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من خالننٕرخءتبازلننةخن اننتيمخبنتننتٌاخزيننسمءدلةخيٌننةذخمؿنني اخخ طننتٌؿد خ  ننًخبٌَننةذخ

جةنؿيٌصخع خعاةئنيخبنيٌةةندخبنيينٍؿٍّد خ نآليخبٌَنةذخبنسنًختّصنيذخزظنتٌؿة خ ننٍ خخبنخةّطد

ز يٍؿة ختّمخز ن خبنقاةئنيخبنيينٍؿٍدخٔختطناخنونةخانمباخبنسنًخزسق نةخجلنم ٍندخبنيينٍؽخت خز ن خ

تغاخم خ آلب خفئةن خٌمغنيخمن خع ىخبنبنيسق ادخجةنسط ٍص خ يالت ةخبنخةطدخجقاٍيخخبنظ ث.خ 

رغناخخ-نانتيمخبنتنتٌاخنٍسخنآلخملن خؾػندخ نة يخخع نىخز ن خبنقاةئنيخبنييٍؿٍٍ خم خٌ ػلخإنىخب

ننآلن خغنةاخ نآلبخبنحؿنص خنٍحنٍ خؾاٍاندخ نآلبخبِمنت خخ-خبعساةا اختةن خصسنةتخمن خزنلنٍمخمؿّيني

 بنآليخال ظُرخم خالٕن خإنىختّمخبناتيمخبنتتٌاخناخٌشويخجظؿدخز  خبنقاةئي خجناخبنظنؿٍؽخ

خ بِطؽختة خبعسحت ةخعاةئيخجةؽ د.

 



 

  

:خم خبنيينٍؿٍّممخجيػيمعندخمن خبنقاةئنيخبنسنًخجني ةوةخٔخزينة يخبنيٌةةندخبنيينٍؿٍدخ نٍاة  خ  نآليخبنقاةئنيخ نًٌؤ

عاٍننيخخبنظنن ثلخفةنييننٍؽخعلنني اخ ننمخّخبنننآليخزػّيننيخ ؾننّاخجننٍ خبنػننل خخعاٍننيخختنم ٍنندخبنييننٍؽ خعاٍننيخخبنسط ٍننص 

بنطٕضد:ختيخّخبِت خّخبٔج  خّخبنت ؼخبناني، خضناخخ مخبِءلممخبنطةةًخػي خبِءةةٍاخ-خبنييٍؽخ-خبنحشتي خ تة 

إّمخ آلبخبِءلممخزػّييخصًخٌُظ ثخنٍخ ضخبنػل خبنحشتيخمن خاليٍاندخيامخبنيمر ضند.خ تمنةمخ نآليخبٔعسانةابذخغنةاخ

خبناتيمخبنتتٌاخمظّتؾة خجلةوةخعاةئيخجةؽ د خفيةخبنييٍؽخعٍيىخبج خمتٌاخامىخرامرخمن خعلنيخّ خ تّمخمن خٌقساني

جةنسط ٍصخفومخصةفت خصينةختصنّيختٌؼنة ختّمخطن ثخبنيينٍؽخنناخٌؿنيشختطنٕ .خ فنًخ نآلبخبنحؿنص خانلزيت خنس ن خبٌَنةذخ

خبناتيةٍدخبنخةطدخجةنؿيٌصخع خبنقاةئيخبنييٍؿٍدخمقسييب خفًخبنمءرخةدي خع ىخصسثخبنسديٍت.

ياي،خْضحةذختنم ٍدخبنييٍؽ خجاخنػل بخإننىخبنانتيمخبنتنتٌاختٌؼنة  خ ءنةنمبخإةّن خناخٌتسمخبنييٍؿٍممخجةنتسةتخبن

"بٔانناخص ينندخّخن ييننٍؽخفننًخبناننتيمخ ننمخةدنن خبٔانناخفننًخخ ننويخن ييننٍؽخجةِنم ٍنند خٌاننمرخؾحٍننثخاننقٍيخعنن خ ننن :

1/"1ءةج  خجٍمؾلةخ-خ45يرخعيتبمخ-خبْةػٍا
1

إؽنٕ خندةندخخ خ ٌؼٍمخيالتخءةئٕ :خ"غٍتختّمخبنيي يٍ  خجةنتغاخم 

بنت يدخع ىخعٍيى خناخٌقيم ةخؾاوة خ ناخٌيسختغمبخمقةةٍوةخبنٕ مزٍدخ بنت ؾٍد".
2
خ

خفواخفقٕخ ويخبناتيمخِنم ٍدخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕم؟

خنٓغةجدخع ىخ آلبخبنيؤبر خٌػثخع ٍلةخبٔةيٕ خم خبٌَةذخبنخةطدخجئؽٕ خندظخبنت يدخع ىخبنييٍؽ خ  ً:

ُتِكخجَِت َِيٍدخِمْل ُخبْاُي ُخبْنَيِيٍُؽخِعٍَينىخبْجنُ خَمنْتٌََاخَ ِغٍونإِْ خ)خاألونى: تاٌَ َخٌُحَشِّ َّّ خ ة خفِنًخءةنَِرخبْنَيٕئَِتدُخٌَةخَمْتٌَُاخإِمَّ

جٍَِ (. اِلَتِخخَ ِمَ خبْنُياَتَّ َْ ْةٍةخَ ب بنيُّ
3
خ

خزَْغ ُمبخفًِخِاٌلُِتْاخَ ٔخزَاُمنُخخاٌَت انخاٍَت: َٔ ِخإَِّٔخبْنَؿةَّ خإِةََّينةخبْنَيِينٍُؽخِعٍَينىخبْجنُ خَمنْتٌََاخ)ٌَةختَْ َاخبْنِتسةِتخ َّّ مبخَع َىخ

ِخَ َص َِيسُ ُختَْناة ةخإِنىخَمْتٌََاخَ ُر ٌؼخِمْل ُ(. َّّ َرُامُرخ
4
خ

                                                           
1

 286 خابرخبنسلنٍمخ بنلشتخن تلٍيدخبِاادٍدخبناة تخ خصخأدٌاٌ انؼانىـخؾحٍثخاقٍي خ

2
 52 خصخ2006نحلةم خؽخخ-اٌةرخعااخخ خا ي دخبنؿاٍادخبنظقحد خابرخبِغٍةريسٍخ انقشآٌ ويسٍخ انًسهًٍٍت.خغمزفخءَزي خخ-

3
 45ـخامرخخيرخعيتبم خبٌَدخ

4
 171امرخخبنليةا خبٌَدخخ-



 

  

خ بَمختةسااخإنىخبنيديتٌ خنحٍةمخؾاٍادخبٌَسٍ :

خزديٍتخبٌَدخبِ نى:خخ-*

" بنت يندخمنتباخجونةخص يندخبنستنمٌ ...خ  طنمخعٍينىخجت يندخمنتباخجن خص يندخخٌامرخبْمةمخبنية تخج خعة مر:

الةطدخمخةنددخن يقسةاخفًخزتمٌ خبنػلٍ ختيخجي مخبِاحةتخبنيقسةاخ".
5
خ

 جشتاختا خٌؼٍمخبنية تخج خعة مر:خ" مقلىخصمة خ"ص يد"ختة خؾظاخجت يدخصن خمن خغٍنتخمنةاخخمقسنةاخ خ

ّي،خانتي:خنتناخممننماخانحثخءتٌنثخ جقٍنيلخفنةِ رخبنيلنًخ بنطنةةًخ ءةرخبنغزبنًخءخ. إنىخ ن خ  ثخبنؿي خ ءسةاخ

ءمرخص  خ نيةخاّرخبنينٍاخع ىخعيمخبناتٌثخفًخؾةخعٍيىخـخع ٍ خبنيٕمخـختػةف خإنىخبنحقٍي خ  مخءمرخص خإ نةرخخ

صةنيلًخبنآليخإنىخبةسدةاخبناتٌث خ ت ػؿ خجامن خاحؿةة :ختَْناة ةخإِنىخَمْتٌََا ختيخت ط وةخإنٍوةخ ؾظ وةخفٍوة خفػق  خ

ٌ اىخفًخبنتؾاخفومخباسقةرخ خ ءٍا:خمقلةيختة خٌوسييخج خصينةخٌوسنييخجتنٕمخّخزقنةنى خ ر يخ نن خعن ختجنًخع نًخ

بنػحةئً خ ءٍا:خمقلةيخجشةرخخّخزقةنىخبنسًخجشتخجوةخمتٌاخع ٍوةخبنيٕمخع ىخنيةمخبنيٕئتد خصينةخءنةرخانحؿةة :خإِْ خ

ُتِكخجَِت َِيٍد".ءةنَِرخبْنَيٕئَِتدُخٌةخَمْتٌَُاخإِخ َخٌُحَشِّ َّّ خ مَّ
6
خ

فسديٍتخبٌَد خٌؤصيختّمخبنييٍؽخنٍ خ مخبنت يد خ إةّيةخؾظناخجت يندخُصنْ خ ننٍ خبنيينٍؽخ نمخبنت يند.خٌانمرخّخ

ُخٌَْخ ُُةخَمةخٌََشنةُاخإِخ ّّ ختَةَّىخٌَُتمُمخنًِخَ نٌَيخَ نَْاخٌَْيَيْيلًِخجََشٌتخءَةَرخَصآَلنِِ خ َ بخءََؼنىختَْمنتب خفَئِةََّينةخٌَاُنمُرخنَن ُخزقةنى:خءَةنَْرخَرتِّ

ُص خفٍََُتممُخ
7

خءَةَرخنَ ُخُص خفٍََُتمُم(. ِخَصَيطَِاخيَاَمخاَل َاَ ُخِم خزَُتبٍتخضِاَّ ّّ خَمطََاخِعٍَيىخِعلَيخ  خضاخءمن خغاخغٕن :خ)إِمَّ
8
خ

ْلن ُخبْانُي ُخبْنَيِينٍُؽخِعٍَينىخبْجنُ خ ٔخجّيخم خبنستصٍزخ لةخع ىخةايدختصطنتخمن خموّيند خ  نًخءمنن خزقنةنى:خجَِت َِينٍدخ مِّ

َمْتٌََا خٌامرخبنشٍخخر ٍيخرػة:خ"ٌةخمتٌاخإّمخّخٌحشتكخجحشتىخم خعلييخ نًخ ننيخنن خباني خبنيينٍؽخعٍينىخبجن خ

ةَّطَندٌ خِّمخ"بْنَت َِيندُ"خُمؤَخ خمتٌا خضاخءةرخميسئ خع ىخ نآلبخمنةخةظن :خباني خبنيينٍؽخفَنآَلصََّتخَ نَنْاخٌَاُنِاخ"بْانُيوَة"خفٍََُؤةِّنَص 

بنت يدخغٍتخماظماخجوةخءظيخبٔااخبنآليخ مخجيقلىخفٕم خ إةيةخ ًخجيقلىخبنحشةرخ".
9
خ

خإِةََّين ِخإَِّٔخبْنَؿنةِّ ّّ ةخبْنَيِينٍُؽخِعٍَينىخبْجنُ خزديٍتخبٌَدخبنطةةٍد:خ)ٌَةختَْ َاخبْنِتسَةِتخَٔخزَْغ ُمْبخفًِخِاٌلُِتْاخَ َٔخزَاُمنُنمْبخَع َنىخ

ْل ُ(.خفًخ آليخبٌَدخةوىخغّاخغٕن خع خبنغ ّمخفًخبنيٌ  خٌامرخبجن خَمْتٌََاخَرُام ِخَ َص َِيسُ ُختَْناَة َةخإِنَىخَمْتٌََاخَ ُر ٌؼخمِّ ّّ ُرخ

                                                           
5
 خ245 خصخ3 خظ1984زمة  خؽخخ- خبنلة ت:خبنيبرخبنسمةيٍدخن لشتخانتذشٌش وانتُىٌشمؿييخبنية تخج خعة مر خخ-

6
جٍنت ذ خؽخخ–بنيطنةةً خزؿاٍنة:خع نًخعحنيخبنحنةريخعيٍند خةشنتخابرخبنتسنثخبنق يٍندخـخ نوةتخبننيٌ خبِنمانً خر ؼخبنيقنةةًخفنًخزدينٍتخبنانتيمخبنقةنٍاخ بنينح خ

 199 خصخ3 ـ خظخ1415
7
 47امرخخيرخعيتبم خبٌَدخخ-

8
 59امرخخيرخعيتبم خبٌَدخخ-

9
 خ251 خصخ2 خظ1990 خبنلة ت:خبنوٍادخبنيظتٌدخبنقةمدخن تسةت خؽختفسٍش انقشآٌ انذكٍىمؿييخر ٍيخرػة خخ-



 

  

"تي:خٔخزػة ز بخبنؿّيخفًخبزحةعخبنؿّة خ ٔخزيت بخم ختمتزاخجسقةٍي خفسحةنغمبخفٍ  خؾسىخزختغنميخخصطٍتخع خ ن :

 خصيةخطلقساخفًخبنييٍؽ خ  مخةحًخمن خبِةحٍنةا خفػق سينميخإنونة خمن خا مخّ".ع خؾٍزخبنلحمخخإنىخماةمخبْنوٍد
10
خ

 ع خءمن خاحؿةة :خ"َ َص َِيسُ ُ"خٌامرخبْمةمخبنيحتي:خ"فييةيخّخعزخ غاخ"ص يس " خِة خصةمخع خص يس  خصيةخٌاةرخ

ءؼةئ خؾيش".نيةخءّيرخّخم خ ًا:خ" آلبخءَيُرخّخ ءؼةُؤي" خٌقلًخج :خ آلبخع خءيرخّخ 
11
فًخ آليخبٌَند ختٌؼنة خخ

غدخبنسنآلصٍتخفنًخزت اخّخع خبنت يدخجةنسلةٍصخ نٍ خجةنسآلصٍت خفاةر:ختناة ةخ نٍ ختناةي خ بنيينٍؿٍممخٌينسق يممخطنٍ

خؾيٌطواخع خبنت يد.

 عنن خءمننن :خ ر ؼخملنن  خٌديننت ةخبجنن خعة ننمرخجامننن :خ" مقلننىخصننممخعٍيننىخر ؾننة خمنن خّختّمخر ؾنن خمنن خ

ًخعلةطتخبنؿٍةخ خنتلوةخةيحرخإنىخّخِةوةخ ط رخإنىخمتٌاخجي مخزتّممخفًخةيدند خفحونآلبخبمسنةزخبِر بؼخبنسًخ 

ع خجاٍدخبِر بؼ.خ  طمخجلة خمحسيتخم خغةةثخّ".
12
خ ءمن خ"مل "خنٍيرخن سحقٍغ.خ

خ.جاخ ًخٔجسيباخبنغةٌندخ-"م خال ا خ م خعليي خ نٍيرخ"م "خن سحقٍغ خصيةخزامرخبنلظةرىخخٌامرخبج خصطٍت:

 ءيخءةرخمػة يخفًخءمن :خ} ر ؼخمل {ختي:خ رامرخمل .خ ءةرخغٍنتي:خ مؿحندخملن .خ بِ ونتخبِ رختةن خمخ نم خ

م خر ؼخمخ مءد خ تػٍدرخبنت ؼخإنىخّخع ىخ غ خبنسشتٌم".
13
خ

 ٌآلصتخبْمةمخبِنماًخءّظدخؾمرخبننت ؼ خفٍانمر:خ"ٌُؿتنىختّمخؽحٍحنة خةظنتبةٍة خؾة ءنة خن ت نٍيخةنة تخع ٍنة خجن خ

ٍ خبنمبءييخبنَيْت زّيخ بذخٌمم خفانةرخنن :خإّمخفنًخصسنةجتاخمنةخٌنيّرخع نىختّمخعٍينىخـخع ٍن خبنينٕمخـخغنزاخملن خبنؿي

َْرِعخَغِيٍقننة خِمْلنن ُخ ِْ ننية بِذخَ مننةخفِننًخب َتخنَُتننْاخمننةخفِننًخبنيَّ زقننةنى خ زننٕخ ننآليخبٌَنند خفاننتتخبنمبءننييخءمننن خزقننةنى:خَ َاننخَّ

يٍ خبِ ٍةاخغزاب خمل خاحؿةة خ زقنةنىخع نمب خصحٍنتب  خفنةةاي خبنلظنتبةًخ[خفاةر:خإ مخٌ زمختمخٌتممخغ13خ]بنػةضٍد:

فلا ا".
14
خ

فةناتيمخبنتتٌاخإ م خناخٌشويخجٕ مذخبنييٍؽخـخع ٍ خبنيٕمخـ خ تّمخبنياظماخجةنت يدخ ًخص يندخبنستنمٌ خُصنْ لخ

تالنتىخزونّاخ نآلبختيخجةِمتخبْنوًخال ةخ  نيخبنييٍؽخم خغٍتختت.خ نآلبخمن خغوند خ من خغوندختالنتىخ لنةكخيٌنةذخ

بنيمػمعخإّٔختمخبنييٍؿٍٍ خٌسػة  مةوةلخِةوةخٔخزخيمخ يفوا خنتمةوةخيٌنةذخةةفٍندخِنم ٍندخبنيينٍؽخع ٍن خبنينٕم خ

خ  آليخبٌَةذخ ً:خ
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 159 خصخ3 خظ1999 خ2 خزؿاٍة:خاةمًخج خمؿييخإمد خابرخؽٍحدخن لشتخ بنسمزٌ  خؽتفسٍش انقشآٌ انؼظٍىبج خصطٍت خخ-

11
 411 خصخ6 خظ2000 خ1 خزؿاٍة:ختؾييخمؿييخ ةصت خبنلة ت:خمؤايدخبنتاةند خؽجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌتجمخغقدتخبنيحتي خخ-

12
 52 خصخ6 خمظيرخاةجة خظانتذشٌش وانتُىٌشخ-

13
 479 خصخ2 خمظيرخاةجة خظفسٍش انقشآٌ انؼظٍىتخ-

14
 خ200 خصخ3 خمظيرخاةجة خظسوح انًؼاًَ فً تفسٍش انقشآٌ انؼظٍى وانسبغ انًخاًَخ-



 

  

ِخاٌَت األونى:  َّّ َخ َُمخبْنَيِيٍُؽخبْجُ خَمنْتٌََاخءُنْاخفََينْ خٌَْي ِنُ خِمنَ خ َّّ خ ٍْا ةخإِْمختََربَاختَْمخٌُْو ِنَ خ)نَاَْيخَصدََتخبنَّآِلٌَ خءَةنُمبخإِمَّ خَ ن

ٍْلَوُيَخ َْرِعخَ َمةخجَ ِْ َيةَ بِذخَ ب ِخُمْ ُ خبنيَّ ةخَ ّلِِلَّ َْرِعخَغِيٍق  ِْ ُخَع َنىخبْنَيِيٍَؽخبْجَ خَمْتٌََاخَ تُمَّ ُخَ َمْ خفًِخب َّّ ةخٌَْخ ُُةخَمةخٌََشةُاخَ 

ٍاخءَِيٌٌت(. ًْ خَ  ُصاِّ
15
خ

َخ)نَاَْيخَصدَخاٌَت انخاٍَت:  َّّ َخ َُمخبْنَيِيٍُؽخبْجُ خَمْتٌََاخَ ءَةَرخبْنَيِيٍُؽخٌَةخجَلًِخإِْاَتبئٍَِاخبْعحُنُي بخ َّّ خ َرجِّنًخخَتخبنَّآِلٌَ خءَةنُمبخإِمَّ

ٍِْ خبْنَػلَّدَخَ َملَْ بيُخبنلَّةُرخَ َمةخنِ ةَّةنِخ ُخَع َ َّّ َمخ ِخفَاَْيخَؾتَّ ِيٍَ خِمْ ختَْةَظةٍر(.َ َرجَُّتْاخإِةَّ ُخَمْ خٌُْشِتْكخجِةّلِلَّ
16
خ

ؾيثخزديٍتخبنيحتي:خ"ءاخنوؤٔاخبنػو دخم خبنلظنةرى:خخ-ٌامرخغّاخضلةؤيخنلحٍ خمؿييخـخط ىخّخع ٍ خ ا ا

ختمنَتخّخإ بخغنةايخجئ ٕصن خ إ نٕكختمن .خ ءنيخ نمخصةمخبنييٍؽخصيةخززعيممختةّ خ مخّ خ نٍ خصآلن  خنايرختمخٌنتاَّ

متيخفٍوةخإْ خةزرخ ن .خفدًخ ن خنتاخمقسَحٌتخإمخبعسحنتزا خ ؾّػندخع نٍتاخإمخعا نسا:خفنًخت   ختمَّ خف اخٌايرخع ىخاف خت

تّمخبنييٍؽ خجََشتخصيةئتخجلًخيام خ تّمخّخعنّزخ غنّاخ نمخبننآليخٔخٌغ نثخ ٔخٌاونت".
17
 تنآلبخفّينتخبْمنةمخبنيحنتيخخ

ٍؽخجشتخصيةئتخبنحشت خ نٍ خ مخّخم خامرخخبنيةئيخخبنسًختصّيخبنؿّةخاحؿةة خ زقةنىخم خالٕنوةختّمخبنييخ19بٌَدخ

خصيةخٌقسايخبنييٍؿٍّمم.

م خبنيةئيخخجةْػةفدخإننىخزلصٍني ةخنٌُندخبنينةجاد خفانيخت راذخءنمرخّخع نىخنينةمخبنيينٍؽخـخخ72تّمخبٌَدخخصية

َخ َّّ َرجِّنًخع ٍ خبنيٕمخـخاعمز خجلًخإاتبئٍاخإنىخعحةاخخّ خصيةخزشويخبٌَد:خ)َ ءَةَرخبْنَيِيٍُؽخٌَةخجَلًِخإِْانَتبئٍَِاخبْعحُنُي بخ

خَ َرجَُّتْا(.

بٌَةذ خٌسّؼؽخجيةخٔخٌََيُعخمػةٔ خن شّ ختّمخبناتيمخبنتتٌاخٌانّترختةّن خمن خٌقسانيخجنلّمخبنيينٍؽخ نمخم خالٕرخ آليخ

بنسنًخزغةػنىخخّخفومخصةفت خ جةنسةنًخفةنامرخجشوةاخخبناتيمخِنم ٍدخبنييٍؽخغٍتخطؿٍؽخصيةخزحٍ خبٌَةذخبناتيةٍد

خبنييٍؿٍممخع خ صت ة.

ُخخاٌَةةت انخانخةةت: َّّ ِخءَننةَرخ)َ إِْ خءَننةَرخ َّّ ٍِْ خِمننْ خُا ِمخ خإِنَوَنن ًَ نن ٌَننةخِعٍَيننىخبْجننَ خَمننْتٌََاختَتَْةننَرخءُْ ننَرخنِ لَّننةِ،خبزَِّخننآُل ةًِخَ تُمِّ

خإِْمخُصْلُرخءُْ سُ ُخفَاَْيخَع ِْيسَ ُخزَْق َنُاخَمنةخفِنًخةَْدِين ٍَْ خنًِخجَِؿةٍّ ختَْع َنُاخَمنُاْحَؿةةََ خَمةخٌَُتمُمخنًِختَْمختَءُمَرخَمةخنَ َٔ ةخفِنًخةَْدِينَ خًخَ 

خَ َرجَُّتْا( َخَرجًِّ َّّ خَمةختََمْتزَلًِخجِِ ختَِمخبْعحُُي بخ َّٔ ُمخبْنُغٍُمِتخَمةخءُْ ُرخنَوُْاخإِ َّٕ .إِةََّ ختَْةَرخَع
18
خ

                                                           
15
 19امرخخبنيةئيخ خبٌَدخخ-

16
 74امرخخبنيةئيخ خبٌَدخخ-

17
 147 خصخ10 خمظيرخاةجة خظجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌخ-

18
 119-118امرخخبنيةئيخ خبٌَدخخ-



 

  

م خالٕرخ آليخبٌَد خٌيتؼخبنيؤبرخبنسةنً:خ اخفقٕ خ آليخبٌَدخزليحنةخع نىخبنيينٍؿٍٍ ختمخٔ؟خ  ناخفقنٕ خ ناخ

خ ؟.ٌقحي مخبنييٍؽخ تمّخ

ٌؿة رخبنييٍؿٍّممخبنسوّتتخم خ آليخبٌَد خ ٌامنممخإةّوةخٔخزليحةخع ٍوا خ إةّيةخ ًخالةّطدخجيةئددخ بؾيخخ ًخ

"جيعندخخؽةئددخبنَيْتٌَيٍٍّ  خٌامرخعزذختةيرب ،خزؿرخعلمبم:خ تؽاةذخجةناتيم خبنوتؽادخبنيتٌيٍندخ)بنينتٌيٍ (:

خةندندخن يينٍؿٍد خِّمخبْةػٍناخنناخٌنآلصتختّيخةنضخت خيٌندخت خعاٍيخخبنينتٌيٍٍ خبنوتؽمءٍندختيخعحنةاخخمنتٌاخعاٍنيخخم

جقحةازوةخ زايٌاخءتبجٍ خت خزؼؿٍةذخت خط مبذخإنوٍدخنوة خ نت خّخ صتخعحةازونةخفنًخبنانتيم...خ صةةنرخ نآليخبنداندخ

اخبنا ٍ دخبنقياخبنؼةندخملسشتخخم خزتصٍةخؾسىخبنػزٌتخخبنقتجٍد خ طن رخجدتنت اخبنقاٍنييخإننىخزلنٍن خبنينٍيخخبنقنآلرب

 عحةازوة خفٍايمممخنوةختةمبعة خم خبنديةئتخ تءتبصخبنقػةئ ".
19
خ

 ٌامرخعلواخبج خبنحيتٌة:خ"فيلواخم خٌامرخإّمخبنيينٍؽخ تمن خإنونٍ خمن خا مخّ خ  ناخبنحتجتبةٍندخ ٌُينّيممخ

بنيتٌيٍٍ ".
20
خخ

ٍْ  خٌةوننتختّمخبناننتيمخزؿننّيشخعنن خؽةئدنندخبنحتجتبةٍنندخبنسننًخزقسحننتخؽةئدنندخموتؽانند  ضلٍنندخعلننيخخمنن خالننٕرخبناننمن

خبنيمبئمخبِالتى.خفواخبِمتخصآلن ؟

جةنيح خٔ خفةنخيةتخبناتيةنًخٌشنياخصنآلن خبنتةضمنٍن خ بِرضنم ص  خٌنآلصتخبنشنٍخخر نٍيخرػنةخفٍينةخءنتتخعن خ

عحةاخخمتٌاخجامن :خ" تّ رخةّضخطتٌؽخرتٌس خفًخعحةاخخبنلظنةرىخنينتٌاخعحنةاخخؾاٍاٍندخمنةخفنًخصسنةتخ)بنينمبعً(خ

 تةنةخفنًختّ رخبنقونيخخ ءنيخبؽ قنرخع نىخ نآلبخبنتسنةتخفنًخاٌنتخٌُينّيىخ)جنيٌتخبنح يلني(م خصسنثخبننت مخبِرضنم ص  خ 

جيقة يخبنسق ٍا.خ ؽمبئمخبنتةضمنٍ خٌظّتؾممخجآلن خ ٌدةالت مخج  خ ءيخزٌّن خبنػز ٌنرخفنًخجٍنت ذخبنقنياخبنسةان خ

اليينٍ خانلدخع نىخم خبنيلدخبنيةجقدخنيػ ّسواخ)بنيشت (خجظنمرزوةخ جنةنلاماخبني مةّند خإ خغق نميخزنآلصةرب خنينت رخ

إعٕمخبنحةجةخجٍم،خبنسةا ختّمخمنتٌاخبنحسنمرخ"ُؾحِنَاخجونةخجِنَٕخَاةَن خبنخيٍّند" خ تضحسنمبخفنًخ نآلبخبنقنياخعحنةاخخبنتلنةئ خ

بنشتءٍدخنيتٌاخصةنتلةئ خبنغتجٍد خ مل خءمرخ)بِتخنمٌ خ ٍخم(خفًخماةندخن خفٍ خع خبنتلةئ خبنشتءٍد:خ)إّمخزقحيخ

 تخختمخّخِمننتخمشننومر" خ ءمننن :خ"ءننيخبمسننةزذخبنتلٍينندخبناحيٍنندخجقحةازوننةخن حسننمرخبنتلٍينندخبِرملٍنندخن حسننمرخبنيننة

بنيغحمؽدختّمخّ".
21
خخ

                                                           
-

19
 http://www.coptichistory.org/untitled_4066.htm 

20
 126 خصخ1905 خؽح خفًخجٍت ذخجييحقدخبَجةاخبنٍيمعٍٍ خانتاسٌخ انًجًىع ػهى انتذقٍق وانتصذٌقبنحيتٌتكختفسٍشٍم،خبنيتلىخجيقٍيخج خجيتٌة خخ-

21
 خ220 خصخ7 خمظيرخاةجة خظتفسٍش انقشآٌ انذكٍى )تفسٍش انًُاس(خ-



 

  

 ءيخٌلتتخبنتةضمنٍ خ بِرضم ص خ نآلبخبِمنتخجنينٍاختّمخزدينٍتخبنيلنةرخٔخٌقستفنممخجن  خ نونآلبخمن خبنؼنت ريخ

خبنتغمعخإنىخمتبغقوا خنستممخبنؿّػدخع ٍواخءمٌّد.

ن تةضمنٍ :خٌامرخطيمئٍا:خ"زظ ًّخبنتلٍيدخبنتةضمنٍتٍدخّلِل خ نتلوةخزظ ًخنيتٌاختصطتخمّيةخّلِل".جةنليحدخخ-
22
خ

جةنليحدخنّرضم ص :خٌامرخمسىخبنييتٍ :خ"مؿة ندخفواخءيباندخبنقنآلرباخت خزتتٌيونةخصشخظنٍدخمينسا دخعن خخ-

بنييٍؽخ ًاخميسؿٍا"
23
خٍؽخميسؿٍا.سايٌيوةخجيقزرخع خبنييتيخمتٌاخمطاخبنييٍؽ خ جةنسةنًخفخل

 بنيخخبْن " خِّمخ نآلبخ""فسلنٍ خبنقآلرباخ جةنسةنًخعحةازوةخ مخبنلسٍػدخبنؿسيٍدخنس اٍحوةخج اثخ ٌؼٍمخيالتخءةئٕ :

بن اثخصةمخٌتزحؾخفًخت  ةمخبنايمةاخجةِنم ٍد.خفئٌزٌ خ بنيخخبْن خؾمر،خصةةرخإنودخزقحيخمطاخبجلوةخبْن خُؾمِر،خ

اال ننمبخبنييننٍؿٍدخباننسحينمبخطننمرزوة خ  ننًخزؿينناخبجلوننةخؾننمر،خجظننمرخخخعلننيخبنيظننتٌٍ خبناننيمةا خنننآلن خعلننيمة

)بٌِامةنةذ(خبنايٌيندخنتناخملوينة خصينةخخبنقآلربا خ  ًخزؿياخبجلوةخبنييٍؽ خ ٌشويخع ىخ ن خبنسينةجةخجنٍ خبنظنمر

زؤصيخ ن خبنيؤرالدخبِرضم صيٍدخإٌتٌ خؾحٍثخبنيظتيخفًخصسةجوةخ" ّاخبنخٍتبذخبنقسٍيخ".
24
خ

لختيخاٌةةدخبنيظتٌٍّ خبنايمةا.فوآليخبنتةزحدخبِر ًّ خضم صيٍدخزؤّصيختّمخعحةاخخمتٌاخزتغ خإنىختطاخ ضل

 جوآليخبِاند خفةناتيمخنناخٌنست ّاخمن خفنتبإ خ إةّينةخ نًخبنؿاٍاندختّمخبنيينٍؽخ تمن خٌقحني يةخبنيينٍؿٍمم خ ننٍ خ

ينٍؿٍٍ  خ  نًخعحنةاخخبِمتخالةطة خجيةئددخبنيتٌيٍٍ  خجناخٌشنياخبِرضنم ص خ بنتةضمنٍن  خ  نآلبخجشنوةاخخُصسّنةتخم

خزتغ خإنىخبنمضلٍدختٌؼة .

ّخ"خـنخؾينثخبنينة تخجن خعة نمرخ-خ ترغ خإنىخءمن :ختتةرخء رخن لة، خ نٍ خمقلنةيختّمخّخٌػوناخ نن  خجنا

ٌق اختّمخعٍيىخناخٌااخ ن  خ نت خترٌيخإعٕمخصآلتخم خصدتخم خبنلظةرى".
25
خخ

"إّمخعٍينىخـخخعن خبنشنتٌ  خٌانمرخبنشنٍخخر نٍيخرػنة:صيةختّمخرّاخبنييٍؽخصةمختصطنتخت يٍند خ  نمخزلزٌون خّلِلخ

خػنت رّيخجنلّمخخـخع ٍ خبنيٕم ًّ جيتخغمبج خجسلزٌ خّخعزخ غاخع ختمخٌتممخمق خإن  خفلضحرخجوآلبختةّ خع ىخع اخٌاٍل

ّخزقةنىخملزيخفًخ بز خ طدةز خع ختمخٌشةركخفًختنم ٍس  خ بةسااخم خ نآلبخإننىخزحتئندخةدين خبنقةنيندخجنةنؿةخعن خ

                                                           
22
 خزتغيندخبنان خٌقانمتخءنةءٍه خ) نآلبخبنتسنةتخٌتشنمخبنسقنةنٍاخغٍنتخبنظنؿٍؿدخفنًخعاةئنيخبنتلٍيندخانؼقائذ انكاحىنٍكٍةت فةً انكتةال انًقةذ ٍاخجليصر خطيمئخ-

 16بنتةضمنٍتٍدخم خ غودخةةتخجت زيسةةسٍد(خصخ

23
 خ67 خصخ1993 خ3 بايخبنليت م خؽخ- خميحقدخاٌتخبنايٌ ختةحةرانؼزساء انقذٌست يشٌىـخبِتخمسىخبنييتٍ  خ

24
 56 خصخ2009 خ1 خؽبذػت تأنٍه انؼزساء وػبادتها فً انكٍُست األسحىركسٍتؾلٍ خعحيخبنييٍؽ خخ-

25
 12 خصخ7 خمظيرخاةجة خظانتذشٌش وانتُىٌشخ-



 

  

)مةخٌتممخنًختمختءمرخمةخنٍ خننًخجؿنّة(لختيخننٍ خمن خ نلةًخ ٔخمّينةخٌظنّؽخ ءمعن خخةخنٍ خن خجؿة خفاةر:ءمرخم

ملًختمختءمرخءمٔ خنٍ خنًختاةىخؾةختمختءمن لخِة ختٌيزلًخجةنقظيدخم خمطاخ آلبخبنحةؽا".
26
خ

فًخعٕي خٌانمرخّخخفةنييٍؽخـخع ٍ خبنيٕمخـخناخٌااختيخ ًاخم خعلييخامىخمةختمتيخج خّ خ  مخعحةاز خغاّخ

خَ َرجَُّتْا. َخَرجًِّ ّّ خع ىخنيةمخبنييٍؽ:خَمةخءُْ ُرخنَوُْاخإَِّٔخَمةختََمْتزَلًِخجِِ ختَِمخبْعحُُي ْبخ

ء ةخنَِينةخخاٌَةت انشابؼةت: ٍُْتْاخُمَظننيِّ ِخإِنَن َّّ خِمننَ خ)َ إِْ خءَنةَرخِعٍَينىخبْجننُ خَمنْتٌََاخٌَنةخجَلِنًخإِْاننَتبئٍَِاخإِةِّنًخَرُانمُرخ ٍَْ خٌَنَييَّ جَن

ةخَغةَا ُْاخجِةْنحٍَِّلَةِذخءَةنُمبخ آََلبخاِخ بخجَِتُامٍرخٌَلْزًِخِمْ خجَْقِييخبْاُي ُختَْؾَيُيخفَ َيَّ ت  ْؿٌتخُمحٌٍِ (.بنسَّْمَربِخخَ ُمحَشِّ
27
خخ

اخفًخٌؤصيخبنييٍؽختة خرامرخإنىخجلًخإاتبئٍا خ ٌمغيخفًخبْةػٍاخمةخٌؤصيخ آلبلخفايخ رختٌؼة  خبٌَدخ آليخفً

ةنَِّد". ٍِْرخإِْاَتبئٍَِاخبنؼَّ مسىخءمن :خ"فَلََغةَتخَ ءَةَر:خنَْاختُْرَاْاخإَِّٔخإِنَىخاِلَتبِفخجَ
28
صيةختالحتخع ٍ خبنيٕمختة خغةاخمحشتب خخ

خجتامرخبْإمخاٍيةةخمؿييخـخط ىخّخع ٍ خ ا اخـ.

ىخجلنًخإانتبئٍا خصينةختّمخبنيينٍؽخ آليخ ًخؾاٍادخمةختالحتخج خبنانتيمخبنتنتٌا خ  نًختّمخبنيينٍؽخةحنًختران  خإنن

بعستفخجآلن  خ تّمخاعمز خع ٍ خبنيٕمخصةةرخاعمخخإنىخعحةاخخّخ ؾنييخعنّزخ غنّاخا مخ نتٌ .خ ننٍ خصينةخٌانمرخ

جقغخبنييٍؿٍٍ خبنآلٌ خٌؿّتفممخاٍة خبٌَةذخبناتيةٍدخع خمقلة ة خنتنًخٌطحسنمبخ نوةاخخبنانتيمخجةِنم ٍندخن يينٍؽلخ

ٍدخ زلةااوةخ اءدخزقحٍت نةخؾةننرخا مخ طنمنواخإننىخمحسغنة ا خرغناخبعسينةا اخمنلوعخإٔختّمخ ػمؼخبٌَةذخبناتية

خبنسينٍ .

صيةخ مخبنشلمخفًخممػمعخبِنم ٍدخنناخٌتسنمخبنيينٍؿٍممخصنآلن خجةنتسنةتخبنيانّي،خْضحنةذخبنسط ٍنصخفانؾ خجناخ

ٍْ :ختّ نوينةخخنػؤ ب إنىخبناتيمخبنتتٌا خ ءةنمبخإةّ خٌشويخن سط ٍصخبنييٍؿًلخ نقاخ آليخالينمخخٌت ةونةخزؿاّنةخنوناخ نيف

بنسلصٍيخع ىخبنسط ٍصخمن خالنةرظخبنتسنةتخبنيانّي،خٌقينًخنوناخبنيشنت عٍدختصطنتخفنًخزتانٍخخ نآليخبنقاٍنيخخِزحنةعوا خ

 سط ٍصخبنييٍؿً خفٍقلًخ نن ختةّونةخاٌةةندخع نىخؾنّة خ ضةةٍويةخ مخزعزعدخعاٍيخخبنيي الخِةّ خنمخصةمخبناتيمخ ويخن

خ فًخبنمءرخةدي خػتتخفًخبنسمؾٍيخبنآليخغةاخج خبْإم.خنت خ اخفقٕ خ ويخبناتيمخن سط ٍصخبنييٍؿً؟.

                                                           
26
 222 خصخ7 خمظيرخاةجة خظتفسٍش انقشآٌ انذكٍى )تفسٍش انًُاس(خ-

27
 6امرخخبنظم خبٌَدخخ-

28
 15/24مسىخخ-



 

  

" مننةخت ننيخبنشننح خجننٍ خبنحينني د:خجينناخّخخمنن ختاننندخبنييننٍؿٍٍ خمنن خبناننتيمخع ننىخبنسط ٍننص خٌاننمرخؾحٍننثخاننقٍي:

بنييٍؿٍد:خبِتخ بٔج خ بنت ؼخبناي،"خبنتؾي خبنتؾٍاخجةنحيي د
29

 خ بنامرخةدي خطنيرخعن خبناينضخجةانٍ ٍم،خ

إاؿة:خ"إّمخبنحيي دخبْإمٍد خ  ًخجياخّخبنتؾي خبنتؾٍا خزؤٌيخبنسط ٍص خفةّلِلخ نمخبِتخ بننتؾي خ نمخبٔجن  خ

 بنتؾٍاخ مخبنت ؼخبناي،".
30
خ

" ةقسايختّمخبنايضخبندةػاخءيخةيًختّمخصٕ خم خخ-خصةمخميٍؿٍة خفلا اخ-خ ٌتّاخع ىخ آلبخبٔاعةاخمػييخمتغةم

طدسًخبنتؾي خ بنتؾٍاخ يةخجقغخم خبنظدةذخبنسًخٔخزُؿظىخّلِلخبنمبؾيخبِ ؾي خ نٍينرخغنزاب خت خعلظنتب خت خ

تءلممة خم ختءةةٍاخّلخفةّلِلخاحؿةة خ زقةنىخ  خطدةذخ تايةاخعيٌيخخٔخٌيت خؾظت ة خ  ًخإمخانرخع نىخ نًا خ

ءيرز خ عةيس خغّاخ عٕ خ ع ىخزدّتايخجةنتجمجٍدخ بنسقةٍا.خ ةؿ خإ بخزسحقلةخ آلبخبنتتي خفئة خٌيت خفئةيةخزيرخع ىخ

بٔاسئرخم خبناتيمخنٍ خفاؾخع ىخبنسط ٍص خجاخع ىخبنسيحٍ خ  غماخاحقدخينودخ نٍ خضٕضد خ  نن خجينةخ راخفنًخ

ث خ ءةجنناخبنسننمتخ ننيٌيخبنقاننةتخ يخت رخاننمرخخغننةفت:خؾننا خزلزٌنناخبنتسننةتخمنن خّخبنقزٌننزخبنق ننٍا خغننةفتخبنننآلة

بنيمر".
31
بنتؾٍا ختػمخإنىخ ن ختّمخءنمنواخجةاناخ بنتؾي خ  صيةختةلةخةؿ خـخبنيي يٍ خـخٔخةامرخمط وا:خجةااخّخ

 لةكخم خ  ثخم خبنييٍؿٍٍ خإنىختةوةخناخزختظخمن خفناخخ( 28/19)خبِتخ بٔج خ بنت ؼخبناي،خبنمبراخخفًخمسى

خبنييٍؽختطٕ .

جانمنوا:خخ-خجقيخ صت اخٔالسٕفخبنيدّيتٌ خفًخمقلنىخبنظنييخـخمخجيمرخخبْالٕصخع ىخبنسط ٍصصيةخٌيسشوي 

" آلبخبٔالسٕفخفًخزديٍتخندةدخ"بنظيي"خٌيّرخأندخءةؽقدخع ىخعيمخزلصيخع ينةاخبنيدينتٌ خمن خبنيقلنىخبنؿاٍانًخ

بنت ينةذخبِعػيٍندخبنينلالم خخمن خن ت يد.خ بنؿاٍادخبنسًخغةجرخعلواخغيٍقة خت خزغةجمبخعلوةخ ًختّمخ آليخبنت يندخمن خ

بنقحتٌد خ جةنتغمعخإنىخبناةمم،خبنقحتيخ"زظيي"خ مقلة ة:خ"بنػي خبنيمؾي"خت خ"بنمبؾيخبنيػي " خ  مخبنيقلىخ

ةدي خنوآليخبنت يدخفًخبن غدخبناحيٍدخبنايٌيدخ] ممر[خ مقلة ة:خبنقياخضٕضندخت خبنطنةنمش.خ  نآلبخ نمخعنٍ خمنةخ ػنؿ خ

ع ىخبنآلبذخبنمبؾيخخ بنظدةذخبنيسقياخ".خبنيحتيخ بنلٍيةجمريختة خٌيرّخ
32
خ

                                                           
29
 286 خمتغ خاةجة خصخأدٌاٌ انؼانىخ-

30
 44 خصخ1972 خ1 خبنلة تخمتسحدخبنلةفآلخ خؽهللا وادذ أو حانىثمؿييخمػييخمتغةم خخ-

31
 45-44 خمتغ خاةجة خصخصخهللا وادذ أو حانىثخ-

32
 ممامعدخبنتسةتخبنياي،خبْنتست ةٍد:خبنييٍؿٍدخ بْإم خّخبنظييخ عحةاخخمتٌا.خ-



 

   

" صننتختّمخخمننةخٌػننثخبنننـسلصٍيخع ٍنن ختّ ٔ ختّمخبٌَنندخننناخزلننزرخجيننحثخبنننتّاخع ننىخبنييننٍؿٍٍ لخفيننحثخةز نوننةخ ننم:

بنيشتصٍ خالنمبخرامرخّخـخط ىخّخع ٍ خ ا اخـخع خةيثخرّتخبنقّزخ خفلةزرخّخ آليخبنيمرخخغمبجة خنوا خ ءنةرخ

 آلبخّخال ةخبنخ ة خفي خال ةخّ؟خفلُةزنرخغمبجة خنوا".خرخم ختغاختّمخبنٍوماخالنمي خفاةنمبخن :جقؼوا:خجاخةزن
33
خ

 نتًخٌسؼؽخمقلىخبنيمرخخم خبنمبغثخبنتغمعخإنىخبنسدةاٍتخبْإمٍدخنيقتفدخؾاٍاسوة خ اخ نًخفقنٕ خانٍناخ

ختٌ ؟.ع ىخبنسط ٍص؟ختمخ ًخزلصٍيخنسمؾٍيخالةنالةخاحؿةة خ زقةنىخ زلزٌو خع خبنش

ءمن :خءاخ مخّختؾيلخفيت ةخبج خصطٍتخجامن :خ"ٌقلً:خ مخبنمبؾيخبِؾيخبنآليخٔخةةٍتخن خ ٔخ زٌت خ ٔخةنيخخ-

 ٔخ حٍ خ ٔخعيٌا خ ٔخٌي ةخ آلبخبن دنظخع نىختؾنيخفنًخبْضحنةذخإٔخع نىخّ خعنّزخ غنّالخِةن خبنتةمناخفنًخغيٍن خ

طدةز خ تفقةن ".
34
خ

ن :خ"فمطمخّخجلة ختؾي خمقلةي:ختة خملدتاخجةنؿاٍاندخبنسنًخنمؾةنرخفنًخ ٌامرخبنشٍخخبنية تخج خعة مرخصآل

باي خبنق ا خ  ًخبْنوٍدخبنيقت فد خفئ بخءٍا:خّختؾيخفةنيتباختة خملدتاخجةْنوٍد خ إ بخءٍا:خّخ بؾيلخفنةنيتباختةن خ

إنوٍسن .خف ينةخترٌنيخفنًخخ بؾيخٔخمسقياخفي خا ة خنٍ خجئن .خ منلرخبنمطندٍ خإننىخمقلنىخةدنًخبنشنتٌ خنن خزقنةنىخفنً

طيرخبنحقطدخإضحةذخبنمؾيخخبنتةم ندخّلِلخزق ٍينة خن لنة،خص ونا خ إجينةٔ خنقاٍنيخخبنشنتكخ طنمخّخفنًخ نآليخبنينمرخخجنـخ

)تؾي(خ ناخٌمطمخجـخ) بؾي( خِّمخبنظددخبنيشحّودخةوةٌدخمةخٌيت خج خزاتٌثخمقلىخ ؾيخخّخزقةنىخإنىخعامرخت اخ

بن يةمخبنقتجًخبنيحٍ ".
35
فسدينٍتخءمنن :خءناخ نمخّختؾنيخغنةاخجيقلنىخبننآليخٔخ نتٌ خنن خ ٔخ نحٍ لختيخننٍ خخإ مخ

 لةكخم خإن خغٍتيخاحؿةة خ  طمخجةِؾيلختيختءظىخمقلىخاءٍةخعن خبنمؾنيخ.خ  ناخٔخٌامننممخجونآلبلخإ خعلني اخ

خ  آلبخٔخزامرخج خامرخخبْالٕص.خّخعحةرخخع ختءةةٍاخضٕضد 

"بنظييخم خطدةذخّ خ ّخ مخبنظنييخبنؿنةخخٌتخ بنسلمٌتخءمن خع خبٌَد:غةاخفًخبنسؿتخءمن خّخبنظيي:خ-

بنتةماخبنظييٌدخع ىخ غ خبنقيمملخفةنظييخم خبِايةاخبنسيقدخ بنسيقٍ خفنًخؾنيٌصختجنًخ تٌنتخخعلنيخبنستمنآلي خ

صطننتذخخبنيدساننتخإنٍنن خصنناخمننةخعننيبي خفةنيقنني مخمدساننتخ غننمايخإنٍنن خ بنيمغننماخمدساننتخفننًخ ننؤ ة خإنٍنن .خ ءننيخ مقلننةي:

عحةربذخبنيدّيتٌ خم خبني مخفًخمقلىخبنظيي خ ص ّوةخمليرغدخزؿرخ آلبخبنيقلىخبنػةم  خ ءنيختةوة نةخفخنتخبننيٌ خ

إنىخضيةةٍدخعشتخءمٔ .خ ٌشياخ آلبخبٔااخطندةذخّخبنيقلمٌندخبْػنةفٍد خ  نًخصمةن خزقنةنىخؾٍنة  خعةنينة  خمتٌنيب  خ

                                                           
33
 687 خصخ24مظيرخاةجة خظ خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌخ-

34
 528 خصخ8 خمظيرخاةجة خظتفسٍش انقشآٌ انؼظٍىخ-

35
 614 خصخ30 خمظيرخاةجة خظانتذشٌش وانتُىٌشخ-



 

   

عل ختؾيخ نآليخبنظندةذخنناخٌتن خمظنيماب خإنٍن ".ءةارب  خمست ية  خايٍقة  خجظٍتب  خِة خنمخبةسدىخ
36
فنةّلِلخانحؿةة خ نمخخ

خبِؾيخبنآليخٔخ تٌ خن  خ مةخابمخاحؿةة خصآلن  خفومخبِؾيخبنيدساتخإنٍ لختيخبنظييخصيةخفًخبنسديٍت.

بنيػي خت خبنػين خبنيمؾنيخصينةخباعنىخبنيينٍؿٍّمملخفةنظنييخباناخخبنمبؾيخمقلةيخبنظييخّخإمّخخزااخناخفةنسدةاٍت

يةاخّخ طددخم خطدةز  خ نٍ خ لةكخزػيٍ خ ٔخزتصٍث خٌانمرخبْمنةمخبنلٍينةجمري:خ" بع ناختةن خانحؿةة خم ختا

ُختََؾٌيخضاخجٍ خصمة خميسل خبنسغٍتخعينةخ نمخ َّّ جٍ خصمة خفًخ بز خ ؾاٍاس خملز ة خع خغيٍ ختةؿةاخبنستبصٍثخجامن خ َُمخ

ُخبنظَّخ َّّ َيُي".ع ٍ خم خطدةذخبنتيةرخ ةقمذخبنػٕرخجامن خ
37
خ

إ م خفقحةرخخ"ّختؾيخّخبنظيي"خػّيخعاٍيخخبنسط ٍص خ ع ٍ خفي خٌقسايخجةنسط ٍصخفومخصةفتخجلّمخّختؾيخطييلخ

ِّمخبنيدّيتٌ خفّيت بخندظخبنظييخجلة خبااخ طددخّلِلخغّاخفًخعٕي ختّمةخبنييٍؿٍممخفٕخٌت مخفنًخبِءنةةٍاخطندةذخ

 خّخزقةنىخنلةخفًخصسةج خبنياي،ختّمخبِءنةةٍاخبنطٕضندخفنًخ بزن خبنمبؾنيخخ"ءيختع خت ختايةا.خٌامرخبنايضخاتغٍم،:

نٍيرخطدةذخ ٔختايةا خجاخ ًخضٕضدختءةةٍاخفًخ بز خبنمبؾيخ".
38
خ

غق وةخزياؾخفنًخخ- بنيمامعدخفًخمؿة نسوةخبنيفةعخع خبنسط ٍصخم خالٕرخبناتيمخـخ ناخزد ؽخفًخ ن خصيةخجٍّلر

"بعسايخجلّمخّخ مختءلممخ بؾيخ نٍ خضٕضدختءةةٍالختيختءلممخ بؾنيخجطٕضندختانيةا خخ تؽادخاةجٍ ٍم،خبنآليخءٍاخإةّ :

 تّمخ آلبخبِءلممخؾٍلينةخال النةخفونمخبِت خ ؾٍلينةخال َّظنلةخفونمخبٔجن  خ ؾٍلينةخءيَّانلةخفونمخبننت ؼخبناني،".
39
فنةّلِلخخ

ظنة خ نمخبٔجن  خ جمطند خعلي اختءلممخ بؾنيخجطٕضندختانيةاخت خطندةذ خفحمطند خبنخنةنةخ نمخبِت خ جمطند خمخ 

خماياة خفومخبنت ؼخبناي،.خنت خةؿ خـخبنيي يٍ خـخٔخةقسايخجمغماخبِءةةٍا خفةّلِلخعليةةختؾيخطييخٔخ تٌ خن .

ـخءمن خاحؿةة :خناخٌ يخ ناخٌمني:خفيت ةخبنشٍخخبنية تخج خعة مرخزديٍتب خفًخغةٌدخبِ يٍدخٌامر:خ" غي ندخنناخ

ٌ ييخغٍتي خ  ًخجيلزندخبٔؾستب،خايب خنسػمٌزختمخٌتنممخنن خ بنني خفنلرافخٌمنيخعيمخع ىخغي دخناخٌ ي ختيخ ناخ

ةدًخبنمنيخجلدًخبنمبني.خ إةيةخءيمخةدًخبنمني خِة خت اخإ خءيخةيثخت اخبنؼٕندخبنمنيخإنىخّخزقةنى خ ناخٌلينحمبخإننىخ

ّخ بني ب".
40
جَلًِخبْجُ خيَاَمخَ نَْاخٌَتُخخ ُ:خَصآلَّ َّّ خط ىخّخع ٍ خ ا اخءَةَر:خءَةَرخ ًِّ ٌَْتخَخَعِ خبنلَّحِ ْ خ فًخبنظؿٍؽخ"َعْ ختَجًِخ َُت

ةخزَْتآِلٌحُ ُخإٌَِّةَيخفَاَْمنُ ُخنَْ خٌُِقٍَيةًِخَصَيةخجََيتَةًِ  خِمْ خ َخخنَ ُخَ نَِ  خَ َ سََيلًِخَ نَْاخٌَُتْ خنَ ُخَ نَِ  خفَلَمَّ ُرخبْنَخْ ِةخجِلَْ َمَمخَع َىَّ ٍَْ ختَ َّ نَ

                                                           
36
 317 خصخ30ةدي  خظخ-

37
 597 ـ خصخ1416 خ1 خزؿاٍةخزصتٌةخعيٍتبذ خةشتخابرخبنتسثخبنق يٍدخجٍت ذ خؽغشائب انقشآٌ وسغائب انفشقاٌةةةمخبنيٌ خبنلٍيةجمري خخ-

38
 22 خصخ1946 خ1 خؽسد انقًص سشجٍى  ػهى انشٍخ انؼذوي دىل انتخهٍج وانتىدٍذخ-

39
 50 خصخ2004 خإعيباخاةمؽخؾ يً خابرخةمجةرخن يحةعد خؽحقدختصسمجتيائت سؤال وجىال فً انؼقٍذة انًسٍذٍتبِةحةخجٍشمي خخ-

40
 619 خصخ30 خمظيرخاةجة خظانتذشٌش وانتُىٌشخ-



 

   

َيُيخنَْاختَنِْيخَ نَْاختُخ ب خَ تَةَةخبََِؾُيخبنظَّ ُخَ نَي  َّّ ةخَ ْسُي ُخإٌَِّةَيخفَاَْمنُ ُخبزََّخآَلخ  نَْيخَ نَْاخٌَُتْ خنًِخُصْدل ختََؾٌي".إَِعةَازِِ  خَ تَمَّ
41
فةّلِلخعليةةخخ

ناخٌ يخ ناخٌمني.ختّمةخبنييٍؿٍمم خفقلني اخّخ نمخبِتخبننآليخ ننيخبٔجن خضناخبننت ؼخةؿ خـخبنيي يٍ خـخ مختؾيخطييخ

خبناي،خبنيلحطة.

تعماخبَمخإنىخندظخبنظييخفًخبن غدخبنقحتٌدلخفانيخءةننرخبنيمانمعدخمقلنةيخبنػين خبنيمؾنيخت خبنمبؾنيخبنيػين  خ

خ  آلبخغٍتخطؿٍؽخجشوةاخخبناةمم،خبنقحتي.

خص يدخطييخبنقتجٍدخزتغيسوةخبنقحتٌدخ ً:خדוד איילון ופסח ׁשנער מאת خמילון ערבי עבריؾيثخءةمم،خ

נֵַצח, ָלַעדطييٌد خطيي:خ
42

خٌايمخبْغةجدخبنسةنٍد:خיחזקאל קוגמן خفيةخ ًخمقةةًخ ةزٍ خبنت يسٍ ؟خءةمم،خ

:ختجيٌد خاتمي خال ما خجاةا خإنىخبِجي ختجيب  خع ىخبني بم.נֵַצחخ-
43
خ

:خإنىخبِجي خؾسىخبِزر.ָלַעדخ-
44
خ

ٌسؼؽخإ م ختّمخص يدخبنظييخفًخبنقحتٌّدخ ًخزلصٍيخنيةخءةرخج خبنيدّيت ملخ تؾيخ آليخبِءمبرخجةْػةفدخإننىخمنةخ

."" ءةرخيالت م:خجاخ مخبنحةءًخبنآليخٔخٌدلَى...خ ع خءسةاخخءةرخبنظيي:خبنيبئاخاحة خٌامرخبْمةمخبنيحتي:
45
  آلبخخ

خ.بنقحتيخةدي خיחזקאל קוגמןمةخ ويخج خءةمم،خ

 آلب خفئّمخبنيسسح خ بنيي  خع ىخبناتيمخبنتتٌاخاٍػيخفٍ خيٌنةذخزتدّنتخمن خٌانمرخجةنسط ٍنص خ  نآلبخرّاخخ فًخماةجا

ءننمّيخع ننىخبنييننٍؿٍٍ خبنننآلٌ خءننةنمبخجشننوةاخخبناننتيمخن سط ٍننص خِةنن خٔخٌيننساٍاخٔخ ننتعة خ ٔخعاننٕ  ختمخٌاننمرخبناننتيمخ

خبناتيةٍدخبنسًخزيؾغخعاٍيخخبنسط ٍص خ ً:خجةنسط ٍصخ ٌاتخجظؿس  خ فًخبنياةجاخٌتدّتخم خبعسايخ ن .خ بٌَةذ

خإِةََّينةخ:خٌانمرخّخعنزخ غناخ:اٌَت األونةى - ِخإَِّٔخبْنَؿنةَّ َّّ خزَْغ ُنمبخفِنًخِاٌنلُِتْاخَ ٔخزَاُمنُنمبخَع َنىخ َٔ )ٌَنةختَْ نَاخبْنِتسنةِتخ

ِخَ َص َِيسُ ُختَْناة ةخإِنىخَمتْخ َّّ ِخَ ُرُا ِِ خَ ٔخزَاُمنُمبخضَٕضَندٌخبْةسَوُنمبخبْنَيِيٍُؽخِعٍَيىخبْجُ خَمْتٌََاخَرُامُرخ ٌََاخَ ُر ٌؼخِمْل ُخفَلِملُمبخجِةّلِلَّ

َْرِعخ ِْ ُخإِن ٌخ بِؾٌيخُاْحؿةةَ ُختَْمخٌَُتمَمخنَ ُخَ نٌَيخنَ ُخَمةخفًِخبنيَّية بِذخَ مةخفًِخب َّّ ٍْتب خنَُتْاخإِةََّيةخ ِخَ ِصٍٕ خاَل .(َ َصدىخجِةّلِلَّ
46
خخ

                                                           
41
 بنسديٍت خجةتخءمن :خ بمتتز خؾيةندخبنؿيث. خصسةتخصذٍخ انبخاسيخ-

42
מאת דוד איילון ופסח ׁשנער خמילון ערבי עברי -

  

43
 562 خصخ1975 خةشتخابرخبنػٍاخجٍت ذ خערבי –מילון עברי  خיחזקאל קוגמןخ-

44
 378 خصخערבי –מילון עברי  خיחזקאל קוגמן -

45
 692 خصخ24 خمظيرخاةجة خظجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌخ-

46
 170امرخخبنليةا خبٌَدخخ-



 

   

مبخجنةّلِلخ ران  " خفنًخ نآليخبٌَندخٌنيعمخّخإننىخبٌٔينةمخجن خ جتان   خ ٌلونىخفنًخبنياةجناخعن خٌامرخّ:خ"فلمل

بنسط ٍص.خٌامرخبنشٍخخر ٍيخرػة:خ"فلملمبخجةّلِلخإٌيةةة خٌ ٍةخج  خ  مختة خ بؾيختؾي خفتاخطيي خناخٌ يخ ناخٌمني خ ناخ

ٌت خن خصدمب ختؾي"
47

تخ بٔجن خ ر ؼخبناني، خت :خّخضٕضندختءنةةٍاخ خضاخٌؼٍمخءةئٕ :خ"ٔخزامنمب:خبَنوندخضٕضند:خبِ

صاخملوةخعٍ خبَالت خفتاخملوةخإن خصةما خ مػيمعوةخإن خ بؾي خفسيدومبختةديتاخجستكخبنسمؾٍيخبنخةنضخبننآليخ نمخ

م دخإجتب ٍاخ اةئتخبِةحٍةاخع ٍواخبنيٕم خ بنامرخجةنسط ٍصخبنآليخ مخعاٍيخخبنمضلٍٍ ".
48
خ

 بؾيخاحؿةة ختمخٌتممخن خ نيخن خمةخفًخبنينية بذخ منةخفنًخبِرعخ صدنىخجنةّلِلخخ"إةيةخّخإن خضاخءمن خاحؿةم:

"إةيةخّخإن خ بؾي" خمنةخّ ختٌونةخبنانةئ مم:خّخضةننصخضٕضند خصينةخخ صٍٕ "خفّيتخ ن خبنيحتيخصةنسةنً:خ"ٌقلًخجامن :

ٌتنممخإنونة خمقحنماب .خ نتن خّخخزامنمم خِمخم خصةمخن خ ني خف ٍ خجئن .خ صآلن خم خصةمخن خطةؾحد خفغٍتخغةئزختم

بنآليخن خبِنم دخ بنقحةاخ خإن خ بؾيخمقحما خٔخ نيخن  خ ٔخ بني خ ٔخطةؾحد خ ٔخ تٌ .خضناخةنّزيخغنّاخضلنةؤيخةدين خ

عنٕخّخ غنّاخ عنّزخخ"انحؿةة ختمخٌتنممخنن خ نني" خٌانمر:خ عةّيوةخ رفقوةخعيةخءنةرخفٍن ختعنيبؤيخبنتدنتخخجن خفانةر:

مخٌتممخن خ نيخت خطةؾحد". زقةّاخ زلّزيخع خت
49
خ

فةٌَدخبنتتٌيدخةورخع خبنامرخجةنسط ٍصخمؤصيخخفنًخبنياةجناخع نىختّمخّختؾنيخطنييخٔخمقحنماخإٔخ نمخ ؾنييخٔخ

 تٌ خن لخفلٌ خ مخءمرخبنيمامعدخجشوةاخخبناتيمخن سط ٍصخم خ نآليخبٌَندخبنظنتٌؿدخ بنيظنّتؾدخجةنسمؾٍنيخبنلة ٍندخ

خع خبنسط ٍص؟.

خإِنَن ٌخَ بِؾنٌيخَ إِْمخنَنْاخٌَْلسَوُنم)خاٌَت انخاٍَت: - َّٔ ضٍَدخَ َمةخِمنْ خإِنَنٍ خإِ َٕ َخضَةنُِصخضَ َّّ خ نةخٌَاُمنُنمَمخنَاَْيخَصدََتخبنَّآِلٌَ خءَةنُمبخإِمَّ بخَعيَّ

خبنَّآِلٌَ خَصدَُت بخِمْلوُْاخَعآَلبٌتختَنٌٍِا(. نٍَََييَّ َّ
50
خ

ضةننصخضٕضندختّمخمنةخٌقتفن خبنلنة،ختّمخّخ نمخمػينمعخ" مقلىخءنمنوا:خإّمخّخخٌامرخبنشٍخخبنية تخج خعة مر:

ضٕضدخت ٍةا خ تّمخبنييسؿةخنٕااخ مختؾيخز  خبنطٕضدخبِ ٍةا.خ  آليخبنطٕضدخءيخعحّت بخعلوةخجةِءةةٍا خ  ً:ختءلنممخ

قٍينىخبنمغما خ  مخبنآلبذخبنيييىخّ خ ايميختٌؼة خبِت خ تءلممخبنق ا خ ايميختٌؼة خبٔج  خ  نمخبننآليخبزّؿنيخج

 طةرخجآلن خعٍيىخإنوة  خ تءلممخبنؿٍةخخ اّيميخبنت ؼخبناي،".
51
 ٌػثخبنسلحٍ خإنىختّمخءمنواخضةنصخضٕضندلختيخ نمخخ

                                                           
47
 71 خصخ6 خمظيرخاةجة خظتفسٍش انًُاسخ-

48
 72 خصخ6ةدي  خظخ-

49
 423 خصخ9 خمظيرخاةجة خظجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌخ-

50
 75امرخخبنيةئيخ خبٌَدخخ-

51
 خ282 خصخ6 خمظيرخاةجة خظانتذشٌش وانتُىٌشخ-



 

   

ػي خبنطٕضدخصيةخٌقساي مخجلّمخّ:خّخبِتخ ّخبٔج خ ّخبنت ؼخبناي،خ  ؤٔاخبنطٕضدخ بؾي خ  آلبخ مخبنشتكخ

خجقٍل .

خإنن خ بؾنني"خٌاننمرخبنحٍؼنة ي:خ" مننةخفننًخبنمغنماخ بذخ بغننثخميننسؿةخ عن خءمننن خاننحؿةة :خ" منةخمنن خإننن خإٔ

ن قحةاخخم خؾٍصخإة خمحياخغيٍ خبنيمغمابذخإٔخإن خ بؾي خممطنمفخجةنمؾيبةٍندخمسقنةٍرخعن خءحنمرخبنشنتصدخ من خ

مزٌيخخنٕاسغتب ".
52
خـنخزقةنىـخاحؿةة خ خ آليخبٌَدخزؤصيخمةخءةنس خبٌَدخبنيةجاد خإّمخّخ بؾيخ نٍ خمسقياب  خمسقةرٍخخ

خع خبنشتٌ خمي اة لخنآلن خغةاذخ"م "خنسدٍيخبٔاسغتب ختيخٔخإن خإٔخّخبِؾيخبندتاخبنظيي.

بنييٍؿٍممختّمخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخُط ثخزتدٍتب خع خاليٍادخيامخع ٍ خبنيٕمخجقيختص  خم خبنشػتخخبنسًخخٌقساي

ةوةيخّخبِصاخملوة خنت خجلص ن خفينيذخبنقٕءندخمن خّخ زنمبرشخبنػنل خبنحشنتيخص ن خ نآليخبنخيٍاند.خ  نآلبخبعسانةاخ

انٍتممخننًخخ-خٍاندخ عٕءسونةخجةنظن ثمتا اخع ٍواخجلظمصخبنتسةتخبنياي، خ ا مخبننيالمرخفنًخممػنمعخبنخي

خناتيمخبنتتٌاخ ةدٍ خعاٍيخخبنظ ث.تصسدًخ لةخجةخ-خجؿصخؾمرخ آلبخبنيمػمعخفًخبناتٌثخبنقةغا

)َ ءَنْمنِِوْاخإِةَّنةخ نايخؾياخبناتيمخفًخ آليخبنييلندخجلدًخؾي شخط ثخبنيينٍؽخع ٍن خبنينٕم خإ خٌانمرخّخانحؿةة :

خبنَّآِلٌَ خباْلسَ َدُمبخفٍِِ خنَدِنًخَ ن ٍّخءَسَْ لَةخبْنَيِيٍَؽخِعٍَيىخبْجَ خمَخ ِخَ َمةخءَسَ ُميُخَ َمةخَط َحُميُخَ نَِتْ خُ حِّ َخنَوُْاخَ إِمَّ َّّ خِمْلن ُخْتٌََاخَرُامَرخ

ُخ َّّ ٍِْ خَ َصةَمخ ُخإِنَ َّّ خَ َمةخءَسَ ُميُخٌَاٍِل ةخجَْاخَرفََق ُخ خبزِّحَةَعخبنةَّ ِّ َّٔ ة(.َمةخنَوُْاخجِِ خِمْ خِعْ ٍاخإِ بخَؾِتٍي  خَعِزٌز 
53

 

خ-خ لةختّمخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخناخٌُاساخ ناخٌُْظ َث خٌامرخبنشٍخخبنيلينة ي:خ" ءمنن خـخغّاخفًخُعٕيخـخٌخحتخّ

خَ مةخءَسَ ُميُخَ مةخَط َحُميُخَ نِتْ خُ حِّ َخنَوُْاخراخع ىخمزبعيواخبنتة جد خ تءة ٌ واخبنحةؽ دخبنسًخزدةالت بخجوةخجنلةواخ-خزقةنى

 خ-ع ٍن خبنينٕمخ-.ختي:خإّمخمةخءةن خبنٍوماخمسدةالتٌ خج  خ  مخزعيواختةّواخءس مبخعٍينى-خع ٍ خبنيٕمخ-خءس مبخعٍيى

خ-خ مخم خجةتختصة ٌحواخبنيقت فدخعلوا خفئةّواخمةخءس مي خ مةخط حميخ نت خبنؿّةختةواخءس مبخرغٕ خيالتخٌشح خعٍينى

 حمي خضاخءةنمب:خإةةخءس لةخبنييٍؽخبج خمتٌاخرامرخّ".فًخبنخ ادخفةلميخإٌةيخ ءس ميخ طخ-خع ٍ خبنيٕم
54
خخ

 مةخٌؤّصيخفقٕ ختةّ خع ٍ خبنيٕمخناخٌُظ ثخمةخغةاخػي خ"مخيمؽةذخةػ خؾيةايخ جةنؼحؾخفًخراةندخ نٍرخ

بنطةةٍد خإ خءةرخبنييٍؽ:خنايخصةمخ خظة خيالتخبنآليخ تتخبنخينتخ بنخنا خنناختصن ختةنة خصنةمخ خظنة خيالنتخ نٍيقممخ
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 خ1418 خ1 خزؿاٍة:خمؿييخعحيخبننتؾي خبنيتعشن ً خبنلة نتخابرخإؾٍنةاخبنسنتبشخبنقتجنًخجٍنت ذ خؽانتأوٌمأَىاس انتُزٌم وأسشاس ةةطتخبنيٌ خبنحٍؼة ي خخ-

 138 خصخ2ظ

53
 157-156امرخخبنليةا خبٌَدخخ-

54
 خ3 خظ1997خ خٌلنةٌت1بنانة تخ خؽخخ– خبنلة نتخابرخةوؼندخمظنتخن يحةعندخ بنلشنتخ بنسمزٌن  خبندػةنندخانتفسٍش انىسٍط نهقشآٌ انكشٌىـخمؿييخاٍيخؽلية ي خ

 379صخ



 

   

نظ ٍثخع ىخصسد  خصةمخ خظة خيالنتخبننآليخ ػنقمبخزنةظخبنشنمكخع نىخرتان  خجٍلينةخصلنرخمحسوػنة خفنًخبنآليخؾياخب

بِعةنًخم خفم  خصةمخاليؤ ا خ صلرختػؿ خم خغو وا".
55
خ

خِمْلن ُخخ:-خزقةنىخ-خ ٌمبطاخبنشٍخخبنيلية يخزديٍتخبٌَدخجامن ختٌؼة :خ"ضاخءةر خبنَّآِلٌَ خباْلسَ َدُمبخفٍِنِ خنَدِنًخَ ن ٍّ َ إِمَّ

لختي:خ إّمخبنآلٌ خبالس دمبخفًخ لمخعٍيىخم خت اخبنتسةتخندًخ  خابئاخم خؾاٍاندخمةخنَخ خبزِّحةَعخبنةَّ ِّ َّٔ وُْاخجِِ خِمْ خِعْ ٍاخإِ

تمتيلختي:خفًخؾٍتخخ زتّاا خننٍ خعلني اخع ناخضةجنرخءيقنًخفنًخ نلة  خت خفنًخ نلمخءس ن  خ نتنلواخٔخٌسحقنممخفٍينةخ

.خ ٔخٌاممخع ٍ خجت ةم".ٌامنمة خعل خإٔخبنة خبنآليخٔخزطحرخج خؾػد
56
خ

خـخمنةخءُسناخ منةخُطن ث خ تّمخءنمرخبنٍونماختةوناخءَس نمبخ فنةناتيمخبنتنتٌاخٌؤّصنيخطنتبؾدختّمخبنيينٍؽخـخع ٍن خبنينٕم

خءمرخم خجةتختصة ٌحواخفاؾ.بنييٍؽخ مخ

ٍِْ .خ ءيخ راذ ُخإِنَ َّّ تٌؼة خءؼنٍدخبنتفن خخضاخزؿّيشخبناتيمخبنتتٌاختٌؼة خع خرف خبنييٍؽخنامن خزقةنى:خجَْاخَرفََق ُخ

ُخٌَنةخِعٍينى َّّ ٍْنُتخبْنينةِصِتٌَ خإِْ خءنةَرخ ُخاَل َّّ ُخَ  َّّ إِةِّنًخخفًخامرخخيرخعيتبم خإ خٌامرخبنؿنةخانحؿةة :خ)َ َمَتنُت بخَ َمَتنَتخ

َ خَ ربفُِقَ خإنً(. ُمسََمفٍِّ
57
خ

بنياظماخ مخرف خبنيتةةدخ نٍ خرفن خبنيينٍؽخجػينيي خ إٔخصلنةخةيناؾخفنًخبنانمرخجةعسانةاخبنيينٍؿٍٍ خخ بنتف 

خبنآلٌ خٌقساي مخجتف خبنييٍؽخغييب خ غ ما خع ىخٌيٍ خبِت.

ٌامرخبنشٍخخبنية تخج خعة مر:خ" ءمن :خإةًخمسمفٍ خ ة تخمقلةي:خإةًخميٍس  خ آلبخ مخمقلىخ آلبخبندقناخفنًخ

تطاخفقاخزمفىخبنشًاختة خءحؼ خزةمة خ باسمفةي.خفٍانةر:خزمفنةيخّختيخءنيرخممزن "خممبء خباسقيةن  خِمّخ
58

لختيختّمخ

خّخزمفىخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخءحاختمخٌتف خ نٍ خبنقت ختيخرف خضاخزمفةيخّ.خ

ٌمّػؽخبنية تخج خعة مرخ ن ختصطتخجامنن :خ" تطنتؼخمن خ نآليخبٌَندخيٌندخبنيةئنيخ:خ"ف ينةخزنمفٍسلًخصلنرختةنرخ

ع ىختة خءيخزمفًخبنمفةخخبنيقت فدخبنسًخزؿمرخجٍ خبنيتاخ جٍ خع ناخمنةخٌان خفنًخبِرع خختءٍثخع ٍوا" خِة خارّخبن

 ؾي وةخع ىخبنلممخجةنليحدخنقٍيىخٔخمقلىخن  خِة خإ بخترباخرفق خناخٌ زمختمخٌلةم خ ِّمخبنلممخؾٍلاآلخ انٍ دخن تفن خ
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- The Gnostic Gospels: Elaine Pagels, Vintage Books Edition, September1989, P: 72-   

56
 381 خمتغ خاةجة خصخانتفسٍش انىسٍط نهقشآٌ انكشٌىخ-

57
 54-53امرخخيرخعيتبم خبٌَدخخ-

58
 258 خصخ3 خمظيرخاةجة خظانتذشٌش وانتُىٌشخ-



 

   

رخجلةوةخجيقلىخبنتف خع خ نآلبخبنقنةناخإٌػنةاخمقلنىخغيٌنيخن مفنةخخفٕخٌلحغًخبٔ سيةمخجآلصتيخ زتكخ صتخبنياظيلخفةنام

فًخبن غدخجي مخؾػد".
59
خ

ءيخزمفةيخفًخبنيةٍة خ تّمخبنياظماخجةنتف خ نمخخـخاحؿةة خ زقةنىخـخفةنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخإ مخناخٌُظ ث خ تّمخّ

تّمخبناتيمخبنتنتٌاخطنتٌؽخخرف خبنت ؼخ بنيتةةد.خ إّمخم خٌيةن خممػمعخبنظ ثخم خالٕرخبِةةغٍاخاٍيركخفقٕ خ

فٍيةختالحتخم ختمخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخناخٌاساخ ناخٌظ ث.خ ع ٍ  خفينةخابمختّمخبنيينٍؽخع ٍن خبنينٕمخنناخٌظن ثخفنٕخ

ع ىخ آلبخبةوٍةرخبنيينٍؿٍدخمن ختاةانوة خ  نن خٔعسانةا اخجلةن خإمخنناخخمقلىخإ ب خنشًاخباي خءٍةمدخبنييٍؽخ ٌستزث

نةخخبنيينٍؿًخجةؽنا خٌانمرخجنمن :خَ إِْمخنَنْاخٌَُتنِ خبْنَيِينٍُؽخءَنْيخءَنةَم خفَحَةِؽ َندٌخٌااخبنييٍؽلخفةٌْيةمخ ٌْؼ  ِتَتبَززُلَنةخَ جَةِؽنٌاختَ

إٌَِيةةُُتْا.
60
خ

خجقيخ آلبخبنقتعخناؼٍدخبناتيمخبنتتٌاخ بنقاةئيخبنييٍؿٍدختال ضخإنىخبنلسةئعخبنسةنٍد:

 ٍ خبنيٕمخـخرامرخترا  خّخإنىخجلًخإانتبئٍا خ تّمخبٔعسانةاخإّمخبناتيمخبنتتٌاخطّتؼخ تّصيختّمخبنييٍؽخـخعخ-

خجلنم ٍس خ مخبعساةاخجةؽا.

خبناتيمخبنتتٌاخبعسحتخبٔعساةاخجطٕضدخينودخصدتب  خ تّمخّخ بؾيختؾيخفتاخطيي.خ-

إننىخنناخٌُاسناخ نناخٌُظن ث خ  نآليخؾاٍاندختالحنتخجونةخبنانتيمخبنتنتٌا خ من خٌتغن خخـنخع ٍن خبنينٕمخـخإّمخبنييٍؽخ-

تؾيبشخبناّظدخصيةخزظّمر ةخبِةةغٍا خفئّمخبنحةؾصخبنيلظمخٌختظخجخٕطدختّمخبنييٍؽخؾيثخبِةةغٍاختٌؼنة خنناخ

خٌُظ ث.

صُؿّػدخنظّؿدخعاةئي اخ مخملوعخغٍتخع يً خِةّ خمن خبنيينسؿٍاخ نتعة خخبناتيمخع ىخإّمخبعسيةاخبنييٍؿٍٍ خ-

خجحيٕةوةخ ٌَتدِّتخم خبعسايخجوة. ملياٍة ختمخٌؤّصيخبناتيمخطّؿدخز  خبنقاةئيخ ٌقستفخجوة خ فًخبنمءرخةدي خٌظّتؼخ

خ
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 258 خصخ3اةجة خظ خمظيرخانتذشٌش وانتُىٌشخ-

60
 خ15/14راةندخجمن خبِ نىخت اخصمرةطم،خخ-



 

   

 انؼشبٍت -*

خخ2006بنؿاٍادخبنظقحد خابرخبِغٍةرخاٌةرخعااخنحلةم خؽخخت.خغمزفخءَزي خميٍؽخبناتيمخ ميٍؽخبنيي يٍ  خا ي دخ-

خخ- خّ  خعحي ختجم خإايةعٍا خج  خمؿيي خبنػؿدً خزشتفخجخيمس خانجايغ انصذٍخ انًختصش انًشهىس بصذٍخ انبخاسيبنحخةري  

خ1422 خ1 بنقلةٌدخج خمؿييخز ٍتخج خةةطتخبنلةطت خةشتخابرخؽم خبنؿيةمدخجٍت ذخنحلةمخؽخ

خخبنحيتٌتكختفسٍشٍم،خ- خج خجيتٌة  خبَجةاخانتاسٌخ انًجًىع ػهى انتذقٍق وانتصذٌقبنيتلىخجيقٍي خفًخجٍت ذخجييحقد خؽح   

خ1905بنٍيمعٍٍ خ

خ2000 خ1 خزؿاٍة:ختؾييخمؿييخ ةصت خبنلة ت:خمؤايدخبنتاةند خؽجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌتجمخغقدتخبنيحتي خخ-

خخ1999 خ2 خزؿاٍة:خاةمًخج خمؿييخإمد خابرخؽٍحدخن لشتخ بنسمزٌ  خؽتفسٍش انقشآٌ انؼظٍىبج خصطٍت خخ-

خ1993 خ3 بايخبنليت م خؽخ- خميحقدخاٌتخبنايٌ ختةحةرانؼزساء انقذٌست يشٌىمسىخبنييتٍ  خخ-

 تخخؽخبناةخ– خبنلة تخابرخةوؼدخمظتخن يحةعدخ بنلشتخ بنسمزٌ  خبندػةندخانتفسٍش انىسٍط نهقشآٌ انكشٌىمؿييخاٍيخؽلية ي خخ-

خ1997 خٌلةٌتخ1

خ2004 خإعيباخاةمؽخؾ يً خابرخةمجةرخن يحةعد خؽحقدختصسمجتيائت سؤال وجىال فً انؼقٍذة انًسٍذٍتبِةحةخجٍشمي خخ-

خبناة تخ.خ– خابرخبنسلنٍمخ بنلشتخن تلٍيدخبِاادٍدخأدٌاٌ انؼانىؾحٍثخاقٍي خخ-

خ2009 خ1 خؽاألسحىركسٍت بذػت تأنٍه انؼزساء وػبادتها فً انكٍُستؾلٍ خعحيخبنييٍؽ خخ-

 1946 خ1راخبنايضخاتغٍم،خع ىخبنشٍخخبنقي يخؾمرخبنسط ٍصخ بنسمؾٍي خؽخ-

 خزؿاٍة:خع ًخعحيخبنحةريخعيٍد خةشتخابرخبنتسثخسوح انًؼاًَ فً تفسٍش انقشآٌ انؼظٍى وانسبغ انًخاًَ وةتخبنيٌ خبِنماً خخ-

خ ـ.1415جٍت ذ خؽخخ–بنق يٍدخ

 خزتغيدخبنا خٌقامتخءةءٍه خ) آلبخبنتسةتخٌتشمخبنسقةنٍاخغٍتخبنظؿٍؿدخنكاحىنٍكٍت فً انكتال انًقذ انؼقائذ اطيمئٍاخجليصر خخ-

خفًخعاةئيخبنتلٍيدخبنتةضمنٍتٍدخم خ غودخةةتخجت زيسةةسٍد(.

خ1984 خبنلة ت:خبنيبرخبنسمةيٍدخن لشتخزمة  خؽ خانتذشٌش وانتُىٌشمؿييخبنية تخج خعة مر خخ-

خ1990 خبنلة ت:خبنوٍادخبنيظتٌدخبنقةمدخن تسةت خؽخانقشآٌ انذكٍى تفسٍشمؿييخر ٍيخرػة خخ-خ

1972 خ1 خبنلة تخمتسحدخبنلةفآلخ خؽهللا وادذ أو حانىثمؿييخمػييخمتغةم خخ-خ  

خممامعدخبنتسةتخبنياي،خبْنتست ةٍد:خبنييٍؿٍدخ بْإم خّخبنظييخ عحةاخخمتٌا.خ-

 خزؿاٍة:خمؿييخعحيخبنتؾي خبنيتعش ً خبنلة تخابرخإؾٍةاخبنستبشخبنقتجًخنتأوٌمأَىاس انتُزٌم وأسشاس اةةطتخبنيٌ خبنحٍؼة ي خخ-

خ1418 خ1جٍت ذ خؽ

خبنلٍيةجمري خ- خبنيٌ  خؽغشائب انقشآٌ وسغائب انفشقاٌخةةةم خجٍت ذ  خبنق يٍد خبنتسث خابر خةشت خعيٍتبذ  خزصتٌة خزؿاٍة  خ1 

خ ـ.خ1416

 انؼبشٌت: -*

ׁשנערמאת דוד איילון ופסח  خמילון ערבי עברי -
 
خ.

خ1975 خةشتخابرخبنػٍاخجٍت ذ خערבי –מילון עברי  خיחזקאל קוגמןخ-خ



 

   

 اإلَجهٍزٌت: -*

- The Gnostic Gospels: Elaine Pagels, Vintage Books Edition, September      

 انًىاقغ اإلنكتشوٍَت: -*

- http://www.coptichistory.org/untitled_4066.htmخ
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