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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىغيرها، وعدم الدفع به ا ل لمية ا وا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرويمکن ل

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىالعلمي علللتحکيم تخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 ،وسلامة الهوامش، ودقة  کفاءة المراجع وصحة التوثيق
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

 ،رة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقةسعد جمؾس إدايُ 

أن  ،خ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقةبالتعاون مع أرسة سؿـار التاري

احلولقة رقم  ،لؽل ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط امؼد  ي

 م.0202هـ/4114( لعام 8)

يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من  ،د من احلولقةوهذا ادجؾَّ 

 ،، تتـاول عدًدا من موضوعات التاريخ اإلسَلميالبحوث اُدَحّؽؿة

"ادفؿشون يف األكدلس من واقع كتب الـوازل ادعقار  :أوهلا. والوسقط

"السقاسة اخلارجقة ألرسة يوان  :الثاين، وعرض لؾوكرشييس كؿوذجًا"

فعن "حتديد مؽان  :الثالث البحث، أما ادغولقة جتاه الرشق األقىص"

 تـاولو. دولة سَلطني اداملقك البحرية" ادعركة وزماهنا يف عرص

"الدين واألدب وحركة التللقف والرتمجة يف احلبشة يف  :الرابع البحث

احلج إىل عن " :األخرياخلامس والبحث . وجاء عفد األرسة السؾقامكقة"

 .مؽة الطريق والشعائر دراسة مؼاركة بني رحؾتى فارتقام وبتس"

 ،سفامات الباحثنيإل ـاء والشؽرفـتؼدم بلرقى كؾامت الث... وبعدُ 

قد أضاف إىل  اجلفدُ  مجقًعا من جفدهم وفؽرهم، وأن يؽونَ  راجني أن كػقدَ 

  اء.الباحثني والؼرَّ  هذه األبحاث رضاءَ  وأن حتوزَ  ،ادؽتبة التارخيقة جديًدا

صون ببحوثفم يف أعداد احلولقة فم الباحثون ادتخص  أن يس وكلمُل 

ٓقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف ى االؼادمة، وأن كتؾؼَّ 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

،،،ثم الوطن العزيز من وراء الؼصد واُلُلُ  

 أرسة التحرير
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 إدبو افديـ

 ذم احلبنٜ افتٖفٔػ وافسمجٜ حرـٜو

 م9111-9397ه/164-497 إرسة افسِٔامٕٜٔ ذم ظٓد

 (9)حمّد جٚب اهلل ظذ ظبد احلّٔد أبق خنٔؿ 

 :ِخصاد

متتًٝ ممُِٜ احلبنٜ بَدر ـبر مـ اإلٕتٚج افثَٚذم ذم جمٚٓت خمتٍِٜ، مٚ 

افرشؿ(، وإدب  -بغ افٌِٜ، وافتًِٔؿ، وافٍُر، وافٍـ)ادقشَٔك

إشىقري. ورؽؿ هذا افتْقع إٓ أن افديـ ؿد ؾرض شٔىرتف ظذ ـٚؾٜ 

ل ظك جمٚٓت افثَٚؾٜ ؾٔٓٚ، حتك إْٔٚ فْجد أن ؽٚفبٜٔ مٚ إٔتٟ ذم احلبنٜ خَل

ًٔٚ رصًؾٚ، وإمٚ خلدمٜ اجلٕٚٛ افديْل.   إرسة افسِٔامٕٜٔ ـٚن إمٚ ديْ

وٕحـ إذ ٕتحدث ظـ افديـ ذم احلبنٜ وإًُٚشٚتف ظذ افثَٚؾٜ، ؾْٕ٘ٚ 

حتديًدا ظـ افْكإٜٔ؛ ٕهنٚ افًٚمؾ افثَٚذم إـثر أمهٜٔ ذم حٔٚة  ٕتحدث

إحبٚش، إذ صٚرت افُْٔسٜ هل افراظل افقحٔد فِتًِٔؿ ذم احلبنٜ، ومـ 

هذا ادْىِؼ إتؼت مدارس افرهبْٜ ذم خمتِػ اددن وافَرى، وأصبحٝ 

                                                 

 جٚمًٜ افَٚهرة -ـِٜٔ افدراشٚت اإلؾرئَٜ افًِٔٚ ،مدرس افتٚريخ اإلشَلمل (9)
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تِؽ إديرة هل افتل ترظك إحبٚش ذم حٔٚهتؿ افروحٜٔ وافًِّٜٔ مـ 

فقٓدة إػ ادامت. ممٚ يدل ظذ افدور افُبر افذى فًبف افديـ ذم حٔٚة ا

 افدراشٜ. إحبٚش افثَٚؾٜٔ. وهق مٚ شقف ًٕرض فف ذم هذه

 

 احلبنٜ، افديـ، افسمجٜ، زرء يًَقب، إدب افُِامت ادٍتٚحٜٔ:

 

Abstract 

The Kingdom of Abyssinia enjoyed a great deal of 

Cultural production in various fields, between Language, 

Education, thought, Art (Music - Painting), and Legendary 

Literature. Despite this diversity, religion has dominated all 

areas of its Culture. We even find that the majority of what 

was produced in Abyssinia during the Sulaimaniyah dynasty 

was either purely Religious, or to serve the Religious side.  

When we talk about religion in Abyssinia and its 

implications for culture, we are talking specifically about 

Christianity; Because it is the most important cultural factor in 

the life of the Abyssinians, As the Church became the sole 

sponsor of education in Abyssinia, and from this standpoint, 

monastic schools spread in various cities and villages, And 

those monasteries became what looked after the Ethiopians in 

their spiritual and scientific lives, from birth to death. This 

indicates the great role that religion played in the cultural life 

of the Ethiopians. This is what we will show in this study. 

 

 

Keywords: Abyssinia, Religion, Translation, Zar'a Yakob, Literature 

  



 ٜـنـذم احلبٜ ـرمجـػ وافتـٖفٔـٜ افتـرــوح افديـ وإدب   979

 م9111-9397ه/164-497 ذم ظٓد إرسة افسِٔامٕٜٔ

 

متتًٝ ممُِٜ احلبنٜ خَلل ظك إرسة افسِٔامٕٜٔ برصٔد ـبر مـ 

افثَٚذم، وؿد تًددت ادجٚٓت افتل ضرؿٓٚ إحبٚش، وؿدمقا ؾٔٓٚ  اإلٕتٚج

ظـ ظَلؿٚهتؿ  إٕتًٚجٚ مًتًزا، يًز ظـ ثَٚؾتٓؿ ادحِٜٔ، ـام يًز ذم افقؿٝ ذاتف

ٕدب، وافٍـ أهؿ ادجٚٓت افتل ضرؿٓٚ إحبٚش اافثَٚؾٜٔ. وـٚن مـ 

. وؿد متٔز اإلٕتٚج افثَٚذم افذي ؿدمف إحبٚش بّٔزتغ، )مقشَٔك ورشؿ(

ٓ إويل مْٓام آظتامد ظذ حرـٜ ترمجٜ واشًٜ ظـ افثَٚؾٚت إخرى، و

ظـ أداب إخرى  افسمجٜشٔام افَلتْٜٔٔ وافًربٜٔ، وفذا يُّْْٚ افَقل إن 

إحبٚش ظذ افهًٔد افثَٚذم. وأمٚ ادٔزة افثٕٜٚٔ  ـٚن هلٚ دور مٗثر ؾٔام إٔتجف

ًٔٚ رصًؾٚ، وإمٚ خلأن ذفؽ اإلٕتٚج ارتبط بنُؾ ـبر بٚفديـ، ؾجٚء إمٚ  دمٜ ديْ

 .افديْلاجلٕٚٛ 

 صٓدت احلبنٜ ذم ؾسة حُؿ إرسة افسِٔامٕٜٔ حرـٜ ـزىوظِٔف 

بنٜ، صجع ظذ ذفؽ آهتامم افُبر بٚفتًِٔؿ ذم احل ؛فِسمجٜ وافتٖفٔػ

وتٖشٔس ظدد ـبر مـ اددارس ادِحَٜ بٚفُْٚئس وإديرة، وإتنٚر 

ادُتبٚت افتك ـٕٚٝ حتتقى ظذ ظدد ـبر مـ ادخىقضٚت وافُتٛ، أضػ 

 إػ ذفؽ احتُٚك إحبٚش ذم رحَلهتؿ اخلٚرجٜٔ بثَٚؾٚت متًددة. 

 ًٓ  آهتامم بٕٚدب وافٍْقن افدئْٜ)ادقشَٔك وافتهقير افديْل(. -أو

 إدب-9

حٚز إدب مع ارتبٚضف بٚفديـ ذم احلبنٜ ظذ اهتامم ـبر فدي 

إحبٚش، ومر بٚفًديد مـ ادراحؾ شقاء مـ حٔٞ افزمـ أم مـ حٔٞ 

 :تٚيلادقضقظٚت افتل تْٚوهلٚ ظذ افْحق اف

 :مراحؾ تىقر إدب احلبق -أ

مع آهتامم افُبر افذي فَٔف إدب ذم احلبنٜ يُّْْٚ تَسٔؿ تٚريخ 
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، تبدأ افٍسة إوػ مـ افَرن رئٔسٜ إػ أربع ؾسات إدب ذم احلبنٜ

، وافٍسة دي/افسٚبع ادَٔلجريذم افَرن إول اهل ٓل، وتْتدياخلٚمس ادَٔل

ذم مْتهػ  ٓلْت، وتدي/افثٚمـ ادَٔلجرياهل ينافثٕٜٚٔ تبدأ مـ افَرن افثٚ

، أمٚ ادرحِٜ افثٚفثٜ ؾتبدأ مع دي/افثٚفٞ ظؼ ادَٔلجريافَرن افسٚبع اهل

مـ مْتهػ افَرن افسٚبع اهلجري/افثٚفٞ بدايٜ ظك إرسة افسِٔامٕٜٔ 

حتك افربع إول مـ افَرن افتٚشع تِؽ افٍسة ودامٝ  ظؼ ادَٔلدي،

راحؾ وافتل وصؾ ؾٔٓٚ وأمٚ خٚمتٜ تِؽ اد .دي/اخلٚمس ظؼ ادَٔلجرياهل

-838)إدب احلبق إػ ذروتف ؾتبدأ مع بدايٜ ظٓد ادِؽ زرء يًَقب

، واشتّرت تِؽ ادرحِٜ ددة مٚئتك ظٚم، أى أهنٚ م(9768-9737هـ/843

 .(0)دي/افسٚبع ظؼ ادَٔلجريظؼ اهل ديذم افَرن احلٚ ٝٓٔإت

إدب، ؾَد وهذا افتَسٔؿ يقحك بٖن افديـ ؿد فًٛ دوًرا ـبًرا ذم 

، وذم ٍٕس (3)ختِؾ افديـ افثَٚؾٜ احلبنٜٔ حتك أصبح هق مقضقع أدهبٚ وؾْٓٚ

افقؿٝ ـٚن إدب ذو ارتبٚط وثٔؼ بٚحلٔٚة آجتامظٜٔ، ودائاًم مٚ تقثر 

فذا ؾٕٚدب مـ افٍْقن  اخلٍِٔٚت افتٚرخئٜ وآجتامظٜٔ ذم ـتَّٚب إدب.

يَقم أشًٚشٚ ظذ  بقن إدب احل. وـٚ(7)ذات ادُٕٜٚ ذم افتٚريخ آجتامظل
                                                 

(2)Budge, A history of Ethiopia, Nubian & Abyssinia, Methuen & Co. 

LTD, London, 1928. Vol. 2. p. 563.  

(3) Moscati, Sabatino, An Introduction to the Comparative Grammar of 

the Semitic Languages Phonology and Morphology, third printing, 

Otto Harrassowitz Wiesbaden, Germany, 1980, p. 232.  

(4) Ayele, Wondimagegn, Major Landmarks in the Evolution of ETV 

Amharic Dramas: The changing Society and its Stories, A Thesis 

Presented to the Department of Foreign Languages and Literature In 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of 

Arts in Literature, Institute of Language Studies, Addis Ababa 

University, 2008, p. 11.  
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 م9111-9397ه/164-497 ذم ظٓد إرسة افسِٔامٕٜٔ

 

حرـٜ واشًٜ مـ افسمجٜ ظـ ظدة فٌٚت أمهٓٚ افًربٜٔ وافٔقٕٕٜٚٔ وافرسيٕٜٚٔ، 

ؽر أن إحبٚش أضٚؾقا إػ تِؽ افسمجٚت مٚ جًِٓٚ تَلئؿ افَٚفٛ 

ًّٕىٚ ؾريًدا بغ أداب افْكإٜٔ؛ وذفؽ  بق، ؾٖصبح إدب احل(1)بقاحل

إفٔف إحبٚش. ومْذ افَرن إول  بتًدد مهٚدره، وبام أضٚف

ؾَدت احلبنٜ مجٔع تِؽ ادهٚدر حغ ُظزفٝ ظـ  دي/افسٚبع ادَٔلجرياهل

دك، وأصبحٝ ـْٔسٜ اإلشُْدريٜ  شَلملافًٚمل ادسٔحك بًد افٍتح اإل

متثؾ ادهدر افقحٔد افذى اشتَك مْف إحبٚش جؾ مٚ ترمجقه ظـ افًَٔدة 

 .(6)افْكإٜٔ وظِقمٓٚ

افتل تْٚوهلٚ إحبٚش، ؾَد مر إدب ادقضقظٚت  حٔٞأمٚ مـ 

وافتك متثؾ بدايٜ هنوٜ إدب احلبق  أوٓهٚاحلبق بثَلث مراحؾ، ـٕٚٝ 

-9042هـ/687-661مع وصقل ادِؽ يُقٕق أمَلك إػ شدة احلُؿ)

م(9081
)

. خَلل تِؽ افٍسة إتؼت افًديد مـ افُتٛ افتك تهػ حٔٚة (4

َـّ هذه ادرحِٜ متٔزت بيٓقر بًض ادٗفٍٚت افَديسغ وافنٓداء، وف ُ

( جَلل Kebra Nagastافتٚرخئٜ، وافتك ـٚن أمهٓٚ ـتٚب ـزإجسٝ)

(، وافذي حٚز ظذ اهتامم إحبٚش، وحتدث ذفؽ Glory of Kingsادِقك)

افُتٚب مْذ بدء اخلِؼ وحتك إشىقرة افتك تربط مِقك إرسة افسِٔامٕٜٔ 

                                                 

(5) Amare, Adamu & Mikael, Belaynesh, The Role of the Etiopian 

Orthodox Church in Literature and Art "the Church of Ethiopia A 

Panorama of History and Spiritual Life", Publication by Hable 

Sergew S& Tadesse Tamerat, the Ethiopian Orthodox Tewahedo 

Cathedra Addis Ababa, (Dec., 1970), p. 1.  

(6) Milkias, Paulos, Ethiopia, Ethiopia, ABC-CLIO, LLC, Oxford, 

England, 2011, pp. 299-300.  

(7) Pankhurst, Richard, The Ethiopians, First Published, Blackwell 

Publishers Ltd, Oxford, 1998, Op. Cit., p. 57. 
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إشىقرة افتك أوٓهٚ إحبٚش  هلوادُِٜ صٔبٚ، وبٚدِؽ شِٔامن احلُٔؿ 

 . (8)أمهٜٔ ؿهقى ضقال افًهقر افقشىك

، ؾَد أهتؿ ؾٔٓٚ بقمـ مراحؾ تىقر إدب احل ادرحِٜ افثٕٜٚٔأمٚ 

مِقك احلبنٜ بٕٚدب ؾٖٕتٟ افَُتٚب إحبٚش افُثر مـ ادجِدات افدئْٜ 

-9397هـ/471-497وافتٚرخئٜ خٚصٜ ذم ظٓد ادِؽ ظّداصٔقن)

م(، افذى ظرف واصتٓر بحروبف ضد افسِىْٚت اإلشَلمٜٔ جْقب 9377

 يناحلبنٜ خَلل هذه ادرحِٜ ؾُرة أؽٚ ذموجْقب ذق احلبنٜ، ؾيٓرت 

احلبنٜ ؿد وصؾ إػ  ذم ْلـٚن إدب افدي ادرحِٜ افثٚفثٜ. وخَلل (1)احلرب

. وبهٍٜ (92)دي/اخلٚمس ظؼ ادَٔلجريؿّٜ اإلزدهٚر ذم افَرن افتٚشع اهل

ظٚمٜ أصبح مـ مٔزات إدب اجلًزى مْذ ظقدة افسَلفٜ افسِٔامٕٜٔ إٕتٚج 

  .(99)افسجَلت ادُِٜٔ بهٍٜ مْتيّٜ

وؿد طٓرت ذم ظٓد زرء يًَقب افُثر مـ افُتٛ افتك وضًٝ 

 ْل(، ويMahsafa Miladًخلدمٜ افديـ، ؾُتٛ هق ظدة ـتٛ مْٓٚ ـتٚب )

ـتٚب ادَٔلد، وـتٚب أخر يسّك افثٚفقث، ويًرف فدى إحبٚش بٚشؿ 

(، وـتٚب ثٚفٞ هق ـتٚب Mahsafa Sellasē)دـتٚب شَٔل

، ويًد ـتٚب رشٚفٜ (90)( أو ـتٚب افوقءMahsafa Berhanافزهٚن)

( Tomarä Təss'tاإلٕسٕٜٚٔ ادًروف فدى إحبٚش بٚشؿ ضقمٚر تٔهئٝ)

أحد أهؿ افُتٛ افتك تْسٛ إػ ادِؽ زرء يًَقب، وافتك وضًٓٚ فِدؾٚع 

                                                 

(8) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p.301.  

(9) Pankhurst, Richard, The Ethiopians, Op. Cit., pp. 57-58.  

(10) Ullendorff, Edward, The Ethiopians an introduction to country and 

people, Oxford University Press, London, 1965, p. 69.  

(11) Amare, Adamu& Mikael, Belaynesh, Op. Cit., p.2.  

(12) Pankhurst, Richard, The Ethiopians, Op. Cit., p. 58.  
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ظـ ظَٔدتف ضد افًبٚدات افقثْٜٔ واخلراؾٚت افتك إتؼت بغ إحبٚش ذم 

. ـام وضع ـتًٚبٚ آخر ظرف بٚشؿ (93)ظكه، وحمٚربٜ افسحر وافسحرة

( إثر اخلَلف افذى وؿع بغ أحد رجٚل افديـ إحبٚش، Mysteryافٌِز)

، (97)(Nestoriusدحض ؾٔف أراء ٕسىقريقس) ينبرُٕٚفٔق يسوافرشٚم افٍْٔٔ

. واشتّر افقضع ظذ ٍٕس (91)وؽره مـ ادخٚفٍغ دذهٛ ـْٔسٜ احلبنٜ

-9717هـ/197-122افْٟٓ مـ اإلزدهٚر حتك ظٓد ادِؽ ٕٚؤود)

 . (96)أيًوٚ ْلم( افذى شٚهؿ بٍْسف ذم موامر افتٖفٔػ افدي9128

وخَلل ظٓد ادُِغ زرء يًَقب وٕٚؤود ُوضًٝ افُثر مـ 

                                                 

(13) Getatchew, Haile: A Preliminary Investigation of the "Ṭomarä Təss't" 

of Emperor Zär'a Ya'əqob of Ethiopia, Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, University of London, Vol. 43،No. 2 

(1980), pp. 207-208, 212, 218, 220.  

( هق أحد أبْٚء مديْٜ مرظش تَِك تًِّٔف إويل هبٚ ثؿ إتَؾ إػ إٔىٚـٔٚ حٔٞ أـّؾ تًِّٔف ذم (97

ٕسىقريقس ببَلؽتف وؾهٚحٜ فسٕٚف. مدرشتٓٚ، وتتِّذ ؾٔٓٚ ظذ ثٔقدور أشَػ ادهٔهٜ، ومتٔز 

( ذم أحد ضقاحك إٔىٚـٔٚ، وترؿك Euprpiosشِؽ ضريؼ افرهبٕٜٚٔ، ؾٚفتحؼ بدير يقبربٔقس)

ـذفؽ ذم شِؿ افُْٓقت، ؾرشؿ صامًشٚ ثؿ ؿسًٔسٚ وشّح فف بتٍسر افُتٚب ادَدس، ؾذاع صٔتف 

ذم ظٓد إمزاضقر  706حتك تقػ اشٍَٜٔ افَسىْىْٜٔٔ ظٚم ريوبٌِٝ صٓرتف افبَلط اإلمزاضق

ٚ فَِسىْىْٜٔٔ إػ أن ظزفف اإلمزضقر ظذ إثر 712-728ثٔقدشٔقس افثٕٚك) ًٍ (، وطؾ أشَ

إػ مْىَٜ  ٍلأؾُٚره افَلهقتٜٔ حقل ضبًٜٔ ادسٔح، ووٓدتف، وحقل افًذراء، وؿد تًرض فِْ

نٜٔ اجتامع ظ ذم، وطؾ ذم مٍْٚه إػ أن تق739افقحٚت بهحراء مك بًد إدإتف ذم جمّع إؾسقس

ذم افًك  يم. فِّزيد مـ افتٍٚصٔؾ راجع: رأؾٝ ظبد احلّٔد، افٍُر ادك719خَِدؤٕٜ 

؛ ظزيز شقريٚل ظىٜٔ، 031-006، ص0222ادسٔحل، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب، افَٚهرة، 

ٜ إشُْدر، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚم يستٚريخ ادسٔحٜٔ افؼؿٜٔ، ترمجٜ أرصٔد يٚـقن ومٔخٚئٔؾ مُ

 .072-038، ص0290فُِتٚب، افَٚهرة 

(15) Budge W., Lives of Maba' Seyon and Gabra Krestos, published by 

Griggs W., London, 1898, Op. Cit., p. 23.  

(16) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 301.  
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، وافساتٔؾ افنًريٜ تُرياًم فِسٔدة مريؿ افًذراء، وأصٓرهٚ (94)افهِقات

، وؿد رتبٝ تِؽ (98)افتك أفٍٓٚ ادِؽ زرء يًَقب ٍٕسف دأرجٕٚقن وّدا

، ويوٚف إفٔٓٚ أرجٕٚقن (91)افساتٔؾ فتتذ ظذ حسٛ أيٚم إشبقع

( افتك Virgin's Lyre( ؿٔثٚرة افًذراء)Arganona Dengelديْجٔؾ)

وضًٓٚ أحد أبٚء افُْٔسٜ، ومتٔزت بَْٚء فٌتٓٚ ومجٚل اشتًٚرهتٚ وادًرؾٜ 

(، ويًْك Mazmura Dengelافُٚمِٜ بٚفُتٛ ادَدشٜ، ومٚزمرا ديْجٔؾ)

 . (02)(Virgin's Psalterمزامر افًذراء)

فَديسغ بدايٜ مـ أيًوٚ بًدد ـبر مـ شر ا بقويزخر إدب احل

، ديافَديسغ افتسًٜ افذيـ ؿدمقا إػ احلبنٜ خَلل افَرن افسٚدس ادَٔل

ومروًرا بِّقك إرسة افزاجقيٜ افُبٚر يّرحٕٚٚ ـريستقس، وٓفٔبٚٓ، 

ًٓ إػ رهبٚن احلبنٜ افُبٚر أمثٚل إيٚشقس مٗا، وتَُل  وٕٚـقيتٚ ٓب، ووصق

 .(09)هٔامٕقت

ٝ جمّقظٜ أخرى ظرؾٝ بٚشؿ وذم ظٓد ادِؽ ٕٚؤود ُوضً 

(، وينتّؾ افثٚفقث ظذ افَهٚئد افتك ـٕٚٝ تتذ بًد Trinityافثٚفقث)

ؿراءة بًض أصًٚر شٍر ادزامر، ـام وضًٝ تراتٔؾ وإٔٚصٔد خٚصٜ 

                                                 

 فِّزيد مـ افتٍٚصٔؾ حقل هذا ادقضقع إير: (94)

Budge, W., (Translated), Legends of our Lady Mary Perpetual virgin and 

her Mather Hanna, Published by Medici Society LTD., London, pp. 

5-7, 11-44, 48-53.  

( مراد ـٚمؾ، افَْك: فقن مـ أفقان افنًر احلبق حمٚوفٜ فدراشٜ اوزإف، جمِٜ ـِٜٔ أداب، ادجِد (98

 . 922، ص9178مًٜ ؾٗاد إول، مٚيق افًٚذ، اجلزء إول، جٚ

(19) Harden, J. M., An Introduction to Ethiopian Christian Literature, 

Society for promoting Christian Knowledge, London, 1926, p. 28.  

(20) Budge, W., Legends of our Lady Mary, Op. Cit., p. xlvi, xlviii. 

(21) Pankhurst, Richard, the Ethiopians, Op. Cit., pp. 58-59.  
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فِّٓرجٕٚٚت افتك ـٕٚٝ تَٚم ظذ مدار افًٚم. وـٚن اهلدف مـ ـؾ تِؽ 

ادجتّع ظذ افتّسؽ هق حٞ  -خٚصٜ–افُتٛ افتك حتُك حٔٚة افَديسغ 

 .(00)بسرة هٗٓء افَديسغ وافسر وؾؼ افْٟٓ افذى شُِقه

ويرى افبٚحٞ أن هذا افثراء ذم حرـٜ افسمجٜ وافتٖفٔػ افذى صٓدتف 

ممُِٜ احلبنٜ خٚصٜ ذم ظٓد ادِؽ زرء يًَقب إٕام تًقد إػ ٕنٖتف افًِّٜٔ 

، وتَْؾ بغ رجٚل افديـ ديافدئْٜ. ؾَد تربك ادِؽ مْذ افهٌر ظذ أي

افًديد مـ ادراـز افرهبٕٜٚٔ، ؾْٓؾ مـ ظِؿ ـبٚر رجٚل افديـ إحبٚش، وفذا 

ـٚن يَدر ؿّٜٔ آضَلع ظذ افثَٚؾٚت إخرى، وأمهٜٔ ذفؽ ذم افْٓقض 

بُِّّٜ احلبنٜ افْكإٜٔ حتك تسٚير افْٓوٜ احلوٚريٜ افُبرة ذم افبِدان 

 ادجٚورة هلٚ. 

أن  بقر بغ إدب افَبىل وإدب احلوـٚن مـ ٕتٚج افتَلؿك افُب

وضع إحبٚش ظدة مٗفٍٚت ذم افىَقس افدئْٜ وظِؿ افَلهقت تًتّد ظذ 

إصؾ افَبىك موًٚؾٚ إفٔف مٚدة حمِٜٔ، مْٓٚ ـتٚب مٚتسٚهٚؾٚ 

(، ويًْك ـتٚب افسٚظٚت، وـٚن أحد افُتٛ Matsahafa Sa'atatشًتٚت)

. (03)ظٓد ادِؽ ظّدا صٔقنواشًٜ إٓتنٚر ذم احلبنٜ، وؿد وضع ذم 

(، ويًْك ـتٚب Matsahafa Genzatوـتٚب آخر هق مٚتسٚهٚؾٚ جْٔزات)

(، وظرف ظْدهؿ بٚشؿ مٚتسٚهٚؾٚ Mysteriesافدؾـ، وـتٚب إفٌٚز)

 Fekkare Iyasusيٚشقس) ري(، وـتٚب ؾMastahafa Mestirُٚٔمٔستر)

، وهذا افًّؾ وضًف إحبٚش ٕهٛ (07)( ويًْك تٍسر افسٔد ادسٔح

                                                 

(22) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 301.  

(23) Ullendorff, Edward, Op. Cit., p. 144.  

(24) Pankhurst, Richard, The Ethiopians, Op. Cit., p. 58; Milkias, Paulos, 

Ethiopia, Op. Cit., pp. 300-301.  
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أظْٔٓؿ فٍسة ضقيِٜ؛ وذفؽ فُقٕف حيّؾ ٕبٗة بّجكء مِؽ ظٚدل يْؼ 

 . (01)افًدل وئًد افسَلم إػ افبَلد

هق ؽْٚه بسرَّ افَديسغ  بقوأهؿ مٚ يٍِٝ اإلٕتبٚه ذم إدب احل

وافنٓداء، إذ وضًقا ظدة ـتٛ ختًِٔدا فذـرهؿ، ظرؾٝ فدهيؿ بٚشؿ جٚدٓ 

( ويًْك أظامل افرشؾ، وجٚدٓ Gadla Hawaratاريٚت)هٚو

( ويًْك أؾًٚل افنٓداء. وهذه إظامل حتُك Gadle sama'etatشٚمًتٚت)

افٍُٚح وادًٕٚٚة افتك حتِّٓٚ افَديسغ وافنٓداء ذم شبٔؾ دؾٚظٓؿ ظـ 

ظَٔدهتؿ، وـٕٚٝ تِؽ افسرَّ تسر ظذ هنٟ واحد، ؾٔذـر ؾٔٓٚ ادٗفػ ـٔػ 

، ثؿ يزز مٚ وؿع هلؿ مـ (06)ذاب، ومدى مٚ حتِقا بف مـ افهزأوؿع هبؿ افً

( إػ أن اشتنٓدوا، وحٚزت افسٔدة مريؿ افًذراء ظذ Ta'amerادًجزات )

ًٔٚ ظرف بٌِز  اجلٕٚٛ إـز مـ هذه افُتٚبٚت. ـام طٓر أيًوٚ ظًَّل ؾِسٍ

(، وؿد ـٚن هذا افًّؾ Mystery of Heaven and Earthافسامء وإرض)

بغ اخلر وافؼ. وافُتٚب يَْسؿ  ديمٌزى ديْك؛ إذ يهقر افكاع إبذا 

أرسار اخلِؼ ومترد ادَلئُٜ، وإحيٚء افَديس جقن،  هلإػ أربًٜ أؿسٚم، و

 . (04)وفٌز افَلهقت، وافرمقز افدئْٜ

ووضع إحبٚش ـذفؽ مٗفٍٚت ذم افَٕٚقن، وـٚن أهؿ تِؽ 

( أو Fetha Nagastجٚشٝ)ادٗفٍٚت هق ـتٚب يًرف ظْدهؿ بٚشؿ ؾتح ٕٚ

. ويوؿ (08)ؿٕٚقن ادِقك، وافذي ؿٔؾ إٔف ُترجؿ ذم إشٚس ظـ افًربٜٔ

                                                 

(25) Amare, Adamu& Mikael, Belaynesh, Op. Cit., p. 2. 

(26) Ibid, p. 407.  

(27) Ullendorff, Edward, Op. Cit., pp. 147-148.  

(28) Tzadua, Paulos, The Fetha Nagast " The Law of the King" Carolina 

Academic Press, United States of America, 2009, p. xxxiv, xxxvii, 

xliii.  
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، وافثٕٚك (01)افُتٚب ؿسامن، إول خيص اجلقإٛ افدئْٜ ذم حٔٚة إحبٚش

خيص اجلقإٛ آجتامظٜٔ مثؾ افزواج، وافَروض، وافتزع، وافقصٚيٚ، 

. وٕيًرا ٕمهٜٔ هذا افُتٚب فدى (32)واهلبٚت، وؽرهٚ مـ أمقر احلٔٚة افٔقمٜٔ

إحبٚش، ؾٓق مستقدع افَقإغ اإلـِروشٜٔ واددٕٜٔ، حٍيٝ ٕسخف بنُؾ 

. (39)دائؿ ذم إديرة وافُْٚئس، ـام ُدّرس مـ ؿبؾ افًِامء اإلـِروشٔغ

 Ser'ataوـٚن فدى إحبٚش ـتٚب ؿٕٚقٕك آخر يسّك شرظٚتٚ مٕٚجسٝ)

Mangest(30)راءات ادحُّٜ(، وـٚن مقضقظف حقل إج . 

مـ خَلل ظدة ـتٚبٚت تٚرخئٜ  بقوخٚضٛ مِقك احلبنٜ ادجتّع احل

، وـذفؽ شَلملاإل ديتنر إػ بىقٓت أوفئؽ ادِقك ذم مقاجٜٓ افتح

افتدخؾ فهٚفح افْهٚرى ذم مك، ب٘ظداد محَلت دٓٚمجٜ مك، ومْع 

                                                 

، 9111( ظبد افسّٔع حمّد أمحد، اهلبف ذم افَٕٚقن اإلثٔقبك، جمِٜ ـِٜٔ أداب، جٚمًٜ افَٚهرة، (01

 . 901، 900، 923-929، ص9، ج09مٟ

(30) Mulugeta, Ayalevi M., Ethiopia: In Intemational Encyclopaedia of 

Laws, edited by Herbats J, Kluwer Law International, 2010, p.19.  

(31) Amare, Adamu& Mikael, Belaynesh, Op. Cit., p. 3.  

ن هذا وؿد اظتّد هذا افَٕٚقن ظذ إظراف وافًٚدات وافتَٚفٔد افَديّٜ وادراشٔؿ ادُِٜٔ، ؽر أ (30)

 افتقراة واإلٕجٔؾ، ـام اظتّد ذم اشتنٓٚداتف بٕٚحداث افتٚرخئٜ. ئافَٕٚقن افتزم أيًوٚ بّبٚد

وخيتص هذا افَٕٚقن بتْئؿ إوضٚع افداخِٜٔ ذم افبَلط ادُِك خٚصٜ تتقيٟ ادِؽ، ومراشؿ 

زؾٚف إمرات، وادراشؿ اجلْٚئزيٜ فِِّقك وإمراء، وادْٚصٛ افًِٔٚ ذم ادُِّٜ واختهٚص 

ـؾ مْٓٚ، وافرواتٛ افتك حيهؾ ظِٔٓٚ أصحٚب تِؽ افقطٚئػ، وافرضائٛ ومٚ يتًِؼ هبٚ، 

ؿ وإظٔٚد إـثر أمهٜٔ ذم افبَلط ادُِك. وأمٚ ذم اجلٕٚٛ افَوٚئك، ؾٓذا افَٕٚقن يقضح وادراشٔ

افَوٚء، وحتديد جمٚٓت افسِىٜ افَوٚئٜٔ  ٍلادراشؿ افرئٔسٜٔ فِّحُّٜ، وافتسِسؾ اهلرمك دقط

 افُْسٜٔ وافًِامٕٜٔ. فِّزيد مـ افتٍٚصٔؾ راجع:

Kropp, Manfred, Notes on Preparing a Critical Edition of the Śər‘atä 

mängəśt, Northeast African Studies, Vol. 11, No. 2 (2011), pp. 112-

119.  
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افْٔؾ فتجقيع افتجٚر ادكيغ مـ دخقل احلبنٜ، وإٕنٚء افسدود ظذ جمرى 

-487ادكيغ، ؾتحُك إحدى تِؽ افُتٚبٚت أن ادِؽ داود)

م( إٔنٖ ظدة شدود ظذ افْٔؾ مٚ بغ صقا وشْٚر، 9793-9380هـ/896

 .(33)برواؾد افْٔؾ إخرى بقوؿٔؾ بغ صقا ومْٚضؼ إفتَٚء افراؾد احل

ويرى افبٚحٞ أن تِؽ ادراحؾ افثَلث مل تُـ ذم خدمٜ افديـ 

ـٕٚٝ أيًوٚ ذم خدمٜ افًرش افذى اظتَله افسِٔامٕٔقن  ؾحسٛ، وإٕام

بّسٚظدة افُْٔسٜ، وفذا ـٕٚٝ افُتٛ افتك ُترمجٝ أو ُأفٍٝ تًيؿ مـ صٖن 

افُْٔسٜ ورجٚهلٚ، ـام وضًٝ افُتٛ افتٚرخئٜ افتك ُتًيؿ مـ صٖن افسَلفٜ 

 افسِٔامٕٜٔ اػ وصِٝ فتقهٚ إػ شدة احلُؿ. 

صٌِتٓٚ احلروب ادَدشٜ فدى مِقك احلبنٜ وأمٚ ذم ادرحِٜ افثٕٜٚٔ افتك 

ورجٚل ـْٔستٓٚ، شخر إدب فبٞ تِؽ افروح فدى إحبٚش مـ خَلل 

ـتٛ وأؽٕٚك احلرب، حتك أن ادِؽ ظّدا صٔقن ظرف واصتٓر ـٖحد أبىٚل 

تِؽ احلروب، وذم ادرحِٜ افثٚفثٜ افتك وصؾ ؾٔٓٚ إدب إػ ؿّٜ اإلزدهٚر 

تنٚر افسحر، وإٓنَٚق افديْك، ؾزز ذفؽ ـٕٚٝ احلبنٜ تقاجف منَُلت إ

مـ خَلل إدب افديْك افذى ُشخر دقاجٜٓ مثؾ تِؽ ادنَُلت وافذى 

شٚهؿ ذم وضًف بًض مِقك احلبنٜ إٍٔسٓؿ أمثٚل ادِؽ زرء يًَقب وٕٚوؤد 

 ( مـ بًدهؿ.9111-97172ه/164-174وجَلوديقس)

 :أظَلم إدب احلبق  -ب

ـٚن فألحبٚش إشٓٚمٚت واضحٜ ذم جمٚل إدب ؾزز فدهيؿ بًض 

إظَلم ذم هذا ادجٚل. وييؾ فألبٚء ادكيغ افذيـ تقفقا رظٚيٜ ـْٔسٜ 

                                                 

(33) Caquot, André, Apercu Préliminaire sur le Mashafa Tēfut de 

Gretchen Amba, Annales d'Ethiopie, Vol. 1, 1955, p. 91-93.  
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احلبنٜ افٍوؾ إـز ظذ إدب احلبق، ؾَد أشدى إب شَلمٜ أحد 

ًٕٚ فُْٔسٜ احلبنٜ  أوائؾ افَرن  ذمرجٚل افديـ ادكيغ وافذي ظغ مىرا

، أجؾ اخلدمٚت فألدب احلبق؛ حٔٞ دي/افرابع ظؼ ادَٔلجريمـ اهلافثٚ

ؿٚم بحرـٜ ترمجٜ واشًٜ َٕؾ خَلهلٚ افُتٛ افدئْٜ مـ افًربٜٔ إػ احلبنٜٔ، 

ؾَْؾ ـتٛ افىَقس وافُتٚب ادَدس وصحػ افرهبْٜ وشر افنٓداء 

وافَديسغ. ومل يَػ دور إب شَلمٜ ظْد هذا احلد ، وإٕام ؿٚم أيًوٚ 

َُٕؾ مـ ؿبِف، ؾٖضَلق ظِٔف إحبٚش فَٛ )تراجقمل( أي بّ راجًٜ مٚ 

ادسجؿ. وؿد أثّرت تِؽ احلرـٜ افتل ٕيّٓٚ ووضع بذرهتٚ إوػ إب 

َُٕؾ إػ احلبنٜ ـٚؾٜ  شَلمٜ، ؾٖشتّرت حرـٜ افَْؾ بًد ادىران شَلمٜ حتك 

 .(37)بكمٚ ـتٛ ظـ افرهبْٜ، وـذفؽ ـؾ إٕتٚج إبٚء ادكيغ افديْك وإد

( افذى Yohannis Za Sagala)يقهٕٚٔس زا شٚجٚٓ وُيًد افَديس

مـ أهؿ ظِامء  دي/اخلٚمس ظؼ ادَٔلجريظٚش ذم افَرن افتٚشع اهل

افَلهقت ذم احلبنٜ، ومـ أصٓر أظَلم افْٓوٜ إدبٜٔ احلبنٜٔ. وضع 

يقهٕٚٔس بًض افرشٚئؾ ذم افدؾٚع ظـ مذهٛ ـْٔسٜ احلبنٜ، وؿد اشتٍٚد 

يـ إحبٚش اشتٍٚدة ـبرة مـ رشٚئِف وـتٚبٚتف ذم مقاجٓٚهتؿ رجٚل افد

فًِِامء افٔسقظٔغ خَلل ؾسة إٓنَٚق افديْك افتك وؿًٝ ذم احلبنٜ 

 .(31)دي/افسٚدس ظؼ ادَٔلجريمْتهػ افَرن افًٚذ اهل

                                                 

(34) Wilfong, Terry G The Non-Muslim communities: Christian 

communities, The Cambridge History of Egypt, Edited by Petry, Carl 

F, Vol.I, Cambridge University Press, 2008, p. 195.  

مٚر مراد ـٚمؾ: صِٜ إدب احلبنك بٕٚدب افَبىك، رشٚفٜ مٚر مْٔٚ ذم ظٔد افْروز، مىبقظٚت مجًٜٔ 

 . 99-92، ص9174مْٔٚ افًجٚيبك، اإلشُْدريٜ، 

(35) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 303.  
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 حبقوهق ؿس  (36)(Enbaqomوهْٚك صخص أخر يدظك إٕبٚـقم) 

ـٚن مسِاًم ثؿ ارتد ظـ اإلشَلم ووضع ظدة ـتٚبٚت امتدح ؾٔٓٚ افديٕٜٚ 

افْكإٜٔ، وبرهـ ظذ ممٔزاهتٚ مـ خَلل افَرآن ذم حمٚوفٜ جلذب مـ حتقفقا 

. وؿد ـٚن (34)مـ افْكإٜٔ إػ اإلشَلم إلظٚدهتؿ إػ افْكإٜٔ مـ جديد

ـ افًربٜٔ إػ مـ أـثر ـتٚب احلبنٜ إٕتًٚجٚ، ؾَد ترجؿ ٕحق مخسٜ ـتٛ م

اجلًزيٜ مجًٔٓٚ مـ افُتٛ افتك يًتد هبٚ ذم ـْٔسٜ احلبنٜ، ـٚن أمهٓٚ ـتٚب 

بقابٜ اإليامن، وإحيٚء افَديس جقن، وأضروحٜ ٓهقتٜٔ، هذا ؾوًَل ظـ 

 .(38)بًض إظامل افتٚرخئٜ

وٓ يُّـ أن ٌٍٕؾ ذم هذا افهدد دور بًض مِقك احلبنٜ افذيـ 

                                                 

، 9742( ؿٔؾ أن اشّف يًَقب، أو أبٚ افٍتح، وهق مـ أصقل ظربٜٔ ئّْٜ، وفد ذم افّٔـ ظٚم (36

بنٜ واظتْؼ وتًِؿ ذم مدارشٓٚ اإلشَلم، وافثَٚؾٜ اإلشَلمٜٔ، وظْدمٚ أصبح صًٚبٚ شٚؾر إػ احل

(،، وإوؿ إػ Habbakuk( أو حبَقق)Embapomافْكإٜٔ واختٚر فٍْسف اشؿ إمبٚـقم)

شِؽ افرهبْٜ بدير دبرا فٔبٕٚقس ذم صقا. ـٚن إمبٚـقم ظذ ؿدر مـ افًِؿ بٚفٌِٜ افًربٜٔ، وذم 

يٜ، وؿد احلبنٜ تًِؿ اجلًزيٜ وإمٓريٜ، وبامدة مىران احلبنٜ درس افَبىٜٔ، وافرسيٕٜٚٔ، وافًز

مْحف ذفؽ افٍرصٜ فِسؿك داخؾ افدير حتك أصبح رئًٔسٚ فف. ؿدم إمبٚـقم خدمٚت جِِٜٔ 

م، ـام ـّرس وؿتف فُِتٚبٜ 9102فِبَلط احلبنك، ؾَد راؾؼ افبًثٜ افزتٌٚفٜٔ افتك زارت احلبنٜ /

وافسمجٜ فِدؾٚع ظـ افْكإٜٔ خٚصٜ خَلل ؽزو اإلمٚم أمحد ٕراىض احلبنٜ. فِّزيد مـ 

 فتٍٚصٔؾ راجع:ا

Pankhurs, Richard, Across the Red Sea and Gulf of Aden: Ethiopia's 

Historic ties with Yaman, Africa: Rivista trimestrale di studi e 

documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Anno 

57, No. 3 (Settembre 2002), p. 407.  

(37) Harden, J. M., Op. Cit., pp. 32-33.  

-9172إٔير أيًوٚ: مْٚل ظبد افٍتٚح، افْص ادُِك ذم تٚريخ احلبنٜ ذم ظك اإلمزاضقر جَلوديقس

 . 929، ص9118ترمجٜ ودراشٜ حتِِٜٔٔ، رشٚفٜ مٚجستر، ـِٜٔ أداب، جٚمًٜ افَٚهرة،  9111

(38) Pankhurs, Richard, Across the Red Sea and Gulf of Aden, Op. Cit., 

p.407.  
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ٔام افديْل، وييؾ ادِؽ زرء يًَقب هق أـثر برزو ذم مٔدان إدب، وٓ ش

ظٓقد احلبنٜ ذم  كهمِقك احلبنٜ إشًٓٚمٚ ذم هذا ادجٚل، وظٓده يّثؾ أز

؛ وذفؽ ٕتٔجٜ فُقن ادِؽ ٍٕسف ـٕٚٝ فف (31)حرـٜ افسمجٜ وافتٖفٔػ

 بقإشٓٚمٚت ذم ذفؽ ادجٚل. ؾَد وضع بٍْسف ظدة ـتٛ ظـ اإليامن احل

مـ افُتَّٚب إحبٚش ذم هذا ادوامر حتك أن ، وصجع افًديد يسإرثقذـ

أـثر ادخىقضٚت اجلًزيٜ افَديّٜ افتك ظثر ظِٔٓٚ ذم احلبنٜ تًقد فًك 

 . (72)ادِؽ زرء يًَقب

 افنًر  -0

؛ دييرجع اهتامم إحبٚش بٚدقشَٔك وافٌْٚء إػ افَرن افسٚدس ادَٔل

اإلتٔٚن ، افذى يًزو إفٔف إحبٚش (79)(Yaredحٔٞ ظٚش افَديس يٚريد)

. وارتبىٝ ادقشَٔك ذم (70)بٕٚحلٚن افنًريٜ ادتًٚرف ظِٔٓٚ ذم احلبنٜ

احلبنٜ مـ هذه افقجف بٚفديـ ظذ ٕحق ؾريد، حتك صٚر افديـ هق ادحرـٜ 

 افرئٔس فتىقر ادقشَٔك وافٌْٚء ذم احلبنٜ.

ويٖيت هذا افربط مـ خَلل ؿهٜ طٓقر تِؽ إحلٚن افنًريٜ ذم  

افَرن افسٚدس ادَٔلدي، وتزز هْٚ واحدة مـ إشٚضر افُثرة افتك يّتِئ 

هبٚ تٚريخ احلبنٜ، وتَقل إشىقرة هْٚ إن افَديس يٚريد جٚءتف ثَلثٜ ضٔقر 

                                                 

(39) Budge, W., Legends of our Lady Mary, Op. Cit., p. xliii.  

(40) Ullendorff, Edward, Op. Cit., p. 69, 147.  

( أحد رجٚل ـْٔسٜ احلبنٜ ـٚن مًٚرًصا فَِديسغ افتسًٜ، وؿد اصتٓر ذم تٚريخ احلبنٜ بتِؽ (79

إػ اجلْٜ، وظْد ظقدتف وضع ادقشَٔك افُْسٜٔ افتك تستخدم إشىقرة افتك حتُك ؿهٜ صًقده 

ٚ فٍهقل افسْٜ. إير: صُؾ) ًَ (، يّثؾ 9ذم أثْٚء افَداس، وافتك ؿسّٓٚ إػ أربًٜ أؿسٚم ضب

 افَديس يٚريد وهق يتَِل إحلٚن.

Harden, J. M., Op. Cit., p. 28.  

 . 48-44( مراد ـٚمؾ، افَْك، ص(70
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يٜ ؾتًِؿ مـ اجلْٜ وـِّتف بِسٚن افبؼ، وأخذتف مًٓٚ إػ أورصِٔؿ افسامو

هْٚك أحلٚن افَسٔسغ، ودٚ ظٚد دخؾ ـْٔسٜ أـسقم ووضع ضرق افٌْٚء فُؾ 

أوؿٚت افسْٜ، ثؿ ٕظٔٚد افَديسغ وافنٓداء، وٕيّٓٚ ذم ثَلثٜ أحلٚن يًتَد 

 . (73)إحبٚش أهنٚ تنر إػ إب وإبـ وافروح افَدس

ًٕٚ دئْٜ خههٝ  ـّ ظذ افرؽؿ مـ أن تِؽ إحلٚن ـٕٚٝ أحلٚ وفُ

دح ادسٔح وافًذراء وافَديسغ وافنٓداء، إٓ أهنٚ ـٕٚٝ ذات وطٍٜٔ د

( افذى ٕيؿ بهقرة ـبرة ذم Mawaddesشٔٚشٜٔ أيًوٚ، ؾِحـ مّٗدس)

ـْٔسٜ احلبنٜ ؿد خهص ددح أصحٚب ادِؽ. ـام أن افِحـ ادسّك ظىٚن 

( أى وضع افبخقر تسّك إبٔٚت افثَلثٜ إخرة Etāna Mogarمقجر)

إذا ـٕٚٝ شبًٜ أبٔٚت، أو إبٔٚت اخلّسٜ إخرة إذا ـٕٚٝ  مـ افَىًٜ

( أى افَٚرصة ظذ Asara Negušافَىًٜ أحد ظؼ بًٔتٚ بٚشؿ أشٚرا ٕجقش)

 .(77)ادِؽ؛ ٕهنٚ ختهص ددح ادِؽ أو صخص ـبر مَرب مْف

ًض إحٔٚن مٚ ينبف ـٚن رجٚل افُْٔسٜ مـ ـْٜٓ وصاممسٜ يٗدون ذم ب

( ذحقا مـ Drama of Salvationأشّقه مرسحٜٔ اإلَٕٚذ) لافًّؾ ادرسح

خَلفف ٕهٚئح وتًِٔامت افسٔد ادسٔح، ـام ذحقا آٓم افَديسغ وافنٓداء مـ 

أجؾ افًَٔدة. واشتًّؾ رجٚل افُْٔسٜ ذم هذا افًّؾ رمقز دئْٜ ـٚفهِٔٛ، 

فُْٜٓ وادبخرة، وافُٗس ادّتِئٜ بٚدٚء ادَدس، وإػ جٕٚٛ ذفؽ ؿٚم ظدد مـ ا

ذم جزئغ، توّـ إول مْٓٚ  بقوافناممسٜ بتَلوة أجزاء حمددة مـ افَداس احل

جٕٚٛ مـ اإلٕجٔؾ، وآخر مـ افرشٚئؾ، أمٚ اجلزء افثٕٚك ؾًٔرف 

(. وـٚن ُيًتَد إٔف يّثؾ بًض Canon) ( أو ذيAnaphorsًٜبٖٕٚؾقراس)

                                                 

 . إير أيًوٚ:48ص( مراد ـٚمؾ، افَْك، (73

Harden, J. M., Op. Cit., p. 28. 

 . 11-16، 19( مراد ـٚمؾ، افَْك، ص(77
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طٓرت إٔف أدب افهِقات ادسمجٜ ظـ فٌٚت أجْبٜٔ، إٓ أن افدراشٚت إخرة أ

خٚفص خيص افٍُر افَلهقتك؛ وفذا ٕجده خهص ددح افسٔدة مريؿ  حبق

، وظذ رأشٓؿ افَديس (71)افًذرء وافسٔد ادسٔح، وأبٚء ـْٔسٜ إشُْدريٜ

 .(76)لفؽ ـِف بًض أبٔٚت مـ افنًر افديْ(، ويتبع ذAthanasiusأثْٚشٔقس)

 افٍـ )افتهقير أو افرشؿ( -3

مل يُـ افتهقير وافرشؿ بٖؿؾ ٕهٔٛ مـ إدب ذم احلبنٜ، وؿد  

ذم جِٛ بًض  ريوافًسُ داشتخدم مِقك احلبنٜ ـذفؽ اجلٕٚٛ افسٔٚ

إظامل افٍْٜٔ مـ اخلٚرج. مثِام ؾًؾ ادِؽ داود حغ هؿ بتقجٔف محِٜ 

-487ظسُريٜ ٕحق احلدود ادكيٜ ذم ظٓد افسِىٚن برؿقق)

. (74)ؾع افيِؿ افقاؿع ظذ ٕهٚرى مكم( بحجٜ ر9318-9380ه/829

وؿد دؾع ذفؽ افسِىٚن إػ أن يرشؾ إػ افبىريرك يٖمره بٖن يرشؾ إػ مِؽ 

احلبنٜ بًدم افتًرض فبَلد ادسِّغ، وـٚن رد مِؽ احلبنٜ ظذ رشٚفٜ 

افبىريرك افذى صُر فف أهتاممف بٖمر إخقإف وأرشؾ إفٔف بًض إمقال بٖن 

ًٓ مـ إمقال  رؾض أخذ ادٚل، وضِٛ مـ افبىريرك أن يرشؾ إفٔف بد

  .(78)افهقر افستف افتك رشّٓٚ فقؿٚ اإلٕجٔذ فِسٔدة افًذراء

                                                 

(45) Ayenew, Hailemariam Melese, Influence of Cyrillian Christology in 

the Ethiopian Orthodox, Submitted In Accordance With the 

Requirements For The Degree of Doctor of Theology In The Subject 

of Systematic Theology, At The University of South Africa, June 

2009, p. 129, 164-165, 294, 297-298.  

(46) Amare, Adamu & Mikael, Belaynesh, Op. Cit., pp. 3-4.  

وافسمجٜ، افَٚهرة، زيٚدة، جلْٜ افتٖفٔػ  ٍل( ادَريزى، افسِقك دًرؾٜ دول ادِقك، ٕؼه حمّد مهى(74

 . 9339، ص9، ق3ج ،9141، 0ط

(48) Caquot, André, Apercu Préliminaire sur le Mashafa Tēfut, p, 91, 100.  
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 بقيًتز افٍـ احلبق ظذ حد ؿقل بدج اجلٕٚٛ إظيؿ مـ إدب احل 

. وٕحـ (71)ادستًٚر مـ مهٚدر مسٔحٜٔ خمتٍِٜ، وفُْٓٚ أوروبٜٔ بهقرة رئٔسٜٔ

صَف إول اخلٚص بٚفتهقير افديْك)افرشؿ(؛  ذمأى إذ ٕتٍؼ جزئًٔٚ مع هذا افر

وذفؽ ٕيًرا ٕن أـثر مـ مِؽ مـ مِقك احلبنٜ شًك ٓشتَدام بًض افٍْٕٚغ 

مـ أؿىٚر خمتٍِٜ مـ أوروبٚ ـام شْذـر ؾٔام بًد، وفُـ هذا ٓ يًْك أن 

إحبٚش مل يَِْقا أو يتَِقا بًض افهقر افدئْٜ مـ مك أو مـ شقريٚ؛ إذ أن 

س افبِديـ ـٕٚٝ تًٟ بٚفُثر مـ صقر افسٔد ادسٔح وافًذراء وافَديسغ ـْٚئ

وافنٓدا مْذ ؾسة مبُرة مـ تٚريخ افْكإٜٔ. فُْْٚ ٕختِػ مًف ذم افنؼ افثٕٚك 

اخلٚص بٕٚدب ادُتقب؛ حٔٞ أن جؾ مٚ َِٕف إحبٚش ذم هذا افنٖن هق 

 .يمَْقل ظـ إدب افَبىك ادك

افٍُر ادسٔحل مـ ظدمف، ٕجد أن افساث وظذ صًٔد افتقاؾؼ مع 

إديب ادُتقب، وافذي َٕؾ أؽِبف ظـ مك خدم افٍُر افُْيس احلبق 

وتقاؾؼ مًف متًٚمٚ، ذم حغ أرض افرشؿ بٚفٍُر افُْيس احلبق وخِؼ ذم 

بًض إوؿٚت منَُلت وجمٚدٓت دئْٜ بغ رجٚل افديـ إحبٚش 

 ٛ خمٚفػ دذهٛ ـْٔسٜ احلبنٜ.وافٍْٕٚٔغ افَٚدمغ مـ أوروبٚ بّذه

 :مٔٚديـ واهتاممٚت ؾـ افتهقير وافرشؿ -أ

ارتبط افتهقير وافرشؿ بربٚط وثٔؼ مع افديـ، وإًُس ذفؽ ذم 

 ادْنآت افدئْٜ ادٔٚديـ افتل ظّؾ ؾٔٓٚ افٍْٕٚقن، ؾَد ـٚن أهؿ تِؽ ادٔٚديـ

ٕق احلبنٜ افتك زيْٓٚ أيًوٚ ؾْٚ افرؿٚع ادخىقضٜمـ ـْٚئس وأديرة، ؾوًَل ظـ 

بٚفًديد مـ افرشقمٚت افدئْٜ افتك جًِتٓٚ أـثر إيوًٚحٚ وجٚذبٜٔ 

                                                 

(49) Budge W., Lives of Maba' Seyon and Gabra Krestos, Op. Cit., p. xi. 
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صبٌقهٚ أيًوٚ بهبٌٜ دئْٜ؛ ٕيًرا فقفع جمتّع  افتًقيذات، وـذفؽ (12)فَِراء

احلبنٜ بتِؽ افتًقيذات افتك اظتَد ظٚمٜ افْٚس أهنٚ حتّٔٓؿ مـ إمراض، 

 . (19)وتَٔٓؿ افًغ افؼيرة

اهتاممٚت مْٓٚ اهتامم تٚرخيل؛ حٔٞ أّصؾ ؾْٕٚق وـٚن فٍِـ افديْك 

احلبنٜ آجتامع افتٚرخيك بغ ادِؽ شِٔامن احلُٔؿ وادُِٜ صٔبٚ واحلٚصٜٔ مـ 

افْٚس،  بقحقهلام. ـام ـٚن هْٚك اهتامم خٚص بٚدجتّع، ؾهقر افٍْٚن احل

 ٚ ًٓ وؿسّٓؿ إػ أخٔٚر وأذار، ومٔز بْٔٓام ذم افتهقير بٖن جًؾ فألخٔٚر وج

ـٚمًَل، وظْٔٚن مٍتقحتٚن، بْٔام صقر إذار صقًرا جٕٚبٜٔ، وجًؾ هلؿ ظًْٔٚ 

 . (10)واحدة

ظذ جدران  بقوـٕٚٝ أهؿ ادقضقظٚت افتك صقرهٚ افٍْٚن احل

منٚهد افتقراه واإلٕجٔؾ، ومنٚهد مـ حٔٚة  هلوأبقاب افُْٚئس وإديرة 

                                                 

افذهٚد، ؾهقروا حٔٚهتؿ افٔقمٜٔ ( اشتخدم إحبٚش افتهقير افديْك ذم ادخىقضٚت اخلٚصٜ بسرَّ (12

ومٚ يتخِِٓٚ مـ أظامل؛ فتُقن أـثر وضقًحٚ جلّقع افنًٛ. وفًؾ أبِغ مثٚل فذفؽ ؿهٜ حٔٚة 

(، وهق Mabâ Seyôn( افذى ظرف أيًوٚ بٚشؿ مٚبٚ صٔقن)Takal Mâryâmتٚـَل مريٚم)

/ جريافَرٕٚفثٚمـ اهلأحد افزهٚد إحبٚش ظٚش ذم إؿِٔؿ صقا، وـٚن ؿد وفد ذم افربع إول مـ 

تٚـَل مريٚم وهق ذم افرابًٜ وافسبًغ مـ ظّره، وافراجح أن شرتف  ذم، وتقديافرابع ظؼ ادَٔل

/افرابع ظؼ جريـتبٝ ذم ؾسة متٖخرة ؿد تُقن بًد وؾٚتف، إذ ـتبٝ ذم أواخر افَرن افثٚمـ اهل

فٔؾ ذفؽ أهنٚ تهػ حٔٚتف . وددي/اخلٚمس ظؼ ادَٔلجري، وأوائؾ افَرن افتٚشع اهلديادَٔل

بًد ادقت، ومسُْف افذى حيك بف ذم اجلْٜ، ؾُٚن بٚفَرب مـ افَديسغ، وبْك مـ افذهٛ 

وإحجٚر افُريّٜ. وتوؿ تِؽ افسرة ٕحق تسًٜ وأربًغ فقحٜ، وبُؾ فقحٜ ظدة أصُٚل 

ٚة صِّٝ تَريًبٚ ـؾ جقإٛ حٔٚتف. وفِّزيد مـ افتٍٚصٔؾ حقل اشتخدام افٍـ ذم تهقير حٔ

 وشّر افذهٚد. راجع

Budge W., Lives of Maba' Seyon and Gabra Krestos, Op. Cit., p. vi, 23-

24. 

(51) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 318.  

(52) Ibid, p, 318.  
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غ، وافهقرة ، وـذفؽ ؿهص افًذراء وافُثر مـ افَديس(13)افسٔد ادسٔح

جٚفسٜ ظذ  هلفِسٔدة افًذراء و هلافتك ٕجدهٚ مُررة ذم أـثر مـ مقضع 

 . (17)ظرش ذهبك حئط هبٚ ادَلئُٜ وافَديسقن

وـٚن فِرهبٚن إحبٚش ٕهٔٛ ـبر مـ تهقير تِؽ ادْٚطر، ؾٍل ـؾ 

دير تقجد مُتبٜ ـبرة يَٙ ؾٔٓٚ افرهبٚن أوؿٚت ضقيِٜ وهؿ إمٚ يْسخقن 

قرون مْٚطرهٚ برشقم يٌِٛ ظِٔٓٚ افِقٕغ افذهبك وإمحر ـتبٓٚ أو يه

 .(11)افٍٚتح

وـٚن ظٓد ادِؽ زرء يًَقب أـثر افًٓقد اهتامًمٚ هبذا افّْط مـ 

افٍْقن، ؾَد صٔد افًديد مـ افُْٚئس وزيْٓٚ ظذ افْحق شٚفػ افذـر، 

واظتّد ذم ذفؽ ظذ ؾْٕٚغ أجٕٚٛ أصٓرهؿ هق برإُٚ فٔقٕك. ويذ ادِؽ 

يًَقب ذم آهتامم هبذا افّْط حٍٔده ادِؽ فبْٚ دٕجٔؾ افذى اهتؿ  زرء

ؾجددهٚ وزيـ جدراهنٚ بٚفًديد مـ افهقر  ريبٕٚديرة افَديّٜ ذم إؿِٔؿ تٔج

ًٓ واحًدا  ٍلافدئْٜ فِسٔدة افًذراء، وافَديسغ، وادَلئُٜ. ويُ أن ٕذـر مثٚ

                                                 

(53) Budge W., Lives of Maba' Seyon and Gabra Krestos, Op. Cit., pp. 

xvii-xviii.  

 . 12-88ص ،9166، مُتبٜ إٕجِق ادكيٜ، افَٚهرة، يٚض، تٚريخ إثٔقبٔٚ( زاهر ر(17

. وـٚن هذا اإلهتامم افُبر بتهقير ادقضقظٚت افدئْٜ افتك وردت ذم افُتٛ 12( ٍٕسف، ص(11

ٚ مـ حٚجٜ إحبٚش إػ وشٚئؾ أخرى ؽر افَراءة وافُتٚبٜ فٍٓؿ أمقر ظَٔدهتؿ؛  ًً ادَدشٜ ٕٚب

ٛ ـٕٚقا ٓ يٍّٓقن افٌِٜ افتك تُتٛ هبٚ افُتٛ وادخىقضٚت افدئْٜ، ٕيًرا ٕن ظٚمٜ افنً

ؾُٕٚٝ تِؽ افهقر تسٚظدهؿ ذم ؾٓؿ إحداث افدئْٜ افتك وؿًٝ فِسٔد ادسٔح ووافدتف 

وافَديسغ، وؿد أوػ مِقك احلبنف ذفؽ اهتامًمٚ ـبًرا، وحٚز ذفؽ ظذ رىض رهبٚن احلبنٜ وأـد 

 ت. راجع ذم ذفؽ.بًوٓؿ ظذ أمهٜٔ تِؽ افِقحٚ

Kaplan, Steven, Seeing is believing: the power of visual Culture in the 

Religious World of Aşe Zär'a Ya'eqpb of Ethiopia(1434-1468), 

Journal of Religion in Africa, Vol. 32, Fasc. 4, (Nov., 2002), pp. 

409-410.  
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 م9111-9397ه/164-497 ذم ظٓد إرسة افسِٔامٕٜٔ

 

تك صٔدهٚ وافده، )مرـز افثٚفقث( افدذم هذا افهدد وهق ـْٔسٜ مُْٚ شَل

ومل يُِّٓٚ، ؾَٙ فبْٚ دٕجٔؾ أحد ظؼ ظًٚمٚ ذم دمِّٔٓٚ وتزيغ جدراهنٚ 

 . (16)وأبقاهبٚ بهقر افًذراء وافَديسغ وادَلئُٜ

 :أظَلم افتهقير وافرشؿ ذم احلبنٜ -ب

ويَلحظ ظذ ؾـ افتهقير افديْك ذم احلبنٜ أن افٍْٕٚغ افذيـ زيْقا 

امتًْقا ظـ تقؿٔع تِؽ إظامل بٖشامئٓؿ أبقاب وجدران افُْٚئس وإديرة 

( ذم ؿِٛ Daqa Estifanosدير داؿٚ إشتٍٕٔٚقس) ٍلإٓ افَِٔؾ مْٓؿ. ؾ

بحرة تٕٚٚ ٕجد بًض افرشقمٚت افتك تهقر افسٔدة افًذراء وافسٔد ادسٔح 

(، وـٚن ؿد Feré Tseyonتسٔقن) يمقؿع ظِٔٓٚ مـ ؿبؾ ؾْٚن يدظك ؾر

. برز أيًوٚ ذم ٍٕس افٍسة (14)دِؽ زرء يًَقبمتتع برظٚيٜ ـبرة مـ جٕٚٛ ا

(، Makana Selassie)داشؿ أحد أهؿ ؾْٕٚك احلبنٜ ويدظك مٚـٕٚٚ شَٔل

افذي يرجع إفٔف افٍوؾ ذم تزيغ جدران وأبقب ـْٔسٜ احلبنٜ افرئٔسٜٔ ذم 

 . (18)أـسقم بهقر افسٔدة افًذراء واثْغ مـ ادَلئُٜ

افٍْٕٚغ إحبٚش، وإٕام برزت ظدة ومل يَػ إمر ذم احلبنٜ ظْد حد 

، وافذى (11)أشامء فٍْٕٚغ أجٕٚٛ ـٚن أصٓرهؿ هق برُٕٚفٔقٕك افسٚفػ افذـر

                                                 

 . 81-88ص، ( زاهر ريٚض، مرجع شٚبؼ(16

(57) Chojnacki, S., Notes on Art in Ethiopia in the 15th and Early 16th 

Century, Journal of Ethiopian Studies, Vol. 8, No. 2, (July., 1970), 

pp 38-39, 47, 50-58, 60-63. See also: Kaplan, Steven, Seeing is 

believing: the power of visual Culture, Op. Cit., p. 412  

(58) Alvarez, Francisco, The Prester John of the Indies, translated by 

Beckingham, C. F and Huntingford, G. W. B, Vol. I, published For, 

Cambridge, Hakluyt Society, 1961, pp. 312-313.  

(59) Ibid, p. 313.  
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م( 9748-9768هـ/883-843ارتٍع صٖٕف خَلل ظٓد ادِؽ بئٔد مريٚم)

افذى ـٚن ؿد أظٚد تُريس ـْٔسٜ فِسٔدة افًذراء وـِػ برُٕٚفٔقٕك بتزيغ 

ًٜ فًِذراء ذم إزيٚء افرومٕٜٚٔ، وصّقر افىٍؾ افُْٔسٜ، ؾرشؿ إخر صقرة رائ

مىقق بزراع وافدتف إيرس ظذ ظُس ادٖفقف فدى افُْٔسٜ افَبىٜٔ ذم تهقير 

. وؿد أؽوبٝ تِؽ افهقرة رجٚل افديـ (62)افىٍؾ مىقًؿٚ بزراع أمف إيّـ

وافرهبٚن إحبٚش افذيـ اظتزوهٚ إهٕٜٚ فنخص افسٔد ادسٔح، وربىقا بْٔٓٚ 

افبدع افتك ـٕٚٝ ؿد طٓرت ذم احلبنٜ ذم تِؽ افٍسة، وفُـ ادِؽ أظجٛ وبغ 

بٚفهقرة، ومل يِتٍٝ ٓظساضٚت رجٚل افديـ، ووضًٝ افهقرة ذم ـْٔسٜ 

افسٔدة مريؿ افًذراء، وطِٝ هبٚ إػ أن حتىّٝ خَلل ؾسة احلروب افتك 

 .(69)ظهٍٝ بٚحلبنٜ

ل آخر هق هرؤّٕقس بُْٔٔ يسوبرز إػ جٕٚٛ برُٕٚفٔقٕك ؾْٚن ؾْٔٔ 

(Hieronymus Bikini ٜافذى ٓ ًٕرف ظْف شقى إٔف ؿدم إػ احلبن ،)

 .(60)دي/افسٚدس ظؼ ادَٔلجريخَلل افَرن افتٚشع اهل

ويرجع ظدم مًرؾتْٚ افُثر مـ ادًِقمٚت ظـ أوفئؽ افٍْٕٚغ ربام 

خَلل فٍَدان اجلٕٚٛ إـز مـ أظامهلؿ افتك مـ ادرجح أهنٚ حرؿٝ 

احلروب افتك دارت رحٚهٚ ذم احلبنٜ خَلل تِؽ افٍسة، وٓ شٔام تِؽ افتك 

وؿًٝ بغ ممُِٜ احلبنٜ وشِىْٚت افىراز اإلشَلمٜٔ خَلل ظٓد ادِؽ فبْٚ 

 م(.9172-9128هـ/174-197دٕجٔؾ)

َـّ إمر مل يَتك ذم احلبنٜ ظْد هذا احلد أو ظذ تِؽ إشامء،  وفُ

/افسٚدس جريجٔؾ مع مىِع افَرن افًٚذ اهلحٔٞ ذع ادِِؽ فبْٚ دٕ

خَلل افْهػ إول مـ ؾسة حُّف إػ حمٚوفٜ إصَلح مٚ  ديظؼ ادَٔل
                                                 

  .302-391، ص(0برُٕٚفٔقٕك فِسٔدة افًذراء صُؾ )( إٔير تِؽ افِقحٜ افتك رشّٓٚ (62

(61) Budge, Legends of our Lady Mary, Op. Cit., pp. xliv-xlv.  

(62) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., pp. 318-320 
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، ؾٚشتَبِٝ احلبنٜ افُثر مـ أوفئؽ افٍْٕٚغ وؽرهؿ مـ (63)خربتف احلرب

ْٚع ادٓره ذم خمتِػ افًِقم، وافٍْقن، وافهْٚظٚت. يتوح ذفؽ مـ  افهَّ

ٚ ادِؽ فبْٚ دٕجٔؾ إػ ادِؽ جقن مِؽ افزتٌٚل تِؽ افرشٚفٜ افتك أرشِٓ

م يىِٛ مْف ؾٔٓٚ أن يّده بًامل مٓره ذم افتهقير وضبٚظٜ 9102ه/104ظٚم 

افُتٛ، وآخرون ذم صْٚظٜ افسٔقف وإشِحٜ وصْٚظٜ ادًٚدن ورضب 

ْٚع إدويٜ، وؽرهؿ مـ احلرؾٔغ  .(67)افًِّٜ، وأضبٚء وجراحقن وصَّ

ذم احلبنٜ، ويُّـ أن ِّٕس  لؾـ افتهقير افديْٓؿ ذفؽ ذم تىقر وؿد أش

هذا افتىقر ذم بًض افِقحٚت افتك رشّٝ ذم ذفؽ افًٓد، وـٚن افتىقر إبرز 

ؾٔٓٚ أهنٚ بدأت دمّع بغ مِقك احلبنٜ وافَديسغ أو مِقك احلبنٜ وافسٔدة مريؿ 

افًذراء؛ إذ ظثر ظذ فقحتغ ذم دير افَديس إٔتقٕك، إوػ تهقر افًذراء 

، وظذ يسٚرهٚ افَديس يقحْٚ وظذ ئّْٓٚ افَديس جقن اإلٕجٔع افىٍؾ،و

ادًّدان، وذم أشٍؾ افهقرة ظْد افَدم افّْٔك يسجد ادِؽ فبْٚ دٕجٔؾ، وظْد 

(. وأمٚ Sabla Wangelافَدم افٔرسى تسجد زوجتف ادُِٜ شبَل وٕجٔؾ)

وـتٛ أشٍِٓٚ أن افهقرة افثٕٜٚٔ ؾَد مجًٝ ادِؽ فبْٚ دٕجٔؾ وبًض افَديسغ، 

، ممٚ يًْك أهنٚ 9172-9128ادِؽ افبٚرز بٚفِبٚس إشقد حُؿ ذم افٍسة 

 .(61)رشّٝ ذم ؾسة متٖخرة ظـ حُؿ ادِؽ فبْٚ دٕجٔؾ

وختًٚمٚ َٕقل ـٚن ؾـ افتهقير افديْك أحد أهؿ ادجٚٓت افتك 

، وؿد دي/افرابع ظؼ ادَٔلجريازدهرت بنُؾ ـبر مْذ افَرن افثٚمـ اهل

ؾْٕٚق احلبنٜ ذم ذفؽ افٍـ، واشتخدمقه بُثرة ذم ادخىقضٚت، وظذ  برع
                                                 

اددخؾ إػ تٚريخ وافٌِٜ احلبنٜٔ افَديّٜ، دار افثَٚؾٜ افًربٜٔ،  ( حمّد خٍِٜٔ حسـ )وأخرون(،(63

 . 03، ص0229 ،9افَٚهرة، ط

(64) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 320.  

(65) Meinardus, Otto, Ecclesiastica Aethiopica in Aegypto, Journal of 

Ethiopian Studies, Vol. 3, No. 1 (January 1965), pp. 34-35.  
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جدران افُْٚئس وإديرة، فٔس ؾَط إلضٍٚء دسٜ مجٚفٜٔ فتِؽ إصٔٚء، 

وإٕام فتبِٔغ تًِٔامت وٕهٚئح افسٔد ادسٔح إػ أتبٚظف ادخِهغ، وـذفؽ 

 متجًٔدا فَِديسغ وافنٓداء، وصخهٔٚت تقراتٜٔ أخرى امتألت بهقرهؿ

خمتِػ صٍحٚت ادخىقضٚت افتك ُإٔتجٝ ذم أديرة احلبنٜ افُزى. وفُـ 

، بقتبَك صخهٜٔ افسٔدة مريؿ افًذرء صٚحبٜ افهدارة ذم ادجتّع احل

ؾهقرهٚ افٍْٕٚقن بُثرة، وذم أصُٚل خمتٍِٜ، ؾتٚرة ٕجدهٚ صٚبف صٌرة، 

دة وتٚرة أخرى أمراة ـبرة ؿقيٜ. وهذا افتبجٔؾ افُبر مـ إحبٚش فِسٔ

  .(66)مريؿ؛ ٕهنؿ ٕيروا إفٔٓٚ ـراظٜٔ وحٚمٜٔ فنًٛ احلبنٜ

 :حرـٜ افَْؾ وافسمجٜ -ثًٕٚٔٚ

ارتبىٝ ظقدة افسَلفٜ افسِٔامٕٜٔ بْٓوٜ أدبٜٔ ـبرة ذم احلبنٜ دامٝ 

ذم بدايتٓٚ ظذ أشٚس افَْؾ وافسمجٜ،  بقفبوًٜ ؿرون، وؿد ؿٚم إدب احل

وـٕٚٝ افبدايٜ ذم افربع إخر مـ افَرن اخلٚمس ظْدمٚ ازداد ظدد 

إحبٚش افذيـ اظتَْقا افْكإٜٔ، ومـ ثَّؿ أضحقا ذم حٚجٜ إػ افُتٛ 

، وؿد (64)ادَدشٜ افتك تسٚظدهؿ ذم ؾٓؿ ظَٔدهتؿ اجلديدة، وإؿٚمٜ صًٚئرهٚ

مـ رجٚل افديـ افَٚدمغ مـ خٚرج احلبنٜ ـٚن  ؿٚم ظذ تِؽ افسمجٜ ظدد

افذيـ ؿدمقا إػ احلبنٜ ذم ؾسة مبُرة مـ  (68)أصٓرهؿ افَديسغ افتسًٜ

                                                 

(66) Amare, Adamu& Mikael, Belaynesh, Op. Cit., p. 4 .( 3إير صُؾ)  

(67) Jones& Monroe, A history of Abyssinia, Oxford University Press, 

1935, p. 34.  

ويًرف  أرجٚوىمٗشس دير شدئْٚ، و صٔحاممٗشس دير بحزا، و أفٔػ( وهٗٓء افَديسقن هؿ (68

 وجريام وجقبٚمٗشس دير هيٚ بٚفَرب مـ ظدوة،  أؾلمٗشس دير داهق، و زمُٔٚئٔؾبٚشؿ 

مٗشس دير جرظٚفتٚ.  يًّٚتٚمٗشسٚ دير ؾقٕٚشؾ، و وفَٕٔٚقس وبتىٚفٔقنمٗشسٚ دير مدارا، 

إير: مراد ـٚمؾ، افرهبْٜ احلبنٜٔ، رشٚفٜ مٚرمْٔٚ افًجٚيبل ظـ افرهبْٜ احلبنٜٔ، افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ، 

 .32-01ص، 9178اإلشُْدريٜ، 
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إتنٚر افْكإٜٔ ؾٔٓٚ، وأشسقا ظدًدا مـ إديرة ذم خمتِػ أرجٚء احلبنٜ 

. ويُّـ أن ّٕٔز بغ ؾستغ (61)ـٕٚٝ بّثٚبٜ مراـز فْؼ افًِؿ بغ إحبٚش

مْٓام َٕؾ ؾٔٓٚ إحبٚش مـ افٔقٕٕٜٚٔ  إوػادسجؿ،  بقفألدب احل

وافرسيٕٜٚٔ إػ اجلًزيٜ، ؽر أن مٚ َِٕقه ٓ يتًدى ترمجٚت افُتٚب ادَدس 

ؾَد ـٕٚٝ افسمجٜ ؾٔٓٚ ظـ إصِغ افَبىك  افثٕٜٚٔ، أمٚ افٍسة (42)بًٓديف

 . (49)وافًربك، وـٕٚٝ أـثر تٖثًرا ذم احلبنٜ

حرـٜ افَْؾ وافسمجٜ خَلل افًهقر  ذموـٚن فُِْٔسٜ دور ـبر 

افقشىك؛ إذ ترجؿ رجٚل افُْٔسٜ افُثر مـ افُتٛ افدئْٜ اخلٚصٜ 

بٚفْكإٜٔ، وافٔٓقديٜ مـ افًربٜٔ إػ افٌِٜ اجلًزيٜ، ووصِٝ حرـٜ افَْؾ 

. (40)وافسمجٜ أوجٓٚ خَلل افَرٕغ افرابع ظؼ واخلٚمس ظؼ ادَٔلديغ

ويدؾًْٚ ذفؽ إػ افَقل إن افديـ ـٚن ؾٚظًَل أصًَٔل ذم تىقر حرـٜ افسمجٜ ذم 

احلبنٜ، ؾام أن رشخٝ افديٕٜٚ افْكإٜٔ ذم تِؽ افبَلد حتك أخذ إحبٚش 

يسمجقن ـؾ مٚ تىٚفف أيدهيؿ مـ افُتٛ ادَدشٜ، ؾسمجقا إٕٚجٔؾ وذوحٓٚ 

 .(43)مثٚل وتؼيًٚتـام أشٍِْٚ وترمجقا افتقراه بام ؾٔٓٚ مـ حُؿ وأ

                                                 

-9012ه/103-678افًك ادِّقـل  ذم( حمّد جٚب اهلل ظذ، افًَلؿٚت ادكيٜ احلبنٜٔ (61

م، رشٚفٜ مٚجستر ؽر مْنقرة، مًٓد افبحقث وافدراشٚت إؾرئَٜ، جٚمًٜ افَٚهرة، 9194

 . إير أيًوٚ:008م، ص0299

Paul, Henze B., Ethiopia, the Wilson Quarterly (1976), Vol. 8, No. 5 

(Winter, 1984), p. 105.  

 . 032، ص9116بغ احلبنٜ وافًرب، دار افٍُر افًربك، افَٚهرة، ( ظبد ادجٔد ظٚبديـ، (42

(71) Jones& Monroe, Op. Cit., p. 53.  

(72) Kaplan, Steven: Indigenous Categories and the Study of World 

Religions in Ethiopia: The Case of the Beta Israel (Falasha), Journal 

of Religion in Africa, Vol. 22, Fasc. 3 (Aug., 1992), p.211.  

 . 924م، ص9130( جقدة حمّقد افىحَلوى، تٚريخ افٌِٚت افسٚمٜٔ، مىبًٜ افىِبٜ، افَٚهرة، (43
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وافسٗال ادىروح أن هق، إػ أي مدى أشتّر إحبٚش ذم افَْؾ 

وافسمجٜ ظـ افثَٚؾٚت إخرى؟ وهْٚ يُّْْٚ افَقل إن حرـٜ افَْؾ وافسمجٜ 

ؾ  اشتّرت ضقال ؾسة افًهقر افقشىك، ومل تتقؿػ حتك بًد أن حهَّ

ٓؿ مـ تهدوا فُِتٚبٜ إحبٚش ؿدًرا ـبًرا مـ افتَدم إديب، وطٓر مـ بْٔ

وافتٖفٔػ ذم جمٚٓت خمتٍِٜ، واشتّرار افَْؾ وافسمجٜ ذم احلبنٜ ظـ 

افثَٚؾٚت إخرى ـٕٚٝ فف أشبٚب، يٖيت ظذ مَدمتٓٚ افديـ؛ ؾَد ـٚن 

افًٚذ  وصقل رجٚل افديـ افٔسقظٔغ إػ أرض احلبنٜ مْذ مْتهػ

خمٚفػ ، وشًٔٓؿ فْؼ مذهٛ دياهلجري/افَرن افسٚدس ظؼ ادَٔل

دذهٛ ـْٔسٜ احلبنٜ بّثٚبٜ دؾًٜ ؿقيٜ فْنٚط حرـٜ افَْؾ وافسمجٜ. ؾَد 

ضِٛ رجٚل افُْٔسٜ ذم احلبنٜ مـ ـْٔسٜ اإلشُْدريٜ إمدادهؿ بٚفُتٛ 

افَلزمٜ فسمجتٓٚ إػ افٌِٜ احلبنٜٔ دقاجٜٓ اهلجّٜ افٔسقظٜٔ، ؾيٓرت افًديد 

ٚن فِسمجٜ ذم احلبنٜ . وـ(47)مـ إظامل ادسمجٜ خٚصٜ ظـ افٌِٜ افًربٜٔ

 :تٚيلمهدريـ أشٚشٔغ ظذ افْحق اف

 :افسمجٜ ظـ افَلتْٜٔٔ وافرسيٕٜٚٔ -أ

ـٕٚٝ حرـٜ افسمجٜ ظـ افٔقٕٕٜٚٔ وافرسيٕٜٚٔ ؿد بدأت خَلل افَرٕغ 

، وـٚن بُقرة (41)اخلٚمس وافسٚدس ادَٔلديغ، وؿد بدأهٚ افَديسقن افتسًٜ

اجلديد(، افذى ترجؿ ظـ ٕص يقٕٕٚك، ترمجٚهتؿ هق افُتٚب ادَدس)افًٓد 

هق ذفؽ افْص افذى اظتّده بىريرك إٔىٚـٔٚ؛ حٔٞ وجد ذم مٍرداتف أثًرا 

ًٚٔ رسيٕٚ
(46) . 

                                                 

 . 929( مْٚل ظبد افٍتٚح حمّقد، مرجع شٚبؼ، ص(47

، ادجِد 9181ادسٔحٜٔ، تٚريخ أؾرئَٚ افًٚم، مْيّٜ افٔقٕسُق، ( تُع صٚدق مُٔقريٚ، أـسقم (41

 . 707افثٕٚك، ص

، ادجِد 9186( تُع صٚدق مُٔقريٚ، افَرن إؾريَك، تٚريخ أؾرئَٚ افًٚم، مْيّٜ افٔقٕسُق، (46

 . 608افثٕٚك، ص
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وبًد إٕٚجٔؾ ُترمجٝ ظـ افٔقٕٕٜٚٔ ادزامر وأشٍٚر مقشك اخلّسٜ، 

وبَٜٔ افًٓد افَديؿ. ورؽؿ أن افروايٜ احلبنٜٔ ؾٔام خيص افًٓد افَديؿ تنر 

رجؿ مـ افًزيٜ إػ احلبنٜٔ مبٚذة إٓ أن افْص ادسجؿ يًٟ إػ إٔف تُ 

بٚفًديد مـ افًبٚرات وافُِامت افٔقٕٕٜٚٔ، وـٚن فًِٓد افَديؿ أمهٜٔ ـبرة 

فدى إحبٚش، ؾسمجقا إشٍٚر افؼظٜٔ، وأشٍٚر إبقـريٍٚ افتك ـٕٚٝ 

أؿؾ جقدة ذم ترمجتٓٚ ومتتِئ بٚفُثر مـ مقاضع شقء افٍٓؿ فألصؾ 

. ترجؿ إحبٚش ـذفؽ ٕهقًصٚ مـ افًٓد افَديؿ اظتزهتٚ (44)ٔقٕٕٚكاف

، ومْٓٚ "رؤيٚ اشدارس"، (48)افُْٚئس إخرى أشًٍٚرا مٍَِٜ أومْحقفٜ

افذى يّثؾ  (82)(Enoch، وـتٚب إيْقخ)(41)"و"افراظك"، "صًقد إصًٔٚ

                                                 

يب فِىبٚظٜ ( مقشُٚتك، احلوٚرات افسٚمٜٔ افَديّٜ، ترمجٜ افسٔد يًَقب بُر، دار افُتٚب افًر(44

 . 002وافْؼ، افَٚهرة، د.ت، ص

(78) Pankhurst, Sylvia, Ethiopia A Cultural History, First Published, 

Co. Ltd, London, 1955, p. 119.  

 .008( تُع صٚدق مُٔقريٚ، افَرن إؾريَك، ص(41

(، وافثٕٚك هق Cainفَٚبٔؾ)( إيْقخ هق اشؿ ٕربًٜ أصخٚص تقراتٔغ، إول هق اإلبـ إـز شًْٚ (82

(، وافرابع هق اإلبـ إـز شًْٚ Midian(، وافثٚفٞ هق ابـ مديـ)Jaredابـ جٚريد)

(، هذا افُتٚب ـٚن مٍَقًدا، وظرؾف افًٚمل افٌريب مـ خَلل ثَلثٜ خمىقضٚت Rrubenفروبغ)

إول  مـ احلبنٜ. وافُتٚب يوؿ مخسٜ أؿسٚم، 9443ـٚمِٜ جِبٓٚ افرحٚفٜ جّٔس بروس ظٚم 

يتحدث ظـ إجرام افسامويٜ، وافثٕٚك يتحدث ظـ تٚريخ افًٚمل مْذ افَدم وحتك طٓقر ادُِّٜ 

افْكإٜٔ ذم مرـزهٚ افَدس اجلديدة، وافثٚفٞ ظـ طٓقر ممُِٜ مٗؿتف مل حيدد افُتٚب مقؿًٓٚ، 

وم وافرابع ظـ رؤيٜ إيْقخ ورحَلتف ذم افسامء وإرض، وأمٚ افَسؿ إخر ؾٔتحدث ظـ ؿد

 ادسٔح ادْتير ـَٚىض فُؾ افبؼيٜ. فِّزيد مـ ادًِقمٚت حقل هذا ادقضقع راجع:

Schodde, George H., the Book of Enoch, Librarian of Congress, by 

Warren Draper F., Washington, 1882, p. 1-9.  
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 .(89)افَُلشُٔك بقأحد ادُقٕٚت إشٚشٜٔ فألدب احل

، مـ أهؿ افُتٛ افتك حٚزت (80)(Jubileesـٚن ـتٚب افٔقبَٔلت) 

                                                 

ٜ ظـ أيٜ فٌٜ، وإٕام وضع ( تنر إحدى افدراشٚت إػ أن ـتٚب إيْقخ فٔس مـ بغ إظامل ادسمج(89

ًٓ بٚفٌِٜ اجلًزيٜ، ويّثؾ تراث تٚرخيك مٓؿ بٚفْسبٜ فألحبٚش. وحتتٟ افدراشٜ ظذ  افُتٚب أو

(، Ullendroffذفؽ بٖن افًِامء افذيـ درشقا إدب احلبنك ادسجؿ أمثٚل وفْٔدروف)

وا (، وؽرهؿ ذـرMillik(، ومِٔٔؽ)Michael Knibb(، ومٚيؽ ٕٔٛ)Dillmanوددٚن)

أن هذا افُتٚب ترجؿ إػ اجلًزيٜ إمٚ مـ افٌِٜ إرمٜٔ أو افٔقٕٕٜٚٔ، ذم حغ أن افٌِٜ اجلًزيٜ هل 

افٌِٜ افقحٔدة افتك احتٍيٝ بٚفُتٚب ـٚمًَل، وهذا بًُس افْسختغ إرمٜٔ وافٔقٕٕٜٚٔ افِتٚن 

 وجدتٚ جمزأتٚن. فِّزيد مـ افتٍٚصٔؾ راجع:

Bekerie, Ayele, Ethiopic: history, principles, and influences of an 

African writing system, in partial fulfillment of the Requirements for 

the Degree Doctor of philosophy, Temple University, May, 1994, pp. 

196-199, 204-206. 

فذيـ درشقا (، ومهٚ مـ ـبٚر افًِامء اGuidi(، وجقيدي)Rossiniوفُـ ـؾ مـ روشْٔك)

تٚريخ احلبنٜ يٗـدان ظذ أن افُتٚب ؿد ترجؿ إػ اجلًزيٜ ذم وؿٝ مبُر مـ إتنٚر افْكإٜٔ 

بٚحلبنٜ، وحتديًدا مع ؿدوم افَديسغ افتسًٜ إػ احلبنٜ، وهق مٚ يدظؿ افَقل بٖن افُتٚب ؿد 

فقؿٝ افذى ترجؿ ترجؿ ظذ أيدهيؿ مـ أرامٜٔ إػ اجلًزيٜ، ويٍسض افًِامء إٔف ترجؿ ذم ٍٕس ا

ؾٔف افًٓد افَدم، إمر افذى دؾع إحبٚش إػ اظتبٚر ـتٚب إيْقخ ـتٚب مَدًشٚ فٍسة مـ 

 افقؿٝ. إير:

Demissie, Yewubdar, Enoch Among the Ethiopians: A Search for the 

Book’s Influence in the Light of selected Ge'ez Texts, A Thesis 

Presented to the Department of Foreign Languages and Literature in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of 

Arts in Literature, Addis Ababa University, June 2012, pp. 13-19.  

ؾَٔؾ إٔف ـتٛ ؿبؾ  (، واختِػ ذم تٚريخ ـتٚبتفphariseesـتبف أحد افٍريسٔغ) ي( هق ـتٚب ظز(80

ق.م أو ؿبؾ ظٚم واحد مـ ظٓد  16ق.م، وؿٔؾ ؿبؾ ظٚم 921ق.م، أو ذم حقاػ  931ظٚم 

( وافُتٚب يرسد تٚريخ افٔٓقد، وافُٚتٛ يبدأ حديثف مْذ بدأ اخلَِٜٔ. Hyarcanusهرـٕٚقس)

هجقم وافُتٚب وضع ـذفؽ فِدؾٚع ظـ افٔٓقديٜ ذم مقاجٜٓ افثَٚؾٜ اهلِٔستْٜٔٔ، فذا ٕجد ؾٔف 

ـبر ضد افقثْٔغ وادرتديـ. ـام تنُؾ ؿهٜ افتُقيـ جٕٚٛ ـبر مْف، واظتّد ادٗفػ ظذ 
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ظذ أهتامم إحبٚش ؾسمجقه، وـذفؽ مَتىٍٚت مـ أظامل إبٚء، وحُؿ 

أن تِؽ احلُؿ  مقشُٚتكبٚخقمٔقس مٗشس افرهبٕٜٚٔ افؼؿٜٔ. ويذـر 

أضٔػ إفٔٓٚ مِحؼ ُيرجح إٔف فٔس مسمًجٚ، بؾ ـتٛ أصًَل بٚفٌِٜ اجلًزيٜ 

خٔٚر وإذار، وٓ يًرف ظذ وجف يهػ رؤيٚ ظـ ضقائػ افرهبٚن إ

افتحديد تٚريخ تٖفٔػ هذا ادِحؼ، وفُْف مثّؾ ٕقًظٚ مـ افْثر افديْك افذى 

. وـٕٚٝ هذه إظامل افتك ؿدمٓٚ افَديسقن (83)صٚع ذم احلبنٜ ؾٔام بًد

 .(87)افُٚمؾ بقافتسًٜ تنُؾ فَرون ضقيِٜ إدب احل

، ترجؿ إحبٚش وذم مرحِٜ متَدمٜ مع طٓقر إٓنَٚق افديْك

ـتٚب إيامن إبٚء مـ افرسيٕٜٚٔ إػ اجلًزيٜ، وهق جمّقظٜ مـ إجزاء 

تنتّؾ ظذ ادقاظظ، وآضروحٚت افَلهقتٜٔ مـ أبٚء افُْٔسٜ حقل 

 . (81)افثٚفقث، وافتجسٔد، وضبًٜٔ افسٔد ادسٔح

وـٚن مـ أهؿ مٚ ترمجف إحبٚش ظـ افَلتْٜٔٔ ـتٚبغ حقل شرة 

 Book of)ـتٚب جّٔسافسٔدة مريؿ افًذراء. افُتٚب إول هق 

James وهق إشَػ إول فَِدس، وـٚن ـتٚبف يتحدث ظـ وافدا ،)

                                                                                                               

افُتٛ وافتَٚفٔد افٔٓقديٜ افسٚبَٜ وإشٚضر، وظرف افُتٚب بٚفًديد مـ إشامء مْٓٚ افتُقيـ 

َـّ إٔسٛ إشامء فف هق  افهٌر، وإحيٚء مقشك، ووصٜٔ مقشك، وبْٚت آدم، وحٔٚة آدم. وفُ

 افٔقبَٔلت؛ حٔٞ إٔف ـتٛ ذم صُؾ يقبَٔلت مخسْٜٔٔ. فِّزيد مـ افتٍٚصٔؾ راجع.

Charles, R. H. D. D., Book of Jubilees or the Little Genesis, Adam 

and Charles Black, London, 1902, p. xiii-xix, xliv, lviii-lix; See also: 

Schodde, George H., The Book of Jubilees, Oberlin, Ohio, E. J. 

Goodrich, 1888, p. viiii-xv. 

 . 009-002( مقشُٚتك، مرجع شٚبؼ، ص(83

(84) Jones& Monroe, Op. Cit., p. 35. 

(85) Ayenew, Hailemariam Melese, Op. Cit., p. 21; Harden, J. M., 

Op. Cit., p. 32.  
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(، وظـ وٓدة مريؿ ٍٕسٓٚ، Anna( وإٓٚ)Joachimافسٔدة مريؿ جقـٔؿ)

ـريٚ، وأمٚ افُتٚب إخر وهق إهؿ، ؾُٚن ووٓدة افىٍؾ، وظـ مَتؾ ز

، ويْسٛ (Gospel of the Birth of Mary)ريإٔجٔؾ وٓدة مٚيسّك 

وافُتٚب يتحدث ذم ؾهِف  (،St. Matthewافُتٚب إػ افَديس مٚثٔق)

افثٚفٞ ظـ جقـٔؿ وافد افًذراء، واهلديٜ افتك أهداهٚ اهلل إفٔف، وافراجح أن 

ادَهقد هْٚ هق افسٔدة مريؿ افًذراء، ـام أن افُتٚب مِئ بٚفًديد مـ 

افَهص حقل افسٔدة مريؿ وافىٍؾ ورحِٜ افًٚئِٜ ادَدشٜ إػ مك، وـٚن 

بف آبٚء افُْٔسٜ ادكيٜ وافرسيٕٜٚٔ، ومـ ثَّؿ هلذا افُتٚب أثره افقاضح ؾٔام ـت

ؾَد وجد ضريَف إػ ـْٔسٜ احلبنٜ، بؾ أن إحبٚش فٍرط حبٓؿ فِسٔدة 

افًذراء جًِقا مـ تٚريخ وافدهتٚ ـتًٚبٚ خلدمٜ افَداس خَلل أيٚم 

 . (86)إشبقع

وـٚن مـ ٕتٚئٟ تِؽ احلرـٜ ادبُرة مـ افسمجٜ ظـ إدب افٔقٕٕٚك 

متٔز أدب ـْٔسٜ احلبنٜ ظـ أدب ؽرهٚ مـ افُْٚئس، حتك  وافرسيٕٚك أن

ظـ أدب افُْٔسٜ إم ذم إشُْدريٜ؛ بُقهنٚ متتِؽ ٕسخٜ ـٚمِٜ مـ افًٓد 

افٌِٜ  ذمافَديؿ بٖشٍٚره افؼظٜٔ وادْحقفٜ افتك مل تًد تتقاؾر ـٚمِٜ إٓ 

 . (84)اجلًزيٜ

 :افسمجٜ ظـ افًربٜٔ -ب

ًٔٚ أن يِجٖ إحبٚش  إػ مك يستّدون مْٓٚ ثَٚؾتٓؿ افدئْٜ ـٚن ضبًٔ

افتك حيتٚجقن إفٔٓٚ إلؿٚمٜ صًٚئرهؿ افدئْٜ. ودٚ ـٕٚٝ افٌِٜ افَبىٜٔ ذم 

ضريَٓٚ فإلٕدثٚر، ومل تًد مٍٓقمٜ فدى ظٚمٜ ادسٔحٔغ، بدأ رجٚل افديـ ذم 

افًربٜٔ. ومـ تِؽ  هلترمجٜ ـتبٓؿ افدئْٜ إػ افٌِٜ افتك يٍّٓٓٚ اجلّٔع، و

                                                 

(86  ( Budge, Legends of our Lady Mary, Op. Cit., pp. xxvii-xxviii. 

 . 008( تُع صٚدق مُٔقريٚ، افَرن إؾريَك، ص(84
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ًربٜٔ اشتّد إحبٚش ثَٚؾتٓؿ افدئْٜ بًد أن ترمجقا ـؾ مٚ وصؾ افُتٛ اف

 ًٚٔ إفٔٓؿ مـ افُتٛ ظـ ضريؼ ـْٔسٜ إشُْدريٜ افتك يتبًقهنٚ روح

ًٚٔ  .(88)وتْئّ

وظذ أشٚس مٚ تَدم ـٕٚٝ أـثر إظامل افتك ُترمجٝ مـ افًربٜٔ إػ 

اجلًزيٜ ختص اجلٕٚٛ افديْك، وؿد توّْٝ بًض افَهص حقل افسٔد 

ادسٔح )ظِٔف افسَلم( وأمٜ افًذراء واحلقاريغ اإلثْٚ ظؼ، ـام تؿ ترمجٜ 

. ُترمجٝ ـذفؽ (81)جمّقظٜ مًجزات افسٔد ادسٔح، وشرَّ أبٚء افَديسغ

إظامل افًبٚديٜ، ومْٓٚ جمّقظٜ افساتٔؾ وادقاظظ وافهِقات وآبتٓٚٓت 

ى ظرف فدى ( افذTheotokiaوخٚصٜ ـتٚب اخلدمٜ افًئّٜ ثٔقتقـٔٚ)

( أى ـتٚب مديح Wēddâsê Mâryâmمريٚم) دإحبٚش بٚشؿ ويدا

، وؿد صُؾ ؿسؿ مـ ـتٚب اخلدمٜ افٔقمك ذم ـْٔسٜ احلبنٜ، (12)مريؿ

وافُتٚب يوؿ مًجزات افًذراء وادٓرجٕٚٚت ادخههٜ فإلحتٍٚل هبٚ، 

وـٚن افُتٚب ؿد ترجؿ خهًٔهٚ فِِّؽ زرء يًَقب افذى أهداه فُْٔسٜ 

 . (19)افًذراء

افذي ضؿ ظدًدا ـبًرا مـ ؿهص  شُْسٚر ـْٔسٜ اإلشُْدريٜويًد 

مـ أهؿ افسمجٚت احلبنٜٔ ظـ افًربٜٔ، وبٍوؾ ذفؽ افسُْسٚر افَديسغ 

أصبح فُْٔسٜ احلبنٜ تَقيؿ ـٚمؾ فَِديسغ ُيتذ بهقرة مْتيّٜ ذم افُْٔسٜ 

ؿهص حلٔٚة  ريظذ مدار افًٚم. وأضٚف إحبٚش إػ افسُْسٚر افسُْد

                                                 

 . 001-008( ظبد ادجٔد ظٚبديـ، مرجع شٚبؼ، ص(88

 . 913( زاهر ريٚض، مرجع شٚبؼ، ص(81

(90) Fries, Karl, Weddâsê Mârjâm "Ein äthiopischer Lobgesang an Maria" 

nach Mehreren Handschriften, hrsg, und ubers, Von Karl Fries, Fock, 

Leipzig, 1892, pp. 2-4.  

(91) Budge, Legends of our Lady Mary, Op. Cit., p. xlii, xlv-xlvi.  
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افقجٓٚء ادحِٔغ افذي دخِقا ذم ظداد افَديسغ مـ أمثٚل ادِؽ 

 م(، وادِؽ افزؽٚوى ٕٚـقيتق ٓب9001-9981ه/604-181ٓفٔبٚٓ)

افذى ختذ ظـ ظرصف دهِحٜ مِقك إرسة افسِٔامٕٜٔ، وافَديس تَُل 

هٔامٕقت، وأضٚف إحبٚش إػ مٚدة افسُْسٚر ؿهٔدة مٍَٜٔ ؿهرة ظرؾٝ 

 . (10)ذم ختٚم ـؾ ترتِٜٔبَهٔدة شَلم 

وؿد بِغ مـ حرص إحبٚش ظذ افسمجٜ ظـ افٌِٜ افًربٜٔ أن إتَؾ 

بًض افرهبٚن إحبٚش إػ مك، وهْٚك أؿٚمقا بٕٚديرة ادكيٜ يتًِّقن 

افٌِٜ افًربٜٔ، ويًِّقن افرهبٚن ادكيغ افٌِٜ اجلًزيٜ، فٔتًٚون افىرؾٚن ذم 

 . (13)وإدبك إػ ـْٔسٜ احلبنٜ ديَٕؾ تراث افُْٔسٜ ادكيٜ افًَٚئ

وـٚن ٕتٚج ذفؽ أن تؿ ترمجٜ ظدًدا مـ افُتٛ افَلهقتٜٔ، أمهٓٚ ـتٚب 

، وتًرف ظْدهؿ بٚشؿ رشٚئؾ أبٚء افُْٔسٜ، وجمّقظٜ (17)افوقء واإليامن

. (11)ظـ اإليامن احلََٔك ري، ٕهنٚ تبدأ برشٚفٜ ـرفس افسُْدـرفقس

 .(16)مقاظظ إبٚء افًَٔقبٔغوـتٚب 

، تٍسر إفقهٜٔ، أو رشٚفٜ ذح افربقبٜٔوذم ٍٕس ادوامر ترمجقا  

(، وهق ادًروف بٚشؿ جقرج Pupilأو افتِّٔذ) Talmidوـتٚب تٚدٔد 

وـٚن تِّٔذ فَِديس إٔىقين ذم مك، ووضع افُتٚب فتٍْٔد بدع افٍسة افتك 

وهق  مِجٖ افروح، وافذى ظرف أيًوٚ بٚشؿ صقن افٍْسظٚش ؾٔٓٚ، وـتٚب 

، وهق وـْز اإليامنٕبذة جدفٜٔ صٌرة ذم تٖئد ظَٔدة ـْٔسٜ اإلشُْدريٜ، 

                                                 

(92) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 302. 

 . إير أيًو032ٚ( حمّد جٚب اهلل ظذ، مرجع شٚبؼ، ص(13

 Ayenew, Hailemariam Melese, Op. Cit., pp. 178-179. 

(94) Jones& Monroe, Op. Cit., p. 54.  

 .919؛ زاهر ريٚض، مرجع شٚبؼ، ص929مْٚل ظبد افٍتٚح، مرجع شٚبؼ، ص (11)

(96) Budge, Legends of our Lady Mary, Op. Cit., p. xlv.  
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ـتٚب ذم اجلدل افديْك وضع وإٓنَٚق افديْك بغ افُْٚئس افْكإٜٔ ظذ 

أصده. وترمجقا ـذفؽ ـتٚب ظَٔدة إبٚء، وـتٚب افزهٚن افذى حيتقى ظذ 

ذيـ خٚفىقا ٕسٚء شبع ؿدشٚت وضَس افتقبٜ فِذيـ إُٔروا افًَٔدة أو اف

. ومجٔع افُتٛ شٚفٍٜ افذـر ـٕٚٝ ؿد ـتبٝ فِدؾٚع ظـ (14)ؽر مسٔحٔٚت

 مذهٛ ـْٔسٜ اإلشُْدريٜ. 

ترجؿ إحبٚش ـذفؽ بًض افُتٛ اخلٚصٜ بٚفًبٚدات وافىَقس، 

ـؼح أبٚء افُْٔسٜ فقصٚيٚ افُتٚب ادَدس، وادًّقديٜ، وافًنٚء افربٕٚك، 

، واحلٔٚة افرهبٕٜٚٔ افذى (18)ل افديـوافهقم، وآظساف، وإوبٚط رجٚ

. وؿد (11)(ذظٚت بٚـقمٔسادسّك ظْدهؿ) تؼيع بٚخقمترمجقا ؾٔف ـتٚب 

َٕؾ إحبٚش أيًوٚ ـتٛ ذات ضٚبع تٚرخيل ـٚن أمهٓٚ تٚريخ ـتٚب جرجس 

ادُغ ادًروف بٖبـ افًّٔد، وهق ـتٚب ذم تٚريخ افًٚمل، وظرف ظْدهؿ 

 . (922)بٚشؿ وفد ظّٔدا

ٚ متثِف مك بٚفْسبٜ فألحبٚش مـ أمهٜٔ روحٜٔ اهتّقا وٕيًرا د

بٖخبٚرهٚ ؾسمجقا ـتًٚبٚ حقل ؾتح افًرب دك ـٚن ؿد وضع ذم أثْٚء 

 . (929)افٍتح

وترجؿ إحبٚش ظـ افًربٜٔ ـتٛ ختص اجلقإٛ افًِّٜٔ وافىبًٜٔ، 

، وهق ظبٚرة ظـ جمّقظٜ مـ ؿهص ؾسقفقجقسمْٓٚ ـتٚب أشّقه 

ت، وإحجٚر، ووصػ خهٚئهٓٚ، ورؽؿ أن هذا احلٔقإٚت، وافْبٚتٚ
                                                 

 . إير أيًوٚ:929، 84( مْٚل ظبد افٍتٚح، مرجع شٚبؼ، ص(14

Harden, J. M., Op. Cit., p. 32.  

(98) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., pp. 302-303. 

 . 919( زاهر ريٚض، مرجع شٚبؼ، ص(11

 . 913، صٍٕسف ((922

(101) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., pp. 302-303  
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افُتٚب مًروف ذم إدبغ افرسيٕٚك وافٔقٕٕٚك إٓ أن إحبٚش ترمجقه ظـ 

 .(920)أؿبٚط مك افذيـ جًِقا افُتٚب ذا رمقز دئْٜ مسٔحٜٔ

وإذا ـٕٚٝ حرـٜ افسمجٜ ؿد وصِٝ إػ ذروهتٚ ذم ظٓد ادِؽ زرء 

تًرضٓٚ درحِٜ شُقن بسبٛ يًَقب، ؾ٘ن هذه افْٓوٜ إدبٜٔ رؽؿ 

افٍقىض واحلروب افتل صٓدهتٚ احلبنٜ ذم ظٓد ادِؽ فبْٚ دٕجٔؾ، إٓ أن هذا 

ادِؽ حٚول جٚهًدا أن حيٚؾظ ظذ تِؽ افْٓوٜ إدبٜٔ، وذفؽ حغ ـِػ 

 (923)رجٚل افديـ بسمجٜ بًض إظامل افدئْٜ مْٓٚ ذح يقحْٚ ؾؿ افذهٛ

ٔغ، وأخرى وضًٝ مـ ؿبؾ افذى وضًف ظذ افرشٚفٜ إػ افًزإ

. ودٚ تًٚؾٝ احلبنٜ مـ افٍقىض (927)ديقٕٔسٔقس ظذ اإلٕجٔؾ

وافكاظٚتٍل ظٓد ادِؽ جَلوديقس ظٚدت افْٓوٜ إدبٜٔ ذم احلبنٜ شقاء 

ذم افتٖفٔػ أم افَْؾ وافسمجٜ إػ شٚبؼ ظٓدهٚ، وؿد أهتؿ ادِؽ بسمجٜ 

ٚش ومذهبٓؿ، ووضع ووضع افُتٛ افَلهقتٜٔ افتك تداؾع ظـ ظَٔدة إحب

ادِؽ جَلوديقس ٍٕسف ـتٚب ذم هذا افهدد يسّك اإلظساف 

  

                                                 

 . 919( زاهر ريٚض، مرجع شٚبؼ، ص(920

افٍؿ. افتحؼ  لفَٛ بذهبٌر بٍهٚحٜ افِسٚن، وفذا ، ومتٔز مْذ افه371( وفد ذم إٔىٚـٔٚ ظٚم (923

ًٕٚ ظٚم  م، وتدرج ذم افسِؽ افُْٓقتك حٝ أصبح 389بّدرشٜ إٔىٚـٔٚ افَلهقتٔف، ورشؿ مىرا

 م. إير: 314اشَػ ـْٔسٜ إىٚـٔٚ ظٚم 

Guidi, I., Vocabolario Amarico-Italiano, Editors Francesco Gallina, 

Enrico Cerulli, Casa Editrice italiana, 1901, pp. 56-57. 

(104) Milkias, Paulos, Ethiopia, Op. Cit., p. 301.  

 .929( مْٚل ظبد افٍتٚح، مرجع شٚبؼ، ص(921
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 ٜــاخلــــٚمت

حرـٜ  ٕٗـد ظذ بًض افَْٚط ادّٜٓ افتل اتسّٝ هبٚ وختًٚمٚ ٕقد أن

 افسمجٜ وافَْؾ، وـذفؽ افتٖفٔػ ذم احلبنٜ:

إثر افُبر فِديـ ؾٔام أفٍف إحبٚش مـ ـتٛ، ؾَد  مـ خَلل افبحٞتبغ 

جٚء جِٓٚ خلدمٜ افديٕٜٚ افْكإٜٔ ذم احلبنٜ، شقاء فتقشٔع دائرة إتنٚرهٚ أم 

 فِدؾٚع ظْٓٚ ضد ادذاهٛ وافًَٚئد إخرى.

أطٓر افبحٞ تٖثر إوضٚع افسٔٚشٜٔ افتل ظٚصتٓٚ احلبنٜ ظذ اجلقإٛ 

ٚ فْؼ  ْتٟ، ؾٍل افبدايٜ ـٚن افْنٚط افٍُريافٍُريٜ وإدبٜٔ وضبًٜٔ اد ًٓ مقج

فْكإٜٔ ذم حمٔط هوبٜ احلبنٜ مـ جٕٚٛ، ومـ جٕٚٛ أخر افتهدي ٕٓتنٚر 

اإلشَلم وّٕق افسِىْٚت اإلشَلمٜٔ ظذ أضراف احلبنٜ افؼؿٜٔ. ثؿ حتقل هذا 

مع جملء افزتٌٚفٔغ وذم رـٚهبؿ رجٚل  افْنٚط افٍُري إػ رصاع ٕكاين ٕكاين

 َؾ وافسمجٜ وافتٖفٔػ.ْافديـ افٔسقظٔغ، مٚ أدي فْنٚط ؾُري مُثػ ذم اف

أبرز افبحٞ إٔف رؽؿ أمهٜٔ مٚ إتجف إحبٚش ظذ افهًٔد افٍُري 

ييؾ إدب احلبق افديْل إن جٚز افتًبر ؿٚئاًم بْسبٜ ـبرة ظذ مٚ َِٕف 

 إحبٚش ظـ ادكيغ.

وافذى ترمجف  ادِقك(،ـتٚب ؾتح ٕٚجسٝ)ؿٕٚقن بغ افبحٞ أن 

ذم احلبنٜ.  ق واحد مـ أهؿ إظامل افتك ُترمجٝظـ افًربٜٔ هإحبٚش 

وؿد وضع  ظذ افسقاء. ؾٚفُتٚب هق مستقدع افَقإغ اددٕٜٔ واإلـِروشٜٔ

فُٔقن وثَٜٔ يِتزم هبٚ ـٚؾٜ أؾراد ادجتّع وٓ شٔام رجٚل افديـ؛ وذفؽ 

وافتك ٓبد وأن  بقٚط ادجتّع احلفتًدد إدوار افتك ؿٚمقا هبٚ ذم أوش

 تُقن مقاؾَٜ فًَٔدة افُْٔسٜ افًَٔقبٜٔ. 
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أـد افبحٞ ظذ دور رجٚل افديـ إحبٚش ذم افْٓوٜ افٍُريٜ افتل 

صٓدهتٚ احلبنٜ خَلل افًهقر افقشىل، ؾَد تهدي رجٚل افُْٔسٜ دون 

 ؽرهؿ فَِْؾ وافسمجٜ شقاء ظـ افًربٜٔ أم افرسيٕٜٚٔ، وـذفؽ ذم جمٚل

افتٖفٔػ وضًقا افُثر مـ افرشٚئؾ وافؼوحٚت وافُتٛ افتل صبٌٝ 

 إدب احلبق بٚفهبٌٜ افدئْٜ.

أـد افبحٞ ـذفؽ ظذ دور مِقك احلبنٜ ؾٔام صٓدتف احلبنٜ مـ تىقر 

تَػ مسٚمهتٓؿ ظـ حد ومل ذم اجلقإٛ افثَٚؾٜٔ خَلل افًهقر افقشىك، 

بًوٓؿ أمثٚل زرء  كصٚربؾ  ؾحسٛ، تنجٔع افتًِٔؿ واإلٕتٚج افٍُري

  ذم وضع بًض ادٗفٍٚت. يًَقب وجَلوديقس

أخًرا ـٚن ادحٔط احلوٚرى حقل ممُِٜ احلبنٜ شقاء ذم مْىَٜ 

صبٜ اجلزيرة افًربٜٔ، أم ذم ادْٚضؼ افنامفٜٔ ذم مك وافسقدان، أو  جْقيب

ظذ إضراف اجلْقبٜٔ افؼؿٜٔ هلوبٜ احلبنٜ أثره ذم افْٓوٜ افثَٚؾٜٔ افتل 

صٓدهتٚ احلبنٜ؛ إذ حٚول إحبٚش افقؿقف ظذ ؿدم ادسٚواة مع تِؽ 

 احلوٚرات افُبرة.
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 ادَلحؼ

 

 حلٚن ادقشَٜٔٔ ذم اجلْٜ( افَديس يٚريد يتَِك ا9ٕصُؾ)

 

 .88ادهدر: مراد ـٚمؾ، افَْك، ص
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 ( فقحٜ برُٕٚفٔقين فًِذراء حتّؾ افىٍؾ ظذ افٔد افٔرسى0صُؾ)

 
 

Source: Heldman Marilyn E., Op., Cit., p.127 
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 افِقحٜ افتل ـتٛ اشٍِٓٚ (3صُؾ)

 "افسٔدة مٚري ويل إمر ادَدس ٕثٔقبٔٚ"
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 ؿٚئّٜ ادراجع

 ًٓ  ادهٚدر -أو

، افسِقك دًرؾٜ دول  م(9779ه/871ادَريزى)صٓٚب افديـ أيب افًبٚس أمحد بـ ظذ ت -

 . 9141، 0افَٚهرة، ط ،9، ق3ادِقك، ٕؼه حمّد مهىٍك زيٚدة، جلْٜ افتٖفٔػ وافسمجٜ، ج

- Budge, Wallis, Lives of Maba' Seyon and Gabra Krestos, published by 

Griggs W., London, 1898. 

 ادراجع افًربٜٔ -ثًٕٚٔٚ

مْيّٜ  ادجِد افثٕٚك، تُع صٚدق مُٔقريٚ، أـسقم ادسٔحٜٔ، تٚريخ أؾرئَٚ افًٚم، -

 .9186افٔقٕسُق، 

تُع صٚدق مُٔقريٚ، افَرن إؾريَك، تٚريخ أؾرئَٚ افًٚم، ادجِد افثٕٚك، مْيّٜ افٔقٕسُق،  -

9186 . 

 .9130ٚت افسٚمٜٔ، مىبًٜ افىِبٜ، افَٚهرة، جقدة حمّقد افىحَلوى، تٚريخ افٌِ -

رأؾٝ ظبد احلّٔد، افٍُر ادكي ذم افًك ادسٔحل، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب،  -
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