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 يف الكنيسة القبطيَّة
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 تقدمي: (1)
َـُّس، ٓوطرظ ٖٓ ئكشٌن )أوشيَُّس( طيلشوُٗىط ذـشَيشى     َُُىّ يف ػٔىّ جٌُ٘حتظ جُور ُهذَّجط ُوَّحٕ ػُذ جُــحط جُزٌ ُٗظُِٚ ج

 .(638ّ-565)أوسشُِْ 

 (1)من هى صفرونيىس بطريرك أورشليم؟ (2)
َّح ضـحذن جمسٚ 634ّ، وطحس ذـشَشًًح ألوسشُِْ ع٘س ّ(638-565)يف جُلطشز ٖٓ طلشوُٗىط ػحػ  “ طيلشوُٗىط ”. وأ

Sophronius  ٖٓ وجدلشطنSophist  ٌكِْ َُؼذ زلَ ٗضجع جَُُىّ. “جُلُِغىف”أ ، 

. مثَّ جٗطوَ ذؼذ رُي ئذل دَش ُهشخ هنش جألسدٕ. 585ّٖٓ ػٔشٙ، طحس سجٛرًح يف ٓظش، أٌ قىجرل ع٘س جُؼششَٖ ػ٘ذٓح ذِؾ و
 .619ّمثَّ جٗطوَ هنحتُِّح ئذل أوسشُِْ ع٘س 

، ودجكيغ ػ٘يٚ جدلويىهظ ذـشَيشى     “(2)جدلىٗىغَُُِّس”، طحس طلشوُٗىط، ٛى جدل٘حوب جُشَّتُغٍ دلزٛد 633ّوٓ٘ز ع٘س 
 جإلعٌ٘ذسََّس جدلٌِحين.

 .634ّأهُْ طلشوُٗىط ذـشَشًًح ألوسشُِْ ع٘س و
 ودل ضُذّ جدلىٗىغَُُِّس ؿىَاًل، قُع عشػحٕ ٓح ضالشص يف أوجخش ٗلظ جُوشٕ جُغَّحذغ جدلُالدٌ.

وهذ ًطد طلشوُٗىط عًنز قُحضٚ ٓـىَُّس. وهذ ُقلظص ُ٘ح ٖٓ ًطحذحش طلشوُٗىط ذؼُغ ػظحضٚ، وًػًٌن ٖٓ أشيؼحسٙ.  
َّيحخ عي٘س    638ّوهرَ ُٗحقطٚ ذوَُِ وجُيت ًحٗص ع٘س  َٔش ذيٖ جخل ، 637ّ، شهذ جقطالٍ جدلغٌِٔن ُُِوِذط ذوُحدز جخلُِلس ُػ

 ودخىذلْ ًُ٘غس جُوُحٓس.
                                                                            

1- Cf. ODCC, 2nd edition, p. 1291. 
. وجٌُِٔس جُُىٗحَُّٗس ضطٌىَّٕ ٖٓ ٓوـَؼيٌن،   mtitolehnonoM - μονοθελῆται“ جدلىٗىغَُُِّس”يف أوجتَ جُوشٕ جُغَّحذغ جدلُالدٌ ظهش ٓزٛد  -2

َّ جدلغُف جال .“جدلشُثس جُىجقذز”أٌ ٓزٛد “. ٓشُثس”أٌ  θέλειν، وجدلوـغ جُػَّحين “وجقذ”أٌ  μόνοςجدلوـغ جألوٍَّ  ذٖ وٛزج جدلزٛد َوىٍ ذأ
ُٚ كؼَ وجقذ وٓشُثس وجقذز، ًٔكحوُس ُالذطؼحد ػٖ جحلذَع ػٖ ؿرُؼس وجقذز أو ؿرُؼطٌن يف شخض جُغُِّذ جدلغُف، وٍٛ جُوؼَُّس جُيت  ،جدلطؿغِّذ

ٌَٔن ذؼذ رلٔغ خُِوذوُٗس ع٘س   ّ.451ًحٗص عررًح يف شـش جٌُُ٘غس جألسغىرًغَُّس ئذل هغ
إٔ جيطزخ ئذل جٌُُ٘غس ٓشَّز ُأخشي، جُزَٖ هيحُىج ذـرُؼيس    -ّّٓجؿىسََّطٚ يف قشوذٚ ٓغ جُُلشط ُطىقُذ طلىف ئ -كِوذ قحوٍ جإلّّٓجؿىس ٛشهَ 

 وجقذز يف شخض جُغُِّذ جدلغُف. وُػشع ٛزج جالهطشجـ ػًِ عشؾُىط ذـشَشى جُُوغـ٘ـَُُّ٘س. ًٔح ػَُّٖ جإلّّٓجؿىس ٛشهَ، جُرـشَيشى جدلٌِيحين  
ِّ وٖٓ مثَّ، ضؼيشَّع  “. جدلىٗىغَُُِّس”وٌُٖ دل َورَ جألهرحؽ دبزٛد “. جدلشُثس جُىجقذز”غًح ُوؼُس ًًنوط أو جدلوىهظ ػًِ ٓظش، وجُزٌ ًحٕ ٓطك

 ُالػـهحد ٖٓ هَرَ جدلوىهظ، ذغرد سكؼٚ ذلزج جدلزٛد. كهشخ جُرحذح ذُ٘حٌٓن ئذل طكشجء جإلعوُؾ. ّ(662-623)جُرحذح ذُ٘حٌٓن جألوٍَّ 
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 :(3)اإلهلي لصفرونيىس بطريرك أورشليم نصُّ إفشني الظُّهىر (3)
وٛزج جإلكشٌن ٛى طالز ػًِ ٓحء ُوَّحٕ جُــحط، وُُظ ػًِ ٓحء جدلؼٔىدََّس. وال ضىؾذ قىت جِٕ شهحدجش هذدييس ديٌيٖ   

 جالػطٔحد ػُِهح، ض٘غد ُٚ ٛزٙ جُظَّالز، وٌُٖ جُطَّوُِذ جُرُضٗـٍ َوىٍ ذزُي.

أوػف ُِوحسب جُؼضَض ًُق جهطـغ ٓ٘ٚ جَُّ٘حعخ جُورـٍ ٓح خيطض ذوذجط ُوَّحٕ ػُذ وأوسُد كُٔح ٍَِ ٗض جإلكشٌن ًحٓاًل، مثَّ 
َّحط وُِشَّ ؼد، ٌٍُ َأخز جإلكشٌن أو ٌٍُ ضأخز ٛزٙ جألوشيَُّس شيٌَ   جُــحط يف جٌُُ٘غس جُورـَُّس، ٓغ ئػحكس ٓشدَّجش ُِش

 ُُطىسؾَُّس جُُوذَّجط جإلذلٍ.

 ًطرُطٚ ذحَُّىٕ جألمحش، وٛى ذحُـرغ خحسؼ ٗض جإلكشٌن ٗلغٚ.   وٓح أػحكٚ جَُّ٘حعخ جُورـٍ ػًِ ٛزج جإلكشٌن

 النَّص:
ٌُالـ ، جُالَّجُلحتن ججلىٛش ، جُلحتن جُظَّ جُػَّحُىظأَهح ” ٌٍُ جالهطذجس، جُشَِِّّٛىش جُ . ىَ، ؿًن جدل٘ظىس، ؿًن جدلذَسهُد ػًِ جُ

ََّح ٓرذع ججلىجٛش جُؼوَُِّ َّ. ذىن ٓ٘ٚجُزٌ ال َُ . جُُّ٘ىسالـ جحملُغجُظَّ .حؿوسرحتغ جَُّ٘س وجُ ٍٕ آٍش ئذل جُؼحدل جدلً٘ن ً أػثين أَؼًح . ئٗغح
وٌُُٖ جذطهحرل ػٖ . ذسضي جُؼظُٔسُهكظً وقغحٗي جُزٌ ال َُئش إٔ أعرِّف ٌٍُ أؾُغ ،أٗش ػُين ػوٍِ. أٗح ػرذى ؿًن جدلغطكن

ٍُ خـحَحٌ جٌُػًنز. قغٖ جُورىٍ ُذَي ،ؼد جُىجهقٛزج جُشَّ وجمسف أَهح جُلحتن . ٛه٘ح جُوذُّوطقِىٍ سوقي دوٕ  ،كال َضُكى
 وأهىٍ: ٘ىٗسالـ إٔ أٛطق ئُُي ذـًن دَجُظَّ

ٌَُ.  جُؼَّحذؾزلد جُرشش، جُغُِّذ ذى أَهح منؿِّ ٌُمنؿِّ. جدلِي جُزٌ هرَ جألصٍجُ َح جذ٘يًح  ذى منؿِّ. َذى أَهح جخلحُن وجدلرذع جُ
َّ (5)جُؼُذ جدلحػٍٍّ ٖٓ ؾهس أذُٚ. كاٗ٘ح يف ذـًن ُأو ،ِّٖٚٓٓ ٛى ذـًن أٍخ ٖٓ ؾهس ُأ َح .(4)وقُذًج هلل ح يف ٛيزج  هذ سأَ٘حى ؿلاًل، وأ

جيطٔيغ   جُوذَِّغٌنو ٓىًد  ،هذ ذِـ٘ح ئذل أوجٕ جُؼُذ . جَُُىّحٛش ٖٓ جٌُحَٓك٘شحٛذى ًحٓاًل َح ئذل٘ح جٌُحَٓ جُظَّ ،جُؼُذ جحلحػش
 . ذوٕ ٓغ جُرششجدلالتٌس َؼُِّو ،ئُُ٘ح

 .ص ػًِ جدلُحٙ هبُثس مححٓسقَّ جُُوُذط جُشُّوـٗؼٔس  ،جَُُىّ
 جُشَّخ. وجُؼحدل َغطً٘ن ذ٘ىس  ،خجُيت ال ضـُش جُشَّٔظص أششَه ،جَُُىّ

 .حؿؼسجُغَّس ذحألشؼَّجُؤش َطألأل ٓغ جُؼحدل  جَُُىّ،
 .ششجههحئٖ جدلغٌىٗس ذرهحء جٌُىجًد جدلؼُثس ضضَِّ ،جَُُىّ
 .جُرشش ذـُع جُّّٔحء ض٘ذٌِّ د ٖٓ جُغَُّكجُغُّ ،جَُُىّ

 .رِطٚجدلخِىم َورَ ذاسجدضٚ وػغ جُُذ ٖٓ ُؾ ؿًُن جَُُىّ،
 .َوق ذشػذٍز ػ٘ذ ٓشحٛذضٚ ض٘حصٍ جإلُٚ ئُُ٘ح ٌَُّ٘ٚ ،ذّ ئذل جُغُِّحذن َطوذَّجُغَّيب وجَُّ٘ جَُُىّ،
 جُشَّخ.ٍ ئذل أشلٍُس حبؼىس ُٓحٙ جألسدٕ ضطكىَّ جَُُىّ،
 .سشََّذحجملحسٌ جُغِّهح ضشضىٌ جخلُِوس ًُِّ جَُُىّ،
 .ٔكً دبُحٙ جألسدٕش جُرشش ُضصالَّ جَُُىّ،
 .مشظ جُّّ ضً٘نٗحو ،جُلشدوط ُكِطف ُِرشش جَُُىّ،
 جُشَّخ. ؼد ئذل ػزوذٍس حبؼىس ٍ ُِشََّطكىَّ ،ش ػًِ ػهذ ٓىعًجدلحء جدُل جَُُىّ،

                                                                            
 85، ص 1958ّرغ ذاؾحصز ٖٓ أٌُغ٘ذسوط جُػَّحُع ذـشَشى أٗـحًُس وعحتش جدلششم، ُِشُّوّ جألسغىرًظ، دٓشن عي٘س  ، ججلضء جُػَّحين، ُؿجدلُ٘حوًٕطحخ  -3

 .ًحٗىٕ جُػَّحين 6ربص َىّ 
َّو َـُّس، وَُغ َّوغَُّس جدلغطخذٓس يف جٌُُ٘غس جُرُضٗ ٌُُطد جُ ٔ ً ذحُشًَّطحخ جدلُ٘حوٕ، ٛى أقذ جُ َ ػِيً خذٓيس   هشٌ. وحيىٌ رلٔىػس جُظَِّىجش جُيت ضشيط

 جألػُحد جُغَُّذََّس وضزًحسجش جُوذَِّغٌن. وهذ جػطىن ذٚ أٌُغ٘ذسوط جُػَّحُع ذـشَشى أٗـحًُس وعحتش جدلششم.
 ٛ٘ح قذظ جٗطوحٍ ٖٓ سلحؿرس جِخ ئذل سلحؿرس جالذٖ. -4
جقطلحٍ ًُ٘غس أوسشُِْ ذؼُذ جدلُالد ٓغطوالًّ ػٖ ػُذ جإلذُلحُٗح يف ٓـِغ جُوشٕ جُغَّحذغ جدلُالدٌ. وًحٗيص   سجعطوشجٛ٘ح شهحدز وغحتوَُّس ضلُذ  -5

 .387َّٖ، ٛى ػظس ُِوذَِّظ َىقَّ٘ح رٛيب جُلْ يف أٗـحًُس ع٘س أوٍَّ ئشحسز وغحتوَُّس ػٖ جعطوالٍ جُؼَُذ
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 . َخُِظ٘ح ،عشجتَُ ؾذَذئؤًػَ  ،ىـ جُوذًنُأػطو٘ح ٖٓ جُُّ٘ جَُُىّ،
 .ذ٘ىس ٓؼشكس جإلُٚ جعط٘شٗحو جُظُِّٔس،صلىٗح ٖٓ  جَُُىّ،
 .هطحّ جُؼحدل َطالشً ذظهىس ئذل٘ح جَُُىّ،
 .جخلُِوس ذأعشٛح ضغطؼٍء ٖٓ جُُؼًِ جَُُىّ،
ـُجُؼَّ جَُُىّ،  . هذ ط٘غ ُ٘ح ٓ٘هؿًح ُِخالص جُشَّخووسود  ،ِصالُس هذ ذ
 . ٌنىٕ َ٘حؾىٕ جُُؼِىَِّلُُِّجُغُّو ،ٌنلُِِّذوٕ ٓغ جُغٌُّن َؼُِّجُُؼِىَِّ جَُُىّ،
 . َرطهؽ، ىشجُؼظُْ جُظَّو شَقزللَ ٓغطؤٍُ جُشأٌ جُشَّ جَُُىّ،
 .س ٌٍُ َُظِؼذ جُرشش ئذل جُؼالءئذل جدلؼٔىدََّ ذ َىجىفجُغُِّ جَُُىّ،
ُٓ٘كًُ٘ح جَُُىّ،  . سَ٘كين ُؼرذٙ ٌٍُ َؼطو٘ح ٖٓ جُؼرىدََّ ،جُؼحدّ إٔ ٌَىٕ 
َّ جُغَّٔىجش،هذ جذطؼ٘ح ٌِٓىش  جَُُىّ،  . ٌِٓىش جُشخ ال هنحَس ُٚ كا
 .وجُؼحدل ديطِة عشوسًج ،ـَشَطوحمسحٕ جَُلجُركش جألسع و  جَُُىّ،
 .ضي جدلُحٙ كلضػصأذظَش ،ضي جدلُحٙ َح جهللأذظَش

 ٓ٘كذسًز وقحًُس كُي ذحجلغذ.  جُالَّٛىشح ػحَٖ ٗحس سدٕ سؾغ ئذل جُىسجء دلَّجأل
 ٓشكشكًح ػُِي. ٓ٘كذسًج و ،هبُثس مححٍٓس جُُوُذط جُشُّوـجألسدٕ سؾغ ئذل جُىسجء ػ٘ذ ٓشحٛذضٚ 

 ذ ذظىسز ػرذ. جُغُِّ، وذًج، و جخلحُن ٓطؿغِّػ٘ذٓح سأي ؿًن جدل٘ظىس ٓ٘ظىسًججألسدٕ سؾغ ئذل جُىسجء 
ِٓأذذش طىهتح ٓطؼؿِّ دُكوجُغُّ .دلشحٛذهتح ئذلًح يف ججلغذ ،ِصججلرحٍ هتَّسؾغ ئذل جُىسجء وجألسدٕ  وٛى ٗىٌس ٖٓ  ،ٖ جِيترًس 

 .جخلالص ٓؼٔىدََّسوٓحضلًح جُؼحدل  ،ػوحٍ ججلكُْالُس وشىًس جُؼَّؼظُس وجدلٗىس وئٌُٚ قن ٖٓ ئُٚ قن، ٓـشِّهًح جألسدٕ يف ٓىش 
 :“كأٛطق ئُُي خبشىٍع هحتاًل  ،َشِٔين جخلىف ،ئر أرَُغ ػظحتْ ػؿحتري ،كٌزُي أٗح ػرذى جخلحؿة ؿًن جدلغطكن

 َوىٍ جٌُحٖٛ وٛى َششْ جدلحء ذحُظُِد سمشًح وجقذًج: زلرَّس جهلل جِخ، وٗؼٔس جالذٖ جُىقُذ ... جخل.
ٌْ أٗص َحسخُّ” ٍٍ َلٍ ذطغرُف ػؿحتري  ،(6)ػؿُرس أكؼحُيو ػظُ  جيُد جُشؼد : ججملذ ُي َحسخُّضوحٍ غالظ ٓشجش و)وُُظ ٖٓ هى

ضي ضؼرؾ جخلُِوس وذؼ٘حَطي ضغىط جُؼحدل . أٗص ذؼضَّو ،(7)ٖٓ جُؼذّ ئذل جُىؾىدأذشصش مجُغ جألشُحء  ،دبشُثطيألٗي  ججملذ ُي(.
ف غيرِّ حى ُض. ئََّي سجُؼوَُِّي  جُوىَّجشٓ٘ي ضشضؼذ  .(9)ذأسذؼس كظىٍ جُغَّ٘سًِِّص دوس و ،(8)أسذؼس ػ٘حطشجُزٌ ٗظَّٔص جخلُِوس ٖٓ 

 .“ذ جُُ٘حذُغؿؽ. ُي ضطؼرَّ. ٓ٘ي ضشضؼذ جُُِّجُُّ٘ىسـُغ حى َُؿىّ. ئََُّي زبؼغ جُُّ٘ .ذ جُؤشحى ديؿِّئََّ، وجُشٔظ
 َوىٍ جُشَّٔحط: أَهح ججلِىط هلىج.

ٓيَ. أٗيص عيٌرص جذليىجء     جألسع ػًِ جدلُحٙ. أٗص أقـص جُركيش ذحُشَّ  َصًخُٔس. أٗص غرَّ جُغَّٔحء أٗص ذغـَص”
 .“ُالعط٘شحم

 .(15)جٗظشوجَوىٍ جُشَّٔحط: وئذل جُشَّشم 
 جُغِّيطس حسجكُْ روو جُغَّي و ،حسوذُْ جٌُػًنو جُؼُىٕذ ٓىجًد سؤعحء جٌُه٘س. جُشَّس. ُي ضغُؿجش جدلالتٌَُّحى زبذّ جُوىَّئََّ”

                                                                            
َّوظ جُرُضٗـٍ.  ذذءًج ٖٓ ٛ٘ح ٌَىٕ ُهذَّجط ُوَّحٕ ػُذ جُــحط يف جٌُُ٘غس -6 َّوظ جُغِّشَحين أَؼًح طالز ٓحء جُــيحط  جُورـَُّس، ٗواًل ػٖ جُ ويف جُ

 هس أله٘ىّ جالذٖ.ٓىؾَّطالز ضرذأ ذ٘لظ جُؼرحسز: ػظُْ أٗص َحسخ وػؿُرس ٍٛ أػٔحُي. وٌَُّ٘هح زبطِق يف جدلؼٔىٕ ذؼذ رُي. وٍٛ أَؼًح 
 .“شلَّح دل ٌَٖ”َشد ٛزج جُطَّؼرًن ػ٘ذ جألهرحؽ:  -7
 وٍٛ جدلحء وجذلىجء وجُ٘حس وجُطشجخ. -8
 وٍٛ جُظُق وجُشطحء وجخلشَق وجُظُق. -9

َُُِّ٘، وٍٛ َـُّس ضؼشف غالغس كظىٍ ُِغ٘س، ٓشضرـس دبُحٙ ج ُُّ٘ظىص جُُِِّطىسؾَُّس جُور َّ ج َُّ٘ض، ذُضٗـٍ جألطَ، ئر أ ُُِّ٘يَ   وٛزج َػرص إٔ ج : كظَ طؼىد ُٓيحٙ ج
 .(ذإوٗٚ 11 -ؿىذٚ 11)، وكظَ مجغ جُػِّٔحس (ؿىذٚ 15 -ذحذٚ  15)، وكظَ جُضَّسع (ذحذٚ 9 -ذإوٗٚ  12)

 ٓشد جُشَّٔحط: أَهح ججلِىط هلىج، وئذل جُشَّشم جٗظشوج، ال ضؼشكٚ ؿًن جٌُُ٘غس جُورـَُّس كوؾ. -15
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 .“ذىن ٓ٘ٚحيطؿرىٕ خىكًح ٖٓ رلذى جُزٌ ال َُ ،وجُوحتٔىٕ قىُي ،جألؾ٘كس جدل٘طظرىٕ ُذَي
 كىٕ هحتٌِن:َؼُق جَُّ٘ض جُورـٍ: وَغرِّ

 كُوىٍ جُشَّؼد: هذُّوٌط هذُّوٌط هذُّوٌط سخ جُظرحؤوش ... جخل.
 كُوىٍ جٌُحٖٛ: هذُّوٌط ... أٗص أَهح جُشَّخ وهذُّوط يف ًَ شٍء

ألٗي أَهيح   .(11)طحتشًج ئٗغحًٗح ،آخزًج طىسز ػرٍذ ،أضُص ئذل جألسع ،ؿًن ٓىطىفألٗي وأٗص ئٌُٚ ؿًن زلظىٍس وأصرل و”
كِزُي ٗؼطشف  .ظط٘حخَّذَ أضُص و ،َ جُشُـحَٕرإٔ ضؼحَٖ ؾ٘ظ جُرشش ٓوهىسًج ٖٓ ِه ،دل ربطَٔ ذلؼَ ػىجؿق ٓشجمحي جُغُِّذ،

ُّ .عطٚسهتْ. جحلشح جُرطىرل دبىُذى هذَّأٗص قشَّ (12)أوالد ؿرُؼط٘حخلٍ جإلقغحٕ. ال ُٗمحس وٌٗشص ذحُشَّؼٔس وذحُِّ٘ جخلُِوس هيذ   كٌ
 .“دشضشدَّ جَُّ٘حطذٌن و ،ألٗي أٗص ئذل٘ح. ػًِ جألسع ظهشَش ،(13)كطي يف ظهىسىعرَّ

  .(14)َوىٍ جٌُحٖٛ: هذط ٛزج جدلحء وجٓ٘كٚ ٗؼٔس جألسدٕ
ٌُ جُغَّٔحءئر أسعِص ػُِهح ٖٓ  ،عطهحهذَّ رلحسٌ جألسدٕ أَٗص” حٌٗن جدلؼششيس  ذعٚ. وعكوص سؤوط جُطَّ٘ي ٍِ ُهسوقي جُ

 .كُهح
 .)غالظ ٓشجش وجيُد جُشؼد يف ًَ ٓشز آٌٓن( (15)ط ٛزج جدلحءوهذِّ ،عيِذجِٕ حبِىٍ سوـ ُهقؼش ج ،كأٗص ئرًج أَهح جدلِي زلد جُرشش

 ،(19)ًغًنًج ُألٓيشجع أ ،(18)كذجًء ُِخـحَح ،(17)وذَظٓىٛرس جُطَّ ،(16)َ٘رىػًح ُؼذّ جُلغحدؾؼِٚ جس جألسدٕ. ًََشَذو ،وجٓ٘كٚ ٗؼٔس جُلذجء
 ،َ٘ؼيكىٕ ذيٚ  و ،كٌُىٕ جلُٔغ جدلغطوٌن ٓ٘ٚ ،(21)سًز ٓالتٌَُّشلِىءًج هىَّ ،جدلؼحدزجش خ ئُُٚ ٖٓ جُوىَّؿًن ٓوطَش ،(25)ٓرُذًج ُِشُحؿٌن

ِّ ،ضوذَغًح ُِٔ٘حصٍ ،شلحًء ٖٓ جألٛىجء ،جألؾغحدو لىطض٘وًُس ُُِّ٘  ٓ٘لؼس ٓالتٔس.   وٌُ
 ذحخلـُثس.  جُيت كغذشد ؿرُؼط٘ح وـ ؾذَّجُزٌ ذحدلحء وجُشُّ ،ئذل٘ح (22)ألٗي أٗص

 م جخلـُثس ػًِ ػهذ ٗىـ.ؿشَّأٗص ئذل٘ح جُزٌ ذحدلحء 
 س كشػىٕ ػًِ َذ ٓىعً.ٖٓ ػرىدََّ جُؼّّجٌُِّٗنأٗص ئذل٘ح جُزٌ يف جُركش أػطوص ؾ٘ظ 

 .(23)جُؼـشحٕ جُشَّؼدكأسوي  ،كحػص جألودَسوكحٗلؿشش جدلُحٙ  ،سخشز يف جََُّّّجُظَّ أٗص ئذل٘ح جُزٌ شنَّ
َُّ٘ جُزٌأٗص ئذل٘ح   .(24)ئَُِحعشجتَُ ٖٓ ػالُس جُرؼَ ػًِ َذ ئحس أٗوز ذحدلحء وج

ِّ جُشَّؼدوجيُد  ٓشَّجشغالظ ) (25)جُوذُّوطهذِّط ٛزج جدلحء ذشوقي  جُغُِّذ،كأٗص جِٕ أَهح  جٓ٘ف مجُغ جُيزَٖ  و، آٌٓن( ٓشَّز يف ً
                                                                            

َّح جَُّ٘ض جُُىٗحين ًٔح يف جدلنت ٓؼشذًح “وطشش يف شرٚ جَُّ٘حط”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -11  ئذل جُؼشذَُّس، كهى جألدم.. أ
َّرُؼس”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -12 َّٓح جَُّ٘ض جُُىٗحين ًٔح يف جدلنت، ٓؼشَّذًح ئذل جُؼشذَُّس، كهى جألدم.“والدجش جُ  . أ
 .“عرَّكطي عحتش جخلُِوس دلَّح أظهشهتح”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -13
 حء ُالذٖ.ٛزج دبػحذس جالعطذػحء جألوٍَّ، وٛى حبغد جَُّ٘ض، جعطذػ -14
َّوظ جُرُضٗـٍ، وٛى حبغد ًطحخ جُِوَّحٕ وجُغَّؿذز يف جٌُُ٘غس جُورـَُّس، َُؼذُّ جالعطذػحء جُ -15  ػَّحين.ٛ٘ح جعطذػحء ُِشُّوـ جُُوُذط حبغد جُ
ًَس”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -16  .“ٌُُٖ َ٘رىع جَُرَش
 .“ٓىٛرس ؿحٛشز”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -17
 .“قحاًل ٖٓ جخلـحَح”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -18
 .“ؿحسدًج ُألٓشجع”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -19
 .“سلُلًح ُِشُحؿٌن”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -25
إلػيحدز   ٛ٘ح َؼُق جُُوذَّجط جُرُضٗـٍ دلحء جدلؼٔىدََّس أكؼحاًل زبطض ذغش جدلؼٔىدََّس كوؾ، دل ضشد يف ئكشٌن جُرـشَشى طلشوُٗىط، ٓػَ: محًُٔح -21

 ُِشُّوـ، ٗؼٔس ُِطَّرين، عشذحاًل ُؼذّ جُلغحد، َ٘رىػًح ُِكُحز ... جخل.جُىالدز، ذبذَذًج 
 “.أَهح جُشَّخ َغىع جدلغُف”َؼُق جَُّ٘ض جُورـٍ:  -22

ذٓح ض جُورـيٍ ػ٘ي  وٛ٘ح ربىَُّص جُظَّالز ٖٓ سلحؿرس جِخ ئذل سلحؿرس جالذٖ، عىجء يف جَُّ٘ض جُُىٗحين ٓطشمجًح ئذل جُؼشذَُّس ًٔح يف جدلنت، أو يف جُيَّ٘ 
  .“أَهح جُشَّخ َغىع جدلغُف”أػحف ػرحسز 

 دل ضشد ٛزٙ جُلوشز ذٌحِٓهح يف جُُوذَّجط جُورـٍ. -23
 ئََُِّح وُُظ أُُشغ ًٔح ضزًش جُطَّشمجس جُؼشذَُّس يف ًطحخ جُِوَّحٕ وجُغَّؿذز يف جٌُُ٘غس جُورـَُّس. -24
َّوظ جُرُضٗـٍ، وجالعطذػحء  -25 َّوظ جُورـٍ.ٛزج ٛى جالعطذػحء جُػَّحين حبغد جُ  جُػَّحُع حبغد جُ
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ًَسوذَظ جُطَّ، (26)َط٘حوُىٕ ٓ٘ٚو ،ذٛ٘ىٕ ذٚوجُزَٖ َُ ،َِٔغىٗٚ   .س٘وُس وجُظكَّوجُطَّ وجَُرَش
ِّوجقلظهْ ربص عطشى ذغالٍّ. أَِّ ،ػرُذى ِٓىً٘ح جدلإٌٓ٘ن ض َحسخُّخِِّو ِّ ذْٛ يف ً ٍَ طححٍل ألؾَ ً شؼري. ٛرهْ  ػٔ

َُو ،جدلغُف ُخذَّجّ وجُشَّٔحٓغسمجُغ جٌُه٘س و غالغح()ستُظ ًه٘ط٘ح  . جرًش َحسخُّجألذذََّسجحلُحز وعحتَ جخلالص و س ؿـٍٔس ًه٘ىضَُّ ً
 حٗح ًؼظُْ سمحطي.وئََّوجسمحهْ  ،ُؼَِ شلذوقسػَّ٘ح لىج ئخىض٘ح جُزَٖ زبَّو ،جُىجهق قىُ٘ح وجُشَّؼد ،سسٛرحَُّٗو

ٌٌٍُُ ديؿَّذ جمُس . (27)جُّّجَح جدل٘ظىسز وؿًن جدل٘ظىسزوذحُؼ٘حطش وجدلالتٌس وجُرشش  جُُوُذط، وجُشُّوـٓغ جِخ  ،ذعٍٚ ُهِِّي جُ
َّجِٕ و ٍٕ و ئذل دٛش جُذَّأ ً  .“جٛشَٖوج

وسشُِْأُظلشوُٗىط ذـشَشى  ٍذلجإل جُظُّهىسكشٌن ئجٗطهً   

 تعقيب على النَّص: (4)
 ُوذ طحؽ جَُّ٘حعخ جُورـٍ ئكشٌن جُرـشَشى طلشوُٗىط، ُُىجتْ جُؼ٘حطش جُُِِّطىسؾَُّس ُُوذَّجط جإلكخحسعطَُّح. •

• َّ َغٌن( جُيت ضشد يف هنحَس جُُوذَّجط جُورـٍ، دل ضشد يف ذؼغ سلـىؿحش جُوشٕ ذعحش ُِوذِّػرحسز )جُُو وؾذَش ذحُزًِّش ٛ٘ح، أ
 ذحدلطكق جُورـٍ (359، 311)ؿوظ جُشَّجذغ ػشش جدلُالدٌ ٓػَ 

 : خبىف جهلل أطـىج.ذظُـس َشد يف ذؼغ جدلخـىؿحش ،حط: )خِظص قوًّح وٓغ سوقي أَؼًح(وٓشد جُشَّٔ •
 ، وٛى ضزًحس ٓؼٔىدََّس جُشَّخ، وضوذَظ ُٓحٙ جألسدٕ.وجقٌذ جذلذف ٖٓ ٛزٙ جدلشجعُْ ًِِّهح، ٛى ٛذٌف •

ًحٕ جُغِّشَحٕ وجألسٖٓ هذ جعطؼحسوج ٛزٙ جُظَّالز ٖٓ جُُىٗحٕ، ًٔح جعطؼحسٛح أَؼًح ٓ٘هْ جألهرحؽ وجألقرحػ ٓطؿيحٌِٛن   •
 ؾضًءج ًرًنًج ٖٓ جُظُِّؾ جُُِِّطىسؾَُّس جُيت وسدش هبح.

شلحسعس ُهذَّجط ُوَّحٕ جُــحط يف ٓظش يف جُػَّٔحُٗس هشوٕ جألوذل. وٛى ٓح ػشك٘حٙ ٖٓ جُوذَِّظ ُُغص ٛ٘حى أدُس وغحتوَُّس ضلُذ  •
  ّ(1199-1166)جُزٌ هؼً يف جإلعٌ٘ذسََّس ػذَّز ع٘ىجش وَزًش جُرـشَشى ُٓخحتَُ جٌُيرًن   (758-633) َؼوىخ جُشَّٛحوٌ

َّ 1171ّع٘س   ش قىت جُوشٕ جُػَّحين ػشش جدلُالدٌ.دل َُؼشف يف ٓظ ،ؿوظ ضَّّي جدلحء يف ػُذ جُــحط أ
َّ ،دبىؾد جُطَّوُِذ جألسٓين • -335)ٍٛ ٖٓ وػغ جُوذَِّظ ذحعُُِىط جٌُرًن  ،طالز ضَّّي ٓحء جُِوَّحٕ يف ػُذ جُــحط كا

 وأػحف ئُُهح ذؼذ رُي جُرـشَشى طلشوُٗىط . ،ّ(379
َّ جُطَّحترٌن جُزَٖ ًيحٗىج   ّ(595)+َشًن َىقَّ٘ح جُظَّحتْ ذـشَشى جُوغـ٘ـَُُّ٘س  • ئذل ؿوظ ضَّّي ُٓحٙ جإلذُلحُٗح، وَوىٍ ذأ

ربص هحٗىٕ ضىذس، ًحٗىج َششذىٕ ٖٓ ٓحء ُوَّحٕ ػُذ جإلذُلحُٗح يف أػُحد ُٓالد جدلغُف وجإلذُلحُٗح وجُلظف، ذذَاًل ػٖ جُطَّ٘حوٍ ٓيٖ  
 ؾغذ جُشَّخ ودٓٚ يف صٖٓ ضىذطهْ.

س ًُ٘غس ػًِ جُطَّوُِذ جُُِِّطىسؾٍ ألََّس ًُ٘غس ُأخشي. كهزج ٛى عّش جُىقذز وجحملرَّس جُيت ؾحء ٛ٘ح ضّّص ُذَ٘ح أمهَُّس جٗلطحـ أََّ •
ِّ طهح جُشَّخظيَُّس.  ًُ٘غس، مسحش ٓغطوَّس، ربلظ ٛىََّ جدلغُف ٖٓ أؾِهح. وٌُٖ يف رجش جُىهص، ضروً جُغِّٔحش جُُِِّطىسؾَُّس ٌُ

 ى أوسشُِْ، وُوحٕ جُــحط ػ٘ذ جألهرحؽ.وجدلػحٍ جُىجػف ُزُي ٛى ئكشٌن طلشوُٗىط ذـشَش
ِّ خًن. ُّ ػحّ وأٗطْ ذٌ ً 

 

                                                                            
 “.وجٓ٘ف جُزَٖ َغطؼِٔىٗٚ ذٌَ ٗىع، أو جُزَٖ َِٔغىٗٚ، أو جُزَٖ َششذىٕ ٓ٘ٚ، أو جُزَٖ َـطغِىٕ ٓ٘ٚ”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -26
 .“وٖٓ ؾهس جُزَٖ َشوٕ وجُزَٖ ال َشوٕ”َزًش جَُّ٘ض جُورـٍ:  -27


