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س ننذ الَّ  اشؿ افُتٚب: َّا ىَّ ام  تاريخ الكتاب الُهقدَّ  ك يو 

 ستيفو  . نيلر & رّبرت ف. ه بر ادٗفِّػ:

 ّمم ّهبة & جمدي ّهبة ادُسجؿ:

 دار اثلَّقافة افِّْٚذ:

  8002األّىل  افىًٌَّٜ:

  8002/  88328 رؿؿ اإليداع:

ويل: ؿٔؿ افدَّ  3-826-213-977 افسَّ

ٍحٜافًْٚويـ يف  َِٔٚتو  اجلٌْٕٜٚٔٚويـ افً ،مٖخقذة مـ افُتٚب َوَشط افهَّ  ْٚمـ ووً افتًَّ

 اإلشارة الاكملث للكتاب ◄
س منذ اتلَّكوين وحَّتَّ ايلومشتٍٔـ م. مِٔر & روبرت ف. هقبر:  ترمجٜ: وفٔؿ  ،تاريخ الكتاب الُمقدَّ

 م.8002افىًٌَّٜ إوػ  ،دار افثََّٚؾٜ ،وهٌٜ & جمدي وهٌٜ

 فِتَّقاصؾ

 د. أمحد حمفوظ http://fb.com/ahmed.mahfouz.77736  

 ايم   https://fb.com/islam.serv أةو ةكر ُمصطىف الشَّ

http://www.shbabalomma.com/vb  

  حممد عتد انلَّاِص https://fb.com/Knight.Muslim2200  

 أةو الُمنترص شاهني اتلّاِعب https://fb.com/alta3b  

http://fb.com/ahmed.mahfouz.77736
https://fb.com/islam.serv
http://www.shbabalomma.com/vb
http://www.shbabalomma.com/vb
https://fb.com/Knight.Muslim2200
https://fb.com/alta3b


 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [3] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

 شبقفس»افرشقل  َٛ تَ ـَ ] .ادَدمٜ ،إوػافىًٌَّٜ  ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٚ إػ أؿرب أصدؿٚئف، َٓ َٓ ف آخر رشٚئِف افتل وصِٝ إفْٔٚ، وجَّ يًتَد افُثرون أنَّ  وهق ظذ وصؽ آشتنٓٚد، مٚ

ـؾ افُتٚب هق مقحك بف مـ اهلل وٕٚؾع » ، ؿٚئد إحدى افُْٚئس ادقجقدة ؾٔام يًّك أن ترـٔٚ:شسوتّٔقثٚ»

ًَّ . (3/61يت 8) شفِتَقيؿ وافتٖديٛ افذي يف افز فِتًِٔؿ وافتقبٔخ، س َدَّ ؿ ظـ افُتٚب ادُ جغ يتَُِّ وـٚن افرشقل اف

ِّّ ، افذي يُ افٔٓقدي ُُ وفًَِّ  ،شافًٓد افَديؿ»ٔف ادًٔحٔقن أن ً ًٚ ف مل ي مٚ شًٔتز ادًٔحٔقن  ف يقمًٚ أنَّ  متٚمًٚ  ـ مًروؾ

ُُ  إرجح أنَّ و ،شَٜدَّ مـ إشٍٚر ادُ  زءً ٜ جُ رشٚفتف اخلٚصَّ  ؾًذ ؿدر مٚ  ،يف هذا إمر ـ اشتثْٚءً افرشقل بقفس مل ي

 ًُ وفُـ يف ، سَدَّ مـ افُتٚب ادُ  هٌح جزءً ـِامهتؿ شتُ  شٜ يًرف أنَّ َدَّ مـ ـتٌٜ إشٍٚر ادُ  أحدٌ  مل يُـِامء، يًرف اف

ئع واـِّٜ اهلل مقجقدة يف هذه افؼَّ  أنَّ  أدرك رجٚل اإليامن، ًغَّ افقؿٝ ادُ  قاريخ وإصًٚر وإؿقال احلُّٜٔ فتَّ ا

، ٚس إػ هذا افقظل واإلدراك، مٚزال ِهر افَّْ َؾ َص شٚئؾ. وفُـ ـٔػ وَ ات وإنٚجٔؾ وافرَّ قَّ ٌُ وافُّْ فٔس  ؾْحـ ًِٕؿ أنْ ا

ُ ٍَقا ظذ افُتٚبٚت افتل يتُقَّ افٔٓقد اتَّ  ـّؾ  شٍٚر افتل جتٚدفقا حقل إ ادًٔحغ أجوًٚ  وأنَّ ، سَدَّ ن مْٓٚ ـتٚهبؿ اد

ؿٚدة افًُْٜٔ ظذ جمّقظٜ إشٍٚر  ؽٚفٌٍٜٔؼ حغ اتَّ  ،م300، وطؾ إمر ـذفؽ حتك ظٚم ن مْٓٚ افًٓد اجلديديتُقَّ 

ومٚن افُٚثقفٔؽ ظْدهؿ ؾٚفرُّ ، ْٚك اختالف يف أراءزال هُ  بؾ وحتك أن مٚس أن، َدَّ افتل يتُقن مْٓٚ افُتٚب ادُ 

ًًٌْٜٔٔخشٍٚر مقجقدة يف افُّْ ة أدَّ ينّؾ ظِ  ،ؿخْ ظٓد ؿديؿ َو  ًَّ مجٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ فألشٍٚر افًزيٜٜ اف  ،، وهل افسَّ

ؿٜٔ ، ضقائػ، افَٕٚقن، افقحل، افرشٚئؾ تهٍْٔٚت: [.ُتؤػ أشٍٚراً ؿِِٜٔ أخرى وافُْٚئس إرثقذـًٜٔ افؼَّ

 تًٍر، تًريػ. افًٓد اجلديد، ،، آبٚء، افًٓد افَديؿ، تٚريخـتٌٜ حتريػ،

وهذا افُتٚب افذي بغ ] ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، ادَدمٜ.تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسٍـ مِٔر و روبرت هقبر: شتٔ

س ،يديؽ ٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ وفُْف ؿهٜ ـٔػ  ،ؾٖنٝ تًتىٔع أن تَرأ ذفؽ يف إشٍٚر اإلهلٜٔ ًٍٕٓٚ ،فٔس ؿهَّ

شًٚ  ًٚ مل تْؾ  ،أصٌح ـتٚبًٚ ُمَدَّ ُرون ،مْف إجٚموـٔػ ثٌٝ راشخ َُ إهنٚ بال  ،وـٔػ أحدث تٌٔراً يف افًٚمل ظذ مدى اف

ٜ رائًٜ.  افقحل، افَٕٚقن. تهٍْٔٚت: [صّؽ ؿهَّ
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تّؿ اشتُامل ]، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صٔٚؽٜ افًٓد افَديؿ. تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ب ادُقحك هلؿ ،ظذ مدى مٚ يزيد ظذ أخػ ظٚم ،ٓد افَديؿ بٌطءافً تَّٚ ُُ ريـ ،واصسك يف ـتٚبتف ـثرون مـ اف  ،وادُحرِّ

ب تَّٚ ُُ َِؾ ِصٍٚهًٚ وؽرهؿ ،واف رة ـٕٚٝ َتَْْت ُِّ بًد أن  ،وأخراً  ،. ويف افٌدايٜ ـٕٚٝ ؿهص اخلَِٜٔ وظهقر افٔٓقديٜ ادٌُ

رت إبجديٜ افًزيٜ ًٜ بدأ تً ،تىقَّ ؾ  ،وؽرهٚ مـ افَهص ،جٔؾ هذه افَهص ـتٚب وهذه افُتٚبٚت افتل تهػ تدخُّ

افقحل،  تهٍْٔٚت: [.وصٔئًٚ ؾنٔئًٚ أخذت صُِٓٚ ادقجقد ؾغ أجديْٚ أن ،روجًٝ ومُجًِٝ ،اهلل يف افتٚريخ افٌؼي

 تدويـ، ـتٌٜ.حتريػ، فٌٚت، 

ُُ ]. 68صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،ادَُدَّستٚريخ افُتٚب شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ْٚك ـ هُ يف افٌدايٜ مل ت

خِؼ اهلل افُقن حْٔام ـٚن  -ُقيـ ر افتَّ ٍْ ؾ بًد ذفؽ يف ِش جِّ وـام ُش  -قى افُِامت ادْىقؿٜ ، مل تُـ ِش ًِٜجَّ ـِّٜ مُ 

، أو خزاهتؿ مع اهلل، ؾُٚرهؿ ظـ اهللومل يُـ ظٌٚد اهلل إوفقن يًتىًٔقن أن يُتٌقا أيْىؼ ـِامت إػ اخلالء، 

، بؾ وحتك بًد ذفؽ، وهق مٚ ؾًِقه. وؿٌؾ أن خيسظقا ضريَٜ افُتٚبٜ، ٓؿ ـٕٚقا يًتىًٔقن أن يرووهٚ بٖؾقاهٓؿوفَُّْ 

 تدويـ، تهٍْٔٚت: [.سَدَّ ؾ بًد ذفؽ يف افُتٚب ادُ جِّ وا روايتٓٚ، وافُثر مْٓٚ ُش رُ وـرَّ  ،روى افًزإٔقن ؿههًٚ 

 ، افًٓد افَديؿ.ـتٌٜافقحل، 

ُّ ]. 63صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  واة إتَؾ رُ  ،مـور افزَّ رُ وب

 ٍٜ ً واة افَهص ادُ وأصٌح رُ أوشع،  افَهص مـ دائرة إهة إػ مجٚظ واة ـٚن رُ  مٚ . وـثراً مٖخقؾًٚ  حسؾقن أمرا

وظْدمٚ ـٕٚقا يروون ؿههٓؿ فًِٓؿ ـٕٚقا أو يف آحتٍٚل بٕٚظٔٚد،  ،ٜقاهلؿ يف اجتامظٚت ظٚمَّ افَهص يروون أؿ

 ًَّ ؿ ؾِق أهنَّ  ،حَٚئؼ جقهريٜ ٔر أّي ٌٓؿ مل جيرؤا ظذ آبتًٚد ظـ إصؾ أو توفَُّْ ، ٚمًغيزخرؾقهنٚ فزيٚدة إتٌٚه اف

 ًَّ راً ؿ ؿد شًّقا هذه افٚمًقن يًسوقن ٕهنَّ حٚوفقا فُٚن اف ِّّ حتك أصٌحقا مُ  ،ظديدة َهص مـ ؿٌؾ مرا غ ِ

تروهيٚ هذه  ؼ بًَٔدهتؿ وثَٚؾتٓؿ افتلـٚن يتًَِّ إمر  نَّ ٕٜ، إحراؾٚت هٚمَّ  ُّـ أن حيتِّقا أّي وٓ يُ  ،بتٍٚصِٔٓٚ

 ، تدويـ، افًٓد افَديؿ.مهٚدر حتريػ، تهٍْٔٚت: [.افَهص
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ٍٓل]. 63دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ـام  - هذا افتََِّٔد افنَّ

ك هذا إشِقب مـ روايٜ افَهص أن  َّّ وإتَٚهلؿ بًد ذفؽ  ،اشتّر بًد ٕجٚة افًزإٔغ مـ افًٌقديٜ يف مك -ُيً

ٚل افٌىقفٜٔ يف أجٚم وإؾً ،وآشتٔالء ظذ أرض ـًْٚن ،ؿهص مقشك واخلروج ،إػ إرض افتل وظدهؿ اهلل هبٚ

ٜ  ،وحتك بًد إتنٚر افُتٚبٜ ،أؤٍٝ إػ هذا افساث ادحٍقظ ،افَوٚة ؾ٘نَّ أجزاء صٌرة مـ افْهقص افُتٚبٔ

ِٝ يف افٌدايٜ س يف صقرتف افْٓٚئٜٔ حتك  ،بؾ يف افقاؿع ،ُشجِّ ًُِامء إَّٕف مل ُيُتٛ أي شٍر مـ أشٍٚر افُتٚب ادَُدَّ يَقل اف

تٌٝ إشٍٚر إخرة مـ افُتٚب ادَُدَّس ،وحتك بًد ذفؽ بؾ ،زمـ ادِؽ داود ـُ طّؾ افْٚس  ،ظذ مدى ؿرون بًد أن 

تدويـ،  تهٍْٔٚت: [يًتخدمقن إؿقال افنٍٚهٜٔ فَْؾ افَهص وافَقإغ وادٌٚدئ وافتًَّٚفٔؿ مـ ـؾ ٕقع.

 ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء.حتريػ

 

أشٍٚر افًٓد افَديؿ  ـّؾ ]. 61صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسهقبر:  شتٍٔـ مِٔر و روبرت

ـُ هذه إ نَّ أوفُـ مع  ،ظٜقزَّ وآيٚت ؿِِٜٔ مُ  ،صحٚحٚت ؿِِٜٔإظدا  مٚ ،ٝ بٚفًزيٌَٜ تِ ـُ   ى ٕحقدَ ٝ ظذ مَ ٌَ تِ شٍٚر 

ِّ  ،وؿد اصتِّٝ ظذ أؿقال أؿدم ظٓداً  ،ظٚم 6000 قص ُه يقجد شقى ؾرق وئٔؾ بغ أؿدم افُّْ  ف ٓش أنَّ دهـ ادُ ؾ

ٌٛ  وهذا أمٌر  ،وأحدثٓٚ خػ شْٜ أػ إٕجِٔزيٜ افتل ترجع أداب اإل ؾّثالً  ، بٚشتّرارٌٚت تتٌرَّ ؽٚفٌٜٔ افُِّ  نَّ ٕ ،ؽري

َّٓ  ٓ ،شٚبَٜ دو ؿهٔدة تٌ ،بٜدرَّ ؾًِِغ ؽر ادُ  ،فذفؽ خٚص    مـ حهؾ ظذ تًِٔؿ مـ ٕقعٍ يًتىٔع أن يَرأهٚ إ

َِّ  ،أصٌحٝ مٓجقرة ٚ مُتقبٜ بٕٚحٕٜٚٔ افَديّٜ افتلزيٜ ؿديّٜ وـٖهنَّ ٕٔجِإ َـّ  ،قز افٌريٌٜمُ ِٓٚ بًض افرُّ تتخ  وفُ

م َدَّ قص افُتٚب ادُ ُه ُٕ  ثٌٚت افُتٚبٜ افًزيٜ يرجع إػ أنَّ  وفًؾَّ  ،افًٓد افَديؿ فٔس ـذفؽ س ـٕٚٝ مقوع آحسا

ُِّ  ممٚ ـٚن فف أثره يف ،َديسوافتَّ   ، تٚريخ.فٌٚت، حتريػ تهٍْٔٚت: [.ٌٜ ذاهتٚثٌٚت اف

شٌٚب أْٚك وؿد تُقن هُ ]. 61، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ثْٚء أيف  ٌٜ افًكوحتديثٓٚ بُِ  ،ٚدة ـتٚبتٓٚظون ب٘رُ حرِّ قص إؿدم ؿد ؿٚم ادُ ُه بًض افُّْ  وفًؾَّ  ،ٌٚتخرى هلذا افثَّ أ

ََ افٍسة مِ  ن إًِٔؿ  ؾّثالً  ،ٍٚهًٚ قا يتداوفقهنٚ ِص ـام ـتٌقا افَهص افتل طُِّ  ،افَرن افًٚدس ؿٌؾ ادٔالد إػن افًٚذ رْ ـ اف

ٜ افتل ٓبُ بًض إ ُُ أهنَّ  دَّ مٚــ افَدّي َُ ٚ مل ت ـُ رَّ ـ مًروؾٜ فٌٚفٌٜٔ اف ء يف افقؿٝ افذي  ٝ ؾٔف ؿد اشتٌدفٝ بٖشامء ٌَ تِ ا

ُُ  ،شدان»إبراهٔؿ شٚر حتك  ( َٕرأ أنَّ 61/61ؾٍل تُقيـ )تؽ ،دثأح  ،ٚن إبراهٔؿمَ قد يف زَ جُ وُ  شدان»ـ ـ فوفُـ مل ي
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َُ ظذ اشؿ أحد أحٍٚد إبراهٔؿ  شدان»ٝ َٔ ِّّ َىٜ ُش ؽ افُِّْْ أن تِ  دَّ بُ وٓ ٍَ رِّ ُم  أنَّ  دَّ ؾالبُ  ،ونرُ بًد ذفؽ ب ر ٍْ ؾ يف ِش ْه ر هذا اف

 ،إلبراهٔؿ مًروؾًٚ  دَّ وهذا آشؿ افذي ـٚن ٓبُ  ،شفٔنٔؿ»ظـ اشؿ ادْىَٜ افَديؿ  ظقوًٚ  شدان»ُقيـ ـتٛ اشؿ افتَّ 

ُُ وفَُّْ  َُ  ـ مًروؾًٚ ف مل ي ء يف ظَ رَّ فٌٚفٌٜٔ اف  :ؾّثالً  ،تًتخدم إشامء افَديّٜ واجلديدة ،قل أخرىُه ويف ؾُ  ،رتٖخِّ مُ  ْكٍ ا

، ـتٌٜ، تدويـ، حتريػ، فٌٚت تهٍْٔٚت: [.(83/8ؽ )ت شمٚتٝ شٚرة يف ؿريٜ أربع )أي حزون( يف ارض ـًْٚنو»

 ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، تٚريخ.جٌراؾٔٚ

صًٌف مئٚت  كؿ مقشَِّ َش ]. 62صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

، ٌٚذةً هذه افَقإغ جٚءت مـ اهلل مُ  نَّ إوؿٚل  ،سَدَّ وػ يف افُتٚب ادُ افَقإغ ادحٍقطٜ يف إشٍٚر اخلًّٜ إ

ئى اإلدَ وـٚن فَ  افقصٚيٚ  -هذه افَقإغ  ل وأهؿّ ن يًىل مقشك صًٌف أوَّ أؿٌؾ  .يامن بذفؽِٔغ شٌٛ ؿقي فإلٔها

ًٚ  - افًؼ ادَْقصٜ ظذ احلجر َِّ  ـٚن اهلل صخهٔ ٍٞ ؿد ش ُُ  ًّقعٍ م ؿ هذه افَقإغ ظْٔٓٚ يف حدي ـٚن ذفؽ  ،ٜمَّ إُ  ؾِّ ف

 ،ظد وافزق اجلقوؿد مأل افرَّ  ،َٚبِٜ اهللًٛ ظْد ؿٚظدة جٌؾ شْٔٚء دُ افنَّ  اجتّع ـّؾ  ،وـام ؿٚل هلؿ مقشك ،يف افٍجر

 ،ٚضٜ بّقجٜ ظئّٜ مـ افدخٚن ادتالضؿ ـٚدقجوطٓر اهلل يف هٔئٜ ٕٚر ُم  ،ـام هٌىٝ شحٚبٜ ـثٍٜٔ ظذ اجلٌؾ

َِّ  ،ًٛ خقؾًٚ ؾٚرتًٛ افنَّ  ،قفف واهتز اجلٌؾ بزفزفٜ ظٍُْٜٔص ٚدر ظـ ؿرن ـٌش أظِـ وُ افهَّ  ّتدّ وافهقت ادُ  ؿ ظْدئذ تُ

ًٍ وـٚن ادْير هذا ُم  ،وأظىك افقصٚيٚ افًؼ يف مًّع اجلّع ،مأل افزيٜ اهلل بهقٍت  ُٛ ؾ افنَّ حتك تقشَّ  ،ٚٔ مقشك  ً

َِّ » :وؿٚفقا فف ،بْٔٓؿ وبغ اهلل ن يُقن وشٔىًٚ أ َِّ  ،نٝ مًْٚ ؾًّْعأؿ تُ  ،(80/63)خر ش ّٕقتفئالَّ  ؿ اهللُ وٓ يتُ

، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، طٓقر، تدويـ تهٍْٔٚت: [.ظىٚهؿ افَقإغ افٌٚؿٜٔ افتل أظىٚهٚ فف اهللأو ،ؾقاؾؼ مقشك

 تٚريخ.

ٍٓل]. 63، 62، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  مقس افنَّ : افَّْٚ

وفَُّْٓٚ ـٕٚقا  ،مل ُتُـ مُتقبٜ ،افتل أظىٚهٚ اهلل دقشك ،يَقل افتََِّٔد افٔٓقدي إنَّ افُثر مـ افَقإغ وتًٍرهٚ

ٍٓل  ،يتداوفقهنٚ ِصٍٚهًٚ  ًٚ هبذا آشؿ  -وؿد اصتّؾ افْٚمقس افنَّ وإرصٚدات  ،ظذ ؿقإغ إوٚؾٜٔ -ـام أصٌح مًروؾ

زت افْٚم ٌٝ بًدم افًّؾ ؾٔفقس ادُتقبظزَّ ًَّ َّْٚمقس ادُتقب أن يُرمقا يقم اف ٍٓل  ،. ؾّثاًل ؿٚل اف وافَّْٚمقس افنَّ

ض فِتٌَّٔر ،ومٚ ٓ ُيًتز ظّالً  ،حدد مٚ ُيًتز ظّالً  ًقا هذه افَقإغ  ،وأحًٕٔٚٚ تًرَّ فقا ووشَّ ؾٚفَٚدة افدئْقن ظدَّ
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ٍقيٜ ومٚن  ،ؾّثالً  ،افنَّ ر افرُّ ٜ بتَديؿ ذبٚئح  ،م10ُؾ يف ٔاهلظْدمٚ دمَّ مل يًد يف اشتىٚظٜ افٔٓقد تٍْٔذ افَقإغ اخلٚصَّ

الة بًْٚء ظذ تقجٔف أحد إنٌٔٚء:  ٜ  ،م800وحقايل شْٜ (. 61/8)هق  شَٕدم ثّر صٍٚهْٚ»افهَّ أصٌحٝ جمّقظ

ؿ يف حٚجٜ إػ ـتٚبتٓٚح ،افَقإغ افنٍقيٜ ـٌرة جداً  د افًِامء افٔٓقد أهنَّ َـّ  ،شادنْٚ»وـٕٚٝ افْتٔجٜ هل ـتٚبٜ  ،تك تٖ

حتريػ،  تهٍْٔٚت: [.وأؿدس افقثٚئؼ افٔٓقديٜ بًد افُتٚب ادَدس ،وهل أول جمّقظٜ رشّٜٔ فَِقإغ افٔٓقديٜ

 تٚريخ، تًريػ. ، آبٚء، افًٓد افَديؿ،مهٚدر ـتٌٜ، ؿقإغ،

ًَ مُ ]. 63صـ ،ًٌٜ إوػافىَّ  ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ( 6: )ْؼ قجز افقصٚيٚ اف

ًَّ ( 1، )تْىؼ بٚشؿ اهلل بٚضالً  ٓ( 3، )وثٕٚٚأتهًْقا  ٓ( 8، )اظٌدوا اهلل ( 5، )شٌقعأ ٚبع مـ ـّؾ اشسح يف افٔقم اف

 ّص مٚ خيُ  تنتفِ  ٓ( 60، )تُذب ظذ ؿريٌؽ ٓ( 3، )تنق ٓ( 2، )تزن ٓ( 1، )تَتؾ ٓ( 1، )احسم وافديؽ

ًٚ آ  ، افًٓد افَديؿ.ؿقإغ تهٍْٔٚت: [.خرصخه

ة ]. 80، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ل مٚدَّ ـٚن افزدي هق أوَّ

ٜ افُتٚب ادَدس ممَّٚ وّـ هلٚ أن تًِٛ دورًا بٚفغ ،خٍٍٜٔ ورخٔهٜ ومتْٜٔ فُِتٚبٜ ظِٔٓٚ ؾٍل  ،إمهٜٔ يف ؿهَّ

افتل مٙ ظِٔٓٚ  ،بام يف ذفؽ بًض مىقضٚت افٌحر ادٔٝ ،افُثر مـ أؿدم ًُٕخ أشٍٚر افُتٚب ادَدس ،احلََٜٔ

 ، افًٓد افَديؿ، تٚريخ.تدويـ، مىقضٚت تهٍْٔٚت: [وصِتْٚ مُتقبٜ ظذ ورق افزدي. ،أـثر مـ أخٍل شْٜ

مٚ أشٓؿ بف  ؿد يُقن أهؿّ ]. 88صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ظف اخلىر مع  ،و دوره افٌٚرز يف افَهص ادثرةأ ،فٔفإادِؽ داود يف افُتٚب ادَدس فٔس ادزامر ادًْقبٜ  مثؾ سا

 ،خػ ظٚمأشتٌرؿٝ ٕحق ا لافت ،ف بدء يف ظِّٜٔ ـتٚبٜ افُتٚب ادَدسؿد يُقن أنَّ  فؿ ببؾ أهؿ مٚ أشٓ ،جِٔٚت اجلٌٚر

ِـّ فًْٚ مُ  ، ؿٔٚدهتٚٚظدة افتل تقػَّ ٜ افهَّ مَّ بٖمره بُتٚبٜ تٚريخ إُ  ئٔع ؿِّف ظذ ورق افزدي إك ووع أول تَ ديـ مَ تٖ ها

 تهٍْٔٚت: [.ٔٓقدي افذي أصٌح افُتٚب ادَدسوبدء يف ـتٚبٜ افَهص وإنٚصٔد وإنقاع إخرى مـ افتَِٔد اف

 ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء.تدويـ، ـتٌٜ
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ْف بثؿ ا ،داود وإرجح أنَّ ]. 83، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ئًٓٚ ،مٜ ادًروؾٜ جٔداً ؿد مجًٚ ؾريًَٚ مـ افُتٌٜ فتًجٔؾ وحٍظ ؿهص إ ،ِٔامنُش  ،افذي خٍِف . ومـ ادُّـ وذا

ََّػ ،أن افُتٌٜ افذيـ ظِّقا مع ادًجؾ ادُِل وافُٚتٛ ادُِل . وٓ يذـر افُتٚب ـٕٚقا جزًء مـ هذا افٍريؼ ادُث

ال مثؾ هذا افٍريؼ مـ افُتٌٜ حلٍظ افتٚريخ َُّ ح إػ ذفؽ. ،ادَدس أبدًا أن داود وشِٔامن ؿد ص ِّّ  ت:تهٍْٔٚ [وفُْف ُيِ

 ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء.تدويـ، ـتٌٜ

ومع أنَّ افَهص بٚفتَّٖـٔد ]. 83، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٚ تنتّؾ  ،ؾ٘نَّ افَهص افتٚفٜٔ تقاصؾ هذه افَهص افٌىقفٜٔ ،إمخٚد ادًُٚروٜ حلُُؿ داودؿد شٚظدت ظذ  وفَُّْٓ

، افًٓد ؽريٛ تهٍْٔٚت: [.ومٚ أظٌَف مـ ؿتؾ زوجٓٚ ،شبثنٌع»وأمهَّٓٚ زٕٚه مع  ،أجوًٚ ظذ شَىٚت صًْٜٔ فداود

 افَديؿ، إنٌٔٚء.

ًْٛ : تُ غٌِّْ َٚبٚت ادُ ِٕ ]. 81صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ  ،شأشٚف»أو أبْٚء  ،شؿقرح»ٚ ٕوٓد إمَّ  ،غٌَِّْٚبٚت مُ بًض ادزامر إػ ِٕ  ػ ظوق واحد مـ إًْٛ مزمقر يُ  وأحٕٔٚ

ن مـ َٕٚبٜ تتُقَّ  ـٕٚٝ ـّؾ  ،إشامء ّل وـام تدُ  ،شؿقرح»مـ بْل  شهٔامن»ػ إًْٛ يُ  مثالً  22ؾّزمقر  ،َٚبٚتهذه افِّْ

ًِ  أظوٚء ظٚئِٜ ـٚن ظِّٓٚ ؿ افذيـ ـتٌقا َٚبٜ هُ وفٔس مـ افقاوح مٚ إذا ـٚن أظوٚء افِّْ  ،ٌٚدةافٌْٚء يف أثْٚء خدمٚت اف

وحٍيقا  ،ٍقا بًض ادزامرؿ أخَّ حتّؾ أهنَّ يٌدو مـ ادُ  ،ٜ حٚلظذ أجَّ  ،ّقهٚؿ حٍيقهٚ ؾَط ورَّٕ أم أهنَّ  ،هذه ادزامر

ََّ  ،افًٌض افَِٔؾ ر بًض ادزامر تتُرَّ  َْٔح تًْده تِؽ احلََٜٔ أنَّ افَقل بٚفتَّ  ،ٚتْٚشٌفٔالئؿ ادُ  ،حقا افًٌض أخروٕ

ر دزمقر 61-63/ 10مزمقر  مثالً  ،ات بًٔىٜ ؾَطمع تٌرُّ  ، افًٓد ، ـتٌٜافقحل، حتريػ تهٍْٔٚت: [.10 تُرا

 افَديؿ، ؽريٛ.

يُٚد : ؿرِّٕ داود ادِؽ ادُ ]. 85صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 ،شصٚول»ػ ؿك ادِؽ إدظك مٚ ـٚن يُ  ـثراً  ،ؾٍل صٌٚه ،ػ ظدد ادزامرْه ِٕ  ،ٓرادقشَٔٚر افنَّ  ،ًْٛ فِِّؽ داوديُ 

وحيتٍظ شٍر صّقئٔؾ افثٚين بْنٔديـ مـ  ش.صٚول»ٌٚؽٝ ـٕٚٝ تُ ، فتٓدئٜ ٕقبٚت آـتئٚب افتل ٚرةثَٔفًٔزف ظذ اف

 ،(81-6/61صؿ 8 يف ادًرـٜ مع افًٍِىْٔٔغ )اَل تِ افِذيـ ؿُ  ،شيقٕٚثٚن» و شصٚول»ـ ومهٚ مرثٚتف ف ،داودأنٚصٔد 
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داود بًد ذفؽ ٕيؿ اخلدمٜ ادقشَٜٔٔ يف  ويذـر شٍر إخٌٚر إول أنَّ  ،(56-88/6صؿ 8وأننقدة صُر هلل )

 افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، تٚريخ، ؽريٛ. ، جمٓقل،ـتٌٜ افَٕٚقن، تهٍْٔٚت: [.واختٚر هلٚ ادقشَٔٔغ ،اهلُٔؾ

ٛ  وؿد ٓ]. 85صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  يُقن داود ؿد ـت

 لوهل ؿد تًْ ،تًْٛ هذه ادزامر فف هل حرف اجلر افالم ، ؾٕٚداة افًزيٜ افتلمزمقر ادًْقبٜ فف 13ـ اف ؾًالً 

 ،أوحٝ هبٚ افتلحٔٚتف هل  ؿؾ ؾ٘نَّ ؾًذ إ ،إذا ـٚن داود مل يُتٛ هذه ادزامر ،ومع ذفؽ ،أو ظْف أو ٕجِف قاشىتفب

 ًُ رون بًد وؿٝ ضقيؾ مـ ـتٚبٜ رِّ هذه اإلصٚرات فداود ؿد أوٚؾٓٚ ظذ إرجح ُم  إنَّ ِامء ويَقل ـثرون مـ اف

 ، جمٓقل، إنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ، تٚريخ.يػحتر افَٕٚقن، ـتٌٜ، افقحل، تهٍْٔٚت: [.ادزامر

ٓ : أخػ شْٜ مـ ادقشَٔك]. 85صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ إوج ُر مـ اخلُ  ،شتٌرؿٝ ٕحق أخػ شْٜاوفُـ يٌدو أن ـتٚبتٓٚ  ،أحد يًِؿ متك ـتٌٝ هذه ادزامر ٚ اهنزم ٌل ظْدمػ اف

ن إو ،وؿد يُقن هق افذي ـتٌف ،هق ادزمقر افقحٔد ادًْقب دقشك 30ومزمقر  ،ق.م 521ػ بٚبؾ يف إقا ٍُ افٔٓقد وُٕ 

ـُ ـٚن مـ ادُ  َِّ آومزمقر  ،بٚظتٌٚره صالة يف روح مقشك ،ٛ بًد ذفؽتِ ُّـ أن يُقن ؿد  ًَّ خر يتُ  :ٌل يف بٚبؾؿ ظـ اف

ـٔد ؿد ـتٛ هذا ادزمقر ٖوبُؾ ت ،(631/6)مز ش ظْدمٚ تذـرٕٚ صٓٔقن جوًٚ أ بُْٔٚ ،ْٚك جًِْٚهُ  ،ظذ أهنٚر بٚبؾ»

 ًَّ  قل، تٚريخ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء.، جمٓتدويـ ،افَٕٚقن، ـتٌٜ تهٍْٔٚت: [.ٌلبًد اف

صٔد شٍر أنٚ وإرجح أنَّ ]. 85صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٝ هذه ٚ متك مُج أمَّ  ،د واحد بزمـ ضقيؾَِّ ّع يف جُم ؿٌؾ أن جُت ًتخدم يف افًٌٚدة اجلامظٜٔ وافٍرديٜ ادزامر ـٕٚٝ تُ 

ٟ صٌحٝ بٚفتَّ أن أفٔٓٚ أنٚصٔد جديدة بًد إوٚف ون ـٕٚٝ تُ رُ ة ؿُ دَّ وفًؾ ذفؽ اشتٌرق ظِ  ،ا زال ِهر  ؾام ،إنٚصٔد دري

ًَّ ومتَّ  ،فٔٓقديٜا ةيف افًٌٚد ًٚ يتَِٔد زءً جُ  ويقجد بغ مىقضٚت افٌحر  ،ٌل افٌٚبعٝ ظِّٜٔ اجلّع بًد افًقدة مـ اف

وحتتقي هذه  ،ي حقايل افًك افذي ظٚش ؾٔف افرب يًقعأ ،م( 50-30ؾ ؾٔام بغ )جِّ ادٔٝ درج فِّزامر ُش 

ـام  ،تٔٛ ادًروف فْٚ أنٍٕس افسَّ خرى فًٔٝ ظذ أومزامر  ،ًرف مـ ؿٌؾمل تُ  ًخٜ مـ ادزامر ظذ ثالثٜ مزامرافُّْ 

، جمٓقل، افًٓد افَديؿ، حتريػ افَٕٚقن، تدويـ، مىقضٚت، تهٍْٔٚت: [.تقجد اختالؾٚت بًٔىٜ يف افُِامت

 تٚريخ.
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افُثر مـ افُتٚبٚت  مع أنَّ ]. 82صـ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ئِٔٔغ وُمًتَداهتؿ ـٕٚٝ ظذ إرجح مٚ ُص ؾ٘نَّ ؿهص أُ  ،ؿد تّؿ تدويْٓٚ يف ظٓد ادِؽ داود وابْف شِٔامن قل اإلها

ًَ ِْ ٍٚهًٚ يف تِ زافٝ ُمتداوفٜ ِص  ئٔؾ دّ ؽ افٍسة افتل ُت ً يف صقرة ذوه. أظيؿ أجٚم ممُِٜ إها ه افَهص شتُحٍظ أخرا

س مُتقبٜ وطؾ آظتَٚد ظذ مدى ؿرون أن ادًروؾٜ بٕٚشٍٚر اخلًّٜ.  ،يف إشٍٚر اخلًّٜ إوػ مـ افُتٚب ادَُدَّ

ًُ  ؽر أنَّ ش. أشٍٚر مقشك اخلًّٜ»وـثراً مٚ ـٚن ُينٚر إفٔٓٚ بٚشؿ  ،مقشك هق افذي ـتٛ إشٍٚر اخلًّٜ ِامء اف

َّٓ  يًتَدون أن أنَّ  . وهذه ٚ ظّؾ افًديد مـ افُتٌٜوأهنَّ  ، بًد زمـ مقشك بٍسة ضقيِٜإشٍٚر اخلًّٜ مل يتؿ ـتٚبتٓٚ إ

ـّ أنَّ  ،افٍُرة فًٔٝ جديدة متٚمًٚ  رة ـٚن افي ُِّ ْذ ُظُهقر ُمٌ ُّ ِٓؿ وراء هذه وح ادُ ٖـٔد افرُّ ف وإن ـٚن مقشك هق بٚفتَّ ؾ

َّٓ  ،افُُّْهقص َّ إ  جمٓقل، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء. ،ـتٌٜتدويـ، افَٕٚقن،  تهٍْٔٚت: [.ف مل يُتٌٓٚ هق صخهًٔٚ  أن

: يف ـتٚبٜ مقشك هلٚ ّؽ افنَّ ]. 82صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُِّ شٍٚر مُ ًٌٜ فُتٚبٜ مقشك هلذه إنُالت بٚفِّْبدأت ادُ  ف َّٕ ٘ؾ ك،ث ظـ ٕٚمقس مقشافًٓد اجلديد يتحدَّ  نَّ أؾّع  ،راً ٌ

ٓ  ًٜ ح  ـتٌٜ، جمٓقل، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء. افَٕٚقن، تهٍْٔٚت: [.شٍٚر اخلًّٜمقشك ـتٛ إ نَّ أ يذـر سا

ًَّ ]. 82صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٚبع ويف افَرن اف

ُِّ قك ادُ ُُ حد هذه افنُّ أو .شٍٚرهلذه إ كمقشًٌٜ فُتٚبٜ خىر بٚفِّْ أقك ُُ ثٚرت ُص  ،ادٔالدي ٜ شٍر افتَّ  نَّ أرة ـٕٚٝ ٌ ثْٔ

بام ؾٔٓؿ  ،خرونٖتون ادُ ٍنِّ واؿسح ادُ  .ن يُقن مقشك ؿد ـتٌٓٚ بًٍْفأُّـ وٓ يُ  ،كينتّؾ ظذ ؿهٜ مقت مقش

س ؿد ـتٌٓٚ َدَّ تٚب ادُ وػ يف افُشٍٚر اخلًّٜ إإ نَّ أ ،شتقمٚس هقبس»ؾًِٔقف افَرن افًٚبع ظؼ ادٔالدي 

 ًٜ ًٚس ادُ  ،شبٚروخ شٌْٔقزا»واظتَد  .ٜ مقت مقشكمثؾ ؿهَّ  ،فٔٓٚ ـتٌٜ جٚءوا بًدهإوٚف أوفُـ ؿد  ك،مقش حََٔ

ؾَد ٓحظ  ،ـٚن ؿد ـتٛ افًٌض مْٓٚ كفًؾ مقش ،ؿدمأبٚشتخدام مقاد  ،شظزرا»شٍٚر اخلّس مجًٓٚ ن إٖب ،هلقبس

ووح هذه مقجقدة يف شٍر أو ،ث واحد(دَ )روايتٚن ظـ َح  قد ازدواجٜٔجُ ًّٜ وُ شٍٚر اخليف دراشتف فأل ششٌْٔقزا»

ٕٚت ثؿَّ  ،ٌٚتٚت( خِؼ اهلل اف81َّْ-6/66 يف )تؽ ؾّثالً  ،ؾٍٔف ؿهتٚن ظـ اخلَِٜٔ ،افتُقيـ خِؼ افرجؾ  ثؿَّ  ،احلٔقا

ة مًًٚ  ة مـ  ،احلٔقإٚت ثؿَّ  ،ٌٚتٚتافَّْ ثؿَّ  ،جؾ( خِؼ اهلل افرَّ 88-8/1 )تؽ ويف ،وادرأ حد أوبًد ذفؽ خِؼ اهلل ادرأ

( يٖخذ ٕقح مًف إػ افٍِؽ شًٌٜ 3-1/8 ؾٍل )تؽ ،آخر واوحًٚ  م مثًٚٓ َدِّ قؾٚن تُ ىُّ افن ؿهٜ أـام  .جؾوالع افرَّ أ

( 80-1/63 ٚ يف )تؽأمَّ  ،ٚهرةمـ احلٔقإٚت ؽر افىَّ  واحداً  وزوجًٚ  ،ٚهرةٕقع مـ احلٔقإٚت افىَّ  مـ ـّؾ  أزواج
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ء افىَّ  ،قرُٔ مـ احلٔقإٚت وافىُّ  واحداً  ِؽ زوجًٚ يٖخذ إيل افٍ ـتٌٜ،  افَٕٚقن، تهٍْٔٚت: [.ٚهرةو ؽر افىَّ أٚهرة شقا

 ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء.جمٓقل، ؽريٛ، حتريػ

وؽره مـ  ،وهذا افتُِّرار] .83، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ـّ افًٌض بٖنَّ  ،وبًض افتٍَّٚصٔؾ إخرى ،مثؾ آختالف يف بًض افتقاريخ وأشامء افٌِدان ،افًْٚس أدَّت إػ أن ييُ

ء ـٚن مقشك أو ؽره ،إشٍٚر اخلًّٜ مل يُتٌٓٚ صخٌص واحدٌ  ًُ  ،ى افَرٕغ افتٚفٔغدَ . ؾًذ مَ شقا ِامء ؾحص اف

 [قص افَديّٜ.ُه وخرجقا بْيريٚت ظديد ظـ أصؾ افُّْ ،قاهرمع دراشٜ دؿَٜٔ هلذه افيَّ  ،قص افُتٚبُٜٔه افُّْ

 إنٌٔٚء.ؽريٛ، ـتٌٜ، جمٓقل، افًٓد افَديؿ، تٚريخ،  تهٍْٔٚت:

ظالوة ظذ  :حْٔئذ وأن]. 82صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ر افرِّ  وإحدى هذه  ،ام يُتٌٓٚ مقشكبَّ هذه إشٍٚر رُ  خرى ظذ أنَّ تقجد دٓئؾ أُ  ،ٜوايٚت يف إشٍٚر اخلًّتُرا

ً تُرِّ افًالمٚت هق آشتخدام ادُ   ،و افًٚداتأ ،ػ اشتخدام أشامء افٌالدإصٚرة يف اإل ،شػ هذا افٔقمإ» :فًٌٚرة ر ـثرا

ل، إنٌٔٚء، افًٓد ؽريٛ، جمٓق ٍٔٚت:تهْ [.ـ مقشكمَ ظـ زَ  ر جداً خِّ ٖتـ مُ مَ ػ زَ إنر مـ افقاوح وهذا افٔقم يُ 

 افَديؿ.

 ُض حْ دَ  :خرىأوهذه ؿهٜ ]. 82صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُِّ قراة بدء مُ ـتٚبٜ مقشك فِتَّ  ٌ ً بع ظؼ مـ شٍر ؾٍل اإل ،ول ادٔالديْذ افَرن إمُ  ،را  شثٚينشدارس افإ»صحٚح افرا

َِّ ، (ترد يف افًٓد افَديؿ افًزي ٓ لشٍٚر افتوهل إ ،بقـريٍٚشٍٚر إأحد أ)  ،جرةمـ ُص  شظزرا»ػ إ ؿ اهللُ يتُ

ؾُتٌقا  ،ّع ظذ افُتٌٜيُ  ربًغ يقمًٚ أ شظزرا»وييؾ  ،قحل بف اهلل ففّع ظِٔٓؿ مٚ شُٔ ويُ  ،ن جيّع مخًٜ ـتٌٜأويَقل فف 

ً إ ً  ،افَديؿ مـ افًٓد ربًٜ وظؼيـ شٍرا وائؾ حٔقن إٔ ادًوؿد ؾنَّ  .شَٜدَّ شٍٚر ادُ خرى مـ إأ وشًٌغ شٍرا

ٌٚذ مـ ف ؾًؾ هذا بقحل مُ نَّ أو ،شٍٚر اخلًّٜوفٔس مقشك هق افذي ـتٛ إ شظزرا» نَّ أ ،افَقل )آبٚء افًُْٜٔ( هذا

ـُ  ،ٜ حٚلجَّ أظذ  .اهلل ؿ مل هنَّ أبٚء وادًروف ظـ أ ،شظزرا» شدارس افثٚين بًد مئٚت افًْغ مـ زمـإشٍر  َٛ تِ فَد 

ًِ ٍٚصٔؾ افتَّ قا افتَّ قفُّ يُ  ًٚ ِْ ٚرخئٜ واف ً  ّٜٔ اهتامم ، جمٓقل تهٍْٔٚت: [.شىقرةأشدارس إن تًتز هذه افٍَرة يف وأ ،ـٌرا

 تٚريخ، تًريػ. ؽريٛ، إنٌٔٚء،آبٚء، ـتٌٜ، أبقـريٍٚ، 
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ًُ ]. 83صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٜ افتل هَّ قط افَِ ُٔ ُخ ِامء ظْدمٚ ؾهؾ اف

َقن مـ أنَّ  ،ظِٔٓٚ آزدواجٜٔ ّل تدُ  ََّ بْٔام افًٌض  ،فِدٓفٜ ظذ اهللش هيقه» بًض افَهص اشتخدمٝ اشؿ بدأوا يتح

ى هبؿ إػ آظتَٚد بٖنَّف ش. إفقهٔؿ» أخر اشتخدم . ووجد ٔديـ يف إشٍٚر اخلًّٜظذ إؿؾ تّؿ ادزج بغ تَِوهذا أدَّ

يريٚت ادًَقفٜ واؿسح افَّْ ـّؾ  ،شؾِٓٚوزن»درس افًٚمل إحٚين  ،م6212ؾٍل  ،ِامء آخرون مٚ هق أـثر مـ هذاظُ 

أربًٜ مهٚدر أشٚشٜٔ  شؾِٓٚوزن»رأى افتل مٚ زافٝ صٚئًٜ آشتخدام حتك أن. ش افٍرؤٜ افقثٚئَٜٔ»خىٜ ُتدظك 

هٚ هدف  ٕنَّ  ،شـْٓقيت»مـ ش افُٚف»و  ،شإفقهٔؿ»مـ ش إفػ»و  ،شهيقه»مـ ش ؾٚفٔٚء» ،شت» ،شك» ،شإ» ،شي» شامَّ

ز ظذ افُْٜٓ وافًٌٚدة ِـّ ُِّؾ ادهدر افرابعٓل ظذ شٍر افتَّ فِدَّ ش افتٚء»و  ،افُتٚبٚت إخرة ُتر . وهذه ثْٜٔ افذي ين

تٌَِٝ ؿههٓٚ ُمٍْهش ت -ك  -إ  -ي »ادهٚدر  ٍحٜ ـام شْؼح ذفؽ يف افهَّ  ،تٍِٜ ومـ أنٚس ُمتٍِغٜ يف أمُْٜ ُم ِـُ

ء مُتقبٜ أو مَْقفٜ ِص افتٚفٜٔ.  ٝ هذه ادهٚدر ًٍٕٓٚ مهٚدر أؿدم مْٓٚ شقا َّّ بًض هذه  وإرجح أنَّ . ٍٚهًٚ وؿد و

ن  ،شت -ك  -إ  -ي ». ومل جُتّع هذه ادهٚدر بْٔام افًٌض أخر أؿدم مْف ظٓداً  ،ادهٚدر يرجع إػ ظٓد مقشك فتُقِّ

َّٓ  ،إشٍٚر افتل بغ أجديْٚ أن ًَّ إ مهٚدر،  تهٍْٔٚت:[ .ٌل افٌٚبع يف افَرن افًٚدس ؿٌؾ ادٔالد ظذ إؿؾ يف ظك اف

 ؽريٛ، تدويـ، تٚريخ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء.

مل  ،إشٍٚر اخلًّٜ إوػ ،قراةافتَّ ]. 30صـ - دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ـّ افْٚس فزمـ مديد ٚ مزيٟ مـ أربًٜ مهٚدر ظذ إرجح ،بؾ بٚحلرّي  ،مقشك أو أي ؾرد آخر ،يُتٌٓٚ ـام ـٚن يي  ،إهنَّ

ك بٚحلُ  َّّ ًَّ ـام جٚء يف افهَّ  ،شت» ،شك» ،شإ» ،شي»وف ُر ُتً ؽر ـ ومُٚن ـتٚبٜ هذه ادهٚدر مَ وزَ  ،ٚبٍَٜحٚت اف

ٚدر، إنٌٔٚء، جمٓقل، ـتٌٜ، مه تهٍْٔٚت:[ َٚط.ظذ بًض افِّْ ٍٚق ظٚمّ ْٚك اتِّ وفُـ هُ  ،مًروؾغ ظذ وجف افَٔغ

 افًٓد افَديؿ، مهٚدر.

: قاجٜٓ اجلْقبامل يف مُ افنَّ ]. 36صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 َّّ تِٛ يف ادُِّٜ اجلْقبٜٔ بًد أن أن شي» ادهدر ظتَٚد بٖنَّ ٚب ـثرة فالٜ أشٌث ئٔؾ َـُ ػ ممُِتغ صامفٜٔ إًؿ بْق إها

ئٔؾ ظذ مديْٜ ؿهَّ  ٜ حٚل ؾ٘نَّ وجْقبٜٔ. ظذ أجّ  افتل أصٌحٝ بًد ذفؽ ظٚصّٜ  ،شصُٔؿ»ٜ ـٔػ اشتقػ بْق إها

ًٚ جدا. ،ادُِّٜ افنامفٜٔ وهذه افَهٜ مذـقرة يف  ،داعاشتقفقا ظذ إرض بٚخلِ  ،شي» ظذ ؾٌْٚءً  جتًؾ إمر واوح
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 ثؿَّ ، بْٝ يًَقب شديْٜ»اؽتهٛ  ،ظذ اشّف ٜبْٝ إمر افذي شّٔٝ ادديْ شصُٔؿ» تروي ـٔػ أنَّ ، (31)تؽ 

ًٚ.تٚب وظرض أن يتزوَّ   ،بٚدقاؾَٜ ظذ هذه اخلىٜ تهٚب أختٓؿؽافثٚئرون ٓ شديْٜ»وتيٚهر إخقة  جٓٚ ويهْع شالم

ِٓؿ أوٓد يًَقب وهنٌقا تؿ ،جًغ مـ ختٚهنؿقوبْٔام ـٚن افرجٚل مٚ زافقا مت ،ظذ ذط أن خيتتـ مجٔع أهؾ ادديْٜ

ًٚ يف  ،وبْٚء ظذ ادهدر افناميل .مديْتٓؿ افتل أصٌحٝ ؾٔام بًد ظٚصّٜ فُِِّّٜ  شصُٔؿ»يًَقب اصسى أرو

مهٚدر،  تهٍْٔٚت:[ .شي»ٜ افٌَٔحٜ افتل وردت يف فَهَّ ادهدر حيذف هذه ا ـذا ؾ٘نَّ ، (63، 62 /33 افنامفٜٔ )تؽ

 ؽريٛ، حتريػ، افًٓد افَديؿ، مهٚدر، إنٌٔٚء.

رتٌىٜ ارتٌٚضًٚ قص ادُ ُه افُّْ ]. 36صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

قص ُه حْٔام ربىقا افُّْ  ،بًّؾ بٚفغ إمهٜٔ - ؿير ظـ مـ ـٕٚقا هُ افَّْ  بٌض - رو إشٍٚر اخلًّٜرِّ فَد ؿٚم ُم : وثًَٔٚ 

وايتغ ـام يف افرِّ  ،إحداهٚ بًد إخرى ،ختٍِٜ بًالشٜٝ افَهص مـ ادهٚدر ادُ ًَ ِو وُ  ،ؾٍل بًض احلٚٓت ،مًًٚ 

ًٚ ُم وفُـ ظذ أجٜ حٚل فَد ُربىٝ ادهٚدر  ،ويف أمُْٜ أخرى ،8و  6ظـ اخلَِٜٔ يف شٍر افتُقيـ  ُاًم ؾٖصٌح ارتٌٚض

 جمٓقل، ـتٌٜ، حتريػ، افًٓد افَديؿ. تهٍْٔٚت:[ .مـ افًًر ؾهِٓٚ

ؿد  شت» نويَقل افًِامء إ]. 36صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ػ ادهٚدر إشٌؼ يف أثْٚء إؤػ ؿد أُ ْٓقيت( )ادهدر افُ شك» .ْتهػ افَرن افًٚدسيف مُ  شإ»و  شي» ػإؤٍٝ أُ 

 ًَّ [ .بًّرؾٜ ـْٜٓ ـٕٚقا حيٚوفقن احلٍٚظ ظذ ؾرائض اهلُٔؾ إصِٜٔ ،ٌل افٌٚبع يف افَرن افًٚدس ؿٌؾ ادٔالداف

 ـتٌٜ، مهٚدر، افًٓد افَديؿ.تدويـ، آبٚء،  تهٍْٔٚت:

َراَظك  ،ذفؽ ويف ـّؾ ]. 36صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،َٚؾٜدار افثَّ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

قص افتل بغ ُه ػ افُّْإرون حرِّ فَد ٕير ادُ  ،. ويف احلََٜٔمـ مهٚدرهؿ ءم تٌٔر أو حذف أي ردَ رون ظَ حرِّ ادُ 

قرًا مُ وا أُ ٌرِّ حتك ٓ يُ ، صقر ظنة يف افَّْ مُ وأُ  ،تْٚؿوٚت افيٚهرةؿ مجًقا بغ ادُ حتك أهنَّ  ،حسام بٚفغا ةأجدهيؿ ٕير

ءة أووح ،جقهريٜ  ـتٌٜ، افًٓد افَديؿ. ؽريٛ، حتريػ، تهٍْٔٚت:[ .فٔجًِقا افَرا
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َُ ]. 38صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ـٚن أول : ٌَٜ تَ إنٌٔٚء اف

ئٔؾ افنامفٜٔ )ؾَد  ٜجتامظٔاافِذيـ ٕٚديٚ ب٘صالحٚت دئْٜ و شٚمقسظ» و شهقصع»ٌٜ مهٚ تإنٌٔٚء افُ يف ممُِٜ إها

ئٔؾ ؿد إ ئٔؾ( ؽادِ ،ػ ممُِتغ بًد مقت شِٔامنإًّٝ َـٕٚٝ أرض إها َـّ  ،افثٚفٞ إلها  و شهقصع»د وؿد أ

ٍّ  ،شٔحّٔٓؿ إذا رجًقا إفٔف ّب افرَّ  ًٛ بٖنَّ فِنَّ  شظٚمقس» ُّّ وبدأ ،قا ظـ ظٌٚدة إوثٚنوـ  ،قن بٚدحتٚجغوا هيت

َِّ افيُّ  شإصًٔٚء» و شمٔخٚ»ٚن ٌَّٔ أدان افَّْ ،وظالوة ظذ ذفؽ ئٔؾ وادُِّٜ ِؿ وظٌٚدة إوثٚن اف تغ وجدامهٚ يف ممُِٜ إها

ًٚ  بٖنَّ  شإصًٔٚء»ـام حذرهؿ افٌْل افًئؿ  أي ممُِٜ هيقذا. ،اجلْقبٜٔ ئٔؾ ظَٚب اهلل شرشؾ إصقريغ فٌزوا إها

اـتًح  ،أن رأى شإصًٔٚء»وـام شٌؼ  .وفُـ ـؾ هٗٓء إنٌٔٚء موقا دون أن يًرهؿ افنًٛ إتٌٚهًٚ  نًٛ.خلىٚيٚ اف

ئٔؾ افنامفٜٔ ووجف إنٌٔٚء افذيـ جٚؤوا بًد ذفؽ إتٌٚهٓؿ  ق.م.186قد بًد ُج ؾِؿ يًد هلٚ وُ  ،إصقريغ ممُِٜ إها

وـٚن مْٓؿ  ،نًٛ أن يتذـروا افرب وأن يتًٌقا ـِّتفوـٕٚقا بنُؾ ظٚم يِتًّقن مـ ف ،ػ ممُِٜ هيقذا افٌٚؿٜٔإ

تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .افذي ٕهح مخًٜ ادِقك إواخر ،شإرمٔٚ» ءوافٌْل اجلري ،شحٌَقق» و شٕٚحقم» و شصٍْٔٚ»

 افًٓد افَديؿ.

ـٚن إنٌٔٚء : تًجِٔٓٚ]. 33صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ قّ ٌُ ظٚدة يَِقن ُٕ  ـُ  ،ؿصَٔك وافرَّ قِش ام مهحقبٜ بٚدُ بَّ رُ ، اهتؿ ظٍقي  ،قرة صًريٜ بٌِٜٔٝ ؾٔام بًد يف ُص ٌَ تِ وفُـ ـِامهتؿ 

ًتَد يُ  ،وفُـ يف حٚٓت ـثرة ،ِقهٚ وصَِقا أؿقاهلؿؿد يُقن إنٌٔٚء أنًٍٓؿ ؿد شجَّ  .وٓ أحد يًِؿ مـ ـتٌٓٚ هُذا

ً مٚ ـٚن أوئلؽ  .ًِٔؿراشٜ وافتَّ ّٔٓؿ فتُقن مقوقظًٚ فِدِّ ًِِّ ِقا ـِامت مُ ؿ افذيـ شجَّ نٌٔٚء هُ تالمٔذ إ أنَّ  وـثرا

وشٍر  .ويف بًض احلٚٓت إرجح أهنؿ أوٚؾقا فٌِْقات ،وف اجلديدةرُ قص فتالئؿ افيُّ ُه رون افُّْ رِّ افتالمٔذ حُي 

ٖ دَّ هذه مُ  وفُـ ٕنَّ  ،ل ٕحق مٚئتل شٌْٜىِّ مٚ بف مـ ـتٚبٚت يُ  حٔٞ أنَّ  ،صًٔٚء يقظز هبذه افًِّٜٔإ ة أضقل مـ أن يتٌْ

َُ ٚ يدُ ممَّ  ،ْٚك اختالؾٚت واوحٜ يف إشِقبوفُـ هُ  ،ؾٔٓٚ رجؾ واحد ـَ  ،ؾ ـٚتٌغَّ ٚ ظَ ة أهنَّ قَّ ل ب  ،ٌَٜ تَ بؾ وثالثٜ 

ٚ مـ إٕتٚج ًتَد أهنَّ هل افتل ي ،مـ شٍر إصًٔٚء يف افُتٚب ادَدس 33-6صحٚحٚت مـ ات ادقجقدة يف اإلقّ ٌُ ؾٚفُّْ

 جمٓقل، ـتٌٜ، حتريػ، تدويـ، إنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ. ؽريٛ، تهٍْٔٚت:[ .ٚرخيلإصًٔٚء افتَّ 
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قص افًٓد ُه ؾ ُٕ َْ َص ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ يف أثْٚ: افَديؿ ًٜ وشجَّ  ،مجع افٔٓقد افُثر مـ ؿهص افًٓد افَديؿ وتًٚفّٔف ،ٌل افٌٚبعء ؾسة اف يف أشٍٚر  ِقهٚ ـتٚب

َُ  ،ٓٚئٜٔقرهتٚ افِِّْقهٚ يف ُص ومـ إشٍٚر افتل صَِقهٚ وشجَّ  .افًٓد افَديؿ ادقجقدة فديْٚ أن دمٚء أشٍٚر إنٌٔٚء اف

ًُّ مل يرجع افنَّ  مٚر إنْ ػ افدَّ إيف ضريَٓٚ  مْدؾًٜٚ ُمـ أهنَّ  ٜمَّ روا إُ افذيـ ؿد حذَّ  قك ُِ ًٛ ظـ ظٌٚدهتؿ فألصْٚم واف

ًَّ قا ِخ ـام أمتَّ ير ويرجًقا هلل. افؼِّ  ئٔؾ مـ الل هذه اف بؾ إرجح أن  ،ػ ادِقك افثٚينإ شينقع»ْقات أشٍٚر تٚريخ إها

ًَّ قرهتٚ افِّْ ٝ يف ُص ًَ ِو ػ افتثْٜٔ وُ إُقيـ أشٍٚر مقشك اخلًّٜ مـ افتَّ   ـام أنَّ  ،ٌل أو بًده بَِٔؾٓٚئٜٔ يف أثْٚء اف

ـُ  ،وـقٕٝ أشٚس مٚ أصٌح شٍر ادزامر ،ًٝ ظذ إرجح خالل هذا افقؿٝ أجوًٚ جمّقظٚت مـ ادزامر مُج   َٛ تِ و

ًُ َدِّ مُ  شٍر ادراثل خالل ذفؽ افقؿٝ ًٚ يُن افَِٛ ف ًٚ وصٍ ويـ، تد تهٍْٔٚت:[ .قط أورصِٔؿ ودمٚر اهلُٔؾَُ م

 ٕنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ.ـتٌٜ، ا

َتروي إشٍٚر افُتٚبٜٔ: ]. 31صـ ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ئٔؾ مـ و ،إول وافثٚين شادِقك» و ،إول وافثٚين شصّقئٔؾ» و ،شافَوٚة» و ،شينقع» ؿٝ ُدُخقهلؿ تٚريخ بْل إها

ٌُقا إػ بٚبؾ.  ،إرض افتل وظدهؿ هبٚ اهلل ،واشتٔالئٓؿ ظذ أرض ـًْٚن وظذ مدى ٕحق إػ أن ؾَدوا إرض وُش

ب ظديدون يف أزمْٜ ُمتٍِٜ ،أخٍل شْٜ تَّٚ ـُ م تٌرَّ ـؾ 6313. ويف زظؿ تالمٔذ افُتٚب ادَدس أنَّ هذه إشٍٚر ـتٌٓٚ 

 ،بغَّ أنَّ هذه إشٍٚر هلٚ أشِقب واحد وٕيرة واحدة ،شرتـ ٕقثٚم»هق  ،حٚنٕن أحد ُظِامء افُتٚب إ ،ذفؽ

ن تٚرخيًٚ ؿديامً واحداً  ٚ ُتُقِّ ظ ،واشتْتٟ أهنَّ ؿد  ،ٕقث أنَّ شٍر افتثْٜٔ افذي ُينٚرـٓٚ يف ٍٕس إشِقب وافَّْيرة كوادَّ

ريخ مٜ فِتَّٚ َدِّ ُّ تِٛ ـ ؾٓق مل ُيُتٛ ـجزء مـ إشٍٚر اخلًّٜ ـام ـٚن  ،ًّٜ(فربط بْٔف وبغ افتَّقراة )إشٍٚر اخل ،ـُ

ًُِامء. ُيًتَد مـ ؿٌؾ ريخ  ،وافٔقم يتٍَّؼ مًف ـثرون مـ اف ريخ ادًروف أن بٚفتَّٚ مع أنَّ افٌٚفٌٜٔ يًتَدون أنَّ افتَّٚ

 تٚريخ، ـتٌٜ، تدويـ، إنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ. تهٍْٔٚت: [.ؿد ٕام تدرجئًٚ  ،افتَّثْقي
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وٓ أحد يًرف حََٜٔ مـ ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ م

ًُ  .أو مـ افذي حرره يف أثْٚء افًٌل ،ثْقيافذي ـتٛ افتٚريخ افتَّ  ؿد يُقن هق افذي  شإرمٔٚ»ٌل افَّْ  ِامء أنَّ يًتَد بًض اف

ـُ  ءإشٍٚر حترص ظذ ظدم ذـر ر ويَقفقن إنَّ  ،َْٔحٚت يف أثْٚء ٍٕٔف يف مكؿٚم بٚفتَّ  ٓ  شإرمٔٚ» وأنَّ  ،ٚهبٚتَّ مـ 

ف ـٚن صخهٜٔ ـزى ؿٚم بْهح مِقك هيقذا إربًٜ أخريـ. وؿد يُقن هذا آختٍٚء ؿ أنَّ ؽيدخؾ افتٚريخ ر

ٍْهؾ هق ٔٓٚ شٍر مُ ٌىِّ يُ  شٚإرمٔ»ؾ٘ن خدمٜ  ،ٚريخ افذي ـٚن يُتٌفمل ينٖ أن يدخؾ ًٍٕف يف افتَّ  شإرمٔٚ»ٕن  ،َهقداً م

ًَّ  ة افتل حتّؾ اشّف.قَّ ٌُ افُّْ ََّحٜ أُ ٌل إرجح أن افهُّ وبًد إتٓٚء اف ٝ فألشٍٚر َّّ حٔٞ ُو  ،ػ أورصِٔؿإظٔدت قرة ادُْ

 ّٛ حِ  فْٚ اهلل ادُ ٌغِّ تُ  ،ٓٚئٜٔ افتل بغ أجديْٚ أنقرة افِّْ. وافهُّ وٚؾٚت أـثر جلًِف شًًِٚ إاخلًّٜ بتٌٔرات أـثر و

ر يٌتًدون ظْف. ،وام رظٚيٜ صًٌفقاصؾ ظذ افدَّ يُ  ًٚ ظذ افدَّ ؾٔيٓر اهلل ُمٌّ  حتك وإن ـٕٚقا بٚشتّرا ٚريخ وام يف افتَّ ًٚ وأمْٔ

 ٓقل، ـتٌٜ، تدويـ، حتريػ، تٚريخ، إنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ.جم تهٍْٔٚت:[ .ثْقيافتَّ 

 شإصًٔٚء»حيتقي شٍر ]. 32صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسِر و روبرت هقبر: شتٍٔـ مٔ

ئٔؾ.  شـقرش»ؾ َّ ات ظـ ظَ قَّ ٌُ ُٕ   شإصًٔٚء»مـ شٍر  55-10صحٚحٚت مـ ات وبَٜٔ اإلقّ ٌُ هذه افُّْ يف إَٕٚذ بْل إها

ويف  ،. وبًد ذفؽؿٌٔؾ إتهٚر ـقرش ،شإصًٔٚء»هق  ،ٚبؼٝ ظذ إرجح بًّرؾٜ ٌٕل جمٓقل اشتخدم اشؿ ٌٕل شٌَ تِ ـُ 

ء  َٛ تَ ـَ  ،أو ًٌٕٔٚ آخر ،شافتثْقي»أو  ،افثٚين شإصًٔٚء»ىِؼ ظِٔف أحًٕٔٚٚ اشؿ ٚ ٍٕس افٌْل افذي يُ أمَّ  ،أورصِٔؿ إجزا

ئٔؾ ظذ إظافثٚفٞ افذي صجَّ  شإصًٔٚء». وهذا مـ شٍر إصًٔٚء 11-51صحٚحٚت ادقجقدة يف اإل ٚدة بْٚء ع بْل إها

تٚريخ، جمٓقل، ـتٌٜ، إنٌٔٚء،  تهٍْٔٚت:[ .افًٚمل ؾَط بؾ فُّؾ  ،خالص اهلل شٖٔيت فٔس هلؿ ٚئاًل هلؿ إنَّ ؿ ،أورصِٔؿ

 افًٓد افَديؿ.

ظٚدة ـتٚبٜ افتٚريخ إ]. 33صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُ ًتيو: واشتُامفف  ،بًّرؾٜ ـٚتٛ واحد ٝ أشٚشًٚ ٌَ تِ ـُ  شٕحّٔٚ» و شظزرا» و شإخٌٚر»أشٍٚر  ِامء أنَّ َد ـثرون مـ اف

ب٘وٚؾٜ  شأخٌٚر إجٚم»تُّؾ  شٕحّٔٚ» و شظزرا»قص يف ُه افُّْ ،وبُؾ تٖـٔد ،شـٚتٛ إخٌٚر»بٚشؿ  ينٚر إفٔف ظٚدةً 

بّرشقم ادِؽ  ،افثٚين شأخٌٚر إجٚم»حٔٞ يْتٓل شٍر يٌدأ مـ  شظزرا» تٚريخ ممُِٜ هيقذا بًد افًقدة مـ فًٌل. و

ُُ  ،ًٍٕف شظزرا»ف ـٚن وفُـ يًتَد افُثرون أنَّ  ،وٓ أحد يًرف مـ هق ـٚتٛ شٍر إخٌٚر. شـقرش»  ،هقـ ؾ٘ذا مل ي
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 ـتٌٜ، جمٓقل، تهٍْٔٚت:[ .ق.م 100ف ـتٛ يف حقايل نوأ ،جٚل ادًٗوفغ ظـ اهلُٔؾف ـٚن أحد افرِّ ؾٕٚرجح أنَّ 

 تٚريخ، تدويـ، إنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ.

شٍراً يف افًٓد  33يقجد ]. 18صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ً آخريـ 83ـام يقجد  ،افَديؿ . ًٕتىٔع أن َٕرأ وفُْٓٚ ؽر مقجقدة ،افَديؿـِّٓٚ وردت أشامؤهٚ يف افًٓد  ،شٍرا

وفُْْٚ ٓ ًٕتىٔع أن َٕرأ هذه إشٍٚر  ،ٕن افُتٚب ادَُدَّس يَتًٌٓٚ مْٓٚ ،ُمَتىٍٚت مـ شٍريـ مـ هذه إشٍٚر

ٚ مل تٌؼ ئٔؾ ،. وـؾ إشٍٚر ادٍَقدةًٍٕٓٚ ٕهنَّ ٚ ُتٌىل بًض ؾهقل يف افتٚريخ افَديؿ إلها  وحروهبؿ ،ُيًتَد أهنَّ

ٌَٝ  ،ـام أن إشٍٚر ادٍَقدة ـٕٚٝ ؿديّٜ جداً  ،وؿهص أؾراد مـ إنٌٔٚء ،وحُؿ بًض ادِقك
تِ ـُ  ٚ ؾّـ افقاوح أهنَّ

ئٔؾ بام يف ذفؽ أحدى مًٚرك ينقع  ،ؿٌؾ إشٍٚر افتل ذـرهتٚ ٚ تًٌؼ بًض أؿدم افَهص يف تٚريخ إها أي أهنَّ

ويرى ظِامء افُتٚب أنَّف ٓ يقجد يف . ٚؾًٚ جريئًٚ مـ شٍٍر مٍَقدافتل اؿتٌس ؾٔٓٚ ينقع هت ،إوػ فدخقل أرض ادقظد

ً مٍَقداً  83افقاؿع  ة أشامء ،بؾ ٕحق شتَّٜ أشٍٚر ،شٍرا وـثر مـ افًْٚويـ مل  ،ٕن بًض إشٍٚر ـٚن ُيىِؼ ظِٔٓٚ ظدَّ

حتقيٚت. إرجح -ـام يَقل افًِامء  -تُـ يف افقاؿع ظْٚويـ أشٍٚر بؾ  ُّ ًٚ فِ مٍَقد، مهٚدر،  ت:تهٍْٔٚ[ وصٍ

 تٚريخ.

 (ُهقصُّْاف)مع إوٚؾٜ  .13صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  مَْقل مـ:

 افثالثٜ وافًؼون شٍراً ادٍَقدة:

ب -6 ُٚل يِف ـَِتِٚب  (65-61/  86)ظد  شٍر حروب افرَّ ََ بِّ »فَِذفَِؽ ُي ٌٛ يِف ش: »ُحُروِب افرَّ ُٕقَن َواِه ِٜ َأْر َٜ َوَأْوِدَي ُشقَؾ

ِؿ ُمقآَب  ـِ َظَٚر َواْشَتََْد ِإػ ُُتُ َُ ًْ  افِذي َمٚل إِػ َم
ِٜ َْٕوِدَي ِّٛ ا  ش.َوَمَه

ُٛ  63/  60ينقع  (62/  6صؿ  8 ،63/  60)يش  شٍر يٚذ -8 ًْ َؿ افنَّ ََ َت ْٕ ُر َحتَّك ا َّ ََ ُس َوَوَؿَػ اْف ّْ  افنَّ
ِٝ َؾَداَم

ـْ َأْظَدائِِف. َأخَ  ْحَق َيْقمٍ ِم َٕ ُروِب  ٌُ ِْ َجْؾ فِ ًْ اَمِء َومَلْ َت ًَّ ٌِِد اف ـَ ُس يِف  ّْ  افنَّ
ِٝ ٍَ ؟ َؾَقَؿ ِر َيَٚذَ ٍْ ًٚ يِف ِش ُتقب ُْ ِٚمٍؾ.َْٔس َهَذا َم ـَ   

َؿ َبُْق هَيُقَذا  62) 81-62/  6صّقئٔؾ افثٚين  َِّ ًَ ْقسِ »َوَؿَٚل َأْن َيَت ََ ُتقٌب يِف ش. َِٕنَٔد اْف ُْ ِر َيَٚذَ »ُهَقَذا َذفَِؽ َم ٍْ  63ش: ِش

ٚبَِرُة! » ٌَ َط اجْلَ ََ َْٔػ َش ـَ َؽ. 
ِمِ ُتقٌل َظَذ َصَقا َْ ئُِٔؾ َم ا ٌُْل َيٚ ِإْهَ ُِقَن،  80َافيَّ ََ ِق َأْص وا يِف َأْشَقا ُ ٌَؼِّ . َٓ ُت َّٝ وا يِف َج َٓ ُُتِْزُ

َٝ َبَُْٚت افْ  َّ َِِّْٔٔغ، فِئَالَّ َتْن
ىِ ًْ
ِِ ٍِ َُْٚت اْف َرَح َب ٍْ ِِْػ. فِئَالَّ َت قُل  86ٌُ َُ َـّ َوَٓ ُح ُُ ْٔ َِ ـْ َضؾٌّ َوَٓ َمَىٌر َظ ُُ َٓ َي ٌُقَع  ِْ َٚل ِج ٌَ َيٚ ِج
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 . ـِ ْه ٍح بِٚفدُّ ًْ ُـّ َصُٚوَل بِاَل َم ٌَِٚبَرِة، جِمَ ُـّ اجْلَ ِدَمٍٚت، َٕنَُّف ُهََْٚك ُضِرَح جِمَ َْ ٚبَِرِة مَلْ َتْرِجعْ  88َت ٌَ ـْ َصْحِؿ اجْلَ ْتَذ ِم ََ ـْ َدِم اْف  ِم

 .ًٚ ٌ َٚثَٚن ِإَػ اْفَقَراِء، َوَشُْٔػ َصُٚوَل مَلْ َيْرِجْع َخٚئِ َٕ َؿٚ يِف  83َؿْقُس ُيق َسِ ٍْ اَم مَلْ َي ِن يِف َحَٔٚهِتِ َِْقا ٌُقَبِٚن َواحْلُ َٚثُٚن اْدَْح َٕ َصُٚوُل َوُيق

ـَ إُُشقِد.  قِر َوَأَصدُّ ِم ًُ ُّْ ـَ اف َؾ َيٚ َبَِْٚت ِإْهَ  81َمْقهِتِاَم. َأَخػُّ ِم ًَ ِؿ، َوَج ًُّ َْ َـّ ِؿْرِمزاً ِبٚفتَّ ُُ ًَ ٌَ ِذي َأْخ َغ َصُٚوَل افَّ
ُِ ئَِٔؾ، اْب ا

 . َـّ ُُ
ًِ ِٛ َظَذ َماَلبِ َه ُتقٌل.  85ُحِعَّ افذَّ َْ ِمَِؽ َم ََٕٚثُٚن َظَذ َصَقا ٚبَِرُة يِف َوَشِط احْلَْرِب! ُيق ٌَ َط اجْلَ ََ َْٔػ َش َؿْد  81ـَ

ََِْٔؽ َيٚ َأِخ  ُٝ َظ َْ ِٚء. َتَوَٚي ًَ  افِّْ
ِٜ
ٌَّ ـْ َمَ ُٛ ِم ٌَُّتَؽ يِل َأْظَج ً يِل ِجّدًا. َمَ ِْقا َٝ ُح ْْ ـُ َٚثُٚن.  َٕ ِٚبَرُة  81ل ُيق ٌَ َط اجْلَ ََ َْٔػ َش ـَ

ْرِب   ش.(َوَبَٚدْت آَُٓت احْلَ

ُتُف هِ » (16/  66مؾ  6) شٍر أمقر شِٔامن -3 َّ ُْ ؾُّ َمٚ َصََْع َوِح ـُ َِٔاَْمَن َو ُٜ ُأُمقِر ُش َّٔ
َِ ِر ُأُمقِر َوَب ٍْ ٌٜ يِف ِش ُتقَب ُْ َل َم

َِٔاَْمنَ   شُش

ئٔؾ -1 ٚ » (63/  61مؾ  6) شٍر أخٌٚر إجٚم دِقك إها َ هنَّ
ِ٘ ََِؽ، َؾ َْٔػ َم ـَ َْٔػ َحَٚرَب َو ـَ َٚم،  ًَ ُٜ ُأُمقِر َيُرْب َّٔ

َِ ٚ َب َوَأمَّ

ئَِٔؾ  ا ُِقِك ِإْهَ ُ
ِ
ِم د ٌَِٚر إَجَّٚ ِر َأْخ ٍْ ٌٜ يِف ِش ُتقَب ُْ  شَم

ٌَِٚر إَجَِّٚم » (83/  61مؾ  6) أخٌٚر أجٚم دِقك هيقذاشٍر  -5 ِر َأْخ ٍْ ٌٜ يِف ِش ُتقَب ُْ َؾ َم ًَ ؾُّ َمٚ َؾ ـُ َٚم َو ًَ ٌْ ُٜ ُأُمقِر َرُح َّٔ
َِ َوَب

ُِقِك هَيُقَذا ُ
ِ
 شد

ئٔؾ -1 ئَِٔؾ » (31/  80أخ  8 ،6/  3أخ  6) شٍر مِقك إها ا ؾُّ ِإْهَ ـُ  َٛ ًَ َت ْٕ ُتقُبقنَ  ،َوا ُْ ُِقِك  َوَهٚ ُهْؿ َم ِر ُم ٍْ يِف ِش

ئَِٔؾ  ا ْهَ
 شإِ

« ٍْ قِر يِف ِش ـُ ـِ َحَْٚيِن اْدَْذ ٌَِٚر َيُٚهَق ْب ٌٜ يِف َأْخ ُتقَب ُْ ُٕوَػ َوإَِخَرِة َم ُٜ ُأُمقِر هَيُقَصَٚؾَٚط ا َّٔ
َِ ئَِٔؾ َوَب ا ُِقِك ِإْهَ  شِر ُم

 (83/  83أخ  6) شٍر أخٌٚر صّقئٔؾ افرائل -1

 (83/  83أخ  6) شٍر أخٌٚر ٕٚثٚن افٌْل -2

قئَِٔؾ » (83/  83أخ  6) شٍر أخٌٚر جٚد افرائل -3 ُّ ِٚر َص ٌَ ِر َأْخ ٍْ ٌٜ يِف ِش ُتقَب ُْ ُٕوَػ َوإَِخَرُة َم ِؽ ا
ِِ َوُأُمقُر َداُوَد اْدَ

ائِل ََٕٚثَٚن افٌَِّْلِّ  ،افرَّ ٌَِٚر  ائِل ،َوَأْخ ِٚر َجَٚد افرَّ ٌَ  شَوَأْخ

 (83/  3أخ  8) أخٌٚر ٕٚثٚن افٌْل -60

 (83/  3أخ  8)ٌٕقة أخٔٚ افنِٔقين  -66

ِة » (83/  3أخ  8) رؤى يًدو افرائل -68 قَّ ٌُ ُٕ َٚثَٚن افٌَِّْلِّ َويِف  َٕ ٌَِٚر  ٌٜ يِف َأْخ ُتقَب ُْ ُٕوَػ َوإَِخَرِة َم َِٔاَْمَن ا ُٜ ُأُمقِر ُش َّٔ
َِ َوَب

ِئل َظَذ َيُربْ  ا ُدو افرَّ ًْ ُِقيِنِّ َويِف ُرَؤى َي ٔ ٌَٚطَ َأِخَّٔٚ افنِّ َٕ ـِ  َٚم ْب  شًَ
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 (65/  68أخ  8) أخٌٚر صًّٔٚ افٌْل ويًدو افرائل -63

« ًَ
تِ ْٕ ِٓ ـِ ا ِئل َظ ا و افرَّ َٔٚ افٌَِّْلِّ َوِظدُّ ًْ َّ ِٚر َص ٌَ ٌٜ يِف َأْخ ُتقَب ُْ َِٕخَرُة َم َٚم إُوَػ َوا ًَ ٌْ  شِٚب َوُأُمقُر َرُح

ُٜ ُأُمق» (88/  63أخ  8) ِمدَرس افٌْل ظدو -61 َّٔ
َِ وَوَب ٌٜ يِف ِمْدَرِس افٌَِّْلِّ ِظدُّ ُتقَب ُْ ُفُف َم  شِر َأبَِّٔٚ َوُضُرُؿُف َوَأْؿَقا

ئٔؾ -65 قَذا » (66/  61أخ  8) شٍر ادِقك فٔٓقذا وإها ُٓ ُِقِك فَِٔ ُ ِر اْد ٍْ ٌٜ يِف ِش ُتقَب ُْ َِٕخَرُة َم َوُأُمقُر آَشٚ إُوَػ َوا

ئَِٔؾ  ا  شَوِإْهَ

ئٔؾأخٌٚر يٚهق بـ حْٚين ادذـ -61 ُٜ ُأُمقِر هَيُقَصَٚؾَٚط إُوَػ َوإَِخَرِة » (31/  80أخ  8) قر يف شٍر مِقك إها َّٔ
َِ َوَب

ئَِٔؾ  ا ُِقِك ِإْهَ ِر ُم ٍْ قِر يِف ِش ـُ ْذ ـِ َحَْٚيِن اْدَ ٌَِٚر َيُٚهَق ْب ٌٜ يِف َأْخ ُتقَب ُْ  شَم

ْثَرُة » (81/  81أخ  8) ِمدَرس شٍر ادِقك -61 ـَ ٚ َبُْقُه َو ِر َوَأمَّ ٍْ ٌٜ يِف ِمْدَرِس ِش ُتقَب ُْ  َم
ِ
 اَّللَّ
ِٝ
ُٜ َبْٔ ِْٔف َوَمَرمَّ َِ َؾ َظ

َمٚ ُُحِ

ُِقكِ  ُ  شاْد

ـُ » (88/  81أخ  8 ،)ـتٌٓٚ إصًٔٚء بـ أمقس افٌْل أمقر ظزيٚ -62 َُٔٚء ْب ًْ ٚ إَِص َٓ ٌَ َت ـَ َِٕخَرُة  ُٕوَػ َوا ٚ ا يَّ ُٜ ُأُمقِر ُظزِّ َّٔ
َِ َوَب

 شآُمقَص افٌَِّْلُّ 

ئٔؾ وهيقذاشٍر  -63 قُه » (62/  33أخ  8) مِقك إها ُّ َِّ ـَ ـَ  ِذي َغ افَّ
ئِ ا اَلُم افرَّ ـَ ِف َو ك َوَصاَلُتُف ِإَػ إِهَلِ ًَّ ُٜ ُأُمقِر َمَْ َّٔ

َِ َوَب

ئَِٔؾ  ا ُِقِك ِإْهَ ٌَِٚر ُم َٔؾ ِهَل يِف َأْخ
ئِ ا ْهَ

بِّ ِإََلِ إِ  شبِْٚشِؿ افرَّ

ئٔؾ وهي -80 ٌٜ يِف ُرْؤَيٚ » (38/  38أخ  8) قذارؤيٚ أمقص افٌْل يف شٍر مِقك إها ُتقَب ُْ ُف َم ُِحُ ُٜ ُأُمقِر َحَزِؿَّٔٚ َوَمَرا َّٔ
َِ َوَب

ئَِٔؾ  ا ُِقِك هَيُقَذا َوِإْهَ ِر ُم ٍْ لِّ يِف ِش
ـِ آُمقَص افٌَِّْ ََٔٚء ْب ًْ  شإَِص

ئٔؾ -86 ك َوَصاَلُتُف ِإَػ إِ » (62/  33أخ  8) أخٌٚر مِقك إها ًَّ َْ ُٜ ُأُمقِر َم َّٔ
َِ قُه بِْٚشِؿ َوَب ُّ َِّ ـَ ـَ  ِذي َغ افَّ

ئِ ا اَلُم افرَّ ـَ ِف َو هَلِ

ئَِٔؾ  ا ُِقِك ِإْهَ ِٚر ُم ٌَ َٔؾ ِهَل يِف َأْخ
ئِ ا بِّ ِإََلِ ِإْهَ  شافرَّ

ِتل َبَْ» (63/  33أخ  8) أخٌٚر افرائغ -88 ـُ افَّ
ُتُف َوإََمٚـِ َٕ َٚٔ ؾُّ َخَىَٚيُٚه َوِخ ـُ ُٜ َفُف َو َجَٚب

ْشتِ ِٓ ٚ َوَصاَلُتُف َوا َٓ ٔ
ك ؾِ

ائِغَ  ِٚر افرَّ ٌَ ٌٜ يِف َأْخ ُتقَب ُْ ِف َم
ًِ ُو َؾ َتَقا ٌْ َٔؾ َؿ

ِرَي َومَتَٚثِ ٍٚت َوَأَؿَٚم َشَقا ًَ ٍَ  شُمْرَت

ِم » (83/  68)ٕح  شٍر أخٌٚر إجٚم -83 ِم إَِػ َأجَّٚ ٌَِٚر إَجَّٚ ِر َأْخ ٍْ ُتقبَِغ يِف ِش ُْ َِٓوي ُرُؤوُس أَبِٚء َم َٚن َبُْق  ـَ َو

ٚ َٕ َٛ ُيقَحٚ ـِ َأْخَِٔٚصٔ  شَن ْب

 مٍَقد، مهٚدر، افًٓد افَديؿ، تٚريخ. تهٍْٔٚت:
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ذـر ؾٔٓٚ شٍٚر ـتٚبٜٔ ٓ يُ أ]. 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: تٚريخ افُتٚب ادَُدَّس

. وشٍر ششٍر ٕنٔد اإلٕنٚد» و ششترأ»ومهٚ  ،ذـر ؾٔٓام اشؿ اهللادَدس ٓ يُ  ٍران يف افُتٚبْٚك ِش هُ  :اشؿ اهلل

َّّ  ششترأ» ؽريٛ،  تهٍْٔٚت: [.ـ يف مىقضٚت افٌحر ادٔٝهق افقحٔد مـ بغ أشٍٚر افًٓد افَديؿ افذي مل يتو

 مىقضٚت.

س َدَّ يًَْؿ افُتٚب ادُ ]. 11صـ ،ٕوػافىًٌَّٜ ا ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ِّّ افذي يُ  - افٔٓقدي وٓ أحد يًِؿ افُتٚبٚت.  ،ٌٔٚءنإ ،واػ ثالثٜ أؿًٚم: افْٚمقس - افًٓد افَديؿ ٔف ادًٔحٔقنً

ًٛ بف افنَّ  َؾ ٌِ ستٔٛ افذي ؿَ ٚ تًُس افَّ س يرون أهنَّ َدَّ ِامء افُتٚب ادُ وفُـ ظُ  ،متك أو ـٔػ طٓرت هذه إؿًٚم

افَٕٚقن،  جمٓقل، افقحل، تهٍْٔٚت:[ .شَٜدَّ ٚ أشٍٚر مُ وأهنَّ  ،ٚ مقحك هبٚ مـ اهللٔٓقدي هذه إشٍٚر ظذ أهنَّ اف

 تًَٔؿ.

 شراظقث»ٜ هَّ ؿِ  إنَّ ]. 15صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُُ وهل اجلدَّ  ،اجلِّٜٔ فتَديؿ بًض افًرض  ،ـتٚبتٓٚ يف زمـ داود ام تؿّ بَّ رُ  ،ـ هيقديٜوافتل مل تُ ،ودفِِّؽ دا ىزة اف

ًُ  ؽر أنَّ افتٚرخيل فًٚئِٜ ادِؽ.  تٌَِٝ بًد ذفؽ بَرون ضقيِٜ جداِامء يرون أهنَّ افُثر مـ اف ـُ . ؾ٘ذا شظزرا»يف زمـ ،  ًٚ 

َّٕ  ،ـٚن هذا هق مٚ حدث افٔٓقد يف صًٛ  لجٚٓٓٚ فِرَّ افتل وجَّ  شظزرا»ٜ مًٚروٜ فقصٜٔ جَّ ف شُٔقن بّثٚبٜ ُح ؾ٘

 ًَّ ئٔؾ افًٚئد مـ اف اهلل  ف مـ افقاوح جدًا أنَّ . ٕنَّ َقا زوجٚهتؿ مـ ؽر افٔٓقديٚتىِِّ وافتل أمرهؿ ؾٔٓٚ بٖن يُ  ،ٌلإها

ة ؽر افٔٓقديٜ فتٖشٔس أظيؿ ُش  ،شراظقث»بٚرك  ئٔؾواختٚر هذه ادرأ ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .الفٜ مُِٜٔ حُّٝ إها

 ديؿ، تًريػ.ويـ، تٚريخ، افًٓد افَتد

يًتخدم : ٓ ظٓد ؿديؿ]. 15صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َْٚخ  شتٕٚٚـٚه»فُـ افٔٓقد يًتخدمقن تًٌرات أخرى ومـ وّْٓٚ ، شافًٓد افَديؿ»ادًٔحٔقن تًٌر  ]يَهد افتَّ

Tanakh]، ء افثَّ وهق ا  و ،قراة )افْٚمقس(س افًزي: افتَّ َدَّ ن مْٓٚ افُتٚب ادُ الثٜ افتل يتُقَّ ختهٚر فألجزا

 تًَٔؿ، تًريػ. تهٍْٔٚت:[ .)افُتٚبٚت( شٔؿؾافُٚتق» و ،)إنٌٔٚء( شٔٔؿؾافْٚ»
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 ،شبىِّٔقس»ـ مَ ويف زَ ]. 12صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،ٚؾٜدار افثََّ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َِّ  ،راشٜ يف بالد أجٌْٜٔ بام ؾٔٓٚ مكهجرت أظداد وخّٜ مـ افٔٓقد بالدهؿ فًِّؾ وافدِّ  ُِّ وـٕٚقا يتُ ٌٜ ّقن اف

ـُ أهنَّ  شتٚتهيقد افنَّ » بـ وجد أوئلؽ افٔٓقد ادنٓقرون ،مـوبّيض افزَّ  ،افٔقٕٕٜٚٔ ءة  ُ تُ ؿ ؽر ؿٚدريـ ظذ ؿرا ٜ َدَّ ٌٓؿ اد ش

 ،ذفؽ يف افَرن افثٚفٞ ؿٌؾ ادٔالد وؿد تؿّ  ،ػ ترمجتٓٚ فِٔقٕٕٜٚٔإؾُٕٚقا يف حٚجٜ مٚشٜ  ،افتل ـٕٚٝ مُتقبٜ بٚفًزيٜ

 افًًٌْٜٔٔ، افًٓد افَديؿ.تٚريخ، فٌٚت،  تهٍْٔٚت:[ .سَدَّ وـٕٚٝ هذه أول ترمجٜ فُِتٚب ادُ 

ستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ب يروي ؿهِٜخ ]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،َدَّ حتك : ىَّٚ

صحٔح  شأرشتٔٚس»ل ـثر حقل مٚ إذا ـٚن خىٚب دَ ْٚك جَ وهُ )...(  ؾٔٓٚ. ءر ـ جيرؤ ظذ تٌٔر أّي مَ  ؿ فًْقا ـّؾ إهنَّ 

ًُ . يقثؼ بف أم ٓ ـُ ويًتَدون أنَّ  ،ىٚب زائػاخلِ  ِامء يرون أنَّ ؾًٌض اف ام يف بَّ رُ  ،شبىِّٔقس» افقاؿع بًد ظك يف َٛ تِ ف ؿد 

ؾٍل بًض  ،ٜقر خٔٚفٜٔ أخرى فَِهَّ ْٚك أجوَٚ ُص هُ  ،رتٌٚك بًد ذفؽ. وفزيٚدة آو إول ؿٌؾ ادٔالدأافَران افثٚين 

ًٚ ؾَط. مثؾ افَّ ٝ افسَّ متَّ  ،ٜقر ادًٔحٜٔ فَِهَّ افهُّ  ًٚ افذيـ ـٕٚقا مع مقشك يف جٌؾ شمجٜ بًًٌغ ظٚح ْٔٚء ًًٌغ صٔخ

قر ادًٔحٜٔ ـ هذه افهُّ ام مِ بَّ ورُ  ،(80-60/6وافًًٌغ تِّٔذًا افذي أرشِٓؿ افرب يًقع )فق ، (6-81/61)خر 

ًَّ افسَّ »ٜ أضِؼ ظِٔٓٚ فَِهَّ  مجٜ افٔقٕٕٜٚٔ ظٚن مٚ أصٌحٝ هل افسَّ وُه  ،مجٜٝ افسَّ متَّ  ،ٜ حٚلظذ أجّ  .شًٌْٜٔٔمجٜ اف

َـّ . ًتّدة فألشٍٚر افٔٓقديٜادُ  ـٕٚٝ ٕشٍٚر افْٚمقس اخلًّٜ )  شأرشتٔٚس»ىٚب نٚر إفٔٓٚ يف ِخ مجٜ ادُ افسَّ  وفُ

َّ  ،أو ٕحق ذفؽ ،وخالل احٚئتل شْٜ افتٚفٜٔ ،س(َدَّ اخلًّٜ إشٍٚر إوػ مـ افُتٚب ادُ  ـ مت ٝ ترمجٜ بٚؿل إشٍٚر م

ًَّ  وتًتز بقجف ظٚم جزءً  ،ػ افٔقٕٕٜٚٔإافُتٚب ادَدس مـ افًزيٜ  ، حتريػ، تٚريخ، ؽريٛ تهٍْٔٚت:[ .ًٌْٜٔٔمـ اف

 افًٓد افَديؿ.

يًتَد : ًتّدةًخٜ ادُ افُّْ ]. 50صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

تٛ بًد زمـ ضقيؾ مـ إحداث افتل يهٍٓٚ فِدِّ  شأرشتٔٚس»خىٚب  س أنَّ َدَّ ِامء افُتٚب ادُ بًض ظُ  ٚع ظـ ؾـُ

أو تَْٔح  ،حٚربٜ اؿساحٚت ظّؾ ترمجٜ جديدةوفًِف اشتخدم دُ  ،س افًزيَدَّ مجٜ افٔقٕٕٜٚٔ فُِتٚب ادُ شالمٜ افسَّ 

سمجغ وظِّٓؿ ْٚك ـتٚبٚت ـثرة فٌٔٚن أمهٜٔ ادُ هُ  ػ هذا افَقل هق حََٜٔ أنَّ إٚ دؾع . وممَّ مجٜ إصِٜٔ تَْٔحًٚ ـٚمالً افسَّ 

 تهٍْٔٚت:[ .مجٜ ًٍٕٓٚقى افَِٔؾ فقصػ ظِّٜٔ افسَّ س ِش ُرَّ مل يُ  ،ٚحٜٔ إخرىهتٚ. ومـ افَّْمجٜ ذاويف مدح افسَّ 

 ، افًٓد افَديؿ.تٚريخ، حتريػ، افًًٌْٜٔٔ
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ًٌْٜٔٔ]. 50صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ًَّ ؾٔام يع ؿٚئّٜ : إشٍٚر يف اف

 ًَّ  ،ٚ إشٍٚر ادًٌقؿٜ بْجّٜ )*( ؾٓل ٓ تقجد يف افَٚئّٜ افَٕٚقٕٜٔ إخرة فألشٍٚر افًزيٜأمَّ ٜٔ. ًٌْٔبٕٚشٍٚر اف

وم افُٚثقفٔؽ وافٔقٕٕٚٔغ إرثقذـس وافًٚفٍقٕٔغ.  شٜ اخلٚصٜ بٚفرُّ وفُـ أن ؽٚفٌٔتٓٚ مقجقدة يف افُتٛ ادَُدَّ

ُتٛ افزوتًتٚـام أهنَّ  ـُ ء ُمٍْهِٜ مـ  وإشٍٚر افقحٔدة افتل ٓ تقجد يف . شإبقـريٍٚ»ٕٝ حتٝ اشؿ ٚ مىٌقظٜ يف أجزا

وم وافًٚفٍقٕٔغ تُٛ افُٚثقفٔؽ وافرُّ ك ،هل إشدارس إول( وٓ حتك يف إبقـريٍٚ) ـُ ًّ وادُٚبٔقن  ،صالة مْ

وم إرثقذـس وافوأؽٚين ومزامر شِٔامن ،افثٚفٞ وافرابع شٜ اخلٚصٜ بٚفرُّ ُتٛ ادَُدَّ ُُ ًٚفٍقٕٔغ . وفُـ بًض اف

س افٔقٕٚين حيتقي أجوًٚ  ،افثٚفٞ غوادُٚبٔ ،وصالة مًْك ،ؾتحتقي ظذ إشدارس إول ظالوة ظذ أن افُتٚب ادَُدَّ

 ،افَوٚة ،ينقع ،افتثْٜٔ ،افًدد ،افالويغ ،اخلروج ،. افْٚمقس وافتٚريخ: افتُقيـظذ ادُٚبٔغ افرابع يف ُمِحؼ

 -إشدارس افثٚين )ظزرا  ،* إشدارس إول ،إخٌٚر 8 - 6 ،ؾ وادِقك(ادامفؽ )أشٍٚر صّقئٔ 1 - 6 ،راظقث

* صالة  ،* إؽٚين ،. إشٍٚر افنًريٜ وافٌْقيٜ: ادزامرمُٚبٔقن 1 - 6*  ،* ضقبٔٚ ،* هيقديٝ ،أشتر ،ٕحّٔٚ(

ك ًَّ *  ،قع بـ شراخ* ين ،* حُّٜ شِٔامن ،أجقب ،ٕنٔد اإلٕنٚد ،اجلٚمًٜ ،إمثٚل ،(مقجقدة بغ إؽٚين) مْ

 ،مالخل ،زـريٚ ،حجل ،صٍْٔٚ ،حٌَقق ،ٕٚحقم ،يقٕٚن ،ظقبديٚ ،يقئٔؾ ،مٔخٚ ،ظٚمقس ،هقصع ،مزامر شِٔامن

مقجقدة يف ) * صالة ظزريٚ ،دإٔٚل ،حزؿٔٚل ،ادراثل ،(مقجقدة يف بٚروخ) رشٚفٜ إرمٔٚ ،* بٚروخ ،إرمٔٚ ،إصًٔٚء

مقجقدة يف ) * بًؾ وافتْغ ،(مقجقدة يف دإٔٚل) * شقشْٜ ،(دإٔٚل مقجقدة يف) * ٕنٔد افٔٓقد افثالثٜ ،(دإٔٚل

 ؿ، إنٌٔٚء.افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، ضقائػ، افًٓد افَدي تهٍْٔٚت:[ (.دإٔٚل

 :تٖثر إشٍٚر افٔقٕٕٜٚٔ]. 56صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ ٔحٔقن إوائؾ افسَّ اشتخدم ادً  ،. ويف افًٓد اجلديد ادُتقب بٚفٔقًٌْٕٕٜٜٚٔٔٔ ظْد آؿتٌٚس مـ افًٓد افَديؿمجٜ اف

ًَّ  ـّؾ  مجٜ وهظٚن مٚ فذفؽ احسم ادًٔحٔقن هذه افسَّ  ،ًٌْٜٔٔآؿتٌٚشٚت مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ تَريًٌٚ مٖخقذة مـ اف

ًَّ بدأ بًض افٔٓقد يف افًك ادًٔحل إول ٓ يَتًْقن بٚفسَّ وهلذا افًٌٛ  ،ًخٜ ادًٔحٜٔاظتزوهٚ افُّْ   ،ًٌْٜٔٔمجٜ اف

س افًزي  وهل ُتًْٛ فًِامء مـ افٔٓقد: ،وفذفؽ طٓرت يف افَرن افثٚين ترمجٚت يقٕٕٜٚٔ جديدة فُِتٚب ادَُدَّ

ٍِّيٜ بىٚبع  ،زيصديدة ادُحٚـٚة فألصؾ افً شأـٔال»وـٕٚٝ ترمجٜ . شثٔقدوتٔقن» و ،ششٔامخقس» و ،شأـٔال» وُمتح

ًٚ أن تُقن مجٜ افٔقٕٕٜٚٔ ؽر شًِِٜ يهًٛ ظذ افُثريـ ؾّٓٓٚؾجٚءت افسَّ  ،افٌِٜ افًزيٜ . ـام حٚول ثٔقدوتٔقن أجو

 َّْ اـتٍك بٖن  ،ؾٌدًٓ مـ أن ُيًزِّ بُِامت يقٕٕٜٚٔ ظـ افًٌٚرات افًزيٜ افًًرة ،افًزي ّص ترمجٜ أؿرب مٚ يُقن فِ



 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [13] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

ٓٚ بحُ يُتٛ إفٍٚظ اف ء مـ ترمجتفٚ شٔامخقس افتل مل تهِْٚ إَّ أمَّ وف يقٕٕٜٚٔ. ُر ًزيٜ بْهِّ ًٚ  ،ٓ أجزا ؾُٚن أؿؾ اهتامم

ـ  ،مّهف أن جيًِٓٚ يقٕٕٜٚٔ ؾهٔحٜ بؾ ـٚن ـّؾ  ،مجٜ احلرؾٜٔ يف افٔقٕٕٜٚٔب٘ظىٚء افسَّ  فذفؽ جٚءت ترمجتف أنَٜٔ وبٌِٜٔ ظ

 خ، فٌٚت.مهٚدر، تٚري تهٍْٔٚت:[ .أخرتغمجتغ افسَّ 

فَد : اختالؾٚت مـ ٕقظغ]. 56صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ س افًزي بًد اشتُامل افسَّ َدَّ ًخٜ افٔٓقديٜ مـ افُتٚب ادُ اظتامد افُّْ  تؿّ  وٕتٔجٜ فذفؽ  ،ـ ؿهرمَ ًٌْٜٔٔ بزَ مجٜ اف

ًَّ  ٓٚ أنَّ وأمهَّ  ،طٓرت بًض آختالؾٚت )افذي  ًتّدتقجد يف افُتٚب ادَدس افًزي ادُ  ًٌْٔل حتتقي ظذ أشٍٚر ٓاف

وهل جمّقظٜ  ،ظالوة ظذ مزامر شِٔامن ،(50هق ظِٔف مْذ افَرن افثٚين ادٔالدي ـام هق مٌغ بهٍحٜ  طؾ ظذ مٚ

ئٔؾافذي شٔٓزم أظ شادًٔٚ»ـ مزامر مـ افَرن إول ؿٌؾ ادٔالد تتٌْك ب أو  ،أؽْٜٔ 65وؿهٚئد جمّقظٜ مـ  ،داء إها

)افتل يتقشؾ ؾٔٓٚ ادِؽ اخلٚضئ مًْك  كمٚظدا صالة مًْ ،سَدَّ أصقات مقجقدة يف أمٚــ أخرى مـ افُتٚب ادُ 

 ًٚ بْٔام شٍر أجقب أؿك يف  ؾّثالً  ،اختالؾٚت أـز يف متقيٚت إشٍٚر جوًٚ أْٚك وهُ . افٌٍران( ومزمقر آخر ضٚفٌ

 ًَّ ًَّ أشٍري  ؾ٘نَّ  ،ًتّدةٜٔ ظـ افًْخٜ افًزيٜ ادُ ًٌْٔاف بؾ وينتّالن ظذ ؿهص  ،ًٌْٜٔٔشتر ودإٔٚل أضقل يف اف

ًَّ  ،ًختغرمٔٚ خيتِػ ترتٌٔف يف افُّْ إوشٍر  ،ِقاتوظدد مـ افهَّ  ،مثؾ ؿهٜ شقشْٜ وافنٔقخ ،جديدة متٚمًٚ  ًٌْٜٔٔ ـام اف

خٜ افًزيٜبؾ يف افق، ًخٜ افًزيٜتقجد يف افُّْ  هبٚ مٚدة ٓ ًَّ % ظـ افسَّ 80ادًتّدة تزيد  اؿع إنَّ افًُّْ  وبْٚءً  ،ًٌْٜٔٔمجٜ اف

ًَّ افسَّ  إنَّ  .َْٔح مرتغ أو أـثرض فِتَّ ن شٍر ارمٔٚ تًرَّ إًٌض افيَقل  ،ظذ ذفؽ ًٌْٜٔٔ جٚءت ظـ مجٜ ادقجقدة يف اف

ُِّ ًخٜ مُ ُٕ  ؾٓذه  ،ًخٜ افًزيٜ ادًتّدةيَٓٚ إػ افَّْ ر هل افتل وجدت ضرتٖخِّ فٜ مـ ظٓد مُ ىقَّ ًخٜ مُ ُٕ  إنَّ  ،رةٌ

ًتّد ن تُ أؾٌَؾ  ،ة واحدةُتٛ مرَّ شٍٚر افًٓد افَديؿ مل تُ أن أظذ  ّل رمٔٚ تدُ إًختغ فًٍر آختالؾٚت افٌُرة بغ افُّْ 

 ًٚ ًُ . ـثرأو أمرة  ،َْٔححٕٔٚٚ فِتَّ أوٝ تًرَّ  هنٚئٔ ءً أ نَّ أقص افُتٚبٜٔ ُه ِامء افذيـ ؿٚمقا بدراشٜ افُّْ ويًتَد اف ٜ مـ افسَّ  جزا مج

 ًَّ ؿدم ًخ إافُّْ  نَّ ٖويف بًض احلٚٓت صًروا ب ،ًتّدةًخٜ ادُ ؿدم مـ افُّْ أشٍٚر افًزيٜ ًخٜ فألَِٝ ظـ ُٕ ًٌْٜٔٔ ُٕ اف

ُهقل ؽر افقاوحٜ يف افُُّْهقص افتََِّٔديٜ. وهُذا تيؾ  قصُه ِامء افًُّْٚظد ظُ وتُ  ،ٜؿَّ ـثر دِ أ ٍُ ظذ ؾٓؿ أؾوؾ فِ

ًَّ  افُُّْهقص ػ إ ّٕص  أّي  ن ترمجٜ٘ؾ ،الوة ظذ ذفؽوظِ  ،ـٚمالً  ؿ ـِّٜ اهلل ؾٓامً ْٓ ًٚظدتْٚ ظذ ؾَ دُ  ٜ أنًٌْٜٔٔ هٚمَّ يف اف

ُ  ،خرىأٌٜ فُ  ُ  نَّ ٘وهُذا ؾ ،يف افٌِٜ افثٕٜٚٔ ػ حد مٚ جيًِف مٍٓقمًٚ إ هٍنِّ ن يُ أسجؿ جيٛ ظذ اد سمجغ افذيـ ؿٚمقا اد

قص ُه ْقا فْٚ ـٔػ ؾّٓقا افُّْ ٌِّٔ وبذفؽ يُ  ،ؿٚمقا بسمجتٓٚ افتلشٍٚر افُتٚبٜٔ إوا ٍنِّ ن يُ أظِٔٓؿ ًًٌْٜٔٔ ـٚن مجٜ افَّ بٚفسَّ 

ُ أؾ ثِّ ترمجٚهتؿ متُ  نَّ ٘وظذ ذفؽ ؾ ،افًزيٜ تٚريخ، حتريػ، افَٕٚقن، فٌٚت،  تهٍْٔٚت:[ .سَدَّ ؿدم تًٍر فُِتٚب اد
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 ، تًريػ.، ـتٌٜإنٌٔٚء، أبقـريٍٚ

َُّ »]. 56صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّست هقبر: شتٍٔـ مِٔر و روبر ً أقا فَد تِ قوع ن تُ أ مرا

ِّٔ )وـٕٚٝ هذه ُخ  شادُتقب ّص و تٌٔر يف افَّْ أوٚؾٜ إ ّي ًٖخٜ ب افُّْ ٌرِّ ًٕٚن يُ إ ّي أفًْٜ ظذ   ٚمّ ظ افتَّ ٍْ ن احلِ اَم دة فَو ىقة ج

 حتريػ، افًٓد افَديؿ، افًًٌْٜٔٔ. تهٍْٔٚت:[ .شتٔٚسأرىٚب ـ ِخ مِ ( وامفُِِامت ظذ افدَّ 

ًَّ  شؾِٔق» فًّؾ ]. 58صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:   ،ُْدرياف

ًٚ بٚشؿ  ٜ نٌَّع بٚفثَّ ف ؾًِٔقف مُ إَّٕ  .لوَّ ـٚن أظيؿ ـٚتٛ هيقدي يف افَرن إ ،افٔٓقدي شؾِٔق»افذي ُيًرف أجو َٚؾ

 ،ك بٚحسام ـٌر يف ظكهحيي شؾِٔق»وـٚن  .وؽٚفٌٜٔ ـتٚبٚتف بٚفٔقٕٕٜٚٔ تًٍرات فألشٍٚر افُتٚبٜٔ افًزيٜ ،افٔقٕٕٜٚٔ

ُُ دَ وـٚن فُتٚبٚتف تٖثر ؿقي ظذ ظَ   ـتٌٜ، تٚريخ، ؽريٛ، تًٍر. تهٍْٔٚت:[ .ٚب ادًٔحٔغ إوائؾتَّ د مـ اف

سمِٔر و روبرت هقبر:  شتٍٔـ يف  شؾِٔق»مل يْجح ]. 58صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

ًٚ ظـ ذفؽوظِ  ،افًٌض مـ أؿربٚئف ؿد ٕجحقا  مع أنَّ  ،افًٔٚشٜ ُِ س ًٍٕف فِدِّ ـرَّ  ،قو اؿًٚ ٕن وـٚن تقَّ  ،تٚبٜراشٜ واف

ٍِ  يثٌٝ أنَّ  ُُ ُْ اف ًَّ مـ افٍ ـ أؿّؾ ر افٔٓقدي مل ي ً ومع أنَّ . ٚئدة يف ظكهًٍِٜ افٔقٕٕٜٚٔ اف ب يًقع فِرَّ  ف ـٚن مًٚسا

ام يف افقؿٝ افذي بَّ رُ  ،م50ومٚت ٕحق  .ف شّع ظْٓامػ أنَّ إإصٚرة يف ـتٚبٚتف   أّي ِؼ مل يُ  شؾِٔق»ؾ٘ن  ،وافرشقل بقفس

ـُ أوّ  ،ـتٛ ؾٔف افرشقل بقفس رشٚفتف إوػ إػ أهؾ تًٚفقُٕٔل تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .افًٓد اجلديدٛ مـ أشٍٚر تِ ل مٚ 

 ؽريٛ، افرشٚئؾ.

ُّـ ويُ : تٍٚشر ؾِٔق]. 53صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َِ  ،افُتٚبٜٔ إػ ثالثٜ أؿًٚم شؾِٔق»وحٚت تًَٔؿ ُذُ  ًَّ  :لؿ إوَّ ًْ اف ًٚ اإًٌٜ ظؼ تًٍرات جمٚزيٜ فِ ٕوػ مـ صحٚح

وبحٞ  ،يف ظٌٚرات أخالؿٜٔ ،شإبراهٔؿ» و ،نىقؾٚافو ،شهٚبٔؾ» و شؿٚيغ» و ،ؾٔؼح ؿهص اخلَِٜٔ ،ُقيـشٍر افتَّ 

وادجّقظٜ  .رة بندة بًٍٍِٜ أؾالضقن ومٍٓقمف ظـ ادثؾ إظذتٖثِّ ًٍرات ادجٚزيٜ مُ وهذه افتَّ ٍس ظـ اهلل. افَّْ

ًٚ  افٍَّْنِّ ف يُ ومع أنَّ  قامٔس افٔٓقديٜ.تنّؾ تًٍرات فَِّْافُتٚبٜٔ  شؾِٔق»ٕٜٚٔ مـ تًٍرات افثَّ  ِّّ ؾٓق يُ  ،قامٔس رمزي ؿ ه

ًَّ  ؾّثاًل يًسف بٖنَّ  ،راظٚهتٚ حرؾًٔٚ ظذ مُ  َُ  ٌٝاف ْٚ ٕحـ افُٚئْٚت ريْٚ أنَّ وافَهد مْف أن يُ  ،درة اهلل اخلٚفؼرمز ف

ِّّ ف يُ وفَُّْ ،احِٜغ فِرَّ ادخِقؿٜ مٗهَّ  ِِّ قامٔس ادُ ٌع افَّْل ظِْٔٚ أن ٕتَّ ف مٚ زاؿ ظذ أنَّ ه ًَّ تً ِِّ وهق يُ  ٌٝ.َٜ بحٍظ اف ؿ ً
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 ذرًا إلفٌٚء ٕٚمقس اخلتٚن.مزيٜ فًٔٝ ظُ ضًٌٔتف افرَّ  ف يَقل إنَّ وفَُّْ ،قر اجلًدمُ  ظـ أُ خعِّ ز فِتَّ مْ تٚن رَ اخلِ  بٖنَّ 

 ُ  شؾِٔق»ٔٛ وجُي ، فتُقيـ واخلروجقل مـ اُه ن مـ أشئِٜ وإجٚبٚت ظـ ؾُ وحٚت تتُقَّ وادجّقظٚت افثٚفثٜ مـ افؼُّ

ـ  مزي.ًٍر افرَّ افتَّ  ثؿَّ  ،ًٍر احلريف أوًٓ ب٘ظىٚء افتَّ  ،ٜظـ هذه إشئِٜ ظٚمَّ  وظالوة ظذ آحتٍٚظ بًٌض إمثِٜ ظ

ال ظذ دراشٜ ـًٚظدتْٚ ر بثّـ يف مُ َدَّ ٓ تُ  شؾِٔق» تٚبٚتـ ؾ٘نَّ  ،س يف زمـ افرب يًقعَدَّ  افُتٚب ادُ نَّ ٍـٔػ ـٚن يُ 

 تًٍر، افًٓد افَديؿ، افًٓد اجلديد، تٚريخ، إنٌٔٚء، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:[ .افًٓديـ افَديؿ واجلديد

ٜ  شؾِٔق»يًتخدم ]. 53صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  افُِّ

وهل افُِّٜ افتل يًتخدمٓٚ افرشقل يقحْٚ يف  ،اخلٚفَٜة اهلل قَّ فقصػ ؿُ  ،شـِّٜ»ومًْٚهٚ  ،شفقجقس»افٔقٕٕٜٚٔ 

ـُ  ،فتٗدي ٍٕس ادًْكٕجِٔف إ ًُ  شؾِٔق»ٕجٔؾ يقحْٚ بًد مقت إٛ تِ وؿد  تًٍر، افًٓد اجلديد،  تهٍْٔٚت:[ .قدَُ ب

 ؽريٛ، تًريػ. إنٚجٔؾ، تدويـ،

 ٓ أحد يًِؿ ـٔػ تؿّ ]. 51صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسروبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔر و 

. وفُـ ِامء افٔٓقد افَديّٜوٓ ـتٚبٚت ظُ  ،س ٓ يذـر صٔئًٚ ظـ ذفؽَدَّ ؾٚفُتٚب ادُ  ،كتَ اختٔٚر أشٍٚر افًٓد افَديؿ أو مَ 

ًُ ٚريخ تًّح مٍٚتٔح يف افتَّ  ،ٜ حٚلْٚك ظذ أجَّ هُ   شؿٕٚقن» وـِّٜ ٝ افًِّٜٔ.ـٔػ متَّ  ْقا ِّّ خُي س أن َدَّ ِامء افُتٚب ادُ ف

ًُ  ،ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ َِ َه ظَ »وهل تًْل  ،ٓفٜ ظذ ؿٚئّٜ إشٍٚر ادٌَقفِٜامء فِدَّ يًتخدمٓٚ اف نر إػ إشٍٚر وتُ  ،شٔٚسٚ اف

ًُّ ٍقُّ ر ؾٔٓٚ مًٚير افتَّ شٜ افتل تتقؾَّ َدَّ ادُ  قجد يف افَٕٚقن ويُ  .ِّٓغ مـ اهللٚ ـٕٚقا مُ َٓ تَ ٌَ تَ ـَ  ظذ أنَّ  ّل افتل تدُ  ،قّ ُّ ق واف

ًَّ مُ  ،شٍراً  81افٔٓقدي   ّل ٚريخ تدُ واإلصٚرات يف افتَّ وافُتٚبٚت.  ،وإنٌٔٚء ،قراة()افتَّ  ٚمقسّٜ إػ ثالثٜ أؿًٚم: افََّْ

ًٚ ظديدة فًٔتَرُّ رُ افٔٓقد اشتٌرؿقا ؿُ  ظذ أنَّ  ّّ  81 وا ظذ أّي وٕ ً يتو  100وذفؽ مـ حقايل  ،سَدَّ افُتٚب ادُ  ْٓٚشٍرا

ُُ  شدإٔٚل»شٍر  ذفؽ حدث ٕنَّ  إنَّ )...(  ل ادٔالدي.إػ افَرن إوَّ  ،ق.م ٝ ـتٚبتف حتك ـ ؿد متَّ ظذ إرجح مل ت

ـتٌٜ،  تٚريخ، تًريػ،افَٕٚقن، جمٓقل،  تهٍْٔٚت:[ .بًد أن ـٚن ؿد اشتَر ؿًؿ إنٌٔٚء ،افَرن افثٚين ؿٌؾ ادٔالد

 ٔؿ، تدويـ.تًَ
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مـ : ٚمقسؿٌقل افَّْ ]. 51صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٚ ؿٚل ظْٓٚ افٔٓقد إهنَّ ، س يف جمّقظٜ واحدةَدَّ ٝ إشٍٚر اخلًّٜ إوػ يف افُتٚب ادُ ًَ ك مُجِ تَ ًتحٔؾ أن ًٕرف مَ ادُ 

ئع وتًٚفٔؿ اهلل. ًُ  صِّٝ ذا ًَّ  ،ـ أزمٜ ؿقمٜٔمَ ٝ يف زَ ًَ ٚ ظذ إرجح مُجِ ِامء إهنَّ ويَقل ـثرون مـ اف ٌل مثؾ اف

وُأِخَذ افٔٓقد افٌٚؿقن أحٔٚء مـ  ،ت أورصِٔؿ وُهِدم اهلُٔؾ بًّرؾٜ اجلٔش افٌٚبعَر ق.م. حغ ُدمِّ  521افٌٚبع يف 

 تًريػ. خ، تدويـ،افًٓد افَديؿ، افَٕٚقن، جمٓقل، تٚري تهٍْٔٚت:[ .مقاضْٓؿ إػ بٚبؾ

: سَدَّ تْئؿ افُتٚب ادُ ]. 55صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

تًٍِٚ ظْد افٔٓقد ترتٔٛ إشٍٚر يٖيت ُم  رؽؿ أنَّ  ،شٍٚر افًٓد افَديؿأٍٚق بغ افٔٓقد وافزوتًتٕٚٝ بنٖن ظدد ْٚك اتِّ هُ 

افًٓد افَديؿ بحًٛ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ وافُْٚئس  يف حغ ٕجد أنَّ  .تٔٛ بحًٛ افزوتًتٕٚٝ هق افسَّ ظامَّ 

َّّ إرثقذـًٜٔ افؼَّ  ًرف افتل تُ  ،وهذه افُتٚبٚت اإلوٚؾٜٔ .ـ افًديد مـ افُتٚبٚت افٔٓقديٜ افَديّٜ إخرىؿٜٔ يتو

ُ مجٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ فؿد طٓرت يف افسَّ  ،شإبقـريٍٚ»بٚشؿ  َـّ  ،شَٜدَّ ُِتٚبٚت افٔٓقديٜ اد ذوا ؾٔام بًد افٔٓقد اُتَّ  فُ

 ُ راً بًدم اإلبَٚء ظِٔٓٚ وّـ افُتٚب اد ُّّ  ،ٚهٌع افزوتًتٕٚٝ ٍٕس آجتِّ اتَّ  ،وؾٔام بًد ،سَدَّ ؿرا ُُ ؾِؿ يو ٛ تُ قا هذه اف

 ضقائػ، افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، افًًٌْٜٔٔ، حتريػ. تهٍْٔٚت:[ .سَدَّ فُِتٚب ادُ 

سِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ م ويَقل : ؿٌقل إنٌٔٚء]. 55صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

 ًُ ًَّ  ،اشتٌرؿٝ زمًْٚ ضقيالً  دَّ ٓبُ ٌقيٜ افتل ص وؿٌقل إشٍٚر افَّْحْ ظِّٜٔ ؾَ  ِامء إنَّ اف ام بَّ رُ  ،ٌلبدأت ظذ إرجح بًد اف

َِ وـٚ ،يف افَرن اخلٚمس ؿٌؾ ادٔالد هذا  وإرجح أنَّ  ،ر مالخلٍْ وهق ِش  ،ؿًْ ن هذا ظْدمٚ ـتٛ آخر إشٍٚر يف هذا اف

 َِ س افٔٓقدي َدَّ افُتٚب ادُ  ودفٔؾ آخر ظذ أنَّ . ؿ ؿد ختؿ ؿٌؾ أن يُتّؾ شٍر دإٔٚل يف افَرن إخر ؿٌؾ ادٔالدًْ اف

ق.م.  630هق شٍر هيقدي ـتٛ يف ٕحق )و مٜ شٍر ينقع بـ شراخَدِّ ـٚن ؿد ختؿ يف ذفؽ افقؿٝ هق مٚ جٚء يف مُ 

يًٜ وإنٌٔٚء وإخريـ ًٚفٔؿ افًئّٜ يف افؼَّ فَد ُأظىٔٝ فْٚ ـثر مـ افتَّ »ؾَٔقل:  (،وهق أحد أشٍٚر إبقـريٍٚ

 افَٕٚقن، تٚريخ، افًٓد افَديؿ.تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .شافذيـ جٚؤوا بًدهؿ

وـتٚبٚت : ؿٌقل افُتٚبٚت]. 51صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ ٓٚ جٚءت يف افسَّ وفَُّْ ،وٚف إػ افُتٚبٚتظذ أن تُ  ،رةتٖخِّ مُ  طٓرت هيقديٜ أخرى ٜ وهل افسَّ  ،ًٌْٜٔٔمجٜ اف مجٜ افٔقٕٕٚٔ

ػ افَرن إول بًد إوؿد اشتّر ذفؽ  ،وافتل بدأت يف افَرن افثٚفٞ ؿٌؾ ادٔالد بسمجٜ افْٚمقس ،فُِتٚبٚت افٔٓقديٜ

َّ وؿد ؿرَّ . ادٔالد مع أشٍٚر أخرى ُِ  أنَّ  ،ٜ حٚلر افٔٓقد ظذ أج فٔس هلٚ ٍٕس افَّٜٔ  ،رةتٖخِّ تٚبٚت افتل جٚءت مُ هذه اف
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 ًَّ َّّ . ٚبَٜ هلٚمثؾ إشٍٚر اف ُُ وهذه إشٍٚر إخرة تو ُ تُ ْٓٚ اف . ؿٔغافؼَّ ومٚن افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس شٜ فِرُّ َدَّ ٛ اد

ُُ مَّ أ )وهل ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ  أو حًٌٝ مثؾ أشٍٚر إبقـريٍٚ ،ؾَد ترـٝ بنُؾ ظٚمّ  ،شٜ ظْد افزوتًتَٕٚٝدَّ ٛ ادُ تُ ٚ يف اف

ًُ  (.شادخٌقءة»مًْٚهٚ  ٝ يف أواخر َّ ُختِ  ،س افٔٓقديَدَّ ؿٚئّٜ إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ يف افُتٚب ادُ  ِامء إنَّ ويَقل بًض اف

ف مل ِامء آخرون ظذ أنَّ ظُ  . وُيِكّ شمجْٔٚ»الدي بقاشىٜ ؿٚدة مـ افٔٓقد ـٕٚقا ؿد اجتًّقا يف جمّع ل ادٔن إوَّ افَر

ًٚ ، شمْٜٔأ»رد ٚ ـٕٚٝ جُمَّ إذ يَقفقن أهنَّ  ،ىًَِٚ جيتّع هذا ادجّع مُ  ًٚ هيقدي ِِّ حٔٞ ـٚن يدرس مُ  ،ـٕٚٝ مرـزاً ظِّٔ ّق ً

 ،أشتر ،اجلٚمًٜ ،إمثٚل ،مثؾ حزؿٔٚل ،لدَ ثرة فِجَ ٜ إشٍٚر ادُ حَّ بام ؾٔٓٚ ِص  ،ْٚؿنقن مقوقظٚت ـثرةويُ  ،افٔٓقد

 أبقـريٍٚ، تٚريخ، ؽريٛ، إنٌٔٚء.افَٕٚقن، افًٓد افَديؿ، تًريػ، آبٚء، ضقائػ،  تهٍْٔٚت:[ .وٕنٔد اإلٕنٚد

ـَ م]. 51صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:   شٍر دإٔٚل؟ َٛ تَ ـ 

 ًُ ًِّ  إنَّ ِامء يَقل بًض اف َّّ ٍر ادُ دإٔٚل مل يُتٛ اف قري يف افَرن إخر ػ حٚـؿ ُش إاإلصٚرة  ويَقفقن إنَّ  ،ك بٚشّفً

ًِّ  ظذ أنَّ  ّل ؿٌؾ ادٔالد يدُ  ـُ اف بًّرؾٜ صخص اشتخدم اشؿ  (ق.م. 500)ٕحق  ـ دإٔٚل بُثرمَ بًد زَ  َٛ تِ ٍر ؿد 

ًِّ وبذفؽ ي ،دإٔٚل ـُ  ٚرخئٜ.ٍر صٍتف افتَّ ٖخذ اف ـُ تُ و س َدَّ درج يف افُتٚب ادُ مل تُ  ،ٝ حقايل ٍٕس افقؿٌَٝ تِ ٛ أخرى 

ًُ  ،جداً  ثٚ اظتزت أحدافٔٓقدي ٕهنَّ  ٌّ  لدإٔٚ ِامء يَقفقن إنَّ وفُـ بًض اف ًتٌَؾ بًد ٖ ظـ أصٔٚء يف ادُ اشتىٚع أن يتْ

ًِّ وأنَّ  ،ونُر ة ؿُ ظكه بًدَّ  افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، ـتٌٜ، جمٓقل، تٚريخ، تدويـ،  تهٍْٔٚت: [.ٍر بًٍْفف ـتٛ اف

 افَٕٚقن.

ًَّ ]. 51صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  س اف : ٚمريافُتٚب ادَُدَّ

رة ًَّ  ،يف إزمْٜ افُتٚبٜٔ ادُتٖخِّ . ؾَد مـ أجْٚس ُمتِىٜ وإيامن ُمْحرف ؿ صًٛ وثّْل ٚمريغ بٖهنَّ ـٚن افٔٓقد يًتزون اف

ًَّ ؿٚل افٔٓقد  ًَّ إنَّ اف ئٔؾ يف افَرن اف ة أصقريغ اشتقفقا ظذ صاميل إها ٚبع ؿٌؾ ادٔالد وتزاوجقا ٚمريغ ـٕٚقا ٕتٚج ُؽزا

َـّ مع افٔٓقد افذيـ بَقا يف افٌالد ًَّ  . وفُ ؿ افٌَٜٔ إمْٜٔ افقحٔدة مـ اف ئٔؾ ٚمريغ ؿٚفقا إهنَّ واحلٚرشقن فُِتٚب إها

س احلََٔل ًَّ ادَُدَّ إشٍٚر اخلًّٜ إوػ مـ افُتٚب  -وؿٔقن دُّ مثِٓؿ مثؾ افٔٓقد افهَّ  -ٚمريقن . وؿد اظتز اف

س شٜ ،ادَُدَّ خٜ افًزيٜوفُـ ُٕ . هل ادَُدَّ وأهّؿ . ًختٓؿ مـ هذه إشٍٚر اخلًّٜ هبٚ اختالؾٚت هّٚمٜ ظـ افًُّْ

ؿ ٚ  ،حٔح فًٌٚدة اهلليَقفقن إنَّ جٌؾ جرزيؿ وفٔس أورصِٔؿ هق ادُٚن افهَّ  اختالف هق أهنَّ بؾ هق مُتقٌب يف افقصٚي

وهل مىقضٜ ؿديّٜ ب٘موٚء ـٚتٛ اشّف  ،يرجًقن إػ أؿدس ُمَتْٔٚهتؿ ،ئْٜ. وفتٖجٔد دظقاهؿ افدِّ افًؼ افتل فدهيؿ

ظك وأوَّ  ،شمقشك»أخل  شهٚرون»ذـره أنَّف حٍٔد مـ أحٍٚد  ،شأبٔنٚ» ئٔؾ. وادَّ أنَّف ـتٛ  شأبٔنٚ»ل رئٔس فُْٜٓ إها
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ئٔؾ إػ أرض ـًْٚنُص بًد ثالثٜ ظؼ شْٜ مـ وُ  شجرزيؿ»ادخىقضٜ يف بٚب اخلّٜٔ مرـز افًٌٚدة يف جٌؾ   ،قل إها

 ًُ بقن هذا آوـثرون مـ اف ظٚء ٕنَّ ِامء ُيُذِّ ًُ  6600أشِقب اإلموٚء يرجع إػ  دِّ ِامء بًد ادٔالد. وافًٌض مـ اف

َٜ مـ ُخ  ٍَّ ٕٜ مـ ُرَؿع ُمتٍِٜ ُمِ ٚ ُمُقَّ ح هلؿ بٍحص ادخىقضٜ يَقفقن إهنَّ ِّ ون ُر قط ترجع إػ ؿُ ىُ افَالئؾ افذيـ ُش

ًَّ وبٖجدي ُأنٚس ُمتٍِغ.  ،ظديدة س اف وفُـ  ،ٚمري مٌْل ظذ بًض أؿدم افُتٚبٚت افًزيٜ ادًروؾٜوافُتٚب ادَُدَّ

ًَّ ِامء ـثرون إنَّ افًُّْيَقل ظُ  َِّحٝ فِدِّ خٜ اف ًَّ ٚمريٜ ُٕ ًَّ . ٚمريغؾٚع ظـ ظَٚئد اف ٚ اف ٚمريقن ؾَٔقفقن إنَّ افُتٚب أمَّ

س افٔٓقدي هق افذي تؿّ  ًَّ تَْٔحف ادَُدَّ ئٔؾ. ومٚ زال بًض مئٚت مـ اف مقن  ويف ـّؾ  ،ٚمريغ ئًنقن يف إها شْٜ ُيَدِّ

 ٍِ افًٓد افَديؿ،  تهٍْٔٚت:[ ٜ ٕٚبِس )صُٔؿ افَديّٜ(.افذي ُيىّؾ ظذ مديْ ،شجرزيؿ»ح ظذ جٌؾ ْه ذبٚئح ظٔد اف

 تًريػ.حتريػ، ؿٕٚقن، تٚريخ، آبٚء، ضقائػ، مىقضٚت، إنٌٔٚء، 

ُُ ]. 52صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  يف افُتٚب ـ إشٍٚر مل ت

ْٚك بؾ هُ  ،بًدهؿ ادًٔحٔقن ثؿّ  ،ٜافتل يَرأهٚ افٔٓقد بًٚمَّ قص افٔٓقديٜ افَديّٜ ُه هل وحدهٚ افُّْ ،س افًزيَدَّ ادُ 

ًَّ هذه إشٍٚر تُ  وأهؿّ ، سَدَّ شٍٚر افُتٚب ادُ أػ إ مل ُتوؿّ  ،حسام افٌُرافًديد مـ افُتٚبٚت افتل ـٕٚٝ مقوع آ ؿ َ

َِ  ػ ؿًّغ.إظٚدة  ٜ س )وهل افسَّ َدَّ ل ترمجٜ يقٕٕٜٚٔ فُِتٚب ادُ إشٍٚر ادقجقدة يف أوّ ل ينّؾ ؿ إوَّ ًْ اف مج

 ًَّ ُِ . ٌَؾ يف إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔٓٚ مل تُ وفَُّْ  ،ًٌْٜٔٔ(اف س ظْد َدَّ تٚبٚت مقجقدة يف افًٓد افَديؿ فُِتٚب ادُ وأؽِٛ هذه اف

ُّّ ظْد افزوتًتٕٚٝ افذيـ يُ  ًتز مـ إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔٓٚ ٓ تُ وفَُّْ  ،افُٚثقفٔؽ )وهل ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ  شإبقـريٍٚ»قهنٚ ً

َِ  ،(شادخٌقءة» تًْل ًٚ أخرى مـ ضٌٚئع مُ ؿ افثَّ ًْ واف افَٕٚقن،  تهٍْٔٚت:[ .ظٜتْقِّ ٚين ينتّؾ ظذ أـثر مـ مخًغ ـتٚب

 افًٓد افَديؿ، تًريػ، ضقائػ، أبقـريٍٚ.

: تًّٜٔ إشٍٚر اإلوٚؾٜٔ] .52صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،َدَّستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ  وؿّ  ،تْٜٔٔ )افٍقجلٚتٚ(يَقم بسمجتف افالَّ  شجروم»ظْدمٚ ـٚن  ،يف أوائؾ افَرن اخلٚمس ًٌْٜٔٔ مل إفٔٓٚ أشٍٚر مـ اف

ل وـٚن هق أوَّ  ،هذه إشٍٚر فًٔٝ ؿٕٚقٕٜٔ ػ أنَّ إ أصٚر ،ٍْهِٜمٜ مُ َدِّ وفُـ يف مُ  ،تُـ يف إشٍٚر افًزيٜ افَٕٚقٕٜٔ

 ػإدريٟ ٝ إشٍٚر إبقـرئٍٜ بٚفتَّ َّّ وُو . ذؾٝ بًد ذفؽمٚت جروم حُ َدِّ وفُـ مُ ، شبقـريٍٚأ»مـ أضِؼ ظِٔٓٚ 

ػ إؤٍٝ ٚ أُ ًْل أهنَّ ب ،شٕٚقٕٜٔ افثٕٚقيَٜإشٍٚر اف»ن ويىِؼ ظِٔٓٚ افُٚثقفٔؽ أ ،س افُٚثقفُٔلَدَّ افُتٚب ادُ 
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 أبقـريٍٚ، تًريػ. افًٓد افَديؿ، افَٕٚقن، تٚريخ، آبٚء، فٌٚت، حتريػ، تهٍْٔٚت:[ .ٕشٍٚر افَٕٚقٕٜٔا

ٝ أشٍٚر ٌَ تِ ـُ : إبقـريٍٚ]. 52صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

افَهص  .وتنتّؾ ظذ ؿهص خٔٚفٜٔ وتٚريخ وـتٛ حُّٜم. 10 ػإ .م.ق 300تٍِٜ ؾٔام بغ إبقـريٍٚ يف أزمْٜ ُم 

 ، أبقـريٍٚ، ؽريٛ.افًٓد افَديؿ، افَٕٚقن، تٚريخ تهٍْٔٚت:[ .شهيقديٝ»و  شضقبٔٚ»اخلٔٚفٜٔ مقجقدة يف شٍر 

ُِ ]. 53صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  إشٍٚر : ئٍٜا تٚبٚت افزَّ اف

ً مٚ تُ َدَّ درج يف افُتٚب ادُ إخرى افتل مل تُ  ػ إَريٛ وترجع بٚفتَّ  ،شائٍٜافُتٚبٚت افزَّ »ْقان ذـر حتٝ ظُ س افًزي ـثرا

ـُ م. 800ػ إق.م.  800مٚ بغ   ،شإصًٔٚء» و شِٔامنُش » و شمقشك»مثؾ  ،ٝ زيًٍٚ حتٝ اشؿ أحد ادنٚهرٌَ تِ وؽٚفٌٔتٓٚ 

 افًٓد افَديؿ، افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، تٚريخ، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:[ .ٕشٍٚر ـتٚبٜٔ أؿدم ظٓداً  ٝ تَِٔداً ٌَ تِ ـُ  وأ

ٜ ]. 53، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ائٍ تٚبٚت افزَّ
ُِ وتنّؾ اف

حرة  ،شيّزيس» و شمْٔس»ٜ ام يف ذفؽ ؿهَّ ب ،وإشٚضر ادُرتٌىٜ هبٚ ؿأجوًٚ امتدادات فَهص افًٓد افَدي ًَّ ٜ اف ؿهَّ

ـام تقجد أشٍٚر  ،وصًقده شإصًٔٚء»واشتنٓٚد  ،شؾرظقن»يف بالد  شهٚرون» و شمقشك»ادكيغ افذيـ ؿٚومقا 

 ،ٕهٔحٜ أدبٜٔ ظْد اؿسابف مـ ادقت شيًَقب»مًْقبٜ ٔبٚء إشٌٚط آثْل ظؼ افتل ؾٔٓٚ ُيًىل ـؾ ابـ مـ أبْٚء 

إٔؿ وؿىع ُمتٍِٜ.وأخ ِقات وافسَّ ً ُهْٚك أشٍٚر مـ احلُّٜ وافهَّ َّٓ  ،ٚ يف إصؾ هيقديٜومع أهنَّ  را بًض   أنَّ إ

 ُِ إبقـريٍٚ أجوًٚ هلٚ  ائٍٜ وافُتٚبٚت افزَّ  ويف افقاؿع ـّؾ . تقشًٔٓٚ أو تَْٔهٓٚ بًّرؾٜ مًٔحٔغ ؿّ تائٍٜ تٚبٚت افزَّ اف

َّ  ،ب يًقعًتَدات افٔٓقد يف زمـ افرَّ  مقاؿػ ومُ ٌغِّ ٚ تُ ٕهنَّ  ،ن فًِّٔحٔغتٓٚ أَّٔ أمهِّ  ـرت يف ظذ أؾُٚر ذُ  ؾوتن

 ، حتريػ.إنٌٔٚء أبقـريٍٚ، ؽريٛ،افَٕٚقن،  تهٍْٔٚت:[ .افًٓد اجلديد

 خ افٔٓقديهذا ادٗرِّ  َٛ تَ ـَ ]. 10صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 ،ل افٍسة مٚ بغ افًٓديـ افَديؿ واجلديدٌىِّ تُ  ،ٚريخ افٔٓقديدات مـ افتَّ َِّ جُم  ،يف افَرن إول ادٔالدي )يقشٍٔقس(

 ،ًقعي. وهبٚ إصٚرات ظٚبرة ظـ افرب حتّؾ أن تؤع مـ ذاـرة افتٚريخفُٚن مـ ادُ  شيقشٍٔقس»ِٓٚ ًجِّ يُ  وفق مل

َِّ  ويًَقب أخل افرب. ،حْٚ ادًّدانويق ُُ وؿ وؿد جتٚهؾ افٔٓقد  ،ٚب اددٕٔقن يف افَرون إوػ بًدهتَّ ام اؿتٌس مْف اف

َـّ  ،ف خٚئــتٚبٚتف يف افٌٚفٛ ظذ أشٚس أنَّ  ُُ  وفُ د ٗيِّ ؿ وجدوا ؾٔٓٚ مٚ يُ ٕهنَّ  ،قا فْٚ بُتٚبٚتفيٚب ادًٔحٔغ احتٍتَّ اف
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 .افَديؿ، تًريػ، تٚريخ، ؽريٛ، افرشؾافًٓد  تهٍْٔٚت:[ .افًٓد اجلديد

ـ  شيقشٍٔقس»مٚ ـتٌف ]. 16صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ظ

َ هُ : افرب يًقع
ِ
ًُ رَ ًخٜ يَ ُٕ ٖـثرمهٚ إتنٚراً ب ،ظـ افرب يًقع شيقشٍٔقس»ٚ ـتٌف ْٚك ًٕختٚن ح ِامء ى ـثرون مـ اف

ـُ أهنَّ  َّّ . هؿ يف افرب يًقعءٝ بًد ذفؽ بًّرؾٜ مًٔحٔغ فتٖـٔد أراٌَ تِ ٚ  ف ـٚن وإَّٕ  ،يًقع ـٚن أـثر مـ إًٕٚن ـ أنَّ وتتو

ُٕ . وهُ افذي ؿٚم مـ بغ إمقات بًد ثالثٜ أجٚم شادًٔٚ» وجٚء  ًخٜ ممٚثِٜ مُتقبٜ بٚفٌِٜ افًربٜٔ يف افَرن افًٚذ.ْٚك 

صخص ف وـٚن ادًروف ظْف أنَّ  ،قـف صٚحلًٚ ُِ وـٚن ُش  ،دظك يًقعـٚن يُ  ،حُٔؿ رجؾْٚك يف هذا افقؿٝ ـٚن هُ » هبٚ:

َّْ  ،ؾٚوؾ  َٛ ِِ ؾُه  ،ِٛظِٔف بٔالضس بٚفهَّ  ؿَ َُ وؿد حَ  ،ٚس مـ افٔٓقد وإمؿ إخرى صٚروا فف تالمٔذوـثرون مـ اف

. ف حّل وأنَّ  ،ِٛبًد ثالثٜ أجٚم مـ افهَّ  هلؿ رَ َٓ ف طَ وؿٚفقا إَّٕ . قا ظـ وٓئٓؿ ففوافذيـ صٚروا فف تالمٔذ مل يتخُِّ . ومٚت

تٚريخ، ـتٌٜ،  تهٍْٔٚت:[ .شًجزاتف شًّٔؾ مُ وأنَّ  ،افذي تٌْٖ إنٌٔٚء ظْف ،ف ـٚن ادًٔٚوبْٚء ظذ ذفؽ آمْقا بٖنَّ 

 ٕٚشقت، افهِٛ، افرشؾ، ؽريٛ.، فٌٚت، افًٓد اجلديد، افَٔٚمٜحتريػ، ٓهقت، 

ئٔؾ ]. 18، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ظْدمٚ رجع بْق إها

ّٛ يف بٚبؾ إلظٚدة بْٚء اهلُٔؾ مديْٜ أورصِٔؿ ًَّ ٜ  ،ـٕٚقا ؿد ؾَدوا ِصِتٓؿ بٚفُثر مـ ُتراثٓؿ ،مـ اف بام يف ذفؽ ُفٌ

قن أرامٜٔ ؾَطـٕٚ ،ؾًقوًٚ ظـ افًزي ،إشالف ئِٔٔغ يتَُِّّ  ،وهع ُفٌٜ اإلمزاضقريٜ افٍٚرشٜٔ ،ٝ ؽٚفٌٜٔ اإلها

ًٛ  شظزرا»وطّؾ ـثرون مـ افٔٓقد يًٍِقن ذفؽ حتك زمـ افرب يًقع. وظْدمٚ دظٚ  فَٔرأ هلؿ شٍر افُٚتٛ افنَّ

يًٜ ءة  ،ٜزيبٚفً ؿرأ افَّّْص أوًٓ وظِٔف  ،أدرك أنَّ ؽٚفٌٔتٓؿ ٓ يٍّٓقن افَّْص افًزي ،افؼَّ ثؿَّ ؿٚم صخص آخر بَرا

افًٓد  تهٍْٔٚت: [.شٕحّٔٚ»وادنٓد ـِف مقصقف بقوقح يف اإلصحٚح افثٚمـ مـ شٍر  ،ٍٕس افَّّْص بٚٔرامٜٔ

 افَديؿ، تٚريخ، إنٌٔٚء، فٌٚت، مهٚدر، ؽريٛ.

 :ًٛس فِنَّ َدَّ افُتٚب ادُ ]. 18صـ ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ت ٌل ،وٕنَّ ُمنُِٜ افٌُِّٜ اشتّرَّ ًَّ ًٛ افذي اشتّّر يف بٚبؾ بًد اف ٜ بغ افنَّ أصٌحٝ ترمجٜ افُتٚب ادَُدَّس إػ  ،بخٚصَّ

ً ُمًتٚداً  مجٚت أرامٜٔ ُتًّد ٓشتخدامٓٚ يف أثْٚء اخلدمٜ يف ،ويف وؿٝ مـ إوؿٚت ،أرامٜٔ أمرا  ، ادجّعـٕٚٝ افسَّ

س ءة ،وحٔٞ ـٚن يَرأ رجؾ واحد مـ افُتٚب ادَُدَّ وأصٌح ُيىِؼ ظذ هذه افًْخ  ،ويَقم صخص آخر بسمجٜ افَرا
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جقم»أرامٜٔ  ً  ،شافسَّ ويف أوائؾ افًك ادًٔحل ـٕٚٝ ُهْٚك  ،مـ افُِّٜ افًزيٜ افتل تًْل ترمجٜ أو تًٍرا

افًٓد افَديؿ،  تهٍْٔٚت: [.شدإٔٚل» و شٕحّٔٚ» و شظزرا»ظدا أشٍٚر مٚ  ،فُّؾ افُتٚب ادَُدَّس افًزيش ترجقمٚت»

 تٚريخ، فٌٚت، إنٌٔٚء، تًريػ، ؽريٛ.

جقمٚت»وفًّؾ هذه ]. 18، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ش افسَّ

ٍِيَٝ يف افٌدايٜ ِصٍٚهًٚ  ِٝ ،ُح َحٝ ،وبًد ذفؽ ُشجِّ َِّ ئٔز مـ ـّؾ  ،ويف افٌٚفٛ ُٕ جقمٚت» وـٚن افٌرب افرَّ هق ش افسَّ

ًٛ بْٔام اصتِّٝ بًوٓٚ أخر ظذ  ،ـٚن بًوٓٚ ترمجٚت دؿَٜٔ فُُِّْهقص افُتٚبٜٔ ،تقصٔؾ رشٚفٜ افَّّْص افُتٚيب فِنَّ

ّقا »ؾّثاًل تَقل آيٜ مـ افتَّقراة:  ،ؿهص إوٚؾٜٔ أو تًٚفٔؿ هيقديٜ ًَّ ت ؾٖتَُِّؿ، وفتًّع إرض أؿقال أنهتل أجتٓٚ اف

جقمٚت»ؾُٔسجؿ أحد  ،(38/6)تٞ  شؾّل ع ـٌر شافسَّ ًٚ بٚفتَّىقيؾ حٚذا ـٚن  ،هذه أيٜ بتقشُّ َِّؿ شمقشك»صٚرح  ،يتُ

افًٓد افَديؿ، فٌٚت، تٚريخ،  تهٍْٔٚت: [افذي جٚء بًد ذفؽ بزمـ ضقيؾ. شإصًٔٚء»وُيؤػ إصٚرات إػ افٌْل 

 نٌٔٚء.حتريػ، تًريػ، إ

افتل  شجقمٚتافسَّ »وأؿدم ]. 18صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ء مـ شٍر  ،ت بغ مىقضٚت افٌحر ادٔٝدَ جِ وصِتْٚ هل افتل وُ  ُتتِػ  ،شأجقب»ومْٓٚ واحد ينتّؾ ظذ أجزا

 افًٓد افَديؿ، مىقضٚت، فٌٚت، حتريػ، إنٌٔٚء. ٍْٔٚت:ته[ .ًتّدادُ  ّص اختالؾًٚ واوحًٚ ظـ افَّْ 

 ٜيف افرشٚف: جقمتًٍر افسَّ ]. 18صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

شًٌٔٚ وأظىك افْٚس إذا صًد إػ افًالء شٌل » (62 /12مٚ جٚء يف )مز  سجؿ افُٚتٛيُ  ،يف افًٓد اجلديد ،ػ أؾًسإ

َّٓ  ،ف صًدٚ أنَّ وأمَّ »:  ذفؽ بٚفَقلٍنِّ يُ  ثؿَّ ، شظىٚيٚ ًُّ إف ٕزل أجوًٚ أوًٓ  أنَّ ؾام هق إ ٍذ؟ افذي ٕزل هق ػ أؿًٚم إرض اف

 ًَّ ُُ افذي صًد أجوًٚ ؾقق مجٔع اف أل اف َُ  ومع أنَّ  ،(60-1/2)أف  شّؾ اموات فُل ّي ً فٌٚفٌٜٔ اف ءرَّ هذا فٔس تًٍرا  ،ا

 َّٕ [ .ر يف افُٚتٛ يف افًٓد اجلديدؿد أثَّ  شمجقافسَّ » ظذ أنَّ  ّل ٚ يدُ ممَّ  ،شجقمٚتسَّ اف»مـ ش ترجقم»ف مقجقد يف ؾ٘

 افرشٚئؾ، تًٍر، جمٓقل، ـتٌٜ.افًٓد اجلديد،  تهٍْٔٚت:

ل وجٚء يف ]. 18، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ـتٚبٚت ُمًِِّّ

ِِّؿ افرشقل بقفس( ترجقم فًٍر  ،افٔٓقد ِِّؿ افًئؿ ؽامٓئٔؾ افنٔخ )ُمً ٜ ظـ ؾحص ادًُ ويف احلٚل أمر  ،شأجقب»ؿهَّ

ئغ أن خُيٌِّئف بغ احلجٚرة يف اهلُٔؾ  افرشؾ، تًريػ، حتريػ، ؽريٛ.افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء،  تهٍْٔٚت:[ .أحد افٌَّْٚ
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سبر: شتٍٔـ مِٔر و روبرت هق ء ـٚن افرب ]. 13، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّ وفُـ شقا

ٓٚ ظٚدة ،أو مل يًتخدمف شافسجقم»يًقع ؿد اشتخدم  ]أي أرامٜٔ  ؾَد ـٕٚٝ افسجقمٚت مُتقبٜ بٚفٌِٜ افتل يتَُِّّ

َِّّٓٚ ادًٔح  ؾَّْٕ٘ٚ ٕٖخذ ؾُرة ظـ افتًٍَّرات  ،جقمٚتؾ٘ذ ٌٕدأ بٚفس ،ٜ فْٚودراشتٓٚ هٚمَّ  ،[♠افتل ـٚن يتُ

رة فُُِّْهقص َُّ جقمٚت» و ،افٔٓقديٜ ادٌُ ًٌِّْٜ فُُِّْهقص افُتٚبٜٔ شافسَّ ؿَّٜ بٚف د مـ  ،افتل افتزمٝ افدِّ ُـّ ُتًٚظدٕٚ ظذ افتَّٖ

حٔح فألؿقال يف افًٓد افَديؿ افتل تهًٛ ؿراءهتٚ هٝ مـ ٕنَّ افُُّْهقص افًزيٜ يف افً ،ادًْك افهَّ ٓد افَديؿ تنقَّ

ُمقع  افًٓد اجلديد، تٚريخ، فٌٚت، حتريػ، تًٍر. تهٍْٔٚت: [.أو مـ ُبَع احلز ،افدُّ

: مٚذا ؿرأ افرب يًقع]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

تَّٚب افًٓد اجل ظذ أنَّ  ّل ْٚك إيامءات تدُ وهُ  صقر اهلل اخلٚفؼ ـٚفُِّٜ وـٚفْقر  ،ؾّثالً  ،شجقمٚتافسَّ »ديد اشتخدمقا ـُ

 شجقمٚتفِسَّ »ؿَٜٔ راشٜ افدَّ افدِّ  إنَّ  ،وظالوة ظذ ذفؽ ،شجقمٚتافسَّ »ويف أحد  ،مٜ إٕجٔؾ يقحَْٚدِّ مقجقدة يف مُ 

ٍَ تُ  ون افٔٓقد افذيـ مـ ٍنِّ ػ ؾٓؿ ادُ ٚ تُنػ فْٚ ـٔحٔٞ أهنَّ  ،ة بغ افًٓديـ افَديؿ واجلديدقَ جْ ًٚظد ظذ اختٔٚر اف

 افًٓد افَديؿ، ـتٌٜ، تًٍر، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:[ .س افًزيَدَّ ظك افرب يًقع افُتٚب ادُ 

: صقرة إػ افّٔغ]. 13، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُٕخٜ افٌنٔىٜ ]مىقضٜ اخل  [.م6861وترجع هذه ادخىقضٜ إػ ٕحق  ،ؾُش ٚبقريقس[ ٕظامل افرُّ فهٍحٚت مـ 

 مىقضٚت، افًٓد اجلديد، فٌٚت، تٚريخ. تهٍْٔٚت:

س َدَّ افُتٚب ادُ  افٌنٔىٜ]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ : ٌٜ جديدةبُِ  ًَّ يف اف ُ  ،ٌٜ جديدة هل افنيٕٜٚٔإتؼت فُ  ،يًقع ّب ٌٚذة دقفد افرَّ ٚبَٜ مُ ْقات اف ِ  ّٝ افتل مت ٜ َِ ِه ب

س َدَّ وترجؿ افُتٚب ادُ  ،يف افَرٕغ إول وافثٚين)ظرؾٜ احلديثٜ يف جْقيب ذق ترـٔٚ(  شإدشٚ»ؾٔام حقل  ،فمرامٜٔ

ً هلٚ ظـ افسَّ  ،()افًٌٔىٜ أو افَْٜٔ شافٌنٔىٜ»ل ؾٔام بًد ِّّ وُش  ،يٕٜٚٔػ افنُّ إافًزي  حَٜ افتل يٕٜٚٔ افالَّ مجٚت افنُّ متٔٔزا

ًَّ أخذت ظـ افسَّ  ـُ . ًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔمجٜ اف ُُ  شافٌنٔىٜ»ٝ أشٍٚر ٌَ تِ وؿد  ب ُم ب وفُـ إرجح  ،تٍِٜتٍِغ يف أمٚــ ُم تَّٚ

ٜ أشٍٚر وبخٚصَّ  ،شافٌنٔىٜ»ٍٚر بًض أش ّل . وتدُ ل أو بًد ذفؽ بَِٔؾٚ مجًٔٓٚ ـٕٚٝ ؿد اـتِّٝ يف هنٚيٜ افَرن إوَّ أهنَّ 

 ،شافٌنٔىٜ» يٌدوا أنَّ ، شإمثٚل»ؾٍل حٚفٜ شٍر  ،أرامٜٔ شافسجقمٚت»قراة )إشٍٚر اخلًّٜ إوػ( ظذ أثر افتَّ 

ُ ًَ وافُّْ فسجقم. اـٕٚٝ مهدر ترمجٜ  ،ص افًزيوفٔس افَّْ  ّص ٚ جًؾ افَّْ ممَّ  ،ٜٝ ثٚبتختٍِٜ مـ افٌنٔىٜ طَِّ خ افَديّٜ اد

يف افَرن  شافٌنٔىٜ»ػ إؤٍٝ ترمجٚت افًٓد اجلديد وؿد أُ . ؿ افَراءات افًزيٜ افٌٚموْٜٓ ًٚظدة ظذ ؾَ ٚمًٚ يف ادُ ه
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 تهٍْٔٚت:[ .ؿٜٔواحٚرؤٕغ فًُِْٜٔ افؼَّ  يٚن إرثقذوـسشّل فِنُّ س افرَّ َدَّ هل افُتٚب ادُ  شافٌنٔىٜ» ٕنَّ  ،ٚينافثَّ 

 ريػ، تٚريخ، ـتٌٜ، تدويـ، ضقائػ، فٌٚت، مىقضٚت، تًافًٓد افَديؿ

يل ُوفد يًقع افَّْ]صـ.  ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٚسي يف حقا

 تٚريخ. تهٍْٔٚت:[ ق.م. 1ظٚم 

ٛ مل يُ : ٓ حٚجٜ فُِتٚبٜ]. 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ُت

ل أوّ  ة أشٌٚب فذفؽ.دَّ ْٚك ظِ ف ـٚن هُ وإرجح أنَّ  ،قده ظذ إرضجُ ـ وُ مَ زَ فًَديـ افتٚفٔغ يًقع يف اف ّب ظـ افرَّ  ءر

ًٚ  ّب افرَّ  هق أنَّ  ءر ـّؾ  فغ مل أتٌٚظف إوَّ  ـام أنَّ  ،قِص أحدًا مـ تالمٔذه فُٔتٛ ظْفف مل يُ ام أنَّ ـ ،يًقع مل يسك صٔئًٚ مُتقب

ـُ إيف حٚجٜ  ةيٕٜٚ جديديًتزوا أنًٍٓؿ أتٌٚع دِ  ٌغ يٗمْقن ؾَد ـٕٚٝ ؽٚفٌٔتٓؿ هيقداً ضِّٔ  ،ٜ هبٚشٜ خٚصَّ َدَّ ٛ مُ تُ ػ 

ًٚ هلذه إشٍٚر ّب افرَّ  وأنَّ  ،ٕشٍٚر افًزيٜٚب وظْدمٚ آمـ إمؿ )ؽر دًٔٚ افذي وظد بف إنٌٔٚء. ؾٓق ا ،يًقع ـٚن إمتٚم

ًَّ  وفًّؾ  .اظتزوا افٔٓقديٜ هل ديٕٚتٓؿ ،افٔٓقد( بٚدًٔح ُِ دَ ٌٛ إـز يف ظَ اف ًٚ م اف ًٚ ظِّٔ ؾٚدًٔحٔقن  ،تٚبٜ ـٚن شٌٌ

ًٚ يدظقهؿ  وظِٔف مل ،ًتٌَؾ افَريٛيًقع شٖٔيت ثٕٜٚٔ يف ادُ  ّب افرَّ  إوائؾ آمْقا أنَّ  إذ  ،ءفتًجٔؾ أي ريروا شٌٌ

يف أثْٚء افٍسة افَهرة ؿٌؾ أن يًقد بٚدجد فُل  ،نٚؾٜٓمُ  أّي  ،ًٚ بٚفُالمب يًقع حّٔ ًِٔؿ ظـ افرَّ ظ افتَّ ٍْ ُّْٓؿ حِ يُ 

افًٓد اجلديد، تدويـ، فٌٚت، تٚريخ، اإلٕجٔؾ، ادجلء،  تهٍْٔٚت:[ .يديـ إحٔٚء وإمقات ويًتُّؾ مُِقتف

 ؽريٛ.

سهقبر: شتٍٔـ مِٔر و روبرت  ظْدمٚ : حتديد افنُؾ]. 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

ر روايتٓٚ ّب بدأت افَهص ظـ افرَّ  ٜ ،يًقع تتُرَّ ً مٚ ُيًٚد بْٚؤهٚ فتُقن مالئّٜ فْامذج ُمًَّْٔ  ،ؾّثالً . ـٕٚٝ ـثرا

ـ ُمًجزات صٍٚء َّّ ط ادًُتخد ،افَهص افتل تتو ًٓ ُيقصػ ٕقع إمل ،م يف افًٓد افَديؿشٚرت ظذ افَّّْ ثؿَّ  ،ؾٖو

ٍٚء ًٚ  ،يتَٚبؾ ادُهٚب مع صٕٚع ادًُجزة ويىِٛ مْف افنِّ ٍٚء بُِّٜ أو بًِّٜ ،وثٚفث حيدث افُزهٚن ظذ  ،رابًًٚ  ،يتّؿ افنِّ

ٍٚء ًٚ يْدهش ادُنٚهدون. ؾنٍٚء إبرص ادذـقر ؿّهتف يف )مر  ،افنِّ تٔٛ. ( ُتٌغِّ هذا 15-6/10وخٚمً ف بؾ أنَّ افسَّ

ً مٚ ـٚن بًض افَهص مـ حٔٚة افرَّ  حتك وإن ـٚن إمر  ،ـًٔٛٚد صٔٚؽتٓٚ فتالئؿ هذا افسَّ يًقع تُ  ّب حتك ـثرا
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ُُ  ،ّقذجًٚد ترتٌٔٓٚ أو حٌُٓٚ فتالئؿ افَّْ ويُ  ،ٜٚر احلَٚئؼ بدؿَّ ٔختايًتِزم  إذ مل يُـ ؿهد  ،ـ هذا حتريًٍٚ فِحّؼ ومل ي

ًٚ مُ اوي أن يًىل وصافرَّ  يًقع ظذ احلٔٚة  ّب بؾ بٚحلري فٔزز افَقة افتل ـٕٚٝ فِرَّ  ،يًقع ّب اًل ظـ أظامل افرَّ ٍهَّ ٍ

َِ ٜ وادرضحَّ وافهِّ  ،وادقت َِ ؾ٘ن افرَّ  ،يًقع يف صٌٜٔ مٍٓقمٜ ّب ٜ ظـ افرَّ هَّ . وجيًؾ اف ٜ هَّ شٚفٜ إشٚشٜٔ مـ اف

 ريػ، ٓهقت.تدويـ، حت تهٍْٔٚت:[ .ح دـ يًتًّقن فألخٌٚر افىٌِٜٔو تتَّ 

ًِ ]. 13، 12صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ػ إيٚت مـ اف

ن افتل دُ ٚفٛ يُّٞ يف ادُ ٌفَد ـٚن يف افنُِٜ خىرة. قاجف مُ ف يُ أنَّ  شبقفس»أدرك  ،ٕٜٚٔويف رحِتف افثَّ : افرشٚئؾ

 ،وبًد أن ـٚن بقفس يسك ادديْٜ ،ٕتٚج مٗمْغ ٕٚوجغؽ ادرة تٍُل إلِْ وـٕٚٝ تِ  ،رهٚ بوًٜ أجٚم أو أشٚبٔعيزو

ًِّ وبذفؽ يربُقن افُْٚئس ويُ  ،ْحرؾٜتًٚفٔؿ مُ  مقنَدِّ ويُ  ،فقنتجقِّ زون مُ رأو يهؾ ـٚ ،ْٚزظٚتـٕٚٝ تثقر مُ   ،ّقهنَٚ

ًٚ رشٚئؾ هبٚ أشئِٜ فِرش ًٓ مـ أن يًقد ظٚجاًل قل بقفسؾُٕٚٝ ترشؾ افُْٚئس أحٕٔٚ ػ افًُْٜٔ افتل ـٕٚٝ إ. وبد

ًٚ مئٚت إمٔٚل وٕحق ٕهػ أشٍٚر افًٓد اجلديد رشٚئؾ مـ ـٚن ُيًّؽ بَِّف ويُتٛ رشٚئؾ.  ،تًٌد ظْف أحٕٔٚ

رة ًٚ صقوأجو ،م يف مْيقمٜ ظَٔدتفَدُّ ى افتَّ دَ قرة حٜٔ دَ ؾِديْٚ ُص  ،ٓٚ وصِٝ إفْٔٚ ـام هلوفَُّْ ،افرشقل بقفس

، تٚريخ، افًُْٜٔ، هرضَٚت، افرشٚئؾ، تًَٔؿافًٓد اجلديد، افرشؾ،  تهٍْٔٚت:[ ٜ.ئصواوحٜ فًُْٜٔ إمؿ افْٚ

 ـتٌٜ.

رشٚئؾ  وإرجح أنَّ ]. 13، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ـُ ؾ ،افرشقل بقفس هل أؿدم أشٍٚر افًٓد اجلديد . ب يًقعٜ حٔٚة افرَّ ُتٛ إنٚجٔؾ افتل تروي ؿهَّ ٝ ؿٌؾ أن تُ ٌَ تِ َد 

 ًُ افًٓد  تهٍْٔٚت:[ .ػ أهؾ تًٚفقُٕٔل هل أؿدم رشٚئِفإرشٚفٜ افرشقل بقفس إوػ  إنَّ ِامء ويَقل ـثرون مـ اف

 اجلديد، افرشٚئؾ، افرشؾ، تدويـ، تٚريخ، ـتٌٜ.

ٚ ]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،َدَّستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  مٚ هل افرشٚئؾ افتل ـتٌٓ

وهل افرشٚفٜ إػ ) ،ورشٚفٜ هل افرابًٜ ظؼة. ل بقفسقُهْٚك ثالثٜ ظؼة رشٚفٜ مًْقبٜ فِرش افرشقل بقفس؟

ً مٚ ُتًْٛ فف رؽؿ أنَّف ٓ يذـر بٚفتَّ ( افًزإٔغ ًُ . حديد أنَّف ـٚتٌٓٚـثرا قا يف ـتٚبتف ِاموبًض اف ُُّ ء ادًٔحٔغ إوائؾ ص

ًُ  ،هلٚ وؿٚل إنَّ ـٚتٌٓٚ هق  ،مـ افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ ،شترتِٔٚن»اددظق  ،ِامءيف افَرن افثٚين ادٔالدي اؿتٌس أحد اف
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اشؿ بقفس ظذ ثالثٜ  . ومع أنَّ افرشٚئؾ افتل ـتٌٓٚ افرشقل بقفس مقوقع جدل ُمًتّرإنَّ  ،. ويف افقاؿعشبرٕٚبٚ»

ًُ  ،ظؼة رشٚفٜ ٓؿ وروحفأقر افَديّٜ ُه ؾَّٕ٘ف ـٚن مـ احٖخقف يف اف  ،ـقشِٜٔ فتُريّف ،ن يُتٛ افتالمٔذ بٚشؿ ُمًِِّّ

ِِّّغ يف افًك احلديٞ ة. وهذا مٚ يَقفف ـثرون مـ ادًُ إَّٕف ؿد حدث مثالً  ،وتىٌٔؼ تًٚفّٔٓؿ ظذ ادقاؿػ ادًُتجدَّ

ة افَِّ  ،فرشٚفٜ إػ تٔىسا ،مع افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ إػ تّٔقثٚوس تغ ُتتٍِٚن ظـ رشٚئؾ افرشقل بقفس إخرى مـ ظدَّ

 ثؿَّ  ٍْهِٜ،ٝ رشٚئِف يف أشٍٚر مُ ًَ وبًد ٕحق ؿرن مـ مقت افرشقل بقفس، مُجِ  .بام ؾٔٓٚ أشِقب افُتٚبٜ ،وجقه

ًٚ افًزإٔغ، َّّ وتت ،خ ادًروؾٜ تنّؾ ظٚدة ظؼة أو إحدى ظؼة رشٚفًَٜ وأؿدم افُّْ .افُْٚئس ٕؼت يف ـّؾ  ـ أحٕٔٚ

ًٚ تًتًٌد افرشٚفتغ  افًٓد اجلديد، افرشٚئؾ، افرشؾ، ـتٌٜ،  تهٍْٔٚت:[ .ػ تٔىسإوافرشٚفٜ  ،ػ تّٔقثٚوسإوأحٕٔٚ

 جمٓقل، حتريػ، تدويـ، مىقضٚت.

افُِامت افٔقٕٕٜٚٔ يف ]. 10صـَٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، ، دار افثَّ تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س ـام يف افٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ ٝ . ؾ٘نَّ افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ هبٚ حروف ـٌرة وحروف صٌرة ،افُتٚب ادَُدَّ وؿد اشتخدم

ات ُِّرة احلروف افٌُرة يف ؽٚفٌٜٔ ادرَّ ٚت، افًٓد اجلديد، مىقضٚت، فٌ تهٍْٔٚت: [.ادخىقضٚت افُتٚبٜٔ ادٌُ

 تدويـ.

ـٚن افرشقل بقفس ظٚدة ]. 10صـ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ ُيؤػ مجِٜ أو مُجِتغ يف هنٚيٜ افرِّ ، ُيّع رشٚئِف ظذ ـٚتٛ افًٓد اجلديد،  تهٍْٔٚت: [يده. شٚفٜ بخطّ وأحٕٔٚ

 .افرشٚئؾ، افرشؾ، تدويـ

ُفٌٚت ظك افرشقل ]. 10صـ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسمِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ 

. ؾٍل ظك وافٔقٕٕٜٚٔ ،افالتْٜٔٔ ،أرامٜٔ ،افًزيٜ هل ،ـٕٚٝ ُتًتخدم يف ظك افًٓد اجلديد أربًٜ ُفٌٚت: بقفس

ث افًزيٜ ـ ،افرشقل بقفس ً ـٕٚٝ ؽٚفٌٜٔ افٔٓقد ٓ تتحدَّ َّٓ ٕٚدراً  ،ثرا ـ ُتًتخدم إ ُُ بًد زمـ  ،ٕنَّ هذه افٌُِّٜ مل ت

ِقن افًزيٜ ،شٌٔٓؿ افىَّقيؾ يف بٚبؾ ِامء افٔٓقد ـٕٚقا مٚ زافقا ُيٍوِّ ًُ  ،يف افَرن اخلٚمس مـ ؿٌؾ ادٔالد. وفُـ بًض اف

ون خدمٜ اف ِّٔغ )ُظِامء افٔٓقد( افذيـ ـٕٚقا ُيٗدُّ ويَرأون إشٍٚر  ،ًٌٚدة بٚفًزيٜوـذفؽ ـٚن بًض افُْٜٓ وافربِّ

ٜ يف أورصِٔؿ شٜ بٚفٌِٜ افٔٓقديٜ )وبخٚصَّ ذ افٔٓقد أرامٜٔ فٌٜ يف أثْٚء مرـز افتََِّٔديغ مـ افٔٓقد(.  ،ادَُدَّ وؿد اُتَّ
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ٚئًٜ ،شٌٔٓؿ يف مْىَٜ بالد ؾٚرس قهنٚ بٚظتٌٚرهٚ افٌِٜ افنَّ ٝ وإرجح أهنَّ . وـٚن ُمًيؿ افٔٓقد يف ؾًِىغ يتَُِّّ ٚ ـٕٚ

ب يًقع َِّّقن افالتْٜٔٔ يف بالدهؿ وبغ أنًٍٓؿافٌِٜ افتل تَُِّؿ هبٚ افرَّ ومٕٚٔقن يتُ ـام ـٕٚقا يًتخدمقهنٚ  ،. وـٚن افرُّ

َُقصٓؿ ٚئًٜ ،يف إظالٕٚهتؿ ويف ُٕ ًٚ . ل افٔقٕٕٜٚٔوه ،وفُـ خٚرج بالدهؿ ـٕٚقا يًتخدمقن افٌِٜ افنَّ ؾُؾ صخص تَريٌ

ومٚ تٛ هبٚ افًٓد اجلديد ،ٕٜٔ ـٚن يًرف افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔيف اإلمزاضقريٜ افرُّ ـُ وؾَد برزت افٌِٜ  ،وهل افٌِٜ افتل 

ط يف افَرن افثٚفٞ  افٔقٕٕٜٚٔ وأصٌحٝ افٌِٜ افًٚئدة بًد أن اـتًح اإلشُْدر إـز وجٔقصف ُمًيؿ ظٚمل افٌحر ادتقشِّ

ق أحد إشٌٚب افتل ٕجِٓٚ اختٚر ـتٌٜ افًٓد اجلديد وـٚن إتنٚر افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ هذا إٓتنٚر افقاشع ه. ؿٌؾ ادٔالد

هق أنف يف افًك افذي بدأ ؾٔف ادًٔحٔقن  وشٌٛ آخر ،ؾَد وّْقا بذفؽ أن يَرأهٚ أـز ظدد مـ افْٚس ،تِؽ افٌِٜ

ًٌْٜٔٔ ،ـتٚبٜ افًٓد اجلديد ًَّ مجٜ اف ٜ افًٓد اجلديد . ومع أنَّ ـتٌـٕٚٝ ًٕخٜ افًٓد افَديؿ افتل ٕنٖوا ظذ مٌتٓٚ هل افسَّ

ؾ٘نَّ ُهْٚك افُثر مـ إدفٜ ظذ أنَّ افٌِٚت إربًٜ ـٕٚٝ ومٚ  ،اشتخدمقا افٔقٕٕٜٚٔ بهقرة تُٚد تُقن بال اشتثْٚء

ََِّف وأصٓر هذه إدفٜ هق مٚ ـتٌف بٔال ،إذ تيٓر يف ـِامت وظٌٚرات وؽرهٚ مـ اإلصٚرات ،زافٝ ُتًتخدم ضس وظ

 [(.80-63/63ؾُٕٚٝ مُتقبٜ بٚفًزيٜ وافالتْٜٔٔ وافٔقٕٕٜٚٔ )يق ،شافٔٓقد ي مِؽسيًقع افْٚ»ظذ افهِٔٛ: 

 ، ـتٌٜ، فٌٚت، تٚريخ، تًريػ، افهِٛ.تدويـ افًٓد اجلديد، تهٍْٔٚت:

اً مرؿس ُمٍنِّ  أصٌح»]. 18صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َـّ  وـتٛ بتدؿٔؼ ـّؾ  ،فٌىرس َّ  ،وفُـ بٌر ترتٔٛ ،ّب مٚ ؿٚفف أو ؾًِف افرَّ  ره مـ ـّؾ مٚ تذ  .شب ًٍٕفف مل يًّع افرَّ ٕن

 افرشؾ، آبٚء. افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، تدويـ، ـتٌٜ، تهٍْٔٚت:[ .)بٚبٔٚس يف تٚريخ يقشٚبٔقس فًُِْٜٔ(

ستٚريخ اشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  دس افرشقل بقفس يف ]. 18، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـفُتٚب ادَُدَّ

ًٚ يف حٔٚة افرَّ  َّٓ دوَّ ٓٚ مل تُ فًَِّ  ،يًقع وأؿقافف وأؾًٚفف ّب رشٚئِف أحداث ًِّ ن وجتّع إ وفُـ مل ، ْٔٚت بًد ادٔالدتِّ  يف بدايٜ اف

ًِّ . ويف مُ ٍٚهًٚ زال يْتَؾ ِص  ذفؽ مٚ ؾُٚن ـّؾ  ،يًقع ّب بٚفرَّ  مٚ خيتّص  يُـ ؿد دون ـّؾ  ْٔٚت ـٚن ؿد مٚت تِّ ْتهػ اف

 شيًَقب» و شبقفس» و شبىرس»بام ؾٔٓؿ  ،ٚم مـ إمقاتََ ادُ  ّب وصٚهدوا افرَّ  ،يًقع ّب ـ ظرؾقا افرَّ افُثرون ممَّ 

يًقع  ّب افرَّ ؾَد ـٕٚٝ هلؿ روابط أوًػ بنخهٜٔ  ،يًقع ّب ٚ افذيـ بَقا فروايٜ مٚ ظرؾقه ظـ افرَّ . أمَّ ّب أخق افرَّ 

ٜ أن ٌَّ ف ؿد بدت ؾُرة ضِّٔ أنَّ  دَّ وٓبُ  ،ًٚ ُيًقع ثٕٜٚٔ مل يًد وصٔ ّب جمٔئ افرَّ  وح أنَّ ويف ٍٕس افقؿٝ ـٚن ؿد بدأ يتَّ . افتٚرخئٜ
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[ .ل إٕجٔؾأوَّ  َٛ تِ ـُ  ،م13- 12 ؾٍل مٚ بغ ظٚمّل  ،وظِٔف ،يًقع وأؾًٚفف ّب تامشُٜ ظـ أؿقال افرَّ ٜ مُ ُتٛ ؿهَّ تُ 

 ًٓد اجلديد، افرشؾ، افرشٚئؾ، تدويـ، ـتٌٜ، تٚريخ، افَٔٚمٜ، ادجلء.اف تهٍْٔٚت:

 مٚ مًْك ـِّٜ إٕجٔؾ؟] .18، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٚرة[ٜ ٌَّ ِّٔ افتل تًْل إخٌٚر افىَّ  .شإؾْجِٔقن»مٖخقذة ظـ افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ  شإٕجٔؾ»ـِّٜ  ًَّ  تًريػ. تهٍْٔٚت: [.]اف

بًد إفَٚء  ،يف افًٓد اجلديد] .18، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

مٚن ،جٚء يًقع يُرز بٌنٚرة مُِقت اهلل» ،افٌَض ظذ يقحْٚ ادًّدان  ،واؿسب مُِقت اهلل ،ويَقل: ؿد ـّؾ افزَّ

. يف بدء ُهْٚ يًْل إظالن ُبُزوغ ظك جديد مـ ُحُؿ اهللش اإلٕجٔؾ» و(. 65-6/61)مر شمْقا بٚإلٕجٔؾؾتقبقا وآ

ز  ،افًُْٜٔ َـّ زة بّقت ادًٔح وؿٔٚمتف شاإلٕجٔؾ»تر ؿد . واإليامن بذفؽ ـٚن يٗدِّي إػ احلٔٚة إبديٜ ،يف افُرا

ة يف رشٚئؾ  شاإلٕجٔؾ»اشتخدمٝ ـِّٜ  هذه افُِّٜ يف  شمرؿس»ؿَّ اشتخدم ث ،افرشقل بقفسهبذا ادًْك شتِّغ مرَّ

أو ش اإلٕجٔؾ»أضَِٝ ـِّٜ  ،ويف إزمْٜ افتٚفٜٔ ،شبدء إٕجٔؾ يًقع ادًٔح ابـ اهلل»أيٜ آؾتتٚحٜٔ إلٕجِٔف: 

ٚرة[ش إخٌٚر افىٌٜٔ» ًَّ هذه وظذ ـّؾ مٚ ُيامثؾ  ،يًقع ومقتف وؿٔٚمتف ّب ظذ ـّؾ مٚ ـتٌف مرؿس ظـ خدمٜ افرَّ  ،]اف

 تًريػ، تٚريخ، افرشؾ، إنٚجٔؾ، افَٔٚمٜ، تًٍر، تًريػ. تهٍْٔٚت: [.إخٌٚر

ومع : مرؿس يُتٛ إٕجِٔف] .18صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

تِٛهق ظذ إرجح أوَّ  شمرؿس»جٔؾ ؾ٘نَّ إٕ ،ل افًٓد اجلديد ـام وصؾ إفْٔٚيٖيت يف أوَّ  شكمتَّ »إٕجٔؾ  أنَّ  ـُ ـام  ،ل إٕجٔؾ 

 رؽؿ أنَّ  ،وٓ أحد يًرف ظذ وجف افَٔغ مـ ـتٛ هذا اإلٕجٔؾ. شفقؿٚ» و شمتك»يٌدو أنَّف ـٚن ادهدر إهّؿ إلٕجٔع 

هق  شسمرؿ» ظذ أّي  ّل وفٔس ُهْٚك مٚ يدُ . ْقان اإلٕجٔؾ يف أؿدم ادخىقضٚت افتل وصِتْٚمقجقد يف ظُ  شمرؿس»اشؿ 

 شيقحْٚ مرؿس»ـٚن افُٚتٛ هق  ،وبًْٚء ظذ تَِٔد ؿديؿ ،لـٚن اشامً صٚئًًٚ يف افَرن إوَّ  شمرؿس»ؾٚشؿ  ،ادَهقد

( 5/63بط6ش )مرؿس ابْل»افذي دظٚه  شبىرس»ارتٌط بٚفرشقل  ثؿَّ  ،بًض افقؿٝ شبرٕٚبٚ» و شبقفس»افذي راؾؼ 

يف افَرن  شيقشٚبٔقس»أحد أشٚؿٍٜ افَرن افثٚين )افذي يَتًٌف  ،شبٔٚسبٚ». وبًْٚء ظذ مٚ ذـره ابْف بٚدًْك افروحل أّي 

ف إيَّ  شمرؿس»ـتٛ  :(شتٚريخ افًُْٜٔ»افرابع يف ـتٚبف  هذا ؿد يٌدو  ومع أنَّ . ٚه بىرسإٕجِٔف ظذ أشٚس مٚ ظَِّّ

ف مـ  شمرؿس» ؾٕٚرجح أنَّ  ،ُمٌٚفٌٜ إنٚجٔؾ، تدويـ،  ٍٚت:تهْٔ[ .يف ـتٚبٜ إٕجِٔف شبىرس»اشتخدم بًوًٚ ممّٚ تًَِّّ

 ؽريٛ، افرشؾ.مهٚدر، ـتٌٜ، جمٓقل، مىقضٚت، تًٍر، آبٚء، 
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 دَّ وٓبُ : ع صُؾا اخس]. 13، 18صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ  وـٚن ّٕقذجًٚ  ،ُتٛ ٕجِٓؿـ ـٚن يرة بقوع ادًٔحٔغ افذيتٖثِّ ـٕٚٝ ظذ إؽِٛ مُ  شسمرؿ»وجٜٓ ٕير  أنَّ  صٚحل

 ُّـ أنَّ وفُـ مـ ادُ  ،أو دـ ـتٌف ،إٕجِٔف سك وأجـ ـتٛ مرؿتَ مَ ـ وٓ يًتىٔع أحد أن جيزم بٚفٜٔ. فألنٚجٔؾ افتَّ 

ْٚك بًد ذفؽ بًْقات يف رومٚ وـتٛ إٕجِٔف هُ  ف طّؾ وأنَّ  ،م11ؿٌٔؾ مقتف يف رومٚ يف  شبىرس»ـٚن مع  شسمرؿ»

ًُ  وؿد ؿِِٜٔ. ي ٗدِّ ٚ يُ ممَّ  ،وىٓٚدقاجٓقن آأتٌٚظف شُٔ  ؿد تٌْٖ بٖنَّ  سيًقع يف إٕجٔؾ مرؿ ّب افرَّ  ِامء أنَّ ٓحظ اف

ويف افقاؿع ـٚن هذا هق احلٚل يف رومٚ يف افقؿٝ افذي ، (63-63/3 ،61-1/61يامن )مرُٕٚر اإلإػ إبٚفًٌض 

يًقع ومقتف فًِّٔحٔغ  ّب ظـ خدمٜ افرَّ  تفـتٛ ؿهَّ  شسمرؿ» فًّؾ  ،وظِٔف ،شبقفس» و شبىرس»اشتنٓد ؾٔف 

ِٔٛ يف وم أن حيّؾ افقاحد مْٓؿ صٌِٔف. ؾٚفهَّ ُز فُ  مٗـداً  ،وىٓٚد بؾ وادقتقاجٜٓ آهؿ دُ ًدّ فُٔ  ،َّٔغ يف رومٚادُ 

افرشؾ، افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، ـتٌٜ، جمٓقل، تٚريخ، تدويـ،  تهٍْٔٚت:[ .ساحلََٜٔ هق مرـز إٕجٔؾ مرؿ

 افهِٛ.

 ويْتٓل اإلٕجٔؾ بنُؾٍ ]. 13، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسـ مِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔ

َُ  ،يًقع افٍٚرغ ّب ًٚء ظْد ؿز افرَّ ٜ افِّْ. بَهَّ ٍٚجئ يف ادخىقضٚت افَديّٜمُ  ًٚ ممَّ ومل ي َـّ  َـّ ٕهنَّ »ف ٕٚ صٚهدِـ صٔئ  ـُ

ؾِامذا مل  ،بًٌٛ مٚ يٌدوا مـ شٌِٔتٓٚ ،ْذ افٌدايٜٓٚيٜ بًض ادًٔحٔغ مُ ه افِّْ وؿد أربُٝ هذ ،(2 /61)مر شخٚئٍٚت

ن يف ؽٚفٌٜٔ ٜ إظداد ادقجقدة أؿٚم أحدهؿ يف افَرن افثٚين ب٘وٚؾ ،وفإلجٚبٜ ظذ ذفؽ ًقة بٚفَٔٚمٜ؟تٌتٟٓ افِّْ 

 ُُ ُ تُ اف ْذ ذفؽ افقؿٝ ومُ . ى وأظامل افرشؾاً مٚ ـتٌف مـ إنٚجٔؾ إخرُمًتّدّ  ،(80-61/3ن )مرشٜ أَدَّ ٛ اد

 ًُ  .ُّؾ إٕجِٔف أبداً مل يُ  شسمرؿ» أو أنَّ  ،يُّـ أن تُقن ؿد ؾَدت سٓٚيٜ إصِٜٔ إلٕجٔؾ مرؿافِّْ  قن أنَّ ِامء ييُّْ واف

 ًُ  ؿٌقل ػإد حٚجٜ ادًٔحٔغ ِـّ ٗأراد أن يش سمرؿ» ظذ أنَّ  ّل ٚ يدُ ممَّ  ،ٚ ـٕٚٝ هنٚيٜ مَهقدةِامء أهنَّ وأن يًتَد بًض اف

أهنك  شسمرؿ» يًتَدون أنَّ  ؿوهُ  ،ِٔٛيًقع يف اإليامن بٚفهَّ  ّب قبٜ افتل وجدهٚ أتٌٚع افرَّ ًُ وافهُّ  ،يًقع ّب صِٔٛ افرَّ 

 ،ٓٚيٜؾًِف ظٚضًٍٔٚ مع هذه افَّْ  أجوًٚ أراد مـ افَٚرئ ادًٔحل أن يُقن ردّ  شسمرؿ» وفًّؾ ٌّٜ. إٕجِٔف بّثؾ هذه افَّْ

َـّ وداظًٔٚ افِّْ  ًٚ  ظًَِٔٚ بٖنَّ  ًقة أن يٗم افًٓد اجلديد، مىقضٚت، حتريػ، تًٍر، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .ادًٔح ؿد ؿٚم حَ

 مٍَقد، افهِٛ، افَٔٚمٜ.
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ُيُّْْٚ أن : جُمتّع مرؿس]. 13، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ف شمرؿس»جتّع افذي ـتٛ ًٕتْتٟ أـثر مـ ذفؽ ؿِٔالً ظـ ادُ  يٌدو أنَّف ـٚن  ،ؾّثالً  ،ٕجِٓؿ إٕجِٔف مـ ضًٌٜٔ ٕهِّ

وفَُّْف ٓ  ،وافًٚدات افٔٓقديٜ ،يؼح مًْك افُِامت أرامٜٔش مرؿس»حٔٞ أنَّ  ،جُمتًًّٚ مـ ادًٔحٔغ مـ إمؿ

ء  ،أو افًٚدات افرومٕٜٚٔ ،يؼح افُِامت افالتْٜٔٔ ا غ جداً ٓش مرؿس»ومع ذفؽ ؾ٘نَّ ؿُرَّ ؿ ـٕٚقا مًٔحٔغ ُمتًِِّّ ُبدَّ أهنَّ

اء( د ؿُرَّ ًٚ ش مرؿس»ٕنَّ  ،)وفٔس جُمرَّ ٚ تٍسض  ،يتَُِّؿ ظـ إخالق ادًٔحٜٔ بٚظتٌٚرهٚ مًروؾٜ متٚم ـام أنَّ ـتٚبتف تٌدو أهنَّ

ّب يًقع وتًِّٔف ءه يًرؾقن افرَّ ا  افرشؾ. افًٓد اجلديد، افًُْٜٔ، فٌٚت، تٚريخ، تهٍْٔٚت:[ .أنَّ ُؿرَّ

ش مرؿس»حيل إٕجٔؾ ]. 11، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُٕ  ،بتَدير ـٌر جداً  ك آخريـ فتًجٔؾ ،خ إػ اجلامظٚت ادًٔحٜٔ يف إمٚــ افًٌٔدةًَ وأخذت مْف   وٓبد أن هذا حرَّ

ٜ »أنَّ ـثريـ  فيذـر يف اؾتتٚحٜٔ إٕجِٔ شفقؿٚ»افٌنر  ٕنَّ  ،أظامل افرب يًقع ْ ََّ ٜ يف إمقر ادُتٔ ؿد أخذوا بتٖخٔػ ؿهَّ

امًٚ فُِِّٜ ٓٚ فْٚ افذيـ ـٕٚقا ُمْذ افٌدء ُمًٚيْغ وُخدَّ ُُ  ،(8-6/6)فق شظْدٕٚ، ـام شَِّّ ش فقؿٚ»تٖـٔد ـٚن يف ؾُر  ّؾ وب

ـ ؿد ـتٛ إٕجِٔف بًد( أجوًٚ ش متَّك»إٕجٔؾ  وحُيتّؾ ،شمرؿس»إٕجٔؾ  ُُ ٚ يقحْٚ ؾِؿ ي مـ هذه ش افُثر»وفُـ بٚؿل  ،)إمَّ

ََِدت ،افَهص ٚ ؿد ؾُ افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، افرشؾ، ـتٌٜ، مهٚدر، مىقضٚت، افًُْٜٔ،  تهٍْٔٚت: [.ًِٕؿ أهنَّ

 تًٍر، تدويـ، مٍَقد.

: ٜك يًتُّؾ افَهَّ متَّ ]. 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،دَّستٚريخ افُتٚب ادَُشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 شسمرؿ»إٕجٔؾ ش كمتَّ »وؿد اشتخدم . شسمرؿ»ل إٕجٔؾ يهؾ إفْٔٚ بًد إٕجٔؾ ـٚن أوّ  شكمتَّ »إٕجٔؾ  إرجح هق أنَّ 

ً مٚ ـرَّ وـ ،وأحٕٔٚٚ أظٚد ـتٚبتف ،شسمرؿ»ًيؿ إٕجٔؾ ؾَد اشتخدم يف إٕجِٔف مُ  ،ـَْىٜ بدايٜ إلٕجِٔف ٜ  ره ـّؾ ثرا ـِّ

افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، افرشؾ،  تهٍْٔٚت:[ .شسمرؿ»هق مٚ أوٚؾف إلٕجٔؾ  ٚهٚمر  شكمتَّ »ومٚ جيًؾ إٕجٔؾ . بُِّٜ

 ـتٌٜ، تدويـ، مهٚدر، حتريػ.

 إنَّ : ٜؾ افَهَّ ك يًتُّمتَّ ]. 11، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ء ظـ مقفده وضُ ٜ افرَّ يًتُّؾ ؿهَّ  شكمتَّ » ٜ قراتف بًد افَٔٚمٜ. اإلوٚؾٜ إخرى اهلٚمَّ ُٓ قفتف وطُ ٍُ ب يًقع ب٘وٚؾٜ أجزا

الة وافهَّ  ،ىقيٌٚتافتل تنّؾ افتَّ  ،بام ؾٔٓٚ ادقظيٜ ظذ اجلٌؾ ،يًقع ّب هل مخًٜ أحٚديٞ أو مقاظظ ٕىؼ هبٚ افرَّ 
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 بّ افرَّ 
خِهغ واددإغ( بام يًقع بغ اخلراف واجلداء )بغ ادُ  ّب يْقٕٜ إخرة افتل شٍٔهؾ ؾٔٓٚ افرَّ فِدَّ  ووصػ ،َّٜٔ ِٕٚ

ؿد  ،شسمرؿ»وفٔس يف إٕجٔؾ  شفقؿٚ»ٚ جٚء يف إحٚديٞ ورد يف إٕجٔؾ افُثر ممَّ  وٕنَّ  ؾًِقه مـ افًْٚيٜ بٚدحتٚجغ.

 ًُ وهق ) شـٔق»" Q" أضَِقا ظِٔف ،يًقع ّب ؾ أؿقال افرَّ شجَّ  ،آخر مٍَقد تف مـ مهدرمٚدَّ  اشتّدّ  شكمتَّ » ِامء أنَّ رأى اف

ٚوفٜ إظٚدة صٔٚؽٜ بًٔد يف ُم  ِامء إػ حد  ًُ ذهٛ بًض اف ،ويف افقاؿع .(بٚفٌِٜ إحٕٜٚٔ شمهدر»اختهٚر فُِّٜ تًْل 

َـّ ُّْف أحد يُ أٓ  ،ٜ حٚلات. ظذ أجَّ ة مرّ بؾ وإظٚدة تَْٔحف ظدَّ  ،ٍسضهذا ادهدر ادُ  مثؾ هذا  د متٚمًٚ مـ أنَّ ن يتٖ

ء مُتقبٜ أو  ،ة مهٚدر شٚبَٜة افتل اشتخدمٓٚ ـتٌٜ إنٚجٔؾ ؿد تُقن مـ ظدَّ واحٚدَّ  ،ادهدر ـٚن فف وجقد شقا

افًٓد اجلديد،  تهٍْٔٚت:[ .ٍسض" ادُ Qوٓ يف " ،شسمرؿ»ٓ تقجد يف  ،ةمٚدَّ  شفقؿٚ» و شمتك»وؿد اشتخدم  ،صٍٚهٜٔ

 اإلٕجٔؾ. تًريػ،ؾ، تدويـ، مهٚدر، إنٚجٔؾ، افرش

 ،شكمتَّ »ـتٛ  ،وبًْٚء ظذ تَِٔد ؿديؿ]. 11صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ب يًقع رشقًٓ جٚمع افيَّ  ئٛ افذي دظٚه افرَّ  ،افُٚتٛ ـٚن صٚهد ظٔٚن احلََٜٔ ٓ يٌدو أنَّ  ؽر أنَّ  ،هذا اإلٕجٔؾ ،ا

تفُه ومهٚدر أخرى يف احلُ  شمرؿس»نَّف اظتّد ظذ حٔٞ أ ل مَ ، قل ظذ مٚدَّ ـٚتًٌٚ فإلٕجٔؾ هق  شكمتَّ »ـ ذـر وأوَّ

ل مـ ـتٛ اإلٕجٔؾ إؿدم ظٓداً  شمرؿس» وهق افذي ذـر أنَّ  ،إشَػ مـ افَرن افثٚين شبٚبٔٚس» وؿٚل . ـٚن أوَّ

بؾ  ،ٓ تًْل إٕجٔالً مثؾ افذي بغ أجديْٚش أؿقال» ـِّٜ أنَّ  ؽر. يف افٌِٜ افًزيٜش أؿقال يًقع» بٚبٔٚس إنَّ متك مجع

وؿد اشتخدم مهٚدر  ،مُتقب بٚفٔقٕٕٜٚٔ وفٔس بٚفًزيٜ شكمتَّ »إٕجٔؾ  ،ظالوة ظذ ذفؽش. Q» ؿٚئّٜ بٕٚؿقال مثؾ

، تٚريخ، آبٚء، تًريػ، ـتٌٜ، جمٓقل، افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، افرشؾ تهٍْٔٚت:[ (.ٖـٔدبٚفتَّ  شمرؿس»مْٓٚ ) يقٕٕٜٚٔ

 فٌٚت.

 شكمتَّ »إٕجٔؾ  فًؾَّ ]. 15، 11، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َـّ . م25حقايل  َٛ تِ ـُ  ـُ  ويٌدوا أنَّ  ،ـ يٍسوقن تقاريخ ؿٌؾ أو بًد ذفؽْٚك مَ هُ  وفُ اددٕٜٔ  ،يف أنىٚـٜٔ َٛ تِ اإلٕجٔؾ ؿد 

ـ  ،شٕٚقسٍاشت»وبًد اشتنٓٚد  (.66/81ًٓ )أ عأوَّ  شمًٔحٔغ»ب يًقع ؾٔٓٚ أتٌٚع افرَّ  لُدظافتل  هٚجر ظدد ـٌر م

ـُ  شكمتَّ »إٕجٔؾ  ويٌدو أنَّ . ػ إىٚـٜٔإادًٔحٔغ افٔٓقد  ٌدي ؾّثالً يُ  ،ػ مجٚظٜ ـٕٚٝ ؽٚفٌٔتٓٚ مـ افٔٓقدإ َٛ تِ ؿد 

 ـام أنَّ  .شمرؿس»هٚ إٕجٔؾ ٍنِّ  افًقائد افٔٓقديٜ يف ادقاوع افتل يُ ٍنِّ وٓ يُ  ،ٚمقس افٔٓقدياإلٕجٔؾ احسامًٚ ؿقيًٚ فَِّْ 

 ،قد مًٚؾٜ بغ ادًٔحٔغ مـ افٔٓقد وادًٔحٔغ مـ إمؿ. ؾحديثف ظـ افٔٓقد وجمٚمًٓؿُج يًُس وُ  شكمتَّ »إٕجٔؾ 

ٕنٛ اخلالف بغ يًُس تٚريخ أنىٚـٜٔ افذي أظَٛ ذفؽ ظْدمٚ  -مثالً -راؤون ؿ مُ ٖهنَّ بووصٍف فٍِرئًغ 
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 ، ـتٌٜ، تدويـ، تٚريخ، تًريػ، افًُْٜٔ.افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، افرشؾ تهٍْٔٚت:[ ادًٔحٔغ مـ افٔٓقد وإمؿ.

ِـّ ]. 15، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:   أنَّ  شكمتَّ »د إٕجٔؾ يٗ

 ،شوأبقاب اجلحٔؿ فـ تَقى ظِٔٓٚ» ،افًُْٜٔ مٌْٜٔ ظذ صخرة وأنَّ  ،يًقع ّب أشٚس تًئؿ افرَّ ِٜ ظذ تٖصِّ افًُْٜٔ مُ 

ِِّ ٚ ؿد يُ ممَّ  ،ًِٔؿ يف افًُْٜٔافقشِٜٔ إوػ فِتَّ  شكمتَّ »وهظٚن مٚ أصٌح إٕجٔؾ  ،(61/62)مٝ ل ؾ ووًف ـٖوّ ً

 إنٚجٔؾ، افرشؾ، تًَٔؿ. تهٍْٔٚت:[ .أشٍٚر افًٓد اجلديد

سو روبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔر  ن مـ ُقَّ إٕجٔؾ فقؿٚ ادُ ]. 15صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

ٜ افًُْٜٔ إوػ قاصؾ ؿهَّ وأظامل افرشؾ افذي يُ  ،اإلٕجٔؾ ،ن يف افقاؿع مـ شٍريـاإلٕجٔؾ افثٚفٞ يتُقَّ : شٍريـ

ًِّ يًقع.  ّب قد افرَّ ًُ بًد ُص   ّب ف بغ خدمٜ افرَّ نٚبُ ترشؿ افُثر مـ افتَّ  ،ٌٜ بًْٚيٜرتَّ يقٕٕٜٚٔ بٌِٜٔ مُ ٌٜ بُِ  نٍران مُتقبٚواف

ة مع إوٚؾٜ مٚدَّ  ،شمرؿس»افُثر مـ إٕجٔؾ ، شكمتَّ »مثِف مثؾ ، شفقؿٚ»وؿد اشتخدم  .شبقفس»يًقع وخدمٜ افرشقل 

ويف  ،ؾٔام يرويف مـ ؿهص شكمتَّ »ـ ف خيتِػ ظوفَُّْ ،يًقع ّب قفٜ افرَّ ٍُ ٜ ضُ ؿهَّ  شفقؿٚ»ؤػ يُ  ،شكمتَّ »ومثؾ  ،مـ ظْده

ًتز افذي ـٚن يُ  ،يًقع مـ وجٜٓ ٕير يقشػ ّب قفٜ فِرَّ ٍُ ظـ ادٔالد وافىُّ  ؿهص شكمتَّ »ؾٌْٔام يروي  ،يروجٜٓ افَّْ

ًَّ  ّب افرَّ  أمّ  ،شمريؿ»تف هذه مـ وجٜٓ ٕير يروي ؿهَّ  شفقؿٚ» ؾ٘نَّ  ،لٌِّْوافد يًقع بٚفتَّ  رأى بًض  ،ٌٛيًقع. وهلذا اف

ؤػ ؿههف ظـ يُ  شفقؿٚ» . ـام أنَّ تف مْٓٚوحهؾ ظذ افُثر مـ مٚدَّ  ،صخهًٔٚ  شمريؿ»ـٚن يًرف  شفقؿٚ» يـ أنَّ ٍنِّ ادُ 

ًَّ ًُ بُه  وخيتّٓٚ ،افَٔٚمٜ ّب إػ اف  فٌٚت، مهٚدر، ـتٌٜ، تًريػ. إنٚجٔؾ، افًٓد اجلديد، تهٍْٔٚت:[ امء.قد افرَّ

ستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  وأؿدم ادخىقضٚت افتل مٚ ]. 15، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـَدَّ

نر إفٔف بًٌٚرة افذي يُ  شبقفس»ُّـ أن يُقن رؾٔؼ افرشقل افذي يُ  ،زافٝ مقجقدة فإلٕجٔؾ افثٚفٞ تًٌْف فِقؿٚ

ـَ ؿو ،د يف أنىٚـٜٔـٚن أممًٔٚ جتدَّ  شفقؿٚ» وإرجح أنَّ  ،(1/61)ـق  شٌٔٛ احلٌٔٛفقؿٚ افىَّ » ، م25إٕجِٔف يف ٕحق  َٛ تَ د 

َّٓ أنَّف يٌدو أنَّ ذفؽ حدث يف ،ومع أنَّف ٓ أحد يًِؿ أجـ ـتٛ فقؿٚ شٍريف .ػ ظؼةإواشتٌرق مخس شْقات  ٜ  إ ـًْٔ

َِّ  ،يقٕٕٜٚٔ ُُ ، راؾَفيُ  شفقؿٚ»ظْدمٚ ـٚن  شبقفس»ًٓٚ افرشقل شَّ أٓٚ إحدى افُْٚئس افتل فً ٜ  ،تٖـٔد ّؾ وب ـٕٚٝ افًُْٔ

ُُ يتحٚصك ذـر افتَّ  ّص افَّْ  حٔٞ أنَّ  ،ن أشٚشًٚ مـ مًٔحٔغ مـ إمؿتتُقَّ  ٜ ًٌرات وافًٚدات افٔٓقديٜ افتل مل ت ـ صٚئً

 ّب صٔؾ رشٚفٜ افرَّ تقف ،ٌٜ فألمؿ ـام فِٔٓقدِّٔ هق ٕؼ إخٌٚر افىَّ  شفقؿٚ»افذي ـتٌف  ّص واهلدف مـ افَّْ  ،ظْد ؽر افٔٓقد

افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، افرشؾ، مىقضٚت، ـتٌٜ، تًٍر، تدويـ،  ٍْٔٚت:ته[ .مُٚن يًقع جلّٔع افْٚس يف ـّؾ 

 تٚريخ، فٌٚت، جمٓقل.
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فَد أصٚر ؟ مٚ هق احلّؼ ]. 15صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٚـقن إػ أن ُهْٚك تْٚؿوٚت يف إنٚجٔؾ  ُّ َـّ . دؿَّتٓٚٚ ُيَِّؾ مـ ممافنَّ ـتٌٜ إنٚجٔؾ مل حُيٚوفقا ـتٚبٜ تٚريخ ُمرتَّٛ  وفُ

ب يًقع تًٌُٚ ٓهقتٜٔ تُ  ،زمًْٔٚ حلٔٚة افرَّ ـُ ٜ  ومل يروا أّي  ،ـ ـٚن يًقع ومٚذا ؾًؾريْٚ مَ بؾ ـٕٚقا يُتٌقن  خىٖ يف تٌٔر حََٔ

ز َُٕىٜ ٓهقتٜٔ ّب  ٕجد أنَّ  ،شفقؿٚ» و شمرؿس» و شكمتَّ »يف أنٚجٔؾ  ،ؾّثالً  ،تٚرخئٜ إلبرا إخر مع تالمٔذه  ظنٚء افرَّ

ئٔؾ ؿٌٔؾ هروهبؿ مـ مك. ويف إٕجٔؾ  ،هق وفّٜٔ افٍهح أـِقا هذا  ،شيقحْٚ»تذـٚرًا ٔخر وجٌٜ أـِٓٚ بْق إها

 ًَّ  ،الثٜ ظذ أنَّف وفّٜٔ افٍهحؾِامذا هذا آختالف؟ فَد ذـرت إنٚجٔؾ إوػ افثَّ  ،ٚبؼافًنٚء إخر يف افٔقم اف

ّب ؾ ٚ يًقع.  ٔٓٚ أصٌح اخلٌز واخلّر افًٚديغ جًد ودم افرَّ ّب  ،مـ افْٚحٜٔ إخرى شيقحْٚ»أمَّ يًقع هق  ؾرى أنَّ افرَّ

وهُذا  ،ادًٔح مٚت يف افقؿٝ افذي ـٚن ُيذبح ؾٔف خروف افٍهح ؾذـر أنَّ  ،افذي يٗـؾ يف وفّٜٔ افٍهح شاحلّؾ»

ز اد ،تٌرَّ افٔقم ُُ ، مزي فِقفًّْٜٔك افرَّ ؾام ؾًِف افٌنرون هق إبرا ّب  ّؾ ؾ يًقع ومٚ  إٕجٔؾ ذـر جقإٛ مـ حٔٚة افرَّ

فتُ ٚريخ أؿّؾ أمهٜٔ ظـ احلؼ افذي ؾحََٜٔ افتَّ  ،ُئًْف فْٚ افًٓد اجلديد، افرشؾ،  تهٍْٔٚت:[ .ريد إنٚجٔؾ أن ُتًِِّّ

 ؽريٛ، حتريػ، تًريػ.

ـ ابع ادًْقب فاإلٕجٔؾ افرَّ ]. 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،فُتٚب ادَُدَّستٚريخ اشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ض فِتَْٔح  ،. وـٚن آخر إٕجٔؾ ُيُتٛ مـ إنٚجٔؾ إربًٜأـثرهٚ صٚظريٜ وُظًَّٚ ٓهقتًٔٚ  شيقحْٚ» وفًَِّف ؿد تًرَّ

ٚ أُو ،مرتغ ظذ إؿؾ ة مـ افقاوح أهنَّ رحٔٞ أنَّف حيتقي ظذ مٚدَّ وؿد تُقن . ٍٔٝ إػ اإلٕجٔؾ إصع يف زمـ ُمتٖخِّ

تٌَِٝ بًّرؾٜ ٍٕس افُٚتٛ مثؾ إصؾهذه احٚدَّ  ـُ افًٓد اجلديد،  تهٍْٔٚت:[  .أو مـ ـٚتٛ ُمتِػ ،ة ادُوٚؾٜ ؿد 

 تدويـ، حتريػ، ـتٌٜ، افرشؾ.

ة : افُتٚب وادهٚدر]. 11ٕوػ، صـ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ اتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ومرَّ

ش افتِّٔذ افذي ـٚن يًقع حُيٌّف»افُٚتٛ ـٚن  . ويذـر اإلٕجٔؾ ًٍٕف أنَّ أخرى فٔس مـ يًرف مـ ـتٛ هذا اإلٕجٔؾ

(. ومع أن 63/35ِٔٛ )يقوـٚن صٚهد ظٔٚن ٕحداث افهَّ  ،شافتِّٔذ ادحٌقب»وُينٚر إفٔف ظٚدة  ،(86/80)يق

د افُٚتٛ ادًٔحل 620ويف ٕحق . إٓ أنَّف ٓ يذـر اشّف أبداً  ،ـر ـثراً يف إٕجٔؾ يقحْٚافتِّٔذ ادحٌقب ُيذ م حدَّ

شقل يقحْٚ افذي ظٚش يف أؾًس إػ ظك  شإيريْٚوس» م(. 32)افذي أصٌح إمزاضقرًا فرومٚ يف  شترجٚن»بٖنَّف افرَّ
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بع. وفُـ يف افَرن احٚيض شيقحْٚ»وطّؾ  ًُ  ،ُيًتز ـٚتٛ اإلٕجٔؾ افرا ٛ  ِامء أنَّ صًر ـثرون مـ اف شقل مل يُت افرَّ

ًًٚ ؾّع أنَّف ؿد يُقن مُ  ،اإلٕجٔؾ ؿ يًتَدون أنَّ أحد أتٌٚع  ،و مجٚظٜ مـ ادًٔحٔغ احتٍيقا بُتٚبٚتفأ ،فًُْٜٔ ٗشِّ ؾ٘هنَّ

فرشؾ، افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، ا تهٍْٔٚت:[ .وبًد ذفؽ ؿٚم واحد أو أـثر وـتٛ اإلوٚؾٚت ،يقحْٚ ـتٛ اإلٕجٔؾ

 ـتٌٜ، جمٓقل، تٚريخ، آبٚء، تًريػ، حتريػ.

 و شمرؿس» و شمتَّك»]. 11، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٔٝ إنٚجٔؾ ادُتنٚهبٜ ]اإلزائٜٔ[ ،: ٕنَّ إنٚجٔؾ افثَّالثٜ إوػ ُمتنٚهبٜ جداً شفقؿٚ» ِّّ ً هلٚ ظمتٔٔ ،فذل ُش ـ إٕجٔؾ زا

 افًٓد اجلديد، افرشؾ، تًريػ. تهٍْٔٚت:[ .ادُختِػ ظْٓٚش يقحْٚ»

ٍؼ يتَّ  :أزمْٜ افُتٚبٜ]. 12، 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 ًُ ـُ  ِامء ظذ أنَّ ؽٚفٌٜٔ اف ة ْٚك مٚدَّ هُ  ويًتَد افًٌض أنَّ  ،افَرن إول ادٔالدي ًًْٔٚت مـقن افتِّ ُو يف ؽُ  َٛ تِ اإلٕجٔؾ 

ْٚك ف ـٕٚٝ هُ قص افتل بغ أجديْٚ أنَّ ُه وواوح مـ افُّْ  .وٚؾٜ جٚءت بًد ذفؽ يف افًَد إول مـ افَرن افثٚينمُ 

ً مٚ تتُرَّ  ،ًختٚنُٕ  ًُ  ،تٍِٜوأحًٕٔٚٚ بٌّْٜ ُم  ،ر افٍَراتؾُثرا  ،آخر أوٚؾٓٚ بًد ذفؽـٚتًٌٚ  ِامء يًتَدون أنَّ ممٚ جًؾ اف

م صديد فألصؾ ًٚ بؾ ترك افَّْ  ،مْٓٚء ؾِؿ جيرؤ ظذ حذف ر ،وفُـ بٚحسا وافقاوح مـ ذفؽ هق  ،ْْٛ ػ جَ إهغ جٌٕٚ

اإلصحٚح  ٕنَّ  ،وٚفصحٚح مُ إ ،َٚم يف اجلِٔؾادُ  ّب قرات افرَّ ُٓ صحٚح احلٚدي وافًؼيـ افذي يهػ طُ اإل أنَّ 

. صحٚح احلٚدي وافًؼيـ بدوره يْتٓل بخٚمتٜ أوًػ فإلٕجٔؾواإل، جٔؾ ـِفافًؼيـ يْتٓل بخٚمتٜ واوحٜ فإلٕ

ًٚ آخر يُ  إنَّ  ثؿَّ ! ـ ـٚتٛ واحد؟ؾِامذا خٚمتتٚن مِ  صحٚح احلٚدي وافًؼيـ افذي حيتٍظ وٚف اإلأُّـ أن يُقن ـٚتٌ

[ .حتك ٓ تربؽ إصؾوووًٓٚ يف افْٓٚيٜ  ،ٜ ٕظوٚء مجٚظتف يف ذفؽ افقؿٝـٕٚٝ هٚمَّ يًقع  ّب بًِّقمٚت ظـ افرَّ 

 افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، تٚريخ، تدويـ، حتريػ، ـتٌٜ، ؽريٛ، افًُْٜٔ. تهٍْٔٚت:

ٗال ثٚر ُش يُ  وأخراً ]. 12، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ة افتل أُ اإلوٚؾٚت ظـ ؿهَّ قص ُه بخُ  ًِ ٜ ادرأ خ ًَ وافتل ٓ تقجد يف ـثر مـ افُّْ  ،(2/66-1/53)يق ٝ يف زَُٕٚ م

ًُ  ،شيقحْٚ»افَديّٜ إلٕجٔؾ  ؿ وهُ  ،ف راؾَٓؿوفَُّْ  ،مل يذـر يف إنٚجٔؾ إربًٜ ،ٚ تَِٔد ؿديؿِامء أهنَّ ويًتَد بًض اف

ًٚ مـ افَرن افثٚين يٍسوقن أنَّ  وإن ـٕٚٝ ٓ تْتّل  حتك ،شيقحْٚ»ػ إٕجٔؾ إؾٖوٚؾٓٚ  ،ٍٜظ هذه افَهَّ أراد أن حي ،ـٚتٌ

ـُ  إٕجٔؾ مـ إنٚجٔؾ إربًٜ ّٕي  متٚمًٚ   افًٓد اجلديد، افرشؾ، حتريػ، ـتٌٜ. تهٍْٔٚت:[ .ٝ يف إصؾٌَ تِ ـام 
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ر]. 11صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  : يروي مراحؾ افتَّىقُّ

 ًُ ر ،الثٜ إخرىـّثؾ إنٚجٔؾ افثَّ  ،شيقحْٚ»إٕجٔؾ  أنَّ ِامء افُثر مـ اف ًٓ: . أوَّ ؿد اجتٚز يف ثالث مراحؾ مـ افتَّىقُّ

ُٓ ـٚن ُهْٚك  : قد افذيـ ظرؾقا يًقعروايٚت افنُّ ًٚ وايٚت تّؿ صٔٚؽتٓٚ وتنُِٔٓٚ فُل تُ . ثٕٚٔ ز ظذ احتٔٚجٚت هذه افرِّ ِـّ ر

رة ُِّ رة. وأخراً: ؿٚم أحد إؾراد يف واحدة مـ هذه ادُجتًّٚت ادًٔحٜٔ أو ادُجتًّٚت ادًٔحٜٔ ادُ  ،افُْٚئس ادٌُ ُِّ ٌ

ًٜ ب٘ظٚدة صٔٚؽٜ وتنُٔؾ فِامدَّ  فغ ،ة ـتٚب افًٓد اجلديد،  تهٍْٔٚت:[ .فُل تتْٚشٛ متٚمًٚ مع احتٔٚجٚت ؿُّرائف إوَّ

 افًُْٜٔ، حتريػ، تدويـ، ـتٌٜ.

سمِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ  ٜ »]. 12صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ فَد ترك بىرس رشٚف

َّٓ  ،ٚك رشٚفٜ ثًْٕٜٚٔسف هبٚ. وؿد تُقن هُ واحدة مُ  ٓهقيت مًٔحل مـ افَرن افثٚفٞ ، أورجيٕٚقس شٚ مقوع صّؽ هنَّ أ إ

 ٌٜ، افَٕٚقن، آبٚء، تًريػ.افًٓد اجلديد، افرشٚئؾ، ـت تهٍْٔٚت:[ .ادٔالدي

ُيًتز هذا : رشٚفٜ يًَقب]. 12صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٍر ًِّ ، ٕنَّف يّتِئ بٚفَّْهٚئح افًِّٜٔ احلُّٜٔ ظـ ـٔػ ُيُّـ أن ًٕٔش حٔٚة تَٜٔ ،شٍر إمثٚل يف افًٓد اجلديد ،اف

يًَقب ظٌد اهلل وافرب يًقع »ف . ؾٚفُٚتٛ ٓ يَقل ظـ ًٍٕف شقى أنَّ هٔحٜـ هق مهدر هذه افَّْ حًٚ مَ وفٔس واو

ْذ ؾ. وفُـ مُ ُش ، اثْٚن مْٓؿ مـ افرُّ افًٓد اجلديد  إؿؾ أربًٜ رجٚل هبذا آشؿ يفويقجد ظذ(. 6/6)يع شادًٔح

 ب ادقصقف يف إنٚجٔؾ بٖنف أخق يًقعًٕٛ ؿٚدة افًُْٜٔ هذا افًٍر إػ يًَقافَرن افثٚفٞ ادٔالدي، 

ؾ٘ذا ـٚن هذا  .ؿٚئد افًُْٜٔ يف أورصِٔؿف بٖنَّ  شبقفس»ويف شٍر إظامل ورشٚئؾ افرشقل  ،(1/3، مر63/55)مٝ

ف يف ذـر أنَّ  شيقشٍٔقس»خ افٔٓقدي ٗرِّ ادُ  ٕنَّ  ،م18شٚفٜ ـتٌٝ ؿٌؾ شْٜ افرِّ  أنَّ  دَّ ؾالبُ شٚفٜ، ـٚتٛ افرِّ  شيًَقب»هق 

ًَّ تِؽ  افرشٚئؾ، تًريػ، ـتٌٜ، جمٓقل،  تهٍْٔٚت:[ .حتل ادقت شيًَقب»ْٜ رجؿ ؿٚدة افٔٓقد يف أورصِٔؿ اف

 آبٚء، تٚريخ، تدويـ.مهٚدر، 

رشٚفتٚ بىرس إوػ ]. 12صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

تٌَِٝ رشٚفٜ : وافثٕٜٚٔ ـ  ،إوػ فتنجٔع ادًٔحٔغ افذيـ ـٕٚقا ُيقاجٓقن اوىٓٚداً ش بىرس»ـُ تِّْٔٚت م ًِّ ُربَّام يف أوائؾ اف

يد ظدد ادًٔحٔغ ،افَرن إول ادٔالدي ؿ مذهٛ راديُٚيل ،ظْدمٚ تزا بدًٓ مـ ؾرع  ،وأصٌح ُيْير إفٔٓؿ ظذ أهنَّ
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يٕٜٚ افٔٓقديٜ تٌَِٝ  ،ذظل مـ افدِّ ـُ ق ٘ادًٔحٔغ ب شٕرون»ؿ بًد أن أهتَّ  ،بًد ذفؽوُيُّـ أجوًٚ أن تُقن ؿد  حرا

ف اشتنٓد افذي يَقل ظْف ؿٚدة افًُْٜٔ بٖنَّ ، شبىرس رشقل يًقع ادًٔح»ويَقل افُٚتٛ ظـ ًٍٕف:  م.11 رومٚ يف

 ًَّ ًُ  ّؽ ويُن . افًُْٜٔ شٕرون»اوىٓد ؾٔٓٚ  لْقات إربع افتيف أثْٚء اف  ِامء يف ـتٚبٜ بىرس فِرشٚفٜ ٕنَّ بًض اف

ٌٛ  وهق أمرٌ  ،أشِقهبٚ يقٕٚين بِٔغ ف ـٚن فف بىرس اظسف بٖنَّ  ِامء آخرون إنَّ ويَقل ظُ . ٚد جِٔعًٌٜ فهَّٔ بٚفِّْ  ؽري

ٌٜٔ هق افهِّ  ششِقإس» و ،(5/68بط6) شبٔد شِقإس إخ إمغ ـام أطـ ـتٌٝ إفُٔؿ بُِامت ؿِِٜٔ»ًٚظدون: مُ 

َّْ وهق مًٔحل ، ششٔال»تْٜٔٔ فالشؿ افٔقٕٚين افالَّ  ٚضؼ بٚفٔقٕٕٜٚٔ راؾؼ افرشقل بقفس يف رحالتف يف افًٚمل اف

ًُ (. 65/88ع)أ ُُّقن يف ـتٚبٜ واف ث ظْف هذا آوىٓٚد افذي تتحدَّ  شٚفٜ يَقفقن إنَّ هلذه افرِّ  شبىرس»ِامء افذيـ يُن

ٓد اجلديد، افً تهٍْٔٚت:[ .شبىرس»ـ ضقيؾ مـ مقت مَ بًد زَ  ،ًًْٔٚتُّـ أن يُقن ؿد حدث يف افتِّ شٚفٜ يُ افرِّ 

 يػ.تًرافرشٚئؾ، افرشؾ، تدويـ، تٚريخ، آبٚء، فٌٚت، ـتٌٜ، جمٓقل، 

ٜ  شبىرس»ورشٚفٜ ]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  افثٕٚٔ

تٌٝ  ، ؾٚفُٚتٛ افذى ظذ وصؽ ادقتتٌدو ـنٓٚدة أخرة مـ صخص ، ّغ اهلراضًَِِّٜ تحذير ادًٔحٔغ مـ ادُ فـُ

ربْٚ يًقع »ذـر أن يًِؿ أن خِع مًُْف ؿريٛ ـام أظِـ فف  ،ششًّٚن بىرس ظٌد يًقع ادًٔح ورشقفف فذـر أنَّ 

قب شُِ ؾُٖ ، شٚفٜـتٛ هذه افرِّ  شبىرس» أنَّ  يف ّؽ بدأ ؿٚدة افًُْٜٔ افنَّ ، ٚينومْذ افَرن افثَّ  (.6/61بط8) شادًٔح أجوًٚ 

 ُِ ٜ جُ هبٚ وُ  ـام أنَّ ، ؾٓق أؿؾ مْٓٚ بالؽٜ يف افٔقٕٕٜٚٔ، شٚفٜ إوػة ظـ افرِّ بندَّ تٚبٜ خيتِػ اف قه صٌف صٚرمٜ مع رشٚف

ف ٕنَّ ، أصٌحٝ مقوع آحسام شبقفس»رشٚئؾ افرشقل  ـام يذـر افُٚتٛ أنَّ ، افًٌٚرات يف ادحتقى ـام يف ،شهيقذا»

 ُُ ًُ وهذا مٚ جً، (3/61بط8) ٛتُ جيّع بْٔٓٚ وبغ شٚئر اف افثٕٜٚٔ ـتٌٓٚ  شبىرس»رشٚفٜ  ِامء يٍسوقن أنَّ ؾ بًض اف

وـٕٚٝ  ،م(650- 600ام يف افٍسة )بَّ رُ ، ٛ مـ أشٍٚر افًٓد اجلديدتِ ـُ  ٓٚ ـٕٚٝ آخر مٚوفًَِّ ، أحد إتٌٚع بٚشؿ بىرس

ِِّ ـٕٚٝ متتدح ادُ  ،ْتحِٜ، وظذ ظُس افرشٚئؾ ادُ ؿ مسم أمراً صٚئًًٚ ظْد افٔقٕٕٚٔغ وافٔٓقدًِِّ شؿ مُ ٚافُتٚبٜ ب ؿ افذى ً

 ٌِّ  تدويـ، ـتٌٜ، هرضَٚت، آبٚء، جمٓقل، تٚريخ.افرشؾ،  تهٍْٔٚت:[ .ؼ أؾُٚره ظذ أووٚع جديدةُتى

: رشٚئؾ يقحْٚ افثَّالثٜ]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ف ًٍٕف ، شيقحْٚ»صٌٔف بٕ٘جٔؾ  -ٜ يف رشٚفٜ يقحْٚ إوػ وبخٚصَّ  -ٌٜ أشِقب افُتٚبٜ وافُِّ  وفُـ ،افُٚتٛ ٓ ُيًرِّ

. وؿد اؿتٌس ؿٚدة افًُْٜٔ يف افَرن افثٚين مـ شيقحْٚ»ًْٛ ظٚدة فِرشقل ف يُ وفَُّْ  ،افذي مل يذـر أجوًٚ ؾٔف اشؿ ـٚتٌف

افًٓد اجلديد، افرشؾ،  تهٍْٔٚت:[ .أؾًس يفـٚن ئًش ـتٌٓٚ يف أواخر حٔٚتف ظْدمٚ  شيقحْٚ» وذـروا أنَّ  ،افرشٚئؾ
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 ـتٌٜ، جمٓقل، إنٚجٔؾ، آبٚء، تٚريخ.

ٚجؿ هُت : رشٚفٜ هيقذا]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 يف إصٚرة إػ حرـٜ طٓرت يف أواخر افَرن إول. امبَّ ، رُ خىٜٔ فًِّٔحٔغ أن يرتٌُقا  ف حيّؼ شٚفٜ تًِٔامً هرضقؿًٔٚ بٖنَّ افرِّ 

ًُ  وهلذا ؾ٘نَّ   تهٍْٔٚت:[ .شٚفٜهق افذي ـتٛ افرِّ  ،يف افًُْٜٔ ٚـٚن ؿٚئداً هٚمر  ،أخر شهيقذا» ِامء يٍسوقن أنَّ بًض اف

 افًٓد اجلديد، افرشٚئؾ، افرشؾ، هرضَٚت، تٚريخ، ـتٌٜ، جمٓقل.

س تٚريخ افُتٚبشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  : ُيًْٛ إخقة يًقع افُتٌٜ]. 13، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـادَُدَّ

 و، ششًّٚن» و، شيقد» و، شيًَقب»وتذـر إنٚجٔؾ أربًٜ إخقة:  ،شٍران مـ افًٓد اجلديد إػ إخقة يًقع

ام إـز وإصٌر يف إخقة يً، شهيقذا» شٚفتغ ، قعوإول وإخر يف هذه افَٚئّٜ ُيٍسض ؾٔٓام أهنَّ ام ؿد ـتٌٚ افرِّ وأهنَّ

 افرشٚئؾ، افرشؾ، ـتٌٜ، تًريػ. تهٍْٔٚت:[ افَهرتغ ادًْقبتغ إفٔٓام.

يَقل افُٚتٛ : شٍر افرؤيٚ]. 13صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 َّٕ ًٚ يف اجلزيرة ، شَٜ ويف مُِقت يًقع ادًٔح وصزهٔافوِّ  يقحْٚ أخقـؿ وذيُؽ يف»ف ظـ ًٍٕف إ وإٕف ـٚن مٍْٔ

(. 3: 6)رؤ شمـ أجؾ ـِّٜ اهلل ومـ أجؾ صٓٚدة يًقع ادًٔح»( ٌرة بىّس )بغ ترـٔٚ وافٔقٕٚنخريٜ افهَّ افهَّ 

ٛ افُٚت ،]يقشتْٔقس افنٓٔد[ شجًتـ مٚرتر»وهق ، افرشقل شيقحْٚ»ف ل مـ ذـر أنَّ ـٚن أوَّ  وفُـ أي يقحْٚ؟

أحد تالمٔذ ادًٔح  ،شيقحْٚ»افُٚتٛ ـٚن افرشقل  . ؾَد ذـر أنَّ م600 -15ادًٔحل افذي ظٚش يف حقايل 

حق مٚئٜ، بدأ ؿٚدة ُو ويف ؽُ وافرشٚئؾ افثالثٜ،  ،شيقحْٚ»ٍسض إلٕجٔؾ بغ، وافُٚتٛ ادُ َرَّ ادُ  خرون مـ ؿٚدة آقنٕ 

ًِّ  ظذ أشٚس أنَّ  ،ون هذه ادَقفٜافًُْٜٔ يتحدّ  . ومٓام ـٚن إخرى شيقحْٚ»نٌف ـتٚبٚت افرشقل ٍر ٓ يُ هذا اف

ـُ  ؾٕٚرجح أنَّ افُٚتٛ،  اوىٓٚد  شدومٔتٚن»مزاضقر د اإل، ظْدمٚ جدَّ يف آخر ظَد مـ افَرن إول َٛ تِ شٍر افرؤيٚ ؿد 

ًريػ، افًٓد اجلديد، افرشؾ، ـتٌٜ، ت تهٍْٔٚت:[ .تٍِٜوٍٕل آخريـ إػ مْٚيف ُم  ،ادًٔحٔغ، ؾٖظدم افُثريـ

 جمٓقل، آبٚء، تٚريخ.
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خص افذي ظرف افنَّ ]. 20، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

دمٚء افذيـ ظرؾقا أحدًا ممَّ  ،: ُمْذ افَرن افًٚبع ظؼيًقع ّب صخهًٚ آخر ـٚن ؿد ظرف افرَّ  َُ ب اف تَّٚ ُُ ـ ؿد ُدظل اف

ّب يًقع صخهًٔٚ بٚشؿ  ًٚ منٓقراً  شإيريْٚؤس»ورؽؿ أنَّ  ،شأبٚء افرشقفٔغ»ظرؾقا افرَّ ؾٓق فٔس مـ أبٚء  ،ـٚن ـٚتٌ

ًٚ آخر ،ؾٓق مل يًرف صخهًٔٚ أحداً مـ افرشؾ ،افرشقفٔغ  ،شبقفُٔٚربقس»هق  ،وفَُّْف ـٚن واحدًا ممَـّ ظرؾقا صخه

ّب  ،شيقحْٚ»افذي ظرف  ّب يًقع ـٕٚٝ تًتحّؼ  ،يًقعافذي ظرف افرَّ ًٍٜٔ بْٔف وبغ افرَّ وفُـ حتَّك هذه احلَِٜ افوَّ

 بٚتروفقجل، تٚريخ، تًريػ، آبٚء. تهٍْٔٚت:[ .شإيريْٚؤس»هٚ ءاأو هُذا ر ،أن تُقن مقوع افٍخر

مٚت ظـ أشٍٚر مًِق]. 26، 20صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

أشٍٚر افًٓد اجلديد  ـٕٚٝ ـّؾ  ،ـ أبٚء افرشقفٔغ )أواخر افَرن إول وأوائؾ افَرن افثٚين(مَ يف زَ : افًٓد اجلديد

ـُ  ُُ وفَُّْ ، ٌَٝ تِ ظذ إرجح ؿد   .ًتز هبٚ أشٍٚر افًٓد افَديؿريَٜ افتل ـٕٚٝ تُ شٜ بٍْس افىَّ َدَّ ًتز أشٍٚراً مُ ـ تُ ٓٚ مل ت

َّٓ تَرَّ ؿٕٚقٕٜٔ أشٍٚر افًٓد اجلديد مل تُ  نَّ إ ،ويف افقاؿع ظِٔٓٚ اظتٌٚر  كٌْس افتل يُ ُش وـٚن أحد إُ  . بًد ؿرٕغ آخريـر إ

ًٚ ومُ زءًا مـ افًٓد اجلديد، إشٍٚر ُج  أّي  فٔس فديْٚ  ،. ويف افَرن افثٚينافُْٚئس ادًٔحٜٔ ًتخدمًٚ يفأن يُقن مًروؾ

بٚتروفقجل، افَٕٚقن،  تهٍْٔٚت:[ .ظٚم   ًتخدم بنُؾٍ َرأ وتُ شٍٚر ـٕٚٝ تُ إ شقى مٚ ـتٌف أبٚء افرشقفٔقن ظـ أّي 

 تٚريخ،  تًريػ.

يف  شبقفُٔٚربقس»ُينر ]. 26، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س اف ،شبقفس ادٌٚرك وافرائع»رشٚفتف إػ أهؾ ؾٌِٔل إػ  ّٞ ادًٔحٔغ يف ؾٌِٔل ظذ أن  ،ًُْٜٔ يف ؾٌِٔلافذي أشَّ وحي

ؿ »يدرشقا بًْٚيٜ افرشٚئؾ افتل ـتٌٓٚ بقفس هلؿ )وإحداهٚ ادقجقدة يف افًٓد اجلديد( فُل  َِّ يّْقا يف اإليامن ادًُ

ْٚ مجًًٔٚ » ،شفُؿ َّٕف بنٍُؾ ظٚم   ،(. وظذ أجَّٜ حٚل1/81)افُِامت إخرة ترجع إػ ؽؾ شافتل هل ُأمُّ تٖيت  ،ؾ٘

ويَتٌس بقفُٔٚربقس ظـ أشٍٚر  ،أو تًًَِٔٚ ظذ مٚ ؾٔٓٚ مـ أؾُٚر ،اإلصٚرات إػ أشٍٚر افًٓد اجلديد ـٚؿتٌٚشٚت مْٓٚ

 تهٍْٔٚت:[ .إوػ شبىرس» و ،شيقحْٚ»ورشٚئؾ  ،شفقؿٚ»وإٕجٔؾ  ،شمتَّك»بام ؾٔٓٚ إٕجٔؾ  ،ظديدة مـ افًٓد اجلديد

 نٚجٔؾ.آبٚء، افرشؾ، افَٕٚقن، إبٚتروفقجل، 
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يف  شأؽْٚضٔقس»يتٖثَّر ]. 26، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٌع ادقجقدة ًَّ ً ظًَّٔٚ برشٚئؾ  ،رشٚئِف اف ً  ،شبقفس»تٖثُّرا مع ظْٚس  شافٌقفز»وفَُّْف يهٓر ؾُره  ،ويَتٌس مْٓٚ ـثرا

رٕٚ بٚفرشقل  ِـّ يداـل( )افدِّ  شتًِٔؿ افرشؾ» أصٌف يف ٌّٕتٓٚ بٚفرشٚفٜ إػ افًزإٔغ. و شبرٕٚبٚ». ورشٚفٜ شيقحْٚ»ُتذ

 ُُ ًٚ  شراظل هرمٚس». ويًُس شكمتَّ »يٌدو يف افٌٚفٛ امتدادًا دٍٚهٔؿ مـ إٕجٔؾ  ،ٛ افًُْٜٔتُ وهق ٕقع مـ اف ؽٚفٌ

وفَُّْف أؿؾ ترـٔزاً ظذ إزمْٜ إخرة ممَّٚ  ،ظدوهٚ وحش ،ٜ يف تهقيره افًُْٜٔ بٚمرأةوبخٚصَّ  ،مًرؾٜ بًٍر افرؤيٚ

 شيقحْٚ» و شمرؿس» و شكمتَّ »ظذ مٚ جيٛ ؾًِف وٕحـ ْٕتير هذه إزمْٜ. ـام يًُس افُتٚب درايٜ بٖنٚجٔؾ 

 و شمرؿس» و شكمتَّ »ْثقس إػ أنٚجٔؾ ييف رشٚفتف إػ ـقر ]أـِّْٔدس[ شـِّْٔٝ»وافرشٚفٜ إػ أهؾ أؾًس. وُينر 

 ،وتّٔقثٚوس إوػ ،وؾٌِٔل ،وؽالضٜٔ ،ْثقس إوػيوـقر ،وافرشٚئؾ إػ رومٜٔ شأظامل افرشؾ» و شفقؿٚ»

 .أبقـريٍٚ، تًريػ إنٚجٔؾ، آبٚء، افَٕٚقن، افًٓد اجلديد، بٚتروفقجل، تهٍْٔٚت:[ وبىرس إوػ. ،وتٔىس

 شـِّْٔٝ»رشٚفٜ ]. 26إوػ، صـ ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٜ ]أـِّْٔدس[ َّّ ٚ تًتنٓد بْقظغ مـ إشٍٚر يف افًُْٜٔ ،افثٕٜٚٔ ُمٓ . ؾٚفُتٚب افُتٚب ادَدس وافرشؾ ،ٕهنَّ

 ،(61/8ـ8ِّْٝٔبؾ ـٕٚٝ ُمْذ افٌدء ) ،افًُْٜٔ ؽر ؿٚسة ظذ احلٚرض ادَدس وـذفؽ افرشؾ يَقفقن إنَّ 

ٔف ُهْٚ افُتٚب ادَدس) افَديؿؾٚفرشٚفٜ بذفؽ ُتًٚوي افًٓد  ِّّ (. وبٚدثؾ يًتنٓد افرشؾ) وافًٓد اجلديد ،(افذي ُتً

راً »حٔٞ يَقل:  ،شكمتَّ »افُٚتٛ بَقل مقجقد يف إٕجٔؾ   شبؾ ُخىٚة ،ـام يَقل افُتٚب ادَدس أجوًٚ: مل آت ٕدظق أبرا

ة واوحٜ(. 61/8ـ8ِّْٝٔ) ـر ظذ ٍٕس ادًُتقى مع آيٚت مـ ٕجد آيٜ مـ افًٓد اجلديد ُتذ ،وهذه هل أول مرَّ

وإن ـٕٚٝ  ،افثٕٜٚٔ ـٚن ُمِامر بٚفُثر مـ افًٓد اجلديد ـام ًٕرؾف شـِّْٔٝ»ـٚتٛ رشٚفٜ  . ويٌدو أنَّ افًٓد افَديؿ

ء افتل يًتنٓد هبٚ مُ  أبقـريٍٚ، بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ ؾال ُيُّـ حتديد مراجًٓٚ بدؿَّٜ. ،قجزةبًض إجزا

 مهٚدر.، تٚريخ، افَٕٚقن، إنٚجٔؾ

افُثر  ٜ هل أنَّ الَص واخلُ ]. 26صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 شكمتَّ »هق إٕجٔؾ  ،شٍراً واحداً  يٌدو أنَّ  ،ٜ حٚل. وظذ أجَّ مـ أشٍٚر افًٓد اجلديد ـٕٚٝ مًروؾٜ فمبٚء افرشقفٔغ

 تهٍْٔٚت:[ .هذا هق شٌٛ ووًف يف أول أشٍٚر افًٓد اجلديد وفًّؾ ، ـٚن أـثر إتنٚراً ، ًٜبتٖـٔده ظذ افُْٔ

 تًَٔؿ، إنٚجٔؾ، افرشؾ.بٚتروفقجل، افَٕٚقن، 
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حٜ ٕن ]. 26، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  أشٍٚر ـٕٚٝ ُمرصَّ

ٓٚ ٕشٍٚر افًٓد اجلديد: ٓد اجلديدتُقن بغ أشٍٚر افً ِّّ حٝ بو  ،حدث أنَّ بًض ـتٚبٚت أبٚء افرشقفٔغ ُرصِّ

ٚيٜ اشتًٌدت مـ ؿٚئّٜ إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ٚ يف افِّْٓ ٜ. ،وفَُّْٓ ٚ مٚ زافٝ ُتًتز هٚمَّ بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ مع أهنَّ

 افَٕٚقن.

 شأؽْٚضٔقس»ضرح ]. 26ار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـ، دتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ ٕنىٚـٜٔ )شقريٚ( ،ؿؾ أن ُتُتٛ بًض أشٍٚر افًٓد اجلديد ،م13: يف حقايل فألشقد ومع أنَّف  ،ُظغِّ أؽْٚضٔقس أشٍَ

ُشؾ شأؽْٚضٔقس»ؾالُبدَّ أنَّ  ،ٓ ُيًرف رء ظـ حٔٚتف حتك شْتف إخرة وؽرهؿ ممَّـ  ظرف وتنٚور مع ظدد مـ افرُّ

ّب يًقع ك  ،ظرؾقا افرَّ َّّ ِف أن ُيً ًٚ »ممَّٚ أهَّ ًٚ رشقفٔ  شتراجٚن»يف أجٚم اوىٓٚد اإلمزاضقر  ،م601ثؿَّ ٕحق  ،شأب

َِّحٜ إػ رومٜٔ  ،وُحُؿ ظِٔف بٚدقت ٕنَّف مًٔحل ،شْٚضٔقسأؽ»ُؿٌض ظذ  ،فًِّٔحٔغ وشٔؼ حتٝ حراشٜ ُمً

ذ ُحُؿ اإلظدام ٍِّ ـٚن  شأؽْٚضٔقس»ممَّٚ يُدّل ظذ أنَّ  ،ـتٛ شًٌٜ رشٚئؾ ؼويف افىَّريقش ادٍُسشٜ. فتٖـِف افقح ،فُْٔ

ًٚ فًِّٔح ًٚ متٚم ش د ؾٔٓٚ أخقهٜٔ ادًٔح وؿٔٚمتف ،ُمُرَّ َـّ َِّع إػ أن  ،خينك ادقت شأؽْٚضٔقس». مل يُـ وأ بؾ ـٚن يتى

ِق ،يّقت ٕجؾ إيامٕف بٚدًٔح َّٓ يتدخَّ ؾ إػ افذيـ ـتٛ هلؿ أ ؾٍل رشٚفتف إػ أهؾ رومٜٔ  ،ا يف أمر إظدامفتقشَّ

ؾ إفٔٓؿ.1/8)  ، ٓهقت، افَٔٚمٜ.جمٓقل، تًريػآبٚء، تٚريخ، بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ ( يتقشَّ

ـٚن  ،م6315ظٚم يف ]. 28، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٚريٜ ،أخقان مكيٚن حيٍران يف ـٓػ بَرب هنر افْٔؾ يف مديْٜ ٕجع ُحَّٚدي ً ظٌٚرة ظـ مُتٌٜ يف إٜٓٔ ؾُخَّ  ،ؾٚـتنٍٚ ـْزا

ن مـ  ٜ  ،مـ إحدى أؿدم اهلرضَٚت ادًٔحٜٔ ،ظؼ ـتٚبًٚ مـ افزدي يف ُؽالف جِدي اثْلتتُقَّ وهل اهلرضَ

ؿ ـٕٚقا يٗمْقن بٖنَّ افْٚس خيِهقن بًّرؾٜ هيٜ ظـ  ،شادًرؾٜ»افٔقٕٕٜٚٔ وـِّٜ ؽْقصٜٔ مًْٚهٚ يف . افٌْقصٜٔ ٕهنَّ

ّب يًقع ،إمقر افروحٜٔ ـّؾ مٚ ـٚن مًروؾًٚ ظـ افٌْقصٜٔ جٚء ظـ ضريؼ  ،. وؿٌؾ هذا آـتنٚفوفٔس بٚإليامن بٚفرَّ

ًٌ ،ُمًٚرؤٓؿ مـ افَٚدة ادًٔحٔغ إوائؾ  58 ،وبغ هذه افُتٛ آثْل ظؼ ،ٜٔافذيـ ـتٌقا وّد هذه احلرـٜ افنَّ

ٜ يٌدو أنَّ ؽٚفٌٔتٓٚ ـتٌٓٚ افٌْقصٔقن أنًٍٓؿ.  ،مَٚفٜ ؿديّٜ تٌَِٝ يف افَرن افثٚفٞ ادٔالدي بٚفٌِ ـُ تُٛ  ُُ وهذه اف

ٚ ُمسمجٜ ظـ مىقضٚت يقٕٕٜٚٔ ،وهل ُفٌٜ مكيٜ ،افٌَىٜٔ ـ  ،وفَُّْٓ تٌَِٝ ؿٌؾ ذفؽ بَرن أو ؿرٕغ م ـُ  ٚ ح أهنَّ ُيرجَّ
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ًُِامء مـ دراشٜ هذه افقثٚئؼ افَديّٜ هق أنَّ افٌْقصٜٔ ؿد ٕنٖت ُمْذ أوائؾ افًك ادًٔحل. ْغافً  ،ومٚ اـتنٍف اف

ٚ ـٕٚٝ  هرضَٚت، تٚريخ، افًُْٜٔ، فٌٚت، تًريػ، آبٚء. تهٍْٔٚت:[ .تتًٚرض مع افتًَّٚفٔؿ ادًٔحٜٔ وفَُّْٓ

ٜ ز ِص ٍِّ اهلرضَٚت حُت ]. 28صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،افثََّٚؾٜدار  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٔٚؽ

ؾقوًٝ افًَٚئد  .ٜؿَّ دِ ؿٚدة افًُْٜٔ ظذ حتديد مٚ يٗمـ بف ادًٔحٔقن بِ ، ٜٔصفَد أجزت اهلرضَٚت مثؾ افٌْق: افًَٚئد

ر اإليامن افرشقيل»مثؾ  ،إشٚشٜٔ فإليامن يف ظٌٚرات مقجزة دؿَٜٔ مقن فًِّّقديٜ يتَدَّ  افذي ـٚن جيٛ ظذ مـ شإؿرا

وبًٔقع ادًٔح ومقتف وؿٔٚمتف، وبٚفروح افَدس، وبَٔٚمٜ إجًٚد فِحٔٚة  ،اخلٚفؼ بٚهلليًسؾقا بف فتٖـٔد إيامهنؿ أن 

 هرضَٚت، آبٚء، ؿقإغ، افَٔٚمٜ، افثٚفقث، أخرة. تهٍْٔٚت:[ .إبديٜ

إٕجٔؾ تقمٚ هق أصٓر ]. 28صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،َٚؾٜدار افثَّ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٌع وهذا افُتٚب ٓ يتَّ . افتل ُظثَِر ظِٔٓٚ يف ٕجع ُحٚدي ٜٔ وأـثرهٚ إثٚرة فِجدل بغ تِؽ افُتٚبٚتصافُتٛ افٌْق

َّّ . ف حيتقي ظذ ؿٚئّٜ بٕٚؿقالفَُّْ إشِقب افَهيص ٕير أنٚجٔؾ افًٓد اجلديد،  ًٚ ؿقًٓ مًْقب 661ـ ؾٓق يتو

ًيؿ إؿقال إخرى تنر إػ ومُ . وٕهٍٓٚ تَريًٌٚ يقازي بًض إؿقال ادقجقدة يف أنٚجٔؾ افًٓد اجلديد، فًٔقع

 هرضَٚت، أبقـريٍٚ، تًريػ. تهٍْٔٚت:[ .ٜٔصأؾُٚر ؽْق

 ٜٔ؟صْقـٔػ بدأت افٌ]. 23صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َـّ  َُ ، م 620ويف  ،يف افَرن افثٚين احلرـٜ اجتذبٝ ـثريـ مـ ادًٔحٔغ، وإتؼت بنُؾ خّٚص  وفُ ة قَّ بٌِٝ مـ اف

ود »ٜ ظـ ظِؿ فالهقت ادًٔحل: حتك ـتٛ أول مَٚفٜ هٚمَّ  ،أشَػ فٔقن )يف ؾرًٕٚ( شسؤإيريْٚ»حدًا أثٚر 

 جل، تًريػ.تٚريخ، آبٚء، بٚتروفقهرضَٚت،  تهٍْٔٚت:[ .شاهلرضَٚت

مٚذا ـٕٚٝ تًٚفٔؿ ]. 23صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

مـ ، وهٚ مـ ديٕٚٚت ـثرةًٚفٔؿ افتل اشتّدُّ مع اختالؾٚت ـٌرة يف افتَّ  ،ٜٔ ـثرةصـٕٚٝ هْٚك مجٚظٚت ؽْق ٜٔ؟صافٌْق

ُُ وـذفؽ مـ ديٕٚٚت مك وبالد اخلِٟٔ افًريب، ٔقٕٕٜٚٔادًٔحٜٔ وافٔٓقديٜ وإشٚضر اف ٜٔ صـ اجلامظٚت افٌْق. ؾِؿ ت

ُٓ  واحٍد  ظذ رأي   ًٚفٔؿ قرهٚ يف ـتٚبٚهتؿ، وافتل تتًٚرض مع افتَّ ُٓ ر طُ ْٚك أؾُٚر ظديدة يتُرَّ دائاًم، ومع ذفؽ ؾ

 هرضَٚت، تًريػ، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:[  ادًٔحٜٔ.
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ستٚريشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  مٚذا ـٕٚٝ تًٚفٔؿ ]. 23، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـخ افُتٚب ادَُدَّ

بؾ هق ، إَل افًٓد افَديؿ افذي خِؼ افًٚمل فٔس هق افُٚئـ إشّك ٔغ أنَّ صظَِّؿ ؽٚفٌٜٔ افٌْق :اخلَِٜٔ ذّ  ٜٔ؟صافٌْق

رٕٚ ادقت رِّ ٚ أظٌٚء ظِْٔٚ أن ٕحِّٓٚ حتك حُي إهنَّ  ويَقفقن ظذ إجًٚد، ّذ  -بام يف ذفؽ افٌؼ  -مٚ خَِف  وـّؾ  ،إَل أؿّؾ 

تع احلٔٚة حيرمقن أنًٍٓؿ مـ مُ ، هٌٚنٍغ مثؾ افرُّ تَنِّ ٔغ مُ صأصٌح ـثرون مـ افٌْق، افًٚمل يف ٕيرهؿ ّذ  وٕنَّ  .مْٓٚ

ًٚ، إذ ـٕٚٝ ُح ص. وؾًؾ بًض افٌْقسْْ ًٚم واجلِ مثؾ افىَّ  ًٌٔل ٓ مل افىَّ افًٚ تٓؿ أنَّ جَّ ٔغ أخريـ ظُس ذفؽ متٚم

، وهُذا ؾًِقا ـّؾ ُّـ أن يٗثِّ يُ ٓ أمهٜٔ فف، و ًٚ  هرضَٚت، تًريػ، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:[  مٚ أرادوا. ر ظِٔٓؿ روحٔ

مٚذا ـٕٚٝ تًٚفٔؿ ]. 23، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ً  ٜٔ؟صافٌْق ُُ  بٖنَّ ٔغ يٗمْقن صمـ افٌْق افُثرون ـٚن: مل يُـ يًقع بؼا ، إَل اخلَِٜٔ،  إدٕكـ ابـ اهلليًقع مل ي

ًٚ روحًٔٚ طٓر يف صقرة افٌؼ ُّ ، بؾ ـٚن ـٚئْ َُ ، ِٔٛٝ ظذ افهَّ ومل ي هرضَٚت،  تهٍْٔٚت:[ .ؿ مـ إمقاتومل ي

 تًريػ، ؽريٛ، صٌف هلؿ.

مٚذا ـٕٚٝ تًٚفٔؿ ]. 23افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـ، دار تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

خِص بٚدًرؾٜ افرُّ  ٜٔ؟صافٌْق ـ  ،ص افٌؼيِِّٜ فُل خُي ،  إشّكاهلل ن إنَّ قٔصؿٚل افٌْق :وحٜٕٔحـٕ  أرشؾ ؾٚديًٚ م

 ًَّ ًِّ جْٜٔ يف أجًٚد افٌؼادُِقت إشّك فٖٔيت بٚدًرؾٜ فألرواح اف جلٓؾ أو افْقم ف ابٖنَّ  قصػ ظٚدةً جـ يُ . وهذا اف

رؾٜ هقيتٓؿ وأن يًتًٔدوا مً ،يِزمٓؿ أن يًتَٔيقا مـ هذا اجلٓؾ، وفُل مٚ جيد افٌؼ خالصًٚ وفٔس خىٜٔ، 

، يُ ًقا أهنَّ ُّْٓؿ أن يتقؿَّ ؾَط يُ   إشّك ومُِقتف. وظْدئٍذ احلََٜٔٔ ـجزء مـ اهلل ُّْٓؿ أن ؿ بًد أن يّقتقا

 .هرضَٚت، تًريػ تهٍْٔٚت:[  وح اخلٚفص.مل افرُّ ٚظ ،يهًدوا إػ ظٚمل اهلل

: ٜٔصْٚت مـ افٌْقظِّٔ ]. 23، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

وهق أمر  ،ؤى، أو اإلظالٕٚتقص ٕجع ُحٚدي يف ؾئٜ افرُّ ُه مـ افُتٚبٚت آثْغ واخلًّغ مـ ُٕ  85ُّـ أن ٕوع يُ 

ِـّ صافٌْق أنَّ  حٔٞ ،ٓ ؽرابٜ ؾٔف ِّ ٜٔ تٗ  و شآدم»ـ ًْٛ فـ هذه افُتٚبٚت رؤى تُ د ادًرؾٜ ظـ ضريؼ اإلظالن. ؾ

 شؾٌِٔس»، إٕجٔؾ ، وشتٜ مْٓٚ أنٚجٔؾ ظـ يًقع، مْٓٚ إٕجٔؾ احلّؼ شبقفس» و شيقحْٚ» و شيًَقب» و شبىرس»

قات وترإٔؿ، وبًض ُّٜ، وأؿقال تًِّٜٔٔ، وصِ، وبًض ادَٚٓت ظٌٚرة ظـ ـتٚبٚت حِ شادكيغ»وإٕجٔؾ 

 .هرضَٚت، أبقـريٍٚ، إنٌٔٚء، افرشؾ تهٍْٔٚت:[ ٔٚؽتٓٚ.ظٔدت ِص ؿهص مـ افًٓد افَديؿ أُ 
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ـريٚت ٕنَّ افرُّ »]. 21، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ُشؾ يف افذِّ

ك إنٚجٔؾ، افتل ـتٌقهٚ َّّ ً وصُر وؿٚل هلؿ: وافتل ُتً ّب يًقع، أنَّف أخذ ُخٌزا قٕٚ ـّؾ مٚ أمرهؿ بف افرَّ ، وهُذا شَِّّ

 ش، وأظىٚه هلؿ وحدهؿ"هذا هق دمل"، ثؿَّ أخذ افُٖس وصُر وؿٚل: "هذا هق جًدي"، "اصًْقا هذا فذـري"

ؾٚع جًتغ مٚرتر ]يقشتْٔقس افنٓٔد[  آبٚء،  افتْٚول، افًٓد اجلديد، بٚتروفقجل، ضَقس، تهٍْٔٚت:[ .6/25افدِّ

 تًريػ.

: آجتامع مًًٚ يف يقم افرب]. 21صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 ،بًض ادًٔحٔغ ـٚن هلؿ ضًٚم واؾر أنَّ  شقفسب»وؿد وجد افرشقل  .يف افٌدايٜ ـٚن ـن اخلٌز ظٌٚرة ظـ وجٌٜ ـٚمِٜ

 ُُ حغ جتتًّقن فألـؾ، إتيروا بًوُؿ بًوًٚ، إن  يٚ إخقيت نإذ»، وفذفؽ ٕهحٓؿ: ـ ٔخريـ مٚ ئٍُٓؿبْٔام مل ي

وهق  - يداـلويقيص ـتٚب افدِّ  .(31-66/33ـق6) شـٚن أحدـؿ جيقع ؾِٖٔـؾ يف افٌٔٝ، ـل ٓ جتتًّقا فِديْقٕٜ

افًٓد  تهٍْٔٚت:[ .ادًٔحٔغ أن يًسؾقا بخىٚيٚهؿ ؿٌؾ تَدمٓؿ فألؾخٚرشتٔٚ - افَرن افثٚين ـتٚب ـْز مـ

 تٚريخ، بٚتروفقجل، آظساف.تًريػ، اجلديد، افرشٚئؾ، ضَقس، افتْٚول، 

أصٌحٝ : ُرتَديؿ افنُّ ]. 25صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُ  شُرتَديؿ افنُّ »مـ افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ افتل تًْل  ،شٚرشتٔٚخؾأ»ُتًرف بٚشؿ  ّب خدمٜ ظنٚء افرَّ  ُِّ قر ادُ ُه يف اف رة. ٌ

ىِؼ ظذ ظٚن مٚ أصٌحٝ تُ ٓٚ ُه َٚل يف اخلدمٜ، وفَُِّْقات افتل تُ ًتخدم فقصػ افهَّ وـٕٚٝ افُِّٜ يف إصؾ تُ 

 ل، فٌٚت، تًريػ، تٚريخ.ضَقس، افتْٚو تهٍْٔٚت:[ .اخلدمٜ ًٍٕٓٚ

إنٚجٔؾ وافرشٚئؾ يف ]. 22صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ يف داخؾ اـتٚبٜ إنٚجٔؾ، ـٕٚٝ تُ  ٌٚذةً يف إجٚم افتل تِٝ مُ : صُؾ ـتٚب ٌَٝ ًتخدم أشٚش
تِ ـُ دجتًّٚت افتل 

. ٍْرد يف مجٚظٚت مًٔحٜٔ أخرىمُ  تداوهلٚ بنُؾٍ  أصٌحٝ هذه إنٚجٔؾ يتؿّ ؾٔٓٚ. وفُـ ٕتٔجٜ فَّٔتٓٚ افًئّٜ، 

ًٚ  تؿّ  ،وبًد ؾسة مٚ تٛ ،جتًّٔٓٚ مً ـُ ًٚ ظذ رشٚئؾ وبدأت تْتؼ يف صُؾ مىقضٚت أو  . وهذا إمر يْىٌؼ متٚم

واصساهٚ َظٚمِل  ،ّٜ فًِٓد اجلديدياـتنٚف جمّقظٜ مـ ادخىقضٚت افَد تؿّ  ،ٚيض، ويف ثالثْٔٔٚت افَرن احشبقفس»
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خص افذي ظذ اشؿ افنَّ  ،شصًس بٔتل». )وؿد اصتٓرت ادخىقضٚت بٚشؿ برديٚت شصًس بٔتل»دظك ص يُ تخهِّ مُ 

 دهش أنَّ وإمر ادُ  .ؾٔٓٚ يرجع تٚرخيف إػ بدايٚت افَرن افثٚفٞ ويوؿ إنٚجٔؾ وأهؿ مٚ ،ظثر ظِٔٓٚ وـتٛ ظْٓٚ(

ء  ،ؾُش وأخراً أظامل افرُّ  ،شمرؿس» ثؿَّ  ،شفقؿٚ» ثؿَّ  ،شيقحْٚ» ثؿَّ  ،شكمتَّ »ترتٔٛ إنٚجٔؾ جٚء ـام يع:  ظذ خالف شقا

ه ُ أو مع افسَّ ، تٔٛ افتل تيٓر بف يف افًٓد اجلديدمع افسَّ  ًُ تٔٛ افذي يرا ْٚك مىقضٜ . وهُ ِامء افٔقم فزمـ ـتٚبتٓٚمًيؿ اف

َّّ خأ َّّ شبقفس»ـ ًيؿ افرشٚئؾ ادًْقبٜ فـ مُ رى تتو ـ ادجّقظٜ رشٚفٜ افًزإٔغ )افتل ؾٔام بًد أصٌحٝ . وتتو

خص افذي مجع هذه افنَّ  ام أنَّ بَّ . ورُ شتٔىس»ورشٚفٜ  شتّٔقثٚوس»ٓٚ فٔس هبٚ رشٚفتل وفَُّْ ُتًْٛ إػ بقفس(، 

 ُُ ًٚ مل ي ًٚ ظـ هذه افرشٚئؾ، ادجّقظٜ مً مىقضٚت،  تهٍْٔٚت:[ .ام مل يُـ يًتَد أن بقفس ـتٌٓٚبَّ أو رُ ـ يًرف صٔئ

 جمٓقل، ؽريٛ. افًُْٜٔ، تٚريخ، تدويـ، تًريػ، تًَٔؿ، ـتٌٜ،

شٜ افتل وصِٝ إفْٔٚ]. 23صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  تُٛ ادَُدَّ ُُ : أؿدم اف

وفُـ أؿدم ًُٕختغ مـ افُتٚب ادَُدَّس  ،ٓديـ افَديؿ واجلديد يف جُمَِّد واحدٓ أحد يًِؿ متك تّؿ وّؿ أشٍٚر افً

ٜ  شافٍٚتُٕٜٔٚٔ»وتًرؾٚن افٔقم بٚدخىقضٜ  ،ترجًٚن إػ ُمْتهػ افَرن افرابع( ـٚمِتغ تَريًٌٚ ) وصِتٚ إفْٔٚ وادخىقض

ًَّ  ،شٚئْٜٔافًٔ» خٜ اف س افًزي(  )أول ترمجٜ يقٕٕٜٚٔ ًٌْٜٔٔوحتتقيٚن ظذ ُمًيؿ افًُّْ وحتتقي ظذ إشٍٚر فُِتٚب ادَُدَّ

يَْهٓٚ أشٍٚر  شافٍٚتُٕٜٔٚٔ»ادخىقضٜ  مع أنَّ  ،واظتزهٚ افزوتًتٕٚٝ أشٍٚرًا أبقـرئٍٜ ،افتل حذؾٓٚ افٔٓقد

 حتتقي أجوًٚ  شافًْٔٚئٜٔ»وادخىقضٜ شٍراً(.  81. وـِتٚ ادخىقضتغ حتتقيٚن ظذ أشٍٚر افًٓد اجلديد ـِٓٚ )ادُٚبٔغ

خٜ  . وإرجح أنَّ شراظل هرمٚس» و شبرٕٚبٚ»ظذ رشٚفٜ  تٌِٝ يف مك يف ٕحق  شافٍٚتُٕٜٔٚٔ»افًُّْ ـُ ثّؿ  ،م350ؿد 

خٜ  ٌَٝ ،ؾِٓٚ تٚريخ أـثر إثٚرة شافًْٔٚئٜٔ»إتٓك هبٚ ادًٚر إػ مُتٌٜ افٍٚتُٔٚن يف رومٚ. أّمٚ افًُّْ
تِ ـُ مك يف  يف ؾَد 

بع ٍِيٝ يف د ،أواخر افَرن افرا ك افقصٚيٚ  شمقشك» ادًُتَد أنَّ  ،شمقشك»ظْد أؿدام جٌؾ  ششٕٚٝ ـٚتريـ»ير وُح ََّ تِ

خٜ ؾٔف مٌقءة حتك  َِّٝ افًُّْ تف. وط َّّ افذي  شورفْدؿًىْىغ تنٔ»هق  ،حغ جٚء ظٚمل أخامين ،م6211افًؼ ظذ ؿ

ا فِحري َدم  ،تنٍفوؾقرًا ظْدمٚ أدرك حََٜٔ مٚ اـ ،ؼظثر ظِٔٓٚ يف ـقم مـ افَاممٜ ـٚن ُمًدر َِ أنَذ ُمًيؿ ادخىقضٜ. فِ

ام تُٚدان أن تُقٕٚ ُمُتِّتغ ،هٚتغ ادخىقضتغ ر يف ُمًٚوٕٜ ظُ  ،وٕهنَّ ِامء افُتٚب ؾ٘نَّ هلٚتغ ادخىقضتغ ؿّٜٔ ٓ ُتَدَّ

س أن  ،افًٓد افَديؿ، تٚريخ، تدويـ، تًَٔؿ، مىقضٚت، تًريػ، أبقـريٍٚ، افَٕٚقن، ضقائػ تهٍْٔٚت:[ .ادَُدَّ

 ؽريٛ.فٌٚت، إنٌٔٚء، 



 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [44] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

س ]. 30صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ل ـتٚب ُمَدَّ اـتّؾ أوَّ

راشٜ.  وهق ظّؾ وخؿ يٌدو وـٖنَّف مقشقظٜ ،م815بف مِحقطٚت دراشٜٔ مًروف يف ٕحق  ًٚ واحدًا فِدِّ أـثر مْف ـتٚب

ام يف  ،صٍحٜ 1500وـٕٚٝ ـِامتف متأل ٕحق  َِّداً  65ُربَّ َُؿ أحد بًّؾ ًُٕخٜ ـٚمِٜ  ،وهذه أظداد تَديريٜ ،جُم ٕنَّف مل ي

خ. وؿد صّؾ ادؼوع افًٓد افَديؿ ؾَطمْٓٚ ًَ ء مـ هذه افُّْ ومع ذفؽ ؾٓق ظّؾ  ،. فَد ؿٚم بًوٓؿ بًْخ أجزا

ّٝ ترمجٚت ٕشٍٚر افًٓد افَديؿ افًزي يف أظّدة ُمتجٚورةٕنَّ  ،وخؿ ؾام شّح فَِٚرئ أن ُيَٚرن بغ  ،ف احتٍظ بً

مجٚت ادُختٍِٜ داشٜٔ )اهلٚـًٚبال أو اهلًُٚبال(. ،افسَّ ًُّ خٜ اف بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ وممٚ أوٍك ظِٔف اشؿ افًُّْ

 مىقضٚت، فٌٚت.تًريػ، تٚريخ، 

سر: شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقب أشِقب حٔٚة ]. 30، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

ٍٜش أورجيٕٚقس» ػ شأورجيٕٚقس»: فَد ظٚش ادُتَنِّ ًٚ  ،ويْٚم ظذ إرض ،ؾٖٔـؾ افَِٔؾ ،حٔٚة افتََّنُّ  ،ويّق حٚؾٔ

ًٍف ـام يذـر افُٚتٛ ادًٔحل  يًتَد افُثرون مـ  ،وهق ؿقل ،شيقشٚبٔقس»بؾ ومتٚدى يف إمر حتك أنَّف خلٕ 

ًُِامء أنَّف ـٚتٛ يقثؼ بف ٌٛ افذي دؾع ش يقشٚبٔقس» وذـر ،اف ًَّ ٚمٚت ش أورجيٕٚقس»أنَّ اف فذفؽ هق دْع أّي صّؽ يف اهتِّ

جٚلش أورجيٕٚقس»ٕنَّ  ،ـٚذبٜ مـ ؽر ادٗمْغ ٚء وافرِّ  بٚتروفقجل، تًريػ، آبٚء، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:[ .ـٚن ُيًِِّؿ افًِّْ

وؿد جٚءت : ابتُٚر ظٚملِ ]. 30، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّستٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: ش

 شأورجيٕٚقس»هق  ،مـ ؾُر ظٚمل ـٚن يف اخلٚمًٜ وإربًغ مـ ظّره ]اهلًُٚبال[ خؿ اخلٚفدؾُرة هذا افًّؾ افوَّ 

ِِّ أحد ادُ  ً ًُ ًُ ٕتٚج مـ ـيامء ـثري اإلّغ اف فديـ  ،م625يف ٕحق  شأورجيٕٚقس» دَ فِ وُ  قر افَديّٜ.ُه ًْٜٔ اف فقا

 بٚتروفقجل، تًريػ، تٚريخ، مىقضٚت، فٌٚت، آبٚء، افًٓد افَديؿ. تهٍْٔٚت:[ .مًٔحٔغ

 وؿد بدأ ادؼوع]. 36صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ة أشٌٚب فٔؼع ْٚك ظدَّ ف ـٕٚٝ هُ شْٜ ٓشتُامفف. وإرجح أنَّ  65واشتٌرق ٕحق  ،م830يف ٕحق  []اهلًُٚبال

حََٜٔ أنف ـٚن تِّٔذاً ظٚـًٍٚ ظذ دراشٜ افُتٚب ادَدس  ،. أوًٓ لادوْيف افَٔٚم بّثؾ هذا ادؼوع  شأورجيٕٚقس»

قل ٓ تقجد يف ُه ـٚن بًوٓٚ حيتقي ظذ ؾُ ، يٜ ظديدةخ ظزًَ ْٚك ُٕ وـٕٚٝ هُ ، زمًْٚ ضقيالً وأراد أن يٍٓؿ افًٓد افَديؿ

ًَّ ْٚك ترمجٚت يقٕٕٜٚٔ ظديد حتتقي ظذ تٌٔرات ظديدة ظـ افسَّ ـام ـٕٚٝ هُ ، ؽرهٚ . ل ترمجٜ يقٕٕٜٚٔأوَّ  ،ًٌْٜٔٔمجٜ اف
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زيٜ فتًٓٔؾ دراشتٓٚمجٚت يف أظّدة مُ ر أن يوع أؾوؾ هذه افسَّ وؿرَّ  ُّْ تقا ٜ أظّدة تَّ ٚ يف ِش خ افتل حٍيًَٓ ، وهذه هل اف

وافذي ـٚن ، ص افًزي افذي ـٚن هيقد ؾًِىغ يًتزوٕف ادرجع إشٚد يف أجٚمٓؿافَّْ  مـ افًٔٚر إػ افّٔغ:

ًَّ افذي اشتخدم ىف افسَّ  ّص ف افَّْ يًتَد أنَّ  شأورجيٕٚقس» ـتٚبٜ افُِامت افًزيٜ بٖحرف يقٕٕٜٚٔ إليوٚح  .ًٌْٜٔٔمجٜ اف

ًَّ افسَّ  .ششٔامخقس»ترمجٜ يقٕٕٜٚٔ بًّرؾٜ  .شأـٔال»ترمجٜ يقٕٕٜٚٔ بقاشىٜ افًٚمل  .يٜىؼ افُِامت افًزـٍٜٔٔ ُٕ  ٜ مجٜ اف ًٌْٔٔ

ََّ مُ  ء مـ افُّْ .شثٔقدوتٔقن»ترمجٜ يقٕٕٜٚٔ بًّرؾٜ . شأورجيٕٚقس»حٜ بًّرؾٜ ْ ًُّ ويف بًض إجزا  اشتّدّ داشٜٔ، ًخٜ اف

 تهٍْٔٚت:[ .جًِف يُتٛ أحًٕٔٚٚ شًٌٜ أظّدة أو ثامٕٜٔٚ ممَّ ، مٚ ـتٌف مـ ترمجٚت يقٕٕٜٚٔ أخرى شأورجيٕٚقس»

 بٚتروفقجل، تًريػ، تٚريخ، مىقضٚت، فٌٚت، آبٚء، حتريػ.

 : مجٜ افٔقٕٕٜٚٔتَْٔح افسَّ ]. 36صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ظْدمٚ مل أــ »وذح هذا افًّؾ: ، ًًٌْٜٔٔمجٜ افَّ فتَْٔح افسَّ ، خلّسمًيؿ جٓده يف افًّقد ا شأورجيٕٚقس»سف 

ًَّ واثًَٚ ممَّ  ُ ًَ افُّْ  ٕنَّ  ،ًٌْٜٔٔٚ جٚء يف اف ويف  .شواحتٍيٝ بٖـثرهٚ تىٚبًَٚ  ،خ أخرىًَ جلٖت إػ ُٕ ، ختٍِٜ ٓ تتىٚبؼخ اد

ًَّ افُّْ  ٍُ ب نَّ أـام  ،افًزي ّص قجد يف افَّْ قل ٓ تُ ُه ًٌْٜٔٔ بًض ؾُ ًخٜ اف قجد ٓ تُ  افًزي ّص قل ادقجقدة يف افَّْ ُه ًض اف

 ًَّ ََّ ًختف ادُ هذه يف ُٕ  ـّؾ  شأورجيٕٚقس»ؾٖدخؾ . ًٌْٜٔٔيف اف ٍُ   أّي ٌغِّ مع ـتٚبٜ مِحقطٚت تُ ، حْٜ قل ؽر مقجقدة يف ُه اف

فف ، فكُّ تَّ أي صخص ُيًثره هذا اف» :شأورجيٕٚقس»، ـتٛ وظـ هذه اإلوٚؾٚت وادِحقطٚت. ؤٍٝٚ أُ وأهيُّ  ،افًزيٜ

ًَّ  إػ أنَّ  شأورجيٕٚقس»وأخّح  .شآختٔٚر أن يٌَِٓٚ أو يرؾوٓٚ حّؼ  هق أن ٌٛ افذي جًِف يؼع يف هذا ادؼوع اف

ًخٜ وفُـ افُّْ . ؾٓق مل يُـ يَرأ افًزيٜ، وـذفؽ ؽٚفٌٜٔ افٔٓقد يف ظكه، ٚوراتف افالهقتٜٔ مع افٔٓقدًٚظده يف ُم يُ 

 ًُّ ٍُ  شٕقسأورجيٚ»ـ داشٜٔ أتٚحٝ فاف ز َدَّ قل مـ افُتٚب ادُ ُه أن يًرف أي اف س افًزي يًتىٔع أن يًتخدمٓٚ إلبرا

ًُّ يف خىٚب فف، وهق ينتٌؾ بٚفًّؾ يف افُّْ شأورجيٕٚقس». وـتٛ َٕىٜ ٓهقتٜٔ فِٔٓقد فَد بذفٝ »داشٜٔ: ًخٜ اف

 َّٓ ًَّ جٓدي أ ءاهتؿ )اف ، قجد يف ًٕخٓؿاؿتٌس هلؿ مٚ ٓ يُ ، مع افٔٓقد ٚورايت يف ُم فئالَّ ، ختًٌٍِْٜٜٔٔ( ادُ  أـقن جٚهالً بَرا

ـُ  ،قجد ؾٔٓٚٚ يُ شتٍٔد صٔئًٚ ممَّ أوفُل أشتىٔع أن  بٚتروفقجل، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ .شٌْٚ ٕحـتُ حتك وإن مل يُـ مقجقداً يف 

 ضقائػ.افًٓد افَديؿ، مىقضٚت، فٌٚت، حتريػ، 
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سوبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔر و ر ُ خٚفؼ اف»]. 38، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّ ور، ينتٓل ؼُّ

هرضَٚت،  تهٍْٔٚت:[ إلَل افًٓد افَديؿ! شمٚرـٔقن»وصػ  .شاحلرب، ُمتَِِّٛ يف مقاؿٍف، وُمتْٚؿض مع ًٍٕف!

 بٚتروفقجل، مٓرضؼ، تًريػ. 

ستٚريخ افُتشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ؿٚل : ٛوإَل ضِّٔ  إَل دء]. 38صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،ٚب ادَُدَّ

ّٛ ادُ  ،ٚفحوهق إَل افًٓد افَديؿ، واإلَل افهَّ  ،اإلَل افؼير ،نيقجد اهلإ»: شمٚرـٔقن» إشّك، إَل افًٓد  ،ح

ًٚ  شـٔقنرمٚ». وفؼح ؾُرتف، ـتٛ شاجلديد اختٍِٚ مع  شبقفس» و شيًقع»  ؾٔف ـٔػ أنَّ غَّ ب ،شتْٚؿوٚتادُ » ،ـتٚب

صٕٚع ، ّب أنٚ افرَّ » :(، وأظِـ إصًٔٚء1/13)فق شمٚ مـ صجرة جٔدة تثّر ثّراً رديًٚ »ؾَد ؿٚل يًقع:  ،افًٓد افَديؿ

 ًَّ ّ  ،الماف  تًريػ، بٚتروفقجل.، هرضَٚت، مٓرضؼ تهٍْٔٚت:[ (.15/1)إش شوخٚفؼ افؼَّ

ًُ ]. 38صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،دَّستٚريخ افُتٚب ادَُشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ِامء يَقل ـثرون مـ اف

ًَّ  إنَّ  ًٚ افتل واؾؼ  شٍراً يف افًٓد اجلديد، هق أنَّ  81قد ُج ٌٛ يف وُ اف ؿٚدة افًُْٜٔ إَُول مل يٌَِقا إحد ظؼ ـتٚب

ُّّ شمٚرـٔقن» ظِٔٓٚ ِّ  مُ إظالن اهلل بٖنَّ  شمقٕتٕٚقس»آخر اشّف  قا بدظقى ٓهقيت، ـام مل هيت َّٓ  ،رّ ًت  تُقن وجيٛ أ

ََّ وؿد شٚظدت مثؾ هذه أراء، مـ أؿل افّٔغ إػ أؿل افنامل،  فألشٍٚر اإلهلٜٔ هنٚيٜ. َقا ؿٚدة افًُْٜٔ أن يتح

وجيٛ أن تَقد  ،ٚ مقحك هبٚ مـ اهللـتٚبٚت مًٔحٜٔ يٌَِقهنٚ ظذ أهنَّ  روا أّي َرِّ أرادوا أن يُ . نُِٜقد مُ جُ مـ وُ 

 افَٕٚقن، آبٚء، مٓرضؼ، بٚتروفقجل، تٚريخ، افقحل. تهٍْٔٚت:[ .حٔغ يف إيامهنؿادًٔ

ظذ مدى احٚئٜ افًْٜ ]. 38صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ل  ؾ ادًٔح، ثؿَّ ُش د افًٔٚن مـ رُ قُٓ ُتٍغ بٖؿقال ُص ، ؾَد ـٚن ادًٔحٔقن مُ نُِٜمل تيٓر مُ ، إوػ بًد ادًٔح أؿقا

ُّ  ،ٍٚهًٚ ـريٚت احلٜٔ مـ صخص إػ آخر ِص ؾَد إتَِٝ هذه افذِّ أتٌٚع افرشؾ.  ور افقؿٝ، ُر وـٚن هلٚ تٖثرهٚ افَقمل. وب

ًٚفٔؿ افتل وبدأ ادًٔحٔقن يًتّدون ظذ افَهص وافتَّ . ـريٚت بّقت إجٔٚل إوػ مـ ادٗمْغوًٍٝ افذِّ 

ًٜ ِٝ ـتُشجِّ  يًقع )إنٚجٔؾ( وافرشٚئؾ افتل  ّب ٝ بغ افُْٚئس جمّقظٚت مـ افَهص ظـ افرَّ ظَ زِّ وُ . ٝخَ ًِ وُٕ  ،ٚب

 افَٕٚقن، تٚريخ، افًُْٜٔ. تهٍْٔٚت:[ .وؽره مـ ؿٚدة افًُْٜٔ شبقفس»ـتٌٓٚ افرشقل 
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افًٓد اجلديد ظْد ]. 33، 38صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٜ . م610يف ٕحق  شمٚرـٔقن»ووًٓٚ ، ل ؿٚئّٜ مًروؾٜ فُِتٚبٚت ادًٔحٜٔ ادٌَقفٜأوّ  :شمٚرـٔقن» ؿٌؾ أن تٍرزه افًُْٔ

 ًٚ ِّ ، ؾُٚن يًِِّؿ بقجقد إهلغ، ًٔٚ صؽْق شمٚرـٔقن»ـٚن   .بٚظتٌٚره هرضقؿٔ هذا هق إَل ، ير واخلٚفؼاإلَل إدٕك وافؼِّ

ًَّ  ّٛ حِ واإلَل ادُ ، يؿافًٓد افَد افًٓد افَديؿ ؿٚئاًل  ـّؾ  شمٚرـٔقن». وؿد رؾض شبقفس» و شيًقع»ٚمل افذي أظِْف اف

افُثر مـ افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ ؿد  ـام ؿٚل إنَّ ،  اخلٚفؼٔٚء يف تِؽ إشٍٚر ؿد خدظٓؿ اهللوحٔغ وإنٌإبىٚل افرُّ  إنَّ 

يِزم افَٔٚم  :شمٚرـٔقن». وؿٚل يرة وحذؾقا افتًٚفٔؿ افتل مل حيٌقهٚفؼِّ أؾًدهٚ افرشؾ افُذبٜ افذيـ أدخِقا أؾُٚرهؿ ا

 ًَّ ل ظٓد جديد فف أوّ  -ٕتٚجف افُٚمؾ إو .وهق مٚ ذع بًِّف، ِّٜٔبًّؾ دؿٔؼ إلظٚدة افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ إػ حٚفتٓٚ اف

 ـّؾ  شمٚرـٔقن»ر ؾَد حرَّ ، شفسبق»فٜ مـ رشٚئؾ ًدَّ مع ظؼة رشٚئؾ مُ  ،شفقؿٚ»ـٚن إٕجٔالً يًتّد بندة ظذ إٕجٔؾ  -

مل  شيًقع» إنَّ  ،ٔغصمثؾ شٚئر افٌْق ،يَقل شمٚرـٔقن»، وـٚن ٜٔصجٚري تًٚفّٔف افٌْقهذه إشٍٚر إحد ظؼ فتُ 

ًٚ أرشِف اإلَل إشّك، رُ  شيًقع»ء ضًٌٔل ؿد خَِف اإلَل افؼير، وـٚن ر ـّؾ  حٔٞ أنَّ  ،ًٚ ٔيُـ بؼاً حََٔ َٕٔ ًٚ وح

ٜ وٓ ؿهَّ ، شيًقع»فذفؽ شًِِٜ ًٕٛ  مل يُـ ؾٔف شمٚرـٔقن»ظْد  شفقؿٚ»فذفؽ ؾٕ٘جٔؾ قرة افٌؼ. ؾًٔقع طٓر يف ُص 

َّ ٌُ وٓ إصٚرات إػ ُٕ  ،أو ذـر ٕهتف ،مقفده يف بٔٝ حلؿ ش مٚرـٔقن»ـام حذف . شيًقع»ّٓٚ قءات افًٓد افَديؿ افتل مت

 شمٚرـٔقن»وإذا ـٚن  .يٜ وتٖخؿ أجؾ خىٚيٚ افٌؼقرة بؼأخذ ُص ش يًقع» اإلصٚرات إػ أنَّ  ـّؾ ش بقفس»مـ رشٚئؾ 

 ،ًٚ ًٚ جريئ ًُ ٜ يف أجَّ جَّ احلُ  ف ـٚن ؿقّي ؾَّٕ٘ يٌدو فْٚ هرضقؿٔ يف  ، ؾٔفف يف افقؿٝ افذي تقيفِّ رون أنَّ َدِّ ِامء يُ ٚمف، ؾُثرون مـ اف

رضؼ، تٚريخ، افَٕٚقن، بٚتروفقجل، مٓ تهٍْٔٚت:[ .ٗمـ بٚفُثر مـ تًِّٔفتٕهػ افًُْٜٔ  ٝـٕٚ، م610ٕحق 

 ؽريٛ.تٍُر، هرضَٚت، تًريػ، حتريػ، 

يف : بٚظلافرُّ  شتٚتٔٚن»إٕجٔؾ ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 غ مٚرترًتج. وـٚن افًُْٜٔ تداوفٜ يف ـّؾ يًقع مُ  ّب ـٕٚٝ إنٚجٔؾ إربًٜ ظـ افرَّ  ،لأواخر افَرن إوَّ 

وإن ـٚن يٌدو   ظـ مًرؾتف وتَديره هلذه افُتٚبٚت،، مـ أوائؾ مـ ظزَّ م600د يف ٕحق افذي وف ]يقشتْٔقس افنٓٔد[

ُُ أنَّ  ؿ مًٔحل ًِِّ ْٚك مُ وهُ . شؾُش ذـريٚت افرُّ » ــ أصٚر إػ إنٚجٔؾ ،م650. ؾٍل ٕحق شيقحْٚ»ـ يدري بٕ٘جٔؾ ف مل ي

 ظذ أنَّ  ّل ٚ يدُ ممَّ ، فتٖجٔد أؿقافف شيقحْٚ» و شفقؿٚ» و شكمتَّ »قل يف ُه ر إػ ؾُ أصٚ ،شبٚشِٔٔدس»، آخر مـ ٍٕس افَرن

 ًُّ َِ قد أربًٜ ُص جُ ووُ  .ِىٜإنٚجٔؾ ـٕٚٝ ؿد أصٌحٝ مهدراً فِ ً مُ  ّب ٜ ظـ افرَّ هَّ قر فٍْس اف ، ربًُٚ يًقع ـٚن أمرا

 ُُ ًٚ مع افتَّ  ٍٚصٔؾ يف أحدوبدت بًض افتَّ ، وامـ مْىًَٔٚ ظذ افدَّ وشر إحداث مل ي ٍٚصٔؾ يف إنٚجٔؾ تتًٚرض أحٕٔٚ
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ًُ وؿد ؿرَّ ٜ صٚهد آخر، ٜ صٚهد وؿهَّ َٚرن بغ ؿهَّ ع ظْدمٚ تُ ، ـام ؿد ٕتقؿَّ إٕجٔؾ آخر ِامء مـ ادًٔحٔغ ر بًض اف

راً ؿ صًروا بَّٖ وحََٜٔ أهنَّ . تقاؾَٜٜ واحدة مُ هَّ هذا آرتٌٚك بّزج إنٚجٔؾ إربًٜ يف ؿِ  إوائؾ حّؾ  فًٍِٔقا  هنؿ أحرا

ََّ ؿ مل يُقٕقا يرون أن إنٚجٔؾ أؿدس مـ أن تُ ظذ أهنَّ  ّل ذفؽ تدُ  ًُ  .حْ ًُّ وـٚن أحد اف  ،قريغ افذي حٚول ذفؽِامء اف

َّّ هذا اإلٕجٔؾ ادّزوج ادُ  م610يف ٕحق  وؿد أتؿّ . شتٚتٔٚن»ًٔٚ اشّف صقُْ ؽُ  امً ًِِّ مُ  ُ افدِّ »ك ً تقؾٔؼ » أّي  ،شونيٚتنَّ

ٚ ة مـ مهٚدر أخرى افتل مـ افقاوح أهنَّ أوٚف مٚدَّ  شتٚتٔٚن» ٕنَّ  ،ـٚن ينتّؾ ظذ أـثر مـ أربًٜ ويف افقاؿع. شأربًٜ

ُ افُّْ  ،وؿد أصٌح إٕجِٔف ادًْقج بّٓٚرة. ٍٚهًٚ إتَِٝ ِص  ًُّ ٍوَّ ًخٜ اد هُذا إػ  وطّؾ  ،قريِٜٜ ظْد ـثر مـ افُْٚئس اف

وأمر افُْٚئس بٚشتخدام ترمجٚت أخرى  ،هرضقؿل شتٚتٔٚن»ن ظْدمٚ أظِـ أشَػ يف ادْىَٜ أ ،ابعأوائؾ افَرن افرَّ 

مٓرضؼ، مهٚدر، افًٓد اجلديد، افَٕٚقن، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، تًريػ، ؽريٛ، جمٓقل،  تهٍْٔٚت:[ فإلٕجٔؾ.

 حتريػ، تٍُر.

وافُتٚب ش مقٕتٕٚقس»]. 31، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س افذي ٓ هنٚيٜ فف د ـٚهـ وثْل اشّف  ،: ُؿرب هنٚيٜ افَرن افثٚينادَُدَّ ك أن ُترـٔٚ ،شمقٕتٕٚقس»جتدَّ َّّ  ،يف مٚ ُيً

 ًٚ ديد ،وأصٌح مًٔحٔ ظًٔٚ أنَّف وأتٌٚظف ؿد وصِتٓؿ رشٚئؾ مـ  ،وبٌرة بٚفٌٜ ،وجٚء بقفًف افنَّ وبدأ يف حرـٜ ٌٕقيٜ ُمدَّ

تُٛ. اهلل ُمٌٚذةً  ـُ ِٝ هذه افٌْقات يف  وذهٌٝ بًض هذه افرشٚئؾ إػ أبًد مـ أي رء مقجقد شٚبًَٚ يف  ،ثؿَّ ُشجِّ

بٝ ،افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ ؿٚل إنَّ  شمقٕتٕٚقس»ؾ٘نَّ  ،شرجع هيًًٚ  شيًقع» وأنَّ  ،وظالوة ظذ إظالن أنَّ افِّْٓٚيٜ ؿرَّ

امويٜ شتْزل إػ إرض يف مْىَٜ مقضْف ًَّ ـ  ،أتٌٚظًٚ ـثريـ شمقٕتٕٚقس»وـًٛ . يف ترـٔٚ أورصِٔؿ اف ؾَد أؿْع ـثري

، ؾٓق يُرصدـؿ روح احلؼ، متك جٚء ذاك»: شيقحْٚ»بٖنَّف وأتٌٚظف أدوات ًُٕٓٚب افروح افَدس ادُتٌَّْٖ ظْف يف إٕجٔؾ 

َّف ٓ يتَُِّؿ مـ ًٍٕف، بؾ ـّؾ مٚ يًّع يتَُِّؿ بف، وخُيزـؿ بٖمقر آتٔ  تهٍْٔٚت:[ (.61/63)يق شٜإػ مجٔع احلؼ، ٕن

 ؽريٛ، ادجلء، ادًزي.افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، بٚتروفقجل، هرضَٚت، مٓرضؼ، تٚريخ، 
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ًِّ ُذُ ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ُِ ٍْ وط اف ٔس ف: تٚيبر اف

 َّّ ُُ تؿٚئّٜ رشّٜٔ بٚدًٚير افتل اشٜ ث ُِّ ٛ افتل تُ تُ خدمتٓٚ افًُْٜٔ إوػ فتحديد اف َـّ ؾ افًٓد اجلديدن ًُ  ، وفُ ِامء اف

ًِّ أوًٓ:  وط ـزى:ْٚك ثالثٜ ُذُ ف ـٕٚٝ هُ يرون أنَّ  :  .أو رؾٔؼ ُحٔؿ فرشقل ،ؾُش ٍر ؿد ـتٌف أحد افرُّ أن يُقن اف ًٚ ثٕٚٔ

ًٚ: . دًٔحل ادقروثًِٔؿ اقاؾًَٚ فِتَّ جيٛ أن يُقن مُ  َٚ واشًًٚ يف افًُْٜٔأن يُقن مُ ثٚفث ً ومُ  ،ًتخدمًٚ اشتخدام ًتزا

ًٚ صحٔحًٚ   افَٕٚقن، ؽريٛ، تًريػ. تهٍْٔٚت:[ .مرجً

قجد ضريَٜ بًٔىٜ ٓ تُ ]. 31، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َُِّٝ افًٓد اجلديدفتًٍر ـٔػ اختٚر اد ًٌٜ وافًؼيـ افتل ص ًَّ ـ ذفؽ ٕتٔجٜ رّد ؾًؾ ًٔحٔقن إشٍٚر اف ُُ . مل ي

ؾ فِٓرضَٚت يف افَرن افثٚين رون يف ظٓد و رؽؿ أنَّ إشٍٚر افتل اؿسحٓٚ أ ،ُمتًجِّ ُِّ ئلؽ اهلراضَٜ جًِٝ افْٚس ُيٍ

ر بغ ؿٚدة افًُْٜٔ ،جديد افَٕٚقن، ؽريٛ، تًريػ، تٚريخ،  تهٍْٔٚت: [.وتٌع ذفؽ تٍُر اشتٌرب ؿرٕغ مـ احلقا

 هرضَٚت، آبٚء.

 ،ويف أوائؾ افَرن افثٚفٞ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

أن يًرف  شٕقسأورجيٚ»أراد . خىقة ـٕٚٝ إوػ ٕحق حتديد أشٍٚر افًٓد اجلديد شأورجيٕٚقس»خىٚ افًٚمل افالهقيت 

ء، افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ تًتخدمٓٚ افُْٚئس ّي أ ٛ تُ ـُ ، ٛ مٌَقفٜتُ ـُ : ومٚ اـتنٍف جًِف يُتٛ ؿٚئّٜ مـ ثالثٜ أجزا

ـُ ، مقوع صّؽ  ، إنٚجٔؾ ًٚظٓٚتِّ اإشٍٚر ادٌَقفٜ يف افُْٚئس ظذ وـٚن يف ؿٚئّٜ إوػ،  .ٛ ؽر مقثقق هبٚتُ و

 شبىرس» افثالث ظؼة ـام هل فديْٚ أن، وأظامل افرشؾ، و شبقفس»فرشقل إربًٜ افتل ًٕرؾٓٚ أن، ورشٚئؾ ا

ُُ وافرؤيٚ.  ،إوػ شيقحْٚ» و، إوػ ًِّ  ّؽ ٛ مقوع افنَّ تُ ويف ؿٚئّتف افثٕٜٚٔ مـ اف ٜ افٌٚؿٜٔ مـ أشٍٚر تَّ ـٕٚٝ إشٍٚر اف

. شهيقذا» و ،افثٕٜٚٔ وافثٚفثٜ شيقحْٚ» و ،افثٕٜٚٔ شبىرس» و ،شيًَقب» و ،افًزإٔغ :افًٓد اجلديد افذي بغ أجديْٚ

ُُ وـٕٚٝ ؿٚئّتف افثَّ   ،شتقمٚ»: إٕجٔؾ ٛ ؽر ادقثقق هبٚ أشٍٚر مل تًتز إضالؿًٚ أشٍٚراً مـ افًٓد اجلديدتُ ٚفثٜ مـ اف

 افَٕٚقن، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، افًُْٜٔ، أبقـريٍٚ. تهٍْٔٚت:[ .شمتٔٚس»وإٕجٔؾ  ،وإٕجٔؾ ادكيغ
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 شيقشٚبٔقس»]. 35، 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسو روبرت هقبر:  شتٍٔـ مِٔر

وٝ فْقبٚت مـ وتًرَّ ، ثامئٜ ظٚم ديٕٜٚ مرؾقوٜ يف اإلمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔٝ ادًٔحٜٔ ظذ مدى ثالطَِّ : واإلمزاضقر

امتد آوىٓٚد إػ حرق ، ؼت افُتٚبٚت ادًٔحٜٔوظْدمٚ إت. آوىٓٚد افًْٔػ حًٛ مزاج اإلمزاضقر ادقجقد

ًَّ  شدؿِديٕٚقس»ؾَد جًؾ اإلمزاضقر . افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ ً واجًٌٚ يف اف  - 303ْقات إخرة مـ حُّف مـ هذا أمرا

َٚل ظـ ؾًٌدمٚ يُ  إـز ظُس مقؿػ اإلمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔ مـ ادًٔحٜٔ. شؿًىْىغ». وفُـ خٍِٔتف م301

َـّ  ،يف حِؿ شؿًىْىغ»ـ ًٔح فقر ادُٓ طُ  ًٚمح يف ع اإلمزاضقر مرشقمًٚ بٚفتَّ وؿَّ د فف إتهٚره يف مًرـٜ افٔقم افتٚيل، وأ

، بؾ ض فِحرقؾِؿ تًد افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ تتًرَّ ، شّٜٔيٕٜٚ افرَّ مٜ إػ افدِّ رَّ فٝ ادًٔحٜٔ مـ ديٕٜٚ ُم ؾتحقَّ . م363

ًٚ ظـ ذفؽ وؿد  .ر بْٚءهٚ يف ظٚصّتف افًَىْىْٜٔٔشًٚ فُِْٚئس افتل ؿرَّ َدَّ ًٚ مُ ـتٚب 50بًْخ  شؿًىْىغ»أمر  ،ظقو

ومٕٜٚٔ يف ؾًِىغ. أشَػ ؿٔكيٜ، ظٚصّٜ افقٓيٜ افرُّ  شيقشٚبٔقس»م اإلمزاضقر بىٌِف هذا إػ افًٚمل افنٓر تَدَّ 

ّّ  ر أّي َرِّ أن يُ  شيقشٚبٔقس»ـٚن ظذ  ،وفتٍْٔذ هذا إمر  شيقشٚبٔقس». وـٚن ديدٓٚ افًٓد اجلـتٚبٚت مًٔحٜٔ يو

 شأورجيٕٚقس» شيقشٚبٔقس»ٌع وفذفؽ فٔس ظجًٌٔٚ أن يتَّ  ،شأورجيٕٚقس»تِّٔذ  شبٚمٍِٔقس»ؿد درس ظذ يد  ـنّٚب 

تداوفٜ يف إوػ ادُ  شأورجيٕٚقس»وإتٓك تَريًٌٚ بٕٚشٍٚر ادٌَقفٜ يف ؿٚئّٜ  ،فُِتٚبٚت ادًٔحٜٔ الثليف تًَّٔف افثُّ 

 و ،)بام ؾٔٓٚ افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ( شبقفس»ربًٜ، إظامل، أربًٜ ظؼ رشٚفٜ فِرشقل : إنٚجٔؾ إافُْٚئس

َّّ ٚ يًْك أنَّ ممَّ ، شوافرؤيٚ إذ بدت مٌَقفٜ» ،إوػ شيقحْٚ» و ،إوػ شبىرس» ًِّ ٜ تردُّ ف ـٚن ث . ٍر افٌْقيد مـ ٕحق هذا اف

 و ،شهيقذا»ٜ إشٍٚر ادقجقدة أن يف افًٓد اجلديد: وهل بَٔ ،ـٕٚٝ إشٍٚر مقوقع اجلدل، ٕٜٚٔويف ؿٚئّتف افثَّ 

َّّ  وافَٚئّٜ افثٚفثٜ ـٕٚٝ افُتٚبٚت ادرؾقوٜ افتل مل يتؿّ افثٕٜٚٔ وافثٚفثٜ.  شيقحْٚ»مع  ،افثٕٜٚٔ شبىرس» ىًَِٚ فًِٓد ٓٚ مُ و

 ىقضٚت.أبقـريٍٚ، مبٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، افَٕٚقن، حتريػ، ؽريٛ، افًُْٜٔ،  تهٍْٔٚت:[ .اجلديد

ْٓٚ  تيّؾ ]. 35صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  َّّ إشٍٚر افتل و

ًٚ مُ  شيقشٚبٔقس» ً  شؿًىْىغ»شًٚ افتل أمر هبٚ َدَّ يف اخلًّغ ـتٚب فَد  ،ٜ حٚلظذ أجَّ  .ـتٚب مْٓٚ إفْٔٚ أّي  إذ مل يهّؾ  ،ّها

 ُٕ ُّْ َدَّ مـ افُتٚب ادُ ًختٚن وصِتْٚ  ًِّ »ًخٜ س مـ ذفؽ افًٓد: اف ظذ  ششٕٚٝ ـٚتريـ»ت يف دير دَ جِ )افتل وُ  شْٔٚئٜٔاف

وفُـ يَقل زء مـ افًٓد اجلديد(. ت يف افٍٚتُٔٚن، ويَْهٓٚ ُج دَ ِج افتل وُ ) شافٍٚتُٕٜٔٚٔ»ًخٜ وافُّْ ،جٌؾ شْٔٚء(

 ًُ  تهٍْٔٚت:[ .شيقشٚبٔقس»خ اخلًّغ افتل ظِّٓٚ ًَ مـ افُّْ  ًختٚنحتّؾ أن تُقن هٚتٚن افُّْ ف مـ ؽر ادُ ِامء إَّٕ اف

 تًريػ.بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، افَٕٚقن، ؽريٛ، مىقضٚت، 
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َِ ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  َِّ : م إشقدزْ اف َٛ وهق اف

َِّ ظ شأثْٚشٔقس»ًٚروق افذي أضَِف مُ  ًٚ ؿهراً أشّر اف ؿٚومف  ،هرضَٜ مًروؾٜ حٚربتف ودّ قن، ودُ ِٔف، ؾَد ـٚن مكي

ٍُٕل مخس مّر  ٌَؾ أبٚضرة ُم افُثرون، حتك  شْٜ صٌؾ ؾٔٓٚ مرـز  15ة دَّ مـ مُ  شْٜ 61يف ادٍْك  تٍِغ، ؾيّؾ ات مـ ِؿ

 بٚتروفقجل، آبٚء، هرضَٚت، تٚريخ، ؽريٛ.تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ إشَػ.

داؾًقن ظـ أشٍٚر افًٓد ادُ ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسر و روبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔ

ُ يُ  :اجلديد  ٕ ُِّ وادجٚمع ادُ ، ِامء افًُْٜٔ إوػظُ  الحظ أنَّ ُّْْٚ أن ُ وافُّْ  ،رةٌ ٍؼ ٓ تتَّ  ،سَدَّ ًخ افَديّٜ فُِتٚب اد

يف خىٚبف فُِْٚئس يف  ،شأثْٚشٔقس»إشَػ ادكي . ادًٔحٔغ حيسمٓٚ ـّؾ مجًٔٓٚ ظذ إشٍٚر افتل جيٛ أن 

ًَّ دِّ ٚريخ ادًروف حُي ل صخص يف افتَّ ـٚن أوّ  ،م311 ن افًٓد اجلديد ـام ُقِّ افتل تُ  ًٌٜ وافًؼيـد أشامء إشٍٚر اف

َّٝ يف ادقوقع ب. ًٕرؾف افٔقم  تهٍْٔٚت:[ .ًٚروٚتادُ رؽؿ بًض ، جًد ذفؽ بثالثغ شْٜ يف جمّع ؿرضٚوؿد ُب

 افَٕٚقن، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، ؽريٛ، مىقضٚت.

يف  شأثْٚشٔقس»ىٚب ِخ ]. 31صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُُ : ظٔد افَٔٚمٜ ًَّ ، خيص ظـ رأجف افنَّ ًزِّ أثْٚشٔقس يُ »ـ مل ي  د هذا ظْدمٚ أؿرّ وؿد تٖجَّ . د يف افًُْٜٔٚئبؾ ـتٛ ادقؿػ اف

، م331يف ش جؿرضٚ»وجمّع ، م333يف ش ٌقٔه» جمّع: شّٜٔ يف جمٚمع ظديدة يف صاميل أؾرئَٜؿٚدة افًُْٜٔ ؿٚئّتف افرَّ 

 .شهيقذا» و شيًَقب» و شافًزإٔغ»ظذ دظقة بًض افَٚدة افذيـ ضٌِقا حذف  بْٚءً  ،م163افثٚين يف  شجؿرضٚ»جمّع 

قرة ؾَد ؿٌِٝ إشٍٚر افًًٌٜ وافًؼون بُه ، ًٌٜ فٌٚفٌٜٔ ادًٔحٔغمقوقع أشٍٚر افًٓد اجلديد بٚفَّْ  ا اشتَرّ وهبذ

َـّ . ٚ اجلزء افثٚين مـ افُتٚب ادَدسٜ ظذ أهنَّ ظٚمَّ  ، ؾًٌد ذفؽ بًدة ٚمؾتٍٚق افُٚمؾ افنَّ آ يتؿّ  وملّ ، قاراحلِ  اشتّرّ  وفُ

 ًخٜ مـ افُتٚب ادَدس مـ اإلشُْدريٜوهل ُٕ  ،]افًُْدريٜ[ شاإلشُْدرإٜٔ»ًخٜ احتقت افُّْ ظَقد مـ افًْغ، 

، وافذي هق أحد ؿٚدة افًُْٜٔ يف أواخر شـِّْٔٝ»ـ ٚ خىٚبٚن فومُه : ىًَِٚ مُ  شأثْٚشٔقس»شٍريـ مل يذـرمهٚ  ،بّك

ًُّ  وطّؾ ل. افَرن إوَّ  جٔؾ إربًٜ يف ـتٚب افذي جيّع إنٚ ،شنافديٚتنو»، شتٚتٔٚن»قريٚن يًتخدمقن ـتٚب اف

 تًتًٌد بًض افُْٚئس يف ذؿّل  ،بؾ حتك افٔقم. حتك افَرن اخلٚمس )بؾ وبًد ذفؽ يف ـثر مـ افُْٚئس( ،واحد

ٜ تُ ٚحٜٔ إخرى، ، ويف افَّْشافرؤيٚ» و ،شهيقذا» و ،افثٕٜٚٔ وافثٚفثٜ شيقحْٚ» و ،افثٕٜٚٔ شبىرس»قريٚ ُش  ؤػ افًُْٔ

ً ظقوًٚ ظـ افًًٌٜ وافًؼيـ 32د اجلديد فدهيٚ بف ؾٚفًٓ، احلٌنٜٔ أشٍٚراً أخرى افَٕٚقن،  تهٍْٔٚت:[ .شٍرا

 حتريػ، تًَٔؿ، مىقضٚت، تًريػ، ضقائػ. بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ،
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فًٔٝ مجٔع إشٍٚر افتل ]. 32ٜ إوػ، صـ، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ل، تْتّل فًِٓد اجلديد مقجقدة بف . ومع أنَّ ـِتٚبٚت ظذ إؿّؾ حًٌام ـٚن يرى بًض ؿٚدة افًُْٜٔ يف افًك إوَّ

 مثؾ:، وبًض ؿٚدة افًُْٜٔ ادنٓقريـ، ؾ٘نَّ افًٌض داؾًقا ظْٓٚ دؾٚظًٚ صديداً مًٔحٜٔ ـثرة مل ترد يف افًٓد اجلديد، 

ٜ  ،شأورجيٕٚقس» و، شترتِٔٚن» و، شإيريْٚؤس» ظ وا ظذ أنَّ بًض إشٍٚر ادٍَقدة ـٕٚٝ تًتحّؼ آحسام وافىَّٚ أسُّ

 ، مٍَقد.افَٕٚقن، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، افقحل تهٍْٔٚت:[ .مثؾ شٚئر أشٍٚر افُتٚب ادَُدَّس

وإحدى : رشٚفٜ مـ افٌٚبٚ]. 32َٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـ، دار افثَّ تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

شٜ، افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ ادنٓقرة إوػ، وهل رشٚفٜ  ]أـِّْٔدس[ شـِّْٔٝ»، رشٚفٜ وافتل اظتزهٚ افًٌض ُمَدَّ

ٌَٝ يف أواخر افَرن إول، مـ أحد ؿٚدة افًُْٜٔ يف رومٜٔ، إػ اجلامظٜ ادوىربٜ يف ـقر
تِ تٛ بًض ْثقس، ؾَد ـيـُ

ع ؿقي يف افًُْٜٔ،  اادٗمْغ إػ هذ ًٚظدة ظذ حّؾ سا ُّ شٚفٜ ٓ تذـر اشؿ هذا افَٚئد يف افَٚئد فِ ومع أنَّ افرِّ

بًٚ ـثريـ بًد ذفؽ يَقفقن إَّٕف ـٚن ، رومٜٔ تَّٚ ـُ افذي ُظرف بًد ذفؽ بٖنَّف ، أشَػ رومٜٔ ]أـِّْٔدس[ شـِّْٔٝ»ؾ٘نَّ 

 افًٓد اجلديد، افَٕٚقن، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، تًريػ، جمٓقل، أبقـريٍٚ. ٚت:تهٍْٔ[ .افٌٚبٚ افثٚفٞ فًُِْٜٔ

وؿد : راظل هرمٚس]. 33، 32صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

تِٛ يف مُ  ف ـٚن يتْٚول افُثر مـ . وٕنَّ  وافثٚفٞوـٚن ـتٚبًٚ مًٔحًٔٚ منٓقراً يف افَرٕغ افثٚين، ْتهػ افَرن إولـُ

ـ تجدِّ قصقن ادُ فًُْٜٔ يُ ؾُٚن ؿٚدة اشٜ ووٌط افٍْس، َدَّ افَوٚيٚ إخالؿٜٔ افتل ـٕٚٝ تدظق ادٗمْغ فِحٔٚة ادُ  دي

هذا افُتٚب مـ  أنَّ  ،شُْدرياإل ]أـِّْٔدس[ شـِّْٔٝ» و ،شسؤإيريْٚ» ،وؿد اظتز ؿٚدة افًُْٜٔ. )...( اجلدد بف

ش أثْٚشٔقس»إشَػ  بؾ أنَّ  ،يف وؿٝ مـ إوؿٚت ،شترتِٔٚن» و ،شأورجيٕٚقس»وـذفؽ ؾًؾ . شَٜدَّ شٍٚر ادُ إ

ءتفيُ  طّؾ ، افذي أشَىف مـ ؿٚئّٜ بٖشٍٚر افًٓد اجلديد ُّْ قيص ادٗمْغ اجلدد بَرا ًِّ »ًخٜ . ويف اف وهك  ،شْٔٚئٜٔاف

آخر شٍر يف افُتٚب  شراظل هرمٚس»ٝ يف افَرن افرابع، ـٚن ٕوِّ جمّقظٜ مـ أشٍٚر افًٓديـ افَديؿ واجلديد افتل دُ 

افًٓد اجلديد، افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، تٚريخ، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ .شبرٕٚبٚ»ورشٚفٜ  ،شافرؤيٚ»س، بًد شٍر َدَّ ادُ 

 .بٚتروفقجل، مىقضٚت، تًريػ
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ٜ َدِّ تُ  : رشٚفٜ برٕٚبٚ]. 33صـ ،إوػافىًٌَّٜ  ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  م رشٚف

 . فِٔٓقدـٔػ يتقاؾؼ ادًٔحٔقن مع ظٓد اهللٓٚ تٌدو ـَّٚفٜ ظـ وفَُّْ ، ًٍٕٓٚ ـرشٚفٜ مـ ـٚتٛ ٓ يذـر اشّف شبرٕٚبٚ»

رًا ظديدة رؾوقا ٕهنَّ  اهلل، دوا امتٔٚزهؿ بٖن يُقٕقا صًٛافٔٓقد ؿد ؾَ شٚفٜ افَهر هق أنَّ وجقاب افرِّ   اهلل ؿ مرا

ًٚ ظٔقن فًٓد اهللؿ افقرثٜ افؼَّ ، وؿد أصٌح ادًٔحٔقن هُ ام رؾوقا ادًٔٚ افذي أرشِف اهللِغ إوثٚن، ـٍوِّ مُ   ظقو

ًُّ  ـام أنَّ  قن بزـتف فذفؽ.يىًٔقٕف وحياجلديد افذيـ يُ  هُذا يَقل افُٚتٛ، ؾٓؿ صًٛ اهلل ظـ افٔٓقد، قك ُِ اف

قًٓ مـ ُه  افُٚتٛ ؾُ ٍنِّ ٜ يف هذا افُتٚب. وظالوة ظذ ذفؽ، يُ قاؤع اهلٚمَّ مـ اد ،وأواخر إجٚم ،ادًٔحل افَقيؿ

ٚهر، ادًْك ف ُيًتّد ظِٔف ظـ ادًْك افيَّ افذي يرى أنَّ  ،وراءهٚ )ادجٚزي( ئافًٓد افَديؿ فُٔنػ ادًْك ادختٌ

َّٓ  شمقشك»ف ظْدمٚ ؿٚل ؾّثالً يَقل افُٚتٛ إَّٕ احلريف،  ٛ  أنَّ  شمقشك»ـٚن ؿهد ، اخلْزير  يٖـِقا حلؿفًِزإٔغ أ صً

َّٓ  اهلل وفُـ ظْدمٚ يُقٕقن يف احتٔٚج يًسؾقن ، دمٚ يُقٕقن يف رؾٚهٜٔ يًْقن اهللظْ يأ،  يُقٕقا مثؾ اخلْٚزيرجيٛ أ

ًٚ ، ّب بٚفرَّ  ًٚم وظْدمٚ حتهؾ ظذ افىَّ  ،تكخ، وفُـ ظْدمٚ جتقع، دهٚافتل ظْدمٚ تٖـؾ ٓ تًرف شّٔ ، مثؾ اخلْٚزير متٚم

ـُ  وإرجح أنَّ  .تهّٝ، ة أخرىرَّ م ًٔد م. وفُـ ؿٌؾ أن يُ 10قط أورصِٔؿ يف َُ مـ ُش  ـٍ مَ ٝ بًد زَ ٌَ تِ هذه ادَٚفٜ 

وـذفؽ بًض أؿدم  ،ؾُثرون مـ ؿٚدة افًُْٜٔ إوائؾ، وٓ ُيًرف مـ ـتٌٓٚم. 635بْٚءهٚ يف  شهٚدريٚن»

 ]إـِّْٔدس[ شـِّْٔٝ»وـٚن مْٓؿ ، شبقفس»ؾَٚء أحد رُ  شبرٕٚبٚ»ًٌٕتٓٚ إػ  ،ادجّقظٚت مـ افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ

ًِّ »ًخٜ وافُّْ  ،شرومج»و  ،شأورجيٕٚقس» و، اإلشُْدري ُ ِامء آخرون إَّٕ ويَقل ظُ . شْٔٚئٜٔاف حتّؾ أن يُقن ف مـ ؽر اد

هذه افتل ( ؿد ـتٛ مَٚفٜ مثؾ 8/63َٚفٔد افٔٓقديٜ )ؽؾٚؾظ ظذ افتَّ ف ـٚن حُي بٖنَّ  شبقفس»افذي وصٍف افرشقل  شبرٕٚبٚ»

افًٓد اجلديد، افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، تًريػ، جمٓقل، ضقائػ، تًٍر،  تهٍْٔٚت:[ .هذه افتَٚفٔد بٚفٜٔ تًتّد أنَّ 

 إنٌٔٚء، ؽريٛ، تٚريخ، آبٚء، افرشؾ، مىقضٚت.

رجٌؾ ؿهر افَٚمٜ، »]. 600ٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـ، دار افثََّٚؾتٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ة ًٚ مٚ، ويىٍح بٚدقدَّ ٜ، فف جًؿ شِٔؿ بحقاجٛ مَروٕٜ وأنػ مًَقف ٕقظ . مـ ـتٚب شبرأس أصِع وشَٔٚن ُمًقجَّ

افرشؾ، بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ .وهذا هق افقصػ افقحٔد ادًروف فِرشقل بقفس، شأظامل بقفس وتُال»

 تًريػ، ؽريٛ.
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وظذ مدى افَرٕغ ]. 600صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسمِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ 

ب ادًٔحٔقن أن يَِْقا ظـ ؿهص تْٚؿِقهٚ ِص ، ]بًد أوائؾ افَرن افثٚين[ ٚفٔغافتَّ  ام مـ اخلٔٚل بَّ ورُ ، ٍٚهًٚ اوىر افُتَّٚ

ُُ اهلٚدف ؾ، ورشٚئؾ ُش وأظامل جديدة )تقاريخ( ظـ افرُّ  ،يًقع ّب جديدة ظـ افرَّ ٛ: أنٚجٔؾ تُ ، ؾُتٌٓٚ افُثر مـ اف

ؾِؿ ، وؽٚفٌٜٔ هذه افُتٛ مل تُـ جديرة بُّٚن هلٚ يف افًٓد اجلديد مـ إخر.ات ظـ افزَّ قَّ ٌُ ؾ، وُٕ ُش جديدة مـ افرُّ 

ٛ إتؼت ظذ ٕىٚق تُ ُُ ومع ذفؽ ؾُثر مـ هذه اف .ؾ أو رؾٔؼ افرشقلُش تًتقف ذط أن تُقن مـ ـتٚبٚت أحد افرُّ 

افًٓد اجلديد، أبقـريٍٚ، تٚريخ، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .وـٕٚٝ ُتَرأ أحًٕٔٚٚ يف خدمٚت افًُْٜٔ، واشع وُترمجٝ

 .افَٕٚقن

رؤيٚ  فًؾَّ  : رؤيٚ بىرس]. 606صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ؾٍل وؿٝ مـ إوؿٚت ـٕٚٝ ، سَدَّ مٚن خٚرج افُتٚب ادُ مثٚل فُِتٚبٚت ادًٔحٜٔ ظـ آخر افزَّ  هل أظيؿ شبىرس»

ق ظـ هدَّ ٚ احتقت ظذ تٍٚصٔؾ ٓ تُ ، وأحد إشٌٚب ٓـتًٚهبٚ هذه اخلىقة هق أهنَّ ٓرةيف افنُّ  شافرؤيٚ»ْٚؾس شٍر تُ 

ًُ  )...( احلٔٚة إخرى. َّٕ ويَقل ؽٚفٌٜٔ اف ًِّ  جدًا أنَّ حتّؾ مـ ادُ  فِامء إ ـُ هذا اف بزمـ  شبىرس»بًد مقت  َٛ تِ ٍر 

 َّّ َّْ ضقيؾ، وث ـُ إرجح أنَّ  ظذ أنَّ  ّل ؿد تدُ  ّص ٜ دٓئؾ يف اف ف ظك أنَّ افذي أدَّ ، شـقـٔٚربٚ» ششّٔقن»بًد أن ؿٚد  َٛ تِ ف 

ؿ هذا افُتٚب وؿد ورد اش ،م.( 635 - 638بٚفَوٚء ظِٔٓؿ )مٚ بغ  رومٚ إتٓٝ ، وؿٚد افٔٓقد يف ثقرة ودّ ادًٔح

وفُـ بًض ، شريدون أن ُتَرأ يف افًُْٜٔٚ ٓ يُ َّْ افًٌض مِ  نَّ إ»: م.( مع افتًِٔؼ800يف افَٚئّٜ ادقراتقريٜ )ٕحق 

افًٓد اجلديد، افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، افرشؾ، تٚريخ، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .ٝ تَرأهٚ حتك افَرن اخلٚمسافُْٚئس طَِّ 

 تدويـ.

ستشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  : شتقمٚ»ـ إٕجٔؾ افىٍقفٜ ف]. 606، دار افثََّٚؾٜ، افىًٌَّٜ إوػ، صـٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

تٌَِٝ هذه افَهص ـُ ، ؾٖؿدم ادخىقضٚت ادقجقدة ترجع إػ افَرن اخلٚمس ادٔالدي، وفٔس مـ افقاوح متٚمًٚ متك 

ؿٚئالً ؾَط إنَّ مهدره ،  إحدى افَهصإػ تٍهٔؾ يف -أحد ؿٚدة افًُْٜٔ  -ش إيريْٚؤس»أصٚر ، م620وفُـ يف ٕحق 

ٜ هق أحد افُتٚبٚت ؽر افَٕٚقٕٜٔ ف ُينر إػ إٕجٔؾ افىٍقفٜ فيف هذه افَهَّ َِّ  63، افذي ـٚن ؿد ُترجؿ إػ شتقمٚ»ـ ، وفً

 فٌٚت.افًٓد اجلديد، افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، افرشؾ، تٚريخ، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ ُفٌٜ ظذ إؿّؾ.



 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [55] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

يف َٕده فألشِقب : َٕد].608صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

مزي أو ٚه افرَّ أصحٚب آجتِّ  شتٔقدور ادقبًقشٔتل»هٚجؿ افُٚتٛ إنىٚـل  ،سَدَّ ادجٚزي يف تًٍر افُتٚب ادُ 

ظقن أنَّ جتِّ أصحٚب هذا آ أنَّ ؾَد ٓحظ  رأهتؿ.ادجٚزي جلُ  ػ مٚ وراء ادًٚين احلرؾٜٔ إشٜ تذهٛ َدَّ إشٍٚر ادُ  ٚه َيدَّ

ظقن أهنَّ ـام أهنَّ  ،روحل يِزمف ؾٓامً خٚصًٚ  ءٚرخئٜ إػ روافتَّ  ؿ وحل ٕهنَّ ؿ يًتىًٔقن أن يٍّٓقا هذا ادًْك افرُّ ؿ يدَّ

 بٚتروفقجل، آبٚء، ؽريٛ. تًٍر، تهٍْٔٚت:[ مٚ هق مهدر ؾّٓٓؿ؟ شتٔقدور»ْٚ يًٖل وهُ  ،قنروحُّٔ 

ٜ ]. 603صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  افتًٍَّرات ادجٚزي

س مـ اإلشُْدريٜ ر مـ ٕنَّف ـٚن ُمَتًًْٚ بٖنَّ افُثبٚحلٚجٜ فِتًٍَّر ادجٚزي،  شأورجيٕٚقس»: آمـ فُِتٚب ادَُدَّ

ٍُُهقل افُتٚبٜٔ ٓ تٗدِّي مًْك مٍٓقمًٚ إذا أخذت ظذ ادًُتقى احلريف وـٚن يًتَد أنَّ ؽٚفٌٜٔ افْٚس يًتىًٔقن ؿراءة ، اف

س ظذ ادًُتقى احلريف ؾَط  يـ ادقهقبغ افٌٚفٌغ روحًٔٚ ؾَط ُهؿ  -وُربَّام إديب  -افُتٚب ادَُدَّ وفُـ بًض ادٍُنِّ

ؾٔع يًتِزم ادجٚز، وؿد حذا افُُّْهقص ظذ ادًُتقى افروحلافذيـ يًتىًٔقن ؾٓؿ  ، ؾٚفتًٍَّر ظذ هذا ادًُتقى افرَّ

ِامء حذو  ًُ يف هذا إمر، وُهؿ افذيـ ُيَٚل ظْٓؿ مدرشٜ اإلشُْدريٜ، وهل مرـز هذا  شأورجيٕٚقس»ـثرون مـ اف

 .بٚتروفقجل، تًٍر، آبٚء، ؽريٛ تهٍْٔٚت:[ افْقع مـ افتٍَُّر.

أشِقب أـثر اظتدآً مـ ]. 603صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسٍـ مِٔر و روبرت هقبر: شتٔ

ف: أنىٚـٜٔ ا، أدَّى افتًٍَّر ادجٚزي إػ افُثر مـ افتَّىرُّ ً مٚ ـٚن ينتط بًٔداً ظـ افَّّْص ، وأثٚر َٕداً حٚدر ٕنَّف ـثرا

ُُ ، ادُتقب ب إصِٔغأو ظـ مَٚصد اف ٚب ادًٔحٔغ ادَُّٔغ يف أنىٚـٜٔ، أو تَّٚ تَّ ُُ . يف افَرن افثٚفٞ بدأ ظدد مـ اف

ظ،  ٍُّ بقا ؾٔٓٚ، يف افُتٚبٜ بٖـثر حت د ادًٚين يف إشٍٚر ادَُدَّشٜافذيـ تدرَّ ؿ ـٕٚقا يٗمْقن بتًدُّ وا ، ؾّع أهنَّ ؿ أسُّ َّٓ أهنَّ إ

ل، ظذ احلٍٚظ ظذ افَّّْص ـام هق مُتقب  تًٍر، آبٚء، ؽريٛ، تٚريخ. بٚتروفقجل، تهٍْٔٚت:[ .ـٚهلدف إوَّ

ٜ ْٚك أُ هُ »]. 603صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  نٚس يٌذفقن ؽٚي

 ُ يىَِقن ظذ هذه احلامؿٜ اشؿ و ،راؾٚت ؽريٌٜ ُتىر يف رؤوشٓؿوحيِّقن بخُ ٜ، شَدَّ اجلٓد فِٔقوا مًٚين إشٍٚر اد

بٚتروفقجل، افًٓد اجلديد، افرشٚئؾ، آبٚء، تًٍر،  تهٍْٔٚت:[ .ؽالضٜٔـ يف ذحف ف شتٔقدور ادقيًقشٔتل» شادجٚز

 ؽريٛ.
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مٚ أن َحؾَّ افَرن افرابع ]. 601صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س يتُقَّ وأصٌح افُتٚب ادُ  ،ٍَٝ ؽٚفٌٜٔ افًُْٜٔ ظذ أي إشٍٚر تْتّل فُِتٚب ادَدسحتك اتَّ   جـ:أ ن مـ جزَدَّ

 وينّؾ ؿههًٚ  ،شٍراً  81ن مـ ويتُقَّ  ،وافًٓد اجلديد ،شٜ افٔٓقديَٜدَّ ن مـ إشٍٚر ادُ ويتُقَّ  ،افًٓد افَديؿ

س، ؾَد بدأ ادًٔحٔقن  وتًٚفٔؿ ورشٚئؾ وٌٕقة. ر هذا، اصتٓرت إفػ شْٜ افتٚفٜٔ بٕٚتنٚر افُتٚب ادَُدَّ وإذ تَرَّ

س مًٓؿ حٔثام يذهٌقن،  رة إرؤٜ، ؾٔحِّقن افُتٚب ادَُدَّ ُُ ًُِامء يف حتَٔؼ يْؼون إيامهنؿ يف ـّؾ اف وأخذ اف

خ فُّؾ شٍر، افَّّْص  ًَ ـ ـّؾ افُّْ ُُ ب ًُٕخًٚ ظديدة، مـ إشٍٚر ظذ ٍّٕط واحد حٔٞ مل ت تَّٚ ُُ  تهٍْٔٚت:[ .ؾُتٛ اف

 افَٕٚقن، تًَٔؿ، تًريػ، حتريػ، َٕد، ٕيص، مىقضٚت.تٚريخ، 

ٜ دُ ظعَّ  ّح تِ َٝ أن»]. 601صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  راجً

ُُ  عجرفتُقن اد ،ّٜيدتْٜٔٔ افًَخٜ افالَّ افُّْ  ُ ًَ ُٕ  ّؾ ف وافتل ُتتِػ إحداهٚ  ،افًٚمل س افتل مل تْتؼ يف ـّؾ َدَّ خ افُتٚب اد

 ء،ف يف ٍٕس افقؿٝ خىر وجريوفَُّْ  ،فٌّ حوهق ظّؾ أ ،ٍؼ مع إصؾ افٔقٕٚينٚ يتَّ ر أهيُّ ؿرِّ وتريدين أن أُ  ،ظـ إخرى

َُ  ،ظذ أخريـُؿ ْل بٚحلُ ٕنَّ  فألنٚجٔؾ إربًٜ افتل أرشِٓٚ  شجروم»مٜ َدِّ . مُ شؿ ظعَّ مـ اجلّٔعجيٛ أن أؿٌؾ أن حُي

 .فٌٚت، حتريػ، مىقضٚت بٚتروفقجل، آبٚء، تهٍْٔٚت:[ .شدمٚشٔقس»افٌٚبٚ 

ًِّ »]. 602صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ِّ إن اف َّٔ ٍر ـ ز ف يتّ

 ٌُ َّٕ  :ىٌٚء يف افٔقٕٕٜٚٔوـام يَقل اخلُ  ،حتك يف افًزيٜ ،قحُو قض وظدم افقُ ُّ بٚف ؾٌْٔام يَقل  ،زخرف افًٌٚراتف مُ إ

 ًٚ َّٕ  ،صٔئ ًٚ آخرؾ٘ ء أوٌؽ َٕـٖنَّ  ،ف يًٍؾ صٔئ  .شٝ ؿٌوتؽ تًِؽ مْٓٚام وٌىَِّ ـُ  ،شُّٜ زفَٜ ظذ ض ظذ اهلقا

 إنٌٔٚء، افًٓد افَديؿ.تًٍر، فٌٚت، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ .شأجقب»متف فًٍر َدِّ يف مُ  شجروم»
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زظٜ ادًٕٜٔٚٔ ظْد افَّْ ]. 602صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ً مٚ ذهٛ هبٚ بًٔداً  ،د افَديؿ ظذ ادوّقن ادًٔٚين فًٌض افٍَراتيف ترمجتف فًِٓ شجروم»د صدَّ : شجروم»  بؾ ـثرا

ي افًَٔدة ٌذِّ هذه افٍَرات ـٕٚٝ تُ  مع أنَّ  ،ظٌٚرات ؽر مقجقدة يف افًزي ًتخدمًٚ مُ  ،ص إصع حيتِّف افَّْ ظامَّ 

ر مع ظُ ؾ٘هنَّ  ،ادًٔحٜٔ َِّ ٚ ـٕٚٝ تًقق احلقا بٚتروفقجل، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ .شرومج»ع إفٔف ِامء افٔٓقد افذي ـٚن يتى

 .افًٓد افَديؿ، فٌٚت، افًٓد افَديؿ، تًٍر، ؽريٛ، ضقائػ

ُرُدود إؾًٚل إوػ ]. 602صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٌٜ ف ًٛ تر: شفٍقجلٚتٚا»ـ بٚفًِّْ ًٚ ش جروم»مجٜ يف افٌدايٜ مل ُيقلِّ افنَّ س اهتامم مجٚت افتل ، فُِتٚب ادَُدَّ ِغ ظِٔٓٚ افسَّ ُمٍوِّ

راشٜ ًٌْٜٔٔ واظتامده ظذ افًزيٜ شجروم»وؿد اشتُْر افًٌض ُتعِّ . ـٕٚقا يًتخدمقهنٚ يف افًٌٚدة وافدِّ ًَّ مجٜ اف  ،ظـ افسَّ

ًٌْٔٔش جروم»ومع أنَّ  ًَّ ومل  .ٜ ـٕٚٝ ؿد أصٌحٝ مقوقع حقار ٓهقيتـٚن حريهًٚ ظذ آحتٍٚظ بّٖي ظٌٚرات مـ اف

ؿ اظتزوا افَّّْص افٔقٕٚين أدّق مـ افًزي افَديؿ ٚد ٕهنَّ ََّ متف ٕشٍٚر إمثٚل واجلٚمًٜ وٕنٔد اإلٕنٚد يَْع افُّْ . ويف ُمَدِّ

ٚد:  شجروم»م(، أجٚب 333) ََّ ًٌْٜٔٔ»ظذ هٗٓء افُّْ ًَّ خٜ اف ؾ إًٌٕٚن افًُّْ حتٓٚ بٍْز ؾٓٚ هل بًد، إذا ؾوَّ ََّ ، ٕنَّ أن ٕ

َيض ظذ افَديّٜ، ومع ذفؽ إذا ؿرأ صديَْٚ بًْٚيٜ،   ٕ مجٜ اجلديدة أن ؾًٔجد أنَّ ترمجتْٚ فٔس هدؾْٚ مـ هذه افسَّ

ٕٝ أووح ا مـ ادًكة، وُخزِّ ات يف أوظٜٔ ُمتٍِٜ، بؾ أُِخَذت تقر ٚ ـّثؾ افًهر افذي مل يًٍد بهٌِّف ثالث مرَّ ، إذ أهنَّ

وبدأ افْٚس . وبّرور افقؿٝ، شَىٝ ـّؾ آظساوٚت ظذ ترمجٜ جروم، شٕئٍػ، ؾٚحتٍيٝ بّذاؿٓٚ يف وظٚءٍ 

ٚ َر ٚ ـٕٚٝ بُّؾ آظتٌٚرات، يدرـقن ـؿ ـٕٚٝ ترمجتف جَّٔدة ح وُهظٚن مٚ ، أؾوؾ ترمجٜ ُمتٚحٜ يف ذفؽ افقؿٝ، ٕهنَّ

ًٚ فُّؾ أصٌحٝ افَّّْص افالتْٔل افَٔٚد فُِتٚب ادَدس فٌٚت،  تهٍْٔٚت:[ ادُسمجغ ؾٔام بًد. ، وّٕقذج

 بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، افًٓد افَديؿ، ؽريٛ، حتريػ، افًُْٜٔ، ضَقس.

: ترمجٜ افُتٚب ادَدس]. 602صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س شجروم»بدأ  ٍَِّف افٌٚبٚ  ،يف رومٜٔ ظِّف يف ترمجٜ افُتٚب ادَُدَّ أو  328بٚفَٔٚم بذفؽ يف ظٚم  شدمٚشٔقس»بًد أن ـ

ؾَٚم بسمجٜ إنٚجٔؾ إربًٜ بنظٜ ُمًتخدمًٚ ترمجٜ ٓتْٜٔٔ ؿديّٜ ـٖشٚس فًِّف مع تهقيٌٓٚ بًد دراشٜ م. 323

ـ  هق تهقيٛ - ـام ؿٚل -. وـٕٚٝ هدؾف مـ افَٔٚم هبذه افسمجٜ افُُّْهقص افٔقٕٕٜٚٔ إصِٜٔ إخىٚء افتل حدثٝ م

ؿٜ ٚد اجلِٜٓ ،ادُسمجغ افذيـ مل يِتزمقا افدِّ وهخثّؿ ـؾ مٚ أد ،وافتٌَّٔرات افٍٚوحٜ مـ افَُّْ افذيـ  ،ِف افْٚشخقن أو ؽرَّ

َِّيغ  ،فٌٚبٚافتل ؿٚم هبٚ مًٔحٔقن بّـ ؾٔٓؿ ا ٜتْٜٔٔ افَديّمجٚت افالَّ ـام ييٓر مـ َٕد افسَّ  ،ـٕٚقا ٕٚئّغ أـثر مْٓؿ ُمتٔ
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[ ؾٚهنّؽ يف ظِّف. ،ظّؾ صٚق شجروم»ؾُٚن أمٚم  ،ؾَد ـٚن ؾٔٓٚ افُثر جداً مـ إخىٚء وافتٌَّٔرات واإلوٚؾٚت

 فٌٚت، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، حتريػ، ـتٌٜ، ؽريٛ، مىقضٚت، ًٕٚخ. تهٍْٔٚت:

د ]. 603، 602صـ ،إوػ افىًٌَّٜ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  َـّ وفٔس مـ ادٗ

ًٚ أنَّ  ًُِامء يًتَدون أنَّف ؾًؾ ذفؽ، ؿد ترجؿ شٚئر أشٍٚر افًٓد اجلديد شجروم»متٚم ؾٖشٍٚر افًٓد . وإن ـٚن بًض اف

فَد ترجؿ  ،ظذ أجٜ حٚل .ُيُّـ أن يُقن ؿد ؿٚم بسمجتٓٚ آخرون، شافٍقجلٚتٚ»اجلديد إخرى افتل أصٌحٝ جزًء مـ 

ؾَٚم أوًٓ بسمجٜ  ،ؾَد إكف إػ هذا افًّؾ ؾقرًا بًد أن أـّؾ ترمجٜ إنٚجٔؾ ،أشٍٚر افًٓد افَديؿ ـّؾ  شرومج»

ًٚ ؿديامً  ،هيًٜ فِّزامر ٚ ٓتْٔٔ ًٚ ٕهر ًٚ أجو وفَُّْف يف هذه ادرة راجًف ظذ افًزي إصع وظذ ًٕخٜ مـ  ،ُمًتخدم

ويف بٔٝ حلؿ  مل حتز روٚه وظْد هذه افَُّْىٜ ترك رومٚ واشتَر يف بٔٝ حلؿ. افًًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔ. وفُـ هذه افسمجٜ

ٜ ظِّف بٚفَٔٚم بسمجٜ ثٕٜٚٔ فِّزامر.  شجروم»اشتٖنػ  ََّؼ دؿَّٜ أظيؿ برجقظف إػ شداشٔ ويف هذه افسمجٜ ح

ظٜ مـ افًٓد افَد. أورجيٕٚقس  . ومع أنَّ يؿ يف شتَّٜ أظّدةوهل افُتٚب ادَُدَّس افذي بف ٕهقص ظزيٜ ويقٕٕٜٚٔ ُمتْقِّ

. ثّؿ شافٍقجلٚتٚ»مجٜ افثٕٜٚٔ هل افتل اشتخدمٝ بًد ذفؽ يف ؾ٘نَّ هذه افسَّ  ،ؿٚم بًّؾ ترمجٜ ثٚفثٜ فِّزامر شجروم»

ًٚ بٚفًًٌْٜٔٔ. ،وشٍري أخٌٚر إجٚم ،ششِٔامن»ـ وإشٍٚر افثالثٜ ادًْقبٜ ف ،شأجقب»ذع يف ترمجٜ شٍر  [ ُمًتًْٔ

 إنٌٔٚء، مىقضٚت.بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، جمٓقل، ـتٌٜ، تًريػ، ٌٚت، ف تهٍْٔٚت:

خىقة  شجروم»خىٚ  ثؿَّ ]. 603صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

وأظىقه  ،احلٚشؿ ٕشٍٚر افًٓد افَديؿ جريئٜ ؾٓجر افَّْص افًًٌْٔل رؽؿ أنَّف ـٚن يًتزه ادًٔحٔقن دائاًم أنَّف افَّْص

مجٜ بدًٓ مـ آظتامد ظذ افسَّ  ،يٌدو أنَّف ،. ومـ ذفؽ افقؿٝ ؾهٚظداً مُٕٜٚ أظيؿ مـ افُُّْهقص افًزيٜ إصِٜٔ

 ًَّ ـ وبًد دراشٜ إشٍٚر افتل مل ت .بدأ جروم ُيسجؿ ُمٌٚذة مـ افًزيٜ شٚئر أشٍٚر افًٓد افَديؿ ،ًٌْٜٔٔافٔقٕٕٜٚٔ اف ُ

ًَّ وفَُّْ  ،مٌَقفٜ ـجزء مـ إشٍٚر ادَدشٜ افًزيٜ افرشّٜٔ ف ومع أنَّ ، ٚ تٚؾٜٓأهنَّ  شجروم»ر ؿرَّ  ،ًٌْٜٔٔٓٚ مقجقدة يف اف

َّٓ  ،ترجؿ افًٌض مْٓٚ َّ إ مٚت أضِؼ ؾٔٓٚ َدِّ وـتٛ مُ  ،مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ افَٕٚقٕٜٔ ف رؾوٓٚ مـ أن تُقن جزءً  أن

ًتزة مُ  ضقيالً  هذه إشٍٚر ـٕٚٝ زمًْٚ  حٔٞ أنَّ  ،وـٕٚٝ هذه خىقة أخرى جريئٜ، شيٍٚأبقـر» ظذ هذه إشٍٚر اشؿ

ُّ  ،ـتٚبٜٔ ظْد افُثر مـ ادًٔحٔغ أشٍٚراً  ًِّ ُر وب َِىٝ ـثر مـ افُّْ  ،ْغور اف  ،مٚتَدِّ ادُ ش جروم»ًخ مـ ترمجٜ أُش

حغ أصٌحٝ  ،ـ اإلصالحمَ ػ زَ إإمر ـذفؽ  ّؾ وط ،سَدَّ مـ افُتٚب ادُ  زءً حٔقن يًتزون إبقـريٍٚ جُ ٔادً وطّؾ 

ؽريٛ، افَٕٚقن، فٌٚت، بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، حتريػ،  تهٍْٔٚت:[ .ؿٕٚقٕٜٔ هذه إشٍٚر مقوع تًٚؤل جٚد
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 مىقضٚت.تًريػ، 

د فَد أجَّ : افًًٌْٜٔٔ]. 660صـ ،فىًٌَّٜ إوػا ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًَّ ٖجٔد فِسَّ افتَّ  ـؾَّ  شأوؽًىْٔقس» ٚ وأهنَّ  ،اهلل ؿد أوحك هبٚ ًتَداً أنَّ مُ  ،شٜ افًزيَٜدَّ ًٌْٜٔٔ افَديّٜ فألشٍٚر ادُ مجٜ اف

ظـ  شجروم» ُتعِّ واظسض ظذ ، شبقـريٍٚأ»اشؿ  شجروم»إشٍٚر افتل أضِؼ ظِٔٓٚ  َؾ ٌِ وفذفؽ ؿَ  ،تٍقق افًزيٜ

 ًَّ افًٓد افَديؿ، فٌٚت،  تهٍْٔٚت:[ تْٜٔٔ.ػ افالَّ إس َدَّ قص افًزيٜ يف ترمجٜ افُتٚب ادُ ُه ًٌْٜٔٔ واشتخدامف فُِّْاف

 بٚتروفقجل، آبٚء، تًريػ، افقحل، ؽريٛ، افَٕٚقن.

: يسػ ؿدِّ إمـ خٚضئ ]. 660صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ  ،ق أحراس بٚجلزائر يف صاميل أؾرئَٚ(شق)هل أن  ششًَىٜ»يف مديْٜ  شًىْٔقسؽأو»وفد  ف مّ ٚ أُ أمَّ  ،وـٚن أبقه وثْٔ

مـ  ؿ افَِٔؾف تًَِّ ـام أنَّ  ،تَْٜٔٔٚؾٜ افالَّ ؿ افثَّ وتًَِّ  شأوؽًىْٔقس»ؾْنٖ  ،ٌتف افالتْٜٔٔوـٚن فُ  ،ؾُٕٚٝ مًٔحٜٔ شمقُٕٔٚ»

ُُ وفَُّْ  ،افٔقٕٕٜٚٔ ػ مجٚظٚت إإوؿ  ،هٌح مًٔحَٔٚ مـ أن يُ  وبدًٓ )...(  .ـ يًرف مـ افًزيٜ شقى ـِامت ؿِِٜٔف مل ي

ن مـ ممُِتغ افُقن يتُقَّ  اهلرضقؿل افٍٚرد افذي احتَر افًٓد افَديؿ واظتَد أنَّ  شمٚين»أتٌٚع  ،مـ احٕٚٔغ

بْٔام ـٚن يًّؾ  ،هبذه اجلامظٜ ٕحق ظؼ شْقات رتٌىًٚ مُ  شأوؽًىْٔقس» طّؾ . قرِّٜ وممُِٜ افُّْ ممُِٜ افيُّ  ،تحٚربتغمُ 

ؾتٚة  شأوؽًىْٔقس»ج أن يتزوَّ  شمقُٕٔٚ» ٌٝرتَّ  325. ويف شمٔالن» و شرومٚ» و شؿرضٚجٜ»دريس يف يف وطٚئػ افتَّ 

ة افتل ـٚن ئًش مًٓٚأو ،وارثٜ ظّرهٚ اثْٚ ظؼ شْٜ ف يف أثْٚء إتيٚره أن وفَُّْ ،ًٔدةؾىرد هذه اف، ؿًْتف أن يسك ادرأ

ـّ  ً  ،أخذ شٔدة أخرى ،واجْٚشٌٜ فِزَّ ادُ  تٌِغ خىٌٔتف افً بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .ىًَِٚ ج مُ مل يتزوَّ  وأخرا

 .تًريػ، ؽريٛ، فٌٚت، هرضَٚت، مٓرضؼ

أوؽًىْٔقس وـتٚبٚتف ]. 666صـ ،إوػافىًٌَّٜ  ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٌٜبٚف: سَدَّ ظـ افُتٚب ادُ   ّب إمتٚمف يف صخص افرَّ و س ظـ وظدٍ َدَّ ث افُتٚب ادُ ٓ يتحدَّ  ،شأوؽًىْٔقس»ـ ف ًِّْ

ؾُٚن  ،فُؾ إشئِٜ إشٚشٜٔ ظْد افٌؼ ،ف حيتقي ظذ إجٚبٚت يف أشٚفٔٛ حرؾٜٔ أو جمٚزيٜوفَُّْ ،يًقع

ؾٓل ؽٚيٜ رحِٜ  ،ٜ اجلٚرٜ اهلل ومٌَّ ادٗمْغ ظؾ مٌَّ  ّٞ س فٔحُ َدَّ اهلل أظىٕٚٚ افُتٚب ادُ  يًتَد أنَّ  شأوؽًىْٔقس»

 ؽريٛ، تًٍر.بٚتروفقجل، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ .ٍسافَّْ
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ؿقاظد فتًٍر افُتٚب ]. 666صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س، مٚ زافٝ صٚحلٜ افٔقم، وبغ  شأوؽًىْٔقس»: ووع سادَُدَّ  بًض افَقاظد إشٚشٜٔ فتًٍر افُتٚب ادَُدَّ

( : ٌُِّٜ ادجٚزيٜ فُِتٚب اشتخدم مًرؾتؽ بٚفًزيٜ وافٔقٕٕٜٚٔ( 6أصٔٚء ـثرة، يْهح ادٍُنِّ ام ٓزمٚن فتًٍر اف ، ٕهنَّ

س. ) ًٔل، شٜاظرف متٚمًٚ جٌراؾٜٔ إرض ادَُدَّ ( 8ادَُدَّ وظِؿ ، وهلجٚهتٚ، وتٚرخيٓٚ، ومقشَٔٚهٚ، وتٚرخيٓٚ افىٌَّ

دمٚء، إظداد َُ ؾنِّ ( 1. )اذـر أنَّ افُتٚب ادَُدَّس فف أـثر مـ تًٍر واحد( 3. )واظرف أجوًٚ ـتٚبٚت افٍالشٍٜ اف

ًر، ؿقإغ، فٌٚت، تٚريخ، تٍ تهٍْٔٚت:[ .ؾٓذا أؾوؾ مـ افتًٍَّر افًَع، إؿقال افٌٚموٜ يف ٕقر إؿقال ادٍٓقمٜ

 جٌراؾٔٚ، ؽريٛ.

ادًٔحٔغ  إرجح أنَّ ]. 668صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

بدأ اإلمزاضقر م. 635وٚء ظذ ثقرة هيقديٜ يف ؾًٌد افَ ،ْذ افَرن إولشٜ مُ َدَّ ػ إمٚــ ادُ إبدأوا افَٔٚم برحالت 

ؾٍقق ـٓػ ـٚن  ،ومٚنهلٜ افرُّ وأؿٚم مُٚهنٚ مزارات ٔ ،شٜ افٔٓقديٜ وادًٔحَٜٔدَّ إمٚــ ادُ  يف تدمر ـّؾ  شهٚرديٚن»

ـّ شىٌاًل يف بٔٝ حلؿ ـٚن يُ إًتخدم يُ   ًتز اهلإً ن يُ فذي ـٚا ،شأدؤٕس»ـ بْك هُٔالً فبًقع  ّب افرَّ  دَ فِ يف ؿد وُ  فأنَّ  ي

ػ افًٚمل إيْزل  شأدؤٕس»ـٚن  ،ومٕٜٚٔٛ إشىقرة افرُّ ًَ َح  ،صتٚء ويف ـّؾ  ،ف مٚت وؿٚم مـ بغ إمقاتمًروف ظْف أنَّ 

 ًُّ  افَٔٚمٜ، ادٔالد.افًُْٜٔ، تٚريخ، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .بٔعػ إرض يف افرَّ إويرجع  ،ٍعاف

: وافدة اإلمزاضقر]. 663، 668صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،َدَّستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

رة ـٕٚٝ رحِٜ أّم اإلمزاضقر  ُِّ حالت ادٌُ م، 381، افتل جٚءت إػ أورصِٔؿ يف شهٔالٕٜ»، شؿًىْىغ»فًّؾ أصٓر افرِّ

ًٌْٔٚت مـ ُظّرهٚ، وافتل ؿد أصٌحٝ ُمًودة ؽٔقرة فًِّٔحٜٔ،  ًَّ يٕٜٚ افتل أظِْٓٚ ابْٓٚ ديٕٜٚ وهل افوـٕٚٝ يف اف دِّ

خ ادًٔحل ذظٜٔ ُمْذ ٕحق اثْتل ظؼة شْٜ ٚ ضٚؾٝ بٚدْىَٜ، وزارت إمٚــ  شيقشٚبٔقس». وذـر ادٗرِّ أهنَّ

شٜ،  ٚ ذهٌٝ إػ أورصِٔؿ . وأمرت ب٘ؿٚمٜ ـْٚئس ومزارات فتحديد هذه ادقاؿعادَُدَّ وتَقل إحدى إشٚضر إهنَّ

ِٔٛ افذ ّب يًقعفتٌحٞ ظـ افهَّ ٚ وجدتف مدؾقًٕٚ ؾقق جٌؾ ، ي ُصِٛ ظِٔف افرَّ ٜ، شاجلِجثٜ»وإهنَّ َّّ
َِ ، وؾقق هذه اف

ّب يًقع، أمرت  بٌْٚء ـًْٜٔ افَز ادَدس. ومـ بغ افُْٚئس  شهٔالٕٜ»وؾقق افَز افَريٛ افذي دؾًـ ؾٔف افرَّ

 ًُ يٚرة، ـٕٚٝ ـًْٜٔ افهُّ قد ظذ جٌؾ افزيتقن، افذي مـ ؾقؿف صًد ادًٔح افُثرة افتل أمرت بٌْٚئٓٚ يف أثْٚء تِؽ افزِّ
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ّب يًقع ُوفَِد ؾٔف. امء، وـذفؽ ـًْٜٔ ادٔالد ؾقق ـٓػ ادزود افذي يًتَد ـثرون أنَّ افرَّ ًَّ  ؽريٛ، تهٍْٔٚت:[ إػ اف

 ادٔالد.تٚريخ، افًُْٜٔ، آبٚء، افهِٛ، 

س تٚريخشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  يف ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ بًد ]. 661صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،افُتٚب ادَُدَّ

دة ويًتحٔؾ حٍيٓٚ افُتٚب ادَُدَّس فِٔٓقد ََّ ٍقيٜ ـثرة وُمً : يف هنٚيٜ افَرن إول ادٔالدي، أصٌحٝ افتََّٚفٔد افنَّ

غ بدأوا يف تًجٔؾ ُمذظـ طٓر ؿِٛ،  ر افَّْقامٔسحتك أنَّ ـثريـ مـ ادًُِِّّ ُـّ رات دًُٚظدهتؿ ظذ تذ ـٕٚٝ افًٚدة ، َـّ

ؿ فق مل يٌدمل يًٍؾ ذفؽ شمقشك»حٔٞ أنَّ ، افٔٓقديٜ متْع ذفؽ ؿ وا يف ؾًؾ ذفؽ، ؤ، وفَُّْٓؿ أجَْقا مـ أهنَّ ؾالُبدَّ أهنَّ

ٍقي شٍَٔدون مقس افنَّ ِِّؿ( 800. ويف حقايل افًٌض مـ افَّْٚ يبِّ )ادًُ ر افرَّ ّّْز هيقذا »م، ؿرَّ أن خيىق اخلىقة  شاف

ٍقيادْىَٜٔ افتٚفٜٔ،  مقس افنَّ خؿ بتًجٔؾ افَّْٚ ؾ ؾؼع يف افًّؾ افوَّ ِّٔغ، شهيقذا»، ؾًجَّ بِّ ًٚوٕٜ ؾريؼ مـ افرَّ ُّ ، ب

افًٓد افَديؿ، تٚريخ، ؿقإغ،  تهٍْٔٚت:[ .وثَٜٔ يًتزهٚ افٔٓقد يف ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ مـ إمهٜٔ بًد افُتٚب ادَدس

 ٕنٌٔٚء، تًريػ، افتِّقد.تَِٔد، ا

إػ  شادنْٚ»تًَْؿ ]. 665، 661صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ـُزى راظٜ إػ إهة إػ اإليامن، شتٜ أؿًٚم  تَّٜ هل: ُتٌىِّل دائرة واشًٜ مـ احلٔٚة افٔٓقديٜ، مـ افزِّ ًِّ ( 6)، وإؿًٚم اف

ٜ بٍُٜٔٔ اشتٌالل إرض. افٌذور ل افَقإغ اخلٚصَّ راظٜ، وُتٌىِّ ًٚ افزِّ 8ٜ): وهل تتْٚول أشٚش : وهل ( ادقاشؿ ادًَُّْٔ

قم.  ئْٜ، وأجٚم افهَّ ٌٝ، وإظٔٚد افدِّ ًَّ ٜ بحٍظ اف ئع اخلٚصَّ ا ئْٜ افٔٓقديٜ، بام ؾٔٓٚ افؼَّ ٚء3)تْٚؿش ادقاشؿ افدِّ ، ( افًِّْ

ث أش واج وافىَّالق، وجقإٛ احلٔٚة افًٚئِٜٔ. وهل تتحدَّ َِِّٜ، بٚفزَّ ًٚ ظـ افَقإغ ادُتً ل ( إجزاء1)ٚش : وُتٌىِّ

دة فذفؽ، وُهْٚك أؿًٚم ظـ ظٌٚدة  وٝ فُِن وافًَقبٜ ادُحدَّ د أي افَقإغ تًرَّ افَقإغ اددٕٜٔ واجلْٚئٜٔ، وحُتدِّ

ش5ٜ)إوثٚن وإخالق.  بٚئح وافتََِّدمٚت وخدمٚت : وُتٌىِّ ( إصٔٚء ادَُدَّ ٜ افذَّ قس، وبخٚصَّ َُ ل ُأُمقر افًٌٚدة وافىُّ

د مٚ افذي ُيُّـ أن ( افىَّٓٚرة1)اهلُٔؾ.  ًَٜٔ وافَّْجٚشٜ، ؾُٔحدِّ ز ظذ ؿقإغ افىَّٓٚرة افىَّ ِـّ : وهق افًَؿ إخر، وُير

ًٚ وؽر صٚفح فًٌِٚدة، وـذفؽ ظـ ـٔػ ُيُّـ أن ُيه ًٚ ضًَٔ ًٚ ٕجً ًٚ.جيًؾ صخه  تهٍْٔٚت:[ ٌح ضٚهراً ضًَٔ

 افًٓد افَديؿ، ؿقإغ، تَِٔد، ضَقس، تًَٔؿ، تًريػ.
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ّقد]. 665صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  : ؿٕٚقن وتَٚفٔد افتَِّ

ٍقي، ، وأـثر مـ مخًامئٜ ؾهؾ، ؾ٘هنَّ شادنْٚ»ورؽؿ افتٍَّٚصٔؾ افُثرة يف  َّْٚمقس افنَّ ٚ مل تُـ شقى بدايٜ تًجٔؾ اف

ظٜ  ِٝ هذه احلقارات وإؾُٚر ادُتْقِّ َّْقامٔس، وـٍٜٔٔ تىٌَٔٓٚ يف احلٔٚة، وؿد ُشجِّ ِامء افٔٓقد يتدارشقن اف ًُ وطّؾ اف

ِّٔغ، وؿهص ذـرهٚ افرَّ  بِّ س، وؿهص ظـ افرَّ ُّٔقن ظـ مع افًديد مـ ادقاؤع إخرى مـ تًٍرات افُتٚب ادَُدَّ بِّ

ٔٚضغ، وٕهٚئح ضٌٜٔ، وظُ  س، وتًٚفٔؿ ظـ افنَّ قم، وتٚريخ، وأشٚضر، وأحُٚم تْٚؿِٓٚ ادجِس ُِ أبىٚل افُتٚب ادَُدَّ

مـ،  ُرور افزَّ ُّ ُيًرف ، مُجًٝ هذه ادُْٚؿنٚت افتل تْٚوفٝ افًديد مـ إمقر يف جُمَِّد وخؿافٔٓقدي ظـ أمقر دئْٜ. وب

َّّ ، شاجلامرا»بٚشؿ  ٕٚ ش ادنْٚ»ٝ هذه ادجّقظٜ إػ وؿد ُو ّقد»فُُٔقِّ )وافتَِّّقد واجلامرا ُمنتَتٚن مـ ـِّتغ  شافتَِّ

َِّؿ(. افًٓد افَديؿ، ؿقإغ، تَِٔد، تٚريخ، ضَقس، تًريػ، تًٍر، إنٌٔٚء،  تهٍْٔٚت:[ تًْٔٚن يدرس أو يتً

 ؽريٛ.

 :شافتِّقد» ؿٕٚقن وتَِٔد]. 665صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،َٚؾٜدار افثَّ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َّّ وـٚن أحدمهٚ ؾٔام يُ  ،ًِٔؿ افٔٓقديْٚك مرـزان ـٌران فِتَّ ؾَد ـٚن هُ  ،شافتِّقد»قرتٚن مـ ْٚك ُص هُ  ك أن ً

ئٔؾ ٜ افٔٓقديٜ يف مَّ ُٕ ر ـثرون مـ افٔٓقد اإلؿٚمٜ بًد أن هزم افٌٚبِٔقن احٔٞ ؿرَّ  ،وـٚن افثٚين يف مْىَٜ افًراق ،إها

َّّ يُ  ؿأورصِٔ شتِّقد» ػ بٚبؾ. وإوأهوا افٔٓقد وأخذوهؿ مًٓؿ  ،ق.م 521 افًٍِىْٔل هق  شافتِّقد» ك أجوًٚ ً

ُّ دَّ ٝ ـتٚبتف يف ظِ رًا. ؾَد متَّ تىقُّ  ك وإؿّؾ ؿإ ِِّ ة مًٚهد فِ ٝ ـتٚبتف يف ٕحق ومتَّ  ،ّغ افٔٓقد يف افًديد مـ اددنً

وحيتقي ظذ ٕحق مِٔقٕغ  ،أورصِٔؿ شتِّقد»قل ٕحق ثالثٜ أمثٚل افٌٚبع افذي يٌِغ يف افىُّ  شّقدافتِ»ٚ أمَّ  م.150

افًٓد  تهٍْٔٚت:[ .قًٓ ٌُ ٕتنٚرًا وؿُ اًخٜ إـثر وأصٌح افُّْ ،ٝ ـتٚبتف بًد ذفؽ ٕحق ؿرنؾَد متَّ  ،وٕهػ ادِٔقن ـِّٜ

 .افَديؿ، ضَقس، ؿقإغ، تَِٔد، تٚريخ، تًريػ

ؿٌؾ  ،بًقع ّب ـ افرَّ مَ يف زَ ] 661صـ. ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ َدَّ قص افُتٚب ادُ ُه وٝ ُٕ تًرَّ  ،م 10ومٚن أورصِٔؿ ويدمروا اهلُٔؾ يف أن يٌزو افرُّ  وـٚن  ،ٌٔرفِتَّ  س افًزي أحٕٔٚ

ً وفُـ بًوٓٚ ـٚن ـ ،قصُه رون افُّْ رِّ ٚخ افذيـ ـٕٚقا حُي ًَّ حدثٝ مـ افُّْ  ،ٌٔرات بًٔىًٜيؿ افتَّ مُ  يقجد  ؾّثالً  ،ٌرا

ً  ،يف صقرتغ شإرمٔٚ»شٍر  وبدأت ء، ر  ـّؾ ـٚن ؿد تٌرَّ  ،ويف افَرن افثٚين ،مـ إخرى إحدامهٚ أضقل ـثرا
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ٜ صديدة ٓ ُيًّح مًٓٚ   افًٓد افَديؿ، حتريػ، تٚريخ، ـتٌٜ، إنٌٔٚء، تهٍْٔٚت:[ بّٖي تٌٔر.افُُّْهقص ُتُتٛ بدؿَّ

 مىقضٚت، تدويـ. ؽريٛ،

: ٍٚظ ظذ ـِّٜ اهللاحلِ ]. 661صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُُ ؿٚمٝ مجٚظٚت خٚصَّ  ،م6000- 500وؾٔام بغ شْٜ  مٚ زال  ،فًِٓد افَديؿ ّص ًخٜ دؿَٜٔ مـ افَّْ ب ب٘ظداد ُٕ تَّٜٚ مـ اف

ضِؼ ظِٔٓؿ فذفؽ أُ  ،)احٚشقرة يف افًزيٜ( اثؿ ـٕٚقا ُيًتزون أشٚتذة افسُّ وٕهنَّ  .هق ادرجع وادًٔٚر أن

 ،ٜشّٔقص افرَّ ُه م تٌٔر حرف واحد مـ افُّْدَ حريهغ ظذ ظَ  -مثؾ أشالؾٓؿ - وـٚن احٚشقريقن .شاحٚشقريغ»

ٜ قوع ظالمٜ خٚصَّ وـٕٚٝ تُ  ،مع إوٚؾٜ مِحقطٜ يف احلٚصٜٔ ،أمٕٜٚ ؾُٕٚقا ئًدون ـتٚبتٓٚ بُّؾ  ٖؾّتك اـتنٍقا خى

ء إػ  ،ػ ادِحقطٜ يف احلٚصٜٔ اجلٌٕٜٚٔإفِرجقع  ،ػ تهقيٛإٛ افُِّٜ افتل حتتٚج ٕبجٚ ا رَّ َُ ؾُٕٚٝ هذه ادِحقطٜ ُتٌِّْف اف

ءة بٚظتٌٚرهٚ صحٔحٜ.َرِّ ؿ أن يُ ٓٔوظِ ،ٖأو اخلى ادُنُِٜ ادُحتِّٜ  ـام أنَّ  روا ٕنًٍٓؿ ؿٌقل أو ظدم ؿٌقل افَرا

ّقا افُّْ ؿاحٚشقريغ  ْٝ هذه إؿًٚم ـام بَّٔ  ،ـ ؿديؿمَ ػ زَ إوهق تًَٔؿ ؿد يًقد ظذ إرجح  ،ػ ؾَراتإقص ُه ًَّ

 ٍُ ءة مـ افْٚمقس وإنٌٔٚء يف ادجٚمعقل افتل جيٛ أن تُ ُه اف وـٕٚٝ تًتخدم دورتٚن متٍِتٚن  ،ًتخدم يف افَرا

ءة يف زمـ احٚشقريغ ِّ ؾٍل ؾًِىغ ـٕٚقا يَرأون افتَّ  ،فَِرا ثالثٜ  ة ـّؾ )إشٍٚر اخلًّٜ إوػ( مرَّ  ٓٚقراة ـ

ًَّ وفذفؽ ـٚن يُ  ،شْقات ِّ ؾُٕٚقا يَرأون افتَّ  ،ٚ يف بٚبؾأمَّ  ،أشٌقع( فُّؾ  )ؿًامً  ؿًؿ 651ػ إؿ ظٚدة َ  ة ـّؾ ٓٚ مرَّ قراة ـ

ًَّ  ،ٜشْ ُّ  ،ؿًامً  51ػ إّقا إشٍٚر وفذفؽ ؿ ًَّ أصٌحٝ افدَّ  ،مـور افزَّ ُر وب افًٓد  تهٍْٔٚت:[ .ْقيٜ هل افَٚظدةورة اف

تًريػ، فٌٚت، حتريػ، تًَٔؿ، ؽريٛ، احٚشقري، ضَقس، افَديؿ، تٚريخ، حتريػ، ـتٌٜ، مىقضٚت، تَِٔد، 

 تدويـ.

نُٔؾ ظالمٚت افتَّ ]. 661، 661صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،ستٚريخ افُتٚب ادَُدَّ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًِ رُ وحُ  ًَّ : َِّٜ وف اف ًَّ رُ ن ؾَط مـ احلُ ـٕٚٝ تتُقَّ ٚؾيقا ظِٔٓٚ ٚمريقن أن حُي افُِامت افتل جٚهد اف ؾٍل  ،ٚـْٜوف اف

 ُُ ًِ رُ ـٜ )حُ تحرِّ ُتٛ إحرف ادُ ـ تُ افًزيٜ افَديّٜ مل ت َُ  وـٚن يْتير مـ ،ٜ(َِّ وف اف ء أن يؤرَّ اف ٜ تحرِّ وف ادُ رُ قا احلُ ٍا ـ

ءة شِّٜٔافهَّ  ىؼ ووٚع افُّْ  ،ٌٜٜ حَّٔ ـُِ  وفُـ إذ ـٕٚٝ افًزيٜ ظؾ وصؽ آختٍٚء ،حٔحٜ فَراءة افُِامت ؿرا

َُ تحرِّ ٓفٜ ظذ إصقات ادُ ػ ابتُٚر ٕيٚم فِدَّ إٜ أصٌحٝ احلٚجٜ مٚشَّ  ،َِٔديافتَّ  ءة افَّْ رَّ ـٜ فًٔرف اف ء ؿرا ءة ؿ ّص ا را

ُّّ وفُـ بًد أن أصٌح افٔٓقد ادُ  ،ِّٜٔٚق اجلُ ؾ يف ِش ٖمُّ حٔحٜ مـ افتَّ د افُِامت افهَّ دِّ ـٚن افَٚرئ ظٚدة حُي . شِّٜٔ قن ِ

ُ  ،دهؿدظ لءبٚفًزيٜ يتوٚ  ٕ ءة افًٓد افَديؿ، مىقضٚت، فٌٚت،  تهٍْٔٚت:[ .قصٓؿ افَديّٜ صًٌُٜه أصٌحٝ ؿرا
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 .مٍَقد، ؽريٛـتٌٜ، تدويـ، 

 

 شيقفٍٔالس»]. 663، 662صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

جٝ مـ افَقط]ٓ بـهذا آ دَ فِ وُ : ٌرئٛ افهَّ افذِّ  ة مًٔحٜٔ تزوَّ وأضِؼ ظِٔف اشؿ أحد  ،م366يف ٕحق  [مرأ

ًٚ  ،ٚربًٚ يهٌح ُم  مـ أن وبدًٓ  ،ٌر(ئٛ افهَّ افذِّ  :ومًْٚه شٔالٍوف»ًٚ ويسجؿ أجو) شالسٔيقفٍ»ادحٚربغ  أصٌح خٚدم

ومٕٜٚٔ وفٜ افرُّ ؿٜٔ فِدَّ ػ افًٚصّٜ افؼَّ إذهٛ  ،الثغ مـ ظّرهٕحق افثَّ  يفظْدمٚ ـٚن  ،وٕشٌٚب ؽر مًروؾٜ .ّب فِرَّ 

َّّ افتل تُ  لوه ،شافًَىْىْٜٔٔ»وهل  أو  ،ْٚك ـرهْٜٔػ هُ إف ذهٛ سض افًٌض أنَّ ويٍ ،يف ترـٔٚ شٌْقلىإش»ك أن ً

ًَّ  ،ومٚينَٚبِٜ اإلمزاضقر افرُّ ام ـًٍر دُ بَّ رُ  ٍٛ إؾَد ظٚد  ،ٌٛومٓام ـٚن اف  ،شافَقط»وهق أشَػ  ،جديد ػ وضْف بَِ

ٜ  ،أريقدوـٚن يقشٚبٔقس ، ادًُغَّ حديثًٚ  شافًَىْىْٜٔٔ»بىريرك ، شيقشٚبٔقس»وؿد رشّف  حٔٞ ـٕٚٝ إريقشٔ

ُؿ ظِٔٓٚ بًد وهل حرـٜ حُ  ،هلل أب ًٚدًٓ مـ أن يُقن مُ  أؿّؾ  شيًقع» ظذ أنَّ  ِكّ تُ  ،ـٜ بدأت تْتؼ يف ادًٔحٜٔحر

ء ،ذفؽ بٚهلرضَٜ ف أن ِص جًؾ مهَّ ف أريقد ُم ؾَد أثٌٝ أنَّ  ،رأو مل يتٖثَّ  شيقشٚبٔقس»ـ ر بؿد تٖثَّ  شالسٔيقفٍ»ـٚن  وشقا

هرضَٚت، مٓرضؼ، بٚتروفقجل، تٚريخ، افًُْٜٔ، جمٓقل، تًريػ،  تهٍْٔٚت: [.ْفضػ وإحيّؾ مًٔحٜٔ إريقشٜٔ 

 .تٍُر، ٕٚشقت

وٓ يتٍَّؼ : اخساع أبجديٜ]. 663صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ِامء ظذ مَدار مٚ ترمجف  ًُ خ افُْز مـ افَرن  شؾِٔقشتقرجٔقس» مـ افُتٚب ادَدس. وؿٚل شيقفٍٔالس»اف ادٗرِّ

س مٚ ظدا أشٍٚر ادِقك )صّقئٔؾ إول وافثٚين، ادِقك إول اخلٚمس،  إنَّ يقفٍٔالس ترجؿ ـّؾ أشٍٚر افُتٚب ادَُدَّ

ٚ ؿهص حُ  ٜ، وبرُ وافثٚين( افتل أؽٍِٓٚ ٕهنَّ ٜ إػ وـٕٚقا يف حٚج، وـٕٚٝ افٌَٚئؾ افَقضٜٔ مقفًٜ بٚحلُُروب بهٍٜ خٚصَّ

ًخٜ ـٚمِٜ مـ وفُـ ٓ تقجد ُٕ  .ٓ إػ مٚ ُيثر صٓٔتٓؿ فِحرب، ـٌح مجٚحٓؿ ظـ إًٓٔٚق وراء وفًٓؿ بٚحلرب

 ٓٚ ؿد أحرؿٝ ٕنَّ َِّ ًوف ،ؾَدت شالسٍٔيقف»ًخٜ إصِٜٔ افتل ـتٌٓٚ ؾٚفُّْ  ،افُتٚب ادَدس بٚفَقضٜٔ فتٖجٔد ذفؽ

بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ، فٌٚت، مىقضٚت،  تهٍْٔٚت:[ .يقشٜٔافُتٚبٚت إر افًُْٜٔ أمرت بًد ذفؽ بتدمر ـّؾ 

 تًريػ، حتريػ، ؽريٛ، ؿتؾ، مٍَقد، جمٓقل، تٍُر.
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افُتٚب ادَُدَّس يف ]. 681صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ء شٜ افُٚمِٜ ٕٚدرةن افثٚفٞ ظؼ، : ؿٌؾ افَرأجزا تُٛ ادَُدَّ ُُ وتًتِزم ، إذ ـٚن ًٕخٓٚ يًتٌرق وؿتًٚ ضقيالً ، ـٕٚٝ اف

ًٚ، مثؾ مهٚريػ وخّٜ ء مْف وُتٚط مً ة. فذفؽ ـٕٚٝ ُتًْخ أجزا ًٚ ظذ مَرأ ءة مْف مقوقظ َّٓ فَِرا ، وٓ يهِح إ

ٜ إنٚ شٜ مُتقبٜ ، ويف افَرن افثٚفٞ ظؼجٔؾ. أشٍٚر افتَّقراة اخلًّٜ، وادزامر، وإنٌٔٚء، وبخٚصَّ تُٛ ُمَدَّ ـُ طٓرت 

تًَٔؿ، تٚريخ، تدويـ، ًٕٚخ، مىقضٚت، ٕيص، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .وهظٚن مٚ إتؼتل، وؿٚبِٜ فِحؿب٘حُٚم 

 افًٓد افَديؿ، افًٓد اجلديد.

وـٚن ًٕخ افُُّْهقص ]. 685صـ ،ػافىًٌَّٜ إو ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ؿٌٜ وافيَّٓر، ظّالً ُمؤًْٚ صٚؿٚر ظذ افًْٔغ ؿَّٜ يف ظِّف، . وـٚن افُٚتٛ يًّؾ بٌُ وظذ ظوالت افرَّ د مـ افدِّ َـّ طء فٔتٖ

ِف أّي ٕٚشخ آخر يف ادًُتٌَؾ يَْؾ ظْف اهٛ ظٕنَّ أّي خىٖ يَع مْف ُيُّـ أن ُيًجِّ ّؾ . ـام ـٚن هذا افًّؾ مـ افرَّ

مىقضٚت، ٕيص،  تهٍْٔٚت:[ .إذ أنَّف ـٚن يٗمـ أنَّ مٚ يُتٌف إَّٕام هل ـِّٜ اهلل افتل جيٛ أن ُتَْؾ بُؾ دؿَّٜتُريس، 

 ًٕٚخ، حتريػ، تدويـ، افقحل، تًريػ.

ـ افتَّهقيٌ]. 685صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ُُ ٚت هل ومل ت

ً مٚ ـٚن افُٚتٛ ُيؤػ مِحقطٚت ظذ افَّّْص ، افقحٔدة افتل ُتُتٛ يف احلٚصٜٔ بؾ وأحًٕٔٚٚ مِحقطٚت ، بؾ ـثرا

ً مٚ تُقن اظساوٚت ؾ بًض افًَِّْٚت ظذ أّي صخٍص ُيًٌِّٛ أي . صخهٜٔ ـثرا ويف بًض احلٚٓت ـٕٚٝ ُتًجَّ

ٚ مـ . أو يتِػ ادخىقضٜ افتل تًٛ يف ًٕخٓٚ، أو ينق، رضر ويف افِّْٓٚيٜ ـٕٚٝ ادخىقضٜ افُٚمِٜ مُتثِّؾ ُجزًء هٚمر

خهٜٔ ُحدًا هلل.  ؿَّٜ ادُتْٚهٜٔ افتل َبَدت يف ادخىقضٚت افَديّٜ ُتٌغِّ ـٔػ ـٚن ظّؾ حٔٚتف، ـام ـٕٚٝ صالتف افنَّ وافدِّ

رون ظِّٓؿ هٌٚن افُتٌٜ ُيَدِّ مىقضٚت، ًٕٚخ، ٕيص، حتريػ،  ت:تهٍْٔٚ[ ، ؾَد ـٚن هلؿ ـّؾ احلّؼ يف آؾتخٚر بف.افرُّ

 ؽريٛ، تًريػ.
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 شجروم»ك أهْنَ ] .631، 631ص ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُِّ ـٕٚٝ افالَّ  ،ٚريخويف ذفؽ افقؿٝ مـ افتَّ  ،م105ظِّف حقايل ظٚم  ـٕٚٝ هل افٌِٜ  إذ ،دثٚفٜٔ يف أوربٌٜٚ اتْٜٔٔ هل اف

وبًد ذفؽ بخّس شْقات  ،ندُ ٚن ادُ َُّ ٜ بغ ُش خٚصَّ  ،ٍٓقمٜ ظذ ٕىٚق واشعمـام ـٕٚٝ  ،بٜٔدٜ فُِتٚبٚت إّادالئ

َِّ  ،مزاضقريٜ هنٚيٜ افَرنوإتٓٝ اإل شرومٚ»ٚربٜ اـتًحٝ ؿٌٚئؾ ُم  ون ـام ؾًِٝ ُر ة ؿُ دَّ ٝ افالتْٜٔٔ ؿٚئّٜ ظِ وفُـ ط

َِّ ظدد افَّْ ومع أنَّ  ،ٕٕٜٚٔ مـ ؿٌؾافٔق ِٝ هل افٌِٜ تْٜٔٔ طَّ افالَّ  ؾ٘نَّ  ،صْٚؿُ د يف افتَّ خّقن افالتْٜٔٔ أٚس افذيـ ـٕٚقا يتُ

ِّْ ٍوَّ ادُ  يِضّ افقؿٝ ـٚن افَّْ وفألشػ ـٚن مًْك هذا أنَّ  ًٌٜ فًُِْٜٔ وفُِتٚب ادَدس.ِٜ بٚف ُّ ٚس يًتًّقن فَراءة ف ب

ً  ،افًُْٜٔ دون أن يٍّٓقا ـِّٜ واحدة س يف خدمٚتَدَّ افُتٚب ادُ   نٓ يٍّٓق ،ًِٔؿأصٌح افُْٜٓ ؿِٔع افتَّ  وأخرا

َُ ردِّ أو يُ  ،سَدَّ مـ افُتٚب ادُ  يَرؤوهنٚافُِامت افتل   ،رشٚفٜ اهلل يف هذه احلٌَٜ اجلديدة ؾفتقصٔ .اشٚتدَّ دوهنٚ يف اف

ـُ جُ ػ وُ إؿ يف حٚجٜ مَ ـٕٚٝ إُ  ًَّ  ،َقمٜٔٚهتٚ افٌشٜ يف فَدَّ ٛ مُ تُ قد  ظذ  - سمجقنبدأ إوروبٔقن يُ  ،ٚبعوبدايٜ افَرن اف

ءً  ،ؾؿإ ف ـٚن ظّالً س ـِّ َدَّ ؾسمجٜ افُتٚب ادُ  ،ٌٚهتؿػ فُ إ ،وادزامر ،ٜ إنٚجٔؾوبخٚصَّ  ،سَدَّ مـ افُتٚب ادُ  أجزا

بٚتروفقجل، آبٚء، تٚريخ،  ٍٚت:تهْٔ[ .ٌٜ أوروبٜٔ ؿٌؾ افَرن افثٚفٞ ظؼفُ  ًخ مًروؾٜ مْف يف أّي وٓ يقجد ُٕ  ،وخامً 

 فٌٚت، تًريػ، افٍقجلٚتٚ، ؽريٛ، افًٓد اجلديد، مٍَقد.

ُُ ]. 631صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٜ بٛ ادَدشٜ تُ اف ٕٚحٕٚٔ

ُُ : وافٍرًٕٜٔ يقـقٕٚ  مل ٚسوفذفؽ ؾٌٚفٌٜٔ افَّْ  ،ِزم أمقآً فًْخٓٚوتًت ،شٜ تًتٌرق وؿتًٚ ضقيالً َدَّ ٛ ادُ تُ ـٕٚٝ اف

وبًض اجلامظٚت  ،هتٚ يف خدمٚت افُْٚئسءَتىٍٚت مْٓٚ ظْد ؿرا ؾٚظتّد افْٚس ظذ شّع مُ  ،ًخٜ مْٓٚيّتُِقن ُٕ 

ٍُ  طؿٚدة افًُْٜٔ ـٕٚقا يَرأون ؾَ ٕنَّ  ،هذا ٓ يٍُل ؿٚفقا إنَّ  اد حرـٜ اإلصالح(وَّ ْٜ )رُ يِّ تدادُ  . د آرائٓؿٗيِّ فتل تُ قل اُه اف

مع  ،جٚورةيف أخامٕٔٚ وإؿٚفٔؿ ادُ  شافٌجقمْٔغ» و شفٌٔٓٚرديغا»وبدايٜ افَرن افثٚين ظؼ بدأت مجٚظٚت مثؾ 

ءة افُتٚب ادَدس ٕنًٍٓؿحيثُّ  ،يف ؾرًٕٚ شافقفدًٕغ» وؾجٖة أصٌحٝ ترمجٚت افُتٚب  .قن ادًٔحٔغ ظذ ؿرا

سَادُ  ؾَد خنقا أن تيٓر  ،افُثريـ مـ ؿٚدة افًُْٜٔ مل ُيًًدهؿ هذا هنٜ أنَّ دظق فِدَّ ٚ يوممَّ  ،ةمىِقبٜ بندَّ  دَّ

ً ٍنِّ ٚس أن يُ مجٚت أو أن ٓ يًرف افَّْ اهلرضَٚت يف افسَّ  َّٕ  ،. وـٚن هذا أمراً خىراً صحٔحًٚ  وا مٚ يَرأون تًٍرا ف حتك إ

ُُ  شأنًْٝ»أمر افٌٚبٚ ، م6633يف  ؿ ْٓ ؽٌٜ يف ؾَ افرَّ  وختؿ أمره بٚفَقل إنَّ  ،شَٜدَّ ٛ ادُ تُ افثٚفٞ بٍحص ترمجٚت اف

وفُـ  ،فِّديح ّؼ ًتحِ يف احلََٜٔ مُ  ٛ تًٚفّٔٓٚ هق أمرٌ ًَ ٚوفٜ تنجٔع أخريـ ظذ افًٔش بحَ شٜ وُم َدَّ إشٍٚر ادُ 
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ُقا ُّْٓؿ أن يّتِؿ افذيـ يُ ـِروس ؾَط هُ أظوٚء اإل أمر جمّع مـ إشٚؿٍٜ يف ؾرًٕٚ بٖنَّ  ،بًد ذفؽ بثالثغ شْٜ

ٚشع افتَّ  شفقيس»أطٓر ادِؽ  ،. وظذ افٍقر بًد إًَٚد هذا ادجّعٌٜ ادُتقب هبٚس مٓام ـٕٚٝ افُِّ َدَّ افُتٚب ادُ 

ًُ  ،ػ افٍرًٕٜٔإس َدَّ ؾٖمر بسمجٜ افُتٚب ادُ  ،قره مـ ٕحق هذا إمرًُ )افَديس فقيس( مِؽ ؾرًٕٚ ُص  ِامء ؾجّع اف

ٝ ترمجٚت افُتٚب ؾيَِّ  ،ٍَقا مع ادِؽيتَّ  وفُـ ؽٚفٌٜٔ ؿٚدة افًُْٜٔ مل ،ًٜخٜ ؾرًٕٔتٍِٜ واشتُِّقا ُٕ ترمجٚت ُم 

فٌٚت، ، ضقائػ، تٚريخ، تدويـ، مىقضٚت، ًٕٚخ، ؽريٛ تهٍْٔٚت:[ .ونرُ ى ؿُ دَ َٚش ظذ مَ س ؿؤٜ فِِّْ َدَّ ادُ 

 هرضَٜ، آبٚء، ترمجٜ.

شٜ فإلشٌٚن َدَّ ٛ مُ تُ ـُ ]. 631صـ ،فىًٌَّٜ إوػا ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٍتٔش افًَّٜٔ يف افَرٕغ اخلٚمس ظؼ وبّحٚـؿ افتَّ  ،ـٕٚٝ افًُْٜٔ اإلشٌٕٜٚٔ منٓقرة بًدم تًٚمٓٚ: واإليىٚفٔغ

بام يف ذفؽ ترمجٜ افُتٚب  ،ًتز هرضقؿًٔٚ ُّـ أن يُ ٕنٚط ديْل يُ  قهنٚ مٍتقحٜ ظذ أّي ُٔ ؾُٕٚٝ ظُ  ،وافًٚدس ظؼ

ُّ ٚ ؿد تُ ٚ ـٚن يُْيَر إفٔٓٚ ظذ أهنَّ ممَّ  ،سَدَّ دُ ا  .شَٜدَّ ًٌر ظـ تًٍراهتؿ فألشٍٚر ادُ سمجغ حريٜ ؽر مًٌقؿٜ فِتَّ تٔح فِ

وبًد ذفؽ بْحق مٚئٜ  ،شٌٕٜٚٔ مْذ افَرن افثٚين ظؼػ افٌِٜ اإلإافٔٓقد بدأوا يف ترمجٜ ـتٚهبؿ افًزي  ومع ذفؽ ؾ٘نَّ 

 .ٚ(ت)افٍقجلٚ افالتْٜٔٔ شجروم»مجٜ فٔس مـ إصؾ افٔقٕٚين بؾ مـ تر ،ترمجٜ افًٓد اجلديدن يف قأخذ ادًٔحٔ، شْٜ

 ُُ ـُ ومل ي ًٚ  ،ْتهػ افَرن افثٚفٞ ظؼشٜ بٌِتٓؿ حتك مُ َدَّ ٛ مُ تُ ـ فإليىٚفٔغ   شرومٚ» حٔٞ أنَّ  ،وؿد يٌدو هذا ؽريٌ

 ،س ؿٌؾ ذفؽ بُثرَدَّ ػ افُتٚب ادُ إمل يُقٕقا يف حٚجٜ اإليىٚفٔغ  وفُـ فًؾَّ  ،َٚؾٜ ادًٔحٜٔويل فِثَّ ـٕٚٝ ادحقر افدَّ 

ٍُ  ،ٜمَّ ٓجٚت اإليىٚفٜٔ افَديّٜ ـٕٚٝ صٌٜٔٓ بٚفالتْٜٔٔ افتل ـٕٚٝ افٌِٜ افقضْٜٔ هلذه إُ افَِّ  ٕنَّ  ء ـٕٚقا ؾحتك اف َرا

ءة افُتٚب ادُ  َُ َدَّ يٍّٓقن ؿرا  شافتقشُٕٜٚٔ»تُِّقن افٌِٜ وظْدمٚ بدأ اإليىٚفٔقن بٚفتدريٟ ي ،اشٚتدَّ س بٚفالتْٜٔٔ واف

ًُ  ،شافٌْدؿٜٔ» و تٚريخ، ؽريٛ، ؿتؾ،  تهٍْٔٚت:[ .ٓجٚتس هبذه افَِّ َدَّ هؿ بسمجٚت فُِتٚب ادُ ِامء بّدِّ ؿٚم اف

 هرضَٚت، فٌٚت، ترمجٜ، تًٍر، ؽريٛ، افًٓد افَديؿ، آبٚء.
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ستٚريخ افُتٚب شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  شّٜٔ ]. 632صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،ادَُدَّ ِقات افرَّ افهَّ

ِقات فًُِْٜٔ اشٚت بْٔٓٚ مـ افهَّ دَّ َُ ؾ مٚ ُيًرف بٚف ُِّ قس افًُْٜٔ، ُتن َُ شّٜٔ فًُِْٜٔ، وُض ِقات افرَّ : ـٕٚٝ افهَّ

قس ادًُتخد َُ ِقات، وافىُّ قس: خدمٜ إؾخٚرشتٔٚ، وافهَّ َُ ٜ، وتنّؾ افىُّ إخرى، وخدمٜ  رمٜ يف إها اخلٚصَّ

ٚظٚت. ًَّ  افًُْٜٔ، ضَقس، افتْٚول، تًريػ. تهٍْٔٚت:[ اف

 ،يف إجٚم إوػ فًُِْٜٔ]. 632صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُ ْٚك اتِّ ـٕٚٝ هُ  ،وفًٜسف هبٚ مـ افدَّ ظْدمٚ ـٕٚٝ ادًٔحٜٔ ؽر مُ  ومل تُقن  ،جتًّٚت ادًٔحٜٔهٚٓت ؿِِٜٔ بغ اد

ءة مـ افُتٚب ادَدس وخدمٜ إؾُش أُ  مع أنَّ  .دة فًٌِٚدةقحَّ ْٚك صقرة مُ هُ   ؾ٘نَّ  ،ٜٚرشتٔٚ ـٕٚٝ ظٚمَّ خس افَرا

.افَراءات وافهَّ  ًٚ ًٚ صٚشً ره بٚظتٌٚر ادًٔحٔ شؿًىْىغ»وبًد أن أصدر اإلمزاضقر  ِقات ـٕٚٝ ُتتِػ اختالؾ ٜ ؿرا

 ،جتري يف إمٚــ افَوٚء وؽرهٚ مـ افًٚحٚت ،أصٌحٝ افًٌٚدة ادًٔحٜٔ ظِْٜٔ، م363يف  وفٜافديـ افرشّل فِدَّ 

تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .دة فًٌِٚدةقحَّ قرة مُ ؿ شًقا ٕحق ُص ـام أهنَّ  ،ػ مًٚبد مًٔحٜٔإفٝ مثؾ اهلٔٚـؾ افقثْٜٔ افتل حتقَّ 

 افًُْٜٔ، ضَقس، افتْٚول، ؽريٛ.

سر و روبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔ ًِ تُ ـُ ]. 632صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ ٝ : ةٚدَ ٌَ ٛ فِ ـٕٚ

 ُُ ُُ  ،ّـ جداً شٜ افُٚمِٜ ؽٚفٜٔ افثَّ َدَّ ٛ ادُ تُ اف ٚساً ؿؾُٚن اشتخدامٓٚ يُٚد يُقن  ،ًتًّؾ يف افُْٚئس بُثرةـ تُ ومل ت

ّ ٚرشتٔٚ،خٚرشٜ ه إؾظذ مُم  ًَّ ء مُ إقا افُتٚب ادَدس وفذفؽ ؿ تنتّؾ ظذ إنٚجٔؾ إربًٜ بٚفٌٜ  ،ٍْهِٜػ أجزا

ءة وافسَّ  إمهٜٔ، ر،ٕٔؿ يف خدمٜ إوشٍر ادزامر فَِرا ٚت مـ إشٍٚر خٌْتومُ  ؾخٚرشتٔٚ أو ؽرهٚ مـ إها

ًتخدم يف افتل ـٕٚٝ تُ  ْتخٌٚتادُ  ًٝ ـّؾ وبًد ذفؽ مُج س افتل ـٕٚٝ تًتخدم يف افًٌٚدة. َدَّ إخرى بٚفُتٚب ادُ 

ـُ  ،افًٌٚدة  تدويـ، ؽريٛ، افًُْٜٔ، ضَقس، تًَٔؿ، افتْٚول، مىقضٚت. تهٍْٔٚت:[ .ٛ افَراءاتتُ يف 

ٍُ ]. 633، 632صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  مل : قلُه دورة اف

آحتٍٚل بًٔد ادٔالد بدأ  وفُـ إرجح أنَّ  ،يف افًُْٜٔ إوػ ٔالد )افُريًامس(بًٔد اد تهِْٚ أخٌٚر ظـ آحتٍٚل

ظـ ظٔد  )ظقوًٚ  ديًّز 85حيتٍِقن بٚفُريًامس يف يقم  شرومٚ»ـٚن ادًٔحٔقن يف ، م831ؾٍل  ،يف افَرن افثٚفٞ

ءات خلدمٜ افًٌٚدة يف ؾسة وـٚ ،وإتؼت هذه ادامرشٜ يف افًٚمل ادًٔحل، ّس(ْل هق ظٔد مٔالد إَل افنَّ ثو ٕٝ افَرا
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َـّ   تٚريخ، ضَقس، ادٔالد، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ قفتف.ٍُ يًقع وضُ  ّب ز ظذ مٔالد افرَّ افُريًامس تس

ًِ يَ ِٕ ]. 633صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ًُ : ةٚدَ ٌَ ٚم اف قر ُه يف اف

ُُ مل  ك،افقشى َِ ـ افنَّ ي ُُ  ،راءةخص افًٚدي يًتىٔع اف َّٓ َدَّ ـ يًّع افُتٚب ادُ ومل ي . وحتك ذفؽ ؿؾَّ  يف افًُْٜٔس إ

 ُّ ًِ افنَّ  مـ. ومع أنَّ ور افزَّ رُ ب ُِّ ٌٚدة يف إزمْٜ ادُ ًٛ يف افًُْٜٔ فًٛ دورًا ـٌراً يف اف رمقا مـ ذفؽ يف ؿ حُ ؾ٘هنَّ  ،رةٌ

 ًُ ُّ  ،قر افقشىكُه اف ءة افُِّٜآ ؿؾَّ  ،مـور افزَّ رُ ؾٌ  ؾَد ارتدى افُٚهـ ثٔٚبًٚ ؽريٌٜ وؿٚم بحرـٚت ضًَٜٔ ،هتامم بَرا

 ـٕٚٝ ـّؾ  ،َِّٜ غ بِ ٚ زاد افىِّ وممَّ  ،ّٜ فًٍْف وطٓره ٕحق اجلّٓقريًيؿ صِقات افَدد مُ )مٖخقذة ظـ ثَٚؾٚت أؿدم( وردَّ 

ًِ  ،اخلدمٜ ً مٚ ـٕٚٝ اف ػ زمـ إهذا افقوع  واشتّرّ  ،ًٜٛ افنَّ ٌٜ ظٚمَّ ًد فُ افتل مل ت تَِْٜٔٔك بٚفالَّ ٜ أجوًٚ تُ يَ وـثرا

اجلامظٜ وافُْٜٓ  ة أخرى بغ ـّؾ ؾجًّقا مرَّ  ،افزوتًتٕٚٝ وافُٚثقفٔؽ خدمٚت افًٌٚدة ظْدمٚ أصِح ـّؾ ، اإلصالح

 .ؽريٛ، ضَقس، فٌٚت، ضقائػ تٚريخ، تهٍْٔٚت:[ .يف  ظٌٚدة اهلل

أدان افَٚدة ادًٔحٔقن ]. 610صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسو روبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔر 

ثٔؾ ومٕٜٚٔ يف ُمًيؿ إحٔٚن خًِٜٔ، وذفؽ فًٌٛ وجٔف، إوائؾ افتَّّ ثِٔٔٚت افرُّ بٜ، ؾَد ـٕٚٝ افتَّّ ٜ ، ؽر ُمٓذَّ مِقض

ٕس ٕٚ وؽر ذفؽوـٚن افْٚس افذيـ يتقؿقن فَِهص ادُ . بٚفدَّ د افَتؾ وافزِّ ـٕٚقا ُيُّْٓؿ أن جيدوا ، ًِِّٜٔ افتل مُتجِّ

ومٚين  ، ؾـ.تٚريخ، افًُْٜٔ، آبٚء، ؽريٛ تهٍْٔٚت:[ .ُبٌٔتٓؿ يف ادنح افرُّ

ُِّ ]. 610صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٌٜ ـٕٚٝ ادنحٜٔ بٚف

َِ وفَُّْ ،افًٚبديـ مل يُقٕقا يٍّٓقن احلديٞ ٚ يًْل أنَّ ممَّ  ،التْٜٔٔاف ٜ افتل تروهيٚ. وـٕٚقا هَّ ٓؿ ـٕٚقا يًرؾقن اف

حتك  صديدٍ  وـٚن افًٚبدون يتجٚوبقن بحامسٍ  ،ْند بٌِٜ أجٌْٜٔتٚبع افْٚس أن أوبرا تُ تٚبًتٓٚ ـام يُ يًتىًٔقن مُ 

َُ ويقم اخلًّغ )يقم أن مأل افرُّ  ،مثؾ ظٔد ادٔالد ،فًُْٜٜٔ يف أجٚم اطٓرت منحٔٚت ٕجٚم أخرى هٚمَّ  س دُ وح اف

 وإن ـٕٚٝ أجوًٚ  ،سَدَّ وصخهٔٚت أخرى يف افُتٚب ادُ  ،ًقعي ّب المٔذ(. ـام ؿدمٝ منحٔٚت ظـ حٔٚة افرَّ افتَّ 

ء أوربٚ.ومع ذفؽ اصتٓرت ادنحٔٚت جدًا حتك إهنَّ  ،بٚفالتْٜٔٔ ـِروس بُؾ وؿٚم اإل ٚ إتؼت يف أـثر أجزا

ُّ  .يف افًُْٜٔ وـٕٚٝ ادنحٔٚت ُتَدم ظٚدةً  ،إدوار ريد ًٛ افذي ـٚن يُ افنَّ  د افًُْٜٔ تًع ـّؾ ًُ مل تَ  ،ور افقؿٝرُ وب

ًَّ إؾٕٚتَِٝ ادنحٔٚت مـ افًُْٜٔ  ،نٚهد ادنحٔٚتأن يُ  تٚريخ، فٌٚت، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .ٚحٚت خٚرجٓٚػ اف
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 ، ؾـ.ؽريٛ

قع تتَٚضر ظذ ُّ اجلُ ]. 616صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسقبر: شتٍٔـ مِٔر و روبرت ه

ََّ  يٌدو أنَّ  ،يف أواخر افَرن اخلٚمس ظؼ: ادديْٜ ؾٚفُثر مْٓٚ أصٌح  ،َٝ افٌرض مْٓٚادنحٔٚت ـٕٚٝ ؿد ح

ًٚ مُ  ًٚ أـثر مْف تًِّٔٔ ءً ٓٔىٚن بذيؾ ُيند اشتمثؾ متثٔؾ افنَّ  ،سَدَّ وؿد أوٚؾقا أصٔٚء فًٔٝ مـ افُتٚب ادُ  ،ًِٔ بْٔام  ،بف زا

ِـّ ادنحٔٚت بدأت تُ  ـام أنَّ  ،حؽـٕٚٝ اجلّقع تٍْجر يف افوَّ  وهق مٚ إتَده  ،يًغز أـثر ظذ افًذراء مريؿ وافَدِّ ر

 ضقائػ، ؾـ. تٚريخ، حتريػ، آبٚء، ؽريٛ، تهٍْٔٚت:[ .ادهِحقن افزوتًتٕٚٝ بٚظتٌٚره وثًْٔٚ 

سِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ م منحٔٚت أٓم افتل ]. 616صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

َّٓ بَٜٔ مـ ادنحٔٚت افُتٚبٜٔ افتل  ّب يًقع ومقتف وؿٔٚمتف، مٚ هل إ ٜ آٓم افرَّ ُتًرض أن، افتل تروي ؿهَّ

ُهقر افُقشىك ًُ  تٚريخ، ؾـ. تهٍْٔٚت:[ .اصتٓرت يف اف

س ]. 616صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  تًَٔؿ افُتٚب ادَُدَّ

ّٜ إػ إصحٚحٚت وآيٚت: إػ إصحٚحٚت وآيٚت ًَّ شٜ أن ُمَ تُٛ ادَُدَّ ُُ قرة افتل، اف ٝ  وفُـ هذا فٔس افهُّ تٌ ـُ

ًُِامء ظذ افًثقر ظذ افٍهقل ، ؾٓذا افتًََّٔؿ حدث بًد ـتٚبتٓٚ بٍسة ضقيِٜ، ظِٔٓٚ وحدث ذفؽ أشٚشًٚ دًُٚظدة اف

. وحدث افتًََّٔؿ إػ إصحٚحٚت يف أوائؾ افَرن افثٚين ظؼ، ظْدمٚ ؾًؾ ذفؽ ُمٚرض يف افتل ـٕٚقا يٌحثقن ظْٓٚ

ٍل افًٓد شـٕٚسبري»غِّ بًد ذفؽ رئٔس أشٚؿٍٜ ، افذي ظُ ششتٍٔـ ٕٓجتقن»جٚمًٜ بٚريس اشّف  ، وأحد مٗفِّ

س، وخالل افَرٕغ افتٚفٔغ،  بدأ إظيؿ )احٚجْٚـٚرتٚ(، فَد أننٖ بُّؾ تٖـٔد أداة ظئّٜ فدراشٜ افُتٚب ادَُدَّ

قد ويف. ـام يف فٌٚت أخرى، آخرون يف اشتخدام أشِقبف يف ًُٕخ جديدة مـ افُتٚب ادَُدَّس يف افالتْٜٔٔ َُ  خالل ُظ

ّٝ اإلصحٚحٚت، ؿِِٜٔ ًِّ . )...( وبدأ ترؿٔؿ أيٚت يف ٕحق وفُـ بٚشتخدام احلروف بدًٓ مـ ترؿٔؿ أيٚت، ؿُ

ِِّؿ( هيقدي اشّف 6110 س افٔٓقدي، وهُذا  شاشحؼ ٕٚثٚن»م، ظْدمٚ ؿٚم َريبِّ )ُمً ب٘وٚؾتٓٚ إػ افُتٚب ادَُدَّ

ٚ ت . أمَّ ًٚ ًٚ ظزي روبرت »ًَٔؿ افًٓد اجلديد ـام هق فديْٚ أن، ؾَد ؿٚم بف ظٚمل مًٔحل اشّف اشتىٚع أن خُيرج ؾٓرش

ًُخٜ يقٕٕٜٚٔ وٓتْٜٔٔ فًِٓد اجلديد6556افذي ٕؼ يف ، اشّف بٚفٍرًٕٜٔ(، شروبرت أصتٚيـ»)أو  شاشىٍٕٚقس ، مٕ 

ؿ إػ إصحٚحٚت وآيٚت شأصتٚيـ»ٕؼ ، وبًد ذفؽ بٖربع شْقات ًَّ س ـٚمؾ ُمَ تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .أول ـتٚب ُمَدَّ
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 تدويـ.

مل تُـ افًُْٜٔ يف أؾوؾ ]. 611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ؾ ـٕٚقا ٌتُّ وا افتَّ ؾٚفُْٜٓ افذيـ ٕذر ،بؾ ـٕٚٝ يف افقاؿع يف حٚفٜ أدبٜٔ يرثك هلٚ ،حٚٓهتٚ يف ختٚم افَرن افثٚين ظؼ

َُ  ،ئًنقن جٓٚراً مع افًْٚء . قل ظُِٔٓٚه صقة فِحُ ة يف افًُْٜٔ ويدؾًقن افرَّ قَّ وآخرون ـٕٚقا يتْٚؾًقن ظذ مرـز اف

ءثَّ قر حتٔط هبٚ ميٚهر افُه وـٚن إشٚؿٍٜ ئًنقن يف ؿُ  ُُ  ،را وـٚن أؾراد ؿِِٔقن  ؿ اإلٕجٔؾ طٚهراً.َٔ مـ ؿِ  ءـ رؾِؿ ي

 شؾرًٕٔس إشٔز»بًٔط هق  ؿٚم رجٌؾ  ،.ويف هذا اجلقّ  ظٚن مٚ خٍتٝ أصقاهتؿوفُـ ُه  ،يدظقن فإلصالح

 ُّ َُ بٍّرده ب  تٚريخ، ؽريٛ، آبٚء، بٚتروفقجل. تهٍْٔٚت:[ .ة مثٚفف ٓ ؽرقَّ حٚوفٜ إصالح افًُْٜٔ ب

 

ويف : ـتديِّ مُ  صٚبٌّ ]. 611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

وسف شْٜ يف  ،ف وؿع يف إه. وفَُّْشبروجٔٚ»مديْٜ  ،ػ احلرب يف ادديْٜ ادجٚورةإ شؾرًٕٔس»ذهٛ ، م6808

 ًِّ ًٚ جداً اف ػ حٔٚتف حٔٚة احلٍالت إتف حتك ظٚد وفُـ مٚ أن اشسد صحَّ  ،جـ. وظْدمٚ أضِؼ هاحف ـٚن مريو

تٚريخ، بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ .شأبقفٔق»ٚرب يف جٔش افٌٚبٚ يف ٜ أن حُي ـٕٚٝ فف ؾرص، م6801ثؿ يف  وافًٌٞ.

 آبٚء، تًريػ.

ًُ ]. 611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:   ،كقر افقشىُه يف اف

يد مـ افرُّ تإذ ـٚن هذا مٚ ؿٚفف ظدد مُ  ،هنٚيٜ افًٚمل ؿد اؿسبٝ ـٚن آظتَٚد بٖنَّ  أواخر أجٚم إفػ  معهٌٚن وافُْٜٓ بدأ زا

يد بٚفَِؼ بغ اجلامهرػ إحًٚس مُ إى هذا وؿد أدَّ  ،ون بًد ذفؽُر ة ؿُ دَّ ى ظِ دَ ظذ مَ  واشتّّر  ،شْٜ إوػ وإػ  ،تزا

ُّّ  ،شادًٔح دّ ِو »ـ ف قداً ُْ ؿ شُٔقٕقن جُ قن أهنَّ إتنٚر اوىٓٚد افٔٓقد افذيـ ـٚن بًض ادًٔحٔغ ييُّْ  ًٚ فِحّالت وحت ً

ء يف ُم  ،شَٜدَّ ػ إظٚدة آشتٔالء ظذ إرايض ادُ إٌِٜٔٔ افتل ـٕٚٝ هتدف افهَّ  ٚوفٜ واحلرب بغ إؽْٔٚء وافٍَرا

س َدَّ افُتٚب ادُ  ٜ أنَّ جَّ ْجٔؿ بحُ يـ ظِؿ افتَّ اشتخدم رجٚل افدِّ  ،وفتٖجٔد دظٚواهؿ إلؿٚمٜ مُِقت إهلل ظذ إرض.
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ًَّ يَقل إَّٕ  رث ظذ إرض افتل إ. وأصٚر آخرون (63/8امء )أعف يف إجٚم إخرة شتُقن ظالمٚت يف اف ػ افُقا

بع وهق افىَّ  ،مثؾ ادقت إشقد ،وب وزٓزل وأوبئُٜر ُح  :سَدَّ يتٌْٖ ظْٓٚ افُتٚب ادُ  ٚظقن افذي بدأ يف افَرن افرا

تٚريخ، ؽريٛ، أخرة، افًُْٜٔ، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ ٕوربٔغ افٌربٔغ.ر ظدد مـ ؿتِٓؿ بْحق ثِٞ اَدَّ ويُ  ،ظؼ

 ، ؿتؾ، ضقائػ.آبٚء

 فًؾَّ : راهٛ فف رؤيٚ]. 611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ اشّف  ـٚن ،ؤىرُّ صخص آخر ُُحَّك اف خص افقحٔد افذي رؾع أـثر مـ أّي افنَّ  ًٚ إيىٚفٔ  شؾٔقر»مـ  شيقاؿٔؿ»راهٌ

ف اشتَٔظ يف صٌٚح يقم َّٕ إؿٚل  ،ٚوفٜ فٍٓؿ شٍر افرؤيٚقر ظديدة يف ُم ُٓ ة ُص دَّ ؾًٌد اجتٓٚد دُ  ،م(6808، م6638)ٕحق 

أؿْقم مـ أؿٕٚٔؿ  حٌَٜ فُّؾ  ،تداخِٜيف ثالث حَٛ مُ  يَع تٚريخ افًٚمل أحد ظٔد افَٔٚمٜ بٌهرة روحٜٔ. وؿٚل إنَّ 

وهق زمـ أظِـ ؾٔف  ،بـوـٚن افًٓد اجلديد هق زمـ آ ،وـٚن افًٓد افَديؿ هق زمـ أب. جٔالً  18غ تٌِ ،هقتالاف

َُ حٌَٜ افرُّ  ،مـ أيت هق حٌَٜ افٔقتقبٔٚ )ادثٚفٜٔ(ومع ذفؽ ؾٚفزَّ ، افُثر مـ حُّٜ اهلل افتل ـٕٚٝ مٌقءة  ،سدُ وح اف

غ ِّْ افتِّ  إنَّ  شيقاؿٔؿ»وؿٚل  .شادًٔح دّ ِو » لءوتْتٓل بّج، م6810و  6800بغ ٚ شتٌدأ مٚ إهنَّ  شيقاؿٔؿ»افتل ؿٚل ظْٓٚ 

 ًَّ مـ  شأورصِٔؿ»افذي اشتقػ ظذ  شيـدصالح اف» وؿٚل إنَّ ؾ شًٌٜ ؿٚدة. ّثِّ ( يُ 68ًٌٜ افرؤوس ادذـقر يف )رؤ ذا اف

ًَّ هق افرَّ ، م6621ٌِٔٔغ يف افهَّ  ظٚش وحٔدًا يف دير  شيقاؿٔؿ» ومع أنَّ  .ٚبعًَّ شُٔقن اف شادًٔح دّ ِو » وأنَّ  ،ٚدسأس اف

ٛ »ػ وؿد تقؿَّ ٌقي فٌِٚبٚوات يف افًَديـ إخريـ مـ حٔٚتف. أصٌح هق ادنر افَّْ ،ؾقق ؿّٜ جٌؾ رتنٚرد ؿِ

 ظامَّ  شيقاؿٔؿ»فًٖٔل  ،شصالح افديـ»حٚوفٜ آشتٔالء ظذ أورصِٔؿ مـ يد وهق يف ضريَف دُ  ،ٕجِسا إمِؽ  شإشد

ٌّ  شيقاؿٔؿ» وايٚت إنَّ وتَقل إحدى افرِّ  .ن حيدثُّـ أيُ  ًُ  ،ٖ بٕٚٓتهٚرتْ ـٚن  شيقاؿٔؿ» ِامء يَقفقن إنَّ وفُـ بًض اف

ًٚ يف ـالمف بدرجٜ تًّح بٚفٍنؾ افذي حدث دون  شصالح افديـ» شرتنٚرد»ؾَد حٚرب  ،ظذ إرجح ؽٚمو

تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .يف يد ادًِّغ شورصِٔؿأ»ٝ هبٚ طَِّ  ،دٕٜٚ اوىره فًَد هُ ممَّ  ،ػ ٕتٔجٜ حٚشّٜإقل ُص افقُ 

 ، افًُْٜٔ.بٚتروفقجل، أخرة، آبٚء، ؽريٛ، افثٚفقث، مًِؿ

تهقير افٔٓقد ]. 611-611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

قر افٔٓقد ظذ أ: بٖهنؿ أوداد فًِّٔح ً مٚ ـٚن يُهَّ ؿ أوداد فًِّٔح بٚدًْك وبٖهنَّ  ،وٚد فًِّٔحؿ صًٛ مُ هنَّ ـثرا

ًِّ وأظداء ضًٌٔٔغ فًِّٔحٔغ ادُ  ،أيت شادًٔح دّ ِو »ـ ٍِٚء فحُ  ٚ جًِٓؿ مْىًَٔٚ ممَّ  ،إوشع ُغ بًٍر افرؤيٚ. تّ

ً مٚ ـٚن افٔٓقد يتًرَّ  ،وٕتٔجٜ فذفؽ ً مٚ ضُردوا مـ أؿىٚر متٍِٜ ،وىٓٚدوقن فالـثرا  و ششٌٕٚٔٚإ»بام ؾٔٓٚ  ،بؾ وـثرا
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ًَّ م6816يف  شؾرٍُٕقرت»وؿد اوىٓد افٔٓقد اوىٓٚداً ـٚشحًٚ يف  .شأخامٕٔٚ» أوربٚ  شادٌقل»ْٜ افتل ؽزا ؾٔٓٚ . وهل اف

َّّ افٔٓقد بٖهنَّ  ؿَ هُتِ اٚظقن( )افىَّ  ويف أثْٚء إتنٚر افقبٚء إشقدؿٜٔ. افؼَّ  تِؾ مْٓؿ أظداد ـثرة ،ّقا ادٔٚهؿ ش َُ  ومل يَتك .ؾ

 ًُ يف أثْٚء  ؾّثالً  ،حٚرب ادًٔحٔقن مًٔحٔغ مثِٓؿ نبؾ يف بًض إحٔٚ ،ْػ مـ ادًٔحٔغ ود افٔٓقد وادًِّغاف

قرة ـٚن أحد ؿٚدة افثَّ  ،شْٜ 650ويف أخامٕٔٚ بًد ذفؽ بْحق  ،م6326ٕجِسا يف إثقرة افٍالحغ ظذ إؽْٔٚء يف 

ًٚ اشّف  إحٕٜٚٔ ر افذي إؽْٔٚء هُ  وؿد أؿْع افُثريـ مـ افٍالحغ بٖنَّ  ،(شذرُمْت»و أ) شتقمٚس ُمْذر»خٚدم ؿ إذا

تٚريخ، افًُْٜٔ،  تهٍْٔٚت:[ .ظذ إرض شامءً  أّي ، تّع صٚفحُّـ خِؼ جُم ف مـ ادُ وأنَّ  ،ٖ ظـ هالـٓؿ شٍر افرؤيٚتٌّْ 

 أخرة، ؿتؾ، مًِؿ، ضقائػ.

ِ افرُّ ]. 611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،افثََّٚؾٜ دار ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  : ٔؾػ افَِّ ْه ظٛ يفٕ 

ٜ جَّ مـ احلُ  حٚصدٌ  ارتًٛ مجعٌ  ،هنٚيٜ إفػ شْٜ إوػ مـ افتٚريخ ادًٔحل ،م333ديًّز  36يف  ٚج يف ـًْٔ

ٜ دَّ ف آخر ؿُ مٚ ـٚن يرى افُثرون أنَّ  ،افثٚين ششًٍِس»ظْدمٚ رأس افٌٚبٚ  ،شرومٚ»يف  شبىرس»افَديس  اس ؿٌؾ هنٚي

 تٚريخ، أخرة، بٚتروفقجل، آبٚء، ؽريٛ، تْٚول. تهٍْٔٚت:[ .افًٚمل

أخذ : صْٚظٜ افقرق]. 650صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُقب إخرى بٚتًِّٚع دوفتٓؿ، ْٔٔغ أهى احلربافًرب ِهّ ِصْٚظٜ افقرق ظـ افهِّ  ل مهٍْع ، وَِٕقه إػ افنُّ وأوَّ

. ومـ ُهْٚك إتؼت صْٚظٜ افقرق يف ـّؾ أوروبٚم، 6650، يف ٕحق شإشٌٕٚٔٚ»فهْٚظٜ افقرق يف أوروبٚ تّؿ إٕنٚؤه يف 

ٚ جٚءت مـ ادٌٚربٜ ادًُِّغ ـام أنَّ ُمًيؿ افقرق ـٚن مـ صٍْػ رديء، ، ويف افٌدايٜ، ؿٚوم إوروبٔقن افٍُرة ٕهنَّ

تؾ اخلنٌٜٔ، ثؿَّ بّىًٌٜ  ُُ ُتٛ بٚف ُُ ع افقرق ؿد شجقتْزج»وفُـ يف زمـ ضٌع اف تَْقا صْٚظتٓؿ، أ، ـٚن ُصَّْٚ

َِّٝ ُمتٍيٜ بٖصُٚهلٚ وٕهٚظتٓٚ. ُتٛ مـ ذفؽ افَرن ط ُُ ٍحٚت يف ـثر مـ اف  تٚريخ، مًِؿ، تدويـ تهٍْٔٚت:[ ؾٚفهَّ
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دَُٚبِٜ ُمَٚومٜ افًُْٜٔ، ]. 658صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُقهبٚ س إػ ُفٌٜ ُص ئْٜ افتل حدثٝ يف ؿٚم ظدد مـ إمؿ بسمجٜ افُتٚب ادَُدَّ ، ويف أثْٚء حرـٜ اإلصالح، وافثَّقرة افدِّ

ََّٝ افًُْٜٔ إػ ـٚثقفُٜٔٔ وبروتًتٕٚتٜٔن افًٚدس ظؼ، افَر حٚول افزوتًتٕٚٝ أن جيًِقا افُتٚب ادَُدَّس ، افتل ص

ّؾ ادًٔحٔغ ُُ س هق صقت اهلل ظذ إرض، ُمتٚحًٚ ف تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .وفٔس افًُْٜٔ، ؾَد رأوا أنَّ افُتٚب ادَُدَّ

 ٕٚٝ، ـٚثقفٔؽ.ٚت، ترمجٜ، ضقائػ، إنَٚق، تدويـ، بروتًتفٌ

جقن »فَد أثٚر ]. 651صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ظٚصٍٜ مـ آوىرابٚت يف  ،سَدَّ افذي ؿٚم بٖول ترمجٜ إٕجِٔزيٜ فُِتٚب ادُ  ،شأـًٍقرد»أشتٚذ جٚمًٜ  ،شويُِػ

أمر ؿٚدة افًُْٜٔ بٚشتخراج ظيٚمف وحرؿٓٚ حتك أصٌحٝ رمٚدًا أذروه يف  ،شْٜ مـ وؾٚتف 18ف بًد حتك أنَّ  ،ًٜٔافُْ

 ؾًٚد، بروتًتٕٚٝ، ـٚثقفٔؽ. مٓرضؼ، ،تٚريخ، فٌٚت، ترمجٜ، آبٚء، تًريػ، ؽريٛ، ؿتؾ، تٍُر تهٍْٔٚت:[ .ٓرافَّْ 

 شويُِػ»درس ظْدمٚ : َٕد افًُْٜٔ]. 651صـ -افثََّٚؾٜ  دار ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س س ،افُتٚب ادَُدَّ جف  ،أصٌح يٗمـ بٖنَّ افُثريـ مـ افَٚدة يف افًُْٜٔ ٓ ياُمرشقن مٚ يَقفف افُتٚب ادَُدَّ ؾجٚهر برأ

تف وظيٚتف وـتٚبٚتف ؿٚد  ،ٜ يف افًَد إخر مـ حٔٚتفوبخٚصَّ  داً ُحِٜ وخّٜ ظذ شويُِػ»ويف ُمٚرضا ِّٓ  افًُْٜٔ مُم

 ،شٕجِسا إ»وبًدمٚ ضٌِٝ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ مًقٕٜ مٚفٜٔ مـ . ريؼ حلرـٜ اإلصالح افتل ؿٚمٝ بًد ذفؽ بَرنافىَّ 

 ُٕ ًٚ ُم جُ َٚومٜ هُ قل ظذ أمقال دُ ُه ُٚؾح فِحُ ٜ افتل ـٕٚٝ تُ مَّ تِؽ ا ًٚ ؾرًٕٔ افزحٚن بًدم  شويُِػ»ؾْهح  ،تّالً قم

ءادًٔح دظٚ تالمٔذه فٍَِر وفٔس فِثَّ  وؿٚل إنَّ  ،افًُْٜٔ أؽْك مـ ذفؽ أنَّ ٜ جَّ بحُ  ،قاؾَٜادُ  ة روويف افقاؿع ـٕٚٝ ث ،را

 اممْٓ ل ـّؾ ظِ يدَّ  شـِّْٔٝ» و شأوربٚن»ظْدمٚ ـٚن  ،إتَد افٌٚبٚ ًٍٕف شويُِػ» بؾ إنَّ  .ٜمَّ ة إُ ورٞ ثُِ ر بثُ َدَّ افُْٜٓ تُ 

ـٔػ جيرؤ أن جيًؾ مـ ظالمٜ » :شويُِػ»أجٚب  ،ػ احلربإ شأوربٚن»ظٚ ود ،مْٓام أخر ويًزل ـّؾ  ،ف افٌٚبٚأنَّ 

ًَّ افهَّ  يف ـٚهْغ  ًٜ مٌَّ  ،جٚل ادًٔحٔغػ ؿتؾ افرِّ إي بْٚ رايٜ تٗدِّ  ،ٜ(ُحٜ وادحٌَّ الم وافرَّ ِٔٛ )افتل هل ظالمٜ اف

افٌٚبٚ ؿد  وأوٚف أنَّ  ،س هق صقتفَدَّ بؾ افُتٚب ادُ  ،افٌٚبٚ فٔس صقت اهلل ظذ إرض إنَّ  شويُِػ»وؿٚل  ،شٍغ!زيَّ مُ 

ًَّ ٓ يُقن بغ ادُ  َُ رؾض تًِٔؿ آشتحٚفٜ افذي يَقل إَّٕ  شويُِػ» ـام أنَّ . امءختٚريـ فِ ٌز ل اخلُ اس يتحقَّ دَّ ف يف أثْٚء اف
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دظق إػ ي شويُِػ»وبدأ  .سَدَّ ًِٔؿ فٔس يف افُتٚب ادُ هذا افتَّ  نَّ إ شويُِػ»وؿٚل  ،ػ جًد ادًٔح ودمفإواخلّر 

خٜ افالَّ  ،ترمجٜ إٕجِٔزيٜ فُِتٚب ادَُدَّس غ جٔداً مـ . تْٜٔٔترمجٜ حتّؾ مّؾ افًُّْ افتل ٓ يُُّـ أن يَرأهٚ شقى ادُتًِِّّ

تًريػ، آبٚء، تٚريخ، ترمجٜ، فٌٚت، ضقائػ،  تهٍْٔٚت:[ .ًٛ اإليامنإذ جيٛ أن يٍٓؿ ظّٚمٜ افنَّ  ،افُْٜٓ

 ؾًٚد، بروتًتٕٚٝ، ـٚثقفٔؽ. مٓرضؼ، ،فتْٚول، ضَقسؿتؾ، تٍُر، ـْٓقت، ابٚتروفقجل، 

ة افُتٚب ]. 655صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ظٚرض ؿٚدة افًُْٜٔ بندَّ

س اإلٕجِٔزي فَد شَِّؿ مقؿػ افًُْٜٔ.  ،وهق ـٚتٛ ـٚثقفُٔل يف ذفؽ افقؿٝ ،شهْري ٕٔتقن». وؿد خلَّص ادَُدَّ

ف فًِّٚمٜاد غ حتك ُيُّْٓؿ تَدّي ل افًُْٜٔ ادُتًِِّّ بسمجتف فُِتٚب  شويُِػ»وفُـ . ًٔح إٕجِٔف فإلـِروس وُمًِِّّ

س جًِف يف يد اجلُ  ءةبؾ وحتك فِِّْ  ،وُمتٚحًٚ فًِّٚمٜ ،صٚئًًٚ فِجّٔع ،قعُّ ادَُدَّ وهُذا أخَك ...  ًٚء افَٚدرات ظذ افَرا

فٝ إػ فُ  وجقهرة...  اإلٕجٔؾ إػ اخلْٚزير مخًٜ أوامر بٚبقيٜ  تافٌٚبٚوا. وؿد أصدر أحد ًٌٜ فًِّٚمٜاإلـِروس حتقَّ

متف افًُْٜٔ  ،شرومٚ»واشتدظٚه اثْٚن مـ افٌٚبٚوات إػ  ،شويُِػ»)رشٚئؾ رشّٜٔ( يٖمر ؾٔٓٚ ب٘فَٚء افٌَض ظذ  وؿدَّ

حٚـّٜ ثالث مّرات شإٕجِسا »افُٚثقفُٜٔٔ يف  ُّ مقا فف ،فِ احلاميٜ ومل ُيتَّٓؿ يف حٔٚتف بٚهلرضَٜ. وؿد  وفُـ أصدؿٚؤه ؿدَّ

خ افزيىٚين  ،بٖمٍر مـ افٌٚبٚ اشتُخِرج ُجثامٕف ،م6182ويف  ،ٕدمٝ افًُْٜٔ ظذ ذفؽ  شتقمٚس ؾقفر»ويَقل ادٗرِّ

هبٚ يف  أحرؿقا ظيٚمف حتك صٚرت رمٚداً وأخَقا »يهػ مٚ حدث بًد ذفؽ:  ،افذي ـتٛ بًد ذفؽ بْحق مٚئتّل شْٜ

ر إػ هنر ،ثّؿ أخَك هبٚ اجلدول يف هنر ،هيع اجلريٚن جمرى جدول . ومـ افٌحر إػ ادحٔط ،ومْف إػ افٌحر ،وافُّْٓ

ً فتًِّٔف افذي إتؼ أن يف ـّؾ  شويُِػ»وهُذا أصٌح رمٚد ظيٚم  تٚريخ، افًُْٜٔ،  تهٍْٔٚت:[ شافًٚمل. رمزا

ة، تًريػ، فٌٚت، ترمجٜ، آبٚء، ضقائػ، ؽريٛ، ـْٓقت،   ؾًٚد، بروتًتٕٚٝ، ـٚثقفٔؽ. مٓرضؼ، ،ؿتؾ، تٍُرادرأ

يف ثالثْٔٚت افَرن ]. 651صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٝ  )يف صاميل شفقمٌٚردي برينٔٚ»رئٔس دير يف  شأرٕقفد»ة هٚجؿ بندَّ  ،احلٚدي ظؼ إيىٚفٔٚ( رذيِٜ اجلنع افتل ـٕٚ

َّٞ  ،ٚ إػ إصالح افًُْٜٔظَ ودَ  ،حٚوفٜ افًُْٜٔ حلُؿ افًٚملذيِٜ ٕتٔجٜ دُ واظتز هذه افرَّ  ،صٚئًٜ بغ رجٚل افُْٓقت  وح

وأن يَتًّقا  ،ؾٔجٛ أن ئًنقا يف ؾَر ،وأن يرجًقا إػ ؿٔؿ اإلٕجٔؾ ،وفٜثرواهتؿ فِدَّ  ؿٚدة افًُْٜٔ أن يًىقا ـّؾ 

ظقة فًِقدة ؾ. هذه افدَّ ُش ـام تقصػ يف شٍر أظامل افرُّ  ،ؾ يف إجٚم إوػ فًُُِْٜٔش ُِٚهتؿ افَِِٜٔ ـام ؾًؾ افرُّ تمُم 
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َُ ـٕٚٝ إحدى افدَّ  ،أو احلٔٚة افرشقفٜٔ ،حلٔٚة افرشؾ حٚل مل  ظذ ـّؾ  .ون افتٚفُٜٔر ظقات افًديدة افتل طٓرت يف اف

ًٚ أن يرجق افتَّ  شأرٕقفد»يُتػ  ُّ  ،ٌٔر شِّٔ ة ب ًُ قّ ؿُ  ومٚين بُّؾ قخ افرُّ ُٔ ًٕٚدة جمِس افنُّ بؾ ؿٚم بجرأ ِىٜ تف يف رؾوف ف

آبٚء، تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .شافتٔز»وأخَل رمٚده يف هنر  ،وؿد ُصَِْؼ بًد ذفؽ وأُحرؿٝ جثامٕف ،مٕٜٚٔافٌٚبٚوات افزَّ 

 ؾًٚد، بروتًتٕٚٝ، ـٚثقفٔؽ. مٓرضؼ، ، تًريػ،ـْٓقت، ؽريٛ، ؿتؾ، تٍُر

ًٚ ؾالَّ  شن هسقج»ـٚن ]. 651صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسمِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ  ح

زتف بٚفٌِٜ افتنُٜٔٔ ،ترك ظٚئِتف فٔدرس ،شبقهّٔٔٚ»مـ  ًٚ بٚرزًا. واصتٓر بُرا بٔٝ »يف ـًْٜٔ  ،وأصٌح ـٚهْٚ وظٚح

ُ  تٚم   ٍٍٚق تِّ اووجد ًٍٕف ظذ  ،شجقن ويُِػ»ٚبٚت اـتنػ ـت شبراغ»وبْٔام ـٚن يف  .شبراغ»يف  شحلؿ . ومـ هِحمع اد

ًِّ مُ  ،يف مقاظيف شويُِػ»ذفؽ افقؿٝ ؾهٚظدًا أدمٟ آراء  س هق ادرجع َدَّ ف جيٛ أن يُقن افُتٚب ادُ ًُٚ بٖنَّ تّ

ٓ أن  ،ُِٜٚهتٚ اخلٚصَّ تافًُْٜٔ يف أن تُقن هلٚ مُم  هٚجؿ حّؼ  شويُِػ»ف مع ـام أنَّ  ،إظذ فًِّٔحٔغ وفًٔٝ افًُْٜٔ

وفُـ بًد ذفؽ أثٚرت مقاظيف  ،شهس»ٕد ٚيً شبراغ»ويف افٌدايٜ ـٚن رئٔس أشٚؿٍٜ  ؿ اإلٕجٔؾ.َٔ ٛ ؿِ ًَ تًٔش َح 

أن يّْع  شبراغ»وصدر إمر فرئٔس أشٚؿٍٜ  ،تًٚفّٔف شرومٚ»ٝ ٌصج، م6101يف و .ؾًٚد افُْٜٓ افًداء دّ افًٍْٜٔ ِو 

ًٚ فِجٚمًٜ يف  ُحٚيٜ اإلمزاضقر افذي ظَّٔ ـٚن يف شهس». وفُـ مـ افقظظ شسه» د ٗيِّ افتل ـٕٚٝ تُ  شبراج»ْف رئًٔ

مـ  شهس»وحٚول أن يّْع  ،شويُِػ»ٛ تُ ـُ  اخلٚمس بحرق ـّؾ  ششُْدرإ»أمر افٌٚبٚ  ،م6160ويف  ة.بندَّ  شويُِػ»

مع تًٓد  شسـًْتٕٚ» ػ جمّعإ شهس»ذهٛ  ،م6161ويف ظٚم  ،مزاضقرـٚن يف ُحٚيٜ اإل شهس»وفُـ  ،افقظظ

ًِّ ويف ادجّع يف افًْٜ افتٚفٜٔ أُ  ،بٕٚمٚن مـ اإلمزاضقر ُّ  ،جـ برؽؿ تًٓد إمٚنخَل يف اف  ٞوحٔ ،حٚـّٜوؿُّدم فِ

تٚريخ، افًُْٜٔ، آبٚء، فٌٚت، ترمجٜ، مهٚدر، ـْٓقت، تٍُر، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .ؿ بٚهلرضَٜ وؿٚمقا بحرؿفأهتُّ 

 ٝ، ـٚثقفٔؽ.ؾًٚد، بروتًتٕٚ ٚت،ؿتؾ، مٓرضؼ، هرضَ

 افثٚين شقفٔقسي»افٌٚبٚ ]. 652صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٌُ ُُ بٚع وطٚئػ افًُْٜٔ وُص  ،ّٜٓجلّع احٚل إلصٌٚع صٓٔتف افَّْ : م(6113-6563) ٚ دؾع افُثريـ يف ممَّ  ،ٍرانقك اف

 ضقائػ، ـٚثقفٔؽ. بٚتروفقجل، آبٚء، تًريػ، ؽريٛ، ـْٓقت، تٚريخ، تهٍْٔٚت:[ .ػ ادىٚفٌٜ بٚإلصالحإافًُْٜٔ 
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ٜ ]. 652صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  إحراف افًُْٔ

ًُ ؿرَّ : افهٚحلٜ  ادقاضْغ افًٚديغ ـٕٚقا يرون أنَّ  بؾ إنَّ  ،قة فإلصالح يف افًُْٜٔظْٚشٛ فِدَّ ف افقؿٝ ادُ ِامء أنَّ ر اف

ُ روة واحلِ ػ مجع افثَّ إْكؾٜ مُ  ،ًٚديًٜٜ مُ ؾَد أصٌحٝ افًُْٜٔ مٗشَّ  ،افًُْٜٔ ؿد أصٌحٝ ظدواً هلؿ قذهٚ ٍُ ٍٚظ ظذٕ 

بٚبٚ  شرودرجيق بقرجٔٚ»ـ ٚر افًُْٜٔ فافًُْٜٔ هق اختٌ دّ د ِو ّرُّ ػ ازديٚد افتَّ إت قر افتل أدَّ مُ وـٚن أحد إُ  .بٖي ثّـ

ء وؿد اصتٓر بٚفثَّ  ،افًٚدس شأخًُْدر»ذ فًٍْف اشؿ افٌٚبٚ واُتَّ  ،ـٚهًْٚ فف ظؼة أبْٚء ؽر ذظٔغ شبقرجٔٚ»وـٚن  ،هلٚ را

 ٍَ ًُ ويَقل افًٌض إَّٕ  .مٚءؽ افدِّ ٍْ ٚد وَش ًَ واف افثٚين  شقسيقفٔ». وـٚن خٍِٔتف ه ٕحد ـٚرديْٚٓتفـٚن ؿد أظدَّ  ؿ  ف مٚت ب

ًٚ تْٚشٛ  وذع يف تٖمغ ممُِتف ظذ  ،وظًٚ ؾؤٜرُ قده دُ ُْ ؾَد أخٌس هذا افٌٚبٚ جُ ؿٔك.  شيقفٔقس»يّتِؽ أحالم

وطٚئػ  ؾخِؼ. خّٜوبف ومؼوظٚت افٌْٚء افوَّ رُ فتّقيؾ حُ  ،يدة جلّع احٚلدج ؿًٚ رُ ومثؾ شٚبَٔف اـتنٍٝ ضُ . إرض

 خص يف ادىٓرٍران فتَهر أو إفٌٚء افٍسة افتل يَؤٓٚ افنَّ قك ؽُ ُُ بٚع ُص ـام  .إداريٜ جديدة بٚظٓٚ دـ يدؾع أـثر

َّٓ ٍُ حٔٞ ـٕٚٝ ُٕ  ،ًِٔؿ افُٚثقفُٔلظذ افتَّ  ٝ فًَِٚب بْٚءً وهق مُٚن مٗؿَّ ) ػ إقل ُخ ر فِدُّ قس افْٚس إتَٔٚء تتى

 ًَّ ًَّ إ ،نسيف ادُ ٌّ ـ حُي أو مَ  ،قكُُ نسي افهُّ ع يف إرشٚل مُ ْنِ وهُذا تُ  ،(امءاف تٚريخ، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .امءػ اف

 ، بروتًتٕٚٝتًريػ، ضقائػ، أخرة، آبٚء، بٚتروفقجلـْٓقت، ؽريٛ، ؾًٚد، ؿتؾ، 

بـ ؽر آ شإرزمس»]. 652صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 ،شدشٔدريقس إرزمس»هق  ٜصِٔجتّٔع وٕؼ افًٓد اجلديد بٌِتف إل صخص اشتىٚع أوّ : ظل ٕحد افُْٜٓافؼَّ 

ـٍ وهق آبـ ؽر افؼَّ  ُز هقفْدي وأبْٜ أحد إضٌٚء ظل فُٚه ـَ وفَُّْف ؿٌؾ  ،وأصٌح رجؾ ديـ ؾهٔح شإرزمس». 

َل بف إػ أحد إديرة ظْدمٚ تقيّف وافداه. َِ  روتًتٕٚٝتدويـ، ب تًريػ، ؽريٛ، فٌٚت، تٚريخ، تهٍْٔٚت:[ ذفؽ ُأخ

تَْٔح ترمجٜ افُتٚب ]. 653صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ب إخىٚء ادقجقدة يف افسَّ ل مَ ف أوَّ ٚريخ أنَّ ظٚة اإلًٕٕٜٚٔ افذي يذـر افتَّ ل دُ ـٚن أوَّ : سَدَّ ادُ   مجٜ افالتْٜٔٔـ صقَّ

حقار ظذ »، م6155ؾُتٛ يف  ،افتل بدأت مْٓٚ احلرـٜ اإلًٕٕٜٚٔ ،شإيىٚفٔٚ»ظٚمل مـ  شزو ؾٚٓفقرٕ» هق ٚ(ت)افٍقجلٚ

وهق  ، افذي أصٌح أمر ؾًٍِٜ اإلًٕٕٜٚٔف أخٓؿ افًٚملِ وفَُّْ ،حٚؾيغهقتٔغ ادُ ؾ أؽوٛ افالَّ َّ وهق ظَ  شافًٓد اجلديد

ً هق ُٕ تٖ شإرزمس»وـٚن أظيؿ مٚ ـتٛ )...(  .شإرزمس»افًٚمل اهلقفْدي  ًختف افٔقٕٕٜٚٔ إوػ فًِٓد اجلديد افتل ثرا

ُٕ  فبٚـتأوٚف إػ  . ثؿَّ وؿد اشتًٚن ؾٔٓٚ بّخىقضٚت يقٕٕٜٚٔ ـٕٚٝ ؿد اـتنٍٝ حديثًٚ . م6561ٕؼت يف  ًخٜ هذا 

ًُ  ةوؿد ـٚن ذفؽ مهدر منَّ  ،تْٜٔٔافالَّ  شافٍقجلٚتٚ»بٜ مـ ترمجٜ هقَّ مُ   ،بًْتغ وبًد ذفؽؾَٚئف. ِامء رُ فُثريـ مـ اف



 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [78] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

بًٌٛ بًض  ،َد فسمجتفأثٚر افُثر مـ افَّْ  فوفَُّْ  ،افالتْٜٔٔ بسمجتف افالتْٜٔٔ شافٍقجلٚتٚ»واشتٌدل ؾٔٓٚ  ،ٕؼ ضًٌٜ ثٕٜٚٔ

 .بًد تهقيٌٓٚ شافٍقجلٚتٚ»ـ تْٜٔٔ بالَّ اشتٌدل ترمجتف اف ،م6581ف ظْدمٚ أظٚد ضٌع افُتٚب يف حتك إَّٕ  .إخىٚء افقاوحٜ

ـُ  (65:6ؾٍل)مر .قس افًَُُْٜٔ تْٜٔٔ أشئِٜ خىرة ظـ افىُّ ًخٜ افالَّ هقيٌٚتف فُِّْ وؿد أثٚرت بًض ت ُّْ تذ ًخٜ ر اف

ٍَّ » :يًقع ؿٚل ّب افرَّ  شّٜٔ أنَّ تْٜٔٔ افرَّ افالَّ  َـّ شوآمْقا بٚإلٕجٔؾ ،ةٚرأصًْقا ـ  اؿتٌس هذا افَقل هُذا: شإرزمس» . وفُ

( تقبقا » ظساف هٚب فالؾال حٚجٜ بٚدًٔحٔغ فِذَّ  ،ظذ صقاب شإرزمس»وإذا ـٚن . شوآمْقا بٚإلٕجٔؾ )احزٕقا

 ٍَّ ًِٔؾ قا هبذا افتَّ حيومل يًس ،َِٔد افُْزٚة افتَّ ر ُُح ومل يتٖثَّ  .ؤٜ هلل ظـ خىٚيٚهؿررة فتَديؿ تٚوافَٔٚم بٖظامل افُ

تٚريخ، تًريػ،  هٍْٔٚت:ت[ .ْتٟ مًٔحٔغ أؾوؾأن تُ  دَّ ٓبُ  ،سَدَّ ٜ مـ افُتٚب ادُ ؿَّ ًخٜ أـثر دِ ُٕ  بٖنَّ ، اإلًٕٚين

 ، بروتًتٕٚٝتدويـ، فٌٚت، ضقائػ، ٕيص، مىقضٚت، حتريػ، ضَقس، ترمجٜ، تًريػ، اظساف

 ،شفقثر»ؿٌؾ ؿرن مـ ]. 610صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

رات اإلصالح شجٚن هس» و شويُِػ جقن»أصًؾ  فإلصالح  شفقثر»وفُـ رشٚفٜ  ،وفُـ مل تْتؼ افْران ،ذا

َِّ  ،ػ أمؿ أخرى يف أوربٚإوإتَِٝ  ،شأخامٕٔٚ»ظٚن مٚ اـتًحٝ ُه  ـ ومَ  شفقثر»وافٍرق إشٚد بغ  ٝ تّْقا.وط

ع اجلديد ف شفقثر» هق أنَّ  ،حٚوفقا اإلصالح ؿٌِف  شفقثر»ؾَد اشتىٚع  ،ٌٚظٜفٍـ افىِّ  ،شتْزججق»ـ اشتٍٚد مـ آخسا

ـُ افتَّ  أن يْؼ رشٚفتف بٖؿّؾ  ـُ تُ ُٚفٔػ يف  ف اشتىٚع أن يْؼ أنَّ  وإهؿّ  .ٚسظٓٚ ظذ مئٚت أٓف مـ افَّْ قزِّ ويُ  ،ٌٚتتِّٔ ٛ و

ٜ نقِّ حتك اشتىٚظقا أن يروا بٖنًٍٓؿ أن ـثريـ مـ ؿٚدة افًُْٜٔ ـٕٚقا يُ  ،ٌٜ صًٌفس بُِ َدَّ افُتٚب ادُ  هقن رشٚف

 تٚريخ، افًُْٜٔ، ضقائػ، بروتًتٕٚٝ، ـٚثقفٔؽ، تدويـ، فٌٚت، ترمجٜ، ؾًٚد. تهٍْٔٚت:[ .سَدَّ افُتٚب ادُ 

ًَّ ]. 611، 615صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  : امء فٌِٔعاف

أوؿًف يف  ،ـٌره مـ افٌٚبٚوات ،افًٚذ شفٔق»ؾ٘هاف افٌٚبٚ  .اجلديدة يف أشقأ وؿٝ فًُِْٜٔ شفقثر»هرة جٚءت ب

ٌُ ُُ ر بٔع ُص ـام ؿرَّ  ،وبٚظٓٚ وطٍٜٔ 8000خِؼ افٌٚبٚ أـثر مـ  ،قل ظذ احٚلُه وفِحُ  ،أزمٜ مٚفٜٔ وهل  ،ٍرانقك اف

ًَّ ُخ تهٚريح فِدُّ  ٜ جَّ وـٕٚٝ احلُ  ،قبٜ مـ اخلىٜٔكف يف ادىٓر ٕظامل افتَّ ي ـٚن يُ فتَهر أو إفٌٚء افقؿٝ افذ ،امءقل فِ

ٌُ ُُ يف بٔع ُص   ويًتىٔع .يًغؾ وافَدِّ ُش يًقع وافرُّ  ّب ن مـ أظامل افرَّ وحل يتُقَّ افًُْٜٔ فدهيٚ ـْز رُ  هق أنَّ  ٍرانقك اف
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قدهؿ يف جُ ظـ خىٚيٚهؿ يف ؾسة وُ ٍُر ْدم وافتَّ إلضالق هاح افْٚس مـ أظامل افَّ افٌٚبٚ أن يًحٛ مـ هذه إرصدة 

ًَّ إوإرشٚهلؿ  ادىٓر بًد افقؾٚة اور )...( .امءػ اف بٔع  دّ رة ِو قٜ ادنٓجَّ ًًغ حُ اخلًّٜ وافتِّ  شفقثر»ـتٛ  ،ظذ ذفؽ در

ٌُ ُُ ُص  وـذفؽ الص يًتِزم آظساف ٕحد افُْٜٓ ن اخلتًِٔؿ أ دّ وِو  ادًٚوئ داخؾ افًُْٜٔ دّ ٍران وِو قك اف

َِّ  .قبٜتَّ ٕظامل اف ًٚ أن ، م6561ـتقبر أ 36يف  شوتْزج»يًغ يف ٟ ظذ بٚب ـًْٜٔ مجٔع افَدِّ جَ ؼ هذه احلُ وظ راجٔ

راً تنًؾ حِ  ِّٓ ًِٜ مُ قؿد ُص ُّـ أن يُ يُ  قا ًٚ ظـ ذفؽ ـٚن مهر ،ًِٜ اإلصالحوُص  ،رةى رد مـ افًُْٜٔ هق افىَّ  هوظقو

َـّ  ،ػٟ بثالث شْقات وٕهجَ وبًد تًِٔؼ هذه احلُ  .افُٚثقفُٜٔٔ ر افذي يُ ف شٔحدث احلِ أنَّ  شفقثر» ط دظٚ  ،ريدهقا

 ُ ػ اجتامع إدظٚ  ، ًبٚظتٌٚره هرضقؿٔٚ شفقثر»اخلٚمس افذي ؿٚوم ضِٛ افٌٚبٚ بحرق  شصٚرل»س َدَّ اإلمزاضقر افرومٚين اد

ر بٚدرَّ آجتامع فٔس فِحِ  أنَّ  شفقثر» ظٚن مٚ اـتنػوُه  ،)يف مديْٜ ورمس يف أخامٕٔٚ( شورمس»ًرف بّجّع يُ  بؾ  ةقا

فٔؾ افَٚضع مـ افُتٚب ؿ بٚفدَّ مٚ مل أشتىع أن أؿتْع وأتًَِّ »أجٚب:  ،ُْر تًٚفّٔف. وإذ ضِٛ مْف أن يُ فِّحٚـّٜ

رٍ  ،سَدَّ ادُ  ًَّ دة مـ افتَّ دَّ س ُم ُش وأُ  واوٍح  سيٍح  أو بحقا تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ .شُّـ أن أتراجع ظْٓٚيُ  ٓ ،ِٔؿٍُر اف

ضَقس، ؽريٛ، زوائد ؾوٚئؾ افَديًغ، ٔؽ، بروتًتٕٚٝ، ؾًٚد، بٚتروفقجل، آبٚء، افًُْٜٔ، ضقائػ، ـٚثقف

 ؽريٛ.آظساف، مٓرضؼ، تٍُر، 

 م  ظٚ ـٕٚٝ افًُْٜٔ بنُؾٍ ]. 612صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٜ  ًٚء ؿد خيىئقن أخىٚءً جٚل وافِّْ ٜ مـ افرِّ افًٚمَّ  إذ ـٕٚقا خينقن أنَّ  ،ًٌٛٚت افنَّ ػ فُ إس َدَّ ترمجٜ افُتٚب ادُ  دّ ِو  ؾٚدح

ُّّ ؾُٚن ؿٚدة افًُْٜٔ ظذ أجَّ  ،ؾًَٔقن يف اهلرضَٜ ،يف تًٍر مٚ يَرأون قص ُه قر فُِّْافهُّ  قن بتحَٔؼ أدّق ٜ حٚل هيت

ؿ ؾ٘هنَّ  ،شّلس افرَّ َدَّ هل ـتٚهبؿ ادُ  شجروم»تْٜٔٔ افتل ترمجٓٚ افالَّ  شافٍقجلٚتٚ» ـٕٚقا ؿد أظِْقا أنَّ ؿ ؾّع أهنَّ  ،افُتٚبٜٔ

َُ دَ هقيٌٚت ظذ مَ َْٔحٚت وافتَّ ظِٔٓٚ افتَّ  يشّحقا أن جتر تٚريخ، افًُْٜٔ، فٌٚت، ترمجٜ،  تهٍْٔٚت:[ .ونرُ ى اف

 حتريػ.ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ، آبٚء، ـْٓقت، 
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ُُ ]. 610صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ـٚهـ  شتْدال»ـ مل ي

ؾَد  ،ٚضرة ؽر ظٚديٜ يف حٔٚتفُم  شوفٔؿ تْدال»وؿد واجف  .سَدَّ ػ أـثر مـ مُٚن هٚدئ فٔسجؿ افُتٚب ادُ إحيتٚج 

قجؿ بْٔام ـٚن يَقم بىٌٚظٜ افًٓد اجلديد افذي ترمجف إػ اإلٕجِٔزيٜ يف مُٚن وهُ  ،ّالء هيغأوربٚ مـ ظُ   ـّؾ قرد يفضُ 

َّ  ،وؿد خىٍف أحد اجلقاشٔس وأظدم وهق يف أوائؾ إربًْٔٔٚت مـ ظّره بتّٜٓ اهلرضَٜ. حتٝ إرض ف وـٚن ذفؽ ٕن

احلرـٜ وربىقا بغ ذفؽ وبغ  ،رؤشٚؤه افُٚثقفٔؽ ظذ ادؼوعقاؾؼ مل يُ  .ػ اإلٕجِٔزيٜإس َدَّ ترجؿ افُتٚب ادُ 

 تهٍْٔٚت:[ .س وفًٔٝ افًُْٜٔ هق صقت اهلل ظذ إرضَدَّ افُتٚب ادُ  ْٚدي بٖنَّ تْٚمٜٔ افتل ـٕٚٝ تُ افزوتًتٕٚتٜٔ ادُ 

 تٚريخ، ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ، فٌٚت، ترمجٜ، ؿتؾ، ؽريٛ، تٍُر، مهٚدر، تًريػ.

سِر و روبرت هقبر: شتٍٔـ مٔ ـٍ ]. 616، 610صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ ػ إ مـ ـٚه

ت زـٚث»ػ فْدن وضِٛ إذن مـ إشَػ إوهق يف ٕحق افثالثغ مـ ظّره ذهٛ  ،م6583يف ظٚم  :ذيدٍ 

ُُ ظْدمٚ اـ شتقًٕتقل»ارتًٛ إشَػ )...(  مجٜ.فٌٔدأ يف افسَّ  شتقًٕتقل وأمر أن  ،شَٜدَّ ٛ ادُ تُ تنػ مقوقع اف

ـُ  أن ينسي ـّؾ  ا ٛ ِهر ورتَّ . خ يف دائرة أبرصٔتف وحُترقًَ افُّْ  جُتّع ـّؾ  ٜ إهنَّ  ؿٚئالً  ،شتْدال»ٛ تُ افٌٚؿل مـ  ٚ ـٕٚٝ رديئ

تٖـٔد تدمرهٚ  ْل أنقي بُّؾ إَّٕ »: وذـر فف شتْدال»ـ فف اتهٚٓت ب ٚر افذي ـٚن يًتَد أنَّ جَّ وؿٚل ٕحد افتُّ  ،وشٔئٜ

ُّ  ؾَد ـٚن صديًَٚ  ،ٚجر اتهٚٓتفوـٚن هلذا افتَّ  ،شمجًًٔٚ  ُُ  شالدتْ»وواؾؼ  ،سجؿفِ شٜ ويًتخدم َدَّ ٛ ادُ تُ أن ئٌع اف

يَقم بسمجٜ افًٓد  شتْدال»ويف ذفؽ افقؿٝ ـٚن  .(م6535-6531ْٜ وافتل ٕؼهٚ يف )ًَّ ثّْٓٚ فىٌع ًٕخ ُم 

ػ أخٌٚر إجٚم إ شينقع»إشٍٚر مـ  وـّؾ  ،شيقٕٚن»وـذفؽ شٍر  ،وػإ ٜشٍٚر اخلًّوإتٓك مـ إ ،افَديؿ

بؾ  ،فٔس ؾَط فْؼه افًٓد اجلديد بٚإلٕجِٔزيٜ ،شتْدال»قـؿ وؿد حُ )...(  .حتك يراهٚ مىٌقظٜ ف مل يًّش وفَُّْ  ،افثٚين

ُ َدِّ ؾٚدُ . شفقثر»ًتَدات نٚهبٜ دُ ًتَداتف ادُ دُ  أجوًٚ  ؾَد ٕٚدى  ،س ـنٍٝ أؾُٚره افالهقتَٜٔدَّ مٚت واحلقار يف ـتٚبف اد

 ،نًٍقن ؾْٔٚيًغ ٓ يوافَدِّ  شمريؿ»افًذراء  ـام جٚهر بٖنَّ  ،قد ادىٓرجُ وأنُر وُ  ،بٚخلالص وبٚإليامن وفٔس بٚفًُْٜٔ

 ُ ٚ ً ديـ بخَْف ظِْاجلالَّ  وؿٚم أحدُ  ،خنٌل   ػ ظّقدٍ إُربط بًالشؾ  ،م6531ويف أؽًىس شْٜ  . هلؿهعِّ وٓ جيٛ أنٕ 

 ،يّقت شتْدال»وفُـ بْٔام ـٚن ، شٕجِسا إاؾتح ظْٔل مِؽ  يٚ رّب » . وـٕٚٝ ـِامتف إخرة:تفثَّ أحرق جُ  ثؿَّ  ،بحٌؾ

 شـٚتريـ»قاؾَٜ افٌٚبٚ ظذ تىَِٔف فزوجتف افثٚمـ أن حيهؾ ظذ مُ  شهْري»ؾ٘ذ مل يًتىع ادِؽ  ،تتٌرَّ  شٕجِسا إ»ـٕٚٝ 

تٚريخ، ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ،  تهٍْٔٚت:[ .ًٜٔ افُٚثقفُٜٔٔبدأ يًْحٛ مـ افُْ، شأرجقن»افتل مـ 
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 تًريػ، افًٓد افَديؿ، افًٓد اجلديد، مٓرضؼ، ـْٓقت، افىالق. فٌٚت، ترمجٜ، ؿتؾ، ؽريٛ، تٍُر، مهٚدر،

مًْٝ مٚـؿ يف إشٌٕٚٔٚ، ]. 618صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،َٚؾٜدار افثَّ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٛ مـ ظؼ، افتٍَّتٔش ٕؼ افُتٚب ادَُدَّس بٌُِٜ افنَّ َّٓ يف افَرن افثَّٚ شٜ بٚإلشٌٕٜٚٔ إ تُٛ ُمَدَّ ـُ [ .وفذفؽ مل ُتْؼ 

 .تٚريخ، فٌٚت، ترمجٜ، ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ، ؽريٛ تهٍْٔٚت:

ٛ غ روبرت إصت]. 613صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّس: شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر صٚح

. (تْٔليف افالَّ  شاشىٍٕٚقس») شبرت إصتغرو»ـٚن  س يف ظكهَدَّ أصٓر مـ ؿٚمقا بىٌٚظٜ افُتٚب ادُ  أحد: ادىًٌٜ

. ٚفٔقٕٕٜٚٔ أجوًٚ ب ثؿَّ  ،ٚفالتْٜٔٔ وافًزيٜبـتٌف  فٔىٌع ـّؾ  شإصتغ» ،إول شؾرًٕس»َظغَّ ادِؽ  ،م6533ويف )...( 

تٚزة ٕظامل تْٜٔٔ افتل ـٚن مْٓٚ ضًٌٜ مُم ًٌٚت إوػ مـ افُثر مـ افُالشُٔٔٚت افٔقٕٕٜٚٔ وافالَّ افىَّ  شإصتغ» وؿد أظدَّ 

ُُ  ،شؾرجٔؾ»ومٚين ٚظر افرُّ افنَّ  ـُ  ،إوائؾادًٔحٔغ  ٚبتَّ ـام ضٌع أظامل اف ًٚ مُ تُ و َـّ  ،شٜ أخرىَدَّ ٌ ـُ  وفُ ٌف تُ احلقار يف 

ًُ جُ وبًٌٛ هُ  .ٛ مٚ ؾٔٓٚ مـ أؾُٚر بروتًتٕٚتٜٔشٜ خَِٝ امتًٚوًٚ بًٌَدَّ ادُ  ِامء افُٚثقفٔؽ )يف جٚمًٜ قم اف

م ظٓداً جديداً وأدخؾ 6556وٕؼ يف  .ْٚك أصٌح ـٚفًٍْٔٚ وهُ  ،شجْٔػ»ػ إ شإصتغ»إتَؾ  ،يف بٚريس( شقنبافًقر»

بًد ذفؽ ٕؼ  ثؿَّ  ،ًتخدمًٚ حتك أنيٚم افذي مٚ زال مُ وهق افِّْ  ،يٚت مرؿقمٜآػ إصحٚحٚت ؾٔف ٕيٚم تًَٔؿ اإل

تٚريخ، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ م.6553ومٚت يف ، شيٕٜٚ ادًٔحٜٔمٌٚدئ افدِّ »، شجقن ـٚفٍـ»هِح ـتٚبٚت ادُ  شإصتغ»

 تدويـ، فٌٚت، آبٚء، ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ.

ءة افُتٚب ادَُدَّس ]. 613صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،يخ افُتٚب ادَُدَّستٚرشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ؿرا

ٌٜ فُِٚثقفُٔل افًٚدي مع أنَّ افزوتًتٕٚٝ ُمْذ افٌدايٜ وجدوا تنجًًٔٚ ظذ أن جيًِقا افُتٚب ادَُدَّس مرـز : بٚفًِّْ

ع ـّؾ افُٚثقفٔؽ افَرن افًؼيـ ؾ٘نَّ افُٚثقفُٔل افًٚدي مل جيد مثؾ هذا افتَّنجٔع حتك ،حٔٚهتؿ َـّ أن ُينجَّ ، وفُ

س وتًٍره. ءة افُتٚب ادَُدَّ س ودراشتف، وتقجد ـّؾ افُْٚئس ُؾُهقل فَرا ءة افُتٚب ادَُدَّ  تهٍْٔٚت:[ ظذ ؿرا

 ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ، ؽريٛ، تٚريخ.
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ستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ر]. 611صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،َدَّ : تٌَؾ شًٌٜ أها

ر ٚ رضوريٜ فِخالص ،افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ شًٌٜ أها ر رضوريٜ فُّؾ ، تًتَد أهنَّ حتك وإن مل تُـ ـّؾ إها

ر هل: ادًّقديٜ، افتَّثٌٔٝ )ادرون(، إؾخٚرشتٔٚ، آظساف فُِٚهـ فٌٍران اخلصخص ىٚيٚ، مًحٜ ، وهذه إها

واج. اممًٜ وافُْٜٓ وإشٚؿٍٜ )افُْٓقت(، افزَّ ر افًُْٜٔ. تهٍْٔٚت:[ ادرى، تًٔغ افنَّ  ضَقس، تًريػ، أها

 شترٕٝ»ؿرارات جمّع ]. 615صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ؾٍل مَٚبؾ ، م6511س يف إًَٓٚد افرابع يف َدَّ ٜ بٚفُتٚب ادُ ت اخلٚصَّ افَرارا صدرت: سَدَّ بنٖن افُتٚب ادُ 

َّٓ  مهدر احلّؼ  ًِٔؿ افِقثري أنَّ افتَّ  ًَّ  ،س ؾَطَدَّ  يف افُتٚب ادُ ادًٔحل ٓ يقجد إ . َِٔد أجوًٚ ٜ افتَّ ؽ ادجّع بهحَّ مت

ر أشٍٚر افُتٚب ادُ ًدِّ ويُ  )...( ُُ  ،افُٚثقفُٜٔٔ قفٜ ظْد افًٌَُْٜٔس ادَدَّ د ٍٕس افَرا ٚ تُ وهل تنّؾ اف ٛ افتل يًتزه

ـُ  ًَّ ًٌٚ أبقـرئٍٜ يف افسَّ تُ افزوتًتٕٚٝ  ٓٚ ٓ تقجد يف مجٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ فألشٍٚر افًزيٜ( وفَُّْ ًٌْٜٔٔ )افسَّ مجٜ اف

ل مـ هق أوَّ  شفٍقجلٚتٚا»يف  شجروم»ـٚن  ،ويف افَرن افرابع .احٚشقري( ّص ًسف بف )افَّْ زي ادُ س افًَدَّ افُتٚب ادُ 

ظذ  ،مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ افَٕٚقٕٜٔ زءً ًتز جُ ٚ جيٛ أن تُ الحيٜ أهنَّ مع مُ  ،أضِؼ ظذ هذه إشٍٚر وصػ إبقـريٍٚ

َُ  ،حٚل ٜأجَّ  ٍُّ  ،ونُر ظذ تقايل اف  ،ٜ يف افًُْٜٔوبدأ اشتخدام هذه إشٍٚر يف اخلدمٜ افًٚمَّ  ،شجروم»يٚت ًُٕٔٝ حت

ر آخر ومٚ زافٝ إػ افٔقم هُذا ظْد افُٚثقفٔؽ. ،ٚ أشٍٚر ؿٕٚقٕٜٔفذفؽ أهنَّ  شترٕٝ»ؾٖظِـ جمّع  أضِؼ  ،ويف ؿرا

ُ ادُ  ّص ٚ افَّْ أهنَّ  شافٍقجلٚتٚ»ادجّع ظذ  َُ  حتٍيٝ بف افًُْٜٔ ـّؾ اف ؿد وٕنَّ  ،سَدَّ ًسف بف فُِتٚب اد  ،ونرُ هذه اف

َّّ . ٍٚشرت وادقاظظ وافتَّ جٚدٓوادُ  ،ٜافَرارات افًٚمَّ  ؾٔجٛ اشتخدامف يف ـّؾ  ر إظالن أنَّ ـام تو ٜ  ـ هذا افَرا افًُْٔ

ًُ  ،شَٜدَّ ظل افقحٔد فألشٍٚر ادُ  افؼَّ ٍنِّ افُٚثقفُٜٔٔ هل ادُ   ـِّٜ اهلل. ينقل ؽر ادًٗوفٜ مـ تنقيف مًَُٚ دْع اف

 ،صهبٚ َٕٚئ جّع أجوًٚ اظسف بٖنَّ ؾ٘ن اد ،شّل فًُِْٜٔس افرَّ َدَّ هل افُتٚب ادُ  شقجلٚتٍٚاف» وفُـ مع اظتٌٚر أنَّ 

 ُّ ًُ  ،تٓٚء ادجّعٕ. وبًد اُْٜقرة مُم ُص  ىٚفٌتف ب٘ظٚدة ضًٌٓٚ ظذ أصّح ب ؼت وؿد ُٕ  ،شافٍقجلٚتٚ»ِامء يف تَْٔح بدأ اف

ََّ ًخٜ ادُ افُّْ ف افٌٚبٚ ْ ٜ ًخٜ افالَّ ٝ افُّْ افُِّْٔتٜٔ طَِّ  شافٍقجلٚتٚ»وهذه م. 6538يف  مـافثٚ شـِّْٔٝ»حٜ حتٝ إذا تْٔٔ

ُ افرَّ  تٚريخ، ضقائػ، ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ، مهٚدر،  تهٍْٔٚت:[ .ْذ ذفؽ افقؿٝ حتك أنس مُ َدَّ شّٜٔ فُِتٚب اد

 .فٌٚت، ترمجٜ، مىقضٚت، آبٚء، حتريػ، ضَقس، تًٍر، ؽريٛافَٕٚقن، أبقـريٍٚ، إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ، 
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نُٔؽ يف افُتٚب افتَّ ]. 622صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٜ افُٚئْٚت احلَّٔ  وأنَّ  ،سَدَّ ظِٔف افُتٚب ادُ  ّل ٚ يدُ إرض أؿدم جداً ممَّ  ٝ ظذ أنَّ راشٚت اجلٔقفقجٜٔ دفَّ افدِّ : سَدَّ ادُ 

)وؿد حًٛ  ُقيــام يذـر شٍر افتَّ  واحدٍ  ِؼ يف يقمٍ ؾِؿ ُُت  ،مـى حٌَٜ ضقيِٜ مـ افزَّ دَ طٓرت ظذ إرض ظذ مَ 

َـّ  ،م.ق1001اخلِٜٔ حدثٝ يف شْٜ  رئٔس أشٚؿٍٜ أجرفْدا أنَّ  إرض أؿدم جدًا مـ  فٔؾ ادالحظ هق أنَّ افدَّ  وفُ

ٜ مـ آحتجٚج مـ ؿد أثٚر ذفؽ وجَّ  ،ُقيـ أشىقرة وفًٔٝ تٚرخئٜؿهٜ افتَّ  فؽ رأى بًوٓؿ أنَّ ظذ ذ وبْٚءً ذفؽ(. 

ًَّ َخ ـثرون أُ  ؾ٘نَّ  ،فقا ظـ إيامهنؿف وإن ـٚن افُثرون يف افَرن افثٚمـ ظؼ ؿد حتقَّ ٕنَّ  ،َِٔديغادًٔحٔغ افتَّ  ُقا ر مت

 .َٕد أظذ، ؽريٛ تهٍْٔٚت:[ ُحٚشٜ. بٖصدّ 

ٕٝ احلرـٜ افقاشًٜ ]. 630صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  تُقَّ

قد هيقه»ادًروؾٜ أن بٚشؿ  ُٓ تنٚرفز تٔز »يف افثَّامْٕٔٚت مـ افَرن افتَّٚشع ظؼ، بًّرؾٜ ادٌُؼِّ افًِامين إمريُل  شُص

س وافٌَّْذ. :، بٚشؿشراشؾ  ضقائػ، تٚريخ، تًريػ.تهٍْٔٚت:  [مجًٜٔ ُبرج ادراؿٌٜ فُِتٚب ادَُدَّ

ُُ ]. 636صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  شٜ يف أمرـٚ َدَّ ٛ ادُ تُ اف

افُتٚب  ،ق ادرأةقَُ ت بحُ اّم تًٓٚء ادُ وبًد افِّْ ،شإفٔزابٔٝ ـٚدي شتٕٚتقن»درشٝ  ،وٕحق هنٚيٜ افَرن: امفٜٔافنَّ 

س َدَّ وـٚن ـتٚهبـ ادُ  ،ًٚءافِّْ  دّ ّٔٔز ِو جٚل مـ اشتخدام ـِّٜ اهلل فِتَّ مؾ مْع افرِّ أظذ  ،ًٚءس مـ وجٜٓ ٕير افَِّْدَّ ادُ 

 ،ُقيـوايتغ ظـ اخلَِٜٔ يف شٍر افتَّ دراشٜ افرِّ ؾٍل س مع تًَِٔٚت ًٕٚئٜٔ. َدَّ َتىٍٚت مـ افُتٚب ادُ حيتقي ظذ مُ 

 َُ ة ُخَِٚ مًًٚ افرَّ  ذـر أنَّ حٔٞ يُ  ،لصحٚح إوَّ روايٜ اخلِؼ يف اإل ِـ إنَّ ي َُ ويٌدوان مُ  جؾ وادرأ ة ٌُ تًٚويـ أجدر ب قل ادرأ

ة مـ أحد أوالظفُخ  ثؿَّ  جؾ ُخِؼ أوًٓ افرَّ  صحٚح افثٚين افتل تذـر أنَّ قرة يف اإلــٜٔ مـ افروايٜ ادذافذَّ  [ .َِٝ ادرأ

ة، افًٓد افَديؿ، ؽريٛ. تهٍْٔٚت:  ادرأ
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وصؾ  ،يف افَرن افرابع]. 638صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

َُِؿ ظِٔٓؿ بٚهلرضَٜغ مجٚظٜ مـ ادًػ افهِّ إ ًٜ  ،ًىقريقنأشّٓؿ افْ ،ٔحٔغ افذيـ ُح  شًٕىقر»رئٔس إشٚؿٍٜ  إػ ًٌٕ

يًقع ـٚن  َِٔدي بٖنَّ ًِٔؿ افتَّ وأوئلؽ ادًٔحٔقن هٚمجقا افتَّ  ،قر هذه احلرـُٜٓ طُ  إػت تًٚفّٔف ادًزول افذي أدَّ 

ًَّ  ،صخهٔتغيًقع ـٚن  وؿٚفقا إنَّ ، هلٜٔ وبؼيٜإ - صخهًٚ واحداً ذو ضًٌٔتغ  ،وبؼي ظذ إرض ،امءشاموي يف اف

ُُ  وـٚن مًْك هذا أنَّ  ِّّ ـ وافدة اإلَل ـام ـٚن يُ مريؿ مل ت ًىقريقن . وهرب افّْؽ إجٚمِْ تِ  ٔٓٚ ـثرون مـ مًٔحلِّ ً

َُ  ،قافؼَّ  إػادٌْقذون  [ .بُغ إػـْٚئًٓؿ ـٕٚٝ تْتؼ مـ بٌداد  إنَّ  شبٚرـق بقفق»ًتُنػ ون ؿٚل ادُ ُر وبًد ذفؽ ب

 تٚريخ، هرضَٚت، تًريػ، مٓرضؼ، افتجًد. تهٍْٔٚت:

ٜ ٔافًٌثٚت اإلرشٚف]. 633، 638صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُِّ ادُ  ويف هذه  غ شْٜ.غ بًد ذفؽ بثالثافهِّ  إػ شمٚتٔق ريُل»آخر وهق إيىٚيل اشّف  شجزويتل»دخؾ صخص : رةٌ

ًٚ مُم   ،ًتخدم أنشٔٚشٜ تُ  شريُل»ٌع اتَّ  ،ديدة مـ إجٕٚٛيٌٜ افنَّ ٜ افتل يٌِٛ ظذ صًٌٓٚ افرِّ مَّ إُ  ٚثِٜ ؾٚرتدى ثٔٚب

وخٌٖ يف بٔتف إصٔٚء  ،شسـقٍٕقصٔق»ؾٌِس ثٔٚب افًٚمل  ،ًٚيرهؿ يف أشٚفٔٛ حٔٚهتؿوحٚول أن يُ  ،ًٛ ادؤػفِنَّ 

 ُُ ٌُ  ٛتُ إوربٜٔ مثؾ اف ًَّ ُش الف ادذهٛ وافرُّ ذات اف ْٜٔٔ ووجد أرؤٜ َٚؾٜ افهِّ واهنّؽ يف افثَّ  ،ٚظٚتقمٚت واف

ْٜٔٔ خٌٜ افهِّ وـؾ هذا ـًٛ فف احسام افُّْ ،ْٜٔٔ افتل اشتخدمٓٚ فتَديؿ إيامٕفنسـٜ بغ ادًٔحٜٔ وافًَٚئد افهِّ مُ 

 تْهر، تٚريخ، ؽريٛ.تًريػ،  :تهٍْٔٚت[ ديـ.تجدِّ ٓف ادُ آروا يف افٍالحغ وـًٌقا افذيـ أثَّ 

: ـتٚب اإلشالم ادَُدَّس] .631صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س، وهق اف َرآن، وادًُِّقن يرجع ُتراثٓؿ إػ ظْدمٚ ؽزا ادًُِّقن صامل إؾرئَٚ، أحيوا مًٓؿ ـتٚهبؿ ادَُدَّ

َّٓ أنَّف ٌٕل ظئؿ ٓ أـثر.  تٚريخ، اإلشالم تهٍْٔٚت: [إبراهٔؿ، وحيسمقن إنٌٔٚء، وفَُّْٓؿ ٓ يرون يف يًقع إ

خالل افَرٕغ افثٚين ]. 631صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ويف  ،شرومٚ» و شأنىٚـٜٔ»الثٜ يف ادًٔحٜٔ مع أحد ادراـز افَٔٚديٜ افثَّ  شمك»يف  شاإلشُْدريٜ»ـٕٚٝ  ،فٞوافثٚ

ْجزات افًُْٜٔ مُ  وؿد تًروٝ ـّؾ  .شقٌهٔ»يف  شأوؽًىْٔقس»افَرن افرابع ٕنٖ يف صاميل أؾرئَٚ افالهقيت افًئؿ 
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برة يف ا شافقٕدال»ديدة مـ قدهٚ فِٓجامت افنَّ ُٓ إؾرئَٜ وُج  ة ٕجحٝ مرَّ  ،شْٜ 600م. وفُـ بًد ٕحق 183فزا

ًَّ أأخرى فٍسة  قر ديٕٜٚ جديدة وهل اإلشالم يف اـتًٚح افًرب فُِثر مـ ُٓ ى طُ أدَّ  ،ٚبعخرى. ويف أواخر افَرن اف

 و شمك»وـٕٚٝ ؽٚفٌٔتٓؿ يف  ،نن افَالؿؾ افٌٚؿققحٔٔوادً. اإلشالم إػل ؽٚفٌٜٔ افْٚس وحتقَّ  ،بالد صامل أؾرئَٚ

َُ أن ييُِّ  داشتىٚظقا بٚفُٚ ،شاحلٌنٜ» تٚريخ، افًُْٜٔ، آبٚء، بٚتروفقجل،  تهٍْٔٚت:[ .ون افتٚفٜٔرُ قا ـذفؽ يف اف

 اإلشالم.

ُُ ]. 631صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ُ تُ اف ٜ َدَّ ٛ اد شٜ افٌَىٔ

ٜٔواحلٌن إبقـريٍٚ ادقجقدة  ؾًالوة ظذ إشٍٚر ،ظدد أشٍٚر افًٓد فَديؿ يف افًُْٜٔ احلٌنٜٔ هق إـز :ٜ افَدّي

َّّ  ،يف افُتٚب ادَدس افُٚثقفُٔل وأؿدم  ،شبٚروخ»وثالثٜ أشٍٚر  شافٔقبٔالت» و شخأخْق»أشٍٚر  ـ أجوًٚ ؾٓق يتو

ًَّ بظٓد جديد  ٍٝ ترمجٚت افُتٚب تقؿَّ  ،مع جمٔئ اإلشالم ثؿَّ  ،ٚبعٚفٌِٜ احلٌنٜٔ طٓر ؾٔام بغ افَرٕغ افرابع واف

 افَٕٚقن، أبقـريٍٚ، تٚريخ، فٌٚت، ترمجٜ. تهٍْٔٚت:[ .ونرُ ة ؿُ دَّ ى ظِ دَ س ظذ مَ َدَّ ادُ 

ظْدمٚ ـتٛ افرشقل ]. 632صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

بؾ يف  ،ظذ ذفؽ ِكّ ف مل يُ وفَُّْ . ا رر ُح  شسقّأنًٔ»ىِؼ ظٌده أن يُ  ؿد يقدّ  شؾِّٔقن» أنَّ  إػأخّح  ،شؾِّٔقن»ـ ف شبقفس»

َُ (85-3/88ـق ،5/1ىًٔقا شٚدهتؿ )أف رشٚفتغ أخرتغ فًٌِٔد أن يُ  يف شبقفس»افقاؿع ٕهح افرشقل  ون ُر . ويف اف

أن  دحتف فًٌِٔٔوٕه شسقأنًّٔ»ب٘ضالق هاح  شبقفس»ىٚفٌٜ افرشقل م مُ دَ ادًٔحٔقن ظَ اشتخدم  ،افتل تِٝ ذفؽ

ًَّ  شبقفس»ـثرة جتٚهِقا أمر افرشقل  ؿ يف أحٔٚنٍ مع أهنَّ  ،شسؿٚقراً فالىًٔقا شٚدهتؿ مزِّ يُ  ًٌِٔد مقا فَدِّ ٚدة أن يُ فِ

 ًَ ء وبٔع افًٌٔد مـ ؽر بْل قل افًٓد افُه بًض ؾُ  إػقع جُ وبٚفرُّ  (.6/1)ـق ةل وادًٚوادْ اف َديؿ افتل تذـر ذا

ئٔؾ )ٓإ وؿد جًؾ  ،ؿٔؼف مـ ادًّقح بف أن يٌتْل اإلًٕٚن مـ جتٚرة افرَّ ( اظتز بًض ادًٔحٔغ أنَّ 11-85/11ها

 ثؿَّ  ،ْٚك ظٌٔداً رؽؿ اظساوٚت افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔقب افتل وجدوهٚ هُ ًُ ًتُنٍقن إوائؾ فألمريُتغ مـ افنُّ ادُ 

ًَّ  إػهٚب بًد أن ؽٚمر إوروبٔقن بٚفذَّ  ًٚ فًُِٛ وادُ  شأؾرئَٚ» قداءافَٚرة اف بدأت  ،تٚجرة يف افًٌٔد إؾرئَغضٌِ

َِّ  ،جٚرة يف آزدهٚرهذه افتِّ  افرق، افًٓد اجلديد، افرشؾ، افرشٚئؾ،  تهٍْٔٚت:[ ون.ُر ة ؿُ دَّ ٝ ظذ هذه احلٚل ظِ وط

 ، افًٓد افَديؿ.تٚريخ



 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [86] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

آشسؿٚق يف ]. 633، 632صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسروبرت هقبر:  شتٍٔـ مِٔر و

ُٓ ٚر افرَّ ض جُتَّ ظْدمٚ تًرَّ : أمريُٚ ومل  ،سَدَّ افُتٚب ادُ  إػقع جُ قم ظِٔٓؿ داؾًقا ظـ أنًٍٓؿ بٚفرُّ جُ ؿٔؼ يف أمريُٚ فِ

ئع شٍر  شبقفس»يذـروا ؾَط ـتٚبٚت  أبٚء أنًٍٓؿ ـٚن فدهيؿ  أنَّ  ٓؿ ذـروا أجوًٚ وفَُّْ  ،شافالويغ»افرشقل وذا

 شيقشػ»مـ أخٔٓؿ  ةً ؽر شيًَقب»أبْٚء  وإـثر مـ ذفؽ أنَّ  ،ـٚن فف ابـ مـ جٚريتف هٚجر شإبراهٔؿ» بؾ إنَّ  ،ظٌٔد

 .ؿٔؼجتٚرة افرَّ  دّ يُرز إضالؿٚ ِو  يًقع مل ّب افرَّ  ؿٔؼ هل أنَّ ٚر افرَّ جَّ ٜ فتُ جَّ وـٕٚٝ أـز حُ . بًؼيـ مـ افٍوٜ بٚظقه ظٌداً 

ؿ ئًئقن هإذ وجدو ،سَدَّ ؿٔؼ فُِتٚب ادُ ٚر افرَّ مـ إشٚءة اشتخدام جُتَّ  ؿٔؼجتٚرة افرَّ  دّ داؾًقن ِو ة ادُ وؿد إزظٟ بندَّ 

ٌَّ ة افنَّ قَّ ُخ إُ  :ئًٜٔٔس افرَّ َدَّ اشتخدامف ويتجٚهِقن رشٚفٜ افُتٚب ادُ  افًٓد اجلديد  وأبرزوا أنَّ  ،ٜ فَِريٛٚمِٜ وادح

ًَّ  ْٚ مجًًٔٚ ًِـ أنَّ يُ  َُ  ّب افرَّ  ف حتك مع أنَّ وأنَّ  ،امءأبْٚء ٍٕس أب افقاحد يف اف ف داؾع ؾَّٕ٘  ،ّق ظـ افرِّ  ؾ صٔئًٚ يًقع مل ي

يف إشٔٚد  ّٞ بؾ حٚول أن يٌُ  ،ّق ٛ افرِّ جمل ين شبقفس»افرشقل  ظقا أنَّ ؿ أدَّ ـام أهنَّ . بٚشتّرار ظـ افٍَر واديِقم

 افرق، افرشٚئؾ، افًٓد افَديؿ، بٚتروفقجل، آبٚء. تهٍْٔٚت:[ .وح ادًٔحٜٔ مـ مٌٜ أحدهؿ فألخرٔد افرُّ وافًٌ

س ـتٚب َدَّ افُتٚب ادُ ]. 633صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٕحق أربًٜ  حدةتَّ ـٚن تًداد افًٌٔد يف افقٓيٚت ادُ  ،م6216يف  قب احلرب إهِٜٔ إمرئُُٜن ظْد ُٕ : إمؾ فًٌِٔد

افًْكيٜ شٚدت يف افَرن افًؼيـ ورجع افَٚدة  ؽر أنَّ  ،افًٌٔد ر ـّؾ حترَّ  ،م6215ويف هنٚيٜ احلرب يف  ،ماليغ

ًٚ ظـ وشٚئؾ فْجدهتؿ ـَدَّ افُتٚب ادُ  إػ شمٚرتـ فقثر ـْٟ»يىٚفٌقن بٚحلَقق اددٕٜٔ مثؾ  ام ؾًؾ افًٌٔد مـ س بحث

 افرق، تٚريخ. تهٍْٔٚت:[ ؿٌؾ.

: يْقٕٜاختهٚصٔق يقم افدَّ ]. 800صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ مُ أـٚد مل آـؾ » َّٕ  ،ْذ طٓر إمسصٔئ ُّـ أن تُقن ر يُ ظذ مٚ يَقفف مًس مِٔ افتل بْٚءً  م6218ف آخر يقم يف شْٜ إ

ِـّ هذا مٚ جٚء يف مدخؾ مُ . شآخر شْٜ فًِٚمل ح فٍالَّ اإحدى أٓف افذيـ أههتؿ تًٚفٔؿ  شجقفٔٚ شّٔٞ»رة ذ

ً بٚشؿ اإلٕجِٔزي افذي أصٌح ُم   و شدإٔٚل»يٜ مثؾ وؾٚفربط بغ أظداد رمزيٜ مـ إشٍٚر افرؤ .شروفٔؿ مِٔ»ٚرضا

ًٚ  ادر د ظَ دِّ ٚ حُت وأهنَّ  ،جيٛ أن حتًٛ شْغ 61/2يقم ادذـقر يف دإٔٚل  8300 أنَّ  شمِٔر»اشتْتٟ  ،شؤيٚافر» ًٚ  تْٚزفٔ  ـقٕٔ

ًَّ م. وافتل ؿٚل ظْٓٚ إهنَّ .ق 151بدأ يف  ْٜ افتل أظىك ؾٔٓٚ ادِؽ افٍٚرد اإلذن فِٔٓقد إلظٚدة بْٚء اهلُٔؾ يف ٚ اف
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َّٕ  ،ٚ مل حيدث ذفؽم. وحَّ 6213ِٔر أن افًٚمل شْٔتٓل يف ٕحق وجد م 8300م 131. وبىرح شأورصِٔؿ» ف مل ؿٚل إ

 ًَّ ؿًٜ بغ حيًٛ اف ترك ؽٚفٌٜٔ أتٌٚظف  ،وظْدمٚ مل تهدق تٌْٗاتف ،م6211 إػر ادًٔٚد ؾٖخَّ  ،بًد ادٔالدو م.ق 6ْٜ افقا

ظقن  بًد ذفؽ بخّس شْقات. وفُـ طّؾ  شمِٔر»ومٚت  ،مٚ أصٌح يًرف بٚدجٔئغ )إدؾْتًٝ( بًض أتٌٚظف يدَّ

ًَّ  أنَّ  تف ـٕٚٝ ظـ حٚدث حدث يف اف ًَّ ًٔقا ـًْٜٔ جموأشَّ  ،ء وفٔس ظذ إرضامٕزا  شمِٔر»ـٚن  ٚبع.ئل افٔقم اف

س دًرؾٜ متك َدَّ هقا يف ؾحص افُتٚب ادُ ل شًِِٜ ضقيِٜ مـ مًٔحل احلٌَٜ احلديثٜ افذيـ ُتهَّ د واحد مـ أوَّ رَّ جُم 

 ضقائػ، ادجلء، تًٍر.أخرة، تٚريخ،  ت:تهٍْٔٚ[ .شْٔتٓك افًٚمل

ٌّ : آختىٚف ادٍَقد]. 800صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ٖ تْ

ءة يف شْٜ  شهٚل فْدد» ،ص يف مًٖخٜ هنٚيٜ إجٚمتخهِّ افُٚتٛ وافقاظظ ادُ   ختىٚف ادًٔحٔغا أنَّ  ،م6310بجرا

ًَّ  إػ ئٔؾ احلديثٜ شْٜ ُٓ شْٜ بًد طُ  10خالل جٔؾ مـ  أّي  ،م6322امء شقف حيدث شْٜ اف م. 6312قر دوفٜ إها

شقف تٖيت ؿٌؾ أن يْتٓل اجلٔؾ  شهنٚيٜ افًٚمل» يًقع بٖنَّ  ّب يف ذفؽ ظذ تًٚفٔؿ افرَّ  شفْدد»وؿد اظتّد 

يَهده هق ذفؽ اجلٔؾ افذي جٚء ظَٛ ؿٔٚم دوفٜ يًقع  ّب اجلٔؾ افذي ـٚن افرَّ  إنَّ  شفْدد»وؿٚل  ،(31/81)متك

ئٔؾ احلديثٜ. قط أورصِٔؿ يف شْٜ َُ ُش  إػام يف إصٚرة بَّ رُ  ،ؿ ظـ وؿتف هقيًقع ـٚن يتَُِّ  بْٔام يَقل آخرون إنَّ  إها

 تٚريخ، ادجلء، أخرة، افًٓد اجلديد، إنٚجٔؾ، تًٍر. تهٍْٔٚت:[ شْٜ مـ خدمتف. 10أي بًد حقايل  ،م10

يف : ٓٚيٜظالمٚت افِّْ ]. 800صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسـ مِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔ

ٔش حٔٞ ـٚن تقجد مجٚظٜ تً ،جقًٕتقن بجقإٚ صًٌف أن يْتحروا ـجامظٜ يف شقٕزججٔؿ »يٖمر افَس  ،م6312

ًٚ مـ ُر ْٚك هُ هُ  ًَّ »مـ مجٚظٜ  وقاً ثغ ظُ إتحر تًًٜ وثال ،م6331ويف  .شظٚمل ؾٚشد»وب يف مْزل يف  شامءبٚب اف

ًٌٜٔٔ يُّْٓؿ أن يسـقا أجًٚدهؿ افىَّ ؿ ُوأهنَّ  ،شٍْٜٔ ؾوٚء تًر خِػ مذٕٛ هٚيل ـٕٚقا يٗمْقن بٖنَّ  ،ـٚفٍٔقرٕٔٚ

ًَّ  إػويهًدوا  وفُـ جٚء  ،وث ـٚرثٜ يف هنٚيٜ إفػ شْٜدُ ـٚن افًٚمل يْتير ُح  ،م6333ويف  اموات.مُِقت اف

 تٚريخ، ؽريٛ، ؿتؾ، أخرة. تهٍْٔٚت:[ .ءقؿٝ ومل حيدث راف

إتيٚر آختىٚف يف ]. 806صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

مٚن يف ٚ هنٚيٜ افزَّ مقجف مـ هًتري، واخلٚدم افزوتًتٕٚتل يف ـقريٚ اجلْقبٜٔ شجٕٟٚ رم يل»بدأ ادٗفػ : ـقريٚ اجلْقبٜٔ

َٚبالت مع أضٍٚل مـ مٚ ؿٚفف ـٚن مُ  أنَّ  شيل»ؾٍل هذا افُتٚب ذـر  ،شٓٚيٜاؿساب افِّْ»ظْدمٚ ٕؼ ـتٚبف  ،م6321

ًَّ  إػ فٖٔخذ إتَٔٚء يًقع إيل اجلقّ  ّب وم افرَّ دُ م. مع ؿُ 6338ـقريٚ اجلْقبٜٔ ومراهَغ رأوا رؤى ٓختىٚف  امء. اف
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ًرف بٚشؿ وؿد أثٚر ذفؽ حرـٜ ظٚدٜٔ تُ  ـتقبر.أ 82حدث يف تٚ شيًقع بٖهنَّ  ّب ة افرَّ قدتٚريخ ظ شيل»د وحدَّ 

مٚن(. وتراوحٝ تَديرات هذه احلرـٚت مٚ بغ ) ٕيريٜ آخر افزَّ  شمٚل رون نجق»)آختىٚف( أو  شهٚيقجق»

ترك بًض ادٗمْغ  ،ٚ اؿسب افٔقموحَّ  يف تَٚرير إخٌٚر. ثبًقا إحداوفُـ ماليغ تٚ ،600000 إػ 80000

ًٚ بٔوٚء ،تُِٚت أخرى يف حرائؼ وخّٜٓؿ ومُم وأحرؿقا أثٚث ،أظامهلؿ أـثر مـ  ،ؾَط ششٔقل»ؾٍل  ،وارتدوا ثٔٚب

ـّ  ٚٚت إجٓٚض طْرًٚء ظِّّٔ ترـقا أظامهلؿ فٔجتًّقا يف ـْٚئس يف إتيٚر آختىٚف. وأجرت بًض افِّْ 5000  مْٓ

ُُ  ـّ أهنَّ  ًَّ  إػىٍـ أثَؾ مـ أن خُي  ـّ شٔ  إػدن ـ ـٕٚقا يْتؼون يف افًٚمل ظُ مـ ـقريٚ اجلْقبٜٔ وآخرون ممَّ  ٌِٜامء. وافىَّ اف

واحتند رجٚل  ،ششٔقل»اجتّع أٓف مـ ادٗمْغ يف  ،ـتقبرأ 82ويف  صدؿٚء.فُٔخىٍقا مع افًٚئِٜ وإ افقضـ

بُك  ،ٕهػ افِٔؾ فٌْقة. وظْدمٚ مّر ٚوٓت إتحٚر بًد أن ثٌٝ خىٖ اْػ أو ُم حرـٜ ظُ  ًٚمؾ مع أّي افٌقفٔس فِتَّ 

َؿ بًد ذفؽ ظِٔ قهتؿ.ُٔ بُ  إػام دَّ ادٗمْقن وسؾٓؿ اخلُ  ُِ وؿٚل بقفٔس ـقريٚ  ،خلداظف ـبًْتغ مـ افًج فوؿد ُح

 َّٕ  م.6333تْتٓل يف مٚيق قك ُُ ف اشتثّر بًوٓٚ يف ُص وأنَّ  ،مـ أتٌٚظف رف مجع أـثر مـ أربًٜ ماليغ دوٓاجلْقبٜٔ إ

 ّب افرَّ  بدظقى أنَّ  شهٚيق جق»ـ رتٌىٜ بْٚك بًض افُْٚئس ادُ وفُـ مٚ زافٝ هُ  ،ن مـ ادٗمْغ احلرـٜوترك ـثرو

 .ادجلء، ؽريٛتٚريخ، أخرة،  تهٍْٔٚت:[ ٓٚيٜ ؿريٌٜ.افِّْ روا مـ أنَّ وحذَّ  ،ؾ ظقدتف ٓمتحٚن ادٗمْغيًقع أجَّ 

: يف جتٚوب افُٚثقفٔؽ] .808صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ة ظّؾ مجًٔٚت افُتٚب ادَُدَّسافٌدايٜ،  ٚ ، ؿٚومٝ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ بندَّ ُِىٚت افًُْٜٔ تًتَد أهنَّ ًُّ ؾَد ـٕٚٝ اف

ظل فُِتٚ ءة ادًٔحل افًِامين يف افُتٚب ادَُدَّس بًٍْف، ب ادَُدَّسهل وحدهٚ ادٍُنِّ افؼَّ ، وـرهٝ ؾُرة ؿرا

ٜ بدون أّي ُمالحيٚت حلٍيٓؿ مـ شقء افتًٍَّر ، وفُـ يف ُمْتهػ افَرن افًؼيـ، بدأ بؾ ومـ اهلرضَٜ، وبخٚصَّ

دوا مًٓٚ يف ترمجتف وتقزيً س، واحتَّ رون ظّؾ مجًٔٚت افُتٚب ادَُدَّ ضقائػ،  تهٍْٔٚت:[ ف.افُٚثقفٔؽ ُيَدِّ

 تًٍر، ؽريٛ.ـٚثقفٔؽ، بروتًتٕٚٝ، تٚريخ، 
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ُِ افَّْ ] .802صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  د : تٚيبَد اف ظٌٚرة افََّْ

راشٚت فٔس هق افََّْض واـتنٚف إخىٚء يف ؾٚهلد ،حٚل افُتٚيب ٓ ُيَهد هبٚ مًْك شٌِل بٖيِّ  ف مـ هذه افدِّ

س وا ظْف ،افُتٚب ادَُدَّ تّٚب مـ افٌؼ أن ُيًزِّ ُُ ٕتٚئٟ بًض  . ومع أنَّ وفُـ ؾحص افُُّْهقص فِتٖـد ممّٚ ـٚن ُيريد اف

س راشٚت تًٚروٝ أحًٕٔٚٚ مع ادٍٚهٔؿ افّراِشخٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ ٚ بنُؾٍ  ،هذه افدِّ ٜ افتًَّٚفٔؿ أثٌتٝ  ٚم  ظ ؾ٘هنَّ صحَّ

ُهقر.دَ هقت ظذ مَ ِامء افالَّ افتل وصؾ إفٔٓٚ ظُ  إشٚشٜٔ ًُ  تًٍر، ؽريٛ.تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ ى اف

َد ـٚن فَِّْ: َد افُتٚيبفَّْ ـ اهدؾٚن ف]. 802صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

افُُّْهقص اخلٚفٜٔ مـ اخلىٖ  إػافتَّدؿٔؼ يف افُُّْهقص افُتٚبٜٔ فِقصقل ام أنَّف يًّؾ ظذ افُتٚيب هدؾٚن أشٚشٔٚن: أوهل

ظذ ؾٖصٌح  ،وٕنَّف مل يهؾ إفْٔٚ رء مـ افُُّْهقص افُتٚبٜٔ إصِٜٔ. افُُّْهقص إصِٜٔ بَدر مٚ ُيُّـ إػوإؿرب 

 ًُ س بدراشاف وا ًُٕخًٚ جديدة فُِتٚب ادَُدَّ خ ادًْقخٜ بٚفٔدِامء أن ُيًدُّ ًَ ٓٚ بٚفٍحص ٓـتنٚف أصحَّ  ،ٜ مئٚت افُّْ

ؿٔؼ.  ُّْ »راشٜ افُتٚبٜٔ ادًروف بٚشؿ وهذا إشِقب مـ افدِّ افهٚرم افدَّ [  شقصُه َٕد اف يرجع ظذ ]افََّْد افَّْيصِّ

ُّْ  ،شاهلًُٚبال» شأورجيٕٚقس»ظْدمٚ مجع  ،افَرن افثٚفٞ إػإؿؾ  ًُّ وهل اف ؾ افَديؿ افذي شجَّ  فًٓدـ اداشٜٔ فًخٜ اف

زيٜ فِقُ س يف أظّدة مُ َدَّ فُتٚب ادُ ـ اختٍِٜ فمجٚت افٔقٕٕٜٚٔ ادُ ؾٔٓٚ افًزيٜ وافسَّ  اهلدف  قص.ُه أؾوؾ افُّْ إػقل ُص تقا

ُِ فَّْـ ائٔز أخر فافرَّ  ُِّ افتَّدؿٔؼ ؾٔٓٚ ؾحص افُُّْهقص افتل تؿّ تٚيب هق َد اف ُـّ فِتَّ ٌقيٜ وافٌالؽٜٔ . وذفؽ يف أشٚفٌٔٓٚ اف د ٖ

تّٚب إصِٔغ ُُ تًريػ، ٕيص، أظذ، حتريػ، مٍَقد، مىقضٚت، مهٚدر، تٚريخ، آبٚء،  تهٍْٔٚت:[ .مـ مَٚصد اف

 .فٌٚت، ترمجٜ

تَّ ]. 803، 802صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ُُ ٚب حتديد اف

ُِ َد اافَّْ مع أنَّ  :وادهٚدر ٚرخيل افتل طٓرت يف م افقشٚئؾ اجلديدة  فٍِحص افتَّ اواشتخدْقير تٚيب طٓر يف حٌَٜ افتَّ ف

ُُ ؾَّٕ٘  ،تِؽ احلٌَٜ ًُ . ـ مٍٓقمًٚ جديداً ف مل ي ٚهريٜ يف افُتٚب ختالؾٚت افيَّ قر ظذ آُه ؾَد ثٚرت إشئِٜ مـ أؿدم اف

ويف ٕحق ظٚم  ،(1/8،3م شًٌٜ )تؽأ( 1/3،2)تؽ حٔقان طٚهر اثْغ مـ ـّؾ  فُِيف ؾُ  شٕقح». ؾٓؾ أخذ سَدَّ ادُ 

ُ يُ  شجروم»ظْدمٚ ـٚن  ،م100 ٛ  شمقشك» َِٔد افَٚئؾ بٖنَّ يف افتَّ  صؽَّ  ،تٌْٜٜٔٔ افالَّ افُِّ  إػس َدَّ سجؿ افُتٚب اد ؿد ـت

َّٓ ٓٚئٜٔ قرهتٚ افِّْ هذه إشٍٚر مل تٖخذ ُص  ًتَداً أنَّ مُ  ،سَدَّ إشٍٚر اخلًّٜ إوػ مـ افُتٚب ادُ  ـ مَ ون مـ زَ رُ  بًد ؿُ إ

ـ »ؼ ضٌَّ  ،س ادرجع افقحٔد فٍُِر ادًٔحلَدَّ ظْدمٚ اظتز افُتٚب ادُ  ،ويف أثْٚء حرـٜ اإلصالح .شمقشك» مٚرت
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وشٍر  شافًزإٔغ» و شهيقذا» و شيًَقب»ٜ رشٚئؾ حَّ ظذ ِص  ّؽ ف أخَك افنَّ ؾَّٕ٘  ،ْقير بٚإليامن وحدهتًِّٔف ظـ افتَّ  شفقثر

ً ْمُ  ،افرؤيٚ ُُ  .ٚ مـ أصؾ رشقيلأهنَّ  ُرا ؾٍل  ،شمقشك»ؿد ـتٛ أشٍٚر  شمقشك» يف أنَّ  آخر مـ صّؽ  شجروم»ـ ومل ي

 َُ افُتٚب  ،شمقشك»آخر إشٍٚر اخلًّٜ يهػ مقت  ٕنَّ  ،تِّٜافٍُرة ؽر ُم  ِامء آخرونرة وجد ظُ تٖخِّ ون ادُ رُ اف

ًِّ ادُ  بًد ظك  ٝوإصٚرات ٕحداث حدث ،ٜ فٍْس افَهصتٍِقر ُم قراة حتتقي ظذ ُص افتَّ  وٕنَّ  ،ٍرٍسض فِ

ًُ  ،بزمـ ضقيؾ شمقشك» ٕٜقراة افتَّ  دريٟ أن يروا أنَّ وبدأوا بٚفتَّ  ،قراةقص افتَّ ُه ِامء بتحِٔؾ ُٕ ؾَٚم اف مـ أربع  ُمُقَّ

َّٓ روايٚت مُ  ًَّ تٌٚيْٜ مل ُتقجد متٚمًٚ إ يقفٔقس »حٚين هقيت إمجع افالَّ  ،م6212. يف ٌل افٌٚبع ظذ إؿؾ يف زمـ اف

وافتل مٚ زافٝ مٌَقفٜ  ،ثٚئؼِٜ وٕٜ مـ مُج ُقَّ ٚ مُ تف مـ أهنَّ يوأوٚف إفٔٓٚ ٕير ،قراةٜ بٚفتَّ يريٚت اخلٚصَّ افَّْ شِٓٚوزنؾ

افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، فٌٚت، ترمجٜ، آبٚء، جمٓقل، ضقائػ، تًريػ، تٚريخ، ؽريٛ، تْٚؿض،  تهٍْٔٚت:[ أن.

 ، ـتٌٜ.افرشٚئؾافًٓد اجلديد، بروتًتٕٚٝ، 

ؽ مهٚدر أشٍٚر افًٓد ]. 803صـ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  ـام تْٚول افنَّ

 ًَّ ـْ ـتٌقهٚ يف اف رة مـ افََّْد افُتٚيباجلديد وَم ُِّ ًُ  ،ْقات ادٌُ افرشٚئؾ  ِامء يًتَدون أن فًٔٝ ـّؾ ؾٍل افٌدايٜ بدأ اف

فٔوٍقا ظِٔف أمهٜٔ  شبقفس»افًٌض مْٓٚ ـتٌٓٚ تالمٔذه افذيـ اشتًٚروا اشؿ  ؾًِّؾ . ؿد ـتٌٓٚ هق ،شبقفس»ـ ادًْقبٜ ف

افرشٚئؾ ـتٌٓٚ  ظٚن مٚ طٓرت آراء ـثرة ظـ أّي ( وُه وـٕٚٝ هذه ظٚدة صٚئًٜ يف ُظُهقر افُتٚب ادَُدَّس) أـز

ًُ  شبقفس» . ـام بدأ اف ًٚ ـ ـتٛ إنٚجٔؾ ومَ حَ َّّ  و شمرؿس» و شكمتَّ »ؿٚئِغ إنَّ أشامء افٌنريـ  ،كتَ ِامء يتًٚءفقن ظ

َّٓ  شيقحْٚ» و شفقؿٚ» ؾحهقا إنٚجٔؾ بٚفتَّدؿٔؼ وبًْٚء ظِٔف  ،وؿد ٓ تُقن دؿَٜٔ ، يف افَرن افثٚينمل ُتىٌَؼ ظذ إنٚجٔؾ إ

ًَ . وؿد أدفٔؾ داخع ظـ ادٗفِّػ وادهٚدر افتل بْك ظِٔٓٚ ادٗفٍِّقن ـتٚبتٓؿ إػقل ُص بٚفقُ  ؾ يف هذا ادجٚل ثّراً َّ ثّر اف

 ًُ افَْد افُتٚيب، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .ـٍٜٔٔ ـتٚبٜ إنٚجٔؾِامء افُثر ظـ ؽزيراً يف افَرن افًؼيـ ظْدمٚ اـتنػ اف

 أظذ، جمٓقل، ـتٌٜ، حتريػ، تدويـ.
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ُؾ َٕد افنَّ ]. 866، 860صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،َدَّستٚريخ افُتٚب ادُ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٍَ أنَّ  شجُْؾ» ؿٚل: وافًٓد افَديؿ ـُ ْٓ ف ف ٚريخ افُٚمـ وري آشتَهٚء افُٚمؾ ظـ افتَّ مـ افيَّ  ،تَّٚب افًٓد افَديؿؿ 

ُُ  ًٜتحٔؾ مًرؾمـ ادُ  فأنَّ  شجُْؾ»ؾَد أدرك قص افُتٚبٜٔ افتل وصِٝ إفْٔٚ. ُه وراء افُّْ ب افًٍِٔغ وتقاريخ اف تَّٚ

ُـّ وفُـ فِتَّ  ،افُتٚبٜ ٕؽِٛ أشٍٚر افًٓد افَديؿ افقحدات افتل  ؾزم ؾهف مـ افالَّ رأى أنَّ  ،د مـ ادًٚين إصِٜٖٔ

ُِّ تَِٔد مُ  إػترجع  ُُ  وأجَـ أنَّ )...(  ؤٍٝ يف تقاريخ ٓحَٜ.ة افتل أُ ر ظـ احٚدَّ ٌ زاً مـ تِّّٔ مُ  ـ ٕقظًٚ ادزامر مل ت

ًٚ يف ذفؽ افًك. وفَُّْ ،ًتَد ؿٌالً ًر افًزي ـام ـٚن يُ فنِّ ا ًٚ صٚئً بًض ادزامر ـٚن ؿديامَ جداً  ى أنَّ أـام رف ـٚن أشِقب

ـُ  وأنَّ . ْٚشٛ حٚجٚت افًكٌٔر فتُ تٍِٜ مـ افتَّ ٚ ؿىًٝ مراحؾ ُم وأهنَّ  شداود»يًٌؼ ظك  بًد ذفؽ  َٛ تِ بًض ادزامر 

 َُ ًَّ ون رُ ب ، جمٓقل، تٚريخ، فٌٚت، إنٌٔٚء، حتريػ، ؽريٛافَْد افُتٚيب، أظذ،  تهٍْٔٚت:[ .ٚبعٌل افٌيف ظك اف

 تدويـ، مهٚدر.

ٚ  أهنَّ ٌغِّ دراشٜ ادزامر تُ  إنَّ ] ـ866ـص ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

افَْد افُتٚيب،  تهٍْٔٚت:[ .شداود»ٓٚ مـ ـتٚبٜ ادِؽ ادقشَٔٚر أن تُقن ـِّ ُّـ فذفؽ ٓ يُ  ،الل زمـ ضقيؾٝ ِخ ٌَ تِ ـُ 

 افًٓد افَديؿ، تدويـ، تٚريخ، إنٌٔٚء، ـتٌٜ، جمٓقل.

ُؾ فُِتٚب َد افنَّ رـز ٕ]. 868صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ء صٌرة مـ شٍر ـتٚيبَدَّ ادُ  ء تًرَّ  وـٔػ أنَّ  ،س ظذ أجزا وؿد أضِؼ رة. تٖخِّ َْٔح يف أوؿٚت مُ وٝ فِتَّ هذه إجزا

 ًُ َِّ »ِامء أشؿ اف ًٚ  شِك ختَ ادُ »أو  شحادُْ ََّ حرِّ وظذ ادُ  ،ظذ افُتٚب افذي مجع بغ تَِٔديـ أو أـثر مً حقا ؾٔام ريـ افذيـ ٕ

 ،شآختهٚرات»أو  شَْٔحَٕد افتَّ »ًرف بٚشؿ راشٜ أصٌح يُ وأخراً طٓر ٕقع جديد مـ افدِّ  ،ه افُتٚبٚتبًد هذ

َِّ دراشٚت ـتٚبٜٔ اهلدف مْٓٚ هق اـتنٚف مَٚصد ادُ  إػرت وتىقَّ  هقتٜٔ افتل ٖـٔدات افالَّ وحتديد افتَّ  ،حغ افُتٚبٔغْ

َِّ ُّـ أن يُقن أوئلؽ ادُ يُ  افَْد افُتٚيب، أظذ،  تهٍْٔٚت:[ .قل افتل اشتخدمقهُٚص ُٕ حقن ؿد أدخِقهٚ ظذ اْ

 .ـتٌٜ، ؽريٛتًريػ، تٚريخ، حتريػ، 
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َْٔح يف افًٓد َٕد افتَّ ]. 863صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

وٝ فتَْٔحٚت ظديدة ؿٌؾ أشٍٚر إنٌٔٚء تًرَّ  جقا أنَّ واشتْت ،ِامء آخرون تَْٔحٚت أشٍٚر إنٌٔٚءودرس ظُ : افَديؿ

 ـتٌٜ، تدويـ، حتريػ. تهٍْٔٚت:[ .قرة افتل هل ظِٔٓٚ أنافهُّ  إػأن تهؾ 

 .863صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

د افُتٚيب ة وُمربُٜ، : فَد اشتخدمٝ ٕامذج ـثرٕامذج مـ افََّْ ة مـ افََّْد افُتٚيب يف إزمْٜ احلديثٜ حتك فُتهٌح ُمرِّ

ئًٜٔٔ فِتًٍَّر افُتٚيب ادًُتخدم أن، مع افَُّْىٜ ادرـزيٜ يف ـّؾ مْٓٚ:  وؾٔام يع ؿٚئّٜ بٕٚصُٚل افرَّ

رخيل6) د افتَّٚ تَّ ( افََّْ ـُ ٚهبٚ ومٚ افذي أرادوا أن : يرجع إػ أصقل افْهقص افُتٚبٜٔ يف ُمٚوفٜ فٍٓؿ ـٔػ تكف 

راشٚت افُتٚبٜٔ.  يَِْقه، وهذه اددرشٜ تنّؾ افُثر مـ افَّْامذج أتٜٔ فِدِّ

خ افَديّٜ ادُختٍِٜ مـ افُتٚب ادَدس دًرؾٜ أدق افْهقص.( َٕد افْهقص8) ِّْػ افًُّْ  : وهق ُيه

تَّٚب فألشٍٚر اإلهلٜٔ. : يًّؾ ظذ اـتنٚف أي مهٚدر صٍٜٓٔ أو مُتقبٜ اشتخدمٓٚ( َٕد ادهٚدر3) ُُ  اف

د إديب1) : هيتّؿ بٍحص افُتٚب ادَدس دًرؾٜ اجلقإٛ إدبٜٔ يف افُتٚب ادَدس وٕامذج افُتٚبٜ ( افََّْ

 وإشِقب إديب.

ُؾ5) ن مْٓٚ افُتٚب ادَدس.( َٕد افنَّ ٌرة افتل يتُقَّ  : يٍحص إصُٚل إدبٜٔ وافقحدات افهَّ

س فٍٓؿ إصّح فقجٜٓ ٕيرهؿ.: يٍ( َٕد افتََّْٔح1) حغ فُِتٚب ادَُدَّ َِّ تَّٚب إصِٔغ وادُْ ُُ  حص ظّؾ اف

 : يدرس إشٍٚر افُتٚبٜٔ يف شٔٚؿٓٚ ـجزء مـ ـِّٜ افُتٚب ادَدس.( َٕد ؿٕٚقٕٜٔ إشٍٚر1)

 ؾُٚر.: حُتٚول مًرؾٜ ادًٚين افتل تْتٟ ظـ افًالؿٚت بغ افُِامت وافْامذج وإ( افدراشٜ افسـ2ٌٜٔٔ)

 : افتًٍرات افُتٚبٜٔ ظذ مدى افَرون دًُٚظدتْٚ ظذ ؾٓؿ افُتٚب ادَدس أن بهقرة أؾوؾ.( تٚريخ افتًٍر3)

ع فتحرير اديِقمغ.( ٓهقت افتَّحرير60) ا ٚفٜ دًُٚجلٜ افكِّ ًَّ  : يرى افُتٚب ادَدس ـٖداة ؾ

ٚئل66)  ءة تهقيرهـ يف أشٍٚر افُتٚب ادَدس.: يٍحص ـٍٜٔٔ تهقير افًْٚء أو إشٚ( افتًٍَّر افًِّْ

س.( افتًٍر إصقيل68) ز ظذ افًهّٜ احلرؾٜٔ فَِّّْص ادَُدَّ ِـّ  : ُير

 تًريػ، تًَٔؿ. تهٍْٔٚت:
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حٞ ظـ يًقع افٌ]. 865صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُ  ،ْقير يف افَرن افثٚمـ ظؼقر افتَّ ُه ْذ ظُ مُ : ٚرخيلافتَّ  ٚرخيل )أي يًقع ِامء جٓدًا حثٔثًٚ فُِنػ ظـ يًقع افتَّ بذل اف

تِقيـ حٔٚتف  يف إنٚجٔؾ تؿَّ  فيًقع ـام هق مقصق ٚدهٚ أنَّ ٍشتْٚد ظذ ؿْٚظٜ موذفؽ بٚٓ ،ـام ظٚش ؾًالً يف افقاؿع(

ُِّ هقتٜٔ فًُِْٜٔ ادُ بقاشىٜ أراء افالَّ  َـّ  ،م6253. ويف شْٜ رةٌ ًتحٔؾ بْٚء احلٔٚة ف مـ ادُ أنَّ  شدئٍد صساوس»د أ

 - ًٍٕف شصساوس»مـ بْٔٓؿ  - هقتٔغل مـ افالَّ ظددًا ٓ حُي  ؽر أنَّ  ،ٚرخئٜ احلََٜٔٔ(شرتف افتَّ  احلََٜٔٔ فًٔقع )أّي 

وآخرهٚ ـٚن يف أواخر افَرن  ،ة مراحؾدَّ ٚة يًقع يف ظِ حٚوفقا بْٚء حٔٚة يًقع احلََٜٔٔ. وؿد شٚدت شر حٔ

َُ  ،افًؼيـ  حتريػ، ـتٌٜ، مٍَقد، جمٓقل، ؽريٛ.تٚريخ، ٕٚشقت، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .ةقَّ ومٚ زافٝ تًر ب

روبرت » ٌغِّ يُ : رْٚطُ افتَّ ]. 861صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،ار افثََّٚؾٜد ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ً مٚ يُ افرَّ  ـٔػ أنَّ  ،وايٜ افُتٚبٜٔيف ـتٚبف ظـ افرِّ  شأوفس ًِٔؼ  ب٘دخٚل افتَّ ًغِّ ؿػ مُ ؼ ظذ مقًِِّ اوي يف شٍر ـتٚيب ـثرا

دون ظَٚب.  شظًٔق»خٔف إـز برـٜ أبٔف ٕ شيًَقب»ؾّثاًل بًد أن يند ـٔػ هق  ،صحٚح ٓحؼإمْٚطر يف 

 ُُّ ء خداظف ،ّٜل يف هنٚيٜ افَهَّ وفُـ يف تًِٔؼ هت  ،شراحٔؾ»ج مٌقبتف ف ؿد تزوَّ ؾَد ـٚن يًتَد أنَّ  ،يْٚل يًَقب جزا

افًٓد افَْد افُتٚيب، أظذ، ـتٌٜ، حتريػ،  تهٍْٔٚت:[ .شفْٜٔ»ج أختٓٚ ف ؾًاًل ؿد تزوَّ ٌٚح أنَّ ف يُتنػ يف افهَّ وفَُّْ

 ، إنٌٔٚء.افَديؿ

يرظك  صّٚب  اعٍ رـٚن ]. 862صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ يف  ،ٜـام تَقل افَهَّ  ،شأورصِٔؿ»ـِٔق مس ذق  81ًد ٕحق ظذ بُ  ،صقاضئ افٌحر ادٔٝؿىًٔف ظذ  رأى ـٍٓ

وجد ثالثٜ فٍٚئػ ـٕٚٝ  ،وظْدمٚ اشتىِع إمر ،ٚريخَّ  إٕٚء ؾُ وشّع تُنُّ  ؾرمك بحجرٍ  ،اجلٌؾ ؾقؿف ْحدراتمُ 

شْٜ  650ْذ ٕحق مُتقبٜ مُ  شإصًٔٚء»ًخٜ ـٚمِٜ مـ شٍر ٍٚئػ ُٕ ـٕٚٝ إحدى هذه افَِّ  ،ٚريٜخَّ مٍقطٜ داخؾ أواين ؾُ 

ـٕٚٝ أؿدم  ،ذفؽ افٔقم ٘ػؾ .ًخٜ شٌؼ اـتنٚؾُٕٓٚ  ٜ أؿدم مـ أّي شْ 6000ْذ أـثر مـ مُ  أّي  ،يًقع ّب ؿٌؾ ظك افرَّ 

ُ  ،شإصًٔٚء»ًخٜ مًروؾٜ فًٍر ُٕ  ًخٜ افًزيٜ وهل افُّْ . م300ٕحق  إػترجع ، س افٔٓقديَدَّ وشٚئر أشٍٚر افُتٚب اد
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رمجٜ ادِؽ بام ؾٔٓٚ ت ،ٜس احلديثَدَّ ادرجع افذي اشتخدم يف ؽٚفٌٜٔ ترمجٚت افُتٚب ادُ  ّص وافتل ـٕٚٝ افَّْ  ،احٚشقريٜ

ُُ ظٚة ادحِٔقن يف افتَّ ِامء أثٚر وافرُّ وبدأ ظُ  .جّٔس جٚورة فُِٓػ افذي اـتنٍف قف يف ادْىَٜ ادُ ُٓ َْٔٛ يف اف

 إػ ،م.ق 850مٚ بغ  إػشٜ تًقد َدَّ تٍٜٔ مـ ـتٚبٚت هيقديٜ مُ ومٚ اـتنٍقه ضقال افًَد افتٚيل ـٚن مُتٌٜ ُم  ،اظلافرَّ 

أشٍٚر افًٓد  وـٚن هبٚ ـّؾ  ،حراوي افذي ـٚن يّتِؽ تِؽ ادُتٌٜجتّع افهَّ ومٚن ادُ د افرُّ قُْ. ظْدمٚ اـتًح اجلُ م12

َِّ  ،شأشتر»مٚ ظدا شٍر  ،افَديؿ ٕٚت أو ٍٚئػ ؿد أبالهٚ افزَّ وإن ـٚن بًوٓٚ يف ؿهٚصٚت صٌرة مـ اف مـ أو احلٔقا

 افَٕٚقن.ٜ، تٚريخ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، مىقضٚت، فٌٚت، ترمج تهٍْٔٚت:[ افْٚس.

قر أحجٜٔ افهُّ ]. 863-862صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ يف مُ  66تْٚثراً بغ ـٚن مُ : هًٌٜٜٔ افرَّ تَىِّ ادُ   ،مىقضٜ 200بَٚيٚ حقايل ْحدرات ووديٚن بٚفَرب مـ افٌحر ادٔٝ ـٍٓ

ٚ افٌٚؿل ؾُٕٚٝ صيٚيٚ أمَّ  ،مىقضٜ شِّٜٔ 68ـٚن مْٓٚ تَريٌٚ  ،خًٚ مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿًمْٓٚ ـٕٚٝ ُٕ  800ٕحق 

ًُ ومٚ  ،ٓ تزيد ظذ طٍر اإلصٌعمْٓٚ ؿد  85000وٕحق  ،تٍٜتَّ مُ  ًٚ.زال اف ْٚك هُ  ؽر أنَّ )...(  ِامء حيٚوفقن مجًٓٚ مً

ئٔؾوافذي هق ـٚتٛ ترإٔؿ إه، ٜ يف ادزامربًض آختالؾٚت وبخٚصَّ  ٞ ُِ ٍٚئػ افتل حتقي ظذ افثُّ ؾ٘حدى افَِّ  ،ا

وـذفؽ  ،ٚ حتتقي ظذ ثالثٜ أنٚصٔد مل تُـ مًروؾٜ مـ ؿٌؾـام أهنَّ  .إخر مـ ادزامر توع ادزامر بستٔٛ ؽر ادًتٚد

ًُ . ويرى بًٜشَدَّ ًخٜ افٔقٕٕٜٚٔ مـ إشٍٚر افٔٓقديٜ ادُ وهل افُّْ ،ظذ شًٌٜ أخرى حٍيٝ يف إبقـريٍٚ ِامء ض اف

َِّ  أنَّ  قس َُ ًتخدم يف ضُ ٚ ـٕٚٝ جمّقظٜ تُ ِامء آخرون أهنَّ بْٔام يرى ظُ  ،شداود»ٍٍٜٔ ـٕٚٝ جمّقظٜ مـ مزامر هذه اف

 حتريػ، تًريػ، تًَٔؿ، ترمجٜ.تٚريخ، افًٓد افَديؿ، إنٌٔٚء، مىقضٚت، فٌٚت، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ افًٌٚدة.

مـ  ٜ َٕد ّٕص َّّ ٓمُ  نَّ إ»]. 880صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ُُ قص يًتِزم افٍحص بدؿَّ ُه افُّْ  َِ  ّؾ ٜ بٚفٌٜ ف ُ اف ـ ، ّص ٚريخ هلذا افَّْ ى افتَّ دَ تٌٚيْٜ ظذ مَ راءات اد وؾهؾ إصٔؾ م

ٚوٓت ائٍٜ ؾٓل ٕتٔجٜ ُم ٚ افزَّ أمَّ  ،قصُه تٓٚ أمٚم اختٌٚرات حتِٔؾ افُّْ افتل تثٌٝ صحَّ  ًخٜ إصِٜٔ هلؾٚفُّْ  ،ائػافزَّ 

ُِّ مُ  ًَ ٍِ فٔتَّ  ّص رة فتحديد افَّْ ٌ ِ مُ  تّعٍ ظْد جُم  وجًِف مٍٓقمًٚ  ،ْك ؼ مع اف أو ُتِٔهف مـ أخىٚء ؽر مَهقدة يف  ،ًغَّ

 ، افَْد افُتٚيب، ٕيص، حتريػ، مٍَقد، ؽريٛ.تًريػ تهٍْٔٚت:[ .قصُه ٕٚؿد فُِّْ ،شٕٚدوز .جّٔس أ ش.ًخافَّْ 



 عصا  كتاب: تاريخ الكتاب املقدس [015] وع َعِصا  الُكتُبَمْشُ 
 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صفحث َعِصا  الُكُتب

ِامء افُتٚب فَد ابتٟٓ ظُ ]. 880صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

داً مـ ؾٓذه ادخىقضٚت أؿدم ج ،قص ـتٚبُٜٔه ٜ تِؽ افتل هبٚ ُٕ ة بٚـتنٚف فٍٚئػ افٌحر ادٔٝ وبخٚصَّ س بندَّ َدَّ ادُ 

ًُ  ،تٚحٜ مـ ؿٌؾافتل ـٕٚٝ مُ  افَديؿ ًخ أشٍٚر افًٓدُٕ  ـّؾ  ٜ ُه دراشٜ افُّْ  إػِامء وؿد دؾًٝ اف قص افُتٚبٜٔ إشٚشٔ

وفُـ افًٌض  ،خ ادقجقدة بغ أجديًَْٚ ٍَٝ يف ؽٚفٌٔتٓٚ مع افُّْ قص افَديّٜ اتَّ ُه هذه افُّْ  ٜ ٕنَّ دة وبخٚصَّ تجدِّ بحامشٜ مُ 

خ هل أـثرهٚ ًَ افُّْ ًٚؤٓت ظـ أّي وفذفؽ ثٚرت افتَّ  ،بْٔام ـٚن بًوٓٚ بف اختالؾٚت جذريٜ ،مْف بف اختالؾٚت صٌرة

 افًٓد افَديؿ، مىقضٚت، افَْد افُتٚيب، ٕيص، تٚريخ، حتريػ. تهٍْٔٚت:[ .أصٚفٜ

ختالؾٚت آ]. 886، 880صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٜ ووع افٔٓقد افَ ،روا اهلُٔؾودمَّ  ،ومٚن أورصِٔؿظْدمٚ ؽزا افرُّ  ،م 10بًد ظٚم : واإلوٚؾٜ يف افًٓد افَديؿ ٚئّ

ومل يًّحقا  ،قص افتل ـٕٚٝ فدهيؿ يف ذفؽ افًك واظتزوهٚ هل ادًٔٚرُه وؿٌِقا افُّْ  ،شَٜدَّ افَٕٚقٕٜٔ ٕشٍٚرهؿ ادُ 

ًِّ  افُتٌٜ افٔٓقد ظذ مرّ  ظْٚيٜ بقاشىٜ قص بُّؾ ُه هذه افُّْخ ًْ َٕ  وؿد تؿّ  ،تٌٔرات ؾٔٓٚ بّٖي  ٝ غ. ِْ اف وهُذا أصٌح

ٜ تًرَّ  ،م 10ف ؿٌؾ ؽر أنَّ  .اشؿ مجٚظٜ افُتٌٜ افذيـ ًٕخقهٚ قص احٚشقريٜ ظذُه تًرف بٚفُّْ  وٝ إشٍٚر افٔٓقدي

ًَّ ؾٚفُّْ ، ٌٔر واإلوٚؾٜشٜ فِتَّ َدَّ ادُ  ٕٜٔ فًِٓد افَديؿ افتل بدأت يف افَرن افثٚفٞ ؿٌؾ مجٜ افٔقٕٚسَّ وهل اف ،ًًٌْٜٔٔخ اف

قص ُه ًخ فألشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ُتتِػ جذريًٚ ظـ افُّْ وُٕ  ،حتتقي ظذ أشٍٚر ٓ تيٓر يف افَٚئّٜ افَٕٚقٕٜٔ فألشٍٚر ،ادٔالد

افذيـ  شتخدمٓٚافًٌض مْٓٚ ؿد ا ًخ أؿدم فألشٍٚر افٔٓقديٜ فًؾَّ فٍٚئػ افٌحر ادٔٝ حتتقي ظذ ُٕ  ـام أنَّ  ،احٚشقريٜ

 ،قراة وهل إشٍٚر اخلًّٜ إوػ مـ افُتٚب ادَدسٌٔرات يف افتَّ بؾ تقجد بًض افتَّ  .ًخٜ افًًٌْٜٔٔترمجقا افُّْ 

ُُ  . ؾّثاًل يف ـّؾ ن افْٚمقسُقِّ ٚ تُ ٕهنَّ  ،ًتز أؿدس إشٍٚر افٔٓقديٜوافتل تُ  شٜ تقجد افقصٚيٚ افًؼ َدَّ ٛ ادُ تُ اف

ًَّ 80/66ؾٍل )خر ،ثْٜٔشٍر افتَّ  ثؿَّ  ،اخلروجشٍر  ًٓ أوَّ  ،تغمرَّ  ن اهلل خِؼ افُقن أٌٝ ادذـقر حلٍظ افًٌٝ هق ( اف

اهلل أمر  ( افًٌٛ حلٍظ يقم افًٌٝ ٕنَّ 5/65شف. ويف )تٞدَّ ؿجٚم واشساح يف افًٚبع وبٚرك ذفؽ افٔقم وأيف شتٜ 

ئٔؾ مـ افًٌقديٜ يف مك. إبف ظْدمٚ إَذ اهلل بْل  ت بغ فٍٚئػ افٌحر ادٔٝ يرد دَ جِ ثْٜٔ وُ ـ شٍر افتَّ ًخٜ مويف ُٕ ها

 ًَّ ًَّ اف قص مثؾ هذه آختالؾٚت ُه ٚد افُّْ ََّ ويٍحص ُٕ  . افتثْٜٔ إػوج رُ مـ شٍر اخلُ  ّص َّْ ٌٝ ب٘وٚؾٜ افٌٌٚن حلٍظ اف

ٚوفٜ مـ افُٚتٛ ٚ ُم ٌٔرات ادذـقرة ظذ أهنَّ وظٚدة يًتزون مثؾ هذه افتَّ  ،فتَرير مٚ اذا ـٕٚٝ ؿٕٚقٕٜٔ أو ؽر ؿٕٚقٕٜٔ

ًَّ  قصُه قؾٔؼ بغ افُّْ فِتَّ  وفُـ هذا  ٓام واحدًا ظذ صقرة وصٜٔ ضقيِٜ.ٌٝ وجًِبٚجلّع بغ إمريـ اخلٚصغ بٚف

. مـ افُِامت بحذاؾرهٚ ٜ فألشٍٚر اإلهلٜٔ أهؿّ شٚفٜ افًٚمَّ افٔٓقد ـٕٚقا يًتزون افرِّ  أنَّ  دَّ ٓبُ  ،م 10ف ؿٌؾ ريْٚ أنَّ ٌٔر يُ افتَّ 
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 .ٓٚ بدون إَٓٚص مـ ؿّٜٔ افُتٚبُّـ إوٚؾتبؾ ويُ  ،تٍِٜ حًٛ إزمُْٜم  ُّـ اشتخدامٓٚ فتٖديٜ مًٚنٍ فُِامت يُ ؾٚ

َّْ 5/86)خر ٕنٔد مريؿ إػوٚؾٜ ٍٚؾٜ أخرى مـ فٍٚئػ افٌحر ادٔٝ تقجد شًٌٜ أشىر مُ ويف فُ  كة اهلل ك بُْ( افتل تتٌ

ئِٔٔغ ؿيف  ًُّ حَّ ُؿ ظذ ِص وفِحُ  ُحر.فٌحر إمٔٚه ا احلريٜ بنّؼ  إػٔٚدتف فإلها ُ ٜ هذه اف ٚد ََّ ُٕ  ظحٓ ،وٚؾٜىقر اد

ُُ قص أنَّ ُه افُّْ  ب ادُ ف مل حيتٍظ هبٚ اف ظذ ذفؽ رؾوٓٚ  وبْٚءً . ٜ ـتٚبٚت هيقديٜإفٔٓٚ يف أجّ  رنَٚتٌس أو يُ تُ رون ومل تٖخِّ تَّٚ

ئدة ـٕٚٝ ضريَٜ افَّْهذه إشىر افزَّ  نَّ وإرجح أ ،ٚشخ وفًٔٝ أصِٜٔٚد بٚظتٌٚرهٚ إوٚؾٚت مـ افَّْ ََّ بًض افُّْ  ٚشخ ا

ء افرِّ رّ ٖـٔد فِجٔؾ اجلديد مـ ؿُ قؤح وافتَّ فِتَّ  ئٔؾ ظْد افٌحر إُحر وفٔس ر إها اهلل هق افذي حرَّ  شٚفٜ افالهقتٜٔ بٖنَّ ا

ُّ وهُ  .شمقشك» تٌدو يف ؽر قص احٚشقريٜ افتل ُه ًٚظدة ظذ تقؤح ـِامت أو ظٌٚرات يف افُّْ ْٚك تٌٔرات أخرى فِ

ً  .ٓٚ أو حتك ؽر صحٔحٜمِِّ  ٓٚ حتتٍظ وفَُّْ  ،قص يف احلقارُه ًخٜ احٚشقريٜ ظذ مثؾ هذه افُّْ ؼ افُّْ ًِِّ مٚ تُ  ـثرا

ءة افتَّ  ًُ . وحُي تٓٚحّ ى ِص دَ ُؿ ظذ مَ َِٔديٜ فتسك فَِٚرئ احلُ بٚفَرا س ثٚبتٜ فتًٍر أو ترمجٜ ُش ِامء أن ووع أُ ٚول اف

 ٍُ مجٚت إؿدم هلذه ير يف افسَّ وافَّْ ،ًخ ؿديّٜ أخرى مثؾ فٍٚئػ افٌحر ادُٕٔٝ  إػقع ُج ٚفرُّ قل افٌٚموٜ بُه اف

 ٍُ حتريػ، مىقضٚت،  تهٍْٔٚت:[ ُؾ وؽره.افَٕٚقين ادُن ّص خيتٚرون مٚ إذا ـٕٚقا يًتخدمقن افَّْ ثؿَّ  ،قلُه اف

 َد افُتٚيب، ٕيص، ًٕٚخ، افْتٚريخ، تدويـ، ـتٌٜ، فٌٚت، ترمجٜ، تًريػ، ؽريٛ، تْٚؿض، افَٕٚقن، 

: ؿٌؾ ص افُتٚبٜٔ ادًٔٚريٜقافُُّْه ]. 880صـ -دار افثََّٚؾٜ  ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

س مـ افٌِٚت إصِٜٔ وع يف إٕجٚز ترمجٜ جديدة فُِتٚب ادَُدَّ ٜ  ،افؼُّ روا أجَّٜ ًُٕخ جيٛ ظذ ادُسمجغ أن ُيَرِّ

ًُٕخ أخرى بؾ حتك ترمجٚت أخرى. ومشًٔتخدمقهنٚ ؿ ظذ إرجح شقف يًتنرون  ٛ ظِٔٓؿ  ،ع أهنَّ إٓ أنَّف يتقجَّ

ؽؿ مـ بًض أراء ادًُٚروٜ ،ٕص  واحد بًْٔف إػآشتْٚد  ًٚ ظذ أؾوؾ  ،وبٚفرَّ إٓ أن ُمًيؿ افًِامء يتٍََّقن ظّقم

خ فُُِّْهقص افُتٚبٜٔ افًزيٜ وافٔقٕٕٜٚٔ.  ًَ  The Bible Hebraicaًٔٚري فًِٓد افَديؿ هق افَّْص ادافُّْ

Stuttgartensis  يف  شرودفػ ـٔتؾ»افىًٌَّٜ افرابًٜ مـ حترير  م6311 - 6311ادْنقر يف صتقجتٚرت بٖخامٕٔٚ يف

َّْص افُتٚيب مـ مىقضٜ 6308 ممّٚ  ،م6060شْٜ  إػوافتل يرجع تٚرخيٓٚ  ،The Leningrad Codexم. واف

ًُٕخٜ ـٚ ـ أجوًٚ ُمالحيٚت بنٖن افَراءات ادُختٍِٜ ،مِٜ مـ افًٓد افَديؿجيًِٓٚ أؿدم  َّّ ومـ وّْٓٚ  ،وفَُّْف يتو

ت يف شْٜ افًٌض مـ فٍٚئػ افٌحر ادِّٔٝ ُِٕؼَ ًُٕخٜ جديدة  أّمٚ افَّْص ادًٔٚري فًِٓد اجلديد ؾٓق م. 8005. وُهْٚك 

ٌَؾ م3363افىًٌَّٜ افرابًٜ مـ افًٓد اجلديد افٔقٕٚين ادْنقرة يف شْٜ  خٜ تّؿ إظدادهٚ مـ ِؿ ؾريؼ دويل مـ . هذه افًُّْ

 ًُ س ادُتَّحدةاف فَِراءات  تتَٔٔام. وهق حيتقي ظذ افَّْص إشٚد ظالوة ظذ ِامء حتٝ إذاف مجًّٔٚت افُتٚب ادَُدَّ
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رة ُِّ يٕٜٚٔ ديّٜ مثؾ افنُّ مجٚت افَواشتنٓٚدات مـ آبٚء افًُْٜٔ وافسَّ  ،افتل ُتتِػ ظـ هذا افَّْص يف ادخىقضٚت ادٌُ

 ًَّ افَْد افُتٚيب، ٕيص، فٌٚت، مىقضٚت،  تهٍْٔٚت:[ الؾٜٔ افَديّٜ.وافٌَىٜٔ وافالتْٜٔٔ وإرمْٜٔٔ واجلقرجٕٜٚٔ واف

 ترمجٜ، تًريػ.حتريػ، 

: ختالؾٚتًٚمؾ مع آافتَّ ] .886صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

خٜ احٚشقريٜ ؿع ُهْٚك أـثر م ،فألشػ ٓ يقجد فًِٓد اجلديد مٚ ُيَٚبؾ افًُّْ مىقضٜ فًِٓد  5300ـ بؾ يف افقا

ديرات أنَّ  ،اجلديد ومع أن افًٌض يَقفقا إنَّ  ،افًٓد اجلديد مـ ـِامت ٚ يف ـّؾ ؾٔٓٚ اختالؾٚت أـثر ممَّ  وترى بًض افتََّ

ًُ  ، ادًْك احلََٔل فَِّْص% مـ هذه آختالؾٚت ٓ ُتٌرِّ 35 ٛ ظذ اف ِامء أن ُيٌربِقا هذه ادخىقضٚت ؾَد تقجَّ

دوا أـثرهٚ احتامًٓ يف أن يُقن دؿًَٔٚ  خ فِقُ  ،فُٔحدِّ مٚ يتقؿًَّقن أن يُقن افَراءة  إػقل ُص وُيَٚرٕقن بغ هذه افًُّْ

ٚد افُُّْهقص ؿقاظد دًُٚظدهتؿ ظ ،. وظذ تقايل افًْغإصِٜٔ َّ ٜ افُُّْهقص يف ـال افًٓديـ ووع ُٕ ذ حتديد صحَّ

وجيٛ احلذر افنديد يف تىٌٔؼ هذه  ،أؾوؾ افَراءات إػرؽؿ أنَّ هذه افَقاظد ٓ تٗدِّي ظذ افّدوام  ،افَديؿ واجلديد

ظد هل أن افَقاظد ّتٚب ـثراً مٚ أوٚؾقافَراءة إؿك هل إـثر احتامًٓ أن تُقن إصؾ. وإحدى هذه افَقا ُُ ا . ؾٚف

شٜ هل ـِّٜ  وفَُّْٓؿ ٕٚدرًا مٚ حذؾقا أّي  ،مّٚدة جلًؾ افَّْص أـثر ؾٓاًم ظْد ُؿّرائٓؿ ؿ اظتزوا إشٍٚر ادَُدَّ رء ٕهنَّ

شٜ. وؿٚظدة أخرى هل  ءة ظًرة افٍٓؿاهلل ادَُدَّ َِّام ـٕٚٝ افَرا ـُ حٔٞ أنَّ  ،ؾٚدُحتّؾ أن تُقن هل إصِٜٔ ،أنَّف 

ى ًِّ ً مٚ ُيٌ ّرائٓؿافُتٌٜ ـثرا َُ ءة. ـام  ،قن افُُّْهقص فٔجًِقهٚ واوحٜ ف هقا افَرا وفُـ مل يُـ مـ ادُحتّؾ أن ُينقِّ

ٚد افُُّْهقص ظذ بدائؾ فُِِامت افتل تٌدو ُمتنٚهبٜ يف افُّْىؼ أو تٌدو هُذا  َّ ُٕ دة مـ يٌحٞ  َّّ إلزافٜ إخىٚء ؽر ادُتً

تّٚب ُُ ؿ يٌحثقن ظـ ادَ ،ذفؽ إػ. وبٚإلوٚؾٜ اف ٚضع افتل ُيُّـ أن يُقن افُٚتٛ ؿد شٓٚ ظْٓٚ بٖن ُتىَّك شىراً إهنَّ

ر فٍْس افُِّٜ إػأو إتَؾ مـ اشتخدام ُمًغَّ فُِِّٜ  وهُذا ظـ ؽر ؿهد حذف ـِامت يف  ،اشتخدام ُمتٖخِّ

افُُّْهقص ؾ٘نَّ افثَِّٜ يف  ،ُحُِقل إػيف افُُّْهقص يف افًٓد افَديؿ مٚ زافٝ يف حٚجٜ افقشط. ومع أن ادُنُالت 

 ًُ هٔٛ مـ افَراءات ادُختٍِٜ يف مىقضٚت افًٓد اجلديد ،ِامء أجناحٚشقريٜ جًِٝ ظّؾ اف ٚد  وافًدد افرَّ َّ ُٕ شتجًؾ 

افَْد افُتٚيب، ٕيص، مىقضٚت،  تهٍْٔٚت:[ افًٓد اجلديد ُيقاجٓقن ظّاًل صٚؿرٚ ظذ مدى شْغ ظديدة آتٜٔ.

 تًريػ، ؽريٛ، ؿقإغ، ًٕٚخ.حتريػ، 
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ََّ مجٜ افَٔٚشٜٔ ادُ افسَّ ]. 881صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:   حْٜ

RSV، 1952م ، َِّ ُ وصدرت بٚشؿ افسَّ  م6323َحٝ يف ُٕ ََّ مجٜ افَٔٚشٜٔ اد وفٔدة ترمجٜ وهل  :NRSVحٜ اجلديدة ْ

ََّ هلام ترمجٜ ادِؽ جّٔس ادُ أوّ  ،ترمجتغ جٚءت مّؾ  ،ادِؽ جّٔس ََّ مجٜ اإلٕجِٔزيٜ ادُ وافسَّ  ،حْٜ  م،6225حٜ يف ْ

مجٜ إمرئُٜ افسَّ  م6306وفذفؽ أصدروا يف  ،ٌتٓٚ إٕجِٔزيٜ فٌِٚيٜ يهًٛ ؾّٓٓٚ ظذ ـثريـ مـ إمرئُغفُ 

ََّ مجٜ افَٔٚشٜٔ ادُ افسَّ و ،ASV ًخٜ حديثٜافَٔٚشٜٔ وهل ُٕ   مجٜ إمرئُٜ افَٔٚشٜٔمجٜ افًكيٜ فِسَّ حٜ هل افسَّ ْ

NASV،  ًُ ؾريؼ  أنَّ  ،واحدٍ  زم ٕمرٍ رة أـثر مـ افالَّ تحرِّ ٚ مُ يًتزهٚ ـثرون مـ ادًٔحٔغ أهنَّ  قء احلظّ وفُـ ف

ّف س افُْٚئس افَقمل افذي اهتَّ ؼف ظِٔٓؿ جمِوـٚن يُ  ،هِحغمجٜ مـ افزوتًتٕٚٝ وـٚثقفٔؽ هيقه مُ افسَّ 

ـثريـ مـ  ـام أنَّ  ،قفف صٔقظُٜٔٔ ف مُ ىٚردة افنٔقظٔغ يف اخلًّْٔٚت مـ افَرن افًؼيـ بٖنَّ ن يف أثْٚء حرـٜ مُ قادًٔحٔ

 أمّ  إػواإلصٚرة ، ة ظـ مٔالد ادًٔحقَّ ٌُ ُٕ  ظٚم   ًتز بنُؾٍ ٌٚرات تُ وهل ظِ  ،(1/61ادًٔحٔغ اظسوقا ظذ ترمجٜ )إش

. ومع ذفؽ ياؤًِؿ بٚدٔالد افًذرقم ظذ ا فتَّ جُ هذا هُ  ورأى افُثرون أنَّ  ،شٜصٚبَّ » إػ شظذراء»ت مـ ٍؾ تٌرَّ افىِّ 

َِّ ؾٓذه افسَّ  ًٓ مجٜ فً ًٚ  ٓٚ إـثر ؿٌق وؿد اشتخدم  ؿٔغ.ظْد افزوتًتٕٚٝ وافُٚثقفٔؽ وإرثقذوـس افؼَّ  واشتخدام

افًٓد حتريػ، تٚريخ، فٌٚت، ترمجٜ، تًريػ،  تهٍْٔٚت:[ .ومقوع ثَٜ أـزمىقضٚت أؿدم  م6323يف تَْٔحٓٚ يف 

 افَديؿ، إنٌٔٚء، تًٍر.

 مجٚت إؿّؾ إصُٚفٜٔ افسَّ ]. 883صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًُ يتَّ : حرؾٜٔ ٜ مجٚت ادُ بؾ ؽٚفٌٜٔ افسَّ  ،يَٜ واحدة شِّٜٔ فسمجٜ افُتٚب ادَدسف ٓ تقجد ضرِامء ظذ أنَّ ٍؼ ؽٚفٌٜٔ اف تٚح

َُ أن تُقن ٕٚؾًٜ ٕنقاع ُم  ءرّ تٍِٜ مـ اف ًَّ سجؿ يف هذا افًك هق أن جيد افتَّ ي ادقجقد أمٚم ادُ حدِّ وافتَّ  ،ا ِٔؿ قازن اف

 ؾ٘نَّ  ،ٌٜ احلديثًٜتّر فُِّ  ادُ ٌرُّ ٌٚت افَديّٜ مع افتَّ ُِّ ة ظـ افًتّرَّ وفُـ مع آـتنٚؾٚت ادُ . قفٜ افَراءةُٓ ٜ وُش ؿَّ بغ افدِّ 

ًٚ مُ ادٔزان افدَّ  ًٚ.ؿٔؼ ييؾ هدؾ  ، تًريػ.فٌٚت، ترمجٜ، ؽريٛ تهٍْٔٚت:[ راوؽ
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ى دَ وظذ مَ : ءفألشقا ]. 831صـ ،إوػ افىًٌَّٜ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

 َُ ة،  تهٍْٔٚت:[ ًٚء وافًٌٔد.ًٚمِٜ افٔٓقد وافِّْس فتٖجٔد إشٚءة مُ َدَّ ون اشتخدم افُثرون افُتٚب ادُ ُر اف تٚريخ، ادرأ

 ؽريٛ.

رجع : ٓقداوىٓٚد افٔ]. 831صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ٌِٔٔقن وافهَّ  ،ؾَٚدة افًُْٜٔ مـ بٚبٚوات ورظٚة ،س فتزير اوىٓٚد افٔٓقدَدَّ افُتٚب ادُ  إػنٚس ـثرون أُ 

 ًِّ  شنتؿ مـ آب هق إبِٔسأ» س مثؾ ؿقل ادًٔح :َدَّ اجلّٔع يَتًٌقن مـ افُتٚب ادُ  ،ٚزيقن وؽرهؿٔٚشٔقن وافَّْواف

 شافذيـ ؿتِقا افرب يًقع وأنٌٔٚئٓؿ» وصٍف فِٔٓقد بٚفَقل: يف شبقفس»ويَتًٌقن ؿقل افرشقل  ،(2/11)يق

ُُ  ومل. (8/65تس6) َّ  ّب ـ افرَّ ي بؾ بًض افَٚدة افٔٓقد  ،ٜ حٚل يْتَدون اجلْس افٔٓقدييًقع وافرشقل بقفس ظذ أج

ؿ افٔٓقد ٕهنَّ  حٌط مـأُ  ،أبق احلرـٜ افزوتًتٕٚتٜٔ ،شمٚرتـ فقثر» و .افذي ؿٚومقا اهلل وافْٚس افذيـ يًِّقن ظّؾ اهلل

ؾَد ؿٚل ظـ افٔٓقد  ،ٚزيقن ؾٔام بًد  دظٚيٜ هلؿـتٛ ـِامت صًٌٜ اشتخدمٓٚ افَّْ  م6513 يفو ،فقا فًِّٔحٜٔمل يتحقَّ 

ـُ  إػٚم َُّ ودظٚ احلُ  ،ؿ جْس مًِقن مرؾقضإهنَّ  وتدمر  ًِٔؿّٔٓؿ مـ افتَّ ًِِّ وحرمٚن مُ  الةٛ افهَّ تُ حرق ادجٚمع وأخذ 

ْذ ذفؽ . ومُ ة أمقاهلؿ وحرمٚهنؿ مـ حَقق إٓتَٚل وإجٌٚرهؿ ظذ افَٔٚم بٕٚظامل افٔقمٜٔقت افٔٓقد ومهٚدرُٔ بُ 

 ُِّ ًَّ حٚربٜ مُ شٝ ًٍٕٓٚ دُ وـرَّ  ،قثريٜ هذه افُتٚبٚتافقؿٝ أنُرت بًض افُْٚئس اف تٚريخ،  تهٍْٔٚت:[ ٚمٜٔ.ًٚداة اف

 تًريػ.تًٍر، ؽريٛ، ؿتؾ، افًٓد اجلديد، افرشٚئؾ، إنٚجٔؾ، 

يذخر : ًٚءِؿ افِّْ طُ ]. 831صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسمِٔر و روبرت هقبر: شتٍٔـ 

ء»ـ ُقيـ يَقل اهلل فؾٍل افتَّ  ،ًٚءس بٖؿقال تٌدو أخٌٚراً شٔئٜ فِِّْ َدَّ افُتٚب ادُ  ادْٓل  ٕهنٚ أـِٝ مـ افنجرة شحقا

ًُ ُو ًٚء بٚخلُ يٖمر افِّْ يف ـثر مـ رشٚئِف  شبقفس»افرشقل  ـام أنَّ  ،رجِٓٚ يًقد ظِٔٓٚ ؾ٘نَّ  ،ظْٓٚ وأن  ،ِىٜ رجٚهلؿقع ف

ٖبقن يو ،دائّٜ ٚقصٔٚت ظذ أهنَّ ويٖخذ ـثرون مـ ادًٔحٔغ هذه افتَّ  .ّـ يف افًًُِِّْٜٔ وأن ٓ يُ  ،ٚئسْافُيهّتـ يف 

ـ ؾٚفزامٟ افِّْ »، قق اإلًٕٚنَُ ة حرـٚت ُح دَّ وافًٌض يْتَدون بِن  ،دور يف افًُْٜٔ ًٚء أّي أن تٖخذ افِّْ  ًٚئٜٔ فًٔٝ ظ

ُذا ؿٚل ، هشًٚء ظذ ترك أزواجٓـع افِّْ نجِّ تُ  ،بؾ هل ظـ حرـٜ اجتامظٜٔ وشٔٚشٜٔ وظٚئِٜٔ» ،شققَُ ًٚواة يف احلُ ادُ 

ُُ هذه افتَّ  يَقل مًٔحٔقن آخرون إنَّ و م.6338يف  شبٚت روبرتًقن»ذيع افتٍِزيقين ادُ  هد ـ افًَِٔامت افُتٚبٜٔ مل ي

ْٜ ظْدهٚ ًَّٔ وفُْٚئس مُ  ،جؾبؾ ـٚن افَهد مْٓٚ حلوٚرة ؿديّٜ يًقدهٚ افرَّ  ،مٚنى افزَّ دَ مَ  إػإًٕٚن و مْٓٚ ـّؾ 
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ويف  ؿقاظد إليَٚؾٓـ. شبقفس»ؾقوع افرشقل  ،نُالتًٌٌـ مُ ًٚء يُ ـْٚئس ؾٔٓٚ مجٚظٚت مـ افِّْ  ،نُالت ؾرديٜمُ 

ًُ  شبقفس»اظسف افرشقل  ،مقاؿػ أخرى ـّ ، (3-61/6افَٚئدات يف افًُْٜٔ )رو ًٚءِىٜ افِّْب  وـٚن افًٌض مْٓ

ت ة، افًٓد  تهٍْٔٚت:[ (.61/6يف افًُْٜٔ )رو فَٚئدٍ  ٛفَ ؿد ُحِٝ أظذ ـإحداه وفًّؾ  ،(8/61)أع ٌَّٕٔٚ ادرأ

 تًٍر، تٚريخ، افًُْٜٔ، ؿقإغ. افَديؿ، افًٓد اجلديد، افرشٚئؾ، ؽريٛ،

ستٚريخ افُتٚب شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر:  فتزير : تزير آشتًٌٚد]. 831صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،ادَُدَّ

ًَّ ًُ اشتًٌٚد افنُّ  ً مٚ يٖمر افًٌٔد أن يُ  ٓحظ ـثرون مـ أصحٚب افًٌٔد أنَّ  ،قداءقب اف  ،ىًٔقا شٚدهتؿافًٓد اجلديد ـثرا

ِّّ يُ َديؿ افًٓد اف ـام أنَّ  ًُّ  أنَّ  إػح ِ د اجلِد شـًْٚن»ؾَد تُقن ظالمٜ  ،ُّـ أن ُيًِْقا قد يُ اف إؾرئَغ  أو أنَّ  ،هل شقا

افًٓد  ًٚروقن آشتًٌٚد يَقفقن إنَّ وادًٔحٔقن افذيـ يُ  .افذي فًْف اهلل شٕقح»بـ  شحٚم»ـًْؾ ئًنقن ؿدرهؿ 

ٌٔر فتَّ ـٕٚقا يوًقن اإليامن ؾقق ا شبقفس»ؿٚدة افًُْٜٔ مثؾ افرشقل  ويَقفقن إنَّ  ،اجلديد ٓ يًّح بٚٓشتًٌٚد

 ،افذي ـٚن يّتِؽ ظٌداً  شؾِّٔقن»ـ يف رشٚفتف ف شبقفس»افرشقل  وإنَّ  ،ٚوفٜ فتقضٔد دظٚئؿ ادًٔحٜٔيف ُم  ،آجتامظل

 َُ  شؿٚيغ»ٜٓ ظالمٜ ٚ يف جِ . أمَّ شبقفس»افذي ُحؾ رشٚفٜ  شسقأنًّٔ»ر افًٌد رِّ أن حُي  شؾِّٔقن»ظذ  أنَّ  إػة قَّ أخّح ب

وفًْٜ ًٕؾ  ،ٚس مـ ؿتؾ ـًْٚنُحٜ دْع افَّْٚ ـٕٚٝ ظالمٜ فِرَّ شقى أهنَّ  ،يذـر مٚذا ـٕٚٝ هل س َٓدَّ افُتٚب ادُ  ؾ٘نَّ 

ًٛ افٔٓقدي ٚ ؽزا افنَّ مٝ ظْدٚ متَّ ة يَقل ظْٓٚ افُثرون أهنَّ قَّ ٌُ وهل ُٕ  ،شـًْٚن»ابْف  إػٜٓ قجَّ حٚم ـٕٚٝ مُ 

 ؽريٛ، تًٍر.افرق،  تهٍْٔٚت:[ .افًُْٕٚٔغ

سقبر: شتٍٔـ مِٔر و روبرت ه ًَّ ]. 831صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ ، م6112يف : ٚحراتاف

ًٚ  شنـٚهْٚن دومُْٕٔٔٚٔٚ»ٕؼ  ًَّ مُ  مٚ أصٌح ـتٚب ًَّ »وؿد ؾٚق ـتٚب  ،ٚحراترصدًا فٌِٚحثغ ظـ اف ش ٚحراتمىرؿٜ اف

 ُُ ُ تُ مجٔع اف ُُ وؿد ؾنَّ  .سَدَّ ٛ إخرى مًًٌٔٚ مٚ ظدا افُتٚب اد ب يف هذا افُتٚب حٚذا ـٚن احتامل أن تهر افِّْ  اف ًٚء تَّٚ

َّ ؟ شٚحرات أـثر مـ افرجٚل ُٓ ، جؾًْٝ مـ وِع افرَّ ف إذ ُص ٕن ٕٚت ٕٚؿهٜ َـّ ؾ تٚريخ، ؽريٛ،  تهٍْٔٚت:[ .حٔقا

ة.  ادرأ
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ًٚء يف ـتٚب قق افِّْ َُ حُ ]. 832صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،ستٚريخ افُتٚب ادَُدَّ شتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ًٚ مـ ادُ س تُ َدَّ ًخٜ أخامٕٜٔ مـ افُتٚب ادُ ُٕ  يٌدوا أنَّ : س أخامينَدَّ مُ  ؾًٌد أن أخىٖت  ،جٚلر ظـ افرِّ حرِّ ؤػ تًَِٔ

ء وفُـ  ،ششٔدهٚ»ؾًُٔقن  ٔع زوجٓٚ.ىأن تُ  ظِٔٓٚ أن ،ة تًٍؾ مٚ تنٚءرَّ ٚ بدًٓ مـ أن تُقن ُح هنَّ إؿٚل هلٚ اهلل  ،حقا

َِّ  ششٔدهٚ»ـِّٜ  َِّ ح ًٓ مـ أن يُقن  ،شؽٌٔٓٚ» ٜٓٚ ـِّٝ م وينؽ بًض  ،شؽٌٔؽ» ،ششٔدك»ؾٖصٌحٝ افًٌٚرة بد

ع هل افتل أحدثٝ هذا افتَّ  خغ يف أنَّ ادٗرِّ  ة، ؽريٛ، حتريػ، افًٓد افَديؿ. تهٍْٔٚت:[ .ٌٔرزوجٜ افىٌَّٚ  ادرأ

سروبرت هقبر: شتٍٔـ مِٔر و  أؿدم ّٕص فديْٚ مـ ]. 832صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّ

م، أّي ُربَّام بًد ثالثغ شْٜ ؾَط مـ ـتٚبٜ 685ُُٕهقص افًٓد اجلديد هق ُجزء مـ إٕجٔؾ يقحْٚ، مُتقب يف ٕحق 

ء مـ )يق ّب يًقع: هؾ أنٝ (، تنتّؾ ظ33-62/36إصؾ، وهذا اجلُزء ينتّؾ ظذ أجزا ذ شٗال بٔالضس فِرَّ

 ، تٚريخ.58مىقضٚت، افَْد افُتٚيب، ٕيص، برديٜ  تهٍْٔٚت:[ مِؽ افٔٓقد؟

 تيٓر يف ـّؾ  شاهلل»ـِّٜ ]. 833صـ ،افىًٌَّٜ إوػ ،دار افثََّٚؾٜ ،تٚريخ افُتٚب ادَُدَّسشتٍٔـ مِٔر و روبرت هقبر: 

ى بًٌض افَٚدة مـ افٔٓقد أدَّ  شاهلل»وظدم ذـر اشؿ . شٕنٔد اإلٕنٚد» و شأشتر»ٍري س ؾٔام ظدا ِش َدَّ أشٍٚر افُتٚب ادُ 

 ًِّ ٕنٔد »ؾرأوا يف  ،شٍر  يف ـّؾ هللوفُـ ؿٚدة آخريـ رأوا ا ،شَٜدَّ ٍريـ فًٔٚ مـ إشٍٚر ادُ وادًٔحٔغ بٖن هذيـ اف

ًٚ  شاإلٕنٚد ٌَّ  رمزاً صًري ًِّ رأوا اهلل يًّؾ ورا شأشتر»ويف  ،ٜ اهلل فنًٌفدح ؾحّك افٔٓقد  ،تٚر يف مًٚء إحداثء اف

 ٍُ  افَٕٚقن.ؽريٛ، افًٓد افَديؿ،  تهٍْٔٚت:[ رس.مـ مذبحٜ صٚمِٜ مـ اف

ٚحِلَٚت ّؿ افهَّ
تِِف َتتِ َّ ًْ

ِذي بِِْ  افَّ
ِ
ُد هلل ّْ احلَ
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