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 ثبٌىالَبد ادلزَّؾذح األِشَىَُّخ لٕبح ٌىغىط
 6112َٔىفّّّ  -أوزىثش 

 62، 66 احلٍمزبْ

 انشٍطان وجحدهطقىض طسد 
 متهٍد

ٓ ٗ لذ رمَّٕني، ئالَّ أَّٔاثن ادلُالدََّواٌشَّ اٌضَّبٌشً يف خـىؿٗ اٌوشَؼخ ِٕز اٌمشٔني ٗ رشىَّاٌمجـٍ ثشغُ أَّٔ ادلوّىدََّخرشرُت ؿمظ 
ِّ . ودل َزغجَّت151َعٕخ  ثوذ االٔمغبَ اخلٍمُذوين هنبئُِّب ٍ  اٌزَّشرُبت خ يف رغُرياد أعبعَُّ ٘زا االٔمغبَ يف ئؽذاس أ َّمغب  اٌ

ٍ “ اٌىٕغَُّخئبعبد شِّاٌ”هري هٓ ادلمبي اٌشَّلذ ٔمً ٌٕب و اٌمجـٍ اٌمذمي. )اٌمبشْ اخلببِظ    ادلٕغىة ٌذَىُٔغُىط األسَىثببغ
ني ي أو االٔزمبي اٌزٌ ؽذس يف وصببئك اٌمبشٔ   ؾىُّؼ اٌزَّواٌزٌ َىػِّ ادلوّىدََّخ.هٓ ؿمظ  ،فظُالدوطفًب وافش اٌزَّادلُالدٌ(، 

ُُ ئهذاد ادلىهىكني ٌُغذ ِٕوضٌبخ هبٓ صِبٓ    ّشاعف .151َعٕخ  جٗ رلّن خٍمُذؤُخاٌزٌ عجَّ االٔمغبَاثن ثوذ واٌشَّ اٌضَّبٌش
َّ ،واؽذًا ٌُزىسعُِّبف ِوهب هّاًل ، ئر رإٌِّٔفغهب خاالؽزفبي ثبدلوّىدََّ وٍُّبد اٌيت ُروـً ٌـبٌيب اٌوّبد ال رىىْ يف ِىبْ اٌزَّ أل

َّآخش غري ِىبْ ادلوّىدََّ  “.اٌجبٌغني ِوّىدََّخخبظىص ”، فوٕىأٗ: بٌش ِٓ ٘زا اٌىزبةواٌضَّ اٌضَّبينب اٌفظالْ خ. أ

َّ ،ثبدلالؽلخ وعذٌَش َّمغَُّخشوؽبد ، وثوغ اٌشُّاٌظٍَّىادٕ٘بن ثوغ  أ رظً أؽُبٔبًب ئذل   ادلمذَّط، اٌغِّشذلزا  Rubrics اٌ
ىُٕغخ اجلبِوبخ،  يف اٌ ادلوّىدََّخ يف خذِخ عشِّ اٌظٍَّىادؼ اعزخذاَ ٘زٖ شعِّب َُ، ممَّواٌُىٔبَُّٔخ اٌمجـَُّخني ـبثك ثني اٌىُٕغز ؽذ اٌزَّ
ني ني اٌىُٕغز أَّٔٗ ِٓ إٌَّبدس ؽذوس الزجبط ِزجبد ي ث ، ؽُش151َلجً االٔشمبق اٌزٌ ؽذس عٕخ  ،ادلغُؾٍ اٌشَّشقيف  العَُّّب
 اٌشَّاثن وريٌُّظاٌجبثب اإلعىٕذسٌ صِٓ يف الزجبعبد ؽذَضخ، وبٌيت ؽذصذ  ، ثبعزضٕبء ثوغ(1)اٌزَّبسَخثوذ ٘زا  واٌجُضٔـَُّخ اٌمجـَُّخ

 اٌمشْ اٌزَّبعن هشش. يف َ(1552-1521)

٘بى ؿمبىط    اٌضَّببين هًٍ ادلىهىكني، واٌمغُ  اٌظَّالح٘ى  األوَّياٌمغُ وخذِخ ؿمظ ادلوّىدََّخ، رٕمغُ ئذل لغّني: 
 .(6)٘ٓ ثضَذ ادلريوْاٌذَّ، أٌ إٌضوي ئذل ادلبء، مثَّ راهتب ادلوّىدََّخ

 انقعم األوَّل: انصَّالة عهى املىعىظني
َّ ،ٔوشف ِٓ اٌىصبئك اٌمذديخ َّ أ  اٌضََّبذ  ٘ى عىاء وبْ، “روضمي”طٍىاد ، ٍَضَ أْ جيىص أوَّاًل خيزض ثبدلىهىكني شٍء أ

٘ اٌزَٓ َُ َّ ٕىْ ثٗذ َّ  ،جض اٌزٌ َأوٍىٔٗاخُلؽىت  ، أو“وضميصَذ االعزؾالف أو االعزمغبَ أو اٌزَّ”ً واٌزٌ َُغ  ًواٌزٌ َُغب
َّ  .“عزمغبَاالجض ُخ” ٕبعت ششوخ ادلبإِٕني اٌبزَٓ   َُوـً ٌٍّإِٕني أَؼًب، وٌىٓ يف طُغخ طالح ُر هٍُٗ ًظَّاخُلجض ادُلوّب أ

 .(2)خَىٓ َُغّؼ ٌٍّىهىكني أْ َشزشوىا ِن ادلإِٕني يف األوً ؽىت يف اٌىالئُ احملجَُّودل  .ِوًب ادلمذَّعخرٕبوٌىا ِٓ األعشاس 

َّوَوزِج َّ ش اٌوهذ اجلذَذ أ غالؿُخ ) خوهب دوافن شُـبَُّٔرٍَخ هّىًِب، ربشِّهبسح واٌشَّواٌذَّ بٔشافخ واٌضِّواٌِو اٌغِّؾشأفوبي  و
و٘ى ، (1:1رُّىصبوط1) ِزٕجًأ حبذوس ٔشبؽ شُـبين سُ٘ت يف أواخش األصِٕخ اٌشَّعىيثىٌظ  اٌمذَِّظػ وَظشِّ .(61، 5::1

 .( 11، 12:12)سؤَب  ٘ىيت يف سؤَبِٖب لبٌٗ أَؼًب َىؽَّٕب اٌالَّ
                                                                            

1 BSAC., t. 11, p. 27.  
2 Ibid., p. 61. 

  6:22ألش: لىأني ُ٘جىٌُزظ  2
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؛ ٌىلبب  65:66)ِبىت  « أٔب ثشوػ اهلل ُأخشط اٌشُبؿني، فمذ ألجً هٍُىُ ٍِىىد اهلل ئْ وُٕذ»َغىم ٔفغٗ لبي:  واٌشَّة
 سأَُذ»فأعبهبُ: « ؽىت اٌشُبؿني زبؼن ٌٕب ثبمسه»... زهُ: ثوذ ئسعبٌَُّة ثفشػ ٌٍشَّ اٌزَّالُِز. و٘زا ٘ى ِب لبٌٗ (61:11

٘بزٖ اَِببد رزجبن    »... لبي:  اٌغَّّبءئذل  اٌشَّة. ولجً طوىد (15، 11:11)ٌىلب « اٌغَّّبءاٌشُـبْ عبلـًب ِضً اٌّّق ِٓ 
 .(15، 11:12؛ ِشلظ 15:65)ِىت ...«  ادلإِٕني، خيشعىْ شُبؿني

ِّأدثًب ِزَّ اٌضَّبينآثبء اٌمشْ  ٌٕب وٌمذ رشن ُّغشلذ فُهب  الالد اٌيتاٌؼَّ غوًب َىشف هٓ و ، ئبز ُِ اٌوبدل اٌبىص  ولز ُأ و
 ووُف طبس اخلالص ِٕهب يف ادلغُؼ َغىم. 

 فُمىي: اٌشَّدَئخجش اٌشُبؿني وؽٍُهُ ؾًب ُخِىػِّ األوَّييف دفبهٗ  َ(125 -111) اٌشَّهُذَىعزُٕىط  اٌمذَِّظت فُىُز
َّهىُ أْ ربزشعىا ِٓ اٌشُبؿني ٌئال زبذهىُ وربىِّ]٘ىرا ٔغجك فٕٕجِّ ِّب ُٔي وعى٘ىُ ه هبُ  شٖ ٌىبُ، ئر أَّٔ غ

خ، ؽبىت  اًِب ذلُ، أؽُبًٔب ثلهىساد يف أؽالَ، وأؽُبًٔب ثىعبئؾ عبؾشََّ ذَّـىا هٍُىُ ؽىت رىىٔىا ُخجيب٘ذوْ ٌُزغَّ
َّ ُٔب، أطجؾٕب ب ٔوزّّ ادلّزٍىبد واٌغىن مهب أشبٓ ِب يف اٌذَُّّٕحنٓ اٌزَٓ ُو...  ِٓ ال جيب٘ذ حلفق اخلالص َغزوجذوا و

ٌَّاجلُّن، ي ٔأيت اِْ ثأِىإٌب ٌزىىْ يف ِزٕبو  َِّّٕواؽذ ؽغت اؽزُبعٗ. حنٓ اٌزَٓ ُو ٕوـٍ و ش أؽذٔب ب ٔجغغ ؤذ
َّ ح ِن اجلُّبن،  جبئن، فال ٔوبَش ِٓ وبْ ِٓ عٕظ آخش، اِْ ثوذِب عبء ادلغُؼ ٔوُش ادلىدَّاِخش ثغجت رجبَٓ اٌ

ب ادلغُؼ، ٌُشبزشوىا ِوٕبب يف   ًٍّب، ٌُوُشىا دبب َىافك ِجبدٍ ؽىت ِٓ أعً أهذائٕب، ؤوق اٌزَٓ َجغؼىٕٔب ُكظٍِّؤُ
 .(1)سعبئٕب ادلفشػ[

  :َ(615-151) وٍُّٕذط اإلعىٕذسٌاٌوالَِّخ  وَمىي
ئذل  اٌغَّبّبء هىح، فغبمـىا ِبٓ   فني، ثً ُأعشوا ِٓ اٌشَّب ]يف األصِٕخ ادلبػُخ، ثوغ ادلالئىخ دل َىىٔىا ِزوفِّ

 .(5)األسع[

 هٕهُ:  َ(651-155)أوسجيبٔىط  اٌوالَِّخوَمىي 
َّادلمذَّعخ اٌُىُزتفمني ِن أْ ٔالؽق ِزَّ]هٍُٕب  ٌَّٕبطرضري  ،خاد ادلؼبدح اٌيت رظبسم اٌجششََّاٌمىَّ ، وُف أ ُ٘ ورغبزفضَّ  ا
ُّأوَّ .ئذل اخلـُئخ هب أغىد ؽىاء، َمىي هٕهب سئُظ ادلالئىبخ  خ ادلزوىس هٕهب أَّٔىىَٓ، احلَُِّب عبء يف عفش اٌزَّ شٍء، ي و

ٌَّٕيب:ذ ِىعً ُِخبئًُ، و٘ى حيبعظ خبظىص عغ خ ، و٘زٖ ٘بٍ هَّب  ‘هب وبٔذ ِذفىهخ ئذل رٌه ثىاعـخ ئثٍُظئَّٔ’ ا
 .(2)ٌ آدَ وؽىاء[روذِّ

َّو ئذل اجملزّوبد  أَؼًب لىي اٌشُبؿني ال روًّ يف األفشاد فؾغت، ثً ديزذ هٍّهب حبغت اٌفىش اٌىٕغٍ اإلعىٕذسٌ، فا
ِّ اٌشَّعىرلسبىَظ وطذَك اٌجبثب أصٕبعُىط  ُأعُمفعشاثُىْ  َزوش اأُلعُمف. واٌشُّوىةوي وِظبحل خ واٌذُّاإلٔغبَُّٔ  ، َزوش ثىب

َّّذَٓ ثبٌضَّدلغؼ  وّب يف اٌوبدل، ورٌه يف طالح إٌَّْفظوػىػ هًّ اٌشُبؿني يف   فُمىي: .َذادلو
ٕب َغىم ادلغُؼ ثٗ ِبد ذلزا ادلُالد اجلذَذ اإلذلٍ. ؤـٍت ٌىٍ ديٕؾهُ سثُِّني وادلزمذِّادلزمذِّ اٌضََّذ]ٔذ٘ٓ هبزا 

َّ اٌضََّذٓ زخ، ٌىٍ َُغزوٍَشبفُخ وِضجَّ لىَّح عجت خـُئخ واإلمث أو أصش ٌٍ وَشفٍ ِٓ ٔفىعهُ وأعغبدُ٘ وأسواؽهُ و
 .(6، 1:66) (1)...[ ، وخذاهبد ٘زٖ احلُبحاد ادلهبصبخ وادلوبٔذح ذلُوَغزـُوىا أْ َمهشوا عبئش اٌمىَّ...  شُـبين

َّ ٘ى اعخ،ففٍ فىش اٌىُٕغخ اٌشَّ ُ دل َىىٔىا لذ أفىُّ ادلوّىدََّخ،اٌزَٓ دل جيىصوا  أ  .ىا ثوذ ِٓ لُىد اٌشُبؿني وسثبؿببهت
 .خي ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً اإلهذاد ٌٍّوّىدٍََّ٘ أوَّ ،ٌزٌه وبٔذ خذِخ ؿشد اٌشُبؿني

                                                                            
4 1st. Apol. XIV.  
5 Strom. III, 7: 59.  
6 De Princip. III, 2:1.  
7 John Wordsworth, Bishop Serapion’s Books, p. 74, 76.  
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ُّ لىأني ”ؤمشأ يف  .خادلوّىدََّي فزشح ئهذادُ٘ ٌمجىي َىَ هًٍ ادلىهىكني خال ووبٔذ خذِخ ؿشد اٌشُبؿني ذبشٌ و
َّّذوْ، وَبذههُ حيٕبىْ سؤوعبهُ ئذل     اأُلعُمفجيّن ” :، وٍ٘ ألذَ لىأني ِظشََّخ(12::)اٌمجـَُّخ  “ُ٘جىٌُزظ اٌزَٓ َزو
َّظٍِّ، وَجغؾ َذَٗ هٍُهُ وَُاٌشَّشق  .“سوػ خجُش ٍ االعزؾالف، وَـشد هٕهُ و

 َّ َّ - (1:52َ+)مشُّبْ هًٍ ؽذ لىي األة أٌىغٕذس  -احلمُمخ احملضٔخ أو اٌفلُوخ ئ ذ ني دل َُوِولُ ادلغُؾُِّ ٍ٘ أ
ٕىْ هُ ال َزجَُّئَّٔ .بحلبعخ ئذل سفغ أهّبٌٗ وهجبدرٗثاِىبهنُ أْ َوبَٕىا وعىد اٌشُـبْ وهٍّٗ يف ٘زا اٌوبدل، وفمذوا شوىسُ٘ ث

ههب ورغزوجذ٘ب ثشىً َفىق هجبدح األطٕبَ ت ؽُبهتُ ورىعِّيف أفىبس اٌجشش ولُّهُ، وٍ٘ رمىٌ“ ادلوشوشخ”خ اٌىاػؾخ اٌىصَُّٕ
 . (5)خ اٌمذديخيف اٌىصَُّٕ

وطببس  هفب هٍُٗ اٌضَِّٓ،  ٗ ؿمظ، هًٍ أَّٔادلوّىدََّخَٕلشوْ ئذل ؿمظ ؿشد اٌشُبؿني، واٌزٌ َغجك  إٌَّبطو٘ىزا أطجؼ 
 وضريح. وٕغَُّخلذديخ، ػّٓ ِشاعُُ  ؿمغَُّخخ، ئر ال َوذو أْ َىىْ عىي ممبسعبد ٌذَهُ أِشًا غشَجًب ال جيت األخز ثٗ جبذََّ

َّهشش وِب لجٍٗ، أَّٔ اٌزَّبعنٌمذ عبد اهزمبد يف اٌغشة يف اٌمشْ  خ ِؼبدح، ديىٓ أو لىي سوؽَُّ ،ً شُبؿنيٗ ال وعىد دلب َُغ
ٌَّٕبطزلغىط يف ؽُبح ً ثفوً أْ رزذخَّ ٌَّٕ .ادلخزٍفخادلظبئت  أو األوثئخ أووِظبئشُ٘ ٌزوُمهُ ثبألِشاع  ا فمذ  ،مُغ ِٓ ٘زاوهًٍ ا

 خ.ىي شُـبَُّٔخ ئذل ُلؼىََّخ أو اٌُوخ أو اٌوظجَُّفغَُّٔغت وضريًا ِٓ األِشاع إٌَّ هٕذِب اٌشَّشقف اٌجوغ يف رـشَّ

َّوِن الزشاة اٌمشْ اٌوششَٓ ِٓ هنبَزٗ، هبد اٌغشة ٌُزُمَّ ٍَُّ لىَّحاٌشُـبْ ٘ى  ٓ ِٓ أ ت وضريًا ِبٓ األوثئبخ   رغجِّ ،زلغىعخ خفو
 Hermann Bezzel٘ى ٘ريِبْ ثُضَبً  هبدل غشيب  ٌمذ أهغج  لىيو وي واجلّبهبد.ٌألفشاد واٌذُّ ،وادلظبئت واحلشوة واألِشاع

َّئذل اٌذَّ خٌمذ رشُـٕذ اٌجششََّ”:(1521-1:11َ)  .  (:)“اٌشُـبْ غري ِىعىد سعخ اٌيت فُهب طبسد رإِٓ ثأ

َّ َّ ،اعخ يف ادلغُؼ ٌٗ اجملذواإلديبْ اٌشَّ اٌظٍَُّت لىَّحاٌشُـبْ ئصاء  ٌى َّرٗ، ورزجذَّلىَّ َفمذ و شَشح. ويف ِشىسارٗ اٌشِّب  د و
 : َ(111-211)ر٘يب اٌفُ  َىؽَّٕب اٌمذَِّظرٌه َمىي 

 .(11)غجخ ٌألثشاس، ال َمذس أْ َفوً شُئًب ئالَّ أْ خيُف )فمؾ([]اٌوذو ثبٌِّٕ

سؤَخ ِشزشوخ واػؾخ ذلزٖ ادلٍّىخ  ،واٌغشة والمهب ِوًب يف أواخش اٌمشْ اٌوششَٓ اٌشَّشقيف  ، فٍمذ اعزمشَّوهًٍ  اٌوّىَ
ِّاٌشِّ َّٗ َوًّ اِْ ثمىَّارٗ، ألَّٔلىَّ شَشح، أٌ ممٍىخ اٌشُـبْ وو َّ ،. ويف ادلمبثً(11)صِبٔٗ لذ الزشة ح هبدلًب أ  اٌغَّبّبء ممٍىبخ   فا
د فُهب اٌجشبشَخ  اٌيت رشدَّ ،وني اٌجشش واٌوبدل هًٍ هجىس ٘زٖ األَبَ اٌوظُجخ األخريحح ٌُزروًّ ٍ٘ أَؼًب ثمىَّ ،َغُهب وأثشاس٘بثمذِّ

 ئذل ِغزىي دل رزشدي فُٗ ِٓ لجً ئذل ٘زا احلذ.

َّ  هٓ ؿشَبك اٌفىبش، و٘بى    َىىْ دائًّب األعبعٍ ٌإلٔغبْ ُٗوِذخٍُ .حخ ِغزجذَّهمٍَُّ لىَّحاٌشُـبْ ٘ى سوػ هبلً رو  ئ
ِّ َّٔىم ِٓ األِشاع،  َغزـُن أْ َظُت اٌومً وّب اجلغذ أَؼًب ثأ ِٕفزٖ احلمُمٍ ٌٍغغذ َىىْ هٓ ؿشَك اٌفىبش ئرا   ٌى

َّ إٌَّْفظٗ. ثً رغزـُن ن اجلغذ وَّؾشِّفظ ُر، وإٌَّإٌَّْفظفبٌفىش ٘ى ِشوض  .هٍُٗ ه ٍَِ  َّجُوَُّاٌ خ أْ ُره ُّٓ هًٍ جُوَُّخ دبىا٘جهب اٌ
ثزٌه، ِبسط اجلغذ فوً اخلـُئخ ثغهىٌخ. و٘ىزا ديىٓ أْ َُظببة   إٌَّْفظن اٌفىش ثبخلـُئخ والزٕوذ ٗ. فاْ رشجَّاجلغذ وٍِّ

زٗ. و٘زا ِبب  ٍَُّادلشَؼخ. فّٓ ٘زا ادلذخً َذخً اٌشُـبْ وَغُـش هًٍ اإلٔغبْ ثُى إٌَّفظاجلغذ ثىبفخ أٔىام األِشاع ثزأصري 
، فُغبزـُن  (11-11:12)ٌىلب « سثـهب اٌشُـبْ»هٓ ادلشأح ادلٕؾُٕخ ِٕز شببين هششح عٕخ،  اٌشَّةيف لىي  ادلمذَّطَوُٕٗ اإلجنًُ 

                                                                            
 25ص ، ِشعن عبثك، واٌشُّوػأٌىغٕذس مشُّبْ، ثبدلبء  5
ُّض :   152ربدسط َومىة ٍِـٍ، هجبدح اٌشُـبْ يف اٌوظش احلذَش، ص  اٌُم

10 in Philip., Hom. 4.  

ُؿجوبذ ِٕبٗ    “ىٍُف األخرياٌزَّ” أٌ: The Final Questثوٕىاْ  Rick Joyner أْ َظذس وزبة يف اٌغشة أٌَّفٗ سَه عىَٕش ؽمًّبٗ دلٓ اٌغشَت ئَّٔ 11
أوالد  ش وممٍىخ اٌشُـبْ اٌيت رببسة ؽشوهبب األخريح ػبذَّ اد اٌشَّس هٓ لىَّغبد اٌوبدل، و٘ى َزؾذٌَُّ خ، وُرشعُ ئذل وضري ِٓغ ح ِالَني ِٓ إٌُّهذَّ
 .خبظىص اٌشُـبْ وؽشوثٗ زسٌ يف اٌفىش ادلغُؾٍ اٌغشيباجلي ؾىُّزَّو٘ى َُشَٕب ِمذاس اٌاهلل. 
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 هٕذِب ديٍه ؽُبرٗ. ،اٌشُـبْ اطـٕبم صبُن األِشاع ٌُظُت هبب اإلٔغبْ

َّ أوَّاًلٗ جيؾذ اٌشُـبْ ، فأَّٔادلمذَّط اٌغِّشٌُٕبي  ادلوّىدََّخَ ؿبٌت وٕذِب َزمذَّف َّ وو َّهجبدرٗ،  أهّبٌٗ، وو ِشبىسارٗ،   وو
َّ َّ وو ُّ ،طخ ٌٍهالن. وِب داَ اإلٔغبْ ؽبفلًب ههذٖ ادلمذَّهبشعبرٗ ادلإدََّ ٔىاُِغٗ، وو ٗ ش هٍُبٗ، ألَّٔب  اد اٌشَّلىَّ ال رمىي و

 رشروت وهتشة ِٕهب اٌشُبؿني. ،خخ مسبوََّح هٍىََّؽُٕئز َىىْ زلفىكًب ثمىَّ

َـُّخُـبْ يف اٌىُٕغخ ؿمظ عؾذ اٌشََّٕمغُ و  :اٌزَّبٌُخ األعبعَُّخ اٌجٕىدئذل  -ثاجيبص  - اٌمج
 واٌذَّ٘ٓ ثٗ هًٍ صَذ ادلىهىكني اٌظَّالح (6) ادلىهىكني أوشَُّخ (1)
 شَشحطالح ؿشد األسواػ اٌشِّوػن اٌُذ و (1) اٌشَُّوتئؽٕبء  (2)
 فخ يف اٌىعٗإٌَّ (2) اٌزَّوشٌ وعؾذ اٌشُـبْ (5)

ً يف اٌىُٕغبخ  ظَّال صاٌذ ُر ،(16)اٌجوغ شُىههب ِٕز ِٕزظف اٌمشْ اخلبِظ ادلُالدٌؼ َُشعِّواٌيت  ،فأوشٍة املىعىظني •
َـّغّخ ِٕز اٌمشْ اٌغَّبدط ادلُالدٌ رمشَجًب. وفُهب َمىي اٌىب٘ٓ:  ُّ صجِّ”ؽىت اٌُ ىَ، ثشغُ أذصبس ٘زٖ اٌ  زهُ يف اإلديبْ ثه، ووب

يف ؽبٌخ دخىي واؽذ ِٓ غري ادلبإِٕني ئذل اإلديببْ    ؼ ٌٍظَّالحٍُوٍ٘ أوشَُّخ رظ “.... ِٓ لٍىهبُ أضههبثمبَب هجبدح األوصبْ 
َّ األؿفببي   ِوّىدََّبخ ثوذ أْ أطجؾذ  ،فال َو  عىي أصٍش ٌـمظ ،يف ؽبٌخ روُّذ األؿفبي اٌُ ىَب وعىد٘ب ؽىت ادلغُؾٍ. أ

  .ادلُالدٌ اٌغَّبدطشبئوخ االعزخذاَ ِٕز اٌمشْ 

ومهب يف احلمُمخ طبالرب   ، و٘ى صَذ ال َوشفٗ عىي األلجبؽ.عهى شٌت ظاذجً انكاىن صالتني أو أوشٍتني صهِّمثَّ ٌُ •
ربه  أسعً لىَّ”. ويف اٌضَّبُٔخ َمىي: “صَذ ِغؾخ وِىهلخ ... أٔمٍٗ وأكهشٖ”فٍ اٌظَّالح األوذل َمىي هٓ اٌضََّذ اعزذهبء. ف

ََُّ ،٘ٓ ِىهلخٌُظري ُد ،اٌضََّذعخ هًٍ ٘زا ادلمذَّ َّ جـً و َِّع أفوبي ادلؼبد، وو َّ ؾش، وو ْ   روضمي، وو ...  هجببدح األوصبب
َّ لىَّح، اٌضََّذأْ َظري ِٓ ٘زا واٌغشع ِٓ ٘برني اٌظَّالر ني، ٘ى  “.اخل َّ ،أهّبي اٌشُبؿني ربً و َّهجبدح ذلُ، وُر وو  جـً و

َّ ،اخلُبالد َّ ِعؾش، وو  روضمي.  وو

اإلٌٗ اٌىاؽذ. صَذ هلخ  اٌُمُذط واٌشُّوػالْ( ثبعُ اِة واالثٓ أدٕ٘ه َب )ُف” َمىي: ٌتعندما ٌسشم انكاىن تانصَّو •
َّ ٘زا اٌضَّ” َٗ وكهشٖ لبئاًل:َذ٘ٓ لٍجٗ وَذ  مثَّ “.آِني اٌشَّعىٌَُّخاجلبِوخ  ادلمذَّعخالْ( يف وُٕغخ اهلل اٌىاؽذح )ٌُف  َذ َُجـً وب

 “.ِمبوِخ ادلؼبد. آِني
َّمغَُّخ لذديهب وؽذَضهب  ادلـجىم. ادلوّىدََّخٕ٘ب أسثوخ سشىِبد حبغت روٍُّبد وزبة و وّب هٕذ  -وٌىٓ وً اٌىصبئك اٌ

َّ٘زٖ اٌشُّ سمشًب خبِغًب ٌٍغجهخ، وششُ أوَّي.رزوش  -اثٓ َوج ش ِضاًل  مظ اٌمجـٍ وؽذٖ، وال روشفهب اٌىُٕغخ شىِبد زبزض ثبٌ
 .ُأخشي ششلَُّخوٕبئظ  أََّخ، أو (12)اٌُىٔبَُّٔخ

ٗ هالِخ هًٍ أَّٔ ،نيوجز وىم هًٍ اٌشُّعجت اٌشُّ َ(111-211)ر٘يب اٌفُ  َىؽَّٕب َفغِّش اٌمذَِّظو. انسَُّكةوىنا ٌأيت إحناء  •
 فُمىي: .زٕب ٌٍّغُؼاالهزشاف ثوجىدََّ

ورجغـىْ أَبذَىُ حنبى    ،وجىُثً رشووىْ هًٍ ُس ،مبدوْ ئذل اٌىُٕغخ ِوًب، ال رمفىا ِٕزظجني]... هٕذِب ُر
َّورشىشوْ اهلل هًٍ ٘زٖ اٌوـَُّ اٌغَّّبء، َّمظ خ. ئ وٍ ُروجِّبشوا وٌبى هبُئبخ     ،ىا ساوونيٍضِىُ أْ رلٍَُُّ ادلمذَّط اٌ

َّعغّىُ هٓ ُع زهُ. وامسن يف رٌه ِب ٘ى هالِخ أوٌئه اٌزَٓ َوزشفىْ ثوجىدََّ اٌشَُّوتئؽٕبء  ٍـبْ اهلل هٍُىُ، أل
ُّ» اٌشَّعىيَمىٌٗ ثىٌظ  )فٍُيب « وِٓ هًٍ األسع وِٓ ربذ األسع اٌغَّّبءٓ يف وجخ ممَُّس ٌىٍ ذبضى ثبعُ َغىم و

ِّ ،. وثوذ أْ رشووىا(11:6 ْ  ” :ذؤىُ ثأْ رٕـمىا هبزٖ اٌىٍّبدعُأِشوُ ِٓ عُو “[ أعؾذن أَهبب اٌشبُـب
                                                                            

12 BSAC., t. 11, p. 27.  
13 BSAC., t. 11, p. 52. 
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 .(66، 61:11 ادلوّىدََّخهٓ  اٌزَّوٍُُ)

 اٌمبذُّوط، ٌىٍ ِٓ ِلج ً اعزذهبء امسه ”... َمىي: و ،، واضعًا ٌدهً انكاىن صالة طسد األزواح انشِّسٌسةصهِّوٌُ •
ُّ ُّاٌمىَّ رٕؾً و  اٌلٍُّّخاخٍني ِٓ ه أٔذ اٌزٌ دهىد هجُذن ٘إالء اٌذَّشَشح إِوهب واسفؼهب. ألَّٔاألسواػ ادلمبوِخ اٌشِّ اد وو

 زه َب اهلل احلمُمٍ. ِوشفئذل الٌخ ئذل ِوشفخ احلك، وِٓ هجبدح األطٕبَ ، وِٓ ادلىد ئذل احلُبح، وِٓ اٌؼَّإٌُّىسئذل 
بسح وخالص، و٘ت أوسشٍُُ ثغشاط. ال رذم سوؽًب سدَئًب خيزفٍ فُهُ. أٔوُ هٍُهُ ثـه ش ش خضائٓ لٍىهبُ َب ِٓ فزَّفزِّ

ثبثٕه اٌىؽُذ  اٌمذُّوط،ُ٘ ُ٘ىاًل ٌشوؽه وِغفشح خـبَبُ٘. أهذَّ ،حبُُّ ادلُالد اجلذَذ ُأخشيح . وٌذُ٘ ِشَّبذلُ خالطًب أثذَِّ
 “.ٕبَغىم ادلغُؼ سثِّ

َّ ظ وؽٕبَبب  ْفش اٌيت اخزجأد يف ؽٕبَب اٌبَّٕ اد اٌشَّلىَّ ادلشهذ األخري ِٓ طشام ػذَّ ٍ٘طٍىاد االعزمغبَ ٘زٖ  ئ
ِّ اٌظٍَّىادض شوِّاٌمٍت اٌوذَذح، ٌزٌه ُر ُّ ئذل اهلل ٍجخهًٍ اٌ َّيف اإلٔغبْ، ثً َُ سدٌءسوػ  أالَّ خيزفٍ أ سوػ  جوذ هٕٗ و

غظ ِٓ اإلٔغببْ  إٌَّ اٌشُّوػئرا خشط : »اٌشَّةب وِغىًٕب ٌٗ، و٘ى ِب لبٌٗ ش يف لٍجٗ، أٌ عوً ِٓ لٍجٗ هشِّششَش ِوشِّ
... وَأخز ِوٗ عبجوخ   تٍيت انري خسجت منوَمىي أسعن ئذل  مثَّجيزبص يف أِبوٓ ٌُظ فُهب ِبء َـٍت ساؽخ وال جيذ، 

 .(15-12:16)ِىت ...«  ٕ٘بن وتعكنأسواػ أخش أششَّ ِٕٗ فزذخً 

ويف َبىَ  ” اٌشَّعىرل اٌزٌ َمبىي:  اٌزَّمٍُذورٌه حبغت شهبدح  ،شَشحووػن اٌُذ َغجك دائًّب طالح ؿشد األسواػ اٌشِّ
َّ اأُلعُمفجيّن  اٌغَّجذ وإذا وضع ٌده عهٍهم، فٍقعم وىم. واٌشُّ ثبٌظَّالحهُ ذوْ يف ِىػن واؽذ، وَأِشُ٘ وٍُّاٌزَٓ عُُو

 .(5، 1:61)“ ، وال َوىد ئٌُهُ ثوذ اِْزوح غسٌة أن ٌهسب منهم عهى كمِّ

 :َ(2:1-:22)ُِالْ  ُأعُمفأِّّوعُىط  َمىي اٌمذَِّظو اٌىُٕغخ اجلبِوخ ششلًب وغشثًب.اٌزٌ روشفٗ  مثَّ ٌأيت طقط انتعسي •
 .(11)شاح وّب ٔأيت ئذل اٌوبدل[ُه ادلوّىدََّخ]حنٓ ٔأيت ئذل عشْ 

وَشربذوْ   ،ؽُش خيٍن ادلىهىكىْ ِالثغهُ ،يروذَّ وشٌ أوس ؿمظ اٌزَّرـىَّحنى اٌمشْ اٌشَّاثن ادلُالدٌ أو ثوذٖ ِجبششح، و
َّ ثذاًل ِٕهب لُّظًب لظريًا  وثٗ رزُ ِشاعُُ عؾذ اٌشُـبْ وئهالْ اإلديبْ. ، Tunique “رٕه”ً َُغ

ِـّفًأو  ،َمف ادلىهىف ادلوّىدََّخشْ هٕذ ُعو ٗ األَغش، ووعهٗ ئذل اٌغشة. واٌغشة ٕ٘ب َشِض ئذل ِِّهًٍ رسام ُأ زلّىاًل اٌ
لبىأني  ”أشببسد ئٌُبٗ    ،رمٍُذ لجـٍ لبذمي  ٘ى اٌشَُّـبْ،واالذببٖ ٌٍغشة اعزوذادًا جلؾذ . ؽُش َغىد اٌشُـبْ اٌلٍُّّخ

ِّ”فزمىي:  اٌمجـَُّخ، “ُ٘جىٌُزظ َّئين أعؾ’ي وعهٗ ئذل اٌغشة وَمىي ٘ىزا: ذؤٗ حيىِّواٌزٌ َو  .‘خذِزه ذن َب ئثٍُظ، وو
َّ  .“ٔأِشُ٘ أْ َظشخىا لبئٍني”اإلعىٕذسٌ:  وريٌُّظ اٌمذَِّظمىي وَ  عؾذ اٌشُـبْ َىىْ جبغبسح وهالُٔخ.أٌ أ

َّّذ و٘ى َمىي صالس ِشَّثوذ رشدَذ طُغخ عؾذ اٌشُـبْ، َُٕف •  “.غظإٌَّ اٌشُّوػاخشط أَهب ”اد: خ اٌىب٘ٓ يف وعٗ ادلو
َّمظحبغت ورٌه  ، ِٕز اٌمبشْ  “اٌىٕغٍ ادلظشٌ اٌزَّشرُت” اٌزٌ ٘ى“ اٌشَّعىرلمٍُذ اٌزَّ”ىزبة ث لزذاءاواٌمجـٍ احلبرل،  اٌ

وإٌفخ يف اٌىعٗ ثوذ عؾذ اٌشُـبْ ٘ى آخش ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً ؿمىط ؿشد اٌشُبؿني. و٘ىبزا حيبزفق    اٌضَّبٌش ادلُالدٌ.
َّمظ اٌمجـٍ  َّمغٍثبدلىبْ اٌ ُّمىطغريٖ ِٓ ثمُخ  اٌىعٗ، دوْفخ يف ٌٍَّٕ اٌزَّمٍُذٌ اٌ  .اأُلخشي اٌشَّشلَُّخ اٌ

َّ ئر جنذ اٌمجـَُّخ،  يف رمٍُذ اٌىُٕغخ“ اٌشُُّعًلىأني ”وال يف  اٌمجـَُّخ “لىأني ُ٘جىٌُزظ”دل َشد يف  ،يف اٌىعٗ إٌَّفخ ئالَّ أ
َّ  اٌشَّشقبإلديبْ، و٘ى ِب وبْ شبئوًب يف ثضَذ االعزؾالف وبْ َومت عؾذ اٌشُـبْ ِجبششح ولجً االهزشاف ث ادلغؼ فُهّب أ

 .(15)ٗادلغُؾٍ وٍِّ
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