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╝ 

ٚـريـ, وٕستًغ بف, وهق ادًُغ  احلّد هلل رب افًٚدغ, ٕحّده محد افنَّ

ـــــُتــــٛــــــِه وع ظَ ـــــرُ ـــــْن مَ  ُُ  ـــــر افـــــ

 

ٜ ـَ ا  َذَ

 

 

وفٜٔ  شخٚء فِخدمٚت آجتامظٜٔمجًٜٔ   ذـٜ جمّقظٜ ٓبٚز افدَّ

 

 

 ُخالصٜ ـتٚب:

  ادجٚمعْك ظَ 
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ُشقيل ادجّع]. 6 ,5صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ؾ(. Apostolic Synod: )إول افرَّ  ُيسجِّ

ُشؾ أظامل شٍر يس برئٚشٜ شأورصِٔؿ يف» إًَد أنَّف افرُّ ُشؾ, ووؿّ (. م53 شْٜ) أورصِٔؿ أشَػ حٍِٚ بـ يًَقب افَدِّ  وبًض افرُّ

قس افًقائد - أوًٓ  - ادسٔحل فإليامن افّداخِغ( افٔٓقد ؽر) إَُمؿ اتِّبٚع برضورة بًوٓؿ ٕٚدى وؿد(. ادنٚيخ) افُْٜٓ َُ  وافىُّ

م وافىًَّٚم افٔٓقديٜ وإظٔٚد ـٚخِلتٚن ,افٔٓقديٜ َِّؾ ادُحرَّ ر ادُْٚؿنٜ وبًد. حْٔف يف ُأثر وممّٚ. إفخ...  وادُح  بٚٓمتْٚع آـتٍٚء ادجّع ؿرَّ

ٕٚ, إصْٚم, ٕجٚشٚت» ظـ م ,وادخْقق وافزِّ  [(.22 – 1:  15 أع) شوافدَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ٌرى بآشٔٚ) بٌالضٜٔ أنَرا  جمّع]. 6صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ظٓد يف إًَد(: Ancra( )افهُّ

ئٔز ادقوقع وـٚن. أشًٍَٚ  33 ووؿَّ ( 4 افَرن أوائؾ) مُسّٕٔٔٚقس  ادذبقح مـ أـِقا  أو فألصْٚم ذبحقا  افذيـ ِحٔٚل ُيتََّخذ مٚ افرَّ

اممسٜ رشٚمٜ وذوط. تقبتٓؿ ُؿُبقل وُضُرق مُسّٕٔٔٚقس, وزمِٔف دؿِديٕٚقس اوىٓٚد خالل ,هلٚ . رشٚمتٓؿ ظْد وتزوجيٓؿ افنَّ

ُِقك ٕٚ يف وافسُّ حر وآفتجٚء بٖنقاظف, وافَتؾ افزِّ  [.وظَٚبف فِسِّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  52 ووؿَّ (: Carthage( )أؾرئَٜ بنامل) ؿرضٚجْٜ جمّع]. 7 ,6صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

يس برئٚشٜ أشًٍَٚ   افذيـ ُؿُبقل بًدم ٕٚدى افذي ,اهلرضقؿل هذا وحرم ٕقؾتٕٔٚقس هرضَٜ إشٚد ادقوقع وـٚن. ـزيٕٚقس افَدِّ

ًٚ, 15 ادجّع ووع!  تٚبقا  مٓام ,آوىٓٚد أجٚم ظثروا دت ؿٕٚقٕ واج ظدم ظذ صدَّ غ افزَّ  وـذفؽ أحدمهٚ, مقت بًد بٖختغ أو بٖخَّ

ج مـ ـّ  ؿبؾ افُٚهـ رشٚمٜ وظدم. واحدة مـ بٖـثر يتزوَّ  ـْٔسٜ فُّؾ  يُقن وأن. ُمبٚذة وظامده إيامٕف بًد رشٚمتف وظدم افثالثغ, ِش

 [.افَرارات ٍٕس أجَّد آخر جمًًّٚ  ـزيٕٚقس وظَد. صاممسٜ 7

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  142 ووؿَّ , م347 شْٜ إًَد(: Sardica) هديُٚ جمّع]. 8 ,7صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

,ًٚ ُشقيل أثْٚشٔقس إنبٚ افبٚبٚ إرجٚع مقوقع ببحٞ ؿٚمقا  وؿد أشٍَ  ,أنىٚـٜٔ بىريرك ومٔالتٔقس ,اإلشُْدريٜ يف ـرشٔف إػ افرَّ

د. ـراشٔٓؿ إػ ؾٖظٚدوهؿ. وٍٕقهؿ إريقشٔقن اهلراضَٜ خًِٓؿ افذيـ افَسىْىْٜٔٔ بىريرك وبقفس وضًٚ  ادجّع حدَّ  ٓختٔٚر ُذُ

صقة شٔٚمتٓؿ وظدم إشٚؿٍٜ زى, مديْٜ إػ صٌرة مديْٜ مـ إتَٚهلؿ وظدم(. بٚفقشٚضٜ) بٚدُجٚمِٜ أو بٚفرَّ  إشَػ ُيسك وٓ ـُ

رشٔف اممسٜ درجٚت ـٚؾَّٜ خُيَتز أن. فف افّتٚبع فِّىران وخيوع أشٚبٔع, 3 مـ أـثر ـُ  [.رشٚمتٓؿ ؿبؾ افنَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ,َٕٜٔ جمّع بًد وـٚن(: Antioch( )بسقريٚ) أنىٚـٜٔ جمّع]. 9 ,8صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ًٚ, 13 ووؿ ٔسٚضل بقفس اهلرضقؿل دُحٚـّٜ ـٚن أنَّف وؿٔؾ أشٍَ ُّ يٚين افسَّ ًٚ, 25 ووع وؿد. ادسٔح ٓهقت أنُر افذي افنُّ  ؿٕٚقٕ

م: يع مٚ مْٓٚ ًٛ ُحُوقر رضورة(. م325) إول ادسُقين َٕٜٔ جمّع بَرارات آفتزا ّداس افنَّ َُ ًَِيٜ وشامع اف  افنِّ  مـ وافتَّْٚول اف

ِِّجٚن إشَػ رئٚشٜ تُقن أن. إفٔف ؽره ـراد وؿّ  أو ـرشٔف, خٚرج اإلـِروس, ٕحد أشَػ رشٚمٜ ظدم. بٕٚتيٚم إؿدس  ف

 [.سؾٓٚ وأوجف افُْٚئس أمقال ظذ واإلذاف, احٚفٜٔ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ذؿٜٔ جمّع]. 12 ,9صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  أشًٍَٚ  19 ووؿَّ (: Loadocea( )بسقريٚ) افالَّ

ًٚ  59 ادجّع ووع. وؽره شمٚين» ادُبتدع ُُمٚـّٜ هبدف ٓٚ مـ(, 17 وؿٔؾ, )ؿٕٚقٕ ج مـ حرم: أمهِّ  افُْٜٓ ؿٔٚم ظدم. مًًٚ  بٚمرأتغ تزوَّ

بٚ بٚإلؿراض ًٛ ُمًٚذة ظدم. بٚفرِّ  افّسٚظٚت صِقات أجؾ مـ. ـْٜٓ افِّْسٚء رشٚمٜ جقاز ظدم. هبؿ إبْٚء تزويٟ وظدم فِٓراضَٜ افنَّ

امس دُسٚظد جيقز ٓ. وأوؿٚهتٚ( إجبٜٔ) ًٛ مـ ٕحد برـٜ ُيًىل أن( اإليبقذيٚـقن) افنَّ  وظدم افُْٔسٜ ُدُخقل مـ اهلراضَٜ مْع. افنَّ

 اإليبقذيٚـقن وؿقف رضورة. أشٍَف ظِؿ بدون افُٚهـ شٍر ظدم. افُْٔسٜ داخؾ فِىًَّٚم مآدب إؿٚمٜ جيقز ٓ. ظىٚيٚهؿ ُؿُبقل

هـ رضورة. افُْٔسٜ أبقاب حلراشٜ  يف يرؿص أن فِّسٔحل جيقز ٓ. (أن افُٚثقفٔؽ يًٍِف ٓ مٚ وهق) ادًّقديٜ بًد بٚدرون افدَّ

ٚذ جيقز ٓ. احلٍالت بٝ اِّتِّ ًٚ  يٖخذ أو, مًٓؿ مسٔحل ُئًِّد وٓ. ـٚفٔٓقد ُظىِٜ افسَّ  إػ افِّْسٚء ُدُخقل ظدم. ظٔدهؿ يف ضًٚمٓؿ مـ صٔئ

واج ِهّ  إمتٚم جيقز ٓ. اهلُٔؾ شٜ إربًغ صقم يف افزَّ  [.ادَُدَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  صامل مـ أشًٍَٚ  217 حرضه وؿد: افثٚين ؿرضٚجْٜ جمّع]. 11 ,12صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ًٚ  بتقٕس) ؿرضٚجْٜ يف أؾرئَٚ, بع افَرن مـ افثٚين افِّْهػ يف وإًَد(, حٚفٔ ًٚ  123 وووع. افرا  رأشٓٚ وظذ ـز, ابـ رأي يف ؿٕٚقٕ

ديـ مًّقديٜ إظٚدة َّّ ره بام آفتزام رضورة: يع ـام وافبٚؿل ,هراضَٜ بٔد ادًُ  ُُمٚـّٜ ـٍٜٔٔ. ؿقإغ مـ( م325) ادسُقين َٕٜٔ جمّع ؿرَّ

ُسقس َُ اممسٜ اف ٓداء ِشَر  ؿراءة رضورة. افتَّديُّـ أهِٓؿ تًِٔؿ رضورة ويف. افُْٜٓ مْف ُيّْع ؾٔام. وُرؾَٚئٓؿ وافنَّ  ظٛ) وِظْزة ِظَيٜ افنُّ

م ٓ(. 7:  13  واهلدف ,إضٍٚل مًّقديٜ رضورة. إظٔٚد أجٚم يف اهلَْزل جيقز ٓ. بٚحٚء ادّزوج واخلّر اخلُبز شقى ادذبح ظذ ُيَدَّ

هبٚن ُؿُبقل ظدم. مْٓٚ  [.إذن بدون إديرة مـ اخلٚرجغ افرُّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ًٚ, 15 ووؿَّ (: Gangara) ؽٌْرا  جمّع]. 12 ,11صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ومقوقظف أشٍَ

م افذي شأنسىٚشٔقس» اهلرضقؿل ُُمٚـّٜ إصع َِّحؿ أـؾ حرَّ واج اف  22 وووًقا . أرمْٔٔٚ مسٔحّٔل بًض أؾُٚره إػ وَجَذَب  ,وافزَّ

,ًٚ واج يهػ افذي مـ ادقؿػ: يع مٚ ومْٓٚ ؿٕٚقٕ خص. َِٕجس بٖنَّف افزَّ  مـ وِظَٚب. واجتامظٚهتٚ افُْٔسٜ إػ يذهٛ ٓ افذي وافنَّ

ُنقر يٖخذ ًُ ٜ وافُُّْذور اف  ادقؿػ. بُْسُف يٍتخر أو ؽره, َيِديـ افذي افّراهٛ وٕجؾ. إشَػ رأي بٌر يكؾٓٚ بٚدسٚـغ اخلٚصَّ

وجٜ مـ وجٜٔ اداُمرشٜ ظـ تًْزل افتل افزَّ خص وـذفؽ. َدِٕس إمر ذفؽ أنَّ  بزظؿ افزَّ واج مـ هيرب افذي افنَّ ر بدون افزَّ  وٕجؾ. ُمزِّ

يـ تًريٍٓؿ ورضورة تًِّٔٓؿ ظدم أو أبْٚئف ظذ اإلٍٕٚق يرؾض مـ قم يف يٍىر مـ أجؾ مـ وادقؿػ. افنًٛ ظثرة فًدم ,بٚفدِّ  افهَّ

قم يرؾض مـ أو ,رضورة ؽر مـ ر افهَّ ًٚ  ادَُرَّ ٓداء بٖظٔٚد افُْٔسٜ احتٍٚٓت حيتَر مـ ٕجؾ. بٚفُْٔسٜ رشّٔ  [.افنُّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ بع افثٚفٞ ؿرضٚجْٜ جمًّٚ]. 13 ,12صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  شْٜ إول ادجّع اجتّع: وافرا

يس وحرضه أؾرئَٜ, صامل أشٚؿٍٜ رئٔس أورئِقس برئٚشٜ م417  افٌرض ـٚن(. Hippo) إيبقٕٚ مديْٜ أشَػ أؽسىْٔقس افَدِّ

ًٚ  راهبًٚ  وـٚن(, Pellagius) بٔالجٔقس اهلرضقؿل آراء دراشٜ فِّجّع إشٚد  ظذ ؿٚسة ـٕٚٝ آدم خىٜٔ أنَّ  وزظؿ, بريىٕٚٔ

ّٜ وشٚئط إػ احلٚجٜ بدون ,افَداشٜ يف درجٜ أظذ إػ يهؾ أن ُيُّْف اإلٕسٚن وأنَّ  ,ٕسِف مـ أحداً  متس وٓ, ٍٕسف  حرمف تؿّ  وؿد. افًِّْ

ِّد جمًّغ يف دس, بٚف َُ  [.أؾرئَٜ بنامل آخريـ جمًّغ ويف واف
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ًٚ, افّثٚبٝ مـ أنَّف ظذ: ادجًّل افِّْيٚم]. 19صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ادجًّل افِّْيٚم أنَّ  تٚرخئ

ًُُهقر أؿدم ُمْذ بف مًّقًٓ  ـٚن قرى روح ؾٔٓٚ ُوِجَدت افتل ,اف ُِقك ـٚن»: مثالً  افقثْٜٔ ؾٍل. افّرأي تبٚدل أو افنُّ  خُيتٚرون ادكيغ ُم

يـ ُأمْٚء بغ مـ ًٚ  إؿِٔؿ ـّؾ  مـ ادبًقثغ مـ ُمٍؾ يف وافُْٜٓ افدِّ ب ّقا يَّٜ يف جيتًّقن ؾُٕٚقا  آظتامد, ادُداوٓت يف وظِٔٓؿ, ُٕ  افتل افزِّ

ُّٔقم, رهْٜٔ مٔٝ بغ ٍَ ؾ واف َُّ قمٜٔ مجًٜٔ مْٓؿ ؾُتن ُّ ٜ احلقادث يف تًَْد ُظ َّّ ِح, ادُٓ تٔبٚت وحتديد, واحلرب ـٚفهُّ وفٜ وتٌرُّ  افسَّ  افدَّ

 دٔخٚئٔؾ واحلديٞ, افَديؿ مك تٚريخ يف افُٚيف: ـتٚب راجع)شاخلىرة إمقر مـ ذفؽ وؽر ادُِل, ادْهٛ خِق وظْد

 [(.164صـ, إول اجلزء, صٚروبٔؿ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  - افُْسٜٔ افَقإغ وقء ظذ - وادجٚمع: ادجٚمع أؿسٚم]. 22, 21صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٜ جمٚمع( 1): ومُهٚ ,رئٔسٔغ ٕقظغ إػ تَْسؿ  حّؾ  يف ُمنسـغ, افُْسٜٔ ادسٚئؾ فٍٔحهقا  إشٚؿٍٜ مجٔع ؾٔٓٚ جيتّع افتل وهل: ظٚمَّ

دت وفَد. منٚـِٓٚ ٜ ادجٚمع تُقن أن افَقإغ حدَّ  ظؼ افثٚين يف وافثٕٜٚٔ اخلامشغ, مـ مجًٜ رابع يف إوػ: ظٚم ـّؾ  يف ُدؾًتغ افًٚمَّ

ٜ ادجٚمع هلذه وجيقز. اخلريٍل بٚبٜ صٓر مـ ورة دظٝ إذا - ادًٔٚديـ هذيـ ؽر يف - اشتثْٚئٜٔ حٚٓت يف تًَْد أن ,افًٚمَّ  افرضَّ

 [.فذفؽ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ؾٔٓٚ جيتّع افتل وهل: (Local) مُٕٜٚٔ جمٚمع( 2)]. 33, 22صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ُسقس إشَػ َُ اممسٜ واف ٜ أمقرهؿ فتدبر أبروصٜٔ ـّؾ  مرـز يف وافنَّ ًٚ  ادجٚمع هذه إًَٚد وجيقز ,اخلٚصَّ  أحٚد أجٚم ظدا يقمٔ

خ وُيثبٝ(. 8 دشَقفٜٔ) ٓر افزوتستٕٚتل ادٗرِّ  أبروصٔتف يف ـؾ   - حيٚؾيقن ـٕٚقا  إشٚؿٍٜ أنَّ  ئٍد مٚ تٚرخيف يفش مقشٓٔؿ» افنَّ

ٜ بع افَرن تٚريخ يف ؾَٔقل, ادحِٜٔ ادجٚمع هذه ظَد ظذ - اخلٚصَّ ف مٚ افّرا  أو اخلُُهقصٜٔ أبروصٔتف يف واحدٍ  ـؾُّ , وإشٚؿٍٜ»: ٕهَّ

وٕف مٚ يًروقن ثؿ فِّنقرة, ُؿُسقشٓؿ مع وجيتًّقن افُْٔسٜ, ُأُمقر ـّؾ  وُيرتِّبقن ُيدبِّرون ـٕٚقا , مديْتف ًٛ ظذ ُيَرُّ  شبف فًِّؾ افنَّ

 [(.2ف, 2ق, 4ق, 2ك, افُْٔسٜ تٚريخ)

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ادُِّٜ بدايٜ يف اجتًّٝ وفَد: ادسُقٕٜٔ ادجٚمع( 3)]. 24, 23صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٜ جمٚمع بًض ,ادسٔحٜٔ راشٜ افبحٞ مقوقع وهل, شادسُقٕٜٔ بٚدجٚمع» ُدظٔٝ اشتثْٚئٜٔ, ظٚمَّ  حرضهٚ, افُتٚب هذا يف وافدِّ

قر ,حتّٜٔ فرضورة إٓ ادجٚمع هذه تًَْد ومل. افًٚمل أنحٚء يف ادُْتؼة ادسٔحٜٔ افُراد ـٚؾَّٜ أشٚؿٍٜ ُٓ  ظْد خُيَنك ؽريٛ تًِٔؿ ـُي

ٜ يف إَسٚمًٚ  حُيِدث أن إتنٚره ًَ ْٔ ٜ ادجٚمع» يف تتقؾَّر أن يْبٌل أنَّف ٕرى وهلذا. افَب وط بوع شادسُقٕٜٔ افًٚمَّ ( 1: )يع ؾٔام ٕقجزهٚ ُذُ

 ذؿًٚ  - افُْٔسٜ أشٚؿٍٜ ؽٚفبٜٔ حيرضهٚ أن( 3. )ادسٔحل اإلمزاضقر مـ بدظقة تًَْد أن( 2. )إنَٚق أو بِدظٜ بسبٛ تًَْد أن

 ًٚ ر( 4. )ادسُقٕٜ ؾٔٓٚ فتتّثَّؾ - وؽرب ًٚ  ُتَرِّ راً  يُـ مل جديداً  صٔئ وط, هذه وقء وظذ. ؿبؾ مـ ُمَرَّ ُ  مجٔع أنَّ  َٕقل أن ٕستىٔع افؼُّ

ُرون افثالثٜ يف إًَدت افتل أي, شادسٔحٜٔ ادُِّٜ» شبَٝ افتل ادجٚمع َُ ك ٓ إوػ, ادٔالديٜ اف َّّ  ُتًتز بؾ, مسُقٕٜٔ جمٚمع ُتس

 [.مُٕٜٚٔ جمٚمع
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ دت: ادجٚمع اختهٚص]. 32-27صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  مـ فِّجٚمع مٚ افَقإغ فْٚ حدَّ

َِِّٜ ادسٚئؾ ؾحص( 1): بـ ؾَٚمٝ اختهٚصٚت, ْٚ: بٚإليامن ادُتً َِّ  ادسُقٕٜٔ ادجٚمع ؾًِتف حٚ ًٕرض ظْدمٚ واوحًٚ  ذفؽ ِّٕس وفً

ْٕٔٓٚ ؿراراهتٚ بًض جٚءت افتل ٜ وؿقا بع افَرن ظـ ـالمف يفش مقشٓٔؿ» ؿٚل. اإليامٕٜٔ بٚفًَٚئد خٚصَّ ئْٜ افَوٚيٚ إنَّ : »افّرا ٜ افدِّ ِّّ  ادُٓ

ٍِْهؾ ـٚن َُوٚة ؾٔٓٚ َي ٓؿ افذيـ اف ُِقك ُئًِّْ ٌرى وافَوٚيٚ ,ادسُقٕٜٔ ادجٚمع أو ادُ ئع ؾٔٓٚ, يٍهِقن إشٚؿٍٜ ـٚن افهُّ ا َِِّٜ وافؼَّ  ادُتً

يٕٜٚ ٚ يوًٓٚ ـٚن بٚفدِّ ُِقك إمَّ زمٜ وافَقإغ افُُّْيؿ ووع( 2)(. 2ف, 2ق, 4ق, 2كش )ادجٚمع أو ادُ  ادجّقع ويف: افُْٔسٜ فسٔٚشٜ افالَّ

ٍقي ٜ ادُتًٚؿبٜ ادجٚمع ووًتٓٚ افتل افَقإغ مـ افُثر افًّسٚل ٓبـ افهَّ  إحقال ـَقإغ ادٗمْغ, مجٚظٜ بتدبر واخلٚصَّ

خهٜٔ ٜ ادنٚـؾ حّؾ ( 3). وؽرهٚ وادقاريٞ افنَّ  وادنٚـؾ افُثرة احلقادث بذـر حٚؾؾ وافّتٚريخ: افُْٔسٜ تًسض افتل افًٚمَّ

 يف اإلـِروس اختِػ, ادرؿز افُرد بىٚرـٜ مـ 45افـ ثٔٗدورس افبٚبٚ ٕٔٚحٜ ؾبًد ؾٔٓٚ, فٍِهؾ ادجٚمع اجتًّٝ افتل افًديدة

َّٓ  آتٍِّٚق يتؿّ  ومل خيٍِف, ؾّٔـ وافَبع افبحري افقجٓغ َِدَ  أن بًد إ , أوشٔؿ أشَػ مقشك إنبٚ ؾٔف احلٚرضيـ وّـ ـٚن جمّع ُظ

َِّذان, أوشٔؿ جبؾ أشَػ بىرس وإنبٚ ْٚ واف َُّ قف, تقحٔد مـ مت ٍُ  ظذ اجلّٔع واتٍَّؼ واحسام, ووؿٚر هٔبٜ مـ بف اتَّهٍٚ حٚ افهُّ

 ؿد( خُِٔدون جمّع أتبٚع أي) ادُِٔغ أنَّ ( 46افـ افبىريرك) هذا خٚئٔؾ إنبٚ رأى وحَّٚ. م735 ظٚم بىريرـًٚ  خٚئٔؾ إب إتخٚب

 مجٔع حرضه جمّع ظَد ظـ ؿطّ  يتقانَ  مل - افَبىٜٔ فِبىريرـٜٔ تٚبًٜ وـٕٚٝ - هلؿ بّريقط مْٔٚ مٚر ـْٔسٜ بتسِٔؿ أمراً  اشتهدروا

زمٜ بٚدستْدات منٍقظًٚ  فِخٍِٜٔ ورؾًقه افُْٔسٜ, هلذه مُِٔتٓؿ ُيثبٝ تَريراً  ـتبقا  حٔٞ إشٚؿٍٜ  إظٚدة ُهظٜ إػ أدَّى ممّٚ ,افالَّ

ًٛ بغ أو, اإلـِروس بغ تْنٖ افتل واخلُُهقمٚت افِّْزاظٚت ؾّض ( 4). افَبىٜٔ افُْٔسٜ حقزة إػ ادذـقرة افُْٔسٜ  بغ أو, افنَّ

 أشَػ ادُْنؼ مالتٔقس وبغ, اإلشُْدريٜ بٚبٚ أخُٔسْدروس بغ افَٚئؿ افِّْزاع مسٖخٜ درس ظْدمٚ َٕٜٔ, جمّع يف تؿّ  ـام ,ـِٔٓام

راً  ؾٔف وأصدر( أشٔقط) فُٔقبقفٔس  ؾٚذهٛ أخقك إفٔؽ أخىٖ إن»: افسٔد ؿقل ظذ بْٚءً  اخلُُهقمٚت ؾّض  تتقػَّ  ظْدمٚ وادجٚمع. ؿرا

 ؾَؾ مْٓؿ يسّع مل وإن اثْغ, أو واحداً  أجوًٚ  مًؽ ؾُخذ يسّع مل وإن أخٚك, ربحٝ ؾَد مْؽ شّع إن وحدـام, وبْٔف بْٔؽ وظٚتبف

 مٚ مْٓؿ صدر إذا اإلـِروس رجٚل ُُمٚـّٜ( 5)(. 7-5:  18 متك) شافًنٚر أو ـٚفقثْل ظْدك ؾُِٔـ فُِْٔسٜ يسّع مل وإن فُِْٔسٜ,

ره مٚ خُيٚفػ أو افَقيؿ اإليامن ُيْٚيف ٜ ُتَرِّ ًَ ْٔ  - اإلـِروس رجٚل ِودّ  أصدرهتٚ افتل إحُٚم مـ ـثر افُْٔسٜ تٚريخ ويف: ؿقإغ مـ افَب

ِّٜٔ افًَٔدة ظـ ٕٓحراؾٓؿ - وصاممسٜ وُؿُسقس وأشٚؿٍٜ بىٚرـٜ ؿَ  ؾَِد ,افسَّ َُ َِّس , آريقس ظذ َٕٜٔ جمّع َح  وحرم ,اإلشُْدري اف

 [.افَسىْىْٜٔٔ بىريرك ٕسىقر اهلرضقؿل أؾسس جمّع

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  بام افَبىٜٔ ـْٔستْٚ تًسف: ادجٚمع فبًض افبٚضِٜ إحُٚم]. 33-32صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٚ ظذ, وؿراراهتٚ افُْٔسٜ فَقإغ ادُخٚفٍغ أو ادُبتدظغ, ظذ إحُٚم إصدار يف ُشِىٚن مـ فِّجٚمع  إحُٚم ؾسؾض تًقد أَّنَّ

ت وفق - احلسد أو ـٚفٌرة - ذيػ ؽر بداؾعٍ  ادٌُروٜ ادجٚمع بًض أصدرهتٚ افتل اخلٚضئٜ يـ بستٚر هذه ؾًِتٓٚ يف تسسَّ . افدِّ

س افُتٚب مع تتًٚرض أٓ يْبٌل ادجٚمع تهدرهٚ افتل وافَرارات إحُٚم ـّؾ  أنَّ  إػ - احلّؼ  ومذهبٓٚ - ـْٔستْٚ إػ وٕذهٛ , ادَُدَّ

حٔحٜ افًَٔدة أحُٚم أو ت وإٓ ,افُْٔسٜ ؿقإغ أو, افهَّ  ووقح يف فْٚ ثبٝ مٚ افتٚريخ, صٍحٚت ويف. أشٚشٓٚ مـ بٚضِٜ اظُتِزَ
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 بًض ظذ ُطِامً  ادجٚمع بًض أوؿًتٓٚ افتل افّيٚدٜ إحُٚم رؾض تؿَّ  إذ افَديؿ, ُمْذ ادبدأ هذا ظذ شٚرت ؿد افُْٔسٜ أنَّ  وجالء,

ة افًَٔدة وشالمٜ افرأي بسالمٜ ادنٓقريـ افُْٔسٜ آبٚء ؽ وِصدَّ ِٔؿ بٚإليامن افتَّّسُّ ر) ُصقر جمّع أصدر ؾَِد( 1: )افسَّ  ادًَُْد( ادُزوَّ

ُشقيل أثْٚشٔقس ظذ ُحُامً  ,م324 شْٜ ل افُْٓقتٜٔ وطٍٔتف مـ بٚفًزل ظِٔف يَيض ,اإليامن حٚمل افرَّ  أظوٚء ٕنَّ  ذفؽ. أجوًٚ  وبٚفٍَّْ

َّٓ , اإلمزاضقر بٖمر افبٚضؾ احلُُؿ هذا تٍْٔذ ورؽؿ. افًَٔدة ادُْحريف إريقشٔغ مـ ـٕٚقا  افبٚضؾ ادجّع هذا  رؾوتف افُْٔسٜ أنَّ  إ

ُٜ وبَٔٝ, افتٍٚت أي ُتًره ومل بٚضالً  واظتزتف يْل برئٔسٓٚ ُمتّسِّ يس( 2! ) ٍٕٔف رؽؿ افرشقيل أثْٚشٔقس افبٚبٚ افًئؿ افدِّ  وافَدِّ

يـ ظّقد - افُبر ـرفُّس ُِؿَ  افثٚفٞ, ادسُقين ادجّع ترأَّس وافذي وتَقاه, وؿداشتف وؾوِف بًِّف اصتٓر افذي - افدِّ  يف ظِٔف ُح

ل بٚفًزل افَّْسٚضرة أشٚؿٍتف مع أنىٚـٜٔ بىريرك يقحْٚ ظَده ٍِٕٚؿل جمّع  احلُُؿ هذا رؾوٝ ؿد مجًٚء افُْٔسٜ أنَّ  ؽر ! أجوًٚ  وافٍَّْ

ٍِؼ مٚ تٚرخيٓٚ يف ؾسىَّرت وظٚدت. ظِٔف ُبِْل افذي إشٚس فُبىالن بٚضالً  واظتزتف يس هذا وـرامٜ يتَّ  افًئؿ بِِجٓٚده فف ُمًسؾٜ ,افَدِّ

 أؾسس جمّع ترأَّس وافذي افًئؿ, إرثقذـسٜٔ بىؾ افّتٚريخ اظتزه افذي اإلشُْدري ديسَقرس وافبٚبٚ( 3. )ادُّتٚزة وؾوٚئِف

ُِؿَ  ؿد افثٚين, ل ظِٔف ُح ًُٚ  بَل ٕنَّف ,خُِٔدون جمّع يف بٚفٍَّْ ِٔؿ بٚإليامن ُمتّسِّ َِّّٓٚ افتل افَقيّٜ ظَٔدتف تٌٔر ورؾض. افسَّ  مـ تس

يس وٍٕل احلُُؿ بتٍْٔذ مرـٔٚن ادِؽ ؿِٔٚم ورؽؿ آبٚئف, َّٓ  ,ؽٚؽرا  جزيرة إػ افَدِّ  ؽبىتف ـام, ظَٔدتف بهحٜ صٓدت ؿد افُْٔسٜ أنَّ  إ

ه, صدر افذي افبٚضؾ احلُُؿ ورؾوٝ ِجٓٚده, حلُسـ تف خُِٔدون جمّع رؾوٝ ـام ِودَّ  رؾوٝ وهُذا( 4! ) أجوًٚ  بٚضالً  وظدَّ

سىْىْٜٔٔ جمّع أصدره افذي بٚحلُُؿ آظساف ,أجوًٚ  افُْٔسٜ َُ يس ظذ ,ادُٚين اف  ثٔئقؾِٔس افبٚبٚ أنَّ  ورؽؿ. افٍؿ ذهبل يقحْٚ افَدِّ

َّٓ  احلُُؿ, هذا أصدر افذي ادجّع هلذا رئٔسًٚ  ـٚن اإلشُْدري يس خٍِٔتف ظٓد يف هيًًٚ  ظٚدت افُْٔسٜ أنَّ  إ  افبىريرك ـرفُّس افَدِّ

بع يس بزاءة واظسؾٝ وافًؼيـ افرا يس ؿٚم ـام ,افٍؿ ذهبل يقحْٚ افَدِّ يسغ أبٚء ؿٚئّٜ» يف اشّف بتسجٔؾ ـرفُّس افَدِّ  افذيـ شافَدِّ

ّداس أثْٚء أشامؤهؿ ُتَرأ  َُ ره, وؾوِف بَداشتف وتًسف, إب هذا ُتقؿِّر افُْٔسٜ وٓزافٝ. اف فف بُّؾ  وتًسف. افتََّدير ـّؾ  وُتَدِّ  أؿقا

 [.افىََّسٜٔ وؿراءهتٚ صِقاهتٚ يف مْٓٚ بًوًٚ  ُأدرجٝ افتل ومٗفٍَّٚتف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ٜ ثٚفثٜ ومسٖخٜ: اهلراضَٜ مًّقديٜ إظٚدة]. 41 ,42صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  يف طٓرت هٚمَّ

شٜ افُْٔسٜ ُحوـ إػ مْٓؿ افًٚئديـ وُؿُبقل ,اهلراضَٜ مًّقديٜ إظٚدة ُمنُِٜ هل تِؽ افثٚفٞ, افَرن يف افُْٔسٜ  هذا حدث. ادَُدَّ

ر إذ ,رومٚ أشَػ واشتٍٕٚقس, ؿرضٚجْٜ أشَػ ـزيٕٚقس بغ اخِلالف ديـ إنَّ : »ظؼة افتٚشًٜ رشٚفتف يف إول ؿرَّ َّّ  يدِ  مـ ادًُ

ٚ ,مًّقديتٓؿ إظٚدة جيٛ افذيـ وحدهؿ ُهؿ اهلراضَٜ ُِقا  افذيـ أمَّ ًِامد َؿبِ  وفُـش. ُيًٚد ٓ صحٔح ؾًامدهؿ إرثقذـسٜٔ افُْٔسٜ مـ اف

 ادسٖخٜ وبدأت .إضالؿًٚ  ادًّقديٜ إظٚدة جقاز بًدم ُيْٚدي ـٚن إذ افّرأي, هذا يًجبف مل( م257-253) رومٚ أشَػ اشتٍٕٚقس

ج ده, ـزيٕٚقس جٕٚٛ يف تَػ افٌٚفبٜٔ ـٕٚٝ وإذ. رأجف فتدظٔؿ ادُٕٜٚٔ ادجٚمع بًض - افٍريَغ مـ ـؾٍ  - بًَد تتحرَّ  هدَّ

 ظٚم ؿرضٚجْٜ يف جمًًّٚ  ـزيٕٚقس ؾًَد!  ادسٔحٜٔ اظتْٚؿٓؿ ظْد اهلراضَٜ تًّٔد ظـ يّتْع مل إن بٚحلرم رومٚ أشَػ اشتٍٕٚقس

د ومـ, اهلراضَٜ ِظامد إظٚدة برضورة» حُؿ, م255 َّّ ٚ ,ادسٔحٜٔ إػ يرجًقن ممَـّ يدهيؿ ظذ تً  افُْٔسٜ يف ُمًتّديـ ـٕٚقا  إذ أمَّ

ٍرٍ  يف وشَىقا  ٜ ازدادت وّحٚ(. فُزيٕٚقس 72 رشٚفٜ) شمًّقديتٓؿ إظٚدة بًدم ؾحُّقا  هرضَٜ, أو ـُ َّ ؾ, اخلالف ص يس تدخَّ  افَدِّ
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 ؿد مُٚن ـّؾ  يف افُْٚئس مجٔع أنَّ  ؾٔٓٚ أبٚن رشٚفٜ رومٚ ٕشَػ أرشؾ إذ افِّْزاع, أوؿػ بام اإلشُْدري افبىريرك ديقٕٔسٔقس

ؿٜٔ وافُْٚئس رومٚ أشٚؿٍٜ بغ اخلالف هذا اشتّرّ  وهُذا(. 2ف, 7ك, أوشٚبٔقس) رأجف خُيٚفػ واحد رأي ظذ أمجًٝ  أن إػ افؼَّ

َٚوي ادجّع أصدر  [.ؾٔف ؿراره افِّْٔ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ضقيؾ افقجف, ُمهٍر رجؾ !؟ أريقس اهلرضقؿل هق مـ]. 43-42صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

هـ, ُمتقؿِّد ادزاج, حٚدّ  افَٚمٜ,  مـ افُثر درس ,م272 ظٚم فٔبٔٚ بؼق ؿريـ يف ُوفِد فالرتَٚء, ُُمٛ ضّقح, افبك, ؤًػ افذِّ

ُِقم ًُ ُبقؽًٚ  هبٚ دراشتف يف ؾٖطٓر, ادرؿسٜٔ افالهقتٜٔ بّدرشتٓٚ افتحؼ حٔٞ اإلشُْدريٜ إػ ٕزح ثؿّ  وادًٚرف اف  بدأ وظْدئذ ـبراً, ُٕ

ًّٕٚ افُْٓقت, درجٚت فْقال يسًك ر مٚ وؾهٚحتف ُُٕبقؽف يف أنَّ  طٚ  فُٔقبقفٔس أشَػ مالتٔقس إػ إٓوامم حٚول!  ذفؽ ُيزِّ

وًٚ ( أشٔقط) ًِهٔٚن يف اإلمًٚن ظذ إيٚه ُُمرِّ يس رئٔسف ظذ افّىٚظٜ ظهٚ وصّؼ  اف ٓداء, خٚتؿ بىرس افَدِّ  أنَّ  أدرك بًدئذ وفَُّْف افنُّ

رجٚت إػ آرتَٚء يف هدؾف إػ ُيقصِف ٓ شقف افًّؾ هذا مثؾ ئْٜ افدَّ ؾًٜٔ, افدِّ  ,بىرس افبٚبٚ مع وتهٚفح مالتٔقس ترك وُهْٚ افرَّ

ٚ ثؿّ  ,م326 شْٜ صاّمشًٚ  ؾسٚمف ,ُخُوقظف ُميٓراً   [! ؿِسًّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  بىرس افبٚبٚ ظٓد يف بدظتف آريقس بدأ: افٍٚشدة تًٚفّٔف]. 44 ,43صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٓداء خٚتؿ  أن أراد بف وـٖنّك ,اجلقهر يف فمب مسٚوٍ  وؽر ,خمِقق أنَّف وادِّظٚئف ادسٔح افسٔد ٓهقت إُٕٚر يف تًٚفّٔف وتْحك ,افنُّ

 [! وأؾيع أصْع جٚءت افتل هذه بدظتف يف ؾسَط( بِٔبٔٚ افٌربٜٔ ُمُدن بٚخلّس) بتقحٚيس أشَػ شٚبِٔقس بدظٜ يتجَّْٛ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  افّْٚمقس أظىك ,واحد أؿْقم اهلل أنَّ  يف شٚبِٔقس بدظٜ تْحك]. 44صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ئٔؾ فبْل ًٚ  وصٚر ,أب بهٍٜ إها ُشؾ ظذ وحؾَّ  ,ابـ بهٍٜ اجلديد افًٓد يف إٕسٕٚ َِِّّٜٔ يف افرُّ وح بهٍٜ صٓٔقن ُظ ُدوس افرُّ َُ  ُظرف وؿد ,اف

 وـذا(, م218-222) زؾريْقس أشٍَٓٚ بدظتف ٕؼ ظذ ؾسٚظده, رومٚ إػ ادُبتدع هذا وذهٛش. أب بّٗدِّل» افبدظٜ هذه أتبٚع

ف ؾًؾ ٍَ َِ  مل ؾِاّم  ,والفف ظـ إرجٚظف اإلشُْدري ديقٕٔسٔقس افبٚبٚ حٚول مك, إػ ظٚد ظْدمٚ أنَّف ظذ(. م223-218) ـٚفٔستقس َخ

دَ  يَبؾ: ََ  [.وبدظتف هق وحرمف م261 ظٚم بٚإلشُْدريٜ جمًًّٚ  َظ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ َٚوي ادجّع حُؿ أن بًد: افقخّٜٔ َّنٚيتف]. 52 ,49صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  بحرم افِّْٔ

ٍِل - شٔجٔئ ـام - آريقس ـ وفَُّْف ,إفريُقن إػ ُٕ َُّ ُجقع مـ مت , (Treve) تريػ إػ أثْٚشٔقس افبٚبٚ ٍٕل بًد اإلشُْدريٜ إػ افرُّ

ًٛ, اإلـِروس ؾرؾوف سىْىْٜٔٔ إػ ؾٖرشِف, فقجقده ٕتٔجٜ ثقرة ُحُدوث مـ افقايل وخٚف وافنَّ َُ ًٚوٕٜ اشتىٚع حٔٞ اف ُّ  بًض ب

ؽ أنَّف فف أطٓر, وِخداع ريٚء ويف ,ُؿسىْىغ اإلمزاضقر ُمَٚبِٜ مـ أتبٚظف ُبقفف اإلمزاضقر ؾٖمر. ادُستَٔؿ بٚإليامن ُمتّسِّ َُ  حٚول ـام!  ب

سىْىْٜٔٔ بىريرك إشُْدر إنبٚ َُ ا  بَك ادِؽ أنَّ  ؽر ُؿُبقفف, اشتىٚظتف وظدم آريقس ِخداع تقؤح اف د. أمره تٍْٔذ ظذ ُمكًّ  وحدَّ

َِّٔٚ إيريْل, ـْٔسٜ إػ, ٕهٔبغ أشَػ ويًَقب, افبىريرك إشُْدر ذهٛ. مًِقمًٚ  يقمًٚ  فذفؽ  ـْٔستف ظـ يرؾع ـل اهلل إػ بُدُمقع وص

خط هذا ًٚ  آريقس يرى أن ؿبؾ ُئّتف أن تًٚػ مْف يىِٛ افبىريرك وـٚن ,افسَّ ِِّٔ د افٔقم مسٚء ويف!  ـْٚئسف إحدى يف ُمه  دجلء ادُحدَّ
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ق أحنٚءه ـٖنَّ  وأحسَّ , ٍٚجئمُ  بّرض صًر حتك افُْٔسٜ مـ دٕٚ أن ومٚ ظئؿ, بٚحتٍٚل أحرضوه آريقس,  ٕحبف ؿٙ وهُذا!  تتّزَّ

ه مـ افُْٔسٜ واشساحٝ خ ُشَراط ؿٚفف مٚ أظيؿ ومٚ!  ذِّ  حٔٞ ,ظّقمل ِمرحٚض يف آريقس اهللُ  أمٚت(: »68ف, 1ك يف) ادٗرِّ

ًٛ اظتز وؿد!  أمًٚؤه إدفَٝ  [ش.اهلرضقؿل هلذا اإلهلل افًدل مـ إتَٚمًٚ  ادٔتٜ هذه افنَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ُشقيل أثْٚشٔقس ـٚن]. 52صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  افًٚمل يف فِّسٔحٜٔ إمغ احلٚرس بّثٚبٜ افرَّ

ه ,افبٌٔوٜ أريقشٜٔ ٕحق يْحرؾقن افُثرون بدأ بْٔام إذ!  شًٚ  اجلٓٚد, مٔدان يف وحٔداً  يَػ ٕرا ًٔٚ . ومقاهبف ومٚفف وؿتف ُمُرِّ  وُموحِّ

متف بّرـزه  ـّؾ »: ظْف ؿٔؾ افذي ادثؾ ذفؽ أظيؿ ومٚ ,افَقيّٜ ادسٔحٜٔ احلٔٚة إػ ثٕٜٚٔ دؾًٜ افًٚمل فًُٔٔد إٓ فقء ٓ ودمٚئف, وـرا

 [(.Athansius Contra Mundum) ش! افًٚمل ِودّ  وأثْٚشٔقس!  أثْٚشٔقس ِودّ  افًٚمل

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ يس ُوفِد]. 54-52صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ُشقيل أثْٚشٔقس افَدِّ  بّديْٜ م286 ظٚم افرَّ

ـ صٌر وهق وافده مٚت ثؿّ  ,وثْٔغ أبقيـ مـ ,اإلشُْدريٜ  ُمًٚذة إػ صٌره ُمْذ ئّؾ ـٚن أنَّف ظذ ,بسبٔتف ُأّمف ؾَٚمٝ. افسِّ

ًٚ  يًرف أن بذفؽ ؾٚشتىٚع وخُمٚفىتٓؿ, ادسٔحٔغ يٕٜٚ ظـ صٔئ ـّ  بِغ وّحٚ. افّسٚمٜٔ مبٚدئٓٚ وظـ ادسٔحٜٔ, افدِّ صد ِش  وافدتف أحبَّٝ افرُّ

جف أن ًٚ  هلٚ وأووح. رؾض أنَّف ؽر ُتَزوِّ هد ظـ صٔئ  ظزمف, ظـ ُتثْٔف أن وافدتف حٚوفٝ وُهْٚ ادسٔحٜٔ, إفٔف تدظق ممّٚ وافبتقفٜٔ, افزُّ

 ًٜ م دِّ ََ ٚ ادُُّْٜ, اإلؽراء وشٚئؾ ـّؾ  فف ُم ؾٚتف يف تِّس ـٕٚٝ مرة ـّؾ  يف وفَُّْٓ  ذهبٝ وأخراً,!  ادسٔحٜٔ ُدُروس مـ جديداً  درشًٚ  تكُّ

ٝ إشُْدر افبٚبٚ إػ ابْٓٚ مع  افّدار يف رظٚيتف حتٝ فديف افٍتك اشتبَك ,بتًّٔدمهٚ ؿٚم وبًدمٚ ,بٖثْٚشٔقس ـثراً  ؾُنَّ . أمٚمف إمر وؿهَّ

راشٜ ظذ ؾداوم مقاهبف, بًض طٓرت وُهْٚ. بٚإلشُْدريٜ افالهقتٜٔ ادرؿسٜٔ بٚددرشٜ أثْٚشٔقس وافتحؼ. افبىريرـٜٔ  افدِّ

ُبقؽًٚ  ٕبغ حتك وٕنٚط بِِجد   وآشتذـٚر بف ـٚؾَّٜ وؾٚق ظئامً, ُٕ ُِقم يف أترا ًُ  ؿد أنَّف مـ ذفؽ ظذ أدّل  وفٔس ,وافٍِسٍٜٔ افالهقتٜٔ اف

ًٚ  يزال ٓ وهق - م318 ظٚم أصدر ة بٌزارة امتٚزتش ! افقثْٔغ ِودّ  رشٚفٜ» إول ـتٚبف - ضٚفب ة احٚدَّ ٜ وُؿقَّ  دراشتف أتؿَّ  وحٚ. احلُجَّ

َِّ . افزيٜ وـقـٛ هبٚنافرُّ  أب أنىقٕٔقس يسفَِدِّ  تتِّذ وهْٚك افًِّٜٔ, افتَقى فٔدرس افؼؿٜٔ افزيٜ إػ ذهٛ افالهقتٜٔ,  مْف ؿؾتً

 [.سُٜٔافُّْ  احلٔٚة مبٚدئ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ َٛ  وؿد]. 56 ,55صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َت  افَِّْٔٚوي ادجّع حرضوا افذيـ أبٚء بًض ـَ

يس وصًٍٚ  ر مـ يبِغ ـٚن: »ؾٔف ؿٚفقا  أثْٚشٔقس فَِدِّ ّْ ًُ  وُييضء ظريوٜ جبٜٓ فف ـٚن وإن. افبِْْٜٔ رؿٔؼ افَٚمٜ ؿهر. افثالثغ ٕحق اف

ّٜ بْقر وجٓف ِهح. افًِّْ ٍْ ٚذ هلٛ بريؼ مْٓٚ وخيرج, ؿقيٜ إرادة ظـ ظْٔٚه وُت ٍّ ٔػ ٕ ة افتَّقاوع ؾٔف يتجذَّ  وـٚن. ـٚفسَّ قَّ َُ وحٜٔ واف  افرُّ

َِّذان ٜ هٔبٜ حقفف ُيْسجٚن ـٕٚٚ اف ؿقن ادجّع أظوٚء وـٚن. خٚصَّ وٕف ـٕٚقا  افذي إٓتبٚه بذفؽ شامظف إػ يتنقَّ  افُْٔسٜ فنٔقخ ُيًرِّ

ِِّّٚٓٔ مٜ ووصٍفش. احلُّٜ دراشٜ يف أظامرهؿ أؾْقا  افذيـ وُمً  Lectures: )افّسٚبؼ ـتٚبف يف( Dean Stanley) شتٕٚع ديـ افًالَّ

on History of the Eastern Church  )ش! وتَريًًٚ  تًبراً  ,بٚفَزم يقفٕٔٚقس إفٔف أصٚر حتك جداً  افَٚمٜ ؿهر ـٚن»: بَقفف, 

د افِّْْزَيِْْزي ؽريٌقريقس وفُـ ِـّ َّٔٚ, مجٔؾ, افىًَِّٜ َحَسـ: »أنَّف فْٚ يٗ  مـ مالك أنَّف فِّرائل خُئَّؾ وافقرع, افتََّقى ِشامت ظِٔف ادُح
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ًٚ : »أجوًٚ  ـٚن أنَّف أجوًٚ  ظْف ويَْؾش. ادالئُٜ دب س, أنػ ذا إحديداب, بًض ُمَدوَّ  ,ـبريـ بنٚربغ ؿهرة وحلٜٔ دؿٔؼ, وؾؿ ُمَقَّ

َِّقن, أشّر خٍٔػ صًر ذا وـٚن  [ش.احلَُّرة إػ وٚرب اف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ل رشٚمتف]. 61-59صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  اإلٕجٔع متَّك أنَّ  افّتٚريخ ُيثبٝ: ٕثٔقبٔٚ أشَػ أوَّ

يٕٜٚ أنَّ  ظذ ُرمح, بىًْٜ ُهْٚك مٚت أنَّف حتك ,احلبنٜ بالد يف بٚدسٔحٜٔ ٕٚدى مـ أول هق ًٚ  ُهْٚك ُتثَبٝ مل ادسٔحٜٔ افدِّ  أجٚم يف إٓ رشّٔ

يس ُشقيل أثْٚشٔقس افَدِّ قري ؾريّقٕٚت» ُيدَظك صخٌص  يقم ذات شٚؾر ظْدمٚ ذفؽ, حدث وؿد. افرَّ ش أجدوس» صََٔف معش افهُّ

ٓام َّّ ُِّقا  وؿد اهلْد, بالد إػ رحِٜ يفش مروبٔقس» وظ  ضًٚم إػ احتٚجقا  إمحر افبحر يف يسرون ُهؿ وبْٔام آخريـ, مع شٍْٜٔ اشتَ

ٍْٜٔ يف مـ ـّؾ  وؿتِقا  افزابرة ظِٔٓؿ هجؿ وُهْٚك. افزّ  ٕٚحٜٔ ؾامفقا  ُٟ  ومل. افسَّ َِّذيـ وأجدوس ؾريّقٕٚت إخقيـ ِشَقى َيْْ  اختٍٔٚ اف

ِِّٔٚن وبدآ, صجرة حتٝ س افُتٚب يف ويَرآن ُيه  مٚ رأوا وإذ أمسُقمهٚ, حتك ظِٔٓام افزابرة ٕير وؿع أن ومٚ ,اهلل ٕجٚة ُمْتيريـ ادَُدَّ

مقمهٚ أهومهٚ, مجٚل مـ بف اهلل حبٚمهٚ  ادِؽ ؾًغَّ  ,(احلغ ذفؽ يف أثٔقبٔٚ ظٚصّٜ) أـسقم مديْٜ يَىـ ـٚن افذي دُِٓؿ, هديٜ وؿدَّ

ًٚ  وؾريّقٕٚت, فُسَٚتف رئٔسًٚ  أجدوس ئْف أمْٔ ُٖظتَٚ ادِؽ, مٚت أن إػ هُذا إخقان وبَك. خلزا  يف رؽبٝ ادُِٜ أنَّ  ؽر إه, مـ ؾ

ٌٚر, أوٓدهٚ تربٜٔ يف فٔسٚظداهٚ بَٚئٓام ٍُقذمهٚ يستخدمٚن إخقان بدأ وُهْٚ افهِّ يٕٜٚ ٕؼ يف ُٕ  ,إفٔٓٚ إحبٚش وجذب, ادسٔحٜٔ افدِّ

ظقة ؾَِٔٝ( أثٔقبٔٚ) احلبنٜ إػ يٖتقن ـٕٚقا  افذيـ ادسٔحٔغ افتُّّجٚر بًض ذفؽ يف شٚظدمهٚ وفَد  وّحٚ .. ! ظئامً  ٕجٚحًٚ  ادسٔحٜٔ افدَّ

تٓام مـ إتٓٔٚ َّّ  هُذا أثٔقبٔٚ بالد يف هبٚ بدأ افتل اخِلدمٜ يسك أن ظِٔف ظزَّ  ؾريّقٕٚت أنَّ  ؽر وضْٓؿ, إػ فًٔقدا إثٔقبٜٔ افبالد ترـٚ ُمٓ

ر أن وبًد. ِرظٚيٜ أو ِظْٚيٜ دون َُّ ُشقيل أثْٚشٔقس افبٚبٚ ُمَٚبِٜ ظذ رأجف اشتَرَّ , ـثراً  ؾ ده ظِٔف إمر وَظَرَض  افرَّ َّٓ  متضِ  ومل. برظٚيتف فٔتً

يس حرضة يف ؾريّقٕٚت ـٚن حتك ؿِِٜٔ, أجٚم ّص  أثْٚشٔقس افَدِّ َُ ِف ظِٔف, إمر ي ِّّ يس ؿٚل وُهْٚ. اجلديدة افُرمٜ مسئقفٜٔ وحُي  افَدِّ

ور افٍرح ميٚهر وبغ!ش. ؟ مثِؽ افبالد ـّؾ  احتٔٚجٚت ـّؾ  ُيدرك, اهلل روح مـ ممِقء برجؾ فْٚ أجـ ومـ,: »فٍريّقٕٚت ُ  ؿٚم, وافنُّ

 إثٔقبٜٔ اإلمزاضقريٜ أصبحٝ احلغ, ذفؽ وُمْذ. م332 ظٚم يف ذفؽ وـٚنش شالمٜ إنبٚ» بٚشؿ أثٔقبٔٚ بالد ظذ أشًٍَٚ  برشٚمتف افبٚبٚ

أ  ٓ جزءً  دهٚ ,ادرؿسٜٔ افُرازة مـ يتجزَّ َّٓ ظٚيٜ اإلشُْدريٜ بٚبٚوات يتً زمٜ بٚفرِّ ِّام ,هلٚ إشٚؿٍٜ ورشٚمٜ ,افالَّ  [.احلٚجٜ دظٝ ـُ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  مٚيق صٓر يف َٕٜٔ مديْٜ يف إول ادسُقين ادجّع إًَد]. 88 ,87صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ص ,م325 شْٜ ت حٔٞ ٓتِّسٚظٓٚ, بٚدديْٜ ادُِل افَك يف افقشىك افّسٚحٜ فالجتامع وُخهِّ  يف ُوِوعَ  ـام افُثرة, ادَٚظد ؾٔٓٚ ُأظدَّ

رشًّٔٚ افقشط ًٚ  ـُ ب  [.بٍْسف ادجّع جِسٚت ُحُوقر يف َٛ ؽِ رَ  افذي ,افُبر ُؿسىْىغ اإلمزاضقر ظِٔف فٔجِس ُمذهَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ د ادقظد ُؿَبٔؾ: إشٚؿٍٜ ُوُؾقد]. 95صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  بدأت - ادجّع ًَٕٓٚد ادُحدَّ

مٜ يف وـٚن مُٚن, ـّؾ  مـ َٕٜٔ إػ تهؾ إشٚؿٍٜ ُوُؾقد  بٚبٚ أخُٔسْدروس مـ ادٗفَّػ اإلشُْدريٜ ـْٔسٜ وؾد احلٚرضيـ, ُمَدِّ

ُشقيل أثْٚشٔقس اخلّٚص  وشُرتره صاممستف رئٔس يهحبف, اإلشُْدريٜ  أشَػ بقتٚمقن إنبٚ بْٔٓؿ مـ إشٚؿٍٜ, مـ مجٚظٜ مع ,افرَّ

ٝ افذيـ ضٔبٜ أشَػ بٍْقتٔقس وإنبٚ افِّْٔؾ, بٖظٚيل هرؿِٔٚ ًَ
ٔػ, ظْٔٚمهٚ ُؿِِ ِقَيٝ بٚفسَّ ـُ  أجٚم يف بٚفّْٚر ادحّل بٚحلديد حقاجبٓام و

 [.افّسٚبؼ آوىٓٚد
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ق, مـ 312 مْٓؿ, أشًٍَٚ  318 أبٚء ظدد وبِغ]. 97صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  مـ ؾَط 8 افؼَّ

َِّٜ إػ راجع ذفؽ وفًؾَّ  ,افٌرب  [.افقؿٝ ذفؽ يف افٌرب يف ادسٔحٜٔ فوًػ إشٚؿٍٜ, ؿِ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ٍٝ  يف مجًًٔٚ  حيرضوا مل إشٚؿٍٜ هٗٓء أنَّ  وبدهيل]. 97صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  واحٍد, وؿ

 [.ادديْٜ يف ظددهؿ يُتّؾ ؿبِام أشبقظغ مـ أـثر إَٙ ؿد أنَّف افيَّـ وأـز

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ خقن اختِػ وؿد]. 121صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ,جِسٚتف ادجّع ؾٔف اؾَتَتح افذي افٔقم يف ادٗرِّ

دون مْٓؿ ادُدؿَِّغ ؽٚفبٜٔ وفُـ ِـّ  اخلٚمس يف اخلتٚمٜٔ واجلِسٜ ,مٚيق صٓر مـ افًؼيـ افٔقم يف ـٕٚٝ فِّجّع إوػ اجلِسٜ أنَّ  يٗ

 [.م325 شْٜ أؽسىس صٓر مـ وافًؼيـ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ م. إًَٓٚد إػ ادجّع ظٚد افتٚيل افٔقم ويف]. 125 ,124صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  آريقس وؿدَّ

ًٚ  فٔس آبـ إنَّ »: ؾٔٓٚ ؿٚل افتل اظتَٚده صقرة ادُبتدع  ,وحٔداً  إصؾ يف ـٚن أب وأنَّ  ,جقهره مـ وفٔس ,إزفٜٔ يف فمب ُمسٚوي

َّٔجقا  حتك إؿقال هذه إشٚؿٍٜ شّع أن ومٚ. شُمُتسٛ ٓهقت ظذ حلهقفف إهل آبـ وأنَّ  ,ب٘رادتف افًدم مـ آبـ ؾٖخرج ٚ هت َ
ِ
 ح

اممسٜ رئٔس فف إزى ,ُمًتَده ظـ ُيداؾع آريقس أخذ وإذ, ووالٓت بدع مـ حقتف يس افنَّ , افَقيٜ بُرُدوده وأؾحّف, أثْٚشٔقس افَدِّ

 مـ افثَّالثغ بِغ يُـ مل افذي هذا, أثْٚشٔقس مقؿػ مـ إشٚؿٍٜ ُدِهَش . رأجف ؾسٚد وأبٚن, والفف أطٓر حتك افّدامٌٜ, وُحَجِجف

ُُٕبقؽف فٍهٚحتف ـثراً  وؾرحقا  ,بًد ظّره  ُأِخذَ  افذي افُبر ُؿسىْىغ اإلمزاضقر إفٔف ََٕيرَ  ـام افَقيؿ, ادًُتَد إثبٚت ظذ ومَدرتف و

ِّْف ببالؽتف  [.شاهلل ـْٔسٜ بىؾ أنٝ»: فف وؿٚل وِظ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ِّٜٔ افًَٔدة حتديد يف أبٚء بدأ وظْدمٚ]. 126 ,125صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ـٚن ,افسَّ

فقَّنٚ ثؿّ  ,أؿقاهلؿ طٚهر ظذ ُيقاؾَقن أريقشٔقن ؾ وأخراً  افٍٚشدة, ظَٔدهتؿ فهٚفح يُقن بام يٗوِّ  ُتوٚف أن واؿسح أثْٚشٔقس تدخَّ

َِٜ حََٜٔ ظـ فِتًَّبر ,اجلقهر يف مسٚوٍ  أي( هقمقأوشٔقن Ousion-Homo) ظبٚرة افًَٔدة إػ  أريقشٔغ أنَّ  ؽر ,بٚٓبـ أب ِص

 مـ حرؾًٚ  شقى ُتٌرِّ  ٓ إخرة افًبٚرة أنَّ  ورؽؿ(, هقمٖٔوشٔقن Ousion-Homi) ُمنٚهبٜ بًبٚرة اشتبداهلٚ وأرادوا رؾوقهٚ

ٚ إٓ, إوػ ًٚ  ادًْك يف ظْٓٚ ِّتتِػ أَّنَّ يس ظبٚرة ظذ ؾقاؾؼ ادجّع, رأي ُأِخذَ  ـبر َٕٚش وبًد. ـبراً  اختالؾ  [.أثْٚشٔقس افَدِّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  وّحٚ ,أشَػ 322 مـ أـثر هذا اإليامن ؿٕٚقن ظذ َوؿَّعَ  وفَد]. 128صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ر ـام ,ادجّع َحَرَمٓؿ :افتَّقؿٔع ظـ وأنهٚره آريقس امتْع ُتبف وحرق آريقس ٍٕل ؿرَّ َِّْٚ. ـُ  رشٚفتف يف طٚهراً  ادجّع ُحُؿ ِّٕس وفً

ّ  ُؿسىْىغ ادِؽ أمٚم افبحٞ عؿِّ وُ , رء ـّؾ  ؿبؾ»: ؾٔٓٚ وؿٚل أؾرئَٜ ـْٚئس إػ هبٚ بًٞ افتل عِّ ُُ  وُرؾَٚئف آريقس إثؿ يف افتََّقى اف

ِِّٔف أنَّ  اجلّٔع بهقت وحتَّؿ, تَقاهؿ وظدم ًْ ـ أجوًٚ  وهُذا, (ُمرومًٚ ) أنٚثٔامً  فُٔـ افتََّقى افًديؿ َت ُُ  وظبٚراتف أؿقافف ؾِت

 [.شافتَّجدئٍٜ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ راتف ُحُّف مـ ادجّع إتٓك أن بًد]. 123 ,122صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ْٕٔف, وؿرا  وؿقا

ُِّل  ؿكه يف هلؿ صًْٓٚ ؾٚخرة مٖدبٜ إػ أظوٚئف شٚئر ُؿسىْىغ اإلمزاضقر ؾدظٚ, جِسٚتف إتٓٚء ُأظِِـ َِ  يف اإلمزاضقر ؽٚػ وفَد. اَد

َٛ  حتك, إشٚؿٍٜ وتُريؿ احسام َت خ أوشٚبٔقس ـَ  هبذه وصٍٚء شالم يف افُْٔسٜ آبٚء اجتامع إنَّ »: بَقفف آجتامع هذا يهػ ادٗرِّ

 ادِؽ ُؿسىْىغ أخَك ثؿّ . شحََٔل أمر هق ممّٚ أـثر ـحِؿ أمٚمل ادْير هذا جتذَّ  وؿد ,ادسٔح مُِقت صقرة ُينبف ـٚن افٍخّٜ احٖدبٜ

ٚ افقداع, خىٚب ظِٔٓؿ م ظذ إّيٚهؿ حٚثًّ الم ادحبٜ ِخىَّٜ افتزا ع ثؿّ . وافسَّ  افبالد ُوٓة إػ مُِٜٔ أوامر وأظىٚهؿ, ـثرة هدايٚ ظِٔٓؿ وزَّ

ُظقا  ـل ؾٔٓٚ ُهؿ افتل ئٓٚ إـِروشٓٚ دٗوٕٜ يٍُل احِلْىٜ مـ مَداراً  ظٚم ـّؾ  يف افُْٚئس ظذ ُيقزِّ  [.وأرامِٓٚ وؾَرا

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  َوَوعَ  ؿد ادسُقين َٕٜٔ جمّع أنَّ  افّسٚبؼ, افٍهؾ يف رأجْٚ]. 125 ,124صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ًٚ  ظؼيـ  بُْٔسٜ وإذا ظٚم, مٚئٜ مـ يَُرب بام افَقإغ هذه ووع بًد وفُـ اشتثْٚء, بال أبٚء مجٔع ظِٔٓٚ واؾؼ ,افُْٔسٜ فسٔٚشٜ ؿٕٚقٕ

ِظل رومٚ ًٚ  84 ظددهٚ أن َتدَّ ِظل ٓ وهل ! ؿٕٚقٕ ًٚ, هذا َتدَّ ؾ َّٕام ُجزا رة افَقإغ بًض مـ تستٍٔد فُّل  إ  ظذ أشٍَٓؿ رئٚشٜ إثبٚت يف ادُزوَّ

َتَبٜ مثؾ ,ؽر ٓ أربًٜ افدٕٔٚ, مجٔع يف افبىٚرـٜ تُقن أن أمروا: »ّٕهف مٚ 33 رؿؿ افَٕٚقن يف أثبتقا  ؾَِد. مجًٚء افُْٔسٜ  ,إنٚجٔؾ ـَ

ئٔس ويُقن ٕقا  ـامش, برومٜٔ بىرس ـرد صٚحٛ مْٓؿ افرَّ  مٚ ظذ وُشِىٕٚف أمره افبىريرك أنَّ  ـام: »ّٕهف مٚ 44 رؿؿ افَٕٚقن يف دوَّ

ًٚ  رومٜٔ فهٚحٛ ـذفؽ يده, حتٝ  ٓ افتَّزوير هذا مثؾ أنَّ  يدرون ٓ وُهؿ ,فرؽبٚهتؿ إصبٚظًٚ  هذا ؾًِقا ش. افبىٚرـٜ شٚئر ظذ ُشِىٕٚ

 [.افَٚشٜٔ افّتٚريخ أحُٚم أمٚم يثُبٝ أن ُيُّـ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ًٓ ( ! م325 َٕٜٔ) ادجّع إًَٚد وؿٝ]. 144صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ خغ بًض ذـر: أوَّ  ادٗرِّ

َِّام ـٕٚقا  جِسٚتف, أوػ ادجّع ظَد ظْدمٚ أنَّف  إػ فٔنروا, إصع افًدد إػ واحداً  أوٚؾقا  احلٚرضيـ إظوٚء ظدد إحهٚء أرادوا ـ

ًٚ . وشىٓؿ يف اهلل ُوُجقد  [.شوشىٓؿ يف أـقن ؾْٓٚك بٚشّل ثالثٜ أو اثْٚن اجتّع إذا»: افُتٚب فَقل إثبٚت

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ُيريْٚ ؿِٔؾ, بزمـ ادجّع إتٓٚء بًد: ادجّع إٍوٚض بًد]. 146صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

يس ٕٚوؾ ـٔػ افّتٚريخ ُشقيل أثْٚشٔقس افَدِّ ُْدري افبٚبٚ افرَّ ًُٚ  اإليامن, ظـ وَحَٚمك ,افسَّ  ؿرارات, مـ ادجّع هذا أصدره بام ُمتّسِّ

ة مـ أـثر إرثقذـز اإليامن وجحدت ,أريقشٜٔ أحوٚن يف ارمتٝ افتل افٌربٜٔ افُْٔسٜ َٕٔض ظذ  [.! مرَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  مديْٜ ظذ أشًٍَٚ  ُشِّٔؿ: (Apollinarius) أبقفْٔٚريقس بدظٜ]. 152صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ذؿٜٔ ْٚوِتف واصتٓر. افٍِسٍٜٔ دراشتف أـّؾ أن بًد بٚفّنٚم افالَّ ُّ ة, فمريقشٔغ ب  ؽر. ادجد فف ادسٔح افسٔد ٓهقت ظـ دؾٚظف وبندَّ

قط إػ دؾًتف ؾِسٍتف أنَّ  َُ ِِّؿ ـٚن إذ ,صًْٜٔ بِدظٜ يف افسُّ وح مَٚم ؿٚم ؿد ادسٔح افسٔد ٓهقت بٖنَّ  ُيً ؾ ,اجلسديٜ افرُّ َّّ  أٓم وحت

ِٛ ًٚ  ,افثالثٜ إؿٕٚٔؿ بغ تٍٚوت ُوُجقد أجوًٚ  يًتَد وـٚن ,اجلسد مع وادقت وافهَّ وح بٖنَّ  ُمْٚدي  أب أّمٚ, أظيؿ وآبـ, ظئؿ افرُّ

 [! إظيؿ ؾٓق
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  مٚ ادُبتدع هذا ظـ افثٚفٞ, اجلزء ادًٚرف دائرة يف جٚء وفَد]. 153صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

َّٕف: »ّٕهف ـ افُتٚب أودع, صٚخ حٚ إ ِّّ يٚين مٚرأؾرام بذفؽ َظِِؿَ  وّحٚ. أنىٚـٜٔ يف تِّٔذاتف إحدى ظْد تًٚفّٔف ادُتو  تِؽ يف وهق افنُّ

ة تِؽ مـ افُتٚب هذا اشتًٚر ادديْٜ, ء أوراؿف وأخهؼ ,ادرأ ٌِرا م أخذ فَٔف وحٚ. إفٔٓٚ رّده ثؿ ,ب  أدرجٓٚ افتل ادقاد ظـ جُيٚدفف مٚرأؾرا

ٔخقخٜ ـٕٚٝ وإذ. ؽٍر مجٓقر أمٚم ـتٚبف يف ا ـتٚبف يف إنَّ  حٚرأؾرام ؿٚل ذهْف: أوًٍٝ ؿد افنَّ  اشتحرض وّحٚ ,ُمَسحٚتف ـّؾ  ظذ ردًّ

ًٛ ؾتبًف, ُهْٚك مـ واظتزل برجِٔف, وداشف ؽٔيًٚ  اشتنٚط, ؾتحف إػ شبٔؾ ٓ, خنٛ ـَىًٜ ووجده افُتٚب:  تًٔراً  وأوشًقه افنَّ

 [ش.م392 شْٜ ـّداً  ومٚت ,مرض حتك ادًُٚمِٜ تِؽ مـ جداً  اؽتٚظ أنَّف وُيَٚل أبهٚرهؿ, ظـ ؽٚب حتك وَصْتامً 

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ د: أوشٚبٔقس بدظٜ]. 154صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ؾُٚن ,شٚبِٔقس تًٚفٔؿ ادُبتدع هذا جدَّ

ًٚ  وصٚر ,ـٖب افَديؿ افًٓد يف طٓر. واحداً  ُأؿُْقمًٚ  إؿدس افّثٚفقث بٖنَّ  يًتَد ُشؾ ظذ وحؾَّ  ,ابـ بهٍٜ اجلديد افًٓد يف إٕسٕٚ  يف افرُّ

َِِّّٜٔ وح بهٍٜ صٓٔقن ُظ ُدس افرُّ َُ َِطَ  وؿد!  اف  [.افثٚين ادسُقين ادجّع يف تًٚفّٔف ُحِرَمٝ ـام ُرتبتف, مـ ادُبتدع هذا ُأْش

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ,آريقس أتبٚع أحد مُدؤٕقس ـٚن: مُدؤٕقس بدظٜ]. 155 ,154صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٍُقذ وبقاشىٜ  ِهٔٚج حدث إفٔٓٚ َوَصَؾ  وظْدمٚ. م343 شْٜ افَسىْىْٜٔٔ ظذ أشًٍَٚ  ُأؿٔؿ ُؿسىْىغ ادِؽ فدى وتٖثرهؿ أريقشٔغ ُٕ

َؾ  وؿد رآه ظْدمٚ ؿِٔؾ بًد ظِٔف ؾَحَِْؼ  ظٚد ُؿسىْس ادِؽ أنَّ  ؽر. ـبر ظدد ؾٔف ُؿتِؾ وأريقشٔغ, ادٗمْغ بغ صديد ََ  وافده ُجثَّٜ َٕ

 ادُبتدع هذا أنَّ  ويبدو. م362 ظٚم ذفؽ ؾتؿّ  ,وضرده ـرشٔف ظـ بًزفف ؾٖمر ,ظِّف دون آخر إػ مدؾـ مـ افُبر ُؿسىْىغ اإلمزاضقر

ِِّؿ ـٚن وح أنَّ »: مّٗداهٚ أخرى بدظٜ ظـ ُيًِـ بدأ وُضِردَ  ُظِزَل  أن بًد وفَُّْف ,أشًٍَٚ  ـٚن ظْدمٚ أريقشٜٔ افتًَّٚفٔؿ ُيً ُدس افرُّ َُ  ظّؾ اف

 ـتٚب راجع) شمْٓؿ أشّك ُرتبٜ ذو وفَُّْف, ادالئُٜ ُينبف خمِقق هق بؾ ,وآبـ أب ظـ ُمتِّّٔز بٖؿْقم وفٔس, افُقن يف ُمْتؼ إهلل

ك افَبىٜٔ افُْٔسٜ تٚريخ يس ؾَّْد وؿد(. 276صـ يقحْٚ دْسَّ ُشقيل أثْٚشٔقس افَدِّ  ظَده افذي ادجّع يف افبدظٜ هذه اإليامن حٚمل افرَّ

ؿَ  ثؿ مُدؤٕقس, رأي ؾسٚد وأبٚن. م362 ظٚم مٍْٚه مـ ظقدتف بًد بٚإلشُْدريٜ َُ ف ,وبدظتف بَِحْرِمف َح ًَ . ـثرون أشٚؿٍٜ ذفؽ يف وَتبِ

عَ  وّحٚ ِّ سىْىْٜٔٔ مديْٜ يف مسُقين جمّع ظَد ظذ واؾؼ افبدظٜ هذه بٕٚتنٚر افُبر ثٔئقدوشٔقس اإلمزاضقر َش َُ  [.ظِٔٓٚ فَِوٚء اف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ سىْىْٜٔٔ مديْٜ يف افثٚين ادسُقين ادجّع إًَد]. 168صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َُ , م381 شْٜ اف

مٓؿ أشًٍَٚ  152 وحرضه ,افُبر ثٔئقدوشٔقس اإلمزاضقر ظٓد يف  وـرفُّس ,أشٚؿٍتف بًض مع اإلشُْدري افبٚبٚ تّٔقثٚوس يتَدَّ

سىْىْٜٔٔ أشَػ افثٔئقفقؽس وؽريٌقريقس وُٕتٚريقس, أنىٚـٜٔ أشَػ ومٔالتٔقس, أورصِٔؿ أشَػ َُ  أشَػ وؽريٌقريقس, اف

ذؿٜٔ أشَػ وبٔالجٔقس, أجَقٕٜٔ أشَػ وأمٍِٔقشٔقس ,ُٕٔهص َِٛ أشَػ وأـٚـٔقس, ضرشقس أشَػ وثٔئقذورس, افالَّ  [.َح
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  هذا ؿرارات ظذ ادقؿًِّغ إشٚؿٍٜ أشامء ُمراجًٜ مـ فْٚ ويتبغَّ ]. 169صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ًٚ, افّتٚرخئٜ ادُستْدات ومـ, ادسُقين ادجّع ٚ أجو ظقة تقجٔف رؽؿ ,أحداً  افٌرب أشٚؿٍٜ مـ حيرض مل إذ!  ذؿل جمّع أمٚم أنَّْ  افدَّ

ٓٝ ـام إفٔٓؿ, ؿٔغ, مـ ؽرهؿ إػ ُوجِّ ًٚ  ُيرشؾ مل أنَّف ـام, حيرض مل رومٚ أشَػ دامٚشقس وحتك افؼَّ ب  جمّع يف حدث ـام) ظْف ُّٕقا

 [.ؿراراتف واحسم ادجّع أصدرهٚ افتل فَِقإغ َخَوعَ  أنَّف ؽر(, َٕٜٔ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ِىٚن َدَخَؾ , م1453 شْٜ ويف]. 172صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  مديْٜ افٍٚتح افثٚين ُمّد افسُّ

سىْىْٜٔٔ َُ ـٜٔ بُجُٔقصف اف ل إحقال: اشتتبَّٝ أن وبًد ,افسُّ ُُزى ـْٔستٓٚ حقَّ ُِف ظٚصّٜ وجًِٓٚ, مسجد إػ( صقؾٔٚ أجٔٚ) اف , ُمِ

قمتف ومَرّ  ُُ ًٚ  وهل) ُح  ,اشتٕٚبقل ثؿّ , إشتٕٜٚ إػ تٌرَّ  ؿد اشّٓٚ ـٚن وإن أن, حتك بٚؿٜٔ ادديْٜ أمهٜٔ وٓزافٝ(. ترـل متحػ حٚفٔ

َِٝ َِ ُٕ ـٜٔ افًٚصّٜ و  [.احلٚفٜٔ أنَرة إػ افسُّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ب٘صدار اهتؿَّ  افذي هق: افُبر ثٔئقدشٔقس اإلمزاضقر]. 173 ,172صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

سىْىْٔل ادجّع فًَد إوامر َُ ٜ ظٚيل وـٚن. أمرهٚ يستٍحؾ أن ؿبؾ ,مُدؤٕقس بِدظٜ فبحٞ ,اف َّّ
 ظٚدل إخالق, َحَسـ ,اهلِ

بف وفذفؽ إحُٚم, ََّ يٕٜٚ جلًؾ م381 ظٚم مْنقراً  أصدر(. ادُستَٔؿ) إرثقذـز بٚدِؽ: افّتٚريخ ف يٕٜٚ ادسٔحٜٔ افدِّ شّٜٔ افدِّ  افرَّ

َدمَ  ,افقثْٜٔ ادًٚبد هبدم أمر ثؿّ  ,فُِِّّٜ َٓ ح ـام. مًبد 422 مـ أـثر وحدهٚ رومٚ يف ؾ  بتحقيؾ ثٔئقؾِٔس إنبٚ اإلشُْدري فِبٚبٚ سَّ

فف افذي, بٚإلشُْدريٜ شرابٔس هُٔؾ ادًٚبد هذه وّـ وـٚن ,ـْٚئس إػ مك يف إوثٚن مًٚبد ـٚؾَّٜ  إػ ثٔئقؾِٔس إنبٚ حقَّ

َٔتٚ ـْٔستغ ِّّ  [.اإلمزاضقر ابْٚ وهٕٚقريقس أرـٚديقس بٚشّل ُش

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ سىْىْٜٔٔ( بدأ: إوػ اجلِسٜ]. 176 ,175صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َُ  جِسٚتف ُأوَػ  ادجّع )اف

يس برئٚشٜ, م381 شْٜ مٚيق صٓر أجٚم أحد يف . أظامفف مـ ادجّع إتٓٚء ؿبؾ َمِرَض  إب هذا أنَّ  ؽر ,أنىٚـٜٔ بىريرك مالتٔقس افَدِّ

ب, يف َرَؿدَ  ثؿّ  ح افرَّ يس أبٚء ؾرصَّ ئٚشٜ يف فٔخٍِف افثٔئقفقؽقس ؽريٌقريقس افَدِّ  مك وأشٚؿٍٜ اإلشُْدري افبٚبٚ وفُـ ,افرِّ

صٔح, هذا يف ظٚروقا  ًٚ, شُتحدث ادجّع رئٚشٜ أنَّ  ؽريٌقريقس رأى ؾِام افسَّ  حٚز افذي ُٕتٚريقس فهديَف ظْٓٚ تْٚزل إَسٚم

َٔٝ أن وبًد. اجلّٔع روٚء
ٜ ادراشؿ ُتِِ  إنَّ  يَقل ؾبدأ ,أبٚء مسٚمع ظذ اظتَٚده فًٔرض مُدؤٕقس ُدِظل, ادجّع بًَٕٚٚد اخلٚصَّ

وح ُدس افرُّ َُ َّٕف»: ؿٚئِغ ؾٖجٚبقه(. 3:  1 يق) شـٚن ممّٚ رء يُـ مل وبٌره, ـٚن بف رء ـّؾ »: افَٚئِٜ أيٜ ظذ ُمستْداً  ,خمِقق اف  ٓ إ

 أنَّف زظّؽ ؾًذ, خمِقؿٜ حٔٚتف إنَّ  ُؿِْٚ وإذا ,حٔٚتف ؽر رء فٔس اهلل روح أنَّ  ادًِقم ومـ ,اهلل روح هق, واحد روح إٓ فديْٚ يقجد

ٍر هق ؾٓذا ,حّل  ؽر ـٚن وإذا ,حّل  ؽر ُُ ْٔع وافرأي افٍئع اف ُْسٚر, 264صـ  افَبىٜٔ افُْٔسٜ تٚريخ راجع) ش! افنَّ  يقم حتٝ وافسِّ

 [(.أمنر أول
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ سىْىْٜٔٔ) ادجّع ؿرار]. 177,178صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َُ ر وإزاء(: اف  مُدؤٕقس إسا

ؽ ظذ ا ادجّع جيد مل ,بآرائف افتَّّسُّ َٙ . ظِٔف بٚحلُُؿ افُّْىؼ مـ ُبدًّ ََ ؿَ  ـام. وَؾْرِزه بَِحْرِمف ؾ َُ ر. بٍْٔف اإلمزاضقر َح وح أنَّ  أبٚء وؿرَّ  افرُّ

ُدس َُ وح ٕٗمـ ًٕؿ»: ـٚٔيت َٕٜٔ جمّع إيامن ؿٕٚقن أـِّقا  ثؿّ  ,وآبـ فمب ُمسٚوٍ  وأنَّف ,إؿدس افثٚفقث مـ افثٚفٞ إؿْقم هق اف  بٚفرُّ

ُدس َُ ب, اف ده فف ٕسجد ,أب مـ ادُْبثؼ ادُحٔل افرَّ ُّٕجِّ شٜ جٚمًٜ واحدة وبُْٔسٜ, إنبٔٚء يف افّْٚضؼ, وآبـ أب مع و  ُمَدَّ

هر وحٔٚة, إمقات ؿٔٚمٜ وْٕتير, اخلىٚيٚ دٌٍرة واحدة بًّّقديٜ وًٕسف, رشقفٜٔ  [.شآمغ, أيت افدَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ بف يتؿّ : أي) أبقفْٔٚريقس وشٖل]. 179صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  هق مٚ وأنٝ»: ؿٚئالً ( اشتجقا

د إنَّ »: بَقفف ؾٖجٚبف, ش؟ اظتَٚدك ٚد ـٚن آبـ جتسُّ وح بٚحتِّ ُدس افرُّ َُ س وبدون, افبؼي اجلسد مع اف  مَٚم ؿٚم ٓهقتف ٕنَّ  ,افّْٚضَٜ افٍَّْ

س َّٕام افُِّٜ اهلل إنَّ »: تّٔقثٚوس إنبٚ فف ؾَٚل. شوافًَؾ افٍَّْ د إ ِِّهْٚ فُل بىبًٔتْٚ احتَّ ٚده ـٚن ؾ٘ن ,خُي  ؾٓق, ؾَط احلٔقاين بٚجلسد احتِّ

ِِّص مل إذاً  س افبًٞ يقم يف يَقمقن افبؼ ٕنَّ  احلٔقإٚت, بؾ, افبؼ خُي  وهبٚ, واحلسٚب اخِلىٚب يُقن مًٓٚ افتل افًٚؿِٜ, افّْٚضَٜ بٚفٍَّْ

ٔؿ يْٚفقن َِٝ ؿد تُقن ذفؽ وظذ وافًذاب, افًَّْ د مًٍْٜ َبُى َّٕف: ذاتف ظـ وجّؾ  ظزَّ  هق يَقل ؾُٔػ هُذا, ـٚن وإذا. افتَّجسُّ  إذا ,إٕسٚن إ

س َيتَِّحد مل ـٚن ٍِره ظـ فرجع ـثراً  ٕهحف ثؿّ . ش؟ افًٚؿِٜ افّْٚضَٜ بٚفٍَّْ ف, يرجع ؾِؿ, ـُ ًَ َى ََ  [.ؾ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ سىْىْٜٔٔ) ادجّع ؿقإغ]. 181 ,182صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َُ  إٍوٚض وُؿَبٔؾ(: اف

َـّ  ادجّع, ؽ ُوُجقب إول ؿٕٚقَّنؿ يف أظِْقا  حٔٞ افُْٔسٜ, فسٔٚشٜ ؿقإغ شبًٜ أبٚء َش  رؾض مع, َٕٜٔ جمّع إيامن بدشتقر افتَّّسُّ

قذ مْٚضؼ حتديد أظٚدوا افثٚين, افَٕٚقن ويف. ظْف افٌريبٜ وافتًَّٚفٔؿ افبَِدع ـّؾ  ٍُ ُشقفٜٔ فُِراد ادّْقحٜ افُّْ ّٔٚت, افرَّ
ٍِ َُ  يف ُمراظغ وإُْش

دتف مٚ ذفؽ  افَٕٚقن يف أثبتقا  ؾَد وفذا ,إبٚضرة روٚء فُسٛ يسًقن ـٕٚقا  ادجّع آبٚء أنَّ  ويبدو. إول ادسُقين ادجّع ؿقإغ حدَّ

م افّثٚفٞ سىْىْٜٔٔ ـرد تَدُّ َُ ود شبٔؾ يف إبىٚل جٓٚد آبٚؤه جٚهد افذي اإلشُْدريٜ ـرد ظـ حداثتف رؽؿ, اف  اإليامن, ظـ افذَّ

ٜ فٔس أنَّ  أشٚؿٍتف مع يرى ؾُٚن, اإلشُْدري تّٔقثٚوس افبٚبٚ أّمٚ. مجًًٔٚ  إشٍَٔٚت بغ إول ادَٚم فف ـٚن وافذي َّّ  رضورة ث

 [.افَٕٚقن هذا فقوع

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ َّْٕٚ»(: افثٚين ادسُقين فِّجّع افسٚبع افَٕٚقن)]. 188-185صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  َٕبؾ إ

بتٔقن, وادُدؤٕقن, ؾٚٔريقشٔقن. افُْٔسٜ فَقإغ وافّىٚئًغ ادُخِهغ ,إرثقذـسٜٔ إػ أتغ ادُبتدظغ ٚثٔقن, وافسَّ  افذيـ, وافٍَّْ

قن ُّّ مقا  أن بًد َٕبِٓؿ, وإبقفْٔٚريقن, وإربًئٔقن, ظؼيغ وإربع أنَٔٚء, أنٍسٓؿ ُيس قـًٚ  ُيَدِّ ُُ (, ادستَٔؿ اإليامن صقرة أي) ُص

شٜ افُْٔسٜ ُمًتَد حسٛ تُقن ٓ بِدظٜ ـّؾ  وُيْبذوا س بٚدرون ُيَّسحقا  أن هٗٓء ظذ وجيٛ. اجلٚمًٜ ادَُدَّ , اجلبٜٓ يف ادَُدَّ

وح مقهبٜ ختؿ: "ُيَٚل مسحٓؿ وظْد ,وإذٕغ, وافٍؿ, وادْخريـ, وافًْٔغ ُدس افرُّ َُ دون, وافَْقمٔقن". اف َّّ , واحدة بٌىسٜ ادًُ

ُِْٔقِشُّٔقن. افٍرجئغ أي, وادقٕتٕٚٔقن ِِّّقن افذيـ, وافّسٚبِ  وشٚئر مُروهٜ, ؽرهٚ أمقراً  ويَبِقن, واحد أؿْقم وآبـ أب بٖنَّ  ُيً

َّٔام, ُهْٚ افًدد افُثرة إخرى افبَِدع  َٕبِٓؿ إرثقذـسٜٔ إػ إٓوامم هٗٓء مـ ادريديـ ؾجّٔع ؽالضٜٔ, بِدة مـ افَٚدمقن وٓش
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 آذاَّنؿ يف ٍْٕخ أن بًد إمٕٜٚ ظِٔٓؿ ٕتِق افثٚفٞ افٔقم ويف ,مقظقطغ افثٚين افٔقم ويف ,مسٔحٔغ ٕجًِٓؿ إول افٔقم ؾٍل. ـٕٚمؿ

ُتٛ ٓشتامع افُْٔسٜ يف وٕقؿٍٓؿ ًٕيٓؿ ثؿّ , مّرات ثالث ووجقهٓؿ ُُ دهؿ ثؿّ , اإلهلٜٔ اف ِّّ  [.شًُٕ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ بتٔغ أنَّ ]. 186صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ًٚ  ـٚن افذي شبتٔقس أتبٚع ُهؿ افسَّ يٕٜٚ واظتْؼ هيقدي  افدِّ

ٚ وُشِّٔؿ. ادسٔحٜٔ ٚشٔغ أشَػ مرـٕٔٚقس مـ ِؿسًّ سىْىْٜٔٔ يف افٍَّْ َُ َّٓ , اف د أن بًد أنَّف إ َّّ َِل تً ًُٚ  َب . افٔٓقديٜ افًٚدات ببًض ُمتّسِّ

س ,افٔٓقد مع افٍهح ُئًِّد ؾُٚن بٝ وُيَدِّ قن. شبتٔقس دظل وفذفؽ افسَّ ُّّ ؿ, صامفٔغ أجوًٚ  وُيس  وٓ, افُٔنى افٔد يرذفقن ـٕٚقا  َّٕنَّ

ًٚ  هبٚ يتْٚوفقن أن ُيريدون بتٔغ ُينبٓقن وُهؿ! ) صٔئ  [(.أن إدؾْتسٝ افسَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ٚثٔقن)]. 186صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  رومٜٔ ـْٔسٜ ِؿّس , ٕقؾٚتٔقس إػ ِٕسبٜ هُذا ُدظقا ( افٍَّْ

جقن افذيـ مع ينسك أن يرؾض ـٚن ـام. آوىٓٚدات إبٚن اإليامن جحد مـ تقبٜ يرؾض ـٚن افذي  أجوًٚ  يَقل وـٚن. ثٕٜٚٔ زجيٜ يتزوَّ

َُٛ افتل اخلىٜٔ أنَّ   [.ُتٌتٍر أن ُيُّـ ٓ ادًّقديٜ بًد ُترَت

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  مـ ظؼ افرابع يف افٍهح ُئًِّدون افذيـ وُهؿ( إربًئٔقن)]. 186صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٓر قن, شأحد» يقم يف افًٔد ُوُؿقع رضورة ُمِّٓغ(, ؾٔف جٚء) اتٍَّؼ إشبقع مـ يقم أي يف ,افَّري افنَّ ُّّ . بٕٚربًئٔغ أجوًٚ  وُيس

 [.افَٔٚمٜ بًٔد احتٍٚهلؿ بًد( يقمًٚ  اخلّسغ يف) إربًٚء أجٚم بهقم فَٔٚمٓؿ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ قا ( افَْقمٔقن)]. 187صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ُّّ ًٜ  هُذا ُش  مديْٜ مـ ـٚن افذي ٕؿْقمٔقس ِٕسب

ًِٔد وـٚن ,ؽالضٜٔ دهؿ مـ مًّقديٜ ُي َّّ دهؿ ومـ, أريقشٔقن ظ َّّ  أرجِٓؿ جٚظالً , واحدة ؽىسٜ بتٌىٔسٓؿ. أجوًٚ  إرثقذـسٔقن ظ

د»: وؿٚئالً , أشٍؾ إػ ورؤوشٓؿ, ؾقق إػ َّّ  [.مٚت حتك مٍْٚه يف ؾيؾَّ , ثٔئقدوشٔقس ادِؽ ٍٕٚه وؿد, ش! ادخِقق ؽر أب بٚشؿ ُيً

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ًٜ  هُذا ُدُظقا ( ادقٕتٕٚٔقن)]. 187صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  افَرن يف ٕنٖ افذي مقٕتٕٚقس إػ ٕسب

ل وفذا) ؾرجئٚ أظامل مـ مٔسٔٚ مديْٜ يف افثٚين ِّّ ظل وـٚن(. ؾرجئغ أجوًٚ  أتبٚظف ُش ة يدَّ ل, افُّْبقَّ ِّّ ي ٍٕسف وُيس  فف وـٕٚٝ ,ادًُزِّ

ظٔتٚ, يسر أجْام تتبًٕٚف وـٕٚتٚ. ومُسّٔال بريسُال مُهٚ, امرأتٚن ة ُمدَّ م, بٚفىَّالق ُيْٚدي ـٚن ـام ! أجوًٚ  افُّْبقَّ  إضًّٜ افْٚس ظذ وحُيرِّ

َِِّٜ  [! واحداً  ُأؿُْقمًٚ  إؿدس افّثٚفقث يًتزون وـٕٚقا . ادُح

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ م ؾُرة افثٚين ادسُقين ادجّع يف ُأثرت]. 189صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  بًض أشٚؿٍٜ تَدُّ

 ـْٔسٜ أنَّ  ؽر. ووًقه افذي افثٚفٞ افَٕٚقن يف بقوقح ذفؽ أثبتقا  ؿد ادجّع هذا آبٚء أنَّ  حتك. أخر افبًض ظذ ادسٔحٜٔ افُْٚئس

م ٕشٍَٓٚ بٖنَّ  أخراً  ؾْٚدت ظٚدت رومٚ ئٚشٜ افتََّدُّ ئٚشٜ هذه ُيثبِٝ مٚ ادجٚمع ؿقإغ يف أنَّ  وادَّظٝ!  إشٚؿٍٜ شٚئر ظذ وافرِّ  افرِّ

 [.ويٗيدهٚ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  مـ إخر اجلزء ,افثٚين ادسُقين ادجّع آبٚء َوَوعَ ]. 199-197صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

وح بالهقت اخلٚص اإليامن ؿٕٚقن ُدس افرُّ َُ وح إبثٚق ؾٔف وأبٕٚقا . أووحْٚ ـام اف ُدس افرُّ َُ ُٝ ,ؾَط أب مـ اف ًٚ  افُْٔسٜ ومتسَّ  ذؿ

 ًٚ ٕف بام وؽرب  فٍيٜ ظِٔف وأوٚؾٝ افَٕٚقن هذا ووع مـ ُؿُرون بِْوع بًد ؿٚمٝ ,رومٚ ـْٔسٜ وفُـ. َٕص أو زيٚدة دون أبٚء, دوَّ

وح بٕٚبثٚق ٕٚدت ثؿّ , شوآبـ» ُدس افرُّ َُ دت وفَد. وآبـ أب مـ اف ِِّٔقين ادجّع يف هذه ظَٔدهتٚ حدَّ  ظٓد يف افتٖم افذي, افثٚين اف

َٝ  حٔٞ ,افًٚذ ؽريٌقريقس افبٚبٚ يٚدة مع اإليامن ؿٕٚقن ُأثبِ وح ٕٗمـ»: ؾَٚل ,ظِٔف ُأدخِٝ افتل افزِّ ُدس بٚفرُّ َُ  أب مـ ادُْبثؼ اف

د»: ؿٚئالً  افٍِقرٕتْٔل ادجّع أظِـ ـام ,شوآبـ وح أنَّ ...  ُٕحدِّ ُدس افرُّ َُ ـْ , وآبـ أب مـ إزل ُمْذ ُمْبثؼ اف ِّ , واحد مهدر ـَ

 افذيـ افَديسغ أبٚء حتديدات رؽؿ اإليامن بَٕٚقن تًبٞ أن فٍْسٓٚ رومٚ ـْٔسٜ اشتسٚؽٝ ـٔػ ٕدري وفسْٚ. شواحدة ٍٕخٜ ومـ

ل مـ ـّؾ  حَتِْرم افتل, ادسُقٕٜٔ ادجٚمع يف اجتًّقا   افقاحدة افُِّٜ هذه أنَّ  ظذ. ؿقإغ مـ ووًقه ؾٔام تٌٔراً  حُيدث أن ٍٕسف فف ُتسقِّ

وح إبثٚق» ظَٔدة يف تٌٔراً  أحدثٝ ؿد ,أوٚؾقهٚ افتل ُدس افرُّ َُ ن أن ٕرى وافتل, ادسٔحٜٔ ظَٚئد أهؿّ  مـ ُتًتز افتل شاف ًٜ  ُٕدوِّ  ُظجٚف

 [.افٍهؾ هذا يف ظْٓٚ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ يٚدة إدخٚل تٚريخ]. 221-199صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ خقن أمجع: اإليامن ؿٕٚقن ظذ افزِّ  ادٗرِّ

ل أنَّ  ظذ  وفَد ,افثٚمـ اجلٔؾ يف طٓر, شفقـٔقس» ُيدظك رجؾ, وآبـ أب مـ إٓبثٚق ظَٔدة, افٌريبٜ افًَٔدة هبذه ٕٚدى مـ أوَّ

ق, بالد يف بدظتف ٕؼ حٚول ف ؾسـٓٚ فف, ُيذظْقا  مل أهِٓٚ وفُـ افؼَّ ًٚ, ُهْٚك خٚبٝ ؿد مسٚظٔف أنَّ  ؽر رومٚ, صقب واجتَّ  ؾذهٛ أجو

ًٚ  مرتًًٚ  وجد وُهْٚك ,ؾرٕسٚ إػ ّٞ  ِخهب ِِّٔف وفَِْْؼ  دظقتف فَِب ًْ ده حٔٞ, َت  ـٚرفقس اإلمزاضقر وشٚظده, افٍرٕز اإلـِروس ظوَّ

ٕٚ مديْٜ يف جمّع بًَد أمر افذي ,افُبر ر, م829 شْٜ أـقشٍرا ًٚ  اإليامن ؿٕٚقن يف شآبـ» ـِّٜ إوٚؾٜ ُؿُبقل ؾٔف تَرَّ  أرشؾ ثؿّ . رشّٔ

ومٚين فِبٚبٚ ُشٍراء ثالثٜ ِؿَبِِف مـ ـٚرفقس  ؿد افثٚفٞ ٓون وفُـ, افتًَِّٔؿ هذا ظذ ُيقاؾؼ أن مْف وضِٛ فف, ادًُٚس افثٚفٞ ٓون افرُّ

ء ؿٚل ثؿّ !  اإليامن ؿٕٚقن ظذ زيٚدة أّي  ب٘دخٚل يسّح أن وأبك, ادىِٛ هذا َرَؾَض   أبٚء ـٚن إذا مٚ أظِؿ ٓ إينِّ »: ـٚرفقس فُسٍرا

دمٚء َُ د أن أؿدر وٓ, افُِّٜ هذه بسـٓؿ أؾوؾ ظّالً  ظِّقا  ؿد اف ِـّ ؿ أؤ ِِّّقا  مل أَّنَّ ِِّّف ـام إمر هذا جٔداً  ُيً ل. ٕحـ ًُٕ  ٓ ٕنَّْ

ؾ أن ظـ ؾوالً , هبؿ ٍٕز ُأصبِّف أن أتجٚه  هق مٚ ٕحـ ٕرُضّ  فئالَّ  ٕخنك أن ظِْٔٚ ؾٔجٛ, حسْٜ ؽٚيتْٚ ـٕٚٝ ومٓام!  ظِٔٓؿ ٍٕز ُأؾوِّ

شتقر يف زيٚدة ـّؾ  مًْقا  ّحٚ أبٚء ٕنَّ  ,افتًَِّٔؿ يف افَديؿ ادْٟٓ ظـ ببًدٕٚ حسـ ذاتف يف ٚت يَسّقا  مل, افدُّ  ؤٕٜ صٚحلٜ ٕٜٔ إػ افِّنِّ

يٚدة مًْقا  بؾ, رديئٜ  ؿٚم افقاوح, اإلؿرار هذا إػ وبٚإلوٚؾٜ. ش! هُذا ؾًِقا  حٚذا أحد يٍتُر بٖن وٓ يسّحقا  مل حتك ُمىًَِٚ  مًًْٚ  افزِّ

ر, م812 ظٚم يف جمّع بًَد افثٚفٞ ٓون افبٚبٚ يٚدة يَقل مـ ـّؾ  حرم ؾٔف ؿرَّ  فقحغ أخرج, افَقيؿ ادًُتَد وفتثبٔٝ ,هبٚ يًتَد أو بٚفزِّ

سىْىْٔل افَٕٚقن ـٚن افُّْحٚس مـ َُ ٌُِّتغ ظِٔٓام مَْقصًٚ  اف ََِّٓام, وافالتْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔ بٚف شتقر بَْش أمر ثؿ, افُْٔسٜ بٚب ظذ وظ  افدُّ

َِّقحغ هذيـ ووع, ذفؽ تؿّ  وبًدمٚ افٍوٜ, مـ آخريـ فقحغ ظذ ادذـقر يَسغ فَزّي  ادَُٚبؾ افبٚب ظذ اف  وبقفس, بىرس افَدِّ

َٛ  أن بًد وذفؽ َت َِّقحغ ظذ ـَ َِّقحغ هذيـ ٕهبٝ ؿد, ٓون, أنٚ»: أيت إؿراره اف  [.ش! فف وحٍيًٚ  إرثقذـز بٚإليامن ُحبًّٚ اف
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  يُقن وؿد, ؿٚف افٍٚء بدل يُقن ؿد) ؾرمقزس ُظّغ  وحٚ]. 223 ,222صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ًٚ  افبٚبقيٜ مْهٛ إػ إشٍَٜٔ ـرد مـ إتَؾ افذي -( شغ بًدهٚ يٚدة ؿبؾ م,891 ظٚم - فَِقإغ خالؾ  اشتٍٕٚقس افبٚبٚ أنَّ  إٓ!  افزِّ

ٛ افذي افسٚدس ف ؾرمقزس شٍِف َحَرمَ  م897 ظٚم تْهَّ ًَ  حتريػ ظذ وحٚـّٓٚ ؿزه مـ ُجثَّتف أخرج بٖن وذفؽ, افُْٔسٜ مـ وَؿى

س ـٚن افتل افُّْٔك يده أصٚبع بَىع أمر ثؿّ . ذظٜٔ ؽر بُىُرق رومٜ ـرد إػ وإٓتَٚل, اإليامن ؿٕٚقن ربٚن هبٚ ُيَدِّ َُ  ويبٚرك اف

ًٛ ّٔٚد ظِٔٓٚ ؾًثر!  ضٌٔرى َّنر يف بُجثَّتف وأخَك!  افنَّ َـّ , ودؾْٓٚ ص  اجلُثَّٜ مُٚن ظـ بحٞ م925 ظٚم ُظغِّ  افذي هجٔقس افبٚبٚ وفُ

ر يف إّيٚهٚ ضرحف ظْد وؿٚل ,تٔز َّنر يف وضرحٓٚ وأخرجٓٚ َّٕف»: افَّْٓ ر ُيَٚصص أن ُيريد ٓ إ تغ إول افَّْٓ  احلغ, ذفؽ وُمْذ. ش! مرَّ

ََِٝٔ يٚدة ب ُبقل بغ ,اإليامن ؿٕٚقن ظذ افزِّ َُ ؾض اف  بْديُتقس افبٚبٚ ؿٚم أن إػ يرؾوٓٚ, وأخر ُيٗيِّدهٚ افقاحد ,رومٜٔ بٚبٚوات مـ وافرَّ

ر, م1212 ظٚم ُظغِّ  افذي افثٚمـ ًٚ  إوٚؾتٓٚ ؾَرَّ تغ إيامن ُدشُتقر يف رشّٔ  [.م1214 ظٚم افالَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ يس ؿٚل]. 228صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ُشقيل أثْٚشٔقس افَدِّ َِّد يف افرَّ : ٕنىٔقخس افثٚين ادُج

ّس ُؿرص أنَّ  ـام» َِّٜ هق وحده افنَّ ًٚع أّمٚ أحد, مـ مقفقد وؽر, ِظ رص مـ ومقفقد, ؾًِّقل افنُّ َُ  مـ وبٚرز ُمْبثؼ وافُّْقر, اف

رص َُ ًٚع وهق وحده, اف َِّٜ وحده أب اهلل هُذا إرض, ظذ وُمؼق ُمرشؾ بٚفنُّ َّٕف, آبـ أّمٚ ,مقفقد وؽر, آثْغ ِظ  أب مـ ؾ٘

وح ,ومقفقد مًِقل, وحده ُدس وافرُّ َُ  [.شافًٚمل إػ ُمرشؾ بٚٓبـ وهق, وُمْبثؼ مًِقل, وحده أب مـ ٍٕسف اف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  وُرِشؿَ  م,425 شْٜ بزيىٕٚٔٚ ُوفِدَ : بٔالجٔقس بدظٜ]. 215 ,214صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

 ًٚ ٚ, راهب سًّ
َِ  يُقن وٓدتف ظْد إٕسٚن ـّؾ  وأنَّ  ,افبؼي اجلْس بَٜٔ دون ظِٔف ؿٚسة آدم خىٔئٜ أنَّ  موّقَّنٚ ؽريبٜ بتًٚفٔؿ ٕٚدى ثؿّ  ؾ

قضف ؿبؾ ـآدم َُ تف اإلٕسٚن إنَّ  ؿٚل ثؿّ !  ُش قَّ َُ ّٜ ُمسٚظدة إػ حٚجٜ بدون ,افَداشٜ درجٚت أشّك إػ افُقُصقل يستىٔع افىَّبًٜٔٔ ب  افًِّْ

ٍِداء ِهّ  هيدم مٚ افٍٚشدة افتًَّٚفٔؿ هذه يف أنَّ  وبدهيل!  اإلهلٜٔ ًِػ, ادجٔد اف  أنٚ هٚ»: افُتٚب ؿقل وُيْٚؿض ,ادسٔح دمّ  ؿّٜٔ مـ وُيو

ل وفدتْل وبٚخلىٜٔ, يب ُحبَِؾ  بٚٔثٚم ذا  ,(12:  5 رو) شادقت وبٚخلىٜٔ, افًٚمل إػ اخلىٜٔ دخِٝ واحد بٕ٘سٚن» ,(5:  51 مز) شُأمِّ

ًٚ  ادُبتدع هذا بَك وفَد(. 22:  15 ـق1) شاجلّٔع حئٚ ادسٔح يف هُذا, اجلّٔع يّقت آدم يف ـام» , ُأخرى إػ بِدة مـ يْتَؾ زمٕٚ

َِّٜ تًٚفّٔف ويْؼ  [.وبدظتف بحرمف ادسُقين أؾسس جمّع حُؿ أن إػ, هذه ادُو

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ٕسىقر بدظٜ تًتز: ادُبتدع افبىريرك, ٕسىقر بدظٜ]. 216 ,215صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

بٛ  افُْٔسٜ, أزظجٝ افتل افبدظٜ هذه صٚحٛ يُقن أن حًَٚ  ادٗمل ومـ ,(جمّع أؾسس) بهدده ٕحـ افذي ادجّع فًَد ادُبٚذ افسَّ

سىْىْٜٔٔ بىريرك هق, وحدهتٚ تٍهؿ وـٚدت َُ ك مديْٜ يف ادُبتدع هذا ُوفِدَ . اف َّّ َِّؿ ثؿّ . مرظش ُتس  حتك ادبسقشتل ثٔئقذورس فدى تً

ُِقم يف ٕبغ ٛ, ـثرة ُظ رب أبروبٔقس مٚر دير يف وترهَّ َُ سىْىْٜٔٔ بىريرـًٚ  رشٚمتف ُؿَبٔؾ أطٓر وفَد(. بسقريٚ) أنىٚـٜٔ مـ بٚف َُ  ؽرة فِ

ؾٚع يف ًٚ  رشٚمتف يقم ؿٚل حتك ,ادُبتدظغ ِودّ  اإليامن ظـ افدِّ ٌر ثٔئقدشٔقس اإلمزاضقر خُمٚضب ٚ مًل اشتٖصؾ»: افهَّ  مجٚظٜ ادِؽ أهيُّ

رس ُهُجقم ظْؽ أردُّ  وأنٚ, اهلراضَٜ ٍُ ًٔدة حٔٚتؽ إرض ظذ تَيض أن وبًد, إرديٚء اف امء يف اخلُِد جَّْٜ أخراً  فؽ أوّـ, افسَّ  افسَّ
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رت ؿد افٌرة هذه أنَّ  ظذ. ش! طَ  حتك ضقيِٜ ؾسة متضِ  ؾِؿ!  هيًًٚ  تبخَّ ََ ًْٜٔ, بدظتف يف ٕسىقر َش  بًض يَقل ذفؽ ويف افنَّ

خغ د اهلرضَٚت مجٔع حٚرب ٕسىقر إنَّ »: ادٗرِّ ِّٓ بٔؾ فُّٔ  [.ش! هرضَتف إػ افسَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ادسٔح افسٔد يف بٖنَّ  ٕسىقر ٕٚدى: افٌريبٜ تًٚفّٔف]. 217 ,216صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ل أن يْبٌل ٓ أنَّف ذفؽ مـ واشتْتٟ ,وضبًٔتغ وصخهغ أؿْقمغ ِّّ  ادجقس ظذ ظٚب ـام, شاإلهل وافدة» بـ افًذراء افسٔدة ُٕس

 وبُحُؿ. صِقاهتٚ يف افُْٔسٜ ُترتِِّٓٚ افتل تَدشٚت افثَّالث مـ ـّؾ  مـ إخر اجلُزء واشتَىع(, 11:  2 مٝ) يسقع فِىٍِّؾ فُسُجقدهؿ

 شّع وّحٚ!  أجوًٚ  وإشٚؿٍٜ افُْٜٓ بًض ذفؽ يف ُمستخدمًٚ , مُٚن ـّؾ  يف تًٚفّٔف يْؼ بدأ, وشىقة شٔىرة مـ فف وباِم مْهبف,

سىْىْٜٔٔ مسٔحٔق َُ فف اف ه, يُثقرون وبدأوا. اشتَٚمتٓٚ فًدم رؾوقهٚ, هذه أؿقا هبٚن مـ مجعٌ  حرض وإذ ِظْٚده, يف أمًـ وفَُّْف ِودَّ  افرُّ

ؾف تًٚفّٔف خىٖ فف وأووحقا , أمٚمف َٛ , افَقيؿ اإليامن ظـ وإحرا  برضهبؿ خدمف أمر ـام. افُْٔسٜ يف بسجْٓؿ وأمر, ظِٔٓؿ َؽِو

عَ  وحٚحٚ!  وإهٕٚتٓؿ ِّ يس َش َٛ , افبدظٜ هبذه اإلشُْدري ـرفُّس افبٚبٚ افَدِّ َت حٔح, افتًَِّٔؿ وُيثبٝ, ُيٍِّْدهٚ ـَ  رشٚئؾ وأرشؾ افهَّ

 [.تًِّٔف وخٔؿ ظـ يتْٚزل ومل, يرتدع مل هذا ـّؾ  ُرؽؿ وفَُّْف, افَٚدم افٍهؾ يف شٔجٔئ ـام, فْسىقر ـثرة

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  متٚمًٚ  متُٝ مل افَّْسىقريٜ افبدظٜ أنَّ  ظذ: ٕسىقر بًد افَّْسىقريٜ]. 218صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ِِّّل ٕنَّ  ذفؽ, ـثراً  وًٍٝ ؿد ـٕٚٝ وإن, ٕسىقر بّقت هٚ مدرشٜ ُمً يٚن مـ وتالمٔذهٚ, افرَّ ُقا , افنُّ  ٕسىقر بتًٚفٔؿ متسَّ

َّٔدوا وُهْٚك افُْٜٓ, بًض ومًٓؿ ٕهٔبغ إػ هربقا  ادديْٜ, أشَػ ضردهؿ وّحٚ ٕؼهٚ, يف يْنىقن وبدأوا, اخلٚضئٜ ا  ص , هلؿ مَرًّ

ٚ رئٔسًٚ ) شجٚثًَِٔٚ » دظقه ظِٔٓؿ رئٔسًٚ  ورشّقا   بًض وٓزال. وؽرهٚ واهلْد وآصقر ؾٚرس بالد يف بدظتٓؿ ٕؼ ظذ وظِّقا (, ظٚمًّ

 [.بٚهلْد مِبٚر ويف ,ؾٚرس بالد ُحُدود ظذ شْجٚر جبؾ يف أن حتك افَّْسٚضرة

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ًٓ ]. 222صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  اإلمزاضقر ـتٚبٚت )أي: أمٚم ـرفُّس( أمٚمف ـٚن: أوَّ

َّنٚ افتل, اجلٚحد ُيقفٕٔٚقس افٍِٔسقف ُتٛ ظؼة يف دوَّ يٕٜٚ يف بٚفَذف صحْٓٚ ,ـُ  ادسٔح افسٔد أخقهٜٔ يف بٚفىًَّـ ومألهٚ ,ادسٔحٜٔ افدِّ

فف ُتٛ هذه يًتزون افقثْٔقن وـٚن ,وتًٚفّٔف وأؿقا ُُ ُتٛ ,هلؿ مٍخرة اف ُُ ًٚ  ـرفُّس افبٚبٚ ؾ ٌر ثٔئقدوشٔقس فإلمزاضقر خىٚب  أبٚن افهَّ

ُتٛ يف مٚ ُخُىقرة ؾٔف فف ذ. وحيرؿٓٚ ٕسخٓٚ جيّع أن مْف وضِٛ. وتؤِؾ إحلٚد مـ يقفٕٔٚقس ـُ ٍَّ  وأرشؾ افىَِّٛ, هذا اإلمزاضقر ؾْ

يس إػ الة يىِٛ ـرفُّس افَدِّ ن بدأ بؾ بذفؽ, يُتِػ  مل افبٚبٚ أنَّ  ظذ. أجِف مـ افهَّ يٜ ُرُدوداً  ُيدوَّ  يف مٚ هبٚ يدحض, ـثرة ومٔٚمر, ؿقَّ

ُتٛ هذه ُُ  [.افٍٚشدة ادٗفٍَّٚت هذه آثٚر زوال دس حتك هيدأ ومل والل, مـ اف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  افٔٓقد بغ جُٚمٜ ثقرة أجوًٚ  ـرفُّس افبٚبٚ واجف وفَد]. 223صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

هٚ, ادسٔحٜٔ إتنٚر افٔٓقد دس ّحٚ إذ ,وادسٔحٔغ قِّ ُّ ُٕ ٚم افقٓة فدى شًقا  و ُّ صقة واحلُ سٚظدهتؿ حييقا  ـل بٚفرَّ ُّ . ادسٔحٔغ ِودّ  ب

يس ـْٔسٜ يف ٕنبٝ ؿد افْٚر أنَّ  افٔٓقد أصٚع, فِٜٔ ذات ويف  افُْٔسٜ إػ وصٌٚراً  ـِبٚراً  ادسٔحٔقن ؾٖهع ,بٚإلشُْدريٜ إشُْدر افَدِّ

قارع هبؿ امتألت وّحٚ احلريؼ, إلمخٚد ادذـقرة  ؿسقة يف دمٚءهؿ وأشٚفقا . هبؿ وؾتُقا  افٔٓقد ظِٔٓؿ َهَجؿَ  بٚفُْٔسٜ, ادُحٔىٜ افنَّ
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بٚح ويف. ووحنٜٔ ًٚ  افٔٓقد, مـ يْتَّقا  ـل وجتّٓروا. بٕٚمر ادسٔحٔقن صًر افهَّ  ,ذفؽ مـ يًّْٓؿ أن ـرفُّس افبٚبٚ حٚول وظبث

َح  وأخراً  َّ  [.ؾٔٓٚ مٚ بُّؾ  مًٚبدهؿ ظذ ادسٔحٔقن واشتقػ, ذفؽ ؾتؿّ  ,مْٓؿ أحداً  يَتِقا  أن دون ادديْٜ مـ بىردهؿ هلؿ َش

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ـ مل فق»(: فْسىقر ـرفُّس رشٚئؾ إحدى مـ)]. 228 ,227صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ُُ  أشًٍَٚ  ت

ؿ يف هذا مرـزك تستٌّؾ  أن بؽ ئِؼ ؾٓؾ ,اهلل ابـ ـرد ظذ جٚفس وفَُّْؽ أحٌد, بؽ اهتؿَّ  مٚ  افذي افتَّجديػ بذفؽ ظِٔف افتَّٓجُّ

 اجلديد أم افَديؿ افًٓد أمـ ,افبدظٜ هذه اشتخرجٝ ادراجع أي ومـ ؟ إٕسٚن ادسٔح أنَّ  إػ افبحٞ هداك ـٔػ ؟ إثبٚتف ظـ تًجز

َّٕف متَّك, ظْف وؿٚل أبٔف, حوـ يف افذي افقحٔد آبـ يقحْٚ إٕجٔؾ وشاّمه ,أب اهلل وابـ, آبـ اهلل افَديؿ افًٓد شاّمه فَد! ؟  إ

دَ . مًْٚ اهلل تٍسره افذي ظاّمٕقئٔؾ, ِٓ َّٕف إٕجِٔف يف مرؿس ظْف وَص  ,هق أنٚ ,ًٕؿ ؿٚل ؟ اهلل ابـ أنٝ هؾ: ؿٚئالً  افُْٜٓ رئٔس شٖخف ّحٚ إ

ُحٛ, ظذ وُمَبالً  افًيّٜ يّغ ظـ جٚفسًٚ  اهلل ابـ ترون أن ومـ  افذي إنَّ : فًِذراء ادالك يَؾ أخؿ. وإمقات إحٔٚء فٔديـ افسُّ

وح مـ هق تِديْف ُدس افرُّ َُ َّٕف, اف د افُِّٜ اهلل ,مريؿ ابـ ادسٔح هق أخٔس ؟ افًٚمل خىٚيٚ محؾ افذي ومـ! ؟ ُيدظك افًع ابـ وإ  ادُتجسِّ

: بقفس ظْف ؿٚل فَد ؟ ادجد فف افسٔد محِٓٚ ـام افًٚمل خىٚيٚ إنبٔٚء مـ ؽره أو مقشك محؾ ؾٓؾ ـّقشك, ٕبل أنَّف ُمًتَداً  ـْٝ إن ؟

ًٚ  صٚر اهلل هق بؾ ,إٕسٚن هق فٔس  [.ش!؟ أنٝ تُْرهٚ ؾُٔػ ؟ بٖخقهٔتف اجلّٔع اظسف ـٔػ أن رأجٝ ؾٓؾ ,إٕسٕٚ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ َٞ  وفَد]. 233صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ًَ يس َب ًٚ , ٕسىقر إػ افُبُْقد هذه ـرفُّس افَدِّ  مْف ضٚفب

هٚ ُبُْقد بُتٚبٜ ذفؽ وؿٚبؾ َأبَك, أنَّف ؽر ظِٔٓٚ, افتَّقؿٔع . تًٚفّٔف ُمًتَْل مـ أنىٚـٜٔ أشٚؿٍٜ بًض ذفؽ ظذ وشٚظده!  بدظتف تٗيِّد ِودَّ

غ إػ افُْٔسٜ إَسّٝ وهُذا َّ ٌرى وآشٔٚ وأورصِٔؿ رومٚ ؾُْٚئس ,ؿِْس يس جٕٚٛ يف وؿٍٝ افهُّ  أّمٚ ,اإلشُْدري ـرفُّس افَدِّ

ر ,افثٚفٞ ادسُقين ادجّع إًَد وأخراً,!  فْسىقر ؾٕٚحٚزت أنىٚـٜٔ ـْٔسٜ  [.افَٚدم افٍهؾ يف شٔجٔئ ـام ,افبدظٜ هذه َحْرم وؿرَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ه يف ـؾُّ  - إشٚؿٍٜ احتٍؾ أن بًد: إشٚؿٍٜ ُوُؾقد]. 244-242صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  مَرِّ

ون بدأوا, ادجٔد افَٔٚمٜ بًٔد - ة ُيًدُّ دَّ ًُ هٚب اف د, ادقظد وُؿَبٔؾ ,أؾسس يف ادجّع مَر إػ فِذَّ  ؾجٚء إشٚؿٍٜ, ُوُؾقد وصِٝ ادُحدَّ

يس ًٚ  أشًٍَٚ  مخسقن يهحبف اإلشُْدري افبٚبٚ ـرفُّس افَدِّ ديـ رئٔس صْقدة إنبٚ: مًف ادجّع حرض ـام. مكي  بَىر وإنبٚ, ادُتقحِّ

قهٚجل  أصؾ إػ يْحدر افذي) أؾسس أشَػ ممْقن ؾٚشتَبِٓؿ, أورصِٔؿ أشَػ يقبْٔٚفٔقس جٚء ـام, افراهبغ ؾٚو دير رئٔس افسُّ

ٍُقس يف مُٕٜٚ مـ هلؿ مٚ ظذ دلَّ  ظئامً  اشتَبًٚٓ  افّرأي, افَقيّل إشٚؿٍٜ مـ جمّقظٜ مع(, مكي  مَرّ  إػ َحرَضَ  ـام. اجلّٔع ُٕ

ر. فف افّتٚبًغ مـ أشًٍَٚ  أربًقن ومًف ادُبتدع ٕسىقر ادجّع د ادقظد ظـ وتٖخَّ  ُّٕقاب وـذا وأشٚؿٍتف, أنىٚـٜٔ بىريرك يقحْٚ ادُحدَّ

َّٜٔ دجلء إتيٚراً  مقظده ظـ ادجّع ظَد تٖخر إػ أبٚء اوىَّر وهلذا, رومٚ أشَػ  ِشتَّٜ مـ يَُرب مٚ ميضّ  بًد وفُـ. إظوٚء بَ

ًٚ, ظؼ ؿ ذاـريـ اظتذارًا, ادُتٖخريـ إشٚؿٍٜ ـّؾ  أرشؾ يقم ًٚ  شٔحرضون أَّنَّ  مَحاَل أشٍَغ أنىٚـٜٔ بىريرك يقحْٚ أنٍذ ـام. ؿريب

ؾَتف يس ـٚن ظْٔف افقؿٝ ويف ,ُحُوقره ؿبؾ ادجّع ظَد ظذ ُمقا َِّؿ ؿد ـرفُّس افَدِّ ًٚ  أمراً  تس  دون حًٚٓ  ادجّع ظَد بُقُجقب مُِٔ

 [.افتٚيل افٔقم يف ادجّع ظَد ظذ مجًًٔٚ  أبٚء رأي اشتَرّ  ظْدئذٍ . إبىٚء أو تٖخر
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  يقٕٔق صٓر يف جِسٚتف أوػ ادجّع ظَد: إوػ اجلِسٜ]. 246 ,245صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

زى افُْٔسٜ ُمتَّخذيـ ,م 431 ظٚم ُُ ا ( افًذراء افسٔدة ـْٔسٜ) بٖؾسس اف  ُضِرَحٝ ثؿّ . أشَػ مٚئتل احلٚرضيـ ظدد وـٚن ,هلُؿ مَرًّ

ّؾ  ؾٖمجع, أبٚء ظذ ادجّع رئٚشٜ ُُ يس إتخٚب ظذ اف ٚ. رئٔسًٚ  اإلشُْدريٜ بٚبٚ ـرفُّس افَدِّ َ
ِ
رَ  ح ِٓ ة افًِؿ ؽزارة مـ بف اصُت ٜ وُؿقَّ  احلُجَّ

ة ؽ وِصدَّ  [.بدايتٓٚ ُمْذ ٕسىقر فبدظٜ ُمتٚبًتف ظـ ؾوالً  افَديؿ, بٚإليامن افتَّّسُّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ف ادجّع أصدر اجلِسٜ إتٓٚء وُؿَبٔؾ: احلُُؿ]. 251-249صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َّ  ِودّ  ُحُ

ّ  ٕسىقر أنَّ  حٔٞ»: وّٕهف, ٕسىقر عِّ ٚق ـُ  مـ إفٔف أرشِْٚهؿ افذيـ إشٚؿٍٜ يَبؾ ومل, إّيٚه دظقتْٚ فهقت خيوع أن َرَؾَض  ؿد ,افٍِّْ

ْْٚ مل ِؿَبِِْٚ, ُِّ ٚ وبام. أثّٜ تًٚفّٔف ٍٕحص أن ظـ ٕتٖخر أن ُيّ َْٚ ؿد أنَّْ ََّ فف رشٚئِف مـ حت  ظذ ُيزهـ مٚ ادجّع اؾتتٚح ؿبؾ وأؿقا

شٜ, افَقإغ ظذ بِْٚءً  رأجْٚ هلذا, إثٔؿ ُمًتَده ه ُٕزز أن ادَُدَّ ّؾ  احلُُؿ هذا ِودَّ ُُ  ادجّع هذا بقاشىٜ ادقػ شٚئِغ وُدُمقع, ُحزن ب

س ـ ,إشٍَٜٔ درجٜ يًدمف أن ادَُدَّ ُُ  ٕسىقر إػ أرشِقا  افّسٚبؼ, احلُُؿ ظذ اجلّٔع َوؿَّع أن وبًد. شـْٓقتٜٔ ذـٜ أجّٜ مـ ُمٍَرزاً  وفٔ

 ًٚ س ادجّع مـ»: ؿٚئِغ ـتٚب ِِّهْٚ تًٚفٔؿ وبّقجٛ, تًٚػ اهلل برمحٜ, أؾسس بّديْٜ ادُِتئؿ ادَُدَّ  جالفٜ وبٚشؿ, افٍٚدي خُم

ّٛ  اإلمزاضقر يٕٜٚ, واحلسـ فًِبٚدة, ادُِح َّٕف اظِؿ: افثٚين هيقذا ٕسىقر إػ افدِّ َٝ  ؿد, افَقإغ ظذ وِظهٕٔٚؽ تًٚفّٔؽ ٕجؾ إ  ُظِزْف

 َٝ ًْ
س ادجّع هذا مـ وُؿىِ قجٛ, ادَُدَّ ُّ ُِؿَ , افُْٔسٜ ؿقإغ ب رجٜ ظديؿ بٖنَّؽ ظِٔؽ وُح ( ُمروم) وؽريٛ ,افقطٍٜٔ ومسِقب, افدَّ

ر ثؿّ . شـْسٜٔ خدمٜ ـّؾ  مـ ُشؾ, ظك ُمْذ افُْٔسٜ يف ادحٍقظ افتًَِّٔؿ بحسٛ ادجّع ؿرَّ د ِهّ  أنَّ  افرُّ ٚد يف ؿٚئؿ ادجٔد افتَّجسُّ  احتِّ

 أبٚء وَوَوعَ . اإلهل وافدة هل افًذراء افسٔدة وأنَّ  ,تٌٔر وٓ امتزاج وٓ إٍهٚل بدون, إزيل افُِّٜ أؿْقم يف وافْٚشقت افالهقت

مٜ ِؽ »: ـٚٔيت اإليامن ؿٕٚقن ُمَدِّ ُّ دكِ , احلََٔل افُّْقر ُأمّ  يٚ ًُٕيِّ ُّٕجِّ يسٜ افًذراء أجَّتٓٚ و ِِّص َفَْٚ وفدت ٕنَّؽ ,اإلهل وافدة افَدِّ  ,افًٚمل خُم

َِّص َأتَك قشْٚ, وخ ٍُ َْٚ شٔدٕٚ يٚ فؽ ادجد ُٕ َُ ُشؾ َؾْخر ادسٔح, وَمِِ ٓداء, إـِٔؾ, افرُّ يَغ, هتِٔؾ افنُّ دِّ  ؽٚؾر افُْٚئس, َثَبٚت افهِّ

ِرز ,اخلىٚيٚ ُْ ُٕبؼِّ  ُٕ س بٚفّثٚفقث و ده فف ٕسجد ,واحد ٓهقت ,ادَُدَّ ُّٕجِّ ؿَ . شآمغ, بٚرك رب يٚ, ارحؿ رب يٚ, ارحؿ رب يٚ ,و َُ  وَح

 [.تًٚفّٔف مع ادُبتدع بٔالجٔقس بَِحْرم أجوًٚ  ادجّع

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ٓٚ افتل افَقإغ]. 258 ,257صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ًَ  اجلِسٚت يف(: أؾسس) ادجّع َوَو

ر افُْٔسٜ, فسٔٚشٜ ؿقإغ ثامٕٜٔ ادجّع َوَوعَ  إخرة, تٜ يف ؿرَّ , افَقيؿ اإليامن ظـ يْحرف مـ ـّؾ  ظذ احلَْرم إيَٚع مْٓٚ إوػ افسِّ

ٚؿٜٔ افتًَّٚفٔؿ هذه يرذل مـ ـّؾ  ُؿُبقل ظذ واؾؼ ـام. افقخٔؿ ُمًتَده يف ٕسىقر وُينٚرك  ادُْحريف إشٚؿٍٜ جُيريف مٚ أنَّ  وأظِـ. افٍِّْ

ل مـ فُّؾ  وَحْرم حتذير افّسٚبع افَٕٚقن ويف. هلٚ ؿّٜٔ وٓ بٚضِٜ ُتًتز رشٚمٚت مـ اإليامن  افذي اإليامن بَٕٚقن يًبٞ أن ٍٕسف فف ُتسقِّ

ؽ يرؾض أن أو, مْف ُيَْص أو ظِٔف يزيد ـٖن, أبٚء ووًف د ؾَد, افّثٚمـ افَٕٚقن وأّمٚ. بف افتَّّسُّ م ـام, إشٚؿٍٜ مـ ـّؾ  ُشِىٜ حدَّ  حرَّ

ى أن إشَػ ظذ  [.ؽره حَقق ظذ يتًدَّ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ سىْىْٜٔٔ, بجقار دير رئٔس ـٚن !؟ أوضٚخل هق مـ]. 268صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َُ  وـٚن اف

ف مًروؾًٚ  ِّ ِْ ًِ فف يف صطَّ  وّحٚ وَؾْوِِف, بِ  واحدة بىبًٜٔ ادسٔح افسٔد ؾهٚر, اإلهلٜٔ افىَّبًٜٔ يف تالصٝ افْٚشقت ضبًٜٔ بٖنَّ  ٕٚدى, أؿقا

عَ  وإذ!  مُمتزجٜ ِّ ِِّٔف بخىٖ ُيًَْف أن وأراد, فف محٔامً  صديًَٚ  وـٚن, أوضٚخل إػ ذهٛ, بذفؽ دوريالوس أشَػ أوشٚبٔقس َش ًْ , َت

ٚد بًد ادسٔح ضبًٔتل بٍهؾ ؾَٚل, أخر هق َزلَّ  أنَّف ؽر, ادُّتزجٜ افقاحدة افىَّبًٜٔ بدظٜ ظـ وُيرجًف  فٔسٝ ؾسة وبًد!  آحتِّ

 بىريرك ؾالبٕٔٚقس إػ إشَػ أوشٚبٔقس وذهٛ أخر, برأي أحدمهٚ يَتْع أن دون إكؾٚ, وافبحٞ افَِّْٚش يف ؿؤٚهٚ بَهرة

سىْىْٜٔٔ َُ ير رئٔس) إرصّْدريٝ ابتدظف افذي اجلديد بٚدًُتَد وأخزه, اف  افًٚصّٜ يف مُٚين جمّع بًَد وضَٚفٛ. أوضٚخل( افدِّ

 [.مٓده يف افٌريٛ افتًَِّٔؿ هذا ظذ فَِوٚء

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ٛ, ثٔئقدوشٔقس اإلمزاضقر تقّفَّ  ظْدمٚ وفُـ]. 281-279صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  وتْهَّ

ٚد بًد ادسٔح ضبًٔتل إٍهٚل ببدظٜ ُيْٚدون مِمَـّ ادَىقظغ إشٚؿٍٜ بًض ظِٔف أصٚر, بقفُٔٚريٚ زوج مرـٔٚن بدفف  حُيرض ـّل  ,آحتِّ

َِّف, افّتٖثر وحُيٚول, ديقشَقروس  إػ ديقشَقروس إب اإلمزاضقر ؾدظٚ. ادُبتدظغ إشٚؿٍٜ ظـ ويهٍح ,اجلديد افتًَِّٔؿ يَبؾ فً

سىْىْٜٔٔ, ادُِل افَك َُ سىْىْٜٔٔ بىريرك أنٚضقفٔقس مًف ُدِظل ـام بٚف َُ  أشَػ ويقبْٔٚفٔقس, أنىٚـٜٔ بىريرك ومُسّٔقس, اف

ت افتل ـراشٔٓؿ ظذ اجلّٔع جِس وّحٚ. ادَىقظغ إشٚؿٍٜ مـ وثالثٜ أؾسس, أشَػ ومرؿس, أورصِٔؿ  مًَدي ُمَٚبؾ هلؿ ُأظدَّ

اه بام ديقشَقروس خُمٚضبٜ يف إشٚؿٍٜ أحد بدأ وادُِٜ, ادِؽ  وإذ ,مْهبف يف يبَك ـل, خُيٚفٍف وٓ ,اإلمزاضقر فرؽبٜ ُيذظـ أن ُمٗدَّ

ظقة أنَّ  إب هذا أدرك ُِّص إؽراؤه هبٚ ُؿِهدَ , ُمٗامرة إٓ فٔسٝ افدَّ  يِزمف ٓ افَٔك إنَّ »: وؿٚل وؿػ افَديّٜ, مبٚدئف مـ فِتَّخ

ؿَٜٔ, إُُمقر يف افبحٞ ُُٖمقر ينتٌؾ أن فف يْبٌل بؾ افدَّ  ادُستَّٜٔ إمٕٜٚ ظـ يبحثقن افُْٜٓ وَيَدع, وتدبرهٚ( افسٔٚشٜٔ) ممُِتف ب

ُتٛ ويٍحهقن ُُ ة مـ اجلّٔع ؾُدِهَش . شاحلؼ ؽر يتَّبع وٓ, اهلقى مع ئّؾ ٓ أن فف وخر ,اف  ؿٚفٝ وُهْٚ. افّْٚدرة ديقشَقروس ُجرأ

يس أي) مثِؽ افّرأي ؿقي   إٕسٚنٌ  أؾدوـسٔٚ وافديت زمٚن يف ـٚن فَد ديقشَقروس, يٚ»: اإلمزاضقر زوجٜ بقفُٔٚريٚ  يقحْٚ افَدِّ

َٝ (, افٍؿ ذهبل ّؾ  ديقشَقروس ؾٖجٚهبٚ. شمثِف شُٔقن حٚفؽ أنَّ  وَأَرى ,خراً  خُمٚفٍتٓٚ جّراء مـ يرَ  مل أنَّف تًِؿ وأن ُُ : ؿٚئالً  صجٚظٜ ب

« ِٝ ِؽ  جرى مٚ ـّؾ  تًرؾغ أجوًٚ  وأن يس هلذا اوىٓٚدهٚ ٕتٔجٜ ,ُٕمُّ ديد بٚدرض اهلل ابتالهٚ وـٔػ!  افَدِّ  وٓ دواءً  فف جتد مل افذي ,افنَّ

ب واشتٌٍرت ظِٔف وبُٝ, ؿزه إػ مؤٝ حتك ظالجًٚ   مٚ وشسبحغ, ُتريديـ مٚ يب ؾٚؾًع, يديِؽ  بغ ذا أنٚ وهٚ!  ؾًقؾٔٝ افرَّ

ؽ ربحتف ت إؿقال, هذه شًّٝ ظْدمٚ بقفُٔٚريٚ ؾثٚرت. شُأمُّ  مـ رضشغ اؿتًِٝ صديدة فىّٜ ديقشَقروس وفىّٝ يدهٚ ومدَّ

ًٚ  ورضبقه واحلُّراس افَك رجٚل بًض ظِٔف اَّنٚل وفِحٚل. فنٔخقختف ؾّف  صًر ٕتٍقا , بف آشتٓزاء يف ُيًّْقا  وفُل ,ُمّزحًٚ  رضب

ًٚ  ؾبَل هق أّمٚ!  حلٔتف ؾ صٚمت َّّ ٍٛ  بهزٍ  ذفؽ ـّؾ  يتح ٚر ـّؾ  ُٕامت أجِؽ مـ»(: فِّسٔح) ويَقل ظجٔ  مجع ثؿّ (, 36:  8 رو) شافَّْٓ

شغ ديقشَقروس أب !  اإليامن ٕجؾ ِجٓٚدي ثّرة هذه»: ؾٔٓٚ ؿٚل رشٚفٜ مع بٚإلشُْدريٜ صًبف إػ وأرشِٓٚ حلٔتف صًر مع افرضِّ

يسغ آبٚئل أمٕٜٚ ظذ ادُحٚؾيٜ شبٔؾ يف ـثرة آٓم ٕٚفتْل ؿد أنَّف اظِّقا  , افَقيؿ اإليامن صخرة ظذ إيامُٕؿ بْٔتؿ افذيـ أنتؿ أّمٚ ,افَدِّ

ُٔقل ِّتٚؾقا  ؾال وابع وٓ, اهلرضَٜٔ افسُّ ٍريٜ افزَّ ُُ  [(.فِّْبجل ادجٚمع وتٚريخ ادٍَع, ٓبـ ادجٚمع تٚريخ راجع) شاف
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ؾالبٕٔٚقس وحٚول اجلّٔع, ؾرذهلٚ أوضٚخل تًٚفٔؿ إتؼت]. 284صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

سىْىْٜٔٔ بىريرك َُ َِعَ  أنَّف ؽر ,ادُٚين بّجًّف ظِٔٓٚ افَوٚء اف ر إذ, جديدة ببدظٜ ادٗمْغ مجٚظٜ ظذ َض  يف بىبًٔتغ آظساف ؿرَّ

ٚد بًد ادسٔح افسٔد  اإلمزاضقر َوَجدَ  وهلذا,. افّسٚفٍغ أبٚء وأؿقال فًَٔدة دُخٚفٍتف ادٗمْغ شٚئر رؾوف افذي افَقل ,آحتِّ

ٌر ثٔئقدوشٔقس ظقة ُموىراً  ٍٕسف افهَّ ِٔؿ ِٕهٚهبٚ يف إُُمقر وَوْوع افقوع, هذا دًٚجلٜ, أؾسس مديْٜ يف ظٚم جمّع فًَد فِدَّ  [.افسَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ادجّع, أمٚم أوضٚخل َمُثؾ وّحٚ: أوضٚخل ُحُوقر]. 291 ,292صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

 َٛ َِ ح أن أبٚء مْف َض وح وآبـ فمب ٍٕز أشتقدع إينِّ »: ؾَٚل تًٚفّٔف ويؼح ظَٔدتف, ُيقوِّ ُدس وافرُّ َُ  ظدفُؿ وفَقل, اف

ُروا, اظتَٚدي ـتُٚب  ؾًّل, افّهٚدق ُّ ّتٚب ـبر وتسِؿ. شبف ادُرؾؼ إمٕٜٚ اظساف وؿراءة, بَراءتف ؾ ُُ ه أوضٚخل, اظساف اف  أمٚم وؿرأ

ًٚ, أبٚء  آظتَٚد هق هذا»: بَقفف ختّف وؿد, َٕٜٔ جمّع يف أبٚء بًّرؾٜ ادقوقع اإليامن فَٕٚقن صٚدؿٜ صحٔحٜ ُصقرة بف ؾ٘ذا مجًٔ

ِْتف افذي  وبف ؿبِْل, وبرمحتف هلل َؿِدمٝ احلغ ومـ ُوفِدت, اإليامن هذا يف. احلغ هذا ويف شٚبًَٚ  بف أظتَد وأنٚ ,آبٚئل مـ افبدء ُمْذ َؿبِ

س ادجّع ـتبف آظتَٚد وهذا. ؾٔف أمقت أن وأريد افٔقم, هذا إػ وظنٝ وُرِشّٝ افتهَٝ  وافذي, شٚبًَٚ  ـٚن افذي افًٚم ادَُدَّ

ـر ذو إشَػ ـرفُّس أبقٕٚ ظِٔف تقػَّ  ًٔد افذِّ د افّهٚفح, افسَّ ًٚ  ظِٔف زاد أو, خٚفٍف مـ أنَّ  وحدَّ ًٚ  مْف أنَص أو, صٔئ َِّؿ أو, صٔئ  ظ

رت افتل افَقإغ حتٝ يُقن, بخالؾف َٛ  بؾ افُتٚيب, آظساف هبذا ادجّع يُتِػ  ومل. شاحلغ ذفؽ يف حترَّ َِ  أن أوضٚخل مـ َض

ح ِّٜٔ افًَٔدة ظـ ؿطّ  أؿقافف يف حيد ؾِؿ ,ِصٍٚهًٚ ( رأجف) أبحٚثف ُيقوِّ  [.افسَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ , ادجّع رئٔس, ديقشَقروس شٖل: أوضٚخل تزئٜ]. 292 ,291صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

 ثبَّتف وبام َٕٜٔ, جمّع بٚظتَٚد واؿتدى اظسف ؿد ٕنَّف»: أورصِٔؿ أشَػ يقبْٔٚفٔقس ؾَٚل واظساؾف, أوضٚخل أمٕٜٚ يف رأهيؿ ظـ أبٚء

 يف يثبٝ بٖن حُّٝ, ذفؽ أجؾ ومـ ,أرثقذـسٔتف طٓرت ؾَد(, أؾسس) ادديْٜ هذه يف شٚبًَٚ  اجتّع افذي افًئؿ, ادجّع يف أبٚء

 رأهيؿ إظوٚء مجٔع أظِـ أن وبًد. شافُالم هذا وظدٌل  حٌؼ »: بَقهلؿ افَرار هذا ظذ مجًًٔٚ  إشٚؿٍٜ وواؾؼ. شديره ويف درجتف

ُٝ  فَد»: ديسَقرس إب ؿٚل ؾقاحدًا, واحداً  س ادجّع هذا ُحُؿ أجوًٚ  أنٚ ثبَّ , افُْٜٓ ِظداد يف حُيل أوضٚخل أنَّ  وحُّٝ, ادَُدَّ

 [.ششٚبًَٚ  ـٚن ـام ديره ويتقػ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ءة أبٚء وضِٛ: ادجّع ؿرارات]. 293صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  أؾسس جمّع أظامل ِؿرا

يسغ أبٚء وتًٚفٔؿ, افَِّْٔٚوي ادجّع إيامن ؿٕٚقن ُتِع  ـام ادسُقين, د ِهّ  يف افَدِّ ُِص افُثر افبحٞ وبًد, ادجٔد افتَّجسُّ  ادجّع َخ

ر إػ ة»: أيت افَرا د افثٕٜٚٔ فِّرَّ ٚد بًد واحدة بىبًٜٔ افَقل ُٕجدِّ د فُِِّٜ آحتِّ  [.شاشتحٚفٜ أو امتزاج أو اختالط بدون ,ادُتجسِّ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  بىريرك ؾالبٕٔٚقس أبٚء وشٖل: ؾالبٕٔٚقس ظذ احلُُؿ]. 294 ,293صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

سىْىْٜٔٔ, َُ َّٕف ؾَٚل رأجف, ويرى ادجّع ظَٔدة ظذ ُيقاؾؼ ـٚن إذا ظاّم  اف ؽ إ  ظذ وأسَّ  ,ادُٚين جمًّف يف أظِْٓٚ افتل بًَٔدتف ُمتّسِّ

ٚد بًد ادسٔح افسٔد يف بىبًٔتغ افَقل ِّٜٔ بٚٔراء إلؿْٚظف ُمْٚؿنتف يف إشٚؿٍٜ وبدأ!  آحتِّ َِّف افَقيّٜ, وافًَٔدة افسَّ  ظـ يتخذَّ  فً

ا ادجّع جيد مل وأخراً,. ادجّع فرأي اخلُُوقع رؾض ـام إشٚؿٍٜ, أؿقال إػ يْهٝ أن أبك وفَُّْف افٌريٛ, تًِّٔف  َحْرِمف مـ ُبدًّ

يـ بَقا  ,مًف أشٚؿٍٜ وِشتَّٜ ُٓؿ ظذ ُمكِّ  [.وادُبتدظغ اهلراضَٜ بٖؿقال  متسُّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ يس وؿٚل]. 298صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ , واحد أؿْقم هق»: افثٔئقفقؽس ؽريٌقريقس افَدِّ

ظَ , ظذراء مـ ُوفِدَ  ؾَد. أؿٕٚٔؿ وٓ ضبٚئع بًدد فٔسٝ افُِّٜ اهلل وحدإٜٔ ٕنَّ  ,ادجقس فف َشَجدَ  واحدة, ضبًٜٔ ٍَ  أجوًٚ  وَح

ٚد بًد ضبًٔتٚن فِّسٔح وفٔس واحد, ابـ هق, تٌٔر بال وبتقفٔتٓٚ ظذراويتٓٚ  اجلٓتغ, مـ اجتّع ؾٔام خُمتِىًٚ  وٓ, ُمٍسؿًٚ  هق وٓ ,آحتِّ

 [.شوحدإٜٔ إػ اجتًّتٚ افْٚشقت وضبًٜٔ افالهقت ضبًٜٔ ٕنَّ 

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  افُْٚئس وبغ افَبىٜٔ ـْٔستْٚ بغ اخلالف َُٕىٜ وتْحك]. 322صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ٚد ـْٔستْٚ تًسف بْٔام أنَّف يف بٚفىَّبًٔتغ افَٚئِٜ إخرى  وإن, ؾًالً  بٍٕٚهٚهلام إخرى افُْٚئس ُتْٚدي ,وؾًالً  فٍيًٚ  افىَّبًٔتغ بٚحتِّ

ٚدمهٚ إػ ظّدت ق ٕراهٚ وهلذا!  فٍيًٚ  احتِّ هقت ؾتْسٛ!  اإلٕسٚن وادسٔح ,اإلهل ادسٔح بغ ُتٍرِّ ًٚ  فالَّ  أّمٚ!  ؽرهٚ وفِْٚشقت, أحداث

ٚ, افَبىٜٔ ـْٔستْٚ َِّؼ مٚ ـّؾ  بٖنَّ  وُتْٚدي افتٍَّريؼ, هذا ترؾض ؾَّ٘نَّ َِّؼ مٚ وـّؾ , بٚفالهقت يتً ء َحد   ظذ ُيْسٛ, بٚفْٚشقت يتً  إػ شقا

د افُِّٜ  [.تٍريؼ دون ادُتجسِّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ َّْٕٚ]. 323 ,322صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ؿْٚ فق إ  َّٓنٚرت ,فِْٚشقت ومٚ فالهقت مٚ بغ ؾرَّ

ٍِداء افٍُٚرة( مبدأ) ٕيريٜ ٚ ذفؽ!  ادسٔحٜٔ أشٚس ُتًتز افتل واف  افًدل فقؾٚء ـٚؾٜٔ ـٕٚٝ ادسٔح افسٔد ـٍٚرة أنَّ  مجًًٔٚ  ًٕتَد ٕنَّْ

ٚ ,اإلهلل ٚرة» َّٕنَّ ٍّ ًٜ  حَيِْسٛ مل, اهلل صقرة يف ـٚن إذ افذي»: افرشقل يَقل وهلذا. شإهلٜٔ ـ  ٍٕسف أخذ فَُّْف هلل, ُمًٚدًٓ  يُقن أن ُخِس

ِٔٛ مقت, ادقت حتك وأضٚع ٍٕسف َوَوعَ  ,ـٕ٘سٚن اهلٔئٜ يف ُوِجدَ  وإذ ,افْٚس ِصْبف يف صٚئراً  ,ظبدٍ  صقرة آخذاً  (. 8-6:  2 يف) شافهَّ

ٝ مل افالهقت أنَّ  ًِٕؿ وٕحـ ُّ  ؾٓق مٚت افذي أّمٚ, يّقت ٓ حل   وهق, ودم حلؿ فف فٔس شٚبًَٚ  ذـرٕٚ ـام اهلل ٕنَّ  ,دمًٚ  ُيسٍؽ ومل َي

م مْف إحدر افذي أجوًٚ  وهق, افْٚشقت ٚداً  بٚفالهقت ُمتَِّحداً  ـٚن افْٚشقت ٕنَّ  وفُـ,. افدَّ ٚ احتِّ ًٚ  تٚمًّ ًٚ  ادقت ُاْظُتِز  ,ؾًِٔ ًٚ  مقت  ,إهلٔ

م ًٚ  دمًٚ  وافدَّ ـْ !  إهلٔ ٚرة اظُتزت ثؿَّ  وِم ٍّ ِِّؿ ظْدمٚ إفٔف ٕهؾ مٚ هذا(. أبديٜ وؾٚظِٔتٓٚ) أجوًٚ  إهلٜٔ افُ  أي افَبىٜٔ, افُْٔسٜ بًَٔدة ُٕس

د افُِّٜ هلل واحدة بىبًٜٔ ق, بٚفىَّبًٔتغ ُتْٚدي افتل افٌربٜٔ افُْٚئس ظَٔدة بحسٛ ِهٕٚ فق أّمٚ ,ادُتجسِّ ِّٔز وُتٍرِّ  ـّؾ  خقاّص  بغ ومُت

ِٔٛ ذبٔحٜ اظتبٚر إػ ٓوىررٕٚ مْٓام, ِّْٚ, شبؼيٜ ذبٔحٜ» افهَّ ـُ بٔحٜ» أنَّ  ًِٕؿ و ٚريٜ ذبٔحٜ» تُقن أن ُيُّـ ٓ شافبؼيٜ افذَّ ٍّ  [! شـ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  إخرى, افتََِّٔديٜ افُْٚئس تًتَد ـام ـْٔستْٚ وتًتَد]. 324, 323صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

د وهُذا ,اإلهل وافدة هل افًذراء افسٔدة بٖنَّ  َـّ يسقن أبٚء أ  تستَٔؿ ٓ افتَّسّٜٔ هذه أنَّ  ظذ افثٚفٞ ادسُقين إؾسز ادجّع يف افَدِّ

ٚداً  افىَّبًٔتٚن تتَِّحد ؾٔٓٚ افتل افَبىٜٔ ـْٔستْٚ ٕير بقجٜٓ أخذٕٚ إذا إٓ إضالؿًٚ   يف افىَّبًٔتغ ؾهؾ بّبدأ أخذٕٚ إذا أّمٚ!  ـٚمالً  احتِّ

ٓام ِْٚ, وأظامهلام خقاصِّ َُ َِّؿ مـ ٕنَّف ,ؾَط ادسٔح ٕٚشقت ُأمّ  هل افًذراء أنَّ  ف  أشٚس ظذ وفُـ. افالهقت َتِِد مل افًذراء أنَّ  بف ادُس

ٚد تٓٚ ـام, شاهلل ُأمّ » بحؼ ُتدظك افًذراء إنَّ  َٕقل ,افسٔد ضبًٔتّل  بغ افُٚمؾ آحتِّ َّّ  تٖيت أن هذا يل أجـ مـ»: ؿٚفٝ ظْدمٚ أخٔهٚبٚت ش

 [.واحدة ضبًٜٔ ذا ُمتٖنِّسًٚ  هلإً  وفدت مريؿ أنَّ  بٚظتبٚر ,(43:  1 يق) شإػَّ  ريب ُأمّ 

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ فغ, افُْٔسٜ آبٚء أؿقال بًض ُهْٚ ٕثبٝ]. 326صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  ـُزهٚن تُقن ـل إوَّ

ٜ ظذ ثٚفٞ د افُِّٜ هلل واحدة بىبًٜٔ» تَقل افتل افَبىٜٔ افُْٔسٜ ظَٔدة ِصحَّ يس ؿٚل: شادُتجسِّ  مـ افًجٚيبل, ؽريٌقريقس افَدِّ

 هق وٓ, صخهغ هق فٔس ,افُٚمؾ احلََٔل افالهقت يف تٚمّ  وهق اجلسد يف طٓر جسد افٌر احلََٔل اهلل»: إمٕٜٚ يف فف ـتٚب

يس وؿٚل. شادُْٚؾَغ َْٕحِرم هذا أجؾ ومـ, ضبًٔتغ  ُأبغِّ  وفُِّْل»: أؾسس فرشٚفٜ تٍسره مـ افثٚفثٜ ادَٚفٜ يف افٍؿ ذهبل يقحْٚ افَدِّ

ِّف اإلٕسٚن أخذ افُِّٜ اهلل أنَّ  إمر َّٕف ظْف َٕقل هذا ؾألجؾ افُِّٜ, أظْل, ؾٔف أؿْقمف وفف رء, ـّؾ  يف ـٚمؾ وهق, ضبًٔتْٚ مـ ـ  إ

 [.شجسداً  صٚر افُِّٜ اهلل ,واحدة ضبًٜٔ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ يس وؿٚل]. 328 ,327صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َّْٕٚ»: إنىٚـل شٚويرس افَدِّ  بىبًٜٔ ُؿِْٚ إذا إ

 بَٚئٓام مع بؾ, ؾسٚد وٓ اختالط وٓ امتزاج بٌر يُقن ذفؽ إنَّ  أجوًٚ  َٕقل ,وافْٚشقت افالهقت ضبًٔتّل  مـ ادسٔح فِسٔد واحدة

س ضبًٔتّل  مـ اإلٕسٚن ؾىبًٜٔ ظِٔف, ـٕٚتٚ مٚ ظذ قرة, اهلٔقيل ضبًٔتّل  مـ اجلسؿ وضبًٜٔ وافَبَدن, افٍَّْ س تَِْٛ أن ؽر مـ وافهُّ  افٍَّْ

 ًٚ يس وؿٚل. شوبٚفًُس, صقرة اهلٔقيل وٓ, بدٕ دمْتل بىرس افَدِّ ك ـتٚبف مـ افثٕٜٚٔ ادَٚفٜ يف افسَّ َّّ  إزيل افُِّٜ إنَّ »: بٚفُزهٚن ادُس

َزَل  امء مـ َٕ د. تٌٔر وٓ إتَٚل ؽر ِمـ افسَّ ٚد ؾهٚر ,ٕٚضَٜ ظٚؿِٜ ٍٕس ذي ـٚمؾٍ  بجسدٍ  مريؿ مـ وجتسَّ , واحدة وضبًٜٔ ,واحداً  بٚٓحتِّ

َّٕف ك مٚ إ َّّ ٚد إٓ مسٔحًٚ  ُيس ٚد ـٚن وإن ,وافْٚشقت افالهقت بٚحتِّ دمهٚ ؿد آحتِّ ع يف جيقز ؾال, واحدة ضبًٜٔ وجًِٓام وحَّ  إنَّ  ُيَٚل أن افؼَّ

دة ضبًٜٔ بؾ ,ضبًٔتغ مْٓام  [.ش! ُمقحَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ثؿّ ... »: ّٕهف مٚ( ٓون رومٚ أشَػ مـ رشٚفٜ) ؾٔٓٚ جٚء إذ]. 315صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

دت, جْسْٚ ديـ ُتقيف افّتٖخُّؿ ؿٚبِٜ افٌر افىَّبًٜٔ مٚ وفُل , أشَٚمْٚ دًٚجلٜ ُيىٚبؼ ـٚن مٚ ـحسٛ حتك, أٓم افَٚبِٜ افىَّبًٜٔ مع احتَّ

هًٚ  ـٚن حٔٞ افقاحدة, افىَّبًٜٔ يف ادقت إػ شبٔالً  فف جيًؾ, وافْٚس اهلل بغ افقشٔط اإلٕسٚن ادسٔح يسقع  افىَّبًٜٔ يف ادقت ظـ ُمْزَّ

ُِقّ  اإلٕسٚن اتِّوٚع ,بًض مع بًوٓام مقجقدان مُهٚ إذ, ـذب احلّؼ  هذا يف افبتَّٜ ُيقجد فٔس...  إخرى  مـ واحدة ـّؾ ...  إفقهٜٔ وُظ

قرتغ َِّحؿ بٚفُِّٜ, خيتّص  مٚ يًٍؾ افُِّٜ أظْل ,إخرى مع بٚٓصساك هبٚ خيتّص  مٚ تًٍؾ افهُّ ؾ واف ِّّ َِّحؿ خيتّص  مٚ ُيُ  بٚف

ر ادذـقريـ مـ ؾٚفقاحد(, اجلسد) ِٓ  [.ش! فإلهٕٚٚت مَِك وأخر ,بٚدًجزات ُيب
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ رشٔف مَرّ  يف وهق ديقشَقرس شّع]. 321 ,322صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  بام اإلشُْدريٜ ـُ

َِّٜ, افىِّغ وزاد. وؿراراتف افثٚين أؾسس جمّع فَقإغ رؾوف إفٔف وصؾ ـام, فديف جمّع فًَد ُُمٚوٓت مـ رومٚ أشَػ بذفف  ٓون أنَّ  بِ

بتدظغ صدره أؾسح ؿد ُّ دهتؿ افذيـ ٕسىقر أتبٚع مـ فِ ؿ مـ ادسُقٕٜٔ ادجٚمع جرَّ ِٓ ؾف افُْٓقتٜٔ ُرَتبِ  وإذ. اإليامٕٜٔ افَقاظد ظـ ٕٓحرا

ؽ أنَّف ٓون أظِـ ؽ ـّؾ  ُمتّسِّ فف افتَّّسُّ َّنٚ افتل بٖؿقا شٚئؾ تِؽ ؾالبٕٔٚقس, إػ هبٚ بًٞ افتل رشٚئِف يف دوَّ  ٓ جالء يف ُتثبٝ افتل افرَّ

قض ُّ ا ديقشَقرس يرَ  مل هلذا ,أجِف مـ وُحِرم ,ؾالبٕٔٚقس ؾٔف تردَّى ؾٔام تردَّى ؿد( ٓون) أنَّف ؾٔف ُؽ  أشٚؿٍتف مـ جمًًّٚ  يًَد أن مـ ُبدًّ

د ظْدمٚ ,ٓون بَِحْرم ؿراره إصدار إػ إتٓك, اإلشُْدريٜ مديْٜ يف َـّ ًٜ  افّسٚبَٜ إشبٚب ُثُبقت مـ تٖ  [.جُمتًّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ سىْىْٜٔٔ يف]. 325 ,324صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ َُ  يف جمًًّٚ  مرـٔٚن اإلمزاضقر وظَد: اف

سىْىْٜٔٔ يف ؿكه َُ َٞ  ـام!  افَّْسىقريغ ِشَّٔام إشٚؿٍٜ مـ ـثر إفٔف َدَظٚ ,اف ًَ  وَحرَضَ . ادجّع هذا فٔحرض ديقشَقرس فِبٚبٚ برشٚفٜ َب

ر وٓ شبٛ, بال جُمتًّغ إشٚؿٍٜ مـ افُبر افًدد هذا رأى ظْدمٚ ـثراً  وُدِهَش  ,ديسَقرس  مـ هيُدف ادِؽ بٖنَّ  فف ؿٔؾ وإذ!  ُمزِّ

تف يف ؿٚل ,اإليامن تقؤح إػ ذفؽ وراء ر وهق اإليوٚح, مـ رء يًقزه ٓ افُامل, ؽٚيٜ فٍل اإليامن إنَّ »: ادًٓقدة ُجرأ  وُمثبٝ ُمَرَّ

 بًد افىَّبًٔتغ ُتثبِٝ افتل ٓون رشٚفٜ ظذ فُٔقاؾؼ يستِّٔقه أن افبًض حٚول وفَد. شوؽرهؿ وـرفُّس أثْٚشٔقس أمثٚل أبٚء, مـ

ٚد ٜ اظتَٚد إنَّ »: ؿٚل وظْدئذ ,آحتِّ ًَ َرزَ  ـام, وادنٔئٜ وافًٍؾ واجلقهر بٚفىَّبع واحدٌ  ؾٚدسٔح. مْف ُيَْص أو ظِٔف ُيزاد أٓ يْبٌل افَبْٔ  ـَ

ٜ هلؿ يؼح بدأ ثؿّ . شأبٚء حًٚ  تثبٔتف, إػ هيدؾقن افذي اجلديد تًِّٔٓؿ وخىٖ, افًَٔدة هذه ِصحَّ  ومٚ. إمثِٜ مـ بُثر ـِامتف ُمقوِّ

يس ؿٚل مٚذا اشًّقا »: هلؿ ؿٚفف مٚ أحسـ ٚد إنَّ ": ـرفُّس افَدِّ ٚد هق بٚفْٚشقت افالهقت احتِّ َب  ؾ٘ذا بٚحلديد, افْٚر ـٚحتِّ  احلديد رُضِ

َـّ , يتٖثَّر افذي هق احلديد ؾ٘نَّ  بٚدىرؿٜ, جف إشٚؿٍٜ أؽِٛ اؿتْع خىٚبف, مـ إتٓك وبًدمٚ. ش"رء يِحَٓٚ ٓ افْٚر وفُ  جيد ؾِؿ ,برأ

ا مرـٔٚن  [.آخر مقظدٍ  إػ اجلِسٜ يرؾع أن مـ ُبدًّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ُجّؾ  ََٕسك!  ؽريٛ ظجٔٛ جمّع أمٚم أن, أنٍسْٚ ٕرى وفَُّْْٚ]. 326صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ؿ, تْٚشقا  أو, أظوٚئف ُِّؼ يف ورؽبقا  ,رومٚ أوٚفٔؾ وراء ؾٕٚسٚؿقا  ,ادسٔح ُرظٚة أَّنَّ ٜ اَدِِؽ مت َُ !  اإليامن حسٚب ظذ ـٚن وفق ,واَدِِ

ًٚ  افُْٔسٜ يقرث أن دون وإٍّض  خُِٔدؤٕٜ جمّع إًَد وهُذا  [!وإحزان إَٓسٚم ِشَقى صٔئ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ خقن اختِػ: إشٚؿٍٜ ُوُؾقد]. 328 ,327صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  هذا آبٚء ظدد يف ادٗرِّ

ـْ  ,ادجّع ِّ ؿ ؿٚئؾ َؾ ؿ ؿٚئؾ مـ ومْٓؿ ,أشًٍَٚ  332 ـٕٚقا  أَّنَّ  إنبٚ, حرضوه افذيـ ادنٓقريـ أبٚء ومـ!  أشًٍَٚ  632 بٌِقا  أَّنَّ

 وأنٚضقفٔقس أنىٚـٜٔ, بىريرك ومُسّٔقس, أورصِٔؿ أشَػ ويقبْٔٚفٔقس أشٚؿٍتف, بًض مع اإلشُْدري افبٚبٚ ديقشَقرس

َِّس  وفقصْسٔقس بٚشُٚشْٔقس إشٍَٚن ُهؿ, ُّٕقاب ثالثٜ رومٚ أشَػ ٓون أوؾد ـام افَسىْىْٜٔٔ, أشَػ . بقٍٕٔٚشٔقس واف

بٚط مـ وـثر ,حٚصٔتٓام أؾراد مـ ـبر ظدد ومًٓام ادجّع ُحُوقر ظذ بقفُٔٚريٜ وزوجتف مرـٔٚن ادِؽ َحِرَص  وفَد  واجلُُْقد افوُّ

شّٜٔ بّالبسٓؿ وٚة َحرَضَ  ـام. افرَّ َُ  [.ادجّع جِسٚت إلدارة اختروا افذيـ اف
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ََِدت: إوػ اجلِسٜ]. 329 ,328صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  مـ افثٚمـ افٔقم يف إوػ اجلِسٜ ُظ

يسٜ ـْٔسٜ يف, م451 ظٚم( أـتقبر) إول تؼيـ  أنَّ  ؾٔف أووح افذي افتََِّٔدي ِخىٚبف وأخَك, مرـٔٚن ادِؽ َوَؿَػ  ثؿّ . أوؾّٜٔٔ افَدِّ

 [.افِّْيٚم ِحٍظ هق ادجّع ُحُوقر مـ ؽٚيتف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ُحُّف إشٚؿٍٜ مـ افٍَّْر هذا أصدر وأخراً,!  افّسِٚؿط احلُُؿ]. 336صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

وٚة ؽٔٚب ويف, أشٚؿٍتف وؽٔٚب ؽٔٚبف, يف ديقشَقرس إب ظذ ادٌُِرض َُ ُّٕقاب اف : ّٕهف مٚ افّزائػ ُحُّٓؿ يف وؿٚفقا !  ادِؽ و

َرت ؿد» َٓ َٝ َط ََّ  افقٓيٜ فذاتف واشتخِص...  افَقإغ بف تٖمر مٚ بِِخالف أوضٚخل َؿبَِؾ  ؾَد...  ديقشَقرس صًْٓٚ افتل إُُمقر وحت

َِٜ ٓون رشٚفٜ ُتَرأ  أن يٖذن ومل...  ؿٓراً  ِّٔئٚتف ظذ إثامً  زاد وؿد...  ؾالبٕٔٚقس إػ ادُرَش  إؿدس احلز, ٓون وَحَرمَ  جتٚه ؾٔام إوػ ش

ر وأبك, أمره ؾخٚفػ افُْسٜٔ, افَقإغ بّقجٛ ُدؾًٚت ثالث ادجّع دظٚه وؿد...  رومٜٔ ـْٔسٜ ـرد صٚحٛ ...  إفٔف افسَّ

 ادجّع هذا ؾٚٔن,. افُْٓقت خدمٜ مـ وظزفف, إشٍَٜٔ درجٜ ظْف ٕزع ؿد...  بقاشىتْٚ إؿدس احلز ٓون, ذفؽ ؾألجؾ

س  [.شافَقإغ رشّتف بام ديقشَقرس دظقى يف حيُؿ ادَُدَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ِٔؿ افتًَِّٔؿ ُيثبِٝ ديقشَقرس افبٚبٚ]. 338صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ  افبٚبٚ أطٓر: افسَّ

 ٕؿقال خُمٚفٍٜ وجدهٚ وإذ إشٚؿٍٜ, مـ جمّقظٜ أمٚم ؾتالهٚ, إفٔف هبٚ ؾبًثقا  اإليامٕٜٔ, اخلُِٔدؤٕغ ظَٔدة ؿراءة يف رؽبتف ديقشَقرس

ٜ ًَ شٜ افُبْٔ َٛ , ادَُدَّ َت ُِتٚب هٚمش ظذ ـَ ٕٜ اف َٛ  ـام!  ؾسٚدهٚ ُييٓر مٚ ؾٔف ادُدوَّ َت  إرثقذـسٜٔ افًَٔدة تٌٔر ظذ يتجٚه مـ ـّؾ  حَيِْرم ـَ

حٔحٜ َِّؿ أن ومٚ!  ادسُقٕٜٔ ادجٚمع بَقإغ يتالظٛ مـ أو, افهَّ  هلٚ, ديقشَقرس َحْرم ؾٔف ورأوا أمٕٚتٓؿ, ـتٚب اخلُِٔدؤٕقن تس

 واـتٍك, ظْف َظِدَل , ذفؽ ُخُىقرة أدرك إذ وفَُّْف ,ؿتِف ظذ وَظِزمَ  مرـٔٚن ؾٚؽتٚظ إب, هذا ؾًِف بام ُيًِّقٕف ادِؽ إػ أهظقا  حتك

 [.ؽٚؽرا  جزيرة إػ بٍْٔف

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ ْٚ: أوضٚخل ظَٔدة]. 354-352صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ ّّ ن أن ـثراً  وهُي  مٚ بًض ُهْٚ ُٕدوِّ

ِّٜٔ بٚفًَٔدة ُمَٚرٕتٓٚ مـ فْتُّـ, ادُبتدع هذا ظَٔدة ظـ افُتٚب ذـره حٔحٜ افسَّ  افبٚب يف, افًّسٚل بـ اشحؼ أبق افًاّلمٜ ؿٚل. افهَّ

يـ ُأُصقل» ـتٚبف مـ افتٚشع ًٚ  مريؿ مـ يٖخذ مل إزيل اهلل ابـ إنَّ  ؿٚل ادذـقر أوضٚخل إنَّ »: ّٕهف مٚ, شافدِّ  وتٌرَّ  اشتحٚل وفَُّْف, صٔئ

ًٚ  مْٓٚ يٖخذ أن ؽر مـ مريؿ يف وجٚز, ودمًٚ  حلامً  وصٚر سىْىْٔل أوضٚخل»: أجوًٚ  وؿٚل. شصٔئ َُ ٚ ـٚن هذا اف  إنَّ  وؿٚل(, دير رئٔس) ِؿسًّ

خ وؿٚل. شأٓم بف حتّؾ  ومل, افبؼيٜ ـٕٚجسٚم هق وفٔس, فىٔػ ادسٔح افسٔد جسد  ادجّع ظـ حديثف مًرض, افّراهٛ ابـ ادٗرِّ

ٚ أوضٚخل ـٚن»: ّٕهف مٚ, اخلُِٔدوين سىْىْٜٔٔ مـ ِؿسًّ َُ ًٚ  فٔس ادسٔح جسد بٖنَّ  ٕٚدى, اف  وأثبٝ. شأٓم بف حتّؾ  ومل, ٕجسٚدٕٚ ُمسٚوي

ٓر, ؽريٌقريقس افًاّلمٜ ــ يف, افًزي بٚبـ افنَّ بع افرُّ ك ـتٚبف مـ افّرا َّّ  إنَّ  يَقل ـٚن هذا أوضٚخل إنَّ »: ؿقفف شإؿداس مْٚرة» ادُس

ًٚ  افًذراء مـ يٖخذ مل افُِّٜ اهلل رة»: ـتٚب يف جٚء. شحلامً  وصٚر تٌرَّ  ؿد ذاتف يف فَُّْف, صٔئ ٔسٜ افدُّ  افَسؿ يف, شافُْٔسٜ تٚريخ يف افٍَّْ

امء مـ إحدر افُِّٜ اإلهل أنَّ  زاظامً  ,ادسٔح يف مَسٕتغ ضبًٔتغ ُوُجقد أنُر أوضٚخل إنَّ »: ّٕهف مٚ اخلٚمس اجلٔؾ مـ اخلٚمس  افسَّ

, افُٚثقفُٔل) شاخلُِٔدوين ادجّع تٚريخ» ـتٚب ويف. شاحلََٜٔ ظذ يقفد ومل, مْٓٚ ُوفِدَ  أنَّف ُمتخِّٔالً  افبتقل يف واجتٚز ,شاموي بجسد
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ٚد ُيُْر وـٚن, وُمتٖخِّؿ ُمتٌرِّ  هق افالهقت إنَّ  يَقل ـٚن أوضٚخل إنَّ »(: 226صـ 31بٚب س اجلسد مع افُِّٜ احتِّ  وؿٚل. شافّْٚضَٜ وافٍَّْ

ومٚين إشَػ حٔح اإليامن» ـتٚب مٗفِّػ, افرُّ  أن وجيٛ, أبقفْٔٚريقس فرأي ُمقاؾؼ أوضٚخل إنَّ »: ؿٚل رومٜٔ بٚبٚ ٓون إنَّ , شافهَّ

س اجلسد حََٜٔ جحد أنَّف بام حُيَْرم ق ثؿّ , افقٓدة افالهقت إػ وأوٚف, ادسٔح يف وافٍَّْ ِٛ افُّّْ  [.شوادقت وافهَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  ـٚن أوضٚخل أنَّ  فْٚ يتَِّوح َشَبؼ ممّٚ: ديسَقرس ظَٔدة]. 356-354صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ًٚ  ـٚن ادسٔح جسد بٖنَّ  ُيْٚدي ًٚ  يٖخذ مل وأنَّف, خٔٚفٔ  ادسٔح ضبًٔتّل  إحدى َمَزَج  إذ, ُمتٖنِّسًٚ  افسٔد ـقن أنُر ـام ,افًذراء افسٔدة مـ صٔئ

ٍريَّٜ إؿقال هذه بغ وصّتٚن. بٕٚخرى ُُ ِّٜٔ ديقشَقرس افبٚبٚ ظَٔدة وبغ اف َِّّٓٚ افتل افسَّ يسغ أبٚء مـ َتس  ممّٚ َتتَِّوح وافتل, افَدِّ

 مٚ إوػ ادجّع جِسٜ يف ؿٚل ديقشَقرس إب أنَّ ( 99صـ, 18بٚب) افُٚثقفُٔل شاخلُِٔدوين ادجّع تٚريخ» ـتٚب يف جٚء: يع

حٔحٜ افًَٔدة َجَحدَ  ؿد أوضٚخل ـٚن إذا»: ّٕهف َّنٚ افتل) افهَّ َٛ (, اظساؾف يف دوَّ ٜ مذهٛ بخالف وَذَه ًَ  افًَٚب يستحّؼ  ٓ ؾٓق, افَبْٔ

ق بٖن جديرٌ  هق بؾ, ؾَط ِٜ ؿٔد أتزظزع ؾال, أنٚ أّمٚ. أجوًٚ  بٚفْٚر حُيرَّ ُّ ُشقفٜٔ اجلٚمًٜ افُْٔسٜ إيامن ظـ أن  إٓ بقء أهتؿّ  وٓ, افرَّ

حٔحٜ ادُستَّٜٔ وبٕٚمٕٜٚ, ٍٕز بخالص  ظْدمٚ أنَّف, ذـره افّسٚبؼ افُتٚب مـ( 115 ,114ص) وافًؼيـ احلٚدي افبٚب ويف. شافهَّ

 وشقشَٔل, وبٚفريٕٚقس أـٚـٔقس, إشٚؿٍٜ إػ رشٚئِف يف برهـ افًئؿ ـرفُّس أنَّ »: وهق, بروت أشَػ أشىٚشٔقس ؿقل ئرَ ؿِ 

د افُِّٜ هلل واحدة ضبًٜٔ بؾ ,فِّسٔح ضبًٔتغ ٍٕٓؿ أن يْبٌل ٓ أنَّف  ,أوضٔخٚ ؿقل هق هذا»: ؿٚئِغ اخلُِٔدؤٕقن صٚح ,شادُتجسِّ

َٛ . شبٚٓشتحٚفٜ وٓ, بٚٓمتزاج وٓ, بٚٓختالط َٕقل فسْٚ»: وؿٚل ديقشَقرس افبٚبٚ ؾٖجٚب. شديقشَقرس يَقل وهُذا َت  افبٚبٚ ـَ

 ٓزافٝ إوضٚخٜٔ, افبدظٜ ؾٔٓٚ يدحض برشٚفٜ, ابريىـ ُيدظك صخص إػ, بٍالؽقٕٔٚ ؽٚؽرا  بجزيرة مٍْٚه يف وهق, ديقشَقرس

ٜٕ  أّمٚ ,مٚت أو ,بالهقتف تٖخَّؿ افُِّٜ اهلل إنَّ  يَقل مـ ـّؾ  ظـ وٕخرج َِٕع أن ظِْٔٚ جيٛ»: ؾٔٓٚ ؿٚل, شأبٚء اظساؾٚت» بُتٚب ُمدوَّ

ََِل  ,جسداً  صٚر اهلل ـِّٜ أنَّ  بؾ, هُذا ٕٗمـ ؾال, ٕحـ َـّ  ,بالهقتف بٚجلِّٜ مقت وٓ أخؿ بال وب ْٚ ويَقفقن يُيُّْقن ؿقمًٚ  فُ َّٕ  ُؿِْٚ إذا إ

 جمّع أهؾ ـٚن إذا وَٕقل ُٕجٔبٓؿ وٕحـ خُِٔدون, دجّع ُمقاؾَغ افَقل هذا يف ٕقجد, بٚفالهقت ٓ بٚجلسد تٖخَّؿ ادسٔح إنَّ 

َّْٕٚ ,بٚفالهقت ٓ بٚجلسد تٖخَّؿ افُِّٜ اهلل أنَّ  يًسؾقن خُِٔدون , افقاحد فألؿْقم افقاحدة افىَّبًٜٔ ب٘ثبٚت ـالمف َخَتؿَ  ثؿ. شُٕقاؾَٓؿ ؾ٘

د آبـ هق افذي شقيل أثْٚشٔقس ؿٚفف بام ُمستنٓداً , ادُتجسِّ  [.وؽرمهٚ وـرفُّس افرَّ

ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ  افُْٚئس أؽِٛ رؾوٝ خُِٔدون, جمّع إٍوٚض بًد]. 365 ,364صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ

ُشقفٜٔ إرثقذـسٜٔ ًٚ  تًِٔامً  ٓبتداظف!  زائًٍٚ  جمًًّٚ  واظتزتف ,ؿراراتف ُؿُبقل ,وؽرهٚ وؾِسىغ وأورصِٔؿ ـٚإلشُْدريٜ ,افرَّ  ,ؽريب

ٚد بًد ادسٔح افسٔد يف بىبًٔتغ وُمْٚداتف قب يرى أنَّف مرـٔٚن, اإلمزاضقر وهٚل. آحتِّ ًُ  رؾوٝ وؿد افُْٚئس, هذه وأشٚؿٍٜ ُص

دَ  وظْدئذٍ !  اظتّدهٚ افتل ادجّع ذفؽ ؿرارات ِّ ة اشتخدام إػ َظ قَّ َُ  ظذ ! اجلديدة وافًَٔدة ادجّع ُؿُبقل ظذ ادٗمْغ هٗٓء حلّؾ اف

قب أنَّ  ًُ ًُٚ  أطٓروا ؿد, مْٓؿ يسراً  ٍٕراً  ظدا, افُْٚئس هذه ُص ِِّّقن وـٕٚقا , إرثقذـز اإليامن ظذ محٔدة وؽرة, صديداً  متسُّ  ُيس

ٜ يًسؾقا  أن دون وآمتٓٚن فَِتؾ رخٔهٜ حٔٚهتؿ  [! اإليامن ظذ خرج ؿد دام مٚ ,وؿراراتف خُِٔدون جمّع بِِهحَّ
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ص) إنىقين ـرفُّس ُّّ يٚن بالد ويف]. 369صـ - ادحبٜ مُتبٜ, ادجٚمع ظك(: ُؿ م: افنُّ  جمّع ؿرارات مرـٔٚن ادِؽ ُجُْقد ؿدَّ

يس خُِٔدون م أنبٚ فَِدِّ يٚن ُرهبٚن أب, أبرا ؾ ثؿّ  ,بٚحلجٚرة رمجًٚ  أمٚتقه, رؾض وّحٚ. فُٔقؿًِّٓٚ, افنُّ (, ُشقريٚ) افبالد يف اجلْد تقؽَّ

َٛ , افبًض وهرب, ادجّع ؿرارات رؾوقا  افذيـ مـ ـثرون واشتنٓد َٓ  [.أمالـٓؿ اجلُْد ؾَْ

 يف اخِلتٚم ......

ؾ, وأن  َّ ًَ َِّؿٕسٖل اهلل أن يتَبَّؾ هذا اف َِِٔف َوَش ًٚ فقجٓف تًٚػ, ُمتَّبًغ ؾٔف هدي ٕبْٔٚ ُمّد َصذَّ اهلُل َظ  يُقن خٚفه

ظقيٜ (, ببْؽ آشتثامر 873179, احلسٚب اجلٚري جلًّٜٔ شخٚء فِخدمٚت آجتامظٜٔ برؿؿ )شٚهؿ مًْٚ بدظُؿ دنٚريًْٚ افدَّ

 افًريب, ؾرع مديْٜ ٕك, افَٚهرة, مجٓقريٜ مك افًربٜٔ

 افتَّقاصؾ: دزيد مـ

  صٍحٜ اجلًّٜٔ ظذ افٍٔسبقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  22221225654227ادُؼف افًٚم جلًّٜٔ شخٚء, ُمّد صٚهغ 

  تَرير ٜٕ   http://tqrir.wordpress.comتٚبع ادزيد مـ أظامفْٚ ظذ ُمدوَّ

 احلّد هلل افذي بًّْتف تتّؿ افهٚحلٚت

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

