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الىبىة والاهبياء في العهد الجديد دزاست وصفيت تدليليت
د .أخمد مدمد عبدهللا
حامػت هغمُان  ،ولُت التربُت  ،هالع  ،كؿم اللغت الػغبُت  ،الؿلُماهُت  ،الػغاق
الخالصه
جم ازخباع جإزير مؿخسلهاث اإلااء الباعصة واإلاغلُت ألوعاق هباحي الضفلت  Nerium oleanderوالُىوالبخىؽ
 Eucalyptus camaldulensisغلى بػٌ الجىاهب الحُاجُت لبالغاث خكغة زىفؿاء اللىبُا الجىىبُت
 ، Callosobruchus maculatusبط جم خؿاب اليؿبت اإلائىٍت للُغص باؾخسضام التراهيز ( 4 ، 2.5 ، 1 ،0و
 ، %)6ؤظهغث الىخائج لىباث الُىوالبخىؽ جفىق اإلاؿخسلو اإلاائي اإلاغلي غلى الباعص جفىكا َفُفا  ،وكض
بلغذ اغلى وؿبت َغص للمؿخسلو اإلاغلي ( % )91غىض الترهيز ( ، )% 6ؤما اإلاؿخسلو اإلاائي الباعص فلض
خلم ؤغلى وؿبت َغص بلغذ ( % )90غىض الترهيز (. )% 6بُيذ الىخائج هظلً جفىق مؿخسلو اإلااء الباعص
لىباث الضفلت غلى اإلاؿخسلو اإلاغلي  ،بط بلغذ ؤغلى وؿبت َغص للمؿخسلو الباعص ( % )95غى ض الترهيز
( ، )%6هظا وواهذ اغلى وؿبت َغص للمؿخسلو اإلاائي اإلاغ لي ( % ) 93غىض الترهيز ( . )% 6هظا وجم خؿاب
وؿبت اللخل للحكغة وطلً باؾخسضام هفـ التراهيز  ،بط ؤظهغث الىخائج لىباث الُىوالبخىؽ جفىق
اإلاؿخسلو اإلاغلي غلى الباعص  ،وبلغذ ؤغلى وؿبت لللخل للمؿخسلو اإلاغلي ( % )80غىض الترهيزًً ( 4و
 ، %) 6فُما واهذ ؤغلى وؿبت كخل للمؿخسلو الباعص ( % )78غىض الترهيزًً ( 4و  ، %)6ؤما هباث الضفلت
فلض جفىكذ فُه اإلاؿخسلهاث الباعصة غلى اإلاغلُت  ،وبلغذ ؤغلى وؿبت كخل للمؿخسلو الباعص (% )88
غىض الترهيز ( )% 6وازخلف مػىىٍا غً بلُت التراهيز  ،باليؿبت للمؿخسلو اإلاغلي واهذ ؤغلى وؿبت كخل
( % )86غىض الترهيز ( )%6وبظلً ازخلف مػىىٍا غً بلُت التراهيز .قمل البدث هظلً خؿاب اليؿبت
اإلائىٍت للفلض بىػن بظوع اللىبُا التي جمذ ؤنابتها بسىفؿاء اللىبُا الجىىبُت اؾبىغُا وإلاضة (ً )42ىم والتي
بلغذ اليؿبت اإلائىٍت للفلض فيها . %5.41
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املقدم ــت
الحمضهلل والهالة والؿالم غلى عؾىٌ هللا وغلى آله وصحبه
ؤحمػين ،ؤمابػض:
فةن صعاؾت مفهىم الىبىة ومػاهيها ومضلىالتها في الىخاب اإلالضؽ
جدخاج الى مػغفت واؾػت وفهم غمُم للخمُيز بين الىبااث الىثيرة
والىاؾػت في الىخاب اإلالضؽ ليي الًلؼ الباخث في الحيرة بط ؤن
لفظ الىبي كض اؾخسضم صون جدفظ ختى ؤَلم غلى ألاهبُاء
َ
وزيُين ،واإلادترفين واإلاغجؼكت
الىظابين الظًً جيلمىا غً آلهت
باؾم الىبىة  ،لظلً فةن الضاعؽ ًجب ؤن ًميز بين هظه اإلاػاوي
لُهل الى اإلاػنى الحلُلي إلافهىم الىبىة ومػغفت الىبي الهاصق
مً الياطب ،ولُػخمض غلى اإلاػُاع الحلُلي الظي ًجب ؤن
ٌُؿخسضم للحىم غلى الىبي والىبىة بكيل غام في الىخاب اإلالضؽ
وفي الػهضالجضًض ،ولخىيُذ هظه الحلائم فلض كؿمذ البدث

غلى ملضمت ومبدثين وزاجمت ،اإلابدث ألاوٌ لبُان مػاوي الىبىة
وألاهبُاءفي الػهض الجضًض ،واإلابدث الثاوي لبُان مؿإلت هبىة
اإلاؿُذ و غهمت ألاهبُاء في الػهض الجضًض ،وفي الخاجمت بُيذ ؤهم

هخائج البدث.
لاو أ
املبدث أ
مفهىم الىبىة في العهد الجديد
املطلب لاو أ
تعسيف الىبي:

بن مػغفت مً هى الىبي وويؼ حػغٍف له لِـ باألمغ ّ
الهين،
ً ً
فاقخلاق ولمت (هبي) ؤزاع حضال هبيرا بين غلماء الىخاب اإلالضؽ،
وهظا الجضٌ بغؤَي ٌػىص الى ؾببين:
السبب لاو  :الخالف في ؤنل اقخلاق لفظت(هبي )
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فالبػٌ ًغي ؤن ولمت الىبي مكخلت مً ؤنل غبري مً الفػل ـ
ً
 Nabaـ الظي ٌػني خغفُا ًىدص ي وَؿُل لػابه هفلاغاث ؤو حؿُل
مىه اليلماث بُغٍلت بهفػالُت قضًضة ،وٍغي آزغون ؤن لفظت ـ
 Nabiـ ٌػني اإلاىاصي ؤو اإلاػلً ،بِىما ًغي )(G.Fridricؤن ولمت
( هبي) كض جيىن مً ؤنل ؤواصي ؤو مً ؤنل غغبي) (
السبب الثاوي :اإلاػاوي واإلاضلىالث الىثيرة واإلاخىاكظت إلافهىم
الىبىة في الىخاب اإلالضؽ :فاإلاػاوي واإلاضلىالث جخىؾؼ وجدىاكٌ
لضعحت ًهِب فىغ الباخث بالحيرة وؤلايُغاب ،فيري ألاؾخاط
(بعًٍ وٍلُام هُخىن) ؤؾخاط صعاؾاث الػهض اللضًم في حامػت
ؤهؿفىعص ؤن اإلاػاوي واإلاضلىالث الىاؾػت للفظ (الىبي) و(ًخيبإ) في
ؤؾفاع الػهض اللضًم ًجب ؤن جازظ بػين ؤلاغخباع ليي ال ًلؼ
الباخث في الحيرة في الىهىم الىثيرة اإلاخىاكًت غً الىبىة
وألاهبُاء في الػهض اللضًم( )  ،وللض ُ
اؾخسضم لفظ الىبي صون
ُ
َلم غلى ؤولئً الظًً جيلمىا باؾم آلهت وزيُين.
جدفظ ختى ؤهه ؤ ِ
وؤَلم لفظ الىبي هظلً غلى ؤهبُاء بؾغائُل اإلادترفين الظًً
ً
غملىا طًىال للضوائغ الحيىمُت وخهلىا غلى وظائف عؾمُت في
الضولت ألنهم ويػىا هالت مً اللضاؾت غلى مكاعَؼ الحؼب
الحاهم ،ولهظا فةن صاعؽ ؤؾفاع الػهض اللضًم ًىاحه يغوعة
الخمُيز بين ألاهىاع اإلاسخلفت مً ألاهبُاء وغلُه ؤن ٌػغف الهفاث
التي ججمػهم غير لفظ الىبي الظي ونفىا به ،بط ؤن ول منهم
ًّضعي ؤهه ًخيلم بؿلُان بلهي
والحلُلت ؤن ؤًت مداولت لغبِ الىبىة الحلُلُت بدضور زىاعق
وظىاهغ غير غاصًت ،ؤو بهُغت ؤزغي بمعجؼاث ماصًت هى في
ً
الىاكؼ وهم وظىىن ال حغني غً الحم قِئا في هظا اإلالام ،وؤن
الىبىة الحلت ال ًمىً الحىم غليها بال بهضق الػلُضة التي جلىم
غلى اإلاعجؼة والخىخُض الخالو وَهغ الؿلىن والبظٌ وغير طلً
مً حمُؼ الهفاث الىغٍمت ( )
وهداوٌ هىا ان هظهغ بػٌ الخػغٍفاث التي حاءث في الىخاب
ّ
اإلالض ؽ :

ً
أوال :تعسيف الىبي:

( الىبي ) هى واؾُت لإلغالن ؤلالهي ،فالىبي هى الظي له بجهاٌ
مباقغ باهلل ،بط ًإزظ عؾالخه وَػلنها للىاؽ ،فهى ال ًلضم عؾالخه
الصخهُت بل ٌػلً ما ًىص ى به بلُه مً هللا ،ؤو هى ؤلاوؿان
اإلاسىٌ له الحم في الخيلم غً لؿان هللا وؤهه ف ي ولمخه جىمً كىة
وانلت بلُه مً هللا ،فهى الىاَم بلؿان هللا ) ( ).
ؤو (هى مً ًخيلم ؤو ًىخب غما ًجىٌ في زاَغه ،صون ؤن ًيىن
طلً الص يء مً بىاث ؤفياعه ،بل هى مً كىة زاعحت غىه هي كىة
(هللا).
وهما كاٌ هللا إلعمُا ( :ها كض حػلذ هالمي في فمً.
(وفي الػهض الجضًض وعصث ولمخان جضالن غلى الىبىة والىبي

Page 462

ؤما اليلمت ألاولى فهي ولمت (غغافت) ،حاء في ؤغماٌ الغؾل :
(وطاث ًىم هىا طاهبين بلى الهالة فاهخىفذ بىا زاصمت ٌؿىنها
ً
ً
عوح غغافت واهذ جىؿب ؾاصتها عبدا هثيرا مً غغافتها ) ()
ؤما اليلمت الثاهُت التي جضٌ غلى الىبىة والىبي فهي (هبي ):
مً ؤنل الفػل ًخيبإ ومنها حاءث اليلمت "هبىة" واليلمت "هبىي"
ً
واقخلذ منها ؤًًا "هبي واطب ".
وولمت (هبي) ومكخلاتها جىغعث في الػهض الجضًض لخىيُذ الخيبا
بغوح هللا ،
فجاء (هبي) هةؾم  144مغة  ،وهفػل  28مغة في الػهض الجضًض،
ً
ههفها جلغٍبا في عؾائل بىلـ ( ) .
ً
ً
مػنى ػماهُا
و ًغي اللـ نمىئُل ػوي ؤن اليلمت كض جدمل
وبظلً جيىن الىبىة هي الخيبا وؤلاغالن اإلاؿبم والىبي هى اإلاخىبئ
ً
ً
مػنى مياهُا وبظلً ًيىن الىبي هى
باإلاؿخلبل ،ؤو كض جدمل
اإلاخيلم بغؾالت هللا للكػب في ػمً الىبي اإلاخيلم لؿاغخه( ) .
وهظا الغؤي ألازير هى الظي ًغجحه الػلماء ،وختى ؤصحاب الغؤي
ألاوٌ كالىا عبما جيىن مهمت الىبي هي ؤلاهباء باإلاؿخلبل لىنها
لِؿذ حىهغ اإلاهمت .
وَػغف اللضٌـ ؤوغؿُين الىبي فُلىٌ:
( هبي هللا هى مً ٌػلً ولماث هللا للىاؽ ،وهى اإلاػلً إلاكىعة هللا
بىيىح وبلىة وؾلُان مً ًخدضر باؾم الغب ،وٍإزظ عؾالت
مباقغة مىه لُىنلها ،ؤو هى اإلاخيلم بلؿان الىحي ؤلالهي) ( ) .
او هىفٌُ ًفٌُ مً هللا غؼوحل بىؾاَت الػلل الفػاٌ غلى
اللىة الىاَلت ؤوال واللىة اإلاخسُلت بػض طلً وهي ؤغلى مغجبت
وغاًت الىماٌ الاوؿاوي ) (
وكض ؤقاع )  (M. Bosingبلى هضوة غلضث غام 1973م غً الىبىة
في اإلاؿُدُت وجم زاللها ويؼ حػغٍف ماؾـ غلى اإلاالمذ الػامت
الؾخسضاماث ولمت "هبي" في غضص مً اإلاهاصع اإلاؿُدُت ،وكض
ؤؾخلبل هظا الخػغٍف باعجُاح واؾؼ وهى :
(الىبي اإلاؿُخي ألاوٌ هى شخو ولُم مىحى له مً هللا ،ؤو مً
ٌؿىع اإلالام ؤو الغوح ،فهى ًخللى عؾالت وَكػغ ؤهه مضفىع
لخىنُلها بلى اإلاجخمؼ اإلاؿُخي ) ().

ثاهيا :السسى عىد املسيديين  :أ
(الغؾىٌ )مبػىر وهى الصخو الظي ًغؾل في مهمت زانت.
هما ًلىٌ اإلاؿُذ(غلُه الؿالم) في نالجه مً ؤحل جالمُظه( :هما
ً
ؤعؾلخني ؤهذ بلى الػالم ،ؤعؾلتهم ؤها ؤًًا بلُه )( ) .
ً
وكىله ؤًًا( :لِـ عؾىٌ ؤغظم مً مغؾله ) ( ).
وٍُلم ؤلاؾم بهفت زانت غلى جالمُظ اإلاؿُذ ؤلازني غكغ الظًً
ازخاعهم لُػاًىىا خىاصر خُاجه غلى ألاعى وٍغوه بػض كُامخه
وَكهضوا له ؤمام الػالم بػض خلىٌ الغوح اللضؽ فيهم ،هما حاء
في بهجُل متى كىٌ الؿُض اإلاؿُذ لخالمُظه" :ها ؤها طا ؤعؾلىم
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مثل الخغاف بين الظئاب ،فيىهىا مخىبهين والحُاث ومؿاإلاين
والحمام ،بلى كىله( :فلؿخم ؤهخم اإلاخيلمين بل عوح ؤبُىم هى
الظي ًخيلم فُىم ) ( ).
ً
وهاالء واهىا ازني غكغ شخها ،وواهىا مً َبلاث مسخلفت
وؤغلبهم غير مخػلمين ،وكض حاء ؤؾمائهم في ؤعبػت مىايؼ مً
الػهض الجضًض ) ( .
ً
وٍبضو ؤنهم جىؾػىا هثيرا في اؾخػماٌ هظه اليلمت فإَللذ غلى
مً لم ًيىهىا في هظغهم مً ؤلازني غكغ وبهما غملىا غملهم
ً
هبرهابا الظي حػب هثيرا في جبكير اليهىص وألامم باالقتران مؼ
بىلـ ،وؤَللذ هظلً غلى ول اإلابكغًٍ باإلهجُل مً الىهىت
والغهبان والغاهباث الظًً ًتروىن ؤوَانهم وٍغخلىن بلى ألامم
للخبكير باإلاؿُدُت ،لىً لِـ في الػهض الجضًض ما ًضٌ غلى ؤن
اإلاؿُذ كهض ؤن جيىن الغؾىلُت وظُفت صائمت في الىىِؿت ) (.
بن مفهىم الىبىة في الػلُضة الىهغاهُت بمخضاص إلاا بين الػهض
الجضًض "ألاهاحُل" وما بين الػهض اللضًم "الخىعاة "
ً
فاإلاؿُدُت حػترف ولُا بإهبُاء بني بؾغائُل باغخباع ؤن اإلاؿُذ حاء
لُخمم الكغَػت اإلاىؾىٍت ال لُىلًها ،وباغخباع ؤن اإلاؿُذ هفؿه
بػث لليهىص وؤهم جالمُظه هم مً اليهىص .
لظلً غىضما هىظغ في الػهض الجضًض هغي نىعة ألاهبُاء الظًً
ؾبلىا الؿُض اإلاؿُذ واضحت ،بط حػترف ألاهاحُل حمُػها
باألهبُاء الظًً وعص طهغهم في الػهض اللضًم وجياص حمُؼ ؤكىاٌ
ألاهبُاء الاؾغائُلُين جىغؽ في زضمت الخيبااث بكإن
اإلاؿُذ(غلُه الؿالم ().وخين هُالؼ الخفؿيراث اإلاؿُدُت ألصواع
ألاهبُاء وَبُػت هبىاتهم هغي ؤن الاؾدىاص في طلً ٌػىص بلى الخىعاة
ً
ً
باغخباعها بمخضاصا ؾابلا للمؿُذ ،وجدضص اإلاؿُدُت الػالكت بين
الؿُض اإلاؿُذ(غلُه الؿالم) وبين ألاهبُاء الظًً
ؾبلىه في حاهبين:
ً
ً
لاو أ :اعجباٍ اإلاؿُذ(غلُه الؿالم) بهاالء ألاهبُاء بعجباَا بكغٍا
مً هاخُت ؾلؿلت آباء اإلاؿُذ وهما وعصث في ألاهاحُل .
ً
الثاوي :ؤن هاالء ألاهبُاء حمُػا جيبإوا بمجُئه بهفخُه ؤلالهُت
والبكغٍت خؿب ما ًؼغم ههىت اإلاؿُدُت ومفؿغوها) ( .

املطلب الثاوي أ
لاهبياء الريً وزد ذكسهم في العهد الجديد أ
ً
أوال  -آدم (عليه السالم) :أ
أ
بن نىعة ؾُضها آصم في الػهض الجضًض وفي الفىغ اإلاؿُخي نىعة
ً
ؾلبُت وكاجمت حضا ،ففي الىكذ الظي ًاهض الػهض اللضًم غلى
ُ ُ
زُُئت آصم وخىاء وؤولهما مً الصجغة التي ههى هللا غً او لها زم
َغصهما مً الجىت وهما وعصث في ؾفغ الخيىًٍ . 24- 1 :3
بال ؤن الػهض اللضًم ال ًلىٌ بمؿإلت جىعٍث الخُُئت مً آصم بلى
الجيـ البكغي ،بِىما ًلىٌ الػهض الجضًض بن آصم وخىاء
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بػهُانهما ألمغ هللا كض ؤصزال الخُُئت بلى الجيـ البكغي وؾببا
لهم الضماع والخُُئت والػهُان ،حاء في عؾالت عوما:
( ولهظا فىما صزلذ الخُُت بلى الػالم غلى ًض بوؿان واخض،
وبضزىٌ الخُُت صزل اإلاىث ،هىظا حاػ اإلاىث غلى حمُؼ البكغ
ً
ألنهم حمُػا ؤزُإوا ) ( ) .
(وهما ؤهه بػهُان ؤلاوؿان الىاخض حػل الىثيرون زاَئين) ( ) .
ً
بطا ووفم مىظىع الػهض الجضًض والػلُضة اإلاؿُدُت مىظ ؾلىٍ
آصم وخىاء في الخُُئت وَغصهما مً الجىت ؤنبذ ؤلاوؿان في
غضاوة مؿخمغة مؼ بلهه ،وٍفؿغون هظه الظاهغة غلى ؤنها
بهفهاٌ الخالم غً اإلاسلىق ) ( .
وٍغهؼ اإلاؿُدُىن غلى الىو الىاعص في ؾفغ الخيىًٍ والظي هى
غلى قيل خىاع بين هللا وبين الكُُان اإلاخمثل بالحُت بط حاء
فُه :وؤزير غضاوة صائمت بِىً وبين اإلاغؤة وهظلً بين وؿلُىما ،هى
ٌسحم عؤؾً وؤهذ جلضغين – حؿممين – غلبه ) ()
فيري هاالء ؤن الكُُان خاوٌ ؤن ٌغىي ؤلاوؿان وَؿلُه في
الخُُت وهجح في طلً ووان الؿلىٍ واعزت غلى الجيـ البكغي،
وبالؿلىٍ خضر بغتراب واهفهاٌ بين هللا وؤلاوؿان ووكؼ
ؤلاوؿان في الخُُئت ،والخُُئت فهلذ ؤلاوؿان غً هللا،
وقىهذ نىعة هللا الُاهغة التي زلم غليها ؤلاوؿان ،وقىهذ
ً
غالكت ؤلاوؿان بىفؿه وباآلزغ ،وغغؾذ زلال في ميزان اللُم،
وبظلً ؤيخى الغحاء الىخُض لإلوؿان ؤن ًباصع هللا بالحل ،فلضم
هللا وغضا ليل ؤلاوؿاهُت ممثلت في آصم وخىاء ،وهى ؤوٌ وغض هبىي
وهى اإلافخاح ليل الىغىص اإلاؿُاهُت(اإلاؿُذ) وؤؾاؽ الػهض
الجضًض ،بط فُه بقاعة لإلهجُل وهى ًمثل ؤهمُت زانت لؿببين :
1ـ ـ بن الغب ؤلاله كضمه لِـ وىغض مباقغ لإلوؿان ،بل وحهه
للحُت – الكُُان  -فهى ؤوٌ مً ؾمؼ غً اإلاسلو الظي ؾُضمغ
ؤغماٌ الكُُان الكغٍغة وٍفضي البكغٍت ،ومً هىا جبضؤ ؾلؿلت
اإلاىاغُض والىبىاث الخانت بيؿل اإلاؿُا ختى جيخهي بمُالص اإلاؿُذ
وؿل اإلاغؤة ) ( .
 2ـ هظا الىغض ًغؾم مىظ البضاًت زِ الهغاع بين مليىث هللا
ومملىت الظلمت وٍلضم لىا جىكػا لىهغة نهائُت ليؿل اإلاغؤة ) ( .
بن مًمىن الىغض الظي كضمه هللا لإلوؿان هى ؤن الحُت التي
ً
واهذ ؾببا في ؾلىٍ ؤلاوؿان ؾىف حسحم هي هفؿها بىاؾُت
ؤلاوؿان – وؿل اإلاغؤة ) ( .
ّ
ي
وبظلً فةن الفىغ اإلاؿُخي ًدمل آصم مؿاولُت هبر في بصزاٌ
الخُُئت بلى الػالم وؤحُاٌ البكغٍت ولها ،وبسُُئخه ؾبب لػىت
هللا غلى ألاعى ،بل بن بىلـ طهب الى ؤهثر مً طلً ،بط ًغي ؤن
اإلاؿُذ ؤفًل مً آصم ،وؤنهما ًلفان غلى َغفي هلٌُ ،ففي
الىكذ الظي ؾبب آصم في غًب هللا ولػىخه غلى ألاعى وحؿبب
في بصزاٌ الضماع والخُُئت فاإلاىث بلى بني البكغ ،فةن غِس ى
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ؤهلظ الجيـ البكغي وجدمل غنهم وكضم هفؿه هفاعة غً زُاًا
البكغ وخمل جبػاجه لُيىن البكغ ملبىلين غىض هللا :
( ؤما اإلاىث فلض ملً مىظ آصم بلى مىس ى ،ختى غلى الظًً لم
ًغجىبىا زُُئت قبيهت بمسالفت آصم ...فةطن هما ؤن مػهُت
ً
ً
واخضة حلبذ الضًىىهت غلى حمُؼ البكغ ،هظلً فةن بغا واخضا
ًجلب الخبرًغ اإلااصي بلى الحُاة لجمُؼ البكغ ،فىما ؤهه بػهُان
ً
ؤلاوؿان الىاخض ُح َ
ػل الىثيرون زاَئين ،فىظلً ؤًًا بُاغت
ً
الىاخض ؾُجػل الىثيرون ؤبغاعا ) ( )

ثاهيا  -هىح(عليه الس أالم (  :أ
بن ألاهاحُل جخدضر غً الىبي هىح والُىفان صون طهغ مؿإلت
هبىجه وصغىجه وحهاصه في ؾبُل هللا ،حاء في بهجُل لىكا( :وهما
خضر في ؤًام هىح فىظلً ًدضر في ؤًام ببً ؤلاوؿان ،وان
الىاؽ ًإولىن وَكغبىن والغحاٌ ًتزوحىن واليؿاء ًتزوحً بلى
ًىم صزل هىح الفلً فجاء الُىفان وؤهلىهم ؤحمػين) ( ) .
وفي بهجُل ّ
متى( :وهما وان ألامغ في ؤًام هىح فىظلً ًيىن غىض
مجيئ ابً ؤلاوؿان ،فىما وان الىاؽ في ألاًام التي جلضمذ
الُىفان ًإولىن وَك غبىن وٍتزوحىن وٍؼوحىن بىاتهم بلى ًىم
ً
صزل هىح الفلً وما واهىا ًخىكػىن قِئا ختى حاء الُىفان
فجغفهم ؤحمػين )( ) .
ً
ً
وألاهاحُل ال جظهغ قِئا نغٍدا مً هبىة هىح ،وألن اإلاؿُدُت حػض
الخىعاة اإلاهضع ألاوٌ لػلُضتها ،فةن اإلاؿُدُين ًامىىن بما حاء
فيها غً ألاهبُاء ومنهم هىح
ومما ًجضع ؤلاقاعة بلُه هىا هى ؤن ألاهاحُل ال حؿلً والخىعاة
اإلاىهج الخإعٍخي لؿغص ألاخضار ،وبهما حؿدىض غلى غظاث وحػالُم
ولِـ غلى ما خضر غبر الؿغص الخإعٍخي ) ( .

ثالثا  -إبساهيم(عليه السالم(  :أ

ً
ً
جدخل شخهُت ببغاهُم(غلُه الؿالم) مىكػا مخميزا في ألاهاحُل
طلً ؤن ألاهاحُل جغحؼ وؿب غِس ى(غلُه الؿالم) بلى
ببغاهُم(غلُه الؿالم) ،هظا مً حهت،
مً حهت ؤزغي فان ببغاهُم في الػهض الجضًض مثاٌ للخالم
باإلًمان والثلت اإلاؿخضًمت باهلل ،ووالصة ٌؿىع جممذ وغض هللا
إلبغاهُم .
ففي الفهل ألاوٌ مً بهجُل متى حاء( :وؿب ٌؿىع اإلاؿُذ بً
صاوص بً ببغاهُم ،وببغاهُم ولض بسحاق ،وبسحاق ولض ٌػلىب،
زم ًلىٌ وَػلىب ولض ًىؾف ػوج مغٍم التي ولض منها ٌؿىع وهى
الظي ًلاٌ له اإلاؿُذ) ( ) .
وجغي ألاهاحُل ؤن والصة ٌؿىع جممذ وغض هللا إلبغاهُم،
حاء في اهجُل ًىخىا:
ي
(ؤبىهم ببغاهُم ابخهج لغحائه ؤن ًغ ًىمي فغآه وفغح ) ( ) .
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وفي بهجُل لىكا ( :هما جيلم بلى آبائىا ،إلبغاهُم ووؿله بلى ألابض ( )
) ،هما اهه مثاٌ للخالم باإلًمان( :فأمً ببغاهُم باهلل فدؿب
ً
له طلً بغا ) ( ) .وهى مثاٌ للثلت باهلل :فالبر حاء مً ببغاهُم بإهه
ً
ً
ؾُهير ؤبا ألمم هثيرة وفلا إلاا كُل له بهظه الىثرة ؾُيىن وؿلً،
ولم ٌكً في وغض هللا غً غضم بًمان ،بل وحض في ؤلاًمان كىة
فإغُى اإلاجض هلل) ( ) .وجىحض في ألاهاحُل بقاعاث إلاىكؼ ومياهت
ببغاهُم في مليىث هللا حاء في بهجُل متى ( :ؤكىٌ لىم ؾىف ًإحي
ؤهاؽ هثيرون مً اإلاكغق واإلاغغب فُجالؿىن ببغاهُم وبسحاق
وَػلىب غلى اإلاائضة في مليىث الؿماواث) ( ) .وفي بهجُل لىكا:
(فهىان البياء ونغٍف ألاؾىان بط جغون ببغاهُم وبسحاق
ً
وَػلىب وحمُؼ ألاهبُاء في مليىث هللا ) ( ) .وفي بهجُل لىكا ؤًًا
ً
ًًغب مثاال بةبغاهُم لُلاعن بين الفلير والغني واإلادؿً واإلاس يء
( ) .ووؿخُُؼ ؤن وػُي نىعة بحمالُت غً ببغاهُم(غلُه
الؿالم) في الػهض الجضًض غً َغٍم هظا الػغى:
ً
 وان ببغاهُم حضا لِؿىع اإلاؿُذ) ( .ً
 وان ببغاهُم ؤبا لألمت اليهىصًت) ( . هللا ؤهغم ببغاهُم لغحائه وزلخه باهلل ووغضه) ( . بؿبب بًماهه ًجلـ ببغاهُم آلان في اإلاليىث مؼاإلاؿُذ ) ( .
 هللا بله ببغاهُم لظلً فةن ببغاهُم حي مؼ هللا ) ( . هاٌ ببغاهُم مىاغُض غظُمت مً هللا ) ( .ً
 ببغاهُم جبؼ هللا في ول ش ي فُاف ألاعى امخثاال ألمغهللا ) ( .
 هللا باعن ببغاهُم بؿبب بًماهه ) ( . ببغاهُم ؤبى ول مامً ًخلضم بلى هللا باإلًمان ) ( .وفي ألاهاحُل هىان طهغ إلسحاق وَػلىب ولىً صون ؤلاقاعة
لىبىتهما ،وطهغهما ًإحي مً حاهب اهدؿابهما إلبغاهُم(غلُه
الؿالم)  ،هظلً وع ص طهغهما مؼ الظًً لهم مياهت في مليىث هللا
ً
ّ
هما ؤقغها الى طلً ؾابلا.

زابعا  -مىس ى(عليه السالم) :أ

جىحض في ألاهاحُل بقاعاث هثيرة بلى مىس ى(غلُه الؿالم) صون طهغ
هبىجه بكيل واضح ونغٍذ هما هى الحاٌ في اللغآن الىغٍم،
وجظهغ ألاهاحُل مىس ى والكغَػت وجغبُهما بما حاء به اإلاؿُذ ،
ففي متى ولىكا طهغا ظهىع مىس ى مؼ اإلاؿُذ غىض الخجلي ،ففي
بهجُل متى( :وبطا مىس ى وبًلُا كض ظهغا ًخدضزان مػه)( ).وفي
بهجُل لىكا( :وبِىما هى ًهلي ،ججلذ هُئت وحهه وناعث زُابه
بًُاء إلااغت ،واطا عحالن ًخدضزان مػه وهما مىس ى واًلُا ) ( ) .
كلىا ؤن ألاهاحُل جغبِ الكغَػت ومىس ى بما حاء به اإلاؿُذ ،ففي
بهجُل ّ
متى( :ال جظىىا ؤوي حئذ ألبُل الكغَػت ؤو ألاهبُاء ما
حئذ ألبُل بل ألهمل) ( ) .ومػلىم ؤن اإلالهىص بالكغَػت هى
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الىخاب اإلالضؽ وألاهبُاء هم مىس ى وهاعون ومً جبػهم غلى ههج
الخىعاة ،وحاء في بهجُل متى وفي مػغى حضاٌ الؿُض اإلاؿُذ مؼ
الف غَؿُين ( :فلالىا له :فلماطا ؤمغ مىس ى ؤن حػُى هخاب َالق
وحؿغح؟ فلاٌ لهم مً ؤحل كؿاوة كلىبىم عزو لىم مىس ى في
َالق وؿائىم ولم ًىً ألامغ مىظ البضء هىظا ) ( )
وٍساَب اإلاؿُذ بني بؾغائُل( :ؤلم ٌػُىم مىس ى الكغَػت وما
مً ؤخض مىىم ٌػمل بإخيام الكغَػت ) ( ) .
وفي مػغى هلضه الالطع للفغَؿُين ًلىٌ :
(وولم ٌؿىع الجمىع وجالمُظه كاٌ :بن الىخبت والفغَؿُين غلى
هغس ي حالؿىن فافػلىا ما ًلىلىن لىم واخفظىه ولىً ال جفػلىا
مثل ؤفػالهم ألنهم ًلىلىن وال ًفػلىن ) ( ).
وٍاهض اإلاؿُذ في هثير مً الىهىم غلى الخمؿً بالكغَػت التي
هؼلذ غلى مىس ى ،ففي بهجُل متى ًلىٌ اإلاؿُذ :
(فلاٌ له ؤخبب الغب بلهً بيل كلبً وبيل هفؿً وول طهىً
جلً هي الىنُت الىبري وألاولى ،والثاهُت مثلها ؤخبب كغٍبً
خبً لىفؿً ،بهاجين الىنِخين جغجبِ الكغَػت ولها وألاهبُاء ( ).
)وبما ؤن كهت مىس ى حاءث مفهلت في الخىعاة واإلاؿُدُىن
ًامىىن بما حاء في الػهض اللضًم  ،فال هغي جفهُالث للهت
مىس ى في ألاهاحُل .

خامسا  -داود(عليه السالم( :أ
جظهغ ألاهاحُل صاوص في ههىم غضًضة ،فضاوص له مياهت زانت في
ألاهاحُل ،ألن اإلاؿُذ هى ابً صاوص ووغض هللا لضاوص ًخدلم في
ٌؿىع اإلاؿُذ ،وألاهاحُل جىغؽ ؤكىاله وخىمه وهبىاجه لخضمت
فىغة ؤن اإلاؿُذ هى هللا وؤن صاوص جيبإ وونفه بإهه عبه .
فالىو الظي حاء في ؾفغنمىئُل الثاوي مً كىٌ صاوص :
(اله بؾغائُل جيلم ،صخغة بؾغائُل كاٌ لي :غىضما ًدىم بوؿان
بػضٌ غلى الىاؽ وٍدؿلِ بمسافت هللا فةهه ٌكغق غليهم هىىع
الفجغ
ًلىٌ اإلافؿغون اإلاؿُدُىن غً هظا الىو :
(في ؤؾلىب هبىي ،جيلم صاوص غً خاهم غاصٌ كاصم وهى ؾِخدلم
في الغب ٌؿىع اإلاؿُذ غىضما ٌػىص ًملً بالػضٌ والؿالم
الياملين  ) ( ) .هظلً ٌؿدكهضون بما حاء في ؾفغ اإلالىن الثاوي
ً
غً صاوص وهى ًلىٌ :فُدلم الغب وغىصه التي وغضوي بها كائال :بطا
خفظ بىىن َغٍلهم وؾليىا ؤمامي بةزالم مً ول كلىبهم
وؤهفؿهم ،فاهه لً ًىلُؼ لً عحل غً بغخالء غغف بؾغائُل ( ).
)وٍغي الكغاح واإلافؿغون اإلاؿُدُىن ؤن وغض هللا باؾخمغاع وؿل
صاوص بلى ألابض كض جدلم بمىلض ٌؿىع اإلاؿُذ الظي حلـ غلى
هغس ي صاوص) (

ولىً هاالء وكػىا في جىاكٌ واضح وفاصح ،طلً ؤن اإلاؿُذ لم
ًجلـ غلى هغس ي صاوص ولم ًغر اإلالً ،وبهما نلب وكخل خؿب
اصغائهم ،فإًً الىغض مً الىاكؼ الظي ًضغىن؟ ) (
وفي بهجُل متى ًىاكل اإلاؿُذ الفغَؿُين خىٌ هالم صاوص :
ً
( ؾإلهم ٌؿىع كائال ماطا جظىىن في اإلاؿُذ ببً مً هى؟ كالىا له
ً
ببً صاوص فؿإلهم :بطا هُف ًضغىه صاوص بالغوح عبا بط ًلىٌ :كاٌ
ً
الغب لغبي بحلـ غً ًمُني ختى ؤيؼ ؤغضائً مىَئا للضمًُ،
فةن وان صاوص ًضغىه عبه فىُف ًيىن ابىه؟ فلم ًلضع واخض منهم
ؤن ًجُبه ولى بيلمت ومً طلً الُىم لم ًجغئ ؤخض ؤن ٌؿخضعحه
بإي ؾااٌ ) ( ) .
وَػلم ابً خؼم ألاهضلس ي غلى هظا الىو فُلىٌ( :هظا هى الحم
مً كىٌ اإلاؿُذ(غلُه الؿالم) ،وكض ؤهىغ اإلاىىغ خلا ،والعجب
ؤن هاالء اإلاىخمين بلى ؤجباغه ال ًسخلفىن في الاخخجاج بهظا
الفهل اإلاظوىع وهى(غلُه الؿالم) كض ؤهىغ ؤن ًيىن اإلاؿُذ ابً
صاوص وهم ٌؿمىهه في ألاهاحُل بإهه ابً صاوص فإعجبىا ) ( ).
ً
لىً اللىٌ ألاهثر اهخماما مً حاهب مفؿغي و قغاح الػلُضة
اإلاؿُدُت ،هى كىٌ صاوص في ؾفغ ألامثاٌ والظي ٌػضه اإلاؿُدُىن
بقاعاث واضحت أللىهُت اإلاؿُذ .
حاء في ؾفغ ألامثاٌ :مىظ البضء ؤوائل ألاعى كبل ؤن ًىحض اللمغ
ؤو اإلاُاه وكبل الجباٌ وكبل الؿمىاث ،وكبل ول ما هى مىحىص
ًدُا وٍخدغن ،فيل ما هى مىحىص كض وحض ألن الحىمت وان غىضه
ً
ً
ناوػا) ( ) .وٍغي هاالء ؤن هىان حكابها هبيرا ًلؼ بين ؤكىاٌ صاوص
وبين بهجُل ًىخىا الظي ًلىٌ ( :في البضء وان اليلمت واليلمت وان
غىض هللا ول ش يء به وان وبغيره لم ًىً ش يء مما وان ) ( ) .
ً
والػهض الجضًض ٌؿخػمل ولمت خىمت مغاعا هثيرة ليي ٌكير بها بلى
اإلاؿُذ فالحىمت التي ًخيلم غنها ؾفغ ألامثاٌ هى اإلاؿُذ خؿب
ما ًاوله الالهىجُىن اإلاؿُدُىن ،فضاوص الىبي خؿب عؤيهم ًبكغ
باإلاؿُذ غلى ؤهه اليلمت .
ن
وفي ألاهاحُل هىان طهغ للىبي ؾلُمان ولىً بكيل غابغ صو طهغ
ً
لىبىجه  ،وًٍغب به الؿُض اإلاؿُذ مثاال في كهت ملىت ؾبإ
وهُفُت مجُئها بلى ؾلُمان فُلىٌ :
( ألنها حاءث مً ؤكاص ي ألاعى لدؿمؼ خىمت ؾلُمان ) ( ) .
وفي الىخاب اإلالضؽ نىعة مكىهت غً ؾلُمان ،بط ًلىٌ :مدب
للؿالم ،ؾلِ في غباصة ألاوزان وهى مؿخغل وغير مُُؼ هلل ،كلبه
وعاء الثروة ،وهى غىـ ؤبُه ،فإبىه زضم الكػب ،ؤما هى فدىم
ً
قػبه"  ،لظلً هغي ؾلُمان في ألاهاحُل وؤكىاٌ اإلاؿُذ مليا
ً
ً
ً
خىُما ؤهثر مىه هبُا مغؾال ( ) .

سادسا  -يىوس(عليه السالم) أ
وفي ألاهاحُل ًغص بؾم ًىوـ باؾمه الػبراوي "ًىهان" ففي بهجُل
متي ًلىٌ الؿُض اإلاؿُذ  :حُل قغٍغ زائً ًُلب آًت ولً ٌػُى
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آًت بال آًت ًىهان الىبي  ،فىما بلي ًىهان في حىف الحىث زالزت
ؤًام وزالر لُاٌ ،هىظا ؾِبلى ابً ؤلاوؿان في حىف ألاعى زالزت
ؤًام وزالر لُاٌ ،ؾُلف ؤهل هِىىي ًىم الضًىىهت مؼ هظا الجُل
ّ
وٍضًىىهه ألنهم جابىا إلاا ؤهظعهم ًىهان ،وها هىا ؤغظم مً ًىهان ( )
) .هىظا هغي ؤن ألاهاحُل حػغى لػضص هبير مً ؤهبُاء الػهض
اللضًم ولىً بكيل مسخهغ ،ولىنها جغهؼ غلى غضص آزغ مً
ً
ً
ً
ألاهبُاء وؾيرتهم وهبىاتهم جغهيزا واضحا وطلً بغخلاصا مً
اإلافؿغًٍ اإلاؿُدُين ؤن هاالء ألاهبُاء بكغوا بلضوم هللا
ؤلاوؿان ،وؤنهم مهضوا بيبااتهم إلاجيء الغب ٌؿىع خؿب ػغمهم،
وهاالء ألاهبُاء هم {صاهُاٌ وخؼكُاٌ وبعمُا وصاوص} ،ولىً الترهيز
ألاقض غلى الىبي ؤقػُا باغخباع ؤن هبااجه ولها جمهض وجىضح فىغة
مجيء الغب ٌؿىع وؤلىهُخه  .هظلً جغهؼ ألاهاحُل غلى ػهغٍا
وٍديى ،بل بن ؤلاهجُل حػل ًديى وصغىجه في زضمت صغىة اإلاؿُذ
وٍد يى ًللبه اإلاؿُدُىن بُىخىا اإلاػمضان ،هظلً يهخم ألاهاحُل
بإهبُاء آزغًٍ مثل اًلُا – بلُاؽ – وطلً بؿبب كغب الػهض
بُنهم وبين غهغ اإلاؿُذ ، ) ( .فػً ؤقػُا ًلىٌ بهجُل متى :
(لُخم ما كُل بلؿان الىبي اقػُا اللائل ؤعى ػبىلىن وؤعى
هفخالين غلى َغٍم البديرة ما وعاء نهغ ألاعصن ،بالص الجلُل التي
ً
ً
ٌؿىنها ألاحاهب – الكػب الجالـ في الظلمت ؤبهغ هىعا غظُما
ً
والجالؿىن في ؤعى اإلاىث وظالله ؤقغق غليهم هىعا ) ( ) .
وٍغي اإلافؿغون اإلاؿُدُىن ؤن ما جيبإ به الىبي ؤقػُا مً الؿالم
والىئام والػضٌ اليامل والهضوء الظي ٌؿىص ألاعى ال ًمىً
جدلُله بال غىضما ًملً اإلاؿُذ ألاعى .
وؤن هظه الىباة بكاعة بظهىع اإلاؿُذ اإلاسلو( ) .
وفي بهجُل لىكا :
( فلاٌ لهما ًا كلُلي الفهم وبُُئي الللب في ؤلاًمان بجمُؼ ما
جيلم به ألاهبُاء ،ؤما وان البض ؤن ٌػاوي اإلاؿُذ هظه آلاالم زم
ً
ًضزل بلى مجضه ،زم ؤزظ ًفؿغ لهما مىُللا مً مىس ى ومً
ألاهبُاء حمُػا ما وعص غىه في حمُؼ ألاهبُاء ) ( ) .
( فلاٌ لهما ًا كلُلي الفهم وبُُئي الللب في ؤلاًمان بجمُؼ ما
جيلم به ألاهبُاء ،ؤما وان البض ؤن ٌػاوي اإلاؿُذ هظه آلاالم زم
ً
ًضزل بلى مجضه ،زم ؤزظ ًفؿغ لهما مىُللا مً مىس ى ومً
ألاهبُاء حمُػا ما وعص غىه في حمُؼ ألاهبُاء ) ( ) .
وؤما الىبي ؤعمُا فخىعص ألاهاحُل ؤكىاله بةؾهاب وجىغؾها في
زضمت فىغة ظهىع اإلاؿُذ وجاهض ؤن هبىءاجه بكاعة بظهىع
غىضئظ جم ما كُل بلؿان الىبي بعمُا
اإلاسلو  ،حاء في بهجُل متى ٍ :
اللائل :نغ ُ
ار ؾمؼ مً الغامت ،بياء وهدُب قضًض ،عاخُل جبيي
غلى ؤوالصها ،وجإبى ؤن جخػغي ألنهم كض عخلىا ) ( ) .وٍلىٌ
اإلافؿغون والكغاح اإلاؿُدُىن ؤن كىٌ ؤعمُا( :في جلً ألاًام ؤهبذ
ً ً
وؿل صاوص ،غهً ٍبغ ًجغي غضال وبغا في ألاعى ،في جلً ألاًام
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ًسلو يهىطا ،وحؿىً ؤوعقلُم آمىت ،وهظا هى ؤلاؾم الظي جضعى
به الغب ُّبغها ) ( )ٌكير بلى مجيئ اإلاؿُذ في اإلاغجين ألاولى والثاهُت،
ففي مجُئه ألاوٌ ؾُلُم مليىجه في كلىب اإلاامىين ،وفي مجُئه
الثاوي ؾُجغي الػضٌ والبر في ول ألاعى  ،فاإلاؿُذ هى غهً البر
الخاعج مً وؿل صاوص ) ( .وغلى هظا اإلاىىاٌ ججغي ألاهاحُل في
الترهيز غلى هبااث صاهُاٌ وخؼكُاٌ وجىغَؿها لخضمت فىغة ظهىع
اإلاؿُذ اإلاسلو فػً صاهُاٌ ًلىٌ اإلاؿُذ في بهجُل متى :
(فػىضما جغون عحاؾت الخغاب التي كُل غنها بلؿان الىبي صاهُاٌ
كائمت في اإلايان اإلالضؽ) ( ) .وغً خؼكُاٌ في كىله :وؤههب غليها
ً
عاغُا واخضا غبضي صاوص "ؤي اإلاؿُذ" ًغغاها بىفؿه وٍيىن لها
ً ً
عاغُا ؤمُىا ) ( ) .حاء في جفؿير هظه الىبىءة :في ملابل عغاة قػب
ً
ً
هللا ألاقغاع الحالُين ؾيرؾل هللا عاغُا وامال اإلاؿُا "صاوص" – وهى
اإلاؿُذ – الظي ؾُػخني بيل بخخُاج لكػبه وٍغس ي مليىث ؾالم
وغضٌ وامل ،والؿالم هىا ٌػني ؤهثر مً غُاب الهغاع ،فهى
الغيا والكبؼ وألامان)( ) .

سابعا  -يديى(عليه السالم ( :أ

ً
بن ؤهثر ألاهبُاء وحىصا في ؤلاهجُل وفي الترار اإلاؿُخي هى الىبي
ًديى الظي ًُللىن غلُه اؾم ًىخىا اإلاػمضان ،فهظا الىبي
ً ً
اؾخغل بؾخغالال هبيرا مً كبل اإلاؿُدُت غلى بغخباع ؤهه غاٌل
اإلاؿُذ في كؿم هبير مً خُاجه ،وليىهه خؿب بغخلاصهم ،مهض
للضوم اإلاؿُذ واغترف بةلىهُخه اإلاؼغىمت ولهلت اللغابت بِىه
وبين اإلاؿُذ ) ( .
وكض حاء طهغه في ألاهاحُل ألاعبػت ؤهثر مً زمؿين مغة .
ففي بهجُل متى :
( في جلً الفترة مً الؼمان ظهغ ًىخىا اإلاػمضان في ب غٍت اليهىصًت
ً
ًبكغ كائال جىبىا فلض اكترب مليىث الؿمىاث) ( ).
وفي بهجُل ًىخىا :ظهغ بوؿان ؤعؾله هللا ،بؾمه ًىخىا حاء ٌكهض
للىىع مً ؤحل ؤن ًامً الجمُؼ بىاؾُخه ،لم ًىً هى الىىع بل
ً
وان قاهضا للىىع) ( ) .
وفي اهجُل مغكـ :هاؤها ؤعؾل كضامً عؾىلي الظي ٌػضلً
مىاص في البرًت ؤغضوا َغٍم الغب واحػلىا ؾبله
الُغٍم ،نىث ٍ
مؿخلُمت فلض ظهغ ًىخىا اإلاػمضان في الب رًت ًىاصي بمػمىصًت
الخىبت إلاغفغة الخُاًا ) ( ) .وفي اهجُل لىكا :وؤهذ ؤيها الُفل
ؾدخلضم ؤمام الغب لخػض َغٍله ) ( ) .ؤما ػهغٍا(غلُه الؿالم) فهى
في ألاهاحُل لِـ ؤهثر مً واهً ،وكض ؤزُإ خُىما قً في وغض
اإلاالن له وجهضًله له غىضما بكغه بُديى ،فػاكبه حبرًل
بالخغؽ الضائم ختى جلض امغؤجه ًديى ) ( .
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ثامىا  -السسى مدمد (صلى هللا عليه وسلم) في الكتاب
املقدس:
مً الحلائم التي ال ًمىً بهياعها ؤن الىخاب اإلالضؽ بػهضًه
اللضًم والجضًض جؼزغ بالىثير مً البكاعاث والىبااث التي نضعث
مً ألاهبُاء الؿابلين وهي جبكغ بملضم هبي ًاؾـ صًً هللا في
ألاعى بلى آزغ الؼمان ،وؤهل الىخاب مً يهىص وههاعي ّ
ملغون
بىحىص هظه البكاعاث ّ ،
وملغون ؤًًا بضاللتها غلى الىبي الخاجم
ّ
ؤو الىبي الػظُم اللاصم ،ولىنهم ًهغون غلى ؤن اإلابكغ به هى
عحل مً بني بؾغائُل ،فالىهاعي ًؼغمىن ؤهه غِس ى ابً مغٍم،
بِىما ماػاٌ اليهىص ًيخظغوهه ،والحلُلت ؤن هظه البكاعاث وكىتها
وويىخها حػل الىثير منهم ًضزلىن في ؤلاؾالم هػبضهللا بً
ؾالم والىجاش ي والحؿً بً ؤًىب والترحمان وػٍاصة الغاس ي
واللـ غبضألاخض صاوص وببغاهُم زلُل ومىعَـ بىواي وغيرهم
هثيرون غلى مضاع الخاعٍش) (
والحلُلت ؤن الىخاب اإلالضؽ جُلم غلى هظ الىبي الظي ؾُإحي
ؤؾماء قتى ،فدؿمُه مغة باإلالً وؤزغي بالىبي  ،وجاعة ًللبه
باإلاؿُا واإلاؿُذ و اإلاسلو والفاعكلُِ واإلاػؼي ،وهظه ألاؾماء
ولها متراصفاثً ،لىٌ الكُش عخمت هللا الهىضي :
ّ
(في لؿان الػغب ؤخمض ،وفي لؿان غمغان :مس ي ،وفي اللؿان
الالجُني :هؿالجغ ،وفي لؿان الغوم :باعولُذ) ( )
ّ
ولىً مما ًاؾف له ؤن جغحمت ألاؾماء بلى مػاهيها ؤصث بلى
يُاع الىثير مً الضالالث الىاضحت لهظه الىبااث ،ومنها مثال
بكاعة الىبي خجي التي جلىٌ :
(مدماص ول ألامم) ( ) وهظا الىنف ًىُبم غلى عؾىٌ ؤلاؾالم
بؾما ونفت ،ولىنهم جغحمىها بمػنى "مكهى" لُبػضوا طهً
الىاؽ غً الحلُلت فإنبذ الىو هىظا( مكهى ول ألامم) .
وهدً وكير بلى بػٌ جلً الىهىم والبكاعاث في الػهضًً
اللضًم والجضًض:
العهد القديم :حاء في ؾفغالخثيُت :
( حاء الغب مً ؾِىاء ،وؤقغق غليهم مً ؾاغير ،وجإلم في حبل
فاعان،حاء مداَا بػكغة آالف مً الغحاٌ اللضٌؿين ،غً ًمُىه
هاع قغَػت) ( ).
ومً اإلاػلىم ؤن فاعان بقاعة بلى حباٌ مىت ،والػضص اإلاظوىع في
الىو بقاعة بلى فخذ مىت خُث وان مؼ الىبي غكغة آالف مً
الصحابت.
ي
وفي ؾفغ ؤقػُاء( :هىطا غبضي الظي ؤغًضه  ،مسخاع الظي
ؾغث به هفس ي،ويػذ عوحي غلُه،فُسغج لألمم ،ال ًهُذ وال
ًغفؼ ،وال ٌؿمؼ في الكاعع نىجه ) ( )وهظه ألاوناف جىُبم غلى
هبِىا مدمض( نلى هللا غلُه وؾلم )).وٍلىٌ عخمت هللا الهىضي( )
( :بن اللؿِـ ؤوؾيان ألاعمني جغحم ؾفغ ؤقػُا باللؿان ألاعمني
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في ؾىت 1666م  ،وَبػذ هظه الترحمت في ؾىت 1733م في
مُبػت ؤهُىوي بىعجىلي،وجىحض في هظه الترحمت هظه الفلغة:
( ؾبدىا هللا حؿبُدا حضًضا ،وؤزغ ؾلُىخه غلى ظهغه ،وبؾمه
ؤخمض) ( ).وؤظً ؤن الىو واضح لضعحت ال ًدخاج بلى قغح ؤو
حػلُم.

العهد الجديد :أ
وفي الػهض الجضًض هىان ههىم هثيرة وواضحت ومنها:
( بن هىخم جدبىهني فاخفظىا وناًاي ،وؤها ؤَلب مً آلاب
فُػُُىم مػؼٍا آزغ لُمىث مػىم بلى ألابض ،عوح الحم الظي ال
ٌؿخُُؼ الػالم ؤن ًلبله ألهه ال ًغاه وال ٌػغفه ،وؤما ؤهخم
فخػغفىهه،ألهه ماهث مػىم وٍيىن فُىم) ( ) ،فىنفه  :لُمىث
مػىم الى ألابض :ؤي جظل قغَػخه مػىم الى ًىم اللُامت ،وهظ
الىنف مخدلم في هبي ؤلاؾالم ،ألهه زاجم الىبُين وقغَػخه
باكُت الى ًىم اللُامت( ) .
(وؤما اإلاػؼي الظي ؾيرؾله آلاب باؾمي فهى ٌػلمىم ول ش يء
وٍظهغهم بيل ما كلخه لىم) ( ) ،هظلً ما حاء في بهجُل ًىخىا
غلى لؿان غِس ى:
(بن لي ؤمىعا هثيرة ألكىله لىم ،ولىً ال حؿخُُػىن ؤن جدخملىا
آلان ،وؤما متى حاء طان عوح الحم فهى ًغقضهم الى الحم ،ألهه
ال ًـ ـخيلم مــً هفؿــه بــل بيــل مــا ٌؿــمؼ ًـ ـخيلم بــه وٍسبــرهم بــإمىع
آجُت) ()ولىنـي ؤكـىٌ لىـم الحـم  :مـً ألافًـل لىـم ؤن ؤطهـب،ألوي
بن هىذ ال ؤطهب ال ًإجُىم اإلاػين ،ولىني بن طهبذ ؤعؾله بلُىم )
( ).والحلُلـت ؤن فـغق الىهـاعي ألاولـى ؤقـاعوا الـى ؤن الباعولُـذ ؤو
اإلاػ ـ ــؼي ؤو اإلاػـ ـ ــين ؤو عوح الحـ ـ ــم ؤو اإلاػل ـ ــم هـ ـ ــى مدمـ ـ ــض)) ،ألن
الىهــاعي ازخلفــىا ف ــي جفؿــيرها فلُ ــل ؤهــه ّ
الحم ــاص وكُــل الحام ــض
وكُـل اإلاسلــو ،وبطا فغغىــا غلُــه فهـى مسلــو ألامــم مــً الػــظاب
ومً الىفغ واإلاػاص ي( ).
وٍلىٌ ألاؾخاط ـ ـ هغَؿخىفغ صًفيز ـ ؤؾخاط غلم ملاعهت ألاصًان:
بن وــل ه ــظه الىبــااث بمػاهيه ــا وؤونــافها ال جىُب ــم بال غلــى الىب ــي
مدمض(نلى هللا غلُه وؾلم (

هبىة اليساء في الكتاب ّ
املقدس :أ

مً مىظىع الىخاب اإلالضؽ فةن اإلاغؤة ًمىً ؤن جيىن هبُت ،ولفظ
( هبُـت) ًُلــم بمـا غلــى (هبُــت) ؤو كـض ًيــىن للبـا قــغفُا ًُلــم
غل ــى (ػوحـ ــت الىب ــي) ،وهىـ ــان ؤؾ ــماء ليؿـ ــاء ه ــً جُيبـ ــإن وعصث
ؤؾماءهً الىخاب اإلالضؽ( )

املبدث الثاوي
املسيذ الىبي وعصمت لاهبياء في العهد الجديد
املطلب لاو أ
هبىة املسيذ
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اإلاؿــُذ(غلُه الؿــالم) هب ــي مغؾــل ،نــاخب هخ ــاب ؾــماوي وه ــى
ؤلاهجُـل ؤعؾــله هللا بلـى بنــي بؾـغائُل الــظًً ابخػـضواغً مــىهج هللا
وقـ ـ ـغَػخه واوغمؿ ـ ــىا فـ ـ ــي الحُ ـ ــاة اإلااصًـ ـ ــت والاهدـ ـ ـغاف الػلـ ـ ــضي
وألازالقــي ،فبػ ــث هللا له ــم اإلاؿ ـ ـُذ(غلُه الؿ ــالم) لُػُ ــضهم بل ــى
قـ ـغَػت هللا وٍصـ ــخح مـ ــا وكػـ ــىا فُ ــه مـ ــً اهد ـ ـغاف فـ ــي الػلائـ ــض
وألازالق.
وفي ألاهاحُل هىان بقـاعاث وجهـغٍداث جاهـض هبـىة اإلاؿـُذ ،لىـً
ؤصحاب الػلُضة اإلاؿُدُت ًاولىن هظه الىهىم وٍغحػىنها بلـى
الجاهــب الىاؾــىحي ـ ـ ؤي البكــغي ـ ـ بِىمــا هــى فــي الجاهــب آلازــغ ـ ـ ـ
الالهىث ـ ـ هى بله وابً بله .
ففـي بهجُـل متـى :وإلاـا صزـل ؤوعقـلُم ضـجذ اإلاضًىـت ولهـا وؾـإلذ
غً هظا :فإحابذ الجمىع هظا الىبي ٌؿىع مً هانغة الجلُل ) ( )
( فدـاولىا ؤن ًمؿــيىه ولىــنهم زــافىا الجمـىع ألنهــم وــاهىا ٌػضوهــه
ً
هبُـا ) ( )وفــي بهجُـل ًىخىــا :نـػض ٌؿــىع بلـى الهُيــل ووـان ٌػلــم
فخعجـب اليهــىص كــائلين :هُـف ه ـظا ٌػــغف الىخـب وهــى لــم ًـ ـخػلم؟
ؤحابهم ٌؿىع وكاٌ :حػلُمي لِـ لي بل للظي ؤعؾلني) ( ) .
ً
يء مـً غىـضي ،بـل ؤكـىٌ
وفي بهجُل ًىخىا ؤًًا  :ألوي لم ؤجيلم بصـ ٍ
ما ؤوناوي به ألاب الظي ؤعؾلني) ( ) .جيلم ٌؿىع بهـظا وعفـؼ غُيُـه
بلــى الؿــماء وكــاٌ :والحُــاة ألابضًــت ؤن ٌػغفــىن ؤهــذ ؤلال ـه الح ــم
وخـضن ،وَؿـىع اإلاؿـُذ الـظي ؤعؾـلخه) ( ) .وفـي بهجُـل لىكـا:وؾـإله
ً
واخــض م ــً الغئؾ ــاء ك ــائال :ؤيهــا اإلاػل ــم اله ــالح م ــاطا ؤغم ــل ألعر
الحُـاة ألابضًـت؟ ولىـً ٌؿـىع كـاٌ لـه :إلاـاطا جـضغىوي الهـالح؟ لـِـ
ً
ؤخـض نــالحا بال واخــض وهــى هللا ) ( ) .وهىـظا و مــً زــالٌ هــظه
الىهــىم الىاض ــحت ف ــي ألاهاحُ ــل ًدب ــين لى ــا غ ــً َغٍ ــم ؤك ــىاٌ
اإلاؿُذ هفؿه وخىاعه اإلاخىغع مؼ ؤجباغه ومؼ اليهىص بإهه لِـ بإهثر
مــً هب ــي ،بػثــه هللا لُ ــضغى الىــاؽ بل ــى غلُــضة الخىخُ ــض ،بط ًب ــين
اإلاؿ ـُذ ؤن مـً ًُمـؼ فـي الحُـاة ألابضًـت والىػ ـُم الخالـض فػلُـه ؤن
ًــامً بــاهلل الــظي ؤعؾــله وهــظا هــى حــىهغ الػلُــض ة التــي حــاء به ــا
ً
اإلاؿُذ ،وللض اهدؿمذ جمامـا كًـُت الخىخُـض فـي غلُـضة اإلاؿـُذ
الصـحُدت التــي حــاء بهــا وصغــا بليهــا ،همــا ًدبــين بىيــىح فــي هــظه
اللهـت الـظي ســجله زالزـت مــً ألاهاحُـل ألاعبػـت :حــاء واخـض مــً
ً
الىخبت وؾمػهم ًخداوعون ،فلما عؤي ؤهه ؤحابهم خؿىا ؾإله :ؤًـت
ون ــُت هـ ــي ؤوٌ الي ــل؟ فإحابـ ــه ٌؿـ ــىع :بن ؤوٌ و ــل الىنـ ــاًا هـ ــي:
بؾمؼ ًا بؾغائُل الغب بلهىا عب واخض ،وجدـب الـغب بلهـً مـً وـل
كلبـً ومـً وـل هفؿـً ومـً وـل فىـغن ومـً وـل كـضعجً ،هـظه هــي
الىنـ ـُت ألاول ــى ،وزاهُ ــت مثله ــا هــي :جد ــب كغٍب ــً هىفؿ ــً ،ل ــِـ
ً
ونــُت ؤز ــغي ؤغظ ــم م ــً ه ــاجين ،فلــاٌ الياج ــب :حُ ــضا ً ــا مػل ــم
بــالحم كل ــذ ،ألن هللا واخ ــض ول ــِـ آز ــغ ؾ ــىاه ،ومدب ــت اللغٍ ــب
والىفـ هي ؤفًل مً حمُـؼ اإلادغكـاث والـظبائذ ،فلمـا عآه ٌؿـىع
ً
ؤهه ؤحابه بػلل كاٌ له :لؿذ بػُضا غً مليىث هللا) ( ) .
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ً
ُ
وفًـال غـً ويـُفت الىبـىة ،جــغي اإلاؿـُدُت ؤن اإلاؿـُذ كـام ؤًًــا
بػمل الىهىىث ،ووظُفخـه الىهىىجُـت بمخـضاص للىهىـىث اليهـىصي ،بط
بن الي ــاهً ه ــى الص ــخو الـ ــظي ًل ــىم بخمثُ ــل البك ــغ ؤمـ ــام هللا،
وطلـً بمـا بخلـضًم طبـائدهم هلل بالىُابـت غـنهم ،وبمـا بىلـل نـلىاتهم
وَلبــاتهم بل ــى هللا ،وٍ ــغون ؤن طل ــً ٌػ ــىص ب ــالُبؼ لفل ــضان البك ــغ
اإلالضعة غلى الىكىف ؤمام هللا بإهفؿهم بؿبب فؿاصهم وزُُـتهم
لـ ــظلً ازخـ ــا ع هللا الىهىـ ــت مـ ــً ب ـ ــين البكـ ــغ لللُـ ــام بخلـ ــً اإلاهم ـ ــت
وؤغُـاهم الحــم فـي جمثُــل بنـي البكــغ ؤمـام اإلادًــغ ؤلالهـي ،ووــان
الياهً ًإزظ غلى هفؿه مهمت بغـاصة جلـً الػالكـت الُبُػُـت التـي
واهــذ بــين هللا وبنــي البكــغ بلــى مــا واهــذ غلُــه كبــل الؿــلىٍ ول ــى
بكـ ــيل حؼئـ ــي وماكـ ــذ ،وبهـ ــظا وؿـ ـ ـخسلو ؤن شخهـ ـ ـُت اإلاؿـ ـ ـُذ
وخؿ ــب الىظـ ــغة اإلاؿـ ـ ـُدُت جدمـ ــل فـ ــي طاتهـ ــا :الىبـ ــىة والىهىـ ــىث
وؤلالىهُت( ) واغخمضوا فـي كـىلهم غـً ههىـىث اإلاؿ ـُذ غلـى مـا حـاء
في ؾفغ ػهغٍاً( :بني هُيل الغب ،وٍدمل الجالٌ وٍجلـ وٍدؿـلِ
ً
غلـى هغؾــُه ،وٍيــىن واهىــا غلـى هغؾــُه ) ()ولىــً الىاكــؼ ًثبــذ
غىــ مــا طهــب بلُـه اإلاؿــُدُىن ،فاإلاؿــُذ لـم ًـ ِـبن هُيــل الــغب،
ولـم ًدؿـلِ غلـى هغؾ ـُه َـىاٌ خُاجـه اللهـيرة ،وازخُـاع اليــاهً
لــِـ بــاألمغ الؿــهل ،فهىــان كــىاهين نــاعمت وــان ًدبػهــا اليهــىص فــي
حػُـين الىهىــت ،منهــا بهدؿــابهم لألؾ ـباٍ ،وخمــل الك ـغَػت والػلــم
ً
فيهـا ،واإلاؿــُذ وــان مدا َعبـا مــً كبــل اليهـىص ومــً مجلـــ الىهىــىث
اليهــىصي ،فىُــف ًبنــي هُيــل الــغب وهُــف ًدؿــلِ غلُــه ،وحك ــير
ألاهاحُــل هفؿــها بلــى ؤن الي ــاهً الــظي وــان ف ــي ػمــً اللــبٌ غل ــى
ً
اإلاؿـُذ ًـضعى كُافـا ولـم حكـغ ؤًـت خاصزـت ؤن اإلاؿـُذ بنـى الهُيــل ؤو
وان ًىهً للغب في بِخه) ( .

املطلب الثاوي
عصمت لاهبياء في العهد الجديد
بن الػلُـ ــضة اإلاؿ ـ ـ ـُدُت وهظغته ـ ــا ال جسخلـ ــف غ ـ ــً هظ ـ ــغة اليه ـ ــىص
وغلُـ ــضتهم ججـ ــاه ألاهبُـ ــاء ،فـ ــاليهىص ال ًامىـ ــىن بػهـ ــمت ألاهبُ ـ ــاء
وَػخل ـ ــضون ؤن ألاهبُ ـ ــاء ؤه ـ ــاؽ غ ـ ــاصًىن وٍلػ ـ ــىن ف ـ ــي اإلاػاص ـ ـ ـ ي،
وَػخلــضون ؤن الحىمــت مــً طل ــً هــي ؤن هللا ًبػــث الــى الخُ ــائين
ّ
زُـائين مــثلهم ،وبمــا ؤن البكــغ زُــاءون ،وحــب ؤن ًغؾــل بلــيهم
ؤهاؾا زُائين مثلهم  -خؿب ػغمهم  -لُػُضوا الىاؽ ؤلى زـاللهم،
واإلاؿـ ـ ــُدُىن وـ ـ ــاليهىص الًامىـ ـ ــىن بػهـ ـ ــمت ألاهبُـ ـ ــاء ،فباليؿـ ـ ــبت
للمؿُذً،غون ؤهه ابً هللا في ألاػٌ  ،وؤهه لِـ بكغا بل هى جيىًٍ
آز ــغ ،فُبُػخ ــه هُبُػ ــت ألاب ،ول ــِـ بِى ــه وب ــين هللا ف ــاعق فـ ــي
ال ــؼمً  -ؤي ؤه ــه ؤػل ــي مث ــل هللا ) (،واإلاؿ ـ ـُذ هفؿ ــه وف ــي هه ــىم
ألاهاحُل ًغص غلى هظا اللىٌ ،فجاء في بهجُل بغهابا كىٌ اإلاؿُذ :
(بوـي ؤقـهض ؤمـام الؿـماء وؤقــهض وـل ؾـاهً غلـى ألاعى بوـي بــغيء
مـً وـل مـا كــاٌ الىـاؽ غنـي مـً ؤوــي ؤغظـم مـً البكـغ،ألوي بكــغ
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مىلـىص مـً بمـغؤة وغغيـت لحىـم هللا ،ؤغـِل هؿـائغ البكغ،غغيـت
للكلاء الػام) ( ) .
وكىله ؤًًا في ؤلاهجُل هفؿه:
(بوـي ؤكك ّ
ـػغ ألن الػــالم ؾـُضغىوي بلهـا ،وغلــي ؤن ؤكـضم ألحـل هــظا
خؿابا ،لػمغ هللا الظي هفس ي واكفـت فـي خًـغجه بوـي عحـل هؿـائغ
الىاؽ) ( )وحاء في بهجُل متى كىٌ اإلاؿُذ:
(الغب بلهىا بله واخض ،ولِـ آزغ ؾىاه ) ( )والحلُلت ؤن غلُضتهم
فـي غــضم غهــمت ألاهبُــاء هابػــت مــً كــىلهم بإلىهُــت اإلاؿـ ـُذ ،فهــى
وخضه اإلاػهىم ،وول البكـغ ؾـىاه – بمـا فـيهم ألاهبُـاء ً -سُئـىن
وٍلػىن في اإلاػاص ي،واإلاسح وخضه هى الكفُؼ واإلاسلو ،وألاهبُاء
بم ــا ؤنه ــم مسُئ ــىن ال ٌؿ ــخُُػىن جسل ــُو اإلاسُئ ــين  ،فىظ ــغة
اإلاؿ ـ ـُدُين لألهبُ ــاء ال ج سخل ــف غ ــً هظ ــغة اليه ــىص جج ــاه ألاهبُ ــاء،
وٍيؿـبىن بلـيهم بكتـراف آلازـام والـظهىب والجـغائم بمـا ال ًلبلـه صًـً
وال غلل.
ّ
ًلــىٌ عخم ــت هللا الهى ــضي:بن اإلاؿــُدُين ً ــضغىن ؤن ألاهبُ ــاء بهم ــا
ًيىهـىن مػهــىمين فـي جبلُــي الــىحي جلغٍـغا وــان ؤو جدغٍـغا ،وؤمــا فــي
غيــر طلــً فلِؿ ــىا بمػهــىمين ال كبــل الىب ــىة وال بػــضها ،فُه ــضع
غـنهم حمُـؼ الـظهىب كهــضا ،فًـال غـً الخُـإ واليؿُان،فُهــضع
غــنهم الؼه ــا باإلادــاعم فً ــال غــً ألاحىبُ ــاث ،وٍهــضع غ ــنهم غب ــاصة
ألاوزـان وبىــاء اإلاػابــض لهــا ) ( )وهىـظا ومــً زــالٌ صعاؾــدىا إلافهــىم
الىبىة وألاهبُاء في الػهض الجضًض والػلُضة اإلاؿُدُت بكيل غـام،
جظهغ بىيىح ؤن الػهض الجضًض ـ همـا هىالحـاٌ فـي الػهـض اللـضًم ـ ـ
ًلضم هظغة صوهُت كانغة إلالام ألاهبُـاء واإلاغؾـلين (غلـيهم الؿـالم)
وطلً مً زالٌ ما وؿبه بليهم مـً ألافػـاٌ وألاكـىاٌ التـي ال جلُـم
بملــامهم ،بن ن ــىعة هثيــر م ــً ألاهبُ ــاء نــىعة مك ــىهت مدغف ــت،
جهف ألاهبُاء باإلهدغافاث الخللُـت ،وهـظا صلُـل واضـح غلـى ؤنهـم
ال ًامى ــىن بػه ــمت ألاهبُ ــاء ،ف ــةطا و ــان ألاهبُ ــاء وؾ ــُاء ب ــين هللا
وزللـه وخملــت وخُــه بلــى البكـغ ،وحــب اجهــافهم بيــل الهــفاث
الحمُضة ،فهم ًمثلىن الىماٌ ؤلاوؿاوي في ؤعقـى نـىعة ،فهـم ؤَهـغ
ً
ً
الىـ ــاؽ كلىب ـ ــا وؤػوـ ــاهم ؤزالك ـ ــا ،وؤكـ ــىاهم كغٍد ـ ــت وغلـ ــال ،لي ـ ــي

.2
.3

الىتائج:
وبػـض هـظه الؿ ـُاخت فـي ؤؾـفاع الػهـض الجضًـض والػلُـضة اإلاؿ ـُدُت
وؿخػغى ؤهم الىخائج التي جىنلىا بليها مً زالٌ البدث:
 1ـ ـ بن مفهـىم الىبـىة وحػغٍفهـا فـي الىخـاب اإلالـضؽ مدـاٍ بـالىثير
م ــً الغمـ ــىى والخىاكً ــاث ،وجدضًـ ــضه ؤمـ ــغ ف ــي غاًـ ــت الهـ ــػىبت
والخػلُض وٍدخاج الى فهم غمُم وصكُم إلاػاوي ومضلىالث الىبىة في
الىخاب اإلالضؽ.
 2ـ ـ ـ لف ــظ الىبــي ف ــي الىخــاب اإلال ــضؽ ًدؿــؼ لِك ــمل الى ــظابين
والضحالين ومضعي الىبىة والػغافين لخًُؼ اإلاالمذ الحلُلُت للىبي
الهاصق الظي اعؾل لهضاًت الىاؽ واعقاصهم.
 3ـ ـ حػترف ألاهاحُل والػهـض الجضًـض باألهبُـاء الـظًً وعص طهـغهم فـي
الػه ــض الل ــضًم ،وٍغه ــؼ بك ــيل ز ــام غل ــى ألاهبُ ــاء ال ــظًً جيبـ ــإوا
بمجيــئ اإلاؿــُذ اإلاسلــو هــضاهُاٌ وخؼكُــاٌ وبعمُــا وصاوص وٍىخىــا
اإلاػمضان( ًديى) غلُه الؿالم .
 4ـ ـ ـ ـ جىظـغ الػلُـضة اإلاؿـ ـُدُت الـى آصم غلُـه الؿــالم هظـغة ؾــلبُت
كاجمـت وجدملــه مؿــالُت اإلاإؾــاة التــي حػــاوي منهــا البك ـغٍت بؿــبب
زُُئخه وؤوله مً الصجغة وَغصه مـً الجىـت هـى وطعٍخـه  ،وبالخـالي
حؿبب في ؤلاهفهاٌ بين الخالم واإلاسلىق.
 5ـ ـ ـ فــي الىخــاب اإلالـضؽ وبػهضًــه اللــضًم والجضًـض جىحــض هبــىاث
نـغٍدت وواضـحت خـىٌ هبــي ًـإحي فـي آزــغ الؼمـان لُاؾــ إلاليــىث
هللا في ألاعى ولدؿخمغ قغَػخه هساجمت للكغائؼ الؿماوٍت ،وهظه
ألاونــاف بمػاهيهــا ومــضلىالتها جىُبــم غلــي هبــي ؤلاؾالم(ن ــلى هللا
غلُـه وؾـلم) ،خُــث ؤن هـظه الىبـىاث حػلــذ الىثيـر مـً غلمــائهم
ً ــضزلىن فـ ــي ؤلاؾ ــالم غمـ ــال بخل ــً الىبـ ــااث والىن ــاًا وزهىنـ ــا
وناًا الؿُض اإلاؿُذ (نلى هللا غلُه وؾلم) .
 6ـ ـ الحػترف الػلُضة اإلاؿ ـُدُت بػهـمت ألاهبُـاء وفـي هظـغهم فـةن
ألاهبُاء ًلػىن في الظهىب واإلاػاص ي هؿائغالبكغ ،واإلاؿُذ وخضه
هى اإلاػهىم مً الخُإ والظهىب واإلاػاص ي .
.4

قائمت املصادز :أ
.1

جدىاؾب نفاتهم مؼ مهمـتهم الػظُمـت فـي بعقـاص الىـاؽ وهـضاًتهم
بلى اإلاىهج ؤلالهي .

.5

اؾفاع مىس ى الخمؿت واإلاؼامير وألاهاحُـل ألاعبػـت وؤغمـاٌ
الغؾل  ،صاع اإلاكغق ـ ببيروث 1992
ؤق ـ ــهغ الىبـ ـ ــىاث ،اللـ ـ ـ ــ خمـ ـ ــضي ؾـ ـ ــػض ،صاع الثلافـ ـ ــت -
اللاهغة1998 ،م.12 :
بظهاع الحم ،عخمت هللا الهىـضي ،جدلُـم :مدمـض مليـاوي،
وػاعة الاوكاف وؤلاعقاص الؿػىصًت2000 ،م.
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.7
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الاهجُ ــل همـ ــا صوهـ ــه لىك ــا ،الاب الـ ــضهخىع مِكـ ــاٌ هجـ ــم،
حامػت البلمىض.
الاهجُـ ــل همـ ــا صوه ـ ــه متـ ــى ،الاب مِك ـ ــاٌ هجـ ــم ،حامػ ـ ــت
البلمىض.
بغهابا ،جغحمه مـً الػغبُـت :زلُـل ؾـػاصة  ،مُبػـت اإلاىـاع.
ص.ث.
بيرولُذ بؾم هبي ؤلاؾالم في بهجُل ًىخىا،ؤخمـض ججـاػي
الؿلا ،صاع اإلاُُعي .
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الخفؿ ـ ــير الخُبُلـ ـ ــي للىخ ـ ــاب اإلالـ ـ ــضؽ ،مجمىغ ـ ــت مـ ـ ــً
الالهىجُين ،قغهت ماؾترمُضًا ـ ـ اللاهغة2000 ،م.
جفؿـير الىخـاب اإلالـضؽ ـ ـ الػهـض الجضًـض همـا صوهـه ًىخىــا،
الترحمـ ــت مـ ــً اللغـ ــاث الانـ ــلُت :مِكـ ــاٌ هجـ ــم ،حامػ ـ ــت
البلمىض
صاللــت الح ــائغًٍ ،مىسـ ـ ى بــً مُم ــىن اللغَب ــي ،جدلُ ــم :
خؿين آجاي ،مىخبت الثلافت الاؾالمُت.
الظـاهغة اللغآهُـت ،مالـً بـً بنـي ،جلـضًم :مدمـض غبــض هللا
صعاػ ،مدمــىص مدمــض ق ــاهغ ،صاع الفىــغ  -صمكــمَ ،بػ ــت
حضًضة1420 ،هـ 2000 -م
الػلُضة الىهغاهُت بين اللغآن الىغٍم والاهاحُـل الاعبػـت،
خؿً الباف ،صاعابً كخِبت ـ صمكم2001 ،1ٍ ،م.
غلـ ــم الاله ـ ــىث الىخ ـ ــابي ،حغهـ ــاعص ف ـ ــىؽ  ،صاع الثلاف ـ ــت -
اللاهغة1982 ،م.3001- 300 :
غلــم الاله ــىث الىظ ــامي ،اللـ ــ ح ـ ـُمـ او ـ ــ ،جغحم ــت :
اللــ الـضهخىع مىــِـ غبـضالىىع ،هىِؿــت كهـغ الضوباعة ـ ـ
اللاهغة.
الفهـل فـي اإلالـل وألاهـىاء والىدـل  ،ابـً خـؼم الاهضلسـ ي،
مىخبت الؿالم الػاإلاُت.2010 ،
كـامىؽ الىخـاب اإلالـضؽ ،مجمىغـت مـً الالهـىجُين ،وكــغ
مىخبـ ــت اإلاك ـ ــػل – بي ـ ــروث ،بةق ـ ـغاف عابُ ـ ــت الىى ـ ــائـ
ؤلاهجُلُت في الكغق ألاوؾِ ،الُبػت الؿاصؾت 1982م.
كـغاءة فــي الػهــض الجضًـض – ألاهاحُــل ألاعبػــت ،الاب بُــىؽ
غفاؽ ،صاع اليكغ الىخابى ـ اإلاىنل.
هخــاب الحُ ــاة ،جغحمــت غغبُ ــت جفؿــيرًت للػه ــض الجضًــض ـ ـ ـ
اللاهغة 1982 ،
الىخـ ـ ــاب اإلال ـ ـ ــضؽ – الػه ـ ـ ــض الجضً ـ ـ ــض ،مجمىغ ـ ـ ــت م ـ ـ ــً
الالهىجُين ،وكغ حامػت الغوح اللضؽ  -الىؿـلًُ  -لبىـان
. 1992 ،
الىخ ــاب اإلالـ ــضؽ ـ ـ ـ ـ الػهـ ــض ال لـ ــضًم والػهـ ــض الجضًـ ــض  .صاع
اإلاكغق ببيروث

.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

.31
.32
.33
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الىخاب اإلالضؽ ًخدضر الُىم – ؾفغ الخيـىًٍ ،حىَؿـً
بالــضوًٍ ،جغحم ــت :هيلـ ــ وؿ ـ ـُم ،صاع اليكــغ ألاؾ ــلفُت –
اللاهغة1998 ،
الىخاب اإلالضؽ ،اليسخت الػغبُت ،صاع الىخاب اإلالضؽ في
الكغق الاوؾِ.1983 ،
الىخاب اإلالضؽ ،مضزل الػهض الجضًـض – حـىن صعٍـً –
صاع الثلافت
وـل الىغـىص اإلاؿ ـُاهُت فـي الىخـاب اإلالـضؽ ،هغبـغث لــىهير،
جغحمت :ؾلُم ؤؾىىضع ،صاع الثلافت ،اللاهغة.2001 ،
مدمض في الخىعاة وؤلاهجُل واللغآن،ببغاهُم زلُل ؤخمـض،
صاع اإلاىاع  -اللاهغة 1409 ،هـ ـ 1989-م.
اإلاؿُذ والخثلُث ، :مدمض ونفي ،صاع الفًُلت ـ اللاهغة.
اإلاؿ ـُدُت والىظـائف الىيؿ ـُت ،الل ــ نـمىئُل ػوــي ،صاع
الثلافت – اللاهغة1996 ،م.
اإلاؿ ـ ـُدُت ،ؤخمـ ــض قـ ــلبي ،مىخب ــت نهظـ ــت مهـ ــغ،10ٍ ،
.1998
هبـ ـ ــىاث وعئي ،الل ـ ـ ـــ مدؿـ ـ ــً وػ ـ ـ ــُم ،صاع الثلاف ـ ـ ــت –
اللاهغة ،الُبػت ألاولى2005 ،م.
الىبـىة وألاهبُـاء فـي اليهىصًـت واإلاؿ ـُدُت وؤلاؾـالم  ،ؤخمــض
غب ــض الىهـ ــاب ،وكـ ــغ مىخبـ ــت وهبـ ــت – اللـ ــاهغة ،الُبػـ ــت
ألاولى1400 ،هـ 1979 -م.
اليس ــخت الػغبُ ــت للىخ ــاب اإلال ــضؽَ ،بػ ــت قـ ــخىججاعث،
.1990
ه ــل بكـ ــغ الىخـ ــاب اإلال ــضؽ بمدمـ ــض(م) ،ص.مىلـ ــظ بـ ــً
مدمىص الؿلاع ،ؾلؿلت الهضي والىىع1425،هـ .
ٌؿــىع ولمــت هللا  -م ــؼ اللــضٌـ ًىخى ــا  ،-الخــىعي ب ــىلـ
الفغـالي ،وكـغ الغابُـت الىخابُـت – بيـروث ،الُبػـت ألاولـى،
1995

