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 دجُىالَجس ثدلضَّذذر ثألٓشٌََُّز إَذجسؽَُّز ُىط أجنِىط
 ه٘جر ُىؿىطػًِ ثذلىثء يف ُوجء 

 4116ّعذضّّٔ وأًضىدش 
 ثُشَّثٛخ ثُوظ أع٘جعُىط ثدلوجسٌ

 ُسكناه وحمُل اهلل الكنيست بيُت

 آداب احلضور يف بيت الرَّب
َّ ثٌُُ٘غز ٍٛ دُُشيف ؿًن أوهجس ثُقَّالريف ثٌُُ٘غز كضؼشكهج ٖٓ صقشكجصٚ  صؼشف صوىي ؽؼخ، إٕ أسدَس إٔ  . أل

َُ َّ ثٌُُ٘غز ثُيت سبجسط ػذجدهتج ثُيَّوغَُّز دجُشُّوح وثحلقن،   ًجٗش ٛ٘جى فِىثس ٓشكىػز أّ ال. عٌ٘جٙ، عىثٌء ثهلل وزل أل
سبضِقب أوىثءٛقج    وصوذِّّ ُٚ ثٌُشثٓز ثُالَّةوز دجمسٚ ثُوقذُّوط،  وُُظ آخش عىثٙ، ّ ثدلغُخ ودذٙ فجدخ ثُذُش،ٌشِّوُص

 ثهلل ال صلجسم دُش ثهلل. ك٘ؼُٔز دىت يف ؿًن أوهجس ثُقَِّىثس ثُيَّوغَُّز.جبىهجس ٖٓ ثدلالةٌز وثُؾُّهذثء وثُوذَِّغٌن، 

ٚ ٓوذَّعز، دَ ودىت وأػضجُدٚ كقجسس أدىثُد .أًغذضٚ ُٛذز ووالاًل، وأملش ػُِٚ هذثعز وسٛذز ،ُعٌىن ثهلل يف دُضٚ
َّ إىل دذِّ ،ٚ أَنًجشثُدُص كهٍ ثدلٌجٕ ثدلوذَّط  عًج.ٓوذَّ سودجُِّٗجظ كشدًج ْلديأل ثَُّ٘ ،شثهبجصوذَُ أسك ثٌُُ٘غز وصؼلًن ثُىوٚ دُض أ

)ٓضٓقىس  « إىل ىىٍ ثألَقجّ  دذُضي صُِن ثُوذثعز َجسحُّ. »ٖٓ أوِ٘ج٘ج ودزٍ ٗلغٚ ةوز دبٖ أدذَّثُالَّثُزٌ ٗوذّ كُٚ ثُؼذجدر 
 أَنًج. ثُشَّحذُش صىهًنٗج وصٌشدي٘ج ُ ثُذُش، ًزُي ٌَىٕ ؼًِ هذس صىهًن وصٌشمي سحِّك .(5;79

َّ دجحلذَظ ػٖ ثُؼذجدر دثخَ ثٌُُ٘غز وآدثح ثحلنىس كُهج. كلقٍ ثُذقجح    )صؼجُُْ ثُشُُّعَ( عوىَُُّزثُذِّش وُوذ ثٛض
َُّٖ٘ٓ أوَّ ثُشَّحُذُش ٛجح ثُزِّذًٌن يف د ػًِ مشوسر ثُضَّصؾذِّ ثُغَّجٖٓ ٍَّ عجػز يف ث ِّ هجس، أل  جيذوٗٚ. ،ثُشَّحشوٕ إىل ثُزَٖ َذ

يف دُضٚ، ورُي  ثُشَّحدجحلذَظ ٓغ آخشَٖ، دَ َضهُأ دجىًُ٘ج ُُضشثءي أٓجّ  ال َضؾجؿَ أدٌذ ،إىل ثٌُُ٘غز ثُيَّشَنويف 
إُٚ  ٓغجً٘ي زلذىدز َجسحَّ». و(144)ٓضٓىس ...« ٗزٛخ  ثُشَّحدجُوجةٌِن يل إىل دُش  كشدُش»دضالور دؼل ثدلضثًٓن ٓغَ 

 .(1;)ٓضٓىس ...« جًٖ يف عضش ثُؼٍِ َغضشَخ ثُغَّ»أَنًج . و(5:)ٓضٓىس ...«  ثُوىَّثس
َّ»د هجةٌِن9 ٗشدُِّٗوذَِّ أدىثهبج، و ،خىٍ إىل ثٌُُ٘غزثُذُّ دجٍ ويف ج أٗج كذٌغشر سمحضي أدخَ إىل دُضي، وأعجذ أٓجّ أ
 .(7)ٓضٓىس « ذعي دبخجكضيٌَُٛ ُه
 ثُُوقُذط،  وثُقشُّوح  ثُقَّجحل،ٓغ أدُي  ،ٗغجذ ُي أَهج ثدلغُخ إذل٘ج”أٓجّ دجح ثذلٌَُ ثٌُذًن هجةٌِن9  ثُغُّجىد مثَّ

ثدلغُخ إذل٘ج إُُ٘ج ػًِ ثألسك، ُزُي إديجٗ٘ج د٘ضوٍ ػٖ  ٛى صؼذًن ىوغٍ ،جىد إىل ثألسككجُغُّ“. قض٘جألٗي أصُش وخَّ
 ثُيت وىأهتج هذٓجٙ.ٗوذَِّ ثألسك 

 مثَّ .ورخجةشْٛ إٕ ُووذس ثُوذَِّغٌنصوذَُ عضش ثذلٌَُ وأَوىٗجس  مثَّ. روصؤدَّز دلهْ دجَُّٗالر ثُشٍَّ ثُقَّقِِّٗوق وُٗ مثَّ
ِّ  يف ثدلٌجٕ ثحملذَّ ،ووسع ٓيذن ،ثُىهىف يف فٔش ًجَٓ مثًَّز. َشصوذَُ َذ ثٌُجٖٛ َُِذ  د يل يف ثٌُُ٘غقز وُقُظ يف أ
 ٌٓجٕ ًُلٔج ثصلن.

ًَٓجٕ ثإلٗغجٕ َذخَ إىل  ،وهذديًج -1169)ثُذجدقج خشَغقضىروُىط   كُوىٍ  .ٌن ػجسٌ ثُشأطثٌُُ٘غز دجيف ثُوذ
خىٍ إىل ثٌُُ٘غز إالَّ وٛقى  ٗٚ ال جيىص ألدذ ثدلؤٌٓ٘ن ثُذُّإ”9ُٚ  هجٗىٕيف  ثدلشهغَُّز،ٖٓ دجدجوثس ثٌُشثصر  88  ثُ ّ(1199

 .“ٌن ػجسٌ ثُشأطدجيف ثُوذَٓ
َّثُشَّحثخٌِن ؽؼىسًث دجدلهجدز وثدلخجكز ُذُش وٛى ٓج َؼيٍ ُِذَّ ثخِقغ ٗؼقَ   » ٓوذَّعز. أسك ثٌُُ٘غز أسٌك ، أل

َّ ثدلىمغ ثُيت أٗش وثهق ػُِٚ، أسك ٓوذَّعز وٌُٖ دؼذ إٔ صؼزَّس رُي ثألٓش ٌُغشر أػذثد . (795خشوػ ) «سوُِي، أل
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 ال كشم دٌن ثٌُُ٘غز وٌُِٛقهج أٗٚ  ،ال َ٘ذـٍ إٔ ٗـلَ. وٌُٖ زٙ ثُؼجدرِش ٛز أػذثد ثٌُ٘جةظ، دُيهَّيف ٓوجدَ ٌن ِِّثدلق
 أدزَض٘ج ٖٓ أسوِ٘ج.خِغ  دؼذ ثَُُىّثُزٌ الصُ٘ج ٗذخِٚ دىت 

هج ٌٓجٕ ٓوذَّط، ألٗٚ ًٔج َُذؽَّٖ ثذلٌَُ وثدلزدخ دقجدلًنوٕ ثدلوقذَّط، كققذٖ    ًُِّ ،كجٌُُ٘غز هبٌُِهج وفذ٘هج
 ثدلوذَّط.دجدلًنوٕ ذؽَّٖ ُص ،ٚثٌُُ٘غز أَنًج ووذسثُٗ

َّ ،وصؾهذ ثُىعجةن ثُوذديز ًجٗش ُصيِن ػًِ أدىثح ثٌُُ٘غز ٗلغهج، وُُظ ػًِ أدقىثح   ،“ثألدىثح ثدلِىًَُّز” أ
َّ  .(1)ػًِ ثألسك ثُغَّٔجءُصؼضّّ دبغجدز  ،هجثٌُُ٘غز ًَّ ثذلٌَُ. أل

 9ّ(619 - 569)وَوىٍ ثُوذَِّظ َىد٘ج رٛيب ثُلْ 
َّ ،خجسػ أعىثس ثدلذَ٘ز]ػ٘ذٓج أصً ثدلغُخ وصأمل  دوؼز ٖٓ دوجػهقج   ىهَّش ثألسك دأعشٛج، وجػاًل ً

 .(4)َّٓضهج ٓؼذذًث؟[... كهَ صشَذوٕ إٔ صؼشكىث ًُق ثعضذجُش ثألسك دُش ٓزحبًج

ٌُُِّٖ ثُؼِٔجُُّٗ”... ثُؼجؽش9  يف ثُذجح عوىَُُّزثُذِّوصوىٍ   ثُِّ٘غقجء صشصُخ وٛذوء، وًزُي  ىٕ وِىعًج ٗجدُز دٌ
َّجط  ... هبذوء وعٌىس ،أَنًج جيِغٖ ٓؼضضالس ٗجدُز ودذٖٛ أو  ،أو َ٘قجّ  ،ُتال َ٘ؼظ أدذ ثُؾَّؼخ،وُُلضوذ ثُؾ

 .(5)أو َؼُِّش فجدذٚ ،َنذي
ؽ دؼقل  دجٗضقجح ػظُْ. وُُضلقشَّ  ،ُغٔجع ًالّ ثهلل ،هبذوء وػلجف وَوظزجيخ ػٌُِْ إٔ صولىث يف ثٌُُ٘غز 

وَىفقُهْ دقإٔ    ثُؾَّؼخ،دُ٘تز خبىف وسػذر. وثُذؼل ثِخش َشثػٍ  ثُشَّحوخيذٓىث  ثُؾٌُّششدجٕ خلذٓز ُه ثُؾَّٔجٓغز
َّجط. ٌَىٗىث يف عٌىس ػظُْ دُ٘ٚ  إٔ ال َذع أدٌذ ُِؾَّؼخَ كُُِو ،ثُزٌ ٌَىٕ هجةًٔج ٓغ سةُظ ثٌُه٘ز ُِخذٓز وثُؾ

 .“ثهلل أدذًث شوث ػٖ ًُ٘غزوال صضأخَّعشػىث أء ... وال سَج (7)اًلوال دَؿ (6)ذًثودٌن أخُٚ وَو

ْ يف ثٌُُ٘غز ثُزٌ َضٌَّ”)أوثخش ثُوشٕ ثخلجٓظ ثدلُالدٌ(9 ثُوذيَُّز ٖٓ هىثٌٗن ُٛذىُُضظ  (9919)وَوىٍ ثُوجٗىٕ 
 .“شثةشر ٖٓ ثُغَّح صِي ثدلشَّػ، وال َضوشَّخَشكُُِ

ػًِ ثألسك، وثُزَٖ َذخِىهنج َ٘ذـٍ إٔ َولىث  ثُغَّٔجُءثٌُُ٘غز ٍٛ ”إؿ٘جىُىط دشَجٗضؾجُٗ٘ىف9  ثأُلعُوقوَوىٍ 
ودىهجس ثدلالةٌز؛ ػُىهنْ ؽجخقز دثةًٔج حنى ثدلزدخ، وأسوِهْ وثهلز دجعضوجٓز دـًن َِٓ، أَذَهْ  ثُغَّٔجءجٕ َّدغً٘ج ًُغ

 “.ُصلضخ إالَّ ُضغذُخ دشًز، أكىثٛهْ الممضذر إىل وجٗذهْ دـًن 

ِّدجكظ ػًِ ثُِّ٘ ،دثخَ ثٌُُ٘غز”وَوىٍ أَنًج9  ثُذُش، وال ربجوٍ إٔ  ٓؼيًُج ثٌُشثٓز ُشحِّ ،ثدضشثّ وٛذوء ظجّ دٌ
الر ىؽقشر ػِقً ثُقَّق   ِلش ٗظش ثِخشَٖ إُُي، ورُي ثدضشثًٓج هلل وٓ٘لؼز ُ٘لغي، وُؼذّ ثُؾَِّضلش إىل أدذ، وال ُصَص

ِّهذَ إػيجء ثُضَّ، وال زبشػ ثُقَّالرالر، دَ ثمذو ٗلغي دىت هنجَز ال زبشػ وصذخَ أع٘جء ثُقٌَّن. وثدلقِِّ دجٍ،  غشَخ دأ
َّ ٌٕ أل . كال َىوذ عذخ ٓقٖ  كذخِٚ ثُؾُيجٕ ،هًج دُهىرث ثُزٌ خشػ دوٕ إرٕثُذُش، وصؾذُّ ٌُشثٓز سحِّ يف رُي ثٓضهج

ُٓ  ،ـًنرالر. ال صؼىِّد ٗلغي ثالعضهضجس دجألٓىس ثُقََّغضذػٍ خشووي وصشًي ثُقَّ ،هًٔج يف ٗظشىثألعذجح ٓهٔج ًجٕ 
 “.وثهلل، كضقًن ٓغضذُذًج ٓغَ ػُغىثٌُُ٘غز ذبؼِي صغضهضش دأٓىس  ألهنج ٍٛ ثُيت

ِّ ّ(595 -518) ثُغِّشَجينَظ أكشآّ وثُوذِّ  رُي دضٓجٕ ىىََ وَوى9ٍهذَ ٖٓ  ٛزث ثألٓش، ذَؤ
                                                                            

  56، ؿ 5ّ;;1، ثُُّ٘ىسثدلٌِىس، صشمجز عجٓش ػذُّىد، ٓ٘ؾىسثس  ثألح أٌُغ٘ذس مشُٔجٕ، ثإلكخجسعضَُّج عشُّ  -1
 .(PG 49, 409ـ )وثُِِّ ثُقَُِّخُٚ ػًِ  ثُغَّجُٗزثُؼظز  -4
 7491 ثُوذيَُّز ثُشُُّعَهىثٌٗن  9ثٗظش أَنًج -5
 . ؿنذًجأٌ  -6
 أٌ ػُذًج، أو ؿؾًج. -7
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َّ ،إين ٓ٘ذٛؼ] ز َضشًىٕ ثخلذٓز ثإلذلَُّ ،دىت أهنْ دال عذخ ٓؼوىٍ ،ز ثحلُجءثُذؼل هذ دِؾ هبْ هَّ ًُق أ
 .[وخيشوىٕ هذَ إػيجء ثحلَ دجخلشوػ ثٌُُ٘غز،يف 

9ُّ ”ثُشُُّعَوصوىٍ هىثٌٗن  ً ٌُ الر دىت إسبجّ ال َؤُىٕ يف ثُقَّ مثَّ ،خُضثدلؤٌٓ٘ن ثُزَٖ َذخِىٕ ثٌُُ٘غز وَغٔؼىٕ ثُ
 “.ؾىَؼ يف ثٌُُ٘غزذىٕ ثُضَّدبج أهنْ ٓغذِّ ،َ٘ذـٍ إٔ َُلشصوث ،ثدلوذَّطشدجٕ ثُُو

دقىت   ،خجؿ دؾٍءالر دثخَ ثذلٌَُ وخجسوٚ، وال صؾـَ ٗلغي ال ص٘ؾـَ ػٖ ٓضجدؼز ثُقَّ”دىصٌن9  ثأُلعُوقوَوىٍ 
غقذُخ ... ال صؼٔقَ   ج حيشٓي ٖٓ دشًز ثخلذٓز وثالؽقضشثى يف ثُضَّ ممَّ ،ًوشثءر أو صالور أو خالكٚ ،عًج وٗجكؼًجوُى ًجٕ ٓوذَّ

 “.ؼخ يف أوهجهتجشى كوو يف دشًجس ثُؾَّثؽض دًَغجىد أو سًىع أو خالكٚ يف وعو ثٌُُ٘غز،  ،دشًجس خجفز

 9ّ(8;6-;:6) ثُغَّجينأع٘جعُىط وصوىٍ هىثٌٗن ثُذجدج 
ٌُ٘ؼْ ثهلل ػًِ ووهٚ جبٔجٍ أًغش ٖٓ َُ ،ثُزٌ خيذّ ثدلزدخ دجعضذوجم] َ ٓغَ ٓىعً، وجيؼِٚ ثهلل ٓغقجاًل  ثُ

َّذسر إٔ صٌىٗىث ودَؼٌن، ُِزَٖ خيذٓىٕ ثدلزدخ ديهجسر. كئرث مل صٌٖ ٌُْ ُه ثُقزٌ   كجدضؼذوث ُتالَّ ربضشهىث، أل
َّ ػًِ  [.(8)ٗجس ثدلزدخ ال صيلأ ثدلزدخ ٗجٌس ال ُصيلأ، ًٔج هجٍ ثهلل إ

ًُ ثُغَّجينوَقق ًجعُجٕ يف ثُلقَ ثُؼجؽش ٖٓ ًضجدٚ   دجدلضثًٓن ػ٘ذ ثألهذجه، كُوى9ٍ ثُقَّالرخ ثدلذجدا، ٗظجّ ُضٖٓ 
ؿْ ٖٓ ػذدْٛ ، دىت أٗٚ دجُشَّزٔش دذهََّشثػىٕ ثُقَّكئهنْ ، ثُقَِّىثس]ودُ٘ٔج جيضٔؼىٕ ٓؼًج إلهجٓز خذٓز 

َّال َضذَُّثٌُذًن، كئٗٚ   خ[.ُُغذِّ إالَّ ثُىثهق يف ثُىعو ،هو أدذًث ٓىوىٌد ٖ ُي أ

ِّ ،ش ثٌُُ٘غزَذهذ ُسصِّ”ٓىعٌى9  ُأعُوقَوىٍ كُالسس و ٍُ ثُغَّٔجء.دلج ٛى يف  ؽٍء ٌٍُ صٌىٕ ٓؾجهبز يف ً  كجٔج
وػيقش   .َغقُٚ ؾذٚ مُجء رلذ ثهلل وهذُِّص ،ؾذٚ ػظٔز ػشػ ثهلل وثُوجةٌٔن دىُٚ. وثألٗىثس ثٌُغًنرَُ ،ثٌُُ٘غز ٖٓ دثخَ

 ،غقجدُخ وثألحلجٕ وثُضَّ .ٖ رلجٓش ثألسدؼز وثُؼؾشَٖ هغُغًججػذ ٓثُقَّ وثُُذخىس ،ؾذٚ مججٍ سثةذز ثحلُجر ثألدذََّزَُ ثُُذخىس،
 “.ثألسدؼٌن أُلًج ُضشُٗٔز ثخلشوفؾذٚ هتَُِ ثدلالةٌز، وصشُّْٗ ثدلجةز وثألسدؼز وُص

 9(1111ّ-17;دىثيل ) ثدلولَّغَوىٍ ثألٗذج عجوَشط ثدٖ 
]ثَُّ٘هجس وثَُُِ أسدؼز وػؾشوٕ عجػز، ُوؼَ ُإلٗغجٕ ٓ٘هج عالط دكىع حينش كُهج ثٌُُ٘غز دجًشًث وػؾَُّز 

، وَذوً ُٚ ثع٘جٕ وػؾشوٕ عجػز َؼَٔ كُهقج ٓؼُؾقز   ومجِز ٛزٙ ثُذُّكىع ٓج صذِؾ عجػَضٌن. ثُُوذَّثطووهش 
ثجلغذ ثُلجُٗز ... ٛزٙ ثُغَّالعز َج دذُخ ثُيت رًشهتج ُي، هبج َغُذش ثُشُّوح ثُُوُذط يف ثدلؤٌٓ٘ن، ودٚ َـِذقىٕ  
ِّ ُهذَّثط ٖٓ أوَُّٚ إىل آخشٙ، ومسقجع   ِّ َىّ، وٓالصٓز ً ثُؾُجىٌن، أػين ثدلنٍ إىل ثٌُُ٘غز ُدٌشر وػؾَُّز ً

ُضخ ثهلل َىّ ثألدذ مجُؼٚ. ٛزٙ ثُغَّالعز إرث الصٓهج ثإلٗغجٕ، َغُذش كُٚ ثُشُّوح ثُُوُذط، كٌُىٕ أدذًث ٓىُقىدًث  ًُ
ِّ أسدؼز وػؾشَٖ عجػز... ثهلل ٖٓ  َّ َىّ ٓوذثس عجػز وثدذر يف ً ، كُِظ يف رُقي  وهُش ثُُوذَّثط الصٌّ ً

 .(9)خغجسر أَنًج[

َّوٌٛزث َضَّنخ ُ٘ج ممَّج عذن رًشٙ،  َّ أ َُّٗز وثُذُضٗيُز  ً هتضْ ؿجَز ثالٛضٔجّ دىهجس ثُؼذقجدر يف  ثٌُ٘جةظ ثُوذيَُّز وثُغِّشَج
 ، ثُغَّجًٖ يف دُضٚ.ثُذُش إًشثًٓج ُشحِّ ،ظجّ، وٓشثػجر ٓ٘ضهً ثذلذوء وثُِّ٘ثُشَّحدُش 

 صالة اإلفخارستيَّا هي سّر وحذة اإلميان واحملبَّت
ُّ G. Dixوشجيىسٌ دًظ  ثألح ُضىسوٍَوىٍ ثُؼجمل ثُِّ ؼذِّش ٖٓ ثإلكخجسعضَُّز دذوٕ ثعضغ٘جء، ُص ثُقَِّىثس 9 ً

                                                                            
 81 ، ؿ4115ّق، هىثٌٗن ثُذجدج أع٘جعُىط ديشَشى ثإلعٌ٘ذسََّز، ثُوجٛشر، َ٘جَش ُِٔؤُِّ -8
 155، 154، 151، ثُذُّس ثُغٌَّٔن يف إَنجح ثُذَِّٖ، ٓشوغ عجدن، ؿ ثدلولَّغثألٗذج عجوَشط ثدٖ  -9
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َّػٖ ثدلؾجسًز يف إسبجّ ثخلذٓز دٌن سةُظ ثخلذٓز وثُؾَّ ،دُظ صشًُذضهج ثحلىثسََّز فالر ٖٓ  ؼخ. كججلٔجػز زبضْ ً
يف  ،قهش ؽؼخ ثهلل وٖٓ َشأعٚثدلغُذَُّز، ثُيت ُصُضىسوَُّج ، إدذي أْٛ ثٌُِٔجس يف ثُِِّ“آٌٓن”ثإلكخجسعضَُّز دؼذجسر  ثُقَِّىثس

 .(:)دىصوز وثدذر

َّٓؼًج ؼِ٘ٚ دجوضٔجػ٘جألٗ٘ج ُٗ ،ثدلغُخ ودٓٚ ثألهذعٌنوغذ ٌن إٔ ٗض٘جوٍ وحنٖ ٗقًن ٓغضذوِّ وغذ ثدلغُخ ػًِ  ، أل
 خ.ودذر ثإلديجٕ وودذر ثحُل هج، يف عشِّأٌ ُِجٔجػز ًِِّ ،ًِهج ٛى ٛذز ٓؼيجر ٌُُِ٘غز ،ثدلزدخ

ُّ ثٌُُ٘غقز.   ذسى دؼذ ٓؼىن عّشمل َُ ،دذػىي صوىي ؽخقُِّز ،حينش ثٌُُ٘غز دلشدََّز وثٗؼضثٍ ػٖ ثجلٔجػز ٖٓ ً
ُّوذَظ ثُؾَّكُِغش ثإلكخجسعضَُّج ٍٛ ُِضَّ َّٓ٘ج، صذؼًج  خقٍ كذغخ دبؼضٍ ػٖ دجهٍ ثجلٔجػز، كُِجأ إُُهج أو ديض٘غ ػ٘هج ً

ٓؼجًَنٙ وٓضثوٚ ثخلجؿ، ودسوز ثعضؼذثدٙ أو ػذّ ثعضؼذثدٙ، وثمقؼًج وغقذ   ودَُّز ثُيت َوشِّسٛج ٛى حبغخ حلجوضٚ ثُشُّ
َّ  ٌٖ ثالعضـ٘جء ػ٘هج وُى إىل دٌن!ودٓٚ يف خجٗز ثألٓىس ثُيت دي ثُشَّح ، ودذر ثدلقؤٌٓ٘ن  ثُىدذر ٍٛ عشُّ ثإلكخجسعضَُّجأل

َّ .وحوثجلغذ وثُشُّ ثَُّ٘لظٓؼًج يف  ثُوذَِّظ دجعُُِىط9  ُهذَّثطجغُذ ثدلغضٔش ذلزٙ ثُىدذر ًٔج يف هىٍ ثٌُُ٘غز ٍٛ ثُضَّ أل
عجصي ىهجسر )أٌ صوذَغًج( ألٗلغ٘ج وأوغجدٗج وأسوثد٘قج، ٌُقٍ   ِذٌن إٔ ٗض٘جوٍ ٖٓ ُهذٗج ٓغضذوِّ٘ج َج عُِّثوؼِ٘ج ًِّ”

خقَُّز ُُغش ٛقٍ  ؾَّ. ٛزٙ ٍٛ ؿجَز ثالوضٔجع ثإلكخجسعيت. وٛ٘ج ثُوذثعز ثُ“ٌٗىٕ وغذًث وثدذًث وسودًج وثدذًث ...
ٖٓ أوَ صٌُٔقَ   ، ٍٛثُـجَز يف رثهتج، دَ وعُِز ًٔجٍ ثُىدذر دٌن أػنجء ثٌُُ٘غز ثُىثدذر، كهذجس ثهلل ُألؽخجؿ

 دبؼضٍ ػٖ ثجلٔجػز. ،ػَٔ ثٌُُ٘غز، وُُظ ٖٓ أوَ روثهتْ ودذْٛ

َّ ،ج ال ؽي كُٚممَّ ِّ ،ثخلذٓز ثُُِّضىسوَُّز ٗويز ثٗيالم أ دُذز ثدلوذَّعز كجُزَّ ٌَُّن كُهج.ثدلغُذ ًجٗش ٓؾجسًز ً
مهج  ،وؽشىٚ . وًجٕ ٓذذأ صوذمي ثُوشثدٌنكذغخ، دَ ودىثعيز ثجلُٔغ أَنًجوذَّّ دجعْ ثجلُٔغ وػٖ ثجلُٔغ  صٌٖ ُصمل

ُّيف إٔ َُذِن ُّ ش ً دجٓاًل ٓؼٚ ٓقج   ،إىل ثالوضٔجع ثإلكخجسعيت يف ثٌُُ٘غزٓغُذٍ َأيت  ؽخـ هشدجٗٚ. كٌجٕ ً
 ،. أٌ دجوجس سوجٍ ثإلًًِنوط وثألسثَٓ وثُُضجًٓ وثُلوقشثء (;)دضوذديٚ ُغذ دجوجس ثٌُُ٘غز ،َغٔخ ُٚ هِذٚ ودجُٚ

كُهضْ ثجلُٔغ  .ثدلغُخ زصقًن ثٌُُ٘غز ذبغُذًث حملذَّ ،ػٖ صذدًن ؽؤوهنْ. ألٗٚ دأػٔجٍ ثحملذَّز ٓغتىُزثُزَٖ ًجٗش ثجلٔجػز 
ٓج ًجٕ حئقَ   ،ٖٓ ثُىمىح وثُذذثٛز يف ثٌُُ٘غز ثألوىلُٔغ. وًجٗش ٛزٙ ثحلوُوز ٍٛ دججلُٔغ، وخيذّ ثجلُٔغ ثجل

ٓغجمهز ٓ٘هْ يف صوذٓز  ،ثُزَّدُذزدئدنجسْٛ وُى ٓجء  ،ثُُضجًٓ وثدُلؼَذٌٓن ػًِ ثدلؾجسًز يف ٛزٙ ثُضَّوذٓز ثألىلجٍ
 ثحملذَّز ٛزٙ.

 ،ٛخ ُِهٌَُُُظ ثُزٌ َؼيٍ ثُزَّ ”9 ّ(8;6-;:6) ثُغَّجينأع٘جعُىط ٖٓ هىثٌٗن ثُذجدج  (6:)وٗوشأ يف ثُوجٗىٕ سهْ 
ذضًث، أو هَُِ مخش، أو وػجء ُِٔجء، أو دىت ثُزٌ ديأل دقىك  جس، أو ُخٛى ثُزٌ َُزًش كوو، دَ وثُزٌ َؼيٍ ًىص كخَّ

َّ(11)ـيُزثدلجء ُِضَّ  .“َ ثُزٌ َؼيٍ ٓجاًل ًغًنًث ًوذسصٚثهلل َزًشٙ ٓغ ، كئ

ثإلذلٍ وأمهَُّضهج،  ثُُوذَّثطصوذمي ثُوشثدٌن يف ٛى ٗلظ ثدللهىّ ثُزٌ ظَ عجسًَج يف ثٌُُ٘غز ػًِ ٓذي هشوهنج، كؼٖ و
َج أدذجةٍ، أٗضْ ػجسكىٕ دبج ُأٓشٗج دقٚ ٓقٖ محقَ    ”9 (11)ّ(1167 -1151)شَي دٖ ُص ثُغَّجين ُؿَّّجٍهىثٌٗن ثُذجدج  صوىٍ

ُّ ،. وَؤعش مؼلٍ ٖٓ فالدٌْ(14)ثّ ثهلل وأَذَ٘ج كجسؿزذَّإٔ ٗوق ُهسوٗ٘ج ثُوشثدٌن وثُؼؾىس ُذُش ثهلل. وحيزِّ  إٔ َنغ ً
صذؼقًج   ،وذِّّ ٓج صُغَّش ُقٚ ، دَ َُليتقرَّب من صذقت غريه ،أالَّ حينش إىل ثُذُؼز وٛى فلش ثُُذَٖ ،وثدذ ٌْٓ٘ يف ٗلغٚ

َّعىثء ًغًن أو  ،ُظشوكٚ ثحلجمشر َُّ٘ز خجُقز. وٖٓ ؽقهجدر   هَُِ. كئ ُققجدذز   ثُقشَّح ثهلل َوذَ ثٌُغًن وثُوَُِ إرث ًجٕ د
                                                                            

  47ثألح أٌُغ٘ذس مشُٔجٕ، ٓشوغ عجدن، ؿ   -:
  ;99ًىسٗغىط 4 -;

 64911ثٗظش9 ٓىت  -11
  .ثُغَّجينهجٗىًٗج ُِذجدج ؿَّّجٍ  54  ز هىثٌٗن ثُٖٓ رلٔىػ 18سهْ ثُوجٗىٕ  -11
  18918 ثٗظش9 صغُ٘ز -14
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 .(16)“. ٖٓ ُٚ أرٗجٕ عجٓؼضجٕ كُِغٔغ(15)و٘غ دزُيٓج َُ ،ٌنثُلَِغ

َّ ،“ليتقرَّب من صذقت غريه”وصؼذًن  وذٓجس يف زوس ٖٓ أوَ ثُضَّثٌُُ٘غز ال صيِخ صوذمي ثُؼيجَج وثُُّ٘ َؾشح ُ٘ج أ
شًز ثُيت صغىِّؽ ُ٘ج ثالؽضشثى يف وغذ رثهتج، دَ ألهنج صؼذًن ػٍِٔ ػٖ سؿذض٘ج ثحلوُوَُّز يف ؽشًز ثجلٔجػز، وٍٛ ثُؾَّ دذِّ

 ٌن.ودٓٚ ثألهذَع ثُشَّح

َّج ثٗؼضٍ ثُؼِٔجُُِّٖٗ ػٖ ثدلؾجسًز ثُلؼَُِّز يف ثخلذٓز ثُُِِّضىسوَُّز، كوذ أعش صأعًنًث عِذًُج ػًِ ٓلهقىّ عقّش    ودقذر  أ
َّ   ثٗؼضثٍ ثذلٌَُ ػٖ فذٖ ثٌُُ٘غز حبججح، ظهش يف ثدلؼٔجس ثٌُ٘غٍ ٓوًجٕ . ثٌُُ٘غز ؤخَّشًث، خيلٍ ٖٓ وسثةقٚ ًق
 ًأٗ٘ج ٗؼىد إىل ثحلججح ثُزٌ ٛذٓٚ ثدلغُخ دقُِذٚ وٓىصٚ، وثُزٌ ًجٕ َلقَ هذديًج دٌن ثُُوذط وُهذط ثألهذثط.ؽٍء، 

 ُصشَقي ذود، إالَّ دؼذ صٖٓ ثُذجدج ُؿَّّجٍ دقٖ  مل َُؼشف ثحلججح ثُزٌ حيجخ ثذلٌَُ ٖٓ وسثةٚ، وًأٗٚ دجةو ٓغ
دىهش ًذًن، دُظ أخز دجَٓ ثألَوىٗجس ىشَوٚ إىل ثٌُُ٘غز ثُوذيَُّز ٗواًل ػٖ ثٌُُ٘غز ثُذُضٗيَُّز، يف  ّ(1151-1167)

 . ُُِٔالدؿنىٕ ثُوشٕ ثُشَّثدغ ػؾش أو ثخلجٓظ ػؾش 

حيجخ  ط،دئَوىٗغضج ،شرًٔج دذط يف ثُوشوٕ ثدلضأخِّ ،ػ٘ٚ ًجزلجىدوُُظ  ،جذلٌَُ ٓلضىح ػًِ فذٖ ثٌُُ٘غزك
َّ .ٓج وسثءٙ هذ أٗؾقأ   ،ٌن دخىُٚثُزٌ ال حين ُِؼِٔجُِّٗثدلٌجٕ  ثٗؼضثٍ ثذلٌَُ ػٖ فذٖ ثٌُُ٘غز، وثػضذجس ثذلٌَُ ٛى أل
ٕ  ،ثُؼِٔجٌُِّٗن ػ٘ذ دجالٗؼضثَُُّزؽؼىسًث  ًنوط. ثإلًِق  ، وٛقْ ىـٔقز  ًىهنْ رلشَّد ٓؾجٛذَٖ ُيوىط جيشَهج ثُؼقجسكى

 ػٖ ثدلٌجٕ ثدلوذَّط، وٖٓ ثُؼِٔجٌُِّٗنًذجةو َلقَ  أٌ وثإلًًِنوط، ثُؼِٔجٌُِّٗنمل َىوذ ٌٍُ َلقَ دٌن  طكجإلَوىٗغضج
َّذ ثُؾَّ طثإلَوىٗغضجإمنج  ،مثَّ ال جيىص ػذىسٙ  ثُغَّٔجةٌُِّنشًز دٌن هذ ُؽُِّذ ُُذَٔ أَوىٗجس ثدلغُخ وثُوذَِّغٌن، ُضضأ

َّ ،جظشََُِّٖ٘خ ٌن، وٌٍُ َضَّنوثألسمُِّ ثُضوجء ثُؼقجمل ؿقًن    ػًِ ثألسك، وٌٓجٕ ثُغَّٔجءٍٛ  ثُقَّالرثٌُُ٘غز دُش  أ
 .(17)ثدل٘ظىس دجُؼجمل ثدل٘ظىس

ُٓق  ثُزٌ ًجٕ يف أفىُٚ ثألوىل فلًج ٖٓ ثألَوىٗجس صغض٘ذ ػًِ دػجة طكجإلَوىٗغضج ضدثٕ ْ، هذ ربىٍَّ إىل كجفقَ 
ًجٗش ثألَوىٗجس ”. وػًِ سأٌ ثألح أٌُغ٘ذس مشُٔج9ٕ ثُؾَّؼخَوىٗجس ثُيت ربجخ ثذلٌَُ ٖٓ وسثةهج ػٖ ػُىٕ دجأل

ز ثألعجعَُّز ٛج، عجخلز دزُي ثُؼَّثُلضذجس يف دجوز إىل أَوىٗجس صغّذ ثَُُىّيف دجوز إىل كضذجس صظهش ٓ٘هج، كقجسس 
ضجػ إٔ ٗضيَِّغ إىل ثدلزدخ وثذلٌَُ ػّّ أَوىٗجس ثُوذَِّغٌن، ال إٔ حن .(18)“ز هجةٔز دزثهتجقذخ ُىدجس صضََُُُّ٘ىوىدٛج، ُُض

 َُذجخ ثذلٌَُ ػٖ ػُىٗ٘ج دأَوىٗجهتْ. 

َّ ٓؾجسًز ثُؼِٔجٌُِّٗن  ثإلذلٍ. ويف دٌن  جُُوذَّثطكـًنْٛ حيضلَ ػ٘هْ د .ربىَُّش إىل دنىس عِيب ،يف ثإلكخجسعضَُّجإ
َّ . صوقُهْ ػ٘هج خجسوًج ثَُُىّكُٔج ٓنً، كهٍ  ثُؼِٔجٌُِّٗنصنْ ًجٗش ثحلذود ثُيت صلقَ ٛزث ثُؼجمل ػٖ ثٌُُ٘غز  .. إ

 .(19)(94;ديشط 1) “ثُزٌ ثهض٘جٙ ثهلل ثُؾَّؼخ”صؼين أكشثد ؽؼخ ثهلل أٌ و Laikos ثُغَّجدوز )ُِؼِٔجٌُِّٗن ٍٛ(غُٔز ثُضَّ
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