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ةداحش بيسح .ب
يكنسله ةعماج

 ،ةيQQهاكQQف ةيخQQيراQQت ةيQQقالQQخا ةيQQئاور ةيQQبدا ةلQQجم ،ةرQQهزQQلا ،مQQلاعQQلا يQQف نوQQيرQQماسQQلا وأ ةQQيرQQماسQQلا ةفQQئاطQQلا
 .ص ،ةعQQQQبارQQQQلا ةنسQQQQلا ،١٩٢٤ ةنQQQQس لولQQQQيأ ،٥ ددعQQQQلا  ،يرQQQQحبلا ليمQQQQج لوؤسQQQQملا اQQQQهرQQQQيدQQQQمو اهبQQQQحاQQQQص

 ةرابQع ،٣٥٥-٣٥١ .ص ،١٩٢٤ لوأ نQيرQشت ،٤ .س ،٦ .ع ةرQهزQلا ،٢ ةQيرQماسQلا ةفQئاطQلا ؛٢٥٨-٢٥١
.ةلجملل اهلسرأ يتلا ةبوجألاو سلبان يف نهاكلا ىلإ تهِّجُو ةلئسأ نع

 قحQQسإ ةQQقدQQص( قاحQQسإ نQQب ةQQقدQQص نQQهاكQQلا اQQهرQQكذ يتQQلا ،يرظQQن يQQف ةQQّماهQQلا طاقنQQلا دروأ يلQQي اQQم يQQف
 هعQQم ةلQQباقQQملا راQQطإ يQQف ،رويغQQلا قQQيدصQQلا )١٩٧١-١٨٩٤ ةQQقدQQص ميQQهارQQبإ قحQQسإ لازQQغ ةQQمالQQس نارمQQع
 عQQQم ةّبيQQQط ةQQQقادQQQص تاQQQقالQQQع ةQQQقدQQQص نQQQهاكQQQلا تطQQQبر .ةروQQQكذQQQملا ةرQQQهزQQQلا ةلQQQجم يQQQف ةروشنQQQملاو ،افيQQQح يQQQف
 هديفQحو ،١٩٥١-١٨٨٢ يلQع نQب نيQسح فQيرQشلا نQب لّوألا هللا دبQع كلQملا لثQم ةريثQك ةيQبرQع تايصخQش
 .١٩٥-١٨٩٣ ناQQقوQQط كQQب ناميلQQس نّيعQQملا سلQQباQQن ةQQيدلQQب سيQQئرو ،١٩٩٩-١٩٣٥ لالQQط نQQب نيQQسح كلQQملا

 بوقعQQQي نQQQب زQQQيزQQQع نQQQهاكQQQلا قQQQيدصلQQQل يQQQهو ةلQQQجملا يQQQف درو اQQQم ىلQQQع ٍتاقيلعQQQت ][ نيQQQسوقQQQلا نيQQQب تفQQQضأ
 ةلQQباقQQملا لهتQQسم يQQف درو[ .٢٠١٩ طابQQش نQQم نQQماثQQلا يQQف اًيQQنورتكQQلإ ينQQتدرو امQQك يسلQQبانQQلا يرQQماسQQلا
 هQّنأل بصنQملا كQلذ ىQلإ لصQي مQل هQنأ ذإ حيحQص ريQغ اذQهو مظQعأ ًانQهاQك ناQك روQكذQملا ةQقدQص نQهاكQلا ّنأQب
 .]ربكألا نهاكلا ،نارمع هقيقش ةايح يف يّفوت

:ةرقفلا هذه ةلباقملا ةيادب يف تدرو

 ةفQQQئاطلQQQل مظQQQعالا نQQQهاكQQQلا قحQQQسإ نQQQب ةQQQقدQQQص نQQQهاكQQQلا قQQQيدصQQQلا ةرضQQQح دوQQQجو ةQQQصرQQQف انمنتQQQغا دقQQQل” 
 ةفQئاطQلا هذQه لاوQحا نQم نوريثكQلا هلQهجي اQم ضعQب نQع هنQم انملعتQساو ،انQل هQتراQيزو افيQح يQف ةQيرQماسQلا
.“ديزت الو صقنت ال ددعلا ةدودحم اهنا اًريثك نوعيشي يتلاو اهدارفا سوفن ددعب ةريغصلا

 .فQسوQيو يوال ،بوقعQي ينQبا ىQلإ اهبQQQQQَسنبو ،ىQسوQم يبنQلا دQهع ىQلإ ةQيرQماسQلا ةفQئاطQلا ةأشQن دوعQت )١
 رQQشع ىنQQثإ لQQصأ نQQم طابQQسأ ةعسQQت "دواد ةكلمQQم ترQQهظ موQQي" اQQهدQQهع ةQQيادQQب يQQف ةQQيرQQماسQQلا تلكQQش[
 لQQصو نأ ىQQلإ ،هارQQكإلاQQب ةQQناQQيدQQلا رييغQQتو ريجهQQت ،ةداQQبإ تايلمQQعو كراعQQم ءارQQج ىQQشالQQت ددعQQلاو ً،اطبQQس
 ةQثالQث نQم ،اQهددQع رغQص نQم مQغرQلا ىلQع ،ٍذئQموQي تردQحنا دQقو ،رQشع يداحQلا نرقQلا ةQيادQب عQم فيQنو ةQئاQمل
 ،)نيQQماينQQب يدوهيQQلا مQQسالا( )ميQQملاQQب( ميQQماينQQب ةQQلالQQس ىQQلإ ةQQفاQQضإلاQQب فQQسوQQيو يوال يQQهو الأ ،طابQQسأ
.]ةلالسلا هذه رخآ تناك ةأرما تفوت موي ،رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىتح تيقب ريخألا ةلالسو



 مQيزرQج لبQج اهيQفو ،قيحQس دQمأ ذنQم )خQيراتQلا يQف ميكQش( سلQباQن ةنQيدQم ةQيرQماسQلا ةفQئاطQلا نكسQت )٢
 بQئاطQلا ءيجQم دعQب ،عامتQجالا ةميQخ ةدوQع نورظتنQي هيQلإو ،اهتلبQِق وQهو “روطQلا لبQج” ةفQئاطQلا هيمسQتو
 دQQQهعلا توQQQباQQQت هيQQQفو ناميلQQQس لكيQQQه ّنأ نوQQQيرQQQماسQQQلا دقتعQQQيو .)حيسQQQملا وأ يدQQQهملا ،بQQQئاتQQQلا/بQQQهاتQQQلا يأ(
 يQQQQضارألا ليQQQQئارQQQQسإ ينQQQQب لوQQQQخد دنQQQQع نوQQQQن نQQQQب عوشQQQQي وQQQQه لكيهQQQQلا يQQQQناQQQQب .مويQQQQلا ّىتQQQQح كانQQQQه نوQQQQفدQQQQم
 الو .يزQQع ىQQعدQQيو هQQقوQQب لّوألا نQQهاكQQلا هQQمدQQهو ،طقQQف ةنQQس نّيتQQسو نورQQق ةعQQبرأ لكيهQQلا يقQQبو ،ةQQسدقQQملا
 ىلQع تانعلQلا أرQق امQك ِتاQكربQلا نوQن نQب عوشQي هيلQع أرQق يذQلا ،لبجQلا اذQه ىلQع الإ نيQبارقQلا مQيدقQت زوجQي
.م ٩٣٨ لابيع ّولعو  م٨٦٨ ىلإ  ميزرج عافترا لصي .لابيع ،لامشلا يف لباقملا لبجلا
 نأQQQQب ملعQQQQلا عQQQQم ،يQQQQتاروتQQQQلا مQQQQسالا وQQQQه مQQQQيزرQQQQجو ،لبجQQQQلا ينعQQQQت ةQQQQيرQQQQماسQQQQلا ةيQQQQمارالا يQQQQف روQQQQط ةملكQQQQلا[
 وأ مرQلا يQه הרומ اميQف ،طولبQلا ينعQت ןולא ةملكQلاو הרומ ןולא مQسالاQبً اضQيأ هتتعQن دQق ةعQيرQشلا
 عQQجرQQي يذQQلا )ةQQطالQQب( ـب مويQQلا ةQQفورعQQملاو ،ةمQQيدقQQلا سلQQبانQQل هQQترواجQQم ىQQلإ ةبQQسن ،طولبQQلا لبQQج يأ ،لبجQQلا
 نكQQQQس موQQQQي اهQQQQب لالظتQQQQسالا بوقعQQQQي اQQQQنديQQQQس داتQQQQعا يتQQQQلا ةرQQQQجشلا يQQQQهو ،ةQQQQطولبQQQQلا ىQQQQلإ مQQQQسالا لQQQQصأ
.].ميكش

 ،ناQQمزQQلا نQQم نيQQنرقQQب هدييشQQت دعQQب مدQQQُه يذQQلا ،ةرمسQQلا لكيQQه ساQQسأ مQQيزرQQج لبQQج ةّمQQق ىلQQع دQQجوQQي )٣
 وQه يدوهيQلا بQهذملQل هنQع يرQماسQلا بQهذQملا نيQب فالخQلا ةاوQن[ .دQيدQج نQم هQئانQب يQف نوQيرQماسQلا لQُمأQيو
 ناQك نيQيرQماسلQل نأQب داقتQعالا حQص اذإ يأ ،سدقQلا يQف دواد ةكلمQم عابQتأ هديQش يذQلا ،ناميلQس لكيQه
 خQيراتQلاو ،ناميلQس لكيQه ىمسQُي اQم ىQلإ هبQسنن نأ نكمQي ال ،اذQه لثQم يQف ككQشأً ايصخQش اQنأ ،ًالكيQه
 اهلمQQQQQع يتQQQQQلا عامتQQQQQجالا ةميQQQQQخ دعQQQQQب ٍسدقQQQQQم يأ اوديشQُQQQQي مQQQQQل نيQQQQQيرQQQQQماسQQQQQلا نأQQQQQب مزQQQQQجي داكQQQQQي يرQQQQQماسQQQQQلا
 :٣٥ جورQخلا رفQس رظQنأ .برQلا نQم ٍرQمأQب ،مالQسلا هيلQع نارمQع نQب ىQسوQم مهيبQن دQهع يQف نويليQئارQسإلا

 ريكفQت يأ كانQه سيQل كQلذQك ،سدقQملا مهلبQج ةمQق ىلQع لكيQه يأ مايQق يرQماسQلا خQيراتQلا يفنQي .١٩-٤
 برQQلا نQQم ٍرQQمأQQب دQQهعلا ةميQQخ لمعQQب رQQمألا لQQصأل ببQQسلا ناQQك نايQQس ،ليبقQQلا اذQQه نQQمً ائيQQش دييشQQت يQQف
 تايQناكQمإ كQلذQك ،ةQفوQصوQملا ةميخQلا نQم هQتدابQعو ،هQبر مالQسلا هيلQع ىQسوQم اQنديQس ةاQجانQم فدQهب ،ىQلاعQت
 ةميQQخ تابQQكرQQم نQQم ةريغQQص تQQناQQك امهQQم ةدQQحاو ةعطQQق لمعQQل يفكQQت داكQQت ال ةيQQنآلا ةQQيداQQملا ةفQQئاطQQلا دارQQفأ
.].ةسدقملا ةعيرشلا يف هتاودأ فصو دراولا دهعلا

 تاداهطQضالا ءاّرQج نQم صQقانQت ّهنكQلو ،فوQلألا تارQشع مQيدقQلا يQضاQملا يQف نيQيرQماسQلا ددQع لQصو )٤
 نQQQم ،ماشQQQلا نQQQم ،ةزQQQغ نQQQم ،اQQQفاQQQي نQQQم :تالQQQئاQQQع سمQQQخ ىQQQلإ م١٦٢٥ يأ ـه ١٠٣٥ ماQQQع لQQQصو نأ ىQQQلإ
 ّلQك ،نيQيرQماسQلا داقتQعا بQسحب ،نQفد سلQباQن نQم برقQلاQب ةعQقاوQلا ،اQتروQع ةQيرQق يQفو .اQتروQع نQم ،سلQباQن
 يذQلا وQه ثوغQلا وQبأ ىّمسQملا ريQخألا اذQه نQبا ّنأو ،روصنQملا هنQباو لضفQم هوQخأو نوراQه نQب رQيزعQلا نQم
 لQQQب ال فالتQQQخا ال [ .يلQQQصألا نيQQQيرQQQماسQQQلا ةنهكQQQلا نQQQطوQQQم يQQQه ةQQQيرقQQQلا هذQQQهو ؛نيQQQيرQQQماسQQQلا ةاروQQQت بتQQQك
 مهتلمQQQج نQQQمو ،نيقQQQيدصQQQلاو ءايبQQQنألا نQQQفادQQQم ةQQQلأسQQQم يQQQف ،يدوهيQQQلاو يرQQQماسQQQلا نيبQQQهذQQQملا نيQQQب ً،اQQQعامQQQحإ
 مكتQQلاقQQم يQQف ءاQQج امQQك رQQيزعQQلاQQف – مالQQسلاً اعيمQQج مهيلQQع – بوقعQQي نQQب فQQسوQQي كQQلذQQك نوراQQه نQQب رQQيزعQQلا
 ةQطالQب نأQب هيQلاQع ترQكذ نأ قبQسو ،ةQطالQب يQف نوQفدمQف فQسوQي اQمأ ،سلQبانQل ةرواجQملا اQتروQع يQف نوQفدQم



 وأ اهلQQك ،ةيQQبرعQQلا ىQQلإ اهتمQQجرتQQل ةQQجاQQح نود تدرو امQQك ءامQQسألا نQQيودQQت لضفQُQي .ةمQQيدقQQلا سلQQباQQن يQQه
 انQQب لاعQQت نذإ ،نيعQQملا دبQQع يQQه رQQيزعلQQل ةمQQجرتQQلا نأQQبً املQQع ،وQQه امQQك رQQكذ رQQيزعQQلا مQQسالاQQف ،اهنQQمً اءزQQج
 ةاروQت بتكQي مQل عوشيQبا עשיבא .ساحنيQفو راQماتQيإو رQيزعQلا :اوحبصيQل ةQيربعQلا مهQئامQسأQب مQهدرQسن
 اهQQQQQب ظفتحQQQQQي يتQQQQQلاو ،ةرومعQQQQQملا هQQQQQجو ىلQQQQQع )ةاروQQQQQت( ةQQQQQطوطQQQQQخم مدQQQQQقأ خسQQQQQن نQQQQQم وQQQQQه امQQQQQنإ ،نيQQQQQيرQQQQQماسQQQQQلا
.]ميزرج لبجو ةيليئارسإلا ةنايدلا نيب ةقالعلا ةحص ىلع ربكألا ةلادلا يهو ،نييرماسلا

 داتQعا[ )بعشQلا( ةQعامQجلاو ةنهكQلا :ناتئQف مQهو اًسفQن ١٧٤ ،١٩٢٤ ماعQلا يQف نيQيرQماسQلا ددQع غلQب )٥
 يوال طبQQس نQQم نوراQQه ىQQلإ بQQسنلاQQب ةنهكQQلا عQQجرQQيو ،]ةQQماعQQلاو ةنهكQQلا :باقQQلألا مادختQQسا نوQQيرQQماسQQلا
 )نارمQع نQب( قحQسإ ناQك اهتQنوآ مظQعألا نQهاكQلا ؛اًدQعاصQف ةنQس نQبا نQم اًرQكذ ١٨ مQهددQعو ،بوقعQي نQب
 نQم هتQناهQك ،رداصQملا ضعQب يQف درQي امQك ١٨٥٥ ماQع سيQلو ١٨٥٢ ماQع دQلُو هQّنأ يأ( ٧٢ رمعQلا نQم هQلو

 هونQQملا ةQQقدQQص انقQQيدQQص” امQQهدQQحأ نينQQثا نايبصQQلا نQQم فّلQQخو ).ش .ح ،١٩٣٢ ماQQع هQQتاQQفو ىQQلإ ١٩١٧
 ناتنQQثا ،تالQQئاQQع ثالQQث ءانثتQQساQQب سلQQباQQن ةنQQيدQQم يQQف نيQQيرQQماسQQلا ّلQQك نكسQQي .“لاقQQملا اذQQه سأر يQQف هنQQع
 .مركلوط يف ةدحاوو افاي يف

 .مهنم دشرألا ىلإ دوعتو ةنهكلا ىلع ةرصتقم ةينيدلا ةسائرلا )٦

 ةفQQQQQئاطQQQQQلا تلQQQQQظو ارQQQQQهش َرQQQQQشع َدQQQQQحأ هرمQQQQQع دQQQQQحاو لفQQQQQط يقQQQQQبو تلQQQQQخ ةنQQQQQس ةئQQQQQمل ةنهكQQQQQلا لQQQQQسن عطقQQQQQنا )٧
. يبصلا ُربك نأ ىلإ ةنس ١٤ ةّدم ةنهك نودب ةيرماسلا

 .سانلا يقابك ةيصوصخلا مهلامعأ نمو ،تادعاسم نم نوقلتي اّمم ةنهكلا شاتعي )٨

 ىQQلا نوبQQسني نوQQقابQQلاو ،مQQيارQQفاو ىسنQQم ،فQQسوQQي ينQQبا ىQQلإ بQQسنلا دوعQQيو ةQQعامQQجلا ةئQQف وأ بعشQQلا )٩
  .]لصألا يف اذكه[ .ىسنم طبس

:دونب ةسمخ نم ةنّوكم نييرماسلا ةديقع )١٠

.).ش .ح ،مسالا :يأ Šēma اميش ظفُلي( هل كيرش ال دحاو هللا )أ
 ،ىQQQسوQQQم لثQQQم ليQQQئارQQQسإ يQQQف ُدعQQQب يبQQQن الو – اهQQQنوQQQنودQQQت مكتيQQQل[ هدعQQQب يبQQQن الو لQQQQQQQQَسرQQQم يبQQQن ىQQQسوQQQم )ب
 نأQQب نوQQيرQQماسQQلا دقتعQQي .]١٢-١٠ :٣٤ ةينثتQQلا رفQQس ،ةQQسدقQQملا ةعQQيرQQشلا يQQف ةروQQس رQQخآ ىQQلإً ادانتQQسا
 نأل هQQQQتاQQQQفو دعQQQQب ّرمتQQQQست مQQQQل هQQQQتّوبQQQQنو ،ىQQQQسومQQQQك سيQQQQل نكQQQQلو ،اضQQQQيأ يبQQQQنو حQQQQلاQQQQص يQQQQلو نوQQQQن نQQQQب عوشQQQQي
.ىسوم دعب ةوبنلا يعّدي صخش يأب نونمؤي ال نييرماسلا
.لزنملا ديحولا باتكلا يه ،ىسوم رافسأ ةسمخ ،ةاروتلا ت
.ةلبِقلا وه ميزرج لبج )ث



 ةيQQناثQQلاو حQQلاQQص ّلكQQل ىQQلوألاQQف ،منهجQQبو ّةنجQQلاQQب يرQQماسQQلا نQQمؤQQي .ةQQنونQQيدQQلاو ريQQخألا مويQQلاQQب نامQQيإلا )ـج
 نامQQيإ وQQه حيحQQص[ .ةكQQئالQQملا دوQQجوQQب نوQQيرQQماسQQلا دقتعQQي امQQك .ملQQعأ هللاو ٍصاQQع ّلQQك بيصQQن نQQم نوكQQت
 روصQQQت نإو ً،اQQQمامQQQت نيQQQموزQQQجم ريQQQغ منهQQQجو ةنجQQQلا ةQQQلأسQQQم نأ الإ ،باقعQQQلاو باسحQQQلا مويQQQب يرQQQماسQQQلا
 ًافQQQصو الQQQف ،ةطيحQQQملا تادقتعQQQملا نQQQم مQQQهرQQQثأQQQت ءارQQQج اودعQQQي ال اذQQQه ،ةQQQفوQQQصوQQQملا باقعQQQلا لQQQئاسQQQم ضعبQQQلا
 .]هتايمُسم وأ باقعلا لكشل ً)ايتاروت(ً ايعيرشت

 :ةثالث نييرماسلا دايعأ )١١

 ىQلإ زQمرQتو ،ةQصرفQلا يأ ةحسفQلا ةيمستQلا لQصأو )نيQسلاQب( حسفQلا ديQع وQه حQصألا[  حصفQلا ديQع )أ
 هQQتادQQغ ةالQQصو حسفQQلا حيQQبذ ةيسQQمأ وQQه هQQتاذ دQQحب حسفQQلا نأ عQQم ،ةيQQنوQQعرفQQلا ةQQيدوبعQQلا ريQQن نQQم ررQQحتلا
 تلQت ماQيأ ةعبQس ةليQط ريطفQلا هQماQيأ لالQخ يرQماسQلا لوانتQي يذQلاو ،ريطفQلا ديQعً اروQف أدبيQل ،ةيQحابصQلا
 حQQصألا [ دوهيQQلا حصQQف خQQيراQQت تاذQQب ُلQQحيو ]١٩-١٥ :٢٣ جورQQخلا رفQQس ؛رQQماوQQخ ةQQيأ لQQكأQQي الو ،حسفQQلا
 دQقو ،يدوهيQلا هريظQن خQيراQت تاذQب يرQماسQلا حسفQلا فداصQي اQمً ارداQن ذإ ،خQيراتQلا سيQلو ةرتفQلا تاذQب
 ،نيتعQباتتQم نيتنQس لQك .]ًالQماQكً ارQهش ،ةسيبكQلا تاونسQلا يQفو ،نيQموQيً اQنايQحأً ادQحاوً اQموQي قرفQلا نوكQي
.“ةثلاثلا ةنسلا يف ادحاو اًرهش هنع نوقرفيو”

 رQQهشلا نQQم رQQشع سQQماخQQلا يQQف ديعQQلا ةليQQل ،مQQيزرQQج لبQQج ىلQQع سمشQQلا بيغQQم دنQQع فارQQخ ةعبQQس رQQحُنت 
 يQQQف فداصQQQملا ،]١٢-١ :١٢ جورQQQخلا رفQQQس :يرمقQQQلا رQQQهشلا نQQQم رQQQشع عQQQبارQQQلا يQQQف حQQQصألا[ يرمقQQQلا
 رفQQQس ىلQQQع هQQQنأQQQك ،ةQQQعرQQQسب يوشQQQملا مQQQحللا لوانتQQQيو هاصQQQع لمQQQحي ،رQّQQنزتQQQي نأ يرQQQماسQQQلا ىلQQQعو .ناسيQQQن
 لافتQQQحالا اذQQQه ةدQQQهاشQQQمل ّىتQQQش نQQQكاQQQمأ نQQQم موقQQQلا ذQQQفاوتQQQي .ةحيQQQبذQQQلا ّسQQQم يرQQQماسQQQلا ريQQQغ ىلQQQع رظQQQحيو
.ةريثكلا فولألا ىلإ راّوزلا ددع  لصي دقو ،ينيدلا
 ىQQQلإ ةراQQQشإ ،نيQQQسامQQQخلا وأ תועובש ديQQQع وQQQه[ .)ةرصنعQQQلا( ةاروتQQQلا لوزQQQنو ىQQQسوQQQم ةاQQQجانQQQم ديQQQع )ب
 دايQQعألاQQف ،ריצק داصحQQلا وأ ،نيسمQQخلا مويQQلا يأ ،ريطفQQلا ديQQع تبQQسل عQQباسQQلا تبQQسلا ةادQQغ هخQQيراQQت
 سوQQQماقQQQلا يQQQف دQQQجوQQQي الو  ٢٧-١٥ :٢٣ نيQQQيوالQQQلا رفQQQس ،فيصQQQلا جوأ عQQQم هدQQQعوQQQم ديعQQQلا اذQQQهو ةيمQQQسوQQQم
.]ةفئاطلا ءانبأ ةنسلأ دعب اهتلقانت ول ىتح ،ةرصنعلاب ىمسُي ام يرماسلا

 نQم مهQجورQخ دنQع ليQئارQسإ ينQب للQظ يذQلا ،مامغQلا دوQماQع ىرQكذ ،)شرعQلا( لاظQملا وا ةرافكQلا ديQع )ت
 مايQص موQي وQهو ٣٤-٢٩ :١٦ نيQيوالQلا رفQس ،نارفغQلا موQي يأ רופיכ ىQلإ زQمرQت اهنQظأ ،ةرافكQلا[ .رصQم
 لاظQملا/شرعQلا اميQف ،عQباسQلا رQهشلا نQم رQشاعQلاQب يأ ،ماQيأ ةسمQخب لاظQملا/شرعQلا ديQع قبQسي ةدابQعو
 דעומ )يQQتاروتQQلا( يQQعرQQشلا عQQباسQQلا رQQهشلا بقQQل نأQQب ملعQQلا عQQم ،هQQتاذ رQQهشلا نQQم رQQشع سQQماخQQلا يQQف
 ً،اQQنارفQQغ هنQQم رQQشاعQQلاو ،رQQهشلا لالهتQQسا ديQQع هنQQم لوألاQQف ،عQQباسQQلا رQQهشلا ديQQع يأ יעיבשה שדחה
 يذQQQQلاو תרצע ינימש ةرهمQQQQجلا/فاكتQQQQعالا ديQQQQع نQQQQيرQQQQشعلاو يQQQQناثQQQQلاو ،لاظQQQQم ديQQQQع رQQQQشع سQQQQماخQQQQلاو
 ةاروتQQQلا لوصQQQف ةءارQQQق مهQQQلالهتQQQسا ثيQQQح ،ةاروتQQQلا ةQQQحرQQQف يأ הרות תחמשـب هريظQQQن دوهيQQQلا نومسQQQي
.].خلإ ٢٣-٢٣ نييواللا رفس[ .ةنسلا ةليط تبسلا مايأ ىلع ةمسقملا



 بتQكو ةمQيدقQلا ةاروتQلا هيQفو ،“عمQجم وأ ةسينQك” ىQعدQُي نيQيرQماسلQل دQحاو دبعQم سلQباQن يQف كQلانQه )١٢
 تQناQك نإو ،ةيQبرعQلا ةغلQلاQب ةQمدختQسُم نوملعQت ديQكأتQلاQب ،ةسينQك ةملكQلا[ .ةQطوطQخم اهّلQكو ىرQخأ ةينQيد
 ،ةعمQQQجُم يأ ةسنكQQQم مQQQسالا كQQQلذQQQك ،هعمQQQج يأ ءيشQQQلا سنQQQك لعفQQQلاQQQف ،ةدابعQQQلا رودQQQب قيلQQQت ال ةيمستQQQلا
 ةQQQمدقQQQم يQQQف روQQQكذQQQملا ةQQQقدQQQص نQQQهاكQQQلا دQQQهع يQQQف حيحQQQص .عQQQماQQQج وQQQه ةسينQQQك مQQQسالQQQل يQQQفرQQQحلا ىنعQQQملاQQQف
 يQف ةQيرQماسQلا سQئانكQلا نQم ريثكQلا نأQب ملعQلا عQم ،سلQباQن يQف ةدQحاو ةسينQك نيQيرQماسلQل تQناQك مكتQلاقQم
 ،مويQQلا ىتQQح مQQئاQQق وQQه اQQم اهنQQم ،ةيQQمالQQسإ عQQماوQQج ىQQلإ اهلQQيوحQQت ةنQQيدQQملا ناكسQQل قبQQس دQQق سلQQباQQن ةنQQيدQQم
 ةسمQQخ اذQQه انQQموQQي يQQف نيQQيرQQماسلQQل نأQQبً املQQع ،ءارضخQQلا عQQماQQج مQQسالاQQب فورعQQملا وQQه اذQQه ىلQQعً الاثQQم
 نوQلوQح ةنQيدمQب يرQماسQلا يحQلا يQف ناتنQثاو مQيزرQج لبQج ةمQق ىلQع ناتنQثإ ،سلQباQن يQف ةدQحاو ،سQئانQك
.]بيبأ لتل ةرواجملاو ةيليئارسإلا

  ،اًيQQموQQي نيQQتّرQQم ةالصQQلا يرQQجتو .ةاQQكزQQلاو موصQQلاو جحQQلاو ةالصQQلا ّمضQQت ةينQQيدQQلا يرQQماسQQلا ضQQئارQQف )١٣
 ةالصQQQQلاو .ةQQQQّقد ّلكQQQQب ةراهQQQQطو ءوQQQQضوو دوجQQQQسو عوQQQQكر كانQQQQهو ؛ةفلتخQQQQم تبQQQQسلا ةالQQQQصو ًءاسQQQQمو اQQQQQQًحابQQQQص
 ،يرQماQس لQك موصQي .نيQسنجلا نيQب لصQف كانQهو ،ةسينكQلا يQف اهلضQفأو ءاسنQلاو لاQجرQلا ىلQع ةبQجاو
 يQQQف ،بورغQQQلا ىQQQلإ بورغQQQلا نQQQم ،ةنسQQQلا يQQQف اًدQQQحاو اQQQQًموQQQي )عيQQQضرQQQلا ءانثتQQQساQQQب( اًريغQQQص مأ ناQQQك اًريبQQQك
 ديQعو ةرصنعQلا ديQعو حصفQلا ديQع يQف ،ةنسQلا يQف تاّرQم ثالQث ّجQح كQلانQه .عQباسQلا رQهشلا نQم رQشاعQلا
 ةQضورفQملا ةاQكزQلا يQه اQم :لاؤسQلا نأQب هQيونتQلا نQم ّدQب ال( فاوطQلاو ةراهطQلا ّجحQلا طورQش نQمو ،لاظQملا
 يQQف يرQQماسQQلا ةQQناتQQQQِخ ّمتQQت .).ش .ح ،ودبQQي اQQم ىلQQع اًوهQQس،ةQQباQQجإ الQQب يقQQب ،نQQم وحQQنو اهQQب نوQQموقQQت لQQهو
 .لتُقي نتخُي ال نمو يعطق ضرف يهو ،ةدالولا دعب نماثلا مويلا

 ةغQQل يأ ةثQQيدQQحلا ةيQQناربعQQلاو ةمQQيدقQQلا ةيQQناربعQQلا اهيQQف نومّلعتQQي ،ةدQQحاو ةيQQئادتQQبا ةQQسردQQم نيQQيرQQماسلQQل )١٤
 اهQQQبو ىQQQسوQQQم ةغQQQل ،ةمQQQيدقQQQلا ةيQQQناربعQQQلا يQQQه يرQQQماسQQQلا ةغQQQل .ةيQQQبرعQQQلا دالبQQQلا ةغQQQلو مويQQQلا ةQQQفورعQQQملا ،دوهيQQQلا
 مّلQQQع ةQQQقدQQQص( دالبQQQلا ةيQQQبرQQQع يهQQQف ةيكحQQQملا مهتغQQQل اQQQQّمأ ،تاولصQQQلاو ةينQQQيدQQQلا راQQQثآلا رQQQئاQQQسو ةاروتQQQلا تبتQQQQُك
.).ش .ح ،باسحلاو ،جرادم باتك بسحب ةيبرعلا

 بتQQكو اهيلQQع ريQQسافQQتو ةاروتQQلا اهنQQمو ،مQQهدنQQع اQQQًعوبطQQم ءيQQش الو ،ةQQطوطQQخم نيQQيرQQماسQQلا بتQQQQُك ّلQQك )١٥
 ساحنQف نQب عوشيQبا ملقQب منQغ دلQج ىلQع ةQنّودQم ةاروQت كQلانQه تاواروتQلا نيQب نQم .خQيراQتو تاولQصو ةيهقQف
 نQQم يأ )لQQصألا يQQف اذكQQه ،؟( ةنQQس ١٣ ـب ريQQخألا اذQQه ةاQQفو دعQQب ىQQسوQQم يQQخأ ،نوراQQه نQQب رزاعQQل نQQب
.ابيرقت ةنس ٣٥٨٤ ةدم

 حورQQل يQQمارتQQحا عQQم[ ةيQQبرعQQلا ّةبجQQلا هQQقوQQفو )زابنQQغ( يداQQع ءادر ،هطيحQQم سابلQQك يرQQماسQQلا سابQQل )١٦
 ءاQج اهفQصو ،مالQسلا هيلQع نوراQه اQنديQس وQهو الأ لوألا نQهاكلQل دوعQي ةبجQلا ءادQترا لQصأ امQنإ ،نQهاكQلا
 ىلQQQQعو ،ةيجQQQQنرQQQQفإلا تيQQQQكاجQQQQلا وأ ).ش .ح ،١٤-٦ :٢٨ جورQQQQخلا رفQQQQس رظQQQQنأ ( ةQQQQسدقQQQQملا ةعQQQQيرQQQQشلا يQQQQف
 تبQQQسلا موQQQي ءاضيبQQQلا ةQQQمامِعQQQلا ءادQQQتراQQQب يضقQQQت ةQQQيرQQQماسQQQلا ةعQQQيرQQQشلا .ةQQQمامِعQQQلا وأ شوQQQبرطQQQلا سأرQQQلا
 يتQQQلا ةوسنلقQQQلا وأ ةمعلQQQلً اددQQQحُمً اQQQنوQQQل ال[ .ةQQQمامعQQQلا سبلQQQي ال نQQQم كQQQلانQQQهو ،يداعQQQلا مويQQQلا يQQQف ءارمQQQحلاو



 تءاQج نأ ىQلإ ،ةنسQلا ماQيأ ةليQط ،ةعQصاQن ءاضيQب اهQئادQتراً اقQباQس ةنهكQلا داتQعا دQقو ،نQهاكQلا اهQيدQترQي
 نيQQQب رQQQمألا مهيلQQQع طلتخQQQي نيملQQQسملا ضعQQQب نأQQQب ةنQQQطالQQQسلا دQQQحأ ىQQQعدا ٍذئQQQموQQQي ،يQQQنامثعQQQلا مكحQQQلا ةرتQQQف
 – اهQQQQموQQQQي – نيQQQQيرQQQQماسQQQQلا رQQQQمأو ،ضيQQQQبألا نولQQQQلا متعQQQQي امQQQQهالكQQQQف ،ملQQQQسملا خيشQQQQلاو يرQQQQماسQQQQلا نQQQQهاكQQQQلا

 مQغرQلا ىلQع ،رمQحألا نولQلاQب مامتQعالا ىلQع نيQهركQQُم نوQيرQماسQلا قQفاو دQقو ،رمQحألاQب ضيQبألا لادبتQساQب
 ماQيأل ًةمQع ضيQبألا نولQلا اوقQبأ كQلذQل ،ناطيشQلا ةدابQع عابQتأ ىQلإ – ٍذئQموQي – زQمرQي نولQلا نأQب مهملQع نQم
 سأرQQQلا رعQQQش نوQّQQبرQQQي ،ةنهكQQQلا ّصاQQQخ لكشQQQبو نيQQQيرQQQماسQQQلا ّلQQQك .]ىرQQQخألا ةينQQQيدQQQلا تابQQQسانQQQملاو تبQQQسلا
 ،ةرمسQلا ماQمأ هQب لQهاسQت كQلانQهو يQعرQش باجحQلا ،يQمالQسإلا طيحQملا بQسحب ءاسنQلا سبلQت .ةيحلQلاو
.باجحلا يدترت ال يتلا فئاوطلا ضعبو

 نأ ةطQQيرQQش مهنQQيد ريQQغ نQQم جاوزQQلا ،ثاQQنإلا ال روQQكذلQQل زوجQQيو ،مهنيQQب اQQم يQQف نوQQيرQQماسQQلا جوازتQQي )١٧
 ءاQبرغQلاو جاوزQلا ّنQس يQف تايتفQلا يQف صقQن كQلانQه .مQهددQع ةلQق يQف ببQسلا وQه اذQهو ،ةاتفQلا نرمستQت
 ،ةQيرQماسQلا ةفQئاطQلا يQف تنQب ةدالو دنQع .مهQتايQح لوQط بزُعQلا ىرQن كQلذQلو ،مهQتانQب نيQيرQماسQلا نوطعQي ال
 يرQQماسلQQل ّقحQQي ال .اهبQQطاQQخ مQQسا ىلQQع ُربكQQتو ،ةريغQQص اهQQنوQّQبريQQف ،دQQهملا يQQف يQQهو اهتبطQQخل نوقQQباستQQي
 ةّلعQب الإ قالطQلا ّمتQي ال .طقQف ةيQناQث نQم جوزتQلا هQل زوجيQف اًرQقاQع تQناQك اذإو ،ةدQحاو ةأرQماQب الإ نارتQقالا
 .ةيعرش

 رظنQيو نوريثكQلا ملعQي امQك قيQقد ريQغ اذQه( اعQم نبلQلاو مQحللا الإ ةرمسQلا دنQع هلQكأ حابQQُم ءيQش ّلQك )١٨
 ةمعQQطألا لQQك لQQكأ زوجQQي لQQه” هّصQQنو درو دQQق ددصQQلا اذQQهب الاؤQQس ّنأ رQQكذQQلاQQب رQQيدQQجلاو .).ش .ح ،اقQQحال
 لQQكا زوجQQي ال” باوجQQلا ءاQQجو )٣٥٤ .ص( “؟قرفQQلا اQQمو فQQيرطQQلاو ريQQشاكQQلا نيQQب نوQQقرفQQت لQQهو ؟مQQكدنQQع
.“لوطي هحرش ىنعملا اذهب ثحبلاو فيرطو ريشاك اندنع دجويو اهلك لكآملا

 ةكلمQQم ماسقQQنا :ةQQباQQجإلا لوQQطو تQQقوQQلا قيضQQل ةQQباQQجإ نودQQب تيقQQب ةيQQلاتQQلا ةريQQخألا ةQQثالثQQلا ةلئQQسألا )١٩
 نQQQم ليQQQئارQQQسإ ةكلمQQQم ماعبQQQحر نQQQيوكQQQتو ،ناميلQQQس كلQQQملا توQQQم دعQQQب ،ماعQQQبرQQQيو ماعبQQQحرQQQي دQQQي ىلQQQع ليQQQئارQQQسإ
 دالQQQQب ىQQQQلإ اهQQQQناّكQQQQس لقQQQQنو ،ليQQQQئارQQQQسإ ةكلمQQQQمل رQQQQصانملQQQQس حاستQQQQكا نQQQQع نوQQQQلوقQQQQت اذاQQQQم ؛طابQQQQسأ ةرQQQQشع
 هQQQلوقQQQب ةلئQQQسألا هذQQQه ىلQQQع ةQQQقدQQQص نQQQهاكQQQلا ّدر ؟اذوهQQQي ةكلمQQQم ىلQQQع لQQQباQQQب يبQQQسب مكQQQلوQQQق اQQQم ؟نQQQيدQQQفارQQQلا
 اذQهو نآلا قيQض تQقوQلا قاطQن نال هدرفمQب رQما لQك مكQل رQسفاو هللا ءاQش نا ابQيرQق مكQئاقلQب فرQشتاQس”
 مدقQQQQي دQQQQلاوQQQQلا يديQQQQس ماتخQQQQلا يQQQQفو اذQQQQه .ةرQQQQهزQQQQلا دادQQQQعا نQQQQم اQQQQصاQQQQخ اددQQQQع لQQQQقالا ىلQQQQع بلطتQQQQي ثحبQQQQلا
.“ـها .خلا مكل صاخلا همالس مكترضحل

:تاملكلا هذهب يرحبلا ليمج ،ودبي ام ىلع ،ررحملا ّدرو

 نوكQQQت هنQQQم ةملQQQك وا هفQQQيرQQQشت راظتQQQنا يفQQQل انQQQناو ةQQQقدQQQص نQQQهاكQQQلا طيشنQQQلا قQQQيدصQQQلا هQQQب اQQQناQQQفاو اQQQم اذQQQه”
 انيلQع هQب نضQي نQل هQنا انلQماو ةرQهزQلا تاحفQص ىلQع هرQشننل ةريQخالا ةQثالثQلا ةلئQسالا ىلQع ايQفاQك اQباوQج
.“ةماع ةرهزلا ءارق مساو انمساب ميمحلا ركشلا هل رركنف خيراتلل ةمدخ
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