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 نـيـة الـنـصـروا يـةد لـيـهـوا تـيـننلـديـاا فـي لـديـنظ احـف

 

 يـاسـر احـمـد عـبـداللـه  عـلـي حـسـيـن عـلـي 

 كـلـيـة الـتـربـيـة للـعـلـوم االنـسانـيـة/ عـلـوم الـقـرآن 

 ( 2021/ 2/ 24، قبل للنشر  1/2021/ 16قدم للنشر )

 لـمـلـخـص ا

أ  شـكال   اإليـمـتـلـك  مـا  هـم أن  اهـذ  فـي ان  نـسه    فـالـديـن ،  عـلـيـه  بـه  لـهال  مـن ي  لـذا   يـنـهد  هـو ة  لـحـيـاه 
ان أن  نـسال اإلحـوع أتـسـتـطـيون روح، ال  بـد  عـيـشان أن ينـسع اإل يـسـتـطـيال   فـكـمـا،  لـجـسـدوح للـرثابة ابـم

وان  لـديـنا  عـن ة  بـعـيـدن  تـكـو ا حـف  مـقـصـد,  اعـل   يـقـتـصـرال    لـديـن ظ  االلـديـاى  ح  صـر  كـمـا  مـيـةسـالنة 
ا  هـذ   فـي , ويـةولـسـمـات الـديـانـاص ا لـخـصـوا  جـهى وعـل ت, ولـديـانـاا   كـل   مـقـصـد  فـهـو  فـاضـل اال نـائعـلـمـا

  مـقـصـد م  لـمـقـدث الـبـحا اهـذ  فـي  لـتوفـتـنـا,  نـيـةالـنـصـر, وايـةدلـيـهـوا  تـيـننلـديـاا  فـي  لـكذ  ثـبتـنـاث الـبـحا
,  هـمـيـتـه, والـديـنا  تـعـريـفى عـلث لـبـحا فـاشـتـمـل, نـيـة الـنـصـر, وايـةدلـيـهـوا  تـيـننلـديـاا  فـي  لـديـنظ احـف

ول  يـتـطـا  مـنى  عـل ع  تـق  لـتـي ت الـعـقـوبـا, والـديـن ظ احـف  جـل ا  مـن  شـرعـت  لـتـيسائل الـوالى ا  تـطـرقـنـاو
بخـذاوى,  حـدى  عـل  عـتـيـنيلـشـرا  مـن  كـل   فـي   لـديـن ا  حـرمـة ى  عـل راة,  لـتـوا   فـيص  لـنـصـوا  تـتـبـعت 
احـف  مـقـصـدى  عـلالة  لـدا  نـجـيـلواال والـديـنظ  ا  تـدعـو  لـتـي,  اخـالالى  و  لـه ل  لـتـوحـيـد ص    هـو   جـل عز 

 ء.نـبـيـا, وااللـرسـلع اجـمـي بـهءت  جـاي لـذاالعظم ا لـمـقـصـدا

 . مـيـةسـال, اعـة يشـرورات, ضـرل,  صـو, امـقـاصـد: حـيـة الـمـفـتت ا لـكـلـمـاا
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Abstract 

There is no doubt that the most important thing that a person possesses in this life 

is his religion, which Allah has bestowed upon him, Religion is like the soul to the 

body, just as a person cannot live without a soul, the human condition cannot be far 

from religion, and that the goal of preserving religion is not limited to the Islamic 

religion, as our distinguished scholars have stated, but it is the goal of all religions and 

in particular the heavenly religions. In this research, preserving is proved with the 

purpose of preserving religion in the Jewish and Christian religions  . The sanctity of 

religion in each of the two laws separately was taken by following the texts in the 

Torah and the Gospels indicating the purpose of preserving the religion, which calls 

for the sincerity of monotheism to Allah Almighty, which is the greatest goal that all 

the messengers and prophets came with 

. 
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 لـمـقـدمـة ا

 ثـمر، لـنـووا ,ت لـظـلـمـاا جـاعـلواألرض،  ,ات لـسـمـوا فـاطـر  لـعـالـمـيـنرب ا  لـهل  لـحـمـد ا

ـــنا ـــر لـذي ـــموا كـف ـــوي بـربـه ــهد أن إ   ,نعـدل ـــهوأش ـــه إ ال ل ـــد و ل ـــ ه إ ح ـــه شـري ـــ ، ول  ل

 .لـمـسـتـقـيـماطه اصـر، و لى لـمـبـيـنا لـحـق لى ا يـهـمد هـا، ولـمـتـقـيـنا

أن     , ئهنـبـيـا أ   خـاتـم،  حـبـيـبـهو  ,هخـلـق  مـن   صـفـيـه، وسـولـهور  ,هعـبـد   ا  مـحـمـد وأشهد 

أرسـلـهور ابـالـنـو  بـهر  سـلـه،  الاللـضـيـاوا  ,اطعلـسر  األفـا،  مـعء  سالة،  لـرا  بـلـغو  ,نةمـادى 

ولـغـمـةا  بـهلى  تـعـا  لـهال  فـكـشـف،  مـةاأل  نـصـحو ولـظـلـمـةا  بـهى  مـح،   سـبـيـلـه  فـ هد  جـا، 

 . لـيـقـيـنى أتاه احـت

 بـعـد مـاا

ه إ حـد و  لـهال  عـبـد أن ي    هـو  حـد ةٍ، وهدف واحـد وا  لـغـايـة  كـلـهـا  يـةولـسـمـاا  لـكتـب ا  نـزلـت أ

  بـمـا   هـمد تـقـوه األرض،  هـذ   فـ ن  عـيـشـوي  لـذيـنا  لـبـشـرة لحـيـاج  مـنـهن  لـتـكـو، ولـه  شـريـ 

وخـيـر  كـل لى    يـةهدا  مـن  فـيـهـا رولـتـكـو ،  وحـا ن  ونـفـوسـهـم   تـحـيراً  نـو,    تـكـشـف ، 

وظـلـمـاتـهـا ا  لـهـم  تـنـيـر،  وألـخـلـقا  لـهال  خـلـق  فـقـد ,  كـلـهـاة  لـحـيـادروب  انـز،  ،  لـكتـب ل 

,  (56ت:يـارلـذ )ا  ونِ لـيعـبـد إِلَّا    نـس و الْأ    لـجـن ا   خـلـقـت   مـا و    :هتـوحـيـد و  تـهد لـعـبـا  لـرسـلا  سـلوأر

_  قـاو إِلَّا  سـو ر    مـن   قـبـلـك   مـن   سـلـنـا أَرْ  مـا و  _:  سـبـحـانـه ل  إِ   نـه أَ   لـيـه إِ   نـوحـي لٍ  أَ   لـه ال    ونِ فـاعـبـد   نـا إِلَّا 
و لـخـالـص ا  بـالـتـوحـيـد ؤوا  فـجـا,  (25ء: نـبـيـا)األ وأاعهبـانـوك  لـشـرا  عـن  انـهـو،  ،  جـنـاسـه , 

ك  لـ ذ   سـبـيـل  فـ   مـهـماقـوا  مـنا  لـقـوو   ملـسـالا  عـلـيـهـم    واصـابـرو  وافـصـبـراً،  ثـيـرأذى 

 ره. نـو لـهال تـمى أحـت

األدلة  تـظـافـر  لـقـد  والـكا  مـن ت  اإلعـلة  لـسـنتاب,   قـولـه   لـ ذ   فـمـن  ,بـالـكتـب ن  يـمـا ى 

آ مـنـو آ   لـذيـن ا   يـهـا أَ   يـا لى:  تـعـا ا لـك و ا   سـولـه و ر    لـه ل بـا ا  مـنـو ا  ر  عـل لَ  نـز ي  لـذ تَابِ  ا لـك و ا   سـولـه ى    مـن لَ  نـز أَ ي  لـذ تَابِ 

ل قـاو, (15رى:  لـشـو)ا  ك تَابٍ   مـن   لـه لَ ال نـز أَ   بـمـا تُ  مـن آ   قـل و  لى:  تـعـا  قـولـه( و136اء:  لـنـس )ا  قـبـل 

أن )ل: قـان يـمـااإل  عـن لـهسأ عـنـدمـار لـمـشهـوا جـبـريـليث حـد  فـ  كـمـا م كـراإ سـولـنـار

 ن. لـشـيـخـارواه ا (سـلـهور تـبـهوك تـهئك مـالو لـهلبـا مـنتؤ

اسـبـاا اختـيـاب  ايـااألد ع  لـمـوضـور  )الـثـالا  يـةولـسـمـان  وايـةد لـيـهـوث  ،  لـمـسـيـحـيـة، 

ايـااألد   هـ  ،  يـخـ ارلـتا  تـرتـيـبـهـا  بـحـسـب م(  سـالواإ الـكبـرن   بـكتـب ززت  تـع  لـتـ ى 

وعـقـا   مـنن  يـااألد ه  هـذ   تـسـتـوعـبـه  مـا  كـل  شـمـلـت   يـةوسـمـا ا هـذ  لى    ضـافـة   ائعشـرئد, 

ايـااألد   فـهـ  أرثـال  مـن  ثـرأك  بـهـا  يـديـن   لـتـ ن  ابـاثة   مـع ة،  عـديـد ون  قـر  عـبـر،  لـبـشـرع 

امـال الـقـلحظة  اتـبـا أل  لـنـسـبـيـةة  الـديـاع  ابـاتـبـا ساً  قـيـا  يـة د لـيـهـونة    يـن ري خاإ  تـيـننلـديـاع 

 م. سـال, واإلـمـسـيـحـيـةا

الـهـذ ث  لـثـالا  يـةولـسـمـاا  لـكتـب ا  بـقـيـت   قـد و الـديـانـاه  الـثـالت  واإ لـتـوث:  ، نـجـيـلراة، 

 عـنـد ء شـ  سـتـهـا اقـد قى  لى يـرسة إ مـقـد  تـبـا، كنـفـسـه يـخـ ارلـتا لـتـرتـيـب ى اعـل آنلـقـروا
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ه  فـلـهـذ   ,اإساس  تـكـونـهـار  مـحـواألّول، و  هـا، ورمزمـلالـكنة الـديـار اسـتـود   فـهـ ،  هـاعتـبـاأ

 .هـمـهـاه اثـيـرك عـ راسة دوالـد ا

اإد  .1 دراسة  األ يـا ان  اتـخـد م  سـال اإ  غـيـررى  خن  اإلـعـقـيـد م  وامـيـةسـالة   لـفـكـر , 

تؤكد    مـ سـالاإ وابـالـيـقـيـناذ  د صـحن  لـبـرهـا,  ئد,  عـقـا  مـناه  حـتـوا  مـام, وسـالاإ  يـن ة 

 ة.مـتـيـن ل ثابتة صـوى ا عـل مـبـنـ  نـهوا  ,وأحكام

عظهـااظ .2 واسـالاإ  مـةر  ابـه  لـتـعـريـفم,  ورد  والـكـيـد ,  وعـنـهوان  لـعـد ,   كـشـف, 

انـوا الـذ ا  لـزيـفاع  الـصـقي  يع  لـتـشـرا   شـمـولـيـةن  بـيـال  خـال  مـن   بـهن  لـمغـرضـوه 

 رى. خت اإعـايلـتـشـراحكام ا مـعرنة مـقـا مـ سـالاإ

أ .3 ابـايـجـا  هـم تاب  لـكا  هـل ن  والـيـهـوز  أ لـنـصـاد  اصـحـارى،  الـشـرب  ,  يـةولـسـمـاائع 

اهـذ أن    شـ وإ   واضـاعـت   قـد ائع  لـشـره  ولـصـحـيـحا  هـاار مـس  عـن  نـحـرفـت ,    ثـم   مـن، 

 .لـبـشـرا يـةدالـه لـصـالـحا لـربـانـ ر اطـااإل عـن جـهـارو خكان 

اصـوأ  مـن  هـو  مـرإ   لـمـسـلـمـيـنا  مـن  ثـيـرك  جـهـل .4 اإلـعـقـيـد ل    هـو و  مـيـةسـالة 

ساإت لـرا  مـقـاصـد   فـ   يـضـاا  لـجـهـلد ايـسـو  كـمـا,  يـةولـسـمـاا  بـالـكتـب ن  يـمـا ى اإمـعـن

 . يـةولـسـمـاا

 بـمـا ا  مـنـون يؤبـا   مـنـيـنؤلـما   مـرأ  لـهأن ال  هـمـيـتـهى أعـلل  يـد   مـا وم  علـمـوضـوا  هـمـيـةا 

آ قـولـو لى:  تـعـا  قـولـه  فـ    كـمـا  نـزلـهأ إِ نـز أ    مـا و    لـه ل بـا   مـنـا ا  إِ نـز أ    مـا و    لـيـنـا لَ  إِلَى    سـمـاعـيـل و إِ   هـيـم ا بـر لَ 

  مـنـهـم   حـد أَ  بـيـن ق   نـفـر ال    بـهـم ر    مـن ن   لـنـبـيـو ا   تـي أ و   مـا ى و  عـيـس س ى و  مـو   تـي أ و   مـا ط  و  سـبـا ب  و األَ عـقـو و ي    سـحـق و إِ 

مشـي  نـكـر أ  مـن  كـذلـ (,  136ة:  لـبـقـر)ا  ن  مـسـلـمـو   لـه   نـحـن و   النـزأ  مـائاً   كـمـا   فـركا  فـهـو   لـهل 

  اً بـعـيـد الً  ضـل   ضـل   فـقـد رِ  خ مِ اآل لـيـو رِ و ا خ اآلمِ  لـيـو و ا   سـلـه و رُ   تـبـه و ك    تـه ئ كَ مـل و    لـه ل بـا   يـكـفـر   مـن و  لى:  تـعـال  قـا
 (.  136اء:لـنـس)ا

احـف"  دراسة  هـمـيـة أضح  يـت  سـبـق  مـام  مـع "  نـيـةالـنـصـروا  يـةدلـيـهـوا  فـي  لـديـنظ 

 :  يـلـ   مـا لى  لـتـنـبـيـها

  ضـيـةوتؤكد ق  ,صـلتؤ  رهخ لى آ  لـهأو  مـن  فـهـو ،  نـهاعـنـوى  عـلور  يـد ث  لـبـحا اهـذ أن    -ا

 (.  جـلغزو لـهء النـبـيـاا كـلج مـنـهـا فـ ورة  ضـر لـديـنظ احـف أن )

قمـنـاقـش  فـ   خـلأد   لـن  نـ أن  -ب  ولـعـقـيـد ا  ضـايـاة  أتـفـصـيـالة,  اقـست  ولـتـوحـيـد ام    مـا, 

  لـكتـب ا  فـ   مـهـم   مـقـصـد ى  عـل  نـبـهاردت ان ا  نـمـاا، ونـااداً همـر  لـيـس ا  هـذ ؛ ألن  بـه  يـتـعـلـق

 . لـديـنظ احـف  هـواإ و  يـةولـسـمـاا

وختـصـااإ  جـانـب ت  ثـرآ  -ج واسـتـطـراإ  تـحـاشـيـت ر،  ى  عـل   حـرصـا؛  لـتـطـويـلاد 

و لـمـوضـو ا  بـطاتـر وسـتـيعـابـه وا  لـفـهـمـه  تـسـهـيـالً ع،  إنلـيـكـو،  أدعى  وأتـشـا ن   يـسـر ره، 

 . تـهاءلـقـر

أو    مـا  غـيـر  فـيـفـهـم  مـتـعجـل  يـتـعجـلأإ    مـلآ  -د    مـا   غـيـررة  لـعـبـاا  يـحـمـلأردت، 

 عـمـازل  بـمـعرات  لـعـبـاوا  ,لـجـمـلض ابـع   خـذ ، وأبـعضـاضه  بـع  يـفـسـر   مـ كـال، وتـحـتـمـل
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،  مـنـيـنؤلـمق اخـالأ  مـن  لـيـس  لـفـعـلا اهـذ اد، ولـمـرف ابـخـال  يـوهـم  قـد   بـعـدهـاأو    ,قـبـلـهـا

 ن. لـمـسـتـعـاا لـهوال

 

 حث: مـبـاثة ثـالالى  بـحثـي  قـسـمـت قـدو

 . لـديـنا هـمـيـة, والـديـنا تـعـريـفث اإول: لـمـبـحا

 .يـةد لـيـهـونة الـديـاا فـ  لـديـنظ احـف: نـ الـثث الـمـبـحا

 .نـيـةالـنـصـرنة الـديـاا فـ  لـديـنظ احـف: لـث الـثث الـمـبـحا

اتـبـاا   نـفـسـيى  عـلطت  شـتـرا الـمـنـهع  احـااإ  فـ  يث  لـحـد ا  لـعـلـمـ ج  تاب, لـكإت) 

ولـفؤلـما ج/ص(,  اشـتـرا  كـمـا :  احـاطت  الـنـصـولة  ونـيـةآلـقـرص  انـصـو ,  راة, لـتـوص 

 .لـهـامـشا فـ  نـجـيـلواإ

إ  رى خائع اإلـشـرا بـمـقـاصـد  عـنـ ل الى كتاب لـوصـوع اسـتـطا لـم بـقـةالـسراسات ا لـدا

  فـ  ن  يـا) كتاب اإد   مـنـهـا  تـفـصـيـال  لـيـسو  تـلـمـيـحـا  كـرتـهـاذ   تـب ك  مـندة  لـمـات اخـذ ا  نـ أ

 (.لـشـريـفد امـحـمـوان, لـقـرا

الـصـعـوبـاا ا تـعـا  لـه ل  حـتـسـبـهـاا  لـتـ وا  جـهتـهـاوا  لـتـيت    لـم   نـ ا  هـا زبـروا   هـمـهـالى 

, لـمـسـلـمـيـنا  نـائ عـلـمـا  عـنـد   بـقـةالـسائع الـشـر ا  مـقـاصـد   فـ در  مـصـال الى  لـوصـوع اسـتـطا

اصـعـو   كـمـاو الى  لـوصـوبة  امـصـال  وايـةد لـيـهـوا  تـيـننلـديـادر  ت  حـاوشـرو  ,نـيـةالـنـصـر, 

  .نـجـيـلراة, واإلـتـوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 
 

 

135 

 

 هـمـيـتـه وا يـنلـدث االول: الـمـبـحا

 لـديـنا  يـفتـعـراالول:  لـمـطـلـبا

لنـظـر الـد ا  يؤد لـذ ور  اإلحـيـا  فـ   لـديـنا  يـهي  تاركـوان،  نـسة  اد بـامـتـد   يـمـتـد   يـخـهن 

  مـن   فـهـو،  ثـيـنح لـبـام اتـمـا مثار اه  مـديـاتـهوده, وحـد ع  مـوضـو ت  بـا   فـقـد ي،  لـبـشـرد الـوجـوا

الـمـعـقـد ا  لـمـفـاهـيـما و مـانـع  جـامـع  تـعـريـفب  تـعـريـفـهـا  يـصـعـب   لـتـ ة  و  يـبـد   مـاى  عـل ، 

ع  تـنـوب   يـفـهرتـعـا ع  فـتـنـو ،  عـلـيـه  مـتـفـق  تـعـريـفد  جـوم وعـد   بـدلـيـل  بـعـد   يـقعـد   لـم  فـانـه

اتـنـو ث  حـي  مـن   بـهرمـشـا والـمـنـاع  رقتـس ا  مـع  لـكـنت؛  لـتـوجـهـاهج,  ، يـفرلـتـعـاا  عـةاع 

إ  حـي وابـهـام  لـمـااإ  يـمـكـنث  ،  جـلـهك  يـتـرإ    كـلـه رك  يـد إ    مـال  لـقـو ا  مـن  قـانـطـال، 

الصـعـيـد ى  عـل  يـفر تـعـا  مـجـمـوعـة  سـنـاخـذ  واإصلـغي  لطـالة,  ة  نـظـرى  عـلف  لـوقـوح 

 .لـديـنا تـعـريـف  تـخـص  جـمـالـيـةا

 ة: لـغ لـديـنا

ايـن "د   :  لـديـا:  السـمـاأ    مـنن  و    لـه ء  امـعـنـا،  جـلع زَّ  س ئِل   لـقـاضـ ا   كـمـلـحه   و  ض   بـع, 

د  فـقـا،     طـالـب   بـ أ    بـن  عـلـ   عـن  لـسـلـفا ك ان    : األ  هـذ ن   يـا ل  أ ي   نـبـيـهـا  بـعـد   مـةِه 

: الـديـا, واحـاكـمـهـا, و  قـاضـيـهـا   مـع    لـنـبـ  يث احـد   فـ :  لـطـاعـة ى ابـمـعـن  تـ ر, وتأ لـقهـان 

أ ر  لـهل   قـا:  طـالـب   بـ أ   أ ي  لـعـرا  بـهـا  لـهـم  تـديـن  كـلـمـة  قـريـش  مـن  يـد :  , هـمع  تـطـيب  

وتـأ لـهـمضـ ع   تـخو   والـقـرا  بـمـعـ   تـ ,  الـديـنض:  و  ومـعـرن،  لـديـوا  حـد :  ٍء شـ   كـلوٌف, 

ايـند    حـاضـر  غـيـر   تـه ضسـتـقـرا  تـه، وأ د ن  تـهض  قـرأ    تـهٌن، ِدن  يـو , ود  عـيـنأ    ثـلمِ   يـنأ د    لـجـمـع، و 

, والـج: الـديـن, وامـنـه اء  اِء, والـجم  ايـو:  لـديـن م  ايـوة, وفـاالـمـكز  .  يـااأل د    لـجـمـعز  : د ان  يـقـان  ل 

,  يـنـه ِلى دِ   كـلـتـه ِذا و    يـنـايِ تـد   لـرجـلت  ايـن , ود  مـتـديـن, ويـند    فـهـو,  بـه  تـديـننة، ويـاا دِ بـكـذ 

اإلِ لـديـنوا و  سـال :  وابـهِدن ت     قـد م،  الـديـن,  والـعـا:  اتـقـون،  لـشـاد ة ,  :  لـعـرل   ذ    مـاب    لـ  زال  

ا طـاعـتـه هـو نـمـاا  ِ هـذ  مـن لـهلِ  لـديـن, واتـ  د  عـاأ ي   يـدنـ , ود  يـنـ دِ  د الـه لـتـعـبـد و    يـنـا دِ  نـه, و 

الـهأ ي أ ذ   (1)ه ".سـتـعـبـد , و 

 : هـرهـاه اشثـيـرك يـف رتـعـاف ب ـرع  ح طـالاإص فـ  مـاـة الـغال فـ ا هـذ 

اعـر سـائق  لـهوضع  ":  حـاطـالاص  لـديـنف  الـذ ى،  الـعـقـووى    هـم ر بـاختـيـا  لـسـلـيـمـةل 

 (2) ."للـمـاا فـ ح لـفـالل، والـحـاا فـ ح لـصـال لى ا

 

مـنـظـور   (1) ابـن  الـديـن  جـمـال  الـفضـل،  أبـو  عـلى،  بـن  مـكـرم  بـن  مـحـمـد  الـمؤلـف:  الـعـرب  لـسان 

  1414  -بـيـروت ط: الـثالـثة    –هـ( الـنـاشـر: دار صـادر  711األنـصـاري الـرويـفـعى اإلفـريـقى )الـمـتـوفى:  

اللـغة وصـحـاح170-13/166هـ:   تاج  الـصـحـاح  ويـنـظـر:  حـمـاد    ,  بـن  نـصـر  سـمـاعـيـل  أبـو  الـعـربـيـة, 

 –هـ( ت: أحـمـد عـبـد الـغـفـور عطـار الـنـاشـر: دار الـعـلـم للـمـالييـن  393الـجـوهـري الـفـارابـ  )الـمـتـوفى:  

الـرابـعـة   ط:  الـديـن5/2118م:    1987  -  هـ  1407بـيـروت  مـجـد  الـمـحـيـط,  الـقـامـوس  ويـنـظـر:  أبـو    , 

)الـمـتـوفى:   الـفـيـروزآبـادى  يعـقـوب  بـن  فـ  مؤسسة  817طـاهـر مـحـمـد  الـتـراث  تـحـقـيـق  مـكتـب  هـ( ت: 

والـتـوزيع،  والـنـشـر  للـطبـاعـة  الـرسالة  الـنـاشـر: مؤسسة  الـعـرقـسـوسـ   نـعـيـم  مـحـمـد  بـاشـراف:  الـرسالة 

, ويـنـظـر: مـعجـم مـقـاييـس اللـغة, أحـمـد بـن 1/1198م:    2005  -هـ    1426لـبـنـان ط: الـثامـنة،    –بـيـروت  

هـ( ت:عـبـد الـسـالم مـحـمـد هـارون  395فـارس بـن زكـريـاء الـقزويـنـ  الـرازي، أبـو الـحـسـيـن )الـمـتـوفى:  

الـنـشـر:   الـفـكـر عـام  ال2/319م:  1979  -هـ  1399الـنـاشـر: دار  الـديـن  , ويـنـظـر: مـختار  ـصـحـاح, زيـن 

)الـمـتـوفى:   الـرازي  الـحـنـفـ   الـقـادر  عـبـد  بـن  بـكـر  أبـ   بـن  مـحـمـد  اللـه  عـبـد  يـوسـف 666أبـو  هـ( ت: 

الـعصـريـة   الـمـكتـبة  الـنـاشـر:  مـحـمـد  بـيـروت    -الـشـيـخ  الـنـمـوذجـيـة،  الـخـامـسة،    –الـدار  ط:  صـيـدا 

 . 1/110م:  1999هـ /  1420

مـوسـوعـة كـشـاف اصطـالحـات الـفـنـون والـعـلـوم, مـحـمـد بـن عـلـ  ابـن الـقـاضـ  مـحـمـد حـامـد بـن    (2)

هـ( تـقـديـم و شـراف ومـراجـعـة: د.  1158مـحـمـد صـابـر الـفـاروقـ  الـحـنـفـ  الـتـهـانـوي )الـمـتـوفى: بـعـد  

نـص الـفـارسـ   لى الـعـربـيـة: د. عـبـد اللـه الـخـالـدي الـتـرجـمـة  رفـيـق الـعجـم ت: د. عـلـ  دحـروج نـقـل الـ

,  1/814:  م1996  -بـيـروت ط: األولى    –األجـنـبـيـة: د. جـورج زيـنـانـ  الـنـاشـر: مـكتـبة لـبـنـان نـاشـرون  
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 عـنـد   هـو  مـال  قـبـول  لى  لـعـقـوب اصـحـا أ  يـدعـو  لـهـ : وضع  لـديـنا":  يـضـاف اعـرو

 ". (1) لـهل السـور

اهـذ   فـ ل  نـقـو لقـراإ  هـواإول    لـتـعـريـفا  واللـصـوب  وعـلـما  لـهاب,  ا  ,  كان    لـديـن ن 

 لـهان  يـد   مـا  كـلن  أل   شـمـلاإ  هـواإول    لـتـعـريـفإ ان ام اسـالاإ  هـو  لـهال  عـنـد   لـمـرضـ ا

يـن د   لـي و    يـنـكـم د   لـكـم : لىتـعـا  قـولـه  لـ ذ   لـيـل, ود لـحـقم اسـالاإ   هـو  لـهال  يـن, ود يـند   هـو
   (2) ,

و  يـبغـو   لـه ال   يـن د    غـيـر أَفَ   لى:  تـعـا  قـولـهو و الْأَرْضِ  لـسـمـا ا   فـي   مـن   سـلـم أَ   لـه ن     لـيـه و إِ   كـرهـا و    طـوعـا و ات  

  لـمـلـك ا   يـن د    فـي هُ  خـا أَ   لـيـاخـذ كَان     مـا   لـيـوسـف   نـا ك دْ   كـذلـك  : لى تـعـا قـولـه, و (3) ن  يـرجـعـو 
. (4)  

أرمـعـاى  عـل  بـنـيـانـهـائم  قـا(  لـديـن)ا  كـلـمـةان  " أو  بـعـةن  أبـعـبـا،   تـمثـل  هـ رى  خرة 

 (5) :سـيـةأسا بـعـةرات أرتـصـو لـعـربـ هن الـذ ا

 . عـلـيـاة سـلـطذي  مـنة لـغـلـب, والـقهـر: الـهـاأو

 ة.لـسـلـطي الـذ ضع خـا قـبـل مـن لـعـبـديـة, والـتـعـبـد , واطـاعـة: اإل نـ الـثوا

 .تـتـبـع لـتـ ا لـطـريـقـة, وانـيـنالـقـوود, والـحـد : الـث الـثوا

 ."ب لـعـقـازاء, والـجء, والـقضـاة, والـمـحـاسـب : ابـعالـروا

 

 لـديـن ظ احـف  هـمـيـة: انـيالـثا  لـمـطـلـبا

,  نـيـةانـساإل   لـنـزعـةا  يـلـبـ   فـهـو،  عـمـومـا ان  نـسة اإلحـيـا  فـ   يـمـةعظ  هـمـيـةأ  لـديـن ن ل

د نـساإل  تـدفـع  لـتـ ا  لـفطـريـةا  لـحـاجـةوا اإللـعـبـا  فـعـاان   تـلـ  ،  سـبـحـانـه  حـد الـوا  لـهدة 

والـيـوا  لـعـالـما  فـ   لـمـسـلـمـيـنا  غـيـر  مـن  ثـيـرك  يـفـتـقـدهـا  لـتـ ا  لـحـاجـةا   هـ    لـتـ م، 

ي لـذ ، وامـنـهـم  نـ الـد , والـقـاصـ ا  بـهف  عـتـري يلـذ ا  حـ  ولـراغ الـفـرا  فـ   يـسئلـرب الـسـبا

اسـب  هـو اإللـكـوا  مـن  لـكثـيـرب  ان فـقـد كارثة    خطـرهـاأ  لـعـل ة،  لـمـعـاصـرا  نـيـةانـسارث 

األرض هـذ ى  عـل ده  جـوو  جـوهـرو  لـحـقـيـقـةان  نـساإل العـبـا  –  (6)ه    لـجـن ٱ   خـلـقـت   مـا و    :لـهده 

 . (7)ونِ لـيعـبـد إِالَّ    نـس و ٱلِ 
أللـنـال  يـةورضـرة  مـصـلـح  فـالـديـن وبـربـهان  نـساإل  قـةعـالم  يـنـظ   نـهس،   قـةعـال، 

  لـتـنـظيـمة  ثـيـرك  مـام أحكاسـالع اإلشـر  قـد ه، وبـمـجـتـمـعان  نـساإل  قـة عـال، و بـنـفـسـهان  نـساإل

اهـذ  ا  فـبـيـن،  كـلـهـا  قـةلـعـاله  واإل لـعـقـيـد أحكام  ولـهلبـان  يـمـاة,  وك تـهئكمـال,  ورتـبـه,  , سـلـه, 

 

راز, الـنـاشـر مـطبـعـة الـحـريـة  الـديـن بـحـوث ممـهدة لـدراسة تاريـخ اإديـان, مـحـمـد عـبـداللـه الـد  ويـنـظـر:

 .33 :بـيـروت

)الـمـتـوفى:    (1) الـجـرجـانـ   الـشـريـف  الـزيـن  عـلـ   بـن  مـحـمـد  بـن  عـلـ   ت:  816الـتـعـريـفـات,  هـ( 

بـيـروت   الـعـلـمـيـة  الـكتـب  دار  الـنـاشـر:  الـنـاشـر,  بـاشـراف  الـعـلـمـاء  مـن  جـمـاعـة  وصـححـه  –ضبـطه 

 . 1/105م:  1983-هـ 1403ـنـان ط األولى لـب

 (.6الـكافـرون: )اإيـة:  سـورة  (2)

 (.83سـورة ال عـمـران: )اإيـة:  (3)

 (.76يـوسـف: )اإيـة: سـورة  (4)

الـقـرآن,  (5) الـمـودودي )الـمـتـوفى:    الـمـصطـلـحـات األربـعـة فـ   هـ(  1399أبـو األعـلى بـن أحـمـد حـسـن 

 . 73: تـقـديـم: مـحـمـد عـاصـم الـحـداد تـخريـج: مـحـمـد نـاصـر الـديـن اإلـبـانـ 

الـدعـويـ  (6) الـجـمـعـيـة  الـزحـيـلـ ,  مـحـمـد  د.  الـيـه,  الـنـاس  وحـاجـة  حـيـاة  فـ   الـديـن  وظيـفـة  ة  يـنـظـر: 

 . 32:  1991اإسـالمـيـة 

 (.56الـذاريـات: )اإيـة:   سـورة (7)
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دتان, لـشهـا: اهـ  ة, و لـخـمـسم اسـال ع أركان اإلشـره، وشـره وخـيـرء بـالـقضـار, و خم اآللـيـو وا

و لـصـالا  قـامـةو  ايـتة,  ولـزاء  ولـحـرا  لـهال  بـيـت   حـجن, وضـا م رمصـوكاة,  أشـرام،  اع  نـوع 

 فـ ده يـجـاب، و لـقـلـوا فـ  تـرسـيـخـهس، ولـنـفـوا فـ  لـديـنا لـتـنـمـيـة كـيـفـيـتـهـادات ولـعـبـاا

س  لـنـاراج اخإل   لـيـهة  لـدعـو ا  جـب رة، وأولـمـعـمـوء اجـاأر  فـ ه  نـشـرو   لـمـجـتـمـع ة والـحـيـاا

 (1) ر.لـنـوت  لى الـظـلـمـاا مـن

اإلقـاعـال  ميـنـظ  لـديـنا انـست  وبـنـفـسـه  قـتـهعـالث:  لـثـالان  و بـربـه  قـتـهعـال،   قـتـهعـال، 

وبـمـجـتـمـع وافـهـاهد   قـةعـال  لـكـله،  , يـضهـاوتـر  بـنـفـسـهان  نـساإل  قـةعـال  مـندف  لـه، 

احـت  تـقـويـمـهـاو أوج  الـكـمـاى  والـخـلـقـ  وا  لـنـفـسـ ل   بـربـه ان  نـساإل   قـةعـال  مـندف  لـه، 

اهـذ   تـنـمـيـة وقـةلـعـاله  اإل غـر  تـقـويـة،  و يـمـاسة  العـل  لـتـوكـلا  حـسـنن،  واإلـهى  نة  سـتـعـا ، 

وابـه انـوأ  كـلاد  سـتـمـد ،  واإمـنـه  لـخـيـراع  اع  نـوأ  تـوقـ   فـ ه  حـد و  عـلـيـهد  عـتـمـا، 

والـشـرا وافـااآل  مـن   لـتـخـلـص ور،  ولـمـلـمـات  اتـكـوت,    فـ   لـهال  طـاعـة   هـ و  -ى  لـتـقـو ن 

إلسـبـيـالً   -  عـنـهى  نـهأو    بـه  مـرأ  مـا  كـل اهـذ ح  صـال  وقـةلـعـاله  ركة، مـبـاة  طـيـب  هـائبـقـا, 

وأنـيـو د   صـالـح  عـمـل  لـكـل  فـعـةودا وا خي,  ان  نـساإل  قـةعـال  تـنـظيـم  مـندف  لـهروي, 

ايـجـاه:  بـمـجـتـمـع الـفـروا  لـفـاضـلا  لـمـجـتـمـعد  و لـصـالـحد  اسـعـا،  و لـجـمـيد  ح صـالع، 

انـمـاأ أساس  عـل   جـتـمـاعـيـةاإ  قـةلـعـالط  والـعـد ا  مـنى  والـتـول  والـرحـمـةازن،  ون،  لـتـعـا, 

 (2).جـنـبـ األ لـتـدخـلان الـوأ مـن مـةاأل حـمـايـةاء، وعـد األ مـةو لـمـقـابة لـصـالة, والـقـووا

ا  كـلـهـاب  سـبـااأل  ههـذ   جـلأ  مـن اإلحـيـا  فـ ة  مـلـحورة  ضـر   لـديـنكان  ل قـاان،  نـسة 

ل  جـه و    فـاقـم   لى: تـعـا ال طـر ف    حـنـيـفـا   لـديـن ك     لـديـن ا   لـك ذَ   لـه ال   لـخـلـق   تـبـديـل لَا    عـلـيـهـا س   لـنـا ا   طـر فَ   لـتـي ا   لـه ت  

 (4) ان.نـسة اإجـبـل فـ  لـهال هـاة زرعغـريـز, وة  طـرف فـهـو , (3)ن  عـلـمـو سِ لَا ي  لـنـا ا   ثـر أَكْ   لـكـن و    لـقـيـم ا 

م، سـالاإل  فـ   تـه رامـبـر, وسـبـابـهأ  لـه ت  يـاور لـضـرا  بـقـيـةى  عـل   لـديـنا  تـقـديـمأن    كـمـا

ا قـو  كـرذ   يـمـكـن،  سـبـق  مـا  لـكـل  ضـافـةإلفـبـا "و(5) جلـحـاا  مـيـرأ  بـن ل  احـفم  يـقـد :    لـديـنظ 

األعظم،  لـمـقـصـوا  نـهرضة أللـمـعـاا  عـنـد اه  عـد   مـاى  عـلت  يـاور لـضـرا  مـن   : لىتـعـال  قـاد 
  ونِ لـيعـبـد إِالَّ    نـس و ٱلِ   لـجـن ٱ   خـلـقـت   مـا و (6)،  كـمـلأ  ثـمـرتـه، وألن  جـلـهأ  مـند  مـقـصـوه  غـيـرو 

  (7)".لـعـالـمـيـنار رّب اجـو فـ  بـديـةدة األلـسـعـاا نـيـل هـ ات, ولـثـمـرا

    لـنـبـ ة احـيـا   فـ ت  يـاورلـضـرا   مـن  غـيـرهـا ى  عـل  لـديـنظ احـف  لـويـةأو  تـجـلـت   لـقـد 

وقـو اعـلة  مـك  هـلأ  مـهساو  فـحـيـن،  عـمـالل,  اإللـرى  وامـيـةسـالسالة    لـحـنـيـف ا  لـديـن, 

ألـخـاتـما رده  كان  امـنـز  مـعـرفـةأراد    لـمـناب  جـو  بـلـغ،  ولـديـنلة  ة حـيـا  فـ   تـهورضـر, 
 

 . 76وظيـفـة الـديـن فـ  حـيـاة وحـاجـة الـنـاس الـيـه, مـحـمـد الـزحـيـلـ : يـنـظـر:  (1)

للـدراسات   يـنـظـر:  (2) الـعصـر  مـركز  الـنـاشـر  سـمـ ,  عـلـ   عـبـداللـه  اإديـان:  لـدراسة  مـدخـل 

اإولى  اإسـتـرا ط:  الـمـسـتـقـبـلة  ويـنـظـر:419:  2011تـيـجـيـة  بـن   ,  مـحـمـود  الـقـران,  فـ   اإديـان 

 . 28:  1984الـشـريـف, الـنـاشـر دار عكاظ, ط: الـخـامـسة, 

 (. 30الـروم: )اإيـة: سـورة  (3)

 . 53وظيـفـة الـديـن فـ  حـيـاة وحـاجـة الـنـاس الـيـه, مـحـمـد الـزحـيـلـ : يـنـظـر:  (4)

مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد الـمـعـروف بـابـن أمـيـر حـاج ويـقـال لـه ابـن الـمـوقـت، أبـو عـبـد اللـه،    (5)

( حـلـب  أهـل  مـن  الـحـنـفـيـة  عـلـمـاء  مـن  فـقـيـه،  الـديـن:  =    879  -  825شـمـس  م(,    1474  -  1422هـ 

 . 49/ 7اإعـالم, الـزركـلـ : 

 (.56سـورة  الـذاريـات: )اإيـة:  (6)

الـتـقـريـر والـتـحـبـيـر, أبـو عـبـد اللـه، شـمـس الـديـن مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد الـمـعـروف بـابـن   (7)

الـحـنـفـ  الـمـوقـت  ابـن  لـه  ويـقـال  حـاج  ط:  879)الـمـتـوفى:    أمـيـر  بـيـروت  الـفـكـر  دار  الـنـاشـر:  هـ( 

 . 231/ 3: م 1996 -هـ 1417
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اري  يـس  فـي  لـقـمـر ، وايـمـيـنـي  فـي  لـشـمـسا اعـووض  لـو  لـهوال  عـم  يـا)ان:  نـس, واإللـمـسـلـما

  (1) (.تـهكتـر مـا فـيـه هـلـكأو أ لـهه الهـرى يظحـت مـرا األهـذك تـرى أن أعـل

األوهـذ   تـجـلـت   كـمـا والـويـةه  وحـيـا  فـ ورة  لـضـر,  أسـلـوة,  ،  ه  بـعـد   مـن  صـحـابـهك 

ولـهال   سـبـيـل  فـ ا  فـقـدمـو ال, مـو, واألنـفـس األ  مـن  لـنـفـيـس, والـغـالـ م اسـالاإل  يـند   نـشـر, 

و  الـوأ  كـل  عـقـديـتـهـم  سـبـيـل  فـ ا  تـحـمـلـوواألوإد،    فـي   صـابـهـم أَ   لـمـا اْ  نـو و ه    فـمـا   ذاب:لـعان 

لـصـابـريـن ا  يـحـب  لـه اْ و ال نـو ا سـتـك ا  مـا اْ و  عـفـو ضَ   مـا و   لـه ال  سـبـيـل 
  لـصـديـق ا  بـكـر  بـ ال أقـت  فـ   لـعـل، و(2) 

  فـاتـهو  بـعـد م  سـالاإل  لـهال   يـند   عـن  لـمـرتـديـنا    أعـلهد  شـا  خـيـر وهـمـيـة ى  ورة  ضـر, 

 .مـيـةسـالاإ مـةة اإحـيـا فـ  لـديـنا

واجـمـااإلا  هـذ  الـبـشـرا  قـ  لـتـالع,  ور مـااألز  مـرى  عـلم  لـعـاي  األمم, ختـال ا  غـمن,  ف 

اإلعـلرات  لـحضـاوا اإلبـفـكـرن  يـمـاى  اصـر  مـع،  لـهة  , عـتـهـبـيط  عـن   لـنـظـرف 

ا  قـد ، وصـفـاتـهامـوو الـد أكدّت  أعـل  ثـريع  لـم  نـهأ  يـخـيـةارلـتراسات    يـكـن  لـماألمم    مـن  مـةى 

اإلبـوجـود  عـتـقـاا  ديـهـالـ ولـهد  األلـتـديـنا  نـحـو  مـيـل,  إ  لـذ ا  مـر،  أو تـفـسـيـر  يـمـكـني  ه, 

ابـالـصـدفـةه  تـبـريـر أو  ا  لـجـهـل,  و لـخـوأو   هـو  لـه  لـوحـيـد ا  لـمـنـطقـ ا  لـتـفـسـيـرا  نـمـاف، 

الـنـد  بة  سـتـجـاا  نـهأ ولـفطـراء  د يـقـوة,  ول    سـمـاهـم أ  عـمـن  لـهيث  حـد   بـعـد ارنت  يـول 

ن  بـا  لـقـديـمد اعـتـقـاال اإيـزع, وإ  لـوقـودرة انـاإت  حـاه  هـذ ى أن  عـل :  يـنائيلـبـد ة احـد بـالـمـال

  حـقـيـقـة ف  لـفـيـلـسـورأي ا  فـ ه،  هـذ ، وسـلـيـمـاداً  عـتـقـاا  جـمـيعـا  لـبـشـرا  تـعـمة  ظـاهـر  لـديـنا

 (3) .لـنـفـسـيـة, وايـخـيـةار لـتئق الـحـقـاا مـن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الـروض األنـف فـ  شـرح الـسـيـرة الـنـبـويـة إبـن هشـام الـمؤلـف: أبـو الـقـاسـم عـبـد الـرحـمـن بـن عـبـد    (1)

)الـمـتـوفى:   الـسـهـيـلـ   أحـمـد  بـن  عـمـ581اللـه  الـمـحـقق:  دار  هـ(  الـنـاشـر:  الـسـالمـ   الـسـالم  عـبـد  ر 

 . 3/11م: 2000هـ/ 1421 حـيـاء الـتـراث الـعـربـ ، بـيـروت ط: األولى، 

 (. 146  )اإيـة: سـورة  ال عـمـران: (2)

 . 31وظيـفـة الـديـن فـ  حـيـاة وحـاجـة الـنـاس الـيـه, مـحـمـد الـزحـيـلـ : يـنـظـر:  (3)
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 يـة دلـيـهـوا فـي لـديـنظ احـف: نـيالـثث الـمـبـحا

 لـديـن ظ احـفاالول: وسائل  لـمـطـلـبا

 لـتـوحـيـد اوإ: ا

ي لـذ ا  حـد الـوا  لـهلبـان  يـمـال اإلحـوور  تـد   تـوحـيـديـة  بـقـةط  يـةد لـيـهـونة الـديـاا  فـ   تـوجـد 

 يـد ى  عـل  تـه لى ِذرو  يـةد لـيـهـوا  فـ   لـتـوحـيـد ا  صـلو  قـد ، وشـبـيـه, وإ روح, وإ  لـه  جـسـد إ  

األبـع انـبـيـاض  اخـلـصـو  لـذيـنء  الـتـصـوا  لإللـيـهـور  اإ ,  لـوثـنـيـةا  مـن  لـهدي  د عـتـقـاوكان 

الـعـقـيـد ا  صـمـيـم  مـن  حـد وا  لـهد  بـوجـو أ جـمـيأن    لـ ؛ ذ يـةد لـيـهـوة    يـل ائسـر   بـنـ ء  نـبـيـاع 

وإ  شـ   كـمثـلـه  لـيـس،  حـد وا  لـهدة  عـبـان  لى  يـدعـو ا  نـوكا ه، مـلـك  فـ   لـه   شـريـ ء، 

اجـمـي  لـهضـع  تـخو ولـمـخـلـوقـاـع  وأسالـيـهـوا  لـتـوحـيـد ا  مـنـبـعكان    نـاه  مـنت،   ( 1) ,سـهدي, 

 : لـتـوحـيـد ص اخـال ى اعـلل دإلة واضحة تـد ص نـصـوراة لـتـوا فـ و

أَ فـقـا" ام  بـرَل 
»رَ (4)ومَ سـد  (3)لـمـلـك  (2)  ايـد  فـعـت:  إِلَى  الِ لـري   ِ   مـالـك  لـعـلـيا  لـهب 

 (5)ِء َواألَْرِض".لـسـمـاا

وَ يـااألَ   فـيَم  تـقـدوَ   هـيـمابـرإِ   شـاخ"وَ  ابـاِم.  إِ لـرَرَك  وَ شـي  كـل  فـي  هـيـمابـربُّ  َل  قـا ٍء.  

ي،   فـخـذ  تـحـتَك  يـد: »َضْع  لـهَكاَن    مـا  كـلى  عـل  لـمـسـتـولـيا  بـيـتـه  بـيـرِه كَ لـعـبـد  هـيـمابـرإِ 

إِ بـالـر  فـاسـتـحـلـفـك  ِ َوإِ لـسـمـاا  لـهب  تَأْ   لـهِء  الَ  أَْن  ِت  بـنـا  مـن  بـنـي ال  جـةَزوْ   خـذاألَْرِض 

 (6)".بـيـنـهـم نكـَسا  نـاأَ  لـذيـنا لـكـنـعـانـييـنا

أَْرِض   مـنَرَجَك  خي أَ لـذَك ا لـهبُّ إِ لـرا   نـائاِلً: »أَ قـاِت  لـكـلـمـاِه اهـذعِ  بـجـمـي  لـهال   تـكـلـم  ثـم"

تًا،  مـنـحـوثَاالً  تـم   لـك  تـصـنـع. الَ  مـامـيَرى أَ خةٌ أ  لـهآ  لـك  يـكـن. الَ  يـةدِ لـعـبـوا  بـيـت  مـن  مـصـر

، وَ فـو   مـنِء  لـسـمـاا  فـي  مـامِ   مـاَرةً صـوَوالَ    مـن ِء  لـمـاا  فـي  مـا، وَ تـحـت  مـناألَْرِض    فـي   مـاق 

، ألَ تـعـبـدنَّ َوالَ  لـه  تـسـجـداألَْرِض. الَ    تـحـت َب  نـوذ    فـتـقـدٌر، أَ غـيـو  لـهَك إِ لـهبَّ إِ لـرا  نـاأَ   نـيه نَّ

ٍف  لـوإِلَى أ    نـااحـسإِ   صـنـعَوأَ   ،  ضـيغِ مـب  مـن  بـعالـرَوا  لـثالـثا  لـجـيـلا  فـيِء  بـنـااألَ   فـيِء  بـااآل

ِ إِ لـرا  بـاسـمْق تـنـطَي. الَ صـايـافِِظي وَ حـاوَ  مـحـبـي مـن  مـنئ  يـبـربَّ الَ لـر، ألَنَّ ابـاطـالً َك لـهب 

 (7) ".بـاطـالً  بـاسـمـهَق نـط

  لـه   شـبـيـهء، إ  شـ   لـكـل  لـخـالـقا  هـو  حـد وا  لـه   لـهأن ال  لـنـص ه اهـذ ل  خـال  مـنضح  يـت

اإلعـل وإ  بـجـسـم  لـيـس  نـه أ  كـمـاق،  طـالى  احـد ه  تـحـد ,  وألـجـسـمود  واآل  نـه،  ر  خاألول, 

 .(8) هغـيـردة لـعـبـاا يـسـتـحـقدة, وإ بـالـعـبـا لـجـديـرا فـهـو، لـشـريـ ا عـن سـبـحـانـهه لـمـنـزا

افـقـا" هلـمـوبُّ  لـرَل  أَنْ يـلائِ سـرإِ   لـبـنـيل   تـقـوا  كـذَسى:  ِء  لـسـمـاا  مـن  نـيأَنَّ   يـتـمَرأَ   تـم: 

ٍة، َوالَ  لـهآ  مـعـيا  تـصـنـعـو. الَ  مـعكـم  تـكـلـمـت فِضَّ  مـن  بـحـاةَ ذََهٍب. َمذْ لـهآ  لـكـم ا  تـصـنـعـوةَ 

 كـل  فـيَك.  بـقـروَ   غـنـمـك،  مـتـكسـالَ ئَِح  بـاَوذَ   مـحـرقـاتـك  عـلـيـه  بـحَوتَذْ   لـي  تـصـنـعاٍب  تـر

 (9)ِرك َك".بـاَوأ   لـيـكإِ  تـيا آكـرذِ  سـمـيال صـنـعأَ  فـيـهـا لـتـيا مـاكـناألَ 

 

مـقـارنة اإديـان دراسة فـ  عـقـائد ومـصـادر اإديـان الـسـمـاويـة والـوضعـيـة, د. خـلـيـل   يـنـظـر: (1)

 . 83: 2005, الـنـاشـر دار الـعـلـوم الـعـربـيـة, بـيـروت/ لـبـنـان, ط: اإولى الـسـعـدي

 ابـرام: ابـراهـيـم عـلـيـه الـسـالم. (2)

 اسـمـه مـلـكـ  صـادق. مـلـ  سـدوم:  (3)

 . 3/200مـديـنة مـن مـدائن قـوم لـوط كان قـاضـيـهـا يـقـال لـه سـدوم. مـعجـم الـبـلـدان, يـاقـوت الـحـمـوي:  (4)

 . 14الـتـكـويـن: سـفـر  (5)

 . 3-1: 24الـتـكـويـن: سـفـر  (6)

 . 7-1:  20الـخروج: سـفـر  (7)

الـنـاشـر    (8) الـوهـاب,  عـبـد  احـمـد  واإلسـالم,  والـمـسـيـحـيـة  الـيـهـوديـة  فـ   واألنـبـيـاء  الـنـبـوة  يـنـظـر: 

الـثانـيـة   ط:  وهبة  الـتـمـيـمـ ,  119/ 1:  1992مـكتـبة  مـهدي  د.  الـسـمـاوي,  اإديـان  مـوسـوعـة  ويـنـظـر:   ,

 . 17: 2005الـنـاشـر دار اسامـة عـمـان/ اإردن 

 . 22:  20الـخروج: سـفـر  (9)
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َوالَ  نـاأَْوثَا  لـكـما  تـصـنـعـو"الَ   أَْو  مـنـحـوثَاالً  تـم  لـكـما  تـقـيـمـو،  َوالَ  نـصـبـاتًا  ا  تـجـعـلـو، 

ألَ لـهوا  لـتـسـجـدًرا  مـصـوا  حـجـر  كـمأَْرِض   فـي إِ لـرا  نـاأَ   نـي.  َن تـحـفظـو  سـبـوتـي.  لـهكـمبُّ 

".لـرا نـاَن. أَ تـهـابـو  مـقـدسـيوَ   (1) بُّ

ا  يـا الـجـنـورب  افـو  لـجـالـسا  يـلائسـرا  لـه د   لـكـلك  حـدو  لـهاال  هـوانت    بـيـمولـكـرق 

 (2).واالرضوات لـسـمـاا صـنـعـتاالرض انت  مـالـكم

، َوإِ عـقـويَ   يـا لـي  سـمـع"اِ ل  َوأَ   نـا. أَ هـو  نـا: أَ عـوتـهي دَ لـذا  يـلائِ سـرب  ،  خاآل  نـااألَوَّ ر 
ي يـدوَ   

 (3)".مـعـا فـيـقـفـنه نَّ عـوأَدْ  نـاَواِت. أَ لـسـمـاِت انـشـر  يـمـيـنـياألَْرَض، وَ  سـتأَسَّ 

اهـذ  فـ   طـويـليث  فـالـحـد  ض بـعى  عـلت  فـاقـتـصـرراة,  لـتـوا  فـ   لـتـوحـيـد ا   مـن  لـجـانـب ا 

 إلة.لـد ل مـنـهـا

 ون يـر د لـيـهـول لـشـفـويـةا لـتـعـالـيـمت, والـحـاخـامـاا  صـايـاو هـود لـتـلـمـوا مـاا

الـما  مـن"أن   أن  »تـوحـيـد  هـو  لـهل  لـحـاخـامـيا  لـفـهـمؤكد   خـص ش  جـدء ولـبـدا  فـيي. 

بحـدوا ال  صـو،  دة. مـتـعـد  يـةو سـمـارات  قـد د  بـوجـوء  عـااالد  قـةاطلـهـرا  مـعهـا  يـتـمـكـنرة 

انـاائلـكا  مـن  مـجـمـوعـة   لـواقع  لـوا  فـي ء، لـبـدذ امـن  لـوقـتا  نـفـس  فـيت  جـدو  لـبـشـريـةت 

 مـنرون  يـنـحـدرون  خاآل  فـيـمـا،  لـهال  فـعـل  مـن  هـمضبـعأن    يـدتأي  لـممـكـنا  مـن  صـبـحأل

 يـتـمـكـنال    كـيم األول،  لـيـوا  فـي  خـلـقء  شـين أن ال  مـتـفـقـوع  لـجـمـي. امـختـلـفـةت  لـوهـيـاأ

 مـن لـجـنـوبـيزء ا لـجى اعـلذه  نـفـو  بـسـط  قـدئكة  لـمـالا  يـسرئ  يـلئمـيـخـال أن  لـقـوا  مـن  حـدأ

اقـب الـجى اعـل  جـبـريـلء، ولـسـمـاة  اقـاا  كـذه  نـه، أل لـشـمـالـيزء    جـابـلـكو  يـكدفـاب:)  لـرل 

ألـبـطا  مـن ولـسـمـوا  نـاشـر  لـكـلا  صـانـعب  لـرا  نـان.  وحـدات  األرض   بـاسـطي 

  (5)".(4) (بـنـفـسـي

وعـقـيـد " ن   الـعـقـيـد ا  فـ   بـدقـةتة  ثـب م  لـه ال  نـيـةاحـد ة  أن تـر   نـهـاأ  لـو  كـمـا،  لـتـ ة  فض 

ابـخـصـوي.  جـسـد   شـكـل  لـهـان  يـكـو الـنـصـوا  مـن  لـعـديـدص   تـنـسـب   لـتـ ا  تـيـةرالـتـوص 

أعجـوو  لـيـه  انـاائ لـكا  ثـلم  جـسـديـةء  ضـاد  ايـقـو،  لـبـشـريـةت  و لـحـاخـامـا ل    يـمـكـن ت: 

 (6) ".لـفـهـما تـسـهـيـل  قـصـد ت لـمـخـلـوقـاه الـهـذ  لـتـعـابـيـر ض ابـعرة سـتـعـاا

ح ذ تـو  كـمـا  لـتـوحـيـد ا  هـو  يـةد لـيـهـونة الـديـاا  فـ   صـل ن األ  مـن ة  ثـيـرص كنـصـو  لـ ّضِ

األفـكـر  لـكـنراة،  لـتـوا اسـفـاأل  يـنـهـموتـد   صـرع  فـ   تـكـسـت ان  عـنـدهـم  لـوهـيـةة  راة، لـتـور 

ا  فـنـجـد  الـعأن  رؤى  يـطـر  لـقـديـمهد  , يـاكـلي  بـشـرككائن    يـصـفـه؛  ذ  لـهلإلقضة  مـتـنـاح 

و يـشـرو ويـسـتـريـحو   يـتـعـب ب،  ويـنـس ،  و كـرذ يـتى  اإلعـر،  كبـاسـمـا  عـنـدهـم  لـهف  ة،  ثـيـرء 

 مـاا  ثـيـر، وكمـعصـومـا  لـيـسه  يـهـواسةً، وقـد ء  سـمـااأل  ثـرأك  هـوه”، ويـهـو“  شـيـوعـا  ثـرهـاأك

  (7).فـعـل مـاى عـلم  يـنـد   ثـم، لـخطـاا فـ ع يـق

 ئر لـشعـاا قـامـة: انـيـاثا

الـديـاا د   يـةد لـيـهـونة  ايـاكأي  وابـالـطقـو   تـمـتـهرى  خنة  س,  لـطقـوا  هـم ا  مـنئر  لـشعـاس, 

 : هـمـا  يـةد لـيـهـوئر اعـاـلـشوا

 

 . 1:  26سـفـر الالوييـن:  (1)

 . 16: 37اشعـيـاء: سـفـر  (2)

 . 12: 48سـفـر اشعـيـاء:  (3)

 24: 44اشعـيـاء: سـفـر  (4)

الـتـلـمـود عـرض شـامـل للـتـلـمـود وتـعـالـيـم الـحـاخـامـات حـول: اإخـالق, اإداب, الـتـقـالـيـد, الـقضـاء,    (5)

 . 52: 2005 1آ. كـوهن, تـرجـمـة جـاك مـارتـ , نـقـلـه الى الـعـربـيـة سـلـيـم طنـوس, دار الـخـيـام, ط 

 .54يـنـظـر: الـمـصـدر نـفـسـه:   (6)

الـوضعـيـة, طـارق يـنـظـر:    (7) الـسـمـاويـة واإديـان  مـقـارنة اإديـان دراسة فـ  عـقـائد ومـصـادر اإديـان 

 . 67الـسـعـدي: 
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 (: بـيـن الـقـر)ا لـذبـحاوإ: ا

ألـذبـاا  تـقـديـمأن    نـجـد ث  حـي ـتاب لـكا  فـ ه  كـرذ   يـكثـرد  لـيـهـوا  عـنـد   عـائشـااً  مـرئح 

ولـمـقـد ا أ  نـجـد س،  انـوأن  الـذبـااع  انـاا لـحـيـوا  مـن  بـيـناقـرم  تـقـد   لـتـ ئح  او  أو لـبـقـوت,  ل, 

 م.  لـطعـااع انـوأ مـنع نـو, أو أي لـعـسـلا

أك اإهـذ   ثـر ن    تـرتـبـط   لـسـفـرا  يـنـظمـهـا  لـتـ ا  يـنالالوي  سـفـر  فـ   نـجـدهـار  مـوه 

وبـالـك وبـاسـمـهـم  عـ د   لـذلـ هنة,  ايـقـد   كـيـف  مـنـهـا،  الـكم  ولـذبـيـحاهن  اشـرة,  ئح  لـذبـاوط 

 . بـيـنالـقـرا كـذلـ ر, ولـطـيـو, والـغـنـم، والـعجـلا مـن

ان نـسب إقـر : إذا  لـهـم  قـلو  يـلائسـرا   بـنـي  كـلـم":  تـيـةاآل  يـةآلبـا   يـنالالوي   سـفـر  يـفـتـتـح

كان  بـيـنـكـماقـرن  تـقـربـو  لـغـنـموا  لـبـقـرا  فـمـنئم  لـبـهـاا  مـن ب  لـرل  قـربـانـا  مـنـكـم إن   ،

 (1)".يـقـربـه  صـحـيـحـاا كـرفذ لـبـقـرا مـن مـحـرقـة  قـربـانـه

ايـض  نـاه الـنـو األولى    عـد ا لـقـوع  الـذبـيـحع  اذا  فـا,  لـمـقـدمـةة    مـن ع  نـوة  لـذبـيـحكانت 

د  لـيـهـوا  عـنـد   حـيـة ة, او األضلـذبـيـحع اتـتـنـو ، ولـغـنـم, والـبـقـرا  مـنن  فـتـكـو ئم,  لـبـهـااع انـوأ

  (2).حـيـةاألض تـلـ  تـقـديـم مـند لـمـنـشـوض الـغـرف ابـاختـال

ابـيـحذ  هـياألولى   لتـقـد و  :لـمـحـرقـة ة  ولـهال  ضـا, ور لـطـاعـةم  ا  كـرذ   مـن  مـقـدمـة  هـ ، 

  خ افـرم, أو ألـيـمـا ا  مـن، أو  لـغـنـما  مـن, أو  لـبـقـرا  مـن   -ب  لـعـيـوا  مـن  خـالـيـاأي    -  صـحـيـح

مذ عـلاهن  لـكا  يـقـدمـهـام،  لـحـمـاا وكان  لـنـحـاسـ ا  لـمـحـرقـةا  بـحى  ة  بـيـح ذ   تـقـديـمم  يـلـز، 

ى  حـت  لـيـلل الطـو   بـحذ لـمى اعـلة  مـوقـد ة  لـذبـيـحا  تـظـلاء، ومـس  كـلح, وصـبـا  كـل  مـحـرقـة

 . تـطـفـاوام إ لـد ى اعـلة مـتـقـد  بـحذ لـمر افـنـاح، لـصـبـاا

  عـن ا  تـعـبـيـرو  بـفضـلـه  فـااعـتـروا  لـها  شـكـر  لـهم لتـقـد   :مـةلـسـالة ابـيـح ذ  فـهـي  نـيـةالـثا

ة  لـذبـيـحش دم ايـر، و عـيـب   كـل  مـنة  لـصـحـيـحا  لـغـنـمأو ا  لـبـقـرى انـث أ  مـنم  تـقـد كة، ولـشـرا

ء شـ   مـنـهـاى  يـبـق، وإ  تـقـديـمـهـام  يـو  فـ   يـاكـلة  لـذبـيـحا  بـاقـ ا، و مـسـتـديـر  بـحذ لـمى اعـل

ا وكان  لـصـبـا لى  ألـذبـيـحا  مـعم  يـقـد ح،  فقـرة  بزمـلـتـو  طـيـراص  فقـاور  يـت تة    مـع   طـيـرق 

 . خـمـيـرز خـباص قـرأ

ابـيـحذ  هـية  لـثالـثا لتـقـد   ئة:لـخطـية  الـسـهـوا  خطـايـا  عـن  لـتـكـفـيـرم  أو   عـنـد   لـجـهـل, 

، صـحـيـحـاًرا  ثـون  تـكـوة  فـالـذبـيـح,  لـجـمـاعـةا  كـلاهن, أو  لـكا  خطـان أفـا،  لـخطـاف اتـشـااك

أ ا  حـد أ  خطـاوأن  ألـمـاا  مـن  تـيـسة  فـالـذبـيـح,  لـشعـب رؤساء  و ن   عـامـة  مـن  حـد أ  خطـاعز، 

 م. حـمـا فـرخـ أو  يـمـامـتـيـنن أو لـضـا عز, أو الـمـاى انـثن أتـكـو ة فـالـذبـيـح, لـشعـب ا

رانـوك  نـاه وبـعع  البـيـحذ   هـو,  لتـقـد   : ثـمة  وثـماإل   عـن  لـتـكـفـيـرم  , لـتـكـفـيـرل  هـ  ، 

يحـي  لـتـعـويـض وا اعـو ث  وبـه  خطـاأ  مـا  عـنطئ  لـمـخض  كيـقـد   فـيـهـا،  أو  بـشم  روف خ, 

 م.حـمـا فـرخـاان, أو يـمـامـت, أو  صـحـيـح

 د: عـيـا: اإ نـبـاثا

 : سـمالـمـود, واعـيـاه اإ هـذ  فـاهـم, سـمـهـمامـو, وهـمد عـيـاا

ن أن  يـزعـمـوم  يـو   نـهى راحة أل بـمـعـن،  نـيـةالـعـبـرا  فـ ت"  شـبـا"  هـو و   ت:لـسـبم ايـو-1

التـعـا  -  فـيـهاح  سـتـرا  لـهال وفـيـهاحة  سـتـرإبـاده  عـبـا  مـروأ  -  قـولـهـم   عـن  لـهلى  ركه, بـا, 

ايـو  شـمـسوب  غـر   مـن  مـدتـهو ايـو  شـمـسوب  غـر  لى    لـجـمـعـةم  ولـسـبم  أجـعـلـوت،    هـم ا 

بة لـمـنـسـوا  لـعـشـرا  لـوصـايـاا  فـ   صـريـحـا  مـر ء األجـا  لـ  ، بذ عـمـلأي    عـن  لـكـفئره اعـاش

 

 . 2: 1الالوييـن: سـفـر  (1)

يـنـظـر: مـن تـفـسـيـرات وتامـالت اإبـاء واإولـيـن الالوييـن, تادريـس يعـقـوب مـلـطـ , الـنـاشـر كـنـيـسة   (2)

 . 11م:   1984الـشهـيـد مـارجـرجـيـس بـسـبـورتـنـج, الـمـطبـعـة اإنـبـاء رويـس )اإوفـسـت( بـالـعـبـاسـيـة, 
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ي  تـعـد …" و  لـ   عـمـالً   فـيـه  تـصـنـع   إ  لـهب  لـرت لسـب  بـعالـسم ا لـيـو" وا  سى  مـو لى  

 (1).عـنـدهـم  لـخطـايـاأعظم ا مـن عـتـبـري فـيـه لـعـمـلت, والـسـبا

 مـنأ  تـبـد م  يـاأ  سـبـعـة  مـدتـه، ولـفطـيـرا  عـيـد ع, ولـربـيا  عـيـد ى  يـسـم  : لـفـصـحا  عـيـد  -2

  يـل ائسـر   بـنـ ة  نـجـاى  لـذكـرًء  حـيـاد  لـيـهـوا  يـقـيـمـهان، و نـيـس  هـر ش  مـن  عـشـر  لـخـامـسا

و فـرعـو   مـن وطمـصـر  فـ   يـةد لـعـبـوا  مـن  صـهـم خـالن,  اعـل  تـوجـب   قـوسـه,  أن لـيـهـوى  د 

ولـفطـيـرا  جـيـنع  مـنز  لـخـبا  فـيـها  يـاكـلـو األد يـتـلـو،  وعـيـةن  ايـقـيـمـو ,  ات,  لـصـلـون 

 قـصـة  هـ  ، ولـفـصـحا  يـة حكا  فـيـهـا  تـقـص ئدة  مـاى  عـلن  يـجـتـمـعـو، و بـيـنالـقـرن ايـحـرقـو و

 (2).مـصـر مـن جـهـمروخن بـا   سى  مـو مـع يـلائسـر  لـبـنـ ث حـد  مـا

ايـو  -3 الـيـوا  هـوان:  لـغـفـر, والـتـكـفـيـرم    هـم أ  مـن  هـو، وتـشـريـن  هـرش  مـن  لـعـاشـرم 

  جـبـل   مـن  سى  مـوول  نـزى  كـرذ   عـنـدهـم  هـو، وعـنـدهـمة  لـسـنم ايـاس أقـد ، وأهـمد عـيـاأ

  تـهـم د عـبـا  فـ   تـهـمئخطـي   لـهـم  غـفـر  قـد   لـهأن ال  فـيـه  لـهـم  عـلـن، وأعـةيلـشـره امـعء, وسـيـنـا

ولـعجـلل اغـر  قـبـلأ  يـبـد ،  الـيـوا  مـن  لـشـمـسوب  وتـشـريـن  مـن  سـعالـتم    مـا  لى    يـسـتـمـر، 

اغـر  بـعـد  الـيـو وب  ولـ الـتم  ولـصـيـاا  فـيـه  لـهـمع  يـشـر .    عـن ة  لـمغـفـرا  فـيـهن  يـطـلـبـو م 

 (3) هنة.لـكا يـهـايؤد  جـمـاعـيـةة صـال فـ د، لـيـهـوا فـعـلـهـا لـتـ ب الـذنـوا

ت  كـرذ   لـهـمثت  حـد   لـتـ اث احـد ض األبـعت ب بـمـنـاسـبـاة  مـرتـبـطرى  خد أعـيـاأ   عـنـدهـم

 : يـن يلـمـصـرا مـنص خـالم اإيـوم يـا ه اإهـذ  مـنراة لـتـوا فـ 

إِ لـرا" إِ تـتـقـيَك  لـهبَّ  َك، وَ فـخ  هـو .  تـحـلـف  بـاسـمـه، وَ تـلـتـصـق  بـه، وَ تـعـبـده   يـا.    هـو ر 

  (4)َك".عـيـنـا صـرتـهـاأَبْ  لـتـيِوَف الـمـخـائَِم َوالـعظـاا تـلـكَك مـع صـنـعي لـذ َك الـهإِ 

أ  لـهآ  لـنـعـبـدبَّ  لـر َك اتـرأَْن نَ   لـنـا  حـاشـاا: »قـالـووَ   لـشعـبَب افـاجـا" بَّ لـرألَنَّ ا  َرى،  خةً 

أَ لـذ ا  هـو  لـهنـاإِ  َوايـةدِ لـعـبـوا  بـيـت  مـن  مـصـرأَْرِض    مـن  نـاءَ بـاَوآ  صـعـدنـا ي    عـمـلي  لـذ، 

أَ مـاأَ  ايـااآل  تـلـك  عـيـننـاَم  وَ يـمـةظِ لـعِت    فـي وَ   فـيـهـا  سـرنـا  لـتـيا  لـطـريـقا  كـل  فـي  نـاظَ حـف، 

اجـمـي الـشعـوعِ  ِب،  لـشعـوَع اجـمـي  مـامـنـاأَ   مـنبُّ  لـرَد اطـر. وَ سـطهـموَ   فـي  عـبـرنـا  لـذيـنِب 

ع  يـشـوَل  فـقـا  «.  لـهنـاإِ   هـو  نـهبَّ ألَ لـرا  نـعـبـد  يـضـاأَ   فـنـحـناألَْرَض.    كـنـيـنالـسا  يـنِري ِ مـو َواألَ 

وَن أَْن  تـقـد : »الَ  لـشعـبلِ   نـوبـكـم ذ    غـفـر. الَ يَ هـوٌر  غـيـو   لـهَوإِ وٌس  قـد  لـهإِ   نـه بَّ ألَ لـروا اتـعـبـدر 

َوإِذَا  خطـايـاكـموَ  وَ لـرا  تـمكْ تـر.  إِ فـيـسـي  يـرجـعةً  غـريـب ةً  لـه آ  عـبـدتـمبَّ    يـفـنـيـكـم وَ   لـيـكـمء  

أَ   بـعـد ع   يـشـوَل  فـقـا  «.  نـعـبـدبَّ  لـرا  بـلَع: » الَ.  لـيـشـو  لـشعـب َل افـقـا  «.  لـيـكـمإِ   حـسـن أَْن 

»أَنْ لـشعـبلِ  أَ عـلٌد  هـوش    تـم:  وه «. لـتـعـبـدبَّ  لـرا  نـفـسـكـمألَ   ختـرتـما   قـد  نـكـمأَ   نـفـسـكـمى 

»فـقـالـو افـا»  ٌد«.  هـوش    نـحـنا:  اآلنـزعـوآلَن  الـها  الـغـريـبةَ  ا  مـيـلـوَوأَ   سـطكـموَ   فـي  لـتـيةَ 

ِ إِ لـرإِلَى ا  قـلـوبـكـم   لـصـوتـه وَ   نـعـبـد  لـهنـابَّ إِ لـرَع: »الـيـشـو  لـشعـبَل افـقـا«.  يـل ائِ سـرإِ   لـهب 

  (5) ".نـسـمـع

 لـهع الشـر تـحكـيـما: لـثثا

 

 -دراسات فـ  األديـان الـيـهـوديـة والـنـصـرانـيـة, سـعـود بـن عـبـد الـعزيـز الـخـلـف الـمـحـقق:  يـنـظـر: (1)

الـنـاشـر: مـكتـبة أضـواء الـسـلـف، الـريـاض، الـممـلـكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ط: الـرابـعـة،  

 . 1/136م:  2004هـ/ 1425

 . 317:  يـنـظـر: الـمـصـدر نـفـسـه (2)

يـنـظـر: نـقـد اإديـان عـنـد ابـ  الـريـحـان الـبـيـرونـ , د. عـمـر سـكا, الـنـاشـر مـركز نـمـاء للـبـحـوث  (3)

 . 315: 2021والـنـشـر , ط: اإولى 

 . 20:  10سـفـر الـتثتـيـة:  (4)

 . 16: 24يـشـوع: سـفـر  (5)
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اإ ان    سى  مـو  عـةيشـرى  عـلت  لـحـاخـامـا ا  خـلـهي اد لـذ ا  لـتـحـريـفا  مـن  لـرغـمى اعـل

  حـسـب  فـهـ ر,  لـعصـوا  مـرى  عـلاحكام    مـن  فـيـهـاورد    بـمـا  تـطبـيـقهـاب  مـتـمـسـكـيـند  لـيـهـوا

 (1)ت.لـمـعـامـال ود والـحـد ا فـ  لـتـطبـيـقة اجـب , واهـمد عـتـقـاا

 : عـلـيـهـم لـهال هـاضفـر لـتـ ا عـةي لـشـرألحكام, وابـاوا يـاخـذ ى ان عـلراة لـتـواكدت ا فـقـد 

بُّ لـرا  لـكظ   يـحـف،  تـعـمـلـونـهـاَن وَ تـحـفظـو األَْحَكاَم وَ ِه  هـذَن  تـسـمـعـو  نـكـمأَ   جـلأَ   مـن"وَ 

الـهإِ  َوالِ لـعَك  ال حـسْهَد  وَ بـاآل  قـسـمأَ   لـذيـناَن  وَ يـبـاوَ   يـحـبـكئَِك،  وَ يـكثـرِرك َك  ةَ  ثـمـر ِرك   يـبـاَك 

أَْرِضَك:  ثـمـروَ   بـطنـك ى األَْرِض  عـل،  غـنـمـكَث  نـاَوإِ َك  بـقـرَونِتَاَج    يـتـكَك َوزَ خـمـرَك وَ قـمـحةَ 

أَ بـاآل  قـسـمأَ   لـتـيا اجـمـيَق  فـو ن   تـكـوَرًكا  مـبـا.  يـاهـاإِ   طـيـكي عْ   نـهئَِك  الَ  لـشعـوعِ  ن   يـكـوِب. 

 مـصـرأَْدَواِء    كـلٍض، وَ مـر  كـل  عـنـكبُّ  لـردُّ ايـر. وَ مـكئِ بـهـا  فـيَوالَ    فـيـك  عـاقـرَوالَ    عـقـيـم

الـرا َوتَأْ ضـيـكغِ مـب  كـلى  عـل  يـجـعـلـهـا  بـل،  عـلـيـك  هـاع  يـضالَ    عـرفـتـهـا  لـتـيِديئَِة    كـل   كـل. 

إِ لـرا  لـذيـنِب ا لـشعـوا ،  لـهتـهـمآ  تـعـبـدَوالَ    عـلـيـهـم َك  عـيـنـا  تـشـفـق. الَ  لـيـكإِ   يـدفـعَك  لـهبُّ 

ذ إِْن  لـكٌك  شـر  لـكألَنَّ  هؤ  قـلـبـك  فـي  قـلـت.  ا:  أَكْ لـشعـوالَِء  أَْن قـدأَ   كـيـف.  مـنـي  ثـرب   ر  

.  يـني ِ لـمـصـرعِ ابـجـمـيَن وَ بـفـرعـوَك  لـهبُّ إِ لـرا  فـعـلـه  مـا  كـر. اذْ مـنـهـم  تـخـف  فـالَ   ؟  هـمدَ طـرأَ 

َراَع  لـذةَ َوالـشـديـدا  لـيـدئَِب َوا لـعجـاِت َوايـا َك، َواآلعـيـنـا  صـرتـهـاأَبْ   لـتـيا  يـمـةظِ لـعِرَب ا لـتـجـاا

إِ لـرَرَجَك اخأَ   بـهـا  لـتـيا  لـرفـيعـةا إِ لـرا  يـفـعـلا  كـذَك. هلـهبُّ  ابـجـمـيَك  لـهبُّ   لـتـي ِب الـشعـوعِ 

 (2) ".جـههـاوَ  مـنئٌِف خـاأَْنَت 

اتـنـسأَْن    مـنْز  حـتـر"اِ إِ لـرى  َوالَ  لـهبَّ  وَ تـحـفَك  َوأَْحَكاصـايـاَظ  افـروَ   مـهه    نـاأَ   لـتـيائَِضه  

َك  بـقـر ْت ثـرَوكَ  َت، سـكـنةً وَ جـيـدتًا بـيـو بـنـيـتوَ  شـبـعـتوَ  كـلـتَم. ِلئاَلَّ إِذَا أَ لـيـوا  بـهـا صـيـكأ و

َوكَ غـنـمـكوَ  َوالـفا  لـكْت  ثـر،  ة   َوكَ لـذضَّ  ، اتـنـسوَ   قـلـبـك  يـرتـفـع  ،  لـك  مـا  كـل  ثـرَهب  بَّ لـرى 

ا لـهإِ  َساَر  لـذا  ،  يـةدِ لـعـبـوا  بـيـت  مـن  مـصـرأَْرِض    مـنَرَجَك  خأَ ي  لـذَك   لـقـفـرا  فـي  بـك ي 

أَ لـذٌء. امـا  لـيـسث   حـيِرَب َوَعَطٍش  عـقـاوَ   مـحـرقـةٍت  حـيـااِن  مـكِف،  لـمـخـوا   يـمظِ لـعا َرَج خي 

اصـخ  مـنًء  مـا  لـك الـصـوَرِة  أَطْ لـذاِن.  َك،  بـاآ  عـرفـهيَ   لـم ي  لـذا  لـمـنا  لـبـريـةا  فـي  عـمـكي  ؤ 

َوِلئاَلَّ  تـكرَ خآ  فـي  لـيـكإِ   يـحـسـن  لـكـي،  يـجـربـكوَ   لـكي ذِ   لـكـي  قـوتـي :  قـلـبـك  فـيَل  تـقـو. 

ةً قـو  طـيـكي ي عْ لـذا  هـو  نـهَك، أَ لـهبَّ إِ لـرا  كـر اذْ   بـلَوةَ.  لـثـرِه اهـذ  لـي   نـعـتَي اْصطَ يـدَرة   قـدوَ 

 نـسـيـت ِم. َوإِْن  لـيـوا اهـذ  فـي  كـمـائَِك  بـاآل  قـسـمي أَ لـذْهِدِه ابـع  يـفـي  لـكـيَوِة،  لـثـرعِ انـاالْصطِ 

  نـكـم َم أَ لـيـوا  عـلـيـكـم، أ ْشِهد   لـهـاَت  سـجـدوَ   عـبـدتـهـاَرى وَ خٍة أ  لـهَك، َوذََهْبَت َوَراَء آ لـهبَّ إِ لـرا

الَ  تـبـيـد َكامـحـاوَن  الـشعـولَةَ.  ألَ تـبـيـد  كـذلـك   مـامـكـمأَ   مـنبُّ  لـر ا  يـبـيـدهـم  ـنلـذيِب   جـلوَن، 

ِ إِ لـرِل ا لـقـوا تـسـمـعـو لـم نـكـمأَ   (3)".لـهكـمب 

 

 

 يـة دلـيـهـوا فـي لـديـن ى اعـلوز لـتـجـابة ردع اعـقـو: نـيالـثا  لـمـطـلـبا

 دي:لـيـهـوا لـفـكـرا فـي لـديـنا  عـنع لـدفـااوال: ا

كنـصـو رة  لـتـوا  فـ ء  جـا اعـل  يـلائسـرا  بـنـ ث  تـحة  ثـيـرص  كانت  فـتد  لـجـهـاى    مـن ارة 

 : عـنـهـاع لـدفـاا  جـلا مـندة, وتارة لـمـوعـول الى اإرض ا لـدخـوا جـلا

شَ خإِذَا  " ِه  عـدَربَِة  لـمـحـا  عـبـكَرَج  ِ وَ فـيـه  تـرسـلـهـمي  لـذا  لـطـريـقا  فـيو  إِلَى  صـلـو،  ا 

ِ  لـرا الـمـديـنا  نـحـوب   مـن   فـاسـمـع  ،  سـمـكال  بـنـيـتـهي  لـذا  لـبـيـتَوا  ختـرتـهـاا  لـتـيِة 

 

الـيـهـوديـة    (1) الـنـاشـر مؤسسة يـنـظـر: ابـحـاث فـ  الـشـرائع  والـنـصـرانـيـة واإسـالم, فؤاد عـبـدالـمـنـعـم, 

الـجـامـعـة,   , مـحـمـد  -دراسة وصـفـيـة مـقـارنة–, ويـنـظـر: تاريـخ اإديـان  48م:  1994-هـــ    1414شـبـاب 

 . 194, الـقـاهـرة: 2002خـلـيـفـة حـسـن, الـنـاشـر دار الـثقـافـة  

 . 12:  7 الـتثـنـيـة:سـفـر  (2)

 . 11:  8الـتثـنـيـة: سـفـر  (3)
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قَ   هـمعَ ضـرَوتَ   تـهـم صـالَ ِء  لـسـمـاا أَ   .  هـمءَ ضـاَواْقِض  إِ خطـاإِذَا  ألَ لـيـكوا  الَ  نـسإِ   لـيـس  نـه،  اٌن 

َوَغِضْبَت  يـخ  ، امـاأَ   فـعـتـهـمَودَ   عـلـيـهـمِطئ  ِ  لـعـدَم  َساسـبـاهـموَ و  ا  بـوهـم،  أَْرِض  ، لـعـدإِلَى  ِ و 

أَْو  بـعـيـد إِلَى  فـا  ةً،  قـريـب ةً  َردُّوا  ا  فـي  قـلـوبـهـمذَا  إِ يـسـبـو  لـتـياألَْرِض  ا جـعـوَورَ   لـيـهـاَن 

إِ ضـرعـوَوتَ  ا جـعـوَورَ   .  نـبـنـاَوأَذْ   عـوجـنـاوَ   خطـانـا أَ   قـد:  لـيـنئِ قـا  سـبـيـهـمأَْرِض    فـي  لـيـكا 

أَ   فـي  نـفـسـهـمأَ   كـل  مـنوَ   قـلـوبـهـم  كـل  مـن  لـيـكإِ  وَ سـبـوهـم  لـذيـنا   هـمائِ عـدأَْرِض  ا  صـلـو، 

الـمـديـنا  نـحـو،  هـمئِ بـاآل  طـيـتأَعْ   لـتـيا  هـمأَْرِض   نـحـو  لـيـكإِ  َواختـرا  لـتـيِة  ي  لـذا  لـبـيـتَت 

َواْقِض    هـمعَ ضـرَوتَ   تـهـمصـالَ َك  سـكـنـااِن  مـكِء  لـسـمـاا  فـي   فـاسـمـع  ،  سـمـكال  بـنـيـت

وَ لـيـك إِ   بـهوا  خطـاأَ   مـا  لـشعـبـك  غـفـرَوا  ،  هـمءَ ضـاقَ  ذ  جـمـي،    بـهـاا  نـبـوأَذْ   لـتـيا  نـوبـهـمَع 

 لـذيـناث َك امـيـروَ   عـبـكشَ   نـهـمألَ   ،  فـيـرحـمـوهـم  سـبـوهـم  لـذيـنَم امـاأَ   حـمـةرَ   هـم، َوأَْعطِ لـيـكإِ 

عِ ضـرتَ   نـحـو  مـفـتـوحـتـيـنَك  عـيـنـاَن  لـتـكـو  .  لـحـديـدِر اكـو  سـطوَ   مـن،  مـصـر  مـن  جـترَ خأَ 

َوتَ عـبـد شَ ضـرَك  أَْنَت    نـكألَ   ،  يـدعـونـك  مـا  كـل  فـي   لـيـهـمإِ   فـتـصـغـي،  يـلائِ سـرإِ   عـبـكعِ 

ش  جـمـي  مـناثًا  مـيـر  لـك  تـهـمزْ فـرأَ  ا عـوعِ  األَْرِض،  َك عـبـدَسى  مـو  يـد   عـن  مـتِء.َّ  لـسـمـاِب 

".لـري ايـاسـيـد مـصـر مـن نـاءَ بـاَراِجَك آخإِ  عـنـد  (1)بَّ

 ب. لـرا بـوصـايـةام لـتـزاإ مـعد لـجـهـاى اعـلث لـحى اعـلث لـح ا لـنـص ا اهـذ  فـ ى نـر

،  عـنـه  عـفـي  قـد  ثـمـهـا، أَنَّ إِ كـمـل  قـد  هـادَ جـهـانَّ  بـا  هـاد ونـاوَ   شـلـيـمأ ور    قـلـبا  طـيـبـو"

ِض لـرا  يـد  مـن  قـبـلـت  قـد  نـهـاأَ  ذا يـهـوب  صـحـاا  هـماقعفـو  خطـايـاهـا  كـل  عـن   عـفـيـنِب  

وابـالـدعـا ولـصـلـوء  كايـقـاتـلـو  هـم  فـيـمـاات  اليـصـلـوا  نـون  الى    قـلـوبـهـم   فـي  لـهن 

  لـمـا و  نـصـرتـهو  لـهال  بـمـحضـرل  لـتـهـلا  غـايـة  فـي  هـمو  لـفـاا  ثـيـنثـالة وخـمـسا  فـصـرعـو

ل  يـقـو (.هـمئ بـاان ابـلـس  يـمظلـعا   لـمـلـكا اسـبـحـو  مـبتـهجـيـنا  جـعـود ورلـجـهـاا  مـنا  فـرغـو

 شـلـيـم الى اور  حـمـلـهـمـاو  تـفـهك  مـعه  يـد ر ونـو انـكطع راس  بـق  مـرذا ايـهـوان    ثـم: )  لـنـصا

دنـاالى ه  بـلـغ  لـمـاو اقـاهنة ولـكوا  مـتـها   بـنـي  عـاك  امـام   فـي   لـذيـنا  سـتـحضـروا  بـحذلـمم 

انـوانـكراس    هـموارا  لـقـلـعـةا قطع    ثـما  مـتـجـبـر  مـدهـا  لـتـيا  لـفـاجـرا  لـكذ  يـدو  لـفـاحـشر 

انـوانـكان  لـس قطيـقن  بـا  مـروا  لـمـنـافـقر  ايـطـرو  عـاطع  الى  ولـطـيـوح   لـكذ  يـد  تـعـلـقر 

 (2)".لـهـيـكـله اتـجـا حـمـقاال

ن  فـيـجـب  هنـوان  امـسا  سـتغـلـوا  يـلائسـرا  بـنـ ان    نـاه  اتـفـر  فـ د  لـجـهـاالة    هـم د حـقـايغ 

 . عـاقـبـهـم, وقطع  يـنرخدة اإبـاع الى اتـد  لـتـ ص الـنـصـوا تـحـريـفل خـال مـن

 لـمـحـرفـيـن : ردع انـيـاثا

الـكـالا  كـل" أولـذ م  ال  لـتـعـمـلـوا  حـرصـوا  بـه  صـيـكـمي   تـنـقـص وال    عـلـيـهد  تـزه. 

 (3) ".مـنـه

أَ  أَ سـراَك  غـو"َوإِذَا    صـاحـبـك، أَْو  نـكأَة  ِحضْ مـرأَِو ا  بـنتـكأَِو ا  بـنـك، أَِو امـكأ    بـنَك اخـوا 

مِ لـذا وَ قـا  نـفـسـك  ثـلي  نَْذَهب   أ  لـهآ  نـعـبـدئاِلً:  آ  تـعـرفـهـا  لـمَرى  خةً  َوالَ  َك  بـاأَْنَت  ِة لـهآ  مـنؤ 

ا لـشعـوا ا حـولـك  لـذيـنِب  ا  مـنـك  لـقـريـبـيـن،  إِلَى  قـصـاأَ   مـن،  عـنـك  لـبـعـيـديـنأَِو  األَْرِض  ِء 

َوالَ  عـلـيـه  عـيـنـك  تـشـفـقَوالَ    لـه  تـسـمـعَوالَ    مـنـهَض  تـر  فـالَ ،  هـائِ قـصـاأَ  َوالَ    لـهقَّ  تـر، 

الً   عـلـيـهن  تـكـوَك يـد. تـقـتـلـه قـتـالً  بـله ، تـسـتـر ا.  خـيـرأَ  لـشعـبعِ اجـمـيي يـدأَ  ثـم، لـقـتـلـهأَوَّ

ِ إِ لـرا  عـنَحَك  يـطـوأَْن    لـتـمـسا  نـهَت، ألَ يـمـوى  حـتَرِة  بـالـحـجـا  تـرجـمـه َرَجَك خي أَ لـذَك الـهب 

يَ يـخـافـووَ   يـلائِ سـرع  إِ جـمـي  فـيـسـمـع.  يـةدِ لـعـبـوا  بـيـت  مـن  مـصـرأَْرِض    مـن د وَن عـوَن، َوالَ 

 (4) .َك"سـطوَ  فـي لـشـريـرا مـرا األَ هـذ ثـلَن مِ عـمـلـويَ 

 

 .44: 8الـمـلـوك اإول: سـفـر  (1)

 . 2: 40اشعـيـاء: سـفـر  (2)

 . 32: 12الـتثـنـيـة: سـفـر  (3)

 . 11-6: 13الـتثـنـيـة: سـفـر  (4)
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م لـسـالا  عـلـيـهسى  مـو  عـةيشـرظ  حـفالى    عـت د   لـتـ ص الـنـصـود اجـوو  مـن  غـمى رعـل

 عـة يبـشـر  تـعـبـث   حـت ورا  لـيـها  تـصـغـ   لـم  يـلائسـرا  بـنـ ب  قـلـواوة  قـساء اإ ان  هـواإ  مـن

 (1).لـدنـيـويـةا لـشخـصـيـةا مـصـالـحـهـم حـسـب  سى  مـو

 نـيـة ابـالـنـصـر لـديـنظ احـف: لـثالـثث الـمـبـحا

 لـديـن ظ احـفاالول: وسائل  لـمـطـلـبا

 لـتـوحـيـداوال: ا

، وكانت  حـد وا لـهدة  عـبـا لى   تـدعـو  تـوحـيـد نة يـا د   صـلاأل  فـ كانت   نـيـةالـنـصـرنة الـديـاا

اعـقـيـد  اعـبـهش  بـكـل  مـلالـكا  لـتـوحـيـد ا  –ث  بـع  عـنـدمـا    لـمـسـيـحة   فـ   لـتـوحـيـد ، 

  لـه ال  هـوء  لـسـمـااألرض, وا  فـخـالـق،  لـتـكـويـنا  فـ   لـتـوحـيـد ، والـه  إ ال  عـبـد ي  فـالدة،  لـعـبـاا

امـر  سـبـحـانـه  تـهذا  فـلـيـسـتت،  لـصـفـاات, والـذا  فـ   لـتـوحـيـد ه، واحـد و  لـمـسـيـحكبة، وأن 

 .(2)لـهال  عـنـد  مـنل سـور هـو نـمـا 

 .مـنـهـاا جزء هـذ و لـتـحـريـفا مـن  نـجـت  لـتـ ا نـجـيـلاإ فـ ص  لـنـصـوتأكده ا مـاا هـذ و

الَ  لـقـدمـالِ   قـيـل  نـهأَ   سـمـعـتـم  يـضـا"أَ  لِ   بـل،  تـحـنـثِء:  أَ لـرأَْوِف   ِ   نـاأَ   مـاَوأَ   .  مـكاقـسب 

الَ  لـكـمل   فـاقـو اتـحـلـفـو:  الَ  لـبا  ألَ بـالـسـمـاتَّةَ،  ألَ بـا َوالَ    ،  لـهال  كـرسـي  نـهـاِء   نـهـاألَْرِض 

الَ   نـك، ألَ سـكأْ بـر  تـحـلـفَوالَ    .  يـمظِ لـعا  لـمـلـكة  امـديـن   نـهـاألَ   شـلـيـمور  بـا، َوالَ  قـدمـيـهِطئ   مـو

 (3)َداَء".سـوَء أَْو بـيـضـاةً حـدةً َواعـرشَ  تـجـعـلر  أَْن تـقـد

»يـسـو  لـهَل  فـقـا" َوا   صـالـحـا  حـدأَ   لـيـس؟  صـالـحـا  تـدعـونـيذَا  لـمـاع :    هـو وَ   حـدإِالَّ 

  (4) ".لـهال

  كـمَن! أََراثـيـنـويـو ل  األَ لـرجـاا  يـهـاَل: »أَ قـاَس وَ بـاغـوَس  يـوأَرِ   سـطوَ   فـي  بـولـس  فـوقـف"

َ   جـهوَ   كـل  مـن ، تـكـمَدامـعـبـوإِلَى    نـظـراز  َوأَ جـتت  أَ كـن  بـيـنـمـا  نـي ألَنَّ   ا،  ثـيـرَن كَ مـتـديـنـو  نـكـمَكأ

أَ جـدوَ  »لِ عـلـيـه  مـكتـوبـا  بـحـاَمذْ   يـضـات     تـمَوأَنْ   تـتـقـونـهي  فـالـذل«.  مـجـهـو  لـه: 

 هـوا، إِْذ  هـذ،  فـيـه  مـا  كـلوَ   لـعـالـم ا  خـلـقي  لـذا   لـهالِ   .  بـه  لـكـم ِدي  نـاأ    نـاا أَ هـذ،  تـجـهـلـونـه

ا الَ  لـسـمـاَربُّ  َواألَْرِض،  ِدي  بـايـام   يـخـدَوالَ    ِدي،  يـاألَ بـا  ـنـوعـةمـص   هـيـاكـل  فـي  يـسـكـنِء 

َ لـنـاا   صـنـع وَ   ٍء.  شـي  كـلا وَ نـفـسةً وَ حـيـاَع  لـجـمـيا  طـيي عْ   هـوٍء، إِْذ  شـياٌج إِلَى  مـحـت  نـهِس َكأ

َوا  مـن وَ   جـهوَ   كـلى  عـل َن  يـسـكـنـوِس  لـنـاا  مـن  مـةأ    كـل  حـدَدٍم  ِت  قـا ألَوْ بـا  حـتـماألَْرِض، 

وَ لـمـعـيـنا اليـطـلـبـو  لـكـي  ،  مـسـكـنـهـموِد  بـحـدِة   مـع وه ،  فـيـجـد  يـتـلـمـسـونـه  لـعـلـهـم   لـه ا 

   (5)ا".بـعـيـد لـيـس مـنـا حـدَوا كـل عـن نـهأَ 

 شـف كا  يـلائسـرإ  بـيـتإلى   مـرسـل  نـبـي   نـهأ  عـلـمع ولـيـسـو  يـاؤلـره اهـذ  تـجـلـت  لـمـا"و

  لـه ال  لـمـجـد  يـمد عظضـطهـال احـتـمـاا  عـلـيـه   يـتـرتـب  نـه: أ  لـهـائال  قـا  لـكذ  بـكـل  مـهأ  مـريـم

بت : ) جـاا أهـذ   مـريـم  سـمـعـت  فـلـمـا.    يـخـدمـهـاو  مـعهـا  يـقـيـمأن    بـعـد  فـيـمـار  يـقـدال    نـهوأ

ولـقـدا  لـهال  سـما  فـلـيـتـمـجـد  تـولـدأن    قـبـل  لـكذ  بـكـلئت  نـب  نـيإ  بـنـي   يـا  )   لـك ذ  مـنوس 

 (6) ".لـنـبـويـةا  يـفـتـهرس وظلـيـمـا مـهأ عـنع يـسـوف نـصـرم الـيـوا
 

 . 189يـنـظـر: تاريـخ اإديـان, مـحـمـد خـلـيـفـة حـسـن:  (1)

, ويـنـظـر: مـحـاضـرات فـ  الـنـصـرانـيـة )تـبـحث 30اإديـان فـ  الـقـران, مـحـمـود الـشـريـف:  يـنـظـر:    (2)

الـمـقـدسة وفـرقهـم(, مـحـمـد  الـنـصـاري وفـ  كتـبـهـم ومـجـامـعهـم  الـتـ  مـرت عـلـيـهـا عـقـائد  فـ  األدوار 

بـابـ  الـمـعـروف  أحـمـد  بـن  مـصطـفى  بـن  أحـمـد  )الـمـتـوفى:    بـن  الـفـكـر  1394زهـرة  دار  الـنـاشـر:  هـ( 

 . 15م:  1966 -هـ  1381الـقـاهـرة ط: الـثالـثة  –الـعـربـ  

 . 33: 5مـتى: سـفـر  (3)

 . 18:  10مـرقـس: سـفـر  (4)

 . 22:  17اعـمـال الـرسـل: سـفـر  (5)

بـرنـابـا,  (6) الـمـنـار:    انـجـيـل  مـطبـعـة  الـنـاشـر  الـعـربـيـة,  الى  اإنـكـلـيـزيـة  مـن  سـعـادة  خـلـيـل  تـرجـمـة 

 . 10الـفـصـل 
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،   حـيوأ  مـيـتى ، أشـفب وأضـري، أغـيـر  لـه، وال إ  حـدأ  لـهال  نـا ئال: ) أقـا  لـهال  فـتـكـلـم"

 (1) ي (".يـد مـن نـفـسـهذ يـنـقأن  حـدر أيـقـد، وال مـنـهرج خوأ لـجـحـيـمل انـزأ

أن    عـلـيـنـا  يـجـب  نـهع أليـسـو  يـا  قـفل:  عـات  صـواهن بلـكل اقـا ة  لـصـالت اتـهان  لـمـا"و

أمـتـنـاال  تـسـكـيـنـا أنت    مـنف  نـعـر أ يـسـوب  جـا،  داود   نـسـل  مـن   مـريـم  بـنع  يـسـو  نـاع: 

 (2)".لـهإال ال  لـمـجـدام واكـرال يعطى الأن  طـلـبوأ لـهف اليـخـات وسـيـمـو  بـشـر

ح  تـوص  لـنـصـوه ا فـهـذ    لـه دة العـبـا لى    عـال د سـور  نـه، وأ  لـمـسـيـحا  بـشـريـة  لـنـاّضِ

 .(3) لـكـريـمآن الـقـرا بـهء جـا مـا بـيـرك حـد  لى  فـقايـو مـاا هـذ ه، وحـد و

س، أدى لـقـد وح الـر, وا  لـمـسـيـحا  لـوهـيـةل أحـو  لـمـسـيـحـييـنا  بـيـنف  خـالوقع    قـد و

ان  لـ ذ  اتـك لى  الـعـقـيـداس  أ مـبـد م  325ة  سـن   نـيـقـيـة  مـجـمـعر  قـر ث  حـي،  لـمـسـيـحـيـةة 

وألـتثـلـيا أليـتـعـر  لـم  نـفـسـه  لـوقـت ا  فـ    لـكـنـه،  لـمـسـيـحا  لـوهـيـةث،  وح لـرا  لـوهـيـةض 

  هـو س، ولـقـد وح الـرى اعـلف ختـالاإ فـ طة لـنـقه اهـذ  فـ س لـنـال لـحـريـةك اتـر بـلس، لـقـد ا

ا  هـذ   فـ ، ولـقـسـطنـطـيـنـيـةا  مـجـمـع  عـقـد م  381ة  سـن  فـ م، ولـسـالا  عـلـيـه  جـبـريـلطع  بـالـق

أتـقـر  لـمـجـمـعا الـرا  لـوهـيـةرت  وبذ لـقـد وح  ر  فـصـاث،  لـتثـلـيا  عـنـاصـر  تـمـلـت اك  لـ  س، 

واإلـهال  هـواألب   والـمـسـيـحا  بـهن  عـنـووي   بـن،  الـر،  ولـقـد وح   فـ ف  عـري  مـا ر  صـاس، 

 (4)ثة.لـثـالا قـانـيـمألبـا  نـيـةالـنـصـرا

 ئرلـشعـاا قـامـة: انـيـاثا

  فـيـهـا ن  يـقـولـو , و عـنـهـا  لـتـخـلـ ا  يـصـح , وإ  بـهـام  لـقـيـاا  يـجـب ئر  عـا ش  لـمـسـيـحـيـة ّن ل

و مـقـد ائض  فـر  نـهـاأ أ    لـمـسـيـحا  صـفـهـاسة,  امـك الى    تـسـمـوإ    نـهـااإ  ئد  لـعـقـاانة 

اساس  فـالـعـقـا,  لـمـسـيـحـيـةا الـدخـوئد  الـمـسـحـيـةل  ومـةإز  فـانـهـائر  لـشعـاا  مـا,  ى  عـل, 

وبـهـا م  يـقـو أن    لـمـسـيـحـ ا اهـذ ,    مـن   بـهم  تـقـو  مـا  فـهـ ة,  لـكـنـيـسا  هـار مـصـد ئر  لـشعـاه 

واقـوط اجـرس  إن  امـفـهـو  فـ ة  لـكـنـيـساءات؛   نـهـا,  نـفـسـه  لـمـسـيـحا  هـ   لـمـسـيـحـييـنم 

 (5) :مـنـهـاو مـه, ود لـحـمـهه, وجـسـد 

ولـتـعـمـيـد ا اإلـخطـيا  يـمـحـو  هـو:    يـمـكـن إ    نـهو بـد   تـكبـهـاار  خطـيـة  كـلو  صـلـيـةئة 

 ص. لـخـالل ايـنـاان  حـد إ

الـعـشـاا و لـربـانـ ء  الى  يـر:  اإعـيـسء  عـشـامز  امـيتـال  مـع  خـيـرى  اذ   مـعهـم  قـتـسـمذه 

 ذ. لـنـبـيز والـخـبا

اهـذ   تـعـنـ :  حـمـلـهو  لـصـلـيـب ا  تـقـديـس ة بـالـحـيـانة  سـتـهـااإ  عـنـدهـمة  لـشعـيـره 

 ت.لـمـواد لسـتـعـد واإ

 لـهع الشـر تـحكـيـما: لـثثا

وألـتـوا  لـمـسـيـحـيـةا  تـعـد  األسـفـاراة,  انـبـيـار   ومـقـد   تـبـاك  بـقـيـنـالـسِء  ن  يـطـلـقـوسة، 

الـعا  عـلـيـهـا والـيـهـوا  عـةيشـرن  يـتـبـعـواألولى    هـمد هـوع  فـ ا  نـو، وكالـقـديـمهد    لـوصـايـا د, 

أتـظنـو"ال  :  قـولـه    مـريـم  بـنى  عـيـس  عـن، وروى  عـنـدهـم  لـعـشـرا أل  نـيا  ض  نـقجئت 

إلى    لـكـمل  قـوأ  لـحـقا  فـانـي  كـمـلأل  بـلض  نـقجئت أل  مـاء  نـبـيـا( أو األ  عـةيلـشـرس )الـنـامـوا

 

 .29انـجـيـل بـرنـابـا: الـفـصـل   (1)

 .96انـجـيـل بـرنـابـا: الـفـصـل   (2)

واإلسـال  (3) والـمـسـيـحـيـة  الـيـهـوديـة  فـ   واألنـبـيـاء  الـنـبـوة  الـوهـاب:يـنـظـر:  عـبـد  احـمـد  ,  1/82 م, 

 . 193يـنـظـر: اإديـان فـ  الـقـران, مـحـمـود الـشـريـف: 

زهـرة:    (4) ابـو  الـنـصـرانـيـة,  فـ   مـحـاضـرات  مـحـمـود  1/149يـنـظـر:  الـقـران,  فـ   اإديـان  يـنـظـر:   ,

 . 198الـشـريـف:  

الـيـهـوديـة    (5) اإديـان  فـ   دراسات  الـخـلـف:  يـنـظـر:  سـعـود  مـقـارنة    ,343/ 1والـنـصـرانـيـة,  ويـنـظـر: 

 . 221اإديـان دراسة فـ  عـقـائد ومـصـادر اإديـان الـسـمـاويـة والـوضعـيـة, طـارق خـلـيـل الـسـعـدي:  
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اتـزأن   ال  لـسـمـاول  واألرض  واحـرول  يـزء  أو  حـدف  وانـقا  ) لـنـامـوا  مـنة  حـدطة  س 

ا يـكـوى  حـت (    عـةيلـشـرا و(1)"لـكـلن  ،  جـديـد يع  تـشـر ب  ى  عـيـس ت  يـا  لـما  هـذ   جـل أ  مـن, 

ى  عـيـسم  تـمـام اه عـد ن لـمـسـيـحـيـول اعـل, ويمـحالـتـس , والـوصـيـةعظ, والـوا  بـه تـماه   مـا  كـلو

  (2)  :بـقـولـهـميع بـالـتـشـر

 ا.  مـيـت حـرفـاإ  مـحـييـا حـارو عـةيلـشـرأراد ا نـه)أ(  

اهـذ   تـجـنـيـب أراد    نـه)ب(   احـوأ  عـلـيـهـاضه  تـفـر  مـا  عـةيلـشـره  والـزمـاال   مـنان  لـمـكن 

 ير.  تـحـر

أن    نـه)جـ(   ا  مـكـرهـاقه  يـسـو فـالان  نـساإل  حـريـةم  يـحـتـرأراد  لـخضـو لـ لى    عـة يلـشـرع 

 . عـمـالـهجزاء أ فـيـحـرمـه

لجـا  عـةيشـر  فـهـ  وسى  مـو  عـةيشـرى  عـل  كـيـد ألـتت  وممـبـشـر,   عـة يلـشـردة  مـهة, 

 (3)(.مـحـمـد  عـةيشـر) حـقـةإ

 

 لـديـن ى اعـلوز لـتـجـابة ردع اعـقـو: نـيالـثا  لـمـطـلـبا

 نـيالـنـصـرا لـفـكـرا فـي لـديـنا  عـنع لـدفـااوال: ا

مؤكد  جـا  نـمـاا  جـديـد   عـةيبـشـر   يـاتـ   لـم  ى  عـيـس ان    قـلـنـاوان    سـبـق  عـةيلـشـرء 

فسى  مـو ا  بـولـسرسالة    فـ ,  اعـل  فـيـهـايؤكد    نـييـن الـعـبـرالى  ولـجـهـاى  ح  يـمـتـد د, 

الـعا  فـ د  لـجـهـاا أسـقن  يـمـالبـا":  لـقـديـمهد  أرسـوطت   حـولـهـا   طـيـف  مـا  بـعـد  يـحـاار 

رايـمـالبـام.  يـاأ  سـبـعـة ا حـان  إذ  لـعصـاا  مـع  تـهـلـك   لـم  نـيـةالـزب    لـجـاسـوسـيـنا  قـبـلـتة 

وبـسـال أمـام   أقـوذا  أ  لـوقـتا  نـيزعـوي  نـهأل  يـضـال  وجـدعـو  عـنت  خـبـرإن  راق  بـان 

ا  صـنـعـو  مـالـكوا مهـرن قيـمـالبـا  لـذيـنء  انـبـيـاواأل  يـلئصـمـواح وداود ويـفـتن وشـمـشـوو

وا  تـقـو  لـسـيـفا   حـد  مـنا  نـجـور  لـنـاة اقـووا  طـفـاد  أسـواه أفـووا أسـد  عـيـدامـوا  نـالـوا  بـر

 (4)" ءغـربـاش جـيـو ا مـوب هز لـحـرا فـياء شـدروا أصـا عـفض مـن

  ثـوبـه   فـلـيـبـع  سـيـف  لـه  يـكـن  لـم   فـمـناآلن    مـا"وأ  :لـوقـا  نـجـيـلا  فـ ء  جـا  ثـم

   (5) ".سـيـفـاي يـشـتـرو

وحٍ َوا  فـيَن  ثـبتـو"تَ :  فـيـلـبـ   هـلالى ا  بـولـسرسالة    فـ و  بـنـفـس  مـعـا   يـنِهدِ مـجـا،  حـدر 

 (6) ".نـجـيـلِن الِ يـمـاٍة لِ حـدَوا

افـدعـو بلـجـهـاه  كتأ مـوجـو  هـو  عـامـةرة  صـود  ولـديـنا  لـحـمـايـة  صـيـلد   فـ    لـكـن؛ 

الـمغـالـطـاا  مـن  ثـيـرك  ضـمـونـهم الـرا  مـقـاصـد   تـنـافـ   لـتـ ت   سـفـ   مـن  يـةولـسـمـاسالة 

والـدمـال وبـاء,  وسـلـبدات,    ضـد   لـصـلـيـبـيـةا  تـهـمحـمـال  فـ   نـعكـسـت ا  لـتـ ا  غـيـرهـا, 

 د.لـيـهـووا لـمـسـلـمـيـنا ضـد  لـتـفـتـيـشا مـحـاكـم, ولـمـسـلـمـيـنا

 لـمـحـرفـيـن : ردع انـيـاثا

إفـقـاد  عـاا  هـذع  يـسـول  قـا  لـمـا"و أ  نـيل:  امـا أشهد  ى  عـل  كـنسا   كـلء وأشهد  لـسـمـام 

إ اقـا  مـا  كـل  مـنيء  بـر  نـياألرض  ألبـشـر  مـنأعظم    نـيأ  مـن  عـنـيس  لـنـال    بـشـر   نـي، 

ومـرا  مـند  مـولـو اكـس  عـيـشأ  لـهال  لـحكـمضة  عـر أة  لعـر  لـبـشـرائر  الـشـقـاضة  م،  لـعـاء 

 يـمـة ئة عظخطـيت  خطـاأ  قـداهن  لـكا   يـهـاأ  نـكا  بـحضـرتـه  نـفـسـي  تـقـفي  لـذا  لـهال  لـعـمـر

 

 . 17: 5سـفـر مـتى:  (1)

 . 145يـنـظـر: ابـحـاث فـ  الـشـرائع الـيـهـوديـة والـنـصـرانـيـة واإسـالم, فؤاد عـبـدالـمـنـعـم:  (2)

 . 167اإديـان فـ  الـقـران, مـحـمـود الـشـريـف:  (3)

 30: 11الـرسالة الى الـعـبـرانـييـن:  سـفـر (4)

 . 35: 22لـوقـا: سـفـر  (5)

 . 28: 1ـيـلـبـ :  رسالة بـولـس الى اهـل فسـفـر  (6)
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ابـالـقـو ابـهـذ  لـهال  لـيـلـطـف،  قـلـتـهي  لـذل  الـمـديـنه  ال  حـتسة  لـمـقـدة    نـقـمـة   بـهـا  تـحـلى 

 (1) ئة".لـخطـيه الـهـذ يـمـةعظ

 عـلـيـه وا  يـفـتـر, وان إ  تـعـالـيـمـها  يـحـرفـو س ان إ  لـنـاطب ايـخـا  ى  عـيـسم  كـالا  هـذ 

 ور.لـزا

 لـخـاتـمـةا

اإل و  لـه ال  يـند   هـوم  سـالأن  أرلـذ ا  جـلعز  أجـمـي  بـه  سـلي  ورنـبـيـاع  و ن  سـلـهءه,   ،

أن    بـنـالى  تـعـا  لـهال  حـمـةر  مـن، وغـيـرهـمـا, ويـةد لـيـهـو, وانـيـةالـنـصـرائع كالـشـرا  ختـلـفـت ا

وانـبـيـااأل   لـيـنـاث  بـع مؤلـمـرسـلـيـنء  و تـبـا  مـنـه   يـديـن،  بيـش  بـمـالى  تـعـارك  ق صـد هد 

  لـه ال   عـنـد   لـديـن إِنَّ ا لى:  تـعـال  قـا  لـنـا  لـحـقن اتـبـيـا ح, ويـضـا   جـلأ  مـن  لـتـهـم, ورساعـوتـهـمد 

نَّ  فـا   لـه ت  ال بـايـا   يـكـفـر   مـن و    بـيـنـهـم   غـيـا ب    لـعـلـم ا   هـم ء  جـا   مـا   بـعـد   مـن تَاب  إِلَّا  لـك ا ا تـو أ و   لـذيـن ا   ختـلـف ا   مـا مُ و  سـل الْإِ 

 . (19: انعـمـرال ) ابِ لـحـس يعُ ا سـر   لـه ال 

  هـم ي  لـذ ا  لـزمـنم, والـقـو ا  تـنـاسـب   لـتـ ائع الـشـرا  مـعهـمل  نـز, والـرسـلا  سـلار  لـهان ال

ى فـنـر,  بـهـاؤوا  جـا  لـتـ ا  لـتـوحـيـد رسالة ا  لـهـم ظ  تـحـف  لـتـ اإحكام ا  مـن  لـهـم ع  شـر, وفـيـه

اتـشـر الـويع  اتـحـف  لـتـ سائل  وايـةد لـيـهـوا  تـيـننلـديـاا  فـ   لـديـنظ  والـنـصـر,  ت لـعـقـوبـاانة, 

 . لـمـعـتـديـن, والـتـحـريـفا لـديـنا عـن تـبـعـد  لـتـ ا

الـنا  مـن احـفان    لـيـهـاا  تـوصـلـت   لـتـ تائج  وايـةد لـيـهـوا  فـ   لـديـنظ  ثابت    نـيـةالـنـصـر, 

واإلـتـوا  فـ ص  بـالـنـصـو اعـل  نـجـيـلراة,   تـلـ ل  طـا  لـتـ  ا  لـتـحـريـفا  مـن  لـرغـمى 

 ص.لـنـصـوا

أن  تـعـا  لـهال  كـمـةح  مـنكان    لـذلـ  األيـبـعلى  مؤ نـبـيـااأل  عـقـب ء  نـبـيـاث    مـنـه   يـديـنء 

  يـرهـم ذ تـحلى، وتـعـارك وتـبـا  لـيـه   يـتـهـمس, وهدالـنـاة الـدعـوجزات؛  بـالـمـعلى  تـعـارك, و تـبـا

ء  لـسـو  تـبـعـال  لـضـاليغ, والـزا  هـلأ  سـبـل لى    لـمـسـتـقـيـما  لـهاط الصـر  عـن اف  نـحـراإل   مـن

 ات.لـشهـواء, واهـواأل خـلـف تـبـاعـادًا, وانـقـيـال، والـعـقـوا يـفظتـو ام, وسـتـخـد ا

 يـتـبـيـن   بـعـدمـا ،  سـلـهلى, ورتـعـا  لـهء النـبـيـاأ  مـن  حـد ل واسـو, أو ربـنـبـ   لـتـكـذيـب أن ا

ة يـد ؤلـم، والـسـويـةل الـعـقـو, والـزكـيـةس الـنـفـو, والـنـقـيـةا  لـفطـرل  فـقـةالـمـوا  عـوتـهق د صـد 

 لـه ال  يـن د   نـهأ   حـنـاي أوضلـذ م، اسـالاإل  عـن   بـالـكـلـيـة  جـا روخن  يـكـو،  لـربـانـيـةجزة ابـالـمـع

و ا، ولـمـرسـلـيـنء, وانـبـيـاع األجـمـي  بـهءت  جـاي  لـذ ، واجـلعز  الـشـرا  ختـلـفـت  ن   لـتـ  ائع 

 .بـهـاا  بـعثـو

 

 

 

 جـعالـمـردر والـمـصـاا

 لـكـريـم آن الـقـرا

  فـ ة لـمـعـتـمـد ا لـعـربـيـةا ةلـغال الى لـمـتـرجـمـةة الـنـسـخت اعـتـمـد ا س,لـمـقـدتاب الـكا

ق لـشـرا فـ س لـمـقـد تاب الـكدار ا لـنـاشـر, ا1986  عـت وز لـتـ وا   سـطق اإولـشـرئس اكـنـا

 . سـطاإو

الـشـرا  فـ ث  بـحـاا .1 فؤاد  سـالواإ  نـيـةا لـنـصـروا  يـةد لـيـهـوائع  , لـمـنـعـماعـبـد م, 

 م. 1994-هـــ   1414, لـجـامـعـةب اشـبـامؤسسة  لـنـاشـرا

 

 .94انـجـيـل بـرنـابـا: الـفـصـل   (1)
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الـشـريـفا  بـند  مـحـمـوان,  لـقـرا  فـ ن  يـااإد  .2 عكاظ,    لـنـاشـر,  ة, لـخـامـسا  ط:دار 

1984. 

افـا  بـن  عـلـ   بـن  مـحـمـد   بـند  مـحـمـو  بـن   لـديـنا  خـيـر  ,معـالاأل .3  كـلـ رلـزرس، 

ر /  يـاأ  -  عـشـرة  لـخـامـسا  ط  يـنيلـمـالل  لـعـلـم: دار الـنـاشـر هـ( ا1396فى:  لـمـتـو)ا  لـدمـشـقـ ا

 م.   2002  مـايـو

ا  نـكـلـيـزيـة اال  مـندة  سـعـا   خـلـيـل  تـرجـمـة,  بـرنـابـا  نـجـيـلا .4 الـعـربـيـةالى   مـطبـعـة  لـنـاشـر, 
 . رلـمـنـاا

و –ن  يـا اإد   يـختار .5 احـسـن  خـلـيـفـة  مـحـمـد ,  -رنةمـقـا  صـفـيـةدراسة  دار    لـنـاشـر, 

 ة. لـقـاهـر, ا2002 لـثقـافـةا

فى:  لـمـتـو)ا  لـجـرجـانـ ا  لـشـريـفا  لـزيـنا  عـلـ   بـن  مـحـمـد   بـن  عـلـ ت,  لـتـعـريـفـاا .6

ض 816 ت:  وبـطهـ(  ابـاشـرء  لـعـلـمـاا  مـن  جـمـاعـة  صـححـهه  دار لـنـاشـرا   ,لـنـاشـراف   :

 م. 1983-هـ 1403ن ط األولى لـبـنـا –وت  بـيـر لـعـلـمـيـةا لـكتـب ا

  مـحـمـد  بـن  مـحـمـد   بـن  مـحـمـد   لـديـنا  شـمـس،  لـهال  عـبـد   بـو , ألـتـحـبـيـروا  لـتـقـريـرا .7

:  لـنـاشـر هـ( ا879فى:  لـمـتـو)ا  لـحـنـفـ ا  لـمـوقـتا  بـنا  لـهل  يـقـاج وحـا  مـيـرأ  بـابـنوف  لـمـعـرا

 م.1996 -هـ 1417وت ط: بـيـر لـفـكـردار ا

ولـتـلـمـول   شـامـلض  عـرد  لـتـلـمـوا .8 اإحـوت  لـحـاخـامـاا  تـعـالـيـمد  اإداب,  خـالل:  ق, 

س, دار  نـوط   سـلـيـم  لـعـربـيـةالى ا  نـقـلـه,  تـ  رمـاك  جـا  تـرجـمـةهن,  كـو ء, آ.  لـقضـا, الـتـقـالـيـد ا

 . 2005  1م, طلـخـيـاا

ايـااألد   فـ دراسات   .9  لـخـلـفا  يـززلـعا  عـبـد   بـند  سـعـو  ,نـيـةالـنـصـروا  يـةد لـيـهـون 

:  ط  يـةد لـسـعـوا  لـعـربـيـةة الـممـلـكض، الـريـا، الـسـلـفاء اضـوة أمـكتـب:  لـنـاشـرا  -ق:  لـمـحـقا

 .م2004هـ/ 1425، بـعـةالـرا
مبـحـو  لـديـنا .10 تارلـددة  مـهث  الـد ا  لـه العـبـد   مـحـمـد ن,  يـا اإد   يـخراسة   لـنـاشـر راز, 

 . وت بـيـر  لـحـريـةا مـطبـعـة

 عـبـد   لـقـاسـما  بـو: ألـفؤلـمم اشـاه  بـنإ   لـنـبـويـةة الـسـيـرح اشـر  فـ   نـفوض األلـرا .11

ا581فى:  لـمـتـو)ا  لـسـهـيـلـ ا  حـمـد أ  بـن  لـهال  عـبـد   بـن  لـرحـمـنا  عـبـد   عـمـرق:  لـمـحـقهـ( 

الـسـالا دار  لـنـاشـرا  مـ لـسـالم  احـيـا:  الـتـرء  هـ/ 1421األولى،    ط:وت  بـيـر ،  لـعـربـ اث 

 . م2000

ى  عـيـسفظ أبى  لـحـام امـالال  لـصـحـيـحا  لـجـامـعا  هـومذي ولـتـر ن اسـنمذي  لـتـرن اسـن .12

اسـو  بـنى  عـيـس  بـن  مـحـمـد   عـبـد ب  لـوهـاا  عـبـد   صـححـهقه وحـق   279  –  209مذي  لـتـررة 

 . لـنـشـروا لـطبـاعـةل لـفـكـردار ا لـطـيـفال

اللـصـحـاا .13 تاج  و لـغح  اصـحـاة  د حـمـا  بـن  سـمـاعـيـل   نـصـر  بـوأ  ,لـعـربـيـةح 

الـجـوهـرا أ393فى:  لـمـتـو)ا  بـ رالـفـاي  ت:  علـغـفـوا  عـبـد   حـمـد هـ(  اطـار  دار  لـنـاشـرر   :

 . م  1987 - هـ   1407 بـعـةالـر: اطوت بـيـر – يـنيلـمـالل لـعـلـما

الـقـامـوا .14 اعـقـوي  بـن  مـحـمـد   طـاهـر  بـوأ  لـديـنا  مـجـد   ,لـمـحـيـطس  دى بـاوزآلـفـيـرب 

ت:  817فى:  لـمـتـو)ا ا  فـ اث  لـتـرا  تـحـقـيـق  مـكتـب هـ(   مـحـمـد اف:  بـاشـرسالة  لـرمؤسسة 

الـنـاشـرا  لـعـرقـسـوسـ ا  نـعـيـم مؤسسة  للـر:   –وت  بـيـرزيع،  لـتـووا  لـنـشـروا  لـطبـاعـةسالة 

 . م 2005 -هـ   1426ة، مـن الـث: اط ن لـبـنـا

الـس .15 الـعـران  أعـل  بـنم  مـكـر  بـن  مـحـمـد :  لـفؤلـمب  اجـمـا،  لـفضـلا  بـوى،    لـديـن ل 

األ مـنـظـو  بـنا انـصـار  اإليـفـعولـرري  )افـريـق ى  ا711فى:  لـمـتـوى  دار  لـنـاشـرهـ(   –در  صـا: 

 هـ.  1414  -ة لـثالـث: اط وت بـيـر
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ا  فـ ث  تـبـح)   نـيـةالـنـصـرا  فـ ات  مـحـاضـر .16 ئد عـقـا  عـلـيـهـات  مـر  لـتـ األدوار 

ولـنـصـاا ولـمـقـد ا  مـجـامـعهـمو   تـبـهـمك   فـ ري  ى  مـصطـف   بـن  حـمـد أ  بـن  مـحـمـد   ,(هـمقفـرسة 

)اهـرز  بـابـ وف  لـمـعـرا  حـمـد أ  بـن ا1394فى:  لـمـتـوة  الـنـاشـرهـ(  دار   –  لـعـربـ ا  لـفـكـر: 

 . م 1966 -هـ  1381ة  لـثالـث: اطة لـقـاهـرا

 لـحـنـفـيدر الـقـاا  عـبـد   بـن  بـكـر  بـيأ   بـن  مـحـمـد   لـهال  عـبـد   بـوأ  لـديـنا  يـنح, ز لـصـحـاتار امـخ .17
)الـر ا الـنـاشـرا   مـحـمـد   لـشـيـخا  يـوسـفهـ( ت:  666فى:  لـمـتـو ازي  الـمـكتـب:  ار  لـد ا  -  لـعصـريـةة 
 م 1999هـ / 1420ة، لـخـامـسا ط: اصـيـد –وت بـيـر ، جـيـةذ لـنـمـو ا
اإد لـد   مـدخـل .18 اسـمـ   عـلـ   لـهلاعـبـد ن:  يـاراسة  امـر  لـنـاشـر,  راسات لـد ل  لـعصـركز 

 . 2011اإولى  ط:ة لـمـسـتـقـبـلا تـيـجـيـةاسـتـراإ

األرلـمـصطـلـحـاا .19 دودي  لـمـوا  حـسـن  حـمـد أ  بـن ى  عـلاأل   بـو أ  ,آنلـقـرا  فـ   بـعـةت 

 لـديـنا  نـاصـر  مـحـمـد :  يـجرتـخاد  لـحـد ا  عـاصـم  مـحـمـد :  تـقـديـمهـ(  1399فى:  لـمـتـو)ا

 . لـبـانـ اإ

الـبـلـد ا  مـعجـم .20 شلـفؤلـمان  ا هـا:    لـهال  عـبـد   بـنت  يـاقـو  لـه ال  عـبـد   بـوأ  لـديـنب 

 . م  1995، نـيـةا لـث: اطوت بـيـردر، صـا: دار لـنـاشـرهـ( ا626فى: لـمـتـو ي )الـحـمـوا مـ ولـرا

ألـغال  يـسيمـقـا  مـعجـم .21 اكـريـاز   بـن رس  فـا  بـن  حـمـد ة,  ألـر ا  يـنـيزو لـقء    لـحـسـيـن ا  بـوازي، 
ت:395فى:  لـمـتـو )ا اهـا  مـحـمـد م  لـسـالا  عـبـد هـ(  الـنـاشـررون  دار  اعـا  لـفـكـر:  :  لـنـشـر م 

 م.  1979  -هـ 1399
اإد مـقـا .22 دراسة  يـا رنة  وعـقـا  فـ ن  اإد مـصـائد  ايـادر  د.  عـيـةضلـو وا  يـةولـسـمـان   ,

 . 2005اإولى   ط:ن, لـبـنـا وت/ بـيـر, لـعـربـيـةم الـعـلـودار ا  لـنـاشـر, ايلـسـعـد ا خـلـيـل

وتاتـفـسـيـر  مـن .23 اإمـالات  واإوبـات  تادريـنالالوي  لـيـنء  , مـلـطـ ب  عـقـوي  يـس, 

( فـسـت )اإو  يـس رو  ءنـبـااإ  لـمـطبـعـة, اتـنـجر بـسـبـو  جـرجـيـسرمـا  لـشهـيـد ة اكـنـيـس  لـنـاشـرا

 م.   1984,  بـالـعـبـاسـيـة

ايـااإد   مـوسـوعـة .24 د.  لـسـمـان  امـهوي,  الـتـمـيـمـ دي  اسا  لـنـاشـر,  ن/  عـمـا  مـةدار 

 . 2005اإردن 

  بـن ا  عـلـ   بـن  مـحـمـد :  لـفؤلـمم الـعـلـون والـفـنـوت احـاطـالف اصكـشـا  مـوسـوعـة .25

 بـعـد فى:  لـمـتـوي )الـتـهـانـو ا  لـحـنـفـ ا  قـ رولـفـاا  صـابـر   مـحـمـد   بـن  حـامـد   مـحـمـد   لـقـاضـ ا

وشـرو   تـقـديـمهـ(  1158 د. رجـعـةامـراف  د.    لـعجـما  فـيـق:   لـنـص ا  نـقـلوج  حـر د   عـلـ ت: 

ا  سـ رلـفـاا د.  لـعـربـيـة لى  الـخـالـد ا  لـهال  عـبـد :  د.  جـنـبـيـةاأل  لـتـرجـمـةي  زجـو:   يـنـانـ  رج 

 م.  1996 -: األولى طوت بـيـر  –ون  نـاشـرن لـبـنـا ة مـكتـب: رلـنـاشـا

اصكـشـا  مـوسـوعـة .26 احـاطـالف  والـفـنـو ت    مـحـمـد  لـقـاضـي ا  بـنا   عـلـي  بـن   مـحـمـدم,  لـعـلـو ن 
)الـتـهـانـو ا   لـحـنـفـيا  قـيرو لـفـاا  صـابـر  مـحـمـد   بـن  حـامـد  اف  شـر وإ  تـقـديـمهـ(  1158  بـعـد فى:  لـمـتـو ي 

  لـه ال  عـبـد : د.  لـعـربـيـةإلى ا  سـير لـفـاا  لـنـص ا  نـقـلوج  حـر د   عـلـيت: د.    لـعجـما  فـيـق: د. ر جـعـةامـر و 
الـخـالـدا د.  جـنـبـيـة األ  لـتـرجـمـةي  ز جـو :  ط: بـيـر   –ون  نـاشـر ن  لـبـنـاة  مـكتـب:  لـنـاشـرا  يـنـانـيرج  وت 

 . م1996  -األولى 
واأللـنـبـوا .27 اسـالواإل  لـمـسـيـحـيـةوا  يـةد لـيـهـوا  فـ ء  نـبـيـاة  ب,  لـوهـاا  عـبـد   حـمـد م, 

  .1992 نـيـةالـثا ط:ة وهبة مـكتـب لـنـاشـرا
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الـريـحـاا  بـ ا  عـنـد ن  يـااإد   نـقـد  .28 د.  نـ و لـبـيـرن  اسـك  عـمـر,  ء نـمـاكز  مـر  لـنـاشـرا, 

 . 2021اإولى  ط:,  لـنـشـرث والـبـحـول

وحـيـا  فـ   لـديـنا  يـفـةوظ .29 الـنـاا  حـاجـةة  د.  لـيـهس  الـزحـيـلـ ا  مـحـمـد ,   لـجـمـعـيـة , 

 .1991  مـيـةسـالاإ لـدعـويـةا

 


