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 الكٌسيَّة واملؤمتسات الدِّيٌيَّة غاية األحباخ والدِّزاسات
 كاهٌٍن وثبؽضٌن ِٓ ِووي كهاٍبد اِثبءرلّىهخ 

 كَو اٌملٌَِّ ؤٔجب ِمبه
َّجذ   4112َفّّاَو ٍٕخ  11اٌ

 اٌوَّا٘ت اٌمٌ ؤصٕبٍُىً ادلمبهٌ
 اإلفىح واألفىاد األؽجبء، ػُىفٕب األهياء

ىُ وٍهومت ٌزقوط كهاٍابر  اعزهلمت واهلل واٌىَُٕخ. ش فُّب سنض واٌجؾ اٌلِّهاٍخافزومت حلُبرىُ ِٕهظ مل ٌ
 لواد وادلٕبكواد ٌزقلَ ادلٕهظ اٌنٌ ؤهكمتىٖ. ادلؤمتواد وإٌَّ وهملمت .إٌُّىهىُ إىل وؤحببُص

ٕب ثٌن احلٌن واِفو؟ ٘نا ِاب  ٕب وِؤمتواِرٕب وكهاٍبِرِب ٍ٘ غبَخ ؤحببِصؤهَل ؤْ ؤؿوػ هٍُىُ ٍؤااًل ٘ى:  واٌَُىَ
َّوٍ وهاء ادلووفخ  اٌلِّهاٍبد واألحببسِٓ إْ وبٔذ اٌغبَخ ألٔٗ  ؤوكُّ ؤْ ؤشبهوىُ ثٗ اٌَُىَ. ِٓ ؤعً ادلووفخ ٍ٘ اٌ

 ؽىت وإْ وبٔذ ٘نٖ األحببس واٌلِّهاٍبد كَُٕخ وََُّٕخ. ؽُبرٕب؟فّب ٍ٘ اٌفبئلح اٌيت روىك هٍُٕب وهًٍ ، وؽَت
َّ آ ِّ شٍء ٌٍومً وادلٕـك واٌزَّؾًٍُ ،اٌَُىَ اٌنٌ ٔوُشٗ هظو ادلوٍىِبرُخفخ إ َّب ؤْ رلف ً ٘نٖ ٘ى إفؼبم و . ؤ
اٌىالن ثوُٕٗ، ألَّٔٗ ؽاىت   ٘ى اٌىَُٕخ، فهنٖ ٍ٘ ادلإٍبح ثوُٕهب. وؤلىي ِإٍبح، ٌٌُ ِٓ لجًُ ادلجبٌغخ، ثًاِفخ إىل 

َّا  ٌلهاٍبد وؤحببس همالَُّٔخ، فؼوذؤٍواه اٌىَُٕخ ٔفَهب،  ّوَُّخ واٌجظاوََّخ  إىل عبٔت فؼىههب ٌٍىٍبئً اٌ
َِّو ُ٘جزٗ احللَضخ، وٍمؾ ِٓ اٌىَُٕخ ِب وبْ َ ووف َىِاًب   ثلاًل ِٓ ؤْ ريَلٖ وواِخ وِهبثخ. وعالٌٗ، ؤفملد اٌ

َِّوٌ”ثبٍُ فُهب  َِّوٌ اٌزَّوٍُُؤْ ؤواطً والٍِ، ؤوكُّ ؤْ ؤوػؼ ِبما َوين لجً و .“اٌزٍََُُّ اٌ  ؟اٌ
َاٍُُ  خ اٌزَّ، هٓ ِىبٔخ وؤذنَُّا اٌُمل ً اٌوُّوػيف وزبثٗ هٓ  َ(379-331)ثبٍٍُُىً اٌىجًن  اٌملٌَِّس َزؾلَّ

ِّ شنىآ  ال و .ؾُؼهبِخ اإلشنبْ اٌظَّالْ ِوًب ِكَشىِّ ،وٍُُ ادلىزىة ؤو ادلوٍَٓٗ إىل عبٔت اٌزَّوٌ يف اٌىَُٕخ، وؤَّٔاٌ
 فُمىي: فظً ؤَهّب هٓ اِفو.

ادلىزىة، واٌجوغ اِفاو   اٌزَّوٍُُ]اٌومبئل وادلّبهٍبد اٌيت رمجٍهب اٌىَُٕخ وربفلهب، ََزٕل ثوؼهب إىل 
ٍ ً.و٘ى رٍَُُ  ٍوِّا،لجٍٕبٖ  . و٘ى ِب ال َوزاوع  اٌمىَّحؾُؼ، وذلّب ٔفٌ هبِخ اإلشنبْ اٌظَّو٘ناْ ذنب ِك اٌوُّ

ٍَُّّب، هٍُٗ ؤؽٌل ِآ   هٍبد اٌىَُٕخ. وحنٓ ال َٔزـُن ؤْ ٔوفغ ِب اٍازموَّ ود ٌٗ فّّح يف شلبِٓ رىفَّ ال
َّ ،هبكاد يف اٌىَُٕخ َّ٘نٖ اٌوبكاد ال رَزٕل إىل ث  ثلهىي ؤ ٌاا نى  ألًَّلُّزهب طغًنح.  و٘بْ ِىزىة، ؤو ؤ

 .. . إىل اٍُ ثال ِوىن اٌزَّوٍُُي ، ثً حنىِّفسىف جنسح اإلجنيل ًفسه ،زفضٌا عادات الكٌيسة
صالس؟ وشنىآ ؤْ َٔاإي هآ     ادلوّىكََّخك ؤْ رىىْ غـَبد ِب ٘ى ادلظله ادلىزىة اٌنٌ زنلِّ

َّبدلوّىكََّخاخلبطخ ث اأُلفوياٌوبكاد  ، ِب ٘ى ادلظله ادلىزىة اٌنٌ ِالئىزٗ ، ِضً عؾل اٌشُـبْ وو
 َ وٍٓ ٌٕب ٘نا؟
ُّ ِّمٌه ِٓ اٌزَّ ؤٌٌُ و خ ربِخ، ٌىٍ وٌ غًن ادُلوٍَٓ. واٌنٌ اؽزفق ثٗ اِثبء يف ٍوََّوٍُُ اٌولُُ واٌ

َّلَٓ، فيحفظىى ترلك هيثة األسسازٍىْ ىىْ وادلزـفِّال َووفٗ ادلزشىِّ ؟ فبٌنٌ ال رنىى إهالٔٗ ٌغًن ادلو
 ... زَغٍُٗ ِىزىثًبثُ حبؼىهٖ، وال ؽىت ٘ى ِب ال َّٔؼ ذل

ً ٍ اه ووواِزهب ثبإلثمبء هٍُهاب  ، وؽفلىا ُ٘جخ األٍواٌىََُّٕخوائن واِثبء لل ؤهٍىا كهبئُ اٌشَّ اٌوُّ
، وهرا هاى  سسًّاصثح يفقد هيثحه، وال ُي الٌَّاسها ُيعلي وُيعسف لدي عاهة  ألىَّوهلَ إماهزهب،  ٍوِّا
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ن غري املكحىب الري حيىي عقائد وممازسات ال ُجعلي وال ُجدوَّى حا  ال  سلييف وجىد الحَّ السَّثة
ْ ذنب  ،ناْ َزُ إماهزهّبوٍُُ اٌَّ. اٌومُلح واٌزَّلصثح هي جىافه األهىز ه  صازت هألىفة للُكُج  شاُأ

ِِّزّبَياْ: األوىل حنزفق هبب يف طّذ، واٌضَّ  .(1)...[ ُٔباٌلُّ بُٔخ شنىٓ إماهزهب ٌى
َّ َ(379-331)ثبٍٍُُىً اٌىجًن  اٌملٌَِّك وزنلِّ ب وىَذ ادلًنوْ، ٍ٘ ِٓ األِىه اٌيت واإلفقبهٍزَُّ ادلوّىكََّخ ؤ

َّّلَٓال َ َّؼ ٌغًن   .(4)هٍُهب االؿالملو إٌُهب، ؤو ثبٌَّٕ ادلو
  مخٌَن ِىػوًب ِٕهب هًٍ األلً َ(217-327)َىؽٕب م٘يب اٌفُ  اٌملٌَِّفبد كهٍىا ِؤٌَّ اٌنَٓوٌمل ؤؽظً 

 هح ٍ٘: فُهب هجبهح ِزىوِّاٍزوًّ 
َّّلوْ فمؾ[.  ]ٍىف َفهُ ِوىن والٍِ ادلو

 : ٌٍشَّوتَوق هٓ األٍواه، وبْ َمىي  (389-349)بد بؿك ثبإلذلَُّغوَغىهَىً إٌَّ اٌملٌَِّوبْ  وهٕلِب
َّب، الَّاسخ علًٌا وأهام لٌا أى ًححدَّ حسثوا هى هسوىٌح السِّسكثريًا عي  ثُثلقد حتدَّ] ثبلٍ  ؤ

ِّوفَىف رَّوىٔٗ يف  ،احللَش  .هًٍ ادلوّىكََّخ( 2)هلخ فبطًب ثىُ[  ٍوِّاٌىٍ َجمً ٘نا اٌىالَ  اٌ
 :فُمىي ذلُ دلىهىكٌنإىل ا َ(383-311)األوهشٍٍُّ  وًنٌٌُّ اٌملٌَِّوَزؾلَّس 

َووفهاب إالَّ  ؾخ ال س ثـوَمخ غًن واػس هًٍٕب هٓ األٍواه ؤِبَ ادلىهىكٌن، ثً ٔزؾلَّ]حنٓ ال ٔزؾلَّ
 [.فال جؤذيهن الكلوات اليت مسعىها ،الريي ال يعسفىى أهَّا .ادلؤٌِٕن فمؾ

 :ادلوّىكََّخيف ِمبٌٗ االفززبؽٍ ٌـبٌيب  َ(383-311) األوهشٍٍُّ وًنٌٌُّ اٌملٌَِّ ؤَؼًب وَمىي
. ثشاٍء ّىْ؟ ال ذبجٗ ٌه: ِبما َمىي ادلوٍِّ ُ روًٍُّب، إْ ٍإٌه ِىهىف ِٓ اخلبهط لبئاًل]هٕلِب رزََّ

َِّويف احلُبح ادلمجٍخ، فبؽفق وهعبًء  ٍوِّاّه ٕب ٍَِّٔإَّٔ  ٌنان اٌنٌ َهجه ادلىبفإح. اٌ
ٗ وبدلوَغ اٌنٌ َـٍت مخوًا، وإم َإفانٖ يف  ِبما َظُجه ٌى هوفزٗ ؤٔب ؤَؼًب؟ فئَّٔ ً ٌه ؤؽٌلال َُم

َّاْ: ادلوَغ ك شوَّزنلس ٌٗ ٘نَبْ، وهبنا َزؾمَّ ،ولذ غًن ِٕبٍت  ... إٔه وَٕذ جُت َ الَشنىد، واٌ
َّإَّٔ دبب ُؤهٍٕٗ ٌه اِْ.ؤفّّن  ومل ،َىًِب ِىهىكًب َّ ؤِىه روبٌُّٕب ه ٍزقزّّ وُف ؤ  هبٌُخ، وهٕلئن رلهن ؤ

َّ  ٍىا ثول ٌَّبههب[.ادلىهىكٌن مل َزإ
َِّوٌ اٌزَّوٍُُ٘ى ٘نا  ُّمىؽ األوَّي ٌإلَٔابْ، ٌمل . اٌىَُٕخثإٍواه  اٌنٌ ٍمؾ ِٓ اٌىَُٕخ، فبػوَّ اٌ  وبْ اٌ

ََّّّثَجت هغجزٗ اجلبزلخ يف ادلووفخ، دبويي هٓ اهلل. فّبما ٔمىي اٌَُىَ، وحنٓ ٔوُش ؽ  ٘ى ِّ   وٍ إىل ً اٌ ِووفاخ وا
ِّ شٍءشٍء  وٕ٘بن فوق وجًن ثٌن ؤهوف اهلل وثٌن ؤْ  ؟وهٓ اٌىَُٕخ وؤٍواه٘ب هٓ اهللثُٕهب ادلووفخ  ، وِٓهٓ ؤ

 ؤهوف شُئًب هٓ اهلل.
ؤطجؼ اٌىضًنوْ َزىٍَّّىْ هٓ اهلل، وُ٘ ال َووفىٔٗ. وزنؼووْ إىل ثُزٗ وال َشوووْ ثٗ. واٌوالَِّخ اٌىاػاؾخ  

َّبوٓ يف ثُزٗ.واٌلب٘وح هًٍ مٌه، ٍ٘ وٕبئَٕب اٌيت ػوفذ فُهب هوػ ادلهبث  خ وادلقبفخ ِٓ ؽؼوح اهلل اٌ
َّ هؤَٕبٖ اٌنٌ مسوٕبٖ. اٌنٌ وبْ ِٓ اٌجلء. اٌنٌ »ِووفخ اٌملٌَِّ َىؽَّٕب احلجُت هٓ اهلل، َشوؽهب ٌٕب ثمىٌٗ:  إ
مولىا وألاووا  ». وَمىي ادليِىه: (1:1َىؽٕب 1) «وٍّخ احلُبح ...شب٘لٔبٖ ودلَزٗ ؤَلَٕب ِٓ عهخ ٌنٌ ا ثوُىٕٔب.

 .(8:32ِيِىه ) «ِب ؤؿُت اٌوَّة
 وعاىك  كًٌُ هًٍؤوػؼ و خ، ِوبشٗ، ذلب فوً ٍِّىً يف ؽُبرٕب.ِووفخ اهلل ٍَيَ ؤْ رىىْ ِووفخ افزجبهََّمًا إ

                                                                            
 33:47،37ِوعن ٍبثك،  ،اٌُمل ً اٌوُّوػثبٍٍُُىً اٌىجًن،  اٌملٌَِّ -1
 47فظً ٔفٌ ادلوعن،  -4
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 ، ٘ى هجبكرٕب ٌٗ يف ثُزٗ.هلِهبِٓ  سلبفخ اهلل يف ؽُبرٕب
َّ اإلَٔبْ حبؼىه اٌىٍّخ، ك هٍ إىل اٌىعىك ِٓ ؽبٌزٗ اٌـجُوَُّاخ   اٌوٍَّىيل ؤصٕبٍُىًوبْ اٌجبثب ٌمل  َمىي: إ

َّجُوخ ِىت ذبوَّك ِٓ ِووفخ اهلل، هبك إىل اٌولَ.   .(1:2ذبَل اٌىٍّخ )األوىل وٍ٘ هلَ اٌىعىك، فئٔٗ ثبٌ
 يف األكة اٌوَّ٘جبين ٔموؤ:و
حبمبئِك األِاىِه   تاملعسفِة»؟ لبي ٌٗ: «دببما َىىْ اخلالص »فو يف ثوَِخ ٍُٕبء، فَإٌٗ: اٌزمً ٍبئٌؼ ثَبئٍؼ آ”
ْ »فمبي: «. ثًٍ»؟ لبي: «ضإمْ فّٓ ال َووف ال سنٍُ»لبي ٌٗ: «. حبَِت احلكِّ والعول ؟ «وِب ٍ٘ ادلووفاُخ إم

َّ فٍمٗ، وِب َؤوي إٌُٗ ؤِو ٖ، فئ»لبي:  ِِ ِٗ، و ما هوف مٌه، فئٔٗ ٌٓ َوظُٗ، ثً ٍىف ؤْ َووَف اٌوجل  ؽمُمَخ فبٌِم
 .“، مث أظوف«طللَذ: »فمبي«. َظٕن ِوػبرٗ ؿىي ؽُبرٗ

 َّ َّبثك، ؤ  لل ر ومجذ إىل فوً، َؤوي إىل اخلالص. ادلووفخواػٌؼ ِٓ اٌَمىي اٌ
َّ ،بحلبد ووّبذلبثلُء اٌظَّ”ؤموؤ ؤَؼًب:  ُْ   ادلووفَخ ِمزؤٌخ ث ٘ى ؽلُّ االرؼبِم دبووفٍخ ؽمُمٍُخ، أل بدلزىاػان، اإلَٔاب

ٌَّٕ ٌٍ وعٍَل، إْ مل ََزوًّ اجلَل  فجيًا فٍٓ َوَُش، ونٌه ا وؽبُِٔخ، الِح وادلووفِخ اٌوٌُّ  إْ مل رزغنَّ ثبٌظَّْفِظٌَّٕف ِٓ ٔف
 .“فهٍ ِبئزٌخ

 يف األكة اٌوَّ٘جبين: ؤموؤ ؤَؼًب  
ُ ، ٌم»إْ صالصًخ ِٓ اإلفىِح ىاهوا شُقًب، فمبي ٌٗ األوي: ” ، فإعبثاٗ  «وزجذ  ثٕفٍَ اٌوزُمخ واحللَضخل َب ِوٍ

ـ :  ، فمبي «إين لل ؽفلذ  اٌوزُمَخ واحللَضَخ يف طلهٌ»فمبي ٌٗ اٌضبين: «. َِزه وهلًبٌمل ِألَد ؿبلبد لالَّ»اٌشُ
ـ :  ـ :  «. ٌمل ٔجَذ احلشُش  وِأل ِىللٌ»ؤِب اٌضبٌش فمبي ٌٗ: «. ٌمل ِألَد اذلىاَء والًِب»ٌٗ اٌشُ فمبي ٌٗ اٌشاُ

 .“«هٕه زلجَخ اٌغوثبِء ؿوكَدٌمل »

ؿٍات كاوك  ”. وَمىي ؤؽال اٌشُّاُىؿ:   «ّينطالؽًب وؤكثًب وِووفخ هٍِّ»ٔ ظٍٍِّ يف ادليِىه اٌىجًن ؤمىي: و
ُّ َّاٌ ًٌ، ونٌه ادلوٍِّاٌظَّ ىثبوٌ ِٓ اهلل لبئاًل، ؤهـين طالؽًب وؤكثًب وِووفًخ، أل ُ ثال طالٍػ فهى الَػ ثغًن ِووفٍخ ثبؿ

ًٌ ٌُ ثبؿ  .“ِوٍ
ِّمهب، فّب اٌفبئلح ِٕهب؟ ودبوىن آفو،  ِّ ؤحببُصٕب وكهاٍبر ٕب هوػ اٌوجبكح يف اٌىَُٕخ، ورو ِٓ ؤعً ٘نا، إما مل ر ٕ
َّ غبَخ ؤََّخ ؤحببس كََُّٕخ َُِؾَُّخ، ٍ٘ روُّك اٌواللخ ثبدلَُؼ، ٌُؾزً ِىبٔٗ احلمُمٍ يف ثُزٗ اٌنٌ ٘ى اٌىَُٕخ. ؤٌ  إ

َّ اٌوالِخ اٌيت َٔزلي ِٕهب ه ُّ كهاٍخ وَٕاَُّخ  ؤ َّ ٘نٖ األحببس ؤو اٌلِّهاٍبد ٍ٘ ِٓ اهلل، ؤهنب رمىك إٌُٗ. وو ًٍ ؤ
 رلً رلوَّك ِووفخ علثبء ال ر غلٌ ٔفوًب. اٌىََُّٕخثوُلح هٓ اٌوجبكح 

َّبثمخ،  وٍىف ؤؽبوي ؤْ ؤشوػ َُّـىه اٌزَّبٌُخ.اٌوجبهح اٌ  يف اٌ
قوط اٌشَّوت ِٓ ِظاو،  ين ؤهٍٍزه. ؽُّٕب ر ؤ العالَّهةإين ؤوىْ ِوه، و٘نٖ رىىْ ٌه »اهلل دلىًٍ: لبي 
 .(14:3فووط ) «هًٍ ٘نا اجلجً جعثدوى اهلل
ثمواثٌن  لخ. زلفىفخكح غبَخ يف اٌلِّٕخ، دبواٍُُ زللَّهجبكح ؿمََُّخ ِمَّٕثوََّخ ٍُٕبء،  يف اٌشَّوت ٌٍوَّة هجبكح وبٔذ

ٍ  وِٕبهح ماد وطفىف ِودنٌن، ثنثبئؼ ِزٕىِّهخ وهفن خبىه،و لً ؤلالاً  وُلا ط، وِبئلح ف جي اٌىعىٖ، و ٍجوخ 
وال  ثلافٍٗ ٌىؽب شوَوخ اٌوهل اٌملمي، وِلًٍَّ ثىبهوثُّابْ.  ،اٌملمي زلفىف ثبدلهبثخ واجلالي، فُٗ ربثىد اٌوهل

ََُّّٕخ، وٌٌُ ثلوْ كَ، ُّ َملِِّٗ هٓ ٔفَٗ وهٓ اٌشَّوت. ٌىٍ َلفٍٗ هئٌُ اٌىهٕخ إالَّ ِوَّح واؽلح يف اٌ  ووبٔذ و
فٍُ َىٓ ََزـُن اٌُهىكٌ  ثىَُٕخ اٌوهل اٌملمي اهرجبؿًب وصُمًب. هّّ وهٕىد ِورجؾ وطبَب ورشوَوبد اٌوهل اٌملمي،

ٌوهل اٌملمي، ووفك ٔلبَ طبهَ. ٘ىنا ؤهاك اهلل ؤْ رىاىْ  ؤْ َزُّ ؤًَب ِٓ اٌىطبَب اٌىضًنح إالَّ ِٓ كافً وَُٕخ ا
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 . ب٘ى ٔفَٗ واػوه ِواٍُُوفك  هجبكرٗ
ُّ اٌفو ُّمىً اٌيت ُفوع هًٍ اٌىهٕخ واٌشَّوت شلبهٍزهب يف وَُٕخ اٌوهل اٌملمي، وبٔذ هتلف إىل وو ائغ واٌ

ٕبَب٘اب  يف صغبَخ واؽلح، ٍ٘ رإًُ٘ اٌشَّوت ٌَُزؾك ؽؼىه اهلل ثُٕهُ يف ثُزٗ. و٘ىنا محٍذ وَُٕخ اٌوهل اٌملمي 
ٌَ طبهوثلَ ٔفَٗ وهّّ اٌظٍَُّت،  ؼ،ادلَُعبء ب ودلَّ ىهح األوىل ذلب.ِالِؼ وَُٕخ اٌوهل اجللَل، واٌظُّ وهٕاخ   هئُ

ًِ اٌانٌ مل   ورغَُّوٌ، وثـٍذ اٌنَّثبئؼ ثإٔىاههب، و اٌىهٕىد اٌالَّإىل األثل يف وَُٕخ اٌوهل اجللَل. فزغَُّ و إٌَّابِى
 َِّ اٌيت هبشهب اٌشَّوت  ٌذ ؤشجبٖ احلمُمخوربىَّ بِىً ؤَؼبًَ.ً شُئًب، ألٔٗ ثبٌؼَّووهح إْ رغَُّو اٌىهٕىد َظًن رغُُّو ٌٍَّٕى

 يف وَُٕخ اٌوهل اجللَل. يف اٌملمي إىل احلمُمخ هُٕهب
َّ اهلل اٍزإِٓ ِىًٍ هًٍ ٔبِىٍٗ ووطبَبٖ، ٘ى هجبكح اٌشَّوت هلل. ٘انٖ   َّ اٌلًٌَُّ هًٍ ؤ خنٍُض إىل اٌَمىي ثإ

 اٌلِّهاٍبد، وٍ٘ األحببس واٌلِّهاٍبدفوم ِٓ فووم  اِْ ٔـجك ِب ٍجك مووٖ هًٍ وكهىٔبٔمـخ يف غبَخ األذنَُّخ. 
 ُزىهعَُّخ هًٍ ٍجًُ ادلضبي.اٌٍِّ

يف ؤطىذلب األوىل يف اٌموْ اٌوَّاثن ادلُالكٌ، وكٍذ رّٕى زلبفلاخ هٍاً    اٌمجـَُّخ رشىٍذ ؿمىً اٌظٍَّىاد  
األطىي األوىل ٌٍزَّمٍُل اٌمجـٍ ؽىت اٌموْ اٌوَّاثن هشو ادلُالكٌ، وٌىٓ ِن ثوغ أزىبٍبد ؿفُفخ يف اٌموْ اٌضَّبين 

َّمٌ ؽىت اٌَُىَ. وٌىٓ دلب عبء اٌموْ اخلبٌِ هشو ادلاُالكٌ، ؽالصذ    هشو ادلُالكٌ، رووذ ثظّبهتب هًٍ اٌ
خ األطاٍُخ ٌـماىً   مَُّا خ يف ؿمىً اٌظٍَّىاد، ثَجت إػبفبد وضًنح، شىشذ هًٍ اٌظُّىهح إٌَّالد عنهََّربىُّ

اٌظٍَّىاد، وٌىَّٕهب مل رـَّهب. ؽىت ؤطجؾٕب اٌَُىَ َٔوً الٍزُؼبػ رمٍُلٔب اٌٍُِّزىهعٍ األطًُ، ثاٌن وىِابد   
ِِّزواوّخ ِٓ اإلػبفبد واٌزَّ ـمىً اٌظٍَّىاد يف اخلَّاخ لاووْ   ٌ فظبه اٌشَّىً اخلبهعٍ ٌٕن،إوَالد هّّ اٌ

اٍزىشابف  وطبه اٌجؾش ِٕظجًب هًٍ اٌشَّىً اٌنٌ وبٔذ هٍُٗ لجً ٘نٖ اٌمووْ اخلَّخ األفًنح. األفًنح، غًن 
َّ ِّإٌُّ اٌفوق ثٌن ؿمىً طٍىاد ِب لجً اٌموْ اخلبٌِ هشو، وِب ثولٖ. وثوغُ ؤ ِّ ّى ٘ى مسخ ؤ ئٓ وب شٍء ؤو ؤ

َّ   وال َٕفن. ٍِزيًِب ثبٌزمٍُل، َؼو زلبفلًب هًٍ األطىي واجلنوه، َىّٓى إْ مل ٘نا إٌُّ ؽٍ، إالَّ ؤ
َّ  ٌنٌه وِٓ ؤعً ٘انا، ؤلزاوػ    ِوبشٗ. زوعُ إىل ؽُبح ٌُزىهعَُّخ وََُّٕخر ٍَيَ ؤْ  اٌٍُِّزىهعَُّخكهاٍبرٕب فئ

و٘ى هًّ ٍَُزغوق  م رٕمُؼ إٌُّظىص اٌٍُِّزىهعَُّخ،رشىًُ جلٕخ دلشوو -وؤٔزُ ؤطؾبة ِووفخ وكهاٍخ  - هٍُىُ
ٍُّـخ اٌىََُّٕخ، ٍٕىاد ِٓ اجلهل ادلزىاطً، ٍخ يف للاٍخ اٌجبثب واجملّن ادلملًَّ، شلضَّ هًٍ ؤْ َ ملَ ٘نا ادلشووم إىل اٌ

 ٕفُن.خ اٌزَّطالؽَُّ ،ِواعوزٗو ثول كهاٍزٗ ٌٗظجؼ ٌُ 
  َٓ إٔظبرىُ.ٌىُ ؽ ؤشىو 

 
  

 


