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 اٌىالَاخ ادلرَّذذج األِشَىَُّح
 5/11/4112َوُٕغح ِاس ِشلظ تٍىط أجنٍُىط َىَ األدذ 

 َ 11/11/4112وُٕغح اٌؼزساء تغُاذً َىَ اجُلّؼح 
 اٌشَّا٘ة اٌمظ أثٕاعُىط ادلماسٌ 

 “ذتيحح التَّسثيح رمحح السَّالم،”معىن املرد: 
لثٍىا ”َمىي اٌشَّّاط:  ودىت أوائً اٌمشْ اٌؼششَٓ، اٌمشْ اٌشَّاتغ ػشش ادلُالدٌ، يفحبغة عمظ اٌُمذَّاط اإلذلٍ 

ُّظ اِداَ“تؼضىُ تؼضًا تمثٍح ِمذَّعح َشذً ادلشذٍِّىْ ”: َ(1242)+ َوَثشاتٓ ، اٌزٌ َمىي ػٕٗ ، فًنذً اٌشَّؼة األعثغ
َّاا يف عاائش األَااَ فُمىٌاىْ     (1)دبا ٍَُك تزٌه اٌَُىَ  ثٍاح تُم ٍاىا لثِّ’ أو َمىٌاىْ:  ‘Pxc?  Pennou; (4)’. أ

Ari`acpazecqe ‘  ًٍوأولاخ االخرظاس ال َُماي رٌه، ولذ ذمرظش ػ ...’|iten  nieuxh‘  َذزواساخ يف أَا
ِّوادلالئىح. وَُ واٌمذَِّغٌن اٌشُّهذاء وػٕذ  .‘Tenouw]t’ :ػًٍمرظش وادذ ِٕهُ يف َىِٗ. ولذ َُ زوش اعُ و

 .(2)“... وىعال عجىد فُها. واٌغاٌة اٌشُّ اٌيتجىد، أو َشوؼىْ يف األَاَ أَاَ اٌغُّ َغجذوْ هلل مجُؼًا يف ،لىذلا

َّ اتٓ َوَثش َزوش أٔٗ يف عائش األَاَ اٌغَّٕىََّح، أٌ يف غًن أَاَ األػُاد، واْ اٌشَّؼة َشدد وادذًا ِآ   واضٌخ ٕ٘ا، أ
وفُّا ٍٍَ أوسُد ٔاض   .“لثٍىا تمثٍح ِمذَّعح ...”، وادلشد اٌثَّاين تذاَرٗ: “... ادلغُخ ئذلٕا”َٓ، ادلشد األوَّي تذاَرٗ: ِشدَّ

 ٘زَٓ األعثغّىعٌن.

 األوَّل: اآلداماألسَثسموس  نصُّ •
، اجؼٍٕا أ٘اًل ٌغالِه ادلمذَّط يف اٌغَّّىاخ. ٌىٍ ٔغثِّذه ِغ اٌشَّااسوتُُ واٌغَّااسافُُ   (خمٍِّظٕا) ئذلٕا أَها ادلغُخ”

 طاسخٌن لائٌٍن: ُلذُّوٌط ُلذُّوٌط ُلذُّوٌط أَها اٌشَّب اٌضَّاتظ اٌُىً، اٌغَّّاء واألسع ممٍىءذاْ ِٓ رلذن ووشاِره.
 خطايانا.تشفاعاخ والدج اإلله القدِّيسح مرمي، ياربُّ أنعم لنا تغفران 

 تشفاػح اٌثَّالثح ادلًٕنَٓ األعهاس ُِخائًُ وغَّّاي وسافائًُ، َاسبُّ أٔؼُ ٌٕا تغفشاْ خغاَأا.
 تشفاػح األستؼح دُىأاخ غًن ادلرجغِّذَٓ، واألستؼح واٌؼششَٓ لغُِّغًا َاسبُّ أٔؼُ ٌٕا تغفشاْ خغاَأا. 

 .(2)“، َاسبُّ أٔؼُ ٌٕا تغفشاْ خغاَأاتشفاػح عثؼح سؤعاء ادلالئىح ومجُغ اٌغَّغّاخ اٌغَّّائَُّح

 استدراك التد منه
واٌزٌ طاس  ،“تشفاػاخ واٌذج اإلٌٗ اٌمذَِّغح ِشمي ...”أْ َؼشف ِٓ أَٓ أذً ِشد: ، اِْ َغرغُغ اٌماسئ اٌؼضَض

ُِّٗ أعَثغّىط آداَ خمرظش؟ودلارا ِشدًا ثاترًا يف اٌُمذَّاط اٌَُىَ.  ثاترًا ػًٍ ِذاس اٌغَّإح   فهى يف احلمُمح، دل َىٓ ِشدًا ٔغ
ِّ ِٕاعثاهتا، وٌىَّٕٗ أعَثغّىط ِٓ ادلّىٓ أْ َُماي يف طىَ وأػُاد اٌؼزساء، وأداذ األعَثغّىعااخ    اٌغَّمغَُّح يف و

َاذ  اِداَ. ودىت يف ٘زٖ احلاٌح، واْ َغثمٗ ادلمذِِّح اٌثَّاترح اٌيت ال ذرغَُّش ِغ ذغُُّش أػُاد اٌشُّهذاء واٌمذَِّغٌن يف داٌح ذشد
 . “أَها ادلغُخ خمٍِّظٕا اجؼٍٕا أ٘اًل ٌغالِه ادلمذَّط يف اٌغَّّىاخ ...”٘زا األعَثغّىط وٍ٘: 

                                                                            
 تزٌه اٌَُىَ، عىاء وأد يف أَاَ اٌفظخ واخلّغٌن ادلمذَّعح، أو ٌُىَ ادلُالد، أو ِا تٌن ادلُالد واٌغغاط ... اخل. أٌ تادلٕاعثح ادلخرظَّح -1
 .“خمٍِّظٕاأَها ادلغُخ ”أٌ   Pxc?  pencwthr ، وٌىٓ ِمذِِّرٗ ٍ٘:1014َ عٕحو٘ى ٔفغٗ األعَثغّىط اٌزٌ أوسدٖ خىالجٍ  -4
 11 تادلىرثح األٍَُّ٘ح تثاسَظ، و٘ى وراب ِظثاح اٌظٍُّّح وئَضاح اخلذِح، التٓ وّّ، اٌَثاب (ػشيب 412)خمغىط سلُ  -2
يف َىَ ػُذٖ، ٌُرماي تؼذ  اٌمذَِّغٌنأو  اٌشُّهذاءواضخ ٕ٘ا أْ ٘زا األعَثغّىط، واْ َٕرمٍ ُ٘رَُّٕح )أٌ عٍثح( وادذج، عثمًا دلٕاعثح أدذ أػُاد  -2

َّا٘زٖ األستاع ادلزوىسج.  اٌَُىَ، فثؼذ أرماي ٘زٖ األستاع ٌُرماي لثً لشاءج فظً اٌثىٌظ، فمذ اعرغاٌد سوَذًا سوَذًا دىت طاسخ أستاػًا ػذَاذج،   أ
، تمىٌٗ: مث َمىٌىْ ِتائٕا اٌشُُّعً وِا 1014َُذخرُ اِْ تُشتغ ٌٍثاتا اٌثغشَشن، وٌألب اأُلعُمف، وٍ٘ اإلضافح اٌزٌ َزوش٘ا وراب اخلىالجٍ ٌغٕح 

تىضاؼها   اذلُرَُّٕاخئشاسج وسدخ ػٓ ٘زٖ  أوَّيو .“ٔغجذ ٌه أَها ادلغُخ ...”ْ ِٓ اٌشُّهذاء واٌمذَِّغٌن واٌثغاسوح. مث يف اِخش َمىٌىْ: خيراسو
َّاط يف عثؼرٗ عٕح اٌشَّا٘ٓ، وأد   .1021َهذاء/ ٌٍشُّ 1552يف وراب خذِح اٌش
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أثٕاء ٘زٖ اٌُمثٍاح،  طالذٗ ِذي اٌشِّتاط احملىُ تٌن ِا مياسعٗ اٌشَّؼة ِٓ ُلثٍح ِمذَّعح، وتٌن ٔالدظ  وَٕثغٍ ٕ٘ا أْ
 واٌذج اإلٌٗ اٌمذَِّغح ِشمي.ٌىٍ جيؼٍٕا اٌشَّب أ٘اًل ٌغالِٗ اٌغَّّائٍ تشفاػاخ 

ِٓ عُاق ٔضِّ األعَثغّىط اٌغَّاتك روشٖ، اخرًَّ ادلؼىن تٌن  “تشفاػاخ واٌذج اإلٌٗ ...”وٌىٓ دٌن الُرغغ ادلشد 
َّا دٌن ٔغٍاة أْ  ِا مناسعٗ، وِا ٔمىٌٗ ، ئر ِا ػاللح اٌُمثٍح ادلمذَّعح تغٍة شفاػح اٌؼزساء يف ٘زٖ اٌٍَّذظح تاٌزَّاخ؟ أ

ًِّّ جيؼٍٕا ا ٌشَّب ِغرذمٌِّن ٌغالِٗ اٌغَّّائٍ، تشفاػح اٌؼزساء أو ادلالئىح أو اِتاء اٌشُُّعً أو اٌشُّهذاء أو اٌمذَِّغٌن، َى
اٌشَّؼة اٌغإاي تغٍة غفشاْ اخلغاَا ِٓ جشَّاء ٘زٖ اٌشَّفاػح. ألهنا حلظح ُلثٍح اٌغَّالَ وادلظاحلح، ٌغفاشاْ اخلغاَاا،   

 واٌظَّفخ ػٓ اِثاَ.

  سَثسموس اآلدام الَّااي:األ نصُّ •
ِّ شش. وىٔىا ِغرؼذَِّٓ دلى٘ثح اهلل، دىت ذٕاٌىا ِٓ ٘ازٖ األعاشاس.   ” لثٍِّىا تُمثٍح ِمذَّعح، وعهِّشوا لٍىتىُ ِٓ و

 .“، وؼظُُ سمحرٗ. ٔغجُذ ٌه أَها ادلغُخ ...خغاَأاوهبزا ٔفىص تاٌشَّمحح، وِغفشج 

ربارض تادلٕاعاثاخ    ٌن اٌغَّاتمٌن، أو أٌ أعثغّىعاخ ُأخاشي األعَثغّىعَزوش اتٓ وّّ، أٔٗ يف داٌح ػذَ ذشذًُ و
 .“ٔغجذ ٌه أَها ادلغُخ، ِغ أتُه اٌظَّاحل، واٌشُّوح اٌُمُذط، ألٔه أذُد وخٍظرٕا”: فُمرظش ادلشد ػًٍ، اٌىٕغَُّح

ِّ دلغُخ اتٓ اهلل اٌزٌ ٘ى َغىع ا ٔؼُ َاسبُّ”فُمىي:  ادلشد اٌزٌ تذأٖ لثً األعَثغّىط،ً اٌشَّّاط وٕ٘ا َى
 .“امسؼٕا واسمحٕا، لذِىا ػًٍ اٌشَّعُ، لفىا خبىف وئذل اٌشَّشق أظشوا، ٕٔظد

  .“رمحح السَّالم ذتيحح التَّسثيح”فيقول الشَّعة: 
ِّ عذٌُك فهزا ادلشد ٘ى ِشدٌّ و٘ى ٔفظ ِاا ٔماشأٖ يف    ِشد عاتك ٌٗ. يف اٌمذَ، لائُ تزاذٗ، ال ػاللح ٌٗ تأ

 َ.1014خىالجٍ عٕح 
رمحٌح وسالالمٌح وذتيحالٌح   ”أو  .“رمحٌح وسالمٌح وذتيحٌح تامح” ٘ى: (5)يف ادلخغىعاخ ادلخرٍفح ٘زا ادلشدٔضُّ و

  .“زكيَّح وذتيحٌح وسالمٌح رمحٌح”أو  .“وتسثحٌح
 .(5)“سالمٌح ورمحٌح وذتيحٌح” :٘ى عثاعاتٓ ٘زا ادلشد ػٕذ ٔضُّ و

ُّ ادلخغىعاخ ػًٍ ، فٌٍّشد اٌؼشتَُّح اٌرَّشمجحوتشغُ االخرالفاخ يف   دلشد، و٘اى: ا ذلزا اٌُىٔاين إٌَّضررَّفك و
῞Ελεος εἰρήνης. Θυσία αἰνέσεως.   :ٌسمحح اٌغَّالَ، ورتُذح اٌرَّغثُخ”أ“ . 

َّ  “رمحح السَّالم” ادلشفىػح ػًٍ ادلزتخ، ٍ٘ اٌيت ذبؼٍٕا أ٘اًل ٌغالَ ادلغُخ ادلماذَّط،   ٘زٖ اٌزَّتُذح ادلمذَّعحأٌ أ
ٔفاىص تاٌشَّمحاح، وِغفاشج    ” ترٕاوٌٕا ِٓ ٘زٖ األعشاس ادلمذَّعاح، أٔٗ و٘ى ِا َزوشٖ األعثغّظ األوَّي التٓ َوَثش. و

َّا و، و٘ى ِا َزوشٖ األعثغّظ اٌثَّاين التٓ َوَثش. “خغاَأا َّ ، فرؼين“ذتيحح التَّسثيح”أ اٌُمذَّاط اإلذلٍ ٘ى رتُذاح   أ
ِّ يف تٗ  َفٍٕمذِّ»ذغثُخ وشىش هلل ػًٍ ئدغأاذٗ اٌيت طٕؼها ِؼٕا. ومىي سعاٌح اٌؼّّأٌُِّن:  ذتيحالح  داٌن هلل   وا

  .(15: 12ػّّأٌُِّن )« أٌ مثش شفاٖ ِؼرشفح تامسٗ التَّسثيح،

 

                                                                            
دبىرثح أٔثا ِماس، وخمغاىط   (عمظ 125)خمغىط سلُ ، وٕ٘د( 251)أوغفىسد سلُ ، و خمغىط (لثغٍ 11)خمغىط اٌفاذُىاْ سلُ ِثً  -5
 دبىرثح أٔثا ِماس. (عمظ 121) سلُ
 421، 425 َىدٕا تٓ أيب صوشَا تٓ عثاع، ِشجغ عاتك، ص  -5


