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طادقة ،تم إطادة الرتققم بطريؼة تسؾسؾقة كام هو ضاهر طذ غالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رغبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذلك ،يؿؽـؽم
التواصل مع هقئة التحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٍئخ االعزشبسٌخ
ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً
فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ
فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
 .4أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش
 .5أ.دٍِٕ.ــشح ثٕذ حمّذ اٌـذٚعــشي
 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

طائفح اإلخٛج اٌثٌٕٛذٌح "دراسح عمذٌح ٚصفٍح"

إعذاد
د.عثذاهلل تٓ عثذاٌزمحٓ تٓ عثذاهلل ادلٍّاْ

إقمداد :د.قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعمٞمامن

ـم٤مئٗم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمدي٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م وصٗمٞم٦م"

ًَدٖـ ايبشح
شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ـم٤مئٗم٦م اًمًقؾمٞمٜم٤مٟم َّٞم٦مُ ،مـ طمٞم٨م ٟمِم٠مهت٤م وشم٠مرخيٝم٤م وأهؿ قم٘م٤مئده٤م
ظم٤مص ً٦م ومٞم٤م يتٕم َّٚمؼ
وؿمخّمٞم٤مهت٤م ،هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اعمثػمة ًمٚمجدل ذم اًمتَّ٠مريخ اًمٜمٍَّماين احلدي٨م،
َّ
َّجًد ،وحتريػ اًمٙمت٤مب
أهؿ اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾم َّٞم٦م ًمٚمٜمٍَّماٟم َّٞم٦مُ 8مثؾ :اًمّمٚم٥م ،واًمت ُّ
سمٛمقىمٗمٝم٤م دم٤مه ِّ
سم٤مًمتجًد ،وٓ اًمٙم َّٗم٤مرة ،وٓ اًمتَّثٚمٞم٨م ،وٓ اًمٕمِم٤مء
اعم٘مدَّ س ًمدى اًمٜمَّّم٤مرى ،طمٞم٨م َّإهن٤م ٓ شم١مُمـ
ُّ
أشمٌ٤مقمٝم٤م ُمـ آقمت٘م٤مد
٤مين قمغم اهلٞمئ٦م اًمتل ي١مُمـ هب٤م يم٤م َّوم٦م اًمٜمَّّم٤مرى ذم اًمٕم٤ممل ،سمؾ ي٘مؽمب
ُ
َّ
اًمر َّسم ِّ
اإلؾمالُمل
َّّمقر
سمقطمداٟمٞم٦م اهلل يمخ٤مًمؼ ُمتٗمرد يمً٤مئر اًمٓمقائػ اًمتقطمٞمدي٦م ،يمام ي٘م٤مرسمقن اًمت ُّ
ِّ
يمٌػمُ ،مع وضمقد ٍ
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
ٟمزقم٦م قم٘مالٟم َّٞم ٍ٦م ،شمؽمك سمّمٛمتَٝم٤م واوح ً٦م قمغم ذًمؽ آقمت٘م٤مد.
ًمٚمٛمًٞمح


422
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مامنٞقمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعم. د:إقمداد

"م٦مٞم وصٗم٦م قم٘مدي٦م "دراؾم٦مديٜم اإلظمقة اًمٌقًم٦مئٗم٤ـم

Abstract
The Polish Brotherhood Community, A dogmatic, descriptive study
Thesis Abstract
This research deals with the Socinianism community, in terms of its origin,
history and its significant doctrines & dignitaries, this controversial
community in the modern Christian history, especially with regard to its
attitude towards the most fundamental doctrines of the Christianity such as
crucifixion and Incarnation and alteration of holy scripture of Christians,
as it does not believe in incarnation nor in atonement, doctrine of the
Trinity, or the Lord's Supper, the way all the Christians throughout the
world believe in, but its followers are significantly closer in their
perceptions about Christ to the Islamic one, with a rational tendency that
leaves its clear mark on that belief.



423
م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د.قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعمٞمامن

ـم٤مئٗم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمدي٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م وصٗمٞم٦م"

املكدَ١
واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،وقمغم آًمف
واًمّمالة
رب اًمٕم٤معملم،
َّ
احلٛمد هلل ِّ
َّ
وصحٌف أمجٕملم ،وسمٕمد:
ٍ
يمٌ٤مطم٨م إطمدى اًم َّٓمقائػ اًمتل ظمرضم٧م قمـ ؾمٞم٤مق اًمٕم٘مٞمدة اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م
وم٘مد ًمٗم٧م اٟمتٌ٤مهل
اًمٙمٜمً َّٞم٦م ،اًمتل يٛمتدُّ شم٠مرخيٝم٤م إمم ىمراسم٦م إًمػ وؾمٌٕمامئ٦م قم٤م ٍم ،وم٢مٟمٜمل أضمد َّ
أن اًمٕم٘مٞمدة اًمٜمٍماٟمٞم٦م –
ـمقائػ يمثػمة قم٘م٤مئده٤م ُمتٜم٤مىمْم٦م ،وم٤مًمٜمٍماين ذم ذًمؽ اًمت٠مريخ اًمٓمقيؾ
سمت٤مرخيٝم٤م اًمٓمقيؾ  -شمْمؿ
َ
أهؿ ؿمخّم َّٞم٦م
يٛمٙمـ إـمالىمف قمغم شمالُمٞمذ اعمًٞمح ،وقمغم ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًم َّٓمٌ٘م٦م اًم َّث٤مٟمٞم٦م اًمتل
شمْمؿ َّ
ُّ
شمؿ شمٕمٛمٞمدُ ه سمٕمد ووم٤مشمف ُمثؾ:
ٟمٍماٟم َّٞم٦م قمغم اإلـمالق ،وهل( :سمقًمس) ،ويٓمٚمؼ قمغم ُمـ سمٕمدهؿ ممـ َّ
ٍ
ٍ
َّجًد،
(ىمًٓمٜمٓملم) ،وقمغم
َ
ـمقائػ يمثػمة ُمتٜم٤مىمْم٦مُ ،مٜمٝم٤مُ :مـ يٜمٙمر َّ
اًمّمٚم٥م ،وُمٜمٝم٤مُ :مـ يٜمٙمر اًمت ُّ
ٍ
حتريػ ومٞمف ،وُمٜمٝم٤مُ :مـ يٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمـ اقمت٘مد
وُمٜمٝم٤مُ :مـ يٜمٙمر ىمدؾم َّٞم٦م اًمٙمت٤مب دون وىمقع
خيرضمف ُمـ اعمًٞمح َّٞم٦م.
هذا أو سمٕمْمف سم٤معمٌتدقم٦م دون أن َ
وًمٗم٧م ٟمٔمري ُمـ سملم شمٚمؽ اًم َّٓمقائػ إطمدى اًم َّٓمقائػ احلديث٦م ٟمًٌ ًّٞم٤م ،وهل ـم٤مئٗم٦م:
(اًمًقؾمٞمٜم٤مٟم َّٞم٦م) ،وهل ـم٤مئٗم ٌ٦م شمزظمر سم٤معمٕمت٘مدات اًمتل ظمرضم٧م قمـ ٟمًؼ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م اًمٙمٜمً َّٞم٦م،
ُّ
أهمٚم٥م ٟمّم٤مرى اًمٙمٜم٤مئس ذم
ودم٤موزت اخلٓمقط احلٛمراء ذم اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾم َّٞم٦م ،اًمتل يديـ هب٤م
ُ
اًمٕم٤ممل ،وًمذا طم٤موًم٧م أن أوٞمػ هل٤م هذه اًمدِّ راؾم٦م اًمٕم٘مد َّي٦م اًمقصٗم َّٞم٦مً ،مٕم َّٚمٝم٤م شمٙمقن إو٤موم٦م ضم ِّٞمدة
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
يمٌػم.
ًمٚمٌحقث ذم هذا اعمج٤مل اًمذي ىمٍمت ومٞمٝم٤م اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٕمرسم َّٞم٦م اًمٕم٘مد َّي٦م
َ
أيمقن ُو ِّوم٘م٧م ومٞمف ًمت٘مديؿ
اًم٘مراء ،وأن
وأؾم٠مل اهللَ أن يٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمٗمٞمدً ا زم وًمإلظمقة َّ
احلؼ ،أو شمُٜمػم اًم َّٓمريؼ عمًؽمؿمد ًمٚمٛمٜم٤مرة.
ٟمت٤مئ٩م ضم َّٞمدة ىمد هتدي سم٤مطم ًث٤م قمـ ِّ
َ
َػهً ١ايبشح:
اًمًقؾمٞمٜم٤مٟم َّٞم٦م إطمدى اًمٓمقائػ اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمتل
ـم٤مئٗم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمد ِّيلم أو اًم َّٓم٤مئٗم٦م ُّ
اٟمتنمت أومٙم٤مره٤م ذم أوروسم٤م سمٕمد قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ،واُمتدت ضمذور أومٙم٤مره٤م إمم أُمريٙم٤م ذم اًمٕمٍم
احل٤مض ،ومٝمل متثؾ أطمد آدم٤مه٤مت اًمٗمٙمري٦م ذم اًمتٞم٤مر اًمٜمٍماين اًمذي ي١مُمـ سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م يمدي٤مٟم٦م،
وسمٛم٘مدؾم٤مهت٤م ُمثؾ :اًمرب واعمًٞمح واإلٟمجٞمؾ ،إٓ أٟمف خي٤مًمٗمٝمؿ ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘م٤مئد اًمٙمؼمى ُمثؾ:
424
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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اإليامن سم٤مًمتثٚمٞم٨م واًمٗمداء واخلالص ،ومٝمؾ يتقاومؼ اقمت٘م٤مد شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م ُمع اقمت٘م٤مد اًمٓمقائػ
شم٠مصمػما ذم اًمٗمٙمر اعمًٞمحل؟ وُم٤م ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٙمٜم٤مئس اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمً٤مئدة
اًمٙمؼمى إيمثر ً
اًمتل شمًٞمٓمر قمغم أهمٚم٥م آدم٤مه اًمٜمٍماين اعمٕم٤مس؟
سدٚد:ٙ
قؾمٞم٤مين ،وسمٜم٤م ًء قمغم
اًمً
ؾمٞمٙمقن جم٤مل اًمٌح٨م
اعمقوققمل هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمتل شمِمٛمؾ آقمت٘م٤مد ُّ
ِّ
ِّ
َ
َ
قمنم
اًمزُمٜمل
اعمج٤مل
اعمقوققمل هلذا اًمٌح٨م ؾمٞمٙمقن
اًمتَّحديد
واًمً َ
اًمً َ
٤مدس قمنمَّ ،
اًم٘مرٟم٤من َّ
َّ
ِّ
٤مسمع َ
اعمٙم٤مين هل:
اعمٞمالدي٤من ،سمحٙمؿ أهن٤م ومؽمة اًمٜمُِّمقء وآزده٤مر ًمإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم ،وؾمٞمٙمقن احلدُّ
ُّ
(سمقًمٜمدا) ،طمٞم٨م هل اعمٙم٤من اًمرئٞمس ًمٚمٓم٤مئٗم٦م.
ايدِّزاضات ايطٖابك:١
اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م اًمٕمرسم َّٞم٦م واًمٌحقث طمقل اًم َّٓمقائػ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م 8ومٚمؿ
قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٕمدد َّ
ٍ
ظم٤مص٦م ذم ضم٤مُمٕم٤مت اعمٛمٚمٙم٦م
ظم٤مص٦م هبذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م،
دراؾم٤مت
اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م
َّ
َّ
أضمد ذم ومٝم٤مرس َّ
اًمٕمرسم َّٞم٦م اًمًٕمقد َّي٦مُ ،مع اًمٕمٚمؿ َّ
شمٓمرىم٧م إمم سمح٨م
أن هٜم٤مك جمٛمققم ً٦م ُمـ اًمرؾم٤مئؾ واًمٌحقث َّ
ٍ
ختّمّم٧م سم٢مطمدى اًم َّٓمقائػ اًمٙمؼمىُ ،مثؾ اًمدِّ راؾم٤مت
اًمتـ٠مريخ اًمٙمٜمز احلدي٨م
سمِمٙمؾ قم٤م ٍّم ،أو َّ
ـمرىم٧م ًمدراؾم٦م اإلصالح اًم َّٓم٤مئٗمل اًمؼموشمًت٤مٟمتل(.)1
اًمتل َّ
األٖداف ايعاَٖ ١يًبشح:
أُٖ ١ٖٝايبشح:
شمٙمٛمـ أمه َّٞم٦م اًمٌح٨م طمقل اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ،ومٞمام ي٠ميت:
أهؿ اًم َّٓمقائػ احلديث٦م ُمـ طمٞم٨م سم٘م٤مء أصمره٤م قمغم اًم َّٓمقائػ اعمقطمدة ذم اًمٕم٤ممل ،وُمـ
 -1أهن٤م ُمـ ِّ
طمٞم٨م اًمت َّٞم٤مرات َّ
واًمِمخّم َّٞم٤مت اًمتل شم٠م َّصمرت هب٤م.
اًمٙمٜمزُ ،مثؾ :إٟمٙم٤مر اًمتَّثٚمٞم٨م،
اًمً٤مئد
 -0أهن٤م ذات ُمٕمت٘مدات ُمتٛم ِّٞمزة ختتٚمػ قمـ آقمت٘م٤مد َّ
ِّ
واًمٗمداء ،واخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م.
(ُ )1مثؾ رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة :ـمقائػ اًمٙمٜمٞمً٦م اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م وقم٘م٤مئده٤م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م :دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مُ ،مـ إقمداد :د .إٟمٕم٤مم حمٛمد
قم٘مٞمؾ ،وهل ممٜمقطم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،وومٞمٝم٤م شمًٚمًؾ ضمٞمد واؾمت٘مّم٤مء ممٞمز ًمٓمقائػ اًمؼموشمًت٤مٟم٧م ،ط1213 – 1هـ.
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 -1اومت٘م٤مر اعمٙمتٌ٦م اًمٌحث َّٞم٦م اًمٕمرسم َّٞم٦م اعمًٚمٛم٦م إمم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتَّحٚمٞمٚمٞم٦م طمقل هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م وآراء
اًمٌ٤مطمثلم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م.
َٓٗر ايبشح:
اًمقصٗملُ ،مع حم٤موًمتل
َّ٠مرخيل
اعمٜمٝم٩م اًمت
ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م ًمدراؾم٦م قم٘مٞمدة هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
َ
َّ
َّ
ىمدر اإلُمٙم٤من اًمتحكم -سم٤معمقوققم َّٞم٦م ،واًمٕمدل ُمع اعمخ٤مًمػ ذم اًم َّٓمرح ،واىمتٍمت ذم اعمٜمٝم٩م قمغمٍ
جمٛمققم٦م ٓ
اًمٕم٘مديُ ،مع إو٤موم٦م اًمتَّٕم٘مٞم٥م اًمٜمَّ٘مدي ،ومجٕم٧م اعم٤م َّدة اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م ُمـ
ُمٜمٝمج َّٞم٦م اًمقصػ
ِّ
سم٠مس هب٤م ُمـ اعمّم٤مدر واعمراضمعُ ،مٜمٝم٤م :اعمّم٤مدر اًمٕمرسم َّٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مُ :مّم٤مدر أضمٜمٌ َّٞم٦م 8سمٕمْمٝم٤م رؾم٤مئؾ
ُمتخّمّم٦م ذم اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م وأـمٞم٤مومٝم٤م ،وُمٜمٝم٤م:
ويمثػم ُمٜمٝم٤م ُمقؾمققم٤مت
وأسمح٤مث ذم ضم٤مُمٕم٤مت همرسم َّٞم٦م،
ِّ
ٌ
دوٟمتٝم٤م ذم ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر ،وأذت ًمٌٞم٤مٟم٤مهت٤م قمٜمد ذيمره٤مُ ،مع
أسمح٤مث ُم٘مدُم٦م ًمٜمدوات ،ويم ُّٚمٝم٤م َّ
اًمٕمٚمؿ أٟمٜمل شمرمج٧م ُم٤م ٟم٘مٚمتف ،وطم٤موًم٧م ىمدر اإلُمٙم٤من َ
ٟم٘مؾ اعمٕمٜمك اًمذي أراده اعم١م ًِّمػ سمد َّىم٦م ،وًمذا
اًم٘م٤مرئ ذم سمٕمض ؾمٞم٤مىم٤مت اعمٜم٘مقٓت -وإن يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م -سمٕمض اًمٖمراسم٦م ذم
ىمد يالطمظ
ُ
اًمٕمل ذم ـمري٘م٦م اًمٙمت٤مسم٦م
إؾمٚمقب ،وذًمؽ شمٌ ًٕم٤م ًمألُم٤مٟم٦م ذم اًمٜمَّ٘مؾ ،واحلٗم٤مظ قمغم اعمّمٓمٚمح ،وًمٞمس ُّ
اًمٕمرسم َّٞم٦م.
وٕمه َّٞم٦م اإلؿم٤مرة إمم ضمزء ُمـ اعمّم٤مدر وهقُ" :مقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م" وم٘مد رضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م 8إ َُّم٤م
قمٜمد ُّ
اعمقؾمققم٦م
شمٕمذر طمّمقزم قمغم اعمّمدر اًمرئٞمس ،أو إذا يم٤من اعمقىمع
ُمّمدرا ذم طمدِّ ذاشمفُ 8مثؾُ :
ً
ُمقاىمع اعم١ممترات طمقل
اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م(ُ ،)1مقاىمع أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتَّدريس اًمتل ٟمنموا ومٞمٝم٤م أسمح٤م َصمٝمؿ أو
َ
هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ،واًمتل ٟمنمت أسمح٤م ًصم٤م قمٚمٛم َّٞم٦م طمقهل٤م.
يمام أٟمٜمل أؿمػم إمم َّ
اعمتخّمّملم ىمد ٓ
اعمقضمٝم٦م ًمنمحي٦م ُمـ
أن هذه اًمٜمَّققم َّٞم٦م ُمـ اًمٌحقث
ِّ
َّ
واًمّمٚم٥م ،واًمٗمداء ،وذًمؽ
يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمتَّٕمريػ سم٤مًمٌده َّٞم٤مت قمٜمد أهؾ اًمٗم ِّـُ ،مثؾ :اًمتثٚمٞم٨م،
َّ
أهؿ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ،ؾم٤مهؿ ذم إصؾ ذم حتريره٤م أيمثر ُمـ:
( )1اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م هل أطمد ِّ
وشمؿ رومٕمٝم٤م قمغم اًمٗمْم٤مء
حمررا ُمـ
ِّ
ُمتخّميص اعمًٞمح َّٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل سمتٜمٔمٞمؿ ذيم٦م روسمػمت أسمٞمٚمتقن قم٤مم1710( :م)َّ ،
(ً )1230
اًمًٞمؼماين ُمـ ظمالل ومؽمات ـمقيٚم٦م ،دؿمٜم٧م قم٤مم1775( :م) ،سمقاؾمٓم٦م ذيم٦م ،Inc ،The Encyclopedia Press.اٟمٔمر
اعمقىمع اًمرؾمٛمل:
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َّخّمص.
ًمٙمقهن٤م إطمدى أسمجد َّي٤مت ومٝمؿ اًمت ُّ
اهلٝهً ١ايعاَٖ ١يًبشح:
ُم٘مدُم٦م :يمام حتتقي قمغم أهداف اعمقوقع ،واخل َّٓم٦م اًمٌحث َّٞم٦م.
اهلٞمٙمٚم٦م اًمٕم٤م َُّم٦م ًمٚمٌح٨م :شمِمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
إول :اًمٜمَِّم٠مة اًمتَّ٠مرخيٞم٦م.
 اعمٌح٨م َّ
 اعمٌح٨م اًم َّث٤مين :أهؿ اعمٕمت٘مدات.
 اعمٌح٨م اًم َّث٤مًم٨م :شمٕم٘مٞم٥م ٟم٘مدي.
 ظم٤ممت٦م :ومٞمٝم٤م اعمًتخٚمص ُمـ اًمٌح٨م.
 ومٝمرس ًمٚمٛمقوققم٤مت :ذم ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م.
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املبشح األٍٖٚ
ايٖٓػأ ٠ايتٖأزخي١ٖٝ
َدخٌ:
أهؿ اًم َّٓمقائػ اًمتَّقطمٞمد َّي٦م ذم شم٠مريخ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م
ُمّمٓمٚمح اًمًقؾمٞم٤مٟم َّٞم٦م يٓمٚمؼ قمغم إطمدى ِّ
ي٘مًؿ قمٚمامء إدي٤من ُمّمٓمٚمح
احلدي٨م ،وهق أطمد إىمً٤مم اًم َّثالصم٦م
ِّ
ًمٚمٛمقطمديـ اًمٜمَّّم٤مرى ،طمٞم٨م ِّ
اًمتَّقطمٞمد سمحً٥م اٟمتامء ـمقائػ اًمٜمَّّم٤مرى إمم صمالث ـمقائػ رئٞمً َٞم٦م :يمؾ ُمٜمٝم٤م ٓ قمالىم٦م هل٤م
سم٤مٕظمرى ،إوممُ :مٙم٤مومح٦م اًمتثٚمٞم٨م ذم اًمٕمّمقر اًم٘مديٛم٦م (ُمثؾ :أريقؾمٞم٦م ،وإسمٞمقٟمٞم٦م)8
اعمقطمدة ذم َّ
اًمِمامًمٞم٦م(.)1
واًمث٤مٟمٞم٦م :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،واًمث٤مًمث٦م :قم٘مٞمدة اًمٙمٜم٤مئس ّ
اًمًقؾمٞم٤مين ذم ومؽمة شمٙمقيٜمف وازده٤مره وٟمنم أومٙم٤مره صمؿ اٟمدصم٤مره
واًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمتل متثؾ اعمٕمت٘مدَ
َّ
يٗمرىمقن سمٞمٜمٝمام ُمٓمٚم ً٘م٤م إٓ
ُمـ سمقًمٜمدا 8هل :ـم٤مئٗم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم ،وإن يم٤من أهؾ اًمتَّخّمص ٓ ِّ
ٍ
ٍ
صٖمػمة ،وهل َّ
اًمً٤مئدة ،وهل اعمرهمقسم٦م ًمدهيؿ،
ضمزئٞم٦م
ُمـ
أن شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم هل َّ
اًمً٤مئد ،وإن يم٤من هٜم٤مك
سمخالف اًمًقؾمٞم٤مٟمٞم٦م ،ومال يرهمٌقن ذم إـمالىمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وهذا اًمتَّ٘مًٞمؿ هق َّ
شم٘مًٞمؿ آظمر يرى َّ
اعمًٞمحل ُمع شمٓمقير
أن هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م هل اُمتداد ًمالدم٤مه أريقد ذم اًمت٠مريخ
ِّ
يمٌػم ذم اعمٕمت٘مد أريقد(.)0

( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York: Routledge.p663.

( )0اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature
844-45, New York: Harper & Brothers, 1894. By: http://www.victorianweb.org/religion/socinianism.html
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إقمداد :د.قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعمٞمامن

ـم٤مئٗم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمدي٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م وصٗمٞم٦م"

وهذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اعمقطمدة شمٜمتً٥م إمم" :يقًمٞمقس ؾمقشمزيٜمل" اًمذي قم٤مش سملم قم٤مُمل:
يمٜمز ،وىمد ٟمِم٠مت ذم
ويم٤مشم٥م
يت،
ٌ
إول ،وهق ٓهق ٌّ
()1340-1303مُ ،م١مؾمس اًم َّٓم٤مئٗم٦م َّ
ٌّ
اًمً٤مدس قمنم اعمٞمالدي ،اسمتدا ًء ذم اعمجٛمع اًمني ،صمؿ اعمرطمٚم٦م اًمٕمٚمٜم َّٞم٦م ذم سمقًمٜمدا،
إيٓم٤مًمٞم٤م ذم اًم٘مرن َّ
يتؿ مم٤مرؾم٦م احلرُم٤من
وسم٤مًمتَّحديد ذم ىمري٦م رايمقف ،وص٤مر أيمثر أشمٌ٤مقمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًم٘مري٦م ،ىمٌؾ أن َّ
يمثػم ُمـ ُمٜمتًٌل اًم َّٓم٤مئٗم٦م إمم شمراٟمًٚمٗم٤مٟمٞم٤م ،وهقًمٜمدا ،وإٟمجٚمؽما،
قمٚمٞمٝمؿ قم٤مم1416( :م) ،ومٝمرب ٌ
وهمػمه٤م(.)1
أؾمًف ُمٞمخ٤مئٞمؾ ؾمػمومٞمتقس( )0ذم ضمٜمٞمػ هق اعمذه٥م
وإذا شمؿ اقمتٌ٤مر ُمذه٥م اًمتَّقطمٞمد اًمذي َّ
إصؾ اًمذي ـمقرشمف هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ،وهق قم٘مٞمدهت٤م إؾم٤مؾمٞم٦مَّ 8
وم٢من إداة اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م يقًمٞمقس
اًمً٤مئد
اًمً٤مئدة ،طمٞم٨م شم٠م َّصمرت سم٤مٓدم٤مه اًمٕم٘مالين َّ
هل اًمٕم٘مالٟم َّٞم٦م يمٛمٜمٝم٩م ىم٤مسمؾ ًمٚمروطم٤مٟم َّٞم٦م اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م َّ
ذم ذًمؽ اًمٕمٍم ،مم٤م ؾم٤مقمده٤م أيمثر قمغم اًمتخ ُّٚمص ُمـ آدم٤مه٤مت إظمرى همػم اعمقطمدة.
ويٛمٙمـ اقمتٌ٤مر اًمرضمؾ اعم١مؾمس ذم شم٤مريخ احلريم٦م ُمـ طمٞم٨م شمٖمذيتٝم٤م سم٤مٕومٙم٤مر وٟمنمه٤م هق:
"وم٤موؾمتقس ؾمقؾمٞمٜمقس" اًمذي قم٤مش سملم قم٤مُمل1422-1314( :م)" ،وهق اسم ُـ أخ يقًمٞمقس
إول(.)1
اعم١مؾمس َّ
ِّ
يمام َّ
أهؿ رضم٤مٓهت٤م" :همريٖمقري سمقل" ،و"ُم٤مران شمِمٞمٙمقومٞمتش" ،و"ضمقرج
أن ُمـ ِّ
اعمًٛمك اًمرئٞمس هلذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
أؾمًقا طمريم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمد ِّيلم  -اًمتل هل
َّ
شمِمقُم٤من" وهؿ اًمذيـ َّ

( )1اٟمٔمر :اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة (.)1712/0
(ُ )0مٞمخ٤مئٞمؾ ؾمػمومٞمتٞمقس ،ـمٌٞم٥م إؾمٌ٤مين ،وُمّمٚمح يمٜمز ،وأطمد أهؿ ُمٙم٤مومحل اًمتَّثٚمٞم٨م ذم قمٍم اإلصالح اًمٙمٜمز ،سمؾ أهؿ
وىمرر َّ
أن اًمروح اًم٘مدس
ؿمخّم َّٞم٦م ٟمٍماٟم َّٞم٦م إصالطم َّٞم٦م قمغم اإلـمالق ،أٟمٙمر اًمتثٚمٞم٨م ،ورسمٓمف سمٕمٌ٤مدة إوصم٤من ،ودقم٤م إمم اًمتَّقطمٞمدَّ ،
ىمقة اهلل داظمؾ اًم٘مٚمقب ،يمام َّ
أن ُمـ أهؿ أومٙم٤مره اًمتل شمٌٜم٤مه٤م 8اًم٘مقل سم٠من جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م هق إه٤مٟم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
هق َّ
اًمؼموشمًت٤مٟمتل سمحرىمف قم٤مم1331( :م) ،وقمغم إصمر ذًمؽ احلرق صم٤مرت ُمً٠مًم٦م اجلدل
اإلصالطمل
وًمٚمٛمًٞمح× .أُمر ضمقن يم٤مًمٗمـ
ُّ
ُّ
اًمؼموشمًت٤مشمٜمتل طمقل قم٘مقسم٦م احلرق .اٟمٔمر :دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م:
https//www.britannica.com/biography/Michael-Servetus.

( )1اٟمٔمر :شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦مً ،مقريٛمر ضمقن ،شمرمج٦م قمزرا ُمرضم٤من ،ط ،1دار اًمث٘م٤موم٦م ،اًم٘م٤مهرة( ،ص ،)70واٟمٔمر يمذًمؽ:
https: //people.wku.edu/jan.garrett/socinus.htm.
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اًمًقؾمٞم٤من ذم قم٤مم1340( :م)(.)1
اًمتل شمٌٜمَّ٧م قم٘مٞمدة َُّسسً ١ايٖٓػأ :٠املسسً ١ايطِّس:١ٖٜ

سمدأت هذه اعمرطمٚم٦م قم٤مم1324( :م) طمٞمٜمام ُقم ِ٘مدَ جمٛمع هي ذم أسمرؿمٞم٦م اًمٌٜمدىم َّٞم٦م ذم إيٓم٤مًمٞم٤م،

وٟم٤مىمش اعمجٛمع ومٞمف قم٘مٞمدة اًمث٤مًمقث ،ويم٤من هدف اعمجتٛمٕملم اًمدقمق َة إمم ُم٤م يِمٌف اًمتٞم٤مر
اإلصالطمل ومحً٥م ،وًمٞمس ُم٤م قمرف ٓطم ً٘م٤م سم٤معمٌ٤مدئ اًمًقؾمٞم٤مٟمٞم٦م ،وإٟمام يم٤من هدف آضمتامقم٤مت
اًمني٦م ُم٤م أؾمٛمتف اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م "ُمٙم٤مومح٦م اًمث٤مًمقصمٞم٦م".
ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م يٛمٙمـ متٞمٞمز اشمٗم٤مق اعم١مؾمًلم ًمٚمٓم٤مئٗم٦م سم٢مٟمٙم٤مر اًمتثٚمٞم٨مُ ،مع قمدم وضمقد
ُمقىمػ واوح دم٤مه اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمٍماٟمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ،وطمتك قم٤مم1352( :م) ،طملم اٟمٗمّمؾ
اًمًقؾمٞمٜمٞمقن قمـ اإلصالطمٞملمُ ،مـ ظمالل شم٠مصمػم ضمقن ؾمٞمجٞمًٛمقٟمد ،وسمدأوا اًمتَّٛمٝمٞمد ًمٚمٛمرطمٚم٦م
ي١مؾمًقا أٟمٗمًٝمؿ ذم ُمديٜم٦م رويمقف ( )Racowذم دوًم٦م سمقًمٜمدا ،ويم٤مٟم٧م ذم
اًم٘م٤مدُم٦م ،وهل أن ِّ
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
يمٌػم(.)0
ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ اًمدُّ ول اعمتً٤محم٦م ُمع اإلصالطمٞملم
املسسً ١ايعًٓ:١ٖٝ
ُم١مؾم ًُٝم٤م ومقؾمتقس إمم سمقًمٜمدا ،اًمتل أصٌح٧م ٓطم ً٘م٤م
سمٕمد شمٗمٙمٞمؽ اعمجٛمع اًمني اٟمت٘مؾ ِّ
اعمحْمـ إؾم٤مد هلؿ  ،وـمٌع َّأول يمت٤مب هلؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٌقًمٜمد َّي٦م ،صمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ،ويم٤مٟم٧م
ظم٤مص ً٦م سمٕمد ٟمنم ومقؾمتقس يمت٤مسمف ،وأصدر اإلظمقة
شمٚمؽ هل ٟم٘مٓم٦م
اًمتحقل احل٘مٞم٘م َّٞم٦م هلذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م َّ
ُّ
اًمٌقًمٜمديقن يمت٤مب" :اًمتٕمٚمٞمؿ اعمًٞمحل أو اًمٕم٘م٤مئد اًمرايمقومٞم٦م" ،طمٞم٨م ـمٌع قم٤مم1423( :م)،
َ
إؾم٤مد ًمٕم٘مٞمدة اجلامقم٦م اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م.
اعمٞمث٤مق
ويم٤من هق
َّ
إصٖمر ًمٚم َّٓم٤مئٗم٦م ذم حتقيؾ هذه احلريم٦م إمم ٟمٔم٤مُمف اًمالهقيت
اعم١مؾم ُس
ُ
ٟمجح ومقؾمتقس ،وهق ِّ
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York Routledge.p663.
ويمذًمؽ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.https: //www.britannica.com/topic/Unitarianism :

( )0اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature 844-45,
New York: Harper & Brothers, 1894. By: http: //www.victorianweb.org/religion/socinianism.html .
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اؾمت٘مرت
اخل٤مص وومؼ اًمٕم٘م٤مئد اإلصالطم َّٞم٦م اًمتل ؾم٠مؿمػم هل٤م سم٤مًمتَّٗمّمٞمؾ ذم اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم ،طمٞم٨م
ِّ
َّ
ُمالحمٝم٤م اًمتل
اؾمت٘مرارا شم٤م ًُّم٤م يمٕم٘مٞمدة ُمًت٘مٚم٦م هل٤م
شمٚمؽ اعمٌ٤مدئ سمٕمد ُمرور مخًلم ؾمٜم٦م قمغم وصقًمف
ُ
ً
أي طمريم٦م إصالطم َّٞم٦م ٟمٍماٟم َّٞم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم ،وشمّمػ اعمقؾمققم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذًمؽ َّ
سم٠من
متٞمزه٤م قمـ ِّ
اًمتجٛمٕم٤مت ومٞمٝم٤م طمقازم:
اًمٙمٜمٞمً٦م اًمتَّ٤مسمٕم٦م هلؿ يم٤مٟم٧م شمتٛمتع سمحٞم٤مة رائٕم٦م ذم سمقًمٜمدا ،وسمٚمغ قمدد
ُّ
أؾمس
( )122دمٛم ٍع يمٜمز ،ويم٤من اعمريمز اًمث٘م٤مذم ًمٚمحريم٦م اًمٌقًمٜمدي٦م ذم رايمقف ،طمٞم٨م َّ
اًمًقؾمٞمٜمٞمقن ضم٤مُمٕم ً٦م ٟم٤مضمح ً٦م ،وُمٓمٌٕم ً٦م ُمِمٝمقرةًٟ ،منمت اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م واًمٙمتٞمٌ٤مت
اًمًقؾمٞم٤مٟمٞم٦م ،وهل اًمتل أصدرت يمت٤مب اًمتَّٕم٤مًمٞمؿ اعمًٞمح َّٞم٦م قم٤مم1423( :م) ،اًمٙمت٤مب اًمرؾمٛمل
ًمٕم٘مٞمدة اإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم (.)1
دقمام ًمٕم٘مٞمدهتؿ ُمجٕم٧م قم٤مم:
يمام أصدرت شمٚمؽ اعمٓمٌٕم٦م يمٛم َّٞم ً٦م ه٤مئٚم ً٦م ُمـ إدب اًمدِّ يٜملً ،
(1416م) حت٧م قمٜمقان ،"Bibliotheca Antitrinitarianorum" :ويٕمٜملُ" :مٙمتٌ٦م ُمٙم٤مومحل
اًمتثٚمٞم٨م اًمروُم٤مين"(.)0
َسسً ١ايتفهٝو ٚايتٗذري:
واًمٗمٙمري ًمٓمقائػ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م إظمرى ،ومٗمل قم٤مم1320( :م)
اًمٕم٘مكم
اًمتٓمقر
َــرق هذا
ُّ
ُّ
مل يـ ُ
ُّ
أىم٤مم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ حم٤ميمؿ ًمٚمتٗمتٞمش هلذه اًمٓم٤مئٗم٦م(.)1
وًمٞمس اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ومحً٥م سمؾ طمتك ضمػماهنؿ ُمـ احلريم٤مت اإلصالطم َّٞم٦م اًمٙمؼمىُ 8مثؾ:
واًمّمح٤موم٦م ذم
إٟمجٚمٞمٙم٤من ،واًمٚمقصمريلم ،ومٗمل1416( :م) أهمٚمؼ اًمؼمعم٤من اًمٌقًمٜمدي إيم٤مديٛم َّٞم٦م
َّ
ظمٞم٤مرا ُمٗمّمٚم ًّٞم٤م ،إ َُّم٤م اًمتزام
سمٚمدة رايمقف ،وذم قم٤مم1436( :م) أقمٓمك اًمؼمعم٤من هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
ً
اًمروُم٤مٟم َّٞم٦م ،أو اًمٜمَّٗمل اًم٘مني ،أو اعمقت ،صمؿ طمّمٚم٧م سمٕمد هذه
اًمٕم٘مٞمدة اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م ُّ
آوٓمٝم٤مدات هجر ٌة مج٤مقم َّٞم ٌ٦م ًمإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم ،طمٞم٨م ـمردوا ُمـ سمقًمٜمدا ُمـ ِىم ٌَؾ اعمٚمؽ
( )1عم٤م ؾمٌؼ اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م:
https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html.

( )0اٟمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York Routledge.p663.
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ِ
ؿمديد اًمٕمداء" :ضمقن يم٤مزيٛمػم"(.)1
اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمل
ِّ
ٍ
سمِمٙمؾ رئٞمس إمم شمراٟمًٞمٚمٗم٤مٟمٞم٤م (أطمد أيمؼم أىم٤مًمٞمؿ روُم٤مٟمٞم٤م) ،وهقًمٜمدا ،وأعم٤مٟمٞم٤م،
يم٤مٟم٧م هجرهتؿ
وإٟمجٚمؽما ،وهبذه اهلجرة اٟمتٝم٧م شمٚمؽ اًم َّٓم٤مئٗم٦م اعمقطمدة ذم سمقًمٜمدا ،سمٞمٜمام ٟمج٧م سمٕمض اجلامقم٤مت
اؾمتٛمر
وظم٤مص٦م ذم شمراٟمًٞمٚمٗم٤مٟمٞم٤م( )0يمام
اًمّمٖمػمة ذم أوروسم٤م طمتك اًم٘مرن اًمتَّ٤مؾمع قمنم،
َّ
اًمًقؾمٞمٜمٞم٦م َّ
َّ
اوٓمٝم٤مد أشمٌ٤مع هذه احلريم٦م ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدان اًمتل ه٤مضمروا إًمٞمٝم٤م ،طمتك شمؿ إطمراق اصمٜملم ُمـ أشمٌ٤مع
هذه احلريم٦م ذم إٟمجٚمؽما قم٤مم1411( :م)(.)1
َسسًَ ١ا بعد اإلخ ٠ٛايبٛيٓدٜني:
اٟمتنمت قم٘م٤مئد اًمٓم٤مئٗم٦م قمغم يد جمٛمققم٦م ُمـ اإلصالطمٞملم اعم١ميديلم ًمٚمًقؾمٞم٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمذيـ
أهؿ أقمالُمٝمؿ هق" :يقطمٜم٤م سمٞمدل" (-1413
قم٤مؿمقا ظم٤مرج سمقًمٜمدا ،ومٗمل إٟمجٚمؽما يم٤من أطمد ِّ
اًمٞمقٟم٤مين ًمٚمٕمٝمد اجلديد َّ
أن قم٘مٞمدة
َّص
1440م) ،وهق ؾمقؾمٞم٤مين إٟمجٚمٞمزي ،أىمٜمٕمتف ُمٕمرومتف سم٤مًمٜم ِّ
ِّ
ٍ
ً
ومّمال ُمع اًمٙمت٤مب
يب ،وٟمنم ُمٕمت٘مداشمف اًمتَّقطمٞمد َّي٦م ذم اصمٜمل قمنم
ذات
اًم َّث٤مًمقث مل شمٙمـ َ
أصؾ يمت٤م ٍّ
ً
يمثػم ُمـ آدم٤مه٤مت اعم١ميدة ًمإلصالح ٓطم ً٘م٤م ،يمام شم٠مصمر
اعم٘مدس،
وأقمامٓ أظمرى ِّ
ُمتٗمرىم٦م ،شم٠مصمر هب٤م ٌ
اًم٘مرا ُء اإلٟمجٚمٞمز سم٤مدم٤مه اًمتقطمٞمد ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م اًمًقؾمٞم٤مٟمٞم٦م اًمتل اٟمتنمت ذم هقًمٜمدا ،قمغم
َّ
اًمرهمؿ ُمـ َّ
أن ىم٤مٟمقن اًمتًَّ٤مُمح ًمٕم٤مم1467( :م) اؾمتٌٕمد اعمقطمديـ سم٠مـمٞم٤مومٝمؿً 8مٙمـ مل يدم ذًمؽ
ىمقي هلذا اعمذه٥م ،وسمٚمغ ذًمؽ اًمت٠ميٞمد ذروشمف ذم
اعمٜمع ـمقيالً ،إذ شمٜم٤مُمك داظمؾ يمٜمٞمً٦م إٟمجٚمؽما شم٠ميٞمدٌ ٌّ
أؾمس َّأول مج٤مقم٦م شمقطمٞمد َّي٦م
أواظمر اًم٘مرن اًم َّث٤مُمـ قمنم قمغم يد صم٤موومٞمٚمٞمقس ًمٞمٜمدد ،طمٞم٨م َّ
إٟمجٚمٞمز َّي٦م رؾمٛم َّٞم٦م ذم ًمٜمدن قم٤مم1552( :م) ،واٟمتنمت سمٕمده٤م اًمتقطمٞمد َّي٦م قمغم يد" :ضمقزيػ
قمٛمٞمؼ ذم ٟمنم اًمٕم٘مالٟم َّٞم٦م اعمًٞمح َّٞم٦م ،واًمتَّ٠ميمٞمد
شم٠مصمػم
ٌ
سمريًتكم" (ت قم٤مم 1622م) ،واًمذي يم٤من ًمف ٌ
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York: Routledge.p663.

( )0اٟمٔمر:
JOHN M'CLINTOCK, AND JAMES STRONG Cyclopaedia of Biblical, theological, and
ecclesiastical literature , S.T.D.NEW YORK :HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS,
FRANKLIN SQUARE. 1880 AD.see: 825.
واٟمٔمر يمذًمؽ :اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.https: //www.britannica.com/topic/Socinians :

( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York Routledge.p663.
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جمٚمس اًمٙمٜم٤مئس اعمقطمدة اًمؼميٓم٤مٟم َّٞم٦م ذم َّأول
قمغم إٟمً٤مٟم َّٞم٦م اعمًٞمح ،وقمغم إصمر شمٚمؽ إومٙم٤مر ٟمِم٠م
ُ
اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي(.)1
يمام اٟمت٘مٚم٧م أومٙم٤مر اًمًقؾمٞم٤مٟمٞم٦م إمم أُمريٙم٤م قمغم يد" :وًمٞم٤مم اًمػمي شمِم٤مٟمٞمٜم٩م" (ت1620م)،
اًمًامت اعمٛمٞمزة ًمٚمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م إُمريٙم َّٞم٦م ُمٜمذ سمدأ
طمٞم٨م يم٤مٟم٧م
ُّ
شمّمقرات هذه اًمٓم٤مئٗم٦م إطمدى ِّ
اًمّمٖمػمة ًمٚمٛمقطمديـ إمم أن اٟمدجم٧م اجلٛمٕم َّٞم٦م اعمقطمدة إُمريٙم َّٞم٦م ،واًمٙمٜمٞمً٦م اًمٕم٤معم َّٞم٦م
اجلٛمٕم َّٞم٤مت َّ
ٍيمٜمز ًمٚمٛمقطمديـ ذم اًمٕم٤ممل(.)0
دمٛمع
قم٤مم1741( :م) ًمتِمٙمِّؾ أطمد أيمؼم ُّ
ٍّ
ويٛمٙمـ اًم٘مقل َّ
سم٠من اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمٌقًمٜمدي٦م هبذا آؾمؿ همػم ُمقضمقدة ذم اًمقىم٧م احل٤مضً ،مٙمـ
ظم٤مص٦م َّ
وأن
سم٘مٞم٧م أومٙم٤مره٤م اعم١مصمرة ذم يمثػم ُمـ اًمدُّ ول اًمتل يِمٙمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى أهمٚمٌٞم٦م،
َّ
ٍ
سمِمٙمؾ
اًم َّٓمقائػ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م ُمٜمذ قمٍم اإلصالح إمم يقُمٜم٤م هذا ،وهل شمزيد ُمـ ؾم٘مػ احلري٤مت
ٍ
جمرد
يمٌػم ٕشمٌ٤مقمٝم٤م دون أن شمّم٤مدر آراءهؿ قمغم اًم َّٓمري٘م٦م اًمٙمٜمً َّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ،وإٟمام مت٤مرس قمٚمٞمٝمؿ َّ
احلرُم٤من أو اًمتٙمٗمػم ومحً٥م.
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
يمٌػم ذم ِّ
يمام َّ
اًمٙمٜمز ،طمٞم٨م
يمؾ ُمـ ٟمزع سم٤مدم٤مه اإلصالح
واوح
أصمر هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
ٌ
أن َ
ِّ
مت َّٞمزت اًمٙمثػم ُمـ اًم َّٓمقائػ اًمتل ادمٝم٧م ذم هذا اعمٜمحك سمت٠م ُّصمرهؿ سم٤مًمتَّٗمٙمػم اًمًقؾمٞم٤مين ذم ادم٤مهف
اًمً٤مئدة.
اًمٕم٘مالين ُم٘م٤مسمؾ اًمٙمٜمًٞم٦م َّ
وًمذًمؽ ومٝمؿ إؾمالف اعمٚمٝمٛمقن ِّ
ظم٤مص٦م ذم
ًمٙمؾ اًمٙمٜم٤مئس اعمْم٤مدة ًمٚمتثٚمٞم٨م سمٕمد ذًمؽ،
َّ
أُمريٙم٤م اًمتل أصٌح٧م ُمالذهؿ أُمـ سمًٌ٥م ؾم٘مػ احلر َّي٤مت اًمتل ُُمٜمح٧م هٜم٤مك هلذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
سمًٌ٥م شم٠م ُّصمر أيمؼم َّ
اًمِمخّم َّٞم٤مت إُمريٙم َّٞم٦م سمٜمزقمتٝمؿ اًمٕم٘مالٟم َّٞم٦م.


( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York Routledge.p663.

ويمذًمؽ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.https: //www.britannica.com/topic/Unitarianism :
( )0اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York Routledge.p663.

ويمذًمؽ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م:

.https: //www.britannica.com/biography/William-Ellery-Channing
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املبشح ايجاْٞ
أِٖ املعتكدات
أـمر
أصمٜم٤مء آؾمتٕمراض اًمدَّ ىمٞمؼ ًمتٗم٤مصٞمؾ اعمٕمت٘مدات هلذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ،يٛمٙمـ أن شمقوع هل٤م ٌ
ظم٤مص٦م ومٞمام يت٘م٤مـمع ُمع ُمٕمت٘مدات اًمٙمٜمٞمً٦م ،وذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ شمقضمد ـم٤مئٗم٦م
قم٤م َُّم ٌ٦م شمقوح ُمٕمت٘مده٤مَّ ،
اًمٙمٜمز ُمـ اإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم ،طمٞم٨م
ذم اًمٕمٍم احلدي٨م أيمثر ُسمٕمدً ا قمـ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م
ِّ
أهؿ ُمٕمت٘مداهتؿ( ،)1يمام ي٠ميت:
يٛمٙمـ ُ
إسمراز ِّ
 -1إٟمٙم٤مر اًمتَّثٚمٞم٨م ،واقمت٘م٤مد َّ
أن اهلل اخل٤مًمؼ هق ذو ـمٌٞمٕم٦م واطمدة ٓ ،جيقز وصٗمف سم٤مٕىم٤مٟمٞمؿ ،وٓ
اٟمٗمّم٤مل اعمًٞمح ُمٜمف ،وإٟمام سمٞمٜمٝمام شمٌ٤مي ٌـ شم٤م ٌّم.
اًمرب ،وواًمده
 -0إٟمٙم٤مر أن يٙمقن اعمًٞمح إهلً٤م ،أو طمتك ؾم٤مسم ً٘م٤م خلٚمؼ اًمٕم٤ممل ،سمؾ هق سمنم ،ظمٚم٘مف ُّ
ُمٕمجزا ،يمام أٟمف ٓ يقضمد ارشمٌ٤مط سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م سملم اعمًٞمح
هق يقؾمػ اًمٜمج٤مر ،وىمد وًمد ُمٞمال ًدا
ً
أي ارشمٌ٤مط سم٤مًم َّٓمٌٞمٕم٦م سملم اعمًٞمح واًمروح اًم٘مدسَّ ،
وأن اعمًٞمح
واًمرب ،يمذًمؽ ٓ يقضمد ُّ
ِّ
َ
وؾمٞمط اًمٕمٝمد اجلديد ،وضمزاء هذه
وحك سمحٞم٤مشمف ُمـ أضمؾ أن يٙمقن
خمٚمقق ًمٞمس أزًم ًّٞم٤مَّ ،
اًمتَّْمحٞم٦م هق أٟمف ضمٚمس قمغم يٛملم اهلل ،وجي٥م قمٌ٤مدشمف سمٜم٤م ًء قمغم هذا إؾم٤مس.
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
وُمع اإلؿم٤مرة َّ
يمٌػم،
أن ومٙمرة اعمٞمالد اعمٕمجز ومٞمٝم٤م قمدم ووقح اقمت٘م٤مدهؿ
وئمٝمر أهن٤م همػم حمر ٍ
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
دىمٞمؼ.
رة ًمدهيؿ
ُ َّ
 -1مل يٛم٧م اعمًٞمح ومدا ًء ًمٚمٌنم َّي٦م ُمـ اخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م.
 -2يمام َّ
اًمً٤مسم٘م٦م.
أن اًمٕمذراء ًمٞمً٧م هل واًمد ًة ًمإلًمف سمٜم٤م ًء قمغم اعمٕمت٘مدات َّ
 -3أٟمٙمرت هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمٕمذاب سم٤مًمٜمَّ٤مر سمٕمد اعمقت ،واقمت٘مدت َّ
أن إذار ُمّمػمهؿ اًمٗمٜم٤مء
ومحً٥م.
 -4أسم٘م٧م قمغم اصمٜملم ُمـ إهار اًمٙمٜمً َّٞم٦م ،اعمٕمٛمقد َّي٦م ،واًمٗمّمح ،سمٞمٜمام أٟمٙمرت ُمٕمٛمقد َّي٦م
إـمٗم٤مل.
سم٤مين.
 -5أٟمٙمرت آؾمتح٤مًم٦م ذم اًمٕمِم٤مء َّ
اًمر ِّ
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م:

.https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html
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ؿمخّم٤م
ىمقة اهلل وشم٠ميٞمده ٕشمٌ٤مع اعمًٞمح ،وًمٞمس أىمٜمق ًُم٤م أو
ً
ومنوا اًمروح اًم٘مدس سم٠مٟمَّف َّ
َّ -6
ًّ
ُمًت٘مال.
 -7اعمّمدر إؾم٤مد ًمٚمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م هل شمٕم٤مًمٞمؿ اعمًٞمح سمّمقرهت٤م اًمتل شمًٛمك ُمققمٔم٦م
اجلٌؾ( ،)1وًمٞمً٧م يمال َم سمقًمس وٓ همػمه.
هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل ،وأ َُّم٤م سم٤مًمتَّٗمّمٞمؾ ومٛمٕمت٘مدهؿ ذم اهلل اخل٤مًمؼ يم٤مٔيت:
ُمـ ظمالل ُمٕمت٘مدهؿ اًمذي سمدأت سمف قم٘مٞمدهتؿ وهق إٟمٙم٤مر اًمتثٚمٞم٨م سم٤مًمٙمٚم َّٞم٦م ،إذ يٕمت٘مدون ذم
اًمرب اخل٤مًمؼ اٟمٗمرا َده سم٤مخلٚمؼ واًمرسمقسمٞم٦م ،وٓ شمٜمٙمر هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمتثٚمٞم٨م ومحً٥م ،سمؾ شم١ميمِّد َّ
أن
ِّ
وطمدوي٦م اإلًمف ذم ؿمخّمف وضمقهره ،وٓ شمٜمٙمر وم٘مط أًمقه َّٞم٦م يًقع اعمًٞمح ،سمؾ شم١ميمِّد أٟمَّف يم٤من وم٘مط
جمرد إٟمً٤من ،واقمت٘م٤مدهؿ ذم اهلل يمٙم٤مئـ يتٛم َّثؾ ذم ؿمخّم َّٞمتف إظمالىم َّٞم٦م ،وطمٍم ذًمؽ ذم اخلػم
َّ
واًمرمح٦م ،ورهمٌتف وم٘مط ذم ؾمٕم٤مدة خمٚمقىم٤مشمف .وسمذًمؽ يًتٌٕمدون ُمـ ؿمخّم َّٞمتف َّ
أن اًم٘مداؾم٦م اعمٓمٚم٘م٦م
َّ
اًمتل شمدومٕمف إمم يمراهٞم٦م اخلٓمٞمئ٦م ،وإحل٤مق إذى سم٤معمخٓمئلم ،يمام شمٕمت٘مد اًم َّٓم٤مئٗم٦م َّ
أن اهلل قم٤ممل ،ويتٜم ٌَّ٠م
اخل٤مص٦م اًمتل ىمد شمٓمرأ ،أو سمٕمض طم٤مٓت اًمتَّق ُّىمٕم٤مت
سمتٍموم٤مت خمٚمقىم٤مشمف ُم٤م قمدا سمٕمض احل٤مٓت
َّ
ُّ
َ
اطمتاملً" :مق مل ي٘مع ومٙمٞمػ يٙمقن " وؾمٌ٥م ذًمؽ أٟمَّف يم٤من ي١ميده٤م ،وهذا ًمٞمس
اًمتل شمٗمٞمد
سم٠من اهلل يٕمٚمؿ َّ
اًمٙمكم ،ومٝمؿ يٕمؽمومقن َّ
يمؾ إؿمٞم٤مء اًمتل
سم٤مًميورة –قمٜمدهؿ -
ً
اٟمت٘م٤مص٤م ُمـ قمٚمؿ اهلل ِّ ِّ
يٛمٙمـ ُمٕمرومتٝم٤مً 8مٙمٜمَّٝمؿ ي١ميمِّدون َّ
أن إطمداث اًم َّٓم٤مرئ٦م ٓ يٛمٙمـ ُمٕمرومتٝم٤م ،طمتك ُمـ ظمالل يم٤مئـ
همػم حمدود يمام َّ
أن وضمٝم٦م إٟمٙم٤مر شمٚمؽ اًمتَّٗم٤مصٞمؾ شمت٘م٤مـمع ُمع اًمٜمَّزقم٦م اًمٕم٘مٚم َّٞم٦م اًمتل شمرى ذم اإلٟمً٤من
يمؾ ٍ
احلر َّي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ،وًمق قمرف اخل٤مًمؼ َّ
رء -يمام يتق َّىمٕمقنً -مٙم٤من ذًمؽ شم٘مٞمٞمدً ا حلر َّيتف(.)0
وهذا اًمقوقح ًمدهيؿ ذم صقرة آقمت٘م٤مد اًمًٌٞمط واعمٌ٤مذ ذم اخل٤مًمؼ ،يًتقضم٥م آٟمت٘م٤مل
اًمً٤مئد اًمذي جيٕمٚمف إىمٜمقم اًم َّث٤مين
إمم قم٘مٞمدهتؿ ذم اعمًٞمح ،اًمتل هل ذم ُم٘م٤مسمؾ آقمت٘م٤مد
اًمٙمٜمز َّ
ِّ
ىمّم٦م صٕمقد اعمًٞمح قمغم اجلٌؾ صمؿ وقمٔمف اًمٜمَّ٤مس ،وشمنميٕمف إطمٙم٤مم اًمتل
(ُ )1مققمٔم٦م اجلٌؾ هل ذيٕم٦م اًمٕمٝمد اجلديد ،وأصٚمٝم٤م َّ
اقمتٛمده٤م اعمًٞمح َّٞم٦م يمنميٕم٦م ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،اٟمٔمره٤م ذم إٟمجٞمؾ "ُمتك" اإلصح٤مح اخل٤مُمس.
( )0اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature 844-45,
New York: Harper & Brothers, 1894. By: http://www.victorianweb.org/religion/socinianism.html .
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اًمرب َّ
ضمؾ وقمال ،وهذه
اًمرب اخل٤مًمؼ ،ومٝمؿ يٕمت٘مدون ذم ـمٌٞمٕم٦م اعمًٞمح َ
مت٤ميزه اًمت٤م َّم قمـ ِّ
اعمٕمٌقد ُمع ِّ
ٍ
ظم٤مص ًمدى هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ،وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اقمت٘م٤مدهؿ ذم اهلل
سمِمٙمؾ
اًمٜمُّ٘مٓم٦م ُمثػمة ًمالهتامم
ٍّ
َّ
أن ُمٗمٝمقم "اهلل" ُمتاميز قمـ ُمٗمٝمقم همػمه ُمـ إؿمخ٤مص ،وقمالوة قمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن هٜم٤مك
دمًد ًمإلًمفَّ ،
ٕن ذًمؽ يتٓم َّٚم٥م
ٟمًٌ٦م سملم اعمٜمتٝمل واًمالُمتٜم٤مهل ،وسم٤مًمتَّ٤مزم ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك ُّ
سمٕمض هذه اًمٜمًٌ٦م.
ٍ
سمنميٟٕ ،مَّف ٓ يٛمٙمـ أن
ؿمخص
أي إٟمً٤من ُمع
ٍّ
وُمع وم٤مرق اًمتِمٌٞمف ،ومال يٛمٙمـ أن يتقطمد ُّ
يٙمقن هٜم٤مك وطمدة سملم ومرديـ سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م ،ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ُمع اإلًمف.
وًمذا يٛمٙمـ ُمالطمٔم٦م َّ
ٟمص "يقطمٜم٤م" -اًمذي يٕمتٛمد قمٚمٞمف
يٗمنون َّ
أن اإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم ِّ
ُّ
يمؾ ـمقائػ اًمٜمَّّم٤مرى ذم اقمت٘م٤مد أًمقه َّٞم٦م اعمًٞمح -سمٓمري٘م٦م ُمٖم٤ميرة مت٤م ًُم٤م ،سم٤مقمتٌ٤مر َّ
أن اعمًٞمح ًمٞمس
أزًم ًّٞم٤م ،وًمذًمؽ َّ
وم٢من ُمّمٓمٚمح "اًمٙمٚمٛم٦م" اًمتل وردت ومٞمف ذم َّأول وم٘مرة ُمـ َّأول إصح٤محً ،مٞمً٧م
إول.
هل "اًمٙمٚمٛم٦م" اًمتل وردت ذم اًمتَّقراة ذم اإلصح٤مح َّ
يمام جيدر اإلؿم٤مرة َّ
أىمرت سم٤معمٞمالد اعمٕمجز ًمٚمٛمًٞمح سمٓمري٘م٦م شمقطمل
أن هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م َّ
يم٤مُمالً 8مٙمـ اقمتؼمت َّ
إىمرارا ً
أن واًمده يقؾمػ اًمٜمج٤مر ،وًمف
سم٤مٓوٓمراب ذم هذا اعمذه٥م ،وًمٞمس
ً
اعمٕمجز ،وهذا
إظمقة آظمرون ُمـ واًمده سمخالف ـمقائػ اعمقطمديـ إظمرى اًمتل شمٜمٙمر اعمٞمال َد
َ
ُمـ ِّ
أدق اًمٗمروق اًمتل أ َّدت إمم اخلٚمط سمٞمٜمٝمؿ ذم ٟمٔمر اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ اًمذيـ شمٖمٞم٥م قمـ يمثػم ُمٜمٝمؿ د َّىم ُ٦م
اًمٗمرق سملم اًم َّٓم٤مئٗمتلم(.)1
ٍ
سمقطمل،
ومتّمقرهؿ ًمف أٟمف يم٤من ٟمٌ ًّٞم٤م ُمًٞمح ًّٞم٤م ويم٤مهٜمً٤م وُمٚمٙمً٤م فم٤مهر ًّي٤م ،اؾمتٛمدَّ ىمقشمف ُمـ اهلل
ُّ
ظم٤مص
يمحؼ
ويمٚمػ سمٛمٝمٛم٦م اًمٜمٌقة ،واًمٕمٌ٤مدة اعم٘مدُم٦م ًمف جي٥م أن شمٕمٓمك ًمف وم٘مط يمٛمٛمثؾ هللً ،مٞمس ٍّ
ٍّ
سمف ،ويٜمٙمر اًمٜمِّٔم٤مم اًمًقؾمٞم٤مين ومٙمر َة آحت٤مد سملم اًم َّٓمٌٞمٕم٦م اإلهل َّٞم٦م واًمٌنم َّي٦م ،ومٞمٜمٔمر إًمٞمف وم٘مط يم٘مدِّ يس
أظمالىمل(.)0
قمٔمٞم ٍؿ ،وُمٕم ِّٚم ٍؿ
ٍّ
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م.https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html :

( )2انظر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature 844-45,
New York: Harper & Brothers, 1894. By: http://www.victorianweb.org/religion/socinianism.html .
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سمٜمقشمف ،أو ـمٌٞمٕمتف اإلهل َّٞم٦م ،إٓ
ُّ
واحلؼ ي٘م٤مل إن شمٚمؽ اًم َّٓم٤مئٗم٦م وُمع إٟمٙم٤مرهؿ أًمقه َّٞم٦م اعمًٞمح ،أو َّ
أهن٤م شمرى َّ
سمنم ُمقطمك إًمٞمف ُمـ اهلل اخل٤مًمؼ( ،)1يٕمدوٟمف اًمقؾمٞمط ًمٚمقطمل ،واًمرضمؾ
أن
َ
اعمًٞمح هق ٌ
أهؿ اًمٗمروق سمٞمٜمٝمؿ
اعمث٤مزم ،وىمد يٙمقن ًمف سمٕمض اعمٕمجزاتً 8مٙمٜمَّف
ٌّ
ُمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة ،وهذه إطمدى ِّ
وسملم ؾم٤مئر ـمقائػ اعمقطمديـ اًمٜمَّّم٤مرى(.)0
يمام َّ
ٟمّم٧م قمغم وضمقب شم٘مديؿ اًمٕمٌ٤مدة ًمف
اًمً٤مسم٘م٦م اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م ُمـ ُمّم٤مدرهؿ َّ
أن اًمٕمٌ٤مرة َّ
يمرضمؾ ىمدِّ ٍ
ٍ
أشمقصؾ -ذم احل٘مٞم٘م٦م -إمم يمٞمٗم َّٞم٦م هذه اًمٕمٌ٤مدة اًمتل شم٘مدم ًمف أو شمّمقرهؿ ًمف
يس ،ومل
َّ
ٍ
يمِمخص ُم٘مدَّ ٍ
س ،ورسمام آؾمتِمٗم٤مع سمف أو ـمٚم٥م
طملم أداء اًمٕمٌ٤مدة ،وىمد يٕمٜمقن هب٤م شمٕمٔمٞمٛمف
اًمدُّ قم٤مء ُمٜمفً 8مٙمـ ذًمؽ ُمع قمدم اقمت٘م٤مد أٟمَّف ضمز ٌء ُمـ اإلًمف ،وإٟمام وؾمٞمط ٓ همػم ،وهذا اًمْمالل
وإن يم٤من َّ
أىمؾ رشمٌ٦م ُمـ ٟمٔمػمه قمٜمد ـمقائػ اًمٜمَّّم٤مرى اًمٙمٜمًٞم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًمتثٚمٞم٨م وإىم٤مٟمٞمؿ،
ٌ
جمرد آقمت٘م٤مد َّ
ذك
أن هٜم٤مك وؾمٞم ًٓم٤م سملم اهلل واًمٌنم ذم اًمٕمٌ٤مدة هق
َّّمقر
إٓ أٟمف ذم اًمت ُّ
آؾمٛمل أن َّ
ِّ
أيمؼم (.)1
أُم٤م ُمٗمٝمقم اخلالص اًمذي هق أطمد إريم٤من إؾم٤مؾم َّٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م اًمٙمٜمًٞم٦م ،وم٘مد
ٍ
ٍ
ُمٌ٤مذ ،طمٞم٨م أ َّصمرت وضمٝم٦م ٟمٔمر ؾمقؾمٞمٜمقس سمخّمقص ؿمخص
سمِمٙمؾ
أصمر قمٚمٞمف ُمٕمت٘مد اًم َّٓم٤مئٗم٦م
اعمًٞمح ،وـم٤مل ذًمؽ إصمر شمٕم٤مًمٞمٛمف ،طمٞم٨م مل يٕمد اعمخٚمص سم٤معمٗمٝمقم اًمٗمدائل ُمـ اخلٓمٞمئ٦م إصٚمٞم٦م،
وسم٤مًمت٤مزم ـم٤مل ذًمؽ يمؾ إهار اعم٘مدَّ ؾم٦م.
جمرد إٟمً٤من خمٚمقق ،يمام َّ
أن
ومال اعمًٞمح هق اإلًمف ،وٓ اسمٜمف ،وٓ اًمروح اًم٘مدس ،وم٘مط هق َّ
وفمٞمٗمتف ذم إرض ًمٞمً٧م اًمٗم٤مدي اًمذي ىمتؾ ُمـ أضمؾ إهن٤مء اخلٓمٞمئ٦م اعمتقارصم٦م ُمـ آدم.
واًمّمٚم٥م
اًمر َّسم٤مين،
َّ
وهذا اٟمٕمٙمس قمغم اعمٕمت٘مدات إظمرى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗمداءُ 8مثؾ :اًمٕمِم٤مء َّ
وهمػمه٤م ،وسم٤مًمتَّ٤مزم ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م -يمام شمّمػ ذًمؽ اعمقؾمققم ُ٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم ُ٦م -اقمتٌ٤مر إهار يم٠مدوات
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م:
( )0اٟمٔمر :يمٜمٞمً٦م اهلل:

.https: //www.britannica.com/topic/Socinians

.http: //www.ccg.org/z/P185z.html

( )1اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature 84445, New York: Harper & Brothers, 1894. By: http: //www.victorianweb.org/religion/socinianism.html.
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شمُٓم ٌَّؼ هب٤م صمامر هذا اخلالص ًمإلٟمً٤منُ ،مـ هٜم٤م قم ّٚمؿ ؾمقؾمٞمٜمقس َّ
جمرد ُمث٤مل
أن آٓ َم اعمًٞمح يم٤مٟم٧م َّ
ًمٜم٤م ،وًمذًمؽ ومٛمامرؾم٦م اًمٕمِم٤مء إظمػم ًمٞمً٧م اعمامرؾم٦م اًمتل يتذيمَّر ومٞمٝم٤م اًمٗمداء ،ويًتحي ومٞمٝم٤م
جمرد ّ
ًمٚمِمٙمر(.)1
ُّ
اًمنمب ًمدم اعمًٞمح أو أيمؾ اًمٗمٓمػم ٓظمتالط ضمًده ،وإٟمام هق قمِم٤مء َّ
جمرد إٟمٙم٤مر ًمٓمٌٞمٕم٦م َّ
اًمذات اإلهل َّٞم٦م اًمتل اقمت٘مدهت٤م
وهذا آقمت٘م٤مد ذم ـمٌٞمٕم٦م اعمًٞمح ًمٞمس هق َّ
اًمّمالح وـمري٘م٦م اخلالص ذم
ؾم٤مئر اًم َّٓمقائػ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م ومحً٥م ،سمؾ يؽمشمَّ٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك َّ
ُ
اًمّم٤مًمح ِّ
َّّمقر اًمًقؾمٞمٜم٤مين ،ومٝمق شم٠ميمٞمد َّ
ًمٙمؾ
أن وؾمٞمٚم٦م اخلالص احل٘مٞم٘م َّٞم٦م هل اًمتَّقسم٦م واًمٕمٛمؾ َّ
اًمت ُّ
ٍ
ؿمخص سمٕمٞمٜمف(.)0
اًمّمٚم٥م وم٢مهنؿ يرون َّ
أيْم٤م ُمٕمف8
أن
روطمف ً
اعمًٞمح ُىمتؾ ،وُم٤مشم٧م ُ
َ
وسم٤مًمٜمَّٔمر إمم ُمٕمت٘مدهؿ ذم َّ
ًمٙمـ يرون َّ
روطمف ومٞمام سمٕمد إذا صم٤مسمر قمغم ـم٤مقم٦م أواُمر اعمًٞمح(.)1
أن ُمـ ي١مُمـ سمف ومًقف شمُٙم٤موم٠م ُ
وأ َّصمر هذا اعمٕمت٘مدُ قمغم قم٘مٞمدة يم َّٗم٤مرة اخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ظم٤مص٦م ُمع اؾمتخدام
سمنما ،وُم٤م
اعمٜمٝم٩م
اًمٕم٘مالين ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم ِّ
َّص ،ويم٤من ُمـ ٟمت٤مئجف اعمٌ٤مذة إٟمٙم٤مر اًمتَّثٚمٞم٨م واقمتٌ٤مر اعمًٞمح ً
َّ
ٍ
يمٌنم
اًمً٤مئدة ،إذ يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًمٜمَّٔمر إًمٞمف
يتٌع ذًمؽ ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمَّٔمر اعمٖم٤ميرة مت٤م ًُم٤م ًمٚمٛمًٞمح َّٞم٦م َّ
سمٓمري٘م٦م ختتٚمػ قمـ اًمٜمَّٔمر إًمٞمف ٍ
ٍ
ٍ
يم٢مًمف ومدى اًمٌنم َّي٦م ،ويًتٜمدون ذم ذًمؽ
رؾمقل ،واًمٜمَّٔمر إمم رؾم٤مًمتف
ٍ
جمٛمققم٦م ُمـ آؾمتدٓٓت اًمٜمَّٔمر َّي٦مُ ،مثؾَّ :
أن اهلل يريد ؾمٕم٤مدة اًمٜمَّ٤مس ،وٓ يٛمٙمـ أن
أيْم٤م إمم
ً
يٙم ِّٚم َٗمٝمؿ اًم٘مدوس سم٠مُمر اخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م ،وهؿ مل يذٟمٌقا ومٞمٝم٤م(.)2
يمام َّ
ِّ
واعمت٠مظمريـ
وصمٛم٦م ظمالف سملم اعمت٘مدِّ ُملم
أن ومٙمرة اًمٌٕم٨م واًمٕمذاب يم٤من ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾَّ ،
واعمت٠مظمرون يرون َّ
ِّ
طمنما جلٛمٞمع اخلالئؼ8
ُمٜمٝمؿ ،وم٤معمت٘مدِّ ُمقن يرون إسم٤مد َة مجٞمع إذار،
أن هٜم٤مك ً

( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م:

.https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html

( )0اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م:

.https: //www.britannica.com/topic/Socinians

( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.https: //www.britannica.com/topic/Socinians :
( )2اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature 844-45,
New York: Harper & Brothers, 1894. By: http: //www.victorianweb.org/religion/socinianism.html.
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أن احلنم ًمٞمس ًمألضمً٤مد ،ومٗمٙمرة إقم٤مدة اجلًد ًمدهيؿ ُمٜمٙمرة ،ويرون َّ
ًمٙمـ يمٚمٝمؿ ُمتَّٗم٘مقن َّ
أن
ومحً٥م(.)1
ًمٚمروح
ُ
آؾمتٕم٤مدة إٟمام هل ُّ
َ
واحل٘مٞم٘م٦م َّ
سم٤مقم٨م شمٚمؽ اعمٕمت٘مدات -ذم ٟمٔمريً -مدى هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م يم٤من اًمتًَّٚمًؾ ُمع
أن
اًمٙمٜمز ،ومٗمل ذًمؽ اًمقىم٧م يم٤من ُمّمٚمحق اًمٙمٜم٤مئس اًمذيـ اٟمِم ُّ٘مقا قمـ
اًمٕم٘مؾ إ َّسم٤من قمٍم اإلصالح
ِّ
اًم َّٓمقائػ اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م -قمغم اظمتالف أـمٞم٤مومٝمؿ اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م -يٛمٞمٚمقن إمم اإلومراط سم٤مؾمتخدام
اًمٕم٘مؾ ُم٘م٤مسمؾ آقمت٘م٤مد سمتحريػ اًمٕم٘مٞمدة اًمذي يم٤من ؾم٤مئدً ا ذم ذًمؽ اًمٕمٍم.
أيمثر طمٞم٤م ًدا ذم ٟمٔمرهت٤م ًمٚمٙمت٤مب،
اًمٌ٤مسمقي ًمٚمٕم٘مؾ ص٤مرت
وسمٕمد اٟمٗمٙم٤مك آوٓمٝم٤مد
ُ
ِّ
اًمٙمٜم٤مئس َ
شمِمقهيٝم٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ.
وذم حتٚمٞمٚمٝم٤م عم٤م طمدث ًمٚمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾم َّٞم٦م اًمتل زيدت سمٕمد اعمًٞمح طمتك شمؿ
ُ
ُمع َّ
يمثػما طمٞمٜمام َّ
شمتدظمؾ اًمٙمٜمٞمً ُ٦م طمتك وإن يم٤مٟم٧م سمروشمًت٤مٟمت َّٞم ً٦م
أن اؾمتخدا َم اًمٕم٘مؾ يتق َّىمػ ً
يمام طمّمؾ ذم ِّ
شمؿ ـمر ُده٤م ُمـ سمقًمٜمدا،
اًمِم٘م٤مق اًمٙمٌػم سملم اًمؼموشمًت٤مٟم٧م ،وهذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م طمٞمٜمام َّ
واًمتجًد.
سمًٌ٥م إٟمٙم٤مره٤مً 8مٚمتَّثٚمٞم٨م ،واًمٙم َّٗم٤مرة،
ُّ
واعم٘مّمقد ُمـ هذا :سمٞم٤من َّ
اًمٕم٘مكم ًمدهيؿ ُمـ دون اخلْمقع ًمًٚمٓم٦م اًمٙمٜمٞمً٦م
جمرد اًمتَّحٚمٞمؾ
أن َّ
ِّ
ِ
وضمقد اًمتَّثٚمٞم٨م ،وإٟمٙم٤مر اًمٗمداء يمٙم َّٗم٤مرة ًمٚمخٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م ،وؾم٤مقمد هذا
أومرز آقمت٘م٤م َد سمٕمدم
أي ؾمٚمٓم٦م قم٘مٚم َّٞم٦م ًمتٗمًػم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،سمؾ هل
آقمت٘م٤مد ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ آراء طمقل قمدم وضمقد ِّ
ٍ
ُمؽمويم٦م ِّ
َّص ،وم٠م َّدى ذًمؽ إمم اقمت٘م٤مدهؿ َّ
أن ٟمٞم٘مٞم٦م وُم٤م سمٕمده ُمـ اعمج٤مُمع
ًمٙمؾ
ومٝمؿ اًمٜم ِّ
ىم٤مرئ يًتٓمٞمع َ
ي٘مرر سمًٌ٤مـم٦م َّ
أيْم٤م ٓ ؾمٚمٓم٦م هل٤مُ ،مع َّ
أن اقمت٘م٤م َد اعمًٞمح اًمذي
اخلٛمً٦م هل ً
اًمًٚمٞمؿ ًمدهيؿ ِّ
أن اعمٜمٓمؼ َّ
اًمً٤مئد ذم اًمٙمٜمٞمً٦م.
هق
ٌ
واوح ضمدًّ ا ذم اإلٟمجٞمؾ خيتٚمػ مت٤م ًُم٤م قمـ آقمت٘م٤مد َّ
َّ
َ
آؿمت٘م٤مق اًمذي
اعمًٞمحل طمٞمٜمام طم َّٚمٚمقا
وًمٕمؾ هذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف واوٕمق ُمقؾمققم٦م اًمالهقت
ِّ
اٟمتٛمقا إًمٞمف ذم سمداي٦م ٟمِمقء اًم َّٓم٤مئٗم٦م ،وهق ُمّمٓمٚمح "Anti-Trinitarianism" :واًمذي يِمػم إمم
ُمٙم٤مومح٦م اًم٘مقل سم٤مًمتَّثٚمٞم٨م ،وهذه اًمتًَّٛمٞم٦م -سمحً٥م رأهيؿ -ذات ُمٕمٜمك ضمدزم ،وًمٞمً٧م شمًٛمٞم ً٦م
قم٤مسمرةً.
( )1اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature 844-45,
New York: Harper & Brothers, 1894. By: http: //www.victorianweb.org/religion/socinianism.html.
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إقمداد :د.قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعمٞمامن

ـم٤مئٗم٦م اإلظمقة اًمٌقًمٜمدي٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م وصٗمٞم٦م"

ٍ
ضمذور
يمام أؿم٤مروا إمم ُمّمٓمٚمح "Unitarian" :سم٠مٟمَّف يمذًمؽ همػم قم٤مسمر ،ويِمػم إمم وضمقد
شمؿ إطمٞم٤مؤه ًمٞمٙمقن
ُّ
مت٧م إمم أريقؾم َّٞم٦م اًم٘مديٛم٦مُ ،مع وضمقد اًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم أريقؾمٞملم ،إٓ أٟمَّف َّ
اخل٤مص٦م هبذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ذم أطمْم٤من احلريم٤مت اإلصالطم َّٞم٦م ،إٓ َّأهن٤م دم٤موزت
قمغم اهلٞمئ٦م
َّ
إصالح يمَ٤م ًْم ِٗمـ إمم ُم٤م هق أسمٕمد ُمٜمف ،طمٞم٨م أ َّدى ِّ
اًمِم٘م٤مق اًمذي طمّمؾ سملم يمَ٤م ًْم ِٗمـ ،و ضمقرضمٞمق
َ
سمٞم٤مٟمدراشم٤م ( "Giorgio Biandrata" )1366-1314إمم إٟمٙم٤مر إظمػم ًمٚمتَّثٚمٞم٨م سم٤مًمٙم٤مُمؾ ،وهق
إول هلذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م(.)1
ُم٤م ؿمٙمَّؾ ٟمقا َة آقمت٘م٤مد َّ
ُمع اًمٕمٚمؿ َّ
ٟمٌزا هلؿ وحم٤موًم٦م ًمرسمٓمٝمؿ سم٤مٔريقيًٞملم،
أن شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مٔريقؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م هتٛم٦م أو ً
طمٞم٨م َّ
إن أريقؾمٞملم ىم َّٚمٚمقا ُمـ رشمٌ٦م اعمًٞمح إ َُّم٤م سمٙمقٟمف ًمٞمس اسمٜمً٤م طم٘مٞم٘م ًّٞم٤م ًمألب أو سم٘مقهلؿ سمتاميز
خمٚمقق ،إٓ أن اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞملم اقمتؼموا َّ
ٌ
اعمًٞمح
أن
ُمّمٜمقع ،أو إًم ٌف
اًم َّٓمٌٞمٕمتلم ،إٓ أهنؿ ىم٤مًمقا إٟمَّف إًم ٌف
َ
ٌ
ٓ يٕمدُ و يمقٟمف أطمد اعمخٚمقىملم(.)0
شمؿ شمّمٜمٞمػ ُمدى اٟمحراومٝمؿ قمـ ِّ
اًمٙمٜمز ُمـ ىمٌؾ اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م إمم
اخلط
وعم٤م ؾمٌؼ َّ
ِّ
اهلرـم٘مٞم٦م اإلحل٤مدي٦م ،يمام أداٟمتٝمؿ اًمٙمٜمٞمً ُ٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ُمر ٍ
ات قمديدة سمًٌ٥م خم٤مًمٗمتٝمؿ اعمج٤مُمع
َّ
َّ
َّ َّ
شم٘مررت ومٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مئدُ اًمٙمٜمً َّٞم٦م اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م(.)1
اًمً٧م ،واًمتل َّ
اًمٙمٜمً َّٞم٦م إومم ِّ

ِ
ٍ
احلديث٦م قمغم
وصػ اعمًٞمح َّٞم٦م
ويم٠مصمر هلذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م قمغم ُمًٞمح َّٞم٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ومٞمٛمٙمـ
ُ

إول ٟمِم٠مت داظمؾ اًمؼموشمًت٤مٟمت َّٞم٦م اًمتل شمتٛم َّٞمز سم٤مٟمتٝم٤مك
ٟمقع ُمـ اًمٜمَّٛمط اعمٗمتقح ،ومٝمل ذم اعم٘م٤مم َّ
أهن٤م ٌ
ٍ
اًمً٤مئدة اًمتل حت َّ٘م٘م٧م
اعمًٞمحل
اًمٙمالؾمٞمٙمل
واوح ًمٚمٜمَّٛمقذج
اًمٙمٜمز ،ومتٞمزت سم٤مظمؽماق ُّ
اًمّمقرة َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ذم جمٛمٕملٟ" :مٞم٘مٞم٦م" و"ظمٚم٘مٞمدوٟمٞم٦م" ،طمٞم٨م شمِمٙمَّٚم٧م اًمٌقًمٜمدي٦م سم٠مصمر ُمٌ٤مذ ُمـ آهتامُم٤مت

( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦مُ ،مقؾمققم٦م اًمالهقت اعمًٞمحل:
.p663.Lacoste, J.Y. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Christian Theology. New York Routledge .

( )0اٟمٔمر:
Kolbrener, W.Journal of the Historical Society 2003 , Academic Journal, SOCINIANISM; CHARGE of
Socinianism, The (Book); LESLIE, Charles p.1.

( )1اٟمٔمر:
Kolbrener, W.Journal of the Historical Society 2003 , Academic Journal, SOCINIANISM; CHARGE of
Socinianism, The (Book); LESLIE, Charles p.1.
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اًمّمدع سملم اعمًٞمح َّٞم٦م احلديث٦م
اًمٗمٚمًٗم َّٞم٦م ٓ-ؾمٞمام اعمٕمروم َّٞم٦م ًمٚمحداصم٦م -وذم اجلٛمٚم٦م يٛمٙمـ إرضم٤مع َّ
واًمٙمالؾمٞمٙم َّٞم٦م إمم اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟم َّٞم٦م(.)1
أ َُّم٤م ُمٕمت٘مدهؿ دم٤مه اًمٙمت٤مب اعم٘مدَّ س 8ومٝمق اعم٘مٞم٤مس اًمقطمٞمد اعمقصمقق سمف ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ،سم٤مإلو٤موم٦م
أي ؾمٚمٓم٦م ًمٖمػم ذًمؽ ،وًمذًمؽ ظمرضم٧م ٟمٔمر َّيتٝمؿ
إمم اًمتَّٕم٤مُمؾ
اًمٕم٘مكم اًمٌح٧م ُمٕمفُ ،مـ دون ومرض ِّ
ِّ
ذم رومض اًم َّث٤مًمقث ُمـ صٚم٥م اًمتَّقراة اًمؼموشمًت٤مٟمت َّٞم٦م ،يمام ا َّدقمك اًمٕمديد ُمـ اعمثػميـ ًمٚمجدل ذم
شم٤مرخيٝمؿ ُمـ اإلظمقة اًمٌقًمٜمديلم ذم1422( :م) و(1432م) أهنؿ يم٤مٟمقا يٕمتٜم٘مقن اعمًٞمح َّٞم٦م
اًمرؾمقًم َّٞم٦م عمجتٛمع
اًمٙمت٤مسم َّٞم٦م إصٚم َّٞم٦م -اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اًمٕمٝمد اجلديد -راومْملم اًمؽمايمامت ُم٤م سمٕمد َّ
اًمراسمع(.)0
ٟمٞم٘مٞم٦م ذم اًم٘مرن َّ
يمام َّ
أن ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمقطمل واًمٕم٘مؾ هق ٓ َّ
ؿمؽ ُمقىمػ ُمْم٤م ٌّد ًمٚمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م اًمٙمٜمً َّٞم٦م سمٙم٤م َّوم٦م
احلؼ ،وأىمرب ُمث٤مل قمغم ذًمؽ
ًمٚمْمالل وسمتٖمٞمٞمٌف صقرة ِّ
أؿمٙم٤مهل٤م ،اًمتل شمرى ذم اًمٕم٘مؾ صقر ًة َّ
شم٠مصمػما قمغم ُمٕمت٘مده٤م ُم٘م٤مرٟم ً٦م سم٤مًم َّٓمقائػ
إيامهنؿ سم٤مًمتَّثٚمٞم٨م ،يمام أن
َ
صقت اًمٕم٘مؾ ذم هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م أؿمدَّ ً
إظمرى يمام ي٘مرر ذًمؽ أطمد يمٌ٤مر ُمٜمٔمرهيؿ ،وهق ضمقن يمريؾ (ت 1411م) ذم يمت٤مسمف
"َّ " ،"De Deo et ejus Attributis
إن إهار شمٕمٚمق ذم اًمقاىمع ومقق اًمٕم٘مؾً 8مٙمٜمَّٝم٤م ٓ شمٜم٘مْمف،
ومٝمل ٓ شمٓمٗمئ ٟمقره سم٠م ِّي٦م ٍ
طم٤مل ُمـ إطمقال ،وًمٙمٜمَّٝم٤م شمٙمٛمٚمٝم٤م وم٘مط"( ،)1وهذه اًمٜمَّٔمرة ًمٚمٕم٘مؾ شمٕمٓمٞمف
َ
اًمقاىمٕمل ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمقطمل ،ومٝمق يرى َّ
ه ٓ يدريمف اًمٕم٘مؾً 8مٙمـ ٓ يٛمٙمـ
أن
طمجٛمف
َ
َّ
اًمقطمل ومٞمف ٌّ
ٟم٘مٞمْم٤م ًمف.
أن يٙمقن ً


( )1اٟمٔمر:
. ,Alan J. Spence , Bloomsbury T&T Clark 2008 p.77-89Christology ,A Guide for the Perplexed

( )0اٟمٔمر:
SEAGER, N. (2014). John Bunyan and Socinianism. The Journal of Ecclesiastical History, 65(3), 580600. doi: 10.1017/S0022046913000596.

( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م:

.https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html
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املبشح ايجايح
تعكٝب ْكدٟ
اًمٙمٜمز اًمٜمٞم٘م٤موي ،سمٙم٤م َّوم٦م
يٌدو ضمٚم ًّٞم٤م ذم ُمٕمت٘مد هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م قمدم اشمًِّ٤مىمٝم٤م هن٤مئ ًّٞم٤م ُمع آقمت٘م٤مد
ِّ
ـمقائٗمف ،وم٢مٟمٙم٤مر اًمتَّثٚمٞم٨م ،وإٟمٙم٤مر اخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م ،وإٟمٙم٤مر اًمٗمداء سمحدِّ ذاهت٤م هل إًمٖم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمدة
ٍ
سمِمٙمؾ شم٤م ٍّم ،يمام َّ
اًمٕم٘مكم اًمٌح٧م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م أوصؾ هذه
أن آدم٤مه
اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م
َّ
اًمٓم٤مئٗم٦م إمم اعمرطمٚم٦م اًمٌٕمٞمدة ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمٜمٞم٘م٤موي٦م ،وذًمؽ آقمت٘م٤مد اعمتحرر ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمٙمٜمٞمً٦م
ىمرهب٤م سمٛمراطمؾ إمم إًمٖم٤مء آقمت٘م٤مد سم٤مًمتثٚمٞم٨م واًمٗمداء وهمػممه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمٍماٟمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م.
واًمنم ،ومٝمؿ يرون أٟمَّف ٓ يقضمد ظمٓمٞمئ٦م
يمام أهن٤م شم٘مقد إمم ٟمٔمرهتؿ إظمرى ًمٚمٕمداًم٦م اإلهل َّٞم٦م َّ ِّ
َ
اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م اإلهل َّٞم َ٦م ،وسمٜم٤م ًء قمٚمٞمف
حتٛمٚمٝم٤م آد ُم وأورصمٝم٤م أسمٜم٤مءه ُمـ سمٕمده ،ومٝمذا خي٤مًمػ مت٤م ًُم٤م
أصٚم َّٞم٦م َّ
أهؿ اًمٕم٘م٤مئد اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م(.)0
ٟمٗمقا ُم٤م يتَّّمؾ سمٕم٘مٞمدة اًمتَّؼمير سم٤مإليامن( ،)1اًمتل هل ُمـ ِّ
وٟمجد اًمًقؾمٞمٜم٤مين يٜمٙمر ظمٚمؼ اعمًٞمح ىمٌؾ اًمقضمقد ،أو اعمً٤مواة ُمع أسمٞمف وظم٤مًم٘مف وم٤معمًٞمح ذم
ـمٌٞمٕمتف اإلٟمً٤مٟم َّٞم٦م اًمٌحت٦م هق خمٚمقق( ،)1يمام يٜمٙمر اعمذه٥م أريقد اًمذي يرى ذم اعمًٞمح وؾمٞم ًٓم٤م
اًمرب اخل٤مًمؼ ،وهذه اًمٗمروق اًمٕم٘مد َّي٦م دىمٞم٘م٦م سمٞمٜمٝمؿ،
ًمٚمخٚمؼ ،أو ؾمٌ ً٘م٤م ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت سمٕمد وضمقد
ِّ
اًمٙمٜمز اعمٕم٤مس.
يتؿ اخلٚمط سمٞمٜمٝمؿ وسملم أريقؾم َّٞم٦م سمحٙمؿ رومض اًم َّٓم٤مئٗمتلم ؾمق ًّي٤م آدم٤مه
طمتك ٓ َّ
َّ
اًمً٤مئد إٓ َّ
أن هلؿ ُمقىم ًٗم٤م قم٤م ًُّم٤م ذم اعمٕمت٘مد ،وهق
وُمع ذًمؽ اعمقىمػ َّ
اعمٗمّمؾ ُمـ آقمت٘م٤مد همػم َّ
أٟمَّف جي٥م ذم إصؾ شم٘مٚمٞمؾ اًمتَّٗمّمٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ،وشمٙمثٞمػ اجلٝمقد سمدًٓ قمـ ذًمؽ قمغم
إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ،وومٝمؿ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة سمٓمري٘م٦م قم٘مالٟمٞم٦م سمحت٦م سمٕمٞمدً ا قمـ اًمٗمٝمؿ اًمٙمٜمز

( )1اًمتؼميرُ :مّمٓمٚمح ٟمٍماين يدور ُمٕمٜم٤مه طمقل اًمؼماءة ُمـ اًمذٟم٥م واًمٗمقز سم٤مخلالص إسمدي ،ويٕمد اًمٜمّم٤مرى اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ هق
ديٜمقٟم٦م هلؿ سمخالف اًمٕمٝمد اجلديد اًمذي يؼمرهؿ أو يؼمؤهؿ سمٛمجرد اإليامن سمف ،وُمع اظمتالف واؾمع ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتؼمير.اٟمٔمر:
اخلالص اًمٕمٔمٞمؿ ،ف .ب .هقل ،شمٕمري٥م وم٤مرس ومٝمٛملٟ ،منم اخلدُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمرازة سم٤مإلٟمجٞمؾ ،ص .10
( )0اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م.https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html :

( )3انظر:
SEAGER, N. (2014). John Bunyan and Socinianism. The Journal of Ecclesiastical History, 65(3), 580600. doi: 10.1017/S0022046913000596.
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سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
يمٌػم ،ويرون َّ
اعمتٜم٤مىمض ،يمام َّ
أن احلٞم٤م َة
شمدور طمقل اًمٕمٚمامٟم َّٞم٦م
أن ومٚمًٗمتَٝمؿ ذم اًمتَّنميٕم٤مت
ُ
شمًت٘مٞمؿ سمدون ومّمؾ اًمٙمٜمٞمً٦م قمـ اًمدَّ وًم٦م ،سمؾ يم٤مٟم٧م أول ـم٤مئٗم٦م ُمٕم٤مسة شم٘مدِّ م
اعمدٟم َّٞم َ٦م ٓ يٛمٙمـ أن
َ
ٍ
ٍ
ُمٌ٤مذ(.)1
سمِمٙمؾ
اًمّمٞم٤مهم٦م
هذه ِّ
أداٟم٧م اًمٙمٜمٞمً ُ٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم ُ٦م شمٚمؽ اًم َّٓم٤مئٗم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ـم٤مئٗم ً٦م ُم٤مرىم ً٦م قمـ ِّ
ظمط اعمًٞمح َّٞم٦م
اًمًتَّ٦م(.)0
اًمً٤مئد ،ويم٤من ُ
اًمٍمحي٦م ًمٚمٛم١ممترات اًمٙمٜمً َّٞم٦م ِّ
ؾمٌ٥م اإلداٟم٦م هق ُمٕم٤مروتٝمؿ اًمتَّٕم٤مًمٞمؿ َّ
َّ
ِ
سم٤مجلذور
صمٛم٦م إؿمٙم٤مًم َّٞم٦م أظمرى سم٤مًمٜمًٌِّ٦م ًمٚمٜمَّّم٤مرى ذم قمالىمتٝمؿ هبذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ،وهل :اهت٤م ُُمٝم٤م
َّ
ُم١مؾمًٞمٝم٤م هؿ ُمـ إؾمٌ٤مٟمٞم٤م اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م
اإلؾمالُم َّٞم٦م ،ؾمقا ًء ذم أومٙم٤مره٤م أو قمرىمٝم٤م ،وم٠مضمدا ُد ِّ
اعمقريًٙمقن( ،)1وهؿ اًم َّٓمقائػ اعمًٚمٛم٦م اًمتل روٞم٧م سمحٙمؿ اًمٜمَّّم٤مرى قمغم إٟمدًمس ذم ذًمؽ
اإلؾمالُمل اًمتل شمرومض
حتقًم٧م سمٕمد ذًمؽ شمدرجي ًّٞم٤م إمم اعمًٞمح َّٞم٦مً 8مٙمـ ٟمزقم٦م اًمٗمٙمر
اًمقىم٧م ،صمؿ َّ
ِّ
اًمًٓمح طمٞمٜمام
صمؿ شمقارصمقه٤م 8ىمد شمٙمقن هل اًمتل فمٝمرت قمغم َّ
اًمتَّثٚمٞم٨م واًمٗمداء سم٘مٞم٧م قمٜمدهؿ َّ
ظم٤مص٦م ُمع اًمٌٚمدان اًمتل أقمٓمتٝمؿ ُمً٤مطم ً٦م واؾمٕم ً٦م ُمـ
اًمً٤مدس قمنمَّ ،
ؾمٜمح٧م اًمٗمرص ُ٦م ذم اًم٘مرن َّ
احلر َّي٦م اًمٗمٙمر َّي٦مُ ،مثؾ :سمقًمٜمدا.
ِّ
وُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري أٟمَّف ٓ اٟمٗمٙم٤مك قمـ اًم٘مقل أهنؿ شم٠م َّصمروا سم٤معمًٚمٛملم ذم اًم٘مقل سمٌنم َّي٦م
اعمًٞمح ،وـمٌٞمٕمتف اإلٟمً٤مٟم َّٞم٦م وإٟمٙم٤مر اًمتَّثٚمٞم٨م ،وإٟمٙم٤مر اًمٗمداء واخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م ،شمٚمؽ إُمقر اًمتل
شمٜم٤مىمض اًمٕم٘مؾ ،واًمتل أشمك اإلؾمال ُم سم٤مًم٘مقل اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ُمٜمذ سمٕمث٦م اًمٜمٌل حمٛمد ،ومال قمج٥م أهنؿ
سمٕمد اظمتالـمٝمؿ سم٤معمًٚمٛملم ،وسمٕمد اٟمٗمٙم٤مك ؾمٓمقة اًمٙمٜمٞمً٦م قمٜمٝمؿ إسم٤من قمٍم اإلصالح اًمٙمٜمز،
شم٠مصمروا سمتٚمؽ أي٤مت اًمتل شمٜمٙمر اًمتثٚمٞم٨م واًمٗمداء ،وهؿ وإن مل يًٚمٛمقا ،وًمٙمٜمٝمؿ اسمتٕمدوا قمـ
يّمح إٓ هق ،وُمع ذًمؽ ومٛمـ وومؼ ُمٜمٝمؿ
احلؼ اًمذي ٓ
ُمٜم٤مىمْم٦م اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة واىمؽمسمقا ُمـ ِّ
ُّ
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.https: //www.britannica.com/topic/Socinians :

( )0يٛمٙمـ شمٕمريٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ُمًٚمٛمق إٟمدًمس ذم إصؾ ،صمؿ شمؿ شمٕمٛمٞمدهؿ قمغم اعمذه٥م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمل قم٤مم 1320م سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم
اعمٚمٙملم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞملم ،وه١مٓء هؿ اًمذيـ يمتٌ٧م قمٜمٝمؿ ُم٤م يًٛمك" :اًمٙمت٥م اخلياء" اًمتل ومْمح٧م -يمام يًٛمقهن٤م-
ادقم٤مءهؿ أهنؿ ُمـ اًمٜمٌالء سمٞمٜمام هؿ ُمـ أصقل ُمًٚمٛم٦م أو هيقدي٦م أٟمدًمًٞم٦م .اٟمٔمر :شم٤مريخ اعمقريًٙمٞملم ،طمٞم٤مة وُم٠مؾم٤مة أىمٚمٞم٦م
أٟمٓمقٟمٞمق دوُمٞمٜمٖمٞم٨م وسمػمٟم٤مرد وم٤مٟمًقن ،شمرمج٦م حمٛمد سمٜمٞم٤مي٦م ،طٟ ،0211منم يمٚمٛم٦م وهٞمئ٦م أسمقفمٌل ًمٚمث٘م٤موم٦م ،ح  ،0 ،1ص .6-5
( )1اٟمٔمر :اًمًقؾمٞمٜمٞم٤مٟمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م.https: //www.catholicity.com/encyclopedia/s/socinianism.html :
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ًمٚمحؼ إذا ُمٜمح طمر َّي٦م اظمتٞم٤مر اعمٕمت٘مد ،وًمذا
اًمًٚمٓم٦م اعمجتٛمٕم َّٞم٦م ًمٚمٙمٜمٞمً٦م يم٤من أىمرب
ِّ
ًمالسمتٕم٤مد قمـ ُّ
أؾمٚمؿ جمٛمققم ٌ٦م ُمٜمٝمؿ ممـ اًمت٘مك سم٤معمًٚمٛملم ذم اًمٌٚمدان اعمت٤ممخ٦م ًمٌقًمٜمدا أو اًم٘مريٌ٦م ُمٜمٝم٤مُ ،مثؾ :اًمدَّ وًم٦م
اًمٕمثامٟم َّٞم٦م(.)1
ٍَّماين ،وحم٤مومٔملم
اًمٙمٜمز اًمٜم
يمام أٟمَّف ًمألمه َّٞم٦م سمٛمٙم٤من أهنؿ وإن يم٤مٟمقا سمٕمٞمديـ قمـ آقمت٘م٤مد
ِّ
ِّ
ٍ
ؿمٙمؾ ُمـ
سم٠مي
اًمًٚمٞمؿ قمـ ـمٌٞمٕم٦م اعمًٞمح ذم يمقٟمف خمٚمق ًىم٤م ،إٓ أٟمَّف ٓ جيقز آقمت٘م٤م ُد ِّ
قمغم ُّ
شمّمقرهؿ َّ
إؿمٙم٤مل أهنؿ ُمًٚمٛملم أو ىمريٌلم ُمـ اإلؾمالم ُم٤م داُمقا ي٘مدِّ ُمقن اًمٕمٌ٤مدة ًمٚمٛمًٞمح ،طمتك وإن مل
ٌ
ُمٜمْمٌط وص ًٗم٤م وُمرشمٌ ً٦م ،وهذا
وم٤مًمنمك قمٜمد اعمًٚمٛملم
يٕمت٘مدوا أٟمَّف ضمز ٌء ُمـ اإلًمف ،أو أىمٜمق ًُم٤م صم٤مٟم ًٞم٤مِّ ،
ِ
همض اًم َّٓمرف عم٤مه َّٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمذي
اًمنمك إيمؼم
اعمخرج ُمـ اعم َّٚم٦م اًمذي ٓ ظمالف ومٞمفُ ،مع ِّ
ُمـ ِّ
أ َّدى إمم شمٌ٤مقمدهؿ قمـ اًمٜمَّٔمرة اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م واىمؽماهبؿ ُمـ اًمٕم٘مٞمدة اعمًٚمٛم٦م ،ؾمقا ًء شم٠م ُّصمرهؿ سم٤معمًٚمٛملم،
اًمٕم٘مكم ذم قمٍم اًمٜمَّٝمْم٦م ،أو اًمٕم٤مُمالن ؾمق ًّي٤م.
أو شمًٚمًٚمٝمؿ ُمع آٟم٘مٞم٤مد
ِّ
أن سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم يرى َّ
ُمع َّ
أن ٟمزقم َ٦م آقمت٘م٤مد ًمدهيؿ ذم ؿمخّم َّٞم٦م اعمًٞمح هل ٟمزقم ٌ٦م هيقد َّي ٌ٦م
سمحت ٌ٦م ،وهل دمًٞمدٌ ًمٚمٛمًٞمح اًمذي وقمد سمف اًمٞمٝمقد ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،وًمٞمً٧م هل َّ
اًمِمخّم َّٞم٦م
ُّمقره سم٤مًمٗم٤مدي واعمخٚمص(.)0
اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م اًمتل شم ِّ
واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م شمتٗمؼ ُمع اقمت٘م٤مد اعمًٚمٛملم ذم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مط اًمتل ُمـ أهؿ ُم٤م
يٛمٞمزهؿ قمـ اًمٜمّم٤مرى ،وهل اقمت٘م٤مدهؿ ذم اًمذات اإلهلٞم٦م ذم وطمدهت٤م وظمٚم٘مٝم٤م ًمٚمخٚمؼ ،وسمنمي٦م
اعمًٞمح ،وقمدم وضمقد ظمٓمٞمئ٦م ُمتقارصم٦م ،وٓ يمٗم٤مرة أو ومداء هبذه اخلٓمٞمئ٦م.
ٍ
ٍ
واوح سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُم َّٞم٦م ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مدر ،وم٤معمًٚمٛمقن سمٙم٤م َّوم٦م
اظمتالف
ُمع
ـمقائٗمٝمؿ أمجٕمقا قمغم ُمً٠مًم٦م اًم٘مدر ذم اجلٛمٚم٦مُ ،مع اخلالف اعمِمٝمقر ذم سمٕمض اًمتَّٗم٤مصٞمؾ سملم أهؾ
اًمًٜمَّ٦م واجلامقم٦م وإؿم٤مقمرة ُمـ ضمٝم٦م ،و اعمٕمتزًم٦م وُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘متَٝمؿ ذم إٟمٙم٤مر ظمٚمؼ إومٕم٤مل،
ُّ
شم٘مر سمف ذم
وهذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمًقؾمٞمٜم٤مٟمٞم٦م ُمع إٟمٙم٤مره٤م
اًمً٤مسمؼ ُمـ اهلل ،سمؾ ُّ
اًم٘مدر إٓ أهن٤م ٓ شمٜمٙمر اًمٕمٚمؿ َّ
َ
()1

Socinianism, Islam and the Radical Uses of Arabic Scholarship Martin Mulsow Erfurt UniversityAl-

.Qan?ara ,XXXI 2, julio-diciembre 2010 , pp. 549-586 , ISSN 0211-3589
(Marian Hillar , The Philosophical Legacy of the 16th and 17th ,Century Socinians Their Rationality )0
Texas Southern University http: //www.bu.edu/wcp/Papers/Reli/ReliHill.htm.
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اجلٛمٚم٦م ُمع اقمت٘م٤مده٤م َّ
سمٕمض شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م ؾمٞمحدث ذم اعمًت٘مٌؾ
أن اهلل -ضمؾ وقمال -ىمد ختٗمك قمٚمٞمف ُ
ٍ
ٍ
وم٢مىمرارهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ
اوٓمراب ذم اعمذه٥م ًمدهيؿ،
وٟم٤مدرة( ،)1وهذا آقمت٘م٤م ُد هق
دىمٞم٘م٦م
ُمـ أؿمٞم٤مء
ٌ
ُ
اًمً٤مسمؼ يٜمٗمل يم ِّٚم َّٞم ً٦م هذه اًمٜمَّٔمر َّي٦م َّ
٘مرون هؿ سم٘مٓمٕمٞمتِٝم٤م
اًمِم٤م َّذة ،يمام أٟمَّف خي٤مًمػ اًمٜمُّّمقص اًمتل ُي ِّ
َّ
وصمٌقهت٤مُ ،مثؾُ :م٤م ورد ذم ؾمٗمر أيقب (ُ )06مـ ؾمٕم٦م قمٚمؿ اهلل اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ر ٌء.

ٍ
ظمالف سملم
اإلؾمالُمل ذم :اعمٕم٤مد ،واحلنم ،واجلحٞمؿُ ،مع
يمام أهن٤م وم٤مرىم٧م مت٤م ًُم٤م آقمت٘م٤م َد
َّ

ِّ
ًمٚمخػميـ يمام هق اقمت٘م٤مد
واعمت٠مظمريـ سملم اإلسم٤مدة اًمٙم ِّٚم َّٞم٦م ًمألذار ،ورضمقع إرواح
اعمت٘مدِّ ُملم
ِّ
إول ،وسملم اقمت٘م٤مد اجلٞمؾ ِّ
اعمت٠مظمر ذم قمقدة إرواح يم ِّٚمٝم٤م(.)0
اجلٞمؾ َّ
يمام َّ
أن اقمت٘م٤م َد هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ذم ىمدؾم َّٞم٦م أىمقال اعمًٞمح ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م شمنمي ًٕم٤م ووطم ًٞم٤م ُمـ اهلل،
اإلؾمالُمل ذم رؾم٤مًم٦م
ًم٥م آقمت٘م٤مد
وقمدم آًمتٗم٤مت إمم سمقًمس أو همػمه٤م ذم اًمتَّنميع هق ذاشمف ُّ
ِّ
اعمًٞمحُ ،مع آظمتالف ذم اًمٜمَّٔمر إمم اعمحتقى ،ومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م شمرى أن اًمٖمرض ُمـ رؾم٤مًم٦م قمٞمًك
سمِمٙمؾ يمٌػم هق اًمرؾم٤مًم٦م إظمالىمٞم٦م سمخالف اعمًٚمٛملم اًمذيـ يرون أن دقمقة قمٞمًك هل ذم أصٚمٝم٤م
وطمل يدقمق إمم قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ويتٌع ذًمؽ ُم٤م جيلء سمف إٟمٌٞم٤مء ُمـ ذائع
ٌ
وأظمالق.
اًمًٓمقر وم٘م٤مل" :متثؾ
وًمذًمؽ خلَّص "ُم٤مري٤من هٞمٚمر" قم٘مٞمد َة هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
ُّ
وشمٓمقره٤م ذم هذه ُّ
قم٘م٤مئدُ اًمًقؾمٞمٜمٞمقن ر َّد َة ٍ
اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك قمغم أؾم٤مس اخلْمقع
ومٕمؾ قم٘مالٟم َّٞم٦م قمغم اًمالهقت ذم ُ
ًمًٚمٓم٦م اًمٙمٜمٞمً٦م ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهنؿ اطمتٗمٔمقا سم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدَّ س ،وم٘مد طم َّٚمؾ اًمًقؾمٞمٜمٞمقن
ىمٌقل أي ٍ
ومٙمرهؿ
رء همػمه
اًمٙمت٤مب اعم٘مدَّ س سمٕم٘مالٟم َّٞم٦م ،واقمت٘مدوا أٟمَّف ٓ يٜمٌٖمل ُ ِّ
َ
يمٛمنمعٍ ،ظمْمع ُ
ِّ
ٍ
ٍ
ـمقسمقي ًمٚمٖم٤مي٦م ،يديـ اعمِم٤مريم٦م ذم
ؾمٚمٛمل
ُمٝمٛم ٍ٦م ُمـ ادم٤مه
ٍّ
ٍّ
ٞم٤مد ًمٕمٛمٚم َّٞم٦م شمٓمقر َّي٦م َّ
آضمتامقمل ِّ
ُّ
واًمً ُّ
ٍ
ٍ
احل٥م اعمتٌ٤مدل،
وواىمٕمل ىم٤مئ ٍؿ قمغم
ُمٕمتدل
ُمقىمػ
واًم٘مْم٤مئل ٟمحق
وحي ِٛمؾ اعمٜمّم٥م اًمٕم٤م َّم
احلربَ ،
ِّ
ٍّ
َّ
( )1اٟمٔمر:
M'Clintock, John, and James Strong. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature
844-45, New York: Harper & Brothers, 1894. By: http: //www.victorianweb.org/religion/socinianism.html
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اًمًٞم٤مؾم َّٞم٦م،
اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمامٟم َّٞم٦م ًمٚمدَّ وًم٦م ،واعمِم٤مريم٦م اًمٜمَِّمٓم٦م ذم اعمجتٛمع واحلٞم٤مة ِّ
ودقمٛم٧م هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ُّ
ظم٤مص ً٦م ُم٤م يتٕم َّٚمؼ سمح٘مقق اًمٗمالطملم ،ويم٤مٟمقا َّأول ُمًٞمحٞملم
وداومٕم٧م قمـ اعمً٤مواة آضمتامقم َّٞم٦م،
َّ
قمؼمت قمٜمٝم٤م
يٗمؽموقن اًمٗمّمؾ سملم اًمٙمٜمٞمً٦م واًمدَّ وًم٦م ،وروح احلر َّي٦م اًمدِّ يٜم َّٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل َّ
ُمٝمدت ِّ
شمؿ
مم٤مرؾمتُٝمؿ
ُ
ويمت٤مسم٤مهتؿ ،واًمتل َّ
احلر َّي٦م اًمدِّ يٜم َّٞم٦م ،طمٞم٨م َّ
ًمٙمؾ اًم َّثقرات اًمالطم٘م٦م ًمّم٤مًمح ِّ
ٍ
ٍ
ٓطمؼ ،وأشم٘مٜمٝم٤م
وىم٧م
سم٤محلر َّي٦م اًمدِّ يٜمٞم٦م ذم
اًمًالئػ ًمٚمًقؾمٞمٜمٞملم ومٞمام يتٕم َّٚمؼ
ُ
ِّ
شمقؾمٞمع أومٙم٤مر َّ
وشمؿ ُ
وؿمجٕمٝم٤م ٌّ
ٟم٘مؾ أومٙم٤مر "ًمقك" إمم أُمريٙم٤م سمقاؾمٓم٦م "ضمٞمٛمس
َّ
يمؾ ُمـً" :مقك" و"سمٞم٤مر سم٤ميؾ"َّ ،
إُمريٙمل"(.)1
ُم٤مديًقن" و"شمقُم٤مس ضمٞمٗمرؾمقن" اًمٚمذيـ ىم٤مُم٤م سمتٜمٗمٞمذه٤م ذم اًمتَّنميع
ِّ
وذم إظمػم أؿمػم إمم َّ
شم٠مصمػمه٤م ومٞمام سمٕمد ذًمؽ إمم يمٌ٤مر رضم٤مٓت
أن هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اُمتدَّ
ُ
ِ
ٍَّماين اعمٕم٤مس ذم ٟمزقمتف احلديث٦مُ ،مثؾٟ" :مٞمقشمـ"(،)0
اًمٗمٙمر اًمٜم
ُمٌ٤مذ قمغم
شم٠مصمػم
ِّ
ٌ
اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م ممَّـ هلؿ ٌ
و"ضمقن ًمقك" ،و"شمقُم٤مس ضمٞمٗمرؾمقن"( )1وهمػمهؿ ،وه١مٓء وإن مل يٙمقٟمقا ٟمّم٤مرى ؾمقؾمٞم٤مٟمٞملم8
اًمٕم٘مالين وفمٝمر ذًمؽ ذم إٟمٙم٤مرهؿ اًمتَّثٚمٞم٨م ،وإٟمٙم٤مر اخلٓمٞمئ٦م
وم٢مهنؿ شم٠م َّصمروا هبؿ ُمـ طمٞم٨م آدم٤مه
ِّ
إصٚم َّٞم٦م ،وإٟمٙم٤مر اًمٗمداء ،ووضمقد اًمتَّحريٗم٤مت اًمٙمثػمة ذم ُمٗم٤مهٞمؿ اعمًٞمح َّٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل أشمك هب٤م
اعمًٞمح ،وهذا سمحدِّ ذاشمف يِمٙم ُِّؾ ً
يمٌػما ذم ُمٗمٝمقم ُمًٞمح َّٞم٦م اًمٙمٜمٞمً٦م اعمٕم٤مسة.
يمٌػما
وشم٠مصمػما ً
ً
صم٘مال ً


(Marian Hillar , The Philosophical Legacy of the 16th and 17th ,Century Socinians Their Rationality )1
Texas Southern University http: //www.bu.edu/wcp/Papers/Reli/ReliHill.htm.

( )0اٟمٔمر :وصػ شم٤مرخيل ًمتحريػ ٟمّملم ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس "اًمتثٚمٞم٨م واًمتجًد " ٟمٞمقشمـ ،إؾمح٤مق ،،شمرمج٦م هٞمثؿ ؾمٛمػم
وآظمرون ،ط 0214 ،1م ،سمػموت ،ص  ،11وٟمٞمقشمـ هق قم٤ممل اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء اًمِمٝمر ،ت 1505م.
()1
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ارتامت١
واًمًالم قمغم ٟمٌ ِّٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم،
رب اًمٕم٤معملم،
َّ
احلٛمد هلل ِّ
واًمّمالة َّ
وسمٕمد:
وم٘مد درؾم٧م هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ُمـ طمٞم٨م شم٠مرخيٝم٤م وقم٘مٞمدهت٤م دراؾم ً٦م وصٗم َّٞم ً٦م ،وظمرضم٧م هبذه
اًمٜمَّت٤مئ٩م:
اًمٙمٜمز،
واًمً٤مسمع قمنم ،ذم ذروة زُمـ اإلصالح
اًمً٤مدس َّ
ٟ -1مِم٠مت هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ذم اًم٘مرٟملم َّ
ِّ
اًمًٚمٓم٦م اًمٙمٜمً َّٞم٦م ذم سمقًمٜمدا ،واشمًٛم٧م سمنقم٦م
وىمقي٧م ذم أيمثر إُم٤ميمـ أُمٜمً٤م وسمٕمدً ا قمـ ُّ
اًم٘مق َة اعمذهٚم٦م سمًٌ٥م اًم ُّٔمروف اًمتل شمقاومرت هلؿ ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٜمٓم٘م َّٞم٦م
اٟمتِم٤مره٤م وايمتً٤مهب٤م َّ
اًمً٤مئدة.
اًمٜمًٌٞم٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ اًمالُمٜمٓم٘مٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمٙمٜمً َّٞم٦م َّ
وإٟمٙم٤مر اًمٕم٘م٤مئد
وشمٗمرده سم٤مخلٚمؼ،
ُ
أهؿ ُم٤م يٛم ِّٞمز قم٘مٞمدة هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م هل إصمٌ٤مت وطمداٟم َّٞم٦م اهللُّ ،
ُّ -0
اًمرئٞمً٦م ًمٚمٜمَّّم٤مرى :اًمتَّثٚمٞم٨م ،واًمٗمداء ،واخلٓمٞمئ٦م إصٚم َّٞم٦م.
َّ

 -1واوم٘م٧م هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اعمًٚمٛملم ذم وطمداٟم َّٞم٦م اهلل َّ -
وشمٗمر ِده سم٤مخلٚمؼ ،يمام واوم٘م٧م
ضمؾ وقمالُّ -
شمّمقرهؿ أن اعمًٞمح سمنم خمٚمقق.
اعمًٚمٛملم ذم ُّ

ٍ
ِ
ظمالف سمٞمٜمٝمؿ
وإٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد قمغم
 -2ظم٤مًمٗم٧م هذه اًم َّٓم٤مئٗم ُ٦م اعمًٚمٛملم ذم شم٘مدي ِؿ اًمٕمٌ٤مدة ًمٚمٛمًٞمح،
ٍ
ِ
واإلظمالل سمٛمً٤مئؾ قمٚم ِؿ اهلل ا ِ
عمًٌؼ ِّ
سمٙمؾ
ظمالف سمٞمٜمٝمؿ،
ذم شمٗمّمٞمٚمف ،وإٟمٙم٤مر اجلحٞمؿ سمدون
شمٗم٤مصٞمؾ اًم٘مدر ،يمام ظم٤مًمٗم٧م اعمًٚمٛملم ذم ٟمٗمل قمٚمؿ اهلل سم٤مجلزئٞم٤مت وٟمٗمل شم٘مديره.
 -3أ َّصمرت هذه اًمٓم َّ٤مئٗم٦م ذم ِّ
يمؾ اًم َّٓمقائػ اًمتَّقطمٞمد َّي٦م اًمتل أشم٧م سمٕمده٤م ،وىمدَّ ُم٧م هلؿ اقمت٘م٤م ًدا
اًمً٤مئدَّ ،
وًمٕمؾ هذا آقمت٘م٤مد احلدي٨م هق أىمرب ُمـ اًمٜمٍَّماٟم َّٞم٦م
َّّمقر
سمٕمٞمدً ا قمـ اًمت ُّ
اًمٙمٜمز َّ
ِّ

ٍ
اًمٙمٜمز ًمٕم٘م٤مئد اًمٜمَّّم٤مرى :اًمٙم٤مصمقًمٞمٙم َّٞم٦م،
َّّمقر
اًمً٤مئدة ًمإلؾمالم ،وأسمٕمدُ
سمٙمثػم ُمـ اًمت ُّ
َّ
ِّ
واًمؼموشمًت٤مٟمت َّٞم٦م ،وإرصمقذيمً َّٞم٦م.
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ايتٛؾٝات
شمًتحؼ ُمزيدً ا ُمـ اًمدِّ راؾم٤مت اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م اجل٤م َّدة واعمت٘مّم َّٞم٦مُ ،مـ وضمٝم٦م ِ
ٟمٔمر
 -1هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
ُّ
أهؿ ـمقائػ
اًمٌ٤مطمثلم اعمًٚمٛملم ،ومٚمٞمً٧م ـم٤مئٗم ً٦م قمغم ه٤مُمش اًمتَّ٠مريخ ،سمؾ هل إطمدى ِّ
ِّ
إىمؾ اعمت٠م ِّصمريـ هب٤م "ٟمٞمقشمـ" و"ضمقن ًمقك" و"ضمٞمٗمرؾمقن"،
اعمقطمديـ وأشمٌ٤مقمٝم٤م ،أو قمغم
ٍ
ٍ
دىمٞم٘م٦م ُمـ ِّ
يمؾ ضمقاٟمٌٝم٤م.
ًمدراؾم٦م سمحث َّٞم ٍ٦م
وهمػمهؿ ،ومٝمل ُمًتح َّ٘م٦م
اًمٕم٘مالين اًمذي
احلقار ُمٕمٝم٤م واجلدل سم٤مًمتل هل أطمًـ ،وم٤مٓدم٤مه
شمًتحؼ
 -0هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م
ُّ
َ
ُّ
اًمٕم٘مالين سمٜمٗمس اًم َّٓمري٘م٦م اًمتل اؾمتخدُمتٝم٤م
ـمرح إؾمئٚم٦م ذات آدم٤مه
يدقمقٟمف يًتقضم٥م َ
ِّ
هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م ُمع اًمٙم٤مصمقًمٞمؽً 8مٙمـ ُمـ زاوي٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،وُمـ زاوي٦م ؾمٌ٥م
قمٌ٤مدة اعمًٞمح ،وُمـ زاوي٦م قمذاب اًمٜمَّ٤مر.
شمًتحؼ
 -1شم٘مدِّ م هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م يمام شمدَّ قمل ُمٌد َأ اًمتًَّ٤مُمح ُمع خم٤مًمٗمٞمٝم٤م ذم اعمٕمت٘مد ،وهذه ُمٞمز ٌة
ُّ
أيْم٤م أن شمًت٘مَم سم٤مًمدِّ راؾم٤مت اًمتل شمٕمٜمك سمٗمٚمًٗم٦م إظمالق ،وإقم٤مدة شم٘مٞمٞمؿ اًمتَّٜمٔمػم ًمدهيؿ
ً
اًمٕمٛمكم ًمتٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اًمٜمَّٔمر َّي٦م اًمتل شمدَّ قمٞمٝم٤م هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م.
ُمع اًمقاىمع
ِّ
َّ
وصغم اهلل وؾم َّٚمؿ قمغم ٟمٌ ِّٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
واهلل أقمٚمؿ،
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1212هـ.
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