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 � � ا� �ء
 

� 314 . �ّ� �12�� أآ.� �- ,�+ *��ات����5�6 �ا�!&> و4;�� ����:ا��ة ا8,!7 �12 ا�
�5 *ّ� 2@�= '�?�< �1&��= �1�ّ�ة ا8و��A�$ ون�,C روا'� . ا����4ّي، وا2(!�ه� ��ة ”إ��;�H

��ر إ�� “ دا$��)J� 3Aآ� K��ّL ()رآ�”ا��� “ 
&� MNا��أ أ
�A =� �ً;��2 �ً
N K�1Pوأ ،��ّ���2
 K��Q ()ا� ���'
 .�12�� ا����5�6 �8;) �2م�Lل ا�.�ا�K ا�

 

ل ا�
ا�L �Tل أ�4ل Uا� K1�� (ه "� ،�����#� ($ 
'
N يV� ِتVA =� XQا��وا'� $) ا��ا


س“ا��5�6ّ�� وا��XT�Q ا�(�ر']�� ا����Z!A �ـّ��
ل ا8آ�د'�) وا�[ه�A) “ ا�.��T) ا�Uا� ^�ّL -�
X*ا����ش ا��&!) ا��ا ^�ّL إ�� +T��?ت وا��&��Uا� �Qأرو ($. 

 

ل $) U1� ة��.��آ�رة، *��رد ه�� �&> ا�&���4 ا���- �= 'X1Zّ �12 روا'� دان ��اون ا��

 :أّن '��ل آ(�ب ��اون. ا��وا'�
-    -� KNّو^A ،��5�6�
�ّ�� �=  -?A�Uّ�د زا��� T�A!� �" آ��K �- أرآ�ن ا�
�2ة ا�U���'= ا�

 ��]* M�� K!Uا����4ي وأ�”�*
�K أN^اء �- أورو��“ ��ّ?L �1'�P ات�);�. 
ا��ي '(?1= 2- دور و�?��� “ ا�U�c" ا����5)”2.�وا $) �Z61$- �12 “ $�*�ن ا���?"   -


 أ,�'� د'� 4���ن أو &� ��
�ّ��، وأ��Vوا $�U���'� *[�� ا��d�6 “ *��ن”ا�L �12 ���A:�ا�
 .وا�U�c" ا148)

  -  ��ّ̂ “ أو��س داي”و�- ا�&���4 ا�;�2ّ�� ��1وا'� ه��ك ��ّ@ )!A ()دة ا�
ّ�)�ا�?����f?ّ�� ا�
��ّ?���f�?ع 2- أ*+ ا��$
�(h1 أ2#�ًء �6(&ّ
ون ��1(" �- أN" ا�Aن و�?�A�;ا�. 

 
 ='��,[ل ا�28ام ا�����k، ا�(jت ا��?(!�ت وا�����Hت ���(?ّ���ت �Lل ا��]��i ا�(�ر']�� �


�ّ�� و����L و�Nد U�m;�ل ا����ش ا�;?�ي وا�;61;) ���6ع ا����4ي $��� A= إ" *[�� ��ّ
*�"ا�
���� ��5�6�
ًا ا�'
5Aو'�، و��
 ا�
'��� ا�6T��&زواج '�6ع �12 ا� ��ّ#Q ML�ZA ي� .ا8و*X ا�

 ��i[ّو�() ا��
����ت ��iQة �12 �� ،M�U5� �Jiا� oT�;ا ا�?(3�ّ ا��ا�(
أ ه
)http://saghbini.wordpress.com/  ( ��ا�[ز M)L�6� ��,8ء ا����ش ا�Z2ف إ
��

 M!UL ��
رآ�م ا�fcرة ا���6����T و�@�'�ت ا��:ا��ة $) ا�;#�ء ا�(
و'�) وا�;?�ي ا�&��) �&
M�
ل ا��L (5Z6ل و�Nد i[Hّ��ت �Aر']�� �- د2Uوا�. 

 
�L ��['ا�(�ر oT��5ا� (iّ�)� ت����� ا��
ف ه�A � �'�,وأ ��ّ�
U�ل '�6ع ا����4ي و��'= ا�

��ن . *��ن أو أو��س داي أو أي واQ&� ه�
*�� أو �Aر']�� ّذآ�ت $) ا��وا'�#� o1Z�'و
�آ�رة ��&���U $?�ة �;�ده� أن ا��XT�Q ا��اردة $) روا'� ��Lل " �H;�ة دا$��)"ا�����ت ا�

T��L >1ّJA ()ه) ا����ة ا� ��ّ�
U�o أآ.� ,�Zرة �Lل ا�
'��� '�6ع ا����4ي و��'= ا�
ا�� �Zّ[)A ،��5�6���V6 ا��]��iت ا�(�ر']�� �(i" إ�� ا�;61;� ا����5�6 �;6�� و�@�A�� إ�� 

 . ا���5ة وا�6�cن
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�ا ا�U5=، وا��
ف ��M $) ا��KQ ا���5)  �� ��ّ#Q �U��&�ا�?(3�ّ ا��(�اXk ه�ا ��+ آ�$�ً� أ�
ًا �


 ا���رىء ��P[ ه� $�� وXk ا�����ت ا�() ُ���ت �12�� 
L1< وا�ّو�� $) 
�ع M�12 ا�
ّ̂ ا�J!�ر 2-  3ّ ���51i هi' �ً�$�kًا إ
�N hا����ش أآ.� وأآ.�، و�62 أن '?�ن ذ� X�*�Aو


 أن *!�M ا��Jب إ�� ذ�h، ا�&��= ا�&��) ا���T= و�2�6
MA �12 ا�!
ء &� ،�) �
ور$ h�?(����
 KAت ���ون و����16ّ�
 ا8*!�ب ا��6�Tّ�� �]�وMN �- ا�(�ر'� ا�oT��5 ا�() أ,�ه� آLا���م أ

 .و�- ا��5ّ'�
 
 
 
 
 
 
 
 

�	س
� :ا
 

��ذا JA#3 ا�?���6 �- : ا��d�6 ا�c�) وا��d�6 ا8رkّ) :ا�,+�ل ا*ّول -�
 زواج '�6ع؟

- ���-���ن ���Qن: ��ور ا��5�6ّ�� ا��*�ّ�� :ا�,+�ل ا'�� d!i' ��
�2 
- .��-���ذNً�: ا���?"د'- ا�6�cن ود'-  :ا�,+�ل ا� ��ّ�
U� ا�

�ّ�� ا�#�T&� :ا�,+�ل ا�	ا�/ -U� ا�
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0��,��� وا� ا*ر1ّ� ا�,��0 ا�

 زواج ��#ع؟� �������,�ذا 9!78 ا 
 

 
 ا
	 ا أم ا
	 ا����ن؟

 
 

 ��� ���!� ��ّ�
U�
 ا�!&> أن رّدة $&" ا��Z16ت ا��5�6ّ�� �12 ����� زواج '�6ع �- ا��)&'
�?M�ّ $) ا��ا . <��' XQ�3��N - ا�?���6، �12 ا2(!�ر أ�M أ�� � '�(�� �- ا��5�6ّ�� ��)ء
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M�ّإن �= ��" أ ��A�*�*- أ�ا�?.��  "��?��� ���
�' . ��ّ5�6�ا���A ����5م $���6]� ا��*�ّ�� �- ا�
6ّ
 �51= ودمU)�ا� وا��d�6 ه�� ه�� أ��Q��ن : �12 ����� ا�Z!�&� ا����� �1�d�6، $�� ا� ا�


Lه� وا�U�. 
 

6ّ
 �- أN" ,[��4”و��� أن ا� UA ي�� “ ا�
6ّUA ل], �!A�' أن -?�ه� �o1Z وآ��"، $[ '
��h '��ل أ�M . ا�&��= ا���ّدي'�6ع، �Vي �14 2#�'� أو ����� ��N�X “ ا��M“�12 ا8رض �ـ�

 �i!وإ�2دة ا� �k��2�راء ��;]� �- ا��وح ا��
س، وأM�ّ آ�ن �Qدرًا H �12;�ء ا� -� 
و�
3�1iت �12 ا���� ا��i$�� إ�� �!��، وأ�Q M�ّم �&
 �f]f أ'�م �- ا�������ن و�5A'" ا�&1�… 

��P�6� "?� h '�^ع M�2 4;� و$) ه�ا ا���6ق � '�?- ���M أن '(^ّوج و'�3U أو�دًا، 8ن ذ
� ا8رض�
، � . ا��8هّ�� و'M1&U إ��6ن ��6ٍو 8ي �]�1ق ���ي C,� �12 ه��' � ��$


 !� '(^ّوج… '��ت، و���(Vآ�
 

6!� �1�5�6ّ�� ا��*�ّ�� �12 ا,([ف A�2�ّ;A�� ا���م إ�� آ����f?�� وأور�fذوآ6ّ�� ����
 >6�A ،���m6(��(ّ�� وAا“ إ���6ّ��”و��و ��ا�() '��م �12 �����'cات ا^?A������4ّي آ" ا�

-'
1$��ذا 2!�دة '�6ع إن �= '?- ا�- ا�؟ و���ذا ا2(!�ر� �]i1ًّ� إن �= '?- ه� وا�ب . ا�

؟ وآ�< '�?- ���6ع أن '�Z, �;J'�ك و'?�ن ���h إ�� �1?�ت ا�6��وات إن آ�ن ���ي Lوا

���ً�؟A h1.� 5= ودم� -� 
 

 

ر36ل "، وآ�3" )12ا��/��. ( ��� ا���,�ي 
��*�!'، !)' و%د#" !	  �راء " إ��ّ��"���ّ�� ا����ن 
و!� ���:B3 و!� (، و��هA إ�� @ّ? ر<= ,:�" )170ا����ء " (ا وآ:�9" أ���ه� إ�� !��. وروح !�"

 .�� "�ّDُ 	*� B3�:,-  ن ) 157ا����ءG"
�Jًا <���ً� ��39ت  :�" آ:�9 ا K�� ا����ن �L�
 
A�:,. 
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��ّ;��,�� �>ور ا �ّ,=	� ا

�<�,�ن ���#ن 0 ?� ����@ 
 

 

�N:ا�� O
 ...ا���,�ي  :� !�
 
 


  ����L���1Z $) أرآ�ن “ �H;�ة دا$��)”'#)ء آ(�ب N�' � Mا ه) أ�
ّN ��ّ�� ����L �12
2
 آ�� $) ���L ا����6�!)A 1(�) أوA أن -?�م ا�
'��� ا����5�6، �" ه��ك وN��ت �@� �](1;� '

��ّ�
U� .�Lل دور ا�
 ��!&A ل��
ة ���Lً�، وه) “ ا��5�6ّ�� ا��*�ّ��”و'�?- ا*(&T�6��5�6 ا�����Hرة إ�� ا�&��
ة ا�

 ��ّ5�6��اه3 ا��$) ا��اXQ رأي ا���(�i'- $) ا��&�رك ا�
��ّ'� ا�() ا�
�&K ��- �](1< ا�
� ا���ن ا���[دي ا8ّول L(� ا���ن ا�]��+��. 

1?1��، �" آ�ن ه�����A hرات $61;�� $;) ا�!
ء �= '?- � (�ه��ك د'��� ���5�6 ����&�� ا��*
 ���fة و��- ا�;61;�ت ا��
'
U��5�6 ا���^ج ��- ا�;61;� ا�A �2�ّ�)� 
T��2 ذات ��Lورو

��'
 .وا�!����P ا��
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�X ا��6?��) ا8ّول”آ�ن �2U���[دي ��.��� إ2[ن �
ا'� �&�آ�  �2325م  1$) �����“ ا�

ة”$�ض Lوا ��ّ��X“�5�6ّ�� ر*U�
 ا��H -  ، إذ�ار أّول د$&� 
��ن ”إ4'cا��- ا�Q

(5�6� .وأّول ��X ر*�) �T�Z;� أ,�ى“ ا�
�!�رآ� *�Z1ت رو�� $) �ّ" L#�ر ا��!�ا�Pر �Z�Z6Q- ا8ّول� X�U�آ�ن . �2
 ا�

 ��A
Lو -�)�A �!2 ورة�#��� �ّ�
ة ا���6*ّ�� �[�!�ا�Pر'� 'Lا�� -�)�A أن �!)&' -�Z�Z6Q
�*ّ�)�2
 ا��iاع ا�
'�) $) ا��iA XQدة �12 و
ّ���X ����� . ا�
'��� ا�U� �12 وآ�ن '&ّ�ل


�12 ا���5د ��-  أوً� و�Qفأ�M ورm= أن ا��oT�f ا�(�ر']�� ���A إ�� . ف�(V��- ه�ا ا��
 Mوراء ا�(��ر'-، إ� أ� 
&� ���X ا�() أK�12 أن آ�ن $�U�
�2 “ ا�ر'�*��”�Qارات ا��

��2�!Aأ ��L]� م��أ 
&� �� .وK2�ّH ا�!�ب $�
 

ه��1T و�= ' ��1i����  Kآ�� ��5T ا���اX�k ا�][$�� $) ������- ا�����L ا�[ه���A ا�;61;��، 
����2، : إ� ا���1"�6���L وا�N��8" ا��
�ّ��، وXk ا���6ء $) ا�?���6، ا�N��8" ا�U�ا�

 d�6�6ّ
، ا�;�> ا�c�) أو اM�c ا��P ،o1Z!�&� ا�U)وا� M�ّV)ا� ،��ا���4��ّJ، ا��وح وا�(�ّ
�U+، ا�����f- وا�&��دة، ا����د ا����� أو ا�!��'�، ����L ا������، ا��28د، ا��@�ة إ�� ا�

�اه3 �وا���Zس ا����5�6، ا���م ا��)ا(!A $) ا�?���6، �(��ّ�� ا�?���، اد�2ءات �](1< ا�

ي أو إ�Q�� �Z1* د'��� T��&ح ���(�ّ�ع ا���
ة –*��*��  –ا����5�6، ا�6Lوا �'ّ
T��2…أ��. 

 
�5�6��K آ.��ًا ��- �](1< ا�(��رات ا�Q�;A ا�][$�ت K4ً� وآ���i,ر، و��ا8 ��� �12 ه

، و��- �- '&(!�� ذات C“ �&�!Pر'�س”��- �- '�?� أ��هّ�� '�6ع �^�2�� ا�?�ه- ا���iي 

ة �X ا� �^�2�� ���� آ���6 ا�*?�
رّ'� ا�?�6
روس ا8ّولLوا. 


ة ��ّ�ة $) �Hق آ��C =���&A Kر'�س T�6��4��ّ ا�J��5�6 ا���6(��ة �
ر�N آ!��ة �- ا�
�*ّ�)�وه) �Aّآ^ ��?" �2م �12 ا�?��ّ�� M�ّVA ا�6�cن وارMT��A $�ق ($ . M)&�!P ذ�h ا��KQ ا�

�Qّ�H ��ّL1ّ�� رو�� ا�&��
ة إ��6ن �2دي . ا�!��ّ'� 2 �!2�و��� أن ا����4ي ه� $) �@� ه

 إ�� إ�M، آ����A Kرات �." ا���4��ّJ وا�ر'�*�� A&(!� أ�M ���?�ن أي �:�- &� ��5Aّ�ل $�

 (���L��Jا� ��
 .أن '��A) إ�� رA!� ا��d�6 2!� ا�&�" ا���ق وا�(Vّ�" وا��5ّ!� ا���ّ�� و,
و2?+ ا�][ف ��- ا��4ّ��J وا�ر'�*�� �- N�� و��- اQ�*8;� ا��و��ن �- N�� أ,�ى 
ا���6�ً� 61$;�ً� 2���ً� �Lل P!�&� ا�6�cن؛ ه" ه� آ��Q �ّL (�]�2 -Tدر �12 ا�ر��Aء وا�(M�ّV؟ 


 و'��ت $) ا�]���Z و� '�?- إ���ذ� إ� �&!�دة ا�ب وا�2(�اف ����d�6 أو ه� ��' 
!2
 آo'�Z إ�^ا�ّ) �U1ّ��؟

 
 �)L 3ه���X ا8ّول ��2[ن ا8ر'�*�� ه���P آ�� *!o و��1Q، و��oL أA!�ع ه�ا ا�U�ا�(�� ا�

(T��� M!H "?�� =��12 ا��#�ء =ّA .Qا��ا ��&� ا�(�ر']�� و�&ّ" و4< ا��واT) '�*< ز'
ان ��
$) . �12 ��6ن ��Z6ر ه� أ��1 �]( ����5� �i�� iL"" 2^از'""$) روا'(M ا�(�ر']�� 

�� �Nى '� ه�!� $) ����� �� "P�P�� M)5A -"، ": ا��وا'� '��ل ��Z6ر �1?�ه- ا���iي ه�!�

                                                           
 .�A ($ ����� X�Aآ�� ا���م  1
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"P�� MQ�$ -�و . �)L ،3�1i�12 أه" ا� M)'2[ن و�c ]ًU&)� آ�ن -�Z�Z6Q ر�Pا�!���$
Mأ�  
�&$ ،����Z�Z6ة ا��
'
Uا� M)�'
�X إ�� �L- اآ(��ل �U�1� ����?6��= 'i!� �12 دMA�2 ا�

�� أ'����ّ6A ��&k�� �6ء ا,(��ر� Kورة ����� ا�() آ���U��X $) ا���'� ا�U�
'�� : ا��

، ه� K�!.A ! ا�&���ن�Lو ��V� �ً�J�� MA��L (#�' ر�P!�ا�ا ا��
 آ�ن هL&�م وا� ��1!Qو

 M��Z1*-�'�?6&ا� MQ�$ر ��ا
Q 
k =، أراد . ����5ب�إ�� ا�@;� � Mو��L -� ��)ا� ��و�
 MA�61N 6?��)، وأدار��X ا�U�1� +T��?�2 آ" رؤوس ا�
$ ،�ا�@;� �����'� ا�
'��� �12 ر�2'�


ّ," $) ا��5ار ا�[ه�f ،(A= أ��1 �12 ا��k�5'- �- اQ�*8;� وا��6Aس ا���اراتو� .M�ّأ X� 
(5�6�
ًا $) ا�[ه�ت ا�Lم ! �= '��أ آ(��ً� وا
�" أ�M �= '?- '&�ف ا��J1 ا�������� ا�() آ�ن '5(

 (Aا��5ار ا�[ه� ��ا��ّ+ � -�� (Aأ4ً[ ���][ف ا�[ه� =)�' -?' =و� ����� ($ �;Q�*8ا -��

ر'� $) ز���M، إ*?�
ر�?*cر'�س وأ*�< اC ...
ر f= ا�(�i ا��!�ا�Pر �j*�< أ*?�

 =?Lو ،M����&A ّ�مLر'�س وC 3ّ�َم ا��اهLَل ا�&�3 ا���6ي، و�i5�و �i� d�Q -�#��
��ّ5�6�����i� h ا�� ��i'- ا��2ّ�� و�1!�� m8ا (k�' آ) M(�P���." 

 
 >Qّ�)' =� ��8إ�� *!&�: ه��ا K14و �)ّL ��ّ��?6�
 �����، آّ�ت *!�5 ا���U��X ا�&� . o5و�

�L ا����ق د'�) أو ����ةآّ" 
'
Uن ا���'cا��- ا�Q <$- ر��12  K�ّHُ د��Zk�1 ا ) �$�kc��
��ر*M �12 آ" �- ��+ ��5�6ً� ��� 5Aّ���� إ�� A �6��?أت ا�
إ�� ا�Zk��د ا�(��1
ي ا��ي �

-�Z�Z6Q X� (�و�12 اoL�� �f8 ا�ر'�*ّ��- وا���4��ّJ- وا���Z6ر'�- وC,�'- . )د'- ر*
Q =��@&� �12 (#Qو =�!)آ KQ�L+وأ�ا���ن ا�]� �'��� "! . 
�X ا��ا�X ا��ي �2U�
 ا��Hو

وh1A ا�����Q ) ا�?����f?��(ا�����ق ا����� ��- ا�?��T+ ا�����J ا�(��&� ��و��  451$) ا�&�م 
 ��ّ��Z�Z6�1� �&��)ذوآ6ّ��(ا��fا8ور .( 
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���� د� ا����ن ود�� ا

�ًBذ#,� � �ّ��C,� ا
 

 ��5�6��اه3 ا���fّ�� وا�!��Pّ�� وا����6ّ�� و��- ا��iاع ��- ا��ا8و�� وإ�� ��N!�� ا�
�ور $) ا�(�ر'� Uا� o���� ��iاع 2N�A آ�ن �����ا��و �Z16ب إ�� ا��Q8ا ���ا����5�6 ا��*
 ��ا�!��ي ��- ا�;61;� ا�&�[��� ا�(�5ر'� ا�() �A$> ا��Z16ّ'� وا������ و:A��6�c�� -ن آ��


 U2^ ��12، و��- ا�;61;� ا��U�A �12��1 وZ��� �12 ا��2�Z ا���6*�� وا��و��L ا�Tا��� ��!�J
�&�!Zوا� 
6U- ا��ب ��Aا�&�" وا�ر ='^�A�6ن و�cا. 

 
�ّ(X �(!�U" آ!��، آ���� ��آ^ ا�]3i وا�]o1 “ ا�!��P) –ا���f) ”آ��K ا�8.� $) ا�(��ر )A

�X ا���= وA&!�� 2- ا�?�ن ا�8.�ي ا��ي '5#- ا���5َUْ�َد $) و����ة آ�� 5A#- ا�8.� ا�
���Lر. 

��ّ�
U�
'.ً� إ�� أن  . $) ,#ّ= ه�ا ا���6ق ُو�
ت Q#ّ�� ا�L �;�)?�و���A ا��oT�f وا�N��8" ا�

�ّ�� آ�� K� "�U!A "ّ5�Q -!" �&@= ا����5�6- ,[ل ا�&�iر ا8و�� �1
�2ة، ��?" U�ا�

-���fى ا��
� �*
ّ��و�- ا�oT��5 ا�() 'U�1�� �&@= ا��:���-  .�(�� =m��U!A ���L X" ا�8.� ا�

ة ا�() 2.� �12��  ا����5�6- ا���م ه)'
�- ا�N��8" ا�&k -� ��ّ�
U���'= ا�� "�Uد إ��Nو


 ا���iي�&iدي $) ا���L XU� �!)?� ($ (k������6ت ا���ن ا�, ($. 
 

^A � Kآ�� ��Z�� ($ �ً��J)6� ًا���1 ��+ أL��
�ّ�� $) h1A ا�U�ال $) ���1L 2!�دة وM��VA ا�
�;1)[���ءه� ا�*V� �*
ّ���2(�وت  \، �2(�ر )�[د �� ��- ا����'-(إ����  \��- *�- : ا�8.� ا�

 .أ��…)رو�� \ا�����ن ($���س  \، أ$�ود'K )��i(، إ'^'+ )ا�L�6" ا�?�&��)(
��ل وا�5?�� ا8ز���U5ّ!� وا�� .Sophia ه) أ�.� ا�]o1، أ�.� ا�!
ا'�، أ�.� ا�]3i وا�

آ��K ا�c�� ا�8.� ذات ���م أر$X �- اM�c ا��آ� �12 ا2(!�ر أن اX#A �.�8 ا���ا��
 وه) 

ر ا���5ةi�3 وi[وا� o1[آ^ ا��� (��)��� . ��L� ��['ر�A �1L�� إ� $) Xkا�� ��ّJو�= '(

�
رة ا��آ� �12 إ,Q "�U!A ه�
�2 "ّL�5ر ا�(�ر'�، و�ا���5ّ��  �'ّ
6Uا��ّ�ة ا� ���$ K5kأ 

رة ا�8.� �12 إ�Z2ءه�) ا��(" �5ّ
 ا��6<(ا���5ة Q "�U!A ن�?� . ،h�1 ذ�A ي�$) ا�^�- ا�

 -� �'���f �'إ�� زاو �.�ّ:�ُو�
 اM�c ا��ي '5�" ��وQً� ور�2دًا ور��ح، وا�K!56 ا�c�� ا�
 .ا���?"

 
����" �4رة ا8$ ،�#Q��)�� ا��iرة ا��
وره� ه� +?&A ��ّ5�6�1� �.'
�.� ا�() ا��iرة ا�5

��'=(Xk�A ا�����د ا�5
'7 ���5ن � �'
ه� : ، ه��ك ا��N" ا��K�ّ �12 3�14)ا��iرة ا�(��1
: وا�;�رق ه�� ه� أن ا�
'- ا�5
'�U!A �12 ^?A�' 7" ا���ت. �U!A" ا���ت ����" �U!A" ا���5ة


ّ�� ه� ا�- اM�c، ه� ا��ّب �;M6، ه� ا��]�1ّ، أّ�� ا�8.� ا��&�Zءة $��) ��� $�ٍن ا��N" ا�
 .�- �5= ودٍم �.��1
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 !@�	 �/9' ا��" P�6ً�... د�	 ا���*'
 
 

�ً� '��� إ�� أ*�1ب ��Lة '�A?^ �12 ا�(�ازن '
Q آ��آ�ن ا�(�ازن ��- 2!�دة ا�8.� و2!�دة ا�
��- ا��ّ�ة وا���5ن، ا�(�ازن ��- أ,[ق ا��Z�6ة وأ,[ق ا�&Z< و��- �U!A" ا���5ة واL(�ام 

 .وا�(#��5ا���ت 
 
&' =� ،�*ّ�)��?- $) ا�^�- ا��ي �
أت $�M ا��!�ا�Pر'� ا��و����� 5A?= ه���(�� �12 ا�

='
�ّ� *�ى �M، � �?�ن ���= . ه��ك �?�ن �1(�ازن ا��)6A ا��6< و� 
$;) ا�!�ا�Pر'� ��Aم �5ّ
 3��N �2(�ر إ�� M)1.ّ� ي�. �&" ه
ادا���5ن وا�&Z< وا���5ة ا�5ّ�ة، � �?�ن �1(�ازن ا�


 اc,#�ع وا�]#�ع وأ,[ق ��Aم Uّ�A �$��f �1ب آ�نZ������Z16� �!6ت رو��، '!
و أن ا�
ّ�
 ا�!�ا�Pر و2!
 ,�L]� Xk([ل* -�� ��ّ&!A �Q]2 �12. 

 
 ($ M�2 ���1ّ?A ي��X ����� $) ا���ن ا�]��+ ��[دي ا�U�ل��� o��*  ر $?�ة�i)ا'� ا�
آ�ن �

�#,cوا �����ا��5ب ا��و(�P�!وا�6[م ا� ���f) �12 $?�ة ا��5ّ'� ا�����ا'� . ع ا��و
آ�ن �
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��[ت ا��ا�iQت $) ا���?" ���;:وس . ا�!�Z'�آّ�� ا��8ّ'�Uد وا��i5ا� "U�� ال

ا'� ا*(!�

ّ��ة وا���Uد ا��5(;�1- �12 اH8[ء� .ا�

 
�ى ��Z16 $) ا��!�ا�Pر'� ا�() K1&N ا��(�ّ*� �Lض ا*(5��م ����A�4��، � �?�ن *


ةLوا ��ّ*��* ��4�&� ،
L?�ن *�ى ��5آ= وا�ة، � 
L��1 واZ� . إذًا *�ى �ب ��ن $��?� �

Lره�3 وا M�c ،
Lوا! 

 .ه�ا ه� د'- ا���?"
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��ّ��C,�� ا�D�8� ا
 


�ّ�� ه) �H ��ّ;61$ ��ّ#Q��1 وأ*�1ب ��Lة و�4اع ��- ا�UAه�- �Aر']��-U� إّن Q#ّ�� ا�

ا'�ت ا�
�2ة ا����5�6 و� '^ا� 'Z!&�ن ا�&��= � ($ ��'
�(���A -�#Qآ� �fCره�� �12 رو�� ا��


�ّ�� �� K6�Uّ�د ���ش �Lل �A ��ّi[Hر']�� آ�� �Lو�K روا'� �H;�ة . Lّ(� ا���مU���$
 .دا$��) �iA'�ه�، �" ه) ���ش �Lل �@���A إ�� ا�6�cن وا���5ة وا�?�ن

 

�2�� �- ا�!�Zرآ� (2�� ا��!�ا�Pر'�، ا��iاع ��- رو��  $) ا���ون ا8و�� �-�ا�

����� ($ -��5�6����2ت ا��5�6ّ�� ا8و�� وا�����f- وا�!�) -���Pو��- ���و�T�� ( ا�U= ا����و
����P]$ر'� ا���� أ
، آ�ن ��Z'�� أو �V,�ى �4ا2ً� )وا�������6- و��'
ي �
ر*� ا�*?�

-��وا�(�ّ�ع وا�;�Zّ'� وا�L(;�ل �3ّ5 ا8رض وا���5ة، و�L =��2 =��2ّ'� ا��&�ب : ��- ��2

ة��U� .ا�!�ا�Pر'� ا�&6?� و�UAرة ا�&!�
 ور'��k ا�

 

 


9/�آ�9 �6@�ات   R>�  Sا�3%��ت ا��9/?ة ا�� S> �J  U
!/�آ�9 ا����V3	 S> ا���ن ا���
 .��6- 	����ّNا�� � ?# ��/��! �PW�X ��#�Pّ� 

 

إ�M �4اع ��- ا�&��= ا��ي '!Uّ" ا�6�cن ا�M'�i�&� ،�ّ5 ا��آ� وا�c.�، و'&(!�� ا�(
ادًا ���1ر 
ا�c�) و':�- ��
رMA �12 ا�(M�ّV 2!� ا��
اع وا��5ّ!� وا�(���U ا�&���1 وا��و��L، وا�&��= ا��ي 
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�2 2���ء ��5آ��� ا��ي '�Pو (;, Mر'� ��*= إ��P!�ا�ًا �[

 ا�6�cن 2!'�' =*�� oZ�
 !ا�6��ء

�ّ�دة ا��( �5��i�X ا8رض )�� ه) أ�&�د ا��iاع ا��ي ��3 $��� �&
 ��- ا�;61;� ا��ه
 .وا�6�cن و��- ا��5�6ّ�� ا��*�ّ�� ا��(�Uّ5ة ا��(��2�2 $) أL#�ن �Z�Z6Q- ا8ّول

 ���f- ا�(��رات ا���� ��ّ��ت ا��Q- ا�;�و�وّ'� –���� و��- ا8د'�ن ا�6'
��  ا�!����P ا��@ّ��ا�
 :آ�ن
�� آ���A KاA � =T(&�رض و� A;(�ق  -'

 . ا�&�" وا�&1= وا��و����Lت $) ا8د'�ن ا����&�ا�

 ��&�!Zت وا�;61;� وا�&�1م ا���k�'وا�� �*
�� آ��K ��اآ^ �
را*� ا�;h1 وا�3ّZ وا���'
ا��
(Lا��و (1ّU)1� آ^ًا�� ��را. $#ً[ 2- آ����)آ.��ًا و4< ا� dّi' � h��� ����Lت ا��و

�� �(�Uّ5ة و��^�� إ���ً� �1��Q ��m ����1ش، �" �12 m�12 دو =�A =� ���8 ،8د'�ن�� ��'
ا��
إ�Q]Zً� �- أن ا�6�cن �Qدر �12 $�= ا�?�ن وا� �- ,[ل M1�2 (ا�!75 وا�&�[��� وا�(&1ّ= 

�'
 .(وM)��UA ا��]��i �365 ا�;61;� ا�!����P ا�(��1
-   Kآ�� ،h��� -�� �Q]&ا�”-'
�ة “ رN" ا��])��� =1ّ&�و2��م ا��:���- ه) أ�Qب �&[�Q ا�

X�Z�
ي ا��U��� ��ا� 
Tا��� �Q]&� ���� . ��A���?ا� ��!Aا�(�ا ��'
و�= A&�ف ا8د'�ن ا�����f ا��
 ��'

 ا�
'��� ا���i'� ا���L�A ���L ($ ��ا����ّ�� *�ى $) ��ا��L� "L و8*!�ب *��*�� آ

2
م و�Nد ر�Nل د'-، �" . ���Aن�X أ, 
�1�A �12 
&� ��وK@$�L ا���4��ّJ وا������6 $�
-P�!ة ا���]A X� =�)$�&� رآ�ن��' -��1ّ&�. 

-   -�� ^���
 “��m ا��:�-“و“ ا��:�-”�= '&�ف ا��
��ء ا�(Nوا�&!�دات أو ��د ا��
ّ&A إذ إن ،
���� ��2��V�ّة P!�&�ً� ��!�ل ا�(&ّ
د'� $�)Nا ��kاد  أر�$j� �L�);� ��Lا��و ���U)ا� Kآ��

���^ ��- ا���6ء وا���Nل، �"  �ً!��m�� A!ّ�أت ا���6ء . ��](!�وه� ��5ّ'�A hه��� -?' =� ،h��آ
o1[3 وا�i[آ^ ا��� ��ل آ���N- ا���د'��� أ�12  �!Aت ا�^را��2 ا8و�� ر�&�)U� .$) ا�

 

 ا�(�iر� $) ا���U��X ا��6?��ّ�� وا��#�ء �12 ا&� "��(��رات ا�����f وا����5�6 ا8,�ى، 2

 M)�2 �� X� ��'
1
'���ت ا��� �fآ" أ =�Z5A �12 �ً!'��A آ) �8;) �2م�'�Z!) ا����ا�(��ر ا��و
و2�" آ��A �12 h?�'+ ا�!�Z'�آ�� ا��8'� $) آ���6 ه��ّ�� � '
,1�� . �- �2[��� وا�;(�ح

Z16��� ��Lا��و �Z16ا� ���1 $�)[Aل و�N*�ى ا������ا�^ � . ��'

�ّ�� ا��U�1� �fع آ" أ�k
�5kوا Kآ�� 
&� ���$ �U�)�5آ= ا�(;(�£ وا��5وب : وا���- ا�@[م وا�(&�*� و�أ�< �2م 

��ن'cة ا
� .ا�
'��� وا�]�ا$�ت وا�U�" وا�[�2[��� و�['�- ا��8'�ء ا���5و�Q- �12 أ2
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  S!�  	�
 Y��P!�9ر�6ت !/�آ. ا�� 	ن �. : 1700و 1300!\> ،�>�Jا� 	! 	ا��9��9 S!ر
 ."ز�?���"����ه� ا <�S إذًا 

 

 

ا�3deر  Sا�3dر ا�b S> �>3�c9ّ' !/�آ. ا��Y��P ا���
��3 <!	 إ@�اق ا���X��9	 وا�`��د_� 
�9:L9ا� 
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 ��Nا��$)  ��6;� �&k5ّ!�، وا�ا�(
أت A&���= '�6ع ا����4ّي آ
�2ة �1(�ّ�د وا��5ّ'� وا�

 . Vس ا��و���) وا�(�Uّ5 ا����دي�!��Hة �X ا�;'
Uا� -'
,[ل أQّ" �- أر�&� �Qون 5Aّ�ل ا�

 .إ�� أداة ا�!Z£ ا8آ.� ره!� $) '
 رو��
 �Z161� �ً�'د d!4�6ن أ�cا -'
'!Z£ و'[oL : د'�ً� �1��?" –�� ا�(
أ �12 أ�M ا�(
اد �


 �- دون أن '(H ��ّJ)ء $) ا�([ل ا����Z'c ا�6!&� *�ى أن�Z#'و  M�ا��!�ا�Pر ��ت ا*
1- ��!�رآ� �- &Aُ ل أن
����، وأن ا��5وب ��A KA]�ض ��*= ا�ب وا��- وا��وح ا��
س �

 .زوس
 �وآ�� ا�(
أ '�6ع �12 أ�M �.�ل Lّ) �12 ا�6�cن ا��ي '(M�ّV و'!�1 ا���ا3A ا��و��L ا�&��1 ���ر


 وُ'!&'ُ Mإ�� إ� 
&� ���$ �ً�Aه�� ����ّL1!��، و� M)!ّ5��12 و �ً�Tب و'��ّ?" د��ً[ دا��" >&k

رMA �12 ا�?��ل وا�ر��Aء، ا�(
أت ا��5�6ّ�� آ((�'¤ �.�رة " ا�6�cنQ �12 ]ًل أن '�ّ?" د��
�

رو��L �2$�� ا��(�ّ*� $) h1A ا�;(�ة، وا�(��Q K�&� �?" ا�,([�Nت ا�;?�'� وا�;61;�� 
� �- ه�اء وا�&1�ّ�� ���ون �- ا�^�-، �6(!
�� د'- ا�6�cن ا��2
 أّول H��o أ, M&� V�� ي��

� ا8رض، �
'- اM�c ا�3k�J ا��ي � '��k *�ى �&[�Q 2!�د'� �X ا�!���K#Q �12 ... ه
� وM1�2 وروML د'- ا���?"
6N �12 K!iّ�6ن و��cد'- ا... 

 
 

*  *  * 
 
 

ا���ن ا�X��6 $) ا��KQ ا��ي أM�$ K5!4 ا����5�6 ا�!�ا�Pر'� �- �ULر ود��ء �2
 �1Lل 
�1f��� �'�Uّ5A �N�� �'ا
� 
��A �*ّ�)����N . ��[دي، آ��K ا�U�� ا������U ا�����Q �- ا�


 $) ا��#�ء �fC �,C �12ر ا�;�Z'� وا�(�ّ�ع وا�6[م $) ا�U^'�ة ا�&���� &� ���$ dU�)*

ًا'
N �ً�'�1- دA���
 أ*��د ا��5ب $) h1A ا�����Z إ�� �!) '(�1 �12 ا�L5ّ�ل أAون  و�5ّ�' ���$

 ...ى�?- �iّQ h1A أ,�. *��$�=
 

ا����'�  - -  

 

 

 

 ����رات �
ّو�� ����ر


ّو�� ا��?(�و�)� /http://saghbini.wordpress.com: ��2ان ا�
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	المسيح الإلهي والمسيح الأرضيّ
	لماذا تغضب الكنيسة من زواج يسوع؟
	/
	يعتقد البعض أن ردّة فعل السلطات المسيحيّة على مقولة زواج يسوع من المجدليّة مبالغ بها من جانب الكنيسة، على اعتبار أنه أمر لا ين
	وبما أن الله “الذي تجسّد من أجل خلاصنا” هو مطلق وكامل، فلا يمكن أن يرتبط خلال تجسّده على الأرض بـ”ابنه” يسوع، بأي صلة عضوية أو
	وفي هذا السياق لا يمكن للإله أن يتزوّج وينجب أولاداً، لأن ذلك بكل بساطة ينزع عنه صفة الألوهيّة ويجعله إنسان مساوٍ لأي مخلوق بش
	بالنسبة للمسيحيّة الرسميّة على اختلاف تفرّعاتها اليوم إلى كاثوليكية وأورثوذوكسيّة وبروتستانتيّة وغيره، تنسف “إنسانيّة” الناصري

	بذور المسيحيّة الرسميّة
	عندما يصبح للإيمان قانون
	يضيء كتاب “شيفرة دافنشي” على حقيقة مهمّة جدّا هي أنه لا يوجد حقيقة مطلقة في أركان الديانة المسيحية، بل هناك وجهات نظر مختلفة ي
	ويمكن استعمال تعبير “المسيحيّة الرسميّة” للإشارة إلى العقيدة المسيحية السائدة حالياً، وهي في الواقع رأي المنتصرين في المعارك ا
	ففي البدء لم يكن هناك ديانة مسيحية بالمعنى الرسمي للكلمة، بل كان هنالك تيارات فلسفية وروحية ذات عقائد متنوّعة تمزج بين الفلسفة
	كان عقد “المجمع المسكوني الأوّل” في نيقية� عام 325 ميلادي بمثابة إعلان بداية معركة فرض “مسيحيّة رسميّة واحدة”، إذ شهد المجمع إ
	عقد المجمع بمباركة سلطات روما في ظلّ حضور الامبراطور قسطنطين الأوّل. كان قسطنطين يعتبر أن تمتين الوحدة السياسيّة للامبراطورية 
	من الناحية اللاهوتية الفلسفية، لائحة المواضيع الخلافية في نيقية كانت هائلة ولم يصلنا منها إلا القليل: المجدليّة، وضع النساء في
	وكانت الخلافات تفاقمت كثيراً بين مختلف التيارات المسيحية على هذه الأمور، وخصوصاً بين من ينكر ألوهيّة يسوع بزعامة الكاهن المصري
	تعاليم آريوس كانت مستقاة بدرجة كبيرة من المسيحية الغنّوصية السائدة بقوّة في شرق المتوسّط في ذلك الوقت. وهي تركّز بشكل عام على 
	وعكس الخلاف بين الغنوصّة والآريوسية من جهة وبين الأساقفة الرومان من جهة أخرى انقساماً فلسفياً عميقاً حول طبيعة الإنسان؛ هل هو 
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