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 .. نيمألا يمألا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو .. ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللا دمحلا
 ةّيملعلا انتسسؤم همدقت يذلا ل َّصؤملا عفانلا ملعلا دق ِع نم ةديدج ةّر ُد هذهف .. دعب امأ
 ىراصنلا اهددري يتلا تاهبشلا مهأ ىدحإ ىلع اهيف دري)يرماع يماس( ثحابللةيوعدلا
باتكلا اذه لبق ردصي مل هنأ الا ةيدمحملا ةوعدلا ءدب مد ِق ةميدق ةهبشلا هذه نأ عمو،برعلا
.اهاوعد فيزوا الطب تبثي يعوسومفّلؤم-ملعن اميف–
 قحلا هب مهابح امب اًناميإ اودادزي ىتح نيملسملا ىلإ ةهجوم ةّيملع ةلاسروه باتكلا اذه ّنإ
 ب ورد هب نوريني ديدج لعشمك ةمألا ةاعد ىلإ اهمدقن ةيوعد ةادأو..ىده نم هناحبس
 ةديدج ةجحو .. اًنايع قحلاا ورصبيىتح نيملسملا ريغل ةوعدوهو .. ضرألا راطقأ يف نيهئاتلا
.. ميظعلا نآرقلا ةلاسرل ناعذإلا ىلع نيبأتملا ىلع
 يف اهعضن ةنامأ يهو .. هيبلاط ىلإ ملعلا لذب بجاوب ًءافو ئراقلا ىلإ باتكلا اذهمّدقن اننإ
 .. قحلا نع نوثحبي نم مهلالخ نم غلبتل ءاّرقلا دي
!هللا نذإب]نايدألا ةنراقمل يملعلا ثحبلا ةردابم[ نم ديدج باتك عم ديدج دعوم ىلإو
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باتكلا نع اولاق
***





ندرألا / ءاقلبلا ةعماج يف ةوعدلا ةيلك- ريسفتلا ملع ذاتسأ

 تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللااب ذوعنو ،هرفغتسنو هيلإ بوتنو ،هنيعتسنو هدمحن ،هللا دمحلا نإ
 هدحو ،هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،هل يداه الف للضي نمو ،هل لضم الف هللا هدهي نم ،انلامعأ
 هبحصو هلآ ىلعو ،هيلع همالسو هللا تاولص ،هلوسرو هدبعا ًدمحم ّنأ دهشأو ،هل كيرش ال
 ..نيعمجأ
 :دعب امأ
 لوسر بلق ىلع نآرقلا لوزن ذنم تأدب ،ةميدق نآرقلا دض ءادعألا اهراثأ يتلا تاهبشلا نإف
 ،هسفن نآرقلاتايآ يف أدب ،ميدق اهلاطبإو تاهبشلا كلت ضقن ّنإو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةهجاومو ،نآرقلل راصتنالا بتك نإو ..اهضحدو اهضقنب لفكتو ،اهضعب نآ رقلا ركذ ثيح
 ،نوريصب نوملسم ءاملع اهغاص ،ةديدع اهتلازإو اهلاطبإب مايقلاو ،ءادعأ تاهبشو نعاطم
 ((باتك اهتمدقم يف لعل ،ةيضاملا ن ورقلا يف تارشعلا بتكلا كلت تغلبو ،نآرقلا ىلع نورويغ

 رابجلا دبع يضاقلل))نعاطملا نع نآرقلا هيزنت((باتكو ،ينالقابلل))نآرقلا لقنلراصتنالا
..ينادمهلا
 نيقرشتسملاو ىراصنلاو دوهيلا لبق نم نآرقلا ىلع ةسرش ةمجه نامزلا اذه يف دهشن اننإو
 ،هزاجعإو هقدص يف ككشتو ،ينابرلا هردصمو نآرقلا ىلع تاهبشلا اهيف راثت نيبرغتسملاو
 ىلص دمحم ةبتك ،ةغايصلاو ةركفلا)يرشب( هنأ معزتو ،هقئاقحو هتاعوضومو هماكحأ يف همهتتو
 .مهريغو ىراصنلاو دوهيلا بتك نم سبتقم هنأو ،هل بتك وأ ،هسفنب ملسو هيلع هللا



 يف اهنكلو .اهلاطبإو اهركذب لفكت هسفن نآرقلا ىتح ،ةددجتم ةديدج ةميدق تاهبشلا هذهو
 ،تالاقم اهيف تبتكو ،ثاحبأو بتك ا أشب تردصو ،ترثاكتو ترشتناو تعستا نامزلا اذه
..تاغللا فلتخمب نآ رقلا ءادعأ اهددرو ،تايئاضف ربعتعيذأو ،تارضاحم يف تركذو
 فرش يل ناكو .اهلطابو اهغيز اونيبو نآرقلا لهأ نم لاجر تاما الا هذه ضحدل ىربنا دقو
 :نيباتك كلذ يف تردصأ ثيح ،هئادعأ ليطابأ دينفتو ،نآرقلل راصتنالا
 ئبنتملا ليطابأ هيف تهجاو ..))نآرقلا قئاقح مامأ ناكيرمألا ئبنتم ناقرف تفا (( :لوألا
 نآرقلا ةضراعم يف حاجنلا هيف ىعدا يذلا))قحلا ناقرفلا(( هباتك يف))شورش سينأ(( يكيرمألا
 .هنم نسحأب لب ،هلثمبنايتإلاو
  يف نابهرلا نم ةعومجم تاهبش هيف تدنف يذلا..))نابهرلا نعاطم ضقنو نآرقلا(( :يناثلا
 ،نآرقلا يف أطخنيسمخو نيتئام يلاوح دوجو هيف اومعز يذلاو))موصعم نآرقلا له(( م اتك
 .دمحلا هللاو اهلك اهتضقن دقو
 ،نآرقلل راصتنالا :بجاولا سفنب موقيو ،ةمهملا سفن ىلوتي ميظعو مهم باتك نآلا يمامأو
 سبتقم ميركلا نآرقلا له(( باتك هنإ .نيقرشتسملاو ىراصنلاو دوهيلا نم هئادعأ تاهبشضقنو
 تابثإو ،نيقرشتسملاو نيرصنملا ةهبش ضقن( يبناج ناونع هتحتو))؟ىراصنلاو دوهيلا بتك نم
 .)ملعلاو خيراتلا قئاقح ءوض يف ميركلا نآرقلا زاجعإ
 .ا ًريخ هللا هازج يرماع يماسذاتسألا فيلأت
 ،ا ًيميداكأا ًيملعا ًثحب اهثحبو ،ةيعوضوم ةيملع ةشقانم ةهبشلا هذه))يرماع((ذاتسألا شقان دقل
 ةغلب هغاصو ،ةينيقيلا ةيخيراتلا قئاقحلاو ،ةيقطنملا ةيلقعلا نيهاربلاو ،ةيملعلا ةلدألاب ا الطب تبثأو
 .ةقيقحلا نع ثحابلا ،فصنملا يناسنالا لقعلا بطاخت ،ةئداه
 ذخأي ،ةلماكتم ةطبارتم باوبأ ةسمخ يف عئارلا يخيراتلا يعوضوملا يملعلا باتكلا اذه ءاج دقو
 :فصنم دياحم يرشب لقع لك ا  ملسي يتلا ةيلقعلا ةقيقحلا ىلإ لوصولل ،ضعب باقرب اهضعب
 .هللا مالك نآرقلا



 ليجانأو دوهيلا رافسأ نم نآرقلا تايآ ذخأ تالامتحا لوألا بابلا يف يرماعذاتسألا شقان
 .موقلا بتكو ،خيراتلا قئاقحل اهتمداصم نيبو ،ىراصنلا
 ،باتكلا لهأ رافسأ نيبو نآرقلا نيب فالتخالاو قافتالا رهاظم ضعب يناثلا بابلا يف ضرعو
؟اهعم فلتخا اذاملف رافسألا كلت نما ًذوخأم نآرقلا ناك اذإف
ضعب صصق نع سدقملا باتكلا ثيدحونآرقلا ثيدح نيب عبارلاو ثلاثلا نيبابلا يف نراقو
 .اهنع هثيدح يف خيراتلا قئاقح عم نآرقلا قافتاو .مالسلا هيلع فسوي ةصقك ،نيقباسلا
 .خيراتلا قئاقحل سدقملا باتكلا تاياور ةفلاخمو
 نيرخآلا تانايد نم ةذوخأملا يه سدقملا باتكلا رافسأ نأ هيف لجس دقف سماخلا بابلا امأ
 يذلا مهو .مهرافسأ نم سبتقم نآرقلا نأ نومعزي فيكف ،مهريغو نانويلاو سرفلا نم
 ناك دقو !فلؤملا لوقي امك)تلسناو اهئادب ينتمر( ؟مهريغ بتك نم)اهوسلتخا(و اهوسبتقا
 ملعت نأ كيفكيو ،ةديدع عجارم ىلع هباتك يف دمتعاو ،ا ًداجا ًيعوضوما ًثحاب))يرماع((ذاتسألا
 لدي اذهو ،ةيزيلجنالا ةغللا يف عجرم ةئامثالث تبراقو ،ةيب رعلا ةغللا يف عجرم ةئام ىلع تداز ا أ
 دجي نأو ،ديجلا يعوضوملا يملعلا باتكلا اذ  هللا عفني نأ وجرأ .هترورضو باتكلا ةيمهأ ىلع
 ،هللا مالك هنأ اونقويل ،نآرقلا ةقيقح ىلع نورخآلا هنم فرعتي نأو .مهديفي ام نوملسملا هيف
 ،اهيلإ مضنا يذلا باتكلا اذ  رختفتل ةينآرقلا ةبتكملا نإو..هللا نيد مالسإلا يف اولخديو
 هباتك ىلع يرماع يماسذاتسألا ثحابلا يزجي نأ هللا وجرأو .اهيف ةريطخ ةرغث دس يذلاو
 .ءازجلا ريخ عئارلا





نامع /ةيمالسإلا ةعماجلا-ةغللامولعو ,نآرقلا مولعو ريسفتلا ذاتسأ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ا ًدمح يبر كدمحأ )١ فهكلا())ا ًجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلعلزنأ يذلا هللا دمحلا((
 هيلع هللا ىلص دمحم كبيبح كقلخ ريخ ىلع ملسأو يلصأو ،كناطلس ميظعو كلالجب قيلي
،دعبو هيلع ىلصي نأ بحت امك ملسو
 عوبنيو ،ةلملا هدمعو ةعيرشلا ةيلك(( :يبطاشلا مامإلا دصاقملا ذاتسألوقي امك ميركلا نآرقلا نإف
 اهسمش ةرئادو ،اهعبنمومولعلا رجفم(( :يبطاشلا مامإلا لوقي ام بسحب وه وأ .))ةمكحلا
 ،ءامس ا  ضرألاف ،شرعلا لوح نم ةلزنم تايآ(( :يعفارلا ذاتسألا هفصو امك وه وأ .))اهعلطمو
 ّزتباف رئامضلا فارعأ هيلع تعنتماو ،اهلافقأ محتقاف ،بولقلا هنود تقلغأ بكاوك اهنم يه
 يف ءافوو ظفللا يفديصق نيب هنومضمو هبولسأ يف عمج دق ميركلا نآرقلا ناك اذإو ،))اهلافنأ
 عتميو لقعلا عنقي ام هيف نإف ،نايبو لامجإ نيبو،ةصاخلل باطخو ةماعلل باطخ نيبو ،ىنعملا
 ريكفت ةوق :ناتوق-زارد هللا دبع دمحم روتكدلا لوقي امك– ةيناسنإلا سفنلا يفو ،ةفطاعلا
 قحلا نع بقنتف امهادحإ امأف ،اهتخأ ةجاح ريغ امهنم ةدحاو لك ةجاحو،نادجو ةوقو
.ملأو ةذل نم ءايشألا يف امب اهساسحإ لجستف ىرخألا امأو ،هب لمعلل ريخلا نعو ،هتفرعمل
 ليو و قيقرتو قيوشت نم بلقلا ظح ىسني ال ،هماكحأو هنيهارب ةعمعم يف نآرقلا ىرت ًال وأ
 ،نيحانجلا نيذ  كسفن ىلإ ريطيو نيتجاحلا نيتاه كل يفوي يذلا وه ماتلا نايبلاو ،بيجعتو
.ا ًعم ةينادجولا ةعتملاو ةيلقعلا ةدئافلا نم اهظح يتؤيف
 لاؤسب همسو يذلا اذه هباتكب يرماع يماس ذاتسألا يلإ عفد نأ يلع هللا لضف نم ناك دقلو
 هتدجوف؛))؟ىراصنلاو دوهيلا بتك نم سبتقم ميركلا نآرقلا له(( :هيلع عقو نم رظن يعدتسي
 اذه تاحفص تبلق امدنعو ،ةفطاعلا عتميو لقعلا عنقي ام نيحانجلا نيذه نيب ًالعف عمج دق



هتدام لوصأ عمج دق ،ملعلا نما ًظح يتوأ دق هبحاصف ،هل لحاس الا ًرحب هتدجو باتكلا
 تاساردو تامجرتو تاعوسومو سيماوق تعمج ،ةعونتم هرداصمف ،ةاغتبملا ا اظم نم ةيملعلا
 رداصملا نع الضف ،اهريغو ةيسنرفلاو ةيزيلجنالاك ةفلتخم تاغل نم ،سدقملا باتكلل ةيملع
ا ًرفاوا ًبيصن يتوأ دق لجرلا نأ هلك كلذ ناز ،ا ًقح هاري ام ريرقت يف هل ةمزاللا ةيخيراتلاو ةينآرقلا
 يرمعلو ،هتاوطخ لك يف فاصنالاو ةهازنلاو ةقدلا ىرحتي وهف ،بتكيو أرقي اميف ةيعوضوملا نم
 تاهبشلا شقاني انه انبحاصو ،م وؤش لك يف ا  اونيزتي نأ ءاملعلاب ّيرح تافصل ا إ
ةيملع تانراقم لالخ نم ،مالسلا مهيلع ءايبنألا لوحو ميركلا نآرقلا لوح هارتفملا ليطابألاو
 يف ةدوجوملا رافسألاو سدقملا باتكلا يف درو ام نيبو نآرقلا اذه يف ءاج ام نيبةداج
 لعف امك بولسألا اذ و لا ا اذه يفا ًدهج مّدقا ًدحأ ملعأ الو ،ديدجلاو ميدقلا :نيدهعلا
 تالجسلا نأ نييبرغلا نم نيفصنملا ةداهشبو يخيراتلا ءارقتسالاب تبثا دقف ،يماس ذاتسألا
 ،ةيوبنلا ةثعبلا لبق سدقملا باتكلل ةيبرع تامجرت دوجو ركنُت ةنسلاو نآرقلا نع الضف ةيخي راتلا
 باتكلا لهأ نم دافأ دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأب ىواعدلا طقستو مهولا لوزي كلذبو
 ا احصأف تانيب اهيلع اوميقي مل ام ىواعدلا نإف اذكهو ،نآرقلا نم هموق ىلع هأرق اميف
 فشك هنإ لب نآرقلا ةينابر ىلع بتكلاو رافسألا هذه ةلالد يماس ذاتسألا تبثأ دقلو.ءايعدأ
 قلعتي امو هتلوفطو مالسلا هيلع حيسملا ةدالو صخي اميف ةينارصنلا ةديقعلل ةينثولا لوصألا نع
 ةفصنملا ةيبرغلا تاساردلاو ةربتعملا ةيخيراتلا رداصملل هتدوع لالخ نم ،اهريغو بلصلا ةيضقب
.مهصصقو ءايبنألا تافصب قلعتي ام اميس ال ،سدقملا باتكلل ةيخيراتلا ءاطخألا تبّوص يتلا
 ام عمميركلا نآرقلا يف ءاج ام لالخ نم مالسلا هيلع فسوي ةصقب كلذ ىلعا ًجذومنأ برضو
 باتكلا لهأ رداصم نأو ،نآرقلا هررق ام وه قحلا نأ يعطق هجوب تبثيل رافسألا كلت يف ءاج
.قحلا مامأ ضهني الو تبثي ال يذلا نظلاو نهولا ىلع ةمئاقو ةثولم



 رداصملا ىلع هعالطا ةعس لالخ نمو ،ةلوطملا ةئداهلا هتاشقانم ربع يماس ذاتسألا عاطتسا دقل
 ام ىلإ لصي نأ فاصنإو ةيعوضوم نم هايإ هللا هبهو ام لالخ نمو ،اهررق ةيضق لكلةليصألا
.لالدتسالاو ديعقتلاو ليصأتلا ىلع مئاقلا ملعلا هيلإ هلصوأ ام ررقي نأو هدارأ
 نسح نيملسملا نعو نآرقلا نع هيزجي نأو ،هبعفني نأوهعفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسأف
.نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو ،ءاعدلا بيجم عيمس هنإ ءازجلا

سابع نسح لضف .د.أ
نامع /ةيمالسإلا ةعماجلا
لاوش ةرغ نم نيرشعلا و يناثلا يف ةعمجلا موي
ملسو هيلع هللا ىلص بيبحلا ةرجه نم١٣٤١ ماعلل
يداليم٠١٠٢ ماعلل لوأ نيرشت رهش نم لوألل قفاوملا





نييبيرغتلاو نيقرشتسملا ىواعد ضقن لاجم يف رصاعملا يمالسإلا ركفلا مالعأ نم

 له(( هناونع عئار باتكب ىكابشملا ديربلا قيرط نع مايأ ةدع ذنم ميرك قيدص ىل ثعب
 ،ىرماع ىماس ذاتسألا وه باش فلؤمل))؟ىراصنلاو دوهيلا بتك نم ٌسَبتقم ميركلا نآرقلا
 الأ وجرأ ىرخأ ةصرفل اًراظتنا لجع ىلع باتكلا ُتحفصت دقو .ليمج ىوق بولسأب ٍبوتكم
 وأ ،ةديدج ىل  ودبت ثحابم نم هيلع لمتشي امل ارظن مامتها نم هب قيلي امب هأرقأف اريثك رخأتت
 اههجو ةم  لك مامأ فقوتي هتيأر ذإ ،اديدج ًال وانت عدبملا باشلا فلؤملا اهلوانت دق :لقألا ىلع
 ةعبرألا رادم ىلع نيلسرملاو ءايبنألا ديس ىلإ نيرشبملاو تاماخاحلاو نيقرشتسملا نم نوباذكلا
 هذه ىنالعلا وأ ىنالفلا ىنارصنلا وأ ىدوهيلا ردصملا نم ذخأ هنأ اهيف نومعزي ةيضاملا انرق رشع
 رداصملا لك ىلإ اًعجار ةلصفم ةسارد ةمهتلا سرديف ،دي ا نآرقلا اهعدوأو كلت وأ ةركفلا
 ليجانألا كلذكو ،دوملتلا ،اهيف ديدجلاو اهمهأ هلعلو ،اهيف امب ،ةيباتك وأ تناك ةيمالسإ :ةحاتملا
 بتكلا كلت ىف ءاج ام نيب نراقيف ،ةيفيركوبألا ليجانألاب ىمسي امم ةسينكلا ا  نمؤت ال ىتلا
 ال مث .ةتبلا ةدراو ريغ لقنلا ةم  نأ عطقي امب ةنراقم لك ةيا  ىف جرخيل ميركلا نآرقلا نيبو
 ةلاح لك ىف ميركلا نآرقلا نأ قثوم ىملع وحن ىلع نيبيف دعبأ ةوطخ ىضمي لب ،اذ  ىفتكي
 وه هنأ نومعزي ىذلا ىباتكلا ردصملا نأ نيح ىلع ،ةقيقحلا باصأ دق تالاحلا هذه نم
 .ةيملعلاو ةيخيراتلا ءاطخألاب جعي قورسملا ردصملا

 نم ريثكو ،ةيباتكلاو ةيمالسإلا عجارملاب ءولممو ةحفص ةئامسمخ نم رثكأ ىف عقي باتكلاو
 ةينايرسلاو ةيربعلا عجا رملا ضعبب فلؤملا ةناعتسا نع الضف ،ةيزيلجنإلاب بوتكم ةريخألا عجارملا
 ،ةعجر ريغ ىلإو ايئا  اهمْدَهو ةفيخسلا ةلطابلا مهتلا مْسَح ا  ةناعتسالا نأش نم ىتلا ةيوغللا
 م افاخس قالطإ ىلع اوجرد نمم باتكلا لهأ نم نوباذكلا نوسّلدملا اهلوقتي ىتلا مهتلا كلت
 الضف ،درلا ىلع نْوَوْقَـي نودوعي الف م اذآ ّمِصُيو نيملسملا بهري هنأ نوبسحي ٍلاع حايص ىف
  ذإ ،فيخس مهوو لالض نم هيف امع رتسلا كته نكمتملا فلؤملا عاطتسا ام وهو ،دينفتلا نع



 هدئاق اطخ ىلع راسو ُمزعلا هنم َّحَص ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىيراوح نم دحاو زجعي فيك
 ىلع هميرغو ،قحلا ىلع وهو ،ةكرعملا كلت لثم ىف راصتنالا نع زجعي نأ ميظعلا ىرقبعلا
 ؟لطابلا

 مل نإو ،ديعب نمز ذنم ىنلغشي ناك عوضوم لوانت ىلع ىل اًزفاح باتكلا اذه ناك دقلو
 اهلسرأ ىتلا ةكحضملا تاما الا عوضوم وهو الأ ،ةدرفنم ةسارد ىف هتجلاعم ىف اًموي ركفأ
 اًباتك فلأ مث ،ةيومألا ةلودلا فنك ىف شيعي ناك ىذلا سيسقلا كلذ ،ىقشمدلا انحويب وعدملا
 اهيف ناعتسا ةينارصن ةعدب هفصوب مالسإلا نع ،تاحفص رشع وحن ىف ،ثيدحلا ىلإ هيف قرطت
 لهأ بتك ضعب ىلع أكتاو اريحب بهارلا وه ىنارصن بهارب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 ناك ىتلا لئاسملا ةرثك ببسب ليلق وهو ،اريحب نع فلؤملا ذاتسألا هبتك ام ىنعفد ذإ ،باتكلا
 هلُوانتو ىِرتفملا ّىلالضلا انحوي هبتك ام صن نع ثحبلا ىلإ ىنعفد ،اذه هباتك ىف اهيطغي نأ هيلع
 خيرات ىف ةرم لوأل امبر ،طسوتملا عطقلا نم ةحفص نيسمخو ةئام تزواجت ةلقتسم ةسارد ىف
 ىف هبر ىلإ ريقفلا دبعلل هللا هرسي امم ،هب هتلوانت ىذلا ليصفتلا ثيح نم ىمالسإلا ركفلا
 ىتباتك ىف اببس هللا هلعج نأ ىلع ركشلا لك ىنم باشلا فلؤمللف .ةدودعم ٍمايأ نوضغ
 .روكذملا ثحبلا

 اذه هباتك ىف ىرماع ىماس ذاتسألا ىل ىَّدبت امك ،ملسملا باشلا نوكي نأ ىغبنيف ،دعبو
 ثحبلا ىلع ًالبقم ،هسفنو هيبنو هنيدو هبرب اًقثاو ،ىلاعملاب اًمتهم ،ىرقبعلا هنيدل ابحم ،عتمملا
 اًقصتلم ،تايئاشنإلا نع اديعب ،اًباسنم اًمكحم اًيوق هبولسأ نوكي نأ ىلع اًصيرح ،ةساردلاو
 عفني ام لك ِزاجنإ ليبس ىف ةبهومو دهج نم هيلع هب هللا معنأ ام ىصقأ الذاب ،ىملعلا جهنملاب
 ىف جاورلا هل وجرن ىذلا عئارلا هباتكب عفنو ،ىرماع ىماس ذاتسألا ىف هللا كراب .هِناقتإو هَتّمأ
.اًريبك اًقاقحتسا كلذ قحتسي هنإف ،ءارقلاو ةءارقلا قوس



نيطسلف /سدقلا ةعماج-ميركلا نآرقلا مولعو ريسفتلاذاتسأ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ٍدمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ا ًجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هللا دمحلا
 ًةمئأ نيملاعلل اوناك ،راهطألا راربألا هباحصأ نع مهللا ضراو ،ا ًجرفو ةياده نيملاعلل هللا هلسرأ
.ا ًجرسو
 ....دعبو

 نيبي ،ٍلماك ٍلماش ٍباتكب ًةفاك سانلا ىلإ هتالاسر متخي نأ تضتقا دق ىلاعت هللا ةمكح نإف
 ِّيأ نع ناصُي نأ دب الف متاخلا باتكلا هنأ ماد امو .قالخألاو ،ماكحألاو ،ةديقعلا رومأ سانلل
 ،هدعب باتك ال ذإ ؛ًةفاك سانلل دلاخلا روتسدلا ىقبيس هنأل ؛ٍناصقن وأ ٍةدايز ِةَّيأ نعو ،ٍفيرحت
 :هناحبس لاقف ؛ٌبير الو ٌّكش هيلإ قرطتي الف ظفُحي نأ متاخلا هباتكل هتردق تلج هللا نمضف
.]٩ :رجحلا[﴾ َنوُظِفاََحل ُهَل اَّنِإَو َرْكِّذلا ا َنْلَّزَـن ُنَْحن اَّنِإ﴿

 ،هيلع هلزنأ نم قدص ىلع َليلدلا وه ُباتكلا اذه نوكي نأا ًضيأ ىلاعت هللا ةمكح تضتقاو
 نميف ٌةروصحم ةيداملا تازجعملا راثآ نأل ؛ًةيدام ًةيسح ًةزجعم يبنلا اذه ُةزجعم نكت ملف
 لمحت ،ايندلا تيقب ام ًةيقاب ًةيلقع ًةزجعم ِّيبنلا اذه ُة زجعم تناك نكلو ،ا ودهاشيو ا ورصاعي
ا ًميدق- ٍفصنم نم مكو .نيملاعلا ِّبر ُمالك وه َباتكلا اذه نأ ىلع ليلدلا اهرطسأ نيب
 هعمست نأ لبق هبلقب هعمسو ،هرصب نيعب أرقي نأ لبق هتريصب نيعب باتكلا اذه يف أرق-ا ًثيدحو
 قحلا وه هنأو ،ىلاعت هللا ُباتك وه َباتكلا اذه نأب َّرقي نأىوس ٌرايخ همامأ نكي ملف ،هانذأ
. ٌقدصو ٌّقح هيف ام َّلك هنأو ،هُعابتا بجي يذلا



 هجو يف فوقولل ىتش عفاودب مهنم ٌقيرف عفدناف ،مهءاج امل قحلل اوركنت سانلا نم ًةئف نأ ريغ
 نم لاحب نكمي الو ،ةحصلا نم اهل ساسأ ال ٍمهتب هما او ،هيف كيكشتلاب ؛ميظعلا باتكلا اذه
 ،ربدتلا مدع كلذ ىلإ هعفد ْنَم ءالؤه ْنِمف .ميركلا نآرقلا ىلع هولاق ام قبطني نأ لاوحألا
 ةرم ميركلا نآرقلا ىلإ اودوعي نأ ءالؤهل باطخلاو .ةمولعملا لقن وأ ،صنلا مهف يف تبثتلا مدعو
 نأ ىلإ مهسفنأب نودتهيسو ،ٍةقبسم ٍماكحأ ِةَّيأ نع ًةدرجتم ،ًةينأتم ًةءارق هوأرقي نأو ؛ةرملا ولت
 .هيلع مكحلا رادصإ يف اولجعت م أو ،ا اكم يف نكت مل ِميركلا ِنآرقلا نع َةقباسلا مَ رظن
 يف مهنعط نع اوعجرو ،مهدشر ىلإ اوباث نيريثك ٍسانأ دوجو ىلع نادهاش ُعقاولاو ُخيراتلاو
.ميركلا نآرقلا

 مهل نيبت امدعب ٍدصق نعو ٍدمع نع ِككشملاو ِنعاطلا َفقوم ِباتكلا اذه ْنِم فقو ْنَم امأو
 اذه اوكرتي نأ مهل ُةحيصنلاف ،هيف َةيرِم ال يذلا ُباتكلا هنأ ِناهربلاب مهل رهظو ،ُّقحلا هنأ
 اولذب امهم م أو ،نيملاعلا ِّبر نم ٌظوفحم باتكلا اذه نإف ،م اوص ىلإ اودوعي نأو ،كلسملا
 يف مهل ناك دقف ؛مهتياغ ىلإ لوصولا اوعيطتسي نل م إف ،هنع سانلا دصو ،هسمطل دوهجلا نم
 ؛تاهيه تاهيه نكلو ،ةلواحملا تاذ اولواحو ،كلسملا تاذ اوكلس ،نوريثك ٌفالسأ اذه
 هيلإ قرطتي نأ وأ ،هنم لانُي نأا  يبأا ًخماشا ًزيزع ُنآرقلا يقبو ،حايرلا َجاردأ مُ الواحم تبهذ
 . ٌليدبت وأ ٌفيرحت

 الو اهيف َسبل ال يتلا َةقيقحلا ،حوضولا َةعطاسلا َةقيقحلا وه ِنآرقلا نوك نم مغرلا ىلع و
 هنع دجُو نم ىلع هنم لكشأ ام َحيضوتو ،َنايبلا اذه دارأ نمل هيف ِّقحلا ِهجو َنايب َّنإف ،ضومغ
 ،مِ اوص ىلإ ِّقحلا نع نيدراشللا  در ؛ا ًنايحأ هيلإ ُةجاحلا وعدت ٌرمأ وه ،ليبقلا اذه نم ٌءيش
 اذه يف نينعاطلا نيككشملا ضعب نم م اهذأ يف تقلع امبر يتلا ِتاهبشلا نع مهل ًةحازإو
.ميظعلا باتكلا



 ،تاهبشلا نم هدض راثُي ام ىلع ِّدرلل ميركلا نآرقلا ىلع نيرويغلا نم ٌريثك ىربنا دقف انه نمو
ا ًدهج لذب دقف ؛ٍريخ َّلك ُهللا هازج يرماع يماس ُذاتسألا ُلضافلا ُخألا ءالؤه نيب نم ناكو
 يبنلا نأو ،ىراصنلاو دوهيلا بتك نم ٌسبتقم ميركلا نآرقلا نأب ٍلطاب ٍمعز دينفت يفا ًحضاو
 ضرعتساو ،معزلا اذهل ُميركلا ُفلؤملا ضرعف .باتكلا لهأ نع هذخأ دق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص
 ليلدلاب ٍمَّعَدُم ٍّيملع بولسأب اذه ُّلك .معزلا كلذ نالطب َّنيب مث ،هنع عرفتي امو هبناوج
 يتلا ةلدألا تعونت دقو .هنع ثحبي ناكو ،قحلا هاغتبم ناك نمل ٍةعنقم ٍةحضاو ٍةجحو ،ناهربلاو
 ،ميركلا نآرقلا نم ةلدأ اهنم ناكف ؛باتكلا اذه نم ضرغلاب يفيا ًعُّوَـنَـت فلؤملا اهيلع دمتعا
 قفارو .اومعز ام نالطبب دهشت اهلك ،ةلدألا نم اهريغو ،لقعلا نم ةلدأو ،خيراتلا نم ةلدأو
 نآرقلا نع هللا هازجف .دارملا نع ُحِصْفُـت ٍةحضاو ٍةغلو ،لسلستلاو ضرعلا يف ٌقِّيش ٌبولسأ كلذ
 .ىلاعت هللا باتك نع نودوذي نمم هلاثمأ يفو هيف هللا كرابو ،ءازجلا ريخ ميركلا
.نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

يميمتلا لالج متاح .د
م٢/٩/٠١٠٢-ةفيرشلا سدقلا





 ىــلجأىدــحإ،ةّينارــصنلاو مالــسإلا نيــب يرــكفلا يدــقعلا لاجــسلا يف )ةّيــسنكلا تاــباتكلا( ربــتعت
 يعوـضوملا راوـحلا راعـش نوـعفري نـماـ  سّبلت يتلا)يملعلا( سيلدتلا جهانمفشكت يتلا هجوألا
.ةمرح يناسنإلا لقعلل ىع رت ال ةّيريصنت تاططخمل ا  ن ِجم هنوذختيو،قح ريغب
 رودوــــيت لداــــع(( ىلإ١))يقــــشمدلا اــــنحوي((ذــــنم نيرــــّصنملا تارادــــصإل يراــــجلا ليــــسلا يف رظاــــنلاو
 يوعدــــلا مــــهلمعل ويفيلأــــتلامهطاــــشنلا ًذــــبحماــــًضرغ ناــــكميرــــكلا نآرــــقلا ّنأ ىرــــي ؛٢))يروــــخلا
 ةدـــمع ّنأ ظـــحالي نأ يف ةقـــشم ىـــقلي الو اـــًجرح دـــجي ال،ءالؤـــه تاـــّيبدأل عـــّبتتملاو ..يـــسيبلتلا
 هناحبـس هللا نـم اـًيحو سيـل نآرـقلا ّنأ معزـلا امه،هللا باتك ىلع مهشيرحت مانس ةورذو،م اهبش
 هـثادحأ تـكي ِح،باـتكلا لـهأ رافسأ نم-فرص– يرشب سابتقا وه امنإو،r دمحم هدبع ىلإ
...ظوفحملا خيراتلا تّالجس يف ةتوحنم ةيقاب اهراثآ تلازالفورظ يف
 ةـــمهتلاو،ةددـــجتملا ةـــميدقلاةهبـــشلا يـــه؛باـــتكلالـــهأ رافـــسأ نـــم ينآرـــقلا ساـــبتقالاىوـــعد ّنإ
،دـــحاورذـــج ىلإ دوـــعت يـــهو ..مالـــقألا اـــهيف تـــّلزو ماـــهوألا اـــهيف ت ّطـــش دـــق،ةرّرـــكملا ةـــيفاطلا
 مل اذإ سدـقملا باـتكلاوميرـكلانآرـقلا نيب هباشتلا ّنأب ملعلا وه رذجلا .. درف فده ىلإ ىعستو
ةـلالد ال هـّنإف،ةطـساو قـيرطب وأ ةرشابم باتكلا لهأ رافسأ نم ذخأ دقrلوسرلا ّنأب ر َّسف ُي
 دــنع لاــجمال ناــك اذإ و ..يناــّبرلا يحوــلا وــه هباــشتلا اذــه ردــصم ّنأ رارــقإلارــيغهــلى رــخأ
١

 .-ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا بسح–ءابآلا رخآو،ةسينكلا يسيّدق دحأ .يروس:)م٩٤٧-م٦٧٦( يقشمدلا انحوي
 يف ترّثأ ةّيقرش ةّيصخش مهأ .ملسملا ةفيلخلا دنع مدخ .)... ةفسلف،توهال( فراعملا ددعتم،اًسيسقو اًبهار ناك
.ىطسولا نورقلا يف برغلا ىلإ ريثأتلا اذه دتما دقو،مالسإلا نع يقا رشتسالا ينهذلا ر ّوصتلا ةغايص ٢

 رتسشنام ةعماج يف توهاللا مسق س َأ َر .ينانبل يكيلوثاك يتوهال :)م٠٣٩١ ةنس دلو( يروخلا رودويت لداع
.هتاباتك يف مالسإلل ةيداعملا هتعزنب فورعم .ينارصنلا-يمالسإلا راوحلابمامتها هل .ايناملأب



 فدـهلاو ..ىعّدـملا ينآرـقلا سابتقالانالعإ نع اهدنع صيحم الف .. نآرقلا ةيناّبرب ميلستلل موقلا
!ةركفلا أدتبم يه ؛ىوعدلا ةيا  تناكف..ةموعزملا هتيرشب ءارتفاو نآرقلا ةيناّبر طاقسإ وه
 تــه ِّج ُوو،ةــمظتنم ريــغاــًناولأ تذــخأو،ةــحجرأتم راوــطأو ةددــعتم قاــبطب ةهبــشلا هذــه تّرــم دــق و
 رواـح دـقrلوسرلا ّنأ همعز يف))يقشمدلا انحوي(( دي ىلع اهتيادب ّنإ ّىتح،ةدعابتم تاهجو
،ميدـقلا خيراـتلا نـم ةـعطقت راـص دـق-..يروطـسن ال يـسويرأو،ةذـمل َت ال ٌراوح-٣ا ًيسويرآ اًبهار
 نـــع أرـــقن انرـــصو،حوـــضو نـــم اـــهل دـــيرأ اـــم مـــغر ةّيبابـــض رـــثكأو،دـــقعأ و،عـــسوأ ةهبـــشلا تراـــصو
..٤ةّينوعرفو،ةّيسودنه ّىتحو،ةّيسوجم و،ةّينارصنو،ةّيدوهي رداصم
 نيهاربلاـــب ىوعدـــلا هذـــهقورـــع ةـــيذغت يفةـــّيبوروألا تاـــغللا عـــيمجب ةدـــيدع تاـــفلؤم تغيـــص دـــقل
)يرــــكفلا( عــــقاولل راــــضحتسا يف،)ميوــــقتلا(و )صــــحفلا( ىلإ )ناــــهربلا( عــــضخي نأنود،ةــــبّكرملا
 )ىطـسولا نورـقلا يف ىراـصنلا( باـتكلا ّلـك((:))لاـيناد ناـمرون(( لوـق اـنل هصّخل يذلا يطس ورقلا
 .. هــّيبنو مالــسإلا لوــح ةــبيرغ تاــفارخب كــسمتلا ىلإ نوــليمي

.((٥

 نورــــقلا يف ّرقتـــسا دــــق و،نورـــق ذــــنم اـــًعئاذ نيـــلّوألا رافــــسأ نـــم نآرــــقلا ساـــبتقاب لوــــقلا ناـــك دـــقل
 ّنأ ّالإ..٧))يـــلطيلطلا سرـــطب((و٦))لـــّجبملا سرـــطب(( نـــم ّلـــكاـــهمسر يتـــلا ةروـــصلا ىـــلع ىطـــسولا

٣
Saint John of Damascus،‘the Fount of Knowledge,’ in The Fathers ؛رظنا

of the Church, St. John of Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase , 

CUA Press, ٠٠٠٢ , , p. ٥١ ٣٤
.Ibn Warraq, ed ؛رظنا What the Koran Really Says: Language, Text, and 

Commentary, NY: Prometheus Books, ٢٠٠٢ , pp. ٥٤٢ - ٨١٣ ٥
Norman Daniel, Islam and the West, Oxford: Oneworld, ٣٩٩١ , p. ٧٦٢

٦
 يملعلا ضقنلا ىلع ضّرح نم  ّمهأ :)م٦٥١١-م٢٩٠١(Peter the Venerable لّجبملا سرطب

 دّكأ.ةّينيتاللا ىلإ ميركلا نآرقلا يمجرتم لمع بيت رتيفا ًريبك اًدهج لذب دقو،ىطسولا نورقلا يف ابوروأ يف مالسإلل
 ضقن((و))Summa totius heresis Saracenorum(())نيّيسرسلا ةقطره لماك ةصالخ(( هيباتك يف
 ام ىلع))Liber contra sectam sive heresim Saracenorum(())نييسرسلا ةقطره وأ ةقرف



 Was(())؟ةـّيدوهيلا نـم دـمحم ذـخأ اذاـم((٨))رجياـج ماـهاربأ(( يناـملألا يدوـهيلا قرـشتسملا باـتك

hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?((
 هذـهل حتـفدـق٩١٠

 اذـه رهوـجخـسنتسا دـقف؛١١نيقرـشتسملامالعأتاسارد و ةّيميداكألا تاّصنملا ىلإ قيرطلا ةيرفلا
))Nöldeke(())هــكدلون((ثــحبلا

١٢
 هــمسر يذــلاجهنــملا اذــه عباــتو،-))رجياــجل(( ميــمحلاقيدــصلا–

 ةّيسويرألا نم سبتقم اهنم ريثكتاقطره عمجم ّالإ سيل نآرقلا ّنأ نم ةّيطس ورقلا ةّيبوروألا ةّينهذلا يف ّرقتسا
... ةّيوناملاو ةّيروطسنلاو

٧
 ةّينيتال ةمجرت لّوأدادعإيف نيلماعلا مهأ دحأ :)رشع يناثلا نرقلا(Peter of Toledo يلطيلطلا سرطب

 تلّكش تافّلؤم يهو،مالسإلا ىلع دودرلا دحأ ف ّلؤمو،))يمشاهلا(( عم))يدنكلا(( ةرظانم مجرتمو،ميركلا نآرقلل
.ىطسولا نورقلا يف مالسإلا نم ةّينيتاللا-ةّيبوروألا– ةّينارصنلا فقوم
٨

 .نييحالصإلا دوهيلا مالعأ نم .ربح ةفيظو لغش ،يناملأ يدوهي يتوهال :)م٤٧٨١-م٠١٨١( رجياج ماهاربأ
٩

 Inquiratur in fontes Alcorani seu legis((نا ونع تحت ةّينيتاللا ةغللاب ًال وأ باتكلا فّلأ

Mohammedicae eos, qui ex Judaismo derivandi sunt((ةقباسم يف هفّلؤم هب كراشو 
.م٤٣٨١ ةنس غروبرام يف هاروتكد ةحورطأ نوكيل ةّيناملألا ىلإ مجرت مث ،م٢٣٨١ ةنس نوب يف ةفسلفلا ةّيلك يف

١٠
 ةّيدوهيلا ىلإ اهلوصأ يف دوعت ةيّنارصنلا ّنأ تابثإل اًباتكةنس نيثالثب فّلؤملا اذه دعب))رجياج ماهاربأ(( َبتك

 .ةيساقو ةفينع اًدودر ةّينارصنلا نع هباتك يقل ،ابوروأ يف رماغ باحرتب نآرقلا ّدض هباتك لبقتسا نيح يفو ،ةّيسيّرفلا
 ,Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus ؛رظنا(

Chicago: University of Chicago Press, ٨٨٩١ , p. ٢٥(
١١

 Henrich(())رشيلف تخربل خيرنه(( قرشتسملا نعط دقف ؛داقنلا نم ددع نم ةضراعم كلذ عم باتكلا يقل

Lebrecht Fleischer((لاقو ،باتكلا ةغايص يق ةمساح تناك هتديقع ّنأ ا ًربتعم هفّلؤم ةّيعوضوم يف 
 نيب ةكرتشملا راكفألا نم ريثكلا ّنإ ذإ ؛هتاءاعّدا يف غلاب دق فّلؤملا ّنإ))de Sassy(())يساس ود(( قرشتسملا
)٩٥ص ،قباسلا ردصملا ؛رظنا( .ملاعلا يف نايدألا ّلج اهاّنبتت))رجياج(( اهدروأ يتلا ةّيدوهيلاو مالسإلا

١٢
.ةّيماسلا تاغللاو مالسإلا ةسا ردب مامتها هل .ناملألا نيقرشتسملا مالعأ نم :)م٠٣٩١-م٦٣٨١(هكدلون رودويت



))Goldziher(())ريهستدلوج((،))رجياج((
Gustav(())ليف فاتسوغ((و١٣ Weil((

فزوـج((و١٤
))Josef Horovitz(())زتوروــه

))Abraham Katsh(())شتاــك ماــهاربأ((و١٥
جرــخ مث ...١٦

))William St. Clair Tisdall(())ليدــــست ريــــلك تنــــسماــــيليو((
هــــباتكبءاّرــــقلا ىــــلع١٧

))The Original Sources of the Qur'ân((نـم صصق ةبسنل هيعارصم ىلع بابلا حتفيل ؛
 وـه اـّمنإو،اـًيملع اـًثحب سيـل هـّنأ مـغراًريبك اًجاورهفَّلؤمدجوو،ةّيقطرهلا ةينارصنلا ىلإ ميركلا نآرقلا
 François de(())اوـلب ود اوـسنرف(( دـقانلا ريـبعت دـح ىـلع))ةّيريـصنتلا تاياعدـلا نـم ةـئيدر ٌع َز ُم((

Blois((
١٩...١٨

١٣
 ةّنسلا يف كيكشتلا يف لغتشا نم مهأ نم .يراغنه يدوهيقرشتسم :)م١٢٩١-م٠٥٨١( ريهستدلوج ستنغإ

.ينامورلا نوناقلا ىلإ يمالسإلا هقفلابسن دقو ،ةّيوبنلا
١٤

.ءافلخلا خيرات و ةريسلاو نآرقلا يف تافّلؤم هل .يناملأ يدوهي قرشتسم  :)م٩٨٨١-م٨٠٨١( ليف فاتسوغ
١٥

 يف ةّيقرشلا تاساردلا مسق سّسأ .يناملأ قرشتسم .يسكدوثرأ يدوهي ربح )م١٣٩١-م٤٧٨١( زتوروه فزوج
.هسيئر ناكو،سدقلا يف ةّيربعلا ةعماجلا

١٦
 لخدأ .ةّيربعلا ةغللا يف صصختم .رابحألا نم هدجو هدلاو ناك .يدوهي :)م٨٩٩١-م٨٠٩١(شتاك ماهاربأ

.ةّيكيرمألا تاعماجلا تاررقم يف ةثيدحلا ةّيربعلا ةغللا سيردت
١٧

.ةّيقرشلا تاغللاب ةيانع هل تناك ،يناطيرب رّصنم:)م٨٢٩١-م٩٥٨١(ليدست ريلك تنس مايليو
١٨

François de Blois, "Review of Ibn Warraq's The Origins Of The Koran: 
Classic Essays On Islam's Holy Book", in Journal Of The Royal Asiatic 
Society, ٠٠٠٢ , Volume ٠١ , Part ١١ , p. ٨٨ (Quoted by, M S M Saifullah & 
Imtiaz Damiel, Comments On Geiger & Tisdall's Books On The 'Sources' 

Of The Qur'ân)
١٩

 ةّيدوهي رداصم نم ميركلانآرقلا سابتقا عوضوم تلوانت يتلا تاساردلانيوانعاًيفارغويلبيب))موبزرافش .ـه(( رصح
 H. Schwarzbaum, Biblical and Extra-Biblical ؛رظنا،م٢٨٩١ ةنس ىتح ةّينارصنو

Legends in Islamic Folk Literature, Waldorf-Hessen: Verlagtur 
Orientkunke, ٢٨٩١



 دــنع-ةــّيباتكلا لوــصألاب قــلعتي اــميف– فــّقوتت،ساــبتقالا اذــ  ةــلئاقلا ةــّيلاحلا تاــساردلا داــكتو
،اـمهيباتك لاـجم يف ةرـئادةهبـشلا لوصأ ىقبتل ؛))ليدست((و))رجياج(( نم ّلك  اهدّدح يتلا رداصملا
 .هتّيدجو ثحبلا ةفارطب ءاحيإلل ةفيفط تاليدعت عم
:ىوعدلا سفنلتجّوروا ًقحال ترشن يتلا تافلؤملا ّمهأ نم
:نآرقلا ةعانص يف مساحلا يدوهيلا رثألا

Arent Jan Wensinck, Mohammeden de Joden te Medina ( ٨٠٩١ )

Ch. C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam ( ٣٣٩١ )

:نآرقلا ةعانص يف مساحلاينارصنلا رثألا
J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums ( ٧٩٨١ )

Tor Andrae, Der Ursprung des Islams and das Christentum ( ٦٢٩١ )

Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment ( ٦٢٩١ )

Karl Ahrens, Muhammmad als Religionsstifter ( ٥٣٩١ )
٢٠

 ّنأ هداـقتعال؛نيناـثلا الو نيلّوألا بهذم ىري ال رخآ راّيت مويلا رهظ

 نـم و،)!!(rلوـسرلل ةقحاللا لايجألا ىلإ نآرقلا بسن كلذلو ؛
John(())غوربـــسنو نوـــج((،بهذـــملا اذـــه نـــع نيحفاـــنملا زرـــبأ Wansbrough((

 هـــيباتك يف٢١
))Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation((

 The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic((و )م٧٧٩١(

Salvation History(()م٨٧٩١(.

٢٠
Oliver Leaman, The Qur’an, New York, Routledge, ٦٠٠٢ , p. ٧٧٤ ٢١

.ندنل ةعماج يف سّرد .يكيرمأ قرشتسمو خّرؤم :)م٢٠٠٢-م٩٢٩١(غوربسنو نوج



 ةــــينيدلا تايلدــــجلا جاــــتنهــــّنأو،يرــــجهلا يناــــثلا نرــــقلا يف فــــّل ُأ دــــق نآرــــقلا ّنأ))غ وربــــسنو(( ربــــتع َي
))نــــّبر وردــــنأك((؛))غروبــــسنو(( ذــــيمالت نــــم ددــــع بهذــــملا اذــــه ّىنــــبت دــــقو .ةــــّيدوهيلا-ةّيمالــــسإلا
))Andrew  Rippin((

))Norman Calder(())ردـــلاك ناـــمر ون((و٢٢
))غنتواـــه دـــلاريج((و٢٣

))Gerald Hawting((
))Crone(())نورــــك((نــــم ّلـــك اــــضيأ هــــلاق اـــم وــــهو .٢٤

))كووــــك((و٢٥
))Cook((

 The Hagarism: The Making of the Islamic(( :ريهـشلااـمهيباتك يف٢٦

World(()٢٧.)م٧٧٩١

بــــتك ةرــــئاد نــــم جورــــخلا نــــم هــــعنمت ةبلــــصو ةريــــثك ةــــّيدام ةــــّيخيرات قئاــــقح ماــــمأ راــــّيتلا اذــــه فــــقي
!نيملسملا عم رشابملا لادجلا يف نيبغارلا يوهتست ال يتلا م الاقمونيحطاشلا نيقرشتسملا
 هذــه،مالـسإلل ةّينارــصن/ةـّيدوهي لوـصأبنيلئاــقلا نيقرـشتسملا نــع لـمحيمـلف ؛يبرــعلا ملاـعلا يف اـّمأ
 ءالؤـــه ّدــشأ ّلــعلو،)بــيرغتلا( وأ )ريـــصنتلا( كــلف يف ةــماع ن و رودــي نـــممةــليلق ةــّلق ريــغ ىوعدــلا
 ماـــشه((:ىّمـــسملا بـــتاكلا،هـــب نالعتـــسالاو بهذـــملا اذـــه ّينـــبت يف-ةـــحاقولا ةـــجرد ىلإ-ةأرـــج

٢٢
 مالسإلل رّكبملا خيراتلا يف صصختم .ايروتكف ةعماج يف تاّيلكلا ىدحإ ديمعو خيراتلا ذاتسأ :نبر وردنأ

.ميركلا نآرقلل )يديلقتلا( ريسفتلاو ٢٣
 ىلع لصح .رتسشنام ةعماج يف ةّيمالسإلاو ةّيبرعلا تاساردلا ذاتسأ )م٨٩٩١-م٠٥٩١(ردلاك نامرون

.مالسإلا يف يهقفلاو يعيرشتلا نيبناجلاب مامتها هل ناك .))غوربسنو نوج(( فارشإ تحت هاروتكدلا ٢٤
 ةسردم يف طسوألاو ىندألا قرشلا خيراتل دعاقتم ذاتسأ .يناطيرب قرشتسم:)م٤٤٩١ ةنس دلو( غنتواه دلاريج

.ةّيقيرفإلاو ةّيقرشلا تاساردلا ٢٥
 هخيراتو مالسإلا لوصأب ةمتهم ةقرشتسمو ةخّرؤم .كرامندلا يف تدلو )م٥٤٩١ ةنس تدلو( نو ركايسيرتاب

 ّنإ))Meccan Trade and The Rise Of Islam(( روهشملا ا اتك يف اهلوق،اهيواعد رهشأ نم .رّكبملا
!ليم ةئم نم رثكأب اهنع دعبت ىرخأ ةقطنم يف اّمنإو،مويلا اهفرعن يتلا ةّكم يف شعي مل )مّلسو هيلع هللا ىّلص( اًدمحم
  ىلع درلا((ا اتك يف-ينامورلاو ينانويلا خيراتلا مسق يف كراشم ذاتسأ–))يبورلا لامآ(( ةروتكدلااهيلع ت ّدر دقو
.-مّيق يملع ّدر وهو–))مالسإلا روهظو ةكم ةراجت( :نورك ايشيرتاب باتك ٢٦

 نونفلل ةّيكيرمألا ةّيميداكألا وضع .يدنلتكسإ-يزيلجنإ قرشتسمو خّرؤم :)م٠٤٩١ ةنس دلو(كووك  لكيام
.))سيول درانرب(( قرشتسملا ذيمالت نم .مولعلاو ٢٧
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 ساـسحإلا ةـجرد ىلإ اـًيركف ّرـغ بـتاك وـهو،))ةكم يف ةيدمحملا ةوعدلا ةيخيرات(( :هباتك يف))طيعج
 فراــعملا باــب يفةــسئابلاةــّيفرعملا هــتّيمأو،هدــنع يدــقنلا ّســحلا رومــض هــعقوأ دــق ؛تاذــلا نادــقفب
 باـــكترا يف،!ةـــسينكلا يدـــقتنم فرـــط نـــم ةرّرـــحملا وأ يـــسنك ناـــسلب ةـــبوتكملا ءاوـــس- ةّينارـــصنلا
 وــــلوةرهــــشلل ىعــــست ةّجنــــشتم ةّيــــسفن نــــع ّفــــشتةــــيئادب تالاــــمجإ قالــــطإو،ةــــّيملع تاــــيامع
٢٨!حضافلا لهجلارامطأب )لّمجتلاب(

))Watt(())تاو(( قرـشتسملا ناك اذإو
 بـلاقلا لامعتـسا نوئيـسي نييبرـغلا نيقرـشتسملا ّنإ لوـقي،٢٩

 مهذـيمالتل ةـّيملعلا ةوادـبلا نولغتـسي،هبارـضأو))طيـعج(( ّنإف،٣٠ةقّبسملا مهراكفأ ديكأتل يملعلا
 !ةنيمألا ريغ مهلوقنل جيورتلل
 نم ينآرقلا سابتقالا ىوعدل لّوألا ردصملا وه-ناك امك– يريصنتلا قارشتسالا ّنأ بير ال
 يذلا وهو،اًديلوف،اًنينجف،ةفطن اهاعر يذلا وهو،اهقلتخا يذلاوهف ؛باتكلا لهأ رافسأ
  يف ةفاثكب ىوعدلا هذهل جّوري يذلا وه و،هفده ةمدخل ّيسنكلا ريغ قارشتسالا تاباتك فّظو
.-اًدج ةريثك يهو-هيدل ةحاتملا تاغللا ّلك
٢٨

 دق هّنأ-اهلوأ؛ةماه تازيم ثالثب-يناثلا ءزجلا نع اًساسأ ثيدحلاو– ةّيوبنلا ةريسلا يف))طيعج(( باتك زّيمتي
،هيلإ قبسي مل لوق هباتك يف هل فرع ُي داكي الو ،ةشّوشمةّجف ةروص يف اهنيب عمجو نيقرشتسملا تاباتك ىلع))اطس((
 ةفارط نم هباتك يف ام الول هنإ )حّقوت( ّلكب لوقيل راكنتسا ةجوم هباتك راثأ نأ دعب ةفاحصلا ىلع جرخ دق هنأ مغر
 يطعي امب،ميركلا نآرقلا دض ةفّرطتملا تاضارتعالا دشأ تعمج دق ا أ ،)ةفيلوتلا( هذهزّيمتتو،هرشنيل نكي مل عادبإو
  نأ ّالإ،)ةسكاشتم تناك ولو تاضارتعالا عمجو تاهبشلا ةململ( يف بتاكلا لغشني ثيح )ةّيريصنت( ةهكن باتكلل
 نع )يضرملا(زجعلا و هباتك عجارم يف ديدشلا رقفلا وهف-يناثلا رمألااّمأ ،ةديقع ةّينارصنلا ةلبق ىلع سيل هبتاك
 ثلاثو،اهتلّدأو ا امدقم يدبي نأ نود اهيلع اطس يتلا ثاحبألا جئاتنل)تهابلا(ضرعلا و،عوضوملا بناوجب ةطاحإلا
،ةدّرجم ةءارق نملب ،ةدقان ةءارق نم داز نود ا اب محتقا يتلا ةّيباتكلا تاساردلاب رهاظلا هلهج،-رومألا هذه
 اهل ضرعنس،ملعلا يف ئدتبم اهيف عقي ال)ةعقاف( ةّجف ىواعدو )ةجذاس( ةّيملع ءاطخأ هباتك يف تدرو كلذلو
.باتكلا اذه يف اًقحال

٢٩
 تاساردلاو ةّيبرعلا ةغلل اًذاتسأ ناك .يدنلتكسإ قرشتسم :)م٦٠٠٢-م٩٠٩١( تاو يرمغتنوم مايليو

.اًسيسق هتايح نم ةرتف لمع .ةربندإ ةعماج يف ةّيمالسإلا
٣٠
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 ماـيقلاو،اـهل ماـيقلا ىلع عرشلا ّثح يتلا ضورفلا نم وه،هناحبس هللا باتك نع ّبذلا ناكامل و
 خيراـتلاو،يعاوـلا لقعلا رونب نيئيضتسم نعطلا اذه ىلع ّدرلا باتكلا اذهيفىلوتنس اننإف .. ا 
 ميلـــستلا يف ةــّيملعلا جهاـــنملا يوتــست يتـــلا ةّيعوــضوملا قئاـــقحلانيلعاــج .. ينـــيقيلا مــلعلاو،عطاــقلا
 ًالـصيف ميرـكلا نآرـقلا نوـكي نـلو .ىوعدـلا هذهيفمكحلا يف لصيفلا،اهتلالد يف ةقثلاواهتّيجحب
 لـب،ةـّيجحلاب فلاـخملا هـل م َّل َس ُي ال يذلا مصخلاه ّنأل ؛ةساردلا هذه نم يئاهنلا مكحلا نالعإ يف
 دـنع ةربـتعم )ةّيخيرات ةقيثو( هّنأ باب نم اّمنإف ميركلا نآرقلاب انللدتسا نإف،هتاهبشل ىمرم هذختيو
.هّدري نأ ميركلا نآرقلا ةّيناّبرب مّلسي ال نمل نكمي ال رمأ اذهو،انيفلاخم

 هـــبتك اـــم رـــخآ باعيتـــسا ىـــلع هـــنيعي اـــمب يبرـــعلا ئراـــقلا دـــيفت نأ ةـــساردلا هذـــه تاـــياغ نـــم ّنإو
 ةريـثك  تاـسارد نـم ةّيريصنتلاو ةّيقارشتسالا نيتبتكملا يف اًقباس مكارت ام عم نورّصنملاو نوقرشتسملا
 اــــم مهأـــب طاـــحأ دـــق نوـــكي نأ باـــتكلا اذـــه ثـــحابم بعوتـــسي يذـــلا ئراـــقلل وـــجرأل  ّينإو ..
 اذـــه قئاـــقد يف لداــجي نأ ىـــلع اًرداـــق نوــكي نأو،عوـــضوملا اذـــه يف نوــيبرغلا نويميداـــكألا هــلوادتي
.نيفّرحملا نار ميركلا نآرقلا نع ولجي امب ةريصبو ملعب عوضوملا

 ينـهذ دوارـي ناـك دقف ؛هّقح عوضوملا اذه تيّفو دق نوكأ نأ-العو ّلج هللامركب–وجرأل ّينإو
 تـــقولا نـــم ةعـــس دـــجأ ّالأ وـــهو ؛دـــيحو ببـــسل ّالإ هـــباب يف فيلأـــتلا تـــبّي  اـــمو،دـــيعب نـــمز ذـــنم
 يف لاــقي ال و،هــثحابمل عيرــسلا ضرــعلاهــّقح هــيّدؤي ال عوــضوملا اذــه لــثمف ؛هرــصانع مهأــب طيــحأل
 ةــصصختملا عــجارملاو بــتكلا تاــهّمأ نــم قــيثوت نود لوــقلا هــيف قــلطي الو،دّرــ ا نظلاــب هــيف رــمأ
ةــيملع ةــسارد يف يريــغ هــلوانتي نأ وــجرأ تــنك دــقو .قرــشلاو برــغلا يف نيثحاــبلا ةدــمع يــه يتــلا
 مـغر،ةـّيبرعلا ةـبتكملا يف عوـضوملا اذـهل )بـيرغلا( لـهاجتلا تـيأر اـمل ينـنأ ريغ،عسولا اهيف غرفتسي
 هدـبع ءاـجر بـّيخي ال يذـلا ىـلع تـلّكوت؛٣١ميرـكلا نآ رـقلا يف نينعاطلا تاباتك يف ةتباث ةدام هّنأ

٣١
 نآرقلا ةغايص يف يدوهيلا رثألا نع بِتُك امل نيملسملا ءاملع لهاجت ىلع))سيول درانرب(( قرشتسملا قيلعت رظنا

 ّنأنوري نيذلا نيملسملا ريغ داّقنلا ةظيفح ريغ رثت مل دوهيلا تاباتكب رثأتم ميركلا نآرقلا ّنأ ىوعد ّنإ هلوقو،ميركلا
 Bernard Lewis,The Jews of Islam, New ؛رظنا(؟!!ةّيدوهيلا ال ةّينا رصنلاب رّثأتم ميركلا نآرقلا

Jersey: Princeton University Press, ٤٨٩١ , p(



 مه مويلا ميركلا نآرقلا لوح ةثدحملا تاهبشلا مهأ ىلع نوّدري نيذلا ّنأ ىري نأ وه ءرملا هل فسأي ام رثكأ نم هّلعلو
 ىوقأ اًهجو-مهيأر يف- نومّدقي مّ أل اّمنإو،ميركلا نآرقلا ةّيناّبرل راصتنالا يف مهنم ةبغر ال،نيملسملا ريغ نم
 نيرثاكتملا ا اّتكب مالسإلا ةّمأو ..!! نوعطلا )ىوقأ( رمأ يف )نومصاختي( اًذإ مهف ؛هناحبس هللا باتك يف نعطلل
 هيف لاني يتلا لاجسلا هذه دوهش نع ةبيغ يف،اًفعض ّالإ مهدزي مل اًمكارت نيمكارتملا ةّيعرشلا ا اعماج )يجيّرخ(و
 انسلف ؛نيمدقتملا نع )خسنلا(و )لقنلا( ةيلقع هيف ترطيس نمز يف شيعن اننأ ىرت الأ ؛ا اتك ةسادق نم نوفلاخملا
 ةيبرغلا تاباتكلا يف عاش ام،اهركذأ نأ )يبلق يمدي(و )يننزحي( يتلا ةلثمألا نمو ... )!( هونسحأ ام ّالإ )نسحن(
 خّرؤم باتك نم أطخ ذوخأم،))رزآ(( :ميركلا نآرقلا يف وه امك مالسلا هيلع))ميهاربإ(( دلاو مسا ّنأ نورق ىدم ىلع
 دقو .)رثآ())Αθαρ(( وه مالسلا هيلع))ميهاربإ(( دلاو مسا ّنأ درو ثيح))ةسينكلا خيرات(( :))سويباسوي(( ةسينكلا
 يف ةهبشلا هذه لوادت رمتساو،))رزآ(( قطني هلعجيس مسالا اذه يف اًطيسب اًريوحت ّنإ ةهبشلا هذه باحصأ لاق
  يف ةدراولا ةّيلصألا ةّينانويلا ةملكلا ّنإ لوقلاب نوقرشتسملا )!لّضفت( ّىتح،رشع عباسلا نرقلا ذنمبتكلا تارشع
))ميهاربإ(( دلاو ركذي مل هتقيقح يف صنلا ّنأو،)رثآ())Αθαρ((ال )راتأ())αταρ(( يه))سويباسوي(( باتك
 Of these, some excellent men lived( :ةّيزيلجنإلا ةمجرتلا( لوقي صنلاف ؛ ًالصأ مالسلا هيلع

before the flood, others of the sons and descendants of Noah lived 
after it, among them Abraham, whom the Hebrews celebrate as their 

own founder and forefather(Eusebius, The History of the Church, tr. 

Arthur Cushman McGiffert, K.S.: Digireads, ٥٠٠٢ , p.  :ةّيسنرفلا ةمجرتلا(،)١١
)Plusieurs d'entre eux ont vécu avant le déluge; d'autres ont existé plus 

tard, tels les fils et les descendants de Noé, tel Abraham que les fils des 
Hébreux se glorifient d'avoir pour chef et pour premier père(Eusèbe, 

Histoire ecclésiastique, Paris: Alphonse Picard, ٥٠٩١ , pp. ٧٤،٥٤  عرتخا مث ،)(
هللا باتك ةّيناّبر يف نعطت اهّلك،ميركلا نآرقلا يف))رزآ(( مسا دوجو لصأ ريسفتل ىرخأ تالامتحا نوقرشتسملا
 Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur’an, Oriental Institute ؛رظنا(

Baroda, ٨٣٩١ , pp. ٣٥ - !ميظعلا يلعلا هللااب ّالإ ةّوق الو لوح الو .. رصحت نأ نم رثكأ ةلثمألاو ..)٥٥
 ىلإ ةجاح يف انسلو )ةفيخس( تاهبشلا هذه ّنإ لوقلاب ةديلبلا مهتّجح ضارعتساب مالكلل لحم انه )ىلاسكلل( سيلو
 دعاقلا ةّجح يه اّمنإو ،)!امهنيب ام( الو)ةفيخسلا( الو )ةّيكذلا( تاهبشلا ىلع نوّدري ءالؤه رن مل اننإف ؛اهيلع درلا
 ىلإ مّسقت اّمنإو ،لطابلا وه لطابلاف ؛)ةداج(و )ةفيخس( ىلإ مّسقت ال تاهبشلا ّنإ .هلقع )ةواخرل( ملستسملا
 ّنأ ىرت الأ ؛ليطابألا عفد يف يركفلا لمعلا أدتبم نوكي ةطقنلا هذه نمو ،)ةجئار ريغ( ى رخأو )ةجئار( تاهبش



،نيملــسملا ءاــنبأ نــع ةــنتفلا ّدرو،ناــنملا ميرــكلا رــجأ هــب وــجرأ اــم مالــكلا نــم ترّطــسو،فيعــضلا
.. نيبملا هللا باتك يف نينعاطلا ةيداع عفدو

.. باوبأةسمخ ىلإ ثحبلا اذه تمّسق دقو
 لـهأ رافـسأ نـم ينآرـقلا ساـبتقالا ىوـعد اـهزرفت يتـلا تالاـمتحالل ضرـعن هـيفو،

 يف اــهايإ نيعــضاو،r مالــسإلا يبــن فرــط نــم موــلعلا هذــه يــقلت ردــصمب قــّلعتي اــميف،باــتكلا
.هفوشكو خيراتلا قئاقحب نيئيضتسم،يوسلا يخيراتلا قطنملا نازيم

 ّنأ مويلا دحأ بيرتسي ال هّنأ مغر ،رضلاو عفنلا ىلع ا ردقو مانصألا ةّيهولأ يفنت يتلا تايآلاب رخزي ميركلا نآرقلا
 نمز ةجئار تناك اّ أل ّالإ ةلطابلا ةديقعلا هذه ضقن يف تايآلا تءاج امو،لالضلا يف فسم نيد مانصألا ةدابع
.ميركلا نآرقلا لوزن
 ؛يبرغلا يميداكألا طاشنلا تاحاس مويلا ىلإ سمالي مل يمالسإلا يملعلا باطخلا ّنإ لوقأل ينعفدت ةملكلا ةنامأ ّنإو
 ةفرسمو،دقنلاو حرطلاو رّوصتلا يف )ةّيمالهلاب( ةعّبشتم،ةّيبرعلا ةغللاب برغلا نع ثدحتت يتلا تاباتكلا ةماع تلازالف
 نم ةمجرتملا ةّيمالسإلا تاباتكلا ّنأ امك .لماكتم يوعد يملع )عورشم( حرط نع رصقي يذلا لخملا لامجإلا يف
 رصتقي داكيو،نييبرغلا ماوع ةبطاخم ىلإ طقف ةهجوتم، ًءادتبا ةّيبوروألا تاغللاب ةفّلؤملا وأ ةّيبوروألا تاغللا ىلإ ةّيبرعلا
 ريغ نييبرغلا باّتكلا ضعب ىلع ةّيبرغلا ةّيميداكألا رئاودلا يفمالسإلا نع ىربكلا تاهبشلا عفد ديري يذلا باطخلا
 Karen(( ))جنرتسمرأ نراك((و))John Esposito(( ))وتيزوبسإ نوج((ـك-مالسإلا عم نيفطاعتملا– نيملسملا

Armstrong((–محري ال ملاع يف مويلا شيعن انّنأ كردن ىتمف ..!!-نيملسملا نم اًدج ةليلق تاءانثتسا ّالإ 
!!؟)يلقعلا ءاخرتسالا يبحم(ــب فرتعي الو،)ةّيركفلا ةلاطبلا ينمدم( مرتحي الو،)ىلاسكلا(
 يف مهيلع ةلاع دوهيلا ناكو ،نايدألا ةنراقم ملع اوسّسأ نيذلا مه ىلوألا ةّيرجهلا نورقلا لهأ نم انفلسناك دقل
-ىمسي ام- يف اهنم تأدب يتلا رصانعلا ابوروأل اومّدق نيذلا-دادجألا كئلوأ– مهو ،ةّينارصنلا دض ينيدلا لدجلا
 Hava(( ةيليئارسإلا ةقرشتسملا فارتعاب كلذ ّلك( ةّيملعلا ةّيباتكلا تاساردلا سيسأتب )ةضهنلا رصعب(

Lazarus-Yafeh((-؛رظنا Hava Lazarus-Yafeh, ‘Some Neglected Aspects of 
Medieval Muslim Polemics against Christianity,’ in The Harvard 

Theological Review, Vol. ٩٨ , No. ١ (Jan., ٦٩٩١ ), pp. ٥٦ -  نورقلا يف اننكل ،)٠٧
 اذهو !؟ةدوع نم لهف .. نايدألا ةنراقم ملع )خيرات( جراخ انشع )نيرشعلا ىلإ رشع سداسلا نم( ةريخألا ةسمخلا
!لمألا وه



 رافـسأوميرـكلا نآرـقلا نيـب فالتـخالا و قاـفتالا نـم ّلـك ةـلالدل ضرـعن هـيفو،
.يوامسلا هلصأو ميركلا نآرقلا ةيناّبر ىلع،باتكلا لهأ

 صــصقلا باــب يف نيينآرــقلا قبــسلاو حيحــصتلا هــجوأ لواــنتل صــصخم وــهو،
.باتكلا لهأ رافسأ يف در و امب ةنراقم،يخيراتلا

 نيـب ةـنراقملا لالـخ نـم،ساـبتقالا ىوـعد،يـلمع جذوـمن لالـخ نـم ربـتخن هـيفو،
..مالسلا هيلع))فسوي(( هللا يبن ةصقل ةّيتاروتلا ةياورلاو ةينآرقلا ةياورلا

 نــم دــيدجلاو ميدــقلا هــيدهعب سدــقملا باــتكلا ساــبتقال رــصتخم تاــبثإهــيفو
..نانويلا ةفسلفو نيينثولا تانايد
.. دصقلا ءارو نم وهو .. قفوملا هللاو
 .. طارـصلا دـنعو .. ربـقلا يف،-ليبـس لـكب-هـل رـشانلاو هـفلؤمل اًرخذ باتكلا اذه لعجا مهللا((
))!هيف سفنلا ظح يل رفغاو!فحصلا رياطت دنعو
))!ضرعلا مويو .. ضرألا تحتو .. ضرألا قوف نيملسملاو يلهأو ينمحرا مهللا((

))!يلوق اوهقفي؛يناسل نم ةدقع للحاو .. يرمأ يل رّسيو .. يردص يل حرشا ّبر((





 عفادتلا ضرأ اهمدقب أطت نأ اهل حمست يتلا ةميلسلا ةّيملعلا لوصألا ىندأل ةّينارصنلا داقتفا مغر
 ءالقعلا دنع اهسفن يه ؛ريصنتلا ةمئأ اهمدقي امك )ةينارصنلا قدص لئالد( ّنأ مغرو،ينيدلا
 م إف،مالسإلا يف نعطلا ىلإ مهرمأ اوّلو ام اذإ نيرّصنملا ّنإف ؛٣٢)ةينارصنلا نالطب لئالد(
 حوجرملا ّنظلا نمو،ةرتاوتم ةياور طقاسلا رثألا نمو،ةكئاش ةروطسأ رباعلا رطاخلا نم نوعنصي
.. ةعطاق ةقيقح
 اوناك اذإبا ّتكلا ءالؤه ّنأ ىري ىراصنلا٣٣نييعافدلا تاف ّنصم يف رظانلا هل بجعي يذلاو
 برغأو ضورفلا دعبأ ىلإنودمعي ؛مهدئاقعو مهرافسأ يف نوعطلا ىلع ّدرلا ددصب
 يف مهمالقأ اوبشنأ ام اذإ مهنكل،٣٤م اسدقم نعللزلا ّدرو ضقانتلا عفدل تالامتحالا

 حضوأ نيملسملا ىلعموقلا ركنيف ؛سوفنلا تجّي  و لاحلالّدبت،ميركلا نآرقلا فئاحص
 قرأو،ةهبش نهوأو،ضارتعا ىهوأب نيثبشتم،نوتملا ىقنأو،ديناسألا ّحصأو،نيهاربلا
..لامتحا
 يف مهعبتت يف ملقلا لسرن نل اننإف،سابتقالا ةهبش ىلع اندهج نيرصاق ةساردلا هذه يف اّنك املو
 لقنلا معز تابثإل ا وقوسي يتلا ىواعدلا ةظحالم ىلع رمألا رصقنس امنإو،بابلا اذه ريغ
.ا وسّدقي يتلا مهرافسأ نعينآرقلا

٣٢
 وأ اهركذ نم يريصنت باتك ولخي داكي الو،)حيسملا عوسي( روهظب ميدقلا دهعلا تاءوبن)لئالدلا( هذه رهشأ

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم(( يباتك يف،ةعبرألا ليجانألا وفلؤم اهاعدا يتلا تاءوبنلا هذه ّلك ُتدنف دقو،اهضعب ركذ
٨١ ص))ةسدقملا بتكلا يف  اوناك ليجانألا باّتك نأ ٌةعطاق ،اهتقيقحيف يهو ،)م٧٠٠٢ ةذفانلا ةبتكم(٩٢٢-٨
.يحولاو لقعلا ضراعت يتلاةيصخشلا م اداهتجاب نيقوسم اًرشب ٣٣

)Apologists(،ا ًضيأ نومسي )نييراذتعالا(. ٣٤
نيرّصنملا ليجنإ( ربتعي يذلا))سدقملا باتكلا لوح ةّيمهو تاهبش(( هباتك يف))رونلا دبع سينم((؛ًالثم رظنا

.)برعلا

r



 ةدــع ىــلع ةــّينبم اــ أ ظــحالن نأ نــكمملا نــمهــّنإف،اهرــصانعونيرــّصنملا ةهبــشلوــصأ ىلإ رظنلاــب و
:يهو.. دينفتو،ليلحتو،ةسارد ىلإ اهنم ةدحاو ّلك جاتحت ..ى واعد

oدمحم rةّمج ةّينيد تاعلاطم بحاصوه لب،أرقي ناك!
oدمحم rىراصنو دوهي نم،باتكلا لهأل ةسدقملا رافسألا ىلعا ًعل ّطم ناك!
oدـــمحم rقرـــفلا اـــ  فرتـــعت ال يتـــلا٣٥ةـــيفيركوبألاةـــسدقملا بـــتكلا ىـــلعاـــًعل ّطم ناـــك 

 يف ىندأ يــــهيتــــلا ةــــّينيدلا بــــتكلاب ةــــفرعملاقــــيمع ناــــك و،ىربــــكلا ةينارــــصنلاو ةــــيدوهيلا
!-اهلهأ دنع اهتّيجح عم- سدقملا باتكلا نم اهتسادق

oةرهدزم ة ّيباتك ةفاقث شيعت برعلا دالب تناك!
oدمحم دافتسا rفراـعملا نـم ريـثكلا مهنـع ا ًذخآ،هنامز يف ةّينيدلا فئاوطلا سوؤر نم 

!ةقيقدلا ةينيدلا
oدمحم فكع rاهصقن ربجو،اهئاطخأ فذحب؛باتكلا لهأ رافسأ ةعجارم ىلع!
oدمحم ناك rينآرقلا مظنلا يف زاجعإلا ةاعارم ىلعا ًصيرح كلذ عم!
oدمحم ناك rىـلعباـتكلا لـهأو نيينثوـلا برـعلا،ةيـصخشلافراـعملا هذـ  ىدـحتي 

!ءاوسلا

oدمحم ناك rم ارابتخاو باتكلا لهأ ةلئسأ ىلع-ةصاخلا هتفاقث سيك نم- ّدري،
!ناقتإورادتقاب

 اونب دق اوناك نإو،ا ًدحاوا ًحيحص ًاليلد ا ابثإل نورّصنملاو نوقرشتسملا كلمي مل تاءاعدالا هذه
 اهلوصأ ىلإ اهّدرن نأ دعباهّلك اهشقاننس اننإف كلذ عمو،ةشفتنم ةضيرع ةليوط معازم اهيلع
:ةثالثلا

٣٥
رافسألاو صوصنلا:اًحالطصا ،يفخم يأ))سوفيركوبأ(())ἀπόκρυφος(( ةّينانويلا ةملكلا نم ،ةيفيركوبألا

.)ةّيدوهيلا افيركوبألا( :ةّيدوهيلا وأ ،)ةّينارصنلا افيركوبألا(:)ةّيسكدوثرألا( ةينارصنلاقرفلا فرط نم ةضوفرملا



oدمحم ةّيمأ راكنإ r.
oدمحم يدي نيب ةحاتم تناك ةينارصنلا رافسألا rاهنع لقنلل.
oةنراقملا ةّينيدلا تاساردللا ًيقارا ًيميلعتا ًعترم ةكم تناك.





r

- ةـنادإلا ةّحـص طورـش لـمتكتلاـهنم ّدـب الة ّيـساسأ رـصانع ىـلع ةـموعزملا سابتقالا ىوعد ينبنت
 دـمحم كالتـما اـهمهأ نـم ؛-ةرـشابم باـتكلا لـهأ رافسأ نع ذخأ دقr لوسرلا ّنأ ضرف ىلع
rدــيكأتلا ربــتعيو .اــهنم سبــتقملا رافــسألا ىــلع رــشابملا عالــطاللةبــستكملا ةــّيملعلا تاودألــل 

 نـكمي الـف،نيقرشتسملا ةماعو نيرّصنملا بئاكر ا ود فقت ةبقعr لوسرلا ةّيمأ ىلع يمالسإلا
!ةّيمألا هذه ةقيقح لاطبإب ّالإ،ىوعدلا تابثإ ىلإ ربعت نأ
 ةفاـضإلاب ةريـسلاو ثيدـحلا تافنـصم ّنأ وـه نأـشلا اذـه يف نيقرـشتسملاو نيرّصنملا هجاوي ام لّوأو
 ّلـكب قـّلعتي اـميفr دـمحمربـخ ةـفرعملةربـتعملاةدـيحولا ةـّيخيراتلا رداـصملايه،ميركلانآرقلا ىلإ
ةيعوـــضوم ىرـــخأ تاودأ الو عوـــضوملا اذـــهل رـــخآ لخدـــم نيقرـــشتسملاو نيرـــّصنملل سيـــلو..هرـــمأ
..هيف ثحبللةمساح
 ىلإ وأ،لوــقنلا نــمفيعــضلا ىلإ نودــمعي مــ أ حوــضوب ىرــي ؛نيفلاــخملا ءالؤــه جهنــم يفرظاــنلاو
 لــباقم يف نوــكرتيو ..صوــصنلا اــهقيطت ال يتــلا تالاــمتحالا نــم دــيعبلا وأ،لاوــقألا نــم هباــشتملا
.. ةرشابم،ةمكحم،ةحيحص،ةحيرص صوصن كلذ
 ةدارـملا ةـجيتنلاىلإلوـصولا يف ةمكحتسملا ةبغرلا :امهلوأ؛نيرمأ جهنلا اذه بابسأ نم ّنأ ودبيو
 دـقن يف ةـّيبرغلا جهاـنملاب رّثأـتلا : اـمهيناثو ..ميركلانآرقلا ةيناّبر راكنإوr دمحم ةنادإ يه يتلا
 ةـيخيرات شماوـ  قـّلعتيواـًموهفمواـًقوطنم ةينيدلا صوصنلا ثحابلا ضفري ثيح ةينيدلا صوصنلا
 رذـعلا نـم ءيـش هـل يبرـغلا دـقانلا ناـك نئـلو.هـّلك يخيراـتلاو ينيدلا نأشلل همهف اهيلع ينبي ةيوغلو
 ةــّيفرظ تاــباتك اــ أواــًيخيرات ةطقاــس اــ أاــًعطق تــبث يتــلا رافــسألا كــلت عــم كلــسملا كــلذ جــ يف
 ليخدـــلا ءارو اـــهيف يحوـــلا ملاـــعم تـــفتخا ّىتـــح،ةـــّيبدألاو ةـــّيملعلا بـــئاعملا نـــم ريثكلاـــبةعّبـــشتم
 يفيــه اــمنإو،ا ًئيــش راــضوألا كــلت نــم لــمحت ال )ةنــسو اــًنآرق( ةيمالــسإلا رافــسألا ّنإــف،فــيثكلا
.. ةّيقن ةعصان يخيراتلا اهرهط



 نـمو نورـّصنملاو،ةدـع عـضاوم يف ةنـسلاو باـتكلا يف ةـّيمألا ىلإrلوـسرلا ةبـسن رـمأ ءاـج دـقل
:نيج  دحأ ىلإ صوصنلا هذه مامأ نودمعي،نيقرشسملا نم مهعياش

 ةــفلكت رــسيأفــقوم وــهو .ةــّيخيرات ةــقيقح الا ًيمالــسإ ًالاــعتفا اــهرابتعاو صوــصنلا ّدر-أ
 ةـــيملع ثـــيح نـــم نآلا ســـفن يف رـــسعألا هـــنكل،اـــهنيب قـــيفوتلاو رداـــصملا بـــيترتةـــيحان نـــم
.. رداصملا ةّيجحو جهنملا

 اـّمنإو،رـشابملا ا ومـضمضـفر عم نكلو،)ةّيمالسإلا( ةيخيراتلا صوصنلا لمجم لوبق
.ةماع يرثألاو،يوبنلا يلالدلا لقحلا جراخ اهقاطنتسا

 يف حالطـصالا اذـه رـّسفن نأ اـنيلع هـّنإف ؛)ةـّيمألا( ةراـبع مـهف يف وـه ني رـّصنملا عـم عازنلا ناك املو
 يـملعلا عـجرملا لدـعو قـحب انقطنتـسا دـق نوـكن ّىتـح ؛يوـبنلاو ينآرـقلا هقايس يف ّمث،يوغللا هدارفإ
.نأشلا اذه يف ديحولا

 اوــــعبتت نيذــــلا ةــــغللالــــهأ ىلإ دوــــعن نأ الإ،أــــطخلا نــــم يبرــــعلا ظــــفلل يوــــغللافــــيرعتلا ملــــس َي ال
 يعاـــمجلا نهذــلا يف يلالدــلا اهـــشقن جارختــسال ؛اــهانعم ّنيــبت دارـــملا ظاــفلألل برــعلا تالامعتــسا
 يبرــعلا ظــفللا ريــسفت ىلإ حنــج نــم،لالدتــسالا يف فــّلكتو حرــطلا يف ّطــش دــقو .باــطخلا نــمز
 ةـــلالدلا زياـــمت ًالهاـــجتم– يباـــتكلا هـــلباقم ىلإ٣٦ ةدوعلاـــب اـــّمنإو ؛هـــلهأ نيـــب هقايـــس جراـــخ
 ةّينايرـسلا ةـغللا ىلإا ًساسأ ةدوعلاب،يماسلا هكرتشم يف هقاطنتسا وأ-اهدوجو نيحةّيحالطصالا
٣٧..مكحم يلالد زيامت دوجو لاح،لّوألا يماسلا رذجلا ةّيبرعلا ةغللاناكراشتنيتللا ةّيربعلا وأ

٣٦
 يبرعلا ناسللا ىلع ةليخد ظافلألا هذه تناك اذإ ،ةّيبرعلا ظافلألا نمضمغ ام مهف يف ةديفم ةّيماسلا تاغللا

 فرعلا يف ٌمكُحم ىنعم ءا رقتسالا وأ حيرصتلا لالخ نم انل تبث اذإ ةربتعم ريغ اهّنكل،يماسلا كرتشملا نم تناك وأ
.دوصقملا ينمزلا قايسلا نمض يبرعلاينايبلايناسللا

٣٧
 ةّيركفلا )ايزاتنافلا( باحصأ نيب ةّيقارشتسالا ةبتكملا يف مايألا هذه اًجاور رثكألا يه )ةضوملا( هذه ّلعل

 ليئاربج(( لوق أرقن نأ برغتسن الكلذلو ؛لازهلا ديدش عقاولا نم اهديصر ناك ولو ؛ثيدحلا ةّيدقنلا )تاعيلقتلا(و



 ةــّينآرقلا ةــملكلا نيــب ةّيريــصنتلا /ةّيقارــشتسالا تاــباتكلا طــبر ظــحالن،اــنه اــنثحبمب قــّلعتي اــم يفو
 حلطـصملا ىلإ ةـّينآرقلا ةـّيبرعلا ةـملكلا هذـه دربـلغألا يف متـي ذإ ؛))يـممأ(( ةّيباتكلا ةملكلاو))يمأ((
 ينـب ةـّمأل(( لـباقمك))مـمأ(( ىنـعمب؛دوـهيلا ريـغ ىـلع قـلطي يذلا))םיוג(())ميوج((:يربعلا يدوهيلا
 اذـه لامعتـسا نـم رهاـظو.)))ةـّيدوهي ريـغ( ةـّمأ(( يأ))יוג(( ))يوـج(( اهدرفمو،ةافطصملا))ليئارسإ
،))ةـــّمألا(( نيّيليئارـــسإلا لـــباقم يف))مـــمأ(( مـــهف؛)نييليئارـــسإلا ريـــغ( ىـــلع ةّيبلـــسلا هـــتلالد،ظـــفللا
 فـصو عـضو دـق اـّمنإو،هـل نآرـقلا فصو وأ هسفنلr لوسرلا فصو يف ىنعملا اذه دجن انسلو
 :ىدهلاو قحلا فرعت ال ةّمأ مهرابتعاب برعلل نييمألا

 نِإو َةمْكحْلاو باَتكْلامهمِّلعيو مِهيِّكزيو هتايآ مِهيَلع وُلْتي مهنماًلوسر نييمُألا يف ثعب يذَّلا وه{
٣٨}نيِبم ٍلالَض يفَل ُلبَق نم اوُناَك

 مُتمَلسَأَأنييمُألاو باَتكْلا ْاوُتوُأ نيذَّلِّل لُقو ِنعبَّتا ِنمو هّلل يِهجو تمَلسَأ ْلُقَف َكوجآح نإَف{
٣٩}دابعْلاِب ريصب هّللاو ُغالبْلا كيَلع امَّنِإَف ْاوَّلوَت نِإو ْاودَتها دَقَف ْاومَلسَأ نِإَف

،راـيغألا يأ )نييليئارـسإلا( ةـّمأ نـم اوـسيل نـم ىنـعمب))نييمألا((و))يمألل(( ةّينآرقلا ةلالدلا ُطبضف
 ةـــّينودلا راـــطإ نمـــض ظـــفللا اذـــه ىنـــعم رـــصح ا اقايـــس ىبأـــت يتـــلا ةـــّينآرقلا تاـــيآلا هـــل خينتـــست ال

 The Qur’an: Misinterpreted, Mistranslated(( :هباتك يف))Gabriel Sawma(())امواص

and Misread : the Aramaic Language of the Qur’an((ا ًبطاخم،٣٠١ ص)نئاكلا 
 مهف ىلع ردقأ ةّينايرسلا نومّلكتي نم،مويلا(( :)!( )ةلالدلاو ظفللا ينايرس( باتك نآرقلا ّنأ تابثإ ليبس يف )يبرغلا
ا ًنرق رشع ةعبرألا ىدم ىلع اهبيرعت ّمت دق ةّينآرقلا ظافلألا نم ريثكلا ّنأ مغر ؛ةّيبرعلا نومّلكتي نمم رثكأ نآرقلا يناعم
 اذه ّنأا ًملع .. ةّيبرعلا انتئيب يف )ةدوؤوملا( ىوعدلا هذه لثمب فّلؤملا اذه رهجي نأ نكمي ال هّنأ ّكش ال ..)).ةيضاملا
،)!(يبرعلا ناسللا باحصأ نم رثكأ نآرقلا ةغل مهف نسحي يذلاو )!( ةّينايرسلاب نآرقلا رّسفي هّنأ معز يذلا بتاكلا
 ءامسأ و تايآلا )transliteration( ةرحقن وأ يبرعلا ظفللا ةءارق نع،اهضرع يتلا ةلثمألا ضعب يف زجع دق
!!)!اهيوادي نم تيعأ ةقامحلا ّالإ( .. مالعألا

٣٨
)٢( ةيآلا /ةعمجلا ةروس
٣٩

)٠٢( ةيآلا /نارمع لآ ةروس



))Cyril Glasse(( ))يسالج سلريك((هدّكأ ام وهو.ةّيقرعلا وأ ةّينيدلا
 ةعوـسوم((هتعوـسوميف٤٠

 :)يــمأ( ةــلاقم يف هــلوقب))The Concise Encyclopedia of Islam(())ةزجوــملا مالــسإلا
،اـًيمأ ناـك يبـنلا ّنأ ىلإ ريـشت اـّ أ ىـلع نيملـسملا نـم تـمهف دـق يـمأ ةـملك ّنأ مـغر .يبنلل بقل((
 كـــلذو )gentile( ينـــعت اـــّ أ مهمعزـــل ةـــملكلا ةـــّيجولوميتإ  يف اوعزاـــن نييبرـــغلا داـــّقنلا ضـــعب ّنإـــف
يـميهاربإلا يحوـلا ىلإ ىـعد دـقا ًدـمحم ّنأ ببـسب كـلذ ّنإ نوـلوقيو،ةـّمأ ةـملكب يمأ ةملك طبرب
،))يوـج(( ةـملكل يربـعلا ىنعملاـب )nation( ينـعت ال ةـّمأ ةـملك ّنإ .دوـهيلا ريغ وأ )gentiles(ـلا
 ةـملكل نيملـسملا مهف سيلو ... ةّيحيسملا فالخ ىلع،ةّيدوهيلانم ةقثبنم ةنايد مالسإلا سيلو
٤١)).اهل نيقرشتسملا مهفك  يمأ

:ىلإ عجرت٤٣ةّيجولوليفلاو٤٢ةيجول وميتإلانيتيحانلا نم رمألا ةراكن ّنإ

oيبرعلا مِلكلل يوغللا فرعللدّمعتملا لهاجتلا.

oةّيناـسل ةورـث دوـجو عـم،ينآرـقلا ظـفلل ةـّيونعملا ةـلالدلا قـيقحتلةّيربعلا ةغللا ىلإ ءوجللا 
.مالسإلل ةقباسلا ةيبرعلالاثمألاو بطخلاو رعشلا نم ةلئاه

٤٠
 جّرخت .هبابش يف مالسإلا ىلإ ىدتها .يسور لصأ نم يكيرمأ قرشتسم :)م٤٤٩١ ةنس دلو( يسالج سلريك

)... روهالو،وكسومو،كرويوين( دالبلا نم ديدعلا يف نايدألا ةنراقم سّرد .ايبمولوك ةّيلك يف
٤١

Cyril Glasee, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: 
Harper and Row, ٩٨٩١ , p. ٩٠٤

٤٢
 يأ )λόγος(و )ةقيقح( يأ )ἔτυµος(:نيتينانوي نيتملك ماغدإجاتن :ةغل :Etymology ايجولوميتإ

 ىلع اًساسأ دمتعي تاملكلا لوصأ ةساردل تايناسللا يف يخيرات يملع قسن :اًحالطصا . .. )ةملك/باطخ(
.ا الالدو ةفلتخملا تاغللا يف تاملكلل يتوصلا رّوطتلا ةظحالم

٤٣
 يأ )λόγος(و،)بح( يأ )φίλος( :نيتينانوينيتملك ماغدإ جاتن :ةغل :Philologyايجولوليف

 ىلإ رظنلاب ةبوتكملا صوصنلا نم اًقالطنا ةّيخيرات ةيحان نم ةغللا ةساردب متهي ملع :اًحالطصا ... )ةملك/باطخ(
)تافيرعتلا عسوأ نم اذهو( .اًنومضمو ًالكش يناسللا ريبعتلا



oسفنــــل يوــــبنلاو ينآرــــقلا )فرــــعلا( لالــــخ نــــم ّينآرــــقلا ظــــفللا ريــــسفت نــــع ضارــــعإلا 
!ةملكلا

oقـــيرط نـــع اـــهعم لـــماعتُيةـــيبنجأ ةـــغل اـــّ أ ىـــلع ةـــّيربعلا ةـــغللا ىلإ برـــعلا ةرـــظن لـــهاجت 
.ةمجرتلا

 يلهاــجلا ةــصاخ،ميدــقلا يبرــعلا يوــغللا فرـعلا قاطنتــسا ىلإ جاــتحي،يبرــعلا ناــيبلا فاـشكتسا ّنإ
 مهمجاــعم يف ةــغللا ءاــملع عــمج دــقو ..اــ يداليم عباــسلا نرــقلا يف يناــسللا مــجعملا لّكــش يذــلا هــنم
:يلي ام انل اومّدقو،ميدقلا يوغللا ثوروملا
 يــمأ وــهف بــتكي ال يأ ىلإ بوــسنملا يــمألا ىنــعم(( :))روــظنم نــبا((لاــق
٤٤)).هيلع همأ هتدلو ام ىلع يأ هيلع دلوي ام ىلإ بسن هنأكف ؛ةبستكم ةباتكلا نأل

 بــــتكلا نونــــسحي ال يأ،باــــتكيف أرــــقي ال و بــــتكي ال يذــــلاوــــه يــــمألا(( :))ناــــيح وــــبأ((لاــــقو
٤٥)).اهيف ام اوقّقحتيو ةاروتلا اوعلاطيف

 نـمل لـيق((:لاقف،بتكت وأ أرقت نكت مل يتلا برعلا ةمأ ىلإ يمأ ةملك بسن دقف))ةبيتق نبا((امأ
 ّالإ برـــعلا نـــم بـــتكي نـــم نـــكي ملو،اـــهتعامج يأ برـــعلا ةـــّمأ ىلإ بـــسنهـــنأل ،يـــمأ بـــتكي ال
٤٦))…ة ّمألا ىلإ بتكي ال نمبسنف ؛ليلق

 راسي نب قاحسإ نب دمحم((خّرؤملا لوق ؛)) ّيمأ((ةملك ىنعم ريسفت يف ةرّكبملا تاداهشلا نمو
  نوسردي ال نييمأ برعلا تناك(( :ةروهشملا ةي وبنلا ةريسلا بحاص )ةيرجه١٥١ت())ينيدملا
 :)ةيرجه٣٢٢ت())نيعم نب ىيحي((ظفاحلا لوقو..٤٧)).ا ًدهع لسرلا نم نوفرعي الو ،ا ًباتك

٤٤
.٢١/٤٣ ،ت.د ،رداص راد :توريب ،برعلا ناسل ،روظنم نبا
٤٥

١/٢٤٤ ،م١٠٠٢ ،ـه٢٢٤١ ،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب ،طيحملا رحبلا ريسفت ،نايح وبأ
٤٦

١/٤٨٣ ،ـه٧٩٣١ ،يناعلا ةعبطم :دادغب ،يروبجلا هللا دبع /ت ،ثيدحلا بيرغ ،ةبيتق نبا
٤٧

٢/٢٦ ،ت.د ،ثاحبألاو تاساردلا دهعم ،هللا ديمح دمحم /ت ،قاحسإ نبا ةريس ،قاحسإ نبا



 نيعتسي ا ًيمأ ةناوع وبأ ناك(( :ا ًضيأ لاقو  .))أرقي ال و بتكي ال ،ا ًيمأ ناقرب نب رفعج ناك((
٤٨)).هل بتكي ناسنإب

 برعلا ناكو،ةباتكلاو ةءارقلا نع زجعلل ةفدارم يبرعلا ناسللا لهأ نيب)) ّيمأ((ةملك تناك دقل
.. مهيلع ةباتكلاو ةءارقلاب لهجلا ةبلغل)نيّيمأ(

٤٩.}نوُلطبمْلا باَترَّال اًذِإ كنيميِب هُّطُخَت َالو ٍباَتك نم هلبَق نم وُلْتَت تنُك امو{:ىلاعت لاق

 هــنع يـفنت اـمك ..باــتكلا لـهأ رافـسأ ةـساردr لوــسرلا نـع ةـمكحملا ةفيرــشلا ةـيآلا هذـه يـفنت
 ّنأ معزــــلا ىــــلع رــــشابم حيرــــص ّدر اذــــه يفو ؛-اهلوادــــت،نّمــــضتلا ةــــلالدبو– بــــتكلا هذــــه خــــسن
.. موقلا رافسأب نيقيمع عالطاو ملع ىلع ناكr لوسرلا
 هــيفلاخم توكــس تــلعجو،باــتكلا لــهأ رافــسأبهــل مــلع الr  ا ًدــمحم ّنأ رّرــقت ةــيآلا هذــه ّنإ
 اـم يف لادـجلا الإ)نودـَّلوملا( ىبأـي نـكلو ..ىوعدـلا هذـه باوصوةقيقحلا هذه ةحص ىلع ًاليلد
هـمد كفـس ةـلواحم نـع اوـعروتي مل نـمم،هـل نيرصاعملا نمr يبنلا اذه موصخ ّدلأ هيف لداجي مل
!!هضرع رادهإو
:ىلاــعت هــلوقك،باــتكلا لـهأ رافــسأبr دــمحم ةــيارد مدـعب ةــّكم لــهأ مـلع ىرــخأ تاــيآ دـّيؤتو

        َالو مُكيـَلع هـُتوَلَت اـم هـّللا ءاـش وـَّل لـُق{:هـلوقو٥٠} ناـميِإلا َالو   باـَتكْلا اـم يِردـَت تنُك ام{
٥١}نوُلقعَت الَفَأ هلبَق نم ارمع مُكيف تْثِبَل دَقَف هِب مُكاردَأ

٤٨
٣/٩١٤،ـه٠٠٤١ ،ثارتلل نومأملا راد :قشمد ،يرودلا ةياور ،نيعم نبا خيرات،نيعم نبا
٤٩

)٨٤( ةيآلا/توبكنعلا ةروس
٥٠

)٢٥( ةيآلا/ىروشلا ةروس
٥١

)٦١( ةيآلا/سنوي ةروس



 ماقتــسا نــم لوــقي،مهيواــعد لــصأ لــطبت يتــلا تاــيآلا هذــه قوــطنمل نيدــناعملا دــحج لــباقم يفو
 بـتكي ال هـنأل ، كـلذ و(( :))ساـحنلا((مامإلالاثمأ،لالدتسالا قطنم مهدنع
٥٢)).كشلاو ةبيرلا تلاز و ممألاو ءايبنألا رابخأب مهءاجف؛باتكلا لهأ طلاخي الو

 اـمك،rلوـسرلا ةـّيمأل ةرـهظملا،ةريـسلا يف ةـتباثلا ثادـحألاو عئاـقولا تددـعت
r

.

 روـــهظ عـــم،ةـــصاخ ةروـــصب ةـــباتكلا ىلإ ةـــجاحلاب ةزـــّيمتم ةوعدـــلا نـــم ةـــّيندملا ةـــلحرملا تـــناك دـــقو
،٥٣اــًبتاكنوتــسو ٌدــحاوr لوــسرلل ناــك  هــّنإ ّىتــح،ةــلودلاو،شيــجلا ميــظنتو،ك وــلملا تالــسارم
.ةباتكلاو ةءارقلابr لوسرلل )ةموعزملا ةفرعملا( ةلحرملا هذه يف رهظت مل كلذ عمو

 يــّصقت نــم هــعنمي اــّمم ةوــسقلاو ةدــشلا نــم ةريــبك ةــجرد ىــلع تــناكr لوــسرلا ةــلوفط ّنأ اــمك
.ةقهرملا ةايحلاو ةيساقلا ةئيبلا كلت يف شيع نيلو غّرفت نم هّبلطتت امب مّلعتلا بابسأ

 نـــع ةباحـــصلا راـــبخأ يفr لوـــسرلا مـــّلع نـــم ةريـــس نيأـــف ؟مـــّلعم ريـــغ نـــم نوـــكي مّلعتـــلا لـــهو
 ةّلـصلا ميـظع ناـك نـم ّلـك نوـلّجبيو،،مهّيـبن
!!؟ميظعتلاب سانلا ىرحأr لوسرلا مّلعم سيلأ ؟هب

٥٢
٤/٧٠٢،ت.د ،ركفلا راد :توريب ،ريدقلا حتف ،يناكوشلا

٥٣
 هيلع هللا ىّلص يبنلا باّتك(( :هباتك يف))يمظعألا ىفطصم دمحم(( روتكدلا،باّت ُكلا نم ددعلا اذه رمأ قّقح

،٦ط،سئافنلا راد :توريب،ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةّيسايسلا قئاثولا ةعومجم،هللا ديمح دمحم ؛رظنا())مّلسو
)أ ص، م٧٨٩١،ـه٧٠٤١



))Karen Armstrong(())جنورتسمرأ نراك(( ةقرشتسملا تلاق امك رمألاو
 نم هّنأ ودبي(( :٥٤

 يف ةراشإ ةّيأ دجوت ال .)يّمأ( ةملكل يريسفتلا يمالسإلا ثارتلا يّدحت
 ي ِل َع َك،هريغ ىلع همالك يلمي دمحم ناك  .ةباتكلا وأ ةءارقلل د ّمحم ةسرامم ىلإ ىلوألا رداصملا
 هتايح لاوط ىفخأ دقدمحم نوكي نأ اّ إ .ةلاسر لاسرإ دارأ ام اذإ،مّلعتملا
 نم ودبي هّنإف، كلذ ّنأ نع اًديعب .ةباتكلاو ةءارقلا ىلع هتردق
دمحمنيب ةشيعملا يف اًرظن  ؛شغلا اذه ىلع ةظفاحملا اًدج ريسعلا
٥٥)).هموقو

))Marraci(())يشترم((لثمنيقرشتسملا نم ددعr لوسرلا ةّيمأب ّرقأ دقو
 ))وديرب((و٥٦

))Prideaux((
))Ockley(( ))يلكوأ((و٥٧

))Gerock(( ))كورج((و٥٨
 ود نسوكرييب-نومرأ((و٥٩

٥٤
 ربتعت .ىربكلا نايدألاو ةّيقرشلاتاراضحلاب ةيانع اهل ةّيناطيرب ةبتاك :)م٤٤٩١ ةنس تدلو( جنورتسمرأ نراك

.برغلا يف اًعيبم تافّلؤملا مهأ نم اهبتك ةُماع
٥٥

Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet, New 

York: HarperCollins, ٣٩٩١ , p. ٨٨

٥٦
 .امورب ازنيباس ةعماج يف ةّيبرعلا ةغللا سّرد .يلاطيإ يكيلوثاك سيسق :)م٠٠٧١-م٢١٦١( يشترم ويجيفدول

.مالسإلا هاجتا ةّيناودع ةعزن بحاص .ةّينيتاللا ىلإ ميركلا نآرقلا مجرت
٥٧

،))Life of Mahomet(( ))دمحم ةايح(( باتك فّلأ .نيدذاتسأو دقان :)م٤٢٧١-م٨٤٦١( وديرب يرفمه
.نعطلاو ءارتفالاب نوحشم ف َّلؤم وهو

٥٨
 هباتكب رهتشا .جدربمك ةعماج يف ةيبرعلا ةغللا سّرد .يناطيرب قرشتسم :)م٠٢٧١-م٨٧٦١( يلكوأ نوميس

))The History of the Saracen Empires((

٥٩
 Versuch einer Darstellung der((باتك بحاص .قرشتسم :كورج .ف .ك

Christologie des Koran((حيسملا ةعيبطل ينآرقلا رّوصتلا يف.



))Armand-Pierre Caussin de Perceval(( ))لافسرب
 .J. M(( ))دلونرأ .م .ج((و٦٠

Arnold((
))Palmer(( ))رملاب((و٦١

٦٢.٦٣

rلوـسرلا لاـق r: ))اذـكه رهـشلا ، ال ةـيمأ ةـمأ اـنإ 
٦٤)).نيثالث مامت ينعي اذكه واذكه رهشلاو ةثلاثلا يف ما إلا دقعو اذكهو اذكه و

 ةدالو لـــصأ ىــلع مــ أ دارأ؛بـــسحن ال و بــتكن ال ةــّيمأ ةــّمأ اـــّنإrلاــق(( :))يروفكراــبملا((لاــق
٦٥)).ىلوألا مهت ّلب ِج ىلع مهف؛باسحلا و ةباتكلا اوملعتي مل؛مهمأ

 يفلوخدــــلا نــــم عــــنمي اــــمبr لوــــسرلا ناــــسل ىـــلع ةــــّيمألا ىنــــعملمــــكحملا حرــــشلا اــــنهاه درو دـــقل
ةّيمألا ّنإ .. مهوم يلالد كارتشا وأ ضومغ ّيأ ظفــــــللا اذه نع عفدي امبو،ةـــــــــ ّيليوأت تاكحامم
.. باسحلاو ةباتكلاب ةياردلا مدعيهr لوسرلا اهيلع ناك يتلا

٦٠
 ود جيلوك( يف ةّيبرعلا ةغللا سّرد .يسنرف قرشتسم :)م١٧٨١-م٥٩٧١(لافسرب ود نسوكرييب-نومرأ

 Essai sur l'histoire des(( ))دمحم رصع ءانثأو مالسإلا لبق برعلا خيرات نع ثحب(( :هتافّلؤم رهشأ .)سن ُرف

Arabes avant l'Islamisme, pendant l'époque de Mahomet((
٦١

.يناكيلجنإ رّصنم :)م٢٨٨١ يفوت( دلونرأ .م .ج
٦٢

 هتمجرت ربتعت .حدربمك ةعماج يف ةّيبرعلا ةغللا سّرد .يناطيرب قرشتسم :)م٢٨٨١-م٠٤٨١( رملاب يرنه دراودإ
.هلامعأ رهشأ ميركلا نآرقلل ةّيزيلجنإلا

٦٣
 Samuel Marinus Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay؛رظنا

on the character and attributes of Allah according to the Koran and 
Orthodox tradition, New York: Young People's Missionary Movement, 

٥٠٩١ , p. ٢٩٦٤
 ،)٣١٩١(/ح ،بسحن الو بتكن ال :مّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلا لوق باب ،موصلا باتك، يراخبلا هاور

)٠٨٠١( /ح،لالهلا ةيؤرل رطفلاو لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجوباب  ،مايصلا باتك ،ملسمو ٦٥
٨/٢١٢ ،ت.د ،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب ،يذوحألا ةفحت ،يروفكرابملا



r:لوـسرللناـك rباـّتك  ة ّدـع
 نوــــبتكي-مهنــــع هللا يــــضر–))ةــــيواعم((و))دــــيز((و))يــــلع((و))ناــــمثع((و))رــــمع((و))رــــكب يبأــــك((
 سوؤرو ضرألا كوـــــلم نـــــِممهيـــــلإ هللا هـــــثعب نـــــَم ىلإ هـــــَبُتُك نوـــــبتكيو،دوـــــهعلا نوـــــبتكيو،يحوـــــلا
 يحوـــلا ةــباتكب ماــقrهـــنأ قداــصلا خيراــتلا ركذــي ملو.هتاعـــسو،هــتالوو،هــلا ّم ُع ىلإو،فــئاوطلا
..هلئاسر نم ّيأ ةباتك ّىلوت هّنأ وأهسفنب

 ةباتكلا ّنإ))نودلخ نبا((خّرؤملا لاق :
 ّنأل،ةــيدابلا ناّكــس اميــسالو،نيــيمأ اوناــك مهرــثكأ ّنإو،قوــنألا ضيــب نــم ّزــعأ تــناك برــعلا يف
،ةـّيمألاب ّيـمألا ىلع نوريشيبرعلا ناك ام كلذلو،٦٦نارمعلل ةعباتلا عئانصلا نم ةعانصلا هذه

 ّنإ ذإ ؛
 خيراـتلا بـتكو يحوـلا صوـصن تمـصو؛ساـنلا يف لـصألا ال ءانثتـسالاناـك ةباتكلاو ةءارقلا ملع
لــصألا بحــصتسي نأثــحابلا مازــلإل يــفكي ةــباتكلاو ةءارقلاــبr دــمحم فــصو نــع يمالــسإلا
٦٧.بتكي الو أرقي الr ّيبنلا اذه ّنأ وهو ؛نامزلا كاذ يف

 يف– يدـجي الr لوـسرلا نـع ةـّيمألا عـفد ّنإ:
 تــبثي ال تاــملكلا فــصرو فورــحلا طــخب مــلعلا ّنأل ؛ءيــش يف نيقرــشتسملاو نيرــصنملا-هــتقيقح
 ال ةقباــسلا ةــسّدقملا رافــسألا قئاقدــبr لوــسرلا مــلع تاــبثإ ّنإ ذإ ؛ساــبتقالا ىواــعد نــم ا ًئيــش
 مهقرــفو مهدــئاقعو باــتكلا لــهأ رافــسأ يفr لوــسرلل )ةيعوــسوم ةــفاقث( تاــبثإب ّالإ ميقتــسي
،معزـلا اذـه ةحـص ضرتـفنيـكلو(( :هـلوق يف))يودـب نمحرـلا دـبع(( روتكدـلاقدص دقو .. م اغلو
 ةــميظع ةــبتكمهــيدل ناــك هــنأ دــبالو،ةــينانويلاو ةينايرــسلاو ةــيربعلا فرــعي ناــكا ًدــمحم ّنأ دــب الــف

٦٦
 ةعومجم نمض،رخاوألاو لئاوألا دّيس ةّيمأ ىفن نم ىلع رفاولا يفاشلا ّدرلا،يلعنبلا يماطوب لآ رجح نب دمحأ

،م٧٠٠٢،ـه٨٢٤١،ةّيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :رطق،هللا همحر يلعنبلا يماطوب لآ رجح نب دمحأ خيشلا
٦/٨٤٢

٦٧
,William Harris, Ancient Literacy؛ةميدقلا ممألا يف ةّيمألا نأش يف رظنا MA: Harvard 

University Press, ٩٨٩١



 تارارــقو،تاولــصلا بــتك فــلتخمو،ةيحيــسملا لــيجانألاو،دوــملتلا صوــصنلــك ىــلع تلمتــشا
 بهاذــملاو-سئاــنكلا فــلتخم بــتكو،نييناــنويلا ءاــبآلا لاــمعأ ضــعب كلذــكو،ةيــسنكلا عماــ ا
!!٦٨)).ةيحيسملا
 ناـمزلا كاذ ّنأ اـنربخي خيراـتلا ّنإ

!

 يذ يفr يبـنلا رـمتعا اـمل(( :لاـق هـنع هللا يـضر))ءاربـلا((نـع ةـيبيدحلا ةـّصق يف))يراـخبلا(( ىور
اــملف ،ماــيأ ةــثالث اــ  ميــقي نأ ىــلع مهاــضاق ىتــحةــكم لخدــي هوعدــي نأ ةــكم لــهأ ىبأ ،ةدــعقلا
.هللا لوسر دمحم هيلعىضاق ام اذه :اوبتك باتكلا اوبتك
 دــبع نــب دــمحم تــنأ نــكلو ،ا ًئيــشكاــنعنم اــم هللا لوــسر كــنأ مــلعن وــل ،اذــ  كــل رــقن ال : اولاــق
!هللا
!هللا دبع نب دمحم انأو ،هللا لوسر انأ:rلاقف
))!هللا لوسر حما(( :هنع هللا يضربلاط يبأ نب يلعللاق مث
.ا ًدبأ كوحمأ ال هللاو ال :يلعلاق
 دـبعنـب دـمحم هـيلع ىـضاق اـم اذـه : ،بـتكي نـسحي سيـلو باـتكلاrلوـسر ذـخأف
)).بارقلا يف فيسلا الإ حالسلا ةكم لخدي ال ،هللا

:
 بــتك دــقr لوــسرلا ّنأ ىــلع ةــلالدلا يف ةــعطاق ثيدــحلا اذــه يف))بــتك(( ةــملك تــسيل :

 رـمتئا نـم هـب ءاـج دـق ناـك اذإ،لـجرلا ىلإ لـعفلا بـسنت تـناك برـعلا ّنإف ؛هسفنب يلاتلا مالكلا
،ةـّضف نـم اـًمتاخ(( ذـّختاr يبـنلا ّنأهـنع هللا يـضر))كلام نب سنأ(( هاور ام كلذ نم ؛هيف هرمأب

٦٨
 ،رشنلاو بتكلل ةّيملاعلا رادلا :ةرهاقلا ،هللا داج لامك /ت،هيدقتنم ّدض نآرقلا نع عافد،يودب نمحرلا دبع

٤٢ص ،م٩٩٩١



 هريـــغه رـــشاب اـــّمنإو،هـــسفنب كـــلذ رـــشابي ملr لوـــسرلا ّنأ موـــلعمو،٦٩)).هللا لوـــسر دـــمحمهـــشقن
.r هبلطب

 ال ةـباتكلاب اًرـمآ ناـك لوسرلا ّنأ ةحّرصم نابح نبا حيحص يف))ءاربلا(( نع ةياورلا تءاج :
هللا لوـسر ناـكم بـتكف بـتكي نـسحي سيـلو باتكلاr هللا لوسر ذخأف(( :اهلا ًرشابم
)).هللا دبع نب دمحم هيلع ىضاق ام اذه بتكف ،ا ًدمحم

 مهنــع هللا يــضر))كـلام نــب ســنأ((و))ناورـم((و))ةــمرخم نــب روــسملا((ثيدــحلا اذـه ىور:
نـعيراـخبلاىور دـقف ،ةـباتكلابيـلعلr يبـنلا رـمأىـلع اـهلك تاـياورلا كـلت تـقفتاو ،نيـعمجأ
يبــنلا لاــقف..(( : الاــق هبحاــص ثيدــحاــمهنم دــحاو لــك قدــصي))ناورــم((و))ةــمرخم نــب روــسملا((

r:نـــب ســنأ((لاـــق كلذــكو ،٧٠))هللا دـــبعنــب دـــمحم بــتكا ،ينومتبذـــك نإو هللا لوــسرل ينإ هللاو 
 دــبع نـب دـمحم نـمبـتكا:rيبـنلا لاـقف(( :هـّصن اـمملـسمحيحـص يف هـنع هللا يـضر))كـلام
٧١)).هللا

 ظاـفلألا ضـعب ىـلع اورـصتقادـق اـهولقن نيذـلا ةاورـلانأ ظحالنـف ،هـنع هللا يضر))ءاربلا((ةياور امأ
٧٢.ةياورلا هذه يف ماهيإلاو سبللا لصح انه نمو ،ضعب نود

 نـكي مل هـّنأىـلعةـلالد كلذ يفو ؛))(( :لاق دق لوسرلا ّنأ يراخبلا ةياور يف ءاج :
!؟بتكي ال أرقي ال نم ّنإ ذإ ؛ةباتكلا ديجيس فيكف،ةءارقلا فرعي

٦٩
 يبنلا ذاختا يف باب ،ةنيزلاو سابللا باتك ،ملسمو ،)٢٧٨٥( /ح ،متاخلا شقن باب ،سابللا باتك ،يراخبلا هاور

)٢٩٠٢(/ح ،مجعلا ىلإ بتكي نأ دارأ امل اًمتاخ مّلسو هيلع هللا ىّلص

١٧٠
)١٣٧٢(/ح ،طو رشلا ةباتكو برحلا لها عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب ،طورشلا باتك،يراخبلا هاور

٧١
)٤٨٧١( /ح،ةيبيدحلا يف ةيبيدحلا حلص باب ،ريسلاو داهجلاباتك،ملسم هاور
٧٢

 دباع ليطابأ ضحد،مّلسو هيلع هللا ىّلص دمحم يبنلاو ميركلا نآرقلا لوح تافارخو ليطابأ،لالع ريبك دلاخ
ةّينورتكلاةخسن،بستحملا راد،مالسإلا ّيبنو نآرقلا لوح طيعج ماشه تافارخو يرباجلا



 :يوارـلا لوـق هـيف ءاـج دـق،r لوـسرلا ةـّيمأل نورـكنملا هـب ّجتـحي يذـلا ثيدـحلا سفن :
.rلوسرلا ةّيمأل-ةعطاق ةلالدب- تبث ُم وهو؛))((

 ال كـلذ ّنإـف،هـسفنبهـباتكلا ةـّصقلا هذـه يف رـشاب دـقr لوـسرلا ّنأ معزـلا اـنلبق وـل :
 لاـقو،٧٣))بـتكي ال نـم ال ةـباتكلا نـسحي ال نـم يـمألا(( :))ينـيعلا(( مامإلا لاق ؛ةّيمألا هنع عفري
 كــلذ يف فيرــشلا هــمسا ةــباتك نــم مزــلي الــف هرهاــظ ىــلع هــلمح ريدــقت ىــلعو(( :))رــجح نــبا(( ماــمإلا
 ا ًريـثك نإـف ، ةـباتكلا نـسحي ال وـهو موـيلا
 جرـخي الو ،ءاـمسألا اـًصوصخو اهعـضو نـسحيو تاـملكلا ضـعب روـصت فرعي ةباتكلا نسحي ال نمم
٧٤)).كولملا نم ريثكك ا ًيمأ هنوك نع كلذب

 مامإلا لاق، ّحصت ال يهف،rلوسرلا ةّيمأ ّدرل ا  ّلد ُتسا يتلا ىرخألا ثيداحألا ةماعاّمأ
٧٥)).ثيداحألا هذه فعضب روهمجلا باجأو(( :اهدروأ نأ دعب))رجح نبا((

دَتَو ،))The Apostle to Islam(())مالسإلا ىلإلوسرلا(( : ّىنكُي امك وأ ،٧٦))رميوز ليئوماص((
 لمعلا( نيب طابترالا ديكأت ىلع لمع نم مهأ نم وهو ،يريصنتلا قارشتسالا داتوأ نم

٧٣
٧١/٣٦٢ ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب ،يراقلا ةدمع،ينيعلا ٧٤
٧/٤٠٥ ،يرابلا حتف،رجح نبا ٧٥
٤٠٥-٧/٣٠٥،يرابلا حتف،رجح نبا

:يه ثيداحألا
.أرقو بتك ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام ام-
 ؟سملتملا ةفيحصب بهذأ ينارتأ :ةنييع لاقف ،ةنييعوعرقألل بتكي نأ ةيواعم رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ-
.كل رمأ امب كل بتك دق : لاقف اهيف رظنف ةفيحصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأف

.كل ركذأ هنإف كنذأ ىلع ملقلا عض-
.ميملا روعت الو،نيسلا قرفو،ءابلا مقأو،ملقلا فرحو،ةاودلا قلأ-
.هللا مسب دمت ال-



 قيرفل بطقتسا يتلا))يمالسإلا ملاعلا(( ةريهشلا هتّلجم لالخ نم)يريصنتلا لمعلا(و)يميداكألا
  له ،"يمألا"يبنلا(( ناونعبةّل ا هذه نم هل ًالاقم انرتخا دقو .. قارشتسالا ةمئأ اهيف نيبتاكلا
 The ‘Illiterate’ Prophet, Could(())؟ةباتكلاو ةءارقلا ىلع اًرداق دمحم ناك

Mohammed Read and Write?((،ّنألو ،نيرِّصنملا نيب هبحاص ماقمل ؛دقنلاو ضرعلل 
 امل ةفاضإلاب ،عوضوملا اذه لوانت يف ددجتملا )يسنكلا( )يكيسالكلا( طخلا لّثمي هبتاك بولسأ
 وهو .ةمكارتملا ةلدألل دشحو ةقباسلا ةّيقارشتسالا ثاحبألا نم ةدافتسا نم لاقملا اذه هب ز ّيمت
.عوضوملا اذه يف مهنم بِتُك ام مهأ نم وه لب ،نيقرشتسملا نيب عئاذ لاقم

 مل هّنأ ّالإ همَدِق مغرو ،م١٢٩١ ةنس يمالسإلا ملاعلا ةلجم يف لاقملا اذه ردص :
 تاذو رّركملا مالكلا سفن وهف ؛عوضوملا اذه يف ديدج هدعب نيقرشتسملا دنع ّدجتسي
.اًثيدحو اًميدق ةخسنتسملا تالالدتسالا
 مدقنسو .عطاقم ةعبرأو لخدم ىلإ ةحفص نيرشع ةحاسم ىلع دتما يذلا هلاقم))رميوز(( مّسق
.قيقحتلاو ملعلا نازيم ىلع هضرعن مث لاقملا رصانعل اًصّخلم

***
 لوسرلا ةّيمأب نيملسملا ةماع لالدتسا ركذو ،عوضوملا اذه ةّيمهأ نع لخدملايف))رميوز(( ثّدحت
rمالسإلا يبن ةّيمأ ّنأ ىلإ اًريشم ،نآرقلا زاجعإب مهلوق معدل rنيب ةّيفالخ ةّيضق 
.هتّيمأب نيلئاقلا لوق ىلع طقف زّكريس هّنأو ،نيملسملا

 ةيحانلا نم ةّجح داع ام،)يدمحملا ثا رتلا( :عوضوملا اذه ردصم ّنأ )يعو( ىلع ه ّنأ ركذ مث
 هّنأ))Lammens(())سنمال(( بألاو))Caetani(())يناتياك(( ثاحبأ تتبثأ نأ دعب ةّيملعلا
 دّرجم ا أ ّنيبت دق،ثارتلا اذه يف لقنلا ةيحان نم ةّيعوضوم اّ أ نظُي ناك يتلا لئاسملا ىتح
 تاسارد نإف ،ةعضاوتمةليئض ةفرعم م ّدقي ثارتلا اذه ناك نإو هّنأ فاضأ مث!قالتخا

٧٦
 ،يمالسإلا ملاعلا يف يتناتستوربلا يريصنتلا لمعلا ّسسؤم ،يكيرمأ رّصنم :)م٢٥٩١-م٧٦٨١( رميوز ليئ وماص

-تالاقمو بتك– تافّلؤملا نم ريبك ددع هل .ةّيمالسإلا دالبلا نم ددع يف ريصنتلا يف لمع .ةثيدحلا هتروص يف
.)Princeton Theological Seminary( يف نايدألا خيرات سّرد .نيملسملا ريصنتو مالسإلا لوح



 لوح رثكأ فرعن نأ انتنكم مهريغو))راوه((و))سنمال((و))وخيش((و))دلفنتسف((و))نزواهلف((
.ةّكمو ةّيبرعلا دالبلا يف عضولا

:
 تام دق لوسرلا ّنأ تابثإ وه-ةّجحلاو قحلا ةفئاط– ةّنسلا لهأ دنع دئاسلا لوقلا :

 ّنأ نم))رميوز(( ةرابع همهوُت ام اوتبثي مل مّ إف )ةذاش ةّلق مهو( ملعلا لهأ نم فلاخ نمو ؛ا يمأ
 يف ةباتكلاو ةءارقلا بستكا هّنإ اولاق امنإو ،هرمأ لّوأ نم ةباتكلاو ةءارقلا نسحي ناكr لوسرلا
 يرشبلا قيرطلاب كلذ بستكا هّنأ )لوألا( ؛نيلوق ىلع كلذ يف اوناكو ،هرمع ّينس رخآ
 ةّيساسألا ةّجحلاو ؛٧٧مّلعت دهج نود ةقراخلا ليبس ىلع كلذ بستكا هّنأ )يناثلا(و ،فولأملا
 ام يف ثيدحلا اذه نم مهفلا اذه انعفد دقو ،ةّيبيدحلا ثيدح يه نيلوقلا نيذه باحصأل
 امب ةباتكلاو ةءارقلا نسحي ناكr لوسرلا ّنأ نيرّصنملا معز عم يقتلي ال نذإ مهلوقف ؛ىضم
 ءالؤه لوقف ؛هتّوبن اًنلعم سانلا ىلع جرخي نأ لبق ىرخألا ةّينيدلا بتكلا ىلع عالطالل هلّهأ
!كئلوأ لوق ريغ
:بابسأل ؛ءيش يف انينعي الف ؛ةعيشلا بتكب لالدتسالاا ّمأو

  يف رثكت كلذلو ؛صيحمتلاو لقنلا يف يملع جهنم ىلع سسؤت مل ةعيشلا تاياور-أ
 :-ةفئاطلا خيش–))يسوطلا(( مهيققحمدحأ لاق ىتح ؛ةضقانتملا تاياورلا مهبتك

 ام هتلباقميفو الإ ثيدح ملسي الو ،هداضي ام هئازإبو الإ ربخ قفتي داكي ال((
 تاياور قرشتسملا وأ رّصنملا دري نأ لوقعلا تايهدب يف ّحصي سيلو؛٧٨))هيفاني
 يه يتلا ةعيشلا تاياور لبقي نيح يف اًصيحمت تصِّحم يتلا))ملسم((و))يراخبلا((
 !)عيمجت(و )نيودت( دّرجم

٧٧
 ةسسؤم :توريب ،مّلسو هيلع هللا ىّلص دمحم لوسرلا ةّيمأ ،يوردلا ناطحق ؛نيلوقلا نيذه ضرع يف رظنا

١٦-٣٣ ص ،م٦٩٩١ ،ـه٧١٤١ ،ةلاسرلا
٧٨

 ضرع ،ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا ةعيشلا بهذم لوصأ ،يرافقلا رصان ؛هلقن(١/٢ ،ماكحألا بيذ  ،يسوطلا
)١/١٦٣ ،٢ط ،م٤٩٩١ ،ـه٥١٤١ ،دقنو



 نم مالك  وأr هللا لوسر نعلقنب وأ لوقلا نم مك ْحمب ةعيشلا ّلدتسي مل-ب
 ؛r هللا لوسر ري مل نمم تيبلا لآنم لجر ىلإ هوبسن ام م دمع امنإو،هرصاع
 ءالؤه ةمصع نودقتعي م أل لاوقألا هذه لوبق يف جرح ةعيشلا دنع سيلو
.نوقرشتسملاو نورّصنملا-ةهادب– هاضري ال ام وهو ؛لاجرلا

 يف))رميوز(( هلقن يذلاو-لآلا تاياور نم ةعيشلا هب ّلدتسي يذلايساسألاصنلا-ت
 لآلانعو هنع هللا يضر–))اضرلا يلع نب دمحم(( ّنأ وه-هلاقم نم رخآ عضوم
:يبنلا يمس َِمل،هللالوسر نبا اي(( :لئ ُس امل )ـه٠٢٢-ـه٥٩١(-باحصألاو
 يمألا يبنلا يمس امنإنومعزي(( :هل ليق اّملف))؟سانلا لوقي ام(( :لاق ،))؟ يمألا
ىلاعتو كرابتهللاو كلذ نوكي َّىنأهللا ةنعل مهيلعاوبذك(( :لاق ؛))بتكي مل هنأل
 هتايآ مِهيَلع وُلْتي مهنم ًالوسر نييمُألا يف ثعب يذَّلا وه{:هباتك مكحميف لوقي
 ؛٧٩}نيِبم ٍلالَض يفَل ُلبَق نم اوُناَك نِإو َةمْكحْلاو باَتكْلا مهمِّلعيو مِهيِّكزيو
بتكيو أرقيr هللا لوسر ناك دقل هللاو!؟نسحيال ام مهملعي ناك فيكف
 لهأ نم ناك هنأل ّيمألا يمس امنإو ،ا ًناسل نيعبسو ةثالثب لاق وأ ،نيعبسو نينثاب
 نمو ىرُقْلا مُأ رذنُتِّل{:ىلاعت هللا لوق كلذو ،ىرقلا تاهمأ نم ةكمو،ةكم
:صنلا اذهف ..٨١)).٨٠}اهَلوح

üلوسرلا ىلإةدنس ُم ةّيخيرات ةياور سيل rلجر نم صاخ مهف امنإو ؛ 
.rلوسرلا ةافو نم نينرق نم بيرق دعب شاع
üرِثُأ ام عم يقتلي ال،))هللاةنعل مهيلعاوبذك((:هترابع يف ديدشلا شحفلا 

 دمحم(( ىلع بوذكم هنأ عطقي امب ؛بّيط قلخو ناسل ةّفع نم لآلا نع
.))اضرلا يلع نب

٧٩
)٢( ةيآلا /ةعمجلا ةروس
٨٠

)٧( ةيآلا /ىروشلا ةروس
٨١
ناسل لكب بتكيوأ رقي ناك  هللا لوسر نأ يف٤ باب ،تاجردلا رئاصب ،رافصلا



ü لوسرلا ّنأ معزي وهف ؛ةلدألا هيلع ماقت نأ نم رهظأ ريسفتلا اذه تفا 
rةغل٣٧ وأ٢٧ فرعي ناك!!

üنآرقلا هضراعي ىرقلا مأ ةكم نم ناك نم هنأب )يمألا( ىنعم تابثإ 
 نوعمسي مهنم قيِرَف ناَك دَقو مُكَل ْاونمؤي نَأ نوعمْطَتَفَأ{ :لوقي ذإ ميركلا
 ْاونمآ نيذَّلا ْاوُقَل اَذِإونومَلعي مهو هوُلَقع ام دعب نم هَنوُفرحي مُث هّللا مالَك
مُكيَلع هّللا حَتَف امِب مهَنوُثدحُتَأ ْاوُلاَق ٍضعب ىَلِإ مهُضعب الخ اَذِإو انمآ ْاوُلاَق
 نورسي ام مَلعي هّللا نَأ نومَلعي َالوَأنوُلقعَت الَفَأ مُكبر دنع هِب مُكوجآحيل
 َّالِإ مه نِإو ينامَأ َّالِإ باَتكْلا نومَلعي َالنويمُأ مهنمو نونلعي امو
؛ىرقلا مأ))ةّكم(( يف نكسلاب )ةّيمألا( طبرل انه ليبس الف؛٨٢}نونُظي
 ىرخألا ةفئاطلا فالخ ىلع نييمأ م أبدوهيلا نم قيرفل فصو وه ذإ
 نولوقي نيذلا ىلع درت ةيآلا ذه ّنأ امك ،٨٣ملعلا تيتوأ يتلا دوهيلا نم
.))ليئارسإ ةّمأ(( ريغ نم اوناك نم مه))نيّيمألا(( ّنإ

 ًالجر ّنأ هريغ نع لقن دقف ؛اًئيش هنع فرعي ال امب لدتسي))رميوز(( ّنأ ئراقلا هل بجعي اممو
 لوسرلا ةّيمأ ّدر يف اًباتك بتك دق-ـه٣١٤ ةنس ىفوتم–))نامعنلا نب دمحم نب دمحم(( همسا

r، ةمهوم مالكلا ةروصف ؛ةّيعيشلا ةفئاطلا رابك نم وه بتاكلا اذه ّنأ))رميوز(( ملعي نأ نود 
 ةرقفلا يف لوسرلا ةّيمأ نم ةعيشلا فقوم نع ثيدحلا ىلإ لقتنا))رميوز(( ّنأل ّينس بتاكلا ّنأ
!))نامعنلا نب دمحم نب دمحم(( ربخل ةيلاتلا

:هلوقب رعاشلا هفصو نم لاحك عوضوملا اذه عم))رميوز(( لاح :
،ناه ِّرلا َد َق َع(
)!()ناصحلا لتق امدعب رفاوحلا رصن ىلإ اعدو

٨٢
)٨٧-٥٧( تايآلا /ةرقبلا ةروس
٨٣

١/٧٥ ،ت.د ،عيزوتلاو رشنلل نونحس راد :سنوت ،ريونتلاو ريرحتلا ،روشاع نب رهاطلا ٣



 رابخألا ديناسم يهو ،كلذىلإ هتّيطم لتق مث ،rلوسرلا ةّيمأ يفن )ناهر( دقع دقف
!!يمالسإلا ثارتلا بتك يف ءاج ام الإr لوسرلا ةريس ىلإ قيرط ال ذإ ؛ةّيمالسإلا
!هفتح هيف ناكف ؛هثحب ةياغ ىلإ هريسم ةباد لخدملا اذه ىلع))رميوز(( )رَقَع( دقل

  جراخ ةروكذملا قئاقحلا نم اًئيش هناوخإو))سنمال(( بصعتملا بألا تاسارد مّدقت مل :
 صلخملا ريغ )ءاقتنالا(و )قيفلتلا(و )عيدجتلا( دي اهيف تلمعأ اّمنإو ؛يمالسإلا ثارتلا بتك
 دق ا أ مغر٨٤))وخيش سيول(( بألا ثاحبأب))رميوز(( لدتسي نأ كلذ نم بجعأو ،ةقيقحلل
 ايفارغجلا )سفر(و خيراتلا )بلق( دق اهبحاصف ؛انموي ىلإ اهموي نم لوبقلا قلت ملو ،ةتيم تدل و
 امكو ؛ىربكلا ةينارصنلا ةعلق-هثاحبأ فئاحص يف- ةّيوبنلا ةثعبلا نمز برعلا ةريزج تدب ىتح
))Willard Oxtoby(( ))يبوتسكوأ دراليو(( كلذب فرتعا

 ةداح ةروصب ]هلمع[ دِقتنا(( دقف٨٥
 ثيدحلا بتك نع ةليدب رداصم غلبي نأ ىلإ هل ليبس الف))نزواهلف(( اّمأو ،٨٦))ابوروأ يف
 ىلإ هب ىقرت ال يهو ؛ةّيماسلا تاغللا هقف تاسارد يه ةديحولا هتادأقرشتسم وهف ؛ةريسلاو
 ةّيقرشلا تاغللا يف صصختم هّنإف))Wüstenfeld(())دلفنتسف(( اّمأو ،بابلا اذه يف )ءيش(
 ةءارقل ةديدج لئادب حرط يف ةزّيمم ةّيرظن هل رهتشت ملو ،ةّيثارت بتكل تاقيقحت يه هتافلؤم لجو

٨٤
 راز ،نانبل يف هتايح لج شاعو قارعلا يف دلو يكيلوثاكيتوهالو بيدأ :)م٧٢٩١-م٩٥٨١( وخيش سيول

ةينارصنلا ءارعش(( :هتافلؤم مهأ .ةّيقرشملا ةّيبرعلا ةينارصنلاب صاخ مامتها هل .ايناطيرب يف توهاللا سرد ثيح ابوروأ
 نم مالسإلا ءارعش ضعبو ةيلهاجلا ءارعش لج لعج ثيح))ةيلهاجلا برع نيب ا ادآو ةينارصنلا((و))مالسإلا لبق
 بألاو٢٠٣ :٥ )برعلا ةغل( ةلجم يف))يلمركلا ساتسنأ(( بألاك هتّلم ءانبأ ضعب هططش هيلع در دقو ،ىراصنلا
.))ةيلهاجلا برع نيب ا ادآو ةينارصنلا هباتكو وخيش سيول(( هباتك يف يعوسيلا))هميشح ليمك((

٨٥
.وتنروت ةعماج يف ةنراقملا نايدألا ذاتسأ :)م٣٠٠٢ يفوت( يبوتسكوأ دراليو

٨٦
Willard Gurdon Oxtoby, ‘Reviewed work: Louis Cheikho et Son 
Livre "Le Christianisme et la Littérature Chrétienne en Arabie 
avant l'Islam," Étude Critique by Camille Hechaïmé,’ in Middle 

East Journal, Vol. ٣٢ , No. ١ (Winter, ٩٦٩١ ), p. ٨٩



 ردصملا لوح )!فيرظلا( هثحب ريغنأشلا اذه يف هل سيل ذإ ؛))راوه((عم مطأرمألاو !ةريسلا
 مل ىوعد يهو ؛))تلصلا يبأ نب ةّيمأ((رعش-هيأر يف–وه يذلا )!(٨٧ميركلا نآرقلل ديدجلا
 !!هسفن))ةّيمأ(( اهع ّدي مل و ،r لوسرلل اًضغب برعلا ّدشأ-نهذ ىلع رطخت مل لب– اه ّلحتسي
 رعاشلا))تلصلا يبأ نب ةّيمأ(( ىلإ راعشألا نم ةعومجم ةبسن حّحص دق قرشتسملا اذه ّنأ امك
 رابخألا كلذ عم ّدري فيكف ؛-هدئاصق اولقن نيذلا مهو– هرمأب مالسإلا وخرؤم لفحي مل يذلا
!قرشتسملا اذه )ةيجازم( نوكت نأ ّالإ ،ًالخن اهولخنو اًصحف م اذ نوخرؤملا اهصحف يتلا

***

 ىلإ ةباتكلا لخدأ نم وه))ةّيمأ نب برح(( ّنأ معزي يمالسإلا ثارتلا ّنأ))رميوز(( ركذ§
 نوفرعي اوناك ةكم لهأ ّنأ تبثتة ريثك تاياور ركذ مث ،م٠٦٥ ةنس يلاوح ةكم
 يكملا دهعلا رخآ يف ةباتكلا نوفرعي اوناك ةباحص نع ثدحتت تاياور اهّلج ،ةباتكلا
!يندملا دهعلا ةيادب وأ
 مل هّنكل ،ةباتكلاب ةفرعملا راشتنا ىلع-كش الب– مالسإلا دوعص ناعأ(( :لاق§

٨٨)).اهئشني

 ةءارقلا فرعي ناك هّنأ ىلع ةّجحكلذ ّنأ ىعّداو ؛اًرجات ناكr لوسرلا ّنأ ركذ§
.ةباتكلاو

 امهلا ًـباتك نآرقي ناكف نامالغ انل ناك(( :))مـلسم نب هللا ديبع((ثيدح رصتخم ركذ§
 مـلعتي :نوكرشمـلا لاقف ،امهنم عمـتسي موقيـف ،امهيـلع ّرمـيr ّيـبنلا ناكف ،ام اسلب

٨٧
Clément؛رظنا Huart, ‘Une Nouvelle Source du Coran,’ in Journal 

Asiatique, Juilet- aout, ٤٠٩١ , pp. ٥٢١ - ٧٦١
٨٨

Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed 
Read and Write?,’ in The Moslem World, V.١١, October, ١٢٩١ , No.٤, 

p. ٦٤٣



 يمجعَأ هيَلِإ نودحْلي يذَّلا ناسل{ :لاقف ،هب م ّذك ام ىـلاعت هللا لزنأف ،امهنم
٨٩}نيِبم يِبرع ناسلاَذـهو

((

 دصقي[هتاجوز نم نيتجوز نم ]ةباتكلاو ةءارقلا[ نف مّلعت امبر(( :هلوقب هثيدح متخ§
))] .امهيوبأ نعو امهنع هللا يضر))ةصفح((و))ةشئاع((
)).هيف قوثوم ريغ نأشلا ذه يف يمالسإلا ثارتلا(( ّنأ ىلإ كلذ لبق صلخ دق ناك§ ٩٠

:

 مالك نم وه ،))ةّيمأ نب برح(( وه ةّكم ةباتكلا لخدأ نم لّوأ ّنأ نم ءاج ام:
 ،ًالصأ لقنلا اذه ريغ نييرابخألا نع يور دقو ،ماقملا اذه يف م  جتُحي ال نيذلا نييرابخألا
 .. دنسلا مكحم ءيش هّلك كلذ نم سيلو

 راشتنا ىلع-كش الب– مالسإلا دوعص ناعأ(( :))رميوز(( لوق فلاخن نأ انناكمإب سيل :
 لوسرلا ةّيمأ يف هفلاخن اننأل اًئيش رمألا نم ّريغي ال كلذ ّنكل ،))اهئشني مل هّنكل ،ةباتكلاب ةفرعملا

rةّيلهاجلا مايأ ةّكم لهأ يف ةّيمألا راشتناو ،هنيعب ..
 تباثوه امك بتكت ال ةّيمأ ةّمأ برعلا ّنأ ضقني نأ ىلإ يقتري ال))رميوز(( هلقن ام ّلك

!ةباتكلاو ةءارقلااهدارفأ ضعب نسحي نأ هضقني ال برعلا ةّيمأ لصأ ّنإف ..rلوسرلا نع
 اهبسن يتلا ةفرعملا اوزوحي نأل مهلهؤتمل ةباتكلاو ةءارقلا لئاوألا نيملسملاضعب ةفرعم

  دارفأ نع ثدحتت تاياورلا هذهف ؛ةّجح سيل امب لالدتسا نذإ وهف ..r لوسرلا ىلإ نورّصنملا
 يف بيقنت الو تالوطمل ةءارق انهاه تسيلف ..ريغ ال ،هخسنومالكلاةءارق نونسحي اوناك
!بتكلا تاهمأ نوطب

٨٩
)٣٠١( ةيآلا /لحنلا ةروس
٩٠

٧٤٣ص ،قباسلا ردصملا



 مل لصتم دانسإ الب يور اًربخ ّنأل )ظوفحملا يمالسإلا ثارتلا( طقسُي فيك :
!؟حصي
 ام سكع تبثأ )ظوفحملا يمالسإلا ثارتلا( ّنأل )ظوفحملا يمالسإلا ثارتلا( طقسُي فيكو
!؟))ةيمأ نب برح(( لبق ةكم يف تناك ةءارقلا ّنأ نم )ظوفحملا يمالسإلا ثارتلا( هاعدا
!)مالسإلا ةنادإب سوهلا( ءاد محر يف ةنماك نيلاؤسلا نيذه ىلع ةباجإلا

 ّنأ حضاو قيرط نم انل تبثي ملو ،ةريصق ةرتفل ّالإ ةراجتلاr لوسرلا سرامي مل
 رظنلا نم انل تبثي مل لب ،ةباتكلاو ةءارقلابةفرعم جاتحت تناكr لوسرلا اهسرام يتلا ةراجتلا
 ةءارقلا مّلعت يضتقت ناك جراخلاو لخادلا يف ةّكم لهأ اهسرامي ناك يتلا ةراجتلا ّنأ يخيراتلا
!)لئاس( )عئام( )مئاع( جاجتحا نذإ وهف .. ةباتكلاو

 ،ام اسلب امهلا ًـباتك نآرقي ناكف نامالغ انل ناك(( :))ملسم نب هللا ديبع(( ثيدح
:بابسأل ؛ةّجحب سيل))ثيدحلا ..امهنم عمـتسي موقيـف ،امهيـلع ّرمـيr ّيـبنلا ناكف

 لاق ؛ِهِتَبْحُص يف فَلتخملا نم وهو ،))يمرضحلا ملسم نب هللا ديبع(( نع يورم ثيدحلا)١(
 :))ةباحصلا نم مهيف فلتخملا ةفرعم ىلإ ةبانإلا(( هباتك يف))ياطلغم(( ظفاحلا هيف
 لسرم كلذب ثيدحلاف ؛٩١))لبج نبا ذاعم :نع ىوريعباتيمرضحلا هللا ديبع((
!حصي ال

 يبنلا ىلع رثأ وأ لضف امهل نوكي نأ نايفني ام اسل ةمجعو٩٢نيمالغلا نس رغ ِص)٢(
r.

٩١
 ةبتكم :ضايرلا ،هعم نمو شوقنملا ضوع دمحم /ت ،ةباحصلا نم مهيف فلتخملا ةفرعم ىلإ ةبانإلا ،ياطلغم

٢/٤٤ ،ت.د ،دشرلا
٩٢

 نب هللا دبع نع ،نيَصُح نع ،مـيشه انربخأ :لاق ،نوع نب ورمع انثدح :لاق ،ىنثمـلا يـنثدح:يربطلا لاق
 ،ربج رخَالاو راسي امهدحأل لاقُي ناكو ،نيـلفط اناكو ،نمـيـلا ريع لهأ نم نادبع مهل ناك هنأ : ّيمرضحـلا مـلسم
 امهيـلإ سلجي امـنإ :شيرق راـفك لاقف ،امهيـلإ سلج امـبر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ،ةاروتلا نآرقي اناكف
. ٌنيـِبُم ّيـِبَرَع ٌناسِل اَذَهَو ّيِمَجْعأ ِهْيـَلإ َنوُدِحـْلـُي يِذّلا ُناسِل :ىـلاعت هللا لزنأف ،امهنم مـلعتي



يمرضحلا نب رماعل ىلوم ناك ّيمور مالغ ةّكم يف ناك(( :))روشاع نبا(( خيشلا لاق)٣(
 ةّماع نم هُلاثمأ أرقي ام ليجنإلا نم أرقيو ةّكمب فويسلا عنصي ناك ربَج همسا
 ىلعا ًهيومت كلذ نم نيكرشملا ءامعز ذ ّختاف ،تاولصلا تاوعد نم ىراصنلا
 تاملك ولتي نم نوبسحي اوناكف نييّمأ اوناك ةّكم لهأ مظعم نإف ،ةماعلا
 يبنلا ناكو ،ملع ىلع هنوبسحي ،اهمّلعتيا ًفورح بتكي وأ ،ةفّرحم ولو اهظفحي

rرهظأ دق مالغلا اذه ناكو ،مالغلا اذه ىلإ سلجي هوعطاقو هموق هبناَج امل 
٩٣)).هلوقي ام ًادمحم مّلعي اذه:شيرق تلاقف؛مالسإلا

.ةباتكلاو ةءارقلاr لوسرلا ةفرعمب صنلا اذهل قّلعت ال)٤(

 ىتمف؛٩٤ةنس٨١رمعلا نم اهنعهللا يضر))ةشئاع(ـ(ل و يفوت دقr لوسرلا ناك اذإ
))ةصفح(( نم مّلعت ىتمو!!؟تاونس سمخب ا دالو لبق ميركلا نآرقلا لوزن أدب دقو،اهنم مّلعت
 ِع ّدت مل-اهيلع هللا ناوضر– اّ أ امك ،٩٥ةرجهللةثلاثلا ةنسلا يف اهجّوزت دقو ،اهنع هللا يضر
 نم يأ يف كلذ دِري ملو،نيفلاخملا دنع هيضتقم مايق عم اهيلإ دحأ كلذ بسني مل و ،كلذ
!!؟ةعوضوملا وأ ةفيعضلا وأ ةحيحصلا تاياورلا

 نع ًالقن نكي مل اهلج ّنأ تاداهش نم))رميوز(( هقاس امل ئراقلا هظحلي ام زربأ نم :
 نيرصنملا ميعز–))رميوز(( ّنأ دجت كلذلو !نيقرشتسملا/نيرّصنملا بتك نم اًخسن ناك اّمنإو لوصأ
 ،دمحم مع ،سابعلا يبأل اًركذ دجن(( :لوقي- ًالثم– وهف ؛)ةدراب( ءاطخأ يف عقي-نييميداكألا

٩٣
٧/٦٨٢ ،ريونتلاو ريرحتلا ،روشاع نب رهاطلا
٩٤

 ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب ،يندعسلا دعسمو ليعامسإ دمحم /ت ،ةباحصلا ةفرعم ،يناهبصألا ميعن وبأ ؛رظنا
٥/٠٥١ ،ـم٢٠٠٢ ،ه٢٢٤١

٩٥
 ،ـه٣٢٤١ ،مالعإلا راد :ناّمع ،دشرم لداع /ت ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ،ربلا دبع نبا ؛رظنا

٣٨٨ص ،م٢٠٠٢



 The(())ريوم(( باتك ىلإ شماهلا يف ًاليحم))تاطوطخملا نم لمج لمح هءارو كرت دقو

Mohammedan Controversy, Biographies of Mohammed((ةحفصلا 
- لصألا ريغ ىلإ نوليحي يذلا )ةاوهلا( ةقيرطىلع امنإو )ةّيميداكأ ريغ( ةلاحإ يهو ؛)٤١١(
 لحي مل يذلا))ريوم(( ّنأ دجن))ريوم(( باتك ةعجارمبو ،لصأ ىلإ ليحي ال ام ىلإو لب ،-زجع ريغل
 نم لمج لمح هءارو كرت دقو )دمحم مع( سابع نبال اًركذ دجن(( :لوقي همالكل عجرم ىلإ ًالصأ
 يذلا عجرملا اذه نع لقنلا نسحي مل-جنشتملا رّصنملا–))رميوز(( ّنأ ظحال ..٩٦))تاطوطخملا
 يذلا))سابعلا((نبا نع وه ثيدحلا ّنأ دصقي ناك))ريوم(( ّنأ كردي مل ذإ ؛عجرم ىلإ ليحي ال
 دوقفملا )صرحلا( اذه لثمب لهف !هسفن))سابعلا(( نع ثيدحلا لعجف ؛r لوسرلا مع نبا وه
!؟مالسإلا نع بتكُي ،ةردهملا )ةقدلا(و

***

،-)!كل ىتأ امك كلذك كلذ سيل( تلق-حيحص ،قبس ام ناك اذإ :))رميوز(( لءاست§
 يف)) ّيمأ(( ةملك دورو )١( ريغ ةّيمألا ىلإr دمحم ةبسنل ببس نم نذإ كانه سيلف
 ؛))!أرقا(( :r لوسرلل ليربج لاق ثيح يحولا ءدب ثيدحو )٢( ،هب ةقّلعتم ،نآرقلا
 ةرابعب قّلعت ام ىلع قبس ام يف انددر دقو .))!ئراقب انأ ام(( :r لوسرلا هباجأف
 ءدب ثيدح يف))أرق(( ةملك ىنعم يف كيكشتلا ىلع درلا يتأيسو ،ةّينآرقلا)) ّيمأ((
 هذه ىنعم يف كيكشتلا هجو نع))رميوز(( هيف نابأ يذلا يلاتلا عطقملا يف ،يحولا
.ةملكلا
 ،))مي وج(( لباقت ا أو ،ليئارسإ ينبريغ ىلإ باستنالا ينعت)ةّيمألا( ّنأ))رميوز(( ىعّدا§

.ىوعدلا هذه ضقن قبس دقو ،برعلا نويمجعملا هل دهشي اذه ّنأو

٩٦
William Muir, The Mohammedan Controversy, Biographies of 

Mohammed, Edinburgh: T. & T. Clark, ٧٩٨١ , p. ٤١١



 يتلا هنع هللا يض ر))رمع(( مالسإ ةصقو٩٧}نورهَطمْلا َّالِإ هسمي َّال{ ةيآب ّلدتسا§
 ؛ةفيحص يف نآرقلا نم ءيش امهنعهللا يض ر))رمع((تخأدنع ناكهّنأ اهيف ءاج
!r دمحم طخب ناك امبر بوتكملا نآرقلا اذه ّنإ))رميوز(( لوقيل

:
 ّنإ لوقن امنإو ،r لوسرلا ةايح ناّبإ اًبوتكم ناك ميركلا نآرقلا ضعب ّنإ لوقن ال نحن :

 ةباتك ىلع ليلدب سيل امب ريصنتلا سأر لدتسي نأ بجعن كلذ عمو ،اًبوتكم ناك هّلك نآرقلا
 نيرّهطملا ةكئالملا يف قيقحتلا دنع يه اهقاس يتلا ةيآلا ّنإ ذإ ؛مي ركلا نآرقلا نم ءيش
 ةّصق اّمأو ،٩٨ةباحصلا يديأ نيب ناك يذلا نآرقلاب ةقلعتم تسيلو مهيديأ نيب يتلا فحصلاو
 ةباحصلا دحأو اهجوزو هتخأ ىلع لخد هنأ اهيف يتلاو ،ةروهشملا هنع هللا يضر))رمع(( مالسإ
 ةفيحصلا نم أرقي نأ دارأو مدن مث هتخأ جوز برض هّنأو ،هط ةروس اهيف ةفيحص مهدنع تناكو
 ،ملسأوr لوسرلا ىلإ بهذ اهأرقو رّهطت املو ؛رّهطتي نأ الإ سجن كرشم هنأل هتخأ تضفرف
 مهميعز نسحي الف ؛نيرّصنملا زجعلا دوقي نيأ رظناف ..٩٩ ّحصت ال دانسإلا ةفيعض ةصق يهف
!هتوبث لئالد ترتاوت يذلا حيحصلا تابثإ
))رميوز(( ّنأ انملع اذإ ،تالالدتسالا بيجع نم وهف ؛ةبوتكم روس دوجو نم هطبنتسا ام اّمأ
؟!ءاش ام هل نوبتكي ناك اًباّتكr لوسرلل ّنأ ّرقي

 دق هنإ هلوق ،))يمأ(( ةملك ىنعم يف نيرسفملا مالك هلقن دنع))رميوز(( هدروأ ام تاركنم نم :
 ريسفت يف )the commentary called al-khazin( )نزاخلا( ىّمسملا ريسفتلا يف ءاج
 بحاص )بقل( وه))نزاخلا(( ّنأ ملعن اننكل .. اذكو اذك ،نارمع لآ ةروس نم٩١ ةيآلا

٩٧
)٩٧( ةيآلا/ةعقاولا ةروس
٩٨
١/٤٨٣ ،ـه٣١٤١ ،ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا ،ناشيطعلا دوعس /ت ،هقفلا يف ةدمعلا حرش ،ةيميت نبا ؛رظنا
٩٩

 ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ،ينابلألا ؛رظنا( ّحصت ال ،هنع هللا يضر))رمع(( مالسإب ةقّلعتملا تاياورلا لك
)٤١/٤٧ ،ـه٥٢٤١ ،فراعملا ةبتكم :ضايرلا ،ةمألا يف ءيسلا اهرثأو ةعوضوملاو



 :وه يقيقحلا همساو ،قشمد يف ةبتكمل اًنيمأ ناك هّنأل هيلع قلطُأ دقو ،هب رهتشا يذلا ريسفتلا
 يناعم يف ليوأتلا بابل(( :همساف ريسفتلا اّمأو ،))يدادغبلا ميهاربإ نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع((
 هلقن دقو ،١٠١فارعألا ةروس نم٧٥١ ةيآلا ريسفت يف دوجوم هقاس يذلا صنلاو ،١٠٠))ليزنتلا
 اذه ىلع-اًقح–))رميوز(( علّطا لهف ..!صيصنتلا يتمالع دوجو مغر يفرح ريغ ًالقن
!!؟ريسفتلا

***
.اًيفنو اًتابثإ؛نيقرشتسملا نيب فالخ ّلحمr لوسرلا ةّيمأ رمأ ّنأ))رميوز(( فرتعا§
 لباقي امب نآرقلا يف تلمع ُتسا دق))يمأ(( ةملك ّنإ هلوق))هكدلون((قرشتسملانع لقن§

 براضت همعزل؛رمألا مسحي نأ عطتسي مل هسفن))هكدلون(( ّنأ اًملع ،باتكلا لهأ
.ىوعدلا هذه ىلع درلا قبس دقو.ةيمالسإلا تاياورلا
 هموق عداخي ناكr لوسرلا )١( : ّنأ يهو ؛))هكدلون(( ةسارد ةصالخ))رميوز(( لقن§

 ،تالسارم نم هيتأت ام نوؤرقي هباّتك لعجي ناكو لب ،بتكي الو أرقي ال هنأ مهايإ اًمهوم
 .ىراصنلل ةسدقملا رافسألا ىلع عالطالاr لوسرلل حتُي مل )٢( .ضرغلا سفنل
.هموق نيب لوادتملا يوفشلا ينارصنلا-يدوهيلا ثا رتلاr لوسرلا لمعتسا )٣(
 نِإ اورَفَك نيذَّلا َلاَقو{ :نآرقلا يف دراولاr هللا لوسرلل راّفكلا ما ا))رميوز(( لقن§

 ريطاسَأ اوُلاَقواروُزو امْلُظ اوؤاج دَقَف نورخآ موَق هيَلع هَناعَأو هارَتْفا كْفِإ َّالِإ اَذه
 ،لحنلا ةروس ىلإ اًضيأ لاحأو ،١٠٢}اليصَأو ةرْكب هيَلع ىَلمُت يِهَف اهبَتَتْكا نيلوَألا
 رشب همِّلعي امَّنِإ نوُلوُقي مهَّنَأ مَلعَن دَقَلو{ :)٣٠١( ةيآلا دصقي هنأ ودبيو ،)٥٠١( ةيآلا

١٠٠
!همسا هّنأ هنم اًنظ))نزاخلا((ـب ريسفتلا ىّمس هّنكل ،باصأل ؛هبحاص ىلإ ريسفتلا ةبسنب))نزاخلا ريسفت(( :لاق ول
١٠١

 ،ـه٩٩٣١ ،ركفلا راد :توريب ،ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل :ىمسملا نزاخلا ريسفت ،نزاخلا ؛رظنا
٢/٧٩٢ ،م٩٧٩١

١٠٢
)٥-٤( ناتيآلا /ناق رفلا ةروس



 هلوقب كلذ ىلع بّقعو ،}نيِبم يِبرع ناسل اَذـهو يمجعَأ هيَلِإ نودحْلي يذَّلا ناسِّل
.ةباتكلاو ةءارقلا نسحي ال هنإ لوقلاب نيتمهتلا نم ٍّيأ ىلع دري ملr اًدمحم ّنإ
:يه تاياورلا نم ةعومجمب لدتسا§

üدمو،هللا نسحو،ءابلا بصناو،ملقلا فرحو،ةاودلا قلأ(( :ثيدح 
))ميحرلا نمحرلا
üتعمس .أرقو بتك ىتح يبنلا تام ام(( :))ةبيش يبأ نبا(( هاو ر ثيدح 
 رثألا اذه ناك اذإ هنأ فاضأو ،١٠٣)).كلذ اودكأ اًصاخشأ

 ةنس يفوت دق))ةبيش يبأ نبا(( ّنأل ةريبك ةّيمهأىلوي نأ ّدب الف اًحيحص
.ـه٥٠١
üلوسرلا ّنأ نم))يدقاولا((ىلإ))ريوم(( قرشتسملاهبسن ام rدق  

.هدنع نم اًمالك ةيبيدحلا حلص ةفيحصلفسأ يف بتك
üلوسرلا لوق rا ًباتك مكل بتكأ ّمله(( :هيف ضبق يذلا هضرم دنع 
)).هدعب اولضت نل
üلوسرلل ليربج لوقو يحولا ءدب ثيدح r: ))لوسرلا ُّدرو ،))أرقا 

r: ))ّالإ سيل صنلا اذه ّنأ))رميوز(( ىعدا دقف ؛))ئراقب انأ ام 
 نيوكت صنب هلصو عم٢١/٨ نيوكتلا رفس صنل ةّيبرع ةغايص
 دق مهريغو))يواضيبلا((و))يوغبلا((و))قاحسإ نبا(( ّنأ امك ،٤/٦٢
 :r لوسرلا لوق ّنأ))رميوز((فاضأو!مانم دّرجم ةثداحلا هذه اوربتعا
 أرقأ ال انأ(( :ينعي امنإو ةءارقلا نسحي ال هّنأ ينعي ال))!ئراقب انأ ام((
.))!نآلا

 نب ةقرو(( ةباتك نم يحولا ءدب ثيدح يف ءاج امو،ةيبيدحلا حلص ةثداحب لدتسا§
.اًقباس نيتهبشلا نيتاه ىلع انددر دقو ،ليجنإلل))لفون

١٠٣
.اًقحال كل ّنيبتيس ضرغل ؛))ةبيش يبأ نبا(( هاور امك ثيدحلا لقنأ ملو))رميوز(( اهدروأ يتلا ةغيصلا تبّرع



 باتكلل ةّيبرع ةمجرت دوجو يضتقي ناك ةّيبرعلا ةريزجلا عقاو ّنأ ئراقلا مهوي نأ لواح§
 اهيلعيليصفتلا درلا يتأيس ىوعد يهو ،اهقطانم ضعب يف ىراصن دوجول ؛سدقملا
.هللا ءاش نإاذه انباتك يف اًقحال

:
 ال ،ةباتكلاو ةءارقلا نسحي ال ّيمأ هنأ مهايإ اًمهوم ؛هموق عداخي ناكr لوسرلا ّنأ معزلا :

 ملع يف ىمست ةّيضرم ةلاح نع ريبعت وه اّمنإو ،يلقع هابتشا ىلإ نكري الو يلقن ليلد ىلإ دنتسي
 اًريثك ضرم وهو ،)Obsessive–compulsive disorder( )يرهقلا ساوسولاب( سفنلا
 وأ هتفا  ىلإ رظنلا نود– لامتحا ّلك نع ثحبلا ىلإ مهاّيإ اًعفاد نيقرشتسملا بيصي ام
 يف قبي نلف ؛تايضرفلا هذه لثمل بابلا انحتف ول انّنإو ؛١٠٤ميركلا نآرقلا ةينّابر ّدرل-هتهافت
 ؛)هتنونيك( ريغ ىلع نوكي نأ اهدنع لمتحي)ءيش( لكف ؛)ةقيقح( الو )نيقي( سانلا ملاع
.. ةسئابلا )ةّيردأاللا( ءاديب يف ماقملا انب رقتسيل
 نع يفخي ناكr لوسرلا ّنإ لوقلل بابلا حتفي ام ةريسلا يف له :وه )داجلا( لاؤسلا
!كلذ نم ءيش ةريسلا يف سيل :ةباجإلا ؟ةباتكلاو ةءارقلا نم هنّكمت هباحصأ

 ةءارقلا نسحي ناكr لوسرلا ّنأ معزلا حلاصل )ةّلدأ( نم))رميوز(( هدرس ام ّلك ةميق ام :
 ةءارقلاب هملع يفخي )كلذ عم(r لوسرلا ناك اذإ ،هباحصأ نم رضحمب امهلعفيو ةباتكلاو
!!؟هباحصأ نع ةباتكلاو

 اوحتفو كلذ دعب اوملسأ ،هدنع نم نآرقلا ىرتفا هّنأrل وسرلا اوم ا نيذلا ّلج
!؟r لوسرلل ةميدقلا مهتم  م اميإ خسني مل فيكف .. راصمألا

 َّالِإ اَذه نِإ اورَفَك نيذَّلا َلاَقو{ :هاوعد ىلع درت اهسفن يه))رميوز(( اهلقن يتلا ةيآلا
 يِهَف اهبَتَتْكا نيلوَألا ريطاسَأ اوُلاَقواروُزو امْلُظ اوؤاج دَقَف نورخآ موَق هيَلع هَناعَأو هارَتْفا كْفِإ

١٠٤
 روعشلا اذه نم ضيرملا ةرفن( وه نيقرشتسملا ةماع هب سّبلتي مل يذلا يرهقلا ساوسولل ديحولا يضرملاضرعلا

!ةّيقارشتسالا تاباتكلل )ةّيملعلا( عفاودلا مهأ نم-لباقملا يف– يضرملا روعشلا اذه ربتعُي ذإ ؛)يضرملا



 ًالضف ةءارقلا ناقتإr لوسرلا ىلإ بسنت مل ةيآلاهذه ّنإ ..١٠٥}اليصَأو ةرْكب هيَلع ىَلمُت
 دقr لوسرلا ّنإ اولاق دق نيكرشملا ّنأ انربخت يه ذإ ؛ةباتكلا ةداجإ ىلإ هبسنت نأ نع
 ةقالع ال لحنلا ةروس ةيآ ّنأ امك.هل بتُك اّمنإو ،هبتكي ملوهف ؛هنآرق يف هدروأ ام )بتتكا(
 ّنأ معزلا ىلع ةمئاق ةيآلا هذه يف ةمهتلا ّنإف ؛ةباتكلاو ةءارقلاr لوسرلا ةفرعم ةمهتب اهل
 ىلإr هتبسن اهيف سيلو هتغلب نطري يمجعأ ىلإ )عمتسي( وأ )عمسي( ناكr لوسرلا
.ةباتكلا وأ ةءارقلا

 اوناك اّمنإو ،)اهفصر وأ تاملكلا ةءارق( ةمهتبr لوسرلا نومري ةّكم راّفك نكي مل
 درلا مهءاج كلذلو ؛نيقباسلل ةسدقملا بتكلا يف ءاج امب )ةّيبسكلا( هتفرعم تابثإ نوديري
هُّطُخَت َالو ٍباَتك نم هلبَق نموُلْتَت تنُك امو{ :ثادحألا قايسب قيلي يذلا مساحلا ينآرقلا
 دهعي ملو ،ةقباسلا بتكلا أرقيr لوسرلا نكي مل ..١٠٦}نوُلطبمْلا باَترال اًذِإ كنيميِب
 ّبر نم يحو-نذإ- وه ا ّمنإنيقباسلا ربخ نم نآرقلا يف ءاج امف .. هديب اهخسن هنع سانلا
!نيملاعلا

))ميحرلا نمحرلا دمو،هللا نسحو،ءابلا بصناو،ملقلا فرحو،ةاودلا قلأ(( :ثيدح
 يفو ،سّلدم وهو))ملسم نب ديلولا(( اًضيأ هيفو ،ليدعتب فرعُي ال نم هدانسإ يفف ؛فيعض
 :))رجح نبا(( مامإلا هيف لاق دق و ،١٠٧هنع هللا يضر))ةيواعم((و))لوحكم(( نيب عاطقنا دنسلا
١٠٨.))لطاب((

١٠٥
)٥-٤( ناتيآلا /ناقرفلا ةروس
١٠٦

)٨٤( ةيآلا /توبكنعلا ةروس
١٠٧

 ،ــه٢٢٤١ ،ةيمالسإلا ثوحبلا زكرم :زديل ،ميركلا نآرقلل ةّيساسألا تامدقملا ،عيدجلا هللا دبع ؛رظنا
١٥١ص ، م١٠٠٢

١٠٨
 ،م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١ ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد:توريب،ةدغ وبأ حاتفلا دبع /ت ،نازيملاناسل ،رجح نبا

٧/٨٣١



:بتكو أرق ىتح تام امr لوسرلا ّنأ))ةبيش يبأ نبا(( ثيدح
 نبا((ـك لاجرلا ملع ةمئأ هفعض دقو،))ينادمهلا ريمع نب دعس نب دلاجم(( هيفف؛فيعض-١

١٠٩...))ناطقلا ىيحي((و))نيعم

 ةمئأ نم ريهش مامإ وهو ،ـه٥٠١ ةنس سيلو ـه٥٣٢ ةنس))ةبيش يبأ نبا(( يفوت-٢
 مالسإلا ةساردل هتايح رّخس ر ّصنم لهجي فيكف ؛)ظاّفحلا مامإب( بِّقلو لب ،ثيدحلا
 !!؟مامإلا اذه ربخ

 لوسرلا ّنأ هل اودّكأ دق سانلا ّنإ لاق نم وه-رَثَألا اذه يف–))ةبيش يبأ نبا((نكي مل-٣
rوهو-))يبعشلا(( ةياورلا هذه يف وه امنإو،ةباتكلاو ةءارقلا فرعي وهو تام دق 

!-ـه٤٠١ ةنس تام دق هنإ ليق يذلا
 نع ةياور اّ أل؛ا  دتعُي الكلذ عمه ّنإف ،))يبعشلا(( ىلإ ةياورلا ةّحص انضرف ول ّىتح-٤

.ثيدحلا ءاملع دنع اًعامجإ ةطقاس كلذب يهو،ليهاجم
 ةعامج هتاور يفو،عطقنم ثيدح اذه(( :هيف لاقو ،ثيدحلا اذه))يقهيبلا(( جرخأ دقو
١١٠))نيلوه او ءافعضلا نم

 هركذ ام لقن هّنأ ىلإ ةراشإلاب ىفتكاو،))يدقاولا(( ةياورردصم ىلإ))رميوز(( لحي مل
))ريوم(( هبتك ام يف رظنلابو !ةلاحإلا ةحفصو باتكلا مسا ددحي نأ نود هباتك شماه يف))ريوم((
 The life of Mahomet(( :))دمحم ةايح(( ةلسلس نم عبارلا دل ا ىلإ يه ةلاحإلا ّنأ ّنيبت

and History of Islam, to the era of the Hegira((، ركذ دقو ،٤٣ ةحفصلا 
 نبا(( :هبتاكو))يدقاولا(( ذيملت دصقي وهو ؛)!())يدقاولا(( )ريتركس( نع لقني ناك هّنأ اهيف
 نع تسيل ةياورلا ّنأ اندجو ،))دعس نبال(())تاقبطلا(( باتك يف رظنلابو ،))دعس

١٠٩
٧١٤٢-٦/٤١٤٢ ،م٤٨٩١ ،ـه٤٠٤١ ،ركفلا راد :توريب ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا ،يدع نبا ؛رظنا
١١٠

٩٢٣١(/ح ،بتكي الو اًرعش ملعتي نأ هل نكي مل باب ،حاكنلا باتك ،ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا  دمحم /ت()٠
)٧/٨٦ ،٣ط ،م٣٠٠٢ ،ه٤٢٤١ ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب ،اطع



 )ريت ركس( ىلإ ةياورلا بسن يذلا))ريوم(( ةلاحإ ىتح))رميوز(( مهفي مَلف ؛١١١))يدقاولا((
!!هسفن))يدقاولا(( ىلإ ال))يدقاولا((

 يذلا لثم مكيلع انلو :باتكلا لفسأ يفr هللا لوسر بتكو ...(( :لوقت))دعس نبا(( ةياور
:هجوأ نم دودرم ا  جاجتحالاو ..))انيلع مكل

 هجولا يفيتأيس امك ةّيصخش ةروصب اهل هترشابم ينعت الr لوسرلا ىلإ ةباتكلا ةبسن-١
.درلا نم نماثلا

 نكت مل دقعلا طورش ّنأ نم ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج امل فلاخم ثيدحلا اذه نتم-٢
 اوّدري نأ نيملسملا ىلع ّنأ تبث دقف ؛قوقحلا سفن ةّكم يكرشمو نيملسملا حنمت
 نم اهيتأي نم ّدرت نأ شيرق ىلع سيلو ،اهنم مهيتأي نم شيرق ىلإ
١١٢.نيملسملا

 نبا(( ىلوم))ةمركع(( نع لسرم وهف ؛دانسإلا ةهج نم حصي ال فيعض ثيدحلا-٣
.))سابع

  يذلا قافتالاب قّلعتي امل ةبسنلاب(( :ةهبشلا هذهل هديهمت يفنيرّصنملا مامإ لاق ام )بيجع( نمو
 )oath of Ridhwan( ناوضرلا ةعيب مساب فورعملاو ةيبيدحلا يف شيرقو دمحم نيب ناك
 فرعيو لب ،ةريسلا قئاقدل كردم هّنأ ءاّرقلا عنقيل )درابلا( هملاعت رهظأ فيك رظناف ..١١٣))...
  امف ؛)ةيبيدحلا حلص( ريغ يه)ناوضرلا ةعيب( ّنأ مغر ؟!يبرعلا ظفللاب اهربخ نم ريثكلا ىتح

١١١
٢/٧٩ ،م١٠٠٢ ، ــه١٢٤١ ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا ،رمع دمحم يلع /ت ،ريبكلا تاقبطلا ،دعس نبا
١١٢

  ،ملسمو ،)١٨١٤-٠٨١٤(/ح ،ةيبيدحلا ةوزغباب ،يزاغملاباتك ،يراخبلا ؛نيحيحصلا يف كلذ تبث
)٤٨٧١(/ح ؛ةيبيدحلا يف ةيبيدحلا حلصباب ،ريسلاوداهجلاباتك

١١٣
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed Read 

and Write?,’ in The Moslem World, V. ١١ , October, ١٢٩١ , No.٤, p. ٥٣ ٩



r لوسرلا نيب تناكف )ناوضرلا ةعيب( اّمأ،)ةيبيدحلا حلص( وه شيرقوr لوسرلا نيب ناك
 ىلإ بهذ امل هنع هللا يضر))ناّفع نب نامثع(( لتق مهغلب نأ دعب نيكرشملا لاتق ىلع ةباحصلاو
 )بدجألا( ملاعتلا يف كلسملا اذهو ..١١٤ةرمعلا ديريr لوسرلا ّنأاهءاربكربخيل ةكم
 دنع ةصاخ ؛)ةفيرط( ًالاكشأو )ةفيخس( جذامن هنم تيأر دقو ،مجاعألا نيرّصنملا دنع فورعم
 كارأ ال- تاملك مهنم جرخت ذإ ؛ةّيبرعلا ةغللا نونسحي م أ )تاجاوخلا( ةّيقب عانقإ يف مهتبغر
!ملظ امف))رميوز(( هباش نمو .. مجاعملا ماحرأ اهتظفل دق-)اًنوحطم( هللا

)).هدعب اولضت نل ا ًباتك مكل بتكأ ّمله(( :هيف ضبق يذلا هضرم دنعr لوسرلا لوق :
 ةرثكل اًئيش بتكي ملrلوسرلا ّنأ ثيدحلا سفن يفو ،امهريغو نيحيحصلا يف جّرخم ،ٌحيحص
 هذه ىلع لثمألا درلا هسفن))رميوز(( دروأ دقو .هلوح مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم طغللا
 اًنايحأ لمعتست برعلا دنع))بتك(( ةملك ّنإ هلوق يف))هكدلون(( قرشتسملا نع هلقن امب ةهبشلا
  هنأ تبث ثيحr هت ريس ةلالدب حيحصلا ىنعملا وه اذه ّنأ ّكش الو ..١١٥))ىلمأ(( ىنعمب
 هل نوبتكي باّتكr لوسرلل ناك هّنأ اهسفن ةريسلا تافلؤم داريإ عم ،كولملا ىلإ بتك
..هتالسارم

 .هتميخ بصنو ليإ تيب يقرش لبجلا ىلإ كانه نم لقن مث(( :٢١/٨ نيوكت صن
)).برلا مساب اعدو برلل احبذم كانه ىنبف .قرشملانم ياعو برغملا نم ليإ تيب هلو

 مساب ىعدي نأ ئدتبا ذئنيح .شونأ همسا اعدف نبا دلو اضيأ ثيشلو(( :٤/٦٢ نيوكت صن
)).برلا

١١٤
 ،ـه٠١٤١ ،يبرعلا باتكلا راد :توريب ،يرمدت مالسلا دبع رمع /ت ،ةّيوبنلا ةريسلا ،ماشه نبا ؛رظنا

٣،٣/٢٦٢ط ،م٠٩٩١
١١٥

 Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed؛رظنا
Read and Write?,’ in The Moslem World, V. ١١ , October, ١٢٩١ , No.٤, p. ٥٥٣



:تلق

 ال رمأ اذهو ،ءارح راغ يف يحولا ءدب ةثداحو نيصنلا نيذه نيب ةّيقايس ةقالع ال)١(
!!)ىعّدا نم ىلع ةنّيبلا(و ؛هفالخ ىلع ناهربلا مقي مل فلاخملا ّنأل ناهرب ةماقإ ىلإ جاتحي
 يف ءاج ام نيب ةّيظفللا ة اشملاب-))دليفشريه(( قرشتسملل ةعباتم يف-))رميوز(( ثَّبشت)٢(
 ّنأل كلذو ؛هباشتلا هجو ّنيبي نأ نود ،يحولا ءدب ثيدح صن يف ءاج امو نيوكتلا رفس

!اهل مهف نود تاهبشلا عمجي ؛)عقرلا( نم رّثكتم ،شاَّمَق دّرجم))رميوز((
:نيوكتلا رفس يف ءاج امل يربعلا لصألاب جتحي ناك))دليفشريه(( ّنأ يلج
 ميشبارقِّيَو())הוהי םשבארקיו(( يربعلا هلصأ ،))برلا مساباعدو((:٢١/٨ نيوكت
.)هوهي
 ميشبورْقِل())הוהי םשבארקל(( يربعلا هلصأ ،))برلا مسابىعدي(( :٤/٦٢ نيوكت
.)هوهي
 يف هسفن هنأ معزي يذلا )اراق())ארק(( لعف يه))دليفشريه(( ا  قّلعت يتلا ةشقلا ّنأ ودبي
 ّنإف ؛اًبارس ّالإ تسيل )ةّشقلا( هذه ّنإ ذإ كلذك رمألا سيلو ..))أرق(( يحولا ءدب ةثداح
 يف ةدودحم عضاوم يف ّالإ ةّيبرعلا ةغللا يفامك))أرق(( ينعت ال ةّيباتكلا ةّيربعلا يف ةملكلا هذه
 دوصقملا وه يناثلا ىنعملا و ،١١٦))ىعد((و))ىدان(( وه ًالوادت رثكألا اهانعمف ؛ميدقلا دهعلا
 ..تامجرتلا ّلك ةداهشو قايسلا ةلالدب ،نيوكتلا رفس يف امهيلإ راشملا نيصنلا يف
 ّنأ نع ًالضف ،يحولا ءدب ةثداحو نيوكتلا رفس نيب ةمدعنم ةيوغللاو ةيقايسلا ةلصلا ّنإ
 اذه لعجي ام وهو .. يبرعلا ىتح ال و ،يربعلا هلكش يف نيوكتلا رفس أرقي ملr لوسرلا
!هروفس ىلجأ يف يقارشتسالا فافسإلا نم-قحب– لالدتسالا

١١٦
 William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old ؛رظنا

Testament, tr. Edward Robinson, Boston: Crocker and Brewster, ٨٥٨١ , 
p. ٧٣٩ - ٩٣٩



:هل ةّجح ال ةظقي تناك يحولا ةثداح ّنأ يف))رميوز(( كيكشت
 ال ةفيعض ،مانملا يف تناك اّ أو يحولا ءدب ةّصقل))قاحسإ نبا(( ةياور :قاحسإ نبا)١(
١١٧!ليهاجم نع))هللا دبع نب كلملا دبع(( نع ةيورم يهف ؛ّحصت

 نينمؤملا مأ ىلإ))يراخبلا(( مامإلا ىلإ هدانسإب يحولا ءدب ةثداح))يوغبلا(( ىور :يوغبلا)٢(
 دحاولا دبع انربخأ(( :))قلعلا(( ةروسل ىلوألا تايآلل هريسفت يفاهيلع هللا ناوضر))ةشئاع((
 نب دمحم انثدح،فسوي نب دمحم انربخأ،يميعنلا هللا دبع نب دمحأ انربخأ،يحيلملا
 باهش نبا نع لْيَقُع نع ثيللا انثدح، ْريَكُب نب ىيحي انثدح ،)يراخبلا يأ(ليعامسإ
 نمr هللا لوسر هب ئدُب ام لوأ :تلاق ا أ نينمؤملا مأ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع
))يراخبلا(( ةياور يف ءاج ام فلاخ دق))يوغبلا(( نوكي فيكف؛١١٨))ثيدحلا ..يحولا
 ةّينآرقلا تايآلا لوزن ببس نايبل ةياورلا سفن لقن دق ه ّنأ مغر ،ةظقي ليربج ةيؤر تبثت يتلا
.ةثداحلا كلتب ةقلعتملا
 ةروسل هريسفت يف مانملا ىلإ ةثداحلا هذه ةبسنل اًركذ))يواضيبلا((ثد ُحي مل:يواضيبلا)٣(
 يذلا لصألا وه يذلا))يرشخمزلل(())فاشكلا((ريسفت يف لوقلا اذهل دوجو الو ،قلعلا
 سيلف ،ل وقلا اذه ىلإ بهذ دق))يواضيبلا(( ّنأ- ًالدج– انضرف ولو .))يواضيبلا((هرصتخا
 ةياورلا ضقنت ةياورب يتأي نأ نذإ هل سيلف ؛هدانسإب تايورم هدنع نكت ملهّنأل ةميق هلوقل
 تاياورلا توبث لوح وه))رميوز((نيبو اننيب انه فالخلاف ؛نيحيحصلا يف ةتباثلا ةحيحصلا
.اهمهف لوح سيلو

ه ّنأ ىنعمب))ئراقب انأ ام((:مالسلا هيلع ليربجل لاق دقr هللا لوسر ّنإ لوقلا
 ةّجح قايسلاف ؛راوحلا كلذ قايس يف ةتبلا هل ىنعم ال ،))أرقا(( :هل لاق امل ،ةءارقلا ددصب سيل
!ظفللا ةلالد فشك يف

١١٧
٧٦١ص ،م٤٠٠٢ ،ـه٤٢٤١ ،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب ،يديزملا ديرف دمحأ /ت ،ةيوبنلا ةريسلا ،قاحسإ نبا
١١٨

٠٢٤١ ص ،م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١ ،مزح نبا راد :توريب،ليزنتلا ملاعم،يوغبلا



 بهاوملا(( باتك ىلإ ةضافإب ةيبيدحلا ربخ ةياور))رميوز(( ةبسنبيرغلا نم :
 باتك هّنأ وه باوصلاو ،مسالا اذ  باتك))يربطلل(( سيل ذإ ؛))يربطلل(())ةيّندللا
 لئامشلاو ةريسلا يف وهو))ةّيدمحملا حنملاب ةّيندللا بهاوملا(( :لماكلا هناونعو ،))ينالطسقلل((
١١٩.r لوسرلا ةّيمأو ةيبيدحلا حلص ةباتك نعثيدحلا لاطأ ثيح ةّيوبنلا

***
 ّنإلوقللةريدألا ىدحإ يف اهيلع رثع يتلاسقوقملا ىلإr لوسرلا ةلاسرب))رميوز(( ّلدتسا
.اهبتك دقr لوسرلا

:
 اهيف سيلف ؛r لوسرلا فرط نم تبتك دق ا أ ىلع ّلدي ام ةلاسرلا هذه نمضتت ال :

!اًحيملت وأ ا ًحيرصت اهبتك نم مسا
 ىنثتسا اذاملف ؛لئاسرلا هل نوبتكي نمr لوسرلل ناك هّنأ-))رميوز(( فارتعاب– تباثلا :

!؟اهنم ةلاسرلا هذه
 يذلا ةيوبنلا ةريسلا يف ميقلا هباتك يف))يرمعلا ءايض مركأ(( .د قّقحملا ثحابلا لاق:

 باتك صن هحيحص يف يراخبلا جرخأ دقو(( :رابخألا قيثوت يف نيثِّدحملا جهنم ىلع هغاص
 يذلاديحولا صنلا وهو ،لقره ىلإ هعفدف يرصب ميظع ىلإ ةيحد هب ثعب يذلاr لوسرلا
 كولملا ىلإ تهجو يتلا بتكلا صوصن رئاس نيب نمنيثدحملا طورش قفوهتحص تتبث
 هذه رمأف ؛١٢٠)) ًايخيرات اهدامتعا لبقا ًعم دنسلاو نتملا ةهج نم دقنت نأ يغبني يتلا ءارمألاو
.ةّيملعلا اهتميق ةطوطخملا كلت دقفي امم ؛يخيراتلا قيثوتلا ةيحان نم حصي ال ةلاسرلا

١١٩
 ،ـه٥٢٤١ ،يمالسإلا بتكملا :توريب ،يماشلا حلاص /ت ،ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بها وملا ،ينالطسقلا ؛رظنا

١٠٥-١/٦٩٤ ،٢ط ،م٤٠٠٢
١٢٠

 ،ةيوبنلا ةريسلا تاياور دقن يف نيثدحملا دعاوق قيبطتل ةلواحم :ةحيحصلا ةيوبنلا ةريسلا،يرمعلا مايض مركأ
 ،لئاسرلا نومضم ىلإ فرصنم انه مالكلا .م٤٩٩١ /ـه٥١٤١ ،٦ط ،ةرونملا ةنيدملا ،مكحلاو مولعلا ةبتكم ،٢/٦٥٤
.ةروا ا دالبلا ماكح ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةلسارم يفني ال اذهو



 ثارتلا ّنإ لوقلل رصتنا دق هنأ))رميوز(( دنع )ةردهملا( ةيملعلا ةيعوضوملا لئالد نم
 ّنأ ّكش دجوي ال((:انه لوقي هّنأ ريغ ،ركبملا يمالسإلا خيراتلالقن يف نيمأ ريغ هّلك يمالسإلا
 بتك لك يف رِكُذ دقل  ،ةّيردنكسإلا مكاح سقوقملا ىلإ ةلاسرلا هذه لثم لسرأ دق يبنلا
 ىلإ ةوعدلاب ةقلعتملا لئاسرلا هذه لثم مهيلإ تلسرأ نيذلا كولملا نيب نم هنأةّيجذومنلا ةريسلا
  يف اهركذ رتاوت ةلأسم نم مكف ؛اًيملع سيل-اًضيأ– انه))رميوز(( مالك ّنإ  ..١٢١))مالسإلا
 ةياورلا لقن رُركتف ؛١٢٢درف ثيدح اهل حصي مل لب اهدانسإ رتاوتي ملو ،ةّيجذومنلا ةريسلا بتك
 هقف( ّنأ مهملعل ؛لقنلا ةّحص ىلع نيملسملا ملعلا لهأ دنع ةّجحب سيل ،ةريسلا بتك يف
 ةياورلا )صحفت( نأ دب ال كلذلو ؛نيثّدحملا دنع )ةياورلا هقف( ريغ ةريسلا باّتك دنع )ةياورلا
 اهنم طبنتسُتو دئاقعلا اهنم ذخؤُت هللا نيد يف ةّجح نوكت نأ لبق اًدنسو اًنتم ةريسلا يف ةدراولا
!ماكحألا

***
 لوحكشلا نم ءيش كانه ىقبي ؛اًقباس ةضورعملا ةلدألا يف رظنلاب(( :هلوقب هلاقم))رميوز(( متخ
 اهل قّلعت اهل يتلا صوصنلا))رميوز((عمج دقل ..١٢٣))بتكيو أرقي نأ دمحم ناكمإب ناك اذإ ام
 وه مث .. اهقاس يتلا ةلدألا اهفعست ال تاداهتجاو ةلطاب تاياور اهيلع دازو شاقنلا عوضومب
!!هتاطابنتسا باوصب مزجي نأ ىلع زجاع كلذ مغر

*
:اّ إ لوقلا ريغب ةريهشلا))رميوز(( ةلاقم ئراقلا فصي نأ ريسعلا نم :

 يف رظنلا نود- َليِقلا رثكأ امو– )ليق( ام ّلكل )قلق( عيمجت اّ إ .. )مالكلا طالخأ نم ماكر(

١٢١
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed Read 

and Write?,’ in The Moslem World, V. ١١ , October, ١٢٩١ , No.٤, p. ١٦٣

١٢٢
ت .د ،ةبيط راد:ضايرلا ،ةيوبنلا ةريسلا يف تبثيملو عاش ام ،نشوعلا دمحم ،تاياورلا هذه نم ةلثمأ رظنا
١٢٣
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 )ثهاللا عيمجتلا( اذه فشك دقو .. ةضورعملا )!ةلدألا( ةّيقب عم هماجسنا ىتح وأ هباوص
 ةربن مغر توتلا ةقرو تطقسو لهجلا )ةروع( تّدبت دقف ؛يريصنتلا قارشتسالل يملعلا عقاولا
 ةيلهاج سافنأ يطغت نأ))رميوز(( ا  رّثدت يتلا )ةّيميداكألا ةّزِب( عطتست ملو .. ةلعتفملا ةقثلا
 )ةسامحلا( هذه لك مغرو .. مالكلا حورهلاقم فورح يف تثفن يتلا ةّيبوروألا ىطسولا نورقلا
 ..r ل وسرلا ةّيمأ يفنل ةمساح ةّجح )لوقن( نم هدشح ام يف))رميوز(( دجي مل ،)ةّجنشتملا(
 ام ذعتست ،)ءاجر(و )ةّينمأ( ،كلذ دعب ،)يمألا( يبنلاr دمحم ةّيمأ يفن ) ّمه( ىقبيو
!نيرّصنملا )مالحأ(



لاـطبإ ّنإ و.ىعّدـملاينآرـقلا سابتقالل لّوألا ردصملا))The Bible((ينارصنلا سدقملا باتكلالّثمي
 اـ اذ يف ةـيفاك  ةـجح وه،ةيوبنلا ةثعبلا نمز ىراصنلاو دوهيلل ةسدقملا رافسأللةيبرعةمجرت دوجو
.نيفلاخملا معازم دينفتل

 ةّيخيرات ةلأسم،ىراصنلاو دوهيلا رافسألةّيبرع ةمجرت دوجو ةفرعم يف قيقحتلا رمأ ربتعي و
 اهثحبن نأ انل سيلو،بيغلاب مجرلاو ؤبنتلا وأ ةّيدقنلا ةسامحلا وأ يّهشتلا نع ةديعب ةّيئارقتسا
 نم مهعياش نمو نيرّصنملا دض ةجح ىوقأ كانه سيلو،ةربتعملا ةّيخيراتلا ناظملا ريغ يف
 انل نيفلاخملا تارارقإ و،مهسفنأ نييبرغلا نييميداكألا تاداهشب انلوق معدن نأنم،نيقرشتسملا
 :ةرشابملا رداصملا مهأ قاطنتسا دعب كلذو،مالسإلا عم فطاعتلا ةهبش مهلوح موحت ال نمم
.ةنسلاو نآرقلا

 ةيوبنلا ةريسلاو ميركلا نآرقلا ةداهش
 ناربتعملا ناديحولا نايخيراتلا ناردصملا– ةيوبنلا ةريسلاو ميركلا نآرقلا يف ءاج ام يف رظانلا ّنإ
 لب،سّدقملا باتكلل ةيبرع ةمجرت دوجو ىلع ليلد ّيأ بايغ ظحاليل-r دمحم ةايح ةساردل
.. ّصنلا اذه دوجول رشابملا يفنلا ةيوبنلا ةريسلاو ميركلانآرقلا يف ءاج اّمم مهفي

 ّصنــلا اذــه ىلإr دــمحم ءادــعأ ةــلاحإ مدــع ؛هددــصب نــحن اــم تاــبثإل نيــهاربلا حــض وأ نــم ّلــعلو
مهماـمأ تّدـُسو لـيحلا مهيـلع تقاـض اـمل ةـّكم لـهأ ّنإ ذإ ؛هنعةّوبنلا ةقيقحيفن اودارأ امل يبرعلا
 .هريـغ هـيلإ وعدـي ناـك اـمr ا ًدـمحم مـّلعيناـك يذـلا وـه اـًيمجعأىتـف ّنأ اوـمعز ؛كيكشتلا جَرُـف
 اذـه تأرـق دـق كـّنإr يبـنلا اذـهل نوفكاـنملا لاقل؛ا ًدوجوم ناك موعزملا يبرعلا ّصنلا اذه ّنأ ولو
،هـنع اـهتيعوو،صوـصنلا هذه كيلع أرقنم بابشلا وأ ةلوفطلا قافر وأ كلهأ نم ّنإ وأ ّصنلا
!!انيلع اهولتت انتئجمث



  ّنأ معزــتو،اندــنع ةعاــشم فراــعمب انادــحتت كــنإ:برــعلاهــللاــقل، ًالوادــتم ّصنــلا اذــهناــك وــلو
 نأ اــنل،انيدــيأ نــم بــيرق يبرــع باــتك يف دوــجوم هــب ربــخت اــم ّنأ عــم،مــلعن ال اــمباــنمِلعُيكــباتك
!اولعفي مل مهنكل .. هنم ملعت ال امبكربخن
 ةـلواحمل ًاليبـسوr ّيبنلا اذه ةججاحمل ةليسو برعلا هذختال؛اًحاتم ناك يبرعلا ّصنلا اذه ّنأولو
!اولعفي مل مهنكلو .. هيلإ وعدي ام لاطبإو هب ءاج ام ضقن
 مل برــعلا ّنأ،هحيحــص يف))يراــخبلا(( هــجرخأ يذــلا ثيدــحلا نــم ةــعطاق ةروــصب مــهفي هــنأ اــمك
 ردــصم نـع ا ًثدـحتم-هـنع هللا يـضر–))ةرـيره وـبأ(( لاـق دـقف .. دوـهيلا رافـسأل اـًيبرع اـًصن اوـفرعي
 لـهأ ناـك(( : )ةاروـتلا( نومـضم ىـلع ةـيوبنلا ةـثعبلا نـمزيبرعلا ناسللا باحصأ نيملسملا عالّطا
 هللا لوـسر لاقف ؛مالسإلا لهأل، ةاروتلا باتكلا

r: ))انيلإ لزنأ امو هللااب انمآ(( : اولوقو،مهوب ّذكت الو،باتكلا لهأ اوق ّدصت ال.((((
١٢٤

 اـهفرعي ال ةـيناربع دوـهيلا رافـسأ ةـغل ّنأ،ةاروـتلا هنمـضتت اـم ةـفرعم نيـبو برـعلا نيب لوحي ناك دقل
،ةـّيربعلا ةـغللاب ًال وأ مهصوصن اوؤرقي نأ ىلإ باتكلا لهأ عفد ام وهو،نيينثولا نم ةريزجلا ناكس
 مهــسفنأ دوــهيلا فــّلك اــمل ًءادــتبا برــعلا ةــغلب تــناك اــ أ وــلو .. اــهتغل ريــغ يف اهريــسفتب اوــموقي مث
١٢٥.اًتنع

١٢٤
٥٨٤٤/ح،انيلإ لزنأ امو هللااب انمآ اولوقباب،نآرقلاريسفتباتك،يراخبلا حيحص

١٢٥
 باتكبe يبنلا ىتأ))باطخلا نب رمع(( نأهنع هللا يضر))هللا دبع نب رباج(( ثيدحب ضعبلا ّلدتسي دق

 يذلاو باطخلا نبا اي اهيف نوكوهتمأ(( :لاقوe يبنلا بضغف ،e يبنلا ىلع هأرقف باتكلا لهأ ضعب نم هباصأ
 يذلاو هب اوقدصتف لطابب وأ هب اوبذكتف قحب مكوربخيف ءيش نع مهولأست ال ةيقن ءاضيب ا  مكتئج دقل هديب يسفن
 ةثالثلفلاخملل ةّجحب سيل ثيدح وهو ..)).ينعبتي نأ الإ هعسو ام ا ًيح مكيف ناك ىسوم نأ ول هديب يسفن
:بابسأ
 ،سدقملا باتكلا رافسألةيبرع تامجرت هدنع تناك هنع هللا يضر))رمع(( ّنأ ةلالدلا مكحم ثيدحلا سيل )١(
.اهنم ةلوقنملا مك ِحلا ضعب- ًالدج ثيدحلا ّحص نإ-اهّلعلو
.ةّيبرع ةمجرت بايغ نم تباثلل فلاخملا مهف ةضراعم )٢(
:قيقحتلا دنع ّحصي ال ثيدحلا اذه )٣(



 ؛فراـعملا هذـهل باـتكلا لـهأ راـكتحاىـلع ةلالد،باتكلا لهأ لاؤس نعrدمحم ي  يف ّنإو
 لــــهأ اولأــــست ال ملـــسو هــــيلع هللا ىلـــص يبــــنلا لوـــق(( باــــتك يف،هحيحـــص يف يراــــخبلا ىور دـــقف
 َلـْهأ َنوُلَاـْسَت َفـْيَك ،َنيِمِلـْسُمْلا َرـَشْعَم اـَي(( :لاـق اـمهنع هللا يـضر))ساـبع نـبا(( نـع  ،))باـتكلا
 َْمل ُهـَنوُءَرْقَـت،ِهـَّللاِب ِراـَبْخألا ُثَدـْحأملـسو هـيلعهللاىلـص ِهـِّيِبَن ىـَلَع َلِزْنأيِذَّلا ُمُكُباَتِكَو ،ِباَتِكْلا
 اوُلاـَقَـف ،َباـَتِكْلا ُمِهيِدـْي َأ ِباوُرـَّـيَغَو ُهـَّللا َبـَتَك اـَماوُلَّدـَب ِباـَتِكْلا َلـْهأ َّنَا ُهـَّللا ُمُكَثَّدـَح ْدـَقَو ،ْبـَشُي
 َالَو ،ْمِهِتَلَءاـَسُم ْنـَع ِمـْلِعْلا َنـِم ْمُكَءاـَج اـَم ْمُكاـَهْـنَـي َالـَفأ ًاليـِلَق اـًنََمث ِهـِب اوُرَـتـْشَيِل،ِهـَّللا ِدـْنِع ْنـِم َوـُه
١٢٦)). ْمُكْيَلَع َلِزْنأ يِذَّلا ِنَع ْمُكُلَاْسَي ُّط َق ًالُجَر ْم ُهْـنِم اَنْـيأ َراَم ِهَّللاَو

 برـعلا جاـتحا اـمل؛ةّيبرعلا ةغللاب برعلا يدي نيب ا ًحاتم ناك باتكلا لهأ رافسأ نومضم ّنأ ولو
!؟باتكلا لهأ اولأسي نأ ىلإ

 ٍضعب ىَلِإ مهُضعب الخ اَذِإو انمآ ْاوُلاَق ْاونمآ نيذَّلا ْاوُقَل اَذِإو{ :دوهيلا نع ىلاعت هلوق نم مهفيو
 دوهيلا ّنأ١٢٧}نوُلقعَت الَفَأ مُكبر دنع هِب مُكوجآحيل مُكيَلع هّللا حَتَف امِب مهَنوُثدحُتَأ ْاوُلاَق
 ىنعملا وهو،هب مهوربخأ ام ّالإ ةيدوهيلا بتكلا يف ءاج ام ةفرعمل نيملسملل ليبس ّالأ نوملعي
١٢٨!))رجياج((يدوهيلاربحلا هب ّرقأ يذلا

 بادآلا())نافيعض امهو يفعجلا رباجو دلاجم ةياور نم وهو .هريغو دمحأ هاور روهشم وهو(( :))حلفم نبا(( مامإلا لاق
)٢/٠٠١ ،م٦٩٩١ ،ـه٧١٤١ ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،مايقلا رمعو طوؤنرألا بيعش /ت ،ةّيعرشلا
،شيوردلا دمحم هللا دبع /ت ،دئاوزلا عمجم())امهريغو ديعس نبىيحيو دمحأ هف ّعض ديعس نب دلاجم هيف((:يمثيهلا لاق
)١/٠٢٤ ،م٢٩٩١ ،ـه٣١٤١ ،ركفلا راد :توريب

١٢٦
)٥٨٦٢(/ح،اَهِْريَغَو ،ِةَداَهَّشلا ِنَع ِكْرِّشلالهأ ُلَاْسُي َال باب،تاداهشلاباتك،يراخبلا حيحص

١٢٧
)٦٧( ةيآلا /ةرقبلا ةروس

١٢٨
.A؛رظنا Geiger, Judaism And Islam, New York: Ktav Publishing House 

Inc, ٠٧٩١ , p. ٧١



         وـه اـمو ِباـَتكْلا نـم هوبـسحَتل ِباـَتكْلاِب مهَتنـسْلَأ نووـْلي اًقيِرَفَل مهنم نِإو{ :ىلاعت هلوق فشكيو
 مــهو بذــَكْلا هــّللا ىــَلع نوــُلوُقي و هــّللا دــنع نــم وــه اــمو هــّللا دــنع نــم وــه نوــُلوُقيو ِباــَتكْلا نــم
 مهلوـق ّنأ اـًماهيإينيدـلا ربـخلا ضـعب مهرـكذ ءانثأ مهتنسلأ نوولي اوناك امل دوهيلا ّنأ١٢٩}نومَلعي
 ةحـص ةـفرعمل رافـسألا ةـعجارم نـع زجع يف نوملسملا ناك،ةسدقملا رافسألا يف ءاج امل لقن اذه
 ّنأل ّالإ كـــلذاـــمو،رافـــسألا هذـــه ىلإ نيملـــسملل ليبـــس ّالأ نيـــنئمطم دوـــهيلا ناـــكو،اـــهنع لـــقنلا
.برعلا ةغلب ةحاتم نكت مل باتكلا لهأ رافسأ
Arthur(())سوــبووف روــثرآ(( دــقانلا رّرــق دـقو Vööbus((

 ةــّيبرع ةــمجرت مدــقأ نــع هــثحب ةــيادب يف١٣٠
Early Versions of(())دـيدجلا دـهعلل ةرـّكبملا تاـمجرتلا(( هـباتك يف دـيدجلا دـهعلل the New 

Testament((دـمحم ةـفرعم اـهلالخ نم ىِعُّدا يتلا ةلواحملا ّنأ rيف دـيدجلا دـهعلابـتك ضعبـب 
 ميرـكلا نآرـقلا )!( )ساـبتقاب( نيـجتحم،نآرـقلا فيلأـت يفبـتكلا هذـه لمعتـسا هـنأو،ةـّيبرعلا ةغللا
 اندـــيفي الو .قـــيقحت هـــيف سيـــلو ئطاـــخ(( لاـــمتحا وـــه،ةـــسمخلا رافـــسألاو ريمازـــملاو ّىتـــم لـــيجنإ نــم
١٣١)).شاقنلا جراخ كرت ُي نأ دب الو،انه نآرقلا

 سدقملا باتكلل ةيبرع ةمجرت دوجو تابثإل،-نيقرشتسملا ةماع نود- نير ّصنملا نم ريثك جتحيو
 ءدب ثيدح يف اهنع هللا يضر))ةشئاع(( نينمؤملا مأ نع))ملسم(( مامإلا هجرخأ امب ةكم يف
 يبرعلا باتكلا بتكي ناك(())لفون نب ةقرو(( ّنأ هيف ءاج دق ذإ،ليوطلا يحولا

:هجوأ نم ّدرلاو..)).بتكي نأ هللا ءاش ام
 يراخبلا هجرخأ دقف،حيحص،نور ّصنملا هب جتحي يذلا صنلا هيف درو يذلا ثيدحلا :الوأ
))ةشئاع(( ثيدح نم اًريغص اًءزج لكشي يذلاو،هددصب نحن يذلا صنلا اذه ّنأ الإ،ملسمو

١٢٩
)٨٧( ةيآلا ،نارمع لآ ةروس
١٣٠

 The Lutheran School of(( يف ةسينكلل رّكبملا خيراتلاو ديدجلا دهعلا ذاتسأ :سوبووف روثرآ

Theology at Chicago((. ةرّكبملا ةّينارصنلاو ةّينايرسلا تاساردلاب ةصاخ ةيانع هل.
١٣١

Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript 
Studies, Stockholm: ٤٥٩١ ,pp. ٤٧٢ - ٥٧٢



 حاّرشلا ةماع مالكو،دحاو هجرخم ّنأ مغر،ةروص نم رثكأ ىلع ءاج دق،ليوطلااهنع هللا يضر
 امب عضوملا اذه قّقح يراخبلا حاّرش نم اًحراش رأ مل(( :))ينيعلا(( مامإلا لاق ّىتح ؛رظن هيف،هيف
 جرعي ال طبخ انه حا ّرشلا ضعبل عقوو(( :))رجح نبا(( مامإلا لاقو،١٣٢)).رودصلا يفشي
.١٣٣)).هيلع
:ثيدحلا نم هب جتحملا صنلا ظفل

 ةورع نع يرهزلا باهش نبا :نع )رمعم(و )سنوي( :نع يراخبلا يف ةياورلا تءاج-
 ليجنإلا نم بتكيو باتكلا بتكي :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريبزلا نب

.بتكي نأ هللا ءاش ام
.طقف )سنوي( نع ملسم يف يهو

 ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا باهش نبا :نع )ليقع( :نع يراخبلا يف ةياورلا تءاجو-
 ليجنإلا نم بتكيف ؛ باتكلا بتكي ناكو:اهنع هللا يضر ةشئاع نع

.بتكي نأ هللا ءاش ام
:نارمأكلذ ىلع ذخؤي نكل،ظافلألا هذه نيب عمجلا ملعلا لهأ نم ريثك لواح دقل

oةلالد ةدعابتم امهظافلأ ّنأل رهاظ فّلكت امهنيب عمجلا يف.
oديناسأ ّلكف ؛١٣٤ ّنأل ؛ديدش فسعت عمجلا يف 

 نع))ةورع(( نع))يرهزلا(( نع ثيدحلا اذه قوست نيحيحصلا يف ثيدحلا

١٣٢
١/١٥،يراقلا ةدمع،ينيعلا
١٣٣

١/٥٢،يرابلا حتف،رجح نبا

١٣٤
 حيحص يف دراولا ظفللا فّعض دق هسفن وه هّنأ مغر نيظفللا نيب عمجلا ىلإ هللا همحر))رجح نبا(( مامإلا بهذ

 ءادنلا اذه "مع نبا اي" اهلوق(( :هلوقب )هذوذش( هفيعضتل جتحاو،))مَع ْىَأ ُةَجيِدَخ ُهَل ْتَلا َقَـف(( :ثيدحلا سفنل ملسم
 ددعتت مل ةصقلانكل ريقوتلا ةدارإ زاوجل ا ًحيحص ناك نإو هنأل؛مهو وهو "مع اي" ملسم يف عقوو.هتقيقح ىلع
 اميف كلذ انزوج امنإو(( :فاضأو)).ةقيقحلاىلع لمحلا نيعتف،نيترم كلذ تلاق ا أ ىلع لمحي الف،دحتم اهجرخمو



))ةورع(( ىورو،اهنع هللا يضر))ةشئاع(( تور لهف،اهنع هللا يضر))ةشئاع((
 بيرغ رمأ اذه !؟ةفلتخملا ظافلألا هذ  ثيدحلا نم ءزجلا اذه))يرهزلا((و
!ةياورلا قطنم ىلع

 !؟يبرعلا باتكلا وه امف ؛)يبرعلا باتكلا( ةرابعل دجن نأ رسعي :ايناث
 )سنوي( نم ّلك مهو ىلع لاد ظفللااذه ّنإ !؟يبرع سدقم رفس ىراصنلادنع ناك له
 ناكو،يربعلا باتكلا وه ميدقلا دهعلا ذإ ؛كاردإلل ةبيرق يهف )ليقع( ةياور اّمأ،)رمعم(و
.ةيربعلا ةغللا نم هنكمتل ةّيناربعلا ىلإ ةّينانويلا نم ليجنإلا مجرتي))لفون نب ةقرو((

 مامإلا يأ( يبأ تلأس(( :))ليدعتلاو حرجلا(( ليلجلا هباتك يف))متاح يبأ نبا(( مامإلا لاق :اًثلاث
 :لاقف ؟ نع )يزارلا متاح يبأ :ليلجلا

 :لاقف ؟تبثأ امهّيأ، نع يبأ لئس ... هب سأب ال ليقعو،
 يوري ناك هنأ ةصاخ،))ليقع(( ةّفك ح ّج ري ام اذهو .١٣٥)).باتك بحاص ناك ؛

 فلاخ هنأ ّالإ ةقث ناكنإواهيوار ّنأل ؛ةذاش))ةّيبرعلا(( ةياور نوكتف ؛هظفح نم ال هباتك نم
.هنم قثوأ وه نم
 ناك هنإ ىتح ةّيربعلا ةغللا نم اًنكمتم ناك))ةقرو(( ّنأ ىلع ّلدت))دلاخ نب ليقع(( ةياور :اعبار
 يهف ؛ةككفمف))رمعم(( ةياور اّمأ،ةّيربعلا ىلإ ينانويلا ليجنإلا مجرتيو،ةّيربعلا ةاروتلا خسني
 ةباتك( نيب ةعطقنم ةلصلا ذإ ؛))ليجنإلا نم ةيبرعلاب بتكيف يبرعلا باتكلا بتكي ناكو((:لوقت
!؟انه ءافلا ةلالد امف ؛)ليجنإلا نم ةّيبرعلاب بتكي(و )يبرعلا باتكلا

 درطي مكحلا اذهو،دادعتلا نكمأف جراخملا تفلتخاو،ةقرو فصويف يوارلا مالك نم هنأل؛يبرعلاو يناربعلا يف ىضم
 زييمتلا ةّجحو،نيلوقلل تباث جرخملا داحتا ّنإ ذإ ؛رظن نم ولخي ال لوق وهو،)قباسلا ردصملا())ههبشأ ام عيمج يف
!لاقم اهيف امهنيب

١٣٥
،م٢٥٩١،ـه٢٧٣١،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،يملعملا نمحرلا دبع /ت،ليدعتلاو حرجلا،متاح يبأ نبا

.هيلإ ليمن ام وهو ،))متاح يبأ(( مامإلا رايتخا اذه .٧/٣٤



 نكي مل))لفون نب ةقرو(( ّنإ لوقت،نورّصنملا ا  ثّبشتي يتلا))رمعم((و))سنوي(( ةياور :اسماخ
! ة ّيبرعلاب بتكي
 ليجنإلا لماك ةباتك تبث ُت مل،نورّصنملا ا  ثّبشتي يتلا))رمعم((و))سنوي(( ةياور :اسداس
،)).بتكي نأ هللا ءاش ام ةيبرعلاب ليجنإلانم بتكي(( : بيرعت تتبثأ امنإو،ةّيبرعلا ةغللاب
 ضرف ىلع و،تبثي ال دقو تبثي دقف،انهعازنلا ّلحم وه سيل ةبّرعملا صوصنلا ضعب دوجوو
 ةقرفتم صوصن( نيب ةلئاه ةفاسملا ذإ ؛)سدقملا باتكلل ةّيبرع ةمجرت( دوجول ةّجح ّدعي ال هتوبث
 صوصن مضي باتك( نيبو،ةسدقملا رافسألا نم ةجرختسم)ظعاوملاو تاولصلا ضعب اهيف
!)برعلا ةغلب نيدهعلا رافسأ
.نيينويبألا ةفئاط ىلإ يمتني ناك))ةقرو(( نإ نم ريثكلا لوقي :اعباس
 ةصاخ ةخسن هنم اهلف،ىتم ليجنإ الإ ) ًالماك( ديدجلا دهعلا ضفرت نيينويبألا ةفئاط :تلق
 ةهكنب دحاو ليجنإ نم ءازجأ بّرع دق))ةقرو(( نوكي ؛لوقلا اذه ىلعو .نيلّوألا نيلصفلا ةفوذحم
!!ةيقطره
 در لالخ نم فشتسن نأ انناكمإب نكل،عطاق ليلد هيلع سيل ينويبأ هنأ))ةقرو(( ىلع مكحلا
 امب ؛)سكدوثرألا( نيرخأتملا ىراصنلا روهمج روصت لمحي ال هنأr هللا لوسر هاقتلا امل هلعف
 ّنأ اًملع !ةّينويبألا يه تناك اّمبرو،ةقطرهم سكدوثرألا دنع ربتعت ةقرف ىلإ يمتني ناك هنأ حجري
 سيدق لوقي امك– نيينويبألا نإ ذإ ؛اًحوضو))دلاخ نب ليقع(( ةياور ديزي))ةقرو(( ةّينويبأ تابثإ
 ليجنإلا نم بتكي(())ةقرو(( نوكيف؛١٣٦ةّيربعلا ةغللاب ًاليجنإنونبتي اوناك،)سوينافيبإ( ةسينكلا
ليجنإلا صوصن نم خسنتسي :يأ))ليقع(( ةياور يف امك))بتكي نأ هللا ءاش ام ةيناربعلاب
.-)بّرعي( ال )خسني( :)بتكي( ىنعم نوكي ىنعملا اذه ىلعف– ة ّيربع ىرخأ اًخسن،يربعلا
 لئاهلا يملعلا دهجلا اذ  موقي نأ ىلإ))ةقرو(( عفدت نأ نكمملا نم يتلا ةجاحلا ام :انماث
 يف تتام دق تناك يتلا ةّيباتكلا ةّيربعلل ماتلا ناقتإلا اهنمو-اًدج ةيلاع تاءافك جاتحي يذلاو
 سدقملا باتكلا ةمجرت يف لثمتملا و-ةّيمارآلا تاموجرتلاب دوهيلا ةماع اهنع ىنغتساو،ةرتفلا كلت

١٣٦
 Brooke Foss Westcott, An Introduction to the Study of the؛رظنا

Gospels, Cambridge: MacMillan, ١٨٨١ , ٦th edition, p. ١٧٤



،،ةّيبرعلا ىلإ
!!؟

 ةميق بير الو يهف،قباس دوجو اهل ناك نإ))لفون نب ةقرو(( ةمجرت اًمامت تفتخا اذامل :اعسات
!؟ةماه ةيملع
 باتكلا لهأ رابخأ))ةقرو(( نم تذخأ دق كنإr لوسرلل ةكم رافك لقي مل اذامل :ارشاع
!؟يمجعأ ىتف ىلإ ميلعتلا اذه ةبسنب اوفتكاو،ةبّرعم
،يحولا لوزن عم،ةثداحلا كلت يف الإ ةقرو ىلعr لوسرلا فّرعتي مل :رشع يداحلا
 !نسلا ريبك،ىمعأrلوسرلاب هئاقتلادنعناكو، اهدعب))ةقرو(( تامو
 نمز سدقملا باتكلل ةّيبرع ةمجرت حلاصل ثيدحلا اذ  لالدتسالا نع نيقرشتسملا ضارعإ ّلعلو
 لمحي تمص وهف ؛)نايب ؛نايبلا ىلإ ةجاحلا ضرعم يف تمصلا( :هيف لاقي اّمم،ةّيوبنلا ةثعبلا
!ن ورّصنملاهمعز امل هيف ةجح ال هّنأب )اًحيصف( اًفارتعا

يخيراتلا ءارقتسالا ةداهش
 كلذب تّرقأو،نيقّقحملا نييميداكألا نم ديدعلا،رافسألا هذهلةيبرعلاةمجرتلا بايغل دهش
 تبث نأ دعبكلذو،ميركلانآرقلا ةلاصأ ضقن ىوعد  ّمه لمحت مل يتلاةصّصختملاتاعوسوملا
 بتك نم ّمهأ ّلعلو،ةيوبنلا ةثعبلا نمز سدقملا باتكللةيبرعلاةمجرتلا بايغ يخيراتلا ءارقتسالاب
 Bruce(())رغزتم سورب(( ةثاّحبلا،ملاعلا تاغل يف سدقملا باتكلا تامجرت خيرات عوضوم يف

Metzger((
 The Bible in((يعجرملا هباتك يف،هبادآو ديدجلا دهعلا ةغل ذاتسأ،١٣٧

Translation((نأشلااذه يف لاقدقف ؛سدقملا باتكلا تامجرت خيراتب ةرشابم ةروصب قّلعتملا: 

١٣٧
٩١(رجزتم سورب  يف ةعونتم تافّلؤم هل .ديدجلا دهعلل يصنلا دقنلا تاسارد ةمئأ دحأ :)م٧٠٠٢-م٤١

 دهعلل يسايق ينانوي صن مهأ دادعإ يف كراش .ديدجلا دهعلاب ةقّلعتملا ةّيميداكألا تاساردلا يف ةددعتم تاعوضوم
 ربتعت .اهيلع قيلعتلاوديدجلا دهعلل ةّيزيلجنإلا تامجرتلا نم ديدعلا ريرحت يف كراش امك .نيرشعلا نرقلا يف ديدجلا
.ةّيبرغلا تاعماجلا يف ةصصختملا تاساردلا يف ةّيساسأ عجارم هتافّلؤم



١٣٨)).نماثلا نرقلا ىلإ دوعت سدقملا باتكلل )ةّيبرعلا( مجارتلا مدقأ ّنأ حجارلا نم((
بتكو .

 يذلا همجعم يف ))Thomas Patrick Hughes(( ))زغوه كيرتاب ساموت(( رّصنملا قرشتسملا
 .م .ج(( قرشتسملا نع ًالقن-))The Dictionary of Islam((ةّيمالسإلا تاحلطصملل هّصخ
))J. M. Rodwell(( ))لي ودور

١٣٩-: ))

 ةّيبرع ةمجرتمدقأ ...
 يف تباثلا فالتخالاب جتحاو.١٤٠))يمويفلا ايدعس ربحلا ةمجرت يه،اهرمأ انغلب ميدقلا دهعلل
 ءامسأ مسر يف اًضيأ اهفالتخاو نيدهعلا رافسأل ةرخأتملا ةّيبرعلا تامجرتلا نيب ةّيبدألا ةغايصلا
 نع ةرخأتم تامجرت يه اّمنإو،مالسإلل ةقباس ةميدق ةّيبرع ةمجرتل دوعت ال ا ّ إ لوقلل ؛مالعألا
١٤١.)ةّيطبقو،ةّينايرسو،تاجلوفلاو،ةّينيعبسلا( ةفلتخم ة ّيوغل لوصأ نم،كلذ

 لوح هاروتكدلل هتحورطأ ةمتاخ يف١٤٢))وريتسإ تربلأ(( يرصملا يليجنإلا ثحابلا صلخو
 تاسابتقالا(( :سدقملا باتكلا نم هتاسابتقا يف))ةبيتق نبا(( اهدمتعا يتلا)ةّيبرعلا ةمجرتلا(

١٣٨
Bruce Metzger, The Bible in Translation, Grand Rapids: Baker 

Academic, ١٠٠٢ , p. ٦٤
١٣٩

.يزيلجنإ قرشتسم :)م٠٠٩١-م٨٠٨١( ليودور زودم نوج
١٤٠

Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, being a 
cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, and customs, together 
with the technical and theological terms, of the Muhammadan 

religion, London: W.H. ALLEN, ٥٩٨١ , pp. ٦١٥ - ٦١٥
١٤١

٦١٥ص،قباسلا ردصملا ؛رظنا
١٤٢

 ةغللاب بتكي امك همسا ىلع رثعأ مل ذإ يبيرقت يبرعلا لباقملاو،)Albert Isteero( ينيتاللا فرحلاب بتكي
٨٥٩١ ةنس اًسيسق مّسر .رصمب )ديعسروب( يف،م٠٣٩١ ةنس ديلاوم نم هنأ هفيرعت هاروتكدلا ةطوطخم يف ءاج.ةّيبرعلا



 باتكلل ةّيبرعلا تامجرتلا ركبأ نأش يف قيقحتلا :اهردصمو ةبيتق نب ملسم هللا دبعل ةّيباتكلا
 Abdullah Muslim Ibn Qutayba’s Biblical Quotations and their‘(())سدقملا

Source: An inquiry into the earliest existing Arabic Bible Translations((
١٤٣

(( :لوقلا ىلإ
 لبق ة ّيبرع ةمجرت بايغل هب ّلدتسا اممو،١٤٤)).

 ىلع شوقنلا تّلد ذإ؛برعلا ةغل يف ةمجرتلا هذهل ةّيبرعلا دالبلا دوهي ةجاح مدع ؛مالسإلا روهظ
،زاجحلا يف ينارصن عمتجم دوجو مدع دهشيف ىراصنلا اّمأ،ةّيمارآلل مهلامعتسا

 ةمجرت دوجو كلذ بكاوي نأ لوقعملا ريغ نم هّنأ ىلع،
١٤٥.سدقملا باتكلل ةّيبرع

 اـــملفلاـــخم هرّرـــقن اـــم ّنأ بـــسحي نـــّمع مهوـــلل اـــًعفد ؛ةّيـــضقلا هذـــه يف لـــّصفن نأ دـــّيجلانـــم هـــّلعلو
 هذـــــه يف نيـــــصصختملا نييبرـــــغلا باـــــّتكلا مالـــــعأ نـــــم عوـــــضوملا اذـــــه يف اوفّنـــــص نـــــم هـــــيلإ ىـــــهتنا
 ىلإ هــــسفن ملــــسأ نــــمو،نيثحاــــبلا نــــم نيــــق ّقحملا قــــفاو نــــم ئراــــقلا م َل ْعيــــِلو،ةــــقيقدلاتاــــساردلا
.اهاوه هسفن عبتأو اهتيلاعفنا

:
  بادآلاو ةّيماــسلا تاــغللا ذاتــسأ–))Ira Maurice Price(())سيارــب سيروــم ارــيإ(( روتكدــلا رــكذ
اهـــصوصنو سدـــقملا باـــتكلا تاـــطوطخم خيراـــت ءارقتـــساب صاـــخلا هـــباتك يف- وغاكيـــش ةـــعماج يف

 يباتكلا بدألا س ّردي وهو .طسوألا قرشلا سئانك سل  ماع ريتركسك م٥٦٩١ ةنس بختنا .ةّيليجنإلا ةسينكلا يف
.ةّيرصملا ةّيليجنإلا ةسينكلا سرادمىدحإ يف

١٤٣
.ةّيكيرمألا)Johns Hopkins( ةعماج يف م٠٩٩١ ةنس اهشقان
١٤٤

Albert Isteero, ‘Abdullah Muslim Ibn Qutayba’s Biblical Quotations 
and their Source: An inquiry into the earliest existing Arabic Bible 

Translations, p. ٦٣٢ , manuscript
١٤٥

٧١-٧ ص،قباسلا ردصملا رظنا



 دـجوأ يذـلا وهيبرعلا ناسللا تيبثت ّمت ثيح رصمو ايروسل يبرعلا يمالسإلا حتفلانأا امجرتو
))ةّيحيـسملاةعوـسوم((كـلذ ىـلعهـتقفاو و١٤٦ .ةـّيبرعلا ةـغللا ىلإ سدـقملا باـتكلا ةـمجرتل ةـجاحلا
))The Encyclopedia of Christianity((ّنإ اــهلوقب ))

.((١٤٧

 ةنــــس ةــــعبط–))The Catholic Encyclopedia(())ةــــّيكيلوثاكلا ةعوــــسوملا(( تثدــــحت اــــملو
 اــّمنإو ؛رــشاعلانرــقلا لــبق ةــمجرتل ا ًرــك ِذ ثدــُحت مل،سدــقملا باــتكلل ةــّيبرعلا مجارتــلا نــع-م٣١٩١
 ةـــّينانويلا ةـــمجرتلا قـــبط ميدـــقلا دـــهعلا نـــم ءازـــجأل تاـــمجرت عبـــس وأ تـــس دـــجوت(( :هـــّنأ اـــهيف ءاـــج
١٤٨)).رشاعلا نرقلا ىلإ دوعي اهضعب،ةّينيعبسلا

 تاــمجرتلا(( : ّنإــف))Horne(())نروــه((،نيزراــبلا نيظفاــحملا ىراــصنلا مالــعأ دــحأ لاــق اــمك رــمألاو
١٤٩)).رشاعلا نرقلا ءارو امىلإ دتمت ال ميدقلا دهعلل ةّيبرعلا

 هــقيلعت يف )م٤٦١١ يفوــت())ارزــع نــبا(( يدوــهيلا رــّسفملا هــلاق اــم،ةداهــشلا هذــه قدــص دــكؤي اــّممو
 ىلإ ىــسومل ةــسمخلا رافــسألا مجرــت دــق١٥٠))يموــيفلا ايدعــس(( ّنأ نــم٢/١١ نيوــكت صــن ىــلع

١٤٦
 ,Ira Maurice Price, The Ancestry of Our English Bible ؛رظنا

Philadelphia: The Sunday School Times Company, ٠٢٩١ , ٧th edition,

p. ٨٠١١٤٧
Geoffrey W. Bromiley, ed. The Encyclopedia of Christianity, Tr. Erwin 

Fahlbusch, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ٩٩٩١ , p. ٢٤٢

١٤٨The Catholic Encyclopedia, New York: The Universal Knowledge 

Foundation, INC., ٣١٩١ , ٥١ / ٩٦٣

١٤٩Thomas Hartwell Horne, An Introduction to the Critical Study and 

Knowledge of the Holy Scriptures, New York: R. Carter & Brothers, ٢٥٨١ ,  

٤٧٢ /١
١٥٠

 جهانملاب رّثأت .ةّيبرعلا-ةّيدوهيلا تاباتكلا دئار ربتعي .يدوهي فوسليفو ربح :)م٢٤٩-٢٨٨( يمويفلا ايدعس
.ةّيمالسإلا ةّيمالكلا ثحابملاو



 صنــــلا ةــــيادب ّنأ يأ ..١٥١)).ةــــموهفم ريـــغ اًروــــمأ ّمــــضت الاــــّ أ رـــهظيل م اــــباتكو لــــيعامسإ ةـــغل((
 هــب رــّقأ اــم وــهو١٥٢.رــشاعلا نرــقلا يف))يموــيفلا ايدعــس(( عــم تــناك دــق ةــسمخلا رافــسألل يبرــعلا

١٥١
Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible 

criticism, New Jersey: Princeton University Press, ٢٩٩١ , pp. ٧١١

١٥٢
 ىلع رّكعي عساتلا نرقلا يف ينيعبسلا ينانويلا صنلا نم ةّيبرع ةمجرت دوجو نم))يدوعسملا(( هركذ ام ّنأ ودبي ال

 :٢١١ ص )٣٤٨١ ،ليرب :نديل ،جوغ ود .ج .م /ت())فارشألاو هيبنتلا(( :هباتك يف هلوق ّنإف ؛نتملا يف هترّرق ام
 ةيردنكسإلاب ًاربح نوعبسو نانثا اهلقن ةاروتلا هل تلقن يذلا وهو ،ةنس نيرشعو نيتنثا كلم سردنصكلا سويملطبا((
 نب نينح مهنم رخأتو مدقت نمم ةدع يبرعلا ىلإ ةخسنلا هذه مجرت دقو .ةينانويلا ىلإ ةيناربعلا ةغللا نم رصم دالب نم
 ىندأ دجوت ال)١(  : بابسأل ؛رظن هيف)).سانلا نم ريثك دنع ةاروتلا خسن حصأ يهو )م٧٧٨-م٩٠٨( قاحسإ
 Meira Polliack, The Karaite Tradition of ؛رظنا( )تامجرتلا( هذه ىلع تاطوطخملا نم ةداهش

Arabic Bible Translation, Leiden: Brill, ٧٩٩١ , p.  نب قاحسإل(( تفرع دق هّنأ مغر )٨١
.؛رظنا())نلاج(( بيبطلل بتكلا تارشع اهنم ةريثك بتكل تامجرت))نينح Samir Johna, Hunayn 

ibn-Ishaq: A Forgotten Legend, American Surgeon, ٨٤٣١٣٠٠٠ , 
May ٢٠٠٢ , Vol. ٨٦ , Issue ٥, p.  الإ-لكلا لفغيو ،بطلا بتكل هتامجرت خيراتلا ركذي فيكف ؛)٨٩٤

 اّمأف(( :)٣١١-٢١١ص( ةرشابم صنلا اذه دعب))يدوعسملا(( لاق )٢(-!؟ةاروتلل هتمجرت ركذ-يدوعسملا
 يف نودمتعيف ديحوتلاو لدعلا ىلإ بهذي نمم مهو ةينانعلاو مظعألا روهمجلاو وشحلا مهو ثعمشألا نم نويلئارسإلا
 نييلئارسإلا نم ةدع ىلع ةيبرعلا ىلإ اهتمجرتو ًاباتك نورشعو ةعبرأ يهو روبزلاو ءايبنألاو ةاروتلا ةيناربعلا بتكلا ريسفت
 يف هتافو تناكو بهذملا يثعمشإ يناربطلا بتاكلا ايركز نب ىيحي ريثك وبأ مهنم مهرثكأ اندهاش دق مهدنع نيدومحملا
 امك ،اهيلع ليلد ال ىوعد هذهو ،)) ًاضيأ بهذملا يثعمشإ يمويفلا بوقعي نب ديعس مهنمو ةئامثالثلاو نيرشعلا دودح
 برعي فيك ذإ ؛اهرادصإ تارربم–))ديعس(( انه هامس يذلا-))ايدعس(( ةمجرت نع يفنت اّ أل ؛اًدج ةدعبتسم اّ أ
 ،))ايركز نب ىيحي ريثك وبأ(( هذاتسأ كلذب ماق نأ دعب ةرشابم ،يملع جرحو ةقشم نم كلذ يف ام عم ةّيربعلا رافسألا
 ،!؟اًعم نينثالا ركذل يعاودلا رفاوت عم ذيملتلا ةمجرت ركذ ريغ ربخلا يف قبي ملو ،ذاتسألا ةمجرتل اًركذ ىرن ال اذاملو
 هباتك يف))ةيميت نبا(( مالسإلا خيش هيف لاق ؛ةبوذكملا تاياورلا لقنب نيملسملا ءاملع دنع مهتم))يدوعسملا(()٣(
 ام بيذاكألانم يدوعسملا خيرات يفو(( :٤/٤٨ )ـه٦٠٤١ ،ةبطرق ةسسؤم ،ملاس داشر دمحم /ت())ةنسلا جاهنم((
 ام اًريثك هنأ امك ،)).بذكلا ةرثكب فرعدق )))بهذلا جورم(( دصقي( باتك يف قثوي فيكف ،ىلاعت هللا الإ هيصحي ال



 مـهأو لّوأ(( :هـلوقب))ميدـقلا دـهعلا ىلإ لخدـملا(( هـباتك يف))لـيلخ فـسوي ليئومـص(( سـقلا روتكدلا
 يدوـهي لـجر وـهو،١٥٣نوواـجلا ايداعـس اـ  ماق يتلا يه ةّيربعلا ةغللا نم ةذوخأملا تامجرتلا هذه
١٥٤)).م٢٤٩ ماع تامو لباب يف اروس يف ةّيدوهيلا ةسردملل اًسيئر ناك .اًدج فقثمو ملعتم

 ّالإ،مالسإلا راشتنا دعبميدقلا دهعلل ةّيبرع ةمجرت روهظ مغر هّنأ وه انه هتفاضإ نم دب الاّممو
 دق ام ّالإ،ىلوألا مالسإلا نورق يف نيملسملا نيب جرت مل-تدجو نإ اهريغو–ةمجرتلا هذه ّنأ
 ةّيمالسإلا تاباتكلا يف لقنلا ناك دقو .١٥٥-سلدنألا يف- ابوروأ دالب يف ىنثتسي نأ نكمي
  تناك امك،١٥٦رشابملا ريغيهفشلا دازلا نم اًساسأ نورقلا كلت يفسدقملا باتكلا نع

 ،فراعملا ةئشنم ،ةيردنكسالا ،عقاولاو ةيرظنلا نيب يدوعسملا ةيفارغج ،ةبيهو دمحم حاتفلا دبع ؛رظنا( دانسإ نود لقني
.بير الب هلقن فعضي امب )٧٢ص ،م٥٩٩١ ،ـه٥١٤١
 يف لمعتست يتلا ريمازملا ةصاخ( سدقملا باتكلا نم عطاقمل ةّيبرعلا تامجرتلا ضعب كانه نوكت نأ قبس ام يفني ال
.ةريغص رافسأل وأ )ايجروتيللا

١٥٣
))يمويفلا ايدعس(( هسفن وه
١٥٤

٨٦ص،٢ط، م٥٠٠٢،ةفاقثلا راد :ةرهاقلا،ميدقلا دهعلا ىلإ لخدملا،ليلخ فسوي ليئومص
١٥٥

 رشابملا ليلدلا بايغل داقنلا نيب لدج ّلحم لازي ال سلدنألا يف))مزح نبا(( نمز ميدقلا دهعلل ةّيبرع ةمجرت دوجو
 ,Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds ؛رظنا( .يفنلا وأ تابثإلا بهذم حلاصل مساحلاو

medieval Islam and Bible criticism, pp.  دق))مزح نبا(( ّنأ ىلإ داقنلا ضعب بهذ دقو.)٤٢١
 Ann؛رظنا())Ishaq ibn Balask(( دي ىلعرشاعلا نرقلا يف تبّرع ةّينيتاللا نم ةّيبرع ةمجرت دمتعا

Christys, Christians in Al-Andalus, ١١٧ - ٠٠٠١ , Richmond: Curzon Press, ٢٠٠٢ , 
p. ٥٥١(

١٥٦
  هنكل،باتكلا لهأ نع لقنلا نم رثكأ دقف،بابلا اذه يف ةلثمألا مهأ نم ّدعي))يربطلا ريرج ابأ(( مامإلا ّلعل

 نرقلا يف))يربطلا نبر نب يلع(( يدتهملا ّنأ ظحالملا نمو .ميدقلا دهعلل يفرحلا صنلا قفاوي ردانلا ليلقلا يف ناك
 ناك-ةّيلخادلا نئارقلا هيلع ّلدت ام ىلع- هّنأ ّالإ))ةلودلاو نيدلا(( هباتك يف ةّيفرَحلاب  زّيمت نإو ،ا يداليم عساتلا
 ,Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds؛رظنا(.ةيبرع ال ةّينايرس ةمحرت لمعتسي

medieval Islam and Bible criticism, pp. ٢١١ - ٣١١(



 رافسألا صوصن نيب دوهيلانع اهلقن يفطلخت،هريغو))يبوقعيلاك(( نييرابخألا نيخّرؤملا بتك
 Hava(())هفاي سورازال افه((ةقرشتسملالوقت امك- يفني امب،ةّيشاردملا تاباتكلاو ةسدقملا

Lazarus-Yefeh((
١٥٨.ةرتفلا كلت يف نيملسملا نيب ةجئار ةّيبرع ةمجرت كانه نوكت نأ-١٥٧

 يديأب تناكامل ةّيباتكلا صوصنلا عم لماعتلا رسع ةفلاسلا ةّيئارقتسالا ةّيخيراتلا ةقيقحلا دّكؤتو
 ذخأيلr هللا لوسر يدي نيب حاتت نأ ضرتفي فيكف .. برعلا ةغلب تناك نإو،باتكلا لهأ
؟!يبرعلا ناسللا يف دوجو اهل نكي مل امل،رسيب رذيو اهنم

،يناــــطيربلا فــــحتملا ريدــــم بــــصنم لغــــش يذــــلاو،ريهــــشلا ينارــــصنلا ثــــحابلا لاــــق
 :دـيدجلا دـهعلل ةحاتملا تامجرتلل هدرس دنع،))Frederick G. Kenyon(())نوينك .ج كيردرف((
،ةينايرـسلا نـع اهـضعبو،ةينانويلا نع تامجرت اهضعب،)مويلا( اهدوجو ملع ُي ةيبرع تامجرت ةدع((
 )مجا رـــت( ضـــعب ىـــلع تـــماق تاـــعجارم يـــه ىرـــخأ تاـــمجرت نأ نيـــح يف،ةـــيطبقلا نـــع اهـــضعبو
 دــجوت ال اــمبرو، .اــهّلك وأ ةقباــسلا تاــغللا
١٥٩)).رّكبملا نمزلا كاذ يف ةدحاو

١٥٧
 ةزئاج ىلع ةلصاح .مويلا)نييليئارسإلا(نم يقارشتسالا لقحلا يف نلمع نم مهأ ىدحإ :هفاي سورازال افه

.ةريصق ة رتف ذنم تيفوت .خيراتلل )ليئارسإ(
١٥٨

٤١١ ص،قباسلا ردصملا ؛رظنا
١٥٩

"Several Arabic versions are known to exist, some being translations 

from the Greek, some from Syriac, and some from Coptic, while others 

are revisions based upon some or all of these. None is earlier than the 

seventh century, perhaps none so early." ( Frederick G. Kenyon, Our 

Bible and The Ancient Manuscripts, London: Eyre and Spottiswoode, 

٨٩٨١ , ٣rd edition, p. ٥٦ )



 Early(())دــيدجلا دــهعلل ةرــّكبم ةــّيبرع تاــمجرت((ـــبةــنونعملاهتــسارد يف))رــغزتم سورــب(( دّدــع دــقو

Arabic Versions of the New Testament((ماـيقلااـهيلإ بـسن يتـلا تايصخشلا 
 :ديدجلا دهعلا ّصنل

 نـــبا))ورـــمع(())يبرـــعلا ريـــمألا(( ّنأ هـــخيرات يف )م٩٩١١ ةنـــس يفوـــت())ينايرـــسلا لـــيئاخيم(( مـــعز-١
 نأ))اــنحوي(( يبوــقعيلا كرــيرطبلا نــم بــلط دــق )هــنع هللا يــضر())صاــقولا يبأ نــب دعــس(( يباحــصلا
 حيــسملا ةــّيهولأ ىلإ ريــشت يتــلا عــضاوملا فذــحي نأ ىــلع ةــّيبرعلا ىلإ ة ّينايرــسلا نــم لــيجانألا بّرــعي
 صوـصن نـم هـنم بـلط اـم فذحضفر ىلع))انحوي((كريرطبلا رارصإلاًرظنو،ديمعتلاو بلصلاو
١٦٠.صوصنلا نم ّيأ ءاصقإ نود،ةفقاسألا نم ةعومجم دي ىلع ةمجرتلا تّمت دقف ؛ليجانألا

 ةـمجرتب نماـثلا نرـقلا ةـيادب يف))John of Seville(())يليبشإلاانحوي((ينابسإلا فقسألا ماق-٢
١٦١.ةّيبرعلا ىلإ تاجلوفلا ةّينيتال نم ليجانألا

٨٩ةنس فّلأ–))ميدنلا نبال(())تسرهفلا(( باتك يف ءاج-٣  نـب دـمحأ(( همسا ًالجر ّنإ هلوق-م٧
١٦٢.ليجنإلاو ةار وتلاب ّرع دق))ديشرلا نوراه(( ةفيلخلا ىلوم))مالس نب هللا دبع

١٦٣:
 باــيغ كلذــب تــبثيو، ىلإ ةــّيبرعلا تاــمجرتلا ّدرــي ثارتــلا اذــه ّلــك-١
.ةّيوبنلا ةثعبلل ةقباس ةّيبرع ةمجرت دوجو ىلع يخيرات ليلد
 وـــلو– ةدنـــسم لـــئالد باـــيغ ىـــلع ةـــيّوق ةـــلالدهـــيف ّنإـــف،هـــضعب وأ ثارتـــلا اذـــه ّحـــص ءاوـــس-٢
.ةفيرشلا ةّيوبنلا ةثعبلا لبق ام ىلإ رمألا ّدر ىلع-ةفيعض

١٦٠
 Bruce Metzger, ‘Early Arabic Versions of the New Testament,’ in ؛رظنا

Matthew Black and William A. Smalley, eds. On Language, Culture, 

and Religion: In Honor of Eugene A. Nida, Paris: Miton, ٤٧٩١ , p. ٨٥١١٦١
٩٥١ ص ،قباسلا ردصملارظنا ١٦٢
٣٣-٢٣ ص ،ت .د،فراعملا راد :توريب ،تسرهفلا،ميدنلا نبا
١٦٣

!أطخ وهو،)مييقت( ضعبلا اهبتكي



 هـّلعلو،هـتّيمهأ مـغر،ةّيمالـسإلاو ةـّيبرعلا تاـفّلؤملا يف))ينايرـسلا لـيئاخيم(( هـمعز امل اًرثأ دجن ال-٣
،ةــسّدقملا رافــسألل هــئالو نــع لزاــنتلا ضــفر هــّنأ كرــيرطبلا اذــه دــيجمت ةــّصقلا هذــه لالــخ نــم دارأ
.نيملسملا ناطلس تحتشيعي ناك هنأ مغر
 بــلط دــق رــّكبملا يمالــسإلا خيراـتلا يفاــًيبرعا ًريــمأ ّنأاهاوعدــباـهنتم يف ةزراــب ةراــكنلــمحت ةـّصقلا
:يه ةراكنلا هجوأو .ليجانألا بيرعت

o

oاهـــضقن ريــغلباــتكلا لــهأ بـــتكيف رــظنلا نــم عــنم يذــلا 
.١٦٤مالسإلا ةّيناّبر ىلع اهيف امضعب ةلالد تابثإو

oال دـيمعتلاو بلـصلاو حيـسملا ةّيهولأ ىلإ تاراشإلا ةفوذحم ةمجرت ىلإ )ريمألا( اذه ةجاح 
– نوـنمؤيو،لـيجانألا ةـّيجح نورـي ال نوملسملاف،ا ًيقطنم وأ اينيد وأ ايخيراتا ًرربم كلمت
!!؟ةّجحب سيل ام ليدعت ىلإ جات ُحي َمِلف،اهفيرحتب-ةنايد

  يف ءاــج دــق هــّنأ ،رــشع يناــثلا نرــقلا يف شاــع يذــلا))ينايرــسلا لــيئاخيم(( ةــّصق نالــطب دــكؤي اــّممو
 كرــيرطبلاو))ورــمع(( هــمسا اًملــسم اًدــئاق عــمج ًءاــقل ّنأ نماــثلا نرــقلا ىلإ دوــعي ينايرــس خيراــت باــتك
 سيــلو .١٦٥لــيجنإلا نومــضم لوــح هتالؤاــست ملــسملا فرــطلا هــيف ضرــع ،))لوألا اــنحوي(( يبوــقعيلا
 هــنأ كــش الو .))ورــمع(( دــئاقلا ىلإ اــًقحال بــسن يذــلا بــيرغلا بــلطلا ىلإ ةراــشإ ةــقيثولا هذــه يف

١٦٤
 لهأ بتك يف رظنلا زوجي الو(( :)١/٤٣٤،ـه٢٠٤١ ،ركفلا راد :توريب())عانقلا فاشك(( يف))يتوهبلا(( لاق

 كلذ يف امل ،اهتياور الو ،لطابلاو قحلا ىلعةلمتشملا بتكلا يف رظنلا الو ،عدبلا لهأ بتك يف رظنلا الو ... باتكلا
!ا  لالدتسالل ال اهضقنل بتكلا هذه يف رظنلا ةحابإ ىلع ملعلا لهأ ّصن دقو،)).دئاقعلا داسفإ ررض نم

١٦٥
M. J. Nau, ‘Un colloque du patriarche Jean avec l’émir؛رظنا des 

agaréens et faits divers des années ٢١٧ a٧ ٦١ ,’ in Journal Asiatique ١١ th

Series, ٥ ( ٥١٩١ ), pp. ٥٢٢ - ٩٧٢ (Quoted by, Sidney H Griffith, ‘The Gospel in 
Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century,’ in

Oriens Christianus, ٥٨٩١ Volume ٩٦ , p. ٥٣١ )



،اــ الالدو ةــعقاولا هذــه ةــميقل ؛لــيجنإلا بــيرعت دــئاقلا اذــه بــلط ىلإ اوريــشي نأ نيخرؤملاــب يرــح
!عقت مل ا ّ أ ىلع ةلالد كلذ يفو ؛نكي مل ام وهو
 دـّكأو،)légende( ةـفارخ الإ يـه اـم ةـّصقلا هذـه ّنأ))Louis Leblois(())اوـلبول سيوـل(( ىرـيو
))ماــــهغنمرت(( هــــقفاوو ،r١٦٦لوــــسرلا نــــمز سدــــقملا باــــتكلل ةــــّيبرع ةــــمجرت كاــــنه نــــكت مل هــــّنأ
))Trimingham((

 اــمك،١٦٨))ةــصقلا هذــهل ةــقثلا نــم لــيلقلا ريــغ حنــمن نأ نــكمي ال(( :هــلوقب١٦٧
١٦٩.اهتّيخيرات ىلع ىرخألا تاضارتعالا نما ًددع))Georg Graf(())فارغ جروج(( دقانلا راثأ

 دــق فقـسألا اذــه ّنأ عـجارملا ةــماع ركذـت ذإ ؛))اـنحوي(( فقــسألا ةـمجرت رــمأ يف داـقنلا فـلتخا-٤
،))Mariana(())اـنايرام(( ينابـسإلا خرؤـملا هـلقن اـمل اـًعبت م٧٣٧ ةنـس يداليـم نماثلا نرقلا يف شاع
 نرـــــــقلا يف شاـــــــع دـــــــق روكذـــــــملا))اـــــــنحوي(( ّنأ ىلإ))Tisserant((و))Simonet(( بـــــــهذ نيـــــــح يف
 دـق فورـعملا))اـنحوي(( فقـسألا ّنأ رّرـق دـقف))Gildemeister(())رتـسيامدليج((اـّمأ،١٧٠عساتلا

١٦٦
“Il est certain qu’il n’existait point de traduction arabe de la Bible 

au temps de Mohammed”  Louis Leblois, Les Bibles et les Initiateurs 

Religieux de L’Humanite, IV. ٧٠٢ , Paris, Librairie Fischbacher, ٨٨٨١
١٦٧

 ىندألا قرشلا ةسردم يف توهاللا ذاتسأ :John Spencer Triminghamماهغنمرترسنبس  نوج
.ايقيرفإ يف مالسإلا ةساردب ةيانع هل تناك .توريبب

١٦٨
“Little credence can be given to this story” Trimingham, Arabs, 

p. ٥٢٢ ( Quoted by, Yoel Natan, Moon-o- Theism: Religion of a War and 

Moon God Prophet, Yoel Natan, ٦٠٠٢ , ٥٩٥/١ )
١٦٩

 ,Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur ؛رظنا

Studi e testi ٨١١ , Citta del Vaticano, p. ٥٣١٧٠
Maria ؛رظنا Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael 

Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Andalus, Cambridge:

Cambridge University Press, ٠٠٠٢ , p. ٣٢٤



 ودـنلوت فقـسأ وـه ةـمجرتلا هذـه ةـّصق نـع ثّدـحت نم لّوأ ّنأ امك .١٧١.رشاعلا نرقلا يف شاع
))Rodrigo Ximenes(()( مـكح ءانثأ شاع يذلا )م٧٣٢١ :يفوت)ّنإ لاـقو،))نماـثلا وـصنوفلأ 
 Primera(( باــتك يف معزــلا اذــه رّرــك مث،))نارــطملا ديعــس(ـ(ــب اذــه))اــنحوي(( نومــسي اوناــك برــعلا

Cronica General((مـــكح ءاـــنثأ ))عـــسوأ ةروـــصبواـــًضيأ هدّدر اـــم وـــهو،))رـــشاعلا وـــصنوفلأ 
١٧٢.رشع سداسلا نرقلا يف))انايرام((

 فاـضي اـّممو .هتـشاشه لـبدانـسإلا ةواـخر،اهركذ نمزو ةاعّدملا ةّصقلا نيب ينمزلا قرافلا فشكي
 لــيجانألا ّمــضتو رــشاعلا نرــقلا ىلإ دوــعت سلدــنألا يف ةــحاتم ةــّيبرع ةــمجرت مدــقأ ّنأ نأــشلا اذــه يف
١٧٣.ريمازملاو ةعبرألا

 .ةريـبك ةروـصب هتداهـش فعـضي اـم وـهو،هـقيرط ريـغ نـم،هلوق يف))ميدنلا نبال(( عباتم ملعُي ال-٥
 ةـنازخ نـم نوـكي نأ هبـشي خـسنلا ميدـق يلإ عـقو باـتك يف تأرـق(( :ةـغلابم هـيف هلقن يذلا مالكلاو
 ماوــعلاو ةيوــشحلا رــثكأو اــهغلبمو ةــلزنملا بــتكلاو اهددــعو فحــصلا ءاــمسأهــيف هــلقان رــكذ نومأــملا
 ىـلع هـنم هـيلإ جاـتحي اـم ةـياكح هذـهو اذـه يباـتكب قـلعت اـم هـنم تركذـف،هـنودقتعيوهـب نوقدـصي
-ديـشرلا هبـسحأ- نوراـه نينمؤـملا ريـمأ ىلوـم مالـس نـب هللا دـبع نـب دـمحأ لاـق(( :باـتكلاظـفل
 هــيلعميهاربإــب اوــنمآ نيذــلا ةــيميهاربإلا نويباــصلا مــهو ءاــفنحلا باــتك نــم باــتكلا اذــه تــمجرت
 ال اـم هـنم ترـصتخاينأ الإ لوـط هـيف باـتك وهو هيلع هللا اهلزنأ يتلا فحصلا هنع اولمحو مالسلا
 ةـجحلا نـم هـيلإ جاـتحياـم هـيف تـلخدأو مهقرـفتو مهفالتـخا نم تركذ ام ببس هب فرعيل هنم دب
 لـهأ نـم ملـسأ نـم نـعو هباحـصأ نـعوr لوـسرلا نـع تءاـج يتـلا راثآلاو نآرقلا نم كلذ يف
 ناـهيتلا نـباو راـبحألا بـعكو هـبنم نـب بـهوونيماـي نـب نيماـيو مالـس نـب هللا دـبع مهنـم باتكلا
.بهارلا ا ريحبو

١٧١
٥١٦١/٣ ,William Smith, ed. A Dictionary of the Bible ؛رظنا , London, 

John Murray, ٣٩٨١ ١٧٢
 Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael ؛رظنا

Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Andalus, p. ٣٢٤١٧٣
٣٢٤ ص،قباسلا ردصملا رظنا



 بـتكو لـيجنإلاو ةاروـتلاو فحـصلاو باتكلا اذه ردص تمجرت((  :مالسنب هللا دبع نب دمحأ لاق
 ةـيبرعلا ةـغل ىلإ-باـتك لـك لـهأ ةـغل يهو- ةيباصلاو ةينانويلاو ةيناربعلا ةغلنم ةذمالتلاو ءايبنألا
١٧٤.))...فيرحتلا ةفاخم هنييزت الو ظفل نيسحت كلذ يف غتبأ ملوا ًفرحا ًفرح

 ّلــك باــيغو،ةرــّكبملا ةرتــفلا كــلت يف لــئاه يــملع دــهج نــع جتاــنلا مخــضلا مــلعلا اذــه عايــض ّنإ
 نــمل ؛))تــسرهفلا(( بحاــص هــنع لــقن يذــلا روــمغملا باــتكلا اذــه ريــغ يف-هــمسال ىتــح- هــل رــكذ
 عاـبتأ نـع ثيدـحلا ّنأ اـمك،ىوعدـلا هذـه قدـص ىـلع كـشلا نـم ةـمتاق لالـظب يـقلت يتلا رومألا
،ةـــبارغلاو بـــيرملا ماـــ إلا نيـــب عـــمجي رـــمأ وـــه ةـــسّدقملا مهرافـــسأو مالـــسلا هـــيلع))ميهارـــبإ((هللا يبـــن
 ساـبتلا هـيف ثدـحي دـق اـًضراع ا ًرـمأ ركذـي نكي مل))مالس نب هللا دبع نب دمحأ(( ىّمسملا ّنأ ةصاخ
يف داــقنلا نــم ددــع دازو !اــهبيرعتبهــسفن وــه ماــق ةمخــض رافــسأ نــع ثّدــحتي ناــك اــّمنإو،يوــفع
 اــم لالــخ نــم ةــّيربعلا ةــغللاو ةــّيدوهيلاب لــجرلا اذــه ةــفرعمب مهّكــش راــهظإب ةداهــشلا هذــه فاعــضإ
١٧٥.ةمجرتلا يف هجهنم نع هركذ

 ةـّيبرعلا تاـمجرتلا ّنأ،ةراـكن،ةـّيوبنلا ةـثعبلا نـمز دـيدجلا دـهعلل ةـّيبرع ةـمجرت دوـجوب لوقلا ديزي اّممو
 رئاودــلا ســفن نــع ةرداــص اــّ أ مــغر–يبرــعلا ناــسللاب ريــبعت ءوــسو ةــكاكر اــهيف،ةــحاتملا مدــقألا
))وــلب(( دــقانلا ّنإ ّىتــح-غــيلب يبرــع بولــسأب مالــسإلا دــض ينيدــلا لدــجلا يف تــبتك يتــلا ةّيــسنكلا
))Blau((يفرــحلا لــقنلل دوــعي كاذ ّنأ بــير الو .١٧٦ةــّيبرع مجارــت اــ إ لوــقلا ريــسعلا نــم هــّنأ ىرــي 
 ةـــثعبلا رـــصع ىلإ لـــصت ةـــميدق ةـــيبرع تاـــمجرت وأ ةـــمجرتباـــيغو،ةّينايرـــسو ةـــّينانوي تاـــطوطخم نــع
 .ةّيوبنلا

١٧٤
٣٣-٢٣ ص،تسرهفلا ،ميدنلا نبا

١٧٥
 ,Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation ؛رظنا
p. ٨١

١٧٦
٥ ص ،قباسلا ردصملارظنا



))كراتسموب(( دقانلا هظحال ام،ةقباسلا ةطقنلا دّكؤت يتلا ةماهلا ىرخألا تاظحالملا نم و
))Baumstark((

 نرقلا يف اوشاع دقو–))يربطلا نبر نبا((و))ظحاجلا((و))ةبيتق نبا(( ّنأ نم١٧٧
 هذه لصأ ّنأرهظأ اّمم ؛ةّيبرعلا ةغللاب،ليجانألا نم اًصوصن اوسبتقا دق-ا يداليم عساتلا
،ا اذتاسابتقالا هذه يف ةّيرهوج ةّلدأب رهظ َي ام وهو،ينايرس اهلصأ ٌصوصن تاسابتقالا
 ةّيبرعلا تامجرتلل يبرع رذج بايغ ىلع ةلالد كلذ يفو١٧٨.ةّينايرس تاملكاه ّنمضتاهنمو
.مالسإلا راشتنا دعب تدجو يتلا
Paul(())دراجال ود لوب(( دقانلا هب انربخي ام لالخ نماًحوضو رمألا دادزيو de 

Lagarde((
،)!(توهاللا ةبلط هيف بغري امم رثكأليجانألل ةّيبرعلا تامجرتلا ددع ّنأ نم١٧٩

 ضعب نإ ّىتـح،اهرداصم ددعت نعجتان كاذو،اًدج ةجعزم ةجرد ىلإ ةعّونتمتامجرتيهف
 لصأىلع ثلاثو،يطبق لصأ ىلع رخآ ءزجو،ينايرس لصأ ىلع اهنم ءزجدمتعي تامجرتلا
))Graf(())فارج(( دقانلا ناكو .ينانوي

هفينصت لالخ نم ةقيقحلا هذه ديكأت قّمع دق١٨٠
١٨١.ةّيبرعلا تامجرتلل

.Sidney H(())فـيرج ــه يندـس(( راشأو Griffith((
 ةـميظع ةـلالد هـل رـخآ يـملع ظـحلم ىلإ١٨٢

ةــّيبرعلا تاــمجرتلا مدــقأ ّنأ فــشك اذإ ؛ةــّيوبنلا ةــثعبلا دــعب اــم ىلإ تاــمجرتلا مدــقأ خي رأــت رخأــت ىــلع
-ةــيبرعلا ةــغللاب ةــفلؤملا ىراــصنلا نييراذــتعالا تاــفلؤمب ةلــصلا ةرهاــظدــيدجلا دــهعلا بــتكل ةــحاتملا

١٧٧
.يناملأ يجولوليف ملاع : )م٦٧٨١-م٠٠٨١( كراتسموب نوتنأ ١٧٨
.Anton Baumstark, Arabische Ubersetzung, p؛رظنا ٩٦١ (Quoted by, 

Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript 
Studies, pp. ٦٧٢ - ٧٧٢ )١٧٩

.يناملأ يباتك دقانو قرشتسم :)م١٩٨١-م٧٢٨١( دراجال ود لوب ١٨٠
.ينارصنلا قرشلااوسرد نيذلاداّقنلا مهأ نم .يناملأ قرشتسم :)م٥٥٩١-م٥٧٨١( فارج جروج ١٨١
Arthur ؛رظنا Vööbus, Early Versions of the New Testament : 

Manuscript Studies, pp. ٧٨٢ - ٨٨٢
١٨٢

 .اكيرمأ يف ةّيكيلوثاكلا ةعماجلا يف ا ادآو ةّيرصملاو ةّيماسلا تاغللا مسق يف اًذاتسأ نآلا لمعي :ثفيرغ يندس
 بتك كلذ يف هلو،مالسإلا ىلع ةرّكبملا-ةّيبرعلاو ةّينايرسلا- ةّينارصنلا دودرلا يف صصختم بتاك مهأ مويلا وه
.ةريثك تالاقمو



 نـــمز زارـــفإ يـــه بـــتكلا هذـــه ّلـــك نأ ينـــعي اـــم وـــهو ..-١٨٣))ةرـــق يبأ رودوـــيث(( تاـــباتك ةـــصاخ
١٨٤.دحاو

 مل،يمالـسإلا رـصعلا يف ترـهظ يتـلا دـيدجلا دـهعلل ةـّيبرعلا تاـمجرتلا ةرذب ّنأ فشكي كلذ ّلك
.ناسللا ةّيمجعأ ةئيب نم ةليسف تذخ ُأ دق امنإو،ةّيبرع ضرأ يف تبنت

 ةــمجرتلا قبــس ىــلع ًاليــلد ةــّيخيراتلا تادنتــسملا نــم جرختــسي نأ هــنكمي ال ثــحابلا ّنإ :
 ماــــمأ سيــــلو .كــــلذ نــــع ةرّخأــــتم اــــهّلك ةــــحاتملا لئالدــــلاف،ةــــّيوبنلا ةــــثعبلل،دــــيدجلا دــــهعلل ةــــّيبرعلا
.ةمجرتلا هذه روهظل حرتقملا نمزلا كلذب رّخأتيل اهّدري نأ وأ اهيف درو ام لبقي نأ ّالإ يصقتسملا
 ةــّيبرع ةــمجرت باــيغ،ميرــكلا نآرــقلا دــض ةــياعدلا )نهتــما( نــمم ددــع،هاــبتنالا تــفلي اــّممو
 مــعز يف بــتك  نــم رهــشأ ربــتعي يذــلا))ليدــست((ءالؤــه نــمو ؛عباــسلا نرــقلا ّىتــح دــيدجلا دــهعلل
 The Original Sources Of The(())نآرقلل ة ّيلصألا رداصملا((هباتك يفلاق دق ذإ،سابتقالا

Qur'an((: ))نـــمز يف دـــيدجلا دـــهعلل ةـــّيب رع ةـــمجرت دوـــجو ىـــلع ة ّيـــضرم ةـــّجح دـــجوت ال هـــّنأ ودـــبي 
 There seems to be no satisfactory proof that an Arabic version of(()).دمحم

the New Testament existed in Muhammad's time.((!١٨٥

سدقملا باتكلا تاطوطخم ةداهش
 باـــتكلل ةـــّيبرع ةـــمجرت دوـــجو رـــكنت ةـــّيخيراتلا تالجـــسلا ّنأ يخيراـــتلا ءاـــصقتسالاب تـــبث نأ دـــعب
،دـيدجلاو ميدـقلا نيدـهعلا تاـطوطخم نـم اـنتاظوفحم يف رـظنن نأ اـنيلعف؛ةـّيوبنلا ةثعبلا لبق سّدقملا

١٨٣
 يف فيلأتلا ريثك ناك .ةيناكلملا بهذم ىلع ينارصن يتوهال .نارح فقسأ:)م٥٢٨-م٠٥٧( ةرق وبأ رودويث

.امهريغو ةّيدوهيلاو مالسإلا ىلع درلا
١٨٤

 Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its ؛رظنا

Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, ٥٨٩١
Volume ٩٦ , p. ٣١ ٤

١٨٥
St. Tisdall, The Original Sources of the Qur’an, London: Society For 

The Promotion Of Christian Knowledge, ١١٩١ , p. ٠٤١



 ةلاــصأ ةــعيبطو،اهخــسن نــمز ىــلع يــّصنلا دــقنلا و )Palaeography( ةــطاطخلا ءاــملع مــكحو
 نـــع ةـــثيدح تاـــمجرت اــ أ مأ ةقباـــس ةـــّيبرع تاــمجرت نـــم ةخـــسنتسم يــه لـــه يأ ؛تاـــمجرتلا هذــه
 خـسنلا خيراـت لـبق اـم ىلإ ةّيبرعلا ةمجرتلا خيرات ّدري لّوألا لامتحالا توبث ّنإ ذإ ؛ةّيبرع ريغ لوصأ
.ةحاتملا

 ديـصر ّنأ ّالإ،ةـميدقلااـ امجرتو ةـّيربعلااهتغل يف ميدقلا دهعلا تاطوطخم رصحب داّقنلا مامتها مغر
 يف يـملعلا مهخي راـت لـحارملـضفأ اوـشاع دـق دوـهيلا ّنأ مغر فعضلا ديدش ناك ةّيبرعلا تامجرتلا
 ترـهظومهـسرادمربكأ اوؤشنأ ثيح،ةّيوبنلا ةثعبلا نمز تسّسأت يتلا ةّيمالسإلا ةلودلا ناضحأ
.ينيدلا فيلأتلل ةريبك ةسامح مهيف
 ةـّيبرع ةـمجرت مدـقأ يـه))يموـيفلا ايدعـس(( ةـمجرت ّنأىربـكلاةـّيميداكألا ةـّيملعلا عـجارملا تقفّتا دقو
 داـّقنلا دـكؤي ّنأ هاـبتنالا ريـثي اـممو .اـهلبق ةـمجرت يقرـشملا يدوهيلا خيراتلاانل ركذي الو،مويلا ةحاتم
 ةــمجرت يــه اــّمنإو ؛يبرــع فلــسلاــًحيقنت الو ىرــخأ ةــيبرع ةــمجرتلا ًخــسن تــسيل))ايدعــس(( ةــمجرت ّنأ
 ةّينايرـسلا نـع ةرـشابم ةـمجرتم ىرـخألا ميدـقلا دهعلا رافسأ مدقأ ّنأ امك .١٨٦ةّيربعلا نع ةرشابم
١٨٧.ىرخألا تامجرتلا ةّيقبو ةّينانويلاو

 دـقو،يربـعلا فرحلاـب نـكل ةـّيبرعلا ةـغللاب تـناك اـّ أ))ايدعس(( ةمجرت لوح ةماهلا تاظحالملا نمو
 كــلذ يفو ؛١٨٨يبرــعلا فرحلاــب لــقأ ةروــصب اــًضيأ ترــهظ تــناك نإو ةروــصلا كــلت ىــلع ترــشتنا
 ءيـطب تـقو نـم مهريـغ ىلإ اـهلاقتنا هـجاتحي اـمو،اـهلهأدودـح يف ةـّيباتكلا فراـعملاراسحنال نايب
.ليوط دهجو

١٨٦
Ernst Würthwein, The Text Of The Old Testament, ٥٩٩١ , Tr. Erroll F. 

Rhodes, Michigan, William B Eerdmans Publishing Company, p. ٤٠١١٨٧
قباسلا ردصملا
١٨٨

 Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and؛رظنا
Bible criticism, pp. ٧١١



 يذــلا يبرــعلا ناــسللا يف ةــئراط ةــجاح روــهظل ةباجتــسا ّالإ تــسيل،اــهالت اــمو))ايدعــس(( ةــمجرت ّنإ
هـباتك يف))Ernst Würthwein(())نيفذرـف تـسنرإ(( لوـقي اذـه يفو ؛ةـّيبرعلا دالبـلا يف دوـهيلا هاـّنبت
:))The Text Of The Old Testament(())ميدـقلا دـهعلا ّصن((ةّيميداكألا تاساردلا يف ةّجحلا
 نييحيـسملاو دوـهيلل ةبـسنلاب تحبـصأو،ةعـساو ةروـصب ةـّيبرعلا ةـغللا ترـشتنا مالـسإلا راصتنا عم((

 ةـــّيبرع تاـــمجرت ىلإ ةـــجاحلا زورـــب ىلإرـــمألا اذـــه ىّدأ دـــقو .ةـــّيمويلا ةاـــيحلا ةـــغل ةـــحوتفملا دالبـــلا يف
١٨٩)).سّدقملا باتكلل

 نمــض دــيدجلا دــهعلل ةــّيبرعلا ةــمجرتلا نــع هــلاقم يف))F. C. Burkitt(())تــكروب .س .ف(( لاــق
 يبدأ فيلأت يأ نوكي نأ د ِجب حوجرملا نم هّنإ(( :))Dictionary of the Bible(( يباتكلا مجعملا
،ةنـساسغلل ةـّيبرعلا ةـكلمملا يف نويحيسم كانه ناك .دمحم نمز ىلإ همدق يف دوعي يبرعيحيسم
 كـــلت يف ةـــسينكلا رّوـــطت ىـــلع مـــكحن نأ نـــكل،ةـــّيبرعلا دالبـــلا بوـــنج نارـــجن يفو،قـــشمد قرـــش
 .ةّينايرـسلا تـناك ةّيـسنكلا ةـغللا ّنإ لوـقن اـننإف؛ا ًدـج ةـليزهلا ةـّيخيراتلا انتامولعم لالخ نم قطانملا

 ايروـس نـم ةريـبك َءازـجأ مالـسإلا تاوزـغ لـيوحتو،
١٩٠)).ةّيبرعلا ةغللاب ةثّدحتم تاعطاقم ىلإ نيتيحيسملا رصمو

 نــــم ةلــــسلس ىلإةــــقيقحلا يف دوــــعت اــــّ أ ةــــّيبرعلا لــــيجانألابةــــصاخلا ثاــــحبألا رــــخآ تفــــشك  دــــقو
 ؛١٩١ةـينيتاللاو ةـّيريحبلا ةـّيطبقلاو )اطيـشبلا( ةّينايرـسلاو ةـّينانويلا تاغللا نم ا اعجارمو تامجرتلا

١٨٩
Ernst Würthwein, The Text Of The Old Testament, p. ٤٠١

١٩٠
F. C. Burkitt, ‘Arabic Versions,’ in James Hastings, eds. A Dictionary 

of the Bible, New York: C. Scribner's sons, ٩١ ١١ , ٦٣١/١
١٩١

 D. C. Parker, An Introduction to the New Testament ؛رظنا

Manuscripts and their Texts, Cambridge: Cambridge University Press, 

٨٠٠٢ , p. ٤٢١



 )تلـسانت( ةـميدق ةـّيبرع تامجرت وأ ةمجرت نم فلسو دنس تامجرتلا هذهل سيل هّنأ ءالجب رهظي اّمم
.. ةّيلاتلا تامجرتلا اهنم

:لاقف ؛ةّيوبنلا ةثعبلا نم ز يبرع ليجنإدوجو مدع-ةليوط ثاحبأ دعب–))فيرج يندس(( ّنيب دقو
 يه؛ديدجلا دهعلل ةّيبرع تامجرت يوتحت يتلا تاطوطخملل ةفورعم ةخرؤم خسن مدقأ ّنإ((
 صن ىلع يوتحت١٥١ مقر ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخم . ءانيس لبج يفنيرتاك  ةسيدقلا ريد ةعومجم
 دهعلل ةخرؤم تاطوطخم مدقأ اّ إ .ةّيكيلوثاكلا لئاسرلاو لسرلا لامعأو سلوب لئاسرل ةمجرت
 ةغللا نم بيرعتلاب ماق يرسلا نب رسِب ّنأ انربخت ةطوطخملا هذه ةيا  يف تانايبلا .ديدجلا
١٩٢)).م٧٦٨ يأ ـه٣٥٢ يرجهلا ماعلل ناضمر رهش يف قشمد يف ةّينايرسلا

 ةطوطخم اّمبر يه ةفورعم ةطوطخم مدقأ(( :لاق دق))Eberhard Nestle(())لتسن دراهربإ((ناكو
 ةلاسرلاو،امور ىلإ ةلاسرلا ّصن نسبيج ةديسلا اهنم تحّقن،عساتلا نرقلا يف تبتك،ءانيس يف
١٩٣)).٢/٩-١/١سسفأ ىلإ ةلاسرلاو،ةيطالغ ىلإ ةلاسرلا و،سوثنروك ىلإ ةيناثلاو ىلوألا

.Vat. Ar(( ةطوطخم ّنإ))تكروب .س .ف((هلبق لاقو  ليجانألا نم ءازجأ ّمضت يهو–))٣١
،ا يداليم نماثلا نرقلا ىلإاهبسن دقهّنأ مغرو،١٩٤مدقألا يه-))سلوب(( لئاسرو ىلوألاةثالثلا
 نرقلا ىلإ ةطوطخملا هذه ّدرل ا  ّلدتسملا تامالعلاف١٩٥قيقد ريغ خيرأتلا اذه ّنأ ودبي هّنأ ّالإ
 ةيا  يف نونلا و،ءارلل هباشملا لئاملا ريصقلا ليذلا تاذ ميملادجن نحنف ؛اًدج ةفيعض نماثلا
 روضح اهلاهّلك...يدومع ال يقفأ طخبنيتيهتنملا ءاتلاو ءابلاو ،ىلعألا ىلإ ةيا  نود ةملكلا

١٩٢
Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 

Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, ٥٨٩١
Volume ٩٦ , p. ١٣١ - ٢٣١١٩٣

Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek 

New Testament, New York, Williams and Norgate, ١٠٩١ , p. ٣٤١١٩٤
,F. C. Burkitt, ‘Arabic versions,’ in James Hastings ؛رظنا eds. A 

Dictionary of the Bible, ٦٣١/١ ١٩٥
)قباسلاردصملا( !!))Guidi(( فرط نم الإ ةقدب فصوت مل ةطوطخملا هذه ّنأ ىلإ))تكروب(( راشأ



داقنلا نيب عويذ))تكروب(( لوقل فرعي ال كلذلو؛اًضيأ رشاعلاو عساتلا نرقلا تاطوطخم يف
))Graf(())فارج(( نم ّلك  عساتلا نرقلا ىلإةطوطخملا هذه ّدر دقو ؛هدعب

))سوبووف((و١٩٦
))Vööbus((

١٩٨))كورب زإ نوف لاشيم((و١٩٧
))Michel van Esbroeck((

.مهريغو١٩٩
 دق هّنأ ّالإ٢٠٠نكمم نمز ركبأ ىلإ ةّيبرعلا تاطوطخملا درل))عوشق تمكح(( سقلا ةسامح مغرو
 وأ نماثلا نرقلا ىلإ٢٠١)٨٢،٨ Sin. Ar. N. F. Parch( :-هداهتجا بسح– ةطوطخم مدقأ در
٢٠٢.اًيداليم عساتلا

 ةـــيبرعلا ءانيـــس ةـــطوطخماـــ أ روهـــشملاف ؛ةـــعبرألا لـــيجانألل ةـــحاتم٢٠٣ةـــخ ّرؤمةـــطوطخم مدـــقأ اـــمأ
 قــفاوملا ـــه٣٨٢ ةنــس))يــلمرلاانفاطــسا(( دادــعإ نــم اــّ أ ةــطوطخملا تاــنايب يف ءاــج دــقو٢٧٢٠٤

١٩٦
 Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament: their ؛رظنا

origin, transmission, and limitations, Oxford: Oxford University Press, 

٧٧٩١ , p. ١٦٢
١٩٧

Arthur ؛رظنا Vööbus, Early Versions of the New Testament : 
Manuscript Studies, p. ٨٨٢

١٩٨
.ايناملأب جيفدول ةعماج يف ينارصنلا قرشلا ايجولوليف ذاتسأ :كورب زإ نوف لاشيم
١٩٩

 Michel van Esbroeck, ‘Les Versions Orientales de la Bible: Une؛رظنا
Orienatation Bibliographique,’ in Jože Krašovec, ed. Interpretation der 

Bible, England : Sheffield Academic Press, ٨٩٩١ , p. ٣٠٤
٢٠٠

.اًقحال رمألا اذه نايب يتأيس
٢٠١

 نيتزيامتم نيتنثا نيتطوطخم ىلإ م٥٧٩١ ةنس نيرتاك تناس ريد يف اهفاشتكا دنع ةطوطخملا هذه ميسقت ّمت
.)٨٢ Sin. Ar. N. F. Parch(و )٨ Sin. Ar. N. F. Parch( : ًأطخ

٢٠٢
 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The؛رظنا

Manuscripts and their Families, manuscript, ٩٨/١

٢٠٣
.اهخسن خيرات اهيلع يأ



 ةــعومجم م٥٧٩١ ةنـس ءانيـسب نيرتاـك تناـس رـيد يف تفـشتكا دــق هـّنأ ريـغ٢٠٥.ــه٧٩٨ ةنســل
-)٦١ Arabic N. F. Parch( مـساب ةـفورعملا يـهو-اهادـحإ صـن يف ءاـج ؛تاـطوطخملا نـم
٢٠٦.٢٠٧م٩٥٨ ةنس تخسن دق اّ أ

٢٠٤
"Sinai Arabic MS ٢٧"

 زكرم ريدم ناديز فسوي حجري- ةرهاقلا((:٧٠٠٢\٩\٥٢ "زرتيور" ءابنألا ةلاكول ينورتكلالا عقوملا يف ءاج دقو
مدقأ" ةيرصملا ءانيسب نيرتاك تناس ريد يف "ةلوه ا هبش" ةخسنلا نوكت نأ ةيردنكسالاةبتكمب تاطوطخملا فحتمو
.ةيرجه٤٨٢ ماعل ةطوطخملادوعتو انحويو اقولو سقرمو ىتم يهو "ةدمتعملا ةعبرالا ليجانالل ةيبرع ةطوطخم
 ئطاخلا بتكو(( يلاتلاوحنلاىلع خسانلا مساو خسنلا خيرات لمحت ةطوطخملا ّنإ ةلباقم يف زرتيورل ناديز لاقو
 نم نوكيو راذا رهش لوأ يف مجعلا رهشأ يف نيكسملابتكو ..يلمرلاب فرعي انفاطصا ميثالا فيعضلا نيكسملا
 نينامثو ةعستو ةئامثلثو فالا تس ةنس نم )ةدي ا ةمايقلا( سدقملا تيب ةسينكهبسحت ام ىلع ملاعلا ينس باسح
)).نيتئامو ةينامثو عبرأ ةنس نم مرحملا رهش يف برعلا ينسنمو ةنس
 يبشخ فالغ يف ةعوضوميهو اقر٩١١ اهقوقر ددعو يفوك طخب )دلجلا( قرلا ىلع ةنودم ةطوطخملا نأ فاضأو
 هلا سدقلا حورو نبالاو بالا مسب(( هصنفقو ريخالا قرلا ىلعو ةقيقد موسرب نيزم يدلج ءاطغب وسكم شوقنم
 رفغ بنذملا ليئاخيم ريقحلا هطخب بتكو .ىرتشي الو عابي ال هللا هرمعكرابملا ريدلل سدقملا ليجنالا اذه نوكي دحاو
"نيمآ ..لاقو أرق نم اياطخوهاياطخ هللا
:ينورتكلالا طبارلا

http://ara.today.reuters.com/News/newsArticle.aspx?type=internetNews&storyID= ٧٠٠٢-

٥٢-٩٠ T ٣١٠٢٧٠ Z_ ١٠ _OLR ٤٦٤٥٢٥ _RTRIDST_٠_OEGIN-EG-MANUSCRIPTS-MA٤.XML ٢٠٥
Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 

Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, ٥٨٩١
Volume ٩٦ , p. ٢٣١

٢٠٦
 ،ءانيس روطب سدقملا نيرتاك تناس ريدب اًثيدح ةفشتكملا ةيبرعلا تاطوطخملا جولاتك ،سيراميم يني ؛رظنا

٥٢-٤٢ص،م٥٨٩١ ،ثوحبلل ةينانويلا ةيموقلا ةئيهلا :انيثأ
٢٠٧

 سقلا معز دقو .١٢/٥٢-٠٢/٦١ انحوي صن ريغ )٦١ Arabic N. F. Parch( ةطوطخملا مضت ال
.Arabic N( ةطوطخملا ّنأ اًرخؤم))عوشق تمكح(( F. Parch ةل ّمكم م٩٥٨ ةنس ىلإ دوعت يتلا )٦١ 
 انحويو اقولو سقرم ليجانأ مضت يتلاو اهخسن خيرات لمحت ال يتلا)٤١ Arabic N. F. Parch( ةطوطخملل
 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The ؛رظنا(

http://ara.today.reuters.com/News/newsArticle.aspx?type=internetNews&storyID


)Arabic N. F. Parch خسنلا خيرات اهيفو)٦١

Manuscripts and their Families, manuscript, نيب عمجلا ةّحص رمأىقبيو .)٥٧/١ 
 فّرع نم لّوأ ربتعي يذلا–))سيراميم يني(( ّنأ ةصاخ ؛اهتلدأب ةنورقم ةّيملع ةسارد ىلإ اًجاتحم نيتطوطخملا
 عقاو نم(( :)٦١ Arabic N. F. Parch( ةطوطخملا نع لاق دق-م٥٧٩١ ةنس ةفشتكملا تاطوطخملاب
 ردصم ،سيراميم يني()).رشع يداحلا نرقلا لئاوأو رشاعلا نرقلا ىلإ عجري طوطخملا خيرات ّنأب لوقلا نكمي ةفرخزلا
)٤٢ص ،قباس



)Arabic N. F. Parch ٤١(





Sin. Ar. N. F. Parch ٨





Vat. Ar. ٣١

٥١/٦ سقرم(  -٤٢(



٢٠٨

٢٠٨
  يف ا انايبو ةروصلا هذه تلقن دقو ،ءانيس ريد يف-م٥٧٩١ ةنس– اًثيدح ةطوطخملا هذه تفشتكا

 ،ءانيس روطب سدقملا نيرتاك تناس ريدب اًثيدح ةفشتكملا ةيبرعلا تاطوطخملا جولاتك ،سيراميميني :باتك
١ ص ٥٤



 ةيبرع ةمجرت دوجو ةيناكمإ نع دحاولا هلوقي نأ نكمي ام ّلك((: ّنأ ىلإ))فيرج(( صلخ و
 دقو،٢٠٩)). هّنأ وه ؛مالسإلا روهظ لبق ليجنإلل
 ديدجلا دهعلا ةمجرت ّنإ لوقلا ّنأ))William Henry Pinnock(())كوّنب يرنه مايليو(( لقن
 عساتلا نرقلا فصتنميف داقنلا ةماع لوق وه،مالسإلا روهظ دعب ّالإ رهظت مل ةّيبرعلا
  مدآ(( ةّجح يف رظنلا ّنأ ّالإ،لوقلا اذهلا ًضفار ًءانثتسا))كرالك مدآ(( ّدع دق هّنأ مغرو،٢١٠رشع
،هلوقلةّيدام ةجح ال هّنأ ةحارص فرتعا دق ينارصنلا يتوهاللا اذه ّنأ رهظت هبتك نم))كرالك

r

!ةّجح،عازنلا ّلحم نم لعج )يقوذ( ليلد رهظي امك وهو،٢١١
 برغلا يف )Textual Criticism()يّصنلا دقنلا( ءاملعل ةّيميداكألا ةّيدقنلا تاساردلا تلازالو
.rلوسرلا ةثعبل ةقباس ةّيبرع ةمجرت دوجو لوح نيرّصنملا ىواعد عم عطاقتلا نع ىأنم يف

))Gerhard Bowering(())غنروب دراهرج(( مّدق دقو
ةيّقارشتسالاثاحبألا رخآ ةصالخ٢١٢

 ىلع دمتعا دق )ا ًدّمحم( ّنأ ىلع ليلد دجوي ال(( :هلوقب،نآرقلل ةّيباتكلا رداصملا يف ةثيدحلا
 دّيؤن نأ انيلعف ؛كلذ سكع ىلع ةّجح روهظ ّىتحو .نآرقلا ةغايصل ةّيبنجأ داوم
 هترّرق ام ّنيع وهو،٢١٣)).نآرقلل رشابملا عجرملا يه تناك ة ّيهفشلا تامولعملا ّنإ لوقلا

٢٠٩
٦٦١ص ,قباسلا ردصملا ٢١٠

to have been made most criticsy‘The Arabic Version is thought b
subsequent to the time of Mohammed’ (William Henry Pinnock, An 
Analysis of New Testament History, Cambridge: J. Hall & Son, ٤٥٨١ , ٤th

edition, p. ٩١ )٢١١
 ,Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour ؛رظنا

Philadelphia: Thomas, Cowperthwait, ٤٤٨١ , p.٨٢١٢
.اكيرمأب )لاي( ةعماج يف ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ :غنروب دراهرج ٢١٣

Gerhard Bowering, ‘Recent Research on the Construction of the 

Qur’an,’ in Gabriel Said Reynolds, ed., The Qur’an in its Historical 

Context, New York,Routledge, ٧٠٠٢ , p. ٣٨



-ةيناثلا اهتعبط يف– ةريهشلا ةّيقارشتسالا))Encyclopaedia of Islam(( ))مالسإلا ةعوسوم((
))فارج(( عم جتنتسن نأ اًضيأ انناكمإب(( :اهلوقب ليجانألل ةيبرعلا تامجرتلا نع اهثيدح ماتخ يف
)Geschichte, i, هعابتأو اًدمحم ّنإ لوقلا-مويلا ةّيفرعملا انتلحرم يف-ناكمإلاب سيل هّنأ)١٤ 
 ةعباتم يف،٢١٤)).ةّيبرعلا ةغللاب ليجانألاب ةرشابم ةفرعم اولّصحي نأمهعسوب ناك لئاوألا
 يف يملع لمع مخضأ يفهثحب ةجيتن يف))Georg Graf(( ))فارججروج((يناملألا قرشتسملل
))يحيسملا يبرعلا بدألا خيرات((هباتكنمض ليجانألل ةّيبرعلا تاطوطخملا ل وح نيرشعلا نرقلا
))Geschichte der Christlichen Arabishen Literatur((.

 صـلخن ؛اهلبق وأ ةّيوبنلا ةثعبلا نمز سدقملا باتكلل ةّيبرع ةمجرت دوجو لامتحا عوضومل انربس دعب
:ىلإ

üةثعبلا نمزسّدقملا باتكلل ةّيبرع ةمجرت دوجو ىلع رشابم يدام ليلد ّيأ بايغ 
!اهقوفي وأاهيزاوي ليلدب ّالإ اهضقن نكمي ال ةسوملم ةّجح لّكشي ام وهو ؛ةّيوبنلا

üيلهاجلا يبدألاو ينيدلا ثوروملا يف ةّيبرع ةمجرتل رثأ يأ بايغ.

üةّينايرـــسو ةـــينانوي لوـــصأ ىـــلع سّدـــقملا باـــتكلا رافـــسأل ةـــّيبرعلا تاـــمجرتلا مدـــقأ داـــمتعا
.اهنم خستنتسي مدقأ ة ّيبرعةمجرت بايغ دّكؤي،ةّيطبقو

٢١٤
B. Carra de Vaux, ‘Indjil,’ in Encyclopaedia of Islam, ٢nd edition, Brill 

Online 



 دقانلا فارشإ تحت هاروتكد ةحورطأ م٨٠٠٢ ةنس-ايناطيرب– ماهغنمرب ةعماج يف تَشِقوُن
 De(( راد ا رشنو ،٢١٦))عوشق تمكح(( همسا ينانبل سيسقل٢١٥))ركراب .س ديفاد((

Gruyter((ناونع تحت ،م٠١٠٢ ةنس رخآ ))تاطوطخملا ؛ليجانألل ةيبرعلا تامجرتلا 
 The Arabic Versions of the Gospels; The Manuscripts and(())ا الئاعو

Families((، ٢١٧.ةحفص فلأ نم رثكأ يف

 دهعلل ةيبرعلا تامجرتلا تاطوطخم خيرأت تثحب يتلا ةّيملعلا تاساردلا))عوشق(( سقلا عّبتت
 ،٢١٨اهيلع عالطالل لودلا نم ددع ىلإ رفاسو ،اهلوح تّمت يتلا تاساردلا جئاتنو ديدجلا
 ةثعبلا لبق ام ىلإ دوعت ةدحاو ةطوطخم دجي ملهّنأ ّالإ ،ةيبرع ةطوطخم٠١٢ عمجب ماقو
 ليجانألا صوصن نم اًدحاو اًصن ّنأ كلذ عم ىعدا هّنأ ريغ ..اًنمز اهل ةيزاوم ىتح وأ ةّيوبنلا
 وأ ةّيوبنلا ةثعبلل قباس امإ وهف ؛عباسلا نرقلا ةيادب وأ سداسلا نرقلا ىلإ دوعي اهعمج يتلا
 ىلإ دوعت اهّنأ هسفن ثحابلا اذه فرتعا يتلا )٣١ .Vat. Ar( ةطوطخم صن وهو ،اهل رصاعم
  اهصن ّنكل عساتلا نرقلا يف تخسُن دق ةطوطخملا هذه ّنأ معزي نذإ وهف !٢١٩عساتلا نرقلا

٢١٥
 يمالسإلا خيراتلا يف الو ةيبرعلا ةغللا يف صصختلاب فرعُيال هنكل يصنلا دقنلا يف نيصصختملا مهأ نم وه

 طوقسلا لماوع نم ناك فرشملا نم روصقلا اذه ّنأ-هللا نذإب-ئراقلل نيبتسيسو !!برعلا ىراصنلا خيرات يف الو
.ةحورطألا هذهل يملعلا

٢١٦
))Hikmat Kachouh(( :ةيزيلجنإلا ةغللاب هتاباتك يف ينيتاللا فرحلاب همسا

٢١٧
!نانبل يف ةّيبرعلا ةّينادمعملا توهاللا ةّيلكل اًديمع ةحورطألا هذه هتشقانم دعب ةرشابم سيسقلا اذه بّصُن
٢١٨

.لود عست نم هتاطوطخم عمج
٢١٩

 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The؛رظنا

Manuscripts and their Families, manuscript, ٨٣١/١



 مدقأ لّثمت اهربتعي كلذل وهو ؛عباسلا نرقلا ةيادب وأ سداسلا نرقلا يف ةّيبرعلا ىلإ لقن دق ناك
٢٢٠!قالطإلا ىلع ةّيبرع ةّينارصن ةقيثو

 ىلإ )زفقلا())عوشق(( سقلا عاطتسا فيكو ؟ىوعدلا هذهل ةّيملعلا ةميقلا يه ام :وه لاؤسلا
 دقr لوسرلا نمز ّنأ ةساردلا هذه تتبثأ لهو !؟نورق ةثالث ىلإ دتمت دق ةينمز ةفاسم فلخلا
٢٢١؟ليجانألل ةّيبرع ةمجرت فرع

:
 هاروتكدلا ةحورطأ ّدعأ هّنأ))عوشق((سقلا فرتعا :-
 هّنأ كش ال اًدج ريبك عوضوم يف بتك دق هّنأ مغر،تاونس ثالث يف ،اهمّدق يتلا
 ىضمأ دق ثحابلا اذه ّنإ لب ،رمعلا تاونس لماك-نيداجلا نيثحابلا دنع-بعوتسي
 .. تاطوطخملا عمجل ل ودلا نم ريبك ددع ىلإ رفسلا يف ثحبلا اذه نم ةماه تارتف
يف همدق تخسر كلذ لبقو ،ضّيبو ،بتكو ،طبنتساو ،لّلحو ،رظنو ،عمج ىتمف
 نم وه ةحورطألا عوضوم ّنأ ىلإ ئراقلا هبتني نأ دب الو!؟..يصنلا دقنلا ملع لوصأ
 اًشقن جاتحت ا أل اهيفضوخلا داقنلا نم ريثكلا رذحي يتلا )ةتيملا(و ةدقعملا عيضاوملا
 )ةيروثلا( ةديدجلا تاداهتجالا قبس ام ىلإ انفضأ اذإ فيكف .ماخلا رخصلا ىلع

٢٢٠
١/٥٣١ ،قباسلا ردصملا رظنا
٢٢١

 ملعيلو ؛سيسقلا اذه ثحب نع ةجتانلا ةهبشلا ىلع درلا يف اًباهسإ يتآلا ثيدحلا يف ىأر نإ ئراقلا ينرذعيل
:نييسيئ ر نيببسل كلذ تلعف  ِّينأ
 ببسب ؛يصنلا دقنلا يف نيصصختملا دنع برغلا يف ةّيملعلا ةحاسلا يف ىدص ةحورطألا هذه تثدحأ :لوألا ببسلا
 اذه يف ةصصختملا بتكلا ةردنلو ،ريبكلا اهمجحل و ،)مَلع دقان اهيلع فرشأ ةحورطأ( يميداكأ بلاق يف ةرداص ا أ
 بتك نمض عوضوملل ةبعوتسم ريغ لوصف وأ تالاقم لكش ىلع ناك ةريخألا ةرتفلا يف ردص ام لج ذإ ؛عوضوملا
 تافلؤم يف اًناكم اهل دجت نأو ةّيبرغلا ةبتكملا يف ثحابلا اذه ىوعد جورت نأ عقوتأ انأف كلذلو ؛ضارغألا ةعونتم
 .ةعونتملا ةلدألاو عطاقلا ليلدلاب اهضقنن مل نإ نيقرشتسملا
 لبق ليجانألل ةّيبرع ةمجرت بايغ يهو ؛اهابثإل ىعسن يتلا ةركفلل دكؤم سيسقلا اذه ىوعدل انضقن :يناثلا ببسلا
.مالسإلا



 ةّيملعلا ةميقلا يف ةبيرلا ديزم ىلإ ئراقلا عفدي كلذ ّنأ كش ال ..ثحابلا اذهل ةريثكلا
!ةحورطألا هذهل

 يتلا ةّيبرعلا ليجانألا يف بتكي يذلا- ثحابلا اذهرهظي مل :-
 تانايب نم ودبيو لب ،برعلا ىراصنلا خيراتب ةفرعم-ةّيمالسإ ةيبرع ةئيب يف تتبن
 ىراصنلا نع ةّيملعلا تاساردلاب ةفرعملا نم ىندألا ردقلا لمحي ال هّنأ هعجارم نمو هثحب
))كورب نايتسبيس(( تاساردل اًرثأ رن ملف ،مهنم لئاوألا نييعافدلا ةصاخ ؛٢٢٢نايرسلا
 دوعت اهسرد يتلا تاطوطخملا مهأ ّنأ مغر ،عوضوملا اذه يف امهريغو))ثفا رج يندس((و
!نايرسلا ىراصنلا ىلإ ىلوألا اهلوصأ
 فيعض ،ليجانألل ةّيبرعلا تاطوطخملا سردي يذلا ثحابلا اذه ّنإ لوقأو ديزأ لب
:نينثا نيلاثم كلذل مّدقأ نأ يفكيو ؛اهسفن ةّيبرعلا ةغللاب ةفرعملا
 لبق ام ىلإ اهلصأ))عوشق(( سقلا بسن يتلا–ةطوطخملا خسان بتك :لوألا لاثملا
 ّنأسقلا اذه نظ دقو .))ىماتألا تويب(( :اذكه٣٢/٤١ ىتم صن-مالسإلا
 فيحصت ا أ يلجلا نم هنأ مغر !!))لمارألا(( وأ))ىماتيألا(ـ(ـلل فيحصت))ىماتألا((
 لكيه رييغت ىلإ جاتحت الو))χηρων(( ينانويلا لصألا لباقت يهف))يمايألا(( ةملكل
 ؛!ودبي امك-ةملكلا هذه لهجي ثحابلا اذه ّنأل نكل ؛خسانلا أطخ كرادتل فورحلا
 ،امهثلاث))ىمايألا(( لعجي ملو نيرايتخا م ّدق هنإ ىتح ؛رربم نود اهريغ ىلإ لقتنا دقف
!))ىماتيألا(( ال))ماتيألا(( :وه باوصلا ّنأ ىلإ ةفاضإلاب ،حضاولا ليدبلا ا أ مغر
 ىتم صن هخسن يف أطخأ دق ةطوطخملا تاذخسان نأ ثحابلا اذه معز :يناثلا لاثملا
 لصألا ةملكلا ّنأل ؛))لاتعألا(( دصقيهّنأ نيح يف))لادعألا((ةملك بتكذإ ؛١١/٨٢
 وه امك))لم ُحت يتلا لاقثألا(( :))لادعألا(( ةملك يناعم نم ّنأ حيحصلاو ..ةمجعُم ريغ
!ةغللا مجاعم يف ثوثبم
!لجأ اهيف بطخلاف ... ةيمالسإلا ةفاقثلابو ةّيمالسإلا ةئيبلاب ثحابلا اذه ةفرعم اّمأ

٢٢٢
.ةثداحلا ةّيمالسإلا ةئيبلا يف يملعلاو ينيدلا ينارصنلا ثارتلا ىلع ظفاح نم مهأ مه



 قئاقدو )paleography( ةطاطخلا اياضق يف هولدب هؤالدإ ىرخألا تاركنملا نمو
 هلعف ام ىراصق ناك دقف ؛كلذ يف صصختلا لهأ عجاري نأ نود ا  ةقلعتملا ماكحألا
 دعب قلطيل ؛ةطوطخملا يف ةباتكلا لكشب نينثا وأ دحاو باتك يف هأرق ام طبروه
!ةضيرعلا هتاداهتجا كلذ

:

 ىلإ دوعي )٣١ .Vat. Ar( ةطوطخملا صن ّنأ هاوعد ىلع اًيدام ًاليلد))عوشق(( سقلا كلمي ال
: ّنأ نم قلطنا اّمنإو ،عباسلا ةيادب وأ سداسلا نرقلا

 ال رمأ اذهو .لصألا نع ةخسن يه امنإو بّرعملا لصألا يه تسيل ةخسنلا هذه)١(
 يف كلذ ّنكل ،بّرعملا ىلإ ىزعت نأ نكمي ال يتلا خسنلا ءاطخأ ليلدب هيف هعزانن
!فلخلل نورق ةثالث ةبارق زفقلل ةّجح سيل هتاذ

 نكت مل ةطوطخملا هذه اهنم تخسُتنا يتلا لصألا ةطوطخملا ّنأ ثحابلا اذه ىعّدا)٢(
)diacritical marks( ةمجعم

. ًاليلق ّالإ٢٢٣
 اذهو–مالسإلل ةقباس ةئيب ىلع ةلادو ميركلا نآرقلاب ةرّثأتم ريغ ةغلب تبت ُك  اّ أ ىعّدا)٣(

!-لالدتسالا رهوج وه
 :ريغ ليجانألا نم ةطوطخملا هذه مضت ال
 .ةليلق دادعأ الإ هصقنت ال :ىتم ليجنإ
 .٥/٩١ نم أدبي :سقرم ليجنإ
.٧و٣ نيلصفلا نم دادعأ و٦و٥و٤لوصفلا :اقول ليجنإ

 بّرعم ّنإ لاق دق))عوشق((سقلا ّنأ امبو ..ةعبرألا ليجانألا لوصف فصن اًبيرقت دقفن اننأ يأ
 ةينايرسلا تامجرتلا نم دافتسا امك ةّينايرسلا اطيشبلا ةمجرت ىلع دمتعا دق ةطوطخملا هذه

٢٢٣
)... ءاثلا نع ءاتلا نع ءابلا( اهضعب نع فورحلا زّيمت يتلا طقنلا



 نيتطوطخملابو٢٢٤اطيشبلا ةمجرتب-انتلدأ انضرع ءانثأ- ةطوطخملا صن نراقنسف ؛ةميدقلا
٢٢٧ةينايرسلا ةيئانيسلا ةطوطخملا و٢٢٦ةينوتروكلا ةطوطخملا :٢٢٥ةميدقلا ةينايرسلل نيتديحولا

 اًيداليم عساتلا نرقلا يف تخسن يتلا ةطوطخملا هذه صن نراقنس امك.٢٢٧٢٢٨ةينايرسلا
.نرقلا سفن يف تخسن يتلا٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخمب

:وه))عوشق(( سقلا ىوعد ىلع انّدرو

:أ

 وأ مالسإلا روهظ لبق بتك دق لصألا ّنأ تبثت ال ةطوطخملا هذه يف فورحلا ماجعإ ءاطخأ
:كلذ ةّلدأو ؛ةّيوبنلا ةثعبلا ءانثأ

٢٢٤
 نرقلا ذنم ةينايرسلا سئانكلا يف ينايرسلا سدقملا باتكلل اًجاور رثكألاو رهشألا ةمجرتلا :اطيشبلا ةمجرت

.سماخلا
٢٢٥

 ؛رظنا( ديدجلا دهعلل ةميدقلا ةينايرسلا تامجرتلل دهاوشك امهريغ كلمن ال اننأ))كورب نايتسبيس(( ةثاحبلا ّرقأ
Sebastian Brock, The Bible in the Syriac Tradition, New Jersey: Gorgias 

Press LLC, ٦٠٠٢ , p. ٣٣(
٢٢٦

-٠١/٢٣ ؛٨/٢٢-١/١ ىتم :ريغ اهنم فشتكي ملو ،اًيداليمسماخلا نرقلا ىلإ ةطوطخملا هذه دوعت
 ؛٨/٩١-٣/٥؛١/٢٤-١/١ انحوي ؛٤٢/٤٤-٧/٣٣ ؛٣/٦١-٢/٨٤ اقول ؛٦١/٠٢-٦١/٧١ سقرم ؛٣٢/٥٢
.٤١/٩٢-٤١/٦٢ ؛٤١/٤٢-٤١/١٢ ؛٤١/٩١-٤١/٥١ ؛٤١/٢١-٤١/٠١

٢٢٧
 يهو ،ءانيسب نيرتاك تناس ريد يف تفشتكا دقو ،اًيداليمسماخلا وأ عبارلا نرقلا ىلإ ةطوطخملا هذه دوعت

.ةروهشملا ةّينانويلا ةيئانيسلا ةطوطخملا ريغ
٢٢٨

 اهجاتحنس يتلا ةيلقرهلا ةمجرتلاو( ةيئانيسلا ةطوطخملاو ةينوتروكلا ةطوطخملاو اطيشبلل هدمتعنس يذلا صنلا
 ةروهشملا ةيملعلا ةلسلسلا نمض))زاريك جروج(( هب ماق يذلاو ،مويلا يميداكأ قيثوت مهأ يف دراولا وه ؛)اًنايحأ
))New Testament Tools and Studies((،ناونع تحت: ))Comparative Edition of 

the Syriac Gospels(()م٦٩٩١(



  نإو يهو ،عساتلا نرقلا ىلإ دوعت يتلا٢٧ ةطوطخم يف اًضيأ ةدوجوم ماجعإلا ءاطخأ :
:اهّمهأ ؛بابسأ ىلإ دوعي كلذ ببس نأ كش الف ؛)٣١ .Vat. Ar( ةطوطخملا يف رثكأ تناك

 نم ام عضوم يفةملك ماجعإ يف ئطخي دقه ّنأكلذ ليلدو ؛خسانلا صرح ةّلق·
...ةليلق رطسأ دعب وأ يلاتلا رطسلا يف ةحيحص ةروصب اهمسري وه مثةطوطخملا
 يف أطخ ىلع ّلدت الرمألا اذه ىلع))عوشق(( سقلا ا  لّثم يتلا خسنلا ءاطخأ ّلج·

 نأ ةلالدب ؛ةيبرعلا ةغللا يف خسانلل نيبلا فعضلاب ةطبترم يه امنإوطاقنلا عضوم ةفرعم
 ةلثمأ نمو ؛ةلمجلا قايس يف هل ىنعم ال،خسانلا هثدحي يذلاديدجلا ةملكلا لكش
:كلذ

üةبوتلا )قفاوت؟( فقاوت يتلا رامثالا نآلا اولعجا(( :٣/٨ ىتم((.
üاومحفأ؟(اومفأو اوبضغ ةلاقملا هذه اوعمس امل(( :٥١/٢١ ىتم(((.
ü٢٢٩.))هسفنب )رفكيلف؟( ركفيلف ينعبتي نأ دارأ نم(( :٦١/٤٢ ىتم

üّنأ امك،اهل ىنعم الةملكلا هذه ّنأ ظحال؟( اوغليتيل نكل(( :٦/٩ سقرم 
.))نيلعنلاب )!نيغلا/نيعلل ةقباس ماللا

دق ذإ ؛ميقتست ال ةديعب رومأب اًنايحأ مسرلا فالتخا ببس))عوشق(( سقلا ر َّسف دقو
))رابحألاو ةنهكلا لثم سيلو طلسملاك مهمّلعي ناك هنأل(( :٧/٩٢ ىتم صنىلع قّلع
 نيب هباشتلا معزب))ةبتك(( ةملكل خسانلا نم ةئطاخ ةءارقربتعت))ةنهكلا(( ةملك ّنإ هلوقب
!!اًدج ديعب اذهو ،ةلباقملا ةهجلا يف )ءاهلا(و ةهج نم)ءابلاو ءاتلا(

٢٢٩
ܪ    (( :أرقي )-دوقفم ةيئانيسلا ةطوطخملا صن-ةينوتروكلا ةطوطخملاو اطيشبلا ةمجرت( ينايرسلا لصألا

.نتملا يف حّحصملا يبرعلا ىنعملا سفنب )هِشفنب روفكِن())     



 ةباصإ عم ميقتسي ال ،ًاليلق ّالإ اًمجعم نكي مل لصألا ّنإ لوقلابماجعإلا ءاطخأ ريسفت:
.تاملكلا لج ماجعإ يف خسانلا

 ىوصق ةّينيد ةّيمهأ تاذ تاطوطخم يف تباث ًاليلق ّالإ اهيف ماجعإ ال تاطوطخم دوجو :
 ماجعإلا ّنإ لب ،ةّيوبنلا ةثعبلا دعب نرق ةبارق ىلإ دوعت ميركلا نآرقلل تاطوطخمك نيملسملا دنع
-لوقي امك– كلذ عم يقبو ،لوألا يرجهلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ّالإ هماظن رقتسي مل

 ،٢٣٠اًيرجه لوألا نرقلا يف))اًيئاقتنا((-يبرعلا طخلا يف صصختملا))Gruendler(())رلدنوج((
 نم اهيف سيلاًيرجه ثلاثلاو يناثلا نينرقلا ىلإ دوعت ميركلا نآرقلل تاطوطخم مويلا كلمن نحنو
 كرت هيلع بلغي )٣١ .Vat. Ar( ةطوطخملا لصأ ّنأ ىوعد يف سيلف ؛ليلقلا ّالإ ماجعإلا
.اهلبق ام وأ ةّيوبنلا ةثعبلا نمز ىلإ هدرل ةجح ،ماجعإلا

 هركذ دنعو ،ةطوطخملا هذه لوح هثحب جئاتن هضرع ءانثأ هّنأ ثحابلا اذه )بئاجع( نم :
 نم طابنتسالا نكمملا نم هّنأ ىعدا ؛هبلغأ يفمجعم ريغ ناك اهل يلصألا صنلا نوك ةلالدل
 فصنلا ىلإسداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا نم دتمت ةرتف يف بتك دق لصألا ّنأ كلذ
 may be even early eighth(( نيسوق نيب فاضأو ،عباسلا نرقلا نم يناثلا

century(( ))يف سيلف ؛كلذك كلذ ناك اذإف :تلق ..٢٣١))نماثلا نرقلا ةيادب ىتح امبر 
!هلبق ام وأ ةّيوبنلا ةثعبلا نمز ىلإ ةطوطخملا صن لصأ ّدرل ةّجح ماجعإلا ةلأسم

٢٣٠
 Beatrice Gruendler, ‘Arabic Script,’ in Jane Dammen ؛رظنا

McAuliffe, eds. Encyclopaedia of the Qur’an, Leiden: Brill, ١٠٠٢ , ٩٣١/١
٢٣١

Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The 
Manuscripts and their Families, manuscript, ٣٦١/١



ميركلا نآرقلا تاطوطخم ىدحإ

-)يناثلا نرقلا( ءاعنص-

 همجعم يف نمكي ةطوطخملا صنل ىعدملا رّكبملا خيرأتلل))عوشق(( سقلا هب جتحا ام ةدمع
 هّنأو ،عباسلا نرقلا ةيادب وأ سداسلا نرقلا ىلإ دوعي هّنأ ثحابلا اذه هنم طبنتسا يذلا يوغللا
.قارعلا يف ةريحلا ةقطنم يف بتك دق
 ةهاجولا نم اًئيش لمحي قارعلا يف ةريحلا ةقطنم ىلإ ةطوطخملا صن ةبسن ّنأ دقتعن اّنك نإو نحنو
 يتلا ليجانألا تاطوطخم صوصن ةظحالم ةروصب فلاخي صنلا اذهل يمجعملا ديصرلا ّنأل



 قايسلا اذه يف انلو ..ةطوطخملا صنل رّكبملا خيرأتلا كلذ عم ّدرن انّنأ الإ ،نيطسلف يف تبّرُع
:تافقو

 ةماعو ةطوطخملا هذه نيب يمجعملا فالتخالا ريسفت نكمملا نم :
 لصألا فالتخاو ،)قارعلا/رصم/ماشلا( بيرعتلا ناكم فالتخا :نيرمأب ىرخألا تاطوطخملا
 نع ةب ّرعم يهف- ًالثم–٢٧ ةطوطخملا اّمأ ةينايرسلا نع ةب ّرعم انتطوطخمف ؛هنع مجرتملا
ينمز لصاف دوجوب معزلل نذإ يعاد الف .))عوشق(( سقلا نم هب فرتعمو رهاظ وه امك ةينانويلا
!نيتميدقلانيتمجرتلا نم لك لصأ نيب ريبك

 دوجوتبثت يتلا كلاسملا حضوأ يهو ،مهألا يه ةطقنلا هذه :يمالسإ رثألا :
 امب ريثأتلا اذه راثآ بايغ تبثت وأ مالسإلا دعب ترر ُح دق ا أ دكؤي امب ةمجرتلا ىلع يمالسإ رثأ
.يمالسإلا رصعلا ىلإ ةمجرتلا در نم ةيلآلا هذه جرخي
:ناونعب اًثحبم دقع دقف ،ةيلآلا هذه لصأ ىلإ هبتنا دق))عوشق((سقلا ّنأ انهظحالملا نم
))Qur’anic Influence?(())ميركلا نآرقلا نوكي نأ ةّيناكمإ يف رظنلاضرغل))؟ينآرق ريثأت 
:تاظحالم انه سقلا جهنم ىلع انلو ،ةطوطخملا صنل ي وغللا مجعملا يف رّثأ دق

 نورقلا يف تغيص يتلا ىلوألا ةّيبرعلا تامجرتلا ىلع ينآرقلا ريثأتلا:
 ةمجرتلا هذه تناك اذإ ةبلص جئاتن ءانب ناكمإلاب سيلف يلاتلابو ؛)ةماع( فيعض ىلوألا ةّيرجهلا
 نم قفاوي هنأ هسفن))عوشق(( سقلا ركذ دقو!ميركلا نآرقلا ةغل نع اهيئانتب ماعلا جهنملا ىلع
 ةصاخ ةّيبرع ةغل(( ليجانألا صوصن يف دجي نأ دحاولا رّوصتي ال هنإ نيثحابلا نم لاق
٢٣٢!))نييحيسملاب

 ذإ ؛)ينآرقلا ريثأتلا( نع ثّدحت امدنع اًعساو))عوشق(( سقلا قّيض:
 اذه ةغل ىلع ةصاخ يمالسإلا يبرعلا ريثأتلاو ،ةماع يمالسإلا ريثأتلا نع ثّدحتي نأ ىلوألا
 نع ا ايفلخو ظافلألا لالخ نم ثحبلا وه كلسملا اذه نم يساسألا ضرغلا ّنإ ذإ ؛ليجنإلا
 ةئيبلل ةزّيمملا رصانعلا لماك لمشتل رظنلا ةرئاد عّسَوُـت نأ لصألاف يلاتلابو ؛ةغايصلا نمز
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 ،يمالسإلا هقفلاو ،ةّيمالسإلا ةديقعلاو ،ةّيوبنلا ةنسلاو ،ميركلا نآرقلا :اًساسأ يهو ؛ةّيمالسإلا
 يف كلسملا اذه نحن وحننسو ... ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةئيبلاو ،مالسإلا دعب يبرعلا بدألاو
.ةّيمالسإلا ةئيبلل اًساكعنا ةّيوغللا اهبيكارتو ةمجرتلا هذه ظافلأ نم فشتكن انّلعل رظنلا

 :طقف ظافلأ ةعبس ثحبملا اذه يف))عوشق(( سقلا سرد:
 )٣(-))ذيمالت(( ىنعمب )اديملت())     ܬ(()٢(-))عوسي(( ىنعمب )عوشي())ܥ   (( )١(
 هيلع))سايلإ(( يبنلا يأ )ايِلإ())   ܐ(( )٤(-)) )نادمعملا( انحوي(( ىنعمب )نانَحوي())     ((
 يأ )اشيِرف())     (( )٦(- مالسلا هيلع))سنوي(( يبنلا ىنعمب)نانوَي())    (( )٥(-مالسلا
 ريغ اهنم طبنتسا دقو.يعيرشتلا))سومانلا(( يأ )اسومان())     (( )٧(-))ن ويسيرفلا((
.اًقحال هليصفت يتأيس امك ةّيقطنملا ا الالد

 بِّرُع يتلا ةعامجلا ّنأ ىلإ ثحبملا اذه رخآ يف))عوشق(( سقلا صلخ:
 ضيرع معز اذهو .. ةّينانويلا الو ةّينايرسلا ةغللا تفِلأ دق تناك ام ةطوطخملا هذه صن اهل
:هّنأل ؛هتراكن يف لاغمو

 ةّيدابعلا يحاونلا يف اًيوغل نيلقتسم اوناك ب رعلا ىراصنلا ّنأ يدام ليلد يأبتبثَي مل-أ
 ،ةينايرسلاو ،ةينانويلاك ؛ةسدقملا رافسألاب ةلص اهنم خسرألا ةّيمجعألا تاغللا نع
 هذه باحصأل اًعابتأ ةّيسايسلا ةيحانلا نم اوناك م أ امك .. ةينيتاللاو ،ةيطبقلاو
 امب )ينيدلا حالطصالا( اهيلع رطيسي ديدجلا دهعلا ةغل ّنأاًملع ،٢٣٣تاغللا
.ةقيرعلا ا امجرت وأ ةينانويلا اهلوصأ نع اهلزع نم عنمي

 يقيثو ،ةّيبرعلا ةمجرتلا هذه ثحابلا اذه مهيلإ بسني نيذلا )ةريحلا( ىراصن ناك-ب
 ّنأ امك ،ليلد هل موقي ال ةغللا هذ  مهتقالع ّكفو ،ينايرسلا ناسللاب ةلصلا
 ةّينارصنلا اهيف تناكو ،سماخلا نرقلا ذنم قارعلا يف ةّينارصنلا زكرم تناك )ةريحلا(

٢٣٣
 ةيحيسملا ،حلاص جاحلاب ىولس ؛اهلبقو ةّيوبنلا ةثعبلا دنع برعلا ىراصنلل يسايسلا-يفارغجلا درجلا يف رظنا

 ص ،٢ط ،م٨٩٩١ ،ةعيلطلا راد :توريب ،يداليملا رشاعلا /يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ ا أشن نم ؛ا اروطتو ةيبرعلا
 هاروتكد ةحورطأ يهو– )!مهفلا ىتحو ،رظنلاو ليلحتلا يف فعض نم باتكلا يف ام ىلع(١٤١-٧٢١ ،١٠١-٥١
.-!))طيعج ماشه(( فارشإ تحت



 ةفلتخم لئابق نم اهيف ىراصنلا برعلا ناك دقو ،ةّيدقعلا ناولألا ةددعتمو ةمظنم
 ةّيبعشلا ةينيدلا ةفاقثلا يف تّرقتسا ظافلأب لهجلا ىلع مهقافتا نود لوحي ام وهو
٢٣٤.ةدرّطم ةروص ىلع

– رظنلا ةرئاد نحن عّسونسف ؛ةمجرتلا هاذه )ةغل( قاطنتسا يف))عوشق(( سقلا جهنم روصقل ا ًرظن
 هذه صن ّنأب-انئجوف امك– ئراقلا أجافيسو ..٢٣٥-هنايب قبس يذلا جهنملا ىلع
 نم ةيبرع ةطوطخم كانه نوكت نأ دعبتسأو ،هرصع ةّيمالسإ نع ءالجب حصفم ةطوطخملا
 لب .. ناسللا ةّيمالسإ ةئيب نع اًراهج نلعت يتلا ةغللا هذ  تبتك  دق ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا
 ءافلخلا دنع نيلماعلا ةمذلا لهأ ءاربك نم وه صنلا اذه ب ّرع نم نأ ودبي هنإ لوقأ
 نم كلذ دهاوش لقنن انهو ..ةسايسلاو ملعلا لهأ نم نيملسملا ةصاخب نيطلتخملاو
 نيدمتعم ،ميركلا نآرقلا لوزن دعب بتك دق ةطوطخملا هذه صن ّنأ ىلع ةلاد )تاملك( لالخ
:يه طورش  ىلع

üيسايسلاو ينيدلا يمالسإلا مجعملاىلإ اهئامتناب ةز َّيمتملا تاملكلا نم نوكت نأ...
üيف قفاوي ّيماس ناسلب تبتك يتلا يهو– ةينايرسلا تامجرتلا نم رربماهل نوكي الأ  

 ليدبتيف اًساسأ رهظي كاذو ؛-تاملكلا لكيه يف يبرعلا ناسللا نايحألا نم ريثك
.صنلا ىلع ةمحقم ةدايزب وأ ،هنم مجرتملا لصألا اهغيستسي ال ةروصب ظافلألا يناعم
üةّيبرعلا تاطوطخملا يف ةعئاش ريغ وأ ةدوجوم ريغ كلذ عم تاملكلا هذه نوكت نأ 

 هانمزتلا طرش اذهو .ةيمالسإلا ةئيبلا ناطلس نع جتان اهماحقإ ّنأ دكؤي امب ؛ىرخألا
 هذه صن ةنراقمب هيلع لّلدن نحن و ،٢٣٦اهّلك سيلو ةيتآلا جذامنلا نم ريثك يف
.٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم يهو ،تاطوطخملا مدقأ نم ةدحاو صنب ةطوطخملا

٢٣٤
٩٥-٣٥ص ،قباسلا ردصملا رظنا
٢٣٥

-ب .لئاسرلا صن انل لقني مل ثحابلا اذه نأ-أ :نيببسل ؛لئاسرلا نود ليجانألاب صاخلا ءزجلا سردنس
!ليجانألا اوب َّرع نيذلا ريغ نيب ِّرعم فرط نمنماثلا نرقلا يفتبِّرُع دق لئاسرلا نأ َمعز

٢٣٦
.ةّيمالسإ ةئيب يف تزجنأ دق اًضيأ يه ىرخألا ةيبرعلا تامجرتلا ّنأل



 لج ّبرلا نع هثيدح دنع )هللا( ةلالجلا مسا صنلا اذه بّرعم لمعتسا:
 ءانيسةطوطخم اهيف امب-ةحاتملا ةيبرعلا تاط وطخملا عيمج كلذ يف كراش دق ناك نئلو ،العو
 وه ظفللا اذه ربتعي ثيح صنلا اذه ةئيب ةّيمالسإ ةفك ح ّجري هتاذ يف كلذ ّنأ ّالإ-٢٧ةّيبرعلا
  مالسإلا لبق بت ُك ٍصن يف ةّرم يأ يف دجن ّالأ دعبتسملا نمو ،العو لج ّبرلل )مَلَعلا مسالا(
 طابتراو مسالا اذهل ءالولا ةقلطم ةئيب بايغ ّنإف ؛ةينايرسلا))اهالأ(( وأ ةينانويلا))سويث(( ةملك
 راهظإ ىلإ بّرعملا ناثحتسي ؛اهنع مجرتملا ةينايرسلا ةمجرتلا وأ صنلل ينانويلا لصألاب بّرعملا
 مسر يف ةصاخ رهظت ءارقتسالاب ةتباث ةّيضق هذهو ،هنع مجرتملا وأ يلصألا فرحلا نم ملاعم
 لصألا نيب قيفوتلا بتاكلا ةلواحم نع ةجتان ةفورعم ةّيناسل/ةيفاقث ةرهاظيهو ،مالعألا ءامسأ
.اهيف ةمجرتملا ةئيبلاو هنع مجرتملا

 ةّنسلا عيارش متضفرو ...(( :٣٢/٣٢ ىتم :
 ..))...هديعوو هدعوو هلسرو هللااب ناميإلاو ةفأرلاوننحتلاو ربلاو لدعلا هب ترمأ امو اهفرشو
 هل دوجو ال )هديعوو هدعوو هلسرو هللا( عطقم ّنأ اًملع ،يمالسإ نينر تاذ ةيلاتتم ظافلأ يه
  نم بّرعملا هفاضأ دقو ،)ةيئانيسلاوةينوتروكلاو اطيشبلا( ةينايرسلا تامجرتلا و ينانويلا لصألا يف
 )هلسرب ناميإلا(و )هللااب ناميإلا( نيب نارتقالا رركتي ثيح يمالسإلا ينيدلا مجعملاب اًرثأت ؛هسيك
 سأر ىلع سيل لسرلاب ناميإلا ثيح يسنكلا يتوهاللا باطخلا يف اًناكم هل دجن ال ام وهو
 .. )سدقلا حورونبالاو بآلاب ناميإلا( وه امنإو ينيدلا باطخلا

٢٣٧}ميظع رجَأ مُكَلَف ْاوُقَّتَتو ْاونمؤُت نِإوهلسرو هّللاِب ْاونمآَف {
 رُفْكَنو ٍضعبِب نمؤُن نوُلوُقيو هلسرو هّللا نيب ْاوُقرَفي نَأ نوديِريوهلسرو هّللاِب نورُفْكي نيذَّلا نِإ{
٢٣٨}اليِبس كلَذ نيب ْاوُذخَّتي نَأ نوديِريو ٍضعبِب

 هَل نوُكي نَأ هَناحبس دحاو هـَلِإ هّللا امَّنِإ مُكَّل اريخ ْاوهَتنا ٌةَثالَث ْاوُلوُقَت َالوهلسرو هّللاِب ْاونمآَف{
٢٣٩}اليكو هّللاِب ىَفَكو ِضرَألا يف امو تاوامسلا يف ام هَّل دَلو

٢٣٧
)٩٧١( ةيآلا /نارمع لآ ةروس

٢٣٨
)٠٥١( ةيآلا /ءاسنلا ةروس



 مهروُنو مهرجَأ مهَل مِهبر دنع ءادهشلاو نوُقيدصلا مه كئَلوُأهلسرو هَّللاِب اونمآ نيذَّلاو{
٢٤٠}ميحجْلا باحصَأ كئَلوُأ انتايآِب اوبَّذَكو اورَفَك نيذَّلاو

 هَّللاِب اونمآ نيذَّلل تدعُأ ِضرَألاو ءامسلا ِضرعَك اهُضرع ةنجو مُكبر نم ةرفْغم ىَلِإ اوُقِباس{
٢٤١}ميظعْلا ِلْضَفْلا وُذ هَّللاو ءاشي نم هيتؤي هَّللا ُلْضَف كلَذهلسرو
 قرفلا نيب ةعساو ةروصب رّكبملا يمالكلا لدجلا يفر ّركت دق )ديعولاو دعولا(حلطصم ّنأ امك
 ذنم ةّيمالسإلا ق رفلاو دئاقعلا بتك يفمسالا اذهب لماك يدقع ثحبم وه لب ،ةّيمالسإلا
٢٤٢!ىلوألا ةّيرجهلا نورقلا

 اهاقتسم يف بير ال ةّيثالث ةرابع بّرعملا لمعتسا :٥١/٤ ىتم :
 لاقىلاعتو كرابت هللا ّنأل(( :ىلاعتو )٣( كرابت )٢( هللا )١( :اهنيب لصاف نود ،يمالسإلا
 برب سيلهمسا ىلاعتو كرابت هللاو(( :٢٢/٢٣ ىتم يف ا ًضيأ ءاجو ،))...كمأو كابأ مركأ
 تامجرتلاو ينانويلا صنلا يف اهل لصأ ال تادايز يهو ؛ةّيمالسإ ةّيعابر تراصف؛))تاومألل
.)ةيئانيسلاوةينوتروكلاو اطيشبلا( ةينايرسلا

ناطلسلا اذهلثم رشبلا ىطعأ ذإ هوحبسو هللا اودمحو(( :٩/٨ ىتم
 امأ ،طقف حيبستلا)ةيئانيسلاوةينوتروكلاو اطيشبلا( ةينايرسلا تامجرتلاتركذ .))ةردقلاو
.ديمحتلاب حيبستلا طبتري ثيح يمالسإلا ناسللاب رّثأتملا بّرعملا سيك نمف ديمحتلا

 كفسيو اهيف دسْفي نم اهيف ُلعجَتَأ ْاوُلاَق ًةَفيلخ ِضرَألا يف ٌلعاج يِّنِإ ةَكئالمْلل كبر َلاَق ْذِإو{
٢٤٣}نومَلعَت َال ام مَلعَأ يِّنِإ َلاَق كَل سدَقُنوَكدمحِب حبسُن نحَنو ءامدلا

٢٣٩
)١٧١( ةيآلا /ءاسنلا ةروس
٢٤٠

)٩١( ةيآلا /ديدحلا ةروس
٢٤١

)١٢( ةيآلا /ديدحلا ةروس
٢٤٢

 ميهاربإ دمحم /ت())لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا(( دئاقعلاو قرفلا يف رّكبم يمالسإ باتك مهأ ًالثم رظنا
-م٤٩٩ /ـه٦٥٤-ـه٣٨٣())مزح نبا(( مامإلا صخ ثيح )٢/٩٣٣ ،ليجلا راد :توريب ،ةريمع نمحرلا دبعو رصن
))... ٍلوقل ةفئاط لك تبهذف ديعولاو دعولايف سانلا فلتخا(( :هلوقب هأدب ،صاخ ثحبمب عوضوملا اذه )م٤٦٠١



 مهو ءاشي نم اهِب بيصيَف قعاوصلا ُلسريو هتَفيخ نم ُةَكئالمْلاوهدمحِب دعرلاحبسيو{
٢٤٤}لاحمْلا ديدش وهو هّللا يف نوُلداجي

٢٤٥}نيدِجاسلا نم نُكو كبردمحِب حبسَف{
 َّال نكـَلوهدمحِب حبسي َّالِإ ءيش نم نِإو نِهيف نمو ضرَألاو عبسلا تاوامسلا هَل حبسُت{
٢٤٦}اروُفَغ اميلح ناَك هَّنِإ مهحيِبسَت نوهَقْفَت

٢٤٧}اريِبخ هدابع ِبوُنُذِب هِب ىَفَكوهدمحِب حبسو تومي َال يذَّلا يحْلا ىَلع ْلَّكوَتو{
 َال مهو مِهبردمحِب اوحبسو ادجس اورخ اهِب اورِّكُذ اَذِإ نيذَّلا انتايآِب نمؤي امَّنِإ{
٢٤٨}نورِبْكَتسي

 دمحْلا َليقو قحْلاِب مهنيب يضُقو مِهبردمحِب نوحبسي ِشرعْلا ِلوح نم نيِّفاح َةَكئالمْلا ىرَتو{
٢٤٩}نيمَلاعْلا بر هَّلل

٢٥٠...}بورُغْلا َلبَقو ِسمشلا ِعوُلُط َلبَق كبردمحِب حبسو نوُلوُقي ام ىَلع رِبصاَف{
 الإ هلإ ال و،هللا دمحلاو،هللا ناحبس(( :ةّيوبنلا ةّنسلا يف تءاج يتلا هراكذأ يف ملسملا ءاعد نمو
...))ميظعلا هللا ناحبس ،هدمحبو هللا ناحبس((و))ربكأ هللا و ،هللا

٢٤٣
)٠٣( ةيآلا /ةرقبلا ةروس
٢٤٤

)٣١( ةيآلا /دعرلا ةروس
٢٤٥

)٨٩( ةيآلا /رجِحلا ةروس
٢٤٦

)٤٤( ةيآلا /ءارسإلا ةروس
٢٤٧

)٨٥( ةيآلا /ناقرفلا ةروس
٢٤٨

)٥١( ةيآلا /ةدجسلا ةروس
٢٤٩

)٥٧( ةيآلا /رَمُّزلا ةروس
٢٥٠

)٩٣( ةيآلا /ق ةروس



 ةينآرق ةرابعانه بّرعملا لمعتسا :٤٢/١٣ ىتم ،٣١/٩٣ ىتم :
 ُةَكئآلمْلا َالو هّلِّل ًادبع نوُكي نَأ حيسمْلا فكنَتسي نَّل{:ىلاعت لاق ؛)نوبرقملا هكيالملا(:يهو
 ةملك  ّنأ اًملع،٢٥١}اعيمج هيَلِإ مهرشحيسَف رِبْكَتسيو هتدابع نع فكنَتسي نمونوبرَقمْلا
 ةمجرت بحاص اهلمعتسي ملو،٢٥٢ةيئانيسلاو اطيشبلا و ينانويلا صنلا يفاهللصأ ال )نوبرقملا(
!٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم
 ريبعت وهو ؛)ميجرلاناطيشلا( ريبعت بّرعملا َلمعتسا :٣١/٩٣ ىتم :٦
– يهو،)ناطيشلا( يأ )اناطاس( )    ( لوقت ةينايرسلا اطيشبلا ةمجرت.صلاخ يمالسإ
 ةينوتروكلا :ناتطوطخملا .٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخماهتلمعتسا يتلا ةملكلا-)ناطيشلا(
اطيشبلا يف ةدراولا))ناطيشلا((ةملك ناكم))ريرشلا(( يأ )اشيِب())    (( ةملك اتدمتعا ةيئانيسلاو
 بّرعملا نم ةفاضإ يه و ،صنلا لصأ نع ةدئازب َرشملا ةّيمالسإةرابع يهف)ميجرلا( اّمأ ..
 نآرقلا يآ نم عبانلا يمالسإلا ينيدلا مجعملا يف )ميجر( ةملكب )ناطيش( ةملك نارتقاب رثأتملا
:ميركلا

 ىَثنُألاَك رَكَّذلا سيَلو تعَضو امِب مَلعَأ هّللاو ىَثنُأ اهُتعَضو يِّنِإ بر تَلاَق اهْتعَضو امَلَف{
٢٥٣}ميِجرلا ِناَطيشلا نم اهَتيرُذو كِب اهُذيعُأ يِّنِإِو ميرماهُتيمس يِّنِإو

٢٥٤}ميِجر ٍناَطيش ِّلُك نم اهانْظفحو{

٢٥٥}ميِجر كَّنِإَف اهنم جرخاَف َلاَق{

٢٥١
)٢٧١( ةيآلا /ءاسنلا ةروس
٢٥٢

.ةينوتروكلا ةطوطخملا نم دوقفم صنلا اذه مضي يذلا عطقملا
٢٥٣

)٦٣( ةيآلا /نارمع لآ ةروس
٢٥٤

)٧١( ةيآلا /رجِحلا ةروس
٢٥٥

)٧٧( ةيآلا /ص ةروسو ،)٤٣( ةيآلا /رجِحلا ةروس



٢٥٦}ميِجرلا ِناَطيشلا نم هّللاِب ْذعَتساَف نآرُقْلا تْأرَق اَذِإَف{

٢٥٧}ميِجر ٍناَطيش ِلوَقِب وه امو{

 )١( :حيسملا ييراوح ىلع ةلالدلل ظافلأ ةسمخ ليجانألا هذه بّرعم لمعتسا :
سقلا فرتعا دقو .. )نويراوحلا(و )٥( )ذيمالت(و )٤( )ايلوأ(و )٣( )ادرأ(و )٢( )ابرأ(
 هذه خاّسن ّنأ ىلإ كلذ ازع هنكل ،٢٥٨ميركلا نآرقلا نم ةذوخأم))نويراوحلا(( ةظفل ّنأ))عوشق((
 ةظفل ّنأ ريغ كلذ ىلع ًاليلد دجي ملو ،)!( ةمجرتلا يف ةظفللا هذه اومحقأ نيذلا مه ةطوطخملا
١٦))نويراوحلا(( ةملك تدرو نيحيف ليجانألا صنيف ةرم نيسمخ نم رثكأ تدرو دق))ابرأ((
!طقفةّرم
:هّنإ ذإ ؛اًيملع ةرّربم ريغ ثحابلا اذه )ةيئاقتنا(

 ناك خسنلا ّنأ ةصاخ ،ةّيمالسإلا ظافلألا لاخدإ تاطوطخملا خاّسن ةداع نم نكت مل-١
 ّنأ هسفن ثحابلا اذه فرتعا دقو.نيملسملا نع ةلزعنملا م ريدأ يف نابهرلا هّالوتي
٢٥٩!خسنتسُت الو لمُ  تناك هتغل يف نآرقلا قفاوت تناك يتلا ةّيبرعلا تامجرتلا

ىرخأ ظافلأ ىلإ)ابرأ( نم )ذيمالتلا( ىلع ةلادلا ةرابعلا ّريغي نأ دارأ نمب ىلوألا ناك-٢
 ةملكلا يهف ؛)ذيمالت( ةملك ىلع طقف ظفاحي نأو ،صنلا يف))ابرأ(( ةملك يقبُي ّالأ
 تامجرتلا يف ةنمضملا يهو ،يمالسإلا مكحلا تحت برعلا ىراصنلا نسلأ ىلع ةرئاسلا
 نم ةقفاوملاو ،))µαθηται(( ينانويلالصألل ةغل ةقفاوملا اًضيأ يهو ،نام زلا كاذل ةّيبرعلا

٢٥٦
)٨٩( ةيآلا /لحنلا ةروس
٢٥٧

)٥٢( ةيآلا /ريوكتلا ةروس
٢٥٨

!ينايرسلا لصألاب اًرثأت))ذيمالتلا(( ةملك محقأ دق ةطوطخملا خسان ّنأ معز
٢٥٩
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 ةينايرسلا تاطوطخملا يف ةنمضملا ةينايرسلا ةملكلل ايجولونوفلاو ىنعملا يتيحان
!)اديملَت())     ܬ((

 اهيف تخسن يتلا ةئيبلا يف ةموهفم ريغتحضأ دق))ابرأ(( ةملك ّنأ))عوشق(( سقلا ىري-٣
 مغر ،هلبق ام وأعباسلا نرقلا ىلإ ةمجرتلا هذه در ىلع ةّجح كلذ لعجو ؛ةمجرتلا هذه
 ةطوطخملا ّنأ )بيجعلا( نمو .اهانعم هتفرعمل لصألا يف ةجح اهيلع خسانلا ةظفاحم ّنأ
)B. O. ( ىلإ لصألا يف دوعت اّ أ))عوشق(( سقلا ىري يتلا )٠٣٤Vat. Ar. ٣١( 
 .Vat. Ar( خسانجهنم نيب رياغ َمِلف ..))ذيمالتلا(( ةملك ريغ ىلع ِقبت مل ،اهسفن

!؟)٠٣٤ .B. O( خسان جهنم و )٣١

 ىلع رمألا بيلقت نود جئاتنلا ىلإ )زفقي( وهف ؛)ةلجعلا(؛سقلا اذه لمعتافآ زربأ نم ّنإ
 نمف ؛مكحملا حضاولا لحلا ىتح وأ تالامتحالا حجرأ يف رظنلا نود اًنايحأو ،ةلمتحملا ههجوأ
 نم اّ إ لاقو اهانعمو اهانبم يف راح يتلا))ابرأ(( ىنعم ىلإ لصي نأ هناكمإب ناك هّنأ كلذ
 عضي نأ ىلإ خسانلا رطضا اممعساتلا نرقلا يف ىنعملا ةلوهجم تحبصأ يتلا ةّيبرعلا ةغللا )قيتع(
 ولو ،ةطوطخملا صن يف اهدرفم نع ثحبلاب ،))نييراوحلا(( ةملك ةطوطخملا نم عضاوم يف ا اكم
 ءزجلا ةحاسم يف ينانويلا لصألا يف درفملا ةغيص يف تدرو دق))ذيملت(( ةملك ّنأ دجول لعف
:عضاوم ةعبرأ يف ،ةطوطخملا يف ليجانألا نم ظوفحملا
 نم لضفأ دبع الو هملعمو هبدؤم نم لضفأ ذيملت الو بيبر سيل هنأ عم(( :٠١/٤٢ ىتم
 مجرتملا ينايرسلا لصألا اًفلاخم تافدارتملا هيف لمعتسا بّرعملا ّنأل اًدج مهم صن اذه.))هديس
:هنع

 نيح يف،)اديملَت())     ܬ((:ةدحاوةملك  ّمضي٢٦٠ةيئانيسلاو اطيشبلا ّصن-أ
 .))ذيملت((و))بيبر(( :نيتملك ّبرعملا لمعتسا

 تلمعتساو))هِّبر((يأ )هِبَر())  ܪ(( ةملك ّمضي٢٦١ةيئانيسلاو اطيشبلا ّصن-ب
ينانويلا لصأللةقفاوم يف))مّلعملا(( يأ)انافلَم())     (( ةملك ةّيلقرحلا ةمجرتلا

٢٦٠
.ةينوتروكلا ةطوطخملا نم دوقفم عطقملا



نيتملك بّرعملا لمعتسا نيح يف،))τον διδασκαλον((ةملكدمتعا يذلا
 نيتملك لمعتسي نأ بّرعملا دصق دّكؤي ام اذهو ..))مّلعم((و))بدؤم((:نيتنثا
.دحاو ىنعملنيتفدارتم

  نوكي نأ ذيملتلا يفكي(( :))ذيملت(( ةملك مضي يذلا عطقملا ةطوطخملا تفذح :٠١/٥٢ ىتم
.))هديسك دبعلاو ،هملعمك
.))هبدوم )اذك( نمملضفأ بيبر ال(( :٦/٠٤ اقول
 نم ادر مساب طق حارق ام هبرش يب نينموملا راغصلا يلواه دحا اقس نم لكو(( :٠١/٢٤ ىتم
.))عطقني الو ]ديبي/هيتي[ ال هباوث نا مكل لوقأ قحلا ييدارا
:ةجيتنلا

.)بيبر( عمج )ابرأ()١(
٢٦٢.-تازمه تاطوطخملا هذه صن يف سيل ذإ- ءدِر عمج ادرأ)٢(

 معزي امك عساتلا نرقلا يف ىنعملا ةلوهجم تراص )ةقيتع( ةملك تسيل-نذإ–))ابرأ(( ةملك
 هذهل لمعتسملا عمجلا ّنأ ريسفتلا اذه ىلع بّغشي الو ،ةغللا فولأم نم يه اّمنإو ،سقلا
 يفكتل اهيف مسرلاو فرصلاو وحنلا يف ةريثكلا ءاطخألا ّنإف ؛))يابرأ(( :وه انتطوطخم يف ةملكلا
))ادرأ(( لكيه سفن ىلع هلعج دق بّرعملا ّنأب عمجلا اذه لكيه رّسفُي امك ،كلذ ريسفتل
.ءابلا ال فلألاب ةملكلا متخب))ايلوأ((و
 تاملكل هلامعتسا انل رِّسفي))ذيملت(( ةملك لباقم يف))بيبر(( ةملكل بّرعملا لامعتسا ّنأ امك
 صن يف تازمهلا بايغل–))ءادرألا(( يه))ادرألا((ـــف ؛))ذيملت(( ةملك ىنعم اًيفرح قباطت ال ىرخأ
 ..ريصنلا يأ))يلو(( عمج))ءايلوألا(( مه))ايلوألا((و ،ريصنلا و نيعملا يأ))ءد ِرلا(( عمج-ةطوطخملا
 امك ةطوطخملا هذه صن ّنإف ؛ينايرسلا لصألا عم هلماعت يف بّرعملا نم درّطم كلسم وهو

٢٦١
.ةينوتروكلا ةطوطخملا نم دوقفم عطقملا
٢٦٢

.ىرخألا عضاوملا يفةطوطخملا نم يلقن يف تازمهلا كلذ عم تتبثأ



 free(())ةّرح ةمجرت((وه-))ع وشق(( سقلا كلذ ىلع مهّرقأو- داّقنلاهفصو

translation((.٢٦٣

 اننإف ؛كلذ جراخ هانعم نع انثحبو ؛هتاذ ّصنلا بحاص هحرش امك))ابرأ(( ىنعم انكرت ول اّمأ
 :ىلاعت هلوق يف ةدراولا))نويبرلا(( ةملك قفاوت ةملكلا هذه ّنأ وهو سقلا هنم برتقا ام ىلإ لصنس

 امو ْاوُفعَض امو هّللا ِليِبس يف مهباصَأ امل ْاونهو امَف ريثَكنويبِر هعم َلَتاَق ٍّيِبَّن نم نيَأَكو{
 رمع(( نع حيحص دانسإب))يربطلا(( مامإلا جرخأ دقف ؛٢٦٤}نيِرِباصلا بحي هّللاو ْاوُناَكَتسا
 نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ىفوتملا))باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ديز نبدمحم نب
 ةغل ةفدارم))ء/ابرأ(( ةملك نوكت اذكهو؛٢٦٦))عابتألا(( :مه نييبرلا ّنإ هلوق٢٦٥)م٧٦٧(
رخأ عضاوم يف تباث وه امك ينآرقلا ناسللاب اًرثأتم ةمجرتلا بحاص نوكيو ؛))ذيمالت(( ةملكل
 ةخسن ةباتك نم بيرق نمز يف ىنعملا ةفورعم ةملكلا هذه نوكتو ،هنايب يتأيس امك ةريثك
 نرقلا نم هنإ لاقف ريسفتلا اذه بحاص فرعي مل يذلا))عوشق(( سقلا ددرت نيعطاق ،انتطوطخم

٢٦٣
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٢٦٤

 )٦٤١( ةيآلا /نارمع لآ ةروس
٢٦٥

١٢/٩٩٤ ،لاج رلا ءامسأ يف لامكلا بيذ  ،يزملا ؛رظنا
٢٦٦

 َلِتُق ّيـِبَن ْنِم ْنِّيأكو(( :هلوق يـف ديز نبا لاق :لاق ،بهو نبا انربخأ :لاق ،سنوي يـنثدح(( :))يربطلا(( لاق
 ،ه٥٠٤١ ،ركفلا راد :توريب ،نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ،يربطلا())عاـبتألا :نويـبرلا :لاق)) ٌريـِثَك َنوُّيـِّبِر ُهَعَم
 فّلكي ملف !!)١/٥٥١())))ديز نبا(( وه نم يردن ال(( :لاق مث دانسإلا اذه))عوشق((سقلا لقندقو ،)٤/٩١١
 كلذو ؛))بهو نبا(( مسا يف طقف ثحب هّنأ هليلدو ،كلذ ليبس فرعي ال-حجرألا وهو-هّلعل وأ ،رظنلا ءانع هسفن
 عوضوم ةسارد هسفن فّلكي لجر نم )بيجع(رمأ اذهو ؛)!!(ةّيقارشتسالا))مالسإلا ةعوسوم(( يف دوجوم همسا ّنأل
 ةماع ةّيقارشتسا ةعوسوم ىلإ ئجتليو ؛لاجرلا مولع رداصم فرعي ال وه مث ؛هلاجر خيراتو هتئيبو مالسإلاب ةلصلا قيثو
 بتكلاو ،))ملسم((و))يراخبلا(( هل ىوردق هنع ثحبُي يذلا ّنأ مغر ،ثيداحألا ديناسأ لاجر يف ثحبلل عيضاوملا
 ؟!ءاّرقلل ةلوذبم ،ةروهشم ،ةماع ةتسلا بتكلاب و ،نيحيحصلا لاجربةصاخلا



 مِلكلا نم اّ أ ىلع )ةقيتعلا( ةملكلا هذه ةلالدب بهذي ام وهو ؛٢٦٧!!كلذ لبق امبرو نماثلا
!هدعب ال مالسإلا لبق لوادتملايبرعلا

 ّرقأ دقو ؛٢٦٨))ذيمالت(( ىنعمب))ابرأ(( ةملك )J( تاطوطخملا ةلئاع تلمعتسا دقل :لوقن اًريخأو
 يداحلا نرقلا ذنم قرشلا يف ةدئاسلا يه تناك تاطوطخملا نم ةلئاعلا هذه ّنأ))عوشق(( سقلا
 دنع ىنعملا ةكردم تناك ةملكلا هذه ّنأ رهظي ام وهو ؛٢٦٩رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ رشع
 اهلصأ يف دوعت ةلئاعلا هذه ّنأ سقلا ىوعدب كلذ ّدرُي الو ؛نورقل مالسإلا دعب برعلا ىراصنلا
:نيببسل كلذو ؛ )٣١ .Vat. Ar( انتطوطخم ىلإ

 ةلئاع نع لاق دقف ؛امهنيب ةقالعلاب مزجي نأ عطتسي مل هسفن))عوشق(( سقلا :لّوألا ببسلا
 ةلئاعلل لثامم صن وأ٢٧٠)ه( ةلئاعلا نوكي نأنكمملا نم يبرعلا اهردصم((:)J( تاطوطخملا
 a similar text orhbe family possiblyIts Arabic source could(()) )ه(

to family h((كلسم اذهو ؛ )ةّجح هب موقت ال يذلا )دّر ا ّنظلا.

 تناك اذإ اًمامت))ابرأ(( ةملكفذحب )J( ةلئاعلا تاطوطخم وخسان مقي مل اذامل :يناثلا ببسلا
  ةروصب ةّيوغللا ةّيحانلا نم ّريغو عجور دق ةلئاعلا هذه صن ّنأ ةصاخ ؛م امز يف ةموهفم ريغ
 فارتعاب–اهنع خِسُن يتلا لصألا ةروصلاب هتقالع ةفرعم ليحتسملا هبش نم ادغ ىتح اًدج ةريبك
!؟-٢٧١هسفن))عوشق(( سقلا

٢٦٧
 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The ؛رظنا

Manuscripts and their Families, manuscript, ٥٥/١
٢٦٨

)٢/٤٩٥ ؛رظنا( هسفن سقلا اهضرع يتلا جذامنلا نم رمألا اذه انملع دق
٢٦٩

١/٨٧٣ ؛قباسلا ردصملا رظنا
٢٧٠

.)٣١ .Vat. Ar( انتطوطخم اهسفن يه )h( ةلئاعلا
٢٧١

١/٣١٢ ؛قباسلا ردصملا رظنا



يف وه يذلاو-))سايلإ(( يبنلا نع هثيدح يف ةطوطخملا صن بّرعم لمعتسا :
يفو،))سايليإ(( ))Ηλιας(( ليجانألل ينانويلا لصألا يفو،)وها ّيليإ())והילא(( ميدقلا دهعلا
 :ةملك نم رثكأ–٢٧٢)سايلإ())ܣ   ܐ((و ،)ايِلإ())   ܐ(( :ةينايرسلا

نيسايلإايلإايليإسايليإمسالا
٢١٦١١تارملا ددع

 ؛مالسلا هيلع))سايلإ(( يبنلا نع ثيدحلا قايس يفتافاصلاةروس يف )نيساي لإ(ةرابع تدرو
 ْذِإنيلسرمْلا نمَل سايْلِإ نِإو{ :يبنل ّالإ نوكي ال كاذو ،هيلع مالسلا))نيساي لإ(( مسا بقعأو
نيلوَألا مُكئابآ برو مُكبر هَّللاونيقلاَخْلا نسحَأنورَذَتو العب نوعدَتَأنوُقَّتَت َالَأ هموَقل َلاَق
 ْلِإ ىَلع مالسنيِرخآلا يف هيَلع انْكرَتونيصَلْخمْلا هَّللا دابع َّالِإنورَضحمَل مهَّنِإَف هوبَّذَكَف
٢٧٣.}نيساي

 ةماع هتأرقف؛} َنيِسايـْلإ ىـلَع ٌمالَس{ :هلوق ةءارق يـفءاّرقلا تفلتخاو(( :يربطلا مامإلا لاق دقو
 ناكف؛نيسايـلإ نم فلألا رسكب } َنيِسايـْلإ ىـلَع ٌمالَس{ :ةفوكلاو ةرصبلاو ةكم ءاّرق
 ،مـيهاربإ لثم،نيسايـلإو ،سايـلإ :نيمساـب ىمسُي ناك هنإ :لوقيو ،سايـلإ مسا وه :لوقي مهضعب
 هنإف } ٌمالَس{ :هلوق نم ةروسلا يـف ام عيمج نأب كلذك كلذ نأكلذ ىـلع دهشتسُي،ماهاربإو
 نود سايـلإ ىـلع مالس وه امـنإ ،نيسايـلإ كلذكف ،هلآ نود ركذ يذلا ّيـبنلا ىـلع مالس
 هلصأب عطقي امب ؛ةّينايرسلا تامجرتلا يف الو ةّينانويلا يف مسالااذه فرعي الو،٢٧٤)).هلآ
.ينآرقلا

٢٧٢
 Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of ؛)سايلإ())ܣ   ܐ(( لامعتسا يفرظنا

the Qur’an, p. ٨٦
٢٧٣

)٠٣١-٣٢١( تايآلا /تافاصلا ةروس
٢٧٤

٥٩-٣٢/٤٩ ،نآرقلاليوأت يف نايبلا عماج ،يربطلا



))عوشق(( سقلا لعج ام وهو ؛ىرخألا ةّيبرعلا تاطوطخملا نم يأ يف))نيسايلإ(( ةملك دجن ال
 تحبصأ اهّنكل سداسلا نرقلا يف برعلا ىراصنلانيب ةفورعم تناك ةملكلا هذه ّنأ يعّدي
٢٧٥!مالسإلا ءيجم عم عباسلا نرقلا يف ىنعملا ةلوهجم

 ىلإ هقالطنا وه لالدتسالا يف ثحابلا اذه جهنم ىلع رطيسي يذلا قطنملا اذه يف لاكشإلا
 يقطنملا باوجلا ّنأ عم،تاباجإ نم مدقت امم رثكأ ةلئسألا نم يعدتست يتلا ةديعبلا ضورفلا
.. هدي نم ناد ،هنم بيرق
 تناك يتلا ةّينارصنلا ةّيبرعلا لئابقلا دامتعاب لوقلاو ،ينايرس ناسل تاذ تناك))ةريِحلا(( ةقطنم
 ال ةّينايرسلا تامجرتلا لك ّنأ مغر مالسلا هيلع))سايلإ(( يبنلل مساك ))نيسايلإ(( مسا كانه شيعت
 وه امك- سداسلاو سماخلا نينرقلا يف اوشاع نيذلا نايرسلا ءابآلا ىتح الو مسالا اذه فرعت
 يدام ليلد انيديأ نيب هّنأ نيح يف ،هيلع ليلد ال هنأل ؛ضهتني ال ،٢٧٦-م اباتك نم رهاظ
 سوململا يداملا ليلدلا كرتن فيكف ؛ميركلا نآرقلا يف اهدوروب ةملكلا هذه ةّيمالسإ ىلع ّيح
 وه مسالا اذه ّنأ نوفرعي اوناك ام لئاوألا نيملسملا ّنأ ًءاهو اهديزي ةديعب )تاّمهوت( دّرجم ىلإ
 نم سيلو هتاذ ميركلا نآرقلا تاقايسل مهمهف لالخ نم ّالإ مالسلا هيلع))سايلإ(( ءامسأ نم
!ةّيجراخلا ةفاقثلا لالخ
 ّلدأ الو ،ةّيمالسإلا ةفرعملا رداصمب لاصتا ىلع يمالسإلا مكحلا تحت ةريحلا ىراصن ناك دقل
 ينارصنلا يعافدلا لدجلا يف اوبتك نم زربأ دحأ ناك يذلا))ةّرق يبأ رودويث(( ّنأ نم كلذ ىلع
 نرقلا رخآ يف ةريحلا يف ةيناكلملا ةفئاطل اًنارطم هتايح نم ةرتف يف ناك دق ،مالسإلا دض رّكبملا
 ىلإ ريشيو نآرقلا نم هتاباتك يف سبتقي ناك دقو ،)م٢١٨-م٥٩٧( عساتلا ةيادبو نماثلا

٢٧٥
 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The ؛رظنا

Manuscripts and their Families, manuscript, ٨٥١/١ - ٩٥١
٢٧٦

 لوصأ ىلإ ةينآرقلا ظافلألا در ىلع مهصرح مغر ةملكلا هذهل ينايرس لصأ ىلإ نيقرشتسملا نم يأ ل ُحي مل
 ةتبلا ري مل هّنأ مزجف،-مويلا ةينايرسلا تاساردلا مامإ))كورب نايتسبيس(( روسفوربلا-ةلسارم- تلأس دق و ،ةّيمجعأ
.ةّينايرسلا تاف ّلؤملا يف مسالا اذه



 ةصاخلا هتافلؤم ضعب يف ىتح كلذ لعفي ناك دقو ،حوضوب ةّيمالسإلا تاداعلاو ميهافملا
٢٧٧!ةتحبلا ةّينارصنلا رومألاب

 نم رسيأ طايخلا مس يف لمجلا لوخدل(( :٩١/٤٢ ىتم :
 :ينآرقلا ريبعتلل-ةفدص ريغ نع– ةقباطم))طايخلا مس(( ةرابع ..))هللا توكلم ينغلا لوخد

 ىَّتح َةنجْلا نوُلخدي َالو ءامسلا باوبَأ مهَل حَّتَفُت َال اهنع ْاوربْكَتساو انتايآِب ْاوبَّذَك نيذَّلا نِإ{
 يفدوجوم ةينهذلا ةروصلا لصأ ..٢٧٨}نيمِرجمْلا يِزجَن كلَذَكوطايخْلا مس يف ُلمجْلا جلي
 نم لقنلا ىلع يظفللا قباطتلااذهةلالد يغلي ال كاذو ،ةينايرسلاتامجرتلا و ينانويلا لصألا
 ةديعب ةروص ىلع صنلا لقنت٢٧ ءانيس ةطوطخم ّنأ طابنتسالا هذه دكؤي اممو ،ينآرقلاصنلا
!))ةربإلا بقث يف لمجلا لخدي نأ((  :ينآرقلا ظفللا ةقباطم نع

 حيسملا در نع ثيدحلا ماقم يف )ناهمكأ( ةملك بّرعملا لمعتسا :٩/٧٢ ىتم :
 يفو ،١١/٥ ىتميف)همكلا( :عمجلا ةغيص يف ةملكلا هذه تءاج و ،ىمع ام  نيلجرل رصبلا
 يف حيسملا فصو ءاج دقو ،ىمعأ دلو نم وه همكألاو ... درفملا يف )همكأ(٢١/٢٢ ىتم
 ةيآِب مُكُتْئِج دَق يِّنَأ َليئارسِإ ينب ىَلِإ ًالوسرو{ :)ىمعألا( ال )همكألا( ئربي هنأ ميركلا نآرقلا
همْكألا ءىِربُأو هّللا ِنْذِإِب اريَط نوُكيَف هيف خُفنَأَف ِريَّطلا ةَئيهَك نيِّطلا نم مُكَل قُلخَأ يِّنَأ مُكبر نم
 ًةيآل كلَذ يف نِإ مُكتويب يف نورخدَت امو نوُلُكْأَت امِب مُكُئبَنُأو هّللا ِنْذِإِب ىَتومْلا يـِيحُأو صربَألاو
 مجرتملا ينايرسلا لصألا وأ ينانويلا لصألا نم اًدنس دجن ال نحنو ..٢٧٩}نينمؤم مُتنُك نِإ مُكَّل
 ةملك تلمعتسا ثيح اهفرعت ال٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم ّنأ امك ،ةملكلا هذهل ،هنع
.ميركلا نآرقلا نع لقنلا وه نوكي نأ ّالإ ىقبي الو ..)ىمعأ(

٢٧٧
 Sidney H. Griffith, ‘Theodore Abū Qurrah's Arabic Tract on ؛رظنا

the Christian Practice of Venerating Images,’ in Journal of the 

American Oriental Society, Vol. ٥٠١ , No. ١ (Jan. - Mar., ٥٨٩١ ), p. ٥٦
٢٧٨

)٠٤( ةيآلا /فارعألا ةروس
٢٧٩

)٩٤( ةيآلا /نارمع لآ ةروس



 نأ مهملا نم ..))مرطضي ران نم دودخأ يف م وقليو(( :٣١/٢٤ ىتم :
   ܘܬܐ( ةملك انه لمعتست )ةيئانيسلاوةينوتروكلا و اطيشبلا( ةينايرسلا تامج رتلا ّنأ ظحالن
 ددصب نحن يتلا ةطوطخملا صنبّرعم ةداع نمو ،٢٨٠)ران نوتأ( يأ )اروند انوتأ( ) ܪ  ܕ
 ةغللا يف يتوصلا اهءانب هباشي لباقم اهل ناك اذإ ةينايرسلا ةغيصلا ىلع ظفاحي نأاهتسارد
-بير الب– اهذخأ يتلا )دودخألا( ةملك لمعتسيل ةّينايرسلا ةمجرتلا انه فلاخ هنأ ريغ ،ةّيبرعلا
 دودخُألا باحصَأ َلتُق{ :)دودخألا( يف )رانلاب( بيذعتلا ركذت يتلا ةّينآرقلا جوربلا ةروس نم
 رركتدقو .٢٨١}دوهش نينمؤمْلاِب نوُلعْفي ام ىَلع مهو دوعُق اهيَلع مه ْذِإ دوُقوْلا تاَذ ِرانلا
 نيماق( ةرابع لمعتسا دق٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم صن نأ اًملع ،٣١/٠٥ ىتم يف رمألا سفن
  نيذلا ءامدقلا ةسينكلا لاجر تاباتك يف ةلمعتسم يهو ،)نوتأ( ينعت )نيماق( ةملكو ،)رانلا
٢٨٢...ايؤرلا رفسل هريسفت يف )م٠٧١١:دلو())يشوبلا سلوب(( ابنألاك يبرعلا فرحلاب اوبتك

 ...))لماعلا سطاليف ىلإ هوعفدف هب اوقلطناو هوقثوأف(( :٧٢/٢ ىتم
 )انوُمجِه())     ܗ(( ةملك لباقم يف ،))لماع(( :هتفيظو ّنأب))سطاليب(( فصو رّركت
 لصألل يتوص لقن يه يتلاو)ةيئانيسلا و ةينوتروكلا و اطيشبلا( ةينايرسلا تامجرتلا يف ةدراولا
 ّنأ مولعمو .ةينامورلا ةيروطاربمإلا يف )مكاح( ينعي يذلا )ينومجِه())ηγεµονι(( ينانويلا
 ؛ىربكلا ةّيمالسإلا تاعطاقملا ما ّكح ىلع قلطي ناك يمالسإ حلطصم وه))لماعلا(( حلطصم
!)ماشلا ىلع ةفيلخلا لماع(و )رصم ىلع ةفيلخلا لماع(:لاقيف
)εκατονταρχη( ةينانويلا ةملكلا لباقميف )يلاو( ةملك٨/٣١ىتميفبّرعملا لمعتساو
  نإو ،اًيدنج٣٨ بلغألا يف دوقي ينامورلا شيجلا يف يمسر فظوم وهو )ةئملا دئاق( ينعت يتلا

٢٨٠
.ينانويلا لصألا ىنعم سفن وه
٢٨١

)٧-٤( تايآلا /جوربلا ةروس
٢٨٢

:تنلا ىلع دوجوم ريسفتلا
http://www.stmacariusmonastery.org/st_mark/sm ٨٠٨٠٢٠ .htm
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 يف٢٨٣)انورطنِق())  ܘ    (( ةينايرسلا ةملكلا تءاج دقو .ةئم ىلإ مقرلا عفري بقللا ناك
 ةطوطخملا اّمأ،)ينيتاللا اهلباقم وأ(ةينانويلا ةملكلل اًيتوص ًالقن ةينوتروكلا ةطوطخملا واطيشبلا
 ةينانويلا ةملكلل يتوص لقن يه يتلا)اكَريِلِك())      (( ةملك تراتخا دقف ةيئانيسلا
))χιλιαρχος((ينعت يتلا )فلأ مضت يتلا ةيركسعلا ةدحولا دئاق بقل يهو ،)فلأ دئاق 
!!لجر

 امنإو ،ىنعم امهعم يقتلت الو ،ةينايرسلاتامجرتلا و ينانويلا صنلا يف اهل لصأ ال )يلاو( ةملك
 ةرابع تءاج دقو.)ةئم دئاق( كانه نكي مل-اًضيأ– ثيح يمالسإلا يبرعلا مجعملا نم يه
.٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم نم عضوملا اذه يف )ةياملا دياق(

 بحاص ىلإ كعفدي يضاقلاو(( :٥/٥٢ ىتم يف ءاج :
 نورقلا يفيمالسإلامكحلا مايأ ًالمعتسم ناك )جارختسالا بحاص( حلطصم ..))جارختسالا
 )م٩٦٨-م١٨٧/ـه٥٥٢-ـه٠٥١())ظحاجلا(( لوق كلذ ليلدو ؛-لقألا ىلع- ىلوألا ةّيرجهلا
 :)م٩٥٧- م٤٢٧ / ـه٢٤١-ـه٦٠١())عفقملا نبا(( نع هثيدح يف))نييبتلاو نايبلا(( هباتك يف

 بحاصل لاق ،باذعلا يف هيلع ّحلأ املجارختسالا بحاص ّنإف عفقملا نب هللا دبع امأو((
 مالسلا دبع(( خيشلا فّرع دقو ..٢٨٤))؟هاضرت ًاحبر كحبرأ انأو لام كدنعأ :جارختسالا
 سالتخاب م ا نم لاومأ ءافصتساب لّكوملا(( :هّنأب )جارختسالا بحاص( باتكلا ق ّقحم))نوراه
 لئاسو نم هيدل ام لك مدختسي ناكو .جارخلا ةابجو ةالولاو باتكلاو ءارزولا نم ةلودلا لام
 بحاص( ةرابع ّنأ عطقي ام اذهو ..٢٨٥))...لاومألا هذه جرختسيل قاهرإلاو بيذعتلا
  لباقم يف بتاكلا اهلمعتسا دقو ،ةّيمالسإلا ةلودلا اهمكحت ةئيب نم تجرخ دق )جارختسالا

٢٨٣
.)     ܪ( )ةئم دئاق/سأر( :ةينانويلا ةملكلا ىنعم ةمجرت ةيلقرحلا ةمجرتلا تراتخا
٢٨٤

 ،نوراه مالسلا دبع/ت ،٧ط ،م٨٩٩١،ـه٨١٤١ ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا ،نييبتلاو نايبلا ،ظحاجلا
٧٦١-٢/٦٦١

٢٨٥
٦٦١ ص ،قباسلا ردصملا



 )يباج( ةملك ّنأ مغرو ،٢٨٦ةينوتروكلا واطيشبلا يف ةدراولا )ايابج())    (( )يباج( ةملك
 ظفللا يتيحان نم ةينايرسلاو ةيبرعلا نيتغللا كرتشم نم ا أل ماقملا اذه يف نوكت نأ ىلو َألا يه
 ةعمسلاو ةّيمالسإلا ةلودلا ناطلس تحت ةعقاولا ةئيبلاب هرّثأت هبلغ دق صنلا ب ِّرع ُم نأ ّالإ ىنعملاو
.)جارختسالا بحاص( ةملكب ذخأف؛اهيف ةلودلا لام عمجي نمل ةفيخملا

 نم دنس نود٢٨٧)ن ويسيرفلا( ةملك لباقم )رابحألا(ةملك بّرعملا لمعتسا :
 ةينوتروكلا و اطيشبلا( ةينايرسلا تامجرتلا يف)اشيرف())     ((:ةملك ثيح ينايرس لباقم
 وه امنإو ،)يويسير َف())φαρισαιοι((:ةملك ثيحينانويلا لصألانم دنسالو )ةيئانيسلا و
  ةيمستب يفتكتو٢٨٨)نييقودصلا( وأ )نييسيرفلا( فرعت تناك ام يتلا ةّيمالسإلا ةئيبلاب ر ّثأتلا
 ىرخألا ةّيبرعلا تاطوطخملا ّنأ فرتعا دق))عوشق(( سقلا ّنأ اًملع.)رابحألا( :دوهيلا ءاربك
٢٨٩.نييسيرفلا ىلع ةلالدلل )رابحألا( ال )نويسيرفلا( ةملك لمعتست

 نكمملا نم سيل(( :انه يدابلا يمالسإلا رثألا نم صّلمتلا هتلواحم يف))عوشق(( سقلا لاق دقو
 ريبعت نوكي نأ نكمملا نم .نآرقلاب رّثأت دق )٣١ .Vat. Ar( ةطوطخم صن ناك نإ ةفرعم
 ..٢٩٠)).نييسيرفلا ىلإ ةراشإلل مالسإلا روهظ لبق ةّيبرعلا دالبلا يف لمعتسا دق))رابحألا((
:نيهجو نم هيلع ضرتعُيو ؛ةلدألا راضحتسا يف )سوكنم( قطنم وهو

٢٨٦
-م٦١٦ ةنس))Thomas of Harkel(())يلقرحلا اموت((اهدادعإ نم ىهتنأ يتلا– ةيلقرحلا ةمجرتلا تدعتبا

 تفذح دقف ةّيئانيسلا ةطوطخملا اّمأ !)مداخ(يأ )اناشمَشم())      (( ةملك انه اهدامتعاب يلصألا ىنعملا نع
.عطقملا اذه

٢٨٧
 صنلا ءاج٩١/٣ ىتم يفو ،)٦١/١ىتم( )رابحألا( ناكم طقف ةدحاو ةرم )نويناسيرفلا( ةملك تدرو

.))عوشق((سقلا لوقي امك كش يناثلا صنلاةلاصأ يفو ،)نويناسيرفلا رابحألا(
٢٨٨

.دوهيلا قرف نم ناتقرف
٢٨٩

 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The ؛رظنا
Manuscripts and their Families, manuscript, ٠٦١/١

٢٩٠
١/٩٦١ ،قباسلا ردصملا



 طبر ّنإ ذإ ؛مالسإلا لبق ام ةئيب نم صنلا اذ  ةلص برقأ ةّيمالسإلا ةئيبلا :لوألا هجولا
 كلذ ريغ ىلإ لقتنُي الو ،داّقنلا عيمج دنع لصألا وه مالسإلا ةئيبب ليجانألل ةّيبرعلا تامجرتلا
 !ليلدب ّالإ
 ةئيبلا ّنأل ؛مالسإلا لبق ةئيبب هلصو نم ىلوأ ةيمالسإلا ةئيبلاب ريبعتلا اذه لْصَو:يناثلا هجولا
  يف مهئاربكب دوهيلا ىلإ ليحت امنإو ؛دوهيلا نم مهريغو )نييسيرفلا( فرعت ال ةفرصلا ةّيمالسإلا
بلاوقلاب ةلوصوم-تناك امنيأ- ةّينارصنلا ةئيبلا ّنأ نيح يف ،)رابحألا( :نايحألا نم ريثك
 .اهنع مجرتملا صوصنلا يف ةنّمضملا ةيتوصلا

 يوغل رّربم دجوي ال .))... هنونحتمي اولعجف نوينابرلا اندف(( :٠١/٢سقرم :
 ةملك ثيح٢٩١اطيشبلا ةمجرتو ينانويلا لصألا لباقم))نوينابرلا(( ةملك لامعتسال

 دق ذإ ؛انه))نوينابرلا(( ةملكل ميركلا نآرقلا ريغ رخآ ردصم كانه ّنأ ودبي الو .))نويسيِّرفلا((
:-٢٩٢حجرألا ىلع– )دوهيلا ءاملع( ىنعمب ميركلا نآرقلا يف ةملكلا هذه تلمعُتسا

نوينابرلاو ْاوداه نيذَّلل ْاومَلسَأ نيذَّلا نويِبنلا اهِب مُكحي روُنو ىده اهيف ةاروَّتلا انْلزنَأ اَّنِإ{
 َالو ِنوشخاو سانلا ْاوشْخَت الَف ءادهش هيَلع ْاوُناَكو هّللا ِباَتك نم ْاوُظفحُتسا امِب رابحَألاو
٢٩٣}نورفاَكْلا مه كئـَلوُأَف هّللا َلزنَأ امِب مُكحي مَّل نمو اليلَق انمَث يتايآِب ْاورَتشَت

٢٩٤}نوعنصي ْاوُناَك ام سْئِبَل تحسلا مِهلْكَأو مْثِإلا مِهلوَق نع رابحَألاونوينابرلا مهاهني َالوَل{

٢٩١
 ةملك مضت الف ةيئانيسلا ةطوطخملا امأ ،دوقفم ةينوتروكلا ةطوطخملا نم صنلا اذه هيف يذلا ءزجلا

.قباسلا ددعلا يفاهركذ دراولا )عومجلا(مهاهيف لئاسلاو انه))نويسيرفلا((
٢٩٢

 يفو ،ءاملعلا مهو نوينابرلا ا  مكحيو يأ "نييبنلا" ىلع فطع }نوينابرلا{(( :هريسفت يف))ة ّيطع نبا(( لاق
 هب ملعلا هدنع يأ برلا ىلإ بوسنم "ينابرلا":ليقو ،هرابك لبق ملعلا راغصب سانلا يبري يذلا "ينابرلا":لاق يراخبلا
 ،يسلدنألا ةّيطع نبا())ينابقر:ةبقرلا ميظع يفو،يناربخمو،ينارظنم:اولاق امك ةغلابم "ينابر" يف نونلا تديزو ،هنيدبو
 ، م١٠٠٢ ،ه٢٢٤١ ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب ،دمحم مالسلا دبع/ت ،زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا رّرحملا
٢/٥٩١(

٢٩٣
)٤٤( ةيآلا /ةدئاملا ةروس



 لهأ ءاربك نع ثيدحلا قايس يف )اهقفلا( ةملك بّرعملا لمعتسا :١١/٥٢ ىتم:
 امكحلا نع رومالا هذهتيفخا ذا ضرالاو تاوامسلا برتباي كل ركشا لاقو ..(( :ملعلا
 اذه لثم يف ةصلاخ ةّيمالسإ ةّيبرع ةرابع يهو ،))نادلِولاو لافطالل اهتنلعاو امهفلاواهقفلاو
 ىنعملا نايبل بّرعملا اهفاضأ امنإو٢٩٥اطيشبلا و ينانويلا صنلا يف اهل لصأال هنأ اًملع ،قايسلا
 )امهفلاو امكحلا( :وه٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم يف صنلاو ،)امهفلا(و )امكحلا( يتملك نيب
 مجعملا نم ةظفللا هذه تناكو ،هنم بّرعملا صنلا لصأ ىلإ ةظفل داز دق انه بّرعملاف ..
!يمالسإلا

))م ّلعم((ةملكل لباقمك))بدؤم((ةملك بّرعملا لمعتسا :..٥/٥٣ سقرم :
 )نيبدؤملا(ـب نيمّلعملا ةيمست عئاشلا نم هّنأ مولعمو .ةينايرسلا تامجرتلاو ينانويلا لصألا يف ةدراولا
))مّلعملا(( ةملك))بّدؤملا(( ةملك تبلغ ىتح ؛ةيثارتلا بتكلا يف رتاوتم وه امك  ةّيمالسإلا ةئيبلا يف
  تلمعتسا دق٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخم ّنأ اًملع ،ميلعتلا ىلع مئاقلا ةفيظو ىلع اهتلالد يف
.))مّلعم(( ةملك

 ىلع ا ًضيأ متنأ نوسلجت هدجم شرع ىلع رشبلا نبا سلج اذإ((:٩١/٨٢ ىتم :
 دقل مهل لاقو(( :٣٢/٢ ىتم)).رشع ىنثالا ليارسإ ينب طابسأ ىلع نومكحتو ا ًربنم رشع ىنثا
 يف ةملكلا ذإ ؛انه اًيوغل ةرربم ريغ))ربنم(( ةملك ..))ىسوم ربنم ىلعةبتكلاو رابحألا سلج
 هذهو ،))يسرك(( يه )ةيئانيسلا وةينوتروكلا و اطيشبلا( ةينايرسلاتامجرتلا يفو ينانويلا لصألا
 :ةينايرسلا تامجرتلا يف يهف ؛ةينايرسلاوةيبرعلا نيتغللا يف يظفللا كرتشملا نم يه ةملكلا
 ءانيس ةطوطخم تلمعتسا كلذلو ؛)ايسروك())   ܪ  (( عمج )ناوَسروُك())ܢ  ܪ  ((
 طبترم)ربنملا( ثيح ةّيمالسإلا ةئيبلاب قيثو لاصتا اهل )ربنم(ةملك .))يسرك(( ةملك٢٧ ةيبرعلا
.ناطلسلاو ةباطخلا و دجاسملاب

٢٩٤
)٣٦( ةيآلا /ةدئاملا ةروس
٢٩٥

 ةملك ريغ ايقبت ملو )ءامهف( )       ( ةملك اتفذح )ةيئانيسلاو ةينوتروكلا( ةميدقلا ةينايرسلا اتمجرت
!)ءامكح( )    (



  لباقم يف))ةّنسلا(( ةملك عضاوملا نم ريثكلا يف بّرعملا لمعتسا :...٢٢/٥٣ ىتم :
 )سومون())νοµος(( ينانويلا لصألا يف يتوصلاءانبلاسفنب تدرو يتلا٢٩٦))سومانلا(( ةملك
 يهو،))سومانلا((ىرخألا ةيبرعلا مجارتلا يفو )اسومان())     (( ةينايرسلا مجارتلا يفو
 ةّنسلا(و )ميركلا نآرقلا( نيملسملا دنع لباقت يهو ،يتاروتلا عيرشتلا ىنعمب اًساسأ انه ةلمعتسم
.يعيرشتلا امهبناج يف )ةّيوبنلا
 ةّيضرفل هثحب ءانثأ ةمجرتلا هذهل ةزّيمملا تارابعلا نم يه))ةّنسلا(( ةملك ّنأ ىلإ))عوشق(( سقلا هبتنا
 همعزب ريثأتلا اذه ىلع ةّيباجيإلا اهتلالد نم ّرف هّنأ ريغ ،ليجنإلا اذه بّرعم ىلع ينآرقلا ريثأتلا
:هّنأ

.ةملكلا هذه فرعت ليجنإلا اذه اهل بّرع يتلا ةعامجلا نكت مل امبر )١(
 نع لاقمب كلذل ّلدتساو ؛)contentious( لدج لحمناك ةملكلا هذه ىنعم ّنأ وأ )٢(

!!تاعوسوملا ىدحإ يف))سومانلا((
:اًدج تفاهتم ريسفت وهو
))سومانلا(( ىنعم فرعت نكت ملديدجلا دهعلا اهل بّر ُع يتلا ةّينارصنلا ةعامجلا ّنإ لاقي فيك-أ
 اهلو ،ىراصنلا دنع ةلمعتسملا ةّينيدلا تاحلطصملا مهأ نم تناك دق ةملكلا هذه ّنأ مغر
!ةّيدبعتلا صوصنلا و ةّيملعتلا تاباتكلا يف فثكم روضح
 ىلعو ،)!(ام لاقم ىلإ))سومانلا(( ىنعم لوح لدجلا نع هثيدح دنع))عوشق((سقلا لاحأ-ب
:تاظحالم ةلاحإلا هذه

oبابسأل ،٢٩٧لاقملا اذه أرقي مل))عوشق(( سقلا ّنأ ودبي:

٢٩٦
 نم ،ةدحاو ةرم الإ))سومانلا(( ةملك لمعتست ملو ،))سومان(( ةملكل لباقمك))ةاروتلا(( ةملك اًضيأتلمعتسا

)١/١٦١ ؛رظنا(٥/٧١ ىتم يف )رشاعلا نرقلا( ةطوطخملل رخأتم خسان فرط
٢٩٧

 ىلع علّطي مل اًضيأ هّنأ ودبيف ؛هيلع علّطا دق صن ىلإ ليحي هنأ ئراقلا اهيف مهوي يتلا ةديحولا ةرملا يه تسيل
 )١/٨٣١( معز دق هنإ ذإ ؛هتحورطأ يف اًصاخ اًثحبم اهل دقع دق هنأ مغر-))Vööbus(())سبووف((ـل ةماهلا ةساردلا
 مدقأ ةحارص بسن دق))سبووف(( ّنأ باوصلاو ،نماثلا نرقلا ىلإ )٣١ .Vat. Ar( ةطوطخم بسن دق))سبووف(( ّنأ
 Arthur Vööbus, Early Versions of the New( عساتلا نرقلا ىلإ ةطوطخملا هذه يف ءزج

Testament : Manuscript Studies, p.  ماهلا لاقملا ىلإ لاحأ امل))عوشق((سقلا ّنأ امك ،)٨٨٢



٣٥٩ ,٧ .Vol .F. Vise, ‘Namus’ EI٢( :ىلإ شماهلا يف لاحأ· -
 ةعوسوملا( باتك مسال راصتخا يه)EI٢( ةمالع.)٦٥٩
 ،-ةيناثلا ةعبطلا– )Encyclopaedia of Islam( )ةيمالسإلا
 عجرملا مسا ركذو لاقملا سفن ركذ امدنع لوألا دل ا رخآ يف هنكل
" .Vise, F( :بتك ؛ليصفتلاب Nāmūs " Encyclopaedia 

of the Qur’an. ٢nd edn. Vol. ٣٥٩ :٧ -  ّنأيأ)٦٥٩
 َمِلف !!))مالسإلا ةعوسوم((ىلإال))نآرقلا ةعوسوم(( ىلإ يه ةلاحإلا
 هيلع فراعتملا نمه ّنأ اًملع ،)EQ( رصتخملا مسالا نكي مل
!ةريهشلامالسإلا ةعوسومب صاخ)EI( رصتخم ّنأ اًيميداكأ
 Encyclopaedia of the(( مساب ةريهشلا ةعوسوملا·

Qur’an((لاقم فلؤمو ،عباس دلجم اهيف سيل ))Nāmūs((اهيف 
!))Harald Motzki(( وه
 ةعوسوم(( يف ًالعف دوجوم))عوشق(( سقلا هيلإ لاحأ يذلا لاقملا·

 نم ًالعف أدبيو ،عباسلا دل ا يف ،ةيناثلا اهتعبط يف))مالسإلا
 هبتاك ّنأ امك ،٦٥٩ ال٥٥٩ دنع يهتني هنأ ريغ٣٥٩ ةحفصلا
 .F( بتك دقو ،)M. Plessner( وه امنإو )F. Vise( سيل

Vise( صاخلا لاقملا )وه لاقملا اذه ّنأ اًملع!!ةرشحلا )سومانلاب 
 نرقلا ةيادب يف تردص يتلا ىلوألا ةعبطلا يف روشنملا هسفن
٢٩٨.نيرشعلا

 يف يه ةعوسوملا هذه ّنأ مهوي امم طقف تاحفصلا ىلإ ةلاحإلا تناك ،))زجنتساهل(( ةيباتكلا ةعوسوملا يف))تكروبل((
 زاجنإ يف ةلجعلا ّلعلو !...دل ا ىلإ ًالوأ ليحي نأ ثحابك همزلي امم ؛تادلجم سمخ يف ا أ نيح يف دحاو دلجم
!!هأرقي ملام نع )لقنلا( ىلإهتأجلأ يتلا يه ةحورطألا

٢٩٨
 Martin Theodoor Houtsma, ed. E. J. Brill’s First Encyclopaedia of ؛رظنا

Islam, ٣١٩١ - ٦٣٩١ , Leiden: Brill, ٧٨٩١ , ٤٤٨/٢ - .ةميدقلا ةخسنلل ةثيدح ةعبط يهو٦٤٨



 ءاملع فالتخا ىلإ مالسإلا ةعوسوم يف))سومانلا(( لاقم قّرطت·
:انهو ؛ةّيمالسإلا ةئيبلا يف))سومانلا(( ىنعم لوح مالسإلا

oيحولا ءدب ثيدح يف))سومانلا(( ةملك لامعتسا هببس يمالسإلا لدجلا 
 يف كيكشت دجوي الو ،هيلع فراعتملا يباتكلا ىنعملا ريغ ىلع اًساسأ
 دجي نأ هتيادب يف لاقملا لواح دقو .برعلا ىراصنلا دنع هانعم حوضو
 نم ردابتملا ىنعملا قفاوي امب ينانويلا ناسللا يف))سومان(( ةملكل ىنعم
.يحولا ءدب ثيدح
oنيملسملا برعلا نيب))سومانلا(( ةملك ىنعم لوح وه شاقنلا رهوج 

.ةّيبرعلا ةغللا يف اهلصأو
oيف[لّضفملا ىنعملا(( :لوقي هسفن))عوشق(( سقلا هيلإ لاحأ يذلا لاقملا 

 The favourite meaning is(())يهلإلا نوناقلا وه]ةّيبرعلا ةغللا

divine law((
 ةغللا يف ةملكلا هذهل رقتسملا ىنعملل قباطملا وهو ،٢٩٩

!ةّينايرسلا
oمجعملا يف ةملكلا هذه ىنعم خوسرب يمالسإلا لدجلا اذهل ةقالع ال 

 تناك مدقألا ةيبرعلا تامجرتلا ّنأ ةصاخ ؛هانعم ماكحإو ينارصنلا ينيدلا
 لبق ةينارصنلا ةئيبلا ن وكت لهف ؛ةّيمالسإ ةئيب يف ةملكلا هذه لمعتست
 ةغللا اًيتوص قفاوي ينيد حلطصم ةلالد كاردإ نع ةزجاع مالسإلا
 شاع يتلا ةيمالسإلا ةئيبلا بعوتست نيح يف )ةينايرسلا( هيف ةينيدلا
 اهمكحي هنأ مغر حلطصملا اذه ةيلاتلا تامجرتلا باحصأ اهيف
!!؟)يبرعلا ناسللا(و )مالسإلا(
oاذه ّصن ّنأ ودبي هّنأ يهو ةمهم ةطقن))تكروب .س .ف(( دقانلا ركذ 

 ةغللا يه اهيف ةّينايرسلاتناك ةئيب يف بِّرع دق ليجنإلا

٢٩٩
M. Plessner, ‘Namus’ in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. 
van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill 

Online, ٠١٠٢



 عنمت-صنلا جيسن نم ةدكؤم اهارن يتلا-ةقيقحلا هذهو،٣٠٠ةّيسنكلا
))سومان(( ةملك ىنعمب ةلهاج ةّيبرعلا ةئيبلا هذه نوكت نأ ةعطاق ةروصب
 عيمج يف تدرو يتلاو ،دحاولا ينايرسلا-يبرعلا يتوصلا ءانبلا تاذ
 لصالل لباقمك)اَسومان())     (( مسر ىلع ةّينايرسلا تامجرتلا
!)سومون())νοµος(( ينانويلا

 ذإ عومجلا ىلإ رظني لعج ةنازخلا تيب اذإ عوسيإ سلج ا ّملف(( :٢١/١٤ سقرم :
 نم ةيردصملا ةغيصلا يف هلامعتسا و ،يمالسإ حالطصا )ةاكزلا( ..))ةنازخلا تيب يف ةاكزلا نوقلي
 ءانيس ةطوطخم تلمعتسا دقو.يمالسإلا هلصألدكؤم ،فيرعتلا مال فلأ عم بّرعملا فرط
 يهو)انافروع())   ܪ  ((ةملك لمعتسي يذلاينايرسلا لصألل ًءافو))ساحن(( ةملك٢٧ ةيبرعلا
.ةصيخرلاةيساحنلا ةلمعلا

 ةيزجلا يمهرد نوذخأي اوناك نيذلا برتقا موحانرفك اوتأ املف(( :٧١/٤٢ ىتم :
 ةينايرسلاتامجرتلاو ينانويلا صنلا .))...افصلا ىلإ هللا تيب ]هقرمل/همزمل[ لب ةيزجلل سيل كلذو
!)ةيزجلا( ةرابعانهلمعتسي بّرعملاو ،ةّيضف ةلمعنع ثدحتت )ةيئانيسلاوةينوتروكلاو اطيشبلا(
 يف ةدراولا ةملكلل لباقمك))ةيزج(( ةملك )٥٢( ةرشابميلاتلا ددعلا يف بّرعملا لمعتسا
 رهاظ وه امك يهو )اسكم())    (( :)ةيئانيسلاوةينوتروكلا و اطيشبلا(ةينايرسلاتامجرتلا
!ةيزجلا ال سكملا :برعلا ةغل يف ينعت

 ..))]ا ًميلأ[ اًباذع نولصتو نولبقت كلذلو((:٢٣/٤١ىتم:
 يسنكلا مجعملا نم سيلو زّيمتم ينآرق عباط وه )ىلص( لعفب رانلا باذع نع ريبعتلا
:ينارصنلا

٣٠١}اريعس نوَلصيسو اراَن مِهنوُطب يف نوُلُكْأي امَّنِإ امْلُظ ىماَتيْلا َلاومَأ نوُلُكْأي نيذَّلا نِإ{

٣٠٠
 F. C. Burkitt, ‘Arabic Versions,’ in James Hasting, A Dictionary ؛رظنا

of the Bible, ٦٣١/١
٣٠١

)٠١( ةيآلا /ءاسنلا ةروس



٣٠٢}رارَقْلا سْئِبواهَنوَلصي منهج{
٣٠٣}نورُفْكَت مُتنُك امِبمويْلا اهوَلصا{
٣٠٤}داهمْلا سْئِبَفاهَنوَلصي منهج{
٣٠٥}نوُلمعَت مُتنُك ام نوزجُت امَّنِإ مُكيَلع ءاوس اورِبصَت َال وَأ اورِبصاَفاهوَلصا{
 تيصعمو ِناودعْلاو ِمْثِإلاِب نوجانَتيو هنع اوهُن امل نودوعي مُث ىوجنلا ِنع اوهُن نيذَّلا ىَلِإ رَت مَلَأ{
 ُلوُقَن امِب هَّللا انبِّذعي َالوَل مِهسُفنَأ يف نوُلوُقيو هَّللا هِب كيحي مَل امِب َكويح َكوؤاج اَذِإو ِلوسرلا
٣٠٦}ريصمْلا سْئِبَفاهَنوَلصي منهج مهبسح

٣٠٧}هوُّلص ميحجْلا مُث{
٣٠٨}نيدلا موياهَنوَلصي{
٣٠٩}اريعسىَلصيو{
٣١٠}ىربُكْلا رانلاىَلصي يذَّلا{
٣١١}ةيماح اراَنىَلصَت{

٣٠٢
)٩٢( ةيآلا /ميهاربإ ةروس
٣٠٣

)٤٦( ةيآلا /سي ةروس
٣٠٤

)٦٥( ةيآلا /ص ةروس
٣٠٥

)٦١( ةيآلا /روطلا ةروس
٣٠٦

)٨( ةيآلا /ةلدا ا ةروس
٣٠٧

)١٣( ةيآلا /ةقاحلا ةروس
٣٠٨

)٥١( ةيآلا /راطفنالا ةروس
٣٠٩

)١٢( ةيآلا /قاقشنالا ةروس
٣١٠

)٢١( ةيآلا /ىلعألا ةروس



٣١٢}بهَل تاَذ اراَنىَلصيس{
 ؛ةرخأتملا ةّينانويلا تاطوطخملا يفدرو دقو ،ةينانويلاتاطوطخملا مدقأ يف دوجوم ريغ٤١ ددعلا
 ةنونيد(( :٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخم يف ءاجام سفن وهو))περισσοτερον κριµα(( اهيفو
.)اريت َي انيِد())         ܕ(( :٣١٣ةينوتروكلاو اطيشبلا يف دراولا ىنعملا اًضيأ وهو ،))رثكأ

 يتلا )٠٣٤ .Codex B. O( ةطوطخملل هتسارد دنع))عوشق(( سقلا فرتعا:
 :هلوقب اهظافلأ لوح هثيدح متخو ،)archaic( ةميدق اهتغل ّنأ رشع عساتلا نرقلا يف تخسن
 ةروسو٨٣ ةيآلا /لحنلا ةروس رظنا ؛))ثعب(( لثم ؛نآرقلا يف تلمعتسا ظافلألا هذه ضعب((
 ةملك تلمعتسا دق ةطوطخملا هذه ّنأ ىلإ كلذ لبق راشأ دق ناكو .٣١٤))٩٤ ةيآلا /ءارسإلا
))ةمايقلا(( ةملك َناكم ،٠٢/٩ انحوي يف))ثاعبنالا(( ةملكو٥٢و١١/٤٢ انحوي يف))ثعبلا((
))     (( ينايرسلا لصألا اًيجولونوف قفاوت ا أ فيضأو-ينارصنلا مجعملا يف ةيكيسالكلا(
 ةطوطخملا يف تدرو دق))ثعبلا(( ةملك ّنأ ىلإ ثحابلا اذه هبتني مل َمِلف ..-)٣١٥)اتمايق(
)Vat. Ar. ٢٢/٣٢( ةطوطخملا سفن يف))ثاعبنالا(( ةملك تدرو امك،)٥٢/٣١ ىتم( )٣١( 
 ،٧٢/٤٦ ىتم())ثعبنا(( ةملك و )٠٢/٩١ ،٣٢ ،٧١/٩ ،٦١/١٢ىتم())ثعبني(( ةملكو
 ؟!!اهيلع ينآرقلا مجعملا رثأ تبثي امب ؛...)٨٢/٦

٣١١
)٤( ةيآلا /ةيشاغلا ةروس
٣١٢

)٣( ةيآلا /دَسملا ةروس
٣١٣

.عطقملا اذه مضت ال ةيئانيسلا ةطوطخملا
٣١٤

 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The ؛رظنا
Manuscripts and their Families, manuscript, ٩١١/١

٣١٥
 يف )اتمايق())     (( ةملك هيف تدرو دقو ،٥٢ ،١١/٤٢ انحوي وه))عوشق((سقلا هدصق يذلا صنلا

 ،٢٢/١٣ ىتم( عضاوملا نم ددع يف اطيشبلا يف اًضيأ تيملا ةمايق ىنعمب ةملكلا هذه تدروو ،ةيئانيسلا ةطوطخملا
)...٢١/٨١ سقرم



 ةعّدلاو ةنينأمطلا نم اهيلإ لصي مودس نإ كل لوقأ ينكلو(( :١١/٤٢ ىتم :
 ةطوطخملا هذه صن..))كنم لضفأ ةمايقلا مويمودس لهأل نوكت ةحارلا ّنأ وأةمايقلا موي
 ال ينانويلا صنلا ّنأ مغر))ةمايقلا موي(( ةرابع امهيلك يفو ،٣١٦نيتروص ىلع٤٢ ددعلا لقني
 ةينايرسلاهتامجرت يف تدرو دقو ،ةمايقلا دعب سانلا ةبساحمب قّلعتي امنإو تاومألا ةمايقب قّلعتي
 /نيِّدلا موي(( يأ )انيِدَد اموي())   ܕܕ     (( ةرابع )ةيئانيسلاو ةينوتروكلاو اطيشبلا(
 ذخأ دق صنلا بّرعم ّنأ ودبيو .))ةنونيدلا موي(( :٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخم يف يهو؛))ةنونيدلا
.))ةمايقلا موي(( :يهو مويلا اذهلرهشألا ةّيمالسإلا ةيمستلاب

 ينانويلا لصألا .))...ةمايقلاةعاس وثعبلاموي نوفرعت ال مكنأل(( :٥٢/٣١ىتم يف ءاج دقو
 مويلا نوفرعت ال مكنأل(( يأ))οτι ουκ οιδατε την ηµεραν ουδε την ωραν(( :لوقي
 εν η ο υιος του((:صنلا رخآ يف فيضت ةرخأتملا ةّينانويلا تاطوطخملا ،))ةعاسلا الو

ανθρωπου ερχεται((يأ ))ةمجرت نم لك تذخأ دقو ،))ناسنإلا نبا اهيف يتأي يتلا 
 ةطوطخم يف ءاج ام اًضيأ وهو- مدقألا ةّينانويلا ةءارقلاب٣١٧ةيئانيسلا ةطوطخملاو اطيشبلا
.)ةمايقلا(و )ثعبلا(ةملكركذي ال نذإ هنع مجرتملا لصألاف ؛-٢٧ ةّيبرعلا ءانيس

 امو ،))...كلذ فرعي دحأ سيلفةمايقلا ةعاسوثاعبنالا موي امأف(( :٣١/٢٣ سقرم يف ءاجو
.صنلا اذه يف لاقي قباسلا صنلا يف لاقي

 يه انه))ةرفاك(( ةملك .))ةرفاك ناثوأ ةدباع ةأرملا هذه تناكو(( :٧/٦٢ سقرم :
))     (( :اطيشبلا يف ةملكلا ذإ ؛ينايرس لصأل ٌلقنيه تسيلو يمالسإ حلطصم

 رذج لمعُتسا دقو.))ةرفاك ناثوأ ةدباع(( :ةطوطخملا هذه يف اندنع ام لباقم يف٣١٨)اتفنَح(

٣١٦
.ةطوطخملا هذه نم ةفلتخم دادعأ يف ،عضوملا سفن يف ةروص نم رثكأ ىلع صنلا سفن بيرعت ر ّركت
٣١٧

.عضوملا اذه مضت ال ةينوتروكلا ةطوطخملا
٣١٨

..دوقفم ةينوتروكلا ةطوطخملا يف اهمضي يذلا عطقملاو ،ةرابعلا هذه مضت الةيئانيسلا ةطوطخملا



 دق ةأرملا سفن ّنأ اًملع.٣١٩)ركنأ( ىنعمبةينايرسلا تامجرتلا يف ينايرسلا )ر َفك())   ((
 نمةفاضم ةرابع يه و )٧/٠٣ سقرم())ةنمؤم(( تحبصأ دق ا أ رطسأ ةعضب دعب تفص ُو
-ةنمؤم :ةيئانث )١( :ظحالف ..ةينايرسلاتامجرتلاو ينانويلا لصألا يف اهل لصأ ال ذإ؛بّرعملا
.هنع مجرتملا ينايرسلا لصألا نم دنس نود )٢( ،ةرفاك
 ًءافو–))ةرفاك ناثوأ ةدباع(( لباقم يف))ةّينانوي(( :ةملك٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخم تلمعتسا دقو
 .-)سينيِّلِه())Ελληνις((-هنع مج رتملا ينانويلا لصألل

 تعنص امنإ يسأر ىلع بيطلا اذه تغرفأ يتلا هذه امأف(( :٢١ /٦٢ ىتم :
 ةمجرتلاو ينانويلا لصألا يف اهل لصأ ال ةدئاز))يطونح(( ةملك .))ينفدو يطونحل ًالاثم اذه
 ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم صن يف اهل دوجو الو ،)٣٢٠ةيئانيسلا ةطوطخملاو اطيشبلا(ةينايرسلا
 ثيدحلا يف درو دق ظفل وه )طونحلا( ّنأ مولعملا نمو ،)طونحلا( نود دقف )نفدلا( ثيح،٢٧
 ليجنإلا ُبّرعُم اهظفل فاضأ ةّيمالسإ ةّنُس وهف ؛تيملا زيهجت قايس يف-بيِطلا ىنعمب– يوبنلا
 لبق برعلا ىراصنلا دنع لمعتست تناك ىنعملا اذ  ةملكلا هذه ّنأانض رتفا ول ىتحو.صنلا ىلإ
 حّجري صنلا لصأ ىلإ-كلذ عم– ةملكلا هذه ةفاضإ ّنإف ،-٣٢١دعبتسم وهو-مالسإلا

٣١٩
 ،١٣ ،٠٣ /٤١ ،٨/٤٣ سقرم ؛٥٧ ،٢٧ ،٠٧،٥٣ ،٦٢/٤٣ ؛٦١/٤٢ ؛٠١/٣٣ ىتم:اطيشبلا يفرظنا

 ؛٧٢ ،٨١/٥٢ ؛٣١/٨٣ ؛١/٠٢ انحوي ؛١٦ ،٧٥ ،٢٢/٤٣ ،٢١/٩ ،٩/٣٢ ،٨/٥٤ اقول ؛٢٧ ،٠٧ ،٨٦
 نييناربعلا ؛٣/٢ ؛٣١ ،٢/٢١ سواثوميت٢ ؛٥/٨  سواثوميت١ ؛٧/٥٣ ؛٤/٦١ ؛٤١ ،٣/٣١ لسرلا لامعأ
 The(٣/٨ ؛٢/٣١ ايؤرلا ؛٤ اذوهي ،٣٢ ،٢/٢٢ انحوي١ ؛٢/١ سرطب٢ ؛٢/٢١ ؛١/٦١ سطيت ؛١١/٤٢

Way International research team, ed. The Concordance to the 
Peshitta version : of the Aramaic New Testament, Ohio : American 

Christian Press, ٥٨٩١ , p. ٦٧١(

٣٢٠
.دوقفم ةينوتروكلا ةطوطخملا يف عطقملا اذه مضي يذلا ءزجلا

٣٢١
 ،هفنأو هنذأ يف قوارلا ّبص نممجاعألا هلعفي اميف )م٠٢٨-م٦٦٧/ـه٤٠٢ ،ـه٠٥١())يعفاشلا(( لاق((

 ؛مالسإلا لهأ عنصي ام هب عنصي نكلو ،هنم اًئيش الو اذه بحأ تسلو :هريغو توباتلاو هلصافم ىلع كترملا عضوو



 بّرعملا يفكي ناك دقو ،هنيعب مسالا اذهبr لوسرلا اهيلع دّكأ ةّنس اّ أل ؛يمالسإلا اهلصأ
!صنلا يف ًالصأ ةدراولا )بيطلا( ةرابع ىلع رصتقي نأ ةّيمالسإ ةئيب يف نكي مل ول

 ،))كتمحر باب انل حتفا انبر اي انبر اي نلقو(( :٥٢/١١ ىتم :
 اهيف ءاج ،٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخمو٣٢٢ةيئانيسلا ةطوطخملاو اطيشبلا ةمجرتو ينانويلاصنلا
 يذلاوةنسلا يف دراولا روهشملا ءاعدلاب نوكت نأ الإ ةدايزلا تءاج نيأ نمف ؛))انل حتفا(( :اهّلك
!؟))كتمحر باوبأ انل حتفا مهللا(( :ربانملا ىلع رركتي
 يمالسإ لصأ تاذ ةطوطخملا صن يف ىرخأ ظافلأ تدرو ،ةقباسلا ظافلألا ىلإ ةفاضإلاب
:اهنمو ؛اهل هتءارق يف كاش هنأل نيفوقعم نيب))عوشق(( سقلا اهعضو دقو ،ّيلج

 رصيق ىلإ نآلا اودأف مهل لاق .رصيقل هل اولاقف(( :٢٢/١٢ ىتم :
 ينانويلا لصألا يف ءاج امل رييغت وه))هتياقت قح هللا اوقتاو(( صن .))]هتياقت قح هللا اوقتاو[ هتيزج
 يذلاو(( :ةغيص يف٢٧ ةيبرعلا ءانيس ةطوطخم يف درو ام وهو ،))هللا هللا ام(( :ةّينايرسلا تامجرتلاو
 نيذَّلا اهيَأ اي{:ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف دجنو ؛يمالسإلا مجعملا نم ريبعتلا لصأو ؛))هللا هللا
.٣٢٣}نوملسم مُتنَأو َّالِإ نُتومَت َالوهتاَقُت قح هّللا ْاوُقَّتا ْاونمآ

 نوذخآلا نويارملا رابحألاو ةبتكلا رشعم اي مكل ليولا(( :٣٢/٥١ ىتم :
 مكيلإ ]الوامت[ اذإف مكيلإ ] ًالومتم[ ىلوم مكل اودجتل رحبلاو ربلا نول وجت مكنأل هوجولاب
 ال))بصح((-ةهادب– يه ةملكلا .))ميلألا باذعلا مكيلع اوفعضيل منهج ]بصخ[ هومتلعج

 ةينوتروكلاو اطيشبلا( ةّينايرسلا تامجرتلاو ينانويلا لصألا ّنإ ذإ اًيوغل ةرربم ريغ يهو ،))بصخ((
 ءانيس ةطوطخم تراتخا كلذلو ؛))ܗ  (())υιον(())نبا(( ةملك انه لمعتست )ةيئانيسلاو

 ،يعولا راد :ةرهاقلا ،يجعلق يطعملا دبع /ت ،راثآلاو ننسلا ةفرعم ،يقهيبلا())...نفدلاو طونحلاو نفكلاو ،لسغلا
.ىراصنلا مه انه مجاعألا ّنأ رهاظلا .. )٥/٧١٢،م١٩٩١ ،ـه٢١٤١

٣٢٢
ةينوتروكلا ةطوطخملا نم دوقفم صنلا

٣٢٣
)٢٠١( ةيآلا /نارمع لآ



 دقف ؛ةصلاخ ةينآرق ةرابع يه))منهج٣٢٤بصح(( ةرابع .))نبا(( يأ))نب(( ةملك٢٧ ةّيبرعلا
٣٢٥}نودِراو اهَل مُتنَأ منهج بصح هَّللا ِنود نم نودبعَت امو مُكَّنِإ{ :ىلاعت هلوق يف تدرو

 ،))]دوكتت/روكتتو[ سمشلا ملظت مايألا كلت يف(( :٤٢/٩٢ ىتم :
 ال رمقلاو ]دوكتت/روكتت[و سمشلا ملظت قيضلا كلذ دعب مايألا مكلت يفو(( :٣١/٤٢ سقرم
 تامالع نم ّنأ ركذي يذلا ميركلا نآرقلا وه ةرابعلا هذهلصأ ّنأ بير ال ..))...هرون رهظي
٣٢٨ةيئانيسلاو اطيشبلا٣٢٧.}تروُك سمشلا اَذِإ{:سمشلا٣٢٦ريوكت؛ةعاسلا

 ةملكلا هذه تلمعتسا دقف انتطوطخم اّمأ ،))مِلظُتَس(( )كَشِحن())    (( ةملكاتلمعتسا
 ّنأ اًملع ،ةّينايرسلا تامجرتلا وأ ينانويلا لصألا نم دنس نود ينآرقلا ريبعتلا اهيلع تفاضأو
.))ملظت سمشلا(( :لوقي٢٧ ةّيبرعلا ءانيس ةطوطخم صن

 ِنتعي مل ه ّنأهتحورطأ ةمدقم يف))عوشق(( سقلل )بيرغلا( فارتعالا لهاجتأ نأ ينعسي ال ،اًريخأو
ةطوطخملاهذه يف ّالإ-!ةطوطخم٠١٢- اهسرد يتلا ةيبرعلا تاطوطخملا يف يوغللا بناجلاب
)Vat. Ar. ٣١(

 سرد ام لاحاذه ناك اذإ هتسارد ةماعل ةّيملعلا ةميقلا يف لاقي اذامف!!٣٢٩
!؟يوغللا هّصن

٣٢٤
دوقو يأ
٣٢٥

)٨٩( ةيآلا /ءايبنألا ةروس
٣٢٦

سمشلا ءوض باهذ يأ
٣٢٧

)١( ةيآلا /ريوكتلا ةروس
٣٢٨

.دوقفم ،ةينوتروكلا ةطوطخملا يف صنلا اذه مضي يذلا عطقملا
٣٢٩

 Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The ؛رظنا
Manuscripts and their Families, manuscript, ٥١/١



 ةئيبلا جراخ ًالوادتم نكي مل ةطوطخملا هذه صن ّنإ لوقلا ىلع هرارصإ نم )بجعأ( يننأ امك
 ةّيسايسلا تاحالطصالا يف ىتح يفرحلا قباطتلا لب ،هباشتلا نذإ نيأ نمف ..٣٣٠ةّينارصنلا
 .يمالسإلا مجعملا نيبو هنيب

 نع ردصي نأ دعبي رمأ وهو ،ةريثك ةيوحن ءاطخأو ةكاكر نم ولخت ال ةطوطخملا صن ةغل-ت
 نوملسملا َحتف ىراصن نع ردصي نأ ىلإ برقأ وه امنإو )اهريغ يف وأ ةريحلا يف( برعلا ىراصن
 مهئابآ نم ىقلتملا ثاريملا نم ال ةملسملا ةئيبلا نم يبرعلا ناسلل م استكا ناكف ؛مهدالب
.مهدادجأو
 بايغ يأ؛)يبلسلا ليلدلا(:اهفيضن نأ نكمملا نم يتلا ةلدألا مهأ نم :يبلسلا ليلدلا-ث
 نعاهتمجرتزّيمي امب مالسإلاب ةلصلا ةعطقنم ةينارصن ةئيب ىلع ا اذب ّلدت ةعطاق ةّيوغل تامالع
!ةفورعملا ىرخألا ةّيبرعلا تامجرتلا صوصن ةّيقب
 هعمج ءانثأ يفو هثيدح رخآيف فاضأ اّمنإو تالالدتسالا نم قبس امب))عوشق(( سقلا ِفتكي مل
 يف )فّلكتملا( هجهنم هب دّكأ ،هاوعد حلاصل اًديدج ًاليلد )!( ةطوطخملا هذه لوح هثحب حئاتنل
 ضرتفملا نم هنإف هاوعد تّحص اذإ هنإ لاق دقف ؛ًءاهو هاوعد هب دازو ،هلوق تادّيؤم راضحتسا
 قئاثو كلمن ال اننأ فاضأو ،سداسلا نرقلا يف ةريحلا لهأ ةّيبرع ةطوطخملا هذه ةّيبرع هباشت نأ
 اًيبرع اًينارصن اًشقن فرعن اننإ ةرقفلا سفن يف لاقف داع هنأ ريغ ،نامزلا كاذ نم ةريحلا لهأل
 هذه تَنَـب(( :شقنلا اذه يف ءاج دقو ،ةريحلا دالب ةريدأ نم ريد يف مالسإلا لبق ام ىلإ دوعي
 ةَمأ رذنملا نب ورمع كلملا ُّمأو كالمألا تنب ةكلملا رجح نب ورمع نب ثراحلا تنب دنه ةعيبلا
 مييارفأ رام نمز يف ناورشونأ ورسخ كالمألا كلم كلم يف هديبع تنبو هدبع ُّمأو حيسملا
 ا  لبقيو اهدلو ىلعو اهيلع محرتيو اهتئيطخ رفغي ريدلا اذه هل تنب يذلا هلإلاف ،فقسألا
 ةّيبرع ّنأ معزف ّطش مث .)).رهادلا رهدلا اهدلو عمو اهعم هللا نوكيو قحلا ةماقإ ىلإ اهموقبو
٣٣١!!رمألل اًمسح رثكأ هطابنتسا لعجي كلذ ّنأو ،ةطوطخملا))ةغل نم ادج ةبيرق(( صنلا اذه

:ةطوطخملا نم ةيانعب امهراتخا نيعضومو شقنلا اذه صن نيب اهارجأ يتلا ةنراقملا كيدي نيبو

٣٣٠
١/٥٦١ ،قباسلا ردصملا رظنا
٣٣١
١/٧٦١ ،قباسلا ردصملا رظنا



 ىرتفالا امأف مهتبوت دعب سانلل رفغي ىرتفاو ةّيطخ لك ّنإ مكل لوقأ كلذلو(( :٢١/١٣ ىتم
)).رهدلا دبأ سانلل رفغي ال سدقلا حور ىلع
 باوبأو يتعيب ينبأ هافصلا هذه ىلعو افصلا تنأ كنإ اًضيأ كل لوقأ انأو(( :٦١/٨١ ىتم
))اهرهقت نل ثدجلا

))ةعيبلا هذه ينبأ(( ..))ةعيبلا ذه تنب((-
))رفغي ... ةيطخ لك(( ...))اهتئيطخ رفغي((-
))رهدلادبأ(( ...))رهادلا رهدلا((-
.نيصنلا يف))ماقأ((و))لبق((و))محر(( لاعفألا ترركت-
 يف ةملكلا هذه ترركتو ،شقنلا يف))عمج((و))بعش(( ناكم))موق(( ةملك تلمعتسا-
.ةطوطخملا
:تلق

.تاملكلل ةيئاقتنا هذه-١-
  اهيف امب ،ةّيوبنلا ةثعبلا دعب نورقىدم ىلع يبرعلا ناسللا يف ةفولأم تاملكلا هذه-٢-
 اوُلوُقي نَأ َّالِإ ٍّقح ِريَغِب مهِرايد نم اوجِرخُأ نيذَّلا{:ىلاعت هلوق يف تدرو يتلا))ةعيب(( تملك
 اهيف رَكْذي دِجاسمو تاوَلصوعيِبو عماوص تمدهَّل ٍضعبِب مهَضعب سانلا هَّللا عْفد َالوَلو هَّللا انبر
))رهادلا رهدلا(( ةرابع ّالإ ،٣٣٢}زيِزع يِوَقَل هَّللا نِإ هرصني نم هَّللا نرصنيَلو اريثَك هَّللا مسا
.))رهدلا دبأ(( نع- ًالصأ– فلتخت يتلا

 ّنأ نيح يف ،مويلا اذه ىلإ ظوفحم شقن نم لقني ناك هنأ))سقلا(( هبتك امل ئراقلا نظيس-٣-
 نرقلا يف ىفوتملا٣٣٣))يومحلا توقايل(())نادلبلا مجعم(( نع اًمالك لقني ناك هنأ يه ةقيقحلا
 ّنأ اًملع ؛نورق ةعبس هنع ثدحتملا نمزلاو بتاكلا اذه نيب هّنأ يأ ،اًيداليم رشع ثلاثلا

٣٣٢
)٠٤( ةيآلا /جحلا ةروس
٣٣٣

 ،عضاوملا هذه لثم يفنييرابخألا جهنم ىلع ريسي باتك هنأ  ّنيبي مل هنكل باتكلا اذه ىلإ شماهلا يف لاحأ
 ةعيبط نايب كرتف كلذلو ؛ةّيمالسإلا مولعلا وأ ةّيبرعلا تاساردلاب ةتبلا هل ةقالع ال ةلاسرلا ىلع فرشملا ّنأ اًملع
.يملعلا سيلدتلا نموه هيلإ لاحملا عجرملا



 :لاقم حتتفم يف هلوقب))نادلبلا مجعم(( هباتك يف شقنلا صنل هلقن رّدص دق))يومحلا توقاي((
نب ثراحلا تنب دنه يهو ،دنه نب ورمع مأ دنه هتنب ةريحلاب اضيأ وهو(( :))ىربكلا دنه ريد((
 الب مالكلا لقني وهف ..٣٣٤))...:بوتكم هردص يفناكو ،يدنكلا رارُملا لكآ رجُح نب ورمع
!!))بوتكم هردص يف ناك(( :هلصأ فرعن ال قّلعم ربخ وه امنإو ؛ةنياعمو ةيؤر البو ،دانسإ

 اذهو ةعسلا هذ  اًعوضوم قرطيلهبيلاسأو يصنلا دقنلا تاودأب سّرمتم ريغ ثحابلا اذه )الوأ(
٣٣٥.ديقعتلا

 نيب ةقيثولا ةلصلا فاشتكا نم هعنم امم ؛اًدجةفيعض ثحابلااذهل ةيمالسإلا ةفاقثلا )ايناث(
.ةهج لك نم هتفنتكا يتلا ةّيمالسإلا ةئيبلاوليجنإلا اذه بّرعم
 نرقلا يف ةطوطخملا صن بيرعت هخيرأت لعجي امم ؛اًدج ةعضاوتم ةّيبرعلا ةغللاب هتفرعم )اثلاث(
! ًءادتبا ربتعم ريغ عباسلا ةيادب وأ سداسلا
.اهلبق ام وأ ةيوبنلا ةثعبلا نمز ىلإ صنلا درل هتاذ يف ةجحب سيل امب ّلدتسا )اعبار(
.يمالسإلا مجعملاب ةمجرتلا هذهل يظفللا ءانبلا ةلص عم لماعتلا يف جهنملا أطخأ)اعبار(
 نم هل ت ّدبت يتلا ةيمالسإلا رصانعلا نم بورهلا ثحابلا اذه ةلواحم فاشكنا)اسماخ(
.ةديعب تاليوأتب ؛ةمجرتلا هذه ظافلأ مجعم
 ةثعبلا دعب اهصن بِّرُعو ،اًيداليم عساتلا نرقلا يف )٣١ .Vat. Ar( ةطوطخملا تخِسُن )اسداس(
 تاحلطصملاو يثيدحلاو ينآرقلا مجعملا :ةّيمالسإلا ةئيبلاب رّثأتملا يظفللا اهمجعم ةلالدب ةّيوبنلا
 لبق ةّيبرع ةمجرت دوجو اهدنع نذإ تبثي الف ؛...ةّيسابعلاو ةّيومألا نيتلودلا يف ةّيسايسلا
 .ةّيوبنلا ةثعبلا

٣٣٤
٢/٢٤٥ ،م٧٧٩١ ،ـه٧٩٣١ ،رداص راد :توريب ،نادلبلا مجعم ،يومحلا توقاي
٣٣٥

 ءانثأ اهرشنو اهبتك يصنلا دقنلا يف ةّيملع تالاقم هل ّنإف )!( ةّيملع ةليضف لك ثحابلا اذه بلسأ مل
 يذلا ةحورطألا هذه عوضوم يف حلفي نأ ىلإ هب يقتري ال كلذ ّنكل ؛ناركني ال دهجو دئاوف اهيف ،ةحورطألل هدادعإ
...لوطأ ةربخو،رثكأ تاودأو،مظعأ تاكلم جاتحي



 وهو ثحابلا اذهل ةيقرشملا ةينارصنلا ةيفلخلا نع هينيع رظانلا ضمغينأ ريسعلا نم .. اًريخأو
 نم نكمتم-لاضع ءاد– ديدشلا فسألل وهو ؛)هتاحطش تارفط(و هتسارد جئاتن علاطي
٣٣٦!)ةّيملعلا( مهثاحبأ داسفإ ىلإ تاهبشلا ّسد قرع مهعزني ثيح يبرعلا قرشلا ىراصن

٣٣٦
 ةتيمتسملا ةلواحملا أرقت تنأف ؛نييقرشملا ىراصنلا تاباتك يف )ةءادرلا( نم اًدج ندتم ىوتسم ىلإ رمألا لصيدق

 مسقتس-همالك أرقت تنأو-كنكل ،مالسإلا لبق بِّرع دق سدقملا باتكلا ّنأ تابثإ))يلاغفلا سلوب(( روتك دلا بألل
 اذه رّوصتن فيك(( :لاق دقف ؛همامأ اًصن بّرعي ناك امنإو،را نمةعاس عوضوملا يف ثحبي مل هنأ)ةظّلغملا ناميألاب(
 يفو .ةيبرعلا ىلإ سّدقملا باتكلا لقن لفون نب ةقرو سقلا ّنإ ديلقتلا لوقي ؟ةيلبيبلا صوصنلا نود يحيسملا روضحلا
 ءانب ليجانألا ا ومجرتف ليقعو خونتو ءيط لئابق نم ءاملع يكاطنألا ثلاثلا انحوي يبوقعيلا فقسألا اعد ،١٣٦ ةنس
 فوسليفلا نابر نب يلع باتك يف عطاقم هنم تيقب نكلو ،صنلا عاض .ةريزجلا ريمأ دعس نب ريمع بلط ىلع
 ّنإ لقي مل ثيدحلا !!)ةينورتكلإ ةخسن ،سدقملا باتكلا ىلإ لخدملا ،يلاغفلا سلوب()).)٣٢٧-٠٨٧( يروطسنلا
 ىلإ)ليجنإلا( نم ءيش )؟خس َن ؟ةمجرت( نع ثدحت امنإو ةّيبرعلا ىلإ))سدقملا باتكلا(( لقن دق))لفون نب ةقرو((
 ةاعدملا ةمجرتلا هذه ةلص ىلع ةجح ةيأ ةتبلا دجوتالو ..))ريمع(( سيلو))ورمع(( وه ريمألاو ..)؟ةيبرعلا ؟ةيربعلا(
 نم دتهم ملسم لج ر وه يذلاو ،))نابر(( سيسقلا اذه هبتك يذلا))يربطلا نبر نب يلعل(())ةلودلاو نيدلا(( باتكب
!!اًفوسليف سيلو ةفسلفلاب لاغتشالا نم ءيش هل بيبطهنأ امك ،اًينارصن سيلو ةينارصنلا





 ىلإرــــشع عــــساتلا نرــــقلا ذــــنم-ةّيريــــصنتلا ةــــعزنلا تاذ ةــــصاخ- ةّيقارــــشتسالا تاــــساردلا تــــعزن
 بـــتكلا ىلإهّدرـــب كـــلذو،سدـــقملا باـــتكلا ىلإا ًيردـــصم نآرـــقلا ّدر يف ميدـــقلا طمنـــلا نـــع جورـــخلا
 دــقو.يفارــخلا عباــطلااــهيلع بــلغي يتــلا ةّيريــسفتلا ةــينيدلا تاــباتكلا وأ ةــقطرهملا فــئاوطلل ةــّينيدلا
 تاءارـق حلاـصل صـّلقت مث،نمزـلا نـم ةدم ةّيقارشتسالا تاباتكلا ىلع يدقنلا كلسملا اذه رطيس
 زــيكرتلا ّمتــي ثــيح ة ّيكيــسالكلا ةــهكنلا تاذ ةّي ريــصنتلا تاــباتكلا يفا ًزراــب لازــي ال هــّنكل،ىرــخأ
.. ةّينآرقلا ليصافتلاب ةقّلعتم ةديدع تاضارتعاب نيملسملا لاغشإو تاهبشلا مك ميخضت ىلع
 هــيلإ تلــّصوت اــم نيعارــم،نيقرــشتسملاويدــيلقتو نورــّصنملا اــهاعّدا يتــلارداــصملا ىلإ اــنه ضرعنــسو
 ةـــيؤرراـــطإ يف،بـــتكلا هذـــه فيلأـــت نـــمز نـــع هـــتاذ برـــغلا يف ةربـــتعملا ةـــّيميداكألا ثاـــحبألا رـــخآ
 :ىلوألا ةّيداليملا نورقلا يف ةسّدقملا اهرافسأوةّينيدلا تانايكلا عقاول ةلدتعم
:ةيدوهيلا ةينيدلا تاباتكلا
 ىلإ اوتفتلا،نآرقلا ةّيرشب ىلع ةّلدألا نم مهديصر ميخضت نيقرشتسملا ةماعو نورّصنملا دارأ امل
 يف ءاجامل ةقفاوم ليصافت نم اهيف ام يف رظنلل نورق ذنم ةحاتملا ةمخضلا ةّيدوهيلا تاباتكلا
 .ميركلا نآرقلا
نم ينآرقلا سابتقالا ىلع ديكأتلل اًعساو قيرطلا))رجياج(( يدوهيلا ربحلا باتك مهل حتف دقو
 تاسابتقالا درس يف أدبي نأ لبق هئاعدا قدص))رجياج(( مده دقو .ةرّخأتملا ةّيدوهيلا تايبدألا
 ىلع عالطالا كلذب هنع ىفنو،ةفرعملا مدعو )لهجلا( ىلإr لوسرلا بسن دق هّنإ ذإ ؛ةاعّدملا
 ملع دقr لوسرلا ّنأ كلذ مغر معز هّنكل،اًمجح ةمخضلاو ةريثكلا ةيدوهيلا رافسألا
 هيلع،تفاهتم معز اذهو،٣٣٧هتئيب يف دوهيلا ةنسلأ ىلع عاش ام لالخ نما ومضم
:اهنم،تاظحالم

٣٣٧
.A؛رظنا Geiger, Judaism And Islam, pp. ٩١ - ١٢



دقو- ىلعr لوسرلا عالطا ي ْفن نيب عمجلا:
 دئاقع نم اهيف امب طاحأ دقr لوسرلا ّنأ م ْعزلا و،- ًاليصفت،كلذ دعب))رجياج(( اهدروأ
 تناك امهم مولعلا ّنإ ذإ ؛ ًالقع ميقتسي ال،دوهيلا نم هعمس ام لالخ نم صصقو عئارشو
عونتلا اذ  ةفرعملا هذه تناك اذإ فيكف!ةفرعم ثروي ال عامسلاف ؛قيرطلا اذ  ذخؤت ال ؛ةلهس
!؟قمعلا و ةعسلا و

 ىلع ةتبلا علّطي ملr لوسرلا ّنإ))رجياج(( لاق:
 نم ضراعلا عامسلا لالخ نم اهيف امب طاحأ دقr هّنأ ينعي ام وهو ؛٣٣٨٣٣٩)خانتلا(
!ىوعدلل فّلكتلا ىهتنم اذهو !!دوهيلا

 عساولا يباتكلا ملعلا اذه لمحي نم برعلا يف رهظ َي مل َملف ؛رسيلا اذ  رمألا ناك اذإ:
 ةّيناّبرل ةّجح باتكلا لهأ رابخأ نع ةّيبيغلا ليصافتلا نمr دمحم ذختا  ِملو !؟r دمحم ريغ
  نإنيلّوألا رابخأ رمأ يف ةرم نم رثكأ هناحتما ىلع مهسفنأ دوهيلا أّرجت  ِملو !؟ميركلا نآرقلا
!؟سرادلا ريغ عماسلا ا  طيحي نأ لهسلا نم وةعاشم ةفرعملا هذه تناك

 مهروصع عيمج يف لب،ةّيوبنلا ةثعبلا نمز ةّيبرعلا ةريزجلا يف دوهيلا ّنأ هب عوطقملا نم :
 بتكلا ملعr دمحماهنع ذخأ فيكف ؛اهسفن ىلع ةقلغنمةّينيد ةفئاط اوناك،ةقباسلا
!؟لاحلا هذه ىلعيهو،ةسدقملا ريغو ةسدقملا

 ّالإ اهرابخأ فرعي ال،ميركلا نآرقلا ردصم اّ أ))رجياج(( ىعّدا يتلا رافسألا :
!؟مهريغل ملع ردصم،مهنيد اوسردي مل نيذلا دوهيلا نوكي فيكف ؛دوهيلا

٣٣٨
ميدقلا دهعلا :ىراصنلا اهيمسي يتلا ةسّدقملا ةّيدوهيلا رافسألا ةعومجم :خانتلا
٣٣٩

٩١-١٧ ص،قباسلا ردصملا ؛رظنا



 ةّيدوهيلاب )مهءاربك نثتسي ملو( ةّيبرعلا ةريزجلا دوهي ةفرعم ّنأ هسفن))رجياج(( ّرقأ :
 هذ  اوطيحي نأ ةماعلل ّىنأف ؛مهنيد قئاقد نوفرعي ال دوهيلا نم ةصاخلاناك اذإف ..ةفيعض
٣٤٠!!اًملع قئاقدلا

 نآرقلا نيب هباشتلا ّنأ معز دق هّنإ ّىتح))رجياج(( ىلعr لوسرلا ةنادإ يف ةبغرلا ترطيس دقل
 حضوأ رمألا ّنأ مغر،٣٤١دوهيلا ةلامتسا يفr لوسرلا ةبغر هببس ةّيدوهيلا رافسألاو ميركلا
 ءايبنأ هغلبأ دق،ميركلا نآرقلا يف ءاج يذلا ينيدلا ربخلا ةماع ّنأ وهو ؛رامم هيف لداجي نأ نم
!ريغ ال،هل دكؤم مالسإلا ّنأو،ةليوط نورق ىدم ىلع مهموق ليئارسإ ينب

 ءاعّدا يف فّلكتلا )١( :امهو،نيرخآ نيعباطب-قبس ام ىلإ ةفاضإلاب–))رجياج(( حرط زّيمت دقو
.. ةاعّدملا رداصملا هذه فيلأت نمز يف رظنلا لامهإ و )٢(،هباشتلا

 طقستاهطوقسب يتلا ةموعزملا تاسابتقالا هذه ّمهأ ىلع يليصفتلا رظنلا يف انزيكرت نوكيسو
٣٤٢.ىندألا تاهبشلا

٣٤٠
٨١ ص،قباسلا ردصملا ؛رظنا

٣٤١
٥٢ ص،قباسلا ردصملا ؛رظنا

٣٤٢
 نل نيرّصنملا ضعب هيلإ راشأ دق يدوهي ردصم كانهو ..))رجياج(( فرط نم ةاعّدملا ةّيدوهيلا رداصملا ركذنس

 نيلئاقلا نيقرشتسملا نم اًمامت لمهم ردصملااذه )١( :وه ببسلاو ،))רהז(())رهوزلا(( :وهو ،نتملا يف هيلإ ضرعن
 بسن دق ،لوحنم باتكلا اذه ّنأ ىلع ةربتعملا ةّيملعلا عجارملاتعمجأ )٢( .ميركلا نآرقلل يدوهيلا ثارتلا ةّيردصمب
 ىلع بتك دق هّنأ نيح يف ،ا يداليم يناثلا نرقلا نم))יאחוי רב ןועמש(())ياحوي نب نوعمش(( ربحلا ىلإ اًروز
 :Encyclopedia Judaica, Detroit ؛رظنا( .ا يداليم رشع ثلاثلا نرقلا يف سلدنألا يف ةقيقحلا

Thomson Gale, ٦٠٠٢ , ٢nd edition, ١٢ / ٧٥٦ - ٨٥٦(



oרזעילא יברד יקרפرزاعيلإ يب ريديقرف
٣٤٣: 

 Was hat Mohammed aus dem(( :))رجياج((يدوهيلا ربحلاباتك ربتعي

Judenthume aufgenommen?((تاباتكلا يف ترشن يتلا تافّلؤملا رهشأ نم 
))رجياج((مّدق دقو ..))رزاعيلإ يبر يد يقرف(( باتك نم ينآرقلا سابتقالا ىوعد ةّيريصنتلا
))(())(( نم ليصافت :سابتقالا ىوعد تابثإ اهنم ديرأ ليصافت

))(())((

 تاقفاوملا هذه عبتت نع ينغي يدوهيلا ينيدلا رفسلا اذه خيرات يف رظنلا ّنكلو،...
.موعزملا سابتقالا ىلع اهتلالد ضقنل ةاعّدملا

 بابسأل،مالسإلا ر وهظ دعب ام ىلإ هتبسن ىلإ َداّقنلا،رفسلا اذهل يحيرشتلا رظنلا داق دقل
،نيطسلف يف))ةرخصلا ةّبقل(( هركذو،هيف ةّيمالسإ تايصخش ءامسأ ركذ دورو اهنم ؛ةديدع
 ينب( نع هثيدح لالخ نم نيملسملا ىلإ )يلجلا( هزمرو،ةّيمالسإلا تاحوتفلا نع هثيدحو
 تاشا ردملا و٣٤٤ميدقلا دهعلا رافسأ فالخ ىلع،ةعشبلا فاصوألابمهمصوو،)ليعامسإ
 ةملك ىنعمل فيرطلا هريسفتو،يدقعلا وأ يدرسلا اهمامتها ةرؤب يف مهعضت مل يتلاةقباسلا
 ّبرلا ّنأ-رفسلا اذه يف وه امك–ينعت يه ذإ ؛٣٤٥)ليعامشي())לאעמשי(())ليعامسإ((
 ّدشأ م أ ىلع نييليعامسإلا ريوصت ّنأ امك !!ليئارسإ ينبب نويليعامسإلا هلعفيس ام عمسيس

٣٤٣
 ينيوكتلا لكشلا نع يجهنملا هزّيمتل؛اًقحال اهشقاننس يتلا)تاشاردملا( نمض رفسلا اذه عضن مل

.)شاردملل(

٣٤٤
.ةّيشماه اهّلك،طقف تاقايس ةسمخ يف،ميدقلا دهعلا يف نييليعامسإلا ركذ درو

٣٤٥
.دلو هل نوكيل))ميهاربإ(( ءاعد))ليإ(( هللا عمس يأ))ليإ َعَِمس(( وه مسالا ىنعم



 تاحوتفلل ضغبملا قطنمب ثّدحتيبتاكلا نأ ىلع ّالإ مهفي نأ نكمي ال،نييليئارسإلا ءادعأ
٣٤٦!دوهيلل ةزرابلا تاوادعلا خيرات يف روضح نييليعامسإلل نكي مل ذإ،ةّيمالسإلا

 ميرـكلا نآرـقلا نـم رفـسلا اذـهفّلؤم سابتقا ة ّيجولوليفلا تاساردلاو ةرشابملا تانراقملا تتبثأ دقو
٣٤٧.يمالسإلا ثارتلاو

 ؛نييبرـغلا باـتكلا نـم ددعو،ةّصصختملا ةّيبرغلا ةّيملعلا عجارملا ىربك تاداهش انه قوسن انّلعلو
:مالسإلا نع ةهبشلا عفدل ىوعدلاب فّلكتلاب ىمرُن ال ىتح

تــس وج ناــك((:))The Jewish Encyclopedia((ةــّيدوهيلا ةعوــسوملا لوـقت§
 ىلإ رـشع ثـلاثلا لـصفلا رـخآ يف ةزـّيمم ةروـصب حـمل دـق فّلؤملا نأ ىلإ راشأ نم ل ّوأ
 ייא( اينابـسإو،)ברעב אשמ( ةـّيبرعلا دالبـلا يف،يدـمحملا وزـغلل ثالثـلا لحارملا
 بـــناجب ةـــشئاعو ةـــمطاف مـــسا دـــجوو،)م٠٣٨ :ימור לודג ךרכ( اــمورو،)םיה
 ّنإ لوــقلا ىلإ دوــقي اــمم ؛لــيعامسإ

 لــصفلا يف ةراــشإلا تءاــج دــق هــّنأ اــمك .
 نــم .حيـسملا امهدــعب يتأـي مث،ةـيلاتتم ةروــصب ناـمكحي نيوــخأ ىلإ نيـثالثلاو سداـسلا
  تـقولا كاذ يف هـنأل ؛ ىلإ باـتكلا اذـه بسني نأ نكمملا
...ةّيمالسإلا ةكلمملا نامكحي نومأملاو نيمألا :ديشرلا نوراه انباناك
 ذإ ؛)م٨١١-م٠٨( رزاـــعيلإ ربـــحلا ىلإ باـــتكلا اذـــه ةبـــسن ّحـــصت نأ ةـــّتبلا نــكمي ال
 يـقرف نـع ساـبتقا هـيف باـتكلا اذـه ّنأ نيـح يف،٣٤٨))اـناتلا(( نم ناك ربحلا اذه ّنإ

٣٤٦
 Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the؛رظنا

first Arab, SUNY Press, ٦٠٠٢ ,pp. ٦٩ - ٣٢١

٣٤٧
 ثارتلاب ةنراقمرفسلا اذه يف مالسلا امهيلع))ليعامسإل(())ميهاربإ(( ةرايزل م اليلحتوداقنلا تاداهش رظنا

Carol Bakhos, ‘Abraham Visits Ishmael: a revisit,’ in ؛يمالسإلا Journal for 
the Study of Judaism 83 ( 7002 ) 355 - 085



 لـصفلا())اـيعمش((ــك ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعت يتلا ةرّخأتملا ةّيدوملتلا عجارملا .٣٤٩توفأ
تــسب ُتقا دــق،)٢٤،٤٤ لــصفلا ())اليــش((و،)١٢،٩٢ لــصفلا())ا رــيز((و،)٣٢
٣٥٠)).ا ًضيأ يه

 لــــــمع((:اــــــهلوقب رفــــــسلا اذــــــه نــــــع اهثيدــــــح تأدــــــب دــــــق ةعوــــــسوملا هذــــــه تــــــناكو
 رفـــس نـــم ةـــليلق عـــضاومو،جورـــخلا رفـــسو،نيوـــكتلا رفـــسل يـــشاردم-٣٥١يداـــجأ
(( فــــّلأ هــــّنأ تفاــــضأو))سوناــــكرياه .ب رزاــــعيلإ ىلإ بــــس ُن .ددــــعلا

((
٣٥٢

 دوـعي يداـجأ لـمع(( :))Encyclopaedia Judaica(( ةـّيدوهيلا ةعوـسوملا لوـقت§
 يف ةدوــجوملا ةّيعيرــشتلا فارعألاــب باــتكلا ئــل ُم... ىلإ
ا ًفــصوو، ّمــضي وــهو .٣٥٣ةــّينويجلا ةرتــفلا ةــيادب يف ليئارــسإ ضرأ
 لأــفك )يوـمألا( ةـفيلخلا اذـه طوقـس لـّمؤي و،ا ًزّــيمم
 ليئارـسإ ضرأ يف فـّلأ دـق باتكلا اذه ّنأ تامالعلا هذه ّلك تبثت .يبسلا ةياهنل
 لــبقو،يوــمألا مــكحلا طوقــس لــبق ةرــشابم،نماــثلا نرــقلا نــم لّوألا فــصنلا ءاــنثأ
٣٥٤)).يسابعلا مكحلا روهظ

٣٤٨
يفمهلاوقأتنّودنيذلا)م٠٠٢ ىلإ م٠٧ نم(ءامكحلارابحألامهو،))םיאנת(())ميانت((هعمج :אנת انات

.هانشملا
٣٤٩
.ةّيونشملا ةلحرملا يف رابحألا نع تردص يتلا مكحلاو ةّيقالخألا ميلاعتلا ةعومجم:תובאיקרפتوفأيقرف
٣٥٠

The Jewish Encyclopedia, Ktav, ٥٢٩١ , ٩٥/٠١
٣٥١

 يصصقلا بناجلا اًساسأ لمشت يتلا ةّيعيرشتلا ريغ ةّيدوهيلا تايبدألا .)הדגא( ةّيمارآلا نم :هداجأ
.))הכלה(( ))هاخاله(( :لباقملا يف ةّيعيرشتلا تايبدألا ىّمستو ... يمكِحلاو يقالخألاو

٣٥٢
٠١/٨٥،قباسلا ردصملا ٣٥٣
.رشع يداحلا نرقلا ىلإ م٠٩٦ نم دتمت ةرتف:Geonic period ةّينويجلا ةرتفلا ٣٥٤

Encyclopaedia Judaica, ٦١ / ٢٨١



((:))The Universal Jewish Encyclopsedia(( ةـّيدوهيلا ةعوـسوملا لوقت§

((
٣٥٥

 The Oxford Dictionary of the Jewish(( ةـّيدوهيلا ةـنايدلا مـجعم يف ءاـج§

Religion((: ))نماـثلا نرـقلاهـّنأ ىـلع باـتكلا ّلـج فيلأـت خيراـت دّدُح ... 
 اًربــتعم،هطوقــس ًال ّمؤـم،يوــمألا يمالـسإلا مــكحلل اًزـّـيمم اًفــصوو

 ضرأ يف ةدوـــجوملا ةّيعيرــشتلا فارـــعألا نــم دــيدعلا ركذـــي .يبــسلا ةـــياهنل ًالأــف كــلذ
 ةأـشنلا ينيطـسلف باـتكلا اذـه ّنأ رمألا اذه تبثي .ةّينويجلا ةرتفلا ةيادب يف ليئارسإ
 ةــّيومألا ةــلودلا طوقــس لــبق ةرــشابم،نماــثلا نرــقلا نــم لّوألا فــصنلا ىلإ دوــعي هــّنأو
)).ةّيسابعلا ةلودلا دوعص لبقو

٣٥٦

 دــلوبويل(( دــقانلا هــبتك اــم وــه رفــسلا اذــه لوــح ةــّيبرغلا ةــبتكملا يف يــملع ثــحب ّمــهأ§
))Leopold Zunz(())زــــنوز

 Die Gottesdienstliche(( هــــباتك يف٣٥٧

Vorträge der Juden historish entwickelt((،رفسلا اذه ّنأ هيفرّرق دقو 
:هب ّلدتسا اممو،نماثلا نرقلا يف،)ةين ويجلا( ةرتفلا يف فّلأ دق

oةّيربعلل رّخأتملا لكشلا عم هفلآت.
oةرّخأتملا تاشاردملا نم هسابتقا.

٣٥٥
The Universal Jewish Encyclopedia, New York: University Jewish 

Encyclopedia, ٢٤٩١ , ٨/ ٤٥ ١
٣٥٦

R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford 
Dictionary of the Jewish Religion, New York: Oxford University Press, 

1997, p. ٤٣٥

٣٥٧
))ةّيدوهيلا ملع(( مساب فرع ام سسؤم .نييحالصإلا دوهيلا نم ربح :)م٦٨٨١-م٤٩٧١( زنوز دلوبويل

))Wissenschaft des Judentums((يدوهيلا ثارتلا روذج ةساردل ةّيملعلا جهانملا لامعتساب قّلعتملا.



oمهنمزو رابحألا رابك تايصخشب قّلعتم وه ام يف هطلخ.
o.٣٥٨

 Introduction to the(())شاردـــملاو دوـــملتلا ىلإ لخدـــم(( باـــتك يف ءاـــج§

Talmud and Midrash((–اذـه يفثدـحألاةـّيميداكألا عـجارملا مـهأ نـم وـهو 
 راـشأدـقو . ىلإ دوـعي لمعلا اذه ّنأ ودبي(( :-بابلا
 ركذـييذـلا لـيعامسإب ةـقّلعتملا صصقلا يف ةصاخ،يبرعلا مكحلا ىلإ ةرّركتم ةروصب
 رـكذ لـصفلا سـفن يف ءاـج دـقو .)٠٣ لصفلا( ةمطافو ةشئاع :امهمسا هيتجوز ّنأ
٣٥٩))... لكيهلا ضرأ يف ةرخصلا ةّبق

))John C. Reeves(())زفير .س نوج((بهذ§
 فّلأ دق رفسلا اذه ّنأ ىلإ٣٦٠

 تاءاعداب(( ةقّلعتم ةّيلدج اًصوصن نمضتي هّنأو،٣٦١عساتلا وأ نماثلا نرقلا يف
 ناثانوي٣٦٢موجرت يف اًضيأ رمألا وه امك–))يسايسلا ناطلسلا و مالسإلا
 ىلع ىراصنلاو نيملسملا ناطلس لاوز عّقوت نع اًثيدح هيف ّنأو،٣٦٣-لوحنملا

٣٥٨
Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke؛رظنا De-Rabbi 

Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, Berlin: Walter 
de Gruyter, ٩٠٠٢ , p.٣

٣٥٩
H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and 

Midrash, tr. Markus Bockmuehl, Minneapolis: Fortress Press, ٩١ ٦٩ , p. ٩٢٣
٣٦٠

.انيالوراك ثرون ةعماج يف ةّيدوهيلا تاساردلا ذاتسأ :زفير .س نوج
٣٦١

,John C. Reeves؛رظنا Trajectories in Near Eastern apocalyptic: a 
postrabbinic Jewish apocalypse reader, Atlanta: Society of Biblical 

Literature, ٥٠٠٢ , p. ٧٦
٣٦٢

.اًنو رق اهزاجنإ دتما دقو .)ميدقلادهعلا( خانتلل ةّيمارآلا ةمجرتلا :اًحالطصا .ةمجرت :ةغل :םוגרתموجرتلا
٣٦٣
٨٦ص ،قباسلا ردصملارظنا



))وسيع((ـب ىراصنلاو )امور( ىلإ ةّيدوهيلا تايبدألا يف زمرُي ذإ ؛هللا ةوقب،دوهيلا
 اذه رفسلا اذه يف ءاج دقف ؛هلسنو))ليعامسإ((ـب نيملسملا ىلإ زمرُي امك،هلسنو
،ليئارسإ ينب ءادعأ مّ أل،وسيع ينب رّمديس،كرابت،سو ّدقلا ...(( :صنلا
 :هّنأ رافسألا تدكأ .موصخ م أل،ليعامسإ ينب عم نوكيس رمألا كلذكو
 דיתע...(()))٥/٨ اخيم(.ك ؤادعأ عيمج دابيس،كئادعأ ىلع كدي عفرتس((
 ינבל ןבו לארשי ינבל וירצ םהש ושע ינבל דימשהל הייבקה

 ךיביוא לכו ךירצ לע ךדי םורת רמאנש ןיביוא ןהש לאעמשי

))ותרכי
٣٦٤!!

))Leigh N. B. Chipman(( ))نامبـــش .ب .ن غـــيل((تـــفرتعا§
٣٦٥

 دــق رفــسلا اذــه ّنأــب،)!(
 مـكحلا ىلإ ةريـثك تاراشإ هيف ّنأت ركذ دقو، يف فّلأ
٣٦٦.يمالسإلا

 يذـــلا))دوـــهيلل،مالـــسإلا ىلإ لخدـــم(( هـــباتك يف-))نوتـــسرياف نـــفور(( راـــشأ امدـــعب§
 رداـــصمل نيملـــسملا نيخّرؤـــملا لامعتـــسا ىلإ-هـــتديقع ينـــبل مالـــسإلا ميدـــقتل هـــصّصخ
 ّنأ ودــبي،ىرــخأ يفو(( :فاــضأ،ميرــكلا نآرــقلا هــلمجأ اــم ليــصفتل ةــّيدوهي

. 
))رزاـــعيلإ يبريديـــقرف(( ىعدـــُي شاردـــم وـــه رـــمألا اذـــه ىـــلع اًدـــج روهـــشم لاـــثم

٣٦٤
قباسلا ردصملارظنا

٣٦٥
.سدقلا يف ةّيربعلا ةعماجلا يف ذاتسأ :نامبش .ب .ن غيل

٣٦٦
 Leigh N. B. Chipman, Adam and the Angels: An Examination of؛رظنا

Mythic Elements in Islamic Sources , in Arabica, T. ٩٤ , Fasc. ٤ (Oct., 
٢٠٠٢ ), p. ٢٣٤



 مـسا و،ةـشئاع،دـمحم ةـجوز مـسا نالـمحت ناـتجوز لـيعامسإل ثـيح،)٠٣ لصفلا(
٣٦٧)).ةمطاف،هتنبا

 يف هرــيرحت خيراــت دــيدحت نــكمي(( :))Pierre Prigent(())نوــجي رب ريــيب(( لاــق§
.((٣٦٨

 رـيرحتلا خيراـترِّدـُق(( :))David M. Goldenberg(())جربندـلوج .م دـيفاد(( لاـق§
 اذـــه))زيدـــنانرف زريـــب .م(( َّدـــَم .نيطـــسلف هـــناكمو،عـــساتلا نرـــقلاو نماـــثلا نرـــقلا نيـــب
٣٦٩)).عساتلا نرقلاو عباسلا نرقلا نيب خيراتلا

 ةراـــشإ لوأ ّنأ وـــه،لوـــسرلا ةـــثعب دـــعب اـــم ىلإ رفـــسلا اذـــه ةـــباتك رّخأـــت دـــيكأت يف دـــيزي اـــممو
نرــــقلا يف))Pirkoi ben Bavoi((يدوــــملتلا ملاــــعلانــــم تـــناك رفــــسلا اذــــه ىلإ٣٧٠ةـــّيخيرات
٣٧١!عساتلا

٣٦٧
Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews, Philadelphia: 

Jewish Publication Society, ٨٠٠٢ , p. ٩١
٣٦٨

Pierre Prigent, L'image dans le judaïsme du IIe au VIe siècles, Labor 
et Fides, ١٩٩١ , p. ٢٣١

٣٦٩
David M. Goldenberg, The Curse of Ham: race and slavery in early 
judaism, christianity, and islam, Princeton University Press, ٣٠٠٢ , pp. ٦٨٣ -

٧٨٣
٣٧٠

 هباتك يف))Louis Ginzberg(())غربزنج سيول(( هرّرق امبة رّثأتم ةّيملعلا عجارملا ضعب هتركذ ام اذه
))Ginzei Schechter(()( نيب ةكرتشم ةداملا ّنأب لوقلا اذه ىلع ضُِرتعا دقو،)م٤٢٩١)Pirkoi ben 

Bavoi((حّجرو،رزاعيلإ يبرلل ٍرفس ىلإ ةحيرص ةلاحإ كانه تسيلو،يلبابلا دوملتلا نيبو ))رجنسنيف((
))Finesinger((رفس  ىلإ ةحيرص ةّيقيقح ةراشإ لّوأ ّنأ ))(( يف تدرو دق))رزاعيلإ يبريد يقرفSeder of R. 

Amram((هفّلأ يذلا))؛رظنا( م٥٧٨ ةنسىفوتملا))ןואג םרמע(())نواج مارمعSteven Daniel 
Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and the Renewal 

of Rabbinic Interpretive Culture, p.٢(



 نــم دــمحم ذــخأ اذاــم(( :هــباتك ةــمدقم يف حّرــص دــقهــتاذ))رجياــج(( ّنأ ركذــننأ اــنه فــيرطلا نــمو
 ةرـــقفلا ســـفن يفو هـــّنأ ّالإ،نآرـــقلا روـــهظ لـــبق تـــفّلأ يتـــلا بـــتكلا ريـــغ دـــمتعي نـــل هـــّنأ))؟ةـــّيدوهيلا
٣٧٢!!))قيقدتلا ىلع فورعم ريغ هرمع(())رزاعيلإ ّيبريديقرف(( رفس ّنأ فاضأ

 ةـّيملع ةـنايخ ؛طابنتـسالا يف هبولـسأو لـجرلا جهنـم عوـمجم ةـظحالم لالخ نم ودبي اميف رمألاو
،ميرـــكلا نآرـــقلا )روـــهظ( نـــع رّخأـــتم رفـــسلا اذـــه ّنأ ةـــّيقطنمو ةـــّيملع لئالدـــبهـــتفرعم نـــم ةـــعبان
،رفـسلا اذـه خيراـتب ةـفرعملا مدـع ىوعدب يملعلا عضاوتلا نم ءيشب سّرتتي نأ لواح دقف كلذلو
ةــــثعبنــــع رّخأــــتملا رفــــسلا اذــــه ىــــلع )صــــصقلا يف هباــــشتلا( هــــباتك ةداــــم مــــهأ ىنــــبو داــــع هــــّنكل
.rلوسرلا

 يف))Norman A. Stillman(())نامليتس .أ نامرون(( دقانلا هلاق ام لقنن نأ رخآلا يف نسحيو
 بِتُك(( :ةّيدوهيلا تاباتكلاوميركلانآرقلا يف))مدآ(( ينبا ةّصقنع ثيدحلل هّصخ يذلا هلاقم
 اذام(( :رجياج ماهاربأ باتك ذنم هرافسأو مالسإلا يف ةّيحيسملا-ةّيدوهيلا رصانعلا لوح ريثكلا
ا ًريبك اًرثأ))رجياج(( باتك ثدحأ .م٣٣٨١ ةنس ةّرم لّوأ رهظ يذلا))؟ةّيدوهيلا نم دمحم ذخأ
 ةرظن ميدقت ىلإ ىعس دق هّنأ مغر،هنامز يف

 تايبدألاو ةّيقرشلا ةّيحيسملا نم يه اهركذ يتلا ثارتلا رداصم نم ديدعلا .
 .ةّيداجألاو ةّيدوملتلا

 ذنم-ةّيحيسمو ةّيدوهيو ةّيمالسإ-ىرخألا صوصنلا نم ديدعلا ترِشُن دقو،
 اهيف دقتعن اّنك يتلا نايحألا ضعب يف هّنأ كلذ ءوض يف مويلا رّرقن نأ انناكمإب .هباتك رودص

٣٧١
١٧٩١ ,Encyclopaedia Judaica؛رظنا , Volume ٣١ , Encyclopaedia 

Judaica Jerusalem, col. ٩٥٥ (Quoted by, M S M Saifullah and Abdullah 

David, On Pirke De-Rabbi Eli`ezer As One Of The Sources Of The 

Qur'an)٣٧٢
A. Geiger, Judaism And Islam, p. viii



يقرف نأ ودبي . ّنأ انل ّنيبت ؛يمالسإلا ّصنلا ىلع يداجأ ريثأت دوجو
٣٧٣)).مالسإلا روهظ دعب رّرح دق،لاثمك رزاعيلإ يبريد

 مـكحلا نـمز٣٧٥نيطـسلف نـم يدوـهي هـفّلأ يذـلا٣٧٤لوـحنملا رفـسلا اذـه ّنأ تـبث :
 موـجرتلاو يلباـبلاو يميلـشروألادوـملتلا و مياـنتلا راـبحألا تاـباتك  لمعتسا دق،نيطسلفل يمالسإلا
 نيــبو هـنيبةاعدـملا تاــقفاوملا يف هـل دـجن ال اــننكل،مالـسإلا روـهظل ةقباــس اـهّلك يـهو،٣٧٦يـمارآلا
 ردــصم وــه ميرــكلا نآرــقلا ّنأ ىــلعاــًعطق ّلدــي اــمم ؛هــل يدوــهي فلــس،ميرــكلا نآرــقلا يف ءاــج اــم
 نــكمي ال،ينمزــلا هرّخأــت عــم تا اــشتلا هذــه نــم ريــبك ددــعب هدّرــفت ّنإ ذإ ؛ســكعلا ال رفــسلا اذــه
.ميركلا نآرقلا نع لقنلا ريغ ىلإ ىزعي نأ
 Bernard(())رـله دراـنرب((و))Leopold Zunz(())زـنوز دـلوبويل((ــك– داـّقنلاراـبك  نيـقي داـق دـقل

Heller((و))ناــمنيه فــيزوج(())Joseph Heinemann((و))نوتــسرياف نــفور(())Reuven 

Firestone((و))نامسوش افيفأ(())Aviva Schussman((روـهظ دـعب فـّلأ دـق رفسلا اذه ّنأ يف 
 نورــــقلا يف مالــــسإلا ىلإ ةــــّيدوهيلا ةرــــظنلا ةــــفرعمل ةليــــسوك هلامعتــــسا ىلإ،ىلوألا هــــنورق يف مالــــسإلا
٣٧٧!نيتنايدلا عابتأ نيب ةرتفلا هذه يف يلاجسلا طمنلا ةعيبطو،هل ىلوألا

٣٧٣
N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The 

Muslim Commentators: Some Observations", Journal Of Semitic 

Studies, ٤٧٩١ , V. ٩١ , p. ٣٢ ١
٣٧٤

.اًيمسر هل ىعدملا فّلؤملا ريغ ىلإ بوسنملا يأ
٣٧٥

٩٥/٠١ ,The Jewish Encyclopedia؛رظنا ٣٧٦
٦١ ,Encyclopedia Judaica ؛رظنا / ٢٨١
٣٧٧

 Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi؛رظنا
Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, p. ٧٥١

Moritz Steinschneider, Polemische und apologetische Literature؛اًضيأ رظناو
in arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst 
Anhangen verwandten Inhalts (Leipzig, ٧٧٨١ ; repr. , Hildesheim: Georg 



 هــيفخي اــم وــهو،رفــسلا اذــه )خيراــت( يف رــظنلا دــنع اًدــج ماــه رــمأ ةفاــضإ نــم ّدــب ال،ماــتخلا يفو
 نود اــهرابتعا نــم ّدــب ال تاــفيرحتلا(( ّنأ وــهو،نوــضرغملا نوقرــشتسملا اًدــمع هــلهاجتيو نورــّصنملا
 لاــق داــّقنلا دــحأ ّنإ ّىتــح تاــطوطخملا نيــب اًدــج ةــشحاف تاــفالتخاو تاــفيرحت يــهو،٣٧٨))بــير
 ربـــع ترّوـــط،ةـــقباطتم ريـــغ نـــكل ةـــلثامتم لاـــمعأ ىـــلع قـــلطأ مـــسا،رزاـــعيلإ يبريديـــقرف(( : ّنإ
 هذـــه صـــحف .ةـــقّرفتملا لاــمعألا هذـــه تارذـــشلاو تاــطوطخملا لـــّثمت .لـــيوط خيراــت هـــل اـــًثارت نمزــلا
 انيدل ام لّثمي .دّحوم لمع ةّتبلا كانه نكي مل هّنأ انل رهظيس تارذشلاو تاطوطخملا
 ينمزــــلا ىدــــملا ىــــلع خاــــّسنلا فرــــط نـــم اهليكــــشتو اهحالــــصإ دــــيعأ اــــمك رزاــــعيلإ يبريديـــقرف
٣٧٩)).اهلقانتل

Olms, ٦٦٩١ ), ٨٣٣ - ٠٤ ; Bern (h)ard Heller, “Muhammedanisches und 
Antimuhammedanisches in den Pirke R. Eliezer, “ MGWJ ٩٦ ( ٥٢٩١ ): ٧٤ - ٤٥ ; 
M. Ohana, “La Polemique judeo-islamique d’Ismael dans Targum 

Pseudo-Jonathan et dans Pirke de Rabbi Eliezer,” Aug ٥١ ( ٥٧٩١ ): ٧٦٣ - ٧٨

٣٧٨
H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to the Talmud And 

Midrash, p. ٩٢٣
٣٧٩

Agendas for the Study of Midrash in the Twenty-First Century,
Williamsburg, Va.: College of William and Mary, ٩٩٩١ , p. ١٥





ىعدملا سابتقالا ليصافت

 نم ْلبَقَتي مَلو امهدحَأ نم َلبُقُتَف اًنابرُق ابرَق ْذِإ قحْلاِب مدآ ينبا َأبَن مِهيَلع ُلْتاو{ :ىلاعت لاق
 يدي طسابِب ْاَنَأ ام ينَلُتْقَتل َكدي يَلِإ تطسب نئَلنيقَّتمْلا نم هّللا ُلبَقَتي امَّنِإ َلاَق كنَلُتْقَأل َلاَق ِرخآلا



 ِباحصَأ نم نوُكَتَف كمْثِإو يمْثِإِب ءوبَت نَأ ديِرُأ يِّنِإنيمَلاعْلا بر هّللا فاخَأ يِّنِإ كَلُتْقَأل كيَلِإ
 هّللا ثعبَفنيِرساَخْلا نم حبصَأَف هَلَتَقَف هيخَأ َلْتَق هسْفَن هَل تعوَطَفنيملاَّظلا ءازج كلَذو ِرانلا
 اَذـه َلْثم نوُكَأ نَأ تزجعَأ اَتَليو اي َلاَق هيخَأ ةءوس يِراوي فيَك هيِريل ِضرَألا يف ثحبي ابارُغ
 نم هَّنَأ َليئارسِإ ينب ىَلع انبَتَك كلَذ ِلجَأ نمنيمدانلا نم حبصَأَف يخَأ ةءوس يِراوُأَف ِبارُغْلا
 ايحَأامَّنَأَكَف اهايحَأ نمو اعيمج سانلا َلَتَق امَّنَأَكَف ِضرَألا يف داسَف وَأ ٍسْفَن ِريَغِب اسْفَن َلَتَق
 ِضرَألا يف كلَذ دعب مهنم اريثَك نِإ مُث تانيبلاِب انُلسر مهْتءاج دَقَلو اعيمج سانلا
٣٨٠}نوُفِرسمَل

:ىعدملا ردصملا
 ةّدع اهل ةّصقلا هذه ّنأ نورّصنملا ىعّدا دقو .ةموعزملاتاسابتقالا رهشأ نم يه ةهبشلا هذه
:)!(رداصم

 باتكلا نم))ليباهل(())ليباق(( لتقو،٣٨١))ليباه((و))ليباق(( نم نابرقلا ميدقت.١
٣٨٢.سّدقملا

.))يميلشروألا موجرتلا((و))لوحنملاناثانوي موجرت((نم))ليباه((و))ليباق(( نيب راوحلا.٢
 :١٢:))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفس نمسبتقم،تيم رخآ بارغل بارغلا نفد.٣

 اناكام ذإ ؛هب نالعفي اذام افرعي ملو،)ليباه( هيلع دادح يف ونايكبي هقفارمو مدآ سلج((

٣٨٠
)٢٣-٧٢( تايآلا /ةدئاملا ةروس ٣٨١
 تءاج امنإو،ءيش امهتيمست يف مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا نع ّحصي ملو،))مدآ ينبا((ميركلا نآرقلا امهاّمس

 اّمأ ..(( :))ركاش دمحأ(( خيشلا لاق .)ليباهو نيياق( :رييغتلا نم فيفط ءيش عم باتكلا لهأ نع ةّيمستلا هذه
 اميف ةتباث ةّنس يف ءاج الو ،نآرقلا هب دري مل ،باتكلا لهأ نع ءاملعلا لقن نم وه اّمنإف ،ليباهو ليباق امهتيمست
)٣٧٦ص ،٣ط ،م٦٩٩١ ،ـه٧١٤١ ،ةمصاعلا راد :ضايرلا ،ةّيظفللا يهانملا مجعم ،ديز وبأ ركب ؛رظنا()).ملعن ٣٨٢

٨-٤/٣ نيوكت ؛رظنا



 نع هافخأو،ضرألا يف رفحو،هتثج ذخأو،هبحاص تام دق بارغ ءاج .نفدلا نافرعي
 يف رفحو،ليباه ةّثج ذخأف ؛بارغلا اذه لعف املثم لعفأس ؛مدآ لاقف ؛امهينيع
)).هنفدو،ضرألا

 سانلا لتق اّمنأكف ضرألايفدسفأ وأ اًسفن لتق نم ّنأ ليئارسإ ينب ىلع بتك ام.٤
.٤/٥ نيردهنسهانشم نم اًعيمج

:قيلعتلا

 عاطتسا دق اننامز لهأ نما ًدحأ ّنإ لوقلا-نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف– مويلا ّحصي ال-١
 ةثيدحلا ا اعبط يف اهعومجم يف غلبت بتك نم ةقيقدلا تامولعملا هذه ىلع عالطالا
 بتكلا يف صصختلا نما ًدّيج اًردق نولمحي نمم نوكي نأ ّالإ،تادّل ا تارشع
 ةّيربعلا نيتغللاب ملع عم،اهيف ةّصقلا هذه عضاوم ىلع لوصحلا ليبسب ةفرعمو ةّيدوهيلا
 يذلاو،اًباتك أرقي مل يذلا ّيمألاr لوسرلل رمألا اذه ميقتسي فيكف !ةّيمارآلاو
!نيبلاطلل ةرّسيملا تافّلؤملاو تابتكملا فرعت ال ةئيب يف شاع

 نآرقلا ّنأل ؛ميدقلا دهعلا يف ةدراولا اهتخأل ةّينآرقلا ةّصقلا )ة اشم( يف لاكشإ ال-٢
 ٌفيرحت يوامسلا اهلصأ قحل دق هّنأ رّرقي اّمنإو،ةاروتلل يناّبرلا لصألا ّدري ال ميركلا
.)سابتقا( ال )ةقفاوم( يه ةلأسملاف ؛يضرأ



 اونظ دق نيرّصنملا ّنكل،٣٨٣))يميلشروألا موجرتلا(( هسفن وه))لوحنملاناثانوي موجرت((-٣
!!ججحلاب لطابلا رّثكتلا باب نم امهودروأف،نافلتخم ناباتك ام أ

 ريغ نمف يلاتلابو ؛ةّيوبنلا ةثعبلانعا ًعطق اًنمز رّخأتم))لوحنملا ناثانوي موجرت(( فيلأت-٤
.ميركلا نآرقلا يف دراولا))مدآ(( ينبا راوحل اًردصم نوكي نأ نكمملا

 يف))Michael Maher(())رهام لكيام((هرّرق ام ينمزلا هرّخأت ىلع تاداهشلا نمو
 ّمضي ناثانوي ّنأ دّكؤملا نم هّنأ مغر(( :))لوحنملا ناثانوي موجرتل(( ةّيزيلجنإلا هتمجرتل هتمّدقم
 وزغلا دعب يئاهنلا هلكش ذخأ دق موجرتلا اذه ّنأ نوري نيثيدحلا باّتكلا ّنإف،اًميدق اًثارت
.طسوألا قرشلل يبرعلا

يف هخيرأت نكمملا نم لوحنملا ناثانوي ّنأيكسنلبس .م .د دقتعي
:يتأي ام يف ةّيساسألا هججح صيخلت نكمملا نم .

 نكمي ال١٢/١٢ نيوكت لوحنملا ناثانوي يف))ةمطاف((و))ةشئاع(( ىلإ ةراشإلا§
 ركبأ يف م٣٣٦ لبق ام ىلإ دوعي نأ نكمي ال شاردملا ردصم .ا ًيقاحلإ اًصن اهرابتعا
.هل خيرأت

  ةقيقح يهو،))اموحنتلا((و))رزاعيلإيديقرف(( رفس))لوحنملا ناثانوي(( لمعتسا§
 .))لوحنملا ناثانوي(( عمجل خيرأتك رشاعلا وأ عساتلا نرقلاىلإ ريشت

٣٨٣
 رّسفملا ىلإ أطخلا اذه ةّيدوهيلا ةعوسوملا درت .٥٨١/٤١ ,Encyclopaedia Judaica ؛رظنا

 ينعي هنأ )ءايلاو ءاتلا( )י״ת())يميلشروأ موجرت(( راصتخا نم مهو يذلا-رشع عبارلا نرقلا يف–))يتنكر ميحانم((
!))ناثانوي موجرت((



 ةكرابم))ميهاربإ(( ضفرب صاخلا شاردملا))لوحنملا ناثانوي(( اهيفم ّدق ّيتلا ةقيرطلا§
 anti-Moslem(مالسإلل اًيداعم ًالدج فشكت٥٢/١١ نيوكت يف ليعامسإ

polemic(

 نيوكت يف))لوحنملا ناثانوي(( يف))وسيع(( ءاجهو))ليعامسإ(( ءاجه ىلإ ةراشإلا§
 ماسقنا نم ملاعلا هيلع ناك ام ةّيفلخب ةدّيج ةروصباهريسفت ناكمإلاب٥٣/٢٢
.نييحيسملاو برعلا نيب

 نيوكت :لاثم())لوحنملا ناثانوي(( يف ىرخأ صوصن يف ةنكمم تاراشإ كانه§
.يبرعلا وزغلل لات خيرات ىلإ )٧/٧٨ ددعلا،٦١/٢١،٥٢/٣١،٩٤/٦٢

 ّنأ رهظت١/٦١ نيوكت))لوحنملا ناثانوي(( يف ميوقتلا لئاسم ىلإ ةقيقدلا ةراشإلا§
 نم يناثلا فصنلا يف بتك دق موجرتلا اذه
٣٨٤.نكمم

هّنأو))رزاعيلإيديقرف(( رفس ىلع دمتعا دق))لوحنملا ناثانوي(( ّنأ اًضيأ))نانش(( رّرق
 يئاهنلا ريرحتلا ّنأ))ويد ول((دّكأ .نماثلا وأ عباسلا نرقلا يف اًطشن ناكررحم-بتاك ُل َم َع
 هداق ناثانوي ةغلل))كوك(( ليلحت .نماثلا نرقلا لبق ّمت دق نوكي نأ نكمي ال لوحنملا ناثانويل
 .))لوحنملا ناثانوي(( عضت يتلا تاراشإلا نم ددع دوجو ىلإ
 هخيرأت نكمملا نم موجرتلا اذه ّنأ))لوحنملا ناثانوي(( ةغل ىلع ءانب))رتسوف .أ .ج(( رّرق
 .عساتلا وأ نماثلا نرقلا نم ةيادب

٣٨٤
 يننأ ملعلا عم،ئراقللا ًحوضو رثكأ ودبتل اهنيب تلصف دقو،ةدحاو ةرقف يف ةلصتم ججحلا هذه بتاكلا دروأ

.فذح وأ ةدايز نود اهتبّرع دق



 ناثانوي(( نومضمل ةصاخ تاساردب اوماق نيذلا نم كئلوأ وأ داّقنلا ءالؤه تافاشتكا
 يف دوعي نأ نكمي ال موجرتلا اذه ّنإ لئاقلا يأرلا ةقثب لبقن نأ انل حمست هتغلو))لوحنملا

٣٨٥)).نماثلا وأ عباسلا نرقلا لبق ام ىلإ ةّيئاهنلا هتروص

:نيتمهمنيي رخأ نيتقيقح ةفاضإ نم قايسلا اذه يف ّدب الو
٣٨٦.ةريثك تاّرم هريوحتو هريرحت ّمت دق ّصنلا اذه ّنأ ىلإ داّقنلا بهذ : ًالوأ

 سداسلا نرقلا ىلإ دوعت،))لوحنملا ناثانوي(( موجرتل ةحاتملا ةديحولا ةطوطخملا :اًيناث
٣٨٧.رشع

 اذه ةّيردصم ىوعد نادعبت ذإ ؛نهوىلع اًنهو نيرّصنملا ة ّجح نادي زت ناتقيقحلا ناتاه
!ىدمىصقأ ىلإ ينآرقلا ّصنلل رفسلا
 نأ دعب لاق دق هسفن وههنأ ّالإ ؛ةهبشلا هذهل جّور نم ّمهأ وه))رجياج(( ّنأ مغر-٥

 اذإ ةميق رمألل ىرن ال اننإ ّىتح ؛)نيباتكلا( يفا ًدج ةفلتخم ةروصب راوحلا مّد ُق(( :اهدروأ
٣٨٨)).برق نع نيعضوملا انراق

٣٨٥
M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With 

Introduction And Notes, Minnesota: The Liturgical Press, ٢٩٩١ , pp. ١١ - ٢١
٣٨٦

 E. G. Clark, Targum Pseudo-Jonathan: Deuteronomy؛رظنا

Translated, With Notes, ٨٩٩١ , T & T Clark Ltd.: Edinburgh, p. ٣(Quoted 

by, M S M Saifullah, Mansur Ahmed and Elias Karim, On the Sources of 

the Story of Cain and Abel in the Qur’an)
٣٨٧

 ,M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated؛رظنا

With Introduction and Notes, pp. ٢١ - ٣١٣٨٨
A. Geiger, Judaism And Islam, p. ٠٨



 هباشتلا اذه فصو دق اًضيأ وه هنّكل ؛ةهبشلاهذهل جيو رتلا يف يناثلا))ليدست(( ناك دقو
٣٨٩))رظنلل تفلم ريغ(( :هّنأ

 الو،ةئيطخلل ةبوقع ال(( :))نيياق(( لوق وه))لوحنملا ناثانوي موجرت(( يف دراولا راوحلا-٦
 ىلع بقاعيو ناسحإلا ىلع يزاجي هللا ّنإ))ليباه(( هل لاقف ؛)).ناسحإلل ءازج
٣٩٠.هلتق ّىتح رجحب هيخأ برضب))نيياق(( ماقف ؛ةئيطخلا

 ُلْتاو{ :ميركلا نآرقلا يف ءاج امل اًردصم نوكي نأ ةّتبلا نكمي ال راوحلا اذه ّنأ ّكش ال
 كنَلُتْقَأل َلاَق ِرخآلا نم ْلبَقَتي مَلو امهدحَأ نم َلبُقُتَف اًنابرُق ابرَق ْذِإ قحْلاِب مدآ ينبا َأبَن مِهيَلع
 كَلُتْقَأل كيَلِإ يدي طسابِب ْاَنَأ ام ينَلُتْقَتل َكدي يَلِإ تطسب نئَلنيقَّتمْلا نم هّللا ُلبَقَتي امَّنِإ َلاَق
 كلَذو ِرانلا ِباحصَأ نم نوُكَتَف كمْثِإو يمْثِإِب ءوبَت نَأ ديِرُأ يِّنِإنيمَلاعْلا بر هّللا فاخَأ يِّنِإ
٣٩١}نيملاَّظلا ءازج

 ّنأ امك،هنايب قبس امك ةّيوبنلا ةثعبلا نع اًفيلأت رّخأتم))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفس-٧
؛نفدلا بارغلا نم مّلعت نمديدحتيف ميركلا نآرقلا صوصنم فلاخت رفسلا اذه ةياور
 لتاقلاوهميركلانآرقلا يفو،مالسلا هيلع))مدآ(())زاعيلأ يبريديقرف(( رفس يف وهف
.لوتقملا وخأ

 دق ةاروتلا ّنإ:ةريبكلا مئارجلا نع هثيدح قايس يف لوقي٤/٥ نيردهنسهانشم ّصن-٨
،ךיחאימד לוק(( :هيخأو))ليباه(( ةّصق يف،عمجلا ةغيص يف))مد(( ةملك تلمعتسا

 ةغيص يف مدلاو،)٤/١٠ نيوكت())يلإ خرصي كيخأءامد توص(())ילא םיקעצ
 :ةرشابم كلذ دعب ّصنلا فاضأو ؛هلسنو ليتقلا مد-هانشملا لوقت امك– ينعي عمجلا

٣٨٩
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur’an , p. ٣٦ ٣٩٠

قباسلا ردصملا ٣٩١
)٩٢-٧٢( تايآلا /ةدئاملا ةروس



 هل ّدع دقف ؛ليئارسإ نم دحاو سفن دابأ نم ّنأ رهظيل ؛هدحو ناسنإلا قِلُخ كلذل((
 نم دحاو سفن ظفح نمو،)نوكلا( ملاعلا ّلك دابأ هّنأك ةسّدقملا رافسألا يف كلذ
 نآرقلا ّنإ ..)).ملاعلا ّلك ظفح هّنأك ةسّدقملا رافسألا يف هل دعي كلذ ّنإف ليئارسإ
  يف رمألا اذه ىرن ال انّنأ امك،يّصنلااه ريربت و يوغللا اهطبرهانشملا كراشي ال ميركلا
))Stillman(())نامليتس(( كلذب ّرقأ امك-نيملسملانيرّسفملا بتك

 ءاج اّمنإو،٣٩٢
 ةموصعملا سفنلا لتق مكح نيبو،هيخأل))ليباه((لتق نيبميركلا نآرقلا يفطبرلا
.هناحبس هللا دنع ةّيمدآلا سفنلا ةمرح مظع نايب باب نم؛اهئايحإو

 هّنأ مغر هفّرح هّنأ ّالإ ؛٤/٥ نيردهنسهانشمل يلصألا ّصنلا لقن دق))رجياج(( ّنأ مغر-٩
 )ليئارسإ نم دحاو سفن(قهزي نم :نع ثّدحتي ّصنلا ّنإ ذإ؛ةّيربعلا نقتي ربح
 نم دحاو سفن( ىلع ظفاح نمو،ملاعلا لكدابأ اّمنأكف ؛)לארשימ תחא שפנ(
 ةءارقلا يهو،ملاعلا ّلك ىلع ظفاح اّمنأكف ؛)לארשימ תחא שפנ( )ليئارسإ
 صنلاهسفن))رجياج(( دروأ دقو .٣٩٤دوملتلاو٣٩٣هانشملاتامجرت ّمهأ ا راتخاو،قثوألا
 نم(( ىغلأ ءاّرقلل ةّيناملألا ىلإ همجرت امل هّنكل،))לארשימ(())ليئارسإ نم(( هيفو،يربعلا
لباقملا يفو .. ءاّرقلل اًعادخ٣٩٦ةّيزيلجنإلا ةمجرتلابحاص لعف كلذكو٣٩٥))ليئارسإ

٣٩٢
 N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And؛رظنا

The Muslim Commentators: Some Observations", Journal Of Semitic 

Studies, ٤٧٩١ , V. ٩١ , p. ٨٣٢
٣٩٣

))Isidore Fishman((ةمجرت لاثم
٣٩٤

))Isidore Epstein((ةمجرت لاثم

٣٩٥
 Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume؛رظنا

aufgenommen?, Leipzig: M.W. Kaufmann, ٢٠٩١ , p. ٠١ ٣
٣٩٦

.A ؛رظنا Geiger, Judaism And Islam, p. ١٨



نأ لوقعملا ريغ نم هّنأ امك.قالطإب ةّيناسنإلا سفنلا نع ميركلا نآرقلا ثدحتي
 ّنأ مغر )يليئارسإلا مدلا( ردق ةمظع نايبل ةّجح مالسلا هيلع))مدآ(( ينبا ةصق نوكت
 رّوصتلل اًحيحصتنذإ مّدقت ةّينآرقلا ةيآلاف .. دعب دوجولل اورهظي مل ليئارسإ ينب
!هناحبس هللا دنع اًصاخ ا ًزّـيمت )ةيليئارسإلا ةّيمدآلا( يفلعج يذلا يدوهيلا

))((–٣٩٧

))לארשימ(())((

يهفشلا ثارتلا لّثمت يتلاهانشملا نم اًسابتقا ّدعي ال ميركلا نآرقلا يف ءاج ام-٠١
 اذهل ليدعتومكحلا اذه ىلع بيقعت وه اّمنإو،ةاروتلا نم طبنتسملا ميدقلا يدوهيلا
 مهسيدقت لعفب ةّيوبنلا ةثعبلا نم ز اوناك نيذلا دوهيلا ناهذأ يف ّرقتسا يذلا مهفلا
.يميلش روألاو يلبابلا نيدوملتلا يف دراولا اهريسفتوهانشملل

:هانشملا ّصن يف لتقلا ميرحت ءاج دقل
.نييليئارسإلاب ا ًصاخ )١(
.هتدابإو)אלמ םלוע( )نوكلا لماك( ءايحإب نروق اهؤايحإ وأ ةدحاولا سفنلا لتق)٢(

٣٩٧
Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 

aufgenommen?, p. ٢٠١



 هللا نم ةاحوملا ليئارسإ ينب ةعيرش نع ةياكح ميركلا نآرقلا يف لتقلا عنم ءاج نيح يف
:هناحبس
.رخآو سنج نيب ةمرحلا يف زييمت الب يمدآلا سنجباًقّلعتم )١(
 .ضرألا يف دسفملا لتقو لتاقلا لتق وهو،عورشملا لتقلاهنمينثتسا )٢(

 يسانألا لتقب طقفصاخ ثيدحلا قايس ّنإ ذإ ؛رشبلا ّلك لتقك يرشبلا درفلا لتق )٣(
٣٩٨.تادوجوملا ةّيقبو رشب نم هيف امب نوكلاب قّلعتي الو،مّركملا قلخلا مه نيذلا

))((

٣٩٩}ىرخُأ ًةيآ ءوس ِريَغ نم ءاَضيب جرْخَت كحانج ىَلِإ َكدي ممْضاو{ :ىلاعت لاق

 مامأ صربلا نم ءاضيب هديل))ىسوم(( جارخإ فصو ّنإ))رجياج(( لاق:ىعدملا ردصملا
:٨٤))رزاعيلإ يبريد يقرف(( رفس يف هلصأ،نوعرف
 يف مهيديأ اًضيأ مها وعضوو،صربلا رثأ نم جلثلاك ءاضيب اهجرخأو ؛هبوث ردص يف عضوو((
٤٠٠)).صربلا نم ءاضيب اهوجرخأو ؛م ايث رودص

٣٩٨
 نم راص يأ } َنيِمِداَّنلٱ َنِم{ :هلوقب }كلذ لجأ نم{ىلاعت هلوققلعتي:عضوملا اذه ريسفت يف اًضيأ ليق

.مالك فانئتسا ليئارسإ ينب ىلع انبتك نوكيو ،لتقلا ببسب نيمدانلا
٣٩٩

)٢٢( ةيآلا /هط ةروس
٤٠٠
.A؛رظنا Geiger, Judaism And Islam, p. ٥٢١



:قيلعتلا

 كدي لخدأ«:اضيأ برلا لاق مث(( :ميدقلا دهعلا يف ّبرلا مامأ))ىسوم(( ديةزجعم رمأ درو-١
 كدي در« :برلا هرمأو.جلثلاك ءاصربا  اذإ اهجرخأ امدنعو .هبع يف هدي لخدأف .»كبع يف
 يقاب لثم تداع دق ا  اذإو ،هبعنم اهجرخأ مث ةيناث هبع ىلإ هدي درف .»ةيناث كبع ىلإ
 ّصنلا يف ةتباث اّ أ ّالإ نوعرف مامأ ّمتت مل نإو ةزجعم يه و،)٧-٤/٦ جورخلا()).هدسج
.))رزاعيلإ يبريد يقرف(( رفس نم سابتقالا ةم  لصأ عفدي امم ؛يتاروتلا

 هناحبس هللا رمأ دقف،يتاروتلا ّصنلا أطخ تزواجت دقو ةّيقطنملا اهدحو يه ةّينآرقلا ةّصقلا-٢
 ّنأ فارعألا ةروس يف ءاج مث،ةيآلا يف قبس امك ةزجعملا كلتب موقي نأ مالسلا هيلع))ىسوم((
 :نابعث ىلإ اصعلا ليوحت ةزجعمدعب نوعرف مامأ ةزجعملا هذه ىرجأ دق مالسلا هيلع))ىسوم((

نيِبم نابعُث يه اَذِإَف هاصع ىَقْلَأَفنيقداصلا نم تنُك نِإ اهِب تْأَف ةيآِب تْئِج تنُك نِإ َلاَق{
٤٠١}نيِرظانلل ءاَضيب يه اَذِإَف هدي عزَنو

 ليوحت ةزجعم يرجي )١( نأ مالسلا هيلع))ىسوم(( نم بلط دق ّبرلا ّنأ ةاروتلا يف أرقن نيح يف
،جلثلاك ءاصرب اهجرخي مث،ه ّبع ىلإ هدي لخديلف؛نوعرفبجتسي مل نإف )٢(،ةّيح ىلإ اصعلا
 ىلوألا ةزجعملا اوريعي وأ ،كوقدصي مل اذإ(( :هل ّبرلا لاقو .ةميلس اهج رخيو هّبع ىلإ اهدعيل مث
)٣( ،كمالكل اوغصي ملو نيتيآلانيتاه اوقدصي مل اذإو .ةيناثلا نوقدصيم إف ،مههابتنا
 مد ىلإ رهنلا نم هتفرغ يذلا ءاملالوحتيف ،ةفاجلا ضرألا ىلع هبكساو رهنلا ءام نم فرغاف
 ىلإ اصعلا ليوحت ةزجعم)١( ايرجأ دق))نوراه((و))ىسوم(( ّنأ ىرناننكل ..٤٠٢)).ضرألا قوف

٤٠١
)٨٠١-٦٠١( تايآلا /فارعألا ةروس
٤٠٢

٩-٤/٨ جورخ



 ديلا ليوحت ة زجعم ايرجي )٢( نأ نود،مد ىلإ ءاملا الّوح )٣( ةرشابم مث،نوعرف مامأ ةّيح
..٤٠٣كلذ دعب اهئاربإ مث ءاصرب دي ىلإ ةميلسلا

 ءاصرب دي ىلإ ةميلسلا هدي ل ّوحيس مالسلا هيلع))ىسوم(( ّنأ ينآرقلا ّصنلا يف ةّتبلا د ِري مل-٣
  مالسلا هيلع))ىسوم((دي ّنأ ميركلا نآرقلا يف ءاج امنإ و،ةميلس اهّدري مث )גלשכ()جلثلاك(
 نآرقلا فلاخ انهو.ةيفاعلا ىلع ةلالد ضايبلا ىلإ تلوحت نأ ةزجعملا تناكف؛ىذأ ا  ناك
.))رزاعيلإ يبريد يقرف(( رفسو ةار وتلا ميركلا

 هَكردَأ اَذِإ ىَّتح اودعو ايْغب هدونجو نوعرف مهعبْتَأَف رحبْلا َليئارسِإ ينبِب اَنْزواجو{ :ىلاعت لاق
 تيصع دَقو نآلآنيملسمْلا نم ْاَنَأو َليئارسِإ ونب هِب تنمآ يذَّلا َّالِإ هـلِإ ال هَّنَأ تنمآ َلاَق ُقرَغْلا
 نع ِسانلا نم اريثَك نِإو ًةيآ كَفْلخ نمل نوُكَتل كندبِب كيجنُن مويْلاَفنيدسْفمْلا نم تنُكو ُلبَق
٤٠٤}نوُلفاَغَل انتايآ

 نم دهشملا اذه سبتقا دق ميركلا نآرقلا ّنأىلإ نيرّصنملا نم ددع بهذ:ىعدملا ردصملا
،هناميإ نسحو،نمآو،توملا نم هللا هاّجن دق نوعرف ّنإ هلوق يف))زاعيلإ يبريديقرف(( رفس
.ىونين كلذ دعب مكحيل بهذو
 نآرقلا ّنإ ذإ ؛))رزاعيلإ يبريديقرف(( صنل ة اشم ىندأ ينآرقلا ّصنلا يف سيل:قيلعتلا
:دق مي ركلا

٤٠٣
١٢-٨/٧جورخ ؛رظنا ٤٠٤
)٢٩-٠٩( تايآلا /سنوي ةروس



.هتوم دنع هتثجل ّالإ ةاجنلا تناك امو،هقرغ تبثأو،نوعرف ةاجن ىفن)١(
 ثيدحلل ليبس نم كانه سيلف،هتوم دعب نوعرف رمأ عطقنا،ميركلا نآرقلا يف)٢(

.ىونين ىلإ هتلحر نع
.ةبوتلا ةحسف تعطقناو،توملا همهد نيحعقو هّنأل؛لبقي مل نوعرف ناميإ)٣(
 ودبت نيح يف،نايغطلاو رفكلا جذومن هرابتعاب نوعرف رمأ ركذ ميركلا نآرقلا رّرك)٤(

 نيبئاتلا نم هرابتعاب ؛كلذ فالخ ىلع))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفس يف ةروصلا
.نيبينملا

ةبسنلاب ّىتح ةركنم))ر زاعيلإ يبريديقرف(( رفس اهضرع يتلا ةروصلا ودبت)٥(
 حيبقتب مزجلا و،٤٠٥هشيج عيمجو نوعرف تومب عطقلا ءاج ثيح سدقملا باتكلل
٤٠٦.هتوم دعبهركذ

نوعرف ةروصنع))Encyclopaedia Judaica(( ةيدوهيلا ةعوسوملا تثدحتامل)٦(
 يف ءاج امو هدسج ةاجنو هقرغ نم ميركلا نآرقلا هّررق ام تركذ،مالسإلا يف

(( :تلاق و،هتاجن نم))هداجألا((
 نأب فارتعا ريغ صنلا اذه يف ىرأ الو٤٠٧)).

 نم ميركلا نآرقلا يف ءاج امب ةرثأتم))رزاعيلإ يبر يديقرف(( رفس يف ةدراولا ةّصقلا
 موهفم عيسوت يف ضافأ يدوهيلا لايخلا ّنأ ريغ،نوعرفةّثج)ةاجن( نع ثيدح
!)ةاجنلا(

٤٠٥
٥١-٦٣١/٣١ رومزم ،٥-٤١/٨٢،٥١/٤ جورخ ؛رظنا ٤٠٦
٩/٧١ امور ىلإ ةلاسرلا ،٤٧/٤١ رومزم ؛رظنا
٤٠٧

Encyclopaedia Judaica, ١٦/ ٠٣



٤٠٨}نوُلدعي هِبو قحْلاِب نودهي ٌةمُأ ىسوم ِموَق نمو{ :ىلاعت لاق

:ىعدملا ردصملا
٢٣/٦٢ جورخلا رفس نم حضاولا نم((:رابحألا لوق٥٤ ))زاعيلإ يبر يديقرف(( رفس يف ءاج
))...يبهذلا لجعلا ةّيضق يفطروتي مل نييواللا طبس ّنأ

:قيلعتلا
 انه ينعت))ةّمأ(( ةملكو،ليئارسإ ينب نم هنيعب طبس ىلإ ة راشإ ىندأ ةتبلا لمحت ال ةّينآرقلا ةيآلا
.))سانلا نم ةريبكلا ةعامجلا((

 حبَذي مهنم ًةَفئاَط فعْضَتسي اعيش اهَلهَأ َلعجو ِضرَألا يف الع نوعرف نِإ{ :ىلاعت لاق
٤٠٩}نيدسْفمْلا نم ناَك هَّنِإمهءاسن يِيحَتسيو مهءانبَأ

:ىعدملا ردصملا
 ّنأ ركذي هّنإ ذإ ؛ينآرقلا صنلا ردصم وه٨٤))زاعيلإ يبر يديقرف(( رفس ّنأ))رجياج(( معز
 نييليئارسإلا جورخ دوقيسو دلويس ًالفط ّنأ-ةّيمانملا هايؤرل اًريسفت– نوعرف اوربخأ دق ةرحسلا
 اذه توميس ؛رهنلا يف نييليئارسإلا روكذلا دالوألا يمرب هّنأ نوعرفىأر كلذلو ؛رصم نم
.مهعم لفطلا

٤٠٨
)٩٥١( ةيآلا /فارعألا ةروس
٤٠٩

)٤( ةيآلا /صصقلا ةروس



:قيلعتلا

 ّنأ ةحيرص ةيآلا لب،ةموعزملا ايؤرلا نع ثيدحلا نم ءيش ةّينآرقلا ةيآلا يف سيل-١
 .اًداسف ضرألا يف ولعلاو مهيف ةياكنلا باب نم نييليئارسإلا ءانبأ لتق دق نوعرف
 يبر يديقرف(( رفس يف ءاج ام ضعب قفاوي امم ريسفتلا بتك ضعب هركذت امو
 نيب باتكلا لهأ ه ّثب اّمم وه اّمنإو،ةّنس الو نآرق نم هيلع ليلد ال ))زاعيلإ
.نيملسملا

 يبر يديقرف(( رفس قفاوي ملو،ءانبألا حبذ رمأ يف ةاروتلا قفاو دق ميركلا نآرقلا-٢
 ءاقبإلاو روكذلا لتقب نوع رف رمأ٢٢-١/٥١ جورخلا رفس يف ءاج دق ذإ ؛))زاعيلإ
!!مهرثاكت ةفاخم ثانإلا ىلع

 لقنب ىفتكا كلذلو،ميركلا نآرقلا ىلع بذكلا يرتفي هّنأ ملعي))رجياج(( ناك-٣
 ّنأ نيح يف،ةسماخلا ةيآلا ىلإ راشأ ذإ اهمقر يف أطخأ دق و– ةيآلاو ةروسلا مقر
 فالخىلع،اهظفل ركذي نأ نود-صصقلا ةروس نم ةعبارلا يه ةدوصقملا ةيآلا
!هتمجرتو ةيآلل يبرعلا صنلا لقن يف هتداع

oثحب(( ةغل ينعت،))שרדמ(())شاردم(( ةملك:تاشاردملا((
هعطاقم ضعب يف قمعتلا لواحي ميدقلا دـهعلا ريسفت يف جـهنم(( :يها ًحالطصاو،))سرد((و
 ىلإ ًالوصو ،تاقيلعتلاو تافاضإلا يف عسوتلاو ،ظافلألاو صوصنلا جيرخت يف عسوتلاو ،هتاملكو



 دئاقعلابا ًساسأ ةقّلعتم ةّيداجأ ريسافتو،ةّيعيرشت ريسافت ىلإمسقنت يهو،٤١٠))ةيفخلا يناعملا
.ينيدلا صصقلاو

 اذه ىلإ ةددجتم تافاضإ ثادحإ كلذ بكاو،ةرّخأتم ةلحرم يف ريسفتلا اذه نيودت ّمت دقو
:ماسقأ ةثالث ىلإ ةّيشاردملا بتكلا ميسقت نكميو،ثارتلا

 .)٠٠٦ ـ٠٠٤ ةرتفلا يف اهعمج متو( ةركبملا ةيشاردملا بتكلا ـ١
 .)٠٠٠١ ـ٠٤٦( ىطسولا ةلحرملا بتك ـ٢
٤١١ .)٠٠٢١ ـ٠٠٠١( ةرخأتملا ةلحرملا بتك ـ٣

 هذه ضعب يف ليثم اهل،نآرقلا يف ةدراولا ةّيصصقلا ليصافتلا نما ًددع ّنإ نورّصنملا لوقي
 ؛ةسّدقملا رافسألا لوزن نعا ًينمز ةرخأتم )١( تاشاردملا هذه تناكاملو،ةّيداجألا تاشاردملا
 هّنإف ؛مالسإلا روهظ لبق ةنّودمو )٢( يحولا يف اهل لصأ ال ريطاسأو تافارخ ّمضت اّ أ ينعي امب
!اهريطاسأو ا افارخ اهنم سبتقا دق نآرقلا ّنإ لوقلا كلذ نم مزلي
 : ّدرلا
 روهظ دعب تنّود دق،ميركلل نآرقلل ردصم اّ أيع ُّدا يتلا تاشاردملا هذه ةماع§

 لوصأ ّنأ ةصاخ،باوصلا وه يسكعلا لقنلاب لوقلاف،يمالسإ وج يف تبتكو،مالسإلا
 هب درفت ام ّنأ ينعي امب ؛تاشاردملاو سدقملا باتكلاو ميركلا نآرقلا يف ةدحاو صصقلا
 نآرقلا ناك ةئيب يف تاشاردملل يملع ردصم وه،سدقملا باتكلا نع ميركلا نآرقلا
٤١٢.ةّيملعلا اهءاوجأ نامكحي ةيبرعلا ةغللاو ميركلا

٤١٠
ةينورتكلإ ةخسن،ةينويهصلاو ةّيدوهيلاو دوهيلا ةعوسوم،يريسملا باهولا دبع ٤١١
قباسلا ردصملا،يريسملا باهولا دبع
٤١٢

 ايدعس(( ا  ماق يتلا يهو ،ةاروتللىلوألاةّيبرعلا ةمجرتلا ّنإ ىتح اًريبك ةّيدوهيلا ةئيبلا ىلع يمالسإلا ريثأتلا ناك
 David؛رظنا( يناعملاو ظافلألا يتيحان نم ريسافتلاو ميركلا نآرقلاب ةرّثأتم تناك،ا يداليم رشاعلا نرقلا يف))يمويفلا

M. Freidenreich, The Use of Islamic Sources in Saadiah Gaon’s Tafsir of 



))ENCYCLOPAEDIA JUDAICA((

the Torah, in The Jewish Quarterly Review, XCIII, Nos, ٤-٣ (January-April, 
٣٠٠٢ ) ٣٥٣ - ٥٩٣( 

)م١٠٠٢-م٥٠٩١())رديو يلاتفن((يدوملتلا ملاعلاباتك رظنا( ةّيمالسإلا تادابعلاب ةّيدوهيلا تادابعلا ترّثأت امك
ردص دقو،))ידוהיה ןחלופה לע תוימאלסא תועפשה(())ةّيدوهيلا تادابعلا ىلع ةّيمالسإلا تاريثأتـلا((
 يتلا))ةّيدوهيلاو دوهيلا ىلع مالسإلا لضف(( ةلسلس نمض رشنو))حرجلا ملاس دمحم(( روتكدلا هبّرع( م٧٤٩١ ةنس
 Bernard ؛اًنيدو ةفاقث ةيدوهيلا يف مالسإلا رثأ يفرظناو،))ةرهاقلا ةعماجب ةّيقرشلا تاغللا زكرم(( اهردصي

Lewis,The Jews of Islam, pp. ٧٧ -  باتكلا اذه يف))سيول درانرب(( قرشتسملا هلاق اّممو،)٢٨
)).ةّيمالسإلا يضارألا يف لماكلاب اًبيرقت هناكم ذخأ يدوهيلا توهاللا روهظ((:)٠٨ص(



:يف ميركلا نآرقلل ةّيشاردملا ةّيردصملا ىواعد زّكرتت
 رافسألتاشاردم ةعومجم وهو))אמוחנת שרדמ(())·

 ةيدوهيلا ةعوسوملا نعهالعألوقنملا لودجلا يف وه امكو .ميدقلادهعلا نم
))Encyclopaedia Judaica((روهظ دعب تنّود دق تاشاردملا هذه ّنإف ؛ 
.مالسإلا

 :ىلاعت هلوق نيب دوجوملا قفاوتلا ىلع))S. D. Goitein(())نيتوغ .د .س(( دقانلا قّلع دقو
 انيِّكس نهنم ةدحاو َّلُك تَتآو ًأَكَّتم نهَل تدَتعَأو نِهيَلِإ تَلسرَأ نهِرْكمِب تعمساملَف{
 َّالِإ اَذـه نِإ ارشب اَذـه ام هّلل شاح نْلُقو نهيديَأ نعَّطَقو هَنربْكَأ هنيَأراملَف نِهيَلع جرخا تَلاَقو
  يذلا دهشملا اذه(( :هلوقب،رشايشاردمو اموحنت شاردم يف ءاج ام نيب و٤١٣}ميِرَك كَلم
 يف دوجوم،نيملسملا نيماّسرلا فرط نم رّوص ام اًريثك

 اذهل اموحنت شاردم ةّيردصم يفن كلذب اًدّكؤم٤١٤)).ةميدقلا تاشاردملا يف دجوي ال ...
.ينآرقلا صنلا

))ىسوم(( ّنأ))هاب َرةّينثتلا رفس((شاردميف درو دق هّنأ))اموحنت شاردم(( ةعومجم فئارط نمو
 هيلع))ليعامسإ(( هنبا نم ّنأل ؛مالسلا هيلع))ميهاربإ(( ةبقاعم ّبرلا نم بلط دق مالسلا هيلع

٤١٣
)١٣( ةيآلا / فسوي ةروس

٤١٤
S. D. Goitein, Jews and Arabs, p. ٤٩١ (Quoted by, Shalom Goldman, 

The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore, p. هذه ةطوطخم ةحفص ىلإ ةلاحإلا(٦٨ 
)كرويوين ةعماج يف يه امك ةحورطألا



 ّنأ ّيلجو ..٤١٥)برلا بضغ( اوراثأ نيذلا رارشألا))نويليعامسإلا(( ءاج دق،مالسلا
 اهيف شاع يتلا ةئيبلا خيرات يف)نييليعامسإلل( ةميق ال ذإ ؛))مالسإلا ةّمأ(( مه انه نييليعامسإلا
!!مالسإلا ةلود روهظ لبق،دوهيلا

 ىطسولا ةلحرملا(( ناونع تحت))Encyclopaedia Judaica(( ةيدوهيلا ةعوسوملا لوقت و
 يمالسإلا وزغلاةلحرم نم ةرتفلا ىلإ ةّيداجأ وةّيشاردم لامعأ ةدع يمتنت(( :)))تاشاردملل(
 شاردم(( يه ةرتفلا هذهل ةّيشاردم ةعومجم مهأ...رشاعلا نرقلا ةيا  ىلإ )م٠٤٦(
٤١٦)).))اموحنت

 عساتلا نرقلا نم لّوألا فصنلا يف))اموحنت شاردم((  روهظ نمز هديدحت يف))زنوز(( ّلدتساو
))יאחא(())ياحأ(( يدوملتلا ملاعلل))תותלאש(())ةلئسأ(( باتك  نيبو هنيب هباشتلاب

٤١٧

،نيئاّرقلا دوهيلا تايلدجب ةفرعم نم هرهظي ام كلذكو،٤١٨ةّينويجلا ةرتفلا يف رابحألا تاباتك و
 نرقلا رخآ يف هخيرات ديدحتل))Samuel Berman(())نامرب ليئوماص(( هب ّلدتسا ام سفن وهو
٤١٩.عساتلا نرقلا ةيادب وأ نماثلا

٤١٥
 Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the؛رظنا

first Arab, p. ٨٨٤١٦
Encyclopaedia Judaica, ٥٨١/٤١

٤١٧
.نيطسلف يف))ةلئسأ(( هباتك فّلأ .هنامز يف دوهيلا ءاملع ةمئأ نم ناك :)م٢٨٧ ةنس يفوت( ياحأ
٤١٨

,L. Zunz؛رظنا Die Gottesdienstlichen Vorträge der Juden: Historisch 
& med hMansur A, M S M Saifullah, Quoted by(٦٤٢-٧٤٢. pp, Entwickelt

Elias Karim, On The Sources Of The Story Of Cain & Abel In The 
Qur'an)

٤١٩
 هتلالد يف حيرص ريبعت وهو؛))ةلئسأ(( باتك نمعطاقم نّمضت دق شاردملا اذه ّنأ))نامرب ليئوماص(( حّرص

,Samuel Berman ؛رظنا( ّنيبلا رشابملا لقنلا ىلع Midrash Tanhuma-Yelammedenu: 
An English Translation Of Genesis And Exodus From The Printed 



Version Of Tanhuma-Yelammedenu With An Introduction, Notes, 
And Indexes,New Jersey: KTAV, ٦٩٩١ , p. xii(



 ال )genre( )عون(هّنإ ليق ّىتحشحافلا فيرحتلا ىلإ))اموحنت شاردم(( ضّرعت دقو
!رذحو رظن لحم هصوصن ةلاصأ عم لماعتلا لعجي امم؛٤٢٠)text( )صن(

·
٤٢١

 شاردم))رجياج(( ركذ :))הבר תישארב(( ))
 نأ نود،ءايبنألا ضعبل ينآرقلا صصقلل ردصمك ةرم نم رثكأ))هابرنيوكتلا((
!شاردملا اذه صن خيرات نع ئراقلا ربخي

 نوري داّقنلا ةماع ّنأ مغر و،نيوكتلا رفس يف ءاج امل رابحأ حورش))هابرنيوكتلا(( شاردم مضي
 ّنأ ىلإ اوراشأ دق اًضيأ م أ ّالإ،سداسلا وأ سماخلا نرقلا دودح يف ف ّلأ دقشاردملا اذه ّنأ
 ؛٤٢٢ةريصق ىرخأو ةليوط تافاضإل اًمئاد اًضّرعم ناك هّنأو،فيرحتلا ىلإ ضّرعت دق صنلا اذه
 ودبي(( هّنأو،٤٢٣عّسوتلل لباق قيلعت هّنأل))حوتفم صن(( هّنأب))Becker(( ))ركب(( دقانلا هفصو ّىتح
 تاطوطخم ثالثمدقأ نيب ةنراقملا تتبثأ دقو.٤٢٤))ىطسولا نورقلا يف ةرخأتم ةروصب حّقن هّنأ
 اّ أ يف كش ال يتلا ةقحاللا تادايزلا نم ريبك ددعدوجو ةرّخأتملا ةّيصنلا دهاوشلاو شا ردملا اذهل

٤٢٠
 Jeffrey L. Rubenstein, From Mythic Motifs to Sustained Myth: The؛رظنا

Revision of Rabbinic Traditions in Medieval Midrashim, in The Harvard 
Theological Review, Vol. ٩٨ , No. ٢ (Apr., ٦٩٩١ ), p. ٣٣١

٤٢١
 Jacob ؛رظنا( .يزا ا ىنعملاب مخضلا شاردملا :ىنعمب انه لمعتست و،))ريبك(( ينعت ةّيربعلا))هابر(( ةملك

Neusner, A Theological Commentary to the Midrash: Genesis Rabbah,  
Maryland: University Press of America, ١٠٠٢ , p.xxvii(

٤٢٢
٣l ,The Jewish Encyclopedia؛رظنا ٤٦

٤٢٣
 Chaim Milikowsky, ‘On the Formation and Transmission of ؛رظنا

Bereshit Rabba and the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text-
Criticism and Literary Relationships,’ in The Jewish Quarterly Review, 

New Series, Vol. ٢٩ , No. ٤/٣ (Jan. - Apr., ٢٠٠٢ ), p. ٦٢٥
٤٢٤

Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of 
Prophets in Islam and Judaism, Maryland: Scarecrow Press, ٢٠٠٢ , p. ٤٢١



 راشأ امك،٤٢٥ةّيقطنم تاقايس ا  ةطيحملا صوصنلا ةّيقبب اهطبرت ال ذإ ؛ةليصأ ريغ صوصن
 تأدب،اًدعاصف نيوكت رفس نم٢٣ لصفلا ىلع قّلعت يتلا عطاقملانم ةيادب هّنأ ىلإ داّقنلا
 يف دوجوملا حرشلاب طاقنلا نم ددع يف ةطبترمو ةرّخأتملا هداجألا تامالع لمحت عطاقم رهظت
٤٢٦.اموحنت شاردم

 ّلك ّنأ انملع ؛٤٢٧سداسلا نرقلا يف فّلأ دق شاردملا اذه ّنإ))زنوز(( دقانلا يأرب انلق اذإو
!مالسإلا روهظ دعب تناك شاردملا اذه تقحل يتلا تادايزلا
 امل ة اشم نوكت نأ نكمي ال اهّلك اّ أ ظحالن))رجياج(( اهدروأ يتلا ةلثمألاعيمج يف رظنلابو
:نينثا نيصن ّالإ٤٢٨ميركلا نآرقلا يف ءاج

٤٢٥
٧٢٥ ص،قباسلا ردصملا
٤٢٦

٣l ,The Jewish Encyclopedia؛رظنا ٤٦

٤٢٧
 H. Freedman, The Midrash Rabbah, Genesis, London: The؛رظنا

Soncino Press, ٧٧٩١ , p.xxix
٤٢٨

:هابر نيوكتلا شاردم نم))رجياج(( ا  ّلدتسا يتلا صوصنلا ّلك انه
 ؛ماني برلا هلعج امل نكل،هسدقت نأ تدا رأو،مدآب ةكئالملا تن ِت ُف :))هابرنيوكتلا(( شاردم نم٨ لصفلا-١

.ضرألا نم هنأ ةكئالملا تكردأ
 امو،نيسلا فرح دجوي مل،ةطقنلا هذه ىلإ باتكلا ةيادب ذنم(( :))هابرنيوكتلا(( شاردم نم٧١ لصفلا-٢

)).)ناطيشلا يأ(ןטש ناطسلا قلخ ّىتح ةأرملا تقلخ نإ
)) .))ربع(( لسن نم هّنأل ؛يربعلاب ميهاربإ بّقلو(( :))هابر نيوكتلا(( شاردم نم٤٢ لصفلا-٣
 :مالسلا هيلع))دوه(( هّنأ))رجياج(( دقتعي يذلا))ربع(( موق نع))هابر نيوكتلا(( شاردم نم٨٣ لصفلا-٤

)).ملاعلا ةيادب وهو هنع اودعتبا،)قرشلا نم وأ( ةيادبلا ذنم اورفاسامل و((
.))ربع(( دالب ىلإ))بوقعي((و))ةقفر(( رفس ركذ امهيف ءاج))هابرنيوكتلا(( شاردم نم٨٦و٣٦ نالصفلا-٥
 ةايحلا يف بيصن هل(( نيجانلا نم مالسلا هيلع))ميهاربإ(( وبأ:))هابرنيوكتلا(( شاردم نم٨٣ لصفلا-٦

.))ميهاربإ(( دلاو نع نآرقلا يف ءاج ام ضقاني صنلا اذه ّنأ))رجياج(( فرتعا دقو .))ةّيدبألا



 هيلع))بوقعي(( لوق يف وهو،))هابر نيوكتلا(( شاردم نم١٩ لصفلا يفلوألا صنلا درو ~
 َلاَقو{ :ميركلا نآرقلا يف ءاج ام هباشي وهو،دحاو لخدم نمرصم اولخدي ّالأ هينبل مالسلا
 نمض لصفلا اذه عقيو،٤٢٩}ةَقرَفَتم ٍباوبَأ نم ْاوُلخداو دحاو ٍباب نم ْاوُلخدَت َال ينب اي
 ينعي امب ؛ىلوألا لوصفلا سكع ىلع ةرّخأتم ةّيداجأ تامالع رهظُي هّنأ داّقنلا رّرق يذلا ءزجلا

.ةيدّمحملا ةّيوبنلا ةثعبلا دعب ام تامالع لمحي يذلا ءزجلا نمضهّنأ ةحارص
 يف ءازجأ ةدع دجوت(( :))Encyclopaedia Judaica(( ةّيدوهيلا ةعوس وملا يف ءاج دقو
 يريسفتلا اهعباطو اهتغلو ا ولسأ لّثمي ال )٥٩و٣٩و١٩و٨٨و٤٨و٥٧ يف( هابر نيوكتلا
٤٣٠.))ةرّخأتم تافاضإ يه ا ّمنإو يلصألا شاردملل ًالمكم اًءزج

 يف درو دق دحاو لخدم نم رصم اولخدي ّالأ هينب نم مالسلا هيلع))بوقعي(( بلط ّنأ امك
 ىلإ))بوقعي(( ءانبأل ىلوألا ةلحرلا ثيح٢٤/١ نيوكت صن ىلع اًقيلعت ))هابر نيوكتلا(( شاردم
 ةيناثلا ةلحرلاب قّلعتم مالسلاهيلع))بوقعي(( لوق ّنأ ركذت ةّينآرقلا ةياورلا ّنأ نيح يف،٤٣١رصم
.رصم ىلإ هئانبأل
 عم))ميهاربإ(( ةّصق يف وه و))هابر نيوكتلا(( شاردم نم٨٣ لصفلا يفيناثلا صنلا درو ~
:انه ظحاليهّنأ الإ ةينآرقلا ةصقلابا ًهبشهيفنأ مغرو،رانلاو مانصألا
.ةريثكهجوأ نمليصافتلا يف ةّينآرقلا ةّصقلا ةّيشاردملا ةّصقلا فلاخت *

 ليعامسإ ّنأ ميهاربإ هللا ىرأو ،بّيط ريبك نس يف ربقتس(( :))هابرنيوكتلا(( شاردم نم٨٣ لصفلا-٧
)).بوتيس

.نتملا يف اًقحال اهركذنس ةلثمألا ةّيقب
٤٢٩

)٧٦( ةيآلا /فسوي ةروس
٤٣٠

Encyclopaedia Judaica, ٧/٤ ٩٤
٤٣١

٥٨٩١ ,Jacob Neusner, Genesis Rabbah, Georgia: Scholars Press؛رظنا , 
٤٦٢/٣



 هذه ةلاصأ ىلع ةّجح نورّصنملاو نوقرشتسملا كلمي الو ديدشلا رييغتلل شاردملا اذه ضّرعت*
 اذهل ةطوطخم مدقأ ّنأ اًملع،ةّيوبنلا ةثعبلا لبق هيف اهدوجو توبث ىلع وأ شاردملا اذه يف ةّصقلا
 ّنأ امك،٤٣٢ةّيوبنلا ةثعبلا دعب ةنس٠٠٥-٠٠٤ ىلإ دوعت )٠٣ .Vat(:مويلا انتزوحب شاردملا
))Albeck(( ))كبلأ((و))Theodor(( ))رودويث(( هّدعأ يذلاو ةّيلصألا ةغللاب مويلا روشنملا ّصنلا

٤٣٣!اهنيب تافالتخالا ةرثكل ةميدق ةطوطخمةيأ قباطي ال )م٩٢٩١(

 ثا رتلا يف صصقلا تبثأ نم،رانلا يف هئاقلإو،هموق مانصأ عم مالسلا هيلع))ميهاربإ(( ةّصق *
 فّلأ يذلا ))םילבויה רפס(( ))تاليبويلا رفس(( يفو دوملتلا يف تدرو دقف ؛يدوهيلا يوفشلا
 Encyclopaedia(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا لوق ىلع– داليملا لبق يناثلا نرقلا يف

Judaica((
 يف ةّصقلا تناكو،نورق ةثالثب))ارزع(( دي ىلع ةاروتلا ةباتك ةداعإ دعب يأ،٤٣٤

٤٣٢
٠٣ L. M. Barth, An Analysis Of Vatican ؛رظنا , ٣٧٩١ , Monographs of the 

Hebrew Union College No. ١, Hebrew Union College - Jewish Institute 
Of Religion, pp. ٨٨ - ٩٨ (Quoted by, M S M Saifullah, The Story Of 

Abraham And Idols In The Qur'an And Midrash Genesis Rabbah)
٤٣٣

 Hans-Jürgen Becker, "Texts And History: The Dynamic؛رظنا
Relationship Between Talmud Yerushalmi And Genesis Rabbah", in 
Shaye J. D. Cohen (ed.) The Synoptic Problem In Rabbanic Literature, 

٠٠٠٢ , Brown Judaic Studies: Providence (RI), pp. ٤٥١ - ٥٥١ (Quoted by, M. 
S. M. Saifullah, The Story Of Abraham And Idols In The Qur'an And 

Midrash Genesis Rabbah)
٤٣٤

٣٧٤/١١ ,Encyclopaedia Judaica؛رظنا -  رّوصتم رّخأتم خيرات ىصقأ وه اذه ..٤٧٤
٠٠١-م ق٥٢١ ةنس ىلإ اهمدقأ عجرتو،نارمق رواغم يف ةطوطخم٥١ هنم تدجو دق هّنإ ذإ ؛رفسلا اذه فيلأتل
 :James C. VanderKam, The Book of Jubilees, Sheffield ؛رظنا( م ق

Continuum International Publishing Group, ١٠٠٢ , p.  رفسلا اذه عويذ دكؤي اّمم ؛)٦١
 ةسينكلا يف اًسدقم رفسلا اذه لازيالو .ةّيدوهيلا ةعوسوملا هتركذ امم ركبأ نمز ىلإ دوعي هّلعلو،ميدقلا نمزلا كاذ يف
.ةّيبويثألا



 اًتباث ًالصأ اهل ّنأ رهظي ام وهو ؛٤٣٥))موريج(( ةسينكلا سيدق نمز يف دوهيلا نيب ةعئاذ اهلمجم
.اًميدق

))رجياج(( ّلدتسا : ))הבר תומש(( ))شاردم·
 هيلع))ىسوم(( ةّصق نم ينآرقلا سابتقالا نع هثيدح يف))هابر جورخلا(( شاردمب
.مالسلا

 رشع يداحلا نرقلا ىلإ هّلك دوعيو،ةدحاو ةلتك لّكشي باتكلا اذه ّنأ ىلإ))زنو ز(( دقانلا بهذ
 نيح يف،٤٣٦مدقأ تاشاردم نم ةذوخأم ةيلخادءازجأ هيف ّنأ ىري ناك نإو،رشع يناثلا وأ
 اّمنإو،ةسناجتم ةدحاو ةلتك سيل هتقيقح يف شاردملا اذه ّنأ ىلإ))Herr(( ))ره((دقانلابهذ
 ىلع قيلعتلا يطغي وه و،ىلوألا رشع ةعبرألا لوصفلا لمشي لّوألاءزجلا،نيأزج نم نّوكم وه
 ىلإ لّوألا ءزجلا دوعي .)٢٥-٥١(لوصفلا يقاب يناثلا ءزجلا بعوتسي نيح يف،٠١-١ نيوكت
 لّوألا ءزجلا قبسيف يناثلا ءزجلا اّمأ،رشاعلا نرقلل ةقباس نوكت نأ نكمي ال ةّينمز ةرتف
٤٣٧.اًيخيرات

 لّوألا ءزجلا يف ةدوجوم اهّلك ا أ ظحالن))رجياج(( اهدروأ يتلا ةلثمألا عيمج يف رظنلابو
 لوزن دعب-شاردملا يأزج نيب زيمي نم لوق ىلع– فّلأ يذلا)سماخلاو لّوألا نالصفلا(
 يف ناك شاردملا اذه نم حيرص سابتقا لّوأ ّنأ اًملع،ريدقت ىندأ ىلع نورق ةثالثب ميركلا نآرقلا
٤٣٨!!رشع ثلاثلا نرقلا

٤٣٥
 Quaestiones(( هباتك يف)ليصفتلا يف فالتخا عم(  دوهيلا نيب ةّصقلا عويذ ىلإ راشأ

Hebraicae in Genesim((

٤٣٦
H. L. Strack and؛رظنا G. Stemberger, Introduction to The Talmud and 

Midrash, p. ٩٠٣
٤٣٧

قباسلا ردصملا ؛رظنا
٤٣٨
قباسلا ردصملا ؛رظنا



 ّنإ نيقرشتسملاو نيرّصنملا لوق رّركت :))הבר רבדמב(())شاردم·
!تامّلسملا نم هّنأكل ّىتح ؛ميركلا نآرقلا رداصم نم))هابر ددعلا(( شاردم

 نيرّخأتمو،ا ًردصموا ًنمز نيدعابتمنيأزج نم،ددعلا رفس حرشب طبترملا شاردملا اذه نوكتي
 ددعلا(( شاردملّثمتي(( :))The Jewish Encyclopedia(( ةّيدوهيلاةعوسوملا لوقت ؛ا ًنيودت
 وهو٤١-١ عطاقملا ىلع لّوألا ءزجلا يوتحي  .نومضملاو ردصملا يف نيفلتخم نيأزج يف))هابر
 ءزجلا ّمضي .٧-١ ددعلا رفس ىلعاًرخأتم اًيداجأ اًحرش مضيو،باتكلا عابرأ ةثالثا ًبيرقت
 ةملك ةملك٨ ددعلا رفس نم اموحنت شاردمل ةغايص ةداعإ وهو،٣٣-٥١ عطاقملا يناثلا
 هاّبرددعلا نم ءزجلا اذه ... اموحنت نم ذوخأم وه اّمم ريثكلا ّمضيلّوألا ءزجلا ّىتح ...ا ًبيرقت
 نم))Zunz(())زنوز(( هلاق املا ًقبط لمعلا اذه ... رّخأتملا يداجألا نمزلا تامالع ّلك رهظأ
 ةّيدوهيلا ةعوسوملا ّنأ ودبيو لبق خّرؤي نأ بعصلا
))Encyclopaedia Judaica((–لوقلا اذه سفنب اًضيأ لوقت-لودجلا نم رهظي امك.
 نم لّوألا ءزجلا ّنإ))The Universal Jewish Encyclopedia(( ةيدوهيلا ةعوسوملا لوقتو
 كلذ ّنيب امك،يناثلا ءزجلا ّنإو،نييسنرفلا رابحألا تاباتكب رثأتمو اًدج رخأتم ددعلا شاردم
  شاردملا اذهل ركذ لّوأ ّنأتفاضأو .اموحنت شاردمل يفرح راركت))Boveniste(())تسنف وب((
 مدقأ نمز ىلإ دوعي ال شاردملا اذه مامتإ ّنأ كلذ نم تطبنتساو ؛رشع ثلاثلا نرقلا يف ناك
 The New(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا هب تح ّرص ام اًبيرقت وهو٤٣٩،رشع يناثلا نرقلا نم

Standard Jewish Encyclopedia((!٤٤٠

شاردمل ةّيزيلجنإلا ةمجرتلل هتمدقم يف))Judah J. Slotki(())يكتولس .ج اذوهي(( دقانلا لاقو
 مل هّنأ اًمومع نم ...  رّخأتملا لصألا تامالع ّلك باتكلا رهظ ُي(( :))هاّبرددعلا((

٤٣٩
٠٤٥/٧ ,The Universal Jewish Encyclopedia؛رظنا

٤٤٠
 Cecil Roth and Geoffrey Wigoder, eds. The New Standard؛رظنا

Jewish Encyclopedia,  New York: Doubleday, ٠٧٩١ , p. ٧٥٤١



 ... ةحاتم ةطوطخم مدقأ . يلاحلا هلكش يف اًدوجوم نكي
٤٤١)).رشع ثلاثلا نرقلا لبق)باتكلا اذه( ىلإ ملاع ّيأ رشي مل ...١٩٢١ ةنس ىلإ دوعت

 دق))H. Mack(( ))كام .ـه(( دقانلا ّنإ))Myron B. Lerner(( ))رنرل .ب نويرام(( دقانلا لوقيو
 يف يئاهنلا هلكش ذخأ دق هّنإ و،رشع يداحلا-رشاعلا نرقلا جاتن وه شاردملااذه ّنأ تبثأ
 ءانثأ اسنرفب))سنفورب(( ةقطنم رابحأليريسفتطاشن جاتن هّنإ و،رشع يناثلا نرقلا فصتنم
٤٤٢.رشع يداحلاو رشاعلا نينرقلا

 وه اًباتك وأ،ا ًسناجتم اًدحاو اًباتك شاردملا اذه رابتعا وه انه داقنلا نيب فالخلا ةصالخو
 .ـه .أ(( هل رصتنا يذلا لّوألا لوقلا ىلعف ؛فيلأتلا نمز ةيحان نم نيفلتخم نيلمعل  عيمجت
))ناشرداه هشوم(( هفّلأ دقباتكلا اذه ّنإف))Mirkin(())نكرم((و))I. H. Weiss(())سياف

 بتك دق شا ردملا اذه نم اًءزج ّنإف يناثلا لوقلا ىلعو،٤٤٣
.رشع يداحلا نرقلا يفرخآلا ءزجلا بتك  نيح يف عساتلا نرقلا يف
 امك،ةّيوبنلا ةثعبلا نع نورقب ديعب نمز يف بتك دق شاردملا اذه ّنأ مزجت ةّيلخادلا تامالعلا ّنإ
نمز نع اًدج ةعساو ةّينامز ةحاسم امـهلصفت شاردملا اذهل ةلاحإ مدقأو ةحاتم ةطوطخم مدقأ ّنأ
٤٤٤!ميركلا نآرقلالوزن

٤٤١
H. Freedman and Maurice Simon, eds. The Midrash Rabbah, 

translated  into English with notes, London: The Soncino Press , p.vii٤٤٢
.Mack, Prolegomena, pp؛رظنا ١٩١ - ٣٩١ (Quoted by, Myron B. Lerner, 

‘The Works of Aggadic Midrash and the Esther Midrashim.’ In Shmuel 
Safrai and others, ed. The Literature of the Sages: Second Part: Midrash 
and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient 
Science and the Languages of Rabbinic Literature, Minnesota: Fortress 

Press, ٦٠٠٢ , ٥٥١/٢ )٤٤٣
 Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the ؛رظنا

Talmud and Midrash, p. ٠١٣
٤٤٤
١١٣-٠١٣ ص ،قباسلا ردصملارظنا



 ةّيدوهيلا ةعوسوملا تركذ:))הבר תלהק(())·
))Encyclopaedia Judaica((ّنأ ))تاشاردملا نمض نم))ةعماجلا شاردم 
 Introduction to the(( باتك ابحاص حّجرو.مالسإلا روهظ دعب تفّلأ يتلا

Talmud and Midrash((٤٤٥.نيطسلف يفنماثلا نرقلا يف فّلأ دق هّنأ

 حضاو ءالجب فشكي امم:))לודגה שרדמ(())·
 ىوعدل مهلالدتسا،نيرّصنملا تاباتك يف يملعلا راوحلا تايقالخأ بايغ )حيصف(
 ليصافت ضعب يف ميركلا نآرقلاو))لوداجه شاردم(( نيب هباشتلاب سابتقالا
 نينرقلا نيب بتك دق شاردملا اذه ّنأ مغر،صصقلا

 !!-ةّيدوهيلا ةعوسوملل قباسلا لودجلا يف حضاو وه امك–

))نوميم نب ىسوم(( روهشملا يدوهيلا فوسليفلا نبا))ميهاربإ(( ىلإ اًقباس داقنلا ضعب هبسن دقو
))شاردملاو دوملتلا ىلإ لخدم(( باتكوفّل ؤم لوقي امك– هّنكل،٤٤٦)م٧٣٢١ :يفوت(

))Introduction to the Talmud and Midrash((: ))دواد ىلإ اًبيرقت ّلكلا نم مويلا رظني 
 The((ةّيدوهيلا ةنايدلا مجعم هانبت ام وهو،٤٤٧)).لوداجه شاردم فّلؤم هّنأ ىلع مارمع نب

Oxford Dictionary of the Jewish Religion((.٤٤٨

٤٤٥
 Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the ؛رظنا

Talmud and Midrash, p. ٨١٣
٤٤٦

,S. Fisch, Midrash Haggadol on the Pentateuch؛رظنا Manchester 
University Press ND, ٠٤٩١ , pp.٦- ١٤

٤٤٧
Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the 

Talmud and Midrash, p. ٤٥٣
٤٤٨

.R؛رظنا J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford 
Dictionary of the Jewish Religion, p. ٣٦٤



،رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ))The Encyclopedia of Judaism(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا هتبسن دقو
،))يمويفلا ايدعسل((ةاروتللةّيبرعلا ةمجرتلا نم ةع ّسوم ةروصب هيف سبتقا دق هبحاص ّنأ تركذو
٤٤٩!ىطسولا نورقلا سيماوق لالخ نم هنع ذخأ اّمنإو دوملتلا نم ةرشابم سبتقي مل هّنأو

 ةبي رق ةرتف يف شاردملا اذه فّلُأ :))ינועמש טוקלי(())·
 ةعوسوملا لودج يف وه امك رشع ثلاثلا نرقلا يف–))لوداجاه شاردم(( نم
 Introduction to the Talmud and(( باتك ابحاص حّجرو-ةّيدوهيلا

Midrash((كلذ عمو ..٤٥٠رشع ثلاثلا وأ رشع يناثلا نرقلا يف فّلأ دق هّنأ 
!!)ميركلانآرقلل ةّيرشبلا رداصملا( نيب اًناكم نورّصنملا هل دجو دقف
 سفن ىلإ))راشايه رفس(( شاردم يمتني:))רשיה רפס(())·

 Encyclopaedia(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا هّدرت ذإ ؛نيقباسلا نيرفسلل ةّينمزلا ةرتفلا

Judaica((سلدنألا يف فّلأ هّنأ حجرتو،رشعيداحلا نرقلا رخآ ىلإ )بونج 
،ةّير ِحب هلايخ اًنايحأ فّلؤملا لمعتسا(( :ةحارص هيف تلاقو٤٥١)اينابسإ

 ةّدع ىلع لمعلا اذه يوتحي .
 ىلإ دوعي يذلا يفسلفلا فيرعتلا اًضيأو ةّينيتالو

 طوقلي يف ةّرم لّوأل سب ُتقا.اًقطن تقِزُر ةّيح حور وه ناسنإلا ّنأ يف لّثمتملا
٤٥٢)).ينوعمش

٤٤٩
.Phil؛رظنا D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, 

New York: Macmillan Publishing Company, ٩٨٩١ , ٩٨٤

٤٥٠
٢٥٣ ص ،قباسلا ردصملارظنا

٤٥١
٤١ ,Encyclopedia Judaica؛رظنا l ٩٨١

٤٥٢
٨٨١ /٣١ ,قباسلا ردصملارظنا



 Historical Dictionary of(( ))ةّيدوهيلاو مالسإلا يف ءايبنألل ةّيخيراتلا ةعوسوملا(( تلاقو

Prophets in Islam and Judaism((هّنإو،رشع ثلاثلا نرقلا يف فّلأ دقرفسلا اذه ّنإ 
)).((٤٥٣

 نوكي نأ حيجرت ىلإ))J. Genot(())ونيج .ج((و))J. Dan(())ناد .ج(( نادقانلا بهذ دق و
 نم فّلؤملا هدروأ امب رمألا اذهل))ونيج .ج(( لدتساو، يف ناك دق هفيلأت
 نم هيف ءاج امو،نييممأللةمكحم يف اًيكلف ناك))فسوي(( نأو،بالرطسإلا لامعتسال ركذ
 رداصم ةمئاق نع كلذهفرصي ملو..٤٥٤رشعسداسلانرقلا يف ةعئاش تناك ةّيباتك ليصافت
!عباسلا نرقلاةيادبيف لّزنملا نآرقلا

 هبسن ))אביקע יברד תויתוא(( )) شاردم·
.ةّيربعلا فورحلا ءامسأب قّلعتم وهو،))ابيقع((ربحلا ىلإ)هوفلؤم/هفّلؤم(

 دقانلا ّدر دق ذإ ؛ةّيمالسإلا ةئيبلاب رّثأتم عقاو يفو،ة ّيدّمحملا ةوعدلا روهظ دعب شاردملا اذه فّلأ
))Jellinek(( ))كني ّلج((

 نم هيف ودبي امببسب ةرخأتم ةرتف ىلإ هفيلأت٤٥٥
٤٥٦

 Historical Dictionary of(( ))ةّيدوهيلاو مالسإلا يف ءايبنألل ةّيخيراتلا ةعوسوملا((تبهذ

Prophets in Islam and Judaism((يداحلا نرقلا يف فّلأ دق شاردملا اذه ّنأ ىلإ 
٤٥٧.رشع

٤٥٣
Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of 

Prophets in Islam and Judaism, p. ٦٥
٤٥٤

 Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the ؛رظنا
Talmud and Midrash, p.٣ ٩٣

٤٥٥
 .يواسمنيدوهي ربح :)م٣٩٨١-م١٢٨١( )קנילי ןרהאقنيلي نوراهأ :يربعلا مسالا( كنيلج فلودأ

.تاشاردملا ةساردب متهم دقان
٤٥٦
١l ,The Jewish Encyclopedia؛رظنا ١١٣



 تويتوأ((  ّنأ ىلإ))Introduction to The Talmud and Midrash(( باتك افّلؤم بهذو
٤٥٨.عساتلا نرقلا ىلإ عباسلا نرقلا نم ام ةرتف يف فّلأدق))ابيقع يبر يد

 نرقلا يف فّلأ دق هّنأ))The Universal Jewish Encyclopedia(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا ترّرقو
٤٥٩.عساتلا وأ نماثلا

 هعمج دوعيشاردملا اذه ّنإ لوقلا))Encyclopedia Judaica(( ةّيدوهيلا ةعوسوملاتراتخاو
 صوصن ةدع شاردملا اذهل ّنأ رّرقت ا اذ ةعوسوملا هذه ّنأ اًملع٤٦٠ا يداليمعساتلا نرقلاىلإ
 رشنت مل )عوبطملا نم رثكأ( هل ىرخأ اًخسن كانه ّنأو،)different versions( ةفلتخم
 كلذ ّلك ؛فيلأتلل يضارتفالا نمزلا نع اًدج رّخأتم هلصأ روشنم وه ام عيمج ّنأ امك،٤٦١دعب
 ليلد ىلإ ةجاح يف سابتقالا ىوعد تابثإل شاردملا اذه يف هب لدتسُي ام ةلاصأب لوقلا لعجي
 ةثعبلا نع رّخأتم ًالصأ وه يذلا فيلأتلا نمز نع رخأتم نمز يف اًقحلم سيل هّنأىلعرشابم
؟؟!ةّيدّمحملا ةّيوبنلا
 شاردم يف ءاج ام وه نيرّصنملاو نيقرشتسملا نم هعياش نمو))رجياج(( نم ىعّدملا ديحولا لاثملا
 هّنأل يئاضرإللكألا نم ديزملا ينوطعأ اًيموي لوقي رانلا ريمأ(( :١ .٨))ابيقع يبر يد تويت وأ((
 اهؤا  لزنيف دح الب اهمف ترغفو اهسفن ةيواهلا تعسو كلذل :)٥/٤١ ءايعشإ( :ليق

٤٥٧
 Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary ؛رظنا

of Prophets in Islam and Judaism, p. ٠٢
٤٥٨

H. L. Strack and؛رظنا G. Stemberger, Introduction to The Talmud and 
Midrash, p. ٩٤٣

٤٥٩
٤٤١/١ ,The Universal Jewish Encyclopedia؛رظنا

٤٦٠
٤١ ,Encyclopedia Judaica؛رظنا l ٨٨١
٤٦١

قباسلا ردصملا رظنا



 ُلوُقَن موي{ :-مهمعزب- ميركلا نآرقلا يف ءاج لصأ وهو)).اهيفجهتبملاو اهجيجضو اهروهمجو
:هجوأ نم ةدودرم ىوعد يهو،٤٦٢}ديِزم نم ْله ُلوُقَتو تْألَتما ِله منهجل

.ميركلا نآرقلا لوزن نع شاردملا اذه فيلأت رّخأت:اهلوأ
 رفس يف درو دق ذإ ؛هتاذ سدقملا باتكلا يف تباث يشاردملا صنلا اذه نومضم :اهيناث
.اهقاس يتلا ةركفلا شاردملا اذه فّلؤم ذخأ هنمو،٥/٤١ ءايعشإ

 :٦١-٠٣/٥١ لاثمألا رفس يف اًضيأ دروةميركلا ةّينآرقلاةيآلا يف ءاج ام ىنعم لمجم :اهثلاث
 نم يوترت ال ضرأو ،ميقعلا محرلاو ،ةيواهلا :ىفك لوقت ال ةعبارلاو ،طق عبشت ال ءايشأ ةثالث((
)).ىفك ا ًدبأ لوقت ال يتلا رانلاو ،ءاملا
 بلاطلا ّنإ ذإ؛))ابيقع يبر يد تويت وأ(( شاردم يف ءاج امل اًقباطم سيل ينآرقلا صنلا :اعبار
 يف ديزملا بلطت اهسفن رانلا ّنأ نيح يف،))رانلا ريمأ(( وه))ابيقع يبر يد تويت وأ(( شاردم  يف
.ةميركلا ةّينآرقلا ةيآلا

٤٦٢
)٠٣( ةيآلا /ق ةروس





 اوُلاَقَف نوراَقو ناماهو نوعرف ىَلِإنيِبم ٍناَطْلسو انتايآِب ىسوم انْلسرَأ دَقَلو{ :ىلاعت لاق
٤٦٣}باَّذَك رحاس

:ىعدملا ردصملا
 نع ديعب نمز يف،٤٦٤ريتسإ رفس يف الإ سّدقملا باتكلا يف))ناماه(( مساب ةّيصخش ركذت مل
 نآرقلا يف ّيلج يخيرات أطخ اذه ّنأ نوقرشتسملاو نورّصنملا رّرك دقو،مالسلا هيلع))ىسوم(( نمز
 وه))هاّبرددعلا((شاردم ّنإ اولاق )ىعّدملا( أطخلا اذه دورول ببس داجيإل ةلواحم يفو،٤٦٥ميركلا
 ليئارسإ يف٤٦٦حروق،ملاعلا يف ناّيرث نالجر كلذك رهظو(( :هيف ءاج دق ذإ ؛طلخلا اذه ردصم
)).ملاعلا نم امهنم ّلك ع ِط ُق دقو،ضرألا ممأ نيب ناماهو
:قيلعتلا
 يف ميقتسي الو،))نوراق(( نعا ًدج ديعب نمز ىلإ))ناماه(( ةبسن يف حيرص سّدقملا باتكلا-١

 افيركوبألاو ةسدقملا رافسألا قئاقد فرعيr مالسإلا يبن ّنأ ىوعد عمتجت نألقاع نهذ
 ةّينمزلا ةئيبلا نيب زييمتلا يف هئطخب لوقلا عم،يريسفتلاو يعيرشتلا يدوهيلا ثارتلاو ةّيدوهيلا
!ريتسإ رفسوددعلا رفسل ةّيناكملاو

٤٦٣
)٤٢-٣٢( ناتيآلا /رفاغ ةروس
٤٦٤

 ةكرح اهيلع( ةلامم ةّيربعلا يف فلألا ّنأ مغر )ريتسأ( ةزمهلا حتفب مسالا طبضت ةّيبرعلا ةّينارصنلا تامجرتلا
!افلألا ال نوليسبإلا فرحب مسالاأدبي ةّينيعبسلا يفو )حاتبلا اللوجيس

٤٦٥
 هرظناف ،كيدي نيب يذلا باتكلا يف ،ميركلا نآرقلا زاجعإ فشكو ،ىوعدلا هذه ىلع ّدرلايف ليصفتلا ءاج

! ًالضف
٤٦٦

.داقنلا ةماع لوق وه امك))نوراق(( وه



 امهنع ثيدحلا ءاج امنإ،))نوراقل((ا ًرصاعم ناك))ناماه(( ّنإ))هاّبر ددعلا(( شاردملقي مل-٢
.يرشبلا خيراتلا يف ءايرثألا نم اناك ام أ ىلع

))حروق((و ريتسإ رفس))ناماه(( نيب هزييمت يف سدقملا باتكلا فلاخي شاردملا اذه ّنأ ودبي ال-٣
))ناماه(( بسنو،ليئارسإ ينب ىلإ))حروق(( بسندقذإ؛مالسلا هيلع))ىسوم(( رصاع يذلا
.سّدقملا باتكلا صوصنم قفاوي ام وهو،مهريغ ىلإ

.هنايب قبس امكr لوسرلا ةثعب نع ا ًينمز رّخأتم ددعلا شاردم-٤

 دَقَف ْقِرسي نِإ{ :ةقرسلاب مهاخأ اومّ اامل مالسلا هيلع))فسوي(( ةوخإ نع ةياكح ىلاعت لاق
٤٦٧}ُلبَق نم هَّلٌخَأ َقرس

:ىعدملا ردصملا

 .))ةقراس نبا قراس(( :٢٩))هابر نيوكتلا(( شاردم يف ءاج
:قيلعتلا
 لوقي نيح يف،ةقرسلابمالسلا هيلع))فسوي((اومر دق ةوخإلا ّنإ لوقي ينآرقلا ّصنلا-١

٤٦٨.ةقرسلاب مهيخأ ّمأ اومر دف))فسوي(( ةوخإ ّنإ))هابر نيوكتلا(( شاردم

 هيلع ودبت هّنأ داّقنلا دّكأ يذلا ءزجلا يف، ))هابر نيوكتلا(( شاردم يف عطقملا اذه عقي-٢
!ةّيوبنلا ةثعبلا دعب فّلأ يذلا))اموحنت(( شاردمب ّرثأتم هّنأو ةرّخأتملا هداجألا تامالع

٤٦٧
)٧٧( ةيآلا /فسوي ةروس

٤٦٨
 دق ليحار تناكو(( :١٣/٤٣ نيوكت صن ىلإ ليحت ةمهتلا هذه ّنإ شاردملا اذهل هقيقحت يف))نامديرف(( لاق

)).ءيش ىلع رثعي نأ نودةميخلا لك يف ثحبف ،اهيلع تسلجو لمجلا لحر يف اهتفخأو مانصألا تذخأ



 َّالَإ نُتومَت الَف نيدلا مُكَل ىَفَطصا هّللا نِإ ينب اي بوُقعيو هينب ميهاربِإ اهِب ىصوو{ :ىلاعت لاق
 ْاوُلاَق يدعب نم نودبعَت ام هينبل َلاَق ْذِإ تومْلا بوُقعي رَضح ْذِإ ءادهش مُتنُك مَأ نوملسم مُتنَأو
٤٦٩}نوملسم هَل نحَنو ادحاو اهـَلِإ قحسِإو َليعامسِإو ميهاربِإ كئابآ هـَلِإو كهـَلِإ دبعَن

:ىعدملا ردصملا
 ىنثالا هءانبأ بوقعي ىدان(( :٢))هابر ةينثتلا(( شاردمو،٨٩))هابر نيوكتلا(( شاردم يف ءاج
،))؟هللا يف كش مكبولق يفأ !ليئارسإ مكابأ اوعمسا(( :مهل لاقو،ايندلا اًرداغم ناك امل رشع
رمألا كلذكف،هللا يف كشلا نم ءيش كبلق يف سيل هّنأ امك،ليئارسإ انابأ اي عمسا(( :اولاقف
)))).دبألا ىلإ،ةميظعلا ةكلمملا مسا كرابم(( : ًالئاق مهبطاخ مث،))دحاو بر،انهلإ برلا،اندنع

:قيلعتلا
 يفف ؛نيصنلا يف هينبل))بوقعي(( ةّيصو ضرع يف فالخلا ئراقلا ىلع ىفخي سيل-١

 لاؤسلا ناك شاردملا يفو،مهيبأ ةافو دعب نودبعيس نّمعءانبألا لئس ةّينآرقلا ةيآلا
.هللا يف كش م ولق يف ناك نإ

٤٦٩
)٣٣١-٢٣١(ناتيآلا /ةرقبلا ةروس



 دق يننأل(( :مالسلا هيلع))ميهاربإ(( نع لاق دق برلا ّنأ تركذ اهسفن ةاروتلا-٢
 ، هترتخا

٤٧٠)).ميهاربإهب دعو ام برلا زجني ىتح ،لدعلاو ربلا نيلماع

 امل ليوط ليصفت يف،هينبل ))قاحسإ((ةّيصو يف نيوكتلا رفس نم٩٤ لصفلا ءاج-٣
 هذه هنع تلفغ امل اًبّوصم ينآرقلا صنلا ءاج دقو .مهنمبولطملاو،مهنم نوكيس
.ديحوتلا وهو ؛نيدلا )لصأل( صالخإلاب رمألاب،ةّيصولا

 ةرّخأتملا هداجألا تامالع هيلع ودبت هّنأ داّقنلا دّكأ يذلا ءزجلا يف صنلا اذه ءاج-٤
!ةّيوبنلا ةثعبلا دعب فّلأ يذلا))اموحنت(( شاردمب ّرثأتم هّنأو

 يف ثِبَلَف هبر رْكذ ناَطيشلا هاسنَأَف كبر دنع ينرُكْذا امهنم ٍجاَن هَّنَأ نَظيذَّلل َلاَقو{ :ىلاعت لاق
٤٧١}نينس عْضِب ِنجسلا

:ىعدملا ردصملا

 دق فسوي ّنأ مغر هّنأل ؛رقفلا ىلإ طقف دوقي نيتفشلا مالك(( :٩٨))هابر نيوكتلا(( شاردم يف ءاج
 :بوتكم هّنأل ؛نجسلا يفنييرخأنيتنس ىقبي نأ هيلع ناك هّنكل،هر ُكذي نأ نيتّرم يقاسلا رّكذ
)).٤٧٢))نيتنس دعبو((

٤٧٠
٨١/٩١ نيوكت
٤٧١

)٢٤( ةيآلا /فسوي ةروس
٤٧٢

١٤/١ نيوكت



:قيلعتلا

 روكذم،رصم مكاح دنع هركذي نأ كلملا يقاس نم هبلط مغر نجسلا يف))فسوي(( ثبل-١
 )يقاسلا نايسن(و )بلطلا( نّمضتتةاروتلاف ؛يوامس لصأ اهل يتلا اهسفن٤٧٣ةاروتلا يف
.)كلذ دعب نجسلا يف ثبللا(و

 ىسنأ يذلا ناطيشلا ىلإ مالسلا هيلع))فسويل(( كلملا يقاس نايسن ميركلا نآرقلا ّدر-٢
 هناحبس هللا باقع ىلإ ال،مالسلا هيلع))فسوي(( رمأ رصم مكاح هدّيسل ركذي نأ يقاسلا
 كرتب هيمري فيكف ؛ةنحملا ىلع هربصل ))فسوي(( ىلع ىنثأدقميركلا نآرقلا ّنإ ذإ ؛هّيبنل
!؟العو ّلج هللا ىلع لّكوتلا

 هاسنأ يف يذلا ريمضلاف}هبر رْكذ ناَطيشلا هاسنَأَف{:ىلاعتهلوق امأو(( :))مزح نبا(( مامإلا لوقي
 رمأ هبر ركذي نأ هاسنأ ناطيشلا ّنأ يأ،نجسلا يفهعم ناك يذلا ىتفلا ىلإ عجار)ءاهلا( وهو
 لجو ّزع هللا ركذ ولو ىلاعت هللا ركذ ناطيشلا هاسنأ نوكينأا ًضيأ لمتحيو.مالسلا هيلع فسوي
 دعب رَكداو{: .مالسلا هيلع فسوي ةجاح ركذل
}ةمُأ

.((٤٧٤

 هيلع ودبت هّنأ داّقنلا دّكأ يذلا ءزجلا يف ))هابر نيوكتلا(( شاردم يف عطقملا اذه عقي-٣
!ةّيوبنلا ةثعبلا دعب فّلأ يذلا))اموحنت(( شاردمب ّرثأتم هّنأو ةرّخأتملا هداجألا تامالع

٤٧٣
٠٤/٤١ نيوكت

٤٧٤
٢/٨٩٢،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا،مزح نبا



oדומלת  دوملتلا:
٤٧٥

 ف ّلأو لباب يف لّوألا فّلأ،٤٧٦يميلشروألا دوملتلاو يلبابلا دوملتلا :نينثا نيدوملت دوهيلا كلمي
 ةملك تقلطأ اذإ هنإ ّىتح؛دوهيلا نيب مظعأ اًماقم يلبابلا دوملتلا لتحي .نيطسلفيف يناثلا
.ةرشابم هيلإ ىنعملا فرصنا؛)دوملت(

٤٧٥
 ةرئاد ج راخ فّنصي داكي ال دوملتلا نع ةّيبرعلا ةغللاب بت ُك ام ةماع ّنأ-فسأ لكب-فرتعن نأ ّدب ال

 وهو،برغلا يف ةّيملعلا تاصصختلا ّقدأ نم ربتعت ةّيدوملتلا تاساردلا ّنأ مغر،)مئاعلا مالكلا(و )بابسلا(
 فرعن ال-ديدشلا فسألل- اندالب يف نحن .ثحبلا ىلع ربصو يفرعم نّكمتو ةّيلاع ةّيملع تاودأ جاتحي صصخت
!!؟.. )ةّيدوملتلا تاساردلا( نع ثّدحتنس فيكف،دوملتلل ةدحاو ةّيبرع ةمجرت

 لوصوملا يباطخلا مالكلا )تاّيثبع( زواجتنو ،دوملتلاو ةّيدوهيلا نع )يئاشنإلا مالكلا( ةرئاد نم جرخن نأ ّدب ال
 يحولا قئاقح ءوض يف ةربتعملا اهعجارمو اهلوصأ نم ةّيدوهيلا سردنو ،)ةّيبرعلا ةّيموقلا( نتم بكرت ةّيلهاج تاراعشب
.ةربتعملا ةّيف رعملا تاودألاو )ةّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا(

 يرس باتك( :اًدج لخم لازتخا يف وه ةّيبرعلا ةّينهذلا يف-!عئاش وه امك ةمومضملا ال ةحوتفملا ءاتلاب– دوملتلا ّنإ
 ءايبنألا تالاسر نم ةّيقب هيفو ،لطابلاو قحلا عمجي يذلا يدوهيلا يهفشلا ثارتلا لّثمي هرمأ ةقيقح يف هّنكل !!)فيخم
 لازت الو .ةّيدنلا مكِحلا ضعب ،ةفرحنملا ةّيرشبلا ءاوهألا ىلإ عمجي وهو .م اداهتجاو رابحألا تالايخ نم لئاه مك عم
.هعبانم ةفرعمو هقامعأ يف صوغلا لواحت هئطاش ىلع-دهج نم تلذب ام مغر– مويلا ةّيبرغلا تاساردلا

 خّرؤملا هل مّدقو-٦٠٠٢ ةبيتق راد–))شيبأ دمحأ((  روتكدلل))سدقملا دوهيلا باتك ،دوملتلا(( باتك ردص دقو
 ةّيملعلا ةءارقلاو ةليصألا ةّينآرقلا ةيؤرلا نيب عمجي يملع سفنب دوملتلا ةساردل لخدمك ،هللا همحر))راّكز ليهس((
 شيطلا( ةلحرم نم جورخلل ؛عوضوملا اذه يف ةداج ةّيملع ةّيبرع ةبتكم سيسأتل ةيادب نوكي هّلعلو ،ةئداهلا ةّيعوضوملا
 )ءافوجلا( ةّيباطخلا تاباتكلاو )نويهص ءامكح تالوكوتورب( نيصصختملا عامجإب فّيزملا باتكلا اهلّثمي يتلا )ينايبصلا
 يف نوفرصتي يذلا مه )نويهص ءامكح( ّنأ ىرتو ،فارحنا وأ ريصقت ّلك انتمأ نع يفنت يتلاو انعباطم اهّخضت يتلا
 ّنأ ءالؤه يسن دقو .. )يسايسلا يعولا( سوبل سبلي يذلا )ريدختلا( جهنم وهو .. ىفخأو ّرسلا نوملعيو نوكلا
 نيب تلزن يتلا يحولا ةلاسرل راصتنالا كرتت نيح اهلخاد نم ّالإ نوكت ال اهتميزه اّمنإو ،اهجراخ نم ةّتبلا مز  ال انتمأ
)٧( ةيآلا /دمحم ةروس}مُكَماَدْقَأ ْتِّبَث ُـيَو ْمُكْرُصنَي َهَّللا اوُرُصنَت نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ اَي{ :لاق ذإ ّيبر قدصو،اهرهظأ



 دجن ال اننأ ّالإ ؛ةّيدوهيلا ةّيبعشلا ةفاقثلا يف اهلغلغتو اهّعّونتو هتدام ةرازغو دوملتلا ةماخض مغرو
 ءاعّدا رمأ رصحني داكي و،نيقرشتسملاو نيرّصنملا دنعميركلا نآرقلل ردصمكاهلا ًريبك ىدص
 لغشت ةّيداجألا ةداملا ّنأ اًملعةريصقلا ةيصصقلا ليصافتلا ضعب يفميركلا نآرقلل اهتيردصم
 يلبابلا دوملتلاتاملك ددع غلبي و،يعيرشتلا بناجلاب صاخ هثيدح ةّيقبو يلبابلا دوملتلا ثلث
 نم رثكأ يفوا ًدّلجم نيرشع يف عبط دقو،٤٧٧ةّيلصألا هتخسن يف ةملك نويلملا فصنو نين ويلم
!كلذ

 ِرَثَأ نم ًةَضبَق تْضبَقَف هِب اورصبي مَل امِب ترصب َلاَقيِرماس اي كبْطخ امَف َلاَق{:ىلاعت لاق
 نِإو ساسم َال َلوُقَت نَأ ةايحْلا يف كَل نِإَف بهْذاَف َلاَقيسْفَن يل تَلوس كلَذَكو اهُتْذبنَف ِلوسرلا
 ميْلا يف هنَفسننَل مُث هنَقرحنَّل اًفكاع هيَلع تْلَظ يذَّلا كِهَلِإ ىَلِإ رُظناو هَفَلْخُت نَّل ادعوم كَل
٤٧٨}اًفسَن

:ىعدملا ردصملا
 ال(( :نولوقي نييرماسلا ّنإف برعلا هلاق ام قبطو،يرماسلل اًمسا ناك))يرماس(((( :))رجياج(( لاق
 ل وقو،))ساسم ال نولوقي مّ أ ركذيو(( :))يزيرقملا(( لوق ىلإ شماهلا يف))رجياج(( لاحأ–))انّسمت
 ةّجحلا نم ردق ّيأب ملعي ال(( : ًالئاق فاضأو.))ة ّيساسماللاب فرعت ةرماسلا نإ(( :))ينوريبلا((
 اهرمأ دوملتلا حّبق يتلانييسيّرفلا ةقرف نع هومهف ام ببسب طقف اّمبر،لوقلا اذ  برعلا كّسمت
 ناك،راصتخاب .عطقملا اذهل تهاب عمج ريغ يدنع سيل نكلو،))ينسمت ال،ةذوبنملا(( :اهاّمس ذإ

٤٧٦
 كلذ عم اننكلو ،)ةيربط( يف بتك امنإو )ميلشروأ( يف بتكي ملدوملتلا اذه ّنألةحيحص ريغ ةيمست يه

.فرعلل ةاعارم اهيلع ظفاحنس
٤٧٧

٣٣ ص،سدقملا دوهيلا باتك،دوملتلا،شيبأ دمحأ ؛رظنا
٤٧٨

)٧٩-٥٩( تايآلا /هط ةروس



 هّنأ امبو ؛اًضيأ هب مهفرعي كش نود دمحم ناكو،مسالا اذ  برعلا يرّخأتمل نيفورعم نويرماسلا
 ال(( ّنأ دب الو،ةقرفلا هذه سسؤم هّنأ ىلع هل ادب هّنأ ّدب الف ؛يرماسلابلجعلا عناص ىّمس
 ىلع مئاهلا يدوهيلا ةّصق سفن نم دمحمل ةفورعم تناك ةبوقعك يهو،هيلإ دوعت))ساسم
٤٧٩)).ههجو

:قيلعتلا
 يف ةتباثلا هتّنس فلاخ دق))رجياج(( ّنأ ةهبشلا اذهيف بيرغلا نم-١

 نود ؛دوملتلا ىلإ ةراشإلاب انه ىفتكا دق ذإ،سابتقالا عضومب حيرصتلا
؟!هيف هعقوم طبضي نأ

 ّالإ سيل رمألا ّنأ ىلعلاد،ضيرمتلا ةغيصب ،))ركذي(( :))يزيرقملا(( لوق-٢
))رجياج(( هل ق ُسي مليذلا))ينوريبلا(( لوق كلذكو .ةمكحم ةّجح الب ًالقن
.ةّجح

 وه))ساسم ال(( نولوقي اوناك موق مه نيي رماسلا ّنإ لاق نم لوق ردصم-٣
 يف يرماسلاب قحل امم اوطبنتسا دقف ؛ةّينآرقلا ةيآلل يحطسلا مهمهف
.هب يلتبا ام اوثرو دق هموق ّنأ مالسلا هيلع))ىسوم(( عم هتّصق

 نم رثكأ كلذلو؛ةهبشلا هذه )قطنمي( فيك هسفن))رجياج(( فرعي مل-٤
.اهل رداصم طبض نع هزجعب فارتعالاو دّدرتلا

 ة ّيخيراتلاو ةّيبهذملاوةّيجولوميتإلاو ةّيجولونوفلا هجوألا نم ة ّتبلا ةقالع ال-٥
 عمجا ًرسق))رجياج(( ضرتفي فيكف ؛)نيييرماسلا(و )نييسيرفلا( نيب
!امهنيب برعلا

٤٧٩
A. Geiger, Judaism And Islam, p. ١٣١ - ٢٣١



 َّالِإ كَلهَأو ِنينْثا ِنيجوَز ٍّلُك نم اهيف ْلمحا انْلُق رونَّتلا راَفو اَنرمَأ ءاج اَذِإ ىَّتح{:ىلاعت لاق
٤٨٠}ليلَق َّالِإ هعم نمآ امو نمآ نمو ُلوَقْلا هيَلع قبس نم

:ىعدملا ردصملا
 نيردهنسو٢ .٦١ هانشاه شور( دوملتلا يف ءاج امم ةسبتقم ةّينآرقلا ةيآلا ّنأ))رجياج(( ىع ّدا

٤٨١.ا ًراح ناك نافوطلا ءام ّنأ نم )٨٠١

:قيلعتلا
 كلذ سكع ةّينآرقلا تايآلا نم رهاظ لب،ا ًراح ناك نافوطلا ءام ّنأ ةّينآرقلا ةيآلا ركذت مل
:ضرألا يف نويعلا رّجفتو ءامسلا نم رطملا لوزن ركذب

٤٨٢}ردُق دَق ٍرمَأ ىَلع ءامْلا ىَقَتْلاَف اًنويع ضرَألا اَنرجَفو رمهنم ءامِب ءامسلا باوبَأ انحَتَفَف{

 رونتلا ّنأ اّمإ ؛نينثا نع جرخي ال هرمأ ّنأ باوصلاو،ملعلا لهأ هيف فلتخا دقف)رو ّنتلا( رمأ اّمأ
 ةمالعلا ناك رونتلا ناروف ّنأ رهظي تايآلا قايس نأ كلذ ليلدو،نافوطلا ةيادب ىلع ةمالع انه
 ناروفب هّبش دق ضرألا نم قفادلا ءاملا جورخ ّنأ وأ،كلفلا يف بكري ّىتح))حون(( اهيطعأ يتلا
.رونتلا

٤٨٠
)٠٤( ةيآلا /دوه ةروس

٤٨١
.A؛رظنا Geiger, Judaism And Islam, ٠٧٩١ , p. ٦٨

٤٨٢
)٢١-١١( ناتيآلا /رمقلا ةروس



 نأ يهو،ةدحاو ةفيظو هل،دحاو رونت هنأل ءاملا ةرارحب ةقالع رونتلل نوكي ال لّوألا لوقلا ىلع
 ءاملا جو رخ هيبشتب اًقلعتم رمألا نوكي يناثلا لوقلا ىلعو،نافوطلا ةيادبل اًنالعإ رانلا هنم جرخي
.رونتلا نا روفب ضرألا نم قفادلا
 ةّيماسلا تاغللا نم ريثكلا يف ىنعملا سفن اهل ةّيماس ةملك يه))روّنت(( ةملك ّنإ لوقأ ريخألا يفو
 يفو )اروّنَـت())ארונת(( ةّيمارآلا يفو )روّنَـت())רונת(( ةّيربعلا يف يهف ؛اًبيرقت مسرلا سفنب مسرتو
 لصألا نوكي نأ يعدتسي كلذو ..٤٨٣))ورونِت(( ةّيداكألا يفو )ارونت()) ܪ  ܬ(( ةّينايرسلا
!كلذكرمألا سيلو .. ةملكلا هذه سفن مضي ميركلا نآرقلا )!هنع لقن( يذلا )؟يدوهيلا(

ميحجْلا ِلصَأ يف جرْخَت ةرجش اهَّنِإنيملاَّظلِّل ًةنْتف اهانْلعج اَّنِإموُّقزلا ةرجش مَأاًلزُّن ريخ كلَذَأ{
 نم ابوشَل اهيَلع مهَل نِإ مُثنوُطبْلا اهنم نوؤلامَف اهنم نوُلكآل مهَّنِإَفنيطايشلا سوؤر هَّنَأَك اهعْلَط
٤٨٤}ميمح

:ىعدملا ردصملا
Sukkah( دوملتلا يف ءاح ٢٣ b(: ))ناخد امهنيب نم جرخي،موُّنِه نب يداو يفناربكت ناتلخن،
)).مّنهج لخدم اذهو

٤٨٣
.Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur’an, pp ؛رظنا ٣٩ - ٤٩

٤٨٤
)٧٦-٢٦( تايآلا /تافاصلا ةروس



:قيلعتلا
 لكأي اّمنإو،ناخد اهنم جرخي الو،ةلخن اًعطق يه تسيلو،ةدحاو ةرجش ركذي ميركلا نآرقلا
!!هلخدم يف ال مّنهجرعق يف تبنتا ّ أ امك،رانلا يف نوبّذعملا اهنم

 مُتنُك مُكَّنَأهّللا ملع نهَّل سابل مُتنَأو مُكَّل سابل نه مُكئآسن ىَلِإ ثَفرلا ِمايصلا َةَليَل مُكَل َّلحُأ{
 ْاوُلُكو مُكَل هّللا بَتَك ام ْاوُغَتباو نهورشاب نآلاَف مُكنع اَفعو مُكيَلع باَتَف مُكسُفنَأ نوُناتْخَت
 ىَلِإ مايصلا ْاومتَأ مُث ِرجَفْلا نم دوسَألا طيَخْلا نم ضيبَألا ُطيَخْلا مُكَل نيبَتي ىَّتح ْاوبرشاو
٤٨٥}...ِليلَّلا

:ىعدملا ردصملا

 يف٤٨٦عم ِشلا أرقي نأ ءرملا ناكمإب تقويأ نم(( :)٢ .١ توكرب( دوملتلا انشم يف ءاج
 ןירוק יתמיאמ(()).ضيبألاو قرزألا نيب ءرملا زّيمي نأ نأ ناكمإلاب يذلا تقولا نم ؟حابصلا

))ןבלל תלכת ןיב ריכישמ תירחשב עמש תא

:قيلعتلا
 ةّيريصنتلا تاباتكلا يف هلقن رثكي ذإ ؛ىعّدملا سابتقالا ةّلدأ رهشأ نم وه هباشتلا اذه
: ّد رلاو،دوملتلا نع لقنلا ةم  تابثإب ةمتهملا ةّيقارشتسالاو

٤٨٥
٨١ ةيآلا/ةرقبلا ةروس ٧
٤٨٦

.ةّيدوهي ةالص :עמש عمش



))رجياج(( سّلد دقو .هدعب ءاج نم هلقن هنعو،ىعّدملا سابتقالا اذهل))رجياج(( جّور-١
))ןבלל תלכת ןיב ריכישמ(( لوألا لوقلالقنىلع رصتقا ذإ هلقن يف

 يذلا٤٨٧
 ثيح مالكلا ةّيقب لهاجتو،ضيبألا نوللاو قرزألا نوللا نيب زييمتلا ىلع ّصني

))رجياج(( نم اًصرح ؛رضخألاو قرزألا نيب زييمتلا تقو هّنأ))رزاعيلإ(( ربحلا حّرص
؟!!هانشملا صنو ةّينآرقلا ةيآلا نيب عمجي يذلا )ضيبألا نوللا( ىلع ةظفاحملا ىلع

 يذلا تقولا نم ؟حابصلا يف عمِشلا أرقي نأ ءرملا ناكمإب تقو يأ نم((:هلمكأب صنلا
)).رضخألاو قرزألا نيب :رزاعيلإ ربحلا لاق .ضيبألاو قرزألا نيب ءرملا زّيمي نأ نأ ناكمإلاب
 רזעילא 'ר ןבלל תלכת ןיב ריכישמ תירחשב עמש תא ןירוק יתמיאמ((
))יתרכל תלכת ןיב רמוא

 قرزألا نيب( ىنعم ام(( :صنلا اذه ريسفت يف يلبابلا دوملتلا هرامج يف ءاج-٢
 نم رمأ اذه ؟قرزأ فوص ةموكو ضيبأفوص ةموك نيب :لوقأ له ؟)ضيبألاو
 יאמ(( )).هيف ضيبألاو هيف قرزألا نيب :ىرحألاب ينعي هنإ !ليللا يف هزييمت نكمملا
 ארמעד אבבגל ארויח ארמעד אבבג ןיב אמיליא ןבלל תלכת ןיב
 ןבלל הבש תלכת ןיב אלא יעדי עדימימנ אילילב אה אתלכתד

 ةالصلا ةءارق ةيادب لوح دوهيلا ءاملعل ىرخأ تاداهتجا دوملتلا دروأ مث،)).הבש
 رامحلاو رامحلا نيب زييمتلا وأ بلكلاو بئذلا نيب زييمتلا ةيادب دنع اهنم ؛اًحابص
... كلذ ريغو يشحولا

:انهو
.ةالصلا ةيادب ةفرعمل ناولألا فالتخا ىنعم ىلع نيقفتم ريغ مهسفنأ دوهيلا-أ

٤٨٧
 Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume ؛رظنا

aufgenommen?, p. ٧٨



  ةالصلا ةيادب ديدحتلهل قباسلا لوقلا ال))رزاعيلإ(( يبرلا لوقل نوعبّتم دوهيلا ّنأ رهاظ-ب
 نآرقلا عم كرتشي ال لوق وهو،لوقلا اذهل اهحرش يف هرامجلا ليصفت نم ّنيب وه امك
.ناولألا نم هركذ ام يف ميركلا

 وأ فوصلا يف نوكت يتلا ناولألا نيب ءرملا زييمتنع اًساسأ ثدحتي يدوملتلا صنلا-ت
 لاق ؛هضايب نم ليللا داوس زييمت دصقي ينآرقلا ّصنلا ّنأ نيح يف، ًةماع ءايشألا ناولأ
 يف ةحابإ نم مدقت ام عم برشلاو لكألا ىلاعت حابأ(( :هريسفت يف))ريثك نبا(( مامإلا
 نع ّربعو ،ليللا داوس نم حبصلا ءايض ّنيبتي نأ ىلإ مئاصلا ءاش ليللا َّيأ عامجلا
 ءاج امك ،}رجفلا نم{ :هلوقب سبَّللا عفرو دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلاب كلذ
 :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع هللا همحر يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف

 :لزني ملو ،}دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل ّنيبتي ىتح اوبرشاو اولكو{ :تلزنُأ((
 ضيبألا طيخلا هيلجر يف مهدحأ طبر موصلا اودارأ اذإ لاجر ناكو ،}رجفلا نم{
 ،}رجفلا نم{ : ُدعب هللا لزنأف ،امهتيؤر هل ّنيبتي ىتح لكأي لازي الفو ،دوسألا طيخلاو
٤٨٨)).راهنلاو ليللا ينعي امنأ اوملعف

 ام وأطويخلا ناولأ نيب زييمتلا وه ا  دوصقملا ّنأ ةيآلا نم ةباحصلا دحأ مهف-ث
 كلذبrل وسرلا ملعاملف،نينثا٤٨٩نيلاقعهتداسو تحت عضي ناكف ؛اه اش
٤٩٠)).راهنلا ضايبو ليللا داوس كلذ اّمنإ((:هل لاقو،ةيآلل همهف هيلعركنأ

٤٨٨
١/٥٥٢ ،٢ط ،م٧٠٠٢ ،ـه٨٢٤١ ،ناّيرلا ةسسؤم :توريب،ميظعلا نآرقلا ريسفت،ريثك نبا

٤٨٩
.ريعبلا هب لقعي يذلا لبحلا :لاقع



 ضايبب قّلعتم ريغ ناولألا نع ثيدحلا ّنأ يف اًضيأ ةحضاو يميلشروألا دوملتلا هرامج-ج
 نيب زيمتلا هّنأ قرزألاو ضيبألا نيب زييمتلا ريسفت يف ءاج دق ذإ ؛ليللا داوسو راهنلا
 دق رابحألا ّنإ تلاقو،هيف ءاضيبلا يشاوحلاو سابلل ءاقرزلا )بادهألا( يشاوحلا
 هّنأ اًملع)).هذه مكبادهأ نورتف(( :٥١/٩٣ ددعلا رفس صن نم مهفلا اذه اوطبنتسا
 هرامج تحرشو.بايثلل ءاقرزلا بادهألا نع ثيدح٤٩١هل قباسلا ددعلا يف درو دق
٤٩٢.مهفلا سفنب))رزاعيلإ(( ربحلا لوق يميلشروألا دوملتلا

 لظلاك ةّينوكلارهاوظلا ةظحالم ىلع اًساسأ مئاق مالسإلا يف تادابعلا تيقوت-٣
 كاذ يف ةّيملاع ةغل يهو ؛هترمحو قفشلاو،ا ورغو اهقورشو سمشلاو،هلوطو هكّرحتو
؛تاقوألا طبضلمويلا اندنع يتلاك تاعاسدوجو مدعل تانايدلا عيمج يف رصعلا
 ّنإف،دوملتلاو ميركلا نآرقلا نيب انه هباشتلاب ًالدج انلق ول هّنأ اهدنع ّكش الف
 نرتقم حبصلا نع ثيدحلا ذإ ؛)هنم سبتقم(و )سبتقم( ىلع ّلدي ال كلذ
 ةالص نع دوملتلا يف ثيدحلا ناك دقو،ءايشألل يرصبلا زييمتلاو ةملظلا عاشقناب
 نأ ءرملا ناكمإب تقو يأ نم(( :ءاسملا ةالص نع ثيدحلا ناك نأ دعب– حبصلا
))ןיברעב עמש תא ןירוק ייתמיאמ(()).ءاسملا يف عمِشلا أرقي

٤٩٠
 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو(( :ىلاعت هللالوق باب،موصلا باتك،يراخبلا هاور

 موصلا يف لوخدلا نأ نايبباب ،مايصلا باتك،ملسمو ،٦١٩١/ح،))ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا
)٠٩٠١( /ح،رجفلا عولطب لصحي

٤٩١
٨٣ ددعلا
٤٩٢

 :Jacob Neusner, ed. The Talmud of the Land of Israel, Chicago؛رظنا
The University of Chicago, ٩٨٩١ , ١٣/١



 ةدابع نع وه دوملتلا ثيدح ّنأ نيح يف،)مايصلا( ةدابعب ةقّلعتم ةّينآرقلا ةيآلا-٤
!؟ .. )ةالصلا(

 ىرَت ْله رصبْلا ِعِجراَف تواَفَت نم ِنمحرلا ِقْلخ يف ىرَت ام اًقابط تاوامس عبس قَلخ يذَّلا{
٤٩٣}روُطُف نم

:ىعدملا ردصملا
)ب٩ اجيجح( دوملتلا يف ءاج

:قيلعتلا

 هسفن دوملتلا بهذ دق و؛تانايدلا نم ريثك يف ةّيسدق ةلالد هل)٧( مقر-١
 הידומע(())ةدمعأ ةعبس(( ىلع مئاق ملاعلا ّنأ رابحألا لاوقأ نم ّنأ ىلإ

)ب٢١ اجيجح())העבש

،تاوامسعبس كانه ّنأ رّرق يذلاو،))رجياج(( هب ّلدتسا يذلا صنلا-٢
 امهلبق ةرشابمد وملتلا ركذدقو،))شكل شر(( ربحلا ىلإ دوملتلا هبسن
.طقفنيتنثا نيءامس كانه ّنأ نم))اذوهي((  ريحلا هرّرق

٤٩٣
)٣( ةيآلا /كلملا ةروس



 نب احأ(( ربحلا لوق لقن )أ٣١ اجيجح( ةرشابم يلاتلا يدوملتلا عطقملا-٣
 اًضيأ دجوت(( ةنماث ءامس دوجوب حّرص يذلا))בקעי רב אחא(())بوقعي
 שי דחא עיקר דוע(()).ةّيحلا تانئاكلا سوؤر قوف ىرخأ ءامس

))תויחה ישארמ הלעמל

 ةحارصفلاخت اًرومأ ركذ،عبسلا تاوامسلا رمأ ))شكل شر((لّصف امدنع-٤
 يف لخدت لّوألا ءامسلا ّنأ ركذ دقف؛تاوامسلا هذهل ينآرقلا رّوصتلا
 يف دجوت موجنلاو رمقلاو سمشلا ّنأ ركذو،ءاسملايف جرختو حابصلا
 يف اًرثأ اهل ىرن ال تاوامسلا ةّيقبل ىرخأ تاليصفت دروأ و،ةيناثلا ءامسلا
.ميركلا نآرقلا

 ةّيفيركوبألا رافسألا نم ددع يف اًضيأ ٌدوجوم، ٌعبس تاوامسلا نإ لوقلا-٥
 نرقلا())ميهاربإ ايؤ ر((،)لّوألانرقلا())ءايعشإ دوعص(( ةرّكبملا ةّينارصنلا
))سلوب ايؤر((،)يناثلا نرقلا( )ةيفالسلا())خونخأ((،)يناثلا وأ لوألا
 ىلإ لّوألا نرقلا نم( )ةّينانويلا())ءاوحو مدآ ةايح((،)ثلاثلا نرقلا(
-دوهيلا داقتعا وهو ،٤٩٤ )فورعم ريغ نمزلا())ارزع ةلئسأ((،)؟عبارلا
))ميرم نبا(( ةلاسر ىلإ ةينارصنلا فئا وطلا برقأ نوربتعي نيذلا نييحيسملا
 نم سيل تاوامس عبس دوجوب لوقلا ّنأ رهظي امب ؛٤٩٥مالسلا امهيلع

٤٩٤
٣) Daniel C. Harlow, The Greek Apocalypse of Baruch؛رظنا Baruch) 

in Hellenistic Judaism and Early Christianity , Leiden: BRILL, ٦٩٩١ , p. ٦٤
٤٩٥

 Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s ؛رظنا
Dormition and Assumption, New York: Oxford University Press, ٢٠٠٢ , 

p. ٤١٢



يدوهي ريغ ردصم نم رثكأ يف دوجوهل امنإو،ةّيدوهيلا تاداقتعالا دارفأ
.ميدق

٤٩٦}نيقَّتمْلل تدعُأ ضرَألاو تاوامسلا اهُضرع ةنجو مُكبر نم ةرفْغم ىَلِإ ْاوعِراسو{

:ىعدملا ردصملا
 لّثمتو،ةّنجلا نم سداسلا ءزجلا ملاعلا لّثمي(( :)٠١ Taanith،٤٩ Pesachim( دوملتلا يف ءاج
))ندع نم سداسلا ءزجلا ةّنجلا

:قيلعتلا
 حيرص ينآرقلا صنلا لب،يدوملتلا باسحلاو ميسقتلا اذه نم ءيش ميركلا نآرقلا يف سيل-١
:ةّيدوملتلاةّنجلا مجحل هتفلاخم يف
 نود وأ سدسلا(اًداعبأ اهنم ّلقأ تسيلو ضرألاو تاومسلا مجح يف اهمجح ةنجلا )أ(
.)كلذ
.ةّنجلا نم اًءزج سيل هيف نحن يذلا ملاعلا )ب(
 ّنأ مغر،دوملتلا نم ةسبتقم ةّينآرقلا ةيآلا ّنإ))رجياج(( لوقي نأ )فيرطلا( )فيرظلا( نم-٢
 ؛ةيآلاهذه ةلالدىلع اوضرتعا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاوr لوسرلا اورصاع يذلا دوهيلا
:)!؟(ةيريسفتلا مهبتك نم ةلتسم ةيآلا نوكت فيكف

٤٩٦
)٣٣١( ةيآلا /نارمع لآ ةروس



 كنإ ،r يبنلا ىلإ بتك لقره نأ دمحأ مامإلا دنسم يف انيور دقو(( :))ريثك نبا(( مامإلا لاق
 نيأف هللا ناحبس((:r يبنلا لاقف ؟رانلا نيأف ،ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ ينتوعد
 ينربخأ ،بهو نبا انأبنأ ،سنوي ينثدح :لاقف٤٩٧ريرج نبا هاور دقو))؟راهنلا ءاج اذإ ليللا
 يخونتلا تيقل :لاق ،ةرم نب ىلعي نع ،دشار يبأ نب ديعس نع ،ميثُخ يبأ نع دلاخ نب ملسم
r هللا لوسر ىلع تمدق :لاقف ،دسف دقا ًريبكا ًخيش صمحبr هللا لوسر ىلإ لقره لوسر
 :اولاق ؟أرقي يذلا مكبحاص نم :تلق :لاق ،هراسي نع ًالجر ةفيحصلا لوانف ،لقره باتكب
 تّدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ ينوعدت تبتك كنإ :يبحاص باتك اذإف ،ةيواعم
.))؟راهنلا ءاج اذإ ليللا نيأف ،هللا ناحبس(( :r هللا لوسرلاقف :لاق ؟رانلا نيأف ،نيقتملل
 نما ًسان نإ :باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع ةبعشو يروثلا نايفسو شمعألا لاقو
 :رمع مهل لاقف ؟رانلا نيأف ،ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج نع باطخلا نب رمع اولأس دوهيلا
 ،ةاروتلا نم اهلثم تعزن دقل :اولاقف ؟راهنلا نيأ ليللا ءاج اذإو ؟ليللا نيأ راهنلا ءاج اذإ متيأرأ
 نب رفعج انثدح ،ميعن وبأ انثدح ،مزاح نب دمحأ انثدح :لاق مث ،قرط ةثالث نم ريرج نبا هاور
 ُتَٰوٰـَمَّسلٱ اَهُضْرَع ٍةَّنَجَو{ :نولوقي :لاق باتكلا لهأ نم ًالجر نأ :مصألا نب ديزي انأبنأ ،ناقرب
 نيأو ،راهنلا ءاج اذإ ليللا نوكي نيأ :هنعهللا يضر سابع نبا لاقف ؟رانلا نيأف } ُضْرَألٱَو
 انثدح ،رمعم نب دمحم انثدح :رازبلا لاقف ،اًعوفرم اذه يور دقو ؟ليللا ءاج اذإ راهنلا نوكي
 ،مصألا نب هللا دبع نب هللا ديبع نع دايز نبا دحاولا دبع انثدح ،ماشه وبأ ةملس نب ةريغملا

٤٩٧
 يخونتلا نع ،ليوط ثيدح نم ءزج وه(( :))ريثك نبا(( ريسفت رصتخمل هقيقحت يف))ركاش دمحأ(( خيشلا لاق

 مث . ًالماك ،دنسملا ةياور نع ،)٦١ ،٥١ /٥( خيراتلا يف ريثك نبا ظفاحلا هلقنو .)٩١٧٥١( دنسملا يف ،لقره لوسر
،ركاش دمحأ()).)١٣٨٧( ةرصتخم يربطلا ةيارو .))دمحأ هب درفت .هب سأب ال هدانسإو ،بيرغ ثيدح اذه(( :لاق
،٢ط،م٥٠٠٢،ـه٦٢٤١،ءافولا راد :ةروصنملا،ميظعلا نآرقلا ريسفت رصتخم،ريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع
١/٤١٤(



 هلوق تيأرأ :لاقف ،r هللا لوسر ىلإ لجر ءاج:لاق ،ةريره يبأ نع ،مصألا نب ديزي همع نع
 لك سبل ءاج اذإ ليللا تيأرأ((:لاق ؟رانلا نيأف } ُضْرَألٱَو ُتَٰوٰـَمَّسلٱ اَهُض ْرَع ٍةَّنَجَو{ :ىلاعت
 زع هللا ءاش ثيح نوكت رانلا كلذكو(( :لاق ،هللا ءاش ثيح :لاق))؟راهنلا نيأف ،ءيش
٤٩٨))لجو

((
٤٩٩

 َلاَقَفدايِجْلا تانفاصلا يشعْلاِب هيَلع ضِرع ْذِإباوَأ هَّنِإ دبعْلا معن ناميَلس دووادل انبهوو{
 قوسلاِب احسم قفَطَف يَلع اهودرباجحْلاِب تراوَت ىَّتح يبر ِرْكذ نع ِريَخْلا بح تببحَأ يِّنِإ
٥٠٠}قانعَألاو

:ىعدملا ردصملا

 هئانتقاب ةئيطخ بكترا دق-مالسلا هيلع–))ناميلس(( ّنأ )ب١٢ نيردهنس( دوملتلا يف ءاج
 .لويخلا نم ةريبك دادعأل

٤٩٨
 نبا هنع هاور-فوقوملا– سابع نبا ثيدح(( :))ريثك نبا(( ريسفت رصتخمل هقيقحت يف))ركاش دمحأ(( خيشلا لاق

– ةريره يبأ ثيدحو .حيحص هدانسإو )٦٣٨٧( يربطلا يف وهو .ةقثلا يعباتلا))ديبع نب مصألا نب ديزي(( هتلاخ
 هاور(( :لاقو ،)٦/٧٢٣( دئاوزلا يف يمثيهلا هركذو .حيحص رازبلا دانسإو .ا ًضيأ))مصألا نب ديزي(( هنع هاور-عوفرملا
 )٦٣ /١( مكاحلا هاورو .)انقيقحتب٣٠١( هحيحص يف نابح نبا هوحنب ًاضيأ هاورو))حيحصلا لاجر هلاجرو ،رازبلا
)قباسلا ردصملا( )).يبهذلا هقفاوو ،نيخيشلا طرش ىلع هححصو

٤٩٩
قباسلا ردصملا
٥٠٠

)٣٣-٠٣( تايآلا /ص ةروس



:قيلعتلا

  نيصن يف هّنأل ؟ةّيتاروت ٍماكحأ ُبابسأ َّلُجت مل اذامل :قاحسإ ربحلا لاق و((:هلماكب صنلا لوقي
 ّالأ هيلع :بتك دقف ؛]ناميلس[ ملاعلا يف مظعألا ةرثع يف كلذ ببستو،ببسلا فشك
 نم يبلق كلذ مغر عنمأو يتاجوز ددع فعاضأس :ناميلس لاق كلذلو،هتاجوز ددع فعاضي
 فعاضي ّالأ هيلع :بتكو .٥٠١هبلق هؤاسن عازأ،ناميلس خاش امل :هّنأ أرقن كلذ عمو .فارحنالا
 نييليئارسإلا[ ةدوع يف ببستأ الو يلويخ ددع فعاضأ انأ :ناميلس كلذ يف لاقو،هلويخ ددع
٥٠٢]ةضفلا نم لقاش ةئم[ تسب رصم نم ةبكرملا تجرخو :كلذ مغر أرقنو،]رصم ىلإ

(( 

 ולגתנ תוארקמ יתש ירהש הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ קחצי 'ר רמאו((
 הברא ינא המלש רמא םישנול הברי אל ביתכ םלועה לודג ןהב לשכנןמעט
 הברי אל ביתכו ובבל תא וטה וישנ המלש תנקז תעל יהיו ביתכו רוסא אלו
 םירצממ הבכרמ אצתו ביתכו בישאאלו הברא ינא המלש רמאו םיסוס ול
))'וגוששב

 هّنكلاهقايس م  َأ دقو،مالسلا هيلع))ناميلسل(( تعقو ةّصق ركذي ينآرقلا صنلا-١
 هيلع))ناميلس((ىلع تضرعامل هّنأ يهو،ليصافتلا ضعب كلذ عم اهل قاس
؛سمشلا تبرغ ىتح اهل اًبح اهلاوحأب لغتشا ؛ةفيفخلا ةكرحلا تاذ هليخ مالسلا
 دقو ليخلا ضرع بقع لاقف؛بورغلا لبق ءاسملا يف اهيّدؤي ناك ةدابع هتتافف
 هليخ سئاس رمأ مث،اهيدؤأ تنك ةعاطنع تلفغف؛ليخلا ُتببحأ ينإ :تفرصنا

٥٠١
١١/٤ لّوألا كولملا ؛رظنا

٥٠٢
٠١/٩٢ لّوألا كولملا ؛رظنا



 يف بولطملا لامكلا يدؤي ال هتلعجاّ أل٥٠٣اهحبذيلهيلإ اهدري نأ

.قباسلا يدوملتلا صنلا يف اًئيش ينآرقلا ليصفتلا اذه نم دجن الو ..٥٠٤ةدابعلا

 هرارطضا وه ثحبلا ّلحم يدوملتلا صنلا يف مالسلا هيلع))ناميلس(( ىلع ركن ُأ ام-٢
 نم ٌرهاظ ىنعم وهو،ليخلا كانه نم اورتشيل رصم ىلإ اوبهذي نأ ليئارسإ ينب
 كلملا راجت عرشو(( :لئاقلا٠١/٩٢ لّوألا كولملا رفس نم هب دهشُتسا املالخ
 نم )تامارجوليكةعبس وحن(لقاش ةئمتس نوعفديف ،رصم نم تابكرملا نود روتسي
 مث.سرف لك نع )نيمارجوليك وحن( ًالقاش نيسمخو ةئمو ،ةبكرم لك نع ةضفلا
 ّنأ  ركذتف ةّينآرقلا ةّصقلا اّمأ..)).نييمارألا كولمو نييثحلا كولم عيمجل ا وردصي
 ؛ةليمجلا لويخلا هذه ةكرح لّمأت يف تقولا هئاضقل مدن دق مالسلا هيلع))ناميلس((
!ةراجتلل ال و،رفسلل الو،ليئارسإ ينبل الو،رصمل انه ركِذ الف

 هذهل يدوملتلا ىنعملا ىلإ ريشي نيعباتلا وأ ةباحصلا نم دحأل لوق ىلع فقأ مل-٣
.r لوسرلل اًمولعم ناك  ام دوملتلا هدروأ ام ّنأ رهظيامب ؛تايآلا

 هُلاصفو هُلمحو اهرُك هْتعَضوو اهرُك همُأ هْتَلمح اًناسحِإ هيدلاوِب ناسنِإلا انيصوو{ :ىلاعت لاق
 تمعْنَأ يتَّلا كَتمعن رُكشَأ نَأ ينعِزوَأ بر َلاَقًةنس نيعبرَأ َغَلبو هدشَأ َغَلب اَذِإ ىَّتح ارهش نوُثالَث

٥٠٣
 ال اذهو،ةمعنل رادهإ اهمحل نم سانلا ديفتسي نأ نود اهحبذ ّنإ ذإ ؛كلذ دعب اهمحل ءارقفلا معطأ هّنأ رهاظلا

.نيملاعلا ّبر نم ىبتجم يبنب قيلي
٥٠٤

 دمألا دمحأ دمحم/ت ،يناعملا حور ،يسولألا؛رظنا ،يناعملا بقاعتو ظافلألا تالالدل برقألا ريسفتلا وه اذه
٢٦٢-٣٢/٢٥٢،م٠٠٠٢ ،ـه٠٢٤١ ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد:توريب ،يمالسلا مالسلا دبع رمعو



 نم يِّنِإو كيَلِإ تبُت يِّنِإ يتيرُذ يف يل حلصَأو هاَضرَت احلاص َلمعَأ نَأو يدلاو ىَلعو يَلع
٥٠٥}نيملسمْلا

:ىعدملا ردصملا

))ةمكحلا/ءاكذلل نيعبرأ(( :١٢ .٥هانشملا يف ءاج

:قيلعت
))Joshua Finkel(( ))لكنف عوشي(( قرشتسملا ّرقأ-١

 يف قّفوي مل))رجياج(( ّنأب٥٠٦
 نمم))لكنف(( ّنأ مغر- ةّيدوهيلا ةنايدلا نم سابتقالاب لوقلل هباشتلا اذه هقوس
 باتك ىلعةعساو ةروصب ىنثأو ةّيدوهيلا نم ينآرقلا سابتقالا ىوعدلاو رصتنا
 غلب نم ّالإ هيلإ بستني ال ءامكحلل سلجم اهيف ناك اًشيرق ّنإ لاقو،-))رجياج((
٥٠٧.نيعبرألا

 مالك-شماهلا يف– تدروأ دق اهسفن))رجياج(( باتكل ةّيزيلجنإلا ةمجرتلا-٢
 لوقلا سيلف ؛٥٠٨يلقعلا جضنلا نس وه نيعبرألا نس ّنأ يف))وليف(( فوسليفلا

٥٠٥
)٥١( ةيآلا /فاقحألا ةروس
٥٠٦

.ميدقلا يبرعلا-يدوهيلا ثارتلاب ةصاخ ةيانع هليدوهي قرشتسم :)م٣٨٩١-م٧٩٨١( لكنف عوشي
٥٠٧

 Joshua Finkel, ‘Old Israelitish Tradition in the Koran,’ in؛رظنا
Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. ٢

( ٠٣٩١ - ١٣٩١ ), p.٨
٥٠٨

.Philo, De Opficio Mundi, pp؛رظنا ٠٧ - ٢٧ (Quoted by, A. Geiger, 
Judaism And Islam, p. ١٧ )



 ؛يرشبلا عقاولا هل دهشي لوق وه لب،ةّيرشبلا راكفألا رداون نم نذإ يدوملتلا
.ثيدحلاو ميدقلا يف رشبلا هاّنبت كلذلو

،ةّيرمع ةلحرمك لقعلا يف جضنلا ىهتنم ىلع ةلالد ؛))هّدشأ(( لوقت ةّينآرقلا ةيآلا-٣
 درو دق ذإ ؛هانشملا نم سبتقملا مالكلا هيف درو يذلا قايسلا يف هارن  ال ام وهو
 ناسنإلاف ؛))הצעלםישימח(())ةظع/ةروشم ]ميدقتل[ نوسمخ(( :هدعب ةرشابم
 يف دوصقملا ّنإ ليق نإف .. نيسمخلا نس يف،ةروشملا ميدقتل ةماتلا ةّيلهألا غلبي
 قباسلا صنلا ّنإ انلق ؛ةّيدسجلا هتوق ىلإ ةراشإلا هّدشأ ءرملا غولبب ميركلا نآرقلا
 ؛))חוכלםישולש(())ةوقلل نوثالث(( لوقيهانشملا نم))رجياج(( هسبتقا امل ةرشابم
!ىنعملا اذه ىلعجضنلا نس يهنذإنوعبرألا تسيلف

٥٠٩}ِنيَلماَك ِنيَلوح نهدَالوَأ نعضري تادلاوْلاو{

:ىعدملا ردصملا
.اًرهش٤٢عاضرلا ةّدم ىندأ ّنإ )أ٠٦ توبتك( دوملتلا يف ءاج

:قيلعتلا
 نهدَالوَأ نعضري تادلاوْلاو{ :لوقت ةيآلاف ؛هضرغ قفاوتل ةيآلا))رجياج(( رتب-١

:ىلاعت هلوق اهنم فذح هّنكل،٥١٠}َةعاَضرلا متي نَأ دارَأ نمل ِنيَلماَك ِنيَلوح

٥٠٩
)٣٣٢( ةيآلا /ةرقبلا ةروس
٥١٠

)٣٣٢( ةيآلا /ةرقبلا ةروس



 يه نيتنسلا ةدم ّنأ ىلع لاد فوذحملا ّنأل}َةعاَضرلا متي نَأ دارَأ نمل{
!اهاندأ ال عاضرإلل ةدم٥١١

 هيّمسي ناك ملسم ملاع ىلإ هبسن ًال وق انل لقن دق))رجياج(( ّنأاًضيأ هل بجعُي اّمم-٢
))Elpherar((،يبرعلا فرحلاب لوقلا اذه دروأ دقو: ))ةتس لمحلا ةدملقأ ديري 
 نم ريثك راح دقو ..٥١٢)).اًرهش نورشعو ةعبرأ عاضرلا ةدم لقأو رهشأ
 املو ؛))ءارفلا(( هّنأ ىلإ ضعبلا بهذو،ملاعلا اذهل يبرعلا مسالا ةفرعميف نيقرشتسملا
 لوق وهو،صنلا اذه دجأ مل ؛))نآرقلا يناعم(( ىّمسملا))ءارفلا(( ريسفت تعجار
 نيتنس عاضرإلا ّنإ لوقت يتلا ةّينآرقلا ةيآلل ةحارص مداصم كش نود

 :))يبرعلا نبا(( مامإلا لاق ؛عاضرإلا ةدمل ىندأ دح ىلع ليلد ال هّنأ اًملع .
))

((
 كلذ رضي مل نإ– اءاش ّىنأ دلولا ماطف قح نيدلاوللو،٥١٣

 اَمُهْـنِّم ٍضاَرَـت نَع ًالاَصِف اَداَرَأ ْنِإَف{ :هلوقو(( :))ريثك نبا(( مامإلا لاق ؛-امهنبا
 ،نيلوحلا لبق هماطف ىلع لفطلا ادلاو قفتا نإف :يأ }اَمِهْيَلَع َحاَنُج َالَف ٍرُواَش َتَو
 يف امهيلع حانج الف ،هيلع اعمجأو كلذ يف ارواشتو ،هل ةحلصم كلذ يف ايأرو
٥١٤)).كلذ

٥١١
.نيتنسلا ةدم قوف عاضرإلا زاوج نم كلذ عنمي ال

٥١٢
Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 

aufgenommen?, p. ٠٩
٥١٣

١/٣٧٢ ،ت.د ،ركفلا راد :نانبل ،اطع رداقلا دبع دمحم /ت ،نآرقلا ماكحأ،يبرعلا نبا
٥١٤

١/٤٢٣،ميظعلا نآرقلا ريسفت،ريثك نبا



 ربحلاو))رزاعيلإ(( ربحلا لوق))رجياج(( هسبتقا يذلا لوقلا دعبد وملتلا يف ةرشابم درو-٣
 עברא(())تاونس سمخ وأ عبرأ((رمتسي نأ نكمملا نم عاضرلا ّنإ))عشوهي((

))ךורע ןחלוש(())ةدوضنملا ةدئاملا(( باتك يف درو كلذلو ؛))םינש שמחו
٥١٥

Even Haezer( ناتنس ةعاضرلل ىندألا دحلا ّنإ))وراق فسوي(( يدوهيلا هيقفلل

٣٤١ Yore Deah( تاونس سمخ ىصقألا دحلاو،)٨ . ١٨ . ٧(.

 دق امنإو،دوملتلا يف ءاج امو ةّينآرقلا ليصافتلا ضعب نيب هباشت دوجو يفن قبس ام ينعي ال
.دوملتلا يف ءاج امو ميركلا نآرقلا صوصن نم ددع نيب ةقباطملا يفنوقرشتسملا فّلكت
 ةليلق يهف،ةّيصصقلا ليصافتلاضعب يف دوملتلاو ميركلا نآرقلا نيب ةّيقيقحلا تا اشتلا اّمأ
 دق ميدقلا دهعلاك دوملتلا ّنأ وه ةّيعوضوملا قئاقحلا ّلك عمجي يذلا يقطنملا اهريسفت و،٥١٦اًدج
:يه انتّجحو، ّينابر يحو اياقب نم ولخي ال هّنأو،لطاب ىلإ اًقح عمج

،دوهيلليهفشلا ثارتلا لّثمي دوملتلا ّنإ )سكدوثرألا(ن ويديلقتلا دوهيلا لوقي.١
 يذلا بوتكملا ثارتلا عمتظفح يتلا )הפ לעבש הרות( )ةّيهفشلا ةاروتلا( يأ

٥١٥
 ّدعي .اهيلع اوعلّطا نيذلا دوهيلا ءاهقف تاداهتجاو ءارآو،دوملتلا نيناوقل عمج :ךורע ןחלוש خورع ناخلوش

.م٤٦٥١ ماع هروهظ خيرات ذنم دوهيلل يساسألا يعرشلاو يهقفلا عجرملا
٥١٦

 نم ّلعلو !!تا اشتلا هذه ةمئاق تعّسوت دقف ؛اهماسقأو ةّيدوهيلا تاباتكلاب برعلا نيرّصنملا لهج ببسب
 فلؤملا جهنم ةفرعم نود،))غربزنج سيول(( ربحلل))دوهيلا تافارخ(( تنلا ىلع حاتملاباتكلا نع لقنلا كلذ بابسأ
 عضي ناكو ،ةلصّتم صصق لكش ىلع ةعم ا ةداملا ضرعب ىلوألا ةعبرألا تادّل ا يف ماق دق هّنإ ذإ ؛هتدامل هضرع يف
 رداصم ضرعب سداسلاو سماخلا نيدل ا يف ماق مث ،ةلاحإلل اًمقر )تنلا ةخسن فالخ ىلع( ةعوبطملا ةخسنلا يف
.اهنم اًدحاو ّالإ هماسقأب دوملتلا سيل اًدج ةعساو يهو ،اًقباس اهدروأ يتلا ةداملا



 )ةبوتكملا ةاروتلا( يه يتلا ةسمخلا-مالسلا هيلع–))ىسوم(( رافسأ رافسأ هلّثمت
،٥١٧هنيودت لبق نورق ىدم ىلع اًيهفش دوملتلا ظف ُح دقو .)בתכבש הרות(

٥١٧
 ةنس دلو( نيرصاعملا دوهيلا ءاملعلا رابك دحأ–))ץלזנייטש ןידע(())صلازنيتس نيدع(( ربحلا لاق

 ةّيربعلا ىلإ امهتمجرتو يميلشروألاو يلبابلا نيدوملتلا ىلع هقيلعتب رهتشا فّلؤمو فوسليفو دقان وهو،)م٧٣٩١
 تظفح(( :-ةّيبرغلا تاعماجلا نم ةّيرخفلا هاروتكدلا تاداهش نم ديدعلا ىلع لصاحو ،ةّينابسإلاو ةّيسورلاو ةّيسنرفلاو
 The material of the Talmud was(()).نورق ىدم ىلع اهلقانت مت و ةركاذلا يف دوملتلا ةدام

memorized and transmitted orally for centuries(()Adin Steinsaltz, The 
Talmud. The Steinsaltz Edition. A Reference Guide, N.Y.: Random 
House, ٩٨٩١ (Quoted by, Jacob Neusner, The Reader’s Guide to the 

Talmud, Leiden: Brill, ١٠٠٢ , p.xv (
 ميلعتلاو ،يعيبطلا نوناقلاو ،ةفسلفلاو ،ريسفتلاو ،توهاللاو ،ةعيرشلا عدوتسم وه دوملتلا(( :))لدرون .أ .ب(( لاقو
 براقي ام ىدم ىلع ةّيماخاحلا سرادملا يف تشقونو تمهف امك ،يلزنملا داصتقالاو ،ةسايسلاو ،قالخألاو ،يبطلا
 P. A. Nordell, The Origin and the Formal Contents()).لباب نم ةدوعلا دعب ةنس فلأ

of the Talmud, The Hebrew Student, Vol. ٢, No. ١ (Sep., ٢٨٨١ ), p. ٥١(
 دي ىلع ،داليملا لبق سماخلا نرقلا يف يدوهيلا ينيدلا ثارتلل يلعف نيودت لوأ ناك(( :))شيبأ دمحأ(( روتكدلا لاقو
 يف هلو ،)نيلاتلا يأ( مينورخالا مهئايبنأ نم اًدحاو دوهيلا هدعي يذلا ،))ريفوسه ارزع((רפסה ארזע بتاكلاارزع
 ناك ام ،كلذ ىلعو .))برلا اياصو مالك بتاك ،بتاكلا نهاكلا ارزع(( :هبقل هيف درو ،هب صاخ رفس ميدقلا دهعلا
רפס )دهعلا باتك ( هاروتلا ىلإ ةدنتسملا ةركابلا ةيدوهيلل يلعفلا سسؤملاو لب ،دوهيلا رافسأل لوألا نودملا درجم
 .))تيربه رفيس((תירבה

 رافسأ اوعمجف ،))ميرفوس(( مساب ةيربعلاب اوفرع )ةعيرشلا ةبتك وأ( ةبتكلا نم ةفئاط نيودتلا ةمهم ةعباتمب ماق ،ارزع دعب
اوماق ،ةنس٠٠٣ دادتما ىلعو .رتاوتم حرشك هنولقانتي اوحارو ،ًايهافش يورملا ثارتلا ا  اوطبرو ،اهوحرشو هاروتلا
 ىلع حلطصا عئارشلا نم ةفئاط اونس م أ امك ،ةيلعافت ةعيرش تحضأ ىتح اهفييكتو هاروتلا ماكحأ طابنتساب
 يف مث .حضاو لكشب تسسأت دق ةيمخاحلا وأ ةينابرلا ةيدوهيلا تناك ،ةلحرملا هذه ةياهنبو .))ميرفوسلا مالك(( اهتيمست
-نيدلا ءامكح نم يناثملا يأ–תוגוז))توجوز(( ـلا ةسائرب ةيئاضق ةئيه تفلأت ،داليملا لبق يناثلا نرقلا ةيادب
 ماق ،م.ق٠٣-٠٥١ ماع يلاوح نيب لايجأ ةسمخ رهظ يناثملا ءالؤه نمو .)ةيعيرشت( ةيئاخله ةطلس ةباثمب تراصو



 ام ّلك اوظفح دقدوهيلا ّنأ ّنظ ُي نأ أطخلا نمو .ثارتلا اذهل نيودت لّوأ ربتعي وهو
 رافسألا هذه يفهولت نيذلاءايبنألا تارشع و مالسلا هيلع))ىسوم(( نع هوذخأ
 اوظفح دق دوهيلا نأ معزلا ّنأامك .)خانتلا( يف ةعوم اانيديأ نيب يتلا ةليلقلا
 ثارتلل عم،هرهوج وأ هّلج وأ )خانتلا( بوتكملا ينيدلا ثارتلا
 عم،رومألا ىلع مكحلا يف اًمكحم اًضقانت دعي،دوملتلا يف اًساسأ لّثمتملا يهفشلا
.ة ّيهفشلا ةقيرطلا ىلع اًساسأ ميدقلا اهثارت لقنت تناك ةفلاسلا ممألا ّنأ نم مل ُع ام

مهسوستليئارسإونب تناك(( :هيلع قفتملا ثيدحلا يفr هللا لوسر لاق.٢
 ّنأ )خانتلا( صوصنيف اًضيأ ءاج دقو،٥١٨))...يبن هفلخ يبن كله املك ،ءايبنألا

 نيب الإ عقاولا يف متي مل هانشملا نيودت نأ ريغ .ةيهافشلا ةعيرشلا لوادت يف يئانشملا بولسألا عضوب مهنم ليج لوأ
 رخاوأ )هانشملا يملعم( ميئانتلا رصع يف ،يامشو ليله :))توجوزلا(( نم ريخألا ليجلا دي ىلع ،ثلاثلاو يناثلا نينرقلا
 اهلمكأب هانشملا عمج متف ،ةرثعبملا هانشملاو شاردملا داوم عمجل ةرركتم تالواحمب تزيمت ةرتفلا هذهو .م.ق لوألا نرقلا
 هتسردم يف( ياكز نب نانحوي لثم رخأ تاماخاح اهعباتو ،يداليملا ثلاثلا نرقلا علطم يامشو ليله يتسردم يف
 .هادجهلاو هانشملاو شاردملا نم ةزيمتم داوم عمج يذلا ابيقع يبارلاو ،)هنبيب

 ةيعيرشتلا ةمكحملا( نيردهنسلا ءايحإ مت ،م٥٣١-٢٣١ ابخوكراب نوعمش ةدايقب نامورلا دض ةيدوهيلا ةروثلا مايق دعب
 ملو .مويلا دوملتلا اهمضي يتلا يهو ،هانشملل ةماتلا ةيعيرشتلا ةعوم ا )سيئرلا( يسانه هادوهي اهسيئر رقأف ،)ايلعلا
 اتفسوتلا اهنمو )ةليخدلا داوملا( "توتياربلا" نوفيضي هتذمالت عرش مث ،هادجهلا وأ شاردملا نم داوم ةفاضإ كاذنآ متي
 رامجلا ةفاضإب "ميئارومألا" ماق ةيلاتلا نورق ةثالثلا لالخو .ةلقتسم تافنصم يف ميشاردملا عمج مت امنيب ،)لييذتلا(
 دوهيلا باتك ،دوملتلا()).يداليملا سداسلا نرقلا يف ةماع ةروصب دوملتلا عمج لمتكا ىتح ،)ةيلبابلاو ةينيطسلفلا(
)٧٢-٦٢ص ،سدقملا

٥١٨
،ةرامإلا باتك،ملسمو،)٥٥٤٣( /ح،ليئارسإ ينب نع ركذ ام باب،ءايبنألا ثيداحأ باتك،ىراخبلا هاور

)٢٤٨١( /ح،لّوألاف لّوألا ءافلخلا ةعيبب ءافولا باب



 ثارتلا نم ءيش ظفحلىعدأ رمأ اذهو،٥١٩ةلئاه ةرثكاوناك ليئارسإ ينب يف ءايبنألا
.م ارابخإو ءايبنألا ميلاعت لالخ نم ميدقلا يهفشلا
 لبابيف-هدعب نمو))رجياج(( هيلع دمتعا يذلا– يلبابلا دوملتلا بتك.٣

 ببس اذهو ؛٥٢٠يلبابلا يبسلا ذنم دوهيلا نم تاعامج تّرقتساثيح )قارعلا(
 يذلاداليملا لبقسماخلا نرقلا يف ةّيد وهيلا ةركاذلا يف عمجتملا ثارتلا ظفحل ّيوق
 وه ام و ةّيهفشلا ةركاذلا لالخ نم ةبوتكملا ةاروتلا ةغايصل دوهيلا ةداعإ فرع
.))ارزع(( دي ىلع،ةبوتكملا صوصنلا نم مهدنعظوفحم
 دق،يلبابلا يبسلا دنع ةاروتلا ةباتك اوداعأامل دوهيلا ّنأقبس ام ىلإ انفضأ اذإ.٤

 ثارتلا ّنأ اهدنع انكردأ ؛هيف هولخدأ امو ثيدح نم امب صنلا اوهّوش
 ّقح نم طيلخ وه اّمنإو، ًةضحم ةفارخ سيل دوملتلا يف ظوفحملا يدوهيلا يهفشلا
 ّنأ ةصاخ،)خانتلا( :بوتكملا سدقملا ثارتلا يف اًضيأ رمألا وه امك،لطابو
 .ليصألا ميدقلا ثارتلا ظفحل اًساسأ بتك دق دوملتلا
 ّنإ ذإ ؛اهيف مدقلا بناج،دوملتلا ةدامل ةسلسلا الوةبّترملا ريغةعيبطلا فشكت.٥

 نأ،ةرّخأتم تاعومجم لماكلاب اهعنصت وأ دارفأ اهقلتخي يتلا بتكلا ةعيبط نم
 ّنأ ريرقتلا نم قبس ام عنمي ال نكلو .قالتخالا بناج يفختل )ةكوبسم( نوكت

٥١٩
 فالآلا تائم غلبي ءايبنألا ددع ّنأ ىلإ دوملتلا بهذيو ،نيسمخو سمخ :ةسّدقملا رافسألا يف نيروكذملا ددع

٧٠٠٢ ,Christine J. Haven, Conveyance of Eternal love, Lulu.com ؛رظنا( , 

p. ٤١١(
٥٢٠

،م١٧٩١،ةّيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم،هبهاذمو هراوطأ،يليئارسإلا ينيدلا ركفلا،اظاظ نسح ؛رظنا
٥٩ ص



 يف ةّيداجألا )ةّيهفشلا ةركاذلا( ةعانص يف رفوألا بيصنلا هل ناك يدوهيلا لايخلا
.دوملتلا
 هّنإ-هيلع هب ضرتع ُي دق امل اًبّسحت-هباتك ماتخ يف لوقي نأ ىلإ))رجياج(( ّرطضا.٦
،ةّيمسرلا ريغ ةّيدوهيلا رافسألا هتدروأام عيمجنالطبب معزلا ناكمإلاب سيل هّنأ ّرقي
 يف رخآ ىنعم هل نوكي دق هّنأل؛ةفارخ ّالإ سيل هتدروأ ام ّنأ انناهذأ يف ادب نإو
 بسحت ةداهش هذهو ..٥٢١سانلا ةنسلأ ىلع هلكش ّريغتي نأ لبق ةّيلصألا هتروص
 دوهيلا( نم ةقيقحلا يف ناك هّنأل ؛يدوهي ربح اهبحاص ّنأ اهيلع رّكعي الو،انل
.سكدوثرألا دوهيلا فالخ ىلع رافسألا هذه ةسادق نوري ال نيذلا )نييحالصإلا

r

:اهنم،ةريثك بابسأل،دوملتلا ىلإ اًقيرط فرعي ملr اًدمحم ّنأ ّكش ال

 The Cambridge(())ةّيماخاحلا تايبدألاو دوملتلل جدربمك ليلد(( لوقي.١

Companion to the Talmud and Rabbinic Literature((دوملتلا ّنإ 
 ةنس٠٠٥ ىدم ىلع لاوحألا ىندأ يف دتمي اًثارت ّمضي(( يلبابلا

 ؛ةقدب هخيرات ديدحت نكمي ال ثارتلا اذه ّلج .٥٢٢

٥٢١
.A ؛رظنا Geiger, Judaism And Islam, p. ١٦١

٥٢٢
 نمز ّنأ نوررقي نم دنع سيلو،م٠٠٧و م٠٠٥ نيب يلبابلا دوملتلاةغايص نم ءاهتنالا نمز يف داقنلا فلتخا

 حيقنت ّنأ نوركني ال مهسفنأ مه م أ امك،خيراتلا اذه ىلإ لوزنلل مساح ليلد م٠٠٥ ةنس وه ةغايصلا نم ءاهتنالا
.))םיארובס(( ))مياروفسلا(( رابحألا دي ىلع نماثلا نرقلا ىدم ىلع اًسرامم ناك هيلإ ةفاضإلاو دوملتلا



((
Günter(( ))رجربمتس رتنوج((ريبكلادقانلا حّرصو،٥٢٣

Stemberger((ـب نونعملاهثحب يف))يماخاحلا ثارتلا خيرأت(( ))Dating Rabbinic 

Traditions(( 
 روهظ دعب هفيلأت نم يهتنا دق يلبابلا دوملتلا نوكي نأ هحيجرتب٥٢٤

))(( :مالسإلا

))a date somewhere after the Islamic conquest seems to be 

more realistic((
 ذخأ دق ميركلا نآرقلا ّنإ لوقلا مسحي ّنأ مزاجلل نيأ نمف ..٥٢٥

،هل قحال ال مالسإلل قباس يدوهي ثارت وه )سَبتقملا( ّنأو٥٢٦يلبابلا دوملتلا نم
 ةّيمالسإلا ةفاقثلل ًالقعم تحبصأو،م٣٣٦ ةنس تحتف دق )قارعلا( لباب ّنأ ةصاخ
!؟يداليملا عباسلا نرقلا تاذ يف

 لب،ةّيوبنلا ةثعبلا نمز ةّيبرع ةمجرت ا ًعطق هل فرعت الو،ةّيربعلابوةّيمارآلابدوملتلابتك.٢
.ةّتبلا ةّيبرع ةمجرت فرعت الو

٥٢٣
Charlotte Elisheva Fonrobert and Martin S. Jaffee, eds. The 
Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, 

Cambridge: Cambridge University Press, ٧٠٠٢ , p. ٩٥

٥٢٤
 ةّيتوهاللا ةّيلكلا نم ةّيرخف هاروتكد ىلع لصاح .ةّيواسمنلا ةّيميداكألا وضع :)م٠٤٩١ دلو( رجربمتس رتنوج

.اينولوك ةعماج يف سّرد امك انييف ةعماج يف ةّيدوهيلا تاساردلا ةسسؤم يف لمع .نجنتوج ةعماجل

٥٢٥
Reimund Bieringer and others, eds. The New Testament and 

Rabbinic Literature, Leiden: BRILL, ٩٠٠٢ ,p. ٢٨

٥٢٦
.)هانشملا( ال )هرامجلا( اًعبط دوصقملا



 ّنأ-اًقحال اًحوضو دادزيسو،اًقباس هانّيب امك-عطاقلا ليلدلاب تبث دق ناك اذإ.٣
 ىلع علّطيس فيكف ؛دوهيلاةماعل اًحاتم ناك يذلا ميدقلا دهعلا ىلع علّطي مل لوسرلا
!؟رابحألا ةصاخ ّالإ هلوادتي ال يذلا دوملتلا

ميركلا نآرقلا يف ءاج ام نيبو ةّيدوملتلا ليصافتلا ضعب نيب تا اشتلا.٤
– نم نيرسفملامالك  يف دجن ال،)اًدج ةليلق يهو(

 ةفاقث يف ةرضاح نوكت نأ يفنيامم ؛
 ماقم يف اهراضحتسا يضتقي قايسلا ّنأ مغر،نيينثولاو باتكلا لهأل ةّيبرعلا ةريزجلا
.ةّينآرقلا ص وصنلا ريسفت

 ةفرعم نم ميركلا نآرقلا هيلع لّدي ام حرشت نأ ةّتبلا نكمي ال ةليلقلا تا اشتلا هذه.٥
 ّنأ امك،خانتلا رافسأ يف ةدراولا ةعساولا و ةقيقدلا ليصافتلاب )هبحاص(

!!

 ةّيهفشلا ةركاذلا اهتظفح ةّيخيرات ليصافتل هركذ ميركلا نآرقلا ىلع اوركني نأ نير ّصنملل سيل
 نم ريثك ركذ ديدجلا دهعلا يف ءاجدق هّنأل كلذو،مويلا ةفورعملاةبوتكملا رافسألا نود دوهيلل
 ملعي ال امم،نيقباسلا ءايبنألا نمزب اهق ّلعت مغرميدقلا دهعلا يف ةدوجوملا ريغ صصقلاو ميلاعتلا
:اهنم . .ضحملا داهتجالاب

 ،ْمُهَزَكْرَم اوُكَرَـت ْلَب ،ِعيِفَّرلا ِمِهِماَقَم ىَلَع اوُظِفاَُحي َْمل َنيِذَّلا ُةَكِئَالَمْلا اَّمَأَو((:٦ اذوهي ةلاسر·
 َكِلَذ ِةَنوُنْـيَد ِراَظِتْناِب ،ِمَالَّظلا ِقاَمْعَأ   ِيف ٍةَّيِدَبَأ َلِسَالَسِب َنيِدَّيَقُم ْمُهُظَفَْحي ُّبَّرلا َلاَزاَمَف
)). ِميِظَعْلا ِمْوَـيْلا



 ِيتَّلا ِنُدُمْلاِبَو َةَروُمَعَو َموُدَس َْيتَنيِدَِمب ُّبَّرلا ُهَلَعَـف اَم َكِلَذَك َنوُفِرْعَـتَو((:٧ اذوهي ةلاسر·
 َنيِسِمَغْـنُمَو ،َىنِّزلا َءاَرَو َنيِعِفَدْنُم ،َنيِمِّلَعُمْلا َكِئلوُأ َلْثِم ،ِهِذَه ِنُدُمْلا ُلْه َأ َناَك ْدَقَـف .اَمَُهلْوَح
 ْتَناَكَف .اَهَرَّمَدَف ،ِةَّيِدَبَألا ِراَّنلاِب َنُدُمْلا ِهِذَه ُّبَّرلا َبَقاَع َكِلَذِل . ِةَعيِبَّطلِل ٍةَفِلاَُخم ٍتاَوَهَش ِيف
)). َنيِرَخآلِل ًةَرْـبِع َكِلَذِب

 اوُرُظْنا« : َلاَقَـف ،َمَدآ َدْعَـب ُعِباَّسلا ُخوُنْخَأ َأَّبَنَـت ،ْمِِهلاَثْمَأَو ِءَالُؤَه ْنَع((:٥١-٤١ اذوهي ةلاسر·
 َعيَِمج َخِّبَوُـيَو ،ِساَّنلا َعيَِمج َنيِدَيِل،ِهيِسيِّدِق ْنِم ِفوُلُألا ِتاَرَشَع ِةَبْحُصِب ٍتآ َّبَّرلا َّنِإ
 ِم ِِهلاَوْـقَأ ِعيَِمجَو اَهوُبَكَتْرا ِيتَّلا ِةَريِّرِّشلا ِمِِهلاَمْعَأ ِعيَِمج ِبَبَسِب ،َهللا َنوُباَهَـي َال َنيِذَّلا ِراَر ْشَألا
))! ِءاَيِقْتَألا ِْريَغ ِراَرْشَألا َنيِئِطاَْخلا ِنَع َّالِإ ُرُدْصَت َال ِيتَّلاَو اَِ  ُهوُناَهَأ ِيتَّلا ِةَيِساَقْلا
 ْتَلَعَج ٍةَجَرَد ىلإا ًبِعْرُم َناَك َدَهْشَمْلا َكِلَذ َّنَأ ُعِقاَوْلاَو((:٢١/١٢ نييناربعلا ىلإ ةلاس رلا·

)).افْوَخ ٌفَِجتْرُم ْلَبا  دِج  ٌفِئاَخ اَنَأ« : ُلوُقَـي ىَسوُم
  ،ىَسوُم ُسيِِربَْمي َو ُسيِّنَـي ) ِناَرِحاَّسلا( َمَواَق اَمَلْـثِمَو((:٣/٨ سواثوميت ىلإ ةيناثلا ةلاسرلا·

)). ِناَميِإلِل ٍلْهَأ ُرْـيَغ ْمُهـَّنَأ ََّنيَـبَـت ْدَقَو ،ٌةَدِساَف ْمُُهلوُقُع ٌساَنُأ ؛َّقَْحلا ِءَالُؤَه ُمِواَقُـيا ًضْيَأ َكِلَذَك
 َلاَوْحَأ َدَّقَفَـتَـي ْنَأ ِهِبْلَقِب َرَطَخ ِرْمُعْلا َنِم َنيِعَبْرَألا َغَلَـبامل َو((:٨٢-٧/٣٢ لسرلا لامعأ·

 ِنَع َعِفاَدُيِل َلَّخَدَتَـف ،ٌّيِرْصِم ِهْيَلَع يِدَتْعَـي ْمُهْـنِما ًدِحاَو ىَأَرَـف،َليِئاَرْسِإ ِينَب ْنِم ِهِتَوْخِإ
،َّيِرْصِمْلا َلَتَقَـف ُهَل َمَقَـتْـناَو ،ِموُلْظَمْلا

!اوُكِرْدُي َْمل ْمُهـَّنَأ َرْـيَغ . ِهِدَي ى َلَع ْمُهُذِقْنُـيَس َهللا َّنَأ ُهُتَوْخِإ َكِرْدُي ْنَأ ِلَمَأ ىَلَع
 ،ِناَوَخأ اَمُتْـنَأ : ًال ِئاَق ،اَمُهَـنْـيَـب َحِلْصُي ْنَأ َلَواَحَف ،ِناَكَراَعَـتَـي ِهِتَوْخِإ ْنِم ِْنيَـنْـثا َدَجَو ِيلاَّتلا ِمْوَـيْلا ِيفَو
؟ِرَخآلا ىَلَع اَمُكُدَحَأ يِدَتْعَـي اَذاَمِلَف
؟اَنْـيَلَعا ًيِضاَقَوا ًسيِئَر َكَماَقَأ ْنَم : َلاَقَو ،ا ًديِعَب ُهَعَـفَد ْنَأ َّالِإ ِهِبيِرَق ىَلَع يِدَتْع ُمْلا َنِم َناَك اَمَف
))؟ِسْمَأ َّيِرْصِمْلا َتْلَـتَـق اَمَك ِينَلُـتْقَـت ْنَأ ُديِرُتَأ



 ُهَّنَأ ى َسوُم َرُـبَك ْنَأ َدْعَـب َثَدَحَو((:٤١-٢/١١ جورخلا رفس يف اهركذ ءاج ةصقلا هذه
 ًال ُجَر ُبِرْضَيا  يِرْصِم ًال ُجَر َحَمَلَـف ،ْمُهَـتَّقَشَم َدَهْشَيَو َنيِّيِناَرْـبِعْلا ُهَتَوْخِإ َدِقَتْفَـيِل َبَهَذ
 . ِلْمَّرلا ِيف ُهَرَمَطَو َّيِرْصِمْلا َلَتَـق َكاَنُها ًدَحَأ ْدَِجي َْمل ْذِإَو ،ُهَلْوَح َتَّفَلَـتَـف،ا  يِناَرْـبِع

 ُبِرْضَت اَذاَم(( : ِءيِسُمْلِل َلاَقَـف ،ِناَبَراَضَتَـي ِناَّيِناَرْـبِع ِنَالُجَر اَذِإَو ِيناَّثلا ِمْوَـيْلا ِيف َجَر َخ َُّمث
 ؟َكَبِحاَص

 َفاَخ َف))؟َّيِرْصِمْلا َتْلَـتَـق اَمَك يِلْتَـق ىَلَع َتْنَأ ٌمِزاَعَأ ؟اَنْـيَلَعا ًيِضاَقَوا ًسيِئَر َكَماَقَأ ْنَم(( : ُهَباَجَأَف
)). َعاَذ ْدَق َرَـبَْخلا َّنِإا  قَح(( : َلاَقَو ىَسوُم

.جورخلا رفس صن يف ركذت مل ليصافت فاضأ دق لسرلا لامعأصن ّنإف، رهاظ وه امكو

 ْلَب ،اوُأَطْخَأ َنيِذَّلا ِةَكِئَالَمْلا ىَلَع ْقِفْشُي َْمل َهللا َّنِإَف((:٢/٤ سرطب ىلإ ةيناثلا ةلاسرلا·
 ِمْوَـي ىلإ َنيِسوُب َْحم َنوُّلَظَي ُثْيَح ،ِلِسَالَّسلاِب َنيِدَّيَقُم ِمَالَّظلا ِةَيِواَه ِقاَمْعَأ ِيف ْمُهَحَرَط
)).باَسِْحلا

نمز فرعت تناك الو لب،اًرثأ اهل مويلا فرعن ال ةّيدوهي رافسأ دوجو ىلع ميدقلا دهعلا دهشي
 تجرخ دقاهنم ءازجأ ّنأ حجارلا نمو،نورقب حيسملا لبق دوهيلل ةفورعم تناك امنإو،حيسملا
:رافسألا هذه مهأ و ؛يهفشلا ثراوتلا ىلإ يباتكلا ظفحلانم

.١٢/٤١ ددعلا رفس يف هركذ درو :))הוהי תמחלמ רפס(())برلا بورح رفس((·

يناثلا ليئومص رفسو٠١/٣١ ع وشي رفس يف هركذ درو :))רׁשיה רפס(())رشاي رفس((·
١/٧١.



٦١/٥و٤١/٩١لوألا كولملا رفس يف هركذ درو :))ليئارسإ كولم مايأ رابخأ رفس((·
٦١/٤.٥٢٧و

 رفس يف هركذ درو :))הדוהיו לארשי-יכלמ רפס(())اذوهيو ليئارسإ كولم خيرات رفس((·
٦٣/٨و٧٢/٧يناثلا مايألا رابخأ
 يف هركذ درو :))הדוהי יכלמל--םימיה ירבד רפס(())اذوهي كولم مايأ رابخأ رفس((·

١٢/٥٢و٤٢/٥يناثلا كولملا رفس
٩٢/٩٢ لوألا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))הזחה דג ירבד(())يبنلا داج رابخأ((·
٩/٩٢يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))הזחה ידעי תוזח(())ودعي يبنلاى ؤر((·
 يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))ינולישה היחא תאובנ(())ينوليشلا ايخأةءوبن((·

٩/٩٢
٢١/٥١يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))הזחה ודע רבד(())يئارلا ودعخيرات((·

٣١/٢٢و
يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))איבנה היעמש רבד(())يبنلا ايعمش خيرات((·

٢١/٥١
يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))יננח-ןב אוהי ירבד(())ينانح نب وهاي خيرات((·

٠٢/٤٣
٦٢/٢٢يناثلا مايألا رابخأ يف هركذ درو :))اي زع كلملا نع يبنلا ءايعشإ باتك رفس((·

٥٢٧
 ةرتف لبق بتك دق ىلعألا يف روكذملا باتكلا ّنإ ذإ ؛سدقملا باتكلا يف نمضملا مايألا رابخأ رفس ريغ اذه

 Richard Barrett, A Synopsis of؛رظنا( سدقملا باتكلا يتفد نيب دوجوملا ينوناقلا باتكلا نم ةليوط
Criticism Upon those Passages of the Old Testament in which Modern 
Commentators have Differed from the Authorized Version, London: 

Longman, ٧٤٨١ , ٤٢٨/٢(



يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))םיכלמה רפס שרדמ(())كولملارفسشا ردم((·
٤٢/٧٢
٣٣/٩١يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))יזוח ירבד(())نيئارلا رابخأ((·
١١/١٤لوألا كولملا رفس يف هركذ درو :))המלש ירבד רפס(())ناميلس رابخأ رفس((·
٦١ /٤٣ ءايعشا رفس يف هركذ درو :))הוהי רפס(())هوهي رفس((·
٢١/٣٢.٥٢٨ايمحن رفس يف هركذ درو :))םימיה ירבד רפס(())مايألا رابخأ رفس((·

٩/٩٢يناثلا مايألا رابخأ رفس يف هركذ درو :))איבנה ןתנ ירבד(())يبنلا ناثان خيرات((·
(( ّنأ))مفلا يبهذ انحوي(( ةسينكلا سيدق هنم طبنتسا يذلا

(())Πολλὰ τῶν προφητικῶν ἠφάνισται 

βιβλίων((.٥٢٩

:سكدوثرألاو كيلوثاكلا اهتسادقب نم ؤي يتلا افيركوبألا نمو

.٢/١ نييباكم٢ يفاهركذ درو))ءايمرإ تالجس((·

.٢/٣١ نييباكم٢ يف اهركذ درو))ايمحن تايركذ((·
.٢/٣٢ نييباكم٢ يف اهركذ درو))ينيريقلا نوسايل(( بتك ةسمخ·

٥٢٨
-Joseph Blenkinsopp, Ezra ؛رظنا( ينوناقلا )يناثلاو لوألا( مايألا رابخأ رفس ريغ وه

Nehemiah: A Commentary, Pennsylvania: The Westminster Press, ٨٨٩١ , 
p. ٠٤٣(

٥٢٩
Patrologiæ cursus completus,  Apud Garnier Fratres et J.-P. Migne 
Successores, ٢٦٨١ , ٠٨١/٧٥ , John Chrysostom, ‘Homily IX, the Gospel of St 
Matthew,’ in Nicene and post-Nicene Fathers, New York: The Christian 

Literature Company, ٨٨٨١ , ٨٥/٥



 هدروأ امو سدقملا باتكلا يف ءاج امنيب طلخ دقr لوسرلا ّنإ-ليق دقو-لاقي دق
:وه ّدرلاو.. دوملتلا

 اًدج ةقيمع ةفرعم هلr اًدمحم ّنأ نآرقلا ةّينّابر يف نيقرشتسملا نم نونعاطلا ضرتفا
 ناكأ ءاوس– بهاذملاو ريسفتلاو صصقلاو ةّيعيرشتلا ماكحألاو دئاقعلا ةيحان نم ميدقلا دهعلاب
 ميقتسي فيكف...-مّلعم نعا ًذخأ وأ ةسدقملا رافسألل ةرشابم ةءارق ىلإ اًعجار )ملعلا( اذه
!؟دوملتلا يف نّودملا يهفشلا ثارتلاو ةسّدقملا ةّيناّبرلا رافسألا نيب زّيمي مل هّنأ معزلا كلذ عم

 كلذ ىلع اودا ز لب،طقف ةّينيدلا رافسألابrلوسرلا ملع نوقرشتسملا ضرتفي مل
 ةّقدب، ّريغيو صقنيو ديزيف ؛هراكفأ قفاوت يتلا ةروصلا ىلع ةداملا هذهلّكشي ناك هنأ مهمعز
.ا ود وه اموةسدقملا صوصنلا نيب هطلخ نيبوكلذ نيب عم ُجي فيكف !!ذف نّكمتو ةيلاع

 نايب يف كش الب ةّجح مهمهفو– اهل ةباحصلا مهفو،ةريثكلا ةّيوبنلا صوصنلا ّلدت
 ءايبنألا خيرات نع دوهيلا هركذي ام ضفري نكي ملrلوسرلا ّنأ ىلع-ةّيوبنلا لاوقألا تالالد
 لهأ اوقدصت ال(( :ثيدح كلذ ةّلدأ نمو ؛ةسّدقملا رافسألا يف هيلع اًصوصنم نكي مل اذإ

 ءاملع همهفدقف،٥٣٠.)))ةيآلا())انيَلِإ َلِزنُأ آمو هّللاِب انمآ(( :اولوقو مهوبذكت الو باتكلا
 اّمنإو،ةفّرحملا ةاروتلا يف ةنمضملا صصقلاب صتخيالهّنأ ىلع مويلا ىلإ ةباحصلانمزذنم مالسإلا
 مل مأ ةسدقملا رافسألا يف تدرو ءاوس،مهلاوقأو نيقباسلا صصق نم دوهيلا هيوري ام لك لمشي
 يف ملعلا لهأو ةباحصلا نع دهعُي مل ذإ ؛مهرافسأو ىراصنلل ةبسنلاب رمألا كلذكو،درت
 نممأ وهةسّدقملا رافسألا نمأ،هب نوربخي ام لصأ نع باتكلا لهأ مهلاؤس ةيلاتلا لايجألا
.ةبوتكملا ريغ ةثراوتملا صصقلا

٥٣٠
٥٨٤٤/ح ،))انيلإ لزنأ امو هللااب انمآ اولوق(( باب ،ريسفتلا باتك ،يراخبلا هاور



oىرخأ رداصم:
 رافسأ ىلإ ميركلا نآرقلا يف ءاج ام ةبسنل ة َِّمهو ّم َه نم نيقرشتسملا ةماعو نورّصنملا هادبأ امل ا ًرظن
:اهنمو ؛اهركذ قبس يتلا ريغ ةريثك رداصم ىلإ ثحبلا م  دتما دقف ؛م اباتكو باتكلا لهأ

)):
 ذوخأم٥٣٣}ءامْلا ىَلع هشرع ناَكو{ : ىلاعت هلوق ّنأ٥٣٢))ليدست((و٥٣١))رجياج(( نم ّلك ركذ
.ءاملا ىلع ّبرلا شرع ّنإ١/٢ نيوكت ىلع هقيلعت يف))يشار(( لوق امهليلدو،دوهيلا نم
:وه ّد رلاو

 המלש(())يقاحستي ومولش(( يقيقحلا همسا ريهش يدوهي ربح وه،هنع ثّدحتملا))يشار((:

 لزانلاميركلا نآرقلل اًردصم همالك نوكي فيكف !!م٥٠١١ ةنس يفوتو م٠٤٠١ ةنس دلو))יקחצי
!؟عباسلا نرقلا يف

 لقن وه))يشار(( هلاق ام ّنأ هتهبش كبحل فاضأ دقف ؛هاوعد تفاهتب))ليدست(( ملعل اًرظن :
:هنأل ؛هنم ةحوضفم ةعيدخ يهو .. فورعم يدوهي ثارتل

 ثارتلا ّلك يف اشبن دق))رجياج((و هنإ ذإ،هضرعتسال مالسإلل قباس دحاو ردصم هل ناك ول )١(
 ناك نإ،دوهيلا نم نيقباسلا بتك نع ةّيدقعلا ةلأسملا هذه لثمىفخت نأ نكمي الو،ح اتملا يدوهيلا
.ميدقلا ثارتلا يف دوجو اهل

٥٣١
.A؛رظنا Geiger, Judaism and Islam, ٠٧٩١ , p. ٢٧

٥٣٢
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur’an؛رظنا , ١١٩١ , p. ٣٢١

٥٣٣
)٧( ةيآلا /دوه ةروس



 نمف ؛يدوهي ثارت نع لقن وه هركذ ام ّنإ١/٢نيوكت ىلع هقيلعت يف هسفن))يشار(( لقي مل)٢(
!؟ىعّدملا هليصفتب))ليدست(( ءاج نيأ

:لاق دقف ؛هنم ةلالدلا ماهلتسال١/٢ نيوكت صن قاطنتسا ددصب))يشار(( ناك :

)).وه كرابم،سودقلا مفسَفَـن/حيرب ءاملا هجو ىلع فرفريو ءاوهلا يف قّلعم د ا يسرك(( :يأ

،هيلع قيلعتلا ددصب وه يذلا صنلا ىنعمل صاخلا هرّوصت ءاطعإ ةلواحم ددصب))يشار(( ّنأ انه ّيلج
 يذلا ىنعملا لمتحي ّصن وهو،)١/٢ نيوكت())هايملا حطس ىلع فرفري هللا حور ناك(( :لئاقلا و
 دهعلا يف روكذم وه امك هشرع ىلع ّبرلا ءاوتساب نونمؤي دوهيلا ّنأ ةصاخ،))يشار(( هنم هطبنتسا
.-٥٣٥ىراصنلا هب نمؤي ام اًضيأ وهو-٥٣٤ميدقلا

 The New American(( سدقملا باتكلل ةّيكيلوثاكلا ةمجرتلا تاعبط ىدحإ تدروأ :

Bible((٥٣٦.ءامسلا ةّبق ولعت يتلا هايملا قوف ّبرلا شرع اهيفو،نوكلل يدوهيلا رّوصتلل ةروص

٥٣٤
))هللا شرع((  لاقم يف٤٠٧ ص))The Encyclopedia of Judaism(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا يف ءاج

))Throne of God((: ))سدقملا باتكلا يف عئاش،هناطلس ةوقل زمري امب،شرع ىلع سلاج هللا ّنأ موهفم((،
 :هللا شرع(( :قباسلا مسالا سفنبلاقم يف))A Popular Dictionary of Judaism(( مجعميف ءاجو
 لاينادو )١لصفلا( لايقزح ،)٦ لصفلا( ءايعشإ يف شرعلاىلع سلاج هّنأ هللا فِصو .هللا ضرتفملا ناكملا
 Lavinia Cohn-Sherbok and Dan Cohn-Sherbok, Dictionary of())...)٧لصفلا(

Judaism, Curzon Press, ٥٩٩١ , p. ١٨١ ...٩/٤ ةمكحلا رفس يف اًضيأ شرعلا ركذ درو دقو ,) (
٥٣٥

...٢١/٢ نييناربع ؛رظنا
٥٣٦

Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.٤



  هيف تمكارت نمز يف،اسنرف لامش يف دلو يذلاو ةعساولا ةفاقثلا بحاص))يشار(( شاع:
 جوأ تغلبو ا اطلس ةّيمالسإلا ةفاقثلا تطسب ثيح هل ةروا ا سلدنألا يف دوهيلا تاباتك
 لدابتل دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملل ةبصخلا ضرألا )سلدنألا( اينابسإ تناك دق((واهعاعشإ



،٥٣٧))نابسإلا دوهيلا نمتناك دوهيلا نيرّسفملا ربكأ ةقبط ّنأ ىرن نأ برغتس ُي ال كلذلو ؛راكفألا
 نم نيملسملاةفاقث عم ًالصاوتمو )سلدنألا( مالسإلا دالبل اًقصالم))يشار(( شاع،نمزلا كاذ يفو
 ةّيبيلصلا برحلا دهش نمز يف ابوروأ يف )ةراثإ( رثكألا تناك يتلا مهراكفأ ىلع عالطالا لالخ
.ةّيمالسإلا مولعلا نم هلبق اودافتسا نيذلا نييسلدنألا دوهيلا حارشلا لاوقأ نم ةدافتسالابو،ىلوألا

 Eve(())عونلاو نيوكتلا يف ةّيمالسإو ةّيحيسمو ةّيدوهي تاءارق :مدآو ءاوح((باتك باحصأ رّرق دقو

and Adam: Jewish،Christian،and Muslim readings on Genesis and 

gender((قلخ ةّصق نم نيرّسفملاو حاّرشلا فقومل اًضرع مّدق يذلا ))ءاملع دنع))ءاوح((و))مدآ 
-لاثمك- يشار يسنرفلا رّسفملا لثم )commentators( نوق ِّل َع ُم(( :نيملسملاو ىراصنلاو دوهيلا

 ةّيوحنلاو ةّيجولوليفلا تاودألا اورّوطنيذلا
 اوناك دوهيلا نم اًريبك اًددع ّنأ ببسب هّنإف،كلذ ىلع ةوالع .ةّينآرقلا م اسارد يف ةدعاسملا
 ؛نوملسملا اهمكحي ضارأو،ةّيبرعلاب ةقطانلا دالبلا نونكسي

.((٥٣٨

 ةسردم((ـب نونعملا هثحب يف ))Avraham Grossman(( ))نامسورج ماهارفأ((يدوهيلادقانلا لاقو
 The School of Literal Jewish Exegesis in(( ))اسنرف لامش يف يفرحلا يدوهيلا ريسفتلا

Northern France((نم يناثلا فصنلا يف يدوهيلا ريسفتلا ملع اهفرع يتلا ةروثلا ّنأ رّرق نأ دعب 
 وحنلا ءاملع(( :)ةّيدوهيلا-ةّينابسإلا ةفاقثلا ريثأت( اهلّوأ،لماوع ةثالث ىلإ عحرت رشع يداحلا نرقلا
 ريبك ريثأت مهل ناك،ةسدقملا رافسألا ريسفت عم نولماعتي ام اًريثك اوناك نيذلا اينابسإ يف دوهيلا

 اينابسإ يف و اسنرف يف ة ّيدوهيلا زكارملا نيب كانه ناك،ةدعاقك .

٥٣٧
Stephen M. Wylen, The Seventy Faces of Torah: the Jewish way of 

reading the sacred Scriptures, New Jersey:  Paulist Press, ٥٠٠٢ , p. ٩٣١

٥٣٨
 .Kristen E. Kvam, Linda S. Schearing and Valarie H. Ziegler, eds؛رظنا

Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and 
gender, IN: Indiana University Press, ٩٩٩١ , p. ٢٧١



 حرشل ةّيبرعلا ةغللا ةّيمهأل يشار كاردإ ...
٥٣٩)).نابسإلا دا ّقنلا ريثأت ىلإ ةريبك ةجردب دوعي ةسدقملا رافسألل ةّيربعلا تاملكلا

!رشابملا ءارقتسالا اهديصر ةداهش اّ إ
 نإ– نآرقلاب هرّثأت نوكيف ؛اًحجار قلخلا ءدب نع ينآرقلاثيدحلاب))يشار(( ةفرعم لعجيقبس ام ّلك
!سكعلا ال لصألا وه-ةطقنلا هذه يف رّثأتلاو ريثأتلا رمأ تبث
:ريتسإلינש םוערת  يناثلا موجرتلا
 ّنأ مغريصصقلاليصفتلا يف ديدش عّسوتهيفو،ريتسإ رفسل ةيناثلا ةّيمارآلا ةمجرتلا وه موج رتلا اذه
 ةّيباتكلا ةّيربعلا اوسن نيذلا دوهيلا ىلإ سدقملا صنلا بيرقتل ّالإ لصألا يف بتكت مل تاموجرتلا
 ّنأ اًملع،ةريبك تافالتخا يناثلا موجرتلاو ريتسإ رفسل لّوألا موجرتلا نيبو.ةّيمارآلا ةغللا اونبتو
٥٤٠.اًبيرقت م٠٠٥ ةنس فّلأ دق لّوألا موجرتلا

 لصأ يف رظنلا ّنكل،)أبس ةّصق( ميركلا نآرقلا رداصم دحأ وه يناثلا موجرتلا ّنأ نورصنملا ىعّدا
 ةّيدوهيلا ةعوسوملاتركذ دقف ؛مالسإلا دعب فّلأ دق هّنأ انل فشكي موجرتلا اذه
))Encyclopaedia Judaica((دق موجرتلا اذه فّلؤم ّنأ ىأر نم داّقنلا نم ّنأ 

 بتك يفءايبنآلا صصقو ةّينآرقلا ريسافتلا يف ءاج ام لمعتسا دق هّنأ يأ،٥٤١
.يمالسإلا ريسفتلا

٥٣٩
Avraham Grossman, ‘The School of Literal Jewish Exegesis in 
Northern France,’ in Magne Saebo, Hebrew Bible, Old Testament: the 
history of its interpretation, the middle ages,  Gottingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, ٠٠٠٢ , V. ٢/١ p. ٧٢٣

٥٤٠
Graig Evans, Ancient Texts for New Testament Studies, a؛رظنا guide 

to the Background Literature, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 
٥٠٠٢ , p. ١٠٢

٥٤١
٩١ ,Encyclopaedia Judaica ؛رظنا / ٤١٥



 :تلاق دنع اًمسح رثكأ))The Encyclopedia of Judaism(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا تناكو
 يف ناك ]موجرتلا اذه[ فيلأت نمز ّنأ ىلإ ريشي ام وهو ؛((
 Some of the motifs are borrowed from the(( )).نماثلا نرقلا لّوأ وأ عباسلا نرقلا رخآ

Koran; this points to the late seventh or early eighth century as the time of 

its composition.((
٥٤٢

 اذه فيلأت نمز لوح ةنيابتملا ءارآلا ىلإ))Encyclopaedia Judaica(( ةعوسوم تراشأ دقو
 هرّرق ام وهو رخآ يف ف ّلأ دق هّنأ ْت َح َّج َر و،موجرتلا
.))The Oxford Dictionary of the Jewish Religion((ةّيدوهيلا ةنايدلا مجعم اًضيأ

٥٤٣،
٥٤٤.))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفسب موجرتلا اذه ةقالع كلذ ىلع ةّلدألا نمو

 موجرت نع هبايغو مالسإلا دعب رهظ يذلا يناثلا ريتسإ موجرت يف تا اشتلا هذه روهظ ّنأ ّكش الو
 سابتقالا ردصم وه ميركلا نآرقلا ّنأ ىلع ةرهاظ ةلالد لمحي،مالسإلا لبق بتك يذلا لّوألا ريتسإ
!سكعلا ال

))دلفسورج درانرب(( دقانلا هركذ ام،موجرتلا اذه )لصأ( نع ثيدحلا يف درو ام ّمهأ نمو
))Bernard Grossfeld((

 راشأ دقف ؛ريتسإل يناثلاو لّوألا موجرتللةّيزيلجنإلاهتمجرتل هتمدقم يف٥٤٥
 يف وه امك اً اشت٧١ وهو،))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفسوموجرتلا اذه نيب ريبكلا هباشتلا ىلإ

٥٤٢
Phil. D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, 

p. ٠٩٦

٥٤٣
 R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford؛رظنا

Dictionary of the Jewish Religion, p. ٦٧٦
٥٤٤
٩١/٥١٥ ,قباسلا ردصملارظنا
٥٤٥

 تاساردلا مالعأ نم .دعاقتلا لبقنسنوكسيو ةعماج يف ةّيدوهيلا تاساردلا مسق سيئر :دلفسورج درانرب
 تاودألاو ةّيزيلجنإلا ةغللا ىلإ تاموجرتلا ةمجرت يف تافلؤملا نم ددع هل .تاموجرتلا يف نيصصختملا مهأ نم و ةّيمارآلا
.ا  ةقّلعتملا ةّيملعلا



 دق موجرتلا اذه ّنأ ىلإ اًضيأ اراشأ دق))Zunz(())زنوز((و))Posner(())رنزوب(( ّنأ ركذو .صاخلا هليلحت
 رداصم نم ناك يذلا ريتسإل لّوألا موجرتلا سكع ىلع))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفس نم ذخأ
 درانرب(( ربتعا اميف،نماثلا نرقلا يف ريتسإل يناثلا موجرتلا فيلأت اخّرأو،))رزاعيلإ يبريديقرف(( رفس
،٥٤٦عساتلا نرقلا ةيادب يأ،م٠٠٨ ةنس وه موجرتلا اذه فيلأتل نكمم خيرأت ركبأ ّنأ))دلفسورج
٥٤٧.))The Jewish Encyclopedia(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا هتراتخا ام سفن وهو

 ةيردصملةدّكؤم ةّجح٥٤٨نيطسلف يف فّلأ دق موجرتلا اذه ّنأ))دلفسورج درانرب(( ةظحالم ّدعُتو
 نين رقلا يف نيطسلف ىلع ةنميهم تناك  ةّيمالسإلا ةفاقثلا ّنإ ذإ ؛هل ةّيمالسإلا ريسافتلاو نآرقلا
 ّنأ))ثفيرج يندس(( دقانلا دهش ىتح ؛ةماع باتكلا لهأ ىلع ترّثأ دقو ،ا يداليم عساتلاو نماثلا
٥٤٩)).ةينيطسلفلا ةقطنملا يف ترهظ ةيبرعلا ةغللاب ركبألا ةينارصنلا جذامنلا((

 يف ءاج ام اًضيأ هباش اّمنإو،ينآرقلا صنلا ة اشم ىلع رصتقي مل هّنأ موجرتلا اذه يف ظحالي اّممو
.نيطسلف ىلع ةنميهملا ةّيمالسإلا ةفاقثلاب هرّثأت قمع رهظي امب ؛٥٥٠ةّينآرقلا ريسافتلا

٥٤٦
,Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther؛رظنا translated, with 

Apparatus and Notes, Minnesota: The Liturgical Press, ١٩٩١ , p. ٠٢
٥٤٧

٣٤٢/٥ ,The Jewish Encyclopedia؛رظنا

٥٤٨
 Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther, translated, with؛رظنا

Apparatus and Notes, p. ٩١ - ٠٢
٥٤٩

Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 
Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, ٥٨٩١

Volume ٩٦ , p. ١ ١٦
٥٥٠

 Jacob Lassner, Demonizing the Queen of Sheba: boundaries of؛رظنا
gender and culture in Postbiblical Judaism and medieval Islam, 

Chicago : University of Chicago Press, ٣٩٩١ , p. ٠٣١



 ام ىلإ دوعت ةطوطخم انيدل تسيل( ريتسإل يناثلا موجرتلل ةرّكبم ةطوطخم كالتما نع انزجع ربتعيو
 ىنبت لهف ؛ميركلا نآرقلل موجرتلا اذه ةّيردصمب نولوقي نمل ىرخأ ةنحم )٥٥١رشع يناثلا نرقلا لبق
!؟نونظلاو تاصّرختلا ىلع ةريبكلا ىواعدلا

:ديدجلا دهعلا افيركوبأ

 اـهيف لاـق ةّيـضق مـهأ،ميرـكلا نآرقلا يف ةدراولاامهتلوفطوهّمأوحيسملا داليم ليصافت ضعب ربتعت
 ىوعدـــلا هذـــههـــجاوتو.ميرـــكلا نآرـــقللةـــّيفيركوبألا لـــيجانألاةّيردـــصمب نورـــّصنملا

:يهو؛ثحبلا أدتبم يف
 يف،ةــقطرهملافــئاوطلل ةــّيفيركوبألا رافــسألا راــشتنا ىــلعمــكحملا يخيراــتلا ليلدــلا باــيغ)١

 ةعوـــسوم(( تـــلعج يتـــلا يـــه ةـــقيقحلا هذـــه ّنأ ودـــبيو.ةـــّيوبنلا ةـــثعبلا نـــمز ةـــّيبرعلا ةرـــيزجلا
 نيــب تا اــشتلا ىــلع قــّلعت ةّيقارــشتسالا))Encyclopaedia of Islam(( ))مالــسإلا
 ّلدــي ال كــلذ ّنإ اــهلوقب ةــّيفيركوبألا لــيجانألا ضــعب يف ءاــج اــمو ينآرــقلا صــصقلا ضــعب
 يوفــــش ثارــــت دوــــجو وــــه-اــــهمعزب- حــــجرألا ّنأو ،اــــمهنيب ةرــــشابم ةلــــص دوــــجو ىــــلع
٥٥٢.امهل اًردصم ناك كرتشم

.ةيوبنلا ةثعبلانمزةّيفيركوبألا رافسألا هذهل ةّيبرع تامجرت بايغ)٢

ينــيتال،يــطبق،ينايرــس،يناــنوي( اهلوــصأ عّوــنتو،اهتّيردــصم ىعّدــملا رافــسألا هذــه ةرــثك)٣
 ةــطاحإلا ىــلعr مالــسإلا يبــن ةردــق لوــحا ًداــج ًالاؤــس حرــطي؛اــهنطاوم دــعابتو )...

٥٥١
١٣١ ص،قباسلا ردصملا رظنا
٥٥٢

 .A. J. Wensinck, ‘Maryam,’ in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E؛رظنا
Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of 

Islam, Brill Online, ٠١٠٢



 يـه اـهل فرـعتمل يتـلا ةـّيمسرلا لـيجانألا يف ءاـج اـمبهـتطاحإ نـم اـًضيأ ض ُرتفا ام عم،ا 
!!هنامز يف ةّيبرع ةمجرت اًضيأ

 فيلأـــت ّنأ ةـــصاخ،لـــئاوألا ىراـــصنلا نييعافدـــلا باـــّتكلا دـــنع ىوعدـــلا هذـــه رـــهظت مل)٤
 يف دوـلوملا- )يقـشمدلا اـنحوي( عـما ًرـّكبم أدب دق ميركلا نآرقلا ىلع موجهلا يف ىراصنلا
-م٩٤٧ /ـــه٦٥ اــًبيرقت-م٦٧٦(-هــنع هللا يــضر))نايفــس يبأ نــب ةــيواعم(( مــكحرـخآ
 عباــــسلا نرــــقلا يف ةــــّيبرعلا ةــــئيبلا يف ةرهتــــشم تــــناك رافــــسألا كــــلت ّنأ وــــلف،) ـــــه٢٣١
 م اـفلؤم اوـبتكو ةّيمالـسإلا ةـلودلا لـخاداوـشاع نيذلا ىراصنلا نويعافدلا ناكلا يداليم
 ملاـــــــعلل ةـــــــيذاحملا٥٥٣ةّيقرـــــــشلاةـــــــّينامورلا ةـــــــّيروطاربمإلا يف اوـــــــشاع نيذـــــــلا وأ، ّرـــــــسلا يف
 ؛اــهوركذ دــق،ةرطاــبألاو تاوباــبلا نــم معدــب مالــسإلا ّدــض م اــباتكاوفّنــصو،يمالــسإلا
– مـــّلع يذــلا))ى ريـــحب بــهارلا(( نــع ثيدـــحلاب اــًساسأ اوــفتكاو،كـــلذ اوــلعفي مل مهنــكل
.ةعبرألا ةّيمسرلا ليجانألا يفلّصفم وه امr لوسرلا-مهمعزب

،يروطـــسنلا بهذـــملا ىلإ))ى ريـــحب(( بـــهارلا بـــسنت ىراـــصنلا نييعافدـــلا تاـــفلؤم ةـــماع)٥
 يف ىوعدــلا هذــه ظــحالن نأ اــنناكمإبو،ةــّيمسرلا ةــعبرألا لــيجانألاب فرتــعي بهذــم وــهو
 Summa Totius(( ىطـــسولا نورـــقلا يف ميرـــكلا نآرـــقلا يف نـــعطلا يف باـــتك رهـــشأ

Haeresis Saracenorum(())بورـــحلل ينيدــلا كّرــحملا ربــتعي يذــلا))لــّجبملا سرــطبل 
rا ًدــمحم مــّلع دــق يروطــسنلا))ى ريــحب/سوجرــس(( نأ باــتكلا اذــه مــعز دــقف ؛ةّيبيلــصلا
 هــعنمل م اــفارخ هوــمّلعف دوــهيلا لّخدــت مث،يروطــسنلا مــهفلا قــبط دــيدجلاو ميدــقلا دــهعلا
٥٥٤!ةّينارصنلا ىلإ لّوحتي نأ نم

٥٥٣
))Hieronymus Wolf(( يناملألا خّرؤملا اهيلعاهقلطأ ةيمست يهو ،)ةّيطنزيبلا ة ّيروطاربمإلا( مساب فرع ُت

!اهطوقس نم نرق دعب ،م٧٥٥١ ةنس
٥٥٤

 ,Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus ؛رظنا

Chicago: University of Chicago Press, ٨٨٩١ , p. ٠٦



 الو،يمالــسإلايريــسفتلا طاــشنلا نــم ةرــّكبم ةرتــف يف ريــسفتلا بــتك تايليئارــسإلا تزــغ)٦
 تاــياور يف ليــصفت نــمءاــج اــمل اــًبراقم وأاــًيفرح ًالــقن بــتكلا هذــه يف كــلذ مــغر ىرــن
 ىـــعّدا يتـــلا عــضاوملا يف ةـــّيفيركوبألا بــتكلا يف يـــه اــمكاـــمهتلوفطوهــّمأوحيـــسملاداليــم
.اهركذ يتأيس امك افيركوبألا نم اهسبتقا دق ميركلا نآرقلا ّنأ نو ر ّصنملا

 ةـملظمةـقطنمكلذـب يـهو،حيـسملا ةـلوفط رـمأ يفا ًدجةرصتخم ةعبرألا ليجانألا تناك)٧
 ميرـكلا نآرـقلا يف ءاـج اـم ّد ر ّنإف يلاتلابو؛ةسينكلل ةّيمسرلا صوصنلا يف حيسملا ةايح يف
 لـيجانألا يف ءاـجاـم ةـماع ةحـص ضرـف ىـلع– ةـيمسرلا لـيجانألا يف هـل رـكذ بايغ د ر 
.ميركلا نآرقلا تافاضإ يفنعطلل ىقري ال-ا ًيخيراتةّيمسرلا

 ةـقرف ّنإ ّىتـح ؛ىلوألا نورـقلا يف ىراـصنلا نيـب اـًفورعم ناـك حيـسملاةـلوفط لوـح فالـخلا)٨
 ّىتـم لـيجنإ نـم ةخـسن وه-))سوينافيبإ(( لوقي امك– ليجنإب نمؤت تناك٥٥٥نيينويبألا
٥٥٧.حيسملا ةلوفط ةصق هنم تفذح دق ليجنإ هّنأيأ ؛٥٥٦نيلّوألا نيلصفلا نود

 دجتــسي اــم ءوــض يف اهــصصقو لــيجانألاصوــصن ةءارــق نودــيعي موــيلا ىلإ داــّقنلا لازــيال)٩
 لـيجنإ((؛رـمألا اذـهل لاـثم لـضفأ ّلـعلو،ةـّيفيركوبأ تاـطوطخمل ةـثيدح تافاشتك ا نم مهل
 ةـماع دـنع موـيلا ّدعي ثيح،م٥٤٩١ ةنس رصم يف يدامح عجن يف فشتكملا٥٥٨))اموت
 يف حيــسملا لاوــقأ نــم ريــثكلا لــقني يذــلا ّصنــلا وأةــيمسرلالــيجانألا رداــصم دــحأ داــّقنلا

٥٥٥
  ،)ةّيدوهيلا ةّيحيسملاب( فرعي ام ىلإ يمتنت ةقرف :اًحالطصا .)ءارقفلا( :ةغلםינויבא نوينويبألا :ةّينويبألا

 هّنأ كلذ عم ىرتو )عوسي( ةّيهولأ ةقرفلا هذه ضفرت .ةّيدوهيلا تاداعلاو عيرشتلاب مازتلالا بوجو ىرت تناك
.)سلوب( لالض ىرتو يراوحلا )بوقعي( دّجمت امك ،)حيسملا(

٥٥٦
٠٣ ,Epiphanius Of Salamis, Panarion؛رظنا . ٤١
٥٥٧

 نوكي نأ لمتحملا نم هّنأ ىلإ هل ثيدح لاقم يف))James R. Edwards(())زدراودإ .ر سميج(( بهذ
,James R Edwards؛رظنا !اقول ليجنإ رداصم دحأ))نيينويبألا ليجنإ(( New Testament 

Studies. Cambridge: Oct ٢٠٠٢ . Vol. ٨٤ , Iss. ٤; p. ٨٦٥ - ٦٨٥٥٥٨
.اًقحال هركذ يتأيس يذلا اموتل ةلوفطلاليجنإ ريغ وه



 ىـــلع نيـــعت يتـــلا تاـــباتكلا ّمـــهأ دـــحأو،٥٥٩لـــصألا ىلإ برـــقأ ةروـــص يف لـــيجانألا هذـــه
.يتوهاللاو يخيراتلااهليكشت مهف

،حيـسملا ةـلوفط رمأ يف ةّيفيركوبألا رافسألاو ميركلا نآرقلا نيب يلامجإلا قافتالا)٠١
 نوـكت نأ ىلإ ىـقرت ال اًدـج ةليلق تا اشت يهو،تازجعملا صصق ىلعا ًساسأ بصنم
.دئاقعلاو ليصافتلاو صصقلاب مختملا يفيركوبألا ثارتلاب ينآرقلا )!عّبشتلا( ىلع ةّجح

 ينارــصنلا ثارتــلا راــثآ نــم هراــبتعاب،ةــلوفطلا اــفيركوبأ يف ءاــجاــم ّلــك ةــّيخيرات ّد ر)١١
 لوـقلا يف عـّطنتلاو رورـغلا نـم ريـثكلا لـمحي،يداليـم يناـثلا نرـقلا نـم أدـبي يذـلا رّخأتملا
 ةــــلوفطلا اــــفيركوبأوةــــماع ةينارــــصنلا اــــفيركوبألاب اــــنتفرعم ّنإ ذإ ؛٥٦٠رّربــــملا ريــــغ مــــسحلاو
 فــــشتكن موــــيلا ىلإ اـــنلزال اــــنّنأ اـــمك،فعــــضلا نــــم ةريـــبك ةــــجرد ىـــلع لازــــت ال،ةـــصاخ
 اـًملع،اـهمسا ريـغ فرـعن نـكن مل وأا ًئيـش اـهنع مـلعن نـكن مل ةـّيفيركوبأ بـتك تاطوطخم

٥٥٩
 رظن اذإ(( :)م٦٢٩١ ةنس دلو())Helmut Koester(())رتس و وك تمله((يعوسوملا يباتكلا دقانلا لوقي

 ّنإف ؛ديدجلا دهعلا يف هيف تظفح يذلا لكشلاب اهل ةنراقم يف ،اهظافلأو اهدارفإ يف )حيسملا( لاوقأ لكش ىلإ دحاولا
 لاكشأ ىلع ةمئاق تامجرت رهظُيس وأ يديلقتلا لوقلل ةلاصأ رثكأ لكش ىلع اًظفاحم اًبيرقت اًمئادودبيس اموت ليجنإ
 ةّيلك يف ةّينيدلا تاساردلا ذاتسأ))Stevan L. Davies(())زيفيد .ل نفيتس(( دقانلا :لاقو.)).ةلاصأ رثكأ
)).بوتكملا ثارتلل ةنكمم ةّيئادب ةروص ىلجأ لمحي اموت ليجنإ ّنأ داّقنلا نم ديدعلا ظحال(( :سالاد يف ايروكرزم
 :Stevan L. Davies, The Gospel of Thomas, Massachusetts؛رظنا(

Shambhala Publications, ٢٠٠٢ , p.xlii ((

٥٦٠
 يراصنلا نييعافدلا-ديدجلا دهعلا افيركوبأ يف صصختم–))Tony Burke(())كروب ينوط(( دقانلا مّ ا

 ثاحبأ جئاتن رايتخا يفةيئاقتنالاو ،ةّيدقن ريغ ةماع تاسارد ىلع دامتعالاو،ةّيفيركوبألا رافسألا تاساردب لهجلاب
...نيصصختملا

 .Tony Burke, "Heresy Hunting in the New Millennium," SBL Forum , n.p ؛رظنا
[cited Aug ٨٠٠٢ ]. Online:

http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID= ٧٨٧

http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID


 دــقانلابهذــم وــه اــمك-اــهنمو،يداليــم ل ّوألا نرــقلا ىلإهــفيلأت لــصأ دوــعي اهــضعب ّنأ
:-٥٦١))ناسورك كينيمود نوج(( زرابلا

.م٠٥ لّوألا هريرحت :))Gospel of Thomas(())اموت ليجنإ((·

٥٦٢.م٠٥ :))Egerton Gospel(())نترجأ ليجنإ((·

.م٠٥ :))Fayyum Fragment(())مويفلا ةرذش((·

.م٠٥ :))٤٢٢١ Papyrus Oxyrhynchus(())٤٢٢١ةّيسنهبلا ةّيدربلا((·

.م٠٨ :))٠٤٨ Papyrus Oxyrhynchus(())م٠٤٨ ةّيسنهبلا ةّيدربلا((·

 ةّيــصونغلا ةلاــسرلل ةــبّذهم ةخــسن :))Dialogue Collection(())راوــحلا ةــعومجم((·
 نـم عباـسلا دـقعلا رـخآ :))Dialogue of the Savior(())صـّلخملا راوح(( ةّيطبقلا
.لوألا نرقلا

 فـــصنلا يف فــّلأ :))Apocryphon of James(())بوـــقعيل يرــسلا باــتكلا((·
٥٦٣.م٠٥ ةنس ىلإ دوعي اًثارت ّمضي هنكل،يناثلا نرقلا نم لّوألا

٥٦١
 دحأ .))عوسي ةودن(( يسسؤم دحأو ،قباس يكيلوثاك سيسق:)م٤٣٩١ ةنس دلو(ناسورك كينيمود نوج

 Historical(())يخيراتلا عوسي(( لوح بتك نم مهأ دحأو ،ملاعلا يف ديدجلا دهعلل ىلعألا دقنلا تاسارد ةمئأ

Jesus((نيرشعلاو دحاولا نرقلا ةيادبو نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف.
٥٦٢

 نم ّنأ )٢٧ص())Dictionary of New Testament Background(( يباتكلا مجعملا ركذ
.انحوي ليجنإو سقرم ليجنإ رداصم دحأوهليجنإلا اذه ّنإ لوقلل رصتنا نم داّقنلا



 يف اـــــمل زاوــــم حيـــــسملا ةــــلوفطب قــــّلعتم ثارـــــت دوــــجو فــــشكت يتـــــلا روــــمألا نــــم)٢١
  يف دــل و دــق حيــسملا ّنإ٥٦٤))نــجيرأ(( لوــق،ةّينارــصنلل ةرــّكبملا ةــلحرملا يف ةــّيمسرلالــيجانألا
 دــقو٥٦٨،٥٦٩))موريــج((و٥٦٦،٥٦٧))ديهــشلا نيتــسج(( اــًضيأ هــلاق اــم وــهو،٥٦٥فــهك
 كـــلذ ّنأ مـــغر،٠٢-٩١-٨١لوـــصفلا؛يلّوألابوـــقعي لـــيجنإيف ةـــّصقلا هذـــه تدرو
 وأ لبطــــصا يف دــــلو دــــق حيــــسملا ّنأ نــــمدــــيدجلا دــــهعلا يف ءاــــج اــــّمم مــــهفي اــــم فلاــــخي

))καταλυµα(()دـق فهك يف حيسملا ةدالو ّنأ اًملع ،٥٧١)٥٧٠تيب يف ةفاضم/قدنف 

٥٦٣
 John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a؛رظنا

Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco: Harper Collins, ١٩٩١ , pp. 

٧٢٤ - ٤٣٤
٥٦٤

 ةصاخ ةيانع هل تناك .ىلوألا هنورق يف ينارصنلا توهاللا ةّمئأ دحأ :)م٤٥٢-م٥٨١(Ὠριγένης نجيرأ
.سدقملا باتكلل ةّيريسفتلا تاساردلاب

٥٦٥
 Origen, ‘Against Celsus,’ in Ante Nicene Fathers, Buffalo: The؛رظنا

Christian Literature Publishing Company, ٤،٥٨٨١ / ٨١٤

٥٦٦
.ىراصنلا نييعافدلا باتكلا لئاوأ نم .فوسليفو سيدق :)م٥٦١-م٣٠١( ديهشلا نيتسج

٥٦٧
’,Justin the Martyr, ‘Dialogue with Trypho ؛رظنا ٨٧ , in Ante-Nicene 

Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, ٨٨١ ٧٣٢/١ ,٥
٥٦٨

 ةامسملاو سدقملا باتكلل ةينيتال ةمجرت مهأ بحاص .ةسينكلا ءابآ مهأ نم .سيدق:)م٠٢٤-م٧٤٣( موريج
))Vulgate((. ةريثك ىرخأ تافلؤم هل.

٥٦٩
٨٥ ,Jerome, Epistle to Paulinus؛رظنا . ٣ in Post-Nicene Fathers, New 

York: The Christian literature company, ٣٩٨١ , ٦/ ٠٢١

٥٧٠
 :I. Howard Marshall, The Gospel of Luke؛رظنا( نيينعملا نيذه لمتحت ةّينانويلا ةملكلا

a commentary on the Greek text, Michigan: Wm. B. Eerdmans 



))σπηλαίω(( ))فـهك(( ةـملك تدرو دـقف ؛اهـسفن دـيدجلا دهعلا تاطوطخم تلخد دق

 ســفن ةغيــص تءاــجو ،))سويناــفيبإ(( ةءارــق يف٢/٧ اــقول يف))φάτνῃ(( ))فــَلعَم(( ناــكم
))τῷ σπηλαίω φάτνῃ(( ))فــهكلا فــلعم(( :))نــجيرأ(( دــنع صنــلا

 ّنأاــمك .٥٧٢
 ّنأ موــلعمو.))ةــّنح((و٥٧٣))ميقاوــي((:اــمهمسا))ميرــم(( يدــلا و ّنأ لــِب َق دــق ينارــصنلا ثارتــلا
 لـيجنإ يف-موـيلافرـعن اـميف– ًالّوأ درو اـّمنإو،ةـّينوناقلا ليجانألا يف دري مل ليصفتلا اذه
 هّنــسو،هدالوأو،))راــجنلافــسوي(ـ(ــل قباــسلا جاوزــلا لوــح رــمألا كلذــكو،يلّوألا بوــقعي
... ليصافتلا نم كلذ ريغو،٥٧٤))ميرم(( نم جاوزلا دنع

Publishing, ٨٧٩١ , p. ٧٠١ ; Compare, Marvin R. Vincent, Word Studies in the 
New Testament, Virginia: MacDonald Publishing, ٨٦٢/١ - ٩٦٢(

٥٧١
))موريج(( ةسينكلا سيدقبهذ يفيركوبألاو ينوناقلا ثارتلا نيب اًعمجو ضقانتلا نماًجورخ ،٢/٧ اقول ؛رظنا

 بهذلا نيب دلوي مل هّنإ(( :هداليم )!( ديجمت يف حيسملا نعلاقف ؛فلعم/لبطسإ يف دلو دق حيسملا ّنأ ىلإ اًضيأ
 Arthur A. Just, ed. Ancient Christian ؛رظنا( )!!())لبطسإ يف ،ء رخلا نيب اّمنإو ,ءايرثألا و

Commentary on Scripture, Luke, IL: Intervasity Press, ٣٠٠٢  حيسملا ّنأيأ ؛)٩٣/٣ ,
!فهك يف دوجوم لبطسا يف دلو دق

٥٧٢
 Richard Wilson, New Testament Manuscripts by Type of؛رظنا

Manuscripts, CD version (BibleWorks)
٥٧٣

 لصفلا يف ةدراولا بسنلا ةلسلسل فّلكتملا مهريسفت ىلع ًءانب))يلاه(( وه اهدلاو مسا ّنأ ىراصنلا ضعب معزي
.))ميقاوي(( :وه))ميرم(( دلاو مسا ّنأ نم ةسينكلا ءابآ هيلع ّرقتسا ام فلاخي بهذم وهو ،اقول ليجنإ نم ثلاثلا

٥٧٤
 ددع هاّنبت ام وهو ،نيعستلا دودح يف ناك))ميرم(( جّوزت امدنع))راّجنلا فسوي((نس ّنأ ةلوفطلا افيركوبأ ركذت

 ةّيلاكشإ ىلع اًباوج ؛هّنسو هئانبأو قباسلا هجاوزب ةقّلعتملا ةّيفيركوبألا هتّصق يف اودجوو ،لئاوألا ةسينكلا باّتك نم
 ,Catholic Encyclopedia, New York: Encyclopedia Press ؛رظنا()) ّبرلا ةوخإ((

٣١٩١ , ٥٠٥/٨(



 ةــّيفارخلاو ةــّيفيركوبألا ةاــيحلا((هــباتك  يف))James Donehoo(())ووــ د سميــج(( دروأ اــمك
))The Apocryphal and legendary life of Christ(( ))عوـسيل

 لـيلد اذهو،٥٧٥)...موريجو،سويناريإو،يردنكسلا تنملكو،نجيرأو،ديهشلا نيتسجك(
 ىلع

.
 دــــق،هــــّمأو حيــــسملا ةاــــيح نــــم ةـــّيرمع تاــــطّحم لواــــنت دــــق ميرــــكلا نآرــــقلا ماداـــم)٣١

 وـلو عطاـقتلا نـم عوـن عـقي نأ يـقطنملا نـم هـّنإف؛ةـّيمسرلا لـيجانألا-تداـك وأ– اهتلفغأ
 هــّمأ ةاــيحو حيــسملا ةــلوفط ةــّصق نــم ميرــكلا نآرــقلا هرــكذ اــم ضعبــل ةــضيرعلا طوــطخلا يف
 دــــق ةـــّيفيركوبألا لـــيجانألا ّنأ ةـــصاخ ؛ةـــّيفيركوبألا لــــيجانألا يف ءاـــج اـــمو،هداليـــم لـــبق
 ثـيح-مالـسلا اـمهيلع– حيـسملا ةـلوفطو))ميرـم(( ةاـيح نـم ةريـبك ةّيخيرات ةحاسم ت ّطغ
 ّقـحلا خيراـتلا نيـب ةـعماج ةياورلا تناكف؛با ّتكلا لايخب،ثوروملا يهفشلا ثارتلا جزتما
.ةقلتخملا ةفارخلاو

:لوبقملا يخيراتلا قطنملا نع دعبأ رمألا ودبيسف ؛ةّيسكع ةروصب رمألا ىلإ ان رظن ولو
 ليجانألا يف ءاج ام قفاوي الف،امهتلوفطو هّمأو حيسملا داليمل ليصافت ميركلا نآرقلا ركذي
 الو.هّمأو حيسملا ةايح نم ةّيخيراتلا تاطحملا هذه ىلإ ضّرعتت مل ليجانألا هذه ّنأل ؛ةّيمسرلا
 .. ةسينكلا نم ا  فرتعملا ريغ ليجانألا وهو يناثلا يخيراتلا ردصملااًضيأ ميركلا نآرقلاقفاوي
 ثدحلا نم )ام اًعون( ةبيرق ىرخأ ص وصن هيف تضافأ رمأب دّرفت دق ميركلا نآرقلا ّنأ يأ
 كاذف ؛امهدحأ قفاو نإا ّمأ ؟!ينآرقلا ليصفتلا ةّحص ةلاصأ ىلع ًاليلد كلذ ناكف .. يلصألا
!!ةياورلا اذه ةيفارخ ىلع ليلد

٥٧٥
 :James Donehoo, The Apocryphal and legendary life of Christ؛رظنا

being the whole body of the Apocryphal gospels and other extra 
canonical literature which pretends to tell of the life and words of Jesus 
Christ, including much matter which has not before appeared in 

English, New York: The Macmillan company, ٣٠٩١ , pp. ٢٤٢ - ٥٦٢



 لاكشإ كلذ عم ىقبي هّنإف ؛يسابتقالا لمعلا اذه دوجو- ًالدج– انقدص ول)٤١
 لب،رافسألا هذهل ةّيلكلا تاياورلا نم اًيأ ّنبتي مل ميركلا نآرقلا ّنأ وهو،هّلح نكمي ال
 هذه عم لماعتلا يف ةاعّدملا )!( ةيئاقتنالا هذه ّنأ امك،ليلقلا لقأ يف الإاهقفاوي مل
 كرتي نأ مالسإلا يبن نم جاتحت ةركف ةمدخل ةزيمم ةروصب ةماع فّظوت مل،بتكلا
!ةّيفيركوبألا ليجانألا تاياور ىنبتيو ةّيمسرلا ليجانألا

 ةهبش ديزي،رافسألا هذه ىلع عالّطا ىلع ناكr لوسرلا ّنإ لوقلا)٥١
rلوسرلا ف راعم ميخضت ّنأل ؛ةّيقطنملاو لوبقلا باوبأ اهل حتفي الو اًقهر نيرّصنملا
 ديدجلا دهعلاو ةّيدوهيلا ةّيداجألاو ةّيعيرشتلا رافسألاو ةاروتلا صوصنب ملعلا غلبتل
 يف اًعينش اًطارفإ ّدعي ؛اهبتكب ةقطرهملا قرفلا ي ِّفخت نمز يفةقيقدلا ةّيفيركوبألا رافسألاو
،ةميدقلا نايدألابrلوسرلا ملعل مخضلاو قيقدلاو جهنمملا يملعلا نيوكتلا رّوصت
!!...ةربتعملا ريغوةربتعملا اهحورشو،ةسّدقملا اهبتكو،اهقرفو

 ؛اهـسفن دـيدجلا دهعلا صوصنو خيراتلا ءوض يف ديدجلا دهعلا يف هتلوفطو حيسملا داليمةءارق ّنإ
  يف))John E. Remsberg(())غربــسمر .إ نوــج(( عــمج دــقو،اــهيف درو اــم ةــماع ةــّيخيرات طقــستل
 دــهعلا يف حيــسملا ةــلوفط ةــّصق ىــلعاــًضارتعا٢٧))The Christ Myth(())عوــسي ةــفارخ(( هــباتك
 أدــتبم يف لاــق دــق ناــكو،صوــصنلا هذــه ةــّيخيراتل ةــلطبملا ةــقيقحلا نيــع اــهبلغأ يف باــصأف،دــيدجلا
ةــّيخيرات ةــقيثوك ةّيقادــصملل بــتكلا هذــه قاقحتــساب لوــقلا بعــصلا نــم(( :هــثيدح

 روـمأل لوـقن اـمهيلك يف دـجوت.
 دّرـ  هـب ناـميإلاف نـكمملا اـّمأ،ةـضحم ةـفارخ )هـّنأ دـقتعي نأ ّدـب ال( لاـحملا.ةليحتـسم ىرخأو ةنكمم
٥٧٦)).ءايمع ةجاذس ّدعي ؛نكمم هّنأ

٥٧٦
John E. Remsberg, The Christ Myth- a Critical Review and Analysis 

of the Evidence of his Existence, NuVision Publications, LLC, ٧٠٠٢ , p. ٩٣



 حيــسملا ةــلوفط ةــصقل يخيراــتلا ءاــنبلا ةــشاشهل ةفــشاكلاةــلثمألا ضعبــب ماــقملا اذــه يفنــحنيــفتكنو
:ا الطبب اولاق نيذلا نييبرغلا داقنلا رارقإب انفقوم نيمعاد،ديدجلا دهعلا يف

·
 يف دــلو دــق حيــسملا ّنأ ارّرــق دــق اــقول لــيجنإو ّىتــم لــيجنإ ّنأ مــغر

 وــــــهف ؛ةرــــــصانلا ىلإ اًبوــــــسنم ّالإ لــــــيجانألا يف حيــــــسملا فرــــــعن ال اــــــننأ ّالإ،))مــــــحل تــــــيب((
،٥٨٠هــقفارمو))ساــبويلك((و٥٧٩))سبــليف((و٥٧٨))سلوــب((و٥٧٧))سرــطب(( دــنع))يرــصانلا((
 سيـــئر ةـــمداخو،٥٨٢حيـــسملا ىـــلع ضبـــقلل هـــعم ءاـــج نـــمو))اذوـــهي((و،٥٨١))سطاليـــب((و
 ترــــضح يتــــلا عوــــمجلاو،٥٨٥سجنــــلا حورــــلاو،٥٨٤ىــــمعألا))سواــــميتراب((و،٥٨٣ةــــنهكلا
.٥٨٦هتاعامتجا

 بسنل ةلسلس اقول ليجنإ فّلؤمو ّىتم ليجنإ فّلؤم نم ّلك مّدق-
 معز دقف ؛ةلضعملا هذه نم بورهللو،فالتخالا ةياغ ناتفلتخم ناتلسلس امهو،حيسملا
 ىرخألا اّمأ،))راجنلا فسويل(( يه ّىتم ليجنإ يف ةدراولا بسنلا ةلسلس ّنأ ىراصنلا
:اهنم،ةديدع بابسأل ضوفرم ّلحلا اذهو،))ميرمل((يهف اقول ليجنإ يفةدراولا

٥٧٧
٣/٦ ,٢/٢٢ لسرلا لامعأ ؛رظنا ٥٧٨
٦٢/٩ لسرلا لامعأ ؛رظنا ٥٧٩
١/٥٤ انحوي ؛رظنا ٥٨٠
٤٢/٩١ اقول ؛رظنا ٥٨١
٩١/٩١ انحوي ؛رظنا ٥٨٢
٧ ،٨١/٥انحوي ؛رظنا
٥٨٣
٤١/٧٦ سقرم ؛رظنا ٥٨٤
٠١/٧٤ سقرم ؛رظنا ٥٨٥
٤/٤٣ اقول ,١/٤٢ سقرم ؛رظنا ٥٨٦
٨١/٧٣ اقول ,١٢/١١ ّىتم ؛رظنا



،))راجنلا فسويب((ناتقلعتم ام أ بسنلا يتلسلس يف حضاولا حيرصتلا ءاج *
 عوسي اهنم دلو يتلا ميرم لجر فسوي بوقعيو(( :١/٦١ ّىتم يفف
 يف ناك ،)هتمدخ( عوسي أدب املو(( :٤٢-٣/٣٢ اقول يفو،))حيسملا ىعدي يذلا
 نب تاثتم نبيلاهفسوي هنأ افورعم ناكو ،ا ًبيرقت رمعلا نم نيثالثلا
))...يوال

 نـم دوـهيلا دـنع يعرـش عناـم كاـنه نـكي ملو،اقول ةلسلس يف))ميرمل(( ةّتبلا ركذ ال *
 يف ةأرـما نـم رـثكأ دوـجو نـم ًالـصأ رهاـظ اذـهو،بـسنلا ةلـسلس يف ءاـسنلا ركذ
 سيـل يتـلا))ميرـم(( ركذـت نأ ىرـحأ باـب نـمف؛ا ًجاوزأ نهل ّنأ مغر،حيسملا بسن
!جوز اهل

 دـــقو،))دواد(( لـــسن نـــم))ميرـــم(( ّنأ ىلإ ريـــشي دـــيدجلا دـــهعلا يف رـــثأ يأ دـــجوي ال*
 يف ليجـستللةـّيدوهيلا يف مـحل تيب ىلإ دعص دق))فسوي(( ّنأ٢/٤ اقول يف ءاج
.كلذك تسيل))ميرم(( ّنأ يحوي امم،دواد تيب نم هّنأل ؛ءاصحإلا
 لـــسن نـــم))ثاباـــصيلإ(( ّنأو،))ثاباـــصيلإل(( ٌةـــبيرق))ميرـــم(( ّنأ١/٥ اـــقول يف ءاـــج *

 ءاـج دقو،))دواد(( هنم يذلا اذوهي طبسنم ال،يوال طبس نم يهف ؛))نوراه((
 تـناكف ؛٥٨٧اهطبس ريغ نمجوزتت نأ ةأرمللزوجي ال هّنأ ميدقلا دهعلا ةعيرش يف
.ةّيدواد ال ةّينوراه كلذب))ميرم(( تناكف
 يتلـسلس ّنأ ىـلع-ةـّيكيلوثاكلا ةعوسوملا كلذب تّرقأ امك– ةسينكلا ءابآ قفّتا *

))ميرــمل(( يــه اــقول ةلــسلس ّنأ ىــعّدا نــم لّوأو،٥٨٨))راــجنلا فــسويل(( اــمه بــسنلا

٥٨٧
٦٣/٨ ددعلا ؛رظنا
٥٨٨

 نيصخشل نادوعت اقولو ىتم يف بسنلا يتلسلس ّنأ ىعّدا نم لوقل اهضرع دعب))ةّيكيلوثاكلاةعوسوملا(( تلاق
 The()).ةكرابملا ميرم بسن ةلسلس لّثمت اّ ا ىلع اقول ةلسلس ىلإ رظني ال يئابآلا ثارتلا(( :))ميرم((و))فسوي(( نينثا

Catholic Encyclopedia, (مجعم اًضيأ تبثأو،)١١٤/٦)Dictionary of Jesus and the 



 فــييزت داــتعا دـق هــّنأب فورـعملا))Annius of Viterbo(())يبرتـيفلا سوــينأ(( وـه
 ىلإ هبــسن اــًباتك رــشع سماــخلا نرــقلا رــخآ يف قــلتخا دــقف،٥٨٩ةــّيخيراتلا قئاــثولا
 نـم،حيـسملا دادـجأنـم دـحاو ّلـكل ّنإ هـيف لاـق٥٩٠))وـليف(( يدوهيلا فوسليفلا
 ّنأ ىــلع نوـقفّتم داـّقنلاو .))يلاــه(( هـسفن وـه))ميقاوــي(( ّنأو،نيـمسا، ًال وزـنف))دواد((
 سوــــينأ(( اــــهقلتخا يتــــلا تاــــفّلؤملا نــــم وــــه اــــّمنإو،))وــــليف((ـــــل سيــــل باــــتكلا اذــــه
٥٩١.))يبرتيفلا

 ةّيــــضرف م ّدــــق دــــق٥٩٢))يردنكــــسلا تــــنملك(( ةــــسينكلا سيدــــق ّنأ بــــيرغلا نــــم *
 نأ نيـــــح يف،))ميرــــمل(( يـــــه ّىتــــم يف ةدراوـــــلا بــــسنلا ةلـــــسلس ّنأ يــــهو؛ةّيــــسكع
 باــيغفــشكي اــم وــهو..٥٩٣))فــسويل(( يــه اــقول يف ةدراوــلا بــسنلا ةلــسلس
.مويلا ىراصن ىوعد ىلع ةّيقيقح ةيصن ةلالد

Gospels((امه بسنلا يتلسلس ّنأ ىلع عامجإلا ))؛رظنا(رشع سماخلا نرقلا ةيا  ىتح ،))راجنلا فسويل
Joel B. Green, Scot McKnight and I. Howard Marshall, Dictionary of 

Jesus and the Gospels, IL: InterVasity, ٢٩٩١ , p. ٥٦  تنملك(( ّالإ ىنثتسي الو ,)(
.يتأيس امك))يردنكسلا

٥٨٩
 De origine urbis((هباتك يف))Girolamo Mei((هيلع ّدرو،داقنلا نم ديدعلا هنادأ

Florentiae(()؛رظناArthur Charles Hervey, The Genealogies of our Lord 
and Saviour Jesus Christ, Cambridge: Macmillan, ٣٥٨١ , p. ٢١١ , Alfred 
Hiatt, The Making of Medieval Forgeries: false documents in fifteenth-

century England, University of Toronto Press, ٤٠٠٢ , pp.٩- ٠١( ٥٩٠
.ةّيردنكسإلا يف شاع يتسنله يدوهي فوسليف :)م٠٥-م ق٠٢( وليف ٥٩١
 ,William Smith and John Mee Fuller, A Dictionary of the Bible؛رظنا

London: John Murray, ٣٩٨١ , ٥٤١١/١ ; George Trumbull Ladd, The Doctrine 
of Sacred Scripture, New York: Charles Scribners’s Sons, ٣٨٨١ , ٧٠٤/١٥٩٢

 يف ةّيردنكسإلا ةسردم سأري ناك ،يتوهال .لئاوألا ةسينكلا ءابآ دحأ :)٥١٢-م٠٥١(يردنكسلا تنملك
٥٩٣.هنامز

Clement Of؛رظنا Alexandria, ‘Stromata,’ ١٢ .١ , in Ante-Nicene 
Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, ٥٨٨١ , ٤٣٣/٢



 نـم ّلـك فرـط نـم تم ّدـق اـمك بـسنلا ةلـسلس(( :))Geikie(())يـكيج((روتكدلالاق امك رمألاو
٥٩٤)).فسويب ةقّلعتم ودبت اقولو ّىتم

 .))فــسوي((ىلإ:١٢-١/٠٢ ّىتــم-
.))ميرم((ىلإ:٨٣-١/٦٢ اقول

 .لـبق :١٣-١/٦٢ اـقول-
.دعب :٠٢-١/٨١ ّىتم

 ّىتــم))((-
 يف اوــثكم :٢٥-٢/٢٢ اــقول .رــصم ىلإ))فــسوي((و هــمأو حيــسملا رفاــس:٥١-٢/٣١
.نيطسلف

))رخامريالــــــــــش(( ريهــــــــــشلا دــــــــــقانلا لاــــــــــق اــــــــــمكو ..)فوــــــــــشكم( )ريــــــــــبك( ضقاــــــــــنت هــــــــــّنإ
))Schleiermacher((

 نيـــضراعتملا نيرـــيرقتلا نيذـــه نيـــب قـــيفوتلا تال واـــحم لـــك نإـــف٥٩٥
٥٩٦.ا ًفّلكتما ًدهج ّالإتسيل

·
 نايبصلا لتق دق))سدوريه(( ّنأو،))سدوريه(( نمز يف دلو دق حيسملا ّنأ٢/١ ّىتميف ءاج-
 لباقملا يف ملعن اننكل .. كلذ نم ةريصق ةرتف دعب اهراوجو محل تيب يف نود امف نيتنس نبا نم
!داليملا لبق٤ ةنس ّيفوت دق))سدوريه(( ّنأ

٥٩٤
Geikie, Life of Christ, ١٣٥/١ (Quoted by, John E. Remsberg, The Christ Myth-

a Critical Review and Analysis of the Evidence of his Existence, ٧٠٠٢ , p. ٢٥ )
٥٩٥

 يتناتستوربلا توهاللا يبأ(ـب بّقل .نييتوهاللا مالعأ نم .يناملأ فوسليف :)م٤٣٨١-م٨٦٧١(رخامريالش
.)يرصعلا

٥٩٦
John E. Remsberg, The Christ Myth- A Critical Review and Analysis 

of the Evidence of his Existence, p. ٠٦



.م ق٦ وأ م ق٥ ةنسلا يأ ليلقب اهلبق وأ،داليملا لبق ةعبارلا ةنسلا يف حيسملا دلو :ةجيتنلا
 ّنأ مولعمو،))سوينيريك(( ءاصحإ ناّبإ دلو دق حيسملا ّنأ٧-٢/١ اقول ليجنإيف لباقملايف أرقن
!ا يداليم٨-٦ ةنس ّمت دق ءاصحإلا اذه

!!
 ىـضرن نأ اـنيلع(( :لوـقلا ىلإ ريهـشلا هريسفت يف))Alfred Plummer(())رمالب درفلأ(( رطضا دقو
!!هدقع ّكفل صرح نم هرهظأ ام مغر،٥٩٧))لح الب لاكشإلا اذه كرتب

 نادوــعت اــمهو،حيـسملا بــسنل ةلــسلساـقول لــيجنإ فــلؤم و ّىتـم لــيجنإ فــّلؤم نـم ّلــك م ّدـق-
 هـل سيـلو مأ هـل حيـسملا ذإ ؛هـل بأـب سيـل))راـجنلا فـسوي(( ّنأمـغر،))راجنلا فسوي(( ىلإ هبسنب
!ءارذع نم دلو دقف ؛)يرشب(بأ
 بوــقعي و ...ميهارــبإ نــبا دواد نــباحيــسملا عوــسي بــسن لجــس اذــه(( : ّىتــم يف بــسنلا ةلــسلس
 γενεσεως βιβλος(()).حيـسملا ىعدـي يذـلا عوـسي اـهنم دـلو يتـلا ميرـم لـجرفـسوي بـجنأ

ιακωβ δε εγεννησεν τον ... ιου δαυιδ υιου αβρααµυιησου χριστου

τον ανδρα µαριας εξ ης εγεννηθη ιησους ο λεγοµενος ιωσηφ

χριστος((
٥٩٨

 ناـــكو ،اـــبيرقت رـــمعلا نـــم نيـــثالثلا يف ناـــك ،)هـــتمدخ( عوـــسي أدـــب اـــملو(( :اـــقول يف بـــسنلا ةلـــسلس
οµενος ωσει ετων και αυτος ην ιησους αρχ(())يلاـه نـبفـسوي نـبا هـنأ اـفورعم

ιωσηφ του ηλιως ενοµιζετουιοςτριακοντα ων ((
٥٩٩

٥٩٧
Alfred Plummer, The International Critical Commentary, A Critical 

and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke , 

New York: Charles Scribner’s Sons, ٦٩٨١ , p. ٠٥
٥٩٨

٦١-١/١ ّىتم
٥٩٩

٣/٣٢ اقول



 حيـسملا ىلإ يلبابلا يبسلا نمو(( :ليصافتلا ضرع دعب ّىتم يف بسنلا ةلسلس يف ءاج-
 هذـــه ّنأ لوألا ماـــيألا راـــبخأ رفـــس نـــم٣ لـــصفلا نـــم مـــهفي نيـــح يف٦٠٠)).اليـــج رـــشع ةـــعبرأ
. ًاليج٨١ تقرغتسا دق ةرتفلا

 ىلإ دواد نــمو ؛اليــج رــشع ةــعبرأ دواد ىلإ ميهارــبإ نــم لاــيجألا ةــلمجف(( :اــًضيأ ءاــج-
 نــكل ..٦٠١))اليـج رــشع ةـعبرأ حيـسملا ىلإ يلباــبلا يبـسلا نــمو ؛اليـج رـشع ةــعبرأيلباـبلا يبـسلا
 لـيجنإ فـّلؤم اـهدروأ يتلا ةلسلسلا هذه يفاهددع ّنأ ملعن نأ ريسيلا نم ؛لايجألا هذه باسحب
! ًاليج١٤ امنإو)٢٤=٤١+٤١+٤١(سيل ّىتم

 يف،طـقف لاـجر ةـثالث))دواد((و))زعوـب(( مأ))باـحار(( نيـب٦٠٢ ّىتـم لـيجنإ فّلؤم لعج-
!نورق ةعبرأ ةبارق غلبت امهنيب ةّينمزلا ةفاسملا نيح

 رفــــس نــــم مــــهفي نيــــح يف،٦٠٣))داــــشكف رأ(( دــــيفح وــــه))حلاــــش(( ّنأ اــــقول نــــم مــــهفي-
 اـــــنه لاـــــجم ال لـــــيوط باـــــسنألا يفطـــــلخلاو ..٦٠٤))داـــــشكف رأ(( نـــــبا وـــــه))حلاـــــش(( ّنأ نيوـــــكتلا
٦٠٥!هّلكهئاصقتسال

 ،اــهيف نكــسو »ةرــصانلا« ىمــست ةدــلب لــصوف(( :٢/٣٢ ّىتــم يف ءاــج :ا ًيرــصان ىعدــُي-
 يف ةرـصانلل ةـّتبلا رـكذ ال هـّنإ ذإ؛أـطخ اذـهو ..))!ا ًيرـصانىعديس هنإ ءايبنألا ناسلب ليق ام متيل

٦٠٠
١/٧١ ّىتم ٦٠١
١/٧١ ّىتم
٦٠٢

٦-١/٥ ّىتم
٦٠٣

٦٣-٣/٥٣ اقول
٦٠٤

١١/٢١ نيوكت ؛رظنا
٦٠٥

-John E. Remsberg, The Christ Myth؛رظنا A Critical Review and 
Analysis of the Evidence of his Existence, p. ٠٥ - ٢٥



 داـّقنلا نـم دـيدعلا عـفد اـمم ؛ةرتـفلا كلت يف ةّيخيرات ةقيثوة ّيأ يف ةّتبلااهلركذ الو لب،ميدقلا دهعلا
٦٠٦!هدعب تعرتخا امنإو،حيسملا لبق فرعت مل ةرصانلا ّنإ لوقلا ىلإ

 ،ىعدـــي يـــلعلا نـــباو ،اـــميظع نوـــكي هـــنإ(( :١/٢٣ اـــقول يف ءاـــج :!ناطلـــس الـــب كـــلم-
 ناطلــس اذ نــكي مل حيــسملا ّنأ لــيجانألا يف أرــقن اــننأ ريــغ ..))هــيبأ دواد شرــع هــلإلا برــلا هــحنميو
!-ليجانألا تاذ يف ررقم وه امك–هئادعأ فرط نم لت ُق دقو،دحأ ىلع

·

: 

 دــهع ىــلع ةــيدوهيلا ةــقطنم يف ةــعقاولا مــحل تــيب يف عوــسي دــلو امدــعبو(( :٢-٢/١ ّىتــم يف ءاــج
 دوـلوملا وـه نـيأ(( :نولأـسي،قرـشلا نـم نيمداـقلا سوـ ا ضـعب ميلـشروأ ىلإءاج ،سدوريه كلملا
)).هلدجسنل انئجف ،قرشلا يف ا ًعلاط همجن انيأر دقف ؟دوهيلا كلم

 دـلوت ال موـجنلا ّنإ ذإاـًيملع طقاـس يفارـخ داـقتعا وه ءامظعلا دحأ داليم دنع مجن ةدالو داقتعا
 مــمألا يفا ًرــشتنم ناــك داــقتعالا اذــه ّنأ اــمك،كلذــلا ًدــجةــليوطاــًباقحأق رغتــست اــمنإو،ةــظحل يف
 دـقف ؛ةـّمهم ةيـصخش نـم رـثكأ ةدالو دـنع مجن رهظي ثيحيتسنلهلاثارتلا يف ريظن هلو،ةّينثولا
،))سورفــس ردنكــسإلا((و))ستادــيرثم((و))ربــكألا ردنكــسإلا(( ةدالو دــنع مجنــلا اذــه روــهظ َيــِعّدا

٦٠٦
,René Salm, The Myth of Nazareth ؛باتكرظنا : the invented town of 

Jesus, N.J. : American Atheist Press, ةرصانلا(( ةّيخيراتل يليصفتلا دينفتلاب صاخ وهو٨٠٠٢((

.حيسملا نمز



))ىـسوم((و))قاحـسإ((و))ميهارـبإ(( ةدالو دـنع دوـهيلا راـبحألا ثارـت يف ةفارخلا هذه اًضيأ تيعّداو
٦٠٧.مالسلا مهيلع

:
 نأ قبــس يذــلا ،مجنــلا اذإو .مهليبــس يف اوــضم ،كــلملا هــلاق اــم اوــعمس اــملف(( :٢/٩ ّىتــم يف ءاــج
 رّوـصت اذـه ..))هـيف يبـصلا ناـك يذـلا ناـكملا قوـف فـقوتو ءاـج ىتـح مهمدـقتي،قرـشلا يف هوأر
 ةـكرح ءامـسلا يف يزاوـي نأ نـكمملا نـم ثـيح ءطبـلا اذـ كّرـحتي مجنـلا ّنأ هريرقتل جذاس يملع
!!ضرألا ىلع يشاملا

:
 بــــضغلا هــــيلع ىلوتــــسا ،هــــنم اورخــــس سوــــ ا نأ سدوريــــه كردأ امدــــنعو(( :٢/٦١ ّىتــــم يف ءاــــج
 بــسحب ،نود اــمف نيتنــس نـبا نــم ،اــهراوجو مـحل تــيب يف نايبــصلا عـيمجلــتقو لــسرأف ،ديدـشلا
)).سو ا نم هققحتامك مجنلا روهظ نمز
 πασι τοις οριοις(( ةرواـ ا قطاـنملا  ّلـكو مـحل تـيب يف نايبصلا عيمجل))سدوريه(( لتق ربتعي

αυτης((كـــلت اوـــشياع نيذـــلا نيخّرؤـــملا ّنأ اـــهّمهأ نــم؛ةدـــيدع بابـــسأل خيراـــتلا ا ّذـــكي ىوــعد 
،ةـميق ّلقأا ًرومأ))سدوريه(( نع اوركذ دق م أ مغر اًئيش اهنع اوركذي مل-))سوفيسويك((– ةرتفلا
 مالـسلا هـيلع))ىـسوم(( ةّصق نيب ةلثامملل ةلواحم نوكي نأ ودعي ال رمألاو،ةعانش ّلقأ تاركنمو
 دــيلاوملا نوــعرف لــتق ثــيح٦٠٩يدوــهيلا ثارتــلا و٦٠٨سّدــقملا باــتكلا يف تدرو اــمكنوــعرف عــم
٦١١.ينثولا ثارتلا يف اًضيأ ريظن هل ام وه و،٦١٠هكلم ددهي ديدج دولوم روهظ ةيشخ ددجلا

٦٠٧
.Donald A؛رظنا Hagner, Word Biblical Commentary, Volume ٣٣ a: 

Matthew ١- ٣١ , (Dallas, Texas: Word Books, Publisher) ٨٩٩١ , CD edition
٦٠٨
٢٢-١/٥١ جورخلا ؛رظنا
٦٠٩

٥٠٢ .٢ ,Josephus, Antiquities؛رظنا - ٩٠٢ , Tg. Ps.-j. on Ex. ٥١/١
٦١٠

William David Davies and Dale C. Allison, Matthew؛رظنا ٧-١, :

Continuum International Publishing Group, ٤٠٠٢ , p ٥٦٢ , John Nolland, 



·
: 

؛اهلك ميلشروأ هعم تبرطضاو برطضا ،كلذب سدوريه كلملا عمس املو(( :٦-٢/٥ ىتم يف ءاج
 تيب يف(( :هوباجأف .حيسملا دلوي نيأ مهنم رسفتساو ،اعيمج مهتبتكو دوهيلا ةنهك ءاسؤر هيلإ عمجف
 ةريغص تسل ،اذوهي ضرأب محل تيباي تنأو :يبنلا ناسل ىلع باتكلا يف ءاج دقف ،ةيدوهيلاب محل
))!ليئارسإ يبعش ىعري يذلا مكاحلاعلطي كنم هنأل ،اذوهي ماكح نيب ادبأ نأشلا

-.يتأيس امك ّىتم ليجنإل ينانويلا صنلا قفاوت ال  )ةايحلا باتك ةمجرت( ةّيبرعلا ةمجرتلا هذه-
 ةمجرتلا يف ّىتحو- يربعلا لصألا يف فلتخت اهّنكل،٥/٢ اخيم يف ةموعزملا ةءوبنلا هذه تدرو
. ّىتم ّصن نع-ةينيعبسلا ةّينانويلا
:يربعلا ّصنلل ّىتم ليجنإ فّلؤم فيرحت )١(

 محل تيب(( ىلإ))התרפא םחל-תיב(())هتارفأ محل تيب(( ّىتم سابتقا ّريغ§
)) αγη ιουδβηθλεεµ(())اذوهي ضرأ

 ריעצ(())اذوهي )فولأ :اًيفرح(رئاشع يف ينوكتل ىرغص(( ّىتم سابتقا ّريغ§

ماّكح نيب نم ينوكتل ىرغصتسل(( ىلإ))הדוהי יפלאב תויהל
))ιουδαηγεµοσινελαχιστη ει εν τοις ουδαµως(())اذوهي

ילךממ(())ليئارسإ يفاًط ّلستم نوكي نميل جرخي ِكنم(( ّىتم سابتقا ّريغ§

ىعريس مكاح يتأيس ِكنم ّنأل(( ىلإ))לארשיבלשומ תויהל،אצי
 εξελευσεται ηγουµενος οστις γαρεκ σου(())ليئارسإيبعش

τον ισραηλτον λαον µουποιµανει((

The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek Text, Michigan: 

Wm. B. Eerdmans Publishing, ٥٠٠٢ , p. ٤١٢
٦١١

.باتكلا اذه نم ريخألا لصفلا رظنا



 ةماع يف ةّينيعبسلا ةمجرتلل هتعباتم نع لاقي ام مغر،ينيعبسلا صنلل ّىتم ليجنإ فّلؤم ةفلاخم)٢(
:ميدقلا دهعلا نمهتاسابتقا

 تيب((ىلإ)) οἶκος τοῦ εφραθαβηθλεεµ(())هتارفأ تيب محل تيب(( : ّىتم سابتقا ّريغ§
))βηθλεεµ γη ιουδα(())اذوهي ضرأ محل

εἶ τοῦ εἶναι ὀλιγοστὸς(())اذوهيفولأ نيب ينوكت نأا ًدج ةليلق((: ّىتم سابتقا ّريغ§

᾿Ιούδα·χιλιάσινἐν ((ىلإ ))اذوهيماّكح نيب نم ينوكتل ىرغصتسل(())ουδαµως

ιουδαηγεµοσινει εν τοις ελαχιστη((

 µοιἐκ σοῦ(())ليئارسإ ىلع اًمكاح نوكي نميل جرخي ِكنم((: ّىتم سابتقا َّريَغ§

ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ᾿Ισραήλ((ىلإ ))ِكنم ّنأل 
 ξελευσεται ηγουµενος εγαρεκ σου(())ليئارسإيبعشىعريس مكاح يتأيس

τον ισραηλτον λαον µουποιµανειοστις ((

: ةموعزملا ةراشبلا هذه يف ىرخألا تالاكشالا نم
ذقنيل محل تيب نم اهلصأ ةلالس نم رهظي صخش نع سبتقملا صنلا يف))اخيم(( ثدحتي)٣(

!حيسملا نمزنيطسلف يف نييروشألل دوجو ال هّنأ ملعن نحنو ..نييروشألا نمهموق
 اذإروشأ نم ذقنيف ا اوبأ يف دورمن ضرأو فيسلاب روشأ ضرأ نوعريف(( :٥/٦ اخيم لوقي)٤(

 .فيسلاب نيطسلف نع دذي ملو نييروشألا براحي مل عوسيو .))انموخت ساد اذإو انضرأ لخد
 ةمجرتلا يف حوضوب رمألا رهظيو( محل تيب نم اهلصأ ةليبق نع اخيم صن ثّدحتي)٥(

 . ّىتم ليجنإ فلؤم مهف وه امك محل تيب اهمسا ةقطنم نع ال )ةينيعبسلا
 يف دجويلهو((:لأسن انلعجي،ةليبق ال ةنيدم ا  دصقي اخيم يف))محل تيب(( ّنإ لوقلا)٦(

))!!؟ ندملا فولأ اذوهي
،٦٢/٩٦ ّىتم :ليجانألا يف عضوم نم رثكأ يف محل تيب ىلإ ال ليلجلا ىلإ عوسي بس ُن)٧(

  ...٣٢/٦ اقول،١٢/١١
 دلاو ّنأب املع ..))يمحلتيبلا عوسي(( ةدحاو ةرم ولو يّمسل محل تيب نم عوسي ناك  ول)٨(

 .٦١/١ لوألا ليئومص رفس يف وه امك))ימחלה-תיב(())يمحلتيبلا(( يّمس دق))دواد((



:

،رـــصم ىلإ اـــقلطنم هـــمأو يبـــصلاب برـــهو ،ةـــليللا كـــلت يف فـــسوي ماـــقف(( :٥١-٢/٤١ ّىتـــم يف ءاـــج
)).ينباتوعد رصم نم :لئاقلا يبنلا ناسلب برلا هلاق ام متيل ،سدوريه تام نأ ىلإ اهيف يقبو

 نيـب ةا زاوـم ةعانـص ّىتـم لـيجنإ فـّلؤم دارأ دـقو،ةقلتخمةّينارـصن ةـفارخ ّالإ تـسيل رصم ىلإ حيسملا ةلحر
.١١/١ عشوه نم وه سبتقملا ّصنلاو،مالسلاامهيلع))ىسوم(( ةّصقو حيسملا ةّصق
 مهاعد املك نكل،ينبا توعد رصم نمو ،هتببحأ اريغص ليئارسإ ناك امدنع(( :٢-١١/١ عشوه
)).ناثوأللاروخب نيدعصمو ،لعبلل نيبارق نيحباذ ،ينع اوضرعأ يتدابعل ءايبنألا
:انهو
،לארשי רענ יכ(())هتببحأ اًريغص ليئارسإ ناك امدنع(( هئدتبم يف ةحارص لوقي ّصنلا)١(
.))عوسي(( ال))ليئارسإ بعش((  وه ثيدحلا ع وضومف ؛))והבהאו
))مهاعد(( عمجلا ةغيصب ثيدحلا اهيف درو دق و،ليئارسإ بعشب ةقّلعتم اًضيأ ثيدحلا ةّمتت)٢(
...))اوضرعأ((
، ًالفط ناك ليئارسإ ّنأل...(( :ةروصلا هذه ىلع صنلا ةّينانويلا ةّينيعبسلا ةمجرتلا تمجرت )٣(
 ὅτι νήπιος ᾿Ισραήλ،καὶ ἐγὼ...(())هلافطأ/هءانبأ تيدان رصم نمو،هتببحأو

ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου µετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ.((

. ّبرلا ىلإ ال ليئارسإل يه ءانبألا ةبسنو،ليئارسإ بعشيأ،ليئارسإ ءانبأ :مه انهنو َدانملاف ..
:

 نم عمس خارص((:لئاقلاءايمرإ يبنلا ناسلب ليق ام مت ذئدنع(( :٨١-٢/٧١ ّىتم يف ءاج
))!اولحر دق م أل،ىزعتت نأ ىبأتو ،اهدالوأ ىلع يكبت ليحار !ديدش بيحنو ءاكب :ةمارلا
 ةمارلا يف ددرت دق(( :برلا هنلعي ام اذهو(( :١٣/٥١ ءايمرإ نم وه ّىتم ليجنإ فّلؤم سابتقا

)).نيدوجوم ريغ م أل مهنع ىزعتت نأ ىبأتواهئانبأ ىلع حونتليحار .رم ءاكبو بدن توص



:تلق
))W.F.Albright(())تياربلأ .ف.و(( لاق )١(

))C.S.Mann(())نام.س.س((و٦١٢
 يف٦١٣

،ةينيعبسلا ةينانويلا ةمجرتلا نمسيل،١٣/٥١ ءايمرإ نم سابتقالا(( : ّىتم ليجنإ ىلع امهقيلعت
 فلاخت،يربعلا ّصنلل هريغ وأ ّىتم ا  ماق ةمجرت دوصقملاو.٦١٤))يربعلا ّصنلا نم ةمجرت وه لب
 !!! ةلوهجم،ةزّيمتم ةمجرت يهف؛ءاوسلا ىلع يسايقلا يربعلاو ينيعبسلا صنلا
!نورق ةعبس وأ ةتسب حيسملا ةدالولبق ليحار ةصق ثادحأ تعقو )٢(
ءايمرإ رفس يف ةروكذملا ةمارلا ال محل تيب يف)تعقو(، ّىتم ليجنإ يف ةموعزملا ةصقلا )٣(
 .)محل تيب نع لايمأ٥ دعبت ةمارلا(
!ا ًراتمأ ال ًالايمأ محل تيب نع دعبت ا أ مغر ةمارلا نم ءاكبلاو بيحنلا توص عمس فيك )٤(
!ةيئبنت ةلالد هل))ليحار(( لعف ّنأ،ءايمرإ صن وأ،))ليحار(( لعف نم رهظي ال )٥(
 ةصق يف وه امك(لوتقملا ال،يبسلا يف دّرشملا ليئا رسإ ينب بعش نع ثّدحتي ءايمرإ ّصن )٦(
)).ءاجر كدغ يف نوكيو مهدالب ىلإ كونب(( :١٣/٧١ ءايمرإ يف ءاج كلذلو ؛) ّىتم
 ىلوألا ةجوزلا))ةئيل(( ىلإ اهؤانبأ بسنيو )٢/٦ ّىتم( اذوهي ضرأ يف محل تيب عقت )٧(

 .))بوقعي(( دنع ةلضفملا ةجوزلا))ليحار(( ىلإ ال،))بوقعيل((

 ةــيداعملا بــتكلا اــ رّرك يتــلانيقرــشتسملاو نيرــّصنملا نــم ةاعّدــملا تاــسابتقالا اــنه عمجنــس
 بــتكلا ّلــك يف ةّيــساسأ ةداــم تحــضأ يتــلاو،ىربــكلا تاــغللا عــيمج يف ةرقتــسم ةروــصب مالــسإلل

٦١٢
،نيرشعلا نرقلا يف ةيباتكلا تاساردلا ةدمعأ دحأ،يكيرمأ قرشتسم )م١٧٩١ـم١٩٨١(: تياربلأ.ف.و

 .تايناسللاو ميدقلا يباتكلا خيراتلاو ايجولويكرألاب ةزيمم تامامتها هل ،يديلقتلا راّيتلا ىلع بوسحم وهو
٦١٣

 Ecumenical Institute((ةسسؤم ديمع .يباتك دقان )م٧١٩١ ةنس دلو(:نام.س.س

Theology((

٦١٤
William F. Albright and C. S. Mann, Mathew, new translation with 

introduction and commentary, New York: Doubleday, ١٧٩١ , p. ٩١



 نـع اًدـيعب،حيحـصلا يخيراتلا هقايس يف رمألا نيعضاو٦١٥..ةيسنرفلاوةّيزيلجنإلا ةغللاب ةّيريصنتلا
 اـمب ئراـقلا ةـتغابم يف نيبغارـلا نيقرـشتسملاو نيرـّصنملا نـم سرامم وه امك صوصنلل عيرسلا ضرعلا
:تا اشت نم هاري

 ايسَن تنُكو اَذه َلبَق تم ينَتيَلاي تَلاَق ةَلْخنلا ِعْذِج ىَلِإ ضاَخمْلا اهءاجَأَف{:ىلاعت لاق
 ةَلْخنلا ِعْذِجِب كيَلِإ يزهوايِرس كَتحَت كبر َلعج دَق ينزحَت َّالَأ اهتحَت نم اهادانَفايسنم
 يِّنِإ يلوُقَفادحَأ ِرشبْلا نم نِيرَت امِإَف انيع يرَقو يِبرشاو يلُكَفاينج ابَطر كيَلع ْطقاسُت
}ايسنِإ مويْلا مِّلَكُأ نَلَف اموص ِنمحرلل ترَذَن
 دـعب ثـلاثلا موـيلا يف نـكل(( :٦١٦))لوـحنملا ّىتـم(( هـمسا يفيركوـبأ باـتك يف ءاج:ةّيفيركوبألا ةياورلا
 :فـسويل تـلاق ةرجـش تأراـملف .سمشلا ةرارح ةدش نم ةّيربلا يف تبعت ميرم ّنأ ثدح هلاحترا
 .اـهتباد نـماـهلزنأو ةـلخنلا كلت ىلإ ا  ىتأو فسوي ردابف .ةرجشلا هذه ّلظ تحت ةهينه حرتسنل
 ينــتيل اــي :فــسويل تــلاقف،رمثلاــب ةــنآلم اــ أرف ةــلخنلا ىــلعأ ىلإ اــهينيعب تــصخش تــسلج اــملو
 نأ نيرـت تـنأو اذـه نيلوـقت فـيك!بـحعللاـي :فـسوي اـهل لاـقف .لـخنلا اذـه رمث نم ًاليلق ذخآ

٦١٥
 ةلوفطلا افيركوبأ نع ة ّيسنرفلاو ةّيزيلجنإلا عجارملا يف ةروكذملا تامولعملا ةماع ّنأ ثحابلل ّنيبتي نأ لهسلا نم

 هذه لوصأل ةدقعملا اياضقلا ُبتكلا لزتخت ام اًريثكو،ةّيدقنلا تاساردلا ثدحأل عباتم ريغ اهنم ريثكو،قيقحتلل ةدقاف
 يف رافسألا هذه لوصأب ةقّلعتملا عيضاوملا هللا دمحب انعبتت دقو .ةرابعلا ةقيقد ريغ ةلالدلا ةلمجم ةدحاو ةرقف يف رافسألا
 ؛قيقحتلا لهأ اهيلع ّرقتسا يتلا جئاتنلا ثدحأ انتبثأو،ةّيسنرفلاو ةّيزيلجنإلا ةّيملعلا تالاقملاو تاساردلاو بتكلا مهأ
 ذإ ؛باتكلا اذه يف تبثم وه امل ةفلاخم تاءاعدا نم ةّيريصنتلا تاباتكلا يف هاري دق امب ئراقلا رتغي ّالأ وجرأ كلذلو
 ةّيدقنلا تاساردلل ةعباتم ريغو قيقحتلا ةفيعض بتك ىلإ عجرتو،لاوقألا رايتخا يف ةضرغملا ةّيئاقتنالا ىلع دمتعت يه
.ثدحألا

٦١٦
 ةلوفطو ةكرابملا ميرم لصأ لوح باتك((و)) ّىتمل ةلوفطلا ليجنإ(( لثم مسا نم رثكأب باتكلا اذه فرع ُي

.))صّلخملا



 دــق اــنتبرق يف يذــلاءاــملا ّنأل،ءاــملا صوــصخب قــلقلا ةــياغ يف ّينــكل ؟اًدــج ةــيلاع ةــلخنلا هذــه عرــفأ
 ىــلعاــًئكتم ناــك يذــلا عوــسي لــفطلا لاــق مث .اــنأمظ يورــنل هــنمةــبرقلاألــمنناــكم دــجوي الو دــفن

 اـملاحو .كرـمثب يـمأ شعتنتل كعرفأ يطِبهَأ ،ةرجشلا اهتيأاي :شاب ههجوو ءارذعلا ميرم همأ ردص
 رـمثلا نـم عـيمجلا طقتلاـف ،ميرـم يمدـق ئطوـم دنع اهسأرا ًروف تأطأط مالكلا اذه ةلخنلاتعمس
 ،اهــسأر ةــئطأطم ةــلخنلا ترمتــسا اــهرمث عــيمج اوــطقتلا اــمل كــلذ دــعبو ،اوــشعتناو اــهيلع ناــك يذــلا
 اـي كـسأر يـعفرا :عوـسي اـهل لاـقف .هرمأـب اهـسأر تأـطأط دـق نـَم رمأـب عافترالا رظتنت تناك ا أل
 رتتـسملا عوـبنيلا كروذجب يحتفا .يبأ ةنج يف يتلا يراجشأ نم ينوكوا ًردص يحرشناو ةلخنلا اهتيأ
 اهروذـــج نـــم تـــعبنو ةـــلخنلا تبـــصتنا لاـــحلا يـــفف ..عوـــبنيلا اذـــه نـــم هاـــيملا ضِفتـــلو ،ضرألا يف
اـًميظعاـًحرف اوـحرف هذـه هاـيملا يراـجم اوأر اـملو .ة والـحلا ةـياغ يف ةـيآ ةدراـب ةيفاص لالز هايم يراجم
)).هللا اودمحو مهمدخو مهمئا  عيمج عم مهأمظ اوورف ،ا ًدج

:
:انه ظحالي امم

oيهو،حاون ةدع نم ةّينآرقلا ةّصقلا نع ةّيفيركوبألا ةصقلا فلتخت:
§:
.حيسملا داليم دعب :ميرم دلوم ةياكح# حيسملا داليم دنع :ميركلا نآرقلا
§:
 يف :ميرـم دـل وم ةـياكح# ٍفـختم ناـكم يف ميرـم نكـسم نـم اـًبيرق :ميركلا نآرقلا
.رصم ىلإ بورهلاةلحر ءانثأ،ةّيربلا
§:
راـجنلا فـسويو حيـسملاو ميرم :ميرم دلوم ةياكح# اهدحول ميرم :ميركلا نآرقلا
.مئاهبلاو مدخلاو
§
 تّزــه يتــلا يــه))ميرــم((و،ةــّينوكلا ننــسلا))ميرــمل(( قرــخ هناحبــس هللا :ميرــكلا نآرــقلا
.ةزجعملا ىرجأ يذلا وه ديلولا عوسي# اهديب عذجلا



§:
 ماـــعطإ :ميرـــم دـــلوم ةـــياكح# اـــهنيع رارـــقإو ميرـــم نـــع عزـــَجلا عـــفد:ميرـــكلا نآرـــقلا
.اهتياقسو،اهتلحر ءانثأ ةلئاعلا
§:
 نــم اــهتحت ءاــملا ناــيرج و،بــطرلا طقــسيل ةــلخنلا عذــج))ميرــم(( ّزــه :مي رــكلا نآرــقلا
 نــم ءاــملا جرــخت نأو،ينــحنت نأ ةــلخنلا))عوــسي(( رــمأ :ميرــم دــلوم ةــياكح#لودــج
.ضرألا

oيموــيلا دهــشملا يف ةرــضاح حيــسملا نــمز ةينيطــسلفلا ةــئيبلا يفةرجــشلا/ةــلخنلا تــناك 
 صنــــلاو ينآرــــقلا صنــــلا يف اهروــــضح يف ةراــــكن ءرــــملا دــــجي ال كلذــــلو ؛ةــــفّثكم ةروــــصب
 صـصقلا يف اـًضيأ روـضح ةرجـشلل ناـك دقو.اًنومضم نيتفلتخم نيتياور يف يفيركوبألا
 لــهأ ّنأ نــم٦١٧))نامُزوــس((خّرؤــملا هرــكذ اــم كــلذ نــم ؛حيــسملانــع ىورــت تــناك يتــلا
 يف حيـسملل ةرجـش تـنحنا رـصمب نينوـمشألا ةـيرق هـّمأو حيـسملا لخدامل هّنأ نووري رصم
 باــتك(( يف ءاــج اــمو ،٦١٨ساــنلا نيــب ا ًدــج ةعئاــش ةــّصقلا هذــه ّنأو،ةداــبع دوجــس
 اــمل هــّنأ نــم-ةــيجروجلا ةــمجرتلاو ةــيبويثألا ةــمجرتلا– )Liber Requiei())ميرــمتوــم
 معطتــل ةــلخن تــنحنا ؛لــكأ الــب ءارحــصلا يف اهــسفن تدــجوو )ةــسدقملا ةــلئاعلا( تــبره
٦١٩.كلذب اهلديلولا حيسملا رمأ دعب اهرمث نم ةلئاعلا

٦١٧
.لئاوألا ةسينكلا يخّرؤم مهأ دحأ :)م٠٥٤-م٠٠٤(Σωζοµενός نامزوس
٦١٨

 Sozomen, The Ecclesiastical History of Sosomen, tr. Edward ؛رظنا
Walford, London: Henry G. Bohn, ٥٥٨١ , , p. ٩٣٢

٦١٩
 Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s؛رظنا

Dormition and Assumption, pp. ٤٩٢ -  ّالإ لوحنملا ىتم ليجنإ يف ءاج ام صنلا اذه هباشي ..٥٩٢
رفسلا اذه لصأ ّنأ ودبيو ،سماخلا نرقلا ىلإهل ةيبويثألا ةمجرتلا دوعتو .. ضرألا نم ءاملا عوبنةزجعم ركذي ال هنأ
 نم ه ّنأ كيلوثاكلا داقنلاضعبربتعاو ،))ركياموش(( دقانلا لوقي امك عبارلا ىلإ يناثلا نرقلا نم-كلذ نم مدقأ-ينانويلا–



oلوـحنملا ّىتـم لـيجنإ ّنأ داـّقنلا نـمدـيدعلا حـّجر دـقو،اًدـج ضماـغ لـيجنإلا اذه خيرات 
:-اًدعب وأ ًالبق-كلذ نم اًبيرق وأ نماثلا نرقلا يف فّلأ دق

 ناــك اــمبر(( :))Robert Miller(( ))رــلم ترــبور(( دــقانلالاــق-
 هــّنأ يحوــيءيـش يأ دــجوي الو،ةــّينيتاللاب لـيجنإلا فــّلأ .دــّيج لاـمتحا

 يف نيتنّمـــــــضملانيتلاـــــــسرلا يف دراوـــــــلا معزـــــــلا وـــــــه اـــــــمك ةـــــــّيربعلا نـــــــع مجرـــــــت دـــــــق
٦٢١)).ةّينيتال اهّلك،صنلا اذهل ةطوطخم٠٣١ نم رثكأ دجوت .٦٢٠هتمدقم

 ىلإ بــسن :لوــحنملا ّىتــم لــيجنإ(( :))Lynette R. Muir(())ريوــم .ر تــنيل((لاــق-
٦٢٢)). لبق فّلؤي مل امبرنكلو موريج

 Emmanuele ؛رظنا( يميرملا ثارتلا اوظفحو نيطسلف يف ةركبمة رتف ذنم اوشاع نيذلا نييحيسملا-دوهيلا ثارت
Testa, ‘L’origine e lo sviluppo della Dormitio Mariae’, in Augustinianum, 

٣٢ ( ٣٨٩١ ),’ pp. ٩٤٢ - ٠٥٢  يف ةلوادتم تناك ةسدقملا ةلئاعلل ةينحنملا ةلخنلا ةزجعم ةصق ّنأ تباثلاو ،-)٤٥٢ ,
 يفرفسلا اذهيف ةلخنلا ركذ رركت دقو.)))ركياموش(( باتك  نم ثلاثلا لصفلا رظنا( هلبق ىتح امبرو ثلاثلا نرقلا
 يف اًمامتا ًفلتخم ًالكش ةصقلا تذخأ ذإ ؛ةلخنلا دنع حيسملل ميرم ةدالو ةعقاو ىلإ دوعي كلذ ّلعلو ؛عضوم نم رثكأ
 ةصقلا ضعب لقتنا كلذلو ؛ةّيلصألا ةصقلا عم فهك/لبطصا يف حيسملا داليم ةصق ضراعت ببسب ةيلاتلا نورقلا
 )ةسدقملا ةرسألا( ةاجن بابسأنم ببسك ةرمثملا ةلخنلا ماحقإ لهسلانم ثيح رصم ىلإ بورهلا ةعقاو ىلإ ةّيلصألا
!ةكلهملا ةقاشلا ةلحرلا ءانثأ يف عوجلا نم
.

٦٢٠
 مضت مدقألا ةروصلا ّنأو،لوحنملا ّىتم ليجنإب ةرّخأتم ةرتف يف ةقحلم ةمدقملا هذه ّنأ ةثيدحلا تاساردلا تتبثأ

François Bovon ؛رظنا())ريغصلا بوقعي(( ىلإ ليجنإلا اذه بسنت ةمدقم et Pierre Geoltrain, 

E ́crits Apocryphes Chrétiens, Paris: Gallimard, ٧٩٩١ , ١/ ٢١١(
٦٢١

Robert Miller, Born Divine, the Births of Jesus and other Sons of God, 
California: Plebridge Press, ٣٠٠٢ , pp. ٩٠٣ - ٠١٣٦٢٢

Lynette R. Muir, The Biblical Drama of Medieval Europe, New York: 

Cambridge University Press, ٣٠٠٢ , p. ٩٨ , 



 The HarperCollins Encyclopedia of(( ةعوسوم يف ءاج-

Catholicism(( ليجنإلا اذه ّنأ ))٦٢٣)). نم ينيتالفّلؤم

 ىلإ يلاحلا هلكش يف دوعي اّمبر(( :))J.K. Elliott(())تويّلإ .ك .ج(( دقانلا لاق-
.((٦٢٤

 نم فَّلؤم(( :))J. A Tasioulas(())سالويزت .أ.ج(( لاق-
.((٦٢٥

 اّمبر(( :))Documents for the Study of the Gospels((باتك ابحاص لاق-
٦٢٦)). يف ليجنإلا اذه بتك

 Illuminating Luke: the public ministry of Christ in(( باتك يف ءاج-

Italian renaissance and baroque painting((دق ليجنإلا اذه ّنأ 
)) يف بتك((

٦٢٧

٦٢٣
Richard P. McBrien, eds. The HarperCollins Encyclopedia of 

Catholicism, New York: HarperCollins, ٥٩٩١ , p. ٣٥
٦٢٤

J. K. Elliott, The Apocrypahl Jesus, Legends of the Early Church, 

Oxford: Oxford University Press, ٨٠٠٢ , p. ١١

٦٢٥
J. A. Tasioulas, ‘Between Doctrine and Domesticity: The Portrayal of 

Mary in the N-Town Plays,’ in Diane Watt, ed. Medieval Women in their 

Communities, Toronto: University of Toronto Press, ٧٩٩١ ,p. ٨٢٢

٦٢٦
David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the 

Study of the Gospels, Minneapolis: Fortress Press, ٤٩٩١ , ٢nd edition, p. ١٩



 The  Westminster Dictionary of the New(( مجعم هنع لاق-

Testament and Early Christian Literature and Rhetoric((: ))ٌعمج 
 ضعب عم يف اموتل ةلوفطلا ليجنإو بوقعيل ةلوفطلا ليجنإل
٦٢٨)).٤٢-٨١ لوصفلا يف ةّرحلا داوملا

 رخآ وه ليجنإلا اذه فيلأتل ةداجلا ةثيدحلا تاساردلا يف يعّدا خيرات ركبأ-
 ال خيرات وهو،rلوسرلا ةدالو نمزقفاوي كلذ و،٦٢٩ا يداليم سداسلا نرقلا
:ه ّنأل ؛ءيش يف ينآرقلا سابتقالا ىوعد رصني

 ثارتلا يف فلس لوحنملا ىتم ليجنإ يف ةدرا ولا ةّصقلل فرعي ال)١(
.ليجنإلا اذه روهظ عم ةثدحم ةّصقيهف٦٣٠؛ينارصنلا

٦٢٧
Heidi J. Hornik and Mikeal Carl Parsons, Illuminating Luke: the public 
ministry of Christ in Italian renaissance and baroque painting, MI:

Continuum International Publishing Group, ٢/ ٧٤

٦٢٨
David E. Aune, The  Westminster Dictionary of the New Testament 
and Early Christian Literature and Rhetoric, London: Westminster John 

Knox Press, ٣٠٠٢ , p. ٣٠٢
٦٢٩

 ليجنإلا اذه ّنأ كلذ عم راتخا دق هّنأ ّالإ،لوقلا اذ ))Jan Gijsel(( ))لسجيج نوج(( دقانلا حيرصت مغر
 .نماثلا نرقلا ىلإ سداسلا نرقلا رخآ نم دتمي هفيلأت نمز ّنإ لوقن نأ ىلوألا نم هّنأو،عباسلا نرقلا ةيادب يف فّلأ دق
 لح نود مويلا ىلإ تيقبو ةطيسب تسيل ةلكشملا(( ّنأ ليجنإلا اذه فيلأت نمز ثحبم لهتسم يف حّرص دق ناكو
Le(( )).يضرم problème n’est pas simple et est resté jusqu'à ce jour sans 

solution satisfaisante(()Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, Pseudo-
Matthaei Evangelium textus et commentarius, Turnhout: Brepols, ٧٩٩١ , 

p. ٩٥(
٦٣٠

Suleiman A. Mourad, ‘From Hellinism؛رظنا to Christianity and Islam: 
The Origin of the Palm-tree Story Concerning Mary and Jesus in the 



.ةّينيتاللا ةغللاب ليجنإلا اذهف ّلُأ)٢(

.هركذ قبس امك،ةينيتاللاب تبتك ليجنإلا اذهل ةحاتملا خسنلا عيمج)٣(

 اسنرف( ابوروأ يف تدجو )عساتلا نرقلا( ليجنإلا اذه خسن مدقأ)٤(
 بتكلا ةداع ّنإ ذإ ؛يبوروألا اهلصأ تبثي ام وهو ؛٦٣١)ايناملأو
 يف ةعساو ةروصب رشتنت نأ قرشلا يف رهظت يتلا ةّينارصنلا ةينيدلا
.ابوروأ ىلإ لقتنتل نمزلا نم ةرتف ذخأت نأ لبق قرشلا

))لوحنملا ّىتم(( ليجنإ ّنأ ةحارص ))تويّلإ .ك .ج(( دقانلا ّرقأ)٥(
.٦٣٢

))Stephen J. Shoemaker(( ))ركيموش .ج نفيتس(( دقانلا صخل دقو
– ةقباسلا طاقنلا٦٣٣

 نينرقلا نيب ليجنإلا اذه فيلأت خيراتل هحيجرتو نيتصقلا نيب تا اشتلل ىلوألا هتسامح مغر
 نم هعنمي امم؛ام اًعونا ًرخأتمبتك دق لوحنملا ىتم ليجنإ ّنأ ودبي(( :هلوق يف-عباسلاو سداسلا
 ًءادتبا فلأ دقيفيركوبألا ليجنإلا اذه ّنأ كلذ نم مهألاو ،ينآرقلا صنلا ىلع رثأ هل نوكي نأ

Gospel of Pseudo-Matthew and the Qur’an,’ in Oriens Christianus ٦٨
( ٢٠٠٢ ), p. ٦٠٢ , 

٦٣١
 Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, Pseudo-Matthaei؛رظنا

Evangelium textus et commentarius, pp. ٠٦ - ٣٦

٦٣٢
,J K. Elliott, The Apocryphal New Testament ؛رظنا Oxford: Oxford 

University Press, ٥٠٠٢ , p. ٤٨

٦٣٣
 يف صصختم .ةيكيرمألا نجروأ ةعماج يفىطسولا نورقلا ةينارصنو ةركبملا ةينارصنلا ذاتسأ :ركيموش .ج نفيتس

.افيركوبألاو ةيميرملا تاساردلا



 يهو٦٣٤)).ينارصنلا قرشلا يف اًمامت ًال وهجم ناكو ينارصنلا ب رغلا يف ام ناكم يف ةينيتاللا ةغللاب
.ميركلا نآرقلل ليجنإلا اذه ةيردصم ضفرل هتعد يتلا بابسألا

 امهو– ةّيبرعلا ةريزجلا ىلإ ابوروأ نم ةّصقلا لاقتنا ّنأ-قباسلا قئاقحلا لظ يف- ريرقتلا نم ّدب ال
 جاتحي ؛ةّيبرعلا ىلإ ةّينايرسلاف ةّينيتاللا نمو،-رصعلا كاذ يف ةلئاه ةّينامز تافاسم امهنيب ناملاع
 ناسللا يف هراسحنال ا ًرظن ؛ ًالصأ ثارتلا اذه لاقتنا ةّيناكمإ ضرف ىلع ؛ ًاليوط اًينمز ىدم
.ينيتاللا

 هل يبرع ثارت نع ثيدحلا لعجي لوحنملا ّىتم ليجنإل ةّينايرس ةمجرت بايغ-
 ىراصن( اهيف ىراصنلا برعلا ناك ةّينيد ةئيب ّلظ يف ةّيخيرات ةضوفرم ىوعد
.ينايرسلا ناسللاب ينيدلا مهثارتب نوظفتحي)..نارجن

 ثارتلا نم ليجنإلا اذه سابتقا هّنأ ّكش الف ؛سابتقالاب لوقلا ّحص ّنإ-
  ثيح سلدنألل يمالسإلا حتفلا دعب حجارلا ىلع فّلأ دق هّنإ ذإ ؛يمالسإلا
 اهيلع))ميرمل(( يمالسإلا ديجمتلل ّنأ امك،ةّعشم ةرانم ةّيمالسإلا ةفاقثلا تناك
.ةّينارصنلا ةئيبلا يف )ةراثإ(و )ةّيبذاج( مالسلا

،ةّيوبنلا ةثعبلا نعليجنإلا اذه فيلأت رّخأتو،ةّصقلا ليصافتل يلخادلا ليلحتلا :
 ...هل ةّينايرس ىتح وأ ةّيبرع ةمجرت بايغو،ةّكم نع اًديعب هراشتناو هتأشنو،ةّيمجعألا هتغل و
.ميركلا نآرقلا رداصم نم سيل لوحنملا ّىتم ليجنإ ّنأ دّكؤي كلذ ّلك

٦٣٤
Stephen J. Shoemaker, Christmas in the Qur'an: The Qur'anic 

Account of Jesus' Nativity and Palestinian Local Tradition. Jerusalem 

Studies in Arabic and Islam ٨٢ ( ٣٠٠٢ ), p. ٩١



      يناـَتآ هـَّللا دـبع يـِّنِإ َلاـَق    ايِبـص دـهمْلا يـف ناـَك نم مِّلَكُن فيَك اوُلاَق هيَلِإ تراشَأَف{ :ىلاعت لاق
  ارـبو    اـيح تـمد اـم ةاـَكزلاو ةالصلاِب يناصوَأو تنُك ام نيَأ اًكرابم ينَلعجوايِبَن ينَلعجو باَتكْلا
٦٣٥}ايح ثعبُأ مويو تومَأ مويو تدلو موي يَلع مالسلاوايقش ارابج ينْلعجي مَلو يتدلاوِب

 ىـلع ناـك يذـلا ةـنهكلا سيـئرفـسوي باتك يف اندجو دق(( :٦٣٦))يبرعلاةلوفطلا ليجنإ(( يف ءاج
 يف ناـــك نيـــح مـــّلكت عوـــسي ّنإ لاـــق دـــق لـــجرلااذـــه ّنأ،-اـــفايق هـــّنإ ٌساـــنأ لاـــقو-حيـــسملا دـــهع
 يبأو،كالـــملا لـــيئا ربج ك رـــّشب اـــمك ينتدـــلو يذـــلا هللا نـــبا حيـــسملا اـــنأ ّينإ(( :هـــّمأ ميرـــمل لاـــقو،دـــهملا
)).ملاعلا صالخل ينلسرأ
 اـًصانم دـجي مل هـّنأ ريـغ))يبرعلاةلوفطلا ليجنإ(( نم ةسبتقم ةّينآرقلا ةّصقلا ّنأ))ليدست((ىعّدا
 دوـعي هـّنإ لوـقلا اـهعم رـسعي ةـجرد ىلإا ًدـج ءيـس لـيجنإلا اذـهل يبرعلا بولسألا ّنأ فارتعالانم
 ةـــغللاب بـــتك دـــق لـــيجنإلا اذـــه ّنأ حجارـــلا ّنإ لاـــق مث،r٦٣٧لوـــسرلا نـــمز ىلإ ةـــّيبرعلا هـــتغل يف
 اذـه نـمهـتملع اـم هـتغّلب دـق اـّ أ ّكـش الـف،))ةّيطبقلا ميرم(( جّوزت دقr لوسرلا مادامو،ةّيطبقلا
 كاــنهنأ ّدــب ال هــّنإ ُهــَلوقىوعدــلا يفهــنما ًرــثكت دازو.حيحــصلا لــيجنإلا نــمهــّنأ اــهنماــًنظ لــيجنإلا
٦٣٨!!ةّيطبقلاتافارخلابr اًدمحم اوربخأ دق نيرخآ

،ةــّيبرعلا ةــغللاب فــّلأ دــق هــّنأل ال))يبرــعلا ةــلوفطلا لــيجنإب(( ّيــُمس دــق لــيجنإلا اذــه ّنأ هــبّنأ ّدرــلا لــبقو
 تــناك ةــّيبرعلا ةــغللاب هــل ةخــسن ّنأل-))Stevan Davies(())زــيفيد نفيتــس(( لوــقي اــمك– اــّمنإو
 ببــسبلــيجنإلا اذــه حبــصأ و،ةــّيبوروأ ةــعبط لّوأ رادــصإ مت اــهنمو،رــشع عباــسلا نرــقلا يف ةــحاتم

٦٣٥
)٣٣-٩٢( تايآلا /ميرم ةروس ٦٣٦
))افايق فسوي باتك(( يقيقحلا هناونع ٦٣٧
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur’an؛رظنا , p. ٠٧١ ٦٣٨
١٧١-٠٧١ ص ,قباسلا ردصملا



 ةـغللابفـّلأ دـق هـّنأ ةـماع داـّقنلا نمؤـي ال((هـّنأ فاـضأو،ةـّيميداكألا رئاودـلا يفاـًفورعمةـعبطلا هذه
 ... ةّيبرعلا

.((.٦٣٩

:

oٍفاــك؛ةــّيبرعلا ةــئيبلا يف لوادــتم )٢(،يبرــع )١(:عــجرم باــيغب))ليدــست(( ُفا رتــعا 
 .سابتقالا ىوعد لاطبإل هتاذب

oلوــسرلا َجّوزــتr))هــتافو لــبق يأ،٦٤٠ةرــجهلا دــعب ةعباــسلا ةنــسلا يف))ةــّيطبقلا ةــيرام 
rتلزن دق،ميرم ةروس اهيف امب،نآرقلا روس ةماع تناكو،تاونس ثالثب.

oيأ نــم يحوــك هــيلإ رــظني نــكي مل))يبرــعلاةــلوفطلا لــيجنإ(( ّنأ هــتاذ))ليدــست(( فرتــعا 
 لــيجنإلا وــه هــّنأ اــهداقتعاب ةــّيطبقلا))ةــّيرام(( ئــطخت فــيكف  ؛٦٤١ةّينارــصنلا قرــفلا نــم
 ةــفئاط ةــّيأ هــل فرتــعت ال باــتكبr لوــسرلا ّلدتــسي نأيف ةدــئافلا اــمو!؟حيحــصلا
؟!ةسادقلاب

٦٣٩
Stevan Davies, The Infancy Gospels؛رظنا of Jesus: apocryphal tales 

From the childhoods of Mary and Jesus, Vermont: SkyLight Paths 

Publishing, ٩٠٠٢ , p.xxv

٦٤٠
 ،١ط ،ليجلا راد :توريب ،يواجبلا دمحم يلع/ت،ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا،ينالقسعلا رجح نبا ؛رظنا

٨/١١١ ،ـه٢١٤١
٦٤١
St. Clair Tisdall, The؛رظنا Original Sources of the Qur’an, p. ١٧١



oتويلإ .ك .ج((دقانلارّرق(())J. K. Elliott((
 لصأ ىلإ دوعي ليجنإلا اذه ّنأ٦٤٢

)archetype( ريسفت يف ءاجام هب ّلدتسا اّممو،ينايرس))يزورملا ددعوشي((
))Isho’dad of Merv((هتفرعمب يحوي امم ؛ا يداليم عساتلا نرقلايف  ّىتم ليجنإل 
))Migne(())يني ِم((دقانلادّكأو.٦٤٣هب

 دامتعا ىلإ هتراشإب ينايرسلا لصألا٦٤٤
 دنع لمعتسي ناك ميوقت وهو،حيسملا داليمل ينانويلا ميوقتلا ليجنإلا اذه
 يتلا باقلألا ىلع))Michel Nicolas(())الوكين لاشيم(( دمتعاو.٦٤٥ةرطاسنلا
 هفّلأ،ينايرس باتك  هّنأ ىلع ةلالدلل ليجنإلا اذه يف حيسملاو))ميرم(( ىلع تقلطأ
 ليجنإلا اذه ىوحف لقن ةبسن لصألةلطبم ةقباسلا تاداهشلا٦٤٧..٦٤٦يروطسن
 اذه نع عفدت امك،ةّينايرسلاب-اهنع هللا يضر- اهل ملع ال ذإ،))ةّيطبقلا ميرم(( ىلإ
 هذه،ةيوبنلا ةثعبلا نم ةبيرق ةرتف يف-نيرّصنملا ىوعد ىلع– فّلأ يذلا ليجنإلا
.ىراصنلا ماوع نيب ةاعّدملا ةرهشلا

٦٤٢
 رافسألاب ةصاخ ةيانع هل .زديل ةعماج يف ديدجلا دهعلل يصنلا دقنلل اًذاتسأ مويلا لمعي :تويلإ ثيك سميج

.ا يداليم يناثلا نرقلا يف ةّينارصنلاو ةّيفيركوبألا
٦٤٣
.J K. Elliott, The Apocryphal New Testament, p؛رظنا ٠٠١

٦٤٤
 اًمخض اًددع رشن ،يسنرف سيسق:)م٥٧٨١-م٠٠٨١(Jacques Paul Migne ينيم لوب كاج

.فرُع ا و ،ءابآلا تاباتك نم
٦٤٥
٦٥٨١ ,Migne, ed. , Dictionnaire des Apocryphes, Paris: J.-P Migne ؛رظنا

, ٢٨٩/١

٦٤٦
Michel Nicolas, Etudes sur les évangiles apocryphes؛رظنا , Paris: 

Libr. Michel levy, ٦٦٨١ , p. ٤٣ ٦- ٧٤٣٦٤٧
،يطبق لصأ ىلإ لحي مل اًضيأ وه م٧٧٦١ ةنس ليجنإلا اذهل يبرعلا ّصنلا ةّرم لّوأل رشن يذلا))كيس يرنه((

 Migne, ed. , Dictionnaire ؛رظنا( .ينايرس وأ ينانوي لصأ نع ةمجرت وه يبرعلا ّصنلا ّنإ لاق اّمنإو

des Apocryphes, ٦٥٨١ , ٩/١ ٣٧(



oنرقلا يف))يزورملا ددعوشي(( وه ينايرسلا هلصأ يف ةلوفطلا ليجنإ ىلإ راشأ نم لّوأ 
 جرح يف ةّيوبنلا ةثعبلا لبق ليجنإلا اذه دوجوب نيلئاقلا لعجي ام اذهو،٦٤٨عساتلا
!عباسلا نرقلا لبق ام ىلإ هّدر ىلع ةّينيقي ةّجح مهل دجوت ال هّنأل ديدش

oةثعبلا لبق ام ىلإ ليجنإلا اذه فيلأت نمز ّدرت ةّيبنجألا عجارملا نم ريثكلا ّنأ مغر 
 نآرقلا ّنأ يه،ةحارصةرّركملا ةديحولا-ةيقيقحلا– اهتّجح ّنأ ّالإ-ليلقب– ةيوبنلا
 نيبو اننيب عازنلا ّلحمراصف ؛ليجنإلا اذه يف ءاج امل ة اشم ليصافت دروأ دق ميركلا
 !!مهدنع ةّجحلا نيع وه نيفلاخملا

 صنلا جيسن نم ةّيجولوليف وأ ةّيخيرات ةّجح ىندأ مهيدل تسيل نيفلاخملا ّنأ ىري نعمتب رظانلاو
 ينآرقلا صصقلا ةنميه اًقباس َتملع دقو .٦٤٩ةّيوبنلا ةثعبلا لبق بتك دق ليجنإلا اذه ّنأ ىلع
 ة ّيداجألا تاباتكلا يف ةّينآرقلا ليصافتلا تلخد ىتح،مالسإلا اهمكح يتلا دالبلا ىلع
 .ةّيدوهيلا

 يف نيصصختملا ناكيرمألا ءاملعلا ربكأ دحأ–))Riddle(())لدير(( روتكدلا دقانلافرتعا دقو
 خيرات ديدحت اهلالخ نم نكمي يتلا ةرشابملا ةّلدألا بايغب-هنامز يف ديدجلا دهعلا تاسارد
 هيف عمج وأ هيف فّلأ يذلا نمزلا ديدحتل ةيفاك تايطعم دجوت ال(( :هلوق يف،ليجنإلا اذه فيلأت
.فيلأت خيرات هل دروي نأ نود هتاطوطخمبو هب فّرع كلذلو٦٥٠)).ةقدب ليجنإلا اذه

٦٤٨
.رظنلا لمتحي ال قيرط نم هبملعلا تبثي ملو داّقنلا هحّجر رمأ اذه
٦٤٩

،)هفيلأت( نمز نم ققحتلا لاحملا نم(( :))ةّيكيلوثاكلا ةعوسوملا(( يف ءاج ام،رمألا اذهل ةحضافلا تاداهشلا نم
 It is impossible to ascertain its date, but it was(()).يدّمحملا رصعلا لبق فّلأ اّمبر نكل

probably composed before the Mohammedan era.(( )The Catholic 

Encyclopedia, ؟!!)٧٠٦/١
٦٥٠

“There are not sufficient data for fixing with any accuracy the time 
at which it was composed or compiled” (Alexander Roberts, and 
James Donaldson, eds. Apocryphal Gospels, Acts and Revelations, 

Edinburgh: T. & T. Clark, ٠٧٨١ , ٦١ /xi)



 ةــثعبلا لــبق لــيجنإلا اذــه فيلأــت نــمز دــيدحت ّنأفيــصحلا يعوــضوملا ثــحابلا ىــلع ىــفخي الاــممو
 ةرّخأـــتملا اـــفيركوبألل ةـــئيطبلا ةـــكرحلا عـــم ضراـــعتي،ةـــّينآرقلا ةـــياورلل اًردـــصم هراـــبتعاو،لـــيلقب ةـــّيوبنلا
 ةفاــضإلاب،ةــّيبرعلا اــهتمجرت يف ةــّينوناقلا لــيجانألا ًالــصأ فرــعت ال ةــئيب يف اــهبيرعتل ةــمهلا سعاــقتو
.ةقطرهملا وأ ةّيسكدوثرألا فئاوطلا نم ًءادتبا راصنأ هل سيل ليجنإلا اذه ّنأ ىلإ

oجيسن ليلقب ّيوبنلا ةثعبلا لبق ام ىلإ ليجنإلا اذه فيلأت اوبسن نيذلا دمتعي مل 
 داّقنلا ّنأ نيح يف،مهل ةّجح ميركلا نآرقلا ةنادإ نم اوذّختا اّمنإو،ةّجحك ةّصقلا
 ةثعبلا دعب فّلأ دق هّنأ ىلإ اوبهذ،ةداج ةّيجولوليف ةسارد ليجنإلا اذه اوسرد نيذلا
 ))ثويلجرم((،مالسإلا دض يبلسلا هفقومب مهتملاو،ريهشلا قرشتسملا ّنإ ّىتح ؛ةّيوبنلا
))Margoliouth((

 Frank(( ))رتسوف كنرف(( لاقم ىلع ّدرلا يف هلاقم بتك امل٦٥١

Foster((
 Is Islam a Christian(( ))؟ةّيحيسم ةقطره مالسإلا له(( :٦٥٢

Heresy?((
 لبق فّلأ دق يبرعلا ةلوفطلا ليجنإ ّنأ هاوعد ةّدشب هيلع ركنأ،٦٥٣

  صّلخملا ةلوفطل يبرعلا ليجنإلا(( ّنإ رتسوف روتكدلا لاق امدنع(( : ًالئاق،ةّيوبنلا ةثعبلا
 ام ىلإ دوعي ... ةقيثولا هذه خيرات(( ّنأو))نآرقلا نم نيعطقم وأ عطقمل اًردصم ناك
 قيدصتذخأ دق هّنأ نظلا نع دعبي هنإف))رّخأتم ريدقت ىصقأ يفدمحم روهظ لبق
 .نيداهتجالا نيذه ىلع ةّيبرعلا يف نيصصختملا داّقنلا

 ّنأ امب .
٦٥٤)).حجارلا وه لوقلا اذه ّنإف ؛

٦٥١
 يف ةّيبرعلا ةغللا ذاتسأ .اًسيسق ةريصق ةرتفل لمع .نيقرشتسملا مالعأ نم :)م٠٤٩١-م٨٥٨١( ثويلجرم

.مالسإلا ىلع ةلماحتملا))ةّيمالسإلا فراعملا ةرئاد(( ةباتك يف نيمهاسملا دحأ .دروفسكوأ ةعماج ٦٥٢
.ةسينكلا خيراتو ةفسلفلا سّرد،يكيرمأ سيسق :)م٥٣٩١-م١٥٨١( رتسوف كنرف

٦٥٣
٣٣١-٦٢١ ص،يناثلا ددعلا،٢٢ دلجم،))The Moslem World(( ))يمالسإلا ملاعلا((ةلجم يف رشن
٦٥٤

David S. Margoliouth, ‘Is Islam a Christian Heresy?,’ in The Moslem 
World, ٣٣٩١ , V. ٣٢ , p.٩



 دري نأ ىلإ هرطضا ا ّمم،هلاقم ىلع))ثويلجرم((بيقعت نم اًدج ءاتسا دق))رتسوف(( ّنأ مغرو
 فذحي نأ دعتسم هّنأ نلعأ دق كلذ عم هّنأ ّالإ ))يمالسإلا ملاعلا(( ةّلجم نم يلاتلا ددعلا يف هيلع
  ّنأ هنم ا ًرارقإ،مالسإلا لبق فّلأ دق))يبرعلا ةلوفطلا ليجنإ(( ّنأ نم هاعّدا ام قباسلاهلاقم نم
٦٥٥.بابلا اذه يف ةجح نوكي نأل لهأ))ثويلجرم(( قرشتسملا مالك

 ةطوطخم يهو ،ليجنإلا اذهل ةطوطخم مدقأ يف ةجف ةر وصب ةّيمالسإلا ملاعملا زربتو
 نمحرلا هللا مسب((:ـب ًالثم تأدب دقف ؛ةّيمالسإلا تاحلطصملا اهيف رثكت ذإ ؛٦٥٦))سونايتنرول((
 ))مامإ((و ،))ميجر ناطيش(( تارابعو ،))...مالسلا هيلع يبنلا ىسوم دهع ىلع ناك .ميحرلا
٦٥٧... نييسيرفلل))ةلزتعملا((و،نهاكلل

٦٥٥
 ,Frank Hugh Foster, ‘Reply to professor Margoliouth’s Article ؛رظنا

Jan, ٣٣٩١ ,’ in The Moslem World, , April ٣٣٩١ , Volume ٣٢ , p. ٨٩١

٦٥٦
:مويلا ةفورعم يبرعلا ةلوفطلا ليجنإل تاطوطخم ثالث دجوت

.))Laurentianus(( ))سونايتنرول((ةطوطخم§
 يتـلا ةـمجرتلا يـه ذإ ؛ةـثيدحلا تاـغللاب اهـصن رـشتنا يتـلاو))Sike(( ))كياـس(( اهرـشن يتلا ةطوطخملا§

.ةثيدحلا بتكلا يف ةدئاسلا يهو ،ةّرم لّوأل ليجنإلا اذ  داّقنلا تفّرع

؛رظنا())٩٥١ Vaticanus syriacus((يبرعلا ةلوفطلا ليجنإل ةّيناكيتافلا ةطوطخملا§
François Bovon et Pierre Geoltrain, E ́crits Apocryphes 

Chrétiens, ٨٠٢/١(
٦٥٧

Mario E. Provera,  Il Vangelo arabo dell'Infanzia: secondo il ms. 

laurenziano orientale (n. ٧٨٣ ), Gerusalemme: Franciscan Print, ٣٧٩١ , 

pp. ٥٣ - ٦٣



))ربوـــــك سيراـــــهنيماـــــينب((،مالـــــسإلا دـــــعب فـــــّلأ دـــــقلـــــيجنإلا اذـــــه ّنأ داـــــّقنلانـــــم حّرـــــص نـــــممو
))Benjamin Harris Cowper((اــم ســفن وــهو،٦٥٨عــساتلا وأ نماــثلا نرــقلا ىلإ هبــسن يذــلا 
 يتــلا هاروتكدــلل هــتحورطأ يف))Tony Chartrand-Burke(( ))كروــب-دنرتراــش ينوــط(( دــقانلا هرّرــق
 ةــّيميداكألا ثاــحبألا رــخآ لوــق لــّثمي هــيأر ّلــعلو،٦٥٩وــتنروتةــعماج يف ةــليلق تاونــس ذــنم اهــشقان
 ةـــطيرخل دـــّيج باعيتـــسا نـــم ةـــحورطألا هذـــه هـــب تزـــّيمت اـــم عـــم ةـــصاخ،عوـــضوملا اذـــه يفةـــّيبرغلا
 Mary(( ))نوزد يرام(( ةدقانلا تلقن دقو.ةّينيبلا ا اقالعو،اهخيراتو،ةلوفطلا ليجانأتاطوطخم

Dzon((
٦٦١.هل ةّرق ُم،اهلةروشنم ةسارد ثدحأيف هيأر٦٦٠

٦٥٨
B. Harris Cowper, The Apocryphal Gospels and Other؛رظنا

Documents Relating to the History of Christ, Edinburgh: Williams and 
Norgate, ٠٧٨١ , ٣rd edition, p. ١٧١

٦٥٩
 ,Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text؛رظنا

its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, ١٠٠٢ ,
p. ٧٢١ (manuscript)

٦٦٠
 .طسوألا يزيلجنإلا ينيدلا بدألا يف ةصصختم .يسنت ةعماج يف ىطسولا نورقلا بدأذاتسأ :نوزد يرام

.ىطسولا نورقلا رخاوأ يف حيسملا ةلوفط روص لوح ةسارد نآلا ّد ِع ُت

٦٦١
,Mary Dzon؛رظنا ‘Cecily Neville and the Apocryphal Infantia 

salvatoris in the Middle Ages,’ Mediaeval Studies ١٧ ( ٩٠٠٢ ), p. ٥٦٢



oسيــسقلاوناــيدألا ملاـع ؛لــيجنإلا اذـه فيلأــت نــمز يفدـياحم يــملع قـطنمب ثّدــحتنـّمم
))Geoffrey Parrιnder(())ردـنراب يرفوـِيج(( رـّصنملا

 يذـلا لـصفلا يف لاـق دـقف٦٦٢

٦٦٢
 .يتس ودوثيم سيسقو،ندنلب )جنك( ةّيلك يفنراقملا نايدألا ملع ذاتسأ :)م٥٠٠٢-م٠١٩١( ردنراب يرفوِيج

 يف ةصصختملا تاسسؤملا نم اًددع سأر.دلب نم رثكأ يف ريصنتلا يف ةليوط تاونس لمع .ا ًباتك نيثالث نم رثكأ هل
.ملاعلا نايدأ ةسارد



 Jesus(())نآرـقلا يف عوـسي(( هـباتك يف))Son of Mary(())ميرم نبا(( ناونع هل راتخا

in the Qur’an((،بقل ركذ دق ميركلا نآرقلا ّنإ ))ةّرـم نيرـشعو تس))ميرم نبا،
 بـقللا اذـه ّنأو،٦٦٣ةدـحاو ةّرـم ريـغ سدـقملا باـتكلا يف بـقللا اذـه دري مل نيح يف
 ةّينارـــــــــصنلا تاــــــــيبدألا يف هـــــــــل رــــــــكذ الو،ةــــــــماع ةرـــــــــّكبملا ةــــــــسينكلا يف لمعتــــــــسي مل
 دـــــق نوـــــكي نأ نـــــكمملا نـــــم ناـــــك نإو،دـــــيدجلا دـــــهعلا ةـــــباتك دـــــعب٦٦٤ةّيـــــسكدوثرألا
 ّالإ هلمعتــــست مل ةــــّيقطرهلاو ةــــّيفيركوبألا تاــــباتكلا ّىتــــحو،اًدــــج ةــــليلق تاّرــــم لمعتــــسا
 ظـحالن ؛))سميـج .ر .م(( اـهعمج يتـلا ةـّيفيركوبألا رافـسألا ةـعومجم يف رظنلاـبو. ًاليلق
 كاذو،يبرـعلاو ينايرـسلا ةـلوفطلا لـيجنإ ريغ يف ةزراب ةروصب دري مل))ميرم نبا(( بقل ّنأ
 :لاــق مث .رــّكبملا مالــسإلاو ةّينايرــسلا ةــسينكلا نيــب اًدــج ةــبراقتملا تاــقالعلا ىــلع لــيلد
 يتــلا ةّيــسنرفلا ةــعبطلا ّنأ مــغر،عــطقلا ىــلع فورــعم ريــغ لــيجنإلا اذــه فيلأــت خيراــت((
 ةــــفورعم تــــناك اــــّ أ دــــب ال(( باــــتكلا اذــــه يف صــــصقلا ّنإ ل وــــقت))رتــــيب .ب(( اــــهّررح
 نـكمملا نـم .)).نآرـقلا تـلخد دـق اـّ أل نييحيـسملا برـعلا نيـب ةرّكبم ةروصب

 نإـف،اـم اـًعوننآرـقلا يف زاوـم اـهل صصقلا هذه ضعب تناك نإو هّنأل

٦٦٣
 ةّيقب يف ةفلتخم ةروص يف درو دق عطقملا اذه ّنأ انه بيرغلا،))ميرم نبا راجنلا وه اذه سيلأ(( :٦/٣ سقرم

 نبا اذه سيلأ(( :٤/٢٢ اقول،))ميرم ىعدت همأ تسيلأ ؟راجنلا نبا وه سيلأ((٣١/٥٥ ّىتم :ديدجلا دهعلا
)))ميرم(وراجنلا نبا(( :ةروص ىلع دِريل ّصنلا اذه تفّرح دق ةميدقلا تاطوطخملا نم اًددع ّنأ برغألاو!!))؟فسوي

))του τεκτονος υιος και((-دنع ةدراولا ةءارقلا يهو ))ميرم نبا(،راجنلا نبا(( وأ-))نجيرأ((())του 
τεκτονος υιος((ال ))ميرم نبا راجنلا(())ο τεκτων ο υιος της µαριας((،! )؛رظنا Kurt 

Aland, Matthew Black, Bruce Metzger and Allen Wikgren, eds. The New 
Testament in Greek and English, New York: American Bible Societ, ٦٦٩١ , 

p. ١٤١(
٦٦٤

))ةيسك د وثرألا(( لمعتست( .مهسئانكو ةقطارهلا لباقم يف،)اهمعزب( حيسملا ميلاعت عبتت يتلا يأ :ةّيسكدوثرألا
.)انه اندوصقم كاذ سيلو ،ةدحاولا ةعيبطلا بهذمب لوقتيتلا سئانكلا ىلع ةلالدلل حلطصمكاًضيأ



 نوــكي نأ نــكمملانــم .نآرــقلا يف اــهل ريــظن الميرــم نــبا بــقل لمعتــست يتــلا صــصقلا
  نإو، يبرــعلا ةــلوفطلا لــيجنإ
 .٦٦٥)).مدقألا ينايرسلا صنلا هفلخ نم ناك

 وـهل ميرـكلا نآرـقلا صـصقب رّثأـتو مالـسإلا روـهظ دـعب فـّلأ دـق يبرـعلا ةـلوفطلا لـيجنإ ّنإ لوقلا ّنإ
!دياحملا يجولوليفلا يليلحتلاو يخيراتلا قطنملا ىلإ برقأ

oاذإ و،هـناتخ دـعب حيـسملا ةـلرغ ظـفح نـع تثّدـحت ةـقيثو لّوأ وـه يبرعلا ةلوفطلا ليجنإ 
 هذــــه ظــــفحب ةــــقّلعتملا ةريــــثكلا تاــــفارخلاو)! ّبرــــلاناــــتخ( دــــيعب لاــــفتحالا ّنأ اــــنملع
 ةـــعطقلا هذـــهل رـــكذ لّوأ ّنأو،٦٦٦ىطـــسولا نورـــقلا يف اًرـــشتنم ناـــك دـــلجلا نـــم ةـــعطقلا
 ةعـضبب اـهل قباـس ناـتخلا دـيعب لاـفتحالا ناـك نإو-٦٦٧نماـثلا نرقلايف ناك  ةطوفحملا
 ّنأل ؛هدـــعب اـــم وأ نماـــثلا نرـــقلا ىلإ لـــيجنإلا اذـــه ةبـــسنل رـــثكأ اـــنداقتعا لاـــم-نورـــق
 هذـــه راـــشتنال اًعـــضاخ يفيركوـــبألا لـــيجنإلا اذـــه نوـــكي نأ يعدتـــسي يخيراـــتلا قـــطنملا
 نـمز يف دـجو دـقو،هاـّنبتت ةـفئاط فرـعت ال يفيركوـبأ لـيجنإ هّنإ ذإ ؛اهل اًئشنم ال ةفارخلا
 تاـــــفارخللهـــــتياور يف اًرياـــــسم نوـــــكي نأـــــف ؛ةـــــعب رألا لـــــيجانألا ةـــــسادق هـــــيف ترقتـــــسا

٦٦٥
Geoffrey Parrinder, Jesus in the Qur’an, Oxford: Oneworld 

Publications, ٦٩٩١ , p. ٧٢

٦٦٦
 Catherine of(( ةسينكلا ةسيّدق ّنأ))!!عوسي برلل(( يركذلا وضعلا نم ةعطقلا هذ  سوهلا غلب

Siena((سرعلا متاخ يه دلجلا نم ةعطقلا هذه تناكو اًسورع اهذختا دق حيسملا ّنأ تعّدا دق!! )؛رظنا 
Barbara G. Walker, The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, 

New York: HarperCollins, ٣٨٩١ , p. ٥٩٧(

٦٦٧
 :Stuart B. Schwartz, Implicit Understandings, New York؛رظنا

Cambridge University Press, ٤٩٩١ , pp. ٨٧٥ - ٩٧٥



 ناطلـــسلل هـــنادقف نـــم مــِل ُع اـــم عـــم اــهل اًئـــشنم نوـــكي نأ نــم قـــطنملل برـــقأ،ةرــشتنملا
.هيف رهظ يذلا نمزلا يف يبدألا وأ ينيدلا
oناــك هــبيرعت ّنأ ّكــش الــف،ةروــصلا هذــه ىــلع ا ًرخأــتم ينايرــسلا ّصنــلا فيلأــت ناــك اذإ 

 ةـــّيفيركوبألا ةـــّينيدلا رافـــسألا بـــيرعت ىلإ ةـــجاحلا ّنأل ؛نورـــقب رّدـــقي نمزـــب كـــلذ دـــعب
.مالسإلا روهظ لبق ةرّربم نكت مل ةّينارصنلا
oصـصقو حيسملا رمأ يف ةّينآرقلا ليصافتلا نم ريثكلا ىلع))يقشمدلا انحوي(( ضرتعا 

 اــهبتكو )ةــقطرهملا( ةــقرفلاب ةــضيفتسملا هــتفرعمو ةّيعوــسوملا هــتفاقث مــغر هــّنأ ّالإ،ءاــيبنألا
 اذــه اــهيلإ ىزــعي يتــلا ةّينايرــسلا هــتئيب نــم اهبــستكا يتــلا مألا ةّينايرــسلا هــتغلو،ةــسدقملا
 نآرــقلا نيــب موــعزملا هباــشتلا ىلإ))ةــفرعملا عيباــني(( هــباتك يف ةراــشإ ىندأ رــشي مل،لــيجنإلا
 يفو ؛قباـسلا هباـشتلا يف روكذملا لوحنملا ّىتم ليجنإ وأ )يبرعلا( ةلوفطلا ليجنإو ميركلا
 رـهظي اـم وـهو.مالـسإلا روـهظ دـعب افّلأ دق نيرف ِسلا نيذه ّنأ ىلع ةماه ةلالد كلذ
 يفاــهفّلؤماــهيف ضاــفأ يتــلاو مالــسإلا يف ةــنعاطلا تاــفّلؤملا رهــشأ نــمدــحاويف اــًضيأ
 ىّمـسملا وـهو،ةـّيوبنلا ةّنـسلاو ميركلا نآرقلا يفتدرو يتلا رومألا نم هركنتسي ام ركذ
 اــ  هوعدــي يدــنكلا قحــسإ نــب حيــسملا دــبع ىلإ يمشاــهلا لــيعمسإ نــب هللا دــبع ةلاــسر((ــب
  وـهو))ةينارـصنلا ىلإ هوعديو هيلع ا  دري يمشاهلا ىلإ حيسملا دبع ةلاسرو ؛مالسإلا ىلإ
 رــشع يناــثلا نرــقلا يف ةــّينيتاللا ىلإمجرــتو،٦٦٨اــ يداليم رــشاعلا نرــقلا يف فــّلأ باــتك
.))يلطيلطلا سرطب(( دي ىلع

 هسفنل حيسملا تبثي اهيفو،ةّيمسرلا ليجانألا يف درت مل ةّصقل ميركلا نآرقلا )قالتخا( ّنإ
 يف ةياورلا لصأ سفن دوجوو،-ههيلأت ىوعد ضقني كلذبو- العو ّلج هللا هتّيدوبع
 ةياورلا ضراعي امب ينايرسلاو يبرعلا نيناسللا باحصأ ىراصنلا نيب حاتم يفيركوبأ ليجنإ
 نأ كش الو بير نودنايعدتسيل ؛هلإ هّنإ هسفن نع هلوق حيسملل تبثيو،ةّينآرقلا
 م ايلدج يف اوريشي نأب مهضارتعا-نايرسلا ةصاخ– لئاوألا ىراصنلا نويعافدلايدبي

٦٦٨
:Avery Cardinal Dulles, A History of Apologetics, San Francisco؛رظنا

Ignatius Press, ٥٠٠٢ , p. ٥٩



 يف ردصملا اذهل هتفلاخمو،يفيركوبألا هردصمو ينآرقلا )قالتخالا( اذه ىلإ ةفينعلا
 كلذل ىرن ال انّنكل ..هنالعإ عنام ىفتناو،راكنإلا يضتقم ماق دقف ؛ىوعدلا نومضم
 نييعافدلا ملع مغر،برغلاو قرشلا يف ةرّكبملا ةّينارصنلا ةّيلدجلا تاباتكلا يف اًرثأ
 ةفّلكتملا م اضارتعاو،دهملا يف حيسملا ثيدح رمأ نم ميركلا نآرقلا يف ءاج امبىراصنلا
!ةميق ىندأ ىرخأ عيضاوم يف نآرقلا ىلع
 اًفورعم ناك ليجنإلا اذه ّنأ نم))ةّيكيلوثاكلا ةعوسوملا(( هتركذ امب قبس ام انطبر اذإو
 ةثعبلا دعب ليجنإلا اذه فيلأت خيرأت ريخأت ناك ؛٦٦٩نايرسلا ةرطاسنلا نيب ةعساو ةروصب
.لوبقلاب اًيرح دوقع ةعضبب ةّيوبنلا
oةثعبلا نعه ّصن فيلأت رخأت نم))يبرعلا ةلوفطلا ليجنإ(( صن هتبثي ام ىلإ ةفاضإلاب

 يف))Montague Rhodes james(( ))سميج زدور جاتنوم(( دقانلا انربخي ؛ةّيوبنلا
 The Apocryphal New(( ))يفيركوبألا ديدجلا دهعلا(( ريهشلا هباتك

Testament((دهملا يف حيسملا قطن ةزجعم ّمضت يهو-ليجنإلا اذه ةمدقم ّنأ-
٦٧٠!! اّمنإو،ليجنإلا اذه يف ةّيلصأتسيل

 فالتخالا نم ظحالم وه ام لالخ نمتباث ّصنلا يف ةدايزلاىلع ةنهربلا باب و
))ثرو ـه دنالور(( دقانلا حّرص دقو،ةلوفطلا ليجانأ نم ليجنإ لك  تاطوطخم نيب رهاظلا
))Roland H. Worth(( هلوق يف،هنيعب يبرعلا ةلوفطلا ليجنإ ّقح يف رمألا اذ: ))اّمبر 
 قفاوي ّىتح ؛ ىلإ ّصنلا ضّرعت
٦٧١)).ةقبسملا مهراكفأو هنوؤرقيس نم رّوصت لضفأ ةروصب

.

٦٦٩
٧٠٦/١ ,The Catholic Encyclopedia؛رظنا

٦٧٠
))is a late note prefixed((؛رــظنا Montague Rhodes james, The 

Apocryphal New Testament, Oxford: Clarendon Press, , p.
٦٧١

Roland H. Worth, Alterrnative Lives of Jesus: noncanonical accounts 
through the early middle ages, North Carolina: McFarland, ٣٠٠٢ , p. ٨٢



 ىلإ ةينايرسلا نم ليجنإلا اذه لقن خيرات))Daniel Russo(())وّسور لايناد(( دّدحدقو
.٦٧٢ يف ةيبرعلا

 نيِّطلا نم مُكَل قُلخَأ يِّنَأ مُكبر نم ةيآِب مُكُتْئِج دَق يِّنَأ َليئارسِإ ينب ىَلِإاًلوسرو{ :ىلاعت لاق
٦٧٣}هّللا ِنْذِإِب اريَط نوُكيَف هيف خُفنَأَف ِريَّطلا ةَئيهَك

،لودج٦٧٤ةضاخم دنع بعلي ناك،تاونس سمخعوسي ّيبصلل ناكامل((:اموتل ةلوفطلا ليجنإ
 دّرجمب ءايشألا هذه لعفي ناك .ةرهاط ةرشابم اهلعجيو،ضاوحأ يف ةيراجلا هايملا عمجي ناكو
  دقو،اًروفصع رشع ىنثا هنم لّكشو،كلذ دعب معانلا نيطلا نم اًئيش عنص مث.هنم ةملك قطن
 دوهيلا دحأ ّنكل،هعم نوبعلي اًضيأ نيرخآلا نايبصلا نم ددع ناك .تبسلا موي هنم كلذ ناك
،فسوي،هيبأ ىلإ كلذ لقنو،ةرشابم رداغف؛بعلي ناك امل تبسلا موي عوسي لعف ام ىأر
 موي س ّند دقل .اًروفصع رشع ىنثا هنم لّكشو ا ًنيطذخأ دق لودجلا دنع كنبا،رظنا(( :هل ًالئاق
 !تبسلا
))؟تبسلا يف مّرحم وه ام لعفت َِمل(( :اًخراص هادان،عقو ام ىأرو ناكملا ىلإ فسوي ءاج امل
 .ةدّرغم تضمو ريفاصعلا تراطف ؛))!يبهذا(( :ريفاصعلا يف حاصو عوسي قّفصف
٦٧٥)).هلعفي عوسي اوأر امب م داق اوربخأو اوفرصناو،لوهذلاب اوبيصأ،رمألا اذه دوهيلا ىأر امل

.ليصافتلا يف رهاظ قراف عم يبرعلا ةلوفطلا ليجنإ نم نيعضوميف ةزجعملا سفن تدروو

٦٧٢
Daniel Russo, ‘La Vierge Apocryphe des Recits Visionnaires,’ dans 
Marie et la Sainte Famille: Les Recits Apocryphes Chretiens, Paris: 

Mediaspaul Editions, ٦٠٠٢ ,  p. ٣٠١٦٧٣
)٩٤( ةيآلا /نارمع لآ ةروس ٦٧٤
.لهسلا روبعلل سانلا همدختسي رهنلا يف ءاملا ليلق عقوملا :ةضاخملا ٦٧٥
 Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that ؛))نامريإ ترابل(( ةّيزيلجنإلا ةمجرتلا نع صنلا

did not make it into the New Testament, New York: Oxford University 

Press, ٣٠٠٢ , p. ٨٥



:
oّالإ تـــسيل))ةـــلوفطلا لـــيجنإ(( نـــم نيعـــضوم يف تدرو اـــمك ةـــّصقلا ّنأ))ليدـــست(( فرتـــعا 

٦٧٦.اهلصأ وه يذلا))اموتل ةلوفطلا ليجنإ(( نم ةغايص ةداعإ

oاهلوادـت أدـب دـق))ةـلوفطلا لـيجانأ(( ّنأ داـّقنلا ّلـج دقتعي(( :٦٧٧))نامريإ تراب(( دقانلا لاق 
 .يناثلا نرقلا نم لّوألا فصنلا ءانثأ

((
 Ron(())نورماـــكنور(( دـــقانلا لاـــق و.٦٧٨

Cameron((
 باـتكلا هـسفن وـه اـم وتل ةـلوفطلا ليجنإ ّنأىلع ةماع داّقنلاقفتا(( :٦٧٩

 ّنأ اـــنملعاذإو،٦٨٠)).سوـــيناريإ هـــبدهـــشتساو نوـــينويقرملا هلمعتـــسا يذـــلا )يفيركوـــبألا(
 دـــلو دـــقو–اـــ يداليم يناـــثلا نرـــقلا نـــم لّوألا فـــصنلا رـــخآ يف ترـــهظ دـــق ةـــينويقرملا ةــقرف
 ناــك اــموتل ةــلوفطلا لــيجنإ يف ءاــج اــم ّنأاــنكردأ ؛-لــئالق دوــقعب كــلذ لــبق))سوــيناريإ((
،يناــثلا نرــقلا ةــيادب يف اــًفورعم

٦٧٦
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur’an؛رظنا , p. ٦٧١

٦٧٧
 يف صصختمدقان .ةيلامشلا انيالوراك ةعماج يف ةينيدلا تاساردلا مسق سيئر :)م٥٥٩١ دلو( نامريإ تراب

 هبتك ربتعت .يباتكلا دقنلا ةمئأ نم مويلا ّدعي .ىلوألا ةّينارصنلا قرفلاب اًمامتها هل ّنأ امك،ديدجلا دهعلا تاسارد
 اهرافسأو ةينارصنلاب رفكلا ىلإ،ىمعألا ناميإلا نم هجورخ ةصق ركذ .اكيرمأ يف اًجاور تارادصإلا رثكأ نم ةريخألا
Misquoting(( هباتك ةمدقم يف Jesus((٥١-١ ص

٦٧٨
Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into the 

New Testament, p. ٨٥
٦٧٩

 ةساردب ةصاخ ةيانع هل .ةّيكيرمألا توكتنك ةيالوب )Wesleyan( ةعماج يف نيدلا ذاتسأ :نورماك نور
.ةّينارصنلا ةيادب

٦٨٠
Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel texts, 

London: Westminster John Knox Press, ٢٨٩١ , p. ٢٢١

Against Heresies :سويناريإ مالك ؛رظنا ١،٠٢،١



٦٨١

oّالإ،اـهيف ةاـيحلا ثـبو نيـطلا نـم روـيطلا قلخ يف يليجنإلا صنلا قفاو نإو ينآرقلا صنلا 
 اـموت لـيجنإ يف ةزـجعملا ودـبت نيـح يـفف ؛ةزـجعملا هذـه قايـس يف ةرهاـظ ةروـصب هـفلاخي هنأ
 قراوـــخلا ةـــلالدب ةلـــصّتم ميرـــكلا نآرـــقلا يف ةزـــجعملا ودـــبت،٦٨٢ةـــّيثبع نوـــكت نأ ىلإ برـــقأ
.هتّوبنتابثإل حيسملايدي ىلع يرجت يتلا

oيوفــشلا ثارتــلا اــهيف ناــك نــمز يف اهلوادــت ّمت يتــلا لــيجانألا مدــقأ نــم وــه لــيجنإلا اذــه 
 تاـياورلاب ةحيحـصلا ةـّيخيراتلا ةـياورلا هـيف تـطلتخا دـقو،٦٨٣نـسلألا ىـلع اًعئاش ر ّكبملا

٦٨١
 Toldot(( همسا دوهيلل باتك يف اًضيأ ةدوجوماهيف ةايحلا ّثبو نيطلا نم ريطلل حيسملا قلخ ةزجعم

Jeschu((يربعلاب ))يدوهي قلطنم نم حيسملا نع صصقلا نم ةعومجم هيفو،))وشي ةريس(())ושי תודלות 
 هلوصأو هرداصم سردت مل هّنأ ّالإ،ىطسولا نورقلا ىلإ ةيلاحلا هتروص يف رفسلا اذه نودري داقنلا ةماع ّنأ مغر .يناودع
.ةداجةسارد مويلا ىلإ مدقألا

٦٨٢
 تلبذ دق اّ إ ّىتح نيتلا ةرجش حيسملانعلك ؛يثبع عباط تاذ )تازجعم( نم ولخت ال اهسفن ةّيمسرلا ليجانألا

 اناق سرع رضح نم راكسإل رمخ ىلإ ءاملا حيسملا ليوحتو،)١١/٤١،٠٢ سقرم،١٢/٩١ ّىتم( رمثت تداع امو
!!)١١-٢/١ انحوي(

٦٨٣
 اذهردصم/لصأ امه اقول ليجنإو يوفشلا ثارتلا نأ ىلإ))Ron Cameron(( ))نورماك نور(( دقانلا بهذ

 Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel؛رظنا( .ليجنإلا

texts, p. ا ًيئاور ًءاشنإ هنم رثكأ صصقل عيمجتك ودبيليجنإلا اذه ّنإ))كروب-دنرتراش ينوط(( دقانلا لاقو ,)٣٢١
 ,Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text ؛رظنا( .ا ًرح



 ثا رتــلا ىــلع تدــمتعا  يتــلا ةــّيمسرلا لــيجانألا لاــحك كلذــب هــلاحو .تاــفارخلاو ةــلطابلا
.يفارخلا عبنملا ةنّيب ةلطاب ىرخأو،ةقداص تاياور تلقن يتلاو،عئاشلا يوفشلا
oّنأ اــنملع اذإو،٦٨٤لـيجنإلا اذـهل يلــصألا لكـشلا نـع اًئيـش فرــعن ال اـنّنأ داـّقنلا فرتـعي 

 ىــلع يبلــسلا مــكحلا ّنأ اــنكردأ ؛٦٨٥سماــخلا نرــقلا ىلإ دوــعت لــيجنإلا اذــهل ةــطوطخم مدــقأ
ةـثالث ةـبارق دـعب ةـحاتملا هتروـص يف صنـلا دودـح دـنع فقي نأ دب ال ليجنإلا اذه ةّيخيرات
!هفيلأت نم نورق
oاـّ أ ىلإ عـجار اـموتل ةـلوفطلا لـيجنإ يف ةدراوـلا صـصقلل نيرـصاعملا ءاّرـقلاعانـشتسا ببـس 

 مل فـــقوم وـــهو .)بـــضاغلا لـــفطلا( ةروـــص يف حيـــسملا تـــضرع اـــّ أو تازجعملاـــب ةــصاخ
 ّنأ ةــصاخ،لــيجنإلا اذــهل ةّيلــصألا ةروــصلا كــلمن ال اــنّنأ ّرــقي مل هــّنأ :اــمهلوأ،نيرــمأ عارــي
 هـلامهإ :امهيناث و،ميخضتلاو ةدايزلل ةّينيدلا تاعامجلا يوهتسي  صصقلا نم عونلا اذه
 فـّلؤملا هـيف فـّقلتي ؛يعيمجت هبلغأ يف وه صصقلا نم عونلا اذه ّنأ ه رابتعا يف عضي نأ
 مكاـحلا وـه ناـك ةرتـفلا كـلت يف يوفـشلا ثا رتـلا ّنأ ةـصاخ،ساـنلا نيب ةرايسلاصصقلا
 اهلـصأ نـم ةـّصقلا )عـلتقي( اـم اًريـثك هـّنأ اـمك،صاـخلاو ماـعلا ينيدلا رّوصتلا ليكشت ىلع
 مدـــخي دـــيدج قايـــس يف اهعـــضيل-اـــًقالتخا مأ ةـــقيقح لـــصألا اذـــه ناـــك ءاوـــس– لّوألا
 نــم ريفاــصعلا قــلخ ةــّصق عــم اــنه عــقو اــم وــهو ؛دــيدجلا يبدألا-ينيدــلا ثادــح ِإلا ضرــغ
 حيـسملا ةّوـبن ىـلع ةزجعملا هذه ةلالدل داج قايس نم ةّصقلا هذه تجرخ ثيح،نيطلا
!)عوسي( لفطلا ةّيقراخ ىلع لاد قايس ىلإ

its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, ١٠٠٢ ,
p. ٥٧٢ (manuscript)(

٦٨٤
 ,Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text ؛رظنا

its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, ١٠٠٢ ,
p. ٥٤٢ (manuscript)

٦٨٥
Thomas؛رظنا Rosén, The Slavonic translation of the apocryphal 

Infancy Gospel of Thomas, Uppsala: Almqvist & Wiksell Int., ٧٩٩١ , p. ٧١



oيناثلا نرقلا نيب ةرتف ىلإ هفيلأت دوعييذلا–٢/١١ ))سواملوثرب ةلئسأ(( ليجنإ يف ءاج 
λεγει((:-٦٨٦ثلاثلا وأ يناثلا نرقلا ىلإ هتبسن حيجرت عم،سداسلا نرقلاو αυτοις

Μαριαµ κατα την εκτυπωσιν υµων επλασεν ο Θεος τα

στρουθια και απεστειλεν αυτα εις τας τεσσαρες γωνιας του

κοσµου(( ))ريفاصعلا مكهبش ىلع هللا لّكش(( :)نييراوحلل يأ( ميرم مهل تلاق 
)).ةعبرألا ملاعلا ناكرأ ىلإ اهلسرأو

 يف ةدراولا ةّصقلا سفن ىلإ ةلاحإ وه صنلا اذه يف ءاج ام ّنأ ىلإ دا ّقنلا نم ريثكلا بهذ
 حيسملا قلخ ةّصق ّمضي ميدق يوفش ثارت دوجو دّكؤي ام وهو ؛اموتل ةلوفطلا ليجنإ
.ريفاصعلل

oلمعي ناك حيسملا ّنإ))نيتسج(( ةسينكلا سيدق لوق))وفيرت عم راوح(( باتك  يف ءاج 
 ّنأاموتل ةلوفطلا ليجنإ نم رشع ثلاثلا لصفلا يف د رو و،٦٨٧رينلاو ثارحملا ةراجن يف

 يف- هناعأ دق))عوسي(( لفطلا ّنأو،ناديملا سفن يف لمعي ناك))راجنلا فسوي((
 Epistula(( ))لسرلا ةلاسر(( يف اًضيأءاجو ،هنم بلط لمع مامتإ ىلع-هتازجعم ىدحإ

Apostolorum((–وأا يداليم يناثلا نرقلا فصتنم ىلإ دوعت يتلا-عبارلا لصفلا 
 )افلأ( لوقي نأ هنم بلط امدنع لكيهلا يف مّلعملل حيسملا يدحت سفن ركذ٦٨٨هرخآ

٦٨٦
 .Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: an introduction, tr؛رظنا

Brian McNeil, New York: Continuum International Publishing Group, 
٣٠٠٢ , p. ٩٩

٦٨٧
’,Justin the Martyr, ‘Dialogue with Trypho ؛رظنا ٨٨ , in Ante-Nicene 

Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, ٥٨٨١ , ١/ ٤٤٢

٦٨٨
Ron؛رظنا Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel 

texts, p. ٣٣١



 ضعبل ة اشم ةقباسلا ليصافتلا ...-٦لصفلا– اموتل ةلوفطلا ليجنإ يف دراولا )اتيب(
 هّلك نكي ملاموتل ةلوفطلا ليجنإ ّنأ دّكؤي ام وهو ،اموتل ةلوفطلا ليجنإيف ءاج ام
 هنع لقن يذلارّكبملا يوفشلا ثارتلا يف دادتما ا ًضيأ هل اّمنإو لاوقأو صصقل اًقالتخا
.ةّيفيركوبألا رافسألا هنم تدافتساو ءابآلا

oاـموتل ةلوفطلا ليجنإ(( لوح ةعّسوملا ةمّيقلا هتسارد يف ))كروب-دنرتراش ينوط(( دقانلا ركذ((
 اهدـنع لاـقي فـيكف ..٦٨٩عـساتلاوأ نماـثلا نرـقلا يـف هـبيرعت ّمت دق ليجنإلا اذه ّنأ
!؟هنم سبتقا دقrلوسرلا ّنإ

))((

  اـيِر    َكَز اـهيَلع َلـخد اـمَّلُك اـيِرَكَز اهَلَّفَكو انسح اًتابَن اهَتبنَأو ٍنسح ٍلوبَقِب اهبر اهَلبَقَتَف{ :ىلاعت لاق
        نـم ُقُزرـي هـّللا نإ هـّللا دـنع نـم وـه تَلاَق اَذـه كَل ىَّنَأ ميرم اي َلاَقاًقْزِر اهدنع دجو بارحمْلا
٦٩٠}باسح ِريَغِب ءاشي

 :٦٩١يلوألا بوقعي ليجنإ يف ءاج
))كالم يدي نم اهماعط لوانتتو كانه نطقت ةمامي تناك امنأكبرلا لكيه يف ميرم تناكو((

٦٨٩
 ,Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text ؛رظنا

its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, ١٠٠٢ ,
p. ٨٧٢ (manuscript)

٦٩٠
)٧٣( ةيآلا /نارمع لآ ةروس ٦٩١
 Bart ؛رظنا( .هتلوفطو حيسملا ةدالول ةقباس ا ًصصق ركذي هّنأل )proto(يلوألاب ليجنإلا اذه ّيمس

Ehrman, Lost Christianities: the Battle for Scripture and the Faiths We 
Never Knew, Oxford: Oxford University Press, ٣٠٠٢ , p. ٧٠٢(



 لــيجنإولوــحنملا ّىتــم لــيجنإ يف ةــّصقلا ســفن رــكذ ءاــج دــقو ..))كالــم دــي نــماــًماعط تــقلتو((
٦٩٢.ىرخأ ةّيفيركوبأ تاباتكو ميرم داليم

:
oهـّنأ حجارـلا نـمو،)م٤٥٢-م٥٨١())نجيرأل(( ا ًعطق ا ًفورعميلّوألا بوقعيليجنإ ناك 

 عــــــمج دــــــقو ..٦٩٣)م٥١٢-م٠٥١())يردنكــــــسلا تــــــنملكل(( اــــــًضيأ اــــــًفورعم ناــــــك
 ءاـج اـم وباـتكلا اذـه يف ءاـج اـم نيـب تاـقفاوت ةـعومجم))Hilgenfeld(())دلفنجله((

 فورــــــعملا دــــــقانلا طبنتــــــساو،٦٩٤)م٥٦١-م٠٠١())ديهــــــشلا نيتــــــسج(( تاــــــباتك يف
 يتــــلا هتروــــصب لــــيجنإلا اذــــه ّنأتاــــقفاوتلا هذــــه نــــم))Tischendorf(())فرودنــــشت((
٦٩٥.يناثلا نرقلا نم لّوألا فصنلا يفا ًدوجوم ناك،مويلااهفرعن

oرتــسوف لوــب(( دــقانلا راــصتنا مدــع مــغر(( ))Paul Foster((
 ثادــحأ ةــماع ةــّيخيراتل٦٩٦

،يفيركوبألاـب لـيجنإلا اذـهفـصو أـطخلا نـم هـّنإ لاـق دق هّنأ ّالإ،يلّوألا بوقعي ليجنإ
))))(( ))sub-canonical((ّىتـــح وأ 

٦٩٢
 F. Holweck, ‘Feast of the Presentation of the Blessed Virgin؛رظنا

Mary,’ in The Catholic Encyclopedia, ٠٠٤/٢١ ٦٩٣
 Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, ed. Wilhelm؛رظنا

Schneemelcher, tr. R. McL. Wilson, Philadelphia: The Westminster Press, 
٣٦٩١ , ٢٧٣/١٦٩٤
.نييعافدلا ا ا ّتكو لئاوألا ةسينكلا يسيدق دحأ :ديهشلا نيتسج

٦٩٥
.William Smith and Henry Wace, eds؛رظنا A Dictionary of Christian 

Biography, Literature, Sects and Doctrines, London: John Murray, ٠٨٨١ , 

٣٠٧/١ r

٦٩٦
 .ةركبملا ةينارصنلاب ةصاخ ةيانع هل .هربندإ ةعماج يف هتوهالو هبدأو ديدجلا دهعلا ةغل يف رضاحم :رتسوف لوب

 ةّينارصنلا يف ةيدقنلا هتاساردل )the Royal Society of Edinburgh( ةزئاج ىلع م٧٠٠٢ ةنس لصح
.ةّينوناقلا ريغ ليجانألا ةصاخو،ةرّكبملا



))(( ))almost canonical((ثارتـلا ضعبـل ةبـسنلاب لـقألا ىلع 
 ُلــشف .ةــمهم ميلاــعت هــيف صنــك يــسكدوثرألا دــقتعملا يف هــيلإ رــظني لازــي ال .يــسنكلا
،هــضفر ىلإ كــيلوثاكلا مورــلا داــق،ميرــمو فــسوي ةــيرذع ىــلع ظاــفحلا يف لــيجنإلا اذــه
 ّنإــف،رهاــظلاضفرــلا اذــه مــغر نــكل

.((٦٩٧

oريامزتف فيزوج(( زرابلا يكيلوثاكلا دقانلا ّنأ مغر(())Joseph A. Fitzmyer((
٦٩٨

 ّمضي هّنأ فاضأ هّنأ ّالإ،يناثلا نرقلا ةيا  ىلإ دوعي ليجنإلا اذه ّنإ لاق دق
((،ف ّلؤملا لايخ نم تاياور ىلإ ةفاضإلاب

.((٦٩٩

oةـــميقب ّرـــقأ هــّنأ ّالإ،٧٠٠لـــيجنإلا اذـــه يف درو اــم ةـــّيخيراتل))ناـــمريإ تراــب(( ضـــفر مــغر 
 يتوـهال جماـنرب زـيزعت ىـلع لـمعي)ليجنإلا اذه( ّنأ ودبي ال(( هّنأيهو،هيف اًدج ةماه
 ّنإ .٧٠١)).اـــمهريغ وأ ىلوألا ةّيـــسكدوثرألا وأ ةّيـــصونغلا-ةّينارـــصنلا نـــم صاـــخ عرـــفل

٦٩٧
Paul Foster, ‘The Protevangelium of James,’ in The Expository Times, 

Volume ٨١١ , Number ٢١ , p. ٢٨٥
٦٩٨

 .م٨٣٩١ ةنس هميسرت ّمت )يكيلوثاك( يعوسي سيسق .نيرصاعملا كيلوثاكلا داقنلاةمئأ نم :ريامزتف فيزوج
 هل .))اكيرمأ يف ةّيكيلوثاكلا ةعماجلا(( يف ةيباتكلا تاساردلل اًذاتسأ ناك .ديدجلا دهعلا تاسارد يف صصختم
.نيدلجم يف اقول ليجنإ ىلع هقيلعت اهمهأ نم،ةعونتمو ةريثك تافلؤم

٦٩٩
Joseph Fitzmyer, A Christological Catechism: New Testament 

answers, new revised and expanded edition, New York: Paulist Press, 

١٩٩١ , p. ٩١
٧٠٠

.ةّيمسرلا ليجانألا يف ءاج اّمم ريثكلا ةّيخيرات اًضيأ ضفري وهو
٧٠١

Bart Ehrman, Lost Christianities: the battles for scripture and the 

faiths we never knew, ٣٠٠٢ , p. ٦٠٢



 ةـــّيخيرات نـــم عـــفرتل ةـــّيمسرلا ةـــعبرألا لـــيجانألا نـــم ّيأ يف رّفوـــتت ال يتـــلا ةـــصيصخلا هذـــه
 ربــكأ ةروــصب ًالــصتم كلذــب ودــبيلــيجنإلا اذــه نأل ؛لــيجنإلا اذــه يف ى ورــي اــم ضــعب
 ن وـكي نأ نود،يبعـش لاـيخو قـح نـم هـيف اـمب لاـيجألا ربـع لـقانتملا يهفـشلا ثارتلاب
.اهنيعب ةّينارصن ةقرف ةمدخل اًعضاخ

oةّينارـــصنلا اـــيجروتيلل ةـــّيعامجلا تاـــطوطخملا يفيلّوألا بوـــقعي لـــيجنإ لـــخد 
 الو .هـــيف))ميرــم ةــلوفط(( ليــصافتل كــلذ ّنأ ىـــلع ةــمئاق دهاوــشلاو،٧٠٢

 ةراـــكنلا اـــهنع عفدـــيو،هـــيف))ميرـــم(( ةـــّصق لـــم  اـــًيخيرات اـــًمعد يـــطعي كـــلذ ّنأ بـــير
.نيرّصنملا نم ةموعزملا

oيباتكلا مجعملا دّكأ ))The Interpreter’s Dictionary of the Bible((ليجنإ ّنأ 
 كـلذ مــغر هـّنأ ّالإ،ةرـّكبم ةروــصب اـًيقطره ربـتعا نإو يلّوألا بوـقعي

.ديكأتو معدو،بيقعت ةداهشلا هذه ىلعو .٧٠٣

))سويـسانثأ(( قـيرف راصتنا عم الإةكردم ةلالد لمحت ال))يقطره(( ةملك ّنأ وهف ؛بيقعتلا اّمأ )أ(
نـكي مل هـّنأل ةـلالد الـب ةـملكلا تـناك دـقف ؛كـلذ لبق اّمأ ؛ا يداليم عبارلا نرقلا يف ةّيقين عمجم يف
 دــقانلا دــّكأ دــقو ؛)ةــفرحنملا( قرــفلا لــباقم يف )ميوــقلا( راــيتلا هراــبتعاب هناطلــس ضرــفي قــيرف كاــنه
))Walter Bauer(( ))رواب رتلاف((

))ةميدقلا ةّيحيسملا يف ةقطرهلاو ةّيسكدوثرألا(( ريطخلا هباتك يف٧٠٤

٧٠٢
Wilhelm Schneemelcher, ed. New Testament Apocrypha, tr. Mcl. 

Wilson, London: Westminster John Knox Press, p. ١٢٤

٧٠٣
 George Arthur Buttrick and others, eds. The Interpreter’s؛رظنا

Dictionary of the Bible, New York: Abingdon Press, ٢٦٩١ , ٠٠٨/٤

٧٠٤
.ةرّكبملا ةّينارصنلا  يف صصختم دقانو يناملأ يتوهال  :)م٠٦٩١-م٧٧٨١( رواب رتلاف



))Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum((ةّينارــصنلا ّنأ 
 ّنأو،ةّيئاسفيسف تناك ةّيقين عم  ةقباسلا

 ةــــعامجلا اــــ  روــــمت تــــناك  يتــــلا تاراــــيتلا نــــم اًراــــيت ناــــك اــــّمنإو،
 ؛)نيطـــسلف( ةّينارـــصنلا نطوــم نـــع ةدــيعبلا اـــمور يف ةزــّكرتم هـــتّيبذاج تــناكو،ىربـــكلا )ةّينارــصنلا(

.

 لـيجانألل ةّيكيسالكلا ةرظنلا ىلع داحلا هّدر قايس يف ةقيقحلا هذه))رتسوف لوب(( دقانلا دّكأ دقو
 رــخآ و ماــع هــجو،يلّوألا بوــقعي لــيجنإب ةــصاخلا هتــسا رد يف نيــهجو نــماــهاّيإ اــًبّقعتم،ةــّيفيركوبألا
:صاخ

 حلاــــصل ةــــّجح رــــمألا اذــــه ودــــبي ال ذإ ؛ةرــــّكبملا لــــيجانألا راــــشتناب قــــّلعتم وــــهو :
 مل ةـــعبرألا لـــيجانألا هذـــهف ؛ةـــّينوناقلا ريـــغ لـــيجانألا ةـــّينود تاـــبثإو ةـــّينوناقلا لـــيجانألل راـــصتنالا
 ّربــعملا اــّ أب ىلوألا نورــقلا يف ىراــصنلا تاــعامج مازــلإ ُرــمأ ذــَخ َأ اــّمنإو،لّوألا نرــقلا يف ةــّجح نــكت
 ّربــعم ريــخ اــنحوي لــيجنإ ربــتعيو .لــحارمواـًنمز،حيــسملاةــصقل ةــّيقيقحلا ةّيلــصألا ةــياورلا نــع دـيحولا
 لـيجنإو سرـطب لـيجنإ ّنأ نيـح يف،هروهظ ةيادب يف ةبير ّلحم ليجنإلا اذه ناك دقف ؛رمألا اذه نع
 ةـفلتخم قطاـنم ىلإ دوـعت تاـطوطخم يف ادـج ُو دـق لاـثمك-ايروس ىلإ نادوعي امّ أ حجارلاو– اموت
٧٠٥.عساولا يفارغجلا امهراشتنا ىلع ّلدي ام وهو ؛رصم يف

 ًاليـــجنإ موـــيلا ربـــتعي اللـــيجنإلا اذـــه ّنأ مغرـــف،يلوألا بوـــقعي لـــيجنإ ج ذوـــمنوـــه :
(( هـــّنأ ّالإ ؛اـــًينوناق

((.٧٠٦

٧٠٥
.Paul Foster, ed. The Non-Canonical Gospels, pp؛رظنا ٠١١ - ١١١
٧٠٦

١١١ص ،قباسلا ردصملا



 اذـــه ةداـــم عوـــيذ رـــمأ يف يباـــتكلا مـــجعملا اذـــه هرّرـــق اـــم ةـــقفاوم وـــهف ؛دـــيكأتلاو معدـــلا اـــّمأ )ب(
 قـــيثولا هلاـــصتا ىـــلع ةـــلالد كـــلذ يفو،مهبهاذـــم فالتـــخا ىـــلع لـــئاوألا ىراـــصنلا نيـــب لـــيجنإلا
.ا يداليم يناثلاو لّوألانينرقلا يف عئاشلا يوفشلا ثارتلاب

oيدارنوـــــك(( بـــــهذ(())Conrady((ّنأ ىلإ 
 لـــصألا ىلإ صوـــصنلا برـــقأ بـــير الـــب هـــلعجي لوـــق وـــهو،٧٠٧

.حيسملا ةصقل بئاغلا
oيلّوألابوـــقعي لـــيجنإ يف ءاـــجو،بارـــحملا يف دــّبعتت تـــناك))ميرـــم(( ّنأ ميرـــكلا نآرـــقلا َرــك َذ

 ذإ ؛ميرـكلا نآرـقلا هدروأ اـم ىـلع نيفلاخملا نم ديدعلا عّنش دقو،لكيهلا يف اهدّبعت ركذ
:هجوأ نم ّدرلاو،مهمعزبءاسنلا ىلعا ًمّرحم ناك لكيهلا ّنإ

 اَذـه كَل ىَّنَأ ميرم اي َلاَقاًقْزِر اهدنع دجو بارحمْلا ايِرَكَز اهيَلع َلخد امَّلُك{ :ىلاعت هلوق-
٧٠٨.}باسح ِريَغِب ءاشي نم ُقُزري هّللانإ هّللا دنع نم وه تَلاَق

 هــجوأ نــم هــجو يف وــه اــمك،تــيبلا يف ناــكم فرــشأ :اــنه))بارــحملا(( ةــملكل ةــلوبقملا يناــعملا نــم
 هــتجوز وأ))اــيركز((اــهلفاك اــهل هعنــص بارــحم وــه وأ،٧٠٩ميرــكلا نآرــقلاهــب لزــن يذــلا برــعلا ناــسل

٧٠٧
٢٧٣/١ ,Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha؛رظنا ٧٠٨
)٧٣(ةيآلا /نارمع لآ ةروس
٧٠٩

 يف عضوم مركأ ةغللا يف بارحملا(( :))بارحملا ايركز اهيلع لخد امّلك(( :ىلاعت هلوق ريسفت يف))يبطرقلا(( لاق
 يف))ريثألا نبا(( لاقو،)٤/١٧،م٣٠٠٢،ـه٣٢٤١،بتكلا ملاع راد :ضايرلا ،نآرقلا ماكحأل عماجلا())سل ا
 ىلع عّفرتي و سل ا ردص يف سلجي نأ ّبحي نكي مل يأ(( :))بيراحملا هركي ناك هنأ(( هنعهللا يضر))سنأ(( ثيدح
،يبلحلا،يواز دمحأ رهاطو يجانطلا دومحم/ت،رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا()).بارحمعمج :بيراحملاو .سانلا
 هيلإ لصوي داكي ال يذلا همدقمو تيبلا ردص بارحملا :ينارحلا لاق(( :يوانملا لاقو،)١/٩٥٣،م٣٦٩١،ـه٣٨٣١
 ايركز اهل ىنب ليق :هصن ام،))بارحملا ايركز اهيلع لخد املك((:ريسفت يف))فاشكلا((يفو.دهج ةوقو هنم لضفب الإ
 عضوم فرشأ يف تعضو ا أك اهمدقمو سلا ا فرشأ بارحملا ليقو ،م ّلسب اهيلإ دعصت ةفرغ يأ دجسملا يف ا ًبارحم



 اــًناكم تيــشغدــق))ميرــم(( نأ رــكذدــقميرــكلا نآرــقلا ّنأ ةــصاخ،٧١٠ساــنلا نــع ىأــنمب هللا دــبعتل
ةداـبعلل هـيتأت نأ تداـتعا يذـلا ناـكملا وـه كاذ ّلـعلو،مالـسلا هـيلع))ىـسيع(( اهعـضو دنع ا  يصق
 ةراــشبلا اــ ءاج كاــنهف،لــمحت نأ لــبق اــهنم كاذ ناــك دــقو،ساــنلا نــع اهلــصفي اــًباجح ةذــخّتم
  مــِهنود نــم تَذــَخَّتاَف ايقرــش اــًناَكم اــهلهَأ نــم تَذــب َتنا ذِإ ميرــم ِباــَتكْلا يــف رــُكْذاو{ :لــمحلاب
..٧١١}ايِوس ارشب اهَل َلَّثمَتَف انحور اهيَلِإ انْلسرَأَف اباجح
  تـَلاَق ْذِإ{:لـكيهلا يف ةـمدخلا ىلع اًفوقوم دولوملا لعجت نأ))ميرم(( ّمأ رذنب ضرتعم ضرتعا اذإو
،٧١٢}  ميـلعْلا عيمـسلا تنَأ كَّنِإ ينم ْلبَقَتَف اررحم ينْطب يف ام كَل ترَذَن يِّنِإ بر نارمعةَأرما
: ّنأ وه ّدرلاف
 تــَلاَق اهْتعــَضواــملَف{ :لوــقت ةرــشابم ةــيلاتلا ةــيآلا ذإ،دــيل ولا سنــج ةــفرعم لــبق ناــك رذــنلا·

   يـِّنِإِو ميرـم اهُتيمس يِّنِإو ىَثنُألاَك رَكَّذلا سيَلو تعَضو امِب مَلعَأ هّللاو ىَثنُأ اهُتعَضو يِّنِإ بر
 دــق))ميرــم((مأ ّنأ رــهظت ةــيآلا هذــهف ؛٧١٣}  ميِجرــلا ِناَطيــشلا نــم اــهَتيرُذو كــِب اهُذــيعُأ
 اـّ أ ىـلع ةـلالد))(( اـهلوق يفو ؛كلذ رظتنت نكت مل ذإ ؛ركذ ال ىثنأ عضوب تئجوف
.لكيهلل اهرذنت نأ ونت مل

))بيراحم نم ءاشي ام هل ن ولمعي((:ريسفت يف لاقو.ىهتنا بيراحملا ىمست مهدجاسم تناك ليقو،سدقملا تيب يف
 دجاسملا ليقو،اهنع بذيو اهيلع ىماحي هنأل هب تيمس ةفيرشلا سلا او نكاسملا بيراحملا)٣١( ةيآلا/أبس ةروس(
 دسألا بارحم ليق هنمو هنود براحيو هنع عفادي هنأل فيرشلا سل او عيفرلا ناكملا،بارحملا:))قئافلا(( يفو ...ىهتنا
-١/٤٤١،م٢٧٩١ /ـه١٩٣١ ،٢ط ،توريب ،ةفرعملا راد،ريدقلا ضيف())ا ًبارحم ةفينملا ةفرغلاو رصقلا يمسو،هاوأمل
٥٤١(

٧١٠
 لخدت نأ لبق،تيبلا يف اًبارحم))ميرمل(( تعنص دق))ميرم(( ّمأ ّنأ )سداسلا لصفلا( يلّوألا بوقعي ليجنإ يف ءاج

.لكيهلا
٧١١

)٧١-٦١( ناتيآلا /ميرم ةروس ٧١٢
)٥٣( ةيآلا /نارمع لآ ةروس ٧١٣
)٣٦( ةيآلا /نارمع لآ ةروس



 لــماك  نيروذــنملا ّنإ ذإ ؛ةــتوقوم ةرتــفل ا رذــن اــّمنإو،لــكيهلل اــهرمع لوــط اهرذــنت مل اــّ أ وأ·
.نوجوزتي ال،لكيهلل مهرمع
ةروذـــــنم نـــــكت مل))ميرـــــم(( ّنإ لوـــــقلا ةـــــهاجو دـــــيزي اـــــهتلوفط يف))ميرـــــمل(())اـــــيركز(( ةـــــلافك  رـــــمأ·

.اهاعريل))ايركز(( تيب يف تناك اّمنإو،لكيهلل
 ةـــيحانلا نـــم دودرـــم ريـــغ كاذ ّنإـــف ؛لـــكيهلل اـــهرمع نـــم ةرتـــف تَرِذـــُن دـــق))ميرـــم(( ّنإ لوـــقلا ىـــلعو
 ذإ ؛ميرــكلانآرــقلا يف أــطخ كاذ ّنإ معزلاــب )م ارــضأو( نورــّصنملا اــهقلطي يتــلا ىوعدــلاب ةــّيخيراتلا
–))Tal Ilan(())نـلإ لاـت((  ةـّيدوهيلا ةدـقانلا هـتتبثأ ام وهو،لكيهلا ةمدخ نمنعنمي مل ءاسنلا ّنإ
 ةأرـملا تاـسارد يف موـيلا تاـصصختملا زرـبأو،اـيناملأ يف ةّرـحلا ةـعماجلا يف ةـّيدوهيلا تاـساردلاذاتسأ
 ءاـج اـم هـب تّلدتـسا اـّمم و،لـكيهلا باـجحل ءاـسنلا ةـكايح نع اهثيدح دنع-ةّيدوملتلا ةّيدوهيلاو
 نــم نهبــتاور نذــخأي .. لــكيهلا باــجح نــكِحي يتاوــللا ءاــسنلا(( :٢/٦٧١٤))ميلاقــش اتفــسوت(( يف
 يف تالماــــعلا ءاـــسنلا اــــ  صلختـــسي يتــــلا ةـــقيرطلا نـــع ّصنــــلا اذـــهثّدــــحتي .)).ةـــفرغلا ةمهاـــسم
))نــلإ لاـت(( تدــّكأو،مالـسلا اــمهيلع ميرـم نــبا حيـسملا نــمز لـكيهلا بئارــض نـم نهروــجأ لـكايهلا
 فــّلأ يفيركوــبأ رفــس وــهو،))ةّينايرــسلا خوراــب اــيؤر(( يف ءاــج اــمب ةــّيخيراتلا ةــيحانلا نــم ةــقيقحلا هذــه
 ريــغ نـم ةاــيحلا ّنأ هـنم رـشاعلا لــصفلا يف ءاـج دــقو،م٠٧ ةنـس لـكيهلا مدــه نـم ةريــصق ةرتـف دـعب
:٩١-٠١/٨١ لصفلا اذه نم ةريخألا دادعألا يف))خوراب(( لاقو،اهل ةميق ال لكيهلا

،سّدقملا حيتافم ا وذخ ةنهكلا اهّيأ((
،ءامس ىلعأ ىلإ اهومراو
:اولوقو ّبرلا ىلإ اهوطعأو
،كسفنب كتيب ظفحا((
)).نيفّيزم ءالكو انّنأ فِشُتكا دق هّنأل
،معانلا ناتكلا نكِحي يتاوللاو

٧١٤
.هللييذتلاب هبشأ وهو،هانشملل لّمكم يعيرشت لمع:اتفسوتلا



،ريفوأ بهذ عم ريرحلاو
،ءيش ّلك ذخو لّجع
))... رانلا يف همراو
 نـــع،حيـــسملا نـــمز لـــكيهلا لاـــح ىـــلع ةـــماه ةـــّيخيراتةـــقيثو ّدـــعي يذـــلا ّصنـــلا اذـــه ثّدـــحتي
 ىــلع ةــلالد))ىراذــع(( ةــملك يفو،ةــمدخلاب كاــنه نــمقي يتاوــللاو،لــكيهلا يف يتاوــللا ىراذــعلا
 اــمكو .جاوزــلا نفرــعي الــف ؛كلذــل ايندــلا نــع تاــعطقنم،لــكيهلا يف ةــمدخلل تاروذــنم نــّ أ
 ءاـــسنلا .يرئاعـــش قايـــسب اـــًقّلعت اـــهل ّنأ حـــضاولا نـــم ةراـــشإلا(( :هذـــه ّنإـــف))نـــلإ لاـــت(( لوـــقت
 بــناجبن وروكذــملا نودــيحولا))نيـــ(ـــيمسرلا( ءاــضعألا ّنــه،ىراذــع نّ أــب اــنه نفــصو يتاوــللا
 نـم نيـب نـم ءاـسنلا ركذـت تـناك اهـسفنهانـشملا ّنأ ةدـقانلا سـفن تـتبثأ اـمك .٧١٥)).ةنهكلا
 بوـــقعي لـــيجنإب))S. Lieberman(())ناـــمربيل س(( دـــقانلا لدتـــساو،٧١٦لـــكيهلا يف نمدـــخي
٧١٧.لكيهلا ةمدخ يف ءاسن دوجوب ةقّلعتملا ةلأسملا سفن تابثإل يلّوألا

 ّنأ نأشلا اذه يف فاضي اممو
 لوـــخد(( وأ برـــغلا يف ىّمـــسملا وـــه اـــمك

 وـهو،))لكيهلا ىلإ سدقألا٧١٨س وكوتويثلا

٧١٥
Tal Ilan, Mine and Yours are Hers: retrieving women’s history from 

Rabbinic literature, Leiden: Brill, ٧٩٩١ , p. ٠٤١
٧١٦
٢٤١-٠٤١ ص،قباسلا ردصملا
٧١٧

٢٦٩١ :S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine, New York؛رظنا
( Quoted by, Tal Ilan, Ibid)٧١٨

  ماغدإ وهو،)م١٣٤(سسفأ عمجم يف هتّيتوناق تّر ِق ُأو،))ميرم(( ىلع قلطأ بقل :Θεοτόκος س وكوتويث
.هلإلا ةدلاو :امهعومجم يف ناينعيو،نيتينانوي نيتملك



٧١٩

 ؛٧٢٠–
!؟ا اذ ةسينكلا هب تّرقأ ام مالسإلا ىلع نورّصنملا ركني َمِلَف

))((

ميرم ُلُفْكي مهيَأ مهمالْقَأ نوُقْلي ْذِإ مِهيدَل تنُك امو كيَلِإ هيحوُن ِبيَغْلا ءابنَأ نم كلَذ{:ىلاعت لاق
٧٢١}نومصَتْخي ْذِإ مِهيدَل تنُك امو

 :اولاقو اًعمجم ةنهكلا دقع،رشع ينثالا نس تغلب نيح(( :يلوألا بوقعي ةلوفطليجنإ يف ءاج
 اهعنمن ّىتحاهل هلعفن نأ انيلع يذلاام .لكيهلا يف يهو،اًماع رشعينثا ميرمتغلب دقل !اورظنا
 بهذا .برلا حبذم ىلع تفقو دقل(( :مهسيئرل ةنهكلا لاق .))؟انهلإ ّبرلا لكيه سيجنت نم
)).كل هلإلا ّبرلا هفشكي ام ّلك لعفنسو،اهلجأل ِّل َصو

.اهلجأ نم ىّلصو،سادقألا سدق ىلإ اًسرج رشع ينثا عم ءادرلا اًذخآةنهكلا سيئر بهذ
 دحاو لك لعجاو،بعشلا نم لمارألا عمجاو جرخا !ايركز !ايركز(( :هل لاقوبرلا كالم رهظف

٧١٩
 F. Holweck, ‘Feast of the Presentation of the Blessed Virgin؛رظنا

Mary,’ in The Catholic Encyclopedia, ٠٠٤/٢١

٧٢٠
.J. K. Elliott, Apocryphal Jesus, legends of the Early Church, p ؛رظنا ٢٣

٧٢١
)٤٤( ةيآلا /نارمع لآ ةروس



 ّلك ىلإ نودانملا جرخف)).ةمالع هلإلا ّبرلا هحنمي نمل ةجوز نوكتسو،٧٢٢دوعب يتأي مهنم
.نيعرسم عيمجلا ءاجو،برلا قوب يف خِفُنو ةّيدوهيلا يحاون

،اًيوس اوعمتجاامل .موقلا ءاقل ىلإ بهذو ةراجنلا يف هلمعتسي ناك  يذلا هسأف فسوي ىقلأ
 بهذ؛مهنم دحاو ّلك  دوع ةنهكلا سيئر ذخأ املو .مهداوعأ مهعمو،ةنهكلا سيئر ىلإ اوبهذ
 ةّيأ رهظت ملو،مهل اهعجرأو،جرخو،داوعألا ذخأ،ةالصلا نم ىهتنا امل .ىّلص ولكيهلا ىلإ
 ؛فسوي سأر ىلإ تراطو ةمامح هنم تج رخ ؛ريخألا دوعلا فسوي ذخأ امل نكل .مهنيب ةمالع
 ضفر فسوي ّنأ ّالإ)).كنمأم ىلإ برلا ءا رذع ذخأتل كرايتخا ّمت دقل(( :فسويل نهاكلا لاقف
))...ةلفط ّالإ يهتسيلو،ريبك لجر انأوءانبأ يل ّنإ(( : ًالئاق

 افيركوبألا رافسأ ضعب تلقن دقو..))ميرم(( ذخأ ىلع))فسوي(( قفاو ثيحةياورلا رمتست مث
٧٢٣.ةّصقلا لوصأ سفن يلّوألا بوقعيليجنإ نعةرّخأتملا

:
oهـل نوـكت وأ))ميرـم(( جّوزـتي نـمل ناـك،هريـغو يلوألا بوـقعي ةلوفط ليجنإ يف دراولا عارتقالا 

.ةريغصلا ميرم ةلافكب قّلعتم ينآرقلا صنلا يف دراولا عارتقالا ّنأ نيح يف،ةبيطخ
oاـهل يتـلا ةـياورلاهذـه نـم ةـياغلاو،))راـجنلا فـسوي(( وـه ميرم ذخأ نم ّنأ افيركوبألا ركذت 

نــم نوـكيل ؛دـعب اــم يف))راـجنلا فـسوي(( ىلإ حيــسملا ةبـسن يـه،دــيدجلا دـهعلا يف لـيثم
 حيــــسملا( نورــــظتني دوــــهيلا ناــــك-لــــيجانألا لوــــقت اــــمك– هــــنم ذإ؛يبــــنلا))دواد((لــــسن
 هـّنأ اـمك،))راـجنلا فـسوي(( ةيـصخش دوـجوب ّرـقي ال ينآرـقلا ّصنـلا ّنأ نيـح يف،)سيئرـلا

٧٢٢
  ناكم يف اوعضو ،))ليدست(( باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نمض ّصنلا اذه اورشن امل برعلا نيرّصنملا ّنأ فيرطلا نم

))ραβδοζ(( ةملك لمعتسي ينانويلا ّصنلا ّنأ مغر ،ةّينآرقلا ةياورلل ةقفاوم يف))ملق(( ةملك ،))اصع(( ةملك

!)دوع/اصع(
٧٢٣

))فسوي ةلحر ةياكح(( لثم



 لوـقي ؛ودـبي اـميف ةـميتي تـناك))ميرـم(( ّنأل ؛))اـيركز(( اـهبيرق بيصن نم ةعرقلا لعج دق
 يتــــلا مالــــقألا يــــهو }مــــهمالقأ نوــــقلي ذإ{ :هــــلوقو(( :هريــــسفت يف))روــــشاع نــــبا(( خيــــشلا
 وأ نيـعرتقملا ءاـمسأ اـهيلع اوـبتكي نأب :تالكشملا يف ا  نوعرتقي اوناك ةاروتلا ا  نوبتكي
 ،قـــحلا حّجرـــي اـــم مادـــعنا دـــنع ةـــعرقلا ىلإ نوريـــصي ساـــنلاو ،اـــهيلع عرتـــقملا ءايـــشألا ءاــمسأ
 نوــبتكي يتــلا مالقألاــب عارتــقالا دوــهيلا لــعجو،مالزألاــب نومــسقتسي ةــيلهاجلا لــهأ ناــكف
 نــم اذــه سيــلو . ْريــخلا وــه اــم ىلإ ةدــشرم اــهتكرب نوــكت نأ ءاــجر ساردــِملا يف ةاروــتلا اــ 
  نـم ةيواـستملا قوـقحلا زـييمت عـضاوم ّالإ مالـسإلا يف ةـعرقلا لاـمعإل سيلو مالسإلا راعش
 نيـــح ميرـــم ةـــلافك يف اوعزاـــنتمـــّ أ ىلإ ةـــيآلا تراـــشأو .هـــقفلا يف هليـــصفتو تاـــهجلا لـــك
 ةـلافك ّنأـب مالـعإ ناـنتمالا اذـه نـم لـصحف مدـقت اـمك ةميتي تناك ذإ ،ةّنح اهمأ ا دلو
٧٢٤)).اهتلافك يف مهسفانت ىلع هيبنت هيفو ماسقتسالا دعب تناك ميرم ءايركز

: 
 فــّلأ اــّمم ةــّيفيرك وبألا رافــسألا يف ءاــج اــمو ميرــكلا نآرــقلا يف ءاــج اــم نيــب هباــشت تــبث نإ :

 ةـــلوفطلا لـــيجنإ((و))يلّوألا بوـــقعي لـــيجنإ(( عـــم هباـــشت وـــهف،rلوـــسرلا ةـــثعب لـــبق ةـــعطاق ةروـــصب
ميدــق اــم دام نــم اًءزــج نــكلو،يناــثلا نرــقلا ىلإ-داــقنلا ةــماع لوــق ىــلع-دوــعي اــمهالكو،))اــموتل
،داـّقنلا نـم ريـثكلا لوـق ىـلع يداليـم ل ّوألا نرـقلا ىلإ د وـعي

 اهروطــس يف مــضت تــناك نإو-لاــمجإلا ىــلعاــًيخيرات ةطقاــس ةــعبرألا ةــّيمسرلا لــيجانألا تــناك اــملو
 اــهل هــتقفاوم يف ميرــكلا نآرــقلا ةــيناّب ر يف نــعطلل اًببــس كــلذ نــكي ملو،-عئاــقولا ضعبــل اًقداــص ًالــقن
 ةـيادب ىلإ لّوألا نرـقلا نـم عباـسلا دـقعلانيـب ةرتـفلا يفتـنّود دـق اـ أ مـغر،عضاوملاكلت لقن يف
 يف دوـجوملا بـيعلا سـفنوـهو- ةـنّودملا عئاـقولا ريـسخيراـت نـع اًينمز اهدع ُب تبثي امم ؛يناثلا نرقلا
 كيكــشتلل اًرذــع-نذإ- هــتاذب كــلذ ّدــعي الــف ؛-))اــموتل ةــلوفطلا لــيجنإ((و))يلّوألا بوــقعي لــيجنإ((

.ميركلا نآرقلا يف ءاجام و نيرفسلا نيذه نيب ةتباثلا تاقفاوملا يف
٧٢٤

٣/٥٤٢ ،ريونتلاو ريرحتلا ،روشاع نبا



:امإ يهف ؛افيركوبألا ةّيقبو ميركلا نآرقلا نيب ةاعّدملا تا اشتلا ةّيقبب قّلعتي اميف:
 لـيجنإ((و))يلّوألا بوـقعي لـيجنإ(( يف ًالـصأ ةدوـجوم ةدام يف افيركوبأ عم تا اشت-
 تــملع دــقو،ةداــملا هذــه ةرّخأــتملا اــفيركوبألا تذــخأ دــق اــمهنمو،))اــموتل ةــلوفطلا
.نيليجنإلا نيذهو ميركلا نآرقلا نيب هباشتلا مكح

 ةــلوفطلا لــيجنإ((و))يلّوألا بوــقعي لــيجنإ((يف فرــعت مل ليــصافت عــم تا اــشت وأ-
 لــيجنإو لوــحنملا ّىتــم لــيجنإنــع جرــخت ال يــهو،ىرــخأ اــفيركوبأ يف تدرو،))اــموتل
 نيذـــه ّنأ ىـــلع دـــحاو يداـــم لـــيلد دـــجوي ال هـــّنأ تـــملع دـــقو،يبرـــعلا ةـــلوفطلا
 ىلإ ةفاـضإلاب،كـلذ فالـخ ىـلع ةـّلدألا لـب،ةـّيوبنلا ةـثعبلا لـبق اـفّلأ دق نيرفسلا
 نمزــل ةيفاــضإ نورــق ةعــضب قرغتــسي اــمب ريخأــتلا نــم اًدــيزم يعدتــسي اــمهبيرعت ّنأ
 لـيجنإب ًالـصأ ةـقحلم دـهملا يف ثيدحلا ةّصق ّنأ امك،-ةداعلا يه امك–فيلأتلا
.يبرعلا ةلوفطلا

 دـهعلاب ةـفرعم ىندأ مـهل نـكت مل لـب ،ةـلوفطلا اـفيركوبأ نـع اًئيـش نوـفرعي ةـكم لـهأ نـكي مل :
 ربــخأ ذإ ؛ماــقملااذــه يف ينآرــقلا زاــجعإلاب مزــجلل اــنل باــبلا حتــفي اــم وــهو ؛هــسفن ينوناــقلا دــيدجلا
 )٢(،اًئيـش اـهنع نوملعي برعلا نكي مل عئاقول اهمومع يف ةقفاوم لئاسم )١( نع ميركلا نآرقلا
 نـــــم اـــــهيلع نيـــــعل ّطملا ريـــــغ اـــــهفرعي نـــــكي ملو )٣(،ةـــــكم يف ةدوـــــجوم نـــــكت مل بـــــتك يف تدرو
!ةيمجعألا ا اغل يف ىراصنلا

 لــــيجانألا نـــم ذـــخأ دـــقميرـــكلانآرـــقلا ّنأ ةّيقارـــشتسالاتاـــساردلا نـــم ددـــعيفثيدـــحلا رّرـــكت
              هوبَلـص اـمو هوـُلَتَق اـمو هـّللا َلوـسر ميرـم نـبا ىـسيع حيـسمْلا اـنْلَتَق اـَّنِإ مِهلوـَقو{ :هـلوق ةّيصونغلا
       هوـُلَتَق اـمو نـَّظلا عاـبِّتا َّالِإ ٍمـْلع نـم هِب مهَل ام هنم ٍّكش يفَلهيف ْاوُفَلَتخا نيذَّلا نِإو مهَل هبش نكـَلو
٧٢٥}انيقي

٧٢٥
)٧٥١( ةيآلا /ءاسنلا ةروس



:
 يفاـهليجانأوةّيـصونغلاقرـفلا-دوـجو هـلب– عويـش ىـلع يداـم دـحاو ليلد دجوي ال·

 ةـــــّيزيلجنإلا هـــــتمجرت ةـــــمدقم يف–))لـــــيودور .م .ج(( قرـــــشتسملا لوـــــقي؛ةـــــّيبرعلا ة رـــــيزجلا
 نــع هــميهافم نــم ريــثكلا قتــشا دــق اًدــّمحم ّنأ ضُِرتــفا دــقل(( :-ميرــكلا نآرــقلل ةريهــشلا
 لاــق امدـنع ةريـثكلا ةّيـصونغلا قرـفلا ىلإ راــشأ دـق نآرـقلا ّنأو،ةّيـصونغلا نـم ةّينارـصنلا
 .٧٢٦}اعيش ْاوُناَكو مهنيد ْاوُقرَف{نييحيسملا ّنإ

 يف ةّيصونغلا راشتنا نوكي نأ ضرتفَي،ةّيحيسملاو ةّيصونغلا نيب دمحم ىلع رمألا طالتخا ىوعد
 ةّيأ انيدل تسيل،ةقيقحلا يف.ةّيصونغلا عسوت ةقيقحل انروصت يف وه امم ةّيملاع رثكأ ةّيبرعلا دالبلا
 يف قنتعُت وأ مّلعُت تناك ةقطارهلا ءالؤه دئاقع ّنأ ضارتفال قالطإلا ىلع ةّيخيرات ةّجح
 ةّيقطرهلا قرفلاو))نييناتنلافلا((و))نييدلسابلا(( نأ،ىرخأ ةهج نم،دّكؤملا نمل ه ّنإ .ةّيبرعلا دالبلا
 نرقلا فصتنم دنع ةّيسكدوثرألا ةسينكلا يف ىرخأ ةّرم ا اعيتسا ديعأ وأ تتام دق ىرخألا
٧٢٧)).سداسلا نرقلا يف رصم نم تفتخاو،سماخلا

 همجعم يف))زغوه كيرتاب ساموت((رّصنملا قرشتسملا-هل اًرقم– ريرقتلا اذه هنع لقن دقو
٧٢٨.ةّيمالسإلا تاحلطصملل

 يف مهّلجو ةكم نع ةديعب نكامأ يفوةّلق اوناك برعلاىراصنلا ّنأ ىلإ ةفاضإلاب·
 مهل ّنأ امك،سانلا نع ىأنم يف شيعلاو لازعنالا ىلإ نوعاّزن نييصونغلا ّنإف،ماشلا
 عئابطلا عم قفّتي ال امب تاّيتوهاللايف قيقشتلاو دّر ا يفسلفلا ريكفتلا ىلإ ًاليم
 .ةريزجلا برعل ةّيدئاقعلاو ةّيلقعلاو ةّيتايحلا

٧٢٦
)٩٥١( ةيآلا /ماعنألاةروس
٧٢٧

J. M. Rodwell, The Koran, London: J.M. Dent & Sons, ltd., ٣١٩١ , pp.٩-

٠١

٧٢٨
.Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, p؛رظنا ٥١٥



 رّربم كانه سيلف ؛ا يداليمعباسلا نرقلا يف ةّيبذاج تاذ ةّيص ونغلا قرفلا نكت مل·
 قرفلا هذه نم زّكرملا ريذحتلا ةسينكلا ءابآ بتك يف رشتنادقو،اهنم سابتقالل
.ةّينيدلا ا الوقملدّمعتملا هيوشتلاو

  اّمنإو،ا يداليم سداسلا نرقلا يف ةّيلدجلا دئاقعلا نم حيسملا بلص ةّيضق نكت مل·
،امهجازتماو امهعامتجا،حيسملا يف توهاللاو توسانلا ةعيبط لوح عازنلا ناك
...ةرطاسنلاو))روطسن(( ّدض ذ ُّختا يذلا ديدشلا فقوملا دعب ةصاخ

 حيسملا ّنأ ىلع كلذ تنب،حيسملا بلص تركنأ يتلا ةّيصونغلا ليجانألا ةماع·
 محل هلنوكي نأ نود نيعلا هرصبت رهظم دّرجم وه اّمنإو ؛يرشب دسج هل سيل
 باب نم ال بلصلا ّدرت يتلا٧٢٩ةيصونغلا)ةّيتيسودلا( قرفلا بهذم وهو،مظعو
،دسج هل نكي مل حيسملا نألامنإو،خيراتلا ثادحأ نمبلصلا نوكي نأ راكنإ
 قرف تبهذ امك،ةقيقحلا ىلع يدام نايكنودنيعلا هرصبت رهظم درجم ناكهنأو
 ؛))هلإلا حيسملا((و))رشبلا عوسي(( نيب زييمتلا باب نم بلصلا ّدر ىلإ ىرخأ ةّيصونغ
 سيلو،٧٣٠جّرفتمك ثدحلا دهشي))يهلإلا حيسملا(( ناك))رشبلا عوسي(( بلص امل ذإ

٧٢٩
 هل نكي مل حيسملا ّنأ داقتعا وهو ؛)رهظ( )ادب( يأ )ويكود())δοκεω(( ةينانويلا ةملكلا نم :ةّيتيسودلا

 اذه لصأو.هل ةيدام ةقيقح الو نيعلل )ودبي( اًرهظم ّالإ سيل هدسج ّنأل ؛بلصي مل و ّملأتي مل هّنأو،يرشب دسج
 .Walter A ؛رظنا( !اًيدام اًدسج هلإلا ذخّتي نأ غاستسي ال هّنإف كلذلو ؛اًرش )ةداملا( رابتعا وه داقتعالا

Elwell, ed. Evangelical Dictionary of Theology, Michigan: Baker Book 

House, ٤٨٩١ , p. ٦٢٣ ; Peter M. J. Stravinskas, Catholic Dictionary, Indiana: 
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٧٣٠
 Bart Ehrman, Peter, Paul, and Mary Magdalene: the Followers؛رظنا

of Jesus in History and Legend, New York: Oxford University Press, ٦٠٠٢ , 

p. ٦٤



 هيلع حيسملاب ةقّلعتملا ةّيوبنلا وأ ةّينآرقلا صوّصنلايفني رّوصتلانيذه ةّتبلا ءرملا دجي
!يبنلا رشبلا،ميرم نبا حيسملل ينآرقلا رّوصتلا عمنايقتلي ال ام ّ أ امك،٧٣١مالسلا
 يـحونـم))Gerard Stephen Sloyan(())نايولـس نافيتـس دراريج(( دقانلا لوقي·

 ةّيـصونغلا دهاوـشلا ّلك تسيل ه ّنأ ظحالن نأ ّدب ال(( :ه ّنإ ؛ةحاتملا ةّيصونغلا صوصنلا
 قـفاوت يف اـّ أ ىـلع اهسفن رهظت ةحاتملا قئاثولا ضعب .بلصلا راكنإ رمأ ىلإ بهذت
 ةفــشتكملا ةّيــصونغلا رافــسألا نــم ّنأ كــلذ ىلإ فاــضي..٧٣٢)).يــليجنإلا دهاــشلا عــم
.ا ًتابثإ وأ اًيفن بلصلل ضرعتت مل نم
 لـيجنإ اذـهو،اـهريغو ةّيـصونغلا نيـب ةـقراف ةـمالع سيـل حيـسملا بلـص لوح فالخلا·

!هبلصب لوقي وه كلذ عمو،٧٣٣ةّيصونغلاب داقنلا نم ددع فرط نم يمر دق انحوي
 توــــم ّنإ ذإ ؛نييــــصونغلا نــــم ساــــبتقالل ميرــــكلا نآرــــقلل يــــعفن رّربــــم ّيأ دــــجوي ال·

 ةــئيبلا يفيوــعد بــسكم ّيأ نآرــقلا ىلإنافيــضي ال،هــتاجن وأ بيلــصلا ىــلع حيــسملا

٧٣١
 :-ةينو رتكلإ ةخسن–))؟مهل هّبش مأ،ةقيقح حيسملا بلص له(( هباتك يف طيسب حيسملا دبع صمقلا لوق

 كلذو ةيدابلا ةماع نمءاطسبلا ضعب هب رثأت يذلا ،يسونغلا ركفلا ىلع ىلوألا ةجردلاب تاياورلا هذه تدمتعا((
 شيعي مهضعب ناكو يراحصلا يف اوشاع نيذلا نييروطسنلانابهرلا ةطساوب رشتنا يذلا يروطسنلا ركفلا بناج ىلإ
يذلا هلإلا امه نيبحاصتم نيصخش نم نوكم حيسملا نأ نودقتعي اوناك نيذلاو ،ةيراجتلاتالحرلا قرط نم برقلاب
 اّمنإو،ا ًيخيرات طقاس)).هلإلاال ناسنإلا بلُص دقف يلاتلابو ،مالآلا لمحتي ناك يذلا ناسنإلاو تازجعملاب موقي ناك
 دنسي يخيرات ليلد يأ مدع نأ دعب هاوعدل ةّيقيفلت تارّربم ىلإ صّمقلا اذه بوره نع جتانلا ضحملا فّلكتلا نم وه
.همعز هب ٧٣٢

Gerard Stephen Sloyan, The Crucifixion of Jesus: history, myth, faith, 

Minneapolis: Fortress Press, ٥٩٩١ , p.٢ ٣٠٧٣٣
 دق يناثلا نرقلا يفسكدوثرألا نم ديدعلا ّنأ ىلإ))Richard Hooper(())ربووه دراشتير(( بهذ لب
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ةــّيدوهيلا ةــّيلقألاوأ-ةــنيدملاو ةــكم يف– نيينثوــلا نــم مــه نيوعدــملا ةــماع ثــيح ةــّيبرعلا
 ىراـصنلا نـمفـئاوطو،)عوـسي( فـيزملا حيـسملا لـتق يف بيرتست اليتلا-ةنيدملا يف–
 الإ ةرـخآلا يف اـهل ةاـجن ال هـنأ ىرـت-ةنيدملاوةكمنع ةديعب ىرخأ نكامأو نارجن يف–
 مالــسإلا نيــب ةّقــشلا ةدــعابم يفدــيزي بلــصلا يــفن ّنإ لــب،بولــصملا عوــسيب ناــميإلاب
 اـــم اوذــخأ دــق دوـــهيلا ّنأ اــمك،ىراــصنلا ةـــماع دــنع هــتّيبذاج نـــم صــلقيو ةّينارــصنلاو
 وــــه اــــمك اــــًفّـيزم٧٣٤اــــًيبن هراــــبتعاب هّدــــض ةــــّجح،حيــــسملا لــــتق نــــع ىراــــصنلا هركذــــي
٠٢.٧٣٥-٨١/٨١ ةينثتلا رفس صوصنم

 باـــبلا اذـــه يف ّحـــصي الو،بلـــصلا نـــم حيـــسملا ةاـــجن ةـــّيفيك دّدـــحي مل ينآرـــقلا ّصنـــلا·
 يف))روــــشاع نــــب رهاــــطلا(( رــــّسفملا لاــــق اــــمكو،r٧٣٦لوــــسرلا ىلإ عوــــفرم ثيدــــح

٧٣٤
 ّنأ امك،ةّرم ريغ ديدجلا دهعلا يف ةّوبنلاب فص ُو دق حيسملا ّنأل ؛)!( هتّوبنو حّيسملا ةّيهولأب ىراصنلا نمؤي

 هنع ثّدحتملا ةّيرشب رّرقت،حيسملا نع تاءوبن اّ أ ىراصنلا معزو ميدقلا دهعلا يف تدرو يتلا صوصنلا نم اًددع
.هتّوبنو

٧٣٥
 نم لك نأ نوكيف.هبهرمآ ام لكب مهبطاخيف ،همف يف يمالك عضأو ،كلثم م وخإ نيب نم ايبن مهل ميقأ اذهل((

 وأ ،هب ملكتي نأ هرمآ مل امب يمساب قطنيف ربجتي يذلا يبنلا امأو.هبساحأ انأف ،يمساب هب ملكتي يذلا يمالك ىصعي
)).تومي ا ًمتح هنإف ،ىرخأةهلآ مساب أبنتي

٧٣٦
!اًمكح وأ ةحارص عوفرم ثيدح بابلا يف ّحصي ال

 ال هّنإف ،اًفوقوم ّحص نإو ،مالسلا هيلع حيسملا بلص ةّصقل ليصفت نم امهنع هللا يضر))سابع نبا(( نع ءاج ام
 نأ-لصألا ىلع انيرج اذإ- حّجري امب تايبيغلاب اًقّلعتم ربخلا ناك نإو هّنأ اهّمهأ نم ؛بابسأل ؛اًمكح هعفر ّحصي
 كلذ ىلإ راشأ دقو( تايليئارسإلا لقني هّنأ فورعم))سابع نبا(( ّنأ ّالإ ،يباحص نع ءاج نإ اًمكح اًعوفرم نوكي
 نم ّنأ نيثّدحملا دنع ةدعاقلاو.باتكلا لهأ ةملسم نع هذه نوكت دقو ؛)ةّرم امريغ هريسفت يف))ريثك نبا(( مامإلا
 نبا ؛رظنا( داهتجالاب كردت ال يتلا تايبيغلا رومأ يف ناك نإو اًمكح اًعوفرم هثيدح ّدعي ال تايليئارسإلا ةياورب فرعُي
 ص ،م١٠٠٢ ،ـه٢٢٤١ ،ريفس ةعبطم :ضايرلا ،يليحرلا هللا دبع /ت ،ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن ،رجح

١ ،عوفرملا مكح هل ةباحصلا ريسفت ّنأ مهضعب قالطإ امأ(( :هللا همحر))ركاش دمحأ(( خيشلا لاق دقو .)٤٣١-٢٣
  اودهتجا ةباحصلا ّنأل ؛دّيج ريغ قالطإ هّنإف،كلذك اًمكح عوفرم يأرلل هيف لاجم ال اّمم،يباحصلا هلوقي ام ّنأو
 مكح ىطعي ال هّنإف،ةقباسلا ممألا رابخأ نم ةباحصلا ضعب هيكحي ام اّمأو ... اوفلتخاف ؛نآرقلا ريسفت يف اًريثك



 حيـسملا ّنأ :نآرـقلا ّصنـب هداقتعا بجي يذّلاو(( :ءاسنلا ةروس نم٧٥١ ةيآلل هريسفت
 ،هـــيبلاط نـــم هاـــّجنو هـــيلإ هـــَعَـفَر هللا ّنأو ،بلـــُص الو ،لـــتقُي مل

.((٧٣٧

 نــــم٧٥١ ةـــيآلا حرـــشيف ةدراوـــلا تايليئارــــسإلاو ريـــسافتلا نـــم لـــيلد ّيأ دـــجوي ال·
 يف درو اــمبمالــسإلا ىلإ نيدــتهملا باــتكلا لــهأ وأ نيرــّسفملا مــلعرــهظي،ءاــسنلا ةروــس
 ريــسفت ّنأ اــًملع،٧٣٨اــهريغ وأ ةّيــصونغلاب ةــسبلتملا كــلت ءاوــس،ةــّيمسرلا ريــغ لــيجانألا
 حيـــسملا بلـــص ةـــّصق نـــع ةـــق َلتخملا تاـــياورلا نـــم ريـــثكلل اًردـــصم ناـــك دـــق ةـــيآلا هذـــه
،٧٣٩ريـسفتلا بـتك يف مهنـع تـلقن نيذـلا ا احـصأ لاـيخ ىلإاهتبـسن ٌرهاـظو،هعفرو
 هبــشلا هــيلع عــقو حيــسملل ذــيملت نــع ثّدــحتت تاــياور ركذــت ريــسافتلا ةــماع ّنأ اــًملع
.ةّيتيسودلا ةصقلا عم قفتي ال امب،حيسملل ًءادف هنم ىضرب
،تاقطرهلاب صاخلا ءزجلا يف،))ةمكحلا عوبني(( هباتك يف))يقشمدلا انحوي(( لاق·

 نآرقلا ثيدح يف ءاج ام فصو يف،مالسإلا نع بتك ام مدقأ نم ربتعيا ًمالك
 ةفلاخم يف-حيسملا يأ– هبلص اودارأ دوهيلا ّنإ-دمحم-لاقو(( :حيسملا نع ميركلا
 حيسملا ّنإف-دمحم-لاق امك نكل،هوبلصو هّلظ ىلع اوضبق دق مّ أو،ةعيرشلل

،ركاش دمحأ،ريثك نبا())...باتكلا لهأ نع تايليئارسإلا يوري ناك مهنع هللا يضر مهنم اًريثك ّنأل ؛اًضيأ عوفرملا
)٥٤ص،ت.د،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

٧٣٧
٤/٢٢ ،ريونتلاو ريرحتلا،روشاع نب رهاطلا

٧٣٨
 ،١/٣٤٦ ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،ريثك نبا ،٧١-٦/٢١ ،نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج،يربطلا ؛رظنا

 ،ةّيمالسإلاو ةّيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم :ةرهاقلا ،يكرتلا هللا دبع/ت ،روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا ،يطويسلا
٥٠١-٥/٦٩

٧٣٩
لتاقم ريسفتو)ـه٠١٣ يفوت(يربطلا ريسفت و )ـه١١٢ يفوت( قازرلا دبع ريسفت يف ةفلاختملا تاياورلا ًالثم رظنا

....)ـه٠٥١ يفوت(



٧٤٠)). هللا ّنأل ؛لتقي ملو بلصي مل هسفن

 يذلا يصونغلا ريسفتلا داريإ الو،٧٤١نييصونغلا نع لقنلا ةم  انه دجن انسلو ..
 يعادلا)حيسملل ّبرلا ّبح())يقشمدلا انحوي(( لعج دق ذإ؛حيسملا )ةّيدسج( ّدري
 يف تايصخشلامهأ نم ربتعي))يقشمدلا انحوي(( ّنأ اًملع،هحيسمل برلا ذاقنإل
 ءزجلا يف هسفن وه ضّرعت دقو،اهيلع ّدرلاو،ةّينارصنلا قرفلاب ةملاعلا ينارصنلا خيراتلا
 ةمهتملا وأ– ةّيصونغلا قرفلا نم ريثكلا ىلإ فلاسلا هباتك نم تاقطرهلاب صاخلا
...٧٤٤نييتاركوبركلاو٧٤٣نييديلسابلاو٧٤٢نييثنريسلاك-ةّيصونغلاب
، باتكلا لهأ ّنأ ميركلا نآرقلا ركذ·

 ةّينارصن قرف اهتّنبتيتلا ةّيفيركوبألا ليجانألااهفشكت ةقيقد ةّيخيرات ةقيقح هذهو
 حيسملا ربق ّنأ نم٥١-٨٢/١١ ّىتم ليجنإ يف ءاج ام اًضيأ اهفشكي امك،ةرّكبم
 نوس رحي اوناك نيذلا دونجلا اوشر دق خويشلاو ةنهكلا ءاسؤر ّنأو،اًغراف دجو دق
 :هلوقب ليجنإلا اذه فّلؤم بّقعو،ةّثجلا اوقرس دق حيسملا ذيمالت ّنإ اولوقيل؛ربقلا
 .اوُنِّقُل اَمَك اوُلِمَعَو ،َلاَمْلا ُدوُنُْجلا َذَخَأَف((

((
 َىلِإ ِدوُهَـيْلا َْنيَـب ُةَعاَشِإلا ِهِذَه ْتَرَشَتْـنا(( ةرابع يفف٧٤٥،٧٤٦

٧٤٠
Saint John of Damascus, ‘the Fount of Knowledge,’ in The Fathers 

of the Church, St. John of Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase , 

CUA Press, ٠٠٠٢ , , p. ٤٥١
٧٤١

 هتقطره عرتخا،يسويرأ بهار عم رواحت نأ دعب(( مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا ّنأ))يقشمدلا انحوي(( ىعّدا
ἀρειανῷ προσοµιλήσας δῆθεν µοναχῷ ἰδίαν συνεστήσατο(()).ةصاخلا

αἵρεσιν(()٣٥١ ص،قباسلا ردصملا(
٧٤٢

٨١١ ص،قباسلا ردصملا رظنا ٧٤٣
٧١١ ص،قباسلا ردصملا رظنا ٧٤٤
٨١١ ص،قباسلا ردصملا رظنا
٧٤٥

٨٢/٥١ ّىتم



 διεφηµισθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις µεχρι της(()) ِمْوَـيْلا

σηµερον((دعب حيسملا ةّثج ريصم لوحا ًدئاسوا ًفورعم ناك اًطغل ّنأ حيرص رارقإ
 ّنإذإ؛،هبلص
!ةمايقلاو ربقلا ةصقب ءازجألا ةلوصوم بلصلا ةّصق

 يـفنت يتـلا ةـّيخيراتلا بوـيعلاوضقاـنتلا ة ريـثك ةـّيمسرلا ليجانألا يف حيسملابلص ةّصق·
 يـــّلجت يتـــلا لوادـــجلا ضعبـــب يـــفتكن اًدـــج ةريـــثك  يـــهو،ةـــّيخيراتلاةلاـــصألا رهوـــج اـــهنع
:٧٤٨اًددعنيتئملا غلبت ةيخيراتو ةّيصن تالاكشإ يهو،٧٤٧اهضعب

٧٤٦
 وه امنإ(( :حيسملا هّنأ اوعدا ّمث،صاخشألا دحأ اوبلص دق طر ُشلاو خويشلا ّنأ ىلإ))مزح نبا(( مامإلا بهذ

 .لوقلا مهل َه ِّبُش ءالؤهف .بلص و لتق مالسلا هيلع هنأ :دوهيلاو ىراصنلا نم مهفالسأ ديلقتب نول وقي نيذلا نع رابخإ
 ،هوبلصو هولتق م أ مهلنوعدملا مهطَرُشو تقولا كلذ يف ءوسلا خويش مهل نوهِّبشملا ناك و .هنم ةهبش يف اولخدُأ يأ
 هولزنأ مث .سانلا روضح نم ٍعنمو ٍراتتسا يف هوبلصو هولتقف ،مهنكمأ نم اوذخأ امنإو .كلذ نكي مل هنأ نوملعي مهو
)١/٧٧،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا()).ربخلا مهل َهِّبُش نيذلا ةماعلا ىلعا ًهيومت هونفد و

٧٤٧
 ،ثارتلا ةبتكم،ةرهاقلا،فالتخالاو قافتالا طاقن،ىرخألا نايدألاو مالسإلا،باهولا دبع دمحأ،نع لوادجلا

٠٠١-٢٩ ص،ت.د
٧٤٨

 نوكيل ؛توملا نم حيسملا ةمايق تايور ىلع اًضارتعا٧٠و،بلصلا تاياور ىلع اضارتعا٢٣١))غربزمر(( قاس
 ,John E. Remsberg ؛رظنا،!ديدجلا دهعلا يف هتمايقو حيسملا بلص ىلعةداجتاضارتعا٣٠٢ عوم ا

The Christ Myth- A Critical Review and Analysis of the Evidence of his 

Existence, p. ٣٢١ - ٢٩١















 ريهـشلا دقانلا لوقي:ا ًخيراتتغيِص تاءوبن ةّيمسرلا ليجانألا يف حيسملا بلص ةّصق·
 يف ةـّيبرغلا ةـبتكملا يف فـّلأ اـم مـهأ نـم ّدـعي يذـلا هـباتك يف))ناسورك كينيمود نوج((
 ةـّصق ّنإ،))?Who Killed Jesus(())؟عوـسي بلص نم((حيسملا بلص ةّصق ةّيخيرات

prophecy(())اًخيراتتغيص دق ةءوبن(( يه ديدجلا دهعلا يف ةدراولا حيسملا بلص

historicized((ال ))رّكذـــتم ٌخيراـــت(())history remembered((باـــّت ُك ّنإ ذإ؛ 
 هوـــّنظ اـــم لالـــخ نـــم حيـــسملا بلــص ةـــّصق ثادـــحأ ةغايـــص نودـــّمعتي اوناـــك لــيجانألا
٧٤٩.ميدقلا دهعلا يف دارو وه اّمم حيسملا نع تاءوبن

٧٤٩
,John Dominic Crossan؛رظنا Who Killed Jesus, New York: Harper 

Collins, ٦٩٩١ , pp. ١- ٢١



 Burton(())كام نترب(( :زرابلا دقانلا لاق :ديدجلا دهعلا يف ةّيئاورلا ةداملا لصأ·

Mack((
 يجولوليفلا ليلحتلا نم داح قسن ىلإ سقرم ليجنإ هعاضخإ دعب٧٥٠

سقرم )ليجنإل(ةقباسلا ةداملا يف اًبلص حيسملا توم ىلإ ةراشإ دجوت ال(( :يخيراتلاو
 ةّيضارتفا ةدام دوجوب نونمؤي نم ةماع هيلع ام رّرقي انه وهو،٧٥١)).ىسيعب ةقلعتملا
 ريغ ةث َد ُْحم نذإ ةّصقلا ةدامف ؛٧٥٢ليجانألل رّكبملا لصألا ربتعت))Q(( ىّمست ىلوأ
!ةليصأ
:رخآلا مويلاو ينايرسلا مارفأ

 ىلع يهو،٧٥٣))طيعج ماشه(()اًيملع( قهارملا )زوجعلا( اهلقندق،اهيلي امو ةهبشلاهذه
 تاهبش ىربكضقن ّنإ ذإ،اهزواجت باوصلا نم ناك اّمبرو،)ةجاذسلا( نم ةميظعةجرد
 رامغأ )تاطبخش( ضقن نع ينغ ُي ة ّينارصنلاو ةّيدوهيلا ةّينيدلا تايبدألا يف نييبرغلا نيصصختملا
 روعش عنمأ نأ لواحأسو،قرزلا نويعلا باحصأ مامأ )نيقحسنملا()نينملعتملا(برعلا ةلهج
 يف ثّدحتي )اًسحو ًالقع( نيبرّغتملا نم )مّيلغ( نع ُتبتك امّلك يملق دواري يذلا )فطعلا(
 بلغت )!يتمحر( لعجت المهللاف ؛)اهاندأ( نم )اهسأر( الو )اهافق( نم )اههجو( فرعي ال رومأ
!!)يفاصنإ(

٧٥٠
 مالعأ نم .اينروفيلاك يف )Claremont School of Theology( نم دعاقتم ذاتسأ :كام نترب

.ةرّكبملا ةّينارصنلاو ،ةّينارصنلا لوصأ يف مويلا نيصصختملا
٧٥١

Burton Mack, Who Wrote the New Testament?, New York: 

HarperCollins, ٥٩٩١ , p. ٧٨

٧٥٢
.نيرصاعملا داّقنلا روهمج مهو

٧٥٣
 ايقيرفإ لامشو،ةماع يبرعلا ملاعلا يف يناملاعلا رايتلا زومر نم .يسنوت خرؤم :)م٥٣٩١ ةنس دلو( طيعج ماشه

.ةصاخ



 سدقملا باتكلا صوصن ةفرعم يفا ًزراب اًفافجو،عجارملا يف اًعج وم اًرقف٧٥٤يثتبألا اذه رهظأ
 يف )فيفخلا( هباتك يف سابتقالا ثحبم يف اهركذ يتلا ليصافتلا نإ ّىتح،ةّيئابآلا تاساردلاو
 دحاو باتك نم نيلصف رداغت داكت ال-ميلستلا رطعأو مالسلا ىكزأ اهبحاص ىلع– ةريسلا
..- !ردن ام ّالإ))يردنأ روتل((
 ةّيمسوكلا ةثراكلا(( :ناونع تحت-!رماغ ظحورفاو بيصن ةشاشهلا نم هلف–))...شهلا(( بتك
 ينعت يتلا))ةّيمسوك(( ةرابع يف رظنلا لم  نأ وجرأ–))ةّيروسلا ةسينكلا،ةرخآلا فيصوتو
 ّنأل ؛))ماظن(( ينعت يتلا))κόσµος(())سومزوك(( ةينانويلا ةملكلا نم يهو،))ةّينوك((
 قيطت ال هيلجرو هيدي عباصأ ّنإ ّىتح ينيتاللا فرحلا سّفنتي هّنأ انعنقي نأ ديري )!!انبحاص(
،)!رثدني( مث)!رطشني(و)!رهبني( ئراقلا لعجتس))ةّيمسوك(( ةرابع اّمبرو،ةفورعملا ةّيبرعلا ظافلألا
 هجّتي هتاظع يف ميئارفإ ناك دقل(( :بتكدق :لوقأف،دوعأ..-!!ضئافلا ملعلا اذه لوه نم
  تا اشتلا لب .نآرقلا عم كرتشم مساق نم رثكأ هئارآ يفو،نييحيسمو نيينثو نم بعشلا ىلإ
 راكفألا هذه ّنإ  ّىتح وأ ةفدصلا ضحم نم اّ أ ربتعي نأ خّرؤملا ىلع بعصي هّنأ ةجرد ىلإ ةريبك
 روت كلذ ىري امك نميلا يف وأ ظاكع يف ءاوس نيلّوجتم نابهر نع ةّيهفش ةفصب تذخُأ
!..٧٥٥))تاراعتسالاو روصلاو ريباعتلا يف لب ركفلا يف طقف تسيل تا اشتلا ّنأ كلذ .يردنأ

يمجعألا هدّيس فلاخ دق))شهلا(( ّنإ ذإ؛رمألا لوه نم ئراقلا )رعش فقيس()!(اًعبط
 معزي ملف )ءايح( ةّيقب هدنعتناك يذلا))Tor Andrae(())ي ردنأ روت((يديوسلا فقسألا
 ةسارد؛ةقهرملا تاّيئابآلاو دّقعملا ينارصنلا توهاللاتالّوطم ىلعا ًفكاع ناكr لوسرلا ّنأ
 ثارتلاو ةّيصخشلا تاءاقللا نمراكفألا هذه ذخأ دقr لوسرلا ّنأ ىعّدا امنإو، ًالقنو اًدقنو
!!٧٥٦يهفشلا

٧٥٤
... ءاث،ءات،ءاب،فلأ :هفورح ّالإ مالكلا نم فرعي ال :يثتبأ
٧٥٥

١-٢/٧٦١ ،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات ،طيعج ماشه ٨٦
٧٥٦

 Mais il va de soi qu’il ne faut((:)٦٤١ ص-هباتكل ةّيسنرفلا ةمجرتلا())يردنأ روت(( لاق

pas anticiper et penser a une dépendance litteraire directe. Ce que 



-))مارفأ(( تاباتك ىلع علّطا دقr لوسرلا ّنأ)ديلبلا( ه ُناطيش))...شهلا(( ىلإ ىحوأ دقل
 هذهr لوسرلا )!( أرق دقل ..-!)ميئارفأ( )!)انـ(ـبحاص( هبتكي يذلا– م٣٧٣-م٦٠٣
  يذلا غيلبلا يرعشلا ا ولسأبو ةحيصفلا ةّينايرسلا اهتغلب،هيديب)!(اهسسحتو،هينيعب بتكلا
 حورلا ةراثيقب(())مارفأ((هببسب بّقل،هلا ًزيمم اًعباط كلذ ّد ُع ّىتح،هتافّلؤم ةماع))مارفأ(( هب بتك
!))سدقلا

هديسةمصعب رفكي هتلعج يتلا)!(ةلهذملا تاقفاوتلاهذه ركذب))...شهلا(( انيلع داج املو
 يفتارود ال )ةّيعرش ةيقر( جاتحي))...شهلا(( ّنأ تفشك يتلا ةعجافلا تناك؛))يردنأ((:رقشألا
!-)سنرفتملا( اذه بضغي ال ىتح)يجولورتابلا( وأ-ةّيئابآلاو ةّيباتكلا تاساردلا

 ّكش الو،)ةرّجفتملا( هتّيرقبعب انيلع ّنضي ملف، ّنظ اذكه وأ )!هملع( نعا ًحصفم بتك دقل
 يفا ًمامإ اًضيأ ناكr بيبحلا ّنأ ىلع بلصلا ليلدلا اوفرعيل ءاّرقلاب ّدبتسا دق قوشلاّ نأ
 :)!انـ(ـبحاص( بتك ..)!!هللا ايكتمحر(يفسلفلايفوصلا اهرعش قّوذتو ةّينايرسلا ةغللا ةفرعم
 سمشلاو طقاستت موجنلاو ىوطت تاوامسلا :ةّيثراك اًضيأ ةعاسلا تامالع،ميئارفإ دنع((
٧٥٧)).بوذت لابجلاو رهفكت

 ةّرم– ءايحلا هللا محرو!)نيسنرفتم( ًالايع فّلخي مل؛رتبأ ناك دقف ؛ءايحلا هللا محر :تلق
 عورشم نم ءزج باتكلا اذه(( :هباتك نع لوقي نأ نم هبحاص عنمي هّنإف-!ريض الو،ىرخأ
رمتأي ال ءاـــــــــــــــــــيحلا ّنإ ...٧٥٨))يسنرف رشان هيف ريـــــــــكفتلا ىلع ينزّفح نكل،سفنلا ليوط ميدق

Mahomet a reçu du christianisme, il l’a seulement appris par la 

prédication orale et par des contacts personnels.((

٧٥٧
٢/٨٦١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه

٧٥٨
٢،١/٧ط،٠٠٠٢،ةعيلطلا راد :توريب،ةوبنلاو نآرقلاو يحولا،ةيوبنلا ةريسلا يف،طيعج ماشه



٧٥٩!)هيشاوح( ال و )هيزيلإلا( رماوأب

 ًالصأ هل ّنأ ميركلا نآرقلا رّرق يذلا سّدقملا باتكلا يف ًالصأ ةروكذم ىلوألا ثالثلا تامالعلا
:))مارفأ(( تاركتبم نم يه تسيلو،فيرحتلا هقحل نإو،ا ًيوامس

)٤٣/٤ ءايعشإ())جردك تاوامسلا ىوطتو ،ءامسلا بكاوك لك لحنتو(( :
 ،هءوض رمقلا بجحيو ،سمشلا ملظت ،مايألا كلت يف ةقيضلا دعب ًالاحو((:

)٤٢/٩٢ ّىتم())ءامسلانم موجنلا ىواهتتو
 نع ثّدحتيميركلا نآرقلا ّنأ ةظحالملا عم ..)٣١/٥٢ سقرم())ءامسلا موجن ىواهتتو((
!ضرألا ىلع موجنلا طوقس ركذي الو،نوكلا لالتخا

)٢/١٣ ليئوي())مالظ ىلإ سمشلا لوحتتو((:

٧٥٩
م ويلابرع ّنإ )م٣١/٤٠/٩٩٩١( ةّيئاضفلا ةريزجلا ةانق ىلع هعم ءاقل يف لاق هّنأ )سنرفتملا( اذه بئارغ نم

))يدوراج يج ور(( يسنرفلا فوسليفلاب نيملسملا ءافتحا ريغ )ةدقعلا( هذهل اًجذومندجي ملو !!)ةجاوخلا( ةدقع مهدنع
 تسيل( شمهدنع ام ،ودب سان مه(( :هلوق يف ميظع وه امب يبرعلا جيلخلا لهأ ىمر نأ دازو )!( همالسإ نلعأ امدعب
 مدقم هعطاقامل و ))..وهف ملسأ فوسليف هنأ ىلعو ةجاوخ اذه نأ امب اوربتعيو-نيديرم نيفقثم الإ-ةفاقث )مهدنع
 ديجمتلا اذه ربتعي ال اذامل ،ينعي ىرخأ ههجو نم- ًالثم- عوضوملا اذهل رظنن ال اذامل ،روتكد نكلو(( :هلوقب جمانربلا
 ريبعتو ، ًال وأ حضاو ينهذ فلخت نع ريبعت ربتعي ،ال ،ال(( :لاق ؛))؟جذومن ةيؤر يف مهتبغر نع امبر نع ريبعت يدوراجل
 فلختم- ًالعف– تنأ اذإ ،ةيعيبط اهربتعأ سفنلا يف ةقثلا مدع انأ فاطملا رخآ يفو ،سفنلا يف ةقثلا مدع نع
 تنأنذإ ،لالتخا)اهيف سيل(شاهيف ام وه يلقع نزاوت ،يلقع نزاوت كدنع لجر تنأف ،فلختلاب فرتعتو
 ،لتخمب تسل تنأ ،لتخم)تسل(شم ةيسفنلا ةهجولا نم تنأف ،عقاولل عضختو ،فيعض كنأب فرتعتو ،فيعض
  يذلا )يدوراج( نولجبي م أل ) ٍةدالب لهأ( جيلخلا لهأ نذإ ..)).ءيش ال فيعض نكل ،ديج تنأ ،لتخمب سيل
 اهذختيو،اسنرف دمحب حّبسي يذلا))طيعج ماشه(( اّمأو،يعويشلا بزحلا نع اسنرف ةسائرل اًحشرم موي يف ناك
!؟!هيلع مولالف ؛ةلبق
 دقعلاو نارسخلا نم هب اوؤاب امب مهيفلاخم يمرب )يسفنلا طاقسإلا( وهو ،)ناملع( ينب دنع عئاش يسفن ضرم هّنإ
!ليللا فوج يف ةباجتسم ةوعدب ّالإ اهّكفل ليبس ال يتلا ةّيضرملا



)٣/٥١ ليئوي())ءايضلانع بكاوكلا تفكو ،رمقلاو سمشلا تملظأ دق((
رمقلا ريني الو ،باحسب سمشلا نفكأو ،اهموجن ملظأو تاوامسلا بجحأ كدمخأ امدنعو((
 ديسلا لوقي كضرأ رمغت ةملظلا لعجأو ،ةئيضملا ءامسلا راونأ لك كقوف متعأو.هئوضب
)٨-٢٣/٧ لايقزح()).برلا
عشي ال رمقلاو ،اهغوزب دنع ملظت سمشلاو ،اهرونب قرشت ال اهبكاوكو ءامسلا موجن نإف((
)٣١/٠١ ءايعشإ()).هئوضب
)٤٢/٩٢ ىتم())هءوض رمقلا بجحيو ،سمشلا ملظت ،مايألا كلت يف ةقيضلا دعب الاحو((
 امنإو،)ضرألا نابوذ( نعا ًثيدح ميركلا نآرقلا يف دجن ال انّنإف،ةعبارلا ةمالعلابقّلعتي اميفاّمأ
 كلذ عمو!؟))مارفأ(( هركذ امو ميركلا نآرقلا نيب يظفللا قباطتلا نيأف،٧٦٠ا ًكد لابجلا كد ُت
:))مارفأ(( تاركتبم نم وه سيلو،سّدقملا باتكلا يف درو دق فصولا اذه ّنإ لوقن
)١/٥ موحان()). ،همامأ لابجلا لزلزتت((
يف ةبصنملا هايملاك ،رانلا مامأ عمشلاك نايدولا عدصتتو ،هيمدق تحت نم((
)١/٤ اخيم())تاضفخنملا

،ةديدش رانب ةقرتحم رصانعلا لحنتو الئاه ا ًيود ةثدحم تاوامسلا لوزت ،مويلا كلذ يف((
.)٣/٠١ سرطب٢())

))رصبلا حمل ةعرسب يتأت ةعاسلا(( :هلوق))مارفأ(( نم ذخأ دق ميركلا نآرقلا ّنأ))...شهلا((فاضأو
: ّنأ ّمغر٧٦١،٧٦٢}ِرصبْلا ِحمَلَك َّالِإ ةعاسلا رمَأ امو{ :العو ّلجهلوق يف كلذو

)٤١( ةيآلا /ةقاحلا ةروس}ةَدِحاَو ًةَّكَد اَتَّكُدَف ُلاَبِْجلاَو ُضْرَألا ِتَلُِمحَو{٧٦٠
٧٦١

)٧٧( ةيآلا /لحنلا ةروس
٧٦٢
٢/٨٦١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه؛رظنا



 كرتشملا نموه،رصبلا حمل يف عقي هّنأب عيرسلا رمألا ثودح فصو-١
ملاعلا تاغل ةماع يفةّيبدألا تاباتكلا يف دوجوم وهف ؛فصولا يف يرشبلا
:لوقي يبرعلا رعاشلاو .))مارفأ(( تاركتبم نموهسيلو،ةفّثكم ةروصب

لاح ىلإ لاح نم هللا ّريغي ***اهتهابتناو نيع نيب ام

 لقن نود بابلا اذه يف ثيدحلل هلّهؤي ام رظنلا تاودأ نم كلمي))...شهلا(( ناك ول لب
 اًضيأ فورعم رصبلا حملب عيرسلا رمألا ثودح هيبشت ّنأ َمِل َع َل ؛)ىمعأ( لب )ىشعأ( يرطس ِم
تاشاردملاو دوملتلل مجعم مهأ يف رظني نأ هيفكيو،ةميدقلا ةّينيدلا ةّيدوهيلا تاباتكلا يف
,A Dictionary of the Targumim((تاموجرتلاو The Talmud Babli and 

Yerushalmi, and the Midrashic Literature((ةملك تحت ))اذه ّنأ كرديل ؛))ףרה 
٧٦٣.هريغو يميلشروألا دوملتلا يف درو دق ريبعتلا

-ةعاسلا مايقب))ينايرسلا مارفأ(( تاباتك يف))رصبلا حمل يف(( ةرابع نرتقت مل-٢
 قباطتلا اذه تبثيل يفخ فرط نم))...شهلا(( مالك كلذ ىلإ يحوي امك
 رثكي))مارفأ(( ناك اّمنإو ؛-!)ينآرقلا صنلا(و))مارفأ(( مالك نيب )!!شهدملا(
 دقف ؛رمألا عوقو ةعرس ىلع ةلالدلل هتاباتك يف ريبعتلا اذه لامعتسا نم

٧٦٣
Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli 
and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London: Luzac, ٣٠٩١ , ٨٦٣/١



 نم نيلوألا نيلصفلا ىلع هقيلعت يف تارم عبرأ- ًالثم– ريبعتلا اذه ركذ
 !ينايبلا همجعم ةعس مغر ،٧٦٤نيوكتلا رفس

 يف لب ،ةظحل يف(( :سّدقملا باتكلا يف هتاذ فصولا اذه درو-٣
،قوبلا يف خفني فوس هنإف .ريخألا قوبلا يف خفني امدنع

.)٥١/٢٥ سوثنر وك١()).ريغتنسف ،نحن امأو .لالحنا الب
εν ριπη(( :تاومألا ةمايق ىلع ةلالد روصلا يف خفنلا ةعرس فصو ةرابع ظحال

٧٦٥

οφθαλµου(())ةّفر يأ))انيع فافر(())       ܪ(( ةّينايرسلا ةمجرتلا يف يهو،))نيع ةفرط يف 
 .. ةّيبرعلا ةغللاك ةّيماس ةغلب-ىنعملا سفن-نيع
 نرقلا يف شاع يذلا))ينايرسلا مارفأ(( ىلإ سابتقالا )لصأ( بسن ُي فيك :انه لأسن نأ انلو
!!هفالظأ ىلع ّبدي لهجلا هّنإ !؟لّوألا نرقلا نم))سلوبل(( ةلاسر يف دوجوم هنأ مغر عبارلا

ةرابعلا لقن مهو دعبي امب رخآ عضوم يف ةرابعلا سفن ميركلا نآرقلا لمعتسا-٤
 ؛٧٦٦}رصبْلاِب ٍحمَلَك ةدحاو َّالِإ اَنرمَأ امو{ :-ةمايقلا موي- ل ّوألا ىنعملل
.نوكيف؛)نك( ةملكب، ٌعيرس نوكي نأ ءيشلل هللا رمأف

٧٦٤
St ؛رظنا Ephrem the Syrian, The Fathers of the Church, St. Ephrem the 

Syrian, selected prose works, tr. Edward G. Mathews and Joseph P. 
Amar, D.C : Catholic Univ. of America Press, ٤٩٩١ , pp. ٠٨ - ٩٨ - ٨٩ - ٥٠١

٧٦٥
ριπη(()P(( ناكم))ροπη(( ةملك لمعتست ةّينانويلا تاطوطخملا ضعب 64 , D*, F, G, 420 3, 6, 9371(, 

Joseph؛رظنا( ىنعملا سفنبناتملكلا و Fitzmyer, First Corinthians, A New Translation 

with Introduction and Commentary, London : Yale University Press, 

٨٠٠٢ , p. ٥٠٦(

٧٦٦
)٥٠( ةيآلا /رمقلا ةروس



 بيَغ هّللو{ :لوقت))...شهلا(( ا  ّلدتسا يتلا اهنيع ةينآرقلا ةيآلا-٥
 هّللا نِإبرْقَأ وه وَأ ِرصبْلا ِحمَلَكَّالِإ ةعاسلا رمَأ امو ِضرَألاو تاوامسلا
 حمل نم برقأ ةمايقلا مويفوزأ لعجت ةيآلاف ..٧٦٧}ريدَق ءيش ِّلُك ىَلع
!رصبلا

 هّنأ ّالإ،سيلدتلا بولسأ))يردنأ روت(( كراشي ناك نإو))طيعج ماشه(( ّنأانهفيضأ نأ ّيلعو
 ّصن ىلإ شماهلا يف ئراقلا لاحأ دق))يردنأ روت(( ّنإ ذإ ؛ئراقلا))(( جهنمب هقوفي
 اّمأ،)ةحوتفم نيعأب( نوؤرقيو،)ملع(مهل نم ءاّرقلا نم ّنأ هملعل٥١/٢٥٧٦٨ سوثن روك١

 قوس ريسيلا نمه ّنأ هّنظل،ةخراص ةروصب))مارفأ(( رداون نم هّنأ ىلع رمألا قاس دقف))طيعج((
!اهخلسم ىلإ)ماعنألا ةمي ( ةماع وأ)مانغألا( قاست امك مهفتح ىلإ برعلا ءاّرقلا
 نم ذخأ دق ميركلا نآرقلا ّنإ هلوق،هريغ نم)هب (- ٍلجو ريغ نم تئش نإ لقو-)هارتفا( ا ّممو
رورغلاو ملاعتلاب حضني قايس يف ىوعدلا هذه دروأ دقو.ةمايقلا دنع روصلا يتخفن رمأ))مارفأ((
 ّنأ ربتعي امدنع اًقحم يردنأ نوكي دق(( :لاق دقف ؛-!داح )يمينأ( رقف نم لجرلا يف ام ىلع–
،ةبلوقم ةّينيد جذامن يه امنإ نآرقلا يفو ميئارفإ ىدل ةيشخلاب ةجوزمملا ىوقتلا ىنُبو ىؤرلا هذه
 نع نآرقلا نم رشابم لقن ّيأ ركنيف،كاذنآ ةّيماسلا ةّينهذلا جاهنم نع ةّربعم تاهيشيلك
 ال مهف،ةنساسغلا الو ةريحلا الو ماشلا لهأ ةّينهذ تسيل زاجحلا برع ةّينهذ ّنكل .ميئارفإ
 دمحمف .يطبقلا ديلقتلا نع زيامتت دق يتلا ةّيقرشلا ةّيحيسملا تاهيشيلكلا بلاوق يف نولخدي
،ليصافتلا يفو لكشلا يف ىتح هبشلا طاقن انعبات اذإ ىرخأ ةيحان نمو،رخآ طمن نم لجر
 نم٨ ةيآلا اهيزاوت،ةعاسلا مايق صوصخب ميئارفإ دنعروصلا يف ناتخفن : ًالثم .رثاكتت يهف
٧٦٩)).ةركفلا سفن دجن ثيح رمّزلا ةروس

٧٦٧
)٧٧( ةيآلا /لحنلا ةروس

٧٦٨
 :Tor Andrea, Les Origines de L’Islam et le Christianisme, Paris؛رظنا

Adrien-Maisonneuve, ١٩ ٥٥ , p.١ ٨٤

٧٦٩
٢/٨٦١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



:تلق
 ةلالد عضوملا نم رثكأ يفسدقملا باتكلا يف تباث روصلا يف خفنلا رمأ-١

 نوكي نأ و،٧٧٠-يوامسلاو يضرألا اهانعمب– ةّيورخألا رومألا فوزأ ىلع
 ال امم كاذف؛ثالث وأ نانثا وأ دحاو وه له:ليلقلا ددعلا يف هباشتلا
 ىلوأ ةخفن :وه ىنعملا ناك اذإ ةصاخ ؛سابتقالا مهو هيلع ىنبيلهب ّدتعي
 ردابتي امم اذهف ؛تاومألا لك ىيحيل ؛ةيناثلاو،قلخلا نم يقب نم توميل
 لاقتنالاو نالعإلا وه خفنلا نم دصقلا ّنأ هملع دعب يرشبلا قطنملا ىلإ
 ىتحا ًبّكرم وأا ًريبك مقرلا سيل ذإ ؛ةرخآلا ىلإايندلا نم،لاح ىلإ لاح نم
!نهذلل ةراثإ ردصمو ةبير ّلحم قباطتلا نوكي

،ثالث مأ ناتخفن امه له تاخفنلا ددع يف نيملسملا ملعلا لهأ فلتخا-٢
٧٧١،))يبرعلا نبا(( مامإلاك  تاخفن ثالث ا أ ملعلا لهأ ضعب راتخا دقو

٧٧٢.تاخفن عبرأاًضيأليقو

 ةدحاو،ةمايقلل نيتخفن دوجو سدقملا باتكلا نم مهفي نأنكمملا نم-٣
 رمأ يودياملاح ءامسلا نم لزنيس هسفن برلا نأل((:حيسملايراتخمل
 موقي ذئدنع ،يهلإ قوب يف قوبيو ،ةكئالم سيئر يدانيو ،عمجتلاب
 لب ،ةظحل يف(( تاومألا ةماعل ىرخألاو،٧٧٣)). ًال وأ حيسملايف تاومألا
 ،قوبلا يف خفني فوس هنإف . يف خفني امدنع نيع ةفرط يف

٧٧٠
،٥١/٢٥ سوثنروك٤٢/١٣،١ ّىتم،٨/٢،٦،٣١،١١/٥١ ايؤرلا،٢/٥١ ليئوي ،٧٢/٣١ ءايعشإ ؛رظنا

.٤/٦١ يكينولاست١ ٧٧١
 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يبطرقلا ،٣٢/٩٩ ،يراقلا ةدمع ،ينيعلا ؛رظنا

٣١/٠٤٢ ،م٥٨٩١ ،ـه٥٠٤١
٧٧٢

٨/٢٥٥،يرابلا حتف،رجح نبا
٧٧٣

٤٢/٠٣ ّىتم اًضيأ رظناو،٤/٦١ يكينولاست١



 قاسني مهفلا ّلعلف ؛٧٧٤))ريغتنسف ،نحن امأو .لالحنا الب تاومألا موقيف
 يراتخمل وه لّوألا قوبلا ّنأ))ريخألا قوبلا(( ةملك نم مهفي نأ ىلإ
٧٧٥.حيسملا

 هدروأامب هجاجتحا))....شهلا(( هسرام يذلا )يقالخأاللا( سيلدتلا نم-٤
ل وح))مارفأ(( هلاق ام نيبو ميركلا نآرقلا نيب هباشتلاب لوقلل))يردنأ روت((
 ّنأ ركذ دق))يردنأ روت(( ّنأ يهاهتقيقح يف ةروصلا ّنأ مغر،نيتخفنلا
 دعر ةفصقكانه نوكت ملاعلا اذه نم ريخألا مويلا يف ه ّنإ لاق دق))مارفأ((
 دوعرو ريبك جيجضءامسلا نم ةأجف يتأي((،ةمايقلا موي فوزأ دنع،ةّيوق
 ىربكلا ةمالعلا نع))مارفأ(( هلاق ام اذه،٧٧٦)).لزالزو ةعزفم قوربو ةفيخم
،ةمايقلا مويل

 روت(( ىعّدا ةطرولا هذه نم جورخللو،
 دنع انه ركذُي مل(( :لاقف ؛هعقاوب نم ةعقاب،ةعقاف ىوعد))يردنأ
 يه ملاعلا ّز  يتلا ةفيخملا ةخرصلا هذه ّنأ)( مارفأ
 اًئيش نيرمألا رابتعا نم دب ال هّنأ انل نكل،قوبلا يف ىلوألا ةخفنلا
٧٧٧)).اًدحاو

:))يردنأ روت(( )سأر( يف لهجلاو سيلدتلا عامتجا فشكت ةحيبق ىواعدثالث انهو

٧٧٤
٥١/٢٥ سوثنروك١
٧٧٥

 ركذي انحوي(ةريخألاوةعباسلا ةخفنلا يه ليقو،طقف ةدحاو ةخفنلا ّنأ ىلعسدقملا باتكلل نيرّسفملا ةماع
 Adam Clarke, The Holy Bible, Containing the ؛رظنا()٦ ،٨/٢ ايؤرلا ،تاخفن عبس

Old and the New Testament, New York: Phillips & Hunt, ٣٢٨١ , ٣٦٢/٢(
٧٧٦

Tor Andrae, Les Origines de L’Islam et le Christianisme, ١٩ ٥٥ , p.١ ٧٤

٧٧٧
قباسلا ردصملا



 :ىلاعت لاق ؛ءالجو حوضوب،روصلا يفنيتخفن كانه ّنأ ميركلا نآ رقلا حّرص:اهلوأ
 مُث هَّللا ءاش نم َّالِإ ِضرَألا يف نمو تاوامسلا يف نم قعصَف ِروصلا يف خفُنو{
!))روت(( ىعّدا امك ال٧٧٨}نورُظني مايق مه اَذِإَف ىرخُأ هيف خفُن
 ةميظع ةبلجو،دعر توص نع ثّدحتي ناك))مارفأ(( ّنأ ّنيبلا ّيلجلا نم:اهيناث
 سدقملا باتكلا يف زّيمملا قوبلا توصل فصولا اذه ةقباطم ءاعّدا نكمي الو،ةفيخم
.ة ّيسنكلا تاباتكلا و
 ةخفن دنع كلذ دعب نوموقي ىتوملا ّنأ))مارفأ(( نع هثيدح ةّمتت يف))روت(( ركذ :اهثلاث
  اذإف ؛قوبلا رمأب حيرصتلا ماقملا اذه يفشاحتي مل))مارفأ(( ّنأ ينعي اّمم،٧٧٩قوبلا
 حّرصي مل َمِلف،هركذ قبس امك سّدقملا باتكلا يف درو رمأبةيناثلا يف حّرص دقناك
!!؟لّوألا رمألا يف هب
 ريغ ىلإ رشي ملو،قوبلا ةخفن نع هتاباتكنم رخآ عضوم يف))مارفأ(( ثّدحت دقل-٥
٧٨٠.ةدحاو

 ق ربلاو دعرلا نع هثيدح دنع ايؤرلا رفس نم سبتقي ناك))مارفأ(( ّنأ ودبي-٦
:لزالزلاو
 تثدحف ،ضرألا ىلإ اهاقلأو حبذملاىلع يتلا رانلا نم ةرخبملا كالملا ألم مث((

 باحصأ ،ةعبسلا ةكئالملا دعتساو.
.((٧٨١

٧٧٨
)٨٦( ةيآلا /رمزلا ةروس
٧٧٩

قباسلا ردصملا رظنا
٧٨٠

 :Select Works of S. Ephrem the Syrian, tr. J. B. Morris, Oxford؛رظنا

John Henry Parker, ٧٤٨١ , P. ٣٥٣
٧٨١

٦-٨/٥ ايؤر



 راص دق« :لوقت ءامسلا يف ةيلاع تاوصأ تعمسف يف عباسلا كالملاخفنو((
 يف هللا لكيه حتفناو...نيدبآلا دبأ ىلإ كلمي هنإ .هحيسمو انبرلملاعلا كلم
 ، تثدحو .هلخاد يف دهعلا توبات رهظو ،ءامسلا
٧٨٢))ريبك درب طقسو

 ةيربعلاب ىمسي ناكم يف اهلكملاعلا شويج ةيناطيشلا حاورألا تعمجو((
 نم ىودف ،ءاوهلا ىلع هسأك عباسلا كالملا بكس مث،))((
 تثدحف))!مت دق(( :لوقييوامسلا لكيهلا يف شرعلا

  هنأل ،ضرألا ىلع ناسنإلا دجو ذنم اليثم هل ضرألا دهشت مل
٧٨٣))!ادج افينع الازلزناك

 ءيدر- جنرفتملا))...شهلا(( ّنأ،)ةريحلاب( ءرملا بيصي اّمم هّنإ ؛لوقأ ..ماتخلا يفو
))يراخبلا(( ملع ّلك طقسأ دقف ؛مالسإلا ءاملع ىلع اًدج ءيرج،-ةباتكلاو لقعلا
،ةجيشو الو بسنب ملعلل تمت ال ةحاقو لكب،هباتك يف ثيدحلا ةمئأو))ملسم((و
 رعشي هّنإ ؛قرزلا نويعلا باحصأب رمألا قّلعتاذإ-حاطبنالا ديدش– حطبنم هّنكل
 رّصنملا اذه يف لاق دق هّنإ ّىتح ؛)ءانفلا(ـف )رّخبتلا(و )ناليسلا(و )نابوذلاب( مهمامأ
 هنونع ًالــماك اًباتك صّصخ،نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا يف(( :-))يردنأ روت((–
 ةّيحيسملا نيب ةريبكلا تاقفاوملا بثك نع هيف سرد ةّيحيسملاو مالسإلا لوصأــب
 ةصاخلا ةّيجولوتاكسإلا ضارغألا كلذب ينعي،)!!( يلّوألا نآرقلا نيبو ةّيروسلا
 هتفرعملو ةّيروسلا ةّيحيسملا هذ  لجرلا ةفرعمل هباتكو .ةرخآلاب
 يف-يميداكألا ىنعملاب– نيصّصختملا نم سيل لجرلا ّنأ عم ..٧٨٤)).اًضيأ نآرقلاب
 دقف،ميركلا نآرقلاب هتفرعم اّمأ،هاوعد يف فّلكتلا ديدش وهو،٧٨٥ةّيقرشلا ةّينارصنلا

٧٨٢
٩١-١١/٥١ ايؤر

٧٨٣
٨١-٦١/٦١ ایؤر ٧٨٤
٢/٥٦١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه ٧٨٥
)يمالسإلا فّوصتلاب( مامتها هلو،نايدألا خي راتل اًسردم ناك



 ام،قوبلا/روصلا يف نيتخفنب حّرص دق ميركلا نآرقلا نوكي نأ هراكنإ يف كل نابتسا
٧٨٦!ديصرو بيصن ةشاشهلا نم مهل))...شهلا(( )بابرأ( ّنأ ملعتل يفكي

 ةركفلا لصأ لقني هّنأ ىعّدا نإو))....شهلا(( ّنإ اًضيأ لوقن نأ اّنم يضتقي فاصنإلا ّنأ ىلع
 ملr لوسرلا ّنأ هداقتعا ةقيقحلا يف رّرك دق))يردنأ روت(( ّنأ ّالإ،))يردنأ روت(( نما دامو
 لب،٧٨٧ةّينارصنلابةفيعض ةفرعم مهل ىراصن نم اهرمأ ربخ امنإو،ةرشابمةينارصنلا فرعي

٧٨٦
!ةّيمالسإلا مولعلا باوبأب ةفرعم عّونت الو عالّطا ةعس مالسإلا لوح هبتك عجارم رهظت ال
٧٨٧

)!()ءاطخأ( دوجو يه ءالؤه ةّجحو،ةّينارصنلاب ةهّوشمو ةفيعض ةفرعم سكعي ميركلا نآرقلا ّنأ ىوعد ترّركت
:يهو،ةّينارصنلا ةر وص لقن يف ميركلا نآرقلا يف

 مالسلا هيلع )ىسوم( تخأ )مي رم( تخأ اهسفن يه مالسلا امهيلع )ىسيع( مأ )ميرم( ّنإ نآرقلا لوق)١(
 .ميدقلا دهعلا يف ةروكذملا

 كمُأ تَناَك امو ءوس َأرما كوبَأ ناَك ام نوراه تخُأ اي{:وه نيفلاخملا ءالؤه فرط نم هب لدتسملا صنلا
]٨٢:ميرم[}ايغب
:درلا
 دقف ؛هسفن هيلع هللا ىّلص لوسرلا اهيلع ّدرو،ةّيوبنلا ةثعبلا نمز يف ىراصنلا ناسل ىلع ةهبشلا هذه تدرو-أ
، ِءاَْمسألا َنِم ُّبَحَتْسُي اَم ِناَيَـبَو ِمِساَقْلا  ِيبأ ِب ِّينَكَّتلا ِنَع ِىْهَّـنلاباب،بادآلاباتك،هحيحص يف ملسم ىور
١٢(/ح  َلْبَـقىَسوُمَو َنوُراَه َتْخُااَي َنوُءَرْقَـت ْمُكَّنإ اوُلاَقَـف ِينوُلأ َس َناَرَْجن ُتْمِدَق امل((: َلاَق ،َةَبْعُش ِنْب ِةَريِغُمْلا ِنَع ،)٥٣
 َنوُّمَسُياوُناَك ْمُهـَّنإ((: َلا َقَـف َكِلَذ ْنَع ُهُتْلأ َس ملسو هيلع هللاىلص ِهَّللا ِلوُسَر ىَلَع ُتْمِدَقامل َف. اَذَكَو اَذَكِب ىَسيِع
.بسنلاو مدلا ةوخأ تسيل انه ةّوخألاف ؛)). ْمُهَلْـبَـق َنيِِحلاَّصلاَو ْمِهِئاَيِبنأ ِب
 ،مالسلا اهيلع))ميرم(( موق نم نييليئارسإلا ناسل ىلع-ةّينآرقلا ةّصقلا يف–))نوراه تخأ(( :ةرابع تءاج دقو
 اهلصأب اهريكذتف ؛ىنزلا يف ،حلاصلا))نوراه(( يبنلا لسن نم يه يتلا ةحلاصلا ةاتفلا هذه عقت نأ م ارغتسا اهببسو
 يف هنّيبنس امك ةّينوراه))ميرم(( ّنأ ىلع ةلاد ا اذ ليجانألا صوصنو .نيديدشلا موللاو عيرقتلا يف ةغلابم هيف فيرشلا
.باتكلا اذه نم رخآ عضوم
.هلسن نم تءاج يذلا يبنلا وهو ،ليئارسإ ينب ءايبنأ دحأمساب مالسلا اهيلع))ميرم(( موقلا ىمس دق ؛نذإ

 رمألا اذه نأل؛ةتبلا ر ّوصتم ريغ،مالسلا هيلع حيسملا مأ )ميرم(و مالسلا هيلع )ىسوم( تخأ )ميرم( نيب طلخلا-ب
 ةّنسلا الو ميركلا نآرقلا يف رمألا اذهل رثأ ىندأ دجن ال نحنو،مالسلا امهيلع )حيسملا( لاخ )ىسوم( نوكي نأ يضتقي



 ىتح وأ رهظي ام ةتبلا دري ملو ،مالسلا مهيلع ءايبنألا ريس يف ةّنسلاو نآرقلا يف ةريثكلا رابخألا تءاج دقو ،ةّيوبنلا
 نكمي ال امم ةّيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع رمأ اذهو .نييبنلا نيذه نيب ةرشابملا ةقيصللا ةبارقلا هذه دوجو ئراقلا مهوي
.روطسلا نيب يفتخي نأ
 رابحَألاو نوينابرلاو ْاوداه نيذَّلل ْاومَلسَأ نيذَّلانويِبنلا اهِب مُكحي روُنو ىده اهيف ةاروَّتلا انْلزنَأ اَّنِإ{:حيسملا نع ىلاعت هلوق-ت
،مالسلا هيلع))ىسوم(( دعب اوؤاجنيذلا ءايبنألا نم ريثكلا كانه ّنأ ىلع ليلد)٤٤( ةيآلا /ةدئاملا ةروس}...
 ءايبنأ رخآ وه مالسلا هيلع))ىسيع(( ّنأ مولعمو.ليئارسإ ينب يف مهّلك مهتلاسر تناكو،ةاروتلا ماكحأ نيعب اومكح
 نم تذبتنا ذإ ميرم باتكلا يف ركذاو( باب ،ءايبنألا ثيداحأ باتك يف يراخبلا ىور( نيملسملا دنع ليئارسإ ينب
٤٣/ح ،)اهلهأ  نذإ كش الف .)))يبن هنيبو ينيب سيل(( :حيسملا نع هلوق مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسرنع،٢٤
.مالسلا هيلع))ىسيع((و مالسلا هيلع))ىسوم(( نيب رثك ءايبنأ كانه ناك هّنأ
 مهَّل ٍّيِبنل ْاوُلاَق ْذِإ ىسوم دعب نم َليئارسِإ ينب نم ِإلمْلا ىَلِإ رَت مَلَأ{ :ىلاعت هلوق ةّينآرقلا ةقيقحلا هذه حيضوت يف ديزي اممو
 ةروس} توُلاج دواد َلَتَقو هّللا ِنْذِإِب مهومزهَف{ هلوق ىلإ)٦٤٢( ةيآلا /ةرقبلا ةروس}هّللا ِليِبس يف ْلتاَقُّن اًكلم انَل ثعبا
 ّنأ مولعم و،مالسلاامهيلع))نوراه((و))ىسوم(( دعب شاع دق مالسلا هيلع))دواد(( ّنأ ينعي امم ؛)١٥٢( ةيآلا /ةرقبلا
))ىسوم((و))نوراه(( ينمز نيب طلخ دق نآرقلا نوكي فيكف،ًاليج ديعبلا))دواد(( نبا وه حيسملا ّنأ نوري ىراصنلا
!؟مالسلا هيلع))ىسيع((و  مالسلاامهيلع
 ءالؤه نمو ،نيميرملا نيب طلخ دق هّنأ هيف ّنظُي نأ كش الب عنمي ينآرقلا يخيراتلا درسلا ّنأ نيقرشتسملا نم ددع ّرقأ دقو
 ،هلقن ،ىلوألا ةعبطلا ،٣/٩٥٣ ،مالسإلا ةعوسوم ،كنسنف ؛رظنا())Gerock(())كوريج((و))Sale(())لاس((
)٥٧١ ص ،هيدقتنم ّدض نآرقلا نع عافد ،يودب نمحرلا دبع
 مأ))ميرم(( ّنأ نيح يف،))نوراه((و))ىسوم(( اهيوخأ بناجب ا ابش ةلحرم تشاع))نوراه(( تخأ ةّيتاروتلا))ميرم((-ث
.ناكملاو نامزلا يف دعابت امهنيبف ،اًمامت ةفلتخم ىرخأ ةئيب يف ليجانألاو ميركلا نآرقلا يف تشاع،حيسملا

 بآلا :وه ينارصنلا ثيلثتلا ّنأ نيح يف،ميرمو نبالاو بآلا :وه ينارصنلا ثيلثتلا ّنإ لوقي ميركلا نآرقلا)٢(
.سدقلا حورو نبالاو

 ِنيهـَلِإ يمُأو ينوُذخَّتا ِسانلل تلُق تنَأَأ ميرم نبا ىسيع اي هّللا َلاَق ْذِإو{:وه نيفلاخملا ءالؤه فرط نم هب لدتسملا صنلا
 يف ام مَلعَأ َالو يسْفَن يف ام مَلعَت هَتملع دَقَف هُتْلُق تنُك نِإ ٍّقحِب يل سيَل ام َلوُقَأ نَأ يل نوُكي ام كَناحبس َلاَق هّللا ِنود نم
.)٦١١( ةيآلا /ةدئاملا ةروس}بويُغْلا مالع تنَأ كَّنِإ كسْفَن



:درلا
 ميرم ذختا ىراصنلا نم ًادحأ نأ ملعي ال هنأب ةيآلا تلكشتساو(( :٧/٤٨))يناعملا حور(( :هريسفت يف))يسولألا(( لاق-أ
.ةبوجأب هنع بيجأو . ًاٰهلإ مالسلا اهيلع
 نم سنج نم دلولا نأل كلذك ًاضيأ هتدلاو اولعجي نأ مهمزل ًاهلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع اولعجامل م أ :لوألا
.مهل مازلإلا قيرط ىلع } ِْنيَهٰـلِإ { ركذف هدلي
 هلوق يف نابهرلاو رابحألا ىلع برلا مسا قلطأ امك هٰلإلا مسا اهيلع قلطأ هٰلإلا ميظعتاهومظع امل م أ :يناثلاو
 .برلا ميظعت مهومظع م أ امل)١٣( ةيآلا /ةبوتلا ةروس } ِهَّللٱ ِنوُد نّم ًاباَبْرَأ ْمُهَـنٰـَبْهُرَو ْمُهَراـَبْحَأ ْاوُذََّختٱ{:ىلاعت
 .ـ نيناسللا دحأ ملقلا ـ دح ىلع ٍذئنيح ةينثتلاو
 ضعب نع يمامإلا رفعج وبأ هاكح ام لوقلا اذه دضعيو .كلذب لاق نم مهيف نوكي نأ لمتحي هنأ :ثلاثلاو
 نودقتعي موق دوهيلا يف ناك امك اذهو .هٰلإ ا أ ميرم يف نودقتعي ةيميرملا :مهل لاقي موق ىضم اميف ناك دق هنأ ىراصنلا
.))همسا زع هللا نبا ًاريزع نأ

 )ةسرامملا(-قايسلا اذه يف–انه هب دصقي ذاّختالاو ؛ةهلإك))ميرم(( )ذاّختا( نع ثّدحتت ةّينآرقلا ةيآلا-ب
 ةّيسكدوثرألا ةّيرصملا ةسينكلا مهّتتو.ءاعدلاو لّسوتلاك ،اهيلإ ةدابعلا عاونأ فرص يأ،ةهلإك اهعم )يطاعتلا(و
 يف ءاج دقف ؛بابلا اذه نم))ميرم(( هّلؤت اّ أ )ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا( ملاعلا يف ةسينك َربكأ ةحارص )ةّيسقرملا(
ميرم ءارذعلا هّلؤت ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا(( :٠٩-٩٨ ص ،نراقم توهال )أ( يناثلا ءزجلا))يطبقلا مداخلا ةعوسوم((
 ثولاثلا يف نودقتعيو ،ميرم ءارذعلل نوّلصي امك ،مهتسينك يف ليثامتلا اهل عنصتو ءامسلا ىلإ ةّيح تدعص اّ إ لوقتو
 :ةرهاقلا ،ةّيميرملا تاروهظلاو ةّيحيسملا يف ميرم ةدابع ،ناّيلع ذاعم ؛هلقن()).د ا هل حيسملا لثم سند الب لبحلاويميرملا
 ةّيسكدوثرألا ةّيرصملا ةسينكلا مالعأ ربكأ نم ّدعي يذلا))سويروغيرغ(( ابنألا لاقو .)٥ ص ،م٩٠٠٢ ،ةذفانلا ةبتكم
 امكو(( :٩٢١ ص))اهميركت ،اهلئاضف ،ا اقلأو ،اهزومر ،ا ايح ،ميرم ءارذعلا(( :هباتك يف ،نيرشعلا نرقلا يف )ةّيسقرملا(
))...اهورقتحا نيح اًعينش ًالالض تناتستوربلا ّلض كلذك ةمصعلاوةّيهولألا ماقم ىلإ اهوعفرف كيلوثاكلا أطخأ
 :هباتك يف))تكدنب ليئومص(( سقلا لاق دقف ؛))ميرم(( ةدابعب كيلوثاكلا اًضيأ تناتستوربلا مّ ا دقو ،)٧ ص ،نايلع(
)).هللا اّمم رثكأ ميرمل يّلصت اهّنكلو ،هللا ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا يّلصت(( :))سدقملا باتكلا يف ةّيكيلوثاكلا دئاقعلا((
.)١١ص ،نايلع(
 ةديقعلاو بهاذملاو تاسرامملاب ةصاخ ةسا رد ،ميرم ةدابع(( ا اتك يف ةقيقحلا هذ ))زنلوك نآ يرام(( ةبهارلا تفرتعاو
 نوكأ نأ نود ةديدع ماوعألءارذعلا ةدابع ُتسرام ،ةبهارك كلذ دعبو ،ةّيكيلوثاك ةنمؤمك(( :اهلوقب))ةّيكيلوثاكلا
 .)٠٢ ص ،نايلع()).كلذل ةكردم



 وحن ىلع ،هّمأ نبالا ىطعأ(( :٨٩ ةحفصلا))يميرملا توهاللا ةصالخ(( هباتك يف))روتال هربود نيطسغوأ(( بألا لاقو
.)٤٥ص ،نايلع()).يهلإلا نايكلا يف ةكراشملا ،قولخم
 :نيرشعلا نرقلا نم سداسلا دقعلا يف دقعنا يذلا )٥٣٤ ةحفص())ينوكسملا يناثلا يناكيتافلا عم ا قئاثو(( يف ءاجو
 اهماقأ اذكهو .يوامسلا د ا ىلإ ،اًحورواًدسج ،ةّيلصألا ةئيطخلا ةمصو نم هللا اهمصع يتلا ةّيقنلا ءارذعلا تلقتنا((
)١٤ص ،نايلع())بابرألا ّبر اهنباب اً اشت رثكأ نوكتل ،نيملاعلا ةكلم ّبرلا
 ةدابع تأشن(( :ىلوألا ا ورق يف ةسينكلا نع ،٢٩٢ ص))ةسينكلا خيرات رصتخم(( هباتك يف))رلم وردنأ(( خّرؤملا لاقو
 ةدلاو مسا ميرم ءارذعلا ىلع قلطي نأ داتعملا نم حبصأ ... عبارلا نرقلا يف تداس يتلا ةيفشقتلا حورلا نم ًالصأميرم
 نرقلا يفو.ةيميرملا ةدابعلا ترشتنا ةضراعم لك نع اًمغر هّنأ ريغ ةّيروطسنلا ةلدا ا هنع تببست يذلا رمألا هلإلا
 روصلا هذ و عوسي لفطلا اهيعارذ نيب لمحت يهو ءارذعلل ةليمج روصو ليثامت سئانكلا عيمج يف تعضو سماخلا
  ةوهش يه نيحلا كلذ نم ةيميرملا تحبصأودبعتلل اًرشابم اًضرغ ءارذعلا تراص ىتح ةبيرغ ةروصب رومألا تروطت
)٢١ ص ،نايلع()).اهيف ةمكحتملا هللا ةسينك
 نرقلا يف ناك يذلا يدقعلا عقاولا))The Encyclopedia of Religion(( نايدألا ةعوسوم رّوصتو
 تذخأ ،سماخلا نرقلا يف ةّيناحيسملا تالاجسلا يف(( :)ةكرابملا ةّيوبنلا ةثعبلا نم ةبيرق ةرتف يف يأ( قرشلا يف سماخلا
 In the Christological controversies of the fifth(( ))اهنبا ماقم نم رثكأف رثكأ ميرم

century, Mary took on more and more of the status of her Son)), Mircea 
Eliade, eds. The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan 

Publishing Company, ٧٨٩١ , ١٥٢/٩

،ينآرقلا صنلا ةّيهلإ نوّدري كلذ عم اوناك نإو ماقملا اذه يف أطخأ نآرقلا نوكي نأ نيقرشتسملا نم ددع دعبتسا-ت
 ينارصنلا ثيلثتلا ّنأ وه ببسلاو،مالسإلا يف نعطلا يف ديدشلا هفّلكتب فو رعملا))رميوز ليئوماص(( رّصنملا ءالؤه نمو
؛رظنا())رميوز(( لوقي امك برعلا ةئيب يف شاع نم هفصو يف ئطخي نأ ةداعلا ىرجم يف عنتمملا نمو،فورعم

Samuel Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the 
character and attributes of Allah according to the Koran and 

Orthodox tradition, pp. ٨٨ - ٢٩(
 سكعت ةيآلا هذه ّنإ اهلوقب ةيقارشتسالا))Encyclopaedia of Islam(())مالسإلا ةعوسوم(( هتحجر ام وهو
 .A. J. Wensinck, ‘Maryam,’ in P؛رظنا( صاخ ينيد داقتعا يأ ىلإ ريشت الو ،))ميرم(( سيدقت ةسرامم

Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. 
Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, ٠١٠٢(

.م ابهرو مهءاملع نوهلؤي ىراصنلا ّنأ ميركلا نآرقلا ركذي)٣(



 نيرمأب اًجتحم،بهارلا))ىريحبب((rلوسرلا ءاقتلا ةّصق ةّيخي رات ّدر ىلإ))يردنأ روت(( بهذو
 ام ّنأو،ىراصنلل ةّيجراخلا ةّيلكشلا لاوحألاب ةفرعم رهظ ُي ملr لوسرلا ّنأ امهو نييساسأ
 ةديج ةفرعم نارهظي ال )!( طلغو فعض هيف ةّينارصنلا نع ميركلا نآرقلا يف هركذ
 ةفرعملا ميظعr لوسرلا ّنأ ىلإ لباقملا يف))...شهلا(( بهذ نيح يف ..٧٨٨ةّينارصنلاب
 بحاصو،ةّيروسلا ةسينكلاب ةصاخلا ةّيباتكلا تاساردلا يف )صصختم(و،ةسّدقملا رافسألاب
!!))مارفأل(( ةمخضلا تافّلؤملا ةصاخ،تايئابآلا يف ةّمج تاعلاطم

:دوهيلا فيرحتوةيروسلا ةسينكلا ءابآو،نويصونغلا
 يف دوهيلا ماّ ا اّمأ(( :))هعوسرك(( نم))هعوك(( ةفرعمرمأهيلع طلتخا نأ دعب))...شهلا(( لاق
 نييصونغلابا ًرورم نييروسلا نييتوهاللا ثارت نم اًضيأ )!اذك( يهف باتكلا اورّوح مّ أب نآرقلا
 م وك ىلإ طقف عجرت ال دوهيلل نآرقلا ةمهتف .يدوهيلا ثارتلا ءادعأ نم اوناك ءالؤهو،ىمادقلا
 دقو ميدق دهع ىلإ عجرتو قمعأو ّمعأ يه لب،ريسافتلا كلذ ىرت امك لوسرلاب ؤّبنتلااوخسف
٧٨٩)).ةّيروسلا ةسينكلا لاح ةّيأ ىلع اهتّنبت

 امو ميرم نبا حيسمْلاو هّللا ِنود نم ابابرَأ مهَنابهرو مهرابحَأ ْاوُذَخَّتا{:وه نيفلاخملا ءالؤه فرط نم هب لدتسملا صنلا
)١٣( ةيآلا /ةبوتلا ةروس}نوُكِرشي امع هَناحبس وه َّالِإ هـَلِإ َّال ادحاو اهـَلِإ ْاودبعيل َّالِإ ْاورمُأ
: ّدرلا
 تيتأ : لاق))متاح نب يدع(( نع))يذمرتلا(( ىور دقف؛ّصنلا اذه هسفنبمّلسو هيلعهللا ىّلص لوسرلا رّسف-أ
 ةروس يف أرقي هتعمسو.نثولا اذه كنع حرطا يدعاي لاقف بهذ نم بيلص يقنع يفو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا
 ائيش مهل او ّلحأ اذإ اوناك مهنكلوم ودبعي اونوكي مل م إ امأ لاق.}هللا نود نم ابابرأ م ابهرو مهرابحأاوذختا{ةءارب
 .ميرحتلاو ليلحتلا يف ةعاطلا يه انه ةدابعلاف .)ينابلألا هّنسح()).هومرح ائيش مهيلع اومرح اذإو هولحتسا

 ًالصأ هرّوصت نكمي ال،ةّيلزأ ةهلآ م ابهرو مهءاملع ّنأ نونمؤي ىراصنلا ّنأ نودقتعي اوناك ةريزجلا برع ّنأ ّنظلا-ب
!ةديدشلا هتراكنل

٧٨٨
,Tor Andrae, Mahomet؛رظنا sa Vie et sa Doctrine, Paris: Adrien-

Maisonneuve, ٥٤٩١ , pp. ٦٣ - ٧٣ , ,
٧٨٩

٢/٤٧١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



 ديز نإو،)ةيعرش ةيقر( ّقحب جاتحي))...شهلا(( ّنإ .. )هر أ عاطقناو()لقعلا ةنحم(،انه :تلق
 تايئابآلاو يباتكلا دقنلا يف-))تاسر وك(( لق لب– سورد ضعب )سفنلا يخس،ميرك( نم هل
 لسري نأ ىلع )هلهج( هارغأو )هاوه( هركسأ ليلعل ءاطعلا يف )ةدايز( كاذف،ةسينكلا خي راتو
.. هناديم ريغ يف )هناسل(
:لوقأو

 !ال ا ًعبط؟مهرافسأل دوهيلا فيرحتب لوقلا ىلع نويصونغلا قبطأ له-١
 ءاعو يه لب،ملاعملاةد ّدحم ةقرف تسيل)ةّيصونغلا( ّنأ وه ببسلاو
 زجعلا ةجرد ىلإ فالخلا ةرئاد هيف تعسّتا روظنم تاذ ةينيد تاعامجل
ةيصونغلا ةيهام طبض يف داقنلا قالطنا كلذ ببسو،هدودح طبض نع
 مويلا ىلإ طبضني ملو،ةّيصونغ ءابآلا اهّدع يتلا قرفلا و لاوقألا عومجم نم
٧٩٠!ة ّيصونغلل فيرعت نيصّصختملا داّقنلا ةماع دنع

 عمو،ةّيصونغ ةحسمل الماح وأ ا ًيصونغ انحوي ليجنإ داقنلا نم ريثكلا ربتعا-٢
.مهرافسأ دوهيلا فيرحت رّرقي ليجنإلا اذه نإ دحأ لقي مل كلذ

 ىدحإو))نوتسنرب(( ةعماج يف نيدلا ةذاتسأ))Elaine Pagels(())زلجاب نيلإ(( تلاقو لب
 يتلا هتاباتك ّنإو اًيصونغ ناك))سلوب(( ّنإ،٧٩١ملاعلا يف يصونغلا ركفلا يف تاصصختملا رهشأ
 ما ال هلئاسر يف ا ًرثأ ىرن ال كلذ عمو .٧٩٢هيلإ اهتبسن ّحصت ال ةفّيزم،ةّيصونغلل هتاداعم رهظت
!هلئاسر يف ةدكؤم ةقيقح))سلوب(( ةّيصونغ ّنأ ّكش الو.صوصنلا فيرحتب دوهيلا

٧٩٠
 ,?Karen L. King, What is Gnosticism ؛ةّيصونغلا ةّيهام طبض تالاكشإ يف رظنا

Cambridge: Harvard University Press, ٣٠٠٢ ,pp. ٥- ٩١
٧٩١

The Gnostic Gospels:ةّيصونغلا يف ا افّلؤم نم ( ٩٧٩١ ), Adam, Eve and the 

Serpent ( ٨٨٩١ ), The Origin of Satan ( ٥٩٩١ ), Beyond Belief: The Secret 

Gospel of Thomas ( ٣٠٠٢ ), Reading Judas: The Gospel of Judas and the 

Shaping of Christianity ( ٧٠٠٢ ).
٧٩٢

 Elaine Pagels, The Gnostic Paul: gnostic exegesis of the Pauline؛رظنا

letters, Continuum International Publishing Group, ٢٩٩١



 قيرف ناك اّمنإو،مهبتكل دوهيلا فيرحتب لوقلا ردصم نويصونغلا نكي مل-٣
  هنأ رابتعاب ميدقلا دهعلا نو ّدري )نيينويقرملاك( نييصونغلانم
  املو،٧٩٣حيسملا هلّثمي يذلا هلإلا ةروص فلاخت ةروص يف هلإلا م ّدقي باتك
 دهعلا فيرحتب اولاق دقف ؛ميدقلا دهعلا ةّيجحب ّرقي ديدجلا دهعلا ناك
 هنأ ال ميدقلا دهعلاب فرتعي ال))نويقرمف(( يلاتلابو ..٧٩٤هسفن ديدجلا
 دنع ّالإ،نايرسلا ءابآلا نيبو هنيب طبرلا ةّتبلا نكمي الو،هفيرحتب لوقي
!!نامزلا ذه يف نهتمملا ملعلا هللا محرو .. )نامز( رخآ يفقثم

 لوقلا )قالطإلا اذ ( تّنبت دق ةّيروسلا ةسينكلا ّنإ))..شهلا(( لوق-٤
 نم ءيش الو( ا ًئيش فرعي ال هنأىلعليلد مهرافسأل دوهيلا فيرحتب
 دهعلا تلبق دق)ةّيروسلا ةسينكلا( ّنإ ذإ)ةّيروسلاةسينكلا( نع)ءيشلا
 كلذ رابتعاب-ةينيعبسلا هتمجرت يف– ًالماك هظافلأو هرافسأب يدوهيلا ميدقلا
! ّقحلا ناميإلا نع نيقراملاضعب تاقطرهل ةلباقملا )اهتماقتسا( لوصأ دحأ

 مهلوق نيملسملا يلع نوركني ام اريثك اوناكمّ أ ملعل ؛نايرسلا نييعافدلا تايبدأ يف أرقه ّنأ ولو
 ىلع مهقافتا عنمت ىراصنلاو دوهيلا نيب ةوادعلا ّنأ،كلذلهب اوّلدتسااّممو،ميدقلا دهعلا فيرحت
٧٩٥.رافسألا هذه فيرحت

٧٩٣
 Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A؛رظنا

Contemporary Hermeneutical Method, Michigan: Wm. B. Eerdmans 

Publishing, ٩٩٩١ , pp. ٨١ - ٩١
٧٩٤

 Oskar Skarsaune, In the Shadow of the Temple: Jewish؛رظنا

Influences on Early Christianity, IL:InterVarsity Press, ٢٠٠٢ , p. ٥٥٢

٧٩٥
,Sidney Griffth؛رظنا ‘Jews and Muslims in Christian Syriac and Arabic 

texts of the ninth century,’ in Jewish History, Volume ٣, Number ١, 
March, ٨٨٩١ , pp. ٧٦ - ٩٦



 نييرماسلا دوهيلا ةفئاط هذهف،مهسفنأ دوهيلا نيب فيرحتلا ةم  ترهظ-٥
٧٩٦.ىلوألا ةسمخلا هرافسأءانثتساب،ميدقلا دهعلا ّلك ّدرت

 ا  ىحوم ريغ ةّيدوهي رافسأ لوبقب ىراصنلا نومهّتي نم اًساسأ مه دوهيلا-٦
 نيح تناتستوربلا مهعم اهّدر يتلا))ميدقلا دهعلا افيركوبأ(( يهو، ّبرلا نم
!مهئوشن

 اًصوصخم ةّتبلا نكي مل و ةرّكبم ةروصب ىراصنلا نيب فيرحتلاب لوقلا رهظ-٧
 فيرحت يهءالؤه ةّجحو،نييصونغلا الونايرسلا ءابآلاب
 ىراصنلا نيب ىلوألا نورقلا يف ماق دق عازنلا ّنإ ذإ ؛حيسملاب ةراشبلل دوهيلا
،يربعلا ّصنلا اوذخأ نيذلا دوهيلاو ةّينانويلا ةّينيعبسلا ةمجرتلا اولبق نيذلا
))Moses Stuart(())تراويتسىسوم((دقانلالوقي امكو

 يف(( هّنإف٧٩٧
 ىنعم لوح،نييحيسملاو،ةّيحيسملا ىلإ اولّوحتي مل نيذلا دوهيلا نيب لدجلا
 ةمجرت اّ أ ةّينيعبسلا ةمجرتلا،حيسملانع ميدقلا دهعلا تاءوبن
 فيرحتب دوهيلا نيح يف،ةفّرحم
٧٩٨)).ةّيربعلارافسألا

٧٩٦
؛رظنا( أطخ اذهو،ةّينوناقلا رافسألا ةمئاقب عوشي رفس نوقحلي نييرماسلا ّنأ ةّيبرعلا بتكلا ضعب ركذت

Carl Friedrich Keil, Manual of historico-critical introduction to the 
canonical Scriptures of the Old Testament, tr. George C. M. Douglas, 

Edinburgh: T. & T. Clark, ٠٧٨١ , ٤٤٣/٢(

٧٩٧
 Andover( يف ةسدقملا تاباتكلا ذاتسأ .يكيرمأ يباتك ملاع :)م٢٥٨١-م٠٨٧١( تراويتس ىسوم

Theological School(. سدقملا باتكلا نم رافسأ حرش يف تافّلؤملا نم ددع هل.

٧٩٨
M. Stuart, ‘Inquiry Respecting the Origianl Language of Matthew’s 
Gospel, and the Genuinness of the First Two Chapters of the Same…,’
in The American Biblical Respository, New York: Gould and Newman, 

٨٣٨١ , ٢٦١/٢١



 سيّدقما ا،رّكبملا يدوهيلا-ينارصنلا ينيدلا لدجلا يف )ءيشلا ضعب وأ( اًئيش أرق نمل مولعمو
 يناثلا نرقلا يف فّلأ يذلاهيلع ريهشلا هّدر يف-يدوهيلا))وفيرتل((،ينارصنلا))نيتسج((ةسينكلا
 كتذتاسأ يف يتقث عضأ نأ نع ديعب ينّنكل ...(( :ميدقلا دهعلا ةمجرتل دوهيلا فيرحتب-ا يداليم
 عماوناكنيذلا اًخيش نوعبسلا همّدق يذلا ريسفتلا ةّحص لوبق نوضفري نيذلا )دوهيلا(
 دق مّ أ ظحالت نأ كنم ديرأو .رخآ قالتخا اولواح دقو،نييرصملا )كلم( سوميلطب

περιειλονنيذلا نيعبسلا خويشلا ءالؤه اهزجنأ يتلا تامجرتلا  
 هّنأو،ناسنإو هلإ وه بلُص يذلا لجرلا اذه ّنأ ةحارص اهيف نلعأ يتلاو،سوميلطب عم اوناك
٧٩٩)).تامو ب ِل ُص

،ارزع رفس نم ا ًصوصن))نيتسج((هل ركذ ؛فيرحتلا اذه رمأ يف ليصفتلا))وفيرت(( بلطامل و
٨٠٠.ريمازملاو،ءايمرإ و

 دوهيلا اًضيأ-نانويلا ءابآلا مالعأ نم وهو-))مفلا يبهذ انحوي(( ةسينكلا سيدق م ا دقو
٢/٢٣.٨٠١ ّىتم صن ىلع هقيلعت يف اهداسفإو مهبتك مهفيرحتب

 )حيسملا عوسي( ربخ ءافخإ يه فيرحتلاب دوهيلا ما ال )ةّيساسألا( ةّجحلا ّنإ ا ًقباس تلق دقو
 ةسينكلا هتردصأ باتك يف ءاج دقف ؛مهسفنأ ءابآلا لاوقأ اهفشكت ىرخأججح كانهو ..
 ضعب بايغ ببس ا ّمأ(( :))ةّيردنكسإلا ةسينك  هتفرع امك ميدقلا دهعلا(( :همساو،ةّيرصملا ةّيسقرملا

٧٩٩
Justin Martyr, ‘Dialogue With Trypho, ١٧ ’ in The Ante-Nicene Fathers, 

Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, ٥٨٨١ , ٤٣٢/١
 ,S. Justin, Philosophi et Martyris cum Tryphone Judaeo Dialogus :ينانويلا صنلا

ed. W. Trollope, Cambridge: J. Hall, ٦٤٨١ , ٥٤١/١ , p.  يف ةخسنلا هذه ققحم راشأ دقو ..٥٤١
!لاق امك وهو ؛٨١ .٤ هخيرات يف ةمهتلا سفن ركذ دق))سويباسوي(( نأ ىلإ شماهلا

٨٠٠
٥٣٢-١/٤٣٢،قباسلا ردصملا ؛رظنا
٨٠١

 John Chrysostom, ‘Homily X,’ in Nicene and post-Nicene ؛رظنا
Fathers, New York: The Christian Literature Company, ٨٨٨١ , ٥ / ٨٥ - ٩٥



 ىلإ ـ سوناجيروأ ليلعتبسح ـ عجريف دوهيلا ىدل يربعلا ميدقلا دهعلا نم ةينانويلا رافسألا
 :انسوس ربخ ةيادب يفروكذم وه امك ،مهخويشو مهءاسؤر سمي ام لك ءافخإ يف مهتبغر
 مثإلاجرخ هنأ امهنع برلا ملكتناذللا امهو بعشلا نم ناخيش ةنسلا كلت يف ءاضقلل ّنيُعو((
 ديسلا بطاخي ثيح ،هلوقي ام ديكأتلليجنألا نم ةلثمأ م ّدقيو)).خويشلا ةاضقلا نم لباب نم
مد نم ضرألا ىلع كفُس يكز مد لك مكيلعيتأي يكل((:هلوقب نييسيرفلاو ةبتكلا حيسملا
 )٣٢/٥٣ ىتم ())حبذملاو لكيهلا نيب هومتلتقيذلا ايخرب نب ايركز مد ىلإ قيدصلا ليباه
 يف ركذت مل كلذ عمو ،سوناجيروأ بتكي امك،تثدح عئاقو نع ملكتي انه حيسملا ديسلاف
 ؟دوهيلا مهلتق نيذلا ءايبنألا نعءيش ةسدقملا رافسألا يفءاج نيأ :لءاستي مث .ميدقلا دهعلا
 ًالتق اوتام اوب ِّر ُج ،اورش ُن …اوب ّرجت نورخآ(( :نييناربعلا ةلاسر نم رخآ ًالثم سوناجيروأ دروي مث
 ةيربعلا رافسألا نعا ًجراخ يدوهيلا ديلقتلا يف فورعمه ّنأل٧٣و١١/٦٣ بع)).فيسلاب
٨٠٢)).راشنملاب رش ُن يذلاوه طقف يبنلا ءايعشأ نأ

 ملعي ناك هّنأ ولو،ةعمل ردقاًملع هب يعّدي يذلا ملعلا نم ملعي الو .. أرقي ال))...شهلا(( نكل
 هميلعتل ليبس الأ هسفن وه ملعي يذلا ملعلا اذ  هلهج نع نابأ امل ؛هب ملعلا معزي يذلا ملعلا
!!.. هعيضاومو هتامدقمب ملعلاب ّالإ سانلا

!مهيلع يلعتست نم ىلع اهيلع ُي ام ريغب اه ؤالعتسا اهّلعأ ةّليلع لوقع اّ إ

!ءاخرتساو ..ميعنو،ةحارو،ةنيكسو،ةنينأمط يف،)لوقعلا( لهأ :لئاقلا قدصو

 ةراشبلا وحمىلع،مهرافسأ دوهيلا فيرحتب نيرّسفملا لوق))...شهلا(( ُرصق-٨
 دحاو ريغ صن دقف،ريسافتلا هذه أرقي مل ه ّنأ ىلع ليلد،rلوسرلاب
،قلخلا صصقو،ةّيقالخألا ةم وظنملاو،عئارشلاو،دئاقعلا فيرحت ىلع مهنم
... ءايبنألا ريسو

٨٠٢
 ،سيرلا يلع ؛هلقن(٨٥-٧٥ ص،م٤٩٩١ ،سقرم ةلجم راد ،ةّيردنكسإلاةسينكهتفرع امك ميدقلا دهعلا

)ةّينورتكلإ ةخسن ،سدقملا باتكلا تاطوطخم فيرحت



:ةلمسبلاو تايجروتيللا
 ةّيحيسملاو ةّيدوهيلا))ايجروتيللا(( يف لبق د ِج ُو روسلل))هللا مسب(ـ(ب ءدبلا ...(( :))...شهلا(( لاق
٨٠٣)٣٢/٩٣ ّىتمو،٠٢/٨ روبز(

 نيب قرفو ..))هللا مسب(( ال))ميحرلا نمحرلا هللا مسب(ـ(ـب أدبت ةينآرقلا روسلا
 نم سابتقالا ىلإ باتك ةبسن نع ثيدحلاب رمألا قّلعت اذإ ةصاخ،نينثالا
!هريغ
 ذإ ؛ةسادقلا اهل ىع ّدملا ةميدقلا ةينيدلا تاباتكلا يف ةفورعم ةلمسبلابةءادبلا
 نم يه تسيلو،هانبمو هلصأ يف زّيمم مالك ِةءارق حاتتفال نالعإ يه
... ةّيسو ا )رداون( الو ةّينارصنلا )دئارف( الو ةّيدوهيلا )بئارغ(
 يف دوجوم))...شهلا(( هدصق يذلا٠٢ رومزملا نم نماثلا ددعلا صن
 ىلع ءالؤه لك ّتي(( :لوقي وهو،عباسلا ددعلا يف مجارتلا نم ريثكلا
.))انهلإ برلا مسا ىلع لك ّتنف نحن امأ .ليخلا ىلع كئلوأو ،برحلا تابكرم

 :)ونيهولإ هوهي ميشب())וניהלא הוהי-םשב(( يربعلا لصألا يف يه))انهلإ مساب((:ةرابع
: ّصنلا اذهو،))انهلإ هوهي مساب((

ةملكلا لباقم وه))ايجروتيللا((حلطصم ّنإذإ؛ايجروتيللاب هل قّلعت ال:·
))ايجر وتيل(())λειτουργία(( ةّينانويلا ةملكلااهلصأ يتلا))Liturgy((ة ّيزيلجنإلا
))وجرإ(())ἐργο(( رذجو )بعش())سؤال(())λαός(( ةملك داحتا اهرودب يه يتلاو
 ثّدحتي هلمكأب رومزملا ذإ؛يدبعتلا ينيدلا سقطلا:ا ًحالطصاو،)ماق(و )لعف(
 نم هل نوكيحي ام طبحيو هئادعأ نم ّبرلا هذقني يذلا )؟دواد()) ّبرلا حيسم(( نع
))..شهلا(( فرعي له-ةقيقح– يردأ تسلو ..يبرح يريوصت راطإ يف، ّرش

٨٠٣
٢/٩٧١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



 نم رثكتسي هّنأ ّمأ،ينارصنلا ينيدلا سوماقلل ةّيمجعألا تاحالطصالا ىنعم
 دصقأ– لوقي امب)اًراهبنا( )شهدني(و )اًشاهدنا( ئراقلا )رهبني( ىتح ظافلألا
!!؟-!)لقني(
 امب ةّينآرقلا روسلا أدتبم يف))ميحرلا نمحرلا هللا مسب((نيب قباطت دجوي ال :·

 ّبرلا )مسا( ىلع لكّتي هّنإ رومزملا بحاص لوق و،ءاعدو ديجمتو حاتتفا نم اهيف
!؟هتّوقو هناطلس يأ
 رومزملا يف ءاج اما ّمأ،)ميحرلا نمحرلا( ةمحرلا يناعمب ةلوصوم ةلمسبلا :·

!)هئادعأ نم هماقتنا( مظعأ ةجردبو،رومزملا بحاصب ّبرلا ةمحرب لوصومف
 :اولوقت ىتح،نآلا نم ينورت نل مكنإ مكل لوقأ ينإف(( :٣٢/٩٣ ّىتم ّصن
))!برلا مساب يتآلا كرابم

: ّصنلا اذه
!؟!ايجروتيللاب هل قّلعت ال :
.ةسّدقملا ةّينارصنلا صوصنلا هب أدبت مل :
 مسب(( :لوقيف ّىتم ّصن اّمأ،))ميحرلا نمحرلا هللا مسب(( :لوقت ةّينآرقلا ةلمسبلا :

 يف ءاج ام رب ُتعا دق و،)ويريك يتامون ُأ نإ())εν ονοµατι κυριου(()) ّبرلا
 تامجرتلا ّلك  تّدر كلذلو ؛ةذاش ةءارق)))ويث())θεου(())هللا(( مسب(( ازيب ةطوطخم
.هتلاصأةفورعملا

 ىنعم ّنإ ذإ ؛ةلمسبلل دوصقملا ينآرقلا ىنعملاب ّصنلا اذهل ةّتبلا ةقالع ال :
 يف،هقلخل محارلا،ةعساولا ةمحرلايذ هللا مساب ءادتبالا وه روهشملا ىلع ةلمسبلا
 يف٣٢/٩٣ ّىتم يف ءاج ام ىنعم ّنأ نيح يف،٨٠٤ةكربللا ًبلط ميركلا نآرقلا ةءارق

٨٠٤
،ـه٩١٤١،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ،دوعسلا وبأ ؛رظنا

٩١-١/٦١،م٩٩٩١



 صالخلا موهفمب طبترمو،٨٠٥نامزلا رخآ يف حيسملا ةدوعب قّلعتميسنكلا مهفلا
!)بآلا هللا( لّثممك يتأي ثيح٨٠٦حيسملا همّدقي يذلا

  هقايس يف وهو،٨١١/٦٢ رومزملا نم لصألا يف سبتقم٣٢/٩٣ ّىتم ّصن :
 يذلا رجحلا(( :ةّينيدلا صوصنلا ةءارق ةءادبب الو ايجروتيللاب هل قّلعت ّالأ فشاك
 يف شهدم وهو ،اذه ناك برلا ىدل نم .ةيوازلا سأر راص دق نوؤانبلا هضفر
براي .صلخ براي هآ .حرفنو جهتبنهيف ،برلا هدعأ يذلا مويلا وه اذه .اننيعأ
!!٨٠٧)).برلا تيب نم مكانكراب . .حاجنلا انل لفكا

نيرفاكلا ةرسح
 بأ كلذ ىلع هنيعي ال،هئبعو هرزو لمحي اًديحو ناسنإلا نوكي،مويلا اذه يف(( :))..شهلا(( لاق
 ىدهلاو يحولاب مهئازهتسا نم نومّولتي نومثآلاو .ةعافش ةّيأل دوجو الو،دلو الو خأ الو مأ الو
 سفن نع ّربع نآرقلاو .)) )سدقملا( سّدقملا باتكلل انعامس دنع انأزهتسا فيك(( :نولوقيف
٨٠٨)).عقاوملا ديدع يف ةركفلا

 ىلإ ةّرغلا)ةّيلقعلا ةدالبلا( نم و،)فيرختلا( ىلإ )فيرحتلا( نم انه))شهلا(( لقتنا دق :تلق
! ّرملا)ينهذلا دلابتلا(
؟؟!))مارفأ(( نع انه لقني ناك اّمنإو،ءيش نيرفاكلا لاح رمأ يف هيلإ حوي ملr لوسرلا
 ىراصنلايسيدقنم هريغ نع الو))مارفأ(( نع ذخأي ملr لوسرلا ّنأ تابثإل ديحولا ليبسلا
ةياغ يف نونوكي باسحلا دنع نيرفاكلا ّنإ-هيلع همالسو ّيبر تاولص– لوقي نأ وه ؛نايرسلا

٨٠٥
 St. John Chrysostom, Homily LXXIV, in Nicene and Post Nicene؛رظنا

Fathers, New York: The Christian Literature Company, ٨٨٨١ , ٠١ / ٧٤٤ - ٨٤٤٨٠٦
,St. Jerome, Commmentary on Matthew, tr. Thomas P. Scheck؛رظنا

CUA Press, ٨٠٠٢ , p. ٤٣٢٨٠٧
٦٢-٨١١/٢٢ رومزم ٨٠٨
٢/٨٦١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



 ةلماك هدي لخدي مهنم دحاولا ّنإ ّىتح؛)ذاذتلالا( ةياغ يفو ،)ةداعسلا( ىهتنم يفو،)رورسلا(
 اّمبرو،مّنهج لوخدبهتوشن نع اًريبعت رسيألا هبجاح تحت نم اهجرخيو ىنميلا هفنأ ةحتف نم
 مهّرشبي؛)SMS( لئاسر )ةّيمّنهجلا يوشلا( ةلحر يف ا وقفاريس نيذلا هنّالخ ىلإ لسرأ

؟!دّبؤملا م اذعو دكّؤملا مهكال 
 فصو))مارفأ(( نع ذخأ دقrا ًدمحم ّنإ هلوق يف اًضيأ )رذهلا( اذه))...شهلا(( رّرك دقو
 ناك اّمبر ..٨٠٩لئازلاايندلا عاتم يف سامغناو ةعاسلا نع ةلفغ يف مّ أ يح ولا نع نيضرعملا
 ديجمت يف فرسيو ناثوألا داّبع حدمي نأ هتّينابرو همالك ةلاصأ تبثي ّىتحr لوسرلا ىلع
؟!!بآملا رمأو باسحلا مويل مهلافغإ
 ّنإ ذإ ؛قراوخلاو تاماركلا يف )عتاب هّرس( لجر ىلإ جاتحي))شهلا(( اذه لهج ّنأ نيقي ىلع ينّنإ
 ّلج- ّبرلا نم دد َم ىلإ بير نود جاتحي))رصبلاحمل(( يف)حفسلا( ىلإ)يداولا( نم لاقتنالا
!-العو

!ينثو هلإ )هللا(
 نم هل نحنو انأ َر َـب يذلا نيملاعلا ّبر))هللا(( ّنإ))... شهلا(( لوق يه،ةّرملا هذه )ةديلبلا( ةفارظلا
 نم هتافص نما ًئيش تراعتسا نأ دعب،هتدبع مث شيرق هتعنص ا ًينثو ا ًهلإ( ّالإ سيل،نيدباعلا
 !!)ينارصنلا )نمحرلا( بآلا هلإلاب )هجزم( ّمت مث،نيقباسلا نيينثولا
 ىدل ميدق نم ةدوجوم تناك ةثعبلا نمز زاجحلا يف ةفورعملا ىربكلا ةهلآلا(( :))... شهلا(( لاق
 يمرت اّ أ ولو،ةرتفلا كلت يف ةّيبرع ةهلآ اهّلك هذه ...ةملكلا رّوطت دعب هللا =هالأ =لآ :طبنلا
٨١٠)).كرتشم يماس ثارت يف اهقورعب

 سأر/تيراغوأ شوقن يف اهدجن اًدج ةميدق ةيمست يهو،))هللا(( يوامسلا هلإلا ةيصخش ّنإ((
 ام يماسلا ثارتلا يف ةميدقلا ةّيصخشلا هذه،))لآ(( لكش ىلع م.ق٠٠٤١ يلاوح ةرمشلا

٨٠٩
 ّنكل ،سابتقالاب عطقي هّنأ رهظي ّالأ لواح دقو،٢٧١-٢/١٧١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه ؛رظنا

!رمألا اذه حيجرتب يحوت همالك ةغيص ٨١٠
٢/٦٩،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



 َهَالأ( نييدومثلا ىدل ىلعألا هلإلا نع ريبعتلل اًثيدح لمعتست تراص )ميهوليإ( يوسوملا لبق
 هللا وهو،)هالأ وأ َهالإ( نايرسلا نم ايروس ييحيسم ىدل وأ )م.ق ثلاثلا نرقلا شوقن يف رتبأ
 اذهو .رّوطت ىوتحملا نكل،يماسلا ثارتلا يفةميمصو ةميدق ةملكلا هذه .ةّيلهاجلا برع دنع
 نويماس م اذب برعلاو،ةيماسنايدأ يهو،ةيحيسملاو ةّيدوهيلا يف هريغ ىلع بلغ هلإلا
)).ةقطنملا سفن يف نوشيعي

٨١١

 ذخّتيو ةّيحيسملا نع ةّوقب دعتبي وهف،قلاخلا ىلإ عجري مراص ديحوت وحن هّجتا نآرقلا ّنأ امب((
 تايبدألا يف هدجن نحنف،هرود بعلي نامحرلا موهفم انهو،حيسملاب هللا ةاهامم نم راكنإ فقوم
 .ايروس نم،لامشلا نم لقتنا هّنأ ربتعي يردنأ ّنكل،ةّينميلا ةّيحيسملا

 يلصألا هلإلا ىلإ عوجر مالسإلاف
 نوفرعي نويشرقلا نكي ملو .ةّينطولا ةّيدوهيلا ىلإا ًعوجر سيل هّنأ عم،ةّيحيسملا قوف نم،يلاعتملا
 .قيتعلا مهثارت نم وه ذإ يلاعلا يوامسلا هلإلا هللا نوفرعي امنإ،))نمحرلا امو(( :نولوقيف،نامحرلا

))هللاأ(( لا زواجت يأ،
٨١٢)).ديسجتلا راكنإ عم ةّيحيسملا عم ةلصلا طبر يلاتلابو،ةّينثو روذج هل يذلا يشرقلا

!!مئتلت ال قوترو ..رفتغت ال ءاطخأ.. انه .. تلق
هنكل،اهنما ًرّـثكتم،نيقرشتسملا )تاحطش( نيب عمجي نأ دارأ دق))..شهلا(( نأ ّنيبلا نم

 يف فّلكتلاو، ّنظلاو،سدحلا:ىل وألا ا دمع ّنأو،عمتجت ال ةرثعبم راكفأ اّ أ نع لفغ دق
!ىوعدلا

 نأ نود،ةقيرع ةّيماس ًال وصأ هل ّنأو،ينثو يشرق ٌهلإ-هناحبس-))هللا(( ّنأ))...شهلا(( معزي
 اذه لصأ ركذي مل هّنأ امك،ةميدقلا ةّيماسلا ممألا دنع مسالا اذه لامعتسا ةلالد ىلإ ذفني
!نييماسلا دنع)هتيادب( يف مسالا

٨١١
٢٩-٢/١٩،قباسلا ردصملا ٨١٢

٢/٠٨١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



!؟ةّينثولا ةهلآلا ىلع ةلالدلاحيرص وه لهو ؟ركتبم ثيدح مسالا اذه لهف

 بوعشلا عيمج ّنأ))G. H. Parke-Taylor(())رليات-كراب .ـه .ج((دقانلا ركذي :باوجلا

 مسا وه و،٨١٣دوبعملا ىلع ةماع ةروصبةلالدلل))لإ(( ةملك لمعتست-نيّيبويثألا ءانشتساب-ةّيماسلا

٨١٤)). ةّيهولألل ةلمعتسملا ءامسألا مدقأ دحأ لّثمي((
))הלא(( ةّيربعلا يف وهف،

 ةّيئبسلا يفو،))اهالأ((،))   ܐ(( ةّينايرسلا يفو،))هالإ(())הלא(( ةّيمارآلا يف و،))يهولإ((
))((.٨١٥

 ىلعهتلالد يف،)ءاهلا(و)ماللا(و)فلألا(:رذج نعمالسإلل ةقباسلا ةّيرثألاشوقنلا انربختو
:)هلإلا(ىنعم

،ةميدقلا ةّيمارآلا :ةّيماسلا شوقنلا يف ىنعمب قلطملا ركذملا درفملا مسالا اذه درو :
.ةّينابتقلاو،ةّيئبسلاو،ةّينيطسلفلا ةّيمارآلاو،ةّيرضحلاو،ةّيلودلا ةّيمارآلاو

 دقو .ةّيطبنلا شوقنلا يف فّثكم لكشب ىنعمب فاضملا رّكذملا درفملا مسالا اذه درو :
.ةّيئبسلاو،ةّيرمدتلاو،ة ّيلودلا ةّيمارآلا :ىرخألا ةّيماسلا شوقنلا يف ةغيصلا هذ  ءاج

،ةّيطبنلا شوقنلا يف فّثكم لكشب ىنعمب فّرعملا رّكذملا درفملا مسالا اذه درو :
،ةّيرمدتلاو،ةّيلودلا ةّيمارآلا شوقنلا لثم ىرخألا ةّيماسلا شوقنلا يف ةغيصلا هذ  فورعم وهو
.ن ـه ل ا ةغيصب ةّيئبسلاو،ةّيرضحلاو

٨١٣
 ,G. H. Parke-Taylor, Yahweh: The Divine Name in the Bible ؛رظنا

Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1975, p.35
٨١٤

Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer 

University Press, ٠٩٩١ , p. ٠٤٢
٨١٥

Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur’an, p. ٦٦



 مظعم يفو،ةّيطبنلا شوقنلا يف ىنعمب ةفرعملا رّكذملا عمجلا مسالا اذه درو :
 يف اّمأ .ةّيرمدتلاو،ةّيلودلا ةّيمارآلاو،ةميدقلاةّيمارآلا شوقنلالثم،ىرخألا ةّيماسلا شوقنلا
.ءايلا نودب ا ـه ل ا  ةغيصب دروف ةيرضحلا

 ةّيربعلا شوقنلا يف ةغيصلا هذ  فورعم وهو، ىنعمب فاضم ركذم عمج مسا :
.ةّيرمدتلاو،ةّيلودلا ةّيمارآلاو،ةميدقلا ةّيمارآلاو،ةميدقلا

 ىنعمبةّيطبنلا شوقنلا يف مّلكتملا ءاي عم،فاضملا رّكذملا درفملا مسالا اذه درو :
.

 نيبئاغلل ركذملا عمجلا لصتملا ريمضلا عم،فاضملا رّكذملا درفملا مسالا اذه درو :
.ن و ـه ي ـه ل ا ةغيصب ةيريمدتلا شوقنلا يف فرُعو . ىنعمب ةّيطبنلا شوقنلا يف

 هذ  فرُع دقو . ىنعمب ةّيطبنلا شوقنلا يف فاضملا ثّنؤملا درفملا مسالا اذه درو :
.ةّيئبسلا شوقنلا يف ةغيصلا

 ءاج دقو، ىنعمب ةّيطبنلا شوقنلا يففرعملا ثنؤملا د رفملا مسالا اذه درو :
.ةّيلودلا ةّيمارآلا شوقنلا يف ةغيصلا هذ 

 نيبئاغلل رّكذملا عمجلا لصتملا ريمضلا ىلإ فاضملا ثنؤملا درفملا مسالا اذه درو :
٨١٦.ىنعمب ةّيطبنلا شوقنلا يف

٨١٦
،ةّيطبنلا ظافلألاو تادرفملل ةنراقم ةّيليلحت ةسارد،يطبنلا مجعملا،بييذلا نمحرلا دبع نب ناميلس ؛رظنا

١٢-٨١ ص،م٠٠٠٢،ـه١٢٤١،ةّينطولا دهف كلملا ةبتكم :ضايرلا



 مسا نم ءزجك ةريثك نايحأ يف لمعتست تناك))لإ((ةملك ّنأ ةفشتكملا شوقنلا تتبثأ دقو
 يف امك ناّيدلا/يضاقلا هلإلا يأ))ند لإ((و،كِلملا هلإلا ىنعمب))كلم لإ((:ك ةهلآلل بّكرم
 نإو،؛٨١٧ةّيتيراغوألا شوقنلا
.ىربكلا ةهلآلاىلعتقلطأ وأ اهنيعب ةهلآ ءامسأيفتبّكر

 اذه ّنأ حضاولا نم((و،٨١٩))ةهلآلا يبأب(( يّمسو،٨١٨ةّيناعنكلا ةهلآلا سأر ىلع))لإ(( ناك دقو
 ةّيدوهيلا يف))ميهولإ(( يف مسالا اذه رهظ و،٨٢٠))قلاخلا هلإلا هّنأ ىلع هيلإ رظني ناك هلإلا
 ظفل ثيح،مالسإلا يف رمألا كلذكو، ّقحلا هلإلا مساامّ أ ىلع ةّيروسلا ةسينكلا يف))اهالأ((و
؟كلذ ةلالد امف !دحألا دحاولا هلإلا مسا وه))هللا(( ةلالجلا
 ىنعم ىلع))هلإ((و))لإ((ىتملك ةلالد نوملعي اوناك ةّيلهاجلا برع ّنأ يف ةحضاو ودبت ةلالدلا
؛هنيبو مهنيب ةطيس و ىرخأ ةهلآ كانه ّنأو،ا ًقلاخا ًدحاوا ًهلإ نوكلل ّنأ نودقتعي اوناك و،ةّيهولألا
 )لا( فيرعتلا ةادأ اوقحلأف؛ةطيسولا)ىندألا( ةهلآلاو،قلخلا هل يذلا هلإلا نيب اوز ّيم دقف كلذلو
 فذح دعب،هللا=هلإلا :ماغدإلا دعب مسالاناكف ؛هريغ نع)هلإلا( اذهل ا ًزييمت )هلإ( ةملكب
 لوقلا ناك اذهلو(( :هللا همحر))ميقلا نبا(( لاق كلذلو ؛نيملسملا ءاملع ةماع هيلع ام وهو،ةزمهلا

٨١٧
 G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren and Heinz-Josef؛رظنا

Fabry, eds. Theological Dictionary of the Old Testament, art. Elyon, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ٤٧٩١ , ٠٣١/١١

٨١٨
 Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer؛رظنا

University Press, ٠٩٩١ , p. ٦٤٧
٨١٩

 E. Theodore Mullen, The Divine Council in Canaanite and Early؛رظنا

Hebrew Literature, Scholars Press, ٠٨٩١ ,p. ٥١
٨٢٠
قباسلا ردصملا



لاقو٨٢١)).مهنم ّذش نم الإ هباحصأ روهمجو هيوبيس لوق وه امك هلإلا هلصأ هللا نأ حيحصلا
:لاقف،ةغللا يف ىلاعت هللا مسا قاقتشا نع هلأس هّنأ مثيهلا يبأ نع يرذنملا ىور(( :))روظنم نبا((
 .اهل ًالاقثتسا ةزمهلا برعلا تفذح مث .هالإلأ ليقف اًفيرعت ماللاو فلألا تلخدأ،هالإ هّقح ناك
 اولاقف ، ًالصأ ةزمهلاتبهذو .فيرعتلا مال يه يتلا ماللايف ا رسك اول ّوح ةزمهلا اوكرت املف
 ىلوألا اومغدأف ناكرحتم نامال ىقتلا مث .ةنكاس الإ نوكت ال يتلا فيرعتلا مال اوك ّرحف .)هاللأ(
٨٢٢)).)هللا( اولاقف ،ةيناثلا يف

 تاوامسلا قَلخ نم مهَتْلَأس نئَلو{ :ىنعملا اذه نيبتسن نأ انناكمإب،ميركلا نآرقلا يف رظنلابو
 نم َلزَّن نم مهَتْلَأس نئَلو{٨٢٣}نوُكَفؤي ىَّنَأَفهَّللا نُلوُقيَل رمَقْلاو سمشلا رَّخسو ضرَألاو
 َال مهرَثْكَأ ْلب هَّلل دمحْلا ِلُقهَّللا نُلوُقيَل اهتوم دعب نم ضرَألا هِب ايحَأَف ءام ءامسلا
 قلخلا بحاص))هللا((نيبةّيلهاجلا برع زييمت ىلع ةحضاو ةلالد انهو ..٨٢٤}نوُلقعي
!ىرخألا)ةهلآلا(و،ناطلسلاو

٨٢١
 :ةمركملا ةكم،دمحأ فرشأو يودعلا ديمحلا دبع لداعو اطع زيزعلا دبع ماشه /ت ،دئاوفلا عئادب ,ميقلا نبا

٢/٣٧٤،م٦٩٩١ ،ـه٦١٤١ ،رازن ةبتكم

٨٢٢
٣١/٧٦٤ ،برعلا ناسل ،روظنم نبا
٨٢٣

)١٦( ةيآلا /توبكنعلا ةروس
٨٢٤

)٣٦( ةيآلا /توبكنعلا ةروس



 هَّللا ىَلِإ اَنوبرَقيل َّالِإ مهدبعَن ام ءايلوَأ هنود نم اوُذَخَّتا نيذَّلاو{ :ميركلا نآرقلا يف ءاجو
 يذلا دحاولا هلإلا ىلإ طئاسو يه امنإو،رمألا اهديب يتلا ةهلآلاب تسيل ناثوألاف ..٨٢٥}ىَفْلُز
.تانئاكلا هناطلسل عضختو،نوكلا قلخ
 بسنت يتلا ةسمخلا رافسألا يف ةّيهولألا و هيلأتلا ىنعم ىلع))ل-أ((رذجلا ةلالد ىلإ انرظن اذإو
رافسألا ةّيقبو،نأشلا اذه يف ةماه ةّيخيرات/ةينيد ةقيثو ربتعت يتلاو،مالسلا هيلع))ىسوم(( ىلإ
: ًالثم أرقن اننإ ذإ،قباسلا ليلحتلابا ًنيقي انددزا؛اهل ةيلاتلا ةّيباتكلا

:٦٤/٣ نيوكتلا-
))ךיבאיהלא)ليإاه(לאהיכנא،רמאיו((

))كيبأ هلإ ،هللا وه انأ« :لاقف((
٢٢/١٣ ليئومص٢-

))וכרדםימת،)ليإاه(לאה((

))لماكهللا هقيرط((
٢٢/٣٣ ليئومص٢-

))ליח،יזועמ)ليإاه(לאה((

))نيصحلا يئجلمهللا((
٢٢/٨٤ ليئومص٢-

))ילתמקנןתנה،)ليإاه(לאה((

٨٢٥
)٣( ةيآلا /رمزلا ةروس



))يل مقتنيهللا((
٨٦/٩١ رومزم-

))ונתעושי )ليإاه(לאה--ונל-סמעי :םויםוי،ינדאךורב((

)))انصالخ،هلإلا :ةّيفرحلا ةمجرتلا(انصالخهلإ هنإ .امويف اموي انلاقثأ لمحي يذلا برلا كرابت((
:٨٦/٠٢ رومزم-

،תומל--ינדאהוהילו :תועׁשומללא،)انهلإلا :اًيفرح-ونال ليإاه(ונללאה((
))תואצת

))توملا نم ذفانم ديسلا برلا دنعو ،صالخلا هلإ وهانهلإ((
 ةملك عم )ה( )اه( ةّيربعلا فيرعتلا ةادأ دمتعتف، ّقحلا هلإلا نع ثّدحتت ةقباسلا صوصنلا
))هللا(( =))هلإ(( +))لا(( ةّيبرعلا ةيمستلا سفن يهو ..))לא(())ليإ((

٢١/٣١ ددعلا-
)).הלאנאפראנ،))ليإ((לא:רמאל הוהי-לא،השמ קעציו((
))!اهفشا مهللا(( :لاقو برلا ىلإ ىسوم خرصف((

٧/٢١ رومزملا-
))םוי-לכבםעז،))ليإ((לאו ;קידצטפוש،םיהלא((

)).موي لك دعوتيهلإ و ،لداع ضاق هللا((
١١/٩ عشوه-

))שיא-אלו،יכנא))ليإ((לאיכ:םירפאתחשלבושאאל،יפאןורחהשעאאל((



))،ناسنإ الهللا ينأل ،ةيناث ميارفأ رمدأ نلو ،يبضغ مادتحا ءاضق مهيف ذفنأ نل((
.فيرعت ةادأ نود قحلا هلإلا ىلع ةلاد ةقباسلا صوصنلا يف))לא(())ليإ(( ةملك تدرو
:٥١/٢ جورخلا-

 יבאיהלא،והונאו)يهلإ(ילאהז;העושיליל-יהיו،היתרמזויזע((

))והנממראו

)).ىلاعت يئابآ هلإ.يهلإ وهف هحدمأ.ينصلخف ءاج.يحيبستو يتزع برلا((
:٨١/٣ رومزم
))ירוצ)يهلإ(ילא((

)).يترخص يهلإ((
:٤٤/٧١ ءايعشإ
רמאיו،וילאללפתיו،וחתשיוולדוגסי ;ולספלהשעלאל،ותיראשו((

))התא)يهلإ(ילאיכ،ינליצה

تنأف ،ينذقنأ(( :لوقيو يلصيو عكريو هل دجسيو هلإ لاثمت هنم عنصيف رخآلا هفصن امأو((
)).))!يهلإ
.هلإلا اذهل اًعضاخو اًدباع ثدحتملا رابتعاب ثدحتملا ىلإ هلإلا ةبسن ىلع ةلاد ةقباسلا صوصنلا

:٤٣/٤١ جورخلا-
)))ريحأ ليإل(רחאלאל،הוחתשתאליכ((

.رشبلا اهدبعي يتلا ةهلآلا دحأ وه ّقحلا دوبعملا ّبرلاف ..))يريغرخآ ا ًهلإ اودبعت نأ مكايإ((
:٥١/١١ جورخلا-



))הוהי)مِليإ(םלאב הכמכ-ימ((
))؟ةهلآلا لك نيب براي كلثم نمف((

 :١١/٦٣ لايناد-
םילאלאלעו،)ليإ لوك(לא-לכ-לע לדּגתיו םמורתיו،ךלמה ונצרכ השעו((

)))ميليإ ليإ(
))ةهلآلا هلإ ىلع مئاظعلاب فدجيو ،هلإ لك  ىلع مظعتيو ،هل بيطي ام كلملا عنصيو((
 سدقملا باتكلا فارتعا عم و .))هلإ(( ىنعم ىلع))לא(())ليإ(( ةملك ةلالد ّصنلا اذه فشكي
.ةدابعلا ّقحتسي دحاو))ليإ(( دوجوررق دقف،))ميليإ(())ةهلآ(( دوجوب
 ّنإ ذإ ؛ةقداصلا ميركلا نآرقلا ةلاصأ ىلع ليلدل،ميركلا نآرقلا يف وه امك))هللا(( ةلالجلا مسا ّنإ
 ال هّنأل ؛هلوزن نمز اهيف ءاج ام عيمج ّدري نأ نكمي ال،ةقباسلا تالاسرلاب فرتعي يذلا باتكلا
.ءيش فيرحتلا نخد نم ا اصأ دق هنأ رّرقي وه اّمنإو،اهل ضحملا قالتخالاب لوقي

 وأ ةّيهولألا رومأب قّلعت ءاوس؛ اذه )هللا( ةلالجلا مسا ّنإ مث
!!.. ّقحلا هلإلا :ةطاسبب ينعي هّنإ ..ةّينيدلا يناعملا نم كلذ ريغ وأ،داعملاو قلخلا وأ ة ّيبوبرلا
 هذه نيملسملا ضرأ يف ةّيوبنلا ةثعبلل ةيلاتلا ىلوألا نورقلا يف اوشاعنيذلا دوهيلا كردأ دقل
 ؛))هللا(( :ةاروتلا يف مهدوبعم ةيمست يف ةضاضغ اودجي ملو،))...شهلا(( اهنع ىماعتي يتلا ةقيقحلا
 فرحلاب( اذكه نيوكتلا رفس نم لّوألا لصفلا نم يناثلا ددعلا))يمويفلا ايدعس(( بّرع دقف
:)))يمويفلا(( هبتك امك٨٢٦يربعلا

٨٢٦
 يتلا تاطوطخملا يف يه امك مهتغلب خانتلا رافسأ ةباتكل دوهيلا هلمعتسا يذلا فرحلا :يربعلا فرحلاب يدصق

 فرحلا اذه اوذخأ دق دوهيلا ّنإ ذإ،عبرملا يمارآلا فرحلاب فرحلا اذه يمسأ نأ يضتقت ةّقدلا تناك  نإو،مويلااهكلمن



חאירו רמ'גלא הגו ילע מאלצו רחבתסמהרמ'ג תנאכ ץראלאו((

))אמלא הגו ילע בהת)هللا(הללא

 ىلع ب  هللا حايرو،رمغلا هجو ىلع مالظو،ة رحبتسمهرمغ تناك ضرألاو(( :يبرعلا فرحلاب
)).ءاملا هجو

 Historical Dictionary of(( ))ةّيدوهيلاو مالسإلا يف ءايبنألل ةّيخيراتلا ةعوسوملا(( تنسحأ دقو

Prophets in Islam and Judaism((ةلاقم يفتلاق امدنع ))هللا(())Allah((: ))ّنأ ودبي  
 ةلاد ةعئاش ةّيماس ةملك يه يتلا )هلإ(و )لا( فيرعتلا ةادأ نيب عمج جاتن يه ةّيبرعلا )هللا( ةملك
))The God هلإلا ينعت يتلا )هللا( وأ )هلإ-لا( ةملك نّوكتت امهعامتجابو .ةّيهولألا ىلع

٨٢٧

نكل،))...شهلا(( لاق امك))نمحر(( هّنأ نميلا دالب يف بآلا هلإلا بيقلت /فصو تبث
 Hartwig(())دليفشريهجفتراه(( قرشتسملا تايماسلا ملاع هبتك اميف- اًضيأ تبث

Hirschfeld((-هّنأ نييروسلا ىراصنلا نم فصوي ناك حيسملا ّنأ ))٨٢٨!!))انامحر

 يف ةمحرلا ةفصل ا ًزييمت رمألا سيلف ...))نمحرلا(())ةّوق/ل ْو َح(( نع ةّيئبسلا شوقنلا تثّدحت
!ميظعتلاو ركذلا هجوأ نم هجو وه اّمنإو،ى رخأ ةفص ّلك نع هلإلا اذه

 ةّيناعنكلا ةيدجبألا نولمعتسي لبق نم اوناك دقو داليملا لبق عبارلا نرقلا ذنم ةسدقملا مهرافسأ هب اوبتكو مهريغ نع
.ةّيقينيفلا

٨٢٧
Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of 

Prophets in Islam and Judaism, p. ٠٢

٨٢٨
H. Hirschfeld, New Researches into؛رظنا the Composition and 

Exegesis of the Qoran, ٢٠٩١ , Asiatic Monographs - Volume III, Royal 

Asiatic Society: London, p. ٨٦



))نانامحر(( ةرابعةّيبرعلا ةريزجلا بونج يف )ىراصنلا ىلإ ةفاضإلاب( لمعتسا
:ركذن،مويلا ةط وفحملا شوقنلا نمو،مههلإ نع مهثيدح دنع))((

I. Inscription Ry ٥١٥

:بيرعتلا

٨٢٩)).دوهيلا ّبر،)نانامحر(نمحرلاب((٥

٨٢٩
G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Dixième Série", Le 

Muséon, ٣٥٩١ , Volume ٦٦ , pp. ٤١٣ - ٥١٣ , picture of the inscription 

taken from p. ٤١٣ . and the translation from: J. C. Greenfield, "From 

’LH RH ̣MN To AL-RAH ̣MĀN: The Source Of A Divine Epithet" in B. H. 

Hary, J. L. Hayes & F. Astren (eds.), Judaism And Islam: Boundaries, 

Communication And Interaction - Essays In Honor Of William M. 

Brinner, ٠٠٠٢ , Brill: Leiden, p. ٧٨٣ (Quoted by, M S M Saifullah & 

Abdullah David, Rah ̣mānān (RH ̣MNN) - An Ancient South Arabian 

Moon God?)



Inscription Ry ٠٢٥

:بيرعتلا
مّ رل ...((٤
هتاجوزو وه هحنميل،ءامسلا دّيس،)نانامحر(نمحرلا٥
و،ةّيقيّدص ةايح ىيحي نأ،)نانامحر(نمحرلا،هئانبأو٦
ا ًدالوأ )نانامحر(نمحرلاهحنمي نأو .ةّيقيدص ةتوم تومي٧

٨٣٠))...)نانامحر(نمحرلا مسا لجأ نم نوبراحي ءاّحصأ٨

٨٣٠
G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Onzième Série", Le 

Muséon, ٥٩١ ٤, Volume ٧٦ , pp. ٩٩ - ٥٠١ , picture of the inscription taken 

from p. ٠٠١ . and the translation from: J. C. Greenfield, op. cit., p. ٨٨٣

(Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Rah ̣mānān (RH ̣MNN) -

An Ancient South Arabian Moon God?)



Inscription Ry ٨٠٥

...انكلم ظفحيس ضرألاو ءامسلا هل يذلا هللاو ...((:بيرعتلا

٨٣١)). ّبر تنأ،)نانامحر(نمحر اي،ملاعلا ّلك محرتو ...

))يدوهيلا توهاللا(( هباتك يف))Louis Jacobs(())زبوكاج سي ول(( دقانلا انربخي
))A Jewish Theology((نع هثيدح دنع ))هلوانتءانثأ،٨٣٢))رابحألا تاباتك يف هللا ءامسأ
،٨٣٣))نمحراه(( وه))the Merciful(ـ(ل يربعلا لكشلا(( ّنأ ءامسألا هذه ةمئاق يف عباسلا مسالل

٨٣١
G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Onzième Série", Le 

Muséon, ٥٩١ ٣, Volume ٧٦ , pp. ٥٩٢ - ٣٠٣ , picture of the inscription taken 

from p. ٧٩٢ . and the translation from: J. C. Greenfield, op. cit., p. ٨٨٣

(Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Rah ̣mānān (RH ̣MNN) -

An Ancient South Arabian Moon God?)
٨٣٢

“The Names of God in the Rabbinic Literature”
٨٣٣

.ةّيبرعلا ةغللا يف فيرعتلا)مال فلأ( لباقت انه ةّيربعلا ءاهلا



 يف ةصاخ،اًدج ةفّثكم ةروصب يمارآلا هلباقم دجويو،رابحألا تاباتك يف ةرثكب دوجوم وهو
٨٣٤)).يعيرشتلا قايسلا

:عضاوملا نم ريثك يف دوملتلا يف،ةّيمارآلا))אנמחר(())انمحر(( دجنل اننإو
 ام ّلك(( :لوقي نأ ىلعا ًمئاد هسفن دّوعي نأ ءرملا ىلع :))ابيقع(( ربحلا مساب ميلعتلا ءاج دقل((
)ب-٠٦ توخارب())))בטלאנמחר דיבעד לכ(())دّيجنمحرلا هلعفي
...)أ-٤٤ هادن())אנמחר רמא ול ןיא ןב(())نباهل سيل :نمحرلالاق((

:لاثم؛ةمحرلاب ّبرلا ُفصوسدقملا باتكلايفرّركت
٤٣/٦ جورخلا-

  רא--ןונחו)موحر(םוחר לא،הוהי הוהי،ארקיו،וינּפ-לע הוהי רבעיו((

))תמאו דסח-ברו،םיּפא
ريثكو بضغلا ءيطب ،ميحر فوؤر هلإ برلا .برلا انأ« :ايدانم ىسوم مامأ نم ربعو((
))ءافولاو ناسحإلا

٤/١٣ ةينثت-
))ךיהלאהוהי)موحر(םוחרלאיכ((

))ميحر هلإ مكهلإ برلا نأل((
:٠٣/٩ مايألا٢-

ץראל،בושלו،םהיבושינפלםימחרלםכינבוםכיחא،הוהי-לעםכבושביכ((

-םא،םכמםינפריסי-אלו،םכיהלאהוהי،)موحر(םוחרוןונח-יכ:תאזה
))וילאובושת

٨٣٤
Louis Jacobs, A Jewish Theology, New Jersey: Behrman House, ٣٧٩١ , 

p. ٥٤١



هذه ىلإ ن وعجريف مهيرسآ نم ةمحر نوقلي مكءانبأو مكتوخإ لعجي برلا ىلإ مكعوجر نأل((
))هيلإ متعجر نإ مكنع ههجو لوحي الو ،ميحر فوؤر مكهلإ برلا نأل ،ضرألا

٩/١٣ ايمحن-
،)موحر(םוחרוןונח-לאיכ:םתבזעאלו،הלכםתישע-אלםיברהךימחרבו((
))התא

))ميحر نانح هلإ كنأل ،مهنع لختت ملو ،مهدبت مل ةميمعلا كمحارم لجأ نم نكلو((
٦١١/٥ رومزم-

)))ميحرم(םחרמ וניהלאו ;קידצו הוהי ןונח((
))ميحر انهلإ .رابو نونح برلا((

 يف رظنلا ىلإ ةجاح كانه تسيلف ؛ةمحرلاب فصّتم هّنأبهتاذ ديدجلا دهعلا يفبآلارّوُص
:أبس ىراصن ثارت
٨٣٥)نوم ِرتكيإ( )οικτιρµων(ميحر مكابأ نأ امك ،ءامحر متنأ اونوكف((:٦/٦٣ اقول

((

 حورلاو نبالاو بآلا :ةثالثلا ميناقألا عمجم وه يذلا( دحاولا هلإلا ّبرلا فصو ءاج
 نع ثيدحلل ًالاجم كرتي ال امب ؛))نمحر(( هّنأ ديدجلا دهعلا يف )ةسينكلا دقتعم وه امك،سدقلا
:مالسإلا يف)نمحرلا دحاولا هللا( ىلإةّيروسلاةّينارصنلا يف)نمحرلا بألل( ميركلا نآرقلا ليوحت
 ،بويأ ربصب متعمس دقو »!مهل ىبوط« :ملألا ىلع نيرباصلا نع لوقن نحنف(( :٥/١١ بوقعي
 ةمجرتلا يفو،))ةقفشلاو ريثك برلا نأ نيبي اذهو .ةياهنلا يف برلا هلماعفيك متيأرو
 هلإلا،ميدقلا دهعلا هلإ وه))بويأ(( محر يذلا هلإلا اذه ..))نامحرم(())     (( ةينايرسلا
 هلإلا هنأ))...شهلا(( يعّدي امك سيلو .سدقلا حورو نباو بآ :ا ًث ّلث ُم ىراصنلا هربتعي يذلا
!!ا ًرصح بآلا

٨٣٥
.ديدجلا دهعلا ةّينانوي ةءارق دعاوق فالتخال اًعبت كلذو،)نومرتكوأ( ا ًضيأ أرقي



 يف بآلا هلإلا وه يذلا-))نمحرلا(( هلإلا نوفرعي اوناك ام نييلهاجلا برعلا ّنإ لوقلا
 نإو،مي  ليل يف ىمعأ طبخ وه،ةّينارصنلا نم )هراعتسا( دقr لوسرلا ّنأو،-ةّينارصنلا
 نمحرلا امو اوُلاَق ِنمحرلل اودجسا مهَل َليق اَذِإو{ :ميركلا نآرقلا يف ءاج امب))...شهلا(( ّجتحا
 دهعلا يف ةّيزكرملا ةّيصخشلا وه سيل بآلا هلإلا ّنإ ذإ ؛٨٣٦}اروُفُن مهداَزو اَنرمْأَت امل دجسَنَأ
 سيلف ؛لئاسرلاو ليجانألل يساسألا عوضوملا وه )عوسي( اّمنإو،ينارصنلا رّوصتلا يف الو،ديدجلا
،بابلا اذه يف ًالزنت– ًالصأ يمالسإلا رّوصتلا يف )ينارصنلا بآلا هلإلا( ماحقإل عاد نم كانه
 فشكي ا ّمنإو،))نمحر(( هلإلا دوجوب برعلا لهج ةقباسلا ةيآلا يف رهظي ال ميركلا نآرقلا ّنأ امك
 ىنسح ءامسأ هل هناحبس ّبرلاف،تاوذلا ددعت يضتقي ال تافصلا ددعت نوكلبرعلا مهف ءوس
 عوضخلاو ميظعتلا يناعم ةّيرشبلا سفنلا يف يعدتست يهو،هتافص ليمجو هتمظع فشكت
 ءامسَألا هَلَف ْاوعدَت ام ايَأ نـمحرلا ْاوعدا ِوَأ هّللا ْاوعدا ِلُق{ :ىلاعت هلوق ءاج كلذلو، ّبحلاو
 نم سابتقا الو،ةهلآلل جزم انه سيلف !كلت ىنعمل ةفشاك ةيآلا هذهو ..٨٣٧} ىنسحْلا
!ةّينثولا دئاقعلا نع لقن الو،ةّينارصنلا

 هّنأ ىلع،مالسإلا ةاعدو نيّجنرفتملا )بارعألا( نيب فالخلا ريوصت ّنإ لوقأل ..فّقوتأ انهو
 نع زجع وه،هريوصت نيبناجلا نم )!جّذسلا( ضعبل ولحي امك )ةثادحلا(و)مالسإلا( نيب عازن
 ةّيسنرفلاب مهيف لاقي نم نيب و مالسإلا ةاعد نيب عازن-ديزأ الو– هّنإ،ةروصلا ةقيقح ةفرعم
))Les Imbéciles Heureux(())ىلإ ينيتاللا فرحلاب مهنم دحاولا يشتني نمم))ءادعسلا هلُبلا 
 ال هّنأل،اهنع حفاني يتلا ةفاقثلا نم ةّيبنجأ عجارمب ثحب ةباتك نسحي الهّنأ مغر ؛ركسلا ّدح

٨٣٦
)٠٦( ةيآلا /ناقرفلا ةروس
٨٣٧

)٠١١( ةيآلا /ءارسإلا ةروس



 نإو،فَرَع-))شهلا(( باتكك،م اباتك نم انقذ ام– قاذ نمو ..همسا ّالإ ملعلا نم فرعي
٨٣٨!)مّمست( ؛قاذ نم :لق تئش

!سابتقالاو .. ةيمجعألا ظافلألا
  ةّيروسلا ةّيحيسملا ّنأ،نآرقلا ىلع ةّيباتك تاريثأت دوجوب انلق اذإ،نذإ برقألا((:))...شهلا(( لاق
 رثكأ نآرقلا ةغل يف لخد ينايرسلا ينيدلا مجعملا ّنأ ةّلدألا نمو .كلذ يف ربكألا ّظحلا اهل ناك
 تا َو َل َص ةملك : ًالثم .اًضيأ دوجوم مجعملا اذهو يبويثألا ّىتح وأ يربعلا مجعملا نم ريثكب
 ةغيصبو))ةوَلَص(( هباشم وحنب ةبوتكم ينآرقلا صنلا يف اهيقالن ةعكرلا ينعتو لصألا ةّينايرسلا
.اًدج ةبراقتم تارابع كانهو انه يقالن امك،))تاوَلَص(( يه عمجلا
: ًالثم
.ةّينايرسلاب ْكَل احْب ُش =كناحبُس
.ةّينايرسلاب ْتأ كيِرَب =تكرابَت
.اهلأ كل احْبُش =هللا اي كناحبُس
 ال اّنكل،يبرعلا يحيسملا مجعملا يف لبق نم تلخد ا أ نكمملا نم ةضحم ةّينآرق تارابع هذه
 ةموهفم تناك اّمنإ،اهلمعتسا نم لّوأ وه نآرقلا ّنأ اًضيأ نكمملا نمو،اًئيش كلذ نع ملعن
 يدنع برقألا .لاح ةّيأ ىلع اًدج يرث ينآرقلا ينيدلا مجعملاو،قايسلا بسح حجرألا ىلع
 ّنأل،ىمادق ءايبنأو ةميدق بوعش ءامسأ بّرع امك،هتغل يف اهلخدأو ا ّرع يذلا وه نآرقلا ّنأ
 ةّيبرعلاب يرجت سوقطلاو تاءاعدلا تناك له ملعن ال اّنألو اًيفارغج ةديعب تناك ةّيبرعلا ةّيحيسملا
٨٣٩)).ةّينايرسلاب وأ

٨٣٨
))ةّيوبنلا ةريسلا ةباتك يف ةّيطيعجلا ةازخملا(( باتك عجاريلف،))...شهلا(( )رّونتملا( )عقاوبب( )!!عتمتسي( نأ دارأ نمو

 تاءارتفا ىلع ّدرلا يف تافّلؤم بحاصو يبدألا دقنلا ذاتسأ-))ضوع ميهاربإ(( روتكدلل ،رخاسو لب ،فيرظ بولسأب
.-نيقرشتسملا

٨٣٩
٢/٢٧١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



 نع ةذوخأم ودبت ىرخأ تارابع دجوت،ينآرقلا ينيدلا مجعملا يف((:شماهلا يف فاضأو
 ِملاظ نيبو))اتويكاد((و ىّكزت نيب ةازاوم كانه ًالثم :اهنم ةبيرق لاح ّلك ىلع يهو ةّينايرسلا
 يف دوجوم هسفن ىنعملاو .نيرفاكلا،نينمؤملا ريغ ينعت ةملك يهو ةّينايرسلا))امولت(( نيبو نيملاظ
 نومِلْظَي :هفرعنيذلا ىنعملاب،نيملاظلاب رافكلا سدقملا ّصنلا تعني اذامل مهفن ال ذإ،نآرقلا
 ةملك نذإ))نيملاظ(( .ليلق اذهو،))مهسفنأ يملاظ(( ـب نآرقلا بيجي،نايحألا ضعب يف ؟نم
٨٤٠)).ينايرسلا ينيدلا مجعملا نم قتشم ىنعملا اذهو رثكأ سيل،نيرفاك عم ةفدارتم

:تلق
 هبشأ ةّيماسلاتاغللا ّنإ لوقلا ّدح ىلإ اًدجريبك  ةيماسلا تاغللا نيب يظفللا كرتشملا

 ةنراقملا دنع ةّيلج ةروصب رمألا اذه ةظحالم نكمملا نمو،٨٤١ةدحاو ةغلل ةدّدعتمتاجهلب
 هتدابعو قلاخلا ىلإ هّجوتلا قلطمب ةقّلعتملا ظافلألا ّنأ ّكش الو .ينايرسلاو يبرعلا نيمجعملا نيب
 هّنأ ةصاخ،نيتغللا نيتاه نيب يظفللا كرتشملا عامجتساب عيضاوملا ىرحأ،ةعساولا ةدابعلا هجوأب
 ميقتسي الف ؛ضرألا حطس ىلع دوجو ناسنإلل فرع نأ ذنم ةدابعو نيد الب ةّمأ دجوت ال
يه ةّيبرعلا ةغللا ّنأو ةصاخ،سابتقالا ىلع ةلالدلل ماع ىنعمتاذ ظافلأب لالدتسالا اهدنع

٨٤٠
٢/٠٤٣،قباسلا ردصملا ٨٤١

 ةينايرسلا نأ ا ًنيقي هانملعو هيلع انفقو يذلا نأ الإ(( :نيمثو قيقد مالك يف-هللا همحر–))مزح نبا(( مامإلا لاق
 يذلاك شرج اهيف ثدحف اهلهأ نكاسم لدبتب تلدبت ةدحاو ةغل ريمح ةغل الةعيبرورضم ةغليه ةيبرعلاو ةيناربعلاو
 .اهتمغن مار اذإ يناسارخلانمو ،يسلدنألا ةمغن مار اذإ يناوريقلا نمو ،ناوريقلا لهأ ةمغن مار اذإ يسلدنألا نمثدحي
 لهأ ةغل ريغ ىرخأ ةغل ا إ لوقي نأ داك ،ةبطرق نم ةدحاو ةليل ىلع يهوطولبلا صحف لهأةغل عمس نم دجن نحنو
 ...هلمأت نم ىلع ىفخي ال ًاليدبت اهتغل لدبتت ىرخأ ةمأب ةدلبلا لهأ ةرواجمب هنإفدالبلا نم ريثك يف اذكهو .ةبطرق
 لوط ىلع سانلا ظافلأ ليدبت نم انركذ ام وحن نموه امنإ اهفالتخانأ نقيأ ةينايرسلاو ةيناربعلاو ةيبرعلا ربدت نمف
 راد :ةرهاقلا ،ماكحألا ماكحإ ،مزح نبا(()).لصألا يف ةدحاو ةغل اهنأو ،ممألا ةرواجمو،نادلبلافالتخاو،نامزألا
)١/٤٣ ،ـه٤٠٤١ ،ثيدحلا
 تاغللا عيمج ّنأ ّكش نم ام(( :-ةّيربعلا ةغللا يف نيصصختملا نيرصاعملا برعلا داقنلا دحأ–))لامك يحبر(( .د لاقو
 ةعماج ةعبطم :قشمد،ةّيربعلا ةغللا سورد()).تاجهللا هذه مأ يهةدحاو ةغل نم تأشن يه ةّيماسلا
)٣١ص ،٣ط،م٣٦٩١،ـه٣٨٣١،قشمد



 ةريزجلا ّنأ ةّيماسلا تاساردلا مالعأ نم ةبخن ربتعاو لب،مدقأ وأةّينايرسلا ةغللاكا ًدج ةقيرع ةغل
 لاثمأ نم،ةّيماسلا تاغلل نراقملا وحنلا ءاملع عمجأو،٨٤٢نييماسلل لّوألا دهملا يه ةّيبرعلا
 ىحصفلا ةّيبرعلا ةغللا ّنأ))نيلي ديفاد((و))مورود راودإ((و))تيار ميلو((و))ناملكورب((

 َضعبةّيبرعلا ةغللا سابتقاب مزجلا لعجي امم؛٨٤٣
٨٤٤.ةفزاجم ضحم ىرخألا ةّيماسلا تاغللا نم يماسلا اهكرتشم

 هّنظي يذلا رسيلاب سيل هتابثإ ّنإ لوقن اّمنإو،تاغللا نيب ضراقتلا أدبم يفنن النحنو
 عم ناك هأدتبم نأ ينعي ال هدوجو ّنأ امك،٨٤٥ميركلا نآرقلا ةبورع يف كيكشتلل نوعراسملا
 ةدمب ةّينآرقلا تايآلا لوزنل قباس،هتوبث لاح يف هّنأ وه باوصلا اّمنإو،ةّينآرقلا تايآلا )لوزن(
؛يبرعلا يناسللا مجعملا يفهتبارغ تاروت دق؛هلوادت يف اًيبرع ظفللا اذه تلعج نمزلا نم
 :ىلاعت هلوقءاج كلذلو

٨٤٦}نوُلقعَت مُكَّلعَّل ايِبرع اًنآرُق هانْلزنَأ اَّنِإ{

٨٤٢
)١١ص،ةّيربعلا ةغللا سورد،لامك يحبر ؛رظنا())جوج ود((و))نانير((و))ناملكورب(( ءالؤه نم

٨٤٣
٦١ص،٢ط،م٠٩٩١،ـه٠١٤١،ملقلا راد :قشمد،م اغلو نويماسلا،اظاظ نسح

٨٤٤
.ناسللا نم رثكأ ناكملاب ةطبترم يهف ؛ةماع،نادلبلاو مالعألا ءامسأ ءانثتساب
٨٤٥

 يمجعألا ظفللا نم ينآرقلا سابتقالا ىوعد دم يف ءامدقلا مالسإلا ءاملع ضعب كراش دقف،ديدشلا فسألل
 يف اميف يلّكوتملا(( نيباتك كلذ يف هلف ؛هللا همحر))يطويسلا(( ءالؤه نمو،يملعلا ثحبلا لوصأ اهابأت يتلا ةروصلاب
 تارشع ةبسن ىوعد امهيف قلطأ دقو))برعملا نم نآرقلا يف عقو اميف بذهملا((و))ةيمجعألا تاغللا نم نآرقلا
 جهنم وهو !!تاغللا هذ  ًالصأ اًفراع نوكي نأ نود ةّيشبحلاو ةيسرافلاو ةينايرسلاو ةيربعلا تاغللا ىلإ ةّينآرقلا ظافلألا
!لاوقألا نم ذاشلا ىلإ روهشملا مضو )عيمجتلا(

٨٤٦
)٢( ةيآلا /فسوي ةروس



 يِبرع ناسلاَذـهو يمجعَأ هيَلِإ نودحْلي يذَّلا ناسِّل رشب همِّلعي امَّنِإ نوُلوُقي مهَّنَأ مَلعَن دَقَلو{
٨٤٧}نيِبم

٨٤٨}ارْكذ مهَل ثدحي وَأ نوُقَّتي مهَّلعَل ديعوْلا نم هيف انْفرصو ايِبرع اًنآرُق هانْلزنَأ كلَذَكو{

٨٤٩}نيِبم ٍّيِبرع ٍناسلِبنيِرذنمْلا نم نوُكَتل كِبْلَق ىَلعنيمَألا حورلا هِب َلزَن{

٨٥٠}نوُقَّتي مهَّلعَّل ٍجوع يذ ريَغ ايِبرع اًنآرُق{

٨٥١}نومَلعي ٍموَقِّل ايِبرع اًنآرُق هُتايآ تَلصُف باَتك{

 هيف بيرَال ِعمجْلا موي رذنُتو اهَلوح نمو ىرُقْلا مُأ رذنُتِّل ايِبرع اًنآرُق كيَلِإ انيحوَأ كلَذَكو{
٨٥٢}ريعسلا يف قيِرَفو ةنجْلا يف قيِرَف

٨٥٣}نوُلقعَت مُكَّلعَّل ايِبرع اًنآرُق هانْلعج اَّنِإ{

 ىوعد هنوك نع جرخي ال،اهنيعب ةّينايرسلاةّينارصنلا نم ةسبتقم ةّينآرقلا))ةولص(( ّنإ لوقلا
:يملعلا رظنلا مامأ تبثي ال كلذلو؛ناهرب الب
 روت(( هلاق امب ام لاق ام هّنكل،))يردنأ روت(( باتك نم ةهبشلا هذه))...شهلا(( سبتقا-أ
 يف ةدابع نع ثدحتي ناك))يردنأ روت(( ّنأل،ةملكلا هذه مسر ةّيضق ىلإ لاحأ امدنع))يردنأ

٨٤٧
)٣٠١( ةيآلا /لحنلا ةروس ٨٤٨
)٣١١( ةيآلا ،هط ةروس ٨٤٩
)٥٩١-٣٩١( تايآلا /ءارعشلا ةروس ٨٥٠
)٨٢( ةيآلا /رمزلا ةروس ٨٥١
)٣( ةيآلا /تلصف ةروس ٨٥٢
)٧( ةيآلا /ىر وشلا ةروس ٨٥٣
)٣( ةيآلا /فرخزلا ةروس



 عطاقم نم نوكتت و،ةسينكلا يسيّدق دحأ ا  موقي ناك،رصم ريغ يف ةرهتشم ريغ،ةسينكلا
٠٣،))اتيمرم(( ّلك يف،ريمازملا نم ءازجأ ةءارق يف لّثمتتو))اتيمرم(())      (( ىّمست
))genuflexion((–اهنع لقن يتلا ةيسنرفلا ةمجرتلا يف امك ))شهلا(( ا ّرع دقو-))...شهلا...((
 هذه ّنأ باوصلاو،رّخأتملا يسنرفلا اهانعمب ذخأ دق هّنأ وه كلذ ببسو،))ةعكر(( ينعت اّ أ ىلع
 لّوألا :نيعطقم ماغدإ يهو))genuflectio(( ينيتاللا لصألا ىلإ دوعت ةّيسنرفلا يف ةملكلا
))genu((يناثلاو ةبكر ىنعمب ))flectere((ىنعمب ))يف ينعتو،))ةبكرلا ينث((:وه ًالماك ىنعملاو،))ىنث 
روت(( عضو دقو،٨٥٤ةعرسب كلذ دعب باصتنالا مث ةعرسب ةدحاو ةبكر ىلع لوزنلا لصألا
  بتكف،ةينايرسلا فرعي ال نمل ىنعملا بّرقيل ينيتاللا فرحلاب ينايرسلا لباقملا))يردنأ
))burke((

))اكروب نيتالت(())  ܪ       ܬ(( لمعتسي))يردنأ روت(( همجرت يذلا صنلاو،٨٥٥
 كوربك يأ))   ܪ  (( يرصم كورب هّنأب كوربلا اذه فصوو،ضرألا ىلع ٍكورب نيثالث يأ
 ىلع لوزن هّنأب يوارلا هفصي ثيح،كوربلا اذهل ريسفت ينايرسلا صنلا ةّيقب يفو.نييرصملا
 ناك )دوجس( ّلكف .)عوكر( ال )دوجس( هّنأ يأ ؛٨٥٦ضرألاب سأرلاو نيديلل ةقصالمو نيتبكرلا
 نم رثكأ اهيف ةدحاولا )ةالصلا( ّنإ ذإ ؛كلذك مالسإلا يف ةالصلا تسيلو،)ةالص( دعي
!)دوجس(

لب،مهريغو٨٥٧نيينيصلاك ةميدقلا ممألا ةماع يف فورعم ةالصلا يف دوجسلا و عوكرلا-ب
 :الئاق ، اليلق مهنع دعتباو(( :هسفن حيسملل ديدجلا دهعلا هتبثأ

٨٥٤
 .Charles Morris, ed. Winston’s Cumultative Encyclopedia, art؛رظنا

Genuflexion, Chicago: J. C. Winston, ٥١٩١ , V.٤

٨٥٥
Tor Andrea, Les Origines de L’Islam et le Christianisme, p. ٧٩١

٨٥٦
E. W. Brooks, ‘John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints ؛رظنا (I),’ in 

Patrologia Orientalis, Paris: Firmin-Didot, ٣٢٩١ , ٠٢/٧١ ٥
٨٥٧

 Archie Hobson, The Oxford Dictionary of Difficult Words, New؛رظنا
York: Oxford University Press, ٤٠٠٢ , p. ٧٤٢



 ديرت امك لب ،انأ ديرأ امك ال ،نكلو :سأكلا هذهينع ربعتلف ،ا ًنكمم ناك نإ ،يبأاي«
٨٥٨))!تنأ

:ميدقلا دهعلا ءايبنأ نم هريغ))כרב(())كرب(( دقف،هلعف اذه هلعفب))عوسي(( دّرفتي ملو
 ىوكلا تاذ هتيلع ىلإ دعصو هتيب ىلإ ىضم ةقيثولا عيقوت رمأ لآيناد غلب املف(( :٦/٠١ لايناد
 دمحو ، مويلا يف تارم ثالث هيتبكر ىلع )كيراب())ךרב(( اثجو ،ميلشروأ هاجتابةحوتفملا
))لبق نمهتداع فولأمك ههلإ
 هلوط،رادلا طسو يف هماقأ ساحن نم ا ًربنم عنص دق ناك ناميلس نأل((:٤١-٦/٣١ مايألا٢
))ךרביו((اثج مث ،الوأ هيلع فقوف ،عرذأ ثالث هعافتراو ،عرذأ سمخ هضرعو ،عرذأ سمخ

 برلا اهيأ« :لاقو،ءامسلا ىلإ هيديطسبو ،ليئارسإ ةعامج لك ةهجاوم يف هيتبكر ىلع)كَرْ ـب ِي َو(
 كديبع عم ةمحرلا دهعىلع ظفاحت نماي تنأ ،ضرألاو ءامسلا يف كريظن هلإ سيل ،ليئارسإ هلإ
))م ولق لكب كمامأ نيرئاسلا
.))انعناص برلا مامأ)اكربِن())הכרבנ((عكرنل ،ينحننو دجسن اولاعت(( :٥٩/٦ رومزم

 عوضوم يف نيرصاعملا نم بتك نم رهشأو،تاّيماسلا ذاتسأ–))يرفج رثرآ(( قرشتسملا-ت
 دق هنأ مغر،))...شهلا(( هركذ يذلا ىنعملا ىلإ رشي مل،)ميركلانآرقلا يف ةّيمجعألا ظافلألا(
 نم اوجِرخُأ نيذَّلا{:ىلاعت هلوق يفنكلو،نآرقلا يمجعأ نم))تاولصلا(( اًضيأ وه ربتعا
 عيِبو عماوص تمدهَّل ٍضعبِب مهَضعب سانلا هَّللا عْفد َالوَلو هَّللا انبر اوُلوُقي نَأ َّالِإ ٍّقح ِريَغِب مهِرايد
 يِوَقَل هَّللا نِإ هرصني نم هَّللا نرصنيَلو اريثَك هَّللا مسا اهيف رَكْذي دِجاسموتاوَلصو
!هباتك يف))يرفج رثرآ(( عجارمنمناك))ي ردنأ روت(( هبتك ام ّنأ ا ًملع٨٥٩.٨٦٠}زيِزع

٨٥٨
٦٢/٩٣ ّىتم
٨٥٩

)٠٤( ةيآلا /جحلا ةروس



=o4qn((-ج ¢Á9#((و))امك،))تاعكرلا(( ميركلا نآرقلا يف-اًحالطصا– ام  دصقي ال))تاولصلا 

،))ءاعدلا(( :وه٨٦١ةّنسلاو نآرقلا صوصن نم ددع يف درو يذلاو،ةالصلل يوغللا ىنعملا ّنأ
،))ولوص((و))ولوس(( ةّيداكألاك،ةّيماسلا تاغللا ةماع يف))ىّلص(( ةملك ىنعم سفن وهو
 ةّيبونجلا ةّيبرعلا يفو،))يلص(())  ܨ(( ةّينايرسلاو،))يالص(( ةّيتيراجوألاو
 ةاجانمو ءاعد نم )ةالصلا( ةّيدبعتلا ةريعشلا فنتكي امل اًرظنو٨٦٢.))((
 ةّيبونجلا ةّيبرعلاو ة ّينايرسلا يف يهف ؛ةريعشلا– ةالصلا ىنعم نع))ىلص(( ةملك تّربع دقف ؛ ّبرلل
٨٦٣.))(( ةّيشبحلا يف و))يلص(( ةّيتيراجوألاو

 ؛٨٦٤تاولص :اهعمج ّنأ كلذ ليلدو ؛))ةولص(( ةملكلا لصأف،واو نع ةبلقنم ةالصلا فلأ-ح
.ميركلا نآرقلا يف اهعضاوم نم ددع يف واولاب تدرو كلذلو
:نيقباسلا نييبنلا عئارش يف دوجو اهل ةالصلا ّنأ ميركلا نآرقلا رّرق-خ

٨٦٠
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur’an, p. ٧٩١

٨٦١
 ،)٦٥( ةيآلا /بازحألا ةروس}اًميِلْسَت اوُمِّلَسَو ِهْيَلَع اوُّلَص اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ اَي ِِّيبَّنلا ىَلَع َنوُّلَصُي ُهَتَكِئَالَمَو َهَّللا َّنِإ{

 ناك نإف ،بجيلف مكدحأ يعد اذإ(( :مّلسو هيلع هللا ىّلص لاقو ،)٩٩( ةيآلا /ةبوتلا ةروس} ِلوُسَّرلا ِتاَوَلَصَو{
.)١٣٤١/ح ،ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب رمألا باب ،حاكنلا باتك ،ملسم هاور())... ّل َص ُي ْل َـف ا ًمئاص

٨٦٢
 ءوض يف ةّيجولومتيإ ةسارد،ةّيماسلا تاغللا يف صقانلا لعفلل يليصأتلا مجعملا،ليلجلا دبع رباص رمع ؛رظنا

١١١ ص ،م٣٠٠٢ ،ـه٣٢٤١  ،ةّيقرشلا تاساردلا زكرم،ةرهاقلا ةعماج،نراقملا ةّيماسلا تاغللا ملع
٨٦٣
قباسلا ردصملارظنا
٨٦٤

،ت.د،هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع،يوايحيلا دمحم يلع /ت،نآرقلا بارعإ يف نايبتلا،يربكعلا ؛رظنا
 ص ،٣ط ،م٥٩٩١ ،ـه٦١٤١ ،ديشرلا راد :قشمد ،هنايب و هفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا ،يفاص دومحم ،١/٨١
٧٣



 ْلعجاَف ةالصلا ْاوميقيل انبر ِمرحمْلا كتيب دنع ٍعرَز يذ ِريَغ داوِب يتيرُذ نم تنَكسَأ يِّنِإ انبر{
٨٦٥}نورُكشي مهَّلعَل تارمَّثلا نم مهْقُزراو مِهيَلِإ يِوهَت ِسانلا نم ةدئْفَأ

 ةالصلاِب هَلهَأ رمْأي ناَكوايِبَّناًلوسر ناَكو دعوْلا َقداص ناَك هَّنِإ َليعامسِإ ِباَتكْلا يف رُكْذاو{
٨٦٦}ايضرم هبر دنع ناَكو ةاَكزلاو

 كُترَتخا اَنَأوىوُط ِسدَقمْلا داوْلاِب كَّنِإ كيَلعَن عَلخاَف كبر اَنَأ يِّنِإىسوم اي يدوُن اهاَتَأاملَف{
٨٦٧}يِرْكذل ةالصلا ِمقَأو يندبعاَف اَنَأ َّالِإ هَلِإ َال هَّللا اَنَأ ينَّنِإىحوي امل عمَتساَف

!))ةالصلا(( مساب اهيّمسيو،ةثدحم ريغ ةعيرش اّ أ انه نلعي ميركلا نآرقلاف
 اذه رمأ نع،))ةولص(( نعهثيدح دنع))...شهلا(( هيلإ لاحأ يذلا))يردنأ روت(( ثّدحتي مل-د
ىّمسملا كاذك((ا ًدوجسنيثالثدجسيليللا ةالص يف ناك))سي َّدق(( نع ثّدحت اّمنإو،مسرلا

celawata((
))يردنأ روت(( ّنأل ؛اًباوص تسيل قيقدتلا دنع))يردنأ روت(( ىلإ ةلاحإلاف ؛٨٦٨

 ناك امو،نييقرشلا ءابآلا دحأاهركذ يتلا ةالصلل ةّيمالسإلا ةالصلا ة اشم نع ثّدحتي ناك
!!ةّينايرسلا ةملكلل ينامثعلا مسرلا ةقباطم ىلع ا ًبصنم ثيدحلا

٨٦٥
)٧٣( ةيآلا /ميهاربإ ةروس
٨٦٦

)٥٥-٤٥( ناتيآلا /ميرم ةروس
٨٦٧

)٤١-١١( تايآلا /هط ةروس
٨٦٨

Tor Andrea, Les Origines de L’Islam et le Christianisme, p. ٧٩١



 يف عضاوم يف تدرو دق ةملكلا ّنأل-ينايرسلا ينيدلا ثارتلا نم))ةالص((ةملك سابتقا ُمعز-ذ
 نآرقلا يف تدرو ىرخأ تاملكل ةبسنلاب هلثم ىلإ جاتحي-فلألاب ال واولاب ميركلا نآرقلا
o4qu�ys((و))o4qx.̈�9$#((:اذكه اهمسر يف))ابرلا((و))ةايحلا((و))ةاكزلا((:ميركلا ø9$#(())# 4qt/Ìh�9$#((!!

،٢/٤١))Anecdota Syriaca(( ةعوسوم نم))يردنأ روت(( هسبتقا يذلا ينايرسلا ّصنلا-ر
       (( :لوقي،ةّيسنرفلا هتمجرت نم))...شهلا(( هنع هلقن يذلاو،ةّيناملألا ىلإ هاّيإا ًمجرتم
   ܕ         ܬ  ܨܕ    ܗ    ܪ     ܪ       ܬ ؛      

)) ܘܗ
 ىعدي يذلاهبشيا ًيرصما ًدوجس نيثالث دجسي،اتيمرم لك عم((:ةّيفرحلا هتمجرتو٨٦٩

 نييقرشلا ءابآلا ةعوسوم يف))E. W. Brooks(())سكورب .و .إ(( دقانلا همجرت دقو،)).تاولص
while during every marmitha(( :ىلإ ةريهشلا))Patrologia Orientalis(( ةاّمسملا he 

would make thirty Egyptian Genuflexions which are called prayers((
٨٧٠

 ّنأ ىلع ّلدت يهو،ةّيفرحلايف ةطقاس ريغ ةحيصف ةّيزيلجنإ ةغلب ىنعملا نع ّربعت ةمجرت يهو
 يف )تاولص( ّدع ُت ا ًدوجس نيثالثلا–))prayer(())ةالص(( ىّمسي ناك))سيدقلا(( اذهدوجس
 دباعلا اذه لعف سفن فصو يف ءاج كلذلو،ىرخأ ةلالد ثيدحلا يف سيلو،-عمجلا
 :))Encyclopaedia of Religion and Ethics(( :قالخألاو نايدألا ةعوسوم يف،ينارصنلا
  يف )م٠٥٤-م٠٠٤( ناموزوس اهركذ،م١٤٣ ةنس تام يذلا سلوب يرصملا بألا ةلاح((
،)prayers( ةالص٠٠٣ اًيموي أرقي ناك سيدقلا اذه ّنأ رّرق ثيح يسنكلا خيراتلا هباتك
٨٧١)).ةالص ةيا  لك ةاصح اًطقسم،هتءابع يف ىصحلا عمج لالخ نم دعلا ىلع اًظفاحم

٨٦٩
Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum , ٢٦٨١ , ٤١١/٢

٨٧٠
E. W. Brooks, ‘John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints (I),’ in 

Patrologia Orientalis, Paris: Firmin-Didot, ٣٢٩١ , ٤٠٢/٧١
٨٧١

James Hastings, ed. Encyclopaedia of Religion and Ethics, New 
York: Charles Scribner’s Sons, ٩١٩١ , ٣٥٨/٠١



Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum , ٢٦٨١ , ٢/١ ٤١

-صܨ :اهفورحو٨٧٢))اتَوَلص(()) ܬ  ܨ(( :ةّينايرسلا يف يه،ةيبرعلا))ةالص(( ةملك-ز
 ىوعد عفدي امب ؛ديدجلا دهعلا نم عضوم نم رثكأ يف تدرو دقو،اܐ-تܬ-وܘ-لܠ
:ينايرسلا يبعشلا ثارتلا نم اّ أ

٨٧٢
٧٣٦ص ،م٥٧٩١ ،لباب زكرم تاروشنم :توريب ،يبرع-ينادلك سوماق ،نيجوأ بوقعي نارطملا ؛رظنا



 حور اهنكسي ةمداخ انب تقتلاف ،ةالصلا ىلإ نيبهاذ انك موي تاذو(( :٦١/٦١ لسرلا لامعأ
))اهتفارع نم اريثك احبر ا داسبسكت تناك ،ةفارع
  ܘܗ   ܐܕ                   )اتولص( ܬ  ܨ          ܙܐ   ܕ  ܘܗܘ((
        ܬ      ܬܪ  ܐܬ      ܬܘܗ     ܘ     ܕ   ܘܪ   
))ܬܘܗ     ܕ

 تاعرضتلاوتاولصلا و ةراحلا تابلطلا اوميقت نأ ،ءيش لك لبق ،بلطأف(( :٢/١ سواثوميت١
))سانلا عيمجلجأل تاركشتلاو
      ܒ     ܘܗܬ  ܬ    ܡ     ܡ     ܕ        ܗ   ܐ    ((

...))       ܢܘ          ܕܘܬܘ      ܬܘ)اتولص( ܬ  ܨܘ

:ةيدوهيلاةيدبعتلا ظافلألا يف و سدقملا باتكلا يف اًضيأ نادوجوم ةكرابملاو حيبستلا
:يف)حّبس( ىنعمب))חבש(())حباش(( لعف ءاج *

ü٣٦/٤ رومزم:
)))اكنوحبشي(ךנוחבשי יתפש ;םייחמ،ךדסח בוט-יכ((
)ةكرتشملا ةمجرتلا())كل ناحبست ياتفش .كتمحر ةايحلا نم ريخ((

ü٧٤١/٢١ رومزم:
))ןויצ ךיהלא יללה ;הוהי-תא،םלשורי)يِحْبَش(יחבש((

)ةكرتشملا ةمجرتلا()).نويهص اي كهلإل يلله ،برلا ميلشروأ اييحبس((
ü٧١١/١ رومزم:

))םימאה-לכ،)وهوحْبَش(והוחבש ;םיוג-לכ،הוהי-תאוללה((
)ةكرتشملا ةمجرتلا())بوعشلا عيمج ايهوحبس ممألا عيمج اي برلل اولله((

ü٥٤١/٤ رومزم:



))ודיגי ךיתרובגו ;ךישעמ)حَبَشي(חבשי،רודל רוד((

)ةكرتشملا ةمجرتلا())نوربخي كتوربجبو ،ليج دعب ليج كلامعأحبسي((
))(())حبس(( ةّيشبحلايف هلباقي يبرعلا))حّبس(( لعف ّنأاًضيأ انه فيضن نأ ديفملا نمو

.ا اغلو ةّيماسلا ممألا يف ينيدلا ظفللا اذه عويش رهظي امب؛٨٧٣ىنعملا سفنب
 ةينايرسلا يفو))كيريب(())ךרב(( ةّيربعلا يفوهف ؛ةّيماسلا مجاعملا يف دوجو هل))كراب(( لعف *
٨٧٤.)) َكَرَـب(())(( ةّيشبحلا يفو،))كرب(())ܟ  ((

:ةرابعب أدبت ةّيدوهيلا رئاعشلا ةماع ّنإ مث
...םלועה ךלמ וניהול-א 'ה התאךורב
... ملاعلا كلم انهلإ ّبرلا تنأ )كورب(تكرابت/كرابم
:اهنمو،ينآرقلا ىنعملا سفنب ةديدع تاّرم سدقملا باتكلا يف))كراب(( ظفل لامعتسا ءاج دقو

ü٦٠١/٨٤ رزمزملا:
))םלועהדעוםלועה-ןמ،לארשייה אהוהי )كوراب(ךורב((

))دبألا ىلإو لزألا نم،ليئارسإ هلإ برلاكرابت((
ü٩٨/٣٥ روم زملا:

))ןמאוןמא :םלועלהוהי )كوراب(ךורב((

))نيمآ مث نيمآ .دبألا ىلإ برلاكرابت((
ü٩١١/٢١ رومزملا: 

٨٧٣
،بادآلا ةبتكم :ةرهاقلا،ةّيبرعلا ةغللا يف يماسلا كرتشملا تادرفم مجعم،نيدلا لامك يلع مزاح ؛رظنا

٩٠٢ص، م٨٠٠٢،ـه٩٢٤١ ٨٧٤
٩٧ص ،قباسلا ردصملارظنا



...))ךיקחינדמל--)هوهي اتأ كوراب(הוהיהתאךורב((
 نع))...شهلا(( اهلقن يتلا ةغيصلا سفن يهو ..))كتاداشرإ ينملعف ،بر اي تنأ كرابم((
 باتكلا نم ّصن يه اّمنإو،م ادابع دارفأ نم الو م اركتبم نم تسيل يهف ؛ةّيناي رسلا سئانكلا
!اًئيش))...شهلا((هنع فرعي ال سّدقملا

 يف اهسفن ةغيصلاب تدرو دق ةّيطبنلا شوقنلا يف))كرابم(( ىنعمب))ك ي ر ب(( ةملك ّنأ اًملع
٨٧٥.ةّيرضحلاو،ةّيرمدتلاو،ةّيلودلا ةّيمارآلا شوقنلا

 يثالثلا لعفلا نم))ىّكزت(( ّنأ ملعلا عم،))اتويكاد((و))ىكزت(( نيب ةّيجولونوف ةقالع دجوت ال
 رهط ىنعمب))يكْز(())  ܙ((و))  ܙ(())اك ْز(( ةّينايرسلا يفوهو،٨٧٦رّهطتلاو ومنلا ىنعمب))ىكز((
٨٧٧.)) َيِقَن(( ىنعمب))وكز(( ةّيداكألا يفو،قباسلا ىنعملا سفنب))הכז(())اكاز(( ةيربعلا يفو،ىقنو

 لالخ نم ءالجب ةيداب))ىّكزت(( ةملك ةبورع يفن يف نيرّصنملاو نيقرشتسملا دنع فّلكتلا ةرهاظ ّنإ
 ةدوصقملا ةياغلا ّنأكو٨٧٨؟يدوهي لصأ نم مأ ينارصن لصأ نم يه له :مهنيب اميف مهفالتخا
!ةملكلا هذه ةبورع يفن يه ا اذ يف

٨٧٥
،ةّيطبنلا ظافلألاو تادرفملل ةنراقم ةّيليلحت ةسارد،يطبنلا مجعملا،بييذلا نمحرلا دبع نب ناميلس ؛رظنا

٨٥ ص،م٠٠٠٢،ـه١٢٤١،ةّينطولا دهف كلملا ةبتكم :ضايرلا
٨٧٦

)٤١/٨٥٣ ،برعلا ناسل ،روظنم نبا())حدملاو ةكربلاو ءامنلاو ةراهطلا :ةغللا يف ةاكزلا لصأ((
٨٧٧

 ءوض يف ةّيجولومتيإ ةسارد،ةّيماسلا تاغللا يف صقانلا لعفلل يليصأتلا مجعملا،ليلجلا دبع رباص رمع ؛رظنا
 :دادغب،يبرع-ينايرس ةنراقملا ةّيوغللا لوصألا مجعم،نازيملا،دادح نيماينب،٤٨ ص،نراقملا ةّيماسلا تاغللا ملع
٦٠١ ص،م٢٠٠٢،ـه٣٢٤١،يملعلا عم ا ةعبطم

٨٧٨
,Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur’an؛رظنا pp. ٢٥١ - ٣٥١



 رعش دقو .. )!())امولت((و))ملاظ(( نيب قباطتلا تابثإل ٍداب مومحملا زفقلاو ضحملا فّلكتلا
 هّنأ مغر،))رثكأ سيل(( :)ةجذاسلا( هترابع لمعتساف،ةّلدألا )رصع( يف هفّرطت غلبمب))... شهلا((
 ءاطلاب)     ())امولط(( يهاهدصق يتلاةملكلا ّنأ ىلإ ةفاضإلاب– ًالصأ ءيشب تأي مل
:هاوعد ّدض ةمئاق ةّلدألاو ..-!!)ܬ(ءاتلا ال)ܛ(
 ناميإلا كرتب سفنلل ملظ ههجوأ نم هجو يف وهو،ةددعتم ناعم هل ميركلا نآرقلا يف ملظلا ّنإ *
ةيادهلا قيرط كرتب سفنلا ملظ ا ّمنإو؛رفكللا ًقباطم ينآرقلا حالطصالا يفوه سيلف، ّقحلا
.ملظلا هج وأنمهجو وه؛رفكلا قيرط ىلع لابقإلاو

 وأ اًرفك تناكأ ءاوس ة ّيناّبرلا رماوألل ةفلاخملا قلطمل))نوملاظ(( ةملك و))ملاظ(( ةملك تلمعتسا دقو
:كلذ نمو،كلذ نود

نهومُتيَتآ امم ْاوُذخْأَت نَأ مُكَل ُّلحي َالو ٍناسحِإِب حيِرسَت وَأ فورعمِب ٌكاسمِإَف ِناَترم ُقالَّطلا{
 اميف امِهيَلع حانج الَف هّللا دودح اميقي َّالَأ مُتْفخ نِإَف هّللا دودح اميقي َّالَأ اَفاَخي نَأ َّالِإ اًئيش
٨٧٩}نوملاَّظلا مه كئـَلوُأَف هّللا دودح دعَتي نمو اهودَتعَت الَف هّللا دودح كْلت هِب تدَتْفا

 ىسعءاسِّن نم ءاسن َالو مهنم اريخ اوُنوُكي نَأ ىسع ٍموَق نم موَق رَخسي َال اونمآ نيذَّلا اهيَأ اي{
 نمو ِناميِإلا دعب ُقوسُفْلا مسالا سْئِب ِباَقْلَألاِب اوزبانَت َالو مُكسُفنَأ اوزمْلَت َالو نهنم اريخ نُكي نَأ
٨٨٠}نوملاَّظلا مه كئَلوُأَف بُتي مَّل

 قِباس مهنمو دصَتْقم مهنمو هسْفنِّل ملاَظ مهنمَف اَندابع نم انيَفَطصا نيذَّلا باَتكْلا انْثروَأ مُث{
٨٨١}ريِبَكْلا ُلْضَفْلا وه كلَذ هَّللا ِنْذِإِب تاريَخْلاِب

٨٧٩
)٩٢٢( ةيآلا /ةرقبلا ةروس ٨٨٠
)١١( ةيآلا /تارجحلا ةروس



 ةعامج ةقرافم ىلإ اهبحاصب لؤت مل نإو ةيصعملا ىلع عقي اّمنإو،رفكللا ًنيرق سيلملظلاف
.نيملسملا
)) ْمَل ْط(( وهف ؛ةّيماسلا تاغللا نم ددع يف يتوصلا هئانب يف هبراقي ام هلباقي يبرعلا)) َمَلَظ(( لعف *
٨٨٢.ةّيشبحلا يف))(()) َمَلَط((و،ةّيمارآلا يف))םלט(())مَلْط((و،ةّينايرسلا يف))   ((

 ولو ..٨٨٣))ملاظ(( ةّينايرسلا مجاعملا يف ينعت))...شهلا(( اهركذ يتلا اهسفن))امولط(( ةملك *
 اهانعمل اًدم ّالإ سيل كلذ ّنإف،نمؤملا ريغ ىنعمب تلمعتسا دق ةّينايرسلاةينارصنلا يف اّ إ انلق
 زوجي الف؛ةلالضلا قيرط عابتاب هسفن ءرملا ملظب ّقحلا ناميإلا كرت طابترال ؛-))ملاظ((- يلصألا
!يبرعلا هيزاوم دوجو عم ةّينايرسلا ةغللا يف يلصألا يوغللا ىنعملا قوف زفقلا نذإ
 ريغ(( :دوصقملا نوكي نأ نود))ملاظ(( ىنعمب ينايرسلا سدقملا باتكلا يف))امولط(( ةملك تدرو *
:))نمؤم

ü܂ ̈     ̈    ܩܘ   ܘ ܂   ܕ     ̈   ܢܘ  ܕ(( :٢٧/٤ رومزم 
))܂ ̈          ܘ

)).ملاظلا مطحيو ،نيسئابلا ينب ذقنيو ،نيكاسملل قحلاب كلملا مكحيل((
üܕ    ̈              ܘ ܂  ܐ    ܗܘ(( :٤/١ ةعماجلا        

           ܢܘ     ܘ ܂ ̈    ܕ   ̈ ܕ  ܗ ܂        ܬ
))܂  ܪ   ܢܘ      ܘ    ܂ܢܘ  ̈    ܕ    ܐ

نيذلا نيمولظملا عومد تدهش .سمشلا تحت بكترت يتلا ملاظملا عيمج تيأرف يلوح تلمأت مث((
)).مهل يزعم ال نيمولظملا نأ ريغ ،ةوقلاب نوعتمتيفمهوملاظ امأ ،مهل يزعم ال

٨٨١
)٢٣( ةيآلا /رطاف ةروس ٨٨٢
٣٦٢ ص،ةّيبرعلا ةغللا يف يماسلا كرتشملا تادرفم مجعم،نيدلا لامك يلع مزاح؛رظنا
٨٨٣

 J. Payne-Smith, A,٤٨٢ ص ،يبرع ينادلك سوماق،انم نيجوأ بوقعي ؛رظنا
Compendious Syriac Dictionary, Oxford: Clarendon Press, ٧٥٩١ , p. ٤٧١ , 
Louis Costaz, Syriac-French-English-Arabic dictionary,  Beyrouth: Dar El-

Machreq, ٢٠٠٢ , p. ٧٢١



:!)ةيكئالملا( مولقو .. نوقرشتسملا

 ىمادقلا نوقرشتسملا(( :)!ةروقولا( )ايديموكلا( يفا ًقارغإ هباتك عطاقم رثكأ يف))...شهلا((لاق
  اًدمحم ّنأا ًراهج اورّرقي نأ مهيلع بعصي ناك )نوسام،ريشالب( اًينم ز مهنم برقأ مه نمو
 نآرقلا نيب ةريبك تا اشت اوفشتكا ذإ نوريخألاو،ةّيتوهاللا تاباتكلا لاجم يف ناك
 اهيلع اًعيرس نوّرمي لب ريثأتلا ةلأسم ىلع نوّحلي ال ةلوحنملا ليجانألا نيبو

.((٨٨٤

 نيقرشتسملا ءالؤه عم اًفطاعت ئراقلا نيع نم اًرازغ ِم ر ُفط َي داكي نخاسلا عمدلا نأ ّكش ال
 مهلوقع تبلغ دق )ةوخرلا( م ولق ّنأل،غيلبتلا ةلاسرو ملعلا ةنامأ اوناخ نيذلا )!نيبيطلا(
 مامإ(r اًدمحم ّنأ يهو،ةحضاولا ةعصانلا ةقيقحلا نالعإكرت ىلع اًعيمج اوؤطا وتف؛)ةبلصلا(
 رّوصتي ال نيذلا نيملسملا سيساحأ ةفاهر ىلع اًصرح،)!!عاخنلا ىتح،يباتكلا توهاللايف
؟!!.. مالسإلا بانج نم لاني اًمالك نيقرشتسملا نم قرشتسم لوقي نأ مهنم دحاولا

 لقع ىلع ةقفش اهّنكل،بير الو ةقفشلل ريثم،نيزحلا )يفطاعلا(ثيدحلا اذه ّنأ ّكش ال و
!!!... ءاّرقلا لوقع نم رون لك سمط ديري يذلا))...شهلا(( اذه

،لوصأو،تامدقم نم هل دب ال يتوهاللا صّصختلا ّنأ))مدآ(( ينب فرع يفيضتقت ةهادبلا ّنإ
r لوسرلا ّنإ نولئاقلا ّرف كلذلو .. ربصو،غّرفتو،ةئيبو،تاغلو،عجارمو،ةذتاسأو،غارفو
 نيب لقانتملاو عئاشلا يهفشلا ثارتلا نم ذخأ دق هنإ لوقلا ىلإ،ةّينارصنلاو ةّيدوهيلا نم ذخأ دق
 ةمدخل الإ ماق ام قارشتسالا ّنإ ذإ،انه لاجم)ةّشهلا()ةبيطلا( هذهل سيلو .. باتكلا لهأ
!هتلاصأ ّدرو هتالوقم ضقنو مالسإلا لوصأ ةعزعز فده

٨٨٤
٥٧١-٢/٤٧١،ةيدّمحملا ةوعدلا ةّيخيرات،طيعج ماشه



 .يواخلا )هلقع( تانونكم نع حصفأو،ةضبيورلا مّلكت ثيح )بعصلا نمزلا( يف شيعن انّنإ
 الو ديصر ملعلا يف هل سيل )عكل نب عكل( موقلا م َلعأو،)مهلذرأ( موقلا ميعز راصو
٨٨٥!بيصن

٨٨٥
 تالاهجلا( نم هلو لب ،داز ىندأ بتكي ام يف ملعلا نم هل رأ مل ذإ))...شهلا(( )تالاهج( عّبتت ريسعلا نمل هّنإ

:-ةريسلا يف هيباتك يف–وهف ؛باب مظعأ كلذ يف هل حتُفو ،رفاو بيصن )ةّيئادبلا
)٢/٨٢٣())يانودأ(( هّنظ و))הוהי(())هوهي(( وه ةّيدوهيلا يف هلإلل مظعألا مسالا ّنأ لهجي )١(
 فطحلاب( كرّحم فلألا فرح ّنإ ذإ ؛))ميهوليإ(( ال))ميهولإ(( يبرعلافرحلاب بتكت))םיהלא(( ّنأ يردي ال )٢(
)٢/١٩( )ريساح هيريست( ال )لوجيس
!)٢/١٢(-ةزمهلا دعب ءايب–))ةّينيسيإلا(( اهبتكيو،ةفورعملا ةّيدوهيلا ةقرفلا))ةينيسألا(( ةملك مسر نسحي ال )٣(
.)٢/٤٧١())ميئارفإ((،يبرعلا ناسللا فرع يف وه امك ينايرسلا))مارفأ(( مسا بتكي )٤(
 رخآلا يف دملا فرحب))   ܐ(())اهالأ(( هنأ نيح يف))هالأ(( هّنأ ىلعنايرسلا ىراصنلا دنع هلإلا مسا بتك )٥(
)عضوم نم رثكأ( )فلأ(
!)١/٧٢١())ايميرإ(( ءايلا ةفاضإب))ايمرإ(( مسا بتكي )٦(
 رظنا .حيسملا دعب ثلاثلا نرقلا ىتح تاّرملا نم ديدعلا هطبضو هريرحت ديعأ ميدقلا دهعلا ّنإ(( :)١/٢١١( يف لاق )٧(
 هذه ىنعم مهفأ ملف،)ترظن( ينّنأ فرتعأ انأو ..)).Wellhausen،Dhorme،Bottero :لا ا اذه يف
 دق ميدقلادهعلا ّنأ ىنعم )يردأس( ينّنأ نظأ الو يردأ الو !!ةنّيعم تاحفصو بتك ءامسأ ىلإ ليحت ال يتلا ةلاحإلا
)!شالبب مالكلا( ..ا يداليم ثلاثلا نرقلا ىتح طبضو رّرح
،فيرطلا يأرلا اذهو،ةسينكلا ءابآ تاباتك ىلع علّطا دق مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا ّنأ )٢/٦٧١( يف معز )٨(
 يف ةقرغم تافلؤم اّ أ امك،ة ّينيتاللاو ةّينانويلانيتغللاب ناك تاباتكلا هذه لج ّنأل ؛)!لبهلا( ةجرد بير الب غلب دق
 ال(( هّنأ كلذ عم))...شهلا((فرتعا دقو ..ىراصنلا ءاملع نم ةصاخ ةقبط ىلع اًركح تناكو،يفسلفلا ديرجتلا
 لهف .. )١/٦١١()).اًدج اًفيعض دوهيلاو ىراصنلا دنع ةفرعملا ىوتسم ناكو .ةرتفلا كلت يف زاجحلاب ةسينكلل دوجو
 هبحاص لقع بيصي )لؤاست( ؟!نامزلا كاذ يف يعوسوم يتوهال مظعأ،ةكمل )راوز(و )راجت( عم ٌتاءاقل تعنص
؟!)online( ةساردلا هذه نوكت نأ ّالإ )ءافشلا( يف لمأ الو !)للشلاب(
 نأ ىلإ رمألا لحفتسا(( :ىّوبنلا رصعلا دعب ثيدحلاب )جاجتحالا( )!( ءورط نع هثيدح ءانثأ))...شهلا(( لاق )٩(
 نكي ملو،رمألا اذه )لحفتسي( مل :تلق .. )١/٥٤())نآرقلا ىلع ةّنسلا قيوفت ىلإ نآلا نيملسملا ضعب لصو
 !)مالحأ فيز(و)ماهوأ ثاغضأ( يه اّمنإو .. مايألا نم موي يف ) ًالحف(



 دمتعاهّنأو،ثيدح ةئامسمخ ّالإ وحي مل أطوملا ّنأ ركذنلو(( :هنع هانسبتقا امل قباسلا صنلا شماه يف لاق دق ناكو
)).ثيدحلا ةرمز تنّوكت ةرتفلا كلت يفو .ثيدح هّلك لبنح نبا دنسم ّنكل .ةنيدملا لهأ لمع ىلع اًساسأ
:ضعب قوف اهضعب تاملظ يه :تلق .)١/٢١١(
 ةلصتملا ثيداحألا(-تاياورلا رهشأ يهو–))يثيللا ىيحي نب ىيحي(( ةياور ىلعةعوفرملا أطوملا ثيداحأ ددع : ًال وأ
.ةئمنامثلا نم بيرق )ةعطقنملا و ةلسرملاو
 ناك ثيح مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا نمز ترهظ امنإو،))دمحأ(( مامإلا نمز رهظت مل )ثيدحلا لهأ ةرمز( :اًيناث
 هللا ناوضر ةباحصلا رمتساو،ةرخآلاو ايندلا نوؤش نم كلذ ريغو ماكحألاو دئاقعلا يف هلاوقأب نوذخأي ةباحصلا
 نيذخآلا نم نيعباتلا يعباتو نيعباتلا روهمج ناكو،مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا ةافو دعب ليبسلا اذه ىلع مهيلع
.هب نيلماعلا و يوبنلا ثيدحلاب
 دري ملو،-))...شهلا(( ىوعد فالخ ىلع-عوفرملا دنسملا يف دهزي ملو ثيداحألا ةّيجح ّدري مل))كلام(( مامإلا :اًثلاث
.هل هميسقت نمرهاظ وه امك ،هئّطوميف ةّيوبنلا ثيداحألا بعوتسي نأ
 دنع ةنيدملا لهأ ُلمعاّمنإو،يوبنلا ثيدحلا ةّيجح ّدر ةنيدملا لهأ لمعب هذخأ نم))كلام(( مامإلا دري مل :اًعبار
 نيذخآلاو مهذيمالتو ةباحصلا نم ريثك اهيفشاع يتلا ةنيدملا لهأ لمع يف ةثراوتملا ةّيلوقلا ةياورلاب هبشأ))كلام((
 /ت ،جاجحلا بيترت يف جاهنملا ،يجابلا ديلولا وبأ ؛رظنا( خوسنم ريغ حيحص صن ىلع لاد لمع وهف ،ملعلا مهنع
.)٣٤١ص ،٣ط ،م١٠٠٢-م٠٠٠٢ ،يمالسإلا برغلا راد :توريب ،يكرتلا دي ا دبع
!)ةحنحن( همالك ءاج كلذلو ؛هسفنت يتئر لقعلا يف قنخت )تاقبوم( اّ إ
 يف ثكم دق مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا ّنأ نم ةداتق نع))يربطلا(( هاور ام هحيجرت هلاوقأ )تاكحضم( نم )٠١(
 ص( نيعباتلا رابك نع يوري ناك))ةداتق(( ّنأ وه هليلدو،ةنس ةرشع ثالث وأ تاونس رشع ال،تاونس ينامث ةّكم
 دحأ لقي مل نيذلا ةباحصلا نع ءاجام ّدري))...شهلا(( ـف ..هنع ةياورلا رثكي ناك))يربطلا(( ّنأو، )٩٤٣-٨٤٣
 تاياور ّدري اًضيأ انه وهو،)!( نيعباتلا رابك يقل دق هّنأ هيف ةزيم مظعأ ن ّمع ءاج ام لبقيو ،بيرغلا لوقلا اذ  مهنم
))يربطلا(( ّنأ مغر،)!!())ةداتق(( نع ةياورلا نم رثكي ناك يربطلا ّنأل))يربطلا(( هاور ام لبقيو،ملسمو يراخبلا
))...شهلا(( جهنم– جهنم وهو.. )اًسِّلدم ناك نإو ،مهنم))ةداتق(( سيل( ءافعضلاو نيعاضولا نع ةياورلا رثكي ناك
 ةياور وهف ؛هيلع فوقوم))ةداتق(( هلاق امو،دانسإلا ةحصب امنإو ةياورلا ةرثكب تسيل ةربعلا ّنأل؛جرعأو ىمعأ-
،يربطلا())ةداتق نع يور دقو(( :ضيرمتلا ةغيصب هدروأو،ةركنملا ةيا ورلا قاسم هسفن))يربطلا(( هقاس دقو،ةعوطقم
 نب دمحم ؛رظنا( ًالصأ تبثت ال))ةداتق(( نع ةياورلا هذهو )١/٤٧٥،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،كولملاو ممألا خيرات
-ـه٨٢٤١،ريثك نبا راد :توريب-قشمد،يربطلا خيرات فيعض،قًالح نسح يحبص دمحمو يجنزربلا رهاط
 هثيدح نم لوألا ءزجلا يف لاق دق هسفن))...شهلا(( نأ وه )!( ةفارظ )لهجلا( اذه ديزي يذلاو ..)٧/٧٥،م٧٠٠٢



 ال ديناسألا تناك نئلو .ساسألا قالطنالا هرابتعاب ثدحلا ىلع دّدشت خيراوتلاو ةريسلا ّنأ لاحلاو(( :ةريسلا نع
 لاؤس !؟رده وه مأ))...شهلا(( دنع ةميق دنسلل لهف ؛)٥٣ ص())...ةياورلا نتم طقف لب،خّرؤملل ةبسنلاب دمتعُت
!!هترسحب هقنخيو )لقعلا( لوح ةريحلا لبح فلي
 لوزن ةّصق ّنأ ))...شهلا(( انربخأ دقل !؟فجي نأ هليسل وأ فقي نأ هقفدل ّىنأو،كاذ دنع لجرلا )تافاخس( فقت الو
 ىلع مدقم فيعضلا فوقوملا ثيدحلا لهف !)٥٣ ص( رتاوتلا اذهمغر اهضفري هّنكل،ةرتاوتم ءارح راغ يف يحولا
 دقف ؛هللا همحر ..راحو داح )لاهسإ(و )يغامد( ممستب بيصأ نأ دعبلقعلا )راحتنا( انه !؟رتاوتملا عوفرملا ثيدحلا
!هداعبأ عيمجو،هلوطو،)هضرع())...شهلا(( كته
 ذذلتلا يف هناعمإ،))طيعجل(( )!!يركفلا( زارفإلل يسفنلاو يلقعلا ءالجتسالا يف ةرصابلا نيعلا هظحلت ام زربأ ّلعلو
 أدبو ةقهارملا ةلحرم اولخد ام اذإ لافطألا نع َد ِهُع امب مارغلا عرتم وهف ؛-نيعبسلا زواج يذلا وهو– ةّيركفلا هتقهارمب
 دوجو يف اهلامعتسا قيلي ال يتلا ةّيمجعألا تارابعلا لامعتسا )١( :نم رثكي وهف ،مهئاوهتسا يف ينيتاللا فرحلا
 ءامسأ راضحتسا )٣( .ةّيسنرفلا وأ ةميدقلا ةينيتاللا ةّيتوصلا ةينبلا تاذ ةيبرعلا ظافلألا ديلوت )٢( ،مكحم يبرع لباقم
 ال هنومضمو هباتك لكيه ّنأ مغر،يتاذلا ءاشتنالا ةعانص نم عون يف ؛يماعلا نذأ ىلع فيرطلا نينرلا تاذ مولعلا
 يظفللا جيجضلاو تاوصألا بالجتسا يف هسفن))...شهلا(( هيف عقوأ يذلا ّطشملا )قاهرإلا( اذه نم اًديصر نالمحي
!لعتفملا
 ال هالعج راهبناو لوهذ يف يداولا عاق نم هيلإ رظني ) ّرغ ىتف( هّنأ ىلع ئراقلا عم لماعتي لازيال )لجرلا( ّنأ امك
 ىلإ م٠٦٨١ نم اًبيرقت نرق ةدمل مالسإلا خيرات اًيلم اوسرد ابوروأ ءاملع ّنإ(( :هلوق يفه رامحتسا يف )اًجرح( دجي
 ةمئأ نم ) ًالجر( ّنأ مغر ،)٢/٩())ةّيناسنإلا تاراضح ىربك نم هرابتعاب هيضام ساسألاب اوسردو ،٠٦٩١
 رامعتسالاب طبر امنإو ،ةاعّدملا ةءاربلا هذ  نكي مل قارشتسالا ّنأ فرتعا دق))كريب كاج(( ينوفكنرفلا قارشتسالا
 قارشتسالا نمز ةيا  :هاّمس ام))كريب(( نلعأ كلذلو ،ةديطو ةروصب يداصتقالا فيظوتلاو يريصنتلا لمعلاو يسايسلا
 ص ،م٨٩٩١ ،ـه٩١٤١ ،ركفلا راد :قشمد ،نيرّشبملاو نيقرشتسملا جهانم يف طاقسإلا ،ليلخ وبأ يقوش ؛رظنا(
 وحن ةيئادعلا هتاقلطنم فشكو قارشتسالا ةيرعت يف-ا ًدلوم ينارصنلا– يميداكألا))ديعس دراودإ(( بتك دقو ،)٦
 :Edward Said, Orientalism, London ؛رظنا( ةينغلا هيفو،اًخيراتو ةعيرشو ةديقع ،مالسإلا

Pantheon Books, ٨٧٩١(!
-نيمألا قداصلا ناسلبو  .. ةّيبرعلا دالبلا يف طاطحنالا روصع تازارفإ دحأ-ةنامأ ّلكب– وه))طيعج ماشه((

!!))ةماعلا رمأ يف ثّدحتي .. ةضبيور((-هيلع همالسو ّيبر تاولص
 تسلأ !!هرانيدو همهردب ليخبلا زازتعا ةّيئاثغلا هتاملك ةّيئاغثب )عيقرلا( يناملاعلا زتعي ثيح )بعصلا( نمز يف شيعن انّنإ
  نع )نايدألا ايجولوبورثنأ صصخت يف ةّيريدقتلا ةلودلا ةزئاج( حِنُم امل )اًوهز( )شفتنا( دقو- ًالثم–))ينمقلا ديس(( ىرت



 نم)ةبورضم( ،اكيرمأتاعماجىدحإ نم )!انبحاص( هاروتكد ّنأ عيمجلا فشتكي نأ لبق ،ةّيدوهيلا ةسارد يف هبتك
 هبتك عجارم ّىتح )برض(-)!هقاّشع( هيّمسي امك– )ةم ّالعلا( اذه ّنأ هبتك يف ُترظن امل ُتفشتكا مث،ةّيمهو ةعماج
 لصأ ال ةّيناملألاوة ّيسنرفلاو ةّيزيلجنإلا هعجارم ّنأ )نيفيرط( نيهجو نم يل نابتسا دقف ؛-اهنم ب ّرعملا وأ يبرعلا ّالإ-
 يذلا )!ةمّالعلا( اذه ّنأ اًضيأ يل فشك ذإ اًيثراك ناك رمألا ّنأ ةصاخ،ثحبلا ديزم نع تينغتساف-هتبتكم يف اهل
 هصصخت نم فرعي ال هّنأ يأ،ةّيدوهيلا ةسدقملا بتكلا ءامسأ ّىتح ف رعي ال،)!( ةّيدوهيلا ةنايدلا قمع يف )صاغ(
،ليئارسإ( هباتك يف ميدقلا دهعلا رافسأ ءامسأ )ينمقلا( بتكامل هّنأ ةقيقحلا هذه ىلإ ينهّبن ام لّوأو ؛ )افق الو اًهجو(
 وأ،)اذك( ةروتلا مساب فورعملا :لّوألا مسقلا(( :لاق،)٥٢-٠٢ص،م٩٨٩١،ءابق راد،ليلضتلا،خيراتلا .. ةاروتلا
 حورخلاوGenesis نيوكتلا :يه رافسأ ةسمخ لمشيوPentateuque كتاتنابلا وأ،ةسمخلا ىسوم بتك

Exodusنييواللاو Leviticusددعلاو Nambersةينثتلاو Deuteronomy... بويأ اهلّوأ Jopمث 
 بوسنم وهوEcclesiastes ةعماجلا رفس مثBruverbes ناميلس لاثمأ رفس هدعبوBsaumes ريمازملا
Daniel لاينادو ...Canuque des Cantigues داشنإلا ديشن رفس هدعب نمو،ناميلسل هرودب

Michee اخيموJonas سنويوAbdias ايدبوعوAmos سوماعوJoe ليئويوOsee عشوهو

Zacharie ايركزوAjjee يجحوSophonie اينفصوHabakuk قوقبحوNahum موحانو

 ذإ ؛)يتمدص( نع اًريبعت بضغلاو كحضلا يف دجأ ملف ؛)بوتكملا( اذه تأرق دقل ..))Malachie يخالمو
 ةّيناملأو ةّيسنرفو ةّيزيلجنإ عجارم قالتخاب ماق،هاروتكدلا ةداهش )برض( )نأ لبق :كلذكو( نأ دعب )بتيوكلا( اذه ّنإ
 فرحلاب اًقباس اهبتك يتلا ءامسألا ةمئاق يف هّنأ كلذ ليلدو ؛ا ًئيش تاغللا هذه )ةحئار( نم مشي مل هّنأ مغر،هبتكل
 ةّيزيلجنإلاب ىرخأ يفو ) ...Michee،Sophonie:لاثم( ةّيسنرفلاب رافسألا ءامسأ بتكي ةّرم ناك،ينيتاللا
،لقاع كلذ لعفي الو ؛نيتغللا نيب طلخلا اذهل هبتني نأ نود )Genesis،Exodus،Ecclesiastes :لاثم(
 ةملك بتك دق هّنأ امك،)لبانلا( ةحاس يف )لباحلا( لخدف،هريغ بتك نم ءامسألا هذه لقني ناك هنأ كلذ ببس و
))Pentateuque((بتكت ذإ أطخلا قطنلاب ةّيسنرفلا ))(( ةّينانويلا نم اهلصأو))كوتاتنُبΠεντάτευχος((،
 )Nambers( ضرألا اهفرعت ال ةغلب رافسألا ضعب ءامسأ بتكو لب،))Pentateuch(( ةّيزيلجنإلا يف يهو
،)Psaumes( باوصلاو )Job(،)Bsaumes( باوصلاو )Numbers(،)Jop( باوصلاو
)Bruverbes( باوصلاو )Proverbes(،)Canuque des Cantigues( باوصلاو 
)Cantique des Cantiques(–عربتي ال ىتحو )وهس( درجم وأ )!ةعابط( ءاطخأ ا إ لوقلاب )ميرك!(،
 فيكف ...-!)٣٣-٠٣ص،ةنرامعلا لت مايأ رخآو ىسوم يبنلا( هباتك يف ءاطخألا سفن ررك دق )ينمقلا( ّنإ لوقأف
 كلت هل نيأ نمو !؟ةّيبنجأ هعجارم ةماع نأ مغر،هصصخت هنأ يعدي يذلا ملعلا عجارم عم لماعتي))ينمقلا(( ناك نذإ



 ال صصخت يف ةّيريدقتلا ةلودلا ةزئاجي مركُي فيكو !؟ةّيزيلجنإلاو ةيسنرفلا نيب زيمي ال ناك اذإ هبتك يف اهركذي يتلا عجارملا
 هّنإ ذإ ؛هبتك يف اهدروأ يتلا ةّيبنجألا عجارملا ءامساب قلعتم يناثلا لاثملاو  .. )!تامدقملا لبق ام لب( هتامّدقم هنع فرعي
 فصنف )سيريزوأ( هباتك ءانثتساب( اهيلع علّطا دق هنأ يعدي يتلا ةّيسنرفلا عجارملا ىلإ هتالاحإلك  مسر يف أطخأ دق
 سفن اهيف ةّيناملألا عجارملا نم ريثكو )ةّيدوهيلاب قّلعتم ريغ لاح ّلك ىلع باتكلاو،اهمسر يف ئطخي مل ةّيسنرفلا عجارملا
 اًزجاع لازي ال وهف،مهنع لقنلا معزيو،اهيف ضوخي يتلا تاساردلا ةمئأ ءامسأ ةفرعم نع ّىتح زجاع لجرلاو ..ءادلا
 كاج(( همسا لجر نع انربخيو،))Wellhausen(( ال))Wallhausen(( همسا بتكي))نزواهلف(( ّنأ ةفرعم نع
 ةاروتلا،ليئارسإ( ريهشلا دقانلا))Jean Astruc(())كورتسأ نوج(( دصقي وهو )م٦٦٧١-م٤٨٦١())كارتسوأ
 باب محتقا دقف ؛)!( ملعي ال امو ملعن ال ام انميلعت ىلع )ينمقلا( ّرصي ذإ ؛كلذ دنع رمألا فقي الو !)١٣ ص ..
  يف اهأرقت نأ كلو )!ءاكبلاب هضرمت نأ دعب كحضلاب ئراقلا تيمت( فئارط– كلذ يف هلو،ةّيماسلا تاغللا تاسارد
 اهملع ول رومأ هيفف )ت.د،ريغصلا يلوبدم ،لوه ا خيراتلاو ميهاربإ يبنلا( :)ةيصعتسملا ضارمألا لكب ميقسلا( هباتك
 لوقيف ؛تاقيقدتلاو رداونلاب كيلع دوجي نأ دادعتسا ىلع لجرلاو،)اًدمك( مهلجرأ رفاظأ اوعلتبال هناوخإو))ناملكورب((
،باتك وأ )رفس( عمج )رافسأ( ةظفلاًحالطصا نيدهعلا بتك ىلع قلطيو(( :)!كلهج( مجح فرعتل، ًالثم كل
 )اف( نافرحلا لدابتي ثيح ,ةّيبرعلا ةغللا يف )ةروس( ةملكل يربعلا لباقملا يه )رفس(و،ىوتحملاب طيحملا وأ روسلا ينعتو
 ال .. )٨١ص .. ةاروتلا ,ليئارسإ())ةّيبرعلا يف )يوال( اهلباقمو،ةّيربعلا )يفيل( يف امك،ةّيبرعلاو ةّيربعلا نيب )و(و
 فشكي همّدق يذلا لاثملا ّنإ ذإ !؟)هسأر ىوه( نم همالك لك ّنأ ملعي هنأ مغر ةّيربعلا ءاّرقلا ميلعتل بصتنا َِمل يردأ
 ّنأ اًملع،)ּפ( ءافلا ال )ו( واولا فرحب )יול( يه ةّيربعلا يف )يوال(ةملكف ؛)هموعلب( نم جرخي ام فرعي ال هّنأ
 ةغللاب )اًواو( هقطنل نورصتنملا دهشتسيو،)vav(و )واو(و نيب )ו( فرح قطنلصأ يف نوفلتخم ةّيربعلا ءاملع
 فرحب اهل ةقالع ال )ةّيربعلا( )רפס( )رفس( ةملك يف ةدوجوملا )ּפ( ءافلاف لاح لك ىلعو،يماس لباقمك ةّيبرعلا
 لصأ يف ةّيرظن رهشأ نع )ينمقلا( ثدحت امدنع )فخسلا( ىهتنم رمألا غلب دقو !)vav( قطن نإو )ו( واولا
  يفاهل هركذ راركت))ينمقلا(( رثكأ يتلا و،))نزواهلف(( ةيرظن يهو،ةسمخلا-مالسلا هيلع-))ىسوم(( رافسأ نيوكت
 هترّرق ام تابثإل،رشعلا اياصولا نم ىلوألا ةّيصولا صن دعب ميدقلا دهعلا يف صن رهشأب ينمقلا لدتسا دقف ؛هبتك
،ميدقلا دهعلا تاسارد يف )نيتيملعنيتملك( أرق نم ّلك هفرعي صن وهو،صوصنلا رداصمل ددعت نم ةيرظنلا هذه
 ةّيبرعلا ةمجرتلا يف يّمس نم ةرم هب موقي يذلا،قلخلا لعف يف ضقانتلا كلذ ىلع فقن نأ اننكمي(( :)ينمقلا( بتك دقف
 يف امك وأ١/١ نيوكت ))ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ ءدبلا يف(( :لوقلا يف امك،)هوهي( يربعلا لصألا يف وهو )هلإ(
 وأ )ميهوللإ( وه ىرخأ عضاوم يف نكل ةّصقلا تاذ يف قلاخلا دجن ىرخأ ةّرمو ؛))اذك اذك .. نكيل هللا لاقو(( :لوقلا
 يف(( :يربعلا هظفلب ا ًدج روهشم صنلا اذهف،)ةاسأم( هللاو اّ إ .. )٣٣-٢٣ص،... ةاروتلا،ليئارسإ()))ةهلآلا(



:ءالؤه يف ليق ول))ميقلا نبا(( مامإلا لوق قدصأ امو

ناهربـلا نع تيرع عجاعجو**عقارـــــــــــفو عقاــــــــــــــــــــــــــــــــــعق كـنعزفي ال

نابرخلا يف موبلاك ىدصلا الإ**اهتحت ءيش سيل عجاعجلا يذ مك

 تيشيرب())...םימשה תא،םיהלא ארב،תישארב(())... تاوامسلا )!هوهي ال( ميهولإ قلخ ءدبلا
 ميدقلا دهعلا يف ةلالجلا مسا ّنأ ملعي ال )ينمقلا( ّنأ انملع اذإ ةماتق ةاسأملا دادزتو .. )...ميا َماشه تيإميه ولإ اراب
!!)ميهوللإ( ال )םיהלא( )ميهولإ( وه
!عوضوملا لصأ نع جرختو شماوهلا يف ليطت كلعجي ام،)ةشاشهلا( ّرشو .. )ةشاشهلا( لهأب انيلتبا دقف .. ديزأ نل





،ةــقيمع ةــيدقن ةــسارداــهل هتــساردو باــتكلا لــهأ رافــسأ ىــلعr دــمحمعالطاــب لوــقلا ناــك اذإ
 دـعب قـبي مـلف ؛هـنمز يف ةـّيبرع ةـمجرت دوجو مدعو،rهتّيمأ  نم تبث امل؛يخيراتلا دنتسمللا ًدقاف
،هريـغ نـع باـتكلا لـهأ موـلع ىقلت دق ّيمألا يبرعلاr ا ًدمحم ّنأ فلاخملا ضرتفي نأ الإ كلذ
.. موقلا رافسأ ىلع رشابملا عالطالا نع هزجع تبث نأ دعب
: يتآلا نع جرخت ال نيرّصنملا مامأ ةحاتملا تالامتحالاو

oدّمحم مّلعت دق rهتثعب لبق باتكلا لهأ ءاملع دي ىلع.
oهتثعب دعب باتكلا ءاملع دي ىلع مّلعت وأ.
oبرعلا دي ىلع سدقملا باتكلا مولع ىقلت دق هنأ وأ.
oهورصاعم لاق امك ( يمورلاىتفلا دي ىلع وأ(.

 روهشلا فكع دق هنأب معزلا لعجي امم ينادلاو يصاقلل ةمولعمr دمحم ةايح ّنإ-أ
 ىضق دق هنأ اوملع دق اوناك هموق نأ ولو ،ةهادبا ًدودرم ًالوق ليجنالاو ةاروتلا ةسارد يف نينسلاو
 انل اود ّدحل باتكلا لهأ ءاملع دي ىلع ينارصنلا نيدلاو يدوهيلا نيدلا سردي هرمع نما ًحدر
 بيجي هتلعج يتلاو ةدقعملاو ةريزغلا ةيباتكلا مولعلا هذه امهيف هل تمدق نيذللا نامزلاو ناكملا
.اهمدق ةباجإ نع عجارتي مل هنإ ىتح باتكلا لهأ هل اههجو يتلا ةلئسألا لك ىلع ةقئاف ةعاربب
 لك ل ّصحي نأب هل حمست نكت مل هتثعب لبق ىراصنلاو دوهيلا ءاملعلr دمحم ةلباقم-ب
 بهارلاب ىوس-ةريسلا بتك يف درو امك–هتثعب لبق قتلي ملهنأل ةقيقدلاو ةعساولا مولعلا كلت
 اذه نومضمو،)بلاطوبأ( همع هرضح ءاقل وهو ،)هرمع نمة رشعةيناثلا يف وهو( ىريحب
 ءاقل وه و !!ةّوبنلا تامالعr لوسرلا يف ىأر دق هّنأ بلاط ابأ بهارلا اذه رابخإ وه ءاقللا
.r لوسرلل لجرلا اذه نميميلعت لمع نع فشكي ملو،فطاخو عيرس



 يه))ىريحبب((r لوسرلا ءاقل ةّصق ّنأ-اًدنسو اًنتم ةياو رلا ةلاصأ ثحب دعب– حجارلا ّنأ ىلع
 يبأ(( نم ودبي ال ثيح ةيلاتلا ةلحرملا يف ةريسلا حيحص نم تبث امفلاخت ةركنم ةقلتخم ةّصق
 بسحي مالسلا هيلع ليربجب هئاقل لبقr لوسرلا ناكام لب،r لوسرلا ة ّوبنب ملع))بلاط
 هيلع ليربج ءاقلب ئجوف دقr هّنأ امك،ماقملا اذهل لجو ّزع ىلوملا مهافطصا نّمم نوكيس هّنأ
!راغلا يف هل عقو يذلا نع))لفون نب ةقرو(( لاؤس ىلإ رطضاو،مالسلا
:اهيف لاقو،ةياورلاهذه))يبهذلا(( ظفاحلا مامإلا بّذك دقو
!ا  دج ركنم ثيدح وهو((
؟ركب وبأ ناك نيأو

 اذه يف لالب ناك نيأو؛فصنو نيتنسبr هللا لوسر نم رغصأ هنإف ،نينس رشع نبا ناك
 ةمامغ هيلع ناك اذإف ،ا ًضيأو ؛دعب دلو نكي ملو ،ثعبملا دعب ّالإهرتشي مل ركب ابأ ّنإف؟تقولا
 ملو ،اهتحت لزن يتلا ةرجشلا ءيف مدعي ةمامغلا ّلظ ّنأل؟ةرجشلا ءيفليمي نأرّوصتي فيك هّلظت
 ،خايشألا كئلوأ هتكح الو،شيرق هتركاذت الو ،بهاّرلا لوقب ّطق بلاط ابأ ر ّكذr  ّيبّنلارن
 يقبلو ،راهتشا اّميأ مهنيب رهتشالعقو ولف ،كلذ لثم ةياكح ىلع مهيعاودو مهممه رّفوت عم
 ىلعا ًفئاخ ةجيدخ ىتأو ءارح راغب ًالّوأ ،هيلإ يحولا ءيجم ركنأ املو؛ةّوب ّنلا نم ّسحr هدنع
...هلقع

 رفّسلا نم هنّكمي نأ هسفن بيطت تناك فيك ،هّدرو بلاط يبأيف فوخلا اذه رّثأ ولفا ًضيأو
؟ةجيدخلا ًرجات ماشلا ىلإ

 نود هيزاغم يفهانعم ىوردق دئاع نبا ّنأ عم ،ةّيقرّطلا ظافلأ هبشت ،ةركنم ظافلأ ثيدحلا يفو
 ناميلس دواد وبأ ينربخأ،ملسم نب ديلولا انث :لاقف ،هرخآ ىلإ ًالالب ركب وبأ هعم ثعبو :هلوق
)).هانعمب هركذف ،ىسوم نب

٨٨٦

٨٨٦
 ،م٧٨٩١ ،ـه٧٠٤١ ،يبرعلا باتكلا راد :توريب ،يرمدتلا مالسلا دبع رمع /ت ،مالسإلا خيرات،يبهذلا

١/٧٥



 هضعبو،عوضوم هنظأ(( :))مكاحلا(( كردتسم ىلع هقيلعت يف اًضيأ))يبهذلا(( قّقحملا مامإلا لاق و
٨٨٧)).لطاب

 هنتم يف(( :هيفلاقذإ))رثألا نويع(( هباتك يف))سانلا ديس نبا((هنتم ةراكن ىلإاًضيأ راشأ نّممو
 ّنإفنينس رشعلا غلبي مل ذئنيح ركب وبأو فيكو . ًالالبr يبنلا عم ركب يبأ لاسرإ يهو ةراكن
هلاق ام ىلع ماوعأ ةعستr يبنلل تناكو،نيماع نم ديزأب ركب يبأ نم ّنسأr ّيبنلا
 مل ًالالب ّنإف اًضيأو،نورخآ هلاق ام ىلع رشع انثا وأ،هريغو يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ
 امدنعو،نييحمجلا فلخ ينبل ناك هّنإف ؛اًماع نيثالث نم رثكأب كلذ دعب ّالإ ركب يبأل لقتني
٨٨٨)).مهيديأ نم هل اًذاقنتساو هل ةمحر هنع هللا يضر ركب وبأ هارتشا مالسإلا ىلع هللا يف بّذُع

 انضرتفا ولو ،يثيدحلا دقنلامامأ تبثت الىريحبةصق(( : ّنأ يه ةلأسملا هذه يف ثحبلا ةصالخو
 ةرشع اتنثاr ّيبنلا رمعو ،نيتعاسلاوأ ةعاسلا ودعي ال امهنيب ءاقللا نإف تعقو ا أ ًالدج
 .ا الطب دكؤي امم اهل ىدص دجن ال اننكل .شيرق يف ًالدج تراثألءاقللا ةصق تثدح ولو .ةنس
 نم ةعاس شيرقروضحب هب عمتجا دقو ؟ىريحبنع هرمع نم ةرشع ةيناثلايف يبص لمحتي اذامو
٨٨٩))؟نامز

-تتبث ول ىتحو.ةمراصلايخيرأتلا يملعلا دقنلا جهانمىلإ تعضخأ ام اذإ تبثت ال ةصقلاف
 نأ نكمي ال ا ًفطاخ ا ًعيرس ناك ءاقللا اذه ّ نأل ؛نورّصنملا هدارأ ام ىلإ يّدؤت ال ا إف- ًالدج
!!اًئيشءرملا هنم مّلعتي
 ةصقلا هذه يف الإ ةرومغم-بهارلا))ىريحب((– ةيصخشلا هذه ّنأ مغر هّنأ،ريثملاو،بيرغلا نمو
 Shorter(( ةرصتخملا ةّيقارشتسالا ةّيمالسإلا ةعوسوملا تّرطضا ّىتح-ةيهاولا

٨٨٧
 رشنلاو ةعابطلل نيمرحلا راد :ةرهاقلا ،يبهذلا تاداقتنا ةنمضتم ةعبط ،نيحيحصلا ىلعكردتسملا،مكاحلا

٢/٤٢٧ ،م٧٩٩١ ،ـه٧١٤١ ،عيزوتلاو
٨٨٨

 نيدلا ييحمو يوارطخلا ديعلا دمحم/ت،ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونفيف رثألا نويع،سانلا ديس نبا ؛رظنا
١/٨٠١،ثارتلا راد ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا،وتسم

٨٨٩
.)ةينورتكلا ةخسن( نييرابخألا تاياورو نيثدحملا دعاوق نيب،ةيوبنلا ةريسلا تايورم،يرمعلا ءايض مركأ .د



Encyclopaedia of Islam((ّنإ اهلمكأبةّصقلا ةلاصأيف لوقلا ىلإ ))اهحيتافم ّلك 
 اوعّدا دقنيرّصنملا ّنإف،-٨٩٠))ليلقلا ّالإ مالكلا نم اهيف لاقي نأ نكمي ال(( كلذلو ))ةدوقفم
 نم صصقلا نوعرتخي م أل و!ةيمالسإ ريغ عجارم نم يخيراتلا اهدوجوب ةفرعم ىلع م أ
٨٩١!!! بهارلا اذهبهذم ىتحو،نطوملاو،مسالا ةفرعم يف اوطبخت دقف ؛مهماهوأ

 اّ إ اولاق)تنلا( ىلع ةقيثو،ةّيسقرملا ةيسكدوثرألا ةسينكلا عابتأنويرصملا نورّصنملا رشن دقو
 قئاقحrلوسرلا مّلع يذلا وهه ّنأ))ىريحب(( اهيف فرتعا دقو،بهارلا))ىريحب(( تاركذم
!!نيدلا
))A Christian Bahira Legend(( باتك نم-اًيفرح- ذوخأم ّصنلا اذه ّنأيهةقيقحلاو

 ا روص يف ةّصقلا هذه هيف دروأ دقو))Richard Gottheil(())لي وغ دراشتير(( تاّيماسلا ملاعـل
 يفو،ناونعلا يف حّرص دق))لي وغ دراشتير(( ّنأ بيرغلاو،ةميدق تاطوطخم نع،ةّيبرعلاو ةّينايرسلا
 ضعب فيظوت ّمت))Legend(( ةفارخ الإ تسيل ةّصقلا هذه ّنأ،ىلوألا هترقف يف،باتكلا

٨٩٠
H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, New York: 

Cornell University Press, ٥٠٩١ , p. ٦٥٨٩١
 ءيش ىلع قفتت داكت الرداصملا نإف اريحب نع انتامولعمل ةبسنلاب امأ(( :))يرمعلا ءايض مركأ(( روتكدلا لوقي

 نم قتشم هنأ ةرمو .سجرس ةعبارو سيجرس ةثلاثو سجرج ىرخأو سيجرج ةرمف همسا يف ةبراضتم يه لب ،هنأشب
 وه ةرمو .يسقبع وهف سيقلا دبع ةليبقل بسني ةرمو .رحبتملا هانعم ةينايرسلا نم ىرخأو ،بختنملا هانعم ةيمارآلا
 ،م٤٩٩١ ،ـه٥١٤١ ،مكحلاو مولعلا ةبتكم :ةرّونملا ةنيدملا،ةحيحصلا ةيوبنلا ةريسلا ()).يدوهي ىرخأو ينارصن

)١١١-٠١١ ص،٦ط
 تاياورلا ضعب يف ءاج امنإ )اريحب ( ـب بهارلا ةيمست نإ(( :))اريحبب(( بهارلا اذه ةيمست يف))ينابلألا(( خيشلا لاقو
 ناتاهو،دانسإ نودب اهاور ةريسلا بحاص قاحسإ نب دمحم ىرخألا يفو ،باذك وهو يدقاولااهادحإ يف ،ةيهاولا
 ةقيقح )اريحب( ىمسملا بهارلا ةثداح،ينابلألا نيدلا رصان())مسالا اذ  هومسنيذلا نيخرؤملا لك ةدمع امه ناتياورلا
)٥٢،يمالسإلا ندمتلا ةلجم،ةفارخ ال
.A؛دقتعملاو مسالا يف ىراصنلا نيعافدلافالتخا يف رظناو Abel, ‘Bahira,’ in P. Bearman, Th. 

Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. 

Encyclopaedia of Islam, Brill Online, ٠١٠٢



 سرهف )باّتك وأ( بتاك ّنأ ىلإ راشأ امك،٨٩٢ةّيلدج ضارغأل اهيف ةّيخيراتلا تايورملا
)).رشع يناثلا نرقلا وحن تبتك ةفارخ((:بتك دق))ةّيموقلا ةبتكملا(( يف ةّيبرعلا ةطوطخملا
))Legende composée vers le ٢١ siecle((

 وهو،ةصقلل يبرعلا صنلا ىلع اًقيلعت٨٩٣
 فيلأت خيرات درب))The Encyclopaedia of Islam(( ةّيقارشتسالا ةعوسوملا هتر ّرق امم بيرق
٨٩٤.رشع يناثلا وأ رشع يداحلا نرقلا ىلإ ةّصقلا هذه

 سماخلا نرقلا ةيادب ىلإ،يبرعلا صنلل))لي وغ(( اهدمتعا يتلا تاطوطخملا مدقأ دوعتو
 نرقلا نم ناتنثا،خسن ثالث ىلع هئانب ةداعإ يف دمتعا دقفينايرسلا صنلا اّمأ،٨٩٥رشع
٨٩٧!!رشع نماثلا وأ رشع عباسلا نرقلا نم ةدحاوو،٨٩٦رشع عساتلا

 يعيش طاشن اهيف ةئيب يف سراف يف تفّلأ امبر،هسفن))لي وغ(( كلذ حّجر امك اهلمكأب ةّصقلاو
 ثدحيس امو٨٩٨))ةمطاف نبا يلع نبا يدهملا((:رظتنملا يدهملا نع بتاكلا ثّدحت ذإ ؛زراب
 ددعو،-ةيرشع ينثإلا ةقرف ىلإ ءاحيإ هيفو-٢١ مقرلا لمعتساو،٨٩٩ةميظع رومأ نم هيدي ىلع

٨٩٢
 Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, New ؛رظنا

York: ٣٠٩١ ,  p. ٩٨١ and others٨٩٣
٢٩١ص،قباسلا ردصملا
٨٩٤

٣١٩١ ,E. J. Brill’s first Encyclopaedia of Islam؛رظنا - ٦٣٩١ , BRILL, ٣٩٩١ ,

٢/ ٧٧٥
٨٩٥
 .Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend,  pp؛رظنا

٠٠٢ - ١٠٢
٨٩٦

 تناك املو ؛))يضاملا نرقلا(( :لوقلاب ىفتكا امنإو،ينايرسلا صنلا تاطوطخم نع هثيدح دنع ةّقدب نمزلا ركذي مل
.رشع عساتلا نرقلا ينعي )يضاملا نرقلا( نأ ُتركذ دقف ؛م٣٠٩١ ةنس تعبط دق اهنع لقنأ يتلا ةخسنلا ٨٩٧

٠٠٢-٩٩١ ص ،قباسلا ردصملارظنا
٨٩٨

!مسرلا اذ 
٨٩٩

 ةقطنملا يف ةدئاس ةّيعيش ةفاقث دوجو د ّكؤي ام اذهو !!ضرألا يفدسفي يذلا))ةشياع نب يدهملا(( اًضيأ ركذ
. ّصنلا اذه اهيف بتك يتلا



 مامتهالا ّنأ ودبي(( :))لي وغ دراشتير(( لاق  ّىتح،ةّيعيشلا تايبدألا يف رثكت يذلارومألا نم
٩٠٠)).ةّيعيش تاريثأت دوجو ىلع ّلدي يدهملا ةركفب ريبكلا

 ّنإ ذإ؛ةمكحم ريغةيمالسإلا هتفاقث ّنأو،بهار هفّلؤم ّنأ ةعطاق رومأ ةّدعب ّصنلا اذه زّيمتيو
:هعئارشو هدئاقعو مالسإلا نع ةعئاشلا ةيفاطلا تامولعملاو )ةّيبعشلا ةفاقثلا( اهردصم

 ّصنلا يف همسا فلتخا نإو،بهار اًضيأ وه،٩٠١بهارلا))ىريحب(( ىقتلا يذلا ةصقلا يوار)١
.يبرعلا ّصنلا نع ينايرسلا
لاوحأ ةدهاشمب فرعت رومأ يهو،ةالصلاو ءوضولا فصول ةّيليصفتلا ةيحانلا ىلع هزيكرت )٢
.ةصاخ ةفاقث ىلإ ةجاحلا نود،نيملسملا
.ةّنجلا يف تاّيروح دوجو و،تاجوزلا ددعت نم ميركلا نآرقلا هحابأ امل ديدشلا هعانشتسا )٣
 ثيلثتلا ةديقع ىلع اهظفلب ّلدت ةّيعيرشتلا ماكحألاو ةّينآرقلا صوصنلا نم ريثكلا ّنأ هؤاعّدا )٤
 تاباتك يف رشتناو ىطسولا نورقلا يف يسنكلا لدجلا هاسرأ ام وهو،هبلصو حيسملا ةّيهولأو
.ىراصنلاو نيملسملا نيب ةّيمهولا تارظانملا نم ريثكلا قالتخاب اوفر ُع نيذلا نابهرلا
 .بهارلا اذهل ةقّيضلاةّيعامسلا ةفاقثلا دّكؤي امب ثيداحألاب لالدتسالا بايغ )٥
 صصقلا يف )ةديعسلا( تاياهنلا يهو،هتلعف ىلع مدانلا بئاتلا ةروص يف))ىريحب(( راهظإ )٦
٩٠٢.نابهرلا اهداتعا يتلا

 يملع شاقن ةلاح ءاشنإ بتاكلا اهنم در ُي ملو،يلازعنا ينارصن طسو يف ةّصقلا هذه تبتك)٧
،ةربتعم ةّيخيرات لوصأة ّيأ نع ةديعبو يفشتلا يف ةبغرلاب ةعبشم ةياور مّدقي هنإذإ،نيملسملا عم
 هل مّدقي،)!!( ةّكم يفr لوسرلل ا ًمزالم))ىريحب(( بهارلا لعج دق هنإ ىتح
 ةّيمالسإلا ةياورلا ّنأ مغر !!سانلا ىلإ هيقلي رمأ ىلإ جاتحا امّلكعئارشلاو دئاقعلا ليصافت
!rلوسرلا ةلوفط يف بهار عم رباع ءاقل ريغ ركذت ال،ةّصقلا هذه لصأ يه يتلا )ةفيعضلا(

٩٠٠
.Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend,  p؛ ١٩١ ٩٠١
.ىريحبل ذيملت نع ةصقلا بهارلا اذه يوريفينايرسلا صنلا امأ ،يبرعلا ّصنلا يف اذه

٩٠٢
 اهيوري ناك يتلا صصقلا ىلإ اهلصأ يف دوعت))ةفارخ(( ينعت يتلاو ةّيمجعألا))Legend(( ةملك ّنأ فيرطلا نم

.ظعولا يف حماجلا لايخلا ىلع دمتعت يتلاو ،لكألا دنع نابهرلا



 ناطلس تحت ةئيب يف ا ّدح ّنأ ّالإ،ىراصنلا نيب ةّيناودعلاةصقلا هذه راشتنا مغر)٨
 لعجي ام وهو،جيجض نودو ةّيرسب لقتنت تناك  اّ إ لوقلا متحت،ءاملعو اًماكح نيملسملا
.اهجيورتو اهقالطنال ناكم نمآ ةريدألا
 ةّيلدجلا صوصنلافيز ىلإ اوراشأ دق داقنلا ّنإف،))ثفيرغ يندس((ةثاّحبلاكلذركذ امكو
 ةّيبرعلا دالبلا ىراصن ةغلب تبتك يتلاو،سانلل ةفورعملا م ايعأباه وفّلؤمرهتشي مل يتلاةّينارصنلا
 فّلؤملا ّنأ ىري))يندس(( ّنأ اًملع..٩٠٣ ّصنلا اذه اهنمو،)ةّينمرألاو،ةّيطبقلاو،ةّينايرسلا(
 نماثلا نرقلا رخآ ىلإ دوعي-يبرعلا صنلا لصأ وه يذلا-ينايرسلا ّصنلا ّنأو،لوهجم ينايرس
٩٠٤.عساتلا نرقلا لّوأ وأ

 ىدم ىلع مالسإلا دض ينايرسلا ينابهرلا طاشنلا يفاًزراب اًجهنم قالتخالاو فيرحتلا ناك دقل
٩٠٥.ةليوط نورق

))ىريحبب((rلوسرلا ءاقل ةياور ةلاصأ ّدض مهسفنأ نييبرغلا داّقنلا نم ددع فقو دقل و
Clément(())راوه نميلك((مهنمو،بهارلا Huart((

 ديدج ردصم((هلاقم يف لاق يذلا٩٠٦

٩٠٣
Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque, Christians 

and Muslims in the World of Islam, N. J.: Princeton University Press, ٨٠٠٢ ,  

p. ٩٣٩٠٤
 ةّيخيرات ةّيفلخ نع فشكت ةّصقلا هذه ّنأ ىلإ))Armand Able((بهذ دقو،٨٣ ص،قباسلا ردصملا

 Armand Abel, ‘L’Apocalypse de؛رظنا( عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ دوعت بتاكلل

Bahira et la notion islamique de Mahdi,’ in Annuaire de L’Institut de 

Philologies et d’Histoire Orientales ٣( ٣٥٩١ ) ١- ٢١(
٩٠٥

 Michael ,اهخسنب اوماق يتلا تاطوطخملل-مالسإلاب ةقّلعتملا- نايرسلا نابهرلا تافيرحت يف رظنا

Philip Penn, ‘Monks, Manuscripts, and Muslims: Syriac textual changes 

in reaction to the rise of Islam,’ in Hugoye: Journal of Syriac Studies, Vol. 

٢,٢١ , ٥٣٢ - ٧٥٢



،تفشتكا يتلا ةّيبرعلا صوصنلا(( :))Une Nouvelle Source du Coran(())نآرقلل
 لايخلا ريغ يروسلا بهارلا اذه رود يف ىرُي نأب حمستال،تقولا كلذ ذنم تسردو،ترشنو
,Les textes arabes qui ont été trouvés(()).فرصلا publiés et étudiés depuis 

lors, ne permettent de voir dans le rôle attribué a ce moine syrien 

qu'une pure fantasmagorie((
٩٠٧.

٩٠٦
 تاساردلل ة ّيقيبطتلا ةسردملا يف تاساردلل ا ًريدمو،ةّيحلا ةّيقرشلا تاغللا ةسردم يف اًذاتسأ لمع :تراوه نميلك

.ةّيمالسإلا دالبلل يسنرفلا رامعتسالا ةمدخ يف لمع.سيراب يف ايلعلا
٩٠٧

Journal Asiatique, Juilet- aout, ٤٠٩١ , p. ٧٢١







 جضني مث،هتفاقثو هميلعت ضرألا هجو ىلع ناسنإ ّمت ُي نأ ةداعلا ىرجم يف لاحملا نم هنإ-ت
 ًةفداصم- يقل هنأ در ،هلك ملاعلا ذاتسأ حبصيل؛فقثتو ملعت اميف دوهعملل قراخلا جضنلا
 الا ًيمأ ناكو ،ةراجتلاب ميلعتلا نع ًالغتشم ذيملتلا اذهناك دقف،نابهرلا نما ًبهار-ا ًقافتاو
 يف ةليقث ةنامأل ًالماح ناكو ،ىلوألا ةرملا يف ه ّمعلا ًعباتا ًريغص ناكو ،ةباتكلا الو ةءارقلا فرعي
ا راجتو ةجيدخ لام يف صالخإلاو دهعلا ةنامأ يهو ،ةيناثلا ةرملا يف اهيدؤي نأ دب ال هقنع
٩٠٨.ةيناثلا ةّرملا يف ماشلا ىلإ رفاس امدنع

 خيراتلا انربخيو،نآرقلا نم ىلوألا تايآلا لوزن دعب ّمت))لفون نب ةقروب((r لوسرلا ءاقل-ث
 نمr دمحم هيلع ه ّصق ام عمسامل))ةقرو(( نأب انربخي امك ،ءاقللا اذه ترضح دق))ةجيدخ(( نأب

 هلعج ام مالسلا هيلع))ىسوم(( ىلع لزن يذلا سومانلا صئاصخ نمهيف دجو؛يحولا ةفص
 دقو .امهنيب ناك ام طقف وه اذه ،ا ًريصن و هل ا ًءدر نوكيل رمعلا هب دتمي نأ ىنمتيو هتوبنب ّرقي
.ا ًدج ريسي نمزب ةلباقملا هذه دعب مرهلا خيشلا))ةقرو(( يفوت
  تاحفص هنمألميل هداتريr دمحم ناك يذلا دروملا يه ةينارصنلا نوكت نأ نكمي ال-ج
)نايدأ( كانه تناك دقف ،برعلا ةريزج يف ةينارصنلل ةحضاو ملاعم كانه نكت مل ذإ ؛هباتك
 Isaac(())روليتقاحسإ(( لاق ىتح،ةفورعملا تاينثولا بناج ىلإ ةلالضلا يف ة ّفسم ةينارصن

Taylor((
 دمحم هدجو ام ّنإ(( :اهئانثأوr دمحم ةثعب لبق تناك يتلا ةينارصنلا نعا ًثدحتم٩٠٩

 ةفارخ نوكي نأ ودعي ال،اهلهأ ىلإ اًقيرطم ّوق مهل تدهم امنيأ،تاهاّجتالا عيمج يف هؤافلخو
 ؛ةّينايبصو ةلحنم ةّيسنك تاسراممو،ةفرجعتم ةّيسنك بهاذمو،ةحقوو ةشحاف ةّينثوو،ةعقدم
 دقل ... هللا نم لسرك،ملاعلا تافارحنا حالصإب نوفّلكم مّ أ اورعش دق ءاهبنلا برعلا ّنإ ّىتح
٩١١)).))هبّدؤي((وةّرحلا نبا نم))رخسيل(( هئارحص نم٩١٠ة َم َألا نبا جرخ

٩٠٨
٢/٦٢٣،م٥٩٩١،ـه٥١٤١ ،يبرعلا باتكلا راد :توريب ،نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم ؛رظنا
٩٠٩

.يزيلجنإ خّرؤمو فوسليف :)م٥٦٨١-م٧٨٧١( روليات قاحسإ

٩١٠
!))ةراس(( نبا :ةرحلا نبا لباقم يف،))رجاه(( نبا :ة َم َألا نبا



 ا ًضيأ))The New Catholic Encyclopaedia(())ةديدجلا ةّيكيلوثاكلا ةعوس وملا(( لوقتو
  ةّيحيسملا ةسينكلا ةسسؤم ّنإف كلذلو ؛ةّينارصنلا ىلإ ةوعدلاب زاجحلا ّسُمت مل((:نأشلا اذه يف

.((
٩١٢

 دحأ يف ىسيعل ةروص فاشتكا معز نأرمألا هبغلب ثارت دوجو نم مغرلاب ..((:))ليب(( لاقو
 هّنإف ؛ةبعكلا ةدمعأ

((
٩١٣

:يه،مالسإلا روهظ نمز ةّيبرعلا ةّينارصنلا ءاول لمحت )تاعامج( ثالثمهأ تناك دقل
 نرقلا يف اورجاه دق اوناكو .ةكم نع ةديعب ةفاسم ىلع ماشلا يفمهّرقمو ةنساسغلا )١(
 ةثعبلا ناّبإ،رارقتسالا مدع نم ةلاح نوشيعي اوناك دقو .ماشلا يف ناروح ىلإ نميلا نم ثلاثلا
٩١٤.م٤١٦/م٣١٦ ةنس مهتلود سرفلا مده دقف،ةّيوبنلا

 .ةّكم لهأ ىلعينيد وأ يبدأ ناطلس مهل فرعي الو،نميلالامشيفنارجن لهأ )٢(

٩١١
Isaac Taylor, Ancient Christianity and the Doctrines of the Oxford 

Tracts, Philadelphia: Herman Hooker, ٠٤٨١ , ٤٦٣/١ - ٥٦٣٩١٢
New Catholic Encyclopaedia, The Catholic University of America, 

Washington D C, ٧٦٩١ , ١/ ١٢٧ - ٢٢٧ (Quoted by, Khâlid al-Khazrâjî and 

others, The Prophet's Wives Teaching the Bible?)

٩١٣
Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, ٥٢٩١ ; 

٨٦٩١ , The Gunning Lectures Edinburgh University, London: Frank Cass 

and Company Limited, p. ٢٤ (Quoted by, Khâlid al-Khazrâjî and others, 
Is The Bible Really The Source Of The Qur'ân? )

٩١٤
,Edmond Power؛رظنا Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. ٢, No. ٧

(Sep., ٣١٩١ ), p. ٥٠٢



 سداسلا نرقلا رخآ يف مهرصنت ناكو،قارعلا يف ةريحلا يف اوشاع دق و،ةرذانملا )٣(
٩١٥.يداليم

!؟ةّينارصنلا ةّينيدلا ةفاقثلاب لاصتا ةّكمل راص،نذإ،فيك
نيذلا ىراصنلا ّنأ ظحالن(( :هلوق يف،ةماه ةّيخيرات ةقيقح))سبووف روثرآ((دقانلافيضيو
.مهل ةغلك ةّينانويلا نونبتيو ةّيتسنّلهلا ىلإ نولّوحتي ةّيبرعلا دالبلا يف نيدلا لاجر كلس نولخدي
 ةهج،دعبألا يضارألا يف-تاطوطخملا كلذ ىلع دهشت امك-هّنأ اًضيأ رارقإلا نم ّدب ال
 يغلي ام وهو ..٩١٦)).يبرعلا رصنعلا ةبّرشتم،ماقملا سفن ةّينايرسلا ةجهللا تّلتحا،قرشلا
.برعلا ةغلب ةّيدقعلا هروذج هسفنل دمي يذلا ينارصنلا يبرعلا يوغللا نايكلا

 مهل فرعت مل ذإ؛مهنيدب برعلا دالب يف ىراصنلل ة ّيحطسلا ةفرعملل خيراتلا دهشي-ج
 ةّينارصنلا قرفلا نيب عارصلا يف ةزراب وأ ةحضاو راودأ وأ ةيتوهال تالجاسم وأ ةّينيد تاطاشن
 نوكلمي ال اوناك،ينثولا ةريزجلا عمتجم يف مهتيشماه ىلإ ةفاضإلاب ب رعلا ىراصنلا ّنأ امك ..
))Dozy(())يزود(( قرشتسملا لوقي اذه يفو؛رظنلا فقوتسي ام ةّينارصنلا مولع نم

 تناك(( :٩١٧
 نم ضماغ ٌلكشو ةّيحيسملاو ةّيدوهيلا ؛دّمحم نمز يف ةّيبرعلا دالبلا مستقت تانايد ثالثكانه
 نم ةّلق ريغ ةّيحيسملل نكي مل ...ا اميإل ةصلخم طقف يه ةّيدوهيلا لئابقلا تناك اّمبر .ةّينثولا
٩١٨)).اًدج ةّيحطس ا  مهتفرعم تناك،ا  نينمؤملا لج ّنإ ذإ ؛ا  نيفراعلا عابتألا

٩١٥
 ,Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century؛رظنا

Washington: Dumbarton Oaks, ٢٠٠٢ , ١٧١/١/٢

٩١٦
Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript 

Studies, p. ٥٧٢
٩١٧

 خيراتب ةيانعو ةّيوغللا تاساردلاب مامتها هل ناك .يدنلوه قرشتسم:)م٣٨٨١-م٠٢٨١( يز ود تراهنير
.ةملسملا سلدنألا

٩١٨
Reinhart Dozy, Spanish Islam: a history of the muslims in Spain, tr. 

Francis Griffin Stokes, London: Chatto & Windus, ٣١٩١ , p. ٣١



 ةتباثلا هت ّيمأل سدقملا باتكلا ىلع ةرشابم ةروصب عل ّطي نأrدمحم ناكمإب نكيمل-ح
.ةّنسلاو ميركلا نآرقلاب

 هنالعإ دعب،باتكلا لهأ  ءاملع دي ىلع ليجنإلا و ةاروتلا سرد دقr دمحم نوكي نأ وه
 :يندملا دهعلا يف وأ يكملا دهعلا يف ءاوس دودرم لامتحاوهو ..هتّوبن

 ّالإ نودبي الف ؛مهنيب مهمولع نوركتحي مّ أ اوفرع دق نمزلا كاذ يف باتكلا لهأ ناك-
.مهرافسأ اه ّمضت يتلا ريغ مهنيد نع ةروص ميدقت عم،ليلقلا

 ىسوم هِب ءاج يذَّلا باَتكْلا َلزنَأ نم ْلُق ءيش نم ٍرشب ىَلع هّللا َلزنَأ ام ْاوُلاَق ْذِإ هِردَق قح هّللا ْاوردَق امو{
٩١٩}اريثَك نوُفْخُتو اهَنودبُت سيطارَق هَنوُلعجَت ِسانلِّل ىدهو اروُن

 هّللا دنع نم وه نوُلوُقيو ِباَتكْلا نم وه امو ِباَتكْلا نم هوبسحَتل ِباَتكْلاِب مهَتنسْلَأ نووْلي اًقيِرَفَل مهنم نِإو{
٩٢٠}نومَلعي مهو بذَكْلا هّللا ىَلع نوُلوُقيو هّللا دنع نم وه امو

))سابع نبا(( نع نيحيحصلا يف ءاج ام كلذ ىلع دهشيو،ةّيدوهي ةفئاط ةّكم فرعت مل-٢
 ؟اذهام :لاقف ،ءاروشاع موي موصت دوهيلا ىأرف ةنيدملاr يبنلا مدق(( :لاق،هنع هللا يضر
 قحأ انأف :لاق ،ىسوم هماصف مهودع نم ليئارسإ ينب هللا ىجن موي اذه ،حلاص موي اذه :اولاق
.ةّكم يف ال ةنيدملا يف ناك دوهيلا ةفئاطب كاكتحالاف٩٢١)).همايصب رمأو هماصف .مكنم ىسومب

٩١٩
)١٩( ةيآلا ،ماعنألا ةروس
٩٢٠

)٨٧( ةيآلا ،نارمع لآ ةروس
٩٢١

 موي موص باب ،مايصلا باتك ،ملسمو ،٤٠٠٢/ح ،ءاروشاع موي موص باب ،مايصلا باتك ،يراخبلا هاور
٠٣١١/ح ،ءاروشاع



r هئاقل ىوس يكملا دهعلا يف باتكلا لهأ ءاملع دحأوr دمحم نيبا ًيلعف ءاقل دجن ال-٣
 هب ءاج ام لك هيلع بترتي نأ ًالقع ليحتسي فطاخ ءاقل هنأ َتملع دقو ،))لفون نب ةقروب((
.r نييبنلا متاخ
 نيب وأ ىراصنلاو دوهيلا نيب ينيد لدج اهيف دجوي الف ةيكملا ةئيبلا ىلع ينثولا وجلا رطيس-٤
.ةصاخلل الوةماعلل ةحاتم نكت مل باتكلا لهأ مولع ّنأ امك ،نيينثولاو امهدحأ
))جنلول(( فّلأامل ّىتحو،رهاظ دوجو اهيف ىراصنلل نكي ملو،اًيريصنت اًطاشنةّكم فرعت مل-٥
 Die Wiederentdeckung des(( رخآلا هباتكو،ةّكم يف ةّينارصنلا لوح هثحب ا ًرخؤم

Propheten Muhammad: Eine Kritik am" christlichen"((-ركذي مل-م١٨٩١ 
!!ةكم يف ةدحاو ةّينارصن ةّيصخش
 :ةثالثمهرمأ ىّدعتي الr لوسرلا يرصاعم نم ةّكم يف ى راصن م إ ليق نم ّنأ يه ةقيقحلاو
 يف ظح ول ام مهأ نمو ..٩٢٢))ثريوحلا نب نامثع((و))شحج نب هللا ديبع((و،))لفون نب ةقرو((
:م أ ءالؤه رمأ

oةصاخ،اًرّـثؤم نوكي نأ لّوألا ليجلا يف ضرتفي سيلو،ىراصنلا نم لّوألا ليجلااوناك 
.هئاربك نم اونوكي ملو، ًالصأ مهلغشت نيدلا اذهل ةوعدلا نكت مل اذإ

oمهدّحوت ةسينك اونبي ملو،عّمجت مهل فرعي ملف ؛ضعب نع لزعم يف نوشيعي اوناك.

oبهاذم ىلع اوناك م أ ّنظلا حجري امب ؛اًناكم ةدعابتمو ةفلتخم مهرّصنت صصق 
.ةفلتخم ةّينارصن

o٩٢٣.ةّكم لهأل ةّينيدلا ةفاقثلا يف رثأ م ايعأل فرعي ال

٩٢٢
٢٦٢-١/١٥٢ ،ةّيوبنلا ةريسلا ،ماشه نبا ؛رظنا



o))يبنلاب هتلص تفرع دق))لفون نب ةقرو r،اًدحاو ًءاقل زواجتت ال ذإ ةضراع يهو 
!ا ًريصق
o))يف ربخلاو،رّصنت دق هّنإ ليق كانهو،ةشبحلا ىلإ رجاه مث،ملسأ))شحج نب هللا ديبع 

 ىلعو،رظن هتوبث يفف،٩٢٤نيثّدحملا دنع للعلا نم لاخ قيرط نم تبثي ال هرّصنت
 نب هللا ديبع(( ّنأ ىلع هيف ليلد ال هنأل ؛اًئيش بابلا اذه يف تبث ُي ال ه ّنإف هتّحص ضرف
 لهأاًضيأ هعّدي ملام وه و،كلذ))ديبع(( ىعّدا الو،r لوسرلا مّل َع دق))شحج
!ةّكم
oدقف))ثريوحلا نب نامثع(( اّمأ:

.تام اهيفو،ماقأ ثيحماشلا ىلإ ةّكم رداغو رّصنت )١(
٩٢٥.اهوحن وأتاونس ثالثب ةثعبلا لبقهتافو تناكو )٢(

  اهل ا ًينيد ةمظنم ةفئاط ّمضت ةئيب ىلإ ةلهاج ةئيب نم ًالاقتناr دمحمل ةبسنلاب يندملا دهعلا ل ّثمي
 نم له(( :لؤاستلا اذه ءادبإ ىلإ انعفدي ام وهو؛ةنيدملا دوهي ةفئاط يهو؛سّدقملا ا اتك
))؟ةسّدقملا مهبتك هتنمضت ام ىلعrا ًدمحم اوعلطأ نيذلا مهةاروتلا عابتأ نوكي نأ نكمملا
 :اهمهأ نم؛ةدع بابسأل؛بلسلابا ًعطق نوكتس ةباجإلا
 .ةروس٦٨ ةرجهلا لبق ةكمب لزن نأ دعب ةروس٨٢ ريغ يندملا دهعلا يف نآرقلا نم لزني مل-١

٩٢٣
 Ghada Osman, ‘Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in؛رظنا

Mecca and Medina: An Investigation into the Arabic Sources,’ in
Muslim World, ٩٠٩٤٧٢٠٠ , Jan ٥٠٠٢ , Vol. ٥٩ , Issue ١

٩٢٤
،ةرشع ةعباسلا ةنسلا ،نايبلا ةّلجم ،شحج نب هللا ديبع ةّدر ىوعد قيقحت ،نشوعلا هللا دبع نب دمحم ؛رظنا

م٢٠٠٢ ربمسيد،ـه٣٢٤١ لاوش ،٢٨١ ددعلا
٩٢٥

٢/٢٠٣،م٨٨٩١ ،ـه٨٠٤١ ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد،ةياهنلاو ةيادبلا ،ريثك نبا ؛رظنا



-نوك ّكشملا كلذ ىلع ّرصي امك– سّدقملا باتكلاوميركلانآرقلا نيب هباشتلا طاقن مهأ-٢
 لوطأ ضرعت يتلا يه ةيكملا روسلا نأ اندجول ينآرقلا صنلا يف انلّمأت اننأ ول و ،ءايبنألا صصق
 سوردلا صالختسا ةصرف ىوس ةيندملا روسلل كرتت ملو٩٢٦.ةقيقدلا اهليصافتب ةاروتلا صصق
 .ةزجوم تاحيملت يفا ًبلاغو،اهنم
 دقrا ًدمحم ّنإ لوقلا لعجي مهل هعيرقتو يندملا و يكملا نيدهعلا يف دوهيلل نآرقلا خيبوت-٣
 :لقعلا ةهادببا ًضوفرما ًرمأ ةنيدملا يف دوهيلا رابحأ دي ىلع مّلعت
 مويْلا مهيلو وهَف مهَلامعَأ ناَطيشلا مهَل نيزَف كلبَق نم ٍممُأ ىَلِإ انْلسرَأ دَقَل هّللاَت{:يكملا دهعلا يف
٩٢٧}ميلَأ باَذع مهَلو

 سْئِب اراَفسَأ ُلمحي ِرامحْلا ِلَثمَك اهوُلمحي مَل مُث ةاروَّتلا اوُلمح نيذَّلا ُلَثم{:يندملا دهعلا يف
٩٢٨}نيملاَّظلا موَقْلا يدهي َال هَّللاو هَّللا تايآِب اوبَّذَك نيذَّلا ِموَقْلا ُلَثم

٩٢٦
 مدآ نع فارعألا ةروس :صصقلا اذ  تينع يتلا ةيكملا تايآلا حضون نأشلا اذه يف ئراقلا دشرن ىتح

 ميهاربإو ،٩٤-٥٢ حون نع دوه ةروسو ،٢٩-٥٧ ىسوم نع سنوي ةروس ،٦٧١-٢٠١ ىسومو ،٥٢-١١
 نع ءارسإلا ةروسو ،٧٧-٦٢ طولو ميهاربإو مدآ نع رجحلا ةروسو ،فسوي نع فسوي ةروسو ،٢٨-٩٦ طولو
 ميرمو ىيحيو ايركز نع ميرم ةروسو ،٢٨-٠٦ ىسومو ،٥٢-٩ فهكلا لهأ نع فهكلا ةروسو ،٨-٤ ليئارسإ ينب
-٨٧ ناميلسو دوادو ،٠٧-١٥ ميهاربإ نع ءايبنألا ةروسو ،٨٩-٩ ىسوم نع هط ةروسو ،٣٣-١ خلا...ىسيعو
 ،٤٤-٧ ناملسو دوادو ىسوم نع لمنلا ةروسو ،٩٨١-٠١ خلا...حونو ميهاربإو ىسوم نع ءارعشلا ةروسو ،٢٨
 ةروسو ،٥٣-٤١ طولو ميهاربإو حون نع توبكنعلا ةروسو ،٢٨-٦٧ نوراقو ،٣٤-٣ ىسوم نع صصقلا ةروسو
 نع تايراذلا ةروسو ،٤٤-٧١ بويأو دوادو ناميلسو دواد نع ص ةروسو ،٤١-٠١ ناميلسو دواد نع أبس
 راد :تيوكلا ،يلع ميظعلا دبع دمحم/ت ،ميركلا نآرقلا ىلإ لخدم ،زارد هللا دبع دمحم نع( .٧٣-٤٢ ميهاربإ
.)٦٥١ ص،م١٨٩١ ،ـه١٠٤١ ،ملقلا

٩٢٧
)٣٦( ةيآلا/لحنلا ةروس
٩٢٨

)٥( ةيآلا/ةعمجلا ةروس



 مهَّل ٌليوَفاًليلَقانمَث هِب ْاورَتشيل هّللا دنع نم اَذـه نوُلوُقي مُث مِهيديَأِب باَتكْلا نوبُتْكي نيذَّلِّل ٌليوَف{
 دنع مُتْذَخَّتَأ ْلُق ةدودعمامايَأ َّالِإرانلا انسمَت نَل ْاوُلاَقونوبسْكي امم مهَّل ٌليوو مِهيديَأ تبَتَك امم
٩٢٩}نومَلعَت َال ام هّللا ىَلع نوُلوُقَت مَأ هدهع هّللا فلْخي نَلَف ادهع هّللا

 ام َّالِإ كيَلِإ هدؤي َّال ٍرانيدِب هنمْأَت نِإ نم مهنمو كيَلِإ هدؤي ٍراَطنقِب هنمْأَت نِإ نم ِباَتكْلا ِلهَأ نمو{
 مهو بذَكْلا هّللا ىَلع نوُلوُقيو ٌليِبس نييمُألا يف انيَلع سيَل ْاوُلاَق مهَّنَأِب كلَذ امئآَق هيَلع تمد
٩٣٠}نومَلعي

 هوُلَقع ام دعب نم هَنوُفرحي مُث هّللا مالَك نوعمسي مهنم قيِرَف ناَك دَقو مُكَل ْاونمؤي نَأ نوعمْطَتَفَأ{
٩٣١}نومَلعي مهو

 ىلع باتكلا لهأ خ ّبوي وهف،ذيملتلا ناسلب ال ذاتسألا ناسلبميركلا نآرقلا ثدحتي-٤
 :م اطلاغم دّنفيو،م افارخ فشكيو،م الاهج

 الَفَأ هدعب نم َّالِإ ُليِجنإلاو ةاروَّتلا تَلِزنُأ امو ميهاربِإ يف نوجآحُت ملِباَتكْلا َلهَأ اي{
٩٣٢}نوُلقعَت

 مُتنَأَأ ْلُق ىراصَن وَأ ادوه ْاوُناَك َطابسألاو بوُقعيو قـحسِإو َليعامسِإو ميهاربِإ نِإ نوُلوُقَت مَأ{
٩٣٣}نوُلمعَت امع ٍلفاَغِب هّللا امو هّللا نم هدنع ةداهش مَتَك نمم مَلْظَأ نمو هّللا ِمَأمَلعَأ

 ْلُق ةاروَّتلا َلزنُت نَأ ِلبَق نم هسْفَن ىَلع ُليئارسِإ مرح ام َّالِإ َليئارسِإ ينبِّلاًلـح ناَك ِماعَّطلا ُّلُك{
٩٣٤}نيقداص مُتنُك نِإ اهوُلْتاَف ةاروَّتلاِب ْاوُتْأَف

٩٢٩
)٠٨-٩٧( ناتيآلا/ةرقبلا ةروس ٩٣٠
)٥٧( ةيآلا/نارمع لآ ةروس ٩٣١
)٥٧( ةيآلا/ةرقبلا ةروس ٩٣٢
اهدعب امو)٥٦( ةيآلا/نارمع لآ ةروس ٩٣٣
)٠٤١( ةيآلا/ةرقبلا ةروس



 ءاشي فيَك قفني ِناَتَطوسبم هادي ْلب ْاوُلاَق امِب ْاونعُلو مِهيديَأ تَّلُغ ٌةَلوُلْغم هّللا دي دوهيْلا تَلاَقو{
 ِموي ىَلِإ ءاَضْغبْلاو ةوادعْلا مهنيب انيَقْلَأو ارْفُكو اًنايْغُط كبر نم كيَلِإ َلِزنُأ ام مهنم اريثَك نديِزيَلو
بحي َال هّللاو اداسَف ِضرَألا يف نوعسيو هّللا اهَأَفْطَأ ِبرحْلِّل اراَن ْاودَقوَأ امَّلُك ةمايقْلا
٩٣٥}نيدسْفمْلا

 نمم رشب مُتنَأ ْلب مُكِبوُنُذِب مُكبِّذعي ملَف ْلُق هؤابحَأو هّللا ءانبَأ نحَن ىراصنلاو دوهيْلا تَلاَقو{
 هيَلِإو امهنيب امو ِضرَألاو تاوامسلا كْلم هّللو ءاشي نم بِّذعيو ءاشي نمل رفْغي قَلخ
٩٣٦}ريصمْلا

٩٣٧}...ميرم نبا حيسمْلا وه هّللا نِإ ْاوُلاَق نيذَّلا رَفَك دَقَل{

 نوُلوُقي امع ْاوهَتني مَّل نِإو دحاو هـَلِإ َّالِإ هـَلِإ نم امو ةَثالَث ثلاَث هّللا نِإ ْاوُلاَق نيذَّلا رَفَك دَقَّل{
٩٣٨}ميلَأ باَذع مهنم ْاورَفَك نيذَّلانسميَل

 م رح يف ةاروتلا عابتأ كلذ لغتسال؛دوهيلا رابحأ دي ىلع ذملتت دق ناكrا ًدمحم نأ ول-٥
 نأ مّلعملا اذه نم اوبلطلو،هنطومو،همّلعم مسا ملاعللاونلعألو،ةديلولا هتوعد دضو،هدض
 ! اولعفلو .. اولاقلو ..ةقيقحلا هذه نلعي
 هذه ميركلا نآرقلا ركذو،ةّيبرعلا ةريزجلا يف باتكلا لهأ نم مالعأr لوسرلا ةّوبنب نمآ-٦
:r دمحمناسل نم ال هناحبس هللا دنع نم هدئاقعو هنآرقب مالسإلا ّنأ ىلع ًاليلدت،ةقيقحلا

٩٣٤
  )٣٩(ةيآلا/نارمع لآ ةروس
٩٣٥

)٤٦( ةيآلا /ةدئاملا ةروس
٩٣٦

 )٨١( ةيآلا / ةدئاملا ةروس
٩٣٧

)٧١( ةيآلا/ةدئاملا ةروس
٩٣٨

)٣٧( ةيآلا/ ةدئاملا ةروس



 انبر نم قحْلا هَّنِإ هِب انمآ اوُلاَق مِهيَلع ىَلْتي اَذِإونونمؤي هِب مه هلبَق نم باَتكْلا مهانيَتآ نيذَّلا{
 اممو َةَئيسلا ةنسحْلاِب نوؤرديو اوربص امِب ِنيَترم مهرجَأ نوَتؤي كئَلوُأنيملسم هلبَق نم انُك اَّنِإ
٩٣٩}نوُقفني مهانْقَزر

 نورَتشي َال هّلل نيعشاخ مِهيَلِإ َلِزنُأ آمو مُكيَلِإ َلِزنُأ امو هّللاِب نمؤي نمَل ِباَتكْلا ِلهَأ نم نِإو{
٩٤٠}باسحْلا عيِرس هّللا نِإ مِهبر دنع مهرجَأ مهَل كئـَلوُأاًليلَق انمَث هّللا تايآِب

نيميقمْلاو كلبَق نم َلِزنُأ امو كيَلِإ َلِزنُأ امِب نونمؤي نونمؤمْلاو مهنم ِمْلعْلا يف نوُخسارلا ِنكـَّل{
٩٤١}اميظع ارجَأ مِهيتؤنس كئـَلوُأ ِرخآلا ِمويْلاو هّللاِب نونمؤمْلاو ةاَكزلا نوُتؤمْلاو ةالصلا

 ِناَقْذَألل نورخي مِهيَلع ىَلْتي اَذِإ هلبَق نم مْلعْلا ْاوُتوُأ نيذَّلا نِإ ْاونمؤُت َال وَأ هِب ْاونمآ ْلُق{
٩٤٢}ادجس

٩٤٣}الوعْفمَل انبر دعو ناَك نِإ انبر ناحبس نوُلوُقيو{

٩٤٤}اعوشخ مهديِزيونوُكبي ِناَقْذَألل نورخيو{

 امو هِب نمؤي نم ءَالؤه نمو هِب نونمؤي باَتكْلا مهانيَتآ نيذَّلاَف باَتكْلا كيَلِإ انْلزنَأ كلَذَكو{
٩٤٥}نورفاَكْلا َّالِإ انتايآِب دحجي

 نَأ ترمُأ امَّنِإ ْلُق هَضعب ركني نم ِبازحَألا نمو كيَلِإ َلِزنُأ امِبنوحرْفي باَتكْلا مهانيَتآ نيذَّلاو{
٩٤٦}بآم هيَلِإو وعدَأ هيَلِإ هِب َكِرشُأ الو هّللا دبعَأ

٩٣٩
)٤٥-٢٥( تايآلا/صصقلاةروس ٩٤٠
)٩٩١( ةيآلا/نارمع لآةروس ٩٤١
)٢٦١( ةيآلا/ءاسنلا ةروس ٩٤٢
)٧٠١( ةيآلا/ءارسإلا ةروس ٩٤٣
)٨٠١( ةيآلا/ءارسإلا ةروس ٩٤٤
)٩٠١( ةيآلا/ءارسإلاةروس ٩٤٥
)٧٤( ةيآلا/توبكنعلاةروس ٩٤٦
)٦٣( ةيآلا/دعرلاةروس



{٩٤٧

 نمآَف هلْثم ىَلع َليئارسِإ ينب نم دها
{٩٤٨

 فرعُي اللامتحاوهو،)ةكم لهأ(برعلا دي ىلع ليجنإلاو ةاروتلا سرد دقrا ًدمحم نأ وه
 :اهمهأ نم؛ةريثك تاضارتعا مامأ دمصيال و،هاّنبتي بحاص هل
 دنع ام ضقنت وأ ضرعت يتلا قئاقحلا لك اوكلتمي نأ نم لهجأ مهو ..)ة ّيمأ ة ّمأ( ةكم لهأ-١
 .ةسّدقملا مهرافسأ يف باتكلا لهأ
 ّنأ الإ،نيقباسلا ءايبنأ صصق ضعب ىلع نيعلطمةّكم لهأ نوكي نأ نكمملا نم ه ّنأ مغر-٢
 صيصنتلا نود نكامألاو ءامسألاك ةماعلا رابخأ ةبترم زواجت دق نوكي نأ نكمي ال عالطالا اذه
٩٤٩.لايخلا يف ةفرسم ريطاسأ ركذ يفنوّطروتيسف اهركذ اولواح نإ يتلا ةقيقدلا ليصافتلا ىلع

 تاعوضوملا دوجو مدع اهمهأ ؛بابسأل كلذو،سّدقملا باتكلا صصقب برعلا مامتها مدع-٣
 صصقلاب مهفغش مدع ىلإ ةفاضإلاب اذه .. مهتتشتو،ددجلا نيقنتعملا ةردنو،م دأ يف ةينيدلا
٩٥٠.ينيدلا

٩٤٧
)٢٨( ةيآلا/ةدئاملا ةروس ٩٤٨
)٠١( ةيآلا/فاقحألا ةروس ٩٤٩
 بلجي يذلا وه ناك ءارثلاو خذبلا ملاع نأ ينعي امم ..ناميلس كلملا خيراتب هرعش يف))ينايبذلا ةغبانلا(( متها

 نم سانلا هابتنا بالجتسا اهضرع نم ةياغلا ةيروطسأا ًصصق ينعي نيقباسلا خذب نع ثيدحلا نأ مولعمو،مهمامتها
.)٥٤١ص ،ميركلا نآرقلا ىلإ لخدم ،زارد هللا دبع دمحم( ءامهدلا ٩٥٠

 ىلع صقي عرش دقف ،نآرقلا صصقلا ةسفانم دارأ امدنع))ث راحلا نب رضنلا(( هب ماق ام لالخ نم كلذ زربي
 لخدم،زارد هللا دبع دمحم ())رادنفسا((و))متسر(( لثم اهلاطبأ تارماغمو ،ىمادقلا سراف كولم ريطاسأ هيعمتسم
..)٥٤١ص ،ميركلا نآرقلا ىلإ



 :اهركذ يتلا ةرباغلا ممألاو ءايبنألا صصقب هتينابر حلاصل نآرقلا جتحا-٤
 اَنْأشنَأ انكَلونيدهاشلا نم تنُك امو رمَألا ىسوم ىَلِإ انيَضَق ْذِإ يِبرَغْلا ِبناجِب تنُك امو{
 انُك انكَلو انتايآ مِهيَلع وُلْتَت نيدم ِلهَأ يف ايِواَث تنُك امو رمعْلا مِهيَلع َلواَطَتَف اًنورُق
٩٥١}نيلسرم

 نِإ رِبصاَف اَذـه ِلبَق نم كموَق َالو تنَأ اهمَلعَت تنُك ام كيَلِإ اهيحوُن ِبيَغْلا ءابنَأ نم كْلت{
٩٥٢}نيقَّتمْلل َةبقاعْلا

 تنُك اموميرم ُلُفْكي مهيَأ مهمالْقَأ نوُقْلي ْذِإ مِهيدَل تنُك امو كيَلِإ هيحوُن ِبيَغْلا ءابنَأ نم كلَذ{
٩٥٣}نومصَتْخي ْذِإ مِهيدَل

 ءايبنألا نع هاور امب هتينابر ىلع نآرقلا لدتسا امل،برعلا دنعا ًمولعم ناك صص َقلا اذه نأ ول
.r دمحم ةوبن تابثال برعلا هملعي امب باتكلا لدتسي فيك ذإ ؛نيقباسلا
 نأ نكمي ال باتكلا لهأ رافسأ ميركلا نآرقلا اهيف قفاو يتلا ةقيقدلاو ةريثكلا ليصافتلا-٥
 )نيوانع( ةعومجم الإ باتكلا لهأ نع فرعت ال سانلا نم ةّمأ قيرط نعr دمحم ىلإ لقتنت
:نيخراص نيلاثمب ةلأسملا هذه حّضون انلّعلو.ةمئاع

 نوعدَتَأنوُقَّتَت َالَأ هموَقل َلاَق ْذِإنيلسرمْلا نمَل سايْلِإ نِإو{ :ىلاعت لاق :§
 وه صنلا اذه ..٩٥٤}نيلوَألامُكئابآ برومُكبر هَّللانيقلاَخْلا نسحَأ نورَذَتواًلعب

 ا ًملع،سدقملا باتكلا يف اًضيأ تدرو يتلا يبنلا )ايليإ( ةّصقنع يلج حضاو ثيدح
،)سايليإ())Ἠλίας(( ةّينانويلا يف بتكييربعلا)وها ّيليإ())והילא(())ايليإ((مسالا ّنأ

٩٥١
٩٥٢ )٥٤-٤٤(ناتيآلا /صصقلا ةروس
٩٥٣ )٩٤( ةيآلا /دوهةروس
)٤٤( ةيآلا /نارمع لآ ةروس
٩٥٤

)٦٢١-٣٢١( تايآلا /تافاصلا ةروس



 اذ  طبترت يتلا ةّينيدلاو ةّيرثألا نكامألا نم ريثكلا ماشلا يف برعلا ىراصنلا يّمسيو
 ىهني ناك))ايليإ(( ّنأ سدقملا باتكلا انربخيو.))سايلإ(( ةسينك وأ))سايلإ(( ةريدأب ّيبنلا
 مهرئاعش نمضهتدابع دوهيلا لخدأ نأ دعب))לעב(())لعب(( هلإلا ةدابع نع هموق
٩٥٥.))لعبلا(( دبعت تناك يليئارسإلا كلملا))باخآ(( ةجوز ّنأ ببسب

 اّ أىري،-ماقملا اذه يف انينعت يتلا يهو–اهنم ةرّكبملا ةصاخ،ريسافتلا يف رظانلاو
 يف))لعب((ـب دوصقملا ّنأ ىلع نيرّسفملا ةماعو،))لعب(( ةملك فيرعت يف ةريبك ةروصب ةبرطضم
  نبا(( لاق؛))ديسلا((و))برلا(( :ةغللا يف ةملكلا هذه يناعم مهأ ّنأ رابتعاب))برلا(( وه ةيآلا
 :ينعي ، ًالعب :يدسلاو ةداتقو ةمركعو دهاجمو امهنع هللا يضر لاق(( :))ريثك
))سايلإ(( مساةقباطملئاوألا نيرّسفملا نم دحأ نع ريسافتلا ركذت مل امك،٩٥٦))ا ًبر
 لباقملا ىلإ اًمود ةراشإلا يف نيرّسفملا ةداع فالخ ىلع،سدقملا باتكلا يف))ايليإل(( ينآرقلا
 اًريثك ّنأ برغألاو،تاشاردملا يف وأ دوملتلا يف وأ سدقملا باتكلا يف درو ءاوس،يباتكلا
 هللا ناوضر ةباحصلا مهنم و،ةّيوبنلا ةثعبلا دعب ىلوألا نورقلا يف نيلّوألا نيرّسفملا نم
 نأ هتداع نم سيل ميركلا نآرقلا ّنأ مغر،))سيردإ(( وه))سايلإ(( ّنأ ىلإ اوبهذ دق،مهيلع
 مساب اًيبن ركذي ال سدقملا باتكلا ّنأ امك،اًظفلنيدعابتمنيمسا دحاولا يبنلل يطعي
 ينآرقلا))سيردإ(( ّنأ-نيسرادلا نم ددع دنع–حجارلا نم هنأ ىلإ ةفاضإلاب،))سيردإ((
 نم دحأ نع ريسافتلا ركذت الو!!باتكلا لهأ رافسأ يف))خونخأ(( وه،مالسلا هيلع

٩٥٥
٨١و٧١و٦١ كولم١ ؛رظنا

٩٥٦
٤/٩٧٩١ ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،ريثك نبا



  يذلا٩٥٧))هّبنملا نب بهو(( ريغ،ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ةقيقدلا ةلاحإلل اًمهفنيمدقتملا
!لبق نم ًالصأ اًيدوهي ناك
  ةفرعمr دمحمل رّفوت تناك ةّيبرعلا ةريزجلا ّنأ هركذ قبس ام دعب دحأ نظي فيكف
!!؟ةّيباتك

٩٥٧
 ينب يف ىلاعت هللا هثعب ،نارمع نب نوراه نب رازيعلا نب صاحنف نب نيساي نب سايلإ وه :هبنم نب بهو لاقو((

 ةدابع نع مها و ،ىلاعت هللا ىلإ مهاعدف ،لعب :هل لاقي ًامنص اودبع دق اوناكو ،مالسلا امهيلع ليقزح دعب ليئارسإ
 سبحف ،مهيلع هللا اعدف ،دحأ مهنم هب نمؤي ملو ،مهتلالض ىلع اورمتساو ،دترا مث مهكلم هب نمآ دق ناكو ،هاوس ام
 ىلاعت هللا اعدف ،رطملا م اصأ مه نإ هب ناميإلا هودعوو ،مهنع كلذ فشكي نأ هولأس مث ،نينس ثالث رطقلا مهنع
)٤/٩٧٩١ ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،ريثك نبا())... ثيغلا مهءاجف ،مهل



 نم ّنيعم رفس ىلإ ليحي نأ هتّقد يف ميركلا نآ رقلا رمأ نمغلب :§
 برع نيب ةّتبلا اًريظنهل فرعن ال ام وهو،اًيفرح هّصن هنع لقنيو سّدقملا باتكلا
 نمِروبزلا يف انبَتَك دَقَلو{ :٥٠١ ةيآلا،ءايبنألا ةروس يف ءاج دقف ؛نيينثولا ةّيلهاجلا
 يف ءاج ام نيع وهو،}نوحلاصلا يدابع اهُثِري ضرَألا نَأ ِرْكِّذلا دعب
.))ץרא-ושריי םיקידצ(( :٩٢ ددعلا،٧٣)روبزلا(رومزملا

!!!
٩٥٨))دواد ريمازم(( ال))باتكلا(( وه انه))روبزلا(( ىنعم ّنأ هسفن))ي ربطلا(( حّجرو لب

 انيَتآو{مالسلا هيلع))دواد(( باتك وه))روبزلا(( ّنأ يف حيرص ينآرقلا صنلا ّنأ مغر
 نامزلا كاذ يف ناك يذلا ديدشلا رسعلا ىلع ةلالد كلذ يفو!!!٩٥٩}اروبَز دوواد
.باتكلا لهأل ةسدقملا بتكلا ىلع فّرعتلا يف

 دوجوو)٣( ةّيباتكلا فراعملا راشتنا نمز يف )٢(٩٦٠نوملسملا ءاملعلا )١( دتهي مل اذإ :لوقنف
 فيكف ؛سدقملا باتكلا يف ةريغصلا ةّيئزجلا هذه عضوم ىلإ،م ولأسي مهرهظأ نيب باتكلا لهأ

٩٥٨
٩/٨٩ ،نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج،يربطلا ؛رظنا

٩٥٩
)٣٦١( ةيآلا /ءاسنلا ةروس

٩٦٠
 ىنعملا م زتلا اّمنإو ،اهيف اهعضوم فرعي هنأ رهظي مل،))دواد(( ريمازم ىلإ يه ةيآلا يف ةلاحإلا ّنإ لاق نم ّىتح

 رومزم صن قابطنا هعم شقان ُي نأ نود))ا ًروبز(( ىنعم مهف يف نيرّسفملا نيب فالخلا ّلظكلذلو؛ةيآللرهاظلا
.ةّينآرقلا ةيآلا ىلع٧٣/٩٢



 فرعت ال ةئيب يف شاع يذلا)٢( يمألا )١(r دمحم،قدأو اهنم قمعألواهيلإ يدتهي
!!؟يحولا وه نوكي نأ ّالإ..ةّيباتكلا فراعملا

 نم،باتكلا لهأ ءاملع دنع ليجنإلاو ةاروتلا سرد دقrا ًدمحم نإ لوقلا ّنأ انتبثأ نأ دعب
 امك-يمور دا ّدح ىلإ ميلعتلا اذه فرش بسنن نأ ةجاذسلا نم ودغي هنإف ،خيراتلا تالاحم
 :اهمهأ نم؛بابسأ ةدعل عبارلا لامتحالا ضفرن نحنو ..-r يبنلا اذهيرصاعمضعب هاعدا
 ،ينامأ الإ باتكلا ملعي ال داؤفلا يماع هنكل ..بتكيو أرقي ينارصن يمور دا ّدح))ربجلا((–١
 .هموق نم دحأ الوr دمحم اهفرعي ال ةناطر نوكت نأ هتءارق ودعت ال ناسللا يمجعأ
 رارسألا هباتك فشك يذلاr دمحملا ًذاتسأيماعلا يمجعألا اذه نوكي نأ نكمملا نم لهف
 نع قئاقح نم باتكلا لهأ يفخي ام فشك امك،ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيتنايدلا يف ةقيقدلا
 ىتف ّالإ دادحلا اذه ناك له  !؟ملعلا ىلع لضف لهجلل نوكي نأ نكمملا نم له !؟سانلا
 نم ةسدقملا مهرافسأ همضت ام نوملعي انرصع يف ى راصنلا نم ةماعلا ىرُت له لب ؟ا ًيماع
 !؟صصقو دئاقع
 ةماعلا نم ينارصن ىلإ ملعلا بسنن نأ زوجي لهف-كلذكا ًعقاو يهو- يفنلاب ةباجإلا تناك اذإ
٩٦١!؟ىتفلا اذه لثم ىلإ عساولا ملعلا اذه لك بسنن نأ زوجي له !؟يداليملا عباسلا نرقلا يف

 هنأل ؛شيرق نم ألملا مامأ كلذ نالعإ نع ىناوت املr دمحم م ّلعم وه))ربجلا(( ناك ول-٢
 نيعفتنملا حلاصم هعابتأ ددع ديازت ددهي أدب يذلا يبنلا اذه ءادعأ ىدل ةوظح كلذب نمضيس
 دأول ةعجان ةليسو داجيإ نع مهزجعل هلتق يف هوّداح نم رّكف يذلاو ،ةيبرعلا ةليبقلا هذه نم
 .اهددمت فقو وأ هتوعد
٩٦٢}رشب همِّلعي امَّنِإ{ :نيكرشملا ةلاقم نأ كردن نأ بجي-٣

 اوناك موقلا ءالؤه نأل درت مل،
 نوكرشملا هاف دق امنإو ،هيلإ وعدي امrا ًدمحم نّقل يذلا وهيمورلا ىتفلا اذه نأ نودقتعي

٩٦١
٦٦-٣٦ص،ملقلا راد :تيوكلا ،ميظعلا أبنلا،زارد هللا دبع دمحم ؛رظنا



 خيراتو نيقباسلا ءايبنأ صصقب قّلعت ام ةصاخ،r دمحم هب ىتأ ام ّنأ مهملعل،ةلاقملا هذ 
 نم رابخألا هذه ىقلت دقrا ًدمحم نإ ؛يمأ يبرع دنع نم نوكي نأ نكمي ال ،ةرباغلا ممألا
 .ممألا كلت رمأب ميلع وه نم دنع
 فرش اوبسني نأ نم موقلل رفم ال هنإفr دمحم ةوبن نوركني اوناك نيكرشملا نأ انملع اذإو
 لهأ ءاملع نم دناعملا ركف ىلإ برقأ الو،رابخألا كلتبا ًملع زاح نم ىلإ لجرلا اذه ميلعت
 ريرمتل ليبس نم ةّكم لهأ دنع دعي ملف،ءاملع ةّكم يف سيلو،كاذ مهل ّىنأ نكلو،باتكلا
 نم نوكي نأ )أ( مهاطرش هيف عمتجا ينارصن مالغ ىلإ ميلعتلاو ملعلا اذه ةبسن ريغ ةيرفلا
 نم نوكي نأ )ب( ًاليصأو ةركب هيلع يلميوrا ًدمحم يقالي ناك هنإ لاقي ىتح ةكم ناكس
 وهف !ناك دقو ..!؟ملعي ال امو لب ،نوملعي ال ام ملعلا نم هيلإ اوبسنيل مهت ّلمو م دلج ريغ
٩٦٣!رايتخا ال موقلا نم رارطضا نذإ

 مهلثمل نكي ملو.هتفا  مظعل، ًالاب هل اوقلي ملو،ضارتعالا نم هجولا اذه نوقرشتسملا لمهأ–٤
!هضعب ضعب ناكمإلا وأ باوصلا نم لمتحت تناك ول ةيرفلا هذه ربدتسي نأ

٩٦٢
)٣٠١( ةيآلا/لحنلا ةروس
٩٦٣

٤٦ص،ميظعلا أبنلا،زارد هللا دبع دمحم ؛رظنا





نآرقلا نم يآبمهلالدتسا ىراصنلا ىلع ركني وهو،هللا همحر))ةّيميت نبا(( بيرألا مامإلالاق
(( :ةلطابلا مهيواعد تابثإلميركلا

 هللا باتك نم ءيشب اوجتحا اذإ لالضلالهأ عيمج نأش اذكهو،
 ةمظعل كلذو؛،هئايبنأ مالكو
 دب الف،رودصلا يف امل ًءافشو قلخلل اًنايبوىده كلذ لعج هنإف،هئايبنأ ىلع ةلزنملا هللا بتك
 هب هللا قرفي ام نايبلاو ىدهلا نم نيعمجأ همالسو مهيلعهللا تاولص ءايبنألامالك يف نوكي نأ
 هللا ءايبنأ لبق نم ال،مهسفنأ لبق نم نوتؤي سانلا نكل،بذكلاوقدصلاو،لطابلاو قحلا نيب
٩٦٤)).ىلاعت

 ا ًدــمحم ّنأ ىــلع لــيلد،ىراــصنلا رافــسأو ميرــكلا نآرــقلا نيــب هباــشتلا هــجوأ ّنأ ىراــصنلا ىــعدا دــقل
rةــّجح رافــسألا كــلت يف ءاــج اــمل نآرــقلا ةــفلاخم ّنأ اوــعدا اــمك،موــقلا رافــسأ نــم سبــتقا دــق 
 .. لقنلا يف أطخأ دقr ا ًدمحم ّنأ ىلع
 نآرقلا ةيناّبر راكنإ ىلع موقلا ليلد هسفن وه سابتقالا ىوعد نالطبو نآرقلا ةينابر ىلع انليلدو
 .. ا ًضيأ رفانتلاو،امهنيب فلآتلا .. ةفلاخملاو هباشتلا هنإ .. سابتقالا ىوعد تابثإو

٩٦٤
٤/٣٤ ،يندملا ةعبطم :رصم ،حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا ،ةيميت نبا





 ةخـــسن ّالإ وــه اـــم ميرــكلا نآرــقلا ّنأ يقارـــشتسالا فيلأــتلا ةــيادب يف ةّيريـــصنتلا تاــباتكلا يف د َّد َرـَــت
 وـــه ةـــمهتلا هذـــهل لّوألا يعادـــلا ناـــكو،سّدـــقملا باـــتكلا رافـــسأ يف درو اـــمل فـــيفط ليدـــعت تاذ
 راــبخأو،ءاــيبنألا صــصق ليــصافت يف سدــقملا باــتكلاو ميرــكلا نآرــقلا نيــب دوــجوملا ريــبكلا هباــشتلا
 اــمهل ثــلاث ال نيــّلح ماــمأ ءرــملا ّنأ ىــلع ةــمئاق ةــعانقلا تــناكو .. دــئاقعلا ضــعبو،ةفلاــسلا مــمألا
 نـع وأ ةرـشابم ءاوـس-باـتكلا لـهأ رافـسأ نـم ساـبتقالااـّمإ؛هـيعادو هباـشتلا اذـه ردـصم طبضل
 ًءادــتبا ةــضوفرملا روــمألا نــم نآرــقلا ةــّيناّبرب رارــقإلا ناــكاــمل و .. يحوــلا هــّنأ وأ-يرــشب مــّلعم قــيرط
 تــئ ِّط ُو ّمث،ساــبتقالا ىوــعد وــهو رــخآلا راــيخلا ىلإ فارــحنالا مّتــحتملا نــمراــص ؛نيفلاــخملا دــنع
 ال ةــــجيتنللاــــًعبات ىعّدــــملا )ليلدــــلا( ناــــكف ؛قــــيرفلا اذــــه فرــــط نــــم ساــــبتقالا اذــــهىــــلع ةــــّلدألا
.لالدتسالاو طابنتسالا جهنمليملع ريغ ساكتنا يف؛سكعلا

 باــتكلا يف ةدراوــلا ليــصافتلا ةــفرعمل ليبــس هــل نــكي ملr لوــسرلا ّنأ ُلــبق نــم اندــنع تــبثاــمل و
..ماكحأ و ربخ نم هيف درو امل ؛ميركلا نآرقلل يوامسلا لصألاب رارقإلا مّتحت ؛سدّقملا

 باـتكلا يف درو اـم و ميرـكلا نآرـقلا يف ءاـج اـم نيـب هباـشتلا ّنإاـًضيأ انه لوقلا نم ّدب ال هّنأ امك
 يف اكرتــشا دــق اــم أل ؛ينارــصنلا دــنع نآرــقلا ةّيرــشب ىــلع ًاليــلد هــتاذب نوــكي نأ نــكمي ال سدــقملا

!!ةمصعلا تالطبمو يحولا ضقاون نم ةقداصلا رابخألا لقنسيلو،باوص

لوـــق معدـــت ةـــجح نوـــكي نأ نـــكمي ال سدـــقملا باـــتكلاوميرـــكلانآرـــقلا نيـــبتـــباثلا هباـــشتلا ّنإ
 ّنأ تـبثي نأ الإ ،هرـصع يف باـتكلا لـهأ ءاـملع ىدـل هدـجو اـم لقن دقr اًدمحم نأبنيرّصنملا
 هـتبثي مل اـم وـهو ،ىوعدـلا نـم اًروزو ًالطاـب الإ سيـل سدـقملا باـتكلاوميرـكلا نآرقلا هيلع قفتا ام
.مهتّينارصن ىلع اوناك ام ليبس هتابثإ ىلإ سيلو،ن ورصنملا

 اهدــنعمهيــلعف ؛ميرــكلا نآرــقلا ةــّيناّبر ّدرــل هباــشتلا اذــ  )ةدــحالملاك(ىراــصنلا ريــغ ّلدتــسا نإ اــّمأ
 لـــيطابأو ءاـــطخأ نّمـــضتي،سدـــقملا باـــتكلا ميرـــكلا نآرـــقلا هـــيف كراـــش يذـــلا ردـــقلا ّنأاوـــتبثي نأ



 باــــتك يفاــــًنعطم هباــــشتلا اذــــه ذاــــختال دــــيحولامهبكرــــم كاذــــف ؛خيراــــتلا اــــهيفني وأ لــــقعلااــــهابأي
 اذـه يف ا ًئيـش مّدـقت مل اـّ أ برـغلاو قرشلا يف ةفئاطلا هذهل ةيدقنلا تاساردلا دهشتو .. نيملسملا
 لوـقلا ا دـمع و،مـكحم لـيلد ىلإ دنتـست ال ةـلمجم لاوـقأ يه اّمنإو،دقنلاب هعّبتت نكمملا نم بابلا
 اــهيف اــم ّلــك ّنإو،تاــفارخلاو ريطاــسألا ريــغ ّمــضتال سدــقملا باــتكلا رافــسأ ّنإ ضافــضفلا ماــعلا
..ا ًنيد اهذختت ّمث ريطاسألا عنصتتناك يتلا ةفلاتلا ممألا عارتخاو با ّتكلا قالتخا نم وه

 نـــــماـــــًعون ّالإ سدـــــقملا باـــــتكلا رافــــسأ يف ىرـــــت ال يتـــــلا تاـــــساردلا نــــم عوـــــنلا اذـــــه ناـــــك دــــقو
 ةـّيجولويكرألا تاـساردلا تـناك ثـيح،رـشع عساتلا نرقلا يفا ًجئاروا ًعئاش،جذاسلا)رولكلوفلا(
 حمــست يتـلا ةــميدقلا ةداـملا فعــض ببـسب دـيئولا فــحزلا وأ بيبدـلا ةــلحرم شيـعت ةـّيجولوب و رثنألاو
 ىواعدـلاهذـه نـم اًددـع ّنأ ّنيبت ؛ةحّرشملا ةداملا عّسوتو ثاحبألارّوطت عم نكل،ةنراقملاو رظنلاب
 رهـشأ ّلـعلو .هـيلإ وعدـت وأ ةّينارـصنلا هـلثمت اـم ّلـكل ضـفار لـعف ّدر يـه اّمنإو،ناهرب ىلإ دنتست ال
 يف )نتجنبوـــت( ةـــسردم دـــي ىـــلع ةـــصاخ،رـــشع عـــساتلا نرـــقلا يفعاذ اـــم رـــمألا اذـــه ىـــلع لاـــثم
 ةـيادب يف ساـنلا ضـعب لاـيخ اـهقلتخا ةـيفارخ ةّيـصخش ّالإ سيـل))ميرـم نـبا(( حيسملا ّنأ نم،ايناملأ
 نيعادـلا رهـشأ ّنإ لـب،نيثحاـبلا نـم ةـليلق ةـّلق يف انمايأ يف بهذملا اذه رصحنا دقو،لّوألا ن رقلا
George Albert(())زـلو تربـلأ جروـج(( يناـملألا– نيرـشعلا نرـقلا يف هـيلإ Wells((-هـضقن دـق 
٩٦٥!نرقلا سفن رخآ يف هبتك ام يف هسفنب

 امدنع،))ضايع(( يضاقلا انل اهمدقي يتلا ةيقطنملا ةجيتنلا ىلإ صلخي نأ  ّالإفصنملاعسي ال هنإ
 :فّلكت الو،هيف لاعتفا ال،سلس،نيصر مالك يف،ميركلانآرقلا زاجعإ هوجوا ًددعم لاق

 ال ناك امم،ةرثادلا عئارشلاو،ةدئابلا ممألاو،ةفلاسلا نورقلا رابخأ نم هب أبنأ ام :عبارلا هجولا((
،كلذ ملعت يف هرمع عطقيذلا ةدحاولا ةصقلا هنم ملعي
 نأو،هقدصو،هتحصب كلذب ملاعلا فرتعيف.هصن ىلع هب ىتأيو،ههجو ىلعr يبنلا هدرويف
.ميلعتب هلني مل هلثم

٩٦٥
 رداصم دحأ وه يذلا))Q(())ردصملا(( ةّيخيراتب فرتعا ثيح )م٩٩٩١())The Jesus Myth(( هباتك يف

.ةّيمسرلا ليجانألا



،مهنع بغي ملو،ةنفاثم الو،ةسرادمب لغتشا الو،بتكي الو،أرقي ال؛يمأr هنأ اوملع دقو
.مهنم دحأ هلاح لهج الو

 ولتي ام نآرقلا نم هيلع لزنيف،اذه نعr ناك دقو
 ربخو،مهموق عم ءايبنألا صصقك؛ا ًركذ هنم مهيلع

 هيف هقدص ا ّمم
 امب نمآ ق ّفوم نمف،كلذل اونعذأ لب،ا  ءاملعلا
 اذه عمو،دساح دناعم ىقش نمو،ريخ نم هل قبس

  يف امب مهيلع هجاجتحا لوطو
 رابخأ نع هايإمهتينعتو،r هل مهلاؤس ةرثكو،مهفحاصم هيلع توطنا امب مهعيرقتو،مهبتك
  تانمضمو،مهعئارش موتكمب مهل همالعإو،مهريس تاعدوتسمو،مهمولع رارسأو،مهئايبنأ
 امو،مجرلا مكحو،ىسيعو،فهكلا باحصأو،نينرقلا ىذو،حورلا نع مهلاؤس لثم،مهبتك
 تمرحف مهل تلحأ تناك تابيط نمو،ماعنألا نم مهيلع مرح امو،هسفن ىلع ليئارسإ مرح
 نم كلذ ريغو،٩٦٦}ليِجنِإلا يف مهُلَثمو ةاروَّتلا يف مهُلَثم كلَذ{:هلوقو.مهيغبب مهيلع
،هبذك وأ كلذ ركنأ هنأ كلذ نم،هيلإ ىحوأ امب مهفرعو،م اجأف نآرقلا اهيف لزن ىتلا مهرومأ
 نباو،نارجن لهأك،هايإ هدسحو،هدانعب فرتعاو،هتلاقم قدصو،هتوبن ةحصب ح ّرص مهرثكأ لب

.مهريغو،بطخأ ىنباو،ايروص

 ىعد،ةفلاخم هاكح امل كلذ نم مهدنع اميف نأ ىعداو،ةتهابملا ضعب كلذ يف تهاب نمو
٩٦٧}نيقداص مُتنُك نِإ اهوُلْتاَفةاروَّتلاب ْاوُتْأَف ْلُق{:هل ليقف،هتوعد فشكو،هتجح ةماقإ ىلإ

٩٦٨.}نوملاَّظلا{ هلوق ىلإ

٩٦٦
)٩٢( ةيآلا /حتفلا ةروس ٩٦٧
)٣٩( ةيآلا /نارمع لآ ةروس ٩٦٨
)٤٩( ةيآلا /نارمع لآ ةروس



 ىلع ىقلي حقاوتمو،هدحج امب فرتعم نمف،عنتمم ريغ نكمم راضحإىلإ اعدو،خ ّب وو،ع ّرقف
.هدي هباتك نم هتحيضف

 الو،ا ًحيحص ىدبأ الو
 امم اريثَك مُكَل نيبي انُلوسر مُكءاج دَق ِباَتكْلا َلهَأ اي{ :ىلاعت هللا لاق؛هفحص نما ًميقس
٩٧٠)).٩٦٩}ريثَك نع وُفعيو ِباَتكْلا نم نوُفْخُت مُتنُك

ميركلا نآرقلا ةينابرل ةجح وه روكذملا هباشتلا نأىلإق ّقحملا ملاعلا اذه صلخ فيك ر ّبدتو رظناف
!هتيرشبلةجح ال
 ةـفلاتلا قرـفلاو ةقباـسلا ممألا رابخأ نعrا ًدمحم،م ايفلخ فالتخا ىلعة ّكملهأ لأس دقل
 مهرافــسأ يف ءاــج اــمم ريــثكلل اــًقفاوم يتأــي ينآرــقلا صــصقلا ناــكف،مهرــكذ سردــنا نيذــلا ءاــيبنألاو
..هتوبن يف نعطلل الخّدُم وأ ا ًصقنهلّتر ام يف نوري الو،هركذ ام هيلع نودري الف ..
 عطاـق ليلدـل،نيـلّوألا راـبخأ نـع هلاؤـسلrيبـنلا ىلإ برـعلايـينثوو باـتكلا لـهأ هجوت دّرجم ّنإ
 اوناــك موــقلا ّنأ وــل ذإ .. ّيــمألا يبرــعلا لــجرلا اذــه ىــلع ا ًدــج ساــق راــبتخالا اذــه ّنأ ىــلع رهاــب
 هـتوبن ىـلع ةـّجح اوـنوكيل مهـسفنأ اوـضرعاـمل،نيـلّوألا رابخأب هملع يف نو ّكشي ىتح وأ،نوملعي

r.. دـمحمل نيرـصاعملا ّنإ rرــمأ نـم مـلعي ال هـّنأ-هــل نوبّذـكملا مـهو– مهنـيقيل الإ هولأــس اـم 
 اـــمنإو،هديـــصر اـــ  معدـــي ةــّجح ه ّودـــع ىلإ ءرـــملا يدـــهي نأ يــقطنملا نـــم سيـــلو .. ا ًئيـــشنيقباــسلا
.ىلوألا هتوعد يفنب رارقإلاب همازلإو،هتّجح عطقو،هزيجعت ىلإ ىعسي نأ يقطنملا

٩٦٩
)٥١( ةيآلا /ةدئاملا ةروس ٩٧٠
 ،نامثع نب دمحم نب دلاخو دعس فوؤرلا دبع هط /ت ،ىفطصملا قوقح فيرعتب ءافشلا،ضايع يضاقلا

٩٧١-٨٧١ /١ ،م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١ ،افصلا ةبتكم :ةرهاقلا



 ءاج ام نيب فالتخالا هجوأ دّدعت ىدم ا ًنايع ىريل،ىراصنلا رافسألو ميركلا نآرقلل علاطملا ّنإ
 باتكلا يف تدرو ةقباس داومو،ةقورطم ةفيرط عيضاوم ّمضت فالتخالا هجوأو .. امهنيب
!مك ِحلا وأ تاياغلا وأ رصانعلا يف ليدعت عم سدقملا
 اننإف،ةعونتمو ةعساو ينارصنلا سدقملا باتكلاو ميركلا نآرقلا نيب فالتخالا ةدام تناكامل و
 رافسأ ماغر ىلع هئالعتساو ينآرقلا ّصنلا ءاقن ءالجب فشكي امب اهنم ضعبل ضرعنس
..ىراصنلا

 ؛اهدوبعمب سانلا فيرعتوه،٩٧١هلإ دوجورّرقت ةنايد ّلك هيلإ  حمطت ام مهأ ّنأ ّكش ال
 عوضوم وه بّرلا تاذب فيرعتلاعوضوم ّنأ بير الو ..هقلخ نم هديري ام و،هتافصو،همسا
..هراكفأب عّبشتي و هروطس نم لهني نأ نود ينيد باتك نم سبتقملا سبتقي نأ نكمي ال قئاش
ةينامسجلا ةيرشبلا تافصلاب سّبلتم وهف ؛)ةّيرشبلا( راضوأب ًالقثم ميدقلا دهعلا يف هلإلا ودبي
 فقاوملابا ًرثأت ةرئاثلا تالعفنالا،فقاوملا نم ريثكلا يف هحاتجتو ..٩٧٢هقلخل ا  ىّلجتي يتلا
 بنذملا باقعلا طوسب برض هبضغ يمح اذإو..٩٧٣ا ًئيش بيغلا نم ملعي ال هنأكو،ةئراطلا
 هبضغ ّدتحا اذإ هاذأ دتميو ..٩٧٥مهئابآ مثإب عبارلا ليجلا ىتح ءانبألا بقاعي وه و ..٩٧٤ءيربلاو

٩٧١
 عّسوو،هلإب ناميإلا هناكرأ نم ّنأ ىلإ مهضعب بهذف،)نيدلا( دودح فيرعت يف برغلا يف نوصصختملا فلتخا

،زارد هللادبعدمحم؛رظنا ( )لاثمك ةيذوبلا ةنايدلا ءالؤه مدقي ( ةيدقعلا تاموظنملا ّلك لمشيل فيرعتلا مهريغ
.)٠٤-٨٣ص ،نيدلا،ملقلا راد ،تيوكلا ،نايدألا ةسارد يف ةدهمم ثوحب ٩٧٢

 /٤٢جورخ ،٤١-٣٥/٧ ،٦٢/٤٢ ،٦٢/٢ ،٣٢-٨١/١٢ ،٨١/١ ،٧١/٢٢ ،٧١/١ ،١١/٥نيوكت ؛رظنا
٩٧٣ .١١-٣٣/٩ ،١١-٩

٤٢/٦١ ليئومص٢؛رظنا ٩٧٤
٣١/٦١ عشوه ؛رظنا



 باسح ىلع هتوربج نم فوخلا بلط نم رثكُيو ..٩٧٦مئاهبلاو عضرلاو لافطألا لتق ىلإ
٩٧٧!هتمحر

 بضغ اذإو ..٩٧٨بوعشلا مهلجأل دابأ،مهنع يضر اذإ؛دوهيلا ىوه كلف يف رودي وه و
،ةرهاعلا ةأرملاب هبشأ م أب مهما اك،ةّيسنجلا ةأمحلا يف ةقراغلا ظافلألا عذقأب مهمتش؛مهيلع
٩٧٩.. مانصألا عم نونزي مّ أو

 هقيرط اوفلاخ اذإف،٩٨٠ايندلا ّزع نع هئانبأل ثحبي ةليبق خيشب هبشأ وهل،هلإلا اذه ّنإ
 هّلك كلذ يف وهو،بينأتلاو عيرقتلا طوسب مهدلجو،ديدشلا بضغلا رهظأ،هماكحأ اوربدتساو
!مهيف ىهامتي،م  مّيتم
))مدآ(( عنمي وهف؛دادضأ و نارقأ هل مّ أك،هقلخعم عازنلا ريثك يمادص نئاكك هلإلا اذه ودبي
 عمتجي نأ نم ىشخي و..٩٨١ملعلا اذه هكراشي الئل؛ ّرشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش نم لكألا نم

٩٧٥
٤٣/٧ جورخلا ؛رظنا ٩٧٦
٥١/٣ ليئومص١ ؛رظنا ٩٧٧
 عوشي،٤/٠١،٦/٢،٣١،٤٢،٠١/٢١،٤١/٣٢،٨٢/٨٦،١٣/٢١،٣١ ةينثت،٥٢/٧١ نييوال ؛رظنا

،٨٢/٨٢ بويأ،٥/٩ ايمحن،٦١/٥٢ مايألا رابخأ٧١/٩٣،١ كولم٢١/٤١،٤٢،٢ ليئومص٤٢/٤١،١
،٩١/٩،٥٢/٤١،٣٣/٨،٨١،٤٣/٩،٦٩/٤،٣٠١/٧١،١١١/٠١،٢١١/١،٥١١/٣١،٨٢١/١ رومزم

١ ،٥/٢٢ ءايمرإ،٨/٣١ ءايعشإ،٧،٢١/٣١-٥/ةعماجلا،١/٧،٤١/٢،٢٢/٤،٤٢/١٢ لاثمألا،٧٤/١١
 :ةفاثك ّلقأ ةروصب نكلو،ديدجلا دهعلا يف ّبرلا نم فوخلا رمأ اًضيأ ءاج دقو ..٥-٢/٤ يخالم،٣/٥ عشوه
 سسفأ ىلإ ةلاسرلا ,٧/١ سوثنروك٨١،٢-٣/٠١ امور ىلإ ةلاسرلا،١/٠٥ اقول،٢١/٥ اقول-٠١/٨٢ ّىتم
.٥١/٤ ,٤١/٧ ايؤرلا ,٢/٧١ سرطب١ ,٠١/١٣ نييناربعلا ىلإ ةلاسرلا ,٣/٢٢ يسولوك ىلإ ةلاسرلا ,٥/١٢ ٩٧٨

عوشي رفس يف))عوشي(( بورح رظنا ٩٧٩
٨١-٣٢/١ لايقزح يف عينشلا مالكلا ًالثمرظنا ٩٨٠
 Paul Tice, Jumpin’ Jehovah: Exposing the Atrocities of؛فصولا اذه يف رظنا

the Old Testament God, CA: Book Tree, ٧٠٠٢ , p٧٩٨١
٢/٧١ نيوكت ؛رظنا



 نع زجاع وه و..٩٨٢ه ّدض ةملك مهلقفتت ال ىتحمهتنسلأةلبلب ىلإ ّرطضيف ؛اودح ّتيو رشبلا
 لزنيف ؛ليئارسإ ينب ءادعأ نم ىشخي و..٩٨٣ةّيديدح بكارم مهل ءادعألانأل ؛ديري نم ةرصن
٩٨٤!مهرصنيونييليئارسإلا عجشيل

 ناعزانتي امهف،ناطيشلل سكاشملا مصخلا ةروص يف هلإلا اذه سدقملا باتكلارّوصي امك
 هّنأ هعانقإ لواحيو،هتمكح يف ّبرلا ك ّكشي ناطيشلا ّنإ ّىتح،نارقألا عفادت ناعفادتيو
 يذلاهدبعىلع ةمكح )ةجاذسب( عنتقيل )ساق(رابتخا يف هلخديو،))بويأ(( يف )عودخم(
٩٨٥!))بويأ((:)!( حالصلا)يعّدي(

،رشب فلأ٠٥لتق دقف ؛ةّيرشبلا ةهادبلا اهضفرتيتلا ةّيومدلا نما ًبيرغا ًعون هلإلا اذه رهظي و
))ىسوم(( هّيبن ّنإ ّىتحةّيجازملا هيلعىغطتو ..٩٨٦توباتلا لخاد يف ام ىلإ اورظن دق م أ دّر 
 ّيبنلا))دواد(( ّجضيو...٩٨٧هيلع حيرصلا راكنإلل عفدنيو،هرجض رهظيو،كلذبا ًردص قيضي
٩٨٨... هءاعد الو هاوكش عمسي ال هّنأ هتيبلس نم

٩٨٢
٩-١١/١ نيوكت؛رظنا
٩٨٣

١/٩١ ةاضقلا ؛رظنا
٩٨٤

٤١-٣٢/٢١ ةينثت ؛رظنا
٩٨٥

١/٩ نم ،بويأ رفس يف يبنلا))بويأ(( ةّصق ؛رظنا
٩٨٦

 مجارتلا نم ريثكلل ةعباتم–))ةايحلا باتك(( ةمجرت هب تماق ام انه فيرطلا نم،٦/٩١ ليئومص١ ؛رظنا
 ؛))ا ًفلأ نيسمخ(())ףלאםישמח(( يربعلا لصألا يف ءاج ام يبرعلا صنلا نم تفذح ذإ-ةّيصن ةّجح الب ،ىرخألا
 ةينيعبسلا ةمجرتلاو ،))ףלאםישמח(( يربعلا صنلا ةداهش مغر ،طقف لجر نيعبس ىلع ا ًعقاويهلإلا ماقتنالا نوكيل
 ةّينيتاللا تاجلوفلاو ،))ןיפלאןישמח(( يمارآلا ناثانوي موجرتو ،))πεντήκοντα χιλιάδας(( ةّينانويلا
))quinquaginta millia((مقرل )فلأ نيسمخ(!!!

٩٨٧
٤١-٢٣/٩ جورخلا

٩٨٨
٢-٢٢/١ ر ومزم ؛رظنا



 ىتح ؛مدنلا هنم رّركتيو،لعفي ام ىلع مدني هّنإ ّىتح هلإلا اذه ىلع ّيرشبلا نهولا ىغطيو
٩٨٩... لشفلا هلاعفأىلع بلغي

،٩٩١ةرّوزم تاكرابملو٩٩٠ةرّربم ريغ تانعلل بيجتسي وهف ؛رظنلاو مهفلا فيعض هلإ وه
!٩٩٢))ىسوم(( ةأرما هعدخت و
 تامالع ىلإ جاتحي ملعلا دودحم هلإ هنإ .. يضرألا نازيملاب ىتح هفعض يفخي ال)يرشب-هلإ( وه
 نيح اهر ّمدي ال ىتح م ويب ا  زيمي ةمالع نوكيل مدلاب م اوبأ ءالطب دوهيلا رمأ دقف؛هيد 
 ..٩٩٥قاشلا دهجلا دعبحيرتسي و ..٩٩٤رّكذتيو ىسني وهو ..٩٩٣نييرصملا تويب ريمدتل يتأي

٩٨٩
...٢٣/٤١ جورخ،٧-٦/٦ نيوكت ؛رظنا
٩٩٠

٧٢-٩/٨١ نيوكت ؛رظنا
٩٩١

٠٤-٧٢/١ نيوكت ؛رظنا
٩٩٢

٦٢-٤/٢٢ جورخلا؛رظنا
٩٩٣

٢١/٣١  جورخلا
٩٩٤

٢/٤٢ جورخ
٩٩٥

 صنل يفرحلا ىنعملا نم تّلفتلا دوهيلاو ىراصنلا لواحي .١٣/٧١ جورخلا،٠٢/١١ حورخلا،٢/٣ نيوكتلا
 ّبرلا ةحار ىلع لادلا))هلمع ام عيمج نم هيفحارتساف ،هب ماق يذلا هلمع هللا متأ عباسلا مويلا يف و(( :٢/٣ نيوكت

 امو ضرَألاو تاوامسلا انْقَلخ دَقَلو{:ىراصنلاو دوهيلا ىلع درلا يف ىلاعت هلوق بيذكت ىلإ لوصولل ؛هبعت دعب
 تامجرتلا يف))حارتسا(( ظفل ةحارص )١( مغر،)٨٣ ةيآلا /ق ةروس(}بوُغُّل نم انسم امو ٍمايَأ ةَّتس يف امهنيب
 ىنعم نالمحت ناتملك اهيلع تّلد١٣/٧١ جورخو٠٢/١١ حورخلاو٢/٣ نيوكت يف ةحارتسالا )٢(،ةّيبرعلا
))חנ(( ةملك لمعتسا دق )سولقنوأ( يمارآلا موجرتلا ّنأ اًملع،)حَوُـن( ))חונ((و )تَباش())תבש(( ةّيداملا ةحارتسالا
 ىلع ةلالد حرصأ ةملك يهو،ةّيربعلا )تباش())תבש(( ةملكل لباقمك٠٢/١١ جورخو٢/٣ نيوكت يف )حان(
 عباسلا مويلا يفو ،طقف مايأ ةتس لمعا(( :نيتقباسلا نيتملكلا ىنعم حضوي٣٢/٢١ جورخ ّصن )٣(.ةحارتسالا



 وهو هنع باغ ام ملعيل ضرألا ىلإ لزنيو..٩٩٦))ميهاربإ(( هدبع اهّدعأ يتلا ةميلولا نم لكأيو
 دق هّنإ ّىتح هفعض هيلع بلغي و ..٩٩٨ةّنجلا يف يفتخملا))مدآ(( نع ثحبيو ..٩٩٧ءامسلا يف
٩٩٩!!))بوقعي((هدبع عم ةعراصم ةلوج يف مزُه

 تانئاكلاو،١٠٠١ اًردق ةعيضولا تادامجلاو،١٠٠٠تارشحلاو تاناويحلاب هلإلا اذه هيبشت رثكَيو
...١٠٠٢ناخدلا اهفنأ نمو رانلا اهمف نم جرخي يتلا ةّيفارخلا

 دهعلا يف دوبعملاةروص امأ..ىراصنلاودوهيلا هب نمؤي يذلا ميدقلا دهعلا يف هلإلا وه اذه
  نإوةعاظف لقت الف ..-ةكرابملا ةيوبنلا ةثعبلا لبق ام ذنم ةسينكلا مهف يف وه امك– ديدجلا
 عيمجب اًسبلتم ؛))عوسي(( دسج يف ّلح دق-هناحبس- هللا نأ معزت يهف..رخآ عون نم تناك
!طّخمتو طّوغتو لّوبت نم ؛ةّيرشبلا ضارعألا
 هعفصو،دوهيلا هيلع قصب دق)نبالا هلإلا( نأ نلعتديدجلا دهعلا رافسأ ّنأ ةسينكلا فيضتو
 كلذ دعب سبلأو،ا ًمامت يّرعو١٠٠٤!!نامورلا دونجلا نم ًءازهتساوا ًمتش ع ِبشأ و،١٠٠٣سارحلا

١٣/٧١ جورخلا ّصن )٤()).كرامحو كروث ا ًضيأ))חונ(( رذج نم(حيرتسي يكل ) )תבש( رذج نم( حيرتست
.)قاشلا دهجلا دعب هسافنأ درتسا( يأ )שפניו( )سّفنتو( هلوق، ّبرلا ةحارتسا نع ثيدحلا فدري

٩٩٦
٨١/٨ نيوكت ؛رظنا
٩٩٧

٨١/١٢ نيوكت ؛رظنا
٩٩٨

٣/٩ نيوكتلا ؛رظنا
٩٩٩

٢٣-٢٣/٤٢ نيوكتلا؛رظنا
١٠٠٠

٣/٠١ ءايمرإ يثارم،٥/٢١،٣١/٧ عشوه ؛رظنا
١٠٠١

٢/٣١ سوماع ؛رظنا
١٠٠٢

٢٢/٩ ليئومص٢ ؛رظنا
١٠٠٣

٨١/٢٢ انحوي،٢٢/٣٦ اقول،٤١/٥٦ سقرم،٦٢/٧٦ ّىتم ؛رظنا ١٠٠٤
٣-٩١/٢ انحوي،٠٢-٥١/٦١ سقرم،١٣-٧٢/٧٢ ّىتم ؛رظنا



 نيصل نيب بلص مث١٠٠٦!اًريقحت كوش نم جات هسأر ىلع ع ِضو و،١٠٠٥ا ًنيهما ًسابل
١٠٠٧!نيعيضو

 ّنأ ةمعاز١٠٠٩،نهولاو زجعلاب هلإلا اذهتمر مث ..١٠٠٨هلإ))ىسيع(( نأةسينكلا تعدا دقل
!هنم ةبغر نع لب،هرايتخاب كلذ

١٠٠٥
٩١/٢ انحوي،٥١/٦١،٠٢ سقرم،٧٢/٨٢ ّىتم ؛رظنا
١٠٠٦

٩١/٢ انحوي،٥١/٧١ سقرم،٧٢/٩٢ ّىتم ؛رظنا
١٠٠٧

٣٤-٣٢/٩٣ اقول،٥١/٢٣ سقمو٧٢/٤٤ ّىتم ؛رظنا
١٠٠٨

 نم،هلإ ال رشب هنأب رقأ دق مالسلا هيلع ىسيع نأ نيملسملا ريغو نيملسملا ءاملعلا نم ريثك تبثأ دقل
.هيجولا يأرلا اذه ىنبتن نحنو ،ىراصنلا ا  نمؤي يتلا ا اذ ليجانألا لالخ

١٠٠٩
 لاق امم-لاقيسنرفبهار ىلإ ا  ثعب ةلاسر يف تافارخلا هذ  اًددنم))يجابلا ديلولا وبأ((مامإلاخرص

 هارأو لبج ىلعأ هب ىقرو-مكمعزب هلإلا ىسيعل ضرع سيلبإ نإ((: مكلوق نمب رغأب اذه سيل نكلو...((:-اهيف
 هرش نم ذاع ،نيعللا سيلبإ ديك نم حيسملا عمس املف !اذه عيمج كتكلم ينتدبع نإ(( :هل لاقو ،ايندلا ةايحلا ةرهز
)).هنع سيلبإ كسمأف ،ةليل نيعبرأوا ًموي نيعبرأ مايصب هتنتف نم راجتساو

!؟ةبسن ةنايدلاو قئاقحلاب كسمتلا نيبو هنيب تيقب وأ ،ةَكسُم ،هنع هب ربخأو ،هبر ىلع اذه زّوج نمل لهف

 الو كيرش نود امهنيب امو تاوامسلاو ضرألل كلاملاو،ءاش ىتم هكاله ىلع رداقلاو سيلبإل قلاخلا وه هلإلا سيلأ
!؟ّدن

 هبر بطاخي وهو ،هلظت وأ ضرألا سيلبإ لمحت فيك وأ ؟هنتفي نأ هقلخ نم ضعب هتفص هذه نم فاخي فيكف
 هتنتف فاخي هبرو ،هقلخ نمو هكلم يهو ،ايندلا ةايحلا هنيز هكلمي وأ كلذ ىلع هبيثي نأ دِعَيو هتدابع ىلإ هوعديو
!!؟مايصلاب هنم ريجتسيو

 يف هتنتف نمو هنم هسفن صّلخي نأ عيطتسي ال وهو ،ميحجلا رانو ميلألا باذعلاب ةرخآلا يف هبقاعي هنإ :لوقي فيكو
؟ايندلا

 ىلع فاخي وهو هعدخو ناطيشلا لئابح نم ميلس هنأ معزت فيكو ؟!ايندلا يف هتردقك الإ ةرخآلا يف هتردق لهو
 لوقي امع هللا ىلاعت،ءاش اذإ كلهملاو،ءاش فيك سيلبإل قلاخلاو رهاقلا وهو ،هنم هملسي نم ىلإ جاتحيو ،هسفن



 تكدنب(( ابابلا ةلواحم تءاجو،١٠١٠اًظفلو ىنعم،ديدجلا دهعلا يف ةّيهولألا تشالت دقل
 عوسي ُهلإ(( هباتك يف))؟سدقملا باتكلا هلإ وه فيك(( :لاؤس نع ةباجإلل))رشع سداسلا
 نأ نكمي ىنعم ّلك نم ةغّرفم،ملاعملا ةمئاغ،نوللا ةتهاب))ثّلثملا هلإلا لوح تالّمأت،حيسملا
 ّنأ ىلع ًالادهباتك  ناونع ناك اذإ،كلذ يف لشفي ال َِمل نكلو..١٠١١ئراقلا نهذ هطقتلي
؟!هولعي ٌهلإ )عوسي( ِههلإل
 مهيف امب،ءيشب رشبلا نع ز ّيمتي ال-ديدجلاوميدقلا هيدهعب-سدقملا باتكلا يف هلإلا وهكاذ
 نأ نكمملا نم له!؟نآرقلا يف ًالظ ةروصلا هذهل ىرت لهف .. فعضو،صقنو،زجع نم
!؟سّدقملا باتكلا ّبر تافصل ةّينآرقلا روسلا خاسنتساب معزلا ىلإ هبحاص مهولا ذخأي
:ةّيبوبرلا و ةّيهولألا يف هل كيرش الف))دحألا(( وه ميركلانآرقلا يفهناحبس))هللا(( ّنإ

١٠١٢}دحَأ هَّللا وه ْلُق{

 ِّلُكِب وهو ءيش َّلُك قَلخو ٌةبحاص هَّل نُكَت مَلو دَلو هَل نوُكي ىَّنَأ ِضرَألاو تاوامسلا عيدب{
١٠١٣}ميلع ءيش

 اهمَلعي َّالِإ ةَقرو نم ُطُقسَت امو ِرحبْلاو ربْلا يف ام مَلعيو وه َّالِإ اهمَلعي َال ِبيَغْلا حتاَفم هدنعو{
١٠١٤}نيِبم ٍباَتك يف َّالِإ ٍسِباي َالو ٍبْطر َالو ِضرَألا تامُلُظ يف ةبح َالو

،ةوحصلا راد :ةرهاقلا،اهيلع يجابلا ديلولا يبأ باوجو نيملسملا ىلإ اسنرف بهار ةلاسر())ا ًريبكا ًولع نوملاظلا
)٧٨ ص،يواقرشلا هللا دبع دمحم .د قيقحت،٦٨٩١

١٠١٠
 ىلع ةلاد )))سويث(( لثم( ةّينانوي تاملك تلمعتسا امنإو،دوبعملا هلإلا مسال ركذ ديدجلا دهعلا يف دري مل

.ةّيهولألا ىنعم قلطم
١٠١١

 :Joseph Ratzinger (Pope Benedict xvi), The God of Jesus Christ؛رظنا
meditations on the triune God, tr. Brian McNeil, San Francisco: Ignatius 

Press, ٨٠٠٢ , pp. ٠٢ - ٥٢١٠١٢
)١( ةيآلا /صالخإلا ةروس ١٠١٣
)١٠١( ةيآلا /ماعنألا ةروس



١٠١٥}ادحَأ هَّللا عم اوعدَت الَف هَّلل دِجاسمْلا نَأو{

١٠١٦}ادحَتْلم هنود نم دِجَأ نَلو دحَأ هَّللا نم ينريِجي نَل يِّنِإ ْلُق{

 ةعاطلامزاولو قلخلا صئاصخ يف كرشلا بئاوش ّلك نم ةّيبوبرلاو ةّيهولألل لماكلا هيزنتلا هّنإ
))رهيستدلوج(( قرشتسملا فقو دقو .. ةّينارصنلا وأ ةّيدوهيلا يفا ًريظن هل ىرن ال ام وهو،ةقلطملا
))Goldziher((يف ليوطلا برغلا خيرات ىدم ىلع مالسإلا يف نينعاطلا مهأ دحأ ّدعي يذلا 
((مالسإلا نإهتارّكذم يف ًالئاق،مالسإلا داقتنا

١٠١٧

The only religion in which superstitution and 

heathen elements were forbidden not by rationalism but by orthodox 

teaching
١٠١٨

(())my way of thought was thoroughly turned 

towards islam and so was my sympathy … I was not lying when I said 

that I believed in the prophetic missions of Muhammad … My religion 

was henceforth the universal religion of the prophets.((
١٠١٩

١٠١٤
)٩٥( ةيآلا / ماعنألا ةروس
١٠١٥

)٨١( ةيآلا / نجلا ةروس
١٠١٦

)٢٢( ةيآلا /نجلا ةروس
١٠١٧

 ميركلا نآرقلا نإ ذإ ؛باوصلا تبناج دق ا أ ّالإ،مالسإلا حدم قايس يف تدرو دق ةداهشلا هذه ّنأ مغر
.مكحم يلقع باطخ وهو،اهنع ةردقلاو ةدارإلا يفنب ةعيبطلا رهاظم و ناثوألا ةدابع لطبت يتلا صوصنلاب رخاز

١٠١٨
Ignaz Goldziher, Tagebuch, p. ٩٥ (Quoted by, Albert Hourani, Islam 
in European Thought, New York: Cambridge University Press, 1991, p. ٨٣ )

١٠١٩
Ignaz Goldziher, Tagebuch, p. )قباسلا ردصملا هلقن(١٧



 ريهستدلوجل مالسإلا ادب(( : ًالئاق اذه))رهيستدلوج(( لوق ىلع١٠٢٠))يناروح تربلأ(( قلعيو
 ريغ- ةيقن ةباجتساو ،صلاخ ديحوت :نايدألا لك هيلإ ىعست نأ بجي يذلا نيدلا هنأكو
 نايدألا ىلع هلالخ نم مكحيا ًرايعم مالسإلا هحنم دقل...يناسنإلا داؤفلل هللا ءادنل-ةرّدكم
١٠٢١.))ىرخألا ةيديحوتلا

))Jacques Berque(())ك ريب كاج(( قرشتسملا نسحأ دقو
 نكمملا نم امبر(( :لاق امدنع١٠٢٢

Le(())هللا ديحوت يهو،ةدحاو ةملك يف نآرقلا )ةلاسر( صيخلت Coran pourrait se 

résumer peut-être en un seul mot celui d'unité de Dieu((
١٠٢٣

 وهو{ :ةّيبوبرلا ّزع نم ءيش يف قلخلا هينادي الف،هناطلسيف قلاخلا ولع ميركلا نآرقلا دّكؤيو
 الو ءامسلا يفرمأ هيلع ىفخي اليذلا وهو،١٠٢٤}ريِبَخْلا ميكحْلا وهو هدابع َقوَف رهاَقْلا
 نم رَغصَأ َالو ءامسلا يف َالو ِضرَألا يف ةرَذ ِلاَقْثم نم كبر نع بزعي امو{:ضرألا يف
..١٠٢٦}معْطي َالو معْطي{يذلا وهو١٠٢٥}نيِبم ٍباَتك يف َّالِإ ربْكَأ الو كلَذ

١٠٢٠
.اهريغو ةّيكيرمألا تاعماجلا نم ددع يف سّرد .يكيلوثاك ينانبل خّرؤم :)م٣٩٩١-م٥١٩١( يناروح تربلأ
١٠٢١

Hourani, Islam in European Thought, p. ٨٣

١٠٢٢
 .ةرهاقلا يف ةّيبرعلا ةغللا عمجم وضع .يسنرف قرشتسمو عامتجا ملاع :)م٥٩٩١-م٠١٩١(كريب كاج

.ةّيسنرفلا ميركلا نآرقلا يناعمتامجرت رهشأ نم ةدحاو بحاص

١٠٢٣
Jaques Berque, Relire le Coran, Paris: Albin Michel, ٣٩٩١ , p. ٠٢

١٠٢٤
)٨١( ةيآلا /ةدئاملا ةروس
١٠٢٥

)١٦( ةيآلا/سنوي ةروس
١٠٢٦

)٤١( ةيآلا / ماعنألا ةروس



 نُك هَل َلوُقي نَأ اًئيش دارَأ اَذِإ هرمَأ امَّنِإ{:نوكيف نك هل لوقي هنإفا ًئيش دارأ اذإ يذلا وهو
 يف ىَلعَألا ُلَثمْلا هَلو هيَلع نوهَأ وهو هديعي مُث قْلَخْلا ُأدبي يذَّلا وهو{١٠٢٧}نوُكيَف
١٠٢٨}ميكحْلا زيِزعْلا وهو ِضرَألاو تاوامسلا

١٠٢٩}ريِبَخْلا فيطَّللا وهو راصبَألا ُكِردي وهو راصبَألا هُكِردُت َّال{يذلا وهو

 !ليبس نم هيلإ زجعلا وأ صقنلا ىلإ سيلو .. ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا هل ّنإ
..ريظن الو هل هيبش الف ..١٠٣٠}ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلْثمَك سيَل{وهو
: ماسقأ ةسمخ ا أ اندجول ؛ةنسلاو باتكلا يف هناحبس هللا ءامسأ ىلإ انرظن انّنأ ولو

اذه تحت جردنيو ،نيلّطعملا نيدحاجلا ىلعا ًد ر يرابلا تابثإ ريرقت ىلإ وحني يذلا  :
 .اهانعم يف امو)ث راولا(و)يقابلا(و)يحلا( مسا مسقلا

)يفاكلا( لثم ،هريغ هتدابع يف هب كرشأ نم ىلعا ًدر هديحوت ررقت يتلا ءامسألا :
 .اهوحنو)ريدقلا(و)يلعلا(و

)دي ا(و)سودقلا( لثم ،ةهبشملا ىلعا ًد ر-ىلاعتو كرابت-ههيزنت رّرقت يتلا ءامسألا :
.اهوحنو)طيحملا(و

)ئرابلا(و)قلاخلا( ـك هعارتخاو هقلخ نم هنإف دوجوم لك ّنأ ىلع لدت يتلا ءامسألا :
.اهوحنو)يوقلا(و)ر ّوصملا(و

)مويقلا( وهو ،ءاشام ىلع هفرصمو عرتخا امل ربدم هنأ ررقت يتلا ءامسألا :
١٠٣١.اهوحنو)ميكحلا(و)ميلعلا(و

١٠٢٧
)٢٨( ةيآلا/سي ةروس ١٠٢٨
)٧٢( ةيآلا/مورلا ةروس ١٠٢٩
١( ةيآلا /ماعنألا ةروس ٣٠( ١٠٣٠
)١١( ةيآلا/ىروشلا ةروس ١٠٣١
١١/٣٢٢ ،يرابلا حتف،رجح نبا



 محرَأ{ :ىلاعتو كرابت هللا نأب-ةّنسو ا ًنآرق-يحولا صوصن يف حيرصتلا درو دقو
،١٠٣٤}نيِبساحْلا عرسَأ{و،١٠٣٣}نيمكاحْلا مَكحَأ{و،١٠٣٢}نيمحارلا
.)ىوقألا(و ،)ملعألا(و،)زعألا(و،)ربكألا( هنأو،١٠٣٥}نيقلاَخْلا نسحَأ{و
 ريخ{و،١٠٣٦}نيلصاَفْلا ريخ{-ىلاعتو كرابت– برلا ّنأ ميركلا نآرقلا يف دروو
 ريخ{و،١٠٣٩}نيِرصانلا ريخ{و،١٠٣٨}نيثِراوْلا ريخ{و،١٠٣٧}نيقِزارلا
 هَّللاو{و،١٠٤٢}نيِرفاَغْلا ريخ{و،١٠٤١}نيحتاَفْلا ريخ{و،١٠٤٠}نيمحارلا
.١٠٤٣}ىَقبَأو ريخ

كرابت هقح يف ىلإ لوقعلاةدشرم ةّينآرقلا تايآلا تءاج دقل
١٠٤٤.؛ىلاعتو

١٠٣٢
)١٥١( ةيآلا/فارعألا ةروس ١٠٣٣
)٥٤( ةيآلا/دوه ةروس ١٠٣٤
)٢٦( ةيآلا/ماعنألا ةروس ١٠٣٥
)٤١( ةيآلا/نونمؤملا ةروس ١٠٣٦
)٧٥( ةيآلا /ماعنألا ةروس ١٠٣٧
)٨٥( ةيآلا /جحلا ةروس ١٠٣٨
)٩٨( ةيآلا /ءايبنألا ةروس ١٠٣٩
)٠٥١( ةيآلا /نارمع لآ ةروس ١٠٤٠
)٩٠١( ةيآلا /نونمؤملا ةروس ١٠٤١
)٩٨( ةيآلا/فارعألا ةروس
١٠٤٢

)٥٥١( ةيآلا/فارعألا ةروس
١٠٤٣

)٣٧( ةيآلا /هط ةروس
١٠٤٤

 ،٢ط ،سئافنلا راد :نامع،ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم يف هتافصو هللا ءامسأ،رقشألا ناميلس رمع
٨٠١-٧٠١ ص،م٤١٩١ ،ـه٤١٤١



 اهلك هللا تافص(( :ةّنسلاو نآرقلا يف تءاج امك هئامسأو هللا تافص رمأ يف))ميقلا نبا(( لوقيو
 .هلمكأ لامكلا نم هلو ،اهلمكأب تافصلا نم فوصوم وهف ، تافص
 ،اهنم نسحأ ءامسألا يف سيلف ،اهلمكأو ءامسألا نسحأ يه هتافص ىلع ةلادلا هؤامسأ اذكهو
١٠٤٥)).اهانعم يدؤي الو ،اهماقم اهريغ موقي الو

(( ّنأ هسفن١٠٤٦))يناثلا سلوب انحوي(( ابابلا فرتعا دقو
((

١٠٤٧

 يف درو ام ىلع عل ّطا دقrدمحمناك ول هنأ نايضقي لدتعملا بهذملاو ةلداعلا ةرظنلا ّنإ
 يعّدي ناك ول هّنأو،قلاخلا ّبرلاب تقصلأ يتلا فاصوألا هذ  رثأت دق ناكل،سّدقملا باتكلا
 .. مهدنع دوبعملا تافص يف مهتقفاومب باتكلا لهأ بالجتسا لواحل )!( ا ًروز ةوبنلا

 وه ناك ول-rدمحمل ناك امو ..عقاولا ىلعا ًيلاعتم ةديقعلا عوضوم يف نآرقلا ىتأ دقل
 Collective(())يعمجلانطابلا لقعلا(( لَقِثِل؛كلذ هل ّمتي نأ-!باتكلا اذه فلؤم

unconscious((
.ءارم الو جاجِح نود دادجألا نيد نولبقي اوناك نيذلا سانلا ىلع١٠٤٨

 نآرقلا يف يذلاك اًيدقع اًر ّوصت اًدحأ حنمت نأ نم زجعأنمزلاكاذبرعلا ةريزج تناك  دقل
 نوغبسُيا ًدوهي امإو،راجحألا نودبعي نيينثو امإاوناك اهرواج امو ةّكم ناكس ّنإف ؛ميركلا

١٠٤٥
 ةكم،دمحأ فرشأو يودعلا ديمحلا دبع لداعو اطع زيزعلا دبع ماشه /ت،دئاوفلا عئادب،ةيزوجلا ميق نبا

٧٧١ /١،م٦٩٩١،ـه٦١٤١،رازن ةبتكم :ةمركملا
١٠٤٦

 تاوبابلا رهشأ نم .م٥٠٠٢ ىلإ م٨٧٩١ نم ناكيتافلا اباب :)م٥٠٠٢-م٠٢٩١( يناثلا سلوب انحوي
.مهنم ةق رافألا ةصاخ ؛نيملسملا ريصنت ىلإ اوعس نيذلا

١٠٤٧
John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, ed. Vittorio Messori, 

New York: Random House, Inc., ٥٩٩١ , p. ٢٩
١٠٤٨

 نم درفلا دنع روعشاللا يف نمك ام ىلع ّلدي ،يليلحتلا سفنلا ملعب طبترم موهفم :يعمجلا نطابلا لقعلا
.اهنم اًءزج درفلا اذه ربتعي سانلا نم قيرفل ةيعامج ةربخ جاتن



 امإو ..ميلسلا لقعلا اه ّجمي ةديقع باحصأ ىراصنلا نم ةّلق امإو،ةيرصنعلا تافص مههلإ ىلع
.دوشنملا ّقحلا اوغلبي نأ نود،دوجوم وه امل ضفرلاةطقن دنع اوفقو ءافنح
ميركلا نآرقلا يفهلباقي امو ميدقلا دهعلا يف درو امنيب ةرشابم ةنراقم قوسن نأ انب نسحي هّلعلو
 م َظ ِع نيبتسنل ؛امهنم ّبرلا فقومو،ةمّرحملا ةرجشلا نم))ءاوح((و))مدآ(( لكأ ةّصق درس يف
:هتافصو )هلإلا(نعثيدحلا يفنيباتكلا نيب نوبلا

 نآرقلا يف اهلباقي امو ةنجلا نم))ءاوح((و))مدآ(( جورخل ةّيباتكلا ةّصقلا نيب ةنراقملا فشكت
:هلإلا برلا )تافص(و ةيهولألا رّوصت يف امهنيب ريبكلا فالتخالا،ميركلا

 نم لكألا نع يهنلا رمأب مي ركلا نآرقلاو سدقملا باتكلا يف رابتخالا ةّصق تأدب:
 ناحتما يف يه ةربعلا ّنأل ؛اهعونلو ةرجشلا ةعيبطل اًم ِهب ُم ينآرقلا صنلا ءاج دقو .ةرجشلا
 اهنم الُكو َةنجْلا كجوَزو تنَأ نُكسا مدآ اي انْلُقو{؟هنايصعب وأ رمألا ةعاطب،هجوزو))مدآ((
 يتاروتلا صنلا اّمأ،١٠٤٩}نيملاَّظْلا نم اَنوُكَتَف ةرجشلا هذـه ابرْقَت َالو امُتْئش ثيحادَغر
 ةريصب قزري ؛اهنم لكأي نم يتلا يه،ةرجشلا هذه ّنأ همعزب ئراقلا ئجافيف
 اّمنإو،هجوزو))مدآ(( رابتخاب هتقيقح يف اًقلعتم سيل رمألا ّنإ.١٠٥٠رشلاو ريخلا نيب زييمتلا

 يه ةرجشلا هذه ّنأ معز،هجوزو))مدآ(( ءاوغإ ليبس يف ناطيشلا ّنإ ميركلا نآرقلا لوقي :
 كُّلدَأ ْله مدآ اي َلاَق ناَطيشلا هيَلِإ سوسوَف{:دبألا ىلإييحي اهنم لكأي نم ّنأو،ةايحلا ةرجش
 ةرجش يه دلخلا ةرجش ّنأ ةاروتلا انربخت نيح يف،١٠٥١}ىَلبي َّال كْلمو دْلُخْلا ةرجش ىَلع

١٠٤٩
)٥٣( ةيآلا /ةرقبلا ةروس

١٠٥٠
٣/٢٢ نيوكت؛رظنا
١٠٥١

)٢١( ةيآلا /هط ةروس



 ناجوزلا لكأ نأ دعب لاق دق ّبرلا ّنأو،هجوزو))مدآ(( اهنم لكأ يتلا ةفرعملا ةرجش ريغىرخأ
 .رشلاو ريخلا نيب ز ّيمي ،انم دحاوكراص دق ناسنإلااه(( :ةفرعملا ةرجش نم

 ةلاحب هلإلا بيصأ دقل ..١٠٥٢)).؛
،)ةفرعملا(ةرجش نم لكألاو نم ناجوزلا ن ّكمت نأ دعب هنأل ؛)!(

 ذإ،)ةايحلا( ةرجش نملكألاو )( نم ناجوزلا ن ّكمتيو ىرخأ ةرم نأ يشخ
 سجوتي وهف؛امهتيمي نأ هلإلاعيطتسينل اهدنعو،توملا امهبيصي نلف؛اهنم الكأ اذإام إ
 سفنتيو ةحارلاب هلإلا )بلق( أنهي ملو !اهعوقو لبق )ةبيصملا( عنمي نأ لواحيو،امهئاكذ نم
اًكرحتم اًيران اًفيسو )نيظقيتملا( ةكئالملانم ةسارح قيرف ز ّهج نأ دعب ّالإةنينأمطلا ميسنه ردص
 ءاقبلا ةفص هتكراشمو هتلفاغمو،هملع نود )امهيليذب بعللا( نم هجوزو))مدآ(( عنملاًقراح
 ةنج نم ناسنإلا هللا درط اذكهو(()ةايحلا( ةرجش نم لكألاب،توم هبقعي ال يذلا مئادلا
ىلإ ةيضفملا قيرطلا ةنجلا يقرش ا ًبلقتم ا ًيران ا ًفيسو ميبوركلا ةكئالم ماقأو،ندع
-!بر اي كنارفغ–١٠٥٣!!)) ))ةايحلا ةرجش((

))ءاوح((و))مدآ(( ربخأ دق هّنإ ذإ ؛ ّبرلا نم ةجهل قدصأ ةاروتلا يف ناطيشلا ودبي :
 ةّيتاروتلا ةياورلا ةّيقبو،اهنم لكألا نم امهل برلا عنمل يقيقحلا ببسلا نعو،ةرجشلا ةقيقح نع
 لاق دقف ؛)!(بذكلا لهأ نم ) ّبرلا( ودبي نيح يف،هب امهربخأ ام يف ناطيشلا قدص دكؤت
 اهنم لكأت نيح كنأل رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش نم لكأت نأ كايإ نكلو(( :))مدآل((
 !اتومي مل،اهنم هجوزو))مدآ(( لكأامل نكل،١٠٥٤)).تومت

 :عداخملا بذاكلا قولخملا ةروص يف ناطيشلا رّوصيف ميركلا نآرقلا اّمأ

١٠٥٢
٣/٢٢ نيوكت

١٠٥٣
٣/٤٢ نيوكت

١٠٥٤
٢/٧١ نيوكت



 نعامُكبر امُكاهَن ام َلاَقو امِهتاءوس نم امهنع يِروو ام امهَل يدبيل ناَطيشلا امهَل سوسوَف{
نيحصانلا نمَل امُكَل يِّنِإ امهمساَقونيدلاَخْلا نم اَنوُكَت وَأ ِنيَكَلم اَنوُكَت نَأ َّالِإ ةرجشلا هذـه
 ةنجْلا قرو نم امِهيَلع ِناَفصْخي اَقفَطو امهُتاءوس امهَل تدب ةرجشلا اَقاَذاملَف ٍرورُغِب امهَّالدَف
 ودع امُكَل نآَطيشلا نِإ امُكَّل لُقَأو ةرجشلا امُكْلت نع امُكهْنَأ مَلَأ امهبر امهاداَنو
.عداخملا،بذاكلا،لطابلاب سوسوملا وه ناطيشلاف ؛١٠٥٥}نيِبم

 دعبو،))مدآ(( قلخ دق وهف ؛كرادملا روصقو لهجلابا ًسبلتم ةّيتاروتلا ةّصقلا يف هلإلا ودبي:
 هل ادب دقف؛))ءاوح(( هل قلخف،١٠٥٦ةقيفر ىلإ جاتحي))مدآ(( ّنأ )!( هل نابتسا كلذ نم غرف نأ
.هقلخ دعب ديحولا))مدآ(( لاحب ًالهاج كلذ لبق ناك امدعب ثدحملا ملعلا نم
))ءاوح((و))مدآ((نم ّلك)!( هرصب لاجم نم أبتخا،ةّنجلا يف )!( يشمي ناكامل هتاذ هلإلا اذهو
 ىلع يداني نأ ىلإ )!( هلإلا اذه رطضاف،ةروعلا امهنم تفشكناو ةرجشلا رمث نم الكأ امدعب
!!!١٠٥٧))؟تنأ نيأ(( :))مدآ((
 نم يرجي امب لهاجلا برلا هلأس؛نايرع هّنأل هنم أبتخا دق هنأ ّبرلا))مدآ(( ربخأامل و
))؟اهنع كتي  يتلا ةرجشلا رمث نم تلكأ له ؟نايرع كنإ كل لاق نم(( :)!!(ثادحأ
 ِبيَغْلاملاع{ وه هناحبس هللااف ؛)طيلختلا(و)طبخلا( اذه نم ءيش ميركلا نآرقلا يفسيلو
١٠٥٨}ةداهشلاو

١٠٥٥
)٢٢-٠٢( تايآلا /فارعألا ةروس
١٠٥٦

٢/٨١ نيوكت ؛رظنا
١٠٥٧

٣/٩ نيوكت



امل هّنإ ذإ ؛ةمكحلا اهعم دقف يتلا ةجردلا ىلإ اًجنشتم ةّيتاروتلا ةّصقلا يف هلإلا ودبي:
:))مدآ((و))ءاوح((ـل ةّيح ةروص يف رهظي ناك يذلا))ناطيشلا(( نم بضغ

 ةروص يف رهظي ناطيشلا ناك ا ّمنإو، ًالصأ اهل بنذ ال تاّيحلا ّنأ مغر،ا ًعيمج تاّيحلا بقاع)أ(
 ةّيحلا تناك لهف ؛١٠٥٩اهنطب ىلع ىعست ةّيحلا لع َج نأ باقعلا اذه روص نمو .اهنم ةدحاو
 ؛١٠٦٠ا ايح لوط بارتلا لكأت اهلعج نأبتاّيحلا بقاع امك !!؟عبرأ ىلع يشمت كلذ لبق
!؟بارتلا لكأت ةّيح دحأ ىأر لهف

))ءاوح(( هتحرتجا ام يف ءاسنلا بنذ امف،١٠٦١ةأرما ّلكل ةبوقع عضولا مالآ لعج)ب(
!!؟ريدختلا فاشتكا دعب )هللا( باذع نم تلفت نأ ةأرملا تعاطتسا لهو !؟ىلوألا

 نإ )لقاع( لوقي لهف ؛١٠٦٢اهجوز ىلإ قاتشت ةأرما ّلك لعج نأب ةأرملا ّبرلا بقاعو
!؟ىثنألاب ةّيناّبر ةياكن اهجوزل ةأرملا قايتشا

 باتكلا صرح مغر كلذ ميقتسي فيكف،١٠٦٣ةثراوتم ةنعل ةأرملا ىلع لجرلا ةماوق لعجو
١٠٦٤!؟اهجوز ةأرملا ةعاطل ىمظعلا ةميقلا ىلع ديكأتلا ىلع سدقملا

١٠٥٨
)٤٩( ةيآلا / ةبوتلا ةروس
١٠٥٩

٣/٤١ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٠

٣/٤١ نيوكت ؛رظنا
١٠٦١

٣/٦١ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٢

٣/٦١ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٣

٣/٦١ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٤

...٥٣-٤١/٤٣ سوثنروك١ ،٣/٨١ يسولوك  ؛رظنا



 هتّيفرح يف صنلا لوقي امك وأ،ضرألا بشع نم لكأي هلعج نأب))مدآ(( ّبرلابقاع)ت(
 اذه وه )بشعلا( ّنإ انلق نإف،١٠٦٥)يداّسَه بسيع( ))הדשה בשע(( ))لقحلا بشع((
 ّنإ انلق نإو، ًالصأ هلكأي ال ناسنإلاف؛مسالا اذ  هتيمست ىلع فراعتملارضخألا تابنلا
 تسيلو هدابعب هللا نم ةمحر كلت ؛انلق ؛هكاوفو تاوارضخ نم ضرألا هتبنت ام وه هب دوصقملا
،١٠٦٦ناسنإلا هلكأي امم ضرألا هتبنت ام قلخ دق هللا ّنأ اهسفن ةاروتلا يف ءاج دقو،م  ًالاكن
١٠٦٧!))اًدج ديج(( رمأ كلذ ّنأ ىأرو

!ةقباسلا )( نم ميركلا نآرقلا يف سيلو

ءاـــيبنألاةريــس لــهف ..ميرــكلا نآرــقلا نــم ا ًريـــبك ا ًءزــج لغــشي ءاــيبنألاو ة ّوــبنلا عوــضوم ّنأ ّكــش ال
  نآرــقلل اــًعجرم نوــكت ىتــح ؛ميرــكلانآرــقلا يف اهــسفن يــه دوــهيلاو ىراــصنلا رافــسأ يف م اوــعدو
؟نورّصنملا لوقي امك
 ةمصع نوفرعي ال موقلادنع هللا ءايبنأ ّنأ ا ًنايعكرديس ىراصنلاو دوهيلا رافسأ يف ئراقلا ّنإ
 اولسرأ يتلا ةلاسرلا اوع ّيض دق كلذعم مه مث .. ركنم ّلك مهعومجمب اوفراق دقف ؛بونذلا نم
.ضرألا ىلع يرشبلا فالختسالا ةريسم يف ةتهاب ا ًحابشأ اوناكو .. اهئادآل

 نع ءابنإلاو١٠٦٩ريغلا نع غالبلا ىنعمب طبترم بقلوه ميدقلا دهعلا يف١٠٦٨))איבנ(( يبنلا
 دعب اورهظ يذلا ءايبنألاب قّلعتي اميف ديدجلا دهعلا يف فيرعتلا رصحني داكيو،١٠٧٠لبقتسملا

١٠٦٥
٣/٨١ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٦

١/٩٢ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٧

١/١٣ نيوكت ؛رظنا
١٠٦٨

 ,W. Gunther Plaut ؛رظنا ؛يدانم ىنعمب))وبن(( نم،ةيداكألا ةغللا ىلإ ةملكلا هذه دري نم كانه

David E. Stein, The Torah: A Modern Commentary, New York: Union for 



 هتفيظو ّنإ ذإ ؛ربخلا وهو))أبنلا(( نم ّيبنلاف مالسإلايف اّمأ،١٠٧١بيغلاب ءابنإلا ىلع،حيسملا
١٠٧٢.هقبس يبنلا ًعبّتم وأ ةديدج ةعيرش بحاص ناكأ ءاوس،العو ّلج ّبرلانع غالبلا يه

،ءايبنألا هللاهبهو يذلا ملعلا نايب ىلع يصصقلا هدرسو ينآرقلا ليصأتلا يف ّيبنلا ةفيظو زّكرتتو
،هدابع نيبو هنيب ةلصلاو،ةيلاعلا هتافصو،هرّبدمو نوكلا اذه رطافو مهقلاخب سانلافّرعي امب
،هطخسي امو ىلاعتوكرابت ّبرلا يضري امو،هريصمو،هئدبمو،ملاعلا اذهنم ناسنإلا فقومو
 بترتي ام و،هقالخأو هلامعأو هدئاقع صاوخو،هدعسي امو ةرخآلا رادلا يف ناسنإلا يقشي امو
 نيدهعلا يف ةروصلا ودبتو١٠٧٣...كلذ رجأو،لمعو داقتعاو لوق نمهنمردصي ام ىلع
 ةّيومدلا بورحلا ضوخو،))هوهي(( ةدابع ىلإ ةوعدلا ىلع ىصقألا اهادم يف ةرصاق ديدجلاو ميدقلا
 دهعلا يف( ةّيوسوملا ةعيرشلاةعباتمو،لامعألا لئاضف ضعب ىلإ ةوعدلاو،كلذ لجأل ةملاظلا
١٠٧٤!ةّيحلا ةلالدلا نم غّرفملا يكسنلا ليصفتلا يف طارفإلاو،ةقهرملا اهليصافتب )ميدقلا

 ّمهلا اهيف )شّحوتي( ذإ ؛ةمكحلا نع بلغألا يف ةلوزعم ةاروتلا يف ءايبنألا صصقودبتو
 نمريثك يفئراقلا ىلع ةعباتملا لقثتكلذلو،خيرأتلل))يواكح(( درجم اّ أكل ّىتح ؛يدرسلا

Reform Judaism, ٥٠٠٢ , pp. ٣٦٩  اّ إ ذإ،يماسلا كرتشملا نم يه ةملكلا هذه ّنأ ّكش ال.٣٦٢١ ,
.ةّيشبحلاو ةّيداكألاو ةّيربعلاو ةّيبرعلا يف ةدوجوم يجولونوفلا اهلكي  ١٠٦٩

٧/١ حورخ ؛رظنا ١٠٧٠
٢٢-٨١/٢١ ةينثت ؛رظنا ١٠٧١
١١/١٢،١٢/٠١ لامعألا ؛رظنا ١٠٧٢
-م٤،٩٨٩١ط،حالفلا ةبتكم :تيوكلا،تالاسرلاو لسرلا،رقشألا ناميلس رمع ؛رظنا،هحّجرن ام اذه

 هذه ّنأ نم هتملع امل فيعض وهو ،ضرألا نع عافترالا يأ))ةوبنلا(( نم)) ّيبنلا(( ّنإ ليقو ،٣١ ص،ـه٠١٤١
 ىلع ّدرو ،هانقس امل))ةيميت نبا(( مالسإلا خيش رصتنا دقو ،ةيحالطصالا))ةّوبنلا(( ىنعمب يماسلا كرتشملا نم ةملكلا
)٣٢٢-١٢٢ ،تاوبنلا ،ةيميت نبا ؛رظنا(( عافترالا نم ةغل ةّوبنلا لصأ ّنإ لاق نم ١٠٧٣

-ـه٤،٤٩٣١ط،يمالسإلا راتخملا :ةرهاقلا،نآرقلا ءوض يف ءايبنألاو ةّوبنلا،يودنلا نسحلا وبا ؛رظنا
٩١ ٢٢ ص،م٤٧ ١٠٧٤

٩/٢٢ لوألا مايألا رابخأ،٧/٧١،٦١/٣١ ليئومص١ :ليئومص رمأ يف ًالثم رظنا



 نود ةليوط تاحفص ىلع ذوحتست يتلا ةفّثكملا تاليصفتلاو،ماقرألاو،ءامسألا ةرثكل نايحألا
..ينابملاو ظافلألا تاقبط نيبةّنكتسم وأ ةرهاظ،اهنم ةانتجم ةدئاف
 نييبنلا صصق ّنأ هتايآلالخ نم ودبيو،ةربعلاو ةظعوملاىلع هرمأ رصقي هّنإف ميركلا نآرقلا اّمأ
ةميظع مكحل اهلوزن ىلاتت دق امنإو،ةميدقلا فراعملا نم رّثكتلا وأ تاحفصلا ديوست دّر  لزنت مل
:اهمهأ،ةريثب عفانمو

 اـَمَو{:ىلاـعت لاـق،يبـن لـك ا  ثعب يتلا عئارشلا لوصأ نايبو ،هللا ىلإ ةوعدلا سسأ حاضيإ-١
١٠٧٥.}نوُدُبْعاَف اَنَأ َّالِإ َهَلِإ َال ُه َّنَأ ِهْيَلِإ يِحوُن َّالِإ ٍلوُسَّر نِم َكِلْبَـق نِم اَنْلَسْرَأ

 قــحلا ةرــصنب نينمؤــملا ةـقث ةــيوقتو هللا نــيد ىـلع ةــّيدمحملا ةــّمألا بوـلقوr يبــنلا بــلق تـيبثت-٢
 ِهــِب ُتــِّبَثُـن اــَم ِلــُسُّرلا ءاــَبنَأ ْنــِم َكــْيَلَع ُّصــُقـَّن ًالـــُكَو{ :ىلاــعت لاــق،هــلهأو لــطابلا نالذــخو،هدــنجو
١٠٧٦.}نيِنِمْؤُمْلِل ىَرْكِذَو ٌةَظِعْوَمَو ُّقَْحلا ِهِذـَه ِيف َكءاَجَو َكَداَؤُـف

.مهراثآ ديلختومه ركذ ءايحإو نيقباسلا ءايبنألا قيدصت-٣

  ؛لاــيجألاو نورــقلا ربــع نيــضاملالاوــحأ نــع هــب ربــخأ اــمب هــتوعد يفr دــمحم قدــص راــهظإ-٤
 ِلــْبَـق نــِم َكــُمْوَـق َالَو َتــنَأ اــَهُمَلْعَـت َتــنُك اــَم َكــْيَل ِإ اــَهيِحوُن ِبــْيَغْلا ءاــَبنَأ ْنــِم َكــْلِت{ :ىلاــعت هــلوقك
١٠٧٧.}نيِقَّتُمْلِل َةَبِقاَعْلا َّنِإ ِْربْصاَف اَذـَه

  يف ناـــك اـــمب مـــهل هـــي ِّدحتو ،ىدـــهلاو تاـــن ّيبلا نـــم هوـــمتك اـــميف ةـــجحلاب باـــتكلا لـــهأ هـــتعراقم-٥
 َمَّرــَح اــَم َّالِإ َليِئاَرــْسِإ ِينــَبِّل ًالـــِح َناــَك ِماــَعَّطلا ُّلــُك{:ىلاــعت هــلوقك؛ليدــبتلاو فــيرحتلا لــبق مهبــتك
١٠٧٨}نيِق ِداَص ْمُتنُك نِإ اَهوُلْـتاَف ِةاَرْوَّـتلاِب ْاوُتْأَف ْلُق ُةاَرْوَّـتلا َلَّزَـنُـت نَأ ِلْبَـق نِم ِهِسْفَـن ىَلَع ُليِئاَرْسِإ

١٠٧٥
)٥٢( ةيآلا /ءايبنألا ةروس ١٠٧٦
)٠٢١( ةيآلا /دوه ةروس
١٠٧٧

)٩٤( ةيآلا /دوه ةروس
١٠٧٨

)٣٩( ةيآلا/نارمع لآ ةروس



 لاـــق،سوـــفنلا يف ه َربـــِع خـــسرتو ،عمـــسلا هـــيلإ يخـــصي ،بدألا بورـــض نـــم برـــض صـــصقلا-٦
 يِذــَّلا َقيِدــْصَت نِكـــَلَو ىَرـَــتْفُـي اًثيِدــَح َناــَك اــَم ِباــَبْلَألا ِيلْوُِّأل ٌةَرــْـبِع ْمِهــِصَصَق ِيف َناــَك ْدــَقَل{:ىلاــعت
١٠٨٠ .١٠٧٩}نوُنِمْؤُـي ٍمْوَقِّل ًةَْمحَرَو ىًدُهَو ٍءْيَش َّلُك َليِصْفَـتَو ِهْيَدَي َْنيَـب

 نآرقلاو ةهج نم ىراصنلا رافسأ يف ءايبنألا ضعب لاح ىلع ةرّصبتم ةعيرس ةرظن انيقلأ اننأ ولو
 ديدشلا زيامتلارهظي امب ؛امهنيب لصفت يتلا ةقيحسلا ةوهلا ىرنسف؛ىرخأ ةهج نم ميركلا
..موعزملا سابتقالا مهو يفني امبو،ينيدلا فيظوتلاو يخيراتلا ليصفتلا يف امهنيب

لاح نوهأ يف وهو سدقملا باتكلا تاحفص ىلع-مالسلا هيلع–))حون(( لاح ىّلجتي :حون
 ركسف رمخلا نم برشو ا ًمرك سرغو ةحالفلاب حون لغشنا(( :دقف ،نجام ريكس؛ةريس ِّرشو
 اناك نيذللا هيوخأ ربخأو جرخف هيبأ يرع نيناعنكلا وبأ ماح دهاشف ،هتميخ لخاد ىرعتو
 ارتسو ةميخلا لخاد ىلإءا رولا ىلإ ايشمو امهفاتكأ ىلع هاعض وو ًءادر ثفايو ماس ذخأف .ا ًجراخ
 ملعو هركس نم حون قافأ امدنعو .هيرع ارظنيف هوحن امهيهجوب اريدتسي نأ ريغ نم امهيبأ يرع
١٠٨١.))هتوخإل ديبعلا دبع نكيلو))ا ًنوعلم ناعنك نكيل(( :لاق ،ريغصلا هنبا هب هلعفام

 عم حون راسو ،هنامز يف ًالماك اًحلاص حون ناك(( :ميدقلا دهعلا هيف لاقيذلا))حون(( وه اذه
 لفاغ ،ريكس نجام لجر !١٠٨٣))هلدعو هللا رببيدانملا(( هّنأ ديدجلا دهعلا هفصو و،١٠٨٢))هللا

١٠٧٩
)١١١( ةيآلا/فسوي ةروس
١٠٨٠

ينورتكلإلاقم،ءايبنألا صصق ،يميعنلا ميهاربإ ساطسق
١٠٨١

٥٢-٩/٠٢ نيوكت
١٠٨٢

٦/٩ نيوكت

١٠٨٣
 باتكلا يف ةّقد مدعو ضومغ ) ّيبنلا( ةفرعمو )ةّوبنلا( ىنعم ديدحت لّلختي هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،٢/٥ سرطب٢

 رظنلا ّنإو .ىربكلا ةروصلا ليكشتل ؛سدقملا باتكلا تاقّرفتم طبر ىلإ نايحألا نم ريثك يف ئراقلا جاتحيو ،سدقملا
 ىلإ هموق ةوعد ىلع))حون(( صرحو ،هلعفي نأ هاصوأ امو ،هل ّبرلا ةبطاخمو ،سدقملا باتكلا يف))حون(( لاح يف



 ةلذلاو ةنعللالعجف ؛رامنس ءازجب هيلإ نسحأ نمأفاك .ايندلا يف هتلاسرب رتهتسمهبر ةدابع نع
؟!ةمايقلا موي ىلإهبقع يف ةيدوبعلاو

))دمحم(( هب يذتحي ًالاثم هللا هلعج دق لب .. دلجلا قداصلا نمؤملا وهف؛نآرقلا يف))حون(( امأ
rلِجْعَـتْسَت َالَو ِلُسُّرلا َنِم ِمْزَعْلا اوُلْوُأ َرَـبَص اَمَك ِْربْصاَف{:ىلاعت لاق؛رشبلا ديس 
.١٠٨٤} ُْمَّهل
:ا ًضيأ))حون(( يف لجو زع ىلوملا لوقيو
١٠٨٥}اًروُكَش اًدْبَع َناَك ُه َّنِإ ٍحوُن َعَم اَنْلََمح ْنَم َةَّيِّرُذ{

١٠٨٦}نيِمَلاَعْلا ىَلَع َناَرْمِع َلآَو َميِهاَرْـبِإ َلآَو اًحوُنَو َمَدآ ىَفَطْصا َهّللا َّنِإ{

١٠٨٧.} ُلْبَـق نِم اَنْـيَدَه اًحوُنَو{

 ْمُكْيَلَع ُفاَخَأ َِّينِإ ُهُرْـيَغ ٍهـ َلِإ ْنِّم مُكَل اَم َهَّللا ْاوُدُبْعا ِمْوَـق اَي َلاَقَـف ِهِمْوَـق َىلِإ اًحوُن اَنْلَسْرَأ ْدَقَل{
 ٌةَلَالَض ِيب َسْيَل ِمْوَـق اَي َلاَق  نيِبُّم ٍلَالَض ِيف َكاَرَـنَل اَّنِإ ِهِمْوَـق نِم ُألَمْلا َلاَق ميِظَع ٍمْوَـي َباَذَع
 نوُمَلْعَـت َال اَم ِهّللا َنِم ُمَلْعَأَو ْم ُكَل ُحَصنَأَو ِّيبَر ِتَالاَسِر ْمُكُغِّلَـبُأ نيِمَلاَعْلا ِّبَّر نِّم ٌلوُسَر ِّينِكَلَو
 ْمُكَّلَعَلَو ْاوُقَّـتَتِلَو ْمُكَرِذنُيِل ْمُكنِّم ٍلُجَر ىَلَع ْمُكِّبَّر نِّم ٌرْكِذ ْمُكءاَج نَأ ْمُتْبِجَعَوَأ
 ...١٠٨٨}نوَُمحْرُـت

 لجر دّرجم ال ،ءايبنألا نم اًيبن ،سدقملا باتكلا سايقم يف ربتعي))اًحون(( ّنأ اهّلك دّكؤتل ؛كلذ ىلع هربصو ،ّقحلا
!كلذ باتكلا لهأ هل تبثي مل نإو ،حلاص

١٠٨٤
 )٥٣( ةيآلا /فاقحألا ةروس
١٠٨٥

)٣( ةيآلا/ءارسإلا ةروس
١٠٨٦

)٣٣( ةيآلا/نارمع لآ ةروس
١٠٨٧

)٤٨( ةيآلا/ماعنألا ةروس
١٠٨٨

 )٣٦-٩٥(تايآلا/فارعألا ةروس



 نم ةك ربلا كتفيف ؛))قاحسإ(( هابأ عدخي وهو يبنلا))بوقعي(( ىراصنلا رافسأ رهظت :بوقعي
ا ًيلوتسم ؛))نابال(( هلاخ عدخ امك،هيبأ ينيع باصأ يذلا ضرملا  الغتسم))وسيع(( ربكألا هيخأ
 نارجأ يف ةططخم نابضق مامأ فقت هلاخ ةيشام لعج ذإ ؛هتيشام نم طسق ربكأ ىلع كلذب
 .هتيشامب اهقحليل هلاخ ةيشام نع اهلصفيف ؛١٠٨٩ةططخم ةيشام جتنت يك ،ىمحو يهو هايملا
 َقَحْسِإ ُهَل اَنْـبَهَوَو{:لاقف هيبأ ىلعو هيلع العو ّلج هللا ىنثأ دقف نآرقلا يف))بوقعي((امأ
 ِتاَرْـيَْخلا َلْعِف ْمِهْيَلِإ اَنْـيَحْوَأَو اَنِرْمَأِب َنوُدْهَـي ًةَّمِئَأ ْمُهاَنْلَعَجَو نيِِحلاَص اَنْلَعَج ًالُكَو ًةَلِفاَن َبوُقْعَـيَو
١٠٩٠}نيِدِباَع اَنَل اوُناَكَو ِةاَكَّزلا ءاَتيِإَو ِةَالَّصلا َماَقِإَو

١٠٩١}اَنْـيَدَه ًالُك َبوُقْعَـيَو َقَحْسِإ ُهَل اَنْـبَهَوَو{

١٠٩٢}ا يِبَن اَنْلَعَج ًالُكَو َبوُقْعَـيَو َقَحْسِإ ُهَل اَنْـبَهَو ِهَّللا ِنوُد نِم َنوُدُبْعَـي اَمَو ْمَُهلَزَـتْعاامل َف{

 اهمدقت يتلا ةروصلاك ،امهنيب ءاقتلا ال نيذللا نيضيقنلا نيب عمجت ةروص كانه تسيل :دواد
 نود هعالقمب را ّبجلا))تولاج(( لتاق عاجشلا وهف ،ريدقلا دوهيلا كلم))دواد(( نع انل ةاروتلا
 ةبراحم يف مهكراشي ام ناعرس هنكلو ،نيينيطسلفلا نما ًدراطم حبصي اذبو ،١٠٩٣هدي يف فيس
 حالس لماح لمعي وهو ،١٠٩٤دوهيلا مهينطاوم دض مهفرصت تحت هفيس عضيو لب ،مهل ودع
 أدب دق وهو ،١٠٩٥رخآا ًموي ينيطسلفلا))شيخأ((ـلاًسراح مث ،ام ا ًموي يليئارسإلا))لؤاش((
))لؤاش(( ودع وهو ،ا ًمامت مهذوفن ىلع ىضق دقو ها أ مث،نيينيطسلفلا ةدايس تحت همكح
 تايتف نم ريثكو ،))ناثانوي((هنبا بيبحو ،هتنبا جوز تقولا سفن يف هنكلو ،دودللا

١٠٨٩
.موقلا رافسأل ةيملعلا تافارخلادحأ وه،)محولل( يئادبلا رّوصتلا اذه ١٠٩٠
١٠٩١ )٣٧-٢٧(ناتيآلا /ءايبنألا ةروس
)٤٨( ةيآلا /ماعنألا ةروس ١٠٩٢
)٩٤( ةيآلا /ميرم ةروس ١٠٩٣
٧١/٠٥ ليئومص١ ؛رظنا ١٠٩٤
٩٢/٢ ليئومص١ ؛رظنا
١٠٩٥

٢-٨٢/١ ليئومص١ ؛رظنا



 هيناغأ ينغيو ،راثيقلا ىلع برضلا ديجي هنأل ،))لؤاش(( طالب يفا ًينغم لمعي وهو ،١٠٩٦ليئارسإ
 لتاقو كلملا حالس لماح ،راوغملا سرافلا تقولا سفن يف هنكلو،ميخرلا هتوصب ةبيجعلا
١٠٩٧.هئادعأ

 ناك امك ،هئادعأ نع وفعي نألا ًدعتسم ناك تقولا سفن يف هنكلو ،بلقلاظيلغ ساق وهو
 غلابيل هنإ لب ،نييروشآلا كولم نم كلم هنأك ،ةلمج ىرسألا لتقي ،حيسملاو رصيق مهنع وفعي
 بلطي نيحو .١٠٩٨راشنملاب مهرشنو مهدولج خلسو نيبولغملا قرحب رمأي نيح ،ةوسقلا يف ىتح
 نم لجر يتئام لتقي هب اذإ ،))لاكيم(( هتنبالا ًرهم نيينيطسلفلا نم ةفلغ ةئم))لؤاش(( هنم
 وهو-))ناميلس(( هدلو يصوي نيحو ،١٠٩٩هذه))لؤاش(( ةنبال ا ًرهم مهفلغ مدقيو ،نيينيطسلفلا
 ذنم هنعل يذلا ،))اربج نب يعمش(( ةبيش١١٠٠))ةيواهلا ىلإ مدلاب ردحي(( نأب-توملا شارف ىلع
 .ةليوط نينس
 ةلباقمل طرتشي وهف ،هناطلس و ههاج كلذ يف ًالغتسم ،ا ًرسق نهجاوزأ نم ءاسنلا ذخأي وهو
 سوؤر لبق نم اهرهم عفد يتلا-))لؤاش(( ةنبا لاكيمب هل يتأي نأ ،))لؤاش(( شويج دئاق))رينبأ((
 راس مث ،اهقارف هبلق ىمدأ يذلا ،))شيال نب ليئطلف(( اهجوز نم-نيينيطسلفلا نم نيتئام
 ،١١٠١هنم ا ًفوخ الإو ،))رينبأ(( نم رمأب الإ ،اهئارو نم عجري ملو ،))ميروحب(( ىتح يكبي وهو اهءارو
 لاتقلا ناديم يف لوألا فصلا ىلإ اهجوزب لسريو ،هئاسن نيب))يثيحلا ايروأ(( ةأرما ذخأي مث
١١٠٢.هنم صلختيل

 نع وفعيو ،ةليمجلا))عبشتب(ـ(ب ظفتحي كلذ عم هنكلو ،ةلذ يف هل))ناثان(( رجز لبقي وهو
 نع وفعيو ،هتايح هبلسي نأ هرودقم يف ناك نيح ،هعرد الإ هبلسي الو ،تارم ةدع))ليئومص((
 هدجو همع شرعب نيبلاطملا نم نوكي دقو ،))لؤاش(( ديفح هنأ مغر-هدعاسيو))تشوبيغم((–

١٠٩٦
٧-٨١/١ ليئومص١ ؛رظنا
١٠٩٧

٣٢-٦١/١٢ ليئومص١ ؛رظنا ١٠٩٨
١٣-٢١/٩٢ ليئومص٢ ؛رظنا ١٠٩٩
٧٢-٨١/٥٢ ليئومص١ ؛رظنا ١١٠٠
٢/٩ كولم١ ١١٠١
٦١-٣/٢١ ليئومص٢ ؛رظنا ١١٠٢
٦٢-١١/٢ ليئومص٢ ؛رظنا



 نأ دعبو ،ةحلسم ةروث يف هيلع ضبق نأ دعب))مولاشبأ(( هدلو نع وفعي وهو–١١٠٣هلبق نم
 دعب ،هلتقل ىعسي ناك يذلا))لؤاش(( نع وفعيل هنإ لب ،١١٠٤موقلا نم ألم ىلع هضرع سند
١١٠٥.١١٠٦ةمات ةعانمو قلطم نامأ يفو ،تارم ةدع هنم نكمت نأ

:))دوادف(( ؛هجو ّلك نم قارشإلا اهّفحي ذإ،قبس ام فالخ ىلع ميركلا نآرقلا يف ةروصلا ودبتو
 كْلمْلا هّللا هاَتآو توُلاج دواد َلَتَقو{:عفانلا ملعلاو،ةبقاثلا ةمكحلا،هلضفب هللا هاتآ دق
١١٠٧}ءاشي امم همَّلعو َةمْكحْلاو

 يذَّلا هَّلل دمحْلا َالاَقو امْلع ناميَلسو دوواد انيَتآ دَقَلو{:روكشلا،ملعلا بحاص يبنلا وه
١١٠٨}نينمؤمْلا هدابع نم ريثَك ىَلع انَلَّضَف

 ىلع اهعفن يرجي يتلا تازجعملا هيدي ىلعتيرجأو،هعم حيبستلل ريطلاو لابجلا هل ترّخ ُس
 ريَّطلاو نحبسي َلابِجْلا دوواد عم اَنرَّخسو امْلعو امْكح انيَتآاًلُكو ناميَلس اهانمهَفَف{:سانلا
١١٠٩}نيلعاَف انُكو

 تاَغِباس ْلمعا ِنَأديدحْلا هَل انَلَأو ريَّطلاو هعم يِبوَأ ُلابِج اياًلْضَف انم دوواد انيَتآ دَقَلو{
١١١٠}ريصب نوُلمعَت امِب يِّنِإ احلاص اوُلمعاو درسلا يف ردَقو

١١٠٣
٥-٤/٤ ليئومص٢ ؛رظنا ١١٠٤
٦١/٣٢،٨١/٣٢ ليئومص٢ ؛رظنا ١١٠٥
٢٢-٤٢/٢ ليئومص١ ؛رظنا ١١٠٦

،ـه٢،٨٠٤١ط،ةّيبرعلا ةضهنلا راد :توريب،ميركلا نآرقلا يف ةّيخيرات تاسارد،نارهم يمويب دمحم
١/٤٦،م٨٨٩١

١١٠٧
)١٥٢ ةيآلا /ةرقبلا ةروس
١١٠٨

)٥١( ةيآلا /لمنلا ةروس
١١٠٩

)٩٧( ةيآلا /ءايبنألا ةروس



 هَّنِإ ديَألا اَذ دوواد اَندبع رُكْذاو نوُلوُقي ام ىَلع رِبصا{:نانبلاو نانجلاو لقعلا ةّوق يتوأ دق
 اَنددشوباوَأ هَّل ٌّلُك ةروشحم ريَّطلاوقارشِإلاو يشعْلاِب نحبسي هعم َلابِجْلا اَنرَّخس اَّنِإباوَأ
١١١١}باَطخْلا َلصَفو َةمْكحْلا هانيَتآو هَكْلم

 دَقَلو ِضرَألاو تاوامسلا يف نمِب مَلعَأ كبرو{:ر وبزلاب ءايبنألا نيب نم همركب هللا هصتخا
١١١٢}اروبَز دوواد انيَتآو ٍضعب ىَلع نييِبنلا ضعب انْلَّضَف

 هيلع))ناميلس(( ةروص يه،ميدقلا دهعلا اهمدق هللا ءايبنأ نم يبنل ةروص عشبأ لعل
 نأ لالضلا هب غلب دقو،١١١٤هفسلا دح ىلإ فرسم ىراصنلا و دوهيلا دنع وهف ؛١١١٣مالسلا
 دنع ًالوزن؛ةادهلا ةمئألا هئابآ نيد نع ضارعإلاو ناثوألا ةدابعو كشلا وبايترالا يف عقو
١١١٥.تاكرشملا تاينثولا هتاجوز تابغر

 :باّوأ دبعوهف،ميركلانآرقلا يف امأ
١١١٦}باوَأ هَّنِإدبعْلا معن ناميَلس دووادل انبهوو{

١١١٧}بآم نسحو ىَفْلزَل اَندنع هَل نِإو{

١١١٠
)١١-٠١( ناتيآلا /أبس ةروس ١١١١
)٠٢-٧١( تايآلا /ص ةروس ١١١٢
)٥٥( ةيآلا /ءارسإلا ةروس
١١١٣

 هيلإ بسني باتك نم رثكأ نوسّدقي مّ أ مغر مالسلا هيلع))ناميلس(( ةّوبن باتكلا لهأ ركني نأ بيرغلا نم
 نوجتحي ىراصنلا سيلأ !!؟ّبرلانم يحو ا أل الإ خانتلا رافسأ دوهيلاو ىراصنلا سّدقي لهف ،سدقملا باتكلا يف
 نم هب ىحوم وه باتكلا لك(( :كيادنافلا ةمجرت يف امك لوقي يذلا٣/٦١ سواثوميت٢ ّصنب نيدهعلا رافسأ ةّينابرل
!؟))ربلايف يذلا بيدأتلاو ميوقتلل ،خيبوتلاو ميلعتلل عفانو ،هللا

 نكل .. مهرافسأ صوصنم وه امك هاتأ يذلا رفكلا نمؤربتلل ليبس ريخ))ناميلس(( ةّوبن ّدر ّنأ مهفالسأ ّنظ اّمبر
!مهدنع))ناميلس(( ةّوبنل دهشت صوصنلا

١١١٤
٣٣-٤/٣٣ لوألا كولملا ؛رظنا ١١١٥
٣١-١١/١ لوألا كولملا :رظنا ١١١٦
)٠٣( ةيآلا /ص ةروس



 :ا ًروكشا ًدبع ناكف،ملعلاو ةمكحلا هللا هاتآ دقو
 انُكو ريَّطلاو نحبسي َلابِجْلا دوواد عم اَنرَّخسو امْلعو امْكح انيَتآاًلُكو ناميَلس اهانمهَفَف{
١١١٨}نيلعاَف

نينمؤمْلا هدابع نم ريثَك ىَلع انَلَّضَف يذَّلا هَّلل دمحْلا َالاَقو امْلع ناميَلسو دوواد انيَتآ دَقَلو{
 وهَل اَذه نِإ ءيش ِّلُك نم انيتوُأو ِريَّطلا قطنم انمِّلع سانلا اهيَأ اي َلاَقو دوواد ناميَلس ثِروو
١١١٩}نيِبمْلا ُلْضَفْلا

١١٢٠.}ناميَلس رَفَك امو{:لاقف هيلإ بسن امم ناميلس هللا يبنميركلانآرقلا أ ّرب دقو

 ةروص يههللا ءايبنأ نم يبنل ميدقلا دهعلا اهمدقي ةروص)!برغأ( ّنإ
!!امهيلع بضاغ برلاو اتام دقف؛مالسلا امهيلع))نوراه((و))ىسوم((

 ضرألا لوخد نم نامرحلاب امهيلع مكح يذلا ب رلل نانئاخ،نامثآ))نوراه((و))ىسوم((
:)!!(سدقملا باتكلا لوقي اذكه !امهلا ًباقع ةدوعوملا ةس ّدقملا
 ينب نم ىأرم ىلع يناسدقت ىتح يب انمؤت مل امكنأ ثيح نم(( :نورهو ىسومل برلا لاقف((
١١٢١)).مكل اهتبهو يتلا ضرألا بعشلا اذه نالخدت امكنإف ليئارسإ

 ميرابع لابج ةلسلس ىلإ دعصا((:مويلا كلذ سفن يف ىسومل برلا لاقو(( :ةينثتلا رفس يف ءاجو
ا ًكلم اهبها و انأ يتلا نانعنك ضرأ دهاشو ،احيرأ لباقم بآوم ضرأ يف يذلا وبن لبج ثيح
 لبج يف نوره كوخأ تام امك كموقب قحلا و ،هيلإ دعصت يذلا لبجلا يف تمو ،ليئارسإ ينبل

١١١٧
)٠٤( ةيآلا /ص ةروس ١١١٨
)٩٧( ةيآلا /ءايبنألا ةروس ١١١٩
)٦١-٥١(ناتيآلا /لمنلا ةروس
١١٢٠

 )٢٠١( ةيآلا/ةرقبلا ةروس
١١٢١

٣١-٢٠/٢١ ددعلا



ةيرب يف شداق ةبيرم ءام امدنع نييليئارسإلا روضح يف يب اقثت مل امكنأل ،هموقب قحلو روه
 ىلإ لخدت نل كنكلو دعب نع ضرألا دهشت كنإف اذهل .بعشلا نيب يناسدقت مل ذإ،نيص
١١٢٢... يتلا ضرألا

 مهتيرذل اهبهأس يننأ بوقعيو قاحسإو ميهاربإل تمسقأ يتلا ضرألا يه هذه :برلا لاقو((
 بآوم ضرأ يف برلا دبع ىسوم تامف))ربعت نل اهيلإ كنكلو كينيعب اهارت كتلعج دقف
 ىلإ هربق دحأ فرعي ملو .روغف تيب لباقم ،بآوم ضرأ يف يداولا يف هنفدو .برلا لوق بجومب
١١٢٣)).مويلا اذه

 عنص،هبر نم ةيادهلا ىقلتيل لبجلا ىلإ ه وخأ بهذ امل هنأ مهتلا هذه نم))نوراه((بيصن ناك
 ،ا ًديع هل دّيعو ،ا ًحبذم هل ىنبو ،مهعم هدبعو ،هتدابعب مهرمأوا ًمنصا ًبهذ ًالجع ليئارسإ ينبل
١١٢٤.هل حبذو

 ؟ميركلانآرقلا يف امهلاح وه امف ،سدقملا باتكلا يف))نوراه((و))ىسوم(( لاح وه اذه
))نوراه((و))ىسوم(( ةروصودبت،ميدقلا دهعلا ا  انئجافي يتلا ةعشبلا ةروصلا كلت ضيقن ىلع
 ..ةقلأتم ةقرشم نآرقلا يف مالسلا امهيلع
 ىلوأ نم دحاوكهمّدقذإ-مالسلا مهيلع- ءايبنألا نيبا  يلعا ًناكم))ىسوم(( ناقرفلا أّوب دقل
 هّللا مَّلَكو{ةرشابم هملك نأب لجو زع ىلوملا هف ّرش يذلا يبنلا هنأ ركذ امك ..لسرلا نم مزعلا
 ىلع هافطصا و،ةلاسرلاو ة ّوبنلا هل عمج دق العو ّلج هللا نأ انربخأ و،١١٢٥}اميلْكَت ىسوم
 ِسانلا ىَلع كُتيَفَطصا يِّنِإ ىسوم اي َلاَق{..نيبم ناطلسو هتايآو همالكبو هتالاسرب سانلا
١١٢٦}نيِركاشلا نم نُكو كُتيَتآ ام ْذُخَف يمالَكِبو يتَالاسِرِب

١١٢٢
٢٥-٢٣/٨٤ ةينثتلا
١١٢٣

٦-٤٣/٤ ةينثتلا
١١٢٤

ه ّلك نيثالثلا و يناثلا لصفلا ،جورخلا؛رظنا ١١٢٥
)٤٦١( ةيآلا/ ءاسنلا ةروس ١١٢٦
)٤٤١( ةيآلا/ فارعألا ةروس



١١٢٧}هيخَأو ىسوم ىَلِإ انيحوَأو{:هيخأ عم هيلا يحوأ هللا ءايبنأ نم يبن هنإف))نوراه(( امأ

 عنص يذلا وه-))نوراه(( ال– يرماسلا نأ نلعأ نأب ةاروتلا هيلإ هتبسن امم نآرقلا هأرب دقو
 ىسوم هَلِإو مُكهَلِإ اَذه اوُلاَقَف راوخ هَل ادسجاًلجع مهَل جرخَأَف{ :يبهذلا لجعلا
١١٢٨}يسنَف

نينسحمْلا يِزجَن كلَذَك اَّنِإنوراهو ىسوم ىَلع مالس{ :نينسحملا نينمؤملا نم هنأب هفصو امك
١١٢٩}نينمؤمْلا اَندابع نم امهَّنِإ

 نيبتسنل ؛ميركلا نآرقلا يف هلباقي اموميدقلا دهعلا يفدروفقوم نيب نراقن نأ ليمجلا نم هّلعلو
:نيباتكلا نيب نوبلامظع

:

: 

 الو ،سمألا يف ال ،ا ًحيصف مايألا نم موي يفنكأ مل انأ ،براي(( :برلل ىسوم لاقف((
)).ناسللا ييعقطنلا ءيطب انأ امنإ .كدبع تبطاخ نأ ذنم

 ؟ا ًفيفك وأ ا ًريصب وأ مصأ وأ سرخأ هلعجي نم وأ ؟ناسنإلا مفئ رابوه نم(( :هل برلا لاقف
)).لوقت اذامكملعأو ،قطنلا كمف نقلأف قلطنا نآلاف؟برلا انأ تسلأ

)).،ديساي(( :باجأ ىسوم نكل
نسحي هنأ ملعأ انأ ؟كاخأ يواللا نوره سيلأ(( :لاقو

 ،مالكلا همف نقلتو هثدحتف .هبلق جهتبي كاري املاحو .كئاقلل مداق ا ًضيأ وه اهو ،مالكلا

١١٢٧
)٧٨( ةيآلا /سنوي ةروس ١١٢٨
)٨٨-٧٨(ناتيآلا/ هط ةروس ١١٢٩
)٢٢١-٠٢١(تايآلا /تافاصلا ةروس



 ةباثمب كل نوكيو كنع بعشلاوه بطاخيف،نالعفت اذام امكملعأو،لوقلا ىلع امكنيعأف
)).هلإ ةباثمب هل نوكت تنأو مف

١١٣٠

 ةّلدألا دشحي)ردصلا( قّيض )هلإ(و،غيلبتلاةفيظو نم تّلفتلا ديري ) ّيبن( نيب راوح هّنإ
!)ةبقرلا بلص(،دينعلا )هّيبن( عانقإل ؛ةرثاكتملا

:

.ىَغَط هَّنِإ نوعرف ىَلِإبهْذا{
 يِّل لعجاو .يلوَق اوهَقْفي ؛يناسِّل نم ةدْقع ْلُلحاو،يِرمَأ يل رسيو،يِردص يل حرشا بر:َلاَق
 َكرُكْذَنواريثَك كحبسُن يَك؛يِرمَأ يف هْكِرشَأو،يِرْزَأ هِب ددشا،يخَأ نوراه ؛يلهَأ نم اريِزو
.اريصب انِب تنُك كَّنِإ،اريثَك
،ىحوي ام كمُأ ىَلِإ انيحوَأ ْذِإ؛ىرخُأ ةرم كيَلع اننم دَقَلو،ىسوم اي كَلؤس تيتوُأ دَق:َلاَق
 تيَقْلَأو هَّل ودعو يِّل ودع هْذخْأي ِلحاسلاِب ميْلا هقْليْلَف ميْلا يف هيفذْقاَف توباَّتلا يف هيفذْقا ِنَأ
 هُلُفْكي نم ىَلع مُكُّلدَأ ْله ُلوُقَتَف كُتخُأ يشمَت ْذِإ،ينيع ىَلع عنصُتلو ينم ًةبحم كيَلع
 تْثِبَلَف اًنوُتُف َكانَتَفو مَغْلا نم َكانيجنَف اسْفَن تْلَتَقو نزحَت َالو اهنيع رَقَت يَك كمُأ ىَلِإ َكانعجرَف
 َكوخَأو تنَأ بهْذا .يسْفنل كُتعنَطصاو،ىسوم اي ٍردَق ىَلع تْئِجمُث نيدم ِلهَأ يف نينس
!ىشْخي وَأ رَّكَذَتي هَّلعَّل انيَّلاًلوَق هَل َالوُقَفىَغَط هَّنِإ نوعرف ىَلِإابهْذا .يِرْكذ يف اينَت َالو يتايآِب

١١٣٠
٦١-٤/٠١ جورخلا



!ىَغْطي نَأ وَأ انيَلع َطرْفي نَأ فاَخَن انَّنِإ انبر:َالاَق
 َليئارسِإ ينب انعم ْلسرَأَف كبر َالوسر اَّنِإ َالوُقَف هايتْأَف!ىرَأو عمسَأ امُكعم ينَّنِإ اَفاَخَت َال:َلاَق
١١٣١}ىدهْلا عبَّتا ِنم ىَلع مالسلاو كبر نم ةيآِب َكانْئِج دَق مهبِّذعُت َالو

،ةّيبوبرلا ّزعب يلاعتملامالك هّنإ .. ةّوبنلا ماقم لامجو ةّيهولألا ماقم لالج نيب عمجي مالك هّنإ
!هدّيس ةمظعب حّبسملا،هالومب ريجتسملا يبنلا ثيدحو ..ا  يبن هراتخا نمب ميحرلا
 ل َباق ُت،هناحبس ّقحلا ةوعد غيلبت يف مهقدصو،رئابكلا ةفراقم نم نآرقلا يف نييبنلا ةمصع ّنإ
 ّدشأو..ءاوتسالا نع ا ًدعب اهّدشأو لئاذرلا ّطحأ ىلإ ءايبنألا ةبسنب ىراصنلاو دوهيلا رافسأ يف
 ال ةرصاق ةبيعم ةلاسر سانلا اوغّلب م أ هللا ءايبنأ،ةينارصنلا سسؤم))سلوب(( مّ ا دقف؛كلذ نم
 اهعفن مدع وأ )ασθενες( اهفعض لجأ نم ةقباسلا ةيصولا لاطبإ ريصي هّنإف((:عفنت
)ανωφελες( ّبرلا ّنأ))لايقزح(( يبنلا هلبق حّرص دقو ..١١٣٢))ا ًئيش لمكي مل سومانلا ذإ 
 )ءايبنألا ضعب قيرط نع( سانلا غ ّلبهّنأ فرتعا دق قلاخلا

!!١١٣٣

 ضقانت لب-ةحارص فلاخت،م ايسفن ليلحتو ءايبنألا لاح ضرع يف ىراصنلا ةفسلف ّنإ
 .ءاوسلا ىلع او ّلض دق عيمجلا(( ّنأىراصنلارّركي نيح يفف .. قاطنلا اذه يف ةينآرقلا ةفسلفلا
 حئابقو ءايبنألا بونذ ّنأو١١٣٤))دحاو الو ،حالصلا لمعي نم مهنيب سيلو ،اودسف مه ّلك
؛١١٣٥)!(هداسفو ناسنإلا فعض فرعنل انل ليبس يه ةسدقملا بتكلا يف ةدراولا مهلاعفأ

١١٣١
)٧٤-٤٢( تايآلا /هط ةروس
١١٣٢

٩١-٧/٨١ نييناربعلا ىلإ ةلاسرلا ١١٣٣
٠٢/٥٢ لايقزح ١١٣٤
٤١/٣ رومزم ١١٣٥
٦٠١ ص،٢٠٠١ :ةرهاقلا ،ب-ةّيتوهال و ةّيديقع ةلئسأ،سانلا ةلئسأ عم تاونس،ثلاثلا ةدونش ؛رظنا



مه ءايبنألا ّنأميركلا نآرقلا نلعي .. عقاو وه ههجوأ زربأ دحأ يف مهعقاوف
))ميهاربإ(( ةّيرذ ءامسأ درسي وهو لوقيف؛ ًالمعو ا ًداقتعا

 نمو ُلبَق نم انيده احوُنو انيدهاًلُك بوُقعيو قحسِإ هَل انبهوو{:ءايبنألا نم مالسلا هيلع
 ىيحيو ايِرَكَزونينسحمْلا يِزجَن كلَذَكو نوراهو ىسومو فسويو بويَأو ناميَلسو دوواد هتيرُذ
نيمَلاعْلا ىَلع انْلَّضفاًلُكو اًطوُلو سُنويو عسيْلاو َليعامسِإونيحلاصلا نم ٌّلُك سايْلِإو ىسيعو
 يدهي هّللا ىده كلَذميقَتسم طارص ىَلِإ مهانيدهو مهانيبَتجاو مِهناوخِإو مِهتايرُذو مِهئابآ نمو
 باَتكْلا مهانيَتآ نيذَّلا كئـَلوُأنوُلمعي ْاوُناَك ام مهنع َطِبحَل ْاوُكرشَأ وَلو هدابع نم ءاشي نم هِب
 ىده نيذَّلا كئـَلوُأنيِرفاَكِب اهِب ْاوسيَّل اموَق اهِب انْلَّكو دَقَف ءالؤـه اهِب رُفْكي نِإَف ةوبنلاو مْكحْلاو
!!ا  ءادتقالاب،هدعب نم هتمأوrدمحم رِمأ يتلا ةودقلا مهف١١٣٦}هدَتْقا مهادهِبَف هّللا
اًلُكو ًةَلفاَن بوُقعيو قحسِإ هَل انبهوو{ :مالسلا مهيلع ءايبنألا هب مركأ ام يف هناحبس لوقيو
 ءاَتيِإو ةالصلا ماَقِإو تاريَخْلا َلعف مِهيَلِإ انيحوَأو اَنِرمَأِب نودهي ًةمئَأ مهانْلعجونيحلاص انْلعج
 ثئابَخْلا ُلمعَّت تَناَك يتَّلا ةيرَقْلا نم هانيجَنو امْلعو امْكح هانيَتآ اًطوُلونيدِباع انَل اوُناَكو ةاَكزلا
 ُلبَق نم ىداَن ْذِإ احوُنونيحلاصلا نم هَّنِإ انتمحر يف هانْلخدَأونيقساَف ءوس موَق اوُناَك مهَّنِإ
 موَق اوُناَك مهَّنِإ انتايآِب اوبَّذَكنيذَّلا ِموَقْلا نم هاَنرصَنوميظعْلا ِبرَكْلا نم هَلهَأو هانيجنَف هَل انبجَتساَف
 ِموَقْلا منَغ هيف تشَفَن ْذِإ ثرحْلا يف ِنامُكحي ْذِإ ناميَلسو دووادونيعمجَأ مهانْقرْغَأَف ءوس
 َلابِجْلا دوواد عم اَنرَّخسو امْلعو امْكح انيَتآاًلُكو ناميَلس اهانمهَفَفنيدهاش مِهمْكحل انُكو
نوركاش مُتنَأ ْلهَف مُكسْأب نم مُكنصحُتل مُكَّل ٍسوبَل َةعنص هانمَّلعونيلعاَف انُكو ريَّطلاو نحبسي
 نمونيملاع ءيش ِّلُكِب انُكو اهيف انْكراب يتَّلا ِضرَألا ىَلِإ هِرمَأِب يِرجَت ًةَفصاع حيرلا ناميَلسلو
 يِّنَأ هبر ىداَن ْذِإ بويَأونيظفاح مهَل انُكو كلَذ نوداًلمع نوُلمعيو هَل نوصوُغي نم نيطايشلا
 مهعم مهَلْثمو هَلهَأ هانيَتآو ٍّرُض نم هِب ام انْفشَكَف هَل انبجَتساَفنيمحارلا محرَأ تنَأو رُّضلا ينسم

١١٣٦
 )٠٩-٤٨(تايآلا /ماعنألا ةروس



 مهانْلخدَأونيِرِباصلا نم ٌّلُك ِلْفكْلا اَذو سيِردِإو َليعامسِإونيدِباعْلل ىرْكذو اَندنع نم ًةمحر
 يف ىدانَف هيَلع ردْقَّن نَّل نَأ نَظَف ابضاَغم بهَّذ ذِإ ِنونلا اَذونيحلاصلا نم مهَّنِإ انتمحر يف
 كلَذَكو مَغْلا نم هانيجَنو هَل انبجَتساَفنيملاَّظلا نم تنُك يِّنِإ كَناحبس تنَأ َّالِإ هَلِإ َّال نَأ تامُلُّظلا
 انبهوو هَل انبجَتساَفنيثِراوْلا ريخ تنَأو ادرَف ينرَذَت َال بر هبر ىداَن ْذِإ ايِرَكَزونينمؤمْلا يِجنُن
 انَل اوُناَكو ابهرو ابَغر انَنوعديو تاريَخْلا يف نوعِراسي اوُناَك مهَّنِإ هجوَز هَل انحَلصَأو ىيحي هَل
 هذه نِإنيمَلاعْلِّل ًةيآ اهنباو اهانْلعجو انحور نم اهيف انْخَفنَف اهجرَف تنصحَأ يتَّلاونيعشاخ
١١٣٧}نودبعاَف مُكبر اَنَأو ةدحاو ًةمُأ مُكُتمُأ

 ءايبنألا ءالؤه اشاح– طقاسلا مهيبأ لسن نم م أل،ىراصنلا رافسأ يف ءايبنألاف
!ةابتجمة ّيدهم ةيداهجذامنو،ةاقتنم ةبخن نآرقلا يف مهو ..-!نيمركملا
))David O'Brien(())نيارب وأ ديفاد(( رّصنملا هلاق ام وه،ميدقلا دهعلا ءايبنأ ىلع مكح غلبأنإ

 نع عافدللهفّلأ يذلا))Today's Handbook for Solving Bible Difficulties(( هباتك يف
)ءايبنألا نم يأ((( :هيفلاخم ىلع درلاو سدقملا باتكلا

((
 طحأ مه رّصنملا اذه دنع سّدقملا باتكلا ءايبنأ ةماعف؛١١٣٨

 مه،ميركلا نآرقلا يف ءايبنألا ّنإو..!! مويلا ىراصنلا سئانك يف اولبقينأ نم لذرأو
 !ا ًزايتماو ا ًزّـيمت كلذب ىفكو،

،سانلا ىلإ ديحوتلا غيلبت ىلع اهزيكرت وه،ميركلانآرقلا يف ءايبنألا تاوعد يف حملم زربأ ّنإ
 ريشبتو،ا ًعفن الو ا ًرض اهسفنل كلمت ال تادوبعمو مانصأ نم هيلع اوفكع ام كرت ىلع مهل اه ّثحو

١١٣٧
)٢٩-٢٧( تايآلا /ءايبنألا ةروس ١١٣٨

David O'Brien, Today's Handbook for Solving Bible Difficulties, p. 

٣٣٢ (Quoted by, Dennis McKinsey, The Encyclopedia of Biblical 

Errancy, N.Y: Prometheus Books, ٥٩٩١ , p. ٩٦١ )



 ّنأو ايندلا يف ميوقلا جهنملا عابتاب سانلا حصنو،ميحجلا باذعب نيقبآلا ديد و،ة ّنجلاب نيحلاصلا
..لآملاو لاحلا ةداعس كلذ يف

  مـهو،مالـسلا مهيلع هللا ءايبنأل))ةّيحلا(( ةيريوصتلا دهاشملاو تايآلا نم ريثكب ميركلا نآرقلا رخزي
.. دحألا دحاولا ىلع اولبقأو مانصأ نم هيلع متفكع ام اورذ نأ مهماوقأ يف نوحيصي

 :عارــــــصلاو ةــــــّجاحملا ضرــــــعم يف هــــــموقل اــــــهلوقي-ءاــــــيبنألا وــــــبأ– مالــــــسلا هــــــيلع))ميهارــــــبإ(( اذــــــهف
  َّلـُك يبر عسو اًئيش يبر ءاشي نَأ َّالِإ هِب نوُكِرشُت ام فاخَأ َالو ِناده دَقو هّللا يف يِّنوجاحُتَأ{
  هـِب  ْلزـني مـَل ام هّللاِب مُتْكرشَأ مُكَّنَأ نوُفاَخَت َالو مُتْكرشَأ ام فاخَأ فيَكونورَّكَذَتَت الَفَأ امْلع ءيش
١١٣٩}نومَلعَت مُتنُك نِإ ِنمَألاِب قحَأ ِنيَقيِرَفْلا يَأَف اًناَطْلس مُكيَلع

 مهعم هابأ هجاويو لب،سانلا نم دهشميف مهدقتعم هضفرب مهرهاجي ذإ،ةانق هل نيلت ال وهو
 هذه ام هموَقو هيِبَأل َلاَق ْذِإنيملاعهِب انُكو ُلبَق نم هدشر ميهاربِإ انيَتآ دَقَلو{ :رمألا اذ 
 ٍلالَض يف مُكؤابآو مُتنَأ مُتنُك دَقَل َلاَقنيدِباع اهَل اَنءابآ اَندجو اوُلاَقنوُفكاع اهَل مُتنَأ يتَّلا ُليثامَّتلا
 نهرَطَف يذَّلا ِضرَألاو تاوامسلا بر مُكبر لب َلاَقنيِبعاللا نم تنَأ مَأ قحْلاِب انَتْئِجَأ اوُلاَقنيِبم
١١٤٠}نيدهاشلا نم مُكلَذ ىَلع اَنَأو

:رّثؤم قئاش  عطقم يف،قفشملا ةحيصن هابأ حصني وهو))ميهاربإل(( نآرقلا ضرعيو

 كسمي نَأ فاخَأ يِّنِإ تبَأ اي ايصع ِنمحرلل ناَك ناَطيشلا نِإ ناَطيشلا دبعَت َال تبَأ اي{
١١٤١}ايلو ِناَطيشلل نوُكَتَف نمحرلا نم باَذع

: هللااب ناميإلل،عيدب شاقن يف نوعرف وعدي مالسلا هيلع))ىسوم(( ا ًضيأ اذهو
١١٣٩

)١٨-٠٨( ناتيآلا/ماعنألا ةروس ١١٤٠
)٦٥-٢٥( تايآلا/ءايبنألا ةروس ١١٤١
)٥٤-٤٤( ناتيآلا/ميرم ةروس



نمل َلاَقنينقوم مُتنُك نإ امهنيب امو ِضرَألاو تاوامسلا بر َلاَقنيمَلاعْلا بر امو نوعرف َلاَق{
نونجمَل مُكيَلِإ َلسرُأيذَّلا مُكَلوسر نِإ َلاَقنيلوَألا مُكئابآ برومُكبر َلاَقنوعمَتسَت َالَأ هَلوح
 نم كنَلعجَأل يِريَغ اهَلِإ تْذَخَّتا ِنئَل َلاَقنوُلقعَت مُتنُك نِإ امهنيب امو ِبِرْغمْلاو قِرشمْلا بر َلاَق
١١٤٢}نينوجسمْلا

:ديدنتلاو كرشلا ّمذو ديحوتلا نع ّبذلا ضرعم يف نيقيلاو تابثلا فقوم فقي))دوه(( اذهو
 َّالِإ ُلوُقَّن نِإنينمؤمِب كَل نحَن امو كلوَق نع انتهلآ يكِراَتِبنحَن امو ةنيبِب انَتْئِج ام دوه اي ْاوُلاَق{
 ينوديكَف هنود نمنوُكِرشُت امم ءيِرب يِّنَأ ْاودهشاو هّللا دِهشُأ يِّنِإ َلاَق ءوسِب انتهلآ ضعب َكارَتعا
 يبر نِإ اهتيصانِب ٌذخآ وه َّالِإ ةبآد نم ام مُكبرو يبر هّللا ىَلع تْلَّكوَت يِّنِإنورظنُت َال مُث اعيمج
١١٤٣}ميقَتسم طارص ىَلع

 ىلإ اــــعدو كرــــشلا ذــــبنبرهاــــجاــــمل،هــــموق ىدــــل اــــًبوبحم ناــــك نأ دــــعب ىذألا هــــلاني))حلاــــص(( اذــــهو
  يـفَل انَّنِإو اَنؤابآ دبعي ام دبعَّن نَأ اَناهنَتَأ اَذـه َلبَق اوجرم انيف تنُك دَق حلاص اي ْاوُلاَق{:ديحوتلا
١١٤٤}بيِرم هيَلِإ اَنوعدَت امم ٍّكش

    نــم كــلبَق نــم انْلــسرَأ اــمو{:هــلوقب،اــهمظعأ يف،ءاــيبنألا ةــثعب نــم ةــياغلا نآرــقلا رــصتخي لــب
..١١٤٥}نودبعاَف اَنَأ َّالِإ هَلِإ َال هَّنَأ هيَلِإ يحوُن َّالِإٍلوسر

 .. ميركلا نآرقلا يف ءايبنألا ةوعد ىحر بطق وه ديحوتلاف
))ىـــسومل(( ىلوألا ةّيــصولا اــهتلعج ىتــح،دــيحوتلا ةدــيقع ىــلع ّصنــت تــناك نإو اــ إف،ةاروــتلا اــّمأ
 كـــيرحت يف ةـــمساح ةروـــصب لـــعاف ريـــغ ودـــبي دـــيحوتلا اذـــه ّنإـــف،رـــشعلا اياـــصولا نيـــب مالـــسلا هـــيلع

١١٤٢
)٩٢-٣٢( تايآلا /ءارعشلا ةروس ١١٤٣
)٦٥-٣٥( تايآلا /دوه ةروس ١١٤٤
)٣٦-٢٦( تايآلا/دوه ةروس ١١٤٥
)٥٢( ةيآلا/ءايبنألا ةروس



 ّبر دـــــيحوت وـــــه اـــــمنإو،نيملاـــــعلا ّبر))هللا(( دـــــيحوت سيـــــلهـــــّنأ اـــــمك،ءاـــــيبنألا هـــــيجوتو ثادـــــحألا
 ّبر الــف نيرــخآلا ماوــقألا اــّمأ ..١١٤٦هللا اــهراتخا يتــلا يــه ليئارــسإ ّنإ ذإ،طــقف نييليئارــسإلا
!ةفئاز تادوبعم نمهوراتخا ام ّالإ مهل
 دـيحوتلا اـمأ،يموـق دـيحوت وـه يدوـهيلا دـيحوتلا ّنإـف،))Baentsch(())شتنياـب((لاـق اـمك رمألاو
١١٤٧.يملاع ديحوت وهف،يمالسإلا

 نــبالاو بآلا( ثولاــثلاةدــيقع اهعادــتبا يف نيقوــلخملا ةداــبعو كرــشلل تلــّصأ دــقف ةــسينكلا اــّمأ
!))ةّيسكدوثرألا(( سئانكلا دنع وه امك)سدقلا حورو
 نيـب و،مزاوـلو اـًماقمو ا ًنومـضم؛)دـيحوتلا(:ميرـكلا نآرـقلا يف ىـمظعلا ةـقيقحلا نيـب ىرت امك قرفو
!..كرشلاب رّدكملا و،قّيضلاسدقملا باتكلا ديحوت

 اهجوم نيبو نحملا ةرمغ يف وهو نوزحملا سئتبملا ةيلستو،حلاصلا لمعلا ىلإ ممهلا كيرحت ّنإ
 الب ةحارلا ثيح ةرخآلا ة ّنجب هدعوب الإ ةيناسنإلا سفنلا يف هتورذ غلبي نأ نكمي ال،يلاعلا
 الب يئاهنلا ثكملا ثيح ّرقتسملا راد ا إ ..صّغنم نود ةعتملاو،ةدباكم الب ميعنلاو،بصن
.. توم
 مها ّيإهدعو و ةنجلا ىلإ مهماوقأ ءايبنألا ةوعد ىلعهتايآ نم ريثكلا يف ميركلا نآرقلا ّصن دقو
 يويند ميعن يف تسيل ةعتملا ةياغ ّنأو،نودوعي اهيلإم ّ أو،بّيطلا اهماقمو مئادلا اهميعنب
.. قاب ّي  ّرقتسم يف امنإو،لئاز تهاب
 فيوختلا عفادب ا ًضيأ كّرحتي هّنإف،بيغرتلاو ةينمتلا بناجب كّرحتي ّيناسنإلا لعفلا ّنأ امكو
 ليذرو دقتعملا ميقس نع اهدعابت يف ةيناسنإلا سفنلا دوقو امه نالماعلا ناذهو .. بيهرتلاو
 .. ليمجلا لعفلا يف قدصلاو قحلا ناميإلا ىلع اهلابقإو،لعفلا

١١٤٦
..٣٤/١٢ ؛٤/٠٢ ةينثت ؛٩١/٤٦ جورخ ؛ رظنا ١١٤٧

Altorientalischer und israelistischer Monotheismus, pp. ٧٧ -  ؛هــــلقن(٤٩
.)٥٧ ص،ةيدقتنم دض نآرقلا نع عافدلا،يودب نمحرلا دبع



 ةلئاه ةروصب رخآلا مويلا نم بيهرتلا بناج زربي،ميركلا نآرقلا يف نييبنلا صصق يف رظنلابو
ةوعد فّرح يذلا قيرفلا ىلإ اوزاحنا دق نيرخآو نيينثو نيب ام اوناك نيوعدملا ّنإ ذإ،ةزراب
 مهعامسأ عيتمت نم ءالؤه سوفن يف غلبأ باذعلا ع ْق َو نم بيهرتلا ناكف .. لئاوألا ءايبنألا
 .. ءازجلا موي لامجب

 ىدهلاو حالصلا ةداج ىلع ةماقتسالا ىلإنيكرشملا ةوعدب رانلا باذع نم فيوختلا ر ّركت دقو
 ِموَق اي {:هماقتنا ديدشو هللا باذع نم ةراذنلاب هتوعدأدبي مالسلا هيلع))حون(( اذهف ..
١١٤٨}ميظع ٍموي باَذع مُكيَلع فاخَأ يِّنِإ هريَغ هـَلِإ نم مُكَل ام هَّللا ْاودبعا

 َلايْكمْلا ْاوصُقنَت َالو هريَغ هـَلِإ نم مُكَل ام هّللا ْاودبعا ِموَق اي {:هموق يف  خرصي))بيعش(( اذهو
١١٤٩}طيحم ٍموي باَذع مُكيَلع فاخَأ يِّنِإو ٍريَخِب مُكارَأ يِّنِإ نازيمْلاو

 ميدقلا دهعلا ّنأ  ظحالنسف ؛ينآرقلا سابتقالا ردصم ا أ موعزملا ةهجلا ىلإ انرظن اذإ .. نكلو
 يف اًردان ّالإ رخآلا مويلا ركذي ال،ل وطألا ينارصنلا عجرملاو ىنسألا يدوهيلا عجرملا لّثمي يذلا
 ةظحالم لالخ نم( رهظت مل رخآلا مويلا ةديقع ّنأ ىلإ داّقنلا بهذ دقف؛اًفيلأت هرافسأ رخآ
 يفو،ليئارسإ ينب تاوعد ةلسلس نم ةرخأتمةلحرم يف ّالإ )-فّرحملا-سدقملا باتكلا صوصن
 ىلوأ((: ّنأىلع))The World Book Encyclopedia(( ةفورعملا ةعوسوملا لوقت كلذ
 ف ّلأ اّمبر– لايناد رفس يف ترهظ نامزلا ةيا  يف رشبلا ةمايقل يدوهيلا بدألا يف تاراشإلا
))- م ق٠٦١ ةنس يف

١١٥٠.. !
،محرلا يف نينج هتيادب ؛ثبع يناسنإلا دوجولا ّنأب سدقملا باتكلا يف حيرصتلا ءاج دقو
 توم ،امهل ةدحاو ةثداحو ،ةميهبلل ثدحي رشبلا ينبل ثدحي ام(( :مدعلا مث،ىنفت ةثج هترخآو

١١٤٨
)٩٥( ةيآلا/فارعألا ةروس ١١٤٩
)٤٨( ةيآلا/دوهةروس ١١٥٠

The World Book Encyclopedia, Chicago: World Book, ١٠٠٢ , ٦١ / ٤٦٢



 ،لطاب امهيلك نأل ،ةميهبلا ىلع ةيزم ناسنإلل سيلف ؛لكلل ةدحاو ةمسنو ،كاذ تومك اذه
 ، ناك ،دحاو ناكم ىلإ امهالك بهذي
١١٥١))؟ضرألا ىلإ ةميهبلا حورلزنتو ،ءالعلا ىلإ رشبلا حور دعصت له ملعي ْنَم

 لوقي ؛باسحلل ةمايقلل داسجألا ةأشن ريغ رخآ رمأ وه دوهيلا دنع ثعبلا موهفم ناك دقل
 A Book about the(())سدقملاباتكلالوح باتك(( :هباتك يف))Stimpson(())نوسبمتس((

Bible((: ))بقعيس يذلا ثعبلا ىلع ميدقلا دهعلا مايأ يف ا ًروصقم توملا دعب ةايحلا ءاجر ناك 
 دهع ىلع ا ًعئاش ناك ميهاربإ نضحو ميحجلاو ءامسلا نع  مالكلا نكلو،حيسملا  روهظ
١١٥٢)). دوهيلا فئاوط نيب ىسيع

 ةلماكتم ةروص هعومجم يف لّكشي ال تتشمو عيرس ثيدح وهف ديدجلا دهعلا يف رمألا اّمأ
!ةقسانتم
،تايآلا نم ا ًمخض ا ًزيح لغشي ميركلا نآرقلا يف رخآلا يف مويلا نع ثيدحلا ّنإ :لأسن انهو
 ..-١١٥٣ديدجلا دهعلا يف ليصافت هل فرعت داكت ال و،ميدقلا دهعلا يف ركذي داكي ال هّنكل
 معزي امك عجرملا يه باتكلا لهأ رافسأ تناك نإ،ةريثكلا ليصافتلا هذ r دمحمل نيأ نمف
 .. نورّصنملا
))؟!!نيرّصنملا ىوعدل ا ًمده هدحو ثحبملا اذه لّكشيالأ((:لءاستي نأ لقاعلل ّقُح .. ا ًريخأو

 الع و ّلج هللا لزنأ امنإو،م اروصت حلصت يتلا ةديقعلا سانلا غيلبت ىلع ءايبنألا ةوعد رصتقت مل
،مهريغ ىلع الو مهسفنأ ىلعاور وجي ال ّىتح؛م اقالع ميظنتورشبلا كولس ميوقتل ةعيرش مهعم
.تارطخلا دساف قفدل مالستسالاو تاوزنلا بّقعتو تاوهشلا عبتت يف مهمادقأ لزت ال و

١١٥١
١٢-٣/٩١ ةعماجلا ١١٥٢

George W. Stimpson, A Book about the Bible, New York: Harper & 

Brothers, ٥٤٩١ , ٤th edition, p. ٨٣١١٥٣
 انحوي،٠٣-٢٢/٨١ اقول،٥٢-٨٤،٤١/٣٢-٩/٣٤ سقرم،٩٢-٩١/٧٢ ّىتم،٥٣/٦٤ ّىتم ؛رظنا

٤١/٢.



 فارحنالا نع مهفرصيو مهرمأ حلصي ام ليئارسإ ينبلةاروتلا يف هناحبس ىلوملا بتك دق و
 رمْأو ةوُقِب اهْذُخَف ءيش ِّلُكِّلاًليصْفَتو ًةَظعوم ءيش ِّلُك نم ِحاوْلَألا يف هَل انبَتَكو{:ةلالضلاو
..١١٥٤}نيقساَفْلا راد مُكيِرُأس اهنسحَأِب ْاوُذخْأي كموَق

 نيب امِّل اًقدصمو{:فيفختلا نم ءيش عم ةاروتلا يف امل ا ًق ّدصم مالسلا هيلع))ىسيع(( ثع ُبو
نوعيطَأو هّللا ْاوُقَّتاَف مُكبر نم ةيآِب مُكُتْئِجو مُكيَلع مرح يذَّلا ضعب مُكَل َّلحُألو ةاروَّتلا نم يدي
١١٥٥}ميقَتسم ٌطارص اَذـه هودبعاَف مُكبرو يبر هّللا نِإ

 ايو{:ميظعلا مهركنم نايتإ يف اورمتسيال  ّىتح هموقل ا ًريذن هلبق مالسلا هيلع))بيعش(( ناكو
 ِضرَألا يف ْاوَثعَت َالو مهءايشَأ سانلا ْاوسَخبَت َالو طسقْلاِب نازيمْلاو َلايْكمْلا ْاوُفوَأ ِموَق
١١٥٦.}نيدسْفم

 نم اهيف ام مغرو،ةيلات ةلاسر نمخسن الب ةمكحملاو،رشبلل ةماعلا ةعيرشلابr دمحم ثعبو
 تلاقف ؛نئمطملابراسلااهر  يف كيكشتلا ىصح ن وقرشتسملاىمر دقف،عادبإو ديدجتو زّيمت
 ىلإ مهنم ريثكلا بهذ و،دوملتلاو سدقملا باتكلا ماكحأب يمالسإلا عيرشتلا رّثأتب مهنم ةّلق
 ةصرف مهحنمي ملف ديدجلا دهعلا اّمأ،ينامورلاعيرشتلاب نييمالسإلا هقفلاو عيرشتلا رّثأتب لوقلا
.ميركلا نآرقلا ةلاصأ نم لينلل

:
هسفن))رجياج(( ّنإ لب،نيقرشتسملا ذاوش ريغينآرقلا عيرشتلل دوملتلاو ةاروتلا ةّيردصم ىري ال
 دجي مل هّنأ ّالإ،ةّيدوهيلا نمينآرقلاعيرشتلاسابتقا نع ا  صاخ اًثحبم هباتك يف دقعدق هّنأ مغر
اهت ّيجح مد  هسفنب ماقف ؛يدوهيلا عيرشتلاو ينآرقلا عيرشتلا نيب تا اشتلل اًدج ةليلق اًروص ّالإ
،تاسابتقا اهّدع يتلا تا اشتلا نم اًدج ليلق ددع ريغ دجي مل هّنأهثيدح رخآ يف بتك امدنع
 امدنع هاوعد ضقن يف دازو.مخضلايدوملتلا عيرشتلاو ينآرقلا عيرشتلا نيب نراق دق هّنأ مغر

١١٥٤
)٥٤١( ةيآلا/فارعألا ةروس ١١٥٥
١١٥٦ )١٥-٠٥( ناتيآلا/نارمع لآ ةروس
)٥٨( ةيآلا/دوه ةروس



 ةّيقرش فارعأ اّ إ لوقلا نكمملا نم هّنإف،تا اشتلا هذه ةّلق ىلإ ةفاضإلاب هّنأ فرتعا
 ناك يقرشلا عقاولا ّنأ ىلإ ةفاضإلاب،يدوهيلا عيرشتلا تازيمم نم نذإ يه تسيلف،١١٥٧ةماع
!اهيلإ ةجاحلا ببسب سانلا ةايح يف اهيعدتسي
؛مي ركلا نآرقلا تاعيرشت لصأ اّ أ ضعبلا معزي يتلا )خانتلا( رافسأ ىلع ةرظن انيقلأ اننأ ولو
:اًركنم ارمأو،اًبجع انيأرل

o١١٥٨.خأ نهل ناك اذإ تانبلا ثرت ال

o١١٥٩.همأ نبلب اًيدج خبطت ال

o))١١٦٠!!))توملا ىتح روثلامجري ،تامف ةأرما وأ ًالجر روث حطن اذإ

o))الو ىنز نبا لخدي ال .برلا ةعامج يف بوب ا وأ نيتضوضرملا نيتيصخلا وذ لخدي ال 
١١٦١)).برلا ةعامج يف رشاعلا ليجلا ىتح هتيرذ نم دحأ

oءاضقلا ىلإ هيكتشت؛ضفر نإف،هتجوز جّوزتي نأ اًرسق هيخأ ىلعف،جوزلا ّيفوت اذإ 
،ههجو يف،هلعن ةأرملا علخت ؛هضفر ىلع ّرصأ نإف،رمألا يف هشقاني يذلا
١١٦٢))لعنلا عولخملا تيب(( :هتيب ىعدُيو

o))ْتَّدَمَو ِهِبِراَض ِدَي ِةَضْبَـق ْنِم اَهَجْوَز َذِقْنُـتِل اَِمهِدَحَأ ُةَجْوَز ْتَلَّخَدَتَـف ِنَالُجَر َكَراَعَـت اَذِإ 
)).اَهْـيَلَع اوُقِفْشُت َالَو اَهَدَي اوُعَطْقاَف،ِهِتَيْصِِخب ْتَكَسْمَأَو اَهَدَي

١١٦٣

o))ةضف ضورقلا تناك ءاوس ،ليئارسإ ينب نم مكتوخإل هنوضرقت امع دئاوف اوضاقتت ال 
١١٦٤)).،رخآ ءيش يأ وأ ةمعطأوأ

١١٥٧
A. Geiger, Judaism And Islam, p. ٠٧ ١١٥٨

١١-٧٢/١ ددعلا؛رظنا ١١٥٩
٤٣/٦٢ جورخ؛رظنا
١١٦٠

١٢/٨٢ جورخ
١١٦١

٢-٣٢/١ ةينثت ١١٦٢
٠١-٥٢/٥  ةينثت ؛رظنا ١١٦٣
٢١-٥٢/١١ ةينثت



oهعم يه ىقبت نأو، نأ يه ّنإف ؛ءارذع ةاتف لجر بصتغا اذإ 
١١٦٥!توملا ىتح

o))ىلإ ا ًسجن نوكيو ،ءامب محتسيو هبايث لسغي ناليسلاب باصملا دسج سمي نم 
١١٦٦))ءاسملا

o))هبايث لسغي نأ رهاطلا ىلعف ،رهاط صخش ىلع ناليسلاب باصملا قصب نإ 
١١٦٧))ءاسملا ىلإ ا ًسجن نوكيو،ءامب محتسيو

o))ىلإ ا ًسجننوكي اهسملي نم لكو ،اهثمط يف نوكت مايأ ةعبسف ةأرملا تضاح اذإو 
 سملي نم لكو،ا ًسجن نوكي هيلع سلجت وأ اهضيح ءانثأ يفهيلع مانت ام لك.ءاسملا
 سلجت ا ًعاتم سم نم لكو .ءاسملا ىلإ ا ًسجن نوكيو ءامب محتسيو هبايث لسغي اهشارف
 ناك ائيش سملي نم لكو.ءاسملا ىلإ اسجن نوكيو ،ءامب محتسيو هبايثلسغي ،هيلع
١١٦٨)).ءاسملا ىلإ ا ًسجننوكي هيلع سلجت يذلا عاتملا ىلع وأ شارفلا ىلع ادوجوم

o))تدلو نإو...مايأ ةعبس ةساجن ةلاح يف مألا لظت ،ا ًركذ تدلوو ةأرما تلمح اذإ 
١١٦٩)).نيعوبسأ ةدم ةساجنةلاح يف لظت ا إف ىثنأ

oّنإف ؛ةاشب هدفي مل اذإو ؛ةاشب،ةبادلا هذهل دولوم لّوأ يدفي نأ رامحلا بحاص ىلع 
١١٧٠!رامحلا قنع رسكي نأ اهدنع هيلع

١١٦٤
٠٢-٣٢/٩١ ةينثت ١١٦٥
٩٢-٢٢/٨٢ ةينثت ؛رظنا ١١٦٦
٥١/٧ نييوال ١١٦٧
٥١/٨ نييوال ١١٦٨
٣٢-٥١/٩١ نييوال ١١٦٩
٢١/٢،٥ نييوال



:ةقيمعو ةميظع ةّيتاروتلا تاعيرشتلاو ةّينآرقلا تاعيرشتلا نيب فالخلا هجوأ ّنإ

 يف،درفلاو ةّمألا تاجاح ّدستو ةايحلا ليصافت بعوتست ةيتا روت ةّيعيرشت ةموظنم بايغ :
.اهقيقدو رومألا ليلج)ةّنسو اًنآرق( يمالسإلا عيرشتلا بعوتسا نيح

 يف سانلا ةايح ّسمت ال يتلا ةّيليصفتلا ةّيسوقطلا تاعيرشتلا يف يتاروتلا صنلاقارغإ :
.ميركلا نآرقلا يف ًالظ هل ىرن ال ام وهو،ءيش

 هيقفلل رّفوت يتلا)ةماعلا ةّيلكلا( ةّيعيرشتلا صوصنلا نم مخض ددعب ينآرقلا صنلا رخزي :
 صوصن ةّيعيرشتلا)ليصافتلا( تقرغتسا نيح يف،لاحو ةئيب ّلك يف طابنتسالل ىربك ملاعم
.ةاروتلا

 يف،ةاروتلا يف ةّيعيرشتلا ماكحألا نم ريثك ىلع ةئيبلا رثأ ئراقلا ظحالي نأ ريسيلا نم :
.هلّكشتو عقاولا عنصت يتلا يهف؛ةئيبلا ىلع ةمكاح ةّينآرقلا ةّيعيرشتلا صوصنلا ودبت نيح

 يف،ملسم ريغ وأ ا ًملسم ناك ءاوس ناسنإلا تاجاح ةّيمالسإلا ةعيرشلا بعوتست:
.يليئارسإلا تاجاح يف رظنلاب ةّيتاروتلا ةعيرشلا يفتكت نيح

 نيح يف،ةماعلا ةقبط نع نيدلا لاجر ةقبط زييمت ىلع ةمئاق ةاروتلا ماكحأ نم ريثك:
 عرشلا مازتلاب نوفّلكم نيملسملا ّلكف ؛نيدلا لاجر ةقبطب فارتعالا نم يمالسإلا عيرشتلا ولخي
.باطخلا اولقعو اوغلب ىتم

 اّ أ ّالإ ؛)هيلعىلعُي الو ولعي مالسإلا( ّنأ أدبم ىلع ةمئاق ةّيمالسإلا ةعيرشلا ّنأ مغر :
،ينيد زييمت نود ةّيمدآلا هتاجاحب نمؤتو،يدقعلا هؤامتنا ناك امهم هتّيناسنإ ناسنإلا يف م رتحت
.)يليئارسإلا( يف )ناسنإلا( يتاروتلا عيرشتلا لزتخي نيح يف

 ةم  وأ ماقتنالا وحن هحومج عنمت ةّيقالخأ دودحب طبضنم مالسإلا يف برحلا نوناق :
.لاملاب فلكلاوةّيومدلا نم ةفيثك ةلالغ ميدقلا دهعلا يف برحلا صوصن وسكت نيح يف،ةورثلا

١١٧٠
٤٣/٠٢ جورخ ؛رظنا



 يف،عرشلا دودح ىلع يدعتملا يف ةياكنلا أدبم ىلع ةمئاق ةاروتلا يف ةيئانجلا ةبوقعلا:
،وفعلا ناطلس يلولا حنمو،ةياقولاو،رجزلا :ئدابم ىلع مالسإلا يف ةّيئانجلا ةبوقعلا موقت نيح
.كلذ ىلع هّضحو

 يفاهل ّقح الو،ةنبا وأ اًمأ تناك اذإ ثرت ال يهف،ةاروتلا يف ةّيشماه ةأرملا قوقح:
 ةركفلاو،اهعيبي نأ اهيبألو،اهجوزتي نأ ءارذع تناك اذإ اهبصتغم ةبوقعو،جوزلا نع لاصفنالا
 ىلع ناودع ةقيقحلا يف وه اهيلع ناودعلا ّنأو،لجرلل كولمم عاتم ةأرملا ّنأ يه انه ةمكاحلا
 لجرلاك ةأرملا ّنأ رّرقيف ميركلا نآرقلا اّمأ ..امهتّيكلم نمض ةلخاد اّ إ ذإ ؛طقفاهجوز وأ اهيبأ
١١٧١.يلاملاو يبدألا نيرابتعالاب اهسفنل ةّلقتسم اّ أو،ةربتعم ةّلعل ينثتسا ام ّالإ ءيش ّلك يف

 اهنم ريثكلا يف يه ام،يناّبر يحو ا أ نورّصنملا معزي يتلا سدقملا باتكلا تاعيرشت ّنإ ..  ّمث
 عئارش خاسنتسابنادت نأ بجي يتلا يهف ؛ةّيعضولا ةّيضرألا تاعيرشتلا نم تاسابتقا ّالإ
١١٧٢!رشبلا

:
 ةبيعم ةعيرش يه ةاروتلا ةعيرش ّنأ ديدجلا دهعلا حّرص

 نأ انيلع امنإو،ةّيلمع ةعيرش ىلإ ةجاحب انسل اننأ ةحارص))سلوب(( رّرقو،١١٧٣)!!(ةلطاب
..١١٧٤ةاجنلل؛هلإلا بلص ةديقعب يفتكن
،تارارقلا نم ةليلق ةعومجم اهتليصح تناك يتلا عما ا ضعببأدب دقف،يسنكلا نوناقلااّمأ
 اباب حبصأ مث ..ةسينكلل يميظنتلا ناينبلا يف ةّيبيترتلا و ةّيكسنلاو ةّيتوهاللا اياضقلاب صاخ اهّلج

١١٧١
 مالسإلا تاقارشإ نيب ةأرملا( :انباتك سدقملا باتكلاو ميركلا نآرقلا نيب اهماقمو ةأرملا قوقح يف رظنا

:تنلا ىلع حاتم وهو .. )نيرصنملا تاءارتفاو
http://www.arcri.org/woman/

١١٧٢
.باتكلا اذه نم ريخألا لصفلا رظنا
١١٧٣

٣/٣١ ةيطالغ ؛الثم رظنا ١١٧٤
٥-٣/٤ سطيت،٨٢-٣/٧٢ امور،٢/٥١ سسفأ ؛ الثم رظنا

http://www.arcri.org/woman


 يه يتلا– ةّيليصفتلا ةّيعيرشتلا اياضقلا يف ميرحتلاو ليلحتلا يف لوقلا مسحل اًديدج اًردصم امور
 تمّلكت دقل(( :يأ))Roma locuta est causa finita(( :لاقي ناك ىتح ؛-اًضيأ ةليلق
)).ة ّيضقلا تقلغأو،امور
 اّمنإو،لماكلا يقيقحلا ىنعملاب عيرشت مامأ-ةّيوبنلا ةثعبلل ةيزاوملاو ةقباسلا ةلحرملا يف– انه انسل
!ركذي اًئيش ةّيرشبلا ةعامجلا عقاو نم سمت ال يتلا تاميلعتلا نم اًدج ةريغصةعومجم يه

 نرقلا يف تناك ةّيعوسومو ةمظنم ةروصب يسنكلا نوناقلا عيمجتل ةلواحم لّوأ ّنإ
ميركلانآرقلا لوزن دعب يأ-))Gratian(( ))نيتارغ(( بهارلا دي ىلع يداليم رشع يداحلا
 نمز ةّيسنكلا تاعيرشتلاب ةطاحإلا ّنأ ينعي امب ؛))Decretum Gratiani(( مساب– نورقب
 ةينانويلا تاغللاب اًملعو ةعباتمو ةسارد جاتحت يتلا ةريسعلا رومألا نمr  هللا لوسر ةايح
!!..ةّينايرسلاو ةّينيتاللاو
 ةقلعتملا ةماعلا ةّيقالخألا حئاصنلا دودح زواجتي داكي ال كلذ لبق يسنكلا نوناقلا ناك دقل
 ّنأ امك،١١٧٥ةّيسنكلا بتارملا بيترتو،ةّيدابعلا رئاعشلا رمأ ليصفت عم،ةّفعلاو قدصلاب
 ّالإ يعيرشتلا بناجلا يف لغشنت ملr مالسإلا يبن ةثعبل ةقباسلا نورقلا يف ةّيسنكلا عما ا
 اياضقلا مسح لّوألا اهّمه ناكو،بلغألا يف سانلا نم ةصاخريغ ّسمتال يتلا ةّيئزجلا اياضقلاب
..ةّيتوهاللا
 نيب ةفاسملا :ةيدام تافاسمو،نورق :ةّينمز تافاسم ةّيوبنلا ةثعبلاو ينوناقلا روطتلا اذه نيبف
.ةّيمجعألا تاغللا :ةّيفرعم تافاسمو،اب وروأو برعلا ةريزج

 ىلوأ مامأ دمصي ال عيرشتلا باب يفديدجلا دهعلا رافسأ نم ينآرقلا سابتقالاب لوقلا ّنإ
!راصنأ هل فرعي ال كلذلو،ةنراقملا تاساردلا

١١٧٥
... )يكاديدلا(و )ةيلوقسدلا( :كلذ نم



: 

 عيرشتلا ردصم هّنإ لوقلل ينامورلا نوناقلا ىلإ هّجوتلا ىلإ ميركلا نآرقلا يف نونعاطلا ّرطضا
  نيقرشتسملا نم باّتك اهيلع ّدر دقف، ًاليوط ىوعدلا هذه دمصت مل نكل،يمالسإلا
 نوناقلل يلودلا رمتؤملا يف اهاقلأ يتلا هترضاحميف))Nallino(( ))ونيّلن(( يلاطيإلا قرشتسملاك
،١١٧٦))ينامورلا نوناقلاب يمالسإلا هقفلا تاقالع(( :ناونعب،م٣٣٩١ ةنس امور يف،ينامورلا
 ةّيروطاربمإلا تاغل فرعينكي ملrلوسرلا ّنأ تباثلاو.))FitzGerald(( ))دلاريجزتيف((و
 يف ينامورلا نوناقلا سرادم عيمج ىغلأ دق))نانيتسج(( ينامورلا روطاربمإلا ناكو،ةّينامورلا
٦١ ةنس هردصأ رارق بجومب،توريبو ةّينيطنطسقلاو امور ةسردم ادع ةّينامورلا ةّيروطاربمإلا
 ممألا عئارش نع ةيفرعلا اهيناوقب اًمامت ةيئان ةّيبرعلا دالبلا تناكو .١١٧٧م٣٣٥ ةنس ربمسيد
 ىوعد ّلك لطبت١١٧٨نامورلا عئارشو نآرقلا ةعيرش نيب ةعساولا تافالتخالا ّنأ امك،ىرخألا
..سابتقالل

،ةّيوبنلا ثيداحألاةبسن ىلإ ةهجوتم اهتقيقح يف تناك نيقرشتسملا نم نيفلاخملا ةّمه ّنإ مث
 .ميركلا نآرقلا ال،ينامورلا عيرشتلا ىلإ،طابنتسالا يف ءاملعلا دهج وه يذلا يمالسإلا هقفلا و
 مل باب وهو،طقف ينآرقلا صنلا ةلاصأ وه انعوض وم ّنإف،ىوعدلا هذه تفا  نع اًديعبو
!رظنلا نم ظح اهل ةّجح نوقرشتسملا هيف مّدقي

 نم نيينوناقلا مالعأ نم ريثكلا دنع ةّيملع ةقيقح احبصأ دق هتلاصأو ينآرقلا يعيرشتلا زّيمتلا ّنإ
 ّنأب م٧٣٩١ سطسغأ يف دقعنا يذلا نراقملا يلودلا نوناقلا رمتؤم فرتعا دقو،نيملسملا ريغ

١١٧٦
.))نيقرشتسملا تاسارد نم ىقتنملا(( هباتك يف))دجنملا نيدلا حالص(( .د اهرشنو،ةرضاحملا هذه بّرع
١١٧٧

 لخدملا،ناديز ميركلا دبع،هلقن(٨٤ ص،ينامورلا نوناقلاو ةّيمالسإلا ةعيرشلا نيب،بلاط وبأ نسح يفوص
)٥٦ ص،٥١ط،م٨٩٩١/ـه٩١٤١،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب،ةّيمالسإلا ةعيرشلاةساردل ١١٧٨

٥٧-٢٦ ص،قباسلا ردصملا،ناديز ميركلا دبع ؛درلا ليصفت رظنا



 عيرشتلا زّيمت ىلإ ةراشإ يف ؛١١٧٩هريغ نم اًذوخأم سيلو هتاذب مئاق يمالسإلا عيرشتلا
 ..ينامورلا نوناقلا نع يمالسإلا
 نوينوناقلا اهربتعا يتلا ىربكلا هتالوقم نم ددع يف يبرغلا نوناقلا يمالسإلا عيرشتلا قبس دق و
 يف فسعتلا ةيرظن(( تالوقملا هذه نمو ،مهدنع ةيعضولا ةيعيرشتلا ماكحألا يف ةميظع تارفط
 مدع ةيلوؤسم((و))ةعبتلا لمحت(( ةيرظنو))ةئراطلا فورظلا(( ةيرظنو١١٨٠))قحلا لامعتسا
١١٨١...))زييمتلا

-نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف-))Leon Ostrorog(( ))جورورتسأ نويل(( ينوناقلاثّدحتو
 ماظنلا(( :لوقيل ريقوتو لالجإ ّلكب،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةّيمالسإلا ةّيعيرشتلا ةموظنملانع
 ريثي مويلا ىلإ وهو ،يقطنملا هئانب ةيحان نم ةردان ةجرد ىلإ لماك ]يمالسإلا يعيرشتلا[
١١٨٢)).نيسرادلا باجعإ

 :))شانوم(( ةعماج نم دعاقتملا ذاتسألاو ةّيلودلا لدعلا ةمكحم يف قباسلا يضاقلا ّرقأ دقو
 روظنم :يمالسإلا ةقفلا(( هباتك يف))Christopher Weeramantry(())يرتنمريو رفوتسيرك((

١١٧٩
،حتفلا راد :توريب،ةيعضولا نيناوقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب تانراقم،روصنم يلع يلع

٨٦-٧٦ ص،م٠٧٩١/ـه٠٩٣١ ١١٨٠
 بتك امل م إ ىتح ،نيرشعلا نرقلا يف نييبرغلا نيينوناقلا تلهذأ دق اهدحو قحلا يف فاستعالا ةيرظن نإ((

 ءاّرقلا تفا  مالسإلا ءاهقف هررق امع اهيف جرخي ملو ،قحلا لامعتسا يف فاستعالا بهذم نع هتلاسر نيملسملا دحأ
 يف))رلهوك(( ريهشلا يناملألا ينوناقلا لاق ىتح ةيبرغلا ةينوناقلا تال ا اهنع تبتكو ،رهشأ ةتس يف تدفن ىتح اهيلع
 نمض اهلاخدإو ،قحلا لامعتسا يف فاستعالا ةيرظن مهقلخل مهريغ ىلعا ًبجع نوهيتي اوناك ناملألا نإ(( :هل ٍلاقم
 هذه حرش يف ضافأو ،يحتف روتكدلا باتك رهظ دقو امأ .٧٨٧١ ةنس عضو يذلا يناملألا يندملا نوناقلا يف عيرشتلا
 ،مهسفنأل هوبسن يذلا د ا نع اولزانتي نأ يناملألا نوناقلا ءاملعب ردجي هنإف ،يمالسإلا هقفلا لاجر نع ًالقن ةيرظنلا
 ةرشعب ناملألا لبق ،اهنعمالكلا يف اوضافأو ةيرظنلا هذه اوفرع يذلا مالسإلا ءاهقف مهو ،هلهأل لضفلاب اوفرتعيو
 ةديرجلا يف لاقملا رشن(٢٤ص،ةيعضولا نيناوقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب تانراقم ،روصنم يلعيلع)).نورق
.)٧٣٩١ ةنس رياني٣٢ يف ةيئاضقلا ١١٨١

٢٤ ص ،ةيعضولا نيناوقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب تانراقم ،روصنم يلع يلع،رظنا
١١٨٢

C. G. Weeramantry, Islamic Jurisprudence: An International 
Perspective, Basingstoke u.a. : Macmillan, ٨٨٩١ , p. ٣١١



 ةعيرشلا ةمظعب))Islamic Jurisprudence: An International Perspective(())يلود
 اذه يف رهظأو .يبوروألا نوناقلا ىلع اهرثأو-يلودلا نوناقلاب قّلعتي اميف ةصاخ– ةّيمالسإلا
 دّرجم هثيدح نكي ملو ،اهليصافتو ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمب نيديدشلا هباجعإو هراهبنا باتكلا
 ركنأ دقو .١١٨٣ةيثيدحلاو ةينآرقلا صوصنلا ىلإ ةحيرص تالاحإ هّلك ناك امنإو ةلمُجم ناعم
 يلودلا نوناقلا خيرات نع مهثيدح يف ةّيمالسإلا ةعيرشلل مهلهاجت نييبرغلا باّتكلا ىلع ةّدشب
))سويتورغ(( دي ىلع نوناقلا اذهل اًسيسأت ربتعي امل ةقباس ةّيمالسإلا ةعيرشلا ّنأ دّكأو
))Grotius((

 ليصأتـلا لباقم يف هّنأ :امهلوأ :نيماه نيرمأ اًحّضوم ؛رشع عباسلا نرقلا يف١١٨٤
 ةّينوناق ةّيرظن ةسينكلا الو نامورلا الو نانويلا فرعي مل ،يلودلا نوناقلل يمالسإلا يعيرشتلا
 عيرشتلاب))سويتورغ(( ةفرعم ىلع ةريثك هجوأ نم لّلد :امهيناثو ،١١٨٥عوضوملا اذه يف ةقسانتم
 .١١٨٦هب هرّثأتو يمالسإلا
 فيك :هسفن لأسي نأ ّالإ))يرتنمريو(( ينوناقلا باتك  أرقي وهو ملسملا ريغ ئراقلا عسي الو
 يرشب ثاريم نود يعيرشتلا حرصلا اذه )ءاشنإ( ىلع))ةقراخلا(( ةردقلا هذهr))دمحم(( يتوأ

١١٨٣
 ةّيبيلصلا بورحلا ناّبإ ةّيبور وألا تاباتكلا تلّجس(( :هلوقاهنمو؛ةّيعقاولا تاداهشلا ضعب اًضيأ لقن

- باتكلا دحأ .برحلا ةحاس يف ٍسرامم عقاو ىلإ ]ةّيمالسإلا ةّيعيرشتلا[ ئدابملا هذه ضعب ةمجرت رثإ اهتشهد
))Oliverus Scholasticus((-ناطلسلا دادمإ ةعقاوىلإ راشأ ))موزهملا يجنرفإلا شيجلا))لماكلا كلملا 
 مهؤانبأو مهؤابآ َلِتُق لاجر ؟هللا نم وه ناسحإلاو ةّدوملاو حالصلا اذه لثم ّنأ كشي نأ نكمملا نِم نَم(( :ماعطلاب
 نم كل  اندك امل مهماعطب انويحأ ،م ويب نم ةارع مهانجرخأو ،مهضرأ مهانبلسو ،انيديأب م اوخأو م اوخإو م انبو
 C. G. Weeramantry, Islamic()).مهمامأ نيفعضتسم اّنكامل ّىتح مهتبيطب انورمغو،عوجلا

Jurisprudence: An International Perspective, ٨٨٩١ , pp. ٧٣١ - ٨٣١(
١١٨٤

.يدنلوه يتوهالو ينوناق :)م٥٤٦١-م٣٨٥١( سويتورغ وجوه
١١٨٥

 neither the Greeks nor the Romans had((:١٥١ ص ؛قباسلا ردصملا
produced a coherent theory of international law […] the medieval 

Christian Church was only groping towards this concept))

١١٨٦
٨٥١-٠٥١ ؛قباسلا ردصملا رظنا



 عباسلا نرقلا ءارحص جاتن نم نآرقلا اذه نوكي فيكو!؟يناّبرلا يحولا وه نكي مل نإ ،قباس
  بابلأب ذخأيو ؛مويلا ىلإ عيرشتلا تالاجم يف ةّيرشبلا ىلع اًريخ ضيفي كلذ عم وهو ،اًيداليم
!؟دعب هقامعأ اوجلي مل م أ مغر نيرشعلاو دحاولا نرقلا ىتح نييبرغلا نيينوناقلا رابك

))Joseph Schacht(())تخاش فيزوج(( قرشتسملا دهش
 ّمهأ دحأ ّدعي يذلا–١١٨٧

 ّنأ-ةّيمالسإلا ةّيهقفلاو ةّيعيرشتلا تاساردلاب نينتعملا نيقرشتسملا
.

.))ةعيرشلاب(( ىمسي يذلا،ينيدلا هنوناق رّضحتملا ملاعلل مالسإلا هثروأ ام مهأ نم(( :لاق
 هباب يف ديرف نوناق اّ إ .. نوناقلا لاكشأ عيمج نع اًحضاو اًفالتخا فلتخت ةّيمالسإلا ةعيرشلاو
 عيمج نم ملسم ّلك ةايح م ّظنت يتلا ةّيهلإلا رماوألا ةلمج يه ةّيمالسإلا ةعيرشلا ّنإ ..
١١٨٨)).اههوجو

 ةّيروهمج( جركلا ميلقإ يف نوناقلا عورف عيمج يف اًقيمع اًريثأت رّثأ دق يمالسإلا عيرشتلا ّنإ((
.نييوفصلا رصع ىلإ ةقجالسلا رصع نم دتمت ةرتف لالخ نم كلذو،)ايجروج
 كانه ّمث

١١٨٩)).ةّيمالسإلا ةلودلا يف اوشاعو مالسإلا حماست مهلمش نيذلا

١١٨٧
 ناك .كرويوين يف ايبملوك ةعماج يف مالسإلاو ةّيبرعلا ةغللا ذاتسأ :)م٩٦٩١-م٢٠٩١( تخاش فيزوج

.ةريثك ةّيملع تايعمجو عماجمو ،قشمد يف يبرعلا يملعلا عم ا يف اًوضع
١١٨٨

 ،قورشلا راد :ةرهاقلا ،ةّيبرغ نويع يف مالسإلا ،ةرامع دمحم،هلقن(٢١ ص،مالسإلا ثارت،تخاش
  )٠٨١ ص،م٥٠٠٢ ، ـه٥٢٤١

١١٨٩
)٢٨١ ص ،قباسلا ردصملا ؛هلقن(١٤ ص،مالسإلا ثارت،تخاش



 تافّلؤملا حمالم ضعبب رّثأت دق))نوميم نب ىسوم(( ّنأ ودبي يدوهيلا بناجلل ةبسنلابف((
 ىلإ هقبسي مل لمع وهو))هاروتهانشم(( ناونعب هتنّودم يف ةّينوناقلا ةداملل هميظنت يف ةّيمالسإلا
 هميدقت يف كلذو( ةّيبرعلاب هبتك يذلا))هانشملا(( ىلع هقيلعت يف اًضيأ لوقيو .دوهيلا نم دحأ هلثم
 ةفسالفلا نم دافأ دق ،شاردملاو دوملتلا بناج ىلإ هنإو :لوقي ،)ةينامثلا لوصفلاب ىمسي امل
-اهلوقي ناسنإ يأ نم ةقيقحلا لبقي نأ ءرملا ىلع يغبني هنإ ،مهريغ ريثكو نيرخأتملاو نيمدقتملا
.نآلا ىتح ًالماكا ًثحب ثحبت مل اهلك ةلأسملا هذه نكل
 نيريبكلا نيعرفلا نأ يف كش كانه سيلف ،يحيسملا بناجلل ةبسنلاب هنإف ىرخأ ةهج نمو
 ةرطاسنلاو]ةدحاولا ةعيبطلا باحصأ[ةيزيفونوملاو ةبقاعيلا :امهو ،ةيقرشلا ةيحيسملا ةسينكلل

.((١١٩٠

))ةّيدوهيلا تادابعلا ىلع ةّيمالسإلا تاريثأتـلا((هباتك يف))رديو يلاتفن(( يدوهيلا قرشتسملا لاقو
 هثيدح قايس يف))هاروت هانشم(( وهو،ىطسولا نورقلا يف يدوهي يهقف لمع مهأ نع اًثدحتم
 ذّختا ةّيلكشلا ةيحانلا نمو(( :دوهيلا ىلع يبرعلا ناسللا باحصأ نيملسملل ماعلا رثألا نع
 باتكلا ريسفتو،وحنلاو،تايقالخألاو،نيدلا عورف يف ةّيملعلا برعلا جهانم مهسفنأل دوهيلا
 وه سيل،هبيترتو هئانبب انرهبي يذلا))ةاروت هانشم(( باتكف ؛ةعيرشلا ناديم يف ّىتح لب .سدقملا
١١٩١))نوملسملا هقفلا ءاملع هعضو يذلا ماظنلل اًقفو ةمخضلا ةعيرشلا داومل بيترت ىوس

 يبارلا ريسافت(( باتكل هتمدقم يف يملع لكشب))ركوست ياخدرم هيشوم(( قرشتسملا نابأ امك
،ةّيلوصألا اياضقلا يف دوهيلا ءاهقف ىلع ريبكلا يمالسإلا ريثأتلا))نيوكتلا رفسل نوؤاج ايدعس
١١٩٢.نيدلا لوصأ وأ هقفلا لوصأب اهنم قّلعت ام ءاوس

١١٩٠
)٣٨١-٢٨١ ص ،قباسلا ردصملا ؛هلقن(٩٢-٧٢ ص،مالسإلا ثارت،تخاش

١١٩١
 يمالسإلا ريثأتلا،ركوست ياخدرم هيشوم،نع(٩ ص،ةيدوهيلا ةدابعلا يف ةيمالسإلا تاريثأتلا،رديو يلاتفن

،م٣٠٠٢،ةرهاقلا ةعماج ةّيقرشلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا،يديوه دومحم دمحأ/ت،ةطيسولا ةيدوهيلا ريسافتلا يف
)٣١ ص،ةمدقملا

١١٩٢
ةطيسولا ةيدوهيلا ريسافتلا يف يمالسإلا ريثأتلا،ركوست ياخدرم هيشوم ؛رظنا



يدقعلا رّوصتلاب هناحبس ّبرلا نم لسرملا ّيبنلا اهيلإوعدي يتلا ةّيقالخألا ةموظنملا طبترت
 اذه ةلاسرل ىربكلا حمالملا سكعت ةآرم،اههجوأنمهجو يف يهف كلذلو ؛يعيرشتلا ليصفتلاو
. ّيبنلا
 )ليئرسإ ءانبأ( ثيح ميدقلا دهعلا ةديقعب يّرُس لبحب ةلصّتم ةّيدوهيلا ةّيقالخألا ةموظنملا ربتعتو
 يف بيصن اهل سيل يتلا))ممألا(())ميوجلا(( مهف،مهادع نمو،)لّلدملا( راتخملا هللا بعش مه
  اذإ هعنمو يممألا عم ابرلاب ضارقإلا ةحابإ يف ا ايّلجت مظعأ يف ةروصلا هذه ودبتو .. هللا ةمحر
 يف ا ّدح فشكنت امك،)ةّيليئارسإلا قالخألا ةّيوبخن( فشكي امب،يدوهي عملماعتلا ناك
))رشب(( ةملكثيح د وملتلا يفحضوأ ةروص يف ىّلجتتو،١١٩٣))ريمح(( مّ أب نيينيطسلفلا فصو
 םדא ןייורק םתא(()).اًرشب نويممألا ىعدُي الو،اًرشب نوعدُت متنأ(( :نييليئارسإلا ىلع ةرصاق

))انينح(( ربحلا لوقيثيحو،)٦b Keriot())םדא ןייורקםיבכוכ ידבועהןיאו
 نم :بتك دق هّنأل ؛ةيهلإلا ةرضحلا ناهأ نمك وهف ؛هّكف ىلع ا  يليئارسإ برضي نم(( :))אנינח((

 לש ועול רטוסה(( )))برلا يأ( سودقلا برض دقف،)ا  يليئارسإ ًالجر يأ( ًالجر برض

 نيردهنس())שדוק עלי םדא שקומ רמאנש הניכש לש ועול רטוס וליאכ לארשי
!) ّبرلا(و )يليئارسإلا( نيبرفاسلايهامتلا انهو،)ب٨٥

:ةّيدوملتلا/ةّيتاروتلا قالخألا )ةيوبخن( فشكت يتلا ىرخألا صوصنلا نمو
 .)ب٨٥ نيردهنس())لمع ر وجأ ينثول عفدي نأ يدوهيلاىلع بّجوتي ال((

 يناعنكلا حطن اذإ امأو ،ةيدف ةيأ عفدت الاًيناعنك ًالجر صخيا ًروث يليئا رسإ لجرل روث حطن اذإ((
 . )ب٧٣ اماق باب ())لماكلاب ةيدفلا عفد بّجوت؛يليئارسإلا روث

١١٩٣
 فلأ ىلع تيضق رامح كفب ،سادكأ قوف ا ًسادكأ ُت ْم َّو َك رامح كفب« :نوشمش لاق مث(( :٥١/٦١ ةاضق

!))سادكأ قوف ا ًسادكأ(( ال))نيرامح اًرامح(())םיתרמחרומח(( لوقي يربعلا صنلا))ةايحلا باتك ةمجرت(()).لجر

)أ٨٥ توكارب ؛رظنا( دوملتلا يف اًضيأ ريمح مّ أب دوهيلا ريغ فصو ءاج دقو



.)أ٤٢ ايستم اباب())هّدر هيلع بّجوتي الفا  ينثو صخي عئاض عاتم ىلع يدوهي رثع اذإ((

 ّدري وأ ،لفطلا هنبال ةجوز ذخأي وأ ،زوجع لجرل هتنبا جوزييذلا يدوهيلا نع هللا وفعي ال((
 . )أ٦٧ نيردهنس())ينثو صخشلا ًعئاض اًعاتم

 اماق باب())ليئا رسإ ينبل ًالالح هللا هحيتي مهلامو ،ةعيرشلا ةيامح قاطن جراخ نوعقي نويممألا((
)ب٧٣

 )أ٣١١ اماق باب())ا  يممأ غواري يكل )ليحلا( بيذاكألا ىلإ أجلي نأ يد وهيلل زوجي((

،أ٢٢ هارز هادوبع( ))سنجلا مهعم اوسرامي نأ ىشخي هنأل ؛نييممألا قدانف يف رقبلاكرتت ال((
)ب٢٢

 باقعلاب،يويندلا يقالخألا بناجلا اهلصو مدع،)ةاروتلا قالخأ( تازيمم ّمهأ نم ّلعلو
 نييليئارسإلا نيب )مداختلا(و )شياعتلا( ةرئاد يف ةرصحنم ةّيعفن قالخأ يهف،نييورخألا ميعنتلاو
.. )هؤايفصأو ّبرلا ءانبأ( مهرابتعاب

 ركني،هتّيلاثم يفحماج قسن :اّ أ نم اهنع )عاش( ام مغرف،ةّيليجنإلا قالخألا ةموظنم اّمأ
 نأ ىلإ هوعدي امك،هريغ عم هعازن يف ّقح ّلكنع لزانتي نأ ىلإ هوعديو،ةوهشو ةبغر ّلك درفلل
 ساسحإ الب نايك ىلإ لّوحتيل،اهتّيميمص يف ةّيرشبلا هتعيبطل ةمزالملا ةيوفعلا هرعاشم ركني
 ةروصلا هذه ّنأ يه ةقيقحلا ّنإف ..يعيبطلا يمدآلا نيوكتلا فلاخت ةروصب لعفني وهف،يوفع
! ريغ لّثمت ال-–
))هيياب ريبلأ(( هرّرق ام باوص فشكتل،ةسينكلا )ادنغابوربل( ةعضاخلا ريغ ةّيملعلا ةرظنلا ّنإ
))Albert Bayet((

 اّمنإو، هّنأنم١١٩٤

١١٩٤
 تاساردلل ةّيقيبطتلا ةسردملاو نوبروسلا يف سّرد .يسنرف عامتجا ملاع:)م١٦٩١-م٠٨٨١( هيياب ريبلأ

.ايلعلا



 يف اهنم ءاقتنالا ىلع ةسينكلا تجرد دقو، ةيقالخأ قاسنأ كانه
 لّدبتو نامزلا ّريغتل ةاعارم وأ،ةّوق وأ فعض نم ةسينكلا عقاول ًةاعارم،ا وعد و اهتسرامم
.ةّيداصتقالاو ةّيسايسلاو ةّيعامتجالا قاسنألا
(( :ناونع هل راتخا يذلا لصفلا يف،عوضوملا اذهلةمّيقلا هتسارد))هيياب(( صّخل دقو

:هلوقب،))
 ةهج نمف . ؛ةطيسب ةليصح اّ إ .انتسارد نم مّدقت ام ةليصح زجونل((
،ىلوأ

.ةّيلمع قالخأبهذم دجوي ىرخأ ةهج نمو .
 قالخألا لالقتسا دّكؤي لّوألا :سوقطلاب قالخألا تاقالع لاجم يف ةثالث بهاذم كانه ...
 )ةعيرشلا( يف ةدراولا رّهطتلا سوقط دّيؤي يناثلاو .يقالخألا سجرلا ىوس ّرقي الو سوقطلا نع
.ةديدج اًسوقط ميقي ثلاثلاو .ليدعت ّيأ اهيلع لخدي نأ نود ةميدقلا ةّيوسوملا
 صالخ ّرقيو قالخألا ناحجر دكؤي لوألا :نابهذم دجوي ناميإلابقالخألا تاقالعلاجم يفو
 ناحجر دكؤي رخآلا بهذملاو .لامعألاب الإ صالخلا ىلإ دوقي ال ناميإلا نأ نلعيو دوهيلا
 .كلهي نمؤي ال نمو ،صلخي نمؤي نم نأ نلعيو ،ليئارسإ نيديو ،ناميإلا
 مالكلا نوعمسي م أو ،رارحأ سانلا نأ نلعي لوألا :نابهذم ةيرحلاو ةيلوؤسملاب لصتي اميف ةمثو
 بهذملاو .نيمثآ وأ ءايربأ مهلعجيس مهرايتخا نأو ،هب لمعلا مهدحو مهعسو يف نأو ،ا ًعيمج
 ةريصب ةرانإو ،مهضعب ىمع دصقي هللا نأو ،مالكلا نوعمسي ال ةفاك سانلا ّنأ نلعي رخآلا
 .هللا مهراتخا نم م إ لب ،هللا اوراتخا نيذلا مه اوسيل نيراتخملا نأو ،نيرخآلا
 نم ةيجانلا ليئارسإ دّجميو صالخلاب نمؤملا دعي لوألا :بهاذمةثالث دجوت ءازجلا ناديم يفو
 ثلاثلاو .ينامسجلا باذعلا وأ ةينامسجلا ةداعسلاو ،داسجألا ثعب نلعي يناثلاو .اهئادعأ
 ىلإ أطخلا نم لاقتنالا وهو ،ايندلا ةايحلا ذنم زجني ضحم يحور ثعبب دعو ىلع رصتقي
 .ةقيقحلا



 نيب ا اذ ءاقلت نم عزوتت ا أك ،سكعلا ىلع ،انيفلأ ةسرامملاب ةلصتملا ميلاعتلا انروصت ام اذإو
 .نيتئف
 نمو .سفنلا نع عافدلا لجأ نم ىتح الو ،ةبوقعلا لجأ نم ال ،ا ًدبأ لتقت ال :ىلوألا ةئفلا
 ام .ا ًدبأ كفيس لتست ال .كءادر طعأف ؟كبوث ذخأ اذإو .رخآلا هل لّوحف كدخ ىلع كمطل
 عيمج عب .اهكاله لدعي كتايح كذاقنإ نإو .ا ًحرف ل ّلهف تدهطضا ام اذإو ؟كلذ ةدئاف
 عم شعو ،ا ًريقف قبافا ًريقف تنك نإ .د وزم الو سيك كل سيل .ءارقفلل اهنمث طعأو كلاومأ
 .لمعت القبانزلا نإ :كقزر بسكل لمعت ال .مكنيبا ًكرتشم ءيش لك نولعجت ثيح ،ءارقفلا
ا ًجوزتم تنك نإو .)تاوامسلا توكلم( لجأ نم كسفن ِصخا :جوزتت الفاًبزع تنك نإ
!رقاوعلل ىبوط :اهيف لاقيو يتأت يتلا مايألا يذ يهاه :باجنالا نع عنتماف
 كترظن ةيسايسلا تاطلسلا ىلإ رظنا .مهضغبأ .كءانبأو كيدلاو كرتا .ةينامسجلا كترسأ رقتحا
 راي ا ىرتس يتلا ىربكلا ةروثلا بقرت .ا ًديس الو ،ا ًيضاق الو ،ا ًكلم نكت ال .ناطيشلا ىلإ
 لخاد ىتح )ا ًروتكد( )ا ًبأ(ا ًدحأ ُعْدَت ال .لئاوأرخاوألاو ،ءارقفءاينغألا لعجتس يهو ،ضورعلا
.نوواستم ةوخإ هنود سانلا عيمج ،ملعملاو روتكدلا وه هدحو )عوسي(ـف :ا اذ ةسينكلا
 .رخآلا اهدحأ عدي) ًالك( لكشتو ضعبو اهضعب قستي ميلاعتلا هذه لك نأ انعيمج ىرن الأ
 .ملاعلا نم ع زفلا :أدبملا يلج ءيش لك
 قاثو فلأ ا  انطبري يتلا ةرسألا هنإ .هريصمب علطضنو هيلإ يمتنن يذلا )عمت ا ( هنإ ؟َملاعلا
 ةايحلاا ًريخأ وهو .املاظ اهعيزوت ناكول ىتح رشبلا ةايح يذغت يتلا ةورثلا هنإ .فيعض وأ نيتم
 ضغب ،ةيقطنملا ةيحانلا نم ،نذإ وه َملاعلا ضغب نإ .ءيش ال اهادع ام لك يتلاو ا اذ
...تاذلاب ةايحلاو ،ةورثلاو ،ةرسألاو ،)عمت ا(
 .لبجلا ىلإ برهاف كتايح توملا دّده اذإ .نيمر ا مدعأ .ا ًفيس عتبا :ميلاعتلا نم ةيناث ةفئاط
 .كقزر بسكتل لغتشا .اًدوزمو اًسيك ذخ- .ىرخأ ىلإ برهاف ةنيدم يف تدهُطضا اذإ
 لك ءاطعإب كبلاطي الا ًدحأ نكلو :قدصت .ف راصملا باحصأ ىدل اهفيظوتب كلاومأ رمثتسا



ا ًدسج كتأرما عم نكو جوزت– .تيب ةئم ىقلتلا ًتيبو ،لقح ةئمب زوفتل ًالقح عد .كلمت ام
– .مهعما ًحماستم نكو ،كلافطأ بحأ .كمأو كابأ مركأ .ا ًنبا كتجوزتبجنأ نإ حرفا .ا ًدحاو
 ةاصع اوناك اذإو .كتوخا ىلع مكحا .رصيقلرصيقل ام طعأ .ةمئاقلا تاطلسلل عضخا
 ةسينكلا يف مرتحا .قطنمتم وهو كماعط كدبع كل بلجيلو .كعابتأ كمدخيل .مهدرطا
 وأ ،كتائيطخ كنع نوطحي ةداس مهو ،ةقيقحلل مهسفنأ اوبهونيذلا عيطقلا ةاعرو ءاسؤرلا
 .كيلع ا وقبي
 لك ضراعي أدبملا اذهو ؟اهدوسيا ًكرتشم ًأدبم نأو ،طبارتت ميلاعتلا نأ كردن ال فيك ،ا ًضيأ انه
١١٩٥))؟ملاعلا مارتحا ةقدلا هجوب هماوقو ،ىرخألا قالخألا أدبم ةضراعملا

!!ةداضتملا ،رماوألاو ،ميلاعتلاو ،تارّوصتلا نم طالخأ ا إ
-ةّيدمحملا ةثعبلل ةيلاتلاىلوألانورقلا ذنم-يريصنتلا اهلمع يف ةسينكلا ّنأ قبس ام ىلإ فاضي
 اذهو، راهظإ لالخ نم اهسفنلتجّور
!ةّيمالسإلا ةموظنملاو ةّينارصنلا ةموظنملا نيب ةّيوضع وأ ةّيبَسَن ةقالع ّالأ ءالجب دّكؤي رمأ
 يف عمجت يتلا ةموظنملا هذهل ةديرف زّيمت ةلاح فشكيف ةّينآرقلا ةّيقالخألا ةموظنملايف رظنلا اّمأ
 هعزانتت يذلا يرشبلا يسفنلا ءانبلا ةاعارمو،يماستلا ىلإ يرشبلا عوزنلا زيفحت نيب اهتفسلف
.ةّيناطيشلا تاغزنلا هرصاحت و تاوهشلا
 ناسنإلا فعضل رّكنتت يتلا)ةمهاولا ةّيلاثملا( نع ةديعب ةّيقالخألا ةّينآرقلا ةموظنملا تءاج دقل
 نكرت يتلا )ةملستسملا ةّيعقاولا( نع ةفناجتمو،١١٩٦}دبَك يف ناسنِإلا انْقَلخ دَقَل{هصقنو

١١٩٥
-٣١١ص ،م٧٩٩١،داصحلا راد :قشمد،اوعلا لداع/ت،ةّيجولويسوس ةسا رد،ليجنإلا قالخأ،هياب ريبلأ

٧١١

١١٩٦
)٤( ةيآلا ،دلبلا ةروس



 هّللا ديِري ام{رشبلا ةنونيك ميمص نم ءزج اّ أل ا اوزنل عضختو ةّيرشبلا سفنلا روصق ىلإ
.١١٩٧}نورُكشَت مُكَّلعَل مُكيَلع هَتمعن متيلو مُكرهَطيل ديِري نكـَلو ٍجرح نم مُكيَلع َلعجيل
 ىلع ةردقلا كلمي اًضيأ هّنأو،ةمصعلا بولسم ناسنإلا ّنأ فرتعت ةّيمالسإلا قالخألا ّنإ
 رشلل حابقتساو ريخلا ىلإ عوزن نم هترطف يف عدوأ امبهيف صقنلا بئاوش نم ريثكلا قوف يلاعتلا

 عضولا قايسب ةلوصوم اّ أ امك،١١٩٨}اهاوْقَتو اهروجُف اهمهْلَأَفاهاوس امو ٍسْفَنو{
 هللا دعوو ءوسلاب ةرامألا سفنلا ةنحم طارص ىلع ءرملا يشمي ثيح ايندلا يف يرابتخالا يناسنإلا
 ِريَخْلاو رشلاِب مُكوُلبَنو تومْلا ُةَقئاَذ ٍسْفَن ُّلُك{:لآملاو ّرقتسملا كانه ناك،لام امنيأف ؛ةّنجلاب هل
 ٍمالَظِب كبر امو اهيَلعَف ءاسَأ نمو هسْفنلَف احلاص َلمع نم{١١٩٩}نوعجرُت انيَلِإو ًةنْتف
١٢٠٠}ديِبعْلِّل

،سدقملا باتكلا رافسأ اهفرعت مل ميق ةعومجم ىلإ اعد دق ميركلا نآرقلا ّنأ قبس ام ينعي ال
 قفّتا يتلا ةّيقالخألا مظنلا نم ةعومجم رافسألا كلت يف ّنإ ذإ ؛بولطم الو نكممب كاذ سيلف
 ظفاحيل-هضارغأ نم دحاو يف–ءاج دق هتاذ ميركلا نآرقلا ّنأ امك،ا اوص ىلع رشبلا ءاحلص
 نم نيذَّلا ننس مُكيدهيو مُكَل نيبيل هّللا ديِري{ :اًقباس باتكلا لهأ هيلإ يده يذلا ريخلا ىلع

١١٩٧
)٦( ةيآلا /ةدئاملا ةروس

١١٩٨
)٨( ةيآلا /سمشلا ةروس

١١٩٩
)٥٣( ةيآلا /ءايبنألا ةروس

١٢٠٠
)٦٤( ةيآلا /تلصف ةروس



 ميقلا يف يليصفتلا ثحبلا تبثأ دقو،١٢٠١}ميكح ميلع هّللاو مُكيَلع بوُتيو مُكلبَق
 ّنأ ريغ،١٢٠٢ميركلا نآرقلا يف ةتبثم اهّلك اّ أ،سدقملا باتكلا يف ةدراولا ةيماسلا ةّيقالخألا
 يف ةتبثملا قالخألا ىلإ عمجي وه اّمنإو،عمجلاو ةقفاوملاب يفتكي ال،ديرفلاو زجعملا باتكلا اذه
 هماكحأ ماكحإو نيدلا اذه ةّيملاع قفاوي امب لماعتلاو كولسلا يفةديدج ا ًطامنأ،نيلّوألارافسأ
 ماكحأ يف ام ميركلا نآرقلا ربج امك !r دمحم ةلاسر دعب ةلاسر ال ذإ ؛اهخسنل ليبس ال يتلا
 تناكف ..١٢٠٣نوا و ةواخر نم ليجنإلا ماكحأ نم ريثكلا يف امو،قييضتو ةدش نم ةاروتلا
١٢٠٤.ناكمو نامز ّلكل ةحلصم ةنقتم اًقالخأ :ةصالخلا

 نآرقلا اهنع ربع يتلا ةينيدلا فقاوملا نإ(( :))بج نوتلماه(( قرشتسملا لاق :
 نع لؤاستلا ودغي ةهجولا هذه نمو ...ا ًزيمتم ا ًديدج ا ًينيد ًءانب لمشت سانلا ىلإ اهلقنو
١٢٠٥)).ة ّرملاب دراو ريغ ا ًرمأ دمحم هب ءاج يذلا نيدلا رداصم

١٢٠١
)٦٢( ةيآلا /ءاسنلا ةروس
١٢٠٢

٢٠١-٣٩ص،ميركلا نآرقلا ىلإ لخدم،زارد هللا دبع دمحم :يف قئاشلا ليصفتلا اذه رظنا
١٢٠٣

.امهيلع فيرحتلا ءورط دعب ليجنإلاو ةاروتلا :وه دوصقملا
١٢٠٤

 رظنا .. رايعملاو ةلصوبلا لّكشت اهلامك يف اّ أل ؛)ناكمو نامز ّلكل ةحلاص( ال )ناكملاو نامز ّلكل ةحلصُم(
 قالخألل ةنراقم ةسارد ،نآرقلا يف قالخألا روتسد،زارد هللا دبع دمحم،ةّينآرقلا ةّيقالخألا ةموظنملا ملاعم ليصفت يف
م٦٩٩١،ـه٤،٦١٤١ط،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب،نيهاش روبصلا دبع/ت،نآرقلا يف ةّيرظنلا

١٢٠٥
،نييالملل ملعلا راد :توريب .نيرخآو سابع ناسحإ/ت ،مالسإلا ةراضح يف تاسارد ،بج نوتلماه

٥٥٢–٤٥٢ ص ،٤٦٩١





)سدقملا باتكلا( نمسابتقالا ىوعد نع هلالقتساو ينآرقلا ّصنلا ةلاصأ ّنيبتل ليبس رسيأ ّنإ
 ُرابغ ّقحلا نع يلجنيل امهنيب ةمراصلا ةنراقملاو،نيباتكلا الك يف رشابملا رظنلا وه ؛ينارصنلا
 .. ةهبشلا
:سدقملا باتكللةيخيراتلا ءاطخأللميركلانآرقلا حيحصت
،ى راصنلاو دوهيلا رافسأ نم سبتقي ملميركلانآرقلا ّنأحّضوت يتلا هجوألا فشكي ام مهأ نم
 ليخدو يحولا ليصأ نيبهلصفو،باتكلا لهأ رافسأءاطخألميركلا نآرقلا حيحصت
 ..فيرحتلا
: تاحيحصتلا هذه نم

 لصأ ىلع مهماهوأ اونب دقو،تايصخشلا نيب يخيراتلا طلخلاب نآرقلا ما ا ىلع نو رصنملا جرد
 مولعمو..لطابلا نم ّقحلا ةفرعم يف لصيفلاو عجرملا يه ا وسدقي يتلا مهبتك ّنأ وهو ؛دساف
 عيمجب سّدقملا باتكلا ذإ ؛ةّشه ةدعاق ىلع اهزاكتراو ىوعدلا هذه تفا  ىدمسراد ّلكل
.ىوعدلا هذه لثمل ةماعد نوكي نأنم ّقرأ هرافسأ

 ةيصخش ّنأركذ دق سّدقملا باتكلا ّنإ ني رّصنملا لوق،بابلا اذه يف تاءاعدالا ّمهأ نمو
 رفس نم مهفي امك تشاع دقو،))ناماه(( اهمسا ناك ةرازولا بصنم تلغشو سراف يف تشاع



 نآرقلا لوقب ءرملا لوقي نأ أطخلا نمو ..مالسلا هيلع))ىسوم(( نمز نع ديعب نمز يف))ريتسإ((
!نوعرفل نميألا دضعلا تناك اّ إو،مالسلا هيلع))ىسوم((نمز يف تشاع دق ا إ

: نيهجو نم باوجلاو

 الو،يلبابلا يبسلا دوهي اهعرتخا ةفارخ ىوس تسيل اهلمكأب ريتسإ ةّصق :
 ة ّلق ّنإ م٠١٩١ ةنسل))ةيدوهيلا ةعوسوملا((  تلاق ىتح ؛اهقدص ىلع دحاو يخيرات ليلد دجوي
 ةيبلغألاـف،ةّيخيرات سسأ ىلع١٢٠٦دمتعت ةصقلا هذه ّنأىرت نيرصاعملا داقنلا نم طقف ةليلق
 لايخلا نم ةعطق(( ىوس سيل هلمكأب رفسلا اذه ّنأىرت نيرصاعملا نيرّسفملا نم ةعساولا
ريتسإ رفس ّنإف))The New Oxford Annotated Bible(( قيلعت ةرابعب وأ١٢٠٧))ضحملا
١٢٠٩.))هانعمو١٢٠٨ميروفلا ديع لصأ ريسفت اهنم ديرأ )...( ةفارخ امنإو ا ًخيرات سيل((ريتسإ

 نم تافينعتل اوضّرعت دق دوهيلا نوكي نأ نكمملا نم(( :نييعوسيلا ءابآلل )ةبّذهملا( ةغايصلابو
١٢١٠)).ةّيلايخ ةصق اهركذ لوح فّلؤملا كاح دقو .يسرافلا مكحلا ءانثأ يف عونلا اذه

١٢٠٦
!)اهليصافت( ال ةّصقلا )لصأل(تابثإ اذه
١٢٠٧

"Comparatively few modern scholars of note consider the 

narrative of Esther to rest on an historical foundation. (…) The vast 

majority of modern expositors have reached the conclusion that the 

book is a piece of pure fiction” The Jewish Encyclopedia, ٦٣٢/٥١٢٠٨
 دوهيلا ةدابإل ةرماؤم رّبد يذلا "ناماه" يسرافلا ريزولا كال  دوهيلا هيف لفتحي يذلا ديعلا وه :ميروفلا ديع

.ةيروطاربمالا يف
١٢٠٩

Herbert G. May and Bruce M. 

Metzger, eds. The New Oxford Annotated Bible With Apocrypha, New 

York: Oxford University, ٣٧٩١ , p. ٣٠٦
١٢١٠

٢٠٣ ص،م٠٩٩١،ملقلا راد :قشمد،ميدقلا دهعلاو ةاروتلا ةساردل لخدملا،رابلا يلع دمحم .د



: ريتسإ رفس ةصق ىلع هب ضرتعي ام ّمهأ نم
 كلملا رصاع يذلا))تيدوريه((يقيرغإلا خرؤملااذهو .ةاروتلا ريغ يف ركذت مل ةصقلا هذه :

 نم ناك ام ال و))ريتسإ(( ىلإ رشي مل،هتريس نّودو))Ξέρζης(())سيزكرزكا((دوصقملا يسرافلا
١٢١١.اهرمأ

 ةصق اّصق ناذللاو ،لباب نم نيدئاعلا لئاوأ نم اناكناذللا))ايمحن((و))ارزع(( ناّيبنلا :
.اهمساب ىمسملا رفسلا يف ءاج امم ءيش يأ ىلإ الو))ريتسإ((ىلإ اريشي مل،يلبابلا يبسلا

.تيملا رحبلا تاطوطخم نمض رفسلا اذه ىلع رثعي مل :
١٢١٢.رفسلا اذه ىلع تا ّظفحت ةسينكلا ءابآ نم ديدعلل ناك :

 ميعز))رثول نترام(( لاق ىتح،بيرملا رفسلا اذه يف ةتبلا ةلالجلا مسا دوجو مدع :
١٢١٣.١٢١٤))هللا مسا دري مل هيفف،دجوي مل رفسلا اذه تيل((: يتناتستوربلا))حالصإلا((

 ةصقلا ةلطب))ريتسإ(( مساف؛ةصقلا١٢١٥ةيفارخل دهشت رفسلا اذه تايصخش ءامسأ:
 يأ))وتشدح(( ةيلبابلا ةملكلا نم بيرق))ةسَّده(( مساو،نييلبابلا ةهلِإ))راتشأ(( مساب هيبش

١٢١١
،٢ط،م٥٨٩١،ـه٦٠٤١،فراعملا ةبتكم :ضايرلا،مالسإلا ىلع نيرشبملا تايرتفم،يبلش ليلجلا دبع

٩٥١ص
١٢١٢

Israel P. Loken, Esther, Loken؛رظنا Expositional Commentary, Xulon 

Press, ٧٠٠٢ , p.٢٢١٢١٣
ش٩٩٩١،٣/٤٤٢،ةّيعماجلا ةفرعملا راد :ةّيردنكسإلا،ليئارسإ،نارهم يمويب دمحم .د ١٢١٤
 ةمجرتلا يف هوفاضأ كلذلو،دوهيلانينّيدتملا ةظيفح راثأ دق رفسلا اذه يف ّبرلا ركذ بايغ ّنأ ودبي

 رظناو ،)٢/٠٢ ريتسإ()) τὸν Θεὸνφοβεῖσθαι(())هللا ىشخت(())ريتسإ(( ّنأ ًالثم ركذ دقف)!!(ةّينيعبسلا
!!))ὅτι Θεὸς ζῶν(( :٦٦/٣١ ،))τὸν Κύριον(( :٤/٨ :برلا مسا ركذ يف اًضيأ ١٢١٥

 اذه ىلإThe New American Bible ةيكيلوثاكلا ةيزيلجنالا ةمجرتلا يف ريتسإ رفس ةمدقم تحملأ
 The book is a((: ةّرح ةغايص وه امنإو ةيخيرات ةقيثو رفسلا اذه رابتعا نكمي ال هّنأ تحرص دقو،رمألا

free composition - not a historical document .(()Saint Joseph Edition of 

The New American Bible, p. ٠٠٥(



،))خودرم(( يسيئرلا يلبابلا هلإلا مسا))ياخدرم((و ،سآلا ةرجش ىلع قلطي ًالصأ ناكو،سورع
 .ماليع يف ةيسيئرلا ةهلآلا دحأ))نايمه(())ناَُّمه(( وأ))ناِمه(( سفن وه))ياخدرم(( ودع))ناماه((و
 ناك))يتشو(( مساو .ةصقلا هذهثادحأ هيف ترج يذلا ناكملا يه ماليع ةمصاع))شوش((و
١٢١٦.ماليع يف ةهلآلا دحألا ًمسا

 رهظت نأ تضفر امدنع هتجوز نم بضغ امل يسرافلا كلملا ّنأ ريتسإ رفس معزي :
 هذه نمو،ةكلم اهلعجيل هدالب يفةليمج ةاتف نع ثحبي نأب اهبقاعي نأ رّرق هئامدنل اهلامج
.ةيفارخلا ةليلو ةليل فلأ صصقب هبشأ اذهو ..ةصقلا تأدب ةجذاسلا ةيادبلا

 مغر ا ًريزو))ياخدرم((و ًةجوز))ريتسإ(( يسرافلا كلملا ذخ ّتي نأ ا  يخيرات لوبقملا ريغ نم :
ةوقلا ّلظ يف ةصاخ،مهتيموقب سرفلا زازتعا عم ضراعتي اذهف ..ةيدوهيلا نيد ىلع امّ أ
.ةيسرافلا ةيروطاربمإلل ريبكلا قوفتلاو ةلئاهلا

 ّمهأ نم ّنأ ىلإ))The Jewish Encyclopedia(())ةيدوهيلا ةعوسوملا(( تراشأ :
 معز وهو،كلذ دعبذّفن يذلاو دوهيلا ءادعأ مد رادهإب موع زملا رارقلا،رفسلا اذه يف نعاطملا
 نأ دب ال يذلا حلسملا يدحتلا نم رّوصتي ام فلاخيه ّنأ ىلإ ةفاضإلاب،هل ةيخيرات ةماعد ال
))ناماهل(( بسن يذلا دوهيلا ةدابإ رارق ىلع يخيرات ليلد ال هنأ امك .. نييطارقتسرألا نم ردبي

١٢١٧.دوهيلا ّدض

 ريثكلاةفلاخم ىلإ))The Jewish Encyclopedia(())ةيدوهيلا ةعوسوملا(( تراشأ :
 بناجألل حامسلاك ؛نامزلا كاذ يف ةميدقلا سرفلا فارعأل ريتسإ رفس يفة روكذملا فارعألا نم
 ميسقت و،اهجوز ىلإ ةلاسرةكلملا لسرت نأ ناكمإ مدعو،ميرحلا يف كلملا ءاسنب اولصتي نأ
  ضفر يذلا يدوهيلا))ياخدرمل(( ريزولا))ناماه(( ةبقاعم مدع و،ةعطاقم٧٢١ ىلإ ةيروطاربمالا
١٢١٨. هل دوجسلا

١٢١٦
)ةينورتكلإ ةخسن())ريتسإ(( لاقم،سدقملا باتكلا سوماق ؛رظنا ١٢١٧

The Jewish Encyclopedia, ٦٣٢/٥

١٢١٨
قباسلا ردصملا



 :ةموعزملا ةّصقلا ناّبإ مكاحلايسرافلا كلملا نمز دوهيلا فصو يف ءاج :
 ِعيَمج َنَنُس ُفِلاُخت ِمهُنَـنُس ،َكِتَكَلَمم ِميلاقَأ ِعيَمج يف ِبوعُّشلا َنيَب ٌديرَف ٌرِشَتنُم ٌبعَش ُدَجوي((
 نيب ال نانويلا نيب دوهيلا ىلع قبطني فصولا اذهو١٢١٩)).كِلَملا ِنَنُس نوظَفَحي الو ،بوعُّشلا
١٢٢٠.سرفلا

 عبس نم ّالإ جّوزتي نأ هل زوجي ال يسرافلا كلملا ّنأ))تيدوريه(( خرؤملا ركذ :
 بعشلل يمتنت ةّيدوهي نم جّوزتي نأ كلذ عم ميقتسي فيكف،١٢٢١ا ًرصح ةليبن تالئاع
!؟ّلذتسملا

 كلملا اذ  تنرتقا ا أ ىلع))تيدوريه((خرؤملا دنعةفورعملا ةديحولا ةجوزلا :
 يسراف دئاق ةنبا تناك اّ أ امك،))ريتسإ(( مساو اهمسا نيب ةلص الو.))Amestris(( يه يسرافلا
١٢٢٢.ةّيناربع نكتملو

 هّنإف ّمث نمو،١٢٢٣ م ق٧٨٥ ماع يبس نم ناك))ياخدرم((ةصقلا لطب :
 نوكي )م.ق٢٨٤ ماع يلاوح يأ())لوألا سي زكرزكا(( يسرافلا كلملا مكح نم ثلاثلا ماعلا يف
!!ا ًزوجع ةرتفلا هذه يف نوكت نأ بجي))ريتسا(( ّنأ امك،ا ًماع نيرشعلاو ةئملا غلب دق

 صنلا ركذي نيح يفف ؛))ناماه((بسن يف ريتسإ رفس تامجرتبارطضا :
 لجر))ناماه(( ّنأ ىلإ يربعلا صنلا بهذي،١٢٢٤))ينودقم(( لجر))ناماه(( ّنأ ينانويلا ينيعبسلا
))יגגאה(())يجاجأ((

!ةقيقحلا يف اهل دوجو ال ةيصخشلا هذه ّنأدكؤي ضقانتلا اذهو ..١٢٢٥

١٢١٩
٣/٨ ريتسإ ١٢٢٠
٦٣٢/٥ ,The Jewish Encyclopedia ؛رظنا ١٢٢١
 Jon D. Levenson, Esther, A Commentary, London: Westminster؛رظنا

John Knox, , ٤٠٠٢ , p. ٤٢١٢٢٢
 Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible؛رظنا

Encyclopedia, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ٢٨٩١ , ٩٥١/٢١٢٢٣
٦ /٢ ريتسإ ١٢٢٤
٦١/٠١ ريتسإ ؛رظنا



 .Jon D(())نوسنفل .د نوج(( دقانلا تلعج دق ريتسإ رفس يف ةمكارتملا ةّيخيراتلا تالاكشإلا ّنإ

Levenson((
 ىلع ريتسإ رفس يف ةّيخي راتلا تالاكشإلا(( :لوقي رفسلا اذه ىلع هقيلعت يف١٢٢٦

 باتكلا ةياور ةّيخيراتب ناميإلاب ينيد داقتعا همزل ُي مل نم لك عنقي امب ةماخضلا نم ميظع ردق
 Israel(())نكول .ب ليئارسإ(( روسفوربلا عفريو،١٢٢٧)).ةياورلا هذه ةحص يف كشي نأ،سدقملا

P. Loken((
 : ّنأ هرارقإب-نيظفاحملا نم يميداكأ وهو–مويلا رفسلا اذه ةنحمفقس١٢٢٨

))((.١٢٢٩

 يف ينآرقلا زاجعإلاهجو فشك نم لّوأ١٢٣٠))ياكوب سيروم(( ربتعي
،مالسلا هيلع))ىسوم(( هنامز يف شاع يذلا نوعرف ةيصخشب اًيخيرات))ناماه(( ةّيصخش طبر
 امك مسالا(( :)م٥٩٩١())Moise et Pharaon(())نوعرفو ىسوم(( هباتك يفهلوق يف كلذو

١٢٢٥
٣/١ ريتسإ ؛رظنا
١٢٢٦

 نم ددع ىلع لصح.وغاكيش ةعماجو درافراه يف سّرد .ةّيدوهيلا تاساردلا ذاتسأ :نوسنفل .د نوج
.ىربكلا ةّيملعلا زئاوجلا

١٢٢٧
Jon D. Levenson, Esther, A Commentary, p. ٣٢

١٢٢٨
))College of Biblical Studies((ةّيلك يف توهاللاو سدقملا باتكلا ذاتسأ :نكول .ب ليئارسإ

١٢٢٩
Israel P. Loken, Esther, Loken Expositional Commentary, Xulon Press, 

٧٠٠٢ , p. ٠٢

١٢٣٠
 فراعملا ءوض يف ةّينيدلا بتكلا ةساردب ةيانع هل ,يسنرفثحاب :)م٨٩٩١-م٠٢٩١( ياكوب سيروم

La Bible, le Coran et la Science(( هباتك هتافّلؤم رهشأ نم .ةثيدحلا ةّيخيراتلاو ةّيملعلا : Les 
Écritures Saintes examinées à la lumière des connaissances modernes((

 اذه يف ىراصنلاو دوهيلا رافسأ لشفو ثيدحلا ملعلا تافشتكمل ميركلا نآرقلا ةقباطم فشكل هّصصخ يذلا
– مالسإلا))ياكوب(( قنتعي مل .ميركلا نآرقلا يف يخيراتلاو يملعلا زاجعإلا بناوج فشكب ةريبك ةيانع هل .رابتخالا
.ةدياحملا ةّيملعلا هتاسارد ة ّيعوضوم معدي رمأ وهو،ميركلا نآرقلازاجعإب كلذ عم ّرقأو-هنع عيشأ ام فالخ ىلع



 هءاجه مويلا فرعن نحن صخش مسال ةقيقد١٢٣١ةرحقن،نآرقلا يف ةّيبرعلا ةغللاب بوتكم وه
  ... ةقيقد ةقيرطب هنايبب،يتفرعم دودح يف،نآرقلل حراش يأ مقي مل .يفيلغوريهلا

.ةرتفلا كلت قئاثو يف هب ظَفتُحم يفيلغوريهمسا عم مسالا اذه ىشامتي له ملعأ نأ ديرأ
 ةفاــضإلاب نقتـيو،ةـّيفيلغوريهلا ةـغللا يفاـًصصختم مـسالا ةرـحقن هـيلع ضرـع ُت نـم نوـكي نأ ّدـب ال
  ... ةّيلاحلا ةّيرصملا ةجهللا ال ىحصفلا ةّيبرعلا كلذ ىلإ
 نـع تـعنتما .يتباـجإ دارأ،ناطرـشلا ناذـه هـيف رّفوـتياًزـّـيمت رـثكألا ةّيرـصملا راثآلا ءاملع نم دحاو
 نرــقلا ىلإ دوــعي ّصنــلا اذــه ّنأــب هــفيرعتب تــيفتكاو،ثّدــحتن ّيبرــع ّصــن ّيأ نــع يثداــحمل حيرــصتلا
 ةّيرــصملا ةــغللا ىلإ هــمجرتي فــيك ةرــشابم فرــع ؛يبرــعلامــسالا هــمامأ تــبتك امدــنع .اــ يداليم عباــسلا
،ةــميدقلا
 نأ ةـيفيلغوريهلا ةـغللا نايـسن نـمز ىدـم ىـلع ّصن ّيأل نكمي ال :)اهلهجأ ال يتلا( ةيتآلا ةّجحلل
 هذــه اــًمامت قــفاوي سرــج، ّيــفيلغوريهلاسرــجلا ســفن هــل ٌمــسا،موــيلا ىلإ ًالوــهجم لازــيالاــًمسا يوــتحي
.ةيبرعلاةملكلا
،))كـــنار(( يناـــملألل))ةدــيدجلا ةـــّيروطاربمإلاتايــصخش ءاـــمسأ(( مــجعم عـــجارأ نأ كــلذ عـــم ينحــصن
 اذــــه يفا ًدوــــجومةــــيفيلغوريهلاب هــــمسر يذــــلامــــسالا ناــــك نإ ثــــحبأ نأو،يكيــــسالكفــــَّلؤم وــــهو
.ةعجارملا يل رّسييس امم،ةّيناملألا هترحقنب مجعملا
 ةداـيز أرـقأ اذ اـنأاـه،ةأـجافمللايو .ملاـعلا اذـه هـعّقوت امك مجعملا يف بوتكم مسالا ّنأ تفشتكا
 ىـلع فرـشي ناـك نـم ىّمـسي ناـك كلذـك ذإ،))علاـقملا لاـّمع سيـئر(( :ةـّيناملألاب هـتنهم كـلذ ىلع
 تـحتفو،مـجعملا نـم اـنينعت يتـلا ةحفـصلل ةروـصم ةخسن عم ملاعلا اذه ىلإ تدع امدنع ..ءانبلا
١٢٣٢.لهذ ؛))ناماه(( ةملك أرقي نأ هناكمإب ثيح فحصملا تاحفص نم ةحفص همامأ

١٢٣١
transliteration١٢٣٢

))il fut sans voix((



 Walter(( تايرـــصملا ملاـــعل م٦٠٩١ ةنـــس رـــشن باـــتك ىلإ لاـــحأ دـــق))كـــنار(( ّنأ اـــنه فيـــض ُأ

Wreszinski((مسا ّنأ ىلإ راشأ ))اـسمنلا( اـنييف ةـنيدم فـحتم يف ةّلـسم ىلع دوجوم))ناماه(،
 ةـــقحلملا ةفاـــضإلا ّنأ تـــظحال ؛ةل ّكـــشم ةـــّيفيلغوريهلا ةـــغللاب ةـــفيظولا ةءارـــقاـــًقحال تعطتـــسااـــمل
 .)نوعرفل ةبسنلاب( ةّيصخشلا هذه ةّيمهأدّكؤت مسالاب

))ناماه(( ىلإ راشأ،ينآرقلا يحولا لبق فورعم يبدأ فّلؤم ّيأ وأ سّدقملا باتكلا ّنأ ول
 ّنأ وه رهظي يذلا ّنإ .دحأ هابتنا ريثيل نآرقلا يف روكذملا ليصفتلا اذه دوجو ناك امل ؛هتفيظوو
 امب .نآرقلا يف روكذملا ليصفتلا اذه ىلإ هابتنالا ريثت يتلا يه طقف ةرصاعملا ةّيفيلغوريهلا تايطعملا
 يف هدوجو ّنإف،نآرقلا روهظ رصعل ةقباس فراعم ىلعا ًدمتعم نوكي نأ نكمي ال كلذ ّنأ
١٢٣٣.١٢٣٤))ريكفتلا ريثي نآرقلا

١٢٣٣
Maurice Bucaille, Moise et Pharaon, ed. Seghers, ٥٩٩١ , pp. ٠٣٢ -

١٣٢١٢٣٤
 Pharaoh(( ماهلا هباتك يف))Kenneth Kitchen(())نشتك ثنك(( ريهشلا تاّيرصملا ملاع ركذ

Triumphant the life and times of Ramesses II, Warminster: Aris & Phillips, 

 نوعرفلا نم بّرقم صخش رمأ-هتازاجنإو هتايح :))يناثلا سيسمر(( نع ثيدحلا يف هيف ضافأ يذلا-))٢٨٩١
Amen(( همسا ،))يناثلا سيسمر(( em inet((قيفر ناك هّنأو ))سفن ىلع اناك دقو ،اًريمأ ناك امل))يناثلا سيسمر 
 ؛رظنا( ةّيركسع ةفيظو يهو ،ةّيكلملا تابكرملا سيئر ةفيظو هدّلقو ،)٥٣١( هبيرقو هابص قيفر وهو ،)٨٢ ص( نسلا
 هلعجو )٤٤ص()٨( ةيآلا /صصقلا ةروس}نيِئِطاَخ اوُناَك اَُمهَدوُنُجَو َناَماَهَو َنْوَعْرِف َّنِإ{ :ميركلا نآرقلا يف ءاج ام
Amen(( دلاو بّصن دقو )٥٦ص( ىرخألا دالبلا ىلإ هلوسر em inet((همساو ))Wennofer((اًسيئر 
Amen(( لقُنو ،ةنهكلل em inet((ةّيكلملا لامعألا ىلع فرشملا ةفيظو ىلإ يسامولبدلاو يركسعلا لمعلا نم 
 ىَسوُم ِهَلِإ َىلِإ ُعِلَّطَأ يِّلَعَّل اًحْرَص ِّيل لَعْجاَف ِنيِّطلا ىَلَع ُناَماَه اَي ِيل ْدِقْوَأَف{ :ميركلا نآرقلا يف ءاج ام ؛رظنا( ةّيرثألا
 اًرشتنم ناك )Amen( عطقم ّنأ اًملع  .. )٦٢١ ص()٨٣( ةيآلا /صصقلا ةر وس}نيِبِذاَكْلا َنِم ُهُّنُظَأل  ِّينِإَو
 مساب اهيف مكح نم ةرثكل مسالا اذ  تيمسو ،٠٢و٩١ نيترسألا رصع لمشت( ةيسيسمرلا ةبقحلا يف ةريبك ةروصب
 درونيذلا لامعلا ءامسأ ةمئاق يف ةّرم٩٦ )Amen( عطقم رركت دقف ؛نييرصملا ءامسأ نم ءزجك ) )سيسمر(
 A Community of Workmen at thebes in the Ramesside(( باتك يف مهركذ

period((ريهشلا تايرصملا ملاعل ))Jaroslav Černý(()Cairo: IAFO, ١٠٠٢ , pp. ٩١٤ - ٠٢٤(



Amen em ine

Jacques J. 

Clère, Les Chauves d’Hathor, Leuven: Peeters Publishers, ٥٩٩١ , p.



 .Walter Wreszinski((: ))Aegyptische Inschriften aus dem K.K(( باتك نم ةروص

Hof Museum in Wien((مسا اهيفو ))١٢٣٥هتفيظوو))ناماه

 اوسلجمث((:كلذ نم،عاتملا لمحو لقنتلل لمعتست ةليسوك لام ِجلا ركذميدقلا دهعلا يف ءاج
 نييليعامسإ ةلفاق اذإ و اورظنو م ويع اوعفرف ا ًماعط اولكأيل )مالسلاهيلع))فسوي(( ةوخإ يأ(
 ىلا ا  اولزنيل نيبهاذ ا ًنذالو ا ًناسلبو ءاريثك ةلماح )םהילמג(و داعلج نم ةلبقم
١٢٣٦)).رصم

 ةايح يف رشبلا فرط نم اهنيجدت ّمت دق هنأ ينعي امم ؛ل ّقنتلالئاسو دحأك لامجلا ركذ ر َّركت
.. مالسلا مهيلع))ىسوم((و))فسوي((و))بوقعي((
 لوصح نم نورقدعبةيلاحلا ا روص يف ةاروتلا فيلأتل ا ًفشاك  ا ًيخيرات أطخ ءاعدالا اذه ربتعي
... ةخرؤملا عئاقولا
 ا ًقيلعت))The New American Bible(( ةمجرت شماه يف ةيكيلوثاكلا ةساردلا يف ءاج دقو
 هيلع))ميهاربإ(( نمز يف لقنلا لئاسو دحأك لامجلا ركذ يذلا٢١/٦١ نيوكت ّصنىلع

١٢٣٥
W. Wreszinski, Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum 

in Wien, ٦٠٩١ , J. C. Hinrichs' sche Buchhandlung: Leipzig, I ٤٣ , p. ٠٣١
(Quoted by, M S M Saifullah, Elias Karim, `Abdullah David & Qasim 

Iqbal, Historical Errors Of The Qur'an: Pharaoh & Haman )
١٢٣٦

٣٧/٢٥ نيوكت



 رخآ ىتح  ميدقلا ىندألا قرشلا يف ماعلا لامعتسالا يف فرعت مل امبر،ة ّيلهألا لامجلا((: مالسلا
-٤٢/١١ نيوكت( ءابآلا نمز يف لامجلاىلإ ةراشإلا ّنإف كلذلو ؛داليملا لبق ىلوألا ةيفلألا
 )٧٣/٥٢ ؛٢٣/٨،٦١ ؛١٣/٧١،٤٣ ؛٠٣/٣٤ ؛٤٦

((
 ةّيباتكلا ةّيجولويكرألا تاساردلا يف مامإ هب فرتعا ام وهو١٢٣٧

 لمعتست مل لامجلا ّنإ هلوقب))William Foxwell Albright(())تياربلأ لوسكوف ميليو(( ةرصاعملا
 ام مغر،١٢٣٨فّلؤم نم رثكأ يف ةّدشب يأرلا اذه نع اًحفانم،هلبق الو))فسوي(( نمز يف
! نم هنع فرع
،كلذ دعب امبرو،داليملا لبق ثلاثلا نرقلارخاوأ يف لامجلا نيجدت أدب نيثحابلا ضعبددحيو
 ىلع لبقأ نم ىلع ةبيرغ تناك دقل لب،نييرصملا ىلع ةبيرغ قيقحتلا ىلع لامجلا تّلظ دقو
 ال،ريمحلا ىلع ةرشع ةيناثلا ةرسألا يف))ياشبأ(( ةليبق ترفاس دقف ؛نييماسلا نم رصم
١٢٣٩.لامجلا

 مهيلع))ىسوم((و))فسوي((و))ميهاربإ(( نمز يف لقن ةليسوك لامجلا ميركلا نآرقلا ركذي مل
 .. رصم ىلإ))فسوي(( ةوخإ ةلحر نع هثيدح يف))ريعلا(( ةرابع نآرقلا لمعتسا دقو ..مالسلا

 مُكَّنِإ ريعْلا اهُتيَأ نِّذؤم نَّذَأ مُث هيخَأِلحر يف َةياَقسلا َلعج مهِزاهجِب مهزهجاملَف{
١٢٤٠}نوُقِراسَل

١٢٣٧
Saint Joseph Edition of the New American Bible, p. ٥١

١٢٣٨
 ,W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel ؛رظنا

Baltimore: Johns Hopkins, ٢٤٩١ , ٣٥٩١ , pp. ٦٩ - ٢٠١ , ٢٣١ , From the Stone 

Age to Christianity, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, ٠٤٩١ , 

pp. ٠٢١ - ٦٩١
١٢٣٩

٢/٦٠٢،ميركلا نآرقلا يف ةيخيرات تاسارد،نارهم يمويب دمحم .د رظنا
١٢٤٠

)٠٧( ةيآلا /فسوي ةروس



١٢٤١}نوُقداصَل اَّنِإو اهيف انْلبْقَأ يتَّلا ريعْلاو اهيف انُك يتَّلا َةيرَقْلا ِلَأساو{

١٢٤٢}نودنَفُت نَأ َالوَل فسوي حيِر دِجَأل يِّنِإ مهوبَأ َلاَق ريعْلا تَلصَفاملو{

 وأ ا ًيلهأ ناك ا ًيأ رامحلا((:))برعلا ناسل(( يف-نيعلا حتفب–))ري َعلا(( فيرعت ءاج دقو
 املو :هلوق يف مثيهلا وبَأ لاقو...(( :-نيعلا رسكب–))ريِعلا(( فيرعت يفو،١٢٤٣.))ا ًيشحو
 : ُريِعلا . ٌلطاب ةّصاخ ُلبِإلا ُريِعلا لاق نم لوقو :لاق ، ُريِعلا تَلَصَف

))حاحصلا راتخم(( مجعم يف و،١٢٤٤)).
 ريعلا:ليقو(( :))يسولألا(( لاقو..١٢٤٥))ا ًضيأ يلهألاو يشحولا رامحلا((:))ري َعلا((فيرعت يف

 نوكسو نيعلا حتفب  ْري َع عمج ا أك
 ترسك مث تفذحف ءايلا ىلع ة ّمضلا تلقثتسا ءايلاو نيعلا مضب ريع اهلصأو ،رامحلا وهو ءايلا
..١٢٤٦)).ديغأ عمج ديغو ضيبأ عمج ضيب يف لعف امك ة ّمضلا دعب ءايلا لقثل نيعلا

١٢٤١
)٢٩( ةيآلا/فسوي ةروس

١٢٤٢
)٤٩( ةيآلا /فسوي ةروس
١٢٤٣

٤/٠٢٦،برعلا ناسل،روظنم نبا
١٢٤٤

٤/٤٢٦،قباسلا ردصملا
١٢٤٥

٤٩١ ص،م٥٩٩١،ـه٥١٤١،نورشان نانبل ةبتكم :توريب،حاحصلا راتخم،يزارلا
١٢٤٦

 تي ُِّمس؛لامحألا اهيلعيتلا لبإلا:ريعلاو(( :رخآ ًال وق هلبق))يسولألا(( لقن.٣١/٣٣،يناعملا حور،يسولألا
 ةّيماسلا تاغللا يف تباث ةيمستلا لصأ ّنإ ذإ ؛لوقلا اذه نالطب ىفخي سيلو .)).ءيجتو بهذت يأ ريعت ا أل كلذب
!اًدج ديعب ءي او باهذلا ىلإ ىنعملا ّدرو،ريمحلل ىرخألا



١٢٤٧.))رامح(( ينعتةيربعلا ةغللاب)ري َع())ריע(( ةملكو

 ؛عاتملا لمحت يتلا ريمحلا ىلع ةلالدلل ءايعشإ رفس يف )ריע())ريع(( ةملكتمدختسا دقو
ريمح فتك ىلع نولمحي(())םהליחםיריע ףתכ-לע ואשי(( :٠٣/٦ ّصنلا لوقي ثيح
 ريمحلا :ةّيربعلا))ريع(( ةملك يناعم نم ّنأ نايبل صنلا اذ ))سوينزج((يمجعملا ّلدتسا و .))م ورث
١٢٤٨.))عاتملا لمحل(( لعتست يتلا

 ناسل(( يف امك))رامح((:اهيناعم نمو))ريعب(( ةرابعاًضيأفسوي ةروس يف ميركلا نآرقلا لمعتسا
 لئاسلا ناكو نادمح نبا ةلودلا فيس سلجم يف ىرج لاؤس ريعبلا يفو يرب نبا لاق((:))برعلا
 ىلع هتيقلَأ ردان فرحوهو رامحلاا ًضيَأ ريعبلاو :هيولاخ نبا لاق يبنتملا لوُؤسملاو هيولاخ نبا
 يف ريعبلاب دارملا :تلقف برطضاف،ةَّيِهُجْنُعو ٌةَناوُزْـنُخ هيف تناكو،ةلودلا فيس يدي نيب يبنتملا
 وهو،هتزع نم ترسكف،رامحلا١٢٤٩}ميعَز هِب ْاَنَأو ريعب ُلمح هِب ءاج نملو{:ىلاعت هلوق
 اوناك،مالسلاو ةالصلا مهيلع،فسويةوخإ و بوقعي نَأ كلذو،رامحلا نآرقلا يف ريعبلا نَأ
 هِب ءاج نملو{: ىلاعت هللا لاق . ريمحلا ىلع نوراتمي اوناك امنإو لبِإ كانه سيلو ناعنك ضرأب
١٢٥٠)).رامح لمح يَأ}...ريعب ُلمح

١٢٤٧
The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English Lexicon : with an 

appendix containing the Biblical Aramaic : coded with the numbering 

system from Strong's Exhaustive concordance of the Bible, p. ٦٤٧
١٢٤٨

William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, , p. ٤٧٧

١٢٤٩
)٢٧( ةيآلا/فسوي ةروس ١٢٥٠
٤/١٧،برعلا ناسل،روظنم نبا



 هريسفتلقانو هنع هللا يضر))سابع نبا(( ذيملت))دهاجم(( نع هريسفت يف))يربطلا(( ركذ دقو
 لْيَك{،دِهاَُجم َلاَق،جْيَرُج نْبا َلاَقَو((:ريمحلا يه))فسوي(( ةصق يف ريعبلا ّنأ ميركلا نآرقلل
 ضْعَـب ِيف ُهَل لاَقُـي راَمِْحلا َّنَأدِهاَُجم ِينْعَـي :مِساَقْلا َلاَق .ةَغُل َيِهَو : َلاَق .راَِمح لِْمح:}ريِعَب
١٢٥١.))ريِعَب :تاَغُّللا

١٢٥٣.هريسفت يف١٢٥٢))ناميلس نب لتاقم((هركذ كلذكو

ينعتو.١٢٥٤ةماع ةبادلا ينعت يتلا))ריעב(())ريع ْب(( ةملك ةّيربعلا ةغللا يف لباقت،ةيبرعلا ريعبلاو
 عاتملا اهيلع لمحي يتلا ةبادلاو،١٢٥٥اًقالطإ ةبادلاةّينايرسلا يف))     (())اريعْب((ةملك
:١٢٥٦ةصاخ

 ينعمب))רעב(( ))رعاب(( يربعلا يثالثلا لعفلا يف ةماع باودلاب ))ריעב(())ريعب(( ةملك طابترا ودبيو
 دواد(( يدوهيلا يمجعملا لاق كلذلو ؛صيصخت نود باودلا لمشي ام وهو))يعرلا(( نم))ىعر((

١٢٥١
٣١/٢١،ـه٥٠٤١،ركفلا راد :توريب،يربطلا ريسفت،يربطلا ١٢٥٢

 ءاطع((و))ربج نب دهاجم(( نع ثيدحلا ذخأ .ورم ليزن ،يناسارخ :)ـه٠٥١ ةنسيفوت( ناميلس نب لتاقم
.امهريغو))حابر يبأ نب ١٢٥٣

٤/١٧ ،برعلا ناسل،روظنم نبا ١٢٥٤
Gesenius Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p ٩٤١

١٢٥٥
٤٦ ص،يبرع-ينايرس ةنراقملا ةّيوغللا لوصألا مجعم،نازيملا،دادح نيماينب

١٢٥٦
Carolo brockelmann, Lexicon Syriacum, Edinburgh: T. & T. Clark, 

٥٩٨١ , p. ٣٤



 ريسفت يف))ظافلألا عماج(( يبرع-يربع ريهشلا يتاروتلا همجعم يف١٢٥٧))يسافلاماهاربأ نب
 לקח יפ הבאוד קלטא יא(( :١٢٥٨)ريحأ يدسب ريعبو())רחא הדשב רעבו(( صن
))תרעבאו הריג

١٢٥٩
١٢٦٠.))ترعبأو هريغ لقح يف هباود قلطأ يأ((

 ةّيربعلا ةرابعلا))فسوي(( ةّصق يفتلمعتسا دق ةاروتلا ّنأ قايسلا اذه يف ا ًضيأ ريثملاو
 دقو ..))فسوي(( ةوخإ باود نع ثيدحلا يف،نآرقلا اهلمعتسا يتلا١٢٦١))ريعب((

.١٢٦٢

 راشأو ،فسوي ةروس يف )ريعبلا( ةيضق))نوعرفو ىسوم(( هباتك يف))ياكوب سيروم(( ثحب دقو
 ىلإ ةراشإ ميركلا نآرقلا يناعمل ةّيسنرفلا هتمجرت شماه يف عضو دق))كريب كاج(( قرشتسملا نأ ىلإ
 ميظع انأ((: ًالئاق))ياكوب(( فاضأو ،لمجلا ال،عاتملا لمحت يتلا ةبادلا ينعت)ريعب( ةملك ّنأ
 فسوي ةروسل ةفلتخملا تامجرتلل يتءارقءانثأ تظحال :يتآلا ببسلل ةقدلا هذه ببسب رورسلا
 ةملكلا دحأ يأ مجرتي ملهّنأ،فسوي ةروس نم٢٧ ،٥٦ نيتيآلل ةبسنلاب ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاب
 ملعأ يننأل ،ا ًرهاظ ا ًيخيرات أطخ ربتعي رمألا اذه نأ يل ودبي .لمج ةملك ريغ ىلإ))ريعب(( ةيب رعلا
 لمعتس ُت مل )يحيسملا رصعلل قباسلايخيراتلا ىدملا لماك ىلع كلذو( ةميدقلا رصم يف هنأ

١٢٥٧
.نيئاّرقلا ةقرف نم يدوهي،يمجعم ،ي وحن :)رشاعلا نرقلا( يسافلا ماهاربأ نب دواد

١٢٥٨
٢٢/٤ ج ورخلا

١٢٥٩
.يبرعلا ال يربعلا فرحلاب ةّيربعلا ظافلألل يبرعلا حرشلا بتك

١٢٦٠
David B. Abraham Al-Fasi, Kitab Jami’ Al-Alfaz, ed. Solomon L. 

Skoss, New Haven: Yale University Press, ٦٣٩١ , ٤٥٢/١١٢٦١
 ىلإ اوعجريو حمقلاب مهـباود اولمحي نأ كتوخإ نم بلطا((:))فسويل(( نوعرف لوق٥٤/٧١ نيوكت ّصن

:يربعلالصألا يف روطسم وه امك))ريعب(( يربعلا لصألا يف باودلاف؛))ناعنك ضرأ
)).ןענכ הצרא ,ואב-וכלו ,םכריעב-תא ,ונעט:ושע תאז ךיחא-לא רמא((

١٢٦٢
...٣٤/٨١ ،٢٤/٦٢ نيوكت



 صاخلا يباتكلا ءزجلا يفعوضوملا اذهل ةيفاو ليصافت تمدق :عاتملا لمحل ةّتبلا ةن ّجدملا لامجلا
 لمحت يتلا لامجلا ىلإ سدقملا باتكلا ةراشإ ّنأةحضاو ةروصبا ًضيأ انأ يل ادب .فسوي ةصقب
 مضت داليملا لبق ثلاثلا نرقلا نم ةينيعبسلا ةمجرتلا( يقيقح يخيرات أطخ،رصعلا اذه يف عاتملا
.)١٢٦٣لمج ةملك ةينانويلا يف ا ًضيأ يه
))توهال يرنه(( هيلع فوسأملا عم قراوطلل ميخم دنع ةهزن يف١٢٦٤راقه يف يتماقإ ءانثأ
 تاذ– لبإلا نيجدت هيف أدب يذلا نمزلا نع قطانملا هذه يف صصختملا ملاعلا اذه تلأس
دهشنل ينامورلا رصعلا رظتنن نأ دبال ناك هنأ ةقث لكب ينباجأف،-نيمانسلاو دحاولا مانسلا
 ردصملا اذه نم لمجلا لوح ةم ولعملا هذه تل ّصح نأ دعب.لقن ةبادك ناويحلااذه لامعتسا
 لك فرط نم )لمج(ىلإتمجرت يتلاو)ريعب( ةينآرقلا ةملكلل يقيقحلا ىنعملا نع تلءاست،م ّيقلا
١٢٦٥.))ركب وب ةزمح(( خيشلا كلذ يف نمب-يملع دودح يف- نيمجرتملا

 فارعألا ةروس يف درفملا يف( لمج ةملك ،ىرخأ ةملك لمجلا نع هثيدح ءانثأ نآرقلا لمعتسا
 عومجم ىلع ةلالدلل)لبإ( ةملكلمعتساو ، )٣٣ ةيآلاتالسرملا ةروس يف عمجلا يفو ،٠٤ ةيآلا
 .)٧١ ةيآلا ةيشاغلا ةروس ،٤٤١ةيآلاماعنألا ةروس( لامجلا
!نآرقلا يف ريعب ةملك ىنعم نذإ وه ام

 خيراتلا ربع لامجلا نع هفرعأ امب هتملعأ نأ دعب ،))كريب كاج(( روسفربلا ىلإ لاؤسلا اذه ُتهجو
 يف نجدملا ناويحلا اذه لامعتسا بايغليتظحالم لالخ نمو ،))توهال يرنه(( هب ينربخأ امم
 .ةميدقلا رصم

 دب ال هنإف كلذل ؛))لمحي ام لك(( ىنعت ةملكلا نأ دجو ،))برعلا ناسل((  ))كريب كاج(( عجار امل
 .تاونس ةدع دعب هتمجرت يف رهظيس ام وهو ،تامجرتلا لك نم لمج ةملك داعبتسا نم

 ،رصم لوخدل ةيباتكلا ةياورلاب صاخلا باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا عجاري نأ ئراقلا حصنأ
،قاحسإ نمز يف ا ًضيأ امنإو ،فسوي نمز يف طقف ال)لمج( ةملك لامعتسا ىلإ ترشأ ثيح
 ىلإ يخيراتلاأطخلا لخد .ينانويلاو يربعلا ،ميدقلا دهعلا يف مويلا انيديأ نيب يذلا صنلا يف

١٢٦٣
)καµελος( )سوليماك( ١٢٦٤
رئازجلا يف ةقطنم ١٢٦٥
.ميرلا نآرقلا يناعمل ةّيسنرف ةمجرت هل .سيراب دجسمل اًمامإ ناك:)م٥٩٩١-م٢١٩١( ركبوب ةزمح



 ىلإ نآرقلا غيلبت نمز يف هنأ حضاولا نم ... هخا ّسن وأ سدقملا باتكلا يررحم لالخ نم صنلا
 .ةلحاقلا نادلبلا نيب رفسلا يف عاتملا لمحل ةباد لضفأ ّدعي لمجلا ناك ،سانلا

 لبق طسوألا قرشلا يف عاتملا لقنت يتلا ةبادلا هّنأ ىلع نآرقلا يف رهظي يذلا وه لمجلا سيل
 .فسوي ةصق يف ةنس يفلأ

.((١٢٦٦

 اولمعتسا دق))فسوي(( ةوخإ ّنإ اهلوق يف ةاروتلا قفاو دق ميركلا نآرقلا ّنأ حيحص :ةصالخلا
 تنّجد دق لامجلا ّنأ اهمعز يف ةاروتلا عباتي مل كلذ عم ميركلا نآرقلا ّنكل،مهرفس يف ريمحلا
 تّرقتسا دق تناك ةّيبرعلا ةئيبلا ّنأ مغر،)مالسلا مهيلع فسويو بوقعيو ميهربإ( ءابآلا نمز
.هريغ ىراحصلا يف لاحترالا يف عفني الف ؛)ءارحصلا ةنيفس( وه لمجلا ّنأ داقتعالا ىلع

 هذه ةّيخيرات ميركلا نآرقلاتبثأنيح يفةّيهولألا نوعرف ىوعد ىلإ ةراشإ ةّيأ نم ةاروتلا ولخت
 َلاَق{..١٢٦٧}يِريَغ هَلِإ نم مُكَل تملع ام ُألمْلا اهيَأ اي نوعرف َلاَقو{:ةعينشلا ىوعدلا
..١٢٦٨}نينوجسمْلا نم كنَلعجَأل يِريَغ اهَلِإ تْذَخَّتا ِنئَل

))ىسوم(( لعجت ةاروتلا ّنإ لب،هسفن نوعرف هيلأت ىوعد لهاجت ىلعةاروتلا يف رمألا رصتقي ال
)ميهولإ-םיהלא(ا ًهلإ كتلعج انأ :رظنا ىسومل ّبرلا لاقف((:نوعرفل-زا ا ىلع– ا ًهلإ
 وهو .كنع بعشلا م ّلكي )نوراه يأ( وهو(( :نوراهل-زا ا ىلع– اًهلإو،١٢٦٩!))نوعرفل
١٢٧٠!!)))ميهولإ-םיהלא(ا ًهلإ هل نوكت تنأو ا ًمف كل نوكي

١٢٦٦
Maurice Bucaille, Moise et Pharaon, pp. ٩٠٢ - ٠١٢

١٢٦٧
١٢٦٨ )٨٣( ةيآلا /صصقلا ةروس
)٩٢( ةيآلا /ءارعشلا ةروس ١٢٦٩
 يف))نوعرفل هلإك  كتلعج انأ((:اذكه ّصنلا بّرعت ةّيبرعلا))ةايحلا(( ةمجرت ّنأ)!فيرظلا( رمألا و،٧/١ جورخ

 δέδωκά σε θεὸν(( ةينانويلاو))הערפל םיהלא ךיתתנ(( ةيربعلا تاطوطخملا هركذت امل ةفلاخم



،ىلوألا ةّيرصملا ةرسألا سسؤم ّنأب خيراتلا قطني،نوعرفلا هّلأت نع ةاروتلا تمص لباقم يف
 ىلع ناك،ناكرألا ةتباث ةّيوق ةّيزكرم ةموكح م.ق٠٠٢٣ ةنس يلاوح رصمل نّوكي نأ عاطتسا
 اهيف كلملا ناك ةموكح،تاطلسلا ّلك هيدي نيب عمجي نأ عاطتسا يذلا))هّلؤملا كلملا(( اهسأر
 كلذلو ؛ةّيرشب ةئيه يفدّسجت يذلا))روح رقصلا هلإلا(( وهو،))مظعألا هلإلا(( وهف ؛روحملا وه
 اهل اميف ىرخألا ةهلآلا نم هريغ عم ىواستي،ناسنإ لكش ىلع يح هلإ،هاياعر رظن يف وهف
 سيدقتلا نم ةهلآلا نم هريغل ام هبعش ىلع هلو،م  لاصتالا قح هلف ّمث نمو،قوقح نم
١٢٧١.ةباهملاو

 وهو ..١٢٧٢}ىَلعَألا مُكبر اَنَأ َلاَقَفىدانَف رشحَف{:هاوعد نوعرف نع ًالقان نآرقلا لوقيو
 دوعت يذلا))مظعألا هلإلا(( وه  مهيف دحاولا ّنأ نودقتعي اوناك نيذلا ةنعارفلا لاحل قيقد ريوصت
١٢٧٣..سانلا رمأ نم ريغصو ريبك ّلك ملعي يذلا وهو،سانلا رومأ ّلكو ةكلمملا رومأ ّلك هيلإ

 نـم ألـملا ناـسل ىـلع لوـقي،ةّيهولألل نوعرف ءاعّدا هلقن ىلإ ةفاضإلاب نآرقلا ّنأ اضيأ ظحالي اممو
        َكرَذـــيو ِضرَألا يـــف ْاودـــسْفيل هـــموَقو ىـــسوم رَذـــَتَأ نوـــعرف ِموـــَق نـــم ُألـــمْلا َلاـــَقو{:هـــموق
 ودــبي رــمألا ّنأ مــغرو .. ةــهلآ اــًضيأ وــه هــل ّنأ اــمك،ةــيهولألل عدــم نوــعرفف ..١٢٧٤}كــَتهلآو
 ةــّصق يف ريخــستلا نوــعرف–))يناــثلا سيــسمر(( ّنأ اــنربخي يرــصملا خيراــتلا ّنأ الإ اــًضقانتم هرهاــظ يف

 ةــقبط ىلإ هــسفن عــفر نأ ةــجرد ىلإ ةــيهولألا يعّدــي ناــك-حجارــلا ىــلع،مالــسلا هــيلع))ىــسوم((
))حاـــــتب((و))عر((و))نوـــــمآ(( يـــــهو ؛ىرـــــخأ ةـــــهلآ ةـــــعبرأ دـــــبعي ناـــــك اـــــًضيأ هـــــنأ ّالإ،))ةـــــهلآلا راـــــبك((

Φαραώ((, ةّينايرسلاو ))صنلا يف هل دوجو ال يذلا فاكلا فرحاهتفاضإب))ܢ        ܐ ܟ    ܕ 
!!ةميدقلا هتامجرت يف الو يربعلا ١٢٧٠

٤/٦١ جورخ ١٢٧١
٢/٤١٢ ,ميركلا نآرقلا يفةّيخيرات تاسارد ,نارهم يمويب دمحم ؛رظنا ١٢٧٢
)٤٢-١٢( تايآلا/ تاعزانلا ةروس ١٢٧٣
٢/٤١٢،ميركلا نآرقلا يف ةيخيرات تاسارد،نارهم يمويب دمحم،رظنا ١٢٧٤
)٧٢١( ةيآلا / فارعألا ةروس



 نورــــقلا يف ةــــيفيلغوريهلا ةــــغللا ىـــلع فّرــــعتلا عــــم الإ فـــشكي مل زــــغل اذــــهو ..١٢٧٥))ختوـــس((و
.ةريخألا
 ناـك اـمتاـسبالم لـقن يف ىوـصقلا اـهتّيمهأ مـغ ر،ةاروـتلا يف اًرـثأ اـهل ىرـن ال ةـقيقد تازـجعم اـنهو
.رصم نوعرفو مالسلا هيلع))ىسوم(( نيب

 فيرـشلا يوـبنلا ثيدـحلا ّنأ يـهو ؛))يناـثلا سيـسمر(( نـع ثدـحتن اـنمدام،ىرـخأ ةدئاف فيضنو
 خيراـــتلا اـــنربخي موـــيلاو١٢٧٦))ةيـــسآ((،ميـــلا نـــم))ىـــسوم(( تـــطقتلا يتـــلا نوـــعرف ةـــجوز ىـــّمس دـــق

١٢٧٥
 ءايبنألا نيب يدئاقعلاو ينمزلا طابترالا ،يفصو دمحم روتكدلا نع،قباس ردصم،يواردبلا يدشر .د،رظنا

٤٥١ص ،لسرلاو



 ةـــجوزلا لـــب،))يناـــثلا سيـــسمرل(( ةـــيناثلا ةـــجوزلا مـــسا ّنأ-اـــنل هـــباب حتـــف نأ دـــعب- ميدـــقلا يرـــصملا
١٢٧٨.))ةسيآ(( وه،١٢٧٧))يرام(( ةيرثألا لوق ىلع ةيسيئرلا

 اـًملع ..ةّيرـصملا راـثآلا يفو يوـبنلا ثيدـحلا يف درو اـمك نيـمسالا نيـب ةـقباطملا ةلوهس حضاولا نمو
 ال ميــلا نــم))ىــسوم((تــطقتلانــم يــه نوــعرف ةــنبا ّنأ ىرــتو لــب،مــسالا اذــه ركذــت ال ةاروــتلا ّنأ
١٢٧٩.ميركلانآرقلا لوقي امك هتجوز

))(())((.

١٢٧٦
 ُتْنِب َُميْرَمَو ،َنْوَعْرِف ُةَأَرْما ُةَيِسآ َّالِإ : ِءاَسِّنلا َنِم ْلُمْكَي َْملَو ، ٌريِثَك ِلاَجِّرلا َنِم َلَمَك((: مّلسو هيلع هللا ىّلص لاق

،ءايبنألا ثيداحأ باتك،يراخبلا حيحص()). ِماَعَّطلا ِرِئاَس ىَلَع ِديِرَّثلا ِلْضَفَك ِءاَسِّنلا ىَلَع َةَشِئاَع َلْضَف َّنِإَو ، َناَرْمِع
.)١١٤٣( /ح ،نوعرف ةأرما اونمآ نيذلل الثم هللا برضو ىلاعت هللا لوق باب ١٢٧٧

.)١/٢٩٣،ليئارسإ،نارهم يمويب دمحم،هلقن (٦/٤٣٤،ةميدقلا رصم،نسح ميلس ١٢٧٨
،ليئارسإ،نارهم يمويب دمحم؛رظنا ؛))تسإ(( ىتح و))ىسيإ((و))ةسيآ(( اهنم،ةفلتخم قرطب قطني نأ نكمي

١/٣٩٣١٢٧٩
٩-٢/٥ جورخ





 ةعماجب ميدقلا ىندألاقرشلاو رصم خيرات ذاتسأ-))نارهم يمويب دمحم(( روتكدلا لوقي
 امنيب،رصم نوعرف هنأ ىلع رصم كلم نع ا ًمئاد ثدحتت ةاروتلا ةصق نإ((:-ةيردنكسالا
 ةملك نأ مويلاا ًيخيرات فورعملا نم و،١٢٨٠نوعرفلا سيلو كلملا هنأ ىلع نآرقلا ثدحتي
 تيبلا– ءدب يذ ئداب- ينعت تناك،))وع-رب(( وأ))اع-رب(( ةيرصملا اهتغيص يف))نوعرف((
 ناعرس مث– هنكاس ىلإ سيلو– يكلملا رصقلا ىلإ ا  نوريشي اوناكو،ميظعلا تيبلا وأ،يلاعلا
،١٢٨١ةرشع ةنماثلا ةرسألا ذنم كلذو،هسفن كلملا هب دصقي،ا ًمرتحما ًريبعت تدغو تريغت ام
 ةجحلا ملاعلا–))ردنراج نلأ(( ريس نإف،نوعرف بقل لامعتسا يف رييغتلا اذه ثدح ىتم امأو
٦٣٤١–٠٩٤١())ثلاثلا سمتوحت(( نوعرفلا دهعب كلذ ددحي- ةميدقلا ةيرصملا ةغللا يف
 ةيعادلا دهع يف مث هسفن كلملا ىلع))نوعرف(( يأ حالطصالا قالطإ يف ئدب ثيح،)م.ق
،هدهع نم باطخ ىلع كلذ يفا ًدنتسم،)م.ق٠٥٣١-٧٦٣١())نوتانخأ(( روهشملا ينيدلا
،نيياحألا ضعب يف،دعب اميفو،)م.ق٤٨١١-٨٠٣١( ةرشع ةعساتلا ةرسألاذنم لمعتسا مث
 ... نوعرف لاق((و))نوعرف جرخ(( :أرقن انحبصأ تقولا اذه نمو،))هتلالج(( ةملكل فدارمك
١٢٨٢.))اذكهو

 دهع يف قيدصلا))فسوي(( مايأ ىلع يبنجألا رصم مكاح نيب قرفي نأ دارأ ميركلا نآرقلا نإ
- ًالثم–))ىسوم(( مايأ ىلع ينطولا رصم مكاح نيبو،))كلم(( بقل هيلعقلطأف ؛سوسكهلا
 دهع ذنم رصم كولم ىلع قلطي ناك يذلا بقللا وهو))نوعرف(( بقل هيلع قلطأ يذلا
 ىلإ اندع ام اذإو،هدعب زاجعإ ال يذلا،نآرقلا زاجعإ نم كلذ نأ نع ًالضف اذه،))نوتانخأ((
،نوعرف بقل لامعتسا نأشب ةار وتلا هتدروأ ام دض فقت ةيخيراتلا قئاقحلا نأ اندجول،ةاروتلا

١٢٨٠
٠٥/٧–١٤/٥١،٦٤،١٣–٠٤/٧ نيوكت



،ةرشع ةنماثلا ةرسألا لبق كلذو،
 ةرسألا دهع ذنم كلذو،

١٢٨٣)).اهدعب اميفو،)م.ق٨٠٣١–٥٧٥١( ةرشع ةنماثلا

 ةراشإ ىلإ جاتحت ا أ يل ودبي فسوي ةروس يف تدرو ىرخأ ةرابع ..(( :))ياكوب سيروم((لاقو
 يف تبثم وه امك ،فسوي نمز يف ناك يذلا لامعتسالل ةلماك ةقباطم ل ّثمت ا أل ،ةصاخ
 :يلاتلا رمألا ىلإ نينس ةدع ذنم يهابتنا تفل هنأكريب كاج روسفربلل نيدم دج انأ .خيراتلا
 ا ًمئاد))٦٧و ،٢٧و ،٤٥و٠٥و،٣٤ تايآلا(( تارم سمخ فسويةروس يف مكاحلا ب ِّقل
 يذلا نمزلا يف مكاحلا نآرقلا يفهبصتخا يذلا))نوعرف(( بقلب ةتبلا ب ّقل ُي ملو ،))كل َم(( مساب
 امك سدقملا باتكلا لمعتسا . ةرم نيتسو سمخ يف كلذو ىسومب ةقلعتملا ثادحألا هيف ترج
 مكاح ىلع ةلالدلل هصوصن عيمج يف نوعرف ةملك ،يباتكنم لوألا ءزجلا يف كلذ ىلإ ترشأ
 نرقلا تالامتحالاىصقأ يف يأ( فسوي نمز يف طقف ال ،)كلم ةملكب ةنرتقما ًنايحأ( رصم
 رفس نم رشع نماثلا لصفلا( ميهاربإ نمز يف كلذ لبق ىتح لب )داليملا لبق رشع عباسلا
.)نيوكتلا

  نرقلا نم يناثلا عبرلا يف يأ ،عبارلا سيفونيمأ مكح ذنم الإ نوعرف بقلب رصم كلمفرعُي مل
 رصعلا اذه لبق رصم كلم ىلع ةلالدلل نوعرف ةملكل لامعتسا لك .حيسملا لبق رشع عبارلا
 دنع م امز ةغل نولمعتسي اوناك امل أطخلا اذه سدقملا باتكلا وررحم بكترا :يخيرات أطخ وه
 نمزك انل برقألا ثادحألل ةملكلا هذه لامعتسا نإف ،لباقملا يف .سدقملا باتكلل مهفيلأت
 .ةيخيراتلا تايطعملل ةقباطم يه ،ىسوم

١٢٨٣
،)ريسي فرصتب(،٢٢١-٢/١٢١،ميركلا نآرقلا يف ةيخي رات تاسارد،نارهم يمويب دمحم

Wahiduddine Khan, God Arises, New Delhi: Goodword Books, ١٠٠٢ ,

pp. ٦٠٢ - ٨٠٢



 يف هنأ نلعأ نأ ّيلع هّنإ

 ريغ بقلب ىعدي نأ بجي فسوي نمز يف رصم كلم ّنأ فرعن نأ انناكمإب سيلف كلذل؛
 ريثت نآرقلا صن يف عوضوملا اذه يف تاملكلا رايتخا ةقد .سدقملا باتكلا يف روكذملا
١٢٨٤)).ريكفتلا

 يف اوشاع يذلا نييليئارسإلل مخضلا ددعلا،نيرصاعملا داقنلا تلغش  يتلا عضاوملا رثكأ نم
.. هدونجو نوعرف مهدراط نأ دعب مالسلا هيلع))ىسوم(( عم اهنم اوجرخورصم
،١٢٨٥))ا ًسفن نيعبس )تناك( رصم ىلإ تمدق يتلا بوقعي تيب سوفن ددع(( ّنأ ةاروتلا ركذت
 يأر ىلع مقرلا اذه فعض وأ،ةينيعبسلا ةاروتلا يأر ىلع ةنس٥١٢دعبددعلا حبصأ  مث
 يف ملاعلا يف ةلود مظعأو ىوقأ باحصأ– نييرصملا نم))رثكأو مظعأ ا ًبعش((،ةّيناربعلا ةاروتلا
 ادع،لاجرلا نم شام فلأ ةئم تس وحن(( مهنيب نم ناك رصم نم اودرطامل و،- تقولا كاذ
 ةثالثو نيتئمو افلأ نيرشعونينثا،ا ًدعاصف رهش نبا نم،روكذلا راكبألا عيمج ناكف،دالوألا
١٢٨٦!!)).نيعبسو

 نأ ىلإ انصلخل ،راكبألا ىلع ةعامجلا ددع انمسق ول اننإ هلوقب ،كلذ ىلعنيثحابلا ضعب قلعي
 عم ميقتسي ال رمأ وهو ، تناك ،نيقبآلا دوهيلا نم ةيليئارسإلا ةأرملا
 نم يور ام عم الو ،ريخستلا ءاسؤر تحت فسعو ةلذ نم هل اوضرعت امع ًالضف ،قطنملا
 ،ءاوسب ءاوس ،نيخرؤملاو توهاللا ءاملع نإف مث نمو ،راصق تاعيوس يف رحبلا مهروبع
 ا وربتعيو ،ةاروتلا ا ركذ يتلا ماقرألا هذه ىلع ةيمهأ ةيأ نوقلعي ال نآلا اوحبصأ

.١٢٨٧

١٢٨٤
Maurice Bucaille, Moise et Pharaon, pp. ٠١٢ - ١١٢

١٢٨٥
٦٤/٧٢ نيوكت ١٢٨٦
٣٤/٣٤ ددع،٢١/٣٧ جورخ ١٢٨٧
٢٤١ /٢ ،نآرقلا يف ةيخيرات تاسارد ،نارهم يمويب دمحم



 سيل،نييرصملا نم رثكأ مالسلا هيلع))ىسوم(( نمز مهددع غلب دق نييليئارسإلا ّنإ لوقلا ّنإ
 ركذت ا اذ ةاروتلا ّنأ انملع اذإ ةصاخ،ا اضقانت شحفو ةاروتلا تاغلابم شحف ىلع ةمالع ّالإ
 نييرصملا نم رثكأ مهددع نوكي فيكف .. نييليئارسإلاىلع طّلس يذلا لتقلاو داهطضالا
١٢٨٨!!؟رثكألا ّلقألا ّلذتسي فيكو!!؟لتقلا تايلمع مغر

 اذه يف ينآرقلا زاجعإلا ّنيبو،أطخلا اذه ىلع ةنس فلأ ةبارق ذنم))مزح نبا(( مامإلا ّدر دقو
 اذه نيأ((:ةلطابلا ا اغلابمو ةاروتلا طبخ ةمراصلا ةيدقنلا هتيجهنمب فشكنأ دعب،بابلا
 :ليئارسإ ينب عبتذإ لاق هنإ نوعرف نعا ًيكاحىلاعت هللا لوق يف حضاولا قحلا نم درابلا بذكلا

يذلا اذه.١٢٨٩}نوُليلَق ٌةمذرشَل ءَالؤه نِإ{
..١٢٩٠)). ًالصأ
 يف ركذت مل،هللا همحر مزح نبا مامإلا ناسل ىلع تدرو يتلا ةيبيوصتلا ةقيقحلا هذه ّنأ ا ًملع
 .J. W(())وسنيلوك .و .ج(( دي ىلع م٢٦٨١ ةنس الإ برغلا يف ةيتاروتلا ةياورلا دقن

Colenso((–يناملألا ناك نإو-رصاعملا ميدقلا دهعلا دقنيسسؤم دحأ ))سوراميار .س.ـه((
))H. S. Reimarus((١٢٩١!!!دحاو نرقب كلذ لبق يتاروتلا مقرلا نم رخس دق

 رمأ نم نيوهتلل ةلواحم هنوك ودعي ال-ميركلا نآرقلا يف-نوعرف هلاق ام ّنإ((: ضرتعم لوقي دق
))!نييليئارسإلا

: وه باوجلاو

 دق ليئارسإ ينب ّنأ ًالصأ يحوي ال مالسلا هيلع))ىسوم((ةصقل هدرس يف ينآرقلا ّصنلا :
.ةاروتلا يف ةموعزملا ةرثكلا اوغلب

١٢٨٨
٢/٣٤١،قباس ردصملا رظنا ١٢٨٩
)٤٥( ةيآلا/ءارعشلاةروس ١٢٩٠
١/٤٩١،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا،مزح نبا ١٢٩١
 :ندنل ،رّكبملا ليئارسإ ينب خيرات ،ميظعلا نآرقلا ةمصعب دهشي خيراتلا،يلزكردلا ىذش .د و يحوتف يؤل .د

٣٣١ص ،م٢٠٠٢ ،ـه٢٢٤١ ،ةمكحلا راد



 كاذ يف اهلمكأب ةلود بعش ددع قوفي))ياكوب(( لوقي امك-ةاروتلا يف روكذملا ددعلا :
 ةمذرش(( م أب سانلا نويع مهرصبت لماك بعش فصوي نأ لوقعملا نم سيلو،١٢٩٢تقولا
!!))نوليلق
 بّوص امنإو ا  يملع ا ًقبس م ّدقي مل نآرقلا ّنإ لوقيل ىرخأ ةهج ىلإ هلوقب ضرتعملا هجوتي دقو
!!.. ا ًرهاظ أطخ
 ةنراقم و صوصنلل ةداج ةسارد ملعلا لهأ نم جاتحا دق أطخلا اذه نع فشكلا ّنإ :لوقأ و
 الإ اب وروأ هفرعت ملرمأ وهو،دحاولا بعشلا رثاكت يف ةينوكلا ننسلا يفا  داج ا ًرظن و اهنيب ةداج
 دعب الإ برغلا اهفرعي مل ةقيقحلا هذه ّنأ َتيأر دقو.) م٦١ نرقلا( ةضهنلا رصعب فرعي ام ذنم
 اوناك م أل مالسإلا ءاملع مهقبس دقو ..!ميركلا نآرقلا لّزنت نم ةنس فلأ نم رثكأ
 .ميركلانآرقلا رونب نودشرتسي
!زاجعإلا،نذإ هّنإ

))ميهاربإاي(( :هادانف ،ميهاربإ هللا نحتما اذه دعبو(( :٢١-٢٢/١ نيوكتلا رفس يف ءاج
 ىلإ قلطناو ،هبحت يذلا قحسإ ،ךדיחי كنبا ذخ(( :هل لاقف))!كيبل(( :هباجأف
 لوانتو هدي ميهاربإ دمو...))هيلإ كيدهأ يذلا لابجلا دحأىلع ةقرحم همدقو ايرملا ضرأ
))معن(( :باجأف))ميهاربإ،ميهاربإ(( :الئاق ءامسلا نم برلا كالم هادانف .هنبا حبذيل نيكسلا
 كنبا عنمت ملو هللا فاخت كنأ تملع ينأل ا ًرض هب عقوت الو يبصلا ىلإ كدي دمتال(( :لاقف.
)).ينع)ךדיחי(كديحو
 ّنأل ؛أطخ بير الب اذهو

 وه حيبذلا ّنأ اًنمض ةفشاك١٢٩٣ ةّينآرقلا صوصنلا تءاج دقو.
١٢٩٤.))ليعامسإ((

١٢٩٢
,Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh ؛رظنا The Hebrews in Egypt, 

Tokyo: NTT Mediascope, ٤٩٩١ , pp.١١١ ,٧ - ٢١١



 ميركلا نآرقلا ةلالد نايبو،سدقملا باتكلا ىوعد عفد يف-هللا همحر–))ميقلا نبا(( مامإلالاق
:هجوأ ةرشع نم ا ًعطق ةلطاب يهو(( :))ليعامسإ(( وه حيبذلا ّنأ

 حبذب ا ًرومأم هنوك نيب عمجلاف ،ثالثلا للملا قافتاب ليعامسإوه هديحوو هركب نأ
.نيضيقنلا نيب

 اهنكسيو ةراس نع ليعامسإ اهنباو رجاه لقني نأ ميهاربإ رمأ ىلاعتوهناحبس هللا نأ
 ةريغلا ىذأل ا ًعفدو اهبلقل ا ًظفح اهنع اهدلوو ةيرسلا داعبإب رمأف ،ةراس ريغتالئل ةكم ةيرب يف
 الامم اذهف !؟ةيرسلا نبا ءاقبإو ةراس نبا حبذب اذه دعب ىلاعتو هناحبس هللا رمأي فيكف،اهنع
.ةمكحلا هيضتقت

 ةكمب نيبارقلاو ايادهلا حبذ ىلاعت هللا لعج اذهلو ،ا ًعطق ةكمبتناك حبذلا ةصق نأ
.هدلو عم ميهاربإ مهيبأ ةصق نمناك امب ةمألل ا ًريكذت

 ،١٢٩٥بوقعي قاحسإ ءارو نمو ،قاحسإب قاحسإ مأ ةراسر ّشب هناحبس هللا نأ
 ،ا ًعيمج ام  اهرشبف

!؟
 مادقإو ىلاعت هللا هسفن هميلستو حيبذلا ةصق ركذ امل ىلاعتوهناحبس هللا نأ

 ،١٢٩٦}نيحلاصلا نم ايِبَن قحسِإِب هاَنرشبو{ :اهدعب لاق هتصقنم غرفو،هحبذ ىلع ميهاربإ

١٢٩٣
.حيبذلا ةّيوه ديدحت يف ثيدح مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا نع ّحصي ال
١٢٩٤

 وه اّمنإو ،ةنس وأ نآرق نم هيلعليلد ال))قاحسإ(( وه حيبذلا ّنأنم نيملسملا ءاملعلا ضعب هيلإ بهذ ام
 هنأ عم باتكلا لهأ نع ىقلتم وه امنإ لوقلا اذه(( :))ةّيميت نبا(( مالسإلا خيش لاق ؛ىراصنلاو دوهيلا نع ىّقلتم
 ،ـه٧٠٤١ ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،طوؤانألا رداقلا دبعو طوؤانرألا بيعش /ت ،داعملا داز ،ميقلا نبا()).لطاب
 ذ ِخأو ،باتكلا لهأ رابحأ قيرط نع الإ يقلت كلذ نظأ امو(( :))ريثك نبا(( مامإلا لاقو ،)١/١٧ ،٤١ط ،م٦٨٩١
)٤/٥١ ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،ريثك نبا()).ةجح ريغ نم ًام َّل َس ُم كلذ

١٢٩٥
١٧ةيآلا /دوه ةروس}بوُقْعَـي َقَحْسِإ ءاَرَو نِمَو َقَحْسِإِب اَهاَنْرَّشَبَـف ْتَكِحَضَف ٌةَمِئآَق ُهُتَأَرْماَو{ :ىلاعت لاق
١٢٩٦

)٢١١( ةيآلا / تافاصلا ةروس



 ،هل هدلو لذبو هرمألهمالستسا هل ىلاعت هللا ركشف
.قاحسإ هيلع هدازوحبذلا نم ليعامسإ ىجنف ،

 هءاعد هللا باجأف؛دلولا ه ّبر لأس هيلع همالسو ىلاعت هللاتاولص ميهاربإ نأ
 برنيدهيس يبر ىَلِإ بهاَذ يِّنِإ َلاَقو{ :ىلاعت لاق،هحبذب هرمأيعسلا هعم غلب املف ،هر ّشبو
 هب ر ِّش ُب امنإ دلولا اذه نأ ىلع ليلد اذهف؛١٢٩٧}ميلح ٍمالُغِب هاَنرشبَفنيحلاصلا نم يل به
 ،نآرقلا صنب ا ًعطق هحبذب رومأملا وه هب ر َّشبملا اذهو ،ا ًدلو هلبهي نأ هبر هلاؤسو هئاعد دعب
  امنإو ،هل دلوي ال هلثم نوكو نسلا ربك ىلع لب ،هنم ةوعد ريغ نم هبر ِّشب امنإف قاحسإ امأو
 :ىلاعت لاق ؛هنمو اهنم دلولا لوصح نم تبجعت اذهلو ،ةراس هتأرمالهب ةراشبلا تناك

ذينح ٍلجعِب ءاج نَأ ثِبَل امَف مالس َلاَق امالس ْاوُلاَق ىرشـبْلاِب ميهاربِإ انُلسر تءاج دَقَلو{
طوُل ِموَق ىَلِإ انْلسرُأ اَّنِإ فَخَت َال ْاوُلاَق ًةَفيخ مهنم سجوَأو مهركَن هيَلِإ ُلصَت َال مهيديَأ ىَأراملَف
 ْاَنَأو دلَأَأ ىَتَليو اي تَلاَقبوُقعي قحسِإ ءارو نمو قحسِإِب اهاَنرشبَف تَكحَضَف ٌةمئآَق هُتَأرماو
 لمأتف١٢٩٨}هّللا ِرمَأ نم نيِبجعَتَأ ْاوُلاَقبيِجع ءيشَل اَذـه نِإ اًخيش يلعب اَذـهو ٌزوجع
 ،ىرخألا جرخم ريغ امهادحإ جرخم ؛نيتتوافتم نيتراشبامهدجت؛كلتوةراشبلا هذه قايس
 اهيف رشب نم حبذب رمأ يتلا يه ىلوألا ةراشبلاو ،اهل تناك ةيناثلاو هل تناكىلوألا ةراشبلاو
.ةيناثلانود

 ،همأ نيبو هنيب قرفي ملو ،ةتبلا ةكم ىلإ قاحسإب مدقي مل مالسلاهيلع ميهاربإ نأ
!؟ا رضنبا عديو اهدلب يف ا رض عضومب هحبذيف هتأرما نباب بهذي نأ ىلاعتهللا هرمأي فيكو

 ؛ ًاليلخ ميهاربإ ذ ّختاامل ىلاعت هللا ّنأ
 نم ةبعش هب قلعتف؛ليعامسإ هبهو دلولا هلأس املف،

 حبذب هنحتماف ،قلخلا نم هريغل تسيل هل ةبعشلا كلتنوكت نأ هناحبس هليلخ دارأف ،هبلق
 رمألا خسنف ،هدحو هللا تضحمتو ةلخلا كلت هل تصلخ؛لاثتمالا ىلع مدقأ املف ،هدلو
.لاثتمالا ىلع سفنلا نيطوتومزعلا وهو دوصقملا لوصحل،حبذلاب

١٢٩٧
)١٠١-٩٩( تايآلا / تافاصلا ةروس
١٢٩٨

)٣٧-٩٦( تايآلا / دوه ةروس



 دوصقملا اذه لصحاملف ،
 رخآلا دلولا ةبحم تمحاز ول هنإف ، لوألا دلولا نم
 ه ّرقأ دق ناكل رخآلا دلولا وه هحبذب رومأملا ناك ولف ،لوألا حبذب رمأ امكهحبذب رمأل ةلخلا
 فالخ اذهو ،كلذ دعب محازملا ليزي امب هرمأ مث،ةليوط ةدم هب ةلخلا ةمحازم ىلعلوألا يف
.هلمأتف ةمكحلاىضتقم

 هيلع ليعامسإو ،ربكلا ىلع مالسلا هيلع قاحسإ قزر امنإ مالسلاهيلع ميهاربإ نأ
 هلو ليمأ هيلإ وهو، ،هتوقو هناوفنعيف هقزر مالسلا
١٢٩٩))...ةأرملل ةوهشلا لحمك ربكلا دعب دلولا لحمو ،ربكلا ىلع هقزرينم فالخب،بحأ

 ضرعتسا نأ دعبف ؛هسفن))رجياج((،))ليعامسإ(( وه حيبذلا ّنأ ىلع ةّينآرقلا ةلالدلابفرتعا دقو
(( :لاق،ميركلا نآرقلا يف ءاج ام

((!١٣٠٠

 :حيسملا ةّيهولأ يفنميركلا نآرقلا يف رّركت

 َلاَق هّللا ِنود نم ِنيهـَلِإ يمُأو ينوُذخَّتا ِسانلل تلُق تنَأَأ ميرم نبا ىسيع اي هّللا َلاَق ْذِإو{
 َالو يسْفَن يف ام مَلعَت هَتملع دَقَف هُتْلُق تنُك نِإ ٍّقحِب يل سيَل ام َلوُقَأ نَأ يل نوُكي ام كَناحبس
١٣٠١}بويُغْلا مالع تنَأ كَّنِإ كسْفَن يف ام مَلعَأ

١٢٩٩
 ،ت.د ،ثارتلا ةبتكم :ةرهاقلا ،يناليك ديس دمحم /ت ،ناطيشلا دياصم نمنافهللا ةثاغإ،ميقلا نبا

١٥٣-٢/٨٤٣
١٣٠٠

A. Geiger, Judaism And Islam, p. ٣٠١
١٣٠١

)٦١١( ةيآلا /ةدئاملا ةروس



١٣٠٢}نوُكيَف نُك هَل ُلوُقي امَّنِإَف ارمَأ ىَضَق اَذِإ هَناحبس دَلو نم َذخَّتي نَأ هَّلل ناَك ام{

:ةّوبنلاو ة ّيرشبلا ىلإ هتبسنو،مالسلا هيلع حيسملا ديجمت كلذ عم رّركتو

١٣٠٣}نوُكيَف نُك هَل َلاَق مث ٍبارُت نم هَقَلخ مدآ ِلَثمَك هّللا دنع ىسيع َلَثم نِإ{

١٣٠٤}ايِبَن ينَلعجو باَتكْلا يناَتآ هَّللا دبع يِّنِإ َلاَق{

 طابسألاو بوُقعيو قحسِإو َليعامسِإو ميهاربِإ ىَلِإ َلِزنُأ امو انيَلِإ َلِزنُأ آمو هّللاِب انمآ ْاوُلوُق{
 هَل نحَنو مهنم دحَأ نيب ُقرَفُن َال مِهبر نم نويِبنلا يتوُأ امو ىسيعو ىسوم يتوُأ امو
١٣٠٥}نوملسم

 هنأو،هلإ هنأ نلعأ دق حيسملا ّنأ ىلإ ىراصنلا بهذ دقل : ًالاؤس هسفن لقاعلا لأسي انهو
 نآرق ركذي َمِلف؛اًروز ةّيهولألا ىعّدا دق هّنأ حيسملا ماّ ا ىلإ دوهيلا بهذو،هاوعد يف قداص
 قبطأ ةّيخيرات ) ٍةقيقحل( راكنإ كلذ يف سيلأ !؟ ًالصأ ةّيهولألا ع ّدي مل حيسملا ّنأ )rدمحم(
 يف يخيرات أطخ كاذ سيلأ !؟-)!مهعامجإ( نع مهسفنأب مه نولوقي امك-باتكلا لهأ اهيلع
 همكح كرد ُي رمأ اذهف،حيسملا )ةّيهولأ( ةّحص ىلع انه ضارتعالا سيل- !؟ميركلا نآرقلا
 - !هلإ هّنأ ىعّدا دق حيسملا ّنإ لوقلا ةحص نع وه امنإو،دّر ا لقعلاب

١٣٠٢
)٥٣( ةيآلا /ميرم ةروس
١٣٠٣

)٩٥( ةيآلا /نارمع لآ ةروس
١٣٠٤

)٠٣( ةيآلا /ميرم ةروس
١٣٠٥

٣١( ةيآلا /ةرقبلا ةروس ٦(



 John(())كِهنوج(( وهو،اننامز يف نييتوهاللا مالعأ دحأ لب،يتوهال انل اهمّدقي ةباجإلا

Hick((
The(( هباتك يفهلوقب١٣٠٦ Metaphor of God Incarnate: Christology in a 

pluralistic age((داّقنلا هيلع ام ًالقان،م٣٩٩١ ةنس-ىلوألا هتعبط يف– رداصلا 
 رثكأ يهو، اهيلع ىرخأ ةطقن(( :مويلانوقّقحملا
 ّنأيف لّثمتتو،))Christology(( حيسملا ةعيبط ةسارد ملع روطت مهفل ةّيمهأ

 د ُّسجت هّنأ هسفن يف نظي مل هنإ :
 كلذ هسفن يف ّنظ دق يخيراتلا عوسي نوكي نأ اًدج دعبتسملا نم هّنإ ... نبالا هلإلا وأ،هلإلا
،ةقطره اهرابتعاب ةركفلا هذه ضفريس هنأ رّوصتملا ّنإ،ةقيقحلا يف .روصلا نم ةروص ةّيأب
)).هدحو هللا ّالإ اًحلاص دحأ سيل ؟اًحلاص ينوعدت اذامل(( :يه،هيلإ ةبوسنملا لاوقألا ىدحإ
.)٠١/٨١ سقرم(
 ام وأ هلقي مل ام وأ عوسي هلاق ام لوح نيقيب مّدقت نأ نكمملا نم تادافإ دجوت ال عبطلاب
 ىلإ )حيسملا ةايحل( ةيخيراتلا ةرتفلا يف نيصصختملا نيخّرؤملا تداق ةحاتملا ةّجحلا نكل .هيف رّكف
. نأ

 ةذوخأم )دئاسلا يأرلل( ةلّثمم تاسابتقا ةعضب ّنإ ّىتح
 سيئر .يلاحلا انضرغ تابثإل يفكت،

 بتك،ديدجلا دهعلا ءاملع دحأ اًضيأ وهو))Michael Ramsey(())يزمر لكيام(( ةفقاسألا
 .د .ف .س(( هل رصاعملا ديدجلا دهعلا ملاع .)م٠٨٩١())ةّيهولألا هسفنل عّدي مل عوسي(( ّنأ
 ىوعدلا ةلاصأ ىلع ةمئاق "ةيلاع" ايجولوتسيارك ةلاح ّلك(( ّنإ لاق))C. F. D. Moule(())لوم
 .)م٧٧٩١()).ةتباث ريغ ربتعت نأ دب ال،عبارلا ليجنإلا يف ةصاخ،هسفن لوح عوسيل ةاعّدملا
 ال(( هّنأ دّسجتلا ةديقع لوصأ لوح ةدئار ةسارد يف))James Dunn(())نود سميج(( جتنتسا
))ةّيهولألاب اًيعو،فاصنإب ىّمست نأ نكمملا نم اّمم رّكبملا عوسي ثارت يف ةّيقيقح ةّجح دجوت

١٣٠٦
 ةفسلفل ةيناطيربلا ةيعمجلا سيئر .تاعماجلا نم ددع يف س ّرد .يتوهال :)م٢٢٩١ ةنس دلو( كه نوج

 دحأ(( هنأ))كه(( ىلإ  راشي ام ا ًريثك هّنأ))Robert Smid((  ركذ .نايدألل يملاعلا سرغنوكلا سيئر بئانو،نيدلا
.)).مهزربأ نكي مل نإ،نيرشعلا نرقلا يف نيمهملا نيدلا ةفسالف زربأ



 ثارتلل ةّوقب رصانملا))Brian Hebblethwaite(())تياوثلبِه نيارب(( اًضيأ فرتعا،)م٠٨٩١(
(( هّنأ يناحيسملا١٣٠٨ينويديقلخلا١٣٠٧يوقينلا

(()٨٩١  وهو ةّينويديقلخلل رخآ سمحتم اًضيأ لوقي .)م٧
David(())نوارب ديفاد(( Brown((،ه ّنإ ))ةّتبلا هسفن ري مل )عوسي( ّنأ ىلع ةّيوق ججح دجوت 
 ةروصلا انلمهأ اذإ هكاردإ ىلع ًءانب هيلأتـلل ىوعد ةّيأ سيسأت ليحتسملا نم(( هنإو))دبعي نأل ًالهأ
١٣٠٩)) )م٥٨٩١())انحوي ليجنإل يفرحلامهفلا  اهسكعي امك ةّيديلقتلا

 ةثعبلا نمز ىراصنلاو دوهيلا هيلع )رقتسا( ام ميركلا نآرقلا فلاخي ثيحزاجعإلا وه اذه
 رابتعا نود،ميركلا نآرقلا ئطاش يف يبرغلا يميداكألا يدقنلا ثحبلا )رقتسي( مويلاو .. ةّيوبنلا
!هسفن حيسملا عم امهدادجأ شاع سانلا نم نيت َّم ُأ لوقل

 ْاورَفَك نيذَّلا َلوَق نوؤهاَضي مِههاوْفَأِب مهُلوَق كلَذ هّللا نبا حيسمْلا ىراصنلا تَلاَقو{:ىلاعت لاق
١٣١٠}نوُكَفؤي ىَّنَأ هّللا مهَلَتاَق ُلبَق نم

١٣٠٧
 θεὸν ἐκ(( ))هلإ نم هلإ(( هّنأ حيسملا فصو ثيح م٥٢٣ ةنس ةيقين عجم يف ىراصنلا اهرّرق يتلا ةديقعلا يأ

θεοῦ((.
١٣٠٨

،نيتئيشمو نيتعيبط جيسملل ّنأ رّرق يذلا م١٥٤ ةنس ةينويديقلخ عمجم يف ىراصنلا اهرّرق يتلا ةديقعلا يأ
 θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν(( ))قح رشبو قح هلإ(( ةّيرشب ىرخأو ةّيهلإ

αὐτὸν((.
١٣٠٩

John Hick, The Metaphor of God Incarnate: Christology in a 
pluralistic age, London: Westminster John Knox Press, ٦٠٠٢ , pp. ٧٢ - ٨٢١٣١٠

)٣( ةيآلا/ةبوتلا ةروس



 :))روصعلا فلتخم يف دئاقعلاو تانايدلا((:هتعوسوم يف))راّطع روفغلا دبع دمحأ(( خيشلا لوقي
 نوملعي زاجحلا برع الوrدمحم ناك امو ،لوه ا يضاملا نع ءابنإ ةفيرشلا ةيآلا هذه نإ((
 مّالع هللا مالك نآرقلا نأ ىلإ نينئمطم انلعجي اذهو ،هيف هولاق ام اولاق ،حيسملا ةمأ تقبسا ًممأ نأ
 فشتكت ملثوحبلاو ةيرثألا فوشكلا نأل ،rدمحمهلوسرو هللا دبع مالك ال ،بويغلا
 ثولاث فرعف ،نينسلا تائمبrدمحم توم دعبو ،ا ًثيدح الإ اورفك نيذلل ةينارصنلا ةاهاضم
 نم رس اذهو ،ةينارصنلا اهتبّرشت يتلا ةينثولا م انايدو رصمو كيسكملاو نيصلاك اهريغو دنهلا
١٣١١.))نمزلا عم رهظي نآرقلا رارسأ

،ةينثولاو ةيقرشلا دئاقعلاب ةينارصنلا رّثأت عوضوم يف ةديدع ا ًبتك نويبرغلا داّقنلا فّنص دقو
:اهنم و

o John Hick, ed. The Myth of God Incarnate, Oxford : New 

Blackfriars, ٧٧٩١

o Frank Viola and George Barna, Pagan Christianity, Ill. : 

BarnaBooks, ٨٠٠٢ , ٢٠٠٢ .

o Jonathan Z. Smith, Drudgery Divine, : On the Comparison of 

Early Christianities and the Religions of Late Aniquity, Chicago: 

University of Chicago Press, ٠٩٩١

o Robert J. Miller, Born Divine: the birth of Jesus and other sons of 

God, CA: Polebridge Press, ٣٠٠٢

o Tom Harpur, Pagn Christ, Toronto: Thomas Allen Publishers, ٤٠٠٢ .

o Timothy Freke and Peter Gandy, The Jesus Mysteries: was the 

‘original jesus’ a pagan god?, New York : Harmony Books, ٠٠٠٢ .

١٣١١
 /٢,م١٨٩١, ـه١٠٤١:ةمركملا ةكم،روصعلا فلتخم يف دئاقعلاو تانايدلا ،راطع روفغلا دبع دمحأ

١٦٥



o Shirley Strutton Dalton and Laurence E. Dalton, Jesus Christ: A 

Pagan Myth, On Demand Publishing, ٨٠٠٢

... اًدج ريثك اهريغو

 قح اهوعر امَف هَّللا ِناوْضِر ءاَغتبا َّالِإ مِهيَلع اهانبَتَك ام اهوعدَتبا ًةينابهرو{:ىلاعت لاق
١٣١٢}اهتياعِر

 اهل تدجو دقو،ا يداليم عباسلا نرقلا يف ةّينارصنلا ملاعم نم اًيساسأ اًملع َم ةنبهرلا تناك
 ّلدي امب؛يلهاجلا رعشلا يف اهرمأ ركذو،ةّكم ىلإ برقألا ىراصنلا تاعّمجت يف اًزراب اًروضح
 ةّيبعشلا ةفاقثلا يف يسنكلا لكيهلاو ينارصنلا ناميإلاب اًقيثو ًالاصتا ةلصتم تحضأ دق اّ أ ىلع
 ذإ ؛يناكملاو ينامزلا راطإلا كلذ يف يبرعلا هعقوتي ال امب حّرصي ميركلا نآرقلا ّنكل .. ةّيبرعلا
،سفنلل بيذهتلاو حالصلا هيف اونظ موق هعدتبا ةّينارصنلا ىلع ليخد كلسم ةنبهرلا ّنأ رّرقي
١٣١٣!داسفلا ىلإ ةنبهرلا هذه رمأ لآ دقو

 لّوألا نينرقلا يف فرعت مل ةنبهرلا ّنأ يه ةّينيقي ةفرعم مويلا اهفرعن يتلا ةّيخيراتلا ةقيقحلا ّنإ
سيدق دي ىلع رصم يفا يداليم ثلاثلا نرقلا ةيا  يف ةيادب ترهظ اّمنإو،ا يداليم يناثلاو
 Father of(())ةنبهرلا يبأب(( ىّمسي يذلا )م٦٥٣-م١٥٢())ريبكلا سوينوطنأ(( ةسينكلا

Monasticism((.١٣١٤

١٣١٢
)٧٢( ةيآلا /ديدحلا ةروس
١٣١٣

 :يأ }اَهِتَياَعِر َّقَح اَهْوَعَر ا َمَف{ :ىلاعت هلوقو(( :)٤/٠٩٢٢ ،ميظعلا نآرقلا ريسفت())ريثك نبا(( مامإلا لاق
 )يناثلا(و.هللا هب رمأي ملام هللا نيد يف ع ادتبالا )امهدحأ( :نيهجو نم مهل مذ اذهو.مايقلا قح هومزتلا امب اوماق امف
)).لجو زع هللا ىلإ م رقي ةبرق هنأ اومعز اممهومزتلا امب مهمايق مدع يف

١٣١٤
The Catholic Encyclopedia, ٥٥٥/١



 حيسملا مأ))ميرم(( بيطخ ناك هّنأو))راجنلا فسوي(( ةّيصخش ركذ ىراصنلا ليجانأ تنّمضت
.هتلوفط ءانثأ مالسلا هيلع حيسملا ةياعر ىلوتدق هّنأ تمعزو،مالسلا امهيلع
 ّنأ فشكت ةروص ىلع هّمأوحيسملا ةايح يف ةيصخشلا هذه ركذ ميركلا نآرقلا لمهأ دقو
. ًالصأ اهدوجو ركني ميركلا نآرقلا
 ةياورلا ّنأ امك،ةّيوبنلا ثيداحألا يف الو ميركلا نآرقلا يف اًركذ))راجنلا فسويل(( دجن ال اننإ
 ةبير و،ةّيرذعلا ا دالو ىلإ،اهتلافكو،لكيهلل))ميرم(( سيركتيف ةبغرلانم انب قلطنت ةّينآرقلا
))ميرم((هيزنتبةيفتكم،ةلعفلا هذ  )بيطخلا( ما ا ىلإةراشإ نود،ةبيجعلا ةدالولا هذهيف اهموق
١٣١٥}ايغب كمُأ تَناَك امو ءوس َأرما كوبَأ ناَك ام نوراه تخُأ اي{ :ةشحافلا لعف نع

 ةّيصخش ةّيخيرات نالطبو ةينآرقلا ةياورلا باوص انل نيبتسي ؛هسفن سدقملا باتكلا يف رظنلابو
:اهمهأ نم ةديدع بابسأل ؛ليجانألا يف روكذملا))راجنلا فسوي((
oفسوي(( ىلإ ةتبلا رشي مل،اًفيلأت ةعبرألا ليجانألا مدقأ وه يذلا سقرم ليجنإ 

.))راجنلا
oَدَجَو َُّمث(( :١/٥٤ يف حيسملاب ةقالع اهل ةّيصخشك))فسوي(( ىلإ انحوي ليجنإ راشأ 

 ْمِهِبُتُك ِيف ُءاَيِبْنَألاَو ،ِةَعيِرَّشلا ِيف ىَسوُم ُهْنَع َبَتَك يِذَّلا اَنْدَجَو« : ُهَل َلاَقَـف ،َليِئاَنَـثَـن ُسُّبِليِف
 ىلإ ةتبلا رشي مل ميدقلا دهعلا ّنأ ملعن اننكل ..)). ِةَرِصاَّنلا َنِم َفُسوُي ُنْبا ُعوُسَي َوُهَو
.))תרצנמףסויןב עושי(())ةرصانلا نمفسوي نبا عوسي(( همسا صخش

oّىتم ليجنإ بهذ نيح يف،ا ًراجن لمعي))حيسملا(( ّنأ٦/٣ سقرم ليجنإ ركذي 
!!))راجنلا نبا(( وه))حيسملا(( ّنأ ىلإ٣١/٥٥

oهمسا١/٦١ ّىتم ليجنإ يف هدلاوف ؛برطضم ليجانألا يف))راجنلا فسوي(( بسن 
.))يلاه(( :٣/٣٢ اقول ليجنإ يف هدلاو مسا ّنأ نيح يف،))بوقعي((

١٣١٥
)٨٢( ةيآلا /ميرم ةروس



oهّنأ نيح يف،محل تيب نم٢/١ ّىتم ليجنإ يف وهف ؛هنطوم يف ليجانألا تفلتخا 
.ةرصانلا نم١/٦٢ اقول ليجنإ يف

oقبط بجول ؛سانلا مامأ اهلمح تبثو))راجنلا فسويل(( ةبوطخم))ميرم(( تناكول 
!نكي ملام وهو،)٤٢-٢٢/٣٢ ةينثت( اهمجر ةّيدوهيلا ةعيرشلا

o٩-٦٣/٨ ددعلا( اهطبس ريغ نمجاوزلا نم ةأرملا عنم ىلع دوهيلا ةعيرش ّصنت(،
 ميرم(( ةبيرق تاباصيلإ(( ّنإ ذإ١/٥ اقول ؛رظنا( يوال طبس نم))ميرم(( ّنأ أرقن نيح يف
 ّمأ ّنأ١٣١٦))ستيلوبيه(( ةسينكلا سيدق ركذامك،))نوراه(( تانب نم )١/٦٣ اقول(
 فسوي(( ّنإ لوقلا رّركت دق هّنأ نيح يف،)١٣١٧نيتخأ اتناك))تاباصيلإ(( ّمأو))ميرم((
.دوهيلا ةعيرش قبط امهجاوزعنمينعي امم ؛))دواد(( لسن نم))راجنلا

 ًةنايد نودقتعي اوناك نيذلا اهموق مامأ))ميرم(( أّربو،جاوزلا اذها ًنمض ميركلا نآرقلا ىفن دقل
،ةلماكتمو ةقسانتم ةياورلا تناكف ؛دهملا يف اهنبا مالك ةزجعمب،ةبوطخملا ةينازلا مجر بوجو
 !ميدقلا دهعلا عم اهضقانتو ليجانألا ءاطخأ ةزواجتم

:ميركلا نآرقلل يخيراتلا قبسلا
 ةسّدقملا رافسألا يف درو امب ةنراقم،ميركلا نآرقلا يف يخيراتلا زّيمتلاو ينآرقلا زاجعإلا رصتقي ال
 خيراتلا باوبأ يف زجعملا يخيراتلا قبسلا ىلإ هزواجت لب،ليدعتلاوحيحصتلا ىلع،نيرّصنملا دنع
 تاتفللا كلت يف قورطملا اهرمأب مهريغو نييلهاجلا برعلل ملع ال يتلا ةرثادلا ممألل ميدقلا
. ةلهذملا ةينآرقلا

 ركذن،ديرفلا باتكلا اذهل يولعلا ردصملا نع ّفشت يتلا ةزجعملا ةيخيراتلا تاحمللا هذه نمو
:ديزملا بلط نع بيبللا ينغت ا ًفتن

١٣١٦
.ةسينكلا يسيدق دحأو يتوهال :)م٦٣٢-م٠٧١( سوتيلوبيه
١٣١٧

١٧١ ص ،هيدقتنم دض نآرقلا نع عافد ،يودب نمحرلا دبع ؛رظنا



 اَذِإ ىَّتح اودعو ايْغب هدونجو نوعرف مهعبْتَأَف رحبْلا َليئارسِإ ينبِب اَنْزواجو{:ىلاعت لوقي
 دَقو نآلآنيملسمْلا نم ْاَنَأو َليئارسِإ ونب هِب تنمآ يذَّلا َّالِإ هـلِإ ال هَّنَأ تنمآ َلاَق ُقرَغْلا هَكردَأ
 نم اريثَك نِإو ًةيآ كَفْلخ نمل نوُكَتل كندبِب كيجنُن مويْلاَفنيدسْفمْلا نمتنُكو ُلبَق تيصع
}نوُلفاَغَل انتايآ نع ِسانلا
نآرقلا ّنأ ريغ ،١٣١٩ةاروتلا صن يفا ًضيأ ءاج ام وهو،نوعرف قرغ ةثداح تايآلا هذه ركذت
:ةاروتلا امهفرعت ملنيرخآ نيرمأ فيضيميركلا

.رحبلا يف ىقبت نأ نم كلاهلا ن وعرف ة ّثج هناحبس هللاظفح)١(
 سانلل ةيآ ىقبتلهيف تقرغ يذلا مويلا يف ةّثجلا هذههناحبس هللا ى ّجن)٢(

.ةربعو
 نرقلا رخآ يف الإ فشتكي ملو ،ةديدع نورق لاوطا ًيفخم ةطنحملا ةنعارفلا ثثج رمأ يقب دقو
.))يناثلا بتحنما(( ربق حتف دنع ةنعارفلا تاءايموم ىلع رثعثيحرشع عساتلا
 ةّيسنرفلا ةّيعمجلا وضعو،بيبطلا–))ياكوب سيروم(( مهنمو،نوريثك  نوثحاب بهذ
laتاّيرصملل Société française d'égyptologie-،وه١٣٢٠جورخلا نوعرف ّنأ ىلإ 

١٣١٨
٢٩-٠٩ /سنوي ةروس
١٣١٩

٦٠١/١١ ،٨٧/٣٥ رومزم ،٤١/٨٢ جورخ؛رظنا

١٣٢٠
،رصم نم مهجورخ ءانثأ هعم نمو مالسلا هيلع))ىسوم(( قحال يذلا نوعرفلا يأ))جورخلا نوعرف((

 ىلإ تايرصملا ءاملعنم ددع بهذ دقو .كلذ لبق ليئارسإ ينب ريخستب ماق يذلا نوعرفلا وه))ريخستلا نوعرف((و
))ريخستلا نوعرف(( ةافو دعبف،نينثا امّ أ ىلإ نورخآ بهذ نيح يف،))ريخستلا نوعرف(( هسفن وه))جورخلا نوعرف(( ّنأ
 ريبك ددع بهذم وهو،ةّيوق ةّلدأب هل رصتناو،))ياكوب(( .د هيلإ لام يذلا وهو،))جورخلا نوعرف(( رصم مكح ملتسا
.تايرصملا مالعأ نم



 ةّيمهألاةغلاب ةّيملع تانايب ميدقتب))ياكوب(( روتكدلاماق دقو.١٣٢١))يناثلا سيسمر نب حاتبنرم((
 ّنأ ركذ دقف،-نيصّصختملا نم ةيانعلا نم اهّظح ديدشلا فسألل ذخأت مل-نأشلا اذه يف
،نييرصم ءابطأ ةكراشمب م٥٧٩١و م٤٧٩١ يتنس نيب ّمت دق))ح اتبنرم(( ءايمومل ّيبطلا ليلحتلا
 يعرشلا بطلا يفنيصصختملا مهأ دحأ اسنرف نم مدقتسا دقو .هيف نيكراشملا نم وه ناكو
 .رحبلا يف قرغلاو هيلع جاومألا دادترا لعفب نوعرفلا اذه توم ةّيضرف ثحبل
))ةرصاعملا ةّيبطلا ثاحبألا،ةنعارفلا تاءايموم(())ياكوب(( باتك يف ثحبلا اذه جئاتن ترشن
))Momies du Pharaons : les enquêtes médicales modernes((هنع لان يذلا 
.بطللةّيسنرفلا ةّيموقلا ةّيميداكألاو،ةّيسنرفلا ةّيميداكألا ةزئاج
:يلاتلاك جئاتنلا صّخلم
.اهتجسنأ قزمت رثإ توملا دعب روسكب ءايموملا هذهتبيصأ ~
 )قرغلا راثآ دوجو لامتحال( نيتئرلا نع لاؤسلابو،ءايموملل ةّيلخادلا ءاضعألا ّلك تدق ُف ~
.طّنحملا امهعزني نأ ةداعلا ّنأو،اتفتخا دق امّ أ َمِلُع
 تظفح ةّيحيرشت ليصافت فاشتكا نكمأ ؛ءايموملا لضع نم ةريغص ةعطقل يرهجم ليلحتب ~
 ءاملا يف تيقب دق ةّثجلا هذه نوكت نأ لاحملا نم هّنأ تدّكأ،طينحتلا ةّيلمع ءانثأ ةدّيج ةروصب
.ةليوط ةرتفل

تابرض نع جتانكلذ ّنأ حّج ريامب ءايموملا ةايح ءانثأ ندبلا يف ءاضعألا ضعب نادقف ~
)blows(ةّينيسلا ةعشألا روص هتدكأ رمأ وهو،ةّيجراخ )X-rays(:

١٣٢١
 اذه))ياكوب سيروم(( ضفر دقو،))يناثلا سيسمر(( وه،جورخلا نوعرف هنأ داّقنلا حرتقا رخآ نوعرف رهشأ

 هّنإ،ةقيقحلا يف .كلذ يف ريكفتلل ةّيضرأ ىندأ انل مّدقت ال ءايموملا هذهل ةّيبطلا ةساردلا(( ّنأ اهمهأ نم،بابسأل لوقلا
 Maurice()).هتوم لبق ةّيبرحلا ةّمهملا كلت ّىلوتي نأ نع اًمامت اًزجاع ناك يناثلا سيسمر ّنأ حضاولا يلجلا نم

Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical invesigations, 
New York: St. Martin’s Press, ٠٩٩١ , p. ٧٠١(



 ةمجمجلاو)abdomen( نطبلاو يردصلا صفقلا نم ءازجأ نادقف·
.هتايح ءانثأ نوعرفلا اهاقلت تابرض ببسب
 اذه ةايح ءانثأ ةباصإ نع ةجتان اّ أ حجارلا نم ردصلا يف ةوجف·

 صوصللا رسك نع ةجتان نوكت نأ اًيحيرشت دعبتسملا نمو،نوعرفلا
١٣٢٢.ءايموملا ردصل

.جراخلا نم ةبرض اهب ُبس،)رتمتنس٥١ ىلع٠١( رهظلا لفسأ يف ةوجف·
 مظعلا دنع ةقيقد ةروصبو،)رتميلم٣٢ ىلع٧٣( سأرلا يف ةوجف·

١٣٢٣.اًدج ةديدش ةّبه /ةبرض ببسبتناكو،نميألا يرادجلا

 هّنأو،نوعرفلا تباصأ ةمدص وه اهببس ّنإ لوقلا ىلإ حيرشتلا ءاملع داق ءاضعألا هذه نادقف
 ةافو ىلإايّدأ دق ةفينع ةر وصب خملل اهعفدو،خملا ةقطنم ىلإ سأرلا ماظع لوخد ّنأ حجارلا نم
.ةرشابم ةّينآ اّمبر وأ ةعيرس ةروصبنوعرفلا

 ّنأ ىلع ليلد اذه و،تاوجفلا لوح ماظعلا راجفنال رثأ ال هّنأ ةّينيسلا ةّعشألا تفشك ~
١٣٢٤.نوعرفلا ةايح ءانثأ ةّبه/ةّبرض ببسب ناك ءاضعألا هذه نادقف

١٣٢٢
 ودبي( نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ءايموملا ترّوص امدنع اًدوجوم ناك انه دوقفملا مظعلا ّنأ ىلإ))ياكوب(( راشأ

).ةّثجلا نع لصفنا نأ دعب ةوجفلا قوف اًعوضومناك هّنأ
١٣٢٣

 نرقلا ةيادب يف))ثيمس تويلإ(( هآر ام نوعرفلا ةمجمج ةساردو ةعشألا روص لالخ نم))ياكوب(( لطبأ
 نم اهعم ناك ام ةقرس دنع رارضأب تاءايموملا اوباصأ نيذلا صوصللا لعف نع ةجتان ةوجفلا هذه ّنأ نم نيرشعلا
 Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical ؛رظنا( رهاوج

invesigations, p. ٣٢١(
١٣٢٤

٧٢١ .Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, pp ؛رظنا - ٢١ ؛اًضيأ رظنا ,٨
Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical 

invesigations, pp. ٦٥١ - ٠٦١



 مامأ،م٦٧٩١ليربأ يف قئاثولا عم تاجاتنتسالا هذه تمّدق(( : ًالئاق))ياكوب(( فيضيو
،يعرشلا بطلل ةّيسنرفلا ةسسؤملا

.((١٣٢٥.١٣٢٦

 هركذ ام وهو،هيلع رحبلا قابطنا لعفب ناك نوعرفلا اذه توم ّنأ ىلع ديكأتلاب هثيدح متخو
 ةاجن يهو ؛ىرخأاهيلإ فاضأوةقيقحلا هذه ميركلا نآرقلاركذ دقو ..١٣٢٧سّدقملا باتكلا
.قبسلاو زاجعإلا رصانع لمتكتل ؛نوعرفلا اذه ةّثج
 انه راشأو . ٍدجم ريغ اهطينحت راصل ؛ءاملا يف ةليوط ةرتف ةّثجلا تيقب ول هّنأ ىلإ))ياكوب((راشأو
،ءاملا يف كالهلا نم نوعرفلا اذه ةّثج ةاجن ىلإ راشأ دق ميركلا نآرقلا ّنأ يهو،ةليمج ةتفل ىلإ
١٣٢٨هيف اهبحاص كله يذلا مويلا سفن يف

!اًقمعانهينآرقلا زاجعإلا ديزي ام وهو،

 La Bible le Coran et(())ملعلاو نآرقلاو سّدقملا باتكلا(( هباتك يف لاق دق))ياكوب((ناك و

la Science((ا ًثيدح ةنعارفلا ةثج فاشتكالوح: ))عضي لوسرلا هيف ناك يذلا رصعلا يف 

١٣٢٥
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, p. ٢١ ٨

١٣٢٦
  سيل هّنأ ىوعدب،-لوقلا اذه نوركني نم ىدل–جورخلا نوعرف وه))ح اتبنرم(( نوكينأ هيفستب لوقلا عاش

 ةيلمع ّنأل ةّجحب سيل ام وهو،قرغلا ىلع ليلدكءايموملا ىلع حلملا راثآ يهو ةدحاو ةّجح ّالإ كلذب نيلئاقلل
 خيرات ،ميظعلا نآرقلا ةمصعب دهشي خيراتلا ،يلزكردلا ىذشو يحوتف يؤل ؛رظنا( حلملا لامعتسا يعدتست طينحتلا
 يف هئاقبو حلملاب اهل قّلعت ال صّخلملا اذه يف ةضورعملا ةّلدألا ّلك ّنأ انه ىرت تنأو !!)٤٢١ص ،رّكبملا ليئارسإ ينب
 !!ءايموملا ةّثج
 ةّيخيرات تاسارد ،نارهم يمويب دمحم ،نيفلاخملا ىلع ّدرلاو ،جورخلا نوعرف وه حاتبنرم ّنأ ىلع ةّلدألا ليصفت يف رظنا
٩٢٣-٨٠٣ /٢ ،ميركلا نآرقلا يف

١٣٢٧
٢١ .Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, pp ؛رظنا ٨- ٢١ ٩
١٣٢٨
 Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical ؛رظنا

invesigations, pp.١ ٨٥ , ٠٦١



 ثيدحلا رصعلا اذه يف سانلا ّكش نيذلا ةنعارفلا لك نادبأ تناك ،سانلا لوانتم يف نآرقلا
 ةلباقملا ةفضلا يف))ابيط(( يف كولملا يداو روبق يف ةدوجوم،جورخلاب اومتها م أبا ًباوص وأ أطخ
 يف الإ هوفشتكي ملو .عقاولا اذه لك نولهجي نامزلا اذه يف سانلا ناك دقو .لينلا نم رصقُألل
.اجن دق جورخلا نوعرف ندب ّنأ ،نآرقلا لوقي امك تبث دقو١٣٢٩.رشع عساتلا نرقلا رخاوأ
 ةرسيم ،ةرهاقلا يف يرصملا فحتملا يف ةيكلملا تآيموملا ةلاص يف مويلا هنإف ،نوعرفلا اذه ناكا ًيأ
١٣٣٠)).نيرئازلل هتيؤر

 ةريهشلا حاتبنرم ةّلسم يف ءاج ام،ح ورخلا نوعرف وه))حاتبنرم(( ّنأ تابثإ حلاصل هب ّلدتسا اّممو
ةملكعمةّلسملا ّصن لماعت دقف،ةّيرصملا صوصنلا يف ليئارسإل ةديحولا ةراشإلا ّمضتيتلا
 يف نيروكذملا ةّيقب فالخ ىلع–هل َةلود البعش ىلع ةلاداهرابتعاب-اًيوغل–))ليئارسإ((
 :نوعرفلا تاراصتناصنلا اذه دروأ دقو .-صنلا

،هسأر عفري نم ةعستلا ساوقألا نيب نم سيلو،ةمحرلا نيبلاط نوخرصي نوحطبنم ءارمألا((
 ىلع ضبقو،نالقع تذخأو،ةوسق يف تبلتسا دق ناعنكو،ةئداه يتاخ دالب،ونحتلل بارخلا
 تحبصأ،اهترذب تليزأو تبرخ دق ليئارسإو،دوجو اهل نكي مل نأك ماعوني تراصو،رزاج
١٣٣١)).رصمل ةلمرأ وراخ

١٣٢٩
 ءا إ ةنهكلا هؤالمز ررق))يناثلا ميجدونيب(( نومآ ةنهك ريبك  يفوت امنيح نيرشعلاو ةيداحلا ةرسألا رصع يف((

 ريدلاب))يباحنإ(( ةكلملا ربق يف عيمجلا اونفدو ا ًراتس ةنهكلا ريبك نفد نم اوذختاو مهثثج اوعمجف ةنعارفلا ثثجب ثبعلا
 كلذ نأ اولجسو ـ ربقلا اوقلغأو .ةرشع ةنماثلا ةرسألا رصع ذنم ةنعارفلا ثثج عيمجل عستيل هتعسوت مت يذلاو يرحبلا
 .م.ق٩٦٩ ماع يف))نومايس(( كلملامكح نم ةرشاعلا ةنسلا يف مت دق
 صوصللا ثبع نماملاس ديدجلا ربقلا يقبف صوصللاهيلع لدتسي ال ىتح هلوح ملاعملا اوعيضو اًمامت لخدملا اومدرو
٨٢ نم رثكأل  ءايموم اهنيب نمو تاوايموملا عيمج ىلع يوتحيو))يرحبلا ريدلا ةئيبخ(( يمسو امامت يسنو ةنس٠٠
)ةّينورتكلإ ةخسن،؟ىسوم نوعرف وه نم مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم،يواردبلا يدشر()).يناثلا سيسمر ١٣٣٠

٤٠٢ ص ،٢ط ،يدنكلا راد ،ملعلاو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ،ياكوب سيروم
١٣٣١

٢١٣-١١٣ /٢،ميركلا نآرقلا يف ةّيخيرات تاسارد،نارهم يمويب دمحم



 ّنإف،ةّلسملا هذه صوصن يف ةداعلا ريغ ىلع .)).ا رذب تليزأو،ليئا رسإتعاض/تبرخ((
 ةفئاط ىلع ّلدت ةمالع اّمنإ و،ةنيدم وأ،ةلود ةمالعتسيل))ليئارسإ(( ةملكب ةطبترملا ةمالعلا
 .سانلا نم

 ينب ةّيرذلنوعرفلا لتق نم ميركلا نآرقلا يف ءاج ام نيبو ّصنلا اذه نيبطبرلا نكمملا نم
١٣٣٢:ليئارسإ

 يِيحَتسيو مهءانبَأ حبَذي مهنم ًةَفئاَط فعْضَتسي اعيش اهَلهَأ َلعجو ِضرَألا يف الع نوعرف نِإ{
١٣٣٣}نيدسْفمْلا نم ناَك هَّنِإ مهءاسن

 ُلِّتَقنس َلاَق كَتهلآو َكرَذيو ِضرَألا يف ْاودسْفيل هموَقو ىسوم رَذَتَأ نوعرف ِموَق نم ُألمْلا َلاَقو{
١٣٣٤}نورهاَق مهَقوَف اَّنِإو مهءاسن يـِيحَتسَنو مهءانبَأ

١٣٣٢
.Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, p ؛رظنا ٤٩١
١٣٣٣

)٤( ةيآلا /صصقلا ةروس



١٣٣٥.ةاروتلا يف اًضيأ دوهيلا ةّيرذ لتق رمأ ءاج دقو

 نــمآ فــيكو،مالــسلا هــيلع))ىــسوم((و نوــعرف ةرحــس نيــب ّدــحت نــم ثدــح اــم ا ًرّوــصم ىلاــعت لاــق
 رّرــقف؛ةــّيقيقح ةــّيح ىلإ تــلّوحت يتــلا اــصعلا ةزــجعمب اورــهبنااــمل نوــعرفب اورــفكو هدــحو هللااــب ةرحــسلا
: مهنم ماقتنالا نوعرف

 مهيصعو مهُلابح اَذِإَف اوُقْلَأ ْلب َلاَقىَقْلَأ نم َلوَأ نوُكَّن نَأ امِإو يقْلُت نَأ امِإ ىسوم اي اوُلاَق{
 تنَأ كَّنِإ فَخَتَال انْلُقىسوم ًةَفيخ هسْفَن يف سجوَأَفىعسَت اهَّنَأ مهِرحس نم هيَلِإ ُليَخي
ىَتَأ ثيح رحاسلا حلْفي َالو ٍرحاس ديَك اوعنص امَّنِإ اوعنص ام فَقْلَت كنيمي يف ام ِقْلَأوىَلعَألا
 مُكريِبَكَل هَّنِإ مُكَل نَذآ نَأ َلبَق هَل مُتنمآ َلاَقىسومو نوراه برِب انمآ اوُلاَق ادجس ةرحسلا يقْلُأَف
 ِلْخنلا ِعوُذج يف مُكنبِّلصُألو فالخ نم مُكَلجرَأو مُكيديَأ نعِّطَقُألَف رحسلا مُكمَّلع يذَّلا
١٣٣٦}ىَقبَأو اباَذع دشَأ انيَأ نمَلعَتَلو

 ديمحلا دبع دمحأ(( روتكدلا رشن دقو،نوعرف نمز يف بيذعتلا لئاسو انهاه ميركلا نآرقلا ركذ
،نوعرف نامز يف بيذعتلا لئاسو رّوصي ةيرصملا ةبونلا دالب نم ادمع دبعم يف درو ا ًصن))فسوي
 ّنأ دّكؤي وه و،)م.ق٠٢٢١ ةنس يلاوح(١٣٣٧))حاتبنرم(( دهع نم ةعبارلا ةنسلا ىلإ عجري وهو
١٣٣٨.. سانلا ب ّذع دق))حاتبنرم((

١٣٣٤
 )٧٢١( ةيآلا /فارعألا ةروس
١٣٣٥

٢٢-١/٥١ جورخلا ؛رظنا
١٣٣٦

)١٧-٥٦(تايآلا/هط ةروس
١٣٣٧

.جورخلا نوعرف وه))حاتبنرم(( نأ ،قبس امك داقنلا نم ديدعلا حّجر
١٣٣٨

,A. A. Joussefو،٠١١ ص،ةنسلاو نآرقلا يف رصم،فسوي ديمحلا دبع دمحأ،رظنا

Merenptah's Fourth year at Amada, ASAE,I. VIII, ٤٦٩١ , P. دمحم .د ،هلقن (٧٣٢ 
)٢/٠٠٢ ،ميركلا نآرقلا يف ةّيخيرات تاسارد،نارهم يمويب



 وـهو،هناحبـس هللااـب،ةرحـسلا ناـميإ ركذـب درـفنا دـق نآرـقلا ّنأ،ماـقملا اذـه يف ةظحالملا نم ّدب الو
 اــم ّنأ اوــملعو،هــيف اوــعرب اــم يف مهّزــب نــم مهءاــجاــملف،رحــسلا اوــنهتما موــق نــم يــقطنم لـعف ّدر
 ..نيملاعلا ّبرهللا اوملسأ،لايخ دّرجم ال ّقح هنأو،اوعنص ا ّمم مظعأ وه هب ماق

 اـم ةيخيرات ةقيقح ركذب اهبقعيو ةعقاولا هذه نآ رقلا دروي َِمل :وه نيرّصنملا هب هجاون يذلا لاؤسلاو
!؟هناحبس ّقحلا نم ا ًيحو نوكت نأ الإ،ةاروتلا يف درت ملو نامزلا كاذ سانلا اهملعي ناك

 :ىلاعت لاق

 هَلِإ ىَلِإ علَّطَأَف تاوامسلا بابسَأبابسَألا ُغُلبَأ يِّلعَّل احرص يل ِنبا ناماه اي نوعرف َلاَقو{
 َّالِإ نوعرف ديَك امو ِليِبسلا ِنع دصو هلمع ءوس نوعرفل نيُز كلَذَكو ابذاَك هنُظَأل يِّنِإو ىسوم
١٣٣٩}بابَت يف

 نأ نوعرفلا ناكمإب هّنأ ةنعارفلا دنع اًخسار ناك داقتعانع))تايرصملا((ءاملع مويلا ث ّدحتي
 .Alan F(())لاجس .ف نلأ(( دكؤيو ؛كانه ةهلآلا ىريل جرب وأ مّلس ىلع ءامسلا ىلإ دعصي

Segal((هلوقب ةقيقحلا هذه: ))نوعرفلا ّنأ تامارهألا صوصن يف تاباتكلا نم ديدعلا رهظت 
.مّلس لامعتساب ءامسلا ىلإ دعصي
.))عر(( هوبأ هل هّدعأ مّلس ىلع دعصي .ن
وأ

١٣٤٠)).ءامسلا ىلإ هب دعصيل))ن(( ـل اًمّلس )ةهلآلا( تعنص

١٣٣٩
)٧٣-٣٦( ناتيآلا /رفاغ ةروس

١٣٤٠
Alan F. Segal, Life After Death: A history of the afterlife in the 

religions of the West, New York : Doubleday, ٤٠٠٢ , p. ٨٣



 يف ةـــــهلآلا ىلإ دوعـــــصلا يف ةـــــبغرلا يف ةـــــينيدلا ةرـــــكفلا(( يـــــّشفت ىلإ))يرتـــــيب(( ثـــــحابلا راـــــشأ دـــــقو
١٣٤١.ةنعارفلا رصم يف))ءامسلا

 ّنأ ىــــلع ناــــك نييرــــصملا ءامدــــق دــــنع داــــقتعالا ّنأ ىلإ))تايرــــصملا(( ءاــــملع نــــم ريــــثكلا بهذــــيو
١٣٤٢.ءامسلا غولبل نوعرفلا ةليسو ا اذ تامارهألا

 ِعبسو فاجع عبس نهُلُكْأي ٍنامس تارَقب ِعبس يف انتْفَأ قيدصلا اهيَأ فسوي{:ىلاعت لاق
 ابَأد نينس عبس نوعرزَت َلاَقنومَلعي مهَّلعَل ِسانلا ىَلِإ عِجرَأ يِّلعَّل تاسِباي رخُأو ٍرْضختالبنس
 ام نْلُكْأي دادش عبس كلَذ دعب نم يتْأي مُثنوُلُكْأَت امماًليلَق َّالِإ هلبنس يف هورَذَف مُّتدصح امَف
 هيفو سانلا ثاَغي هيف ماع كلَذ دعب نم يتْأي مُثنونصحُت امماًليلَق َّالِإ نهَل مُتمدَق
١٣٤٣}نورصعي

 هذه يف رظانلاو..ةاروتلا يف دري مل مالسلا هيلع))فسوي(( ةصق يف ٍربخ ركذب ميركلا نآرقلا دّرفت
 ميلعلا ىلاعتو هناحبس هللا ّنكلو .. ةصاخةّيمهأ-هرظن ةهجو نم-اهلىري ال دق ةدايزلا
 نورداق مويلا نحنو .. نامزلا ىدم نآرقلا يآ يف يرسي زاجعإلا رون لعجي نأ الإ ىبأي،ميكحلا
مالسلا هيلع))فسوي(( ةصق نم ا ًعطقم لثمت يتلا ةدايزلا هذه داريإ مكح ىدحإ مهفن نأ ىلع
..ةّينارصنلا-ةيدوهيلا ةاروتلاهنعتلفغ

١٣٤١
 :ندنل ،رّكبملا ليئارسإ ينب خيرات ،ميظعلا نآرقلا ةمصعب دهشي خيراتلا،يلزكردلا ىذش .د و يحوتف يؤل .د

٠٠٢ ،ـه٢٢٤١ ،ةمكحلا راد ٣٣١ص،م٢ ١٣٤٢
 Jon Manchip White, Everyday Life in Ancient Egypt, Courier؛رظنا

Dover Publications, ٣٠٠٢ , p. ٧٤ ; Brian M. Fagan, From Stonehenge to 

Samarkand: an anthology of archaeological travel writing, New York : 

Oxford University Press, ٦٠٠٢ , p. ٠١ , Emmet John Sweeney, The Genesis of 

Israel and Egypt, Algora Publishing, ٨٠٠٢ , ٢٣/١١٣٤٣
 )٩٤-٥٤( تايآلا/ فسوي ةروس



 لهأ ّنأ مغر،هلبنس يف ّبحلا ظفحي نأ رصم كلمل مالسلا هيلع))فسوي(( حصن وه عطقملا
 يف ةليسولا هذه نم ةياغلا ّنأ ّيلجو.نيزختلا دنع كلذ ا ولعفينأ م داع نمناك ام رصم
 ةعا ا دنع هنم ةدافتسالل نيزختلا مايأ ّبحلل ةّيحصلاو ةيئاذغلا ةميقلا ىلع ءاقبإلا يه ظفحلا
..دالبلا حاتجتس يتلا
 بناج نع ا ًثحب١٣٤٥تيوكلا يف يملعلا زاجعإلا رمتؤم يف١٣٤٤نيثحابلا دحأ م ّدق دقو
: لاقف ؛ مالسلا هيلع))فسوي(( ناسل ىلع درو ام يف زاجعإلا
:ناتيملع ناتظوحلم ةميركلا ةيآلا يف انفقوي يذلا نإ((
 سانلا عرزي تاونس عبس ةليصح يه ةنس ةرشع سمخيف عرزلا ةبحةيحالص ةدم ديدحت ـ١
 فاجع دادش تاونس عبس اهيلي ،ءاطعلاو بصخلا تاونس يهو ا ًعباتتو ا ًبأد اهلالخ نودصحي و
 اهيفو سانلا ثاغي اهيفو ةرشع ةسماخلا ةنسلا يه ةدحاو ةنس اهيلي،فافجلا تاونس يه
 رارمتسال ىوصقلا ةدملا يه ةنس٥١ ةدم نأ يملعلا ثحبلا دافأ دقو ،هكاوفلا نم نورصعي
.اهيف روطتلا و ومنلا ةقاط ىلع ةظفاحم بوبحلا
:انثحب يف مهألا ةيملعلا ةقيرطلا يهو))هلبنس يف هورذف(( ىلاعت هلوق وهو نيزختلا ةقيرط ـ٢
 اهانكرت حمق روذب لوحققدم يبيرجت ثحبب انمق ـ لبانسلا يف بوبحلا وأ روذبلا كرت راطإ يفو
 نأ ةيلوألا جئاتنلا ترهظأو ،اهلبانس نم ةدرجم روذب عم ةنراقم نيتنس ىلإ لصت ةدمل هلبنس يف
.%٠٠١ اهتلاح تيقبو يحص رييغت يأاهيلع أرطي مل لبانسلا
 يفو .كلذ ىلإ ام وأ ةبوطرلا وأ ةرارحلا طورش هيف عارت ملو ا ًيداع ناك نيزختلا ناكم نأ ملعلا عم
 ةفاج تحبصأو ءاملا نم ةمهم ةيمك تدقف اهلبانس يف اهانك رت يتلا روذبلا ّنأ نيبت راطإلا اذه
 نزو نم %٣,٠٢ ةبسن نأ ينعي اذهو ،اهلبانس نم ةلوزعملا روذبلا عم ةنراقملاب تقولا رورم عم

١٣٤٤
.دباعلب دي ا دبع .د

 نيناوقو مالسإلا(( هباتك يف دوقع ةعضب ذنم يدنفلا نيدلا لامج دمحم .د اضيأ يملعلا قبسلا اذه فشك دقو
٧٢١ ص،٢٨٩١،باتكلل ةماعلا ةئيهلا :ةرهاقلا،))دوجولا ١٣٤٥

٦٠٠٢ ربمفون٥٢ خيرات يف دقعنا



 اهعرز ةيحان نم روذبلا هذه ةردقم ىلعا ًبلس رثؤي امم ءاملا نم نوكم هلبنس نم در ا حمقلا
.يحص هيدرتو هنفعت نم لهسي ءاملا دوجو نأل ةيئاذغلاا ردق ةيحان نمو اهومنو
 ىرخأو اهلبنس يف تيقب روذب نيب )عوذجلا لوطو،روذجلا لوط( ومنلا تازيمم ةنراقمب انمق مث
 %٠٢ ةبسنبا ًومن نسحأ يه لبانسلا يف روذبلانأ نيبتف؛نيتنس ىلإ لصت ةدمل اهنم ةدرجم
 ريدقتب انمق جئاتنلا هذه عم ةازاومو .عوذجلا لوطل ةبسنلاب %٢٣و روذجلا لوطل ةبسنلاب
 لبانسلا نم لزعت يتلا روذبلا امأ؛ناصقن وأ رييغت نودب ىقبت يتلا ةماعلا تايركسلاو تانيتوربلا
 دعب %٠٢ ةبسنبو نيتنس دعب تقولا رورم عم تانيتوربلا نم %٢٣ ةبسنب اهتيمك ضفخنتف
.ةدحاو ةنس
))فسوي(( ا  راشأ يتلا ةقيرطلا يه روذبلل نيزخت لضفأو نسحأ نأ ثحبلا اذه يف نيبتي اذ و
.هللا يحو نم يهو مالسلا هيلع

 اوناك نيذلا ىمادقلا نييرصملا دنع ةصاخو مدقلا يف ةعب ّتم نكت مل ةقيرطلا هذه نأ مولعملا نمو
 زاجعإلا هوجو نما ًهجو ربتعي اذهو؛اهلبانس نع ةلوزعم روذب لكش ىلع بوبحلا نونزتخي
 دكؤي امم داسف وأ ريغت يأ اهيلع أرطي ال ىتح لبانسلا يف بوبحلاو روذبلا نيزخت يف يملعلا
١٣٤٦)).ملع نم هيف ام ةقدو يحولا ةمظع

سدقملا باتكلل ةيملعلا ءاطخألا ححصي ميركلانآرقلا
 ةحيتن،ةّيسرافلا و ةّينامورلا نيتيروطاربمإلا يف ةرّوطتملا ةّيملعلا راكفألل ةضرع ةّيبرعلا دالبلا نكت مل
ةّينيبلا ةراجتلا ىلع دمتعت يتلا ةيوارحصلا ةايحلا طامنأ ةطاسبو،امهنيب يفرعملا لصاوتلا بايغ
 يف ذإ ؛ءارثلاو ة ّحصلاو بصخلا ثروتاّ أ ةهلآلا يف داقتعالا و،ليخنلا ةعارزو لبإلا يعرو
.. ةئيبلاو رشبلا يف ةّينوكلا رهاوظلا ريسفتاهاضرو اهبضغ

١٣٤٦
."ةنسلاو نآرقلا يف يملعلا زاجعإلل ةّيملاعلا ةئيهلا" عقوم ثحبلا اذه رشن

http://www.nooran.org/O/ ٢١-٠١/٠١ .htm
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 لهأ راكفأ لقن يفا ًجرح دجي نل نآرقلا ّنإ لوقلا لقعلا يعدتسي،فورظلا هذه ّلظ يف
 ىوعدب معزلا ّحص نإ،ءارحصلا ةئيب يف تباث يبرع ملع نم ةفلاخم دجت ال تمادام باتكلا
 رظانلا نيبتسي ؛ميركلانآرقلا يف درو اميف رظنلا دنع نكلو ..باتكلا لهأ رافسأ نم سابتقالا
 انه ضرعتسنسو .. سدقملا باتكلا يف ةئطاخ ةّيملعا ًراكفأا ًنمض وأ ةحارص فلاخ نآرقلا ّنأ
،سدقملا باتكلل ميلشروأ ةمجرت اهتفشك يتلا ةقيقحلا نلعن نأ دعبةقيقحلا هذهل ًاليثمت اهضعب
 ,نيوكتلا رفس يف قلخلا ةّصقب قّلعتملا لوألااهشماه يف ةّيبرعلا ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت اهّتنبتو
 ةماقإ يف ننفتلا ىلإةجاح الف . يف لازي ال ملع ىلإ دنتسي ّصنلا(( : ّنأ يهو
 ةلوفطلا انل مّدقي،نذإ،سدقملا باتكلا ّنإ ..١٣٤٧)).ةّيرصعلا انمولعو روصلا هذه نيب قفاوتلا
!! ّرغلا يئادبلا ملعلل ةجذاسلا

!اهلهأ نم دهاش دهشو

،ةطسبنم ضرألا ّنأ داقتعا خّسرت ىلع اهعومجم يف ّلدت ةريثك ا ًصوصن سدقملا باتكلا نّمضت
:ا ايا  يف شاوحو،ةعبرأ ا ًناكرأ اهل ّنأو

:ةحّطسم ضرألا ّنأ ىلع سدقملا باتكلا يف صوصنلا تّلد§
 .. )٤/٨ ىتـم())اـهتمظعو ملاـعلا كـلامم عـيمج هارأو ،ا ًدـج لاـع لـبج ةـمق ىلإ اضيأ سيلبإ هذخأ مث(( *
 الإ لاـحماـًيرظن اذـهو .. ضرألا عـيمج ىـلع هـتّمق لـطتا ًدـج لاـع١٣٤٨لـبج ىلإ َحيسملا  ُسيلبإ ذخأ

١٣٤٧
٨٦ ص،م٤٩٩١ ،قرشملا راد :توريب ،٣ط ،ةيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت
١٣٤٨

 عيمج ىلع ّلطي لبج دوجو نم ّىتم ليجنإ فّلؤم هدروأ ام ةراكن ىلإ هبتنا دق اق ول ليجنإ فّلؤم ّنأ ودبي
 نأ عطتسي مل هّنكل ،))αναγαγων(())دعص ُأ(( دق حيسملا ّنإ لوقلاب ىفتكاو،لبجلا ركذ فذح كلذلو ؛ملاعلا
 للزلا يف عقو دقو ،ةنوكسملا دالبلا عيمج ىلع هنم ّلطي نأ نكمملا نم ناكم دوجو رّوصت يف يملعلا أطخلا نم تلفي
 ّىتم())τας βασιλειας του κοσµου(())ملاعلا كلامم(( نم يرصبلا ضرعلا )قّيض( دق هّنأ مغر يملعلا
!! ..)٤/٥ اقول())τας βασιλειας της οικουµενης(())رشبلا اهنكسي يتلا كلامملا(( ىلإ )٤/٨



 دوصقملا ّنأ ىلع ةلالدلل))υψηλον λιαν(())ا ًدج ٍلاع(( ةرابع ظحالو .. ةحّطسم ضرألا نوكت نأ
!ضرألا عيمج ىلع ّلطي نأ نم هبحاص نّكمي يذلا يقيقحلا يداملا ولعلا وه
 تاذ يف ةبـــصتنم ةرجـــشب اذإو تـــيأر :يماـــنم يفا دهـــش يتـــلا اـــيؤرلا يـــه هذـــهو((  *

 ،ءامــسلا اــهعافترا غــلب ىتــح تــيوقو ةرجــشلا تــمن دــقو،
 )!(ضرألا طـسو يف تـناك ةرجـش نأ اـيؤرلا هذـه يف درو .. )١١-٤/٠١ لايناد()).

 اهـــسكع،ةـــيمانم اـــيؤر اـــ وك عـــنمي الو،اـــهفارطأ ّىتـــح،ضرألا عـــيمج ىـــلع تـــلطأ دـــقف ؛اـــهولع مـــظعلو
!!لايناد رفس لّدعم/رّرحم/بتاك دنع ضرألا لكشل ّيئادب رّوصتل

:ا ًفارطأ ضرألل نأ سدقملا باتكلا حرص§
 ءاــيمرإ())... ضرألا نــم مــمألا يتأــت كــيلإ قيــضلا موــي يف يإــجلمو ينــصحو يزــع بر اــي((*
٦١/٩١(
)كيادنافلا( )٨٣/٣١ بويأ())؟اهنم رارشألا ضفنيف ضرألا كسميل((*
 تاذ ٌة َرـــــُك َأ .. )٧٣/٣ بوـــــيأ()).ضرألا ىلإ هروــــن اذـــــك اـــــهقلطي تاوامــــسلا لـــــك تــــحت((*
١٣٤٩!؟فارطأ

١٣٤٩
 ُمُكَْحي ُهّللاَو اَهِفاَرْطَأ ْنِم اَهُصُقنَن َضْرَألا ِيتْأَن اَّنَأ ْاْوَرَـي  َْملَوَأ{ :ضرألا فارطأ نع ميركلا نآرقلا يف ثيدحلا ءاج

 ُمَلْعَـيَسَو ٍسْفَـن ُّلُك ُبِسْكَت اَم ُمَلْعَـي اًعيَِمج ُرْكَمْلا ِهّلِلَف ْمِهِلْبَـق نِم َنيِذَّلا َرَكَم ْدَقَوباَسِْحلا ُعيِرَس َوُهَو ِهِمْكُِحل َبِّقَعُم َال
 َالَفَأ ُرُمُعْلا ُمِهْيَلَع َلاَط َّىتَح ْمُهءاَبآَو ءَالُؤَه اَنْعَّـتَم ْلَب{و،)٢٤-٤١ناتيآلا /دعرلا ةروس(}راَّدلا َىبْقُع ْنَمِل ُرا َّفُكْلا
 ىلع هتلالد يف عطاقانه قايسلاو .. )٤٤ /ءايبنألا ةروس (}نوُبِلاَغْلا ُمُهَـفَأ اَهِفاَرْطَأ ْنِم اَهُصُقنَن َضْرَألا ِيتْأَن اَّنَأ َنْوَرَـي
 طارص نع فارحنالا يف رفكلا لهأ رارمتسال ؛صقنت اّ أو،لطابلا لهأ اهيف نَّكَُمي يتلا ضرألا )يشاوح( فارطأ
 ىلع مهراهظإو اهيلع نيملسملا طيلستب اهفارطأ فذحنو ،برحلا رادو رفكلا ضرأ صقنن(( :))يرشخمزلا(( لاق ؛ّقحلا
 دمحأ لداع /ت ،ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نعفاشكلا()).مالسإ راد اهّدرو اهلهأ
 لاقو،)٤/٧٤١ ،م٨٩١٩١ ،ـه٨١٤١ ،ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا ،يزاجح يحتفو ضوعم دمحم يلعو دوجوملا دبع
 ـ دسفتو رفكتو رطبت نيح ـ ةينغلا ةيوقلا ممألا يتأت يهف ،مهلوح اميف راثآلا ةيدابل ةيوقلا هللا دي نإ(( :))بطق ديس((
 تاذ تناك نأ دعب ةقيض ضرألا نم ةعقر يف اهرصحتو ؛اهردق نم صقنتو اهئارث نم صقنتو ا وق نم صقنتف
 ،نآرقلا لالظ يف())ذافنلا نم هل دب الو ،همكحل بقعم الف راسحنالاب اهيلع هللا مكح اذإو ،دادتما تاذو ناطلس



))extrema((و))extremis(( :يربــــعلا ّصنــــلا ىنــــعم طبــــض يف ةــــقيقد تاــــجلوفلا ةــــمجرت تءاــــج دــــقل

!اهفارطأ لّثمت يتلا ضرألل ىوصقلا دودحلا ىلع ةلالدلا يف))terminos((و
 :ةعبرأا ًناكرأ ضرألل نأ سدقملا باتكلا حرص§

 ءايعــــشإ())ضرألا ةــــعبرأ نــــم اذوــــهي يتتــــشمو ليئارــــسإ يــــيفنم عــــمجيو مــــمألل ةــــيار بــــصنيو((
١٣٥٠!عبرألا اياوزلاا ًيسدنه تبثي ؛ةعبرألا فارطألا توبث ..)١١/٢١

 ال يـكل ضرألا حاـير عـبرأ نيكـسمم ،ضرألا عـبرأ ىـلع نيـفقاو ةـكئالم ةـعبرأ تـيأر اذـه دعبو((
)كيادنافلا( )٧/١ ايؤر()).ام ةرجش ىلع الو رحبلا ىلع الو ضرألا ىلع حير ب 
ا ًدـجريـثك مهددـعو ،لاـتقلل مـهعمجيو ،جوجأـمو جوـج ،عـبرألا ضرألا يف ممألا للضيل جرخيف((
 !!؟اياوز وأ فارطأب ة ركلا نوكت فيك .. )٠٢/٨ ايؤر())!رحبلا لمرك

 ىلع٨/١ نييناربعلا ىلإ ةلاسرلا ىلع هقيلعت يف١٣٥١))مفلا يبهذ انحوي(( ةسينكلا سيدق عّنش دق و
 ءالؤه نيأ ؟انلوح نم رودت ءامسلا ّنإ نولوقي نيذلا ءالؤه نيأ(( :هلوقب،ضرألا ةيوركب نيلئاقلا

 لجرلا فْرَّطلاو فَرَّطلا :))يبارعألا نبا(( لاقو ..)٤/٥٦٠٢ ،٤٣ط ،م٤٠٠٢-ـه٥٢٤١ ،قورشلا راد :ةرهاقلا
 بتكلا راد :توريب ،طيحملا رحبلا ،يسلدنألا نايح وبأ( .فارشألا فارطألاف اذه ىلعو :))يريشقلا(( لاق .ميركلا
 ىنعملا نوكي ؛))ءيشلا يشاوح(( ينعت نيتيآلا يف))فارطأ(( ّنإ انلق اذإف .. )٥/٩٨٣ ،م١٠٠٢ ،ـه٢٢٤١ ،ةّيملعلا
 كاله : وه ىنعملا ناك ؛))سانلا فارشأ(( ىنعمب))فارطأ(( ةملك تمهف نإ اّمأو،رفكلا ضرأ ناصقن :قايسلا ةلالدب
!ةّيبناج تايا  هل حّطسم يسدنه لكشك ضرألا دودحو))فارطألا(( نيب ةّيقايس ةلص كانه تسيلف .. فارشألا ١٣٥٠

 The King James(( :ـك))اياوز(())corners(( ةملك  ةيزيلجنإلا تامجرتلا نم ريثكلا تراتخا

Version((و))The English Standard Version((و))The Darby Translation((

 هتراتخا ام سفن وه و))The Amplified Bible((و))The American Standard Version((و
...))coins(( :ةملك اهدامتعاب))La Bible de Semeur(( ةيسنرفلا ةمجرتلا

١٣٥١
 ربتعي .لئاوألا ىراصنلا نييتوهاللا زربأ نم .ةينيطنطسقلا ةفقاسأ سيئر:)م٧٠٤-م٧٤٣( مفلا يبهذ انحوي

 هتغالبل))مفلا يبهذ((ـب بّقل.ةّيكيلوثاكلا ةسينكلل ىربكلا عجارملا نم هّنأ امك،ةّيسكدوثرألا ةسينكلا يسيّدق مهأ نم
.هبطخو هظعاوم يف



 Ποῦ τοίνυν εἰσὶν οἱ(())! ؟ةيورك اّ أ نونلعي نيذلا

λέγοντες δινεῖσθαι τὸν οὐρανόν; ποῦ εἰσιν οἱ σφαιροειδῆ αὐτὸν 

εἶναι ἀποφαινόµενοι; ἀµφότερα γὰρ ταῦτα ἀνῄρηται ἐνταῦθα((
١٣٥٢

،
))The Revised Standard Version((

١٣٥٣

١٣٥٢
John Chrysostom, ‘Homily xiv on Hebrews,’ in Nicene and Post-

Nicene Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1890,

14/433١٣٥٣
٣١٢ ص،يمالسإلا ثارتلا ةبتكم :ةرهاقلا،ىرخألا نايدألاو مالسإلا،باهولا دبع دمحأ ,هلقن



 سفن ىلع ةفيرشلا ةّنسلا تّلدو،ميركلا نآرقلا يف ضرألا ةيوركب لباقملا يف حي رصتلا ءاج
 نبا(( مالسإلا خيش لوقي ؛ةقيقحلا هذه ىلع ىلوألا نورقلا ذنم مالسإلا لهأ عمجأو،رمألا
 نمو{ :ىلاعت هللا لاق ،ةريدتسم كالفألا نأ ةمألا ءاملع تبث(( :))ةيميت
 سمشلاو راهنلاو َليَّللا قَلخ يذَّلا وهو{:لاقو ،١٣٥٤}رمَقْلاو سمشلاو راهنلاو ُليَّللا هتايآ
 َالو رمَقْلا َكِردُت نَأ اهَل يغبني سمشلا َال{:ىلاعت لاقو ،١٣٥٥}نوحبسي كَلَف يف ٌّلُك رمَقْلاو
١٣٥٦.}نوحبسي كَلَف يف ٌّلُكو ِراهنلا قِباس ُليَّللا

 ،ريدتسملا ءيشلا كلفلا :برعلا ناسل يف وه اذكهو .لزغملا ةكلف لثم ةكلف يف :))سابع نبا(( لاق
 ىَلع راهنلا روَكيو ِراهنلا ىَلع َليَّللا روَكي{:ىلاعت لاق،رادتسا اذإ ةيراجلا يدث كلفت :لاقي هنمو
 ةركلل ليق هنمو،اهرادأ اذإ اهروكو ،ةمامعلا راك :ليق هنمو ،ريودتلا وه :ريوكتلاو ،١٣٥٧}ِليَّللا
 يذلايبارعألل يبنلا لاقو )...( لكشلا ةيورك :كالفألل لاقي اذهلو ،ريدتسملا مسجلا يهو ،ةرك
 ىلع هب عفشتسُيال هللا نإ !كحيو(( :لاقف .كيلع هللااب عفشتسنو ،هللا ىلع كب عفشتسن انإ :لاق
 هنإو(( :ةبقلا لثم هديبلاقو))اذكه هتاوامس ىلع هشرع نإ ،كلذ نم مظعأ هنأش نإ ،هقلخ نم دحأ
 ، يبنلا نع معطم نب ريبج ثيدح نم هريغودواد وبأ هاور .))هبكارب ديدجلا لحرلا طيطأ هب طئيل
 ا إف ؛سودرفلا هولأساف ؛ةنجلا هللا متلأس اذإ(( :لاق هنأيبنلا نع ةريره يبأ نع نيحيحصلا يفو
 اذهو ،طسوألاو ىلعألا يه سودرفلا نأ ربخأ دقف ؛))نمحرلا شرع اهفقسو،ةنجلا طسوأو ،ةنجلا ىلعأ
١٣٥٨)). ٍواستموه لب ،هالعأ هطسوأ سيلف ؛هوحنو عبرملا امأف ،ةريدتسملا ةروصلا يفالإ نوكي ال

  امهدحأ لاقف ؟)نايرك نامسج( امه له)ضرألاو ءامسلا ةيفيك( يف اعزانت نيلجر نع هللا همحر لئسو
 تاومسلا(( :باجأف ؟باوصلا امف اهدرو لصأ اهل سيل :لاقو ةلاقملا هذه رخآلا ركنأو،نايرك

١٣٥٤
)٧٣( ةيآلا /تلّصف ةروس ١٣٥٥
)٣٣( ةيآلا /ءايبنألا ةروس ١٣٥٦
)٠٤( ةيآلا /سي ةروس ١٣٥٧
)٥( ةيآلا /رمزلا ةروس ١٣٥٨
،م٤٠٠٢،ـه٥٢٤١،فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ة رّونملا ةنيدملا،ىواتفلا عومجم،ةيميت نبا

٤٩١-٥٢/٣٩١



 دقو ،نيملسملا ءاملع دنع ةريدتسم
 نم ةيناثلا ةقبطلا نم رابكلا نايعألا دحأ يدانملا نب رفعج نب دمحأ نيسحلا يبأ لثم :

 مزح نب دمحم وبأ مامإلا كلذ ىلع عامجإلا ىكحو ،فنصم ةئامعبرأ وحن هلو دمحأ مامإلا باحصأ
 ، ، يزوجلا نب جرفلا وبأو
 ناك نإو ، كلذ يف لوقلا اوطسبو ،هلوسر نم كلذ اوركذو
١٣٥٩)).ةيباسح لئالدا ًضيأ كلذ ىلع ميقأ دق

 وه امك ضرألا ىلع عقت ال ىتح ءامسلا ةّبق لمحت ةدمعأ سدقملا باتكلا يف لابجلا ربتعت
 وهو،))The Revised Standard Version(( ةمجرت ا دروأ يتلا ةقباسلا ةروصلا يف رهاظ
١٣٦٠... ةّينانويلاو ةّيداكألاو ةميدقلا ةّيرصملا تايبدألا يف ا ًعئاش ناك يذلا داقتعالا سفن

 شعترت هرجز نم(( :٦٢/١١ بويأ رفس يف ءاج ام رمألا اذه ىلع ةلادلا ةّيباتكلا صوصنلا ّمهأ
 Eerdmans((سدقملا باتكلا ىلع قيلعتلا لوقي،)).هعيرقت نم دعترتو ءامسلا ةدمعأ

Commentary on the Bible((  صنلا اذه يف: ))لابجلا يه١١ ددعلا يف ءامسلا ةدمعأ 
.١٣٦١)).ءامسلا لمحت يتلا
 يتلا تايآلا ةرفو مغر،ءامسلا كاسمإ يف لابجلا رود نع اًثيدح ميركلا نآرقلا يف ةّتبلا دجن ال
 :ءامسلا كسمت ةّيدام ةدمعأ دوجول اًيفن ميركلا نآرقلا يف دجن اّمنإو،اهفئاظوو لابجلا فصت

١٣٥٩
٦/٦٨٥،ىواتفلا عومجم،ةيميت نبا
١٣٦٠

:ليصفتلا رظنا

http://www.bibleandscience.com/bible/books/genesis/genesis١_pillars

heaven.htm ( ٠١٠٢/٥/١ )

١٣٦١
James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans 

Commentary on the Bible, Michigan: W.B. Eerdmans, ٣٠٠٢ , p. ٨٤٣

http://www.bibleandscience.com/bible/books/genesis/genesis


 دقل،١٣٦٢}مُكِب ديمَت نَأ يساور ِضرَألا يف ىَقْلَأو اهَنورَت دمع ِريَغِب تاوامسلا قَلخ{
:سدقملا باتكلا ةفارخ نامد  نيتقيقح نيب ةيآلا هذه تعمج
.ءامسلا كسمت،نيعلا اهرصبت نأ نكمملا نم ةدمعأ بايغ :ىلوألا
.ءامسلا كاسمإ ال ضرألا تيبثت يه لابجلا ةفيظو ّنأ :ةّيناثلا

 نلف تتبثت ضرألا .ةوقلا مازحب ا ًقطنتم .لالجلا ا ًيدترم كلم دق برلا(( :٣٩/١ رومزم يف ءاج
)).عزعزتت
)).دبألاو رهدلا ىلإ عزعزتت الف اهدعاوق ىلع ضرألا سسؤملا(( :٤٠١/٥ رومزم
)).ةتباث ترقتسا دق ضرألا اذوه ،ضرألا لكاي همامأ يدعترا(( :٦١/٠٣ لّوألا مايألا رابخأ
  ّنأ تابثإ يف ينآرقلا صنلا ءاج نيح يف،كرحتت ال ةتباث ضرألا ّنأةقباسلا صوصنلا ترّرق
 سمشلاو راهنلاو َليَّللا قَلخ يذَّلا وهو{ ىلاعت لاق ؛)يرئاد( كّلفتم طخ يف ريسي ءيش ّلك
.١٣٦٣}نوحبسي كَلَف يف ٌّلُك رمَقْلاو

:هجوأ نم ةدماج ريغ ةكرحتم ضرألا ّنأ ةيآلا هذه تبثت
 راهنلاو ليللا ّنإ ذإ ؛)ضرألا( وهو ناكملا فرظ نع ةيانك،نامز افرظ انه راهنلاو ليللا :

 ةغلو ميركلا نآرقلا دوهعم نم ناكملاو لحملا ةدارإو فرظلا قالطإو،يرئاد طخ يف ناكرحتي ال
.برعلا

١٣٦٢
)٠١( ةيآلا / نامقل ةروس

١٣٦٣
)٣٣( ةيآلا/ءايبنألا ةروس



 :وهو ؛ ٌع َْمج هق َّلعت ُم نأ دكؤي امب ؛)نوحبسي( عمجلا ةغيص يف لعفلا ءاج :
.ضرألا وهو ؛راهنلاو ليللا اهيلع ّلد ام +رمقلا+سمشلا

 ال ضرع ام أ مغر )راهنلا(و )ليللا( نع ثيدحلا يف))لعج(( ال))قلخ(( ظفل لامعتسا :
.قلخلا ظفل اهيلع قدصي يتلاةكرحتملا ضرألا وه دوصقملا ىنعملا ّنأ دكؤيامب؛رهوج

 ليئومص١ يف ءاج دقف ؛اهتحت نم اهلمحت لابج ىلع ةمئاق ضرألا ّنأ سدقملا باتكلا رّرقي
هكلميو ،ءالبنلا عم هسلجيل ،دامرلا ةموك نم سئابلا عفريو ،بارتلا نم نيكسملا ضهني(( :٢/٨
)). برلل نأل ،د ا شرع
 ُبْشُع َّفَتْلا . ٌرْمَغ ِيب َطاَحَأ . ِسْفَّـنلا َىلِإ ٌهاَيِم ِينْتَفَـنَـتْكا ِدَق(( :لاق هقرغ))نانوي(( يبنلا فصواملو
 ِةَدْهَوْلا َنِم َتْدَعْصَأ َُّمث . ِدَبَألا َىلِإ َّيَلَع ِضْرَألا ُقيِلاَغَم . ِلاَبِْجلا َىلِإ ُتْلَزَـن.يِسْأَرِب ِرْحَبْلا
))םיבצק(())لفاسأ(( تحت هسفن))نانوي(( دجو دقل .. )٦-٢/٥ نانوي()).ي َِهلِإ ُّبَّرلا اَهـُّي َأ ِيتاَيَح

هجو ىلع ءوتن دّرجم يه لابجلاف ؛لابجلا-١٣٦٤)بصق())בצק(())لفسأ(())عاق(( عمج–)ميبصق(
 يفءاج دقف ؛هايملا ىلع ةمئاق ضرألا ذإ،رحبلا نم لبجلاعاق ىري نأ ءرملا ناكمإبو،ضرألا
 برلل(( :٢-٤٢/١ رومزمو)).مودت دبألا ىلإ هتمحر نأل ،هايملا قوف ضرألا طسابلا((:٦٣١/٦ رومزم
 اهتبثو ،راحبلا ىلع ضرألا سسأ وه هنأل ؛هيف نينكاسلا عيمجو ،ملاعلا هل .اهيف ام لكو ضرألا
)).را ألا ىلع
))Julius A. Bewer(())روب .أ سويلوج((دقانلاقّلع دقو

 :هلوقب٢/٦ نانوي ّصن ىلع١٣٦٥
))

١٣٦٤
 William Gesenius, A())لفسأ(())ةيا ((ـبقايسلا اذه يف))سوينزج ميليو(( يمجعملا اهفّرع

Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, tr. Edward Robinson, 
ed. Francis Brown, Oxford: Clarendon Press, ٧٠٩١ , p. ١٩٨(

١٣٦٥
.كرويوينب))Union Theological Seminary((يف ةّيباتكلا ايجولوليفلا ذاتسأ :روب .أ سويلوج



.((١٣٦٦

 وأ برطضت ال ىتح ضرألا كسمت يه اّمنإو،ءامسلل ةدمعأ تسيل ميركلا نآرقلا يف لابجلا
:ديمت

١٣٦٧}اداَتوَأ َلابِجْلاوداهم ضرَألا ِلعجَنمَلَأ{

١٣٦٨}نودَتهَت مُكَّلعَّلاًلبسو اراهْنَأو مُكِب ديمَت نَأ يساور ِضرَألا يف ىَقْلَأو{

١٣٦٩}نودَتهي مهَّلعَلاًلبس اجاجف اهيف انْلعجو مِهِب ديمَت نَأ يساور ِضرَألا يف انْلعجو{

١٣٧٠}رومَت يه اَذِإَف ضرَألا مُكِب فسْخي نَأ ءامسلا يف نم مُتنمَأَأ{

:انهو
 زرغت ديدحلا وأ بشخلا نم ةعطق وهو،دتولا لثم اّ أ لابجلاميركلا نآرقلا فصو)١(

 .ضرألاتحتا ًيفخم ربكألا اهؤزج نوكيو،ةميخلا ّدشتل ضرألا يف
.ديمت نأ نم ضرألا ظفح يهو اهتفيظوميركلا نآرقلا ّنيب)٢(
.ةنكاس ريغ ةبرطضم ةعيبط لمحي ضرألا نطاب ّنأ ميركلا نآرقلارهظأ)٣(

 ةعضب ذنم الإ فرعت مل يتلا١٣٧١ةثالثلا فاصوألا هذه ةّقد ىلع مويلا ثيدحلا ملعلا دهشي
١٣٧٢.نيصصختملا ءاملعلا نم ةداج تاسا رد دعب دوقع

١٣٦٦
Julius A. Bewer, A critical and Exegetical Commentary on Haggai, 
Zechariah, Malachi and Jonah, A Critical and Exegetical Commentary 

on Jonah, New York: Charles Scribner, ٢١٩١ , p. ٦٤١٣٦٧
)٧-٦( ناتيآلا /أبنلا ةروس ١٣٦٨
)٥١( ةيآلا /لحنلا ةروس ١٣٦٩
)١٣( ةيآلا  /ءايبنألا ةروس ١٣٧٠
)٦١( ةيآلا /كلملا ةروس



)).اهتحت ميغلا قرختي الف هبحس يف هايملا ّرصي(( :٦٢/٨ بويأ رفس يف ءاج
 Eerdmans Commentary on(( سدقملا باتكلا ىلع قيلعتلا يف صنلا اذه حرش يف ءاج

the Bible((: ))ءاقسلاك انه بحسلا ت ربتعا )waterskin( ءاملا هلخاد يف لمحي يذلا،
 امك اهلخاد يف ءاملا نزتخترفسلا اذه بتاك دنع بحسلاف١٣٧٣)).قّزمتي مل ةقراخ ةروصبو
 هنم طقسي نأ نود ةديعب تافاسم ىلإ هلمحت مث،ءاملا تاناويحلا دلج نم عونصملا ءاقسلا نزتخي
! .. ةزجعم ةروصب،ءيش
 ال هّنإ ميغلا نعهلوقب صنلا اذه ىلع هقيلعت يف ىنعملا اذه))يشار(( مَلَعلا يدوهيلا ربحلا دكؤيو
.))דחיבוימימ ולפיש םלועמ(()).ضعب عم اًعيمج هؤام لزني ّىتح اًدبأ((قّزمتي
 لزنُت بحسلا ّنأميركلا نآرقلا ررقي،بحسلا ةعيبطل جذاسلا يئادبلا رّوصتلا اذه لباقم يف
 مُث هنيب فِّلؤي مُث اباحس يِجزي هَّللا نَأ رَت مَلَأ{:ىلاعت هلوق يف،اهيف هنّوكت دعب ةرشابم ءاملا
 هِب بيصيَف درب نم اهيف ٍلابِج نم ءامسلا نم ُلزنيو هلالخ نم جرْخي َقدوْلاىرَتَف اماَكر هُلعجي

١٣٧١
))Frank Press(( ))سرب كنرف(( يكيرمألا ملاعلا ا  لاق ديمت نأ نم ضرألا ظفح يف لابجلا ةفيظو

 نم ددع يف ةررقملا بتكلا نم وه يذلا))Earth(( ))ضرأ(( هباتك يف،مولعلل ةّيكيرمألا ةّيميداكألل قباسلا سيئرلا
 ٣rd ,Frank Press, and Raymond Siever, Earth ؛رظنا( ايجولويجلا ةسارد يف ملاعلا تاعماج

ed. San Francisco: W. H. Freeman & Company, اذ  لوقلا ُدعب عشي ملو ,)٢٨٩١ 
.ايجولويجلا يف نيصصختملا نيب رمألا

١٣٧٢
Z. R. El-Naggar, the Geological Concept ؛رظنا of Mountains in the 

Qur’an, Cairo: Al-Falah Foundation, زاجعإلا ةعوسوم ،راجنلا لولغز ،٣٠٠٢/٤٢٤١ 
٥١٢-١٠٢ ص ،م٧٠٠٢ ،ـه٨٢٤١ ،ةفرعملا راد :توريب ،ضرألا ،ميركلا نآرقلا يف يملعلا

١٣٧٣
James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans 

Commentary on the Bible, Michigan: W.B. Eerdmans, ٣٠٠٢ , p. ٨٤٣



 لامعتسافشكي.١٣٧٤}راصبَألاِب بهْذي هقرب انس داَكي ءاشي نم نع هُفِرصيو ءاشي نم
 ةعيبط تاذ حبصتو بحسلا مكارتت نإ ام هّنأ،عيرسلا بقاعتلا ىلع لدي يذلا ءافلا فرح
١٣٧٥!رطملا يأ )قدولا( لزني ىتح ةرطام

ا ًعيَِمج ِضْرَألا ُلْهَأ َناَكَو(( :هلوقباًيفارخ ا ًريسفت،رشبلا تاغل ددعت سّدقملا باتكلا رّسفي
 َراَعْـنِش ِضْرَأ ِيف ًالْهَس اوُدَجَوا ًقْرَش اوُلََحتْرا ِذِإَو. ٍةَدِحاَو ٍةَغُلَو ٍدِحاَو ٍناَسِلِب ًالَّوَأ َنوُمَّلَكَتَـي
 اوُلَدْبَتْساَف .)) ٍّيَش َنَسْحَأا  يِوْشَما ًبوُط ُعَنْصَن اَّيَه(( : ٍضْعَـبِل ْمُهُضْعَـب َلاَقَـف . َكاَنُه اوُنَطْوَـتْساَف
 ،َءاَمَّسلا ُهُسْأَر ُغُلْـبَـيا ًجْرُـبَو ًةَنيِدَم اَنِسُفْـنَأل ْدِّيَشُن اَّيَه(( :اوُلاَق َُّمث. ِتْفِّزلاِب َنيِّطلاَو،ِبوُّطلاِب َةَراَجِْحلا
 ِنْيَذَّللا َجْرُـبْلاَو َةَنيِدَمْلا َدَهْشَيِل ُّبَّرلا َلَزَـنَو.)).اَهِّلُك ِضْرَألا ِهْجَو ىَلَع َتَّتَشَتَـن َّالَئِلا ًْمسا اَنَل َدِّلَخُنَـف
 ْدَق ،ٍةَدِحاَو ٍةَغُلِب َنوُقِطْنَـي ٍدِحاَو ٍبْعَشَك ،اوُناَك ْنِإ(( : ُّبَّرلا َلاَقَـف.اَمِهِئاَنِب ِيف ِرَشَبْلا وُنَـب َعَرَش
 ْمِهْيَلِإ ْلِزْنَـناَّيَه . ِهِلْعِف ىَلَع اوُمَزَع ٍءْيَش ُّيَأ ْمِهْيَلَعا ًذِإ َعِنَتَْمي ْنَلَـف ،ِرْمَألا ِلَّوَأ ُذْنُم اَذَهاوُلِمَع
 ىَلَع َكاَنُه ْنِم ُّبَّرلا ُمُهَـتَّتَشاَذَكَهَو.)) ٍضْعَـب َمالَك ْمُهُضْعَـب َمَهْفَـي َال َّىتَح ،ْمُهَـناَس ِل ْلِبْلَـبُـنَو
 َناَسِل َلَبْلَـب َّبَّرلا َّنَأل)) َلِباَب(( ُةَنيِدَمْلا ِتَيُِّمس َكِلَذِل،ِةَنيِدَمْلا ِءاَنِب ْنَع اوُّفَكَف ،اَهِّلُك ِضْرَألا ِحْطَس
)٩-١١/١ نيوكت()).اَهِّلُك ِضْرَألا ِءاَجْرَأ ِيف َكاَنُه ْنِم ْمُهَـتَّتَش ِيلاَّتلاِبَو ،ِضْرَألا ِّلُك ِلْهَأ

:انهو

 ماقم يف دوبعملا هلإلا ةّيفارخلا ةّصقلا هذهرهظت :هناحبس قلاخلا تافصل عينش رّوصت·
 اذهو .. مهتضيبتيِوَقو اودّحتاو اوعمتجا نإ ناطلسلاو ةّوقلا يف هتبترم هقلخ غلبي نأ ىشخي نم

١٣٧٤
)٣٤( ةيآلا /رونلا ةروس
١٣٧٥

 هيلع ترصتقا يذلا وهو ،رطملا وه قدولا نأ ىلع نيرسفملارثكأو(( :))روشاع نبا(( رّسفملا خيشلا لاق
)٩/١٦٢،ريونتلاو ريرحتلا()).ةغللا نيواود



 نيب عارصلاو دسحلا ثيح ةّيقرشلاو ةّينانويلا ريطاسألا يف دري ناك اّمم بيرق ةّيهولألل ر َكنم رّوصت
!رشبلاو ةهلآلا نيب وأ،اهنيب اميف ةهلآلا
))ללב(())للاب(( نم تسيل))לבב(())لباب(( ةملك :))لباب(( ةنيدم مسا ىنعمل ئطاخلا مهفلا·

 يه اّمنإو،))جزم((و))لبلب(( ىنعمب-١٣٧٦ةّيربعلا))לבלב(())لبلب(( ةملكل لازتخا يه يتلا–ةّيربعلا
 :))Gerhard Von Rad(())دار نوف دراهرج(( لوقي امكو ؛)) ّبرلا باب(( يأ))لإ باب(( ينعت
 لباب ّنإ ذإ ؛ هّنإ،ا ًيجول وميتإ هل ىنعم ال ةهادب وه))لباب(( ةملكل ريسفتلا اذه((
))))هللا باب(( ينعت

 نألبق،قباسلا ىنعملا سفنب))ولإ باب(( ةّيداكألا يف مسالا ناك دقو،١٣٧٧
١٣٧٨!هانعم فّيزي وأ،همهف نيوكتلا رفس فّلؤم ءيسي

 يفو،ةّيحيسملا ابوروأ يف،نيثدحملا نيثحابلا دقو(( :١٣٧٩))اظاظ نسح(( .د لوقي
 ردقب اًيخيرات اًعقاو يكحت ال ةّصقلا هذه رابتعا ىلع،ةرينتسملا ةّيدوهيلا طاسوألا
 ًالماك ًالصف اهل درفي رزيرف جروج سميج ريسلاف .تاغللاو ةنسلألا فالتخال اًينف ًاليلعت سمتلت ام
 ذنم ةروطسألا هذه روطت ليلحتلاو دقنلاب عبتتيف،))ميدقلا دهعلا يف رولكلفلا(( ريبكلا هباتك يف
 لايخلا نم الإ تسيل نسلألا ةلبلب نيبو لباب ممأ نيب ةيوغللا ةقالعلا نإ :لوقيو ،ةميدقلا تاينثولا
 اهانعمو،))ولإ-باب(( اهسفن ةيلبابلا ةغللا يف اهلصأ لباب ةملك نأا ًيملع تباثلا نإ ذإ ،يبعشلا
 ىلإ نوجحي ميدقلا قارعلا ناكس ناكو ،ةسدقم ةنيدم تناك لباب ّنأل ؛ةهلآلا باب وأ،هللا باب

١٣٧٦
 George James Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book ؛رظنا

of Genesis, Oxford: Clarendon Press, ٧٨٨١ , p. ٨١١١٣٧٧
Gerhard Von Rad, Genesis: A Commentary, Philadelphia: 

Westminster John Knox Press, ٢٧٩١ , ٣rd edition,  p. ٠٥١١٣٧٨
:  William Ricketts Cooper, An Archaic Dictionary, London؛رظنا S. 

Bagster and Sons, ٦٧٨١ , p. ٦١١
١٣٧٩

٧٣٣١( اظاظ نسح -  تاساردلا يف برعلا نيصصختملا مالعأ نم :)م٩٩٩١-٩١٩١ ، ـه٠٢٤١
 هاروتكدو،نيطسلفيف سدقلاب ةيربعلا ةعماجلا نم يدوهيلا ركفلاو يربعلا بدألا يف ريتسجاملا ىلع لصح .ةّيدوهيلا
.ا أشنو تاغللا وةّيدوهيلايف تالاقملاو بتكلا نم ددع هل .نوبرسلا ةعماج نم ةلودلا



))ةروقز(( ىمسي هنحص يف ينبم عفترم مخض جرببا ًمئاد زيمتي ناك يلبابلا دبعملا نألو ؛ريبكلا اهدبعم
 لقني امك– وأ هللاا ًيدحت رافكلا هديش جربلا اذه نأ دوهيلاو نييمارآلا نم ىمادقلا نظ ،))ةروجز(( وأ
 وحن قلطنت يتلا بارحلاو ماهسلا اوب ّوصي نأ ،جربلا اذه نم ،م اكمإب نأ اودقتعا م إ-رزيرف مهنع
 هباتك يفجربزنج سيول نع رزيرف اهلقن تافارخ كلذ يف اوكح دقو .ايلعلا هللا ةكلمم رمدتف ءامسلا
 ضرألا ىلإ داع ءامسلا وحن قلطأ اذإ ناك ماهسلا هذه ضعب نأ اومعز م أ اهنم :))دوهيلا ريطاسأ((
 ءامسلا ىلإ جربلا عافترا لصي نأ نوديري اوناك لباب ناكس نم رافكلا ءالؤه نأ اهنمو .مدلابا ًبضخم
 قرتحاو ،ضرألا نطاب يف هثلث صاغ مد  امدنع لباب جرب نأ اهنمو .هللا ناكم مهمانصأ اوعضيل
ا ًظفتحم لازي ام-اومعز امك-هناكم نإف كلذ عمو ،ا ًبارخ ريخألا ثلثلا يقبو ،رانلاب رخآ ثلث
 لك نأ هيف كش ال اممو .هفرعي ءيش لك ىسنيوا ًمامت هتركاذ دقفيهيلع رمي نم لكف ،ةزجعملا رسب
 كئلوأ رظن يف ةينيدلا ةيلبابلا ةيرامعملا حورصلا هذه ةبارغ وه ،دحاو ءيش اهرربي ناك ريطاسألا هذه
 قفتم ريغ مهل ودبي ناك يذلا تاغللا عونت ريسفت ةلواحمب كلذ اوطبرف ،نييربعلاو نييمارآلا نم ودبلا
 ملاعلا ىلإ انلقتنا ام اذإف .ءاوحو مدآ امه ةدحاو مأو دحاو بأ ىلإ عجري هلك يرشبلا سنجلا نوك عم
١٣٨٠)).ا ًعاستا رثكأ ةيركفا ًداعبأ ذخأت ةلأسملا اندجو يمالسإلا

 سانلا تاغل ددعت رمأ قوسي اّمنإو،قبس اّممءيش يف سّدقملا باتكلا عباتي الف،ميركلانآرقلا اّمأ
 لاق؛ج ذاسلا يتاروتلا ريسفتلا ةمات ةروصب يفني امب ؛مهيلع هللا لضف راهظإو رشبلا ىلع ّنملا قو َس
 تايآل كلَذ يف نِإ مُكناوْلَأو مُكتنسْلَأ فالتخاو ِضرَألاو تاوامسلا قْلخ هتايآ نمو{:ىلاعت
 نم اًرهظم سيلو .. ىفكو .. هناحبس قلاخلا ةمظع تايآ نم ةيآ تاغللا دّدعتف..١٣٨١}نيملاعْلِّل
!!هّدض مهعامتجا نم هفوخو )!( رشبلا عم ّبرلا عارص رهاظم

١٣٨٠
 ص،م٠٩٩١،ـه٢،٠١٤١ط،ملقلا راد :قشمد،ةغللا ةفرعم ىلإ لخدم،ناسنإلاو ناسللا،اظاظ نسح

٨٤-٧٤
١٣٨١

)٢٢( ةيآلا /مورلا ةروس



 نمو لجر عرز نم مدلا يف تنوكت رهشأ ةرشع ةدم يفو(( :١٣٨٢٧/٢ةمكحلا رفس يف ءاج
)).مونلا بحاصت يتلا ةذللا
 يهو،ضيحلا مد نم أشني نينجلا ّنأ نم يطسرألا ينانويلا بطلاهرّرق ام صنلا اذه لقن
.ةبيرق نورق ىتحو رّكبم نمز ذنم ينارصنلاو يدوهيلا ركفلا ىلع تنميه يتلا ةّيرظنلا
 ملأ؟بارتلا ىلإ دعب ينعجرتأ ،نيط نمينتلبج كنأ ركذا(( :١١-٠١/٩ بويأ رفس يفءاج و
)).بصع و ماظعب ينتجسنف ،ا ًمحلو ا ًدلج ينتوسك ؟نبجلاك ينرثختو نبللاك ين ّبصت

 نمرون(( دقانلا ص ّخل دقو،١٣٨٣نينجلا نّوكت حرشل ةسينكلا ءابآ دنع لّضفملا ّصنلا وه اذه
))Norman Habel(( ))لباه

،بيلحلاك ينملا ّبُص،نيطلا نم نينجلا لّكُش(( :هلوقبهانعم١٣٨٤
١٣٨٥)).باصعألاو ماظعلابج ِسُن اًريخأو،محللاو دلجلابيسك،نبجلاكد ُّمجو

:ةّيملع ءاطخأ ةعومجم صنلا اذه يف

 سيلو،محرلا يف بص ُي يذلا لجرلا ينم نم طقف نوكتي نينجلا ّنأ صنلا اذه نم مهف ُي:
.انهاه رود ةأرملا ةفطنل

.لجرلا هفذقي يذلا ّينملا لماك نم نّوكتي نينجلا ّنأ صنلا اذه نم مهفُي :

١٣٨٢
سكدوثرألا ىراصنلاو كيلوثاكلا ىراصنلا هتسادقب نمؤي :ةمكحلا رفس
١٣٨٣

Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature:شماه رظنا
Publishing Company, ٧٨٨١ , ٨٣٥/٣

١٣٨٤
.)The Earth Bible( باتك رّرحم ،ايلارتسأ بونج ةعماج يف ذاتسأ :)م٤٦٩١ ةنس دلو(لباه نمرون
١٣٨٥

Norman Habel, The Book of Job: a commentary, Philadelphia: 
Westminster John Knox Press, ٥٨٩١ , p.١ ٩١



 لّوحتيه،نينجلا نّوكت لحارم نم ةلحرملّوأ ّنأ ثيدحلا اذهل يفرحلا ىنعملا نم مهفُي :
.ةدماج ةلتك ىلإ لئاسلا ينملا
 يقتلي امدنع لجرلا ينم ّنأ وه دوصقملا ّنإ مهلوقب صنلا اذه ىلع داّقنلا نم ريثكلا قّلع دقو
 رفس نم قباسلا صنلا كلذ ىلع دهشيو،رّثختم بلص نايك ىلإ هلوحي ةأرملا دنع ضيحلا مدب
 كلذلو؛رفسلا اذه اهيف بتك يتلا ةئيبلا يف اًدئاس ناك يذلا يبطلا ىنعملا وهو،٧/٢ ةمكحلا
 ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت هتّنبت دقو- صنلا اذه ىلع سدقملا باتكلل ميلشروأ ةمجرت قيلعت ءاج
 رصنع ريثأتب مألا مد دّمجتك نينجلا نّوكت رّوصتي ميدقلا يبطلا ملعلا ناك(( :-ةّيبرعلا
١٣٨٦))عرزلا

))La science médicale antique se représentait la formation de 

l’embryon comme une coagulation du sang maternel sous l’influence 

de l’élément séminal((
١٣٨٧
. 

 De Carne(( ))حيسملا دسج لوح((هباتك يف هلوقب ىنعملا اذه١٣٨٨))نايلترت((دّكأ دقو

Christi((:))Sed materiam seminis،quam constat sanguinis esse t colorem،

ut despumatione mutatum in coagulum sanguinis feminae((
 ّنأ يأ١٣٨٩

.لجرلا ّينم لعفب مدلا اذه رّثختيو،اًنولو اًمد ّالإ سيل نينجلا هنم نّوكتي يذلا عرزلا
.نينجلل ىلوألا ةئيهلا ىلإ لوحتيدّمجتملا مدلا وأدمّجتملا ّينملا ّنأ صنلا اذه نم مهفُي :

١٣٨٦
٥٦٠١ص،ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت

١٣٨٧
La Bible de Jerusalem, Éditions du Cerf, ٣٧٩١ , p. ٤٦٦

١٣٨٨
 نم ىلع ّدرلاو ةينارصنلا نع عافدلاب همامتهاب فرع .ىراصنلا نييتوهاللا لئاوأ نم )م٠٢٢-م٠٦١( :نايلترت

 ىراصنلا مالعأ نم ريثكلا هبّقلي .ةّيديلقتلا سئانكلل ىربكلا ةيتوهاللا عجارملا دحأ ربتعي .))ةقطاره(( مهربتعا
.))ةمّالعلا((ـب نييرصملا سكدوثرألا

١٣٨٩
De Carne Christi. ٩١ . ٣



.محللاو دلجلاب ًال وأ ىسكت ةلتكلا كلت ّنأ صنلا اذه نم مهفُي :
 ماظعلاب عيضرلا )جسنُي( محللاو دلجلا نّوكت دعب هّنأ صنلا اذه نم مهفي :

.باصعألاو
 Περι(())تاناويحلا ةدال و لوح(( هباتك يف))وطسرأ(( هلاق امل اًراركت ّالإ سيل ةقيقحلا يف صنلا اذه

ζώων γενέσεως((



١٣٩٠}اريصب اعيمس هانْلعجَف هيلَتبَّن ٍجاشمَأ ةَفْطُّن نم ناسنِإلا انْقَلخ اَّنِإ{:ىلاعت لاق

١٣٩١}نيِهم ءام نم ةَلالس نم هَلسَن َلعج مُث{:ىلاعت لاق

١٣٩٢}ىنمي ٍّينم نم ًةَفْطُن كي مَلَأ{:ىلاعت لاق

١٣٩٣)).دلولا نوكي ءاملا لك نم ام(( :r هللا لوسر لاق

 انْقَلخ مُثنيكم ٍرارَق يف ًةَفْطُن هانْلعج مُثنيط نم ةَلالس نم ناسنِإلا انْقَلخ دَقَلو{ :ىلاعت لاق
 اًقْلخ هاَنْأشنَأ مُث امحَل ماَظعْلا اَنوسَكَف اماَظع َةَغْضمْلا انْقَلَخَف ًةَغْضم َةَقَلعْلا انْقَلَخَف ًةَقَلع َةَفْطنلا
١٣٩٤}نيقلاَخْلا نسحَأ هَّللا َكرابَتَف رخآ

 لّصوت ام رخآ قفاوتو،هموهفمو ينارصنلا سدقملا باتكلا صوصنم فلاخت،ةقباسلا صوصنلا
:ةرصابلا نيعلاب تبثو ملعلا هيلإ

 مدل سيلو،ةأرملا ةفطنب لجرلا ينم طالتخا نم نّوكتي نينجلا ّنأ صوصنلا هذه نم مهفي :
 لاق دقو،يتاروتلا/يطسرألا رّوصتلا ةفلاخم يف انه ناعطاق ةّنسلاو نآرقلاو،ةدالولا يف رود ةأرملا

١٣٩٠
)٢( ةيآلا /ناسنإلا ةروس
١٣٩١

)٨( ةيآلا / ةدجسلا ةروس
١٣٩٢

)٧٣( ةيآلا / ةمايقلا ةروس
١٣٩٣

٨٣٤١/ح،لزعلا مكح باب ،حاكنلا باتك ،ملسم هاور
١٣٩٤

)٤١-٢١( تايآلا / نونمؤملا ةروس



،هدقع يف ّالإ دلولا يف هلرثأ ال لجرلا ينم ّنأ حيرشتلا لهأ نم ريثك معزو(( :))رجح نبا(( مامإلا
١٣٩٥.))كلذ لطبُت )عوضوملا يأ( بابلا ثيداحأو،ضيحلا مد نم نّوكتي اّمنإ هّنأو

 كراشي يذلا لجرلا ينم نم ليئض ءزج نم نوكتي نينجلا ّنأ صوصنلا هذه نم مهفي :
.لجرلا ءام نم )ةلالس( صلختسم ريغص ءزج وهف ؛نيوكتلا ةّيلمع ةأرملا ةفطن

 ةفطن طالتخا يه نينجلا نّوكت لحارم نم ةلحرم لّوأ ّنأ صوصنلا هذه نم مهفي :
 يهو،ةدّمجتملا مدلا ةعطق )١( :ينعت يتلا)ةقلعلا( ةلحرم ىلإامهلاقتنا مث،ةأرملا ةفطنب لجرلا
.قلعلا ةدود هبشت لكشلا ةيحان نم )٣( اّ أ امك،محرلا يف قلعت اّ أل)ةقلع( )٢( اًضيأ

 ام ىلإ )ةقلعلا( لّوحتت ثيح ةغضم ىلإ لّوحتت ةقلعلا ّنأ صوصنلا هذه نم مهفي :
.نانسألا تاعبط اهيلع غوضمم محل ةعطق هبشي

.محللا لبق نّوكتت ماظعلا ّنأ صوصنلا هذه نم مهفي :
 بقاعتلا ديفي يذلا )ءافلا( فرح لامعتسا لالخ نم صوصنلا هذه نم مهفي :

 نم بيرقلا قلخلا ىلإ لاقتنالا ةلحرم ّنأو .ةبراقتم تاقوأ يف متت ةقباسلا لحارملا ّنأ عيرسلا
.يخارتلا عم بيترتلا ديفي يذلا ) ّمث( فرح ةلالدب،لوطأ اًتقو قرغتست عضولا ةلحرم
 مهمهأ نمو،نيملسملا ريغ نم ةنجألا ءاملع نم ديدعلا ةقباسلا تايآلا زاجعإل دهش دقو
 سيل وهو،برغلا يف ةنجألا ملع ةمئأ نم مويلا دعي يذلا))Keith Moore(( ))روم ثيك((
  يف ينآرقلا زاجعإلا ةقيقحب حّرصو،تحبلا يملعلا رارقإلا قلطنم نم هتداهش مّدقيو،ملسمب
 The(())رّوطتملا ناسنإلا(( :بطلا س ّردت ةّيبرغ تاعماج يف ررقمك دم ُتعا يذلا يميداكألا هباتك

Developing Human(()٩١  دنع نينجلا روطت تايرظن ركذ نأ دعب لاق ثيح )م٨٨
 نحنو ،ىطسولا نورقلا يف اًئيطب ةقيبطتلا مولعلا روطت ناك دقل(( :دوملتلا يفو نان ويلاو سودنهلا
 دقلو .ةرتفلا كلت يف ةنجألا ملع تاسارد لوح ةلجسملا ةماهلا طاقنلا ضعب نع ليلقلا ملعن

١٣٩٥
١١/٠٨٤،يرابلا حتف،رجح نبا



 نم قلخي ناسنإلا ّنأ ،سدقملا نيملسملا باتك ،)يداليملا عباسلا نرقلا يف( نآرقلا يف رك ُذ
 ترّرق امك ."ةفطن" نم ناسنإلا قلخ ىلإ تالاحإ ةدع تدرو .ىثنألاو ركذلا يزارفإ جاشمأ
 ىلإ اًضيأ ةراشإلا تّمت .اهلكشت ةيادب دعب مايأ ةتسل ةرذبلاك محرلا يف رقتست ةجتانلا ايالخلا نأ
 ءيشلا هبشُي نينجلا نأب ركذ كلذ دعبو .ةقلعلا هبشي رّكبملا روطلا يف نينجلا لكش ّنأ
 Growth of science was slow during the medieval period and(( )).غوضمملا

few high points of embryologic investigation undertaken during this 
time are known to us. It is cited in the Quran (seventh century AD) the 
Holy Book of the Muslims that human beings are produced from a 
mixture of secretions from the male and female. Several references are 
made to the creation of a human being from a nutfa (small drop). It 
also states that the resulting organism settles in the womb like a seed ٦
days after its beginning. Reference is also made to the leechlike 
appearance of the early embryo. Later the embryo is said to resemble 

a "chewed substance"((
١٣٩٦.

 يف ةلّجسملاتاريرقتلا ةقد ينتلهذأ(( :)م٢٨٩١ ةعبط( باتكلا اذه ةمدقم يف بتك دق ناكو
 خيراتب يعو ىلع تنك ينأ عمو .ةنجألا ملع سيسأت لبق كلذو ،داليملا دعب عباسلا نرقلا
 ةتبلا ملع ىلع نكأ مل ،بطلا ملعل هومدق ام ضعبو ،رشاعلا نرقلا يف ميظعلا نيملسملا ءاملع
 ن وملسملاةبلطلا ملعتي نأ مهملا نم و .ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا تادقتعملاو ةينيدلا قئاقحلاب
)).ةرصاعملا ةيملعلا ةفرعملا ىلع ًءانب ،ناسنإلا ءوشن روطت لوح ةينآرقلا تارابعلا يناعم مهريغو
))I was astonished by the accuracy of the statement that were 

recorded in the ٧th century AD before the science of embryology was 
established. Although I was aware of the glorious history of Muslim 
scientists in the ٠١ th century AD and of some of their contributions to 
medicine, I knew nothing about the religious facts and beliefs 
contained in the Qur’an and Sunnah. It is important for Islamic and 
other students to understand the meaning of these Qur’anic 

١٣٩٦
Keith Moore, The Developing Human: clinically oriented 

embryology, Philadelphia: Saunders, ٨٨٩١ , p.٨



statements about human development،based on current scientific 

knowledge((
١٣٩٧

 دعاسأ نأ يل ميظع فرشل هنإ(( :م١٨٩١ ةنس))مامّدلا(( يف دقع يذلا يبطلا رمتؤملا يف حّرصو
 ةّينآرقلا تاريرقتلا نأب يدل حضاولا نمو .يرشبلا قلخلا ر ّوطت لوح نآرقلا ريراقت ضعب حرش يف

 متي مل-اًبيرقت– مولعلا كلت لك نأل كلذو؛
 .))هللا نم لوسر اًعطق وها ًدمحم ّنأ يل تبثي اذهو .كلذ دعب ةديدع نورق دعب الإ اهفاشتكا
 :باجأف ؛))؟هللا مالك نآرقلا نأب نمؤت كنأ كلذ ينعي له(( :))روم(( لئس ةلئسألا ةرتف ءانثأو
١٣٩٨.)).))كلذ لوبق يف ًالاكشإ دجأ ال((

 امنإو .نآلا دعب طقف ءاملا برشت ال(( :٥/٣٢))سواثوميت(( ىلإ ىلوألاهتلاسر يف))سلوب(( لاق
))اريثك كدواعتيتلا كضارمأو كتدعم ا ًيوادم رمخلا نم اليلق ذخ
،ناسنإلل يدسجلا ناينبلل ةفلتم اًدج ةريثك اًرارضأ رمخلل ّنإف،ملع نم هل دنس ال لوق اذه
 وأ ةريبك تايمكب برشلا ناكأ ءاوس،داسف نم هكولسو هقالخأ يف هثدحت امع ًالضف
١٣٩٩!ةريغص

 نيذَّلا اهيَأ اي{ :مانصألا ةدابعو رسيملا حبقهحيبقتو رمخلا عيشبت يف ينآرقلا صنلا ءاج دقو
 مُكَّلعَل هوبنَتجاَف ِناَطيشلا ِلمع نم سجِر مَالْزَألاو باصنَألاو رسيمْلاو رمَخْلا امَّنِإ ْاونمآ

١٣٩٧
 ,Muzaffar Iqbal, Science and Islam ؛هلقن(٠١ ص،م١٨٩١ ةعبط،قباسلا ردصملا

CT: Greenwood Publishing Group, ٧٠٠٢ , p. ٣٦١(
١٣٩٨

Muzaffar Iqbal, Science and Islam, p. ٤٦١

١٣٩٩
.ةيدوعسلا رادلا :هدج ،هقفلاو بطلا نيب رمخلا ،رابلا يلع دمحم ؛ةّيعرشلا ةّيملعلا ةساردلا رظنا



هّنكلو ءاودب سيل هنإ(( :هلوق يف اًمساح فيرشلا ي وبنلا ثيدحلا ءاجو،١٤٠٠}نوحلْفُت
١٤٠٢)).مارح هليلقف ؛هريثك ركسأ ام(( ّنأو،١٤٠١)).ءاد

  دقو،حيسملا ىلع ضبقلل ةرشابم ةقباسلا ةرتفلا نع ثيدحلا يف٢٢/٥٤ اقول ليجنإ يف ءاج
 ءاجو ةالصلا نم ماق مث(( :ةمداق ةنحم نوبقري م أل ؛فوخ ةلاح يفهذيمالتو حيسملا اهيف ناك
))نزحلا نم((ـب١٤٠٣عيرسلا مونلل اقول ليجنإ ُليلعت ..)).نزحلا نم نيمئان مهدجوف ،ذيمالتلا ىلإ
))απο της λυπης(()فوخلا دنع ناسنإلا ّنإ ذإ ؛يلج يملع أطخ،)سيبول سيت وبأ 
،هّبنت ةلاح هدنع ثدحي امم،نيلانيردألا نومره-ةيلكلا قوف عقت يتلا- رظكلا ةدغ هدنع زرفت
١٤٠٤.مونو ءاخرتسا ال

 فوخلا دنع لصألا ّنأل ؛ةزجعم فوخلا دنع مونلا ّدع دق ميركلا نآرقلا ّنأ دجن،كلذ لباقم يف
،فولأملل ةقراخ ردب ةوزغ يف كلذب ةزجعملا تءاجف ؛نمألاو مونلا ال بعرلاو هّبنتلا وه
 :ىلاعت لاق ؛يعيبطلا لصألل ةمداصم

 َّالِإ هّللا هَلعج امونيفدرم ةَكئآلمْلا نم فْلَأِب مُكدمم يِّنَأ مُكَل باجَتساَف مُكبر نوُثيغَتسَت ْذِإ{
 ساعنلا مُكيشَغي ْذِإميكح زيِزع هّللا نِإ هّللا دنع نم َّالِإ رصنلا امو مُكبوُلُق هِب نئمْطَتلو ىرشب

١٤٠٠
)٠٩( ةيآلا / ةدئاملا ةروس
١٤٠١

)٤٨٩١( /ح ،رمخلاب يوادتلا ميرحت باب ،ةبرشألا باتك ،ملسم هاور
١٤٠٢

.ناّبح نبا هححصو ،ةعبرألا هاور
١٤٠٣

!!)٤١/٧٣ سقرم( ناتسبلا مهلوصو نمةعاس نم لقأ يف اومان
١٤٠٤

Gerard J. Tortora and Sandra Reynolds Grabowski, Principles of 
Anatomy and Physiology, HarperCollins College Publishers, ٧th ed, 

pp. ١١٥ , ٢١٥ , ٧٥٥



 ىَلع َطِبريلو ِناَطيشلا زجِر مُكنع بهْذيو هِب مُكرهَطيِّل ءام ءامسلا نم مُكيَلع ُلزنيو هنم ًةنمَأ
١٤٠٥}مادْقَألا هِب تبَثيو مُكِبوُلُق

 اوماني نأ ردق يذلا هنأل هللا ىلإ ةيشغتلا وأ ءاشغإلا دانسإف(( :))روشاع نب رهاطلا(( خيشلا لاق
 هايإ هللا مهحنم مون وهف ،شيجلا َرئاسا  ماع نوكي الو ،

١٤٠٦)).م دِئافِل

١٤٠٥
١١-٩ تايآلا /لافنألا ةروس
١٤٠٦

٥/٧٢،ريونتلاو ريرحتلا،روشاع نب رهاطلا ٨





 رــهظ َي باــتكلا لــهأ رافــسأ نــمينآرــقلا ساــبتقالا ّنأ نورــي نيقرــشتسملا ةــماعو نورــّصنملاناــكاــمل
 وأ لــــقنلاب الإ مـــلع ُي ال اــــم راـــبخألاو تاـــمولعملا نــــم نمـــضتي هراـــبتعاب صــــصقلا لاـــجم يف اـــًساسأ
 ةرــشابم ةــنراقم ةــّيلاتلا تاحفــصلا يف ضرعنــس اــننإف ؛نآرــقلا نــع موــقلا هــيفني يذــلا يــهلإلا يحوــلا
 ينارـصنلا يدوـهيلا نيوـكتلا رفـس يف اهيزاوي ام و ميركلا نآرقلا يف مالسلا هيلع))فسوي(( ةّصق نيب
 تــفا  نــع نيــِب ُت يتــلا لئاــسملا قئاـقدو ليــصافتلاب ضباــن يــح لاــثمك)٠٥–٧٣،٩٣لوـصفلا(
.نيقرشتسملاو نيرّصنملا نم نيفلاخملا لوق
 يف رــظنن و،اــهظفلب تدرو اــمك صوــصنلا شقاننــساــّمنإ و،نيقيرــفلا صوــصن نــع ا ًدــيعب لوــجن نــل
 ةـــــّيخيراتلاو ةـــــّيلقعلا ةـــــيناكمالا ىدـــــم و،نيتياورـــــلا نيـــــب قراـــــفلا ّنيـــــبتنل؛اـــــهلاطبأ لاوـــــقأو اهثادـــــحأ
..سابتقالل
 لــــب،ميرــــكلانآرــــقلا يف ديدــــش ليــــصفتب تءاــــج اــــ أ يف ؛فــــسوي ةــــّصق راــــيتخا ةــــّيمهأ نــــمكت و
.سابتقالا رمأ يف مهاوعد ةدمع اهولعج دقنيرّصنملا ّنأ امك،ةليوط ةّينآرق ةروس تبعوتساو
 ةـّيقبوةاروـتلا يف ءاـج اـمب اـهتنراقموفـسوي ةروـس ةـسارديف ةّيقارشتسا تاسارد ةّدع تردص دقو
 تردـص اـمنإو،ع وضوملا اذهل ةصلاخ ثاحبألا هذهةماعنكت ملنكل،ةميدقلا ةّيدوهيلا تاباتكلا
،اــًنيع عوــضوملا اذــ  ةــصاخلا تاــساردلاضــعبلــباقملا يف تردــصو .ربــكأ عيــضاوم نمــض اــًساسأ
:اهنمو

Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore

م٦٨٩١ ةنس،كرويوين ةعماج يف تمّدق  هاروتكد ةحورطأ يهو
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 ةّصق درس يف يباتكلا صنلاو ينآرقلا ّصنلا نيب ةريبكلا تافالتخالا تابثإ يف مّيق لاقم وهو
.سدقملا باتكلا نم ةذوخأم ةّينآرقلا ةّصقلا نوكت نأ يفني امب؛مالسلا هيلع))فسوي((
 لالــضفــشكنيل فــسوي ةروــس يف ينآرــقلا ءاــقنلاو زاــجعإلا هــجوأ ّنيــبت ئراــقلا ىــلع رــّسين ىتــحو
:حاون ةدع نم نيتياورلا نيب نراقنس اننإف ؛موعزملا سابتقالاب لوقلا

.ةّصقلا ليصافت يف تافالتخالا·

.ةّيتاروتلاةياورلا ءاطخأل ميركلا نآرقلا حيحصت·

.ةّيتاروتلا ةياورلا ءاطخأل ميركلا نآرقلا يفالت·

.ةّيتاروتلا ةياورلا تاضقانت نم ةّينآرقلا ةياورلا ولخ·

.ةّيتاروتلا ةياورلا فالخ ىلع،ةّوبنلا ةمصعو ديحوتلا يتقيقحب ةّينآرقلا ةياورلا طابترا·

.ةّيتاروتلا ةيا ورلا فالخ ىلع،لوبقملا يئاورلا قطنملل ميركلا نآرقلا ةقفاوم·

.ةّيتاروتلا ةياورلاو ةّينآرقلا ةياورلا نيب اهتظعو ةّصقلا ةفسلف يف زرابلا فالتخالا·



-ةــيدوهيلاةاروــتلاوميرــكلانآرــقلا نيــب رداــصملا زياــمت ّقــحلا روــنب ىرــيتاــفالتخالا هذــه يف رظاــنلاو
١٤٠٧:ضراعملا ةريصب نع ةهبشلا شبغناليزي نايبلاو ليصفتلا ّلعلو ..ةينارصنلا

 :الوأ
 نأ نود اهـسافنأ قحالتتو اهثادحأ عباتت،ىربك ةياور يف لوصف دّرجم ةيتاروتلا فسوي ةصق ودبت
 الأ ؛اـهيلإ ةوعدـلا يف مهراـمعأ ءاـيبنألا ىنـفأ يتلا ىربكلا ةلاسرلاو ايلعلا ةقيقحلا ىلإ ئراقلاب دعصت
 موــلظم لــفط راــصتنا يف تــلز ُتخا دــق ةــّيتاروتلا ةــصقلا ةــياغف .. كرــشلا ذــبنو دــيحوتلا ةــقيقح يــهو
.. ة ّوخألا َّن ِجم هل اوبلقو هيلع اوراج نيذلا هتوخإ ىلع
 دوـــقوو م وـــعد رهوـــجو ءاـــيبنألا ةاـــيح روـــحم وـــه دـــيحوتلا ّنأ ىلإ ءالـــجب نآرـــقلا ريـــشي،لـــباقملا يفو
 ةــــقرحم نوــــتأو ةــــنحملا بــــلق يف وــــهو مالــــسلا هــــيلع))فــــسوي(( ةــــّينآرقلا تاــــيآلا رــــهظ ُت ذإ؛مهتكرــــح
 هريــسفتب اــمهيبلق بــسك امدــعب،هــعم اــناك نيذــللا نينيجــسلا ىلإ هــبلق عماــجمب فرــصني،نجــسلا
 ال،ضباــنلا لاــثملاو ةــّيحلاةودــقلا بولــسأب دــيبعلا ّبر دــيحوتىلإ اــم وعد ىلإ،اــمهنم لــكاــيؤرل
: لاقف ؛ةقّمنملا ةدماجلا تاملكلاب

 ميهاربِإ يـئآبآ َةَّلم تعبَّتاونورفاَك مه ةرخآلاِب مهو هّللاِب نونمؤي َّال ٍموَق َةَّلم تْكرَت يِّنِإ {
 ِسانلا ىَلعو انيَلع هّللا ِلْضَف نم كلَذ ءيش نم هّللاِب َكِرشُّن نَأ انَل ناَك ام بوُقعيو قحسِإو
 امراهَقْلا دحاوْلا هّللا ِمَأ ريخ نوُقرَفَتم بابرَأَأ ِنجسلا ِيبحاص اينورُكشي َال ِسانلا رَثْكَأ نكـَلو
 هّلل َّالِإ مْكحْلا ِنِإ ٍناَطْلس نم اهِب هّللا َلزنَأ ام مُكؤآبآو مُتنَأ اهومُتيمس ءامسَأ َّالِإ هنود نم نودبعَت
١٤٠٨}نومَلعي َال ِسانلا رَثْكَأ نكـَلو ميَقْلا نيدلا كلَذ هايِإ َّالِإ ْاودبعَتَّالَأ رمَأ

:ايناث
بناجاهادقفأ،يئاورلا ليــــــــــصفتلاو ءامسألا ة رثــــــــــــــكو))فسوي(( ةصقل١٤٠٩ةّيتاروتلا ةياورلا ُلوط

١٤٠٧
 ةصقلاو ةينآرقلا ةصقلا نيب))نارهم يمويب دمحم(( .د اهارجأ يتلاةمّيقلاةنراقملا نم ةريبك ةروصب تدفتسا

.)٢٣١-٢/٩٠١،ميركلا نآرقلا يف ةيخيرات تاسارد،نارهم يمويب دمحم ؛رظنا( مالسلا هيلع))فسويل(( ةيتاروتلا ١٤٠٨
)٠٤-٧٣( تايآلا/فسوي ةروس
١٤٠٩

.ةّينآرقلا ةّصقلا فاعضأ ةثالث ةبارق ةّيتاروتلا ةياورلا لوط غلبي



 لالـــخ نـــم ينآرـــقلا ّصنـــلا يف ءالـــجب ةـــمكحلاو ظعوـــلا رـــمأ رـــهظي نيـــح يف ..ةـــظعوملاو ةـــمكحلا
 فـلكلا باـيغوةـليوطلا ةريـسلا نـم ةريـصق عطاـقم صاـنتقاو ةـصوصخمةـنيعم ثادـحأ ىلع زيكرتلا
 تاـيآ نـم ددـع يف ةـقيقحلا هذـه ىـلع رـشابملا هـيبنتلا ءاج دقو..ةنمزألاو نكامألاو ءامسألا درسب
    قيدـصَت نكــَلو ىرـَتْفي اًثيدح ناَك ام ِبابْلَألا يلوُأِّل ةربع مِهصصَق يف ناَك دَقَل{:فـسوي ةروـس
    كـيَلع صـُقَن نـحَن{،١٤١٠}        نوـنمؤي ٍموـَقِّل ًةـمحرو ىدـهو ءيـش َّلـُك َليـصْفَتو هـيدي نيب يذَّلا
  دـَقَّل{،١٤١١}     نيلفاـَغْلا نـمَل هـلبَق نـم تـنُك نِإو نآرُقْلا اَذـه كيَلِإ انيحوَأ امِب ِصصَقْلا نسحَأ
.١٤١٢}نيلئاسلِّل تايآ هتوخِإو فسوي يف ناَك
:اثلاث
 سفن يف ءازجلاو لمعلا راد يه ايندلا ّنأكو،ةّيتاروتلا ةّصقلا يف ةمات ةروصب ةرخآلا ركذ باغ
 ّيح ّلك لآم ا أو ةرخآلا ركذب ميركلا نآرقلا دّرفتينيح يف .. ءرملا اهيلإ ّدر ُي ةبقاع الو،نآلا
 ءاشَّن نم انتمحرِب بيصُن ءاشي ثيح اهنم ُأوبَتي ِضرَألا يف فسويل انَّكم كلَذَكو{:لماع
١٤١٣}نوُقَّتي ْاوُناَكو ْاونمآ نيذَّلِّل ريخ ةرخآلا رجَألونينسحمْلا رجَأ عيضُن َالو

:اعبار
 اــًيذؤم اــًحيبق ًالــعف بــكتري ةنــس ةرــشع عبــسرــمعلا نــم هــلو مالــسلا هــيلع))فــسوي(( ةاروــتلا رــهظت
 فـسوي ىـتأو(( :مهيـبأ ىلإ مهراـبخأئيـس لـقني ناـك هـّنأ وهو ؛مهيلع مهيبأ ردصل ا ًرغومو هتوخإل
  مهريـسافت يف اوـلوقي نأ ىلإ راـبحألاضـعب رـمألا اذـه عـفد دـقو،١٤١٤))مهيبأ ىلإ ةئيدرلا مهتميمنب
 ؛ميرــكلانآرــقلا نــع اــًمامت ةروــصلا هذــه بــيغت نيــح يف..١٤١٥!!))فــسوي(( ّمذ يف اًديدــش اــًمالك

١٤١٠
١٤١١ )١١١( ةيآلا/فسوي ةروس
)٣( ةيآلا/فسوي ةروس ١٤١٢
)٧( ةيآلا/فسوي ةروس ١٤١٣
)٧٥( ةيآلا/فسوي ةروس ١٤١٤
٧٣/٢ نيوكت
١٤١٥

 ,Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore ؛رظنا
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 ةوـبنلا ذإ ؛نيملاـعلا ّبر نـع غيلبتلاـب يـقالخألا لاـمكلاو،ةوبنلاـب ةمصعلا طابترال ديكأت كلذ يفو
.يرشب ٍرّهطمل يناّبر ءابتجا اهلصأ يف
:اسماخ
 نوـــعرينيذـــلا هـــتوخإ ىلإ بهذـــي نأ))فـــسوي(( نـــم بـــلط يذـــلا وـــه))بوـــقعي(( ّنأ ةاروـــتلا ركذـــت
 نآرـقلارّرـقي اـمنيب– ةـيلاحلا سلباـن قرـش ةـطالب لـت اـ أ لـمتحي يتـلاو–١٤١٦ميكش دنع مهمانغأ
 ناـك هاـبأ ّنأل،مـهعم))فـسوي(( بهذـي نأ مهيـبأ نـم اوـبلط نيذـلا مـه))فـسوي(( ةوـخإ نأ ميركلا
  هْلـسرَأ      نوحـصانَل هـَل اـَّنِإو فـسوي ىـَلع اـنمْأَت َال كَل ام اَنابَأ اي ْاوُلاَق{،مهدقح نم هيلع ىشخي
 صيرـحلا بألا ةـنطف عـم قواـستم ينآرـقلا ّصنلاـف .١٤١٧}نوُظفاحَل هَل اَّنِإو بعْليو عَتري ادَغ انعم
 بألا لـقع ةـحاجر مداـصي اـمك  ةـياورلا نـم قبـس اـم ض راـعي يتاروتلا صنلا ّنأ نيح يف،هنبا ىلع
!موؤرلا

:اسداس
))فـسوي(( نـمصّلختـلا ةـقيرط رـيرقت يف ةـملكلا بحاـص وـه))اذوهي(( نأ نيوكتلا رفس نم مهفي
 يف، ًالاــقثم نيرــشعب نييليعاــمسإلل))فــسوي(( اوــعيبي نأ هــتوخإ ىــلع حرتــقا دــقف؛١٤١٨مالــسلا هــيلع
 يف هءاـقلإ حرتـقا يذـلاىـلعألا توـصلا بحاـص وـه))نيـبوأر(( ّنأ١٤١٩رفـسلا سـفن يف ىرن نيح
١٤٢٠.نوينايدملا را ّجتلاكلذ دعبهذخأ دقو،كلذ ىلععيمجلا قفاو و بجلا

١٤١٦
٦١-٧٣/٢١ نيوكت
١٤١٧

)٢١-١١( ناتيآلا /فسوي ةروس
١٤١٨

٨٢-٧٣/٦٢

١٤١٩
٤٢-٧٣/١٢

١٤٢٠
٧٣/٨٢ نيوكت ؛رظنا



 نـــــم موـــــقمـــــه نيعئاـــــبلا ّنأ ةـــــصقلا ل ّوأ يـــــفف؛))راـــــفيطوف(( ىلإ هـــــعيب ىلإ ةبـــــسنلاب كلذـــــك رـــــمألاو
 قــــــيلعتلا ضقاــــــنتلااذــــــ  ّرــــــقأ دــــــقو١٤٢٢.نييليعاــــــمسإلا نــــــم اــــــهرخآ يف مــــــه اــــــمنيب،١٤٢١نيدــــــم
The New(( ةـمجرت ىـلع يكيلوثاـكلا American Bible((؛٣٦-٣٧/١٢ ىـلع قـيلعتلا دـنع 
 دـــق))اذوـــهي(( نأ رـــكذ يذـــلا وـــهو())ي ِوـــَه َـيلا ردـــصملا(( ىلإ دوـــعي أ٨٢-٧٣/٥٢ نيوـــكت ّنأ رّرــقو
 ىلإ٦٣-ب٧٣/٨٢ نيوـــكتو٤٢-٧٣/١٢ نيوـــكت دوـــعي نيـــح يف )نييليعاـــمسإلل هـــعيب حرتـــقا
١٤٢٣.))يميهولإلا((ردصملا

!ءيش ضقانتلا اذه نم ميركلا نآرقلا يف سيلو
:اعباس
 هــسأيو،مهيـخأ ىــلع مهرمآـت دــعب هـئانبأ بذــك ق ّدـصي وــهو مالـسلا هــيلع))بوـقعي(( ةاروــتلا رـهظت
 هـبايث بوـقعي قزـمفاـًسارتفا فـسوي سرتـفا،هـلكأ ءيدر شـحو ينبا صيمق لاقو((:ةرماؤملا بقع
 ىلإ ميرـكلا نآرـقلاريـشينيـح يف ..١٤٢٤))ةريـثكاـًمايأ هـنبا ىـلع حانو،هي وقح ىلعا ًحسم عضوو
         فـسوي اـنْكرَتو قِبَتـسَن اـنبهَذ اـَّنِإ اـَنابَأ اـي ْاوُلاـَق{:ةرماؤـملا ذيفنت بقع هينب يف))بوقعي(( بايترا
      ٍبذـَك ٍمدـِب هـصيمَق ىـَلع اوؤآـجو  نيقداـص اـنُك وـ َلو انِّل ٍنمؤمِب تنَأ امو بْئِّذلا هَلَكَأَف انعاَتم دنع

١٤٢١
٧٣/٦٣ نيوكت ١٤٢٢
٩٣/١ نيوكت

١٤٢٣
.Saint Joseph Edition of the New American Bible, p ؛رظنا ٣٤

Documentary(())ةّيقئاثولا ةّيرظنلا(( مويلا داّقنلا ةماع ّىنبتي Hypothesis((رافسأعجرت يهو؛ ))ىسوم((
 ردصملاو))يوهيلا(( ردصملا :يهو،بتكلا هذه لخاد ًةماع ةلخادتمو تبنملا يف ةزيامتم رداصم ةعبرأ ىلإ ةسمخلا
 Richard Elliott Friedman, Who؛رظنا(.))يونثتلا(( ردصملاو ،))يتونهكلا ردصملا((و))يميهولإلا((

Wrote the Bible?, New York: Summit Books, نع اهثيدح يف ةقّفوم ةّيرظن يه و )٧٨٩١ 
 هذهل موقي نأ وجرأو .هل دهشي مساح ليلد ال يعابرلا ميسقتلا اذه ّنأ ريغ ،صوصنلا عوم  ةفلتخم رداصم دوجو
 يف ةّيمالسإ ةّيرظن ليصأتل ،)نكمملا(و ليخدلاو ليصألا هب صلختسي ينآرق قلطنم نم اهثحبل ملسم دقان ةلأسملا
.صوصنلا هذه رداصم

١٤٢٤
٤٣-٣٣ /٧٣ نيوكت



 اذـكهو ..١٤٢٥.} نوُفـصَت ام ىَلع ناعَتسمْلا هّللاو ٌليمج ربصَف ارمَأ مُكسُفنَأ مُكَل تَلوس ْلب َلاَق
 ضـعب يفاـصلا هـبلقب فـشتسي وـهف ؛ءافـصلا راوـنأ هـيف تقرـشأو ناـميإلاب رـمع اذإ نمؤـملا بلق وه
.ءاشي نمل هبهي هناحبس ّبرلا مرك نم كاذو،ساوحلا هكردت ال ام
:انماث
 فيك اوركذي مل و،مد هيلعومهيبأ ىلإ مهيخأ صيمق اورضحأ دق))بوقعي(( ءانبأ نأ ةاروتلا ركذت
 لتق دق بئذلا ّنأ ةحارص اوعّدا دق))بوقعي(( ءانبأ ّنأ ىلإ نآرقلا ريشي نيح يف،١٤٢٦لتق
 ميدقت ىلع راصتقالا نم مهسفنأل مهراذتعا يف فسوي ةوخإ لاحب قيلأ اذه و،١٤٢٧مهاخأ
 مهل لاق دقف ؛ةحراس بائذ اهيف تناك ضرألا كلت ّنأ ةصاخ،مدلاب ا ًثولم مهيخأ صيمق
 بْئِّذلا هَلُكْأي نَأ فاخَأو هِب ْاوبهْذَت نَأ ينُنزحيَل يِّنِإ َلاَق{ :))فسويب(( مهجورخ لبف مهوبأ
١٤٢٨}نوُلفاَغ هنع مُتنَأو

:اعسات
 ىلإ ريشيف نآرقلا اّمأ،ءام اهيف سيل ةغراف رئب وه فسوي هيف ىقلأ يذلا بجلا ّنأ ةاروتلا ركذت
 اَذـه ىرشب اي َلاَق هوْلد ىَلدَأَف مهدِراو ْاوُلسرَأَف ةرايس تءاجو{:كلذ سكع
 رابآلا نوبرقي الو،ءاملاب دّوزتلل رابآلا نو ُد ِري نيرفاسملا ّنإذإ ؛يقطنملا وه اذهو١٤٢٩.}مالُغ
!ةفاجلا

١٤٢٥
)٨١-٧١( ناتيآلا/فسوي ةروس
١٤٢٦

٣٣-٢٣ /٧٣ نيوكت
١٤٢٧

)٤١،٧١–٣١( تايآلا / فسوي ةروس
١٤٢٨

)٣١( ةيآلا/فسوي ةروس
١٤٢٩

٤٢ /٧٣ نيوكت،)٩١( ةيآلا/فسوي ةروس



:ارشاع
 نم ةعطق نيرشعب هتوخإ فرط نم ةراملا ةلفاقلا ىلإ عيب دق))فسوي(( ّنأ ةاروتلا ركذت
Georg(())ز ربإحروج(( تايرصملا ملاعركذيو،١٤٣٠ةضفلا Ebers((

 وه غلبملا اذه ّنأ١٤٣١
 ناك))فسوي((عيبنمث نأ نآرقلا رّرقي نيح يف،١٤٣٢نامزلا كاذ يفديبعلل ضرتفملانمثلا
 نم هيف ْاوُناَكو ةدودعم مهارد ٍسْخب ٍنمَثِب هورشو{:نيدهازلا نم هيف اوناك نيرتشملا ّنأو، ًاليلق
 عيب ىلع نيصيرح اوناك نيذلا مه))فسوي(( ةوخإ ّنإ ذإ ؛قحلا وه اذهو،١٤٣٣}نيدهازلا
 عاد ةوخإلا نس رغص ّنأ امك،نمثلا يف لادجلا كرتي نأل ىعدأ عئابلا نم صرحلا اذهو،مهيخأ
 ناك))فسوي(( ّنإ ّمث،راّجتلا ىلإ عفدي يذلاك ال ديهز غلبم عفد ىلإ نورتشملا ىعسي نأ رخآ
.د ِل َجلا باشلا يف عفدي يذلا غلبملا هّنس لثم يف وه نم يف عفدي الف ؛د ِل َج ريغ اًريغص ا  يبص

:رشعيداحلا

لبـــــحل عطق كلذ يفو،١٤٣٤رصم يف ناكامل هتوـــــــــــــــــخإو هابأ يسندق))فسوي(( ّنأ ةاروتلا ركذت

١٤٣٠
٧٣/٨٢ نيوكت ؛رظنا
١٤٣١

 ةعماج يف يرصملا خيراتلاو ةميدقلا ةيرصملا ةغللا سّرد .يناملأ تايرصم ملاع :)م٨٩٨١-م٧٣٨١( زربإ جروج
.غزبيل

١٤٣٢
٣٩٢ .Georg Ebers،Ägypten und die Bücher Moses, p ؛رظنا (Quoted 

by, George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, 
p. ٦٧٢ )

١٤٣٣
)٠٢( ةيآلا/فسوي ةروس
١٤٣٤

١٤/١٥ نيوكت



 ذنم))فسوي(( ىلإ ىحوأ دق العو ّلج هللا ّنإ ميركلا نآرقلا لوقي نيح يف .. مهايقل يف لمألا
 نَأ ْاوعمجَأو هِب ْاوبهَذاملَف{:ىرخأ ةّرم هتوخإ ىقليس هّنأ،بجلا يف هئاقلإب ةنحملا تأدب نأ
 ناك دقل ..١٤٣٥}نورعشي َال مهو اَذـه مهِرمَأِب مهنَئبنُتَل هيَلِإ آنيحوَأو بجْلا ةبايَغ يف هوُلعجي
 لاق كلذلو .. ا  رقتسم اًتباث))فسوي((صَلخملا دبعلا بلق يف هللا ةمحر ءاجرو ةاجنلا يف لمألا
 نِإَف رِبصِيو ِقَّتي نم هَّنِإ انيَلع هّللا نم دَق يخَأ اَذـهو فسوي ْاَنَأ{ :ةّصقلا رخآ يف))فسوي((
.١٤٣٦}نينسحمْلا رجَأ عيضي َال هّللا

:رشعيناثلا
 اذـهو  ..١٤٣٧))ةطرـشلا سيـئر نوـعرف راـفيطوف(( وه فسوي ى رتشا نم ّنأ ةاروتلا تركذ
 تـقولا سـفن يف وـه مث،نوـعرف يصخ))رافيطوف(( نوكي فيك ذإ ؛ةّيخيراتلا ةهادبلل فلاخم ءاعّدا
  رـصقلا ةيـشاح ةاروتلا لعجتو لب ؟!! رصم تاليمجىدحإ جوز و )٢( ةّيرصملا ةطرشلا سيئ ر )١(
١٤٣٨؟!!!نيزابخلا سيئرو ةاقسلا سيئر مهنمو،نايصخلا نم اهلك

 ةاروـتلا يفلؤم تاروصت ىلع ارثأ دق كانه دوهيلا اهيف شاع يتلا ةئيبلاويلبابلا يبسلا رثأ ّنأ ودبي
.. نامزلا كاذ ثادحأل
 هَذــــخَّتَن وَأ اــــنعَفني نَأ ىــــسع{:ىلاــــعت لاــــق دــــقف،يتاروــــتلا طبــــخلا اذــــه نــــم نآرــــقلا الــــخ دــــقو
.هل دلو ال ا ًميقع ناك لجرلا ّنأ ئراقلا نهذ يف يحوي امم؛١٤٣٩}ادَلو

١٤٣٥
)٥١( ةيآلا /فسوي ةروس
١٤٣٦

)٠٩( ةيآلا /فسوي ةروس
١٤٣٧

٩٣/١  نيوكت ١٤٣٨
٠٤/٢ نيوكت ١٤٣٩
)١٢( ةيآلا / فسوي ةروس



:رشعثلاثلا
 ىــلع طّخــستلا ىــهتنمو،،لاــح نوــهأ يف وــهو))بوــقعي(( هللا ّيبــن ةاروــتلا رــهظت
 ىـلع طخـستلاب هناـسلو هـبلق حـفطيو سأيلا عيرص ّرخي ّىتح ةبيصملا همهدت نأ ام ؛هردق و هللا ءاضق
:هـنبا صيـمقبهـل ءيـج امدـنع يبـنلا))بوـقعي(( نـع لوـقي نيوـكتلا رفـسوهاـهف .. هللا رـمأ
. ةريثك امايأ هنبا ىلع حانو هيوقح ىلع ا ًحسم عضوو هبايث بوقعي قزمف((
 ىـكبو ةـيواهلاىلا اـًحئان ينـبا ىلإ لزـنأ ينإ لاـق و ىزـعتي نأ ىبأـف هوزـعيل هـتانب عـيمجو هينب عيمج ماقف
١٤٤٠)).هوبأ هيلع

 .. ةـــحراجلا اهماهـــسو ماـــيألا تاكدـــكد ىـــلع ّربـــصتم ّلـــكل ةودـــق وـــهف،نآرـــقلا يف))بوـــقعي(( اـــّمأ
 .. ةــحئاجلا فــصع ماــمأ ينــحني ال ا ًبلــص، الإ ةّدــشلا فــقاوم يف هارــت ال تــنأف
،١٤٤١}       نوُفـصَت اـم ىـَلع ناعَتـسمْلا هـّللاو ٌلـيمج ربـصَف{: لّوألا هـنبا دقف امدنعلئاقلاوهف
         وـه هـَّنِإ اـعيمج مـِهِب ينيتْأـي نَأ هـّللا ىـسع ٌلـي مج ربـصَف{:يناـثلا نـبالا دقف امدنع لئاقلا وه و
:ةــثراكلا عوــقو لــبق ىتــحيناــميإلا نهوــلاىــهتنم يف ودــبي ةاروــتلا يفهــّنكل١٤٤٢}ميــكحْلا ميــلعْلا
١٤٤٣!!))ةيواهلا ىلإ ّرشب يتبيش نولزنت ةيذأ هتباصأ اذإ((

 .ةاروــتلا يف هــنع نآرــقلا يف بوــقعي رود فــلتخي((:١٤٤٤))نامدــلونوــسنبور نيلراــم(( ةدــقانلا لوــقتو
  هفّرـصت نـسح عـم هتّيرـشب ترـهظ دـقو،نآرـقلا يف بوقعيربتعي
 وـه هروـضح لالـخ نـم هللا تامالع اومهفي نأ نورخآلا عاطتسا دقو .هللااب هلاصتا ىلع ةمالعك
 حـصانلا الو،هللا لوـسروـه سيـل سدـقملا باـتكلا يف بوـقعي .تاـمالعلا هذـه ةءارق ىلع هتردقو

١٤٤٠
٥٣-٧٣/٤٣ نيوكتلا ١٤٤١
)٨١( ةيآلا /فسوي ةروس ١٤٤٢
)٣٨( ةيآلا /فسوي ةروس ١٤٤٣
٢٤/٨٣،٤٤/١٣ نيوكت
١٤٤٤

 تايعمج ةدع يف اًوضع تناك .ةّيدوهي ةّيكيرمأ ةقرشتسم :)م٦٩٩١-م٣٤٩١( نامدلو نوسنبور نيلرام
.)ةّيناريإلا تاساردلل ةّيكيرمألا ةسسؤملا(و )نيدلا ةساردل ةّيكيرمألا ةّيعمجلا(و )نيدلل ةّيكيرمألا ةّيميداكألا(ـك ةّيملع



 نـم لاـحلا هذـه نـعا ًربـعم، اـّمنإو،فسويلريصبلا
١٤٤٥)). لالخ

:رشععبارلا
 مهاخأ اوذخأي نأ-رصم نم م دوع رثإ-))بوقعي((ءانبأ دارأامل ه ّنأ ميركلا نآرقلا فشكي
 لبحب اًمصعتسم مالسلا هيلع ))بوقعي(( ناك،ةيناث ةلحر يف،مهيبأ عم يقب يذلا
 اي ْاوُلاَق مِهيِبَأ ىَلِإ اوعِجراملَف{ :ةيداملا بابسألا اوذختي نأ مهل اًرمآ،العو ّلج هللا ىلع
 مُكُتنمَأ امَك َّالِإ هيَلع مُكنمآ ْلهَلاَقنوُظفاحَل هَل اَّنِإو ْلَتْكَن اَناخَأ انعم ْلسرَأَف ُليَكْلا انم عنم اَنابَأ
 ىَّتح مُكعم هَلسرُأ نَل َلاَق ...نيمحارلا محرَأ وهو اًظفاح ريخ هّللاَف ُلبَق نم هيخَأ ىَلع
ليكو ُلوُقَن ام ىَلع هّللا َلاَق مهَقثوم هوَتآاملَف مُكِب َطاحي نَأ َّالِإ هِب يننُتْأَتَل هّللا نم اًقثوم ِنوُتؤُت
 نم هّللا نم مُكنع ينْغُأ امو ةَقرَفَتم ٍباوبَأ نم ْاوُلخداو دحاو ٍباب نم ْاوُلخدَت َال ينب اي َلاَقو
 يف ةروصلا ودبت نيحيف،١٤٤٦}نوُلِّكوَتمْلا ِلَّكوَتيْلَف هيَلعو تْلَّكوَت هيَلع هّلل َّالِإ مْكحْلا ِنِإ ءيش
 ةيده مكعم اوذخو .اولعفاف كلذ نم دبال ناك نإ(( :مهوبأ مهل لاقف(( كلذ سكع ةاروتلا
 نذاللاو ءاريثكلاو لسعلاو ناسلبلا نم اليلقو ضرألا ىنج ريخ نم مكتيعوأاوألماو :لجرلل
 لعلف .اهوديعأو مكلادع هاوفأ يف ةدودرملا ةضفلاو ،ىرخأ ةضف مكعم اوذخو .زوللاوقتسفلاو
 هللا مكيلع معنيلو .لجرلا ىلإ اوعجرا اوموقو مكاخأ اضيأ مكعم اوبحصتساو .اوهسرمألا يف
 نوكأ ،امهتلكث نإ انأو.اضيأ نيماينبو رخآلا مكاخأ مكل قلطيف ،لجرلا ىدل ةمحرلاب ريدقلا
 يف لّصفي هّنإ ىتح ؛قّلعتلا ةياغ ةّيداملا بابسألاب قّلعتمانه))بوقعيف((؛١٤٤٧)).امهتلكث دق
 اذه بلق يف هللا لعجي نأ ءاجر تاليلق تاميلكب كلذ بقعي مث،ليصفتلا ةياغ ةّيدهلا رمأ

١٤٤٥
Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches to ‘Biblical’ Materials in 

the Qur’an,’ in The Muslim World, January ٥٨٩١ , V. ٥٧ , N.١, p.٦

١٤٤٦
)٧٦-٣٦( تايآلا /فسوي ةروس

١٤٤٧
٤١-٣٤/١١ نيوكت



 نأ هيلعف هلإلا اّمأ،))فسوي(( نم يه انه ةوجرملا ةمحرلا ّنأ ظ ِحالو،ةمحرلا )فسوي( لجرلا
!كلذل بابسألا )لذبي(
:رشعسماخلا
 باـصم نـم هباـصأ اـم عـم ةـميزعلا رئاـخ، ةاروـتلا يف مالـسلاهـيلع))بوـقعي(( ودبي
 نيماـــينب نوذـــخأت متـــنأ اـــهو ،دوـــقفم نوـــعمشو ،دوـــقفم فـــسوي .يدالوأ ينوـــمتلكثأ دـــق((:هـــنبا يف
١٤٤٨))!يب تــلح يهاودــلا هذــهلــك !ا ًدــيعب

 وــهو ،هوــخأ تاــم دــقف ،مــكعم ينــبا بهذــي نــل((
 ىلإ نزـــحب يتبيـــش نوـــلزنت مكنإـــف ،اـــهيف نوبهذـــتيتـــلا قـــيرطلا يف هورـــكم هـــلان نإـــف .قاـــب هدـــحو
 مل ؛ملألا زــخو مــغر مالــسلا هــيلعبوــقعي نآرــقلا رــهظي نيــح يف...١٤٤٩))يربــق
  َال هـَّنِإ هّللا ِحور نم ْاوسَأيَت َالو هيخَأو فسوي نم ْاوسسحَتَف ْاوبهْذا ينب اي{:هللا حور نـم سأيي
١٤٥٠}نورفاَكْلا موَقْلا َّالِإ هّللا ِحور نم سَأيي

 :رشعسداسلا
،نــحملا قاــبطأ نيــب بــلقتي وــهو،اــهرخآ ىلإ ةــصقلا لّوأ نــم مالــسلا هــيلع))فــسوي(( نآرــقلا رــهظي

 ةــعاط ىــلع ربــصلا:ربــصلا عاوــنأ ّلــكبمالــسلا هــيلع))فــسوي(( ّربــصتدــقف .. ناــنجلا تــباث،ا ًرباــص
 هـــحراوجو هـــبلق تاـــكرح يف ناـــكف . ةـــملؤملا هللا رادـــقأ ىـــلع ربـــصلاو،هللا ةيـــصعم نـــع ربـــصلاو،هللا
 غــيلبتل ىبــتجم ّيبــن رــمأ عــم بــسانتي اــمب يناــميإلا جّهوتلاــب ةعبــشم ةروــص اــّ إ..هللا رــمأل ا ًملــستسم
 .. نيملاعلا ّبر نم ةلاسر
 هذـــه يف نـــحملا طاـــسب ىـــلع رفاـــسملا داز يـــه،ةـــغيلبةـــظعوم ىـــلع ةـــصقلا ةـــمتاخ يف نآرـــقلا زـــّكري و
 ىـــلعأو ..كوـــشلا نـــم َّدـــُق دـــق هـــقيرط ناـــك نإو دهـــشلا نـــم ىـــلحأ هـــتبقاع ربـــصلا ّنأ يـــهو ؛ايندـــلا

١٤٤٨
٢٤/٦٣ نيوكت

١٤٤٩
٢٤/٨٣ نيوكت
١٤٥٠

)٧٨( ةيآلا /فسوي ةروس



 ىلإ هــسفنو هرــمأ ملــسي لــب هاوكــشب ىــلتبملا حوــبي ال ثــيح))لــيمجلا ربــصلا((يــه،ربــصلا تاــجرد
.هّبر
 ةـــميدق ثادـــحأ نـــم ماوـــكأ ىلإ لّوـــحتتل،ةـــيتاروتلا ةـــياورلا يف-داـــكت وأ–ةـــظعوملا ملاـــعم بـــيغتو
 ىـلع اـهرمأ رـصقي داكي ؛ةّيناميإلا حمالملا ةمئاغاهيف مالسلا هيلع))فسوي(( ةروص ودبت و،ةنكاس
.يناميإلا قّلأتلا نود يئاورلا روهظلا
:رشععباسلا
 لـهأ تداـن((هبوث كرتو اهنم ّرف املف،هسفن نع))فسوي(( تدوار دق زيزعلا ةأرما ّنأ ةاروتلا ركذت
 عرــش .تــيبلا ىلإ يــجوز هــب ءاــج يذــلا يناربــعلا اذــه ؟ىرــج اــم اورــظنا(( :تــلاقو اــهتيب

١٤٥١)).يتوص ىلعأب تخرصف ،يباصتغا لواحو يتفرغ لخد .

 زـــيزعلا ةأرـــما ناـــسل ىـــلع لوـــقي وـــه ذإ ؛صنـــلا اذـــه)ةاـــيحلا ةـــمجرت(-تـــفّرح :لـــق وأ– تـــفّفخ
،درـــفملا ال عـــمجلاةغيـــص يف لـــصتملا ريمـــضلا ثـــيح))اـــندواريل(( يأ)وناـــب قِحـــسَتل( ))ונב קחצל((
 رفــسل يربــعلا صنــلا ىــلع هــقيلعت يف))George Spurrell(())لروبــس جروــج(( دــقانلا لاــق اــمكو
 ..١٤٥٢تـــيبلا ءاـــسن عـــيمج دوار))فـــسوي(( نإ لوـــقت نأ اـــنه تدارأ زـــيزعلا ةأرـــما ّنإـــف ؛نيوـــكتلا
،ةـبيرلا باـب اهـسفن ىـلع حتفت لوقلا اذ  زيزعلا ةأرما ّنإ ذإ ؛ةصقلا قايس يف ركنم دهشم اذهو
 نـــم عـــطقملا ســـفن ّنأ اــمك !اـــهاوعد ةّحـــص نــع تـــيبلا يف ءاـــسنلا لأــسي نأ ةـــصرف اـــهجوز حنــمتو
١٤٥٣))فـسويب(( زيزعلا ةجوز تلتخا امل تيبلا يف دحأ نكي مل هّنأ ةّرم معزي ذإ ؛برطضم ةّصقلا

١٤٥٤.تيبلا يف نمب ةدجنتسم تخرص دق زيزعلا ةأرما ّنأ ىرخأ يف معزيو

١٤٥١
٩٣/٤١ نيوكت
١٤٥٢

 George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of؛رظنا
Genesis, p. ٤٨٢

١٤٥٣
٩٣/١١ نيوكت ؛رظنا
١٤٥٤
٩٣/٤١ نيوكت ؛رظنا



 دوارـت تـناك اـمل زـيزعلا ةأرـما ّنأو ةـعقاولا ةـقيقح هرـيرقتب تاـضقانتلا هذـه زواجتيف ميركلا نآرقلا اّمأ
))فــسوي(( ماــ اب اهــسفن نــع ةــمهتلا عفدــت ىتــح هــيلإ تــماقف؛زــيزعلا لــخد،هــسفن نــع))فــسوي((
:هـــلهأ يذؤـــي نـــم ةـــبوقع نـــع تـــغابم لاؤـــسب اـــهجوز ةرداـــبم،اـــ  ةـــشحافلا ةدارإـــب مالـــسلا هـــيلع

             دارَأ نـم ءازـج اـم تـَلاَق ِباـبْلا ىدـَل اهديـس اـيَفْلَأو ٍرـبد نـم هـصيمَق تدـَقو بابْلا اَقبَتساو{
١٤٥٥}ميلَأ باَذع وَأ نجسي نَأ َّالِإ اءوس كلهَأِب

:رشعنماثلا
 ىلع فسوي ةءارب رهظأ دق– ىلاعتو هناحبس– هللا نأ ىلإ ريشي يذلا وه هدحو ميركلا نآرقلا
 ٍلبُق نم دُق هصيمَق ناَك نِإ{:لاق نيح كلذو،اهسفن زيزعلا ةأرما لهأ نم دهاش دي
 ىَأراملَفنيقداصلا نم وهو تبَذَكَف ٍربد نم دُق هصيمَق ناَك نِإونيِبذاَكلا نم وهو تَقدصَف
١٤٥٦}ميظع نُكديَك نِإ نُكديَك نم هَّنِإ َلاَق ٍربد نم دُق هصيمَق

 يئاللا ةوسنلادهش امك،
 بهذت مل امنيب،١٤٥٧}ءوس نم هيَلع انملع ام هّلل شاح{:نهلوقب،هتءاربب،نهيديأ نعطق
 فسوي ذخأف ىمح هبضغ نأ(( نع دزي مل ةصقلاب عمس نيح زيزعلا ّنأنم رثكأ ىلإ ةاروتلا
١٤٥٨.))نجسلا تيب يف هعضوو

:رشع عساتلا
،هرمأ ّلك يف هب ريجتسملا،هّبر ىلع لّكوتملا ةروص يف مالسلا هيلع))فسوي(( نآرقلا رهظي
 نأ دعب،رمألا هديب نمل ماحرتساو عوضخو لّلذت يف لوقي وهف  .. هنأش ّلك يف هيلإ بينملاو
 َّالِإو{:اهجوزل ةّيدوبعلا ةنحم ءانثأهيلع ةطلستملاو هيف ةبغارلا ةأرملا ةنتف هسفن راطقأب تطاحأ
 يف صالخإلا ىهتنم اذهو ..١٤٥٩}نيلهاجْلا نم نُكَأو نِهيَلِإ بصَأ نهديَك ينع فِرصَت
 هنع فرصَف هبر هَل باجَتساَف{:رمألا هديب نم هل باجتسا دقو ..زيزعلا ّيوقلاب ةراجتسالا

١٤٥٥
)٥٢( ةيآلا / فسوي ةروس ١٤٥٦
)٨٢-٦٢( تايآلا/ فسوي ةروس ١٤٥٧
)١٥( ةيآلا/ فسوي ةروس ١٤٥٨
٠٢-٩٣/٩١ نيوكت ١٤٥٩
)٣٣( ةيآلا/فسوي ةروس



..١٤٦٠}ميلعْلا عيمسلا وه هَّنِإ نهديَك

 كـلمت الـف؛ثادـحألا قفدـل تعـضخ دـق اـ أكو،ةـميظعلا ةبقنملا هذه زاربإ نع لفغتف،ةاروتلا اّمأ
.. ةظعلاو ةربعلل تاظحل فقت نأ

:نورشعلا

 نأ ىلعنجسلا ل ّضف دقمالسلا هيلع))فسوي(( نأ ىلإ ريشي يذلا وه هدحو ميركلا نآرقلا
 نجسلا باوبأهل حّتفت نأ وأ،ديرت ام هنم ةأرملا لانت نأ نيب ّري ُخ نيح كلذو،ةشحافلا فرتقي
 َّالِإو هيَلِإ ينَنوعدي امم يَلِإ بحَأ نجسلا بر َلاَق{:هرمعتاونس ىهزأ علتبتل اهيعارصم ىلع
 هَّنِإ نهديَك هنع فرصَف هبر هَل باجَتساَفنيلهاجْلا نم نُكَأو نِهيَلِإ بصَأ نهديَك ينع فِرصَت
١٤٦١}ميلعْلا عيمسلا وه

 :نورشعلاودحاولا

 نوـــنظلا فرـــصل و كـــلذ راـــهظإل تاـــيآلا ضعبـــلفـــقوت و،ءالـــج يف))فـــسوي(( ةءارـــب نآرـــقلا زرـــبأ
 ّنأـكو،هـيلع زـيكرتلا وأ هـيف لاـسرتسالا ىلإ ةاروـتلا عـست مل اـم وهو،رهاطلا ّيبنلا اذه نع ةدسافلا
.. لابتاذب تسيل،هموق نيب رهطلا ةلاسر سانلا ىلإ لمحي ّيبن ةءارب

 مامأ هضرع يف هتزمغ يذلا لجرلا ةءاربب زيزعلا ةأرما فارتعا ركذب ةاروتلا نود نآرقلا درفنا دقو
 كلَذ نيقداصلا نمَل هَّنِإو هسْفَّن نع هُّتدوار ْاَنَأ قحْلا صحصح نآلا ِزيِزعْلاةَأرما تَلاَق {:سانلا
 زيزعلا ةأرما حيرصت يفو ..١٤٦٢}نينئاَخْلا ديَك يدهي َال هّللا نَأو ِبيَغْلاِب هنخَأ مَل يِّنَأ مَلعيل
 ىلع ءارتفالا نم تناك ولو،ا اوبأ قلغت ال ةبوتلا ّنأو،مالسلا لبس نعنيضرعملل ىركذ ا ًضيأ
..نينسل هنجس يف ببستلاو ّيبن

١٤٦٠
)٤٣( ةيآلا /فسوي ةروس ١٤٦١
)٤٣–٣٣( ناتيآلا/ فسوي ةروس ١٤٦٢
)٢٥-١٥( ناتيآلا/فسوي ةروس



نورشعلاويناثلا

 ةّصقلا رود وه،نآرقلل فلتخملا هّجوتلل ةّجح حضوأ ّنإ(( :))نامدلو .ر نيلرام(( ةدقانلا تلاق
 .لوسرك فسوي ةّيصخش نم هفشكت امو،لكك ةّصقلا يف دّيسلا ةجوزل )sub-plot( ةّيلخادلا
 لمعتسي نآرقلا ّنأ فيك ّنيبتو،ةّيباتكلا ةياورلل ةلئاهلا نآرقلا ةفلاخم اًضيأ ةثداحلا هذه رهظت
 هذهل لامعتسا نم نآرقلا هرهظي امل ةجيتنك .اهردصم ناك امهم،ةحاتملا ةداملا ةفلتخم ةقيرطب
 رهظُت ...ةصاخلا هتطخ ىلع هدامتعا نم هللا ىلع اًدامتعا رثكأ فسوي رهظي ؛ةّيلخادلاةصقلا
 ىلع هرهظت كلذب يهو،هسفن ذاقنإ لبق،ةجوزلا،هريغ ذقني وهو فسوي نآرقلا يف ةّصقلا هذه
١٤٦٣)).هللا ةادأ-غلبأ ةروصب– هّنأ

:نورشعلاوثلاثلا

 اـــهتحفل دـــق ءاـــفجع لبانـــس عبـــس ىأر مث(( :رـــصم مكاـــح مـــلحل ةاروـــتلا فـــصو يف ءاـــج
 يــه،رــمثلا فــفجتف رــصم يف بــ  يتــلا حيرــلا ّنأ داــّقنلا رــكذ.١٤٦٤)).اــهءارو ةــتبان

 أــطخلا اذــه فــشكيو .نيطــسلف يف يتــلا يــهف ةّيقرــشلا حاــيرلا اــّمأ،١٤٦٥ ةيوارحــص حاــير
 اـنه يوارـلا ّنإ))لروبـس جروـج(( دـقانلا لاـق دـقو،رـصم دالـب ةـعيبطب صنـلا اذه فاضأنم لهج
١٤٦٦.)٧١/٠١ لايقزح،٤/٨ نانوي،٣١/٥١ عشوه(نيطسلف يف ةرّمدملا حيرلا ىلإ راشأ دق

.يملعلا اهئطخ يف ةاروتلا انه ميركلا نآرقلا عباتي ملو

١٤٦٣
Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the 

Qur’an, in The Muslim World, January ٥٨٩١ , V. ٥٧ , N.١, pp.٩- ٠١
١٤٦٤

١٤/٦ نيوكت
١٤٦٥

 :٢ Gordon Wenham, Word Biblical Commentary, Volume؛رظنا
Genesis ٦١ - ٠٥ , Dallas, Texas: Word Books, ٨٩٩١ , CD edition

١٤٦٦
 George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of؛رظنا

Genesis, p. ١٩٢



:نورشعلاو عبارلا

 هايؤر ليوأتل هيعدتسي نم نجسلا يف))فسوي(( ىلإ لسرأ دق نوعرف نأ ىلإ ةاروتلا بهذت
 هيلع حرتقا مث،هملح هل رسفو،))نوعرف ىلع لخدو هبايث لدبأو قلحف،نجسلا نم هب اوعرسأف((
 نآرقلا يف ةر وصلا ودبت و..١٤٦٧رصم ضرأ ىلع هلعجيلا ًميكحوا ًريصب ًالجر راتخي نأ
 ىلع راشأ يذلا وه نجسلا نم اجن يذلا))فسوي(( بحاصف،كلذ ريغ ىلع١٤٦٨ميركلا
 امنإو،كلملا ىلإ))فسوي(( بهذي مل و،كلملا ايؤر ليوأت هنم فرعيل قي ّدصلا ىلإ هلسري نأ كلملا
 ثاغي هيف ماعب ر ّشبو،ةنحملا هذه زايتجا نم دالبلا نّكمي يذلا لحلاب راشأو لب،ملحلا ر ّسف
١٤٦٩.ا ًنيجسدعب لازي ام وهو،نورصعي هيفو سانلا

:نورشعلاوسماخلا

 قيرطلا هل مسرو،رصم كلمل ملحلا رسف نأ دعب))فسوي(( ّنأ ركذ يذلا وه هدحو نآرقلا
 ضرع يذلا ريطخلا بصنملا لبقي نأ ممشو ءابإ يف ضفر،مالسب ةمزألا نم جورخلل حيحصلا
 هيلإ بسن امم،هضرع ةهازنو هتءارب نم-ا ًعيمج سانلاو لب– هلاجرو كلملا ققحتي ىتح،هيلع
 كبر ىَلِإ عِجرا{،نينس عضب نجسلا يف ثبلي نأ يفا ًببسناك يذلا كاذ،زيزعلا ةأرما نأشب
 كلملا ملعامل و .١٤٧٠}ميلع نهديَكِب يبر نِإ نهيديَأ نعَّطَق يتاللا ةوسنلا ُلاب ام هْلَأساَف
 ينْلعجا َلاَق{،تابثو ةقث يف قيدصلا م ّدقت ذئدنع،نجسلا نم هجرخأو،هب ّرسرمألا ةقيقح
 يف ةلماك ةيلو ؤسملا))فسوي(( لمحتي اذكهو،١٤٧١}ميلع ٌظيفح يِّنِإ ِضرَألا ِنئآزخ ىَلع
١٤٧٢ةمالسلاو نمألا أفرم ىلع ةنيفسلا يسري نأ يف رمألا رخآ حجنيو،ةعاجشو قدص

،

١٤٦٧
٦٣-١٤/٤١ نيوكت ١٤٦٨
)٨٤-٥٤( تايآلا/فسوي ةروس ١٤٦٩
)٩٤( ةيآلا /فسوي ةروس ١٤٧٠
)٠٥( ةيآلا / فسوي ةروس ١٤٧١
)٥٥( ةيآلا /فسوي ةروس ١٤٧٢
 )٧٥-٦٤( تايآلا / فسوي ةروس



 كلملا ضرعي نأ امو،كلملل ملحلا قي ّدصلا رسفي نأ امف،ةاروتلا يف ا ًمامت كلذ سكع رمألاو
١٤٧٣.ا ًروف هلبقي ىتح،هيلع رمألا

 :نورشعلاوسداسلا
 قــّلعتي اــم يف ةــّيباتكلا ىرــخألاو ةــّينآرقلا ةــّصقلا نيــب قراــفلا يف))نامدــلو .ر نيلراــم(( ةدــقانلا تــلاق
 ةـــياورلا يف اـــ مات اًروـــضح رـــضاح هللا((:اـــهكيرحتو ثادـــحألا ةعانـــص يف هناحبـــس هللا ةئيـــشم لـــمعب
،هــتوخإ دــي ىــلع بــجلا يف فــسوي عــض ُو اــمل . ّيــلكلا ينوــكلا هروــضح دــكأتي كلذــبو ؛)ةــّينآرقلا(
 .اـم رـمأل ةـمالع اّ أ ىلع ت َد َب ةوخإلا ةريغ ّىتح.هولعف امبام موي يفمهئ ّبنيس هنأ هل هللا فشك
 ّنإ مـهل ًالئاـق،هللا يف هـتقث عـضوو مهرـمأ يف مهوـبأ بارتـسا،هوـفرتقا اـمل اًرّوزـم ًاليـلد ةوخإلا م ّدقامل
 ّنأ انرّكذــي نآرــقلا نــكل،هءاــفخإ اولواــح،فــسوي اودــجو نيذــلا نورفاــسملا .م وــغأ دــق نيطايــشلا
 دـق هـّنأ-هيرتـشم تـيب يف فـسوي ّرقتـسا اـمل-ىرـخأ ةّرـم عماـسلا هللا ر ِّك َذـُي .نوـلعفي اـم ملعي هللا
١٤٧٤)).هتدارإل اًعبت نيحلفملا نم كلذ دعب هلعجيسو ناكملا كاذ يف فسوي عضو

نورشعلاوعباسلا
 فــس وي ىلا رــصم ىلا ضرالا لــك تءاــج(( :تاونــس عبــسل ةــعا ا تلــصح اــمل هــنأ ةاروــتلا يف ءاــج
..١٤٧٥))ضرألا لك يف ا ًديدش ناك عوجلا ّنأل ا ًحمق يرتشتل

 ةحاــسم ّنأ فرــعي ناــك اــم فــلؤملا ّنأ ّيــلجف اــ يملع اــمأ .. اــًيخيراتو اــًيملع ةــلطاب ىوــعد هذــهو
 يبــطق دــحأ وأاــبوروأ ىــصقأ نــم ساــنلا رفاــسي نأ ل وــقعملا ريــغ نــمو،هــنهذ يف اــمم ربــكأ ةــسبايلا
 لــصاوت لئاــسو دوــجو مدــع نــع ًالــضف ذإ؛ةــعاجم ماــيأ يف ماــعط ىــلع لوــصحلل رــصم ىلإ ضرألا
 نأ مهنــــكمي ال ةـــعا ا مهتحاـــتجا نيذـــلا ماوـــقألا ّنإـــف،ةبغـــسملا ماـــيأ ةـــنوؤملل رـــصم نيزـــخت ةـــفرعمل
  ..ا ًروهش ليحرلا ةنؤم نوكلمي ال ًالصأ مه م أل رصم نم ماعطلا ىلع لوصحلل ا ًروهش اورفاسي

١٤٧٣
٦٤-١٤/٧٣ نيوكت
١٤٧٤

Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the 
Qur’an, in The Muslim World, January ٥٨٩١ , V. ٥٧ , N.١, p. ١١

١٤٧٥
١٤/٧٥ نيوكت



))فــسوي(( نــمز يف ةــعاجملل تــضرعت دــق اــهلك ضرألا ّنأ اــًعطق تــبثي ال،ةــّيخيراتلا ةــيحانلا نــم و
 نـــم ا ًرهاـــط ىـــقبيل،نيـــشملا يخيراـــتلا لـــلخلا اذـــه يف-لـــباقملا يف-نآرـــقلا عـــقي ملو ..مالـــسلا هـــيلع
.خيراتلا ىلع ءارتفالا سجر
نورشعلاونماثلا
 دــق))بوــقعي(( ّنأ تفاــضأةاروــتلا ّنــكل،١٤٧٦))نادــلبلا عــيمج يف ةــعاجم تثدــح(( :ةاروــتلا يف ءاــج
 نـــم ًاليـــلقو ضرألا ىنـــج ريـــخ نـــم مكتـــيعوأ اوألـــماو :لـــجرلل ةـــيده مـــكعم اوذـــخ(( : هـــئانبأل لاـــق
 يف،مهبـصت مل ةـعا ا ّنأ ىـلع ّلدـي اـمب١٤٧٧)).زوـللاو قتـسفلاو نذاللاو ءاريثكلاولسعلاو ناسلبلا
  اـهيَأ اي ْاوُلاَق هيَلع ْاوُلخداملَف{:ةمدعم هبش تناك))بوقعي(( ةلئاع ّنأ ينآرقلا صنلا رهظأ نيح
   يِزـجي هـّللا       نِإ آـنيَلع ْقدـصَتو َلـيَكْلا اـنَل فوَأـَف ةاـجزم ةعاَضِبِب انْئِجو رُّضلا انَلهَأو انسم زيِزعْلا
.)ةاجزم( ةميقلا ةفيعض مهتعاضبو،لاحلا نم قيض يف ةوخإلاف١٤٧٨}نيقدصَتمْلا
:نيرشعلاوعساتلا

،اوملعي نأ نود،هيلإ هوعفد ام مهيلإ ّدرو،رصم ىلإ هتوخإ))فسوي(( در امل هّنأ ةاروتلا يف ءاج
 مهدحأ حتف نيحو(( :))بوقعي(( مهيبأ ىلإ رمألا اذه ةوخإلا نم دحاو فشتكا
 دقل« :هتوخإل لاقف ؛لدعلامف يف ةعوضوم تناك ا أل هتضف حمل ،هرامح فلعيل ناخلا يف هلدع
 نيدعترم ضعب ىلإمهضعب علطتو ،م ولق تصاغف .»يلدع يف يه اه اورظنا ،يتضف يلإ تدر
 اوئجوف دق اًعيمج ةوخإلا ّنأ كلذ دعب أرقن اننأ ريغ،١٤٧٩))؟انب هللا هلعف يذلا اذه ام« :اولاقو
 يف هتضف مهنم دحاو لك دجو مهلادع غيرفت يف اوعرش ذإو(( :مهيبأ ىلإ رمألاب

١٤٧٦
١٤/٤٥ نيوكت
١٤٧٧

٣٤/١١ نيوكت
١٤٧٨

)٨٨( ةيآلا /فسوي ةروس
١٤٧٩

٨٢-٢٤/٧٢ نيوكت



 ةياورلاولخت نيح يف،١٤٨٠)).فوخلا م  دبتسا ىتح كلذمهوبأو مه اوأر ،هلدع
 نم رضحمبو،ةدحاو ةّرم ناك رمألا اذه فاشتكا ّنأ ركذت اّ إ ذإ ؛ضقانتلا اذه نم ةّينآرقلا
 انُتعاَضِب هذـه يغبَن ام اَنابَأ اي ْاوُلاَق مِهيَلِإ تدر مهَتعاَضِب ْاودجو مهعاَتم ْاوحَتَفاملو{بألا
١٤٨١}ريسي ٌليَك كلَذ ريعب َليَك دادزَنو اَناخَأ ُظَفحَنو انَلهَأ ريمَنو انيَلِإ تدر

 :نوثالثلا

 وــهو( نوــعرفلل-اــهيلع اــمو اــهيلع نــم– رــصم ضرأ لــك ىرتــشا دــق))فــسوي(( ّنأ ةاروــتلا معزــت
 ضرألا تألتـما نأ دـعب )اـًفنآ كـلذ ىلإ انرـشأ اـمك،دـعب رـصم يف لمعتـسا دـق نكي ملحالطصا
.خيراتلا اهيفنيىوعد يهو،١٤٨٢ا ًعوج

،اــًبونج١٤٨٣ةيــصوقلا نــم دــعبأ ىلإا ًدــبأ مهذوــفن اودــمي مل سوــسكهلا نأ ىرــتنيخرؤــملا ةرــهمج نإ
 لـمح نـم رـخآ اـمبر–))سيـفوـبأ(( هـب ماق،))روحتح يب(( ميلقإل ريصق تقؤم لالتحا يف الإ مهللا
،رــمألا اذــه هــل مت دــق سوــسكهلا نــم هريــغ نأ ىــلع يــقيقح لــيلد نــم كاــنه سيــلو– بــقللا اذــه
،لــقألا ىــلع كــش عــضومف،ءاوــسلا ىــلع ىلفــسلاو اــيلعلا رــصم نــم بئارــضلل مهتياــبج رــمأ اــمأ
 هـيلع ىـضق مـهو ىوـس تـسيل،اـهلك دالبـلل سوـسكهلا لالتـحا ىرـت يتـلا رـظنلا ةـهجو نأل كلذ
 ءارو اـــميفاــًقالطإ اومدــقتي مل ةازـــغلا نأ حوــضو يف نمــضتي يذــلا))ازوماـــك(( كــلملل ريــبكلا صنــلا
 زـكرم نينوـمشألا())نوـمخ(( دـنع مهدـح ءاـسرإ ىلإ لـيلق دـعب اورطـضا م أ ىلإ ريشي يذلاو،نيلبج
١٤٨٤.)يولم

١٤٨٠
٢٤/٥٣ نيوكت
١٤٨١

)٥٦( ةيآلا /فسوي ةروس
١٤٨٢

٦٢–٧٤/٣١ نيوكت ١٤٨٣
Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, 

p, ٨١١٤٨٤
٥٤١-٣٤١ ص،ةميدقلا رصم يف ريرحتلا تاكرح،نارهم يمويب دمحم .د



 :نوثالثلاو دحاولا
 لغتـــسا دـــق ذإ؛مهيـــلع لاـــبوو نييرـــصملا ىـــلع ةـــمقن هـــّنأكو مالـــسلا هـــيلع))فـــسوي(( ةاروـــتلا رـــهظت
 هــنأ اــمك،١٤٨٥ ةــعا اتاونـس
١٤٨٦))رــصم ضرأ تاريــخ(( مهيــطعي نأ مهدــعو هــلهأو هاــبأ اــعد امدــنع

 ّقــح ال دــلبلا لــهأ ّنأــكو؛
 .مهضرأ يف مهل
 ىـــلع ةـــسادقلا ةـــلاه ءافـــضإ نـــم و،نييرـــصملا ريـــقحت يف يرـــصنعلاثيدـــحلا اذـــه نـــم نآرـــقلا وـــلخي
. ّرشو لابو ال،ةمعنو سانلل ةمحر ءايبنألا ةثعبف ..نييليئارسإلا
:نوثالثلاويناثلا

 فلاـخي رـمأ وـهو،١٤٨٧نوـعرف ةاـيحب مـسقلا رّرـكي ناـك مالـسلا هـيلع))فسوي(( ّنأ ةاروتلا تمعز
 يف سيـــلو ..ا ًك رـــشم ناـــك كـــلملا اذـــه ّنأ اـــنملع اذإا ًءوـــس رـــمألا دادزـــيو .. ةمـــصعلاو ةوـــبنلا ماـــقم
!ءيش كلذ نم نآرقلا
:نوثالثلاوثلاثلا
 نـظلا نسح لامج مالسلا امهيلع))فسوي((و))بوقعي(( نييبنلا ةيصخش لالخ نم نآرقلا  زرب ُي
))بوــقعي(( اذــهف .. ءالتــبالا ّرــم دــعب هاــنج بذــعو،نمؤــملا بــلق يف هــتميقو،١٤٨٨لــجو زــع هللااــب
   ينيتْأـي نَأ هـّللا ىسع{:هنبا قارف نم لاوط نينس دعبلوقي نأالإهناسل كلمي ال مالسلا هيلع

١٤٨٥
٧٤/٠٢ نيوكت ١٤٨٦
٨١ /٥٤ نيوكت ١٤٨٧
-٣٣ /٥ ىتم ؛ ًالصأ فلحلا نم عنملاب )ليجنإلا( ديدجلا دهعلا يف رمألا ءاج دقو .٦١–٢٤/٩ نيوكت

!٥/٢١ بوقعي،٧٣ ١٤٨٨
 ،ِيب يِدْبَع ِّنَظ َدْنِع ا َنأ َىلاَع َـت ُهَّللا ُلوُقَـي((: َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق: َلاَق، ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَرْـيَرُه ِيبَأ ْنَع

 ََّىلِا َبَّرَقَـت ْنإ َو ،ْمُهْـنِم ٍْريَخألَم ِيف ُهُتْرَكَذألَم ِيف ِينَرَكَذ ْنإ َو ،يِسْفَـن ِيف ُهُتْرَكَذ ِه ِسْفَـن ِيف ِينَرَكَذ ْنإ َف ،ِينَرَكَذاَذِا ُهَعَم اَنأ َو
 باتك ،يراخبلا هاور .)). ًةَلَوْرَه ُهُتْيَـتأ يِشَْمي ِيناَتأ ْنِاَو ،اًعاَب ِهْيَلإ ُتْبَّرَقَـتاًعاَرِذ َّىلإ َبَّرَقَـت ْنإ َو ،اًعاَرِذ ِهْيَلِا ُتْبَّرَقَـت ٍْربِشِب
 ،))كسفن يف ام ملعأ الو يسفن يف ام ملعت(( :ىلاعت هللا لوقو ،))هسفن هللا مكرذحيو(( :ىلاعت هللا لوق باب ،ديحوتلا

)٥٧٦٢( /ح ،ىلاعت هللا ركذ ىلع ّثحلا باب ،رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك ،ملسمو ،)٥٠٤٧(/ح



،١٤٨٩}   ميــكحْلا ميـلعْلا وــه هـَّنِإ اــعيمج مـِهِب
،ةقرــسلاب مهتــم هــنأ ّنــظ يذــلا

   هـّللا ىـسع{:ةـليوط نينـس ذـنم باـغ يذـلا،رـصم يف ّلـظ يذـلا
١٤٩٠}ميكحْلا ميلعْلا وه هَّنِإ اعيمج مِهِب ينيتْأي نَأ

.
.ةاروتلا يف ءيش كاذ نم سيلو ..١٤٩١

:نوثالثلاوعبارلا
،نآرــقلا يف هــنم اًدــعب رــثكأ سدــقملا باــتكلا يف هــلإلا ودــبي(( :))نامدــلو .ر نيلراــم(( ةدــقانلا لوــقت
 ّنأ ّنيـــح يف،ةريـــثكلا تايـــصخشلا لـــك ةاـــيح يف ًالخدـــت رـــثكأو،فـــسويب هـــتقالع يف اًزـــيكرت ّلـــقأو
  ىرـــخألا تايـــصخشلا ىـــقبتو،ةـــمئاد ةروـــصب اـــههجويو هلوـــسر ةاـــيح يف لّخدـــتي نآرـــقلا يف هـــلإلا
اـــهطابتراو ةـــّينآرقلاةـــّصقلا )ةـــّيئاغ( رـــهظي هـــّنأل ؛مـــهم قراـــف اذـــهو ..١٤٩٢.))اًحوـــضو لـــقأو ةـــتهاب
.يدرسلا قيوشتلا مه نع اهداعتباو،ئراقلا ىلإ ةمكحم ةّيناميإ ةلاسر هيجوتب رشابملا
 :نوثالثلاوسماخلا
 ّيبــن اذــهف ؛ةــّنجلا يف ميــعنلاو ةــحارلا بــلط يف الإ نوــكت نأ نــكمي ال نمؤــملا ةــياغ ّنأ نآرــقلا رــهظي
   نــم يــنَتيَتآ دــَق بر{:-هــيلع هناحبــس هللا مــعن ددــعي وــهو–لوــقي مالــسلا هــيلع))فــسوي(( هللا
ةرــخآلاو ايُندــلا يــف يــيلو تــنَأ ِضرَألاو تاوامــسلا رطاــَف ثــيداحَألا ِلــيِوْأَت نــم يــنَتمَّلعو كــْلمْلا
 َل    وـسرلاو هـّللا ِعـطي نـمو{:نـسحم ّلـك لآـم اذهو ..١٤٩٣}نيحلاصلاِب ينْقحْلَأو املسم ينَّفوَت

١٤٨٩
)٣٨( ةيآلا/فسوي ةروس
١٤٩٠

)٣٨( ةيآلا/فسوي ةروس
١٤٩١

)ةّينورتكلإ ةخسن(فسوي ةصق نم ةدئاف٠٠١،دجنملا حلاص دمحم

١٤٩٢
Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches to ‘Biblical’ Materials in 

the Qur’an,’ in The Muslim World, January ٥٨٩١ , V. ٥٧ , N.١, p.٥
١٤٩٣

)١٠١( ةيآلا/ فسوي ةروس



   كئــَلوُأ نـس          حو نيحلاـصلاو ءادهـشلاو نيقيدـصلاو نييـِبنلا نـم مِهيـَلع هـّللا مـعْنَأ نيذـَّلا عـم كئـَلوُأَف
! ةاروتلانع ةعيدبلا ةتفللا هذه بيغتو..١٤٩٤}اًقيفر
:نوثالثلاوسداسلا
، مـــهل م َّدـــَق هـــّنأو،هـــيلع اوم ِدـــَقاـــمل هـــتوخإ ىلإماـــعطلا مّدـــق دـــق))فـــسوي(( ّنأ ةاروـــتلا ركذـــت
 ةـــّصقلا يف حيـــبقلا رـــكنملا اذـــهل رـــثأ الو،١٤٩٥اـــًعيمج اوركـــس ّىتـــح ؛مـــهعم هـــنم))فـــسوي(( برـــشو
.ةّينآرقلا
:نوثالثلاوعباسلا
 ضراــعي رــمأ وـهو١٤٩٦.هــيبأ ةاـفو ىــلع ماـيأ ةعبــس ةدـمل ةــحانم ماـقأ دــق))فـسوي(( ّنأ ةاروــتلا ركذـت
.ينآرقلا ّصنلا يف اًركذ هل ىرن ال كلذلو ؛ردقلاو ءاضقلاب مهاضرو،مهربصو،ءايبنألا دّلجت

:نوثالثلاونماثلا
:هــتوخإللاــق امدــنع كــلذو ؛ةحارــص بذــكلا فراــق دــق مالــسلا هــيلع))فــسوي(( ّنأ ةا روــتلا معزـت

 ةــثالث كــلذ لــجأل مهنجــس دــقو١٤٩٧))ةــّيمحملا ريــغ اــنروغث فاــشتكال متــئج دــقو ،سيــساوج متــنأ((

١٤٩٤
)٩٦( ةيآلا/ءاسنلا ةروس
 اوبرشو(( )وّمِع وركشيو وتشيو())ומעורכשיוותשיו(( لوقي يربعلا صنلا،٣٤/٤٣ نيوكت١٤٩٥

 ّنأ يفني ال : ًال وأ كاذو ؛رخآ ىنعم ىلإ))اوركسو(( ةملك مجرتت نأ تامجرتلا ضعب تلواح دفو))هعم اوركسو
 ّنإ لوقلا عم ةّيلج ةروصب ميقتسي يربعلا صنلا :اًيناثو،ركسملا اذه اوبرش م أو،هتوخأ ىلإ رمخلا م ّدق دق))فسوي((
 επιον δε και(( :ةّينيعبسلا ةمجرتلا يف دراولا ىنعملا سفن وهو )مهيخأ عم اوركس( دق ةوخإلا نأ وه هانعم

εµεθυσθησαν µετ' αυτου((،يمارآلا موجرتلاو: ))ةّينايرسلا اطيشبلاو))הימעויורוויתשו: 
 Biberuntque et inebriati sunt cum((:تاجلوفلاو ))      ܘܪܘ     ܐܘ((

eo((،ةّيبرعلا تامجرتلا :اًثلاث )حيحصلا ىنعملا تقفاو و ،ةّيبرغلا تامجرتلا ضعب تاذوذش عبتت مل )ا داع ريغ ىلع!
١٤٩٦

٠٥/٠١ نيوكت ؛رظنا
١٤٩٧

٢٤/٩ نيوكت



اــّمأ ..كـلذ نــم ءيـش ميرــكلا نآرـقلا يف درــي ملو ..١٤٩٩ةّيـضفلا هــسأك ةقرـسب مــهم او،١٤٩٨ماـيأ
 دـــحأ عـــضو نأـــب مهدـــحأهـــل اوـــكرتي ىتـــح هـــتوخإ جاردتـــسا نـــم مالـــسلا هـــيلع))فـــسوي(( هـــلعف اـــم
:))مزح نبا دمحم وبأ(( مامإلا لاق امكف؛هلحر يف سئافنلا

هـلخدأ دق ناك يذلا وه لب عاوصلا اوقرسي مل مهو،ن وقراسل مكنإ:هتوخإل فسوي لوق امأو((
.هوعابو هيبأ نم هوقرس م أل،مالسلا هيلع قدص دقف،م ود هيخأ ءاعو يف
؛قداـص كـلذ يف وـهو،كـلملا عاوـص دـقفن:لاـق اـمنإو،عاوـصلا متقرـس مك ّنإ مالسلاهيلع لقي ملو
))كش الب هلا ًدقاف ناكف هل دجاوريغ ناك هنأل

١٥٠٠.. 
    مــــــــُكَّنِإ ريــــــــعْلا اــــــــهُتيَأ نِّذؤــــــــم نَّذَأ{:لوــــــــقي نآرــــــــقلا ّنإ اــــــــًضيأ لاــــــــقي نأ نــــــــكمي اــــــــمك
))فــسوي(( ةــطخ لــع عــلّطي مل هــّنأ ودــبيو،مالــسلا هــيلع))فــسوي(( ريــغ نّذؤملاــف١٥٠١}نوُقِراــسَل
 ..١٥٠٢ فارـصنالاب موـقلا ّمـهاـمل كـلملا عاوـص باـيغ نـم هـل رـهظ اـمب لاـقف،ا  رـساـهرمأ رـّبد يتلا
١٥٠٣كــلملا تاــكلتمم دـحأل))فــسوي(( عــضو رـيرقت يف نآرــقلا تكراــش دـق اهــسفن ةاروــتلا ّنأ اـًملع

.مهتعاضب يف
:نوثالثلاو عساتلا
/٥٤ لــصفلا تـحت))The New American Bible((ةـمجرت ىــلع يكيلوثاـكلا قـيلعتلا راـشأ
– ي ِوـــــــَه َـيلا ردـــــــصملا ىلإ نادوـــــــعي اـــــــمهو– أ٧٤/٥ و٦٤/١٣ نيوـــــــكت يــــــّصن ّنأ ىلإ٥١-٩
 ّصـــن ّنأ نيـــح يف .. رـــصم ضرأ ىلإ هـــتوخإو هاـــبأ هـــمساب ىعدتـــسا نـــم وـــه))فـــسوي(( ّنأ ناركذـــي

١٤٩٨
٢٤/٧١ نيوكت ؛رظنا
١٤٩٩

٦-٤٤/١ نيوكت ؛رظنا
١٥٠٠

٨٩٢-٧٩٢ /٢،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا،مزح نبا ١٥٠١
)١٧( ةيآلا /فسوي ةروس ١٥٠٢
 ةسسؤم :توريب،قحيوللا نمحرلا دبع /ت،ناّنملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت ،يدعسلا ؛رظنا

٣٠٤-٢٠٤ ص،م٢٠٠٢،ـه٣٢٤١،ةلاسرلا ١٥٠٣
.))نيماينب(( هيخأ لحر يف ةضفلا ةساط عضوب رمأ هنأ ةاروتلا ركذت



 ةوعدــب ماــق نــم وــه نوــعرف ّنأ ركذــي-يميهوــلإلا ردــصملا ىلإ دوــعي وــهو–٠٢-٥٤/٦١ نيوــكت
.رصم ىلإ ةرجهلل))فسوي(( لهأ
:نوعبرألا

 اذــهو،سيــسمعر ضرأ هــتوخإو وــهنكــس دــق مالــسلا هــيلع))فــسوي((  ّنأ١٥٠٤ةاروــتلا ترــكذ
-٨٠٣١( رــــــشع ةعــــــساتلا ةرــــــسألا لــــــبق لمعتــــــستمل))سيــــــسمعر(( ةــــــملك ّنأل  يخيراــــــت أــــــطخ
))فــسوي(( رــصع يأ )م.ق٥٧٥١-٥٢٧١ يلاوــح( سوــسكهلا رــصع ذــنم سيــلو )م.ق٤٩١١
 The New((سدقملا باتكلا ىلع يكيلوثاكلا قيلعتلا فرتعا دقو .١٥٠٥مالسلا هيلع،قي ّدصلا

American Bible((١٥٠٦.ةيخيراتلا ة ّلزلا هذ ٤٧/١١ نيوكت ىلع هقيلعت يف

:نوعبرألاو دحاولا
 اـمل هـّنأو،هـلةدجاـس اـًبكوك رـشع دـحأو رـمقلاو سمـشلا ّنأ مـلح دق))فسوي(( ّنأ ةاروتلا يف ءاج
 ينــنأ اــًقح نــظتأ ؟هــتملح يذــلا اذــه مــلح يأ(( :هــل لاــقو،هوــبأ هرــهتنا ؛هــيبأ ىــلع مــلحلا اذــه ّصــق

 ّمأ ّنأ اـــــ اذ ةاروـــــتلا نـــــم مـــــهفيو،١٥٠٧))؟ضرألا ىلإ كـــــل ينـــــحننو يتأنـــــس كـــــتوخإو
 نأ دــعب رــصم يف))فــسوي(( ىلإ هــئانبأو))بوــقعي(( رفــَس نــم ةــليوط ةرتــف لــبق تــيفوت دــق))فــسوي((

 يبـنلا))فـسوي(( مـلحل ىنعم ال ذإ؛اهسفن ةاروتلا ئطخت انهو ..١٥٠٨اهمكاح دنع ةوظح اذ راص
 ..ةنحملا نم جرخي نأ لبق تيفوت دق هّمأ ّنأ مادام؛قح ايؤر هتقيقح يف وه يذلا

١٥٠٤
١١ /٧٤ نيوكت ١٥٠٥
١١١ /٣،ليئارسإ،نارهم يمويب دمحم .د

١٥٠٦
" The region of Rameses: … The name Rameses, however, is an 

anachronism, since this royal name did not come into use before the 

end of the fourteenth century B.C., long after the time of Joseph." (The 

New American Bible, p. ٤٥ )
١٥٠٧

٧٣/٠١ نيوكت
١٥٠٨

٥٣/٨١ نيوكت ؛رظنا



 ةّصقلا تأدب دق ذإ ؛هنيعب عضوملا اذه يف اهقسانتو ةّينآرقلا ةّصقلا لامك رهظي،لباقملا يفو
 نمَل هلبَق نم تنُك نِإو نآرُقْلا اَذـه كيَلِإ انيحوَأ امِب ِصصَقْلا نسحَأ كيَلع صُقَن نحَن{:هلوقب
 يل مهُتيَأر رمَقْلاو سمشلاو ابَكوَك رشع دحَأ تيَأر يِّنِإ تبَأ اي هيِبَأل فسوي َلاَق ْذِإنيلفاَغْلا
 تبَأ اي َلاَقو ادجس هَل ْاورخو ِشرعْلا ىَلعهيوبَأ عَفرو{ىلاعت هلوقب تمتخو١٥٠٩}نيدِجاس
 يف ةاروتلا أطخ نآرقلا حلصأ انهو ..١٥١٠}اقح يبر اهَلعج دَق ُلبَق نم يايؤر ُليِوْأَت اَذـه
.ضرألا يف اًن ّك َُمم هاقلت ّىتح ةّيح))فسوي(( مأ ءاقب نم ايؤرلا هيلع تّلد امل اهتضقانم
:نوعبرألاو يناثلا
 هملح قيقحت ىلإ هتوخإ و هيبأ عم))فسوي(( ةصق ماتخ يف ريشي يذلا وه هدحو ميركلا نآرقلا
 عَفرونينمآ هّللا ءاش نِإ رصم ْاوُلخدا َلاَقو هيوبَأ هيَلِإ ىوآ فسوي ىَلع ْاوُلخداملَف{:لوألا
 اقح يبر اهَلعج دَق ُلبَق نم يايؤر ُليِوْأَت اَذـه تبَأ اي َلاَقو ادجس هَل ْاورخو ِشرعْلا ىَلع هيوبَأ
 ينيب ناَطيشلا َغزَّن نَأ دعب نم ِودبْلا نم مُكِب ءاجو ِنجسلا نم ينجرخَأ ْذِإ يب نسحَأ دَقو
 ينَتمَّلعو كْلمْلا نم ينَتيَتآ دَق برميكحْلا ميلعْلا وه هَّنِإ ءاشي امِّل فيطَل يبر نِإ يتوخِإ نيبو
 املسم ينَّفوَت ةرخآلاو ايُندلا يف ييلو تنَأ ِضرَألاو تاوامسلا رطاَف ثيداحَألا ِليِوْأَت نم
١٥١١}نيحلاصلاِب ينْقحْلَأو

 اًضيأ اذكهو،اهرخآب اهلّوأ لصتيو،اهتمتاخ ىلإ اهتمدقم دوقت،ةدحاو ةلتك ةصقلا ودبت اذكهو
 يف اهسفن يه هتركذ ام ةاروتلا لهاجتت نيح يف ..نيحلاصلا هدابعل هللا دعو قدص ىلجتي
.مالسلا هيلع))فسوي(( ايؤر رمأ نم ةّصقلا ةيادب
:نوعبرألاو ثلاثلا
))مالغلا((:٤٤/٢٢و))ןטק םינקז דלי(())ريغص ةخوخيش دلو(( :٤٤/٠٢ نيوكت نم مهفي
 نيوكت نم مهفي نيح يف،رصم ىلإ هتوخإ عم رفاس امل ًالفط ناك))نيماينب(( ّنأ))רענה((

١٥٠٩
)٤-٣( ناتيآلا /فسوي ةروس
١٥١٠

)٠٠١( ةيآلا /فسوي ةروس
١٥١١

)١٠١–٩٩( تايآلا/ فسوي ةروس



 ةياورلاتلمهأ دقو،قباسلا ثدحلا نم ةريصق ةرتف دعب دالوأة رشع))نيماينبل(( ناك هّنأ٦٤/١٢
.ةضقانتملا ةّيئزجلا هذه ةّينآرقلا
:نوعبرألاو عبارلا
 رفس نم مهفي نيح يف،ةليفكملا لقح يف نفد دق))بوقعي(( ّنأ٠٥/٣١ نيوكت يف ءاج
 ليصفتلا اذه نآرقلا يف سيلو،))ميكش(( يف نفد دق))بوقعي(( ّنأ٧/٦١ لسرلا لامعأ
.ضقانتملا
:نوعبرألاوسماخلا
 نأ اّمنإو))بوقعي(( هيداني ّالأ))بوقعي(( دعو دق ّبرلا ّنأ٥٣/٠١و٢٣/٨٢ نيوكت يف ءاج
 :))بوقعي(( ىدان دق ّبرلا ّنأ٦٤/٢ نيوكت يف ءاج نيح يف،))ليئارسإ(( مسا هيلع قلطي
!ءيش ضقانتلا اذه نم ميركلا نآرقلا يف سيلو ..))!بوقعي !بوقعي((
:نوعبرألاوسداسلا
 مهفي نيح يف،اهنم هّدري مث،رصم ىلإ هذخأي نأ))بوقعي(( ّبرلا دعو٦٤/٤ نيوكت يف ءاج
!ضقانتلا اذه نآرقلا يف سيلو .. رصم يف تام دق))بوقعي(( ّنأ٩٢-٧٤/٨٢ نيوكت نم
:نوعبرألاوعباسلا
 ةرشع مّ أ ىلع٦٤/١٢ نيوكت يف))فسوي(( ةّصق يف))بوقعي نب نيماينب(( دالوأ ركذ ءاج
 مايألا رابخأ يف مهددع اّمأ،ةعبرأ٠٤-٦٢/٨٣ ددعلا رفس يف مهددع ّنأ نيح يف،دالوأ
 نم برغألاو،ةسمخ٢-٨/١ لّوألا مايألا رابخأ يف مهددع غلبيو،ةثالث وهف٧/٦ لّوألا
 نمءيش ميركلا نآرقلا يف سيلو !))علاب(( وه،دحاو مسا يف ّالإ كرتشت ال مئاوقلا هذه نأ كلذ
!ضقانتلا اذه
:نوعبرألاونماثلا
رصم ىلإ هعم اورفاس نيذلا))بوقعي(( ةلئاع دارفأ ددع ّنأ١/٥ جورخو٦٤/٧٢ نيوكت يف ءاج
 يف سيلو،ا ًسفن٥٧ مهددع ّنأ٧/٤١ لسرلا لامعأ رفس انربخي نيح يف،ا ًسفن نيعبس غلبي
.كاذ الو اذه ميركلا نآرقلا



:نوعبرألاوعساتلا
 يفني نيح يف،ا ًقباس هل ىّلجت دق ّبرلا نأ)) َفسوي(()) ُبوقعي(( رابخإ٤٨/٣ نيوكت يف ءاج
!ايندلا يف هقلخل هروهظ وأ ّبرلا دّسجت نآرقلا
:نوسمخلا
 كلذ قرغتسا دقو.هابأ اوطنحي نأ ءابطألا هديبع فسوي رمأ مث(( :٥-٠٥/٢نيوكت يف ءاج
،))اموي نيعبس هيلعنويرصملا ىكبو .طينحتلا لامكتسال ةبولطملا مايألا يهو ،اموي نيعبرأ
 تناك  اّمنإ طينحتلا ةّدم ّنأل كلذ ؛أطخ عقاولا يف اذه(( :))نارهم يمويب دمحم(( .د لوقي و
 ةثالث اًعاونأ كانه ّنأو،سانلا رقفألو،عاونألا صخرأ ىلع-اًموي نيعبرأ سيلو-اًموي نيعبس
 قفّتت اّمنإ اّ إف-طينحتلا ةّيفيك يف وأ،ةلمعتسملا داوملا يف تفلتخا نإ-يهو،طينحتلا نم
١٥١٢)).اًموي نيعبس تناك اّمنإ طينحتلا ةّدم ّنأ ىلع،اًعيمج

 ميرـكلا نآرـقلا يف مالـسلا هـيلع))فـسوي(( ةـّصق نيـب ةـنّيبلا تاـفالتخالا هذـه ّنإ :
 هـّنأو،ةاروـتلا نـم اـًسبتقم سيـل ينآرـقلا ّصنـلا ّنأ نيـقيب عـطقتو حوض وب رهظتل،ةاروتلا يفاهلباقمو
:يف اهصخلن انّلعلو،قبس امم ترهظ ةّدع بابسأل؛نيملاعلا ّبر نم يحو
.يتاروتلا صنلا يف ةدراولا ةّيملعلاو ةيخيراتلا ءاطخألا نم ينآرقلا ّصنلا ّولخ-١
.يتاروتلا ّصنلا يف ةدراولا تاضقانتلا نم ينآرقلا ّصنلا ولخ-٢
 تـعمج ةـيتاروتلا ةياورلا ّنأ نيح يف،يئاورلاو يخيراتلا قطنملل ا اعارمو،ةينآرقلا ةياورلا قسانت-٣
  ســــفن لــــخاد ثادــــحألا ةــــكرحو يخيراــــتلا قــــطنملا عــــم قــــسانتت ال ليــــصافت َرــــكذ،بذــــبذتلا ىلإ
.ةصقلا
عــم ةــمئاوتم ةــعطق ّلكـشت ةــصقلا هذــهف ؛ةيمالـسإلا قئاــقحلا عوــمجم عـم ةــينآ رقلا ةــياورلا قـسانت-٤
 دوــــهيلا تام ّلــــسم نــــم بــــناوج عــــم ةــــيتاروتلا ةــــياورلا ضراــــعتت نيــــح يف،ةيمالــــسإلا ةــــينبلا ةــــيقب
.ىراصنلاو

١٥١٢
٩٢٢-٣/٨٢٢،ليئارسإ ،نارهم يمويب دمحم



 رـمألا اذـه ّلـتحي ال نيـح يف،ةـيناميإلا قئاـقحلا و ظعاوملاو مكحلا نم ةلمجب ينآرقلا ّصنلا عّبشت-٥
.لخادلا نم همد  ليصافت نم هيف ام عم ًاليئض ا ًزيح الإ يتاروتلا ّصنلا يف
.كلذل ةاروتلا ةفلاخمو،ءايبنألا ةمصعل ينآرقلا ريرقتلا-٦
 دارـيإ ةاـعارم عـمةورذـلا نـمز يف ناـيبلا ةـمئأ ةردـق قاـف يذـلازجعملا همظن ىلع نآرقلا ةظفاحم-٨
...ةقيقدلا ةّيخيراتلا رابخألا
(( :لوــقلا ىلإ اــهثحب يف))نامدــل و .ر نيلراــم(( ةدــقانلا تــَصُلَخ دــقو

thematic... 
.((١٥١٣

١٥١٣
Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches to ‘Biblical’ Materials in 

the Qur’an,’ in The Muslim World, January ٥٨٩١ , V. ٥٧ , N.١, p.٥





 فرصني نأ نيرّصنملا تاهبش راوغأ يف ةليوطلاةلحرلا هذه دعب يفتكي نأ لقاعلاب نسحي سيل
 نم ضيقنلا ةروصلا ىلعا ءاضو يف رفستل ؛ةقيقحلا هجو نع هلمكأب عانقلافشكي نأ نود
 ىلإ كفإلا مهسدرن نأ انيلع ّقح كلذلو ..اههجو ىلع روزلا رتس لبس ُأ امل اهيلعتناك يتلا
 ةتباثلا دئاقعلا يفوةسينكلل ةسّدقملارافسألا يف .. نكلو .. ةمهتلا تبثنو،اًشئاط هلسرأ نم
.اهيف
!حبصلا قرشأ دقف .. لّمأتو  .. أرقاف

))هلإلا مأ(( الجر زفاقتت ثيح ةّيبرعلا سئانكلا هل جّورت يذلا )يبعشلا( ركفلا ءاوجأ نعا ًديعب
 .. ةهئاتلا ةباشلا بلق رينيل فاحللا تحت نم حيسملا جرخيو .. سئانكلا تارانم قوف عوسي
 دنع ةعيرس )ةّف َل( يف ّبرلا ريطيو .. كاذ وأ سيدقلا اذهل ةزجعمك بابلا بقث نم لخديو
 .. !!!١٥١٤ةمامح لكشىلعهنورصبي مهواًحرف )نوحجرأتي( يساركلا ىلع سانلاو،سا ّد ُقلا
 نيذلا )نييوبعشلا نينمؤملا( ناذآ اهابأت )تامغن( ةّيملعلا تاّصنملا ردصت،كلذ نع اًديعب
!م اذآ ا  )ىوك ُت( يتلا تافارخلل اًحرف )نوططنتي(

***

١٥١٤
!.. يبرعلا ملاعلا يف ةّيديلقتلا سئانكلا يف)لالمإلا( ةجرد ىلإ ةعئاش،)!(ةدرابلا )بئاجعلا( هذه ّلك



 ةّينارصنلا ةساردب ةمتهملا ةّيبرغلا تاعماجلا يف يميداكألا يملعلا باطخلا يف مويلا ّرقتسا دقل
 .ةقيرع ريطاسأو ةريثك تافارخ هيتّفد نيب مضي ميدقلا دهعلا ّنأ،اهدئاقعو اهرافسأو
 هيلع))ىسوم(( ىلإ بسنت يتلا ىلوألا ةسمخلا رافسألا ةسارد ىلع ا  بصنم يملعلا دهجلا ناك
))Julius Wellhausen(())نزواهلف سويلوي(( ربتعي و.مالسلا

 ةّيهولأ ىلعىضق دقان مهأ١٥١٥
 The documentary( ةاّمسملا هتّيرظن مّدق ّنأ دعب)يبعشلا صصقلاب( اهقحلأو بتكلا هذه

hypothesis(رافسأ ّنأة رّرقم،برغلا يف ةّيملعلا ةحاسلا تحستكا يتلا و١٥١٦ ))ىسوم((–
:ةعبرأ رداصم ىلإ دوعت اّمنإو،يبنلا اذه فيلأت نم تسيل،ةسمخلا-مالسلا هيلع

 نيوكتلا رفس فصن بعوتسي.اذوهي ةكلمم يف م.ق٠٥٩ ةنس بتك:
 هيف ى َّمس ُي ّبرلا ّنأل يوهيلا ردصملاب يّمس .ددعلا رفس نم عطاقمو حورخلا رفس فصنو
.))הוהי(())ه َو ْه َـي((

 رفس ثلث بعوتسي.ليئارسإ ةكلمم لامش يف م.ق٠٥٨ ةنس بتك:
 ّبرلا ّنأل يميهولإلا ردصملاب ّيمس .ددعلا رفس نم عطاقمو جورخلا رفس فصنو نيوكتلا
.))םיהלא(())ميهولإ(( هيف ىمس ُي

 ّبرلا ىمسي هيفو .ةينثتلا رفس بعوتسي.سدقلا يف م.ق٠٠٦ةنس بتك:
 عوشي رفس كلذك لمشي لب،ةينثتلا رفس ىلع رصتقي ال وهو .))וניהלא הוהי(())انهلإ هوهي((
.كولملاو ةاضقلاو

.يلبابلا يبسلا ءانثأ نيينوراهلا ةنهكلا فرط نم م.ق٠٠٥ ةنس بتك:
 ىلع ةسمخلا رافسألا لّكشتتل،ضعبلا اهضعب يف ةعبرألا رداصملا هذه جمدب نوررحملا ماق مث
  ةافو نم نورقةينامث ةبارق دعب يأ،داليملا لبق سماخلا نرقلا فصتنم يف مويلا ةفورعملا ا روص
.مالسلا هيلع))ىسوم(( يضارتفالا اهبتاك

١٥١٥
 هتيرظن مّدق .ةّيباتكلا تاساردلاو قارشتسالا ةمئأ نم .يتوهال :)م٨١٩١-م٤٤٨١( نزواهلف سويلوي

 ،))Prolegomena zur Geschichte Israels(())ليئارسإ خيراتل ةمدقم(( :هباتك يف))قئاثولا ةّيضرف((ـل
.))Die Composition des Hexateuch(())ةتسلا بتكلا نيوكت(( هل قباسلا باتكلا يفو

١٥١٦
 ،نيقباسلا داقنلا دوهج لمكأ امنإو ،غارف نم ا  تأي ملو،رداصملل بيترتو حوضوب اهضرع نم مهأ وه

.)Wellhausen hypothesis( همساب ةّيرظنلا هذه تّيمس ،اهيف هرود مظعلو.اًساسأ اهبيترتب



 نيحفانملا نم ددع در ُطو،اهتيادب يف ةفينع ةهجاوم تيقل دق ةعبرألا رداصملا ةّيرظن ّنأ مغر
 نم اًريبك ًال وبق تدجو رشع عساتلا نرقلا ةيا  عم هّنإ ّالإ،تاعماجلا يف مهفئاظو نم اهنع
–،تناتستوربلا داّقنلا

.١٥١٧

))نامغنل ربمرت((و))Raymond B. Dillard(())درالد .ب دنومير(( ناظفاحملا نادقانلا دّكؤي و
))Tremper Longman((بّصعت نم مهيف ام ىلع– هّنأ-

!١٥١٨

 Encyclical(( يوبابلا موسرملا نم )٣٣( ةرقفلا يف ةقيقحلا هذ  هسفن ناكيتافلا فرتعا دقو

Divino Afflante Spiritu((
 نأ كيلوثاكلا نيرسفملا نم بلط ثيح )م٣٤٩١(١٥١٩

 اهيلإ أجل يتلا((ةفرعمل ةثيدحلاتاساردلاو جهانملا نم اوديفتسي
١٥٢٠)) )ةسّدقملا رافسألا باّتك(

 ثارتلا(( :هباتك يف )!ةمداص( تافارتعا))يتكدنب ريبور(( )يكيلوثاكلا( يعوسيلابألا دروأ دقو
 ّلك نع ينغت–))ميدقلا دهعلا يف ةميدقلا ةّيقرشلا ريطاسألا ةّيلاكشإ،يباتكلا ثارتلا يف يناسنإلا
:هلوقاهنمو،اهدرون نأ نكمملا نم ةجح

١٥١٧
 Michael David Coogan, The Old Testament: a very short؛رظنا

introduction, New York: Oxford University Press US, ٨٠٠٢ , p. ٦١
١٥١٨

Raymond؛رظنا B. Dillard and Tremper Longman, An Introduction to 
the Old Testament, Michigan: Zondervan, ٤٩٩١ ,p. ٧٤

١٥١٩
 ةلحرم نع اًنالعإ))رشع يناثلا سويب((ابابلا هردصأ دقو،))ةيهلإلا حورلا نم ىحوم(( موسرملا ناونع ىنعم

.ةثيدحلا فراعملاو جهانملا نم ةيئزجلا ةدافتسالاب اهيف حمس ُي،سدقملا باتكلل ةّيكيلوثاكلا تاساردلا نم ةديدج
١٥٢٠

David A. Lysik, ed. The Bible Documents: a parish resource, 
Chicago: LiturgyTrainingPublications, ١٠٠٢ , p. ٢٢



 ةيقرشلا تافاقثلا ةرئادو سدقملا باتكلا ثارت نيب تمت يتلا ،ةيفاقثلا تالاصتالا ةلأسم عتمتت((
  .اًميلسو اًحيحص اًمهف ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا مهفل ى ربك ةيمهأب ،ةميدقلا

 حرطُي ،قلطنملا اذهنم  .
 يقل دقف .ميدقلا قرشلا تافاقثو سدقملا باتكلا ثارت تاقالع ةيفيك لوح حاحلإب لاؤسلا
 ةيفاقث رصانع نم قّفلم سدقملا باتكلا نأ باتكلا نم قيرف تبثأ .ةفلتخم ةبوجأ لاؤسلا اذه
 يأرلا اذه دمصي مل .نييبدأ "اًب و" "ةقرس" هرابتعا ىلإ م  ادح امم ،ميدقلا قرشلا نم ةسبتقم
 ىلع تظفاحو ميدقلا دهعلا ثارت تدّلو يتلا ةيحورلا ةربخلا ةلاصأ ّنيب يذلا يملعلا دقنلا مامأ
 رصع يف( ةيعرشلا ديلاقتلل ىل وألا تاصاهرالا غوزب نم :ةنس فلأ ةبارق لالخ ةيفاقثلا هتيوه
 ارزع هيقفلا ديىلع ةيئاهنلا "ةسمخلا ةعيرشلا بتك" ةغايص ىلإ ).م .ق٣١ نرقلا :ىسوم
 قيرف فقو مث .ةيبدألا هناولأ يف شهدملا ننفتلا نم مغرلا ىلع كلذو ،).م .ق٤. نرقلا لئاوأ(
ا  يعطق اًيفن اًيفان "ىحوملا باتكلا" ةلاصأ نع عافدلا فقوم يحيسملا ركفلا لاجر نم رخآ
 ."ةينثولا تافاقثلاب" هرثأت ةيناكمإ

.((١٥٢١
 يفاقث ثارت جاتنإ يه لب ،دحاو لمع ةظحل تنب تسيل"ةسمخلا بتكلا" نأاًفنآ انركذ((
 فشتكا دقف . ،يحور
 ،ةسمخلا بتكلا صن ءارو ،يبدألا دقنلا

١٥٢١
 :توريب،ميدقلا دهعلا يف ةميدقلا ةّيقرشلا ريطاسألا ةيلاكشإ،يباتكلا ثارتلا يف يناسنإلا ثارتلا،يتكدنب ريبور

٦ص ،٢ط ،م٠٩٩١ ،قرشملا راد



 لمعلا اذه يف ترهصنا يتلا ثارتلا عورف ىلع هسفن صنلا انّلديو .
 .يبدألا

–
.((١٥٢٢

 الإ ،ي ِو َه َـيلا ركف ،ضرألاو ءامسلا بر ،دح وألا هللا ةركف معت(( :ي ِو َه َـيلا صنلا فّلؤم نع لاقو
 صاّصق وه لب ،اًيتوهال ا ركفم وه سيل ،هللا يقارلا موهفملا اذه نع ّربعي نأ عيطتسي ال هنأ
 كت( ناسنإلا ةروصب هللا رّوصيف ،ةدرجم راكفأ نع ّربعي يك يصصقلا نفلاب نيعتسي ،عراب
 كت( هللا نع هثيدح يف لب ،)٣٣-٨١/١
٣/٤٢-٢/٤(.((

١٥٢٣

 نأ ،فينو نرق ذنم ،ميدقلا دهعلا وسراد فشتكا((
 اهعئاور وفلؤم ناعتسا دقف ،كلذ نم رثكأو لب ،

.((١٥٢٤

 تامولعم يوتحي الو قيقدلا خيرأتلا لبقي ال كلذ نعاًفالخف ،١٥٢٥"تايادبلا خيرات" امأ((
 .يدقنلا خيراتلا ملع تاودأ ةطساوب اهنم ققحتلا اننكمي ةيعوضوم

 ، )تايادبلا خيراتل( موهفملا اذه نإ...
١٥٢٦)).يتوهاللا هانعمو))تايادبلا خيرات(( ىزغم هيوشت ىلع انلمحي موهفملا اذ  كسمتلاو

١٥٢٢
٣١-٢١ص،قباسلا ردصملا
١٥٢٣
٣١ص،قباسلا ردصملا
١٥٢٤
٤٢ص،قباسلا ردصملا
١٥٢٥

١١-١ نيوكتلا رفس هيوري ام
١٥٢٦
٥٢ص،قباسلا ردصملا



 ،ميدقلا دهعلا خيرات يف "تايادبلا خيرات" ثارتلا جمد نيحو((

)).هلك قحاللا خيراتلا ىنعم نعاهيفلءاستي
١٥٢٧

١٥٢٧
٦٢-٥٢ص،قباسلا ردصملا



 رافسألا-نيرشعلاو دحاولا نرقلا ةيادبو نيرشعلا نرقلا رخآ–تاساردلا ثدحأ فعست مل
 دقانلا لاق ّىتح ؛ةياكنلا اهيف تدازو،اًقهر ا داز لب )ةعبرألا رداصملا ةيرظن ةنحم( نم ةسمخلا
))يردصملادقنلا(( جهنم نع هثيدح دنع))Douglas K. Stuart(())تراوتس .ك سالغود((
))Source Criticism((اهدمتعا يتلا رداصملا نع فشكلاب ةّيباتكلا تاساردلا يف متهي يذلا 
 ىلع لقأ ةجردبو،ىلوألا ةسمخلا رافسألا ىلع بلغألا يف جهنملا اذه قّبطي((:رّرحملا وأ فّلؤملا
 ريخألا رّرحملا اهلمعتسا يتلا ةددعتملا ةبوتكملا قئاثولا ّنيبت لواحي وهو،ةّيخيراتلا رافسألا
 هيلإ رظني ام اًريثك يدقنلا جهنملا اذه .همامت يف لمعلا جاتنإل ) ًالثم ىلوألا ةسمخلا رافسألل(
 ؛هتزواجت دق ثاحبألا ّنأ ىلع مويلا

 كلذو،١٥٢٨)).
 دهعلا تاسارد يف نيصصختملا دنع ًال وبق ىقلت تلازال ةعبرألاقئاثولا ةّيرظن ّنأ هفارتعا مغر
!ميدقلا
))!عقارلا ىلع قرخلا عسّتا(( دقل
 راص دق،ةضراعتم،ةسكاشتمو لب،ةدعابتم رداصم نيب ةسمخلا رافسألا صوصن تتشت ّنإ
))ىسوم(( ىلإ مويلا يه امك رافسألا هذه ةبسن ةحفص تيوطو،ثيدحلا دقنلا تامّلسم نم
.مالسلا هيلع
 بتكلاهذهرداصم ددعتب اهلوق ةّيبرغلا ةّيميداكألا تاساردلا قفاوي ملسملا ثحابلا ّنأ كش الو
))مزح نبا(( مامإلل))ل َص ِفلا(( باتك ذنم انتمئأ اهررح ىرخأو،ثيدحلا ثحبلا اهركذ بابسأل
وأ ةدايز صنلا ىلإ تدتما ةليخد دي نع فشاك فيرحتلاو.رافسألا هذه فيرحتاهريرقتب
 مهميسقت تاليصفت نييبرغلا داقنلا قفاوي ملسملا ثحابلا ّنأ كلذ ينعي الو . ًاليدبتوأ اًفذح
.اًمومع درلاو ذخألل لباق يداهتجا رمأ كاذف،اهخيرأتو رداصملل
 اهصصقل ةّيعوضوملا رداصملا نعشيتفتلا ىلإ رافسألا هذهل ةّيلكشلا رداصملا يف ثحبلاداق دقو
 يفو ؛اهلمجم يف ةسدقملا صوصنلا اذه ةينابر ةركفل ةفسان )ةّيثراك( ةجيتنلا تناكو ؛اهراكفأو

١٥٢٨
Douglas K. Stuart, Old Testament Exegesis: a handbook for 
students and pastors, Kentucky: Westminster John Knox Press, ١٠٠٢ , ٣rd

edition, p. ٢٢١



 The IVP Bible Background((ميدقلا دهعلا ىلع يخيراتلا قيلعتلاباتك  لوقيكلذ

Commentary: Old Testament((هّنإ: ))

.((١٥٢٩

هتنبت دقو–سدقملاباتكلل ةينوكسملا ةّيسنرفلا ةمجرتلا نم نيوكتلا رفس لخدمةداهش ربتعتو
 اذه يف يبرغلايميداكألا دقنلا هيلإ ىهتنا امل صّخلم ريخ-ةّيبرعلا ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت اًضيأ
نأ،ةيرشبلاوملاعلاةيادبنووريمهو،سدقملاباتكلاوفلؤمددرتيمل(( :نأشلا

،
ذنمةيرثألاتافاشتكالاف .ةيناعنكلاةيقينيفلاةقطنملاورصمونيرهنلانيبامديلاقتنماميسالو
دوجوىلعلدتنرقوحن

ليئارسإاهيفماقأيتلادالبلانأملعينمدنع،كلذيفبجعالو .
ةلصىلعهخيراتيفهللابعشناك،كلذبناجىلإو .ةيج راخلاتارثؤملاىلعةحتفنمتناك
١٥٣٠)).ىندألاقرشلابوعشفلتخمب

 ىراصنلا نيب ةجئارلا ةمجرتلا هذه–ةيعوسيلا ةينابهرلل ةيبرعلا ةمجرتلا ةمدقم يف ءاج دق ناكو
لمعيهسدقملاباتكلارافسأ(( :-!هللا ةملك سدقملا باتكلا ّنإ لوقلل رصتنت يتلا و،برعلا
،مهنمريبكددعلظ .مهبعشطسويفهللالاحناسلم أباوفر ُعنيررحمونيفل ؤم
بعشلاكلذ،نأل،نيدرفنماونوكيمل،لاحلكىلع،مهنكل
 .اهيفهنومواقياوناكيتلامايألايفىتح،لامآلاومومهلاوةايحلاهنومساقياوناكيذلا
ترشتنا،ةيئاهنلااهتغيصمهبتكذختتنألبقو .مهلمع
لكشيف،يهوبعشلانيب ًاليوطا ًنمز

١٥٢٩
John H. Walton, Victor Harold Matthews and Mark William 
Chavalas, The IVP Bible Background Commentary: old testament, IL: 

InterVasity press, ٠٠٠٢ , p. ٠٣
١٥٣٠

٦٦ ص،ةيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت



 .ةيمهألاليلقوأمهمدحىلإ
١٥٣١)).الإا ًنايحأيهامرافسألا ُثدحألبال
  ةيفارخب( اونمآ نيذلا دادزيو،باترملا ءامس نم كشلا ةميغ يحمنت ّىتح ليصفتلا نآلا كيتأيو

:نوكلا قلخ·
))Julian Morgenstern(())نرتشجنروم نيلوج(( ّرقأ

 يدوهي ريسفت(( هباتك يف١٥٣٢
 هقيلعت دنع-،))A Jewish Interpretation of the Book of Genesis(())نيوكتلا رفسل
 ةّيملع ءاطخأ نم ةّصقلا هذه يف ءاج امب-نيوكتلا رفس نم لوألا لصفلا يف قلخلا ةّصق ىلع
 ةّيملعلا تالاكشإلا نم بورهلا يف رابحألل ةديعبلا تاليوأتلا ّدر يف حوضوب لاقو،ةفوشكم
 يخيرات أطخ وه ام ريسفتل ةلشاف تالواحم نوكت نأ ودعت ال اّ أ حضاولا نم(( :انه ةحورطملا
 it is clear that(()). )باتكلا( ليجبتو ىوقتلا ىلع ةلاد تناك نإو،فّلؤملا فرط نم يلج

these are only unsuccessful though pious and reverential attempts to 

account for what is obviously an anachronism on the part of the 

author((
١٥٣٣

 ،نو ؤجافي اما ًريثك دوهيلا ةيباتكلا تاساردلاةبلط نأ انهظحالملا نم(( :هلوقب كلذ دعب بّقعو
،نافوطلا ةصق كلذكو ،هذه قلخلا ةصق ّنأ ةركف مهل م ّدق ُت امدنع ةيادبلا يف نومدصيو لب
 ىرخألاةّيباتكلا تادقتعملا و ديلاقتلا نم ددع و

!يروطسألا اهردصمو صصقلا هذه ةيفارخب )بيجع( رارقإ يف١٥٣٤)).

١٥٣١
٠٣ص ،ةيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت ١٥٣٢

 ةّيلك سيئرو،ةّيماسلا تاغللاو سدقملا باتكلا ذاتسأ .يكيرمأ ربح :)٦٧٩١-م١٨٨١( نرتشجنروم نيلوج
.يربعلا داّحتالا

١٥٣٣
Julian Morgenstern, A Jewish Interpretation of the Book of Genesis, 

Ohio: Union of American Hebrew Congregations, ٠٢٩١ p.٤٣
١٥٣٤
٤٤ ص،قباسلا ردصملا



:ناطلسلا بحاص ناطيشلا·
 يف ىري يذلايسو ا رّوصتلاب عّبشتم ناطيشلليدوهيلا رّوصتلا ّنأ ىلع داّقنلا نم ديدعلا ّصن
 لّثمي يذلا هلإلل داكت وأ ةوقلا يف ةيزاوم داضت ةقالع يف نوكلا ىلع اًطلستم اًنايك ّرشلا ىوق
 دناعم نئاك وه اّمنإو،سانلا يوغي قحلا نع فرحنم قولخم د ّرجم ناطيشلا سيلف ؛ريخلا ةّوق
 مهميهافم نم اًددع سو ا نم دوهيلا سابتقا ىلإ داّقنلاروهمج بهذ دقو .هل سكاشمو ّبرلل
 ))نمليوج-نزشود((و))Masani(( ))يناسم((و))Hume(( ))مويه(( مهنمو،ناطيشلا نع
))Duchesne-Guillemin((و))سون(( ))Noss((و))رنياست(( ))Zaehner((.

١٥٣٥

))T. K. Cheyne(( ))نياش .ك .ت(( دقانلا لاق دقو
 ةنايدلا هذهةفرعم(( :ةّيسو ا نع١٥٣٦

 ةساردل مويلا رذع ال ... ميدقلا دهعلا يف صصختملا دقانلل لماكلا نيوكتلل ةّيرورض ىلوألا
)).ةّيتشدارزلاب اهتنراقم نود ميدقلا دهعلا ةنايد

 قيمعلا رثألل ةنلعم ةداهش يهو،١٥٣٧
!ميدقلا دهعلا راكفأ ىلع ةّيتشدارزلا/ةّيسوجملل

:هللا ءانبأ ةكئالملا·
 ،تانب مهل دلوو ضرألا حطس ىلع نورثاكتي سانلا أدتبا امل ثدحو(( :٤-٦/١ نيوكت يف ءاج
 تاجوزنهنم مهسفنأل اوذختاف تاليمج ن أ اوأرف سانلا تانب ىلإ هللا ءانبأ راظنأ تبذجنا
 يرشب وه .دبألا ىلإ ناسنإلا يف ادهاجم يحور ثكمي نل(( :برلا لاقف.مهل باط ام بسح
 يف ناك ،بقحلا كلت يفو .))طقف ةنس نيرشعو ةئم نم رثكأ همايألوطت نل كلذل ،غئاز
 ءانبألا ءالؤه راص ،ءانبأ مهلندلو سانلا تانب ىلع هللا ءانبأ لخد نأ دعبو ،ةربابج ضرألا
١٥٣٨)).مدقلا ذنم نيروهشملا ةربابجلا مهسفنأ

١٥٣٥
 Lloyd Applegate, Zoroastrianism and Its Probable Influence on؛رظنا

Judaism and Christianity, in Journal of Religion & Psychical Research; 
Oct ٠٠٠٢ , Vol. ٣٢ Issue ٤, p ٩٨١١٥٣٦

 ةعماج يف ةسّدقملا رافسألا ريسفت سّرد .يزيلجنإ يباتك دقان :)م٥١٩١-م١٤٨١( نياش يّلك ساموت
.ةّيملعلاو ةّيخيراتلاو ةّيبدألا تايطعملا ءوض يف ميدقلا دهعلا ةءارق ىلإ هتوعدب زّيمت .دروفسكوأ ١٥٣٧

Rustom Masani, Zoroastrianism: The Religion of the Good Life , p. ٠٢
)٥٩١ص ,قباسلا ردصملا نع( ١٥٣٨

٤-٦/١ نيوكت



 يف–ةينيعبسلا ةمجرتلاو،تيملا رحبلا تاطوطخمو،مدقألا م اريسفت:يف دوهيلا بهذ
 مه انه )ميهولإاه ينب())םיהלאה-ינב(())ةهلآلا ءانبأ(( وأ))هللا ءانبأ(( ّنأ-١٥٣٩ةءارق
))سويناريإ((و))نيتسج((ـك لئاوألا ىراـــــــــصنلا با ّتكلا تافّلؤم يف اًضيأ ءاج ام وه و ،ةــــــــــــكئالملا

١٥٤٠...))نايلترت((و))يردنكسلا تنملك((و
 :١/٦ بويأ رفس يف ءاج دقف،هسفن سدقملا باتكلا،ريسفتلا اذه ىلع دهشي ام مهأ نمو
،ןטשה םג אוביו;הוהי לע בציתהל،םיהלאה ינבואביו--םויה יהיו((
 نم ددع اهدادعإ يف كرتشا ةمجرت يهو–))ةكرتشملا ةمجرتلا(( ةّيبرعلا ةمجرتلا يف هلباقمو))םכותב
 مل .)).مهنيب اضيأ ناطيشلا ءاجو ،برلا مامأ لوثملل ا ًمويةكئالملا ءاجو(( :-ةّينارصنلا فئاوطلا
 دقو،))םיהלאה ינב(())هللا ءانبأ(( ركذ امنإو))םיכאלמה(())ةكئالملا(( يربعلا صنلا ركذي
 ّنأ ىنعي ام وهو،يفرحلا ىنعملا باسح ىلع،قايسلا ةلالدهّنأ تأر ام ةكرتشملا ةمجرتلا تراتخا
 !))هللا ءانبأ(( :مه،سدقملا باتكلا يف))ةكئالملا((
 ةكئالملا ّنأ نمةّيلهاجلا برع هيلع ناك امل اً اشم))هللا ءانبأ(( مه ةكئالملا ّنأ داقتعالا ودبي
اًلوَق نوُلوُقَتَل مُكَّنِإ اًثاَنِإ ةَكئآلمْلا نم َذَخَّتاو نينبْلاِب مُكبر مُكاَفصَأَفَأ{ :))هللا تانب((
 ّنأ ىرت تناك يتلا ةّيناعنكلا ريطاسألا نم ذوخأم رّوصتلا اذه ّنأ ودبيو،١٥٤١}اميظع
))Claus Westermann(())نامرتسف سوالك(( دقانلا هدّكأ امك))هللا ءانبأ(( ةكئالملا

 يف١٥٤٢
١٥٤٣.نيوكتلا رفس ىلع هقيلعت

١٥٣٩
υιοι(( يه ةعئاشلا ةءارقلا του θεου(())(( ةءارق ىلع دهاوش كانهو))هللا ءانبأαγγελοι του
θεου(())؛رظنا())هللا ةكئالم Archie T. Wright, The Origin of Evil: the reception of 

Genesis ١,٦ -٤ in early Jewish Literature, Mohr Siebeck, ٥٠٠٢ , p. ٢٦(
١٥٤٠

.Gordon J؛رظنا Wenham, Word Biblical Commentary, Volume ١: 

Genesis ١- ٥١ , Dallas, Texas: Word Books, ٨٩٩١ , CD edition
١٥٤١

)٠٤( ةيآلا /ءارسإلا ة روس ١٥٤٢
 نم ربتعي .غربلدياه ةعماج يف ميدقلا دهعلا سّرد .اًسيسق م ِّس ُر :)م٠٠٠٢-م٩٠٩١(نامرتسف سوالك

.نيرشعلا نرقلا يف ميدقلا دهعلا تاسارد ةمئأ
١٥٤٣

-١ Claus Westermann, Genesis؛رظنا ١١ : a continental commentary, 
tr. John J. Scullion, Minneapolis: Fortress Press, ٤٩٩١ , pp. ٣٦٣ - ٣٨٣



:بوقعي عم برلا عارص·
ةضاخم م  ربعو ،رشع دحألا هدالوأو هيتيراجو هيتجوز هعم بحصو ةليللا كلت يف ماق مث((
.رجفلا علطمىتح ناسنإ هعراص ،هدحو يقبو،يداولاربع هل ام لكو مهزاجأ املو،قوبي
 بوقعي ذخف لصفم علخناف ،هذخف قح ىلع هبرض ،بوقعي ىلع بلغتيمل هنأ ىأر امدنعو
 ىتح كقلطأ ال(( :بوقعي هباجأف .))رجفلا علط دقف ،ينقلطأ(( :هل لاقو.هعم هتعراصم يف
 دعب ام يف كمسا ىعدي ال(( :لاقف .))بوقعي(( :باجأف))؟كمسا ام(( :هلأسف)).ينكرابت
 هلأسف .))تردقو سانلاو هللا عم تدهاج كنأل،)هللا عم دهاجي :هانعمو( ليئارسإ لب ،بوقعي
 مسا بوقعي اعدو .كانه هكرابو))؟يمسا نع لأست اذامل(( :لاقف))؟كمسا ام ينربخأ(( :بوقعي
١٥٤٤)).ا  يح تيقبو هجول اهجو هللا تدهاش ينأل(( :لاق ذإ )هللا هجو :هانعمو(ليئينف ناكملا
 عم يبنلا))بوقعي(( عارص نع ثّدحتت يتلا )ةعشبلا( ةّصقلا هذه ّنأداّقنلا نم ديدعلا فشك

 يتلا ةميدقلا ةّيفارخلاريطاسألا اهلصأ-اًريبك ا  ولع كلذ نع هللا ىلاعت– نيملاعلا ّبر))هللا((
 لبق يفتختو، ًاليل رهظتف،رهنلا يمحت يتلا ةّيناطيشلا حورلا عم )لطبلا( عارص نع ثدحتت
١٥٤٥.١٥٤٦حبصلا ةقارشإ

:رابجلا نوشمش·
 وهو .ميدقلا دهعلا يف ةاضقلا رفس يف هركذ درو يليئارسإ يبعش لطب))ןושמש(())نوشمش((
 .نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب ةوادعلا ماكحتسا قايس يف ركذي

 ة ّوقلا ثيح لافطألل ىورت يتلا ةجذاسلا صصقلل ةقئاش ةدام مويلا))نوشمش(( صصق ربتعت
  اهّمهأ نم ؛ةعّونتم بهاذم ةّيصخشلا هذه لصأشاقن يف داّقنللو،ةّرغلاتالوطبلاو،ةقراخلا
 يأ )شمش())שמש(( نم))نوشمش(( مسا لصأ ّنإ ذإ ؛سمشلا هلإلاب ة ّيصخشلا هذه طبر

١٥٤٤
٩٢-٢٣/٤٢ نيوكت
١٥٤٥

)).))رجفلا علط دقف ،ينقلطأ(( :هل لاقو(( :ظحال
١٥٤٦

 .Eli Yassif, The Hebrew Folktale: history, genre, meaning, tr؛رظنا
Jacqueline S. Teitelbaum, Indianapolis: Indiana University Press, ٩٩٩١ , 

pp. ٢١ - ٤١



،))ليل(( يأ )هليل())הליל(( ةملك نم- ٍلوق يف–))הלילד(())هليلد((هتبيبح مسا لصأو،سمش
 ّالإ هقالطإب بهذملا اذ  ذخأت مل )Encyclopedia Judaica( ةّيدوهيلا ةعوسوملا ّنأ مغرو
،))نوشمش(( نع ةّيورملااّ أ
 نم نوكي نأ ودعي ال اهيف ركذ ام ّنأو، زارفإوه ةّصقلا لصأ ّنأ ىلإ تبهذو
١٥٤٧)).يدتعملا يبنجألا دضقراخلا لطبلل ةئيرجلا تارماغملا صصق((سنج

 يبعشلا لايخلاب امنإو،يهلإلا يحولاب ةّتبلا طبرت نأ نكمي ال يتلا ةّيبعشلا صصقلا هذه نمو
:ةميدقلا ممألل

 ضاضقناللا ًرجمزم زفحتي دسأ لبشب اذإو ،اهمورك اوغلب ىتح ةنمت ىلإ هادلاوو نوشمش ردحناف((
 ريغ نم ،ريغص يدج هنأكو نيفصن ىلإ هقشو دسألا ىلع ضبقف برلا حور هيلع لحف،هيلع
١٥٤٨)).لعف امبهيدلاوئبني ملو .حالس هعمنوكي نأ
 مث،العشم امهنيب عضوو اعم نيبلعث لك يليذ طبرو بلعث ةئم ثالث داطصاو نوشمش قلطناو((
 سادكأوحمقلا لوقح تقرحأف ،نيينيطسلفلا عورز نيب بلاعثلا قلطأو رانلاب لعاشملا مرضأ
١٥٤٩)).نوتيزلا راجشأو بوبحلا
 تموك رامح كفب« :نوشمش لاق مث،لجر فلأ هب لتقو هلوانت ،يرط رامح كف ىلع رثعو((
١٥٥٠)).لجر فلأ ىلع تيضق رامح كفب ،سادكأ قوف اسادكأ
 لهأل ليقف . ىقتلا ثيح ةزغ ىلإ نوشمش بهذ موي تاذو((
 ،ةنيدملا ةباوب دنع هلك ليللا هل اونمكو لزنملا اورصاحف.))انه ىلإ نوشمش ءاج دق(( :ةزغ
 ىتح ادقار نوشمش لظو .))هلتقن حابصلا غوزب دنع(( :نيلئاق ليللاءانثأ يف ءودهلاب اومصتعاو

١٥٤٧
Encyclopedia Judaica, ٠٥٧/٧١

١٥٤٨
٦-٤١/٥ ةاضقلا
١٥٤٩

٥-٥١/٤ ةاضقلا
١٥٥٠

٦١-٥١/٥١ ةاضقلا



 ىلع اهعضوو ،اهلفقو اهيتمئاقب به مث ،ليللا فصتنم
١٥٥١)).نوربح لباقم لبجلا ىلإ ا 

١٥٥٢!!هتّوق تبهذ؛تقل ُحاملف ؛هرعشتالصخ يف لجرلا اذه ةوق ّرسناك  دق و

·:
 ةمكحل ساكعنا وه اّمنإو،يوامس يحو جاتن سيل لاثمألا رفس ّنأ داّقنلا نم ديدعلا تبثأ
:نييناعنكلاو نييرصملا

،))نامرإ فلودأ(( دقانلا ةسارد رودص ذنم،ةداجلا ةّيملعلا تاساردلا تلاتت
 ضعبلا لواح دقو،)م.ق٠٠١١(١٥٥٣))بوؤمنمأ(( ميلاعتب رّثأتم لاثمألا رفس ّنأ تابثإل
،حاجنلامهفلاحي ملف،))بوؤمنمأ(( ميلاعتىلع لاثمألا رفس نم يسكعلا ريثأتلا تابثإ
بهذ دقو .لاثمألا رفس ةباتكل ميلاعتلا هذه قبس دكؤت لئالدلا ّنأ اهنم،ةديدع بابسأل
،دارأ ام رصم نمراعتسا دقة ّيليئارسإلا ةمكحلا بدأ ّنأىلإ))Romheld(())دلهمور(( دقانلا
١٥٥٤.اهدارأ يتلا ةصاخلا هتهجو ىلإ كلذ عم بهذبدألا اذه ّنكل

١٥٥١
٣-٦١/١ ةاضقلا
١٥٥٢

١٢-٦١/٩١ ةاضقلا ؛رظنا

١٥٥٣
 حئاصن بلاق يف ًالصف نيثالث يف هميلاعت تظفح .ميمخأ يف،رصم يف شاع ميكح :)م٠٠١١( بوؤمنمأ

.ةحلاص ةايح ىيحي فيك هنبال بأ

١٥٥٤
 Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of؛رظنا

modern study, Leiden: BRILL, ٥٩٩١ , p. ٥١



 اًبيرقتكانه(( :هلوق يف داّقنلا بهاذم))Dave Bland(())دنالب فياد(( دقانلا صخلو
 لمعب ام ةروصب ترّثأت دق٣٢/١١-٢٢/٧١ يف ةدراولا لاثمألا ةعومجم ّنأ

١٥٥٥)).))بوؤمنمأ(ـ(ب فورعملا يرصملا ميكحلا

 نم لاثمألا رفس ىلع يقينيفلا يناعنكلا رثألا نع داّقنلا نم ددع عفاد
 ثارتلا يف ثاحبألا ىلع اًساسأمهدامتعا ناكو،وحنلاو،ظافلألاو،بولسألا ةيحان
 .))C. I. K. Story(())يروتس .ك .أ .س(( ا  ماق يتلايتيراغوألا

 ّنأ ىلإ))تياربلأ لوسكوف مايليو(( ظفاحملا دقانلا بهذ دق و
 لاثمألا يف ةدّس ا ةمكحلا ّنأ ّنيبو

 ةهلإلا اهردصمو،ةّيناعنكلا ريطاسألا نم ةذوخأم،اًضيأعساتلا لصفلا يفو،١٣-٨/٢٢
١٥٥٦.))لإ(( ربكألا هلإلا ةنبا يه يتلا))وتمكُح(( ةّيناعنكلا
 ةمجرت اًضيأ هتنبت دقو– سدقملا باتكلل ةينوكسملا ةّيسنرفلا ةمجرتلل لاثمألا رفس لخدمعّسو و
 نم عَطِق ةعومجم لاثمألا رفس ّنإ(( :هلوق يف سابتقالا رداصم-ةّيبرعلا ةّيعوسيلا ةّينابهرلا

 نفلا ىلإ دوعي هنإ . ىرحألاب وه وأ ،خيراوتلاو
 بدألا ىلإ يأ ،رصم يفو بيصخلا لالهلا يف ليوط نمز ذنما ًرهدزم ناك يذلا يبدألا
 كانه .يمَكِحلا

 اهيف نإف ،
١٥٥٧)) . ،ةدحاو ظافلأب ةدحاو عيضاومل ةجلاعم

!ديزم الو .. )يلاتس ِرك( مالك

١٥٥٥
Dave Bland, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs, Missouri: 

College Press, ٢٠٠٢ , p. ٩١
١٥٥٦

 Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of؛رظنا
modern study, pp. ٧١ - ٨١

١٥٥٧
٥١٣١ ص ،ةيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت



·:
 اًضيأ هتنبت دقو– سدقملا باتكلل ة ّينوكسملا ةّيسنرفلا ةمجرتلا نم ةمكحلا رفس لخدم يف ءاج
عضينأدارأيحورم ّلعمورعاشوهةمكحلارفسعضاونإ(( :-ةّيبرعلا ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت
،يهامكاهلقننمزرتحيهنإف،هنأعمو .ا ًفيرطا  يصخشا ًفلؤم
دهاوشلانإف.ميدقلادهعلاهلامعتسايففرصتياذكهو .لب
هذهلقيمعلمأتوةفرعمهيّذغتهباتكنأعم،هدنعةليلقةقباسلاةيباتكلاصوصنلانمةذوخأملا
يفاهعلاطهنأودبييتلا )خاريسنباولاثمألاوايعشإ وجورخلاونيوكتلااميسال(صوصنلا
نمعونوهو، .ةينيعبسلاةينانويلاةمجرتلا
 .،ةيباتكلاصوصنلليدوهيلاريسفتلا

ىلإفرصتبأجليبتاكلاف .
ىلع،ئراقلاظحاليو .ةفسلفلااميسالو،ةينانويلامولعلاوةباطخلاورعشلانيدايميفهفراعم
ءيشىلعا ًعوجرو،ءانثتسالاليبس
درجمىلعا ًنايحأعقتو .ةيفسلفلاتايرظنلاىدحإىلإوأةيملعلاحورشلادحأىلإةقدلانم
 .ةحضاوريغتايركذوأتاحيملت

ةقباسةيباتكتافلؤمنمدحاونآيفىحوتسادقبتاكلانوكينأبجعال
يناعملاوعيضاوملانإ .ةقيرطلاهذ زاتمتةيدوهيلاةيردنكسإلاتائيبلاف .

اهيفعسويومجرتتواهيفثحبياما ًريثكنكلو،يتوهالريكفتلكلساسألايهةيباتكلا
دوهيءاّرقىلإىلوأةهجنمهّجوتيبتاكلانأبريكذتلانمدبال .ةينانويلايناعملابةناعتسالاب
ىرخأةهجنمو،ةيتسنيّلهةفاقث،بتاكلالاثمىلع،اوبّرشتوةيربعلانوسنياوداكوأاوسن
ىلإ،نيتلاحلا نملكيف،أجليوهو .ةيدوهيلاةمكحلاقوفتبمهعنقينأديرينيينانويءاّرقىلإ
مضبوأديدجتلابهمامتهاف .هئارقلوانتميفصاخلاليئارسإثارتلعجيلةينانوي ٍناعم
،لاّعفهجوىلع،نوكينأهدصقنمهدنعا ًنأشلقأىرخأةراضحنمةذوخأملارصانعلا
ةدابعغيصعيمجلبتاكلاذبنظحاليئراقلانأكشالف .يدوهيلاديلقتللا ًنيمأا ًدهاش



اميسالو،ةيسقطلارارسأللوةيكلفلاةيمتحللةديدشلاهتمواقموأ،ةيداملاةفسلفلاومانصألا
١٥٥٨)).اهنمةيسينويدلا

 اهريغو،ةّينانويلا ةفاقثلا ضرأ يف عتر دق،سكدوثرألاو كيلوثاكلا هسّدقي يذلا رفسلا اذه ّنإ
 ةحسف،رارقإلا دعب سيلو .. ءاش ام اهنم ذخأو،يحولا رونب ئضتست مل يتلا تافاقثلا نم
!رارفلل
·:
ديشننيبةقباطملاىلإراشأنملوأ))دتسربيرنهسميج((روتكدلايكيرمألاملاعلاناك
-يناربعلاويرصملا-نيصنلانيبةنراقملمعبماقمث،ةاروتلارافسأنم )٤٠١(رومزملاونوتانخإ
لاوحألانملاحبرطاوخلادراوتببسبنوكينأنكميالكلذنأب-هثاحبأوأهثحبنمجرخف
 .سمشلاهلإلاهعضويتلا))ن وتانخإ((ةدوشنأبملعىلعاوناكامنإنييناربعلانأحجرملاامنإو
وأنيطسلفيفرشتنادق))نوتانخإ((ةدوشنألميدقلايرصملالصألانوكينأحجارلانمو
 )م .ق٠٥٣١-٧٦٣١())نوتانخإ((ىهتنادقف،ليوطنمزبةيناربعلاريمازملاروهظلبقايقينيف
 .داليملالبقرشععبارلانرقلافصتنملبقهذههتدوشنأجارخإنم
تاغلنمةيماسلاتاغللاضعبىلإتمجرتنأدعب،ميظعرييغتنوتآةدوشنأيفثدحدقو
تارقفلاصحفبهنأىلع،حجرألاىلعةيربعلاوأةيمارآلاوأةيقينيفلاتاغللاك،ةيبرغلاايسآ
نومضمثيحنمال،نيتروصلانيبهبشلاىدمانلرهظي )٤٠١(رومزملايفاهلة اشملا
،يرهاظلااهبيترتو،راكفألاعباتتيفهبشلااذهدجن،كلذكاننإلب،بسحفنوتانخإةدوشنأ
١٥٥٩.ةيربعلاةيويسآلاةياورلايفيقبيذلا

·:
 ديشن رفس دوهيلا سّدق اذامل :وهو،داشنإلا ديشن رفسب قّلعتي اميف ًالاكشإ داّقنلا حرط
،هيلع نمي  يتلا ةراحلا ةّيسنجلا ةغللا مغر))رافسألا سادقأ سدق(( هرابتعا ةجرد ىلإ داشنإلا
!هظفل يف ةماع ةّينيد ناعم يأل وأ برلل ركذ يأ بايغ و

١٥٥٨
٦٩٣١ ص ،ةيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت
١٥٥٩

.ريسي فرصت عم ،٦٩٢-٣/٥٩٢،ليئارسإ ،نارهم يمويب دمحم



،ةّيدوهيلا ةفاقثلا قرتخا دق ناك رعشلا نم عونلا اذه ّنأ يه تاباجإلا مهأ تناك دقلو
.ينيدلاباطخلا ةّصنم يلتعي نأ هل رّسي امم،ةّيليئارسإلا ةّيعامجلا ةّينهذلا يف اًناكم هل دجوو
 رعشلةيزاوم ةّيرعشلا ةموظنملا هذه ّنأ))Michael Fox(())سكوف لكيام(( دقانلا ىأر دقو
 نيعباطلابزّيمتملاداليملا لبق رشع يداحلاو رشع يناثلا نينرقلا يف نييرصملا دنع بحلا
 ةّيدسجلا نتافملاب لزغتلا يف امهنم لك قرغتسي ثيح ةباشو باش نيب يناوهشلاو يصخشلا
 نم عونلا اذه ردصم وه نوكي نأ زيجي امب ةعساو ةروصب رعشلااذه رشتنا دقو .رخآلل
.رفسلا اذه يف يليئارسإلا يلزغلا رعشلا
 ةسارد دئار دعي يذلا))Samuel Noah Kramer(())رمارك حون ليئوماص(( دقانلا بهذو
 رفس ةّيفلخ لّثمت ميدقلا ىندألا قرشلا يف سدقملا جاوزلا مسارم ّنأ ىلإ،ا دأو ةّيرموسلا ةفاقثلا
١٥٦٠ ةغللا ثيح نم داشنإلا ديشن يف ءاج امو))زومت((و))اننإ(( نيب هباشتلا ّنيبو،داشنإلا ديشن

 ةعيرش لتحت(( :))The Encyclopedia Americana(())ةيكيرمألافراعملا ةرئاد(( لوقت
 نيفشكتسملا دي ىلعم٢٠٩١ ماع نم ركبم تقو يف اسوس يف تفشتكا يتلا يباروماح
 ةعومجم يهف .ةيتاروتلا ةعيرشلل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ ،))ناجروم ود .ج(( فارشإ تحت و نييسنرفلا
 نمو.ا ًبيرقت م.ق٠٥٢٢ ماع مكح يذلا ،لباب كلم ،يباروماح نم رمأب تغيص نيناوقلا نم
 اذه لظ دقلو .يباروماح مكح ةرتف تقبس تارتف ىلإ دوعت نوناقلا اذه نم ءازجأ نأ حجرملا
 نم ةرخأتملا تارتفلا ىتح يساسأ رييغت يأ هقحلي نأ ريغ نم هب  ًالومعم ودبي اميف نوناقلا
 .روشأو لباب خيرات
 تا اشتلا . ةيتاروتلا نيناوقلاو نوناقلا اذه نيب ةنراقملا رهظت
 تالاح ةيبلاغ يف .،اًدج ةبراقتم،ةريثكلا ةيليصفتلا
 ةسمخلا ةيتاروتلا رافسألاف ،فلتختليصافتلا نكل،نينوناقلا ةدام هباشتت ،هباشتلا

 ا ًميلعت ةيتاروتلا نيناوقلا يطعت نايحألا ضعب يف .

١٥٦٠
 Rosemary Radford Ruether, Goddesses and the Divine؛رظنا

Feminine: a western religious history, California: University of California 
Press, ٦٠٠٢ , pp. ٨٨ - ٩٨



 .)يتاروتلا عرشملا( نهذ يف ةريخألا تناك ول امك ،يباروماح نيناوق عم ا ًرشابم ا ًضقانت ضقانتي
 رظني يذلا جورخلا رفس يف دهعلا باتك عم يه تا اشتلا هذه لج نأ ظحالن نأ مهملا نم
 ...ةسمخلارافسألا يف ،رشعلا اياصولا عم بنج ىلإ ا ًبنج ،عيرشت مدقأ هرابتعاب ماع هجوب هيلإ

((
١٥٦١

 نيناوق تلخد دق امنإو،اًيفرح اًرشابم اًسابتقا تسيل ةلأسملا ّنأ ةعوسوملا سفن تفاضأ
 دوهيلا باّتكلا ناكف،ىلوألا ةسمخلا رافسألا ةباتك  دنعةّيدوهيلا ةفاقثلا يف))يبارومح((
 عم،ا  ي َهلإ اًيحو اهرابتعاب،رافسألا يف ةدراولا نيناوقلل مهتغايص دنع صوصنلا اذه نورضحتسي
١٥٦٢.ليدعتلا نم ءيش

٠١-٥٢/٥ ةينثتلا رفسيف دراولا )بيرغلا( عيرشتلا،ىرخألا ممألا نم ةسبتقملا تاعيرشتلا نم
 دلولا بسنُي نأ و،هيخأب هتلمرأ جيوزت يغبني؛بجني ملو جوز تام اذإ هّنأ ىلعصني يذلا
 مسا تحت ةّيتشدارزلا ةنايدلا يف ءاج ام وهو،ىفوتملا خألا ىلإ جاوزلا اذه ةرمث نوكي يذلا
 تجّوز ؛ةجوز هل تناكودلو هل نكي ملو هلجأ ناح اذإ لجرلا ّنأ لادبألا ىنعمو،)لادبألا(
،ةكرتلا بحاصىفوتملا ىلإ جاوزلا اذهنمدلوي يذلا دلولا بسنيو ،هبراقأ برقأ ىلإ ةجوزلا هذه

١٥٦٣

 يتلا ةمجرتلا هذه .))بولقلا زفاوح ىلع علطمبرلا(( :١٢/٢ لاثمألا رفس يف ءاج·
))הוהי תובל ןכתו(( :لوقي يربعلا صنلا ّنإ ذإ ؛ةفّرحم))ةايحلا باتك(( ةمجرت اهمّدقت
 ةمجرت تءاج كلذلو،))بولقلانزاو)هللا يأ( هوهيو(( يأ )هوهيتوبل نيكوتو(
 دق))ةايحلا باتك(( ةمجرت ّلعلو،))بولقلا نزاو برلاو(( :تلاق ذإ ؛قدصأ))كيادنافلا((

١٥٦١
The Encyclopedia Americana, art. Pentateuch, New York: The 

Americana company, ٤٠٩١ , V. ٢١
١٥٦٢

قباسلا ردصملا رظنا
١٥٦٣

، ـه٧٠٠٢-م٨٢٤١،ةبيتق راد :قشمد،ماع فلأ نم رثكأ اهرمع ةيبرع ةمجرت،ةاروتلا،راكز ليهس ؛رظنا
٣٧ ص



 !قيرع ينوعرف يرصم دقتعم وه ةمايقلا موي بولقلا نزو ّنأ عاش امم اًرارف صنلا تفّرح
 يف تيملا بلق باسحلا ةحاس يف نزوي ثيح ءالجب رمألا حضوت ةّيلاتلا ةّيرثألا ةروصلاو
 هلإ–))توحت(( هلإلا موقيو،)نيميلا( ةلادعلا ةشير لباقم يف )لامشلا ىلع( نازيم
 ناويح لكش يف ودبي يذلا ناطيشلا موقي اميف،جئاتنلا نيودتب كلذ ءانثأ يف-ةمكحلا
١٥٦٤.كلذ لك ةبقارمب

 نزو ةديقع ّنأ اوع ّدا دق))ليدست(( مهسأر ىلعو،نيرّصنملا ّنأ ماقملا اذه يف فئارطلا نمو
 باتكلا يف ةدراو يهف،ة ّيرصملا ةنايدلا نم ةوذخأم،نآرقلا يف يه امك  ةمايقلا موي لامعألا
: ّنأ ّمغر،١٥٦٥))ىتوملا باتك(( ميدقلا يرصملا

 ةديقعلا هتدبأ ام نيب و ةنسلاو ميركلا نآرقلا هّررق ام نيب اًدج زراب ليصافتلا يف فالخلا )١(
.ةّيرصملا

.ا يداليم عباسلا نرقلا يف ةّيبرعلا ةريزجلا يف ّبصي ةّيرصملا ةراضحلل دفار يأ دجوي ال )٢(
 اهملاعم تشالتو،نآرقلا لوزن نمز اًمامت ترثدنا دق ةميدقلا ةّيرصملا ةديقعلاتناك )٣(
.دحأ همهفي ال اًزغل اهتغل تحبصأو،ةينيدلا

:لاثمألا رفس يف ءاج ام ّنأ دجن لباقملا يفو
.ةّيرصملا ةديقعلا يف ءاج ام فرحلاب قباطي )١(

١٥٦٤
-١ Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: chapters؛رظنا ٥١ , 

Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ٤٠٠٢ , p.٣١
١٥٦٥

,St. Tisdall, The Original Sources of the Qur’an ؛رظنا p. ٢٠٢ - ٥٠٢



!ةرهتشم اهتغلو،ةّيح ةّيرصملا ةديقعلا هيف تناك نمز يف بتك )٢(
 يف يتَّلا بوُلُقْلا ىمعَت نكَلو راصبَألا ىمعَت َال اهَّنِإَف{!؟.. لالضلا الإ قحلا دعب لهف
١٥٦٦!!}رودصلا

 ةلماح ربلا سمش مكيلع قرشتف يمسا نوقتملا اهيأ متنأ امأ(( :٤/٢ يخالم رفس يف ءاج·
))ءافشلا اهتحنجأ يف

James Henry(())دتسيرب يرنه سميج(( تايرصملا ملاع لوقي Breasted((
 نم هّنإ١٥٦٧

 ناك يتلا))تعام((ةهلإلا صخش يف ةلّثمم تناك اّمنإ-نويرصملا ىري اميف-ةلادعلا ّنأ فورعملا
 ّنأب تفصو دق ةّيناربعلا )ربلا وأ( ةلادعلا سمش ّنأ امبو،))سمشلا هلإ تنب(( اّ أ موقلا دقتعي
 مل هّنأل،ةحنجألا يذ سمشلا هلإ ىلإ ةراشإلا كلذب دارملا نوكي نأ نكمي الف ؛ةحنجأ اهل
.ةحنجأب هلّثمت ةروص يأ،))هوهي(( هلإلل ةميدقلا ةّيناربعلا تارّوصتلا عيمج نيب دجوي نكي
  لداعلا سمشلا هلإل ةّيرصملا تارّوصتلا هذه ّنأ ىلع))ةرماسلا(( يف ةثيدحلا رئافحلا تّلد دقو
 ينب كولم رصق بئارخ يف نوراّفحلا رثع دقف،ةّينيطسلفلا ةايحلا يف راشتنالا ةعئاش تناك
 ام اًموي لمعتست تناك اًزراب اًشقن ةشوقنم جاعلا نم حاولأ ضعب ىلع))ةرماسلا(( يف ليئارسإ
 ةعطق عطقلا كلت نيب نمو،نييناربعلا كولملا ثاثأ هب ىّلحي ناك يذلا يفرخزلا ميعطتلا يف
 يف))سيلوبويله(( سمشلا كالم ىلعأ ىلإ اهلمحي))تعام(( ةلادعلا ةهلإ ةروص اهيلع تشقن
 مسرلا ميمصتو،سمشلا هلإل ةروصلا كلت مّدقي رهظي ام ىلع ناك هّنأ هنم مهفن عضو
.ةّينيطسلف دايأ عنص نم هشقن ّنأ ىلع حوضوب ّلدت هتعانص ّنإالإ،هيحاون لك يف يرصم

 ةّيرصملا موسرلا كلت لثمب ةفرعمو ملع ىلع اوناك نييناربعلا عا ّنصلا نأ حضتي كلذ نمو
 هذه ىلإ موي لك نورظني اوناك،اهيلع نوسلجياوناك نيذلا نييناربعلا ءاهجو ّنأو،ةميدقلا
 نوسلجي يتلا يساركلا سفن ن ّيزت يهو يرصملا سمشلا هلإ ىلع ةلادلا ةيريوصتلا ز ومرلا

١٥٦٦
)٦٤( ةيآلا /جحلا ةروس
١٥٦٧

 ةّيرصملا ةراضحلل نيسرادلا مالعأ نم .يكيرمأ يجولويكرأ :)م٥٣٩١-م٥٦٨١(دتسيرب يرنه سميج
.وغاكيش ةعماج يف تايرصملا سّرد دقو .ةميدقلا



 نييناربعلا دنعاًفورعم لينلا يداو يف ةلصأتملا ةحنجألابحاص سمشلا هلإ نكي ملو ،اهيلع
 دقو ،م  فوؤرلا ،هدابعل يماحلا هلإلا هنأباًفورعم كلذك ناك لب ،طقف ةلادع هلإ هنأب
١٥٦٨.١٥٦٩))كتحنجأ لظ تحت(( ةدوجوملا ةيامحلا ىلإ تارم عبرأ ةيناربعلا ريمازملا تراشأ

١٥٧٠

 تثرو دقو ..يدوهيلا ثارتلا يفو سدقملا باتكلا يفحضاو روضح يفارخلا بعرلا ملاعل
 تافارخ نم اًئيشكلذ ىلإ تفاضأو،اهثارت نم اًريثكو،سدقملا ا اتك ةّيدوهيلا نم ةّينارصنلا
!لايخلا حرسم كلذب لمتكاف .. نامورلاو نانويلا

o
 تانب اهيلإ أجلتو ،موبلاب اهبئارخ تويب جعتو رفقلا شوحو اهيلإ يوأت امنإ(( :٣١/١٢ ءايعشإ
)ةايحلا باتك ةمجرت()). اهيف بثاوتتو،ماعنلا

םיריעשו،הנעיתונּב םש ונכׁשו ;םיחא םהיתב ואלמו،םייצ םש-וצברו((

))םש-ודקרי

 ذنم دوهيلا دقتعا دقو .رعشلا ريثك يا))رعشألا(( :ةغل .))ריעש(( عمج يه))םיריעש(( ةملك
 نم اهريغو زنع لكش ذخأت ةريرشلا حاورألاو نيطايشلا ّنأ هريغو صنلا اذه ببسب رّكبم نمز

١٥٦٨
.٣٦/٧ ،٧٥/١ ،٦٣/٧ ،٧١/٨ رومزم :)اكيفانك ليستب())ךיפנכ לצב((
١٥٦٩

James Henry Breasted, The Dawn of Conscience, pp. ٠٦٣ ؛هلقن(١٦٣ ,
)٣/٤١٣ ليئارسإ ،نارهم يمويب دمحم

١٥٧٠
 هرصح يف،)باتكلا فيرحت تبثي ايجولوثيملا ملع( :يعافر دمحم ذاتسألا ثحب نم عضوملا اذه يف تدفتسا

 هذه ىلع قيلعتلا و ليلحتلا دنع ىرخأ ةّيملع عجارم ىلإ تلحأ دق تنك نإو،سدقملا باتكلا يف ةّيفارخلا تانئاكلل
.صوصنلا



  اًناطيش ينعت))ריעש(( ةملك ّنأ اومهف دق دوهيلا ّنإ ذإ .١٥٧١ةرفقلا نكامألا يف،باودلا
.رعشلا فيثك
 هفصن اًنئاك ينعت ةملكلا هذه ّنأ))موريج(( ةسينكلا سيدق مهف دقف ىراصنلل ةبسنلاب اّمأ
 مهفلا سفن مهف))نفلاك(( يتناتستوربلا ميعزلا ّنأ ودبيو .زعام يناثلا فصنلاو يرشب لوألا
١٥٧٢.هتمجرت يف))satyri(( ةملك هدامتعاب قايسلا اذه نم

 ثدحت يذلاك فيخم يناطيش نئاك نع ثدحتي صنلا اذه ّنإ لوقلا ىلع مويلا داقنلا روهمجو
١٥٧٣.))موريج((و دوهيلا هنع

 ىوآ تانبو شوحولا ىقالتت(( :اًحضاو،اًحيرص))ةراسلا رابخألا(( ةمجرت يف صنلا ءاج دقو
١٥٧٤))ا ًماقماهسفنل دجتو رقتست كانه .اهيلإ شحولا زعم ىدانتيو

١٥٧١
 Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel؛رظنا

Publications, ٢٩٩١ , p. ٤٨٢

١٥٧٢
قباسلا ردصملارظنا
١٥٧٣
قباسلا ردصملارظنا
١٥٧٤

 لوغ الو ءون الو رفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع الباب،مالسلاباتك( هحيحص يف ملسم مامإلا ىور
 لاق،))ل و ُغ الو رفص الو ىودع ال(( :لاق مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا ّنأ)٢٢٢٢ /ح،حصم ىلع ضرمم دروي الو
 ،تاولفلا يف ناليغلا نأ معزت برعلا تناك :روهمجلا لاقف :لوغلا امأ(( :)٠١/٩٥١ ،حتفلا())رجح نبا(( مامإلا
  يف رثك دقو ،مهكلهتف قي رطلا نع مهلضتف ،ًانولت نولتت يأ ، ًال وغت مهل لوغتتو سانلل ىءارتت نيطايشلا نم سنج يهو
 مامإلا اًضيأ بسنو ،)).كلذ- ملسو هيلع هللا ىلص- لطبأف ،هتلضأ وأ هتكلهأ يأ))ةلوغلا هتلاغ(( :مهمالك
 هللا يضر))بويأ يبأ(( ثيدح امأو .)٧١٢-٤١/٦١٢ ،جاهنملا ؛رظنا( ءاملعلا روهمج ىلإ ريسفتلا اذه))يوونلا((
 يذلا ثيدحلا ّنأ امك ،))ىليل يبأ نبا(( ظفح ءوسل فيعضف؛هنم ذخأتف ءيجت لوغلا تناكف ةوهس هل تناك هنأ هنع
 نب رباج((و))يرصبلا نسحلا(( نيب عاطقنالل حصي ال))ناذألاباوردابف ناليغلا تلوغت اذإ(( :هريغو))دمحأ(( هجرخأ
))يلاعسلا نكلو لوغ الو رفص ال(( ثيدحب قّلعتي اميفو ،)٣/٩٣١ ،ةفيعضلا ةسلسلا ؛رظنا( هنع هللا يضر))هللا دبع
 تافارخ نيب عساش قرفو .ةحيحصلا تاياورلا يف تبثف اهريغو ةيمدآ روص يف نجلا روهظ اّمأو .حصي ال لسرم وهف
 باتكلا هب درفت امو))رافقلا نكست يتلا نيطايشلا(( دوجوب لوقت يتلا سدقملا باتكلا اهتبثأ يتلا نييلهاجلا برعلا



o
 ،هبحاص وعدي ،بائذلا عم ةيربلا شوحولا اهيف عمتجتو(( :٤٣/٤١ ءايعشإ
)ةايحلا باتك ةمجرت()).ةحار ذالم اهسفنل دجتو رقتست كانهو

،תיליל העיגרהםש-ךא ;ארקי והער-לעריעשו،םייא-תא םייצ ושגפו((
))חונמ הל האצמו

 اذه ..)تيليل())תיליל(( وه رخآ يفارخ نئاك هعمو،)ריעש( )لوغلا(صنلا اذه ركذي
هركذت يتلاةيرموسلا صوصنلا لثم،ةميدقلا تاراضحلا قئاثو يف فورعم-مسالا اذ -نئاكلا

 ةمحلمنع درو ام قئاثولا هذه نمو،))وتيليل((هنأ ىلع-داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم-

 باتكلا ّنأ اًملع ،ىرخأ ةهج نم م اكلمو نجلا ةقيقحو ،ةهج نم )يزعاملا ناطيشلا( نع ثيدحلا نم سدقملا
 ،٧ ،٨٢/٣ ليئومص١ ،٨١/١١ ةينثت ،٠٢/٧٢ ،٠٢/٦ ،٩١/١٣ نييواللا ؛رظنا( نجلا دوجوب اًضيأ ّرقي سدقملا
.)٣٣/٦ مايألا٢ ،٠١/٣١ مايألا١ ،١٢/٦ كولملا٢ ،٩ ،٨



 دعب يدوهيلا ثارتلا ىلإللست دقو .ةّيلبابلا نيطايشلا ةمئاق يف وهو،ةيرموسلا شماجلج
.كلذ

 يفارخلا نئاكلا اذه طبترا كلذلو .ليل يأ،ل-ي-ل :يماسلا رذجلا نم وه مسالا اذه
١٥٧٥.راغصلا لافطألا لتقو لاجرلا ءاوغإ هتامس زربأو .بعرلاو فوخلاو ليللاب

o
)). ةوق لثم م وقو ،رصم نم مهجرخأ هللا(( :٣٢/٢٢ ددعلا
))ול،םאר תפעותכ--םירצממ םאיצומ،לא((

١٥٧٥
٧١/٣١ ,Encyclopedia Judaica؛رظنا - ٩١



 ةدالو لبق تّمت يتلا ةّينيعبسلا ةمجرتلا يهو،ةّينانويلا ةمجرتلا يه يربعلا ميدقلا دهعلل ةمجرت رهشأ
 ةملكلا لباقم )سوركونم())Μονόκερως(( ةملك اهيف تدرو دقو،نينرق نم رثكأب حيسملا
 )سورك( نيعطقم نم نوكتت يه ذإ ؛اهانعم ىلع ا اذب ةلاد ةّينانويلا ةملكلاو،))םאר(( ةّيربعلا
،)Rhinocerotis( ةملك ةّينيتاللا تاجلوفلا ةمجرت تلمعتساو،دحاو يأ )ونُم(و،نرق يأ
!نرقلا ديحو :ىنعملا سفنب يهو
،))ندكرك(( :)يمويفلا ايدعس ةمجرت( ميدقلا دهعلل ةّيبرع ةمجرت لّوأ يف ةملكلا هذه تدرو دقو
١٥٧٦.ةّيبرعلا تافارخلا يف نرقلا ديحو ناصحلل يبرعلا مسالا وهو

o
ةبراهلا ة ّيحلا نيتملا ميظعلا يساقلا هفيسب برلا بقاعي مويلا كلذ يف(( :٧٢/١ ءايعشإ
)).رحبلا يف يذلا نينتلا لتقيو ،ةيولتملا
 שחנןתיול לע،הקזחהו הלודגהו השקה וברחבהוהי דקפי אוהה םויב((

))םיב רשא،ןינתה-תאגרהו ;ןותלקע שחנ،ןתיול לעו،חרב

١٥٧٦
Natan Slifkin, Sacred Monsters: Mysterious and؛رظنا Mythical 

Creatures of Scripture, Talmud and Midrash , Zoo Torah, ٧٠٠٢ , p. ٥٤



))ةشحوتملا تاناويحلل ا ًتوق هتلعجو ،هشيج و )!!!( سوؤر تقزم تنأ(( :٤٧/٤١ رومزملا
))םייצל םעל،לכאמ וננתת ;ןתיול ישאר،תצצר התא((

))اهتقلخ يتلا هيف حرمت ،نفسلا هيف يرجت(( :٤٠١/٦٢ رومزملا
))וב-קחשל תרצי-הז،ןתיול ;ןוכלהי תוינא،םש((

)) ظاقيإ يف نوقذاحلا ةرحسلا هنعليل(( :٣/٨ بويأ

))ןתיול ררע،םידיתעה ;םוי-יררא והבקי((

))ناثايول(( :ىلإ،ةدحاولا ةّيبرعلا ةمجرتلا يف))ןתיול(( ةدحاولا ةّيربعلا ةملكلا تبّرع اذامل
؟؟!))نينت((و))توح((و))نوعرف((و
 دوملتلا يف هفصو يف ءاج يذلا يفارخلا ناويحلا اذه ةقيقحب فارتعالا نم بورهلا ةلواحم :ببسلا
 ناكم))نوعرف(( ةملك لامعتسا يف اًساسأ فيرحتلا ىّلجتيو .)لايخلا نم بجعأ( بئارغ
 اذهل ىربكلا ملاعملا ىدحإ فشكي٤٧/٤١ رومزملا ّصن ّنأ ىلإ عجار كلذ ّلعلو،))ناثايول((
!ةددعتم سوؤرب نينت هنأ وهو،نييرموسلا دنع يفارخلا نئاكلا
 Theological Dictionary of the((ريهشلا،ميدقلا دهعلل يتوهاللا مجعملا فشك دقو

Old Testament((ةميدقلا ةّيناعنكلا ةراضحلا نم دوهيلا هسرام يذلا سابتقالا بناج 
 اهفده ةّيفارخ ةركف نم ءزج ناثايول ّنأ قبس امل اًصيخلت لوقن نأ انناكمإب(( :هلوقب،ا افارخو
ةعبسلا سوؤرلا تاذ ةّيرموسلا ةّيحلا نيب ةقالعلا ّنأ مغرو .براحملا ليئارسإ بر ديجمت يلصألا
،ةدكؤم ريغ ىقبت يناعنكلا ناثاي ولو

((
١٥٧٧

١٥٧٧
G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz-Josef Fabry, 
eds. Theological Dictionary of the Old Testament, Michigan: William B. 

Eerdmans Publishing, ٥٩٩١ , ٩٠٥/٧



 سدقملا باتكلا يف))ناثايول(( ّنإ لوقتف))Encyclopedia Judaica(( ةّيدوهيلا ةعوسوملا اّمأ
 ةرشابم سكعت ةوادعلا هذه.)supernatural( نيقراخلا هللا ءادعأ لثمي(( :ةفلتخملا هروص يف
 ةيادب ذنم،رحبلا ىوقو يهلإلا قلاخلا نيب عارص لوح ةّيباتكلا لبق ام رداصملا يف ةعئاش ةفارخ
١٥٧٨)).ملاعلا

 دض تراث ا إ ليق يتلا تاناويحلا ىلإ ةراشإلا ناثايوللاو نينتلاب اًضيأ سدقملا باتكلا دصق((
 ءايعشإ ؛رظنا،٤١-٤٧/٣١ رومزم( كلذ دنع قلاخلا اه رمد دقو،)ميدقلا نمزلا يف( قلاخلا
١٥٧٩)).اًقباس اهيلإ ةراشإلا تمت يتلا ةّيتيراغوألا ريطاسألا لثم )٣/٨،٧/٢١ بويأ،١٥/٠١

 اهلصأو سدقملا باتكلا يف ةّيفارخلا ة ّيرحبلا تانئاكلا لوح نايبلا يف ةضافتسالا دارأ نملو
))ميدقلا دهعلا يف ةّيناعنك ةروطسأ ءادصأ :رحبلاو نينتلا عم هللا عارص(( باتك أرقيلف ؛يناعنكلا
))God's conflict with the Dragon and the Sea: echoes of a Canaanite 

myth in the Old Testament(()ةّيلك يف ميدقلا دهعلا تاسارد ذاتسأل)م٥٨٩١ 
))John Day(())ياد نوج(( دروفسكأ ةعماجب توهاللا

 هذه نع ليق ام باعيتسا ّنإف،١٥٨٠
١٥٨١.هيف نحن يذلا ريغ رخآ اًماقم جاتحيةروطسألا

١٥٧٨
Encyclopedia Judaica, ١٢/ ٦٩٦

١٥٧٩
٢١/٧٩٦،قباسلا ردصملا

١٥٨٠
.))ياد(( فلؤملل هاروتكد ةحورطأ،باتكلا لصأ
١٥٨١

 K. Wakemann, God’s Battle :اهيف رظني نأ ئراقلاب نسحي يتلا ىرخألا ةّيملعلا عجارملا نم
With the Monster, A study in Biblical imagery, Leiden, ٣٧٩١ ; J. H. 
Gronback, ‘Baal’s Battle with Yam, a canaanite creation fight,’ Journal 



o
 نم نإف .رسكنا دق كبرض يذلا بيضقلا نأل ،نيطسلف لكاي يحرفت(( :٤١/٩٢ ءايعشإ
)) نوكت هتيرذو ،ناوعفأجرخي ىعفألا كلت لصأ

،עפצ אצי שחנ שרשמ-יכ:ךכמטבש רבשנ יכ،ךלכ תשלפ יחמשת-לא((
))ףפועמ ףרשוירפו

for the Study of the Old Testament ٣٣ , ٥٨٩١ : pp. ٧٢ - ٤٤ ; C. Westermann, 
Genesis ١- ١١ , tr. J. J. Scullion, London, ٤٨٩١ , pp. ٣٦٣ - ٣٨٣



 ىعفألا دسألاو ةوبللا اهنم ةقيضو ةدش ضرأ يف :بونجلا مئا  ةهج نم يحو(( :٠٣/٦ ءايعشإ
)كيادنافلا())

 ףרשו העפא،םהמשילו איבל הקוצו הרצ ץראב:בגנ תומהב،אשמ((

))ףפועמ

 Otto(())رزياك وّتأ(( دقانلا قّقد دقو!!ءاوهلا يف ريطي نيباعثلا نم عون دوجو ناصنلاناذه تبثي

Kaiser((
 لصألل لباقمك))flying dragon(())رئاط نينت(( ةرابع اًراتخم ؛هتمجرت يف١٥٨٢

١٥٨٣.يربعلا

١٥٨٢
 سَأَر .ةرصاعملا ةفسلفلاو ميدقلا دهعلا تاسارد يف صصختم يناملأ يباتك دقان :)م٤٢٩١ ةنس دلو( رزياك وتأ

 حورشو ميدقلا دهعلا توهال يف ةمخضلا تافلؤملا نم اًددع ردصأ .)غروبرام( ةعماج يف ميدقلا دهعلا تاسارد
.هرافسأ

١٥٨٣
٣١ Otto Kaiser, Isaiah؛رظنا - ٩٣ : a commentary, Presbyterian 

Publishing Corp, ٤٧٩١ , p. ٩٤



 نرقلا يف داّقنلا،ا ًساسأ اهنم ةّيقرشلا،ةميدقلا نايدألاو ةّينارصنلا نيب ةلئاهلا تا اشتلا رمأ لغش
 نرقلل ةدياحملا ة ّيخيراتلا رداصملا يف حيسملا ركذ بايغ عم-فشكلا اذه زرفأ دقو.رشع عساتلا
 ةفارخ ّالإ هيف ىري الو، ًءادتبا )ةسينكلا حيسم( دوجو ركني يملع راّيت روهظ،-يداليم لوألا
.اًموي ضرألا ىلع ّبدت مل ةق َلتخم

 عوسي( نعثيدحلا حبصأ و،همجح صّلقت دق )حيسملا( ةّيخيراتل ضفارلا راّيتلا اذه ّنأ مغرو
 داّقنلا ّلج اهاّنبتي ىرخأ ةّيرظن فرعن مويلا اننأ ّالإ،اهعابتأو ا اعد ّلق دق ةركف )ةفارخلا
 )ناميإلا عوسي(و )The Jesus of History( )يخيراتلا عوسي( نيب زييمتلا يهو،مهمالعأو
)The Jesus of Faith(.١٥٨٤

 نم ةميدقلا نايدألاو ةهج نم ةسينكلا دئاقعو ديدجلا دهعلا صوصن نيب )تاقفاوتلا( تلازالو
هلوصأ )ةسينكلاو ليجنإلا عوسي( نع عزني يذلا يركفلا هّجوتلا اذهل اًدفار لّثمت،ىرخأ ةهج
.ىربكلاةّيخيراتلا

 ام ةماع ةبسن ةحارص ينعي )ةسينكلاو ليجانألا عوسيل( )ىربكلا ةّيخيراتلا حمالملا( يفن ّنإ
 يف يخيراتلا اهراطإ يف حيسملل )ةّينيدلا( ةروصلا عضو ّنإو .)قالتخالا( ىلإ حيسملا ىلإ بسن
 تارّوصتو ةّيداقتعا تايفلخو ةّيفارخ دفاور نع فشك دق؛لّوألا نرقلا ةيادب يف نيطسلف
.)عوسيل( يتوهاللا لكشلا تزرفأ يتلا ةئيبلا كلت ضرأ يف ةبراض ةّيفسلف

،نيفّرطتم نيراّيت مويلا يناعت،هتروصو حيسملاب ةصاخلاتاساردلاب ّجعت يتلا ةّيبرغلا ةبتكملا ّنإو
.لادتعابيخيراتلا ناهربلا ىلإ ىزتعاو ةّجحلا مّكح دق طسو بهذم امهنيبو

١٥٨٤
 Robert Funk, Roy Hoover and The ؛ةلأسملا هذه يف))عوسي ةودن(( هتلاق ام رظنا

Jesus Seminar, The Five Gospels, what did Jesus really say?, New York: 
HarperSanFrancisco, ٧٩٩١ , pp.٨-٥



،ةقباسلا ةّينثولا نايدألل ا  يفرحاًراركت ّالإ حيسملا يف ىري ال يذلا وهف ؛لّوألا فرطلا اّمأ
 ًالقن ّالإ سيل،حيسملا ىلإ ةسينكلاو ليجانألا هتبسن ام ّلكف .. ةّيئارثملاو ةّيسودنهلاو ةّيذوبلاك
 ةالغ مويلا هاّنبتي بهذملا اذهو،ا  يرطسِم اًقباطت ةقباطتم ةروصبريطاسألالكنم اًيفرح
 ريغ )تاقفاوتلا( هذه نم ددعو،نايدألا خيرات يف نيصصختم ريغ مهتماع و،ةدحالملا

.ةسينكلا نيدو ليجانألا يف حيسملا نع درو ام هباشتل ةرّوحم وأ ةارتفم اّمإيهف؛ ًالصأ ةحيحص
 ةّيوقلا ةلدألاب ةنوحشملا م اباتك مههيوشت:لوألا هجولا ؛نيهجو نم مهبتك ىلإ ءالؤه ءاسأ دقو
طابنتسا :يناثلا هجولا،اهيلع ليلد ال تادايزب،ةّيفسلفلا راكفألاو ةّينثولا دئاقعلا رثأل ةمساحلاو
 نأ نعجرخت ال حيسملا ةّصق لماك ّنأ )قباطتلا( اذه نم باتكلا ءالؤه نم ليلق ريغ ددع
 ضرألا اهفرعت مل ةضحم ةروطسأ ّالإ سيل))ميرم نبا(( حيسملا ّنأو،ةارتفم ةّيروطسأ ةّصق نوكت
!ةقيقحلا ىلع
 نم ةّينارصنلا سابتقا ةقيقح يفن يفىراصنلا نويعافدلا با ّتكلا هلّثمي يذلا يناثلا فرطلا ولغيو
 ّلك يفنل نيقباسلا )تاغلابم( لالغتسا يه مهاوعد ةفآو .ةميدقلا تافسلفلاو دئاقعلاو نايدألا
 نولابي ال مّ أ اهعم رعشت)ةّي ِض َر َم( ةجرد ىلإ )نييئامغود( مّ أ امك،اهوركذ يتلا ليصافتلا
 يف )ةحيصف( تافارخل )ةجذاس( تاريسفت ميدقت يف نوفّلكتي ذإ ؛ءاّرقلا لوقع ناهتماب
 خفنلا عم كلذ ّلك .ا الطبب نامزجي يملعلا قطنملاو ةّيلقعلا ةهادبلا تناك ول ّىتح،ليجانألا
))سيول زلبيتس فيلك(( هتّبث يذلا يطسفسلا جهنملا دامتعاب ليجانألا ةلاصأ يف )يفطاعلا(
))Clive Staples Lewis((

 John Warwick(())يرمغتنوم كيوراو نوج((و١٥٨٥

١٥٨٥
 Christianity(( ةلجم تربتعا.ريهش يدنلريأبيدأ :)م٣٦٩١-م٨٩٨١(سيول زلبيتس فيلك

Today((هباتك م٠٠٢ ةنس ))Mere Christianity((هتجحب رهتشا .نيرشعلا نرقلا يف باتك مهأ )ةجذاسلا( 
 ىلإ هوعدي نم ىلإ ر ّصنملالوقي نأ يهو ،))Lewis's Trilemma(( ىمست تحبصأ يتلاو حيسملا ةيهولأ تابثإل
 نأ لامتحا حرطي نأ نود؟!!هللا نبا وأ بذاك وأ نونجم :وه حيسملا نأب نمؤت نأ كيلع :حيسملا ةّيهولأب ناميإلا
!ةنيمأ وأ ةقيقد ةروصب همالك لقنت مل ليجانألا ّنأ وأ ،يبن هنإ هسفن نع لاق دق حيسملا نوكي



Montgomery((
))Josh McDowell(())ليود كام شوج((و١٥٨٦

 مويلا ملس ُأ دقو،١٥٨٧
))Gary Habermas(())سامربه يراغل(( هدايق

 راوسأ جراخ شيعي جهنم وهو .١٥٨٨
 ؛)ةسينكلاو ليجانألا ةمصعب نينمؤملا( ُقوس هبلطي ام ىلع تاتقيو،ةداجلا ةّيملعلا تاساردلا
.)تنطنط(و فورحلا)تعقعق( نإو،ةتحب ةّيراجت هتارادصإ ةماعف كلذلو
 دوجو نافشكيل يناحيسملا روصتلل يتوهاللا نيوكتلاو ديدجلا دهعلا ةّيجولويجل ةيعاولا ةءارقلا نإ
 سيسأتو رافسألا ةباتك نمز تاءاطع نم ةدروتسملا ةّيفسلفلا ىنبلاو ةّينثولا دئاقعلا نم )تاقبط(
 سيل لوقنف غلابن نأ نود،هّدري نأ فصنم ئراقل نكمي ال رمأ اذهو.)ةّيسكدوثرألا( ةسينكلا
.لادتعالا نيع وه اذهو !ليخدلا لوحنملا نم ا ادرفم عيمج ّنإو،ليصأ ءيش ةّينارصنلا يف
 أدبن انوعدف .. ةعّونتم،ةريثكف،م افارخونيقباسلا راكفأب ةّينارصنلا عّبشت ىلع انتّلدأ اّمأ
.فاحجإ الو،طارفإ الو،طاقسإ نود )هلّوأ( نم ثيدحلا

 وه سيلو،
 فراعملا ةروث جاتن ال و-!ةسينكلا ييراذتعا ىوعد يه امك– رشع عساتلا نرقلا تاثدحم نم

١٥٨٦
 نع عافدلا يف رظانمو رضاحمو بتاك .نوناقلا يف صصختم :)م١٣٩١ ةنس دلو(يرمغتنوم كيوراو نوج

.تايعافدلل ةّيملاعلا ةّيميداكألا ريدم .ةّينارصنلا

١٥٨٧
 ا يطيسبت اًبولسأ هبتك يف دمتعي ،)نييبعشلا( نييراذتعالا رهشأ نم :)م٩٣٩١ ةنس دلو(ليود كام شوج

 ةّيميداكألا تاساردلا مهيوهتست ال نيذلا )ىراصنلا نيينيدتملا ماوع( تابغر يضري امب ةغلابملاو سيلدتلا نيب عمجي
 حيسملا دبع(( صمقلا تاباتك اهمهأ نمو ،برعلا نيرّصنملا تاباتك يف ةفّثكم ةروصب مويلا هبتك ةدام ضرعُت  .ةداجلا
.))طيسب

١٥٨٨
 نع عافدلاب ةصاخ ةيانع هل.توهاللاو ةفسلفلاب متهم .يليجنإيراذتعا :)م٠٥٩١ ةنس دلو(سامربه يراغ

.ميدقلا ينثولا ثارتلا ىلإ اهتبسن يفنو توملا نم حيسملا ةمايق ةّيخيرات



 .ةميدقلا تاراضحلا فوشكو ةّيج ولوبورثنألا

!
 نانويلا هلإ ةّصقو،ةسينكلاو ليجانألا اهمدقت يتلا حيسملا ةّصق نيب هباشتلاب ءابآلا نيقي غلب دقل
))Διόνυσος(())سوسينويد((

))نيتسج(( وهو– مهدحأ لوقي نأ ىلإ امهريغو))ارثم((و١٥٨٩
-يناثلا نرقلا ةيادب يف دولوملا

 ركذو!!
 ّنأ روطاربمإلا عانقإ اهلالخ نم ًال واحم ةريثك تا اشت كلذ دعب))نيتسج((

١٥٩٠

 نيب بيرغلا هباشتللهسامح و لب،هرارقإ يف حوضولا نم ةميظع ةجردىلع))نيتسج(( ناك
 تاضارتعالا در ضرعم يف لاق هنأ ةجرد ىلإ،يداليملا لّوألا نرقلل ةّينثولا دئاقعلاو ةّينارصنلا
،هللا لّوألا دولوملا يه يتلا ةملكلا ّنإ لوقن امدنع(( :ةّينارصنلا ةديقعلا ةراكن تابثإل قاست يتلا
 ةّرم ماقو،تامو بلص دق،انمّلعم،حيسملا عوسي ّنأو،يسنج لصاوت ريغ نع تجتن دق
 اننإف ؛ءامسلا ىلإ دعصو،ىرخأ

((
١٥٩١

!ةحيصف .. ةحيرص .. ةحيحص ةداهش .. بير الب .. اّ إ
!رارفلا نم عنمي .. رارقإلاو

١٥٨٩
.))Bacchus(( ةّينيتاللا يف ىّمسيو،ينانويلا همسا وه اذه

١٥٩٠
 :Justin, ‘The First Apology,’ in Ante-Nicene Fathers, New York ؛رظنا

Charles Scribner’s Sons, ٣٠٩١ , ١٨١/١ - ٤٣٢

١٥٩١
٠٧١-١/٩٦١،قباسلا ردصملا



:مهلوقب ؛ةقباسلا ةقيقحلاب ةعانق داقنلا انديزيو
 باجأ .ا اذ ةلأسملل همامتها لج رخآينارصن يتوهال حنم،ا ًبيرقت ماع ةئامب كلذ دعبو((
  نييحيسملا ىلإ ه ّج ُو دقن نع ،ةفاقث هرصع ييتوهال رثكأ حجرألا ىلع وه يذلايرصيقلانجيرأ
 نجيرأ دينفت .)م٠٨١ ماع يلاوح رهتشا(سوزلك ىمسي لوهجم رخآ ينانوي فوسليف هبتك
 ةدحاو .سوزلك ججح ىوتحم نع ةد ّيج ةركف ليكشت ىلع نيرداق انلعجي ةملك ةملك همالكل
 ةحصب نونمؤت نويحيسملا اهيأ متنك نإ(( :)طيسب فرصتب( ةيلاتلا يه ةسيئرلا هتاما ا نم
 ةمايق ةصقب نونمؤت متنك اذإ ،يزاجعإلا حيسملا داليمب نونمؤت متنك  اذإ ،عوسي تازجعم صصق
 ناميإلا نوضفرت اذاملف؛كلذهبشأ امو،ءامسلا ىلإ هدوعصو تاومألا نم حيسملا

 ،سويبلكسأ ،زيلكاريه:نورخآلا نوصِّلخملا ةهلآلا مه اهيلعاف نإ مكل لاقي امدنع
١٥٩٢))!؟مهتيمست يننكمي نيرخآ مهلثم تارشعو ،سوسينويدو ،سويز انبا نامأوتلاو

 توهال لّكشتو ديدجلا دهعلا رافسأ روهظ ةّينامورلا ةّيروطاربمإلا يف باّتكلا نم ددع شياع
 تناكف،)))سلوب(( اهلّكش امك( ةّينارصنلاةاعد عم ةهجاوم يف مهسفنأ اودجو دقو،ةسينكلا
 ةسينكلاديب ُت نأ لبق،ىلوألا نورقلا ىدم ىلع ةريثك ةّيهفشو ةّيباتك تالجاسمامهنيب
.ضرألا يف نيكمتلا اهل ّمت امدنع مهيبأ ةركب نع اهيضراعم

 تمدعأ نأ دعب اهيلع ةسينكلا باّتك دودر يف اًساسأ ةظوفحملا- تالجاسملا هذه فشكت
 ةوعد تسيل اّ أ،مهنم نيينثولا ةصاخو،اهيفلاخم نمةمهتم تناك ةسينكلا ّنأ-اهلوصأ
.ةدوجوملا ةّينثولا دئاقعلل ةديدج ةغايص يه اّمنإو،ا ومضم يف ةديدج
 اوم ا دق نيينثولا با ّتكلا ّنأ أرقن نأ لصألا ّنأل عمسلا ىلع ةبيرغ ةمهتلا هذه ّنأ بير الو
 .. دقتعم نم دادجألا هيلع ّرقتسا ام فلاخيو مهمالحأ هّفسي ديدج نيدباوتأ دق م أ ىراصنلا

١٥٩٢
David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the 

Study of the Gospels, Minneapolis: Fortress Press, ٤٩٩١ , ٢nd edition, p.٩



 ءالؤه قدص ىلع ةّيوق ةلالد؛نيينثولا دئاقع نم دوجوملل ةّينارصنلا ةلثامم ِةم  يف ّنإو
.مهلوق ةّحصل عقاولا ةداهش ىلإ ةفاضإلاب،باّتكلا
:ةحيرصلا مهلاوقأ رهشأ انه لقننو

))Faustus(())ستسواف(( لاق·
 دقل(( :))نيطسغوأ(( ةسينكلا سيدق ىلإ هبتك ام يف١٥٩٣

 نيذلا مكءادهش متعضو م اثوأ ناكمو،نيينثولا نيبارق ناكم١٥٩٤يباغأمتعضو
 متنأ،مئالولاو رمخلاب ىتوملا لالظ نونّكست متنأ .م اثوأل نيينثولا ليجبت سفنب م ولماعت
 متظفاح امك،يمسوملا يسمشلا بالقنالا و،مهميوقتو،نييممألل ةسّدقملا دايعألاب نولفتحت
 مكّنأ ءانثتساب، .رييغت نود مهبيلاسأ ىلع
١٥٩٥)).مهنع اًديعب مكعماجم نوظفحت

))Ammonius Saccus(())سوكاس سوينومأ(( فوسليفلا لاق·
 اًدّيج انمهف اذإ(( :١٥٩٦

،ةّيساسألاطاقنلا يف ضعبلا امهضعب نع نافلتخيالام ّ أ )ملعنسف(؛ةّينثولاو ةّيحيسملا
١٥٩٧)).،دحاولا لصألا يف ناكرتشي اّمنإو

١٥٩٣
 هاقتلا دق))نيطسغوأ(( ةسينكلا سيدق ناك .بهذملا يونام ،رئازجلا نم فقسأ :)م٠٠٤-م٠٥٣(ستسواف

))نيطسغوأ(( جورخ دعب هّنأ ريغ ،همهف ىلع تصعتسا يتلا رومألا ضعب نع هلاؤسل-اًيونام اًضيأ وه ناك امدنع-
.))Contra Faustum(())ستسواف دض(( هباتك هيلع درلا يف فّلأ ة ّيوناملا نم

١٥٩٤
 هلإلا ّبح ىلع ةلالدلل))بح(( ينعت يتلا))αγάπη(())يباغأ(( ةملك ىلوألا نورقلا يف ىراصنلا لمعتسا

!مهنع ًءادف توميل ديحولا هنبا لسرأ دق هنإ ّىتح قلخلل بآلا

١٥٩٥
Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other 

Religions, New York: J. W. Bouton, ٤٨٨١ , ٣rd edition, p. ١١٤

١٥٩٦
.ةديدجلا ةّينوطالفألا سسؤم:)ثلاثلا نرقلا(Ἀµµώνιος Σακκᾶςسوكاس سوينومأ



 ىراصنلا هيف كرتشا ام ريغ ّمضت ال ةّينارصنلا ّنإ١٥٩٨))سوزلك((ينانويلا فوسليفلا لاق·
١٥٩٩! ؛نيينثولا عم

 دوهيلا ىراصنلا ةك راشم يف ةلّثمتم ةّيدوهيلاو ةّينارصنلا نيب ةرشابم )ةّيلكش( ةّلص دوجو مغر
 بّرشت ىلع اهتقيقح يف ةمئاق ةّينارصنلا ةديقعلا ّنأ ّالإ،مهئايبنأو ةسّدقملا مهرافسأب م اميإ
 اهّمهأو؛ةّيدوهيلا ةّيناميإلا ةّينهذلا يف تّرقتسا ةريثك ةّيدقع لوصأل رّكنتلاو ةّيقرشلا ممألا دئاقع
.يرشبلا توسانلاب يهلإلا توهاللا جزمت ةّيلولح ةغايص يف )رشبلا هّلأت( ةركف لوبق
 ّنإ،روطاربمإلا مامأةينارصنلا نع هعافد ضرعم يف لوقي))نيتسج(( ةسينكلا سيدق اذهو
))هللا ناكو ،هللا دنع(( ناك يذلا سوغ وللا م دابعل نييحيسملا نم اورخسي الأ يغبني نيينثولا
 .هتاذ لعفلا اوبكترا م أل كلذو
 ءارعشلا ءارآ هبشت يتلا ءارآلا ضعبب يدانن)نييحيسملا(نحن اّنك اذإ(( :))نيتسوج(( لوقي
 نم مك يردت الأ(())؟نيرخآلا نم رثكأ قح ريغب ضَغبن اذاملف... م ودّجمت نيذلاةفسالفلاو
 ،هللا نباب قلعتي اميفو(())... لكلا مّلعمو ةملكلا،يروكرم :رتبوج ىلإ مكباتك بسن ءانبألا

١٥٩٧
قباسلا ردصملا

١٥٩٨
))Λόγος Ἀληθής(())قح ةملك(( هباتك فّلأ ينانوي فوسليف :)يناثلا نرقلا(Κέλσος سوزلك

 Contra(( :هباتك يف هيلع))نجيرأ((درلالخ نم باتكلا اذه نم ءازجأ انل تظفح دقو .ةّينارصنلا ىلع درلا يف

Celsum((. يناثلا نرقلا نم عباسلا وأ سداسلا دقعلا يف فّلأ دق باتكلا اذه ّنأ ودبي.

١٥٩٩
قباسلا ردصملا



 هللا نبا ىعدي نأ قحتسي هّنإف،هتدالو ةيحان نم اًناسنإ ناك نإو هّنإف ،عوسي هيمسن يذلا
 دق هللا ةملك ّنأ انمزج اذإو .ةهلآلاو سنإلا وبأ هّنأب هللا نوداني با ّتكلا ّلك ّنأل ؛هتمكح ببسب
 قبس امك،رمألا اذه نكيلف،لسانتلل فولأملا ليبسلا نع فلتخم،صاخ قيرطب هللا نم تدلو
١٦٠٠)).هللا ةّيكئالملا ةملكلا وه يروكرم ّنإ لوقت كرابتعاب كل ةبسنلاب ركنم ريغ،هركذ

 امور ةرطابأ ناكو لب،ةميدقلا ممألا يف ةيرشتسمو ةعئاش نيقولخملا هيلأت ةديقع تناك دقل
.م وم دعبو م ايح يف نو َّهلؤ ُي ام اًريثك مهسفنأ

١٦٠١))جديلتراك .ر ديفيد(( نادقانلا انل صّخليو
))David R. Cartlidge((و))ل ديفيد. 

))David L. Dungan(())نجنود
 :امهل وقب مالسلا هيلع))ىسيع(( اهيف رهظ يتلا ةئيبلا عقاو١٦٠٢

 لعفلاب كانه ناك ،ميدقلا طسوتملا رحبلا ملاع يف دوجولا ىلإ ةيحيسملا تجرخ امدنع(( :امهل وقب
 ،لكايهلاو ،شورعلا ةدس نيئ ّوبتم ،ضرألا ىلع اهنم ريثكلاو ءامسلا يف ةهلآلا نم ريثكلا
 دق تقولا كلذ يف ،ةأرماو ًالجر ،يداعلا ناسنإلا ناكو .ةسدقملا تارازملاو،ةسدقملا ةحرضألاو
 بارحم وأ ام ةفيظو مهنم دحاو لكلف ،ةهلآلا ددع يف ةمختلا هذه عم ا ًحماستم نوكي نأ م ّلعت
.ةهلآلانم هريغ نود ه ّصخي

 ءافشلا هلإ ىلع علخي نأو ،اهتفيظو قفو تاعومجم يف ةهلآلا فينصت متي نأ فولأملا نم ناك
 ضرألل ةميدق ةهلآ ةمث ناك .اذكهو ،ا اذ ةفيظولاب موقي يذلاينانويلا ءافشلا هلإ مسا يرصملا
 ةهلآو ،هر ّكذت سانلا عيطتسي امم لوطأ دهع ذنم ا ودبعي سانلا ناك،رحبلل اذكو ءامسللو
 اهمخضأو لكايهلا ثدحأ لتحت تناك،ا ًددع اهنم رثكأو اهتقباس نم ثدحأ تاهلإو ةيصخش

١٦٠٠
Justin the Martyr, 'The First Apology,’ in The Ante-Nicene Fathers, 

New York: Charles Scribner’s Sons, ٣٠٩١ , ٩٦١/١

١٦٠١
.يسنت ةيالو يف ليفيرام ةّيلك يف نيدلا ذاتسأ :جديلتراك .ر ديفيد

١٦٠٢
.يسنت ةعماج يف نيدلا ذاتسأ :نجنود .ل ديفيد



 كولملا اذكو ماظعلا ة رطابألا كانه ناك ،ةهلآلا هذه ىلإ ةفاضإلاب  .دالبلا بلق قطانم يف ا ًناينب
 مارتحالا نم ةفلتخم بتارم مهيلإ ف رصُت تناك نيذلا كاذ وأ عونلااذه نم نييميلقإلا ماكحلاو
 راشأ نيذلا))ضرألا ىلع...ةهلآ(( ىلع نيبوسحملا نم ءالؤه ناك .هنم ةهلآلل ام عم يواستت

.((١٦٠٣

 ينوطالفألا رّوصتلا نم اهتّيقطنم ءابآلا دنع يداقتعالا ليكشتلا يفثيلثتلاةديقع ّدمتست
 يلزألا هلإلا نيب ماتلا لصفلا نع ثيدحلا لالخ نم نبالا هيلأتل ةّيفسلفلاةّيفلخلا مّدق يذلا
 )ةملكلا( يهو،دودحملاب قلطملا لِصت يتلا )ةطساولا( دوجو ىعدتسا امم ؛ث َد ْح ُـملا قلخلاو
 دئاقع و ةسينكلا نيب ةفاسملا تبّرق يتلا يه ةّيئانثلا هذه تناكف ؛)λόγος( )سوغوللا(
))Andrews Norton(())نترونز وردنأ(( يتوهاللا لاق كلذلو؛نيثّلثملا نيينثولا

 نم(( :١٦٠٤
 يف اّمنإو،يحيسملا يحولا يف سيل نكلو،اهردصم فاشتكاو،ةديقعلا هذه عّبتت نكمملا
 روهظ دعب ىلوألا تارتفلا ىدم ىلع ةدئاسلا ةفسلفلا يه تناك يتلاةّينوطالفألا ةفسلفلا
  ةجردب،اهذيمالت،-نوّمس ُي امك ءابآلا- ىراصنلا باتكلا رابك عيمج ناك يتلا يهو،ةّينارصنلا
١٦٠٥)).ةريغص وأ ةريبك

 )دماجلا( )رشابملا( ردصملااّمأ،ةديقعلا هذهل يفسلفلا )رّربملا( ةّينوطالفألا ةفسلفلا تمّدق دقل
ملا ل ّكش يذلا

َ
 عئاذلا ينثولا رّوصتلا وهف،يدقعلا موهفملا اذه ةسينكلا هنم تذخأ يذلا ني ِع 

.يعامجلا يناميإلا ةّبق ولعي يذلا يهلإلا ثولاثلا نع ةميدقلا ممألا نيب

١٦٠٣
 David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for؛رظنا

the Study of the Gospels, p.٥
١٦٠٤

 عساتلا نرقلا يف يديحوتلا ينارصنلا رايتلا ةمئأ نم .يكيرمأ يتوهال :)م٣٥٨١-م٦٨٧١( نترون زوردنأ
.رشع

١٦٠٥
Andrews Norton, A Statement of Reasons for not Believing the 

Doctines of Trinitarians, Concerning the Nature of God and the Person 

of Christ, Boston: American Unitarian Association, ٠٧٨١ , p. ٤٩



 دنهلا ثارت نع هباتك يف))Thomas Maurice(())سيروم ساموت(( خّرؤملا لاق
))Indian Antiquities((تادّلجمةعبس قرغتسا يذلا: ))قرغتسي،مهملاو ريبكلا عوضوملا اذه 
 اهتلذب يتلا يدوهجو ،هلبقتل ماعلا يأرلا ةئي  ىلع يتفهلو،باتكلا اذه نم ا ًمخضاًءزج
 هذهلةروظنملا راثآلا نأ ىلإ هيزنلا ئراقلا ه ّبنأ نأب ينايرغأ ،ضومغلا ةغلاب ةيتوهال ةلأسم حيضوتل
،ينادلكلا توهالل ةثالثلا ئدابملا يف بسحف سيل ،حوضولا مامت ةحضاو تحبصأدقةديقعلا
 حوضوبنلعأيذلا-دنهلا يف افيشو ونشف وامهارب ثولاثلا يف و،لكشلا يثالث يسرافلا ا رثم يف و
 Numen(ةيهلإلا حورلا ثولاث يف كلذكو لب ؛ماع ةئامسمخب نوطالفأ داليم لبق))اتيج(ـ(لا يف

Triplex(ءارحص يف اهيلع رثع يتلا ةريهشلا ةيلاديملا رهظ ىلع ةشوقنملا ةباتكلا يفو،نابايلا يف 
 ةمخفلا ةيروطاربمإلا ةروصقملا يف اذه انموي يف ا دهاشم نكمي يتلا))يثولاثلا هلإلا ىلإ((ايريبيس
 ،ا ًريخأو،ةيبونجلا اكيرمأناكس دنع ،دحاو يف ةثالثلا وأ ،اجنات اجناتلا يفو،جربسرطب ناس يف
 دباعملا مظعم ىلع شوقنملا ،نابعثلاو ةركلاوحانجلا زمر يف ،نانويلا يف اهاياقب ىلإ ةراشإلا نودب
١٦٠٦)).رصم ديعص يف ةميدقلا

 دق يفاقثلاو يدقعلاو يفارغجلا اهنضح يف ةسينكلا تأشن يتلا ممألا يف موهفملا اذه ءارشتسا ّنإ
 برهلل يفلخ ليبس نم رثكأ اوذختا اّمنإو،ةّيلكلابهتّيقبسأ دحجنمنييسنكلا نييراذتعالا عنم
.ةمهتلا ةقيقح م اعافد تدّكأو اًقهر مهدودر م داز نكلو،)سابتقالا( ةقيقح نم

 نمؤي ينثولا ثيلثتلا : ًال وأ :نيهجو نم ينثولا ثيلثتلا نع فلتخي ينارصنلا ثيلثتلا ّنإاولاق دقل
 ولعت ةهلآ ةثالث يف لّثمتي ينثولا ثيلثتلا :ايناثو،!كلذب لوقت ال ةّينارصنلاو، ةهلآ ةثالث دوجوب
 ؛)برهم(نع ثحابلا )هئاتلا( ةيسفن هيف يفخت ال در وهو ..١٦٠٧ىندألاةهلآلا نمرخآا ًددع

١٦٠٦
Thomas Maurice, Indian Antiquities, London: W. Richardson, ٠٠٨١ , 

٦٢١/١ - ٧٢١

١٦٠٧
 Jim Valentine and Eric Pement, ‘Jehovah’s Witnesses and the؛رظنا
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،نيَرخآلا نعةفلتخم ةفيظو اهنم دحاو لك حنمت يهف ؛ ةهلآ ةثالثب ةحارص نمؤت ةينارصنلا ّنإ ذإ
امل ةسينكلا ّنأ ريغ،ةددعتملا ةهلآلاب لوقلا نيع وهو،هريغ نع ا  لقتسي اًرومأ هيلإ بسنتو
،ةّيبوبرلا ةّينادحو ىلع ةحارص ّصني يذلا ميدقلا دهعلاب ناميإلا ىلإ ةرطضم اهسفن تدجو
 هلإب( نمؤت ا أ نلعت نأ ترّرق،ةديقعلا سفن تابثإ يف ديدجلا دهعلا يف ءاج امب اًضيأ ناميإلاو
 ةهلآب ناميإلا ةقيقح نم  ّريغي الو،هلىنعم ال يطسفس ريسفت وهو،)١٦٠٨ميناقألا ثلثم دحاو
 تّلفتلا نم يدجي ال وهف،ةهلآلا ةّيقب ولعت يتلاةثلثملا ةهلآلا نع ثيدحلا اّمأ .ا ًئيش تاوذلا ةثلثم
 ٌةعساش ةفاسملا)٢(.نايدألا كلت عيمج يف تبث َي ال )١( رمألا اذه ّنأل ؛١٦٠٩اًئيش ةمهتلا نم
 هذه )٣( .اًئيش ةّيهولألا نم لمحت ال ىندألا ةهلآلا ّنأك ىتح،ىندألا ةهلآلاوةلثملا ةهلآلا نيب
،ا ايبدأ يف،ةّيثيلثت نايدأ ا أب تفرع امنإو،ةهلآلا تارشع تانايد اّ أب فرع ُت مل ةّينثولا نايدألا
 ّلك ىلإ فاضي .ةحضاو ةروصب اهزّيمت يتلا يه ثيلثتلا ةعيبط تناكف ؛ا اتوحنمو،اهرئاعشو
 ّصنلاو،اًحيملت الو اًحيرصت ثيلثتلا ىلإ ةراشإ ةّيأ اًعطقهيف سيل سدقملا باتكلا ّنأ كلذ
 وه )ثيلثت( ةملكلمعتسا نم لّوأو !١٦١٠فّيزم هنأ داّقنلا عمجأ دق انه ىعّدملا ديحولا

Reasons for Faith: Making a case for the Christian faith, Illinois: Good 
News Publishers, , p.

١٦٠٨
،-))!!مئاقلا تحت(( :ينعي ةغلوهو-)سيساتسوبيه())υποστασις(())مونقأ(( حلطصم ىراصنلا عرتخا

.ةقيقحلا ىلع تاوذ ثالث يه ذإ ؛اًئيش ةقيقحلا نم ريغي ال ظافلألاببعللا اذه ّنأ ريغ،))تاذ(( ةملك نم بورهلل
١٦٠٩

 نع ريبعتلل))صاخشأ ةثالث(( ))three persons(( ةرابع جرح الب مويلا نويبرغلا نويتوهاللا لمعتسي
 مهضقانت فاشكنا ةيشخ ةمات ةروصب ةرابعلا هذه نع نودعتبي م إف برعلا ىراصنلا اّمأ ..)سدقملا ثولاثلا(
!يدقعلا

١٦١٠
.دحاو مهةثالثلا ءالؤهو .سدقلا حورلاو ،ةملكلاو ،بآلا :ةثالث مه ءامسلا يف(( :٨-٥/٧ انحوي١ ّصن

 εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον(( ))ةثالث مه ضرألا يف نودهشي نيذلاو
πνευµα και ουτοι οι τρεις εν εισιν και τρεις εισιν οι µαρτυρουντες εν 

τη γη((ةميدقلا ةّينانويلا تاطوطخملا نع اًمامت بئاغ )؛رظناBruce Metzger, A Textual 
Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, ٠٠٠٢ , ٢nd edtion, pp. ٧٤٦ - ٩٤٦(



 دض(( هباتك يف،يهلإلا ثولاثلا نع ريبعتلل حلطصملا اذه هقالتخاب)م٠٢٢-م٠٦١())نايلترت((
!))سايسكرب



 ىلع ةيدوهيلا ةقطنم يف ةعقاولا محل تيب يف عوسي دلو امدعبو((:٠١-٢/١ ّىتم ليجنإ يف ءاج
 وه نيأ(( :نولأسي،قرشلا نم نيمداقلا سو ا ضعب ميلشروأ ىلإءاج ،سدوريه كلملا دهع
)).هل دجسنلانئجف ،قرشلا يف ا ًعلاط همجنانيأر دقف ؟دوهيلا كلم دولوملا

 ةنهك ءاسؤر هيلإ عمجف.اهلك ميلشروأ هعم تبرطضاو برطضا ،كلذب سدوريه كلملا عمس املو
 دقف ،ةيدوهيلاب محل تيب يف(( :هوباجأف.حيسملا دلوي نيأ مهنم رسفتساو،ا ًعيمج مهتبتكو دوهيلا
 نيب ا ًدبأ نأشلاةريغص تسل ،اذوهي ضرأبمحل تيباي تنأو :يبنلا ناسل ىلع باتكلا يف ءاج
))!ليئارسإ يبعش ىعري يذلا مكاحلا علطي كنم هنأل ،اذوهي ماكح

 ،محل تيبىلإ مهلسرأ مث.مجنلا روهظ نمز مهنمققحتو ،ا  رس سو ا سدوريه ىعدتساف
)).هل دجسأو ا ًضيأانأ بهذأل ،ينوربخأ هنودجت امدنعو .يبصلا نع اديج اوثحباو اوبهذا(( :لاقو

 ،قرشلا يف هوأر نأ قبس يذلا ،مجنلا اذإو .مهليبس يف اوضم ،كلملاهلاق ام اوعمس املف
 ا ًحرف اوحرف مجنلا اوأر املف.هيف يبصلا ناك يذلا ناكملا قوف فقوتوءاج ىتح مهمدقتي
)).ا ًدج اميظع



 ّنأ بسحت ا إ ّىتح ؛ةّينوكلا رهاوظلل اهمهف يف )ةطيسب( ةّيلقع نع فشكتةّيفارخ ةّصق هذه
 نم هّنأو..ةئيطب ءامسلا يف اهتكرح ّنأو..ا  دج ريغص اهمجح ّنأو..ةظحل يف دلوت موجنلا
 ريسلاب ءامسلا يف اهتكرح ةازاوم نكمملا نم هّنأو..اهفوقوو اهتكرح رصبت نأ نيعلا ىلع ريسيلا
يف د ّدحم عضوم وأ ّنيعمتيب قوف تفقو اّ إ لاقي نأ اًيملع غوسي هّنأو..ضرألا ىلع اهعم
!!ضرألا
 ىلع ةلالد ةّيوامسلا مارجألا ةكرح يف نوري،مويلا ماوع نم ريثكو لب،ةقباسلا ممألا تناك دقل
.مهرئاصمو سانلا رادقأ
 ةدالو اهمهأ نمو،ةريثمو ةزراب ةّيوامس تامالعب لصوي ام اًريثك )ءامظعلا( ةدالو ةقالع رمأ ناكو
.حوضوب سانلا هرصبيءامسلا يف عمال مجن
))رارف كيردرف(( لاق ؛نامورلاو نيينانويلا دنع ةّيبعشلا ةفاقثلا يف ا  رقتسم داقتعالا اذه ناك دقو
))Frederic Farrar((: ))... ءامظعلا لاجرلا داليم ّنأنو ربتعي ا ًمئاد اوناك نامورلاونانويلا ّىتح
 روصعلا ىلا هسفن داقتعالا اذه رمتسا دق و ،اهئافتخا وأ ةّيوامس مارجأ روهظبهل زمري م افوو
١٦١١)).ةثيدحلا

 ناك دقل(( :رشبلا تافاقث ةماع يف روضح هل ناك داقتعالا اذه ّنأ))Geikie(())يكيج(( ىريو
،هتافو وأ ميظع لجر داليم ةصاخ،ةّيداعلا ريغ عئاقولا ّنأ ملاعلا يف عئاذ داقتعا ا  قح كانه
١٦١٢.١٦١٣)).ةّيوامس كالفأ نارتقا وأ،تاب ّنذموموجنروهظا  ئبني

١٦١١
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٤٩٨١ , pp. ٢٢ - ٣٢
١٦١٢

Geikie, Life of Christ, ٤٤١/١ (Quoted by, Thomas William Doane, 
Bible Myths and their Parallels in Other Religions, pp. ٤٤١ - ٥٤١ )

١٦١٣
 نأ ةــم  هــعفد قايــس يف))!؟ةـّيذوبلا نــم ةــسبتقم ةّيحيـسملا لــه(( :هــلاقم يف))طيــسب حيـسملا دــبع(( صــّمقلا لاـق

 ...(( :-صــّمقلا عـقوم نــم يـه اــمك ةـلوقنم ةـغللاو مــسرلا ءاـطخا–ةــّيذوبلا نـم ةذوخأـم حيــسملا داليـم مــجن ةـّصق نوـكت
 ةـياور [يف لوـقت ثـيح))ءامـسلا يف رـهظ يذـلا دـمحا مـجن(( نـع ثيدـح ماـشه نـبأ ةريـس يف كـلذ نم برقي ام دجنو



 ىيـحي نـع ،فوـع نـب نمحرـلا دـبع نـبميهارـبإ نب حلاص ينثدحو :قاحسإ نبا لاق ] معلص هدلوم نع تباث نب ناسح
 ،تـباث نـب ناسح نع يموق لاجر نم تئش نم ينثدح لاق .يراصنألا ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب
 ةـمطأ ىـلع هتوـص ىلعأب خرصي ايدوهي تعمس ذإ ،تعمس ام لك لقعأ نامثوأ نينس عبس نبا ةعفي مالـــغـل ينإ هللاو لاق
 دـمحملاـق .هـب دـلو يذـلا دـمحأ مـجن ةـليللا علط لاق؟ كل ام كليو هل اولاق هيلإ اوعمتجا اذإ ىتح دوهي رشعم اي برثيب
 هللا لوـسر مدـقم تـباث نـب ناـسح ناـك مـك نبا .تلقف تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع نب ديعس تلأسف قاحسإ نب

 عمـسف ةنـس نيـسمخوثالـث نـبا وـهوملـسو هـيلع هللا ىلـص هللا لوسر اهمدقو ،) ةنس ( نيتس نبا لاقف ؟ةنيدملا معلص
)).نينس عبس نبا وهو عمس ام ناسح

 نيأ نم ؟لاؤسلا اذه اذوبو حيسملا نع نيدحلملا هلاق امب ن ولوقي نيذلا نيملسملا ةوخألا لأسن نأ انل نكمي لهف
 ركفلا اذه نم مأ؟اذوب نع اومعز امك يذوبلا نم))دمحأ مجن(( مجنلا اذه ةركف ثيدحلا ةوارو ةريسلا بتاك سبتقا
))!!؟؟همجن ناسنإ لكل نأ نع ثدحتي يذلا
 اًرّـثأتم ،اهقلتخا باّذك وار اهردصم ،ماشه نبا ةريس يف تدرو يتلا ةّصقلا هذه ّنأ يهو ،ةلهس ،ةباجإلا :تلق
!ةميدقلا ممألا تافارخب
 وهف ؛ةداجلا ةّيملعلا اياضقلا ل وانت يف )جذاسلا( )يفحصلا( هجهنمب هسفن جرحي لازيال))طيسب حيسملا دبع(( صّمقلا
 تاياور يه ذإ ؛كلذ ملعلا لهأ نم دحأ لقي مل هّنأ مغر ،ةحيحصلا تاياورلا ريغ ّمضت ال ةريسلا بتك ّنأ رّوصتي
 مزلي ال ،ةريسلا بتك نم ام باتك يف ربخلا دورو دّرجمو ،اًدنسو اًنتم نحتمت نأ دعب ّالإ ةحصلاب اهل مكحي ال ،ةعّمجم
!زييمت نود تنلا عقاوم نم لقني شاّمق هتقيقح يف لجرلاو!!هتوبث هنم
!اهل قيرط نم رثكأ دوجو ضعبلا فّلكت نإو،اًنتمو اًدنس ةلطاب ،))دمحأ مجن(( روهظ ةّصق
 ىرخأ قرطب تدروو .))يموق لاجر نم تئش نم(( :)نيمهبم( هيف دنسب))قاحسإ نبا(( ةياور تدرو دقف ؛اًدنس اّمأ
 الو ،اًدانسإ يوقت ال ،رده باّذكلا ةّياورو ،))!باّذك(( :))دمحأ(( مامإلا هيف لاق امك))يدقاولا((و ،))يدقاولا(( اهيف
!اًربخ ربجت
 مجن(( روهظ نع ربخي ينيد باتك دوهيلل فرعي الو ،ةاروتلا يف ال ليجنإلا يف تدرو دق))دمحأب(( ةراشبلاف ؛اًنتم اّمأو
 ،سانلا نم ةفاكلا نع ورت مل ،ةّكم لهأ نم ريثك نم ةدوهشم نوكت نأ ضرتفي يتلا ةعقاولا هذه لثم ّنأ امك !))دمحأ
!حيحص دحاو دانسإب تيور الو لب

!نيباذك وأ باّذك نع تيور ينثو اهلصأةفارخ ّالإ سيل روكذملا))دمحأ مجنف((



 ناكم ديدحت ردصمو،فهكو لبطسإ يف دلو دق حيسملا ّنأ اًقباس هانلقن امك ءابآلا نع درو
 يذلا يهفشلا ثارتلا وه فهكلا يف داليملا ةصق ردصمو،٢/٧ اقول وه لبطسإلا يف داليملا
.رّكبم نمز ذنم ةسينكلا هتلبق
،رسلا قالطنا ناكم وهف )!( ةدولوملا ةهلآلل ميدقلا ينثولا ثارتلا يف ةماه ةناكم فهكلا لتحي
 .١٦١٤يناسنإلا دوجولا ةقيقحو

–

.١٦١٥

 نم ريبك ددع ىلإ اًضيأ رمألا اذه بسن امك،فوهك يفتدلو دق ةريثك ةهلآ ّنإ ليق دقو
 ّنأ ىلع ةلالد اهعومجم يف ّنأ ّالإ،اهضعب مدق يف ف ِلتخا امهم صصق يهو١٦١٦.ءامظعلا
!فهك يف ةدولوم )ةهلآ( صصق فرعت تناك ةميدقلا ممألا

 هللا نوحبسي ،يوامسلا دنجلا نم روهمج كالملا عم رهظ ةأجفو(( :٤١-٢/٣١ اقول يف ءاج
))))!ةرسملا سانلابو ؛مالسلا ضرألا ىلعو ،يلاعألا يف هللا د ا((:نيلئاق

١٦١٤
 :Timothy Freke and Peter Gandy, Jesus and the Lost Goddess؛رظنا

The secret teachings of the original Christians, New York: Random 
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 Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other؛رظنا

Religions, p. ٥٥١

١٦١٦
٧٥١-٥٥١ ،قباسلا ردصملارظنا



 يف ءاج دقف،ةّينثولا نايدألا يف ةعئاش ةمالع يه،ءامسلا جاهتباو ةّيوامسلا تانئاكلا روهظ
))انشرك(())يكافيد((تدلوامل هّنأ-ةّيسودنهلا ةسّدقملا بتكلا دحأ-٣ .٥))اناروب ونشف((
 حاورألا تناك(())ضرألا لماك ىلع رشتنا دق رمقلا ءوض ّنأك،حرفلاب ةقرشم قافآلا تناك((
،ةعتمم اًتاوصأ بحسلا تردصأ ... ليللا فصتنم يف((و))ينغتو صقرت ءامسلا تايروحو
١٦١٧)).روهزلا نم اًرطم تبكسو

 عمس،سيريزوأ داليم دنع(( :يناثلا ةيادبو لوألا نرقلا يف شاع يذلا))كراتولب(( خّرؤملا لاقو
 ىلإ ءاملا لمحت تناكامل،لغمب ىمست ةأرما ّنإضعبلا لاقو،تآ ضرألا ّلك ّبر ّنأ توص
 سيريزوأ ميحرلا هلإلا ّنأ لاع توصب نلعت نأ اهرمأي اًتوص تعمس،زبيث ةنيدم يف،نومأ لكيه
)).دلو دق

١٦١٨

))Otto Rank(())كنر وتوأ(( عّبتت دقو
 يسفن ريسفت :لطبلا داليم ةروطسأ(( هباتك يف١٦١٩

 The Myth of the Birth of the Hero: a psychological(())ةروطسألل

interpretation of mythology((ريطاسألاو نايدألا يف و ليجانألا يف امك حيسملاةدالو 
١٦٢٠.ةيئزجلا هذههنمو ،رتسُي نأ نم ىلجأو،ركني نأ نم حضوأ هباشتلا ناكف،ةميدقلا

١٦١٧
٧٤١ ص،قباسلا ردصملا

١٦١٨
٤١ ص،قباسلا ردصملا ٨

١٦١٩
 هل .هنع لصفني نأ لبق))ديورفب(( ةلصلا ديطو ناك .يواسمن سفن ملاع :)م٩٣٩١-م٤٨٨١(كنر وتوأ

.ةروطسألل يسفنلا ليلحتلاب ةصاخ ةيانعو،سفنلا ملع يف ةريثك تاسارد

١٦٢٠
Otto Rank, The Myth؛رظنا of the Birth of the Hero: a psychological 

interpretation of mythology, New York: The Journal of nervous and 
mental disease publishing company, ٤١٩١ , p. ٩٤



 فسويل رهظ دق برلا نم كالم اذإ ،سو ا فرصنا امدعبو(( :٦١-٢/٣١ ّىتم ليجنإ يف ءاج
 نإف ،عوجرلاب كرمآ نأ ىلإ اهيف قباو ،رصم ىلإ همأو يبصلاببرهاو مق(( :هل لاقو ،ملح يف
 ىلإ اقلطنم همأو يبصلاب برهو ،ةليللا كلت يف فسوي ماقف .هلتقيليبصلا نع ثحبيس سدوريه
 رصم نم(( :لئاقلا يبنلا ناسلب برلاهلاق ام متيل ،سدوريه تام نأ ىلإ اهيف يقبو،رصم
)).ينبا توعد

 عيمج لتقو لسرأف ،ديدشلا بضغلا هيلع ىلوتسا،هنم اورخس سو ا نأ سدوريه كردأ امدنعو
 هققحت امك مجنلا روهظ نمز بسحب ،نود امف نيتنسنبا نم ،اهراوجو محل تيب يف نايبصلا
)).سو ا نم

 هذه لهاجتت نأ اهل نكي ملو،ةّيمهولا ةرز ا هذه لهاجت ىلع ىلوألا ةّيخيراتلا رداصملا تقفّتا
 ةقطنملا كلت يف ماكحلا اهبكترا يتلارومألا مئاظع نم نوكتس ا أل ؛اهثودح ّحص ول ةّصقلا
 لوألا نرقلا يف شاع يذلا))سوفيسوي(( ريهشلا خّرؤملا لهاجت دقو .١٦٢١ناكسلاب ةلهآلا
 ةعمس هيوشتب ا  متهم ناك هّنأ مغر،ةرز ا هذه،))سدوريه(( مئارج لّجسوا يداليم
! ّىتم ليجنإ فّلؤم لايخ جسن نم اّ أ ىلع ةّجح كلذب ىفكو،١٦٢٢))سدوريه((

١٦٢١
 نرقلا ىلإ دوعي يذلا))Martyrdom of Matthew(()) ّىتم داهشتسا(( يفيركوبألا باتكلا يف ءاج

 نيسيدقلا ميوقت يفو ،اًفلأ رشع ةعبرأ ددعلا غلب ةّيطنزيبلا ايجروتيللا يفو ،فالآ ةثالث غلب ىلتقلا ددع ّنأ،سداسلا
 Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a ؛رظنا( .اًفلأ نيتسو اًعبرأ غلب يروسلا

commentary on the Infancy narratives in the gospels of Matthew and 
Luke, New York: Doubleday, ٣٩٩١ , pp. ٥٠٢(

١٦٢٢
,S. Perowne, The Life and Times of Herod the Great ؛رظنا Nashville: 

Abingdon, ٦٥٩١ , p. ٢٥١



 ةّصق نيب هباشتلا ديكأت هنم ديرأ قالتخا يه ةّصقلا هذه ّنأ١٦٢٣داقنلا نم ريثكلا ركذ دقو
 كلم لاق مث(( :٦١-١/٥١ جورخلا رفس يف ءاج ام راضحتساب كلذو،))عوسي((و))ىسوم((
 تايناربعلا ءاسنلا ديلوت ىلع نافرشت امدنع(( :ةعوفو ةرفش نيتوعدملا نيتيناربعلا نيتلباقلل رصم
))))ايحت اهاكرتاف ا ًتنب ناك نإو ،هالتقاف ا ًيبص دولوملاناك نإف ،ةدالولا يسرك ىلع نهابقار

))Raymond Brown(())نوارب دنومير(( يكيلوثاكلا دقانلا انربخيو
 ديدعلا كانه(( ّنأ١٦٢٤

 ؤبنتلا ّمت يذلالطبلالتق ريرشلا مكاحلا ةلواحم نع ثّدحتت يتلا ةميدقلا ةيصصقلا تاياورلا نم
 .هداليمب

((
١٦٢٥

 ىلإ عوسيب حورلا دعص مث(( :حيسملل ناطيشلا ةبرجت ةّصقليصفت١١-٤/١ ّىتم ليجنإ يف ءاج
 هيلإ مدقتف،ا ًريخأ عاج ،ةليلنيعبرأو ارا  نيعبرأ ماص امدعبو .سيلبإ لبق نم برجيل ،ةيربلا
  دق(( :الئاق هباجأف.))!زبخ ىلإ لوحتت نأ ةراجحلا هذهل لقف ،هللا نبا تنك نإ(( :هل لاقوبر ا

١٦٢٣
 Robert Horton Gundry, Matthew: A Commentary on his ؛رظنا

Handbook for a Mixed Church under Persecution, ٢nd edition, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ٤٩٩١ , p. ٥٣ , R. T. France,           
The Gospel of Matthew, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ٧٠٠٢ , 
pp. ٧٧ - ٨٧ , Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on 

the Infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke, pp. ٤١٢ - ٧١٢

١٦٢٤
 ربكأ هّنأب))ينوهام(( لانيدراكلا هفصو .يباتك دقان .يكيلوثاك يكيرمأ )م٨٩٩١-م٨٢٩١( :نوارب دنومير

.هتافلؤم رهشأ-نيدلجم يف– انحوي ليجنإ ىلع هقيلعت ربتعي .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا خيرات يف رهظ يكيلوثاك ملاع
١٦٢٥

Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on the 
Infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke, pp.٢ ٧٢

 P. Saintyves, ‘Le Massacre des Innocents :عوضوملا اذه يف ةّيملع ةسارد ىلإ لاحأ دقو
ou la Persécution de l'Enfant predestine,’ in Congrés d'Histoire du 

Christianisme, ed. Paul Louis Couchoud ,Paris: Rieder, ٨٢٩١ , ٩٢٢/١ - ٢٧٢



 ىلإ سيلبإ هذخأ مث))!هللا مف نم جرخت ةملك لكب لب ،ناسنإلاايحي هدحو زبخلاب سيل :بتك
 كسفن حرطاف ،هللا نبا تنك نإ(( :هل لاقو،لكيهلا حطس ةفاح ىلع هفقوأو ،ةسدقملا ةنيدملا
 كمدق مدصت ال يكل مهيديأ ىلع كنولمحيف ،كب هتكئالم يصوي :بتك دق هنأل ،لفسأىلإ
ىلإ اضيأ سيلبإ هذخأ مث .))!كهلإ برلابرجت ال :اضيأ بتك دقو(( :عوسي هل لاقف))!رجحب
 نإ اهلك هذه كيطعأ« :هل لاقو،اهتمظعو ملاعلا كلامم عيمج هارأو ،ادج لاع لبج ةمق
 ،دجست كهلإ برلل :بتكدقف !ناطيشاي بهذا(( :عوسي هل لاقف))!يل تدجسو توثج
١٦٢٦)).هنومدخي اوذخأو هيلإ اوءاج ةكئالملا ضعب اذإو ،سيلبإ هكرتف))!دبعت هدحو هايإو

))Lardner(())رندرال((يتوهاللا راشأ
 اوضفر دق لئاوألا ةسينكلا ءابآ نم ديدعلا ّنأ ىلإ١٦٢٧

١٦٢٨.قيدصتلل ةلباق ريغ اهرابتعاب)ناطيشلا ةبرجت ةصق(

 عوسي(( باتك فّلؤم لاق ّىتح؛ةّيذوبلا يف ةصاخ،ةميدقلا تافارخلا يف تباث لصأ ةّصقللو
,Jesus, Buddha, Krishna(())ةعبرأ ةّيملاع نايدألةيزاوتملا ميلاعتلا :وزت والو انشركو اذوبو

Lao Tzu: The Parallel Sayings: The Common Teachings of Four World 

Religions((: ))ةروطسأ ةفارخ نم يفرح خسن اًبيرقت يه ةّيربلا يف حيسملا ةبرجت ةّصق 
١٦٢٩!)).اذوب

١٦٢٦
.٣١-٤/١ اقولو٣١-١/٢١ سقرم يف اًضيأ ةّصقلا تدرو

١٦٢٧
 ةّينارصنلا تايبدألل ةرصاعملا تاساردلا سسؤم ربتعي .يزيلجنإ يتوهال :)م٨٦٧١-م٤٨٦١( رندرال ليناثن

.ةرّكبملا

١٦٢٨
١٩٤/٨ ,Lardner’s works؛رظنا (Quoted by, Thomas William Doane, 

Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p. ٥٧١ )

١٦٢٩
Richard Hooper, Jesus, Buddha, Krishna and Lao Tzu: The Parallel 
Sayings: The Common Teachings of Four World Religions ,  AZ:

Sanctuary Publications, Inc, ٨٠٠٢ , p.١



))ىسوم(( موص ةّصق نم ذوخأم هّنأ ىفخي الف،ةليلوا ًموي نيعبرأبمايصلا مايأ ددع ديدحت اّمأ
١٦٣٠.اًموي نيعبرأ مالسلا هيلع

 ،رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلإ ارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا نمو(( :٧٢/٥٤ ّىتمليجنإ يف ءاج
)).اهلكضرألا ىلع مالظلا لح
 ىلع مالظلا لح ،ارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا تءاج املو(( :٥١/٣٣ سقرم ليجنإ يف ءاج
)).رهظلا دعبةثلاثلا ةعاسلا ىتح اهلك ضرألا
 ىتح اهلك ضرألا ىلع مالظلا لح ،ةسداسلا ةعاسلا وحنو(( :٥٤-٣٢/٤٤ اق ول ليجنإ يف ءاج
)).سمشلا تملظأو،ةعساتلاةعاسلا
 يذلا مويلا يف١٦٣١سمشلا فسكت نأ اًيملع ليحتسي هّنأل ةّصقلا هذه ةّيفارخب ملعلا دهشي
 امك١٦٣٢. ًالمتكم رمقلا نوكي امدنع عقت نأ نكمي ال ةرهاظلا هذه ّنإ ذإ ؛ليجانألا هتددح
١٦٣٣!ليجانألا تمعز امك ال،قئاقدعضب هلوط زواجتي نأ نكمي ال ماتلا فوسكلا ّنأ

١٦٣٠
٤٣/٨٢ حورخ ؛رظنا
١٦٣١

 يأ )سوتنوبِلكإ ويليه وت())του ηλιου εκλιποντος(( لوقي ةّينانويلا لوصألا يف٣٢/٥٤ اقول ّصن
 دقو،ةّيئانيسلاو ةّيناكيتافلا ةطوطخملاو٥٧ ةّيدربلاك تاطوطخملا لضفأ يف ةدراولا ةءارقلا يهو))سمشلا تفسك((
 وه يثسِتوكسإ ياك())και εσκοτισθη ο ηλιος(( يأ))سمشلا تملظأو(( ىلإ صنلا اذه خاّسنلا ّريغ
 Raymond Brown, The Death of the ؛رظنا( ققحملا يملعلا أطخلا نم اًبوره )سويليه

Messiah, New York: Doubleday, ٤٩٩١  باتك(( ةيبرعلا ةمجرتلا ّنأ فيك َتيأر دقو ,)٩٣٠١/٢ ,
!ةفّرحملا ةفيعضلا ةءارقلا هذ  تذخأ دق نتملا يف))ةايحلا

 !!ةفّرحملا ةءارقلا يه )ةحيحصلا ةءارقلا( ّنأ معزلا لواحو،)ةّيملعلا ةلضعملا( هذ  رّكبم نمز ذنم))نجيرأ(( رعش دقو
 dicimus ergo, quoniam Matthaeus et Marcus non dixerunt(( :لاقف

defectionem solis tunc factam fuisse, sed neque Lucas, secundum 
pleraque exemplaria habentia sic: »et erat hora fere sexta et tenebrae 



 مهئاربككاله ركذ دنع م ايبدأ يفةفارخلا هذه عويش لع ةقباسلا ممألا ثارت دهشيو
 اوناك نامورلاو نانويلا نم ءامدقلا ّنإ))Farrar(())رارف(( لاقدقف ؛مهيسّدقمو مهيم ّظعمو
١٦٣٤.ةّيوامس تامالعهنع ئبنت م افو وأ ءامظعلا داليم ّنأ نودقتعي

factae sunt super omnem terram usque ad horam nonam, et 
obscuratus est sol«. in quibusdam autem exemplariis non habetur: 
»tenebrae factae sunt et obscuratus est sol«; sed ita: »tenebrae factae 
sunt super omnem terram sole deficiente«. et forsitan ausus est aliquis 
(quasi manifestius aliquid dicere volens) pro: »et obscuratus est sol«, 
ponere: »deficiente sole«, aestimans quod non aliter potuissent fieri 
tenebrae nisi »sole deficiente«. Puto autem magis, quoniam insidiatores 
ecclesiae Christi mutaverunt hoc verbum, quoniam »tenebrae factae 
sunt sole deficiente«, ut verisimiliter evangelia argui possint secundum 

adinventiones volentium arguere ea((يأ:))ثودحب اح ّرصي مل سقرمو ىتم نإ ذئنيح لوقن  
 ْتَناَكَف ِةَسِداَّسلا ِةَعاَّسلا ُوَْحن َناَكَو((اهيف يتلاو ،خسنلا نم ريثكل ا ًقفو اقول هلاق الو .تقولا كلذ يف سمشلل فوسك
ةرابعل دوجو الخسنلا ضعب يف كلذ عم)). ُسْمَّشلا ِتَمَلْظَأَو . ِةَعِساَّتلا ِةَعاَّسلا َىلِإ اَهِّلُك ِضْرَألا ىَلَع ٌةَمْلُظ
 تناك ام ا ًصخش لعل .))فوسك يف سمشلا تناكَو اَهِّلُك ِضْرَألا ىَلَع ٌةَمْلُظ ْتَناَكَف((لب ،)) ُسْمَّشلا ِتَمَلْظَأَو((
 تملظأو« لحم يف »فوسك يف سمشلا تناكو« عضو ىلع أرجت ا ًحوضو رثكأ ةرابعلا لعج يف ةبغرلا هودحت
 ةسينك ءادعأ نأ ام دح ىلإ نمؤأ كلذ عم .فوسكلا ببسب الإ ثدحي نأ نكمي ال مالظلا نأ ا ناظ ،»سمشلا
 ليجانألا لعل؛»فوسك يف تناك سمشلا«نأ ببسب عقت ةملظلا نيلعاج ،ةرابعلا هذه اوفرح دق نييرسلا حيسملا
 ,Origen()).اهتمجاهم نونمتي اوناك نيذلا ءالؤه بيعالأ ةطساوب ةينالقع ةيضرأ ىلع اهنم لينلل ةضرع نوكت

Comm. ser. Matt. ٤٣١(

١٦٣٢
 .Frédéric Louis Godet, A Commentary on the Gospel of St؛رظنا

Luke, Edinburgh: T. & T. Clark, ٩٨٨١ , ٦٣٣/٢

١٦٣٣
 Eugen J. Pentiuc, Jesus the Messiah in the Hebrew Bible,New؛رظنا

Jersey: Paulist Press, ٦٠٠٢ , p. ٥٧١

١٦٣٤
 Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other؛رظنا

Religions, p. ٧٠٢



 عيمج نم رمألا صيخلت يف))James R. Edwards(())زدراودإ .ر سميج(( دقانلا لاقو
 تايصخشلا ةافو بحاصت يتلا ةعيبطلل ةقراخلا ثداوحلا تاياورءامدقلا َفِلأ(( :هبناوج
 ةافو ثداوح نأشب ةيلايخو ةبي رغ تاياور لجسي يماخاحلا بدألا اذهف؛ةعماللا ةيناسنإلا
 دعرلاو ،ليثامتلا ءاكبو ،راهنلا حضو يف موجنلا روهظ كلذ يف امب-نيروهشملا تاماخاحلا
 ىلع ناينامور نابتاك لجسي ،لثامم وحن ىلع .ةيربط ةريحب قاقشنا ىتحو لب ،قربلاب بوحصملا
 ءايشألا هذه .ةيلاتتم مايأ ةعبس لاوط بنذم مجن قرشأ))رصيق سويلوي(( ةافو دنع هنأ لقألا
 ليبنلا ىلع ا ًفرش يفضت ةيوامس تانيبأت ا أ ىلع اهيلإ رظني ناك ام ةداع ة اشم تازجعمو
 لب ،ا ًيوامس ا  نيبأت راهنلا فصتنم يف تلح يتلا ةمتعلا نكت مل ،كلذ عم ،سقرمل ةبسنلاب .ىفوتملا
نوعرف بلقل برلا ظالغإدنع رصم ىلع تميخ يتلا مالظلا ةثراك رارغ ىلع ،رشو مؤش ريذن
 ريسفت نكمي ال .)١/٢نيوكت(قلخلا لبق بارخلا مالظ ىتح وأ )٣٢–٠١/١٢جو رخ(
 ال يسمشلا فوسكلاف :ةيعيبطلا رهاوظلاب اميلس ا ًريسفت بلصلا دنع تم ّيخ يتلا ةملظلا
 عيبرلا مسوم ءانثأ ةيبارت ةفصاع يه الو ؛حصفلا تقو يف ا ًردب رمقلا نوكي امدنع ثدحي
١٦٣٥)).ريطملا

 لاق ّىتح،١٦٣٦ينارصنلا ناميإللمظعألا سألا توملا نم حيسملا ةمايقب ناميإلا رمأ ربتعي
١٦٣٧)).ا ًثبع مكناميإو ا ًثبع انريشبت ناكل ،ماق دق حيسملا نكي مل ولو(( :))سلوب((

 يتلا بوعشلا ّنأ،ةيطسوأ قرشلا ةصاخ،ةميدقلا نايدألاب ةصاخلا تاساردلا نم تبث دقو
 نم موقت( مث )تومت( تناك ةهلآ تفرع دق،حيسملا رصعل رصاعم وأ بيرق نمز يف تشاع

١٦٣٥
James R. Edwards, The Gospel According to Mark, Michigan: Wm. 

B. Eerdmans Publishing, ٢٠٠٢ , p. ٥٧٤

١٦٣٦
ةذفانلا ةبتكم،ءارتفالاو ةقيقحلا نيبحيسملا ةمايق ،انباتك ،اهضقنو ةديقعلا هذه ضرع يف رظنا
١٦٣٧

٥١/٤١ سوثنروك١



 نم ريبك ددعل فصولا اذه تبث دقو،ا  يمسوم وأ ةدحاو ةّرم توملا اذه ناكأ ءاوس،)توملا
.))نومشإ((و))سينودأ((و))تراقلم((و))لعب((و))زوّمت((ـك،ةهلآلا
 باتك،ةميدقلا ممألا دنع ةديقعلا هذه يف ا  يخيرات تلّصف يتلا-اهثدحأو- بتكلا مهأ نمو
Riddle(())ميدقلا ىندألا قرشلا يف))موقتو تومت يتلا ةهلآلا(( :ةمايقلا زغل(( of Resurrection: 

"Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East(()( ـل )م١٠٠٢)رجنتم((
))Metinger((

 تناك توملا نم موقتو تومت يتلا ةهلآلا(( :هلوق،هيفهثحبةصالخ تناكو،١٦٣٨
١٦٣٩)).ديدجلا دهعلا )ةباتك( نمز يف نيطسلف يف ةفورعم

 ليوحت يهو،هتازجعم ىلوأب هيف ماقو،اًسرع رضح دق حيسملا ّنأ١١-٢/١ انحويليجنإ يف ءاج
 .)!!(نيرضاحلا ركسيل رمخ ىلإ ءاملا
 ءاج دق هّنإ ذإ ؛عينشلا عونلا اذه نم ةزجعم حيسملل نوكت نأ ا  دج بيجعلا نم هنأ ّكش ال
:رمخلا مذ ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا نم عضومنمرثكأ يف

١٦٤٠)).ميكحب سيلف اهيلع نمدي نمو ،باخص ركسملاو ،ةئزهتسم رمخلا((

 الئلركسملا اوعرجي نأ ءامظعلل الو ،رمخلا اونمدي نأ كولملل سيل ،ليئوملاي كولملل سيل((
١٦٤١)).نيسئابلا قوقح ىلع اوروجيو ،ةعيرشلا اوسنيف اوركسي

١٦٣٨
 نمددع يف سّرد .ديوسلا يف )دنول( ةعماج نم ميدقلا دهعلل دعاقتم ذاتسأ:رجنتم .د .ن فجيارت

.ميدقلا دهعلا تاساردل ةّيناطيربلا ةّيعمجلا يف يفرش وضع .رئاز ذاتسأك ةفلتخملا تاعماجلا
١٦٣٩

Tryggve N. D. Mettinger, Resurrection: "Dying and Rising Gods" in 
the Ancient Near East,  Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 

١٠٠٢ , p. ٠٢٢
١٦٤٠

٠٢/١  لاثمألا
١٦٤١

٥-١٣/٤ لاثمألا



 ةميخ يف يتمدخل مكلوخد دنع ا ًركسم ا ًرمخ كؤانبأوتنأ برشت ال :نو راه برلا رمأو((
١٦٤٢)).ليج دعب اليج ةيدبأ ةضيرف مكيلعهذه نوكتو ،اوتومت الئل ،عامتجالا

 .امرحم اماعط لكأت وأ ،اركسم وأ ارمخ برشت وأ ةمركلا جاتن لك نم لكأت نأ اهايإو((
١٦٤٣))هب اهتيصوأ ام لك ةعاطإ ىلع صرحتل

دعب وهو سدقلا حورلاب ءيلتميو ،اركسم الو ارمخ برشي الو ،برلا مامأ اميظع نوكي فوسو((
١٦٤٤)).همأ نطب يف

 نم))Friedrich Hölderlin(())نلردلوهشرديرف(( هيلع هّبن امب انلق اذإ بارغتسالا لوزيس
))Brod und Wein(( هيباتك يف ةصاخ،رمخلا هلإ))سوسينويد((و))عوسي(( نيب ريبكلا هباشتلا

 Martin(())لجنه نترام((ـك نورصاعملا داّقنلا هدّكأ ام وهو،))Der Einzige((و

Hengel((
))Barry Powell(())لواب يراب((و١٦٤٥

 Peter(())كيو رتيب((و١٦٤٦

Wick((
١٦٤٧...

١٦٤٢
٩-٠١/٨ نييوال
١٦٤٣

٣١/٤١ ةاضقلا
١٦٤٤

١/٥١ اقول
١٦٤٥

.نايدألا خيرات يف صصختم يناملأ دقان :)م٩٠٠٢-م٦٢٩١( لجنه رتيب
١٦٤٦

 باتك هل .ةباتكلا خيراتو))رموه(( يف صصختم .نسدام-نسنكسو ةعماج نم دعاقتم ذاتسأ :لواب يراب
.برغلا يف يسيردتعجرمك ة ريبك ةرهش لان يذلا))ةّيديلقتلا ريطاسألا((

١٦٤٧
 ,Peter Wick))انحوي ليجنإ قايس )مهف( يف ةمهاسم :؟سوسين ويد ىلإ عوسي نم(( :هتسارد رظنا

‘Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des 
Johannesevangeliums,’ Biblica ٥٨ ( ٤٠٠٢ ) pp. ٩٧١ - ٨٩١



 بلص ىلإ زمري،صلاخ ينارصن زمر وه بيلصلا ّنأ نم ةّيبعشلا ةفاقثلا يف مويلا عاش ام مغر
 دنع رهظ ميدق ينيد ثارتل ةثرومه ىراصنلا ّنإ لوقت ةّيخيراتلا ةقيقحلا ّنأ ّالإ،ىراصنلا دوبعم
.ةّينيد ةركف نع ريبعتلل اًنا ونع هيف بيلصلا رابتعا ّمت ةريثك ممأ
))Colenso(())وصنلوك((،ينارصنلا دقانلا ةقيقحلا هذ  فرتعا دقو

 :هلوق يف١٦٤٨
 ناك،برغلا يف ةّيحيسملل يئاهنلا سيسأتلا ىلإ يقرشلا ملاعلا يف ةمّظنملا ةّينثولا ةيادب ذنم((
١٦٤٩)). ةّيزمرلا ملاعملا دحأ كش نود بيلصلا

١٦٤٨
٨٨١-م٤١٨١(وصنلوك  مايليو نوج .يباتك دقانو ،يتوهالو ،رّصنمو ،فقسأ :)م٣



:Ante pacem(( ))نيطنطسق لبق ةسينكلا خيرات ىلع ةيجولويكرألا ةجحلا((باتك يف ءاجو

Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine((:))ةمالع 
 نم هانعم َت َّل َف َـت . دوجوم ،مدقلا قيرع زمر بيلصلا
 ةعفادم ىلع ةنّيب ةمالع نوكي نأ نكمملا نم زئانجلا نف يف هلامعتسا ّنأ مغر نييجولوبورثنألا
١٦٥٠ )).ناطيشلا

 نع لئاوألا نيعفادملا باتكلا رهشأ دحأ–))Minucius Felix(( ))سكلف سويسونيم(( ناكو
 راوح لكش يف- ينثولا همصخ ىلع ا  در ثلاثلا نرقلا ةيادب يف بتك  دق-ةسينكلا ةديقع
 يه يتلا ةهلآلل عضخي نم ةقيقحلا يف متنأ .كلذ يف بغرن الو نابلصلا دبعن ال نحن(( :-يلّيخت
 مالعأو مكتاتفالو مكشويج مالعأ ّنإ ... ةيبشخلا دبعي نمو ،بشخ نم
 طقف د ِّلقت ال مكدنع رصنلا سوؤك ّنإ ؟ةنّيزمو ةّيلطم ّالإ تسيل مكتاركسعم

 نأ دكؤي ام وهو ..١٦٥١)).اهبطوبرم ناسنإ لكش دّلقت ا ًضيأامنإو ،اهلكش يف
!زمرلا اذه اهتحنم يتلا يه ةّينارصنلا اهيف تأشن يتلا ةئيبلا
 بتاكلا لاق ّىتح ؛لئاوألا ىراصنلا دنع بيلصلا زمر ةسادقل ةرّكبملا ةّينارصنلا راثآلا دهشت ال
))Burgon(())نجرب(( ديمعلا يلوصألا

١٦٥٢: ))
.((١٦٥٣

١٦٤٩
Colenso, The Pentateuch Examined, ٨١١/٦ (Quoted by Thomas 

William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p. ٩٠٣ )

١٦٥٠
Graydon F. Snyder, Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church 

Life before Constantine, Macon: Mercer University Press, ٣٠٠٢ , p. ٠٦

١٦٥١
Minucius Felix, ‘Octavius, xxix’ in Ante-Nicene Fathers,  New York: 

Charles Scribner, ٦٢٩١ : , ١٩١/٤

١٦٥٢
 نم سدقملا باتكلا ةمصع نع هعافدب رهتشا،يديلقت ينارصن دقان :)م٨٨٨١-م٣١٨١( نجرب مايليو نوج

.ةسّدقملا رافسألا حورشب ةقّلعتملا ةصاخ،ءابآلا صوصنب ةريبك ةيانع هل تناك .أطخلا



 نفلا( ةسدنهلاو نفلا(( لاقم يف))The Anchor Bible Dictionary((يباتكلا مجعملا يف ءاجو
 )بيلصلا( هبحص يذلا زمرلاو )حيسملا بلصل( ماهلا دهشملا((:)))ركبملا يحيسملا

 يف مالآلل توبات يف اًدوجومحيسملا مالآل دهشم لوأ ناك  امبر .
١٦٥٤)).عبارلا نرقلا فصتنم يف تحن دق ناكيتافلا

،مهدنع سدقملا زمرلا يه )ةكمسلا( تناك اّمنإو ،لئاوألا ىراصنلا زمر وه بيلصلا نكي مل
 The Life of Christ as(())نفلا اهرهظي امك حيسملا ةايح(( هباتك يف))را ّرف(( لوقي اذه يفو

represented in Art((–ةيادب ذنم ،نفلا يف حيسملا ةروص ىلع ،هنا ونع يف امك لاد وهو 
 دنع( ًاليضفتو اًعويذ اهرثكأ ةكمسلا ودبت ،ةرّكبملا ةّينارصنلا زومرلا ّلك نيب نم(( :-ةّينارصنلا
١٦٥٥)).)لئاوألا ىراصنلا

 نم اهزومر نم ريثكلا ةّينارصنلا تسبتقا اّمنإو،))بيلصلا(( ىلع اًرصاق هتقيقح يف رمألا سيلو
 Ancient Pagan(( هباتك يف))Thomas Inman(())نامنإ ساموت(( كلذ ّنيب دقو،ةّينثولا

and Modern Christian Symbolism((. قّلعو ةفلاتلا ممألا راثآ نم اًروص هيف دروأ دقو 
١٦٥٦.ىرخألا ممألا تافاقثو ةّينارصنلا نيب زومرلا نم كرتشملا فشكي امب اهيلع

William(())كي ودراه مايليو(( ثّدحت و Hardwicke((نم ىراصنلا اهسبتقا يتلا زومرلا نع 
 فورحلا لخادتملا سدقملا مسالا و،سّدقملا بلقلاو،بيلصلا :اّ أ تبثأو،ىرخألا ممألا
)sacred monogram(،١٦٥٧.ةمامحلاو،ثّلثملاو،ةكمسلاو،فورخلاو

١٦٥٣
John Denham Parsons, The Non-Christian Cross, Echo Library, ٦٠٠٢ , 

p. ٠٩
١٦٥٤

The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, ٢٩٩١ , ١٦٤/١
١٦٥٥

Frederic Willaim Farrar, The Life of Christ as Represented in Art, 

New York: Macmillan, ٤٩٨١ , p. ١١
١٦٥٦

Thomas Inman, Ancient Pagan and Modern Christian؛رظنا

Symbolism, New York: Peter Eckler Publishing Company, ٥١٩١١٦٥٧
 William Hardwicke, The Evolution of Man: his religious systems؛رظنا

and social customs, London: Watts, ٩٩٨١ , pp. ٩٥٢ - ٦٦٢





 بلص( ّنأ انربخي خيراتلا ّنإف،)دوبعملا بلص( نيد يه ةّينارصنلا ّنأ نم مويلا عاش ام مغر
 ّمضت تانايدلا هذه نم ريثكلا ّنأ مغرو،ةميدقلا تانايدلا نم ريثكلاكرتشم نم وه )دوبعملا



 وأ هلإلا تومل ةديحو ةياورك؛بلصلا ةّصق عويذ ّنأ ّالإ،هلإلا اذه توم نع ةياور نم رثكأ
 يف ميدقلا يفارخلا كرتشملا نم يه )بلصلاةروطسأ( ّنأ دّكؤي،هتوم تاياور ىدحإ وأ )م ّظعملا(
.ينيدلا اهثارت يف ةّينارصنلا هتبّرشت ام وهو،ةميدقلا ممألا

 The Jesus(())؟اًينثو اًهلإ "يلصألا عوسي" ناك له،عوسي رارسأ((باتك ابحاص لاق دقو

Mysteries; was the ‘original Jesus’ a pagan God?((رمأ يف ))ةهلآلا توم((: 
 ةملك لامعتساب تمجرت يتلا ةملكلا نكل ،بيلص ىلع بلص دق عوسي نأب ماع داقتعا كانه((
 اوضرعي نأ دوهيلا ةداع نم ناك دقف .))دتولا(( ىنعما ًمومع لمحت ديدجلا دهعلا يف))بيلص((
 ،لسرلا لامعأ رفس يف .مهاوس نمل ريذحتك ،ةماعد قوف توملا ىتح اومجر نيذلا ءالؤه ثثج
 ىلإ هتلاسر يف سلوب لعفي كلذكو))ةرجش ىلع ق ّلع(( لب ،بلص دق عوسي نإ سرطب لوقي ال
 .ةيطالغ لهأ

 دومع ىلع ق ّلع دق ا ًسنأتسم ا ًهلإ لثمي ةيحل اذ ا ًريبك ا ًعانق نأ))سوسينويد رارسأ(( يف ءاج
 قوف وهو حن ُم يذلا عوسيعم رمألا ناك امك ،بالبللا نم ا ًجات سوسينويد يطعأ .يبشخ
 نورخسي نامورلا دونجلا ناك امنيح ا  يناوجرأ ًءادر عوسي سبلأ امكو .كوشلا نم ا ًجات هبيلص
 ةنيدم يف نوئدتبملاناكو .ايناوجرأ ًءادر رخآلا وه سبلأ يذلا سوسينويدب لع ُف كلذك ،هنم
 ةرارمب ا ًطولخم ا ًذيبن هتوم لبق عوسي يطعأ .مهماسجأ يطغي ا ًيناوجرأ ا ًحاشونودتري انيسفلإ
 رسفملاو يسقط وحن ىلع ذيبنلا نوبرشي ةيرسلا سوسينويد سوقط يف نولفتحملا ناك .هبرشيل
 .هبرشيل ا  رم ا ًبورشم يطعأ هسفن سوسينويد لثمي ناك يذلا

١٦٥٨
 .ينيتال ينارصن بتاك:)عبارلا نرقلا(Julius Firmicus Maternus سونريتام سوكيمريف سويلوي

 عينشتلا يف )De errore profanarum religionum( )ةسندلا نايدألا ءاطخأ لوح( باتك بحاص
.ةّينارصنلل ةفلاخملا دئاقعلا ىلع



 ىلإ رخآلا بهذيس امنيب ،ءامسلا ىلإ هعم دعصيس امهدحأ ،نيصل راوج ىلإ هفتح عوسي ىقل
 لكلعاشم يلماح روصت ةلوادتم ةنوقيأ كانه .رارسألا يف هدجن لباقم يروطسأ زفاح .ميحجلا
 ىلإ زمري ثيح ،ىلعأ ىلإ هلعشمب ريشي نيصخشلا نيذه دحأ .ارثم هلإلا راوج ىلإ فقي امهنم
 يف .ميحجلا ىلإ رادحنالا نع زمرلاب ا ًربعم ،لفسألا ىلإ هلعشمب ريشي رخآلاو ،ءامسلا ىلإ دوعصلا
 ىلإو ىلعألا ىلإ امهيلعشمب ناريشيو لعاشملا نالمحي نيصخش ا ًضيأ دجن١٦٥٩))انيسفلإرارسأ((
دقتع ُي .ناتأرما ةرملا هذهامهنكل ،سوسينويد راوج ىلإ فقي امهنم لكو ،يلاوتلا ىلع لفسألا
  نيينانويلا نييروطسألا نيوخألا جذومنل اًرّوطم ًالكش نالّثمي ارثمرارسأ يف لعاشملا الماح ّنأ
 ا  يح نيوخألا دحأ نوكيس ،نيبقاعتم نيموي يف .ةينمزلا ةيحانلا نم مدقألا سكالوبو روتساك
 ديق ىلع(( انوكي نأ امهعسي ال ناتللا ىندألا تاذلاو ىلعألا تاذلا نالثمي امهف .ا ًتيم رخآلاو
 هعلخ يذلا بقللا وهو،دعرلا انبا ام أب سكالوبو روتساك فرع .تقولا سفن يف))ةايحلا
!ركذي ببس ريغ نم ،انحويو بوقعي نيوخألا ،هتذمالت نم نينثا ىلع سقرم ليجنإ يف عوسي

 ةتوم تومي ،نيئدتبملا دحأل ىندألا تاذلا يف لثمتي يذلا ،سوسينويد ميرغ،ريطاسألا ضعب يف
 هنكل ،سوسينويد لتق يف سويثنيب كلملا عرشي ،سوخاب ةروطسأ يف .هنع ا ًضوع ناسنإلا هلإلا
 ،سوسينويدل دودللا ودعلا بلصي ،ةيلقص اهنطوم ةلثامم ةروطسأ يف .ةرجش ىلع ق ّلعي هسفن
...سوجروكيل كلملا

 يداملا ملاعلا رصانع ل ّثمت ةعبرألا هعرذأ تناك دقف .ءامدقلا دنع ا ًسدقم ا ًزمر بيلصلا ناك
 هذه ربع ةداملا يف ،حورلا ،سماخلا رصنعلا سبح دقو .رانلاو وجلاو ءاملاو ضرألا-ةعبرألا
...ةعبرألا رصانعلا

١٦٥٩
.ةينانويلا انيسفلإ يف )رتمد( ةهلإلا ةدابع ىلع قلطت :انيسفلإ رارسأ



 ةتوملا ناتومي ام أكو اروص دق سوسينويدو سيريزوأ يئانثلا نوكي نأ ا  دج دعبتسملا نم هّنأ ودبي
١٦٦٠ .ليلدلا هيلإ ريشي ام اذه نكل ،عوسي ا ام يتلا اهسفن

 قوف نم ىلدت دقو سوسينويد منص راهظإ متي تايرهزملا روص ضعب ىلع .
 نسلا يف ا ًنعاط ا ًذيملت نييداليملا ثلاثلا وأ يناثلا نرقلا ىلإ عجري يرجح توبات روصي .بيلص
 مالعإ(( هنإ هلوقب بيلصلا اذه رصاعم ملاع فصي .ا ًريبك ا ًبيلص س وسينويد سدقملا لفطلا لمحي
.لفطلل))يئاهنلا يواسأملا ريصملاب
 نظتو عرستت دق ا ًبولصم ا ًصخش رهظي يذلا يداعلا ريغ مسلطلا خيرات عجري اهسفن ةرتفلا ىلإ
هيف بوتكم صخشلا اذه لفسأ دوجوملا شقنلا .سوسينويد سيروزوأ هنكل ،عوسي هنأ
 ا ًميظع ا  يروطسأ ا  يبن سويفروأ ناك .))يوخاب حبصي سويفروأ(( ينعييذلا))سوكيكاب سويفروأ((
...هسفن سنأتملا هلإلا هرابتعاب هيلإ رظني ناك هنإ ىتح ةياغلل ًالجبم ناك يذلا سوسينويد هلسرأ
 ىلإ ئدتبملل ضماغلا توملاب ا ًزمار ،بلصلا ببسب رضتحي وهو سوسينويد مسلطلا ر ّوصي
١٦٦١)).هلإك يناثلاهداليمو ىندألا هتعيبط

 لاق دقف ؛ىرخألا ممألادنع ةعئاذ ةيهلإلا ةرافكلا ّنأ مهسفنأ نور ّصنملا فشتكا دقو
١٦٦٢)).،يهلإلا دسجتلاب ءادفلا ةركف(( :))كوه((

١٦٦٠
 ينيتال بتاك .سنوتب فاكلا ةقطنم نم :)٠٣٣ يفوت(Ἀρνόβιος ἐκ Σίκκης يفاكلا سويب ون رأ

 اّمنإو،رظن هيف،ةسينكلا ءابآ نم ّدعي هّنإ لوقلا.ةّينارصنلل نيفلاخملا دض ةّيعافدلا بتكلاب ةيانع هل تناك،ينارصن
.اهل نيسّمحتملا لئاوألا ةسينكلا باّتك  نم وه

١٦٦١
Timothy Freke and Peter Gandy, The Jesus Mysteries, was the 

‘original Jesus’ a pagan God?, pp. ٠٥ - ١٥

١٦٦٢
Huc, Christianity in China, ٦٢٣/١ - ٧٢٣ (Quoted by, Thomas William 

Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p. ٣٨١ )



))Thomas Inman(( ))نامنإ ساموت(( لاقو
 دق))صّلخملا((و))صالخلا(( يتملك ّنإ(( :١٦٦٣

 ةّتبلا اوعمسي مل نيذلا نيب نيتعئاش اتلازالو،ةليوط ةرتفب حيسملا داليم لبق اتلمعتسا
١٦٦٤)).عوسيب

 نـكي مل نإو-لاـحلا ةـقيقح ثـيح نـم اـهعفر ةجرد ىلإ-مالسلا اهيلع–))ميرم((يفىراصنلاالغ
...))ءامسلا ةكلم((و))هلإلا مأ((ـب اهوبّقل ّىتحةّيهولألا ةبترم ىلإ-لاقملا حيرصب

١٦٦٣
 نم اًددع اهيف فّلأ دقو،ةميدقلا ريطاسألا ةساردب ةيانع هل تناك :)م٦٧٨١-م٠٢٨١(نامنإ ساموت

.بتكلا
١٦٦٤

Thomas Inman, Ancient Faiths Embodied in Ancient Names, ٢٥٦/٣



 The Gods of(())رـصم ةـهلآ(( هباتك يف))E. A. Wallis Budge(())جدوب سيلو .أ .إ(( ّنيب دقو

Egypt((نويرـصملا لّوـح دـقف،بـناجلا اذـه يف ةّيرصملا ةنايدلا ةثيرو تناك ةّينارصنلا ّنأ ))مـهءالو 
 اــهنبا و ســيزإ تــطبردــقف ؛كــلذ ىــلع ةوالــعو .رــسع ريــغ نــم،يرــصانلا عوــسي ىلإ ســيروزإ نــم
 مأ(( يأ))سوــكوتويث(( بــقل َءارذــعلا ةــسينكلل نويرــصم ءاــبآ حنــم ... اــهنباو ءارذــعلا ميرــمب ةرــشابم
 هـــنأ،رهاـــظلا يف،نيـــسان،))هـــلإلا

.((١٦٦٥

))James S. Curl(())لروـــك .سسميـــج(( دـــقانلا لاـــقو
))يرـــصملا ءاـــيحإلا(( هـــباتك يف١٦٦٦

))The Egyptian Revival((: ))ءارذـــعلا ميرـــمو ســـيزإ نيـــب هباـــشتلا 
،ةقيقح .

 راــشأ اـمكو .
 ترـهظ اـمّلك ؛سـيزإ ةـهلإلل ةـضماغلا ةـفئاطلا ةـسارد يف اـنّقمعت اـمّلك هـّنإف، ّتو روتكدـلا كلذ ىلإ
 اــــــمورل ىربــــــكلا ندــــــملا يف ةــــــفورعم ةــــــهلإ ســــــيزإ تــــــناك :ةــــــّيخيرات تاريــــــبعت يف ةــــــهلإلا كــــــلت اــــــنل
 نرـــقلا-٣٢٣( يتـــسنلهلا رـــصعلل ندـــملا-لودـــلا يفو،موـــينالوكرهو يبموـــب ىرـــق يفو،ةّيردنكـــسإلاو
 دــبعم هــيف دــجوي ناــك  يذــلا تــقولا يف،لاــغلا دالــب ربــعو،ىرغــصلاايــسآ يف )داليــملا لــبق لوألا
 نأ روـصتي الو،دوـجولا نـم لازـت وأ ىـسنت نأ ناـكمإلاب ناـك ام .ةّينامورلا ندملايف سيزإل ريهش
.ا يداليم سماخلا نرقلا مايأ نم موي يف م دئفأو سانلا بولق نم لوزت
 رهاـظ ضقاـنت وـهو،ةـميظعلا ءارذـعلاب كـلذ عـم تـفرعو،ةمومألل اًسدقم اًديسجت تناك دقل ...
١٦٦٧)).نييحيسملا دنع اًفولأم حبصيس

١٦٦٥
E. A. Wallis Budge, The Gods of Egypt, ١/xv-xvi (Quoted by, D. M. 
Murdock, Christ in Egypt: the Horus-Jesus Connection, WA: Stellar 

House Pub, , ٩٠٠٢ ,p. ٠٢١ )
١٦٦٦

.تسافلبب نيوك ةعماج نم دعاقتم ذاتسأ :لروك .سسميج
١٦٦٧

James S. Curl, The Egyptian Revival, pp. ٢١ - ٣١ (Quoted by, D. M. 
Murdock, Christ in Egypt: the Horus-Jesus Connection, p. ٢١ ١ )



 وـــه اـــّممىرـــخألا ةـــميدقلا ةـــّينثولا تانايدـــلا نـــم دـــيدعلا يف دوـــجو ةدـــّجمملا )هـــلإلا مأل( ناـــكاـــمك
١٦٦٨.عوضوملا اذ  تينع يتلا بتكلا يف لّصفم

١٦٦٨
 Thomas William Doane, Bible؛اهريغو ةّينيصلاو ةّيدنهلاتانايدلا هذه ءامسأ يف رظنا

Myths and their Parallels in Other Religions, pp. ٦٢٣ - ٨٣٣



o
تسبتقا اّمنإو،نيقباسلا دئاقع نم ةسينكلاو ةسدقملا رافسألا سابتقا دنع رمألا فقي مل
 خّرؤملا لاق ّىتح؛نامزلا كاذ يف جاور اهل ناك يتلا ةّيفسلفلا راكفألا نم اًضيأةسينكلا ورافسألا



 امك١٦٦٩)).همالك نم رطس ّلك ةّينارصنلا تلبق دقل(( :))نوطالفأ(( فوسليفلا نع))تنرويد((
 :اّ إ،))نجيرأ((و))تنملك(( اهنم جرخ يتلا يهو،يناثلا نرقلا يف ةّيردنكسإلا ةيسنك نع لاق
)).((١٦٧٠

 اولواحف ؛ةّينارصنلا ةّيدقعلا ةموظنملا ىلع ينانويلا يفسلفلا ركفلا ةأطوب ةسينكلا ءابآ ّسحأ دقل
(( ؛تارّربملا كلذل اودجي نأ

١٦٧١؟!!)).

،))ءايمرإ(( يبنلا مايأ رصم راز دق))نوطالفأ(( ّنأ معز امدنع رخآ ا  جف كلسف))نيطسغوأ(( اّمأ
 ليئارسإ ينب ءايبنأ نم اوذخأ نم مه ةفسالفلا ّنأ حجرألا نم هّنأو،)!(ةمكحلا ذخأ هنم و
١٦٧٢!!ةفسلفلا

 كانه تأرق دقل(( :ةّينوطالفألا ةفسلفلا يف هأرق اّمع لاق يذلا وه))نيطسغوأ(( ةسينكلا سيدق
 نم امنإو،دسجلا ةئيشم نم الو،ناسنإلا ةئيشم نم ال،مدو محل ريغ نم دلو ةملكلا هللا ّنأ
!ةّينانويلا ةفسلفلا يفدوجوم ةديقعلا هذه لصأ ّنأ اًرقم١٦٧٣)).هللا ةئيشم

١٦٦٩
Will Durant and Ariel Durant, The Story of Civilization: Caesar and 
Christ, a History of Roman and of Christianity from their beginnings to 

A.D. ٥٢٣ , Simon and Schuster, ٥٣٩١ , ١١٦/٣

١٦٧٠
٣/٣١٦ ,قباسلا ردصملا
١٦٧١

Arthur Cushman McGiffert, A History of Christian Thought, New 
York: Scribner’s. ٢٣٩١ , ٣٨١/١

١٦٧٢
St Augustine, ‘On؛رظنا Christian Doctrine,’ in Nicene and Post-

Nicene Fathers, New York: Charles Scribner’s Sons, ٧٨٨١ , ٩٤٥/٢

١٦٧٣
Augustine, The Confessions, tr. J. G. Pilkington, Edinburgh: T. & T. 

Clark, ٦٧٨١ , p. ٤٥١



))Adolf Harnack(())كاــنره فــلودأ(( ريهــشلا يتوــهاللا باــصأ دــقو
 ربــع(( :لاــق امدــنع١٦٧٤

 ةدــــيقع تحبــــصأ ؛ةــــسينكلا يف ةــــّيزكرم ةدــــيقعك يناحيــــسملا توــــهاللا يف)ةــــملكلا( دــــقتعم لوـــبق
،نيدــــــــلا لاــــــــجر ريــــــــغل ةبــــــــسنلاب ىتــــــــح،ةــــــــسينكلا

.((١٦٧٥

o

 اـ يلج رـهظ اـّمنإو،ةّيفـسلفلا ىؤرـلاو راـكفألا ىـلع دـيدجلا دـهعلل ةبـسنلاب ينانويلا ءاطعلا رصتقي مل
 ةلاــسر ىــلع يبرــغلا يناــنويلا رــكفلا ريثأــت قــمع رــهظي اــمب،ناــنوي باــّتك تالوــقمل يفرــحلا لــقنلا يف
.ةّيقرشلا نيطسلف يف ترهظ يتلا حيسملا
:يه،ديدجلا دهعلا يف فرحلاب تلق ُن يتلا ةّينانويلا صوصنلا هذه مهأ

oمكئارعـش ضـعب لاـق اـمك وأ ،دـجونو كرـحتنو اـيحن هـب اننأل(( :٧١/٨٢ لسرلا لامعأ: 
))!هتيرذ اضيأ نحن

.))Epimenides(())سدينمبإ(( رعاشلا نم:))دجونو كرحتنو ايحن هب اننأل((صن
١٦٧٦.))Aratus(())سوتارأ(( رعاشلا نم:))هتيرذ اضيأ نحن((صن

oةـــغللاب ينيداـــني ا ًتوـــص تـــعمسو .ضرألا ىـــلع اـــنلك انطقـــسف(( :٦٢/٤١ لـــسرلا لاـــمعأ 
)).سخانملا سفرت نأ كيلع بعصي ؟يندهطضت اذامل،لواش ،لواش :الئاق ةيربعلا

 ىتــح هرــبد يفهــسخنب روــثلا عفدــل حالــفلا اهلمعتــسي يتــلا ةــلآلا وــهو))سخنــم(( عــمج،))سخاــنملا((
 هــل رــهظ دــق حيــسملا ّنإ،)!هــتياده( نــع هــثيدح يف))سلوــب(( لوــق و .هبحاــص دــيري ثــيح ىلإ ريــسي

١٦٧٤
 نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا رخآ يف يتوهال زربأو يسنك خّرؤم:)م٠٣٩١-م١٥٨١( كانره فلودأ

 .ةّينانوي ةعانص هايإ اًربتعم))يلوسرلا ناميإلا(( ةلاصأ يفن ىلع هديكأتب فرع .نيرشعلا
١٦٧٥

Adolf Harnack, Outlines of the History of Dogma, tr. Edwin Knox 
Mitchell, New York: Funk & Wagnalls, ٣٩٨١ , p. ٤٩١

١٦٧٦
٩٩٩١ ,.Bruce Barton, Acts, Ill: Tyndale House Publishers, Inc؛رظنا , p. ٥٠٣



 دـنع عاـش يذـلا لـثملل راضحتسا هتقيقح يف وه،))سخانم سفرت نأ عيطتست ال ...(( :هل لاقو
 هبحاــص عــيطي نأ ىبأــي يذــلا جئاــهلا روــثلا ةروــصب،داــنعلا ةــبقاع نــع ريــبعتلا يف ناــمورلاو نييناــنويلا
!هسفن يذؤيف ؛هربد يف ه ِئارو ن ِم ا  هسخني يتلا ةادألا سفريف
))J. S. Howson(())نـسوه .س .ج(( ظفاـحملا دـقانلا لوـقي

 بعـصلا نـم(( ةـّيزا ا ةروـصلا(( :١٦٧٧
 ةــفّثكم ةروـصب تلمع ُتـسا دـقل ... ينثوـلا ملاـعلا يف ةلـّضفملا روـصلا نـم تـناك))سخاـنم سفرـت نأ
))Pindar(())ردــــــــنب(( لاــــــــمعأ يف اهدــــــــجن اــــــــننإ .نييناــــــــمورلاو نييناــــــــنويلا باــــــــّتكلا فرــــــــط نــــــــم

))Plautus(())سوــــــــتولب(( اــــــــًضيأو))Euripides(())سدــــــــبروأ((و))AEschylus(())سولياخــــــــسيأ((و

 ةـــــــّيدوهيلا لاـــــــثمألا نـــــــم ةـــــــعومجمةـــــــّيأ يف تاـــــــملكلا هذـــــــه درـــــــت مل .))Terence(())سنورـــــــت((و
١٦٧٨)).ةفورعملا

oلواـنت ىلإ بلكلا داع(( :قداصلا لثملا هلوقي ام ءالؤه ىلع قبطنيو(( :٢/٢٢ سرطب٢ 
)) ))!لحولا يف غرمتلا ىلإ ةلستغملاةريزنخلاو ،هأيقت ام

 اــّمأ،لوــهجمه ردــصميناــثلا لــثملا(( :))The New American Bible(( ةــمجرت شماــه يف ءاــج
١٦٧٩)).٦٢/١١ لاثمألا رفس يفرهظيف لّوألا

oقالــخألا دــسفت ةــئيدرلا تارــشاعملانإ :لالــضلا ىلإ اوداــقنت ال(( :٥١/٣٣ سوــثنروك١ 
))!ةديجلا

))ردـــــــــــننم((يناـــــــــــنويلا يـــــــــــليثمتلا بـــــــــــتاكلاىلإ ّصنـــــــــــلا اذـــــــــــه))موريـــــــــــج(( ةـــــــــــسينكلا سيدـــــــــــق ّدر
))Menander((.١٦٨٠

١٦٧٧
.رتسش ديمع :نسوه .س .ج

١٦٧٨
Philip Schaff, ed. A Popular Commentary on the New Testament, 

New York: Charles Scribner’s Sons, ٠٨٨١ , ٢٥٣/٢

١٦٧٩
Saint Joseph Edition of the New American Bible, p. ٢٧٣



oدــــهجلا لذــــبن نأ بــــجي فــــيك حوــــضوب مــــكل ترــــهظأ دــــقو(( :٠٢/٥٣ لــــسرلا لاــــمعأ 
 اـمم رـثكأ ءاـطعلايف ةـطبغلا :لاـق ذإ ،عوـسيبرـلا تاـملك نيركذتم ،نيجاتحملا دعاسنل
)) ))!ذخألا يف

 نـــمسبـــتقم وــه اـــّمنإو،لـــيجانألا يف هــل دوـــجو ال))ذــخألا يف اـــمم رـــثكأ ءاــطعلا يف ةـــطبغلا(( : ّصــن
 نــم ددــع راــشأ دــقو،هراــكفأ نــم ريــثكلا لــسرلا لاــمعأ فــّلؤم هــنم ىقتــسا يذــلا يناــنويلا ثارتــلا
 µακαριον εστιν µαλλον(())ذـخألا يف اـمم رـثكأ ءاـطعلا يف ةـطبغلا(( ّصـن ّنأ ىلإ داـقنلا

διδοναι η λαµβανειν((خرؤـملا مالـك نـميـسكعساـبتقا وـه لـسرلا لاـمعأ يف درو يذـلا
λαµβανειν(())ءاــطعلا نــم ىلوأ ذــخألا(( :ةــنادإلا قايــس يف درو يذــلا))سيدــيديكوث(( يناـنويلا

µαλλον η διδοναι ((!١٦٨١

 ريغ ةّينارصنلا وةّيدوهيلا بتكلاو ميركلا نآرقلا يف ءاج ام نيب دوجوملا هباشتلاب نورّصنملا ّلدتسا
 َةقيقح ِلباقملا يف موقلا ىفخأ دقو .مهسيلدت نايب قبس دقو،ميركلا نآرقلا ةّيناّبر ّدرل،ةسّدقملا
:ليصفتلا نآلا كيدي نيبو .. ةفّيزملا رافسألا نم مهبتك سابتقا

 ةّيضق،-اًنمض وأ ةرشابم–ةلوحنملا ةّيدوهيلا بتكلا نم ديدجلا دهعلا سابتقا ةّيضق تحبصأ
 تاونسلا يف(( :))Craig A. Evans(())زنفإ .أ غيرك(( لاق ّىتح،نييعوضوملا داقنلا دنع ةمّلسم

١٦٨٠
 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a؛رظنا

commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
٠٠٠٢ , p. ٤٥٢١

١٦٨١
 I. Howard Marshall and David Peterson, eds. Witness to the؛رظنا

Gospel: the Theology of Acts, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
٨٩٩١ , p. ٨١٥



))لوحنملا ميدقلا دهعلا(( باتك يدلجم رشن ّمت ثيح تضم ةنس نيرشع ذنم ةصاخ،ةريخألا
 تاباتكلا ةّيمهأ ىلإ اًهابتنا ديدجلا دهعلا يف نوصصختملا داقنلا دادزا،ثروزلراش ريرحتب
١٦٨٢)).ديدجلا دهعلا ريسفتل،ةلوحنملا

·

))حون(( دادجأ دحأ))خونخأ(( ىلإ بسني لوحنم باتك  وه خونخأل لّوألا رفسلا
.مالسلا هيلع

oلاقف ،مدآ دعب عباسلا خونخأ أبنت ،مهلاثمأو ءالؤه نع(( :٤١/٥١ اذوهي: 
 عيمج نيديل ،هيسيدق نم فولألا تارشعةبحصب تآ برلا نإ اورظنا«
 ةريرشلامهلامعأ عيمج ببسبهللا نوباهي ال نيذلا رارشألا عيمج خبويو ،سانلا
نع الإ ردصت ال يتلاو ا  هوناهأ يتلا ةيساقلا مهلاوقأ عيمجو اهوبكترا يتلا
))!ءايقتألا ريغ رارشألا نيئطاخلا

،لكلا ىلع مكحلا ذ ّفني ّىتح هيسيّدق نمفالآة رشع عم يتأي هّنإاه(( :١/٩خونخأ١ رفس
 هلاق حيبق لوق ّلكو،ءوسب هفرتقا رش نمهلمع ام ّلك ىلع دسج ّلكنيديو،رارشألا مّطحيلو
)).هّدض رارشألا ةاطخلا

 ىراصنلا نويعافدلا لواح دقو،))خونخأ١((لوحنملا رفسلا ىلإ ليحي ناك))اذوهي(( ّنأ داّقنلا رّرق
 هذهو .١٦٨٣هتسادقب لوقلا ينعي ال رفسلا اذه نع لقنلا ّنأ ىوعدب ةقيقحلا هذه نم تّلفتلا
:نيهجو نم ةدودرم ىوعد

١٦٨٢
Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies: a guide 

to the background Literature, p. ٠٧



 وه سيلو،يحولا ةطساوب ّالإ فرعي ال اًيبيغ اًربخ رفسلا اذه نع))اذوهي(( لقن :
 مل يبيغلا ربخلا اذه يفقباطتلااذه ّنأ امك،ةماع ةّيقالخأ ةدعاقوأ ةّيلقع ةّيضق يف هل ةقفاوم
 رفسلا اذه نع لقنلا صيصختبدرو امنإو،هنيعب ردصم ىلإ ةلاحإ نود )ةقفاوملا( ةروص يف دري
.هنيعب

 سبتقا يذلا))نايلترت(( مهنمو،رفسلا اذه ةسادق ىري ناك  نم ةسينكلا ءابآ نم :
,De Idololatria :يف())خونخأ١(( رفس نم ةّرم نم رثكأ هبتك يف ٥١ , De Cultu 

Foeminarum,  دوهيلا نم اًضوفرم رفسلا اذه ناك نإو هّنأ تاّرملا ىدحإ يف حّرصو )٠١ .٢
))حون(( لصح امبر هّنإ لاقو .نافوطلا نم هتاجن رّوصت نع دوهيلا زجع ىلإ دوعي امبر كلذ ّنإف
  امك،يحولا لالخ نم ىرخأ ةّرم هتباتك ةداعإ عاطتسا وأ،هفالسأ نم رفسلا اذه ةخسن ىلع
 يف رفسلا اذه نم سابتقالا دورو ّنأ فاضأو .ةاروتلا ةباتك داعأ يذلا))ارزع(( عم رمألا ناك
١٦٨٤.هتلاصأ لوح كش ّلك عطقي اذوهي ةلاسر

 تنملك(( لثم ءابآلا نم ددع هكراش لب))خونخأ١(( رفس ةسادقب لوقلاب))نايلترت(( دّرفتي ملو
٦١/٤١٦٨٧ ابانرب ةلاسر تدهش امك،١٦٨٦))ساروغانثأ((و١٦٨٥))سويناريإ((و))يردنكسلا

١٦٨٨.هتسادق ىرت مويلا ىلإ ةّيبويثألا ةسينكلا لازت الو .رمألا سفنل

١٦٨٣
 Ron Rhodes, Commonly Misunderstood Bible Verses: Clear؛ ًالثم رظنا

Examinations for the Difficult Passages, Oregon: Harvest House 
Publishers, ٨٠٠٢ , p. ١٨٢

١٦٨٤
John Kaye, The Ecclesiastical History of the Second and Third؛رظنا

Centuries, Cambridge: University Press, ٦٢٨١ , p. ٦٠٣

١٦٨٥
 يف تافّلؤم هل .يناثلا نرقلا يف نويل فقسأ .ةسينكلا ءابآ دحأ :)م٢٠٢-م٠٣١(Εἰρηναῖος سويناريإ

.ةّينارصنلا نع عافدلا

١٦٨٦
.ةّينارصنلا نع هعافدب فرع يتوهالو فوسليف :)يناثلا نرقلا( ساروغانثأ



 هضرغ قفاويل ءيشلا ضعب صنلا اذه فّرح دق١خونخأ رفس فّلؤم ّنأ انه نمو
 :نيب))James H. charlesworth(( ))ثروزلراشت .ـه سميج(( دقانلا نراق دقف ؛)يناحيسملا(
 تاطوطخم نمض فشتكملا يربعلا صنلا نم حاتملا ءزجلاو،اذوهي ةلاسر سابتقال ينانويلا صنلا
 فّلؤم ّنأىلإ صلخو؛١٦٨٩يمارآلا لصألا نم اًدج ةبيرقلا ة ّيبويثألا ةمجرتلاو ؛نارمق رواغم
:لصألا فّرح دق اذوهي ةلاسر

 لمعتسا نيح يف ،))هللا((ءيجمىلع ةلالد))وه(( ةملك ةّيبويثألا ةمجرتلا تلمعتسا)١(
 ءيجم ىلع ةلالد))بر(( يأ))κυριος(( ))سويريك(( ةملكاذوهي ةلاسر فّلؤم
!))θεος(())سويث(( ةملك لامعتسا هيلع ناك دقو،حيسملا

 يف دراولا))]יה[ושידקתא]ובר[(( ))نيسيدقلا تاوبر عم(( يما رآلا صنلا ّريغ)٢(
 εν αγιαις µυριασιν(( ))هيسيّدق١٦٩١تاوبر عم(( ىلإ١٦٩٠نارمق ةطوطخم

αυτου((!١٦٩٢

١٦٨٧
،ا يداليم يناثلا نرقلا يف ىراصنلا نيب اًفورعم ناكينيد باتك:Επιστολή Βαρνάβα ابانرب ةلاسر

 دهعلا رافسأ نم ءزج هنأو هتسادقب نمؤي ناك نم لئاوألا ىراصنلا نم .ةّيئانيسلا ةطوطخملا يف لماكلاب دوجوم وهو
.)ابانرب ليجنإ ريغ وهو(ديدجلا

١٦٨٨
١‘ ,James C. VanderKam؛رظنا Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in 

Early Christian Literarure,’ in James C. VanderKam and William Adler, 
eds. The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity, Minneapolis: 

Fortress Press, ٦٩٩١ , pp. ٣٣ - ٠٦

١٦٨٩
 ةغللا ّنأ ىلإ نويبويثألا داقنلا بهذيو،ةّيربعلاو ةّيمارآلا نيب ةّيلصألا ةغللاديدحتلوح داقنلا نيب مئاق فالخلا

.لصألا يه ةّيبويثألا
١٦٩٠

Florentino Garcia Martinez and Eibert J. C. Tigchelaar, The Dead 
Sea Scrolls Study Edition, Michigan: Wm. B. Eerdmans, ٠٠٠٢ , ٢١٤/١



 رذي ملف .. هفّرح مث .. لوحنم رفس نم اًصن )!ةسّدقملا( اذوهي ةلاسر فّلؤم سبتقا دقل
!ةلاسرلا هذه ةّيرشب ةقيقحب رارقإلا نم اًبرهم ىراصنلا نييعافدلا باّتكلل

oًالبج هبشي ام رحبلا يف يقلأ ،هقوب يف يناثلا كالملا خفن املو(( :٨/٨ ايؤرلا 
)).ا ًمد رحبلا ثلثراصف ، ًالعتشما ًميظع

)).قرتحت ةريبك لابجك،ةريبك موجن ةعبس كانه تيأرو(( :٨١/٣١
 قرتحي يذلا لبجلا رظنم(( :))Robert Henry Charles(())زلراشت يرنه تربور(( دقانلا لاق
 ιδον επτα αστερας ως ορη µεγαλα :٨١/٣١))خونخأ١(( نم ذوخأم وه امبر

καιοµενα. ١٢/٣ خونخأ يف ْح َضو َأ يزاوملا: εκει τεθεαµαι  επτα των 

αστερων ... ερριµµενους εν αυτω οµοιους ορεσιν µεγαλοις και εν 

πυρι καιοµενοις((
١٦٩٣

 نم زمرلا انحوي راعتسا(( :))Christopher A. Davis(())زيفيد .أ رفوتسيرك(( دقانلا لاقو
 نجسلا يف ةظوفحم))ةقرتحم لابج((ـك اّ أ رشلا ةكئالم فصي يذلا٨١/٣١))خونخأ١(( صن
١٦٩٤)).باسحلا موي ىتح

·
 نمضتي لوحنم يدوهي باتك وهو،))ىسوم دهع(( مساب اًضيأ باتكلا اذه فرعي

.))ع وشيل(())ىسوم(( اهاحوأ ةّيرس تاءوبن ا أ يع ُّدا ام

١٦٩١
.ديدجلا دهعلل ةّيبرعلا تامجرتلا يف)فولأ(و )تاوبر(:ىلإ ينانويلا لصألا بّرع
١٦٩٢

 James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha؛رظنا
and the New Testament, P.A: Trinity Press International, ٨٩٩١ , pp. ٣٧ - ٤٧

١٦٩٣
Robert Henry Charles, A Critical and Exegetical Commentary on 
the Revelation of St. John, New York: Charles Scribner’s Sons, ٠٢٩١ , ٤٣٢/١

١٦٩٤
Christopher A. Davis, Revelation, Missouri: College Press, ٠٠٠٢ , p. ٤١٢



 نيهم مالكب سيلبإ ىلع مكحي نأ ؤرجي مل ،ةكئالم سيئر وهو ،ليئاخيم ىتحف(( :٩ اذوهي
))))!برلا كرجزيل(( :هل لوقلاب ىفتكا امنإو ،ىسوم نامثج صوصخب هعم لداجتوهمصاخ امدنع

،ءاّوح توغأ دق اّ أ نيوكتلا رفس يف ةّيحلا تفِصو(( :))De principiis((هباتكيف))نجيرأ((لاق
 يف لوسرلا اذوهي اهيلإ راشأ ةريغص ةلاسر وهو-ىسوم دوعص ىّمسملا لمعلا يف ءاج يتلا يهو
 ةّيحلا ّنإ لاق،ىسوم دسج لوح ناطيشلا عم مصاختامل ليئاخيم ةكئالملا سيئر ّنأ-هتلاسر
 سفن ىلإ راشأ امك .١٦٩٥)).ءاوحو مدآ ةفلاخم ببس يهو،ناطيشلا نم اهيلإ يحوأ دق
 ةسينكلا سيدق حّرصو١٦٩٦.١٦٩٧))ريرضلا س وميديد((و))يردنكسلا تنملك(( نم لك رمألا
١٦٩٩.لوحنم رفس نم انه سبتقا دق))اذوهي(( ّنأ١٦٩٨))يكاطنألاسريواس(( ابابلا ةّينايرسلا

·

.م وم دنع رشع ىنثالا بوقعي ءانبأ اياص و مضي لوحنم يدوهي باتك

١٦٩٥
Origen, ‘De Principiis,’ in Ante-Nicene Fathers, New York: Charles 

Scribner’s Sons, ٨٢٣/٤،٦٢٩١

١٦٩٦
 نم،ةعونتملا تافّلؤملا نم ريبك ددع هل .ةّيردنكسإلا نم ريهش يتوهال :)م٨٩٣-م٣١٣( ريرضلا س وميديد

.سدقملا باتكلا رافسأ ىلع هتاقيلعت اهمهأ
١٦٩٧

 Montague Rhodes James, The Lost Apocrypha of the Old؛رظنا
Testament, California: Book Tree, ٦٠٠٢ , p. ٣٤

١٦٩٨
.ةّيسكدوثرألا ةّينايرسلا ةسينكلا ييتوهال مهأ دحأو،ةيكاطنأ اباب :)م٨٣٥-م٥٦٤( يكاطنألاسريواس
١٦٩٩

 James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha ؛رظنا
and the New Testament, p. ٧٧



 :ةنس ةرشع عبرأ لبق ةثلاثلا ءامسلا ىلإ فطخ ،حيسملا يف ا ًناسنإ فرعأ(( :٢١/٢ سوثنروك٢
))!ملعي هللا .ملعأ ال ؟هدسج ريغب ناك مأ ؛ملعأ ال؟هدسجب كلذ ناكأ

 هّنإ هل ليقو،ةيناثلا ىلإ،ىلوألا ءامسلا نم))يوال(( لقتنا ثيح))يوال دهع(( نم يناثلا لصفلا
.برلا ثيح ةثلاثلا لخديس
 دهعل(( زّيمم رمأ وه تاوامس ثالث نع ثيدحلا ّنأ ىلإ ةّيملعلا رداصملا نم ديدعلا تراشأ دقو
 دنعبلاغلا ّنأ مغر،سوثنروك ىلإ ةّيناثلا ةلاسرلا فّلؤم كلذ دعب هيلإ راشأ ام وهو،))يوال
١٧٠٠.ثالث ال تاوامس عبس نع ثيدحلا وه دوهيلا

·

 ثدحتي وهو .))ىسوم ايؤر(( مساب ةّينانويلا هتمجرت يف فرعي،لوحنميدوهي رفس
.ةّنجلا نم))ءاوح((و))مدآ(( درط نع

)).رون كالم رهظمب هسفن رهظي هسفن ناطيشلاف !بجع الو(( :١١/٤١ سوثنروك٢

 ىلإ فرصناو ةكئالملا ناعمل ىلإ هسفن لّوحو ناطيشلا بضغ مث،تّرم اًموي رشعةينامث(( :٩/١
)).يكبت اهدجوف،ءاوح ىلإ،ةلجد ر 
 رييغت ىلإ ةلاحإلا(( :))Sacra Pagina((ة ريهشلا يرصعلا يكيلوثاكلا ريسفتلا ةلسلس يف ءاج
))ىسوم ايؤر((يف نادوجوم،كالملا ناعملب ءاستكالا وأ،كالم لكش ىلإ هلكش ناطيشلا
١٧٠١)).٩/١))ءاوحو مدآ ةايح((و٢-٧١/١

١٧٠٠
.Saint Joseph Edition of the New American Bible, p؛ ًالثم رظنا ٠٨٢



 دهعلا ّنأ مغر(( :))Life Application Bible Commentary(( ظفاحملا ريسفتلا يف ءاجو
 ناك اّمبر .كلذ لعفت ةّيدوهيلا تاباتكلا ّنإف،رون كالم هّنأ ىلع ناطيشلا فصي الميدقلا
 اذه بتك امدنع))ىسوم ايؤر((و))ءاوحو مدآ ةايح(( يف ةنّمضملا صصقلا يف رّكفي سلوب
١٧٠٢)).ددعلا

·
 هل دجوت و،ليربج نم يحو هّنأ ىلع هتغايص تّمت لوحنم  رفس وه،ايليإ ايؤر رفس

.ةّيربع ىرخألاو،ةّيطبق ةمجرت نم عطاقم يه ىلوألا،مويلا ناتخسن

 هب عمست ملو ،نيع هرت مل ام نإ« :بتك امل ا ًقفو ،نكلو !د ا بر اوبلص امل(( :٢/٩ سوثنروك١
))))!هيبحمل هللا هدعأ دق رشب لاب ىلع رطخيملو ،نذأ

 دهعلا يف عطقم دجوي ال(( :))John Edgar McFadyen(())نيادف كام راغدإ نوج(( لوقي
١٧٠٣)).انه تقيس يتلا تاملكلا اًيفرح قباطي ميدقلا

 صنلا ّنأ نيرخآو،١٧٠٤))سويلاثوأ((و،٧٢/٩ ّىتم ىلع هقيلعت يف))نجيرأ(( نم لك ركذ دقو
١٧٠٥.))ايليإ ايؤر(( نم سبتقم

١٧٠١
Jan Lambrecht, Second Corinthians, (Sacra Pagina, Volume ٨), 

Minnesota, Liturgical Press, ٩٩٩١ , p. ٨٧١
١٧٠٢

Bruce B. Barton, ١ and ٢ Corinthinas (The Application Bible 
Commentary), Tyndale House Publishers, Inc., ٩٩٩١ , p. ٦٣٤

١٧٠٣
John Edgar McFadyen, The Epistles to the Corinthians and 

Galatians, New York: A. S. Barnes, ٩٠٩١ , p. ٢٢
١٧٠٤

.ديدجلا دهعلا ةسارد يف هبتك هلامعأ مهأ نم .اكلوس فقسأ :)سماخلا نرقلا(سويلاثوأ



))))!حيسملاكل ءيضيف ،تاومألا نم مقو ،مئانلا اهيأ ظقيتسا(( :ل وقي كلذل(( :٥/٤١ سسفأ

 ىلإ٥/٤١ سسفأ يف دراولا سابتقالا اذه١٧٠٦))يسيمالاسلا سوينافيبإ(( ةسينكلا سيدق بسن
١٧٠٧.ايليإ ايؤر

·

 .دحاو ردصم نم ام إ ليق ّىتح عبارلا خوراب رفسب ريبك هبش هيفلوحنم باتك
.ةّيلصألا هتغل يه ةّينانويلا ّنأ حّجريو،ينايرسلا فرحلاب ةّيبرعلا ةغللاب اًبوتكم انلصو دقو

 ،ةضفلا نم ةعطق نيثالثلا اوذخأو« :لئاقلاءايمرإ يبنلاناسلب ليق ام ّمت ذئدنع(( :٧٢/٩ ّىتم
)).ليئارسإ ونب هنمث يذلا ميركلانمث

١٧٠٥
 & .James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, Edinburgh: T ؛رظنا

T. CLARK, ١٠٩١ , ٢٩٦/١

١٧٠٦
 قرفلا ىلع دودرلاب ةيانع هل .يملس فقسأ .ةسينكلا ءابآ دحأ :)م٣٠٤-م٠٢٣( يسيمالاسلا سوينافيبإ

.ةيقين عمجم دعب )ةقطرهملا(

١٧٠٧
.Epiphanius, Haer ؛رظنا ٣,٢١,٢٤ (mentioned by, John Muddiman, A 

Commentary on the Epistle to the Ephesians, London: Continuum 
International Publishing Group, ٦٠٠٢ , , p. ٢٤٢ )



 نم سبتقم صنلا اذه ّنإ ّىتم ليجنإ ىلع هقيلعت يف نيثالثلاو ةسماخلا هتلاقم يف))نجيرأ(( لاق
 نييرصانلاةقرف دارفأ دحأ ّنأ))موريج(( ةسينكلا سيدق ركذو١٧٠٨.ءايمرإل يرسلا باتكلا
)Nazarenes( ١٧٠٩.ةءوبنلا هذه اهيف يفيركوبألا ءايمرإل ةّيربع ةخسن هارأ

·

 .نينثا نيرحاس ةّصق يوريلوحنم يدوهي باتك

 ءالؤه مواقي ا ًضيأ كلذك ،ىسوم سيربميو سيني )نارحاسلا( مواق املثمو(( :٣/٨ سواثوميت٢
)).ناميإلل لهأ ريغ م أ نيبت دقو ،ةدساف مهلوقعسانأ ؛قحلا

 مامأ اوفقو نيذلا ةرحسلا نم نيرحاس مظعأل نامسا))سيربمي((و))سيني(( :يدوهيلا ثارتلا لوقي
.)٧/١١،٨/٧( جورخلا رفس يف روكذم وه امك مالسلا هيلع))ىسوم((

 ادرو دقف؛ميدقلا دهعلا يف امهل ركذ الو،يدوهيلا ثارتلا لالخ نم ّالإ نامسالاناذه فرعي ال
))سلوب(( ّنأ٧٢/٨ ّىتم ىلع هقيلعت يف))نجيرأ(( ركذ دقو .))سيربمي و سيني ةبوت باتك(( يف

١٧٠٨
 Louis Ellies du Pin and William Wotton, A New History of؛رظنا

Ecclesiastical Writers, London: Abel Swalle and Tim. Childe, ٣٩٦١ , ٢٣/١

١٧٠٩
 Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour؛رظنا

Jesus Christ, Philadelphia: Thomas Cowperthwait, ٤٤٨١ , p. ٣٣١



 ركذنيمسالا نيذهلو .١٧١٠رفسلا اذه نم سواثوميت ىلإ ةيناثلا هتلاسر يف همالك سبتقا دق
.نيينثولا تاباتكيفو،خانتلا حراخ يدوهيلا ثارتلا نم عضوم نم رثكأ يف عساو

·

oانلخاد يف لح يذلا حورلا له((:٤/٥ بوقعي ةلاسر فّلؤم سابتقا ناكامل 
 :هلوقب هل دهم دق هّنأ مغرميدقلا دهعلا يف هل رثأ ال))؟دسح نع راغي
))η γραφη λεγει(())لوقي باتكلا((

 داقنلا نم ريبك ددع بهذ دقف ؛١٧١١
 دادلأ رفس(( ليقف ؛رفسلا اذه مسا يف اوفلتخاو،ينوناق ريغ رفس هلصأ ّنأ ىلإ
 ريغ ليقو،١٧١٢))ىسوم ايؤر(( ليقو،))خونخأ رفس(( ليقو،دوقفملا))داديمو
 .كلذ

oبتك(( نم سابتقا وه٣٢/٥٣و٣٢/١٣ ّىتم يف ءاج ام ّنأ))نجيرأ(( ركذ 
.))ةّيفيركوبأ

))ةرّكبملا ةسينكلا يف افارجبود وسلا(( هلاقم يف))William Adler(())رلدأ مايليو(( دقانلا نسحأ دقو
))The Pseudepigrapha in the Early Church((فقوم صيخلت يف لوقلا ))نجيرأ((-

١٧١٠
٠٦,٨١,٠١ .Origen, Comm. Matt؛رظنا (Quoted by, William Adler, ‘The 

Pseudepigrapha in the Early Church,' in Lee Martin McDonald and 
James A. Sanders, eds. The Canon Debate, Massachusetts, 

Hendrickson Publishers, ٢٠٠٢ , p. ٠٢٢ ) 
١٧١١

 ...ام ردصم نم سبتقي هّنأ كش كانه سيل(( :))Ralph P. Martin(())نترام .ب فلار(( دقانلا لاق
 ةلاحإ مّدقت ةغيصلا هذه ّنإف ؛))η γραφη λεγει(( اهيف أرقن يتلا ديدجلا دهعلا يف ىرخألا تالاحلا ّلك يف
Martin()).اهيلإ ةراشإ وأ رافسألل ةرشابم Ralph, Word Biblical Commentary, Volume 

٨٤ : James, Dallas, Texas: Word Books, ٨٩٩١ , CD edition(
١٧١٢

قباسلا ردصملارظنا



 رافسألا سابتقا ةقيقح نم-ديدجلا دهعلا رافسأ فيلأت نمز نم مالعألا ءابآلا برقأ نم وهو
(( :)ةلوحنملا( رافسألا نم )ةّينوناقلا(

 يف نجيرأ تفل .
 اهقيثوت بعصي تاما ا نمضتي ناك نييسيرفلل عوسي بجش نأ ىلإ هئارق هابتنا ةدع عضاوم
 ّىتم( ءايبنألا لتق نع هميلعتف ؛يدوهيلا سدقملا باتكلا نمض ا  يمسر اهيلع قّدصملا رافسألا نم
  نم اسب ُتقا دق-ببسلا تاذل-امّ أ دبال ،)٥٣ /٣٢ تم( ايركز داهشتساو )١٣ /٣٢
 .))ةّيفيركوبألا رافسألا(( نمض اًجئار ناك باتك

 كالملا لوانتت يتلا ةياورلاف؛عوسي ميلاعت ريسفت يفاهتيمهأ تتبثأ ةلوحنملا تاباتكلا ضعب
 ،-ةلوادتملا افيركوبألا رافسألا نم رفس يه يتلاو-))فسوي ةالص(( يف ةدراولا ليئارسإ/بوقعي
 .)pistikoteros( ةيقادصم رثكأ اهتلعجو انحوي ليجنإ يف ةدراولا عوسي تاملك ىنعم تحضوأ
 نيرسفملا ىلع ركنن نأ .ءاردزاب اهعم لماعتن الأ انب نسحي ،لوقي نجيرأ امك ،ببسلا كلذلو
 ردقت ال ةماه ةيفاضإ تامولعم نم مهم رحن نأ ينعي رداصملا هذه ىلع مهعالطا نييحيسملا
 باتكلا يف ليلد وأ دنس اهمعدي ال يتلا وأ ةضماغلا ىرخألا تارقفلا حيضوت يف نمثب
١٧١٣)).سدقملا

 رافـــسأ يف صوـــصنلا هذـــهل اًرـــثأ دـــجن ال اـــننكل،ةـــسّدقم بـــتك نـــم اـــًصوصندـــيدجلادـــهعلا سبـــتقا
 جراــخ ةــسدقم اًرافــسأ نوــفرعي ال ىراــصنلا ّنإ ذإ ؛ةــفّيزم صوــصن اــ أينــعي اــمم،سدــقملا باــتكلا
:سدقملا باتكلا
 ،باــتكلا لاـــق اـــمكو(( :٧/٨٣ اــنحوي·

.((

١٧١٣
William Adler, ‘The Pseudepigrapha in the Early Church,' in Lee 
Martin McDonald and James A. Sanders, eds. The Canon Debate, 

p.٢ ٠٢



 ،كلذ بتك دق انلجأ نمف ،معن ؟انلجأ نم هلك كلذ لوقي مأ(( :٩/٠١ سوثنروك١·

.((

 رونلا لعج يذلا وه ،مالظلا نم رون قرشي نأ رمأ يذلا ، هللا نإف(( :٤/٦ سوثنروك٢·
)).حيسملا هجو يف يلجتملا هللا دجم ةفرعم عاعشإل،انبولق يف قرشي

 هّنأ ىلع صنلا ةلالد ءافخإ اهنم دصقلاو ؛ةفرحم،ةّيبرعلا))ةايحلا((ةمجرت اهتمّدق يتلا ةمجرتلا هذه
:لوهجم ردصم نم صن سابتقا

 ος ελαµψεν εν εκ σκοτους φως λαµψειο ειπωνοτι ο θεος :ينانويلا صنلا

ταις καρδιαις ηµων προς φωτισµον της γνωσεως της δοξης του 

θεου εν προσωπω χριστου

 :سبــتقملا مالــكلا دروأ ةرــشابم مث،ساــبتقالا ىــلع ةــلالد))ο ειπων(())لاــق يذــلا(( :لوــقي صنــلا
)).رون ةملظلا نم قرشيل((
 ــ݂ܳ  ܽ ܶ  ــܶ ݁ܕ ــܰ ܐ ݁ܶܕܘܽܗ ܳ ــܳ ܐ݁ܰܕ ــܽ ܶ (( :ىنــعملا ســفن ةّينايرــسلا اطيــشبلا يفو
.))...خَندِناَرهوُن اَكوُشِخ نِمدرَماِد وُه اَهَالاَد لُطِم(())... ܰ ݂ ܶ  ܳܪܗ ܽ 
« :لاـقي كلذـل .روـنلا وـه ءيـش لـكفـشكي يذلا نأل(( :٥/٤١ سسفأ·

((((

(( :لوـــقي باــتكلا نأل(( :٥/٨١ سواــثوميت١·
((((

 مدــقأ يــه))سلوــب(( لئاــسر ّنأ اــًملع،ميدــقلا دــهعلا يف هــل رــثأ ال))هــترجأ قحتــسيلــماعلا(( : ّصــن
 رافـــسأ وأ ميدـــقلا دـــهعلا ىلإ ّالإ ةـــلاحإلا نوـــكت نأ نـــكمي الـــف،دـــيدجلا دـــهعلا يف تـــبتك صوـــصن
؟!اًسدقمهبسح ثارت وأ ةسّدقم))سلوب(( اهّنظ ىرخأ



 نـع راـغي اـنلخاد يف لـح يذـلا حورـلا لـه !اـًثبع ملكتـي باـتكلا نأ نونظتأ(( :٤/٥ بوقعي·
))؟دسح

 دـهعلا يف هـل دوـجو ال صـن ساـبتقا ىـلع هـتلالد يـفختل اـنهصنـلا))ةايحلا باتك(( ةمجرت )تعّيم(
.ميدقلا

:ينانويلا صنلا

))η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς φθονον επιποθει το 

πνευµα ο κατωκισεν εν ηµιν((

(( : ًالطاب لاق باتكلا ّنأ نونظتأ(( :ةّيفرحلا هتمجرتو
((

 :ةرصاعملا ةّيزيلجنإلامجا رتلا يف حضاو سابتقالاو

The New American Bible: Or do you suppose that the scripture 

speaks without meaning when it says، "The spirit that he has 

made to dwell in us tends toward jealousy"?

؛))difficult(())بعص(())بوقعي(( هسبتقا يذلا صنلا ىنعم ّنأ ةمجرتلا هذه شماه يف ءاج دقو
١٧١٤!سدقملا باتكلل ةحاتملا تاطوطخملا نم يأ يف هل دوجو ال هّنأل

The New Revised Standard Version: Or do you suppose that it is 

for nothing that the scripture says، ‘God yearns jealously for the 

spirit that he has made to dwell in us’?

١٧١٤
.Saint Joseph Edition The New American Bible, p؛رظنا ٠٦٣



The New International Version: Or do you think Scripture says 

without reason that the spirit he caused to live in us envies 

intensely?

Young's Literal Translation: Do ye think that emptily the Writing 

saith، 'To envy earnestly desireth the spirit that did dwell in us،'

The New American Standard Bible: Or do you think that the 

Scripture speaks to no purpose: "He jealously desires the Spirit 

which He has made to dwell in us"?





 نم ناَك امو اًفينح ميهاربِإ َةَّلم ْلب ْلُق ْاودَتهَت ىراصَن وَأ ادوه ْاوُنوُك ْاوُلاَقو{
١٧١٥}نيكِرشمْلا

١٧١٥
)٥٣١( ةيآلا /ةرقبلا ةروس





ةيبرعلا عجارملا

،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،يملعملا نمحرلا دبع /ت،ليدعتلاو حرجلا،متاح يبأ نبا.١
 م٢٥٩١،ـه٢٧٣١

   ت.د،ثاحبألاو تاساردلا دهعم،هللا ديمح دمحم /ت،قاحسإ نبا ةريس،قاحسإ نبا.٢
،يبلحلا،يواز دمحأ رهاطو يجانطلا دومحم/ت،رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا،ريثألا نبا.٣

م٣٦٩١،ـه٣٨٣١
م٦٠٠٢،ةبيتق راد ،سدقملا دوهيلا باتك،دوملتلا  ،شيبأ دمحأ.٤
 فاقوألا ةرازو :رطق ،يلعنبلا يماطوب لآ رجح نب دمحأ خيشلا ةعومجم،يلعنبلا دمحأ.٥

 م٧٠٠٢،ـه٨٢٤١،ةّيمالسإلا نوؤشلاو
،ـه١٠٤١ :ةمركملا ةكم،روصعلا فلتخم يف دئاقعلاو تانايدلا ،راطع روفغلا دبع دمحأ.٦

م١٨٩١
ت.د،يمالسإلا ثارتلا ةبتكم :ةرهاقلا،ىرخألا نايدألاو مالسإلا،باهولا دبع دمحأ.٧
 :ةروصنملا،ميظعلا نآرقلا ريسفت رصتخم،ريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع،ركاش دمحأ.٨

٢ط،م٥٠٠٢،ـه٦٢٤١،ءافولا راد
 بتكلا راد :توريب ،يندعسلا دعسم و ليعامسإ دمحم /ت ،ةباحصلا ةفرعم ،يناهبصألا ميعن وبأ.٩

ـم٢٠٠٢ ،ه٢٢٤١ ،ةيملعلا
 ةخسن ،نييرابخألا تاياورو نيثدحملا دعاوق نيب،ةيوبنلا ةريسلا تايورم،يرمعلا ءايض مركأ.٠١

ةينورتكلا
،ـه٥١٤١،مكحلاو مولعلا ةبتكم :ةرّونملا ةنيدملا،ةحيحصلا ةيوبنلا ةريسلا ،يرمعلا ءايض مركأ.١١

م٤٩٩١
 ةبتكم :ضايرلا ،ةمألا يف ءيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ،ينابلألا.٢١

ـه٥٢٤١ ،فراعملا



٢ط،م٩٩٩١،ـه٩١٤١،مالسلا راد :ضايرلا،حيحصلا عماجلا،يراخبلا.٣١
 ،مالعإلا راد :ناّمع ،دشرم لداع /ت ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ،ربلا دبع نبا.٤١

م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١
 م٧٩٩١،داصحلا راد :قشمد،اوعلا لداع/ت،ةّيجولويسوس ةسارد،ليجنإلا قالخأ،هياب ريبلأ.٥١
 ءايحإ راد :توريب،يمالسلا مالسلا دبع رمعو دمألا دمحأ دمحم/ت ،يناعملا حور ،يسولألا.٦١

 م٠٠٠٢،ـه٠٢٤١،يبرعلا ثارتلا
م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١ ،مزح نبا راد :توريب،ليزنتلا ملاعم،يوغبلا.٧١
 م٦٩٩١،ـه٧١٤١،ةمصاعلا راد :ضايرلا،ةّيظفللا يهانملا مجعم،ديز وبأ ركب.٨١
 ـه٢٠٤١،ركفلا راد :توريب ،عانقلا فاشك ،يتوهبلا.٩١
 ،م٣٠٠٢ ،ه٤٢٤١ ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب ،اطع دمحم /ت ،ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا.٠٢

٣ط
ت.د،يندملا ةعبطم :رصم ،حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا ،ةيميت نبا.١٢
 ،فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ة رّونملا ةنيدملا ،ىواتفلا عومجم ،ةيميت نبا.٢٢

 م٤٠٠٢ ،ـه٥٢٤١
 ـه٦٠٤١ ،ةبطرق ةسسؤم ،ملاس داشر دمحم /ت ،ةنسلا جاهنم ،ةيميت نبا.٣٢
 يوارطخلا ديعلا دمحم/ت،ريسلاولئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع،سانلا ديس نبا.٤٢

ت.د،ثارتلا راد ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا،وتسم نيدلا ييحمو
 م٤٩٩١،قرشملا راد :توريب،٣ط،ةيعوسيلا ةّينابهرلا ةمجرت.٥٢
 ،ـه٦٠٤١ ،فراعملا ةبتكم :ضايرلا ،مالسإلا ىلع نيرشبملا تايرتفم ،يبلش ليلجلا دبع.٦٢

٢ط ،م٥٨٩١
 نيمرحلا راد :ةرهاقلا،يبهذلا تاداقتنا ةنمضتم ةعبط،نيحيحصلا ىلع كردتسملا،مكاحلا.٧٢

 م٧٩٩١،ـه٧١٤١،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 ،ليجلا راد :توريب ،يواجبلا دمحم يلع /ت ،ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ،ينالقسعلا رجح نبا.٨٢

١ط، ـه٢١٤١



 ،ـه٣٢٤١ ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد:توريب ،ةدغ وبأ حاتفلا دبع /ت ،نازيملا ناسل ،رجح نبا.٩٢
م٢٠٠٢

 ،ريفس ةعبطم :ضايرلا ،يليحرلا هللا دبع /ت ،ركفلا ةبحن حيضوت يف رظنلا ةهزن ،رجح نبا.٠٣
م١٠٠٢ ،ـه٢٢٤١

 ـه٤٠٤١ ،ثيدحلا راد :ةرهاقلا ،ماكحألا ماكحإ ،مزح نبا.١٣
 ،ةريمع نمحرلا دبعو رصن ميهاربإ دمحم /ت ،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ،مزح نبا.٢٣

ت.د ،ليجلا راد :توريب
،ةّيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم،هبهاذمو هراوطأ،يليئا رسإلا ينيدلا ركفلا،اظاظ نسح.٣٣

م١٧٩١
٢ط،م٠٩٩١،ـه٠١٤١،ملقلا راد :قشمد،مهتاغلو نويماسلا،اظاظ نسح.٤٣
،ـه٢،٠١٤١ط،ملقلا راد :قشمد،ةغللا ةفرعم ىلإ لخدم،ناسنإلاو ناسللا،اظاظ نسح.٥٣

 م٠٩٩١
 ،ـه٤٩٣١ ،يمالسإلا راتخملا :ةرهاقلا ،نآرقلا ءوض يف ءايبنألاو ةّوبنلا ،يودنلا نسحلا وبا.٦٣

٤ط ،م٤٧٩١
م١٠٠٢،ـه٢٢٤١،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،طيحملا رحبلا،يسلدنألا نايح وبأ.٧٣
 ،ركفلا راد :توريب ،ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل :ىمسملا نزاخلا ريسفت ،نزاخلا.٨٣

م٩٧٩١ ،ـه٩٩٣١
،مّلسو هيلع هللا ىّلص دمحم يبنلاو ميركلا نآرقلا لوح تافارخو ليطابأ،لالع ريبك دلاخ.٩٣

 راد،مالسإلا ّيبنو نآرقلا لوح ،طيعج ماشه تافارخو يرباجلا دباع ليطابأ ضحد
ةّينورتكلإ ةخسن،بستحملا

،ـه٧٠٤١،يبرعلا باتكلا راد :توريب،يرمدتلا مالسلا دبع رمع /ت،مالسإلا خيرات،يبهذلا.٠٤
 م٧٨٩١

ةينورتكلإ ةخسن،ميركلا نآرقلا ةلاصأ ىلع ةّيريصنتلا ةراغلا،نسحملا دبع دمحم يضارلا دبع.١٤
 م٣٦٩١،ـه٣،٣٨٣١ط،قشمد ةعماج ةعبطم :قشمد،ةّيربعلا ةغللا سورد،لامك  يحبر.٢٤



،قحيوللا نمحرلا دبع /ت ،ناّنملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت ،يدعسلا نمحرلا دبع.٣٤
م٢٠٠٢،ـه٣٢٤١،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 رادلا :ةرهاقلا ،هللا داج لامك /بيرعت ،هيدقتنم ّدض نآرقلا نع عافد ،يودب نمحرلا دبع.٤٤
م٩٩٩١ ،رشنلاو بتكلل ةّيملاعلا

ةّينورتكلإةخسن،؟ىسوم نوعرف وه نم مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم،يواردبلا يدشر.٥٤
 يف ةميدقلا ةّيقرشلا ريطاسألا ةيلاكشإ،يباتكلا ثارتلا يف يناسنإلا ثارتلا،يتكدنب ريبور.٦٤

٢ط،م٠٩٩١،قرشملا راد :توريب،ميدقلا دهعلا
م٥٩٩١،ـه٥١٤١،يبرعلا باتكلا راد :توريب،نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم،يناقرزلا.٧٤
 دمحأ لداع /ت ،ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا ،يرشخمزلا.٨٤

م٨٩١٩١ ،ـه٨١٤١ ،ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا ،يزاجح يحتف و ضوعم دمحم يلعو دوجوملا دبع
م١٠٠٢ ، ــه١٢٤١ ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا ،رمع دمحم يلع /ت ،ريبكلا تاقبطلا ،دعس نبا.٩٤
 ،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب ،ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ ،دوعسلا وبأ.٠٥

 م٩٩٩١ ،ـه٩١٤١
 /يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ اهتأشن نم ؛اهتاروطتو ةيبرعلا ةيحيسملا ،حلاص جاحلاب ىولس.١٥

٢ط ،م٨٩٩١ ،ةعيلطلا راد :توريب ،يداليملا رشاعلا
 ،م٨٢٤١،ةبيتق راد :قشمد،ماع فلأ نم رثكأ اهرمع ةيبرع ةمجرت،ةاروتلا،راكز ليهس.٢٥

ـه٧٠٠٢
٤٣ط،م٤٠٠٢-ـه٥٢٤١،قورشلا راد :ةرهاقلا،نآرقلا لالظ يف،بطق ديس.٣٥
 ت.د ،ةفرعملا راد :توريب ،ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع ،سانلا ديسنبا.٤٥
 ثوحبلا زكرم :ةرهاقلا،يكرتلا هللا دبع/ت،روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا،يطويسلا.٥٥

ت.د ،ةّيمالسإلاو ةّيبرعلا تاساردلاو
١٠٠٢ :ةرهاقلا،ب-ةّيت وهالو ةّيديقع ةلئسأ،سانلا ةلئسأ عم تاونس،ثلاثلا ةدونش.٦٥
،ـه٩١٤١،ركفلا راد :قشمد،نيرّشبملاو نيقرشتسملا جهانم يف طاقسإلا،ليلخ وبأ يقوش.٧٥

م٨٩٩١
ت.د،ركفلا راد :توريب،ريدقلا حتف،يناكوشلا.٨٥



٢ط، م٥٠٠٢،ةفاقثلا راد :ةرهاقلا،ميدقلا دهعلا ىلإ لخدملا،ليلخ فسوي ليئومص.٩٥
 ت.د،عيزوتلاو رشنلل نونحس راد :سنوت،ريونتلاو ريرحتلا،روشاع نب رهاطلا.٠٦
ت.د ،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،كولملاو ممألا خيرات،يربطلا.١٦
 ـه٥٠٤١،ركفلا راد :توريب،يربطلا ريسفت،يربطلا.٢٦
 م٥٠٠٢،م٦٢٤١،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج،يربطلا.٣٦
 راد :توريب،داقعلا دومحم سابعذاتسألا تافّلؤمل ةلماكلا ةع ومجملا،داقعلا دومحم سابع.٤٦

م٨٧٩١،ينانبللا باتكلا
م٤٨٩١ ،ـه٤٠٤١ ،ركفلا راد :توريب ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا ،يدع نبا.٥٦
،هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع،يوايحيلا دمحم يلع /ت،نآرقلا بارعإ يف نايبتلا،يربكعلا.٦٦

ت.د
ت.د،ركفلا راد :نانبل،اطع رداقلا دبع دمحم /ت،نآرقلا ماكحأ،يبرعلا نبا.٧٦
 :توريب ،دمحم مالسلا دبع/ت ،زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا رّرحملا ،يسلدنألا ةّيطع نبا.٨٦

م١٠٠٢ ،ه٢٢٤١ ،ةيملعلا بتكلا راد
٨٢ط،م٣٩٩١،نييالملل ملعلا راد :توريب،يمالسإلا نيدلا حور،هرابط حاتفلا دبع فيفع.٩٦
ةّينورتكلإ ةخسن،سدقملا باتكلا تاطوطخم فيرحت،سيرلا يلع.٠٧
،حتفلا راد :توريب ،ةيعضولا نيناوقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب تانراقم ،روصنم يلع يلع.١٧

م٠٧٩١،ـه٠٩٣١
 راد :نامع،ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم يف هتافصو هللا ءامسأ،رقشألا ناميلس رمع.٢٧

٢ط ،م٤١٩١،ـه٤١٤١،سئافنلا
 ـه٠١٤١-م٤،٩٨٩١ط،حالفلا ةبتكم :تيوكلا،تالاسرلاو لسرلا،رقشألاناميلس رمع.٣٧
 دمحم نب دلاخو دعس فوؤرلا دبع هط /ت،ىفطصملا قوقح فيرعتب ءافشلا،ضايع يضاقلا.٤٧

 م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١ ،افصلا ةبتكم :ةرهاقلا،نامثع نب
ت.د،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب،يراقلا ةدمع،ينيعلا.٥٧
 ،فراعملا ةأشنم ،ةيردنكسالا ،عقاولاو ةيرظنلا نيب يدوعسملا ةيفارغج ،ةبيهو دمحم ح اتفلا دبع.٦٧

م٥٩٩١ ،ـه٥١٤١



 ـه٧٩٣١ ،يناعلا ةعبطم :دادغب ،يروبجلا هللا دبع /ت ،ثيدحلا بيرغ ،ةبيتق نبا.٧٧
 ،ـه٧١٤١ ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،مّلسو هيلع هللا ىّلص دمحم لوسرلا ةّيمأ ،يوردلا ناطحق.٨٧

م٦٩٩١
 م٣٠٠٢،ـه٣٢٤١،بتكلا ملاع راد :ضايرلا،نآرقلا ماكحأل عماجلا،يبطرقلا.٩٧
 م٥٨٩١،ـه٥٠٤١،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب،نآرقلا ماكحأل عماجلا،يبطرقلا.٠٨
 ،ثارتلا ةبتكم :ةرهاقلا ،يناليك ديس دمحم /ت ،ناطيشلا دياصم نم نافهللا ةثاغإ ،ميقلا نبا.١٨

ت.د
 ،دمحأ فرشأو يودعلا ديمحلا دبع لداعو اطع زيزعلا دبع ماشه /ت ،دئاوفلا عئادب،ميقلا نبا.٢٨

 م٦٩٩١ ،ـه٦١٤١ ،رازن ةبتكم :ةمركملا ةكم
 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،طوؤانألا رداقلا دبعو طوؤانرألا بيعش /ت ،داعملا داز ،ميقلا نبا.٣٨

م٦٨٩١ ،ـه٧٠٤١
 بتكلا راد :توريب ،ثيدحلا م ولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ،ركاش دمحأ ،ريثك نبا.٤٨

ت.د ،ةّيملعلا
 م٨٨٩١ ،ـه٨٠٤١ ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،ةياهنلاو ةيادبلا ،ريثك نبا.٥٨
٢ط ،م٧٠٠٢ ،ـه٨٢٤١ ،ناّيرلا ةسسؤم :توريب ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،ريثك نبا.٦٨
 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،ةّيمالسإلا ةعيرشلا ةساردل لخدملا ،ناديز ميركلا دبع.٧٨

١ ٥١ط ،م٨٩٩١/ـه٩١٤
 بتكملا :توريب ،يماشلا حلاص /ت ،ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا ،ينالطسقلا.٨٨

٢ط ،م٤٠٠٢ ،ـه٥٢٤١ ،يمالسإلا
،رّكبملا ليئارسإ ينب خيرات،ميظعلا نآرقلا ةمصعب دهشي خيراتلا،يلزكردلا ىذشو يحوتف يؤل.٩٨

 م٢٠٠٢،ـه٢٢٤١،ةمكحلا راد :ندنل
ت.د،ةّيملعلا بتكلا راد :توريب،يذوحألاةفحت،يروفكرابملا.٠٩
 :توريب-قشمد،يربطلا خيرات فيعض،قًالح نسح يحبص دمحمو يجنزربلا رهاط نب دمحم.١٩

 م٧٠٠٢-ـه٨٢٤١،ريثك نبا راد
٩٩٩١،ةّيعماجلا ةفرعملا راد :ةّيردنكسإلا،ليئارسإ،نارهم يمويب دمحم.٢٩



،ةّيبرعلا ةضهنلا راد :توريب،ميركلا نآرقلا يف ةّيخيرات تاسارد،نارهم يمويب دمحم.٣٩
٢ط،م٨٨٩١،ـه٨٠٤١

م٢٨٩١،باتكلل ةماعلا ةئيهلا :ةرهاقلا،دوجولا نيناوقو مالسإلا ،يدنفلا نيدلا لامج دمحم.٤٩
 راد :توريب،ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةّيسايسلا قئاثولا ةعومجم،هللا ديمح دمحم.٥٩

 م٧٨٩١،ـه٦،٧٠٤١ط،سئافنلا
ةّينورتكلإ ةخسن ،فسوي ةصق نم ةدئاف٠٠١،دجنملا حلاصدمحم.٦٩
ت.د ،ملقلا راد :تيوكلا،ميظعلا أبنلا،زارد هللا دبع دمحم.٧٩
ت.د،ملقلا راد:تيوكلا،نايدألا ةسارد يف ةدهمم ثوحب،زارد هللا دبع دمحم.٨٩
،نآرقلا يف ة ّيرظنلا قالخألل ةنراقم ةسارد،نآرقلا يف قالخألا روتسد،زارد هللا دبع دمحم.٩٩

م٦٩٩١،ـه٤،٦١٤١ط،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب،نيهاش روبصلا دبع/ت
 راد :تيوكلا،يلع ميظعلا دبع دمحم /ت،ميركلا نآرقلا ىلإ لخدم ،زارد هللا دبع دمحم.٠٠١

  م١٨٩١،ـه١٠٤١،ملقلا
،ـه٠١٤١،ليجلا راد :توريب،تاساردو ثوحب،نايدألا ةنراقم يف،يواقرشلا هللا دبع دمحم.١٠١

٢ط،م٠٩٩١
 م٠٩٩١،ملقلا راد :قشمد،ميدقلا دهعلاو ةاروتلا ةساردل لخدملا،رابلا يلع دمحم.٢٠١
   م٥٠٠٢، ـه٥٢٤١،قورشلا راد :ةرهاقلا،ةّيبرغ نويع يف مالسإلا،ةرامع دمحم.٣٠١
،ـه٦١٤١،ديشرلا راد :قشمد،هنايبو هفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا،يفاص دومحم.٤٠١

٣ط،م٥٩٩١
ةسسؤم :توريب،فورعمداوعراشب/قيقحت،لاجرلاءامسأيفلامكلابيذهت،ي زملا.٥٠١

م٢٩٩١/ـه٣١٤١،ةلاسرلا
٨١ ،ليرب :نديل،جوغ ود .ج .م /ت ،فارشألاو هيبنتلا ،يدوعسملا.٦٠١ م٤٣
٩٠٠٢،ةذفانلا ةبتكم :ةرهاقلا،ةّيميرملا تاروهظلاو ةّيحيسملا يف ميرم ةدابع،ناّيلع ذاعم.٧٠١
ـه٠٠٤١ ،ثارتلل نومأملا راد :قشمد ،يرودلا ةياور ،نيعم نبا خيرات ،نيعم نبا.٨٠١
 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،مايقلا رمعو طوؤنرألا بيعش /ت ،ةّيعرشلا بادآلا ،حلفم نبا.٩٠١

 م٦٩٩١ ،ـه٧١٤١



 لصيف كلملا زكرم :ضايرلا،ةّيلصألا رداصملا ءوض يف ةّيوبنلا ةريسلا،دمحأ هللا قزر يدهم.٠١١
م٢٩٩١،ـه٢١٤١،ةّيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل

م٨٩٩١،ـه٩١٤١،ينغملا راد :ضايرلا،حيحصلا دنسملا،ملسم.١١١
 م٢٧٩١،ـه١٩٣١ ،٢ط ،توريب ،ةفرعملا راد،ريدقلا ضيف،يوانملا.٢١١
ةينورتكلا ةخسن،هللا مالك ميدقلا دهعلا له،راقسلا ذقنم.٣١١
 دومحم دمحأ/ت،ةطيسولا ةيدوهيلا ريسافتلا يف يمالسإلا ريثأتلا،ركوست ياخدرم هيشوم.٤١١

م٣٠٠٢،ةرهاقلا ةعماج ةّيقرشلا تاساردلا زكرم :ةرهاقلا،يديوه
٢ط ،يدنكلا راد ،ملعلاو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ،ياكوب سيروم.٥١١
 ،ـه٥١٤١ ،دقنو ضرع ،ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا ةعيشلا بهذم لوصأ ،يرافقلا رصان.٦١١

٢ط ،م٤٩٩١
 ت .د ،فراعملاراد :توريب ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا.٧١١
 ،يبرعلا باتكلا راد :توريب ،يرمدت مالسلا دبع رمع /ت ،ةّيوبنلا ةريسلا ،ماشه نبا.٨١١

٣ط ،م٠٩٩١ ،ـه٠١٤١
م٢٩٩١،ـه٣١٤١،ركفلا راد :توريب،شيوردلا دمحم هللا دبع /ت،دئاوزلا عمجم،يمثيهلا.٩١١
 /ت ،اهيلع يجابلا ديلولا يبأ باوجو نيملسملا ىلإ اسنرف بهار ةلاسر،يجابلا ديلولا وبأ.٠٢١

م٦٨٩١ ،ةوحصلا راد :ةرهاقلا، يواقرشلا هللا دبع دمحم
 برغلا راد :توريب،يكرتلا دي ا دبع /ت،جاجحلا بيترت يف جاهنملا،يجابلا ديلولا وبأ.١٢١

٣ط،م١٠٠٢-م٠٠٠٢،يمالسإلا
م٧٧٩١ ،ـه٧٩٣١ ،رداص راد :توريب ،نادلبلا مجعم ،يومحلا توقاي.٢٢١
 سدقملا نيرتاك تناس ريدب اًثيدح ةفشتكملا ةيبرعلا تاطوطخملا جولاتك ،سيراميم يني.٣٢١

م٥٨٩١ ،ثوحبلل ةينانويلا ةيموقلا ةئيهلا :انيثأ ،ءانيس روطب

ةيبرعلا تالاقملا
ينورتكلإ لاقم ،ةّيوبنلا ةريسلا ةباتك يف ةّيطيعجلا ةازخملا ،ضوع ميهاربإ.١



ينو رتكلإ لاقم،ءايبنألا صصق،يميعنلا ميهاربإ ساطسق.٢
 ةعباسلا ةنسلا،نايبلا ةّلجم،شحج نب هللا ديبع ةّدر ىوعد قيقحت،نشوعلا هللا دبع نب دمحم.٣

م٢٠٠٢ ربمسيد،ـه٣٢٤١ لاوش،٢٨١ ددعلا،ةرشع
 باتكلا(( دقن ملع ءوض يف نيقرشتسملا دنع ميركلا نآرقلا ةسارد،نسح ةفيلخ دمحم.٤

-م٧٢٤١:ةّيدوعسلا،ةّيقارشتسالا تاساردلا يف ميركلا نآرقلا ةودن نمض روشنم،))سدقملا
ـه٦٠٠٢

ينورتكلإ لاقم ،اهيلع درلاو ميركلا لوسرلا ةّيمأ راكنإ ةهبش ،فسويلا تدوج دمحم ملسم.٥
 ندمتلا ةلجم،ةفارخ ال ةقيقح )اريحب( ىمسملا بهارلا ةثداح،ينابلألا نيدلا رصان.٦

٥٢،يمالسإلا

 ةيبرعلاتاعوسوملاو سيماوقلا
 عم ا ةعبطم :دادغب ،يبرع-ينايرس ةنراقملا ةّيوغللا لوصألا مجعم ،نازيملا ،دادح نيماينب.١

 م٢٠٠٢ ،ـه٣٢٤١ ،يملعلا

 ةبتكم :ةرهاقلا ،ةّيبرعلا ةغللا يف يماسلا كرتشملا تادرفم مجعم ،نيدلا لامك يلع مزاح.٢
 م٨٠٠٢ ،ـه٩٢٤١ ،بادآلا

١ ،نورشان نانبل ةبتكم :توريب ،حاحصلا راتخم ،يزارلا.٣ م٥٩٩١ ،ـه٥١٤
،ةفرعملا راد :توريب،ضرألا،ميركلا نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا ةعوسوم،راجنلا لولغز.٤

م٧٠٠٢،ـه٨٢٤١
 ظافلألاو تادرفملل ةنراقم ةّيليلحت ةسارد ،يطبنلا مجعملا ،بييذلا نمحرلا دبع نب ناميلس.٥

 م٠٠٠٢ ،ـه١٢٤١ ،ةّينطولا دهف كلملا ةبتكم :ضايرلا ،ةّيطبنلا
 ةسارد،ةّيماسلا تاغللا يف صقانلا لعفلل يليصأتلا مجعملا،ليلجلا دبع رباص رمع.٦

،ةّيقرشلا تاساردلا زكرم،ةرهاقلا ةعماج،نراقملا ةّيماسلا تاغللا ملع ءوض يف ةّيجولومتيإ
 م٣٠٠٢،ـه٣٢٤١

ةينورتكلإ ةخسن،سدقملا باتكلا سوماق.٧



 ت.د ،رداص راد :توريب ،برعلا ناسل ،روظنم نبا.٨

   م٥٧٩١،لباب زكرم :ت وريب،يبرعينادلك سوماق،انم نيجوأ بوقعي.٩

ةينورتكلإ ةخسن ،ةينويهصلاوةيدوهيلاو دوهيلا ةعوسوم  ،يريسملا باهولا دبع.٠١
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