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ٚئط ثم١ٕب هبِز١ٓ . ثؼض سضِخ اٌّـبء جٍـٕب ًِؼب ػٍٝ اٌذوغ وبٌؼبصح ٌٕـّغ اٌذض٠ش اٌظٞ ٚػضٔب ثٗ

ب ٌٍل١ز لطغ ؿىٛرٕب ثّضً ٘ظٖ اٌىٍّبد ًِ  :ئٌٟ د١ٓ ادزغا

ض ، ٘ظا اٌظٞ وّب رؼٍّٕبٖ ِٓ رمب١ٌ"رضث١غ اٌّٛا٘ت اإل١ٌٙخ"رضفؼٕب ِٕبظغرٕب اٌـبثمخ ٌٕزذضس ػٓ 

 :ا٢ثبء اٌل١ٛر أٔٗ طٚ صالس جٛأت

ِٛا٘ت اٌلفبء، د١ش رالػَ ا٠٢بد أٔبؽ ِشزبعْٚ ٚأثغاع ٚطٌه ِٓ أجً : اٌجبٔت األٚي

اؿزذمبلبد لضاؿزُٙ، ٚ٘ظا ٠ظٙغ ثًٛٛح فٟ دبٌخ اٌغؿً ٚوض١غ ِٓ اٌمض٠ـ١ٓ، ئط رزُ ػٍٝ أ٠ض٠ُٙ 

ٟ، ٍّٙغٚا "ا٠٢بد ٚاٌؼجبئت ثـٍطبْ اٌغة اٌمبئً  ًَ ْغ َِ ثغًهب، أل١ّٛا ِٛرٟ، أًسِغجٛا اكفٛا 

بًٔب أػطٛا بًٔب أسظرُ ِجَّ  (.ٓٔ:0ِذ" )ك١ب١ٍٓ، ِجَّ

أٚ ِٓ أجً ئ٠ّبْ اٌظ٠ٓ أدٌغٚا ِغًبُ٘ أٚ ئ٠ّبْ اٌظ٠ٓ ٠لفْٛ : ٚاٌضبٟٔ ِٓ أجً رؼ١ٍُ اٌى١ٕـخ

٘إالء ٠زذضس ػُٕٙ اٌّشٍن . ٠ٚزُ اٌلفبء دزٝ ػٍٝ أ٠ضٞ اٌشطبح ٚغ١غ اٌّـزذم١ٓ ٌٙب. أٔفـُٙ

وض١غْٚ ؿ١مٌْٛٛ ٌٟ فٟ طٌه ا١ٌَٛ ٠ب عة ٠ب عة، أ١ٌَؾ ثبؿّه رٕجَّأْٔب، : "ج١ً لبئالً فٟ اإلٔ

اٍد وض١غح؟ َّٛ فذ١ٕئٍظ أهّغح ٌُٙ ئٟٔ ٌُ أػغفىُ لَ، ! ٚثبؿّه أسغجٕب ك١ب١ٍٓ، ٚثبؿّه هٕؼٕب ل

 (.ٖٕ،7:ِٕٕذ" )اط٘جٛا ػٕٟ ٠ب فبػٍٟ اإلصُ

… أٚ اٌظ٠ٓ أدٌغُٚ٘ ػٓ ئرّبَ اٌلفبءِٓ إٌبد١خ األسغٜ، أد١بًٔب ٠ؼٛق ػضَ ئ٠ّبْ اٌّغًٝ 

ِٗ ػٍٝ ِغًٟ ل١ٍ١ٍٓ “٠ٚمٛي اإلٔج١ٍٟ  ٌُ ٠مضع أْ ٠وٕغ ٕ٘بن ٚال لٛحً ٚادضح غ١غ أُٔٗ ًٚغ ٠ض٠

ٚثغم وض١غْٚ وبٔٛا فٟ : "٠ٚمٛي اٌغة ٔفـٗ(. ٙ،ٙ:ِ٘غ" )فلفبُ٘، ٚرؼجت ِٓ ػضَ ئ٠ّبُٔٙ

 (.ٗ:7ٌٕٛ" )ٌـغ٠بٟٔئالَّ ٔؼّبْ ا( ٌؼضَ ئ٠ّبُٔٙ)ٌُ ٠طٙغ ٚادض ُِٕٙ … ئؿغائ١ً

ٚطٌه ػٕضِب ٠ُـزؼجض اإلٔـبْ ٌشطب٠ب . رزُ ثشضاع اٌل١ب١ٍٓ ٚد١ٍُٙ: اٌطغ٠مخ اٌضبٌضخ فٟ اٌلفبء

 ، ٚاًذخ، ٌٚىٓ ئط ٠ٕض٘ق إٌبؽ ِٓ اٌّؼجؼاد اٌزٟ ٠وٕؼٙب ٠ٕظغْٚ ئ١ٌٗ ومض٠ؾ ٚسبصَ َّللاَّ

اؿخ اٌض٠ٓ، ٠ٕٚزفز طان اٌظٞ ٚ٘ىظا ٠ٕفزخ ثبة اٌّىبثغح ٚرُٙبْ لض. ف١مزفْٛ آصبعٖ ٠ٚزّضٍْٛ ثشطب٠بٖ

ألُٔٗ ؿ١مَٛ : "٠ٚمٛي اإلٔج١ً. ٠ظٓ أٔٗ ٠ٍّه ِٛ٘جخ اٌلفبء ثىجغ٠بء لٍت، ٠ٚـمَ ؿمًٍٛب سط١ًغا

ب ًٌ ا ٌٛ أِىٓ اٌّشزبع٠ٓ أ٠ ٍُّٛ ٌِ " ِـذبُء َوَظثَخ ٚأٔج١بُء وَظثخ ٠ٚؼطْٛ آ٠بٍد ػظ١ّخ ٚػجبئت دزٝ ٠ُ

  (.ٕٗ:ِٕٗذ)

  ؼجزاخ إًَا يٍ أجم يحثتهال تكرو اإلَساٌ يٍ أجم صُؼه انً -2

٠جضع ثٕب أال ٕٔض٘ق لَ ِٓ اٌظ٠ٓ ٠وٕؼْٛ ٘ظٖ األِٛع، ِٓ أجً ؿٍطبُٔٙ ٘ظا، ئّٔب           

... ثبألدغٜ ٠ٍؼِٕب أْ ٕٔظغ ئْ وبٔٛا وب١ٍِٓ ِٓ جٙخ رشٍوُٙ ِٓ وً اٌشطب٠ب ٚئهالح ٍغلُٙ

فجـٍطبْ فًٌ اٌغؿٛي . "اٌذت"٘ظٖ ٟ٘ اٌّؼغفخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ػجغ ػٕٙب اٌغؿٛي ثبؿُ آسغ ٚ٘ٛ 

اٌذت فٛق وً أٌـٕخ إٌبؽ ٚاٌّالئىخ، ٚأوضغ ِٓ وً اإل٠ّبْ األو١ض اٌظٞ ٠ٕمً اٌججبي، ٚػٓ وً 

ِؼغفخ ٚٔجٛح، ٚػٓ رٛػ٠غ وً األِٛاي، ٚػٓ ِجض االؿزلٙبص طارٗ، ألٔٗ ػٕضِب ػضص وً أٔٛاع 



ٍُ ثذـت اٌغٚح اٌٛادض، ٢ٚسغ والَ . فأُٗ ٌٛادٍض ٠ُؼطَٟ ثبٌغٚح والَ دىّخٍ : "اٌّٛا٘ت ٚلبي ػٍ

اٍد، ٢ٚسغ  َّٛ ٢ٚسغ ئ٠ّبْ ثبٌغٚح اٌٛادض، ٢ٚسغ ِٛا٘ت اٌلفبٍء ثبٌغٚح اٌٛادض، ٢ٚسغ ػًّ ل

َٕخٍ  ـِ ٍَٕخ، ٢ٚسغ رغجّخ أٌَ ـِ ح، ٢ٚسغ ر١١ّؼ األعٚاح، ٢ٚسغ أٔٛاع أٌَ َّٛ ، ٚئط (ٓٔ-ٕٔ:0وٛٔ" )ٔج

ٚا "ئط ٠مٛي ثىٍّبد ل١ٍٍخ وبْ آسًظا فٟ اٌزذضس ػٓ اٌّذجخ جؼٍٙب لجً وً اٌّٛا٘ت،  ٌٚىٓ جضُّ

ب أع٠ىُ ٍغ٠مًب أفًٌ ًٌ ثٙظا ٠ظٙغ ثًٛٛح أْ ػٍٛ (. ٕٔ:ٖٔوٛٔ" )ٌٍّٛا٘ت اٌذـٕٝ، ٚأ٠

ٚ٘ظا ١ٌؾ ثغ١غ . اٌىّبي ٚاٌزط٠ٛت ال ٠ىّٓ فٟ رٕف١ظ ِضً ٘ظٖ األػّبي اٌّض٘لخ ثً فٟ ٔمبٚح اٌذت

 .ؿجت، ألْ وً ٘ظٖ األِٛع ؿزٕزٟٙ، ٚأِب اٌذت ف١جمٝ ئٌٟ األثض

ٌُ رىٓ رلغً آثبؤٔب، ئّٔب ثبألدغٜ ( ػًّ اٌّؼجؼاد)٘ىظا فاْ ٘ظٖ األػّبي ٚاٌؼالِبد           

ػٕضِب وبٔٛا ٠ٍّىٛٔٙب ثٕؼّخ اٌغٚح اٌمضؽ، ٌُ ٠غ٠ضٚا أْ ٠ـزشضِٛٔٙب ئال فٟ دبٌخ اٌٌغٚعح اٌٍّذخ 

  .ٌٍغب٠خ ٚاٌزٟ ال ٠ّىٓ ف١ٙب االِزٕبع ػٕٙب
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اٌظٞ ٘ٛ أٚي ؿبوٕٟ هذغاء اإلؿم١َ، [ ٔ]ئٕٔب ٔظوغ ا١ٌّذ اٌظٞ ألبِٗ األة ِمبع٠ٛؽ          

اٌظٞ ثجضٌٗ اٌٍّّٛء سجضًب دبٚي أْ [ ٕ]ٚطٌه ػٕضِب ظٙغد ٘غٍمخ ِؼ١ٕخ رجؼذ سطأ ئ١ِٛٔٛؽ

 .٠ٙضَ ثـبٍخ اإل٠ّبْ اٌؼبَ، ٚلض سضع اٌىض١غ٠ٓ

ِجّٛػخ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ اٌظ٠ٓ اًطغثٛا سبئف١ٓ ِّب  ُؿئً ِمبع٠ٛؽ اٌطٛثبٚٞ ثٛاؿطخ          

فظ٘ت األة ئ١ٌُٙ، فأعاص . دضس، عاج١ٓ أْ ٠ذغع اٌمط١غ اٌجـ١َ فٟ ِوغ ِٓ ِشبٍغ اٌىفغ

ٌىٓ اٌطٛثبٚٞ ِمبع٠ٛؽ ًٚغ دًضا ٌضغصغرٗ ثٛاؿطخ اٌمٛي ... اٌٙغٍٛلٟ أْ ٠ـزشضَ ِؼٗ اٌجضاي

ٌٕظ٘ت ئطْ ئٌٟ اٌّضافٓ (. ٗ:ٕٓوٛٔ" )ثً ثمٛحٍ  ٍِىٛد َّللاَّ ١ٌؾ ثىالٍَ : "اٌغؿٌٟٛ اٌّشزوغ لبئالً 

، (ٕ:٠ٔٗغ)ٚٔـزشضَ اؿُ اٌغة ػٍٝ أٚي ١ِذ ٔجضٖ، ٚوّب ٘ٛ ِىزٛة أْ ٔظٙغ ئ٠ّبٕٔب ثأػّبٌٕب 

، ٚثٙظا ٠ظٙغ اٌذك اٌٛاًخ ال ثّٕبللخ  ِظٙغ٠ٓ اٌجغا١٘ٓ اٌٛاًذخ ٌإل٠ّبْ اٌذم١مٟ ثلٙبصح َّللاَّ

 .اٌذىُ سضاًػباٌىٍّبد ئّٔب ثمٛح اٌؼجبئت، فال ٠ىْٛ فٟ 

ػٕضِب ؿّغ اٌٙغٍٛلٟ ٘ظا اٌىالَ غٍت ػ١ٍٗ األِغ ٚهبع فٟ سؼٞ أِبَ اٌذبًغ٠ٓ،           

ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ئط اجزّغ اٌىً ثلغف ػظ١ُ . فزظب٘غ ثبٌّٛافمخ، ٚٚػض أٔٗ ؿ١أرٟ فٟ اٌغض

فٟ ػضَ ِٕزظغ٠ٓ فٟ اٌّىبْ اٌّذضص، عاغج١ٓ أْ ٠غٚا اٌّلٙض، ئط ثٗ ٠ٙغة سبعط ِوغ ِغربثًب 

ٚئط أزظغ اٌطٛثبٚٞ ِمبع٠ٛؽ ِغ اٌلؼت دزٝ اٌـبػخ اٌزبؿؼخ، أسظ اٌلؼت ٚط٘ت ثٗ ... اإل٠ّبْ

  (.ٚألبَ ١ِزًب ِزذضصًب ػٓ اإل٠ّبْ اٌـ١ٍُ صُ ٔبَ ِغح أسغٜ... )ئٌٝ اٌّضافٓ اٌّؼ١ٕخ

  يؼجزج تذافغ انحُاٌ وانشفقح  -4

ٚطٌه ثـجت " اٌجـ١َ"اٌظٞ ٠ضػٟ ثـ [ ٖ]١ُِ٘ب اٌذبجخ ئٌٟ أْ أك١غ ئٌٟ أػّبي األة ئثغا          

٘ظا اٌغجً ػٕضِب ٔؼي ِٓ اٌجغ٠خ ئٌٟ ِوغ ألجً اٌذوبص فٟ األدض . ثـبٍخ د١برٗ ٚثغاءرٗ

اٌـبثك ٌٍوَٛ اٌىج١غ أػػجزٗ اِغأح ثضِٛػٙب ٚرٛؿالرٙب ئط جبءد ئ١ٌٗ ثطفٍٙب اٌظٞ وبص أْ ٠ّٛد 

و١ٍت، ٌّٚب كغثذ ِٕٗ ٌٍذبي هبع ثـجت ٔمن اٌٍجٓ، فأػطب٘ب وٛة ِبء عؿُ ػ١ٍٗ ػالِخ اٌ

  .هضع٘ب ٍِّٛء ثبٌٍجٓ اٌغؼ٠غ

  يؼجزج يٍ أجم تًجيذ اسى انرب يسىع -5

ط٘ت ٔفؾ اٌغجً ئٌٟ لغ٠خ فأدبٍ ثٗ جّبػخ ِٓ اٌـبسغ٠ٓ اٌظ٠ٓ جبءٚا ئ١ٌٗ ثأـبْ فمض           

ِٓ  لضعرٗ ػٍٝ اٌّلٟ ِٕظ ؿ١ٕٓ ٠ٍٍٛخ ٚلض أذٕذ عوجز١ٗ ٚوبْ ٠ؼدف، ٚلض ًؼفذ عج١ٍٗ



أ٠ٙب األة ئثغا١ُ٘ ئْ وٕذ سبصَ َّللاَّ رؼ١ض ٘ظا اإلٔـبْ ئٌٟ هذزٗ : "جغثٖٛ لبئ١ٍٓ. اٌجٍٛؽ اٌضائُ

ٌٍذبي اؿزشضَ اؿُ اٌـ١ض اٌّـ١خ، ". اٌـبثمخ، فٕإِٓ أْ اؿُ ٠ـٛع اٌظٞ رإِٓ ثٗ ١ٌؾ ثبٍالً 

م١ّخ، ٚػبصد ٚأذٕٝ ٚأِـه ثمضَ اٌغجً صُ جظثٙب ٚئط ٌّـٙب هبعد اٌغوجخ ا١ٌبثـخ إٌّذ١ٕخ ِـز

  ...ئ١ٌٗ لضِبٖ وّب وبٔزب، ٚعجغ اٌّمؼض فغًدب

  ال تحكى ػهى استحقاق إَساٌ تًؼجزاته -6

وبْ ٘إالء اٌغجبي ال ٠ٕـجْٛ ك١ئًب ألٔفـُٙ ثـجت لضعرُٙ ػٍٝ هٕغ ِضً ٘ظٖ األػبج١ت،           

اِخ اٌجلغ٠خ ٚعفي اٌغؿً اٌىغ. ِؼزغف١ٓ ثأُٔٙ ٌُ ٠وٕؼٛا ٘ظا ػٓ اؿزذمبلبرُٙ ثً ثذٕٛ اٌغة

جْٛ ِٓ ٘ظا، ٌّٚبطا رلشوْٛ : "اٌّمضِخ ٌُٙ ثـجت االٔض٘بف ِٓ ِؼجؼارُٙ لبئ١ٍٓ ِب ثبٌىُ رزؼجَّ

رٕب أٚ رمٛأب لض جؼٍٕب ٘ظا ٠ّلٝ؟ َّٛ ٌُٚ ٠فىغ أدض أْ ٠زّجض ِٓ أجً (. ٖ:ٕٔأع!" )ئ١ٌٕب وإٔٔب ثم

وّب لٍٕب لجالً، ئْ  اٌّٛا٘ت اإل١ٌٙخ ٚاألػبج١ت، ثً ثبألدغٜ ثضّبع األػّبي اٌوبٌذخ، ألٔٗ

أهذبة األط٘بْ اٌفبؿضح ٠ٕجظْٚ اٌذك ثاسغاط اٌل١ب١ٍٓ ٚهٕغ اٌّؼجؼاد اٌؼظ١ّخ ثبؿُ اٌغة 

٠ب ِؼٍُّ عأ٠َٕب ٚادًضا ٠ُشِغط اٌل١ب١ٍٓ ثبؿّه فّٕؼٕبُٖ ألُٔٗ ١ٌؾ ٠زجغ : "ٚلض اكزىبُ٘ اٌزال١ِظ لبئ١ٍٓ

ْٓ ١ٌؾ ػ١ٍٕب فٙٛ ِؼٕبال رّٕ: "فأجبثُٙ اٌغة ِٓ جٙخ اٌؼِٓ اٌذبًغ لبئالً ". ِؼٕب َِ " ؼٖٛ ألْ 

٠ب عة ٠ب عة أ١ٌَؾ ثبؿّه رٕجَّأْٔب ٚثبؿّه أسغجٕب "، ٌٚىٓ فٟ إٌٙب٠خ ئط ٠مٌْٛٛ ٌٗ (ٓ٘،9:9ٌٗٛ)

اٍد وض١غح َّٛ ئٟٔ ٌُ أػغفىُ لَ، اط٘جٛا ػٕٟ : "، ٠لٙض أٔٗ ؿ١ج١جُٙ لبئالً "ك١ب١ٍٓ، ٚثبؿّه هٕؼٕب ل

 (.ٖٕ،7:ِٕٕذ" )٠ب فبػٍٟ اإلصُ

ٙظا ٠ذظع ِٓ ٚ٘جُٙ ثٕفـٗ ٘ظا اٌـٍطبْ ٌوٕغ اٌّؼجؼاد ٚاألػّبي اٌؼج١جخ ثـجت ٌ          

ٌٚىٓ ال رفغدٛا ثٙظا أْ األعٚاح رشٌغ ٌىُ، ثً افغدٛا ثبٌذغٞ أْ : "لضاؿزُٙ أال ٠ٕزفشٛا لبئالً 

  (.ٓٔ:ٌٕٓٛ" )أؿّبَءوُ ُوزِجَذ فٟ اٌـّٛاد

  ػظًح انًىاهة تكًٍ ال في انًؼجزاخ تم في االتضاع -7

أس١ًغا فاْ اٌغة ٠ٕجٛع وً اٌّؼجؼاد ٚاألػّبي اٌمض٠غح ٘ٛ ثٕفـٗ ػٕضِب صػب رال١ِظٖ أْ           

، "رؼٍّٛا ِٕٟ: "٠زؼٍّٛا ِٕٗ، أظٙغ ٌُٙ ثًٛٛح ِب ٠ٕجغٟ ػ١ٍُٙ ثذك أْ ٠زؼٍّٖٛ ثوفخ عئ١ـ١خ

١ٌؾ ثوفخ عئ١ـ١خ أْ رشغجٛا اٌل١ب١ٍٓ ثمٛح ؿّب٠ٚخ، ٚال أْ رطٙغٚا اٌجغم، ٚال أْ رلفٛا 

اٌؼّٟ، ٚال أْ رم١ّٛا اٌّٛرٝ، فأٗ ٘ظٖ األِٛع أفؼٍٙب سالي سضاِٟ، ٌىٓ ال ٠ّىٓ ثٙظٖ األِٛع أْ 

ب ٌٗ ًِ ، ٚال ٠مضع أْ ٠ىْٛ ثٙب ر١ًٍّظا أٚ سبص رؼٍّٛا : "ٚئّٔب ٠مٛي... ٠ىْٛ اإلٔـبْ ِّضًٚدب ِٓ َّللاَّ

ئط ٠ّىُٕٙ أْ . ، فاْ ٘ظا ِّىٓ ٌضٞ اٌجلغ ػبِخ(ٔٔ:9ِٕذ" )ِٕٟ، ألٟٔ ٚص٠غ ِٚزٛاًغ اٌمٍت

أِب هٕغ اٌّؼجؼاد ٚاٌؼالِبد فٙظا ١ٌؾ ثٌغٚعٞ ػٍٝ اٌضٚاَ، ٚال ٘ٛ ِف١ض . ٠زؼٍّٖٛ ٠ٚشزجغٖٚ

 .ٌٍج١ّغ، ٚال ٠ٛ٘ت ٌٍىً

االرٌبع ٘ٛ ؿ١ض وً اٌفٌبئً، ٚاألؿبؽ األو١ض ٌٍجٕبء اٌـّبٚٞ، ٚػط١خ اٌّشٍن           

ِٓ " ثبؿُ اٌغة"هٕؼٙب اٌـ١ض اٌّـ١خ فبإلٔـبْ ٠مضع أْ ٠زُّ اٌّؼجؼاد اٌزٟ . اٌشبهخ اٌـب١ِخ

غ١غ سطغ اٌـمٍٛ فٟ اٌىجغ٠بء، د١ّٕب ٠مزفٟ أصغ اٌغة اٌٛص٠غ، ال فٟ ؿّٛ ِؼجؼارٗ ثً فٟ 

ٚأِب اٌظٞ ٠ٙضف ئٌٟ أْ ٠أِغ األعٚاح إٌجـخ أٚ ٠ٕبي ِٛا٘ت اٌلفبء، . ف١ٌٍزٟ اٌوجغ ٚاالرٌبع

ظٙغ٘ب رذذ اؿُ اٌّـ١خ، ئال أٔٗ أٚ ئظٙبع ثؼي ِؼجؼاد اٌجب٘غح أِبَ اٌلؼت، فأٗ دزٝ ٚئْ أ

 .ثؼ١ض ػٓ اٌـ١ض اٌّـ١خ، ألٔٗ ثىجغ٠بء لٍجٗ ال ٠زجغ ِؼٍّٗ اٌّزٌغ

أْ : "ٟٚ٘" ٚه١خ جض٠ضح"فٟ ػٛصرٗ ئٌٟ ا٢ة، ر١ٙأ ٘ىظا ١ٌزذضس ثاعاصرٗ ربعًوب ٌزال١ِظٖ           

ب ًٌ ب ثؼٌىُ ثؼ ًٌ ب، وّب أدججزىُ أٔب رذجْٛ أٔزُ أ٠ ًٌ ا ثؼٌىُ ثؼ ثٙظا : "بي أًبف، ٌٍٚذ"رذجُّٛ

ئْ وبْ "ئٔٗ ٌُ ٠مً (. ٖ٘،ٖٔ:٠ٖٗٛ" )٠ؼغف اٌج١ّغ ئٔىُ رال١ِظٞ ئْ وبْ ٌىُ دّت ثؼي ٌجؼي



ب ٌجؼي"، ثً "ٌىُ أْ روٕؼٛا ػالِبد ِٚؼجؼاد ًٌ ٘ظٖ اٌٛه١خ ثبٌزأو١ض ". ئْ وبْ ٌىُ دّت ثؼ

 .ال ٠مضع أْ ٠ذفظٙب ئال اإلٔـبْ اٌٛص٠غ ٚاٌّزٛاًغ

٠ذـجٛا ع٘جبْ هبٌذ١ٓ أٚ ِزذغع٠ٓ ِٓ سطأ اٌّجض اٌجبًٍ ألُٔٙ  ٌظٌه فاْ آثبءٔب اٌـبثم١ٓ ٌُ

٠شغجْٛ اٌل١ب١ٍٓ، ٚال ٠زجبْ٘ٛ ثؼ٘ٛ أِبَ اٌجّب١٘غ اٌّؼججخ ِٓ إٌؼّخ اٌزٟ ٔبٌٛ٘ب أٚ اصػٛ٘ب، 

فٟ دٌٛعٔب، ٠ٍؼَ أْ ّٔضدٗ ١ٌؾ ئػجبثًب ( اٌؼج١جخ)ٚ٘ىظا فاْ ِٓ ٠وٕغ ك١ئًب ِٓ ٘ظٖ األِٛع 

ٗ، ٚال ٔطٍت أْ رشٌغ ٌٕب اٌل١ب١ٍٓ ثً ثبألدغٜ أْ ٔذًّ ِالِخ ثبٌّؼجؼاد، ثً ٌجّبي ؿ١غر

  .اٌذت اٌزٟ ٠وفٙب اٌغؿٛي

 إخراج انخطأ يٍ حياج اإلَساٌ أػظى يٍ إخراج انشياطيٍ يٍ اآلخريٍ -8

فٟ اٌذم١مخ ئٔٙب ٌّؼجؼح أػظُ أْ ٠مزٍغ اإلٔـبْ ِٓ جـضٖ صٚافغ اٌضٔؾ ػٓ أْ ٠طغص اٌل١ب١ٍٓ ِٓ 

أػظُ أْ ٠مبَٚ كٙٛاد اٌغٌت اٌّفزغؿخ ٌف١ٌٍخ اٌوجغ ػٓ أْ ٠أِغ ٟٚ٘ ػالِخ . جـض غ١غٖ

ٚأِغ أػظُ ٚأؿّٝ أْ ٠ٕزؼع ِشبٌت اٌظٍّخ اٌٍّٙىخ ِٓ لٍجٗ ػٓ أْ ٠طغص اٌّغى . لٛاد اٌلغ

أس١ًغا فأٗ ثطغق وض١غح، ٠ُذـت كفبء إٌفؾ ف١ٌٍخ ػظّٟ . ِٓ غ١غٖ ٠ٕٚؼع اٌذّٝ ِٓ ثضٔٗ

ا ِٓ كفبء جـض اٌغ١غ ًٛ ٚوّب أْ . أْ إٌفؾ أػظُ ِٓ اٌجـض، ٘ىظا فبْ ئٔمبط٘ب أُ٘وّب . أوضغ ؿّ

  .ٍج١ؼزٙب أصّٓ ٚأل١ُ، فاْ ٘الوٙب ٠ىْٛ أسطغ

  كيف تكىٌ انحياج انًستقيًح أفضم يٍ صُغ انًؼجزاخ؟-9

ٌٚىٓ ال رفغدٛا ثٙظا أْ األعٚاح رشٌغ ٌىُ، ثً : "ل١ً ٌٍغؿً اٌطٛثب١٠ٚٓ ثشوٛم رٍه األكف١خ

ألْ ٘ظا ال ٠ذضس ثمٛرُٙ ئّٔب ثمٛح (. ٓٔ:ٌٕٓٛ" )وُ ُوزِجَذ فٟ اٌـّٛادافغدٛا ثبٌذغٞ أْ أؿّبءَ 

ٌظٌه دظعُ٘ ٌئال ٠ٕـجٛا ألٔفـُٙ أٞ رط٠ٛت أٚ ِجض ِٓ ٘ظٖ اٌجٙخ، ئط . االؿُ اٌظٞ ٠ـزشضِٛٔٗ

أِب إٌمبٚح اٌضاس١ٍخ اٌزٟ ٌذ١برُٙ ٚلٍجُٙ، فجـججٙب ٠ُٛ٘ت ٌُٙ أْ رُىزت . ٟ٘ رزُ ثـٍطبْ َّللاَّ ٚلضعرٗ

 …ُ٘ فٟ اٌـّبءأؿّبء

________________________________________ 

ِمبع٠ٛؽ اٌّوغٞ ١ٌٚؾ االؿىٕضعٞ، ٚلض طوغ وً ِٓ عٚف١ٕٛؽ ٚؿٛػ١ِٚٓ ٘ظٖ   [ٔ]

 .اٌّؼجؼح

لبئض ٌألع٠ٛؿ١خ اٌجض٠ضح ِٚضافغ ػٕٙب، وبْ أؿمفب (: 9ِٖٗبد ػبَ ) Eunomuis  ئ١ِٛٔٛؽ[ ٕ]

٠ف١خ ثىجبصٚو١خ ط٘ت ئٌٝ اإلؿىٕضع٠خ، ٚرزٍّظ ػٍٝ ِٓ ػبئٍخ ع. Mysia  فٟ ِـ١ب Cyzicusػٍٝ 

 ْٞ ئط . Eudoxius  ، ٚط٘ت ِؼٗ ئٌٝ وجبصٚو١خ د١ش دٌغ ِجّغ أع٠ٛؿٟ ػمضAetiusٖ  ٠ض

  َ، ٚلضِٗ أؿمفًب ػٍٖٝٓٙهبع أٚصوـ١ٛؽ أؿمفًب ػٍٝ اٌمـطٕط١ٕ١خ ؿبَ ئ١ِٛٔٛؽ كّبًؿب ػبَ 

Cuzicus . وض١غح ٚكؼغ اٌىض١غْٚ ثفغاغٗ ٚلض أص٘لُٙ ثجالغزٗ اٌفبئمخ، ٌىٓ دضصذ ِزبػت

ٔبي كٙغح ُٚصػٟ . Eudoxiusط٘ت ئٌٝ اٌمـطٕط١ٕ١خ ٚؿىٓ ِغ . اٌضاسٍٟ ٍٚغصٖ ِٓ اٌّض٠ٕخ

دٌغ ِجًّؼب فٟ اٌمـطٕط١ٕ١خ، ٚثؼض ل١ًٍ  0ٖٖػبص ئٌٝ صٌٚزٗ، ٚفٟ ػبَ . رال١ِظٖ اإل١ِٛٔٛؿ١١ٓ

 Moesia  ٟف Halmyris  فٟ 9ٖٗػبف دزٝ ػبَ . ُٔفٟ ثٛاؿطخ اإلِجغاٍٛع ص١إصٚؿ١ٛؽ

لبَ ثزف١ٕظ آعاءٖ اٌمض٠ـ١ٓ ثبؿ١ٍ١ٛؽ اٌىج١غ . Dacora  ثم١وغ٠خ وجبصٚو١خ، ثبٌمغة ِٓ صاوٛعا

ب اث١ٌٕٛبع٠ٛؽ ٚص١إصصٚع أؿمف ا١ٌّوخ ًٌ  . ٚغغ٠غٛع٠ٛؽ أؿمف ١ٔون، ٚأ٠

 (.ٕٗ)٠ذزًّ أْ ٠ىْٛ هبدت إٌّبظغح [ ٖ]


