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لٕجر ٌىغىؽ دجٌىالَجس ثدلضَّذضر ثألِغَىَُّز
أوضىدغ ٔ -ىفّّّ َ6112

ثحلٍمضجْ 11 ،16

معمىديَّة واحدة
متهيد

ثدلؼّىصََّز ثدلـُذَُّز ال صُؼجص ِغَّر عجُٔز ،ألَّٔهج ِىس ِغ ثدلـُخ وفُٗ ،دلغَّر وثدضر (عوُِز  ،)6:2ولُجِز ِؼٗ وًَّ دٌن .فهٍ مسةز ال
()1
صُّذً أدضثً  .ولىثٌٔن ثٌغُّؿًُ ثٌمضَّْـٌن صضػى ٘ظث ثٌـّْغ ؿغِّث ال َُّذً ،وسضّجً ال َٕىـغ .فُمىي ثٌمجٔىْ ( ِٓ )74لىثٌٔن ثٌغُّؿُةً:
”أُؿمُف أو لـُؾ َُؼّّْض عجُٔز ِٓ وجْ لض ثلضذً ثدلؼّىصََّز ثحلمُمَُّز ،أو دل َؼّّْض ِٓ صضَّٔؾ ِغ غًن ثدلؤٌِٕن ،فٍُُجةغَّص وّـةضهؼا
دجٌظٍَُّخ ،ودبىس ثٌغَّح ،ودل ديُّْؼ ثٌىهٕز ثٌىجطدٌن“.
وَؼًٍِّ ثٌمضَّْؾ َىدَّٕج ط٘يب ثٌفُ ( )َ714-174طٌه دمىٌٗ:
[لض صُفَّٕج ِؼٗ دجدلؼّىصََّز ٌٍّىس ،ووّج أَّٔٗ غًن ممىٓ أْ َُظٍخ ثدلـُخ ِغَّر عجُٔز٘ ،ىظث ال َمضع ِٓ لةض
ثػضّض ِغَّر ،أْْ َمذً ِؼّىصََّز عجُٔز] (ِمجٌز  1:11ػًٍ ثٌؼّّثٌُّْٔن).
وَؤوِّض ثٌؼالَِّز صغصٍُجْ ( )َ662-121ػًٍ أَّْ ثدلؼّىصََّز ال جيىػ أْ صُؼجص ،و٘ى ِج َؤوِّةضٖ أَؼةجً ثٌمةضَّْؾ وًنٌُّةؾ
ثألوعشٍٍُّ ( )َ162-112يف ثدلمجي ثالفضضجدٍ ٌـجٌيب ثٌؼّجص فُمىي ذلُ:
[إَّٕٔج ال ٕٔجي ثدلؼّىصََّز ِغَّصٌن أو عالعجً  ...ألَّٔٗ َىجض «عحّّ وثدضٌ وإديجٌْ وثدضٌ وِؼّىصََّزٌ وثدةضرٌ» (أفـةؾ
 ،)2:7فال صُؼجص ثدلؼّىصََّز إالَّ ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز إط ال صُذـخ ِؼّىصََّز].
وصظوغ لىثٌٔن ثٌغُّؿًُ ثٌمذـَُّز يف طٌه” :ألَّْ ثٌظَٓ صؼَّّضوث أو لُـّىث دىثؿـز ٘ؤالء ثٌمىَ (ثذلغثؿمز) ،ال ديىٓ أدةضثً أْ
()6
َظًنوث ِؤٌِٕن ،أو ِٓ ثإلوًٍنوؽ“ (ثٌمجٔىْ . )76:6
ويف ٔضٍّ ٘جَ ٌٍمضَّْؾ جًنوَ (َ )َ761-176مىي فُٗ:
[حنُٓ ٔغـؾ عالط ِغَّثسٌ ،ىٓ ؿغّ ثٌغَّجٌىط ٘ى وثدض ،ألَّٔ ٕج ال ٔؼضّض دأمسجء عالعز آذلز دً دجؿةُ ثإلٌةٗ
ثٌىثدض .وعغُ إَّٔٔج ٔغـؾ عالط ِغَّثس ربش ثدلجء ،إالَّ إَّٔٔج ٔؤِٓ دبؼّىصََّز وثدضر] (صفـًن ثٌغّْؿجٌز إذل أفـؾ .)7:6
وَمىي ِجع أفغآَ ثٌـّْغَجين (:)َ141-112
[إَّْ ثٌغَّح أوطً صالُِظٖ أْ َٕمُّىث دبُجٖ ثدلؼّىصََّز ،سـجَج ثٌـَّذُؼز ثٌذشغََّز ِغَّر وثدضر] (وضجح ثإلديجْ .)4:7
ويف شغح ٌٍذجدج أعٕجؿُىؽ ثٌغَّؿىرل ػَّّج وعص يف عؿجٌز ثٌؼّّثٌُّْٔن« :ألَّْ ثٌظَٓ ثؿضًٕنوث ِغَّر ،وطثلىث ثدلى٘ذةز ثٌـَّةّجةَُّز،
وطجعوث شغوجء ثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽ ،وطثلىث وٍّز ثهلل ثٌظَّجحلز ولىَّثس ثٌضَّ٘غ ثِيت ،وؿمـىث ،ال ديىٓ ذبضَضُ٘ أَؼجً ٌٍضَّىدز ،إط ُ٘
َظٍذىْ ألٔفـهُ ثدٓ ثهلل عجُٔز وَُشهّْغؤٗ» (ػّّثٌُّْٔن َ ،)2-7:2مىي ثٌذجدج أعٕجؿُىؽ ثٌغَّؿىرل:
 1ثٔظغ :عوُِٗ  2-7:2؛ وىٌىؿٍ 16:6؛ ػّّثٌُّْٔن 11:11 ،16:4 ،64:4 ،7:2
 6و٘ى َمجدً ثٌمجٔىْ علُ ( ِٓ )26لىثٌٔن ثٌغُّؿًُ يف ثٌىُٕـز ثٌُىٔجَُّٔز.
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[وٍّجس ثٌغّْؿجٌز إذل ثٌؼّّثٌُّْٔن ( )2-7 : 2ال متٕغ صىدز ثخلـأر ،دً صشًن إذل أَّْ ِؼّىصََّز ثٌىُٕـز ثجلجِؼز صُؼـً
خ ثٌغَّؿىي ٘ظٖ ثٌىٍّجس ،ألٔٗ سجف
ِغَّر وثدضر ،وال ديىٓ أْ صضىغَّع .وجيخ أْ ٔالدظ أٔٗ ٌٍؼّّثٌُِّٔن دجٌظَّثس وََض َ
ػٍُهُ ِٓ ثٌضَّظج٘غ دجٌضَّىدز ،وأهنُ دـذخ متـُّىهُ ثٌشَّضَض دجٌَّٕجِىؽ ثدلىؿىٌ ،وشغَؼز ثٌضَّـهًن ،ؿُظٕىْ أٔٗ صىجض
فغطز دلؼّىصََّجس َىَُِّز ِضىغّْعر وّج يف (ِةغلؾ  .)7-1 : 4وٌظٌه َشجّْؼهُ ػًٍ ثٌضَّىدز ،وَُؼٍٓ أَّْ ثٌضَّجضَةض يف
ثدلؼّىصََّز ٘ى ذبضَض فغَض ال َُؼجص .ويف عؿجٌز أُسغي َمىي «إديجْ وثدضِ ،ؼّىصََّز وثدضر» (أفـؾ  .)2 : 7و٘ى ال
َمىي إٔٗ ِٓ ثدلـضذًُ أْ َضىح ثٌـَّجلؾ ،دً ِٓ ثدلـضذًُ أْ ٔظٕغ حنٓ ذبضَضثً ألٔفـٕج دجٌضَّىدز ،وثٌفغق وذًن .ألَّْ
ِٓ َضىحَ ،ىف ػٓ ثخلـُتز ،وٌىٓ آعجع جغودٗ صظً ظج٘غر .دؼىؾ ِٓ َؼضّض ،خيٍغ ثٌؼضُك وَضجضَّص (وىٌىؿٍ 1
()1
 ،)11-4 :دً وَىٌض ِغَّر عجُٔز دٕؼّز ثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽ (َىدَّٕج ])1 : 1
وثحلضَظ ػٓ ثدلؼّىصََّز ثٌىثدضر الدض وأْ َمىصٔج دجٌؼَّغوعر ٌٍذضَظ ػٓ ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز .وِجطث لجي آدةجء ثٌىُٕـةز
ػٕهج؟ طٌه ألَّْ إػجصر ثدلؼّىصََّز أو صىغثع٘ج ،وجْ أدض ثدلشىالس ثٌغَّةُـَُّز ثٌيت ألٍمش ؿالَ ثٌىُٕـز ثألوذل عصدجً ِٓ ثٌؼَِّجْ،
ثِضض ٌمغوْ ػضَضر ،دضءًث ِٓ ِٕضظف ثٌمغْ ثٌغَّجٌظ ثدلُالصٌ ،وٍ٘ ثٌفضغر ثٌيت صذٍىع فُهج ال٘ىس ثدلؼّىصََّزٌُ ،مجوَ ػضَ لجٔىَُّٔز
ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز.

معمىديَّة اهلراطقة

ٌمض ٔظغ رلّغ لغؿججَّٕز ثدلىجين ،و٘ى ألضَ ثّٓجِغ ثٌىٕـَُّز ػّىِجً ،وثٌظٌ ػُمض دغةجؿز ثٌمةضَّْؾ وَّّةجٔىؽ ثٌشَّةهُض
()7
( ،)626+أُؿمُف لغؿججَّٕز ٔ ،ظغ يف ِـأٌز ِؼّىصََّز ثدلغصضَّْٓ إذل ثٌىُٕـز ِٓ ثدلذضضػٌن أو ِٓ ثدلٕشمٌِّن ػٍُهج.

ووجْ لض ػُمض يف ِضَٕز لغؿججَّٕز يف مشجي إفغَمُج رلجِغ وغًنر ،أَِّج ثٌغَّالعز رلجِغ ثألوذل ِٕهج فىجٔش ٌٍَّٕظغ يف ِـأٌز إػجصر
ثدلؼّىصََّز .وفُّج ٍٍَ دُجهنج:
اجملمع األوَّل :ثجضّغ ؿٕز  َ622ودضَّص أَّٔٗ ال ديىٓ إلٔـجْ أْ َُؼَّّض سجعػ ثٌىُٕـةز ،ألَّْ ثٌىُٕـةز ال صؼضةغف إالَّ
دبؼّىصََّز وثدضر .وثدلغصضُّوْ إذل ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ِٓ ثدلذضضػٌن جيخ أْ َُؼَّّضوث عجُٔز .وإْ وجْ ثٌذؼغ لض ثٔؼُّّىث إذل ثدلذضضػٌن
دؼض ِؼّىصََّز أععىطوـَُّز ،فُجخ لذىذلُ ػٕض ثعصضثصُ٘ صوْ ِؼّىصََّز ،سالفجً ٌضؼٍُُ ٔىثؿؾ ،دً َُىضفً دجٌظَّالر ووػغ ثٌُض
ػٍُهُ( .ثّّٓغ ثألوَّي ،ثٌمجٔىْ ثٌغَّجِٓ).
اجملمع الثَّاين :ثٌضأَ ؿٕز  َ626ودؼغٖ  41أُؿمُفجً ،ولض صػج إٌُٗ ثٌمضَّْؾ وَّّجٔىؽ ثٌشَّهُض ٌُغذّْش ثٌشَّغَؼز ثٌيت وػةؼهج
ثّّٓغ ثٌـَّجدك دشأْ إػجصر ثدلؼّىصََّز .فذضَّص ِج ٍٍَ:
 وًُّ ثإلوًٍنَىٌُّْن ثٌظَٓ وجٔىث يف ثٌىُٕـز و٘جغوث ثإلديجَُْ ،مذٍَىْ ػٕض ثعصضثصُ٘ وؼٍّجٌُّْٔن. وًُّ ِؼّىصََّز لجَ ّٔج ثدلذضضػىْ دجؿٍز ،ووًُّ ِٓ َغصض دؼض ِؼّىصََّز وهظٖ ،جيخ أْ َُؼَّّض ِؼّىصََّز أععىطوـَُّز ،وال َؼينطٌه ػّجصر عجُٔز ،دً ٍ٘ ثدلؼّىصََّز ثٌىثدضر ،إطث دل َـذك ذلُ أْ ٔجٌىث ثدلؼّىصََّز ثحلمُمَُّز.
وأعؿً ثّّٓغ عؿجٌز إذل إؿـفجٔىؽ أُؿمُف عوِج (َ ،)َ624-627شغح ٌٗ فُهج ِج ربضَّص خبظىص إػجصر ثدلؼّىصََّز.
اجملمع الثَّالث :ػُمض يف ثٌـَّٕز ٔفـهج ،أٌ ؿٕز  َ626دغةجؿز ثٌمضَّْؾ وَّّجٔىؽ ،ودؼغٖ  67أُؿمُفجً ،وطٌه دؼض صٍمَّةٍ
1

عؿجةً ثٌمضَّْؾ أعٕجؿُىؽ ػٓ ثٌغُّوح ثٌمُضُؽ11:7 ،

 7وجٔش لغؿججَّٕز ِضَٕز شهًنر يف إفغَمُج ،دً وِٓ أُ٘ ُِضهنج ،دٕج٘ج ثٌفُُٕمُُّىْ وألجِىث فُهج لذً ؿمىؽ ؿغوثصر خبّةؾ ؿةٕىثس ،وجُؼٍةش
ِغوؼًث دلـغثَُّٔز ،ووجْ ربش عةجؿز ِـغثهنج  162أُؿمُفجً .ووجْ دلـغثهنج ثِضُجػٌ سجصٌ وععٗ دبىجخ صمٍُض لضمي .فمض وجْ ٌٗ ثحلك أْ َأسظ ِٓ أََّةز
إَذجعشَُّز سجػؼز دلـغثَُّٔضٗ أدض ثإلوًٍنَىٌُّْن فُمُّٗ أُؿمُفجً .ودلَّج ثٔضظغ ثإلِّّثؿىع جىؿضُٕجْ ( )َ222-761ػًٍ ثٌفٕضثي يف إفغَمُةج ،وطةجعس
ربش ؿٍُـجِٕٔٗ ،خ أُؿمُف لغؿججَّٕز دبغؿىَ ِٕٗ ،ثالؿضمالي يف إصثعصٗ ثٌىٕـَُّز ،فُضُ ثٔضشجدٗ وصٕظُذٗ ِٓ لِذًَ أؿجلفضٗ .ولض أِـش لغؿججَّٕز ثٌَُىَ
أؿالالً صثعؿز ،وِٓ سغثةذهج دُُٕش ِضَٕز صىٔؾ ثٌشَّهًنر ػًٍ دؼض ُِ 16الً إذل ثٌشَّغق ِٕهج.
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عص ثألُؿمُف إؿـفجٔىؽ ػًٍ ثٌغّْؿجٌز ثٌيت أعؿٍهج إٌُٗ ثّّٓغ ثٌغَّجين ثٌـَّجدك طوغٖ .فٍمض ػمض ثألُؿمُف إؿةـفجٔىؽ رلّؼةجً يف
عوِج ودضَّص فُٗ :أَّْ ِؼّىصََّز ثدلذضضػٌن ثٌظَٓ َؼّّْضوْ وّج صؼّّْض ثٌىُٕـز ،ال جيىػ إػجصهتج! و٘ضَّص أؿجلفز إفغَمُج دجٌـَّغص ِةٓ
شغوز ثٌىُٕـز إطث ثؿضّغُّوث يف صٕفُظ ٘ظٖ ثدلّجعؿز .وٌمض وطٍش وٕجةؾ ثٌغغح إذل دض أَّٔهج وجٔش صمذً ثألشةشجص ثٌةظَٓ
()2
ثػضّضوث دبؼّىصََّز ثذلغثؿمز دبجغَّص وػغ ثألَضٌ ػٍُهُ .
فضػج ثٌمضَّْؾ وَّّجٔىؽ إذل ػمض ٘ظث ثّّٓغ ثٌغَّجٌظ ٌُغْذش أَّْ ِؼّىصََّز ثدلذضضػٌن صُؼضُّ دجؿٍز ،وٍَُؼَ صؼُّض ثدلغصضَّْٓ سالفجً
دلج دضَّصٖ ثألُؿمُف إؿـفجٔىؽ .فٕشخَّ سالف دٌن أؿجلفز عوِج ،وأؿجلفز إفغَمُج.
خ إٌُهُ أُؿمُف عوِج أالَّ َُؼُضوث
وِغً ٘ظث ثخلالف وجْ لض ٔشخ أَؼجً دٌن ثألُؿمُف إؿـفجٔىؽ وأؿجلفز آؿُج ،فمض وََض َ
ِؼّىصََّز ثدلذضضػٌن ،ؿجدلج متَّش حبـخ ؿمؾ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز .فؼمض أؿجلفز آؿُج رلّؼجً يف إَمىَُّٔز ؿٕز  َ626دغةجؿز ثٌمضَّْؾ
فغٍُِجٔىؽ أُؿمُف لُظغََّز ثجلضَضر ،ودؼغٖ آدجء ِٓ وذجصووَُّز ،وٌُىَُّز ،وغالؿُز ،وغًن٘ج ِٓ ثإلَذجعشَُّجس ثٌشَّغلَُّز ،وثعصأوث
ػضَ لذىي شٍء ِٓ ثألؿغثع ثٌيت َمىَ ّٔج ثدلذضضػىْ ألَّٔهج دجؿٍز ،دبج فُهج ِؼّىصََّضهُ وعؿجِضهُ.
أَِّج عؿجٌز ثٌمضَّْؾ وَّّجٔىؽ ثٌيت وضذهج يف ثّّٓغ ثٌغَّجٌظ ٌضىىْ دبغجدز لجٔىْ ٌٗ ،فمض ججء فُهج:
” ...إَّٕٔج ٔغي ؤؼضمض ِضُمٌِّٕن ،أٔٗ ال ديىٓ ألدض أْ َُؼَّّض سجعػ ثٌىُٕـز .دبؼىن أَّٔٗ ٌُؾ ٕ٘جن إالَّ ِؼّىصََّز وثدةضر يف
ثٌىُٕـز ثدلمضَّؿز .ولض ججء يف ثٌىضجح ثدلمضَّؽ لىي ثٌغَّح ٔفـٗ« :صغوىين أٔج َٕذىع ثدلُجٖ ثحلَُّز ،ودفغوث ألٔفـهُ آدجعثً ِشمَّمز
ال متـه ثدلجء» (إعُِةج  ... )11:6فجدلجء إطثً جيخ أْ َُٕمًَّ وَُمضَّؽ دىثؿـز ثٌىجٌ٘ٓ ،ضُغـً فُٗ دجدلؼّىصََّز سـجَةج ثدلـةضًٕن،
صظضَمًج ٌمىي ثٌغَّح دفُ دؼلُجي ثٌَّٕيب «وأٔؼخ ػٍُىُ ِجءً ؿج٘غثً فضـهغوْ ِٓ مجُغ جنجؿةجصىُ ،وأؿهّْةغوُ ِةٓ مجُةغ
أطٕجِىُ ،وأػـُىُ لٍذجً جضَضثً ،وأجؼً يف أدشجةىُ عودجً جضَضر» (دؼلُجي  .)62 ،62:12وٌىٓ وُف َـضـُغ ِٓ ٘ةى
ٔفـٗ غًن ؿج٘غ أْ َُـهّْغ وَمضّْؽ ثدلجء ،و٘ى سجي ِٓ ثٌغُّوح ثٌمُضُؽ؟ وٌظٌه َمىي ثٌغَّح يف ؿفغ ثٌؼضص «ووًُّ ِج ٍَّـٗ ثٌَّٕجؾ
َىىْ جنـجً ،ووًُّ ِٓ دلؾ ثٌَّٕجؾ َىىْ جنـجً إذل ثدلغُخ» (ػضص  .)66:14ووُف َـضـُغ ِٓ ال َمضع أْ حيغّْع ٔفـٗ ِةٓ
سـجَجٖ و٘ى سجعػ ثٌىُٕـز ،أْ ديٕخ آسغ يف صؼُّضٖ غفغثْ سـجَجٖ؟
دً إَّْ ثألؿتٍز ثٌيت صُـغح ػًٍ ثدلضمضَّْ ٌالؿضٕجعر صشهض دجحلمُمز .فؼٕضِج ٔـأٌٗ :أصؤِٓ دجحلُجر ثألدضََّز وِغفةغر ثخلـجَةج
دىثؿـز ثٌىُٕـز ثدلمضؿز؟ ٔؼين أَّْ ِغفغر ثخلـجَج ال صُّٕخ إالَّ يف ثٌىُٕـز .ودلَّج دل َىٓ ٌٍّذضضػٌن وُٕـز ،فُـةضذًُ ػٍةُهُ
ِغفغر ثخلـجَج ...
مث إَّٔٗ الدض ٌٍّؼضّض أْ َُّـخ ٌٍغَّح دبٕذٗ ِـذز ثدلًنوْ ثدلمضَّؽ ،ودظىٌٗ يف صثسٍٗ ػًٍ ٔؼّز ثدلـُخ ،أَِّج ثٌظٌ ٌُؾ
ٌٗ وُٕـز وال ِظدخ ،فال َـضـُغ أْ َُمضّْؽ ثٌؼََّش ...
وِج ٘ى ٔىع ثٌظَّالر ثٌيت َمضِّْهج وج٘ٓ عجؾ سجؿب يف ثدلؼّىصََّز؟ ولض وُضخ «إَّْ ثهلل ال َـّغ ٌٍشـجر ،وٌىٓ إْ وجْ
أدض َضَّمٍ ثهلل وَؼًّ ِشُتضٗ ،فئَّٔٗ َـضجُخ ٌٗ» (َىدَّٕج  .)11:4وِٓ َـضـُغ أْ َؼـٍ ِج ٌُؾ ػٕضٖ؟ أو وُف َمضع أْ َمىَ
دجألػّجي ثٌغُّودَُّز ِٓ لض دُغَ ٘ى ٔفـٗ ِٓ ثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽ؟ ...
و٘ىظث فىًُّ ِٓ سُضع ودًُّ ػًٍ ثٌـًَّن يف ؿغَك ثٌؼَّ الي ،وثغضـً سجعججً ،جيخ أْ خيٍغ ػٕةٗ ٘ةظث أَؼةجً
()2
دجدلؼّىصََّز ثحلمُمَُّز يف ثٌىُٕـز  ...ثخل“ .
ودؼض ٘ظث ثٌشَّض وثجلظح دٌن ثٌشَّغق وثٌغغح ،وػغ ثدلىس سجمتز ِؤلَّضز ذلظث ثدلشهض ،إط ثٔضمً إؿـفجٔىؽ ثألوَّي أُؿةمُف
عوِج ؿٕز  ،َ624ودؼضٖ دـٕز وثدضر ثؿضشهض ثٌمضَّْؾ وَّّجٔىؽ.
وؿغػجْ ِج ثٔضؼش ثٌّْٕةؼثع ِٓ جضَض ِغ دضثَز ثٌمغْ ثٌغَّثدغ ثدلُالصٌ ،دىثؿـز ثٌضُّؤجصٌُّْن  Donatistsأصذةجع صؤةجصؾ
 2ثألعشُّٕضعَش دٕجُٔج وـَّجح ،رلّىػز ثٌشَّغع ثٌىٕـٍِٕ ،شىعثس ثٌُّٕىع ،َ1442 ،ص 424 -422
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ثدلذضضع  ،وثٌظٌ ػػُ دظالدَُّز ثدلؼّىصََّز إطث ُِٕذش دىثؿـز ٘غؿىلٍ أو دىت سجصَ وٕـٍ غًن ِـضذك .أَِّةج رلّةغ آعي
 Arlesثٌظٌ ػُمض ؿٕز  َ117فمض ػضَّي فمؾ ٘ظٖ ثٌَّٕظغرِ ،ىػّْذجً أَّْ ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز صُظذخ شةغػَُّز إطث ُِٕذةش دجؿةُ
ثٌغَّجٌىط ،و٘ى ثٌضَّؼٍُُ ثٌظٌ ثٔضشغ يف ثٌغغح ػًٍ ٔـجق وثؿغ ربش صأعًن صؼٍُُ ثٌمضَّْؾ أغــُٕىؽ ( )َ711-127ثٌظٌ لةغَّع
()6
ثػضّجص لجٔىَُّٔز ثٌـّْغ دىجىح شىٍٗ ثٌظَّذُخ ثٌظٌ وػؼٗ ثٌـُّْض ثدلـُخ ،دغغ ثٌَّٕظغ ػٓ إديجْ أو أٍَُّ٘ز سجصَ ثٌـّْغ .
يف ٘ظث ثخلؼُ ِٓ ثالعصذجن ،ػُمض رلّغ ُٔمُز ثدلـىىين ثألوَّي ؿٕز  ،َ162ولغَّع يف لجٔىٔٗ ثٌضَّجؿغ ػشةغ أَّْ ِؼّىصََّةز
ثذلغثؿمز جيخ أْ صُؼجصِ ،ؼؼّْػثً لجٔىْ رلّغ لغؿججَّٕز خبظىص ٌؼوَ إػجصر ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز .فُمىي” :إٕٔج حنضّْص أَّْ أصذجع دىٌؾ
()4
ثٌـَّجِىؿجؿٍ ثٌظَٓ جلأوث إذل ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ،جيخ أْ صُؼجص ِؼّىصََّضهُ ػًٍ وًِّ دجي  ...ثخل“.
أَِّج رلّغ ثٌالَّطلَُّز ثٌظٌ ػُمض ؿٕز  َ171فمض أوَّض يف لجٔىٔٗ ثٌغَّجِٓ ػًٍ وجىح إػةجصر ِؼّىصََّةز ثدلىٔضةجٌُّْٔن أصذةجع
()11
ِىٔضجٔىؽ  ،وأْ َمىَ دضؼُّضُ٘ أؿجلفز ثٌىُٕـز ولـجوؿضهج .و٘ىظث أَؼجً لغَّع ثّّٓغ ثدلـىىين ثٌغَّجين يف ثٌمُــٕـَُُّٕز ؿٕز
 َ161يف لجٔىٔٗ ثٌـَّجدغ عفغ ِؼّىصََّضهُ.
ودغغُ وًِّ طٌه ،ظٍَّش ِشىٍز ثالػضغثف دظذَّز ِؼّىصََّز ثدلىٔضجٌُّْٔن ِٓ ػضِهج ػِٕجً ؿىَالً يف ثٌىُٕـز ،ووجْ صةغصُّص
ثٌىُٕـز آٔتظ يف ٘ظث ثألِغ َؼىص إذل أؿذجح ػضَضرِٕ ،هج:
 َؤوِّض ثٌؼالَِّز صغصٍُجْ ( )َ662-121أَّْ إديجْ ثدلىٔضجٌُّْٔن طذُخٌ ،وأَّْ ذلُ ثألؿغثع ٔفـهج ،والؿَُّّج ؿغّ ثدلؼّىصََّز. شهض ثٌمضَّْؾ إدُفجُٔىؽ ( )َ711-112أَّْ صؼٍُّهُ فُّج خيضض دجِح وثالدٓ وثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽ٘ ،ى وضؼٍُُ ثٌىُٕـةزثجلجِؼز.
 شهض ثٌذجدج ثإلؿىٕضعٌ صَىُٔـُىؽ ثٌىذًن ( )َ622-676دظذَّز ِؼّىصََّضهُ.أَِّج دؼغ آدجء ثٌىُٕـز ثِسغَٓ ،فمض ٔظغوث إذل ثدلىٔضجٌُّْٔن ٔظغر شه وعَذز ،ألَّْ إػغثُّٔ ػٓ إديجهنُ َىضٕفٗ شةٍء ِةٓ
ثٌغّىع .فهُ َضػىْ ػػُّهُ ِىٔضجٔىؽ ،دأَّٔٗ ثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽٌ .ظٌه ثٔضمضُ٘ فغٍُِجٔىؽ ،ودجؿٍُُىؽ ثٌىةذًن (،)َ144-111
ووًنٌُّؾ ثألوعشٍٍُّ (ِ ،)َ162-112ؼضَّّٓ ِؼّىصََّضهُ دجؿٍز.
فًني ثٌمضَّْؾ دجؿٍُُىؽ ثٌىذًن أَّْ ثدلىٔضجٌُّْٔن َؼّّْضوْ دجؿُ ثِح وثالدٓ وِىٔضجٔىؽ .وُ٘ وإْ دل َغُّْغوث شُتجً ِٓ عؿُ
ثدلؼّىصََّز ،إالَّ أَّْ صؼذًنثهتُ ثٌغجِؼز ػٓ ِىٔضجٔىؽ وثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽ وجفُز ٌٍمىي دأَّْ ثألفؼً أْ صُؼضةّّ ِؼّىصََّضةهُ دجؿٍةز.
()11
دجإلػجفز إذل أَّْ ػضصثً وثفغثً ِٕهُ لض ؿمؾ يف ٘غؿمز ؿجدٍُُىؽ ،وػًٍ طٌه صُؼضّّ ِؼّىصََّضهُ دجؿٍز دضّجً .
وجضَغ دجٌظِّوغ أَّْ رلّغ لغؿججَّٕز ثٌظٌ ػُمض ؿٕز  َ714ودؼغٖ  614أُؿمُفجً يف ػِٓ ثإلِّّثؿىع عُؤصوؿُىؽ ثٌظَّةغًن
٘ 4ى أُؿمُف إفغَمٍ ،ثٔشك ٘ى وأصذجػٗ ػٓ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز حبجَّز أَّْ وجوٍُجٔىؽ أُؿمُف لغؿججَّٕز ثٌظٌ عُؿُ ؿٕز  َ111لض سجْ ثإلديةجْ يف
ػِٓ ثالػـهجص ،فـٍَُّ ثٌىضجح ثدلمضَّؽ دلأِىعٌ زلىّز ثٌضَّفضُش ثٌىعَُّٕز .وٌىٓ ثألععىطوـٌُّْن وجٔىث لض عفؼىث ٘ظث ثٌؼَّػُِ ،ةضَّهٌّن ثٌةضُّؤجصٌُّْن
دأَّٔهُ وجٔىث َؼـفىْ ػًٍ ِٓ سجٔىث وؿمـىث ،دجإلػجفز إذل ثصّْهجِهُ دجٌذضػز ثألعَىؿَُّز.
وصمىي ٘ظٖ ثٌشُّْؼز :إَّْ ثخلـجر يف ثٌىُٕـز َٕمٍىْ ػضوي سـجَجُ٘ إذل ثِسغَٓ ،وّج َُؼضٌ ثدلغػً ثألطذَّجء .فُٕذغٍ أْ َُمـغ ثخلـةجر ِةٓ
شغوز ثٌىُٕـز وػؼىََّضهج.
وٌمض ػمضس ٘ظٖ ثٌشُّْؼز ػضَّر رلجِغ ذلج يف وًٍّ ِٓ إفغَمُج وإَـجٌُج.
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 4طجع أُؿمُفجً حنى ؿٕز  َ621ػًٍ أٔـجوُج ،ووجْ َؼٍُّ ػضَّ ثٌغَّجٌىط ،وأؿمـٗ رلّغ ِىجين يف أٔـجوُز ػُمض فُهج ؿٕز .َ624
ػةضر
 ُ٘ 11أصذجع ِىٔضجٔىؽ ،ووجْ وعُِّٕج ثػضٕك ثدلـُذَُّز يف ثٌمغْ ثٌغَّجين ،وثصَّػً أَّْ ثٌغُّوح ثٌمُضُؽ أودً إٌُٗ دـغَمز سجطز أْ َضٕذأ .وصذؼةٗ َّ
أششجص وجْ ِٓ دُٕهُ ثٌؼالَِّز صغصٍُجْ ( ،)َ662-121ودؼض أْ دىّش ثٌىُٕـز ػٍُٗ ،أٔشأ أصذجػٗ شُؼز ثشضهغس دظغثِز صمشُّفهج ،ودل صُذضط
٘ظٖ ثٌشُّْؼز يف دضثَز أِغ٘ج ،صذضَالً يف ِىثص صؿضىع ثإلديجْ ،وصثِش ػِٕجً ؿىَالً ،وثٔضشغس يف فغجيَُّز .وٌظث صُػٍ أَؼجً أصذجػهج دجؿُ ثٌفغجيٌُّْن.
 11دٕجُٔج وـَّجح ،رلّىػز ثٌشَّغع ثٌىٕـٍِ ،غجغ ؿجدك ،ص 144
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( )َ721-711وثدلؼغوفز لىثُٕٔٗ دجؿُ ”لىثٌٔن ثٌىُٕـز ثإلفغَمَُّز“ وجْ لض ػُمض إلطضثع ثحلُىُ ػض دؼغ ثدلذضضػٌن أِغةجي
دالجُىؽ ووٍُـضُىؽ صٍُّظٖ ،وصؤجصؾ  ...ثخل .وأوعص ٘ظث ثّّٓغ ػٓ ثٌضُّؤجصٌُّْن ثٌمىثٌٔن ( ،)24 ،26 ،74وَظهغ ِٕهج ػَةجصر
ثٔضشجع ٘ظٖ ثٌشُّْؼز يف إفغَمُج وثِضضثص ٔفىط٘ج ،ممَّج ثؿضىجخ ِٓ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ِؼجٍِضهُ دبج َؼّٓ ؿالَ ثٌىُٕـز و٘ضوةهج.
ففٍ ثٌمجٔىْ (َ )74ـضشًن ثّّٓغ دؼغ ثألؿجلفز فُّج خيضض دجألؿفجي ثٌظَٓ ػّضُ٘ ثٌضُّؤجصٌُّْن ،ألَّٔهُ دل َفؼٍىث طٌةه
دجسضُجعُ٘ ،دً ٌؼالي وثٌضَهُ ،فهً ديٕؼهُ طٌه ػٕض ثعصضثصُ٘ ٌٍىُٕـز ػٓ ثٌضَّمضَ خلضِز ثدلظدخ؟
ويف ثٌمجٔىْ ( ،)26مسخ ثّّٓغ ٌٍضُّؤجصٌُّْن ِٓ ثإلوًٍنَىٌُّْن ،أٌ ِٓ ثألؿجلفز وثٌمـىؽ وغًنُ٘ ،إطث أعثصوث ثٌغُّجىع إذل
ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ،أالَّ َُّٕغ لذىذلُ حبـخ عُصذهُ ،إط حيـُٓ أَّْ ثجلُّغ خيٍُظىْ وأْ َـضضخ ثٌـَّالَ يف ثٌىُٕـز وَؼص٘غ.
وَمىي أعَـضُٕىؽ ِؼمِّذجً ػًٍ ٘ظث ثٌمجٔىْ :إَّْ ثٌضُّؤجصٌُّْن ثٌظَٓ صجدىث وٌؼٕىث دضػضهَُُ ،ـّخ ذلُ دأْ َذمةىث يف عُصذةهُ
ثإلوًٍنَىَُّز ،طٌه ألَّْ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز يف إفغَمُج وجٔش صؼجين ِٓ ٔمض شضَض يف ػضص ثإلوًٍنَىٌُّْن ،و٘ى ِةج عآٖ أَؼةجً
()11
جىٔـىْ ثٌظٌ أػجف دأَّْ وًَّ أُؿمُف يف إَذجعشَُّضٗ ،وحبـخ ٔضّْ ثٌمجٔىْ ،لض صُغوش ٌٗ دغََّز لذىي ثإلوًٍنَىٌُّْن ِةٓ
ثٌضُّؤجصٌُّْن إطث شجء لذىذلُ.
وثٌمجٔىْ ( )24ثؿضذـٓ أْ صُغؿًَ وفىص صذشّْغ وصؼٍُِّ ثٌضُّؤجصٌُّْن ِٓ أؿجلفز وشؼخٌ ،ةىػظهُ وصػةىهتُ إذل ثٌـَّةالَ
وثٌىدضر ،وإديجْ ثٌىُٕـز.
وظٍَّش ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز صُمٍك ثٌىُٕـز دىت ثٌمغْ ثٌـَّجدغ ثدلُالصٌ ،ػٕضِج ػُمض رلّغ صغوٌى ؿٕز  ،َ246وخلَّةض يف لجٔىٔةٗ
ثخلجِؾ وثٌضّْـؼٌن وًَّ ثٌمىثٌٔن ثٌـَّجدمز ٌٍّججِغ ثٌيت ؿذمضٗ خبظىص ٘ظث ثألِغ ،ووُفَُّز لذىي ثدلغصضَّْٓ ِٓ ثدلذضةضػٌن إذل ثإلديةجْ.
ودغغُ أَّْ ثٌىٕجةؾ ثٌشَّغلَُّز ثٌمضديز ،ال صؼضغف ّٔظث ثّّٓغ ،وال دمىثُٕٔٗ ،إالَّ أٔٗ َؼُٕٕج جضِّث ِٓ ثٌىجهز ثٌضَّجعخيَُّز.
()17

وٍَشّْض ثٌؼجدل ثٌمجٔىين ُ٘فٍُُٗ ثٌمؼَُّز وٍَّهج دمىٌٗ :ثٌظٌ ٍَىح رل وأوجصُ أجؼَ دٗ ،أَّٔٗ ِهّج وجْ ثألِةغ ،فؼٍّةجء
ثٌالَّ٘ىس وثِدجء ثأللضِىْ ،وجٔىث َؼضمضوْ أَّٔٗ وٌى أمتَّ ثدلٕشمُّىْ أو ثدلذضضػىْ ثٌـَّمؾ ثخلجعجٍ ٌٍّؼّىصََّز ثدلمضَّؿةز دظةىعر
لجٔىَُّٔز ،فجٌشَّشض ثٌظٌ َؼّّْضؤٗ ،دل ًَٕ ٔؼّز ثٌغُّوح ثٌ ُمضُؽ .ودل َىٓ ٘ظث ثٌغأٌ ِٕذظغثً يف ثٌشَّغق ،دً وةجْ شةجةؼجً يف
()12
ثٌغغح أَؼجً .
وجضَغ دجٌظِّوغ أَّْ رلّغ لغؿججَّٕز ثٌظٌ ػُمض ؿٕز َ َ714ظوغ يف لجٔىٔٗ علُ (ِ )46ج ٍٍَ:
”لض ثؿضذـٓ ثّّٓغ أَّٔٗ دُظ ال َىجض شهىص عمزَ ،شهضوْ دأَّْ ثألؿفجي لض ػُّّْضوث ،و٘ؤالء ٌظغغ ؿٕهُ ال َضعوىْ
أْ َؼـىث جىثدجً ػٓ أٔفـهُ إْ وجٔىث لض ٔجٌىث ٘ظث ثٌـّْغ ،فُجخ أْ َُؼَّّضوث دضوْ صغصُّصٌ ،تال َُذغِىث ذلظث ثٌـَّذخ ِٓ ٔؼّةز
ثٌضَّـهًن وثٌضَّمضَؾ .ولض أحلَّ ّٔظث ثٌـٍَّخ إسىصٕج ثٌغجةذىْ يف ِغثوش (ثدلغغح) وجٕىيب إؿذجُٔج ،ألَّٔهُ حيغّْعوْ ػضصثً وثفغثً ِةٓ
ثألؿفجي ِٓ دالص ثٌّّدغ“.

 16وجْ ِٓ أشهغ آدجةٗ ،أوعٍَُىؽ أُؿمُف لغؿججَّٕز .وظًَّ ِٕؼمضثً ؿش ؿٕىثس وجٍِز ،وثسضضُ أػّجٌٗ ؿٕز  ،َ767ووػغ  171لجٔىٔجً.
٘ 11ى طّىةًُ جىٔـىْ ( ،)َ1467-1414أدض ال٘ىصٍُ وُٕـز إجنٍضغث ثٌذجعػَٓ يف ثٌمغْ ثٌغَّجِٓ ػشغ.

Cf. ODCC, 2nd edition, p. 755.

 17ثمسٗ دجٌىجًِ ”وجعي جىػَف ُ٘فٍُُٗ“  )َ1641-1614( Karl Joseph Hefeleو٘ى ِؤعّْر وٕـٍ ،وأؿضجط ثٌضَّجعَز يف ججِؼز صىدٕجٓ
وطجع أُؿمُفجً ػًٍ عوصّّٕػ  Rotten burgؿٕز  .َ1624وِٓ أشهغ ِؤٌَّفجصٗ ”صجعَز ثّٓجِغ ثٌىٕـَُّز“.
 12دٕجُٔج وـَّجح ،رلّىػز ثٌشَّغع ثٌىٕـٍِ ،غجغ ؿجدك214 ،212 ،

Tübingen

Cf. ODCC, 2nd edition, p. 627.

