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 يب يؼُٗ كهًخ ثبعٛهٕٛط 

" أسٔثٛخ انًزكَهًخ فٙ أسثب  -فٙ حذٚثّ ػٍ انًجًٕػبد انهغٕٚخ اٌ انَٕٛبَٛخ رؼزجش اقذو انهغبد انُٓذ" ْٕيجٕسجش"ٚقٕل 

كبنضٚذ ، انخًش، ٔانخًش ٔغٛشًْب ) ٕٔٚجذ فٙ انَٕٛبَٛخ ػذد كجٛش يٍ انًفشداد انًقزشضخ يٍ نغبد حضبسح انجحش انًزٕعظ 

 .ٔفٙ انُصٕص انقذًٚخ ٚؼُٙ ْزا االعى قبئذا أ قبضٛبأسٔثٛخ  –نٛغذ ُْذ ( يهك) basilecusكهًخ "ٔ( 

" انًهك" ثى دنذ ػهٗ  judgeأ قبضٛب  capitaineػُذ فٙ انجذاٚخ قبئذا ( صفخ رحٕنذ انٗ اعى )  "ثبعٛهٕٛط " كهًخ 

إٚاٌ )  basilica" ثبعٛهكب" ًخ ٔيُّ يشزقبد كثثٛشح جذا رذٔس فٙ ْزا انًؼُٗ نؼم اشٓشْب ػُذَب كهbasilٔجزسْب 

ثبصل فٙ االَكهٛضٚخ : ُٔٚغق  basilفٙ يذُٚخ انكبف ثزَٕظ  ثى اعى " انجبعٛهٛك " ٔ( عجزًٕٛط عفشٔط فٙ نجذٖ انكجشٖ

 " .ثبعٛهٙ" ٔٚغزؼًهّ انؼشة انًغٛحٌٕٛ فٙ يصش فٙ صٕسح ( 

 فًٍ اٍٚ جبءد؟ " انًزٕعظ حضبسح انجحش " َٕٚبَٛخ ٔكبَذ يغزؼبسح يٍ " ثبعم " ارا نى ركٍ كهًخ 

جبءد ال سٚت يٍ انؼشٔثٛخ انزٙ ْٙ نغخ حضبسح  -انضٚذ ٔانخًش: آَب ، كجقٛخ انكهًبد انًقزشضخ ٔضشة نٓب يثال ثكهًزٙ 

 .انجحش انًزٕعظ ٔنٛظ غٛشْب ، أ قجهٓب ، حضبسح اخشٖ

ٔنكٍ انذالثهخ ( يثال –انحبكى ، انحكى : قبسٌ صهخ . )فهزؼذ انٗ يب ركش يٍ آَب فٙ انجذاٚخ قبئذا أ قبضٛب ، ًْٔب ال ُٚفصالٌ 

ْٕٔ اقشة انجزٔس ٔانصقٓب " ثغم" أال ، َُغهق يجبششح انٗ انجزس انؼشثٙ " انقبئذ " فهُبخز يؼُٗ . رزغٕس ثغجٛؼخ انحبل 

 :ثبنًٕضٕع 

االعذ ، انشذٚذ ، انشجبع، : انجبعم . ػجظ يٍ انغضت ٔانشجبػخ: ثغم انشجم ، ٚجغم ثغٕال، فٕٓ ثبعم ٔثغم ٔثغٛم 

 .انًصبٔنخ فٙ انحشة : انشجبػخ ٔانًجبعهخ : ٔانجغبنخ . ثغالء ٔثغم: ٔانجًغ 

 " . ٔقذج ثغم، ثبنضى ، ثغبنخ ٔثغبال ، فٕٓ ثبعم ، ا٘ ثغم( :" انهغبٌ ) ْٔزِ انصفبد انقهئذ ٔٚضٛف 

٘ ثُب انٗ =ٚؤد" ثغم"ٔ" ثغم" اصال ٔفشػب ، فبٌ اسرجبط انجزسٍٚ " ثبعم" ؼُٗ ٔثصشف انُظش ػٍ رفغٛش اثٍ يُظٕس نً

انجٓهٕل ، ا٘ انؼضٚض انجبيغ : فبرا أثذنزب ْبء كبَذ ثٓم ٔيُٓب . ُْٔب رؼبقجذ انغٍٛ ٔانغبء. ْٕٔ انشجبع انًقذاو " انجغم " 

انز٘ ٚؼظًّ انُبط ، انكجٛش ، : ٔانكفبٚخ، ٔانججبلانججم، انحغت : ٔيُٓب " ثجم" فبرا قجهذ جًٛب كبَذ . نكم خٛش ، انكشٚى 

 .انؼظٛى ، انشجم انشٛخ ، انغٛذ 

 برا ػُّ ثبػزجبسِ قبضٛب؟ًف

: ثًؼُٗ  beslo"ثغهٕ "كهًخ : اٌ فٙ انهغخ انحغضٚخ ، ْٔٙ نغخ ػشٔثٛخ ٚزكهًٓب قغى يٍ اْم انحجشخ" ْشيجٕسجش"زكش ٚ

انالرُٛٛخ  –ٔانَٕٛبَٛخ " ثبعم" ْٕٔ َفظ جزس انؼشثٛخ " ثغم" ٔيٍ انٕاضح اٌ جزسْب ْٕ jugementحكى ، قضبء 

basili(us) . 

ٔنُب اٌ َالحظ ُْب اٌ انحهف أ ربنقغى ٚكٌٕ كثٛشا فٙ يٕعٍ انًحبكًخ . حهف ، اقغى ًُٚٛب : ثغم ثًؼُٗ " : دٔص٘"ٕٔٚسد 

جبء " دٔص٘"َٔالحظ اٚضب اٌ . ، كب ْٕ انقٕل انًأثٕس " ٍ ػهٗ يٍ اَكش انجُٛخ ػهٗ يٍ ادػٗ ٔانًٛٛ" ٔانزقبضٙ، ار اٌ 

" ٔارا كُب الَجذ فٙ ْزِ انًؼبجى فٙ يبدح  ا٘ يب فبد يؼبجى انؼشثٛخ ركشِ  (ركًهخ انًؼبجى انؼشثٛخ) ثٓزا انكهًخ فٙ يؼجًّ

 : جبء( نغبٌ انؼشة )ففٙ . نًشاد يب ٚفٛذ انقضبء أ انزقبضٙ فقذ َغزأَظ ثًؼبٌ نٓب اخشٖ قذ ركٌٕ قشٚجخ يٍ ا" ثغم

 .جضٖ ثؼًم يب: أثغم 

 يٍ االضذاد، ْٕٔ انحالل ٔانحشاو : انجغم 

 .انحجظ، انزٕكٛذ فٙ انًالو ، انَهحٙ ٔانهٕو : انجغم

 .رؼغب َٔغكب : ثغال ٔأال ، كقٕنٓى : انجغم فٙ انذػبء 

فٙ االجبثخ ٔارا دػب انشجم ػهٗ صبحجّ " آيٍٛ" ساد ارا ا" ثغال:" ٚقٕل انشجم . آيٍٛ : ٔانجغم فٙ انذػبء اٚضب ثًؼُٗ 

 .ثغال ثغال ،ا٘ آيٍٛ ، أيٍٛ : قغغ اهلل يغبِ فٛقٕل االخش : ٚقٕل 

انكهًخ انًهكٛخ رهك  –انالرُٛٛخ " ثبعٛهٕٛط " ٔقذ رجٍٛ اٌ  .ْٔزِ كهٓب رأرٙ فٙ يٕعٍ انقضبء ٔانزقبضٙ ٔانخصبو ٔانزحبكى 

رغٕسد ، فٙ انهغزٍٛ ، يٍ انحغٙ انٗ انًؼُٕ٘ ، يٍ اعى ثقهخ انٗ نقت ايجشاعٕس٘ " بعمث" اال انؼشثٛخ نٛغذ  –انفخًخ 

 يب يؼُٗ كهًخ ثبعٛهٕٛط . ٔٚب نّ يٍ رغٕس ػجٛت. يججم 
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" أسٔثٛخ انًزكَهًخ فٙ أسثب  -فٙ حذٚثّ ػٍ انًجًٕػبد انهغٕٚخ اٌ انَٕٛبَٛخ رؼزجش اقذو انهغبد انُٓذ" ْٕيجٕسجش"ٚقٕل 
كبنضٚذ ، انخًش، ٔانخًش ) ٕٔٚجذ فٙ انَٕٛبَٛخ ػذد كجٛش يٍ انًفشداد انًقزشضخ يٍ نغبد حضبسح انجحش انًزٕعظ 

 .ٔفٙ انُصٕص انقذًٚخ ٚؼُٙ ْزا االعى قبئذا أ قبضٛبأسٔثٛخ  –نٛغذ ُْذ ( يهك) basilecusكهًخ "ٔ( ٔغٛشًْب 

" انًهك" ثى دنذ ػهٗ  judgeأ قبضٛب  capitaineػُذ فٙ انجذاٚخ قبئذا ( صفخ رحٕنذ انٗ اعى )  "ثبعٛهٕٛط " كهًخ 

إٚاٌ )  basilica" ثبعٛهكب" ًخ ٔيُّ يشزقبد كثثٛشح جذا رذٔس فٙ ْزا انًؼُٗ نؼم اشٓشْب ػُذَب كهbasilٔجزسْب 

ثبصل فٙ االَكهٛضٚخ : ُٔٚغق  basilفٙ يذُٚخ انكبف ثزَٕظ  ثى اعى " انجبعٛهٛك " ٔ( عجزًٕٛط عفشٔط فٙ نجذٖ انكجشٖ

 " .ثبعٛهٙ" ٔٚغزؼًهّ انؼشة انًغٛحٌٕٛ فٙ يصش فٙ صٕسح ( 

 فًٍ اٍٚ جبءد؟ " انًزٕعظ حضبسح انجحش " َٕٚبَٛخ ٔكبَذ يغزؼبسح يٍ " ثبعم " ارا نى ركٍ كهًخ 

جبءد ال سٚت يٍ انؼشٔثٛخ انزٙ ْٙ نغخ حضبسح  -انضٚذ ٔانخًش: آَب ، كجقٛخ انكهًبد انًقزشضخ ٔضشة نٓب يثال ثكهًزٙ 
 .انجحش انًزٕعظ ٔنٛظ غٛشْب ، أ قجهٓب ، حضبسح اخشٖ

ٔنكٍ ( يثال –انحبكى ، انحكى : قبسٌ صهخ . )فهزؼذ انٗ يب ركش يٍ آَب فٙ انجذاٚخ قبئذا أ قبضٛب ، ًْٔب ال ُٚفصالٌ 
ْٕٔ اقشة انجزٔس " ثغم" أال ، َُغهق يجبششح انٗ انجزس انؼشثٙ " انقبئذ " فهُبخز يؼُٗ . انذالثهخ رزغٕس ثغجٛؼخ انحبل 

 :ٔانصقٓب ثبنًٕضٕع 

االعذ ، انشذٚذ ، انشجبع، : انجبعم . ػجظ يٍ انغضت ٔانشجبػخ: ثغم انشجم ، ٚجغم ثغٕال، فٕٓ ثبعم ٔثغم ٔثغٛم 
 .انًصبٔنخ فٙ انحشة : انشجبػخ ٔانًجبعهخ : ٔانجغبنخ . ثغالء ٔثغم: ٔانجًغ 

 " . ٔقذج ثغم، ثبنضى ، ثغبنخ ٔثغبال ، فٕٓ ثبعم ، ا٘ ثغم( :" انهغبٌ ) ْٔزِ انصفبد انقهئذ ٔٚضٛف 

٘ ثُب =ٚؤد" ثغم"ٔ" ثغم" اصال ٔفشػب ، فبٌ اسرجبط انجزسٍٚ " ثبعم" ؼُٗ ٔثصشف انُظش ػٍ رفغٛش اثٍ يُظٕس نً
انجٓهٕل ، ا٘ انؼضٚض : فبرا أثذنزب ْبء كبَذ ثٓم ٔيُٓب . ُْٔب رؼبقجذ انغٍٛ ٔانغبء. ْٕٔ انشجبع انًقذاو " انجغم " انٗ 

انز٘ ٚؼظًّ انُبط ، : ٔانكفبٚخ، ٔانججبلانججم، انحغت : ٔيُٓب " ثجم" فبرا قجهذ جًٛب كبَذ . انجبيغ نكم خٛش ، انكشٚى 
 .انكجٛش ، انؼظٛى ، انشجم انشٛخ ، انغٛذ 

 برا ػُّ ثبػزجبسِ قبضٛب؟ًف

: ثًؼُٗ  beslo"ثغهٕ "كهًخ : اٌ فٙ انهغخ انحغضٚخ ، ْٔٙ نغخ ػشٔثٛخ ٚزكهًٓب قغى يٍ اْم انحجشخ" ْشيجٕسجش"زكش ٚ

انالرُٛٛخ  –ٔانَٕٛبَٛخ " ثبعم" ْٕٔ َفظ جزس انؼشثٛخ " ثغم" ٔيٍ انٕاضح اٌ جزسْب ْٕ jugementحكى ، قضبء 

basili(us) . 

ٔنُب اٌ َالحظ ُْب اٌ انحهف أ ربنقغى ٚكٌٕ كثٛشا فٙ يٕعٍ . حهف ، اقغى ًُٚٛب : ثغم ثًؼُٗ " : دٔص٘"ٕٔٚسد 
َٔالحظ اٚضب اٌ . ، كب ْٕ انقٕل انًأثٕس " ٍ ػهٗ يٍ اَكش انجُٛخ ػهٗ يٍ ادػٗ ٔانًٛٛ" انًحبكًخ ٔانزقبضٙ، ار اٌ 

ٔارا كُب الَجذ فٙ ْزِ  ا٘ يب فبد يؼبجى انؼشثٛخ ركشِ  (ركًهخ انًؼبجى انؼشثٛخ) جبء ثٓزا انكهًخ فٙ يؼجًّ" دٔص٘"
نغبٌ )ففٙ . نًشاد يب ٚفٛذ انقضبء أ انزقبضٙ فقذ َغزأَظ ثًؼبٌ نٓب اخشٖ قذ ركٌٕ قشٚجخ يٍ ا" ثغم" انًؼبجى فٙ يبدح 

 : جبء( انؼشة 

 .جضٖ ثؼًم يب: أثغم 

 يٍ االضذاد، ْٕٔ انحالل ٔانحشاو : انجغم 

 .انحجظ، انزٕكٛذ فٙ انًالو ، انَهحٙ ٔانهٕو : انجغم

 .رؼغب َٔغكب : ثغال ٔأال ، كقٕنٓى : انجغم فٙ انذػبء 

فٙ االجبثخ ٔارا دػب انشجم ػهٗ صبحجّ " آيٍٛ" ساد ارا ا" ثغال:" ٚقٕل انشجم . آيٍٛ : ٔانجغم فٙ انذػبء اٚضب ثًؼُٗ 
 .ثغال ثغال ،ا٘ آيٍٛ ، أيٍٛ : قغغ اهلل يغبِ فٛقٕل االخش : ٚقٕل 

انكهًخ انًهكٛخ رهك  –انالرُٛٛخ " ثبعٛهٕٛط " قذ رجٍٛ اٌ .ْٔزِ كهٓب رأرٙ فٙ يٕعٍ انقضبء ٔانزقبضٙ ٔانخصبو ٔانزحبكى 
ٕس٘ رغٕسد ، فٙ انهغزٍٛ ، يٍ انحغٙ انٗ انًؼُٕ٘ ، يٍ اعى ثقهخ انٗ نقت ايجشاع" بعمث" اال انؼشثٛخ نٛغذ  –انفخًخ 
 .ٔٚب نّ يٍ رغٕس ػجٛت. يججم 


