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 دجىىالَجس ثدلضَّذذر ثألٍشَنَُّز إَذجسؽَُّز ىىط أجنيىط
 قْجر ىىغىطػيً ثذلىثء يف ىقجء 

 4112ًعذضَّّ وأمضىدش 
 ثىشَّثٕخ ثىقظ أعْجعُىط ثدلقجسٌ

 بُقدَّاس اإلفخارستيَّا وارتباطه أمهيَّة ُقدَّاس الكلمة
 َّ ََلو، ََّّ ُقلذَّثط ثىنيَلز، ََّّ ُقلذَّثط     إ ثىضَّشصُخ ثحلجيل ثىزٌ ّؼشفٔ ػِ أقغجً ثىُقذَّثط ثإلذلٍ، وٕى صقذمي ثحَل

ُقذَّثط ثدلىػىظٌن، َليت   وثىزٌ ُػشف فَُج دؼذ دجعٌ  ثإلفخجسعضَُّج، مل َنِ ٕى ثىضَّشصُخ ثىقذمي. إر مجُ ُقذَّثط ثىنيَز،
ََو، وَؼقذٔ ُقذَّثط ثإلفخجسعضَُّج،  غيق أدىثح ثىنُْغز، َُّص ثدلىػىظٌن، أوَّاًل، ودؼذ ثّصشثف  ُقذَّثط ثدلؤٌٍْن. أٌَذذأ صقذمي ثحَل

 فْقشأ: ً(161-111) ثىؾَّهُذَىعضُْىط ثىقذَِّظ وّؼشف رىل ثىضَّشصُخ ٍْز أَجً 
يف َىً ثألدذ َنىُ ثجضَجع ... دُظ َُضيً ٍج مضذٔ ثىشُُّعو وثألّذُجء دغذَج َغَخ ثىىقلش. ودؼلذ   ]

أُ ّضؾذَّٔ دضيل ثألٍىس ثىَّْذُيز. َّ ّقف صبُؼًج ٍؼًج ىْشفلغ  وَذػىّج رىل حيغُّْج ثدلضشةِّظ يف دذَظ )أٌ ػظز(، 
شثس دقذس ثعضؽجػضٔ، َّ َْجه موُّ وثدذ َؤصً خُبذض ومخش وٍجء، وَشفغ ثىقجةذ صيىثس وصؾنُّ ََّّ. (1)صيىثس

 .(4)[و ىيغجةذٌن ٍغ ثىؾََّجٍغزٍِ ٕزٓ ثىقشثدٌن دؼذ صقذَغهج، مَج أهنج ُصشَع
ََو، وُقذَّثط ثإلفخجسعضَُّج، فئّلٔ يف أعْلجء ُقلذَّثط     وىزىل ودؼذ ثّضقجه ُقذَّثط ثىنيَز، ىُنىُ وثقؼًج دٌن صقذمي ثحَل

ذيز ثدلقذَّعز، ثدلىظىػز ػيً ثدلزدخ، ٍغؽجر دجإلدشوعفجسَِ، دىت إىل ّذثء ثىؾََّجط، دجىُق ثىنيَز، صنىُ ثىزَّدُذز ثدلقذَّعز
. “قذيىث دؼعنٌ دؼعًج دقذيز ٍقذَّعز ... قذٍِّىث ػيً ثىشَّعٌ ... قفىث خبىف وإىل ثىؾَّلش  ثّظلشوث  ”وثىيت َقىه فُهج: 

 خىََّز. إر ال َقذو ثىشَّح قشثدُْْج إالَّ ٍِ دثخو ثحملذَّز.دُظ ْٕج َنىُ ٍىػذ صقذمي ثىقشثدٌن، وىنِ دؼذ قذيز ثحملذَّز ثأل
 خ ثىؼجمل جشجيىسٌ دمظوَىظِّ ، ٕى ثجلجّخ ثىضَّؼيٍَُ، أو خذٍز قشثءر ثىنيَز ٍِ ثىُقذَّثط ثإلذلٍ.وُقذَّثط ثىنَّيَز

Gregory Dix (1011- 1014ً) مغش ٍِ أُ ُصقلشأ،  ِ ديذِ دغُػ أيذَّمجّش ثىقشثءثس ُص”دقىىٔ:  ؼشَقز أدثء ثىقشثءثس
ظَجُ مسجػهلج جُلذًث،    ، ٕىز ٕزثثالجضَجػجس. وػيَّ إُ مل صنِ يف موِّ ،ورىل يف ثالجضَجػجس ثىنذًنر ػيً ثألقو

 “.وألجو صنشمي ميَز ثهلل ثىيت ُصقشأ يف ثىنُْغز، وَغَؼهج ثىؼجمل خاله ثىنُْغز
ديذِ  غز ثىقذؽَُّزقشثءر ثىفصىه ثىنضجدَُّز دجىيٍُّج َزمشٓ ثألح جشجيىسٌ دمظ، ٕى ٍج سبجسعٔ ثىنُْغز ثىقذؽَُّز ػْذ و
إُ مل  ،وثهآخز يف ثىضَّ دذٌَغ وٕى ؼقٌظ. ػِ فصو عفش ثألػَجه ،ػِ سعجةو ثىنجعىىُنىُ ،ديُِّض سعجةو ثىذىىظ ،دغُػ

غز غًن ٍفهىٍز ثىيت أصذذش ُىو ،ل دؼذ ثإلدججً ػِ قشثءر ثىفصىه دجىقذؽَُّزَنِ قذ دجس صجسخيًج، وأعشًث دؼذ ػٌن، ورى
َّ ثىؾَّؼخ.ىؼجٍز   دجىقذؽَُّز أو دجىؼشدَُّز. عىثٌء ،ذِفالصثىش ذبشٌ دجىيَّ ،ج قشثءر ثإلجنُوأ

ٍٕ ثدلْىغ  ،فقػ ؼغَز ثىقجسةٌن )ثألغْغؽغٌن(ثىشَّعىيل، أُ صنىُ ٍْز أَجً ثىذجدج أعْجعُىط وىقذ قَّْْش ثىنُْغز و
ٍُهبج قشثءر ثىفصىه ثىنضجدَُّز يف ثخلذٍز ثىيِّ ومجُ ثألغْغؽظ  .ضقًْجُضىسجَُّز. ومجُ جيشٌ صذسَذهج ػيً رىل ثألٍش صذسَذًج 

َّز جذِّث، ألّٔ حبغخ قلجّىُ ثىشُُّعلو    )ثىقجسا( َفهٌ جُذًث ٍج َقشأٓ، دو وقجدسًث ػيً صفغًن ٍج َقشأٓ. وٕزٓ ّقؽز ٍه
َّ ىقجسا()ىُنِ ث” (4:12:1) وثجخ ثىقجسا ٕى أُ َؼَو دبج َقشأٓ. فجىزٌ ديأل مسغ آخشَِ، أٍج  ٍُجُذًث ىيقشثءر، ػجدلًج أ

 .“؟جيخ ىٔ أُ َؼشف ٍج َقىىٔ؟ أال ُصنضخ ٕزٓ خؽُتز ىٔ أٍجً ثهلل
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2- Cf. First Apology, 67. 
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 االرتباط الوثيق بني ُقدَّاس الكلمة، وُقدَّاس اإلفخارستيَّا
ثىغَّجدق رمشٓ، مجّش خذٍز ثىقلشثءثس أو   ً(161-111) ثىؾَّهُذَىعضُْىط وحبغخ مالً ثىقذَِّظ  ٍْز ثىذذثَز،

 ُقذَّثط ثىنَّيَز، ػْصشًث سةُغًُج يف ثالدضفجه ثإلفخجسعيت، قذو ظهىس ُسصذز ثدلىػىظٌن، مُشصذز وثظذز ثدلؼجمل يف ثىنُْغز.
ودؼلذ ثّضؾلجس   الُ خذٍز ىُضىسجَُّز وثدذر. إر مجُ ثالعْجُ ديغِّ يٌ َْفصو قػ ُقذَّثط ثىنيَز ػِ ُقذَّثط ثإلفخجسعضَُّج،ف

ؼغَز ثدلىػىظٌن يف ثىنُْغز يف ثىقشُ ثىشَّثدغ ثدلُالدٌ، ُػشف ُقذَّثط ثىنيَز، دجعٌ ُقذَّثط ثدلىػىظٌن، إر مجُ َُغَخ ذلٌ 
ِّؾهج، وجىد ؼغَز ىيَىػىظٌن ،ظشوسر دضََُّز ٍٕ فجىضذجً ثخلذٍَضٌن ٍؼًج،حبعىسٓ.  ، أو ُْغزيف ثىن ال َيتصِّيهج أو َه

 ػذً وجىدٕج.
َّ ُقذَّثط ثىنيَز، ٕى يف ثألعجط ٍِ أجو ثدلؤٌٍْن، وىنِ مجُ َُغَخ ىيَىػىظٌن حبعىسٓ.  وٍِ ودبؼىن آخش، فئ

، وال َذقىُ ثىُنُضخثدلؤٌٍْن ثىزَِ َذخيىُ وَغَؼىُ  موُّ” :(3)ثىشُُّعوٍِ قىثٌّن  (0)ّقشأ يف ثىقجّىُ سقٌ  ،أجو رىل
 .“صؾىَؾًج ىينُْغز َفؼيىٍُىث، ألهنٌ ، فيُُذَشثدلقذَّطْجوه الر وثىضَّىيصَّ

َّ ثىذؼط ٍْهٌ مجُ خيلشػ ٍلِ    َّ ثدلؤٌٍْن مجّىث حيعشوُ ُقذَّثط ثىنَّيَز. وىنِ ثىقجّىُ َؾًن إىل أ وثظٌخ ْٕج أ
 ثدلقذَّعز. ثألعشثسثىنُْغز، وال َذق ىيصَّالر وثىضَّْجوه ٍِ 

َّ موَّ ، وىنِ دجعضغْجء فتز ثدلؤٌٍْن، ثدلىػىظٌن فتز والعََُّجزبشػ موُّ فتجس ثحلجظشَِ،  ودجّضهجء ُقذَّثط ثىنيَز، أل
، “ثألدىثح، ثألدلىثح ”ُؼيِ ثىؾََّجٍغز قجةيٌن: فٍِ َذق يف ثىنُْغز دؼذ رىل، َيضً أُ َضْجوه ٍِ ثألعشثس ثدلقذَّعز. 

َّ ،ىنٍ َغيقىٕجٔ دجسعىث ثألدىثح ُضىجَّف ٍْلز دلذء    ، إر ال جيىص دخىه أو خشوػ أدذخشوػ أو دخىه وديْؼىُ أ
َّجط  ودىت ثىضَّغشَخ ثألخًن، وىى مجُ ػيً ثىَذجح أدذ ثدلؤٌٍْن.ثخلذٍز ثىيُِّضىسجَُّز،  ويف ثىيُِّضىسجَُّز ثإلعُىدَُّز، َْجدٌ ثىؾ

 .“، ثخُشجىثَضْجوىىَُج أَهج ثىزَِ ال ”دؼذ ُقذيز ثىغَّالً قجةاًل: 
شثط مغًن ٍِ ثدلؤٌٍْن ٍَّْج، حبعىس ثىنُْغز ٍذنِّشًث ىالعضَجع وثإلصلغجء إىل فصلىه   أقىُه رىل دغذخ ػذً ثمض

 ثىقشثءثس ثىنضجدَُّز. وسوَذًث سوَذًث، دذأ ُقذَّثط ثىنَّيَز َفقذ أمهَُّضٔ.

 ارتباط القراءات باإلفخارستيَّا يف تعليم آباء الكنيسة
 َّ ػالقز أعجعَُّز جذًث، إر َضَّعخ ٍِ صغلجُالس ثىقلشوُ    ،دجإلفخجسعضَُّجميَز ثإلجنُو ثألعفجس ثدلقذَّعز و ػالقزإ
َّ ،ثدلذنِّشر  وعُقًج دزدُذز ثإلفخجسعضَُّج. ثسصذجؼًجصشصذػ  ،ؼيٌُثىقشثءثس وثىىػظ وثىضَّ أ

زٌ ثّؽذق ثدلُالدٌ، ٍج َىظِّخ ثألعش ثى ثألوَّهوٍٕ ٍِ ٍذوَّّجس أوثخش ثىقشُ  ،ُعوأٌ صؼيٌُ ثىشُّ ثىذَِّذثخٍفْقشأ يف 
ثىزٌ أعلنْضٔ يف   ثىقذُّوط، ٍِ أجو ثمسل ثىقذُّوطّؾنشك أَهج ثِح ”ؼيٌُ ٕنزث: ػيً ثإلفخجسعضَُّج ٍِ ثىقشثءر وثىضَّ

 (.4:11)دَذثخٍ “دىثعؽز َغىع فضجك. ىل ثجملذ إىل ثِدجد ،فضْج هبجقيىدْج. وٍِ أجو ثدلؼشفز وثإلديجُ وثخليىد ثىيت ػشَّ
 (:412ً -181) وَقىه ثىؼالٍَّز أوسجيجّىط

َّ  [.وثىصَّالرثهلل دنيَز َضقذَّط  ثخُلذض ]إ
َّ ىثظٌخف . ومل َيتس ثىؼالٍَّز أوسجيجّىط دؾٍء خجسجًج ػلِ  ثىصَّالرصقذَظ ثىقشثدٌن َضٌ دنيَز ثهلل ٍغ  ْٕج أ

َّ»ثإلجنُو ثدلقذَّط ثىزٌ َقىه:  قذَّط دنيَز ألّٔ َُ، ثىؾُّنشوال َُشفط ؽٍء إرث ُأخز ٍغ  ،خيُقز ثهلل جُِّذٓ موَّ أل
 (.1:2صَُىعجوط 1« )وثىصَّالرثهلل 
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 وَقىه ثىؼالٍَّز أوسجيجّىط أَعًج:
 ٍؼٔ[. ثىضِّجيزيف سدجغ  ثىَّْفظصذخو  ،ويف ُقذَّثط ثدلؤٌٍْن .ح َغىعىيشَّ ثىَّْفظُصخؽخ  ،]يف ُقذَّثط ثدلىػىظٌن

 قذو ُّجدضٔ َقىه ذلٌ: أىقجٓ ػيً أوالدٓثىزٌ أّذج ٍقجس ثىنذًن ثألخًن  ثىقذَِّظويف خؽجح 
يف  ثىشُُّعوخ مَج ػيََّْج ُضقشثءر ثىُن ََّّغذذز، وثىضَّثدلضثًٍن شًث، ىضغَؼىث ثجؼيىث دخىىنٌ إىل ثىنُْغز ٍذنِّ]

 .[خزوث جغذ ثدلغُخ ودٍٔ ثحملٍُ ...قذو أُ صيت ،قىثُّْهٌ
أمهَُّز ثىقشثءثس ثىنضجدَُّلز ىزدُذلز    ،( قذ قذًَّ ىْج يف ػذجسر ٍىجضر411ً -131ثىقذَِّظ إَشَْجؤط ) وىؼوَّ

 فُقىه: .سجز ثألوىلأٍشًث جىٕشًَج دجىذَّ ،ؼيٌُ قذو صقذمي ثإلفخجسعضَُّجثإلفخجسعضَُّج، إر جيؼو ؼقظ ثىقشثءر وثىىػظ وثىضَّ
ٍَ َّحدبفكر واحد متَّش ثىنُْغز ردُذضهج ]وٕنزث إرث قذَّ صقذٍضهج ُصذغخ حبق أهنج ؼجٕشر أٍجً ثهلل[  ، فئ

 (.2:18ثذلشثؼقز  ظذَّ)
 ،ٍشَّر ٕى ٍج صفؼئ ثىقشثءثس يف عجٍؼُهج. فهٍ يف موِّ ،ؼيٌِّ دٔ ثىقذَِّظ إَشَْجؤطثىزٌ َُ ،ٕزث ثىفنش ثىىثدذ ثدلضَّذذ

 ثىؾَّلؼخ ٍ ٍِ أجئ. وٍِ ْٕج َظهش ىْج أمهَُّلز دعلىس   صيِّمٍ ُص ،هجثجضَؼش ثىنُْغز ميُّ ،صذوس دىه فنش وثدذ
فهزث ٕى ثدلذخو ثإلجنُيٍ  .قو فقػ، دو دجّضذجٕز ثىقيخ أَعًجثىىثػٍ إىُهج، ىُظ دىػٍ ثىؼصغجء وثإلىيقشثءثس ثىنْغَُّز، 

 .ثدلقذَّعز ثىزَّدُذزىالؽضشثك يف  ٍ،وثِدجة

َّ ٌ ٍِ ثىؼؾجء  ثىضَّْجوهىضالٍُزٓ قذو  ثىشَّحٕزٓ ثىؼقُذر صيتخز أصىذلج وأعذجهبج ٍذجؽشر ٍِ قىه  إ ثألخلًن:   ثىغِّلش
دؼذ  ،ٔ ثىنشديٌن ىضالٍُزٓجغذٓ ودٍ ثىشَّح(. فقذ قذًَّ 3:11َىدْج ) «َضنٌ دٔثىزٌ ميَّأّقُجء ىغذخ ثىنالً أّضٌ ثُِ »

ِٕ وثىقيخ. فهزث ٕلى ثدلفهلىً   مؼَيَُّز صؽهًن أعجعَُّز ىيزِّ ثىشَّحٓ ٍِ صؼجىَُٔ وأقىثىٔ، صيل ثىيت ثػضّّٕج ىضىِّ ًأُ ثّضه
وٕنزث َنضَلو  (. 4:14سوٍُز ) «رٕجّنٌأشوث ػِ ؽنينٌ دضجذَذ صغَُّ»ٕين وثىزِّ أٌ ثىقييب ،ثخيٍؽهًن ثىذَّىيضَّ ثىشُّودٍ

ثالربجد دٌن ثهلل وؽؼذٔ، أواًل دنيَضٔ، َّ جبغذٓ ودٍٔ. وٕنزث فؼو ٍىعً ٍْز ثىقذمي ػْذٍج قشأ مضجح ثىؼهلذ ػيلً   
 ً.دجىذَّ ثىؾَّؼخ َّ سػَّ ثىؾَّؼخ

 دُظ َقىه: ،(1111ً-011دىثيل )ثدلقفَّغ ثألّذج عجوَشط ثدِ َقىىٔ وٕزث ٕى ٍج 
مل َُيتٍش دذؽجىز ثدلؼُؾز ثىذُّىََّز َىً ثألدذ، إالَّ ىنٍ َضفشَّؽ ثإلّغجُ ىقشثءر ثىُنُضخ ثدلقذَّعز ثىيت ٍٕ ثدلؼُؾلز  ]

َُّّز، وجيجٕذ ػيُهج دغًن  َّ قشثءر ُمُضخ ثهلل ُص، وَضذجَو يف ؼيذهج مَج َفؼو يف ثدلؼُؾز ثىذُّمغوثىشُّودج ؽهِّش ُّىََّز. أل
 .(2)[ثىَّْفظ وثجلغذ، وصْقُِّهَج ٍِ ثخلؽُتز مَج َقىه سدُّْج َغىع ثدلغُخ ىضالٍُزٓ يف ثإلجنُو ثدلقذَّط

 فُقىه: ثىزَّدُذز، ُقذَّثطثىنيَز د ُقذَّثط( ػِ ػالقز 323ً -348) ثىشَّعىيلٌ ثىذجدج أعْجعُىط وَضنيَّ
ألّلٔ   ثىغََّجء.دىت ّغضؽُغ دؼذ رىل أُ ّضقذَّو أفشثح  ،وّؾضشك يف صؼجىَُٔ ثحلَُّز ،ثحلق دنيَجس]حنِ ّغضزٌ 

 (.18ٍقىىز َجةَُّز غًن ثىفجعذر[ )ٍؼهٌ إىل ثىىىَُز ثىغَّ“ ثىنيَز”يَُّز، ٕنزث َذػىّج صالٍُزٓ إىل ثىُؼ جمَج دػ
ٌ دذٍلٔ  وصشصلى  ثىشَّح،ديتسض ُصيقً ػيُهج دزثس ثىنيَز. ودٌن صغضزٌ صيل ثألسض جبغذ  ثىَّْفَظ ثىشَّحُّىقذ ؽذَّٔ 

 دلينىس ال َضوه. ،غَش شبشًث ىيذُجر ثألدذََّز، ّقجور وسودًج ودُجر وًٍنثعًجصَْى ثىذزثس وُص ،ٍضىثصشًث
َّ»ثحلذُخ:  َىدَّْجمقىه  ،ش يف ثهللَغُذ ،ش يف ثىنيَزٍِ َغُذ وموُّ ش إرًث فيُغُذل  ،فَج مسؼضَىٓ ٍِ ثىذلذء  ،ج أّضٌأ

 (.42:4َىدْج 1) «فيتّضٌ أَعًج صغذضىُ يف ثالدِ ويف ثِح ،فُنٌ. إُ عذش فُنٌ ٍج مسؼضَىٓ ٍِ ثىذذء
ردُذز غًن دٍىََّلز،   .َىً موَّ ،ً ىْج ثدلغُخ ٍزدىدًج ػيً ثدلزدخوصقذِّ .َىً ٍغَىػز موَّ ،وٕج ثىنُْغز صقذًِّ ىْج ثىنيَز
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 ؼذَّش ػْٔ.ال َُ ،وّجؼقز دغشٍّ
َّ دغلذخ   ،ٌ ديهجز ؽذَذر مجّش الصٍلز يف صٍجّلٔ  ضنيَّفُ ،ثألمشىٌّن يف ثىقشُ ثىؼجؽش ُأعُقفج ثألّذج عجوَشط أ

 فُقىه:  ،آّتزثىزٌ أصجح ثىنُْغز  ثىشُّودٍذٕىس ثىضَّ
َّ .ثىؼقىدز ثىؼظَُزَْجه  ،شدجُوثىُق ثىُنُضخٍِ ال حيعش صالور  ]موُّ  ،قلذِّط ثدلغلُخ  دذاًل ٍلِ أُ َُ  أل

َّ ،ألّٔ َضْجوه دْفظ جنغٔ .غَْٔجِّ ىضقلذِّط   ثىُقشدجُ،ُجؼيش قذو  ثىُقذَّثطو ثىُنُضخ وجغذ جنظ. وىزىل فئ
 .(1)[ثىُقشدجَُغضذق وصؽهِّشٓ. ودؼذ رىل  ،ّفظ ثدلؤٍِ وجغذٓ
قذَّط ُقذَّثط إالَّ دؼلذ أُ  ال َُ”: (6)، ّقشأ يف ثىقجّىُ ثىغَّجين ىًٔ(1121-1131شَل )دِ ُص ثىغَّجين وٍِ قىثٌّن ثىذجدج ُغَّّجه

 ،مل صىجلذ  وإُ ثىُنُضخ.إُ ُوجذس  ثىَُىً،ز دزىل ثدلخضصَّ وثإلجنُوُصقشأ )فصىه( ثألدغؽيظ وثىنجعىىُنىُ وثإلدشمغُظ 
 .“صبُؼهج ثىُنُضخِ ٍِ فصىه ٕزٓ فُُقشأ ٍج ػُُِّ

َّ ثىُقذَّثط هنجَز ىيغََّجح دضْجوه ثىُقشدجُ ثدلقذَّط يف ،ىقذ مجُ دعىس ثىقشثءثس ثىنْغَُّز ظشوسر ثدِ ملّّ  ، دىت  أ
 َزمش أٍشًث ػجُذًج يف ٕزث ثخلصىؿ، وىْغَؼٔ َقىه: ً(1342)+ 

فُُقشأ ، ٍِ مجُ قذ أػجقضٔ ظشوسر، أو دعش ٍِ ٍنجُ دؼُذ، ثىُقذَّثطوقذ َضَّفق أُ حيعش إىل ثىنُْغز دؼذ صىعُّػ ”
َّج إرث صيتخَّش إىل أُ َذضذةىث دجىُقشدجُ، فال َُ ثألػُجد ثىغَُّذََّز ثىنذجس.ىٔ إجنُو عجُ آخش ثىُقذَّثط، وَُقشَّح، والعََُّج يف  قشِّدٔ أ

ُّخوال مسع ما ُيتلى من الفصول ثىُقذَّثطثىنجِٕ ٍىت ػيٌ دٔ، ألّٔ مل حيعش  َّخ ىضْجوه ثىغَّشثةش دق ثىضيت  .“، وال صيت
َّ ثإلصغجء إىل ثىقشثءثس ثىنْغَُّز، ِّو ىيضَّْجوه ٍِ ثألعشثس ثدلقذَّعز. ٕزث ٕى ثىشِّدجغ دٌن  إرًث حبغخ ؼقظ ثىنُْغز، فئ ٍؤ

 ثىنيَز وثإلفخجسعضَُّج.
ؼقو أُ صنىُ ثىنُْغز قذ خصَّش ثدلىػلىظٌن  دقىىٔ: ال َُ ػيً رىل (1083ً+ )مشَُجُ خ ثألح أىنغْذس وَؼقِّ

 ُقلذَّثط ”ٍِ ثالجضَجع ثإلفخجسعيت دجعلٌ   ثألوَّهثىقغٌ  حبُظ مسَّش موَّ ،ٍٕ ٍِ ثألمهَُّز ،ذفز دبنجّزٍِ دجح ثىصُّ
َّ“. ثدلىػىظٌن رىل َؾًن إىل ثدلشًٍ ثىؼَُق ذلزث ثىقغٌ، وَنؾف ىْج جىٕش ؼجدؼٔ، دىت صجس ٍِ غًن ثدلقذىه دزفٔ  أل

ٍَّضٔ. فُقذَّثط ثدلىػصُع ،أو ؽؽذٔ دوُ أُ َضشصَّخ ػيً رىل ػىثقخ وخَُز ىظٌن ش دجىغجَز ثألعجعَُّز ٍِ ثىُقذَّثط ثإلذلٍ دش
ٌٌ  جىٕشٌ ٍِ صشصُخ ثىُقذَّثط ثإلذلٍ ّفغٔ.  ٕى قغ
وأػين هبج ثىذؾجسر.  ،ثألعجعَُّز ىينُْغز ثىشِّعجىزصؼذًن ىُضىسجٍ ػِ  ؽٍء ٍٕ قذو موِّ ،الر ٍِ أجو ثدلىػىظٌنفجىصَّ

اًل ٍِ سعلجىضهٌ.  صُّشَِ، وصْشًث ىؽذُؼضهٌ مَذؾِّىث ػِ ثىذؾجسر ٍِ دوُ أُ َؼين رىل صْنٌُّن أُ َنفُّفال دينِ ىيَغُذُِّ
َّ ،ٍِ ثألمُذ صجسخيًُج وىنِ أَعًج ػْذٍج مجّش ٍْؼؽفز  .ػْذٍج مجّش ثىنُْغز صعٌ ٍىػىظٌن ُأدخيش ثىصَّيىثسٕزٓ  أ

َّ  ف،شوشس ثىظُّوػْذٍج مجّش صشي يف ثىؼجمل غجَز سعجىضهج وٍىظىػهج. َّ صغَُّ .ذلذثَضٔ إىل ثدلغُخ ،ػيً ثىؼجمل  ودلذث أ
، أالَّ ّشي أّْج ّؼُؼ يف ػجمل ّيتي ػِ ثدلغُذَُّز، دو مل َغلَغ  ثىَُىًثىؼجمل ثٕضذي إىل ثدلغُخ. وىنِ إرث ّظشّج إىل ػجدلْج 

َّ ،جيلرىل دجىضَّػِ ثدلغُخ قػ؟ أفال َؼين  َّ ،دًث زلىسًث ىشعجىز ثىنُْغز؟ وأال َؼين رىلثىذؾجسر دجصش رلذَّ أ ثجلَجػز زبؽلب   أ
 ثىؼجمل؟  مخذٍز أعجعَُّز ىينُْغز يف ٕزث دٌن صشفط ثىذؾجسر

ثىيت ذبَغ دلٌن ثىذؾلجسر    ،ُضىسجَُّزذقٍ ػيً ثىذُْز ثىيِّأُ ُّ ،ودْجء ػيً ٍج صقذًَّ، ٍِ ثدلهٌ يف صٍجّْج ٕزث ،وٍِ ْٕج
 .(2)“ثدلؤٌٍْن ُقذَّثط”و “ثدلىػىظٌن ُقذَّثط”وشبشٕج، أٌ دٌن 
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