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 دجٌىالَجس ثدلضَّذضر ثألِغَىَُّز لٕجر ٌىغىؽ
 6112َٔىفّّّ  -أوضىدغ 

 11، 16 ثحلٍمضجْ

 معمىديَّة واحدة

 متهيد
َّ(6:2)عوُِز  وثدضرر دلغَّ ،هج ِىس ِغ ثدلـُخ وفُٗر عجُٔز، ألَّٔز ال ُصؼجص ِغَّثدلـُذَُّ ثدلؼّىصََّز دٌن. فهٍ مسةز ال   ، ولُجِز ِؼٗ و

ّْغصضػى ٘ظث  ثٌمضَّْـٌن ثٌغُُّؿً. ولىثٌٔن (1)ُصّذً أدضًث ً ِٓ لىثٌٔن  (74)، وسضًّج ال َٕىـغ. فُمىي ثٌمجٔىْ َُّذًال  ؿغِّث ثٌ : ثٌغُُّؿة
ّْض عجُٔز ِٓ وجْ لض ثلضذً  ُأؿُمف” ّْض ِٓ صضَّٔ، أو ثحلمُمَُّز ثدلؼّىصََّزأو لـُؾ َُؼ ٍُُجةغَّص وّـةضهؼا   دل َؼ ؾ ِغ غًن ثدلؤٌِٕن، ف

 “.  ؼ ثٌىهٕز ثٌىجطدٌن، ودل ديُّْثٌغَّحٍُخ، ودبىس دجٌظَّ

 طٌه دمىٌٗ: َ(714-174)ط٘يب ثٌفُ  َىدَّٕج ثٌمضَّْؾً وَؼٍِّ
ال َمضع ِٓ لةض   ر عجُٔز، ٘ىظثٗ غًن ممىٓ أْ َُظٍخ ثدلـُخ ِغَّز ٌٍّىس، ووّج أَّٔج ِؼٗ دجدلؼّىصََّ]لض ُصفَّٕ

ْْ ،رثػضّض ِغَّ  .ٌن(ػًٍ ثٌؼّّثُّْٔ 1:11)ِمجٌز ز عجُٔز[ َمذً ِؼّىصََّ أ

َّ ػًٍ َ(662-121)صغصٍُجْ  ثٌؼالَِّزض وَؤوِّ  وًنٌُّةؾ  ثٌمةضَّْؾ  أَؼةجً  ضٖال جيىػ أْ ُصؼجص، و٘ى ِج َؤوِّة  ثدلؼّىصََّز أ
 ُمىي ذلُ: ثدلمجي ثالفضضجدٍ ٌـجٌيب ثٌؼّجص فيف  َ(162-112)ثألوعشٍٍُّ 

ٌْ وثدٌض عحّّ»ٗ َىجض ... ألَّٔ صٌن أو عالعًجِغَّ ثدلؼّىصََّزٕج ال ٕٔجي ]إَّٔ )أفـةؾ   «وثدةضرٌ  ٌزوِؼّىصََّ وثدٌض وإديج
 [.ِؼّىصََّزثذلغثؿمز إط ال ُصذـخ  ِؼّىصََّزإالَّ  ثدلؼّىصََّزؼجص فال ُص، (2:7

َّ”يف طٌه:  ثٌمذـَُّز ثٌغُُّؿًلىثٌٔن صظوغ و َّ أل ضوث أو ُلـّىث دىثؿـز ٘ؤالء ثٌمىَ )ثذلغثؿمز(، ال ديىٓ أدةضًث أْ  ثٌظَٓ صؼ
 .(6)(76:6)ثٌمجٔىْ  “َظًنوث ِؤٌِٕن، أو ِٓ ثإلوًٍنوؽ

 َمىي فُٗ: َ(761-176)َؾ جًنوَ ٘جَ ٌٍمضّْ ويف ٔضٍّ
[ُٓ آذلز دً دجؿةُ ثإلٌةٗ   ٕج ال ٔؼضّض دأمسجء عالعز ٘ى وثدض، ألَّٔ ثٌغَّجٌىط ثس، ٌىٓ ؿّغٔغـؾ عالط ِغَّ حن

 .(7:6إذل أفـؾ  ثٌغّْؿجٌز)صفـًن [ وثدضر دبؼّىصََّزٕج ٔؤِٓ إالَّ أَّٔ ،ثس ربش ثدلجءِغَّ طٕج ٔغـؾ عالثٌىثدض. وعغُ أَّٔ

ّْغَجينوَمىي ِجع أفغآَ   :َ(141-112) ثٌ
َّ َّ ثدلؼّىصََّز،ىث دبُجٖ أوطً صالُِظٖ أْ َٕمُّ ثٌغَّح ]إ  .(4:7)وضجح ثإلديجْ ر وثدضر[ ِغَّز ذُؼز ثٌذشغََّسـجَج ثٌ

َّج وعص يف عؿجٌز ثٌؼّّثٌُّْٔن:  َّةّجةَُّز،   »ويف شغح ٌٍذجدج أعٕجؿُىؽ ثٌغَّؿىرل ػ َّ ثٌظَٓ ثؿضًٕنوث ِغَّر، وطثلىث ثدلى٘ذةز ثٌ أل
، إط ُ٘ ضَضُ٘ أَؼًج ٌٍضَّىدزال ديىٓ ذبوطجعوث شغوجء ثٌغُّوح ثٌُمُضؽ، وطثلىث وٍّز ثهلل ثٌظَّجحلز ولىَّثس ثٌضَّ٘غ ثِيت، وؿمـىث، 

 َمىي ثٌذجدج أعٕجؿُىؽ ثٌغَّؿىرل:، (2-7:2ػّّثٌُّْٔن ) «َظٍذىْ ألٔفـهُ ثدٓ ثهلل عجُٔز وَُشهّْغؤٗ

                                                                            
   11:11، 16:4، 64:4، 7:2 ػّّثٌُّْٔن؛ 16:6؛ وىٌىؿٍ  2-7:2ثٔظغ: عوُِٗ  1
  .ثٌُىٔجَُّٔزيف ثٌىُٕـز  ثٌغُُّؿًِٓ لىثٌٔن  (26) علُ ثٌمجٔىْ َمجدً و٘ى 6



6 
 11، 16/ ثحلٍمضجْ ِؼّىصََّز وثدضر

َّ ،ال متٕغ صىدز ثخلـأر (2-7:  2) ثٌؼّّثٌُّْٔنإذل  ثٌغّْؿجٌز]وٍّجس  ؼـً ز ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ُصِؼّىصََّ دً صشًن إذل أ
ألٔٗ سجف  ،ؿىي ٘ظٖ ثٌىٍّجسثٌغَّ َخَضثس َوٌن دجٌظَّوجيخ أْ ٔالدظ أٔٗ ٌٍؼّّثُٔ ِّ .عىٓ أْ صضىغَّوال دي ،ر وثدضرِغَّ

ُّأو ،ىدزظج٘غ دجٌضَّػٍُهُ ِٓ ثٌضَّ ؿُظٕىْ أٔٗ صىجض  ،ـهًنوشغَؼز ثٌضَّ ،جِىؽ ثدلىؿىٌضَض دجٌَّٕىهُ ثٌشَّهنُ دـذخ مت
َّوَُ ،ىدزثٌضَّػًٍ ؼهُ . وٌظٌه َشجّْ(7-1:  4)ِةغلؾ  عر وّج يف ز ِضىغّْفغطز دلؼّىصََّجس َىَُِّ جضَةض يف  ثٌضَّ ؼٍٓ أ

و٘ى ال . (2:  7)أفـؾ  «ز وثدضرإديجْ وثدض، ِؼّىصََّ»سغي َمىي ؼجص. ويف عؿجٌز ُأز ٘ى ذبضَض فغَض ال َُثدلؼّىصََّ
َّإَمىي  َّ .وثٌفغق وذًن ،ىدزدً ِٓ ثدلـضذًُ أْ ٔظٕغ حنٓ ذبضَضًث ألٔفـٕج دجٌضَّ ،جلؾٔٗ ِٓ ثدلـضذًُ أْ َضىح ثٌ  أل

 1)وىٌىؿٍ  صخيٍغ ثٌؼضُك وَضجضَّ ،دؼىؾ ِٓ َؼضّض .عجع جغودٗ صظً ظج٘غرآوٌىٓ  ثخلـُتز،َىف ػٓ  ،ِٓ َضىح
 (1)[(1:  1 َىدَّٕج) ثٌُمُضؽ ثٌغُّوحر عجُٔز دٕؼّز دً وَىٌض ِغَّ ،(4-11: 

ٌٍذضَظ ػٓ ِؼّىصََّز ثذلغثؿمز. وِجطث لجي آدةجء ثٌىُٕـةز    غوعرثٌىثدضر الدض وأْ َمىصٔج دجٌؼَّ ثدلؼّىصََّزوثحلضَظ ػٓ 
َّػٕهج؟   ،ِجْثٌيت ألٍمش ؿالَ ثٌىُٕـز ثألوذل عصدًج ِٓ ثٌؼَّ ثٌغَّةُـَُّزوجْ أدض ثدلشىالس  ،أو صىغثع٘ج ثدلؼّىصََّزإػجصر  طٌه أل

ز ٌُمجوَ ػضَ لجٔىَُّٔ ،ثدلؼّىصََّزٍىع فُهج ال٘ىس ثدلُالصٌ، وٍ٘ ثٌفضغر ثٌيت صذ ثٌغَّجٌظثِضض ٌمغوْ ػضَضر، دضًءث ِٓ ِٕضظف ثٌمغْ 
 ثذلغثؿمز. ِؼّىصََّز

 اهلراطقة معمىديَّة
 ثٌشَّةهُض وَّّةجٔىؽ   ثٌمةضَّْؾ ػّىًِج، وثٌظٌ ُػمض دغةجؿز  ثٌىٕـَُّزز ثدلىجين، و٘ى ألضَ ثّٓجِغ رلّغ لغؿججٌَّٕمض ٔظغ 

 ٌن ػٍُهج.  َٓ إذل ثٌىُٕـز ِٓ ثدلذضضػٌن أو ِٓ ثدلٕشمِّثدلغصضّْ ِؼّىصََّزٔظغ يف ِـأٌز  ،(7)زلغؿججَّٕ ُأؿُمف، (626)+

َّفغَمُج رلجِغ وغًنر، إز يف مشجي ووجْ لض ُػمض يف ِضَٕز لغؿججَّٕ ظغ يف ِـأٌز إػجصر ٌٍَّٕ فىجٔش العز رلجِغ ثألوذل ِٕهجثٌغَّج أ
 وفُّج ٍٍَ دُجهنج: .ثدلؼّىصََّز

َّ أَّٔص ودضَّ 622َثجضّغ ؿٕز  :األوَّلاجملمع  َّّض سجعػ ثٌىُٕـةز، أل ثٌىُٕـةز ال صؼضةغف إالَّ    ٗ ال ديىٓ إلٔـجْ أْ َُؼ
َّضوث عجُٔزوثدلغصضُّوثدضر.  دبؼّىصََّز ُّوْ إذل ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ِٓ ثدلذضضػٌن جيخ أْ َُؼ ىث إذل ثدلذضضػٌن . وإْ وجْ ثٌذؼغ لض ثٔؼ

ثٌُض الر ووػغ سالفًج ٌضؼٍُُ ٔىثؿؾ، دً َُىضفً دجٌظَّ ِؼّىصََّز،ز، فُجخ لذىذلُ ػٕض ثعصضثصُ٘ صوْ أععىطوـَُّ ِؼّىصََّزدؼض 
 .(ثٌغَّجِٓ، ثٌمجٔىْ ثألوَّي)ثّّٓغ ػٍُهُ. 

 غَؼز ثٌيت وػةؼهج ش ثٌشٌَُّغذّْ ثٌشَّهُضوَّّجٔىؽ  ثٌمضَّْؾ، ولض صػج إٌُٗ ُأؿُمفًج 41ودؼغٖ  626َؿٕز  ثٌضأَ :الثَّايناجملمع 
َّجدكثّّٓغ   ص ِج ٍٍَ:. فذضَّثدلؼّىصََّزدشأْ إػجصر  ثٌ
- ُّ  ٌن.ؼٍّجٍُّْٔىْ ػٕض ثعصضثصُ٘ وَُمَذ ،ثإلديجٌْن ثٌظَٓ وجٔىث يف ثٌىُٕـز و٘جغوث ثإلوًٍنَىُّْ و
- ُّ ُّ ِؼّىصََّز و َّض  ،وهظٖ ِؼّىصََّزِٓ َغصض دؼض  لجَ ّٔج ثدلذضضػىْ دجؿٍز، وو َـُّ ِؼّىصََّزجيخ أْ َُؼ ز، وال َؼين أععىطو

 .ثحلمُمَُّز ثدلؼّىصََّز، إطث دل َـذك ذلُ أْ ٔجٌىث ثٌىثدضر ثدلؼّىصََّزدً ٍ٘  ،عجُٔزػّجصر  طٌه
 .ثدلؼّىصََّزإػجصر خبظىص ص ، َشغح ٌٗ فُهج ِج ربضََّ(624-627)عوِج  ُأؿُمفوأعؿً ثّّٓغ عؿجٌز إذل إؿـفجٔىؽ 

َّٕزُػمض يف  :الثَّالثاجملمع  ٍ ، وطٌه دؼض صٍمَّة ُأؿُمفًج 67وَّّجٔىؽ، ودؼغٖ  ثٌمضَّْؾدغةجؿز  626َهج، أٌ ؿٕز ٔفـ ثٌ
                                                                            

 11:7 عؿجةً ثٌمضَّْؾ أعٕجؿُىؽ ػٓ ثٌغُّوح ثٌُمُضؽ، 1
ُِإِضَٕز شهًنر يف  لغؿججَّٕزوجٔش  7 وألجِىث فُهج لذً ؿمىؽ ؿغوثصر خبّةؾ ؿةٕىثس، وُجؼٍةش    ىْ ضهنج، دٕج٘ج ثٌفُُٕمُُّفغَمُج، دً وِٓ أُ٘ 

ز فمض وجْ ٌٗ ثحلك أْ َأسظ ِٓ أََّة  .وععٗ دبىجخ صمٍُض لضمي سجٌص ِضُجٌػ. ووجْ دلـغثهنج ثُأؿُمفًج 162ز، ووجْ ربش عةجؿز ِـغثهنج ـغثَُّٔدل ًثِغوؼ
فغَمُةج، وطةجعس   إ( ػًٍ ثٌفٕضثي يف 222َ-761ثٔضظغ ثإلِّّثؿىع جىؿضُٕجْ ) ودلَّج. ُأؿُمفًجٌن فُمُّٗ ضٗ أدض ثإلوًٍنَىُّْز سجػؼز دلـغثَُّٔإَذجعشَُّ
 ثٌَُىَ لغؿججَّٕز، فُضُ ثٔضشجدٗ وصٕظُذٗ ِٓ ِلَذً أؿجلفضٗ. ولض أِـش ثٌىٕـَُّزثالؿضمالي يف إصثعصٗ  ،دبغؿىَ ِٕٗ لغؿججَّٕز ُأؿُمفٍـجٔٗ، ِٕخ ربش ُؿ

 ِٕهج.   ثٌشَّغقُِاًل إذل  16هًنر ػًٍ دؼض ىٔؾ ثٌشَّأؿالاًل صثعؿز، وِٓ سغثةذهج ُدُٕش ِضَٕز ص
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َّجدك ثٌغَّجينثّّٓغ  إٌُٗثٌيت أعؿٍهج  ثٌغّْؿجٌزإؿـفجٔىؽ ػًٍ  ثأُلؿُمفعص  إؿةـفجٔىؽ رلّؼةًج يف    ثأُلؿُمفطوغٖ. فٍمض ػمض  ثٌ
َّص فُٗ: عوِج ودضَّ ّّْض ثٌىُٕـز، ال جيىػ إػجصهتج ِؼّىصََّز أ ّّْضوْ وّج صؼ َّإأؿجلفز ص و٘ضَّ !ثدلذضضػٌن ثٌظَٓ َؼ غص ِةٓ  فغَمُج دجٌ

هج وجٔش صمذً ثألشةشجص ثٌةظَٓ   ثدلّجعؿز. وٌمض وطٍش وٕجةؾ ثٌغغح إذل دض أَّٔ وث يف صٕفُظ ٘ظٖشغوز ثٌىُٕـز إطث ثؿضّغُّ
 . (2)ُهُص وػغ ثألَضٌ ػٍز ثذلغثؿمز دبجغَّثػضّضوث دبؼّىصََّ

َّْغٌُُ ثٌغَّجٌظوَّّجٔىؽ إذل ػمض ٘ظث ثّّٓغ  ثٌمضَّْؾفضػج  َٓ سالفًج ٍؼَ صؼُّض ثدلغصضّْدجؿٍز، وَُ ؼضُُّصثدلذضضػٌن  ِؼّىصََّز ذش أ
 فغَمُج. إسالف دٌن أؿجلفز عوِج، وأؿجلفز  إؿـفجٔىؽ. فٕشخَّ ثأُلؿُمفصٖ دلج دضَّ

ؼُضوث عوِج أالَّ َُ ُأؿُمفإٌُهُ  َخَضإؿـفجٔىؽ وأؿجلفز آؿُج، فمض َو ثأُلؿُمفوِغً ٘ظث ثخلالف وجْ لض ٔشخ أَؼًج دٌن 
 ثٌمضَّْؾدغةجؿز  626َز ؿٕز ش حبـخ ؿمؾ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز. فؼمض أؿجلفز آؿُج رلّؼًج يف إَمىَُّٔثدلذضضػٌن، ؿجدلج متَّ ِؼّىصََّز

، وثعصأوث ثٌشَّغلَُّزجس ز، وغالؿُز، وغًن٘ج ِٓ ثإلَذجعشَُّوٌُىَُّ ز،ز ثجلضَضر، ودؼغٖ آدجء ِٓ وذجصووَُّلُظغََّ ُأؿُمففغٍُِجٔىؽ 
 .وعؿجِضهُضهُ دبج فُهج ِؼّىصََّ ،هج دجؿٍزِٓ ثألؿغثع ثٌيت َمىَ ّٔج ثدلذضضػىْ ألَّٔ شٍءػضَ لذىي 

َّج  ٌٗ، فمض ججء فُهج:لجٔىْ ٌضىىْ دبغجدز  ثٌغَّجٌظوَّّجٔىؽ ثٌيت وضذهج يف ثّّٓغ  ثٌمضَّْؾعؿجٌز  أ
َّّض سجعػأٔٗ  ،ٌٕنٕج ٔغي ؤؼضمض ِضُمِّإَّٔ”...  وثدةضر يف   ِؼّىصََّزٗ ٌُؾ ٕ٘جن إالَّ دبؼىن أَّٔ .ثٌىُٕـز ال ديىٓ ألدض أْ َُؼ

مز ز، ودفغوث ألٔفـهُ آدجعًث ِشمَّصغوىين أٔج َٕذىع ثدلُجٖ ثحلَُّ»ٔفـٗ:  ثٌغَّحلىي  ثدلمضَّؽ. ولض ججء يف ثٌىضجح ثدلمضَّؿزثٌىُٕـز 
سـجَةج ثدلـةضًٕن،    دجدلؼّىصََّزٌُضغـً فُٗ  ،ً وَُمضَّؽ دىثؿـز ثٌىج٘ٓ... فجدلجء إطًث جيخ أْ َُٕمَّ (11:6)إعُِةج  « ثدلجء ال متـه

غوُ ِةٓ مجُةغ   وأٔؼخ ػٍُىُ ِجًء ؿج٘غًث فضـهغوْ ِٓ مجُغ جنجؿةجصىُ، وأؿهّْة  » ثٌَّٕيبدفُ دؼلُجي  ثٌغَّحصظضَمًج ٌمىي 
وُف َـضـُغ ِٓ ٘ةى  . وٌىٓ (62، 62:12)دؼلُجي « أجؼً يف أدشجةىُ عودًج جضَضروأػـُىُ لٍذًج جضَضًث، و أطٕجِىُ،

ًُّ»يف ؿفغ ثٌؼضص  ثٌغَّح؟ وٌظٌه َمىي ثٌُمُضؽ ثٌغُّوحثدلجء، و٘ى سجي ِٓ  ؽغ وَمضّْٔفـٗ غًن ؿج٘غ أْ َُـهّْ جؾ ِج ٍَّـٗ ثٌَّٕ وو
ُّ ٓ ووُف َـضـُغ ِٓ ال َمضع أْ حيغّْ. (66:14)ػضص « جؾ َىىْ جنـًج إذل ثدلغُخِٓ دلؾ ثٌَّٕ َىىْ جنـًج، وو  ع ٔفـٗ ِة

 ؟أْ ديٕخ آسغ يف صؼُّضٖ غفغثْ سـجَجٖ ،ثٌىُٕـزسـجَجٖ و٘ى سجعػ 
َّ ز وِغفةغر ثخلـجَةج   صشهض دجحلمُمز. فؼٕضِج ٔـأٌٗ: أصؤِٓ دجحلُجر ثألدضََّ ٌالؿضٕجعرَ ثألؿتٍز ثٌيت ُصـغح ػًٍ ثدلضمضّْ دً إ

َّٔؼيندىثؿـز ثٌىُٕـز ثدلمضؿز؟  ج دل َىٓ ٌٍّذضضػٌن وُٕـز، فُـةضذًُ ػٍةُهُ   ِغفغر ثخلـجَج ال ُصّٕخ إالَّ يف ثٌىُٕـز. ودلَّ  أ
 ... ِغفغر ثخلـجَج

َّػًٍ ، ودظىٌٗ يف صثسٍٗ ثدلمضَّؽح دبٕذٗ ِـذز ثدلًنوْ أْ َُّـخ ٌٍغٌٍَّّؼضّض ٗ الدض مث إَّٔ ثٌظٌ ٌُؾ ج ٔؼّز ثدلـُخ، أ
 ... ثٌؼََّشؽ مضّْأْ ٌَُٗ وُٕـز وال ِظدخ، فال َـضـُغ 

َّ»؟ ولض ُوضخ ثدلؼّىصََّزِهج وج٘ٓ عجؾ سجؿب يف ثٌيت َمضّْ ثٌظَّالروِج ٘ى ٔىع  ٌٍشـجر، وٌىٓ إْ وجْ َـّغ ثهلل ال  إ
. وِٓ َـضـُغ أْ َؼـٍ ِج ٌُؾ ػٕضٖ؟ أو وُف َمضع أْ َمىَ (11:4 َىدَّٕج) «ٗ َـضجُخ ٌٗفئَّٔ ،مٍ ثهلل وَؼًّ ِشُتضٗأدض َضَّ

 ؟ ...ثٌُمُضؽ ثٌغُّوحِٓ لض ُدغَ ٘ى ٔفـٗ ِٓ  ثٌغُّودَُّزّجي دجألػ
ُّ َّ و٘ىظث فى جيخ أْ خيٍغ ػٕةٗ ٘ةظث أَؼةًج     ،الي، وثغضـً سجعجًجًن يف ؿغَك ثٌؼَِّٓ ُسضع وُدًّ ػًٍ ثٌ

 .(2)“ثخل ... يف ثٌىُٕـز ثحلمُمَُّز دجدلؼّىصََّز

 ُأؿةُمف  ثألوَّيضز ذلظث ثدلشهض، إط ثٔضمً إؿـفجٔىؽ وثٌغغح، وػغ ثدلىس سجمتز ِؤلَّ ثٌشَّغقض وثجلظح دٌن دؼض ٘ظث ثٌشَّو
 وَّّجٔىؽ. ثٌمضَّْؾثؿضشهض ، ودؼضٖ دـٕز وثدضر 624َعوِج ؿٕز 

أصذةجع صؤةجصؾ    Donatistsٌن ؤجصُّْثدلُالصٌ، دىثؿـز ثٌضُّ ثٌغَّثدغؼثع ِٓ جضَض ِغ دضثَز ثٌمغْ ةوؿغػجْ ِج ثٔضؼش ثٌّْٕ
                                                                            

5 ODCC, 2nd edition, op. cit., p. 128.  
َّجحدٕجُٔج  شثألعشُّٕضعَ 2   424 -422َ، ص 1442، ثٌُّٕىعثٌىٕـٍ، ِٕشىعثس  ثٌشَّغع، رلّىػز و
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َّة  ثدلؼّىصََّزز ، وثٌظٌ ػػُ دظالدَُّ(4)عثدلذضض ُِٕذش دىثؿـز ٘غؿىلٍ أو دىت سجصَ وٕـٍ غًن ِـضذك. أ ج رلّةغ آعي  إطث 
Arles  َّظغر، ِىػّْفمض ػضَّي فمؾ ٘ظٖ ثٌَّٕ 117َثٌظٌ ُػمض ؿٕز ُِٕذةش دجؿةُ   ظذخ شةغػَُّ ثذلغثؿمز ُص ِؼّىصََّز ذًج أ ز إطث 

ع ثٌظٌ لةغَّ  َ(711-127)أغــُٕىؽ  ثٌمضَّْؾثٌظٌ ثٔضشغ يف ثٌغغح ػًٍ ٔـجق وثؿغ ربش صأعًن صؼٍُُ  ثٌضَّؼٍُُ، و٘ى ثٌغَّجٌىط
ْـّغز ثػضّجص لجٔىَُّٔ ْـّغز سجصَ ظغ ػٓ إديجْ أو أٍَُّ٘ثدلـُخ، دغغ ثٌَّٕ ثٌـُّْضذُخ ثٌظٌ وػؼٗ دىجىح شىٍٗ ثٌظَّ ثٌ  .(6)ثٌ

َّ ع يف لجٔىٔٗ ثٌضَّ، ولغ162ََّي ؿٕز ىين ثألوَّيف ٘ظث ثخلؼُ ِٓ ثالعصذجن، ُػمض رلّغ ُٔمُز ثدلـى  ِؼّىصََّةز  جؿغ ػشةغ أ
َّإٕٔج حنضّْ”ثذلغثؿمز. فُمىي:  ِؼّىصََّزخبظىص ٌؼوَ إػجصر ز لغؿججَّٕػًث لجٔىْ رلّغ ، ِؼؼّْثذلغثؿمز جيخ أْ ُصؼجص أصذجع دىٌؾ  ص أ

َّ ِّجيخ أْ ُصؼجص ِؼّىصََّ ،ثٌظَٓ جلأوث إذل ثٌىُٕـز ثجلجِؼز (4)جِىؿجؿٍثٌ  “.ثخل ... دجي ضهُ ػًٍ و

َّج ٌن أصذةجع  ثدلىٔضةجُّْٔ  ِؼّىصََّةز جِٓ ػًٍ وجىح إػةجصر  ض يف لجٔىٔٗ ثٌغَّفمض أوَّ 171َثٌظٌ ُػمض ؿٕز  ثٌالَّطلَُّزرلّغ  أ
ؿٕز  ثٌُمــٕـَُُّٕزيف  ثٌغَّجين ع ثّّٓغ ثدلـىىين. و٘ىظث أَؼًج لغَّولـجوؿضهج، وأْ َمىَ دضؼُّضُ٘ أؿجلفز ثٌىُٕـز (11)ِىٔضجٔىؽ

َّجدغيف لجٔىٔٗ  161َ  ضهُ.عفغ ِؼّىصََّ ثٌ

ِّ ص ٌن ِٓ ػضِهج ػًِٕج ؿىَاًل يف ثٌىُٕـز، ووجْ صةغصُّ ثدلىٔضجُّْٔ ِؼّىصََّزز ش ِشىٍز ثالػضغثف دظذَّظَّ ،طٌه ودغغُ و
 :، ِٕهجآٔتظ يف ٘ظث ثألِغ َؼىص إذل أؿذجح ػضَضر ثٌىُٕـز

َّ َ(662-121)صغصٍُجْ  ثٌؼالَِّزض َؤوِّ - ٌَّن طذٌُخإديجْ ثدلىٔضجُّْٔ أ  .ثدلؼّىصََّز ؿّغ والؿَُّّجذلُ ثألؿغثع ٔفـهج،  ، وأ
َّ َ(711-112)إدُفجُٔىؽ  ثٌمضَّْؾشهض  - ٘ى وضؼٍُُ ثٌىُٕـةز   ثٌُمُضؽ، وثٌغُّوحدجِح وثالدٓ  صؼٍُّهُ فُّج خيضض أ

 ثجلجِؼز.
 ضهُ. ز ِؼّىصََّدظذَّ َ(622-676)ُٔـُىؽ ثٌىذًن صَى ثإلؿىٕضعٌ شهض ثٌذجدج -

َّج َّفمض ٔظغوث إذل ثدلىٔضجُّْٔ ،دؼغ آدجء ثٌىُٕـز ثِسغَٓ أ ِةٓ   شةٍء  إػغثُّٔ ػٓ إديجهنُ َىضٕفٗ  ٌن ٔظغر شه وعَذز، أل
، َ(144-111)ودجؿٍُُىؽ ثٌىةذًن  . ٌظٌه ثٔضمضُ٘ فغٍُِجٔىؽ، ثٌُمُضؽ ثٌغُّوحٗ دأَّٔ ،ثٌغّىع. فهُ َضػىْ ػػُّهُ ِىٔضجٔىؽ

 ضهُ دجؿٍز.  ، ِؼضَّّٓ ِؼّىصَََّ(162-112)ثألوعشٍٍُّ  ووًنٌُّؾ

َّ ثٌىذًن دجؿٍُُىؽ ثٌمضَّْؾفًني  ّّْضوْ دجؿُ ثِح وثالدٓ وِىٔضجٔىؽ. وُ٘ وإْ دل َغُّْثدلىٔضجُّْٔ أ غوث شُتًج ِٓ عؿُ ٌن َؼ
َّ ثدلؼّىصََّز، َّ ثٌُمُضؽوح ضجٔىؽ وثٌغُّصؼذًنثهتُ ثٌغجِؼز ػٓ ِىٔ إالَّ أ ضةهُ دجؿٍةز.   ثألفؼً أْ ُصؼضةّّ ِؼّىصََّ  وجفُز ٌٍمىي دأ

َّ  .(11)ضهُ دجؿٍز دضًّجُصؼضّّ ِؼّىصََّطٌه ػضصًث وثفغًث ِٕهُ لض ؿمؾ يف ٘غؿمز ؿجدٍُُىؽ، وػًٍ  دجإلػجفز إذل أ

َّ و غًن يف ػِٓ ثإلِّّثؿىع عُؤصوؿُىؽ ثٌظَّة  ُأؿُمفًج 614ودؼغٖ  714َثٌظٌ ُػمض ؿٕز  لغؿججَّٕزرلّغ جضَغ دجٌظِّوغ أ

                                                                            
َّفغَمٍ، ثٔشك ٘ى وأصذجػٗ ػٓ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز حبجَّإ ُأؿُمف٘ى  4 لض سجْ ثإلديةجْ يف   111َؿٕز  ُعؿُثٌظٌ  لغؿججَّٕز ُأؿُمفوجوٍُجٔىؽ  ز أ

ٌن ؤجصُّْهٌّن ثٌةضُّ ِةضَّ  ،ػٌُن وجٔىث لض عفؼىث ٘ظث ثٌؼَّز. وٌىٓ ثألععىطوـُّْفضُش ثٌىعَُّٕدلأِىعٌ زلىّز ثٌضَّ ثدلمضَّؽ، فـَُّ ثٌىضجح ثالػـهجصػِٓ 
 ز. دجٌذضػز ثألعَىؿَُّ هجِهُثصّْهُ وجٔىث َؼـفىْ ػًٍ ِٓ سجٔىث وؿمـىث، دجإلػجفز إذل دأَّٔ

َّوصمىي ٘ظٖ ثٌشّْ جء. فُٕذغٍ أْ َُمـغ ثخلـةجر ِةٓ   ثخلـجر يف ثٌىُٕـز َٕمٍىْ ػضوي سـجَجُ٘ إذل ثِسغَٓ، وّج َُؼضٌ ثدلغػً ثألطذَّ ُؼز: إ
 ضهج.  شغوز ثٌىُٕـز وػؼىََّ

ٍُّؼز ػضَّوٌمض ػمضس ٘ظٖ ثٌشّْ  فغَمُج وإَـجٌُج.إِٓ  ر رلجِغ ذلج يف و
8  ODCC, 2nd edition, p. 128. 

 .624َ، وأؿمـٗ رلّغ ِىجين يف أٔـجوُز ُػمض فُهج ؿٕز ثٌغَّجٌىط ػًٍ أٔـجوُج، ووجْ َؼٍُّ ػضَّ 621َحنى ؿٕز  ُأؿُمفًجطجع  4
َّ، وثصَّثٌغَّجينيف ثٌمغْ  ثدلـُذَُّزثػضٕك  وعُِّٕجُ٘ أصذجع ِىٔضجٔىؽ، ووجْ  11 ر أودً إٌُٗ دـغَمز سجطز أْ َضٕذأ. وصذؼةٗ ػةضَّ   ثٌُمُضؽ ثٌغُّوح ػً أ

فهج، ودل ُصذضط ، ودؼض أْ دىّش ثٌىُٕـز ػٍُٗ، أٔشأ أصذجػٗ شُؼز ثشضهغس دظغثِز صمشَُّ(662-121)صغصٍُجْ  ثٌؼالَِّزأششجص وجْ ِٓ دُٕهُ 
   ٌن.ز. وٌظث ُصػٍ أَؼًج أصذجػهج دجؿُ ثٌفغجيُّْصذضَاًل يف ِىثص صؿضىع ثإلديجْ، وصثِش ػًِٕج ؿىَاًل، وثٔضشغس يف فغجيَُّ ،ُؼز يف دضثَز أِغ٘ج٘ظٖ ثٌشّْ

َّجحدٕجُٔج  11   144ثٌىٕـٍ، ِغجغ ؿجدك، ص  ثٌشَّغع، رلّىػز و
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ىُ ػض دؼغ ثدلذضضػٌن أِغةجي  وجْ لض ُػمض إلطضثع ثحُل (16)“ثإلفغَمَُّزلىثٌٔن ثٌىُٕـز ”وثدلؼغوفز لىثُٕٔٗ دجؿُ  َ(711-721)
ظهغ ِٕهج ػَةجصر  وَ، (24، 26، 74) ٌن ثٌمىثٌٔنؤجصُّْوأوعص ٘ظث ثّّٓغ ػٓ ثٌضُّ .ثخل ... وصؤجصؾالجُىؽ ووٍُـضُىؽ صٍُّظٖ، د

 ِٓ ثٌىُٕـز ثجلجِؼز ِؼجٍِضهُ دبج َؼّٓ ؿالَ ثٌىُٕـز و٘ضوةهج.   ج ثؿضىجخفغَمُج وثِضضثص ٔفىط٘ج، ممَّإُؼز يف ٘ظٖ ثٌشّْ ثٔضشجع

هُ دل َفؼٍىث طٌةه  ٌن، ألَّٔؤجصَُّْـضشًن ثّّٓغ دؼغ ثألؿجلفز فُّج خيضض دجألؿفجي ثٌظَٓ ػّضُ٘ ثٌضُّ (74)ففٍ ثٌمجٔىْ 
 مضَ خلضِز ثدلظدخ؟دجسضُجعُ٘، دً ٌؼالي وثٌضَهُ، فهً ديٕؼهُ طٌه ػٕض ثعصضثصُ٘ ٌٍىُٕـز ػٓ ثٌضَّ

جىع إذل وغًنُ٘، إطث أعثصوث ثٌغُّوثٌمـىؽ أٌ ِٓ ثألؿجلفز  ،ٌنٌن ِٓ ثإلوًٍنَىُّْؤجصُّْمسخ ثّّٓغ ٌٍضُّ ،(26)ويف ثٌمجٔىْ 
ـُصذهُثٌىُٕـز ثجلجِؼز، أالَّ َُّٕغ لذىذلُ حبـخ ُع َّ، إط حي َّالَظىْ وأْ َـضضخ ثجلُّغ خيٍُ ٓ أ  يف ثٌىُٕـز وَؼص٘غ. ثٌ

َّوَمىي أعَـضُٕىؽ ِؼمِّ صذةهُ  ٌن ثٌظَٓ صجدىث وٌؼٕىث دضػضهُ، َُـّخ ذلُ دأْ َذمةىث يف عُ ؤجصُّْثٌضُّ ذًج ػًٍ ٘ظث ثٌمجٔىْ: إ
َّثإلوًٍنَىَُّ ٌن، و٘ى ِةج عآٖ أَؼةًج   ٔمض شضَض يف ػضص ثإلوًٍنَىُّْفغَمُج وجٔش صؼجين ِٓ إثٌىُٕـز ثجلجِؼز يف  ز، طٌه أل
َّ (11)جىٔـىْ َّ ثٌظٌ أػجف دأ ٌن ِةٓ  ز لذىي ثإلوًٍنَىُّْلض ُصغوش ٌٗ دغََّ ،ٔىْثٌمج ضٗ، وحبـخ ٔضّْيف إَذجعشَُّ ُأؿُمف و

 إطث شجء لذىذلُ.ٌن ؤجصُّْثٌضُّ

ُ ِٓ أؿجلفز وشؼخ، ٌةىػظهُ  ٌن ُّْؤجصُ ثٌضُّغ وصؼًٍِّ وفىص صذشّْثؿضذـٓ أْ ُصغَؿ (24)وثٌمجٔىْ  َّة  وصػةىهت الَ إذل ثٌ
 ثٌىُٕـز. وثٌىدضر، وإديجْ

َّثذلغثؿمز ُص ِؼّىصََّزش وظَّ ض يف لجٔىٔةٗ  ، وخلَّة 246َجدغ ثدلُالصٌ، ػٕضِج ُػمض رلّغ صغوٌى ؿٕز مٍك ثٌىُٕـز دىت ثٌمغْ ثٌ
َّثخلجِؾ وثٌضّْ َّ ـؼٌن و َٓ ِٓ ثدلذضةضػٌن إذل ثإلديةجْ.   ز لذىي ثدلغصضّْخبظىص ٘ظث ثألِغ، ووُفَُّ ؿذمضٗجدمز ٌٍّججِغ ثٌيت ثٌمىثٌٔن ثٌ

َّ  .ثٌضَّجعخيَُّزِٓ ثٌىجهز  جضِّثثٌمضديز، ال صؼضغف ّٔظث ثّّٓغ، وال دمىثُٕٔٗ، إالَّ أٔٗ َؼُٕٕج  ثٌشَّغلَُّزثٌىٕجةؾ  ودغغُ أ

فؼٍّةجء  ٗ ِهّج وجْ ثألِةغ،  أجؼَ دٗ، أَّٔ ٍَىح رل وأوجُصهج دمىٌٗ: ثٌظٌ ز وَّثٌمؼَُّ (17)ض ثٌؼجدل ثٌمجٔىين ُ٘فٍُُٗوٍَشّْ
َّمؾىْ أو ثدلذضضػىْ ثدلٕشمُّ ٗ وٌى أمتَّوجٔىث َؼضمضوْ أَّٔ ،وثِدجء ثأللضِىْ ثٌالَّ٘ىس دظةىعر   ثدلمضَّؿةز ز ثخلجعجٍ ٌٍّؼّىصََّ ثٌ

ّْز، فجٌشَّلجٔىَُّٔ ، دً وةجْ شةجةؼًج يف   ثٌشَّغقثٌغأٌ ِٕذظغًث يف . ودل َىٓ ٘ظث ثٌُمُضؽ ثٌغُّوحضؤٗ، دل ًَٕ ٔؼّز شض ثٌظٌ َؼ
 .(12)ثٌغغح أَؼًج

َّوجضَغ دجٌظِّ  :ٍٍَِج  (46)َظوغ يف لجٔىٔٗ علُ  714َثٌظٌ ُػمض ؿٕز  لغؿججَّٕزرلّغ  وغ أ
َّلض ثؿضذـٓ ثّّٓغ أَّٔ” ّْ ٗ دُظ ال َىجض شهىص عمز، َشهضوْ دأ ضوث، و٘ؤالء ٌظغغ ؿٕهُ ال َضعوىْ ثألؿفجي لض ُػ

ْـّغأْ َؼـىث جىثدًج ػٓ أٔفـهُ إْ وجٔىث لض ٔجٌىث ٘ظث  َّضوث دضوْ صغصُّثٌ َّذخص، ٌتال َُذغِىث ذلظث ، فُجخ أْ َُؼ ِٓ ٔؼّةز   ثٌ
َّ مضَؾ. ولض أحلَّـهًن وثٌضَّثٌضَّ عوْ ػضصًث وثفغًث ِةٓ  حيغّْهُ ؿذجُٔج، ألَّٔإٍخ إسىصٕج ثٌغجةذىْ يف ِغثوش )ثدلغغح( وجٕىيب ّٔظث ثٌ

 “.ثألؿفجي ِٓ دالص ثٌّّدغ

                                                                            
َّ لغؿججَّٕز. ُأؿُمفأوعٍَُىؽ  ،وجْ ِٓ أشهغ آدجةٗ 16  لجٔىًٔج. 171، ووػغ 767َِٕؼمضًث ؿش ؿٕىثس وجٍِز، وثسضضُ أػّجٌٗ ؿٕز  وظ
 ػشغ. ثٌغَّجِٓأدض ال٘ىصٍُ وُٕـز إجنٍضغث ثٌذجعػَٓ يف ثٌمغْ ، َ(1467-1414)٘ى طّىةًُ جىٔـىْ  11
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