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اًوشف عن اًجهٍ واًدجٍ واًرشن اًذري دملٌذا اولذوي 
واًجروز اًفٌظفٌح اًتاطنٌح ًمسهح اًعرصذ اًجدًذد امذلشٌذح 
يف ةعذذذع دقتٌلذذذاخ اًذذذدوزاخ اًذدزًتٌذذذح واًذذذ ا   

 االطذشفائٌح و اًغرائٌح و اًسًاطٌح  

 اًوذاباًهدف  ن 



 اًذلهٌد 
  عنى اًغنولٌح •

  عنى اًتاطنٌح •



 اًخايف :  اًتاطن•
 

 : دقٌم عىل :  اًتاطنٍ•

 .ةاًظهس اعذلاده إال من ًشم اًسجٍ ال -

 .اًري ًموم ةأن ًوٍ ظاهس ةاطن -

 .  امخذص مبعسفح أرساز اوشٌاء-

اًغنولٌح  عنى   



 عسفح اورساز : اًعٌم اًتاطن •
 : واًخفٌاخ 

 
هو ادعذاء  عسفذح : عٌم اًمسوف عٌم اًجفس أو 

 .اًموادز إىل انلساض اًعامل 

ةاوزكذذاَ اًظذذذسي هذذو دفظذذت اًذذذوزاج : اًلتاًذذح 
 .واًمسوف 

عٌم اًظمس واًقٌظٌلخ وعٌوَ اًذنجٌم واًعسافح 
 .وغتها 



هو إخذسا  اًذنص عذن : اًذأوًٍ اًتاطنٍ •
دالًذا اًظاهسج معذان خفٌذح ال دذذجىل إال 

 : ًخواص اًناض وطسًلذهم 

ًذذذدزةون أنفظذذذهم عذذذىل  .ًذوازسونها  لن طتلهم 
اًغذذذذذذوص يف  عذذذذذذا  
اًنصذذذذوص واطذذذذذذخسا  
أرسازهذذذذا  ذذذذن خذذذذ ي 
خصائص زوحٌح ًٌمذسوف 

 .واوعداد 



 .اًسوحانٌح ًٌملٌلح حديس إدزان : اًغنوص•

 امعازف إىل دصٍ إرشاكٌح هشفٌح  عسفح•
 . نظس أو اطذدالي دون  تارشج اًعٌٌا

  عسفح إىل دظعى ةاطنٌح رسًح طسًلح•
 وطسًم اًمٌاج غاًح ودعدها اًملٌلح،
 . فٌها اًخ ص

 اًغنولٌح واًتاطنٌح هٌلذان مدًوي واحد  



 ؟ ا  عنى اإلرشاق  •

 

 ذن اًذمذسز  ذن امادًذاخ دنوشذف حاًح 
فٌهذذا امغٌتذذاخ ودذذذجىل اًملٌلذذح امقٌلذذح 

وي أحذذد دمصذذٌٍ هذذرا اًعسفذذان وميوذذن 
ٌع اونتٌاء فلط   ًو



 :  دمصٌٌا طسًلح  •

 

معنى 
  : الغنوصية 

 و جاهداخ خاص ذوق 
 نصوص وأرساز ًتاطن ودذتع
 واطذخ ص املدض اًوذاب
 اموجودج اًرسًح اًمولح
 . فٌها

 واًذلاًٌد اًذعاًٌم أرساز
 اووائٍ اًموٌلء  ن امذوازسح
  :  شٍ ، اًعازفني

هذذذذذذذاب اًفٌذذذذذذدا عنذذذذذذد  -
 .اًهندوطٌني 

هذذذاب شرهذذس واًلتاًذذح ًذذد   -
 .ةاطنٌح اًٌهود 

 .هذاب اًجفس ًد  اًسافظح  -



 اودًان جلٌع يف اًغنولٌح امدازض دذظم 
 ةوجود اًلائٌح امظذرتج أو اًظاهسج ةاًشنائٌح
 ةأشواي ًنذرش أعىل إًا أو إًهني

 واوكانٌم اًفٌوطاخ

 



 

 :  أةسش  وطوعاخ اًغنوص و وازده •

 

 
اًس صًذذذذذح اًلٌلذذذذذح -

 .ًٌمسوف اوةجدًح 

دلظٌم دذازً  اًعذامل -
إىل دوزاخ دقذذذذذاةم 

 .اًمٌوي اًجدًد 

 .اًخ ص -
 

 .اوزواح -
 

 .اًذناط  -

دفظذذذذت اًنصذذذذوص -
 .ز صًًا 



دسجم اًغنوص يف طٌاكاخ ةاطنٌح إط  ٌح عىل 
 :أنا اًغنوص اإلط  ٍ يف 

 

 .امذصوفح  راهث -
 .اًذشٌع اًغايل -
 . واإلطٌلعٌٌٌح عذلداخ اًلسا قح -
 .اًتهسج واًنصتًح واًدزوش -
 .اًصنادكح امذأسسًن ةامانوًح -
 .امندائٌح اًصاةئح -

 اًفسق ةني اًوحٍ واإلًهاَ واًغنوص واإلرشاق فسق هتت جًدا 



  

 :  ونلدهدعسًف اًغنولٌح يف اموطوعح اًفٌظفٌح •
 

 

 

 

هذذٍ فٌظذذفح لذذوفٌح واطذذم عٌذذم عذذىل امذذراهث 
اًتاطنٌذذذح وأن غاًذهذذذا  عسفذذذح هي ةاًمذذذدض ال 

 .ةاًعلٍ وةاًوجد ال ةاالطذدالي 
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وهٍ هرًى حًلا إال أن اًغنولٌح غاًذها  عسفذح  ذا دظذلٌا 
اًملٌلذذح أو امقٌذذم وًذذٌع هي دعذذاىل واًذعتذذت عذذن هي 
ةاًملٌلذح أو امقٌذذم خٌذذط ةذذني اًفٌظذذفح واًذذدًن فاًذذدًن 
ًعسف ةأن ًٌوون خاًم واحد  وجد وًٌع  جسد هًل  قٌم 

 .طاةم هٍ اموجوداخ 
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دٌذم  تذارش  ذن اًعذامل : امعسفح اإلرشاكٌح عند اًصذوفٌح 
اًغٌتذذذٍ وامعسفذذذح اإلًهٌذذذح مذذذن ًهذذذم زًاطذذذاخ زوحٌذذذح 
و جاهداخ نفظٌح جعٌر نفوطذهم دصذفو ودذأهذٍ إلرشاق 

 .اًعٌوَ وامعازف امنلوشح يف اًعامل اًعٌوي
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عٌذذم اورساز ، امعسفذذح اًٌدنٌذذح ، عٌذذم : دظذلٌادها اوخذذس  
اًملٌلح عند غ ج اًصوفٌح اًذرًن كظذلوا اًعٌذم إىل عٌذم 
رشًعح وعٌم حلٌلح جعٌوا عٌم اًملٌلح  شذاهدج اًسةوةٌذح 
وعٌم اًشذسًعح اًذصاَ اًعتودًح و ن ًصذٍ إىل اًملٌلذح ال 

 .ًذلٌد ةأ س اًرشع
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