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 ثبٌىالَبد اؼبزَّؾلح األِوَىَُّخ لٕبح ٌىغىً
 6112َٔىفّّّ  -أوزىثو 

 61، 61، 15، 14 اغبٍمبد

 حتهيم املرأة

َّمٌ٘ى “ ربًٍُ اؼبوأح” والكهتب ٌَنَوو أو شببٌٔن َىًِب ِٓ والكهتاب  ثؼل أهثؼٌن َىًِب ِٓ  اٌىاٌلحاٌنٌ ذبوَٗ اٌىَُٕخ ػًٍ اؼبوأح  اٌ
ُّأُل َّ٘ٓ كائًّب ٘ى: ِىت ُػوَفإاي اٌنٌ َزجبكه ئىل اٌنِّٔضً. واٌ َـُّخذ ٘نٖ اؼبّبهٍخ اٌ ََُّخ يف اٌىَُٕخ اٌمج ؟ وِب ٘ى ربهخيهاب  فظىطًب م

َّ  ؟ػّىًِب ولَُّخمٍَ يف اٌىَُٕخ اٌشَّاٌ

َّوَُّ٘ أ ،وحبَت ٔبِىٍهُ ،ىٌْمل وبْ اٌؼّّأُُّ غٌ ثزفظُالد ثٍغذ ِلا٘ب، فىبٔىا ب٘و وإٌَّي ِٓ كلَّمىا يف ِىػىع اٌ
 اؼبملًَّ اػُبجيِٓ كفىي اؽبُىً وِٓ االشزوان يف ػُل اٌفظؼ، وِٓ األوً ِٓ  ،ديٕؼىْ ِٓ وبْ يف ؽبٌخ قببٍخ وػلَ ؿهبهح

َّ ،... اخل جي اٌىعىٖثبئؼ، وااللزواة ئىل األللاً، وُففؼاًل ػٓ غبىَ اٌنَّ اؼبـهَّوَٓ فمؾ ُ٘ اٌنَٓ ديىٕهُ االلزاواة ئىل   أل
 .(1)اٌملُّوًاإلٌٗ 

اٌؼهل اٌملمي  أطؾبؽبد، ػًٍ وعٗ اػبظىص، ٘ى األوضو ؽلَضًب ِٓ غًنٖ ِٓ اٌالوٌَّْنػشو ِٓ ٍفو  اٌضَّبينطؾبػ واإل
َّ”ِىػىع  ػٓ َّب“. غٌب٘و وإٌَّاٌ َّ أٍفبه اٌؼهل اعبلَل فزّٕض أ  ،(6)َٗ اإلَٔبِْب ؿهَّوٖ اهلل ال جيت أْ َلّْٔ طواؽخ ػًٍ أ
َّ ُّإٌَّ وأ  جؼلٔب ػٓ اهلل.ٓ يف اػبـُئخ وؽل٘ب وٍ٘ اٌيت ُرغبٍخ رى

َّ ،وثوغُ مٌه َّ”ِىػىع  ظ هب لل ٔشأد يف وٍؾ َهاىكٌ يف  َإهق وَُٕخ اٌؼهل اعبلَل، ثَجت أَّٔ“ غٌب٘و وإٌَّاٌ
َّ يف هٍبئٍٗ، ٌُٕماً   اٌوٍَّىيثىٌٌ  اٌملٌَّْبِىً اٌملمي، ثوغُ ِب وزجٗ ض ِٓ لُىك إٌَّقٍُّهً أثلًا اٌزَّاٌجلاَخ، ومل َىٓ ِٓ اٌ

 فىو اٌىَُٕخ ِٓ فوائغ ؤبِىً اٌؼهل اٌملمي، ئىل ٔؼّخ اٌؼهل اعبلَل.

َّؽٌن  ،واؼبَُؼ ٔفَٗ ٌٗ آّل ٌىٍ َؼزك ثين اٌؼهل اعبلَل ِٓ فوائغ ػزُمخ أوٍّهب  ، فنٌهغٌب٘و وإٌَّفؼغ ٌشوَؼخ اٌ
َّ ًّّْ و و٘ى ٔفٌ ِب فؼٍزٗ اٌؼنهاء اٌملََّْخ ِومي، ؽٌن فؼاؼذ   .(3)ثو ٘ى ػَّٕب ًٌنفؼهب ػٓ وبٍٕ٘ب، و٘ىنا عبء اؼبَُؼ ٌُى

ٌَّٕبِىًىُ واػُزّّد حُبٌٍٕبِىً، وأوٍّذ شوَؼزٗ،  ِّ ا َّا   فً اإلغًن ؿب٘وح ٍجؼخ أَبَ ثؼل والكهتب ٌٍ ب٘وح ؽبٍ، و٘اٍ اٌؼانهاء اٌ
َّواٌملّْ وٍ٘ اٌيت وٌالد االثآ اٌىٍّاخ     (2:16 الوٌَّْن)وصالصٌن َىًِب ثؼل مٌه يف كَ رـهًن٘ب! ؽٌن. وألبِذ صالصخ  ََخ و
ـُ اٌضَّبُٔخزهب ـبزىِخ. و٘ىنا حبىاء وثزىٌَُّ  إٌَّبِىً.ىُ ٍذ فـُئخ ؽىاء األوىل، ثؼل أْ أوٍّذ ػٕهب ُؽث

ٍِّ ِىػىع ربًٍُ اؼبوأح ربهخيُِّب وؿمَُِّب، و٘نٖ اٌجٕىك ٍ٘:ٕ٘ب، وأوكُّ اغبلَش   ػٓ صالصخ ثٕىك هئََُُّخ، ُرغ
َـّجُؼَُّخاٌىَُٕخ ِٓ اإلفواىاد ِىلف أوَّاًل:   ، وفزوح رـهُّو اؼبوأح اغببئغ أو اٌىاٌلح.اٌ
 ٔضً.افزالف فزوح رـهُّو اؼبوأح ػٕل والكهتب َمَووًا ػٓ والكهتب أُلصبًُٔب: 
 ؿمٌ ربًٍُ اؼبوأح ثؼل وّبي فزوح رـهُّو٘ب.صبٌضًب: 

                                                                            
   1:61طّىئًُ 1؛  11:14؛ 2:5 ػلك؛  3:66؛ 61 -15:3 الوٌَّْن 1
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 ر املرأة احلائض أو انىاندة، وفترة تطهُّانطَّبيعيَّت: مىقف انكىيست مه اإلفرازاث أوَّاًل
 ، ِلػىًِب ثألىاي ووزبثبد آثبء اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ ربلَلًا،اٌمجـٍ اٌملمي واٌنٌ اِزل ػًٍ ِلي اٌمووْ اؼبززبثؼخ َوي اٌزَّمٍُل

َّ َّاإلفواىاد  أ ، أو ؽؼىه اٌىَُٕخ، ثبٍازضٕبء فببهٍاخ   اؼبملًَّأو لواءح اٌىزبة  اٌظَّالحِٓ ال سبٕغ  ،ً أو اؼبوأحُعٌٍوَّ جُؼَُّخاٌ
 ٌٌُ ٌَجت قببٍاخ،  ،خ ٌٍّوأحَجفبً ثبٌّْٕـهُّو ِٓ اغبُغ أو إٌُّالٍَُّّب يف فزوح اٌزَّ ،وبؼبؼّىكََّخ واإلفقبهٍزَُّب اٌىََُّٕخاألٍواه 

 فمؾ. ـُئخ، ال رؼىك ٕ٘بن قببٍخ أو كٌٔ، ئالَّ قببٍخ اػباؼبؼّىكََّخٗ ثؼل ضبُُ ألَّٔ

َّ  “اٌوٍَّاى   اٌزَّمٍُال ”اٌنٌ َُؼٍُِّ ثاٗ   اٌزَّؼٍُُ و٘نا ٘ى اؼبفهىَ اٌنٌ ٍبك يف وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ ِٕن اٌجلاََّخ، مٌه أل
)ُكوّْْ لجاً ٍإخ    “اٌىٍَٕ اؼبظوٌ اٌزَّورُت”ربذ اٍُ  اؼبُالكٌ اٌضَّبٌشِٕن اٌموْ ؽبُجىٌُزٌ، واٌنٌ أزشو يف وَُٕخ ِظو 

َّّلوْوٌُزؼَّ” َمىي: َ(611 ُّ ،ُ اٌنَٓ َُؼ وئْ وبٔذ ثُٕهُ اِوأح ؿبِش، اػببٌِ ِٓ األٍجىع.  اٌَُىَىا وَغزٍَىا يف أْ ََزؾ
َّّل يف َىَ آفوفٍُزؼَي  . (3، 2:61) “ي ٔبؽُخ، ورزؼ

َّ، فأَّاٌظَّالحجيخ ال رىًَ ػٓ اؼبورجؾ ثبٌيّْ أَٔذ”أَؼًب: وّب َمىي  اٌنَٓ لل اطـجغىا ال حيزبعىْ  ىّب ٌَزّب قبََُٓ. أل
ُّ  .(5:32)“ هُ أؿهبهألَّٔ ُأفويح ىا ِوَّأْ ََزؾ

 ُأٍاُمف يف هٍابٌزٗ ئىل ثبٍاٍُُلً    َ(621-624)اٌمجـٍ اٌنٌ ربلَّس ػٕٗ اٌجبثب كَىَُُٔىً اٌىجًن  اٌزَّمٍُلو٘ى ٔفٌ 
ُِثٕزبث  ( ؽٌن َمىي ٌٗ:اٌغوثَُّخْ ُلىٌٌُ )اػبٌّ 

َّب]...  هٓ ٍُغلْ بد، فأَِّإِٕبد ورمَُّ َّٓهٓ ٌى ُوفأػزمل أَّٔ ،َبء يف فزوح االِزٕبع )اغبُغ(فُّب خيزض ثبٌّْٕ أ
َّ َّاٌوَّةيف مٌه اٌىلذ عيػبد ِٓ أْ َمزوثٓ ِٓ اؼببئلح اؼبملٍَّخ، أو ٍََّٓ عَل  أٔفَه اؼبوأح ٔبىفخ  . واغبمُمخ أ

ُ٘ اٌوَّةَ مل رٌٍّ اٌلَّ َّٔفَٗ، ثً ؼبَذ فمؾ  ٌّ لة صىثٗ ... أل ئَٔبْ ئما مل َىٓ ؿب٘وًا سببًِب ٔفًَب وعَالًا،   أ
 .(2)فأٗ َُّٕغ ِٓ االلزواة ئىل ُللً األللاً[

 :اٌوٍّْبٌخوَمىي أَؼًب يف ٔفٌ ٘نٖ 
ًّن. فبٌانٌ  )اؽزالَ( ٌٍٍُ ثلوْ ئهاكهتُ، فؼٍُهُ أْ َزجؼىا شهبكح اٌؼَّا  ]وخبظىص اٌنَٓ حيظً ؽبُ فٌُغ

ِّؾُ، فأََّزشىَّه وّب يف أِو أوً اٌَّ واؽل َوَل  ٗ َُلاْ ئْ أوً. ٌنٌه ففٍ ِضً ٘نٖ األِىه، ٍَيَ أْ َىىْ ٌى
 .(1)ىّٗ ٘ى ثٕفَٗ[ُؽلله ػًٍ  ،ؽَٕخ وصمٌخ ،ؿبٌ٘و أْ َمزوة ئىل اهلل، ػًٌّن

ت يف ؽٌن َىُزا  ،يف اٌموْ اٌوَّاثغ اؼبُالكٌ َ(333-652) اٌوٍَّى اٌمجـٍ ػُٕٗ ئىل ىِٓ اٌجبثب أصٕبٍُىً  اٌزَّمٍُل وديزل ٘نا
 :ئٌُٗ ِٕٗ، فُمىي ٌٗ ا ػًٍ اٍزفَبهاد وهكد، جيُجٗ هكِّ٘جبْ عجً ٔزوَبأة ُه آِىْهٍبٌزٗ ئىل 

ٌَّٕ ّْ]ِب ٍ٘ اػبـُئخ أو ا ئفواى ؿجُؼٍ؟ وّب ٌى وبْ فىو اإلَٔبْ ِهزًّب ثأْ جيؼً ِٓ ئفواىاد  غبٍخ اٌيت رىعل يف أ
َّ ىَ؟أِوًا ََزؾك اٌَّ - خوٍ٘ ػووهح ؿجُؼَُّ -ظبق اٌفُ األٔف أو ُث اإلَٔبْ ٘ى ػًّ َلٌ اهلل، فىُف ديىٓ أْ  ... ئ

ًٍُاٌخ اهلل ؽَت ِب عبء يف أػّبي ب كبٓ مهَََّّٕخ؟ وئما ُؤمَُّ لىَّحَٕزظ ػًّ كٌِٔ ِٓ   شاٍء  ، فٌٍُ يف أٔفَٕب (2)اإلؽبَُّخ وُّ
ٌٌ  .(3)ٌٔ[ت اٌلَّفؼٕلئن فمؾ َُغٍَ...  ٕب ؽُّٕب ٔورىت اػبـُئخ. وٌىَّٕقب

َّ َ(341-341) األوَّيوًََن اٌجبثب رُّىصبوً  ففٍ ئعبثبرٗ  .وكبٓ اِْ يف أوافو اٌموْ اٌوَّاثغ اؼبُالكٌ .وَكػًٍ ٔفٌ اٌ
 هذ ئٌُٗ ٔموأ:ُوعّْػًٍ األٍئٍخ اٌيت  اٌمبٔىَُّٔخ

 ٌُاًل؟اؼبؼبعؼخ ثؼل  اؼبملٍَّخً أو اؼبوأح أْ َزٕبوي أؽلمهب األٍواه ُع: ً٘ جيىى ٌٍو1َّ سؤال
                                                                            

4 ANF., VI, p. 96  
5 Ibid., p. 96  

ٌَُّخوٌُُ ٍٍُّبْ لالكح، وزىه ك 3   64:13أػّبي  2 ًٍُرؼبٌُُ  - اٌلٍّْمى  231 -263 ، ِوعغ ٍبثك، صاٌوُّ
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ػاىكا ئىل ِاب    مثَّ ،الحغب ٌٍظَّال ديٕغ أؽلوّب اِفو ػٓ مارٗ ئالَّ دبىافمخ ئىل ؽٌن، ٌىٍ رزفوَّ: »اٌوٍَّىي: ال، فمل لبي اجلىاب
 .(1:3وىهٔضىً 1)« زىّبثىّب اٌشُـبْ ٌؼلَ ػفَّوٕزّب ػٍُٗ ٌئال جيوّْ

خ، فهً جيىى ٓ الٍزٕبههتب ثبؼبؼّىكََّاؼبؼَُّ اٌَُىََبء يف الِوأح ِٓ اؼبىػىظبد أْ ؽلس ؽبب ػبكح إٌّْ فكارَّ: ئما 2 سؤال
َّل يف مٌه اٌُىَ؟  أْ ُرؼ

َّّل ؽىت رؼىك ٔمَُّاجلىاب  خ.: ال ُرؼ
 ؽُؼهب أْ رشزون )أٌ رزٕبوي(؟وً٘ يف كوه  الِوأح: ً٘ جيىى 3 سؤال
 .(4)خٔمَُّرؼىك : ال، ئىل أْ اجلىاب

َّبكًوئْ عئٕب ئىل اٌموْ اػببٌِ أو  ٌٍَُّّالك اٌ اٌؼوثَُّاخ، واٌايت    اٌٍُّغخلىأٌن ُ٘جىٌُزٌ اٌيت وطٍزٕب ِزوصبخ ئىل  ، قبل أ
َّبكً اؼبُالكٌ  يف ثبٌُىٔبَُّٔخ أوَّاًلُوزجذ   : يف مٌه ، ؽُش رمىي(5)هظ اٌملميإٌَّرًَن ػًٍ ٔفٌ غؼىْ اٌموْ اٌ
َّوئْ وبٔذ اِوأح، َزَّ” َّّل يف رٍه اٌلُّفك أْ ٍَؾمهب اٌ  .(1:15)اٌمبٔىْ “ ورـُهو ئىل أْ فؼخ، ثً رزأفَّّش، فال رزؼ

ٍُُجيخ، وٌى أَّٔاٌنٌ ٘ى ِورجؾ ثبٌيّْ”وأَؼًب:  ِّٗ ؽىت َمىَ ِٓ ػٕل ىوعزٗ، ف َّظ جيخ غًن قبَخ، و٘ى ال حيزبط ئىل ضباُُ  اٌيّْ ، أل
َّاٌضَّبُٔخدببء ِٓ ثؼل اٌىالكح   .(3:63) “وٖ صبُؼٗوَـهّْ ،َوشُ عَل اؼبإِٓ اٌُمُلً اٌوُّوػ ، ِب فال غًَ اٌُلَٓ ال غًن. أل

أٔجاب   ٌنٌ َشوؽٗورمٍُل٘ب اؼبَزمو فُهب يف ٘نا األِو، وا اٌمجـَُّخٔزؼوَّف ػًٍ ِفهىَ اٌىَُٕخ  اؼبُالكٌ ويف اٌموْ اٌؼبشو
 األمشىٌٔن، فُمىي: ُأٍُمف (1111َ-511ؽىا  )اؼبمفَّغ ثٓ  ٍبوَوً

 َأِؤب أْ ٔؼزيي ػٓ َٔبئٕب صالصخ أَبَ لجً أْ َّٔغ والِٗ، وّاب فؼاً ثاجين    مل...  اؼبَُؼٕب ََىع ب عبء هثُّؼبَّ]
لبك ِؼهب، وال أؽىعٕب ئىل ضبُُ اؼببء ثَجت اٌوُّوعخ، وال ِٕؼٕب ػٕهب وػٓ لبك ِغ اٌيٌَّ ثَجت اٌوُّئٍوائًُ. وال عؼٍٕب ٔزٕغَّ

هب ٌَُذ قببٍخ ثاً فـاو،   ئَّٔ :ولبي...  ، وال ِٓ كفىي اٌىَُٕخاٌظَّالحلبك ِؼهب، وال ثَجت اعبٕبثخ، وال ِٕؼٕب اٌوُّ
، ثاً ػآ   اٌُملَّاًوال ػٓ ؽؼىه  ِٓ أعً أٔٗ فبؿو، وال ِٓ كفىي اٌىَُٕخ، اٌظَّالحواٌنٌ َفـو ال ديزٕغ ػٓ 

 .(11)[... وثبْ فمؾرٕبوي اٌُم

 ٘نا ٘ى رمٍُل اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ اٌنٌ اٍزّو واٍزمو فُهب ػًٍ ِلي األٌف ٍٕخ األوىل، ِىصَّمًب ثٕظىص آثبئَُّخ.

َّ َّب ٍجك مووٖ ِٓ وزبثبد اِثبء خبظىص ِؼبعؼخ  -ب خبظىص رـهُّو اؼبوأح ثؼل والكح األؿفبي أ وٍ٘ ؽبٌخ ال زبزٍف ػ
هأَاًب   َ(612-141)فٕموأ ٌٍؼالَِّخ أوهجيبٔىً  -ًَ، ئم ال فوق ثٌن ؽبٌخ اِوأح ربجً ثيهع ثشو أو اِوأح رٍل ك إٌَّوعخ إلجيباٌيَّ

َّْو األطؾبػ  َِزمالًّ ِىًٍ لبئاًل:  اٌوَّةُ ووَّ»، اٌنٌ َمىي: اٌالوٌَّْنػشو ِٓ ٍفو  اٌضَّبينثٗ يف مٌه األِو، ؽُّٕب وبْ َف
زهب رىىْ قبَاخ. ويف  ّش ػَّوّب يف أَبَ َؿ ،رىىْ قبَخ ٍجؼخ أَبَ ،ئما ؽَجٍَِذ اِوأح ووٌلد َمَووًا :ئًُ لبئاًلُ ثين ئٍواوٍِّ

ُّ مثَّوٌزٗ، َُقنت غبُ ُغ اٌضَّبِٓ اٌَُىَ ؽاىت   ذبٍءً ال سبٌ، وئىل اؼبملً ال ِملَّ شٍء رمُُ صٍضخ وصٍضٌن َىًِب يف كَ رـهًن٘ب. و
ُّ  أوهجيبٔىً:اٌؼالَِّخ ، ويف مٌه َمىي (2-1:16 الوٌَّْن) «ً أَبَ رـهًن٘برى

َّب َىىْ ] َّجتكػٕب ٔزَبءي أَؼًب ػ َّ اٌ اِوأح، وٍ٘ رإكٌّْ فلِخ يف ٘نا اٌؼبمل ألوٌئه اٌنَٓ َىٌالوْ،   يف أ
                                                                            

َّبة ، ؾبّىػخ  4 ٌُّٕىهاٌىٍَٕ، ِٕشىهاد  اٌشَّوعؽٕبُٔب و    515 ، ص1531، ٌجٕبْ، ا
اٌُىٔابين ؽبانٖ    إٌَّضاٌمجـٍ وال ِٓ  إٌَّضشنهح ِٓ  أََّخزجك رٗ مل أَّٔ “لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ”ِخ وزبثٗ ػٓ يف ِملّْ Coquinل اٌؼبمل وىوبْ َإوِّ 5

ِزوعُ ثلوهٖ ِٓ أطً َىٔبين ِفمىك، ومٌه ثٕبًء ػٍاً ربٍُاً ثؼاغ     ،هب ِزوصبخ ِٓ أطً لجـٍ طؼُلٌ ِفمىكل أَّٔوِغ مٌه َإوِّ .اٌمىأٌن
 .اٌؼوثَُّخخ اٌىاهكح يف اٌمىأٌن غىََّاٌىٍّبد واٌؼجبهاد اٌٍُّ

Cf. R.G. Coquin, Les Canons dʼHippolyte, dans Patrologia Orientalis (PO), tome 31, fascicule 2, Paris, 1966, p. 277 sq. 
خ ثىَُٕخ هئٌُ اؼبالئىخ اعبًٍُ اٌىََُّٕ اٌزَّوثُخ، ئطلاه ِلاهً اٌلٌَّّْٓن يف ئَؼبػ ه اٌضَّغ أٍمف األمشىٌٔن، اٌلُّهًن ثبثٓ اؼبمفَّأٔجب ٍبوَوً اٌشَّ اٌملٌَّْ 11

  وِب ثؼل٘ب.  131، ص اٌضَّبُِِٓقبئًُ ثـىٍىْ، شّّا، ثلوْ ربهَـ، اؼبمبي 
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هاب  ! وِٓ أعً ٘انا فأَّ ، ٌٌُ فمؾ ػٕلِب ربجً ثيهع ثشو، ثً أَؼًب ػٕلِب رٍل“قبَخ”ظجؼ هب ُرَُمبي ػٕهب أَّٔ
زـهًن٘ب، ٌىٍ َىفِّو ػٕاهب  ػٕل ثبة فُّخ االعزّبع ٌ“ طغبه اغبّبَ أو اٌُّبَ مثُؾخ فـُئخ”لَّْ ُرـبٌَت ثأْ رم

َّٗ ألَّٔ...  اٌىب٘ٓ  .(3:16 الوٌَّْن)« وَىفِّو ػٕهب فزـُه» اٌىب٘ٓ ٘ىنا ِىزىة: ئ

َّ ُّ ب ِٓ عهيت، فٍَُذأ َّ أعوؤ أْ ألىي شُئًب خبظىص ٘نٖ األِىه، ئالَّ أٔين أظ ٕ٘بن أٍواهًا ـبفَُّخ ربزىَهاب   أ
، سببًِب ِضً ِٓ َمزاوف ئشباًب   يف َوِىْ اؼبوأح اٌيت ربجً ثيهع ثشو ورٍل ُرلػً قبَخ ػٌُّك وٕ٘بن ٍوّّ٘نٖ األِىه، 

 ٌىٍ َزـهَّو. ـُئخػٓ اػب فـُئخَُـبٌَت ثزملمي مثُؾخ 

َّ اؼبملًَّوٌىٓ اٌىزبة  ٌٌُ ؿب٘وًا ِآ كٔاٌ   ” ،ٍىاء وبْ َمَووًا أو أٔضً ،اإلَٔبْ ٔفَٗ اٌنٌ َىٌل َُؼٍٓ أَؼًب أ
َّٗ ٍَُك ثُى. وئَّٔ(11)“وٌى وبٔذ ؽُبرٗ َىًِب واؽلًا )ػًٍ األهع( ٗ مل ٕ٘بن شُئًب ػظًُّب يف ٘نا األِو، وأَّٔا  ُ أْ رؼوفىا أ

 ِٓ ٍّ  .(16)[ٕزٗ ...أْ حيزفً ثُىَ ُِالكٖ، وال أؽل ِٕهُ فوػ ثُىَ ُِالك اثٕٗ أو اث اٌملٌََّْنَأد ػًٍ فىو أ

ّْاو ؼبابما    ػشو(، اٌضَّبين)األطؾبػ  اٌالَّوٌَّْنبِٕخ ٌشوػ ٍفو َ( يف ػظزٗ اٌض612َّ-141اٌؼالَِّخ أوهجيبٔىً ) ومل ََزـغ أْ َف
َّ ٌٕب ٕ٘ب َزَّؼؼو .اٌَنَوو وأٍجىػٌن ئما وٌلد ُأٔضًرىىْ اؼبوأح قبَخ ٍجؼخ أَبَ ثؼل والكح  اٌنٌ ٍؼالَِّخ أوهجيبٔىً هأَٗ اػببص ٌ أ

ّْ َّ فىو اٌؼالَِّخ أوهجيابٔىً   ُبق اٌؼبَ ٌفىو آثبء وَُٕخ اإلٍىٕلهََّخ يف ٘نا األِو.خيزٍف ػٓ اٌ وٌىٓ األِو اؼبٍفذ ٌٍََّٕظو، أ
َّمٌ اٌنٌ ديبَهً يف اٌىَُٕخ ؽىت اٌَُىَ.  َّبثك مووٖ، َإَلٖ ؿمٌ ربًٍُ اؼبوأح اٌىاٌلح، و٘ى اٌ  اٌ

َّ ّْوَبين اٌزَّمٍُلب أ َّ ،ثبٍزضٕبء واؽل ،اٌمجـٍ اٌملمي اٌزَّمٍُلفهى َىافك  ،اٌملمي اٌ ٕبوي ِٓ األٍواه اؼبملٍَّخ يف ّبػ ثبٌزَّ٘ى اٌ
َّفزوح اٌزَّ ، وٍ٘ اٌزَّوصبخ اٌؼوثَُّخ ٌىزت اؼبواٍُُ اٌوٍَّاىٌَُّخ، اؼُبلؤَّاخ   ٍمىٌَُّخ اٌؼوثَُّخِب أشبهد ئٌُٗ اٌلّْ . و٘ىجُؼٍ ٌٍّوأحـهُّو اٌ

  فزمىي اٌلٍّْمىٌَُّخ يف مٌه: ٌيت رؼىك ئىل إٌّْظف األوَّي ِٓ اٌموْ اٌوَّاثغ اؼبُالكٌ.ثبٌُىٔبَُّٔخ، وا
ُِّٓ اٌشَّ شٍء ِىوََّ وِوغىة، ووالكح األوالك ؿب٘وح، وٌٌُ  اٌيَّواطئْ ” َّ و يف ِب ٘ى فًن. وال أَؼًب اٌ جُؼاٍ  هاو اٌ

َّصٌن َىًِب ألعً ِٕفؼخ وػبفُخ. ألَّٔدبوموي للَّاَ اهلل اٌنٌ كثَّوٖ ألْ َىىْ ٌٍّوأح يف فالي صال ( ثابألوضو غاًن   َّٓ)ؽُٕئن َُى ه
َّ ِمفوح  ه طوِدَ ٍجؼخ أَبَ رفزىوَٓ أَّٔزهب اؼبوأح اؼبمُّخ يف اٌلَّأََّ فاْ وِٕذ...  ؽٌن ِزؾوّْوبد وعبٌَبد يف اٌجُذ و

َّ اٌُمُلً اٌوُّوػِٓ  ٌٓ اٌوُّوػوٌىٓ ...  جتؽبنا اٌ ٗ ٌٌُ دبؾظىه يف ِىبْ واؽل، فُغت ػٍُه فُه ثغًن افزواق، ألَّٔ ٍبو
َّظٍِّأْ ُر ٗ ّٔانٖ األػّابي ال   ألَّٔ...  ػٍُه اٌُمُلً اٌوُّوػب(، ورغزٍّٕ ؽٍىي )أٌ اإلفقبهٍزَُّ اٌشُّىوؽٌن، ورٕب  ِٓ  ٍ و

بِىً، وال ضباً  واط وبًٌَّٕ، أػين اٌيَُّعَىىْ اؼبإِٕىْ ِغ اؼبقبٌفٌن، وٍ٘ )أٌ ٘نٖ األػّبي( ال رمله أْ رٕغٌّْ ؿجُؼخ اٌوَّ
 .(13) (111، 55:33) “اٌُمُلً اٌوُّوػب ٍُ، وال رمله أْ رفوّْق ََِّٕ اٌمبؿو، أو فُغ اغُباألوالك، أو اٌلَّ

ّْوَبين اٌزَّمٍُلئما حبَت  واػٌؼ َّاٌ َّاٌزَّ ، أ ولواءح اٌىزابة   اٌظَّالحجُؼٍ ٌٍّوأح اغببئغ أو اٌىاٌلح، ال َؼُمهب ػٓ ـهُّو اٌ
َّ اؼبملٍَّخٕبوي ِٓ األٍواه ً وؽؼىه اٌىَُٕخ واٌزَّاؼبملَّ ح صالصٌن َىًِب ثؼل والكهتب ٌـفٍهب حبَت ثمبء٘ب يف اٌجُذ ؼبلَّ أَؼًب. وأ

ّْوَبين، اٌزَّمٍُل  ؽبب.وػبفُخ ٌٌُ ثَجت قببٍخ غبمذ ّٔب ثً ألعً ِٕفؼخ  اٌ

 دهتا َذَكرًا أو أوثىثاويًا: اختالف فترة تطهُّر املرأة عىد وال
، وِٓ شؼت ئىل شؼت آفو. ففاٍ ِظاو   ُأفويافزٍفذ فزوح رـهُّو اؼبوأح اٌىاٌلح ِٓ ػظو ئىل ػظو، وِٓ كَبٔخ ئىل 

َّ Westcar Papyrus (12)“ثوكََّخ وٍزىبه”اٌفوػىَُّٔخ ِضاًل، وِٓ  اٌملديخ وبٔذ رزـهَّو ثؼل أهثؼخ ػشاو   اؼبظوََّخاؼبوأح  ٔؼوف أ
                                                                            

َّجؼَُُّٕخؽَت  (1، 2:12)أَىة  11   .اٌوَّاللَٓ أوشَُّخ، وونٌه اٌ
12 Sources Chrétiennes (PO) 287, On Lev. Hom. 8, 3. 

 214، 213 ٔفٌ اؼبوعغ، ص 13
َّاَؾوح،  “ثوكََّخ وٍزىبه” 12 ، ٍ٘ ئؽلي ٔظىص األكة اؼبظوٌ اٌملمي. وربزىٌ ػًٍ طبٌ لظض ؽىي األػبعُت اٌيت َمىَ ّٔب اٌىهٕخ واٌ

فه ؿالظبهب ولل متَّ  واٌيت َووَهب أؽل أثٕبء اٌفوػىْ فىفى يف ؾبٍَٗ. ولل اٍزقلَ اؼبإهّْفىْ ٘نٖ اٌّّكََّخ، وّظله أكيب ٌٍزَّأهَـ ٌأُلٍوح اٌوَّاثؼخ.
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 .(11)َىًِب ثؼل اٌىالكح

َّ .ك أْ رٍل ىوعزٗوَأِو األة أْ ََزؾُ ثبؼببء دبغوَّ .ح أهثؼٌن َىًِبغًن ؿب٘وح ؼبلَّ ،َ اٌيت رٍلواٌمبٔىْ اؽبٕلٌ َؼزّّ اأُل  وديٕغ و
ّْ ،اٌؼبئٍخ ٌفزوح ِٓ اٌىلذ َُّٕخ، ؽُش ٍَيِىْ أٔفَه ِٓ فببهٍخ أ  ً كافٍٍ ثبؿين يف ِؼجىكُ٘ اٌنٌ َؼجىكٔٗ.  ُ ثزأُّؿمىً كَ

َّ (12)ويف اٌؼبئٍخ اٌّّمهبَُّٔخ ح ػشوح أَبَ، ويف اثؼخ ِٓ اٌمواثخ، وؼبلَّهعخ اٌوٍَّوح ؽىت اٌلَّ٘نا اٌمبٔىْ ديزل ٌُشًّ اأُل فا
ُّ  .(13)هُ ثبؼببءىْ وُّهنبَزهب ََزؾ

َّ اإلِّّاؿىهََّخويف  َّاأُل اٌفبهٍَُّخ، وؿجمًب ٌٍمبٔىْ اٌفبهٍٍ، فا ح أهثؼٌن يٌخ ؼبلََّ يف ُػبْ ثبؼببء. ورؼُش اأُلَ وؿفٍهب ََزؾ
ُّمىًَىًِب ذبىى ثؼل٘ب ثؼغ   ـهًنََّخ.اٌزَّ اٌ

َّاٌؼوة َؼزّّ و َّبح أهثؼٌن َىًِب ِٓ ثؼل والكهتب ٌـفٍهب. َ غًن ؿب٘وح ؼبلَّاأُل أ غُيوْ أْ رىىْ ًِ فال َُلااٌُىٔبُُّٔىْ اٌُم أ
ٌّ َِّٓ اأُل اٌىالكح أو اؼبىد يف أِبوٓ ِىوٍَّخ. وو ح ثؼ ؼبلَّنَ أْ رمزوة ئىل اؼبب ثبؼببء. وال ََُّؼ ٌأُلَ وؿفٍهب جيت أْ ََزؾ

 أهثؼٌن َىًِب.

ٌَّلي اٌوُّوِبٌُّْٔن و ً ٌٍّوأح اٌىاٌلح، ؽُش ذبىى ٍ٘ وؿفٍهب ثؼاغ   Lustricus diesـهًن ً َىَ اٌزَّأَؼًب ِب ََُ ُـّماى  اٌ
ئْ وابْ   اٌزَّبٍغٌٍىالكح ئْ وبْ اؼبىٌىك ثٕزًب، ويف اٌُىَ  اٌضَّبِٓـهًنََّخ ػٕلِب ديٕؾىْ ٌٍّىٌىك اعبلَل اظبٗ، ومٌه يف اٌُىَ اٌزَّ

ُّمىًٌن أَؼًب ِضً ٘نٖ ثبئؼ. وٌلي اٌُىٔبُّْٔاٌنَّأٌ ملِبد ُرملََّ ثؼغ أٔىاع اٌزَّ اٌَُىَوٌلًا. ويف ٘نا  ِّاٌزَّ اٌ  فًـهًنََّخ اٌيت رزُ ٌٍ
ٌَُىَػٕلِب َُؼـً اظبٗ اعبلَل هدبب ثٌن  َّبثغ ا  .(14)واٌؼبشو ٌىالكرٗ اٌ

 .قبَخ أو كَٔاخ وىهنب أِىهًا  -وّب يف ثؼغ األِواع أَؼًب  -ظٍخ ثبٌىالكح ئمًا ٘ى شؼىه غوَيٌ ذببٖ ثؼغ األِىه اؼبزَّ
ُّمىًثؼغ  فمل ُوعلد ،وئىاء مٌه  ـهُّو.ؼىه ثبٌزَّـهًنََّخ اٌيت رَزؼُل اٌشُّاٌزَّ اٌ

فال مواو ؽباب يف    .بهح واؽلح ئىل فزوح رـهًن ٌٍّوأحال رىعل ئش ،ٗ يف اػبَّخ لووْ األوىل ٌٍَُّؾَُّخوِٓ اؼبالَؽظ أَّٔ
َُّٔخ ً، ولىأٌن آّبِغ ٍُ، وّب زبٍى ِٓ موو٘ب ؾبّىػبد اٌمىأٌن اؼبَٕىثخ ٌٍوُّ“ٍى اٌوَّ اٌزَّمٍُل”وزبة  ، وػظابد  اؼبَاىى

َّ ؼبواٍُُ اؼبؼّىكََّخ أوػؼ وطفو َ(342-311)األوهشٍٍُّ  وًنٌٌُّاٌملٌَّْ  وزبة اٌؼهل اعبلَل  يف اٌىَُٕخ األوىل. وّب أ
َّ وزبة اٌؼهل اعبلَل ؽٌن َشًن ئىل رمٍُل اٌؼهل اٌملمي، َزَّ ئشبهح ئىل مٌه. أََّخخيٍى ٘ى اِفو ِٓ  َّؼؼ ٌٕب ئالَّ أ غبٍاخ  إٌَّ أ

ِّ  أَابَ رـهًنمهاب  ذ ب سبَّوؼبَّ»: (66:6)ثشبهح اٌملٌَّْ ٌىلب اٌجشًن فٕموأ يف  َ اٌىاٌلح أَؼًب،رٍؾك ثبأُل وبٔذ فًاٌيت رزَّظً ثبٌ
 .أَؼبًَ َ اٌىاٌلح وؿفٍهبٕ٘ب رؼين اأُل “رـهًنمهب”ووٍّخ ...«.  ؽَت شوَؼخ ِىًٍ

َّْو ٌٕب  ِـّفًؼببما َظً  َ(222-216)اٌىجًن  وًنٌٌُّ اٌملٌَّْوَف ِآ والكراٗ،    األوَّيو غًن ؿب٘و ؿٍُخ األٍجىع َواٌنَّ اٌ
َّ ِـّفً ومٌه ثمىٌٗ: ئ ُّ اٌضَّبِٓ اٌَُىَٔفَٗ َىىْ غًن ؿب٘و ؽىت  اٌ  .  (15)ػالِخ ػهل ِٓ والكرٗ، ئم ال رىعل ػٍُٗ أ

َّْو ؼببما رظً اأُل َزؼنَّه ػٍُٕب ،وٌىٓ ِغ مٌه ٔضً يف كَ رـهًن٘ب فزوح ِٓ اٌىلذ ػؼف  فزوح رـهًن٘اب  رٍل ُأ َ اٌيتأْ ٔف
ِـّفًوِب ٘ى كفً ٘نا األِو يف وعىك ِواٍُُ كََُّٕخ ٌزـهًن   ؟وًاوػٕلِب رٍل َم ٌىالكرٗ، أٌ فزبٔزٗ، يف  اٌضَّبِٓو يف اٌُىَ َواٌنَّ اٌ

                                                                                                                                                                                                                                                            

 . وٍ٘ ِؼووػخ اِْ يف ِزؾف ثوٌٌن اؼبظوٌ، ربذ ئػبءح فبفزخ.1451َيف ٍٕخ 
َّوزىه ك 11 ِّظبًن حيٍُ اعب   163، ص 1552اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘وح،  اؼبظوََّخخ يف اٌؼظو اٌفوػىين، اؽبُئخ ُلٌخ اؼبظوََّت واٌظَّبي، ربهَـ اٌ
اؼبوء ِٓ اٌمُىك اٌيت روثـٗ ثبٌلُُّٔب. وم٘ت ِإهّْفى اٌفوق اإلٍالَُِّخ، ئىل أهناب ُرٕىاو   اٌّّمهبَُّٔخ ٍ٘ كَبٔخ ٕ٘لََّخ، رلػى ئىل اٌزَّٕبٍـ ٌُزقٍَّض  12

 إٌُّجىَّاد واٌجؼش، وُرؾوَّْ أوً غبىَ اغبُىاْ.
17 H.D.M. Spence and Joseph S. Exell, The Pulpit Commentary, vol. 2, U.S.A., 1980, p. 188. 
18 Ibid., p. 188  
19 H.D.M. Spence and Joseph S. Exell, The Pulpit Commentary, vol. 2, p. 190. 
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 ؟ٔضًيف ؽبٌخ والكح اأُل اٌلََُّّْٕخؽٌن ال وعىك ؽبنٖ اؼبواٍُُ 

خ، َ ثؼُلًا ػٓ اغبُبح االعزّبػَُّثؼووهح ثمبء اأُل ،مل ٍبك االػزمبك يف أكببء اٌؼبمل اٌملميف، اٌالوٌَّْنوثبٍزضٕبء ٔظىص ٍفو 
ّبٌٔن َىًِب، لبػالح ؿجَُّاخ   وهدبب وبْ وهاء فىوح األهثؼٌن أو اٌضَّ ٔضً ٌِؼؼف اٌىلذ ٌىٍ رزـهَّو.واؽزُبعهب يف ؽبٌخ والكح اأُل

ِّت (ق.َ 333-221) بء اٌُىٔبْ ِٕن ىِٓ ُ٘جىلواؽؿجَّللديخ، ػوفهب األ َّ ٍ٘ خ ٘إالء. وؽغَّأثى اٌ و َىزّاً  َواعبٌٕن اٌانَّ  أ
 ! حالوزّبي رىىَٕٗ ئىل ػؼف ٘نٖ اؼبلَّوحيزبط ، ٔضً ػؼٌُفح أهثؼٌن َىًِب، ثُّٕب اعبٌٕن اأُلرىىَٕٗ يف ِلَّ

َّ”َمىي: ىىَٓ ة.َ( اٌُهىكٌ ٌَفو اٌز11َّ-ق.13َشوػ فٍُى ) ففٍ ٔضً، فزؾزبط َوو أوًّ ِٓ رىىَٓ اأُلرىىَٓ اٌنَّ أل
َّأَؼًب ٍّىك اٌجبثٍٍ ٘نٖ اغبمُمخل اٌزَّوّب َإوِّ...“. اٌَىلذ ٔضً ئىل ػؼف اأُل اٌىزبة اٌمُُّْ ػٓ ربهَـ ػٍُ األعَّٕاخ يف   . وٌؼ

الٌخ ػًٍ مَىع ٘نٖ اٌفىاوح يف  فٍ ٌٍلََّى John Needham (1516-1552َ)ُٔلاَ  عىْ اٌؼبمل، واٌنٌ وػؼٗ اٌؼبمل اإلقبٍُيٌ
 اٌؼبمل اٌملمي. 

ِّ َّ وػًٍ و ُّػاللخ ثٌن لظَّ أََّخشًن ئىل ال َُ ،ٌلَٕب ِٓ ٔظىص َهىكََّخ أو وصَُّٕخ ِب ؽبي، فا مىؽ ثغىاَخ ؽىاء، وثاٌن  خ اٌ
ُّٔضً. ألَّٔـهًن اؼبؼبػفخ يف ؽبٌخ والكح اأُلفزوح اٌزَّ َّمىؽ لل طبه ثَجت ٗ ئْ وبْ اٌ اػبالص طبه ثىاٍاـخ   ؽىاء األوىل، فا

 ِومي. اٌملََّْخبُٔخ اٌيت ٍ٘ اٌؼنهاء ؽىاء اٌضَّ

َّب َنووٖ وَزجمَّ  ، و٘اٍ اٌماىأٌن  هب اٌؼويبيف ٔظّْ “لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ”ػشو ِٓ  اٌضَّبِٓاٌمبٔىْ ً أِبِٕب اِْ اغبلَش ػ
 ػشو: اٌضَّبِٓبٔىْ ٘نا اٌم احملفىظخ يف رمٍُل اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ، وفُّب ٍٍَ ٔضُّ

ٔضً فضّبٌٔن َىًِب. أهثؼٌن َىًِب ئْ وبْ اٌنٌ وٌلرٗ مووًا، وئْ وبٔذ ُأ اؼبملًَُّ فبهعًب ػٓ اؼبىػغ اؼبوأح اٌيت رٍل، فٍزُم”
ِّوئما كفٍذ اٌىَُٕخ ُر  .(3:14)اٌمبٔىْ “ ِغ اؼبىػىظٌن ظ

َّ: ”اٌمُّّْخ واؼبـىٌَّخ اٌيت للََّ ّٔب ؽبنٖ اٌمىأٌنِخ يف اؼبملّْ Coquinوىوبْ  اٌفؤٍَ اٌشَّهًن اٌؼبملوَمىي   إٌَّض ... ئ
اٌمجـَُّاخ   اٌزَّوصباخ ؼُلََّخ، و٘نٖ لجـٍ يف ؽبغزٗ اٌظَّ لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ، ٘ى روصبخ ٌٕضٍّ اٌَُىَظ ٌٕب ؽىت َفاٌؼويب اٌنٌ َؽ

َّؼُلََّخ ِأفىمح ثلوه٘ب ػٓ روصبخ اٌظَّ  .(61)“ِفمىكربْ ٌن اٌُىٔبَُّٔخ واٌمجـَُّخوصبَزوال اٌزَّ َىٔبَُّٔخ أٍجك ِٕهب، وأ

اٌؼوثَُّخ احملفىظخ ٌلَٕب ؽىت اِْ، وً٘ ِٓ ِلَّؤبد اٌماوْ   اٌزَّوصبخٗ ال رىعل ٌمىأٌن ُ٘جىٌُزٌ ٍىي ئىل أَّٔ ،ض ئمًإقٍُف
 ٌٌُ ؽبب ٔظىٌص َىٔبَُّٔخ أو لجـَُّخ أو الرَُُّٕخ. ،فوي. وِٓ عهخ ُأ(61)رملَو وٌٌُ لجً مٌه ألظًػشو اؼبُالكٌ ػًٍ  اٌضَّبين

 بٌُخ:مبؽ اٌزَّديىٕٕب ربلَل إٌّْ ،وثٕبًء ػًٍ ِب ٍجك
ّْ “لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ”ِٓ  (14)فك اٌمبٔىْ هلُ َزَّ • مٍُل اٌمجـٍ اٌملمي اٌنٌ ال ديٕغ اؼبوأح اٌىاٌلح ِآ  ُبق اٌؼبَ ٌٍزَِّغ اٌ
 .ِٓ األٍواه اؼبملٍَّخٕبوي اٌزَّلوْ وث مٌ اؼبىػىظٌن،ؿجمًب ٌـ وٌىٓ يف اٌىَُٕخ، اٌظَّالح
اٌمىأٌن يف  وًا ػًٍ ٔضَّْٔزـُغ أْ ٔمـغ ِب ئما وبْ ٘نا اٌمبٔىْ لل ُأػُف ِإفَّئٕٔب ال ’ ظٍٍُذ ٌَٕىاد ػلَلح ألىي: •

ٌَّٕضٍىي  ٌلَٕبٌٌُ ٗ َ ال، ألَّٔطىههتب اٌملديخ ثؼل روصبزهب ئىل اٌؼوثَُّخ َأ ٌُّٕاٌؼويب ؽبب فمؾ كوْ ثمَُّ ا  .‘اؼبفماىكح  اأُلفويظىص خ ا
َّب اِْ فأٍزـُُغ اٌَمىي، ئٔٗ لل أطجؼ ِٓ شجٗ اؼبإوَّل َّ  أ َّبثك مووٖ، لل  (3:14)اٌمبٔىْ اٌمبٔىْ  ، أ ِٓ لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ، واٌ

 . وٌٌُ ٌٗ أطً َىٔبين أو لجـٍ ِٓ ػٕلَبرٗ، أػبفٗ ِزوعُ اٌمىأٌن ئىل اٌؼوثَُّخ،

زهب وَُٕخ اإلٍاىٕلهََّخ، و٘اٍ   َفَوَػ ِزوصبخ ػٓ ِظبكه لجـَُّخ أو َىٔبَُّٔخ، ثؼل أْ كهٍُذ أوَّي لىأٌن ػوثَُّخ ألٔٗ ومٌه
ََّلَل ثٓ ٔبٔب”اٌمىأٌن اؼبؼووفخ ثبٍُ  وٍ٘ ِٓ ِلؤَّبد أوَّي اٌموْ اغببكٌ ػشاو   .“ـبزظو اٌمىأٌن أليب ُطٍؼ اؼبؼووف ثبٌ

                                                                            
20 R.G. Coquin, op. cit., p. 31. 
21 Ibid., p. 33. 
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 ِىزىثًب فُهب:، وعلُد (66)اؼبُالكٌ
 .(63)“فهى عهى ُسىَّت يهىديَّت، وخطأ كبب  أهثؼٌن َىًِب وثبأُلٔضً شببٌٔن َىًِب،  مه انُقربانثبٌنََّوو  انري ميىع انىَّفساء”

َّذ اؼبوأح أهنب لل ثوأد ِٓ ٔيف كِهب ثؼل اٌىالكح، فاهنب رالفً ئىل اٌىَُٕاخ    ْْ أؽ وّب َشوػ ٌٕب ٔفٌ ٘نا اٌمبٔىْ، أٔٗ ئ
 . (62)“، وال ديٕؼهب ِٕٗ ثىعٗ وال ٍجتويعطيها انُقربانٌُُظٍٍِّ ػٍُهب اٌىب٘ٓ طالح اٌزَّـهًن، ”

أْ رزٕبوي ِٓ األٍواه اؼبملٍَّخ، لجً أمؼبء األهثؼٌن ِٓ ديىِّٓ اؼبوأح اٌىاٌلح  ،و٘نٖ أوَّي ِوَّح َوك فُهب ٔضّّ لبٔىين واػؼّّ
أوَّي ِوَّح روك فُهب اإلشبهح ئىل طالح َُظٍُهب اٌىب٘ٓ ٌٍّوأح اٌىاٌلح ثؼل أمؼبء أَابَ  ٘نٖ . وأَؼًب ِٓ والكهتب أو اٌضَّّبٌٔن َىًِب

ُّطالح ربًٍُ اؼبوأح.  أٌ، رـهُّو٘ب، ٌززٕبوي ِٓ األٍواه اؼبملٍَّخ َّ ، ِٓ لجً ووُٕذ أظ ٘ى أوَّي ِٓ مواو   َ(1362)+ َوَجواثٓ أ
َّ  طالح ربًٍُ اؼبوأح اٌىاٌلح ػٕل كفىؽبب ٌٍىَُٕخ ألوَّي ِوَّح ثؼل والكهتب. أثب ُطٍؼ ثٓ ٔبٔاب، مل َُشاو يف   وعلَو ثبٌنِّوو ٕ٘ب، أ

َّ اؼبوأح ُر ّّْل وٌُل٘ب، ثؼل أهثؼٌن َىًِب ئْ وبْ مووًا، أو ثؼل شببٌٔن َىًِب ئْ وبٔذ أٔضً.ـبزظو لىإُٔٗ، ئىل أ     ؼ

ٓ ػشو لل أػبف ٘نا اٌمبٔىْ  اٌضَّبينئىل اٌؼوثَُّخ يف اٌموْ لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ  هدبب َىىْ ِزوعُ • ػشاو ئىل ٘انٖ    اٌضَّابِ
يف ِىٍاىػزٗ،   اٌوَّا٘ت ٖ، وػٕٗ ٔمً ِمبه(61)“لىأٌن اؼبٍىن”ربذ اٍُ  اٌشَّوقػًٍ ِب طبه ِٕزشوًا وشبئؼًب يف  اٌمىأٌن ثٕبًء

َّبياثٓ  اٌظَّفٍ وِٓ مثَّ أزمً اٌمبٔىْ ئىل ؾبّىػخ لىأٌن ًّ ،اٌؼ  ِٓ أرً وهاءٖ. وِٓ ثؼلٖ و
، (62)256َاٌنٌ ُػمل ٍٕخ “ خؾبّغ اٌمجَّ”ولَُّخ ثؼل ؾبّغ رووٌى أٌ وٌمل كفٍذ رشوَؼبد اؼبٍىن يف ؾبّىػخ اٌمىأٌن اٌشَّ

 ٌىَُٕخ اٌجُئـَُّخ ثظفخ هظبَُّخ.ئىل اشوَؼبد اٌزَّػٓ كفىي ٘نٖ  اؼبَئىيفهى 

 اٌاوُّوَ ت ُزٍّبء األلجبؽ ثزغُّغ رشوَغ ِلين ِٓ ُولبَ ُػ ،ؼوَت يف ِظو ثلًءا ِٓ اٌموْ اٌؼبشووػٕلِب ثلأد ؽووخ اٌزَّ
َّ“ت اؼبٍىن األهثؼخُزُو”ىٖ ٌن وظبُّواؼبٍىُّْ َِّؼظُ رشوَؼبرٗ طبكهح ػٓ األثبؿوح اٌجُئـُّْ ، أل فمال  ِٕهب  األوَّيب اٌىزبة ٌن. أ

َّبكًُٗ يف اإلِّّاؿىهََّخ، ٌُى ُٗ وشوََىِغ اثَٕ َ(442-423) األوَّيطلهٖ اإلِّّاؿىه ثبٍٍُُىً أ َّبثغَـٕـٌن وُل اٌ . اٌ
ّْوو٘نا َُ اٌظَّفٍ ب  ّّٓغ ُٔمُخ، وػٕٗ ٔمً َـٕـٌن اٌىجًن وثبٌزَّؽٌن َٔجٗ ٌُم اٌوَّا٘ت ٌٖٕب االٌزجبً اٌنٌ ولغ فُٗ ِمبه ف

َّبي، واث  .(63)ِٓ ثؼلٖ أَؼًب َ(1362)+ َوَجواثٓ ٓ اٌؼ

ـهًن ِٓ كَ اغبُغ وكَ يف ؽلوك اٌزَّ”لبٔىًٔب، وبْ اٌمبٔىْ اٌؼبشو ِٕهب  (62)رٗ ِٓ ٘نٖ اٌمىأٌن وػلَّ اٌوَّاثغويف اٌىزبة 
                                                                            

َّْ ٘نا اؼبقزظو ٌٌُ روصبخ ألََّخ ؾبّىػخ لبٔىَُّٔخ وجًنح أو طغًنح، ثً ٘ى ِأفىٌم فمؾ ػآ ِظابكه    G. Grafَنوو األة عىهط عواف  66 أ
َّ ٘نٖ اٌمىأٌن ئىل ؾبّىػزٗ، لل اػزّل ػًٍ َٔقخ ِإهَّفخ ثزبهَـ   ٍإخ أوزىثو  14لجـَُّخ أو هوَُِّخ )َىٔبَُّٔخ(. وئْ وبْ ِمبهٖ اٌوَّا٘ت ػٕلِب ػ

فاهنب ٌَُذ إٌَُّقخ األطً، وئمنب ؾبوَّك َٔقخ ػٓ أطً ٘نا اؼبقزظو. وػٍُٗ فهنا اؼبقزَظو ِإٌَّف لجً ٘نٖ اٌفزوح، وَوعغ ػٍاً ألاً    ،1164َ
 .رملَو ئىل ثلاَخ اٌموْ اغببكٌ ػشو اؼبُالكٌ

Cf. Graf, G., Geschichte..., op. cit., II, p. 320. 
 .ِىوَّه 252/ 312ص ثبؼبىزجخ األٍَُّ٘خ ثجبهٌَ،  (616ػويب )ـبـىؽ هلُ  63

َّجؼَزٌن األوىل واٌضَّبُٔخ   َ ؽبنا اٌىزبة.6115، و6113وِٓ مثَّ، فمل أعوَذ رؼلَاًل يف ٘نٖ اعبيئَُّخ ِٓ اٌلّْهاٍخ، فالفًب ؼبب وهك ػٕهب يف اٌ
َِّب ِٓ عهخ عٕبثخ اٌوَُّعً، فُمىي ـبزظو اٌمىأٌن 62 بين، ئما أطبثزٗ عٕبثخ، فًنعغ ئىل ٔفَٗ، فاْ وابْ مٌاه ٌٕظاوح    اٌؼٍّ”: ، أليب ُطٍؼوأ

أيت )ئىل( رملِذ، رجؼزهب شهىح، فٍُغزًَ ِٕهب، وَُّٕغ اٌُموثبْ صالصخ أٍبثُغ، َزىفَّو فُهب ػًٍ اٌظَّىَ واٌظٍَّىاد واٌظَّللبد، وِٓ ثؼل مٌاه َا  
َـّجُؼخ ِٓ فظىي اعبَال،   ؽؼوح هئٌُ اٌىهٕخ ٌُُظٍٍِّ ػٍُٗ طالح اٌزَّىثخ، وَلفغ ٌٗ اٌُموثبْ. وئْ مل َزملََّ اعبٕبثخ فىوح هكَئخ، ووبٔذ فبَّب رلفؼٗ اٌ

 .“فٍُّزٕغ يف َىِٗ مٌه ِٓ اٌُموثبْ، ال ألٔٗ رٕغٌَّ، ثً رىلًنًا ٌٍغَل اؼبملًَّ
 .ِىوَّه 256/ 316ص ثبؼبىزجخ األٍَُّ٘خ ثجبهٌَ،  (616ػويب )أظو: ـبـىؽ هلُ 

ََّبكًٍ٘ لىأٌن ثلأ ظهىه٘ب يف اٌىَُٕخ اٌجُئـَُّخ يف اٌموْ  61 َؼذ يف أوافو ، وارََّ(121-163) اؼبُالكٌ، يف ػظو اإلِّّاؿىه عىٍزُٕبْ اٌ
ََّبكًواثُٕٗ ٌُى (، 442َ-423) األوَّييف ػهل اإلِّّاؿىه ثبًٍُ  اٌزَّبٍغاٌموْ  َّبثغولَـٕـٌن  اٌ يف  اٌوَّا٘ات  ٖػخ ِمابه . وٍ٘ روك يف ِىٍىاٌ

 . Graf ػٕل األة عىهط عواف (31، 65، 64، 63)أهلبَ  تُزاٌُىٍ٘ و، (31-63)ت أهلبَ ُزاٌُى
ََّبكًٗ آّّغ اؼبَىىين اػببٌِ خ، أَّٔخ، و٘ى ؿبَىة ػٕل اٌىٕبئٌ اػبٍمُلؤَُّفٍمُلؤَُّ٘ى ؾبّغ ال رؼزوف ثٗ اٌىٕبئٌ اٌالَّ 62 ً ٌلَهب. وسبضِّا  اٌ

ُّمىًخ ٌلهاٍخ ربهخيَُّخ لىإُٔٗ أمهَُّ   اؼبَُؾٍ. اٌشَّوقاٌىََُّٕخ يف  اٌ
  135ِوعغ ٍبثك، ص ِظجبػ اٌظٍّخ يف ئَؼبػ اػبلِخ، اٌمٌ أثى اٌّّوبد،  63
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ػشو  اٌضَّبِٓىًّب، عبء اٌجٕل ُؽ (112) هتبوػلَّ“ ِب ُأصجذ ِٓ أؽىبَ اٌؼزُمخ”وثؼل ٘نٖ اٌمىأٌن وربذ ػٕىاْ: . (64)“اٌىالكح
 .“ٔضًواأُل وَوفبً ثبٌنَّرـهًن اؼبوأح ِٓ كَ إٌُّ”  ب ثـبزظِّ

 Εκλογὴ τωνثبٍاُ   اٌاوُّوَ ٘ى يف اٌىالغ روصبخ ػوثَُّخ ٌٍىزبة اؼبؼووف ػٕل  ،ِٓ لىأٌن اؼبٍىن اٌوَّاثغو٘نا اٌىزبة 

νόμων  ٌاإلَيوهٌ ِغ اثٕٗ وشوَىٗ يف اؼُبٍاه لَاـٕـٌن    اٌضَّبٌش ، ولل أطلهٖ اإلِّّاؿىه الوْ(65)“ـبزبهاد اٌمىأٌن”أ
321ََّوىثوؤُُ ٍٕخ  هب ـبزبهاد ِٓ اٌمىأٌن اٌيت وبْ عىٍازُٕبْ لال   فجَجت أَّٔ َ(121-163)عىٍزُٕبْ ب َٔجزهب ئىل ، أ

 .(31)ٔشو٘ب لجً مٌه

رـهًن اؼبوأح ِآ كَ إٌُّفابً ثبٌانِّوو    وأهعُّْؼ أْ َىىْ ِب وهك يف ـبزظو اٌمىأٌن أليب ُطٍؼ ثٓ ٔبٔب، ػٓ هفغ فزوح 
واألٔضً، وِٕغ اٌُموثبْ ػٕهب يف ٘نا اٌىلذ، ٘ى هك فؼً ِؼبك ِٓ اٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ آٔئن، ػًٍ ِب وهك يف لىأٌن اؼبٍىن اٌايت  

  .“ٍَُّٕخ َهىكََّخ وفـأ وجًن” أزشود ػٕل األلجبؽ يف ٘نا اٌىلذ ػُٕٗ، فُظف ـبزظو اٌمىأٌن ٘نا األِو، ثأٔٗ

)اٌمابٔىْ  وٌىٓ ِب فؼٍٗ ِزوعُ لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ ئىل اٌؼوثَُّخ يف اٌموْ اٌضَّبين ػشو اؼبُالكٌ، ؽٌن أػبف اٌمابٔىْ  
َىؽَّٕب ثٓ ٍجبع  ئىل ، ِزغب٘اًل ِب وهك يف ـبزظو لىأٌن أيب ُطٍؼ، ػٓ فزوح رـهًن اؼبوأح ِٓ كَ إٌُّفبً، لل أزمً(3:14

 .(31)“فَُخ يف ػٍىَ اٌىَُٕخاعبى٘وح إٌَّ” هًناٌشَّ يف وزبثٗ ؽُش موو مٌه (،بٌش ػشواٌموْ اٌضَّ)

ٌٍّوأح اٌىاٌلح ػٕل كفىؽباب ئىل   ًشُئًب ػٓ ربًٍُ َُظَّ ،ثٓ ٍجبع َىؽَّٕب، وال “لىأٌن ُ٘جىٌُزٌ”فال رىهك  ،وِغ مٌه
 اٌىَُٕخ ثؼل فزوح رـهُّو٘ب.

 هُّرهاثانثًا: طقس صهىاث حتهيم املرأة بعد كمال فترة تط
َّ .ػشو اٌضَّبٌشؽىت اٌموْ  اٌظٍَّىاداؼبقـىؿبد اػببطخ ثبٌىَُٕخ اٌمجـَُّخ ٘نٖ ال رؼوف  ّْا ب ثبٌّْٕأ وَبَُّٔخ، َجخ ٌٍىَُٕخ اٌ

َّ  .“ؿمٌ ربًٍُ اؼبوأح”طٍىاد فلِخ اؼبؼّىكََّخ ال رؼوف  فا

َّ و ُّ ِٓ لجً، أ  َوَجومخ( أثى اٌّّوبد اثٓ اٌؼنهاء )اؼبؼَّ اٌَُّْلح٘ى لٌ وَُٕخ  ،ي ِٓ أشبه ئىل ٘نٖ اؼبّبهٍخأوَّوُٕذ أظ
وٌىٓ وعلُد ئشبهح ئٌُهب يف ـبزظو لىأٌن أيب ُطٍؼ ثٓ ٔبٔب يف أوَّي اٌموْ اغببكٌ ػشو اؼبُالكٌ، وّب ٍجك أْ  .َ(1362)+

َّمٌو٘نا  مووُد.  ِـّفً.اؼبوأح ثؼل والكح “ رـهًن”٘ى فلِخ ٌُزىهعَُّخ ِٓ أعً  اٌ ََّو ٘ن اٌ َّمٌا وَُف ػٕل اٌجؼغ ػٍاً   اٌ
 .(36)َبء يف اٌىَُٕخ يف فزوح ِٓ اٌفزوادٗ ٔزُغخ ٔظوح غًن كلُمخ ػبلِخ إٌّْأَّٔ

َّمٌ، قبلمهب ػٕل وأللَ شوَؽ ، يف اٌماوْ  (33)“ِظجبػ اٌظٍُّّخ وئَؼبػ اػبلِخ”يف وزبثٗ  َ(1362)+ َوَجواثٓ ٌن ؽبنا اٌ
َّمٍَ”اٌوَّاثغ ػشو، وػٕل اٌجبثب ُغَّّبي اػببٌِ يف وزبثٗ  َّ   “اٌزَّورُت اٌ ، يف اٌموْ اػببٌِ ػشو. واعبلَو ثبٌانِّوو ٕ٘اب، أ

 ٌن:ؿمٌ ربًٍُ اؼبوأح ٘ى مو شمَّ
                                                                            

 123ٔفٌ اؼبوعغ، ص  64
ف ظاوُّ ّهب ورورُجهب. وٕ٘بن ثؼغ اٌزَّهب زبزٍف ػٕٗ يف رمَُاٌمىأٌن، ٌىَّٕ فك ِغ األطً اٌُىٔبين يف ٔضّْرزَّ اٌوَّاثغاٌؼوثَُّخ ؽبنا اٌىزبة  اٌزَّوصبخ 65
َّاٌشَّقظَُّخوصبخ وػًٍ األفض يف األؽىاي يف اٌزَّ ٘نا ال َوعغ ئىل اؼبزوعُ اٌؼويب، ثً ئىل اؼبقـىؿخ اٌُىٔبَُّٔخ اٌيت وبٔذ ثٌن َلَٗ.  . وٌىٓ َجلو أ

َّ  .  اٌوَّا٘ت ٖاٌنٌ أوهكٖ ِمبه وإٌَّضاٌنٌ ََزؼٍّٗ أثى اٌّّوبد،  إٌَّضٕ٘بن افزالفبد ثٌن  وَُالؽظ أ
ظباٍ اٌىؽُال   ، فظبهد اؼبوعغ اٌوَّ“ثبٍٍُُىب”ٌن وزبثًب وٍ٘ اٌيت ُرلػً ُعّؼذ فالطخ شوائغ عىٍزُٕبْ يف ٍزّْ ،يف ثلاَخ اٌموْ اٌؼبشو 31
 .اؼبُالكٌ وائغ اٌجُئـَُّخ ِٕن اٌموْ اغببكٌ ػشوٌٍشَّ

فبد األة فُىزىه ِٕظىه َِزوَؼ اٌفؤٍََُ، ِإٌَّ اٌالَّرَُُّٕخمٗ ؤمٍٗ ئىل يف ػٍىَ اٌىَُٕخ، ؽمَّ إٌَّفَُخثٓ ٍجبع، وزبة اعبى٘وح  ىووََّبثٓ أيب  َىؽَّٕب 31
  35، ص 1522، اٌمب٘وح، اؼبَُؾَُّخ اٌشَّولَُّخهاٍبد اؼبووي اٌفؤََُىبين ٌٍلّْ

32 BSAC., t. 11, p. 62.  
َـُّخ. 41  ، و٘ى اٌجـوَون اٌ(1325َ-1323)، وَِٕىؿ يف ؽََّّّخ األٔجب َإأٌ اٌؼبشو (613)ػويب و٘ى ثولُ  33  ِٓ ثـبهوخ اٌىَُٕخ اٌمج
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 ح األوىل.٘ى ربًٍُ اؼبوأح ثؼل وّبي أَبَ رـهًن٘ب، وؾبُئهب ئىل اٌىَُٕخ ٌٍّوَّ األوَّل:ق انشِّ
 ٘ى ربًٍُ اؼبوأح لجً ػّبك ؿفٍهب ِجبشوح. :اينق انثَّانشِّ

ْْ ِّفًوبْ َىَ ػّبك  وئْ ؽلس أ ثؼل أمؼبء أَابَ رـهًن٘اب،   وىل األح اؼبوأح ٌٍىَُٕخ ٌٍّوَّ ؾبٍء٘ى ٔفَٗ َىَ  اٌ
َّب َُفبَّ بين.ي واٌضَُّٗ األوَّؾًٍُ ثشمَّػٍُهب ؿمٍَ اٌزَّ ًفُُظَّ َّا  ٌـفٍهب، ربًٍُ اؼبوأح ثؼل والكهتب فُل أ ّبػ ؽباب ثالفىي   ٌٍ

ِـّفًخ ال َورجؾ ثُىَ ِؼّىكََّ -َوَجو حبَت لىي اثٓ  - ٍخٕبوي ِٓ األٍواه اؼبملَّاٌىَُٕخ، واٌزَّ  .اٌ

 واؼبقزض دبغُئهب ئىل اٌىَُٕخ ٌٍّوَّح األوىل ثؼل وّبي أَبَ رـهًن٘اب، ، فعه انشق األوَّل مه طقس حتهيم املرأة •
  أوهك ٕ٘ب ثؼغ اؼبالؽظبد اٌجَُـخ:

َّمٌ، فهى َمظل “اؼبملٍَّخومىي اٌمىأٌن ”ػجبهح ؽٌن َمىي اثٓ َوَجو  -1 وٌٌُ  ،اٌجُئـُُّْٓ لىأٌن  اؼبٍىن، يف ٘نا اٌ
 اٌمىأٌن اٌىََُّٕخ.

َّمٌ، َزُ ٘نا اؼبُالكٌ اثغ ػشوؿجمًب ٌٍموْ اٌوَّ -6 َ ، واأُلاٌىَٕاَُّخ اٌمواءاد ػٕل اٌجبة اػببهعٍ ٌٍىَُٕخ، يف ولذ  اٌ
ٌ وؿجمًب ٌـمٌ اٌموْ اػببٌِ ػشو، َزُ ٘نا  ، اِزلاكًا ٌزمٍُل ديزل ئىل اٌؼهل اٌملمي.ربًّ وٌُل٘ب ػًٍ َلَهب َّما يف ثُاذ   اٌ

َّإٌّْ َّمٌب َبء كافً اٌىَُٕخ، كوْ ربلَل ٌىلذ رزُّّٗ. أ  ك ٌنٌه ِىبًٔب ثؼُٕٗ.اغبب  فال حيلّْ اٌ

ََا َىهك اٌمٌ أثى  -3 وىه ٌن اٌانُّ اٌّّوبد فظىي اٌمواءاد، وٍ٘ اٌجىٌٌ، وِيِىه اإلقبًُ واإلقبًُ، ٌزمبي ٌىال اعبٕ
َّ واإلٔبس،  و فظىي اٌمواءاد، ؿجمًب عبٌٕ اؼبىٌىك.، فززغَُُّغَّّبي اػببٌِاٌجبثب  ػٕل بأ

َّ  َوَجووثُّٕب َنوو اٌمٌ أثى اٌّّوبد ثٓ   ٗ َُمابي اػببٌِ أَّٔا  ُغَّّبيفظً اٌجىٌٌ ِجبشوح، َنوو اٌجبثب َؼمت  فظً اإلقبًُأ
 ِب َنووٖ وزبة طٍىاد اػبلِبد. ٔفٌ و٘ى ،خ اإلقبًُالصخ وأوشَُّأعُىً اٌضَّ

ُّ ـٍّجخ اٌيت ارفمذ ػٍُهب و ًَّ ”َىزفٍ اٌمٌ أثى اٌّّوبد ثبٌمىي: اؼبظبكه،  ثؼل اٌ َّ .“اٌظَّالحوُرى ٌ  ب اٌجبثب أ  ُغَّّابي اػبابِ
ِّو أَّٔفُنو َّ .“ربًٍُ االثٓ”َُمبي  اٌوَّثَُّخ واٌظَّالحٍجخ ٗ ثؼل اٌ  الصخ.ؾبًٌُ اٌضَّٗ ُرمبي اٌزَّب وزبة طٍىاد اػبلِبد فُنوو أَّٔأ

َّ مثََّذ، فَبء ووٌل٘ب ثبٌيََّل٘ٓ اٌىب٘ٓ إٌَّ”َىزفٍ اثٓ َوَجو ثبٌمىي:  -2  “.اؼبملٍَّخو ئوارلفً ئىل اٌجُؼخ ورزٕبوي ِٓ اٌ
َّو٘ى ٔفٌ ِب َنووٖ وزبة طٍىاد اػبلِبد اؼبـجىع.  َاذ يف  ثبٌيَّ )اٌىاب٘ٓ(  َلٕ٘اهب ”فُمىي:  ُغَّّبي اػببٌِب اٌجبثب أ

 “.ٌن وأػالمهبعجهزهب، واٌىفَّ

ٌّ َّ ُغَّّبيِٓ اٌمٌ أيب اٌّّوبد، واٌجبثب  واالفزالف اٌنٌ أِبِٕب اِْ فُّب أوهكٖ و َّمٌ اػببٌِ ٘ى، أ اٌنٌ َنووٖ  اٌ
ّْ ،خيزض ثبؼبوأح اٌيت ؽؼود اٌىَُٕخ ِغ وٌُل٘ب وَّياأل َماىي يف  ؽُش  ،اؼبملًَّوثبْ لٖ ثً ٌَُُّؼ ؽبب ٍ٘ ثزٕبوي اٌُمال ٌزؼ

َّوائوً اٌجُؼخ ورزٕبوي ِٓ مث رلُف” :إٌّْهبَخ  “.اؼبملٍَّخ اٌ

َّب َّمٌٔفٌ ٘نا  أ ِـّفًفهى ِب ََجك ػّبك  اٌضَّبيناٌنٌ َنووٖ  اٌ ِّٗ يف ثُذ إٌُِّّْىىْ ُأِجبشوح، ؽُش ر اٌ فً يف َبء، واٌ
، فأوأٗ َىىْ ثؼال ئعاواء ِواٍاُُ    اؼبملٍَّخٕبوي ِٓ األٍواه شُئًب ػٓ اٌزَّ ُغَّّبي اػببٌِشُ، ٌنا مل َنوو اٌجبثب ِىػغ اٌوَّ

 خ وئْ وبْ ألً شوؽًب ورىػُؾًب.أوضو كلَّ َوَجوخ. وٌىٓ َظً ؿمٌ اثٓ اؼبؼّىكََّ

 فٕالؽظ اِيت: ِٓ ؿمٌ ربًٍُ اؼبوأح، واٌنٌ جيوٌ ؽبب لجً ػّبك ؿفٍهب ِجبشوح، اينق انثَّا عه انشِّأمَّ
ِـّفًَ ً ػًٍ ُأظَّاٌيت ُر اٌظَّالحثنوو  اؼبؼَّمخ،َىزفٍ اٌمٌ أثى اٌّّوبد لٌ وَُٕخ  ، و٘ى ٔفٌ ِب َانووٖ وزابة   اٌ

َّ َّ ُغَّّبيب اٌجبثب طٍىاد اػبلِبد. أ  َابء ٍىاد ػًٍ اؼبوأح اٌىاٌلح يف ثُذ إٌّْرورُت ٌٍظَّ ِب مووٖ ِٓ اػببٌِ فُؼُل صبُٔخ و
ً شُ، ؽُاش  صبُٔخ ػٕل ِىػغ اٌوَّ ِوَّح، ٌُُمبي ػٕل ؾبُئهب ٌٍىَُٕخ ٌٍّوَّح األوىل ثؼل وّبي أَبَ رـهًن٘ب ِّفا أو األؿفابي   اٌ
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 اد ٕ٘ب ِوَّح صبُٔخ.وعىك ٌٍمواءِضً ػلَ  اٌجَُـخ،اٌٍُِّزىهعَُّخ ثؼغ اٌؼٕبطو  خ، ثبٍزضٕبءاؼبٕزظووْ اؼبؼّىكََّ

َّ ِّاٌيت ُرمبي ٕ٘ب ػًٍ ُأ “خاألوشَُّ”ب أ ، أو َوَجوحبَت رؼجًن اثٓ “ اٌظَّالح”، أو ُغَّّبي اػببٌِفً حبَت رؼجًن اٌجبثب َ اٌ
 حبَت وزبة طٍىاد اػبلِبد، فهٍ:“ ؾًٍُاٌزَّ”

َّ، وػوَّإٌَّبِىًاٌنٌ أِو ػجلٖ ِىًٍ يف ، ٘ىهً، فبٌك اٌلُّاإلٌٗ ػبثؾ اٌُى اٌوَّة اٌَُّْلأَهب ” هبهح اٌىاعجاخ  فٗ ؽلوك اٌ
ِّ َّ ىايت ٍَلْ، أْ ٍَجضٓ أَبًِب لالئً وّب هظبَذَبء اٌَّإٌّْ ػًٍ و ع ئىل ... ٔـٍت ؤزؼوَّ لٍهٌىٍ ال ديََٓ شُئًب ِٓ ُل ،ؽب

َِ ٕبوي ِٓ أٍاواهن  ِشزبلخ ئىل اٌزَّ ،ىٍهلٍه، ورَغل أِبَ ُ٘اشزهذ أْ رلفً ئىل ِىػغ ُل... )اٌيت(  زهطالؽه ػٓ أ
ِّوؽبٌٍهب وؿهّْثبهن ػجلره،  ... احملُُخ ، ثغًن ولىع يف اؼبملٍَّخهون، وٌزَزؾك شووخ أٍواهن ِٓ ُؿ قببٍخ غوَجخ و٘ب ِٓ و

ِـّفًلٔب ٘نا ٘ىنا أَؼًب َب ٍُّْ...  كَٕىٔخ  “.... ٍٗاؼبىٌىك ِٕهب، ثبهوٗ وللّْ اٌ

َّبثك اٌزَّؾًٍُ٘نا و أٔٗ  اٌزَّؾًٍُ، ٘نا ٔوي ِٓ ٔضّْو“. اؼبملٍَّخ اؼبؼّىكََّخرورُت ”ِىػىع ربذ ػٕىاْ:  ِجبشوح مووٖ اٌ
ئْ وبْ األِو وؿفٍهب.  ِؼّىكََّخ، ال ئىل ربًٍُ ؽبب ََجك اؼبملٍَّخَشًن ثظوَؼ اٌؼجبهح ئىل ربًٍُ اؼبوأح اٌىاٌلح ٌززٕبوي ِٓ األٍواه 

َِّٓ أع اٌزَّؾًٍُأٌ ئْ وبْ ٘نا  - ونٌه اٌلَّاػٍ ٌىعىك اٌشّْك األوَّي ِٓ ؿمٌ  فّب ٘ى - ّبػ ٌٍّوأح اٌىاٌلح أْ رزٕبويً اٌ
 َّ ـّ”ربًٍُ اؼبوأح واٌنٌ ٍجك أْ شوؽزٗ؟ أل ئشبهح ػٓ  أََّخال رىهك  (32)اٌشّْك األوَّي ِٓ ؿمٌ ربًٍُ اؼبوأح د يفاٌيت ُموَو“ ٍجخاٌ

ٔظابَ  ”، وأَؼاًب  “إٌَّبِىٍَُّخشبوح اٌىالكح ”س ػٓ ، ثً ٍ٘ رزؾلَّاؼبملٍَّخواه ٕبوي ِٓ األٍة ٌَُّؼ ٌٍّوأح ثبٌزَّع ٌٍوَّؼوُّاٌزَّ
َّ  “.هعٍبهًَب ثزٕبًٍ اٌيَّ اٌوَّةجُؼخ اٌنٌ عؼٍٗ اٌ

ـّ”ٗ هدبب لل ؽلس رجلًَ ثٌن ثأَّٔأوبك أْ ألـغ  ،لافًئىاء ٘نا اٌزَّ وئٔين ي ِٓ ؿماٌ ربٍُاً   ك األوَّاٌيت وهكد يف اٌشّْ“ ٍجخاٌ
ٍّ اٌضَّبينك اٌنٌ وهك يف اٌشّْ“ ؾًٍُاٌزَّ”وثٌن اؼبوأح،   ََزمُُ اؼبؼىن، وَىزًّ اؼبؼّىْ. ،ِٕهّب ِىبْ اِفو ِٕٗ. ئم ثزجلًَ و

ٍّ ً َّمٌ، فُٕله أْ َُّبَهً ٘نا وػًٍ و ِّ  ُزىهعٍ اؼبلوَّْ ثٗ، واٌنٌ َزَّثشىٍٗ اٌٍِّ اٌ  ؼؼ ِٕٗ أٔٗ َُّبهً يف ؽؼاىه وا
ِّ” رٍه فهى ٍء ،شً ِٕٗ شؼت اٌىَُٕخ. وئْ رجمَّ وٓ غًن ِٕظاىه ِآ   َ، ويف ُهِٓ أعً اأُل ٍوِّا اٌيت َمىؽبب اٌىب٘ٓ“ ٍجخاٌ

َّمٌٌُٕؾظو  ،اعبّبػخ يف اٌىَُٕخ و ٍىي ػٓ ئكهان ِوَغ ؼبفهىَ ، و٘ى ِؼىن ال َؼجّْ“قببٍزهب”يف ِفهىَ ربًٍُ اؼبوأح ِٓ  اٌ
”َّ  يف وَُٕخ اٌؼهل اعبلَل.“ ٌِغب٘و وإٌَّاٌ

َّ ُّمىً٘نٖ  ئ َّاألوٌَُّ اٌ ٌٍّاوأح ِآ قببٍازهب     رـهاًنٌ ”هب خ ِجبشوح، لل اكبظو رفًَن٘ب ػًٍ أَّٔبثمخ ٌٍّؼّىكََّخ واٌ
َّ قبل ؾًٍُ اٌيت وهكد فُهب، ثُّٕبثَجت ٔظىص طٍىاد اٌزَّ “وأكٔبٍهب!  خ ثؼُلح ػٓ ٘نا اؼبؼىن.فظىي اٌمواءاد اٌىزبثَُّ أ

َّ َّلل شبّٔب اٌلَّ اؼبملًَّ، جيخاٌيّْ والكح اٌجٌٕن ِٓ كافً ٍوّْ ووأ ماوّْه  ٍىي ثاىٌٌ َُ ووُف ٘نا واٌوَّ !!هبهحٌٔ وػلَ اٌ
َّ ٌَّٕائم وُف رٕزظ اٌمل (31)؟اؼبىٌىكَٓ ِٓ أثىَهّب ُ٘ ِملٍَّىْاألوالك  ثىػىػ أ اٌيّْجياخ   ظجؼ ٍاوُّ وئالَّ وُف َُ ؟غبٍخٍخ ِٓ ا

وَىىْ االصٕبْ عَلًا  ،وٍَزظك ثبِوأرٗ ،َِّٗعً أثبٖ وُأَزون اٌوَّ»ثٕفَٗ ثفّٗ اؼبجبهن:  اٌوَّة اٌَُّْلً ًٍب؟ أمل َُمِملَّ ٍوِّا ٔفَٗ
ُُّع. فّبما َؼين أْ َظًن اٌوَّ(3:11)ِولٌ « واؽلًا  هو واٌملاٍخ؟ً واِوأرٗ عَلًا واؽلًا ئالَّ يف اٌ

ل وِؼابهع وِزغبفاً.   ثٌن ِإَّْ ،اؼبوأحىْ، ِٓ طٍىاد ربًٍُ ٌن، وِٓ ثُٕهُ وهٕخ وال٘ىرُُِّٓ اؼبَُؾُّْ ٌمل ولف وضًٌن
َّ  اؼبؼّىكََّخفجُّٕب هأي اٌجؼغ فُهب ؿمىًٍب ال ذبل يف ألىاي اِثبء ٔظًنًا، وال يف ٔؼّخ اٌؼهل اعبلَل ِىبًٔب ثؼل أْ أثـٍذ   وا

َّأٔىاع اٌزَّ  اٌؼهلَٓ اٌملمي واعبلَل. خ مل رٕمـغ ثٌن وَُٕيتمََُّخ؛ هأي فُهب اٌجؼغ اِفو ئٌياًِب ووعىثًب الٍزّواهََّـهًناد اٌ
َّصبٌش اٌزَّ وئما ؽبوي فوٌَك ٍُىفُك ثٌن اٌ َّوػبْ ِب َٕؼُ ئىل أَّْوفٌن،   َٓ ال َُٕزظ ٍىي رشىَشًب. ىفُك ثٌن ِزؼبَكاٌزَّ هّب، أل

                                                                            
ـّ 32 َّوٍ٘ اٌ  ....“ اؼبقؼغ صبُغ األِواع ،، اػببٌكإٌُّىهي ا...وٕاٌُىً اإلٌٗ ػبثؾ  اٌوَّةأَهب ”بثك موو٘ب: ٍجخ اٌ
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