فمو وًه دُّٕج َؼضٌٛ ثْٔذج ُِنجةًُ ٢ٌِثْ هُِجٟ يف ثٌمٌْ ثٌغَّجين ػٌٖ ػًٍ إٔٔج ال ٔٚىَ يف ثّْذىع ثْوَّي ِٓ ثٌ
َّجي، يف ثٌمٌْ ثٌغَّجٌظ ػٌٖ، وػٕو ثدٓ َوَذٌ، يف “أّذىع ٌ٘لً”ىوٌ ٘يث ثّْذىع دجمسٗ  َّفىٌ الدٓ ثٌؼ ثٌمٌْ ثٌٌثدغ ػٌٖ، وػٓ ٘يث ثْماًن   يف ثّّٓىع ثٌ

َّىَ ثٌىذًن ثدل٢ذىع ّٕز  ًُُ ثٌ  َ، يف ػهو ثٌذجدج َىّجح ثٌغَّجين.5913يف ل٢ّج
ّْمًج. -51  ٘ى ِٓ أدٌٍ ثٌذ٢جًوز ثدلٍىجٌُّْٔن يف ٌِٚ، ووجْ ١ذُذًج ورلجهاًل وِؤ
َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن ػٓ ثٌ -55 َّ ِج أوًهٖ ل٢ّجًُ ثٌ  َّىَ ثٌىذًن َْضٕو يف أٙىٌٗ ثْوذل إذل ِج وضذٗ ّؼُو دٓ د٢ٌَك.ؽوٌَ دجٌيِّوٌ ٕ٘ج أ
ُّّ٘ إٕاؼُجء وواُاًل ٌذ٢ٌٌَوُاز     -54 ٌَّْجين إذل ٌِٚ. وٙجً ثٌُم ُّّ٘ إٕؼُجء ثٌ ُوٌو يف ٙوه دأػّجي مح٘ دْىًَج، و٘جؽٌ ِغ مجٌٗ ثٌُم

ًُُّ 5881َ ّٕزَٕجٌَ  54. وثٌضقك دوٌَ ثٌّّثِىُ يف 5881َ ّٕزثإلّىٕوًََّز يف ػهو عىًر ػٌثيب   ّإز أوضاىدٌ   57ػًٍ ثٌوٌََّ يف  ُأُّمفًج، و
 .5924َ ّٕزَٕجٌَ  59ـ يف وصَُّٕ ،5897َ

 593 -591، ٗ 5993َثٌمِ أغ٢ُْٕىُ ثٌّّثِىٍّ، هٌَ ثٌّّثِىُ دٌن ثدلجٍٝ وثحلجٌٝ، ثٌمجٌ٘ر، َٕجٌَ 
 3ًأُ  7ثْٔذج إَُْيوًوُ، ثخلٌَور ثٌَّٕفُْز، ثجلَء ثٌغَّجين، ؽًُ  -53
َٙىَ ثّْذىع ثٌغَّجِٓ يف ثٌىُْٕز ثٌُىٔجَُّٔز دبؾٌه ِىس ثإلِّّث١ىً ٌ٘لً. -52 َٙىَ، شلَّج َؼٍَ صىلف   الفظ ٕ٘ج أهنج ّذؼز أّجدُغ 

15-  ODCC, 2nd edition, p. 811. 



َُّّز ٢ٌمىُ ٍٙىثصٗ َّىَ ثٌىذًن وثٌّْجس ثّْج  2 صجًَل ثٌ

َّىَ ثٌفٚقٍ، أو ٙىَ أّاذىع   َّىَ ثًْدؼُين. وٙجًس مجَُّٙز ٘يث ثٌَُىَ مجَُّٙز ثفضفجٌَُّز، ٌُذوأ دؼو٘ج ثٌ ثٌيت َٕضهٍ فُهج ثٌ
َّ َّؼجٌٔن، فجٙاًل دٌن ثٌ ىٌِن. وٌمو صذَّٕش ثٌَذٚنز، أو ٙىَ ثّْذىع ثدلموَُّ ثٌؼظُُ، فُظ َىىْ ّذش ٌؼجًٍ وػُو ثٌ

َّ ٘يث ثٌّْٕظجَ ِؼّىاًل دٗ يف وُْٕيت ثٌُمْا٢ٕ٢َُُّٕز  ثٌُم٢ٕ٢َُُّْٕز ٘يث ثٌّْٕظجَ ثجلوَو، دجإلٝجفز إذل ثٌذاله ثحمل٢ُز ّٔج.  وُْٕز وظ
ّْاٌَجَُّٔز ثدل  - Syroٍىجَُّٔاز  وأ٢ٔجوُز، وثٌيٌ صذَّٕضٗ دؼو ىٌه وُْٕز أوًٍُُٕ، وّج ٔؼٍُ ِٓ ثدلٚجهً ثًَُُِّْٕز وثجلىًؽَُّز وثٌ

Melkite  َُّّجهُ، “ُؽّؼز ثًْدؼٌن ثدلموَّّز”. فىُْٕز أ٢ٔجوُز ثٌى١َُّٕز هػش ٘يث ثٌَُىَ دج ، وٍ٘ َىَ ثجُلّؼز ِٓ ثّْذىع ثٌ
َّ ١مِ ثٌىُْٕز ثٌُىٔجَُّٔز ًَٖن إذل ٔفِ ٘يٖ ثحلمُمز، وىٌه يف ٙالر ثٌغٌوح ذلايث ثٌَُاىَ    أٌ أّذىع ثْػًّ دٓ ١ُّج. وإ

إى لو أوٍّٕج ٙىَ ثًْدؼٌن َىًِج ثٌَّٕجفغ ٌٕفىّٕج، ٢ٍٔخ إٌُه أْ ٕٔظٌ ثّْذىع ثدلماوَُّ  ”ُظ ٌَه فُهج ث٢ٌٍِّذز ثِصُز: ػُٕٗ، ف
 .“ثٌيٌ ِالِه

 وهى اىزي ضَه إىل أسجىع اىَجصخخ ادلقذَّسخ عْذ األقجبط اىصَّىً األسثعٍينأدخو  اىجبثب أثْبسٍىس هى اىزي •
َّىَ ثًْدؼاُين   “ِٚذجؿ ثٌظٍُّّز وإَٞجؿ ثخلوِز”يف ثٌَذجح ثٌغَّجِٓ ػٌٖ ِٓ ِىّىػضٗ  َ(5342)+ َوَذٌثدٓ َيوٌ  َّ ثٌ أ

َّ ثٌذجدج  َّثَ وجْ َُٚجَ دؼو ػُو ثٌغ٢جُ ِذجٌٕر، مثَّ َؼٍّىْ ُؽّؼز ثِالَ دؼو ىٌه دأَجَ. وأ ٘اى   (435َ-589)هديضٌَىُ ثٌى
َّىَ ثًْدؼُين إذل أّذىع ثٌَذٚنز.   ثٌيٌ ُٝ ثٌ

ّْْٕىْجً يف ثٌىُْٕز ربش ثٌَُىَ ثٌغَّجين ػٌٖ ِٓ ٕهٌ دجدٗ، و٘ى َىَ ُٔجفز ثٌذجدج وٌم و ثٔضمً ِج ىوٌٖ ثدٓ َوَذٌ إذل وضجح ثٌ
ّْْٕىْجً ٘يث ثٌِْ ػُٕٗ ربش ثٌَُىَ ثٌؼجٌٕ ِٓ ٕهٌ ٘جصىً، و٘ى صيوجً ثٔؼمجه رلّغ دٌوُِز يف  ٌَّثَ. وّج َىًٌ ثٌ هديضٌَىُ ثٌى

َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن، يف ١ذجػضٗ ثدلضضجٌُز. أَجَ فُىضىً دجدج ًوُِٗ. ًُُ ثٌ ُْمٌي وِٓ دُٕهج ل٢ّج  وّج ثٔضمً إذل وضخ ثٌىُْٕز ث
ُّ هًٌُ ِىعَّك َؤوِّو ِج ّذك ىوٌٖ الدٓ َوَذٌ، وثدلٕضٌٖ يف ثٌىُْٕز ثٌمذ٢َُّز فىت ثٌَُىَ. وأدْا٠   وٌُِ ٌوَٕج فىت ثٌَُىَ أ

َّ ثٌذجدج هَىُْٔىُ ثٌىذًن  -رلجذلج ثِْ  ٌىٍ ال ٔومً يف أحبجط ٌُِ -هًٌُ ػًٍ ىٌه  وفىت َىَ ُٔجفضٗ،  (461َ-428)٘ى أ
. وِآ ؽهاز   (56)ّىي ٙىَ ّضَّز أَجَ ثٌفٚـأٌ دؼو ٌِوً أوغٌ ِٓ عالعٌن ّٕز ػًٍ ُٔجفز ثٌذجدج هديضٌَىُ دل َىٓ َؼٌف 
ٌَّثدغ  َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن لذً ثٌمٌْ ثٌ  .(57)ثدلُالهٌأمٌي، ٌُْش ٕ٘جن وعُمز صضىٍَُّ ػٓ ثٌ

َّّجةً ثٌفٚقَُّز ٌٍذجدج  َّج ثٌ َّأ َ، فهٍ أوَّي صىعُك َٚاً  349وثٌيت وضذهج دوًءث ِٓ ّٕز  َ(373-348ّىرل )أعٕجُّىُ ثٌ
َّىَ ثًْدؼُين ثدلموَُّ يف ثٌىُْٕز ثٌمذ٢َُّز.   إٌُٕج ػٓ وؽىه ثٌ

َّّجةً ثٌفٚقَُّز ٌٗ  َّٕٕج فىت ثِْ، َؼٌف حبْخ ِج ٍ٘ ِٕضٌٖر دُ (ًّجٌز 21)وثٌيٌ َمٌأ ثٌ َّّجةً أ ال  ،ثخلّْز ثْوذل ثٌ
َّىَدوء  صجًَل صيوٌ ّْ ثٌ َّ؛ (3، 4) ّجٌَضٌنثًْدؼُين، دجّضغٕجء ثٌ َّّجةً وأ َّجهّز، صيوٌ ثدضوثًء ِٓ  ثٌضَّجٌُز ثٌ َّٚاىَ مجُؼهج ثٌ  ثٌ

ّْ ّّْجٌز ًلاُ  لو فوس دجٌؼٍّجء إذل صذوًَ ِىجْ  ٌُِ رلجذلج ثِْ، ر ػىثًِوٕ٘جن ػوَّ. (42، 52) ّجٌَضٌنثًْدؼُين دجّضغٕجء ثٌ ثٌ
ّّْجٌز ًلُ ِغ ِىجْ  (4) ّّْجٌز ًلُ وصذوًَ ِىجْ ، (42)ثٌ ّّْجٌز ًلُ ِىجْ  (3)ثٌ َّّاجةً    (52)ثٌ . أٌ أْ صٌصُاخ ٘ايٖ ثٌ

 ثخل.  ... 46، 41، 4، 43، 44...  56، 51، 3، 53، 54....  1، 2، 42، 42، 5ثٌفٚقَُّز ًٍُِٕج َىىْ وّج ٍٍَ: 
َّىَ ثًْدؼُين ثدلموَُّ. وصٚذـ مجُاغ   َّّجةً ثٌفٚقَُّز ثخلّْز ثْوذل مجٌُز ِٓ ىوٌ ثٌ و١ذمًج ذليٖ ثٌوًّْثّجس، صٚذـ ثٌ

َّّجةً  َّجهّز، ذلج، ثٌالفمزثٌ َّٚاىَ   ثٌفٚـ، صيوٌ أَ ػُو وثٌيت صيوٌ صجًَل َ،332ثٌيت وضذش ّٕز  ثدضوثًء ِٓ ثٌ ًٞج داوء ثٌ
وصأوو ثٌُؼٍّاجء   .(58)وثلضٌؿ ٘يث ثٌضَّذوًَ ،5931َّٕز  أوَّي ِٓ الفظ ىٌه٘ى  Schwartz ٕفجًصَ ثٌؼجدل وجٌْمو ثًْدؼُين. و

صُّىعجوُ ثٌغَّاجين   ثإلّىٕوًٌوإْ ألىي هًٌُ ػًٍ ٙقز ٘يث ثٌضؼوًَ ٘ى أْ ثٌذجدج  . Devosِٓ ٘يث ثٌٌأٌ، ِغً ثٌؼجدل هَفىُ 
ّّْجٌز ًلُ َ(211-277) َّّىرل دألً ِٓ ِجةز ػجَ، وجْ لو ثّضٖهو دأؽَثء ِٓ ثٌ  (42)، ثٌيٌ ػجٓ دؼو ٍِٓ ثٌموَِّْ أعٕجُّىُ ثٌ

                                                                            
16- Cf. Annick Martin, op. cit., p. 162. 

17- Fernand Cabrol (Le premier dom) & Henri Leclercq (R.P. dom), Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (DACL), 

Tome 2, Paris, 1925, p. 2141. 

18- E. Schwartz, Zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts, ZNW 34 (1935) 129-213 ; Id., Die Osterbriefe, in Gesammelte 

Schriften III, Berlin 1959, p. 1-29. 



َُّّز ٢ٌمىُ ٍٙىثصٗ َّىَ ثٌىذًن وثٌّْجس ثّْج  1 صجًَل ثٌ

ّّْجٌز ثٌفٚقَُّز ثٌغَّجُٔز ٌٍموَِّْ أعٕجُّىُ، ثدلىضىدز يف ّٕز  ُّهوثء 26 ّٕزٌوَىلٍوَجٔىُ )أٌ  26لجةاًل إٔٗ َْضٖهو دجٌ َّٕز  ،ٌٍ وٍ٘ ثٌ
ّّْجٌز ًلُ (59)(331َ ّٕزثٌيت صمجدً  ّّْجٌز ثٌفٚقَُّز ًلُ  (52). وّج ثّضٖهو أًَٞج دأؽَثء ِٓ ثٌ  (3)لجةاًل إٔٗ َْضٖهو دبج وًه يف ثٌ

 ْعٕجُّىُ.
َّىَ  َّّىرل ٘ى ثٌيٌ أهمً ثٌ وػًٍ ىٌه، و١ذمًج ِمٌ هًثّجس آدجةَُّز هلُمز ِؼٌوفز فىت ثِْ، َىىْ ثٌذجدج أعٕجُّىُ ثٌ

َّٗثًْدؼُين ثدلموَُّ إذل ثٌىُْٕز ثٌمذ٢َُّز، مثَّ   َ.332إذل أّذىع ثٌَذٚنز ثدلموَّّز دوًءث ِٓ ّٕز  ٝ

  جريُقذَّاسبد اىسُّجىد واَحبد يف اىصَّىً اىن •
ٌَّٖلَُّز َّىَ ثدلماوَُّ  (41)ٔؼٌف ِٓ لىثٌٔن ثٌىُْٕز ثٌ َّ ثٌُموَّثّجس ُصمجَ يف ّذىس وآفجه ثٌ ٌَّثدغ ثدلُالهٌ أ ، وِٕي ثٌمٌْ ثٌ

ُٕىٌ وهتًٍُ َّج إلجِز ثإلفنجًّضَُّج فهٍ صْذقز  َّىَ ٘ى ثٌضَّىدز وثٌضَّيًٌُّ أِجَ ثهلل، أ َّ ِفهىَ ثٌ وفٌؿ.  ثٌىذًن، وٌُِ يف أَجِٗ، ْ
ُّذىس وثِفجه ثٌ َّىَ ثٌىذًن ػًٍ ثٌ . و٘يث ٘ى صمٍُاو  يت ال َُٚجَ فُهج ٙىًِج ثٔم٢جػُِّجوِٓ مثَّ فمو ثلضٌٚس ثٌُموَّثّجس يف ثٌ

ٌَّٖلَُّز فىت ثٌَُىَ ِغً ثٌىُْٕز ثٌُىٔجَُّٔز.ثٌموميثٌىُْٕز ثجلجِؼز ِٕي    ، و٘ى ِج صضذؼٗ دؼٜ ثٌىٕجةِ ثٌ
َّ ثالفضفجي دأػُجه ثٌ َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن، وَُقضفً ّٔج يف ّذىصٗ ُّهوثء وصيوجًثهتُ دئلجِز ثٌُمدً إ وَّثّجس، صضىلَّف يف أَجَ ثٌ

َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن فاىت دؼاو أْ ألُّاش     وآفجهٖ فم٠. ّْْٕىْجً يف أَجَ ثٌ وِٓ ٕ٘ج ٖٔأ يف ثٌىُْٕز ِفهىَ ػوَ لٌثءر ثٌ
 .ثٌُموَّثّجس فُهج

َّذش ثٌايٌ داوأ   دوأ ثٌضٌَّوَُ َٕٚخ ػًٍ ُلُالهٌ فٚجػوًث، وِٕي ثٌمٌْ ثٌغَّجٌظ ػٌٖ ثدل وَّثُ َىَ ثْفو أوغٌ ِٓ َىَ ثٌ
َّْذش، وٌىآ داووْ    ٌَّح، دووْ إمهجي َىَ ثٌ َأمي ِىجٔٗ وُىَ ػجهٌ ِٓ أَجَ ثّْذىع. أٌ ثالفضفجي دُىَ ثْفو وُىَ ثٌ

 َْجوٌ يف ثْمهَُّز َىَ ثْفو.وُىَ ثٌضٌَّوَُ ػٍُٗ 

 خ اىُقذَّاسبد يف أٌبً اىصَّىً اىنجريٍشاحو إقبٍ •
َّىَ  َّىَ، وٌُِ ُهفؼز وثفور.  ثدلموَُّ ثٌىذًن لو همٍش صوًجيُِّجثٌُموَّثّجس ثٌيت ُألُّش يف أَجَ ثّْذىع ِٓ ثٌ ػًٍ أَجَ ثٌ

 وٌمو صذجَٕش ٘يٖ ثَْجَ دٌن وُْٕز وأمٌي. 
َّج َىٍِ ثًْدؼجء  َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن إذل ىجٔج مهج ثٌُىِجْ ثْوٌُجْ ثوثجُلّؼز فأ ٌَّيثْ ألُُ فُهّج ثٌُموَّثُ ثإلذلٍ يف ثٌ

َّىَ ثٌىذًن، َضَّٞـ ٌٕاج   َّىث٘و ثدلضضجدؼز، وثدلالفظجس ثٌوَّلُمز ػًٍ ِوي صجًَل ثٌ َّذش وثْفو. فّٓ ثٌ ؽىثً ُلوَّثٍّ ثٌ
َّ ثٌُِّضىًؽَُّجس وجٔش ُصمجَ يف أَجَ ثًْدؼجء وثجُلّؼز فم٠ ِٓ ثٌ َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن، ومهج ثٌُىِجْ ىثس ثالػضذاجً  ِٕهج أ

ثٌمومي. وصلو ٘يث ثٌّْٕظجَ ػُٕٗ وجْ ِؼّىاًل دٗ يف وُْٕز أوًٍُُٕ يف موِز ثدلْجء ثٌيت وجْ َُقضفً ّٔج يف وُْٕز ٙهُىْ 
 يف ِْجء َىٍِ ثًْدؼجء وثجُلّؼز.

َّ لٌثءثس َىٍِ ثًْدؼجء و َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن يف ثٌىُْٕز ثٌمذ٢َُّز، َالفظ أ ػٍاً   وثجُلّؼزثٌيٌ َوًُ دؼّك فٚىي لٌثءثس ثٌ
َّىَ َّىَ  ،زلوَّهًث ، وِٕهؾًج وضجدُِّجوًثةقز مجٙز ،َر، ربًّ مسز شلَُِّوي ثٌ ُْمٌيخيضٍف ػٓ دجلٍ لٌثءثس أَجَ ثٌ  .ث

َّ َّىَ ثدلموَُّ ثٌىاذًن، لاو أهمٍاهج ثٌذجداج     إلجِز موِز ثٌُم ؤؼٌف ِٓ ثٌضَّجًَل، أ وَّثُ ثإلذلٍ يف أَجَ ثخلُِّ ِٓ ثٌ
َّ ١مِ ًوِج دل َىٓ َؼاٌف  . إذل ١مِ وُْٕز ًوِج (735َ-751)غٌَغىًَىُ ثٌغَّجين  و١ذمًج دلن٢ى١جس ًوِجَُّٔز لوديز، فئ

َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن إالَّ يف إلجِز ُل وهمىي َىَ ثالعٌٕن ٕ٘ج، ٘ى  .وثجُلّؼزعالعز أَجَ فم٠، ٍ٘ ثالعٌٕن وثًْدؼجء وَّثّجس يف أَجَ ثٌ
                                                                            

ّّْجٌز، يف فجُٕز ِٓ وضجح ثٌؼجدل ٌىفىً  -59 ّْ٘ ثّضٖهجه ثٌذجدج صُّىعجوُ ثٌغَّجين ّٔيٖ ثٌ  ,CSCO, 151, p. 9ثدليوىً يف ) Lefortديىٓ لٌثءر ٔ

n. 64 :ْولو ُففظش دجًَُُِّْٕز ولو ٌٖٔ٘ج ثٌؼجدلجْ:“ٌنثٌمجةٌٍن دج٢ٌَّذُؼَض ٝوَّ”(. و٘يث ثٌَّٕ٘ وثًه أٙاًل يف ًّجٌز ٌٍذجدج صُّىعجوُ ثٌغَّجين دؼٕىث ، 
K. Ter-Mekerttschian - E. Ter-Minassiantz, Timotheus Aelurusʼ des Patriarchen von Alexandrien, Widerlegung der auf der Synode 

zu Chalcedon festgesetzten Lehre, Armenischer Text, Leipzig, 1908. 

 َ(385-325ِٓ لىثٌٔن رلّغ ثٌالَّىلَُّز ) (15)وثٌمجٔىْ ًلُ  (29)ثٌمجٔىْ ًلُ  -41



َُّّز ٢ٌمىُ ٍٙىثصٗ َّىَ ثٌىذًن وثٌّْجس ثّْج  6 صجًَل ثٌ

َّذش فٍُ َىٓ َُمجَ فُٗ ُل ِٓ لذًُ ثٌضؾجِٔ ِغ َىٍِ ثًْدؼجء وثجُلّؼز. َّج َىَ ثٌ  .(45)وَّثّجس حبْخ ١مِ وُْٕز ًوِجأ
دبفٌهٖ فٚىٌي  ثجُلّؼزٌ )ث٢ٌَّْٕىًٌ( وِٓ ِٚجهًٖ ث٢ٌَّمَُّْز ثٌموديز، أٔٗ وجْ ٌُىَ ٕىًؤالفظ أًَٞج أٔٗ يف ث٢ٌَّمِ ثِ

َّىَ وفىت هنجَضٗ.  وضجدَُّز زبض٘ دٗ دوًءث ِٓ ثّْذىع ثٌغَّجين ِٓ ثٌ
َّىَ ثٌىذًن، دؼو أْ وجٔش لجٌٙر ػًٍ ّذىصٗ وآفجهٖ فم٠. َّّّش ثٌُموَّثّجس يف أَجَ ثٌ  و٘ىيث صؼ

 ادلقذَّس اىنجري يف األٌبً ّغَخ اىصَّىًحىه • 
َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن، صوػى٘ج سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز دوًءث ِٓ ِٕضٚاف ثٌماٌْ   إْ ثٌَّٕ غّز ثٌيت صًٍٚ ّٔج ُلوَّثّجس أَجَ ثٌ

ى ثخلجِِ ػٌٖ، ١ٌَمز أو حلٓ ثحلَْ، أو حلٓ ثٌضَّؾَُٕ!!! و٘ى صؼذًن ثٌمٌوْ ثٌُى٢ًّ، ثٌيٌ صٕجلٍٗ ثٌٕجّنىْ ػٓ غًن هًثَز. إ
ٍَّىثس ٌُِ إالَّ.  ٌُّْػز يف ثالٔضهجء ِٓ ثٌ َّح دٍقٓ فََٓ، ومٚىًٙج يف ثٌُموَّثُ ثإلذلٍ. ووجْ ثٌوَّثفغ ٌٗ ٘ى ثٌ وُف ْٔذـ ثٌ
َّىَ فم٠، لذً أْ صومً ثٌُموَّثّاجس يف   َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن ظَّش ُصمجَ يف ّذىس وآفجه ثٌ َّ ُلوَّثّجس ثٌ ولو ّذك أْ ػٌفٕج أ

َّى  َ، وػًٍ ٌِثفً ِضؼوّْهر، ودذ٠ء ٕوَو.أَجَ ثٌ
ُّذىس وثِفجه ٘ى حلٓ مٖىػٍ، َذؼظ يف ثٌَّٕفِ ّىُٕز وّالًِج،  َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن وّج ٍُٔٚٗ ثٌَُىَ يف ثٌ إْ حلٓ ثٌ

 وٌىَّٕٗ ٌُِ حلٓ فََٓ أو ؽٕجةٌَ.
َّىَ ثٌىذًن، ٔغّ ؽجءس ٘يٖ ثٌَّٕغّز ثدلنضٌٚر ِذضىًر، فجلور ْٙىي ثدلىّاُمً ثٌمذ٢َُّاز    زثٌيت ُصمجي يف ُلوَّثّجس أَجَ ثٌ

ثٌذوَؼز، فوػى٘ج دجحلََٕز أو ثجلٕجةَََّز. ووُ وجْ فٌفٍ ػظًُّج فٌن صُمَّٕش ِٓ ٘يٖ ثحلمُمز دؼو ٌّٕن ١ىٍَاز ُأماٌي، إى   
 َّ  .“ٍيخَّصحلِ األحذ ”َوػى٘ج: دجُّ:  ،“5951ٌَْٕز  (557)١مِ سل٢ىٟ ثٌذ٢ٌٌَوَُّز دجٌمجٌ٘ر ”وؽوُس أ

َّىَ ٍ٘ فهيٖ ثٌَّٕغّز ثٌيت ّْٔؼهج يف ُلإىًث  ٍيخَّص أو اختصبس ّغَخ اىصَّىً اىنجري يف اىسُّجىد واَحبد. وَّثّجس أَجَ ثٌ
ُّذىس وثِفجه َّىَ ثٌىذًن يف ثٌ َّ ٔغّز ثٌ َّىَ ثٌىذًن، وال صىؽو ٔغّز غًن٘اج.   ،أٌ أ ٍ٘ ثٌَّٕغّز ثٌىفُور ثٍُْٙز ثدلؼٌوفز ٌٍ

َّثهتج دجػغًج ػٍاً  وإْ وجٔش ٘يٖ ثٌَّٕغّ ز ثٍُْٙز دل صٚفهج ثدلن٢ى١جس دجحلََٕز أو ثجلٕجةَََّز، فهً َىىْ ثمضٚجً٘ج أو إجيجٍ ٘
ّْفجس؟ ال أظٓ.  وٙفهج دضٍه ثٌ

َّىَ ثٌىذًن، ٘ى ِج صمىٌٗ ثدلن٢ى١جس ػٓ ١مِ ُلوَّثّجس  َّ حلٓ ثْفو ثدلنضٌٚ ٌُِ أُٙاًل يف ثٌ َّج أوّّ هًٌُ َؤوِّو أ أ
ُّذىس وثِفجه، والَُّّّج يف ٌِه ثإلصلُاً ويف  ثٌىهٕزجٌز فٞىً ًةُِ ثَْجَ يف ف ، إى َضقىي ٘يث ثٌٍَّقٓ ثدلنضٌٚ إذل حلٓ ثٌ

 :(44)أحلجْ ثٌضَّىٍَغ. فُظ صمىي سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز
ُُّْمفإْ وجْ ًةُِ ثٌىهٕز، ثْح ثٌذ٢ٌٌَن أو ” َّىَيف َىَ ِٓ أَجَ  وَّثُثٌُم، حيٌٞ ث ُصمجي ثٌٍٍُىَاج   ،ثجُلّؼزد٢ىي  ثٌ

Je  `vmeu`i ُّٖىٌ(. ودؼو فٌوؽ ٙالر تٍ)ؽٍ إفُّف )ّىصُِ( ّإىٌ إْ   Cwqic)ُٔفْٕيت( دً  ;Nefcenال ُصمجي  ثٌ
)ُْٔاجفُف(. وػٕاو لاٌثءر ثإلصلُاً      Nicabeuوجٌؼاجهر   Cwqic، ُصمجي دؼاو  وَّثُثٌُموجْ ِج خيوَ. وإْ وجْ خيوَ 

Marousacf  .)ُصمجي ثٌٍٍُىَج  ثٌضَّىٍَغ. وولش ثيحِ األحذوٌُشد اإلجنٍو )ِجًوصٖجّف~Cmou  `eV;  ّٕىٌ. ودؼو٘ج ِج
َّ)ّىِجصىُ(، ٌىٓ وجٌؼجهر  Cwmatoc. وال ُصمجي ثيحِ األحذَالةُ  )أٔضٍٖ إَفاىي(. وَؼ٢َاً    Ansi  `ebol ٕىََّزثٌ

َّؼخ ٌَثٌضٌََّْـ، وُصمٌأ  ثٌ  .“ثجُلّؼزمٌ َىَ إذل آ ثدلموَّّز، و٘ىيث صٌصُخ أَجَ ٙىَ ثًْدؼٌن وزثٌَذ

 قبّىُ ختبً صيىاد اىُقذَّاس اإلذلً عيى ٍذاسس اىسْخ اىيٍِّتىسجٍَّخ
َّج ثٌمجٔىْ ثدليوىً يف مضجَ ثٌُموَّثُ،  َّٕز ثٌٍُِّضىًؽَُّز وٍهجأ َّٕىٌ، ػًٍ ِوثً ثٌ ، فهى لجٔىْ مضجَ ٍٙىثس ثٌُموَّثُ ثإلذلٍ يف ث٢ٌَّمِ ثٌ

                                                                            
َِّج يف ثٌغٌح -45 َّذش، صيوجًًث ٌٌثفز ثهلل، وِٓ مثَّ فئٔٗ ديىٓ إلجِز ثٌموَّثُ فُٗ. أ َّىَ َىَ ثٌ ٍّْىْ ػوَ ثٌ ٌَّلُُّىْ َف َّ ثٌ َّىَ  ظ ٍَّىث ثٌ فمو ف

 وَّثّجس فُٗ.ثٌمّّ، وِٓ مثَّ فٍُ صىٓ ُصمجَ ثٌُم فُٗ صيوجًًث دلىس ثدلُْـ وًثفضٗ يف
Cf. A. Baumstark, op. cit., p. 191. 

 .(5152َ)، و٘ى ْٔنز ِٓ سل٢ىٟ صٌصُخ ثٌذُؼز دوٌَ ثٌّّثِىُ (5955َ)دبىضذز ثٌذ٢ٌٌَوَُّز  (١557مِ )وِٓ أمههج سل٢ىٟ ًلُ  -44



َُّّز ٢ٌمىُ ٍٙىثصٗ َّىَ ثٌىذًن وثٌّْجس ثّْج  7 صجًَل ثٌ

َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن يف أَجِٗ وّذىصٗ وآفجهٖ.   دبج فُهج ثٌ

    .. Al? do[a ….. Ke?   Nun ٍٍٍُ٘ىَج ثّٓو ... ثِْ ... 

ج ٙجً اأمئج ِٓ ؽْو وهََّ ثدلُْـ، لٍُذٕ
 ؽوَوًث.

Ansi `ebol'en picwma nem pi`cnof `nte Pxc? > a 
pen\ht ]wpi   ̀mberi . 

   . w   picwthr > xa   nennobi   nan   `ebol` ٌٕج م٢جَجٔج .ثغفٌ  ،أَهج ثدلنٍِّ٘
  Pxc?   Pilogoc    `nte   ~Viwt > pimonogenhc (43)أَهج ثدلُْـ وٍّز ثِح، ثإلٌٗ ثٌىفُو ...

`nnou;  ... 

َّ ثّضنوثَ حلٓ  ٌُّْػز  “ثحلَْ أو ثٌضَّؾَُٕ”و٘ىيث َضَّٞـ ٌٕج سبجًِج أ يف ُلوَّثّجس ثَْجَ وجْ ثٌوَّثفغ ثّْجٍّ وًثءٖ ٘ى ثٌ
َِّين دٌن صٌهَاو ثدلاٌهَّثس    َّ ثٌفجًق ثٌ َّىَ ثٌىذًن هوْ ّذىصٗ وآفجهٖ، دٌغُ أ ِّج دأَجَ ثٌ ٍَّٚىثس، وٌُِ حلًٕج سلض يف صىًُّ ثٌ

َّىَ ثٌىذًن، ودٌن صٌهَو٘ج د ُّذىس وثِفجه، و٘ى ثٌٍَّقٓ ثًُْٙ ٌٍ ثحلآََ أو  ”جٌٍَّقٓ ثٌيٌ صوػىٖ ثدلن٢ى١اجس  دٍقٓ ثٌ
َّىَ ثدلموَُّ ثٌىاذًن   “ثجلٕجةٌَ ٘ى يف ثحلمُمز فجًق ٍِين ٝتًُ، دل َىٓ ًًِّّّْث ػًٍ ثإل١الق ٌٍنٌوػ ػٓ ثٌٍَّقٓ ثٌىفُو ٌٍ

 ّىثء يف ّذىصٗ وآفجهٖ أو يف أََّجِٗ.
َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن:  ٍٍَ أوؽَ ثحلوَظ ػٓ دؼٜ ثٌؼٕجٌٙ ثٌٍُِّضىًؽَُّز ٢ٌمىُ ٍٙىثسوفُّج   ثٌ

 حىه ثعض اىعْبصش اىيٍِّتىسجٍَّخ ىيصىً ادلقذَّس اىنجري• 

 إثصبىٍَّخ ُتقبه يف سفع خبىس عشٍَّخ اىصَّىً ادلقذَّس اىنجري• 
 ًدؼًج ٌِصذز ػًٍ ثحلٌوف ثذلؾجةُز ثٌمذ٢َُّز. وِٕهج: 42وٍ٘ 

َّىَ  - َّالر وثٌ َّ دجٌ ٌَّح.صؼجٌىث ٌٕٚىَ أٙىثًِج وجٍِز، ْ  َغفٌ ٌٕج ثٌ
َّىَ وثْػّجي ثٌالةمز. - َّالر وثٌ  هِٔ لٍىدٕج ف٢ٍٕهٌّْٖ دجحملذَّاز، دىث٢ّز ثٌ
َّىَ ٢ٌٔه ثٌُٖج١ٌن. - َّالر وثٌ َّح ػٍَّّٕج يف إصلٍُٗ، أٔٗ دجٌ َّ ثٌ ْ 
َّىَ دفىٌ غًن صلِ. - َّالر وثٌ  ِوؿ ثٌُّْْو ثٌيَٓ ٙجِىث ٌٗ دجٌ
َّىَ ثّضقمُّىث ثدلٍىىس.صجح آدجسٔج دّّ و١هجًر، ود - َّالر وثٌ  جٌ
َّىَ ًهَّمهج زلخ ثٌذٌٖ. - َّالر وثٌ  دىً أدىٔج آهَ وفىثء ْؽً ثٌفٌهوُ، ودجٌ
ُُّقخ. - َّىَ، فٍُ سب٢ٌ ثٌ َّالر وثٌ َّّْجء عالط ٌّٕن وّضَّز إٔهٌ، دجٌ  إٍََُّج أغٍك ثٌ
َّىَ صٌن - َّالر وثٌ ٌٌَّْٖر. ًهَّ ثهلل غٞذٗ دغضز ػٓ أً٘ ُٕٔىي، دجٌ  ذلُ أػّجذلُ ثٌ
َّىَ ليفٗ إذل ثٌُجدْز. - َّالر وثٌ  فمًّج َىٔجْ وجْ يف د٢ٓ ثحلىس عالعز أَجَ. ودجٌ
َّىَ ألجِىث ثِْىثس. - َّالر وثٌ  ٘ج ثالعٕج ػٌٖ ًّىاًل وٌٍوث دجالُّ ثدلذجًن. ودجٌ
َّىَ وثٌضَّمىي. - َّالر وثٌ َّجن، دجٌ ُّ ثٌّْٕؼُ ثٌؼجٌُز أهًوش ثٌُّٕ  و
َّّْىثس. - َّىَ فجٍس دبٍىىس ثٌ َّالر وثٌ ٌَّح ثإلٌٗ دجْػّجي، دجٌ ُّ ثٌُّٕفىُ ثٌيت أًٝش ثٌ  و
ُّْؾىه أِجِٗ. - َّىَ وثٌ َّالر وثٌ  ذليث فٍْٕذّْقٗ ومنؾّْوٖ دجٌ

ٌَّثدغ ػٌٖ.  َ(5342)+ َوَذٌثدٓ وٍ٘ إدٚجٌَُّز فوَغز ُػٌفش ِٕي ثٌمٌْ ثخلجِِ ػٌٖ ثدلُالهٌ، وال َؼٌفهج  َّج يف ثٌمٌْ ثٌ أ
َّىَ ثٌىذًن، وٍ٘  فُيوٌ َوَذٌثدٓ   وثجُلّؼاز وُصمجي يف أَجَ ثًْدؼاجء   nhcti`a  nem  pi`]lhl:ُىوٚىٌىؽَُّز وثفور ٌٍ

                                                                            
َّْجدغ ِٓ مضجَ  -43 ُّدغ ثٌ  ثٌغُِّؤ١ىوَُّجس ثٌىث١ِ وفىت ثٌّْٕهجَز.فُظ َُمجي ٘يث ثٌ
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َّج ثٌيُّوٚىٌىؽَُّضجْ ثدلؼٌوفضجْ ٌٕج  أّذـ ٌِثمحه ” … _Neknai  `w Paو Pimairwmi  `nagaqoc، ومهج فجٌُِّجوثِفجه. أ
َّ  ثٌىث١ِ. ثٌغُِّؤ١ىوَُّزفهّج ػٕوٖ إدٚجٌَُّضجْ وث١ِ ػًٍ . “َجًدٍّْ إذل أدو ثْدو، وِٓ ؽًُ إذل ؽًُ أمّّ حبمه دفٍّ ... وإ

َّ مٚجة٘ ثإلدٚاجٌَُّز وّٕجؽاجر    َوَذٌثدٓ  ُّ ثحلك فٌن َيوٌ أهنّج إدٚجٌَُّضجْ وٌُِ ُىوٚىٌىؽَُّضجْ، ْهنّج ربمِّمجْ و ِؼٗ و
َّح َْىع ، وىٌه ػىِ ثٌيُّوٚىٌىؽَُّز ثٌيت ٍ٘ سبؾُو وص٢ىَخ، و٘ى ِج ٢َٕذك ػًٍ ثٌيُّوٚىٌىؽَُّز ثٌىفُور ثٌيت وٙالر ٌٍ

َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن. َوَذٌىوٌ٘ج ثدٓ  ٌٍ  

 اىطُّشوحبد اىىاطس واَداً• 
َّذش يف ػَُّٖز، أو ث٢ٌٌُّوفجس ثِه  ثَ ثٌيت ُصمجي يف صْاذقز  وٍ٘ ث٢ٌٌُّوفجس ثٌىث١ِ ثٌيت ُصمجي لذً مضجَ عُؤ١ىوَُّز ثٌ

ََّقٌ ٌُىَ ثْفو ولذً مضجَ عُؤ١ىوَُّز ثْفو.  ٔٚف ثًٌَُّ وثٌ
 اىتَّشتٍت اجلذٌذ ألّبجٍو اَحبد اىتَّشتٍت اىقذمي ألّبجٍو اَحبد

 ؽٌَء ِٓ ثٌؼظز ػًٍ ثجلذً
 ثٌضَّؾٌدز ػًٍ ثجلذً

َّج١ٌ ؽٌَء ِٓ ثٌؼظز ػًٍ ثجلذً  ثالدٓ ثٌ
َّثٌِن َّجٌََِّز ِغً ثٌىٌَ وثٌى  ثدلٌأر ثٌ

 ٕفجء ثدلفٍىػ مٌثح ثذلُىً وهنجَز ثٌؼجدل
 ٕفجء ثدلىٌىه أػًّ ػٓ أوًٍُُٕ لجصٍز ثْٔذُجء

 همىي ثٌُّْْو ثدلُْـ إذل أوًٍُُٕ

 ٍشد مريٌبىٍسىُ• 

ُّىٌ، ثٌيٌ وجْ َؼُمو٘ى ثدلٌه  ثٌىٕجةِ دوًءث ِآ  ٘ى ثدلٌه ثّْذك وثْلوَ لذً أْ صٕضٌٖ أًدجع ثٌَّٕجلىُ يف وخ ٙالر ثٌ
َّْٕىََّز ثدلن٢ى١ز وثحملفىظز يف ِىضذز هٌَ ثْٔذج ِمجً، ال صؼٌف أًدجػاًج   ثٌمٌْ ثخلجِِ ػٌٖ ثدلُالهٌ. ووجفز ثْدٍّٚىهََّجس ثٌ

ُّاذىس   ٌٍَّٕجلىُ. و٘يث َىٝـ ٌٕج أٔٗ لذً ثٌمٌْ ثخلجِِ ػٌٖ ثدلُالهٌ، دل َىٓ ٕ٘جن فٌق دٌن ُلوَّثّجس ثَْجَ، وُلوَّثّجس ثٌ
ٍَّٚىثس.  وثِفجه يف ٘يٖ ثجلَةَُّز ِٓ ١مىُ ثٌ

 ُرمصىىىجٍَّبد اىصَّىً ادلقذَّس اىنجري• 
ُّاذىس وثِفاجه. وث٢ٌُّماىُ. وٌماو وٝاؼش        وٍ٘ مخْز ُىوٚىٌىؽَُّجس، دجإلٝجفز إذل ل٢غ ُصمجي يف صىٍَاغ ثٌ

. أٌبً وآحبد اىصَّىً ادلقدذَّس ؛ فجْوذل ُصمجي يف ثْدٍّٚىهََّجس ثحلوَغز ثدل٢ذىػز ػٕجوَٓ ذليٖ ثٌيُّوٚىٌىؽَُّجس ٌضقوّْه ٘ىََّضهج
ٌَّثدؼز  ُصمجي يف ثٌضَّىٍَغ دؼو  Pimairwmi  `nagaqocوثٌغَّجُٔز ُصمجي يف ثَْجَ فم٠. وثٌغَّجٌغز ُصمجي يف أٌ ولش ٌََو ثٌمجًا. وثٌ

ُّذىس وثِفجه فم٠. و٘ى ِج دل صيوٌٖ ثدلن٢ى١جس ثٌىاغًنر   511  ثٌثدلَِىً  يف ثَْجَ دٍقٕهج ثدلؼٌوف. وثخلجِْز ُصمجي يف ثٌ
، وٍ٘ أوَّي أدٍّٚىهََّز ٢ِذىػز 5918َ ّٕزثٌيت فقٚضهج. و٘ى ٔفِ ِج صلوٖ يف أدٍّٚىهََّز ألالهَىُ ده ٌذُخ وثٌيت ١ُذؼش 

ِّ ٘ي َّىَ ثٌىذًن، وأًَٞج ُىوٚىٌىؽَُّز يف ٌِٚ. فمو أوًهِس ػٕىثًٔج وثفوًث ٌى ٖ ثٌيُّوٚىٌىؽَُّجس، فضمىي: ُىوٚىٌىؽَُّز أوذل ٌٍ
َّج ثٌِْ ثدلهاُ   -عجُٔز أو عجٌغز أو ًثدؼز أو مجِْز  - َّىَ ثٌىذًن. فٍُ ربوّْه أَِّج ِٕهج َُمجي يف ثَْجَ وأَهج َُمجي يف ثِفجه. أ ٌٍ

َّ ٌَّثدؼز ثٌْجدك ىوٌ٘ج ُصمجي يف ثٌضَّىٍَاغ. وضلآ ثِْ يف ّإز     ٕ٘ج، فهى أْ أدٍّٚىهََّز ثدليوىًر دل صيوٌ أ ثٌيُّوٚىٌىؽَُّز ثٌ
َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن.5918  َ. وّىف أػىه ٌٍقوَظ ػٓ ٘يٖ ثٌيُّوٚىٌىؽَُّز ػٕو ثحلوَظ ػٓ أحلجْ ثٌضَّىٍَغ يف ثٌ

 يف صيىاد سفع اىُجخىس قىاّني ختبً اىصَّيىاد •
َّ َُووَّْ يف سل٢ى١جصٕج ثٌمذ٢َُّاز، والّاَُّّج    جُِّّجٌُضىًؽُِّج أّػًٌٕٚث ُصؼوُّ  يف ث٢ٌَّمِ ثٌمذ٢ٍ ثٌمومي، و٘ى ث٢ٌَّمِ ثٌيٌ ظ
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سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز، فىت إذل أوثةً ثٌمٌْ ثٌؼٌَٖٓ. وِٕي أوثةً ٘يث ثٌمٌْ ثدليوىً، ُأمهٍش ٘يٖ ثٌمىثٌٔن إمهجاًل رلقفاًج،  
، وّاج ثػضاجهس سل٢ى١اجس    5918َ ّٕز١ُذؼش يف ثإلّىٕوًََّز وثٌمجٌ٘ر يف فٍُ ُصووَّْ ٔٚىٙهج يف ثْدٍّٚىهََّجس ثٌيت 

 صٌصُخ ثٌذُؼز، أْ صفؼً هثةًّج.وسل٢ى١جس ثْدٍّٚىهََّجس، 
َّجُ وثْحلجْ”وّج دل ُصووَّْ أًَٞج ٔٚىٗ ٘يٖ ثٌمىثٌٔن يف وضجح  ٌَّر ثْوذل  “موِز ثٌٖ  /5171ٓ ّٕزثٌيٌ ١ُذغ ٌٍّ

ٌَّثدغ  وًنٌُِّيف ػهو ثٌذجدج  5819َ  ّإز ث٢ٌَّذؼز ثٌغَّجٌغز ذليث ثٌىضاجح، وثٌايت سبَّاش يف    وّج مٍش ِٓ  .(5865َ-5813)ثٌ
 ث٢ٌذؼز ثُْ٘ ٌٗ. ٍ٘و 5911َٓ/ 5656

ََو يف اىصَّىً ادلقذَّس اىنجري•    ٍشد دوسح احَل
ثدل٢ذىػز، فْم٠ ثدلاٌثهثْ  ثٌُىُضخ صؼٌف ثٌىُْٕز عالعز ٌِهَّثس ذلج، دل َذك ّىي وثفو فم٠، ٘ى ثٌيٌ سبش ١ذجػضٗ يف 

 ثِمٌثْ.
 و٘يٖ ثٌغَّالعز ٌِهَّثس ٍ٘:

َّ هػضٗ، ِغٍّج ألْثٌٍٍُىَج،  - َّح ؤيً إلٌٗ َؼماثىوٌ َجًحُّ هثوه وو ىٓ داُيت،  اىح، إين أهمً إذل ِْاُ ٌٍ
 جَ ُ٘ىٍه. ٍٍٍُ٘ىَج.او أِاأِجَ ثدلالةىز أًصًّْ ٌه، وأّؾ

َّج أٔج -  .(42)فذىغٌر ًمحضه، أهمً إذل دُضه، وأّؾو أِجَ ُ٘ىٍه ثدلموَُّ. ثٌٍٍُىَج ثٌٍٍُىَج، أ
 . ٍٍٍُ٘ىَج.ثٌٍٍُىَج، أهمً إذل ِيدـ ثهلل أِجَ ثهلل ثٌيٌ َذهؼ ٕذجيب. أػضٌف ٌه َج إذلٍ دجٌمُغجًر -

 حلِ اىعزساء ثعذ حتيٍو اخُلذَّاً • 
 .“ثحلجٍِز مجٌ ثٌَّٕجً ثدلذجًنأٔش ٍ٘ ثٌّّٓر ثٌيَّ٘خ، ” Nqo  te  ;]ourh~و٘ى حلٓ 

َّ ٘يث ثدلٌه ٘ى  َّ ثٌمجًا ثٌؼَََ َٕو٘ٔ فٌن َؼٍُ أ َّٕزوجْ َُمجي ػًٍ ِوثً  ثٌٍَّقٓوٌؼ ّْ  ُضىًؽَُّزثٌٍِّ ثٌ . ودل وَّثُُلا يف أ
ِّج دأَجَ  َّىََىٓ حلًٕج سلض )صاجٌ   Tai]ourhو٘يث ثٌٍَّقٓ ثدليوىً َُمجي دجٌضَّٕجوح ِاغ حلآ   ثٌىذًن فقْخ.  ثدلموَُّ ثٌ

ِّ وٝىؿ يف ٌٕفٗ  َ(5247-5219)ثخلجِِ  ُغَّّجي. و٢ٍَُؼٕج ثٌذجدج (41)ٕىًٌ( ثإلذلٍ ػًٍ ِوثً  وَّثٌٍُُمػًٍ ىٌه ثٌِْ دى
َّٕز َّج)ّىصُِ آٌِن( ٌَصٍّْىْ  Cwqhc  amhnودؼو ”فُمىي:  ُضىًؽَُّزثٌٍِّ ثٌ )إٔغى يت صُٖىًٌ(  Nqo  te  ;]ourh~حلٓ  إ

 .(46)“)صٌن أوأوٕش( Tenouw]tِهً. ودؼو٘ج  مثَّ)صجٌ ٕىًٌ( ٌٍؼيًثء إْ وجْ  Tai]ourhأو َمىٌىْ 
َّاج   ؤالفظ أْ ثدلن٢ى١جس ال صيوٌ ّىي حلٓ صجٌ ٕىًٌ، وحلٓ إٔغى يت يت ٕىًٌ. وال صيوٌ حلٓ يت ٕىًٌ. وأ

َّذخ يف ىٌه، فهى أْ حلٓ يت ٕىًٌ، وجْ َأيت صجدؼًج ِذجٌٕر ٌٍقٓ صجٌ ٕىًٌ. فهّج يف ثحل  مُمز حلٓ وثفو.ثٌ
ُّ  .“٘يٖ ثٌّّٓر ثٌيَّ٘خ ثٌٕمٍ، ثحلجٍِز ثٌؼّّٕ، ثٌيت دُوٌ ٌ٘وْ ثٌىج٘ٓ، ٌَفغ خبىًًث ػًٍ ثدليدـ”حلٓ صجٌ ٕىًٌ:  ٔ
ُّ  .“ثٌّّٓر ثٌيَّ٘خ ٍ٘ ثٌؼيًثء، وػّّٕ٘ج ٘ى سلِّٕٚج. وٌوصٗ ومٍٕٚج، وغفٌ ٌٕج م٢جَجٔج”حلٓ يت ٕىًٌ:  ٔ
ُّ  .“أٔش ٍ٘ ثٌّّٓر ثٌيَّ٘خ ثٌٕمٍ، ثحلجٍِز مجٌ ثٌَّٕجً ثدلذجًن”حلٓ إٔغى يت يت ٕىًٌ:  ٔ

 ٍشد اإلثشمسٍس• 
ٌَلجس وًثةقز ثٌُذنىً ٕ٘جنٌَفغ ثهلل ”.  ;are  V{و٘ى ٌِه  َّؼخ ِٓ ِلَذً ثحمل  . “م٢جَج ثٌ

َّجهّز ِٓ عُؤ١ىوَُّز ثْفو٘ى و ُّدغ ثٌغَّجِٓ ِٓ ثٌم٢ؼز ثٌ َّٕز  َُمجي. و٘ى ثدلٌه ثٌيٌ وجْ ثٌ ، ثٌُِّضىًؽَُّاز ػًٍ ِوثً ثٌ
َّْإز ثٌٍُِّضىًؽَُّاز، ويف   . ّىثء وجْ يف ثَْجَ أو ثِفجه أو ثْٙىثَ أو يف غًن٘ج. فهيث ٘ى ٌِه ثإلدٌوُِْ ػًٍ ِوثً ثٌ

                                                                            
ًََّز ٌْٕز و٘ى ٔفِ ثدلٌه ثٌيٌ َيوٌٖ  -42  .5756َسل٢ىٟ ثٌذ٢ٌٌَوَُّز دجإلّىٕو
َِّج وٍّجس ثٌَّقٓ فهٍ: “٘يٖ ثٌّّٓر”أٌ:  -41 ٘يٖ ثٌّّٓر ثٌيَّ٘خ ثٌَّٕمٍ، ثحلجٍِز ثٌؼّّٕ، ثٌيت يف َوٌ ٌ٘وْ ثٌىج٘ٓ، ٌَفغ خبىًًث ػٍاً  ”. أ
 .“ثدليدـ
 75 ، ثٌضٌَّصُخ ث٢ٌَّمٍْ، ٌِؽغ ّجدك، ٗثخلجِِ ُغَّّجيثْٔذج  -46
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َّىَ، وّج يف ُلُل وَّثّاجس  ُلوَّثّجس ثَْجَ ػٓ . ويف ىٌه ثٌِْ أًَٞج ال زبضٍف ُلّىثءوَّثّجس آفجهٖ ػًٍ فو وَّثّجس أَجَ ثٌ
َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن، حبْخ ث٢ٌَّمِ ثٌمذ٢ٍ ثًُْٙ.  ثِفجه يف ثٌ

َّ ٌِه ثإلدٌوُِْ حبْخ ثٌضَّمٍُو ثٌمومي ال خيٌػ يف ِؼجُٔٗ ػٓ ثٌُذنىً وثٌّّٓر ثٌيَّ٘خ، أٌ ػٓ ثدلْاُـ   وٕ٘ج ٔالفظ أ
ًُفغ ػَّٕج خبىًًث ١ُّْذًج إذل ثِح ُّوٖ ِٓ ثٌؼيًثء ثٌ ،ثٌيٌ  ثٌيت ٍ٘ ثٌّّٓر ثحلجٍِز مجٌ ثٌَّٕاجً، وثٌُذناىً    ،موَّْْز ٌِميِٓ ِلَذً ذب

َّ ٌِه ثإلدٌوُِْ َُضٌؽُ ِج ديجًّٗ ثٌىج٘ٓ يف ٘يٖ ثٌٍَّقظز ػُٕهج َّجػو ِٕهج. ىٌه ْ و٘ى ٌَفغ ثٌُذنىً ػًٍ ثدليدـ لجةاًل:  ،ثٌ
ٌَلز ٘يث ثٌُذنىً، وأًًّ ٌٕج ػىٝٗ ًمحضه أًَٞج ثلذً َِّٕج ضلٓ ”  .“ىثس ثٌغىن ...َج ُّّْؤج زل

َّ ِّج إ ِّ ،ٝنًّج ِٓ ٌِهَّثس ثإلدٌوُِْ و دل  ،وٌىٓ ِغ ثّْف ِٓ ثدلٕجّذجس ثٌىَُّْٕز ثدلنضٍفز.ِٕجّذز  لو ُأُٝف ٌى
َّٕىٌ ثٌٍُِّضىًؽَُّز صٍضََ يف ٔٚىٙهج  َّجدك ثإلٕجًر إٌُٗ، ووجْ ِٓ دُٕهج ٌِه ثإلدٌوُِْ ثٌ َّالَ ٌه َاج  ”دجٌضَّمٍُو ثٌمومي ثٌ ثٌ

َّجُ وثْحلجْ”. وًَٖن وضجح “ ثحلّجِز ثحلْٕز، ثٌيت وٌوس ٌٕج ثهلل ثٌىٍّزٌِمي ُّ٘  “موِز ثٌٖ َّ ثٌُم ػذاو ثدلْاُـ   إذل أ
 ّإز وثٌيت سبَّش  ،٘ى ثٌيٌ أٝجف ٌِهَّثس ثإلدٌوُِْ يف ث٢ٌَّذؼز ثٌغَّجٌغز ٌٍىضجح ثدليوىً َ(5931-5828)ٍُٙخ ثٌّّثِىٍّ 

ُّٖهوثء/  5656  .(47) ُِالهََّز 5911ٌٍ
َّىَأَجَ  وَّثّجسُلو٘ىيث ربضفظ ٌٕج  دج٢ٌَّمِ ثٌمومي ثٌيٌ وجٔش  -ثإلذلٍ  وَّثُثٌُمِٓ  ثجلَةَُّزيف ٘يٖ  -ثٌىذًن  ثدلموَُّ ثٌ

َّٕزثٌىُْٕز ػًٍ ِوثً  وَّثّجسُلذبٌٌ ػٍُٗ  ُّ. ُضىًؽَُّزثٌٍِّ ثٌ مضجَ ٌِه ثإلدٌوُِْ ٢ِجدمًج غجَز ثٌض٢َّجدك دلج ديجًّٗ ثٌىج٘ٓ  وَظ
َّ َٔوي ثٌىج٘ٓ ِٓ ثذلُىً إذل ٙقٓ ثٌىُْٕز، يف ثٌٍَّقظز  ِذجًٌن أٔش دجحلمُمز ”ٔمىي فُهج:  ثٌيتأِجَ ػُىٕٔج يف ثٌىُْٕز، إى أ

َّّْجء، ٘ى صؼذًن ٌَٖؿ َٔوي ثدلُْـ ِٓ “... ْٔه أصُش ومَّٚضٕج و٘ى ٔفِ ِج ٔاٌهّْهٖ ػٕاو ٔاَوي     ًْٛ.إٌُٕج ػًٍ ث ثٌ
ّْثٌىج٘ٓ ِٓ ثذلُىً يف  َّؼخ ٌَهّْهخبىً ثٌذىٌِ، إى  ّ َّجحلْٔؾو ٌه أَهج ثدلُْـ ِغ أدُه ”: ثٌ ُّوؿ، ثٌ ، َّْٔاه  ثٌُمُوُ وثٌ

َّؼخ. و٘يث ٘ى ِفهىَ ثٌىُْٕز فٌن َضالفُ هوً ثإلوًٍنوُ فُهج ِغ هوً “صُش ومَّٚضٕجأ ٙاالر  ، ِٖجًوٌن ِؼاًج يف  ثٌ
ًّ ِّ ،وثفو يف ًصذضٗ وثفور ٍِضقّز ٌضموَِ ثٌمٌثدٌن، وٌىٓ و وثفو ِى٘ذز خيوَ ّٔج ثِمٌَٓ. فال وُْٕز  وّج أػ٢ً ثهلل ٌى

 دووْ ٕؼخ، وال ٕؼخ دووْ وج٘ٓ.

 ٍشد اإلجنٍو• 
َّ”ؤٚٗ ٘ى:  َجًيب َْىع ثغفٌ  ػمً، حيفظ لٍىدىُ يف ثدلُْـ َْىع ًدّْٕج. أم٢أُس أم٢أُس ّالَ ثهلل ثٌيٌ َفىق و

أدجٔج ”ٌَُه دبٌه ثإلصلًُ وصيوٌ سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز، أٔٗ  . أو دبج َىثفك.“رل، ْٔٗ ٌُِ ػذو دال م٢ُتز، وال ُّّْو دال غفٌثْ
َّ ٌه ثّٓو إذل ثْدو َّّىثس، ٌُضموَُّ ثمسه، ٌُأس ٍِىىصه، ْ  .“ثٌيٌ يف ثٌ

 اىتَّىصٌع• 
َّٚاىَ دٍقآ   ;Al??  ~Cmou  `eVُصمجي َّش صووْ فىت أوثةً ثٌمٌْ ثٌؼٌَٖٓ: صمىي سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز ثٌيت ظ  ثٌ

َّىَد٢ٌَمز  Je  ̀f̀cmarwoutثدلؼٌوفز دٗ. ودؼوٖ   .ثٌ
 َّ َّىَ ثٌىذًن”وٕ٘ج َضَّٞـ ٌٕج رلوَّهًث أ ُّذىس وثِفجه فم٠، وٌُِ يف  “ثٌٍٍِّ ثٌ ثٌيٌ َُمجي يف ثٌضَّىٍَغ فجٌُِّج يف ُلوَّثّجس ثٌ

ُّ سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز ثٌيت دٌن أَوَٕج، فهً ِٓ ػىهر إذل ثْٙىي؟ وٕ٘ج َضَّٞـ ٌٕج ِٓ ُلوَّ ثّجس ثَْجَ أًَٞج، ٘ى ِج صٕفُٗ و
ُّذىس وثِفجه فُٗ. وإْ وَّٕج لو ثمضٌٔج ثٌٍَّقٓ ثدلنضٚاٌ  َّىَ ثٌىذًن وُلوَّثّجس ثٌ  ؽوَو أَّٔٗ ال فٌق دٌن ُلوَّثّجس ثَْجَ يف ثٌ

َّىَ ثٌىذ ًن ٌٍٍِّٕٚ دٗ يف ثَْجَ، فّج ٘ى ثٌوَّثػٍ المضٚجً ٔغّز ثدلَِىً ثدلجةز وثخلٌّْن ِغ حلٓ ثٌٍٍُِّىَج ثٌيٌ َْذمٗ يف أعٕجء ٌٍ
 ثٌضَّٕجوي ِٓ ثٌّْثً ثدلموَّّز؟

َّىَ ثٌىذًن  ٌَّثدؼز ِٓ ُىوٚىٌىؽَُّجس ثٌ َّج ػٓ صٌهَو ثٌيُّوٚىٌىؽَُّز ثٌ يف ثٌضَّىٍَغ. فهى أِاٌ ال َىثفاك    Pimairwmiأ
ُّحلظجس ثٌضَّٕجوي ِٓ ثٌّْثً ثدلموَّّز.  ثٌيت  - ثٌيُّوٚىٌىؽَُّزٌَٖؿ ِج أػُٕٗ، إى صمىي وٍّجس ٘يٖ  ثٌيُّوٚىٌىؽَُّز٘يٖ  ؤ

                                                                            
َّجُ وثْحلجْ، ٍِضََ ١ذؼٗ ؤٌٖٖ مجؼَُّز هنٞز ثٌىٕجةِ ثٌمذ٢َُّز ثًْعىىوَُّْز ثدلٌوََز دجٌمجٌ٘ر، ث٢ٌذؼز ثٌٌثدؼز، -47  6َ، ٗ 5985 وضجح موِز ثٌٖ
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َّىَ إدٚجٌَُّزوجٔش أٙاًل   ثٌىذًن: ٌٍ
َّج - ُّّْوٌ َْىع. َج زلخ ثٌذٌٖ ثٌ  !أسأىل ال تطشحين عيى ٌسبسك ٍع اجلذاء اخلطبححل، 
 !ال تُقو يل أٌضًب إين ال أعشفل. ارهت عين أٌهب ادلعذ ىيَّْبس األثذٌَّخ -
َّهَتز وٍُّهج ظجٌ٘ر أِجِه. -  ْين أػٍُ دجحلمُمز، إين مج١ب، وأػّجرل ثٌ
َّجً ٙجًمًج لجةاًل: ثٌَّهُ ثغفٌ رل أٔج ثخلج١ب. -  ألىي دٚىس ثٌؼ
 !ُد أخطأُد ٌبسيب ٌسىع اغفش يل، ألّه ىٍس عجذ ثال خطٍئخ، وال سٍِّذ ثال غفشاُأخطأ -
 !أعطين ٌبسة تىثخ، ىنً أتىة قجو أُ ٌسذ ادلىد فًَ يف أثىاة اجلحٌٍ -
- ِّ  ِج فؼٍضٗ َج َْىع، ثٌمجٍٝ ثٌؼجهي ٘ى َوَٕين. وأػ٢ين أًَٞج ؽىثدًج ػٓ و
 وزلخ ثٌذٌٖ. ثًمحٕج وؼظُُ ًمحضه. ، وٚجحلٕؼذٗ٘ى سلٍٍِّٚ، َضٌثءف ػٍٍ  ًءوٌف -

َّجدك ىوٌ٘ج ّْ ،فهيٖ ثدلؼجين ثٌ َّىَ ثٌىذًن، وٌىٓ يف غًن ولش ثٌضَّٕجوي ِٓ ثٌّْثً ثدلموَّّز،  صٍٚـ ٌُضمجي يف أ ولش يف ثٌ
َّ وٍّجهتج ال صىثفك أدوًث ٘يٖ ثٌٍَّقظجس ثدلموَّّز. ْ 

ٌٖ أدوًث إذل أهنج ُصمجي يف ثٌضَّىٍَغ. دل َُ -ُىوٚىٌىؽَُّز  فجٌُِّجثٌيت ؽؼٍى٘ج  -٘يٖ ثإلدٚجٌَُّز  َ(5342)+ َوَذٌثدٓ وفٌن ىوٌ 
َّ ػٕىثهنج يف وغًن ِٓ ثْدٍّٚىهََّجس:  َّىَ ثٌىذًن ”ومًُن ِج َؤوِّو ىٌه ٘ى أ . “وُتقبه عيى األٍىاد أٌضدبً ُىوٚىٌىؽَُّز ٌٍ
َّجُ وثْحلجْ ٔماًل ػٓ دؼ فهً ِج َُمجي ػًٍ ثِْىثس، َُمجي أعٕاجء   ٜ ثْدٍّٚىهََّجس.و٘ى ِج َيوٌٖ ِغاًل وضجح موِز ثٌٖ

َّّْجء و٘خ ثحلُجر ٌٍؼجدل ...”ثدلموَّّز؟ وثٌيت ٌٔهه فُهج: ثٌّْثً ثٌضَّٕجوي ِٓ   .“ُمذَ ثحلُجر ثٌيٌ َٔي ِٓ ثٌ
َّج ١مْٕج ثًُْٙ فضٕ٘ ػٍُٗ سل٢ى١جصٕج، و٘ى ِج ثٔضمً إذل وضجح ثْدٍّٚىهََّز ثدل٢ذىػز أَٞاجًَ،   فُاظ ٔماٌأ دؼاو    أ

َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن”ثٌيُّوٚىٌىؽَُّجس ػٕىثًٔج ٘ى:  ُّذىس وثِفجه يف ثٌ وٍ٘ يف ثْٙاً ُصماجي يف    .“ِل٢َغ ُصمجي يف صىٍَغ ثٌ
ُّذىس وثِفجه فم٠. َّىَ ثٌىذًن صمجَ يف ثٌ َّىَ ثدلموَُّ ثٌىذًن، فُّٕج وجٔش ُلوَّثّجس ثٌ وٍ٘ ثٌِم٢َغ ثدلؼٌوفز دجّاُ   صىٍَغ ثٌ

Ouni];  `mmucthrion  دوَؼز صٕجّخ سبجًِج حلظجس ٍْ ، فُظ ٔمىي فُهج: ثدلموَّّزِٓ ثٌّْثً  ثٌضَّٕجويوٍ٘ ل٢غ ىثس ِؼج
 .“... ثِْ صٕجوٌٕج ِٓ ؽْون وهِه ثحلمُمٍ، ذبوَوًث ٌمٍىدٕج، وغفٌثًٔج خل٢جَجٔج ...”

َّج ثٌم٢غ ثٌيت ُصمجي يف ثٌضَّىٍَغ حبْخ ١مْٕج ثٌمذ٢ٍ ثًُْٙ، ودؼو  صٌصًُ ثدلَِىً ثدلجةز وثخلٌّْن، فهٍ: أ
ٌُ َفىق ػمىي ثٌذٌٖ، ٘ى ّؼٍ سلٍِّٕٚج ثٌيٌ أصً وٙجً ثدٓ دٌٖ. -  ّّّ ػظُ
َّجحل ثٌيٌ ػجي إٌّثةًُ أًدؼٌن ّٕز يف ثٌََّّّز أصً وٙجً ثدٓ دٌٖ. -  زلخ ثٌذٌٖ ثٌ
َِّجْ، ثػضّو وٙجَ أًدؼٌن َ -  ىًِج وأًدؼٌن ٌٍُز.ودلَّج أوًّ ثٌضَّىثٝغ دؼو عالعٌن ّٕز ِٓ ثٌ
 دلَّج ٙجَ يف ثٌََّّّز، ٌىٍ ٕٔٚغ ِغٍٗ يف ٍِٓ وفوصٕج. (48)ووجْ ِغ ثٌىفىٓ -
 صؼجٌىث ٌٔٚك ضلىٖ ؤذىٍ أِجِٗ ٙجًمٌن لجةٌٍن وّج ػَّّٕج: -
ِّ ؽًُ وؽًُ وإذل أدو ثْدو. - َّّْىثس، ٌُضموَُّ أمُسه يف و  أدجٔج ثٌيٌ يف ثٌ
َُ ثٌٍَّيثْ ٌه  -  مهج دلغفٌر ثخل٢جَج، ِغ ثٌؼهو ثجلوَو ثٌيٌ أػ٢ُضٗ ٌضالُِين.ثجلُْو وثٌوَّ
َّ فٌن إذل رلُته ثٌغَّجين. -  فٕقٓ أمئج ِٕهُ ٘يث ثدلغجي ثٌيٌ أػ٢ُضٗ ذلُ، ٌىٍ ٕٔٚؼٗ يف و
 ثِْ صٕجوٌٕج ِٓ ؽْون وهِه ثحلمُمٌُن، ذبوَوًث ٌمٍىدٕج وغفٌثًٔج خل٢جَجٔج. -
ًّْ دْالَ، -  ْٔٗ ٌُِ ٌٕج ّىثن يف ُٝمجصٕج وٕوثةؤج. ث١ٌه ثٌُٖج١ٌن ػَّٕج ٌٕى
 ْٕٔج ضلٓ ٕؼذه وغُٕ ل٢ُؼه. ذبجوٍ ػٓ آعجِٕج وٚجحل وزلخ ثٌذٌٖ. -
 وثؽؼٍٕج ِْضقمٌِّن ٔؼّضه أَهج ثدلنٍِّ٘ يف ٘يٖ ثَْجَ، وضلٓ دال م٢ُتز ِغ ٙىَ ٔمٍ. -
ًّّْ ثٌىٙجَج. -  وٌٕقخ دؼٕٞج دؼًٞج ؤٕٚغ ثٌضَّىثٝغ َّْٕٔج دجحملذَّز ٔى
 ثٌَّٕجِىُ وثْٔذُجء مهج ثحملذَّز ثٌيت دغًن ًَجء، ْٕٔج ِٓ ِلَذً ثحملذَّز ٕٔجي ثدلغفٌر. -
َّجهق ِٓ فُه. - ٍّّْٕج يف ثإلديجْ ثدلْضمُُ، ٌىٍ ٕٔجي ثٌىػو ثٌ  ثؽؼً أدىثح ثٌىٕجةِ ِفضىفز ٌٕج وو

                                                                            
َّثدٞز يف أػّجلٕج. فذجحلك ذلٍ إٌُٔ ِٓ  -48  وفىٓ ثٌََّّّز ثٌيت ٙجَ دُٕهج ًدُّٕج َْىع ثدلُْـ.َج ٌٍىفىٓ ثٌ
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 ثٌمجةً: صؼجٌىث إذلَّ َج ِذجًوٍ أيب، ًعىث ثحلُجر ثٌوَّثةّز إذل ثْدو. -
 مجي ِج َالةُ ِٓ ثدلوثةـ إذل ثٔضهجء ثٌضَّىٍَغ.وَُ

 يف اىُقذَّاس اإلذلً قبّىُ ختبً اىصَّيىاد• 
ٍَّىثس يف ُل ُّذىس ثِفجه، ٘ى ٔفْٗ مضجِهج يف ُلمضجَ ثٌ َّىَ ثٌىذًن، أٌ َُمجي: وَّثّجس ثٌ  وَّثّجس أَجَ ثٌ

َُ ثإلٌٗ ثٌىفُو، ٘يثْ ” صٕجوٌٕج ِٕهّج، فٍٕٖىٌٖ، وٌْٕذّْـ ِاغ ثدلالةىاز    ثٌٍَّيثْثّٓو ٌّح ... ثِْ ... ٘يث ٘ى ؽُْو وه
َّىَ، وثغفٌ رل آعاجٍِ   و١غّجس ثٌؼالء وٙفىف ثْدٌثً ٙجًمٌن لجةٌٍن: َج ِٓ ٙجَ ػَّٕج، أًدؼٌن َىًِج وأًدؼٌن ٌٍُز، ثلذً إٌُه ثٌ

ُّّْويت ثٌموَّْْز ٌِمي.  د٢ٍذجس وٕفجػجس 
ٌََوز ًُل رل. ثغفٌوث أّأي دجًوىين، آٌِن. دجًن. َجًحُّ ثًفُ، َجًحُّ ثًفُ، َجًحُّ وثًمحٕج. مٍِّٕٚج  .“ثٌَذ

 َّ َّذخ يف ىٌه، فهى أ َّج ثٌ ٍَّىثس يف ُللجٔىْ أ َّىَ ثٌىذًن وجْ فىت ػهو لٌَخ جيٌٌ دج٢ٌَّمِ مضجَ ثٌ وَّثّجس آفجه ثٌ
َّْٕىٌ، َّٕىٌ ٌْ ُل أٌ َُمجي فُٗ ثخلضجَ وّج صيوٌ وجفز سل٢ى١جس صٌصُخ ثٌذُؼز لُو ثٌوًّْثّز. ثٌ َّْإز   ثٌ وَّثُ ػًٍ ِاوثً ثٌ

َّج ثٌَُىَ فذؼو أْ ٙجً مضجَ ُل.  ... Al?  do[a?  ansi`ebol  'en  picwma ثٌٍُِّضىًؽَُّز، َّٚاىَ داج٢ٌَّمِ   أ وَّثّجس آفجه ثٌ
ُّ َّجدك ىوٌٖ ٘ى ثٌيٌ َُمجي، وٌُِ أ َّ ثخلضجَ ثٌ ُّْٚجٍِ، فئ َّ ثٌضَّ ثٌ ٌَ غًنٖ، دوػىي أ ِّجؼٍُّجس مضج دأَاجَ   ث٢ٌَّمَُّْز ؽؼٍضٗ سلض

َّىَ ثٌىذًن هوْ ّذىصٗ وآفجهٖ. ْٕٔج دل ٍٔضََ دٕفِ ٘يٖ ثٌضَّؼٍُّجس ث٢ٌَّمَُّْز ثٌيت ؽؼٍش مضجَ ٍٙىثس ُل وَّثّجس ثِفاجه  ثٌ
َّىَ  ِّ َىَ ِٓ أَجَ ثٌ ٍَّىثس ٌى َّ ث٢ٌَّمِ ثٌمومي وجْ حيىٌ مضجًِج ٌٍ َّْٕىٌ. فٞاًل ػٓ أ ثٌىذًن، ػًٍ فور، وّاج  دج٢ٌَّمِ ثٌ

 ّذك أْ ًإَٔج.
 


