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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
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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.

ٍِالد ٌسٛع ادلسٍخ يف األٔاجًٍ  -دراسح حتٍٍٍٍح

إعذاد
د .عثذاهلل أمحذ ِثارن تاٚادي

إقمداد :د .قمٌداهلل سمـ أمحد ُمٌ٤مرك سم٤موادي

ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م

َطتدًـ ايبشح
حتتؾ ىمّم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ طمٞمز ًا حمدود ًا ،إذ مل يذيمره٤م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إرسمٕم٦م ؾمقى إٟمجٞمكم ُمتّك ًمقىم٤م .وأؿم٤مر إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ذم ُم٘مدُمتف إمم اعمٞمالد اإلهلل
ًمٞمًقع ،سمٞمٜمام مل يذيمره٤م إٟمجٞمؾ ُمرىمس قمغم آـمالق .وشمثػم رواي٤مت ُمٞمالد اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ
اًمٙمثػم ُمـ اًمتً٤مؤٓت قمـ اًمقٓدة اعمٕمجزة ُمـ أُمف ُمريؿ اًمٕمذراء ،واًمٕمالىم٦م اًمتل شمرسمٓمٝم٤م
سمخٓمٞمٌٝم٤م يقؾمػ اًمٜمج٤مر ،وطم٘مٞم٘م٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م اًمٞمًققمل ،واًمٌِم٤مرات اًمتل ؾمٌ٘م٧م ُمٞمالده،
وإطمداث اًمتل راوم٘م٧م وٓدشمف ،مم٤م شمٓمٚم٥م دراؾم٦م شمٚمؽ اًمرواي٤مت واًمقىمقف قمغم شمٗمًػمه٤م
اًمتّمقر اًمٜمٍماين عمٞمالد اعمًٞمح ُمـ ظمالل دراؾم٦م اًمرواي٤مت آٟمجٞمٚمٞم٦م
هبدف اًمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م
ّ
ذم وقء ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمت٤مرخيل ،وومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م شم٘مقم قمغم آؾمت٘مراء واًمتحٚمٞمؾ اعم٘م٤مرن.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :يًقع ،اعمًٞمح ،إٟم٤مضمٞمؾُ ،مٞمالد ،اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،اعمًٞمحٞم٦م.

091
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

موادي٤مرك سم٤ٌ قمٌداهلل سمـ أمحد ُم. د:إقمداد

م٦مٞمٚمٞمٚم حت٦مؾ دراؾمٞمضم٤مٟٕمح ذم اًٞمالد يًقع اعمُٞم

Abstract
The story of the birth of Jesus Christ in the Gospels has a limited space. Of
the four Gospels only two gospels – the Gospel of Matthew and the Gospel
of Luke – mentioned the story of the miraculous birth of Jesus Christ. It is
referred to in the introduction to The Gospel of John, while the Gospel of
Mark never mentions it at all. The stories of the birth of Jesus in the
Gospels raise many questions about the true nature of Christ's miraculous
birth of his mother – Virgin Marry, the relationship between Christ’s
mother and her fiancé – prophet Joseph the carpenter, the reality of the
Jesuit genealogy, and the good tidings as well as repercussions that
followed his birth, all which require the study and analysis of these
accounts as they appear in the Gospels and to review the evangelical
interpretations.Following

deductive

and

comparative

analysis

methodology, the research aims to reveal the Christian conception of the
birth of Jesus through the study of the evangelical accounts in the light of
their historical contexts.
Keywords: Jesus, Christ, Gospels, Birth, Christianity.
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م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د .قمٌداهلل سمـ أمحد ُمٌ٤مرك سم٤موادي

ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املكدَ١
احلٛمد هلل اًمقاطمد إطمد ،اًمٗمرد اًمّمٛمد ،اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ،ومل يٙمـ ًمف يمٗمقا أطمد،
واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف اعمجتٌك ،ورؾمقًمف اعمّمٓمٗمك ،وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ ؾم٤مر قمغم
هنجٝمؿ واىمتٗمك ،أُم٤م سمٕمد:
وم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ ُمّمدرٟم٤م اًمقطمٞمد عمٕمروم٦م طمٞم٤مة يًقع اعمًٞمح ،إذ "سمٕمد ُميض أًمٗملم ُمـ اًمًٜملم
قمغم ُمٞمالد يًقعُ ،م٤م زًمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ أي وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م قمـ طمٞم٤مة هذه اًمِمخّمٞم٦م آؾمتثٜم٤مئٞم٦م ذم
اًمت٤مريخ اًمروطمل ًمإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وُم٤م زاًم٧م إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م اًمتل اقمتٛمدهت٤م اًمٙمٜمٞمً٦م شم٘مػ ؿم٤مهدا
وطمٞمدا قمغم ُمٞمالده وُمًػمة طمٞم٤مشمف اًمتٌِمػمي٦م وصٚمٌف"( .)1وسمام أن أُمقرا يمثػمة شمٕمتٛمد قمغم ؿمخص
يًقع اعمًٞمح ذم اًمتّمقر اًمٜمٍماين ،ومال قمج٥م أن شمٙمقن إٟم٤مضمٞمؾ ىمد ظمْمٕم٧م ٕدق سمح٨م
شم٤مرخيل وٟم٘مدي ظمالل اًم٘مرٟملم إظمػميـ .وٓ شمقضمد وصم٤مئؼ أظمرى ىمديٛم٦م ىمرئ٧م وطمٚمٚم٧م
سم٤مٓهتامم واًمدىم٦م اًمٚمذيـ اؾمتخدُم٤م ذم دراؾم٦م إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م( .)0وشمرشمٌط إٟم٤مضمٞمؾ سمحٞم٤مة
اعمًٞمح ارشمٌ٤مـم٤م وصمٞم٘م٤م ،إذ يٕمد ُمقوققمٝم٤م اًمرئٞمس ،واعمحقر اًمذي شمدور طمقًمف شمٕم٤مًمٞمؿ إٟم٤مضمٞمؾ
ورؾم٤مئٚمف .وحتتؾ ىمْمٞم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح طمٞمزا حمدودا ذم اًمرواي٤مت اإلٟمجٞمٚمٞم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ
أمهٞمتٝم٤م وقمالىمتٝم٤م سمجدًمٞم٦م ـمٌٞمٕم٦م اعمًٞمح ذم اعمٕمت٘مد اعمًٞمحل.
َػهً ١ايبشح:
يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ ُمِمٙمٚم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ ُمـ
ظمالل ـمرح اًمتً٤مؤل أيتُ :م٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم اًمرواي٤مت اإلٟمجٞمٚمٞم٦م؟ وإذا قمٚمٛمٜم٤م
أن اًم٘مّم٦م مل شمرد ذم إٟمجٞمكم ُمرىمس ويقطمٜم٤م وم٢من ُمـ ؿم٠من هذا أن يثػم اًمِمؽ طمقل ىمّم٦م اعمٞمالد
اًمقاردة ذم إٟمجٞمكم ُمتك وًمقىم٤م ،ومْمال قمـ يمقن روايت٤م هذيـ اإلٟمجٞمٚملم يٌدو اًمتٕم٤مرض قمٚمٞمٝمام
فم٤مهرا .وم٢ممم أي ُمدى يٛمٙمـ احلٙمؿ قمغم صدىمٞم٦م ه٤مشملم اًمروايتلم ُمـ قمدُمف؟ وُم٤م اًمتٗمًػم
( )0اًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،ومراس اًمًقاح (دُمِمؼ :دار اًمتٙمقيـ ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم ،ط0210 ،1م) ،ص.15
( )1اٟمٔمر :اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ أو اًمٙمٜمٞمً٦م واًمٜم٘مد اًمٙمت٤ميب احلدي٨م ،ومٞمزيٚملم يمٞمزيتش ،شمرمج٦م :إب ُمٞمِم٤مل ٟمجؿ (سمػموت:
ُمٜمِمقرات اًمٜمقر ،د ط1761 ،م) ،ص.7
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اعمًٞمحل ًمٕمدم ورود ىمّم٦م اعمٞمالد ذم ُمرىمس ويقطمٜم٤م؟ ويمٞمػ يٛمٙمـ ومٝمؿ اًمتٕم٤مرض سملم
اًمرواي٤مت اإلٟمجٞمٚمٞم٦م طمقل ُمٞمالد اعمًٞمح؟ وُم٤م ُمقىمػ اًمتّمقر اعمًٞمحل طمقل ُمٞمالد اعمًٞمح
واًمٔمروف واعمقاىمػ اًمتل راوم٘م٧م طمدوصمف؟ وُم٤م طم٘مٞم٘م٦م آطمتٗم٤مل اًمٙمٜمز سمٕمٞمد اعمٞمالد ذم فمؾ
وضمقد إؿمٙم٤مٓت ضمقهري٦م حتٞمط سم٘مّم٦م اعمٞمالد ذم إٟم٤مضمٞمؾ؟
أُٖ ١ٝايبشح:
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م دراؾم٦م ىمّم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م يمقٟمف يًٚمط اًمْمقء
قمغم ىمْمٞم٦م ضمقهري٦م هل٤م ارشمٌ٤مط وقمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤مًمالهقت اعمًٞمحل اًم٘م٤مئؿ قمغم آقمت٘م٤مد سم٠مًمقهٞم٦م
اعمًٞمح واًم٘مقل سمٓمٌٞمٕمتف اًمالهقشمٞم٦م ،إذ يمٞمػ يٛمٙمـ شم٘مٌؾ ذًمؽ ُمع وضمقد احلٛمؾ واًمقٓدة اًمٌنمي٦م
ًمٚمٛمًٞمح ،وشمؼمز أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم إصمٌ٤مت قمدم ىمدؾمٞم٦م إٟم٤مضمٞمؾ وقمدم صح٦م دقمقى ظمٚمقه٤م ُمـ
اًمتٕم٤مرض وآظمتالف ُمـ ظمالل دراؾم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م رواي٤مت ىمّم٦م اعمٞمالد واًمٜمً٥م ًمٚمٛمًٞمح
وإصمٌ٤مت اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م ،يمام شمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم يمِمػ طم٘مٞم٘م٦م آطمتٗم٤مل اًمٙمٜمز سمٕمٞمد اعمٞمالد
ذم اًمت٤مريخ اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم اًمٕمٍم احل٤مض وسمٞم٤من ُمدى شمٕم٤مروف ُمع ُم٤م ورد ذم إٟم٤مضمٞمؾ.
َٓٗر ايبشح:
ًم٘مد اٟمتٝم٩م اًمٌ٤مطم٨م ذم دراؾمتف اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل واعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل اًمقصٗمل اًم٘م٤مئؿ قمغم
آؾمت٘مراء واًمتتٌع واًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،وذًمؽ ُمـ ظمالل
اؾمت٘مراء اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ىمّم٦م اعمٞمالد ذم إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م ،وشمتٌع أطمداصمٝم٤م سمدءا سم٠مهة
اعمًٞم ح ،وُم٤م ىمٞمؾ ذم ٟمًٌف ذم ُمتك وًمقىم٤م ،واًمٌِم٤مرات اًمتل سمنمت سمٛمقًمده ،وُمرورا سم٤مًمرواي٤مت
اإلٟمجٞمٚمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمٞمالد وإطمداث واعمقاىمػ اًمتل راوم٘متف ،واٟمتٝم٤مء سمتحديد ُمتك وًمد اعمًٞمح
طمً٥م اعمٕمت٘مد اًمٙمٜمز اعمًٞمحل.
أٖداف ايبشح:
هيدف اًمٌح٨م إمم اًمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمقر اعمًٞمحل ذم ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ،واًمتٕمرف
قمغم اًمرواي٤مت اإلٟمجٞمٚمٞم٦م اخل٤مص٦م سمف ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م ،وحتديد شم٤مريخ اعمٞمالد
وُم٤م راوم٘مف ُمـ أطمداث وُمقاىمػ ؿمٙمٚم٧م اًمتّمقر اعمًٞمحل ذم ُمٞمالد اعمًٞمح.
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ايدزاضات ايطابك:١
ًم٘مد اؾمت٘مرأ اًمٌ٤مطم٨م سمٕمض اعمّم٤مدر اًمتل اهتٛم٧م سمدراؾم٦م ىمّم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم
إٟم٤مضمٞمؾ ،وسم٤مًمذات ُم٤م يم٤من ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اعمًٞمحٞم٦م ووىمػ قمغم يمت٤مسم٤مت ُمتٗمرىم٦م ذم ُمّم٤مدر
خمتٚمٗم٦م أومردت اعمقوقع سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمٌثقصم٤م ذم يمت٥م شمٗمًػم إٟم٤مضمٞمؾ ُمٜمٝم٤م:
(اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس) ،و(اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم إٟم٤مضمٞمؾ) ،و(اًم٘م٤مُمقس
اعمقؾمققمل ًمٚمٕمٝمد اجلديد)( ،)1وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم اًمتل اهتٛم٧م سمدراؾم٦م ىمّم٦م اعمٞمالد ُمـ
ظمالل ُمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم اًمت٤مرخيل واًمروائل .وُمٞمزت هذه اًمٙمت٥م وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م وُمّم٤مدر قمٚمامء
اًمالهقت اعمًٞمحل أهن٤م شمقوح ًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمقر اعمًٞمحل ًم٘مّم٦م اعمٞمالد وشمٗمًػماهتؿ أطمداصمٝم٤م،
يمام اهتؿ أطمد اًمٌ٤مطمثلم اعمًٞمحٞملم سم٢مومراد ىمّم٦م اعمٞمالد ذم إٟمجٞمؾ ُمتك سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م وهق
"إًمٞم٤من يمقومٞمٚمٞمٞمف" ذم يمت٤مسمف (ُمٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل يًقع اعمًٞمح ذم سمِم٤مرة ُمتك)( ،)0ومتٞمزت
دراؾمتف سمٙمقهن٤م دراؾم٦م شمٗمًػمي٦م شم٤مرخيٞم٦م ًم٘مّم٦م اعمٞمالد وؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م ذم إٟمجٞمؾ ُمتك ُمـ وضمٝم٦م
ٟمٔمر ُمًٞمحٞم٦م .يمذًمؽ اهتؿ اًمديمتقر ومراس اًمًقاح سم٘مّم٦م اعمٞمالد وٟمً٥م اعمًٞمح ذم يمت٤مسمٞمف (أًمٖم٤مز
اإلٟمجٞمؾ) و(اًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح)( ،)1يمام يمت٥م قمـ ُمٞمالد اعمًٞمح اًمديمتقر يمامل اًمّمٚمٞمٌل ذم
يمت٤مسمف (اًمٌح٨م قمـ يًقع)( ،)2واًمديمتقر قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد ذم يمت٤مسمف (طمٞم٤مة اعمًٞمح ذم اًمت٤مريخ
ويمِمقف اًمٕمٍم احلدي٨م)( ،)3وهمػمه٤م ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل أومردت سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ىمّم٦م
اعمٞمالد وٟمً٥م اعمًٞمح ،وىمد اؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌح٨م مم٤م أوٗم٧م قمغم اًمٌح٨م سمٕمدا آظمر ُمـ
اًمتٜمقع اًمٕمٚمٛمل واًمٗمٙمري وشمٕمدد اعمٜم٤مه٩م.
( )1اٟمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،ومػمًملم د .ومػمسمروج ،شمرمج٦م :جمٛمققم٦م ُمـ اعمؽممجلم اًمالهقشمٞملم (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م
دار اًمٙمٚمٛم٦م ،ط0225 ،1م) ،اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم اإلٟمجٞمؾ ،وًمٞمؿ إدي (سمػموت :جمٛمع اًمٙمٜم٤مئس ذم اًمنمق إدٟمك ،د ط،
1751م) ،واًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدسٟ ،مخٌ٦م ُمـ اعم١مًمٗملم اًمالهقشمٞملم (اًم٘م٤مهرة :ذيم٦م ُم٤مؾمؽم ُمٞمدي٤م ،د ط ،د ت).
( )0اٟمٔمرُ :مٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل يًقع اعمًٞمح ذم سمِم٤مرة ُمتك ،إًمٞم٤من يمقومٞمٚمٞمٞمف ،شمرمج٦م :ق .يقؾمػ ؾمٛمػم (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦م،
ط0212 ،1م).
( )1اٟمٔمر :اًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح ،ومراس اًمًقاح (دُمِمؼ :دار قمالء اًمديـ ،ط0222 ،1م).
( )2اٟمٔمر :اًمٌح٨م قمـ يًقع ،يمامل اًمّمٚمٞمٌل (قمامن :دار اًمنموق ،د ط ،د ت).
( )3اٟمٔمر :طمٞم٤مة اعمًٞمح ذم اًمت٤مريخ ويمِمقف اًمٕمٍم احلدي٨م ،قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد (اًم٘م٤مهرة :هنْم٦م ُمٍم ،إسمريؾ0223 ،م).
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وسمحً٥م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م ىمًٛمتف إمم صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م :اعمٌح٨م إول :قمـ أهة يًقع اعمًٞمح
وسمِم٤م رات اعمٞمالد .واعمٌح٨م اًمث٤مين :قمـ ىمّم٦م اعمٞمالد ذم إٟمجٞمكم ُمتك وًمقىم٤م .واعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:
ذيمرت ومٞمف ىمّم٦م اعمٞمالد ذم إٟمجٞمكم ُمرىمس ويقطمٜم٤م .يمام ظمتٛم٧م اًمٌح٨م سمخ٤ممت٦م ومٞمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م
واًمتقصٞم٤مت .هذا وأؾم٠مل اهلل اًم٘مٌقل واًمتقومٞمؼ ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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املبشح األٍٚ
أضسٜ ٠طٛع املطٝح ٚبػازات املٝالد
اطمتٚم٧م ىمْمٞم٦م وٓدة يًقع اعمًٞمح وأهشمف طمٞمزا حمدودا ذم إٟم٤مضمٞمؾ ،إذ يتحدث
إٟمجٞمالن وم٘مط ُمـ إرسمٕم٦م قمـ وٓدة يًقع اعمًٞمح ،وقمـ وٓدشمف ُمـ أُمف اًمٕمذراء ،ومه٤م إٟمجٞمال
ُمتك وًمقىم٤م ،وٓ شمقضمد إؿم٤مرة ذم إٟمجٞمكم ُمرىمس ويقطمٜم٤م إمم وٓدة يًقع ُمـ اًمٕمذراء ،وإٟمام سمدء
ُمرىمس ذم إٟمجٞمٚمف سمذيمر ُمٕمٛمقدي٦م يًقع ُمع يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان ودمرسمتف ودقمقشمف ،وايمتٗمك إٟمجٞمؾ
يقطمٜم٤م سمٛم٘مدُم٦م قمـ اعمٞمالد اإلهلل ًمٞمًقعً ،م٘مد اهتٛم٧م اًمرواي٤مت اإلٟمجٞمٚمٞم٦م ذم ُمتك وًمقىم٤م سمذيمر
شمٗم٤مصٞمؾ وٓدة يًقع اعمًٞمح ،وُم٤م راومؼ وٓدشمف ُمـ أطمداث وُمقاىمػ.
أضسٜ ٠طٛع املطٝح ْٚطب٘:
وًمد يًقع اعمًٞمح ُمـ أهة هيقدي٦م قم٤مدي٦م(ُ )1مـ "اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م"( ،)0أُم٤م واًمده ،ومتجٛمع
إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م ُمتك وًمقىم٤م ويقطمٜم٤م قمغم أن واًمد يًقع يًٛمك يقؾمػُ( ،متك،16 ،14 :1 :
ً ،02 ،17مقىم٤م 800 :2 ،02 :0 820 ،05 :1 :يقطمٜم٤م ،)26 :4 ،23 :1 :وأُم٤م إٟمجٞمؾ ُمرىمس،
وم٘مد دم٤مهٚمف مت٤مُم٤م ،ومل ي٠مت قمغم ذيمره ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد .وذ َيم َر ُمتك وًمقىم٤م أن يقؾمػ يم٤من
ُمـ ٟمًؾ داود (ُمتك ،02 :1 :وًمقىم٤م ،)2 :0 ،05 :1 :يمام ورد ذم ؾمٚمًٚمتل ٟمً٥م يًقع ذم ُمتك
( ،)1 :1وًمقىم٤م ( ،)11 ،01 :1وهلذا يًٛمك يًقع ذم صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م "اسمـ داود" ذم خم٤مـمٌ٦م اًمٜم٤مس ًمف
(ُمتكُ 820 :00 813 ،7 :01 811 ،12 :02 800 :13 801 :10 805 :7 81:1 :مرىمس:12 :
ً 826 ،25مقىم٤م .)17 ،16 :16 :وأٟمف يم٤من "ٟمج٤مرا " ،وهلذا يًقع يٚم٘م٥م سمـ "اسمـ اًمٜمج٤مر" ذم
إٟمجٞمؾ ُمتك ( ،)33 :11وٟمًٌ٧م اعمًٞمح إمم أٟمف اسمـ اًمٜمج٤مر يمام ذم ُمتك شمٙم٤مد شمٙمقن هل اًمِمٝم٤مدة
اًمقطمٞمدة اًمتل شمٗمرد هب٤م واًمتل شمثٌ٧م ُمٝمٜم٦م يقؾمػ وأٟمف يم٤من ٟمج٤مرإ ،ن سم٘مٞم٦م اعمقاوع اًمتل وصٗم٧م
يقؾمػ سم٤مًمٜمج٤مر ُمتْم٤مرسم٦م ،ومٛمرىمس اًمذي دم٤مهؾ وضمقد يقؾمػ مت٤مُم٤م ىمد وصػ يًقع ٟمٗمًف
سم٤مًمٜمج٤مر ،وًمٞمس يقؾمػ قمٜمدُم٤م ىم٤مل قمغم ًمً٤من أهؾ اًمٜم٤مسة" :أُم٤م هق اًمٜمج٤مر سمـ ُمريؿ" (،)1 :4
( )1اٟمٔمرُ :مدظمؾ اًمٕمٝمد اجلديد ،ضمقن دريـ ،شمرمج٦م :إهي٤مب ضمقزيػ ،ومٜمٞمس ٟم٘مقٓ (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦مُ ،مٓمٌٕم٦م ؾمٞمقسمرس،
ط0213 ،1م) ،ص.11
( )0دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦مُ ،مٜمٞمس قمٌداًمٜمقر ،وم٤ميز وم٤مرس ،أٟمدريف زيمل ،أٟمقر زيمل (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦م ،ط ،0د ن).111/5 ،
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أُم٤م ًمقىم٤م وم٘م٤مل" :أُم٤م هق اسمـ يقؾمػ" ( ،)01 :2ويمذًمؽ ومٕمؾ يقطمٜم٤م اًمذي وصػ يًقع ُمرشملم
سم٤مسمـ يقؾمػ دون أن ي٠ميت قمغم ذيمر اًمٜمج٤مر ( ،)20 :4 823 :1وقمغم ذًمؽ ومرسمام مل يٙمـ يقؾمػ
ٟمج٤مرا قمغم اإلـمالق ،وٓ يًقع يمذًمؽ( .)1يمام شمذيمر إٟم٤مضمٞمؾ أن يقؾمػ يم٤من ظمٓمٞمٌ٤م عمريؿ واًمدة
يًقع ،وأٟمف مل جيتٛمع هب٤م (ُمتكً ،16 :1 :مقىم٤م .)3 :0 812 ،05 :1 :وٓ يقضمد ذيمر ًمٞمقؾمػ ذم
إٟم٤مضمٞمؾ ؾمقى ذم ىمّم٦م اعمٞمالد وزي٤مرة اهلٞمٙمؾ قمٜمدُم٤م يم٤من يًقع اعمًٞمح ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ
قمٛمره (ًمقىم٤م ،)31-21 :0 :ومل ختؼمٟم٤م إٟم٤مضمٞمؾ قمـ هن٤مي٦م يقؾمػ وُمّمػمه همػم أن قمدم ذيمره
سمٕمد زي٤مرة اهلٞمٙمؾ ،واإلؿم٤مرة إمم يًقع سم٠مٟمف "اسمـ ُمريؿ" (ُمرىمس ،)1 :4 :أن يقؾمػ يم٤من ىمد
ُم٤مت ويًقع ُم٤مزال صٌٞم٤م ،وأصٌح يًقع اعمً١مول قمـ أهشمف(.)0
وأُم٤م واًمدة يًقع اعمًٞمح ،ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي يمت٥م قمٜمٝم٤م ذم إٟم٤مضمٞمؾ( 8)1وم٢مٟمٜم٤م
ٟمجد ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل شمٕمرومٜم٤م هب٤م ،وظمّمقص٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمح٤مدث ُمٞمالد اًمٓمٗمؾ
يًقع ،واًمٔمروف اًمتل ُمرت هب٤م ،وُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمالىمتٝم٤م سمٞمقؾمػ واًمد يًقع .شمتٗمؼ صمالصم٦م ُمـ
إٟم٤مضمٞمؾ ُمتك وُمرىمس وًمقىم٤م (ُمتكُ 833 :11 811 :0 802 ،16 ،14 :1 :مرىمسً 81 :4 :مقىم٤م:
 ،)12 ،14 ،3 :0 816 ،12 ،12 ،05 :1قمغم شمًٛمٞم٦م واًمدة يًقع سم٤مؾمؿ ُمريؿ ،وذم ُمتك وًمقىم٤م
(ُمتك 801 :1 :وًمقىم٤م )05 :1 :أهن٤م يم٤مٟم٧م قمذراء قمٜمدُم٤م وًمدت سمٞمًقع .سمٞمٜمام اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع
يقطمٜم٤م مل يرد ذيمره٤م سم٤مٓؾمؿ ،وإٟمام سمّمٞمٖم٦م "أم يًقع" وذًمؽ ذم ُمقوٕملم وم٘مط ( ،)3-1 :0سمؾ
يِمػم إمم أن أظمت٤م هل٤م ،أي إطمدى ظم٤مٓت يًقع ،يم٤من اؾمٛمٝم٤م ُمريؿ (يقطمٜم٤م  ،)03 :17مم٤م يٜمٗمل
وٛمٜم٤م يمقن ُمريؿ اؾمؿ واًمدة يًقع( .)2يمام ٓ شمقضمد أي٦م إؿم٤مرة ذم إٟمجٞمكم ُمرىمس ويقطمٜم٤م إمم وٓدة

( )1اٟمٔمر :اًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.21
( )0اٟمٔمر :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.111/5 ،
( )1اٟمٔمر :أ ؾمٓمقرة اعمًٞمحٞم٦م سملم احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل ،ضمقرج إدوارد إومري ،شمرمج٦م :قم٤مدل أؾمٕمد اعمػمي (اًم٘م٤مهرة :آوم٤مق ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،ط0213 ،1م) ،ص.121
( )2اٟمٔمر ،اًمٌح٨م قمـ يًقع ،يمامل اًمّمٚمٞمٌل ،ص.25
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يًقع ُمـ قمذراء( .)1وأُم٤م ذم سم٘مٞم٦م أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد اًمٌ٤مًمغ قمدده٤م ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ؾمٗمرا ٓ ،يرد
ذيمر يقؾمػ اًمٜمج٤مر ،سمٞمٜمام يرد ذيمر ُمريؿ ُمرة واطمدة ذم أؾمٗم٤مر أقمامل اًمرؾمؾ (إقمامل.)12 :1 :
وأُم٤م ٟمً٥م يًقع اعمًٞمح ،ومال شمقضمد ؾمٚمًٚم٦م ٟمً٥م ًمٚمٛمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ ؾمقى ذم إٟمجٞمكم
ُمتك ( ،)15 – 1 :1وًمقىم٤م ( .)16-01 :1وُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٜمّم٤مرى أن ُمتك يٌتدئ ُمـ
إسمراهٞمؿ ٕٟمف يمت٥م ًمٚمٞمٝمقد ،سمٞمٜمام ًمقىم٤م يٌتدئ ُمـ آدم ٕٟمف يمت٥م ًمٚمذيـ هؿ أُمؿ أصال ،ومٞمًقع
ُمتًٚمًؾ ُمـ إسمراهٞمؿ وداود وُمريؿ سمحً٥م اًمٜم٤مؾمقت واسمـ اهلل إززم سم٤مقمتٌ٤مر ٓهقشمف( .)0ويرى
اًمٌٕمض أن اًمٖمرض ُمـ ذيمر ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م ًمٞمًقع اعمًٞمح هق شمٕمريٗمٜم٤م هبقي٦م يًقع اعمًٞمح ،وإٟمف
ُمـ ٟمًؾ إسمراهٞمؿ واًمًالًم٦م اًمداودي٦م ،يمام شمٜمٌ٠م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ 8إٓ أٟمف وًمد ُمـ ُمريؿ وًمٞمس ُمـ
يقؾمػ ،وذم هذا إؿم٤مرة إمم أمهٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٤م سمّمدد أن يندا ىمّم٦م ُمٞمالده٤م ،واعمٙم٤مٟم٦م
اخل٤مص٦م اًمتل يِمٖمٚمٝم٤م يًقع ذم شم٤مريخ إهائٞمؾ اًمذي ي٘مقده اهلل ُمـ ظمالًمف إمم صقرشمف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م،
وأٟمف اعمًٞم٤م اسمـ داود اعمٜمتٔمر طمً٥م اًمت٘مٚمٞمد اًمٞمٝمقدي ،ويم٤مسمـ إلسمراهٞمؿ "أيب أسم٤مء" وم٢مٟمف قمْمق
أصٞمؾ ذم ؿمٕم٥م إهائٞمؾ( .)1ويزقمؿ اًمٜمّم٤مرى أن ؾمٚمًٚم٦م ُمتك شمثٌ٧م اًمٜمً٥م اًمنمقمل ًمٞمًقع،
وًمذًمؽ ذيمر ؾمٚمًٚم٦م إؾمالف ُمـ ضمٝم٦م يقؾمػ ،سمٞمٜمام ًمقىم٤م يذيمر اًمٜمً٥م احل٘مٞم٘مل اًمالهقيت 8أي
شمًٚمًؾ اعمخٚمص ُمـ ضمٝم٦م أُمف ُمريؿ ومّم٤مقمدا(.)2
وىمًؿ ُمتك ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م ُمـ إسمراهٞمؿ إمم يًقع إمم صمالث جمٛمققم٤متُ :مـ إسمراهٞمؿ إمم
داود أرسمٕم٦م قمنم ضمٞمال ،وُمـ داود إمم ؾمٌل سم٤مسمؾ أرسمٕم٦م قمنم ضمٞمال ،وُمـ ؾمٌل سم٤مسمؾ إمم اعمًٞمح
أرسمٕم٦م قمنم ضمٞمال .إٓ أٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م مل يذيمر ؾمقى صمالصم٦م قمنم اؾمام ذم اًمٕمٍم إظمػم( .)3ويذيمر
( )1اٟمٔمر :ىمّم٦م احلْم٤مرة ،ويٚمٞم٤مم ضمٞمٛمس ديقراٟم٧م ،شمرمج٦م :زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد وآظمرون (سمػموت :دار اجلٞمؾ ،شمقٟمس :اعمٜمٔمٛم٦م
اًمٕمريب ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم1226 ،هـ 1766 -م).012/11 .
( .)0اٟمٔمر :اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم اإلٟمجٞمؾ ،وًمٞمؿ إدي.0/1 ،
( .)1اٟمٔمرُ :مٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل ،إًمٞم٤من يمقومٞمٚمٞمٞمف ،ص 836-10واًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدسٟ ،مخٌ٦م ُمـ اعم١مًمٗملم
اًمالهقشمٞملم ،ص .1642و اًمتٗمًػم اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس  -اًمٕمٝمد اجلديد اجلزء إولُ ،متك هٜمري ،شمرمج٦م :جمٛمققم٦م ُمـ
اعمؽممجلم حت٧م إذاف :ضمقزيػ ص٤مسمر (اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌققم٤مت إجيٚمز ،ط0220 ،1م) ،ص.12
( )2اٟمٔمر :اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم اإلٟمجٞمؾ ،وًمٞمؿ إدي.0/1 ،
( )3اٟمٔمر :اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ،أمحد قمٌداًمقه٤مب (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م ،ط1226 ،0هـ 1766 -م) ،ص.61
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إٟمجٞمؾ ُمتك اًمٜمًٌ٦م شمّم٤مقمدي٦م ُمـ إسمراهٞمؿ إمم اعمًٞمح ،سمٞمٜمام يذيمره٤م إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م شمٜم٤مزًمٞم٦م ُمـ
اعمًٞمح إمم آدم .وئمٝمر ُمـ ؾمالؾمؾ اًمٜمً٥م ذم ُمتك وًمقىم٤م اًمتٜم٤مىمض وآظمتالف( ،)1ومٌٞمٜمام ي٘مقل
ُمتك سم٠من واًمد يقؾمػ هق يٕم٘مقب ،وم٢من ًمقىم٤م ي٘مقل سم٠مٟمف ه٤مزمُ ،متك ي٘مقل سم٠من هٜم٤مًمؽ ؾمت٦م
وقمنميـ ضمٞمال ُمـ يًقع طمتك داود ،سمٞمٜمام ًمقىم٤م يقرد واطمدا وأرسمٕملم ضمٞمالُ ،متك يٜمً٥م اعمًٞمح
امم ؾمٚمٞمامن سمـ داود ،سمٞمٜمام ًمقىم٤م يٜمًٌف إمم ٟم٤مصم٤من سمـ داود( .)0يمام حتتقي ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م اعمت٤موي٦م
(ٟمًٌ٦م إمم ُمتك) قمغم شمٌ٤ميـ يمٌػم ذم اًمِمخّمٞم٤مت وطم٤مًمتٝمؿ اًمروطمٞم٦م وظمؼماهتؿ ،سمٕمْمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمـ
إٟمٌٞم٤مء و" أسمٓم٤مل اإليامن ُمثؾ :إسمراهٞمؿ وإؾمح٤مق وراقمقث وداود ،وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ذا ؾمٛمٕم٦م
ُمريٌ٦م ُمثؾ راطم٤مب وصم٤مُم٤مر ،ويمثػمون يم٤مٟمقا أؿمخ٤مص٤م قم٤مديلم ُمثؾ طمٍمون وأرام وٟمحِمقن
وأظمٞمؿ ،واًمٌٕمض يم٤مٟمقا أذارا ُمثؾ ُمٜمًك وأسمٞم٤م"( ،)1وهذه اعمالطمٔم٤مت شمٚم٘مل سمٔمالل اًمِمؽ
واًمريٌ٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م ،إذ يًتحٞمؾ وٓ يٚمٞمؼ أن يٙمقن ذم ٟمً٥م ُمـ يدقمقن أٟمف اًمرب واسمـ
اهلل أن يٙمقن سمٕمْمٝمؿ ُمـ هٙمذا طم٤مهلؿ.
يمام أن اعم٘م٤مرٟم٦م اًمًٌٞمٓم٦م سملم ؾمٚمًٚمتل اًمٜمً٥م ذم ُمتك وًمقىم٤م "شمٔمٝمر ُمدى اظمتالومٝمام
وشمٌ٤ميٜمٝمام ،طمتك ًمٙم٠مهنام ووٕمت٤م ًمِمخّمٞمتلم ُمٜمٗمّمٚمتلم ٓ ًمِمخّمٞم٦م واطمدة صم٤مسم٧م ٟمًٌٝم٤م ،وًمق
يم٤مٟم٧م إطمدى اًمًٚمًٚمتلم ختتٚمػ قمـ إظمرى سمٌْمٕم٦م أؾمامءً ،م٘مٚمٜم٤م إن إطمدامه٤م قمغم ظمٓم٠م،
وإظمرى قمغم صقاب .أُم٤م وأهنام ختتٚمٗم٤من ذم يمؾ طمٚم٘م٤مهتام شم٘مريٌ٤م ،ومال يٛمٙمٜمٜم٤م إٓ اًم٘مقل سم٠من
يمٚمٞمٝمام قمغم ظمٓم٠م ،وأن حم٤موًم٦م رسمط ٟمً٥م يًقع سم٤معمٚمؽ داودً ،مٞمس إٓ ُمداظمٚم٦م هيقدي٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م
اإلىمالل ُمـ أمهٞم٦م احلٌؾ اًمٌتقزم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،واًمتقيمٞمد قمغم أن ُمًٞمح اإلٟمجٞمؾ هق اًمذي طم٘مؼ
ُمًٞمح اًمتقراة قمغم ُمنح اًمت٤مريخُ ،مـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م"(.)2
( )1اٟمٔمر :ىمّم٦م احلْم٤مرة ،ديقراٟم٧م.012/11 ،
( )0اٟمٔمر :إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي ،حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م :حمٛمد أمحد ُمٚمٙم٤موي (اًمري٤مض :اًمرئ٤مؾم٦م
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث واإلومت٤مء ،ط1214 ،5هـ0213-م) 8175-165/1 ،واعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م،
قمٌداًمقه٤مب.61-56 ،
( )1اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص.1642
( )2اًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح ،ومراس اًمًقاح ،ص.02
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أوػ إمم هذا أن وضمقد ٟمً٥م ُمـ أسم٤مء وإضمداد ًمٞمًقع اعمًٞمح يتٜم٤مىمض يمٚمٞم٦م ُمع ُم٤م
ضم٤مء ذم ُمتك وًمقىم٤م ُمـ أن ُمريؿ أُمف وضمدت طمٌغم ُمـ روح اًم٘مدس ،وأن اعمقًمقد هق اسمـ اهلل
(ًمقىم٤م ،)11 :0 813 :1 :وأن يقؾمػ يم٤من ظمٓمٞمٌ٤م عمريؿ ومل يتزوضمٝم٤م سمٕمد ،وأهن٤م يم٤مٟم٧م قمذراء.
ومٚمٞمس هٜم٤مك اشمً٤مق وشمقاومؼ ذم ىمّم٦م اعمٞمالد ُمع سم٘مٞم٦م اعمحتقى ،ومٙمٞمػ يٙمقن يقؾمػ أسم٤م ًمٞمًقع إذا
يم٤من اعمٞمالد قمذري٤م؟ ويمٞمػ يٙمقن اعمٞمالد قمذري٤م ُمع وضمقد ٟمً٥م ُمـ أسم٤مء وإضمداد؟ وهٜم٤مك
قمدة ُمالطمٔم٤مت ضمقهري٦م قمغم ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمً٥م سملم ُمتك وًمقىم٤م يمت٥م قمٜمٝم٤م يمثػم.
ايبػازات مبٝالد ٜطٛع املطٝح:
ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل وصٗم٧م ذم إٟم٤مضمٞمؾ يم٤من "أُمرا ظم٤مرىم٤م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ،دم٤موز
إدراك اًمٌنم وُمٜمٓم٘مٝمؿ"( ،)1وطمتام ؾمٌ٘متف سمِم٤مرات وإره٤مص٤مت شمٌنم سمٛمٞمالده .وقمٜمد اًمرضمقع إمم
إٟم٤مضمٞمؾ -وسم٤مًمذات إٟمجٞمكم ُمتك وًمقىم٤م اًمتل اهتٛم٧م يمثػما سمذيمر شمٗم٤مصٞمؾ أطمداث اعمٞمالد–
ؾمقف ٟمجد قمددا ُمـ شمٚمؽ اًمٌِم٤مرات واإلره٤مص٤مت 8مم٤م يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أمهٞم٦م احلدث
وُمٙم٤مٟمتف ،وأٟمف ًمٞمس طمدصم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤م ُمٕمت٤مدا.
بػاز ٠املًو دربا ٌٝ٥ملس ِٜايعرزاٜٛٚ ٤ضف:
ُمـ أهؿ شمٚمؽ اًمٌِم٤مرات اًمتل سمنمت سمقٓدة يًقع اعمًٞمح 8اًمٌِم٤مرة اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمريؿ
اًمٕمذراء ُمـ اعمٚمؽ ضمؼمائٞمؾ أن اًمرب أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وأهن٤م ُمٌ٤مريم٦م ذم اًمٜمً٤مء ،وأهن٤م ؾمتٚمد ُمقًمقدا
قمٔمٞمام ،اؾمٛمف يًقع ،ويدقمك اسمـ اهلل ،وأن اًمرب اإلًمف يٕمٓمٞمف يمرد داود أسمٞمف ،ويٛمٚمؽ قمغم سمٞم٧م
يٕم٘مقب إمم إسمد ،وٓ يٙمقن عمٚمٙمف هن٤مي٦م ،يمام وردت ذم إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ( .)16-04 :1وهذه
اًمٌِم٤مرة عمريؿ ُمـ اعمالك ضمؼمائٞمؾ اٟمٗمرد هب٤م إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م قمـ سم٤مىمل إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إظمرى ،سمٞمٜمام
ذم إٟمجٞمؾ ُمتك ( )01-02 :1وردت اًمٌِم٤مرة ُمـ اعمالك ًمٞمس عمريؿ ،وإٟمام خلٓمٞمٌٝم٤م يقؾمػ
ويم٤مٟم٧م طمٚمام ذم اعمٜم٤مم ،وًمٞمس ي٘مٔم٦م ذم اًمقاىمع يمام هل ذم ًمقىم٤م .وهذا يدل قمغم اًمدور اًمرئٞمس ذم
ىمّم٦م اعمٞمالد ذم ًمقىم٤م يم٤من عمريؿ ،سمٞمٜمام قمٜمد ُمتك وم٢من اًمدور اًمرئٞمس يٚمٕمٌف يقؾمػ .يمام أن "سمِم٤مرة
اعمالك ًمٞمقؾمػ ذم إٟمجٞمؾ ُمتك يقصػ يًقع سم٠مٟمف اًمذي (خيٚمص ؿمٕمٌف ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ) (،)01 :1
( )1اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص.1643
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أُم٤م قمٜمد ًمقىم٤م 8ومٞمقصػ سم٠مٟمف اًمذي (يٕمٓمٞمف اًمرب اإلًمف يمرد داود أسمٞمف ،ويٛمٚمؽ قمغم سمٞم٧م
يٕم٘مقب إمم إسمد) ( ،)11-10 :1أي إن ُمتك يٌنم سمٛمًٞمح روطم٤مين ،أُم٤م ًمقىم٤م 8ومٞمٌنم سمٛمًٞمح
ؾمٞم٤مد"(.)1
بػازٜٛ ٠سٓا املعُدإ:
اًمتل وردت ذم ُمتك (1" :)15-1/1وذم شمٚمؽ إي٤مم ضم٤مء يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان يٙمرز ذم سمري٦م
اًمٞمٝمقدي٦م 0ىم٤مئال« :شمقسمقاٟٕ ،مف ىمد اىمؽمب ُمٚمٙمقت اًمًاموات1 .وم٢من هذا هق اًمذي ىمٞمؾ قمٜمف سم٢مؿمٕمٞم٤مء
اًمٜمٌل اًم٘م٤مئؾ :صقت ص٤مرخ ذم اًمؼمي٦م :أقمدوا ـمريؼ اًمرب .اصٜمٕمقا ؾمٌٚمف ُمًت٘مٞمٛم٦م11 ...أٟم٤م
أقمٛمديمؿ سمامء ًمٚمتقسم٦م ،وًمٙمـ اًمذي ي٠ميت سمٕمدي هق أىمقى ُمٜمل ،اًمذي ًمً٧م أهال أن أمحؾ طمذاءه.
هق ؾمٞمٕمٛمديمؿ سم٤مًمروح اًم٘مدس وٟم٤مر" ،ووردت أيْم٤م ذم ُمرىمس ( ،)11-0 :1وًمقىم٤م (-1 :1
 ،)15ويقطمٜم٤م ( .)12-13 :1ويٕمد فمٝمقر يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اسمـ زيمري٤م متٝمٞمدا ًمٔمٝمقر يًقع
اعمًٞمح ،طمٞم٨م سمنم سمٔمٝمقره وقمٛمؾ قمغم هتٞمئ٦م أذه٤من اًمٞمٝمقد ًمرؾم٤مًمتف وطمثٝمؿ قمغم اًمتقسم٦م واإلىمالع
قمـ اًمزيغ واًمْمالل ،وهمًؾ أضمً٤مُمٝمؿ ذم ُمٞم٤مه هنر إردن ،وهق ُم٤م يٕمؼم قمٜمف اًمٜمّم٤مرى
سم٤مًمتٕمٛمٞمدً ،مٚمرُمز إمم ختٚمٞمّمٝمؿ ُمـ اخلٓم٤مي٤م وإدران(.)0
بػاز ٠اجملٛع:
واًمتل وردت ذم إٟمجٞمؾ ُمتك ( )10-1 :0دون ؾم٤مئر إٟم٤مضمٞمؾ إظمرى .وُمٗم٤مده٤م أن
اعمجقس ُمـ سمالد اعمنمق سمنموا سمٛمٞمالد "ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد" ،سمٕمد أن رأوا ٟمجٛمف ذم اعمنمق ،مم٤م
دومٕمٝمؿ ًمٚم٘مدوم إًمٞمف ذم أورؿمٚمٞمؿ ،وذًمؽ ذم أي٤مم اعمٚمؽ اًمروُم٤مين هػمودس اًمٙمٌػمً 8مرؤي٦م اعمقًمقد
واًمًجقد ًمف يت٘مدُمٝمؿ اًمٜمجؿ اًمذي رأوه سم٤معمنمق ،طمتك ضم٤مء اًمٜمجؿ ووىمػ ومقق اًمّمٌل يًقع،
وم٠مشمقا إًمٞمف ُمع أُمف ُمريؿ ،ومخروا ًمف ؾمجدا وىمدُمقا ًمف اهلداي٤م .وهذه اًمٌِم٤مرة ُمـ اعمجقس ًمٞمًقع
اعمًٞمح شمتجغم ومٞمٝم٤م "اًمٚمٖم٦م اعمٞمتقًمقضمٞم٦م اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م ُمتك ذم ىمّم٦م اعمٞمالد سم٠مووح أؿمٙم٤مهل٤م
قمٜمدُم٤م ضمٕمؾ اًمٜمجؿ ي٘مقد اعمجقس إمم سمٞم٧م يقؾمػ طمتك وىمػ ومقىمف .وٟمحـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمـ إٓ أن
( )1اًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.21
( )0اٟمٔمر :إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ذم إدي٤من اًمً٤مسم٘م٦م ًمإلؾمالم ،قمكم قمٌداًمقاطمد واذم (اجلٞمزة :هنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،
د ط ،د ت) ،ص 871-72وُمدظمؾ اًمٕمٝمد اجلديد ،دريـ ،ص.42-37
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ٟمتً٤مءل يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٜمجؿ يٌٕمد قمـ إرض ُمً٤موم٤مت شم٘م٤مس سم٤مًمًٜمقات اًمْمقئٞم٦م أن يِمػم إمم
سمٞم٧م سمٕمٞمٜمف ذم سمٚمدة صٖمػمة قمغم اًمٙمرة إروٞم٦م؟"( .)1واؾمتِمٝمد ُمتك ذم هذه اًم٘مّم٦م سمٜمٌقءة ُمـ
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ .وهذه اًمٜمٌقءة ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م هل ٟمص ُمـ وم٘مرشملم ُمـ ؾمٗمر ُمٞمخ٤م ( ،)0 :3وؾمٗمر
صٛمقئٞمؾ اًمث٤مين ( ،)1-1 :3وىم٤مم سمؽميمٞمٌٝم٤م وظمٚمٓمٝم٤م طمتك يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ذم إؿم٤مرة ُمٜمف إمم أن
ُمقًمد اعمًٞمح ذم سمٞم٧م حلؿ ،إٟمام يم٤من حت٘مٞم٘م٤م ًمٜمٌقءة اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،وذم هذا ي٘مقل ُمتك (:)4-2 :1
"2ومجٛمع يمؾ رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م ويمتٌ٦م اًمِمٕم٥م ،وؾم٠مهلؿ« :أيـ يقًمد اعمًٞمح؟ش3 ،وم٘م٤مًمقا ًمف«:ذم سمٞم٧م
حلؿ اًمٞمٝمقدي٦مٟٕ .مف هٙمذا ُمٙمتقب سم٤مًمٜمٌل4 :وأٟم٧م ي٤م سمٞم٧م حلؿ ،أرض هيقذا ًمً٧م اًمّمٖمرى سملم
رؤؾم٤مء هيقذإ ،ن ُمٜمؽ خيرج ُمدسمر يرقمك ؿمٕمٌل إهائٞمؾش" .وهذا آؾمتِمٝم٤مد ذم همػم حمٚمف،
وٓ شمتقاومؼ اًمٜمٌقءة ُمع طمٞم٤مة اعمًٞمحٕ 8ن وم٘مرة صٛمقئٞمؾ اًمث٤مين شمتٙمٚمؿ قمـ شم٤مريخ داود ويمٞمػ
اظمت٤مره اًمِمٕم٥م ُمٚمٙم٤م ،أُم٤م وم٘مرة ُمٞمخ٤م 8وم٢مهن٤م شمتٜمٌ٠م قمـ طم٤ميمؿ ص٤مًمح حيٙمؿ إهائٞمؾ ،وُمـ اعمٕمٚمقم
أن اعمًٞمح مل يتًٚمط قمغم إهائٞمؾ يقُم٤م واطمدا ،وطملم قمٚمؿ اعمًٞمح "أهنؿ ُمزُمٕمقن أن ي٠مشمقا
وخيتٓمٗمقه ًمٞمجٕمٚمقه ُمٚمٙم٤م ،اٟمٍمف أيْم٤م إمم اجلٌؾ وطمده" (يقطمٜم٤م .)13 :4 :ومٛمام ٓ ؿمؽ ومٞمف
أن هذا اخلٚمٞمط ُمـ وم٘مرات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ٓ يًتٓمٞمع أن يٕمٓمل ذم صقرشمف اعمريمٌ٦م ٟمٌقءة شمٜمٓمٌؼ
قمغم اعمًٞمح(.)0
بػازَ ٠الى ايسب يًسعا:٠
واًمتل شمٗمرد سمروايتٝم٤م ًمقىم٤م ذم إٟمجٞمٚمف ( ،)02- 6 :0وطم٤مصٚمٝم٤م أن اًمرقم٤مة ذم سمٞم٧م حلؿ
قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا حيرؾمقن طمراؾم٤مت اًمٚمٞمؾ قمغم رقمٞمتٝمؿ فمٝمر هلؿ ُمالك اًمرب ُمع مجٝمقر ُمـ اجلٜمد
اًمًاموي ًمٞمٚم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح وسمنمهؿ سمٛمٞمالد اعمخٚمص ُمًٞمح اًمرب ،ودهلؿ قمغم ُمقوٕمف
وهٞمئتف اًمتل ؾمٞمجدوٟمف قمٚمٞمٝم٤م ،ومج٤مءوا ُمنقملم ومقضمدوا ُمريؿ ويقؾمػ واًمٓمٗمؾ ُمْمجٕم٤م قمغم
اهلٞمئ٦م اًمتل أظمؼمهؿ هب٤م اعمالك ،ومٚمام رأوه أظمؼموا سمٌِم٤مرة اعمالك ًمف وؾمط شمٕمج٥م يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمٝمؿ،
صمؿ رضمٕمقا وهؿ يٛمجدون اهلل ويًٌحقٟمف قمغم يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمقه ورأوه يمام ىمٞمؾ هلؿ.
( )1اٟمٔمر :أًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.27
( )0اٟمٔمر :اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ،قمٌداًمقه٤مب ،ص.110-111
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املبشح ايجاْٞ
قؿ ١املٝالد يف إصتَ ًٞٝتٚ ٢يٛقا
شمٗمرد إٟمجٞمال ُمتك وًمقىم٤م سمرواي٦م شمٗم٤مصٞمؾ وٓدة يًقع اعمًٞمح دون سم٘مٞم٦م إٟم٤مضمٞمؾ
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م( ،)1إظمرى ،ومال شمقضمد ظم٤مرج ُمتك وًمقىم٤م أي إؿم٤مرة ًم٘مّم٦م ُمٞمالد يًقع أو اًمٔمروف
اًمتل أطم٤مـم٧م هبذا اعمٞمالد .ومال شمقضمد أي٦م إؿم٤مرة ًم٘مّم٦م اعمٞمالد ذم ُمقاقمظ اًمتالُمٞمذ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم
ؾمٗمر إقمامل ،ومل يتحدث قمٜمٝم٤م سمقًمس ،ومل يذيمره٤م ُمرىمس وٓ يقطمٜم٤م ذم إٟمجٞمٚمٞمٝمام(" .)0وهذا ُم٤م
دقم٤م ُمٕمٔمؿ اًمٌ٤مطمثلم ذم اًمٕمٝمد اجلديد إمم اقمتٌ٤مره٤م إو٤موم٦م ٓطم٘م٦م دسمجٝم٤م ُمتك وًمقىم٤م يمؾ قمغم
ـمري٘متف"(.)1
وشمذيمر طم٤مدصم٦م اعمٞمالد ذم ُمتك وًمقىم٤م ُمـ زاويتلم خمتٚمٗمتلم ،وشمِمٙمؾ أطمد أهؿ أريم٤من
اإليامن اًمٜمٍماين .يريمز ُمتك قمغم إصمٌ٤مت أن يًقع هق اعمًٞمح ،اعمٚمؽ اًمنُمدي اعمٜمتٔمر ُمـ ؾمالًم٦م
إسمراهٞمؿ وداود ،ويٕمد إٟمجٞمٚمف طمٚم٘م٦م صٚم٦م سملم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واجلديدٟٕ 8مف يريمز قمغم إمت٤مم
اًمٜمٌقءات وُمٓم٤مسم٘متٝم٤م سمحٞم٤مة اعمًٞمح( .)2سمٞمٜمام إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ي٘مدم وصٗم٤م دىمٞم٘م٤م قمـ وٓدة يًقع اعمًٞمح
وطمٞم٤مشمف ،وشم٘مديؿ اعمًٞمح اإلٟمً٤من اًمٙم٤مُمؾ واعمخٚمص .وهلذا ي١ميمد ًمقىم٤م قمغم ٓهقت اعمًٞمح ،أي
ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞم٦مً ،مٙمـ اًمؽميمٞمز احل٘مٞم٘مل ذم إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م قمغم ٟم٤مؾمقت اعمًٞمح ،أي ـمٌٞمٕمتف اًمٌنمي٦م8

( )1إٟم٤مضمٞمؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل اقمؽموم٧م هب٤م اًمٙمٜمٞمً٦م اقمؽماوم٤م ىم٤مٟمقٟمٞم٤م هن٤مئٞم٤م ،واقمتٛمدهت٤م يمٛمّمدر ويمت٤مب ُم٘مدس ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ،وهل
أرسمٕم٦م :إٟمجٞمؾ ُمتك ،وإٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ،وإٟمجٞمؾ ُمرىمس ،وإٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ،وطمً٥م اعمٕمت٘مد اًمٙمٜمز أن إول واًمراسمع ُمٜمًقسم٤من إمم
ُمتك ،ويقطمٜم٤م ومه٤م شمٚمٛمٞمذان ًمٞمًقع اعمًٞمح ،واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م مل يٙمقٟم٤م ُمـ اًمتالُمٞمذ آصمٜمل قمنم ،سمؾ ُمـ ُمًٞمحٞمل اًم٘مرن
إول .ووضمدت إمم ضم٤مٟم٥م هذه إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م قمد ُد ُمـ اًمٙمت٥م إظمرى اًمتل اًمٗم٧م ًمٜم٘مؾ طمٞم٤مة يًقع اعمًٞمح وشمٕم٤مًمٞمٛمف
واًمتل شمًٛمك "إٟم٤مضمٞمؾ إسمقيمريٗمٞم٦م" إٓ أن اًمٙمٜمٞمً٦م مل شمٕمؽمف هب٤م ورومْمتٝم٤م سمحج٦م أٟمف همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمع اخلٞم٤مزم
إؾمٓمقري حلٞم٤مة يًقع اعمًٞمح ،واهتٛم٧م سمٜمنم سمٕمض اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمٖمٜمقصٞم٦م .اٟمٔمر :اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ ،يمٞمزيتش ،ص812
.37-33
( )0اٟمٔمرُ :مدظمؾ اًمٕمٝمد اجلديد ،ضمقن ،ص.36-35
( )1اًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.23
( )2اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص.1642
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وم٢من يًقع اعمًٞمح اسمـ اهلل هق أيْم٤م اسمـ اإلٟمً٤من( .)1واختذ ُمتك وًمقىم٤م ىمّم٦م اعمٞمالد ُمريمز اٟمٓمالق
ٟمحق حت٘مٞمؼ اًمٖمرض واهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م إٟمجٚمٞمٝمام .وؾم٠مؾمتٕمرض اًمٜمص اإلٟمجٞمكم ًم٘مّم٦م اعمٞمالد ذم
ُمتك وًمقىم٤م صمؿ ٟم٘م٤مرن سمٞمٜمٝمام ،أُم٤م سم٤مىمل إطمداث اًمتل شمٚم٧م طم٤مدصم٦م اًمقٓدة 8وم٠ميمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م
سمرىمؿ اإلصح٤مح وأي٦م قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م:
 ايٓـ اإلصت ًٞٝملٝالد ٜطٛع املطٝح يف إصتَ ٌٝت:)25- 18 :1( ٢
(اإلصح٤مح إولُ :مٞمالد يًقع اعمًٞمح16 :أُم٤م وٓدة يًقع اعمًٞمح ومٙم٤مٟم٧م هٙمذا :عم٤م يم٤مٟم٧م
ُمريؿ أُمف خمٓمقسم٦م ًمٞمقؾمػ ،ىمٌؾ أن جيتٛمٕم٤م ،وضمدت طمٌغم ُمـ اًمروح اًم٘مدس17 .ومٞمقؾمػ رضمٚمٝم٤م
إذ يم٤من سم٤مرا ،ومل يِم٠م أن يِمٝمره٤م ،أراد ختٚمٞمتٝم٤م ها02 .وًمٙمـ ومٞمام هق ُمتٗمٙمر ذم هذه إُمقر ،إذا
ُمالك اًمرب ىمد فمٝمر ًمف ذم طمٚمؿ ىم٤مئال«:ي٤م يقؾمػ اسمـ داود ٓ ،ختػ أن شم٠مظمذ ُمريؿ اُمرأشمؽٕ .ن
اًمذي طمٌؾ سمف ومٞمٝم٤م هق ُمـ اًمروح اًم٘مدس01 .ومًتٚمد اسمٜم٤م وشمدقمق اؾمٛمف يًقعٟٕ .مف خيٚمص ؿمٕمٌف
ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿش00 .وهذا يمٚمف يم٤من ًمٙمل يتؿ ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ اًمرب سم٤مًمٜمٌل اًم٘م٤مئؾ«01 :هقذا اًمٕمذراء حتٌؾ
وشمٚمد اسمٜم٤م ،ويدقمقن اؾمٛمف قمامٟمقئٞمؾش اًمذي شمٗمًػمه :اهلل ُمٕمٜم٤م02 .ومٚمام اؾمتٞم٘مظ يقؾمػ ُمـ اًمٜمقم
ومٕمؾ يمام أُمره ُمالك اًمرب ،وأظمذ اُمرأشمف03 .ومل يٕمرومٝم٤م طمتك وًمدت اسمٜمٝم٤م اًمٌٙمر .ودقم٤م اؾمٛمف
يًقع).
 ايٓـ اإلصت ًٞٝملٝالد ٜطٛع املطٝح يف إصت ٌٝيٛقا:)7- 1 :2( :
(اإلصح٤مح اًمث٤مينُ :مٞمالد يًقع اعمًٞمح1 :وذم شمٚمؽ إي٤مم صدر أُمر ُمـ أوهمًٓمس ىمٞمٍم
سم٠من يٙمتت٥م يمؾ اعمًٙمقٟم٦م0 .وهذا آيمتت٤مب إول ضمرى إذ يم٤من يمػميٜمٞمقس وازم ؾمقري٦م1 .ومذه٥م
اجلٛمٞمع ًمٞمٙمتتٌقا ،يمؾ واطمد إمم ُمديٜمتف2 .ومّمٕمد يقؾمػ أيْم٤م ُمـ اجلٚمٞمؾ ُمـ ُمديٜم٦م اًمٜم٤مسة إمم
اًمٞمٝمقدي٦م ،إمم ُمديٜم٦م داود اًمتل شمدقمك سمٞم٧م حلؿً ،مٙمقٟمف ُمـ سمٞم٧م داود وقمِمػمشمفً3 ،مٞمٙمتت٥م ُمع
ُمريؿ اُمرأشمف اعمخٓمقسم٦م وهل طمٌغم4 .وسمٞمٜمام مه٤م هٜم٤مك مت٧م أي٤مُمٝم٤م ًمتٚمد5 .ومقًمدت اسمٜمٝم٤م اًمٌٙمر
وىمٛمٓمتف وأوجٕمتف ذم اعمذود ،إذ مل يٙمـ هلام ُمقوع ذم اعمٜمزل).

( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص.0230
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ٚميهٓٓا إٔ ْكازٕ بني زٚاَ ١ٜت ٢يكؿ ١املٝالد ٚزٚا ١ٜيٛقا نُا يف ادتد ٍٚاآلت:)1(ٞ
إصت ٌٝيٛقا

إصتَ ٌٝت٢

 اؾمتٝمالل ىمّم٦م اعمٞمالد سمٛم٘مدُم٦م قمـ ىمّم٦م
زيمري٤م وزوضمتف اًمٞمّم٤مسم٤مت وُمٞمالد يقطمٜم٤م

...

اعمٕمٛمدان
()62-17 ،03-3 :1

 اًمٌِم٤مرة سمٛمٞمالد يًقع يم٤مٟم٧م  اًمٌِم٤مرة سمٛمٞمالد يًقع يم٤مٟم٧م عمريؿ
()16 – 04 :1

ًمٞمقؾمػ
()03-16 :1
ُ مٞمالد يًقع ُمـ ُمريؿ اًمٕمذراء
سمقاؾمٓم٦م روح اًم٘مدس ()16 :1

ُ مٞمالد يًقع ُمـ ُمريؿ اًمٕمذراء سمقاؾمٓم٦م
روح اًم٘مدس()13-12 :1

 شمًٛمٞم٦م اعمالك ًمٚمٛمقًمقد سم٤مؾمؿ يًقع  شمًٛمٞم٦م اعمالك ًمٚمٛمقًمقد سم٤مؾمؿ يًقع
()11 :1

()01 :1

ُ مٞمالد يًقع ذم سمٞم٧م حلؿ ذم قمٝمد ُ مٞمالد يًقع ذم سمٞم٧م حلؿ ذم قمٝمد أهمًٓمس
ىمٞمٍم ()5 – 1 :0

هػمودس اًمٙمٌػم ()1 :0
 زي٤مرة اعمجقس ()10-1 :0
 اهلروب إمم

ُمٍم

 زي٤مرة اًمرقم٤مة ()02-6 :0

وُمذسمح٦م

...

إـمٗم٤مل ()16-11 :0
...

 ظمت٤من يًقع وشم٘مديٛمف ذم اهلٞمٙمؾ
()16-01 :0

( )1اٟمٔمرُ :مٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل ،يمقومٞمٚمٞمٞمف ،ص ،01-02سمتٍمف.
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 اًمٕمقدة إمم اًمٜم٤مسة ()01-17 :0
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 اًمًٜمقات اعمجٝمقًم٦م ذم اًمٜم٤مسة
()22-17 :0

 آؾمتِمٝم٤مد سمٜمٌقءات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
قمغم ىمّم٦م ُمٞمالد يًقع

...

(،16-15 ،13 ،4 :0( ،)01 :1
)01

ٟمالطمظ ُمـ ظمالل هذا اجلدول أن ُمتك هد ىمّم٦م اعمٞمالد ذم اإلصح٤مطملم إول واًمث٤مين
سمٌمء ُمـ آىمتْم٤مب واإلجي٤مز ،ذيمر ومٞمٝمام أصقل يًقع اعمًٞمح وٟمًٌف ،وُمٞمالده ،واًمٔمروف اًمتل
أطم٤مـم٧م سمف .سمٞمٜمام ًمقىم٤م هد اًم٘مّم٦م ذم صمالصم٦م إصح٤مطم٤مت سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ واًمتٓمقيؾ .وأن
هٜم٤مك أطمداصم٤م اشمٗمؼ ُمتك وًمقىم٤م قمغم روايتٝم٤م ،وأطمداصم٤م شمٗمرد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمذيمره٤م ،ويٛمٙمـ
شمقوٞمح ذًمؽ ذم أيت:
أٚالّ :أسداخ اتفكا عًٗٝا:
 .1أن ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح شمؿ ُمـ أُمف ُمريؿ اًمٕمذراء سمٕمد احلٛمؾ ُمـ روح اًم٘مدس .وروح اًم٘مدس
هق اعمالك ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ،وهذا يٕمٜمل أن اًمقٓدة يم٤مٟم٧م ُمٕمجزة إهلٞم٦م ٓ ختْمع
ًمٚمٛمجرى اًمٕم٤مدي ًمألُمقر ،ومل يتدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٌنم ،وإٟمام مت٧م سمتدظمؾ إهلل ذم ضمٕمؾ ُمريؿ
اًمٕمذراء همػم اعمتزوضم٦م أن شمٚمد اسمٜم٤م سمٙمرا دون أن يٛمًٝم٤م رضمؾ .ومل شمقوح اًمرواي٤مت يمٞمٗمٞم٦م
اًمقٓدة قمـ ـمريؼ اعمالك ،وًمٙمٜمٝم٤م شمِمػم إمم أن اًمقٓدة مت٧م سمقضمقد يقؾمػ وُمريؿ وم٘مط ،ومل
يٙمـ أطمد آظمر ُمٕمٝمام ُمـ اًم٘م٤مسمالت أو اًمٜمً٤مء ًمتً٤مقمده٤م قمغم اًمقٓدة(.)1
( )1هٜم٤مك ُمـ اعم١مرظملم ُمـ ي٘مقل إن يقؾمػ وُمريؿ ذم ـمري٘مٝمام إمم سمٞم٧م حلؿ يم٤مٟم٤م يّمٓمحٌ٤من ُمٕمٝمام اًمّمٌٞملم يٕم٘مقب (ضمٞمٛمس)
وصٛمقئٞمؾ ،وأهنام يم٤مٟم٤م طم٤مضيـ قمٜمد وٓدهت٤م ،قمٜمدُم٤م شمرك يقؾمػ ُمريؿ ذم اعمٖم٤مرة سمروم٘م٦م اًمّمٌٞملم ،وذه٥م ًمٞمٌح٨م هل٤م قمـ
ىم٤مسمٚم٦م أو اُمرأة شمً٤مقمده٤م ذم اًمقٓدة ،وأن يمؾ ذًمؽ شمؿ إظمٗم٤مؤه ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،وًمٙمـ ذيمر ذم سمٕمض إٟم٤مضمٞمؾ
اعمٜمحقًم٦م اًمتل مل شمٕمؽمف هب٤م اًمٙمٜمٞمً٦م يم٢مٟمجٞمؾ يٕم٘مقب .اٟمٔمر :أؾمٓمقرة اعمًٞمحٞم٦م سملم احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل ،ضمقرج إدوارد إومري،
شمرمج٦م :قم٤مدل أؾمٕمد اعمػمي (اًم٘م٤مهرة :آوم٤مق ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط0213 ،1م) .ص 8115-111وأًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح،
ص.31
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 .2أن ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح طمدث ذم ُمديٜم٦م داود سمٞم٧م حلؿ اًمٞمٝمقدي٦م ،ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي يتٗمؼ ومٞمف
ُمتك وًمقىم٤م ذم حتديد سمٞم٧م حلؿ ُمٙم٤من اًمقٓدةٕ 8ن اعمًٞمح ذم اًمٜمٌقءات اًمتقراشمٞم٦م يقًمد ذم هذه
اعمديٜم٦م ،إٓ أن ُمتك اًمذي يٜمٙمر إصؾ اجلٚمٞمكم ًمٚمٛمًٞمح ،وجيٕمؾ ُمـ سمٞم٧م حلؿ ُمقـمٜمف إصكم
اًمذي وًمد ومٞمف اعمًٞمح ذم سمٞم٧م اًمٕم٤مئٚم٦م ،أُم٤م ًمقىم٤م اًمذي ضمٕمؾ ُمـ ٟم٤مسة اجلٚمٞمؾ اعمقـمـ إصكم
ًمٚمٛمًٞمح ذم ىمّم٦م اعمٞمالد ،وم٘مد ضم٤مء سمٞمقؾمػ وُمريؿ ُمـ اًمٜم٤مسة إمم سمٞم٧م حلؿ سمداقمل اإلطمّم٤مء
اًمًٙم٤مين ،وسمدٓ ُمـ أن شمٚمد ذم سمٞم٧م إهة ذم سمٞم٧م حلؿ ،جيٕمٚمٝم٤م ًمقىم٤م شمٚمد ظم٤مرج قمغم ُمِم٤مرف
سمٞم٧م حلؿ وشمْمجع ُمقًمقده٤م ذم ُمذود ًمٕمٚمػ احلٞمقاٟم٤متً ،مٕمدم وضمقد ُمٙم٤من هلام ذم اعمديٜم٦م
سمًٌ٥م يمثرة اًمقارديـ إمم اعمديٜم٦م ُمـ أضمؾ آيمتت٤مب( .)1ووٓدة اعمًٞمح ذم ُمديٜم٦م داود سمٞم٧م حلؿ
أُمر جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى 8وذًمؽ سمحً٥م اًمرواي٤مت اإلٟمجٞمٚمٞم٦م (ُمتكً( ،)1 :0 :مقىم٤م:0 :
 ،) 4إٓ أن اًمٞمٝمقد شمٜمٙمروا مت٤مُم٤م أن يٙمقن ُمقًمده سمٌٞم٧م حلؿ ًمٜمٗمل صٗم٦م اعمًٞمح٤مٟمٞم٦م اعمخٚمّم٦م
قمٜمف ،وهلذا ٟمًٌقه إمم اًمٜم٤مسة اًمتل وصٗمقه٤م سم٤مًم٘مقل«" :أُمـ اًمٜم٤مسة يٛمٙمـ أن يٙمقن رء
ص٤مًمح؟ش (يقطمٜم٤م .)24 :1 :وذًمؽ أن ُمٕمت٘مد قم٤مُم٦م اًمٞمٝمقد أن اعمٜم٘مذ اعمخٚمص اعمٜمتٔمر ُمـ آل
داود ؾمٞمٔمٝمر طمتام ذم سمٞم٧م حلؿ يمام ذم ؾمٗمر ُمٞمخ٤م (.)0()0 :3
 .3أن ُمالك اًمرب اًمذي أشمك سم٤مًمٌِم٤مرة -طمٚمام ًمٞمقؾمػ أو ي٘مٔم٦م عمريؿ -هق اًمذي ؾمٛمك اعمقًمقد
وـمٚم٥م أن يدقمقه سم٤مؾمؿ يًقعٟٕ 8مف خيٚمص ؿمٕمٌف ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ ،ويدقمك اسمـ اهلل .وم٤مًمتًٛمٞم٦م
يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ اعمالك ،وًمٞمس ُمـ واًمديف .واؾمؿ "يًقع" هق اًمِمٙمؾ اًمٞمقٟم٤مين ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٕمؼمي٦م
( Yeshuaيِمقع) وُمٕمٜم٤مه٤م "هيقه اعمخٚمص" .اًمِمٕم٥م هٜم٤م هق هم٤مي٦م اخلالص ،ذم إٟمجٞمؾ
ُمتك شمِمػم اًمٙمٚمٛم٦م إمم إهائٞمؾ( ،)1ؾمقف خيٚمص اًمِمٕم٥م ُمـ ظمٓم٤مي٤مه( .)2ويذيمر اًم٘مٛمص
( )1اٟمٔمر :أًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.26
( )0اٟمٔمر :اًمٜمٍماٟمٞم٦م ٟمِم٠مهت٤م اًمت٤مرخيٞم٦م وأصقل قم٘م٤مئده٤م ،قمروم٤من قمٌداحلٛمٞمد ومت٤مح (قمامن :دار قمامر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط،1
1202هـ 0222-م) ،ص.12
( )1اٟمٔمرُ :متك.)05:03 825 81 :04 801 :01 86 :13 813 ،11 ،14 :2 84 ،2 :0 :
( )2اٟمٔمرُ :مٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل ،يم٤مومٞمٚمٞمٞمف ،ص 840اٟمٔمر :ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص 81243ودائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م،
 8045/6واًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ،إدي.0/1 ،
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قمٌداعمًٞمح سمًٞمط أسمق اخلػم أٟمف " قمٜمدُم٤م شمرضمؿ قمٚمامء اًمٞمٝمقد اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ إمم اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م
ٟم٘مٚمقا آؾمؿ (هيقؿمع) وشمّمٖمػمه (يِمقع) إمم (أيًق  )Isouوذم طم٤مًم٦م اًمٗم٤مقمؾ (أيًقس
 ،)Isousويمذًمؽ ومٕمٚم٧م اًمؽممج٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م اًمتل طمذت طمذو اًمٕمٝمد اجلديد اًمذي اؾمتخدم
(ً )Jesusمٙمؾ ُمـ آؾمؿ وشمّمٖمػمه ،وطمذت اًمؽممج٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م طمذو اًمؽممج٦م اًمًٌٕمٞمٜمٞم٦م
واًمٕمٝمد اجلديد ،ومٜم٘مؾ آؾمؿ ذم اإلٟمجٚمٞمزي٦م وذم اًمٗمرٟمًٞم٦م  ،Jesusأُم٤م اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م وم٘مد
اؾمتخدُم٧م اًمِمٙمؾ إظمػم (يِمقع) .وإن يم٤مٟم٧م ىمد طم٤مومٔم٧م قمغم اًمِمٙمؾ اًمٙم٤مُمؾ (هيقؿمع)
وٟم٘مٚمتف يمام هق قمدة ُمرات ،وُمٞمزت سملم اعمًٞمح "يًقع" ذم ؿمٙمٚمف أراُمل ،أُم٤م يِمقع سمـ ٟمقن
ومح٤مومٔم٧م قمٚمٞمف يمام هق (يِمقع) وًمٙمـ ذم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ٓ ومرق سملم يًقع ويِمقع وهيقؿمع
ومجٛمٞمٕمٝمؿ (أيًقس  ،)Isousيمام يم٤من اؾمؿ يًقع (أيًق  ،)Isouذم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م يٜمٓمؼ ذم
أراُمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤مجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م (قمٞمِمق) سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕمراىمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م ،ويٌدو أن اًمٌٕمض يم٤من
يٜمٓم٘مف (قمٞمًك) ،وُمـ صمؿ ٟمٓمؼ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أيْم٤م قمٞمًك أو اًمٕمٙمس"(.)1
ويًقع هق اؾمؿ اعمًٞمح اًمِمخيص .أُم٤م اعمًٞمح ومٝمق ًم٘مٌف( ،)0وًم٘م٥م اعمًٞمحُ :مِمتؼ ُمـ
اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمؼمي٦م  Messiahوشمٕمٜمل :اعمٜم٘مذ اعمققمقد ،وأصؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمٕمؼمي٦م ha-

 mashiahوشمٕمٜمل :اعمٛمًقطم٦م هشمف سمدهـ اًمزي٧م اعم٘مدس  yehoshuaسمدًٓم٦م :هيقه اعمٜم٘مذ
 yahweh savesصمؿ اظمتٍمت 8وم٤مختذت صقرة  yeshuaأو  yeshuيًقع .وىمد شمرمج٧م
اًمٙمٚمٛم٦م إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م سمّمٞمٖم٦م " khristosظمريًتقس" وُمٜمٝم٤م اؿمتؼ آؾمؿ اًمت٤مرخيل ًمٚمدي٤مٟم٦م
 ،Christianityوظمريًتقس شمٕمٜمل أيْم٤م :اعمٛمًقطم٦م هشمف سمدهـ اًمزي٧م اعم٘مدس ،قمٛمال
سمت٘م٤مًمٞمد اًمٞمٝمقد ُمع اًمٓمٗمؾ اعمقًمقد( .)1وًم٘مد أـمٚمؼ قمغم اعمًٞمح هذا اًمٚم٘م٥م ،وأريد سمف هذا اعمٕمٜمك
( )1إقمٔمؿ 8ممٞمزات اعمًٞمح ذم مجٞمع اًمٙمت٥م ،قمٌداعمًٞمح سمًٞمط أسمق اخلػم (اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌٕم٦م اعمٍميلم ،ط ،)0223 ،1ص.16
واٟمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،ومػمًملم ص.112
( )0ي٘مقل اًم٘مس إٟمًٓم٤مد ؿمٗمٞمؼ" :وآؾمؿ خيتٚمػ قمـ اًمٚم٘م٥مٕ ،ن اًمٚم٘م٥م خيتص سم٤مًمقفمٞمٗم٦مً ،مٙمـ آؾمؿ خيتص سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م،
وأًم٘م٤مسمف يمثػمة ُمٜمٝم٤م اعمًٞمح" .اًمٗمداء ذم إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ،إٟمًٓم٤مد ؿمٗمٞمؼ (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م يمٜمٞمً٦م ُم٤مرضمرضمس ،وُمٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م ،د
ط ،د ت) ،ص.165
( )1اٟمٔمر :اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،قمروم٤من ،ص 811واًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،ومػمسمروج ،ص.504-502
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"اعمًٞمح اعمخٚمص" 8وذًمؽ سمٕمد أن اٟمتٝم٧م طمٞم٤مة اعمًٞمح قمغم إرض .وأن رؾم٤مئؾ سمقًمس هل
أول ُمـ أـمٚم٘م٧م قمغم اعمًٞمح أٟمف "اعمًٞمح اعمخٚمص"( ،)1ي٘مقل اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز" :إن يًقع مل
يٜمً٥م ًمٜمٗمًف هذا اًمٚم٘م٥م ذم أي ُمـ اعمقاىمػ اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمٚم٘م٥م"(.)0
ثاْٝاّ :أسداخ تفسد بٗا َت:٢
 .1أن اًمٌِم٤مرة سمٛمٞمالد يًقع اعمًٞمح يم٤مٟم٧م ًمٞمقؾمػ ،إذ ضم٤مءه اعمالك ذم طمٚمؿ وسمنمه سم٠من ُمريؿ
طمٌغم ُمـ اًمروح اًم٘مدس ،وأهن٤م ؾمتٚمد اسمٜم٤م ويًٛمٞمف يًقع .واحلٚمؿ هٜم٤م يٕمد شمدظمال إهلٞم٤م ُمـ
اًمرب ًمٞمٓمٛمئـ يقؾمػ سمٕمد أن واضمف ُمقىمٗم٤م صٕمٌ٤م سمٕمد أن ايمتِمػ أن ُمريؿ طمٌغم ،وًمٞمزيؾ
اخلقف اًمذي اٟمت٤مسمف سمًٌ٥م اًمِمؽ ذم قمدم اإلظمالص ،أو اًمتٕمدي قمغم اًمنميٕم٦م ،أو اًمًٛمٕم٦م
اًمًٞمئ٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمّمٞم٥م ُمريؿ .ومٌِم٤مرة اعمالك يم٤مٟم٧م ًمت٠ميٞمد ُمريؿ اًمٕمذراء ،وًمٞمٗمتح
ًمٞمقؾمػ ـمري٘م٤م آظمر ًمٚمٓم٤مقم٦م ،وم٠مـم٤مع يقؾمػ اهللً ،مذًمؽ وصٗمف اإلٟمجٞمؾ سم٠مٟمف يم٤من سم٤مرا سمزوضمتف
( ،)17 :1أي قم٤مدٓ يٕمٛمؾ ُم٤م هق ُمًت٘مٞمؿ ٓ فم٤معم٤مُ ،متٕم٘مال ،ومٚمؿ يِم٠م أن يِمٝمره٤م أي يِمتٙمل
قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمح٤ميمؿ ويٕمروٝم٤م ًمالطمت٘م٤مر واًمرضمؿ يمزاٟمٞم٦م ،أو يٓمٚم٘مٝم٤م ها ( .)1()17 :1وشمدقمٞمام
ًمتٚمؽ اًمٌِم٤مرة ُمـ اعمالك أورد ُمتك ٟمٌقءة اًمٜمٌل أؿمٕمٞم٤مء ذم ؾمٗمره ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ يمدًمٞمؾ قمغم
أن اعم٘مّمقد هب٤م يًقع اعمًٞمح ،ي٘مقل ُمتك (00"" :)01-00 :1وهذا يمٚمف يم٤من ًمٙمل يتؿ ُم٤م ىمٞمؾ
ُمـ اًمرب سم٤مًمٜمٌل اًم٘م٤مئؾ«01 :هقذا اًمٕمذراء حتٌؾ وشمٚمد اسمٜم٤م ،ويدقمقن اؾمٛمف قمامٟمقئٞمؾش اًمذي
شمٗمًػمه :اهلل ُمٕمٜم٤م" .وهذه اًمرواي٦م ُمـ أؿمٕمٞم٤مء ( )12 :5هل٤م ُمٕمٜمك خمتٚمػ ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٦م (اًمتل
اىمتٌس ُمٜمٝم٤م ُمتك) قمٜمٝم٤م ذم اًمٜمص اًمٕمؼمي إصكم .ومٌٞمٜمام اًمٜمص اًمًٌٕمٞمٜمل يذيمر ساطم٦م ًمٗمظ
"قمذراء" 8وم٢من اًمٜمص اًمٕمؼمي يدقمقه٤م "قمٚمٛمف" ُم١مٟم٨م قمٚمؿ ،واهل٤مء ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،وُمٕمٜم٤مه قمٜمد
قمٚمامء اًمٞمٝمقد اعمرأة اًمِم٤مسم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمذراء أو همػم قمذراء ،وي٘مقًمقن :إن هذا اًمٚمٗمظ وىمع ذم
اًمٌ٤مب اًمثالصملم ُمـ ؾمٗمر إُمث٤مل وُمٕمٜم٤مه هٝمٜم٤م اعمرأة اًمِم٤مسم٦م اًمتل زوضم٧م ،وومن هذا اًمٚمٗمظ ذم
يمالم أؿمٕمٞم٤مء سم٤معمرأة اًمِم٤مسم٦م ذم اًمؽماضمؿ اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اعمٕمتؼمة قمٜمد اًم٘مدُم٤مء اعمًٞمحٞملم ،ومٕمغم شمٗمًػم
( )1شم٤مريخ اًمٗمٙمر اعمًٞمحل ،طمٜم٤م ضمرضمس اخليي (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦م ،د ط ،د ت) ،ص.163
(ُ )0مدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد ،ومٝمٞمؿ قمزيز (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦مُ ،مٓمٌٕم٦م دار اجلٞمؾ ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،ط1762 ،1م) ،ص.022
( )1اٟمٔمر :اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص 81647 ،1643واًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ،إدي.6/1 ،
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قمٚمامء اًمٞمٝمقد واًمؽماضمؿ ئمٝمر قمدم صح٦م اؾمتِمٝم٤مد ُمتك قمغم أهن٤م ُمريؿ اًمٕمذراء أم اعمًٞمح.
وإُمر أظمر أٟمف ُم٤م ؾمٛمك أطمد يًقع اعمًٞمح سمٕمامٟمقئٞمؾ ٓ أسمقه وٓ أُمف ،سمؾ ؾمٛمٞم٤مه يًقع،
ويم٤من اعمٚمؽ ىم٤مل ٕسمٞمف ذم اًمرؤي٤م (01ومًتٚمد اسمٜم٤م وشمدقمق اؾمٛمف يًقع) يمام هق ُمٍمح ذم إٟمجٞمؾ
ُمتك ( ،)01 :1ويم٤من ضمؼميؾ ىم٤مل ُٕمف (11وه٤م أٟم٧م ؾمتحٌٚملم وشمٚمديـ اسمٜم٤م وشمًٛمٞمٜمف يًقع)
يمام هق ُمٍمح ذم إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ( ،)11 :1ومل يدع اعمًٞمح ذم طملم ُمـ إطمٞم٤من أيْم٤م أن اؾمٛمف
قمامٟمقئٞم ؾ .وإُمر اًمث٤مًم٨م :أن اًم٘مّم٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م هذا اًم٘مقل شم٠مسمك أن يٙمقن ُمّمداق هذا
اًم٘مقل يًقع اعمًٞمحٕ ،هن٤م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق آظمر وىمّم٦م أظمرى شمتٕمٚمؼ سمٛمٛمٚمٙم٦م هيقذا وٟمٌقءة
أؿمٕمٞم٤مء سمخراب ممٚمٙم٦م ُمٚمؽ إهائٞمؾ وآرام ،ووىمٕم٧م اًمٜمٌقءة وظمرب ُمٚمٙمٝمام واعمًٞمح شمقًمد
سمٕمد 501ؾمٜم٦م ُمـ ظمراهب٤م .وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٙمت٤مب ذم ُمّمداق هذا اخلؼم ،وم٤مظمت٤مر اًمٌٕمض
أن أؿمٕمٞم٤مء يريد سم٤معمرأة زوضمتف ،وي٘مقل إهن٤م ؾمتحٌؾ وشمٚمد اسمٜم٤م وشمّمػم أرض اعمٚمٙملم اًمذيـ
خت٤مف ُمٜمٝمام ظمرسم٦م ىمٌؾ أن يٛمٞمز هذا آسمـ اخلػم قمـ اًمنم .وهذا هق احلري سم٤مًم٘مٌقل وىمري٥م
ُمـ اًم٘مٞم٤مس(.)1
 .2أن ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح طمدث ذم أصمٜم٤مء قمٝمد اعمٚمؽ هػمودس اًمٙمٌػم اًمذي ُمٚمؽ ُمٜمذ قمـ٤مم 15
ق.م طمتك قم٤مم  2ق.م (أي ؾمٜم٦م ً 532مـت٠مؾمٞمس روُم٤م)( .)0وهذا يٕمٜمل -طمً٥م رواي٦م ُمتك-
أن ُمقًمد يًقع اعمًٞمح طمدث ذم ؾمٜم٦م  2ق.م.
 .3زي٤مرة اعمجقس ُمـ اعمنمق إمم سمٞم٧م حلؿ ورؤيتٝمؿ اعمًٞمح واًمًجقد ًمف وشم٘مديؿ اهلداي٤م ًمف،
واقمت٘م٤مدهؿ أٟمف "ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد" ،وأهنؿ شمٜمٌ٠موا سمف قمـ ـمريؼ اًمٜمجؿ ذم اعمنمق .وشمٗمرد ُمتك هبذه
اًم٘مّم٦م يثػم اًمِمؽ ذم وىمققمٝم٤م ،وظمّمقص٤م أهن٤م حتٛمؾ عمً٦م أؾمٓمقري٦م شمٜمٌئ قمـ شم٠مصمر سمٕمٚمؿ
اًمتٜمجٞمؿ وادقم٤مء اًمٖمٞم٥م ،إذ يًتحٞمؾ أن يٙمقن اًمٜمجؿ قم٤معم٤م سم٤مًمٖمٞم٥م وسم٠مُمر اعمًٞمح وه٤مدي٤م
ًمٚمريم٥م اعمجقد ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب ًمٞمدهلؿ قمغم اًمٌٞم٧م اًمذي وًمد ومٞمف اعمًٞمح وي٘مػ
قمٚمٞمف ،وىمد طم٤مول اعمٗمنون أن يٕمٚمٚمقا يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمروم٦م اعمجقس سم٠مُمر اعمًٞمح وأٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٚمؽ
( )1اٟمٔمر :إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل.124-121/0 ،
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص.51
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اًمٞمٝمقد سم٠مهنؿ رسمام قمرومقا ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمٞمٝمقد اًمذيـ سم٘مقا ذم سم٤مسمؾ سمٕمد اًمًٌل ،أو يم٤مٟمقا
يٕمرومقن ٟمٌقءات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ قمـ جملء اعمًٞمح ،ورسمام يم٤مٟمقا ذىمٞملم يِمتٖمٚمقن سم٤مًمتٜمجٞمؿ،
وىمد درؾمقا اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م ُمـ أٟمح٤مء اًمٕم٤مملٕ ،ن اًمًٌل اًمٞمٝمقدي طمدث ىمٌؾ ذًمؽ
سمٛمئ٤مت اًمًٜملم ،ومٚمرسمام يم٤من سملم أيدهيؿ ٟمًخ ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(.)1
 .4هروب يقؾمػ وُمريؿ ُمع اًمٓمٗمؾ يًقع ًمٞمال إمم ُمٍم طمٗم٤مفم٤م قمغم ؾمالُم٦م اًمٓمٗمؾ ُمـ سمٓمش
طمٚمام ي٠مُمره ومٞمف ُمالك اًمرب سمذًمؽ .وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مد ُمتك
هػمودس اًمٙمٌػم سمٕمد أن رأى يقؾمػ ً
سمٜمٌقءة اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ قمغم هذا احلدث سم٘مقًمف (13" :)137 :0ويم٤من هٜم٤مك إمم ووم٤مة هػمودس.
ًمٙمل يتؿ ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ اًمرب سم٤مًمٜمٌل اًم٘م٤مئؾُ«:مـ ُمٍم دقمقت اسمٜملش" .ومٝمذا اؾمتِمٝم٤مد ظم٤مـمئ
ٕن اعمراد سم٤مًمٜمٌل اًم٘م٤مئؾ هق يقؿمع قمٚمٞمف اًمًالم ،وأؿم٤مر ُمتك إمم أي٦م إومم ُمـ اًمٌ٤مب
احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٗمر هقؿمع ( ،)1 :11وهذا همٚمط ٓ ،قمالىم٦م هلذه أي٦م سمٞمًقع اعمًٞمح8
ٕهن٤م هٙمذا" :إن إهائٞمؾ ُمٜمذ يم٤من ـمٗمال أن أطمٌٌتف وُمـ ُمٍم دقمقت أوٓده" ،ومٝمذه أي٦م
ذم سمٞم٤من اإلطمً٤من اًمذي ومٕمٚمف اهلل ذم قمٝمد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ،وطمرف ُمتك
صٞمٖم٦م اجلٛمع (أوٓده) سم٤معمٗمرد ووٛمػم اًمٖم٤مئ٥م سم٤معمتٙمٚمؿ (اسمٜمل)( .)0وأُم٤م ُمذسمح٦م أـمٗم٤مل سمٞم٧م
حلؿ وختقُمٝم٤م قمغم يدي هػمودس اًمٙمٌػم 8وم٘مد يم٤من سمداومع اخلقف قمغم ُمٚمٙمف ُمـ ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد.
وطم٤مدصم٦م اعمذسمح٦م هذه حتت٤مج إمم إصمٌ٤مت ومل يتقومر ًمديٜم٤م ؿم٤مهد شم٤مرخيل قمغم وىمققمٝم٤م 8وُمتك شمٗمرد
سمذيمره٤م دون ؾم٤مئر إٟم٤مضمٞمؾ إظمرى ،وُم٤م يمت٥م أطمد ُمـ اعم١مرظملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمتؼميـ وُم٤م
يم٤مٟمقا ُمًٞمحٞملم هذه احل٤مدصم٦م( ، )1أُم٤م همرض ُمتك ُمـ اسمتٙم٤مر هذه اًم٘مّم٦م ومالهقيت سم٤مًمدرضم٦م
إوممٟٕ 8مف أراد أن جيٕمؾ ُمـ يًقع ُمقؾمك اًمث٤مين ،وُمـ هػمودس صٜمقا ًمٗمرقمقن .ويمام أُمر
ومرقمقن سم٘متؾ مجٞمع ُمقاًمٞمد اًمٕمؼماٟمٞملم ُمـ اًمذيمقر ،وًمٙمـ ُمقؾمك اًمٓمٗمؾ ٟمج٤م وطمده ،يمذًمؽ
ومٕمؾ هػمودس سمٛمقاًمٞمد سمٞم٧م حلؿ ،وًمٙمـ يًقع وطمده ٟمج٤م( .)2وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مد ُمتك سمٜمٌقءة
( )1اٟمٔمر :اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص.1645
( )0إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل.125-124/0 ،
( )1اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف.126/0 ،
( )2اٟمٔمر :أًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.32
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اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ قمغم ُم٤م دقم٤مه ُمـ ُمذسمح٦م هػمودس اًمٙمٌػم ًمألـمٗم٤مل سم٘مقًمف15" :طمٞمٜمئذ شمؿ ُم٤م ىمٞمؾ
سم٢مرُمٞم٤م اًمٜمٌل اًم٘م٤مئؾ«16 :صقت ؾمٛمع ذم اًمراُم٦مٟ ،مقح وسمٙم٤مء وقمقيؾ يمثػم .راطمٞمؾ شمٌٙمل قمغم
أوٓده٤م وٓ شمريد أن شمتٕمزىٕ ،هنؿ ًمٞمًقا سمٛمقضمقديـش .ومٝمذا آؾمتِمٝم٤مد ًمٞمس ذم حمٚمف ،إذ إن
هذا اعمْمٛمقن وىمع ذم أي٦م اخل٤مُمً٦م قمنمة ُمـ اًمٌ٤مب احل٤مدي واًمثالصملم ُمـ يمت٤مب إرُمٞم٤م،
وُمـ ـم٤مًمع أي٤مت اًمتل ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م قمٚمؿ أن هذا اعمْمٛمقن ًمٞمس ذم طم٤مدصم٦م هػمدوس
اًمٙمٌػم ،سمؾ ذم طم٤مدصم٦م سمختٜمٍم ،اًمتل وىمٕم٧م ذم قمٝمد إرُمٞم٤م وم٘متؾ ومٞمٝم٤م أًمقف ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ
وأه أًمقف ُمٜمٝمؿ وأضمٚمقا إمم سم٤مسمؾ ،وعم٤م يم٤من ومٞمٝمؿ يمثػم ُمـ آل راطمٞمؾ 8وقمد اهلل أٟمف يرضمع
أوٓدك ُمـ أرض اًمٕمدو إمم ختقُمٝمؿ(.)1
 .5قمقدة يقؾمػ وُمريؿ واًمٓمٗمؾ يًقع ُمـ ُمٍم إمم اًمٜم٤مسة سم٤مجلٚمٞمؾ ،سم٠مُمر ُمـ ُمالك اًمرب سمٕمد
أن فمٝمر ًمف ذم طمٚمؿ ،سمٕمد أن هٚمؽ هػمودس اًمذي يم٤من يٓمٚم٥م اًمّمٌل .وسمدٓ ُمـ أن يٕمقدوا
إمم سمٞم٧م حلؿ طمٞم٨م ُمقًمد يًقع قم٤مدوا إمم اًمٜم٤مسة ُمـ ٟمقاطمل اجلٚمٞمؾ وؾمٙمٜمقا ومٞمٝم٤م 8وذًمؽ
سمًٌ٥م اخلقف ُمـ أرظمٞمالوس اًمذي ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد ظمٚمٗم٤م ٕسمٞمف هػمودس ،وٟمٚمٛمس ُمـ هذه
اًم٘مّم٦م اعمٌتٙمرة شمؼميرا عمتك ؾمٌ٥م وضمقد أهة يًقع اعمًٞمح ذم اجلٚمٞمؾ وٟمِم٠مشمف وشمٌِمػمه
هٜم٤مك( ،)0يمام اسمتٙمر ُمتك ٟمٌقءة مل شمرد ذم أي ُمقوع ُمـ أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ( ،)1قمٜمدُم٤م ىم٤مل (:0
01" :)01وأشمك وؾمٙمـ ذم ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م ٟم٤مسةً ،مٙمل يتؿ ُم٤م ىمٞمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء« :إٟمف ؾمٞمدقمك
ٟم٤مسي٤مش" .ذم إؿم٤مرة ُمٜمف إمم أن شمرسمٞم٦م يًقع ذم اًمٜم٤مسة يم٤مٟم٧م يم٢ممت٤مم ًمتٚمؽ اًمٜمٌقءة(.)2
 .6آؾمتِمٝم٤مد سمٜمٌقءات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ( ،)3قمغم ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ،واعمالطمظ ذم ىمّم٦م اعمٞمالد ذم
ًمقىم٤م أٟمف مل ي٘متٌس إـمالىم٤م أو يٚمٛمح إمم أي٦م رواي٦م أو ٟمٌقءة ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،سمٞمٜمام ُمتك رسمط
( )1اٟمٔمر :إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل.127/0 ،
( )0اًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح ،اًمًقاح ،ص.02
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص.227
( )2اًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،ومػمسمروج ،ص.227
( )3ورد ذم اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس (ص" :)1641-1642اطمتقى إٟمجٞمؾ ُمتك قمغم صمالث ومخًلم ٟمٌقءة واىمتٌ٤مؾم٤م
ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،وؾم٧م وؾمٌٕملم إؿم٤مرة أظمرى ُمٜمف" ،وذيمر ص٤مطم٥م "اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ،إدي )2/1( ،أهن٤م ًمٞمً٧م أىمؾ ُمـ
مخً٦م وؾمٌٕملم قمددا.
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ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م

أطمداث اعمٞمالد سمٜمٌقءات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،وطم٤مول ضم٤مهدا شمٜمزيؾ شمٚمؽ اًمٜمٌقءات ًمٞمس وم٘مط قمغم
ىمّم٦م اعمٞمالد ،سمؾ قمغم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مّم٦م اعمًٞمح ُمٜمذ وٓدشمف طمتك رومٕمف ،وًم٘مد أهف ذم هذا
أيام إهاف ،إُمر اًمذي أوىمٕمف ذم أظمٓم٤مء ٓ ُمٗمر ُمـ اًمتًٚمٞمؿ هب٤م ،وذًمؽ سمًٌ٥م اًمتٓمٌٞمؼ
اخل٤مـمئً ،متٚمؽ اًمٜمٌقءات قمغم ُم٤م طمدث ًمٚمٛمًٞمح( ،)1ويٌدو أن اًمًٌ٥م ذم يمثرة اؾمتِمٝم٤مداشمف
شمٚمؽ يرضمع إمم يمقٟمف هيقدي اعمقًمد ويم٤من يٙمت٥م سم٤مًمدرضم٦م إومم إمم اعمًٞمحٞملم ُمـ أصؾ
هيقدي( ،)0واًمذيـ يم٤من هلؿ شمقاضمد و٤مرب سمجذوره ذم اًمدوائر اًمٞمٝمقدي٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمتل
شمقاضمدت ذم ومٚمًٓملم وأورؿمٚمٞمؿً ،مٞم٘مدم هلؿ يًقع ُمٚمٙم٤م ،واعمًٞمح اعمققمقد سمفُ ،مـ ٟمًؾ
اعمٚمؽ داود اًمذي ًمـ يٙمقن عمٚمٙمف هن٤مي٦م .وإٟمجٞمؾ ُمتك يرسمط اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ سم٤مًمٕمٝمد اجلديد،
ويِمتٛمؾ قمغم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمٌلم يمٞمػ طم٘مؼ يًقع ٟمٌقات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ( ،)1اًمٌمء
اًمذي مل يٙمـ ذم دائرة اهتامم يمت٤مب إٟم٤مضمٞمؾ أظمريـ اًمذيـ يمتٌقا سم٤مًمدرضم٦م إومم ًمألُمؿ
اًمذيـ مل يٙمقٟمقا قمغم دراي٦م سم٤مًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(.)2
ثايجاّ :أسداخ تفسد بٗا يٛقا:
 .1اؾمتٝمالل ىمّم٦م اعمٞمالد سمٛم٘مدُم٦م قمـ ىمّم٦م زيمري٤م وزوضمتف اًمٞمّم٤مسم٤مت وُمٞمالد يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان
( 8)62-17 ،03-3 :1وُم٘مّمده سمذًمؽ دُم٩م قمدد ُمـ اًمرواي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٞمح وزيمري٤م
ويقطمٜم٤م اعمٕمٛمدانً ،مقضمقد اًمتِم٤مسمف واًمت٘م٤مرب سمٞمٜمٝمام ذم إطمداث ُمـ طمٞم٨م طمّمقل اًمٌِم٤مرة
ًمزيمري٤م وُمريؿ سم٤معمقًمقد ُمـ ىمٌؾ اعمالك ،وأن اًمٞمّم٤مسم٤مت وُمريؿ أٟمجٌت٤م سمتدظمؾ إهلل وُمٕمجزة
ُمـ اًمرب ،وأن "يقطمٜم٤م" و "يًقع" يمال آؾمٛملم ُمـ اظمتٞم٤مر اهلل ،وًمٞمس اإلٟمً٤من ،وأن
ُمٞمالد يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان يٕمد "متٝمٞمد اًمٓمريؼ أُم٤مم اعمًٞمح"(.)3

( )1اٟمٔمر :اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب ،ص 842واًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح ،اًمًقاح ،ص.03
( )0اٟمٔمر :اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ ،يمٞمزيتش ،ص.13
( )1اٟمٔمرُ :مٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل ،ص 812واًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص 81633واًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ،إدي.2/1 ،
( )2اٟمٔمرُ :مدظمؾ اًمٕمٝمد اجلديد ،ضمقن ،ص.34
( )3اٟمٔمر :اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،ص.0236 ،0230
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 .2أن اًمٌِم٤مرة سمٛمٞمالد يًقع اعمًٞمح يم٤مٟم٧م عمريؿ وذم اًمٜم٤مسة سم٤مجلٚمٞمؾ ،ويم٤مٟم٧م اًمٌِم٤مرة ي٘مٔم٦م
وًمٞمً٧م طمٚمام قمـ ـمريؼ ضمؼمائٞمؾ ُمالك اًمرب وظم٤مـمٌٝم٤م سم٤مًمٌِم٤مرة سمٕمد أن ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م
وـمٛم٠مهن٤م ،وأهن٤م وضمدت ٟمٕمٛم٦م قمٜمد اهلل ،وأهن٤م ؾمتحٌؾ وؾمتٚمد اسمٜم٤م وشمًٛمٞمف يًقع ،وأٟمف
ؾمٞمٙمقن قمٔمٞمام .ويم٤مٟم٧م ردة ومٕمؾ ُمريؿ أن "ظمْمٕم٧م واؾمتًٚمٛم٧م ،وآُمٜم٧م سمٙمٚمامت اعمالك
وىمٌٚم٧م أن حتٛمؾ اًمٓمٗمؾ طمتك ذم فمروف سمنمي٦م ُمًتحٞمٚم٦م ،وم٢من اهلل ىم٤مدر قمغم أن يٕمٛمؾ
اعمًتحٞمؾ ،ومٞمٜمٌٖمل إذا أن شمتج٤موب ُمع ُم٤م يٓمٚمٌف سم٤مًم٘مٌقل اًمتٚم٘م٤مئل اخل٤موع"(.)1
 .3أن ُمٞمالد يًقع ا عمًٞمح طمدث ذم قمٝمد اعمٚمؽ أوهمًٓمس ىمٞمٍم اًمروُم٤من ،وذم أصمٜم٤مء آيمتت٤مب
اًمًٙم٤مين اًمذي ىم٤مم سمف يمػماٟمٞمقس وازم اًم٘مٞمٍم قمغم ؾمقري٦م ،وي١مرخ اعم١مرظمقن شمٚمؽ اًمٗمؽمة
سمًٜمتل ُ 5-4مٞمالدي٤م ،أي سمٕمد هالك هػمودس اًمٙمٌػم وًمٞمس ىمٌٚمف يمام ذم ُمتك ،وهذا يٕمٜمل أن
ُمٞمالد اًمًٞمد اعمًٞمح وومؼ رواي٦م ًمقىم٤م جي٥م أن شمٙمقن سملم قم٤مُمل ً 5-4مٚمٛمٞمالد ،أي سمٕمد اًمت٤مريخ
اًمذي ٟمًتٜمتجف ُمـ رواي٦م ُمتك سم٤مصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م.
 .4زي٤مرة اًمرقم٤مة ًمٚمٛمقًمقد يًقع ،وًمٕمؾ أوًمئؽ اًمرقم٤مة هؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يقردون ظمراف اًمذسم٤مئح
ًمٚمٝمٞمٙمؾ ًمت٘مديؿ ذسم٤مئح اخلٓمٞمئ٦م( .)0ويم٤من ه١مٓء اًمرقم٤مة حيرؾمقن طمراؾم٤مت ًمٞمٚمٞم٦م قمغم رقمٞمتٝمؿ
طملم فمٝمر هلؿ ُمالك اًمرب وسمنمهؿ سمقٓدة اعمًٞمح اعمخٚمص وُمٕمف ضمٜمد ُمـ اًمًامء ،وم٠مهقمقا
إمم سمٞم٧م حلؿ ووضمدوا اًمٓمٗمؾ ُم٘مٛمٓم٤م ُمْمجٕم٤م ذم ُمذود ،يمام ىم٤مل هلؿ اعمالئٙم٦م ،ورووا ُم٤م
ؿم٤مهدوه وُم٤م ؾمٛمٕمقه(.)1
 .5ظمت٤من يًقع اعمًٞمح وشم٘مديٛمف ذم اهلٞمٙمؾ ،واخلت٤من شمؿ ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ وٓدشمف وؾمٛمل
يًقع ،طمً٥م ذيٕم٦م اًمٞمٝمقد ،ويرُمز اخلت٤من إمم اٟمٗمّم٤مل اًمٞمٝمقد قمـ إُمؿ همػم اًمٞمٝمقدي٦م ،وإمم
قمالىمتٝمؿ اًمٗمريدة سم٤مهلل ،واقمؽماف إسمقيـ سم٤مٟمتامء اًمٓمٗمؾ إمم اهلل اًم٘م٤مدر وطمده قمغم أن هي٥م
احلٞم٤مة( .)2وعم٤م أيمٛمٚم٧م أُمف ُمريؿ إرسمٕملم يقُم٤م ًمتٓمٝمػمه٤م طمً٥م اًمنميٕم٦م ،صٕمدوا إمم
( )1اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص.0240
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص.0244
( )1دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.105/5 ،
( )2اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص.0247-0246
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أورؿمٚمٞمؿ ًمٞم٘مدُمقه ًمٚمرب ،وىمدُمقا ذسمٞمح٦م زوج يامم أو ومرظمل مح٤مم ،وهل اًمذسمٞمح٦م اًمتل يم٤من
ي٘مدُمٝم٤م اًمٗم٘مراء اًمذيـ مل شمٜمؾ يدهؿ يمٗم٤مي٦م ًمِم٤مة(.)1
 .6قمٜمدُم٤م يم٤من يًقع ذم ؾمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ،ىم٤مُم٧م قم٤مئٚم٦م اعمًٞمح سمزي٤مرة أورؿمٚمٞمؿ ذم قمٞمد اًمٗمّمح،
وهٜم٤مك اومت٘مد اًمقاًمدان يقؾمػ وُمريؿ يًقع اعمًٞمح ،ومل جيداه ومراطم٤م يٌحث٤من قمٜمف ذم يمؾ
ُمٙم٤من طمتك قمثرا قمٚمٞمف ذم اهلٞمٙمؾ جي٤مدل اًمِمٞمقخ ُمٗمّمح٤م قمـ طمٙمٛم٦م ٓ شمتقومر قم٤مدة عمـ هؿ ذم
ؾمٜمف (ًمقىم٤م.)32-21 :
 .7احلٞم٤مة ذم اًمٜم٤مسة ( ،)22-17 :0مل يذيمر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أي طمدث ُمـ طمٞم٤مة يًقع ذم
اًمثامين قمنمة ؾمٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦م سمٕمد قمقدشمف ُمع أُمف ويقؾمػ ُمـ ُمٍم ،إٓ أن ًمقىم٤م ايمتٗمك سمذيمر أن
يًقع يم٤من يٜمٛمق ويت٘مقى سم٤مًمروح ممتٚمئ٤م طمٙمٛم٦م ويم٤مٟم٧م ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف .وسم٘مٞم٧م ؾمٜمقات يًقع
اًمتل ىمْم٤مه٤م ذم اًمٜم٤مسة جمٝمقًم٦م إمم أن اًمت٘مك سمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان وشمؿ شمٕمٛمٞمده ذم هنر إردن سمري٦م
اًمٞمٝمقدي٦م يم٤من قمٛمره صمالصملم ؾمٜم٦م .وسمٕمده٤م أفمٝمر ظمدُمتف وشمٕم٤مًمٞمٛمف ورؾم٤مًمتف.
هذا يمؾ ُم٤م ورد ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمرؾمٛمٞم٦م قمـ ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح وُم٤م ُمر سمف ُمـ أطمداث ئمٝمر
ُمٜمٝم٤م أن ىمّم٦م اعمٞمالد مل شمٙمـ حمؾ إمج٤مع سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م قمٜمد أصح٤مب إٟم٤مضمٞمؾ ،وؿم٤مهب٤م اًمٙمثػم ُمـ
اًمتٗمًػمات وإطمداث اًمدراُمٞم٦م طمتك همدت يم٠مهن٤م أؿمٌف سم٤مٕؾم٤مـمػم اًمديٜمٞم٦م ذم ىمّمص ُمٞمالد
اًمزقمامء اًمديٜمٞملم ذم اًمدي٤مٟم٤مت اًمقصمٜمٞم٦م إظمرى يم٤مًمٌقذي٦م واعمجقؾمٞم٦م اًمزرادؿمتٞم٦م ُمع اظمتالف ذم
اإلظمراج واًمتٗمًػم اًمديٜمل ٕطمداصمٝم٤م وحتٚمٞمالهت٤م مم٤م شمقطمل سم٠من ُم١مًمٗمل ىمّم٦م اعمٞمالد مل شمٙمـ سملم
أيدهيؿ ُمٕمٚمقُم٤مت سمخّمقص ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح وـمٗمقًمتف وؿمٌ٤مسمف ،وأهنؿ يم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م اٟم٘مٓم٤مع
شم٤مم قمـ إطمداث اًمتل يرووهن٤م ،وأن يمال ُمٜمٝمؿ ىمد شم٘مَم وىم٤مئٕمف قمغم ـمري٘متف اخل٤مص٦م ،واظمت٤مر
ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتالءم ُمع ـمٌٞمٕمتف اًمِمخّمٞم٦م وصم٘م٤مومتف وـمٌٞمٕم٦م اعمًتٛمٕملم اًمذيـ يتقضمف إًمٞمٝمؿ سمرؾم٤مًمتف(.)0


( )1دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.105/5 ،
( )0اٟمٔمر :أًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،اًمًقاح ،ص.32 ،15
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املبشح ايجايح
قؿَٝ ١الد ٜطٛع املطٝح يف إصتَ ًٞٝسقظ ٜٛٚسٓا
أُم٤م رواي٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟمجٞمكم ُمرىمس ويقطمٜم٤م ،وم٤مًمالوم٧م ذم إُمر أن
ُمرىمس ذيمر إطمداث سمؽمشمٞم٥م شم٠مرخيل ُمتًٚمًؾ زُمٜمٞم٤م ،طمٞم٨م اسمتدأ إٟمجٞمٚمف ُمٌ٤مذة
سمٙمرازة يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان صمؿ يٛمر ُمرورا هيٕم٤م سمٛمٕمٛمقدي٦م يًقع ،ودمرسمتف ذم اًمؼمي٦م،
ودقمقشمف اًمتالُمٞمذ ،صمؿ يًقع ذم اجلٚمٞمؾ صمؿ أورؿمٚمٞمؿ صمؿ سم٘مٞم٦م إطمداث اًمتل ُمر هب ٤م يًقع
اعمًٞمح ُمـ آُٓمف وُمقشمف واًم٘مٞم٤مُم٦م واًم٘مؼم اًمٗم٤مرغ إمم أن ظمتٛمف سمخ٤ممت٦م قمـ فمٝمقر اعمًٞمح
سمٕمد ىمٞم٤مُمتف .ومل يذيمر ؿمٞمئ٤م قمـ ُمٞمالد اعمًٞمح .وًمٕمؾ اًمًٌ٥م ذم ذًمؽ أن ُمرىمس يمت٥م
إٟمجٞمٚمف " ُمـ أضمؾ اعم١مُمٜملم ذم روُم٤م ،طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٕمٌدون آهل٦م يمثػمة ،أرادهؿ ُمرىمس أن
يٕمرومقا أن يًقع هق اسم ـ اهلل احل٘مٞم٘مل اًمقطمٞمد "( ، ) 1وًمٞمس اسمـ ُمريؿ ،وم٠مظمٗمك وٓدة ُمريؿ
ًمٚمٛمًٞمح ( ، ) 0سمدًمٞمؾ أن ُمرىمس اسمتدأ إٟمجٞمٚمف سمٕمٌ٤مرة (  " :) 1 : 1سمدء إٟمجٞمؾ يًقع اعمًٞمح
اسمـ اهلل "  ،ومٝمق " يّمقره سمنما ُمٌٕمقصم٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦م سمٖمٞم٦م إىم٤مُم٦م ممٚمٙم٦م اًمرب قمغم
إرض " (. ) 1
وأُم٤م يقطمٜم٤م 8وم٘مد ظم٤مًمػ يمؾ ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ يمت٤مب إٟم٤مضمٞمؾ سمتٗمرده سمذيمر اعمٞمالد
اإلهلل ًمٚمٛمًٞمح ،وأٟمف يمٚمٛم٦م اهلل إزًمٞم٦م اًمتل دمًدت ومٞمام سمٕمد ذم يًقع اعمًٞمح ،وًمذًمؽ
مل ي٠مت قمغم ذيمر وٓدشمف ُمـ أُمف ُمريؿ ،وُمٕمٚمقم أن هذا إُمر – اعمٞمالد اإلهلل  -مم٤م شمٗمرد
سمف إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمـ ؾم٤مئر إٟم ٤مضمٞمؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمثالصم٦م إظمرى ،ي٘مقل يقطمٜم٤م ذم إٟمجٞمٚمف
( 1" :) 3 - 1 : 1ذم اًمٌدء يم٤من اًمٙمٚمٛم٦م ،واًمٙمٚمٛم٦م يم٤من قمٜمد اهلل ،ويم٤من اًمٙمٚمٛم٦م اهلل0 .هذا يم٤من ذم
اًمٌدء قمٜمد اهلل1 .يمؾ رء سمف يم٤من ،وسمٖمػمه مل يٙمـ رء مم٤م يم٤من2 .ومٞمف يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ،واحلٞم٤مة يم٤مٟم٧م
ٟمقر اًمٜم٤مس3 ،واًمٜمقر ييضء ذم اًمٔمٚمٛم٦م ،واًمٔمٚمٛم٦م مل شمدريمف" .وي٘مقل ذم شم٠ميمٞمد أن اًمٙمٚمٛم٦م دمًدت

( )1اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص 81756واٟمٔمر :اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ،إدي.5/0 ،
( )0اٟمٔمرُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م ،حمٛمد قمكم اخلقزم (قمامن :دار اًمٗمالح ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،د ط1771 ،م) ،ص.72
( )1اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،قمروم٤من ،ص.13
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ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م

ذم ؿمخص يًقع اعمًٞمح (12" :)12 :1واًمٙمٚمٛم٦م ص٤مر ضمًدا وطمؾ سمٞمٜمٜم٤م ،ورأيٜم٤م جمده ،جمدا يمام
ًمقطمٞمد ُمـ أب ،ممٚمقءا ٟمٕمٛم٦م وطم٘م٤م".
وقم٘مٞمدة اًمٜمّم٤مرى ذم أًمقهٞم٦م اعمًٞمح شم٘مقم قمغم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمدقمل سمٜمقة اعمًٞمح
هلل ،وظمّمقص٤م ُم٤م ورد ذم ُم٘مدُم٦م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م اًمً٤مسم٘م٦م ،واًمذي ُم٤م يمت٥م إٟمجٞمٚمف إٓ ًمٜمنم ومٙمرة
أًمقهٞم٦م اعمًٞمح وإٟمف اسمـ اهلل ومل يقًمد ُمـ اًمٌنم .ومٝمق يّمقر اعمًٞمح سم٤مقمتٌ٤مره ُمقضمقدا إهلٞم٤م يرضمع
إمم أزًمٞم٦م اهلل ،ومٝمق اًمٚمقهمقس –اًمٙمٚمٛم٦م اإلهلٞم٦م– اًمتل طمٚم٧م ذم اإلٟمً٤من وص٤مرت ضمًدا ( .)1وهلذا
مل ينم يقطمٜم٤م إمم أم اعمًٞمح ُمريؿ ووٓدة اعمًٞمح ُمٜمٝم٤م وٓ إمم واًمده يقؾمػ وٓ اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م
سمٞمٜمٝمام يمام هق احل٤مل ذم إٟم٤مضمٞمؾ إظمرى طمتك ٓ يتٜم٤مىمض ُمع قم٘مٞمدة أًمقهٞم٦م اعمًٞمح وسمٜمقشمف هلل
اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ُمقوقع إٟمجٞمٚمف ،وي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اإلصح٤مح (ُ )11 :02مـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
طمٞم٨م ووح يم٤مشمٌف اهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م إٟمجٞمٚمف وأمهٞمتف سم٘مقًمف12" :وآي٤مت أظمر يمثػمة صٜمع يًقع ىمدام
شمالُمٞمذه مل شمٙمت٥م ذم هذا اًمٙمت٤مب11 .وأُم٤م هذه وم٘مد يمتٌ٧م ًمت١مُمٜمقا أن يًقع هق اعمًٞمح اسمـ اهلل،
وًمٙمل شمٙمقن ًمٙمؿ إذا آُمٜمتؿ طمٞم٤مة سم٤مؾمٛمف" .ومٝمذا اًمٜمص يدل أن اًمٙم٤مشم٥م مل ي٘مّمد أن يٙمت٥م طمٞم٤مة
يم٤مُمٚم٦م ًمٞمًقع اعمًٞمح ،وذًمؽ ئمٝمر ذم أٟمف شمرك قمددا وخام ُمـ أي٤مت اًمتل صٜمٕمٝم٤م يًقع ،ومل
يدوهن٤م ذم يمت٤مسمف ،وأٟمف يم٤من يٙمت٥م يمت٤مسمف هبدف شمثٌٞم٧م اإليامن سم٠من يًقع اعمًٞمح هق اسمـ اهلل(.)0
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌداعمًٞمح سمًٞمط أسمق اخلػم" :وىمد دون اإلٟمجٞمؾ يمام ىم٤مل ذم هن٤ميتف" :وأُم٤م هذه وم٘مد
يمتٌ٧م ًمت١مُمٜمقا أن يًقع هق اعمًٞمح اسمـ اهلل ،وًمٙمل شمٙمقن ًمٙمؿ إذا آُمٜمتؿ طمٞم٤مة سم٤مؾمٛمف" (،)11 :0
وٕٟمف دون هذا اإلٟمجٞمؾ هبدف شم٠ميمٞمد اإليامن سم٠من يًقع هق "اعمًٞمح اسمـ اهلل" ،يمام دوٟمف سمٕمد
اٟم تِم٤مر إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إومم سمًٜمقاتً ،مذا وىمد سمدأ اًم٘مديس يقطمٜم٤م هذا اإلٟمجٞمؾ سمٛم٘مدُم٦م
ٓهقشمٞم٦م شمؼمهـ يمقن اعمًٞمح "يمٚمٛم٦م اهلل" إززم اخل٤مًمؼ اًمذي ٟمزل ذم ُمؾء اًمزُم٤من و(اختذ ضمًدا،
وطمؾ سمٞمٜمٜم٤م ورأيٜم٤م جمده)"(.)1
وهذا اًمداومع واهلدف اًمذي ٕضمٚمف يمت٥م يقطمٜم٤م إٟمجٞمٚمف ضمٕمٚمف يتٌع ُمٜمٝمجٞم٦م ُمتٛمٞمزة ذم
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص 814واعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ،قمٌداًمقه٤مب ،ص.17
(ُ )0مدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد ،ومٝمٞمؿ قمزيز ،ص.335
( )1هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ،قمٌداعمًٞمح سمًٞمط (ُمٓمٌٕم٦م ُمدارس إطمد ،د ط ،د ت) ،ص.03-02
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ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م

إؾمٚمقب واًمٚمٖم٦م واعمقاوٞمع اًمٕم٘م٤مئدي٦م خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤م قمـ سم٤مىمل إٟم٤مضمٞمؾ إظمرى ،وُمـ ذًمؽ متٞمزه
ذم ـمري٘م٦م شمٜم٤موًمف ؿمخّمٞم٦م اعمًٞمح قمـ إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إومم 8مم٤م دومع سمٕمض اًمدارؾملم إمم
اًم٘مقل سم٠من ُمًٞمح إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م يٙم٤مد يٙمقن همػم ُمًٞمح إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م( .)1وعم٤م وضمد يقطمٜم٤م أن
إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م اهتٛم٧م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٌنمي ًمِمخص اعمًٞمح أراد خم٤مًمٗمتٝم٤م سم٤مًمؽميمٞمز قمغم إسمراز
أًمقهٞمتف ،يمام اهتؿ سم٤مًمتٗمٙمػم ذم ُمٕمٜمك اًمتجًد ،وذم رؾم٤مًم٦م اسمـ اهلل إروٞم٦م ،وهلذا اٟمٗمرد هذا
اإلٟمجٞمؾ سمذيمر قمدد ُمـ احلقادث همػم اًمقاردة ذم إٟم٤مضمٞمؾ اعمتامصمٚم٦م ،وُمـ ذًمؽ قمدل ُم١مًمٗمف قمـ
اومتت٤مح يمت٤مسمف سمذيمر يمٞمٗمٞم٦م ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ُمـ أُمف اًمٕمذراء ،إمم ذيمر ُمٞمالده اإلهلل(.)0
وشمٕمد ُم٘مدُم٦م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ذم اعمّمٓمٚمح اجلديد قمـ اًمٙمٚمٛم٦م "اًمٚمقهمقس" ُمـ أيمثر اًم٘مْم٤مي٤م
اًمتل أصم٤مرت ضمدٓ واؾمٕم٤م قمٜمد اًمٜم٘م٤مد .ومٛمّمٓمٚمح "اًمٚمقهمقس  "Logosأي "اًمٙمٚمٛم٦م" اًمذي
صدر سمف يقطمٜم٤م إٟمجٞمٚمف يٕمد همريٌ٤م قمـ أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد ،ومال وضمقد ًمف ذم أي ُمٜمٝم٤م ،إذ مل
يًتٕمٛمٚمف أطمد ممـ شمٜمً٥م إًمٞمٝمؿ أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد ،وُمٜمٝمؿ سمقًمس اًمرؾمقل ،ومٝمق ُمع شم٠مصمره سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م
اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وهمراسم٦م ومٙمره مل يًتٕمٛمؾ هذا اعمّمٓمٚمح إـمالىم٤م ذم جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ إرسمع قمنمة
اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف ،ومل يرد ُمّمٓمٚمح "اًمٚمقهمقس" إٓ ُمع يقطمٜم٤م ذم إٟمجٞمٚمف ( )1 :1وذم رؾم٤مًمتف إومم
( )1 :1وذم رؤي٤مه ( .)17-16 :11وسمذًمؽ يٙمقن يقطمٜم٤م أول ُمـ ٟمٕم٧م اًمًٞمد اعمًٞمح هبذا
اًمٜمٕم٧م اًمٖمري٥م ،أُم٤م اعمًٞمح ومام صمٌ٧م أٟمف ادقمك ًمٜمٗمًف هذه اًمّمٗم٦م ،سمؾ يم٤من دائام حيرص قمغم أن
يٚم٘م٥م ٟمٗمًف سم٤مسمـ اإلٟمً٤من طمتك ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٟمٗمًف(.)1
"ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ومٞمٚمًقف ُمـ أومًس ،شمِمٌع سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م
وشم٠مصمر سم٤مًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمٝمقدي ومٞمٚمقن اإلؾمٙمٜمدري اًمذي اٟمتنم ومٙمره ذم هذه احل٘مٌ٦م سملم إوؾم٤مط

( )1اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م ،شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل (اًم٘م٤مهرة :يمٜمٞمً٦م اًمِمٝمٞمد ُم٤م رضمرضمس سم٤مؾمٌقرشمٜم٩م ،اعمٓمٌٕم٦م إٟمٌ٤م رويس،
ط0221 ،1م) ،ص.01
( )0اٟمٔمر :شم٤مريخ وقم٘م٤مئد اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سملم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜملم واًمت٘مديس ،يقؾمػ اًمٙمالم (دُمِمؼ :دار صٗمح٤مت ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،ط0227 ،1م) ،ص 8014-011واًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح ،اًمًقاح ،ص.35
( )1شم٤مريخ وقم٘م٤مئد اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اًمٙمالم ،ص.000-001

108
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م ،ظمّمقص٤م ُمٜمٝمجف اًمت٠مويكم واًمرُمزي ذم شمٗمًػم اًمتقراة"(.)1
وإذا يم٤من اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ىمد أؿم٤مر إمم ُمٕمٜمٞملم اصمٜملم ًمٙمٚمٛم٦م اهلل ،إومم يمٚمٛمتف اًمتل ظمٚمؼ هب٤م
اًمًاموات (اًمتٙمقيـ ،)1 :1 :وأظمر :يمٚمٛمتف اًمتل ضم٤مءت قمغم ًمً٤من أٟمٌٞم٤مئف اًمٙمرام (قمٛمقس:
 81 :1إرُمٞم٤م 81 :2 :طمزىمٞم٤مل ،)1 :1 :وم٘مد ُمزج يقطمٜم٤م سملم اعمٕمٜمٞملم ذم ُم٘مدُم٦م إٟمجٞمٚمف ،وزاده٤م
صٗم٦م إزًمٞم٦م ،وقمقض احلدي٨م قمـ "يمٚمٛم٦م اهلل" أصٌح احلدي٨م ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمـ "اهلل
اًمٙمٚمٛم٦م" ،واًمٙمٚمٛم٦م هبذا اعمٕمٜمك هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمت٤مج اًمٗمٙمر اًمٞمقٟم٤مين اًمقصمٜمل واًمٖمٜمقيص اًمنمىمل،
واًمٌح٨م قمٜمٝم٤م جي٥م أن يٙمقن داظمؾ هذا اًمٗمٙمر ،أُم٤م شمٚمؽ اعمح٤موٓت اًمتل ي٘مقم هب٤م اًمٜمّم٤مرى
ًمت٠مصٞمؾ اعمّمٓمٚمح ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٠مويالت ٓ شم٘مقم قمغم أؾمس قمٚمٛمٞم٦م(.)0
َتٚ ٢يد ٜطٛع املطٝح؟:
مل حتدد إٟم٤مضمٞمؾ سمِمٙمؾ دىمٞمؼ ُمتك وًمد يًقع اعمًٞمح( ،)1همػم أن اؾمت٘مراء أطمداث اعمٞمالد ذم
إٟمجٞمكم ُمتك وًمقىم٤م شمٗمٞمد أن يًقع وًمد ذم سمٞم٧م حلؿ اًمٞمٝمقدي٦م أصمٜم٤مء ُمٚمؽ هػمودس اًمٙمٌػم ،أي أن
اعمٞمالد طمدث ىمٌؾ ُمقت هػمودس ذم ؾمٜم٦م  2ق .م .أُم٤م ًمقىم٤م 8وم٢مٟمف يْمع ىمّم٦م اعمٞمالد ذم اإلـم٤مر
اًمروُم٤مين ًمألطمداث طمٞم٨م يرسمط سملم ُمٞمالد اعمًٞمح وآيمتت٤مب اًمذي ضمرى ذم قمٝمد يمػمٟمٞمقس
وازم ؾمقري٦م ( ) 1 :0ذم سمداي٦م اًمٕمٍم اعمٞمالدي ،رهمؿ أن هذا اًمتٕمداد ضمرى سمٕمد ظمٚمع أرظمٞمالوس
اسمـ هػمودس اًمٙمٌػم ،مم٤م يٕمٜمل أن اعمٞمالد طمدث سملم 5-4م ،أي سمٕمد ُمقت هػمودس اًمٙمٌػم،
وًمٞمس ىمٌٚمف.
سمج٤مٟم٥م هذا يذيمر ًمقىم٤م سمٕمض احلقادث اعمٝمٛم٦م ذم طمٞم٤مة يًقع شمِمػم إمم ؾمٜم٦م وٓدشمف ُمٜمٝم٤م أن
يًقع شمٕمٛمد وهق ذم طمقازم اًمثالصملم ُمـ قمٛمره ،ويم٤من ذًمؽ ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُمً٦م قمنمة ُمـ طمٙمؿ
ـمٞمٌ٤مريقس ىمٞمٍم ( )1 :1طمٙمؿ ـمٞمٌ٤مريقس روُم٤م ُمٜمذ ؾمٜم٦م 12م ،وهبذا شمٙمقن اًمًٜم٦م اخل٤مُمً٦م
قمنمة هل ؾمٜم٦م 06م ،ويم٤من ـمٞمٌ٤مريقس وصٞم٤م قمغم اًمٕمرش ُمٜمذ ؾمٜم٦م 11م ،أي أٟمف يم٤من ُمـ
اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إُمؼماـمقرا طمتك ىمٌؾ شمٜمّمٞمٌف سمثالث ؾمٜمقات ،وم٢مذا يم٤من ًمقىم٤م ىمد سمدأ طمً٤مسم٤مشمف ُمٜمذ
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص.000
( )0اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف.000-001 ،
( )1دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.111/5 ،
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ؾمٜم٦م 11م ،ومٌٝمذا يٙمقن قمامد اعمًٞمح ذم 04-03م ،وُمٞمالده سملم  3-2ق.م ،ىمٌؾ ُمقت
هػمودس اًمٙمٌػم .وهٜم٤مك أيْم٤م حم٤موٓت ًمرسمط شم٤مريخ اعمٞمالد قمـ ـمريؼ حتديد اًمٜمجؿ اًمً٤مـمع
اعمذيمقر ذم ُمتك (ُ ،)0 :0مـ ظمالل رسمٓمف سمٛمذٟم٥م أو سم٤مًمتزاُمـ ُمع سمٕمض اًمٙمقايم٥م أو اًمٜمجقم
اعمًتٕمرة(.)1
ويذيمر ديقراٟم٧م ذم "ىمّم٦م احلْم٤مرة" أن "ًمقىم٤م ي٘مقل قمـ يًقع إٟمف يم٤من ذم اًمثالصملم ُمـ
اًمٕمٛمر طملم قمٛمده يقطمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُمً٦م قمنمة ُمـ طمٙمؿ شمٞمٌػميقس ،أي ذم قم٤مم 07 - 06م،
وهذا جيٕمؾ ُمٞمالد اعمًٞمح ذم قم٤مم  1 - 0ق .م .ويْمٞمػ ًمقىم٤م إمم هذا ىمقًمف" :وذم شمٚمؽ إي٤مم
صدر ُمرؾمقم ىمٞمٍم أهمًٓمس ي٘ميض سم٠من شمٗمرض ضيٌ٦م قمغم اًمٕم٤ممل يمٚمف.. .طملم يم٤من يمقيرٟمٞمقس
واًمٞم٤م قمغم ؾمقري٤م .واعمٕمروف أن يمقيرٟمٞمقس يم٤من طم٤ميمام ًمًقري٤م سملم قم٤مُمل 10 - 4م 8ويذيمر
يقؾمٞمٗمقس أٟمف أضمرى إطمّم٤مء ذم سمالد اًمٞمٝمقد ،وًمٙمٜمف ي٘مقل إن هذا اإلطمّم٤مء يم٤من ذم قم٤مم - 4
 5م ،وًمًٜم٤م ٟمجد ذيمرا هلذا اإلطمّم٤مء إٓ هذه اإلؿم٤مرة .ويذيمر شمرشمٚمٞم٤من إطمّم٤مء ًمٌالد اًمٞمٝمقد ىم٤مم
سمف ؾمؽمٟمٞمٜمس طم٤ميمؿ ؾمقري٤م ذم قم٤مم  5 - 6ق .م ،وم٢مذا يم٤من هذا هق اإلطمّم٤مء اًمذي يِمػم إًمٞمف
ًمقىم٤م 8وم٢من ُمٞمالد اعمًٞمح جي٥م أن ي١مرخ ىمٌؾ قم٤مم  4ق .م"( .)0ويرى يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي أٟمف وًمد
ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإرسمٕملم ُمـ طمٙمؿ أوهمًٓمس أي ذم ؾمٜم٦م  0ق.م ،وهق ُم٤م يتٗمؼ ُمع ُم٤م ىمرره
أيمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري ،أُم٤م إيريٜم٤موس وشمرشمٚمٞم٤مٟمقس ،ومٞم٘مرران أن ُمقًمده ذم ؾمٜم٦م  1ق.م(.)1
وقمغم أي٦م طم٤مل ،وم٘مد يمثر اًمٜمزاع طمقل حتديد شم٤مريخ ُمٞمالد اعمًٞمح ،وًمٞمس هٜم٤مك اشمٗم٤مق
وامج٤مع سملم اعم١مرظملم سمؾ شمٕمددت إىمقال ذم حتديد ؾمٜم٦م وٓدشمف طمتك أصٌح ُمـ اًمّمٕم٥م اجلزم
ذم هذا إُمر واًمؽمضمٞمح سمًٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،شم٘مقل دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ٓ" :يٛمٙمـ أن ٟمحدد سمدىم٦م
اًمٞمقم واًمِمٝمر اًمٚمذيـ وًمد ومٞمٝمام يًقع"( ،)2وي٘مقل اًمديمتقر ومريز صٛمقئٞمؾُ" :مـ اًمّمٕم٥م حتديد

( )1اٟمٔمرُ :مدظمؾ اًمٕمٝمد اجلديد ،ضمقن ،ص.27
( )0ىمّم٦م احلْم٤مرة ،ديقراٟم٧م .121/1 ،واٟمٔمر :اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،قمروم٤من ،ص.13
( )1اٟمٔمر :شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م ،يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي ،شمرمج٦م :اًم٘مٛمص ُمرىمس داود (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م ،د ط ،د ت) ،ص.01
( )2دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.036/2 ،

111
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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اًمٞمقم اًمذي وًمد ومٞمف اعمًٞمح"( ،)1إٓ أن رواي٤مت اإلٟمجٞمؾ حتٍمه ُم٤م سملم  2ق.م ،و 5-4م" .وًمٜم٤م
أن ٟمالطمظ ذم هذا اخلّمقص سم٠من اًمت٘مقيؿ اعمًٞمحل اعمٕمٛمقل سمف ،وحتديد إطمداث واًمقىم٤مئع
سمٕم٤مم اعمٞمالد أو ىمٌٚمف ،إٟمام شمؿ اقمتامده ذم اًم٘مرن اًمً٤مدس اعمٞمالدي"(.)0
ويمام وىمع آظمتالف ذم حتديد ؾمٜم٦م وٓدشمف يمذًمؽ وىمع آظمتالف ذم حتديد اًمٞمقم واًمِمٝمر
ًمقٓدشمف ،وم٤مًمٙمٜمٞمً٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م حتتٗمؾ سمٕمٞمد اعمٞمالد ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر
ديًٛمؼم ،ذم طملم حتتٗمؾ اًمٙمٜم٤مئس إرُمٞمٜمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م سمف ذم اًمٞمقم اًمً٤مدس ُمـ ؿمٝمر يٜم٤مير يم٤مٟمقن
إول(.)1
واًمرأي اعمٕمتٛمد قمٜمد قم٤مُم٦م اعم١مرظملم أن هذه اًمتقاريخ شمٌ٘مك ومروٞم٤مت حمتٛمٚم٦م ٓ همػم ،وأن
اًمت٠ميمد ُمٜمٝم٤م ي٘مرب ُمـ اعمًتحٞمؾ(.)2
يمذًمؽ وىمع ظمالف ذم حتديد وىم٧م اًمقٓدة ذم اًمِمت٤مء أم اًمّمٞمػ ،ي٘مقل اًمديمتقر ومريز
صٛمقئٞمؾُ" :مـ اًمّمٕم٥م حتديد اًمٞمقم اًمذي وًمد ومٞمف اعمًٞمح ،وىمد ضم٤مء ذم سمِم٤مرة ًمقىم٤م (-6 :0
 ) 02إن اًمقىم٧م مل يٙمـ ؿمت٤مءٕ ،ن اًمرقم٤مة يم٤مٟمقا يرقمقن ىمٓمٞمٕمٝمؿ ذم احل٘مقل ،وًمٞم٤مزم ؿمٝمر ديًٛمؼم
ويٜم٤مير وومؼماير ذم سمٞم٧م حلؿ وأورؿمٚمٞمؿ ممٓمرة ؿمديدة اًمؼمودة .وذم هذا اًمقىم٧م ٓ شمٙمقن ىمٓمٕم٤من
إهمٜم٤مم ذم ُمراقمٞمٝم٤م .وذم اًمتٚمٛمقد اًمٞمٝمقدي شمٚمٛمٞمح إمم هذا ي١مظمذ ُمٜمف أن اًم٘مٓمٕم٤من خترج إمم
ُمراقمٞمٝم٤م ذم ؿمٝمر ُم٤مرس وشمٌ٘مك إمم ؿمٝمر ٟمقومٛمؼم .أُم٤م ذم اًمِمت٤مء ومتٌ٘مك داظمؾ احلٔم٤مئر .وسمٜم٤مء قمغم
هذا يرى اًمٌٕمض أن ُمٞمالد اعمًٞمح ىمد شمؿ ذم سمداي٦م اًمّمٞمػ أو هن٤مي٦م اخلريػ ،وطمددوا ذًمؽ
اًمت٤مريخ ب  07ؾمٌتٛمؼم ُمـ اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ىمٌؾ اعمٞمالد ،ذم أول يقم قمٞمد اعمٔم٤مل ذم ٟمٗمس اًمًٜم٦م،
وأن يقم ُ 03مـ اًمًٜم٦م اخل٤مُمً٦م ىمٌؾ اعمٞمالد هق يقم سمِم٤مرة اعمالك ًمٚمٕمذراء ُمريؿ"(.)3
( )1يًقع ُمـ هق – اسمـ اإلٟمً٤من ،ومريز صٛمقئٞمؾ (اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌٕم٦م أشمقسمرٟم٧م0220 ،م) ،ص 8145-144وُم٤م ٓ شمٕمرومف قمـ
اعمًٞمحٞم٦م ،حمٛمد قمٜم٤من (اًمري٤مض :دار اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د ط ،د ت) ،ص.40
( )0اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،قمروم٤من ،ص.14
( )1اٟمٔمر :ىمّم٦م احلْم٤مرة ،ديقراٟم٧م ،011-010/11 ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م 8036/2 ،واعمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد ،ومٝمٞمؿ
قمزيز ،ص 8122وه اًمتجًد ،ؾمٚمقان ُمقؾمك (سمػموت :شمٕم٤موٟمٞم٦م اًمٜمقر إرصمقذيمًٞم٦م ،ط0224 ،1م) ،ص.42
( )2اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،قمروم٤من ،ص.14
( )3يًقع ُمـ هق ،ومريز صٛمقئٞمؾ ،ص.145-144
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وشمٕمؽمض دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم اطمتامل وٓدة يًقع ذم ومّمؾ اًمِمت٤مءٕ 8ن ذًمؽ
يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م أورده ًمقىم٤م ُمـ رقمل اًمٖمٜمؿ ،واًمذي يًتحٞمؾ أن يٙمقن ذم ومّمؾ اًمِمت٤مء وُمقؾمؿ
اًمؼمد واجلٚمٞمد ومت٘مقل" :وًمٙمـ ؾمٝمر اًمرقم٤مة اعمتٌديـ قمغم طمراؾمتٝمؿ ًم٘مٓمٕم٤مهنؿ قمغم شمالل اًمٞمٝمقدي٦م
يتٕم٤مرض ُمع اطمتامل وٓدة يًقع ذم اًمِمت٤مء"(.)1
ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر اقمؽمض قمدد ُمـ اعم١مرظملم اًمٜمّم٤مرى قمغم آطمتٗم٤مل سمٕمٞمد اعمٞمالد ذم 03
ؾمٌتٛمؼمٟٕ 8مف اًمٞمقم اًمذي يم٤من اًمقصمٜمٞمقن ذم ُمٍم وروُم٤م حيتٗمٚمقن ومٞمف سمٕمٞمد آهل٦م اًمِمٛمس ،مم٤م أصم٤مر
آهت٤مُم٤مت ًمٚمٙمٜمٞمً٦م اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمت٠مصمر سمٕم٤مدات وصمٜمٞم٦م .ي٘مقل ي٤مروؾمالف شمنمين حت٧م قمٜمقان شم٠مصمػم
اًمدي٤مٟم٦م اعمٍمي٦م قمغم اعمًٞمحٞم٦م" :إن اظمتٞم٤مر يقم  03ؾمٌتٛمؼم سم٤مقمتٌ٤مره يقم ُمقًمد اعمًٞمح
واطمتٗم٤مٓت أقمٞم٤مد اًمٙمريًامس ىمد طمٗمظ اًمٕمٞمد اًمِمٛمس اًم٘مديؿ "ُمقًمد رع" اًمذي يم٤من يٓمٚمؼ
قمٚمٞمف ذم اًمٚمٖم٦م اعمٍمي٦م ُمًقرع"( .)0ويْمٞمػ اًمديمتقر اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزير قمـ قمٌد ُمٞمالد ُمثرا
ومٞم٘مقل" :وقمٞمد ُمثرا هق يقم  03ؾمٌتٛمؼم ،وهق قمٞمد ىمٞم٤مُم٦م اًمِمٛمس ،وم٢من اًمٜم٤مس ىمديام يم٤مٟم٧م شمٔمـ
أن اًمِمٛمس شمًػم ذم ـمري٘مٝم٤م إمم اعمقت طمتك شمّمؾ إمم أىمَم اًمْمٕمػ يقم  03ديًٛمؼم صمؿ شمٌدأ
سمٕمد ذًمؽ ذم احلٞم٤مة"(.)1
ي٘مقل ؾمٗمٞمٜمًٞمًٙم٤مي٤م" :يم٤مٟم٧م اإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م حتتٗمؾ يقم  03يم٤مٟمقن إول ،سمٞمقم
آٟم٘مالب اًمِمٛمز اًمِمتقي ،اًمذي يم٤من ُمٙمرؾم٤م ًمٞمقم ُمٞمالد إًمف اًمِمٛمس "إًمف اًمِمٛمس اًمذي ٓ
ي٘مٝمر" فمٝمرت قمٌ٤مدة هذا اإلًمف ذم دي٤مٟم٦م قمٌ٤مدة ُمثرا ،اسمتداء ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع اعمٞمالدي ،سمٕمد
اقمؽماف اإلُمؼماـمقر ىمًٓمٜمٓملم سم٤معمًٞمحٞم٦م يمدي٤مٟم٦م ُمٕمؽمف هب٤م ،أظمذ اعمًٞمحٞمقن حيتٗمٚمقن هبذا
اًمٞمقم سمّمٗمتف يقم ُمٞمالد اعمًٞمح"(.)2

( )1دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.036/2 ،
( )0اًمدي٤مٟم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م ،ي٤مروؾمالف شمنمين ،شمرمج٦م :أمحد ىمدري (اًم٘م٤مهرة :دار اًمنموق ،د ط1774 ،م) ،ص.024
( )1اعمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،ومٝمٞمؿ قمزيز ،ص.122
( )2اعمًٞمحٞمقن إوائؾ واإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ظمٗم٤مي٤م اًم٘مرون ،إ .س .ؾمٗمٞمٜمًٞمًٙم٤مي٤م ،شمرمج٦م :طمً٤من ُمٞمخ٤مئٞمؾ إؾمحؼ
(دُمِمؼ :دار قمالء اًمديـ ًمٚمٜمنم ،ط0225 ،0م) ،ص.50
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إقمداد :د .قمٌداهلل سمـ أمحد ُمٌ٤مرك سم٤موادي
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وشمنمح ًمٜم٤م "دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م" ومت٘مقل" :يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمٕم٤مرو٦م ؿمديدة ضمدا –ذم
اًمٙمٜمٞمً٦م إوممً -مٚمٕم٤مدة اًمقصمٜمٞم٦م ذم آطمتٗم٤مل سم٠مقمٞم٤مد اعمٞمالد .وىمد سمدأت اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم
آطمتٗم٤مل سمٞمقم  03ديًٛمؼم ،سمٕمد ارشم٘م٤مء ىمًٓمٜمٓملم اًمٕمرش ،وي٘مقل "هٞمٌقًمٞمتس" إن هذه اًمٕم٤مدة
سمدأت ذم اًم٘مرن اًمث٤مين .وىمد اظمت٤مرت اًمٙمٜمٞمً٦م اًمنمىمٞم٦م يقم اًمً٤مدس ُمـ يٜم٤مير ًمالطمتٗم٤مل سمٛمٞمالد
يًقع ،ورسمام يم٤من ؾمٌ٥م اظمتٞم٤مر اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٖمرسمٞم٦م يقم  03ديًٛمؼم ،هق أن اًمروُم٤من يم٤مٟمقا حيتٗمٚمقن
ذم ذًمؽ اًمٞمقم سمٕمٞمد إًمف اًمِمٛمس ،يمام يم٤من آٟم٘مالب اًمِمتقي حيدث ذم هذا اًمقىم٧م .وىمد اظمت٤مرت
اًمٙمٜمٞمً٦م هذا ًمتحقيؾ اًمٕم٤مدات واعمامرؾم٤مت اًمقصمٜمٞم٦م إمم يقم قمٌ٤مدة اًمرب يًقع اعمًٞمح .وىمد ردد
يمؾ ُمـ يمؼمي٤مٟمقس ويقطمٜم٤م ذهٌل اًمٗمؿ ،هذه اًمٗمٙمرة"(.)1
وي٘مقل "ويؾ ديقراٟم٧م"" :اطمتٗمٚم٧م سمٕمض اًمٙمٜم٤مئس اًمٖمرسمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م يمٜمٞمً٦م روُم٤م سمذيمرى
ُمقًمد اعمًٞمح ذم اًمٞمقم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ يم٤مٟمقن إول ،ويم٤من ىمٌؾ هذا حيتٗمؾ ومٞمف سمٕمٞمد ُمثرا
"ُمقًمد إًمف اًمِمٛمس اًمذي ٓ ي٘مٝمر" واهتٛم٧م اًمٙمٜم٤مئس اًمنمىمٞم٦م أظمقاهت٤م اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمقصمٜمٞم٦م وقمٌ٤مدة
اًمِمٛمس"(.)0
وهبذا يتٌلم أٟمف ىمٌؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٤من يقم  03ديًٛمؼم قمٞمدا وصمٜمٞم٤م ًمتٙمريؿ اًمِمٛمس ،وُمع قمدم
اًمتٛمٙمـ ُمـ حتديد ُمققمد دىمٞمؼ عمقًمد اعمًٞمح طمدد آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م قمٞمد اًمِمٛمس يمٛمققمد اًمذيمرى،
رُمزا ًمٙمقن اعمًٞمح "ٟمقر اًمٕم٤ممل" )1(.وقمغم رهمؿ أن قمٞمد اعمٞمالد يٕمد صم٤مين أهؿ إقمٞم٤مد اًمٜمٍماٟمٞم٦م
قمغم اإلـمالق سمٕمد قمٞمد اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويٛمثؾ شمذيم٤مر عمٞمالد يًقع اعمًٞمح ،وم٢مٟمف ًمٞمس ًمف أصؾ ذم
إٟم٤مضمٞمؾ وٓ ذم شمٕم٤مًمٞمؿ اعمًٞمح ،وأٟمف قمٞمد وصمٜمل دظمٞمؾ قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمًٌ٥م شم٠مصمره٤م سم٤مًمدي٤مٟم٤مت
اًمقصمٜمٞم٦م اعمٕم٤مسة هل٤م ،وقمغم ومرض صح٦م اًمت٤مريخ ،ومٚمؿ يثٌ٧م آطمتٗم٤مل سمٕمٞمد اعمٞمالد قمـ يًقع
اعمًٞمح وٓ هق ٟم٤مسمع ُمـ شمٕم٤مًمٞمٛمف ،وأٟمف سمدقم٦م حمدصم٦م سمدأت ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع اعمٞمالدي ،وٓ جيقز
اخت٤مذه٤م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ديٜمٞم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتِمٌف سم٠مقمٞم٤مد اًمقصمٜمٞملم وُم٤م يّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ اطمتٗم٤مٓت ديٜمٞم٦م
وصٚمقات ظم٤مص٦م حمدصم٦م قمغم ديـ اًمًٞمد اعمًٞمح ودقمقشمف.
( )1دائرة اعمٕم٤مر ف اًمٙمت٤مسمٞم٦م.036/2 ،
( )0ىمّم٦م احلْم٤مرة ،ديقراٟم٧م.011-010/11 ،
( )1اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف.021/02 ،
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ارتامت١
إن أهؿ ُم٤م يٛمٙمـ أن يًجٚمف اًمٌ٤مطم٨م ذم ظمت٤مم اًمٌح٨م هق أن إٟم٤مضمٞمؾ مل حتدد شم٤مرخي٤م حمددا
وُمٕمٞمٜم٤م عمٞمالد يًقع اعمًٞمح ،سمؾ وىمع اوٓمراب واظمتالف ذم حتديد شم٤مريخ اعمٞمالد ٟمٔمرا ٓظمتالف
شمٗمًػم إطمداث واًمقىم٤مئع اًمتل راوم٘م٧م طم٤مدصم٦م اًمقٓدة واًمتل دمٕمؾ ُمـ حتديد شم٤مريخ اعمٞمالد أُمرا
صٕمٌ ٤م ،سمؾ ُمًتحٞمال .وأن اًمت٤مريخ اًمذي حتتٗمؾ ومٞمف اًمٙمٜم٤مئس اًمٞمقم سمٕمٞمد اعمٞمالد ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٤م
ورد ذم إٟم٤مضمٞمؾ ،سمؾ أصمٌت٧م اًمدراؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م اعمٕم٤مسة أهن٤م شمرضمع إمم شم٘م٤مًمٞمد وقم٤مدات وصمٜمٞم٦م
ىمديٛم٦م شم٠مصمرت هب٤م اًمٜمٍماٟمٞم٦م .وأمجٕم٧م إٟم٤مضمٞمؾ أٟمف وًمد ذم ُمديٜم٦م داود سمٞم٧م حلؿٟٕ ،مف طمً٥م
آ قمت٘م٤مد اًمٙمٜمز ُمـ ٟمًؾ داود وحت٘مٞم٘م٤م ًمٜمٌقءة اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ طمً٥م زقمٛمٝمؿ ،وهق حمؾ إمج٤مع
اًمٜمّم٤مرى ظمالوم٤م ًمٚمٞمٝمقد .وذيمرت إٟم٤مضمٞمؾ أن ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ُمـ أُمف اًمٕمذراء ُمريؿ طمدث
سمٛمٕمجزة إهلٞم٦م وشمدظمؾ إهلل سمقاؾمٓم٦م احلٛمؾ ُمـ روح اًم٘مدس ،وأن اعمالك سمنم ُمريؿ ويقؾمػ
سمٛمٞمالد يًقع اعمًٞمح  ،وأن ٟمً٥م اعمًٞمح ذم إٟمجٞمكم ُمتك وًمقىم٤م فم٤مهر ومٞمف اًمتٜم٤مىمض واًمتٌ٤ميـ وٓ
يٛمٙمـ اًم٘مٌقل سمف ُمع وضمقد احلٛمؾ واعمٞمالد اًمٕمذري عمريؿ .وطمً٥م اًمتّمقر اًمٜمٍماين أن يًقع
اعمًٞمح ُمـ ٟمًؾ إسمراهٞمؿ واًمًالًم٦م اًمداودي٦م ،وأٟمف اسمـ اهلل واسمـ اإلٟمً٤من ،وًمذًمؽ ضم٤مءت وٓدة
اعمًٞمح حت٘مٞم٘م٤م ًمٜمٌقءات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ سمقٓدة اعمًٞم٤م ،واعمخٚمص اعمٜمتٔمرً ،مٞمخٚمص ؿمٕم٥م سمٜمل
إهائٞمؾ ظم٤مص٦م ُمـ فمٚمؿ اًمقصمٜمٞملم اًمروُم٤من ،واًمٌنمي٦م قمٛمقُم٤م ُمـ وزر اخلٓمٞمئ٦م واًمِمٕمقر سم٤مإلصمؿ،
ويٗمدي ٟمٗمًف ًمٚمّمٚم٥م ًمٞمٕمؿ إُمـ واًمًالم واخلػم اعمٕمٛمقرةً ،مٙمـ ُم٤م ورد ذم إٟم٤مضمٞمؾ ُمـ
شمٜمزيؾ ٟمٌقءات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ قمغم ُمٞمالد اعمًٞمح شمٌلم سم٤مًمدراؾم٦م أهن٤م ٓ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ،وٓ شمتقاومؼ ُمع
ُمًػمة طمٞم٤مشمف ،وأن رواي٤مت اعمٞمالد ذم إٟم٤مضمٞمؾ شمٗمت٘مد إمم اًمدىم٦م واًمثٌقت واعمّمداىمٞم٦م ٟمٔمرا
ًمتٜم٤مىمْمٝم٤م واظمتالومٝم٤م ،يمام أهن٤م دمًد رؤي٦م ٟمٔمر يم٤مشمٌٞمٝم٤م وومؼ اًمٌٞمئ٦م واًمٗمئ٦م اعمًتٝمدوم٦م ُمـ يمت٤مسم٦م
أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ ،وهمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕم٤مر ض واًمتٜم٤مىمض واًمت٠مصمر سم٤مٕؾم٤مـمػم اًمديٜمٞم٦م اًمقصمٜمٞم٦م اًمً٤مئدة طمٞمٜمذاك
ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ ،سمؾ ؾم٤ممه٧م شمٚمؽ اًمرواي٤مت وهمػمه٤م مم٤م ورد ذم إٟم٤مضمٞمؾ قمـ طمٞم٤مة يًقع اعمًٞمح
ذم فمٝمقر ادم٤مه قمٜمد اًمٌ٤مطمثلم يٜمٗمل وضمقد ؿمخّمٞم٦م اعمًٞمح ،ويٕمده٤م أؾمٓمقرة ومهٞم٦م ًمٞمس هل٤م
وضمقد ذم أرض اًمقاىمع .يمام أن ُم٤م ي٘مقم قمغم شمٚمؽ اًمرواي٤مت ُمـ شمّمقر ٟم٤مؾمقيت وٓهقيت ًمٓمٌٞمٕم٦م
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اعمًٞمح ،وأٟمف اسمـ اهلل سم٤مًمالهقت واسمـ اإلٟمً٤من سم٤مًمٜم٤مؾمقت ،مل يٕمد ُم٘مٌقٓ ُمع وضمقد شمٚمؽ
آظمتالوم٤مت واًمتٜم٤مىمْم٤مت اجلقهري٦م .وذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م أويص اًمٌ٤مطمثلم وـمالب
اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مٓهتامم سم٘مْم٤مي٤م ُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ،واًمؽميمٞمز قمغم اعم٘م٤مرٟم٦م ،واؾمتخراج أوضمف
اًمتٕم٤مرض واًمتٜم٤مىمض واًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝم٤م ،وأن يٌذًمقا ضمٝمقدا ذم قمرض ُمً٤مئؾ آشمٗم٤مق وآظمتالف
سملم إدي٤من عمٕمروم٦م احلؼ ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٌ٤مـمؾ واخلروج سمٛمِم٤مريع سمحثٞم٦م حتٞمل ضمٝمقد قمٚمامء اعمًٚمٛملم
ذم دراؾم٦م إدي٤من ذم اًمٕمٍم احل٤مض.
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املؿادز ٚاملسادع
 .1أؾمٓمقرة اعمًٞمحٞم٦م سملم احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل ،ضمقرج إدوارد إومري ،شمرمج٦م :قم٤مدل أؾمٕمد
اعمػمي (اًم٘م٤مهرة :آوم٤مق ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط0213 ،1م).
 .0إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ذم إدي٤من اًمً٤مسم٘م٦م ًمإلؾمالم ،قمكم قمٌداًمقاطمد واذم (اجلٞمزة :هنْم٦م
ُمٍم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،د ط ،د ت).
 .1إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي ،حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م :حمٛمد أمحد
ُمٚمٙم٤موي (اًمري٤مض :اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث واإلومت٤مء ،ط1214 ،5هـ0213-م).
 .2إقمٔمؿ ممٞمزات اعمًٞمح ذم مجٞمع اًمٙمت٥م ،قمٌداعمًٞمح سمًٞمط أسمق اخلػم (اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌٕم٦م
اعمٍميلم ،ط.)0223 ،1
 .3أًمٖم٤مز اإلٟمجٞمؾ ،ومرس اًمًقاح (دُمِمؼ :دار اًمتٙمقيـ ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم ،ط،1
0210م).
 .4اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م ،شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل (اًم٘م٤مهرة :يمٜمٞمً٦م اًمِمٝمٞمد ُم٤م رضمرضمس
سم٤مؾمٌقرشمٜم٩م ،اعمٓمٌٕم٦م إٟمٌ٤م رويس ،ط0221 ،1م).
 .5اًمٌح٨م قمـ يًقع ،يمامل اًمّمٚمٞمٌل (قمامن :دار اًمنموق ،د ط ،د ت).
 .6شم٤مريخ اًمٗمٙمر اعمًٞمحل ،طمٜم٤م ضمرضمس اخليي (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦م ،د ط ،د ت).
 .7شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ُمـ اًمتٙمقيـ وطمتك اًمٞمقم ،ؾمتٞمٗمـ مُ .مٞمٚمر ،وروسمرت ف ،هقسمر،
شمرمج٦م :وًمٞمد وهٌ٦م ،وضمدي وهٌ٦م (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦م ،ط0226 ،1م).
 .12شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م ،يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي ،شمرمج٦م :اًم٘مٛمص ُمرىمس داود (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م
اعمحٌ٦م ،د ط ،د ت).
 .11شم٤مريخ وقم٘م٤مئد اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سملم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜملم واًمت٘مديس ،يقؾمػ اًمٙمالم
(دُمِمؼ :دار صٗمح٤مت ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط0227 ،1م).
 .10اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدسٟ ،مخٌ٦م ُمـ اعم١مًمٗملم اًمالهقشمٞملم (اًم٘م٤مهرة :ذيم٦م
ُم٤مؾمؽم ُمٞمدي٤م ،د ط ،د ت).
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 .11اًمتٗمًػم اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس  -اًمٕمٝمد اجلديد اجلزء إولُ ،متك هٜمري ،شمرمج٦م:
جمٛمققم٦م ُمـ اعمؽممجلم حت٧م إذاف :ضمقزيػ ص٤مسمر (اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌققم٤مت إجيٚمز ،ط،1
0220م).
 .12طمٞم٤مة اعمًٞمح ذم اًمت٤مريخ ويمِمقف اًمٕمٍم احلدي٨م ،قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد (اًم٘م٤مهرة :هنْم٦م
ُمٍم ،أسمريؾ0223 ،م).
 .13دائ رة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦مُ ،مٜمٞمس قمٌداًمٜمقر ،وم٤ميز وم٤مرس ،أٟمدريف زيمل ،أٟمقر زيمل (اًم٘م٤مهرة:
دار اًمث٘م٤موم٦م ،ط ،0د ن).
 .14ه اًمتجًد ،ؾمٚمقان ُمقؾمك (سمػموت :شمٕم٤موٟمٞم٦م اًمٜمقر إرصمقذيمًٞم٦م ،ط0224 ،1م).
 .15ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدسٟ ،مخٌ٦م ُمـ اعم١مًمٗملم اًمالهقشمٞملم ،هٞمئ٦م اًمتحرير :سمٓمرس
قمٌداعمٚمؽ ،ضمقن إًمٙمًٜمدر ـمٛمًـ ،إسمراهٞمؿ ُمٓمر (سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت).
 .16اًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل ًمٚمٕمٝمد اجلديد ،ومػمًملم د .ومػمسمروج ،شمرمج٦م :جمٛمققم٦م ُمـ اعمؽممجلم
اًمالهقشمٞملم (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م دار اًمٙمٚمٛم٦م ،ط0225 ،1م).
 .17ىمّم٦م احلْم٤مرة ،ويٚمٞم٤مم ضمٞمٛمس ديقراٟم٧م ،شمرمج٦م :زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد وآظمرون (سمػموت:
دار اجلٞمؾ ،شمقٟمس :اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمريب ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم1226 ،هـ 1766 -م).
 .02اًمٙمت٤مب اعم٘مدس (اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واًمٕمٝمد اجلديد) (اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،
اإلصدار اًمث٤مًم٨م ،ط0224 ،1م).
 .01اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم اإلٟمجٞمؾ ،وًمٞمؿ إدي (سمػموت :جمٛمع اًمٙمٜم٤مئس ذم اًمنمق إدٟمك،
د ط1751 ،م).
ُ .00م٤م ٓ شمٕمرومف قمـ اعمًٞمحٞم٦م ،حمٛمد قمٜم٤من (اًمري٤مض :دار اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د ط ،د ت).
ُ .01مدظمؾ اًمٕمٝمد اجلديد ،ضمقن دريـ ،شمرمج٦م :إهي٤مب ضمقزيػ ،ومٜمٞمس ٟم٘مقٓ (اًم٘م٤مهرة :دار
اًمث٘م٤موم٦مُ ،مٓمٌٕم٦م ؾمٞمقسمرس ،ط0213 ،1م).
ُ .02مدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد ،ومٝمٞمؿ قمزيز (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦مُ ،مٓمٌٕم٦م دار اجلٞمؾ ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م،
ط1762 ،1م).
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إقمداد :د .قمٌداهلل سمـ أمحد ُمٌ٤مرك سم٤موادي

ُمٞمالد يًقع اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م

 .03اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ أو اًمٙمٜمٞمً٦م واًمٜم٘مد اًمٙمت٤ميب احلدي٨م ،ومٞمزيٚملم يمٞمزيتش ،شمرمج٦م :إب
ُمٞمِم٤مل ٟمجؿ (سمػموتُ :مٜمِمقرات اًمٜمقر ،د ط1761 ،م).
 .04اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ،أمحد قمٌداًمقه٤مب (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م ،ط،0
1226هـ 1766 -م).
 .05اعمًٞمحٞمقن إوائؾ واإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ظمٗم٤مي٤م اًم٘مرون ،إ .س .ؾمٗمٞمٜمًٞمًٙم٤مي٤م،
شمرمج٦م :طمً٤من ُمٞمخ٤مئٞمؾ إؾمحؼ (دُمِمؼ :دار قمالء اًمديـ ًمٚمٜمنم ،ط0225 ،0م).
ُ .06م٘م٤مرٟم٦م سملم إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م ،حمٛمد قمكم اخلقزم (قمامن :دار اًمٗمالح ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،د
ط1771 ،م).
ُ .07مٞمالد وـمٗمقًم٦م اسمـ اهلل يًقع اعمًٞمح ذم سمِم٤مرة ُمتك ،إًمٞم٤من يمقومٞمٚمٞمف ،شمرمج٦م :ق .يقؾمػ
ؾمٛمػم (اًم٘م٤مهرة :دار اًمث٘م٤موم٦م ،ط0212 ،1م).
 .12اًمٜمٍماٟمٞم٦م ٟمِم٠مهت٤م اًمت٤مرخيٞم٦م وأصقل قم٘م٤مئده٤م ،قمروم٤من قمٌداحلٛمٞمد ومت٤مح (قمامن :دار قمامر
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط1202 ،1هـ 0222-م).
 .11هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ،قمٌداعمًٞمح سمًٞمط (ُمٓمٌٕم٦م ُمدارس إطمد ،د
ط ،د ت).
 .10اًمقضمف أظمر ًمٚمٛمًٞمح ،ومراس اًمًقاح (دُمِمؼ :دار قمالء اًمديـ ،ط0222 ،1م).
 .11يًقع ُمـ هق اسمـ اإلٟمً٤من ،ومريز صٛمقئٞمؾ (اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌٕم٦م أشمقسمرٟم٧م0220 ،م).
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