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 كَو اٌملٌَّْ أٔجب ِمبه
 اِثبء ُه٘جبْ اٌلََّو

 4112َكََّّّ ٍٕخ 

 (1)األحبسد انعهًٍَّت سث يف عًمعسعٍَّأوَّاًل: األ

 االعخعذاد نعًم انبحذ (1)
ُْفوي.كائوح ِـبٌوزٗ، ِٓ غًن أْ َزٕبًٍ اٌلَّ اٌجبؽشحيلّْك  • أطوت ِوؽٍخ روزروع  ٘ى  اٌجؾش، ِىػىم افزُبهو وائو ا

 .أؽُبًٔبثؼوخ شهىه  لل رـىي إىلواٌيت  اٌجبؽش،
َّهبد اٌُىُزت،  وهٍُٗ أْآّبي اٌنٌ افزبهٖ اٌجبؽش،  يف اٌُىُزت اِْهبد يفاٌجؾش •  ٍ٘ اٌيت َٕزمٍ ٘نٖ اٌُىُزت ثوٕبَخ. فُأ

َّب إما ثلأ رمىك إىل اٌفووم اجلُّْ ْ   وهًٍ ٍجًُ ادلض ثبٌفووم، فئٔٗ َجزول وضًنًا هٓ اْطىي.اٌجبؽش لح. أ ادلوربعُ  بي، فرئ
 ْهنب ٔمٍذ هٓ اْطىي. ،جنٍ٘ اْطً وإٌَّ ،اٌملديخ

 •ّْ  اٌزَّللُك يف ؽىاشٍ اٌىزبة، ْهنب أؽُبًٔب رىىْ أُ٘ ِٓ ادلنت. اٌجبؽش وزبة، ٍَيَ هٕل لواءح أ
وِىت َٕغٌّ يف ادلـبٌوخ، وِىت َوّّ هًٍ اٌمواءح  ،وِىت َموأ ،وِبما َموأ ،اٌجبؽش اجلُّْل ٘ى اٌنٌ َووف وُف َموأ• 

 هجىهًا ٍـؾًُب.
ْ   جيت ،ووم يف اٌجؾشلجً اٌشُّ•   غًنٖ مل ََجمٗ إٌُٗ، ٍىاء وبْ يف ِظو أو فبهعهب.أْ َزأو ل اٌجبؽش أ
ٍهب َجؾش هٓ هاٍخ هًّ ِؼين، وحيزبط إىل طّّ وضًن، وِضبثوح ؿىٍَخ. فُّىٓ ٌٍجبؽش أْ َمؼٍ ٌٍُخ ثىبِاٌجؾش واٌلّْ• 

ُّو ِوىن وٍّخ واؽلح، أو ِوعن ربئٗ.  هًّ ٔبعؼ ٘ى وٌُل أمل وِوبٔبح. و
هٍرً اْلرً،    غبد اْعٕجَُّخاٌٍُّإصوائٗ ثئؽلي وإمنب ٍَيَ  وؽل٘ب، ٌوًّ حبش هُّك، ال ديىٓ االهزّبك هًٍ اٌٍُّغخ اٌووثَُّخ• 

 طُٕخ.خ اٌوَّوهَبد اٌوٍَُّّادلَزشولٌن، أو اٌلَّت ُزُواٌجبؽش اٌجؾش فُٗ، ِضً  واخلبطخ ثبٌفوم اٌنٌ َوَل
 •ّّ َّ اٍزقلاَ ادلىزجخ ف ِّ خ.ِٓ اٌفٕىْ ادله ّْ ووم يفاٌشُّ هٕلو ِىزجخ روٍُّبد زبزٍف ّٔب هٓ غًن٘ب. وٌى حبش، ٍَيَ  هًّ أ

ٍّ  .ادلىزجبد ادلقزٍفخوجًن ِٓ أمسبء ادلواعن اٌيت زبلَ ٘نا اٌجؾش، وِووفخ أِبوٓ وعىك٘ب يف  أواًل زبيَٓ و
 . ووضوح ادلواعن يف اٌجؾش ريَلٖ صماًل هًٍُّب.ٌٗ ال جيىى اٌجلء يف وزبثخ اٌجؾش لجً اٍزٕفبم ادلظبكه وادلواعن اٌال ىِخ• 
اٌوٕبَخ ثزقيَٓ ادلوٍىِبد، ٍىاء هًٍ اٌىىِجُىرو، أو ثبٍزقلاَ اٌجـبلبد، واٌيت وبْ اٌووة َلهىهنب اٌلُّهوط. وٍَيَ أْ • 

 اٌجبؽش ثٕفَٗ ِمبً ٘نٖ اٌجـبلبد، وَىؽلٖ، ْهنب ِفُلح ٌٗ يف أحببصٗ هًٍ ِلي ٍٕىاد هّوٖ. خيزبه 
فؾخ. و٘نٖ ٔمـخ شو، وهلُ اٌظَّاٍُ ادلؤٌِّف، واٍُ ادلوعن، وٍٕخ إٌَّ -ثٍىْ سلزٍف و -يف أهًٍ اٌجـبلخ َُلوّْْ اٌجبؽش   •

ذبىى اٌىزبثخ هًٍ كهو اٌجـبلخ. وؽٌن ال رىفٍ ثـبلخ واؽلح  ٘بِخ، ثلوهنب َظجؼ ادلىزىة يف اٌجـبلخ ثغًن مٌ لُّخ. وال
 شو، وهلُ اٌظفؾخ ِوَّح ُأفوي.ٌزَغًُ ِب َوغجٗ اٌجبؽش، هٍُٗ إهبكح وزبثخ اٍُ ادلؤٌِّف واٍُ ادلوعن وٍٕخ إٌَّ

                                                                            
 اٍزوٕذ ثبدلوعن اٌزَّبيل وأؽل ادلواعن اٍْبٍَُّخ، إىل عبٔت ِواعن ُأفوي. -1

َّل اٌزىصلٍ ـ جوخ اْوىل ، اٍْزبم جببِوخ ؽٍت، ادلٕهبط يف رأٌُف اٌجؾىس وربمُك اٌلُّوزىه زل ِّجبهخ وإٌَّشو، اٌ  َ.1764ادلقـىؿبد، كاه ادلال ػ ٌٍ
َّذ انخىجنً ، وزبوط يف عبِوخ كِشك. ؤبي اٌلوزىهاٖ يف اْكة اٌفبهٍٍ ِٓ ؿهواْ، وُأفروي  1711َِٓ ِىاٌُل ؽٍت ٍٕخ ، وانذُّكخىس حم

جٗ ؽَت . ولل هر1747ََِّٓ اجلبِوخ اٌَُىهُخ. و٘ى َلهً ؽبٌُِّب يف عبِوخ اٌشهجبء اخلبطخ حبٍت. وٌٗ ِوغُ فبهٍٍ هويب، ؤشوٖ ثجًنود ٍٕخ 
 خ.احلوف اْوَّي ِٓ اٌىٍّخ، ووفمًب حلووف اذلغبء اٌفبهٍَُّ
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 اٌفؤٍَ ُرفوى اٌجـبلبد ماد ادلىػىم اٌىاؽل ِن ثوؼهب اٌجوغ. ورىػن يف طٕبكَك طغًنح. ووبْ اٌوبمل اِثبئٍ• 
ـ  Maurice Geerard يىسٌظ جرياسدكخىس   -فهوً وزبثبد اِثبء اٌُىٔبْ ”وزبثٗ  فوَمخ، و٘ى اٌنٌ أٌ ََزقلَ ٘نٖ اٌ

Clavis patrum graecorum, ed. Maurice Geerard, 1-6, Brepols-Turnhout, 1974 - 1998. “ ثلًءا ِرٓ   ٍزَّخ رلٍلاد يف
يف ثـبلبد َؼوهب يف طٕبكَك  ؽُش ؽفق ِبكرٗ اِثبئَُّخ.ِٓ أكق اٌفهبهً وَولُّ ِؤٌ فٗ  .1776َإىل ٍٕخ  1752ٍَٕخ 

 اٍْهً حلفق ادلوٍىِبد. َخ. وٌمل أطجؼ اٌىىِجُىرو اِْ ٘ى اٌىٍٍُخٌٓؽن
 واؽل. واؽل، وِوعْن اٌجـبلخ اٌىاؽلح ََُغًَّ هٍُهب ِىػىْم• 
 ً ادلوعن وبِاًل.ٍغَّلل  ٔمً ِوٍىِبد وضًنح، ديىٓ ٔمً ثلاَزهب فمؾ، هًٍ اهزجبه أٔٗ إىل إما اؽزبط اٌجبؽش• 

 حذوٌٍ انبحذ (2)
 كًا واػؾًب.ل َٕبلش ِىػىهًب زللَّاٌجؾش اجلُّْ• 
 ٍ.قظزُغخ إٌّْهبئَُّخ ٌٍجؾش ثوُلح هٓ اذلىي اٌشَّغوك، ٌزىىْ إٌَّغوك ِٕزهً اٌزَّهٕل اٌجؾش هٓ ِىػىم ِب، ٍَيَ اٌزَّ• 
ْ  إرمبْ اٌٍُّغخ اٌووثَُّخ وزبثخ وضلىًا•  ّّ ٘ى أِوّّ ،إ  ،وإٌمـرخ  ،واٌفبطٍخ ادلٕمىؿرخ  ،خ اٍزقلاَ اٌفبطٍخٌٍغبَخ. وأَؼًب وُفَُّ ِه

ْ    وٌىٓ يف ادلمبثً،  ووػن االلزجبً ثٌن هالِزٌن ... اخل. ،وغتوهالِخ اٌزَّ ،وهالِخ االٍزفهبَ ِٓ ادلهرُ أْ ٔوروف أ
 ؼوف ادلوىن.ٖ اٌجؾش وََُشىّْ ،هالِبد اٌزَّولُُأوضبه ِٓ 

ََُّ اٌجؾش إىل أثىاة وفظىي وهٕبوَٓ هئََُُّخ، وهٕبوَٓ فوهَُّ•   خ.ٍَيَ أْ َُم
َّ ،ِٓ أُ٘ طفبد اٌجبؽش•   ّّ.هًّ ٌظبؽجٗ. واِْبٔخ رزجن اٌظَّ اِْبٔخ، ؽُش ََٕت أ
 •ّْ رربهَـ  ف، اٍُ اٌىزبة، ِىبْ طلوه اٌىزبة، اٌزَّورُت اِيت، اٍُ ادلؤٌِّ، ٍَيَ أْ َزجن ِٓ ادلواعن ِوعن االٍزوبٔخ ثأ

ـ جوخ، هلُ  ،إٌَّشو  فؾخ.اٌظَّهلُ اٌ
 ىاهَـ وِب أشجٗ، أِو ِهُ يف اٌجؾش.للُك يف موو اْمسبء واْهلبَ واٌزَّاٌزَّ• 
رَبهلٖ هًٍ اٌوضىه هٍرً ادلمبثرً   خ ٌلي اٌجبؽش آٌَُّ وٍَيَ أْ َزىف خ. وخ واٌمجـَُّخ واذلغوََّاٌزَّىاهَـ ادلشهىهح ٍ٘ ادلُالكََّ• 

ّْ َّبثك موو٘ب. اٌض السربهَـ ِوووف ٌلَٗ ِٓ ٘نٖ اٌزَّىاهَـ  اٌزَّبهخيٍ ْ  اٌ
 هٕهب ثُبًٔب واػؾًب يف َِزهً حبضٗ. َوكمل  ،ال ََزقلَ اٌجبؽش افزظبهاد يف حبضٗ• 
ٍَريَ   ويف ماد اٌىلرذ، إَؼبػ اٌّّاٌ٘ن. ِن ػووهح  إٌَّبً أؽُبًٔب،اجلوأح يف هوع اِهاء وإْ وبٔذ ال رٕبٍت آهاء • 

 االهزلاي يف اْؽىبَ، واْكة اجلُ يف ِٕبلشخ آهاء اٌغًن.
 اٍزجوبك اْؽىبَ اجلبىِخ هًٍ اِْىه.• 
 ن يف أكائهب.ظُّٕف يف طُبغخ اٌوجبهح، واٌزَّىٍُّاٌزَّهًٍ اٌجبؽش أْ َزغٕت • 
 “أزؾباًل”ِٓ اٌوُىة اٌىجبه، أْ ََوق اٌجبؽش أؽل اْفىبه وََىغهب ثأٍٍىثٗ اخلبص، وأهنب ِٓ هٕلٖ. و٘ى ِب ًََّ • 

Plagiarism  ٌٗاٌزَّلب٘و اخلبكم ثبٌزَّأٌُف”و٘ى ِب وطفٗ أؽل ادلزقظّْظٌن ثبٌجؾش ثمى“. 
 ػؾًب.هٕل أيالق اٌجبؽش إىل فـأ ولن فُٗ، ٍَيَ أْ َوزوف ثنٌه اهزوافًب وا• 
 •ٍَ ٌن، ِن موو ادلوعن واػؾًب، ٌىٍ َىىْ اٌَفظً واػؾًب ثٌن ِب َٕمٍرٗ  ٍَيَ أْ َؼن اٌجبؽش ِب َٕمٍٗ هٓ غًنٖ، ثٌن لى

 هب اِفو َشوؽهب. ٍّخ إْ وبْ ٔظُفوِب َنووٖ ٘ى ثٕفَٗ. وهٕل االلزجبً ال َىزفٍ ثٕظف اجُل ،هٓ غًنٖ
وإْ وبْ ِب َٕمٍٗ ٘ى ثؤبِظ هٍٍّ ِضاًل، فٍُيَ أْ  ك.وزل ثٗ وّوعن ِىص ال َُ ،أٔزؤذٍُفيَىْ أو اكَى أو اٌزّْمً هٓ اٌوَّإٌَّ• 
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 س ِٓ أً٘ اٌوٍُ واٌجؾش.س، شوَـخ أْ َىىْ ادلزؾلّْواٍُ ادلزؾلّْ ،وربهخيٗ ،ً يف احلبشُخ اٍُ أٌّّبِظََغّْ
َّبَشًن اٌجبؽش إٌُهب  هٕل ػووهح رىواه اٌفىوح، ََزؾَٓ أْ•   ثك ِٓ اٌجؾش، ٌىٍ ال َزىٖ اٌمبها.يف ِىػوهب اٌ
اٍزجوبك اِهاء اٌفوكَخ يف اٌزَّورجًن ِضرً    و ، وٌٌُ ػًّن اجلّن.احللَشاٌؼًَّّن ادلفوك هٕل أْ ََزقلَ اٌجبؽش  ًَفؼَّ• 

 .“ٌوً، هدبب، َجلو، ِٓ ادلوزمل ... اخل”ذلب ثزوجًناد  ا، واٍزجل“أهي، أًُِ”
ً، وٍالِخ اٌٍُّغخ، ووػن اٌشَّىا٘ل يف ِىاػروهب. وإْ ٌريَ،   َِّٓ رزبثن اجُلٔزهبء اٌجؾش، ٍَيَ لواءرٗ وبِاًل ٌٍزَّأول ثول ا• 

 إٍمبؽ اٌوجبهاد لٍٍُخ اْمهَُّخ، ٌُىىْ ثٕبء اٌجؾش ثٕبًء زلىًّب.
ْ هٕل وزبثخ احلىاشٍ، ٍَيَ أْ َُ•  ًنًا، ثُّٕب احلىاشٍ اٌيت رشوػ أِوًا َىىْ طغ ،اخلؾ اٌنٌ ُرىزت ثٗ أمسبء ادلواعن واهً أ

 خبؾ أوّّ لٍُاًل. عى٘وًَب ال َوَل اٌجبؽش وػوٗ يف ادلنت، ٍَيَ أْ ُرىزت
ِملِّْخ اٌجؾش ُرىزت ثول اٌفواى ِٓ اٌجؾش ٔفَٗ. ويف ادلملِّْخ، ٔووف ثبفزظبه ِب َوك يف اٌجؾش، وإٌَّزبئظ اٌيت رىطً • 

 إٌُهب يف حبضٗ.
 اٌجبؽش ٌجؾضٗ، ٘ى ِٓ أُ٘ هٕبطو اٌجؾش. وحيزبط إىل طّّ وؿىي أٔبح.اٌفهوً اٌنٌ َؼوٗ • 
 ال جيىى ِـٍمًب موو ِظله أو ِوعن يف اٌفهبهً اْفًنح يف اٌىزبة، إما مل َوك مووٖ يف إؽلي احلىاشٍ.• 
 وهلبهتب. هٕل موو اٍُ سلـىؿخ ِٓ ادلقـىؿبد، ٍَيَ موو هلّهب، وادلىزجخ اٌيت ربزفق ّٔب، وربهَـ َٔبفزهب، وهلك• 
 .ًبريَل٘ب اَْبَ هّمًب وهطبٔخ وإرمبٔ ،اٌجؾش فّّح رواوُّخ• 

 حتقٍق املخطىطسثعهى األعسعٍَّسث يف رسًٍَس: 

 َبزة حسسخيٍَّت (1)
 •ّّ لجً لروْ ِرٓ اٌيَِّربْ.    ٍّبء يف اٌشَّوق، ٌٍُوخ احللَضخ، شلَّب مل َىٓ ِوووفًب ِٓ اٌفٕىْ اٌوٍَُّّ ربمُك ادلقـىؿبد ٘ى ف

َّف رُين يف اٌمروْ اخلربٌِ   ىْ إؽُبء اٌزُّواس أغوَمٍ واٌال ؽُش ثبشو اٌُوٍّبء اٌغوثُُّ جك يف ٘نا ادلؼّبه،ٍٍَّزشولٌن اٌ
 “.Text Criticism -هٍُ ٔمل إٌُّظىص ”هشو ادلُالكٌ، و٘ى اٌوٍُ اٌنٌ طبه َووف ثبٍُ 

َّبثن هشو ادلُالكٌ، وفل إىل اٌشَّوق َِزشو • ، وِٓ ثُٕهب ؿجوًب قـىؿبدادللىْ صبوىا وًّب ػقًّب ِٓ يف غؼىْ اٌموْ اٌ
ت ُزْؽل ٘ىاح صبن اٌُى Lochiensis نىكٍُغٍظاٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ، ؤمٍى٘ب إىل ِىزجبد أوهثب وأِوَىب. فُنوو  سلـىؿبد

ورضًن ِرٓ    جًب ٔربكهح يف ُز، إصو هىكرٗ ِٓ ىَبهح دلظو، أٔٗ وعل ُو1411َيف ٍٕخ  Peiresc بريعكثجبهٌَ وَُلهً امسٗ 
ُّ َّْوَبْأٔٗ كَو  اْكَوح، وثبْفض يف أؽل اْكَوح )َُل   .(4)( وعل ثٗ شببُٔخ آالف سلـىؽ روعن إىل اٌوظو أْـىيناٌ

                                                                            
. 1461َ-1464ٍٕخ  Huntington هُخجخىٌ. 1412ٍَٕخ  Vendome فسَذوووِٓ ثٌن اٌنَٓ وفلوا إىل ِظو ؤمٍىا سلـىؿبهتب اٌمجـَُّخ،  -4

ّْ ًعسينٌىعف انغَّ. 1515َـووْ ٍٕخ واكٌ إٌَّخ اٌفبرُىبْ، ؽُش ىاه أٌِن ِىزج E. Assemani ًعسينإنٍسط انغَّ ولل وبْ ، 1513ٍَٕخ  ٗاثٓ ه
أوفلٖ اٌجبثب وٍُّٕلً احلربكٌ هشرو إىل   ، خواٌغوثَُّ اٌشَّولَُّخغبد احللَضخ ، وثأوضو اٌٍُّاٌمجـَُّخ اٌٍُّغخاٌملديخ، وِٓ ثُٕهب  اٌشَّولَُّخغبد جبُّن اٌٍُّ ًٍِّب

هرخ،  ادلزٕىّْ اٌشَّرولَُّخ كًا دبغّىهخ ٔفَُخ ِٓ ادلقـىؿربد  ٌُشزوٌ وجيّن ادلقـىؿبد، فياه ِظو وٍىهَب وٌجٕبْ، وهعن إىل هوِب ِيوَّ اٌشَّوق
أٔجب أٔـىُٔرىً   اٌملٌَِّْٓ كَو  ـووْ دبظو، ووبْ لل ؽظً هًٍ صالصخ أو أهثوخ سلـىؿبدأٔجب ِمبه ثىاكٌ إٌَّ اٌملٌَِّْٓ ِىزجخ كَو  والٍَُّّب

غخ ِىزىثخ ثبٌٍُّ اْمهَُّخ،ٍٕب هًٍ سلـىؿبد هًٍ أهلُ عبٔت ِٓ ٘جبْ ؽُظِٓ ٘ؤالء اٌوُّ”  لىٌزٗ ادلشهىهح أَؼًب. ويف ٘نا َمىي اٌشَّولَُّخؾواء ثبٌظَّ
ٌ . 1616ٍَرٕخ   B. Drovetti دسوفت  . “!!!     عشوًب إٌَّبًؽىت ِٓ أوضو  ،... ومل َىٓ ٌلَهُ ثول مٌه ِب ََزؾك االٌزفبداٌمجـَُّخ   كتشصو
Curzon  حسحسوؽؼو  1617َيف ٍٕخ . 1615ٍَٕخ Tattam ِٓ هب إىل ِىزجرخ  خ، ولل آٌذ وٍُّادلقـىؿبد ماد اْمهَُّ وؽظً هًٍ عبٔت وجًن

وِوَّ هًٍ صبُرن اْكَروح،    1622َإىل ِظو ٍٕخ  Tischendorff حٍشُذوسفؽؼو اٌوبمل اْدلبين  دبٕشَزو ثئصلٍزوا. John Rylandsعىْ هإٍَلى 
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َّالَ ٘بهوْ  ُكوزىه هجل اٌ

َـُّ • لخ ِٓ اٌوبمل ٍّبء وضًنوْ يف عهبد ِزفوّْخ اٌيت آٌذ إىل ادلىزجبد اٌوبِخ واجلبِوبد ثبخلبهط، زبظَّض ُهوٌىضوح سلـىؿبرٕب اٌمج
إٌفهت    - Amelineau أيٍهٍُتى  - Crum كتشاو ٖ ادلقـىؿبد أو كهاٍزهب وربمُمهب. وِٓ ثٌن ٘ؤالء اٌوٍّبء  ٌفهوٍذ ٘ن

ُّْٕبئَُّخ Tischendorf (1613-1652َ)  حٍشُذوسف – Evelyn White هىاٌج  بىدج - Worrel وسل -ِىزشف ادلقـىؿخ اٌ
Budge -  جشافجىسج Graf (1875-1955َ) - إٌفٍخظ Evvets  - حٍخى أوسالَذي Tito Orlandi - أصونذ بىسيغخش O.H.E. 

Burmester - اعخٍفٍ إيٍم Steven Emil -  َاألب أوجى صا Ugo Zanetti، .ْوغًنُ٘ وضًنو 
ف وؽبػو يف ٘نا ادلىػىم اٌجىو. فمرل أٌمرً   أوَّي ِٓ أٌ  “Bergestrasser - بشجغخش آعش”ادلَزشوق اْدلبين  ولَُُّ• 

، مث  ُؿجوذ ٘نٖ احملبػواد ثبٌووثَُّخ يف ؽرىايل ِبئرخ طرفؾخ،    1711َّخ يف عبِوخ اٌمب٘وح ٍٕخ لُّْرلّىهخ زلبػواد 
 .“أطىي ٔمل إٌُّظىص ؤشو اٌُىُزت”، ثوٕىاْ  1747َؤشود ٍٕخ 

ْ  ٗ ُهٍّبء اٌشَّوق إىل ػووهح إؽُبء ٘نا اٌزُّواس،رٕجَّ ،يف اٌشَّوقو•   صهُ ثأٔفَرهُ. واعجهُ حيلوُ٘ إىل ههبَخ رروا  وهأوا أ
ََّبد اٌض مبفُخ يف اٌىؿٓ اٌوويب اٌنٌ لبَ ثٕشو لىاهل فبطخ ثزؾمُك  “آّّن اٌوٍٍّ ثلِشك”ووبْ  اٌزُّواس. ٘ى أوَّي ادلؤ

 .1731َوطله ٍٕخ  “ربهَـ ِلَٕخ كِشك”ِخ وزبة ثوٕىاْ  وُؿجوذ ٘نٖ اٌمىاهل يف ِملّْ
انغَّتمو   انتذُّكخىس عبتذ  ”لىاهل ربمُك ادلقـىؿبد يف اٌوبمل اٌوويب،  َوَزت يفِٓ وِٓ أوائً  •

ربمُرك  ”)شببٔىْ طفؾخ رموَجًب( ثوٕىاْ  ، وزُجًب هًٍُّب كلُمًب 1732َؽُش ٔشو ٍٕخ  (1)“هسسوٌ
 ، ِن رٕمُؼ ؿفُف.1743َ، مث  أهُلد ؿجبهزٗ ٍٕخ “إٌُّظىص ؤشو٘ب

ورملَِّىا فُٗ رملًِب ٍِؾىكًب، وأٔشأوا  شىؿًب ثوُلًا يف ٘نا ادلؼّبه،مل لـن ادلٍَّىْ يف اٌشَّوق ٌو •
 “ِوهل اٌزُّواس اٌوٍّرٍ حبٍرت  ” ِضً ى اٌشَّوق.ٗ إٌُٗ َُِؾُُّلجً أْ َزٕجَّ نا اِْو هُٕٗ، ومٌهخ ّٔوسلزظَّ خِوب٘ل َِزمٍ 

ً واٌنٌ اٍزـبم أْ َمزين ُِىوو فًٍُّب َُؼ خ ِب سبزٍىٗ ِىزجخ ادلزؾف اٌَّّـبين ثٍٕلْ، ِٓ سلـىؿبد هوثَُّخ وفبهٍرَُّ  ُ و
، وٍ٘ إؽرلي  “ِوهل ادلقـىؿبد اٌووثَُّخ، اٌزَّبثن ٌٍّٕلّخ اٌووثَُّخ ٌٍزَّوثُخ واٌض مبفخ واٌوٍىَ” خ وأهَُُِّٕخ. وأَؼًب ِضًورووَُّ

مبفرخ  و٘ى ثُذ اٌوٍىَ واٌض  ،بفُخ اٌيت َمُّهب ثُذ إٌََّبهٌ ثبٌمب٘وحُرولُّ اٌلَّوهاد اٌض موّب  ِٕلّبد عبِوخ اٌلَُّوي اٌووثَُّخ.
 .(2)بثن دلىزجخ أٍىٕلهََّخ، كوهاد هًٍ َِزىي هٍٍّ ِزملَّْواٌفٕىْ، اٌزَّ

كهود هنؼخ يف زلبوٌرخ صبرن وفهوٍرذ    أْ  ويف غؼىْ اٌموْ اٌوشوَٓ؛ؽٍىي هنبَخ اٌموْ اٌزَّبٍن هشو  وبْ ِنٌمل • 
 ٍرٕخ  اٌنٌ لرلََّ ٌٕرب   (1746َ-1637) األب نىٌظ شٍخى انٍغىعًادلقـىؿبد، ووبْ ِٓ أشهو هواك ٘نا آّبي، 

                                                                                                                                                                                                                                                            

اْكَروح   Chester شغتخش ىاه  1651َيف ٍٕخ  كط.الَجيط ووّّّ يتٌزىىْ ِٓ ٔظُت ِىزجخ عبِو ،وصبن ِٕهب ِب وعلٖ ثبلًُب ِٓ ادلقـىؿبد
ً واٌغوثَُّ اٌشَّولَُّخ  ،خ، وَنوو أٔٗ فشً يف احلظىي هًٍ سلـىؿبد ِىزجخ كَو أٔجب ِمبه اٌيت وبٔذ ِىعىكح يف اٌمظو، مٌه ْٔٗ لجً ىَبهرٗ ثمٍُر

   َو، وٍبهلٖ يف مٌه اٌجلو ادلوافمىْ ٌٗ.واٍزـبم هتوَت ِولُ ادلقـىؿبد اٌيت ثبٌمظو ٌُاًل هّّ ٍىه اٌلَّ Ame آوٌن وَُلهً ؽؼو أؽل اٌفؤَُّْ
أهلُ إَٔبْ رزجَّن ادلقـىؿبد ادلوووفخ يف اٌوبمل، وكوَّهنب يف وزبة ٌٗ ِٓ عيئٌن ؿجوهّب  (1734َ-1646) بشوكهًسٌوَُولُّ ادلَزشوق اْدلبين 

ثـجرن وزربة     1724َ. وّب لبَ يف ٍرٕخ  1727َ - 1721. مث  لبَ ثزٕمُؼ اٌىزبَثٌن ثٌن ٍٕيت 1715َدبٍؾمٌن ٍٕخ ، مث  أرجوهّب 1676ٍَٕخ 
  .“ربهَـ احلووخ اٌفىوََّخ يف اٌوظو احللَش”

يف شىت رلربالد   “ربهَـ اٌزُّواس اٌوويب”ومٌه يف وزبة ٌٗ ثوٕىاْ   بشوكهًسٌورلاهن ِب ٔمض هٕل  فؤاد عٍضك وعبء ادلَزشوق اْدلبين 
ِّت، واٌىُُّبء واحلُىأبد وإٌَّجبد، واٌوَّْبػَُّبد، واٌَفٍَه ... اخل. ولل  طله ِٕٗ رَوخ أعرياء   ادلووفخ؛ اٌموآْ واحللَش، واٌشّْوو واْكة، واٌ

َّٓ اجليء اْوَّي ِٓ وزبثٗ، لبئّخ ثفهبهً ادلىزجبد  ، ِٓ أطً هشوَٓ عيًءا.1755َثبْدلبَُّٔخ ٍٕخ  ورلّىهبد ادلقـىؿربد يف أهثورٌن   ولل ػ
ًِّ سلـىؽ وطفًب وبِاًل.  كوٌخ، ؽُش وطف ٘ىََّخ و

ٔشأ يف ثُذ ِٓ ثُىد اٌوٍُ. وأمت كاهٍرزٗ  و، 1717ََٕبَو ٍٕخ  16ِٓ ِىاٌُل ِلَٕخ أٍىٕلهََّخ، ُوٌل يف  انذُّكخىس عبذ انغَّمو هسسوٌ -1
خ كاه ٍَُّر هًّ أٍزبمًا َِبهلًا ثُى 1731َخ اِكاة عبِوخ أٍىٕلهََّخ. ويف ٍٕخ ِلهًٍب ثىٍَُّ. وهًّ 1723ٍَُب، وزبوط فُهب ٍٕخ ثلاه اٌوٍىَ اٌُو

هئبٍخ لَُ اٌٍُّغخ اٌووثَُّرخ   فُهب ً، اشزون يف إٔشبء عبِوخ اٌىىَذ، ورىٌ 1744َ. ويف ٍٕخ 1737َؾى ّٔب ٍٕخ مَُ إًٌَّب ٌاٌوٍىَ، مث  أٍزبمًا وهئَُ
خ يف اْكة . ؤبي عبئيح ادلٍه فُظً اٌوبدلَُّر 1747َ. مث  افزًن هؼىًا دبغّن اٌٍُّغخ اٌووثَُّخ ثبٌمب٘وح ٍٕخ 1753َىت ٍٕخ ٍُب ؽولَُ اٌلّْهاٍبد اٌُو

 وزبثًب. 113ٌٗ لواثخ و .1776َإثوًَ ٍٕخ  14. ورىىف يف 1761َاٌوويب ٍٕخ 
خ. ولل ٍبهخ رلهَجَُّ 45ح ، ودلل4111ٍََّجزّّّ ٍٕخ  17-12ِٓ  اٌفزوحخ يف ٘نا اٌجُذ هًٍ ِلي أٍجىم فالي هًٍ كوهح رلهَجَُّ ؽظٍُذ -2

خ، ، أٍزبم اٌزَّبهَـ أٍالٍِ دبوهل اٌلّْهاٍربد أفوَمَُّر  انذُّكخىس أميٍ فؤاد عٍذٌٍٓزبم  ، والٍَُّّبأهغجذ أديب إهغبة ثبحملبػواد اٌيت مسوزهب
 خ.لهَجَُّلهٌَ يف ٘نٖ اٌلَّوهح اٌزَِّٓ اٍْبرنح اْفبػً اٌيت لبِىا ثبٌزَّ جببِوخ اٌمب٘وح، وِلَو ِووي ربمُك إٌُّظىص جببِوخ اْى٘و، وغًنٖ
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ادلقـىؿبد اٌووثَُّخ ”أو ثبٍُ  “وزبٌىط سلـىؿبد اٌُىزَّبة ادلَُؾٌُّْن اٌووة” ، ثوٕىاْ اٌووثَُّخ ثبٌٍُّغخِوعوًب  ،1742َ
 األب بىنظ عبسطوٕ٘بن أَؼًب  طفؾخ. 431ِؤٌِّف هويب َُِؾٍ، يف ؽىايل  1111حيىٌ أوضو ِٓ   “أَُّخٌىزجخ إٌُّظو

َّْوَبِْٓ ؿبئفخ  (1665-1724َ) وٌمل رملََّ هٍُ ربمُك ادلقـىؿبد اٌمجـَُّخ هٍرً َرل اٌوُّ٘جربْ     حبٍت. اٌىبصىٌُه اٌ
ادلووري اٌفؤََُرىبين ٌٍلّْهاٍربد    ”اٌفؤََُىبْ، يف أوائً إٌّْظف اٌض بين ِٓ اٌموْ اٌوشوَٓ، ولل ريهُ ٘نا آّبي 

، واٌنٌ لبَ ثزؾمُرك  انفشَغٍغكسيناألب أنفىَظ عبذ اهلل مٌن ٌٍّقـىؿبد فُٗ، . وِٓ أوائً احملمِّ“ادلَُؾَُّخ اٌشَّولَُّخ
ـ مٍَ”وزبة  واألب ودٌع أبتى   ،1742َ، ؤشوٖ يف اٌمب٘وح ٍٕخ َ(1245-1217)اخلبٌِ  ُغَّّبيٌٍجبثب  “اٌزَّورُت اٌ
، اٌنٌ األب مسري خهٍم انٍغىعًاٌوُّ٘جبْ اٌَُىهُُّىْ )اجليوَذ( وِٓ أشهوُ٘  ،ٌه. وثبهاُ٘ يف ماٌفؤََُىبين انهٍِّف

ٌَّ يف ث   . ٌٍزَّىصُك واٌجؾش وإٌَّشو “ِووي اٌزُّواس اٌوويب ادلَُؾٍ” ًنودأ
َّب •  ٘ى ِٓ أوائً ِٓ رٕجَّهىا ْمهُخ  (1733َ-1645) األعخسر جشجظ فٍهىرسؤط عىضفُُولُّ هٕل اْلجبؽ اْهصىموٌ، وأ

َّبي ٍٕخ  “آّّىم اٌظَّفىٌ” إؽُبء اٌزُّواس اٌمجـٍ احملفىف يف ادلقـىؿبد، ؽُش ٔشو  . وّب ٔشو أَؼًب1716َالثٓ اٌو
و٘ى ْؽل ُهٍّبء اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ  “ٍٓو اٌض بٌىس يف فلِخ اٌىهٕىد”َ ثوٕىاْ  1724وزبثًب هٓ اٌُملَّاً أذلٍ يف ٍٕخ 

واألعخسر ، انشًَّسط كسيم صسحل خنههوأَؼًب  يف اٌمووْ اٌُىٍـً، ومٌه ثول رظؾُؾٗ هًٍ َٔـ وبٔذ ؿوّخ ٌٍؾوَك.
 واألعخسر َبٍته كسيتم داود  . (1766َ-1676) وانذُّكخىس عضٌض عىسٌسل عطٍَّت. (1737َ-1676) ٌغَّى عبذ املغٍح

هنؼخ ال ثأً ّٔرب يف  رشهل اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ ؽبٌُِّب، وثلًءا ِٓ ثىاوًن اٌموْ احلبكٌ واٌوشوَٓ، و .(1715-4111َ)
 .خروهب٘ب اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ ؽىت اٌَُىَ ههبَخ همسَُّخ، ال اجللَل، وٌىٓ دبغهىكاد فوكََّ ٘نا ادلؼّبه

 - 4112َيف هنبَخ ٍٕخ  اِْ وضلٓ - ُِالكََّخهب إىل أٌفٍ ٍٕخ ربهخُي اٌيت ديزُلخ اٌمجـَُّْ  اٌىَُٕخ أادلؤٍف، ِٓ وإٔٗ  •
اْهع  أهعربء  رغـرٍ   أطجؾذ واٌيت ،سث انكٍُغتطىطخم وَشش حتقٍقنفهشعج و واحذ عهًً نٍظ هبس يشكض

، وانعشبَّت وانقبطَّت انٍىَسََّت اإلعكُذسٌَّتكخسبسث آبسء كٍُغت  وَشش واحذ نخشمجت عهًً ونٍظ هبس يشكض هب.وِّ
ك و رلوَّفىِّأْ ر فَُزؾًُ هًٍ اٌىَُٕخوبْ اِْو ونٌه، إْ و .طُٕخ ْثٕبء اٌىَُٕخاٌوَّ اٌووثَُّخ ثبٌُّغخٌزىىْ ِزبؽخ 

ُّو .ؽمُمَُّخ ٌُزىهعَُّخهنؼخ فىًن يف اٌزَّ َّبثكفبهعًب هٓ أؿبه  اٌُِّزىهعَُّخظىص زلبوٌخ ٌٍَّبً ثبٌُّٕ و موروٖ،   اٌ
  .٘ى هٍُٗ اِْ ِٓ طوىثخ شلَّبخ أطالػ، أوضو ِشم  ت هًٍ اْعُبي اٌمبكِخظوٍّْىف َُ

 سث يف حتقٍق املخطىطسثاألعسعٍَّ (2)
ومل خ هالُخ ُروٕ٘بن كوهاد فَُّٕ هٍُ ربمُك ادلقـىؿبد ٌٗ لىاهل هاٍقخ، ٍَيَ ٌٍّشزغٌٍن ثٗ أدلبَ اٌىبًِ ّٔنٖ اٌمىاهل.• 

 ثٌن احلٌن واِفو يف اٌمب٘وح، أٔظؼ ثبالٌزؾبق ّٔب.
ربمُك ادلقـىؿبد ؤشو٘ب، ٘ى هًّ ِؼين وشبق، ال َمىي هٍُٗ غًن ادلمزٕن ثأمهَُّزٗ. وهًٍ احملمِّك أْ َزَّظف ثبٌظَّرّّ  • 

 سلـىؽ ٌٍّىػىم اٌىاؽل. وؿىي أْبح إىل أثول ؽل. وربمُك ادلقـىؿبد ََزٍيَ رىافو أوضو ِٓ
 إما مل َىٓ احملمِّك زلجِّب ٌزؾمُك إٌُّظىص، شغىفًب ّٔب، ٌٓ َزّى ٓ ِٓ فلِخ إٌَّض فلِخ الئمخ ثٗ.• 
ٍّ َُملِّْٗ •  ْ  صمبفخ احملمِّك ػووهَخ ٔفواط اٌزُّواس إىل إٌُّىه، يف طىهح ٔضٍّ ؽ إْ وبٔذ صمبفخ اٌجبؽش الىِخ ٌظىى حبضٗ، فئ

 .إىل اٌمبها
ْ   ادلقـىؿبد. ثمىائُ و هٕلٖ فهبهً ادلىزجبد اٌيت ربزفقأْ رزىف  ،ك ادلقـىؿبدٍَيَ حملمِّ•  أوضو٘رب يف   وِٓ ادلوٍرىَ أ

ْ  اٌغوة، واٌمًٍُ ِٕهب يف اٌشَّوق. ََّجوٌن رلٍ خ، وِٓ أمهِّد روىن ثزووَف ادلقـىؿبد، وٍ٘ رزولَّٕ٘بن رلال  وّب أ هب ي اٌ
 “رلٍ خ صبوَُّخ اِصبه اٌمجـَُّخ” وأَؼًب ي اٌووثَُّخ ثبٌمب٘وح، مث  اٌىىَذ.َوه هٓ عبِوخ اٌلُّاٌيت رظُل “رلٍ خ ِوهل ادلقـىؿبد”

Bulletin de la Société d’archéologie copte(BSAC)  اٌزَّبثوخ ٌٍّوهرل اٌوٍّرٍ     “صبوَُّخ اِصبه اٌمجـَُّخ”اٌيت رظله٘ب
 (، ثبٌمب٘وح. IFAOٌّصبه اٌشَّولَُّخ ) اٌفؤٍَ
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ك أْ َواًٍ ٘نٖ ادلىزجبد، أو َيوه٘ب ٌُؾظً هٍرً  ـ ادلقـىؽ، هًٍ احملمََِّثول هٍَُّّخ ِواعوخ اٌفهبهً، واوزشبف ُٔ• 
ََّْهح ِٕهب، أو ُِىوو فٍُُ ذلب. مث  كهاٍخ صبُن إٌَُّٔقخ ِظىَّ َقخ هب ٍ٘ اٌفوم. وإٌُّـ ٍ٘ اْطً، وأَََُّإٌُّ ـ، دلووفخ أ

ُْ ،فؾ ادلؤٌِّادلىزىثخ خب ـ لٍُرً  ََ٘خ أو ٔبلظخ. وٌىٓ ٘نا إٌَّىم ِٓ إٌَُّ، إْ وبٔذ غًن ِشىَّرىىْ كائًّب ٍ٘ إٌَُّقخ ا
 فخ يف كائوح اْطىي.علِّا. وال رلفً إٌَُّقخ غًن ادلؤهَّ

ِّ إفالص ِٓ غًن ىَبكح أو إلؾبَ أو ؽرنف أو رورلًَ. ويف ٘رنا    •  ً  ِب ٍَمبٖ يف ادلقـىؽ ثى إٌَّبٍـ اٌِْن، َٕمً و
ُّْبق، لل أفنُد هًٍ ٔبٍـ سلـىؽ َّْىَل( و٘ى  Uppsalaِىزجخ أوثَبال  زلفىف يف اٌ  (264/ شرولٍ  vet 12)ولُ ثر )اٌ

َّبكً هش1324َوادلَٕىؿ يف ٍٕخ  سلـىؽ للمي َورىك إىل ٍرٕخ   أٔٗ ؽٌن لبَ ثَٕبفخ سلـىؿٗ هٓ  و،، أٌ يف اٌموْ اٌ
الثٓ َوَجو، أٔٗ مل ٍَزيَ دبب ََٕقٗ هٓ إٌَُّقخ اْطٍَُّخ اٌيت َٕمً  “ِظجبػ اٌلٍُّّخ وإَؼبػ اخللِخ”و٘ى وزبة   1135َ

ْ  أللَ برٗ. ولل رُم ٕذ ِٓ ٘نٖ ادلوٍىِخ ثول حبش كاَ هلَّح هٕهب، ثً أػبف وؽنف وهلَّي ِٓ هٕلََّ ٍٕىاد. وإْ هوفٕب أ
ثبدلىزجخ اٍَُّْ٘خ ثجبهٌَ، واٌنٌ َوىك إىل  (هويب 411)و٘ى ثولُ  -سلـىؽ ؽبًٌُب ٌىزبة ِظجبػ اٌلٍُّّخ وإَؼبػ اخللِخ 

ْ  سلـىؽ أوثَربال ٘رى    - (1147َ-1141)اٌموْ اٌوَّاثن هشو  رٕمض ِٕٗ شببين وهلبد هٓ ؿمٌ اٌَجظقخ ادلملٍَّخ، وأ
ْ  اٌفبهق اٌيَِّين ثٌن سلـىؿٍ ثبهٌَ وأوثَبال ٘ى ؽىايل ادلقـىؽ اٌنٌ  ٍٕخ، ٔوروف ِمرلاه    155ٍَُٗ يف أٌمَلَ، وأ

ُّمىً اٌمجـَُّخ، ِٓ عوَّاٌيت رووَّواٌيت ال ديىٓ روىَؼهب، و خ اجلَُّخاخلَبهح اْكثَُّ اء هلَ اٌزرياَ  ػذ ذلب كهاٍخ ربهَـ اٌ
 ، وادلفمىكح ؽبٌُِّب.1135َاٌيت روىك إىل ٍٕخ  اْطٍَُّخٔبٍـ سلـىؽ أوثَبال دبب َٕمً هٓ إٌَُّقخ 

ْ ٍَيَ أْ َووف احملمِّ•  اٌُوظىه اٌملديخ، أشجٗ ثبدلـبثن اٌَُىَ. ووبْ إٌَّبٍـ َوريق ِٓ ٘نٖ احلوفخ، ولل َىَت ـ يف َِإٌَّ ك أ
ُِِٕهب أػوبف ِب َىَجٗ ادلؤٌِّ ْ  مبد، وّبقٍظىْ ُصف ِٓ وزبثٗ. وٕ٘بن ٔبٍقىْ ِوِىلىْ  لخ. ولرل  ٕ٘بن فئخ ِورَي أ

ْ  الؽلُذ ت ِٓ دبضبثخ وٍٍُخ ٌغفواْ فـبَبٖ، ؽٌن َـٍُ ،وبْ َوزّّ ؽوفزٗ ٘نٖ ،إٌَّبٍـ اٌمجـٍ يف ادلقـىؿبد اٌمجـَُّخ، أ
 اٌمبهئٌن مٌه.

َّب إْ وبْ لل ُٔشو ثـوَمخ غًن هٍَُّّخ، فال ِبٔن لجً ربمُك ادلقـىؽ، ٍَيَ اٌزَّ•  أول أٔٗ مل ََجك ٔشوٖ ٔشوح هٍَُّّخ كلُمخ. أ
 ِٓ إهبكح ٔشوٖ، وِب أوضو ٘نٖ ادلقـىؿبد اٌيت ٔشود يف اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ، ثـوَمخ غًن هٍَُّّخ. 

ِّ ِواهبح رلوَٓ أهلبَ اٌىهلبد•  ولُُ َنوو وعٗ اٌىهلخ وكهو٘ب، واٌزَّ فؾبد.ثبٌظَّ ُ ثبٌىهلبد وٌٌُول وادلقـىؿبد ّرخ. كل  ثى
َُّٕخ  ( r )أو  (  ع )أو  (أ  )وِي ٌٗ ثبحلوف َُ وعٗ اٌىهلخؽُش  أو  (ة  )وِي ٌٗ ثربحلوف  وكهو اٌىهلخ َُ،  rectoِٓ اٌىٍّخ اٌال رُ

َُّٕخ  (v)أو  (ف  ) ٍَيَ أوَّاًل ِواعوخ ادلقـرىؽ وهلرخ   ٌٍّقـىؽ طىهح هًٍ اٌىىِجُىرو،  وإْ وبْ .versoِٓ اٌىٍّخ اٌال رُ
  ؾمُك.بلض ِٓ وهلبرٗ لجً اٌزَّه ِٕهب، واوزشبف إٌَّوهلخ، وؽنف ادلىوَّ

اخلبص ثٗ، وادلىعىك غبٌجًب يف اٌىهلخ اْفًنح ِٕٗ، ؽُش ٔووف ِٕٗ اٍرُ   Colophonأُ٘ ِب يف ادلقـىؽ ٘ى اٌىىٌىفىْ  •
 إٌَّبٍـ، ربهَـ َٔبفخ ادلقـىؽ، وِىبْ َٔبفزٗ، وادلىزجخ اٌيت ربفلٗ ؽبٌُِّب، واٍُ ادلوزين ثٗ، أو اٌنٌ طوف هٍُٗ.

ىء خ، ْهنب رٕشو كائوح وبفُخ ِٓ اٌؼََُّّوح أؽُبًٔب، وال ثأً أْ رىىْ هلٍخ وهوثبئك ٌٍّقـىؿبد إىل هلٍخ ِىجّْحيزبط احملمِّ• 
 ٌزيَل ِٓ وػىػ اٌىالَ.

ِّ(3)ِووفخ أٔىام اخلـىؽ•  ك، دلووفخ ربهَـ ادلقـىؿخ اٌيت َمىَ ثلهاٍزهب، وٌفه خ ٌٍّؾمِّفؾ، ػووهح ؽزَُّّ ، وربهَـ و
وٌىرٓ يف   و ماد فؾ هًَن.ك إىل ربمُك سلـىؿخ ِفمىكح اٌزَّبهَـ، أهِىى ثوغ اٌىٍّبد اٌغبِؼخ، إم لل َؼـو احملمِّ

ِّ ،ٔفٌ اٌىلذ ْ  ٌى ُِّل ال َغُت هَّٕب أ ـِّؤٌِّ ـو فظبئظٗ، وٌى  احملمك. ريكاك فّّح ،ؾمُكزٗ. وِن رىواه اٌزَّٗ وشقظَُّف ف
ؾى. فىُ ِٓ سلـىؿبد وف وإٌَّك ثفمٗ اٌٍُّغخ، وهٍُ اٌظَّع ٌٗ هٍُ ربمُك ادلقـىؿبد، ٘ى عهً احملمِِّٓ أفـو ِب َزووَّ• 

                                                                            
ربفرخ أوىل اٌْجربة يف   ”. نهقهقشُذي “طجؼ اْهشً”. “انصَّفسهٍبئً إفىاْ ”. ثوغ نهُذمي “اٌفهوٍذ”و٘ى ِب رشوؽٗ ُوُزت   -3

، “أؿٌٍ فرؾ ”. وأشهو وزبة ٘ى  حملًذ بٍ طسهش انكشدي، “ربهَـ اخلؾ اٌوويب وآكاثٗ”. نعبذ انشمحٍ بٍ ٌىعف، “طٕبهخ اخلؾ واٌىزبة
زت يف ٘نا آّبي، وجيوٌ اِْ روصبزرٗ إىل  خ، وأوٍن ِب ُوه اخلـىؽ أٍالَُِّ، و٘ى َزىٍ ُ هٓ رـىُّحبٍب اهلل فضسئهًو٘ى وزبة فبهٍٍ وزجٗ 

َّذ انخىجنًاٌٍُّغخ اٌووثَُّخ ثىاٍـخ   .انذُّكخىس حم
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غُل ؽٌن أهي واؽلًا ال َُ ،ٌٍغبَخ وأروغُت خ، ثَجت عهً ِٓ ألؾُ ٔفَٗ يف ٘نا آّبي ثغًن كهاَخ.فملد لُّزهب اٌوٍَُّّ
 مؾُ ٔفَٗ يف ربمُك سلـىؽ ثبٌٍُّغخ اٌووثَُّخ !!اٌٍُّغخ اٌووثَُّخ إعبكح ربِخ، وَُ

هٕرىاْ   يجرلّْ َُىػُؼ. أو إىل ادلنت، هغجخ ِٕٗ يف اٌزَّ ،ىؽك احلبشُخ اٌيت روك يف ادلقـلفً احملمِّبئوخ، أْ َُِٓ اٌوُىة اٌشَّ• 
ْ  ٌغوع ذببهٌ حبذ. ،فأو اٍُ ادلؤٌِّ ،اٌىزبة اٌنٌ ََٕقٗ ً يف إٌَّض دبب َواٖ ٔبفوًب ٌٍىزبة. لفُّٗ اٌزَِّٓ ؽمِّ أو َوي أ

َّب إما َوض أِبٔخ ِملٍَّخ يف هلجخ ِٓ َزوهَّفبٌَّٕ عل احملمك شُئًب ََزىعت أشبهح، فُّىٕٗ مٌره يف  ل ثئفواعٗ إىل إٌُّىه. أ
ْ  ادلنت فبص ثبدلؤٌِّ َّب احلبشُخ فهٍ ادلُلاْ احُلؽبشُخ اٌىزبة، وٌىٓ ٌٌُ يف ادلنت، ْ ْ ك واٌشَّر و ٌٍّؾمِّر ف، أ  بهػ. وإ

كٌُاًل هًٍ ثواهرخ   َُول هًٍ إٌَّض، ؤمً ِب يف أََو اٌُىُزت وٌظمهب يف احلىاشٍ، ال وٍُمبدواٌزَّ بدووؽأوضبه ِٓ اٌشُّ
خ اٌال ىِخ، هًٍ أْ رىىْ يف غبَخ أجيربى،  ىػُؾَُّؾمُك ثوغ أشبهاد اٌزَّو٘ك اٌمبها. وِٓ مث ، فٍُيَ ٌٍزَّك. فهنا َُاحملمِّ

 غؾ هًٍ ؽغُ احلىاشٍ ِب أِىٓ.ِىى واالفزظبهاد ٌٍؼَِّن أوضبه ِٓ اٍزقلاَ اٌوُّ
ِٓ هواَخ ُأفوي، وٌىرٓ  أْ َؼُفٗ هًٍ إٌَّض، ٘ى وٍّخ ٍبلـخ اٍزـبم أْ َٕمٍهب  كاٌشٍَّء اٌىؽُل اٌنٌ ديىٓ ٌٍّؾمِّ• 

ٍَ َُّؼوهب ثٌن لى ف، وذببوىًا حلرلوك اِْبٔرخ،   إٔمبطًب ِٓ ِمبَ ادلؤٌِّ ولُّك ُرىَبكح هًٍ إٌَّض ِٓ هٕل احملمِّ ٌن ِضاًل. فى
 ف.خ ادلؤٌِّورولًَب هًٍ ؽوََّ

ْ  وضًنًا ِٓ ُهٍّبء اٌغوة واٌشَّوق أَؼًب، َهزّىْ ثبحلىاشٍ، •   اٍزقلاِهب فًٕب وثواهخ وفبئلح صبَّخ ٌٍمبها. وَوزّّوْإ
 بء ادلوثىؿخ. وٌىٓ َىزفٍح واٌزَّلَّك، وبذلّيح واٌشَّف وىِبْ احملمِّال ؽبعخ إىل موو افزالف هٍُ أِالء ثٌن ىِبْ ادلظّْٕ• 

 ِخ.يف ادلملّْ اِْو مٌهثبٔشبهح إىل 
فال ثأً ِٓ ٘نا اٌزَّورُت لِبء َوزٕىْ ثزمَُُ ِظٕفبهتُ إىل فظىي وأثىاة، ووػن هٕبوَٓ هئَُُخ أو عبٔجُخ. اٌُممل َىٓ  • 

ٍَوٌىٓ ثشوؽ أشبهح إىل مٌه يف ادلملّْ  ٌن وجًنَٓ ] [.ِخ، أو ثىػن اٌوٕبوَٓ ثٌن لى
خ عٍلًا وطًّّا. وٌمل ٍجمٕب ادلَزشولىْ يف هّرً اٌفهربهً اٌوٍَُّّر   ت اٌفهبهً اٌوبِخ، ٍ٘ هًّ شبق وِؼين. ورزـٍ • 

ثلوْ طرٕن   ،ال َىفٍ وال جيلٌ ٔفوًب ،لوُ٘. وربمُك ادلقـىؿخ وؽلحىْ علوا٘ب، فزجوىُ٘ ولٍ ُ اٌشولُُّلُمخ، فزفهَّاٌلَّ
وفهبهً اَِربد اٌىزبثَُّرخ،    خ ٌٍىزبة. وٕ٘بن فهبهً اْهالَ،فهبهً ذلب. فبال٘زّبَ ثبٌفهبهً روفن ِٓ اٌمُّخ اٌوٍَُّّ

 وفهبهً ادلىػىهبد، وفهبهً ادلفوكاد .. اخل. ولل أطجؼ اٌىىِجُىرو ِفُلًا علِّا يف هًّ ٘نٖ اٌفهبهً.
، وهظرو  ف، وِب حيُؾ ّٔب ِٓ ِوٍىِبدخ ادلؤٌِّخ ادلقـىؿخ وشقظَُّووَف ّٔىََِّخ ٌٍّقـىؽ، ؽُش َزُ اٌزَّاٌوٕبَخ ثبدلملّْ• 

ِّف، ووطف ادلقـادلؤٌِّ َُّـىه يف و وهلخ، وهلك اٌىٍّبد يف  ىؿخ، وِىبْ َٔبفزهب اْطٍٍ، وهلك أوهالهب، وهلك اٌ
ِّ  ٍـو ... اخل. و

 هح ِٓ ادلقـىؿخ، وّٕىمط، والٍَُّّب اٌىهلخ اْوىل واْفًنح ِٕهب.ك وزبثٗ، ثجوغ وهلبد ِظىَََّزؾَٓ أْ خيزُ احملمِّ• 

 اٌوَّا٘ت اٌمٌ أصٕبٍُىً ادلمبهٌ
 


