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1 
 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

 (جايعت انكٕيج) َايف انذبٕسبٍ محٕد د.                  
[4-33]  

 
 

2 
"مجعًا ٔدراست" انخاريخ انكبرييصطهخ )مل يصخ( عُذ اإلياو انبخاري يف   

 (جايعت انكٕيج)  حمًذ مشس انذيٍ بُج د. جامسيت

 
 

3 

 أدكاو احملجٕز نذيّ حتفظيًا يف انُظاو انسعٕدي ٔحطبيقاحٓا انقضائيت

 (جلايعت انسعٕديت اإلنكرتَٔيتا) فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕ د.

 

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد.  4

 
 

5 

 دكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع جبهذِ ـ دراست فقٓيت يقارَت ـ

 (طيبتجايعت ) عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

 
 

6 

يفذًاث األقراٌ يف )عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ 
"أمنٕرجًا" (يبًٓاث انقرآٌ  

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

 
 

7 
 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي

(جايعت أو انقرٖ) عبذ انرمحٍ أمحذ َخٕبُج يٓا أ.د.   

[34-62] 

[63-118] 

 انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء املعريف 
[119-164] 

[165-207] 

[208-253] 

[254-329] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثم أما بعد:                                   وصحبه أمجعني.       وظذ آلهملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل  

هبذه  ،"تؼدم البحث العؾؿي رهني بادـفج، يدور معه وجوًدا وظدًما، ِدقًة وختؾخاًل، صدًقا وبطالكا" فنن

يتوقف ظذ ظذ أن الػفم "الؽؾامت افتتح ظبد الرمحن بدوي كتابه )مـاهج البحث العؾؿي(، واختتؿه بؼوله: 

هاتان اجلؿؾتان تؾخصان ما كود احلديث ظـه يف هذه الؽؾؿة،  ."حتؾقل التصورات ادتعؾؼة بظاهرٍة اجتامظقة

وتشؽالن إشاس الػؾسػي الذي كرتضقه دا شقليت تؼريره ٓحًؼا إن صاء اهلل تعاىل.  وقبل أن كؾؼي الضوء ظذ 

اد أن يسفع ظن ادعارك العبثقة، التي ٓ حيسن صاحُبفا صقًئا هذه الػؽرة هنقب بؽلِّ مشتغٍل بالبحث العؾؿي اجل

شوى الدوران يف متاهات ادسائل اجلزئقة، أو آكشغال بأخرين، حتى ٓ يؽاد يستؿع إىل فؽرٍة ما، إٓ ويـؼل 

حبفا البحث من الؼول إىل الؼائل، يف هوٍس حمؿوٍم بآكشغال بتصـقف أخرين، وفق قوالب اظتباضقة، يظن صا

هي الؼؾعة احلصقـة التي حتؿي محى اإلشالم، بقـام  -التي ظاش ظؾقفا ردًحا  من الزمن-أن تؾك الصور الـؿطقة 

ٓ تعدو أن تؽون صـدوًقا  ضقًؼا  حبس فقه كْػَسه وأكػاَشه ظن التػاظل مع الواقع وظؾوم العرص؛ وهلذا كؾه 

ًٓ  قط مع الـوايا السقئة؛بالبحث العؾؿي الرصني: هنؿس دائاًم  يف آذان ضالبـا وإخواكـا من ادشتغؾني   ٓ ختؾْق جد

ففذا لن ُيَغّر يف الواقع صقًئا، وشقعطؾك ظن مرشوع اإلصالح الذي تريده لؾبحث الرشظي اجلاد الذي يدخل يف 

 ظؿق احتقاجات ادجتؿع. وإذا أوصؾك البحث العؾؿي إىل يشء، فؼؾه كام هو، دون آكشغال بردود إفعال.

هذا يلخذكا إىل إمر الذي أكدكاه مراًرا ِمن أنَّ معايَل إخالق ركُن ماهقٍة يف البحث العؾؿي من وجفة 

التي بغقاهبا يصبح الـظر اإلشالمقة، خالًفا لؽثٍر من اددارس الغربقة القوم. وُأوىل هذه إخالق: الشجاظة، 

ث من خالله رضا ممشسٍة، أو جمتؿٍع، أو ضائػٍة، وموقًعا يتؾؿس الباح البحث جمرد صورٍة لؾـػاق العؾؿي،

 وخمالًة جيؿع فقفا حصقؾة الرضا، لؽـه خيرس ذاته وييسء إىل العؾم الذي يدظي آكتامء إلقه.

كام قال -إذا تبني هذا فنن ادتلّمل يف كثٍر من الـتاج البحثي القوم حني يـادي بادـفج العؾؿي جيد كػسه 

 ، ويؽاد حيدو بؼول ذي الرّمة:"فقفا العني وإذن هيامء تؽذب"يف  -ادتـبي

 إذا قال حاديـا لقسؿع كبلًة:***صٍه؛ مل يؽن إٓ دويُّ ادسامعِ 

 القوم يف حاجٍة إىل تصحقح ادسار، واظتدال ادسرة أحوج من البحث إكاديؿي 
ٍ
ولعؿري إكه ما من يشء

 إىل ذاك يف ادمشسات العؾؿقة.

واحلؼقؼة التي كراها ماثؾة لؾعقان هي أن البحث العؾؿي يف العؾوم اإلكساكقة ظؿوًما، والبحث الرشظي ظذ 

معريٍف، ومجوٍد مـفجي، جيعؾه دائًرا يف تؾخقص أقوال  سٍ القوم من حالِة تؽؾُّ  -يف ظؿومه- جفة اخلصوص يعاين

غقابات التاريخ، ويف أحسن أحواله يعؼد مؼاركًة ادتؼدمني، أو حتؼقق كتاجفم، أو فض اخلصومة بني خمتؾػني يف 

فنن آكحقاز : حقث ادـفج، أما من حقث ادضؿونبني صخصقٍة معارصة وأخرى تارخيقة. هذا من 



بوصػه أحد أهم العقوب يف البحث، التي خترجه ظن أن يؽون ظؾؿًقا باتػاق ظؾامء - )إبستؿولوجي(

ر من الـتاج، حتى إن الؼارئ لقؽاد يعرف كتقجة البحث من ظـواكه، يشؽل روًحا شاريًة يف كث -ادقثودلوجقا

فضاًل ظن أن يتؿؽن الباحث من إبداء رأٍي خيالف السائد يف الوشط العؾؿي، أو يؼدم رؤيًة جديدًة خالقًة من 

 محوٓت التاريخ وآكحقاز إيديولوجي أو إبستؿولوجي.

ؽار وادعارصة، وآكعتاق من آشتالب التارخيي، إىل فضاء وكحن هـا كدظو الباحثني إىل اجلدة وآبت

البحث العؾؿي الرصني، الذي يوطف معارف الباحث التخصصقة، ويعتؿد ادـاهج البحثقة ادعارصة، يف ظالج 

قضايا ظرصه ومشؽالت وقته، كام فعل أشالفـا من قبل، يف متثؾفم واجب الوقت، ومعاجلتفم مسائل ظرصهم؛ 

ضارة اإلشالمقة رائدًة لؾبحث العؾؿي، يف الوقت الذي كاكت فقه أوروبا قابعة حتت ظصور حتى أضحت احل

الظالم. وهل ظرفت الدكقا مـفًجا اشتؼرائًقا أدق من مـفج ادحدثني!، أو مـفًجا حتؾقؾًقا أوىف من مـفج ظؾامء 

شالمي، وأكتجت تؾك ادـاهج إصول!. وادتلمل يف تاريخ تؾك احلركة الػؽرية التي شادت بالد العامل اإل

 الرصقـة؛ يدرك أمرين يف غاية إمهقة:

جرًسا ظزت مـه احلضارة القوكاكقة،  -كام يزظم مػؽرو الغرب القوم-أن احلضارة اإلشالمقة مل تؽن  أوهلام:

ب أو صورًة مشوهًة هلا. بل كاكت حضارًة مستؼؾًة، كشلت ظذ ادـفج الؼرآين، وكؼدت وضورت ما لدى الشعو

إخرى؛ حتى وّلدْت وأكضجت كقاًكا جديًدا، وفق مـطؾؼاٍت وآلقاٍت جديدة؛ يؿؽــا معه الؼول بصورٍة جازمة: 

 هو كتاج احلضارة اإلشالمقة. -بصورته التي يػاخر هبا العؾم التجريبي القوم-إن ادـفج آشتؼرائي 

ئل العؾم، وآكحقاز إىل احلؼقؼة العؾؿقة، تؾك ادوضوظقة الدققؼة، والشجاظة البارزة يف تؼرير مسا ثاكقفام:

 وكتاج البحث الرصني، وإن خالف السائد أو أغضب بعًضا من أتباع ادذاهب، واجلؿفور الؽبر من ادؼؾدة.

أمل يلن لؾبحث الرشظي القوم أن يستؾفم ذلك ادـفج وتؾك الروح يف  والسمال الذي يطرح كػسه أن:

ـحاز إىل احلؼقؼة ذاهتا دون اظتباٍر لؾحؿوٓت التارخيقة؟ وأن يعقد متوضعه يف قؿة اشتؽامٍل لتؾك ادسرة؟ وأن ي

 ني ميُّٱالبحث العؾؿي الرصني الذي يعالج مشؽالت العرص ويـشغل هبؿوم الوقت؟؛ ظؿاًل  بؼوله تعاىل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وقوله تعاىل: ،َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي
َُّّ. 

 واهلل من وراء الؼصد

 وظذ آله وصحبه وشؾم تسؾقاًم كثًرا.ملسو هيلع هللا ىلص وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد 

  

  

 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي
  

 إعذاد
 أمحذ َخٕعبذ انرمحٍ بُج يٓا د. أ.

   



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 

        477 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ًَدص ايبشح

 إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل.: ُمقوقع اًمٌح٨م

ُمـ  إسمٓم٤مهل٤م سمٜمّمقص: سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م

٠مدًم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمدقمؿ ذًمؽ، وإفمٝم٤مر صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن سمو إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م،

 وٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من. وومقز ُمتٌٕمٞمف، ورومٕمف،، وشمؼمئتف ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥مواًمًٜم٦م، 

ُم٤م هل إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ و قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى؟هل طم٘مٞم٘م٦م : ُم٤م شم٤ًمؤٓشمف

وهؾ هٜم٤مك صمٖمرات  ًتف أيدي اًمٞمٝمقد؟إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُم

ٞمػ شمٌٓمؾ ويم همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤ًم؟هق اًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمّمٚمقب هق ُم٤م ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م؟ و

ُمـ  واًمًٜم٦م، وهؾ سمرئُم٤م هل صقر طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن و قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل؟

 ٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من؟وهؾ ؾمٞم واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م ورومع؟

 .، اًمت٤مرخيلاعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، اًمتحٚمٞمكم، آؾمتٜم٤ٌمـمل :تٌع ومٞمفاًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م اعم

: ٓ ظمالف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى أن إٟمٙم٤مر صٚم٥م اعمًٞمح يٕمد يمٗمرًا، وُمـ ؿمؽ ذم أهؿ ٟمت٤مئجف

صٚم٥م اعمًٞمح سمذيمر اًمتٜم٤مىمض اًمٙمٌػم سملم رواي٤مت قمدم  اؾمتٕمٜم٧م قمغم إصم٤ٌمتوىمد  ومٝمق يم٤مومر. صٚمٌف

وضمقد صمٖمرات ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م أصم٧ٌم ، ويمت٤مهبؿ اًمٕمٝمد اجلديداعمقضمقدة اًمٞمقم ذم إرسمٕم٦م إٟم٤مضمٞمؾ 

سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد اًمّمٚم٥م، يمام سمٞمٜم٧م 

مل يٙمـ ى اًمٜمّم٤مرى أن ٟم٘مؾ إٟم٤مضمٞمؾ ًمدو ن اعمّمٚمقب هق همػم اعمًٞمح،سمؾ إ >ُمًتف أيدي اًمٞمٝمقد

ٌلم سمجالء يمام شمأهنؿ ًمٞمًقا قم٤معملم سمٌمء مم٤م يتْمٛمٜمف،  ُمـ سم٤مب اًمتقاشمر اًمذي حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ ُمع

هؿ ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم ذم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ و،  اًمٜمّم٤مرىأن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٚم٥م اؿمتٌف أُمره قمغم

وسظم٦م  ويقُمف، اًمّمٚم٥مؿمٝمقد قمٚم٦م اعمّمٚمقب، واًمٚمّم٤من واعمّمٚمقب، و :ُمثؾ ،سم٘مْمٞم٦م اًمّمٚم٥م

أيمد اهلل ه، وىمد قمـ ٟمج٤مة اعمًٞمح وصٚم٥م همػماًمت٤مريخ أيْم٤ًم ٟم٤مـمؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م و. اًمٞم٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م

اًمذيـ قمٚمؿ ف قمغم اًمٞمٝمقد اًمذيـ زقمٛمقا صٚمٌف، يمام أن ٌ  ؿُم وأٟمف ذم يمت٤مسمف قمدم صٚمٌف وأٟمف رومٕمف إًمٞمف، 

ذم آظمر  فًموقمغم أن ٟمزُمـ ظمالل اًمًٜم٦م أمجع اعمًٚمٛمقن ، ووهؿ اًمٜمّم٤مرى همػم ُم١ميمد ،اظمتٚمٗمقا ومٞمف

 اًمزُم٤من. 
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ٚمٛمٞم٦م سملم قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى وقمٚمامء اعمًٚمٛملم> ًمتٗمٜمٞمد أدًم٦م إىم٤مُم٦م اعمٜم٤مفمرات اًمٕمأهؿ شمقصٞم٤مشمف: 

يمؾ ىمقم ذم إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وهمػمه٤م وٟمنمه٤م قمؼم ضمقضمؾ. وإٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م ومٞمف 

سم٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م> ًمٜمنم أهؿ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم إدي٤من اًمًاموي٦م اعمحروم٦م ظم٤مص٦م 

ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم إدي٤من، اًمٜمٍماٟمٞم٦م، ودراؾم٦م دور اعمٝمتديـ إمم اإلؾمالم 

 ودراؾم٦م أصمر احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم اجلدال اًمديٜمل، واعم٘م٤مرٟم٦م سملم إدي٤من ذم اًمنمق واًمٖمرب.

آي٤مت  -ؿمقاهد شم٤مرخيٞم٦م  -ٟمّمقص ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م -مجع  -: ىمراءة يمٚمامت ُمٗمت٤مطمٞم٦م

 حتٚمٞمؾ. -ختري٩م -وأطم٤مدي٨م 
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Abstract 

Thesis Title: Annulment of the Doctrine of Crucifixion in the Four 

Gospels with Historical Evidence.  

Problem of the Study: Identifying of the truth of the Christian doctrine of 

crucifixion, and its nullification by texts from the four Gospels, with 

historical evidence to support that. Furthermore, it aims to show pictures of 

the truth of Christ in the Qur’an and Sunnah, his acquittal from the incident 

of crucifixion, and his exaltation, the gain of his followers, and his descent 

at the end of time. 

Questions of the study: What is the truth of the Christian doctrine of 

crucifixion? What is the conclusive evidence from the same Gospels that 

Jesus could not have been touched by the hands of the Jews? Are there 

gaps in the narration of the crucifixion incident? What is the evidence that 

the crucified was definitely other than Christ? How to invalidate the 

doctrine of crucifixion by historical evidence? What are the images of the 

truth of Christ in the Qur’an and Sunnah? Is he acquitted of the incident of 

crucifixion and ascending? Will he come down at the end of time?.  

The Study Approach: the inductive, analytical, deductive, and historical 

approach. 

The important results: There is no dispute among the Christians that 

denying the crucifixion of Christ is considered unbelief, and whoever 

doubts his crucifixion is an infidel. I sought to prove the non-crucifixion of 

Christ by mentioning the great contradiction between the four Gospels that 

exist today in their book, the New Testament. I proved the existence of 

loopholes in the crucifixion incident. I also showed with conclusive 

evidence from the same Gospels that Christ could not have been touched 

by the hands of the Jews, but rather that the crucified was other than Christ. 

It was also clearly shown that everything related to crucifixion was 
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suspected by the Christians, and they still differed in everything related to 

the issue of crucifixion, such as the cause of the crucified, the thief and the 

crucified, the witnesses of crucifixion and its day, and the cry of despair on 

the cross. History also speaks the truth about Christ’s salvation and the 

crucifixion of others. Allah Almighty confirmed in his book that he was not 

crucified, that he ascended him to heaven, and the Jews believed that they 

crucified him. Muslims have unanimously agreed through the Sunnah that 

he will come at the end of time. 

The important recommendations: Holding scientific debates between 

Christian scholars and Muslim scholars to refute the evidence of every 

people in nullifying the doctrine of crucifixion and others, and publishing it 

via Google. Establishing a scientific library on Google in both Arabic and 

English to publish the most important books written on the distorted 

monotheistic religions, especially Christianity. Studying the role of those 

who converted to Islam from the scholars of Jews and Christians in the 

comparison between religions. Studying the impact of the Crusades in 

religious debate and comparison between religions in the East and the 

West. 

Keywords: Reading- Collecting- Texts from the Four Gospels- Historical 

evidence - verses and hadiths – Validation - analysis. 
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احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم، وأيمٛمؾ ًمٜم٤م هذا اًمديـ سمٌٕمث٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل وظم٤مشمؿ 

اًمتحريػ طمتك أص٤مهب٤م ٦م اًمتل سم٘م، وأٟمزل قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم قمغم اًمٙمت٥م اًم٤ًمطاًمٜمٌٞملم 

  وسمٕمد:همٚم٧ٌم اًمقصمٜمٞم٦م قمغم اًمتقطمٞمد. 

وم٢من ضمقهر اإليامن اًمٜمٍماين قمغم ُم٤م شم٘مقل سمف إٟم٤مضمٞمؾ هق آقمت٘م٤مد سم٠من اعمًٞمح قمّٚمؼ قمغم 

اًمّمٚمٞم٥م، وىُمتؾ قمٚمٞمف، صمؿ أٟمزل ُمـ قمغم اًمّمٚمٞم٥م ُمٞمت٤ًم ًمُٞمدومـ ذم ُمٖم٤مرة، وُيقوع أُم٤مُمٝم٤م احلجر> 

ٞمث٧ٌم جلٛمٞمع أقمدائف ُم٤م ٟمٓمؼ سمف ُمـ أن ًمقمٚمٞمٝمؿ>  طمتك يًتقذم اعمٝمٚم٦م اًمتل ىمٓمٕمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ًمٞمخرج

اسمـ اًمرب ؾمٞمٛمٙم٨م ذم اًم٘مؼم سمٕمض اًمقىم٧م، صمؿ خيرج ًمٞمّمٕمد إمم اًمًامء ًمٙمـ اًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر هق 

أٓ شمٙمقن طمقًمف  - وهذا اعمٕمت٘مد-ُم٤م أطم٤مط هبذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت، ويم٤من ُمـ اعمٗمروض 

ًمٜم٠ٌم> ّٕن ُصٚم٥َم اإليامن أدٟمك ؿمٌٝم٦م ُمـ اوٓمراب ذم ُمتـ هذه اًمرواي٤مت اًمتل ىمّّم٧م هذا ا

سم٤معمًٞمح وضمقهره قمغم ُم٤م شم٘مقل سمف اًمٙمت٥م ي٘مقم قمغم هذا اعمٕمت٘مد، وٕن احل٤مدث يمام ي٘مقل ُمٗمنو 

ظم٤مص٦م إٟم٤مضمٞمؾ ًمٙمـ ىمراءة اًمٕمٝمد اجلديد  ،ٕمٞم٤مناًموىمع أُم٤مم قمدد ُمـ ؿمٝمقد  (3)اًمٙمت٤مب اعم٘مدس

قمٚمامء اًمٕم٘م٤مئد وومٚمًٗم٦م إدي٤من سمرؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شم٠مُمٚمٞم٦م شمقىمٗمٜم٤م يمام أوىمٗم٧م همػمٟم٤م ممـ ؾمٌؼ ُمـ إرسمٕم٦م 

شمٕمٓمل صقرة ُمْمٓمرسم٦م وُمِم٤مهد ُمت٤ٌميٜم٦م وإصم٤ٌمت وٟمٗمل ذم رواي٦م احلدث وذم اًمٖمرب أو اًمنمق، 

مل أر طمرضم٤ًم قمغم وومرة اعمّم٤مدر و. ٟمٗمًٝم٤م اًمقاطمد، ذم اًمزُمـ اًمقاطمد، ُمع ُمّم٤مدر هذا احلدث

سمٕمض رضم٤مل  إُمٝم٤مت ذم اًمٕم٘م٤مئد قم٤مُم٦م وُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمغم وضمف اخلّمقص أن ٟم٠ًمل

ويم٤مٟم٧م أرق  ،فوشمًتقىمػ قم٘مٚم يمؾ سم٤مطم٨م، شمٓم٤مًمع اًمالهقت قمـ ُمثؾ هذه اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل

 أن هذه ُم٤ًمئؾ إيامٟمٞم٦م شم١مظمذ يمام اٟمتٝم٧م إًمٞمٜم٤م سمٖمػم شمٕم٘مؾ، اإلضم٤مسم٤مت وظم٤مص٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب،

                                                           

إؾمٗم٤مر اخلٛم٦ًم اًمتل هل اًمتقراة وأؾمٗم٤مر واًمٕمٝمد اًم٘مديؿ: يِمٛمؾ . اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يتٙمقن ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واًمٕمٝمد اجلديد (3)

أرسمٕم٦م أٟم٤مضمٞمؾ وهل ومٞمف قمغم . أُم٤م اًمٕمٝمد اجلديد ومٞمٕمتٛمد اًمٜمّم٤مرى وُمٜمٝم٤م: ُمزاُمػم آل داود ،إٟمٌٞم٤مء، واًمٙمت٥م )يمت٥م احلٙمٛم٦م

وًمقىم٤م، ويقطمٜم٤م، ويم٤من شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ذم اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ُم٤م سملم أرسمٕملم إمم صمامٟملم ؾمٜم٦م سمٕمد وُمتك، اإلٟمجٞمؾ طم٥ًم رواي٦م ُمرىمص، 

اعمًٞمح قمغم أؾم٤مس سمٕمض اًمقصم٤مئؼ اًم٘مديٛم٦م وهل أن ُمٗم٘مقدة. ويُمت٥م اًمٕمٝمد اجلديد سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ًمٙمـ وضمدت ومٞمف رطمٞمؾ 

ًمًقداء ًمٚمٙمت٤مب اًمّمٗمح٦م ا :سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م. يٜمٔمر يمٚمامت سم٤مٔراُمٞم٦م صمؿ ٟم٘مؾ ُمـ أراُمٞم٦م إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، أُم٤م رؾم٤مئؾ سمقًمس ومٙمت٧ٌم

 .45-44صاعم٘مدس عمحٛمد يقؾمػ، 
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 سم٠مّن اإلٟمجٞمؾ اًمذي وًمٙمـ اًم٤ٌمطم٨م اعمًٚمؿ اًمذي ُي١مُمـ قمغم وقء ُم٤م ذم ديٜمف ُمـ ٟم٠ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

أصمٌتف وأصمٜمك قمٚمٞمف سم٤مقمت٤ٌمره يمت٤مسم٤ًم ؾماموي٤ًم ًمٞمس ومٞمف وواًمذي ذيمره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ   اعمًٞمحضم٤مء سمف 

 ُم٤م يٛمٙمـ أن يرومْمف اًمٕم٘مؾ أو يٜمٗمر ُمٜمف اًم٘مٚم٥م.

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٕمض ىمْم٤مي٤م اًمٕمٝمد اجلديد اًمتل ٘مرأ ُمـ وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف إن ذه٥م سم٤مطم٨م ي

شمِمٙمؾ قم٘مٞمدة هم٤مًمٌٞم٦م اًمٜمّم٤مرى ذم اًمٕم٤ممل ومْماًل قمـ إيامهنؿ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ٓ 

، ًمٙمٜمف يتٕم٤مُمؾ ُمع قمدد ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ شمٜم٥ًم إمم أصح٤مهب٤م، اعمًٞمح٢مٟمجٞمؾ قمدم إيامن سميٜمٓمٚمؼ ُمـ 

اهت٤م، وشم٤ٌميـ ُم٤م ذم رواي٤مهت٤م يدقمق إمم اًمٜمٔمر وُمٝمام ىمٞمؾ ذم ؿم٠مهن٤م وُمرضمٕمٞمتٝم٤م وم٢من يمثرهت٤م وقمدد رو

ومٞمام شمرويف> ٕن ُمٕمٔمؿ اًمرواي٤مت مم٤م ىمد ي٘مٌٚمف اًم٘مٚم٥م، ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة شم٘مْمٞم٤من سمرومض 

ؾمٌؼ إمم ممـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت طمقل أٟم٤ٌمء احلدث اًمقاطمد ذم اًمزُمـ اًمقاطمد ُمـ اعمّمدر اًمقاطمد، و

ٞم٦م اسمـ احلًلم اجلٕمٗمري اهل٤مؿمٛمل اعمتقرم قمٚمامء ُمـ اعمٚم٦م اإلؾمالُمُمـ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اًمت٠مُمكم اًمتحٚمٞمكم 

ُيٓم٤مًمع ُم٤م شم٘مقل سمف إٟم٤مضمٞمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب سم٤مب اإليامن،  ، وم٘مد ذه٥م (3)(ه:88ؾمٜم٦م )

اعمًٞمح، واقمت٘م٤مدهؿ أٟمف ضم٤مُمع اًمٜم٤مس ًمٞمقم  ٦مسم٠مًمقهٞماًمٜمّم٤مرى  واًمّمٚمٞم٥م، واعمّمٚمقب، ُمع ىمقل

  .(4)اًمٕمرض

، ًمٚمٜم٤مس أي ومْمٞمٚم٦م أن شم٘مدم أن اًمٜمٍماٟمٞم٦م ٓ شمًتٓمٞمع ي١ميمد اًمٕمالُم٦م أمحد ديدات و

يٌؼ ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ُمؼمر  ، هؾؾمقى ُم٤م شمزقمٛمف ُمـ اخلالص سمدم اعمًٞمح، وم٢مذا ُم٤م سمٓمؾ صٚم٥م اعمًٞمح

 .(5)ًمٚمدقمقة واًمقضمقد

إذ ًمٞمس ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م أي  >شم٘مقم قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمّمٚم٥مواًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ن اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م إ

اًمتل يريمزون قمٚمٞمٝم٤م شمريمٞمزًا ؾمقى هذه اًم٘مْمٞم٦م  قم٤مُمؾ ضمذب يٛمٙمـ أن جيذب اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م

وذًمؽ سم٢محي٤مئٝمؿ ًمٚمٜم٤مس أهنؿ ه٤مًمٙمقن ُمردودة قمٚمٞمٝمؿ أقمامهلؿ ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمذ > ؿمديداً 
                                                           

اًمٌٞم٤من اًمقاوح " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ،هق ص٤مًمح سمـ احلًلم اجلٕمٗمري أسمق اًمٌ٘م٤مء، أدي٥م، ٟم٤مصمر، ٟم٤مفمؿ، ًمف ظمٓم٥م وٟمٔمؿ وٟمثر، ُمتٙمٚمؿ (3)

، ويمِمػ اًمٔمٜمقن 36/82، . اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ًمٚمّمٗمديه:88. شمقذم ؾمٜم٦م "ط-اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد ئحاعمِمٝمقد ُمـ ومْم٤م

 .3/77 ،، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م36/82، حلٚمٞمٗم٦م

 .334-333ص، ىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس د. ص٤مسمر ـمٕمٞمٛم٦م :يٜمٔمر (4)

 .32ص، ُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء ٕمحد ديدات :يٜمٔمر (5)
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وٓدهتؿ وىمٌؾ أن يقًمدوا، مم٤م جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن اجل٤مهؾ سمح٘مٞم٘م٦م إُمر حيس سمث٘مؾ قمٔمٞمؿ قمغم يم٤مهٚمف 

اًمِمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م  سمٕمد أن يقىمٕمقا اإلٟم٤ًمن ومري٦ًموُمـ شمٚمؽ اخلٓمٞمئ٦م اًمتل مل يٙمـ ًمف دور ومٞمٝم٤م، 

واخلٓمٞمئ٦م، واخلقف ُمـ اهلٚمٙم٦م، يٗمتحقن ًمف سم٤مب اًمرضم٤مء سم٤معمًٞمح اعمّمٚمقب، ومٞمزيٜمقن ًمف ذًمؽ 

اًمٕمٛمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ىم٤مم سمف اعمًٞمح ٕضمؾ اًمٜم٤مس، ويدقمقٟمف إمم اإليامن سمف، وم٢مذا يم٤من ممـ مل يتٜمقر 

، وُم٤م قمٚمؿ أن إُمر قم٘مٚمف سمٜمقر اهلداي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م جيد أن هذه هل اًمٗمرص٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل يتخٚمص هب٤م

 .(3)يمٚمف دقمقى يم٤مذسم٦م وظمٓم٦م ظمٌٞمث٦م ًمإلي٘م٤مع سمف وأُمث٤مًمف

 أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚأضباب اختٝازٙ: 

إن أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمحقار ُمع اًمٜمّم٤مرى ودقمقهتؿ إمم اإلؾمالم وسمٞم٤من ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ  أوًٓ:

٤مئؿ قمغم آؾمتدٓل ٘مقم٘م٤مئد وم٤مؾمدة وشمّمقرات سم٤مـمٚم٦م هق ُم٤م ُيٕمرف سم٠مؾمٚمقب اًمتٌٙمٞم٧م اًم

ىمٜم٤مقمٝمؿ، وًمٕمٚمؽ ٍم ـمريؼ إلأىمسمٜمّمقص ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل يٕمتٛمدوهن٤م وي٘مرون سمّمحتٝم٤م وهق 

شمٕمج٥م إن قمٚمٛم٧م أن ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ُم٤مزاًم٧م ُمقضمقدة ذم يمتٌٝمؿ اعمحروم٦م يم٤مومٞم٦م إلسمٓم٤مل قم٘م٤مئدهؿ 

وأطمد أهؿ اعمح٤مور اًمتل جي٥م سمحثٝم٤م وشمٕمتؼم حمؾ ظمالف ضمقهري سملم اإلؾمالم  وسمٞم٤من وم٤ًمده٤م،

 ٜمٍماٟمٞم٦م.واًم

ًمٜمٗمقر اًمٜم٤مس ُمـ اًمديـ واٟمتِم٤مر  ٤مً ؾمٌٌإذ يم٤مٟم٧م  قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وُم٤م شمٕمٚمؼ هب٤م>إسمٓم٤مل  :صم٤مٟمٞم٤مً 

اإلحل٤مد، إذ مل يرَض اًمٜم٤مس سمٕم٤ٌمدة رب فم٤ممل، أو رب ُمّمٚمقب يم٤مًمذي شمريد اًمٙمٜمٞم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مس 

 .(4)أن يٕمٌدوه

 :فوًمٕمؾ ُمـ صقر هذا اإلحل٤مد واًمذي ؾمٌٌتف قم٘مٞمدة ُمقت اإلًمف سم٥ًٌم اًمٗمداء ُم٤م ىم٤مًمف ٟمٞمتِم

إن يم٤من ُمـ ؿم٠من ومٙمرة اهلل أن شمً٘مط والل اخلٓمٞمئ٦م قمغم سمراءة إرض، وم٢مٟمف ٓسمد ًمٚمٛم١مُمٜملم "

ٕهنؿ  >ـمقسمك ٕشم٘مٞم٤مء اًم٘مٚم٥م" وي٘مقل: .(5)"سم٤محلس إريض أن هيقوا سمٛمٕم٤موهلؿ قمغم شمٚمؽ اًمٗمٙمرة

                                                           

 .549ص، دراؾم٤مت ذم اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م د. ؾمٕمقد اخلٚمػ : ( يراضمع3)

 .352 – :34ص، سمراهلم حتت٤مج إمم شم٠مُمؾ ذم أًمقهٞم٦م اعمًٞمح عمحٛمد قمٌد اًمرمحـ :يٜمٔمر (4)

 .98ص، يم٤مُمؾ ؾمٕمٗم٤من، ُمًٞمحٞم٦م سمال ُمًٞمح (5)
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        484 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

اهلل... ًم٘مد سٟم٤م سمنمًا، وهلذا وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمريد إٓ ُمٚمٙمقت إرض، إمم أيـ ُم٣م اهلل؟  ٓ يٕم٤ميٜمقن

 ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ إمم أيـ ُم٣م؟

ًم٘مد ىمتٚمٜم٤مه، أٟمتؿ وأٟم٤م، أضمؾ، ٟمحـ اًمذيـ ىمتٚمٜم٤مه، ٟمحـ مجٞمٕم٤ًم ىم٤مشمٚمقه، أٓ شمِمٛمقن رائح٦م 

 .(3)"اًمٕمٗمـ اإلهلل؟ إن أهل٦م أيْم٤ًم شمتٕمٗمـ، ًم٘مد ُم٤مت اهلل وؾمٞمٔمؾ ُمٞمت٤مً 

حماًل ًمٚمًخري٦م يمام ي٘مقل ج. ر  أصٌح٧موهمراسمتٝم٤م  ومٙمرة اخلٓمٞمئ٦م واًمٗمداء، إصم٤ٌمت أن :صم٤مًمث٤م

وُمـ اعمدهش أن هذه اًم٘مْمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٞمًقع اسمـ اهلل " :(اعمًٞمحٞم٦م إصٚمٞم٦م: )ؾمٜمقت ذم يمت٤مسمف

ًمٞم٧ًم حمٌقسم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مض، وي٘م٤مل قمـ محٚمف ظمٓم٤مي٤مٟم٤م، ورومٕمف ىمّم٤مصٝم٤م قمٜم٤م: إٟمف قمٛمؾ همػم 

 .(4)"اهلزءوهمػم ٓئؼ، وسمٛمٙمـ حتقيٚمف إمم ؾمخري٦م وقم٤مدل وهمػم أديب 

ذم أصم٤مر اًمٕم٘مدي٦م ًمٗمٙمرة اًمّمٚم٥م ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م هدوم٤ًم يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف، وُمـ هذه راسمٕم٤ًم: 

وم٘مد فمٝمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اعمٞمالدي شمٚمٛمٞمذ ؿمٝمػم  >أصم٤مر آوٓمراب ذم ٟمٔمرة اًمٜمٍماٟمٞم٦م ًمإلًمف

قد اًمذي أقمٓمك اًمٜم٤مُمقس عمقؾمك، وظم٤مًمؼ اًمٕم٤ممل ًمٌقًمس، اؾمٛمف ُمريمٞمقن، ويم٤من يٕمت٘مد سم٠من إًمف اًمٞمٝم

 .(5)يم٤من ذيرًا، وأُم٤م إًمف اعمح٦ٌم وم٘مد فمٝمر ذم اعمًٞمح، وهق ُمٕم٤مرض مت٤مُم٤ًم خل٤مًمؼ اًمٕم٤ممل

ظم٤مُم٤ًًم: جم٤مدًم٦م اًمٜمّم٤مرى إلسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وومؼ ُمّم٤مدر قم٘مٞمدة اإلؾمالم اًمٙمت٤مب 

 واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م.

 أٖداؾ٘: 

 ا اعمقوقع اهل٤مم.إصمراء اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م هبذ .3

 مجع اًمٜمّمقص اعمتٜم٤مىمْم٦م ذم إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م واًمتل شمٌٓمؾ ُمـ صمؿ قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م. .4

 اًمتٓمرق ًمٚمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل إلسمٓم٤مل شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة. .5

 

                                                           

 .594ص، اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م (3)

 .72ص (4)

شم٤مريخ " يمت٤مسمف ذم هٜمٙمر أدوًمػ قمـ ٟم٘مالً  ،4:2-;49ص، اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م، ٕمحد قمٌد اًمقه٤مب (5)

 ."اًمٕم٘مٞمدة
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 َػه١ً ايبشح:

سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، وإصم٤ٌمت ٟمّمقص ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م 

وشمؼمئتف واًمًٜم٦م، صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن  إلسمٓم٤مهل٤م، وأدًم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمدقمؿ ذًمؽ، وإفمٝم٤مر

 .وٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م ورومٕمف وومقز ُمتٌٕمٞمف،
 تطاؤالت٘: 

 ُم٤م هل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى؟ .3

إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُمًتف ُم٤م هل  .4

 أيدي اًمٞمٝمقد؟

 ٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م؟هؾ هٜم٤مك صمٖمرات ذم رواي .5

 همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤ًم؟هق أن اعمّمٚمقب  ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم .6

 ؟قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيليمٞمػ شمٌٓمؾ  .7

وهؾ  ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م،يمٞمػ سمرئ و صقر طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،ُم٤م هل  .8

 وومؼ ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م؟ ٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤منيو ه؟قز ُمتٌٕمويٗمق رومع؟

 ايدزاضات ايطابك١:

إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م سمح٨م شمٜم٤مول ومٞمف  -طم٥ًم قمٚمٛمل-ٓ يقضمد 

قمغم اًمٜمحق اًمذي صٖم٧م ومٞمف هذا وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل وسمٞمٜم٧م صقر اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

و)هداي٦م  ،(3)وىمد وضمدت يمت٤ًٌم يمـ: )اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح( ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٌح٨م.

                                                           

اًمِمٝمػم سمت٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وًمد  أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم احلّراين اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم،هق  (3)

.يم٤من ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن، يمثػم اًمٌح٨م ذم ومٜمقن ه:94، وؾمٙمــ دُمِمؼ، وُم٤مت ُمٕمت٘ماًل سم٘مٚمٕمتٝم٤م ؾمٜم٦م ه883ؾمٜم٦م "طمّران"ذم

 :يٜمٔمر ."ط–درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ "احلٙمٛم٦م، اٟمت٘مد اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم ذم يمثػم ُمـ يمتٌف، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

 .3/366، ، وإقمالم ًمٚمزريمكم2:/8، ٓسمـ اًمٕمامد، واًمِمذرات 36/357، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم
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: )سمٞم٤من اًمقاوح ًمـواًمٜمًخ٦م اعمح٘م٘م٦م  ،(3)واًمٜمّم٤مرى( ٓسمـ اًم٘مٞمؿاحلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد 

اعمِمٝمقد ُمـ ومْم٤مئح اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد( ٕيب اًمٌ٘م٤مء اجلٕمٗمري، رؾم٤مًم٦م ديمتقرة ُم٘مدُم٦م ُمـ ىمًؿ 

، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أُمؾ سمٜم٧م ُمؼموك ه3653اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٕم٤مم 

و)إفمٝم٤مر  ،(4)شمع روو٤مت اإليامن( ٕيب قمٌٞمدة اخلزرضملاًمٚمٝمٞمٌل، و)ُم٘م٤مُمع ه٤مُم٤مت اًمّمٚم٤ٌمن وُمرا

احلؼ( ًمرمح٦م اهلل اهلٜمدي، و)قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م واًمٗمداء( عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م، و)ُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح 

سملم احل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء( ًمٚمِمٞمخ أمحد ديدات، ويمٚمٝم٤م خمتٚمٗم٦م قمام ىمٛم٧م سمف ذم هذا اًمٌح٨م> إذ 

ٕرسمٕم٦م، وضمئ٧م سمدٓئؾ ُمـ اًمت٤مريخ اىمتٍمت قمغم مجع اعمتٜم٤مىمض ُمـ ٟمّمقص إٟم٤مضمٞمؾ ا

اًمًٞم٤مد واًمت٤مرخيل إلسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م، وسمٞمٜم٧م صقرًا ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن 

 ."إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل" :سمـقمٜمقاٟمف وضم٤مء  .(5)واًمًٜم٦م

 وومؼ اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م: ويم٤من قمٛمكم ذم هذا اًمٌح٨م 

 ُمع ذيمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م. يمت٤مسم٦م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وومؼ ُمّمحػ اعمٚمؽ ومٝمد  .3

وم٠ميمتٗمل  - أطمدمه٤م أو –وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتخري٩م احلدي٨م وم٢مذا يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم  .4

سمتخرجيف ُمٜمٝمام> ًمتّمحٞمحف، وإذا مل يٙمـ ومٞمٝمام ذيمرت خترجيف ُمـ أصح٤مب اًمًٜمـ 

سمٌٞم٤من ذيمر درضم٦م احلدي٨م واحلٙمؿ قمٚمٞمف ممـ واًمّمح٤مح واعم٤ًمٟمٞمد واجلقاُمع ُمٙمتٗمٞم٦م 

 صححف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼميـ.

 شمرمج٦م همػم اعمِمٝمقريـ ُمـ إقمالم. .5

 همػم اعمِمٝمقرة. ُم٤ميمـإيراد همري٥م اًمٙمٚمامت، واًمؽممج٦م ًمٚمٗمرق وإ .6

 
                                                           

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب، ؿمٛمس اًمديـ، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اإلُم٤مم احل٤مومظ، اًمٚمقذقمل إعمٕمل، وًمد هق أسمق قمٌد اهلل  (3)

، ، واًمِمذرات674-4/669، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م :. يٜمٔمره 973، وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م ه3;8سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م 

8/38:-392. 

م،وشمقذم سمٗم٤مس 3347- ه;73يم٤من ُمقًمده ذم ىمرـم٦ٌم ؾمٜم٦م  زرج،هق أمحد سمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ أيب قمٌٞمدة، يٜم٥ًم إمم ىمٌٞمٚم٦م اخل (4)

 وُم٤م سمٕمده٤م. ،56ص، شمرمج٦م اعمح٘مؼ ًمٙمت٤مسمف ُم٘م٤مُمع اًمّمٚم٤ٌمن ع/م. يراضم33:9- ه7:4قم٤مم 

 .ُمقضمقدة ذم اإلؾمالميمام هل  إمت٤مُم٤م ًمٚمٗم٤مئدة أوٗم٧م اعمٌح٨م اًمراسمع إلفمٝم٤مر طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح  (5)
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 ويم٤مٟم٧م خمٓمط اًمٌح٨م وـمري٘م٦م شمرشمٞمٌف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

، وأهداومف، وُمِمٙمٚمتف، ٤مرهوىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم اعم٘مدُم٦م،

 . وشم٤ًمؤٓشمف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝمجف اًمٕمٚمٛمل، وظمٓمتف

 ُمٗمٝمقم قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى. ومتٝمٞمد ذم:

 واعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م:

إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُمًتف  ول:اعمٌح٨م إ

 وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م: أيدي اًمٞمٝمقد.

 . عمًٞمحطم٤مدصم٦م اًم٘مٌض قمغم ا اعمٓمٚم٥م إول:

 .اًمّمٚمٞم٥مطم٤مُمؾ  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

  .ذاب اعمّمٚمقب اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 .قمٚم٦م اعمّمٚمقب اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 طم٤مل اًمرضمٚملم اعمّمٚمقسملم ُمع اعمّمٚمقب. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 .وىم٧م اًمّمٚم٥م اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:

 يقم اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع:

  )اًمٞم٠مس(. سظم٦م اعمّمٚمقب اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ:

 ؿمٝمقد اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع:

طم٤مدصم٦م رأوه ٕول ُمرة سمٕمد اًمذيـ اخلالف ذم رؤي٦م اعمًٞمح سمٕمد ذًمؽ وقمدد اًمتالُمٞمذ  اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ:

 اعمزقمقُم٦م.  اًم٘مٞم٤مُم٦م

، همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤مً هق إصم٤ٌمت أن اعمّمٚمقب صمٖمرات ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، و ين:اعمٌح٨م اًمث٤م

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 صمٖمرات ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م.  اعمٓمٚم٥م إول:

 .همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤مً هق إصم٤ٌمت أن اعمّمٚمقب  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:إسمٓم٤مهل٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيلاًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٕم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م، و ث٤مًم٨م:اعمٌح٨م اًم
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 اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٕم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل إلسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

وشمؼمئتف ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح راسمعاعمٌح٨م اًم

 وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:  ورومٕمف وومقز ُمتٌٕمٞمف وٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من،

 .ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح  اعمٓمٚم٥م إول:

 واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م ورومٕمف وومقز ُمتٌٕمٞمف.شمؼمئتف ُمـ  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من.: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 وشمقصٞم٤مشمف. وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م اخل٤ممت٦م:

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.

وظمت٤مُم٤ًم: أؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف، ويٜمٗمع سمف يمؾ ُمـ ىمرأه واٟمتٗمع سمف. 

 آًمف وصحٌف أمجٕملم.وصغم اهلل وؾمّٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم 
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 َؿّٗٛ عكٝد٠ ايصًب عٓد ايٓصاز٣:

 .(3)روُمـ ؿمؽ ومٞمف ومٝمق يم٤موم يمٗمر، ٓ ظمالف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى أن إٟمٙم٤مر صٚم٥م اعمًٞمح

وظم٤مًمؼ ُمـ ـمريؼ  وهق خمٚمقق ُمـ ـمريؼ اجلًؿ، ،ويٜمٓمٚم٘مقن ُمـ ُمٕمت٘مد ي٘مقل: اًمٙمٚمٛم٦م هق اهلل

ىمٌٚمف سم٤مًمٜم٤مؾمقت، وهق يم٤من ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وهق ظمٚمؼ أُمف، وأُمف يم٤مٟم٧م ُمـ  وهق ظم٤مًمؼ ضمًٛمف، اًمٜمٗمس،

وهق اإلًمف اًمت٤مم واإلٟم٤ًمن اًمت٤مم، وُمـ مت٤مم رمحتف قمغم اًمٜم٤مس أٟمف ريض سم٢مهراق دُمف  ،سم٤مًمالهقت

اًمٞمٝمقد ُمـ ٟمٗمًف> ًمٞمتؿ ؾمخٓمف قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مظمذوه أقمداءه ذم ظمِم٦ٌم اًمّمٚم٥م، ومٛمٙمـ  قمٜمٝمؿ

اهلل ُمـ قمٌده اًمٕم٤ميص آدم  ٟمف مل يٙمـ ُمـ احلٙمٛم٦م إزًمٞم٦م أن يٜمت٘مؿأوشمتٛم٦م اعمٕمت٘مد وسمٞم٤مٟمف  وصٚمٌقه.

يقم شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ُمقشم٤ًم "ظم٤مًمػ وصٞمتف سم٠ميمٚمف ُمـ ؿمجرة ُمٕمروم٦م اخلػم واًمنم، وىم٤مل ًمف:اًمذي 

ُمـ ظمٓمٞمئ٦م آدم سمّمٚم٥م اعمًٞمح اًمذي هق إًمف ُمت٤ًمو ُمٕمف، ومّمٚم٥م اسمـ اهلل، اهلل وم٤مٟمتّمػ  ،(4)"متقت

إٟم٤ًمن أو ُمالك أن ي٘مقم > إذ مل يٙمـ ذم اؾمتٓم٤مقم٦م اًمذي هق اهلل، ذم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م

 .(5)اإلٟم٤ًمن ظم٤مـمئ وٕن اعمالك خمٚمقق هبذه اًمٗمدي٦م> ٕن

وشمداقمٞم٤مت هذا اًمٙمالم أن ذٟم٥م آدم عم٤م يم٤من ذم رىم٤مب سمٜمٞمف إمم أن ىمتؾ قمٞمًك واٟمت٘مؿ ُمٜمف 

 واًمذي ذع قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وىمدُمٝم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى هق .(6)وطمٞمٜمئذ قمٗمل قمـ آدم وسمٜمٞمف ٕضمؾ آدم،

 

 

 

 

 
                                                           

، وُم٘م٤مُمع اًمّمٚم٤ٌمن ،4:4ص ، واإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٗم٤ًمد ،:32 – 4/329، اجلقاب اًمّمحٞمح :ٜمٔمر( ي3)

 .82 – ;7ص

 .39-4/38، ( ؾمٗمر اًمتٙمقيـ4)

 .:4-4/49، شم٤مريخ إُم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م: ( يٜمٔمر5)

 .382-;37ص، ىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :ٜمٔمر( ي6)
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 :(4)ضم٤مء ذم ىم٤مٟمقن ٟمٞم٘مٞم٦م >(3)هٞمالٟم٦مىمًٓمٜمٓملم سمـ اعمٚمؽ 

ُمـ أضمؾ ظمالصٜم٤م ٟمزل ُمـ اًمًامء ودمًد ُمـ روح اًم٘مدس وُمـ ُمريؿ اًمٌتقل وص٤مر "

وُم٤مت ودومـ وىم٤مم ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م يمام هق  إٟم٤ًمٟم٤ًم...، وأظمذ وصٚم٥م وىمتؾ أُم٤مم سمٌالـمس

ُمٙمتقب وصٕمد إمم اًمًامء وضمٚمس قمـ يٛملم أسمٞمف وهق ُمًتٕمد ًمٚمٛمجلء شم٤مرة أظمرى> ًمٚم٘مْم٤مء سملم 

يمؾ ذًمؽ ًمٞمقهمر صدور قم٤مُمتف ورقمٞمتف قمغم اًمٞمٝمقد، وأٟمف اطمت٤مل قمٚمٞمٝمؿ  .(5)"إُمقات وإطمٞم٤مء

أُمر قمٞمًك إٓ ظمؼم يًػم. صمؿ  سم٤مًمرؤي٦م اًمتل اظمؽمقمٝم٤م ومتتؿ ًمف ُمراده ُمٜمٝمؿ. ومل يٙمـ قمٜمده ُمـ

مل يدريمف "اظمتٚمؼ هلؿ ذم ؿم٠مٟمف أُمقرًا شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمًتحٞمٚم٦م يم٘مقهلؿ ذم آًمتح٤مم، وذم ٓهقت اعمًٞمح،

، ويم٢مـمالق ًمٗمظ اًمٓمٌٕمتلم قمغم ٓهقشمف وٟم٤مؾمقشمف "أمل اًمّمٚم٥م واإله٤مٟم٦م، وإٟمام أدرك ذًمؽ حلٛمتف

ى يزقمٛمقن أن اًمٞمٝمقد إمم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمتٗمًػمات اًم٤ٌمـمٚم٦م. ويمؾ أصح٤مب ديـ ُمـ اًمٜمّم٤مر

                                                           

إول واًم٘مدي٦ًم هٞمالٟم٦م، ٟمقدي سمف اُمؼماـمقرًا سمٕمد ووم٤مة  م( هق ىمًٓمٜمٓملم إول اًمٙمٌػم سمـ ىمًٓم٤مٟمش559-::4ىمًٓمٜمٓملم )( 3)

م اًمذي شمرك أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص يتٜم٤مزقمقن اعمٜمّم٥م 532م إٓ أٟمف ىمٜمع سمٚم٘م٥م ىمٞمٍم طمتك ووم٤مة هم٤مًمػموس قم٤مم 528أسمٞمف قم٤مم 

م ُمٜمِمقر ُمٞمالن اًمذي أىمر ومٞمف 535م ًمّم٤مًمح ىمًٓمٜمٓملم. ويم٤من ىمد أصدر قم٤مم546آُمؼماـمقري، واٟمتٝمك هذا اًمٍماع قم٤مم 

م دقم٤م إمم اٟمٕم٘م٤مد جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م وأًمزم ُمـ ظمالًمف ومٙمرة أًمقهٞم٦م اعمًٞمح. وهبذا ٤547مُمح ُمع اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وذم قم٤مم اًمتً

م إمم سمٞمزٟمٓم٦م اًمتل أقم٤مد سمٜم٤مءه٤م وأؾمامه٤م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، 552أوضمد ومٙمرة اعمج٤مُمع اًمديٜمٞم٦م، وٟم٘مؾ ىمًٓمٜمٓملم قم٤مصٛم٦م ُمٚمٙمف قم٤مم 

مل يٕمٛمد إٓ وهق قمغم ومراش اعمقت. وقمٜمد ووم٤مشمف ىمًؿ اإلُمؼماـمقري٦م سملم أسمٜم٤مئف وُمع أٟمف اؾمتٛمر ذم اهتامُمف سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م وم٢مٟمف 

 .3/35:2، ىمًٓم٤مئز إول، وىمًٓم٤مٟمش اًمث٤مين، وىمًٓمٜمٓملم اًمث٤مين. يراضمع اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة

هل أن  ٟمٞم٘مٞم٦مو، واًمٌٞمزٟمٓمٞم٦ّمووم٘م٤ًم ًمٚمٙمٜمٞمًتلم اًمروُم٤مٟمّٞم٦م  اعمج٤مُمع اعمًٙمقٟمٞم٦م اًمًٌٕم٦م( أي اعمجٛمع اعمًٙمقين إول وهق أطمد 4)

طميه  وشمراوح قمدد ُمـ، م 547 قم٤ممٚم٤ًمشمف ضموسمدأ  ىمًٓمٜمٓملم إولاًمؽميمٞم٦م. طمي اومتت٤مح اعمجٛمع آُمؼماـمقر  إزٟمؽىمري٦م 

سملم  يمٜمٞم٦ًم اإلؾمٙمٜمدري٦مقم٘مد اعمجٛمع> ًمدراؾم٦م اخلالوم٤مت ذم و ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ اًمنمق.٤ًم أؾم٘مٗم :53إزم  472ؾم٤مىمٗم٦م سملم ُمـ إ

وأشم٤ٌمقمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى طمقل ـمٌٞمٕم٦م يًقع هؾ هل  اًمٙمًٜمدروس إول )سم٤مسم٤م اإلؾمٙمٜمدري٦م(وأشم٤ٌمقمف ُمـ ضمٝم٦م وسملم  آريقس

دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م طمقل  يٜمٔمر/ٟمٞم٦م أٓ وهق شم٠مًمٞمف اعمًٞمح.أظمٓمر ىمرارات اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمت٩م و ؟ٟمٗمس ـمٌٞمٕم٦م اًمرب أم ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم

  .57ص، ـ اًم٘مٞمؿسمهداي٦م احلٞم٤مري ٓو ،7/3، جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م اعمًٙمقين ًمداوات حمٛمد أُملم

، اعمًٞمحٞم٦م سملم اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح اًمٗم٤مويو ،:9ص، يراضمع اإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٗم٤ًمد( 5)

 .2:ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/325
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
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ىمتٚم٧م اعمًٞمح ي٘مٞمٜم٤ًم، وأن اًمٞمٝمقد يزقمٛمقن أهنؿ ىمتٚمقا رضماًل ادقمك ٟمًخ اًمتقراة، سمٕمد أن ادقمك 

 .(3)اًمٜمٌقة، ومل ي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م ؿم٤مهداً 

 ِّ ُّ َُّّٝمقد قمغم يمٗمرهؿ وأُم٤مم هذه اعمٗم٤مرىم٤مت يم٤مٟم٧م ُم١ماظمذة اًم٘مرآن ًمٚمٞم

 مب زب رب يئ ُّ  ، وًمٚمت٠ميمٞمد قمغم إصمره٤م ُم٤ٌمذة سم٠مهنؿ:َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

[ ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم إلٟمٙم٤مر :37-379]اًمٜم٤ًمء: َّينىن نن من زن ممرن ام يل ىل يكمل ىك

اعمًٚمٛملم أن يٙمقن قمٞمًك ىمتؾ وصٚم٥م ٓ قمغم أيدي اًمٞمٝمقد وٓ قمغم أيدي همػمهؿ، وُمـ 

وأن اهلل ىمد شم٤مب اًمٓمٌٞمٕمل أٓ دمد قم٘مٞمدة اًمٗمداء جم٤مًٓ ُمع ٟمٗمل اًمّمٚم٥م واًمٌٜمقة اإلهلٞم٦م ُمٕم٤ًم ٓ ؾمٞمام 

: ]اًمٌ٘مرةَّمهٰه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّ قمغم آدم ُمـ ضمٝم٦م:

 لك ُّىم٤مل شمٕم٤ممم:  [، وأٟمف ٓ ُمٕمٜمك إلرث أسمٜم٤مئف ظمٓمٞمئ٦م مل يرشمٙمٌقه٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى> طمٞم٨م359

[ ٟمجـ إذن أُم٤مم ُمقىمٗملم قمغم ـمرذم ٟم٘مٞمض وٓ ؾمٌٞمؾ إمم 386: إٟمٕم٤مم]َّخلمل حل مكجل

 يم٤مف ُمـ اًمقوقح يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ ُمزيد ُمـ اًمنمح.اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام، يمام أهنام يتًامن سم٘مدر 

 

 

  

                                                           

 .382ص، ىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :يٜمٔمر (3)
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 ٍٚاملبشح األ

 :(1)األدي١ ايكاطع١ َٔ األْادٌٝ عٝٓٗا ع٢ً نٕٛ املطٝح ال ميهٔ إٔ تهٕٛ قد َطت٘ أٜدٟ ايٝٗٛد

سمذيمر اًمتٜم٤مىمض اًمٙمٌػم سملم رواي٤مت  صٚم٥م اعمًٞمح قمدم تٕملم قمغم إصم٤ٌمت ٠مؾمؾم

وؾم٠مسملم آظمتالوم٤مت  ذم يمت٤مهبؿ )اًمٕمٝمد اجلديد(، (4)اعمقضمقدة اًمٞمقم سملم أيدهيؿإرسمٕم٦م إٟم٤مضمٞمؾ 

اوٓمراهب٤م واًمّمٚم٥م  طم٤مدصم٦م صح٦مقمدم ث٧ٌم اًمٖمري٦ٌم سملم طمقادث هذه اًمرواي٤مت اًمٌمء اًمذي ي

 وشمٗمٙمؽ أضمزائٝم٤م.

وًمق أٟم٤م ؾمٚمٛمٜم٤م أن هٜم٤مًمؽ ُمـ ُصٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م ذم ذاك اًمزُمـ، وًمق ومروٜم٤م ضمدًٓ أن رواي٦م 

٤م آشمٗم٤مق قمغم طم٤مدصم٦م ُمـ طمقادث اًمّمٚم٥م أصح٤مب إٟم٤مضمٞمؾ ويم٤مشمٌٞمٝم٤م وٟم٤مؾمخٞمٝم٤م ي١مظمذ ُمٜمٝم

ومٚمـ ٟمًٚمؿ ذم يمقن اعمّمٚمقب يم٤من اسمـ ُمريؿ، سمؾ ؾم٠مصم٧ٌم قمغم وقء ُم٤م أذت إًمٞمف يمقن اعمّمٚمقب 

هق همػم اعمًٞمح ي٘مٞمٜم٤ًم، وؾم٠مورد إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن 

ٞمٚمٝمؿ ُمـ اإله٤مٟم٦م واًمٕم٨ٌم، وذًمؽ ذم شمٙمقن ىمد ُمًتف أيدي اًمٞمٝمقد، وومٕمٚمقا سمف ُم٤م أوردوه ذم أٟم٤مضم

 اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م: 

  ملطٝح:سادث١ ايكبض ع٢ً ااملطًب األٍٚ: 

إن اًمٞمٝمقد اؾمت٠مضمروا أطمد احلقاريلم ًمػمؿمدهؿ قمـ اعمًٞمح وم٠مقمٓم٤مهؿ قمالُم٦م أن " ٤مل ُمتك:ىم

ًمقىم٧م شم٘مدم إمم يًقع، وىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م  اي٘مٌْمقا قمغم اًمذي ي٘مٌٚمف، ومٚمام أىمٌؾ وُمـ ُمٕمف> ذم

ٌّٚمف، وم٘م٤مل ًمف يًقع: ي٤م ص٤مطم٥م عم٤مذا ضمئ٧م؟ طمٞمٜمئذ شم٘مدُمقا وأًم٘مقا إي٤مدي قمغم يًقع  ؾمٞمدي وىم

 (.72-69: 48)ُمتك  "وأُمًٙمقه

                                                           

واعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ٕمحد قمٌد  ،;39-;37، حمٛمد وصٗمل اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م وإوه٤مم د. :( يراضمع3)

وُم٤م سمٕمده٤م، وُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م  ،;3/32، وخمتٍم إفمٝم٤مر احلؼ ًمرمح٦م اهلل اهلٜمدي ،;39-366، اًمقه٤مب

 .88،325، وآومؽماء

ُمع ىمقُمف ُم٠ًمًم٦م شمرضمع إمم ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم سم٠ميمثر ُمـ مخًامئ٦م قم٤مم. وٓ يّمح آقمتامد قمغم ُم٤م  ( ُم٠ًمًم٦م هن٤مي٦م ؿم٠من اعمًٞمح 4)

يرويف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم يمتٌٝمؿ إٓ سم٘مّمد سمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٜم٤مىمض> ٕن ُمرضمٕمٜم٤م إؾم٤مد سمِم٠مهن٤م هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ى أُم٤مٟمتف> ُمّمحح٤ًم عم٤م أومًده اًمٞمٝمقد ُمـ دي٤مٟم٦م ُمقؾمك واًمًٜم٦م. ويمالمه٤م ي٘مرر أن قمٞمًك يم٤من سمنمًا رؾمقًٓ سمّٚمغ رؾم٤مًم٦م اهلل وأد

.ومث٤مروا قمٚمٞمف ومهقا سم٘متٚمف صٚم٤ًٌم، وٟمّج٤مه اهلل ُمـ يمٞمدهؿ < 
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        493 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وروى يقطمٜم٤م ذم إٟمجٞمٚمف ٟمٗمس هذه احل٤مدصم٦م سمِمٙمؾ آظمر يٜم٤مىمض وخي٤مًمػ يمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ُم٤م 

 :رواه ُمتك، وم٘م٤مل

مم هٜم٤مك سمٛمِم٤مقمؾ وم٠مظمذ هيقذا اجلٜمد وظمداُم٤ًم ُمـ قمٜمد رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م واًم٘مديًلم إ"

ـْ شمٓمٚمٌقن؟ وم٠مضم٤مسمقه:  وُمّم٤مسمٞمح وؾمالح، ومخرج يًقع وهق قم٤ممل سمٙمؾ ُم٤م ي٠ميت قمٚمٞمف وىم٤مل هلؿ: ُم

يًقع: أٟم٤م هق، ويم٤من هيقذا ُمًٚمٛمف أيْم٤ًم واىمٗم٤ًم ُمٕمٝمؿ ومٚمام ىم٤مل: إين أٟم٤م  يًقع اًمٜم٤مسي، وم٘م٤مل هلؿ

يًقع  هق رضمٕمقا إمم اًمقراء وؾم٘مٓمقا قمغم إرض، وم٠ًمهلؿ أيْم٤ًم ُمـ شمٓمٚمٌقن؟ وم٘م٤مًمقا:

اًمٜم٤مسي. أضم٤مب يًقع: ىمد ىمٚم٧م ًمٙمؿ: إين أٟم٤م هق وم٢من يمٜمتؿ شمٓمٚمٌقٟمٜمل ومدقمقا ه١مٓء 

 (.:-5: :3)يقطمٜم٤م  .(3)"يذهٌقن

 
 املطًب ايجاْٞ

 ايصًٝبساٌَ 

صمؿ ظمرضمقا سمف ًمٞمّمٚمٌقه، ومًخروا رضمال جمت٤مزا يم٤من آشمٞم٤ًم " (:44-37:42ُمرىمص )ي٘مقل 

وروومس ًمٞمحٛمؾ صٚمٞمٌف، وضم٤مءوا سمف إمم ُمـ احل٘مؾ وهق ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين أسمق اًمٙمًٜمدرس 

وومٞمام هؿ ظم٤مرضمقن " :(49) إٟمجٞمؾ ُمتك، وذم "ُمقوع ضمٚمجث٦م اًمذي شمٗمًػمه ُمقوع مججٛم٦م

وعم٤م " :(45:48) ي٘مقل ًمقىم٤مو ."وضمدوا إٟم٤ًمٟم٤م ىمػمواٟمٞم٤م اؾمٛمف ؾمٛمٕم٤من ومًخروه ًمٞمحٛمؾ صٚمٞمٌف

رضماًل ىمػمواٟمٞم٤ًم يم٤من آشمٞم٤ًم ُمـ احل٘مؾ وووٕمقا قمٚمٞمف اًمّمٚمٞم٥م ًمٞمحٛمٚمف  ُمْمقا سمف أُمًٙمقا ؾمٛمٕم٤من

وم٠مظمذوا يًقع وُمْمقا سمف ومخرج وهق طم٤مُمؾ " (:39: ;3) وي٘مقل يقطمٜم٤م .(4)"ظمٚمػ يًقع

 ."٦م طمٞم٨م صٚمٌقهثصٚمٞمٌف إمم اعمقوع اًمذي ُي٘م٤مل ًمف ُمقوع اجلٛمجٛم٦م، وُي٘م٤مل ًمف سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ضمٚمج

ُمتك وًمقىم٤م أن اًمذي محؾ ُمرىمص وُمٜمٝم٤م قمٜمد واًمث٤مًم٨م يٗمٞمد إول واًمث٤مين  أرسمٕم٦م،ومٝمذه ٟمّمقص 

                                                           

ٌّؾ اعمًٞمح> ًمٞمحدد ًمٚمجٜمد ؿمخّمٞمتف يمام يٍم قمغم ذًمؽ إٟمجٞمؾ ُمتك.3)  ( ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٓ يذيمر أن هيقذا ىمد ىم

 وهٙمذا احل٤مل ذم يمؾ إُمؿ ىمدياًم.  ُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمّمٚم٥م، قمغم ٚمٞم٥مًم٘مد يم٤من ُمـ قم٤مدة سمٜمل إهائٞمؾ أن حيٛمٚمقا اًمّم (4)
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ويٗمٞمد اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م قمٜمد يقطمٜم٤م أن اًمذي محؾ اًمّمٚمٞم٥م هق اعمًٞمح  اًمّمٚمٞم٥م هق ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين،

 !ٟمٗمًف

ًم٘مد يم٤من اعمٕمت٤مد أن ي٘مقم اًمذيـ طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمّمٚم٥م سمحٛمؾ صٚم٤ٌمهنؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وهذا ُم٤م 

طم٥ًم رواي٦م ُمرىمص وُمتك  -ىمرره يقطمٜم٤م ذم طم٤مًم٦م يًقع، وًمٙمـ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ٟمجد 

أن ؿمخّم٤ًم جمٝمقًٓ يدقمك ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين هق اًمذي ؾمخره اًمروُم٤من حلٛمؾ اًمّمٚمٞم٥م  -وًمقىم٤م 

وع ضمٚمجث٦م وم٢من اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل شم٘مقل إٟمف ي٘مع داظمؾ يمٜمٞم٦ًم اًم٘مؼم سمدًٓ ُمـ يًقع. وسم٤مًمٜم٦ًٌم عمق

اعم٘مدس، ٓ يٛمٙمـ إرضم٤مقمٝم٤م ٕسمٕمد ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع، يمام أهن٤م ٓ شمزال ُمقوع ضمدل، وًم٘مد 

ُمٜمٝم٤م ٓ يزال سمٕمٞمدًا قمـ  اىمؽمطم٧م أُم٤ميمـ أظمرى ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض، إٓ أن اًم٘مٓمع سمقاطمد

 .(3)اًمتح٘مٞمؼ

 
 املطًب ايجايح

 غساب املصًٛب

أقمٓمقا اعمًٞمح مخرًا ممزوضم٦م سمٛمّر ًمٞمنمب ومٚمؿ "(: إن ضمٜمد سمٞمالـمس37:45ي٘مقل ُمرىمص )

. "واجلٜمد أيْم٤م اؾمتٝمزأوا سمف وهؿ ي٠مشمقن وي٘مدُمقن ًمف ظمالً " (:45:58وي٘مقل ًمقىم٤م: )، "ي٘مٌؾ

 ."أقمٓمقه ظُماًل ممزوضم٤ًم سمٛمرارة ًمٞمنمب ومٚمام ذاق مل يرد أن ينمب" (:56: 49وي٘مقل ُمتك )

أٟم٤م قمٓمِم٤من ويم٤من إٟم٤مًء ُمقوققم٤ًم ممٚمقءًا ظماًل " أن يًقع ىم٤مل: (:52: :4: ;3وي٘مقل يقطمٜم٤م )

ىم٤مل: ىمد  ،أظمذ يًقع اخلؾ ،ؾمٗمٜمج٦م ُمـ اخلؾ وووٕمقه٤م قمغم زووم٤م وىمدُمقه٤م إمم ومٛمفاومٛمٚمٙمقا 

 ."أيمٛمؾ

إن اًمذي ىمدم إًمٞمف  ًمقىم٤م:إن اًمذي ىمّدم إًمٞمف مخٌر وُمٌر ومل ي٘مٌٚمٝم٤م، وي٘مقل ُمرىمص: ومٞم٘مقل 

إن يقطمٜم٤م: عم٤م ذاىمٝم٤م ردمه٤م، وي٘مقل وي٘مقل ُمتك: إن اًمذي ىمدم ًمف ظمؾ ممزوج سمٛمرارة و ظمؾ،اجلٜمد 

 !ف هق اخلؾ، ـمٚمٌف يًقع وذسمفٞماعم٘مدم إًم

                                                           

(3 )D.E.Nineham:SAINT MARK.Penguin Books-dsworth.Middlesex.England.1963.  ،644ص. 
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، ويم٤من "ومٚمام ذاق مل يرد أن ينمب"إمم ىمقًمف:"ومٚمؿ ي٘مٌؾ" وًم٘مد همػم ُمتك ىمقل ُمرىمص:

ٚمقا أن يًقع اًمٖمرض ُمـ اعمنموب أن خيٗمػ أم، وًمٕمؾ هذا هق اًم٥ًٌم ذم أن اإلٟمجٚمٞملم ؾمج

 .(3) مل ينمب

 
 املطًب ايسابع

 ع١ً املصًٛب

تك وي٘مقل ُم ."ُمٚمؽ اًمٞمٝمقدويم٤من قمٜمقان قمٚمتف ُمٙمتقسم٤ًم: " :(37:48رىمص )ي٘مقل ُم

 . وي٘مقل ًمقىم٤م"ُمٚمؽ اًمٞمٝمقدوضمٕمٚمقا ومقق رأؾمف قمٚمتف ُمٙمتقسم٦م: هذا يًقع " (:49:59)

ُمٚمؽ  وقمؼماٟمٞم٦م: هذ هقويم٤من قمٜمقان قمٚمتف ُمٙمتقب ومقىمف سم٠مطمرف يقٟم٤مٟمٞم٦م وروُم٤مٟمٞم٦م " :(:45:5)

ويمت٥م سمٞمالـمس قمٜمقاٟم٤ًم وووٕمف قمغم اًمّمٚمٞم٥م. ويم٤من " (:;3:;3)، وي٘مقل يقطمٜم٤م "اًمٞمٝمقد

. ومام هق اًمٕمٜمقان احل٘مٞم٘مل اًمذي يم٤من ُمٙمتقسم٤ًم قمغم اًمّمٚمٞم٥م "يًقع اًمٜم٤مسي ُمٚمؽ اًمٞمٝمقدُمٙمتقسم٤ًم: 

 !أو ومقىمف؟

سمٕمض  ومٚم٘مد اظمتٚمٗم٧م أراء سمِمدة طمقل صح٦م ُم٤م يمت٥م قمـ قمٚمتف، ومػمى" ي٘مقل ٟمٞمتٝم٤مم:

اًمٕمٚمامء أن اًمّمٞمٖم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ىمد قمروم٧م قمـ ـمريؼ ؿمٝمقد قمٞم٤من، سمٞمٜمام يٕمت٘مد آظمرون أٟمف ُمـ همػم 

اعمحتٛمؾ أن يٙمقن اًمروُم٤من ىمد يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ضمٜم٤مي٦م اًمِمخص اعمّمٚمقب ومقق رأؾمف قمغم 

واؾمتخدُمقا ُمثؾ شمٚمؽ اًمّمٞمٖم٦م اجل٤موم٦م، وأن ُم٤م ذيمره اًم٘مديس ُمرىمص سمقضمف ظم٤مص قمـ ، اًمّمٚمٞم٥م

 .(5)"(4)أظمرى ًمٌٞم٤من أن يًقع ىمد أقمدم سم٤مقمت٤ٌمره اعمًٞم٤م قمٚمتف، إٟمام يرضمع ُمرة

 سمًٞمٓم٦م يمٚمامت سمْمع قمـ يزيد ٓ ُم٤م وهق –إن اظمتالف إٟم٤مضمٞمؾ ذم قمٜمقان قمٚم٦م اعمّمٚمقب 

. وـم٤معم٤م إٟم٤مضمٞمؾ شمرويف عم٤م اًمدىم٦م ًمدرضم٦م ُم٘مٞم٤مس هل إٟمام – اعمِم٤مهدون ىمرأه٤م ًمقطم٦م قمغم يمت٧ٌم

                                                           

 .J.C.Fenton:SAINT MATTHWW.Penguin Books.1963ُمـ  662ص( 3)

يٌنم سمٜمٝم٤مي٦م اًمٕم٤ممل و ، يؽمىمٌف اًمٕم٤ممل سم٠مهه،داود إٟم٤ًمن ُمث٤مزم ُمـ ٟمًؾ اعمٚمؽ، وهق اعمًٞمح ، وُمٕمٜم٤مه٤مהמשיח: سم٤مًمٕمؼمي٦م- اعمًٞم٤م (4)

  .”Messiah from Hebrew mashiaḥ,"anointed)  اعمقؾمققم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.  ويالشمف. ُمـ اًمٞمٝمقدي وخيٚمص اًمِمٕم٥م

 .646ص، ( شمٗمًػم إٟمجٞمؾ ُمرىمص5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://www.britannica.com/topic/messiah-religion
https://www.britannica.com/topic/messiah-religion
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وم٢من درضم٦م اًمدىم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمّمؾ إمم  -٦م احل٤مًموًمق ذم اًمِمٙمؾ يمام ذم هذه  – يم٤من هٜم٤مك اظمتالف

ـ أًم٘م٤مب اعمًٞمح، قماًمٙمامل. وىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ذًمؽ يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمؿ درضم٦م اًمدىم٦م عم٤م شمذيمره إٟم٤مضمٞمؾ 

، سمٞمٜمام ي٘مقل "يم٤من هذا اإلٟم٤ًمن سم٤مراً " وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م يٜم٥ًم إٟمجٞمؾ إمم أطمد اعم١مُمٜملم سمف ىمقًمف:

أو قمٜمدُم٤م ي٘مقل أطمد إٟم٤مضمٞمؾ قمغم  ،"هلليم٤من هذا اإلٟم٤ًمن اسمـ ا" إٟمجٞمؾ آظمر ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م:

 ."ي٤م رب" ، سمٞمٜمام ي٘مقل صم٤مًم٨م:"ي٤م ؾمٞمد"، وي٘مقل آظمر:"ي٤م ُمٕمٚمؿ" ًم٤ًمن شمٚمٛمٞمذ ًمٚمٛمًٞمح:

دائاًم حمؾ ظمالف، وجي٥م أن يٙمقن هذا اخلالف ذم آقمت٤ٌمر، وأن  - هٜم٤م –إن احل٘مٞم٘م٦م شمٌ٘مك 

هذا اًمتٜم٤مىمض اًمذي ضم٤مء يدرك ىم٤مدة اًمتٜمّمػم وأطم٤ٌمر اًمالهقت أن قمٚمامء اإلؾمالم يرومْمقن ُمثؾ 

طمقل اعمّمٚمقب ذم هذا احلدث، وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمّمٌح أسمٕم٤مد اًمتٜم٤مىمض واوح٦م ضمٚمٞم٦م ذم طم٤مدث 

 ضمٚمؾ يمٝمذا اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف أريم٤من قم٘مٞمدة ديٜمٞم٦م.

 

 املطًب ارتاَظ

 ساٍ ايسدًني املصًٛبني َع املصًٛب

ُمرىمص قل ذم ُمقىمػ اًمرضمٚملم اعمّمٚمقسملم ُمع اعمّمٚمقب، ومٞم٘مإرسمٕم٦م اظمتٚمٗم٧م إٟم٤مضمٞمؾ 

(37:49:54:) 

وصٚمٌقا ُمٕمف ًمّملم قمـ يٛمٞمٜمف وآظمر قمـ ي٤ًمره، ومتؿ اًمٙمت٤مب اًم٘م٤مئؾ وأطمَم ُمع أصمٛم٦م.. "

(، 66: 49)، ويتٗمؼ ُمتك ُمع ُمرىمص ذم أن اًمٚمّملم يم٤مٟم٤م يٕمػماٟمف "واًمٚمذان صٚم٤ٌم ُمٕمف يم٤مٟم٤م يٕمػماٟمف

ىم٤مئاًل: إن يمٜم٧م ويم٤من واطمد ُمـ اعمذٟمٌلم اعمٕمٚم٘ملم جيدف قمٚمٞمف " :(65-;5: 45) ي٘مقل ًمقىم٤مًمٙمـ 

٤مٟم٤م، وم٠مضم٤مب أظمر واٟمتٝمره ىم٤مئاًل: أوًٓ أٟم٧م خت٤مف اهلل إذ أٟم٧م يأٟم٧م اعمًٞمح ومخٚمص ٟمٗمًؽ وأ

حت٧م هذا احلٙمؿ سمٕمٞمٜمف، أُم٤م ٟمحـ ومٌٕمدل ٕٟمٜم٤م ٟمٜم٤مل اؾمتح٘م٤مق ُم٤م ومٕمٚمٜم٤م، وأُم٤م هذا ومٚمؿ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم 

احلؼ أىمقل  :قعوم٘م٤مل ًمف يً ًمٞمس ذم حمٚمف، صمؿ ىم٤مل ًمٞمًقع: اذيمرين ي٤م رب ُمتك ضمئ٧م ذم ُمٚمٙمقشمؽ.

أهنؿ صٚمٌقه ُمع اصمٜملم ومل ( 37:55)، وي٘مقل يقطمٜم٤م: "ؽ اًمٞمقم شمٙمقن ُمٕمل ذم اًمٗمردوسإٟمًمؽ، 

 يٌلم طم٤مهلام.
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ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م إٟم٤مضمٞمؾ ذم ُمقىمػ اًمٚمّملم ُمـ اعمّمٚمقب، يمام اظمتٚمٗم٧م ٟمًخ ُمرىمص ُمع 

 اًمذي ي٘مقل: ومتؿ :4ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمرواي٦م اًمقاطمدة> ذًمؽ أن سمٕمض اًمٜمًخ اعمٝمٛم٦م حتذف اًمٕمدد 

 اًمٙمت٤مب اًم٘م٤مئؾ وأطمَم ُمع أصمٛمف.

 

 املطًب ايطادع

 ٚقت ايصًب

يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م و" (:37: 47اظمتٚمٗم٧م إٟم٤مضمٞمؾ ذم وىم٧م اًمّمٚم٥م ومٌٞمٜمام ي٘مقل ُمرىمص )

ويم٤من " اًم٤ًمدؾم٦م:اًم٤ًمقم٦م سمٕمد طمدث ذًمؽ إن ( 36: ;3، ي٘مقل يقطمٜم٤م )"اًمث٤مًمث٦م ومّمٚمٌقه

 هق ذا ُمٚمٙمٙمؿ ومٍمظمقا ظمذهاؾمتٕمداد اًمٗمّمح وٟمحق اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م. وم٘م٤مل سمٞمالـمس ًمٚمٞمٝمقد 

( مل حيدد وىم٧م 72-67: 49وذم إٟمجٞمؾ ُمتك ) ."، اصٚمٌف، ومحٞمٜمئذ أؾمٚمٛمف إًمٞمٝمؿ ًمٞمّمٚم٥مظمذه

 اًم٤ًمقم٦م إمم اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م ُمـ اًمٔمالم قمؿ( 69–66: 45ويمذًمؽ إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ) اًمّمٚم٥م،

 .اًمت٤مؾمٕم٦م

 اًمٕمؼمي>سمداي٦م اًمٞمقم طم٥ًم اًمتقىمٞم٧م  يٕمٜمل ُمـ -هٜم٤م -وجيٛمع اًمٜمّم٤مرى قمغم أن اًمتقىمٞم٧م 

ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ص٤ٌمطم٤ًم  أي شم٘مري٤ٌمً  >وم٢من اًمٞمقم قمٜمدهؿ يٛمتد ُمـ ذوق اًمِمٛمس إمم همروهب٤م

إمم اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤ًمًء. وسمذًمؽ شمٙمقن ومؽمة اًمّمٚم٥م ىمد اُمتدت ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة فمٝمرًا إمم 

وم٘مد سمدأ اًمّمٚم٥م اًم٤ًمقم٦م (، :5 – 46: 37) صأُم٤م ذم إٟمجٞمؾ ُمرىم. اًمث٤مًمث٦م قمٍمًا وقمٜمده٤م ُم٤مت

قمؿ اًمٔمالم ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م )اًمث٤مٟمٞم٦م  57 #ث٤مًمث٦م ص٤ٌمطم٤ًم )اًمت٤مؾمٕم٦م ص٤ٌمطم٤ًم( طم٥ًم اجلٛمٚم٦م اًم

 .وقمٜمده٤م ُم٤مت، قمنمة فمٝمرًا( إمم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م )اًمث٤مًمث٦م( قمٍماً 

: ;3وومٞمف أيْم٤ًم ) ،"إمم دار اًمقٓي٦م ويم٤من صٌح .…ضم٤مءوا " (:4: :3وذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م )

 . "اًمقٓي٦م اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ص٤ٌمطم٤ًم وصٚم٥م سمٕمد ذًمؽيم٤من اعمًٞمح ُم٤م زال ذم دار " (52 - 36

وهل يمام  ،إن يقطمٜم٤م اشمٌع اًمٓمري٘م٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذم طم٤ًمب اًمٞمقم ويٕمٚمؾ اًمٜمّم٤مرى هذا سم٘مقهلؿ:

وسمٜم٤مًء قمغم  ن اًمٞمقم يٛمتد ُمـ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ إمم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمٚم٦م أشمٞم٦م.إأي  >ٟمٗمٕمٚمف ذم أي٤مُمٜم٤م هذه

إذا يم٤من اًمٙم٤مشم٥م )يقطمٜم٤م( هيقدي واعمٙمتقب قمٜمف ذًمؽ وم٢من اًمروُم٤من يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ذم اًمٚمٞمؾ! و
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        498 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

)اعمًٞمح( أيْم٤ًم هيقدي واعمٙمتقب هلؿ )اًمٞمٝمقد( يتٌٕمقن اًمٓمري٘م٦م اًمٞمٝمقدي٦م ذم طم٤ًمب إي٤مم ومٚمامذا 

اشمٌع اًمٓمري٘م٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م؟ وإذا يم٤من اًمّمٚم٥م ىمد طمدث ُمرة واطمدة وم٠مي ُمـ هذه اًمرواي٤مت هل 

 إصح؟

اًم٘مديس ُمرىمص إٟمٙم٤مر اًمٜم٤مس ًمٞمًقع، ٟمجد أن ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م اًمتل روى ومٞمٝم٤م " ي٘مقل ٟمٞمتٝم٤مم:

اًمقىم٧م ىمد ظمٓمط سمٕمٜم٤مي٦م سمحٞم٨م شمٙمقن ومؽمة اًمتقىمٞمت٤مت صمالصمٞم٦م )إطمداث أو اًمتقىمٞمت٤مت( ُمثؾ 

وىم٧م اًمٔمٚمٛم٦م  47:37وىم٧م اًمّمٚم٥م اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م . 94، :8: 36إٟمٙم٤مر سمٓمرس صمالث ُمرات 

وم٢من احل٤ًمب يٌدو  (. وذم ُمثؾ هذا اعمثؾ قمغم إىمؾ55، 56: 37) ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م إمم اًم٤ًمسمٕم٦م

( )ُمٜمذ سمدء ضمٚم٦ًم اًمّم٤ٌمح 46-3: 37ٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م أن يمؾ ُم٤م روت إقمداد )إُمّمٓمٜمٕم٤ًم> إذ 

( ;36:3ويٌلم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ) طمتك وىم٧م اًمّمٚم٥م( يٛمٙمـ طمدوصمف ذم ومؽمة اًمثالث ؾم٤مقم٤مت.

 .(3)"سمقوقح أن ذًمؽ مل حيدث

 

 بعاملطًب ايطا

 ّٜٛ ايصًب

اعمًٞمح ( أن 9: 44)قىم٤م ًم حتديد يقم اًمّمٚم٥م وم٘مد ضم٤مء ذمخيتٚمػ يمت٦ٌم اإلٟمجٞمؾ أيْم٤ًم ذم و

ذم اعم٤ًمء أيمؾ اعمًٞمح ُمع ، ويقم اًمٗمّمح طمٞم٤ًم وـمٚم٥م ُمـ سمٓمرس ويقطمٜم٤م إقمداد ـمٕم٤مم اًمٕمٞمديم٤من 

 – 39: 36ص )ُمرىم(، و52 – 42: 48) ُمتك(، و36: 44)ًمقىم٤م ذم شمالُمٞمذه ـمٕم٤مم اًمٕمٞمد يمام 

: 36ص )وُمرىم(، 62 – 58: 48)وسمٕمد شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ذم ُمتك (، 45 –36: 44)ًمقىم٤م (، و47

اعمًٞمح يّمكم سم٤مًمٚمٞمؾ وىمٌض قمٚمٞمف ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م (، يم٤من 69 –62: 44)ًمقىم٤م (، وذم 58 – 55

أظمذوا اعمًٞمح  ( وم٘مد:4: :3)قطمٜم٤م يأُم٤م ذم . أي أٟمف صٚم٥م صم٤مين يقم اًمٕمٞمد وُأظمذ ًمٌٞمالـمس

ًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ويم٤مٟمقا يٕمدون ًمٚمٕمٞمد ا (:3 – 36: ;3، وومٞمف أيْم٤م )ًمٌٞمالـمس ص٤ٌمح اًمٕمٞمد

 أي أٟمف صٚم٥م يقم اًمٕمٞمد! وم٠مي اًمروايتلم إصح؟!سمّمٚمٌف، قمٜمدُم٤م صدر احلٙمؿ 

 

                                                           

 .646ص، ( شمٗمًػم إٟمجٞمؾ ُمرىمص3)
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 املطًب ايجأَ

 صسخ١ املصًٛب )ايٝأع(

وعم٤م يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م يم٤مٟم٧م فمٚمٛم٦م قمغم إرض " (:56-54: 37ي٘مقل ُمرىمص )

وذم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م سخ يًقع سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئال: إًمقى إًمقى مل  يمٚمٝم٤م إمم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م.

( سمرواي٦م ُمرىمص إٓ أٟمف 68: 49. وي٠مظمذ ُمتك )"ؿمٌ٘متٜمل اًمذي شمٗمًػمه إهلل إهلل عم٤مذا شمريمتٜمل

: 45، ًمٙمـ ًمقىم٤م )"إيكم إيكم عم٤م ؿمٌ٘متٜمل" إمم ىمقًمف:"إًمقى إًمقى مل ؿمٌ٘متٜمل" همػم ىمقل إظمػم:

. سمٞمٜمام ي٘مقل "وىم٤مل: ي٤م أسمت٤مه أؾمتقدع روطمل ،قمٔمٞمؿوٟم٤مدى يًقع سمّمقت " ( ي٘مقل:66-68

وسمٕمد هذا رأى يًقع أن يمؾ رء ىمد يمٛمؾ ومٚمٙمل يتؿ اًمٙمت٤مب ىم٤مل: " (:52-:4: ;3يقطمٜم٤م )

أٟم٤م قمٓمِم٤من ويم٤من إٟم٤مء ُمقوققم٤ًم ممٚمقءًا ظمال ومٛمألوا إؾمٗمٜمج٦م ُمـ اخلؾ وووٕمقه٤م قمغم زووم٤م 

 ."ومٚمام أظمذ يًقع اخلؾ ىم٤مل: ىمد أيمٛمؾ ،وىمدُمقه٤م إمم ومٛمف

٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م شمثػم قمددًا ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م وٓ شمزال ُمقوع ضمدل ٞمظم٦م اًمإن س

يٌدو أن اًم٘مديًلم ًمقىم٤م ويقطمٜم٤م ىمد رأي٤م ذم يمٚمامهتام " سملم قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى، وم٤مًمٌٕمض ي٘مقل:

وًمذًمؽ طمذوم٤مه٤م، صمؿ اؾمتٌدهل٤م أطمدمه٤م سم٘مقًمف: ي٤م أسمت٤مه ذم يديؽ  >همٛمقو٤ًم واطمتامًٓ سمًقء اًمٗمٝمؿ

. وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٢من ُمثؾ هذا اًمرأي "ىمد أيمٛمؾ" ام ىم٤مل أظمر:، سمٞمٜم"أؾمتقدع روطمل

يٗمؽمض اًمرواي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؿم٤مهمٚم٦م إول أن يذيمر احل٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، ويًجؾ يمالُم٤ًم يتٕمذر 

 شمٗمًػمه.

وهلذا وم٢من أهمٚم٥م قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى اعمحدصملم ي٘مرون شم٠موياًل خمتٚمٗم٤ًم مت٤مُم٤ًم، ي٘مقم قمغم طم٘مٞم٘م٦م أن 

(. وإذا أظمذٟم٤م هذا اعمزُمقر يمٙمؾ، وم٢مٟمف 3:44إٟمام هل اىمت٤ٌمس ُمـ )اعمزُمقر اًمٞم٤مئ٦ًم  هذه اًمٙمٚمامت

ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن سظم٦م سم٠مس سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال، إٟمام هق صالة ًمٕمٌد سم٤مر يٕم٤مين آُٓم٤ًم، إٓ 

 وهق ُمٓمٛمئـ مت٤مُم٤ًم إمم مح٤ميتف. أٟمف يثؼ مت٤مُم٤ًم ذم طم٥م اهلل وطمٗمٔمف ُمـ اًمنم،
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 املطًب ايتاضع

 ايصًبغٗٛد 

وسمٕمد ُم٤م ُم٣م اًم٧ًٌم اؿمؽمت ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وُمريؿ أم يٕم٘مقب " (:3: 38ي٘مقل ُمرىمص )

ضمدًا ذم أول إؾمٌقع أشملم إمم اًم٘مؼم> إذ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس  اوؾم٤مًمقُم٦م طمٜمقـم٤ًم ًمٞم٠مشملم ويدهٜمف وسم٤ميمرً 

ـْ يدطمرج ًمٜم٤م احلجر قمـ سم٤مب اًم٘مؼم؟ ومتٓمٚمٕمـ ورأيـ أن احلجر ىمد  ويمـ ي٘مٚمـ ومٞمام سمٞمٜمٝمـ: ُم

دطمرج> ٕٟمف يم٤من قمٔمٞماًم ضمدًا وعم٤م دظمٚمـ اًم٘مؼم رأيـ ؿم٤مسم٤ًم ضم٤مًم٤ًًم قمـ اًمٞمٛملم ٓسم٤ًًم طمٚم٦م سمٞمْم٤مء 

 ."وم٤مٟمدهِمـ

٧ًٌم قمٜمد ومجر أول إؾمٌقع ضم٤مءت ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وسمٕمد اًم" (:3: :4ي٘مقل ُمتك )و

وُمريؿ إظمرى ًمتٜمٔمرا اًم٘مؼم وإذا زًمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمدصم٧م> ٕن ُمالك اًمرب ٟمزل ُمـ اًمًامء وضم٤مء 

 ."قمٚمٞمف ودطمرج احلجر قمـ اًم٤ٌمب وضمٚمس

صمؿ ذم أول إؾمٌقع أول اًمٗمجر، أشملم إمم اًم٘مؼم ومدظمٚمـ ومل جيدن " (:46:3وي٘مقل ًمقىم٤م )

 ." هـ حمت٤مرات ذم ذًمؽ إذ رضمالن وىمٗم٤م هبـ سمثٞم٤مب سمراىم٦مضمًد اًمرب يًقع، وومٞمام

: إهنـ صمالصم٦م ٓ اصمٜمت٤من ُمرىمصومت٠مُمؾ آظمتالف واًمتٜم٤مىمض ذم احل٤مًم٦م اًمقاطمدة> طمٞم٨م ي٘مقل 

إهنام طملم أشملم إمم اًم٘مؼم طمدصم٧م زًمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وأظمران ئمٝمر ُمـ و واًمث٤مًمث٦م هل ؾم٤مًمقُم٦م،

ءشم٤م إمم اًم٘مؼم ٟمزل ُمالك اًمرب أُم٤مُمٝمام ودطمرج إهنام طملم ضم٤مو يمالُمٝمام أٟمف مل حتّمؾ صمٛم٦م زًمزًم٦م.

 ،ٟمف يم٤من ضم٤مًم٤ًًم ذم اًم٘مؼم قمغم اًمٞمٛملم إن ُمالك اًمرب ضمٚمس قمغم احلجروأ ،احلجر وضمٚمس قمٚمٞمف

 .إن ُمريؿ وُمريؿ وؾم٤مًمقُم٦م ذهٌـ إمم اًم٘مؼم إذ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمسو

هنـ وضمدن وأإن ُمـ ذه٥م إمم اًم٘مؼم مه٤م ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وُمريؿ إظمرى، وي٘مقل ُمتك: 

  ُمقوققم٤ًم قمغم اًم٘مؼم وم٘مٚمـ ٕٟمٗمًٝمـ ُمـ يدطمرج احلجر ومرأيـ احلجر ىمد ُدطمرج.احلجر 

ـ وأهن هنـ ٟم٤ًمء قمديدات ومل يٕمٞمٜمٝمـ وذيمر أن ُمٕمٝمـ أٟم٤مس،إ(: 77: 45وي٘مقل ًمقىم٤م )

 هنـ ًم٘ملم رضمٚملم ذم اًم٘مؼم سمثٞم٤مب سمراىم٦م.وأ أىمٌٚمـ قمغم اًم٘مؼم ومقضمدن احلجر ُمدطمرضم٤ًم ُمـ ىمٌؾ،

شمٙمـ إٓ اُمرأة واطمدة هل ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وىمد أشم٧م إمم إٟمف مل " :(3: 42وي٘مقل يقطمٜم٤م )

 ."اًم٘مؼم سم٤ميمرًا واًمٔمالم سم٤مق
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وذم أول إؾمٌقع ضم٤مءت ُمريؿ " ٞم٘مقل:وم> شم٤مُم٦مخم٤مًمٗم٦م وخي٤مًمػ ُمتك وُمرىمص وًمقىم٤م 

اعمجدًمٞم٦م إمم اًم٘مؼم سم٤ميمرًا واًمٔمالم سم٤مق، ومٜمٔمرت ُمرومققم٤ًم قمـ اًم٘مؼم، ومريمْم٧م وضم٤مءت إمم ؾمٛمٕم٤من 

ًمذي يم٤من يًقع حيٌف، وىم٤مًم٧م: أظمذوا اًمًٞمد ُمـ اًم٘مؼم وًمًٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سمٓمرس وإمم اًمتٚمٛمٞمذ أظمر ا

 أيـ ووٕمقه؟ 

أُم٤م ُمريؿ ومٙم٤مٟم٧م واىمٗم٦م قمٜمد اًم٘مؼم ظم٤مرضم٤ًم شمٌٙمل وومٞمام هل شمٌٙمل إمم اًم٘مؼم ومٜمٔمرت ُماليملم 

سمثٞم٤مب سمٞمض ضم٤مًمًلم واطمدًا قمٜمد اًمرأس وأظمر قمٜمد اًمرضمٚملم طمٞم٨م يم٤من ضمًد يًقع 

 (.42)يقطمٜم٤م:  "وم٘م٤مٓ هل٤م: ي٤م اُمرأة عم٤مذا شمٌٙملم؟ ،ُمقوققم٤مً 

 :-شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم اظمتالف إٟم٤مضمٞمؾ ذم ؿمٝمقد اًمّمٚم٥م -شم٘مقل دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م 

ٟمجد ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م اعمتِم٤مهب٦م أن اًمٜم٤ًمء وم٘مط شمٌٕمـ يًقع، وأن اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل يمت٧ٌم سمٕمٜم٤مي٦م "

(. وًمٙمـ ذم يقطمٜم٤م 37:62ص: )ُمرىم ."ٕمٞمدواؾمتٗم٤مو٦م ٓ شمْمؿ واًمدشمف، وأهنـ يمـ يٜمٔمرن ُمـ سم

ٟمجد أن واًمدشمف ُمريؿ شم٘مػ ُمع ُمريٛملم أظمريلم واًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب حت٧م اًمّمٚمٞم٥م، وُمـ شمٚمؽ 

طمًٌام  – (3)اًم٤ًمقم٦م أظمذه٤م اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب إمم ظم٤مصتف. هذا سمٞمٜمام ٓ شمٔمٝمر واًمدشمف ذم أورؿمٚمٞمؿ

 .(5)"(36:3وذم روم٘م٦م إظمقشمف )أقمامل اًمرؾمؾ  ،(4)اًمٕمٜمٍمة قمٞمد ىمٌٞمؾ إٓ –ذيمرشمف اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مدؾمٞم٦م 

                                                           

ومتًتخدم يمٚمٛم٦م صٝمٞمقن ًمإلؿم٤مرة اًمٌالهمٞم٦م إمم إهائٞمؾ  هق اعمٕمٜمك اًمالهقيت اًمذي حتٛمٚمف. "صٝمٞمقن" ؾمتخدام ًمٙمٚمٛم٦ما( أهؿ 3)

طمٞم٨م حتٛمؾ اعمٕمٜمك اعمًٞمحل عمٚمٙمقت  >(. ويًتٛمر اعمٕمٜمك اًمروطمل ًمّمٝمٞمقن ذم اًمٕمٝمد اجلديد36: 82يمِمٕم٥م اهلل )اؿمٕمٞم٤مء 

 :يِمػم سمٓمرس إمم اعمًٞمح يمحجر اًمزاوي٦م ًمّمٝمٞمقنو(. 3: 36> رؤي٤م 44: 34اهلل اًمروطمل، أورؿمٚمٞمؿ اًمًاموي٦م )قمؼماٟمٞملم 

ـْ خُيَْزى" ـُ سمِِف ًَم ِذي ُي١ْمُِم  (.8: 4)سمٓمرس إومم  "َهَئٜمََذا َأَوُع ذِم ِصْٝمَٞمْقَن طَمَجَر َزاِوَي٦ٍم خُمَْت٤مرًا يَمِرياًم، َواًمَّ

اًمِمٙمر قمغم حمّمقل اجلٜمك، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م  ، قمٞمد هيقدي وٟمٍماين، ي٘مّمد سمف ذم اًمٞمٝمقدي٦م:Pentecost( قمٞمد اًمٕمٜمٍمة 4)

سمخٛمًلم يقُم٤م،  قمٞمد اًمٗمّمح(. حيتٗمؾ سمف اًمٞمٝمقد سمٕمد 38: 45ظمروج ) اًمقص٤مي٤م اًمٕمنمةو  اعمقؾمقي٦مذيمرى ٟمزول اًمنميٕم٦م 

سم٘مل ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م يقم و، "قمٞمد اًمٌقايمػم"، و"قمٞمد احلّم٤مد"، و"قمٞمد إؾم٤مسمٞمع"اعم٘مدسأؾم٤مسمٞمع، وُمـ أضمؾ اًمٙمت٤مب  9وُمدشمف 

سمخٛمًلم يقُم٤م )أقمامل اًمرؾمؾ  اعمًٞمحغم اًمرؾمؾ سمٕمد ىمٞم٤مُم٦م قم اًمروح اًم٘مدس "قمٜمٍم" احلد اًم٤ًمسمع سمٕمد اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذيمرى طمٚمقل

4.) 

 .;;/5، ( دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م5)

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
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ُمـ ذًمؽ يتٌلم أن ؿمٝمقد إطمداث اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وهل: 

اًمّمٚم٥م واًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٔمٝمقر إٟمام يمـ ٟم٤ًمء ؿم٤مهدن ُم٤م ؿم٤مهدن ُمـ سمٕمٞمد، صمؿ ىمٛمـ سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمرواي٦م 

 واًمتٌٚمٞمغ...!!

 

 املطًب ايعاغس

 املصع١َٛ  ايكٝا١َسادث١ زأٚٙ ألٍٚ َس٠ بعد ارتالف يف زؤ١ٜ املطٝح بعد ذيو ٚعدد ايتالَٝر ايرٜٔ 

 "إن ُمٚمٙم٤ًم ٓىمك اعمرأشملم وأظمؼممه٤م أن اعمًٞمح ىم٤مم ُمـ إُمقات" (::4ي٘مقل ُمتك )

ومخرضمت٤م هيٕم٤ًم ُمـ اًم٘مؼم سمخقف وومرح قمٔمٞمؿ رايمْمتلم ًمتخؼم اًمتالُمٞمذ، وومٞمام مه٤م ُمٜمٓمٚم٘مت٤من 

شمالُمٞمذه إذا يًقع ٓىم٤ممه٤م، وىم٤مل: ؾمالم ًمٙمام، ومت٘مدُمت٤م وأُمًٙمت٤م سم٘مدُمٞمف وؾمجدشم٤م ًمف، ًمتخؼما 

 ."وم٘م٤مل هلام يًقع: ٓ خت٤موم٤م اذه٤ٌم ىمقٓ إلظمقيت أن يذهٌقا إمم اجلٌؾ وهٜم٤مك يروٟمٜمل

وي٘مقل ًمقىم٤م: إن ُمٚمٙملم ىم٤مسمال اًمٜم٤ًمء، وذايمراهـ سم٘مقل اعمًٞمح أٟمف ؾمٞم٘مقم ومرضمٕمـ ُمـ اًم٘مؼم 

يّمدىمقهـ، وطم٥ًم هذه اًمرواي٦م مل ي٘م٤مسمٚمـ اعمًٞمح ُمٓمٚم٘م٤ًم. وخيتٚمػ يقطمٜم٤م وأظمؼمن اًمتالُمٞمذ ومٚمؿ 

وأٟمف ىم٤مل  ذم اًمرواي٦م يمذًمؽ ومٞم٘مقل: إن اعمرأة ىم٤مسمٚم٧م اعمًٞمح أصمٜم٤مء وضمقدمه٤م ُمع اعمٚمٙملم قمٜمد اًم٘مؼم،

 ."ين أصٕمد إمم أيب وأسمٞمٙمؿ وإهلل وإهلٙمؿإىمقزم هلؿ " هلام:

ومٛمختٚمػ ومٞمف أيْم٤م إذ يم٤من قمدهؿ ذم  ُم٦مأُم٤م قمدد اًمتالُمٞمذ اًمذيـ رأوه ٕول ُمرة سمٕمد اًم٘مٞم٤م

( 56-55: 46ان، وذم ًمقىم٤م )شمٚمٛمٞمذ( 34: 38ص )ُمرىم، وذم شمٚمٛمٞمذاً  33 ( 39-38: :4 ) ُمتك

طم٥ًم رواي٦م -ُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن قمدد شمالُمٞمذ اعمًٞمح و )ؾمٛمٕم٤من(.واطمد قمددهؿ شمٚمٛمٞمذ 

رضمٕم٤م إمم "هذه يم٤مٟمقا أرسمٕم٦م قمنم وًمٞمس اصمٜمل قمنم يمام ذم إٟم٤مضمٞمؾ إظمرى وم٘مد ُذيمر هٜم٤م -ًمقىم٤م

ٕن هيقذا > ومٌذًمؽ يّمٌح قمددهؿ صمالصم٦م قمنم"أورؿمٚمٞمؿ ووضمدا إطمد قمنم جمتٛمٕملم

 32قمددهؿ ( يم٤من 46-;3: 42)يقطمٜم٤م (، وذم 7: 49)اإلؾمخريقـمل ىمد اٟمتحر يمام ذم ُمتك 

 .ٕن شمقُم٤م مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ شمٚمٛمٞمذًا>

ُمـ اًمتل  قم٘م٤مئد اًمٜمّم٤مرى قمغم شمٜم٤مىمْم٤مت هذا ويٕمٚمؼ اًمديمتقر حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي 

وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن هٜم٤مك ظمالوم٤ًم ذم ؿمٙمؾ اًمّمٚمٞم٥م اًمذي اؾمتخدم، " :ىم٤مئالاًمّمٚم٥م  قم٘مٞمدةأسمرزه٤م 
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( واًمّمٚمٞم٥م )+(، واًمّمٚمٞم٥م اعمًتخدم يمرُمز xومٝمذا اًم٘م٤مُمقس يذيمر أن هٜم٤مك اًمّمٚمٞم٥م )

( Tقل إن اًمّمٚمٞم٥م اًمذي اؾمتخدم يم٤من قمغم ؿمٙمؾ )ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م هق )+( ًمٙمـ هذا اًم٘م٤مُمقس ي٘م

 وهذا هق ٟمص ُم٤م ي٘مقًمف اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.

( xوًمٚمّمٚم٤ٌمن ٟمامذج رئٞمًٞم٦م أطمده٤م اعمدقمق صٚمٞم٥م اًم٘مديس أٟمدراوس وهق قمغم ؿمٙمؾ )

( وهق اعمٕمروف سم٤مًمّمٚمٞم٥م اًمالشمٞمٜمل. وًمٕمؾ Tوصم٤مٟمٞمٝمام سمِمٙمؾ )+( وصم٤مًمثٝم٤م سمِمٙمؾ اًمًٞمػ )

( يمام يٕمت٘مد اًمٗمٜم٤مٟمقن، إُمر اًمذي يم٤من يًٝمؾ ووع Tصٚمٞم٥م اعمًٞمح يم٤من ُمـ اًمِمٙمؾ إظمػم )

 .(3)"اؾمؿ اًمْمحٞم٦م وقمٜمقان قمٚمتٝم٤م قمغم اًم٘مًؿ إقمغم ُمٜمف؟ !

يٌلم سمجالء  َّيبرت ىب نب ُّ :وم٢مذا يم٤من ؿمٙمؾ اًمّمٚمٞم٥م خمتٚمٗم٤ًم ومٞمف وم٢مذًا ىمقًمف شمٕم٤ممم

أن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٚم٥م اؿمتٌف أُمره قمٚمٞمٝمؿ وهم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م، ومٝمؿ ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم ذم 

يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م اًمّمٚم٥م ُمثؾ قمٚم٦م اعمّمٚمقب، واًمٚمّم٤من واعمّمٚمقب، ووىم٧م اًمّمٚم٥م، 

 وسظم٦م اًمٞم٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م.

 

 

 

  

                                                           

 .;3/32، ( ُمٜم٤مفمرة سملم اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م3)
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 ْٞملبشح ايجاا

 إثبات إٔ املصًٛب ٖٛ غري املطٝح قطعًا، ٚثػسات يف زٚا١ٜ سادث١ ايصًب

همػم هق إصم٤ٌمت يمقن اعمّمٚمقب يمِمػ اًمثٖمرات قمـ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م وىمٌؾ أن ٟمًػم ذم 

ن اهلل هق اًمذي روى هذه اًم٘مّم٦م إاعمًٞمح، جي٥م أوًٓ أن ٟمٜمتٝمل إمم أطمد أُمريـ، وم٢مُم٤م أن ٟم٘مقل 

واًمتٜم٤مىمض وهق حم٤مل، أو ٟمًٚمؿ سمٙمقن هذه اًم٘مّم٦م ُم٤م رواه٤م إٓ أٟم٤مس  ،(3)ومُٞمٜم٥ًم إًمٞمف اخلٓم٠م

قم٤مديقن ؾمٛمٕمقا ُمـ قم٤مُم٦م اًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا وطمدهؿ طم٤مضيـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م، وأهنؿ دّوٟمقا ُم٤م 

                                                           

: )وإذا طمج٤مب اهلٞمٙمؾ ىمد اؿمتؼ إمم اصمٜملم ُمـ ومقق إمم أؾمٗمؾ، وإرض (74: 49( وُمـ أُمثٚم٦م اخلٓم٠م ُم٤م ضم٤مء ذم ُمتك )3)

وظمرضمقا ُمـ اًم٘مٌقر سمٕمد ىمٞم٤مُمتف  واًم٘مٌقر شمٗمتح٧م، وىم٤مم يمثػم ُمـ أضم٤ًمد اًم٘مديًلم اًمراىمديـ، شمزًمزًم٧م، واًمّمخقر شمِم٘م٘م٧م،

ويدل قمغم يمذب هذا "(:3/66)"إفمٝم٤مر احلؼ"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م رمح٦م اهلل اهلٜمدي ذم ودظمٚمقا اعمديٜم٦م اعم٘مدؾم٦م وفمٝمروا ًمٙمثػميـ(.

أن اًمٞمٝمقد ذهٌقا إمم سمٞمالـمس ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ اًمّمٚم٥م ىم٤مئٚملم: ي٤م ؾمٞمد ىمد شمذيمرٟم٤م أن ذًمؽ اعمْمؾ ىم٤مل ذم  إول: وضمقه:

طمٞم٤مشمف: إين أىمقم سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ومٛمر احل٤مرؾملم أن يْمٌٓمقا اًم٘مؼم إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م، وىمد سح ُمتك ذم هذا اًم٤ٌمب أن سمٞمالـمس 

 راوٞملم سم٘متٚمف ومٚمق فمٝمرت هذه إُمقر ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ هلؿ أن يذهٌقا إًمٞمف واحل٤مل أن طمج٤مب اهلٞمٙمؾ ُمِمتؼ واُمرأشمف يم٤مٟم٤م همػم

واًمّمخقر ُمتِم٘م٘م٦م واًم٘مٌقر ُمٗمتقطم٦م وإُمقات طمٞم٦م إمم هذا احللم وأن ي٘مقًمقا إٟمف يم٤من ُمْماًل> ٕٟمف عم٤م يم٤من همػم راض ُمـ 

إن هذه  اًمث٤مين: ذا يم٤من أًمقف ُمـ اًمٜم٤مس يٙمذسمقهنؿ.يم وأول اًمقهٚم٦م ورأى هذه إُمقر أيْم٤ًم ًمّم٤مر قمدوًا هلؿ ويمّذهبؿ 

إُمقر آي٤مت قمٔمٞمٛم٦م وًمق فمٝمرت ُٔمـ يمثػٌم ُمـ اًمروم واًمٞمٝمقد قمغم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة، أٓ شمرى أٟمف عم٤م ٟمزل روح اًم٘مدس 

ُمـ يمت٤مب قمغم احلقاريلم، وشمٙمٚمٛمقا سم٠مًمًٜم٦م خمتٚمٗم٦م ومٕمج٥م اًمٜم٤مس وآُمـ همػم صمالصم٦م آٓف رضمؾ يمام هق ُمٍمح ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين 

إن هذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م عم٤م يم٤مٟم٧م  اًمث٤مًم٨م: ًم٘مدرة قمغم اًمتٙمٚمؿ سم٠مًمًٜم٦م خمتٚمٗم٦م.إقمامل؟ وهذه إُمقر أقمٔمؿ ُمـ طمّمقل ا

فم٤مهرة وُمِمٝمقرة يًتٌٕمد أٓ يٙمت٥م أطمد ُمـ ُم١مرظمل هذا اًمقىم٧م همػم ُمتك، ويمذا ٓ يٙمت٥م أطمد ُمـ ُم١مرظمل اًمزُم٤من 

اعمذيمقر وإن اُمتٜمع اعمخ٤مًمػ قمـ حتريره٤م ٕضمؾ ؾمقء اًمدي٤مٟم٦م واًمٕمٜم٤مد ومالسمد أن يٙمت٥م اعمراوم٘مقن ؾمٞمام وأن ًمقىم٤م اًمذي هق 

يمام ُيٕمٚمؿ ُمـ اًم٤ٌمب إول ُمـ إٟمجٞمٚمف،  ٛمٞمع إُمقر اًمتل ومٕمٚمٝم٤م قمٞمًك جلًمٕمج٤مئ٥م ويم٤من ُمتتٌٕم٤ًم أطمرص اًمٜم٤مس ذم حترير ا

واًم٤ٌمب إول ُمـ يمت٤مب إقمامل ويمٞمػ يتّمقر أن يٙمت٥م اإلٟمجٞمٚمٞمقن يمٚمٝمؿ أو أيمثرهؿ احل٤مٓت اًمتل ًمٞم٧ًم سمٕمج٤مئ٥م وٓ 

حلج٤مب، ويؽميم٤من إُمقر وًمقىم٤م اٟمِم٘م٤مق ايٙمت٥م ؾم٤مئر اإلٟمجٞمٚملم وٓ أيمثرهؿ هذه إُمقر اًمٕمجٞم٦ٌم يمٚمٝم٤م، ويٙمت٥م ُمرىمص 

إن احلج٤مب يم٤من يمت٤مٟمٞم٤ًم ذم هم٤مي٦م اًمٚملم، ومام ُمٕمٜمك اٟمِم٘م٤مىمف ُمـ هذه اًمّمدُم٦م ُمـ ومقق إمم أؾمٗمؾ؟ وًمق اٟمِمؼ ُمع  اًمراسمع:اًم٤ٌمىمٞم٦م. 

 إن ىمٞم٤مم يمثػم ُمـ اخل٤مُمس: يمقٟمف يمام ذيمرٟم٤م ومٙمٞمػ يٌ٘مك سمٜم٤مء اهلٞمٙمؾ؟ وهذا اًمقضمف ُمِمؽمك اًمقرود ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م.

أن طمٙم٤مي٦م " وىم٤مل ٟمقرشملم: أضم٤ًمد اًم٘مديًلم ُمٜم٤مىمض ًمٙمالم سمقًمس> وم٢مٟمف ّسح سم٠من قمٞمًك أول اًم٘م٤مئٛملم وسم٤ميمقرة اًمراىمديـ.

ًمٕمؾ أطمدًا يمت٥م ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٜمًخ٦م اًمٕمؼماٟمٞم٦م إلٟمجٞمؾ ُمتك وأدظمٚمٝم٤م اًمُٙمّت٤مب ذم اعمتـ، وهذا اعمتـ وىمع " ، وىم٤مل:"ُمتك يم٤مذسم٦م

 ."ذم يد اعمؽمضمؿ ومؽممجٝم٤م قمغم طمًٌف
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سمدون شمدىمٞمؼ، وهق إىمرب قم٘مال، واًمذي ٓ يٛمٙمـ أن وإًمٞمٝمؿ ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت سم٠مُم٤مٟم٦م  وصؾ

وإٟمف ٓ ضمدال هٜم٤مًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم يمقن اعمًٞمح مل يٙمت٥م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، أو قمٚمؿ سمف  .(3)يٙمقن ؾمقاه

أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف ومٞمف رء مم٤م طمدث سمٕمد صٚمٌف، ومٙمٞمػ شمت٠مشمك ٟم٦ًٌم هذه احلٙم٤مي٦م هلل، وادقم٤مء أن هذه 

 اًمرواي٦م ُمـ سمٕمض إٟمجٞمؾ اعمًٞمح؟

اي٦م ُمـ إظمٓم٤مء واعمتٜم٤مىمْم٤مت، مل ُيرد سمف إٓ إصم٤ٌمت وضمقد اًمِمؽ ذم رو ٧م٘مٞمُم٤م ؾمو

ًمٜم٤م وضمقب سمح٨م فمٝمر  ،(4)ػ إمم ذًمؽ قمدم وصقل ٟم٠ٌم اًمّمٚم٥م إًمٞمٜم٤م سم٤مًمتقاشمرٞماًمّمٚم٥م، وإذا أو

إٟم٤مضمٞمؾ ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُم٤م ئمٝمر أن اًمٙمٝمٜم٦م ىمد  ذمإن احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝم٤م. وهذه احلٙم٤مي٦م واؾمتخالص 

قمٚمٛمقا سم٤مًم٘مٌض قمغم أطمد اًمٕم٤مُم٦م> ُٓمتٜم٤مع اعمًٞمح قمٚمٞمٝمؿ، وومراره ُمٜمٝمؿ، وصٚمٌقه وهؿ يٕمت٘مدون 

ًمٞمدقمقا اًمٔمٗمر، وًمٞمقمهقا اًمٜم٤مس أهنؿ ىمدروا قمغم قمدوهؿ  ػم اعمًٞمح، وشمقاـمئقا قمغم اًمٙمذب>أٟمف هم

ام هذا ومٞموإٟمؽ ًمتًتٓمٞمع شم٘مدير ًمتدسمػم ذًمؽ، وفمٗمروا سمخّمٛمٝمؿ، ُمع اخت٤مذهؿ اخلٓم٦م احل٤مزُم٦م 

 : ٠ميتي

شمروي إٟم٤مضمٞمؾ أن اعمًٞمح طملم ذه٥م اًمٜم٤مس ًمٚم٘مٌض قمٚمٞمف يم٤من ذم قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ  أوًٓ:

)ُمتك  "شمريمف اًمتالُمٞمذ يمٚمٝمؿ وهرسمقا" شمالُمٞمذه، طمتك إذا ُم٤م ه٤ممجف اًمذيـ أرؾمٚمقا ًمٚم٘مٌض قمٚمٞمف

ـْ هق اًمذي ذم أيدي 78: 48 ـْ هق اًمذي ىُمٌض قمٚمٞمف، وُم (. وقمغم ذًمؽ ٓ يٕمٚمؿ اًمٜمّم٤مرى ُم

 ًمٖمٞم٤مهبؿ. ؼم ؿمٝم٤مدهتؿ>تاجلٜمد، وٓ شمٕم

: 44(، وًمقىم٤م )55-45: 36(، وُمتك )74-65: 36ُمرىمص ) شمروي إٟم٤مضمٞمؾ: صم٤مٟمٞم٤ًم:

أن اًمٞمٝمقد مل يًتٓمٞمٕمقا اًم٘مٌض قمغم اعمًٞمح هن٤مرًا ظمقوم٤ًم ُمـ ( 33-5: :3(، ويقطمٜم٤م ):69-6

 أشم٤ٌمقمف، وم٠مظمذوه ًمٞماًل قمٜمد اومؽماق اًمٜم٤مس قمٜمد اًمٗمّمح.

                                                           

 .;53ص، سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمٝمديـ ًمٚمٖم٤مُمدي اعمًٞمح  :يٜمٔمر( 3)

اًمتقاشمر اعمقضمقد ُمتٜم٤مىمض، واًمِمؽ ٓ ُيٕمّقل قمٚمٞمف عمـ يريد سمٚمقغ اًمٞم٘ملم. إن ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًتخٚمّمف دون ري٥م هق أن اعمًٞمح ( 4)

صحٞمح> إذ أن اًم٘مرآن  ،َّمب زب رب يئُّمل يٛم٧م قمغم اًمّمٚمٞم٥م. وهذا سمحد ذاشمف يم٤مف ًمٞمّمٌح ىمقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

أن إُمر أُمر ُمقشمف أو سم٘م٤مئف طمٞم٤ًم ىمد اظمتٚمط َّيبرت ىب نبُّهق اًم٘مّمص احلؼ. وذم هذه احل٤مًم٦م يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 قمٚمٞمٝمؿ. ويٚمزم اًمتٜمقيف أن هذا اًمتٗمًػم ضمديد مت٤مُم٤ًم.



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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مل يّمٚم٥م اعم٘مٌقض قمٚمٞمف ذم اعمٙم٤من اعمٕمد ًمٚمّمٚم٥م، سمؾ صٚم٥م ذم ُمٙم٤من ُمٕمزول همػم  :صم٤مًمث٤مً 

 (.9: 49ُمٓمروق، وهق سمًت٤من ومخ٤مري اؿمؽموه ظم٤مص٦م ًمذًمؽ )ُمتك 

أهنؿ مل يؽميمقا اعمّمٚمقب همػم ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمٝم٤مر، وىمد اهتٛمقا سم٢مظمٗم٤مئف هبذه  راسمٕم٤ًم:

-:3: 48(، وُمتك )38-34: 36ُمرىمص )اًمنقم٦م، وادقمقا أن أشم٤ٌمقمف هؿ اًمذيـ هىمقه. 

 (.:4::3(، ويقطمٜم٤م :: 44(، وًمقىم٤م );3

سمؾ اعمّمٚمقب ؾمقاه، ُمع قمٚمؿ رؤؾم٤مئٝمؿ  ا اعمًٞمح،ّمٚمٌقمل يومٜمًتخٚمص ُمـ ذًمؽ أن اًمٞمٝمقد 

يٕمٚمٛمقن  سمذًمؽ، وشمٞم٘مٜمٝمؿ أن اعمًٞمح اُمتٜمع قمٚمٞمٝمؿ. وًمق أن سمٕمض إومراد ُمـ رؤؾم٤مء اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا

ئمٝمروا سمٛمٔمٝمر اًمٕم٤مضمز اًمْمٕمٞمػ، ومتٜم٘مص احل٘مٞم٘م٦م، إٓ أهنؿ أظمذوه٤م قمـ قم٤مُمتٝمؿ> طمتك ٓ 

وُم٤م دام إُمر ظمٗمل قمغم قم٤مُم٦م اًمٞمٝمقد وأيمثر ظم٤مصتٝمؿ، ومال ؿمؽ  ،ؾمٚمٓمتٝمؿ، وشم٘مؾ صم٘م٦م اًمٜم٤مس هبؿ

ُم٤م آُمٜمقا إٓ سمام أذاقمتف اًمٞمٝمقد، وأهنؿ ، َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّأن اًمٜمّم٤مرى 

قمغم ؾمقاه، وفمٝمر وصدىمقا يمؾ ُم٤م ىم٤مًمقه. وٓ أرى هٜم٤مًمؽ صمٛم٦م ؿمؽ ذم أن اهلل أًم٘مك ؿمٌف اعمًٞمح 

 اسمـ ُمريؿ سمّمقرة خم٤مًمٗم٦م طمتك سمدا همري٤ًٌم قمغم أصح٤مسمف اعم٘مرسملم وم٘متؾ اًمٞمٝمقد اًمِمٌٞمف.

 

 املطًب األٍٚ

  زٚا١ٜ سادث١ ايصًبثػسات يف

 أٚاًل: ثبٛت تػري غهٌ املطٝح ٦ٖٝٚت٘: 

ًم٘مد صم٧ٌم ذم يمتٌٝمؿ أن اعمًٞمح شمٖمػم ؿمٙمٚمف، وشمٌدًم٧م هٞمئتف طمتك ظمٗمل قمـ أشم٤ٌمقمف، وشمٕمذرت 

اًمتٗمت٧م إمم اًمقراء " قمغم أصح٤مسمف، ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م روى يقطمٜم٤م ُمـ أن ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م ُمٕمرومتف

ـْ شمٓمٚمٌلم؟ ومٔمٜم٧م  ومٜمٔمرت سمًقع واىمٗم٤ًم ومل شمٕمٚمؿ أٟمف يًقع، وم٘م٤مل هل٤م يًقع: ي٤م اُمرأة شمٌٙملم ُم

 (3)"شمٚمؽ أٟمف اًمًٌت٤مين، وم٘م٤مًم٧م ًمف: ي٤م ؾمٞمد إن يمٜم٧م أٟم٧م ىمد محٚمتف وم٘مؾ زم أيـ ووٕمتف؟ وأٟم٤م آظمذه

 (.37و 36: 42)يقطمٜم٤م 

                                                           

 رث اًمثٞم٤مب... ف طم٤مذم اًم٘مدُملم،( اٟمٔمر يمٞمػ فمٜمتف ُمريؿ سمًت٤مٟمٞم٤ًم وذًمؽ هلٞمئتف اًمٔم٤مهرة ـمٌٕم٤ًم، مم٤م ئمٝمر سمف اًمًٌت٤مين قم٤مدة ُمـ يمقٟم3)

 إًمخ.
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: 33)يقطمٜم٤م  .وم٤مٟمٔمر يمٞمػ مل شمٕمرف ُمريؿ اعمًٞمح، وىمد يم٤مٟم٧م ُمـ أطم٥م اًمٜم٤ًمء إًمٞمف

وهل ٟمٗمًٝم٤م  (،5: 34وهل اًمتل دهٜم٧م ىمدُمل يًقع وُمًح٧م ىمدُمٞمف سمِمٕمره٤م )يقطمٜم٤م  (3)(7و3

 اًمزاٟمٞم٦م اًمتل أطميه٤م رؤؾم٤مء اًمٞمٝمقد ُمتٚم٦ًٌم سمجريٛمتٝم٤م، ومٚمؿ ُي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م احلد وأطمٌٝم٤م يمام ذيمرت.

يم٤من يمذًمؽ ُمـ شمٖمػم ؿمٙمؾ اعمًٞمح ُم٤م ضمٕمٚمف خيٗمك قمغم أظمص أصح٤مسمف وشمالُمٞمذه، وم٘مد و

وعم٤م يم٤من اًمّمٌح وىمػ " ( أن اعمًٞمح أفمٝمر ٟمٗمًف ًمٚمتالُمٞمذ ومٚمؿ يٕمرومقه9و3: 43ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م )

يًقع قمغم اًمِم٤مـمئ، وًمٙمـ اًمتالُمٞمذ مل يٙمقٟمقا يٕمٚمٛمقن أٟمف يًقع، وم٘م٤مل هلؿ يًقع: أي٤م همٚمامن 

ضم٤مسمقا: ٓ، وم٘م٤مل هلؿ: أًم٘مقا اًمِمٌٙم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م إيٛمـ ومتجدوا، أًمٕمؾ قمٜمديمؿ إداُم٤ًم؟ أ

وم٠مًم٘مقا ومل يٕمدوا ي٘مدرون أن جيذسمقه٤م ُمـ يمثرة اًمًٛمؽ، وم٘م٤مل ذًمؽ اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من يًقع 

ومٚمام ؾمٛمع ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس إن اًمرب ائتزر سمثقسمف> ٕٟمف يم٤من قمري٤مٟم٤ًم وأًم٘مك  (4)حيٌف ًمٌٓمرس هق اًمرب

 "ٟمٗمًف ذم اًمٌحر؟

قمـ طم٤ميمٞم٤م  -ًمقىم٤م يمذًمؽ يمٞمػ شمٖمػمت هٞمئ٦م اعمًٞمح ىمٌؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م وم٘م٤مل  وىمد روى

وومٞمام هق يّمكم ص٤مرت هٞمئ٦م وضمٝمف ُمتٖمػمة وًم٤ٌمؾمف ُمٌٞمْم٤ًم ُٓمٕم٤ًم وإذا رضمالن " :- اعمًٞمح

وسمٕمد ؾمت٦م " (:4و 3: 39وىم٤مل ُمتك ) (.;4: ;)ًمقىم٤م  "يتٙمٚمامن ُمٕمف ومه٤م ُمقؾمك وإيٚمٞم٤م... إًمخ

ٜم٤م أظم٤مه، وصٕمد هبؿ إمم ضمٌؾ قم٤مل ُمٜمٗمرديـ وشمٖمػمت أي٤مم أظمذ يًقع سمٓمرس ويٕم٘مقب ويقطم

 ."هٞمئتف ىمداُمٝمؿ

وسمٕمد ذًمؽ فمٝمر هبٞمئ٦م أظمرى ٓصمٜملم " ويث٧ٌم يمذًمؽ شمٖمػم ؿمٙمؾ اعمًٞمح ىمقل ُمرىمص قمٜمف:

 "انوٓ هذ ،ومه٤م يٛمِمٞم٤من ُمٜمٓمٚم٘ملم إمم اًمؼمي٦م، وذه٥م هذا وأظمؼم اًم٤ٌمىملم ومٚمؿ يّمدىمقا ،ُمٜمٝمؿ

 (.34: 38)ُمرىمص 

 

                                                           

 (:45:45ويم٤من اعمًٞمح حي٥م يمذًمؽ أطمد شمالُمٞمذه، ي٘مقل يقطمٜم٤م ) ،7 :33( )ويم٤من يًقع حي٥م ُمرصم٤م وأظمتٝم٤م وًمٕم٤مزر( )يقطمٜم٤م 3)

وم٤مشمٙم٠م ذاك قمغم صدر يًقع وىم٤مل ًمف: ي٤م ؾمٞمد " ، وىمقًمف:"ويم٤من ُمتٙمئ٤ًم ذم طمْمـ يًقع واطمد ُمـ شمالُمٞمذه يم٤من يًقع حيٌف"

 اعمًٞمح سمداه٦م حي٥م إشم٘مك ومٝمؾ ه١مٓء أشم٘مك ُمـ سمٓمرس؟ . إن"ُمـ هق؟

 ي٦م.( أي أٟمف مل يٕمرومف سمِمٙمٚمف سمؾ ا4ٔ)
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 ع٢ً املطٝح:ثاًْٝا: ثبٛت عدّ ايكبض 

ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م اإلصح٤مح اًمث٤مُمـ قمنم ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟم٠مظمذ ُمٜمف اُمتٜم٤مع اعمًٞمح قمغم ُمـ أرادوا 

 (3)وم٠مظمذ هيقذا اجلٜمد وظمداُم٤ًم ُمـ قمٜمد رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م واًمٗمريًلم" ىمقًمف:ذم اًم٘مٌض قمٚمٞمف> وذًمؽ 

وضم٤مء إمم هٜم٤مك سمٛمِم٤مهمؾ وُمّم٤مسمٞمح وؾمالح، ومخرج يًقع وهق قم٤ممل سمٙمؾ ُم٤م ي٠ميت قمٚمٞمف، وىم٤مل 

ـْ شمٓمٚمٌقن؟ أضم٤مسمقه: يًقع اًمٜم٤مسي، وم٘م٤مل هلؿ يًقع: أٟم٤م هق. ويم٤من هيقذا ُمًٚمٛمف واىمٗم٤ًم  هلؿ: ُم

أيْم٤ًم ُمٕمٝمؿ، ومٚمام ىم٤مل هلؿ: إين أٟم٤م هق رضمٕمقا إمم اًمقراء، وؾم٘مٓمقا قمغم إرض، وم٠ًمهلؿ أيْم٤ًم: 

ٓمٚمٌقن؟ وم٘م٤مًمقا: يًقع اًمٜم٤مسي. أضم٤مب يًقع: ىمد ىمٚم٧م ًمٙمؿ أٟم٤م هق وم٢من يمٜمتؿ شمٓمٚمٌقٟمٜمل ُمـ شم

 ."ومدقمقا ه١مٓء يذهٌقن؟

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يم٤مٟم٧م أي٦م ذم ؾم٘مقـمٝمؿ قمغم إرض طملم ىم٤مل هلؿ إٟمف هق اعمًٞمح، ورأيٜم٤م 

 يقطمٜم٤ميمٞمػ ذيمر 

ن سمٕمد زُمـ  ف٠من إٟمجٞمٚمقمٚماًم سمسمٕمده٤م أهنؿ ىمٌْمقا قمٚمٞمف ومذًمؽ طم٥ًم زقمٛمف،  اعمًٞمح ُدو 

سمًٜملم قمديدة، وأوػ إمم ذًمؽ أن رواي٦م اًمّمٚم٥م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ اإلٟمجٞمؾ> ٕن 

ويث٧ٌم  ،اإلٟمجٞمؾ هق ُم٤م ىم٤مًمف اعمًٞمح ذم طمٞم٤مشمف، واسمـ ُمريؿ مل َيْرِو إـمالىم٤ًم طم٤مدصم٦م صٚم٥م ٟمٗمًف

يم٤من ىمقم ُمٜمٝمؿ ُيريدون أن و" قمٜمدئذ اُمتٜم٤مع اعمًٞمح قمغم أقمدائف ىمقل يقطمٜم٤م ٟمٗمًف قمـ اعمًٞمح:

 هنؿ مل ي٘مٌْمقا قمٚمٞمف.إ(، أي 66: 9)يقطمٜم٤م  "وًمٙمـ مل ُيٚمؼ قمٚمٞمف إي٤مدي يٛمًٙمقه،

وىمد ؿمٝمد اعمًٞمح ٟمٗمًف أن اًمٞمٝمقد مل يًتٓمٞمٕمقا أن ي٘مٌْمقا قمٚمٞمف وي٠مهوه، سمؾ ًم٘مد أقمٚمـ 

، ومٝمؾ "وًمٙمـ صم٘مقا أٟم٤م ىمد همٚم٧ٌم اًمٕم٤ممل" (:45: 38ٟمف همٚمٌٝمؿ مجٞمٕم٤ًم وم٘مد ضم٤مء ذم )يقطمٜم٤م إىم٤مئاًل 

                                                           

ويم٤مٟمقا وهؿ ـم٤مئٗم٦م هيقدي٦م ىمديٛم٦م ُمٕمرووم٦م، ًم٘مداؾمتٝمؿ.  >( ومريز أي ُمٗمرز، ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمتؼمون أٟمٗمًٝمؿ ُمٗمروزيـ قمـ اًمِمٕم٥م3)

ذم طمٗمظ قمقائد شمًٚمٛمقه٤م ممـ ؾمٌ٘مقهؿ  يٕمٚمٛمقن ويٕمٔمقن وًمٙمٜمٝمؿ متًٙمقا سمحرومٞم٦م اًمٜم٤مُمقس ذم اًمتٗمًػم واًمتِمدد

+ 8:38+ 42:7سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م واخلٚمقد. ووسمخٝمؿ اعمًٞمح سم٥ًٌم ري٤مئٝمؿ )ُمتكي١مُمٜمقن  ويم٤مٟمقا (.7- 5: 9+ ُمرىمص 4:37)ُمتك

(.ويم٤من اًمٗمريًٞملم ُمتٙمؼميـ يٗمتخرون سمٛمٕم٤مرومٝمؿ اًمديٜمٞم٦م ويزدرون سم٤مًمٕم٤مُم٦م. وًم٘مد فمٝمر اًمٗمريًٞمقن ذم 76-33::5ًمقىم٤م

اًمٗمٙمر اًمديٜمل اًمٞمٝمقدي : يٜمٔمر ا ُمـ أؿمد ظمّمقم اعمًٞمح، وي١مُمٜمقن سم٘مداؾم٦م اًمتقراة واًمتٚمٛمقد.اًم٘مرن اًمث٤مين ق.م. ويم٤مٟمق

 .:43ص، واًمٞمٝمقدي٦م ًمٚمديمتقر أمحد ؿمٚمٌل ،432ص، ًمٚمديمتقر طمًـ فم٤مفم٤م
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ن اًمٞمٝمقد ىمٌْمقا قمٚمٞمف وصٗمٕمف ظم٤مدم قمغم ظمده : إٟمف همٚم٥م اًمٕم٤ممل، أيإ يٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ أن ُيٗمن ىمقًمف

ي٤م " (، وووٕمقا قمغم رأؾمف إيمٚمٞماًل ُمـ اًمِمقك، ويم٤مٟمقا يًتٝمزءون سمف ىم٤مئٚملم:44: :3)يقطمٜم٤م 

(، ويم٤مٟمقا 56: ;3(، وأٟمف ـمٕمـ ذم ضمٜمٌف )سمقطمٜم٤م 5: ;3)يقطمٜم٤م  "ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد ويم٤مٟمقا يٚمٓمٛمقٟمف

وم٤من قمٚمٞمف(، وأٟمف ُص 47: 45)ًمقىم٤م  .يًخرون سمف  .ٚم٥م ُمع جمرُملم يم٤مٟم٤م ي٤ًٌمٟمف ويٚمٕمٜم٤مٟمف وجيد 

(، وسمّم٘مقا قمٚمٞمف وأظمذوا 58: 37)ُمرىمص قمذسمقه وؾم٘مقه ظمالً  ؿ(، وأهن49: 37)ُمرىمص 

 .. إًمخ..(52: 49اًم٘مّم٦ٌم وضسمقه قمغم رأؾمف )ُمتك 

 ثايجًا: ثبٛت بسا٠٤ ٜٗٛذا َٔ خٝا١ْ املطٝح: 

واؾمت٠مضمرشمف اًمٞمٝمقد ًمٞمدهلؿ قمٚمٞمف،  فظم٤مٟم -أطمد طمقاري اعمًٞمح-ي٘مقل اًمٜمّم٤مرى إن هيقذا 

يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمد، وًمٙمـ اًمذي يٓمٚمع قمغم يمتٌٝمؿ، يتٌلم ًمف ُمٜمٝم٤م  (3)ذشمف قمغم ذًمؽ صمالصملم ومْم٦م٘موأٟمْ 

شمٜم٤مىمض اًمراوي٦م قمـ هيقذا واظمتالومٝمؿ ذم احلٙم٤مي٦م قمٜمف، ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم آهتداء إمم يمقن ُم٠ًمًم٦م 

 حمض ختٛملم.اًمتًٚمٞمؿ 

سمِم٠من هيقذا، وم٘مد ذيمر ُمتك أن هيقذا سمٕمد أن ٟمدم  وأضب ًمؽ ُمثاًل مم٤م اظمتٚمٗم٧م ومٞمف يمتٌٝمؿ

طمٞمٜمئذ عم٤م رأى هيقذا اًمذي أؾمٚمٛمف ىمد ٟمدم ورد اًمثالصملم ُمـ اًمٗمْم٦م إمم رؤؾم٤مء " قمغم شمًٚمٞمؿ اعمًٞمح

أن هيقذا مل خيٜمؼ ٟمٗمًف، سمؾ  "أقمامل اًمرؾمؾ" (، ويذيمر يمت٤مهبؿ7: 49)ُمتك  "اًمٙمٝمٜم٦م واًمِمٞمقخ...

: 3ِم٤مؤه يمٚمٝم٤م ضم٤مء ذم )ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ ؾم٘مط قمغم وضمٝمف وم٤مٟمِمؼ ُمـ اًمقؾمط وم٤مٟمًٙم٧ٌم أطم

3::) " . ـَ ي  َُمًٕم٤م َٟمْحَق ُِمَئ٦ٍم َوقِمنْمِ
ٍ
ُة َأؾْماَمء ٤مِم ىَم٤مَم سُمْٓمُرُس ذِم َوؾْمِط اًمتَّاَلُِمٞمِذ، َويَم٤مَن قِمدَّ َوذِم شمِْٚمَؽ إَيَّ

ٌَِٖمل َأْن َيتِؿَّ هَذا اعمَْْٙمُتقُب ا ضَم٤مُل اإِلظْمَقُة، يَم٤مَن َيٜمْ ٤َم اًمر  وُح اًْمُ٘مُدُس وَمَ٘م٤مًَمُف سمَِٗمِؿ وَمَ٘م٤مَل: َأهيُّ ٌََؼ اًمرُّ ًمَِّذي ؾَم

قَع، إِْذ يَم٤مَن َُمْٕمُدوًدا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوَص٤مَر ًَمفُ  ًُ ٌَُْمقا قَمغَم َي ـَ ىَم ِذي ـْ هَيُقَذا اًمَِّذي َص٤مَر َدًمِٞماًل ًمِٚمَّ  َداُوَد، قَم

ـْ ُأضْمَرِة اًمٔمُّ  ْدَُم٦ِم. وَم٢مِنَّ هَذا اىْمَتٜمَك طَمْ٘ماًل ُِم
ـَ َٟمِّمٞم٥ٌم ذِم هِذِه اخْلِ ْٚمِؿ، َوإِْذ ؾَمَ٘مَط قَمغَم َوضْمِٝمِف اْٟمَِمؼَّ ُِم

                                                           

يقادس يقداس ي٤م " ( يًتٝمزئ إىم٤ٌمط سمٞمٝمقذا ويٕمػموٟمف> عم٤م هق ؿم٤مئع سملم اًمٜمّم٤مرى ُمـ شمًٚمٞمؿ هيقذا ًمٚمٛمًٞمح، وذًمؽ سم٘مقهلؿ:3)

أطمد اعمقؾمققم٤مت اًمديٜمٞم٦م  "آٟم٤ٌم شمٙمال" ُمقىمع. "٤مـمل اًمرأس سم٤مع ؾمٞمده سمثالصملم ومْم٦م ٟمح٤مس، وذًمؽ ذم مخٞمس اًمٕمٝمدُمٓم

 ٜمٍماٟمٞم٦م.اًم
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٧ٌَْم َأطْمَِم٤مُؤُه يُمٚمَُّٝم٤م َٙم ًَ يمذًمؽ ُمتك ومٚمؿ يذيمر أن هيقذا ٟمدم  (أقمامل اًمرؾمؾ)، وظم٤مًمػ "اًْمَقؾْمِط، وَم٤مْٟم

 قمغم شمًٚمٞمؿ اعمًٞمح.

سمؾ وهٜم٤مًمؽ شمٜم٤مىمض همري٥م ذم اًمروايتلم، وم٘مد ذيمر اًمث٤مين أن هيقذا أظمذ ٟم٘مقدًا ُمـ اًمٞمٝمقد 

٤مِن ُأوُرؿَمِٚمٞمَؿ، " اعمًٞمح، وأٟمف اؿمؽمى سمف طم٘ماًل.أضمر شمًٚمٞمؿ  َوَص٤مَر ذًمَِؽ َُمْٕمُٚمقًُم٤م قِمٜمَْد مَجِٞمِع ؾُمٙمَّ

 (.;3و :3: 3)أقمامل  "َأْي: طَمْ٘مَؾ َدمٍ ش طَمَ٘مْؾ َدَُم٤م»طَمتَّك ُدقِمَل ذًمَِؽ احْلَْ٘مُؾ ذِم ًُمَٖمتِِٝمْؿ 

رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م  ٟمدم ورد اًمثالصملم ُمـ اًمٗمْم٦م إمم"ويٜم٤مىمض هذا اًم٘مقل ُمتك ومٞمِمٝمد أن هيقذا

٦َم "واًمِمٞمقخ ىم٤مئاًل: ! وَمَٓمَرَح اًْمِٗمْمَّ ىَمْد َأظْمَٓم٠ْمُت إِْذ ؾَمٚمَّْٛم٧ُم َدًُم٤م سَمِريًئ٤م. وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم٤مَذا قَمَٚمْٞمٜم٤َم؟ َأْٟم٧َم َأسْمٍِمْ

٦َم َوىَم٤مًُمقا:  ُف. وَم٠َمظَمَذ ُرَؤؾَم٤مُء اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم اًْمِٗمْمَّ ًَ َف، صُمؿَّ َُم٣َم َوظَمٜمََؼ َٟمْٗم َٓ حَيِؾُّ َأْن ذِم اهْلَْٞمَٙمِؾ َواْٟمٍَمَ

ًة ًمِْٚمُٖمرَ  ٤مِري  َُمْ٘مؼَمَ ْوا هِب٤َم طَمْ٘مَؾ اًْمَٗمخَّ ـُ َدٍم وَمَتَِم٤مَوُروا َواؿْمؽَمَ ٤َم صَمَٛم َزاَٟم٦ِم ٕهَنَّ
: 49)ُمتك  "سَم٤مءُٟمْٚمِ٘مَٞمَٝم٤م ذِم اخْلِ

5-9.) 

ٓ يٛمٙمـ اجلزم وُمـ صمؿ  وُمـ هٜم٤م ٟمرى صمالصم٦م اظمتالوم٤مت ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ قمٜمد اهلل،

  وهل: سمّمحتٝم٤م،

 ُمتك رد هيقذا صمٛمـ ظمٞم٤مٟمتف سمٞمٜمام أظمذه٤م ذم أقمامل اًمرؾمؾ واؿمؽمى هب٤م طم٘ماًل. ذم .3

ذم ُمتك ظمٜمؼ هيقذا ٟمٗمًف أي أن إص٤مسمتف يم٤مٟم٧م ذم اًمرىم٦ٌم، أُم٤م ذم أقمامل اًمرؾمؾ وىمع ذم  .4

 ن اإلص٤مسم٦م ذم اًمٌٓمـ.إ :أي >احل٘مؾ اًمذي اؿمؽماه وظمرضم٧م أطمِم٤مؤه

اًم٤ٌمىمل يمؾ ي٘مقل طم٥ًم ُم٤م ؾمٛمع و ٕمٝمد اًم٘مديؿاًمث٤مسم٧م هق اًمثالصملم ومْم٦م> ٕهن٤م وردت ذم اًم .5

أي أن اًمروح اًم٘مدس مل يٙمـ هق اًمذي ىم٤مم سم٢مُمالء اًمٕمٝمد اجلديد يمٚمف سمؾ هٜم٤مك إو٤موم٤مت 

واًمٕمجٞم٥م أن يمؾ رواي٦م يذيمر اًمراوي ومٞمٝم٤م  أسمدًا،ٓ يتٜم٤مىمض اهلل  شمتٜم٤مىمض ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، ويمالم

 أوص إًمٞمٝمام ُمـ احل٤مدصم٦م ومٝمؾ يٙمقن اهلل ٤مٟمف أقمٚمؿ هبإ :أي اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،ُم٤م ي١ميد رأيف ذم 

 يمٚمٞمٝمام؟ اجلقاب: ٓ.

أُم٤م يمقن هيقذا ٓ يٛمٙمـ أن ُيًٚمؿ اعمًٞمح أو خيقٟمف، وم٢مين أسمرهـ قمٚمٞمف ُمـ ؿمٝم٤مدة يمتٌٝمؿ، 

، أو شمٙمذي٥م يمالُمف فٟمٗمًف ومٞمٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر أطمد اًمٜمّم٤مرى ىمقًماعمًٞمح وُمـ ؿمٝم٤مدة 
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ٝمقد، وأومهٝمؿ أن اًمٍميح اًمذي ٓ يتًع ًمت٠مويؾ. وؾمؽمى أن إىمرب ًمٚمٕم٘مؾ أن هيقذا ظمدع اًمٞم

 اعمّمٚمقب هق اعمًٞمح.

قمنم شمٚمٛمٞمذا  لصمٜمًم٘مد يم٤من هيقذا أطمد طمقاري اعمًٞمح وأطم٤ٌمئف، سمؾ ًم٘مد يم٤من هيقذا أطمد آ

اًمذيـ ُمدطمٝمؿ اعمًٞمح أقمٔمؿ ُمدح، ووقمدهؿ سم٤مجلٚمقس قمغم يمراد اًمٕمٔمٛم٦م واعمجد، وم٘مد ذيمر 

اًمتجديد، ُمتك ٟمٙمؿ أٟمتؿ اًمذيـ شمٕمتٛمقين ذم إاحلؼ أىمقل ًمٙمؿ " ( ىمقل يًقع::4: ;3ُمتك )

ضمٚمس اسمـ اإلٟم٤ًمن قمغم يمرد جمده، دمٚمًقن أٟمتؿ أيْم٤ًم قمغم اصمٜمل قمنم يمرؾمٞم٤ًم شمديٜمقن أؾم٤ٌمط 

 .(3)"صمٜمل قمنمإهائٞمؾ آ

وأقمٓم٤مهؿ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم أرواح " وهيقذا يمذًمؽ هق أطمد آصمٜمل قمنم اًمذيـ دقم٤مهؿ اعمًٞمح

 (.3: 32)ُمتك  "ٟمج٦ًم طمتك خيرضمقه٤م، ويِمٗمقا يمؾ ُمرض ويمؾ وٕمػ

 آصْمٜم٤َم قَمنَمَ ه" :-سمٕمد أن ذيمر اصمٜمل قمنم شمٚمٛمٞمذًا سم٠مؾمامئٝمؿ، وُمٜمٝمؿ هيقذا-ُمتك وي٘مقل 
ِ
١ُمَٓء

لَم َٓ شَمْدظُم  ٤مُِمِري  ًَّ قُع َوَأْوَص٤مُهْؿ ىَم٤مِئاًل: إمَِم ـَمِريِؼ ُأَُمٍؿ َٓ مَتُْْمقا، َوإمَِم َُمِديٜم٦ٍَم ًمِٚم ًُ ُٚمقا. سَمِؾ َأْرؾَمَٚمُٝمْؿ َي

ٌُقا سم٤ِمحْلَِري  إمَِم  ٦م ظِمَراِف اْذَه ٤مًمَّ اِئٞمَؾ اًمْمَّ َب ، سَمٞم٧ِْم إِْهَ ُف ىَمِد اىْمؽَمَ لَم: إِٟمَّ
ٌُقَن ايْمِرُزوا ىَم٤مِئٚمِ َوومِٞماَم َأْٟمُتْؿ َذاِه

ُروا سُمْرًص٤م. َأىِمٞمُٛمقا َُمْقشَمك. َأظْمِرضُمقا ؿَمَٞم٤مـملِمَ  اَمَواِت. اؿِْمُٗمقا َُمْرَى. ـَمٝم  ًَّ  "... إًمخ.َُمَٚمُٙمقُت اًم

 (.7: 32)ُمتك 

يدقمقن أٟمف ُم٤مت ُمرشمدًا يم٤مومرًا ُمٜم٤موم٘م٤ًم،  اعمًٞمح يمؾ هذا اًمًٚمٓم٤من،إن هيقذا هذا اًمذي أقمٓم٤مه 

وأٟمف ظم٤من اعمًٞمح وؾمٚمٛمف، وذًمؽ سم٤مًمرهمؿ ُمـ ؿمٝم٤مدة اعمًٞمح ًمف أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٕمف هق واحلقاريقن 

 ذم أظمرة ذم اجلٜم٦م.

                                                           

صمٜم٤م قمنم ُمـ ( آ)إهائٞمؾ  وهؿ أسمٜم٤مء يٕم٘مقب قمغم وًمد اًمقًمد يمام يٓمٚمؼ قمغم اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد. ( اًمًٌط ٓ يٓمٚمؼ إ3ٓ)

ٚمٗمػموز ًم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، :أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء. يٜمٔمر حٟمٌقة ه١مٓء إؾم٤ٌمط واًمراضمزوضم٤مشمف إرسمع، واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم 

 .692-;4/68، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم ،:3/78، وشمٗمًػم اًمٓمؼمي ،4/584، آسم٤مدي
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ـّ أن هيقذا أؾمٚمٛمف طم٘مٞم٘م٦م، ومل ي أن  ٕمٚمؿإن اًمذي روى طمٙم٤مي٦م شمًٚمٞمؿ هيقذا ًمٚمٛمًٞمح فم

اًمذي اهمتًؾ ًمٞمس ًمف طم٤مًم٦م إٓ إمم همًؾ " وىم٤مل: ٞمح ُمع سم٤مىمل اًمتالُمٞمذ،هيقذا همًؾ ِرضمؾ اعمً

 .(3)( ومِمٝمد سمذًمؽ أن هيقذا ـم٤مهر يمٚمف32: 35)يقطمٜم٤م  "رضمٚمٞمف سمؾ هق ـم٤مهر يمٚمف

 املطٝح َٔ األَٛات: ْؿٞ قٝا١َ زابعًا: 

وىمد وىمع  ،(4)يّدقمل اًمٜمّم٤مرى أن اعمًٞمح ىُمتؾ وُصٚم٥م وُدومـ، صمؿ ىم٤مم سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًم٘مؼم

 آظمتالف سملم شمٚمؽ إٟم٤مضمٞمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م، وئمٝمر هذا ومٞمام ي٠ميت: 

يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٚمؿ يرو أطمد يمٞمػ ىم٤مم؟ وًمٙمـ اجلٛمٞمع وصؾ ووضمد اًم٘مؼم ظم٤مًمٞم٤ًم، ُمرىمص  -3

 (.3: 42(، ويقطمٜم٤م )4: 46(، وًمقىم٤م ):4: 4(، وُمتك )6: 38)

 (57-35: 46(، وًمقىم٤م )35-;: 38(، وُمرىمص )56: 37ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م ُمتك ) -4

، "عم٤مذا شمٓمٚمٌلم احلل سملم إُمقات" ، وذم سمٕمْمٝمؿ ىمٞمؾ:"ًمٞمس هق ه٤م هٜم٤م "ردت قم٤ٌمرة"

 ( وم٢من اعمًٞمح ٟمٗمًف هق اًمذي فمٝمر وىم٤مل عمريؿ اعمجدًمٞم٦م:37، 35، 4: 42أُم٤م ذم يقطمٜم٤م )

، وسمٕمد ذًمؽ ذم ٟمٗمس اإلصح٤مح يٓمٚم٥م يًقع ُمـ "ٓ شمٚمٛمًٞمٜمل ٕين مل أصٕمد سمٕمد إمم أيب"

اعم٤ًمُمػم سم٢مصٌٕمف، وهذا حمػم> ومٙمٞمػ يٓمٚم٥م ُمـ ُمريؿ أٓ شمٚمٛمًف  شمقُم٤م أن يٚمٛمس ُمٙم٤من

 ."وه٤مت يدك ووٕمٝم٤م ذم ضمٜمٌل" ويٓمٚم٥م سمٕمد ذًمؽ ُمـ شمقُم٤م سمٜمٗمًف

وذم يمتٌٝمؿ اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل قمغم وم٤ًمد زقمٛمٝمؿ ذم ىمٞم٤مُم٦م اعمًٞمح، وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر )أيقب 

9 :;:) 

إن اًم٘م٤مٟمقن اًمًح٤مب يْمٛمحؾ ويزول، هٙمذا اًمذي يٜمزل إمم اهل٤موي٦م ٓ يّمٕمد> أي: "

اًمًاموي هق اًمذي يٛمقت ٓ ي٘مقم صم٤مٟمٞم٤ًم، سمؾ إن صمٌقت وضمقد اعمًٞمح سمٕمد واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م إٟماٍم ُيث٧ٌم 

أن اعمّمٚمقب ؾمقاه. وًم٘مد صم٧ٌم يمذًمؽ ذم يمتٌٝمؿ أن اعمًٞمح أظمؼمهؿ أٟمف إذا ذه٥م ومٚمـ يروٟمف> 

 (.3: 38. )يقطمٜم٤م "ٕين ذاه٥م إمم أيب وٓ شمروٟمٜمل أيْم٤مً " وذًمؽ ىمقًمف هلؿ:

                                                           

 حتريػ سم٤مًمزي٤مدة. ٝمق ( إن يم٤من هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مء سمٕمد ذًمؽ وم3)

 (.:4-3: 42) ٜم٤مويقطم ،(46وًمقىم٤م ) ،(38-3: 38وُمرىمص ) ،آظمره -(3: :4( يٜمٔمر ُمتك )4)
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 اعمًٞمح ىم٤مم خي٤مًمػ ىمقًمف سمداه٦م، وإٓ وم٤مٟمٔمر إمم ؿمٝم٤مدشمف وشم٠ميمٞمده ذم ىمقًمف: وم٘مقهلؿ إن

. )ًمقىم٤م "واحلؼ أىمقل ًمٙمؿ إٟمٙمؿ ٓ شمروٟمٜمل طمتك ي٠ميت وىم٧م شم٘مقًمقن ومٞمف ُم٤ٌمرك أيت سم٤مؾمؿ اًمرب"

35 :7.) 

إن اًمتحدي ذم هذا اًم٘مقل واوح> ذًمؽ أن اعمًٞمح ي١ميمد ٕقمدائف أهنؿ ًمـ يروه ُمٜمذ شمٚمؽ "

(، ًمٙمـ ذًمؽ اعمّمٚمقب رآه 53: 46. )ُمتك )"سم٘مقة وجمد يمثػم"ذم هن٤مي٦م اًمٕم٤مملاًم٤ًمقم٦م طمتك ي٠ميت 

اًمٙمٝمٜمقت اًمٞمٝمقدي أؾمػمًا ذم ىمٌْمتف أصمٜم٤مء اعمح٤ميمٛم٦م، صمؿ رأوه سمٕمد ذًمؽ ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم اخلِم٦ٌم ىمتٞماًل 

ىمد أؾمٚمؿ اًمروح واعمِمٞمئ٦م، ومل يٌؼ ُمٜمف إٓ ضمًدا ظم٤مُمدا وم٘مد ٟمٌض احلٞم٤مة. وأؾمتٕمػم ًمٖم٦م اعمًٞمح ذم 

ُمـ ًمف أذٟم٤من ًمٚمًٛمع ومٚمٞمًٛمع، وُمـ يًٛمع ومٕمٚمٞمف أن " تٗم٤مًء هبذا اًم٘مدر وم٠مىمقل:اإلٟمجٞمؾ ايم

 .(3)"يٕم٘مؾ...

إذا يم٤من اٟمِم٘م٤مق طمج٤مب اهلٞمٙمؾ وىمٞم٤مم اًم٘مديًلم ُمـ ىمٌقرهؿ ىمد طمدث ومٕماًل أٓ يدل و

؟ وهل ومٚمامذا مل ي١مُمـ اًمٞمٝمقد سمف؟ أيـ ذه٥م ه١مٓء سمٕمد ىمٞم٤مُمٝمؿ وُمـ ىم٤مسمٚمقا قمغم صدق اعمًٞمح

: ;ُمتك)ذم (، و4 :7 صُمرىم)شمتٜم٤مىمض ُمع طم٤مدصم٦م ىمٞم٤مم اًمّمٌٞم٦م ُمـ اعمقت اًمتل وردت ذم طم٤مدصم٦م 

: 9 ًمقىم٤م)شمتٜم٤مىمض ُمع طم٤مدصم٦م ىمٞم٤مم اًمِم٤مب ُمـ اعمقت اًمتل وردت ذم (، و77: :ًمقىم٤م)ذم (، و47

 (.66 – 3: 33يقطمٜم٤م)وذم (، 39 - 33

ُٝسؾع:  ُٝػّب٘ هلِ ٚأْ٘ ض  خاَطًا: تٓبؤ املطٝح أْ٘ ض

أٟمف ؾمػمومٕمف إًمٞمف،  اهللؿ ؾمٞمِمٙمقن ذم يمقن اعمّمٚمقب همػمه، وىمد أظمؼمه ًم٘مد قمٚمؿ اعمًٞمح أهن

ن يمٚمٙمؿ إ" وًمذًمؽ ىم٤مل اعمًٞمح ٕشم٤ٌمقمف ىمٌؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م: وًمـ ُيٛمّٙمـ ُمٜمف أطمدًا ُمـ أقمدائف،

(. هذا ُم٤م طمدث ومٕماًل، وم٘مد ؿمؽ ومٞمف اًمٜمّم٤مرى وفمٜمقا 49: 36)ُمرىمص  "شمِمٙمقن ذّم هذه اًمٚمٞمٚم٦م

 أٟمف هق اًمذي ُصٚم٥م.

ـْ يٕمرف احلؼ وٓ يٕمثر ومٞمف أًمٞمس ذًمؽ ُمٕمٜمك  واٟمٔمر سمٕمد ذًمؽ ذم وقمد اعمًٞمح سمٗمقز ُم

أُم٤م أن وم٠مٟم٤م ُم٤مض " (. ويدل قمغم رومع اعمًٞمح ىمقًمف:8: 33)ُمتك  " ـمقسمك عمـ ٓ يٕمثر ذمّ " ىمقًمف:

                                                           

 .336ص، ( ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمنم رؾمقل وًمٞمس إهل٤ًم ٕمحد اجلٜمدي3)
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(، ويدل قمٚمٞمف يمذًمؽ 7: 38)يقطمٜم٤م  "إمم اًمذي أرؾمٚمٜمل، وًمٞمس أطمد ُمٜمٙمؿ ي٠ًمًمٜمل أيـ متيض

 (.:4: 38)يقطمٜم٤م  "أشمرك اًمٕم٤ممل وأذه٥م إمم أب ظمرضم٧م ُمـ قمٜمد أب وأيْم٤مً " ىمقًمف:

وشم٠مُمؾ هذا اًم٘مقل وم٢مٟمف ٓ يدل ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم يمقٟمف ؾمٞمّمٚم٥م وُي٘مٝمر، سمؾ اًمٔم٤مهر ومٞمف أٟمف يتٜم٠ٌم 

أٟم٤م ُمٕمٙمؿ زُم٤مٟم٤ًم يًػمًا صمؿ أُميض إمم " سمرومٕمف، وأفمٝمر ُمـ ذًمؽ ىمقًمف ًمٚمٞمٝمقد اًمذيـ أشمقا يٛمًٙمقه:

: 9)يقطمٜم٤م  "يمقن أٟم٤م ٓ شم٘مدرون أٟمتؿ أن شم٠مشمقااًمذي أرؾمٚمٜمل، ؾمتٓمٚمٌقٟمٜمل وٓ دمدوٟمٜمل وطمٞم٨م أ

 (. وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ وم٢من ىمقًمف: 45

ومٔم٤مهر ُمٕمٜم٤مه أٟمف مل  ،"ؾمتٓمٚمٌقٟمٜمل وٓ دمدوٟمٜمل وطمٞم٨م أيمقن أٟم٤م ٓ شم٘مدرون أٟمتؿ أن شم٠مشمقا"

يذه٥م ًمُٞمّمٚم٥م أو أٟمف ُدومـ وم٢من ُمّمػم يمؾ طمل ذًمؽ، وًمق قمٜمك سمذًمؽ ىمقًمف أٟمف ؾمٞمٛمقت ويدومـ 

طم٥ًم ُم٤م ىمٚمٜم٤م، صمؿ شم٠مُمؾ ىمقل اعمًٞمح ساطم٦م وشمٜم١ٌمه أن اًمٞمٝمقد اوم٤ًم زٓقمتؼمٟم٤م ذًمؽ اًم٘مقل ضم

ُيالطمظ أن و .(3)ؾمٞمٓمٚمٌقٟمف وٓ جيدوٟمف> وذًمؽ ًمٕمٚمٛمف أٟمف ؾمػُمومع ويذه٥م إمم طمٞم٨م يٕمٚمؿ رسمف

 اعمًٞمح ًمق يم٤من صٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م ًمتٜم٠ٌم هلؿ سمذًمؽ.

طمٞم٨م أذه٥م ٓ شم٘مدر أن أن شمتٌٕمٜمل وًمٙمـ ؾمتتٌٕمٜمل " وشم٠مُمؾ يمٚمؽ ىمقل اعمًٞمح ًمٌٓمرس:

ن اعمًٞمح هق اًمذي إ(، وطم٘مٞم٘متف أن أطمدًا ٓ يًتٓمٞمع أن يرومع> إذ 48: 35)يقطمٜم٤م  "أظمػماً 

 اظمُتصَّ سم٤مًمرومع.

 

 املطًب ايجاْٞ

 قطعا، ٚذيو مبا أٚزدٙ َٔ أدي١، ٖٞ:ت نٕٛ املصًٛب ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ املطٝح اثبإ

 املصًٛب ًَعٕٛ ٚاملطٝح ال تًٝل ب٘ ايًع١ٓ:أٚاًل: إٕ 

ٕن " (:84: 43اًم٘مديؿ أن اعمّمٚمقب ُمٚمٕمقن ُمـ اهلل> وذًمؽ ذم )ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م ؿمٝمد اًمٕمٝمد 

 ، واًمٜمّم٤مرى يدقمقن أن اعمًٞمح ـمٚم٥م اًمّمٚم٥م وىمٌؾ اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ أضمٚمٝمؿ! "اعمٕمٚمؼ ُمٚمٕمقن ُمـ اهلل

                                                           

 ومام سمٕمده٤م. ،547ص، اعمًٞمح سملم اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ ًمٚمٖم٤مُمدي: ( يٜمٔمر3)

 

 



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ قمالىم٦م سملم اًم٘مقل اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م ودقمقى اًمٜمّم٤مرى سم٠من 

سمؾ احل٘مٞم٘م٦م أن ذيٕم٦م ُمقؾمك  ،أن ذًمؽ شمٜم١ٌم سمح٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م أو ،اعمًٞمح ىمٌؾ اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ أضمٚمٝمؿ

شم٘ميض سم٠من اعمّمٚمقب ٓسمد أن ُيدومـ ذم يقُمف> ٕٟمف ُمٚمٕمقن وٓ قمالىم٦م ًمٚمٛمًٞمح سمذًمؽ، وهذا هق 

وإذ يم٤من قمغم إٟم٤ًمن ظمٓمٞم٦م طم٘مٝم٤م اعمقت ومُ٘متؾ وقمٚم٘متف قمغم ظمِم٦ٌم، ومال شُم٧ٌْم ضمثتف قمغم " اًمٜمص:

ٚمؼ ُمٚمٕمقن ُمـ اهلل، ومال شمٜمجس أروؽ اًمتل يٕمٓمٞمؽ اخلِم٦ٌم، سمؾ شمدومٜمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم> ٕن اعمٕم

(. وُمـ اعمًتٖمرب أهنؿ يدقمقن أن اعمًٞمح هق اهلل، ومٝمؾ 43)ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م  "اًمرب إهلؽ ٟمّمٞم٤ٌمً 

وهمػم ضم٤مئز ىمٓمٕم٤ًم أن يٙمقن  ،هق اًمٓمرد ُمـ رمح٦م اهلل - يمام هق ُمٕمروف-يٚمٕمـ اهلل ٟمٗمًف! واًمٚمٕمـ 

إسمٜم٤مء؟ أًمٞمس هذا ُم٤م  رأي اعمداومٕملم قمـ طم٘مقق اعمًٞمح ُمٚمٕمقٟم٤ًم> وم٤معمٕمٚمؼ ٓ ؿمؽ ؾمقاه. صمؿ ُم٤م هق

 ؟؟؟CHILD ABUSEيًٛمٞمف اًمٖمرب اًمٜمٍماين 

 بطسع أْ٘ ال ٜعسف املصًٛب:ثاًْٝا: حيًـ 

يم٤من حيٚمػ أٟمف ٓ يٕمرف اعمّمٚمقب وم٘مد ؾم٠مًمتف اُمرأة  -رئٞمس احلقاريلم-يروون أن سمٓمرس 

 قمـ اعم٘مٌقض قمٚمٞمف

ين ًم٧ًم أقمرف اًمرضمؾ، وسمٕمد ىمٚمٞمؾ ضم٤مء اًم٘مٞم٤مم وىم٤مًمقا ًمٌٓمرس: طم٘م٤ًم أوم٠مٟمٙمر أيْم٤ًم سم٘مًؿ "

)ُمتك  "ين ٓ أقمرف اًمرضمؾأأٟم٧م أيْم٤ًم ُمٜمٝمؿ، وم٢من ًمٖمتؽ شمٔمٝمرك وم٤مسمتدأ طمٞمٜمئذ يٚمٕمـ وحيٚمػ 

48 :94.) 

ٟمٍماين أن سمٓمرس يم٤من ص٤مدىم٤ًم طملم أىمًؿ أٟمف ٓ يٕمرف اعمّمٚمقب، وٟمتٝمؿ أي  ٜمٙمروٓ ي

سمٕمدم اإليامن إذا ىمٚمٜم٤م إن ؾمٞمده يًقع هُي٤من قمغم اًمّمٚمٞم٥م وهق يتٝمرب، وخي٤مف  -سم٤مـمالً  -سمٓمرس 

ُمـ اًمٜم٤مس وحيٚمػ يمذسم٤ًم، ُمع ُم٤م ًمف ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل أقمٓم٤مه٤م إي٤مه اعمًٞمح ُمـ اؾمتٓم٤مقمتف 

وسمام أن  .(3)ٟم٘مؾ اجل٤ٌمل ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م، طمتك سمٚمغ ُم٘مدار ىمدرشمف أٟمف يم٤من ي٘مقل ٕي اُمرئ ُم٧م ومٞمٛمقت

ٟمٍماين أٟمجٌتف اًمٜمٍماٟمٞم٦م ومٝمق إذن ص٤مدق، ويٙمقن اعمّمٚمقب ٓ يٕمرومف  سمٓمرس يٕمتؼم أقمٔمؿ

 سمٓمرس، وًمزم أن يٙمقن همػم اعمًٞمح. 

                                                           

 ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ، اإلصح٤مح اخل٤مُمس. : ( يراضمع 3)



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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وشمروي إٟم٤مضمٞمؾ قمـ سمٓمرس أٟمف ؾُمئؾ هؾ يم٤من ُمع يًقع، وم٠مٟمٙمر، وشمتٜم٤مىمض أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ 

 إرسمٕم٦م ذم هد هذه اًمرواي٦م شمٜم٤مىمْم٤ًم همري٤ًٌم، سمٞم٤مٟمف ومٞمام ي٠ميت: 

( إهنؿ ضم٤مري٦م 36أٟمف ُمع يًقع ومٞم٘مقل ُمرىمص ) شمٜم٤مىمض ذم ؿم٠من ُمـ ادقمك قمغم سمٓمرس -أ 

( إهنؿ 44( إهنؿ ضم٤مريت٤من واًمرضم٤مل اًم٘مٞم٤مم، وي٘مقل ًمقىم٤م )48واًمرضم٤مل ىمٞم٤مم، وي٘مقل ُمتك )

 ضم٤مري٦م ورضمالن.

شمٜم٤مىمض ذم شمٕمٞملم اعمٙم٤من اًمذي يم٤من ومٞمف سمٓمرس طملم طمّمؾ هذا آهت٤مم ومٞم٘مقل ُمرىمص: سمؾ  -ب 

ج اًمدار، وي٘مقل ًمقىم٤م: سمؾ وؾمط ذم أؾمٗمؾ اًمدار، وي٘مقل ُمتك: أن سمٓمرس يم٤من ضم٤مًم٤ًًم ظم٤مر

 اًمدار، وي٘مقل يقطمٜم٤م: سمؾ قمٜمد اًم٤ٌمب ظم٤مرضم٤ًم. 

يذيمر أن سمٓمرس أٟمٙمر صمالث ُمرات ىمٌؾ صٞم٤مح اًمديؽ ُمرة واطمدة، ويذيمر ُمرىمص أٟمف  -ج 

 أٟمٙمر ىمٌؾ صٞم٤مح اًمديؽ ُمرة، صمؿ أٟمٙمر ُمرشملم ىمٌؾ صٞم٤مح اًمديؽ ُمرة أظمرى.

اًمديؽ شمٜمٙمرين صمالث ( أن اعمًٞمح ىم٤مل ًمٌٓمرس ىمٌؾ أن يّمٞمح 55-54: 32يروي ُمتك ) -د 

 ( ىمقًمف ىمٌؾ أن يّمٞمح اًمديؽ ُمرشملم شمٜمٙمرين صمالث ُمرات.;-:: 34ُمرات، ويروي ًمقىم٤م )

: 48، ويروي ُمتك )"ًم٧ًم أدري وٓ أومٝمؿ ُم٤م شم٘مقًملم"(:93-88: 36ي٘مقل ُمرىمص ) -ه 

، وي٘مقل ًمقىم٤م "ًم٧ًم أدري ُم٤م شم٘مقًملم"( أن ضمقاب سمٓمرس ًمٚم١ًمال إول يم٤من:78-96

 . "ُمرأةًم٧ًم أقمرف ي٤م ا"(:76-82: 44)

 خيتٚمٗمقن يمذًمؽ ذم ٟمقع ُم٤م ؾمئؾ سمف سمٓمرس. -و 

 خيتٚمػ يمؾ ُمـ ُمتك وُمرىمص وًمقىم٤م ويقطمٜم٤م ذم ضمقاب سمٓمرس قمغم اًم١ًمال اًمث٤مين. -ز 

ـْ ي٘مرأ احلٙم٤مي٦م ذم يقطمٜم٤م ) -ح  ( 37،49: :3خيتٚمٗمقن قمغم اعمٙم٤من اًمذي يم٤من ومٞمف اًم٘مٞم٤مم. وُم

 .(3)جيده٤م خم٤مًمٗم٦م همري٦ٌم ًمرواي٦م أظمريـ

 طٝح:املصًٛب أْ٘ املثايجُا: إْهاز 

وىم٤مل ًمف: اؾمتحٚمٗمؽ " ضم٤مء ذم يمتٌٝمؿ أن رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م ؾم٠مل اعمّمٚمقب ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ

 (.85: 48)ُمتك  "سم٤مهلل احلل أن شم٘مقل ًمٜم٤م هؾ أٟم٧م اعمًٞمح اسمـ اهلل؟ ىم٤مل ًمف يًقع: أٟم٧م ىمٚم٧م

                                                           

 .5;-4;، اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م: ( يراضمع3)
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إٟمٙم٤مر ٓ ؿمؽ ومٞمف، وًمق يم٤من يمام يزقمٛمقن هق اعمًٞمح عم٤م  "أٟم٧م ىمٚم٧م" إن ىمقل اعمّمٚمقب:

وؾمٕمف إٓ اجلقاب اًمٍميح، ؾمٞمام ورئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م يًتحٚمػ سم٤مهلل ومٝمؾ ٓ ي٠مسمف اعمًٞمح سم٤مهلل 

 اًمٕمٔمٞمؿ؟! إن إٟمٙم٤مر اعمّمٚمقب يمقٟمف اعمًٞمح سمٕمد اًم٘مًؿ قمٚمٞمف ًمدًمٞمٌؾ ٓ ؿمؽ ومٞمف ذم يمقٟمف همػمه. 

ُمـ أدل اًمدًٓم٦م قمغم أن اعم٠مظمقذ ًمٞمس هق  ... وذًمؽ" وهذا ُم٤م قم٘م٥م قمٚمٞمف اجلٕمٗمري سم٘مقًمف:

اًمًٞمد اعمًٞمح، وًمق يم٤من هق اعمًٞمح ٟمٗمًف مل يقار ذم اجلقاب. يمٞمػ اعمًٞمح وي٘مًؿ قمٚمٞمف سم٤مهلل: أيـ 

 .(3)"اعمًٞمح؟

صمؿ إن اعمًٞمح إٟمام ضم٤مء ًم٨ٌم احلؼ وٟمنم اًمّمدق ومٙمٞمػ دمِمؿ ًمٌمء صمؿ يٙمتٛمف؟! واعمٕمٝمقد  

ٜمد إٟم٤مضمٞمؾ ويمّت٤مهب٤م ُمـ أوص٤مف شمٗمقق سمزقمٛمٝمؿ عمًٞمح قماُمـ اعمرؾمٚملم ومْماًل قمام يقصػ سمف 

 درضم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم.

  ؟بايتدسٜـ ٚحيهِ عًٝ٘ بايصًب زبٌٖ٘ ٜتِٗ ْبًٝا زابعًا: 

( ومٙمٞمػ هيلم اًمٜمٌل اسمـ 73- ;6: 33يم٤من ٟمٌٞم٤ًم )يقطمٜم٤م  (4)رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م "ىمٞم٤موم٤م" ي٘مقًمقن إن

اًمٜم٤مس ًمٞمٌّم٘مقا ذم وضمٝمف ويٚمٙمٛمقه، ويٚمٓمٛمقه ويًتٝمزئقن  قُمريؿ، ويتٝمٛمف سم٤مًمتخريػ، ويدقم

 .(5)(:8- 87: 48)ُمتك "ىم٤مئٚملم: شمٜم٠ٌم ًمٜم٤م أهي٤م اعمًٞمح ُمـ ضسمؽ؟"سمف

  األغساز ٜهْٕٛٛ نؿاز٠ رتطاٜا األبساز:خاَطًا: 

، ومال يٛمٙمـ "إذار يٙمقٟمقن يمٗم٤مرة خلٓم٤مي٤م إسمرار" (::3: 43ضم٤مء ذم ؾمٗمر إُمث٤مل )

 يمٗم٤مرة خلٓم٤مي٤م إسمرار ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ومٞمّمٌح ذيرًا.سمذًمؽ أن يٙمقن اعمًٞمح 

 

                                                           

 .352ص، اًمٜمّم٤مرىاًمرد قمغم  :( يٜمٔمر3)

ُتْؿ شَمْٕمِرومُ "(4) ًْ ٜم٦َِم: َأْٟمُتْؿ ًَم ًَّ ٤م ًمِْٚمَٙمَٝمٜم٦َِم ذِم شمِْٚمَؽ اًم ًً ُف ظَمػْمٌ ًَمٜم٤َم َأْن وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ َواطِمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ، َوُهَق ىَمَٞم٤موَم٤م، يَم٤مَن َرئِٞم ُروَن َأٟمَّ قَن ؿَمْٞمًئ٤م، َوَٓ شُمَٗمٙم 

ٚمِ  ْٕم٥ِم َوَٓ هَتْ ـِ اًمِمَّ ٤مٌن َواطِمٌد قَم ًَ ٠ٌَّمَ َيُٛمقَت إِْٟم ٜم٦َِم، شَمٜمَ ًَّ ٤م ًمِْٚمَٙمَٝمٜم٦َِم ذِم شمِْٚمَؽ اًم ًً ِف، سَمْؾ إِْذ يَم٤مَن َرئِٞم
ًِ ـْ َٟمْٗم َٝم٤م. َومَلْ َيُ٘مْؾ هَذا ُِم ٦ُم يُمٚمُّ  َؽ إُُمَّ

٦ِم،... ـِ إُُمَّ قَع ُُمْزُِمٌع َأْن َيُٛمقَت قَم ًُ  ."َأنَّ َي

ومٛمزق َرئِٞمُس اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم طِمٞمٜمَئٍِذ صمَِٞم٤مسَمُف ىَم٤مئِاًل: ىَمْد "(::8-87/ -48( واًمٜمص يم٤مُماًل طملم أٟمٙمر اعمّمٚمقب أٟمف اعمًٞمح يمام ذم ُمتك )5)

ِديَٗمُف! َُم٤مَذا شَمَرْوَن؟ وَم٠َمضَم٤مسُمقا َوىَم٤مًمُقا: إِٟمَّفُ  َف! َُم٤م طَم٤مضَمُتٜم٤َم سَمْٕمُد إمَِم ؿُمُٝمقٍد؟ َه٤م ىَمْد ؾَمِٛمْٕمتُْؿ دَمْ َتْقضِم٥ُم اعمَْْقِت، َوآظَمُروَن  ُمُ ضَمدَّ ًْ

سَمَؽ؟"ًَمَٓمُٛمقُه، ىَم٤مئِٚمِلَم: ـْ َضَ ٞمُح، َُم
ًِ ٤َم اعمَْ ٠ٌَّْم ًَمٜم٤َم َأهيُّ  ."شَمٜمَ
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 ثبٛت إٔ املدؾٕٛ ٖٛ غري املطٝح:ضادضًا: 

ًم٘مد يم٤مٟم٧م ىمّم٦م دومٜمف ُمٝمٛم٦م ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم ٓقمت٤ٌمريـ: إول: أهن٤م شمرؾمخ اًم٘مقل سم٠مٟمف ىمد ُم٤مت 

 اخل٤مزم ومٕمال، وسم٤مًمت٤مزم وم٘مد ىم٤مم طم٘مٞم٘م٦م ُمـ إُمقات. وأُم٤م اًمث٤مين وم٢مٟمف يتٕمٚمؼ سمام ىمٞمؾ قمـ اًم٘مؼم

(> ومٙم٤من ُمـ اعمٝمؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٜم٤ًمء اًماليت ايمتِمٗمـ اًم٘مؼم ظم٤مًمٞم٤م ومٞمام 69-64: 37)ُمرىمص:

 سمٕمد مل يذهٌـ إمم ىمؼم أظمٓم٠من ُمٕمرومتف، سمؾ ًمذات اًم٘مؼم اًماليت ؿم٤مهدن سم٠مٟمٗمًٝمـ اجلًد يقوع ومٞمف.

إٟم٤مضمٞمؾ إمم هد ىمّم٦م اًمّمٚم٥م هبذا اًمتٗمٙمؽ وآٟمحالل قمـ اًمذيـ  اذه٥م يم٤مشمٌقو

ُم٧م واقمتؼمه٤م اعمت٠مظمرون ُمـ أصقل اإليامن. ؿم٤مهدوا  اًمّمٚم٥م، واؾمتٛمرت اإلؿم٤مقم٦م طمتك ىُمد 

ودمدهؿ يًتدًمقن قمغم دومـ اعمًٞمح، مم٤م ٟمًٌقه إًمٞمف ُمـ ىمقًمف ًمٚمٙمت٦ٌم واًمٗمريًلم قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمقه أن 

ضمٞمؾ ذير ووم٤مؾمؼ يٓمٚم٥م آي٦م وٓ شمٕمٓمك ًمف آي٦م إٓ آي٦م يقٟم٤من اًمٜمٌل> ٕٟمف يمام يم٤من " ي٠ميت هلؿ سمآي٦م:

ًمٞم٤مل هٙمذا يٙمقن اسمـ اإلٟم٤ًمن ذم ىمٚم٥م إرض صمالصم٦م  سمٓمـ احلقت صمالصم٦م أي٤مم وصمالث يقٟم٤من ذم

 (.62- ;5: 34. )ُمتك "أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل

هذا اجلٌؾ " ( ُمع اظمتالف ُمٝمؿ، وذًمؽ ذم ىمقًمف:52-;4: 33وذيمر ذم إٟمجٞمؾ )ًمقىم٤م 

 ،(3)ذير يريد أن يٓمٚم٥م آي٦م وٓ شمٕمٓمك ًمف إٓ آي٦م يقٟم٤من اًمٜمٌل ٕٟمف يمام يم٤من يقٟم٤من آي٦م ٕهؾ ٟمٞمٜمقى

 ."يمذًمؽ يٙمقن اسمـ اإلٟم٤ًمن أيْم٤ًم هلذا اجلٌؾ

وي٘مقًمقن إٟمف يٕمٜمل سمذًمؽ دومٜمف صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، وظمروضمف سمٕمده٤م آي٦م هلؿ يمآي٦م يقٟم٤من 

 (:85: 49صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، ويٗمنه ُم٤م ضم٤مء ذم )ُمتك إذ ًم٨ٌم ذم سمٓمـ احلقت  >(4))يقٟمس(

وذيمرت إي٤مم اًمثالصم٦م ذم )يقطمٜم٤م  .(5)"أن ذًمؽ اعمْمؾ ىم٤مل وهق طمل: إين سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم أىمقم"

4:3;.) 

                                                           

: ىمري٦م يقٟمس سمـ ُمتك سمٛمديٜم٦م اعمقصؾ سمجٛمٝمقري٦م اًمٕمراق أن شم٘م٤مسمٚمٝمام -سم٤مًمٙمن، صمؿ سم٤مًمًٙمقن، وومتح اًمٜمقن واًمقاو-ٟمٞمٜمقى( 3)

 .5/3636، العُمـ اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل. يٜمٔمر: ُمراصد آـم

يٜمتٝمل ٟمًٌف  -قمٚمٞمٝمام اًمًالم  -( يقٟمس ) يقٟم٤من ( اسمـ ُمتك. وُمتك هذه أُمف، ومل يٜم٥ًم ُمـ إٟمٌٞم٤مء إمم أُمف همػم يقٟمس وقمٞمًك 4)

 .::ص، أـمٚمس شم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ًمٚمٛمٖمٚمقث :يٜمٔمر إمم سمٜمٞم٤مُملم سمـ يقؾمػ.

اًمٙمٝمٜم٦م واًمٗمريًٞمقن إمم سمٞمالـمس ىم٤مئٚملم: ي٤م ؾمٞمد ىمد شمذيمرٟم٤م وذم اًمٖمد اًمذي سمٕمد آؾمتٕمداد اضمتٛمع رؤؾم٤مء " ( واًمٙمالم يمٚمف هق5)

أن ذًمؽ اعمْمؾ ىم٤مل وهق طمل: إين سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم أىمقم، ومُ٘مؿ سمْمٌط اًم٘مؼم إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م> ًمئال ي٠ميت شمالُمٞمذه ًمٞماًل وينىمقه 
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مل شمٙمـ يمروايتٝمؿ وٓ ي٘مّمد اعمًٞمح أن ُيِمػم هب٤م إمم دومٜمف  (3)إن اإلؿم٤مرة إمم ؾمٗمر يقٟم٤من اًمٜمٌل

رواي٦م إٟم٤مضمٞمؾ أن اعمّمٚمقب دومـ صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، سمؾ ُي١مظمذ ُمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم> إذ ًمـ دمد ذم 

( أٟمف صٚم٥م ىمري٤ًٌم ;3يمتٌٝمؿ أٟمف مل يٛمٙم٨م ذم ىمؼمه ؾمقى يقم واطمد وًمٞمٚمتلم. وم٘مد ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م )

( أٟمف ُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، وأٟمف ذم ُم٤ًمء 37:56ُمـ ٟمّمػ هن٤مر يقم اجلٛمٕم٦م، وذيمر ُمرىمص )

( ومدومـ 68- 64: 37ـمس أن يًٛمح ًمف سمدومٜمف )ُمرىمص اًمٞمقم ٟمٗمًف ـمٚم٥م يقؾمػ ُمـ سمٞمال

إن اعمّمٚمقب هم٤مب قمـ اًم٘مؼم ىمٌؾ ـمٚمقع ؿمٛمس يقم " (:3: 42ص٤ٌمح اًم٧ًٌم، وي٘مقل يقطمٜم٤م )

، وسمذًمؽ ُمٙم٨م اعمدومقن ذم ىمؼمه يقُم٤ًم وًمٞمٚمتلم، ٓ صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، وسمٕمٛمٚمٞم٦م "إطمد

 طم٤ًمسمٞم٦م ٟمجد أن:

 يقُم٤َم )يقم اًم٧ًٌم(. 3)ذم اًم٘مؼم( = قمدد إي٤مم اًمتل ىمْم٤مه٤م اعمٞم٧م ذم سمٓمـ إرض

ًمٞمٚم٦م )ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم، وضمزء  4قمدد اًمٚمٞم٤مزم اًمتل ىمْم٤مه٤م اعمٞم٧م ذم سمٓمـ إرض )ذم اًم٘مؼم( =

 ُمـ ًمٞمٚم٦م إطمد( وسمذًمؽ شمًتحٞمؾ حت٘مٞمؼ هذه اًمٜمٌقءة.

 مجٞمع سمٓمالن ذم ًمٙمٗمك وطمده -أي ؾمٗمر يقٟم٤من  – اًمٗمّمؾ هذا إٓ أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ ذم يٙمـ مل ًمق"و

 :قمٔمٞمٛمتلم مجع ىمد وم٢مٟمف. ديٜمٝمؿ ومجٞمع أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ،

 اًمتل آي٤مشمف وأن سمزقمٛمٝمؿ، سمذًمؽ اعمًٞمح وإىمرار سمآي٦م، ىمطّ  خم٤مًمٗمٞمف ي٠مت مل أٟمف حت٘مٞمؼ: إطمدامه٤م

٦م ي٘مقم ٓ هذا وُمثؾ اشمٌٕمقه، اًمذيـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمزر سمحية اًمن وذم ظمٗمٞم٦م يم٤مٟم٧م إٟمام يذيمرون  طمجَّ

 أي٤مت> يرهيؿ وهق آي٦م يرون ٓ أهنؿ خيؼم أٟمف ذم اعمًٞمح قمغم اًمٙمذب حت٘مٞمؼ أو اعمخ٤مًمػ، قمغم

 .إطمدامه٤م ُمـ ٓسمد

 سمٓمـ ذم يقٟمس سم٘مل يمام: ٟمٗمًف قمـ ىم٤مل أٟمف اعمًٞمح قمـ طمٙم٤ميتٝمؿ وهق :اًمث٤مين واًمٗمّمؾ

 يمذسم٦م وهذه سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، أي٤مم صمالصم٦م إرض ضمقف ذم هق يٌ٘مك يمذًمؽ سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، أي٤مم صمالصم٦م احلقت

                                                           

س: قمٜمديمؿ طمراس وي٘مقًمقا ًمٚمِمٕم٥م إٟمف ىم٤مم ُمـ إُمقات ومتٙمقن اًمْمـالًم٦م إظمػمة أذ ُمـ إومم، وم٘م٤مل هلؿ سمٞمالـم=

 (.88-84: 49. )ُمتك "اذهٌقا واوٌٓمقه يمام شمٕمٚمٛمقن. ومٛمْمقا ووٌٓمقا اًم٘مؼم سم٤محلراس وظمتٛمقا احلجر

ٟم٤من ذم ضمقف احلقت صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل.. ومّمغم قومٙم٤من ي أقمد اًمرب طمقشم٤م قمٔمٞماًم ًمٞمٌتٚمع يقٟم٤من." (:32- 4:3، 39: 3( )3)

 ."احلقت وم٘مذف يقٟم٤من إمم اًمؼماًمرب  وأُمر يقٟم٤من إمم اًمرب إهلف ُمـ ضمقف احلقت..
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 ذم يٌؼ ومٚمؿ إطمد، ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمجر أٟمف أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ مجٞمع ذم جمٛمٕمقن ٕهنؿ ومٞمٝم٤م> طمٞمٚم٦م ٓ ؿمٜمٞمٕم٦م

 هب٤م ظمٗم٤مء ٓ يمذسم٦م وهذه وم٘مط، صم٤من يقم ُمـ يًػماً  ويقُم٤مً  أظمرى، وسمٕمض ًمٞمٚم٦م إٓ إرض ضَمقف

 .(3)"اهلل وطمًٌٜم٤م اًمٙمذب أهؾ وهؿ إٟم٤مضمٞمؾ، أصح٤مب يمذب أو ُمٜمٝم٤م ٓسمد اعمًٞمح، سمف أظمؼم ومٞمام

  : ضابعًا: ثبٛت زؾع املطٝح

ذم رواي٦م يمؾ ُمـ ُمرىمص وُمتك وًمقىم٤م  (4)ذم طمٙم٤مي٦م اًمّمٚم٥م وهٙمذا شمرى اًمتٜم٤مىمض اًمٖمري٥م

ويقطمٜم٤م، مم٤م جيٕمؾ ٟم٤مؿمد احل٘مٞم٘م٦م يِمؽ ذم أىمقاهلؿ مجٚم٦م، ويقدُّ ًمق يؼمئ اسمـ ُمريؿ مم٤م يٜمًٌقٟمف 

ًمٚمٛمّمٚمقب ُمـ اًمْمٕمػ واًمٕمجز واًمٞم٠مس وظمقر اًمٕمزيٛم٦م، سمؾ ٓ يٙم٤مد أطمد يتّمقر أن اعمًٞمح 

ب، وي٘ميض إؾم٤مسمٞمع ٓ ي٤ٌمل ومت٤مت اًمٕمٞمش يم٤من يّمقم ويتحٛمؾ اًمّمؼم قمـ اعم٠ميمؾ واعمنم اًمذي

( وهق :4: ;3يٛمٚمٙمف اًمٔمٛم٠م وهق قمغم ظمِم٦ٌم اًمّمٚمٞم٥م، ويٓمٚم٥م ُمـ أقمدائف أن يً٘مقه )سمقطمٜم٤م 

( وأن اهلل يٓمٕمٛمف ويً٘مٞمف. 8-3)يقطمٜم٤م  "إن زم ظمٌزًا ًمًتؿ شمٕمرومقٟمف" اًمذي ـم٤معم٤م يم٤من ي٘مقل:

اًمِمٌف قمغم همػم اسمـ ُمريؿ هلق وصم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م أن اعمّمٚمقب هق همػم اعمًٞمح وإن وىمقع 

قمغم أطمد ُمـ ، [33اًمِمقرى: ]َّمهىه جه ينُّ أىمرب إمم اًمٕم٘مؾ ُمـ وىمقع ؿمٌف اهلل اًمذي

قم٤ٌمده، ُمع يمقن يُمتٌٝمؿ شُمث٧ٌم أن اعمّمٚمقب يم٤من ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ضًا وٓ ٟمٗمٕم٤ًم طمتك يم٤من يّمٞمح 

 ُمٚمؽ إمم اإِلًمف حيت٤مج وهؾ إًمف؟ صٗم٦م هذهٝمؾ وم" ."إهلل إهلل عم٤مذا شمريمتٜمل" قمغم اًمّمٚمٞم٥م ىم٤مئاًل:

 أي٘مـ إذا احل٤مل صٕمقسم٦م ُمـ يٕمرق وإًمف اعمٜمٞم٦م، يم٠مس قمٜمف يٍمف أن ذم اإِلًمف يدقمق وهؾ يٕمزيف؟

 .(5)"اإِلًمف؟ يًٚمٛمف وإًمف سم٤معمقت،

وإن أسَّ ُُمتٕمٜم٧ٌم قمغم يمقن اعمّمٚمقب هق اعمًٞمح سمٕمد إيراد يمؾ هذه إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م، 

 ومنمط اإليامن هق ىمقل إٟمجٞمؾ ُمرىمص:وادقمك أن ذط دظمقل اجلٜم٦م هق اإليامن سمّمٚم٥م اعمًٞمح 

وهذه أي٤مت شمتٌع اعم١مُمٜملم خيرضمقن اًمِمٞم٤مـملم سم٤مؾمٛمل ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜم٦م ضمديدة حيٛمٚمقن "

                                                           

 .2;/4، ٓسمـ طمزم( اًمٗمّمؾ 3)

 .٤مًمٞم٦ماحل ٜمًختٝم٤م( طم٥ًم رواي٦م إٟم٤مضمٞمؾ سم4)

 .4/68، ًمٗمّمؾ( ا5)
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: 38)ُمرىمص  "طمٞم٤مت وإن ذسمقا ؿمٞمئ٤ًم ممٞمت٤ًم ٓ ييهؿ، ويْمٕمقن أيدهيؿ قمغم اعمرى ومٞمؼمءون

 (.:3و39

ي٤مت اًمتل ـمٚمٌٝم٤م إن اًمذي يدقمل أٟمف ُم١مُمـ وأن اعمّمٚمقب هق اعمًٞمح، ًمزُمف قمٛمؾ أ

ُمرىمص ذم ؾمٗمره وإٓ وم٢ميامٟمف إيامٌن سم٤مـمؾ يمام يٕمت٘مد اًمٜمّم٤مرى، واعمّمٚمقب هق همػم اسمـ ُمريؿ، سمؾ 

صم٧ٌم ذم إٟم٤مضمٞمؾ أن اعمًٞمح رآه شمالُمٞمذه سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، ويم٤من ذًمؽ ؾمٞمئ٦م أظمرى همػم هٞمئتف 

ضمٝمؿ ظم٤مرضم٤ًم إمم وأظمر" (:73و 72: 46ي٘مقل )ًمقىم٤م  (4)إمم اًمًامء (3)إومم، وصم٧ٌم أيْم٤ًم رومٕمف

وهق يم٘مقل . (5)"سمٞم٧م قمٜم٤ًٌم ورومع يديف وسم٤مريمٝمؿ وومٞمام هق ي٤ٌمريمٝمؿ اٟمٗمرد قمٜمٝمؿ واصٕمد إمم اًمًامء

 .[:37]اًمٜم٤ًمء: َّىنين نن من زن ممرن ام يل ىلُّ اهلل قمٜمف: 

إن ُمًتٜمد  ومٛمـ ذًمؽ: ،(6)ذيمر إدًم٦م ُمـ يمت٥م اًمٜمّم٤مرى قمغم قمدم وىمقع اًمّمٚم٥م يمثػمةو

اإلٟمجٞمؾ، وهق ىمد شمٕمرض ًمٚمتحريػ واًمتٌديؾ وومٞمف يمام  اًمٜمّم٤مرى ذم ىمقهلؿ سم٤مًمّمٚم٥م إٟمام هق هذا

ُمع أهنؿ  ،سمٞمٜم٤م ُمـ اًمتٜم٤مىمض واًمتحريػ قمٞم٤مٟم٤ًم مم٤م يث٧ٌم سم٠من ٟم٘مٚمف ًمٞمس ٟم٘ماًل ُمتقاشمرًا ُيٗمٞمد اًمٕمٚمؿ

                                                           

 ،3: 32وُمتك ) ،48: ;( و):3: ;ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ ) :( سمؾ هٜم٤مك ذم إٟم٤مضمٞمؾ ذيمر آي٤مت أظمر أيمثر ُمـ هذه، يراضمع3)

 (.45: 33وُمرىمص ) ،42: 39وُمتك ) ،34: 36يقطمٜم٤م ) ،9: 8و) ،37: 5وُمرىمص ) ،;3: 32وًمقىم٤م ) ،:: 32و)

 ٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ رومٕمف اهلل إًمٞمف سمجًده وٓ ؿمؽ ذم هذا.وم

( سمؾ وإذا شمقىمٗمٜم٤م قمٜمد هذا احلرف ] سمؾ [ ٟمٕمرف سم٠من اهلل يريد أن ي٘مص قمٚمٞمٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمتل وىمٕم٧م، وم٤محلرف ] سمؾ [ ضم٤مء ًمٚمٗمّمؾ 4)

واًم٘مّم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل ؾمٞمذيمره٤م اهلل سمٕمد احلرف ] سمؾ [ أن قمٞمًك مل ي٘متؾ ومل يّمٚم٥م يمام سملم اًم٘مّم٦م اعمٙمذوسم٦م اًمتل أًمٖم٤مه٤م اهلل 

يدقمقن سمؾ رومٕمف هلل إًمٞمف أي رومٕمف سمجًٛمف وهذه هل اًم٘مّم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمرومع جم٤مزا أو ُمٕمٜمقي٤م واًم٘مّم٦م 

عمج٤مزي واعمٕمٜمقي ٓ يٜمٗمل اًمّمٚم٥م واًم٘متؾ، اًمتل أًمٖم٤مه٤م اهلل ويمذهبؿ ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمتٙمٚمؿ قمـ قمٞمًك سمجًٛمف طم٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمرومع ا

ىمّمد ويم٠مٟمف ي٘مقل ٟمٕمؿ قمٞمًك اسمـ ُمريؿ صٚم٥م  ومٛمـ ىم٤مل أن اًمرومع جم٤مزا أو ُمٕمٜمقي٤م وم٘مد أصم٧ٌم اًمّمٚم٥م واًم٘متؾ سم٘مّمد أو سمٖمػم

وىمتؾ وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م مل ي٘متؾ ومل يّمٚم٥م إٟمام زاده اًمّمٚم٥م واًم٘متؾ رومٕم٦م قمٜمد اهلل وهذا ُمٜمٙمر ُمـ اًم٘مقل وزور، وًمق ومروٜم٤م 

قمٜمدُم٤م يٙمقن إُمر و جم٤مزا ومام هق اًمتٕمٌػم اًمذي جي٥م أن ي٘م٤مل ًمٞمٕمؼم قمـ اًمرومع طم٘مٞم٘م٦م. وم٤مًمرومع وىمع طم٘مٞم٘م٦م -هٜم٤م-اًمتٕمٌػم أن 

يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م شمّمديؼ وشمٙمذي٥م ي٠ميت احلرف سمؾ ًمٞمٕمرض احل٘مٞم٘م٦م، وشمٙمرار اًمرومع وسمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م يزيد شم٠ميمٞمدا قمغم أن 

وشمٗمًػم اسمـ  ،4/344، شمٗمًػم اًمٓمؼمي :رومٕمف اهلل إًمٞمف. يٜمٔمر وٓ ي٘م٤مل: هلل،رومٕمف ا ٕن ذم اعمج٤مز ي٘م٤مل: اًمرومع وىمع طم٘مٞم٘م٦م>

 .2;4/3، يمثػم

 .;39-387ص، اعمًٞمحٞم٦م سملم احل٘مٞم٘م٦م وإوه٤مم :( يٜمٔمر5)

 ومام سمٕمده٤م. ،:53ص، اعمًٞمح سملم اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ :( يٜمٔمر6)
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ًمٞمًقا قم٤معملم سمٌمء مم٤م يتْمٛمٜمف، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُمتقاشمر حيّمؾ سمٜم٘مٚمف اًمٕمٚمؿ ًم٘مٚمٜم٤م: إن إظم٤ٌمر اًمتل 

ه، ومل شمتٗمٓمـ اًمٜمّم٤مرى ًمقضمقد آطمتامل. وٟمحـ ٟمند ٟمّمقصٝمؿ ومٞمف حمتٛمٚم٦م> ٕن اعمّمٚمقب همػم

ذم أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ، وٟمٌلم ذًمؽ ووضمف آطمتامٓت ومٞمٝم٤م، وهٜم٤م ٓسمد ُمـ اًم٘مقل سم٠من دقم٤مة اًمٜمّم٤مرى ىمد 

ضمٕمٚمقا وىمػ هيقذا قمغم اعمًٞمح، وُمٕمف مج٤مقم٦م سمرُم٤مح وقميص ويم٤من ُمٕمٝمؿ ىمقاد اًم٘مًٞمًلم وأيم٤مسمر 

إقمقان ُمـ ىمٌٞمٚمتف ُمـ اجلامقم٦م ومٝمق ىم٤مقمدة دقمقهتؿ  ويم٤من هيقذا ىمد ىم٤مل ٕوًمئؽ ،سمٜمل إهائٞمؾ

 أؾم٤مؾمٝم٤م قم٘مٞمدة صٚم٥م اعمًٞمح ومداء قمـ اًمٌنم. 

 هذا وىمد أوم٤مد ورود ُم٠ًمًم٦م اًمّمٚم٥م سم٤مًمّمقرة اًمتل ذيمرهت٤م إٟم٤مضمٞمؾ ومقائد أمهٝم٤م: 

 أن اعمًٞمح ٟمج٤م ُمـ أذى اًمٞمٝمقد. -3

قن طم٤ميماًم وأٟمف يٙم" (46: 34قمرف اًمٜم٤مس ظمٓم٠مهؿ ذم اقمت٘م٤مد أن اعمًٞمح ٓ يٛمقت )يقطمٜم٤م  -4

 "دٟمٞمقي٤ًم يرد اعمٚمؽ إلهائٞمؾ، وأن اهلل جيٕمٚمف ومقق ٟمقاُمٞمس اًمقضمقد يمام يم٤مٟمقا يتقمهقن

 (.43و 32: 3)أومًس 

رهمؿ  - قمغم زقمٛمٝمؿ –صٚم٥م  ذاقمرف سمٕمض ـمقائٗمٝمؿ ىمديام وطمديث٤ًم أٟمف ًمٞمس إهل٤ًم وإٓ عم٤م -5

وًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤من  ؟يئس اعمّمٚمقب ُمـ رمح٦م اهلل ذاوعم٤م ؟دقم٤م اهلل ـمٚم٤ًٌم ًمٚمٜمج٤مة ذاوعم٤م ؟أٟمٗمف

ن ومٞمف ضمزءًا إيمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وعم٤م ىم٤مل مجٝمقرهؿ  اقمت٘م٤مد أًمقهٞمتف قم٤مُم٤ًم سملم أشم٤ٌمقمف مجٞمٕم٤ًم ذم

وٓ مجٕمقا قمغم اقمت٤ٌمره يمٚمف ٓهقشمٞم٤ًم حمْم٤ًم> ًم٘مرب قمٝمد إُمؿ سم٤مًمقصمٜمٞم٦م  ،(3)ٟم٤مؾمقشمٞم٤ًم طم٤مدصم٤مً 

 .(4)وؿمدة ُمٞمٚمٝمؿ إًمٞمٝم٤م ذم زُمٜمف

 

 

 

                                                           

إن اهلل ًمٗمرط حمٌتف ًمٚمٌنم وحك سمٜمٗمًف " سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف اإلٟم٤ًمن ومام ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمّم٤مرى سمٕمد ذًمؽ: ( إذا يم٤من اعمّمٚمقب هق قمٞمز3)

؟؟ ُمع أٟمف سم٤مقمؽماومٝمؿ ُم٤م وحك إٓ سم٤مسمـ اإلٟم٤ًمن يًقع اًمذي أيمرهف قمغم ذًمؽ إيمراه٤ًم؟! وم٠ميـ إذا حمٌتف "قمٜمٝمؿ خلالصٝمؿ

 (.  55:  :)روُمٞم٦م  "مل يِمٗمؼ قمٚمٞمف ومل يرمحف" س:اًمزائدة ًمٚمٌنم؟ وأيـ حمٌتف ٓسمٜمف هذا وقمدًمف ُمٕمف؟! وهق يمام ىم٤مل سمقًم

 .:32ص، واًمٗمداء قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م :( يٜمٔمر4)
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 املبشح ايجايح

 يعكٝد٠ ايصًب، ٚإبطاهلا بايديٌٝ ايتازخيٞايتازٜذ ايطٝاضٞ 

 ٚؾٝ٘ َطًبإ:

 املطًب األٍٚ: ايتازٜذ ايطٝاضٞ يعكٝد٠ ايصًب:

إن ايمتِم٤مف اًمٜم٤مر يم٤من " ىم٤مئاًل: (3)حيدصمٜم٤م قمٜمف اًمًػم آرصمر ومٜمدٓي ذم يمت٤مسمف )اًمٙمقن اعمٜمِمقر(

أٟمف يٛمٙمٜمف ُمـ أهؿ آيمتِم٤موم٤مت اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن إول ذم ؾم٤مسمؼ اًمٕمّمقر. ًم٘مد وضمد 

شمقًمٞمد هذه اًمٜم٤مر سم٤مطمتٙم٤مك ىمٓمٕمتلم ُمـ اًمٕمَم، وعم٤م ؿم٤مهد هذا اًمٚمٝم٥م اًمٕمجٞم٥م ؾمخر سمف وهب٧م 

 ."إمم درضم٦م أٟمف قمٜمده، وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م قمٜمده قم٤ٌمدة اًمٜم٤مر

وًم٘مد  شمقارصم٧م قمٜمٝمؿ اًمٙمثػم. –وهل شمٕمٞمش سملم ه١مٓء إىمقام -وإهائٞمؾ إُم٦م اًمقطمٞمدة 

وشمّمٜمع قمْمقيـ ُمـ " إمم قمٌده ُمقؾمك سم٘مقًمف: ضم٤مء ذيمر اًمٕمْمقيـ سمٛمقاصٗم٤مت أوطمك اهلل هب٤م

ظمِم٥م اًمًٜمط وشمٖمِمٞمٝمام سمٜمح٤مس. وشمدظمؾ قمْمقيـ ذم احلٚم٘م٤مت. ومتٙمقن اًمٕمْمقان قمغم ضم٤مٟمٌل 

 .(4)"اعمذسمح طمٞمثام حيٛمؾ

وم٠مصٌح أُمر اًمٕمْمقيـ إلهائٞمؾ ُمزجي٤ًم ُمـ إُمر اإلهلل واًمٕم٤ٌمدة اًمقصمٜمٞم٦م، وم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمقصمٜمٞم٦م 

شمرُمز إًمٞمف سمٕمْمقيـ ُمتٕم٤مُمديـ قمغم ؿمٙمؾ صٚمٞم٥م، وقمغم ضمٕمٚم٧م ًمت٘مري٥م اهلل اًمذي يتٕمٌدون ًمف أن 

وهذا اًمرُمز وضمد ُمٜم٘مقؿم٤ًم قمغم  .(5) هذا أصٌح اًمّمٚمٞم٥م رُمزًا ًمٚمحٞم٤مة واًمتْمحٞم٦م ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم

                                                           

 .(:7ص( 3)

 (. 9و 8: 49ؾمٗمر اخلروج )( 4)

يٌلم اٟمحٞم٤مز اًمٌح٨م اًمٖمريب إمم ضم٤مٟم٥م اًمقصمٜمٞم٦م وإسمرازه٤م قمغم أهن٤م هل إصؾ قمغم ُمدى اًم٘مرون،  إن يمالم اًمًػم آرصمر ومٜمدٓى( 5)

اًمٜم٤مس أُم٦م واطمدة قمغم اًمتقطمٞمد، ومٔمٝمر ومٞمٝمؿ اًمنمك قمـ ـمريؼ وهذا همػم صحٞمح سمؾ إصؾ ذم اًمٌنمي٦م اًمتقطمٞمد> إذ يم٤من 

ٓ ذيؽ ًمف ويٜمٝم٤مهؿ قمـ قم٤ٌمدة ُم٤م ؾمقاه وضم٤مءت يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده قًمف ٟمقح شمٕمٔمٞمؿ اعمقشمك، ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ رؾم

اًمرؾمؾ سمٕمده شمؽمى، إمم أن قمؿ إرض ديـ اًمّم٤مسمئ٦م واعمنميملم يمام يم٤مٟم٧م اًمٜمامردة واًمٗمراقمٜم٦م، ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ إُم٤مم احلٜمٗم٤مء 

سمٜمل إسمراهٞمؿ وهن٤مهؿ قمـ قم٤ٌمدة اًمٙمقايم٥م وإصٜم٤مم... ومجٕمؾ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ أهؾ سمٞمتف. وسمٕم٨م سمٕمده أٟمٌٞم٤مء ُمـ 

وجمٛمقع  ،4/496، شمٗمًػم اسمـ يمثػم :ؿ إمم أن سمٕم٨م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إمم اًمث٘مٚملم.يٜمٔمرعمًٞمح سمـ ُمرييم٤من آظمرهؿ ا إهائٞمؾ

 .826-825/:4، اًمٗمت٤موى
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إًمقاح احلجري٦م اعمقوققم٦م ومقق اًم٘مٌقر اًم٤ٌمًمٖم٦م اًم٘مدم. وًم٘مد شمؿ ؿمٖمؾ اًمّمٚمٞم٥م ُمٙم٤مٟم٦م ديٜمٞم٦م 

 ُمرُمقىم٦م ذم ُمٍم، ووم٤مرس، واهلٜمد.

ُمؼماـمقر ىمًٓمٜمٓملم ىمد اختذه رُمزًا ًمإليامن اًمٜمٍماين ٟم٘ماًل ُمـ اعمحقريـ وُي٘م٤مل: إن اإل

اعمتٕم٤مُمديـ ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ضمٞمقؿمف ىمد ضم٤مءت هب٤م ُمـ سمالد اًمٖم٤مل رُمزًا ًمٕم٤ٌمدهتؿ 

 .(3)اًمِمٛمس، وقمغم هذا يٙمقن اًمّمٚمٞم٥م رُمزًا ديٜمٞم٤ًم ىمدياًم ضمدًا، ٓ يٛم٧م إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمّمٚم٦م

م مل شمٙمـ  8:2طمتك ؾمٜم٦م " :(4)ومٜمدٓى أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف )صخرة احلؼ(وي٘مقل اًمًػم آرصمر 

وىمٌؾ ذًمؽ يم٤من يرُمز سمحٛمؾ  ،اًمٗمٙمرة ىمد شمٌٚمقرت طمقل اًمرُمز اًمذي يٕمٓمل ًمّمٚم٥م قمٞمًك

هق اعمًٞمح اعمخٚمص  ُمٞمثرا، وم٤مؾمتدل قمٜمدئذ سم٤محلٛمؾ رضمؾ ُمرسمقط إمم صٚمٞم٥م، وُمٞمثرااعمخٚمص 

 .(5)"ق.م 622ًمٚمٗمرس ؾمٜم٦م 

وًم٘مد اؾمتخدم اًمّمٚمٞم٥م ُمٜمذ آٓف " ومٞم٘مقل: (6)ٓى طمديثفصمؿ يًت٠مٟمػ اًمًػم أرصمر ومٜمد

اًمًٜملم يمٕمالُم٦م قمغم احلٞم٤مة، ومٗمل ُمٍم اًم٘مديٛم٦م اًمٗمرقمقٟمٞم٦م يم٤من اًمّمٚمٞم٥م يًتخدم يمرُمز ًمٚمحٞم٤مة، 

طمتك إن وضمد ذم ُمديٜم٦م إىمٍم سمٛمٍم قمغم ضمدار ُمٕمٌد إىمٍم يمت٤مسم٦م ىمديٛم٦م شمٌنم سم٤مٕم اًمٕمذراء، 

قمغم صٚمٞم٥م أُم٤مم وضمف إم اًمٕمذراء، وذم اعمٜمٔمر واًمروح اًم٘مدس اعمٍمي، ويم٤من يرؾمؿ ىم٤مسمْم٤ًم 

سمٕمد ذًمؽ يّمقروهن٤م وىمد ووٕم٧م ـمٗماًل إهل٤ًم. وذم اًمٞمقٟم٤من يم٤من اًمّمٚمٞم٥م يًتخدم يمرُمز ًمٚمح٥م 

 ."واًمتْمحٞم٦م، ويمذًمؽ إُمر ذم اًمت٧ٌم سم٤مهلٜمد

                                                           

 :يراضمع أيْم٤ًم ًمٚمتقؾمع( 3)

Tames Hastimgs,Dictionary of the Bible, New York,1963, 

*Martin Hengel Judaism and Hellenism , SCM Press,London,1981. 

 (.94ص( 4)

اٟمِٞم ٦م5) ًَم٦ِم )اًمٜمٍَّْمَ ٌَدَّ ٞمِحٞم ٦ِم اعمُ
ًِ  )ُمقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م(. (( َُمَٔم٤مِهُر اًْمَقصَمٜمِٞم ٦ِم ذِم اعمَ

 .( ُمـ اعمرضمع ٟمٗمًف65ص( ذم 6)
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إن ىمّم٦م اًمّمٚمٞم٥م " ومٞم٘مقل: (3)ويًؽمؾمؾ اًمًػم آرصمر ومٜمدٓى ذم يمت٤مسمف )اًمٙمقن اعمٜمِمقر(

اًمًت٦م قمنم إهل٤ًم خمٚمّم٤ًم وىمّمص طمٞم٤مهتؿ قمغم إرض ُمـ اعمٝمد إمم اًمٚمحد ىمٞمٚم٧م ىمٌؾ قمٞمًك قمغم 

 ."صمؿ اًمٌٕم٨م يمٚمٝم٤م ُمتِم٤مهب٦م، ويم٠من يمؾ دي٤مٟم٦م شمرث ُمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م

وٟمتٞمج٦م هلذا ٟمِم٠مت ومٙمرة اًمٗمداء، وم٠موًمئؽ اًمذيـ يٕمٌدون اًمِمٛمس يم٤مٟمقا ي٘مدُمقن آًمػ 

ٕمت٘مدون أن اإلًمف اًمْمح٤مي٤م ًمٚمِمٛمس، ويم٤من هذا اًمٕمدد يتْم٤مقمػ قمٜمدُم٤م حيؾ اًمٙمًقف> إذ يم٤مٟمقا ي

اًمِمٛمس هم٤مو٥م قمغم قم٤ٌمده، ويم٤مٟمقا يٕمت٘مدون قمٜمدُم٤م يٜمتٝمل اًمٙمًقف أن اًم٥ًٌم ذم اٟمتٝم٤مئف ومداء 

أطمد زقمامء اًم٘مٌٞمٚم٦م ًمٚمِمٕم٥م، سمت٘مديؿ ٟمٗمًف وحٞم٦م، وهبذا يٕمتؼم ذًمؽ اًمزقمٞمؿ خمٚمّمٝمؿ وُمًٞمحٝمؿ، 

 ويٕمتؼم ؿمخّم٤ًم إهل٤ًم، محؾ قمغم ٟمٗمًف قمذاب ؿمٕمٌف.

ؾ هذه اًمْمالٓت> إذ ىمٞمؾ: إٟمف ىمد طمّمؾ قمغم وقمغم هذا اعمٜمقال أطم٤مـم٧م سم٤معمًٞمح ُمث

 إرض فمالم.

: 49)ُمتك ) "وُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م يم٤مٟم٧م فمٚمٛم٦م قمغم يمؾ إرض إمم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م"

 (.66: 45(، وًمقىم٤م )67

قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕمٝمد  –يمام يٕمت٘مد اًمتٚمٛمقد اًمٞمٝمقدي–وسمذًمؽ يم٤من ُمقشمف 

اًم٘مديؿ، سمحٞم٨م رضمؿ سم٤مٕطمج٤مر، صمؿ قمٚمؼ ضمًده قمغم ؿمجرة وأطمٞمٓم٧م هذه احل٤مدصم٦م سمخراوم٤مت 

وُمٕمت٘مدات إىمدُملم اًمذيـ أٟمِم٠موه٤م رهم٦ٌم ذم هتدئ٦م إهلٝمؿ اًمِمٛمس ذم وىم٧م اًمٙمًقف. وأصٌح 

 اًمّمٚمٞم٥م ُمٕمٌقد إىمدُملم رُمزًا ًمٚمٛمحقريـ اعمتٕم٤مُمديـ ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م.

م وذم قمٝمد اإلُمؼماـمقر هرىمؾ رُمزًا ًمٚمجٞمقش اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، ويم٤من 844صمؿ أصٌح اًمّمٚمٞم٥م ذم 

 .(4)م839اًم٤ًمؾم٤مٟمٞم٦م قمغم ومٚمًٓملم ؾمٜم٦م  ذًمؽ قمٜمد اؾمتٞمالء اًمدوًم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م

صمؿ ىم٤مُم٧م اجلٞمقش اًمّمٚمٞمٌٞم٦م سمتٜمٔمٞمؿ محالت صٚمٞمٌٞم٦م ود ضمٞمقش اعمًٚمٛملم ُمـ ؾمٜم٦م 

 م،33:9قيب اٟمتّم٤مرًا رائٕم٤ًم ؾمٜم٦م م، اٟمتٝمك أُمره٤م سم٤مٟمتّم٤مر صالح اًمديـ إي9-3472;32

 

                                                           

 .:9ص( 3)

(4) F Owen cole Six.Religions in ehe Twenteith Century.Hulton,1984.. 
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 .(3)م3472وومتحف ًمٌٞم٧م اعم٘مدس، وسم٠مه ًمقيس اًمت٤مؾمع ُمٚمؽ ومرٟم٤ًم سم٤معمٜمّمقرة ؾمٜم٦م 

هذه هل ىمّم٦م اًمّمٚمٞم٥م واًمتل أصٌح٧م قم٘مٞمدة ورُمزًا ًمٚمٜمّم٤مرى، واًمذي جمده سمقًمس 

 ٕين مل أقمزم أن أقمرف ؿمٞمئ٤ًم سمٞمٜمٙمؿ إٓ" اعمدقمق رؾمقًٓ، وضمٕمٚمف ُمقوع يمرازشمف وشمٌِمػمه سم٘مقًمف:

 (.4:4)ايمق "يًقع اعمًٞمح وإي٤مه ُمّمٚمقسم٤مً 

 

 املطًب ايجاْٞ

 ايديٌٝ ايتازخيٞ إلبطاٍ عكٝد٠ ايصًب

اًمٜمّم٤مرى أن اعمًٚمٛملم سم٘مقهلؿ سمٜمج٤مة اعمًٞمح ُمـ اًمّمٚم٥م يٜمٙمرون طم٘مٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م  زقمؿي

ومٙمٞمػ ًمٜمٌل اإلؾمالم  أمجع قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قم٤مسوا صٚم٥م اعمًٞمح وُمـ سمٕمدهؿ.

  ح؟!اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمد ؾمت٦م ىمرون ُمـ احل٤مدصم٦م أن يٜمٙمروا صٚم٥م اعمًٞموأشم٤ٌمقمف 

اًمرضمقع إمم  قمٜمدقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم ؿمٝم٤مدة اًمِمٝمقد شمٌلم ًمٜم٤م شمٜم٤مىمْمٝم٤م وشمٗمٙمؽ رواي٤مهتؿ. و

اًمت٤مريخ واًمتٜم٘مٞم٥م ذم رواي٤مشمف وأظم٤ٌمره قمـ طم٘مٞم٘م٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، وَُمـ اعمّمٚمقب ومٞمٝم٤م؟ يتٌلم 

 ُمـ أمهٝم٤م:أُمقر 

قخ اًمٜمّم٤مرى ذم ٟم٘مؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م> إذ ُمـ اعمٕمٚمقم أن شمٚمؽ أن اًمٞمٝمقد هؿ ؿمٞم أوًٓ:

احل٤مدصم٦م مل حييه٤م أطمد ُمـ اًمٜمّم٤مرى، وإٟمام طميه٤م اًمٞمٝمقد، وىم٤مًمقا: ىمتٚمٜم٤مه وصٚمٌٜم٤مه، وهؿ 

اًمذيـ ىم٤مًمقا ومٞمف ُمـ إيم٤مذي٥م واًمِمٜم٤مقم٤مت ُم٤م ىم٤مًمقا، وم٢من صدىمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى ذم ىمّم٦م اًمّمٚم٥م 

قد واًمٜمّم٤مرى خمتٚمٗمقن ذم أُمر اعمًٞمح أؿمد ومٚمٞمّمدىمقهؿ ذم ؾم٤مئر ُم٤م ذيمروه قمـ اعمًٞمح، واًمٞمٝم

 .(4)آظمتالف

                                                           

 .496، 495ص، ، ٕمحد قمٌد اًمقه٤مباعمًٞمحو ،97ص، أىم٤مٟمٞمؿ اًمٜمّم٤مرى، ًمٚمً٘م٤م :( يٜمٔمر3)

 .3/469، هداي٦م احلٞم٤مرى :( يٜمٔمر4)

http://www.albshara.com/showthread.php?t=5320&s=d52eaefef348fc610f163101e7b1469e
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ىمدُم٤مء اًمٜمّم٤مرى أٟمٙمروا صٚم٥م اعمًٞمح، وىمد ذيمر اعم١مرظمقن اًمٜمّم٤مرى يمثػمًا ُمـ أن  صم٤مٟمٞم٤ًم:

(3)قؾمٞم٦مصم٤ماًمٙمرٟم ُمـ أمهٝم٤م:يمثػمة أٟمٙمرت اًمّمٚم٥م  ٟمٍماٟمٞم٦مأؾمامء ومرق 
 (4)واعم٤مريمقٟمٞم٦م 

إذ يرضمع سمٕمْمٝم٤م ًمٚم٘مرن > ىمري٦ٌم اًمٕمٝمد سم٤معمًٞمح. وسمٕمض هذه اًمٗمرق ، و اًمدوؾمٞمتٞم٦م(5)٤مٟمٞم٦مّمواًم٤ٌمردي

ذيمر اًم٘مديس اًمٗمقٟمًقس ُم٤مري٤م دي  (اهلرـم٘م٤مت ُمع دطمْمٝم٤م)اعمٞمالدي إول ومٗمل يمت٤مب 

 ُم٤م ؿم٤مء خذإن اعمًٞمح ىمقة همػم هٞمقًمٞم٦م، ويم٤من يت :ًمٞمٙمقري أن ُمـ سمدع اًم٘مرن إول ىمقل ومٚمقري

اًم٘مروي، وأقمٓم٤مه صقرشمف، ومّمٚم٥م ُمـ اهلٞمئ٤مت، وًمذا عم٤م أراد اًمٞمٝمقد صٚمٌف> أظمذ صقرة ؾمٛمٕم٤من 

 .(6)ؾمٛمٕم٤من، سمٞمٜمام يم٤من يًقع يًخر سم٤مًمٞمٝمقد، صمؿ قم٤مد همػم ُمٜمٔمقر، وصٕمد إمم اًمًامء

 :ويٌدو أن هذا اًم٘مقل اؾمتٛمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مين، طمٞم٨م ي٘مقل اعمٗمن ضمقن ومٜمتقن ؿم٤مرح ُمتك

ىمد  إن إطمدى اًمٓمقائػ اًمٖمٜمقؾمٓمٞم٦م اًمتل قم٤مؿم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ىم٤مًم٧م سم٠من ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين"

 .(7)"صٚم٥م سمدًٓ ُمـ يًقع

 ،(م782) وىمد اؾمتٛمر إٟمٙم٤مر صٚم٥م اعمًٞمح، ومٙم٤من ُمـ اعمٜمٙمريـ اًمراه٥م شمٞمقدورس

 م( وهمػمهؿ.832وإؾم٘مػ يقطمٜم٤م سمـ طم٤ميمؿ ىمؼمص )

وًمٕمؾ أهؿ هذه اًمٗمرق اعمٜمٙمرة ًمّمٚم٥م اعمًٞمح اًم٤ٌمؾمٞمٚمٞمديقن> اًمذيـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ؾمٞمقس ذم 

عمٗمن ضمقرج ؾم٤ميؾ اًم٘مقل سمٜمج٤مة اعمًٞمح، وأن وا (،قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م)

                                                           

ومل  ُم١مؾمًٝم٤م، يم٤من ُمتٗم٘م٤ًم ذم إصؾ ُمع اًمدوؾمتٞم٦م ذم اًم٘مقل سمٕمدم وضمقب اًمتّمديؼ سمام ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمف، ( ٟم٦ًٌم إمم يمرٟم٤مصمقس3)

 اإله٤مٟم٦م وسملم اًم٘مقل أٟمف اسمـ اهلل،ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اعمًٞمح اًمٌنمي٦م، ومل يقوم٘مقا سملم ُم٤م طمدث ًمف قمغم اًمّمٚمٞم٥م  ُمـ يٜمٙمروا ؿمٞمئ٤ًم 

 .527ص، ٕم٤مرف ًمٌٓمرس اًمًٌت٤مينيٜمٔمر: دائرة اعم وؾمتٞم٦م ذم إٟمٙم٤مر ٓهقت اعمًٞمح.دوظم٤مًمٗمقا اًم

وذه٥م ذم قم٘م٤مئده إمم اًم٘مقل سم٤مٕصقل اًمثالصم٦م  ( ٟم٦ًٌم إمم ُم٤مريمٞمقن اًمذي ٟمٌغ ذم أواؾمط اجلٞمؾ اًمث٤مين ًمٚمٛمٞمالد ذم ُمديٜم٦م ؾمٜمقب،4)

 years and 6 months 115) إوًمٞم٦م: اخلػم وهق أصؾ ؾم٤مم همػم ُمٜمٔمقر، واخل٤مًمؼ واعم٤مدة )اًمِمٞمٓم٤من( وهق أصؾ اًمنم.

from the Crucifixion, according to Tertullian's reckoning in Adversus Marcionem, xv) 

وىم٤مل سم٠من اعمًٞمح ضمقهر  ( ٟم٦ًٌم إمم سمرديّم٤من اًمره٤موي اًمذي سمٜمك ُمذهٌف قمغم اًم٘مقل سمقضمقد إهللم إصمٜملم إًمف اخلػم وإًمف اًمنم،5)

 .522ص، دائرة اعمٕم٤مرف ًمٌٓمرس اًمًٌت٤مين اًمٕمراق وؾمقري٤م وومٚمًٓملم. اٟمتنم ُمذهٌف ذم وأٟمٙمر ىمٞم٤مُم٦م اعمقشمك. ؾماموي،

 .323-87ص، ٥م عمحٛمد رو٤مقم٘مٞمدة اًمّمٚم :( يٜمٔمر6)

(7 )*F Owen cole Six Religions in the Twenteith Century, Hulton,1984. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%AD%D9%83%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
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اعمّمٚمقب هق ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين، وؾمامه سمٕمْمٝمؿ ؾمٞمٛمقن اًمًػمٟم٤مي، وًمٕمؾ آؾمٛملم ًمقاطمد، 

 وهذه اًمٗمرىم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقل أيْم٤ًم سمٌنمي٦م اعمًٞمح. 

إن ٟمٗمس طم٤مدصم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمدقمك هب٤م سمٕمد اًمّمٚم٥م اعمقهقم " :وي٘مقل سم٤مؾمٞمٚمٞمقس اًم٤ٌمؾمٚمٞمدي

 .(3)"اًمداًم٦م قمغم قمدم طمّمقل اًمّمٚم٥م قمغم ذات اعمًٞمحهل ُمـ وٛمـ اًمؼماهلم 

اخلٞم٤مًمٞمقن ي٘مقًمقن: إن اعمًٞمح مل " وًمٕمؾ ه١مٓء هؿ اًمذيـ قمٜم٤مهؿ ضمرضمل زيدان طملم ىم٤مل:

  .(4)"يّمٚم٥م، وإٟمام صٚم٥م رضمؾ آظمر ُمٙم٤مٟمف

اًمٙمقرٟمثٞمقن واًمٙمرسمقيمراشمٞمقن و  وُمـ هذه اًمٗمرق اًمتل ىم٤مًم٧م سمّمٚم٥م همػم اعمًٞمح سمدًٓ قمٜمف:

 .اًمًػمٟمثٞمقن

إن اًمًػمٟمثٞملم و اًمٙمرسمقيمراشمٞملم، ومه٤م ُمـ أىمدم ومرق اًمٜمّم٤مرى، ": (5)ي٘مقل ضمقرج ؾم٤ميؾ

ىم٤مًمقا: إن اعمًٞمح ٟمٗمًف مل يّمٚم٥م ومل ي٘متؾ، وإٟمام صٚم٥م واطمد ُمـ شمالُمٞمذه، يِمٌٝمف ؿمٌٝم٤ًم شم٤مُم٤ًم، 

 .(6)"وهٜم٤مك اًم٤ٌمؾمٞمٚمٞمديقن يٕمت٘مدون أن ؿمخّم٤ًم آظمر صٚم٥م سمدًٓ ُمـ اعمًٞمح

وصمٛم٦م ومِرق ٟمٍماٟمٞم٦م ىم٤مًم٧م سم٠من اعمًٞمح ٟمج٤م ُمـ اًمّمٚم٥م، وأٟمف رومع إمم اًمًامء، وُمٜمٝمؿ 

٠مًمقهٞم٦م اعمًٞمح، ويرون سموهذه اًمٗمرق اًمثالث شمٕمت٘مد  ،وؾمٞمتٞم٦م و اعمرؾمٞمقٟمٞم٦م و اًمٗمٚمٜمٓمٜمٞم٤مئٞم٦مداًم

يمام شمٜم٤مىمؾ قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى وحم٘م٘مقهؿ  .(7)ٓ يالئؿ اًمٌٜمقة واإلهلٞم٦مسمام اًم٘مقل سمّمٚم٥م اعمًٞمح وإه٤مٟمتف 

 . ر صٚم٥م اعمًٞمح ذم يمتٌٝمؿ، وأهؿ ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ احلقاري سمرٟم٤مسم٤م ذم إٟمجٞمٚمفإٟمٙم٤م

                                                           

 .2;ص، ؾمٚمًٚم٦م ُمٜم٤مفمرة ُمع ىمًٞمس: هؾ صٚم٥م اعمًٞمح؟ ًمٚمديمتقر ُمٜم٘مذ اًمً٘م٤مر :( يراضمع3)

، وىمّمص إٟمٌٞم٤مء، ًمٚمٜمج٤مر ،688 - 687ص، واًمٗم٤مرق سملم اعمخٚمقق واخل٤مًمؼ ،97ص، أىم٤مٟمٞمؿ اًمٜمّم٤مرى :(  يراضمع4)

  .323ص، وقم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م، عمحٛمد رو٤م ،725ص

 م( هق ُمًتنمق إٟمجٚمٞمزي وحم٤مُمل،3958-9;38/ه;32;3-336)  :George Sale :سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م- ضمقرج ؾمٞمؾ (5)

، واعمتقرم سمٚمٜمدن، قمرف قمٜمف شمرمجتف عمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٢مٟمجٚمؽما م سمٛمديٜم٦م يم٤مٟمؽمسمري ذم ُم٘م٤مـمٕم٦م يمٜم٧م9;38وًمد قم٤مم 

 .م3956سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ؾمٜم٦م 

 Thomas Jefferson's Copy of the Koran To Be Used in Congressional Swearing-in Ceremony Library of 

Congress, January 3, 2007. 

 .725ص، وىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،687ص، اًمٗم٤مرق سملم اعمخٚمقق واخل٤مًمؼ :( يٜمٔمر6)

 ح٦م.وىمّمص إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٜمج٤مر، ٟمٗمس اًمّمٗم ،588ص، اًمٗم٤مرق سملم اعمخٚمقق واخل٤مًمؼ :( يٜمٔمر7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.loc.gov/item/prn-07-001/
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إن شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ يم٤من وىم٧م اًمٖمٚمس، ": (3)ٞم٦م(شم٤مريخ اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟم)ي٘مقل ُمٚمٛمـ ذم يمت٤مسمف 

وإؾمدال صمقب اًمٔمالم، ومٞمًتٜمت٩م ُمـ ذًمؽ إُمٙم٤من اؾمتٌدال اعمًٞمح سم٠مطمد اعمجرُملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم 

طمٙمؿ اًم٘متؾ قمٚمٞمٝمؿ يمام اقمت٘مد سمٕمض اًمٓمقائػ، وصدىمٝمؿ ؾمجقن اًم٘مدس ُمٜمتٔمريـ شمٜمٗمٞمذ 

 ."ناًم٘مرآ

اًمدم ) يمت٤مبُم١مًمٗمل  هٜمري ًمٜمٙمقًمـ -ريتِم٤مرد زم-ُمٞمِمٞمؾ سمٞمجٜم٧م وُمـ اعمٜمٙمريـ أيْم٤ًم 

أن اًمًٞمد اعمًٞمح مل يّمٚم٥م، وأٟمف هم٤مدر ومٚمًٓملم، وا ذيمرإذ  >(4)(اعم٘مدس، ويم٠مس اعمًٞمح اعم٘مدس

وأٟمف ىمد قمثر قمغم ىمؼمه ذم ضمٜمقب ومرٟم٤ًم، وأن أوٓده وشمزوج ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م، وأهنام أٟمج٤ٌم أوٓدًا، 

 .ؾمػمصمقن أورسم٤م، ويّمٌحقن ُمٚمقيم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م

 ،وإذا يم٤من ه١مٓء مجٞمٕم٤ًم ُمـ اًمٜمّم٤مرى، يتٌلم أن ٓ إمج٤مع قمٜمد اًمٜمّم٤مرى قمغم صٚم٥م اعمًٞمح

 ومتٌٓمؾ دقمقاهؿ سمذًمؽ. 

ب  ٤مرى، ُم٤م ي٘مٚمؾ أمهٞم٦م إمج٤مع اًمٜمّم (5)قمٌد إطمد داود٥م( اإلٟمجٞمؾ واًمّمٚمٞم)ويذيمر ُمٕمر 

 يمٞمػ ُيٜمٙمر وىمقع اًمّمٚمٞم٥م، وقم٤ممل اعمًٞمحٞم٦م ُمٓمٌؼ قمغم وىمققمف؟ :ومٞم٘مقل سم٠من أطمد اعمٌنميـ ىم٤مل ًمف

وم٠مضم٤مب اًم٘مس اعمٌنم: ٟمحق  ؟يٕمٔمٛمقن اًم٧ًٌم()وم٠مضم٤مسمف: يمؿ ُم٣م قمغم فمٝمقر ُمذه٥م اًمًٌتٞملم 

ب: إن اًمٕم٤ممل اعمًٞمحل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أـمٌؼ قمغم شمرك اًم٧ًٌم ظمٓم٠م  أرسمٕملم ؾمٜم٦م.  22;3وم٘م٤مل اعمٕمر 

 ؾمٜم٦م، هق اًمذي أـمٌؼ قمغم اًمّمٚم٥م. 

ن اعم١مرخ اًمٞمٝمقدي يقؾمٞمٗمقس اعمٕم٤مس إوأُم٤م إمج٤مع اًمٞمٝمقد ومٝمق أيْم٤ًم ٓ يّمح اًم٘مقل سمف، إذ 

 وصٚمٌف. م أُم٤مم ـمٞمٓمقس مل يذيمر ؿمٞمئ٤ًم قمـ ىمتؾ اعمًٞمح 93ًمٚمٛمًٞمح واًمذي يمت٥م شم٤مرخيف ؾمٜم٦م 

                                                           

 .79ص( 3)

 .725ص( 4)

 .753-752 ، اًمًٕمد يب، وديـ اهلل ذم يمت٥م أٟمٌٞم٤مئف ٕ:67ص :( يٜمٔمر5)
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أُم٤م شمٚمؽ اًمًٓمقر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ ىمتؾ اعمًٞمح وصٚمٌف، ومٝمل إحل٤مىم٤مت ٟمٍماٟمٞم٦م يمام 

هن٤م شمرضمع ًمٚم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم، وأهن٤م مل شمٙمـ ذم اًمٜمًخ إ :ضمزم سمذًمؽ اعمح٘م٘مقن وىم٤مًمقا

 .(3)اًم٘مديٛم٦م

وًمق صح أهن٤م أصٚمٞم٦م وم٢من اخلالف سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ىم٤مئؿ ذم حت٘مٞمؼ ؿمخّمٞم٦م 

وهذا طم٤مل  ،َّزثمث رث يت ىت نت مت زتُّ. اعمّمٚمقب، وًمٞمس ذم وىمقع طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٞمف.

 .عمّمٚمقبام يمت٤مسم٤ًم حتدث ومٞمف قمـ اعمًٞمح 339اعم١مرخ اًمقصمٜمل شم٤مؾمٞمتقس قم٤مم وىمد يمت٥م 

إذ هق يٜم٘مؾ إؿم٤مقم٤مت  >وقمٜمد دراؾم٦م ُم٤م يمتٌف شم٤مؾمٞمتقس، يتٌلم وٕمػ آطمتج٤مج سمٙمالُمف

ومم٤م يدل  ،ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك ط شمرددت هٜم٤م وهٜم٤مك، ويِمٌف يمالُمف أىمقال اًمٜمّم٤مرى ذم حمٛمد

قمغم وٕمػ ُمّم٤مدره، ُم٤م ذيمرشمف دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م، ُمـ أٟمف ضمٕمؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م طم٤مدصم٦م 

وُمـ اجلٝمؾ  ًمؽ.أممٞم٦م، ُمع أهن٤م ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن ؿم٠مٟم٤ًم حمٚمٞم٤ًم ظم٤مص٤ًم سم٤مًمٞمٝمقد، وٓ قمالىم٦م ًمروُم٤م سمذ

ومذيمر أن  ،وُم٘مّمده اًمٜمّم٤مرى-اًمٗم٤موح قمٜمد هذا اعم١مرخ، أٟمف يم٤من يتحدث قمـ اًمٞمٝمقد 

 أو "اًم٤ًمُمل" ٕهنؿ يم٤مٟمقا حيدصمقن ؿمٖم٤ًٌم وىمالىمؾ حيروٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م >يمٚمقديقس ـمردهؿ ُمـ روُمٞم٦م

 .ويريد سمذًمؽ اعمًٞمح ،"احلًـ"

أٟمدريًـ وص٤مطم٤ٌم يمام ىمد ؿمٙمؽ اعم١مرظمقن سمّمح٦م ٟم٦ًٌم اًمٕم٤ٌمرة إمم شم٤مؾمٞمتقس، وُمٜمٝمؿ  

٠من اًمٕم٤ٌمرة اًمتل سموىمد حتدث أٟمدريًـ قع(. ؿمٝمقد شم٤مريخ يً)و ـ(ُمٚمخص شم٤مريخ اًمدي)يمت٤ميب 

حيت٩م هب٤م اًمٜمّم٤مرى قمغم صٚم٥م اعمًٞمح ذم يمالُمف ُمٖم٤مِيرة عم٤م ذم اًمٜمًخ اًم٘مديٛم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ 

CHRESTIANOS :سمٛمٕمٜمك اًمٓمٞمٌلم، وم٠مسمدهل٤م اًمٜمّم٤مرى، وطمقروه٤م إمم CHRISTIANOS 

 . اًمٜمّم٤مرىسمٛمٕمٜمك 

٤ٌّمد إًمف اعمٍميلم ، وىمد "أوزيريس" وىمد يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م إومم )اًمٓمٞمٌلم( شمٓمٚمؼ قمغم قُم

ٕهنؿ مل يٛمٞمزوا  >تٝمؿ أهٚمٝم٤م، وؾمٛمقهؿ: اًمٞمٝمقدُم٘مه٤مضمر سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمٍم، وقم٤مؿمقا ذم روُم٤م، و
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أًمّم٘مقه هبؿ سم٥ًٌم  ،(3)سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٞمٝمقد اعمٝم٤مضمريـ ُمـ اإلؾمٙمٜمدري٦م، ومٚمام طمّمؾ طمريؼ روُم٤م

وفمـ سمٕمض اًمٜمّم٤مرى أن شم٤مؾمٞمتقس يريد ُمًٞمحٝمؿ  ،ٞم٦م، واوٓمٝمدوهؿ ذم قمٝمد ٟمػموناًمٙمراه

أٟمدريًـ أن هذا اًمتٗمًػم  ٕم٤مملاًمذي صٚمٌقه، ومحرف اًمٕم٤ٌمرة، وهق ئمـ أٟمف يّمححٝم٤م. ويرى اًم

وجيٝمؾ أن ًمٞمس صمٛم٦م  واًمٜمّم٤مرى،وإٓ يم٤من هذا اعم١مرخ ٓ يٕمرف اًمٗمرق سملم اًمٞمٝمقد  ،هق اًمّمحٞمح

 .(4)قمالىم٦م سملم اعمًٞمح وروُم٤م

ومم٤م يروى ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م يٜم٥ًم إمم ىمًٓمٜمٓملم سمـ هٞمالٟم٦م ىمٞمٍم اعمٚمؽ، اًمذي شمرك 

يمثر أقمداؤه ويم٤مد ُمٚمٙمف اعمحروم٦م ًمتثٌٞم٧م دقم٤مئؿ ُمٚمٙمف> إذ  اًمقصمٜمٞم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م، واقمتٜمؼ اًمٜمٍماٟمٞم٦م

يذه٥م سم٤مظمتالف رقم٤مي٤مه، وشمِمّت٧َم أٟمّم٤مره ُمـ اًمروم قمٚمٞمف، وم٠مراد أن حيٛمٚمٝمؿ قمغم ذيٕم٦م يٜمٔمؿ هب٤م 

ٌّد ُمًٚمٙم ٝمؿ وي١مًمػ ومرىمتٝمؿ، وم٤مؾمتِم٤مر ُمـ ًمديف ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر، ومقىمع اظمتٞم٤مرهؿ قمغم أن يتٕم

اًم٘مقم سمٓمٚم٥م دم ًمٞمٙمقن ذًمؽ أىمقى ٓرشم٤ٌمـمٝمؿ ُمٕمف وأْويَمد جلّدهؿ ذم ٟمٍمشمف، ومقضمدوا اًمٞمٝمقد 

يزقمٛمقن أن ذم سمٕمض شمقارخيٝمؿ، ظمؼمًا قمـ رضمؾ يم٤من ُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ، هّؿ أن يٜمًخ اًمتقراة وُم٤م 

رد سم٤مًمت٠مويؾ ومٞمٝم٤م، ومٕمٛمدوا إًمٞمف وهق ذم ٟمٗمر ممّـ اعمٓمٚمقب ومٞمٝمؿ، ومّمٚمٌقه وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم، ويٜمٗم

قمٜمدهؿ حت٘مٞمؼ سمٙمقٟمف ذًمؽ اعمٓمٚمقب سمٕمٞمٜمف، إٓ وم٘مدهؿ إي٤مه ُمـ طمٞمٜمئٍذ، وهذه احلٞمٚم٦م ىمد شمٗمتؼ قمٜمٝم٤م 

طمٞمٚم٦م ُمـ ىمًٓمٜمٓملم اعمذيمقر، طمٞم٨م قمٛمد إمم ُمـ وضمد ُمـ أُم٦م قمٞمًك، وىمد اظمتٚمٗم٧م دقم٤موهي٤م 

٦م، وم٤مؾمتخرج ىمًٓمٜمٓملم ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ رؾمؿ اًمنميٕم٦م اًمتل سم٠ميدهيؿ، ومجع سمٕمد اعمًٞمح سم٠مرسمٕملم ؾمٜم

قمٚمٞمف وزراءه وم٠مصم٧ٌم ُم٤م ؿم٤مء، وُم٤م رآه ُمقاوم٘م٤ًم ٓظمتٞم٤مره، يم٤مًم٘مقل سم٤مًمّمٚم٥م، ًمٞمتٕمٌد ىمقُمف سم٤مًمدم، 

واًم٘مقل سمؽمك اخلت٤من> ٕٟمف ؿم٠من ىمقُمف اًمروُم٤من، صمؿ اظمتٚمؼ رؤًي٤م ىم٤مل: إهن٤م طمدصم٧م ًمف ذم ُمٜم٤مُمف 

ؿمٕم٤مر اًمّمٚمٞم٥م، وذًمؽ سمٕمد اعم٤مئتلم وصمالث وصمالصملم ؾمٜم٦م ُمـ ومجٛمع أصح٤مسمف وأٟمّم٤مره قمغم 

ُمٞمالد اعمًٞمح، وم٘م٤مل: هبذا اًمرؾمؿ شمٖمٚم٥م. صمؿ يٕمرض هٞمئ٦م اًمّمٚمٞم٥م، طمٞم٨م ضمٕمٚمف ُمـ ذًمؽ 

                                                           

م، وومٞمٝم٤م يمٜمٞم٦ًم سمٓمرس اًمتل ؿمٞمده٤م 89)قم٤مصٛم٦م إيٓم٤مًمٞم٤م طم٤مًمٞم٤ًم( ُمديٜم٦م ري٤مؾم٦م اًمروم، وهب٤م يًٙمـ اًم٤ٌمسم٤م سمٓمرس قم٤مم روُم٤م:  (3)

، وأـمٚمس احلدي٨م ،5/322، سمٜم٤مؤه٤م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اعمٞمالدي. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانم، وأقمٞمد 546ىمًٓمٜمٓملم قم٤مم 
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 وهٙمذا وم٢من .(4)وقمٚمٞمف ىم٤مُم٧م احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ود اعمًٚمٛملم ذم دي٤مر اًمِم٤مم ،(3)اًمت٤مريخ ؿمٕم٤مًرا

 اًم٘مرآن قمـ ٟمج٤مة اعمًٞمح وصٚم٥م همػمه.اًمت٤مريخ أيْم٤ًم ٟم٤مـمؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م، ُُمث٧ٌم عم٤م ذيمره 

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم:  -وهٜم٤مك ُمقاىمع ٟمٍماٟمٞم٦م شمٜمٗمل طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م أذيمر ُمٜمٝم٤م هذا 

  hhhhhttp://www.ortmtlb.org.lb/Massuh/MortdeJesus.htm 

 

  

                                                           

شمتقاومؼ ُمع قم٘م٤مئد اًمروُم٤من اًمتل شم٘مقل سم٠من اًمقصمٜمٞم٦م قم٘مٞمدة صٚم٥م اعمًٞمح وأًمقهٞمتف  ن هذه اًمٕم٘مٞمدةأوضمد ىمًٓمٜمٓملم ىمد ( و3)

قمغم شم٠ميٞمده٤م واختذ اعمجٛمع ىمرارا سمت٠ميٞمد قم٘مٞمدة اصمٜم٤مؾمٞمقس  جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦مآسم٤مـمرة ُمـ ٟمًؾ آهل٦م وم٠ميده٤م واضمؼم اًم٤ٌمىملم ذم 

ٟم١مُمـ " :يامن وهلوأصدر اعمجٛمع ُم٤م قمرف سم٘م٤مٟمقن اإل .ريقس وٟمٗمٞمف وطمرق يمؾ يمتٌف ورؾم٤مئٚمفآاًمنميمٞم٦م ورومض قم٘مٞمدة 

وٟم١مُمـ سم٤مًمرب اعمًٞمح اسمـ اهلل اًمقاطمد سمٙمر اخلالئؼ يمٚمٝم٤م  يرى. ٓ ُم٤م يرى و ُم٤مًمؽ يمؾ رء ص٤مٟمع ُم٤مب، قاطمد أسم٤مهلل اًم

ًمٞمس سمٛمّمٜمقع اًمف طمؼ ُمـ ضمقهر أسمٞمف اًمذي سمٞمده اشم٘مٜم٧م اًمٕمقامل يمٚمٝم٤م وهق ظم٤مًمؼ يمؾ  سمٞمف ىمٌؾ اًمٕمقامل يمٚمٝم٤م،أوًمد ُمـ 

 ويٚمٞمف اًمِمٝم٤مدة ًمف اًمِمٝم٤مدة هلل سم٠مٟمف واطمد،أويٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم٤م ومٗمل  -طم٥ًم شمًٛمٞمتٝمؿ ًمف-وهذه اًم٘م٤مٟمقن . (3)"اًمخ..رء

 طمد ٓوذم هم٤مي٦م اًمتٜم٤مىمض ًمقطمداٟمٞم٦م اهلل اًمقاطمد إ وهذا ذم هم٤مي٦م اًمنمك، ،قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمف وًمدا وهق اًمف ُمثٚمف وأٟمف ُمـ ضمقهره

ن ٠موٟم١مُمـ سم" رء وسمٕمده:ن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ أقمـ يمٗمرهؿ. وىمد ضم٤مء ذم أول هذا اًم٘م٤مٟمقن اهلل ؿمٌٞمف شم٘مدس  ٓ ذيؽ ًمف و

ويمذًمؽ  ، وهذا ُمـ اومْمح اًمتٜم٤مىمض ن ُمع اهلل اهل٤م ظم٤مًم٘م٤م ًمٙمؾ رء،أوم٤مصم٧ٌم "..اعمًٞمح ظم٤مًمؼ آؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م اًمذي سمٞمده اشم٘مٜم٧م

اعمًٞمح ظم٤مًمؼ " ٟمف سم٤مًميورة مم٤م يرى صمؿ اقم٘م٥م ذًمؽ سم٘مقًمف:دظمؾ ومٞمف اعمًٞمح ٕ> إذ "يرى يرى وُم٤م ٓ ن اهلل ص٤مٟمع ُم٤مأ" ىمقًمف

ومٛمتك ظمٚمؼ "سمٞمف ىمٌؾ اًمٕمقامل يمٚمٝم٤م وهق سمٙمر اخلالئؼ يمٚمٝم٤مأوًمد ُمـ " وىم٤مل: آظمر، وهذا شمٜم٤مىمض . " ُمّمٜمقعٟمف همػمأيمؾ رء و

و سمٕمد ُمٞمالده وهق صٌل روٞمع؟؟ وُمـ يم٤من يدسمر اًمًٛمقات وآرض وُمـ ومٞمٝمام ىمٌؾ أيمؾ رء ىمٌؾ ُمٞمالده وهق قمدم؟ 

ي أ"سمٙمر اخلالئؼ"ىمقًمف: ن ُمٕمٜمكٕ اًم٘م٤مٟمقن؟ ويمٞمػ يٙمقن سمٙمر اخلالئؼ وهق اخل٤مًمؼ جلٛمٞمٕمٝم٤م سمزقمؿ هذا ؟ُمٞمالده واجي٤مده

سمٞمف سمزقمٛمٝمؿ ومٙمٞمػ يٙمقن أززم ُمثؾ أويمؾ قم٘مٞمدة اًمٜمّم٤مرى ىم٤مئٛم٦م قمغم هذا اًمتٜم٤مىمض، صمؿ اذا يم٤من اعمًٞمح  ،وضمد ُمٜمٝم٤م ول ُم٤مأ

و اعمختٍم ذم أظم٤ٌمر اًمٌنم ًمٕمامد اًمديـ  ،4/528، أطمدمه٤م واًمد وأظمر ُمقًمقد؟؟؟؟ يراضمع/ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين

 .522ص، إؾمامقمٞمؾ سمـ أيقب
 .392ص، سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ًمٚمخزرضمل( 4)

http://www.ortmtlb.org.lb/Massuh/MortdeJesus.htm
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 املبشح ايسابع

يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚترب٥ت٘ َٔ ٚاقع١ ايصًب ٚزؾع٘ ٚؾٛش َتبعٝ٘ ْٚصٚي٘   َٔ سكٝك١ املطٝح صٛز

 .يف آخس ايصَإ

 ٚؾٝ٘ املطايب اآلت١ٝ:

 يف ايكسإٓ ايهسِٜ: املطًب األٍٚ: صٛز َٔ سكٝك١ املطٝح 

قمـ ضمؼميؾ ط يٕمتؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٓمٕمٞم٤ًم وروده وصمٌقشمف، وأٟمف ُمـ يمالم اهلل، ٟم٘مٚمف حمٛمد 

ومج٤مءٟم٤م ُمٙمتقسم٤م وحمٗمقفم٤ًم ذم اًمّمدور سمٓمريؼ اًمتقاشمر. وهٙمذا شمٜم٤مىمٚمتف  وأسمٚمٖمف ٕصح٤مسمف

 ام يل ُّ: إضمٞم٤مل قمؼم اًم٘مرون طمتك سمٚمغ إًمٞمٜم٤م يمٝمٞمئتف يقم أٟمزل، وىمد شمٙمٗمؾ اهلل سمحٗمٔمف وم٘م٤مل

  [.;: احلجر]َّننىن من زن رن مم

أُم٤م قمـ ؿمٝم٤مدات اًم٤ٌمطمثلم اًمٖمرسمٞملم هلذا اًم٘مرآن ومٝمل يمثػمة ضمدًا، وم٤مًم٘مرآن اختذ ُمٙم٤مٟم٦م 

قمٚمٛمٞم٦م ُمرُمقىم٦م سملم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٖمرب اًمٜمٍماين ٟمٗمًف، وم٘مد أًمػ اًمٙم٤مشم٥م اًمٗمرٟمز 

قمرض  "اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ احلدي٨م"اًمديمتقر )ُمقريس سمقيم٤مي( يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: 

صم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وظمرج سمٜمتٞمج٦م ذم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمده هق اًمٙمت٤مب ومٞمف اًمٙمت٥م اًمثال

اًمذي ي٘مػ ص٤مُمدًا أُم٤مم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٚمؿ إٓ أن ي٘مقل سمثٌقشمف اًم٘مٓمٕمل، وىمد ضم٤مء 

 ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمٙمت٤مب اًمذي شمرضمؿ ُمـ اًمٗمرٟمًٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م:

تٕمٚمؼ سم٤مًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م> ذًمؽ هق وصمٛم٦م ومرق رئٞمز آظمر سملم اعمًٞمحٞم٦م واإلؾمالم ومٞمام ي"

همٞم٤مب اًمٜمص اعمقطمك سمف واعمحدد ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف قمٜمد اعمًٞمحٞم٦م، سمٞمٜمام يٛمٚمؽ اإلؾمالم اًم٘مرآن 

اًمذي حي٘مؼ هذا اًمتٕمريػ: إن اًم٘مرآن هق ٟمص اًمقطمل اعمٜمزل قمغم حمٛمد ُمـ ؾمٞمد اعمالئٙم٦م ضمؼميؾ 

 .(3)"هتؿ...وىمد يمت٥م ذم احل٤مل، صمؿ طمٗمٔمف اعم١مُمٜمقن قمـ فمٝمر ىمٚم٥م ورددوه أصمٜم٤مء صٚمقا

وظمالوم٤ًم "وهذا اًمتٕمريػ ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، ومٞم٘مقل ذم ذًمؽ: 

عم٤م ضمرى ذم اإلؾمالم، وم٢من اًمقطمل اعمًٞمحل اٟمٌٜمك قمغم ؿمٝم٤مدات ظمالوم٤ًم عم٤م يتّمقره يمثػم ُمـ 

                                                           

 .33ص، اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن عمقريس سمقيم٤مي( 3)
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اعمًحٞملم، وهٙمذا دمده٤م ُمٓمروطم٦م: ُم٠ًمًم٦م أص٤مًم٦م ٟمّمقص اًمقطمل اعمًٞمحل واًمقطمل 

 .(3)"اإلؾمالُمل

قمرض إؾمت٤مذ )سمقيم٤مي( ومّمقًٓ ذم يمت٤مسمف سملم ومٞمٝم٤م شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمّمقص ذم اًمٕمٝمديـ وًم٘مد 

اًم٘مديؿ واجلديد، وسملم اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل طمقهل٤م، وشمٜم٤مىمْمٝم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، يمام سملم قمدم 

ًم٘مد أووح٧م أقمامل اًمٜم٘مد احلدي٨م ًمٚمٜمّمقص سمرأي "أص٤مًم٦م هذه اًمٜمّمقص، ي٘مقل ذم ذًمؽ: 

ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتٗمًػم، وأومْم٧م إمم قمدم اًمتٛمًؽ سمحرومٞم٦م  إب )يمٜمٜمٖمن( ُمٕمٓمٞم٤مت أىم٤مُم٧م صمقرة

 .(4)"اًمٜمص ذم إقمامل اعمٜم٘مقًم٦م ذم ُمقوقع اعمًٞمح ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ

ومل شمٕمد ومٙمرة اًمِمٝمقد اًمٕمٞم٤من ُمـ اإلٟمجٞمٚمٞملم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٌٜمل، رهمؿ أهن٤م ُم٤م شمزال "وي٘مقل: 

ذم اًم٘مدس ًمألسمقيـ )سمقاُم٤مر  ومٙمرة اًمٕمديد ُمـ اعمًٞمحٞملم، وصمٛم٦م دراؾم٤مت ُمـ اعمٕمٝمد اًمتقرايت

ومٜمّمقص إٟم٤مضمٞمؾ ذم . (5)"وسمٜمقا( شمٗمٞمد سم٠من إٟم٤مضمٞمؾ يمت٧ٌم وروضمٕم٧م وصحح٧م ُمرات قمدة

ٟمٔمر إؾمت٤مذ )سمقيم٤مي( ُمْمٓمرسم٦م همػم صم٤مسمت٦م، شمتْم٤مرب ُمع سمٕمْمٝم٤م وحتقي اعمًتحٞمالت، وشمتٜم٤مىمض 

إمم أن يمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ اًمٗمٙمر يذه٥م "ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، وهذا ُم٤م دومٕمف إمم اًم٘مقل سم٠من: 

إٟم٤مضمٞمؾ حتقي ومّمقًٓ وُم٘م٤مـمع ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ جمرد اخلٞم٤مل اإلٟم٤ًمين، وًمٙمـ هذه إظمٓم٤مء ٓ شمؼمر 

 .(6)"اًمِمؽ سمقضمقد رؾم٤مًم٦م اعمًٞمح> ٕن اًمِمٙمقك ٓ حتقم إٓ طمقل ؾمٞم٤مىمٝم٤م وم٘مط

سمٕمد ذًمؽ سمدأ إؾمت٤مذ )سمقيم٤مي( سم٤محلدي٨م قمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن شم٤مرخيٝم٤م وُمدى شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع 

إن ٕص٤مًم٦م "أصم٧ٌم أص٤مًمتٝم٤م واٟمًج٤مُمٝم٤م ُمع احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م> وم٘م٤مل: ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، و

 .(7)"ٟمص اًم٘مرآن ُمٙم٤مٟم٦م ُمٜمٗمردة سملم يمت٥م اًمقطمل ٓ يٜم٤مزقمف ومٞمٝم٤م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وٓ اجلديد

                                                           

 .33ص، اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن عمقريس سمقيم٤مي (3)

 .326ص، ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ4)

 .326ص، ٟمٗمًف ( اعمرضمع5)

 .;33ص، اًم٤ًمسمؼ اعمرضمع( 6)

 .327ص، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 7)
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هذا وهٜم٤مك ُمئ٤مت اًمِمٝم٤مدات ذم هذا إُمر، ؿمٝمد هب٤م سم٤مطمثقن همرسمٞمقن قمغم قمٔمٛم٦م هذا 

وهذا يمٚمف شم٠ميٞمدًا ٓقمت٤ٌمره اعمّمدر اًمٕمٚمٛمل اًمقطمٞمد  ،(3)اًم٘مرآن وإقمج٤مزه وأٟمف ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٌنم

 ذم احلدي٨م قمـ إدي٤من اًم٤ًمسم٘م٦م وشم٤مرخيٝم٤م.

 ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  وأٟم٘مؾ هٜم٤م صقرًا ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح

  :يي ُّوم٘مد سملم اهلل طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح، وأفمٝمر أٟمف ُم٤م وضمد إٓ سمٙمٚمٛمتف اًمتل هل )يمـ(، وم٘م٤مل 

]آل َّهتمث مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ

 قمٛمران[.

  وؿم٤مء اهلل أن جيٕمؾ اسمـ ُمريؿ ُمـ همػم ٟمٓمٗم٦م أب، سمٖمػم ؾم٥ٌم يمآدم، وًمٞمجٕمٚمف ُمثاًل ًمٌٜمل

 صمؿ أب، همػم ُمـ يم٤من قمٞمًك وم٢من> اهلل ىمدرة قمغم هب٤م ُيًتدل وقمؼمة آي٦م :أي"إهائٞمؾ، 

 ذم ًمٖمػمه جُيٕمؾ مل ُم٤م يمٚمٝم٤م وإؾم٘م٤مم وإسمرص إيَْمَٛمف وإسمراء اعمقشمك إطمٞم٤مء ُمـ إًمٞمف ضمٕمؾ

ٌَّف اخلٚمؼ ظمػم يقُمئذ يم٤مٟمقا إهائٞمؾ سمٜمل أن ُمع زُم٤مٟمف،  ًمٞمس دوهنؿ، واًمٜم٤مس، اهلل إمم وأطم

 مك لك خك حك جك مق حق مف خفُّوم٘م٤مل:  .(4)"ُمثَٚمٝمؿ اهلل قمٜمد أطمد

 [.;7: ]اًمزظمرفَّجلحل

  :جف مغ جغ مع مظجعُّأُم٤م قمـ شمالُمٞمذه: وم٘مد قم٘م٥م اهلل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف

 ]آل َّيمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جمحم

 [.75-47: قمٛمران

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّ: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم وأُم٤م قمـ صٗم٤مهتؿ 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 .[49: داحلدي]َّهئجب مئ خئ جئحئ يي

                                                           

 .333ص، اًمٔم٤مهرة اًم٘مرآٟمٞم٦م عم٤مًمؽ ُمـ ٟمٌل :يٜمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل( 3)

 .38/326، شمٗمًػم اًمٓمؼمي( 4)
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  :رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّشمؼمؤ اعمًٞمح، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن

 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت

 [.339-338: اعم٤مئدة]َّجغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

  :جغ مع جع ُّأهؿ ُم٤م ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اًمّمحٞمحلم ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ

 خئ ُّ و [.333: ]يقؾمػَّممجن خم حم جم هل مل خل

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

 حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 [.337-333: ]اعم٤مئدةَّربزب يئ ىئ

 رؾم٤مًم٦م اعمًٞمح ذم اإلٟمجٞمؾ احل٘مٞم٘مل هل اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل وٟمٌذ اإلذاك سم٤مهلل، 

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ :ىم٤مل 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ

 [.94:اعم٤مئدة]َّنثىث مث زث رث ىتيت
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 املطًب ايجاْٞ

 ترب٥ت٘ َٔ ٚاقع١ ايصًب ٚزؾع٘ ٚؾٛش َتبعٝ٘

 َُّّ وًمٜمٜمٔمر إمم دىم٦م يمالم اهلل ذم شمٕمٌػمه قمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م وقمـ رواهت٤م> طمٞم٨م ىم٤مل:

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت

وم٠ميمد اهلل قمدم صٚمٌف وأٟمف رومٕمف إًمٞمف، وسملم أن  ،[:37-379]اًمٜم٤ًمء: َّىنين نن من زن

إُمر ىمد ؿّمٌف قمغم اًمٞمٝمقد اًمذيـ زقمٛمقا صٚمٌف، يمام أن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمف وهؿ اًمٜمّم٤مرى 

ٕمقن ًمٚمٔمـ ذم ىمقهلؿ وزقمٛمٝمؿ، وي١ميمد ذًمؽ ويٌٞمٜمف أن اًمْم٤مًمقن قمٚمٛمٝمؿ ومٞمف همػم ُم١ميمد> إذ هؿ ُمتٌ

إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م ُمتك، وُمرىمص وًمقىم٤م ىمد ُذيمر ومٞمٝم٤م: أن اًمتالُمٞمذ طم٤مل اًم٘مٌض قمغم اعمًٞمح شمريمقه 

وومروا مجٞمٕم٤ًم، ومٝمؿ مل يٕم٤ميٜمقا اًم٘مٌض قمٚمٞمف، وٓ حم٤ميمٛمتف، وٓ رومٕمف قمغم اًمّمٚمٞم٥م، وٓ ُمقشمف، وٓ 

ي ؿم٤مهد اًمّمٚم٥م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء يمـ يٜمٔمرن إًمٞمف ُمـ دومٜمف، وٓ ىمٞم٤مُمتف ُمـ اًم٘مؼم، وأن اًمذ

سمٕمٞمد. أُم٤م رواي٦م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سم٠من اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي حيٌف اعمًٞمح يم٤من طم٤مضًا وىم٧م اعمح٤ميمٛم٦م وقمٜمد 

اًمّمٚم٥م، ويمذًمؽ أم اعمًٞمح يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة وىم٧م اًمّمٚم٥م، ومٝمل رواي٦م همػم صحٞمح٦م ٓ ؿمؽ 

 .(3)عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمرواي٦م إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إظمرى

 اعمّمٚمقب صٚم٥م شمقًمقا اًمذيـ ٕن اًمٜمّم٤مرى يذيمر ومل": ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 هم٤مئٌلم ظم٤مئٗملم احلقاريقن يم٤من سمؾ ُمٕمٝمؿ ؿم٤مهدا اًمٜمّم٤مرى ُمـ أطمد يٙمـ ومل اًمٞمٝمقد هؿ سمف اعمِمٌف

 اعمًٞمح صٚمٌقا أهنؿ اًمٜم٤مس أظمؼموا اًمذيـ وهؿ اًمٞمٝمقد ؿمٝمده وإٟمام اًمّمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أطمد يِمٝمد ومٚمؿ

 ذط وهؿ اًمٞمٝمقد أوًمئؽ قمـ ٟم٘مٚمقه إٟمام وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ صٚم٥م اعمًٞمح أن ٟم٘مٚمقا واًمذيـ

 .(4)"اًمٙمذب قمغم شمقاـم١مهؿ يٛمتٜمع يمثػما ظمٚم٘م٤م يٙمقٟمقا مل اًمٔمٚمٛم٦م أقمقان ُمـ

 اًمٞمٝمقد، هؿ: ىمٞمؾ َّزثمث رث يت ىت نت مت زتُّ: وىمقًمف"وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

 أي ُمـ: وىمٞمؾ ىمتٚمف، ُمـ: ىمٞمؾ َّزث رث يتُّ : وىمقًمف. اًمٓم٤مئٗمتلم شمٕمؿ وأي٦م اًمٜمّم٤مرى،: وىمٞمؾ

                                                           

 .484، اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م د. ؾمٕمقد اخلٚمػيراضمع: ( 3)

 .8/32، شمٗمن اًمٓمؼمي :ويٜمٔمر .;4/9، واجلقاب اًمّمحٞمح ،89ص، ( دىم٤مئؼ اًمتٗمًػم ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م4)



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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 إٟمف: اًمٜمّم٤مرى وىم٤مًم٧م ؾم٤مطمر، هق: اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًم٧م ومٞمف اظمتٚمٗمقا يمام ٓ، أم صٚم٥م هؾ ُمٜمف ؿمؽ ذم

 ىف يث ىث نثُّ: ذًمؽ ُمـ ؿمؽ ذم وهؿ ٓ، أم صٚم٥م هؾ اظمتٚمٗمقا واًمٜمّم٤مرى وم٤مًمٞمٝمقد إًمف،

 .(3)"َّيف

 :اعمٕمٜمك وم٘مٞمؾ َّيب ىب نبُّ :ىمقًمف ُمٕمٜمك ذم اظمتٚمػ وىمد": وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ؿمٌف وًمٙمـ :اعمٕمٜمك وىمٞمؾ اًمِمٌف، ومّمٚمٌقا همػمه قمغم ؿمٌٝمف أًم٘مك سم٠من صٚمٌقه ًمٚمذيـ ؿمٌف وًمٙمـ

 عم٤م وًمٙمـ صٚم٥م، وُم٤م ىمتؾ ُم٤م سم٠مٟمف قمٚمؿ هلؿ وًمٞمس أُمره ذم اًمِمٌٝم٦م هلؿ طمّمٚم٧م :أي >اًمٜمّم٤مرى

 وصدىمٝمؿ أُمره، ذم اًمِمٌٝم٦م وىمٕم٧م إرض ُمـ رومٕمف واشمٗمؼ وصٚمٌقه ىمتٚمقه إهنؿ أقمداؤه ىم٤مل

 مل -قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات- وم٤معمًٞمح يم٤من ُم٤م ويمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ، اًمِمٜم٤مقم٦م ًمتتؿ صٚمٌف ذم اًمٜمّم٤مرى

 .(4)"ومٞمف ؿمؽ ٓ ي٘مٞمٜم٤م يّمٚم٥م ومل ي٘متؾ

  :ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّرومٕمف: ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 رث يت ىت متنتزت رت يب ىب نب مب زب

 يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 زي ري ٰى ين منننىن زن رن مم يلام ىل مل

 [.:7-77: ]آل قمٛمرانَّنيىي مي

  وٓ خيٗمك أن اعمًٚمٛملم هق وطمدهؿ ُمتٌٕمق اعمًٞمح  وهؿ ُمقطمدو اهلل، واعمّمدىمقن

 خي حي جي يه ىهُّىم٤مل شمٕم٤ممم: ، طسمٌِم٤مرة اسمـ ُمريؿ سمٛمحٛمد رؾمقل اهلل 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

: اًمٌ٘مرة]َّزتمت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ

358.] 

                                                           

 .537-5/536، اجلقاب اًمّمحٞمح ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ويٜمٔمر .34/324، ( جمٛمقع اًمٗمت٤موى3)

 .:;3/3، ( هداي٦م احلٞم٤مرى4)



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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ٟم٤مصٕم٦م ٟم٘مٞم٦م ُمـ يمؾ ؿم٤مئ٦ٌم،  وهٙمذا وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕمرض ًمٜم٤م دقمقة اعمًٞمح 

 يٕمروف وهق ُمع إظمقاٟمف اعمرؾمٚملم ذم ٟمٗمس اًمّمػ وقمغم ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م، يدقمق إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده.

 

 املطًب ايجايح

 ْصٚي٘ يف آخس ايصَإ 

عمًٞمح ُمـ أقمدائف اًمٞمٝمقد، وهذا اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾم١مال اعمًٞمح وشميقمف إمم إن اهلل أٟمج٤م ا

وىمد دًم٧م اًمًٜم٦م قمغم أن اعمًٞمح  وم٘مد اؾمتج٤مب اهلل ًمف ورومٕمف إًمٞمف. ،(3)اهلل أن يٕمؼم قمٜمف هذه اًمٙم٠مس

ـُ َُمْرَيَؿ طَمَٙمام طؾمٞمٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من، ىم٤مل  َـّ َأْن َيٜمِْزَل ومِٞمُٙمُؿ اسْم : )َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمُٞمقؿِمَٙم

ْزَي٦َم، وَ  ٜمِْزيَر، َوَيَْمُع اجْلِ ٚمِٞم٥َم، َوَيْ٘مُتُؾ اخْلِ ٓم٤م وَمَٞمْٙمِنُ اًمّمَّ ًِ ٌََٚمُف َأطَمٌد(ُُمْ٘م  .(4)َيِٗمٞمُض اعم٤َْمُل طَمتَّك َٓ َيْ٘م

وأمجع اعمًٚمٛمقن قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة وهل أن اعمًٞمح ؾمٞمٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من سمٜم٤مًء قمغم شمقاشمر 

 (5)أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞملم ذم هذه إزُم٤من اعمت٠مظمرة إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ

قمغم اعمًٚمٛملم، وشم٤مسمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب  ممـ زقمٛمقا أن هذه قم٘مٞمدة هيقدي٦م دظمٚم٧م

اًمذيـ ًمٞمس هلؿ قمٚمؿ هبذه إُمقر ؾمقى اًمت٘مٚمٞمد. واحلؼ أن هذه اًمٕم٘مٞمدة صمٌت٧م سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م 

 .(6)ُمـ اًمًٜم٦م وأمجع قمٚمامء اإلؾمالم قمٚمٞمٝم٤م مم٤م ٓ طم٤مضم٦م عم٤م ُمٕمف إمم ىمقل أطمد ُمـ اًمٜم٤مس وخترص٤مشمف

 فيٕمت٘مدون رضمٕم٦م اعمًٞمح ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأٟمأن اًمٜمّم٤مرى  -هٜم٤م-ومم٤م جيدر ذيمره 

سمٕمد رومع اعمًٞمح  –( 3/37ضم٤مء ذم ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ ) .(7)ؾمٞمح٤مؾم٥م اًمٜم٤مس ويْمؿ أشم٤ٌمقمف إًمٞمف

                                                           

/  36وُمرىمص ) ،(67 -58/  48اسمتٝم٤مل اعمًٞمح إمم اهلل وؿمدة شميقمف إًمٞمف أن يٜمجٞمف ُمـ أقمدائف / إٟمجٞمؾ ُمتك )  :( يراضمع3)

 .(68 – 63/  44وًمقىم٤م ) ،(63 -56

 يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ طم٤ميمام سمنميٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،566( ح 4/377) "صحٞمحف" ُمًٚمؿ ذم( رواه 4)

 .ط

 .;7ص، ( يٜمٔمر / اًمٗمت٤موى عمحٛمقد ؿمٚمتقت5)

، ، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم;:4/3، صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقويو ،2;8/6، ( ًمالؾمتزادة يراضمع ذم ذًمؽ / ومتح اًم٤ٌمري6)

 .562ص، وأذاط اًم٤ًمقم٦م ًمٚمقاسمؾ ،4/447، وإحت٤مف اجلامقم٦م ًمٚمتقجيري ،4/737

، ورؤي٤م ُمٕم٤مسة طمقل جملء اعمًٞمح اًمث٤مين ًمٜمٍم اهلل زيمري٤م ،393ص، إُمقر اعمتٞم٘مٜم٦م قمٜمدٟم٤م ًمٚم٘مس يم٤مرل وًمٞمٛمز: ( يٜمٔمر7)

 .32ص
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قَع هَذا أ" :ىمقهلؿ –إمم اًمًامء  ًُ ؟ إِنَّ َي
ِ
اَمء ًَّ ضَم٤مُل اجْلَٚمِٞمٚمِٞمُّقَن، َُم٤م سَم٤مًُمُٙمْؿ َواىِمِٗملَم شَمٜمُْٔمُروَن إمَِم اًم ٤َم اًمر  هيُّ

 اًمَّ 
ِ
اَمء ًَّ  ؾَمَٞم٠ْميِت هَٙمَذا يَماَم َرَأْيُتُٛمقُه ُُمٜمَْٓمٚمًِ٘م٤م إمَِم اًم

ِ
اَمء ًَّ  ."ِذي اْرشَمَٗمَع قَمٜمُْٙمْؿ إمَِم اًم

وهؿ قمغم أقمدائٝمؿ،  يٜمٍمهؿويمذًمؽ اًمٞمٝمقد ي١مُمٜمقن سم٠من ُمًٞمح٤ًم ؾمٞم٠ميت ذم آظمر اًمزُم٤من 

 .(3)تٔمرون ذًمؽ اعمًٞمح اًمذي يٕمٞمد إًمٞمٝمؿ ُمٚمٙمٝمؿيٜمزال ُمٚمٙمٝمؿ أن ُمٜمذ 

ارشمٗمع اعمًٞمح سمنمًا ؾمٞمٕمقد سمنمًا ًمٞمس إهل٤ًم وٓ اسمـ إًمف يمام زقمؿ اًمٜمّم٤مرى وٟمزوًمف ُمـ ويمام 

أٓ وهق  آظمر ؾمٞمًٌؼ جملء اعمًٞمح ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن هٜم٤مك رضماًل . قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى

وٟمّمػم اًمٙمٗم٤مر ومٝمام ُمًٞمح٤من ؾمٞم٠مشمٞم٤من ذم وىم٧م ُمت٘م٤مرب  اعمًٞمح اًمدضم٤مل، وهق ُمًٞمح اًمْمالًم٦م،

إمم ُمًٞمح اهلداي٦م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ، سمؾ إن  قناعمًٚمٛموؾمٞمٜمتٛمل  فمٝمر أوهلام حل٘مف أظمر، اضمدًا إذ

ٌِْد اهلل  ـِ قَم اعمًٞمح ؾمٞمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ذم مج٤مقمتٝمؿ قمٜمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة، يمام ورد ذًمؽ ُمـ طمدي٨م ضَم٤مسمِِر سم

  تِل ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم احلَ ي٘مقل:  طي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ـْ ُأُمَّ ـَ )ٓ شمزاُل ـم٤مئٗم٦ٌم ُِم ؼ  فَم٤مِهِري

ـُ َُمْرَيَؿ ومٞم٘مقُل َأُِمػُمُهْؿ: شَمَٕم٤مَل َصؾ  سمِٜم٤م. وَمَٞمُ٘مقُل: ٓ إِنَّ  إمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم. ىم٤مل: وَمَٞمٜمِْزُل قِمٞمًك اسْم

٦َم( سَمْٕمَْمُٙمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ُأَُمَراُء شَمْٙمِرَُم٦َم اهللَِّ  هِذِه إُمَّ
(4). 

وؾمٞمٙمقن أُمؾ اًمٞمٝمقد  ،(5)إمم اعمًٞمح اًمدضم٤ملأُم٤م اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘مقن واًمٙمٗم٤مر وم٢مهنؿ يٜمْمٛمقن 

ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل وزقمٞمٛمٝمؿ اًمذي ؾمُٞمخْمع اًمٕم٤ممل هلؿ ي٠ميت وٓ ىمٌؾ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس سمف، إٓ 

أن اهلل ادظمر ًمف قمٞمًك اسمـ ُمريؿ اًمذي مل ي٘مٌٚمف اًمٞمٝمقد> ٕٟمف مل حي٘مؼ هلؿ أـمامقمٝمؿ ومل يًتج٥م 

ك ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد ورضم٤مئٝمؿ ذم اًمًٞمٓمرة واًمٖمٚم٦ٌم، ٕهقائٝمؿ طمٞم٨م ؾمٞمٙمقن قمغم يديف اًمٙمريٛمتلم هال

شم٤ٌمع اًمٞمٝمقد وأهؾ اًمْمالًم٦م ًمف يٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ يمام ذم ىمقًمف اومٌٕمد فمٝمقر اعمًٞمح اًمدضم٤مل و

ىِملَّ ِدَُمِْمَؼ. سَملْمَ  :ط  َذْ
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء ـَ َُمْرَيَؿ. وَمَٞمٜمِْزُل قِمٜمَْد اعمَْٜم٤َمَرِة اًْم ٞمَح اسْم

ًِ )...إذ سَمَٕم٨َم اهلّلُ اعْمَ

ْٞمِف قَمغَم َأضْمٜمَِح٦ِم َُمَٚمَٙملْمِ إَِذا ـَم٠ْمـَم٠َم َرْأؾَمُف ىَمٓمرَ  ،(6)شَملْمِ َُمْٝمُرودَ  َر ُِمٜمُْف مُج٤َمٌن  ،َواِوٕم٤ًم يَمٗمَّ دَّ َوإَِذا َروَمَٕمُف حَتَ
                                                           

 .92ص، اًمٙمٜمز اعمرصقد ذم ىمقاقمد اًمتٚمٛمقد د. روهٚمٜم٩م :( يٜمٔمر3)

 يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ طم٤ميمام سمنميٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد. ،572( ح:4/37) "صحٞمحف" ( رواه ُمًٚمؿ ذم4)

ـِ َُم٤مًمٍِؽ 5) ٌَعُ  طَرؾُمقَل اهللِّ ، َأنَّ ( وذًمؽ حلدي٨م َأَٟمِس سْم ٌََٝم٤مَن، ؾَمٌُْٕمـقَن َأًمٗم٤ًم. قَمَٚمْٞمِٝمُؿ  ىَم٤مَل: )َيْت ـْ هَيُقِد َأْص ٤مَل، ُِم ضمَّ اًمدَّ

٦ُم(. رواه ُمًٚمؿ ذم ًَ
َٞم٤مًمِ  يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، ذم سم٘مٞم٦م أطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل. ،9563( ح :8/:3)"حٞمحفص" اًمٓمَّ

 .4/67، ( أي صمقسملم ُمّمقهملم سمقرس صمؿ سمزقمٗمران. ًم٤ًمن اًمٕمرب6)
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ِف إَِّٓ َُم٤مَت  ،يَم٤مًمٚم١ُّْمًُم١مِ  ًِ ُف َيٜمَْتِٝمل طَمْٞم٨ُم َيٜمَْتِٝمل ـَمْروُمفُ  ،وَماَل حَيِؾُّ ًمَِٙم٤مومٍِر جَيُِد ِريَح َٟمَٗم ًُ ٌُُف طَمتَّك  ،َوَٟمَٗم وَمَٞمْٓمُٚم

٤ٌَمِب ًُمدَ   .(4)وَمَٞمْ٘مُتُٚمُف....( ،(3)ُيْدِريَمُف سمِ

ُمـ أشم٤ٌمع ُمًٞمح اًمْمالًم٦م وؾمٞمٙمقن ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م هلؿ> ذًمؽ أن  قناًمٜمّم٤مرى ؾمٞمٙمقٟم إن أيمثر

اًمٜمّم٤مرى يٜمتٔمرون ُمًٞمح٤ًم هق اًمرب واإلًمف ذم زقمٛمٝمؿ، وم٢مذا ضم٤مء اعمًٞمح اًمدضم٤مل وم٢مٟمف يدقمل 

ومٛمـ آُمـ سمف أدظمٚمف ضمٜمتف وُمـ مل ي١مُمـ  ،(5)اًمرسمقسمٞم٦م وُمٕمف ضمٜم٦م وٟم٤مر يمام ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

صمؿ إن اًمٜمّم٤مرى ئمٜمقن أٟمف  ضمٜم٦م أظمرة. ة، وُم٤م ٟم٤مره إٓسمف أدظمٚمف ٟم٤مره وُم٤م ضمٜمتف إٓ ٟم٤مر أظمر

ؾمٞمٙمقن ذم هذه اًمدٟمٞم٤م طم٤ًمب ًمٚمٜم٤مس ُمـ ىمٌؾ اعمًٞمح قمٞمًك ذم زقمٛمٝمؿ ومٝمذه يمٚمٝم٤م دٓئؾ شُمِمػم 

إمم أهنؿ ؾمٞمٗمتتٜمقن سم٤معمًٞمح اًمدضم٤مل إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل ُمٜمف واؾمت٤ٌمن ًمف طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمدضم٤مل سمام 

٤م ؾمٞمٙمقن ذم دقمقشمف ودي٤مٟمتف ُمـ اًمٗم٤ًمد وآٟمحراف ضمٕمؾ اهلل ذم ظمٚم٘متف ُمـ اًم٘مٌح واًمٜم٘مص. وُم

وًمٙمـ أٟمك ًمٚمٜمّم٤مرى أن يتٌٞمٜمقا اًمٗم٤ًمد ذم اًمدي٤مٟم٦م وهؿ قمغم دي٤مٟم٦م هم٤مي٦م ذم آٟمحراف،  ،(6)واًمٙمٗمر

 .(7)واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن

 

 

 

 

                                                           

 .2;ص، ( سم٤مب ًمّد ذم اًمِم٤مم سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م اًمرُمٚم٦م سمٗمٚمًٓملم طم٤مًمٞم٤ًم. يٜمٔمر / أـمٚمس احلدي٨م3)

 يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف. ،9544( ح73/:3) "صحٞمحف" ( رواه ُمًٚمؿ ذم4)

 ،يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف ،9543( ح 73/:3) "صحٞمحف" ( روى ُمًٚمؿ ذم5)

ـْ  صَمُف َٟمٌِلٌّ ىَمْقَُمُف؟  يُمؿْ : )َأَٓ ُأظْمؼِمُ طىم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِّ ، َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرة  قَم ٤مِل طَمِديث٤ًم َُم٤م طَمدَّ ضمَّ ـِ اًمدَّ قَم

٤َم اجلَٜم٦َُّم، ِهَل اًمٜم٤َّمُر، تِل َيُ٘مقُل إهِنَّ ُف َأقْمَقُر. َوإِٟمَُّف جَيِلُء َُمَٕمُف ُِمْثُؾ اجْلَٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمِر. وَم٤مًمَّ  َوإيِن  َأْٟمَذْرشُمُٙمْؿ سمِِف يَماَم َأْٟمَذَر سمِِف ُٟمقٌح ىَمْقَُمُف(. إِٟمَّ

ـِ  ،9532( ح69/:3) "صحٞمحف" ( روى ُمًٚمؿ ذم6) يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف، قَم

ـِ قُمَٛمَر، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِّ   ٤مِل سَملْمَ فَمْٝمَرايَنِ اًمٜم٤َّمِس وَمَ٘م٤مَل: )إِنَّ اهللَّ شَمَٕم٤ممَم ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقَر. َأَٓ َوإِنَّ اعمَْ  اسْم ضمَّ ٤مَل َأقْمَقُر َذيَمَر اًمدَّ ضمَّ ٞمَح اًمدَّ
ًِ

٦ٌٌَم ـَم٤مومَِئ٦ٌم (.  اًْمَٕملْمِ اًْمُٞمْٛمٜمَك. يَم٠َمنَّ قَمْٞمٜمَُف قِمٜمَ

 وُم٤م سمٕمده٤م. ،485ص، ؾمٕمقد اخلٚمػ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م د. :( يٜمٔمر7)
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 ارتامت١

وسمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمتل أُمْمٞمٜم٤مه٤م ذم إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ 

 ُم٤م ي٠ميت:اًمت٤مرخيل، ٟمّمؾ إمم آظمر اعمٓم٤مف ذم هذا اإلسمٓم٤مل، وهق اخل٤ممت٦م ٕذيمر ومٞمٝم٤م 

 :تٞأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا َٔ خالٍ ٖرا ايبشح، ٖٚٞ ناآلأٚاًل: 

صٚمٌف ومٝمق اعمًٞمح يٕمد يمٗمرًا، وُمـ ؿمؽ ذم قمدم ٓ ظمالف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى: أن إٟمٙم٤مر صٚم٥م  -3

 ر.يم٤موم

ُمٗمٝمقم قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمدهؿ هق أن ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م هق اهلل، وهق خمٚمقق ُمـ ـمريؼ  -4

اجلًؿ، وظم٤مًمؼ ُمـ ـمريؼ اًمٜمٗمس، وهق ظم٤مًمؼ ضمًٛمف، وهق ظمٚمؼ أُمف، وأُمف يم٤مٟم٧م ُمـ 

ريض  ىمٌٚمف سم٤مًمٜم٤مؾمقت، وهق يم٤من ُمـ ىمٌٚمٝم٤م سم٤مًمالهقت. وُمـ مت٤مم رمحتف قمغم اًمٜم٤مس: أٟمف

سم٢مهراق دُمف قمٜمٝمؿ ذم ظمِم٦ٌم اًمّمٚم٥م، ومٛمٙمـ اًمٞمٝمقد أقمداءه ُمـ ٟمٗمًف، وم٠مظمذوه وصٚمٌقه، 

صمؿ أراد أن يٜمتّمػ ُمـ اإلٟم٤ًمن اًمذي هق إًمف ُمثٚمف! وم٤مٟمتّمػ ُمـ ظمٓمٞمئ٦م آدم سمّمٚم٥م 

قمٞمًك اعمًٞمح اًمذي هق إًمف ُمت٤ًمو ُمٕمف، ومّمٚم٥م اسمـ اهلل، اًمذي هق اهلل ذم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

 ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م.

ّمٚمٞم٥م رُمزا ًمديـ اًمٜمّم٤مرى وًمٚمٕمدل واًمرمح٦م اإلهلٞملم ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر رُمزًا إذا يم٤من اًم -5

إله٤مٟم٦م قمٞمًك مل يتح٘مؼ ُمٕمٝم٤م رمح٦م وٓ قمدل، إو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم اًم٘مقل 

 سمّمٚم٥م اعمًٞمح واًم٘مقل سم٠مًمقهٞمتف؟!

اؾمتٕمٜم٧م قمغم إصم٤ٌمت قمدم صٚم٥م اعمًٞمح سمذيمر اًمتٜم٤مىمض اًمٙمٌػم سملم رواي٤مت إٟم٤مضمٞمؾ  -6

إرسمٕم٦م اعمقضمقدة اًمٞمقم ذم يمت٤مهبؿ اًمٕمٝمد اجلديد، وُمـ ذًمؽ: رواي٦م طم٤مدصم٦م اًم٘مٌض قمغم 

اعمًٞمح، وطم٤مُمؾ اًمّمٚمٞم٥م، وقمٜمقان قمٚم٦م اعمّمٚمقب، ووىم٧م وضمقد اعمّمٚمقب قمغم 

اًمّمٚمٞم٥م، وىمقل اعمّمٚمقب ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وطم٤مل اًمرضمٚملم اعمّمٚمقسملم ُمع اعمّمٚمقب، 

اًمذيـ رأوه سمٕمد طم٤مدصم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م  واخلالف ذم رؤي٦م اعمًٞمح سمٕمد ذًمؽ وقمدد اًمتالُمٞمذ

 اعمزقمقُم٦م.
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أن ٟم٘مؾ إٟم٤مضمٞمؾ ًمدى اًمٜمّم٤مرى مل يٙمـ ُمـ سم٤مب اًمتقاشمر اًمذي حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ، وًمق  -7

ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُمتقاشمر حيّمؾ سمٜم٘مٚمف اًمٕمٚمؿ ًم٘مٚمٜم٤م: إن إظم٤ٌمر اًمتل ومٞمف واًمتل شمتْمٛمـ اًمّمٚم٥م 

 هل حمتٛمٚم٦م> ٕن اعمّمٚمقب همػمه، ومل شمتٗمٓمـ اًمٜمّم٤مرى ًمقضمقد آطمتامل.

يم٤مٟم٧م ُمـ أهؿ إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمتل شمث٧ٌم يمقن اعمّمٚمقب ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هق اعمًٞمح  -8

هق صمٌقت شمٖمػم ؿمٙمؾ اعمًٞمح وهٞمئتف صم٤مٟمٞم٤ًم، وقمدم اًم٘مٌض قمٚمٞمف، وسمراءة هيقذا ُمـ ظمٞم٤مٟمتف، 

وأن اعمًٞمح مل ي٘مؿ ُمـ إُمقات، وشمٜم١ٌمه أٟمف ؾمٞمِمٌف هلؿ وأٟمف ؾمػمومع، وىمد يم٤من اعمدومقن هق 

 همػم اعمًٞمح.

الء أن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٚم٥م اؿمتٌف أُمره قمغم اًمٜمّم٤مرى وهم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م، شمٌلم سمج -9

ومٝمؿ ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم ذم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م اًمّمٚم٥م ُمثؾ قمٚم٦م اعمّمٚمقب، واًمٚمّملم 

 واعمّمٚمقب، ووىم٧م اًمّمٚم٥م، وؿمٝمقده، وسظم٦م اًمٞم٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م. 

٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، وَُمـ ًمدى اًمرضمقع إمم اًمت٤مريخ واًمتٜم٘مٞم٥م ذم رواي٤مشمف وأظم٤ٌمره قمـ طم٘مٞم٘م -:

اعمّمٚمقب ومٞمٝم٤م؟ يتٌلم أن يمثػم ُمـ ىمدُم٤مء اًمٜمّم٤مرى أٟمٙمروا صٚم٥م اعمًٞمح، وىمد ذيمر 

وهٙمذا وم٢من اًمت٤مريخ أيْم٤ًم  اعم١مرظمقن اًمٜمّم٤مرى أؾمامء ومرق ٟمٍماٟمٞم٦م يمثػمة أٟمٙمرت اًمّمٚم٥م.

 ٟم٤مـمؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م قمـ ٟمج٤مة اعمًٞمح وصٚم٥م همػمه.

ف، وسملم أن إُمر ىمد ؿّمٌف قمغم اًمٞمٝمقد أيمد اهلل ذم يمت٤مسمف قمدم صٚم٥م اعمًٞمح وأٟمف رومٕمف إًمٞم -;

اًمذيـ زقمٛمقا أهنؿ صٚمٌقه، يمام أن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمف وهؿ اًمٜمّم٤مرى اًمْم٤مًمقن قمٚمٛمٝمؿ ومٞمف 

 همػم ُم١ميمد> إذ هؿ ُمتٌٕمقن ًمٚمٔمـ ذم زقمٛمٝمؿ.

ؾمٞمٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من سمٜم٤مًء قمغم شمقاشمر إطم٤مدي٨م ذم  أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن اعمًٞمح  -32

ذًمؽ. وؾمٞمٙمقن أيمثر اًمٜمّم٤مرى ُمـ أشم٤ٌمع ُمًٞمح اًمْمالًم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل وؾمٞمٙمقن ومتٜم٦م 

 .قمٔمٞمٛم٦م هلؿ، يمام يٙمقن أشم٤ٌمقمف ُمـ اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘مقن واًمٙمٗم٤مر

 ثاًْٝا: أِٖ تٛصٝات٘: 

رى> ًمتٗمٜمٞمد أدًم٦م يمؾ ىمقم ذم إىم٤مُم٦م اعمٜم٤مفمرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم وقمٚمامء اًمٜمّم٤م .3

 إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وهمػمه٤م، وٟمنمه٤م قمؼم ضمقضمؾ.
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إٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م ومٞمف سم٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م> ًمٜمنم أهؿ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م قمـ  .4

 إدي٤من اًمًاموي٦م اعمحروم٦م ظم٤مص٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م.

ٕدي٤من ُمع شم٘مديؿ دراؾم٦م دور اعمٝمتديـ إمم اإلؾمالم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ا .5

ُمًح يٌٚمٞمقضمراذم جلٝمقدهؿ ذم ٟم٘مد إدي٤من اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ىمٌال، ويمتٌٝمؿ اًمتل ووٕمقه٤م 

 ذم ذًمؽ، واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل قم٤مجلقه، واعمٜم٤مه٩م اًمتل اؾمتخدُمقه٤م.

 دراؾم٦م أصمر احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم اجلدال اًمديٜمل واعم٘م٤مرٟم٦م سملم إدي٤من ذم اًمنمق واًمٖمرب. .6

 ٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ.ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك، أؿم
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 املصادز ٚاملسادع

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 سمػموت. م،92;3شمرمج٦م صٌحل محقي ويقؾمػ ىمقؿم٤مٟمجل، ـمٌٕم٦م  إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م، .3

ح، اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞم اًمًالم، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌداسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  .4

، م;;;3-ه;363 ،4طدار اًمٕم٤مصٛم٦م،  وآظمريـ،حت٘مٞمؼ د. قمكم سمـ طمًـ سمـ ٟم٤مس 

 .اًمري٤مض

جمٛمقع اًمٗمت٤موى، شمّمقير  اًمًالم، ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌداسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  .3

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم،

هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، حت٘مٞمؼ  سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب يمريـ،ا .4

 ، اًم٘م٤مهرة.ه;;35، اعمٙمت٦ٌم اًم٘مٞمٛم٦م، 4ط٤مزي اًمً٘م٤م، اًمديمتقر أمحد طمج

 ًم٤ًمن اًمٕمرب، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم.حمٛمد سمـ ُمٙمرم،  اسمـ ُمٜمٔمقر، .5

دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م إلٟمجٞمؾ ُمرىمص شم٤مرخيٞم٤م وُمقوققمٞم٤م،  حمٛمد قمٌد احلٚمٞمؿ، أسمق اًمًٕمد، .6

 م، اًم٘م٤مهرة.96;3-ه3626، ُمٓمٌٕم٦م اجلٌالوي، 3ط

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه سمـ  أسمق اًمٗمداء، قمامد اًمديـ، .5

، دار احلدي٨م، ه:362ومم، 3طشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، اسمـ يمثػم، اًمدُمِم٘مل، ، أيقب

 اًم٘م٤مهرة.

، دار 3طأـمٚمس احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح اًمًت٦م،  ًمديمتقر ؿمقىمل،، اأسمق ظمٚمٞمؾ .7

 اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، ًمٌٜم٤من.

-ه:362 ،4اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، طأمحد قمٌد اًمقه٤مب،  .8

 م، ُمٍم.::;3

اإلٟمجٞمؾ واًمّمٚمٞم٥م، ـمٌٕم٦م  ،قمٌد إطمد داود )ٟمٍماين أؾمٚمؿ( أؿمقري اًمٕمراىمل، .9

 .اًم٘م٤مهرة، ه3573

 .اًم٘م٤مهرة ،ه3552، دار اعمٜم٤مر، 3ط ديـ اهلل ذم يمت٥م أٟمٌٞم٤مئف، حمٛمد شمقومٞمؼ صدىمل، أومٜمدي، .:
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، ـمٌٕم٦م دار اجلٞمؾ، قمزيز ومٝمٞمؿ اًمديمتقر شمٕمري٥م–إٟمجٞمؾ ُمرىمصشمٗمًػم  وًمٞمؿ،، ٤مريمكمسم .;

 سمػموت.

وٌط وشمٕمٚمٞمؼ: قمّم٤مم وم٤مرس  اًمٗم٤مرق سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق. قمٌد اًمرمحـ، اًمٌٖمدادي، .32

 قمامن. ،ه;362ُمٙمت٦ٌم دار قمامر.  ،3طاحلرؾمت٤مين، 

ُمراصد آـمالع قمغم أؾمامء إُمٙمٜم٦م ، صٗمل اًمديـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ قمٌد احلؼ،اًمٌٖمدادي،  .33

 م.76;3-ه3595 ،3ط، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، دار اعمٕمروم٦م، اًمٌ٘م٤مع

اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن، شمرمج٦م ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمدقم٤مة سم٢مذاف جمٚم٦م اًمٗمٙمر  ُمقريس، سمقيم٤مي، .34

 سمػموت. ،ه:;35اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة قمـ دار اًمٗمتقى اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، ـمٌع دار اًمٙمٜمدي، 

 دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم. اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ذم وقء اعمٕم٤مرف احلديث٦م، ،ُمقريس سمقيم٤مي، .35

 ُمٍم م،95;3اًمؽممج٦م اًمتٗمًػمي٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس، شمقزيع دار اًمث٘م٤موم٦م،  .36

ص٤مًمح سمـ احلًلم، اًمرد قمغم اًمٜمّم٤مرى، حت٘مٞمؼ د. حمٛمد طمًٜملم، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم،  اجلٕمٗمري، .37

 ، 3طؼ د. حمٛمقد ىمدح، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، وحت٘مٞم اًم٘م٤مهرة. م،::;3/ه;362، 3ط

 .اًمري٤مض، م:;;3/ه;363

شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ـمٌٕم٦م  قم٦م ُمـ اًمالهقشمٞملم سمرئ٤مؾم٦م اًمديمتقر ومرٟمز ُم٤مٟمديس،٤ممج .38

 سمػموت.، م85;3

ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمنم رؾمقل وًمٞمس إهل٤ًم ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ  أمحد اًمًٞمد ُمقؾمك،اجلٜمدي،  .39

 اإلؾمٙمٜمدري٦م. م،4224واًم٘مرآن، دار اإليامن، 

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمغم أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م  ُمّمٓمٗمك قمٌد اهلل اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل، ،طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م .:3

 سمػموت. ،ه3624واًمٗمٜمقن، دار اًمٗمٙمر، 
ذح ُمًٚمؿ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف ًمٜمقوي،احل٤مومظ ا .;3

 اًمٕمريب، سمػموت.

، 3ت٤مب اًمٕمريب، طاًمّمٗمح٦م اًمًقداء ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس، دار اًمٙم حمٛمد يقؾمػ، طمًٜمل، .42

 م، دُمِمؼ، اًم٘م٤مهرة.4228
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 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، دار ص٤مدر، سمػموت. ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل، احلٛمقي، .43

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٞمؾ اعمًٞمحٞم٦م سم٤معمٜم٤مخ،  مجٞمؾ، ـمراٟمج٤من، طمٜم٤م .44

 اًم٘م٤مهرة. م،58;3

، 3ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، طسملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م، حت٘مٞمؼ د. حمٛمد ؿم٤مُم٦م،  قمٌٞمدة، قأسماخلزرضمل،  .45

 اًم٘م٤مهرة.، م94;3

 ،اعمؽمضمؿ ُم٘م٤مُمع اًمّمٚم٤ٌمن وُمراشمع ري٤مض أهؾ اإليامن،اًمّمٛمد،  أمحد قمٌد اخلزرضمل، .46

 .، اًم٘م٤مهرةاعمح٘مؼ: قمٌد اعمجٞمد اًمنمذم
، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، 4طاعمًٞمح ذم اًم٘مرآن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ،  قمٌد اًمٙمريؿ، اخلٓمٞم٥م، .47

 سمػموت.

، 3ىمقاقمد اًمتٚمٛمقد، شمرمج٦م يقؾمػ ٟمٍم اهلل، دار اًم٘مٚمؿ، ط اًمٙمٜمز اعمرصقد ذم د. روهٚمٜم٩م، .48

 .ه:362

داوات، حمٛمد أُملم، دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م طمقل جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م اعمًٙمقين، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م يمريمقك  .49

 م، اًمٕمراق.4232ًمٚمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، 

 م.5:;3، 37طدائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م،  .:4

دار ، قمكم اجلقهري :شم٘مديؿ – وآومؽماءُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م  أمحد،ديدات،  .;4

 آقمتّم٤مم، اًم٘م٤مهرة.

 ،ه3633-3;;3قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م واًمٗمداء، اًمٗمتح ًمإلقمالم اًمٕمريب،  حمٛمد رؿمٞمد، رو٤م، .52

 اًم٘م٤مهرة.

دقمقة اعمًٚمٛملم ًمٚمٜمّم٤مرى ذم قمٍم احلروب  د. ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح،اًمروُمل،  .53

 اًمري٤مض.م، 4229-ه:364 ،3ط اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،
ُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م، ٟمنم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،  ُمريؿ قمٌد اًمرمحـ، زاُمؾ، .54

 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. م،9;;3-ه3639

 اإلؾمٙمٜمدري٦م. رؤي٤م ُمٕم٤مسة طمقل جملء اعمًٞمح اًمث٤مين، ُمٓمٌٕم٦م اًمٓمٚم٦ٌم، ٟمٍم اهلل، زيمري٤م، .55
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 م.57;3اًمّمٚمٞم٥م ذم اإلؾمالم، ُمٓمٌٕم٦م اًم٘مديس سمقًمس ذم طمريّم٤م،  طمٌٞم٥م،، زي٤مت .56

 اًم٘م٤مهرة.، م6;;3ُمًٞمحٞم٦م سمال ُمًٞمح، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م،  يم٤مُمؾ، ؾمٕمٗم٤من، .57

 دار إٟمّم٤مر، اًم٘م٤مهرة. ،3ط أىم٤مٟمٞمؿ اًمٜمّم٤مرى، أمحد طمج٤مزي، اًمً٘م٤م، .58

-ه:364اًمً٘م٤مر، ُمٜم٘مذ حمٛمقد، هؾ اومت٘مدٟم٤م اعمًٞمح قمغم اًمّمٚمٞم٥م، دار اإلؾمالم،  .59

 . 3م، ط4229

م، 92;3ًمٚمٙمٜمٞم٦ًم إؾم٘مٗمٞم٦م، اًمٖمٗمران ذم اعمًٞمحٞم٦م، دار اًمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم  قمقض، ؾمٛمٕم٤من، .:5

 اًم٘م٤مهرة.

 اًم٘م٤مهرة. ،ٔمري٦م اعمًٞمح ذم اًمنمائع اًمًاموي٦م، ُمٓم٤مسمع اًمدضمقيحمٛمد إؾمامقمٞمؾ، ٟم ؿمٕم٤ٌمن، .;5

 .اًم٘م٤مهرة ،م6:;3، :طاعمًٞمحٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م،  ضم٤مب اهلل،أمحد . دؿمٚمٌل،  .62
 اًم٘م٤مهرة.م، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م، 6:;3، 9طاًمٞمٝمقدي٦م، ضم٤مب اهلل، أمحد  .دؿمٚمٌل،  .63

حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين، دار اعمٕمروم٦م،  :اًمِمٝمرؾمت٤مين، حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ، اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، حت٘مٞمؼ .64

 ، سمػموت.ه3624

، 4طاًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ وم٤من إس،  صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ أسمٞمؽ، اًمّمٗمدي، .65

 .ه3624

، ه:362اًم٘مرآن، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م،  ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي حمٛمد سمـ ضمرير، اًمٓمؼمي، .66

 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
، ُمٙمت٦ٌم 3طىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس شم٠مُمالت ذم يمت٥م إٟم٤مضمٞمؾ،  ديمتقر ص٤مسمر، ـمٕمٞمٛم٦م، .67

 .، اعمديٜم٦م اعمٜمقرةه3648دار اًمزُم٤من، 

 ، ُمٓمٌٕم٦م قملم اجل٤مُمٕم٦م سمٛمٍم.اإلٟمجٞمؾ واًمّمٚمٞم٥م ،قمٌد إطمد داود .68

دار اًمٙمت٤مب  ،3طسمراهلم حتت٤مج إمم شم٠مُمؾ ذم أًمقهٞم٦م اعمًٞمح،  حمٛمد طمًـ، قمٌد اًمرمحـ، .69

 . ه;362احلدي٨م، 

 م.94;3، 3ط اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م، أمحد،اعمٝمٜمدس  قمٌد اًمقه٤مب، .:6
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ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٟمنم رئ٤مؾم٦م  سمـ طمجر،، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين .;6

 إدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، اًمري٤مض.

 م، ُمٍم.68;3، دار اعمًت٘مٌؾ، (قمرض وحتٚمٞمؾ)اًمتقراة  ًمديمتقر وم١ماد طمًٜملم،ا قمكم، .72

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمٝمديـ اًم٘مديؿ  اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ  ؾمٕمٞمد حمٛمد، اًمٖم٤مُمدي، .73

 واجلديد )رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم(، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.

 اًم٘م٤مهرة. صخرة احلؼ، شمرمج٦م اًمديمتقر قمٌد اجلٚمٞمؾ رايض، آرصمر، ومٜمدٓى، .74

 قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب،  وز آسم٤مدي،اًمٗمػم .75

اإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٗم٤ًمد وإوه٤مم وإفمٝم٤مر  ،حمٛمد سمـ أمحد، اًم٘مرـمٌل .76

 ُمٙمت٦ٌم احلرُملم، اًمري٤مض. حم٤مؾمـ ديـ اإلؾمالم، حت٘مٞمؼ د. أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م،

 .سمػموت م،:8;3اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ، ـمٌٕم٦م  اًمٙمت٤مب اعم٘مدس شمرمج٦م أسم٤مء اًمٞمًققمٞملم .77

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: إؾمٗم٤مر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل طمذومٝم٤م اًمؼموشمًت٤مٟم٧م، شم٘مديؿ اًمديمتقر ُمراد يم٤مُمؾ  .78

ك ُمٜمّمقر، ُمٓمٌٕم٦م اًمٙمرٟمؽ سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م. ًّ  وإؾمت٤مذ ي

 .ُمٍم م،92;3 ٦ماًمٙمت٤مب اعم٘مدس، شمرمج٦م اًمؼموشمًت٤مٟم٧م، ـمٌٕم .79

 ؾمٜمؽم، اًم٘م٤مهرة.، ـمٌٕم٦م ضمل، ُمـ 4طاًمٙمت٤مب اعم٘مدس، شمرمج٦م شمٗمًػمي٦م،  .:7

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ـمٌٕم٦م مجٕمٞم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمنمق إدٟمك، ص٤مطم٦ٌم اًمٜمجٛم٦م  .;7

 م، سمػموت.88;3

 م، سمػموت.5:;3اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ُمٜمِمقرات دار اًمنمق،  .82

ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: شمراضمؿ ُمّمٜمٗمل اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، ودار  قمٛمر رو٤م، يمح٤مًم٦م، .83

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.
 إفمٝم٤مر احلؼ، وزارة اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م سمدوًم٦م ىمٓمر.اهلٜمدي، رمح٦م اهلل  اًمٕمالُم٦م اًمٙمػماٟمقي، .84

جلٜم٦م اًمت٤مريخ اًم٘مٌٓمل، شم٤مريخ إُم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م )احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(، ظمالص٦م شم٤مريخ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم  .85

 م، اًم٘م٤مهرة.47;3، ُمٓمٌٕم٦م اعم٘متٓمػ واعم٘مٓمؿ، 5ُمٍم، ط
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عم٘مدس، شمرمج٦م ُمـ اإلٟمجٚمٞمزي٦م ومٝمٛمل ؿمام، ذم اًمٙمت٤مب ا ًمؼمومٞمًقر قمٌد إطمد داود،ا حمٛمد، .86

 ىمٓمر. م،7:;3-ه3627

 اًم٘م٤مهرة.، م95;3ٟم٘مد إٟمجٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م، ُمٙمت٦ٌم اعمح٦ٌم،  سمٞمّس، ُمٜمّمقر، .87

 Who moved theُمـ دطمرج احلجر، ـمٌع وم٤ميؼم أٟمد ومٚمٞمؼم، ًمٜمدن.  ومراٟمؽ، ُمقريًقن، .88

stone? Frank Morison. P.B.Faber and ,London. 

اًم٘مرآٟمٞم٦م، شمرمج٦م قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم، ٟمنم آحت٤مد اإلؾمالُمل اًمٔم٤مهرة  ُم٤مًمؽ،قمكم، ٌل ٟم .89

 .اًمٙمقي٧م، ه:;35ًمٚمٛمٜمٔمامت اًمٓمالسمٞم٦م، 

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، صحٞمح ُمًٚمؿ،  .:8

 اعمًٞمحٞم٦م سملم احل٘م٤مئؼ وإوه٤مم، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًم٘م٤مهرة. ًمديمتقر حمٛمد،ا وصٗمل، .;8

حل٘مٞم٘م٦م وإوه٤مم، ُمراضمٕم٦م قمكم اجلقهري، دار سملم ا وصٗمل، د. حمٛمد، اعمًٞمح  .92

 اًمٗمْمٞمٚم٦م.
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