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╝ 

ٚـرين, وٕستًغ به, وهو ادًُغ  احلّد هلل رب افًٚدغ, ٕحّده محد افنَّ

ـــــُتــــٛــــــِه وع ظَ ـــــرُ ـــــْن مَ  ُُ  ـــــر افـــــ

 

ٜ ـَ ا  َذَ

 

 

وفٜٔ  شخٚء فِخدمٚت آجتامظٜٔمجًٜٔ   ذـٜ جمّوظٜ ٓبٚز افدَّ

 

 

 ُخالصٜ ـتٚب:

َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚة  اجلزء إول - أرثوذـس



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  اجلزء إول -أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚة  [2] َمْؼُ

 

تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف من افبدهيي أنَّ ]. 5صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

أي: مًْى ـِّٜ أرثوذـس تًْيمجًْٔٚ يًِم أنَّ  َّٔٚرين, أحدمهٚ ُمستَٔم افرَّ ق أنَّ إرثوذـسٜٔ ثبتٝ ـام هي بغ ت َِّ ئّْي , وهذا ُُي

ف ُُتثِِّه افُْٔسٜ افُٚثوفُٜٔٔ  [.يسٚري ُمًسض ُُتثِِّه افُْٔسٜ افزوتستٕٚتٜٔ, وآخر ُمتىرِّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف إنَّ ِديٕٚتْٚ تَوم ]. 12صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

َِّّْٚهٚ من أبٚء ُمْذ ؾجر ادسٔحٜٔ,  ِِّّْٚ ظذ افًَٔدة إرثوذـسٜٔ افتي تس ب »افرشول:  بوفسوافتي ؿٚل ظْٓٚ ُمً ُٝ من افرَّ َِّّ ؿد تس

َُِّّتُم إيَّٚه ا من افًَٔدة. (,23/  11)ـورٕثوس إوػ ش مٚ ؿد ش ُِوًّ وحٜٔ وحدهٚ ُخ  [ؾٓي ٓ تَوم ظذ افًٚضٍٜ افرُّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف أرثوذـسٔتي ]. 22صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

ُشل مل ُتودِ  ى تَِٔديٜ, ؾّن ظٓد افسٔد ادسٔح وافرُّ َّّ ُتٛ ُمْيَّّٜ, ع تَِٔديٜ: هي ُتس ـُ بل ـٚن افوحي ُبُىون أشٍٚر افوحي اإلهلي يف 

َِف َِف ظن َش ُُٕيم افُْٔسٜ وترتٔبٚهتٚ َخ س أو   [, ؿرن بًد آخر, بُل إجالل واحسام.يتْٚؿِه ادٗمْون شواء ـٚن آيٚت افُتٚب ادَُدَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف ينسط ؽر أنَّه ]. 21صـ -ٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ , اجلزء إول, مُتبأرثوذـس

ٜ افتََِّٔد أن يُون س -1: فهحَّ ًٚ فروح افُتٚب ادَُدَّ ؾَ شوفَّٜٔ -2. ُموا ًٚ ظِٔه من شٚئر آبٚء افُْٔسٜ افرَّ ً َّ , إذ أنَّ ـْٔستْٚ هي ـْٔسٜ جُم

َّٜٔ وفٔسٝ ـْٔسٜ ؾرديٜ.  ً َّ ُشلأن يُون ؿديم افًٓد ويرجع إػ  -3جَمْ ُهور إوػ فِّسٔحٜٔ.ظك افسٔد ادسٔح وافرُّ ًُ  [, أي اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ افُْٔسٜ ]. 22صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

أي اجلٚمع يف ِىٜ افُْسٜٔ افتي هلٚ افرَّ ٚرشٜ افًبٚدةافزوتستٕٚتٜٔ ـْٔسٜ ؾرديٜ وٓ تٗمن بٚفسُّ ُُ . أّمٚ ـْٔستْٚ إرثوذـسٜٔ ؾٓي  افتٍَّسر و

ء أـٚن ظَٔدة أو ضَس أو روحٕٜٚٔ,  خيص يف أمر ـْز, شوا ر رأجه افنَّ وجٛ ـْٔسٜ جمًّٜٔ ٓ تسك فٍِرد أن ُيَرِّ ُّ بل يْتٓي افُل ب

س  ُدس ٜبرئٚشجمّع ُمَدَّ َُ وح اف  [.افبٚبٚ إػ مٚ ُيرصدهم افرُّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف ُهْٚ يتبٚدر إػ ]. 22صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

هن شٗال:  س وحده ٓ يٍُي فِخالص ؟افذِّ وس هبذا افُّم  هل افُتٚب ادَُدَّ َُ وهل ٕحن ُُمتٚجون إػ أؿوال آبٚء وتَِٔدات وُض

س ٔسٜ إرثوذـسٜٔ, ـام تَول افىَّوائف إخرى ظّْٚ ... ؟؟ ؾِإلجٚبٜ ظذ هذا افسٗال َٕول: افذي يف افُْ إذا ـٚن افُتٚب ادَُدَّ

د, وحده يٍُي بٝ ؟, وافٍُر ُموحَّ ًَّ دت افىَّوائف بُْٔم وتن أخٔس ذفك من آجتٓٚدات افٍرديٜ يف افتٍَّسر افتي إَسّٝ  ؾِامذا تًدَّ

دت  بٝ وتًدَّ ًَّ ئٍٓٚ إػ أٓفخٚصَّ وتن  [.ٜ يف افزوتستٕٚتٜٔ افتي وصِٝ ضوا

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ ـِّٜ ]. 51صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

غ, أي: وُيًرف أصحٚب هذه افىَّٚئٍٜ بٚفزوتستٕٚٝ, ـِّٜ ٓتْٜٔٔ مًْٚهٚ احتجٚجبروتستٕٚٝ:  ٓظساضٓم ظذ , وذفك ادُحتجِّ

 [.مٚرتن فوثر, وؿد ٕنٖت افزوتستٕٚتٜٔ يف أخامٕٔٚ بواشىٜ زظّٔٓٚ افُْٔسٜ افُٚثوفُٜٔٔ ورئٔسٓٚ بٚبٚ رومٚ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  اجلزء إول -أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚة  [3] َمْؼُ

 

تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف يس]. 64صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس  ؿٚل افَدِّ

َّٕه جيٛ أن ًٕتَد »أثْٚشٔوس:  د ادُتٖنِّس بٚفُاملإ َّٕه ُُيٚصم بىبًٜٔ واحدة وأؿْوم واحد هلل افُِّٜ ادُتجسِّ , ومن ٓ يَول بٌر ذفك ؾ٘

يسغ. ًٚ: ش اهلل وُُيٚرب أبٚء افَدِّ ُدسهذا افواحد »وؿٚل أجو َُ وح اف  , وفٔس ابن افواحدوابن اإلٕسٚن بٚجلسد, هو ابن اهلل بٚفرُّ

د افذي ٕسجد فه مع جسده ُشُجوداً , أحدمهٚ مسُجود هلٚ وإخرى ؽر مسجود هلٚضبًٔتٚن  بل ضبًٜٔ واحدة فُِّٜ اهلل ادُتجسِّ

 [.شواحداً 

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ ؿٚل ]. 65, 64صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

يس  ٚدهو ابٌن واحٌد, »إؽريٌوريوس: افَدِّ ًٚ وٓ ُُمتِىًٚ , وفٔس فِّسٔح ضبًٔتٚن بًد آِّتِّ ؾىبًٜٔ افالهوت وضبًٜٔ , وٓ ُمٍسؿ

امء: افّْٚشوت اجتًّتٚ إػ وحدإٜٔ وصٚرتٚ واحداً  وفٔس هو ابْي ش, هذا هو ابْي احلبٔٛ افذي به ُُسرت», وؿٚل اهلل أب من افسَّ

بل هو افواحد وحده من جوهري بْي بًّْى أنَّه فٔس واحدًا ُوفَِد يف ادٌٚرة وآخر َشَجَد فه ادجوس, وآخر ابن مريم, إذ ؿٚل ا

ًٚ, وٓ تىِبوا فه يف ومن جوهرـم بٚفّْٚشوت, بٚفالهوت ده ظذ إرض أب , صٚهبْٚ يف ـل رء مٚ ظدا اخلىٜٔ وحدهٚ, ٓ تىِبوا فتجسُّ

ٚ, بل هو بال أب ظذ إرض, امء. افّسامء ُأمَّ  [شوهو بال أم يف افسَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف يس ]. 65صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس ؿٚل افَدِّ

ُْدري:  ي افّْٚشوت من افالهوت»ـرفُّس افسَّ ًُٕرِّ  ٓ َّْٕٚ ي افُِّٜ من افّْٚشوت إ ًُٕرِّ ٚد افٌٚمض افذيٓ  بًد ذفك يبَى  وٓ  آِّتِّ

دتٚ, هو صٔئغ اجتًّٚ إػ واحد, بل ًٕسف أنَّ ادسٔح افواحد ُيُّن تٍسره د, وأنَّ افىَّبًٔتغ اِّتَّ ًٚ وجتسَّ , ؾًِْسف وافُِّٜ صٚر إٕسٕٚ

ادوفود من افًذراء  بّسٔح واحد ٓ بٚثْغ, ومن أجل ذفك أؿول: إنَّ ـِّٜ اهلل ٓ ُيدظى يسوع ادسٔح بٍٕٚهٚفه ظن اجلسد, وٓ

ٚده مع افُِّٜ. ى يسوع ادسٔح إٓ بِّٚتِّ َّّ  [شُيس

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف ُربَّام ُمًسض ]. 65صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

ؾُٔف يًتز (, 22/  4تًِّون وٕحن ٕسجد حٚ ًِٕم )يو من هو ذفك افَٚئل فِسٚمريٜ: أنتم تسجدون حٚ فستم »يسٖل ؿٚئاًل: 

ٚجدين وهو اإلهل ؟ ٚمريٜ  .شادسٔح ٍٕسه من ؾئٜ افسَّ َِّم مع افسَّ , هو يسوع ادسٔح افواحد وحدهاإلجٚبٜ ظذ ذفك: إنَّ افذي ـٚن يتُ

ن من افّْٚشوت افّسِٚجد جود, ادُُوَّ  [.فَُّْه مع ذفك هو بىبًٜٔ واحدة, ٕنَّه إهل وإٕسٚن, وافالهوت افواجٛ فه افسُّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ يَول ]. 66, 65صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

يٚح ؿبل أن يذهٛ ويْٚم يف »شٚئل آخر:  ًُٕٔٚٔه افتَّالمٔذ من هول افبحر وافرِّ ٍْٜٔ ؟هل مل يُن ادسٔح يًِم بام ش رة افسَّ ش. مٗخِّ

واإلجٚبٜ ظذ ذفك: إنَّ افسٔد ادسٔح فه ادجد يًِم ـل رء يف وؿته, وفُْه فتًٛ اجلسد ٕٚم فٔسسيح, وفُن ظْدمٚ ذهٛ افتَّالمٔذ 

ٍْٜٔ ؿٚئِغ:  رة افسَّ ك أن هنِك ؟»إفٔه يف مٗخِّ ّّ يح وأشُٝ افبحر ؿٚئاًل: ش أمٚ هُي ٚر هدوء ظئم. ؾهش, أشُٝ وابُم»ؿٚم وإتٓر افرِّ

ل يل إنَّ افسٔد ادسٔح ؿد تًٛ وٕٚم بٚفّْٚشوت َُ يح وأشُٝ افبحر بٚفالهوت, ٓ ت ي أؿول فك إنَّ يسوع ادسٔح فه وفُن إتٓر افرِّ , ٕنَّْ
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يح وأشُٝ افبحر,  د افذي إتٓر افرِّ د, وهو ذات اإلهل ادُتجسِّ ه ضبًٜٔ واحد بًد وأنَّ ـل ادجد هو افّْٚئم بىبًٔته افواحدة, إهل ُمتجسِّ

ٚد د, ومنٔئٜ واحدة, آِّتِّ ف اإلهل ادُتجسِّ ف يف ـل إحوال تكُّ  [.ويتكَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف من ـل ذفك ]. 66صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

َّٕه إهل وإٕسٚن, وأؿْوم واحد ومنٔئٜ واحدةؾٚديْٚ افًئم هو ذو ضبًٜٔ واحدة يتَِّوح أن  ْن ثمَّ ٓ يهّح أن َٕول إ ِّ َّٕه إهل , ؾ َّٕام َٕول إ وإ

د(,  ُمتٖنِّس يسغ)أي: ُمتجسِّ , وٓ ُيٍى أن آظتَٚد بىبًٜٔ اهلل افواحدة افُِّٜ ومن يَول بٌر ذفك ؾٓو ُُيٚصم اهلل وُُيٚرب افَدِّ

د مل يُن اظتَٚد ـْٔسٜ اإلش ٚ فسٚئر ـْٚئس ادسٔحٜٔ ادُتجسِّ وافذي , حتى جمّع خَِدؤٕٚ ادنئومُْدريٜ وحدهٚ, بل ـٚن اظتَٚدًا ظٚمًّ

ٚد ِٔم أنَّ ُأِخَذ ؾٔه بٚفىَّبًٔتغ فِسٔد ادسٔح بًد آِّتِّ َِّٝ ـْٔسٜ اإلشُْدريٜ ظذ ُمًتَدهٚ افسَّ ٚد , وط افسٔد ادسٔح ضبًٜٔ واحدة بًد اِّتِّ

ِِّهْٚ افّهٚفِح رّب ادجد يسوع. ومنٔئٜ واحدة, افىَّبًٔتغ  [دُخ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف تًتَد افُْٔسٜ ]. 62صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

ومٕٜٚٔ وافُْٔسٜ افٔوٕٕٜٚٔ, افزوتستٕٚتٜٔ ٚدفه , أنَّ افسٔد ادسٔح فه ادجد, وـذفك افُْٔسٜ افرُّ , وحٔٞ أنَّ ذفك ٓ ضبًٔتٚن بًد آِّتِّ

حٔحٜ,  س وتًٚفّٔه افهَّ د ضبًٜٔ واحدة ُمتَِّحدةُيواؾق افُتٚب ادَُدَّ , وفو إذ تٗمن افُْٔسٜ إرثوذـسٜٔ أنَّ فِسٔد ادسٔح بًد افتَّجسُّ

حٜ ظذ  ِْٚ بًغ افرؤيٜ افُُّْهوص اإلهلٜٔ اخلٚصٜ هبذا ادوضوع فوجدٕٚهٚ تُّْص سا ٚفِح.تٖمَّ  [وحدة افىَّبًٜٔ يف ُُمِهْٚ افهَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ يف هذا ]. 67صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

ز إخوتْٚ افزوتستٕٚٝ  ِـّ ب »يٜ افتي تَول: , وُهْٚ يًتّدون ظذ أظذ اإليامن ؾَط وظدم آهتامم بُل مٚ ظداهادوضوع ُير آمن بٚفرَّ

د إيامن اإلٕسٚن ُيِص يف حليٜ ب٘يامٕه(, 31/  16)أع ش يسوع ادسٔح ؾتخِص جرَّ ُّ شٜ , ويرون أنَّه ب ر ادَُدَّ وهبذا ُيُْرون إُسا

ٚ ظالؿٜ ُمبٚذ وُيُْرون دور افُْٔسٜ يف خالص اإلٕسٚن, افالزمٜ فِخالص مثل ادًّوديٜ وافتوبٜ ة بغ اإلٕسٚن افذي يًتزون أهنَّ

 [واهلل.

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف افزوتستٕٚٝ ]. 68صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

ًٚ بذبٔحته اخلالصٜٔ دون يًتزون أنَّ  ِِّه ًٚ وُُم آظتبٚر بّوضوع افوٓدة اجلديدة ِّتدث ظْدمٚ يَبل اإلٕسٚن افسٔد ادسٔح ؾٚدي

ويُون بذفك ؿد َؿبَِل اخلالص وضّْه , ٓ ُيُّن أن هيِك من َؿبَِل ادسٔح ادهِوب افَٚئم من بغ إموات, ويٗمْون أنَّه ادًّوديٜ

ؾٚت, مٓام صٚدؾه بًد ذفك من أحداث ًِبوا , وهذا ادٍٓوم ُُيٚضٛ افذين جُيٚهدون ضّد اخلىٜٔ بٖن ٓ ُيتومٓام ؾًل هو ٍٕسه من تكُّ

مون هلم ٕنَّ إيامهنم بٚدسٔح يوّن هلم احلٔٚة إبديٜأنٍسٓم,  م ُيَدِّ بٚب, ٕهنَّ ٜ افنَّ , وهبذا يَسب افزوتستٕٚٝ من افْٚس, خٚصًّ

ٚرشٜ افتَّوبٜ وآظساف واحلُزن ظذ اخلىٜٔ, وِّتريرهم من تًٛ  ُُ وحي و ًٚ فِخالص, بًٔدًا ظن اجلٓٚد افرُّ ًٚ واشً ًٚ شٓاًل وبٚب ضريَ

ظٚء ـٚذب يَول:  ّر بٚدِّ ٍِق مع»افوَّ ِِّص إنَّ هذه إمور تتَّ ش. حٔٚة افًبوديٜ افتي ظٚصتٓٚ افبؼيٜ يف افًٓد افَديم ؿبل جميء ادُخ
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س ؽم من اشتًامل هٗٓء ٔيٚت من افُتٚب ادَُدَّ م يتجٚهِون ٕهوص أخرى ـثرة واضحٜ تتًٚرض مع مٍٓوم افبٚب , وبٚفرَّ إٓ أهنَّ

موٕه فِْٚس  [.افواشع هذا افذي ُيَدِّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ فَد ]. 98, 97صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ تي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةأرثوذـسَّٔ اف

ؿوم يرتٚبون يف تَِٔٛ هُذا آيت ٕظجٛ من وجود », وأرشل فِّٗمْغ مْنورًا يَول: دحض ـرفُّس بدظٜ ٕسىور افٍئًٜ هذه

ى أّم اهلل ؟, ٕنَّه إذا ـٚن ادسٔح إهل, ؾُٔف ُيوافًذراء بوافدة اإلهل َّّ ظْدمٚ جٚهر ٕسىور هبذا ادًُتَد ش, ِن ظذ افتي وفدته بٖن ُتس

ه ادجّع ادسُوين افثٚفٞ يف أؾسس شْٜ افٍٚشد,  يس ـرفُّس افُبر بٚبٚ اإلشُْدريٜ, م431إًَد ضدَّ , وأصدر ِّتٝ رئٚشٜ افَدِّ

ه احلُم أيت:  س ادُِتئم يف ظٚصّٜ أؾسس إ»ضدَّ َّٕك مْزوع من ـل وطٍٜٔ ودرجٜ ػ ٕسىور )هيوذا افثٚين(, من ادجّع ادَُدَّ اظِم إ

َتٙ ؿوإغ افبًٜٔ ُّ س ب شٜيف افُْٔسٜ من ادجّع ادَُدَّ رك وظْٚدك ضّد افَوإغ ادَُدَّ وظذ أثر ش, , وذفك من أجل خىٖك وإسا

ئٔل هو اإلهل ادُتٖنِّس افذي ُوفَِد من افًذراء افبتول ٕحن ٕٗمن أنَّ ظاّمٕو»إتٓٚء ادجِس, أرشل أظوٚؤه إػ ادِك رشٚفٜ هذا ّٕهٓٚ: 

ُدس, أّمٚ ٕسىور ؾِم ُينٚرـْٚ هذا اإليامنمريم,  َُ وح اف ُشل, فذفك ؾٓو ؽريٛ ظن أب وآبن وافرُّ ؽريٛ ظن , ؽريٛ ظن مراث افرُّ

شوفَّٜٔ شٜ افواحدة افوحٔدة اجلٚمًٜ افرَّ داً هو وـل مٚ ٓ يَول أن افً, افبًٜٔ ادَُدَّ . يسوع هو اخلٚفق, ذراء مريم وفدت افُِّٜ ُمتجسِّ

ِِّص, فه ادجد افّدائم إػ أبد أبدين, آمغ مٜ ؿٕٚون اإليامن ش. يسوع هو افٌٚفٛ, يسوع هو ادُخ ًٚ ُمَدِّ ثّم وضع هذا ادجّع أجو

يسٜ مريم هي وافدة اإلهل:  د, ًُٕيِّّك يٚ أم افُّْور احلََٔي»فٔثبٝ أّن افَدِّ ُّٕجِّ يسٜ مريم وافدة اإلهلو , ٕنَّك وفديت ك أجتٓٚ افًذراء افَدِّ

يَغ, ثب دِّ ٓداء, هتِٔل افهِّ ُشل, إـِٔل افنُّ َِّص ٍٕوشْٚ, ادجد فك يٚ شٔدٕٚ ومُِْٚ ادسٔح, ؾخر افرُّ ِِّص افًٚمل, أتى وخ ٚت فْٚ ُُم

ُٕبؼِّ  دهٕسج, ٓهوت واحد, بٚفّثٚفوث إؿدسافُْٚئس, ؽٍران اخلىٚيٚ, ُٕرز و ُّٕجِّ  [شرب ارحم, يٚ رب بٚرك, آمغ. , يٚد فه و

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ هذه ]. 61, 62صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

َُوسوبًوٓٚ يف , بًوٓٚ يف افًَٔدة واإليامنآختالؾٚت ]أي: افتي بغ إرثوذـس وافزوتستٕٚٝ[  وافبًض افثٚفٞ يف أمور , افىُّ

ً افًبٚدة وافِّْيٚم افُْز ِِّّْٚ افهٚفح, أضٚل اهلل حٔٚته ُذخرا , وفَد ذـر ؿداشٜ افبٚبٚ ادًُيَّم إنبٚ صْودة افثٚفٞ, راظي ُرظٚتْٚ وُمً

ًٚ, ٕذـر افَِٔل مْٓٚ آختالؾٚت افرئٔس ضبًٜٔ  -1ٜٔ, وهي يف موضوظٚت: فُِْٔسٜ, يف ـتٚبه "افالهوت ادَُٚرن", ثالثغ اختالؾ

ر -3. اإليامن وإظامل -2. افسٔد ادسٔح ادذبح وافُبُخور وحٚمل  -6. بتوفٜٔ افسٔدة افًذراء -5. صٍٚظٜ افَديسغ -4. إُسا

وم -8. إظٔٚد -7. إجَوٕٚت  [.افُْٓوت -9. افهَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ صٍٚظٜ ]. 86صـ -ء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ , اجلزأرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

يسغ: ؾَّسَّ أبٚء أنَّ افنٍٚظٜ هي  طافَدِّ بغ ذوي مُٕٜٚ فدى صٚحٛ ًّٕٜ فهٚفح صخص يرى ذاته أنَّه ؽر ُمستِحق أن يسٖل  افتَّوشُّ

ًٚ دون وشٚضٜ وشٔط أو صٍٚظٜ صٍٔع, ؾٓي هبذا  ؾٔع , تٍٚوتغ ؿدرًا وؿوةوشٚضٜ ثٚفٞ بغ اثْغ مفٍْسه صٔئ وؽٚيتٓٚ جِٛ ًّٕٜ من افرَّ

ّٜ, وٓ تتّم هذه افٌٚيٜ إٓ إذا ـٚن إػ افوضٔع  [.افوشٔط فه حيوة أو مْزفٜ يف ظغ صٚحٛ افًِّْ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  اجلزء إول -أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚة  [6] َمْؼُ

 

تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ وحٔٞ أن ]. 86صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

س أن  ًٚ أمٚم افُْٔسٜ تًتَد حسٛ تًٚفٔم افُتٚب ادَُدَّ ًٚ وؿبوًٓ حسْ ًٚ رؾًٔ يسغ إحٔٚء ظذ إرض وادُْتَِغ إػ افسامء مَٚم فَِدِّ

يسغ, وُيدظى ذفك افىَِّٛ اهلل ًٜ هبٗٓء افَدِّ ٍِّ ْن ثّم تىِٛ احتٔٚجٚهتٚ من اهلل ُمتن ِّ َِِّٜٔش, صٍٚظٜ», ؾ ظذ فدى اهلل,  وهي صٍٚظٜ توشُّ

ٍٚظٜ ٓ تتًٚرض مع صٍٚظٜ ربْٚ يسوع ادسٔح فه ادجد ِِّّْٚ بوفس افرشول بَوفه: أنَّ هذه افنَّ ٕنه يوجد إهل واحد », افتي ذـرهٚ ُمً

 [(.5/  2يت  1ش )اإلٕسٚن يسوع ادسٔح: ووشٔط واحد بغ اهلل وافْٚس

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ إذن, ]. 88صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ ٚةأرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔاف

يسون يًرؾون ـل مٚ ُيدث ظذ إرض ـام ـٕٚوا يًِّون ؿبل إتَٚهلم إػ افسامء , وبٚفّتٚيل يستىًٔون أن ينًٍوا يف ادٗمْغ, أّمٚ ؾٚفَدِّ

يٛ يف صحته.ظن صٍٚظتٓم يف مٗيَّدة بٚفُُّْهوص واحلوادث افُتٚبٜٔ تٖجٔدًا ٓ   [شبٔل إلُٕٚره أو افرَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ وافُْٚئس ]. 92صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

يسغ, افزوتستٕٚتٜٔ ٓ تٗمن بنٍٚظٜ افسٔدة افًذراء ويٗمْون بٖنَّ تَبٔل , إرض نوييُّْون أنَّ دورهم ؿد إتٓى بٕٚتَٚهلم م, وٓ افَدِّ

َّٜٔ افَٚئِٜ: أو تًئم رؾٚهتم, صورهم ٓ تهْع فك ُتثًٚٓ وٓ صورة ُّٚ يف افّسامء من ؾوق وظذ إرض من », ُُمٚفف فتِك افوص

الـغ ظذ (, وفَد ٕسوا أو تْٚشوا أن اهلل أمر موشى أن يهْع ـٚروبغ, أي صورة م4/  22)خر ش ِّتٝ, ٓ تسجد هلّن وٓ تًبدهنّ 

 [(.9-7/  37تٚبوت افًٓد )خر 

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف جود ]. 92, 91صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس افسُّ

م إٓ هلل وحده: شجود افًبٚدة -1ٕوظٚن:  فه إػ جسد , وهو ٓ ُيَدَّ س بًد ِّتوُّ ربٚن ادَُدَّ َُ جود فإلـرام -2. ادسٔح ودمهوفِ : افسُّ

شجد (, وـام 12/  6, رؽم أنَّ افذي صًْته أجدي بؼيٜ )يش شجد ينوع أمٚم تٚبوت افًٓدـام  ؾُُّٔن ذفك تَديّه فألصخٚص

 وبْي يًَوب فٔوشف أخٔٓم(, 7/  18)خر  وموشى فٔثرون محٔه(, 3/  33)تك  ويًَوب فًٔسو(, 7/  23)تك  إبراهٔم فبْي جٝ

ًٚ أنَّ 23/  1مل  1) وٕٚثٚن فداود ادِك(, 6/  42)تك  جود فِبؼ(. وُّٚ ُيذـر أجو ُِوك اهلل ٍٕسه أبٚح افسُّ , شواء ـٕٚوا ـْٜٓ أو ُم

م, بَوفه تًٚػ:  (, 35/  2صم  1ش )يٖيت فٔسجد فهوأؿٔم فٍْز ـٚهْٚ أمْٔٚ ويُون أن ـل من يبَى يف بٔتك »أتَٔٚء بَهد اإلـرا

 [(.9/  3)رؤ ش , ويًرؾون أين أنٚ أحببتكيٖتون ويسجدون أمٚم رجِٔكهئْذا أصرهم » ٚؾٔالدئٍِـْٔسٜ  وؿوفه فُٚهن

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف حََٜٔ أنَّه جٚء ]. 92صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

إير ٓ تًٍل! ٕين »ظن يوحْٚ افرشول يف شٍر افرؤيٚ, أنَّه ّحٚ أراد أن يسجد فِّالك افذي ُيريه ادْٚطر اإلهلٜٔ, مًْه ادالك بَوفه: 

وحْٚ إّمٚ دُٕٜٚ ي(, ؽر أنَّ هذا حدث ٕمرين: 9/  22)رؤ ش ظبد مًك ومع إخوتك إنبٔٚء, وافذين ُيٍيون أؿوال هذا افُتٚب

ْن ثّم مًْه ظن ذفك, ؾٓي ُمسٚويٜ فه, ؾٓي إن مل تزد ظن ادالك, ومْزفته ظْد اهلل ِّ , أو ٕنَّ يوحْٚ طّن أن ادالك هو افسٔد ادسٔح حٚ ؾ
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جود فه  ق وهبٚء, ؾٖراد أن يسجد فه ـ٘هل مًبود, هلذا افسبٛ ظْٔه هو افذي مْع بىرس افرشول من افسُّ رأى مٚ ظِٔه من إجالل وإذا

جن, ظ م وُِّتسم إػ أؿل آحسامْدمٚ أخرجه ادالك من افسِّ يسغ وآثٚرهم وصورهم ٓبد أن ُتُرَّ  [.ـذفك ُرؾٚت افَدِّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ فَد ُدِظَٔٝ ]. 93صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

يسٜ مريم ُمْذ ا ٜ هبٚ, وأن بّريم افًذراءٕجٔٚل افَدِّ ٍٜ اخلٚصَّ , واداُلزمٜ ٓشّٓٚ افُريم حٔثام ُيذـر, ّٕن ابْٓٚ فٍظ ظذراء هي افهِّ

ً من ؾسٚد بتوفٔتٓٚادوفود مْٓٚ  ً من ـَّس أو ذخ, ؿد خرج من مستودظٓٚ خِوا جٚج خِوا ًٚ ـام يٍْذ ٕور افنّس من افزُّ , وؿد ـٚن ٓئَ

ْن ثّم, بهٕٚع افًجٚئٛ ومهدرهٚ أ ِّ ًٚ فًِٚدة, ؾ و وؿٝ , ؿبل افوٓدة, ؾٚفًذراء دائّٜ افبتوفٜٔن ُيوفد هُذا بْوع ظجٔٛ وُمٌٚير ُتٚم

 [.وبًد افوٓدة أجوًٚ , افوٓدة

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف ِْي ُثمَّ َأْرَج »]. 93صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس ًَ

: َهَذا اْفَبُٚب  بُّ َٚل يِلَ افرَّ ََ ٌَِق. َؾ ٌْ ِق َوُهَو ُم ْؼِ َّ ِْ ِدِس اخْلَِٚرِجيِّ اْدُتَِّجِه فِ َْ َْٕسٌٚن, إَِػ َضِريِق َبِٚب اْدَ َتُح َوَٓ َيْدُخُل ِمُْْه إِ ٍْ ًٚ, َٓ ُي َ َِ ٌْ وُن ُم ُُ  َي

ونُ  ُُ َٔ ئَِٔل َدَخَل ِمُْْه َؾ ا بَّ إهَِلَ إُِْسَ ًََِٚ  َٕنَّ افرَّ ٌْ يس أؽسىْٔوس هذا افَّْص بَوفه: 2-1/  44)حز ش ُم مٚ هو مًْى: »(, وؿد ؾَّسَّ افَدِّ

ٕسبٚب ُمٌِق يف بٔٝ ادَدس,  وام ظديّٜ افدَّ يسٜ مريم تُون ظذ افدَّ , ومٚ هو مًْى ؿوفه: ٓ يدخل مٚفُٜ خلٚتم بتوفَّٔتٓٚ, إٓ أن افَدِّ

يس يوشف افَّْ مْه إٕسٚن,  وجَّٜٔ) جٚر مل يًرؾٓٚ ؿطإٓ أنَّ افَدِّ ئٔل دخل مْه وهذا افبٚب ادًرؾٜ افزَّ ب إهل إُسا (, ومٚ هو مًْى أنَّ افرَّ

ًٚ ٓ ُيٍتح,  ًٚ بًد افوٓدة ظذراء, إٓ أن مريم ؿد ـٕٚٝ ؿبل افوٓدة ظذراءيُون ُمٌَِ  [.شبَٔٝ أجو

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ ٕجد ]. 94, 93صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

ة  يسٜ افًذراء مريم َوَفَدت ادسٔح وهي ظذراء ؾَط ـُْبوَّ ًٚ »ؿٚئاًل:  صًٔٚء افَّْبيإافزوتستٕٚٝ يَوفون إن افَدِّ هوذا افًذراء ِّتبل وتِد ابْ

, و َوَفَدت أوٓداً , بل ظٚدت واؿسٕٝ بٔوشف, ؾِم تيّل هُذا, ٔد ادسٔحأّمٚ بًد افوٓدة افس(, 14/  7)إش ش وتدظو اشّه ظامٕوئٔل

افتي وردت يف ش حتَّى», ُمستْدين يف ذفك ظذ ـِّٜ 55/  13ُهم: يًَوب ويود وشًّٚن وهيوذا, افذين جٚء ذـرهم يف متَّى 

ًٚ َتِرد يف ش حتَّى»(, ومع أنَّ ـِّٜ 22/  13)مٝ ش مل يًرؾٓٚ حتى وفدت ابْٓٚ افبُر»افَّْص افَٚئل:  إذا ـٕٚٝ مسبوؿٜ بٚفٍَّْي, ؾٌٚفب

ريٜ افٍْي فًدم ُوُؿوع مٚ جٚء يف احٚيض دون إثبٚت وؿوظه يف ادُستَبل, وفَد  ٚئي, أي اشتّرا س بًّْى افَىع افِّْٓ افُتٚب ادَُدَّ

س هبذا ادًْى مْٓٚ ؿوفه:  (, 23/  6صم  2ش )ل وفد إػ يوم موهتٚومل يُن دُٔٚل بْٝ صٚو»وردت آيٚت ـثرة يف افُتٚب ادَُدَّ

يس أ ًٚ حتى بًد موهتٚ, وهذا بٚفىَّبع, ومٚ أحسن مٚ ؿٚفه افَدِّ ٚ مل َتِِد أجو دد: جومًْى ذفك أهنَّ فو ُؿِْٚ إنَّ »رؤّٕوس يف هذا افهَّ

ًّٔٚ ظذ أن يوشف ٓ يُ ش حتَّى»ـال, إذًا ـِّٜ ش آريوس مل يُتٛ حتى مٚت, ؾٓل يٗخذ من ذفك أنَّه تٚب بًد أن مٚت ؟ ستدّل مْٓٚ ؿىً

يسٜ مريم بًد أن َوَفَدت افسٔد ادسٔح فه ادجد,  , ؾِٔس هم أوٓد افًذراء أّمٚ إخوة ادسٔح افوارد ذـرهم يف اإلٕجٔلظرف افَدِّ

يسٜ مريم,  َّٕام ُربَّام ُهم يُوٕون أوٓد يوشف من زوجته إوػ ـام يرى بًض افًِامءافَدِّ م أبْٚء مريم زوجٜ أو رأي آخر يَ, وإ ول إهنَّ

يس يوشف افَّّْجٚر ُِوبٚ أخو افَدِّ  [.ـ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  اجلزء إول -أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚة  [8] َمْؼُ

 

تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ تسّٜٔ ]. 97, 96صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

فدة اإلهل يسٜ مريم بوا ََِّٛ افَدِّ ًٚ من افُُّْهوص اإلهلٜٔ وهو أّم اهلل, افُريم: فَد أنُر بًض افزوتستٕٚٝ هذا اف َ ََّ ًٚ وُُم , رؽم ـوٕه ثٚبت

ّه  ُيٜ افتي تٗيِّده وُتدظِّ هٚ 43/  1)فو ش إيل؟ أم ريبؾّن أجن يل هذا أن تٖيت »افُثرة وافكَّ (, وؿٚل جزائٔل ادالك هلٚ حغ بؼَّ

(, وؿٚل 35/  1)فو ش افَدوس ادوفود مْك يدظى ابن اهللأجوٚ  افروح افَدس ُيل ظِٔك وؿوة افًع تيِِك ؾِذفك»بٚحلبل اإلهلي 

ظٚة  /  2)فو ش ادسٔح افربؾٓٚ أنٚ أبؼـم بٍرح ظئم يُون جلّٔع افنًٛ: أنه وفد فُم افٔوم يف مديْٜ داود ُمِص هو »ادالك فِرُّ

(, وؿٚل زـريٚ 23/  1)مٝ ش اهلل مًْٚفذي تٍسره: هوذا افًذراء ِّتبل وتِد ابْٚ ويدظون اشّه ظامٕوئٔل, ا»(, وؿٚل إصًٔٚء افَّْبي 11

(. ومن هذه أيٚت يتَِّوح ُتٚم 76/  1)فو ش فتًد ضرؿه أمٚم وجه افربوأنٝ أهيٚ افهبي ٕبي افًع تدظى ٕنك تتَدم »ٓبْه يوحْٚ 

ٚ َوَفَدت ادسٔح  يسٜ مريم ُتدظى بحّق وافدة اإلهل, ٕهنَّ ومن يَول ؽر (. 16/  3يت  1ش )ر يف اجلسداهلل افذي طٓ»اإليوٚح أنَّ افَدِّ

الل, ذفك ؿد أنُر ٓهوت افسٔد ادسٔح ٍر وافوَّ ُُ ط يف اف يسٜ مريم , وشَط يف هرضَٜ ٕسىور افُٚؾِر, وتورَّ َِّٛ افَدِّ افذي رؾض أن ُيِ

ٚ أم ادسٔح: »بّٖم اهلل ؿٚئالً  يسٜ مريم افًذراء أنَّه اإلهل  وؿد, بٚدِّظٚء أنَّ افالهوت ٓ ُيُّن أن يوَفد من امرأةش, إهنَّ ؾٚته أنَّ افذي َوَفَدته افَدِّ

 [.ادُتٖنِّس

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف يس ]. 97صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس ؿٚل افَدِّ

ه يف بىن أمِّ »يًَوب افَّّسوجي:  ر أمَّ ر مْٓٚ جسديًّٚ, ٓٚهذا هو آبن افذي صوَّ ه بهورة أبٔه حغ وهو تهوَّ , وصٚر ؾٔٓٚ, زيَّن أمَّ

ر ؾٔٓٚ, وصٚر مْٓٚ,  مٚن, جٚء ؾتهوَّ َّٕه أؿدم وأحدث من وافدته, وافٔوم ُوفِد مْٓٚ, بٕٚمس خَِٓٚخَِٓٚ, ويف آخر افزَّ  [.شؾ٘

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف يس ]. 97صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس ؿٚل افَدِّ

يسٜ, إنَّ مريم وافدة اإلهلبَوفْٚ: »ـرفُّس:  ر , ٓ ُيٍٓم مْه إنَّ ضبًٜٔ افُِّٜ أو افالهوت أخذ بداته من هذه افَدِّ بل إنَّ مْٓام ؿد تهوَّ

س افّْٚضَِٜ س بٚفٍَّْ ٚدًا أؿْومًّٔٚ, بٚجلسد, وبه, أي اجلسد ادَُدَّ د افُِّٜ اِّتِّ ْن ثّم ؿٚل: إنَّ افُِّٜ ُوفَِد حسٛ اجلسد, وهُذا يف اِّتَّ ِّ , ؾ

ٓٚت اإل ُّن أمَّ س, ومع ذفك ٓ يّْع أن ُيَٚل بٖهنَّ ٓٚت ٓ ينسـن بٖي ٕوع من إنواع افبتَّٜ يف خِق افٍَّْ ٕسٚن ـِه, ٕيٚم افىَّبًٜٔ, ؾٕٚمَّ

ٓٚت اجلسد ؾَط.  [شوفٔس أمَّ

 َُ ص متَّى ُمرجٚن: اف ـِّٜ ُّس ]. 74صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةُّّ

ة مْيورةُيَهد هبٚ  س به يْٚل ادٗمن ًّٕٜ ؽر مْيورة ِّتٝ مٚدَّ ّٜ ظّل ُمَدَّ َّٜٔ وضًٓٚ افسٔد ادسٔح فُتنر إػ افًِّْ , أي ظالمٜ حسِّ

م افَّسِّ ٓبد فه من ثالثٜ أمور: وُتْحٓٚ,  ة مْيورةؿوا ة افتَّحويل, ذع إهلي, مٚدَّ ر ادًُىى من افسٔد ادسٔح فه ادجد. وظدد  ُؿوَّ إُسا

جيٜ -6. مسحٜ ادرىض -5. إؾخرشتٔٚ -4. افتَّوبٜ وآظساف -3. ادرون -2. ادًّوديٜ -1: شبًٜ  [.افُْٓوت -7. افزِّ
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ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف يس ]. 77صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس ؿٚل افَدِّ

ره»إؽريٌوريوس:  ِّٓ ؿه بٖنَّ افَّسِّ ُيى ِىٚن , وئٍُه فذفك أن يُون ـل واحٍد ُمستحّق أن ُتهدِّ ّه واحد من افذين أخذوا افسُّ ِّّ ُمت

ًٚ ظالٕٜٔ من افُْٔسٜ, اخلىٚيٚ فٌٍٔروا َفَدىَّ خُٚتٚن, أحدهم من ذهٛ وأخر من »وفَد رضب فذفك مثاًل ؾَٚل: ش, ومل َيِك مرؾوض

َّٜٔ ٍٕسٓٚ, وأضبع بُِٔٓام ضبًٜ ظذ صّع, ؾامذا ُتتٚز ضبًٜ افواحد ظن ضبًٜ أخر ؟  ُِوـ ورة ادُ امٓ  حديد, ـالمهٚ ظِٔٓام افهُّ إهنَّ

دوُٕم, إذ أنَّ ؿوة ادًّوديٜ واحدةؾ, يّتٚزا بقء ِّّ  [.شٚؿبِوا ظذ ذفك ـل واحد من افُْٜٓ افذين ُيً

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف ر افتي ]. 78صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس وإُسا

 [.افُْٓوتو ادرونو ادًّوديٜ, مُهٚ: ل فإلزافٜ وٓ فِتُراروافوشم ظبٚرة ظن ختم روحي ؽر ؿٚبِّتتٚج إػ وشم, 

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ ادًّوديٜ ]. 78صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

يَّٜ بٚدوت وافدؾن مع ادسٔح فَِٔٚمٜ ر من اخلىٜٔ اجِلدِّ ة احلٔٚة,  وٓدة ثٕٜٚٔ ُتزِّ  [.وٓ يوجد خالص بدوهنٚيف جدَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ ادرون هو ]. 79صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

ُدس َُ وح اف يس بوفس افرشول: تثبٔٝ افرُّ ح ذفك يف ؿول افَدِّ شم يسوع ادسٔح فٌٍران فًٔتّد ـل واحد مُْم ظذ ا», وَتَوضَّ

ُدس َُ وح اف  [(.ادرون ُس افتَّثبٔٝ بًد ادًّوديٜش )اخلىٚيٚ, ؾتَبِوا َظىَِّٜٔ افرُّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ إؾخرشتٔٚ ]. 79صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

ة احلٔٚة وافثَّبٚت  ش جسدي مٖـل حّق ودمي مؼب حّق, من يٖـل جسدي ويؼب دمي يثبٝ يِفَّ وأنٚ ؾٔه» يف افسٔد ادسٔحُتْح ُؿوَّ

ًٚ فِخىٚيٚ(, 55/  6)يو  ٕ ًٚ وُؽٍرا ِِّّْٚ أنَّ هذا افَّسِّ ُيًىي ظّْٚ خالص ّداس اإلهلي» وحًٔٚة أبديًّٜ دن يتْٚول مْه, وافُْٔسٜ ُتً َُ  [ش.اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ افتَّوبٜ ]. 79صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ تي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةأرثوذـسَّٔ اف

ُٕوّل أنٍسْٚ وفٔس احلق ؾْٔٚ» ٓ يُون خالص بدون توبٜوآظساف:  ْٚ بال خىٜٔ  َّٕ ٚ فو ُؿِْٚ إ من يُتم خىٚيٚه (, »8/  1يو  1ش )ٕنَّْ

ُِّوٕه ظذ إرض »(, وؿٚل افسٔد ادسٔح فه ادجد فتالمٔذه وخٍِٚئٓم من افُْٜٓ: 2/  28)أم ش ومن ُيَّر هبٚ ُيرحمٓ يْجح,  ـل مٚ ِّت

ًٚ يف افسّوات وّحٚ ؿٚل هذا ٍٕخ وؿٚل هلم (, »18/  18)مٝ ش يُون ُمِوًٓ يف افسّوات, وـل مٚ تربىوٕه ظذ إرض يُون مربوض

ُدس, من ؽٍرتم هلم خىٚيٚه ُيٌٍر فه, َُ وح اف  [(.21/  22)يو ش ومن أمسُتم خىٚيٚه ُأمِسُٝ اؿبِوا افرُّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ مسحٜ ]. 82صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

وحادرىض:  س فنٍٚء اجلسد وافرُّ خ افُْٔسٜ ؾٔهِوا ظِٔه أمريض أحد بُْٔم؟ ؾِٔدع صٔو» ويدؾع ظْٓام افتَّجِٚرب, ؾٓو ُّس ُمَدَّ

/  6)مر ش ودهْوا بزيٝ مرىض ـثرين ؾنٍوهم(, »15-14/  5)يع ش  ويدهْوه بزيٝ بٚشم افرب, وإن ـٚن ؿد ؾًل خىٜٔ تٌٍر فه

13.)] 
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ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ َّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف يًّل ٜ: جيافزِّ ]. 82صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـس

ِريَّٜ واإلثامر واإلـثٚر ب اإلهل  ظذ بَٚء افذُّ ش رضوا إمألاـثروا وأثّروا وأ نثى خَِٓم وبٚرـٓم اهلل وؿٚل هلم:أو ذـراً »ـَول افرَّ

ته, ويُون آثْٚن جسداً (, »29-28/  1)تك  /  5)أف ش هذا افَّس ظئم واحداً  من أجل هذا يسك افرجل أبٚه وأمه ويِتهق بٚمرأ

ٓوات اخلٚضئٜ(. 31-32 ًٚ ُتَّع افنَّ س, وهبذا افَّسِّ أجو َّٕه ُّس ُمَدَّ س افٌريزة بحسٛ ؿهد اهلل إ د ظَد بغ اثْغ, وتتَدَّ , وفٔس جُمرَّ

مُهٚ واحداً  ٕى, وُيهرِّ َِّٜ افزِّ ته إٓ بسبٛ افزٕٚ وتزوج بٖخرى يزين» فذفك ٓ ُيسّح بٚفىَّالق إٓ فً )مٝ ش وأؿول فُم: إن من ضِق امرأ

ٛ ـثراً من هٗٓء افذين ٓ يِتزمون بٚإلٕجٔل يف هذا إمر, 9/  19 َِّق دون (, فذفك ٕحن ٕتًجَّ ويسّحون بٚفىَّالق وزواج ادُى

وط أو ُؿُٔود م إٕجُِّٔٔون ... ؟!ُذُ  [, ثّم يَوفون إهنَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ افُْٓوت: ]. 81صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

شٜ ر ادَُدَّ ٚرشٜ إُسا ُُ وح , أي يهروا ُخّدام رشّٔغ جيًل ُخّدام اهلل افذين ُهم أهالً فَِٔٚم بخدمتٓم اجلديدة  ومْحٓم مواهٛ افرُّ

ُدس َُ  [.اف

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ يَول ]. 99صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ حٔٚةأرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة واف

َّٕه ٓ مذبح»افزوتستٕٚٝ:  تٓم يف ذفك أنَّ ش, وٓ حجٚب يف ٕيٚم افًبٚدة يف افًٓد اجلديد, وٓ هُٔل, وٓ بخور, إ افسٔد ادسٔح وُحجَّ

ه, وهو ُبرهٚن واٍه وضًٔف, إذ أنَّ ذفك مل يُن ُيرج ظن ـوٕه , وبذفك أخٌى هذا افِّْيٚم وأبىِفه ادجد صّق احلجٚب يف يوم صِبه

 [ُمًجزة من ُمًجزات ذفك افٔوم افًئم.

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ رتَّبٝ ]. 124صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

هٜ شٜ أظٔٚد ُُمهَّ مًٚ , افُْٔسٜ ادَُدَّ , ـًٔدّي وتذـٚرًا فزـته افٌزيرة افتي مْحٓٚ بسخٚء ؾٚئق ظذ بْي افبؼ, فِسٔد ادسٔح فه ادجد إـرا

م, ؾْحن مثاًل ظْدمٚ ٕحتٍل بًٔد ادٔالد,  ًَ ـرى وجِٔل افِّْ ر بهورة ادٔالد وافَٔٚمٜ, وذفك ظاّم ٕتٟ هلذه إظٔٚد من محٔم افذِّ َـّ ٕتذ

ٚ ٕتدارك ُظّق ُمبَّته افٍٚئَٜ فْٚ, ٕنَّه وٕحن بًد , ُفىف اهلل وإحسٕٚه ظِْٔٚ, ـُمسوشٜ تْٚ,  خىٚهام أنَّْ وأظداء, تْٚزل ابْه افوحٔد دذفَّ

م ذاته افُريّٜ ؾدًا ظّْٚ.  [وؿدَّ

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ وم يف ]. 112صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف افهَّ

دؿٜ», وهي: أحد أرـٚن افًبٚدة ادسٔحٜٔ افثالثافُْٔسٜ إرثوذـسٜٔ هو  الة وافهَّ وم وافهَّ ّٜش, افهَّ , وواحد من أهّم وشٚئط افًِّْ

ًٚ , وظَٔدة من أهّم افًَٚئد افالزمٜ فِخالص ًٚ ُمًَّْٔ شًٜ , وُيسن أن يُون حتى افسٚظٜ افسٚدشٜ أو افتٚؾٓو آمتْٚع ظن افىًَّٚم وؿت

مْي:  (, ـام صٚم بىرس وـرِٕٔٔوس, إذ صٚم أحدمهٚ حتى افسٚظٜ افسٚدشٜ, وأخر افثٕٜٚٔ ظؼ أو افثٚفثٜ بًد افيُّٓر)بٚفتَّوؿٔٝ افزَّ

ًٚ إلرصٚد أب آظساف(, 9-3/  12حتى افسٚظٜ افتٚشًٜ )أع  أضًّٜ , وبًدهٚ يتْٚول افّهٚئم, افًٚرف فيروف ادًُسف, أو ضبَ

س)...(  شمخٚفٜٔ من افدَّ  ًٚ فًَِل من هٔجٚن اجلسد وثوراته, ـام أنَّه تذفٔل فٍَِّْ  [.وِّتهْٔ
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ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ وم ]. 116صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف وافهَّ

س ٍُوس ظن , يَّع صٓوة اجلسد, وُيض ظذ افّهالة, واتِّوؾرض إهلي ُمَدَّ ٚع اإلٕسٚن أمٚم اهلل, ؾ٘ذا امتألت افُبُىون, ابتًدت افُّْ

 [اهلل.

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ صٓٚدة ]. 115صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

شٜشَف أو ؿس أو صاّمس أن أي أ»افَٕٚون افُْٔس وأبٚء إَُول: فَد جٚء يف افَٕٚون افُْٔس  وـذفك , ٓ يهوم إربًغ ادَُدَّ

ًٚ ظن مرض جسدي, ؾَُٔىع, صوم يومي إربًٚء واجلًّٜ وم, إٓ إذا ـٚن ظدم صومه ٕٚصئ , أّمٚ افًِامين افذي يٍىر يف أجٚم افهَّ

 [.شؾٍُِٔرز

ص متَّى ُمرجٚن:  ُّّ َُ وؿد يَول ]. 118صـ -, اجلزء إول, مُتبٜ ـْٔسٜ افسٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثوذـسَّٔتي ُتراث وظَٔدة وحٔٚةاف

 :ًٚ س, إنَّ إصوام يف افُْٔسٜ افَبىُٜٔمًسض أجو وم ادَُدَّ . وخىٖهم يف فذفك ٓ يستحّق اخلُُووع فه, هي ترتٔٛ بؼي, مٚ ظدا افهَّ

وم, إذ يَول افُ  ؾُل ترتٔٛ بؼي يٗول دجد اهلل وخر افُْٔسٜ ؾٓو مَبولتٚب: ذفك ٓ يَّل ظن أخىٚئٓم افّسٚبَِٜ يف مٍٓوم افهَّ

ٜ صّك يف ؽرهتم ظذ جمد اهلل وخالص  َّّ يسون أتَٔٚء صٚحلون ؟ فٔس ث به آبٚء ؿدِّ )...( أؾِٔس بٚحلري, ئِق بْٚ ٕحن أن َٕبل مٚ رتَّ

ِىٚن افُْز فوضع هذه افُُّْيمإنٍس,  فوا هبٚ من اهلل بحُم ؿٔٚدهتم, ؾواًل ظاّم هلم من افسُّ ئْٜ افتي ُخوِّ وا ـِّٜ احلق افدِّ , حتى ُيٍَّسِّ

 [بٚشتَٚمٜ.

 يف اخِلتٚم ......

 ًَ ًٚ فوجٓه تًٚػ, ُمتَّبًغ ؾٔه هدي ٕبْٔٚ ُمّد َص َّ ٕسٖل اهلل أن يتَبَّل هذا اف  مَِّ َش وَ  ٔهِ َِ ظَ   اهللُ ذَّ ل, وأن يُون خٚفه

ظويٜ ببْك آشتثامر  (,873179)احلسٚب اجلٚري جلًّٜٔ شخٚء فِخدمٚت آجتامظٜٔ برؿم , شٚهم مًْٚ بدظُم دنٚريًْٚ افدَّ

 افًريب, ؾرع مديْٜ ٕك, افَٚهرة, مجٓوريٜ مك افًربٜٔ

 دزيد من افتَّواصل:

  صٍحٜ اجلًّٜٔ ظذ افٍٔسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  22221225654227افًٚم جلًّٜٔ شخٚء, ُمّد صٚهغ ادُؼف 

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

 احلّد هلل افذي بًّْته تتّم افهٚحلٚت

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

وـريـ, وكًتعغ بف, وهق ادُعغ  احلؿد هلل رب افعودغ, كحؿده محد افشَّ

 ـــــر افـــــُؽـــــُتـــــىـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

ي ـَ ا  َذَ

 

 

وفقي  شخوء فؾخدموت آجتامظقيمجعقي   ذـي جمؿقظي ٓبوز افدَّ

 

 

 ُخالصي ـتوب:

 اجلزء افثوين - أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوة
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ص متَّك ُمرجون:  و افؼورئ ]. 12صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ هلذا أُّيُّ

م فؽ يف هذا افٌوب, دحي ظـ ادجومع ادًؽقكقي, ُمـذ بدايي ادًقحقي,  حتك هنويي افػسة افتل بدأ احلٌقى, ـون مـ ادُفّؿ جدًا أن أؿدِّ

وـؿ بقـفام,  , وافػرقيتَِّضح ؾقفو مقؿػ افؽـقًتغ إرثقذـًقي وافؽوثقفقؽقي, م451ؾقفو آكؼًوم بؿجؿع خؾؼقدوكقي ادشئقم شـي 

يًغ يف ادجومع, خوفػً افؽوثقفقؽقي اإليامن افؼقيؿ ة ؾقام اكحرؾً إفقف , ضعـوت ؿوتؾي مـ اخلؾػ, وضعـً أبوء افؼدِّ و ُمًتؿرَّ ـقػ أهنَّ

ؽ هبو ًَّ و ٓ تضع يدهو يف يد احلؼ, مـ ظؼوئد ٓ تزال تتؿ  [.وحترص ظذ أهنَّ

ص متَّك ُمرجون:  وفؽـ فألشػ ]. 15صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي وظؼقدة وحقوة أرثقذـًقَّتل ُتراثافُؼؿُّ

ديد,  ٌَّي هذه, ٓون إول, ؾننَّ بوبو روموافشَّ فرؽٌتف يف , واكؼؾى وّد ــقًي اإلشؽـدريي, ؿد خرج ظـ هذه افؼوظدة, وؾصؿ ذـي ادح

ئوشي ظذ افعومل ـؾف, , ورشؿ أن يؽقن هق ادُعؾِّؿ إول فؾؽـقًي افعومي , فذفؽ شعك فعؼد جمؿع خؾؼقدوكقيأن تؽقن فؽـقًي رومو افرِّ

يًغ ة فؾؼدِّ ٌُعد ظـ افتَّعؾقؿ إصقؾ واإليامن ادًُؾَّؿ مرَّ وأدخؾقا تعوفقؿ ؽريٌي يف افؽـقًي , ومـ بعده متودى ـؾ بوبووات رومو يف اف

وموكقي وــوئس افغرب ادًقحل وموين, وبعقدًا ظـ دظي رئوشي بطرس افرشقلافتل بـقهو ظذ ب, افرُّ , ويف طّؾ مػفقم ظصؿي افٌوبو افرُّ

ٌَّى ـثراً مـ ادشوـؾ.  [افتَّشوور مع افؽـوئس إرثقذـًقي, طؾًَّ ــقًي رومو ُمـػصؾي ظـ روح ادجؿع, ممّو ش

ص متَّك ُمرجون:  ويتَِّضح ]. 66, 59صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

كف إنٌو ـرفُّس مؼور, بطريرك إؿٌوط افؽوثقفقؽ شوبؼًو, يف ـتوبف  إنَّ افؽـقًي »إذ ؿول: ش افقوع اإلهلل يف تلشقس افؽـقًي»فـو ممّو دوَّ

ره إيامن كؼقيافغربقي ؿد جحَدت اإليامن إرثقذـز بعد أن أصدره وص يس أثـوشققس, قَّ أخذت يف صّؽ , واكػصؾً ظـ ذـي افؼدِّ

ة واحدة, وارمتً يف أحضون إشوؿػي أريقشقغ أنػًفؿ, افٌدظي أريقشقي وفؽـ ثالث , ظذ أنَّ افؽـقًي افغربقي مل جتحد اإليامن مرَّ

يس ظـ إرادة اإلمزاضقر ؿًطـطغ, , ظـدمو خرج ظدد ـٌر مـ إشوؿػي افغربقغ م351شـي  إوػ:: مّرات وحؽؿقا ظذ افؼدِّ

ق , يف جمؿع مقالكق, م355شـي  افثوكقي:. أثـوشققس بـػقف بوضالً  يس أثـوشققس 366حقٌ صدَّ ٌُقل , أشؼػ ؽريب ظذ خؾع افؼدِّ وُؿ

يس أثـوشققس افعذاب وإمل وافـَّػل ظذ جحد اإليامأريقشقغ يف ذـي افؽـقًي ؾ افؼدِّ يف , م356شـي  افثوفثي:ن ادًُتؼقؿ. , وؾضَّ

فر , وافتَّقؿقع ظذ خؾع أثـوشققس, وآل إمر هبؿ إػ جحد اإليامن افـقؼووي, أشؼػ ؽريب 466وافذي حيه , جمؿع ريؿتل افشَّ

ػقًّو ظـف شـغ, , حتك أنَّ فقٌوريقس أشؼػ افؽـقًي افغربقي ـؾفو, فؽل يعقد إػ ـرد رومقف, وافذي ـون مـوآظساف بؤريقشقغ

يس أثـوشققس مـ ذـي افؽـقًي, جحد إيامن كؼقي يس واظتـؼ أريقشقي, وؿطع افؼدِّ ]ادعروف بوشؿ  أجروكقؿقس. وؿول ظـف افؼدِّ

جول»جروم[ يف ـتوبف  ودخؾ , ظذ افُؽػر أريقد[ ؾَقؿَّع]أو:  ؾَقَؿعَ إنَّ فقٌوريقس َشئؿ ادـػك, ووِجر مـ افقحدة, ش مشوهر افرِّ

ً ـام اظتؼد. ً ُمـترصا  [شرومقي بعد ذفؽ اجلفد, طوؾرا
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ص متَّك ُمرجون:  مل يؽـ ذفؽ يف ]. 61صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وبِؼي ؾحًى,  ًّ وؾي, حِلقار بغ افؽـوئسوفؽـ أجضًو يف أجّوِمـو هذه افتل ؾقفو ؿومً جِلون اافُعُصقر اف , وافتل ُيؿثِّؾـو ؾقفو, صوحى افِّنِّ

يًي دمقوكي افعوِمر, وافتل بذفً إنٌو بقشقياحلز اجلؾقؾ,  س, وُمطران دمقوط وـػر افشقخ, ورئقس دير افؼدِّ , شؽرتر ادجؿع ادُؼدَّ

إرثقذـًقي وافزوتًتوكتقي , اتَّػؼً مجقع افؽـوئسإذ م[, 2664جمفقدات مضـقي, ـون آخرهو يف افعوم احويض ]ؽوفًٌو ادؼصقد ظوم 

ود, وافؽوثقفقؽقي دة, فقؾتؼل اجلؿقع يف اإليامن هبو ظـ ضٌقعي افًقد ادًقح افقاحدة يف آحتِّ ت هذه ظذ صقوؽي صقغي ُمقحَّ , وؿد ُأِظدَّ

قغي, وُتِرك فؾتَّقؿقع ظؾقفو, وإخذ هبو مـ مجقع افؽـوئس يف آجتامع افؼود وأن ُتػوجئـو افؽـقًي افؽوثقفقؽقي بوتِّػوؿفو مع م, افصِّ

طقريغ  [.فقلخذوا بُؿعتؼدهؿ اخلوضئ بلنَّ فؾًقد ادًقح ضٌقعتون ومشقئتون, افـًَّ

ص متَّك ُمرجون:   7يقجد ]. 68صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وم افؽوثقفقؽ -2, ضوئػي إؿٌوط افؽوثقفقؽ -1وهل:  وثقفقؽقي يف مرصضقائػ ـ  -4, ضوئػي ادقاركي افؽوثقفقؽ -3, ضوئػي افرُّ

يون افؽوثقفقؽ . وهذه ضوئػي افالتغ افؽوثقفقؽ -7, ضوئػي افِؽؾدان افؽوثقفقؽ -6, ضوئػي إرمـ افؽوثقفقؽ -5, ضوئػي افنُّ

اث, وافّتوريخ, افعؼقدة ختتؾػ بعضفو ظـ بعض يفافطَّقائػ  , ؾُؽّؾ ضوئػي ُتصّع وافؾُّغي ادًُتخدمي, وافؾقتقرجقوت, وافطَّؼس, وافسُّ

ومجقع هذه افطَّقائػ ختضع كصػ افؾقتقرجقو بُؾغتفو, إن ـوكً ُهيوكقي أو ـِؾداكقي أو ٓتقـقي .. إفخ, افـِّصػ أخر بوفؾُّغي افعربقي. 

ؤشوء ؾقفٌوبو رومو و ترتٌط بٌعضفو ظـ ضريؼ , وجيتؿع افرُّ ة ـؾ صفر, ـام أهنَّ ٌعي, مرَّ ًَّ ظقي افعومفو, اف جمؾس , ويقجد ادجؾس افرَّ

ٌعي هلذه افطَّقائػ, افٌطورـي افؽوثقفقؽ يف مرص ًَّ ؤشوء اف وُيعتز هذا ادجؾس هق اهلقئي افُعؾقو افتل ُتصِدر افؼرارات , وافذي يُضّؿ افرُّ

ئػفؿ. ,افتَّقجقفوت جلؿقع ـوثقفقؽ مرص  [ظذ اختالف ضقا

ص متَّك ُمرجون:  يف شـي ]. 67صـ -, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوة, اجلزء افثوينافُؼؿُّ

م, بؾغ ظددهؿ كحق 1968م, ـون ظدد إؿٌوط افؽوثقفقؽ يف مرص كحق ظؼة آٓف صخص, وثالثغ ـوهـًو, ويف شـي 1966

ءة افؽـقًي», ومخًقن ـوهـًو )بحًى مو ورد يف ـتوب ظؼيـ أخػوً  (. ومـ افطٌَّقعل أنَّ ذفؽ افعدد ٓ ُيؿؽـ أن 2جزء  شدفقؾ إػ ؿرا

, وإكَّام تضوظػ بوؿتـوص أبـوء افؽـقًي إرثقذـًقي إػ افؽوثقفقؽقيشـقات بوفتَّـوُشؾ أو افـُّؿّق افطٌَّقعل,  8يؽقن ؿد تضوظػ خالل 

يَّي وادعـقيي ظـ ضريؼ اإلؽراءات  [.وٓ تزال افؽـقًي افؽوثقفقؽقي تتَِّخذ هذه افطَّريؼي يف جذب أوٓدكو إفقفو, احودِّ

ص متَّك ُمرجون:  وفؼد ُبِذَفً ]. 69صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ٌَؾ رومو بوش
ٍّ إؿٌوطم, 1794, ويف شـي تؼطوب ــقًي اإلشؽـدرييُُمووٓت ـثرة مـ ؿِ مـ , وظذ رأشفؿ بطريرك إرثقذـس, و

وبع ظؼ, وادُعؾِّؿ إبراهقؿ اجلقهري, ُُمووٓت ادُرشؾغ افؽوثقفقؽ جلذب إؿٌوط إفقفؿ ًّ , وفؽـ ُظِؼَدت ُمعوهدة بغ افٌوبو يمكَّس اف

خصقّوت مـ اجلوكى أخر. تـُّص يف  وادُعؾِّؿ جرجس أخقف مـ جوكى, وافٌوبو ـرفُّس, رئقس ظوم ُرهٌون افؽوثقفقؽ, وبعض افشَّ

, وفق ُوِجَد خالف بقـفام, تؾجل افؽـقًتون إػ رئوشتفام, افتل هلام حّؼ ىأؾراد افطوئػي إخر, ظذ ظدم اؿتـوص أي ضوئػي»جُمؿؾفو ... 

 [.شظؼوب ادُخطئ, ظذ أن تؽق افعالؿي ُمًتِؼؾَّي بوفتَّامم, وٓ يُؽـ فؽـقًي رومو أي زظومي ظذ ــقًي اإلشؽـدريي
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ص متَّك ُمرجون:  كحـ ]. 86, 85صـ -ـقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي , اجلزء افثوين, مؽتٌي ـأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وح افُؼُدس, هذه إشامء اجلؾقؾ ؿدرهو,  بؾ , مل خيسظفو ادًقحققن مـ أنػًفؿكعرف أنَّ إؿوكقؿ اإلهلقي افثالثي, أب وآبـ وافرُّ

س وبِؼي ظـ ذاتف افؽريؿي, ظرؾقهو مـ افؽتوب ادُؼدَّ ًّ و وٓ صّؽ مـ , وصفودتف اف ر افغومضي افعقيصيٕهنَّ افتل ٓ ُيًتطوع , إها

, وٓ جيرؤ خمؾقق, ـوئـ مـ ـون, أن خيسظفو أو يعسض ظذ ووعفو, ؾؼد ؿول حقٌ تًؿق تُػقق ـؾ ظؼؾ وإدراك, اشتؼصوء ظظؿتفو

ُدوُهْؿ بِوْشِؿ ا»رّب ادجد يًقع, خُموضًٌو تالمقذه:  ٌُقا َوَتْؾِؿُذوا مَجِقَع إَُمِؿ َوَظؿِّ وِح اْفُؼُدسِ َؾوْذَه ـِ َوافرُّ ْب ِٓ (, 19/  28)مً  شِٔب َوا

ؼ بؼقفف أنَّ  وح افُؼُدس» وإؿـقم افثوفٌ ُيدظك, شآبـ» وإؿـقم افثوين ُيدظك, شأب» إؿـقم إول ُيدظكوبذفؽ حؼَّ وهبذه , شافرُّ

تقى, إشامء ادٌُورـي ـو فف ادجد, صقرة إموكي ادوهبذا افسَّ شيًقحقي, , بغَّ ربُّ قرة ادُؼدَّ إذ هل ُمرتٌَّي , وكحـ ٓ ُيؿؽــو أن ُكغرِّ افصُّ

ل بغ بعضفو, ٕنَّ افؼٌؾقي أو افٌعديي ٓ وجقد هلو بوفـًٌِّي بتًؾقؿ مـ ادُعؾِّؿ إول , رّبـو يًقع ادًقح, وٓ ُيؿؽـ أن ُكغرِّ أن ُكٌدِّ

وح افُؼُدس هل افثوفثي يف إؿوكقؿ, وحقٌ أنَّف جوء بعد آبـ »فف: فألؿوكقؿ اإلهلقي افثالث, وإذن, ؿد وّؾ مؼدوكققس بؼق إنَّ ُرتٌي افرُّ

تٌي, ؾفق خمؾقق مـف تقى هؽذا يف افؽتوب, شيف افرُّ وحقٌ أنَّ أشامء إؿوكقؿ مصدرهو , فتلـقد ُمًوواة إؿوكقؿ, وأحقوكًو مل يرد افسَّ

س وؾقجى أن خيضع هلو افعؼؾ ُخُضقظ, افؽتوب ادُؼدَّ ظودغ أنَّ معرؾي هذه إشامء , بال ؾحص وٓ ِجدال, وُكًؾِّؿ, وكممـ هبو, ًو تومًّ

و ؽر ُمدودة, بوفتَّدؿقؼ ٓ ُيؿؽـ افقصقل إفقفو , ؽر أنَّ ذفؽ ٓ يؿـع مـ إيضوح وبعقدة ادـول ظـ ـؾ إكًون, أو افتَّعٌر ظـفو, ٕهنَّ

 [افٌؼ, وظؼقهلؿ ادحدودة.معوكقفو, وـشػ ظؾؾفو, بؼدر مو وصؾً إفقف أؾفوم 

ص متَّك ُمرجون:  يس ]. 86صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ ؿول افؼدِّ

ؽـدري:  ًَّ ق أنَّف آب»ـرفُّس اف ـّ أنَّ , وفؽـ ـقػ أمؽـ هذا ؟ وأنَّف َوَفَد وفداً , جيى أن ُكصدِّ ًُ أُط صخصًو جيرؤ ظذ اهلزء مـ وفً

قِّؼ إذ أنَّ ّه افقٓدة اإلهلقي هق مـ هذه احلؼوئؼ افتل تػقق ـؾ , أوئلؽ افذيـ ُيًؾِّؿقن بحؽؿي حؼوئؼ تًؿق ظذ افعؼؾ افٌؼي افضَّ

وح افُؼُدس, ظؼؾ ً يف , وفؼد ُدِظل إؿـقم افثوفٌ, جّؾ صلنف, افرُّ ... ـاّل,  روحوكقي اجلقهرفقس ٕنَّف مـ دون إؿـقمغ أخريـ متققزا

الًّ مـ أخريـ ُيًّؿك روح أجضوً , ٕنَّف ُمتًووون يف ذفؽ ـُ ُ ُروٌح », ؿول رّب ادجد يًقع فؾًومريي: وأنَّ  ُجُدوَن َفُف َاَّللَّ ًْ ـَ َي ِذي . َوافَّ

ُجُدوا ًْ ٌَِغل َأْن َي وِح َواحْلَؼِّ َيـْ  [ش(.24/  4)يق  شَؾٌِوفرُّ

ص متَّك ُمرجون:  وهق إن ـون ]. 87صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وح افُؼُدس[ فف ضٌقعي أب وجقهر كػًف ـوٓبـ,  /  15)يق  بؾ ُيدظك روح ُمـٌثؼ, وٓ مقفقداً , إٓ أنَّف مل ُيدظك ابـوً جّؾ صلنف ]أي: افرُّ

وح افُؼُدس بوٓكٌثوق, وِظؾَّي وصػ آبـ بوفقٓدة, مـ ظـد أب أي صودرًا أو خورجوً (, 26 ٓ ُيؿؽـ فؾعؼؾ افٌؼي أن يعرف , وافرُّ

يس أثـوشققس, ُمعؾِّؿ افالهقت يف افعومل ـّؾف: ظؾَّي هذا افقصػ ر افغومضي افتل ٓ , إكَّف أمٌر ٓ ُيػنَّ », ـام ؿول افؼدِّ ٕنَّف مـ إها

ي بوهلل وحده, ُيدرـفو ـوئـ مـ ـون و خوصَّ  [.شٕهنَّ
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ص متَّك ُمرجون:  ؽر أنَّف ّحو ـون ]. 87صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وافؽؾؿي (, 1/  1)يق  شـؾؿي», افقحل وإؿـقم افثوين, بؿـزفي افعؼؾ ظـد ُظؾامء افالهقت وافػالشػي, ادًجقد فعظؿتف, إؿـقم إول

ٓفي ظذ , أّمو إؿـقم افثوفٌ, هلذا ُوِصَػ آبـ فف ادجد بلنَّف مقفقد, حًى تعريػ افػالشػي ُتقفد مـ افعؼؾ ؾؾؽقن اشؿف ُيػقد افدَّ

ـي ة ادُحرِّ , ؽر أنَّ مو يصدر بػعؾ افقٓدة حوصاًل ظذ افطٌَّقعي اإلهلقي, ـام تـٌثؼ كًؿي اإلكًون مـ كػًف, هلذا ُوِصَػ أنَّف ُمـٌثؼ, افُؼقَّ

وح افُؼُدس يصدر مـ أب ضٌقعقًو, وصدورمهو معًو,  ـؿـ يصدر بػعؾ آكٌثوق, ٕنَّف ـام أنَّ آبـ يصدر مـ أب ضٌقعقًو, هؽذا افرُّ

وح افُؼُدس, بـؾودقالد ُيؿقِّز آ, ظدم افقٓدة فغر أبوآمتقوز أؿـقمل ؾؼط, أي:   [.وآكٌثوق ُيؿقِّز افرُّ

ص متَّك ُمرجون:  ب ]. 88صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ وؿد ُيؼرِّ

الًّ , صٌقفون بطٌقعتف, خرج مـ جقهره وـالمهو, ؾؽام حقاء وهوبقؾ َصَدرا مـ آدم, شآدم وحقاء وهوبقؾ» ؾفؿـو هلذا افنِّ افعظقؿ َمَثؾ ـُ و

و وإن ـوكً مـ آدم, وصٌقفي بطٌقعتف, وفؽـَّفو مل أّمو حقاء ؾال ُتدظك بـتًو فف, ومع ذفؽ ؾفوبقؾ ُيدظك ٔدم ابـوً , مـفام مـ افٌؼ , ذفؽ أهنَّ

ـْ َثؿَّ  وح تؽـ مقفقدة مـف بػعؾ يؼتيض أن تؽقن صٌقفي بآدم, ـوفػعؾ افذي صدر بف هوبقؾ, ؾِؿ , مل ُتدظك بـتًو فف, وهؽذا آبـ وافرُّ

الًّ مـفام فف جقهر أب كػًف ومشقئتفافُؼُدس,  ـُ ؽر أنَّ افقٓدة . وأخر روحًو ُمـٌثؼوً , إٓ أنَّ أحدمهو ُيدظك ابـًو مقفقداً , وإن ـون 

ن ظذ آكػصول ّٓ وح افُؼُدس إكَّف اكٌثؼ يف , هلذا مل يؼؾ افبؾ مُهو دائؿغ وؽر ُمـؼطعغ, وآكٌثوق ٓ يُد ًقد ادًقح فف ادجد ظذ افرُّ

 [, فقُدّل ظذ أنَّف دائؿ بغر اكؼطوع أو اكػصول.شيـٌثؼ»احويض, بؾ ؿول 

ص متَّك ُمرجون:  ممّو ٓ ]. 89, 88صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ر افالهقت افغومضي افتل ٓ ُيًتطوع إدراـفو ف أنَّ ُصُدور أحد إؿوكقؿ اإلهلقي افثالثي مـ إؿـقم أخر صّؽ ؾق إكَّام هق ّه مـ أها

فؾ, بوفػؾًػي أو احلؽؿي افٌؼيي س وادجومع , وٓ يلمـ افٌوحٌ ؾقفو مـ اخلطل وافزَّ إٓ إذا آمـ واظتؼد بام ورد ظـفو يف افؽتوب ادُؼدَّ

ؾ مـ  ,افذيـ كممـ بؼقهلؿ ادًؽقكقي وأؿقال آبوء افؽـقًي ًُ ُشؾ إضفور, وافٌعض أخر بوفتًَّؾ ـ ذفؽ مـ افرُّ ٕنَّ بعضفؿ تؾؼَّ

ي تعوفقؿفؿ.  [اخلؾػوء, ؾضاًل ظـ ؿداشتفؿ وصحَّ

ص متَّك ُمرجون:  و مو جوء ]. 89صـ -غوؽي افعذراء بؿ, مؽتٌي ــقًي افًقدة فثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ أمَّ

روح احلؼ افذي مـ متك جوء ادعزي افذي شلرشؾف أنو إفقؽؿ مـ أب, »بوٕؿقال اإلهلقي يف هذا افشلن, ؾؼد ذـر رّب ادجد يًقع 

وح افُؼُدس إكَّام هق أب وحدهوبذفؽ أثًٌ أنَّ  (26/  15)يق  شظـد أب يـٌثؼ مػفقم هق والل  ومو ظدا ذفؽ مـ, مصدر افرُّ

و مو جوء يف ؿوكقن اإليامن افذي وخطل ر مو ٓ يعرؾف اهلل كػًف وهذا بوضؾ. أمَّ , إٓ إذا اظتؼدكو خطل بلن افـوس يعرؾقن مـ هذه إها

تف ادجومع ادًؽقكقي ظـ هذه افعؼقدة افالهقتقي ؾفق  وح افُؼُدس»أؿرَّ ب ادُحقل ادُـٌثؼ مـ ظـد أب, كممـ بوفرُّ كًجد فف مع  ,افرَّ

وأنَّ مـ زاد أو ؽرَّ ـؾؿي مـ ؿرارات هذه ادجومع  ,, وهق ؿقٌل سيح ٓ حيتوج إػ تلويؾ أو تػًرشافـّوضِؼ يف إنٌقوء, أب وآبـ

دة مـ أبوء افؼديًغ », وإفقؽ كص احلرم: يؼع حتً احلرم وافػرز أنَّف ٓ ُيًؿح ٕحٍد أن يمفِّػ أموكي أخرى ؽر إموكي ادُحدَّ
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وح افُؼُدس,  و افذيـ يتجوهون ظذ أن يمفِّػقا أموكي أخرىادجتؿعغ بؿديـي كؼقي بوفرُّ وإن ـوكقا , ؾنن ـوكقا إـؾرـقغ ؾؾقُؼطعقا , وأمَّ

 [(.جمؿع أؾًس) شظؾامكقغ ؾؾقُحرمقا 

و مو جوء ] .96صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةص متَّك ُمرجون: افُؼؿُّ  أمَّ

يس أثـوشققس: ؾفق:بلؿقال آبوء افؽـقًي يف هذه افعؼقدة  أمًقحل »يف ُُمووفتف مع أصحوب آريقس يف ادؼوفي افتل أوهلو  أوًٓ افؼدِّ

وح افُؼُدس فقس فف أّب بام أنَّف مل يقفد», ؿول: شأنً؟ كوً , إنَّ افرُّ . وؿول يف شوُمـٌثؼ مـف, ِظؾَّي افذي هق روحف, بؾ فف اهلل, وفقس هق ُمؽقَّ

مال واجلقاب احلودي ظؼ:  ًُّ وح افُؼُدس, ٕن هذا أب كػًف َيؾِد آبـ, وهل أب, أؿقل إنَّ يف اهلل ِظؾَّي واحدة»اف . شويٌثؼ مـف افرُّ

يس ـرفس بطريرك اإلشؽـدريي:  وح , وآبـ افقحقد, أب افذي ٓ ابتداء ففوكممـ هبو,  ثالثي أؿوكقؿؿد َكْعِرف »ثوكقًو افؼدِّ وافرُّ

ي آكٌثوؿقي هل مقجقدة يف أب ؾؼط» ثوفثًو افؼديس إؽريغقريقس:. شافُؼُدس ادُـٌثؼ مـ أب وحده رابعًو يقحـو ذهٌل . شإنَّ اخلوصَّ

 [.شإنَّ أب ظؾَّي واحدة فالبـ وافروح افؼدس» افػؿ:

ص متَّك ُمرجون:  وؿول ] .91, 96صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

يس أثـوشققس افرشقيل  وح ردًا ظذ شمال يتعؾؼ هبذا ادقوقع وهق: أجضًو افؼدِّ َّٓ » ؿول: افُؼُدس مـ أب ؟ـقػ يـٌثؼ افرُّ يـٌغل أ

وح افُؼُدس يـٌثؼ مـ أب, وهق أنَّف ـام أنَّ كًؿي اإلكًون تـٌثؼ مـ كػًف, إكَّام أظؾؿ هذا, ٕنَّف ٓ ُيػنَّ , كًلل ظـ هذا إمر , هؽذا افرُّ

طي, وـام أنَّ حقاء مل تؽـ مقفقدة وٓ ؽر مقفقدة وح , وفؽـَّفو ُمتقشِّ وصقٌ , ٕن آدم ؽر مقفقد, افُؼُدس يـٌثؼ مـ أبهؽذا افرُّ

ء ؾُؿـٌثؼي, مقفقد و مل تؽـ مقفقدة ـام ُوفَِد صقٌ, وٓ هل ؽر مقفقدة ـآدم, فؽـَّفو خورجي مـ جـى آدم, أّمو حقا ؾآدم ؽر مقفقد , ٕهنَّ

ء ُمـٌثؼي مـ جـ, وصقٌ مقفقد ظذ رشؿ آبـ ادقفقد, ظذ رشؿ أب ؽر ادقفقد ّ افؼداشيوحقا وح افُؽعِّ َّٓ أنَّ ى آدم ظذ رشؿ افرُّ , إ

ؿغ بعضفؿ ظـ بعض ومـػصؾغ,  وح افُؼُدسآدم وصقٌ وحقاء ـوكقا ذوي أجًوم, وُمػسِّ و اهلل أب وآبـ وافرُّ ؾؾقس ذوي , أمَّ

وٓدة آبـ يف صقٌ ادقفقد, , وإكَّام ؿد ُكالحظ رشؿ ظدم وٓدة آدم افغر مقفقد, ورشؿ أجًوم وٓ ُمـػصؾغ بعضفؿ ظـ بعض

ء ادُـٌثؼي وح افُؼُدس ؿد كالحظف يف حقا  [.ورشؿ افرُّ

ص متَّك ُمرجون:  ظذ أنَّ مو ] .96, 95صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

حيي, رؽؿ ظؾؿفو بلنَّ هذا والل ظظقؿقي, َيًَتْدِظل مزيدًا مـ آكدهوش أنَّ افؽـقًي افغرب وادٌدأ , وأنَّف ُمغوير فؾـُُّصقص اإلهلقي افرصَّ

و بذفً أؿىص جفد يف تلجقد ظؼقدهتو هذه, افذي صورت ظؾقف ادًقحقي ُمـذ تلشقًفو َّٓ أهنَّ وأخرى بٌضع آيوت , تورة بلمقر ؾؾًػقي, إ

و تؾؽ أيوت هل: , َتْعَؾؿ هل ؿٌؾ ؽرهو أنَّ تؾؽ أيوت ٓ ظالؿي هلو بؿقوقع آكٌثوق ُمطؾؼًو. ـتوبقي اؿٌؾقا افروح افؼدس )يق  -1أمَّ

روح ابـف  -4(, 15/  16ـؾ مو فمب هق يل )يق  - 3(, 26/  15متك جوء ادعزي افذي شلرشؾف أنو إفقؽؿ )يق  -2(, 22/  26

 [(.16/  4)ؽؾ 
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ص متَّك ُمرجون:  يؼقفقن أجضوً ] .98صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ّؾ مو هق فمب ؾفق فالبـ,  :شـؾ مو فمب هق يل»يف ذح أيي  ـُ وح افُؼُدس أجضوً إنَّ  وهق دفقؾ يف ُمـتفك , ؾؾف أن يـٌثؼ مـف افرُّ

ٌُطالن و داخؾقي, اف و خورجقي, وهل ختتص بؤب, ـوفقٓدة وآكٌثوق, ٕنَّ إظامل اإلهلقي إمَّ وهل مشسـي بغ , ـوفعؾؿ وافؼدرة, وإمَّ

يؼصد بف افعؾؿ بـقع أخّص, وهق داخؾ وؿـ إؾعول اخلورجقي افتل  شـؾ مو هق فمب هق يل», ؿقل افًقد ادًقح إؿوكقؿ افثالثي

وح , ؾال ُيؼول فمب مقفقدًا أو ُمـٌثؼوً تشسك ؾقفو إؿوكقؿ افثالثي, وذفؽ بخالف افـقاحل إؿـقمقي ؽر ادُشوظي أو ادُـعدمي,  وٓ فؾرُّ

د, بؾ ُيؼول فمب أبٌّ وبوثٌِؼ , افُؼُدس آب وابـ ًِّ وح افُؼُدس ُمـٌثؼ, وفالبـ مقفقد وُمتج ي افـَّص , وافذي يمـد ذفؽ مو جوء يف هنويوفؾرُّ

 [, ؾدفَّؾ بذفؽ ظذ أنُّف يؼصد افعؾؿ وفقس افٌثؼ.شهلذا ؿؾً أنَّف يلخذ ممو يل وخيزـؿ»حقٌ ؿقؾ: 

ص متَّك ُمرجون:  يف ؿقفف ]. 78, 77صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

 َوَفْقَس »تٌورك اشؿف أجضًو: 
ِ
اَمء ًَّ ِذي ُهَق يِف اف وِن افَّ ًَ ـُ اإِلْك  اْب

ِ
اَمء ًَّ ـَ اف ِذي َكَزَل ِم  إَِّٓ افَّ

ِ
اَمء ًَّ إنَّ افذي كزل (. 13/  3)يق  شَأَحٌد َصِعَد إَِػ اف

امء هق أؿـقم افؽؾؿي إزيل ًَّ وح افُؼُدس مـ مريؿ افعذراء, مـ اف ن بػعؾ افرُّ ً , يقم أرشؾ اهللأّمو ابـ اإلكًون ؿد تؽقَّ ا  مالـف ُمٌؼِّ

د اإلهلل,  ًُّ يًي مريؿ هبذا افتَّج مـلافؼدِّ ود أؿـقم افؽؾؿي إزيل مع اجلًد افزَّ , أصٌح مـ وصرورهتام ضٌقعي واحدة, وفؽـ ٓحتِّ

ورة أن  يًي مريؿ افعذراءافيَّ امءإ» ُيؼول ظـ ادقفقد مـ افؼدِّ ًَّ  [.شكَّف كزل مـ اف

ص متَّك ُمرجون:  وؿقفف أجضًو: ]. 78صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي تل ُتراث وظؼقدة وحقوةأرثقذـًقَّ افُؼؿُّ

ـُ بِِف َبْؾ » ـْ ُيْمِم ؾُّ َم ـُ ُ اْفَعومَلَ َحتَّك َبَذَل اْبـَُف اْفَقِحقَد فَِؽْل َٓ َُّيْؾَِؽ  يُ  َتُؽقُن َفُف احْلََقوُة َٕنَُّف َهَؽَذا َأَحىَّ اَّللَّ واوحًو أنَّ (. 16/  3)يق  شإَبَِديَّ

د صور ضٌقعي واحدة مـ ضٌقعتغ, افٌذل وادقت مُهو مـ خصوئص افـّوُشقت دون افالهقت ًُّ , فؽـ ٕنَّ أؿـقم افؽؾؿي إزيل بعد افتَّج

 [.ش... إفخ رّب ُكٌؼِّ بؿقتؽ يو آمغ, آمغ, », وكؼقل يف افُؼّداس اإلهلل: شإكَّف ُبِذل وموت ظـ خال افعومل»ؾـحـ كؼقل: 

ص متَّك ُمرجون:  وؿقل بقفس ]. 78صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وُح اْفُؼُدُس ِؾقَفو»أجضًو:  تِل َأَؿوَمُؽُؿ افرُّ ِظقَِّي افَّ ُؽْؿ َوجِلَِؿقِع افرَّ ًِ ُزوا اذًا َٕنُْػ ُظقا  اِْحَسِ تِل اْؿَتـَوَهو بَِدِمفِ َأَشوِؿَػًي فَِسْ  افَّ
ِ
َي اهلل ًَ ـِق /  26)أع  شـَ

م(, 28 ه ظـ افؾحؿ وافدَّ  [.وفقٓ وحدة افالهقت وافـوشقت, حو ـون هذا افتَّعٌر صحقحوً , وٓ خيػك أنَّ افالهقت ُمـزَّ

ص متَّك ُمرجون:  تعتؼد افؽـقًي ]. 77صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ود وموكقي وافؽـقًي افققكوكقي أنَّ افًقد ادًقح فف ضٌقعتون بعد آحتِّ حقحي, افرُّ س وتعوفقؿف افصَّ , وحقٌ أنَّ ذفؽ ٓ ُيقاؾؼ افؽتوب ادُؼدَّ

د ادجقد, إذ تممـ افؽـقًي إرثقذـًقي أن فؾًقد ادًقح ًُّ ؾـو بعغ افرؤيي, افـُُّصقص اإلهلقي ضٌقعي واحدة ُمتَِّحدة, بعد افتَّج , وفق تلمَّ

حي ظذ وحدة افطٌَّقعي يف خُمؾِّصـو افّصوفِح,  ي هبذا ادقوقع, فقجدكوهو تـُّص سا مـل فألزيل, إذ ُتـًى ؾعؾ إزيل فؾزمـلاخلوصَّ , وافزَّ

 [.وفؽـ بغر اختالط أو امتزاج أو تغقر, ؾصورا واحداً , دا معًو بقحدة ذاتقي ضٌقعقيومو ذفؽ إٓ فؽقكف ٓهقت وكوشقت احتَّ 
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ص متَّك ُمرجون:  تعؿقد اجلـغ ] .159صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ف , ـام ؿول رّب ادجد وبدوهنو ٓ ُيؿؽـ احلصقل ظذ احلقوة إبديي: حو ـوكً ادعؿقديي ٓزمي وضوريي فؾخالص, وهق يف بطـ ُأمِّ

ًٌّو يف شعودة شوئر أبـوئفو, 16/  16)مر  شمـ آمـ واظتؿد خؾص ومـ مل يممـ يدن»يًقع:  رت افؽـقًي اجلومعي, ُح تعؿقد (, هلذا ؿرَّ

وموكقي. ثر وٓدتفوفق ظذ أ, وبال إبطوء, افطِّػؾ ف, أّمو افؽـقًي افرُّ ت تعؿقد اجلـغ يف بطـ ُأمِّ , وحقٌ أنَّ ذفؽ مل ؾٌوفغً يف ذفؽ بلن أؿرَّ

س تميِّده,  , وبوفّتويل فقًقا ؾفق بال صّؽ خورج ظـ دائرة اختصوص افؽفـيترد ظـف أي ُكُصقص سحيي أو وؿـقي يف افؽتوب ادُؼدَّ

شقفقي مل َيِرد ؾقفو ؿوكقن هذا افّرأي افذي تتَِّخذه ُمؽؾَّػغ بوفؼقوم بف, ؾال ُيال مقن إذا أمهؾقه, بؾ ُيالمقن إذا ؾعؾقه, وـذفؽ افتَّؼوفقد افرَّ

ظوة, بؾ ترؾضف وتًتـؽره, ؾؽـقًي ادًقح ٓ تميِّدهافؽـقًي افؽوثقفقؽقي,  ؾقق ـقكف خُموفػ فروح , ٕنف خورج ظـ دائرة اختصوص افرُّ

 [.افؽتوب

ص متَّ  خالص ؽر ] .136صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةك ُمرجون: افُؼؿُّ

ي افذي يتَّؼقف ويصـع افز مؼٌقًٓ » -1, ُمًتـدة خطًل ظذ أيت: تعتؼد افؽـقًي افؽوثقفقؽقي يف خالص ؽر ادممـغادممـغ:  يف ـؾ أمَّ

أنَّ بقفس افرشقل ؿد أصود بتديُّـ افقثـقغ  -3(, 14/  2)رو شهّؿ كومقس ٕنػًفؿإذ فقس هلؿ افـومقس » -2(, 35/  16)أع  شظـده

ـُقن ـثراً » ـقػ ُّيؾؽفؿ اهلل  افذيـ مل تصؾفؿ افؽرازة -4(, 22/  17)أع  شأُّيو افرجول إثقـققن أراـؿ مـ ـؾ وجف ـلنؽؿ ُمتديِّ

ؤوف ادُحى ؟  [افرَّ

ص متَّك ُمرجون:  وفؼد ] .134, 133صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

, ظـدمو تقػَّ افٌوبو بقفس م1962خرجً هذه افٌِدظي ظـد إخقتـو افؽوثقفقؽ إػ حقِّز افقجقد بـُُصقص ادجؿع افػوتقؽوين افثوين 

وموكقي, افًودس ـرد  د آظتؼود هبذه افٌِدظيافٌوبقيي افرُّ ِـّ ي تم هو ادجؿع افػوتقؽوين ؾلصدر رشوفي ظومَّ رهو هذا 1965, ـام أؿرَّ م, وـرَّ

ص إب ظزيز احلالق .ظـدمو أؿرَّ آكػتوح ظذ افديوكوت إخرىم, 1975ادجؿع  إػ أنَّ , افؽوهـ افؽوثقفقؽل, ُمعتؼده هذا, ُيؾخِّ

وادممـغ مـ أنَّ ادًقح هق افطَّريؼ افقحقد افذي ُيعطل مـ خالفف اهلُل ذاتف فؾٌؼ, », ؾقؼقل: ـف أن خيؾص خورج افؽـقًياإلكًون ُيؿؽ

يوكوت إخرى ُيؿؽـفؿ حتؼقؼ هذا افؾِّؼوء بصقرة ِوْؿـِقَّي يوكوت إخرى يف مُمورشي ديوكتفؿ وإيامهنؿ...  افدِّ , أنَّ اهلل حوٌض دممـل افدِّ

إنَّ اهلَل , حتك خورج ُحُدود ادًقحقيوهؽذا يٌؼك ّه اخلالص واحد, هق ّه ادًقح, وفؽـ هذا افنِّ هق يف ُمتـوول مجقع افٌؼ, 

و يف ادًقحقي, وفؽـ وجفف اإلكًوين يٌؼك جمفقًٓ, يؾتؼل بوفٌؼ خورج ادًقحقي يف ادًقح , أنَّ فؼوء اهلل وافٌؼ يتّؿ يف وجف يًقع أمَّ

ؼ يف ادًقحقي يف إكًوكقي ؾنن ـون اهلُل يف ـؾ ِديوكي َيْؼُرب مـ اإلكًونكًوين, افذي يعؽس صقرة أب, اإل , ؾننَّ هذا آؿساب يتحؼَّ

 [يًقع ادًقح.
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ص متَّك ُمرجون:  ظجًٌو ثؿ ] .135صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ه ؟!ظجًٌو,  ق أنَّ افؽـقًي افؽوثقفقؽقي ُتؼرُّ ق أنَّ افؽـقًي افؽوثقفقؽقي ...  مو هذا افذي كؼرأه وٓ ُكصدِّ ومو هذا افذي كًؿعف وٓ ُكصدِّ

ؿي... تلمؾ أُّيو افؼورئ يف  تـطؼ بف ؟! ـون ووعف  مفام, ـّؾ إكًون يًتطقع أن يـول اخلالص -1افتل يؼقفقهنو:  هذه افعٌورات ادًُؿَّ

يـل وافثَّؼويف خورج افؽـقًي  -3. وٓ ُتقجد ديوكي حؼقؼقي وٓ حتك ادًقحقي, يف ـؾ ِديوكي أصـومًو ُتٌعد ظـ اهلل احلؼقؼل -2. واكتامؤه افدِّ

ي حتك إ, إديون ؽر ادًقحقي مُمؽـ أن تؽقن ضريؼًو خلالص أتٌوظفو ذا مل يعرؾقا وأنَّ ؽر ادًقحقغ ُيؿؽـ أن خيؾصقا بطريؼي خوصَّ

تف, ادًقح خيصُّ ـؾ إديون -4. ادًقحقي يوكوت إخرى ُيؿؽـفؿ حتؼقؼ افؾِّؼوء  -5. بؾ بوحلري أنَّ ـؾ إديون خوصَّ ادممـقن مـ افدِّ

 [.مـ اإلكًون وإيامهنؿ أنَّ اهلَل يف ـؾ ديوكي َيْؼُرب, وأنَّ اهلَل حوٌض دممـل إديون إخرى يف مُمورشتفؿ ديوكتفؿبصقرة وؿـقي, 

ص متَّك ُمرجون:  ت ] .136صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ وؿد أؿرَّ

هو ادجؿع افػوتقؽوين افثوين حتً ظـقان مجقع جمومع افؽوثقفقؽ بدظي خالص ؽر ادممـغ هذه يوكوت», وأؿرَّ إخرى  آكػتوح ظذ افدِّ

س...  شم1974شـي  يف مًرهتو  وموزافً رومو, وافتًَّؾقؿ افرشقيل ظز إجقول, وافعؼقدة ادًُتؼقؿي, وهذا أمٌر خُموفػ فؾؽتوب ادُؼدَّ

 [جتوه ؿضقي خالص ؽر ادممـغ, وُتْصِدر ادـشقرات بوفتَّقايل ُمميِّدة هذا افّرأي.

ص متَّك ُمرجون:  وبعد ] .138-136صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اُتراث وظؼقدة وحقوةأرثقذـًقَّتل افُؼؿُّ

ءة هذه افعٌورات كتًوءل ...  س افتل تشسط ضورة اإليامن ِؿرا حيي يف افؽتوب ادُؼدَّ وبِؼي وبغ أيوت افرصَّ ًّ ـقػ ُكقؾِّؼ بغ افعٌورات اف

بؾ يؿؽٌ ظؾقف ؽضى , وافذي ٓ يممـ بوٓبـ فـ يرى حقوة, يممـ بوٓبـ فف حقوة أبدييافذي » -1 :بودًقح ـؼط أشود فؾخالص

إن مل تلـؾقا جًد » -3 (.5/  3)يق  شإن ـون أحد ٓ يقفد مـ احوء وافروح ٓ يؼدر أن يدخؾ مؾؽقت اهلل» -2 (.36/  3)يق  شاهلل

ؾ أبوء , ؾام افداظل فؾؽرازة بوإلكجقؾومودام اجلؿقع شقخؾصقن , (53/  6)يق  شابـ اإلكًون وتؼبقا دمف ؾؾقس فؽؿ حقوة وحوذا حتؿَّ

ُشؾ إتعوب وإشػور وشػؽ افدموء ؟ ض هلو بقفس وافذي ؿول ظـفو .. افرُّ افذي تعًٌ أنو أـثر مـ », ومو افّداِظل فمٓم افتل تعرَّ

شّؼوت حتك افُؼُققد ـُؿذكى, ٕنَّ ـؾؿي اهلل ٓ ُتؼقَّد, ٕجؾ ذفؽ افذي ؾقف أحتؿؾ اد»(, ومو معـك ؿقفف  .... 28/  23ـق 2) شمجقعفؿ

يف  -4 (.16-8/  2يت 2) شفؽل حيصؾقا هؿ أجضًو ظذ اخلالص افذي يف ادًقح يًقعأنو أصز ظذ ـؾ رء ٕجؾ ادُختوريـ, 

ؾُّ ظوبِِدي متثوٍل مـحقٍت »ؿول ... ؾقف اهلُل ظـ كػًف, أنَّف رحقم و رؤوف, بطلء افغضى وـثر اإلحًون,  افقؿً افذي أظؾـ ـُ خَيَْزى 

ٌََدة أوثون, ٓ ُزكوة, ٓ تضؾقا » -5 (.7/  97)مز   شوادُػتخريـ بوٕصـوم ـق 1) شوٓ ملبقكقن يرثقن مؾؽقت اهلل, وٓ ؾوِشُؼقن, وٓ َظ

ب: "وٓ متًقا كجًًو ؾلؿٌؾؽؿ" , فذفؽ أخرجقا مـ وشطفؿ واظتزفقا يؼقلوأجّي ُمقاؾؼي هلقؽؾ اهلل مع إوثون» -6 (.9/  6  شافرَّ

إنَّ افذيـ يػعؾقن مثؾ هذهٓ  , افتل هل زكك ظفورة كجوشي دظورة ظٌودة أوثون شحر. وأظامل اجلًد طوهرة» -7 (.16/  6ـق 2)

و » -9 (.21/  5يق 1) شأنػًؽؿ مـ إصـوم أُّيو إوٓد احػظقا » -8 (.21/  5)ؽؾ  شيرثقن مؾؽقت افًؿقات وؽر  اخلوئػقنأمَّ

كصقٌفؿ يف افٌحرة ادتؼدة بـور وـزيً افذي هق ادممـغ وافرجًقن وافؼوتؾقن وافزكوة وافًحرة وظٌدة إوثون ومجقع افؽذبي 

 [(.8/  21)رؤ  شادقت افثوين
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ص متَّك ُمرجون:  وٓ كدري ] .138صـ -غوؽي بؿ, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء فثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

 اإلكًون رؾقً ,بلنَّ اإلكًون ُيؿؽـف اإلدراك أن يصّؾ إػ معرؾي افؽوئـ إظظؿ بوهلـدوشقيـقػ كؼدر أن كؼٌؾ ؿقل ادجؿع افػوتقؽوين 

ر ٌُقذيي,  اإلهللافنِّ  ]أي: أظامق[ أؽقا ق, بقـام ـون ـالم افًقد اد ,أو ظـ ضريؼ اف ًقح فف ادجد واوح يٌؾغ اإلكًون ذروة اإلذا

 شفقس أحد يليت إػ أب إٓ يب ,أنو هق افطريؼ واحلؼ واحلقوة»: وؿوضع وسيح .. أنَّ اإلكًون يًتحقؾ ظؾقف معرؾي أب إٓ بوٓبـ

وح افُؼُدس»: ـذفؽ ,(6/  14 )يق ُتميِّد  ,وٓ تزال رومو يف مًرهتو (,3/  12ـق 1) شٓ يًتطقع أحٌد أن يؼقل أنَّ يًقع ربٌّ إٓ بوفرُّ

ًٌِّ افٌوبو يقحـو بقفس افثوين ؿٌقفف إيامكف بلؿقال ادجؿع افػوتقؽوين افثوينوفؽل يُ  ,خالص ؽر ادممـغ ي بعؼقدة خالص ؽر  ,ث اخلوصَّ

 [.ادممـغ

ص متَّك ُمرجون:  ُصُؽقك ] .126صـ -غوؽي افًقدة افعذراء بؿ, مؽتٌي ــقًي فثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

مفو أو افُغػران: تعتؼد افؽـوئس ادًقحقي مجعوء أنَّ مغػرة اخلطويو ٓ ُيؿؽـ أن تصر بدون تقبي واكًحوق ؿؾى,  وٓ ُيؿؽـ أن ُيؼدِّ

ب يًقع كػًف, يٌقعفو أو ُّيدُّيو أحد و هٌي مـ افرَّ وح افؼُ , كتقجي هذه افتقبي, وأهنَّ وفؽـ , ُدس ُيعؾـفو ظذ ؾّؿ أب آظسافوإن ـون افرُّ

ؾوفؽـقًي افٌوبقيي تعتؼد أنَّ مغػرة اخلطويو ممؽـ . بعؽس ذفؽ, اشتحؼوؿوت دمف ادًػقك ظذ ظقد افصؾقى, موكح ادغػرة هق اهلل وحده

يًغافتل يتـووهلو مـ ز, ٕنَّ افؽـقًي هلو احلّؼ أن ُتعطل مـ ُتريد ُؽػران فؾخطويو, أن ُتقهى بال تقبي , خرة اشتحؼوؿوت ادًقح وافؼدِّ

كقـفو أنَّ اخلُطوة ُيؿؽـفؿ أن ُيعَػقا مـ افؼصوصوت احلوضة وادًُتؼٌؾي,  ٌََتً يف ؿقا د ُحُصقهلؿ ظذ أوراق افُغػرانومـ ثّؿ, أث , بُؿجرَّ

مًو دـ تذ افقرديي شـي, مُ  166يقم, وؽػران  366ؾسى يف تؾؽ إوراق, أنَّ مـ تذ صالة صغرة فؾؼديس يقشػ, ؽػران  ؼدَّ

ٌوع أوراق افُغػران هل افتل تعتؼ مـ افؼصوصوت احلوضة وادًُتؼٌؾي ؾؼط,  بؾ أنَّ زيورة افؽـوئس افٌوبقيي, وؽر ذفؽ ـثر, وفقس اتِّ

و كًو تومًّ  [.أجضًو متـح أصحوهبو ُؽػرا

ص متَّك ُمرجون:   .124, 123صـ -غوؽي مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿ ,فثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

كوت تٌوع يف ـؾ افٌالد] وضؿعًو يف اؿتـوء إمقال  ,حًٌو يف رواجفو ,ٌوفغي ؾوئؼيٌوفغقن يف مدحفو مُ وـون بوئعقهو يُ  ,وـوكً هذه افُغػرا

كوت أنَّ ُهـوك ثالث أموــ تذهى إفقفو أرواح مـ ورائفو,  يًغ , ادقتكوؿد زظؿ بوئعق هذه افُغػرا أحدهؿ افذي تذهى إفقف أرواح افؼدِّ

ر, ؾتتؿتَّع بوفِغٌطي إبديي ب يف افـّور إبديي خوفدة ؾقفو ,وافثوين ادؽون افذي تذهى إفقف أرواح افَؽَػرة وإذا وافثوفٌ ادطفر , ؾتتعذَّ

ـقا مـ تتؿقؿ ؿوكقن افتقبي ادػر عقا بعد فؽل يتؿتَّ  ,ؾقتعذبقن يف كور إػ حغ ,ووي ظؾقفؿافذي تذهى إفقف أرواح افذيـ توبقا ومل يتؿؽَّ

ًَّ  ,رج إرواح مـ ادطفر ؿٌؾ متوم تطفرهوؿؽـف بوٓبتفول أن خُي ظقا أنَّ افٌوبو يُ ائؿ, ثؿ ادّ عقؿ افدّ ذفؽ بوفـَّ  وأنَّف امء, ؾتصعد إػ اف

كوت ُيؿؽـ أن خيرجفو مـف وموينوهذا افقهؿ افٌوضؾ هق افذي شوظ, بقاشطي افُغػرا عى افرُّ ظذ أن . د ظذ اكتشور أوراق افُغػران بغ افشَّ

و مٌـقي ظذ ؽر أشوس س ,هذه افعؼقدة ؾضاًل ظذ أهنَّ ة فؽؾ تعوفقؿ افؽتوب ادُؼدَّ قغي ادًقحقي, وٓ تتالئؿ مع ؼ مع افصِّ ػِ وٓ تتَّ  ,وُمضودَّ

ؾقؿي ادُـِصػيبؾ وٓ ُتًوير افعؼؾقي  ,ٓ يف جقهرهو وٓ يف مظفرهو ,مٌودئفو ًَّ ؾ ظذ ادممـغ هبو ارتؽوب اخلطويو, اف و ُتًفِّ وُتًوظد  ,ؾنهنَّ

ؾ ؾقفو ء ؽُ ؿؽـ هلؿ ِذ افذيـ يُ  ,وئؾيوذوي إمقال افطّ  ,ام إؽـقوءقَّ , وٓ ِش ظذ اإلمعون وافتَّقؽُّ  [ػراكوت خلطويوهؿ مفام ـوكً.ا
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ص متَّك ُمرجون:  ادطفر: ] .125صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اقوةأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحافُؼؿُّ

افتل , تـتؼؾ إفقف ُكُػقس ظٌقد اهلل ادروقغ فف, وُيدظك ادطفر, ُهـوك مؽون يتؿقَّز ظـ افـَّعقؿ واجلحقؿتعتؼد افؽـقًي افؽوثقفقؽقي أنَّ 

و مل تصؾ إػ , وإن ـوكً ُمتَِّصػي بـعؿي َّٓ أهنَّ أنَّ افذيـ يؿقتقن ؿٌؾ أن , افالئؼي بُؿشوهدة ادًقح, أو بعٌورة أخرى درجي افـَّؼووة افؽومؾيإ

ؿقا افؼقاكغ ادػرووي ظؾقفؿ يف هذه احلقوة , ومـ ثّؿ متُؽٌ يف هذا ادؽون بعقدة ظـ ُيقاجفقن تؾؽ افؼصوصوت يف افـّور ادطفريي, ُيتؿِّ

يًغ افطُّقبوويغ, ومـ ُمعو بي بعذابوت أخقؿي جداً ذة ادالئؽي, مجوظي افؼدِّ ك هبو, أو بصؾقات ادممـغ, تػل مو ُمتعذِّ و تتـؼَّ , حتك أهنَّ

ُخقل إػ اف ر مـ اخلطويو افَعَرِوقَّي, واهلػقات افصغرة, وتؼٌؾ ادغػرة مـ اهلل, فؽل تًتحؼ افدُّ امء بؼك ظؾقفو فؾعدل اإلهلل, وتتطفَّ ًَّ

 [.افتل ٓ يدخؾفو رء دكس أو رجس

ص متَّك ُمرجون:  وتعتؼد ] .126صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

الة ظذ ادُـتؼؾغ متحق ؾضالت خطويوهؿ إن ـوكقا توئٌغ مؼٌقفغ أموم اهلل افؽـقًي إرثقذـًقي أنَّ  , ؽر أنَّ ادطفر رء وافصالة افصَّ

ي ذات أخؿ وظذاب فؾُؿـتؼؾرء آخر,  ـ ديـقكي خوصَّ مع تؼققد ُشؾطي اهلل تٌورك اشؿف , ؾعؼقدة ادطفر فدى افؽـقًي افؽوثقفقؽقي تتضؿَّ

و ظؼقدة افصَّ بُصُؽقك افُغػران ـتؼؾغ قكي فؾؿُ يـُ محي يف يقم افدَّ افرَّ ؾ إػ اهلل بطؾى قشُّ ؼصد مـفو إٓ افتَّ ٓ يُ  ,الة يف افؽـقًي افؼٌطقي, أمَّ

ب هق وازن ـوك ؾرق ظظقؿ بغ افعؼقدتغ, وافرَّ الة مـ ظدمفو, وضٌعًو هُ يي هلل يف اشتجوبي افصَّ رِّ وئٌغ, مع ترك احلُ وحلغ افتّ افّص 

ؾطون اهللقب وـوصػ إظامق. ؾُ افؼُ  ًُ ب فؾؿقًِّ وتؼققدًا ف و ظؼقدتـو تطؾى راحي ادقِّ , ُهـو أنَّ افٌدظي ُتعتز َتَؼرُّ وتسك إمر دشقئي  ,ًأمَّ

 [ٌوت أو ٓ يًتجقى.ؾْ وحلي يف أن يًتجقى افطِّ اهلل افّص 

ص متَّك ُمرجون:  أّمو افـَّص ] .127صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ؿ بف افؽـقًي  وموكقي ُمعتؼدهو يف ادطفرافذي ُتدظِّ ٌْـِك ظذ هذا أشوس ذهى ؾضي حجورة »ؾفق ؿقل بقفس افرشقل:  افرُّ وفؽـ إن ـون َي

ً ٕنَّ افققم شقٌقـف  إن  وشتؿتحـ افـور ظؿؾ ـؾ واحد مو هق, ٕنَّف بـور ُيًتعؾــريؿي خشى ظشى ؿشًو ؾعؿؾ ـؾ واحد شقصر طوهرا

و هق ؾقخؾص  ي واهقي وعقػي( 12/  3ـق 1) شوفؽـ ـام بـوربؼك ... أمَّ و تعـل وٓ تؾؿقحوً , وهذه ُحجَّ ٕنَّ هذه أيوت ٓ يشعر بلهنَّ

, بؾ ادؼصقد مـفو أنَّ ادُعؾِّؿغ افذيـ بـقا ظذ أشوس ادًقح افراشخ بال صّؽ, يثًٌ بـوؤهؿ ويًتؿروا يف بـوء ـثريـ هلذا ادػفقم

و افذيـ ظذ أشوس ؽر ثوبً, أ  [ي أشوس ؽر ادًقح, ؾقتالصك بـوؤهؿ وحيسق ـوهلشقؿ أموم افؾفقى.فؾؿًقح, أمَّ

ص متَّك ُمرجون:  ُهـوك آيي ] .129صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ٓ خترج مـ هـوك حتك تقىف افػؾس احلؼ أؿقل فؽ », وهل ؿقل افًقد ادًقح فف ادجد: أخرى يًتـد ظؾقفو افذيـ يعتؼدون بودطفر

ُحقهنو ؿوئؾغ: 29/  5)مً  شإخر ؿٌؾ أن ُيؾؼقؽ اهلُل يف شجـ اتَّػؼ مع خصؿؽ افذي أهـتف بؼقفؽ فف رؿًو أو أمحؼ, »(, ؾقَْؼَ

وؿد ؾوتف أنَّ ـؾؿي حتك يف  شُتثًٌ ادطفر, إذ ُيشر إػ مؽون افعذاب شحتك», ٕنَّ فػظ حتك تػل ـؾ ديـ اجلريؿي يف ادطفر, افعذاب

كى بوؿقًو, ـؾ افؽتوب ادؼدس ُتػقد آشتؿرار ر افعذاب, بلنَّ ظذاب جفـَّؿ يدوم مودام افذَّ , وحقٌ أنَّ هذا ُيميِّد ادعـقغ, أي اشتؿرا

ئـو وأؽراوـوبلن كتالظى بلؿقال اهلل , ؾال جيى أن يمخذ بقاحدة دون إخرى هو حًى أهقا  [.وُكػنِّ
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ص متَّك ُمرجون:  زوائد ؾضوئؾ ] .117صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

يًغ: يًغ افؼدِّ وموكقي أنَّ إبرار افؼدِّ بؾ أنَّف , أي مجقع افػضوئؾ, ادًقح ـؾفو فقس ؾؼط ؿد أمتّقا ظذ إرض وصويو, تعتؼد افؽـقًي افرُّ

ُظفو ظذ اخلطوة ادتقؾغ , وأنَّ زوائد ؾضوئؾفؿ هذه ُمػقطي ظـد بوبو رومو, أجضًو ؾعؾقا مـ إظامل افصوحلي أـثر مـ افقاجى ظؾقفؿ ُيقزِّ

م ظـ اخلُطوة هلل بقاشطي, وبعٌورة أووح, بلثامن معؾقمي يًغ ُتؼدَّ , وهذا افتَّعؾِقؿ ٓ أشوس فف ُمطؾؼًو يف افٌوبو أنَّ زوائد ؾضوئؾ افؼدِّ

س افذي ُيعؾِّؿـو أنَّ افُغػران هق هلل وحده, وهق اشتحؼوق فدم ؾوديـو افعظقؿ رّب ادجد يًقع, افذي فقس ٕحد بغره  افؽتوب ادُؼدَّ

يًغ, مفام ـوكً ظظقؿي, ٓ ُيؿؽـ أن تؽقن زائدة ظاّم جيى ظؾقف ع اخلالص, إنَّ ؾضوئؾ افؼدِّ ؿ, وٓ يؿؽـ أن يػضؾ مـفو حتك ُتقزَّ

ـٌ ظؾقفؿ, ؾال ؾضؾ هلؿ ؾقفو,  ؿ مفام اجتفدوا, ٓ يًتطقعقن أن يعؿؾقا ؾقق مو هق واجى ظؾقفؿ, ٕنَّ خدمتفؿ هلل دي ظذ افغر, ٕهنَّ

 [وبوٕوػ ٓ ُيؿؽـفؿ أن يلتقا أظامًٓ جُيزون هبو ُكؼصون ؽرهؿ.

ص متَّك ُمرجون:  ؾنذن ظؼقدة ] .119صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اتل ُتراث وظؼقدة وحقوةأرثقذـًقَّ افُؼؿُّ

ً فإلظامل » تؽؿقؾ كؼص زيتفـ, ظـدمو شلخـ افعذارى اجلوهالت, افعذارى احلؽقامت, زوائد ؾضوئؾ افؼديًغ بوضؾي يً رمزا وافزَّ

َـّ فعؾَّف ٓ »أجوبتفـ ؿوئالت:  شافصوحلي وافػضقؾي أنَّف ٓ ُيقجد إكًون يعؿؾ أظامًٓ تػقق مو  اخلالصي: (.6/  25)مً  شيؽػل فـو وفُؽ

يدة, وهذا جُمؿع ظؾقف مـ افؽّؾ,  يـ, يـتٍ ظـفو اشتحؼوؿوت ُمتزا وموكقي خوفػً ُيطؾى مـف, ؾوٕظامل هل ظذ شٌقؾ افدَّ وأنَّ افؽـقًي افرُّ

ػ عؿؾ أظامًٓ أظذ وأـؿؾ ممّو أمره هبو اهلل تٌورك اشؿف, , واظتؼدت أنَّ اإلكًون يًتطقع أن يهذا اإلمجوع ـوفػؼر آختقوري وافتَّؼشُّ

 [.وأنَّف بذفؽ حيصؾ ظذ اشتحؼوؿوت زائدة, وافٌتقفقي وأمثوهلو

ص متَّك ُمرجون:  يس ]. 11, 16صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ افؼدِّ

فف يف  فف وتػوشره ـؾ أبـوء إرثقذـًقي وؽرهو, أؿقا ده إجقول وُتَتْؾَؿذ ظذ أؿقا أثـوشققس حومل اإليامن ادًقحل افذي مُتجِّ

ادجؿع ادًؽقين بـؼقي, وهق مل يٌُؾغ بعد افثَّالثغ مـ ظؿره آكذاك, ويؼح ٔريقس اهلرضقؿل مـ احلَُجٍ وافزاهغ وإشوكقد 

د فمبوء ادُجتؿعغ ؾًود إيامكف, افؼ َـّ ي مو أوصؾف إػ خزيف, وأ ة ظذ , وـؿ ؿوشك آٓموت ووقؼوت وكػلِقيَّ ـوكً تزيده صالبي وُؿقَّ

دائد ك يو أثـوشققس», حتك ؿقؾ فف: ُمقاجفي افشَّ وبـعؿي ادًقح, »ؾلجوب بؽؾ ثِؼي ورجوء يف مـ ُيداؾع ظـ اإليامن بف: ش, افعومل ـؾف ودَّ

 [ش.وّد افعوملأنو 

ص متَّك ُمرجون:  بطؾ ]. 11صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ؽ بوإليامن افؼقيؿ, وٓ كـًك فف  ًُّ جـ, يف شٌقؾ افتَّؿ ًَّ ب واف إرثقذـًقي افعظقؿ ديًؼقرس, افذي احتؿؾ افـَّػل واإلهوكوت وافيَّ

ئع, ظـدمو فطؿتف ادؾؽي وجـقدهو, ه , ثؿ أخؼقه ظذ إرض بعد أن كتػقا صعر حلقتف, ؾلشؼطً ضشغ مـ ؾؿفذا ادقؿػ افٌطقيل افّرا

عر, وووعفام يف مـديؾ, وأرشؾف إػ أبـوئف بؽـقًي اإلشؽـدريي ؿوئاًل هلؿ:  د ومجع افّيشغ وافشَّ هذه ثؿرة جفودي مـ »فؽـَّف تشدَّ

 [.حوثًّو إّيوهؿ ظذ افثٌَّوت ظذ ظؼقدهتؿ إرثقذـًقي حتك افـَّػس إخرش, دًقحأجؾ اإليامن بو
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ص متَّك ُمرجون:  بدظي ]. 42صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

د هذا ادٌُتدع تعوفقؿ شوبقؾققسأوشوبققس:  ويف , وطفر يف افعفد افؼديؿ ـآب, ن افّثوُفقث إؿدس أؿـقم واحدوـون يعتؼد أ, جدِّ

وح افُؼُدس, افعفد اجلديد ـوبـ ُشؾ يف هقئي افرُّ مً تعوفقؿف, وحّؾ ظذ افرُّ وـؾ مـ يممـ , وؿد أشؼط هذا ادٌُتدع مـ رتٌتف, ـام ُحرِّ

 [, وذفؽ يف ادجؿع ادًؽقين افثوين.هبو

ص متَّك ُمرجون:  إن اإليامن كعؿ, ]. 35صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي قَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةأرثقذـًافُؼؿُّ

خرة افتل ؿومً ظؾقفو افؽـقًي , وإن ؾنذا زال إيامن ادًقحقغ بالهقت ادًقح زافً افؽـقًي واكتفك وجقدكو, بلخقهقي ادًقح هق افصَّ

وافتل , وفذفؽ ؾنكَّف ظـدمو كشلت افٌدظي أريقشقي افتل ضعـً يف ٓهقت ادًقحبؼوء افؽـقًي ُمرتٌط بنيامهنو افقثقؼ بالهقت ادًقح, 

و أرادت بذفؽ أن تـؼض ادًقحقي مـ أشوشفو, حتك ٓ تؼقم هلو بعد ذفؽ ؿوئؿي.حووفً أن ُتشؽِّؽ يف أزفقتف  [, ؾنهنَّ

ص متَّك ُمرجون:  ـوكً ]. 39-37صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي رثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةأافُؼؿُّ

ٌَّعقا مو تـطقي ظؾقف مـ اكحراف ومـ واللافٌدظي أريقشقي بدظي دؿقؼي,  فؾ ظذ افـّوس أن يتت ًَّ ـّو يف وفقس مـ اف ـُ , وٓ تـًقا أنـو 

, وـون وـوكً أنظؿي افٌالد يف مرص ٓ تزال وثـقي, دًقحقي ٓ تزال ُُموضي بعدد وخؿ مـ افقثـقغحقٌ ـوكً اافؼرن افرابع فؾؿقالد, 

قا إػ آريقس وـوكقا ُمعووكقف أجضًو.  وـوكً افقثـقي افقفقد يف مرص جوفقي ـٌرة, وـون هلؿ كػقذهؿ إديب يف هذا افٌؾد, فذفؽ اكضؿُّ

, ٕن مو ؿوفف آريقس ظـ ادًقح شٌؼ ؾؼوفف أؾالضقن افقثـل, وافذي رأى أنَّ اهلل ريقدأجضًو بلؾؽورهو ومدارشفو تميِّد افػؽر أ

ة,  ةُمًتَؼف ظذ احودَّ ة ؾقخؾؼ احودَّ طًو خيؾؼ بف افعومل, وٓ ُيؿؽـ أن يتـوزل اهلل ادًُتَؼف وافعويل ظذ احودَّ . ؾالبد أن خيؾؼ ـوئـًو ُمتقشِّ

, شوؿفو يف تلجقدهو, وشوكدهو بآجوت مـ افؽتوب ادؼدسأخذهو آريقس, وأخًٌفو فٌوشًو مًقحقًو, هذه افػؽرة إؾالضقكقي هل افتل 

, ؾؾؿ يؽـ افػؽر أريقد يف حؼقؼتف ؽر ؾؽر وثـل صؿقؿ ذو فٌوس مًقحل, وهذا مو ؿوفف آيوت أشوء آريقس تلويؾفو وتػًرهو

يس أثـوشققس:  هتو وشؾطوهنو فتلجقد آريقسأووف ش, إنَّ أؾؽور آريقس أؾؽور وثـقي»افؼدِّ وفي بؼقَّ ٕن آريقس , إػ ذفؽ اكضامم افدَّ

يـ أجضوً , ـًى فٌدظتف أؽؾٌقي ـٌرة مـ افـّوس ى يف افؽفـقت أشوؿػي , وـوكً فف مراـز ُؿَقى, ومـ رجول افدِّ وأخذ يًعك إػ أن ُيـصَّ

وكزل آريقس بودُشؽؾي افالهقتقي إػ . ٔريقس صعٌقي ـٌرةؾصورت , وؿد كجح يف ذفؽ كجوحًو ـٌراً , وـفـي مـ مميِّدي كظريتف

هتفو ومًختفو وأؾًدهتو افّشوِرع طفو بطريؼي صقَّ ًِّ ؿقؼي, وُيٌ ي يف هذه افؼضقي افالهقتقي افدَّ , وبدأ ُيؽؾِّؿ افـّوس يف إشقاق افعومَّ

فتفو إػ أمٍر ٓ يؼٌؾف افعؼؾ,  ي افـّوس مع آريقسوأتؾػتفو, وحقَّ , أؾؽور ُُموفي, يرون أن أؾؽور أثـوشققس أؾؽور ؽر معؼقفي, ؾصور ظومَّ

عى, وؽر مـطؼقي ٌّفو افشَّ دون وبدأ آريقس َيـُْظؿ ؿصوئد صعريي حُي , ويف هذه افؼصوئد دّس هرضؼتف, وأودع أؾؽوره, ؾلخذ افـّوس ُيردِّ

ة بوٕؾؽور اهلرضقؿقي وّد ٓهقت ادًقح. ومو ـون ظذ اإل ة هذه افؼصوئد ادحُشقَّ وفي بُؼقَّ مزاضقر ؿًطـطغ, ومو ـون ظذ افدَّ

وفي َيْعـقفو أن حتػظ إمـ, , إٓ أن يميِّد إؽؾٌقي ظذ حًوب إؿؾِقَّيُشؾطوهنو , افقثـقي ؾلصٌح أثـوشققس يف مقوع إؿؾِقَّي .ٕن افدَّ

افتَّقحقد ـام تػفؿف ـوكً يف ُمًوكدة افػؽر بؽؾ آداهبو وؾًػوهتو تميِّد افػؽر أريقد, افقفقديي بؽّؾ ُحججفو ودؾوظفو ظـ 
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عى افذيـ كزل إفقفؿ آريقس  ُيؽؾِّؿفؿ ظـ  ي افشَّ وفي بؽؾ ُشؾطوهنو ـوكً أجضًو مع افػؽر أريقد, افـّوس مـ ظومَّ أريقد, افدَّ

قا أجضًو إػ افػؽر أريقد.  [ٓهقت ادًقح بؿـطؼ رجؾ افّشورع اكضؿُّ

ص متَّك ُمرجون:  بدظي ]. 43, 42صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي رثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةأافُؼؿُّ

م, 313, وبقاشطي تلثر أريقشقغ فدى ادؾؽ ؿًطـطس, ُأؿقؿ أشؼػ ظذ افؼًطـطقـقي شـي وـون أحد أتٌوع آريقسمؼدوكققس: 

, ؽر أنَّ ادؾؽ ؿًطـطس ظود ؾحـؼ ظؾقف ظـدمو وأريقشقغ ُؿتِؾ ؾقف ظدد ـٌرحصؾ هقوج صديد بغ ادممـغ وظـدمو وصؾ إفقفو, 

رآه ؿد كؼؾ ُجثَّي وافده اإلمزاضقر ؿًطـطغ افؽٌر مـ مدؾـف إػ مدؾـ آخر دون ظؾؿف, ؾلمر بعزفف ظـ ـرشقف وضرده, وتّؿ ذفؽ ظوم 

وح افم, 366 , ُؼُدس ظؿؾ إهلل ُيٌؼِّ يف افؽقن ـلؿـقم ؽر ُمتؿقِّز ظـ أب وآبـبعد أن ـون ؿد أظؾـ ظـ بدع أخرى ممّداهو أنَّ افرُّ

شقيلّ  .وفؽـ رتٌتف أشؿك مـفؿ, بؾ هق خمؾقق يشٌف ادالئؽي يس أثـوشققس افرَّ هذه افٌدظي يف ادجؿع , حومل اإليامن, وؿد ؾـَّد افؼدِّ

, وتٌعف يف ثؿ حؽؿ ظؾقف بحرمف هق وبدظتفأي مؼدوكققس, , وأؾود بػًود رم362افذي ظؼده بوإلشؽـدريي بعد ظقدتف مـ مـػوه شـي 

, واؾؼ ظذ ظؼد جمؿع مًؽقين يف افؼًطـطقـقي, وحو شؿع اإلمزاضقر ثقئقدوشققس افؽٌر بوكتشور هذه افٌدظيذفؽ أشوؿػي ـثرون, 

يس إنٌو تقؿقثووس, م381فؾؼضوء ظؾقفو, شـي  شقيّل  , افذي ـون ؿد تتؾؿذوـون بطؾ هذا ادجؿع افؼدِّ يس أثـوشققس افرَّ ظذ يد افؼدِّ

م, يف ظفد 379بعد أن أتّؿ ظؾقمف بوددرشي بوإلشؽـدريي, ثّؿ جؾس ظذ ـرد مور مرؿس بعد كقوحي افٌوبو بطرس افثوين شـي 

 [اإلمزاضقر ثقئقدوشققس افؽٌر.

ص متَّك ُمرجون:  بدظي ]. 41صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ة دؾوظف ظـ ٓهقت افًقد ادًقح فف ادجد, ومحوشف افعؼع  أبقفقـوريقس: وـون ؿد ُشقِّؿ أشؼػًو ظذ مديـي افالذؿقي بوفّشوم, وفشدَّ

ؼقط يف بدظي صـقعياخلويل مـ إرصود روح اهلل,  ًُّ وح اجلًديي إذ, دؾعتف ؾؾًػتف إػ اف , ـون ُيعؾِّؿ أنَّ ٓهقت افًقد ادًقح ؿوم مؼوم افرُّ

ؾى وادقت مع اجلًد ؾ أٓم وافصَّ وح افُؼُدس ظظقؿ, », ؾؼول: وـون أجضًو يعتؼد بقجقد تػووت بغ إؿوكقؿ افثالثي, وحتؿَّ إن افرُّ

 [شوآبـ أظظؿ, وأب هق إظظؿ

ص متَّك ُمرجون:  كودى ]. 47, 46صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي ُتراث وظؼقدة وحقوةأرثقذـًقَّتل افُؼؿُّ

ل افًقدة افعذراء بـ, وضٌقعتغ, وصخصغ, كًطقر بلنَّ يف افًقد ادًقح أؿـقمغ ش, وافدة اإلهل» واشتـتٍ بعد ذفؽ أنَّف ٓ يـٌغل أن ُكًؿِّ

جقد فؾطػؾ يًقع ًُّ وس »(. واشتلصؾ اجلزء إخر مـ افثالث تؼديًوت: 11/  2مً ) ـام ظوب ظذ ادجقس اف س افؼقي, ُؿدُّ ُؿدُّ

وؿوم بـؼ تعؾقؿف يف ـؾ مؽون, ُمًتخدمًو يف ذفؽ بعض ش, احلل افذي ٓ يؿقت, افذي ؿوم مـ إمقات, وصعد إػ افًؿقات

فف هذه, رؾضقهو وكودواـطإشوؿػي وافؽفـي, وّحو شؿع مًقحقق افؼًط ؾف  قـقي أؿقا ه, وأووحقا فف خطل تعوفقؿف, واكحرا بثقرة ودَّ

 [.ـام أمر خدمف بيهبؿ وإهوكتفؿ, وأمر بًجـفؿ يف افؽـقًي, ؾغضى ظؾقفؿظـ اإليامن افؼقيؿ, 
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ص متَّك ُمرجون:  صسط ٓكعؼود ا]. 18صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

أن ُيعؼد بدظقة مـ اإلمزاضقر ادًقحل  -2. أن يـعؼد بًٌى ُطُفقر بدظي أو هرضؼي أو اكشؼوق -1جمؿع مًؽقين أربعي ذوط: 

ئوشي اَدَدكِقَّي ظذ افؽـوئس رًا مـ ؿٌؾ -4. أن حييهو إشوؿػي ذؿًو وؽربوً  -3. افذي فف افرِّ ر صقئًو جديدًا مل يؽـ ُمؼرَّ  [.أن ُتؼرِّ

ص متَّك ُمرجون:  ُوفَِد أثـوشققس ]. 36صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

شقيّل  , ومـ ُمعوذتف فٌعض ؾؼومً أّمف بسبقتف, وموت وافده وهق صغر, م بؿديـي اإلشؽـدريي مـ أبقيـ وثـقَّغ286ظوم افرَّ

يوكي ادًقحقي. إصدؿوء  [ادًقحقغ, ظرف صقئًو مـ مٌودئ افدِّ

ص متَّك ُمرجون:  صىَّ ]. 36صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

هٌـي, ؾلخذتف أّمف  هد وافرَّ ًٌّو فؾزُّ ً فف طروؾفو إلشؽـدريي آكذاكوتؼوبؾً مع افٌوبو أخقؽًـدروس بطريرك اأثـوشققس ُُم , وؿصَّ

ثّؿ افتحؼ أثـوشققس , اشتٌؼك فديف افػتك حتً رظويتف فقؽقن فف تؾؿقذاً وطروف ابـفو, ؾُنَّ ـثراً بلثـوشققس, وبعد أن ؿوم بتعؿقدهو, 

راشي وآشتذـور بجدّ بوددرشي ادرؿًقي افالهقتقي بوإلشؽـدريي وكشوط حتك كٌغ كٌقؽًو ظظقامً,  , وُهـو طفرت مقاهٌف, إذ دأب ظذ افدِّ

بف يف افعؾقم افالهقتقي وافػؾًػقي, وفقس أدّل ظذ ذفؽ مـ أنَّف ؿد  ش, رشوفي وّد افقثـقي» م ـتوبف إول381أصدر ظوم وؾوق ـوؾَّي أترا

ي, اوـون ٓ يزال ضوفًٌو,  ة احلُجَّ ة وؿقَّ رة احودَّ هد ذهى إػ , ّحو أتؿَّ دراشي افالهقتمتوز بغزا يَّي افؼؿقي فقختز حقوة افتَّؼقى وافزُّ افزِّ

يَّي, وُهـوك ظؿؾقوً  هٌون وـقـى افزِّ يس أنطقكققس أب افرُّ  [, ؾتعؾَّؿ مـف احلقوة افـًؽقي.تتؾؿذ فؾؼدِّ

ص متَّك ُمرجون:  ودس افٌوبو ]. 31صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

, ثّؿ ظقَّـف افٌوبو ُمًوظدًا فف, افؽرد افٌطريرـل يثّؿ رئقًًو فشاممً, م319ؾرشؿف صاّمشًو ظوم أخقؽًـدروس مو وصؾ إفقف أثـوشققس, 

, قشقيوّحو طفرت افضالفي أريوـثراً مو ـون حُيقؾ إفقف أظؼد ادشوـؾ وادُعضالت فقٌحثفو ويؽشػ ظـ ؽؿقوفو فقجد حالًّ هلو. 

, م325وبؼك هؽذا إػ أن ُظِؼد ادجؿع ادًؽقين إول يف كؼقي شـي وُمؼوومتفو وتثٌقً صحي اإليامن افؼقيؿ,  بدحضفوبدأ 

ذه ادجؿع مـ ؿرارات , ؾوشتحيه افٌوبو أخقؽًـدروس إػ ُهـوك و وُمؼـعًو, ـون فف أـز إثر ؾقام اختَّ م دؾوظًو هومًّ  فدحضحقٌ ؿدَّ

 [.افٌدظي

ص متَّك ُمرجون:  ويف آخر شـي ]. 32صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ؽٌي أوص بوكتخوب أثـوشققس خؾقػي فف ظذ افؽرد ادرؿز, وؿٌؾ اكتؼول افٌوبو أخقؽًـدروس, م326 , وأحّس أثـوشققس هبذه افرَّ

ظوة و عى أحيوه فدى افرُّ ؾ أظٌوء هذا ادـصى اخلطر, وفؽـ افشَّ يَّي, فشعقره بعدم اشتحؼوؿف فتحؿُّ ظقي معًو, ؾفرب إػ افزِّ افرَّ

ة جيتؿع مخًقن أشؼُظـقة, وكصٌقه بطريرـًو بغ مظوهر افػرح وافتَّفؾقؾ,  ل مرَّ يس ػوٕوِّ ًو مـ أشوؿػي افؽراد ادُجوورة فرشومي افؼدِّ

شقيلّ  , إذ وـؿ حوول أريقشققن أن حَيُقفقا دون بؾقغ أثـوشققس هذا ادـصى افعظقؿ, بطريرـًو ظذ افؽرد ادرؿز أثـوشققس افرَّ

.  [ـوكقا ُيدرـقن مدى مو يـتظرهؿ مـ هتديد وُمؼوومي مـف, وفؽـَّفؿ مل يػؾحقا
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ص متَّك ُمرجون:  بدأ ]آريقس[ ]. 26صـ -ي افًقدة افعذراء بؿغوؽي , اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

فداء,  وؽر ُمًوٍو فمب يف , ادِّظوئف أنَّف خمؾقق, وتـحرص يف إكؽور ٓهقت افًقد ادًقحبـؼ بدظتف افػوشدة أجوم افٌوبو بطرس خوتؿ افشُّ

 [.اجلقهر

ص متَّك ُمرجون:  ومـ ذفؽ ]. 22صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ٌُقل  افٌوبو أخقؽًـدروسـدمو رؾض افقؿً ]أي: ظ ُمعؾـًو ُمؼوومتف فؾٌوبو , يـؼ والفتف ِجفوراً [ آريقس] بدأ[ يف افؽـقًي آريقسُؿ

 َوَظَظ آريقس يف مؽون آخر ظـ أيي افتل تؼقلدرتف, , بقـام ـون افٌوبو أخقؽًـدروس يعظ ظـ ٓهقت افًقد ادًقح وؿأخقؽًـدروس

يس أخقؽًـدروس يف ظظتف, 22/  14)يق ش أيب أظظؿ مـِّل» دًا برأي افؼدِّ وَكَظَؿ آريقس تعوفقؿف , أن ابـ اهلل ُمًوٍو يف اجلقهر(, ُمـدِّ

كف فؾعوّمي, افػوشدة يف مـظقموت صعريي وأؽـقوت ـفو أظقا دوهو يف أنوصقد.فؼَّ  [, وردَّ

ص متَّك ُمرجون:  مجع افٌوبو ]. 22صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

قٌقِّغ شـي  شوئؾ وادـشقرات, 319جمؿعًو يف اإلشؽـدريي مـ إشوؿػي إؿٌوط وافؾِّ , وؿعد جمؿع آخرم, وؿد أصدر ـثراً مـ افرَّ

 [.وحرم ـؾ أتٌوظف وتعوفقؿف افػوشدة, حقٌ حؽؿ بتجريد آريقس مـ رتٌتف افؽفـقتقي, أشؼػ 166 حيه حقايل

ص متَّك ُمرجون:  ترك آريقس ]. 23صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

غرىاإلشؽـدريي,  , وحووفقا مع افٌوبو أخقؽًـدروس ؾًؿحقا فف بـؼهو, وأؿـع بعض إشوؿػي برأجف, وذهى إػ ؾؾًطغ وآشقو افصُّ

ا ظذ هرضؼتف افتل ُتـوؿض ؿقل يقحـو اإلكج وـون يف افٌدء ـون افؽؾؿي, وافؽؾؿي ـون ظـد اهلل, »ع: قؿٌقفف, وفؽـَّف رؾض مو دام ُمرصًّ

ة ثوكقيشؿقم تعوفقؿف,  (, ثؿ ظود آريقس إػ اإلشؽـدريي بـػس1/  1)يق ش اهلل افؽؾؿي  [.ؾعود حقٌ ـون, ؾطرده افٌوبو مرَّ

ص متَّك ُمرجون:  اجتؿع ادجؿع ]. 24صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

عؼود هذا ادجؿع ظؿؾ اهلل افعجقى بودُعجزات افؽثرة , وؿد طفر جؾقَّو ُمـذ بدء اكم325بلمر اإلمزاضقر ؿًطـطغ يف مديـي كؼقي شـي 

د يف مديـي كؼقي,  وـون , ؽًـدروس بطريرك اإلشؽـدرييقخأوـون مـ احلوضيـ إنٌو افتل تقافً, إذ حيت افُقُؾقد يف ادقعود ادُحدَّ

شقيل وـثر مـ إشوؿػي ؿغ, طفرت ظؾقف , ومـفؿ بُصحٌتف رئقس صاممًتف وشؽرتره اخلوص أثـوشققس افرَّ مـ جوء وظؾقف ِشؿي ادُعقَّ

 [آثور ظرص آشتشفود, ؾؿـفؿ مـ ؿد ؾؼد أحد أظضوئف.

ص متَّك ُمرجون:  فؼد ذـر بعض ]. 24صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

خغ أنَّف ظـدمو ظؼد ادجؿع ُأوػ ج ؿ ؾًوتف, ؿد حووفقا إحصوء ظدد احلوضيـ, ادمرِّ هتؿ وـراشقفؿ تؼقل إهنَّ  318وـوكً شجالَّ

ؾَّام أحصقا ظدد احلوضيـ جيدوكف , واجلؿقع ؿد حيوا, أشؼػ ـُ ة, فؽـَّفؿ وجدوا وجفًو زائدًا 319ؾؽوكقا  روا افعّد أـثر مـ مرَّ , وـرَّ

ر اجلؿقع أنَّ هذا افقجف ظـ افعدد افػعع,  متك اجتؿع اثـغ أو », افذي وظد صودؿًو هق صخص رّب ادجد يًقع ادًقحظـدئذ ؿرَّ

 [وبدأوا اجتامظفؿ.ش ثالثي بنشؿل أـقن يف وشطفؿ
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ص متَّك ُمرجون:  ؿد تقافً ]. 28صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

شقيلواحتّؾ افجؾًوت ادجؿع,  يس أثـوشققس افرَّ وـون فف افػضؾ إـز , وحومك ظـ اإليامن بدؾوع ُمًتؿقً, افٌوبو اإلشؽـدري, ؼدِّ

ر ادجؾس , أّمو ظـ آريقس. وـؾ مـ يممـ هبو, وبدظتف, وـؾ مـ معف, يف إمخود ؾتـي افٌدظي إذ حؽؿ ادجؿع بحرم آريقس ؾؼد ؿرَّ

ر اإلمزاضقر كػقف خورج, حرموكف وبدظتف ه يف َمْؽر وِريوء, وتظوهر فإلمزاضقر اإلشؽـدريي إػ افؼًطـطقـقي وؿرَّ , ثّؿ ظود افؽرَّ

ؽ بوإليامن ادًُتؼقؿ,  ًُّ ٌُقففبوفتَّؿ خط, ؾلؿّر اإلمزاضقر ُؿ ًَّ , ؾصذَّ إنٌو أخقؽًـدروس بُدُمقع ؽزيرة, أن يرؾع اهلل ظـ افؽـقًي هذا اف

د دجلء آريقس, وضؾى مـ اهلل أن ُيؿقتف ؿٌؾ أن يرى آريقس مُ  قًو يف إحدى ــوئًف. وبوفػعؾ يف افققم ادُحدَّ أحيوه بوحتػول صؾِّ

ق أحشوئف, حتك صعر بؿرض ُمػوجئ, فؽـَّف مو أن أدكك مـ افؽـقًي, رؽؿ إرادة افٌوبو, ظظقؿ واشساحً , وؿه كحٌف, وأحّس بتؿزُّ

ه وشؿقمف عُى مقت آريقس بوكًؽ. افؽـقًي مـ ذِّ ب فف, وب أحشوئف يف ِمرحوض ظوموؿد اظتز افشَّ وكػوذًا احلؼ , إكَّام هق اكتؼوم افرَّ

 [.وافعدل اإلهلل

ص متَّك ُمرجون:  وّحو ُظِؼد ]. 44صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

يس تقؿقثووس ذا مرـز مُمتوز يف هذا ادجؿع, مـ إشوؿػي 156 حيه أـثر مـادجؿع ادًؽقين افثوين بوفؼًطـطقـقي,  , وـون افؼدِّ

خغ اظتزوه رئقًًو هلؿ )...( يف جؾًي هذا ادجؿع,   166, حي مؼدوكققس فقعرض اظتؼوده ظذ مًومع أبوءحتك أنَّ بعض ادمرِّ

وح افُؼُدس خمؾققأشؼػ,  ش ـؾ رء بف ـون, وبغره مل يؽـ رء ممو ـون»تؼقل ظـ آبـ:  , ُمًتـدًا ظذ أيي افتلوبدأ يؼقل إنَّ افرُّ

وإذا , ومـ ادعروف إنَّ روح اهلل فقس صقئًو ؽر حقوتف(, ؾلجوبف أبوء ؿوئؾغ إكَّف ٓ يقجد إٓ روح واحد, هق روح اهلل, 3/  1)يقحـو 

ـقعإذا ـون ؽر حّل ؾفذ, ؾعذ زظؿؽ أنَّف ؽر حّل , ؿؾـو إنَّ حقوتف خمؾقؿي  [.ا هق افؽػر افشَّ

ص متَّك ُمرجون:  ر ]. 45صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ إزاء إسا

ر ادجؾس احلُؽؿ ظؾقف بوحلرم وافػرزمؼدوكققس ظذ بدظتف,  ر ادجؾس أنَّ , وحؽؿ اإلمزاضقر أجضًو بـػقف, ؿرَّ وح افُؼُدس هق وؿرَّ افرُّ

وح افُؼُدس: »وأـؿؾقا ؿوكقن اإليامن, إؿـقم افثوفٌ مـ افثوفقث إؿدس ب ادُحقل ادُـٌثؼ مـ أب, كعؿ كممـ بوفرُّ كًجد فف , افرَّ

ده  مع أب وآبـ شي رشقفقي, افـّوضِؼ يف إنٌقوء, وُكؿجِّ  افؼضويو إخرى ـام أتّؿ ادجؾس احلُؽؿ يفش. وبؽـقًي واحدة جومعي ُمؼدَّ

وبِؼي مو يؿـح ـرد رومو افؽرامي افتل ـوكً معرووي ظذ ادجؾس, ومـ أهّؿ ؿرارات ادجؾس,  ًّ أنَّف مل يؽـ يف ؿقاكغ ادجوفس اف

ٍّ بوبو رومو مع أشوؿػتف احتجوجًو صورخًو ظذ ووع هذا افؼوكقن, وفؽـَّفو ُمًوويي فٌوؿل افؽراد, إوػ ًحٌقا مـ , ثّؿ اكوهلذا ؿد احت

وح افُؼُدس:  كعؿ »ادجؿع ؽووٌغ. وفؼد ووع آبوء ادجؿع ادًؽقين افثوين اجلزء إخر مـ ؿوكقن اإليامن, اخلوص بالهقت افرُّ

ب ادُحقل ادُـٌثؼ مـ أب وح افُؼُدس, افرَّ وح افُؼُدس مـ أب ؾؼطش, كممـ بوفرُّ ؽً افؽـوئس مجقعًو,وأثٌتقا ؾقف اكٌثوق افرُّ ًَّ  , ومت

وأووؾً ظؾقف خؾًًي , وفؽـ ــقًي رومو ؿومً يف أوائؾ افؼرن افثومـذؿًو وؽربًو, بام أوردتف أبوء يف ادجؿع, دون زيودة أو ُكؼصون, 

وح افُؼُدس مـ أب وآبـش, وآبـ» فػظ  [.وكودت بوكٌثوق افرُّ
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ص متَّك ُمرجون:  اكعؼد هذا ]. 46صـ -, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي , اجلزء افثوينأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

, ؿد ُوفَِد بوفؼرب مـ أنطوـقي ومـ ادممل جدًا أن يؽقن هذا ادٌُتدع بطريرـًو فؾؼًطـطقـقي, ادجؿع مـ أجؾ ُمقاجفي بدظي كًطقر

ؾوع ظـ اإليامن ود بًقريو, ودرس افالهقت,  ئقدوشققس ق, حتك أنَّف ؿول فإلمزاضقر ثادٌُتدظغوأطفر ؿٌؾ هرضؼتف هذه ؽرة يف افدِّ

ظي اهلراضؼي, وأنو أرد ظـؽ هجقم افُػرس إرديوء, وبعد أن تؼيض ظذ إرض حقوتؽ واشتلصؾ مع أُّيو ادؾؽ مج»افصغر: 

امء ًَّ عقدة, أوؿـ فؽ أخراً جـَّي اخلُؾد يف اف ًَّ رت, ؾؾؿ متش. اف حتك شؼط كًطقر يف ِض ؾسة ضقيؾي, ظذ أنَّ هذه افغرة ُهظون مو تٌخَّ

ـقعي خقن: بدظتف افشَّ ٌقؾ إػ هرضؼتف, إنَّ كًطقر حورب ـؾ اهلرضؼوت», حتك ؿول ظـف ادمرِّ ًَّ د اف  [ش.فقُؿفِّ

ص متَّك ُمرجون:  بوبو وؿد ضؾى ]. 14صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

, وأن يؼقم بوبو اإلشؽـدريي م431أن ُيؿثِّؾ ــقًي اإلشؽـدريي وــقًي رومو يف جمؿع أؾًس ادًؽقين شـي رومو مـ بوبو اإلشؽـدريي 

وموين بووات اإلشؽـدريي ٓ يؿؽـ وصػفو, و, ؾؽوكً ثؼي ــقًي رومو بظـ افؽـقًتغبوفتَّقؿقع ظذ ؿرارات ادجؿع  وـون افٌوبو افرُّ

ؾوع ظـ اإليامن يعتؿد ظذ  [.بوبو اإلشؽـدريي يف افدِّ

ص متَّك ُمرجون:  وفؼد ]. 56-48صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

يس ـرفُّس  ي افعؼقدة إرثقذـًقي لثـاـتى افؼدِّ  يممـ هبو وحيقفو ـام هل:, وَخَتَؿ ـؾ مـفو بَحرم مـ ٓ ظؼ بـدًا فصحَّ

كقئقؾ إهلـو هق إهل حؼقؼلمـ ٓ يعسف  -1 يًي مريؿ هل وافدة اإلهل, بعامَّ د, وأنَّ افٌتقل افؼدِّ ًِّ  حقٌ وفدت جًديًّو افؽؾؿي ادُتج

 .ؾؾقؽـ ُمروموً  شافؽؾؿي صور جًداً »افذي هق مـ اهلل ـام هق مؽتقب 

ؾؾقؽـ  إهل وإكًون معًو ُمتَِّحدًا مع جًدهوأنَّف وادًقح ظقـف بال ريى  اجلًد ـوٕؿـقم ـؾؿي اهلل ُمتَِّحدة معمـ مل يعسف بلنَّ  -2

 .ُمروموً 

ؾطون,  -3 ًُّ ٌَؾ ادُصوحٌي ؾؼط, أو بوفُؼدرة, أو بوف ودمهو ِمـ ِؿ ود ادًقح افقاحد إػ أؿـقمغ, وؿول بلنَّ احتِّ وفقس مـ ؾصؾ بعد آحتِّ

ودمهو بقحداكقي ضٌقعقي  .ـ ُمروموً ؾؾقؽ احتِّ

ُشؾمـ  -4 ق بغ أؿقال ادًقح ادذـقرة يف إنوجقؾ ورشوئؾ افرُّ يًقن, أو ؿوهلو ظـ ذاتف وكًٌفو إػ  ؾرَّ افتل كطؼ هبو أبوء افؼدِّ

, هللوأنَّ افٌعض أخر ُمالئؿ , ـوئـ ؽريى ظـ ـؾؿي اهلل, ويػفؿ أنَّ افٌعض مـفو ٓئؼ بنكًون وحدهأؿـقمغ, ـؾ أؿـقم ؿوئؿ بذاتف, 

 .ُمروموً ؾقخّصف وُيـًٌف إػ ـؾؿي أب وحده, ؾؾقؽـ 

مـ جتوه وؿول إنَّ افًقد ادًقح افذي اشتعؿؾ ُشؾطوكف اإلهلل هق إكًون شوذج, ومل يؼؾ إكَّف إهل حؼقؼل, وابـ واحد ضٌقعل,  -5

م وده إؿـقمل اصسك معـو يف افؾَّحؿ وافدَّ  .ـ ُمروموً , فؽقن افؽؾؿي صور جًدًا, ؾؾقؽافذي بوحتِّ

 ., ؾؾقؽـ ُمروموً شافؽؾؿي صور جًداً », ـؼقل افؽتوب ادًقح ذاتف إهل وإكًون معوً مـ ؿول إنَّ ـؾؿي أب هق إهل, ومل يعسف بلنَّ  -6
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 .مـ ؿول إنَّ اهلل افؽؾؿي مل يتلنَّس يف اإلكًون يًقع, وأنَّ ظظؿي ابـ اهلل افقحقد ؿوئؿي يف آخر دوكف ؾؾقؽـ ُمروموً  -7

كقئقؾمل يعسف بلنَّف  مـ -8 جقد فعامَّ ًُّ  .ؾؾقؽـ ُمروموً  ُشُجقدًا واحدًا ـام يـٌغل فؽقن افؽؾؿي صور جًداً , يـٌغل اف

يمـ مل يؼؾ إنَّ ربـو يًقع ادًقح ـون  -9  .ؾؾقؽـ ُمروموً  افتل ـون يعؿؾ هبو تؾؽ أيوت, مُمتؾئًو مـ روح خوصَّ

ب كػًف فؾؿقت ٕجؾ خالصـومـ ؿول إنَّ ادًقح كػًف معف أب ٕجؾ كػًف, ومل يؼؾ إكَّف  -16 ظـ افٌؼ ؿّط, ٕنَّف مل يعرف  ؿرَّ

 .خطقي وفقس بحوجي هلذا افُؼربون ؾؾقؽـ ُمروموً 

, ومل يعسف أنَّف صور بؽر إمقات, ًدوأنَّف ذاق ادقت يف اجل, وُصؾِى يف اجلًد, اهلل افؽؾؿي تلخَّؿ يف اجلًدمـ مل يعسف بلنَّ  -11

 ., ؾؾقؽـ ُمروموً وأنَّف ُمعطل احلقوة

ب هق ُمعطل احلقوةمـ ٓ يعسف بلنَّ  -12  [, ؾؾقؽـ ُمرومًو.جًد افرَّ

ص متَّك ُمرجون:  وفؼد بعٌ ]. 56صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

يـ هبذه افٌـقد, وأرشؾفو إػ كًطقر فقعسف هبو وُيقؿِّع ظؾقفو,  يس ـرفُّس ظؿقد افدِّ هو, وفؽـَّف أبكافؼدِّ , وؿوبؾ ذفؽ بؽتوبي بـقد ودَّ

غرى بؼقً يف جوكى وهؽذا اكؼًؿً افؽـقًي إػ ؿًؿغ. وشوظده ظذ ذفؽ بعض أشوؿػي أنطوـقي , رومو وأورصؾقؿ وأشقو افصُّ

ي ؽـدري, افؼدِّ ًَّ  [.ؾوكحوزت إػ كًطقر, وأّمو ــقًي أنطوـقيس ـرفُّس اف

ص متَّك ُمرجون:  ظذ أنَّ افٌدظي ]. 47صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

طقريي مل تـتِف متوموً  وضِرة حتك أن يف بالد ؾورس واهلـد فؽـ ٓ زال, وإن ـوكً ؿد وعػً ـثراً, افـًَّ , افتل ـوكتو ُهـوك بعض افـًَّ

بً إفقفام افٌدظي.  [تنَّ

ص متَّك ُمرجون:  فؼد رأس افٌوبو ]. 52صـ -, اجلزء افثوين, مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿغوؽي أرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

, وـون ذفؽ يف أجوم اإلمزاضقر فذي اكعؼد يف أؾًس فٌحٌ هرضؼي أوضوخلواديًؼقرس, بوبو اإلشؽـدريي, هذا ادجؿع, 

غر, شـي  ف ظـ اإليامن ادًُتؼقؿم. 451ثقئقدوشققس افصَّ يس ديًؼقرس يف دؾوع ُمؼِّ ي أموم اإلمزاضقر افذي ـون , وؿػ افؼدِّ خوصَّ

إمر ٓ خُيّصف, بؾ جيى أن ُّيتّؿ بلمقر ممؾؽتف, وهذا إمر يسـف , وفؽـَّف خوضٌف بؾفجي صديدة, أنَّ هذا ُيريد مـف افتَّخعِّ ظـ اإليامن

ؾؾطؿً ديًؼقرس فطؿًي فؾؽفـي ادـقط هبؿ افٌحٌ ظـ إموكي ادًُتؼقؿي, وـون ذفؽ أموم زوجتف أوفقؽريو, ؾثورت مـ تلنقٌف فف, 

وفؽل يؿعـقا يف , وضبقه ضبًو ُمقِجعوً واهنول ظؾقف بعض رجول افؼرص واحلُّراس, , صديدًة اؿتؾعً ضشغ مـ ؾؿف فشقخقختف

اًل ـؾ ذفؽ بصٍز ظجقى, وأشؼطقه ظذ إرض, كتػقا صعر حلقتف, بف آشتفزاء شغ , أّمو هق ؾٌؼك صومتًو ُمتحؿِّ ثّؿ هنض ومجع افيِّ

فو يف مـديؾ, وصعر حلقتف هذه ثؿرة ِجفودي ٕجؾ اإليامن, واظؾؿقا بلنَّف ؿد », مع رشوفي ؿول ؾقفو: وأرشؾف إػ صعٌف بوإلشؽـدريي, وفػَّ

يًغ, أّمو أنتؿ افذيـ بـقتؿ إيامكؽؿ إؿدس ظذ صخرة اإليامن افؼقيؿ ؾال , كوفـل آٓمًو ـثرة يف شٌقؾ ادُحوؾظي ظذ إيامن آبوئل افؼدِّ

وابِع افؽػريي ققل اهلرضقؿقي وٓ افزَّ ًُّ  [ش.ختوؾقا اف
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ص متَّك ُمرجون: افؼُ  رئوشي بطرس ] .161صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةؿُّ

, ٕنَّف دظقة ـوذبي ومـُؼقوي مـ افًقد ادًقح كػًف, افتل تعتؼد هبو افؽـقًي افؽوثقفقؽقي: إنَّ رئوشي بطرس افرشقل فؾتالمقذ, افرشقل

إول شؿعون », وإن ـون افظَّـ ؿد جوء مـ ؿقل افقحل اإلهلل مل ُيِؼؿ بطرس رئقًًو ظؾقفؿحَّو دظو تالمقذه وظقَّـفؿ فؾتٌَّشر بوشؿف, 

مـل وفقس افرئوشي إوفقي, (2/  16)مً  شافذي يؼول فف بطرس تقى افزَّ , بؾ شووى بقـفؿ مجقعًو يف شوئر ـون ُيؼصد بذفؽ افسَّ

ؾطوكوً أظطك جلؿقعفؿ ُش  -2. تعودفيتٌي واحدة مُ مـحفؿ رُ  -1: ذفؽ بلنمقر, ومل خُيّص أحدًا مـفؿ بام يرؾعف ظذ شوئر إخقتف, إ

شوواهؿ  -4. اخلطويو وربطفو ؾطون حّؾ شوواهؿ مجقعًو يف ُش  -3. جًي وإؿومي ادقتك وصػوء ادرىتًوويًو ظذ إخراج إرواح افـَّ مُ 

هذا ؾضاًل ظـ ـقكف ( 22/  26, يق 2/  16, متَّك 1/  9, فق 7/  16. )متك ـوداة بوشؿف يف افعوملقفقي وادُ ُش افرَّ ؾطون مجقعًو يف ُش 

رهؿ ِمرارًا ـثرة مـ ضؾى افرئوشي إذا أراد أحد أن يؽقن أوًٓ ؾقؽقن آخر افؽؾ وخودم », وحثَّفؿ يف طروف خمتؾػي ؿوئاًل هلؿ: حذَّ

 [(.35/  9) مر   شافؽؾ

ص متَّك ُمرجون:  وـذفؽ ؿقل ] .168صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ٕن , ٓ ُيؼوم ظذ رئوشي بطرس وزظومتف(, 18/  16) مً  شأنً بطرس وظذ هذه افصخرة أبـل ــقًتل» ربـو يًقع ادًقح فٌطرس:

خرة حقح بوفًقد ادًقح بلنف ابـ اهلل احلل, افتل ُبـِقً ظؾقفو ــقًي افًقد ادًقح فقس صخص بطرس ادؼصقد بوفصَّ . وإكَّام اظساؾف افصَّ

يس ـرفس خرة هل إيامن بطرس ؽر ادُتزظزعجيى أن تػفؿقا بلن »يف ذحف هذه أيي:  ؿول افؼدِّ يس . شادؼصقد بوفصَّ وؿول افؼدِّ

خرة أبـل ــقًتل»دًقح فٌطرس أنَّ ؿقل افًقد ا ُأؽًطقـقس أنً ادًقح »وهق ؿقفف:  أي ظذ اإليامن يب افذي أؿرَّ بف شظذ هذه افصَّ

هى. شابـ اهلل احلل خرة أبـل ــقًتل»: وؿول ؾؿ افذَّ . وهذا ظغ أي ظذ إؿرار افرشقل وهق أنً ادًقح ابـ اهلل احلل شظذ هذه افصَّ

ح ا قاب, بؾ هذا هق افؼَّ ؿر, احلّؼ وافصَّ ٕنَّف حوصو دقٓكو احلؽقؿ أن يٌـل ــقًتف ظذ إكًون وعقػ فذي يًسيح فف افعؼؾ وافضَّ

فقي أموم أحؼر افـوس وأوعػفؿ  [.أنؽر شقده ثالث مرات ُمتقا

ص متَّك ُمرجون:  إنَّ ] .111, 116صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

شقيلر تلخِّ ادُ اظتؼود افؽـقًي افروموكقي )افؽوثقفقؽقي(  يف حغ أن  ,ويؿؾؽ وحده شؾطون بطرس ,ُيريد أن جيعؾ افٌوبو وحده افًقد افرَّ

ؾ افعؽسون افثَّ رُ إظتؼود افؼُ  إشوؿػي  ؾ أوُش ًفو افرُّ وهق أنَّ ـؾَّ إشوؿػي شقاء ـوكقا أشوؿػي افؽـوئس افتل أشَّ  ,الث إوػ يًجِّ

افذي ؿول ظـف افرب :  هؿ خؾػوء افرشؾ وحوئزون ـؾ شؾطون بطرس افرشقل اإلهللـقا مـ ؿٌؾ إشوؿػي إوفغ ظوة افذيـ تعقَّ افرُّ 

أنً بطرس ظذ هذه افصخرة أبـل ــقًتل وشلظطقؽ مػوتقح مؾؽقت افًؿقات ومو حتؾف ظذ إرض يصر ُمؾقًٓ يف افًؿقات »

 [.شثًٌ إخقتؽ , ارع خرايف وؽـؿل,
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ص متَّك ُمرجون:  أّمو افؽـقًي ] .112صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

وموكقي ي ظذ افؽـوئس, افرُّ ؾطي افعومَّ ًُّ , وجدت أنَّ هذا إشوس ]اخلوص بتعقغ إشوؿػي مطوركي ُمعقَّـغ[ خُموفػ ؾُؿـذ حؾؿً بوف

وتف بلشوس آخر,  ٌَّتغفـظريتفو اجلديدة, ؾلخؼتف مـ حضـفو, وظقَّ ٓ مـ مطوركتفؿ , بؿقجٌف ـؾ إشوؿػي يؾزم أن يؽقكقا ُمث

ومـ هذه افٌدظي جوءت أجضوً  .ـؾ افؽـوئس وـؾ أشوؿػتفو وبوٕوػ أنَّ بوبو رومو صور ُمتًؾِّطًو ظذ, بؾ مـ بوبو رومو, اخلصقصقغ

و ٓ تتجووز وطقػتف إػ صخصف :بدظي ظصؿي افٌوبو , بؾ هق حتً ضوئؾي اخلطل يف شوئر أظامفف تعتؼد افؽـقًي افروموكقي يف ظصؿي افٌوبو أهنَّ

يـقي رشؿقوً وأؾؽوره ـغره مـ افٌؼ,  وح افُؼُدسيؽقن , وفؽـَّف متك تؽؾَّؿ يف إمقر افدِّ , وفذفؽ يؽقن معصقمًو, وفؼد اهلًإ يف يد افرُّ

أشؼػ بوبقي  766م يف جمؿع ممفَّػ مـ 1876ورد يف ؿوكقن اإليامن فؾٌوبو بققس افرابع, ظـ هذه افعصؿي افتل تؼررت رشؿقًو شـي 

وموين وشؾطوكف ادعصقمِٓشقَّام مو ـون يف صلن وُأؿّر أجضًو وأؿٌؾ بدون َريى ـؾ إصقوء إخرى, »مو كّصف:  وهذه , شرئوشي احلز افرُّ

وحؽؿً ظذ , وفقس أدّل ظذ ُبطالهنو مـ ؿرارات ادجومع ادًؽقكقي افتل اكعؼدت بؾ والفي ُمـؽرة, افعصؿي افٌوبقيي بال صّؽ بوضؾي

يـقي  [.ـثر مـ افٌوبووات بوهلرضؼي وآرتداد ظـ افعؼقدة افصحقحي يف إمقر افدِّ

ص متَّ  ظٌودة ] .163صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةك ُمرجون: افُؼؿُّ

يًغ وذخوئرهؿ يًغ وذخوئرهؿ أمٌر مػروض وٓزموموكقي إنَّ : تعتؼد افؽـقًي افرُّ افؼدِّ , حقٌ جوء يف ـتوب افالهقت ظٌودة افؼدِّ

ٓ جيقز فـو تؼديؿ افعٌودة آحتػوفقي واجلؿفقريي دـ يـؼؾ مـ هذه افدكقو بصقً ـٌر »ف: مو كّص  ,329صـ, بطرس ؽقزي إديب فمب

موً  ,قع مـ افعٌودة. إنَّ هذا افـّ شمو مل خيّصف احلز إظظؿ يف درج افؼديًغ أو افطقبوويغ ,مـ افؼداشي وإن ـون مل خيرج ظـ ـقكف إـرا

م إٓ هلل وحده ,وفق ـوكً دون ؽرهو مـ افعٌودات ,ام ـون كقظفو, إٓ أنَّ افعٌودة مفمُمتوزاً  فؾرب إهلؽ », حقٌ ؿول: ؾال جيى أن ُتؼدَّ

 [.(16/  4 )مً شوإيوه وحده تعٌد ,تًجد

ص متَّك ُمرجون:  احلٌؾ ] .115صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

يًي مريؿ بغر دكس: يًي مريؿ ُحٌِؾ هبو مـ ؽر دكس بوفؼدِّ وموكقي أنَّ افؼدِّ كس افذي ؿصده داود افـٌل ظـدمو تعتؼد افؽـقًي افرُّ , افدَّ

(, وفؼد ـوكً هذه افؼضقي شًٌٌو يف خُموصؿي صديدة يف افؽـقًي 56)مز  شٕين هوكذا بوإلثؿ ُحٌِؾ يب وبوخلطويو وفدتـل أمل»ؿول: 

هٌون افدوموكؽقغ, حقٌ أثًٌ إوفقن احلٌؾ ب وموكقي, ـام أنَّ اجلدل بًٌٌفو ـون ظـقػًو, ٓشقام بغ ُرهٌون موري ؾركًقس وافرُّ ال افرُّ

و يف ادجؿع افسكدتقـل حصؾ بقـفؿ اكؼًوم, ؾلحدهؿ هق دكس وأنؽره أخرون, ومـ ثّؿ ادـدوبغ افثالثي افذي أرشؾفؿ افٌوب

و افثوفٌ وهق افؽورديـول بقيل ؾؾؿ  افؽورديـول ديؿقكً ؿول رأي احلٌؾ بال دكس, وافثوين هق افؽورديـول شقتوـرور ؿووم ذفؽ, أمَّ

ن رأجف,  ر هذا آظتؼوؽر أن احلزب افؼوئؾ بال دكس تغؾَّى ظذ احلزب أخرُيدوِّ د يف ظفد افٌوبو بققس افتوشع يف آخر افؼرن , ؾتؼرَّ

 [م.1854افتوشع ظؼ 
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ص متَّك ُمرجون:  وإفقؽ كّص ] .116صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ر افٌوبو يف هذا افشلن:  ؾطوكـو كحـ, »ؿرا ًُ ُشقَفغ افطُّقبوِويَّغ بطرس وبقفس, وب ؾطون يًقع ادًقح, وافرَّ ًُ ُكعؾـ وُكْثًٌِ افتَّْعؾِقؿ إكَّـو ب

ؿقؼي إوػ بوحلٌؾ هبو, ادُختَّص بوفطُّقبوِويَّي مريؿ ّ افُؼدرة, بحقٌ وجدكو مـ افدَّ عِّ ـُ فو هبام  بوشتحؼوؿوت يًقع ادًقح , بـعؿي وِهٌي خصَّ

هي مـ َدَكس اخلطقي إصؾقي, ص اجلـس افٌؼيخُمؾِّ  ر افٌوبقي اخلوّص هبذه افعؼقدة, واحلؼقؼي . شؾجعؾفو ُمصوكي وُمـزَّ هذا هق كّص افؼرا

فِغ,  يًي مريؿادًُتؼوة مـ افُؽُتى اإلهلقي وأبوء إوَّ ف اهلُل ذـرهو, أنَّ افؼدِّ ق يف وإن ـوكً مـ أَجؾِّ وأذف خمؾق, وظظَّؿ اشؿفو, ذَّ

امء مـ ؾقق وظذ إرض مـ حتً ًَّ فو وُوفَِدت حًى افطٌَّقعي ـام ُيقَفد شوئر افٌؼ, اف و ُحٌِؾ هبو يف ُأمِّ َّٓ أهنَّ وح , إ ؽر أنَّ كعؿي افرُّ

رهتو, ومألهتو كعؿي, افُؼُدس افتل حؾًَّ ظؾقفو هل شتفو وضفَّ تٌتفٍ »:  ؾيوهل كػًفو هتػً ؿوئ, (35/  1)فق  ومقَّزهتو ظـ ؽرهو, وؿدَّ

مو ـوكً افًقدة افعذراء يف حوجي إػ اخلالص, وهل افٌوـقي ظـد صؾقى ادُخؾِّص ابـفو , , وفق ـون هذا حؼقؼيشروحل بوهلل خُمؾِّيص

ً ظؾقف »افتل سخً ؿوئؾي:  و أحشوئل ؾتؾتفى ظـد كظري إػ صؾٌقتؽ افذي أنً صوبرا مـ أجؾ افعومل ـؾف يػرح فؼٌقفف اخلالص, وأمَّ

ؾؾامذا ٓ , وفق ـون مـ ادُؿؽـ أن يتّؿ احلٌؾ بال دكس إلكًون مو)مـ صؾقات افًوظي افتوشعي(  .ش( يو ابـل وإهللبام ؾقفؿ أنو) افؽّؾ 

 [حيدث ذفؽ مع مجقع افٌؼ وٓ داظل فؾتجًد وافػداء ؟!

ص متَّك ُمرجون:  اشتٌدال ظودة ] .148صـ -غوؽي افًقدة افعذراء بؿ, مؽتٌي ــقًي فثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ُشقفِقَّي مجعوءش: غطقس يف ادعؿقديي بوفرَّ افتَّ  ؿ هَّ ادعؿقديي بوفتَّغطقس ,ذؿقي وؽربقي ,فؼد ـوكً افؽـوئس افرَّ ـام تًؾَّؿتف مـ  ,ُتَتؿِّ

ُشق ,حتك افؼرن افثوفٌ ,ؾُش افرُّ  ت افؽـقًي افغربقي هذه افعودة افرَّ ش ,فِقَّيحقٌ ؽرَّ ؿ هذا افنِّ بطريؼي افرَّ , مع أنَّ أحقاض وأخذت ُتَتؿِّ

 يف بدء ادًقحقي, ورشي افؽـقًي هلذا افنِّ ظذ ـقػقي مُم  ؿوضعٌ  ادعؿقديي افتل مل تزل بوؿقي يف أؿدم افؽـوئس يف رومقي حتك أن دفقٌؾ 

س ـوك ضورة فقوع تؾؽ إحقاض يف افؽـوئس, ؾام ـون هُ  ,شبوفرَّ  ؿّ تِ وإٓ فق ـوكً ادعؿقديي تَ  هذا ؾضاًل ظذ أنَّ افؽتوب ادُؼدَّ

ؾـ وافؼقومي ٌِّف افِعامد وادعؿقديي دائامً بوفؼز وافدَّ ريؼي اجلوريي بوفؽـقًي ً ادعؿقديي بوفطَّ شٌقف صحقحًو إٓ إذا متَّ وٓ يؽقن هذا افتَّ  ,ُيش

ـٌ  ,ؾودعؿقديي ؿزٌ غطقس, وهل افتَّ  ,افؼٌطقي  [.وآكتشول ؿقومي ,وافتَّغطقس دؾ

ص متَّك ُمرجون:  و ] .152, 151صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ أمَّ

ش ف ظذ ادقت ,ديدـودرض افشَّ  ,ؾُتِجقزه افؽـقًي يف أحقال اشتثـوئقي ,افرَّ ؿ بف ,وذفؽ اشتثـوء ,واإلذا . وؿول وآشتثـوء ٓ ُيعؿَّ

ش ,عدم ؿقتف وٓ صحتفادعؿقديي ٓ يُ  نَّ ّه إ»يس ـزيوكقس: افؼدِّ  ي بوفرَّ ورة ادُؾحَّ ُ ٓ  ,. هلذه إشٌوب مجقعفوشإذا تّؿ ظـد افيَّ

و ٓ جُتِقز مًحي ادرون إٓ فؾّراِصِديـ ؾؼط ,ُيعسف بودعؿقديي افؽوثقفقؽقي ي أهنَّ  [.وخوصَّ

ص متَّك ُمرجون:  مـح مًحي ] .153صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

د بودرون ظذ أثر ُخُروجف مـ اصديـ ؾؼط: ادرون فؾرّ  ح ادُعؿَّ ًَ ُشؾ أن ُيْؿ , ادعؿقدييفؼد ـوكً افعودة اُدتٌَّعي يف افؽـقًي ُمـذ أجوم افرُّ

رت مـح هذه ادًحي فؾّراصديـ ؾؼط ,, ؽر أنَّ افؽـقًي افغربقي خوفػً هذه افعودةشقاء ـون راصدًا أم ضػالً  ً مـ وؿرَّ , مع أنَّف طوهرا

فف ّه ادعؿقديي ,وريخ افؽـزس وافتّ ؼدَّ افؽتوب ادُ  د ظذ أثر كقا قفس افرشقل وحًٌـو مو ؾعؾف ب ,أنَّ مًحي ادرون ـوكً مُتـح فؾُؿعؿَّ
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(, وهؽذا أخذت افؽـقًي بشفودة أبوء 16-1/  19 ووع افقد ظؾقفؿ يف احلول )أع ,دهؿكَّف بعد أن ظؿَّ نؾ ,مع مممـل أؾًس

 [ل.وَ إُ 

ص متَّك ُمرجون:  يس ؿول افؼدِّ ].153صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

شي»س إورصؾقؿل: ـرفُّ  ؾفذه هل افروح  ,ُأظطِقـو ادًحي افتل ُمًح هبو ادًقح فف ادجد ,بعد خروجـو مـ ُجْرن ادعؿقديي اُدؼدَّ

س ,بعد خروجـو مـ ُجرن ادعؿقديي»: يس تريديوكقس يف اجلقؾ افثوين. وؿول افؼدِّ شافؼدس حـو بزيً ُمؼدَّ ًِ  [.شُم

ص متَّك ُمرجون:  ؾؽقػ ] .154, 153صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ـّ مخَّ تُ  ـصد, افرُّ  ر مًحي ادرون فٌعد ش ًِّ س ظـدمو دُ وح افؼُ أنَّ افرُّ  وٓ صّؽ  ,ومو افذي يضؿـ فـو إبؼوء حقوة افطِّػؾ حتك هذه اف

إكَّام هق تلجقؾ دقاهى وثامر  ,شيؼدَّ ؾػل تلجقؾ هذه ادًحي ادُ  ,ؿق يف احلؽؿي افتل هل مـ ؾققافـّ ًوظده ظذ يًؽـ يف اإلكًون يُ 

وح افُؼُدس يف اإلكًون أنتؿ هقؽؾ اهلل وروح اهلل »افذي ؿول ظـفؿ افقحل اإلهلل:  ,وهذا ُجْرم ظظقؿ يف حّؼ أبـوء اهلل وافؽـقًي ,افرُّ

 [.شيًؽـ ؾقؽؿ

ص متَّك ُمرجون:  حتقيؾ ؿوكقن ] .145صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

بام ٓ يػل  ,تعتز افؽـقًي افؼٌطقي إرثقذـًقي أنَّ افؼوكقن افذي ُيػروف افؽوهـ ظذ افتوئى كقظًو مـ افؼصوصآظساف إػ ؿصوص: 

مف ,اإلهلل حؼفافعدل   وجيعؾف يتػودى افطَّ  ,فُض ـفِ ويُ  ,وفؽـ فقمدِّب افتوئى وُيؼقِّ
ِ
ًُّ  ,عقّج ريؼ اد ًَّ واف ًتؼقؿ, ؾفق هبذا ٌقؾ ادُ ؾقك يف اف

ة إمراض اجلًديي وتزيؾفو ,ويًتلصؾفو وحقيآظتٌور ٓ خيرج ظـ ـقكف بؿثوبي دواء يشػل إمراض افرُّ   [.ـام ُتشػل افعؼوؿر اُدرَّ

ص متَّك ُمرجون: اف و ] .146, 145صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةُؼؿُّ أمَّ

ٌَّده افّتوئى ظـ خطويوه ,ؾتعتؼد أنَّ هذه افؼقاكغ ؿصوصًو وتـؼقيافؽـقًي افروموكقي  وهذا اظتؼود خوضئ بعقد , وؾوًء فؾعدل اإلهلل ,يتؽ

قابظـ   بتؼديؿ يًقع ادًقح ربـو كػًف وحقيً  ,وخُموفِػ فؼقل افؽتوب افذي يـُّص سحيًو بلنَّ افعدل اإلهلل كول حؼقؿف ـومؾيً  ,افصَّ

, أي مـ ابـف يًقع ادًقح ومـ اخلوضئ أجضوً , وٓ ُيعؼؾ أنَّ اهلَل يطؾى افقؾوء ظـ اخلطقي ُمضوظػوً ظـ مجقع خطويو افعومل,  قًّوربوكًو وؾِ وؿُ 

 [, وذفؽ خطل ظظقؿ.ـام أنَّف يشعر بـؼص تؾؽ افؽػورة وحتؼرهو ,ؼ مع ظدفف اإلهللػِ ن ذفؽ ٓ يتَّ ٕ

ص متَّك ُمرجون:  حتريؿ افزواج ] .157صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ة واحدة ؾؼط ؿٌؾ ووع إجدي ظؾقفؿظذ اإلـؾروس: أوصً افؽـقًي إرثقذـًقي  اممًي وافؼًووشي مرَّ و , زواج افشَّ ًًّ
ؾال ُيرشؿ ؿِ

ج ادشوـؾ  وؾّض  ,ـُؿامرشي ّه افتَّقبي وآظساف ,فؽل ٓ يصطدم بوفتَّجورب ادُحقطي بف أثـوء ؿقومف بقاجٌوتف افديـقي ,إٓ إذا تزوَّ

ًّ ؽًو دفوم هذه افرُّ تػرُّ  ,هٌونأوجًٌ اكتخوب افٌطورـي وإشوؿػي مـ ضوئػي افرُّ  ثؿّ  ,ييَّ هِ إُ   [وجقي.دشوؽؾ احلقوة افزَّ  , وجتـٌُّوً ومقيتٌي اف
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ص متَّك ُمرجون:  أمو افؽـقًي ] .157صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

واج ظذ اإلـؾروس بوإلمجولافؽوثقفقؽقي,   مً افزَّ قس وصاممًي, ؾؼد حرَّ ًُ ِدَفي وأشوؿػي وُؿ ٓظتؼودهو أنَّ زواج , مـ بوبووات وـرا

فقات وافـَّجوشي, اإلـؾروس ظؿؾ ؿٌقح ل مـ مـع , جمؿع إتراين(, وؿد ـون أوَّ 113, صػحي 16)ؿوكقن  وأنَّف جيعؾفؿ ظٌقدًا فؾشَّ

وبع )شـي 398م : 385زواج اإلـؾروس افٌوبو هيؽققس )شـي  ًّ م : 1673م(, وفؽـ ُحْؽَؿف ؿوومف ـثرون إػ أجوم ؽريغقريقس اف

, ووصويوه افتل تـُّص ظذ: وذفؽ ٓ ريى أنَّف ُمـوٍف ـؾ ادُـوؾوة فتعوفقؿ افؽتوب وؿقاكغ افؽـقًي, افذي مـعف بحرمون ؿوضعم( 1686

امس زوجتف ٕجؾ خدمي اهلل ؾؾقػرق, ؾنذا مل يرد أن يدخؾ هبو ؾؾقؼطع, وـذفؽ إذا أخرجفو فعؾي افزهد أو رج افؼس أو افشَّ إذا أخ»

 [.شافرهٌـي

ص متَّك ُمرجون:  وؿد ـون ظذ ] .161صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

هتو ومـعً افطَّالق بتوتوً , ]أي ذيعي افطَّالق[ شفوؼدِّ يعي وتُ راظل هذه افؼَّ وموكقي أن تُ افرُّ  افؽـقًي  ٓ هلذه افعؾي, وفؽـَّفو خوفػتفو وحتدَّ

كك]أي  ًتفو ــقًي , أو فغرهو [افزِّ يعي اجلديدة افتل أشَّ وجغ هلذه افؼَّ واـتػً بوهلَْجر افّدائؿ ؾؼط إذا وؿعً هذه اخلطقي مـ أحد افزَّ

حيي ,رومو كػًفو ة فؾتَّعوفِقؿ ادًقحقي افرصَّ و ٓ تتَّ ؾضاًل ظـ ـقهنو ُمضودَّ  بؾي, ػَ ـِص ًوير افعؼؾقي ادُ ي, وٓ تُ ؼ مع ادٌودئ إدبقي احلؼَّ ػِ , ؾنهنَّ

كس وافػًود, فقهـ اإلكًون ووعػف أموم مقؾف افػطري يف ؿضوء افػعؾ اجلـز  [.(6-1/  7 ـق1) ُتًوظد ظذ حقوة افدَّ

ص متَّك ُمرجون:  ومـ ] .146صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

خص افذي خوكتف زوجتف مع رجؾ آخر ,افعجقى أنَّ افؽـقًي افؽوثقفقؽقي أن ُيطؾِّؼفو ويتزوج  ,يف افقؿً افذي ترؾض ؾقف افتَّرصيح فؾشَّ

ج افطَّرف ادًقحل بطرف ؽر مًقحل, بغرهو و تؼٌؾ أن يتزوَّ  ,واجذفؽ افزَّ  ... وأن يتؿّ  أجًو ــوت ديوكتف حتك فق ـون ُمؾحدًا ! ,ؾنهنَّ

 ظذ صعَّ ويُ  ,رف ادًقحل هبو افؽـقًي ظذ افطَّ صعِّ بلن تُ  ,ؾعتغظذ دُ  خورج افؽـقًي, أو أن يتؿّ  , أو أن يتؿّ وأن ُتٌورك هذه افعالؿي

إذ أنَّف ٓ يؼٌؾ أحقوكًو أن  ,ويؽقن ؽر مًقحل ؽوئٌوً  ,رف ادًقحل وحده ظذ افطَّ صعِّ رف ؽر ادًقحل خورج افؽـقًي, أو أن تُ افطَّ 

 [رؾغ.افزواج يف ؽقوب أحد افطَّ  ـام أنَّف ٓ يؼٌؾ أن يضع افؽوهـ يده ؾقق رأشف, وهلذا يتؿّ  ,يدخؾ افؽـقًي

ص متَّك ُمرجون:  ذفؽ آكػتوح ] .141صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

ي ر فؾؽقون إَُهِ ؿ , ادُدمِّ وفؽــل أؿقل فغر ادتزوجغ »: يرتؽـقن يف آكحراف بذفؽ ظذ ؾفؿ خوضئ فؼقل بقفس افرشقلأهنَّ

و  ق, وأمَّ ج أصؾح مـ افتَّحرُّ ادتزوجقن وفألرامؾ, أنَّف حًـًو هلؿ إذا فٌثقا ـام أنو, وفؽـ إن مل يضٌطقا أنػًفؿ ؾؾقتزوجقا, ٕنَّ افتَّزوُّ

تف,  ؾلوصقفؿ ٓ أنو بؾ افرب, أن ٓ ُتػوِرق جؾ امرأ ك افرَّ جي, أو فُِتصوفح رجؾفو, وٓ َيْسُ ادرأة رجؾفو, وإن ؾورؿتف ؾؾتثًٌ ؽر ُمتزوِّ

و افٌوؿقن  ة افتل هلو رجؾ ؽر , ؾال يسـفو, وهل ترتيض أن تًؽـ معف, إن ـون أٌخ فف امرأة ؽر مممـي, ؾلؿقل هلؿ أنو ٓ افربأمَّ وادرأ

ة, تسـف ؾال, وهق يرتيض أن يًؽـ معفو, مممـ س يف ادرأ جؾ ؽر ادممـ ُمؼدَّ جؾ, ٕنَّ افرَّ شي يف افرَّ  7ـق 1) شوادرأة ؽر ادممـي ُمؼدَّ

 /8-14.)] 
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ص متَّك ُمرجون:  أوَص ] .142صـ -غوؽي , مؽتٌي ــقًي افًقدة افعذراء بؿفثوين, اجلزء اأرثقذـًقَّتل ُتراث وظؼقدة وحقوةافُؼؿُّ

واج ُٓبّد أن يتّؿ بغ ضرؾغ مًقحقغافرشقل بقفس يف كػس اإلصحوح,  ة ُمرتٌطي بوفـّوُمقس مودام رجؾفو حقًو, وفؽـ إن »: أنَّ افزَّ ادرأ

ب ؾؼطموت رجؾفو,  ج بؿـ ُتريد يف افرَّ طي ٕنَّف أي خؾٓ تؽقكقا حتً كِر مع ؽر ادممـغ, »(. 39/  7ـق 1) شؾفل ُحّرة فؽل تتزوَّ

وأجَّي ُمقاؾؼي هلقؽؾ اهلل , وأي كصقى فؾؿممـ مع ؽر ادممـ, وأي اتِّػوق فؾؿًقح مع بؾقعول, وأجَّي ذـي فؾـُّقر مع افظُّؾؿي, فؾّز واإلثؿ

ر ذواتـو مـ ـؾ َدَكس اجلًد وافرُّ مع إوثون ؾغ , ؾنكَّؽؿ أنتؿ هقؽؾ اهلل احلل ... ؾنذ فـو هذه ادقاظقد أُّيو إحٌوء, فـُطفِّ وح, وُمؽؿِّ

ر بدم ادًقح(. 1/  7: 16-14/  6ـق 2) شافؼداشي يف خقف اهلل وادًقحل افذي , ـقػ خيتؾط بوإلثؿ, ؾوإلكًون ادًقحل افذي تزَّ

 [.ـقػ جيتؿع مع افظؾؿي, هق كقر افعومل

 يف اخِلتوم ......

ٌَّؾ هذا افَعَؿؾ, وأن يؽقن خوفصًو فقجفف تعوػ,   ُمتٌَّعغ ؾقف هدي كٌقـو ُمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِف َوَشؾَّؿكًلل اهلل أن يتؼ

ظقيي (, بٌـؽ آشتثامر 873179, احلًوب اجلوري جلؿعقي شخوء فؾخدموت آجتامظقي برؿؿ )شوهؿ معـو بدظؽؿ دشوريعـو افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـي كرص, افؼوهرة, مجفقريي مرص افعربقي
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