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ؿٚك ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ ٞاإلهً َٞ٬ب تٜٛٛل ايكاْ ٕٛايـٚيٞ
اإلْواْ ٞاسبـٜح
ا٭هتاف :خبـُ ٠ؿٝإ
أهتاف َواعـ (أ) بهً ١ٝاسبكٛم ٚايعً ّٛايوٝاه١ٝ
داَع ١ايٛاٖل َ ٟ٫ٛبوعٝـ٠
َكـَع١
َٓ ععق إٔ ػً ععل اهلل تع ععافب اشبً ععلٚ ،نً ١ععـ آؿّ با٫ه ععتؼ٬ف ًب ا٭كمَٚ ،و ععري ٠اإلْو ععإ ًب ُ ععلاع
َوععتُل َععع ْناعععات ايععٓؿى ايبٌععل ١ٜ٭دععٌ ايتؿعلٓؿ بععايٛدٛؿٚ ،سعع ٍٛاينعاَععٚ ١ايٓؿععٛف ،أَ ٚععٔ ػعع ٍ٬دٗععـ
إٌْا ٤اسبٔاكات ٚاحملاؾُب ١عًٗٝا.
نًععٗا َ٬سععِ اػععتًٌب ؾٗٝععا ايععـّ بععايعلمٚ ،ايؿععلغ بععاسبنٕٚ ،ائععٝل بععايؿلز ٚ ،ايبٓععا ٤باهلععـّ .إْٗععا
ًَشُعع ١اىبـاؾععع ١ايباقٝعع ١بععـب نععٌ ايكعع ٣ٛاىبوععٛٝلً ٠ب ا٭كم؛ هععٛا ٤ناْععت قععَ ٣ٛاؿٜعع ١أَ ٚعٜٓٛعع ،١قعع٣ٛ
يًؼععري أ ٚيًٌععلٖ ٚ ،ععقا ايععـؾع ايععـا ِ٥بٗٓٝععا ُععاؽ تععاكٜؽ اإلْوععإ عًعع َ ٢ع ٓل ايوععٓـب ٚ ،كهععِ سععـٚؿا ٟنععجري٠
َتـاػً ١بـب اسبل ٚايباطٌ ،مل تهٔ يتُعلف يً ٫ٛـ ٠تًعو اىبععاكى ٚاقعرتاب َٝاؿٜٗٓعا َعٔ نبٝعع ايبٌعل؛
ؾواِٖ ايٛسٚ ٞتععاي ِٝايلهعٌ ٚا٭ْبٝعا ٤بٔعب ٌب تًعو ايع٬قعات اىبتِعاكعٚ ١تبعٝـب سعـٚؿٖا ٚاسبهعِ عًع٢
ُشتٗا بايلؿ أ ٚايكب.ٍٛ
ٚؽبتًـ اإله ّ٬عٔ غري َٔ ٙا٭ؿٜإ ايوُا ١ٜٚبأْ٘ ؿع ٠ٛعاىبٚ ١ٝكهاي ١يًبٌل ١ٜناؾع ١بععح بٗعا
ضبُـ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ يٝؼلز ايٓاي َٔ ايُبًُات إفب ايٓٛكٜٗٚ ،ـ ِٜٗإفب ُلاٍب َوتك.ِٝ
ٚعاىبٝعع ١اإله ع ّ٬تبععـٚ ٚآععش ١ىبععٔ ٜععـكي ٖععقا ايععـ ٜٔؿكاهععٚ ١اعٝععَِٓ ١ععؿ ،١ؾؿٔعع ٬عععٔ اٯٜععات
ٚا٭ساؿٜععح ايععيت تتشععـخ عععٔ إٔ اإلهعع ّ٬دععا ٤يًٓععاي نبٝعععاٚ ،إٔ َعذنتعع٘ اشبايععـ ٠ػععتِ اهلل بٗععا ايهتععب
اىبٓنيٚ ،١إٔ ضبُـا ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ آػل ايلهٌ ٚا٭ْبٝا ،٤ؾإٕ تعايٖ ِٝقا ايـ ٜٔايك ِٜٛتربم ًب د٤٬
أْ٘ كهاي ١اهلـٚ ٣اشبري إفب ايبٌل ١ٜنًٗا إفب إٔ ٜلخ اهلل ا٭كم  َٔٚعًٗٝا.
نُا إٔ اإلْوعإ نلَٖع٘ ػايكٝع٘ ٚباك٥ع٘ هعبشاْ٘ٚ ،كمقع٘ َعٔ ايٝٛبعات ؾكعاٍ تععافبَٚ{ :يٜكٜعـِ نٖ ٜلََِٓعا
بَٓٔ ٞآؿََّ َٚسَ ًََُٓٞا ُِِٖ ؾٔ ٞايٞبَلَٚ ٚايَ ٞبشِ ٢ل َٚكَمَقَٓٞا ُِِٖ َٔعَٔ ايٚٝ٤ٛبَعاتٔ َٚؾٖٜٔع ًَٓٞاُٖ ِِ عًَٜع ٢نٜعجٔرئَُٖ ٣ع ِٔ ػًَٞ ٜكَٓعا تَ ٞؿٔٔع}ٟ٬ٝ
(اإلهلا.(70 :٤
ؾُا اٖتِٖ قعاًْ ٕٛب ا٭كم قعٌب ٥باإلْوعإ ًب اسبعلٚب ٚايكتعاٍ؛ نُعا اٖعتِٖ ؿٜعٔ اإلهع ،ّ٬ؾكعـ هعبلَ
ؾاكيَ ٚايعلٗٚ ،ّٚايعـٗ ٍَٚايوعابكٚ ،١ايعـٗ ٍَٚاسبآعل ،٠ؾوَعٖٔ ايتٌٖعلٜعاتٔ اىبٓاهعبًٚ ،١علع ا٭سهعا َّ اسبهُٝعً ،١ب
هعل ،ٙأ ٚسعاٍ دلاستع٘ٚ ،ايتٖعاَعٌَ ٢عع اىبعـْٝـب َعٔ
نٝؿ ١ٝايتٖعاَعٌ َعع ازبٓعـ ٟٚاحملعاكب ًب سعاٍ قِ ٜتًع٘ أ ٚأ ِ
و ٚ ٔٚاينٖٗاؿٔٚ ،اىبٓكٛعـب يًعباؿٚ ٠غريِٖ)2( .
ايٓٚوا ٔٚ ٤ا٭طؿاٍٚ ،نبا ٢ك اي ٚ
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ؾاإلهَ ّ٬ا ًُ ٢ل َع ؾ ٘ٝازبٗاؿُ سُب٘ا ًب هعؿو ايعـَٚا ٫ٚ ،٤أبعاغ ايكتعا ٍَ كغبع ً ١ٟب مٖعل ا٭كٚاغ ،بعٌ ًُع ٢ل َع
فيو إلقاَ ٔ١ايعـٍ ٢بـب ايٖٓايٚ ،إماس ٔ١ايُب َٔ ًِ٥ايعاملٚ ،ك ِؿع ٢اي٥ٛػاٚ ُٚ ،٠ـ ايبػاٚ ،٠ايـٚؾاع عٔ ائٗعؿا،٤
ٌْٚل ا٭َٔ.
ؾوععبل اإلهعع ّ٬بوععُاست٘ ٚكهبتعع٘ باىبععـْٝـب بِععؿ ١عاَععٚ ،١ايٓوععاٚ ٤ا٭طؿععاٍ بِععؿ ١ػاُعع١؛ نع ٌٖ
ايكٛاْـب ايٓٛعع ،١ٝقبعا ؾٗٝعا ايكعاْ ٕٛايعـٚي ٞاإلْوعاْ ،ٞايعق ٟظبعـ ؾٝع٘ َعا ٜتٛاؾعل َعع اإلهع ّ٬اسبٓٝعـ،
ٚعبح ازبُٝع عً ٢اسرتاَ٘ ٚتٛبٝك٘)1( .
ٚتهُٔ أُٖٖ ١ٝقا اىبٛٓٛع ًب ايعٓاُل ايتاي:١ٝ
 إٕ َعُبععِ ايععـ ٍٚايػلبٝععً ١ب ايعِععل اسبععـٜح اُععبشح تٓععاؿ ٣بٔععلٚك ٠تٛععٜٛل قٛاعععـ ايكععإْٛايععـٚي ٞاإلْوععاْ ٞػاُععً ١ب َبععٌ ايُبععلٚف اسبايٝعع١اييت تعٌٝععٗا ايبٌععلٚ ١ٜبايتععاي ٞتععٛؾري هباٜعع ١انجععل
يًُـْٝـب اثٓا ٤ايٓناعات اىبوًش ٚ ١تُٓبَ ِٝباٖل ٠اسبلب.
ؾأكؿت بٝإ فيو َكاكْا ،قبا داً ٤ب اإلهع -ّ٬قبعٌ أكبعع ٜ١عٌع َل قلْعاَٚ -ٟعا دعاٚ٩ا بع٘ َعٔ أُْبُع١
َتأػل٠؛ يتأنٝـ إٔ اإله ّ٬ؿ ٜٔايلهبٚ ،١ايهلاَٚ ،١أْ٘ ُاجمل يهٌ مَإ َٚهإ.
 اسبادعع ١اىبًشٖععً ١ب ٖععقا ايعِععل ىبععٔ ٜععـاؾع عععٔ اإلهععٖٚ ،ّ٬ععقا َععٔ أعُبععِ أْععٛاع ازبٗععاؿ ،ؾععـٜٓٓاٚآض بـبٜ ،أَل بايعـٍ ٚاإلسوإٚ ،إعٛا ٤نٌ ف ٟسل سك٘ ٫ ،ؿ ٜٔإكٖابٚ ،تٛلف نُا معِ ايٓعاقُٕٛ
عًٚ ٘ٝبايتاي ٞترب ٜ١٥اإله ّ٬يبا أٝيِل ب٘.
إٖٔ ايبشح ًب َجٌ ٖق ٙاىبٛٓٛعاتٚ ،اىبكاكْ ١بٗٓٝا ٚبـب َا دعا ٤بٌعأْٗا ًب ايؿكع٘ اإلهعٜ ،َٞ٬وعاعـ
عً ع ع عع ٌْ ٢ع ع ععل ؿ ٜع ع ععٔ اإله ع ع ععٚ ،ّ٬اي ع ع ععـع ٠ٛإفب اهلل ،عٓ ع ع ععـَا  ٜع ع ععل ٣اىب ًٛع ع ععع عً ع ع عع ٢اسبكٝك ع ع عع ١بأؿيتٗ ع ع ععا.
َٔ ػٖ ٍ٬ـا ايتكـ ِٜاىبٛدن َبٗلت إفب ايٛدٛؿ إًهاي ١ٝكٝ٥وع١ٝتؿلعت عٓٗعا إًعهايٝات ؾلعٝع ١هعٓشاٍٚ
ؿكاهتٗا  ٚاإلداب ١عٓٗا ًب ٖـ ٙاىبـاػً.١
اإلًهاي ١ٝايلٝ٥و ١ٝاىبٛلٚس:١
إفب أَ ٟععـ ٣مبه ععٔ اعتبععاك إٔ ايك ععاْ ٕٛاي ععـٚي ٞاإلْوععاْ ٞاإله عع َٞ٬اىبو ععتُـ َِععاؿك َ ٙععٔ ايك ععلإ
ايهلٚ ِٜايوٓ ١ايٓبٜٛع ١هاٖعِ ًب تٜٛٛل ٚتكـ ِٜإٓاؾع ١إفب ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ ٞاسبـٜح ٚاىبجُتععٌ ًب
اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭كبع ١يعاّ  ّ2949؟.
أ ٚبعب ععاك ٠أػ ععل ٖ ٣ععٌ ٖ ععـ ٙا٫تؿاق ٝععات ا٭كبع عع ١اىب ععقنٛك ٠أْؿ ععا َو ععتُـ ُِْٛ ٠ععٗا َ ععٔ ايٌ ععلٜع١
اإله ١َٝ٬ػاًُ ١ب صباٍ تُٓب ِٝاسبلب ٚهبا ١ٜاىبـْٝـب ست َٔ ٢غري اىبوًُـب ًب ايٓناعات اىبوًش ١؟.
ٚتتؿلع َٔ ٖـ ٙاإلًهاي ١ٝايلٝ٥و ١ٝإًهايٝات ؾلع ١ٝمبهٔ طلسٗا عً ٢ايٌهٌ ايتاي:ٞ
ٌٖ هاِٖ ايـ ٜٔاإلهً َٞ٬ب إثلا ٤اجملتُع ايـٚي ٞبايك ِٝاإلْواْٚ ١ٝاسبٔاك ١ٜ؟.
ٖٚععٌ تِععـ ٣ؾكٗععا ٤اىبوععًُـب اىبتؼِِععـب ًب ايكععاْ ٕٛايععـٚي ٞاإلْوععاْ ٞأَجععاٍ اإلَععاّ اٚ٫ماعععٞ
ٚاإلَععاّ ايٌععٝباْٚ ٞغريٖععِ إفب تُٓبععَ ِٝبععاٖل ٠اسبععلب ٚذبـٜععـ غاٜتٗععا ًب اإلهعع ٚ ّ٬أثاكٖععا َععٔ ايػٓععاِ٥
ٚا٭هلٚ ٣دلا ِ٥اسبلب ؟.
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نٌ ٖـ ٙاإلًهايٝات اىبٛلٚسع ١هعٓشآَ ٍٚاقٌعتٗا ٚاإلدابع ١عٓٗعا ًب ٖعـ ٙاىبـاػًعٚ ١ؾكعا شبٛع١
َتبع.١
احملٛك ا٭ :ٍٚاإلطاك اىبؿاٖ ُٞٝيكٛاعـ ايتعاٌَ اإلْواًْ ٞب ايؿك٘ اإلهَٞ٬
إٕ ايؿك عع٘ اإلهعع َٞ٬ن ععإ يعع٘ ؿٚك ًب ذبـٜععـ ايع٬قعع ١بععـب اىبوععًُـب ٚغععري اىبوععًُـب ٚاىبجُتًععً ١ب
قاعـ ٠ايوًِ.سٝح ٜقنل بعض ايؿكٗا ٤إٔ نًُ( ١اإلهٌَ )ّ٬تك َٔ ١ايوعًِ ٚ ،إٔ ايوعٖ ّ٬عَ ٛعٔ أبعلم
اىبباؿ ٨اإله ، ١َٝ٬إٕ مل ٜهٔ أبلمٖا عً ٢اإلط٬م )3( .
سٝح أُبض ٚادبا ٟعً ٢اىبوًُـب إٔ ٜكُٝعٛا ع٬قعات اىبعٛؿٚ ٠احملبعَ ١عع غريٖعِ َعٔ أتبعاع ايعـٜاْات
ا٭ػلَٚ ، ٣ع ايٌعٛب غري اىبوًُْ ١ن ٟ٫ٚعٓـ ٖق ٙا٭ػ ٠ٛاإلْواًَْٛٓ ٚ ، ١ٝكا َٔ ٟاٯ ١ٜايهلمبٜ( ١ا أٜٗعا
ايٓاي إْا ػًكٓانِ َٔ فنل ٚأْجٚ ٢دعًٓانِ ًعٛباٚ ٟقبا ٌ٥يتعاكؾٛا  ،إٕ أنعلَهِ عٓعـ اهلل أتكعانِ)
(اسبذلات . )23:
ؾبععـأ ا ٖ٫تُععاّ بايع٬قععات ايـٚيٝعع ١بععـب اىبوععًُـب ٚغريٖععِ ػععاكز ازبنٜععل ٠ايعلبٝععً ١ب اىبلسًعع ١اىبهٝعع، ١
عٓـَا ِْض ايله ٢ًُ(ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚهًِ) بعض أُشاب٘ َٔ اىبوًُـب ا٭ٚا ٌ٥بعاهلذل ٠إفب اسببٌع١
يًععتؼًّ َععٔ َبًععِ قععل ٍٜهلععِ ٚ .دععا٤ت هععٛك ٠ايععل ّٚتتشععـخ عععٔ سععلب بععـب ؿٚيععتـب عُبُععٝـب ًب اىبٓٛكعع١
(ايععلٚ ّٚايؿععلي) ٚ ،سععـؿ ايكععلإٓ اىبٛقععـ اإلهععَ َٞ٬ععٔ تًععو اسبععلب ايععيت اْتِععل ؾٗٝععا ايؿععلي ٚ ،بٌععل
اىبوًُـب باْتِاك ايل ّٚبعـ بٔع هٓـب .
ٚساىبا اهتكلت ؿٚي ١اىبـ ١ٜٓباًل ايٓيب(ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚهًِ) بإكهاٍ كها ٌ٥إفب ايعـ ٍٚايهعربً ٣ب
اىبٓٛكعع( ١بٝنْٛععٚ ١ؾععاكي َِٚععل ٚايععٚ ُٔٝاسببٌععٜ )١ععـع ٛمعُاٖ٤ععا ًٚعععٛبٗا إفب اإلهععٚ . ّ٬بعععـ مثععاْـب
عاَ عٟا ناْععت ايـٚيعع ١اإلهعع ١َٝ٬أنععرب اَرباطٛكٜععً ١ب اىبٓٛكعع ١كبتععـ َععٔ اهلٓععـ ًععلقٟا إفب إهععباْٝا غلب عا. ٟ
ؾأُبشت هلا سـٚؿ ٌَرتنٚ ١طَ ١ًٜٛع ايعـٜـ َٔ ايـٚ ٍٚايٌعٛب غري اىبوًُ. ١
ٚناْت ع٬قات ايـٚي ١اإله( ١َٝ٬ا٭َٚ ١ٜٛايعباهَ )١ٝتٛتلَ ٠ع نبٝع درياْٗا عـا اسببٌٚ ١بوبب
اسبلٚب ٚاىبعاكى ناْت ٖٓاى سادَ ١اه ١يتُٓب ِٝؾرتات اهلـْٚ ١ايًِض ٚازبنٚ ١ٜتبعاؿٍ ا٭هعلٚ ٣إقعلاك
ايوًِ .
يععـيو بععـأ ايؿكٗععا ٤اىبوععًُٜ ٕٛتٓععاٚي ٕٛقٔععاٜا ايكععاْ ٕٛايععـٚيً ٞب نتععب ايؿكعع٘ ؾُٝععا ٜعععلف بايو ٚعَٝل
(نبع هري ٚ )٠اييت ٜكِـ بٗا طلٜكَ ١عاًَع ١اىبوعًُـب يػعري اىبوعًُـب ػعاكز (ؿاك اإلهعٚ)ّ٬نإ ايؿكٗعا٤
ٜكِـ ٕٚب٘ تِلف ايـٚيً ١ب ع٬قاتٗا َع ايٌعٛب ا٭ػل. ٣
ٚبايتععاي ٞؾكععـ سععلْ ايؿكعع٘ اإلهععً َٞ٬ب ذبـٜععـ قٛاعععـ َٚبععاؿ ٨يًتعاَععٌ اإلْوععاْ ٞاسبوععٓ ١ايتعع٫ ٢
َج ٌٝهلاٚ ،اييت مل تٌٗـٖا ايبٌل ١ٜقبٌ َبٗٛك اإله)4( .ّ٬
ؾاإلهٜ ّ٬ـع ٛإفب ايو ّ٬ؿعًَٛ ٠ٛك ١غري َكٝـ ٖٛ ٚ ٠اسباي ١ا٭ًُ ١ٝاييت تٗ ٧ٝيًتععاٚ ٕٚايتععاكف
ٚإًاع ١اشبري بـب ايٓاي عاَعٚ١إفا اسعتؿِب غعري اىبوعًُـب حبايع ١ايوعًِ  ،ؾٗعِ ٚاىبوعًًُ ٕٛب ُْبعل اإلهعّ٬
إػٛإ ًب اإلْواْ.١ٝ
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احملٛك ايجاْ :ٞأهى ايت عاٌَ اسبٔاك ٟمَين ايوًِ ٚاسبلب
إٔ ايكاْع عع ٕٛايععـٚي ٞاإلْوععاَْٝٚ ٞجععام ا٭َععِ اىبتشععـٜ ٠تٔععُٓإ ؾِععَٚ ٟ٫ٛكععلكات ػاُعع ١بععاسبلب
 ٕٚ٪ًٚاسبلب ٚازبلسعٚ ٢ا٭هعل ، ٣ؾع ٬ػبعل ٟايتٛعلم إيٗٝعا إً ٫ب سايعٚ ١قعٛع اسبعلب  ٫ٚ ،ػبعل ٟاتٗعاّ
ايكععاْ ٕٛايععـٚي ٞبأْعع٘ عععـٚاْ ٞجملععلؿ أْعع٘ ٜتٔععُٔ قععٛاْـب تععُٓبِ قٔععاٜا ًٚعع ٕٚ٪اسبععلٚب ،أَععا اإلهعع ّ٬ؾٗععٛ
ُْبععاّ ٚتٌل ٜععع َتهاَععٌ ،يًوععًِ ٚاسبععلب ،ؾٓذععـ أسهععاّ يتُٓبعع ِٝاسبععلب  ٚ ،أسهععاّ أػععلٚ ٣قٛاعععـ تععُٓبِ
ايوًِ ٚ ،اييت قًُا ُٜتٛلم إيٗٝا.
ٚقـ تٓا ٍٚاَ٫اّ أب ٛسٓٝؿٚ ١تَ٬قتع٘ بععض اىبؿعاٖ ِٝفات ايِعً ١بايكعاْ ٕٛايعـٚيَ ٞجعٌ َبعـأ اىبعاًَع١
باىبجععٌ أَ ٟعاًَ عع ١غععري اىبو ععًُـب ايععـاػًـب إفب ؿاك اإله عع ّ٬نُععا ٜعاَ ععٌ اىبوععًًُ ٕٛب ؿاك اسب ععلب ،نُ ععا
ٜٛٓبل ٖقا اىببـأ أٜٔا ٟعً ٢ايتُج ٌٝايـبًَٛاه ٞكغِ إٔ سِاْ ١اىبُجٌ ايـبًَٛاه ٞنإ علؾاَ ٟتبععاً ٟب
ايتُجٝععٌ ايـبًَٛاهععٜٛٚ . ٞبععل أٜٔعاً ٟب تبععاؿٍ ا٭هععلًٚ ٣ب ؿؾععع ايؿـٜععٖٚ . ١هععقا ظبععـ إٔ أبععا سٓٝؿععً ، ١ب
ايٛقععت ايععق ٟناْععت ؾٝعع٘ ايٌععلٜع ١اإلهععًَ ١َٝ٬نَعع ١يهععٌ َوععًِ ًب أ ٟإقًععٜ ِٝكعع ِٝؾٝعع٘ ٜ ،ععـػٌ ؾهععل٠
اإلقًً ١ُٝٝب ايع٬قات بـب اىبوًُـب ٚغري اىبوًُـب ٚ .عًُ ٘ٝاك اهتٓباٍب ا٭سهعاّ ايٌعلع ١ٝاىبتعًكع ١بٗعقا
اىبٛٓٛع ٜوتٓـ إفب ايعلف ٚايكٝاي ٚإفب اإلقً ١ُٝٝأ( ٚايـاك) با٬ُٛ٫غ اإلهعٚ . َٞ٬قعـ اػتًعـ ؾكٗعا٤
آػل ٕٚنا٭ٚماعَ ٞع أب ٞسٓٝؿ ١س ٍٛؾهل ٠اإلقً. ١ُٝٝ
ٌٜٓٚععأ عععٔ ٖععقا اىببععـأ ا٭هاهعع ٞقٔعع ١ٝأػععلٖٚ ٣عع ٞأْعع٘ عًعع ٢اىبوععًُـب إٔ ٜعرتؾععٛا بأسهععاّ ايبًععـإ غععري
اإلهٚ ١َٝ٬قٛاْٗٓٝا عً ٢أْٗا ًَنَ ١يًُوًُـب عٓـَا ٜهَ ْٕٛٛكُٝـب ًب ؿاك اسبلب )5( .
احملٛك ايجايت :ؿٚك ايؿكٗا ٤ا اىبوًُـب ًب تٜٛٛل قٛاعـ ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاْ٫واْٞ
يكـ بـٍ ؾكٗا ٤اىبوًُـب صبٗٛؿات ػاُ ١اىبتؼِِـب ًب ايكعاْ ٕٛايعـٚي ٞاإلْوعاْ ٞأَجعاٍ اإلَعاّ
اٚ٫ماعٚ ٞاإلَاّ ايٌٝباْ ٞيتُٓبَ ِٝباٖل ٠اسبلب ٚذبـٜـ غاٜتٗا ًب اإلهٚ ّ٬ذبـٜـ أثاكٖا َٔ ايػٓاٚ ِ٥
ا٭هلٚ ٣دلا ِ٥اسبلب ٚؿيو با٫هتٓاؿ إفب ايٌلٜع ١ا٫ه.١َٝ٬
سـؿ اإله ّ٬ايؿ٦ات ايت ٢ػبب قتاهلا ٚايت ٫ ٢ػبب قتاهلا ؾ ٢ايعـٜـ َعٔ ا٭ساؿٜعح ايٌعلٜؿ ، ١سٝعح إٔ
أقٛاٍ ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٝع٘ ٚهعًِ ٚأؾعايع٘ ٚتكلٜلاتع٘ ؾُٝعا ٜتعًعل بعأَٛك اسبعلب ٚايكتعاٍ تهع ٕٛقبجابع" ١
قاْ ٕٛيًشلب " ًإٔ أ ٣قاًَْ ٕٛنّ ٚ .بايتافب ؾكـ َبٗعل ايتأُع ٌٝايكعاْ ٢ْٛايُٓبعلٚ ٣ايتٛبٝكع ٢يكٛاععـ
ايتُٝٝن بـب اىبكاتًـب ٚغري اىبكاتًـب عًٜ ٢ـ كه ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٚعًٜ ٢ـ ػًؿا ٙ٩ايلاًـ، ٜٔسٝح
هٝتٔض عٓـ ايتعلم هلق ٙايؿ٦عات إٔ ايٌعلٜع ١اإلهع ١َٝ٬ناْعت أُْ ٍٚبعاّ قعاْ ٢ْٛأكهعَ ٢بعـأ ايتؿلقع١
بـب اىبكاتًـب ٚغري اىبكاتًـب ؾ ٢ايٛقعت ايعق ٣ناْعت أٚكبعا غاكقع ١ؾعَ ٢بًُعات ايعِعٛك ايٛهعٚ ، ٢ٛاسبعلٚب
ايٛسٌ ١ٝايت ٢مل تهٔ ذبهُٗا يكٛاعـ)6( .
ٚدعا ٤بٝعإ َعٔ ػبعٛم تٛدٝع٘ ايكتعاٍ إيع ِٗٝباعتبعاكِٖ َكعاتًـب َٚعٔ  ٫ػبعٛم تٛدٝع٘ ايعًُٝعات اسبلبٝع١
ب ايُُ ٞعِتَـٔ. "َٜٔ
َ ٫تعِتَـُٚا ٞإٔ ايًُٜ ٜ٫ َ٘١شٔ ٚ
ٓـِٖ ؾ ٢قٛي٘ تعافب َٚ" " :قٜا ٔتًٞ ٛٝا ؾٔ ٞهَبٔ ٌ٢ ٝايً ٘ٔ ١اي٤قُٜٔ َٜٔكٜا ٔتًٝ َْٛٝه ِِ َٜ ٚ
ٚإفا ناْت ايٛٛا٥ـ ايت ٢اعتربتٗا ايٌلٜع ١اإلهع ١َٝ٬غعري َكعاتًـب ٚػِعتِٗ باسبُاٜع ٫ ١دبعـ ػ٬ؾعٟا
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ًععلعٝا ٟنععبريٟا  ،إ ٫إٔ ٓٚععع ١ٝا٭هععلٚ ٣اىبععـْٝـب ٚطبٝععع ١ا٭هععًش ١اىبوععتؼـًَ ١ب ايكتععاٍ تععجري بعععض
اإلًعهايٝات  ،ايعيت تُٛعٌ بعلٓعٗا إفب ٓٚعع بععض اىببعاؿ ٨ايهًٝع ١يإلهع ّ٬ؾعَ ٢عاًَع ١ايععـ ٚؾعَٝ ٢عـإ
ايكتاٍ.
ؾكـ سلْ ؾكٗعا ٤اإلهع ّ٬عًع ٢تع٬مّ ايؿكع٘ ٚايٛاقعع ،ستع ٢أُعبض ؾكٗٗعِ مبٌع ٞعًعٚ ٢مٕ ٚاقعٗعِ نُعا
قلك ت٘ ايِٓع ْٛايهعجري ٠ايـاعٝع ١يًوعًِ ٚ ،تٔعاؾلت ِْع ْٛايٌعلٜعَ ١عٔ أدعٌ تعأَـب اسبُاٜع ١ائعآَ١
٭ٌُ تهل ِٜبعين آؿّ ،ايعق ٟأًعاك إيٝع٘ قٛيع٘ تععافبَٚ( :يٜكٜع ِـ نٜلٖ ََِٓعا بَٓٔع ٞآؿََّ) طاإلهعلا70:٤صٚ ،يؿعِب ايتهعلِٜ
داَع ىبعٓ ٢ايعٓاٛٓٚ ١ٜابٌب اسبُا.١ٜ
ب ايُُ ٞعِتَـٔ )َٜٔطايبكل290:٠ص ٚايتعـً ٟب ٖعـ ٙاٯٜع١
ٚ ٚاْ٬ٛقا َٔ ق ٍٛاهلل تعافب ( ََ ٜ٫ٚتعِتَـُٚا ٞإ ٕٖ ٢ايًُٜ ٜ٫ َ٘١شٔ ٗ
ايهلمبععٜ ،١عععين ايُبًععِ ٚدبععاٚم اسبععـ ٚاسبععلٚ ،أعًععَ ٢لاتععب تًععو ايعععـا ٠ٚاْتٗععاى اسبلَععات اىباهعع ١حبٝععا٠
ايٓاي َٔٚ ،ثِ دا ٤ايٓٗ ٞاإلهلع ٞععٔ ا٫عتعـا ٤بٌعهٌ ًَٛعل يٌٝعٌُ نعٌ ازبنٝ٥عات ٚاسبعا٫تَٚ ،عٔ ثعِ
ؾإْ٘ سلّ نٌ أًهاٍ ا٭ف)7( .٣
أ :٫ٚسكٛم اىبـْٝـب ًب اسبلٚب ٚأثٓا ٤ايكتاٍ
اسبلبُ هلا بـاَ ٠١ٜعًْٗٚ ،١َٛا ٠١ٜصبٗٛيٚ ،١قـ ت ٍُ ٛٛمََّٓاٚ ،قـ تكُِل أَـّاٚ ،قـ تُِٛقٔؿٗٝا َعاٖعـات،
أ ٚتُٓٗٗٝا اتؿاقات ،يهٔ عٓـ ايتًُٖبِّ ٞبًٗبٗاٚ ،ا٫نتٛا ٔ٤بٓاكٖا؛ ذبعـخُ أَعٛكْ ٚأَعٛك ،ؾَُعٔ يعٝى يع٘ ٚامعْ َعٔ
ؿ ،ٜٔأ ٚاسرتاّْ يكاْ ،ٕٛهٝتِلفُ ٚنأْٖ٘ ٚسٍْ َؿرتي ،أ ٚسٛٝإْ َتٛسٍ ،ؾتُك٤ٜٛععُ ا٭ُٚعا ٍُ ٚا٭عٔعا،٤
ب
ٚتُُنٖمُ ازبجحُ إفب أًٚ ،٤٬تُٓتٗو أعلام ايٓٚواُٜ ٫ٚ ،٤لسَِ ا٭طؿا ٍُ ٚايِٚبٝإٜٗٚ ،عا ُٕ ايعذعاُ ٥ن ٚايٌٚعُ ِٝ
ٚف ٚٚا٭هعٓإٚ ،تٗعـُّ اىبوعادـُ ٚاىبعابعـ ٚايهٓعا٥ىُ عًعع ٢كٚ٩ي ايعُبٖعاؿ ٚاينٖٗعاؿ ٚايلٖٗبعإٚ،مل ظبع ِـ َعٔ ٜكععّٛ
بٗقا ايـٖٚك عً ٢سكٝكت٘؛ ه ٣ٛايٖٓيب ٚضبُـٕ ُعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِٚ ،ؿٜعٔ ٢اإلهعٚ ٢ّ٬هبًتع٘؛ َعٔ ايِٖعشاب١
ٚأتباعِٗ َٔٚ ،هاك عً ٢ؿكبِٗ إفب  ّٜٛايـ.ٜٔٚ
ت ٚاىبُٓبُ ععاتٔ اإلْو ععاْ١ٖٝ؛ إٔ ربٛعع َ - ٛبادتٗ ععاؿ َ ععٔ ايك ععاُ٥ـب
ت ٚازبُع ٝععا ٔ
ض ازبٗ ععا ٔ
ٚساَٚيٜععتِ بععع ُ
عًٗٝا -ػ ٠ٛٛعب ٛفيوٚ ،قٖٓٓٛا ايكعٛاْـبٚ ،دعًعٛا ايًعٛا٥ض ٚا٭ُْبُعٚ ،١سعاٚيٛا  -داٖعـ -ٜٔتٛبٝع َل
فيو عً ٢ايـٗ ،ٍٚؾُٔ ٖعق ٙايعـَٗ ٢ٍَٚعٔ أػعقت بٗعق ٙايكعٛاْـب اإلْوعاْ ١ٖٝحبعقاؾريٖاَٗٓٚ ،عا َعٔ أػعقت َعا
ًا٤ت َٔ ٖق ٙايًٛا٥ض ٚا٭ُْبُٚ ،١تلنت َا ًا٤ت.
عًُّععا ب ععإٖٔ ٖععق ٔٙا٭ُْبُعع ٚ ١ٜايكععٛاْـبَ اإلْو ععاْ ١ٜ ٖٝايـٗٚي ٝع  ١ٜيٝو ععت بايهاًَعع ١ايٌٖ ععاًَ ،١ؾٗععً ٞب ساد عع١
إلنُععاٍ اي عٖٓكّٚ ،ايبش عحٔ عععٔ ا٭ؾٔ عٌٚ ٢ا٭نُععٌ ،ؾا ٖتذ عَ٘ ايكععا ُٕٛ٥عًععٖ ٢ععق ٙاىبُٓبُععات اإلْوععاْ ١ٖٝإفب
ا٫هععتعاْ  ١بأٖععٌ ايعًععِ ٚاشبععرباتٚ ،ايبشععح ًب ايتٗععلاخٔ ٚايتٖععاكٜؽٚ ،اهععتعاْٛا بعًُععا ٤ايٌٖععلٜع ١اإلهعع،١َٝ٬
يٝبٓٝععٛا َععا عٓععـِٖ ًب ٖععقا اجملععاٍ َععٔ عًععِٜٚ ،وععتؼلدٛا َععا نٓ ععنٚا َععٔ أؾهععاكٚ ،مبٓشععٛا ايعععاي ِٜاٯكاَ٤
ايوٖـٜـٚ ،٠اىبٓاٖ َر ايلًٖٝـ)8( .٠
 -2كداٍ يـ:ٜٔ
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ٚكؿ ايّٓ ُلاس ١عً ٢عـّ قتاٍ كداٍ ايـٚ ، ٜٔفيو ؾ ١ُٝٚ ٢أب ٢بهل افب ٜنٜـ بٔ أب ٢هؿٝإ "
أْو هتذـ قَٟٛا معُٛا اِْٗ سبوٛا أْؿوعِٗ ؾع ٢ايِعٛاَع ؾعـعِٗ َٚعا معُعٛا  ".ؾاإلهعٜ ّ٬بععـ اىبعابعـ
ٚايلٖبإ عٔ َٓٛع ايوٛٝف أ ٚأبعـٖا عِٓٗ إفا ًٓ٦ا ايـقٖٚ ، ١هقا ػبب إٔ تهٖ ٕٛق ٙايكاعـ ٠ضبرتَع١
ؾ ٢ناؾ ١ا٭ٚقات ٚ ،يهٔ ػبب تؿوري ٖقا اسبهعِ ؾعٓ ٢ع ٤ٛايكاععـ ٠ايعاَعٖٚ ، ١ع ٢ععـّ دعٛام قتعٌ َعٔ ٫
ٜكاتٌ  ،يقا إفا قاّ كداٍ ايـ ٜٔباً٫عرتاى ؾع ٢ايكتعاٍ أ ٚايتشعلٜض عًٝع٘ ؾعإُِْٜٗكتًع ٕٛؾعٖ ٢عق ٙاسبايع١
٭ِْٗ ٜعترب َٔ ٕٚاىبكاتًـب.
ً٫ٚعو إٔ هلعقا اسبهعِ أُٖٝتع٘ ايبايػع ، ١٭ْع٘ ٜتٌُعَ ٢عع َبعاؿ ٨اإلهع ّ٬اسبٓٝعـ ٚأهعباب دعٛام
ايكتاٍ يًُوًُـب ايتَٗٓ ٢ا ذبكٝل سل ١ٜايعكٝـٚ ٠سلَ ١أَانٔ ايعبعاؿ ٠يكٛيع٘ تععافب " َٚيِٜٛيٜعا ؿَؾٞع ُع ايً٤ع ٔ٘
ه ُِ ايً ٔ٘٤نٜجٔريّا َٚيَُِٜٓٝلَ ٖٕ ايً٤ع ُ٘
ت َََٚوَادٔـُ ِ ُٜقنُ ٜل ؾَٔٗٝا ا ِ
ًَُٜٛا ْ
ض ٤يُٗ ٚـََتِ ََُٛأَ ُع َٚبْٔ َٝع ََ ٚ
ُِٔٗ بٔ َبعِ ٣
ي َبعِ َ
ايٖٓا َ
ََٔ َُِٜٓلُ ُٙإٔ ايً َ٘٤يٜك ٟٙٛ٢ ٜعَنٜ٢نْ ".
ٚٚآض َٔ اٯ ١ٜايهلمب ١أْ٘  ٫ؾاكم بـب اىبوادـ ٚغريٖا َٔ أَانٔ ايعباؿَ ٠عٔ ْاسٝع ١اسبلَع. ١
ٚت٪نعـ ايوعٓ ١ايكٛيٝعٖ ١عقا اسبهعِ ؾكعـ ك ٣ٚععٔ ايلهعُ ٍٛعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ أْع٘ قعاٍ "  ٫تكتًعٛا أٖعٌ
ا٭ؿٜل)9(."٠
 -1سكٛم ايٓٚواً ٤ب اسبلٚب:
ٖععق ٙايؿ٦ععَ ١ععٔ اىبععـْٝـب هلععا سِععاْ ١ػاُععَ ١ععٔ ايكتععٌ حبهععِ أْٗععا  ٫تكاتععٌ ٚ ،قععـ أنععـت ايوععٓ١
ايعًُٝع ١فيعو  ،سٝعح غٔعب ايلهعُ ٍٛعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ غٔعباً ٟعـٜـا ٟعٓعـَا ًعاٖـ دجع ١اَععلأ ٠ؾع٢
إسعـ ٣ايػنٚات ٚ ،أكهعٌ إفب ػايـ بٔ ايٛيٝـ ايق ٣نإ ؾَ ٢كـَ ١ازبٜٗٓ ٍٝا ٙععٔ فيعو ٚ ،قععاٍ ُعً٢
اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ " َعا ناْعت ٖعق ٙيتكاتعٌ " ٖٚعقٖ ٙع ٢ايكاععـ ٠ايعاَع ١ؾعَ ٢عاًَع ١ايٓوعاٚ ، ٤اسبهُعَ ١عٔ
فيعو أْع٘ ٜؿعرتم ؾع ٢اىبعلأ ٠ايلقعٚ ١ععـّ ايكعـك ٠عًع ٢ايكتعاٍ اىبععلٚف ؾع ٢فيعو اينَعإ يعقا ؾٗع ٢حبوعب
ا٭ٌُ  ٫تكاتٌ  َٔٚثِ  ٫ػبٛم قتًٗا.
إٕٖ ايٓيبٖ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ْٗ ٢عٔ قتٌ ا٭بلٜا٤؛ ًب أنجل َٔ كٚا ،١ٜؾعُِٖ ٚػَِّٖٗٓ ،ا قٛي٘
َبًُّٞا إ ٫٢نٜإَ َعً ٢ٜا ِب  ٔ٢آؿََّ ا٭ ٢ٍٖٜٚنٔؿَٔ ٌْٞع ِٔ َؿ ََٔٗعا؛ ٭ْٖٜعُ٘ أََ ٍُٖٜٚع ِٔ هَع ٖٔ
ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٫$ :تُكٞتٌَُ َْؿٞىْ ٝ
ايٞكٜتٌََُِ.#تٖؿٜلْ َعً.ِٜٔ٘ٝ
ٚقععـ بععـب ًععٝؽ اإلهعع ّ٬ابععٔ تُٝٝعع ١كهبعع٘ اهلل تعععافب عًععَٓ ٞععع اإلهعع ّ٬قتععٌََ( :ع ِٔ يٜعِِ َٜهٝعِٔ َٔعِٔ ٜأِٖع ٌ٢
٭عَُِعَٚ ٢ايع ٖن ََْٔٔ َٚ ٢شِع  ،ِِٖٔ ٛ٢ؾٜعُٜ ٬كٞتَع ٌُ
ايَُُُٞا َْعََٚ ٔ١ايُُٞكٜا ٔتًٔ١ٜ؛ نٜايٓٚوَاَٚ ٔ٤ايِٚبَِٝإَٚ ،٢ايلٖأٖعبٔ َٚايٌٖعِٝؽ ٢ايٞهٜعبٔريَٚ ،٢ا ٜ
عِٔٓـَ دُ ُُِٗ٢ ٛك ا ٞي ُعًَُٜأ٤؛ إ ٤٫أُٜ ِٕٜكٜاتٔ ٌَ بٔكِٜٛئ٘ٔ أٔ ِٚ ٜؾ ِعًٔ٘ٔ ...،نَُٜا قٜعا ٍَ ايً٤ع ُ٘ َتعَعايَٚ{ :٢ٜقٜعا ٔتًٛٝا ؾٔع ٞهَعبٔ ٌ٢ ٝايً٤ع ٔ٘ اي٤عقَٔٔ ٜ
ب ايُُ ٞعِتَـٔ."}َٜٔ
ُٜكٜا ٔتًٝ َْٛٝه ِِ َ ٫َٚتعِتَـُٚا إ ٖٕ ايًُٜ ٫ َ٘٤شٔ ٗ
ٚقـ ٚاؾل ايكاْ ُٕٛايـٗٚي ٞاإلْواْ ٞايٌٖلٜع ٜ١اإله ١َٖٝ٬ايوُٖشً ١ب أْٖع٘ ػبعب اسعرتاّ أكٚاغ اىبعـْٝـب
ا٭بلٜا ٤ؾ ا٭ًؼاْ ايقٌٜ ٫ ٜٔعرتنَ ٕٛباًعلً ٠ب ا٭عُعاٍ ايعـاٝ٥ع١ظ قبعٔ ؾع ِٗٝأؾعلاؿ ايكعٛات اىبوعًش١
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ايق ٜٔأيكٛا عِٓٗ أهًشتِٗظ ٚا٭ًؼاْ ايعادن ٕٚعٔ ايكتاٍ بوبب اىبلم أ ٚازبعلغ أ ٚا٫ستذعام أ ٚ٭ٟ
هبب آػلظ ٜعاًًَ ٕٛب نبٝع ا٭سٛاٍ َعاًَ ١إْوعاْ١ٝظ ؿ ٕٚأ ٟكبٝٝعن ٓعاك ٜكع ّٛعًع ٢ايعِٓعل أ ٚايًعٕٛظ أٚ
ايـ ٜٔأ ٚاىبعتكـظ أ ٚازبٓىظ أ ٚاىبٛيـ أ ٚايجل ٠ٚأ ٚأَ ٟعٝاك يباثٌ آػل.
ٚايكتٌ ٚايكتاٍ ًب اسبلٚب يًُكاتًـب ايعوهلٜـبٚ ،احملاكبـب اىبعتـ ٫ ،ٜٔإفب ايوهإ اىبعـْٝـب ،قعاٍ
تعافب { َٚقٜاتًٔٛٝا ؾٔع ٞهَعبٔ ٢ٌٝايً٤ع٘ٔ اي٤عقُٜٔ َٜٔكٜعاتًَْٔٛٝه ٫َٚ ِِ ٝتَ ِعتَعـُٚا إ ٖٕ٢ايً٤عَ٘ ُٜ ٜ٫شٔعبٗ ا ٞيُُ ِعتَعـٔ( .}َٜٔايبكعل،)290 :٠
هلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ " ٫َٚ ..تَكُ ٞتًٛٝا َٚئٝـّاُ ."..،شٝض َوًِ
ٚقـ قاٍ كَهُ ٍُٛا ٔ
إٕ ؿٜٓٓا اسبٓٝـ قـ هبل نبٝع ايكٛاْـب ايٓٛع ١ٝقب٦ات ايوعٓـب ًب اي ٗٓٚع ٞععٔ قتعٌ َعٔ مل ٜكاتعٌ
َٔ ا٭طؿاٍ ٚايٓٚوا ،٤ؾكـ ( ُٚدٔـَتٔ اَِ َلأََ ٠ ٜكٞتُٛي ٟ١ٜؾَٔ ٞبعِضََ ٢ػَام ٟ٢كَهُ ٍ٢ ٛايً ٢ًُ ٘ٔ ٤اهلل عًٚ ٘ٝهًِ$ ،ؾ٢ََٗٓ ٜ
كَهُ ٍُ ٛايً ٢ًُ ٘ٔ ٤اهلل عًٚ ٘ٝهًِ َع ِٔ قٜتِ  ٌ٢ايٓٚوَا َٔٚ ٤ايِٚبَِٝإ .#٢كٚا ٙايبؼاكٟ
بٌ إٕٖ اإله ّ٬ؾامَ ايكاْ َٕٛايـٚي ٖٞايٓٛعٖٞ؛ ؾذام ٣بايؿٌٔٚ ،عؿا عٓذُاععَ ١عٔ اي ٓٚوعاٚ ٤قععٔ ًب
ا٭هلٚ ،ؿَ ٕٚكابٌ ،ؾُٔ فيو:
 عؿعُ ُٙٛععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِ ؿَ ٕٚكابععٌ عععٔ ايوٖعؿ٤اْ ١بٓعتٔ سععامت أػععت عععـ ٟبععٔ سععامت ايٛععاٞ٥كٓ ٞاهلل تعافب عٓ ٗا ٚععٔ أػٗٝعا ،ايعيت ٚقععت ًب ا٭هعل ًب هعل ١ٜعًٝعإفب ٖعـّ ُعِٓ طع ٤ٞطؾكعـّ بٗعا عًع٢
كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ًب هباٜا =أهلَ =٣عٔ طع ٤ٞؾشبوعٗا أٜاَعا ثعِ ََعٖٔ عًٗٝعاٚ ،أعٛاٖعا ْؿكع١
ٚنوععٚ ،٠ٛكؿٖععا إفب َأَٓٗععا ،ؾأًععاكت عًعع ٢أػٗٝععا عععـ ٟبععٔ سععامت بايكععـ ّٚعًعع ٢كهعع ٍٛاهلل ُععً ٢اهلل عًٝع٘
ٚهًِص.
 ايٌُٝا ُ٤بٓتُ سً ١ُٝايوعـ ١ٜد ٤ٞبٗا أهري ٠إفب ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهعًِ ًب غعن ٠ٚايٛعا٥ـو
دعٔ ٞإيٜع ٢قَِٔٛ ٜع ٜ
ت ٜؾعِٔٓـَُٔ ٟشَبَُٖ ٠١هَ ٞلَََٚ ،٠١إٜ ِٕ٢أسِبَبِت أ ٕٜأَتعٓو َٚتَ ِل ٔ
ؾعكٜاٍَ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ" :إِٕ ٜأسِبَبِ ٔ
ٜؾ َعًٞتُ" ،ؾٜكٜايٜتِ :بَ ٌِ تَُُ ٚتعَُٓٔٚ ٞتَلُؿْٗٔ ٞإي ٢ٜق.َِٞٔٛ ٜ
ؾٖ َُٜت َعَٗا كَهُ ٍُ ٛايً ٢ًُ ٘ٔ ٤اهلل عًٚ ٘ٝهًَِٚ ،كَ ٖؿَٖا إي ٢ٜقََٗٔ ِٛ ٜا.
 نُا ٚعؿا ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ عٔ مٜٓعب بٓعت اسبعاكخ اىبِعًٛك ١ٝكٓع ٞاهلل تععافب عٓٗعا ايعيتأهععلت ًب غععن ٠ٚبععين اىبِععًٛلٚ ،ػٖٝلٖععا بععاينٖٚاز َٓعع٘ ؾاػتاكت ع٘ ُععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِ ََٚ ،عٔٓ عًعع ٢نبٝععع
قبًٝتٗا ٚأٝطًل هلاسِٗ َٔ أدًٗا بػري َكابٌ.
 ُٚؿ ٝ١ٖٝبٓتُ سُ َٚٞٝبٔ ٢أػٛبَ كٓ ٞاهلل تعافب عٓٗا؛ أَٜؤت اَلأٜٛٗ ٟ٠ؿ ١ٟ ٖٜهعب ٟ١ٖٝأهعري ،ٟ٠ؾأُعبشتمٚد ٟ١يله ٍٛكب ٚايعاىبـبٚ ،قا٥ـٔ اىبوًُـبٚ ،أَ٘عا يًُعَٓ٪ـب ،كٓع ٞاهلل تععافب عٓٗعا ،بععـ إٔٓ ََعٖٔ عًٗٝعا ُعً٢
اهلل عًٚ ٘ٝهًِٚ ،فيو ًب غن ٠ٚػٝرب)20( .
ًٚب إسـ ٣اىبعاكى؛ فن٤ل ايٖٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ اىبكاتًـب بلهب ٔ١اهلل بايعباؿ؛ َٔ َٛقعـ (اَِع َلأ٠ٜ
َٔعع َٔ ايوٖععبِ ،٢ٞتَبِ َتػٔ عع= ،ٞأ ٟتبش ععح ع ععٔ كٓ ععٝعٗا= إ٢فَا َٚدَععـَتِ َُععبٔ٘ٝا ؾٔ عع ٞايوٖععبِٜ ،٢ٞأػَقَتِعع ُ٘ ؾٜأٜيَِٞععكٜتِ ُ٘ بٔبَ َٗٓٔ ٞٛععا
ٓعَتُِ٘ ،ؾٜكٜاٍَ يَٜٓا كَهُ ٍُٛاهللٔ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ$ :أٜتَلََٖ َِٕٚقٔ ٔ ٙايَُٞع ِلأ ٠ٜ ٜطٜا ٢كسَع َٚ ١ٟيٜع َـَٖا ؾٔع ٞايٖٓعاك٢؟ٝ #قًَٓٞعا٫ :
َٚأِ ٜك َ
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َٚاهللٔ! َ ٖٔٚع َ ٞتَك ٞعـٔكُ َعًٜعع ٢أ ٫ ِٕ ٜتََ ٞٛلسَ عُ٘ ،ؾٜكٜععا ٍَ كَهُعع ٍُٛاهللٔ ُ عً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِٜ $ :يً ٤عُ٘ أِ ٜكسَ ع ُِ ٔبعٔبَععاؿٔ َٔ ٔٙعِٔ َٖ عقٔ ٔٙ
بَٔٛئ ٜـَٖاُ .#شٝض ايبؼاكٟ
ٚاىبلأ ٠ئعـ بُ َِٓٝتٔٗاٚ ،قًٔ٤ع ٔ١سًٝتٔٗعا؛ مل ٜهًِّ ٞؿٗعا اإلهع ّ٬حبعلبٚ ،مل ػبربٖعا عًع ٢قتعاٍٚ ،يهعٔ عٓعـ
ادتٝاغ ايعـ ٚٚمل مبٓعٗا إٔ ذبٌَُ ايو٬غٚ ،دباٖـَ عٔ علٓٗا ٚؿٜٗٓعا ٚٚطٓٗعا ،ؾعأ ّٗ هُعً ٣ِٜٝهبًعت ػٓذعلّا
ًب غن ٠ٚأسـ؛ يتبعر أٔ ٖٟعًٞرٜ ٣كعرتبُ َٓٗعاُٚ ،عؿ ٝ١ٝعُٖع ٝ١كهع ٍٛاهلل ًب غعن ٠ٚاشبٓعـم؛ قتًعت ٜٛٗؿٜ٘عا بعُعٛؿ
شبٛلٚ ٙدبوو٘ ،ؿؾاعّا عٔ ايقٗكٚ ١ٜٚايٓٚواٚ ٤اىبلٓ.٢
ٚنإ ْوآَ٪َ ْ٤اتْ ؽبلدٔ َع اجملاٖـٜٔ؛ ىبعـاٚا ٠ازبلسعٚ ،٢هعك ٢ٞاىبعاْٚ ،٤كعٌ ٢ايكتًعٚ ،٢تٌعذ٢ ٝع
اىبكاتًـب)22( .
إٕ ًععلٜع ١اإلهعع ّ٬سؿُبععت يًُععلأ ٠نلاَتٗععاٚ ،هبععت عؿتٗععا ٚطٗاكتٗععا ،ؾُٓعععت َععٔ ا٫عتععـا ٤عًعع٢
ًلؾٗا ،أ ٚاغتِاب علٓعٗا ،ؾكعـ قعاٍ هعبشاْ٘ ٚتععافب ٫َٚ{ :تُه٢ ٞلُٖعٛا ؾٜتََٝعاتٔ ٝهِِ َعًٜع ٢ائ ٞبػَعا ٔ٤إ ِٕ٢أٜكَؿِ َٕ َتشَِٗعّٓا
م ا ٞيشََٝا ٔ ٠ايـَِْٗٝا َُٜ ََِٔ ٚه٢ ٞل ِٖ ُٗ ٖٔ ؾٜإ ٕٖ ٢ايًَ ِٔ َٔ َ٘٤بعِـٔ ٢إنٞلَا ٖٔ  ٖٔٗ٢غٜؿْ ٛٝك َكسٔ( .}ِْٝايٓٛك)33 :
ئتَبِ َتػُٛا عَلَ َ
ستععً ٢ب اسبععلٚب ،ؾكععـ يكعع ٞايععٓيب ُععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِ ًب إسععـ ٣ايػععنٚات (اَِ َلأ٠ٜأهععريَُ ٠ذٔعضٓ :أٟ
ب ؾٝوِٜٛاٍبٕ :أ ٟػ ١ُٝ٭سـ اىبكاتًـب ،ؾٜكٜاٍَٜ $ :ي َعًُٜ ُ٘٤لٜ٢ـُ أًُٜٔ ِٕٜع ِٖ ٔبَٗعا!- #
ساٌَ قلب ٚقت ٫ٚؿتٗا) َعً ٢ٜبَا ٔ
هلل ُعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ$ :يٜكٜعـِ ََُُِٖعتُ أ ِٕٜأٞ ٜيعََٓع ُ٘ ٜيعِّٓعا َٜع ِـػُ ٌُ
أٜ ٟوتُتع بٗا؟ ،ؾٜكٜايٛٝاَْ :عَعِِ! ؾٜكٜعا ٍَ كَهُع ٍُٛا ٔ
ََعَ ُ٘ قٜبِلَ ،ُٙنِٜٝـَ ٚ َُٜٛكثُ ُ٘ ََٜ ٫ َُٖٛٚشٔ ٌٗ يُٜ٘؟ نِٜٝـَ َٜوِ َتؼِ ٔـَُُ٘ ََٜ ٫ َُٖٛٚشٔ ٌٗ يُٜ٘؟!ُ .#شٝض َوًِ .
ٚيك ععـ د ععا َ ٤عع٪ػلا ًب ايك ععاْ ٕٛاي ععـٚيٞ؛ اتؿاق ٝعع ١دٓ ٝععـ ايلابع ععً 2949 ،١ب ايب ععاب ايجاي ععح ايكو ععِ
ا٭٫ٚىب ع ععاؿ :)17( ٠ط ٚػب ععب هباٜع ع ٝ١ايٓو ععا ٤بِ ععؿ ١ػاُع عٓ ٕ١ع عـٖ أ ٟٚاعت ععـا ٤عً عع ً ٢ععلؾٖٗٔ٫ٚ ،هع عُٓٝا ٓع عـٖ
و سبلَتٗٔص.
ا٫غتِابٚ ،اإلنلا ٔ ٙعً ٢ايـعاكٚ ،٠أٖ ٟٚت ٕ
ٖٚهقا؛ ؾعإٕ اإلهع ّ٬قعـ هعبل بوعُاست٘ ٚكهبتع٘ باىبعـْٝـب بِعؿ ١عاَعٚ ،١ايٓوعاٚ ٤ا٭طؿعاٍ بِعؿ١
ػاُع١؛ نعٌٖ ايكععٛاْـب ايٓٛععع ،١ٝقبععا ؾٗٝععا ايكععاْ ٕٛايععـٚي ٞاإلْوععاْ ،ٞايععق ٫ ٟظبععـ ؾٝعع٘ َععا ٜتعععاكم َععع
إهَٓ٬ا اسبٓٝـٚ ،عبح ازبُٝع عً ٢اسرتاَ٘ ٚتٛبٝك٘)21( .
 -3سكٛم ا٭طؿاٍ ٚايعذنً ٠ب اسبلٚب:
ا٭طؿعاٍ ايِعػاك ٚايعذعنَ ٠عٔ ايعُٝععإ ٚاىبكععـٜ ٫ ٜٔكعاتً ٕٛئعععـُبٓٝعتِٗ ٚععـّ قعـكتِٗ عًعع٢
اسبلب ٚ ،اىبكِٛؿ با٭طؿاٍ ايِػاك ايق ٜٔمل ٜبًػٛا هٔ ايبًعٛؽ ايٌعلعٚ ، ٢ايعق ٣سـؿتع٘ َعُبعِ اىبعقاٖب
بتُاّ ايبًٛؽ ايٛبٝع ٢أ ٚبتُاّ اشباَو ١عٌل َٔ ايعُل.
ٚقـ ثبت ايٓٗ ٢عٔ قتٌ ٖق ٙايؿ َٔ ١٦أقٛاٍ ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ ايق ٣قاٍ "َا بعاٍ أقعٛاّ
دبععاٚم بٗععِ ايكتععٌ ستعع ٢قتًععٛا ايقكٜعع ، ١أ ٫ ٫تكتًععٛا ايقكٜععٚ ١نلكٖععا ث٬ث عاًٜٚ. "ٟشععل با٭طؿععاٍ ايعذععن٠
ٚاجملاْـب ٚاىبعتٖٛـب ٚايعُ ٢اىبكعـَٚ ٕٚكٛٛع ٢ايٝـ ايَٚ ، ٢ُٓٝكٛٛعٛا ايٝـ ٚايلدٌ َعٔ ػ٬ف.سٝعح
ٜك ٍٛاهلل تعافب " يِٜٝىَ َعً ٢ٜايٜ ٞأعَُِ ٢سَلَ ْز َٚيٜا َعً ٢ٜايٞع ٜأعِلَز ٢سَعلَ ْز َٚيٜعا َعًٜع ٢ايَُٞعلٜ٢ض ٢سَعلَزْ ٚ " .قعـ اًعرتٍب
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ايؿكٗا ٤ؾًِٜ ُٔٝض نذٓـَ ٣كاتٌ ايِشٚ ١ايكٚ ٠ٛعـّ ايعاٖ ١ازبوـٚ ، ١ٜقـ اهتٓـٚا ؾع ٢فيعو إفب
ايعـٜـ َٔ اٯٜعات َٓٗعا قٛيع٘ تععافب " يعٝى عًع ٢ائععؿا ٫ٚ ٤عًع ٢اىبلٓع ٫ٚ ٢عًع ٢ايعق ٫ ٜٔػبعـَ ٕٚعا
ٜٓؿك ٕٛسلز " ٚقبؿٗ ّٛاىبؼايؿ ١اهتجٓٛا ٖق ٙايؿ٦ات َٔ احملاكبـب
.ؾا٫ه ّ٬مل  ٌُٜٗسكٛم ايعذن ٠اَا ا٭طؿاٍ ،ؾِٗ تبعْ هلٓؿ ٞا٭سهاّ ٚاىبعاًَ:١
 ٫بعـ بًٛغ٘ ه ٖٔ
ؾًِ ٜهًِّؿ ِٗٞكبِٗ ايلهبٔ ايلس ِٝبأ ٟٚعباؿً ٠لع ٫ٚ ،١ٖٝحبٌُ ايو٬ٚغ ٚايكتاٍ؛ إ ٤
ايلًٗـ َٚبًؼ ايلٚداٍٖ ،قا ؿ ٜٔايٖٓيب ًُ ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ ،ؿٜعُٔ اإلهعٖٚ ،ّ٬عقُٚ ٙعاٜا ٙيًذٓعـ ٚاىبكعاتًـب
قبٌ ػٛم اىبعلن( ،١نٜا َٕ كَهُ ٍُ ٛايً ٢ًُ ٘ٔ ٤اهلل عًٚ ٘ٝهًِ إ٢فَا ٜأَٖعلَ ٜأَٔعريّا َعًٜع ٢دَع ٣ٍِٝأ ِٚ ٜهَع ٢لٕ١ٖٜ؛ أَُِٚ ٜعا ُ ٙؾٔعٞ
ؤًُٔـبَ ػَِٝلّاُ .ثِٖ قٜاٍَ" :اغٞنَُٚا بو  ِ٢ايً ،ٔ٘٤قٜا َتًٛٝا ََِٔ نٜؿَ ٜل بٔايً٤ع٘ٔ ،اغٞعنَُٚا
ػَاُٖتٔ٘ٔ بٔتَك ٣َٛٞايًََ ََِٔ َٚ ،ٔ٘٤عَُ٘ ََٔٔ ايِ ُُٞ
ؾٜععَ ٬ت ُػً٥ععٛاَ ٫َٚ ،تػِ عـٔكُٚا ٫َٚ ،تَُُ ٚجًٝععٛا ٫َٚ ،تَكُ ٞتًٝععٛا َٚئ ٝعـّاًٚب إسععـ ٣اىبعععاكى سععـثت أػٛععاُٚٚ ،٤ععٌ ايكت عٌُ إفب
ا٭طؿا  ٍ٢ؾُا َٛقـ ايٌٖلع ٚايـ ٜٔٚآْقاى؟()23
ه عَٛؿُ ِب عُٔ هَ علٜ٢ع ،٣قٜععاٍَ :أٜتَ ِ ٝعتُ كَهُعع ٍَٛاهللٔ ُععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًَِٚ ،غ ٜعنَ ِٚتُ ََعَ عُ٘
ٚازبععٛاب :ؾُٝععا كٚا ٙا٭ِ ٜ
و كَهُ ٍَٛاهللٔ ًُ٢
َبِٗلّا ،ؾٜكٜتٌََ ايٖٓايُ ٔ٦ََِٛ َٜقٕ سَتٖ ٢قَ ٜتًٛٝا اي٢ٛٞيٞـَا َٕ َٚ -قٜاٍَ ََلٖ :ٟ٠ايقٗ ٚك -ٜ١ٖٜؾَ ٜبًَ ٜؼ فَ ٔي ٜ
ؾٜ ٜأَُبِتُ ٜ
اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ؾٜكٜاٍَََ" :ا بَاٍُ أٜقَٛٞاّ ٣دَاَ َٚم ُُِٖ ايٞكٜتٌُِ اي ََِّٛٝٞسَتٖع ٢قَ ٜتًٝعٛا ايقٗ ٚكٖٜعٜ١؟!!" ؾٜكٜعا ٍَ َكدُعٌَْٜ :عا كَهُع ٍَٛاهللٔ!
نِِ أٜبَِٓععا ُ ٤ايٌُُِٞع ٢لنٔـبَ" ثُع ِٖ قٜععاٍَ" :أ ٫ ٫ٜتَكُ ٞتًٝععٛا فُ ٚكٖٜع ،ٟ١أ٫ ٫ٜ
إَُْٖ٢ععا ُٖعِِ أُ ٫ِٜٚؿ ايٌُُِٞع ٢لنٔـبَ ،ؾٜكٜععاٍَ" :أ ٫ٜإ ٖٕ٢ػَٔٝععا َك ٝ
تَكُ ٞتًٛٝا فُ ٚك "ٟ١ٖٜقٜاٍَ" :نَْ ٌٗ ٝوََُ ٕ ١تُٛيٜـُ َعً ٢ٜايٞؿٔٞٛلَ ،ٔ٠سَتُٖٜ ٢عِ ٢لبَ عَ َِٓٗا ئوَاَُْٗا ،ؾٜأٜبََٛاَٖا َُٜٚٛٗؿَا َْٔٗا ََُِٜٚٓٚلَا َْٔٗا".
ٚدععاً ٤ب اىبًشععل (ايربٚتٛنعع )ٍٛا٭ ٍٚاإلٓععاًب إفب اتؿاقٝععات دٓٝععـ2977 ،بايبععاب ايلابعايكوععِ
ايجاي ععح ًب ايؿِ ععٌ ايجاْٝباىب عععاؿ :)77( ٠طإفا س ععـخ ًب س ععا٫ت اه ععتجٓاٚ ،١ٝ٥كغ ععِ أسه ععاّ ايؿك ععل ٠ايجاْ ٝعع ،١إٕ
اًرتى ا٭طؿاٍ يبٔ مل ٜبًػٛا بعـُ هعٔ اشباَوع ١عٌعلً ٠ب ا٭عُعاٍ ايعـاٝ٥ع ١بِعٛكَ ٠باًعلٚٚ ،٠قععٛا ًب
قبٔ ١اشبِِ ،ؾإِْٗ ُٜبًَ ٕٛوتؿٝـ َٔ ٜٔاسبُا ١ٜاشباُ ١اييت تهؿًعٗا ٖعق ٙاىبعاؿ ،٠هعٛا ٤نعاْٛا أّ مل
ٜهْٛٛا أهل ٣سلبص.
ٖٚقا أٜٔا َا ظبـَ ٙاث ٬أَآَا ًب اإله ّ٬ايعُب ،ِٝقبٌ ٖق ٙا٫تؿاقات نًٗا ،ؾكـ َع ٖٔ ُعً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝهًِ عً َٔ ٢مل ٜبًؼ اسبًِ َٔ ا٭طؿاٍ ؿَ ٕٚكابٌٚ ،سؿُب٘ َٔ ايكتٌَ ،عِٔ عَٖٝٔٛع ٜ١ايكٝلََبٔع ،ٚٞقٜعاٍَ:
ت قٝتٔعٌََََٚ ،ع ِٔ يٜعِِ ُِٜٓبٔعتِ ػًُِّع َ ٞهَعبٔ،ًُ٘ٝٝ
$عُ ٢لِٓعَٓا َعًٜعع ٢ايٖٓبٔعُ ٚٞععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِ َٜع َّ ِٛقَ ٝلُِٜبٜع ،ٜ١ؾٜهٜععإَ ََعِٔ أِْٜبَع َ
ت ٜؾؼًُِّ ع َ ٞهَ عبٔ .#ًٞٔٝكٚا ٙايرتَععق .)ٟط(ؾٜهٜععإَ ََ عِٔ أِْٜبَ عتَ) ٜأ ًَ :ِٟععِ َل ا ٞيعَاَْ عٔ١؛ نٜأ ْٖٜعُ٘ عَ ََ٬ع ١ٝ
ؾٜه ِٓٝعتُ َُٖٔ ع ِٔ ي ٜعِِ ُِٜٓبٔ ع ِ
ايُ ٞبًٛٝؽ ٢ؾٔ ٞايُب٤أٖل ،٢ؾٜاعِتََُـُٚا َعًَِٗٝ ٜاصٚ،فٖب َايو ٚا٭ٚماع :ٞإفب أْ٘  ٫ػبٛم قتٌ ايٓواٚ ٤ايِبٝإ حبعاٍ،
ست ٢إفا ترتي أٌٖ اسبلب بايٓٚوعاٚ ٤ايِٚعبٝإ ،أ ٚذبِٖعٓٛا حبِعٔ أ ٚهعؿُٖ ١ٓٝعا ؾُٗٝعا؛ مل ػبعن قتعاهلِ
 ٫ٚذبلٜكِٗ.
ٖععقا ٖعع ٛاإلهععٖٚ ،ّ٬ععقٖ ٙعع ٞسكععٛم ايٓوععاٚ ٤ا٭طؿععاٍَٚ ،عععاًَتِٗ باسبوععٓٚ ٢ايلهبعع ،١ستععٜ ٢ععّٛ
ايكٝاَٜ ١ه ٕٛأطؿاٍ غري اىبوًُـب ًب ازبٓ ١بّٓ ٚسـٜح هَُُلَ  ٠ٜبِعٔ ٢دُِٓع ُـبٕ كٓع ٞاهلل عٓع٘ٚ ،ؾٝعَٜ٘ٚ ...$ :أَٖعا
اي ٖلدُعٌُ ايٜٛ٢ ٤ٛع ٌُ اي٤عقٔ ٟؾٔعع ٞايلٖ َِٓٚعٔ١؛ ؾٜإْٖ٢عُ٘ إ٢بِعلَأُٖ ُِ ٝععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًَِٜٚ ،أَٖععا اي٢ٛيٞعـَا ُٕ اي٤عقٔ َٜٔسَِٛيٜعُ٘؛ ؾٜه ٝع ٌٗ
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ؤًُٔـبََٜ :ا كَهُ ٍَٛاي َٚ !ًٔ٘٤أٜ٫ِٚ ٜؿُ اىب٢ ٌِٝلنٔـبَ؟ ؾٜكٜعا ٍَ كَهُع ٍُ ٛايً٤ع٘ٔ ُعً٢
ََِٛيٛٝؿٕ ََاتَ َعً ٢ٜايؿٔٞٛلَ ..#ٔ٠ؾٜكٜاٍَ َبعِضُ اىبِ ٝ
اهلل عًٚ ٘ٝهًَِٚ $ :أٜ٫ِٚ ٜؿُ اىب٢ ٌِٝلنٔـبَ .#...،كٚا ٙايبؼاكٟ
 -4سكٛم ايٌٛٝؾ ٚنباك ايؤ ٚف ٟٚا٫ستٝادات اشباُ:١
قلٖك ايكاْ ٕٛايـٚيً ٞب اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايلابع ،١اىبٛقع ١ب ع  2949 -8 -21ايبعاب ا٭ ٍٚباىب ععاؿ:)3( ٠
طٚا٭ًععؼاْ ايعععادن ٕٚعععٔ ايكتععاٍ بوععبب اىبععلم أ ٚازبععلغ ،أ ٚا٫ستذععام أ ٚ٭ ٟهععبب آػععل؛ ٜعاًَ ععً ٕٛب
نبٝعع ا٭سععٛاٍ َعاًَعع ١إْوععاْ ،١ٝؿ ٕٚأ ٟٚكبٝٝععن ٓععاك ٜكعع ّٛعًعع ٢ايعِٓععل أ ٚايًعع ،ٕٛأ ٚايععـ ٜٔأ ٚاىبعتكععـ ،أٚ
ازبٓى أ ٚاىبٛيـ ،أ ٚايجل ٠ٚأ ٚأَ ٟٚعٝاك يباثٌ آػلص.
ًٚب ايباب ايجاْ ٞاىبععاؿ :)26( ٠طٜه ٕٛازبلسٚ ٢اىبلٓٚ ،٢نقيو ايعذنٚ ٠اسبٛاَعٌ َٓٛععَ هباٜع ٕ١
ٚاسرتاّ ٣ػاُـبص.
ًٚب ْؿععى ايبععاب ًب اىبع ععاؿ :)27( ٠طٜعُععٌ أطععلاف ايٓععناع عًعع ٢إقععلاك تلتٝبععات ضبًٝعع ١يٓكععٌ ازبلسعع٢
ٚاىبلٓععٚ ،٢ايعذععنٚ ٠اىبوععٓـبٚ ،ا٭طؿععاٍ ٚايٓوععا ٤ايٓؿععايَ ،ععٔ اىبٓععاطل احملاُععل ٠أ ٚاىبٛٛقععٚ ،١ىبععلٚك كدععاٍ
نبٝع ا٭ؿٜإٚ ،أؾلاؿ اشبـَات ايٛبٚ ،١ٝاىبُٗات ايٛب ١ٝإفب ٖق ٙاىبٓاطلص.
ًٚب ؿٜٓٓععا اسبٓٝععـ؛ إفا ؿاكت كسعع ٢اسبععلب ٤ ٚععلت عععٔ هععاقٗاُٜ ٫ ،ػؿٔععٌ اإلهععَ ُّ٬ععٔ ُٚععا ١ٜدٓععـٙ
َٚكاتً ٝعع٘ ًب تً ععو اسب ععاٍ؛ أٜ ٤٫تذ ععاٚمٚا س ععـٚؿ َ ععا أْ ععنٍ اهلل ًب سك ععٛم نب ععاك ايو ٚععٔ ٚائٗ عععؿاٚ ،٤فٟٚ
ا٫ستٝادات اشباُ ،١ؾأَل بايكتاٍٚ ،مل ٜٓى ايٖٓٗ ٞعٔ ا٫عتعـا ،٤ؾكعاٍ دعٌ د٬يعَ٘ٚ{ :قٜعا ٔتًٛٝا ؾٔع ٞهَعبٌٔ٢ ٝ
ب ايُُ ٞعِتَـٔ( .}َٜٔايبكل)290 :٠
ايً ٘ٔ ٤اي٤قُٜٔ َٜٔكٜا ٔتًٝ َْٛٝه ِِ َ ٫َٚتعِتَـُٚا إ ٕٖ ٢ايًُٜ ٫ َ٘٤شٔ ٗ
ق ععاٍ ايو ععٛٝط ٞكهب عع٘ اهلل :ط ..عَ ععٔ ابِ ععٔ عَبٖ ععاي ؾٔ عع ٞقِٜٛي عع٘ {َ ٫َٚتعِتَ ععـٚا} َٜك ٝعع ٫( :ٍٛتكتً ٝععٛا ايٓٚوَ ععا٤
َٚايِبٝإ ٫َٚ ،ايٌِٖٝؽ ايٞهٜبٔري َٔ ٫َٚ ،أيٞك ٢ايوًِٖٚ ،نـٖ َٜـ ،ٙؾٜإ ٕ٢ؾٜعًُ ٞت ِِ ؾكـ اعتـٜتِ)ص)24( .
ٚقاٍ ايوٖعـ ٟعً ٘ٝكهب ١اهلل :طٚايٖٓٗ ٞعٔ ا٫عتعـاٌٜ ،٤عٌُ أْعٛاع ا٫عتعـا ٤ن ًٗ٤عا؛ َٔعٔ قتِعٌ َعٔ ٫
ٜكاتععٌ؛ َععٔ ايٓوععاٚ ،٤اجملععاْـب ٚا٭طؿععاٍٚ ،ايلٖبععإ ٚعبععٚ ِٖٛايتُجٝععٌ بععايكتًٚ ،٢قتععٌ اسبٛٝاْععاتٚ ،قٛععع
ا٭ًذاك ٚعبٖٛا ،يػري ًَِش ١تعٛؿ يًُوًُـبص.
عٔ ػايـ بٔ ايؿٔنِك :سـثين أْىُ بُٔ َايو :إٔ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قاٍ" :اًْٛكٛا باهِ
ُ ٫ٚ ٬ػِٝلا ٫ٚ ،ٟاَلأ ٫ٚ ،٠تػًُٛا."...،
اهللٚ ،باهللٚ ،عً ١ًَ ٢كه ٍٛاهلل ٫ٚ ،تكُ ٞتًٛٝا ًِٝؼٟا ؾأْٝا ٫ٚ ،ٟطٔؿٟ ٞ
ٜ٪ٜٚـ ٖقا اسبه َِ بعـّ قتٌ ايٌٛٝؾ؛ َا ثبت عٔ ايوًـ  َِٗٓٚأبع ٛبهعل ايِعـٜل كٓع ٞاهلل عٓعً٘ ،ب
و ٔبعٌَِ عل ٫ :٣تَك ٞع ُت  َُ ًٖٜٔعبٔ٘ٝا ٫َٚ ،اَِ ع َلأ ٫َٚ ،ٟ٠ٜن ٜعبٔريّا َٖ ٢لَّععا٫َٚ ،
ُٚععاٜا ٙ٭َععلا ٤دٓععـ ،ٙؾكععـ طقٜععاٍَ( :إ ْٚ٢ع ٞأُٔٚٝععٜ ٝ
نًٜععُ ٫َٚ ،ٕ١تػِععلٜ ٢ق ٖٔ َْؼِعع٫َٚ ،ٟ٬
 ٫ئَُ ٞأ ٜ
ٛعَعع ٖٔ ًَععذَلّا َُجُِٔععلّاُ ٫َٚ ،تؼَععلَ ٚبٖٔ عَ ععأَلّاَ ٫َٚ ،تعِكٔععلَ ٖٕ ًَ ععا َ ٫َٚ ٠ٟبعٔععريّا ٢إ ٤
تَكٜ ٞ
َتشِل٢قَ ٫َٚ ،ُٖٜ٘ٓت ِػًَ ٫َٚ ،ٌِٝتذِ ُبِٔ).
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ٚعَٔ ٢عًَٔ ٙٞكٓ ٞاهلل عٓ٘ قاٍ ٫( :تَ ٞكتًُٝعٛا َُ ٞكعبٔ٬ظ َُ ٫َٚع ِـبٔلّاظ  ٫َٚتُعقَؾِّؿٛٝا عًَٜع ٢دَعلٜ٢ض٣ظ  ٫َٚتَع ِـػًُٛٝا ؿَاكّا،
ََِٔ أٜيٞك ٢ٜايوَ ٬ٚغ ٜؾُٗ َٛآ َْٜٔٔ ََِٔ َٚ ،أ ٞغًَ ٜل بَابَ ُ٘ ٜؾُٗ َٛآ َْٔٔ).
ٛعَعاُّ٫َٚ ،
ب ايِٖبٔ ٗ ٫َٚ ٞاَِ َلأ ٫َٚ ،٠٠ٜايٌٖعُ ِٝؽ ايٞؿٜعأُْٜ ٫َٚ ،ٞشِعلَمُ اي ٤
َ ٚعِٔ َُذَأٖـٕ ،قٜاٍَُٜ ٫( :كٞتَ ٌُ ؾٔ ٞا ٞيشَ ِل ٔ
ٌذَ ُل ايُُٞجُِٔلُ).
ب ايٞبُُٛٝتُُٜ ٫َٚ ،كُ ٜٛٞع اي ٖ
اي ٖٓؼٌُُِ ٫َٚ ،تؼَ ٖل ُ
ري َٚايِ َُٞلأَٚ ،ٝ٠ٜنٜإَ َٜهٞلَ ُٙ
ِػٔ ُ
ؤ ،٢قٜاٍَ( :نٜإَ َٜهٞلَ ُٙأُٜ ِٕٜكٞتَ ٌَ ؾٔ ٞؿَا ٢ك ا ٞيشَ ِلبٔ؛ ايٌُٖ ِٝؽ ايٞهٜبٔريَُٚ ،اي ٖ
َ ٚعٔ ٢ا ٞيشَ َ
ى قٜعاٍَ :نٜعإَ (َِٗٓ ُٜع٢
ئً ٖلدٌُ ٢إ ِٕ٢سٌَََُ َِٔٔ َّٖ٦ًَِٝ ٤ٔ ٫ُ٪ا ََعَ ُ٘ ؾٜجَكَ ٌَٝعً ِٜٔ٘ٝأًُٜٞ ِٕٜكٔ ُ٘ َٝؾٔع ٞاي٢ ٤ٛلٜعلٚ .)٢عَع  ٔ٢ائٖعشٖا ٔ
َع ِٔ قٜتِ  ٌ٢ايِ َُٞلأَٚ ،ٔ٠ٜايٌِٖٝؽ ٢ايٞهٜبٔري)25( .)٢
وًٜبُ ٔيًٞكٜاتٌٔ٢؛ إ٢فَا قَ ٜتًَُ ُٜ٘كٞبَٔ ٟ٬عًَٜٚ ،ِٜٔ٘ٝأَٖا إ٢فَا قَ ٜتًٜع ُ٘ َُٖٚعَُ َٛعـِبٔلْ؛ ؾٜع٬
ٚٚكؿ طأ ٖٕٜايٌٖا ٔؾعٔ ٖٞقٜاٍَ :إَُْٖ٢ا َٜه ُٕٛٝاي ٖ
ب ي.ُٜ٘
هًَ ٜ
َ
دَٗعنَ َعًٜعع ٢دَعلٜ٢ض،٣
ب ئَُع ِٔ قٜتَع ٌَ طٔؿٞع ٟ٬أًَ ِٜٚع ِٝؼّا َٖ ٢لَّععا ،أٜ ِٜٚأ ِ
ََٔٚعِٔ سذتعع٘ إنبعا ُع ايعًُععا ٤عًع ٢إٔ  ٫هَعًَ ٜ
َٚنٜقَئو ِٔ ََ ٜفَؾ٤ـَ عً ٢دلٜض ،أ ٚفؾـ عًَ ِٔ ََ ٢ٜقٔٛٝعَ ؾٔ ٞا ٞيشَع ِلبٔ َٔع ِٔ أِ ٜعَٔعاَ ٔ٘ٔ٥عا ٞ َٜ ٫كعـٔكُ عًَٜع ٢فَئعو ٜعَعٔ٢
ايـٖؾٞعَ ٢ع ِٔ َْؿٞؤ٘ٔص.
ٚسـب اشبلٚز إفب غن ٠ٚأٝسـ ََلٖ ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قبٔ َع٘ َٔ اىبوًُـب ىب٬قا ٠اىبٌلنـب
ببوتإ ٣طئُٔلِبَعِ ٢بٔ ٢قُِٜٝبَٔٚ ،ٞنٜإَ َكدََُُٓ ٟ٬اؾٔكٟعا َٓعلٜ٢لَ ايٞبََِعل ،٢ؾًُٖٜٜعا هَعُٔعَ سٔعىٖ كَهُع ٢ٍٛايً٤ع٘ٔ ُعً ٢اهلل عًٝع٘
ت كَهُع ٍَ ٛايً٤ع ٔ٘ ؾٜعإٝ ٫ ْٞٚ٢أسٔع ٌٗ
ؤًُٔـبَ؛ قٜاَّ َٜشِجٔ ٞؾُٔٚ ٞدُ ِِ ٗ٢ ٖٔ ٛايتٗلَابَََٜٚ ،ك( :ٍُٛٝإِٕ نِٓٝع َ
ٚهًِ َََ ََِٔ ٚعَُ٘ َِٔٔ ايِ ُُٞ
ٜيو ٜأ ِٕ ٜتَ ِـػٌَُ سَا.)ٞٔٛٔ٥
ؾٝععـػٌ ًب سهععِ ٖعع ٤٫٪ايٌععٛٝؾ؛ طاينَٓٓععٚ ،٢ايعُٝععإٚ ،ايلٖبععإٚ ،ايعُوععؿا ،٤ؾٜععقٖب قعع ّٛإ٢فب أْٜٗععِ ٫
ُٜكتً ُٖٛٚ ،ٕٛقَ ٍِٛائوٚ ،ايجِٓٛكٚ ،ٟ٢ا٭ِٚماعٔٚ ،ٞأُِشاب اي ٓل ٞأٚ ،٢ٟكُ ٟ٢ٚعٔ ٢ايِٚـٜٚل أْٓ ُ٘ ْٗ ٢ع ِٔ قٜتًِِٗ..،ص.
نُا نؿٌ اإلهَ٬ائعؿاٚ ٤ف ٟٚاسبادات ٚأٌٖ ايِٛاَع ٚايهٓا٥ى ٚغريِٖ ،ستٜ ٢تُهٓعٛا َعٔ
يباكه ١سكِٗ ًب اسبٝا ٠ذبت َُبً ١اإله ،ّ٬ؾُٔ ٜع ٍٝذبت نٓؿ٘ ٜ ٫هًؿع٘ ؾعٛم طاقتع٘ ،ؾلؾعع ععِٓٗ
ازبن ،١ٜبٌ دعٌ هلِ َٔ بٝت اىباٍ َا ٜو ٗـ سادتِٗٚ ،ؿاؾع عِٓٗٚ ،مل ؼبلَِٗ سلً ١ٟ ٖٜب عبعاؿ ٠أَ ٚعاًَع،١
نبٝع أ ٚمٚاز ..أٖ ٚب ١أٖ ٚـ ..١ٜإفب غريٖا َٔ اسبكٛم.
بٗق ٙا٭ػ٬م ٖٚق ٙاىبعاَ٬ت ؿػٌ ايٓاي طٛاعٝعً ١ب ؿٜعٔ اهلل أؾٛادعاٖٚ ،عقا ٖع ٛاىبًٛعٛب؛ إٔ ٜوعًِ
ايٓاي  ٫إٔ ٜكتًٛا أٜ ٚعقبٛا.
ٚإيٝهِ لبافز َٔ (مساس ١اإلهً ّ٬ب َعاًَ ١اىبـْٝـب غري اىبوًُـب):
 ًب ػ٬ؾعع ١أبعع ٞبهععل كٓعع ٞاهلل عٓعع٘ ،نتععب ػايععـ بععٔ ايٛيٝععـ كٓعع ٞاهلل عٓعع٘ ًب عكععـ ايقَعع ١٭ٖععٌاسبري ٠بايعلامٚ -ناْٛا َٔ ايِٓاكٚ( : -٣دعًت هلِ أمبعا ًعٝؽ ٓععـ ععٔ ايعُعٌ ،أ ٚأُعابت٘ آؾعَ ١عٔ
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اٯؾات ،أ ٚنإ غٓٝا ؾاؾتكلُٚ ،اك أٌٖ ؿٜ ٜ٘ٓتِـق ٕٛعً٘ٝ؛ طلست دنٜت٘ٚ ،ع َٔ ٌٝبٝت َاٍ اىبوًُـب
ٖٚ ٛعٝاي٘).
إٕ ايتهاؾععٌ ا٫دتُععاعً ٞب اإلهععٜ ٫ ّ٬لٓعع ٢إٔ  َٜعقٍٖٔ كد عٌْ َععٔ أٖععٌ ايقَععٖٚ ،١عع ٛؼبٝععا ًب نٓععـ
اإلهعع ،ّ٬ؾٝععع ٍٝعًعع ٢ايِععـقٜ ،١تهؿععـ ايٓععايٚ ،يهععٔ اإلهعع ّ٬ؼبُٝعع٘ ٜٚهلَععٜ٘ٛٚ ،دععب عًعع ٢ايـٚيعع ١إٔ
تع)26( .٘ٓٝ
 ٚن ععإ أب عع ٛبه ععل كٓ عع ٢اهلل عٓ عع٘  ُٜٛعع ٞازب ٝعع َٛاإله عع ١َٝ٬بكٛي عع٘ٚ( :ه ععتُل ٕٚعً عع ٢ق ععً ّٛبايِٛاَع كٖباْا؛ ٜنعُ ٕٛأِْٗ تلٖبٛا ًب اهلل ،ؾـع ٫ٚ ،ِٖٛتٗـَٛا ُٛاَعِٗ).
ًب هلعِ بعٗعـِٖٚ ،إٔ ٜكاتعٌ َعٔ
 ٚأ ٢ُٚعُل كٓ ٢اهلل عٓ٘ اشبًٝؿ َٔ ٜ١بعـ ٙبأٌٖ ايقَ١؛ إٔ َ ٜٛٚكاٚ ،ِٗ٥إٔ ٜ ٫هًؿٛا ؾٛم طاقتِٗ.
 ٖ َٚل عُل بٔ اشبٛاب كٓ ٢اهلل عٓ٘ بباب قٚ ّٛعًٝع٘ هعاٜ ٌ٥وعأًٍ( :عٝؽ نعبري ٓعلٜل ايبِعل)،ؾٔلب عٔـ َٔ ٙػًؿ٘ ٚقاٍ َٔ( :أ ٟأٌٖ ايهتاب أْعت؟) قعاٍٜٗ( :عٛؿ ،)ٟقعاٍ( :ؾُعا أزبعأى إفب َعا أك٣؟)
قعاٍ( :أهعأٍ ازبنٜعٚ ١اسبادعٚ ١ايوعٔ) ،قعاٍ :ؾأػعق عُعل بٝعـٚ ،ٙفٖعب بع٘ إفب َٓععني٘ ،ؾلٓعؽ يع٘ بٌعَ ٤ٞعٔ
اىبٓعنٍ ،ثِ أكهٌ إفب ػامٕ بٝت اىباٍ ،ؾكاٍ( :اُْبل ٖقا ٓٚلبا ،ٙ٤ؾٛاهلل َا أِْعؿٓاٙ؛ إٔ أنًٓعا ًعبٝبت٘ ،ثعِ
غبقي٘ عٓـ اهللّ{ :إلبا ايِـقات يًؿكلاٚ ٤اىبوانـب} ٚايؿكعلاٖ ٤عِ اىبوعًُٖٚ ،ٕٛعقا َعٔ اىبوعانـب َعٔ
أٌٖ ايهتاب)ٓٚٚ ،ع عٓ٘ ازبنٚ ١ٜعٔ ٓلبا.٘٥
إٕ سكٛم اىب ٛاطٓـب اىبعاٖـَ ٜٔهؿٛيٚ ،١اىبعتعـ ٟعًٗٝعا َبعامل هلعِ ،ؼبادٗع٘ ْعيب اهلل ُعً ٢اهلل عًٝع٘
نً٤ؿٜع ُ٘
َبًٜعَِ َُعَأٖعـّا أ ٢ٜٚاِْتَكَِٜعُ٘ أٜ ِٜٚ
ٚهًِ  ّٜٛايكٝاَ ،١عَع ِٔ كَهُع ٢ٍٛايً٤ع٘ٔ ُعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ قٜعاٍَٜ$ :أََ ٜ٫ع ِٔ ٜ
سذٔٝذُُ٘  َّ َِٜٛايٞكَٔٝاََ .#ٔ١هٓٔ أب ٢ؿاٚؿ
ب َْؿٞى٣؛ ؾٜأَْٜا َ
ؾَ ِٜٛم طٜاقٜتٔ٘ٔ ،أٜ ِٜٚأػَقَ َِٔٓ ُ٘ ًَّ٦ِٝا بٔػَِٝل ٢طٔٔ ٝ
ثاْٝا:سكٛم اىبـْٝـب بعـ اسبلب
ًب ؿٜٓٓا اسبٓٝـ؛ نإ إفا اؾتتض اىبوًُ ٕٛب٬ؿّا ٚؿاْت هلِ؛ مل ُٜذربٚا أسـّا عًع ٢اعتٓعام اإلهع،ّ٬
ٚيهٔ ٜعاًَ ِْٗٛباسبوٓ٢؛ ؾُٔ أهًِ َِٓٗ أهًِ طٛاعٜ َٔ َِٗٓٚ ،١ٝبك ٞمباكي سلٜع ١ا٫عتكعاؿ نُعا
ٜلٜـ.
ؾاىبـْ َٔ ٕٛٝغري اىبوًُـب؛ مل ؼبعلَِٗ اإلهع ّ٬سكعٛقِٗ ،يكعـ ععاَ ايٗٝعٛؿ ًب اىبـٜٓع ١اىبٓعٛكَ ٠عع
اىبوًُـب نُٛاطٓـب ،هلِ سل ١ٜايـٚ ،ٜٔايهوب ٚايتذعاكٚ ،٠ايعنٚاز ٚهعا٥ل اىبععاَ٬ت ٫ ،تعـػٌَ يًُوعًُـب
ًب ً َٔ ٤ٞفيو.
هلل بِع ٔ٢
ؾُٔ تعلٖم هلِ باعتـا ٤أ ٚقتٌ ؿَ ٕٚربك يقيو؛ ُٜشلَُّ ايؿاعٌ َٔ كا٥ش ١ازبٓع ،١عَعِٔ عَبِعـٔ ا ٔ
هلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ِٔ ََ " :قٜتَ ٌَ قٜتٜٔ َِٔٔ ٟ٬ٝأِٖ  ٌ٢اي ٚقَٖٔ١؛ يٜعِِ َٜعلَ ِغ كَا ٔ٥شَع  ١ٜا ٞيذَٖٓعَٚ ،ٔ١إٕٖ ٢
عَُِل ،ٚ٣قٜاٍَ :قٜا ٍَ كَهُ ٍُٛا ٔ
ؼبَٗا يُٜٛٝدَـُ َِٔٔ ََؤريَ ٔ٠أٜكِ َبعٔـبَ عَاَّا".
كٜ ٢
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ًب ػٝرب ُاكت ا٭كمُ بعـ اسبلب يًُوًُـبٚ ،أٝقٔلٖ أُشابُٗا  َٔ ِٖٚ -ايٛٗٝؿ -عًعَ ٢ناكعتٗعا
جبن ٤يبا ؽبلزُ َٓٗاٚ ،مل ٖ ُٜتؼَقِ أًٖٗٝا ايُ ٛٗٝؿ عبٝـا)27( .
أَععا ًب صبععاٍ اىبعععاَ٬ت ٚاٯؿاب؛ ؾتتذًععُ ٢ععٛكْ عُبُٝععَ ١ععٔ ايوععُاس ،١ؾًكععـ بٓعع ٢اإلهععً ُّ ٬ععلٜع ١ٜ
ايتوعاَض ًب ع٬قاتعع٘ عًعع ٢أهعاي َععتـب ،ؾًععِ ٜٔٔع ِل فكععا با٭ؿٜععإ ايوععابكًٚ ،١علع يًُوععًِ إٔ ٜهعع ٕٛسوع َٔ
اىبعاًَعع ،١كق ٝعلَ ازباْععب ،ي عـبَ ايكععَ ٍٛععع اىبو ععًُـب ٚغععري اىبوععًُـب ،ؾٝشو عُٔ دععٛاكَِٖٜٚ ،كب عٌُ ٓ ععٝاؾتِٗ،
ِٜٚاٖلُِٖ ست ٢ربتًٌب ا٭هلٚ ،٠كبتنز ايـَا.٤
ًٚعلع اإلهعَٛ ّ٬اهععا ٜ٠غعري ٢اىبوععًُـب باىبعاٍ عٓععـ اسبادع ،١ؾٌععلع يًُوعًِ إٔ ٜعٛعَ َِٗٝعٔ ايِععـق،١
ٜٗٚعـ ٣إيعٜٚ ِٗٝكبعٌ ٖعـٜتِٜٗٛٚ ،اهع ِٗٝعٓعـ اىبِعٝبٜٚ ،١ععٛؿ َلٜٔعِٗ ٜٓٗٚع ِٗ٦قبعا تٌعلع ؾٝع٘ ايتٗٓ٦ع١؛
نايتٗٓ ١٦باىبٛيٛؿ ٚاينٚازٜٓٚ ،اؿ ِٜٗبأمسا ِٗ٥احملبب ١إي.ِٗٝ
يكععـ أطًععل اإلهعع ّ٬عًعع ٢اىبععٛاطٓـب غععري اىبوعًُـب ايععق ٜٔهلععِ فَٖعع :١أٖع ٌَ ايقَععٚ ،١عاًَععِٗ بٗععاٖٚ ،ععٞ
تعين :ايعٗـَ ٚا٭َعإَ ٚائعُإٚ ،اسبلَعٚ ٜ١اسبعلٖٖٚ ،ع ٛعٗعـ َٓوعٛب إفب اهلل ععن ٚدعٌٚ ،إفب ايلهعُ ٍٛعً٢
اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ،قاٍ ابٔ ا٭ثريٚ( :مس َٞٚأٖ ٌُ ايقَ١؛ يـػٛهلِ ًب عٗـ اىبوًُـب ٚأَاِْٗ)...
ٚدا ٤ا٭ِْاك إفب كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ؾكايٛاٜ( :ا كه ٍٛاهلل! اؿع اهلل عً ٢ثكٝعـ) .ؾكعاٍ
كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ" :ايًِٗ اٖعـ ثكٝؿعا" ،قعايٛاٜ( :عا كهع ٍٛاهلل! اؿع عًع .)ِٗٝؾكعاٍ" :ايًعِٗ اٖعـ
ثكٝؿا" ،ؾعاؿٚا ؾعاؿ ،ؾأهًُٛا .ؾُٛدـٚا َٔ ُاسب ٞايٓاي إهَ٬اٚٚ ،دـ َِٓٗ أٚ ١ُ٥قاؿ.٠
ٚنإ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٜكبٌ ٖـاٜا طبايؿ َٔ ٘ٝغري اىبوًُـب( ،ؾكبٌ ٖـ ١ٜمٜٓب بٓت اسباكخ
ايٛٗٝؿ١ٜ؛ اَلأ ٠ه ّ٬بٔ ٌَهِ ًب ػٝرب ،سٝح أٖـت ي٘ ًا ،١ٌَٜٛ ٠قـ ٓٚعت ؾٗٝا ايوِ).
ٚقـ قلك ايؿكٗا ٤قب ٍَٛاهلـاٜا َٔ ايهؿاك جبُٝع أُٓاؾِٗ ،ست ٢أٌٖ اسبلب ،قاٍ ًب اىبػينٚ( :ػبٛم
قبٖ ٍٛـ ١ٜايهؿاك َٔ أٌٖ اسبلب؛ ٭ٕ ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قبٌ ٖـ ١ٜاىبكٛقى ُاسب َِل).
يكععـ نععإ عٗععـ اشبًؿععا ٤ايلاًععـ ٜٔاَتععـاؿا يعٗععـ ايععٓيب ُععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًًِٚ ،ععٗـ ُععٛكا َععٔ
مساس ١اإلهً ّ٬ب َعاًَ ١غري اىبوًُـب؛ َٔ إعاْتِٗ باىباٍ أ ٚايٓؿى عٓعـ اسبادعَٚ ،١عٔ نؿايع ١ايععادن
َِٓٗ عٔ ايعٌُ أ ٚنبري ايؤٚ ،غري فيوٖٚ .قا َٖ ٛا هعاك عًٝع٘ اشبًؿعا ٤ايلاًعـ ٕٚكٓع ٞاهلل ععِٓٗ ًب
ُـك اإلهً ّ٬ب َعاًَتِٗ ٭ٌٖ ايقَ)28( .١
قٜاٍَ أٜبُ ٛعُبَِٝـَٕٚ :نٜقَ ٔيوٜ ٜأِٖ ٌُ اي ٚقَٖ ،ٔ١أ ٟاىبٛاطٓ َٔ ٕٛغري اىبوًُـب ُٜذَاَٖـُ َٔع ِٔ ؿُ٢ْٗٔ ٚعِِ= ،أٜ ٟعـاؾٜع
و ٜأسَاؿٜٔحُ:
دعُٛا إ٢ئ ٢ٜفَٖ ٔت َ َٚ ِِ ٗ٢عِٗ ٔـ ِِٖٔ ٜأسِلَاكّاَٚ ،ؾٔ ٞفَ ٔي ٜ
عِٓٗ َٜ ُٜٚؿو ٥عَُٓا ُت ُِِٗ ،أ ٟأهلاِٖ ؾٜإ٢فَا اهِتُِٓكٔقُٚا َك َ
ؾعَ ِٔ عَُُلَ ِبٔ ٢ا ٞيؼَ٤ٛابٔ كٓ ٞاهلل عٓع٘ ،أْٖٜعُ٘ نٜعإَ ؾٔعَُٔٚ ٞعٖٝتٔ٘ٔ عٔ ِٓعـَ ََ ِٛتٔع٘ٔ( ،أُٔٚٝع ٞا ٞيؼًَٔٝؿٜعَٔ ٜ١ع ِٔ َبعِعـٟٔ
بٔهٜقَا َٚنٜقَاَٚ ،أ ٘ٔ ُٝٔٚٝبٔ ٔقَٖ ٔ ١ائً َٚ ٘ٔ ٤فَٖ ٔ ١كَهُٛئ٘ٔ ػَِٝلّا ،أُٜ ِٕٜكٜاتٌَٔ َٔ ِٔ َٚكَا ٜٔ ُٜ ٫َٚ ،ِِٗ٢ ٥هً٤ؿ َٕ ٛٝؾَ ِٜٛم طٜاقٔ ٜت ...)ِِٗ٢
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ٚعٔ ابِٔ اينٗبَِٝل ،٢هَأ ٍَٜا ٞيشُوَ ِِ َٔٝبَٔ َعًَٔ ،ٞعٔ ٢ا٭ٜهٔريٜ َِٔٔ ،٢أِٖ  ٌ٢اي ٚقََٖٜ ٔ١أٞهٔلُ ُ ٙا ٞيعَـُ ،ٗٚقٜاٍَ( :ؾٔهٜانَ ُ٘ٝعًٜع٢
ؤًُٔـبَ)...
ايِ ُُٞ
ت ئ َلدُعٌَٔ ٣ع َٔ
ٌعِبَٔ ،ٖٞعٔ ٢اَِ َلأٜ َِٔٔ ،ٕ٠ٜأِٖ  ٌ٢اي ٚقَٖع ٔ ١هَعبَاَٖا ا ٞيعَعـُ ،ٗٚؾَِٜعاكَ ِ
َ ٚعِٔ َُوَا٢ٚك ٣ايَٛٞكٖام ،٢قٜاٍَ :هَأٜيٞتُ اي ٖ
هُِٗٔ٘ٔ .قٜاٍَ( :أٜكَ ٣أ ِٕٜتُلَؿٖ إ٢ي ٢ٜا ٞي َعِٗ ٔـ ٔ َٚفَٖ ٔتَٗا).
ـب ؾَٔ ٞ
ؤًُٔ َ
ايِ ُُٞ
و ععَ ٢ي ٜعُ٘ ؾٔعع ٞثََُٓٔ ع٘ٔ٫َٚ ،
و عًُٔٔـبَ ،قٜععاٍَِ َٜ( :
ً عتَلَا ُٙكَدُ عٌْ َٔ عَٔ ا ٞيُُ ِ
ٚعَ ع ِٔ عَٜٛععا ،ٕ٤ؾٔعع ٞسُععل أٜهَ علَ ُٙا ٞيعَ عـُ ،ٗٚؾٜا ِ
َٜوِتَل٢ق .)ُ٘٤قٜاٍََٚ ( :نٜقَ ٔيوٜ ٜأِٖ ٌُ اي ٚقَٖ)ٔ١ص.
 ٫ٚػبٛم تععقٜبِٗ إٕ تعأػلٚا ععٔ ؿؾع ع َعا عًعَ ِٗٝعٔ سكعٛم َايٝع ،١عَع ِٔ ٌَٖٔعاِّ ٢بعٔ ٢سَهٔعِ ٢ِٝبعٔ ٢سٔعنَاّ،٣
قٜاٍَََ :لٖ بٔايٌٖاَّ ٢عً ٢ٜأَْٝاي ََٔٔ - ،٣ا٭ِْٜبَاٍبَٔٚ -قٜـِ أٝقُُٔٛٝا ؾٔ ٞايٌُِٖىَُُٚ ،٢عبٖ َعًٜع ٢كُُٚ٤هٔع  ِ٢ ٗ٢اي ٖنِٜعتُ ،ؾٜكٜعاٍَ:
ََا َٖقَا؟ قٔ - :ٌَٝسُبٔوُٛا ؾٔع ٞا ٞيذٔ ِنَٜعُٜ ، -ٔ١عَعقٖبُ َٕٛؾٔع ٞا ٞيؼَعلَاز ،٢ؾٜكٜعاٍَ ٌَٖٔ -عاّْٜ : -أََعا إْٚ٢ع - ٞأًِٜعَٗ ُـ ي ع-
ب اي٤قُٜٔ َٜٔعَقٚبُ– َٕ ٛايٖٓايَ -ؾٔ ٞايـَِْٗٝا.#
هلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًَِٜ ،ك$ :ٍُٛٝإ ٖٕ٢اهللُٜ ٜعَ ٚق ُ
ت كَهُ ٍَٛا ٔ
هَ ُٔعِ ُ
نً٤ؿٜع ُ٘ ؾٜعَ ِٛم طٜاقٜتٔع٘ٔ،
َبًَُ َِٜعَأٖـّا ،أ ٢ٜٚاِْتَكَِٜعُ٘ ،أٜ ِٜٚ
َ ٚعِٔ كَهُ ٢ٍٛايً ٢ًُ ٔ٘٤اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قٜاٍَ$ :أٜ ِٔ ََ ٫ٜ
سذٔٝذُُ٘  َّ َِٜٛايٞكَٔٝاََ .#ٔ١هٓٔ أب ٞؿاٚؿ
ب َْؿٞى ،٣ؾٜأَْٜا َ
أٜ ِٜٚأػَقَ َُِٔٓ٘ ًَّ٦ِٝا ٔبػَِٝل ٢طٔٔ ٝ
بععٌ أُٚععْ ٢بٓٝععا ضبُععـ ُععً ٢اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِ باىبِععلٜـب ٚا٭قبععاٍب ،ؾًُععافا ٖععق ٙايُٛعع ١ٝبٗععِ؟!
ٚازبع ٛاب ٭ٕ يًكعبٌب فَعٚ ١كهبعا ،عَعََٔ ٢ائعوٕ كٓعع ٞاهلل عٓع٘ ،أ ٖٕٜكَهُع ٍَٛاهللٔ ُعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ قٜععاٍَ" :إِٕ ٢
ػًُ ٞتِِ َِِٔلَ ؾٜاهِتَ ُُِٛٛا بٔكٔبٌِبٔ َِِٔلَ ػَِٝلّا ،ؾٜإٜ ٕٖ ٢ي ُٗ ِِ ٔفَٖ َ َٚ ١ٟكسُّٔا".
َؿ َ
ٖٓٚاى َا ٜعبـب ٚبٓٛعٛغ اسبعح عًع ٢اإلْوعاْٚ ١ٝاسبؿعاَب عًع ٢ا٭ْؿعى ايبٌعل ،١ٜبػعض ايُٓبعل ععٔ
ازبٓى أ ٚايـ ٜٔأ ٚايعلم ،ؾكـ اسرتّ ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهعًِ ٜٛٗؿٜعا َعٔ هعهإ اىبـٜٓع ،١ععٔ قٜعِٝى ِبعٔ
هٌِٗ بِٔ سَُِٓٝـٕ ،نٜاَْا بٔايٞكٜاؿٔهٔ ٔ١ٖٝؾَُٜلٖتِ ٔبَُٗ٢ا دََٓامَ  ٠ؾٜكٜاََا ،ؾٜكٜٔ ٌَ ٝيَُُٗا :إَْٖٗ ٢ا َِٔٔ أ ٢ٌِٖٜا٭ٜكِم ،٢ؾٜكٜا:٫
هعِـَٕ َٚ ،
َ
ت َْؿٞوّعاُ#عشٝض
ت بٔع٘ٔ دََٓعامَ ،٠٠ؾٜكٜعاَّ ؾٜكٔٝعٌَ :إْٖ٢عُ٘ َُٜٗعٛؿٔ ،ٟٙؾٜكٜعاٍَ$ :أٜيِٜٝوَع ِ
إ ٖٕ٢كَهُ ٍَٛاهللٔ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ََعلٖ ِ
ايبؼاكٟ
ٚعًٝعع٘ ؾكععـ هععبل اإلهعع ّ٬نععٌ ايكععٛاْـب ًب ٖععقا اجملععاٍ ٚغععريٚ ،ٙيععقيو ْٛايععب نععٌ اىب٪هوععات
ايـٚيٝعع ١ائععػٌب عًعع ٢نععٌ ايععـٚ ٍٚإيناَٗععا بتٛبٝععل ايكععٛاْـب ايـٚيٝعع ١اإلْوععاَْٚ ،١ٝععا دععاً ٤ب ايٌععلا٥ع
ايوُا ١ٜٚحبكٛم ا٭هل ٣اسبلب هبا ١ٜاىبـْٝـب اثٓا ٤ايٓناعات اىبوًش)29( .١
احملٛك ايلابعُٓ :اع ١اسبٔاكٖٓٚ ،٠ـه ١ايوَ ّ٬ع اٯػل.
اإلهع ّ٬يع٘ ؿٚك نععبريًب ٌْعل ايوع ّ٬ايعععاىبً ٚ ٞب إٌْعا ٤ع٬قععات بعـب ا٭َعِ ايبٌععل ١ٜايكاُ٥ع ١عًعع٢
أهى سٔاكَ ٟتُٝن ٚبايتاي ٞايتعاٌَ َع ا٭َِ ا٭ػلٚ ،٣ؾل قٛاععـ َلعٖٝعَٚ ،١بعاؿ ٨يبٓٗذعَٚ ١وعتُـ
َٔ ايكلإ ايهلٚ ِٜايوٓ ١ايٓبٚ ، ١ٜٛعً ٘ٝاقاَت أٝهى ايعـايٚ ١اسبل.١ٜ
ٚا٭َع ١اإلهععً ١َٝ٬ب ع٬قاتٗعا اىبـْٝععَ ١عع اسبٔععاكات ا٭ػعل ٣قععا ِْ ٥بٌعهٌ ٚآععض عبع ٛايتععـاؾع بعاييت ٖععٞ
أسوععٔ ،أَ ٚععٔ ػعع ٍ٬قععاْ ٕٛايتعععاكف  ٚإيػععا ٤ايتُٝٝععن إ ١٫عًعع ٢أهععاي ايتكعع ،٣ٛنُععا قععاٍ تعععافبَٜ( :ععا ٜأ َٜٗٗععا
ـــــــــــــــ العدد عشرون  /اجمللد األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160

جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي في تطوير القانون الدولي اإلنساني الحديث

نِِ إٕٖ ٢
ًعُٛبّا َٚقٜبَا ٌَ ٔ٥ئ َتعَاكَؾٛٝا إٜ ٖٕ٢أنَ ٞلََ ٝهِِ عِٔٓ َـ ايً ٔ٘٤أٜتِكٜا ٝ
نِِ ُ
د َعًَٓٞا ٝ
نِِ َِٔٔ َفنٜلَٚ ٣أِْٝجََ َٚ ٢
ػًٜكَٓٞا ٝ
ايٖٓايُ إْٖ٢ا َ
ايًَ َ٘٤عًٔ ِْٝػَبٔريْ) .طاسبذلات23:ص.
ٚعععرب تععاكٜؽ ؿٚيعع ١اإلهعع ّ٬نععإ ٜعععً ٍٝب ؿاػًععٗا غععري اىبوععًُـب ًب َلاسععٌ قٛتٗععا ٓٚعععؿٗا ،ؾًععِ
ػبربٚا اسـ عً ٢تلى َعتكـات٘ أٜ ٚهلٖ ْ٘ٛعً ٢ايـػً ٍٛب اإله ٕ٫ ،ّ٬ايكاعـ ٠ايعُبًُ ٢ب اإلهع ّ٬إٔ
 ٫إنععلاً ٙب ايععـٚ ،ٜٔيععقيو ؾكععـ عععاَ ايععقَٚ ٕٛٝغريٖععِ ًب نٓععـ ؿٚيعع ١اإلهعع ّ٬ؿ ٕٚإٔ ٜتعععلم أسععـ
يعكا٥ـِٖ ٚؿٜاْاتِٗ .إٕ اإله ّ٬مل ٜكِ عًع ٢آعٗٛاؿ طبايؿٝع٘ أَِ ٚعاؿك ٠سكعٛقِٗ أ ٚذبًٜٛعِٗ بعايهلٙ
عٔ عكا٥ـِٖ أ ٚاىبواي ازبا٥ل ٭َعٛاهلِ ٚأعلآعِٗ ٚؿَعاٚ ِٗ٥تعاكٜؽ اإلهعً ّ٬ب ٖعقا اجملعاٍ أِْعع تعاكٜؽ
عًٚ ٢د٘ ا٭كم)10( .
 ٕ٫اىبكِععـ ايعععاّ يًٌععلٜع ١اإلهععٖ ١َٝ٬عع ٛعُععاك ٠ا٭كم ٚسؿععِب ُْبععاّ ايتعععا ٍٜؾٗٝععا ُٚعع٬سٗا بِعع٬غ
اىبوتؼًؿـب ؾٗٝا ظ ٚقٝاَِٗ قبا نًؿٛا ب٘ َٔ عـٍ ٚاهتكاَ٬ُ َٔٚ ١غ ًب ايعكعٌ ًٚب ايعُعٌ ٚإُع٬غ ًب
ا٭كم ٚاهتٓباٍب شبرياتٗا ٚتـبري ىبٓاؾع ازبُٝع.
ؾِ عع٬غ ا٫كم  ٜ ٫ععتِ إ ٫بِ عع٬غ اإلْو ععإ ٚاه ععتكلاك سٝات عع٘ َٚعاً عع٘  ،بع ٝععـا ع ععٔ اىبٓامع ععات ٚاىبٓػِ ععات
ٚيقيو دا ٤سؿِب ا٭ْؿى ٚهبا ١ٜنلاَ ١ايؿلؿ َٔ أعُبِ ائلٚكٜات ايٌلع ١ٝبعـ سؿِب ايـ.ٜٔ
ٚهبا ١ٜاىبـْٝـب ست َٔ ٢غري اىبوًُـب ًب ايٌعلٜعٖ ١ع ٛا٭ُعٌ ؿ ٕٚايتؿلٜعل بٝعِٓٗ ٚبعـب اىبوعًُـب  ،ؾؿعٞ
ا يٓناعات اىبوًشٜ ١عتِ ايُٓبعل إفب اسبٝعا ٠اإلْوعاْ ١ٝأٜعا ناْعت ٖعق ٙايعٓؿى َ،اؿاَعت بعٝعـ ٠ععٔ اىبٌعاكن١
ايكتاي ١ٝأ ٚايـاعُ ١يًُكاتًـب ٚ ،قـ سلْ ؾكٗا ٤اإله ّ٬عً ٢ت٬مّ ايؿكع٘ ٚايٛاقعع ،ستع ٢أُعبض ؾكٗٗعِ
مبٌ ٞعًعٚ ٢مٕ ٚاقعٗعِ نُعا قلكتع٘ ايِٓع ْٛايهعجري ٠ايـاعٝع ١يًوعًِ ٚ ،تٔعاؾلت ِْع ْٛايٌعلٜعَ ١عٔ
أدٌ تأَـب اسبُا ١ٜائآَ ١٭ٌُ تهعل ِٜبعين آؿّ ،ايعق ٟأًعاك إيٝع٘ قٛيع٘ تععافبَٚ( :يٜكٜع ِـ نٜلٖ ََِٓعا بَٓٔع ٞآؿََّ)
طاإلهلا70:٤صٚ ،يؿِب ايتهل ِٜداَع ىبعٓ ٢ايعٓاٛٓٚ ١ٜابٌب اسبُا.١ٜ
َ ٫تعِتَععـُٚا ٞإ ٕٖ ٢ايً١ععَ٘ ُٜ ٜ٫شٔععبٗ ايُُ ٞعِتَععـٔ )َٜٔطايبك ععل290:٠صٚايتع ععـً ٟب اٯ ٜعع١
ٚاْ٬ٛق ععا َ ععٔ ق عع ٍٛاهلل تع ععافب ( َٜ ٚ
ايهلمبععٜ ،١عععين ايُبًععِ ٚدبععاٚم اسبععـ ٚاسبععلٚ ،أعًععَ ٢لاتععب تًععو ايعععـا ٠ٚاْتٗععاى اسبلَععات اىباهعع ١حبٝععا٠
ايٓاي َٔٚ ،ثِ دا ٤ايٓٗ ٞاإلهلع ٞععٔ ا٫عتعـا ٤بٌعهٌ ًَٛعل يٌٝعٌُ نعٌ ازبنٝ٥عات ٚاسبعا٫تَٚ ،عٔ ثعِ
ؾإْ٘ سلّ نٌ أًهاٍ ا٭ف.٣
اشباكبع١
ٖٓععاى ذبععـٜات ٓععؼًُ ١ب صبععاٍ تٛبٝععل ايكععاْ ٕٛايععـٚي ٞاْ٫وععاْ ،ٞإف إٕ ايٓناعععات اىبوععًش ١قععـ ُععاكت
أنجل تعكٝـاٚ ،باتت ايتو ١ٜٛايوًُ ١ٝهلا أنجل ُعٛب ١بوبب َبٗٛك أطلاف دـٜـ ٠قاؿك ٠عً ٢ا٫غبلاٍب
ًب ايعٓـ َجعٌ َبٗعٛك أععـاؿ نعجري ٠نْٛعت ،ؾُٝعا ٜععلف بعايؿلم اىبوعًش ١تتعـػٌ ًب ا٭غعلام ايوٝاهع١ٝ
يتشكٝل اغلام ػاُ ،١باإلٓاؾ ١إفب فيو اهتؼـاّ ا٫ػت٬ؾات ايعلقٚ ١ٝايـ ،١ٜٝٓنُا ماؿت عً ٢عبٛ
بايؼ نُٝات ٚأْٛاع ا٭هًش ١ايعيت  ٫ربٔعع إفب أ ٣كقابعٚ ،١باإلٓعاؾ ١إفب ازبٓعٛغ اىب٪نعـ عبع ٛاهعتؼـاّ
ا٭ٌْ ١ٛاإلْواْ ١ٝيِاجمل ا٭غلام ايعوهلٚ ١ٜايوٝاهٚ ،١ٝدعًت ٖق ٙاىبَ٬ض عُعٌ اىبُٓبُعات اإلْوعاْ١ٝ
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ًب ٖععق ٙايوععٝاقات أَععلا ًب غاٜعع ١ايِعععٛب ،١نُععا نععإ يًتٛععٛك ايتهٓٛيععٛد ٞاهلا٥ععٌ ا٭ثععل ايبععايؼ ًب إتاسعع١
اجملاٍ سبلٚب مبهٔ ؾٗٝا يًذ ٍٝإٔ ٜكٗل ػِ َ٘ٛؿٚلبا ساد ١٭ٕ ٜٛأ أكٓا أدٓب،١ٝ
إٕ ايٛاقع ًٜك ٢قبوٚ٪ي ١ٝذبكٝل اسرتاّ قٛاعـ ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاْ٫واْ ٞعً ٢ايـ ٍٚاىبٓعٍٛب بٗعا ًب اىبكعاّ
ا٭ ٍٚاسرتاّ اىبعاٖـات اييت ايتنَت يٝى ؾكٌب باسرتاَٗا بٌ بؿلم ٖقا ا٫سرتاّ عً ٢ايػريٜٚ ،تِ فيو
َٔ ػ :ٍ٬ائػٍٛب ايـبًَٛاهعٚ ١ٝقعلاكات اىبُٓبُعات ايـٚيٝع ١بٌعلٍب إٔ تهعَِ ٕٛعشٛب ١بتعـابري تٓؿٝقٜع١
هٛاً ٤ب َبٌ ايُٓباّ ايـاػً ٢يًعـ ٍٚأ ٚعًع ٢ايِععٝـ ايعـٚيٚ ،ٞبإٌْعا ٤احملعانِ ازبٓاٝ٥ع ١ايـٚيٝع ،١نُعا
تًعب ايعكٛبات ا٫قتِاؿ ١ٜؿٚكا َُٗا نٛهٚ َٔ ١ًٝها ٌ٥ائػٌب عً ٢أطلاف ايٓناعٜٚ ،بك ٢أػريا ػٝاك
اسبععلبٚ ،مبهععٔ إٔ ٜتؼععق ٖععقا ا٭هععًٛب أسععـ ًععهًـب ،ا٭ ٍٚاهععتؼـاّ قععَ ٠ٛوععًش ١يؿععتض يبععلات إْوععاْ١ٝ
سبُا ١ٜقٛاؾٌ ٚإَـاؿات اإلغاث ١اىبلهً ١إفب ايوهإ اىبـْٝـبٚ ،ايجاْ ٢هبا ١ٜاىبٓاطل اٯَٓع ١ايعيت مبهعٔ إٔ
ؼبتُ ٞبٗا ايوهإ اىبـْ.ٕٛٝ
اشبُ٬عٚ ١ايتُٝٛات:
اِٖ ايٓتا٥ر اىبوتؼًِٖ َٔ ١ق ٙاىبـاػً:١
 عـّ ايتعلم يًُـْٝـب عَُٛعاٚ ،ايٓوعا ٤ػُِٛعاٚ ،ععـّ ايتععلم ٭علآعٗٔ ٚفٚاتٗعِٚ ،ععـّعلم قت ٖٔ٬عً ِٗٝبِٛكِٖ اىبٌ.١ٖٛ
 هبا ١ٜا٭طؿاٍ ست َٔ ٢أدعرب عًع ٢ايكتعاٍٚ ،هبعٌ ايوع٬غٚ ،ؾعتض صبعاٍ ايتعًع ِٝبهعٌ أْٛاعع٘أَاَِٗ.
 هبا ١ٜاىبواىبـب َٔ ايلداٍ نايِٓاع ٚاينكاعٚ ،ايقً ٜٔب أعُاهلِ ٌَ َِٗٓٗٚػٛي.ٕٛ هبا ١ٜاىبكعـٚ ٜٔاىبلٓٚ ٢نباك ايوعٔٚ ،إٖ٩٬ٜعِ عٓاٜع ٟ١ػاُعَ ١عٔ اسبؿعاَب عًعٚ ِٗٝايُٓبعل ًباستٝاداتِٗٚ ،تٛؾريٖا هلِ.
َٚععٔ بععاب  ٫إنععلاً ٙب ايععـ ،ٜٔتهعع ٕٛهباٜعع ١اينٖععاؿ ٚايعبععاؿ غعري ٢اىبوععًُـبٚ ،اسبؿععاَب ٝعًعع ٢أَععانٔ
ايعباؿٚ ٠ؿُٚكٖ٢ا َٔٚ،هبا ١ٜاىبـْٝـب هبا ١ٜايوؿلا َٔٚ ٤ؿػعٌ بع٬ؿ اىبوعًُـب بتأًعري ٠ؿػع ،ٍٛأ ٚيتذعاك ٠أٚ
يعٌُ َٔ ا٭عُاٍ اييت تعٛؿ باشبري ٚايٓؿع عً ٢ايؿلؿ ٚا٭َ.١
 إٖٔ اسبلب ًب اإلهَ ّ٬بأٖل ٠اهتجٓا ،١ٖٝ٥هلا ٓٛابٗٝٛا ٓٚلٚكاتٗا اييت تُكٜـٖك بكـكٖاٚ ،إٖٔ ا٭ًٌُب ع٬ق ١اىبوًُـب بػريِٖ ايو ٫ ًِٚاسبلب.
 إٖٔ يًشلب ًب اإله ّ٬هلا أهبابّا ٚبٛاعحَ ،تَذعٌ ََٔ اسبلب كهب ٟ١يًبٌل ٫ ،١ٜهببّا ًب ًكاٗ٥ا. -إٖٔ يًشلب ًب اإله ّ٬ؾًوؿ ١تَؼتًـ عٔ ؾًوؿ ١اسبلب قبٌ اإلهٚ ّ٬بعـ.ٙ
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ٌأٜت٘ ُٜـكى َعٓ ٢ايع٬قعات ايـٚيٖٝعٚ ١أُٖٖٝتٗعآٚ ،علٚك ٠ايتععا ٍُٜايوعًَُ ٞعع
 اإلهَٓ ّ٬ق ْ ِاٯػل.ٜٔ
 إٖٔ اإله ّ٬دعٌَ َٔ اسبلب كهب ٟ١بايبٌعلٚ ،١ٜسؿاَبٟعا يًشكعٛم ٚاسبٝلَعاتٌَِْٚ ،عل ايععـٍ بعـبأؾلاؿ ا٭هل ٠ايـٚي.١ٖٝ
 إٖٔ يًشععلب ًب اإلهعع ّ٬قَُّٔٝععا هععاَ ،١ٝتٌَععٌُ نبٝععع َلاسععٌ اسبععلب َٓععق بَععـٗ٥اٚ ،إفب إٔ تََٔ ععَاسبلب أٚماكَٖا.
 إٖٔ ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ ٞاشباْ بايٓٚناعات ايـٚيٚ ١ٖٝغري ايـٚيٌَْ ،١ٝأ ًب ا٭ٌُ يًتؼؿٝـَٔ ٬ٜٚت اسبلٚب.
 إٖٔ ِْ ْٛايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواَْٚ ٞباؿ ،٘٥تٖٛٛكت نجريّا َٓق ٌْأ ٠فيو ايكعاْٚ ٕٛستع٢اٯٕ قبا َٜؼـّ اإلْواْ.١ٖٝ
 إٖٔ ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواَْ ٞتأثٚل ًب نجريَٛ َٔ ٣اؿ ٙبكاْ ٕٛاسبلب ًب اإله.ّ٬ إٖٔ َا أٝثري َٔ ًُبٗات قـمبّا ٚسـٜجّا س ٍٛاسبلب ًب اإله ،ّ٬إلبعا ٖعََ ٛشعض اؾعرتا ٫ ٕ٤ؿيٝعٌعً.٘ٝ
 إٖٔ ا٭هل ٠ايـٚيً ١ٖٝب سادَ ١اهٖ ١يتؿعَ ٌٝباؿ ٨ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ.ٞ إٖٔ ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواَْٚ ٞسِـ ٙقاُلْ عٔ إػباؿ اسبً ٍٛاي٬مَٚ ١ايٓٗا ١ٝ٥يًٓٚناعات ايـٚي١ٝٚغري ايـٚي.١ٖٝ
 إٔ ٚاقع اسبلب ًب اإله ّ٬ؽبتًـ عٔ ٚاقع اسبلب ًب َبٌ ٚايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ.ٞ إٖٔ َوععتكبٌ اسبععلب ًب َب عٌ ٚايوععَٜ ّ٬ؼتًععـ عععٔ َُوععتكبٌ اسبععلب ًب َب عٌ ٚايكععاْ ٕٛايععـٚيٞاإلْواْ.ٞ
 إٖٔ اسبلٚب ايـا٥ل ٠اٯٕ ٚنقيو اسبلٚب اىبوتكبًً - ١ٖٝب سادَ ١اهٖ ١٭ٕ َٜوتؿٝـ أطلاؾٗأَ قٔ َِٝاسب لب ًب اإلهٚ ّ٬ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ.ٞ
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ٚاهتٓتذٓا َٔ ػٖ ٍ٬ـا يبشح أٜٔا ايؿلم اىبٛدٛؿ بـب َا داً ٤ب ايٌلٜعٚ ١ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ: ٞ
أْ َٔ : ٫ٚاس ١ٝا٭هبك: ١ٝ
ٖٓاى ؾاكم ًب عُل تًو ايتٌلٜعات ٜرتاٚغ َا بـب  21إفب  23قلٕ .
ثاْٝا ْ َٔ :اس ١ٝاىبِـك :
ًب س ععـب ٜو ععتُـ "ايك ععاْ ٕٛاإلْو ععاًْ "ٞب ايٌ ععلٜع ١اإله عع َِ ١َٝ٬ععاؿك َ ٙععٔ ايهت ععاب أ ٚايو ععٓ ١أ ٚا٫دتٗ ععاؿ
ٜوتُـ ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاإلْواْ ٞايٓٛعَِ ٞاؿكٙظ نُا هٓل٫ ٣سكاٟظ َٔ اتؿاقٝات دٓٝـ ٖ٫ ٚا.ٟ
ثايجاْ َٔ :اس ١ٝاإليناّ :
ا٫يناّ ًب ايٌلٜع ١كٚسٚ ٞباطين ٚتٌلٜع ٞعً ٢اىبٓؿق ٭سهاّ ايـ ، ٜٔأَا ايكٛاْٝـب ايـٚيٝع ١ؾكعـ دبتٗعـ
ٚيهٓٗا ٫تًنّ ايـ ٍٚباىبعاقب ١إً ٫ب سا٫ت ػاُٚ ١عًْٛ ٢ام ايـ ٍٚائعٝؿ. ١
كابعا ْ َٔ :اس ١ٝائُاْات عً ٢ايتٛبٝل :
ٜرتتععب عًعع ٢ػععلم "ايكععاْ ٕٛاإلْوععاًْ "ٞب ايٌععلٜع ١اإلهعع ١َٝ٬دععنا ٤ؿْ ٜٛٝعاٜٛ ٟقععع٘ اسبععانِ أ ٚصبًععى
ايٌٛك ٣حبعل ايٌعؼّ اف ٟأػعٌ بٗعق ٙا٭سهعاّ ايٌعلع١ٝظ نُعا أْع٘ ٜعّٓ أٜٔعا ٟعًع ٢دعنا ٤أػعلًٜ ٟٚكعاٙ
ايٌعؼّ ايععق ٟاْتٗععو ٖععق ٙاسبكععٛم ًب اٯػععلً .٠ب سعـب ٜععّٓ ايكععاْ ٕٛايععـٚي ٞاإلْوععاْ ٞايٓٛععع ٞعًعع٢
َوٚ٪ي ٚ ١ٝعكابا ٟؿْٟٜٛٝا ؾكٌبظ سٝح ُٜشانِ عً ٢أهاهٗا اىبو ٍٚ٪عٔ اْتٗاى أسهاّ ٖقا ايكاْ ٕٛباكتهاب
دلا ِ٥سلب أَاّ ضبهُ ١دٓا ١ٝ٥ؿٚي.١ٝ
 َٔٚبـب أِٖ ايتُٝٛات َا :ًٜٞ
 )2ايعٌُ عً ٢اسبؿاَب عً ٢سكٛم اىبـْٝـب عَُّٛاٚ ،ػُِّٛا ًب اسبلٚب.
 ) 1ايعٛؿً ٝ٠ب فيعو ٚغعري ٙ٢إفب َِعاؿك ايتًٖكعً ٞب ًعلٜعتٓا؛ َعٔ ايهتعاب ٚايوعَٓٚ ١عٓٗر هعًـ ا٭َع،١
ٚا٫هتعاْ ١بأقٛاٍ ٚآكا ٤أٌٖ ايعًِ ٚاىبعلؾ ،١أُشاب ايتٛهٌب ٚا٫عتـاٍ.
 )3ايعٓا ١ٜبتاكٜؽ اإلهٚ ،ّ٬ايُٓبلُ بتـبلً ٢ب ِْٖ ْٛقا ايتاكٜؽٚ ،فيو ٭ٕٖ نجريّا َعٔ ايِٓعْٛ
اىببجٛثٖٓ ١ا ٖٓٚاى؛ ًَ٦ت بايتشلٜؿات اىبكِٛؿٚ ٠غري اىبكِٛؿٚ ،٠سٌُٝت باىببايػات اييت ِٜ ٫عـقٗا عكعٌ
اىبِٓـ اىبتذلؿ ،يبا أؿ ٣إفب ايتٛلف ٚايػًٚ ،ٚٛايبعـ عٔ ٚه ١ٝٛإهَٓ٬ا ايوُض.
ً )4ب ا٭َٛك ا٫دتٗاؿ ١ٜغري اىبِٓ ْٛعًٗٝعا بٓٛعٛغ أُ ٚعلاس١؛ ْأػعق قبعا ٜٛانعب ايعِعل ايعقٟ
ْعٚ ،ٌ٘ٝفيو قبا  ٫ؽبايـ أُ َٔ ٟ٬أُ ٍٛؿٜٓٓا.

اهلٛاَعٍ
( )2نتاب ا سبُا ١ٜا٭َٓ ١ٝيًُـْٝـب ذبت ا٫ستً ٍ٬ب ايكاْ ٕٛايـٚي ٞاْ٫وعاْ ،ٞيًعـنتٛك ضبُعـ أهبعـ ؿاٚؿ.
اذباؿ َهتبات ازباَعات اىبِل.202 ْ.ّ1008 ،١ٜ
(ْ )1ؿى اىبلدع ْ.99
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()3نتاب ايكاْٚ ٕٛايع٬قات ايـٚي ١ٝؾ ٢اإلهُ ،ّ٬بش ٢ضبُِاْ ،٢ؿاك ايعًِ يًُٜ٬عـب ،بعريٚتْ - 2971 ،
.15
(ُ )4بش ٢ضبُِاْ – ٢اىبلدع ايوابل.35ْ -
() 5نتاب اسبلب ٚايوًِ ؾً ٢لٜع ١اإله ،ّ٬صبٝـ ٓلٚك ،٣ايـاك اىبتشـ ٠يًٌٓل بريٚت .211 ْ -2973
( )6صبٝـ ٓلٚك - ٣اىبلدع ايوابل.230ْ -
( )7حبععح ايؿ ٦ععات اىبٌ ععُٛي ١حبُا ٜعع ١ايٌ ععلٜع ١اإله عع ١َٝ٬ؾ عع ٢مَ ععٔ اسب ععلب َ ععٔ َٓت ععـ ٣ؿاك ايعً عع ّٛايكاْ ْٝٛعع١
ٚاإله ١َٝ٬عً ٢ايٌبه ١ايعٓهبٛت33 ْ .١ٝ
(َ ) 8كاٍ هبا ١ٜاىبـْٝـب أثٓا ٤ايٓناعات اىبوًش ١يًـنتٛك ضبُـ سؤ عًٛإ ،صبً ١ايٓبأ ايعـؿ .86 ْ .77
( )9ضبُـ سؤ عًٛإْ -ؿى اىبلدع.89 ْ -
( )20أسهاّ أٌٖ ايقَ / ١حملُـ بعٔ أبع ٞبهعل بعٔ أٜعٛب بعٔ هععـ

عى ايعـ ٜٔابعٔ قع ِٝازبٛمٜع( ١اىبتعٛؾٖ752 :٢عع)،

ايٓاًل :كَاؿ ٣يًٌٓل – ايـَاّ ٍب.203 ْ )2997 – 2428( ،2
( )22بـا٥ع ايِٓا٥ع ( :بـا٥ع ايِعٓا٥ع ًب تلتٝعب ايٌعلا٥ع) /عع ٤٬ايعـ ،ٜٔأبع ٛبهعل بعٔ َوععٛؿ بعٔ أهبعـ ايهاهعاْٞ
اسبٓؿ( ٞاىبتٛؾٖ587 :٢ع) ،ايٓاًل :ؿاك ايهتب ايعًٍُ ،١ٝبٖ2406( ،2ع .25 ْ )ّ2986 -
( )21ايبـاٚ ١ٜايٓٗا / ١ٜأب ٛايؿـا ٤إمساع ٌٝبٔ عُل بٔ نجري ايكلًع ٞايبِعل ٟثعِ ايـٌَعك( ٞاىبتعٛؾٖ774 :٢عع)
ايٓاًل :ؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلبٍ ،ٞبٖ ،2408( ،2ع .203 ْ ، )ّ 2988 -
( )23تعاكٜؽ ايٛعرب ٟأ ٚتععاكٜؽ ايلهعٌ ٚاىبًععٛى /ضبُعـ بععٔ دلٜعل بععٔ ٜنٜعـ بععٔ نعجري بععٔ غايعب اٯًَعع ،ٞأبع ٛدعؿععل
ايٛرب( ٟاىبتٛؾٖ320 :٢ع) ايٓاًل :ؿاك ايرتاخ – بريٚت ٍبٖ 2387( 1ع) .33 ْ ،
( )24سكٛم اإلْوإ ٚايكٔاٜا ايهرب( ٣حبح بكًَِ :عاي ٞا٭هتاف ناٌَ إمساع ٌٝايٌلٜـ (اىبتٛؾٖ2419 :٢عع)،
ق عـّ ًب ايٓععـ ٠ٚايعاىبٝعع ١سبكععٛم اْ٫وععإ ًب ا٫هعع ّ٬اىبٓعكععـً ٠ب كَٚععا بإٜٛايٝععا بتععاكٜؽٖ2410/22/29 :ع ع اىبٛاؾععل
.25 ْ،)ّ1000/1/15
( )25ماؿ اىبعاؿ ًب ٖـ ٟػري ايعباؿ /ضبُـ بٔ أب ٞبهل بٔ أٜٛب بٔ هعـ

ى ايـ ٜٔابعٔ قع ِٝازبٛمٜع( ١اىبتعٛؾ:٢

 ٖ752عع) ايٓاًععل٪َ :هوعع ١ايلهععاي ،١بععريٚت َ -هتبعع ١اىبٓععاك اإلهعع ،١َٝ٬ايهٜٛععتٍ ،ب17ظ (ٖ2425ع ع ْ، )ّ2994/
.210
( )26مساسعع ١اإلهععً ّ٬ب َعاًَعع ١غععري اىبوععًُـب /ؿ .عبععـ اهلل بععٔ إبععلاٖ ِٝايًشٝععـإ ،ايٓاًععل :ايهتععاب ٌَٓععٛك عًعع٢
َٛقع ٚماك ٠ا٭ٚقاف ايوعٛؿ ١ٜبـ ٕٚبٝاْات.25 ْ ،
( )27ؿ .عبـ اهلل بٔ إبلاٖ ِٝايًشٝـإ – ْؿى اىبلدع.27 ْ -
( )28ايوري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نجري ايوري ٠ايٓب َٔ( ١ٜٛايبـاٚ ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ نجري) /أب ٛايؿـا ٤إمساعٝعٌ بعٔ عُعل
بععٔ نععجري ايكلًعع ٞايـٌَععك( ٞاىبتععٛؾ ٖ774 :٢عع) ،ذبكٝععلَِ :ععٛؿ ٢عبععـ ايٛاسععـ ،ايٓاًععل :ؿاك اىبعلؾعع ١يًٛباععع١
ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع بريٚت – يبٓإ ،عاّ ايٌٓلٖ 2395( :ع .74 ْ ، )ّ2976 -
(َ )29كاُـ ايٌلٜع ١اإلهٚ ١َٝ٬سكٛم اإلْوإ /ؿ .ضبُٛؿ ايوٝـ ايـغ ِٝباسح أناؿمبً ٞب نً ١ٝايـكاهات
ايٌلقٚ ١ٝاإلؾلٜك .١ٝداَع ١يٓـٕ.30 ْ ،
( )10اٯساؿ ٚاىبجاْ / ٞابٔ أبع ٞعاُعِ ٖٚع ٛأهبعـ بعٔ عُعل ٚبعٔ ائعشاى بعٔ طبًعـ ايٌعٝباْ( ٞاىبتعٛؾٖ187 :٢عع)،
ايٓاًل :ؿاك ايلا – ١ٜايلٜام ٍب.26 ْ ، )2992 – 2422( ،2
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قاُ٥ع ١اىبلادعع:
-2

نتعاب اسبُاٜعع ١ا٭َٓٝعع ١يًُععـْٝـب ذبععت ا٫سعتً ٍ٬ب ايكععاْ ٕٛايععـٚي ٞاْ٫وععاْ ، ٞيًععـنتٛك
ضبُـ أهبـ ؿاٚؿ .اذباؿ َهتبات ازباَعات اىبِل.ّ1008 ،١ٜ

-1

نتععاب ايكععاْٚ ٕٛايع٬قععات ايـٚيٝعع ١ؾعع ٢اإلهععُ ، ّ٬ععبش ٢ضبُِععاْ ،٢ؿاك ايعًععِ يًُٜ٬ععـب،
بريٚت. 2971 ،

-3

نتععاب اسبععلب ٚايوععًِ ؾععً ٢ععلٜع ١اإلهعع ، ّ٬صبٝععـ ٓععلٚك ،٣ايععـاك اىبتشععـ ٠يًٌٓععل بععريٚت
.2973

-4

حبعح ايؿ٦ععات اىبٌععُٛي ١حبُاٜع ١ايٌععلٜع ١اإلهعع ١َٝ٬ؾعع ٢مَعٔ اسبععلب َععٔ َٓتععـ ٣ؿاك ايعًععّٛ
ايكاْٚ ١ْٝٛاإله ١َٝ٬عً ٢ايٌبه ١ايعٓهبٛت.١ٝ

-5

َكععاٍ هباٜعع ١اىبععـْٝـب أثٓععا ٤ايٓناعععات اىبوععًش ١يًععـنتٛك ضبُععـ سوععٔ عًععٛإ ،صبًعع ١ايٓبععأ
ايعـؿ .77

-6

أسهععاّ أٖععٌ ايقَعع / ١حملُععـ بععٔ أبعع ٞبهععل بععٔ أٜععٛب بععٔ هعععـ

ععى ايععـ ٜٔابععٔ قعع ِٝازبٛمٜعع١

(اىبتٛؾٖ752 :٢ع) ،ايٓاًل :كَاؿ ٣يًٌٓل – ايـَاّ ٍب.)2997 – 2428( ،2
-7

بععـا٥ع ايِععٓا٥ع( :بععـا٥ع ايِععٓا٥ع ًب تلتٝععب ايٌععلا٥ع) /ععع ٤٬ايععـ ،ٜٔأبعع ٛبهععل بععٔ َوعععٛؿ بععٔ
أهبععـ ايهاهععاْ ٞاسبٓؿعع( ٞاىبتععٛؾٖ587 :٢عع) ،ايٓاًععل :ؿاك ايهتععب ايعًُٝععٍ ،١بٖ2406( ،2عع -
.)ّ2986

-8

ايبـاٜععٚ ١ايٓٗاٜعع /١أبعع ٛايؿععـا ٤إمساعٝععٌ بععٔ عُععل بععٔ نععجري ايكلًعع ٞايبِععل ٟثععِ ايـٌَععكٞ
(اىبتٛؾٖ774 :٢ع) ايٓاًل :ؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلبٍ ،ٞبٖ ،2408( ،2ع .)ّ 2988 -

-9

تاكٜؽ ايٛرب ٟأ ٚتاكٜؽ ايلهٌ ٚاىبًٛى /ضبُـ بٔ دلٜل بٔ ٜنٜـ بٔ نجري بٔ غايب اٯًَع،ٞ
أب ٛدعؿل ايٛرب( ٟاىبتٛؾٖ320 :٢ع) ايٓاًل :ؿاك ايرتاخ – بريٚت ٍبٖ 2387( 1ع).

-20

سكععٛم اإلْوععإ ٚايكٔععاٜا ايهععرب( ٣حبععح بكًععَِ :عععاي ٞا٭هععتاف ناَععٌ إمساعٝععٌ ايٌععلٜـ
(اىبت ععٛؾٖ2419 :٢ععع) ،ق ععـّ ًب ايٓ ععـ ٠ٚايعاىب ٝعع ١سبك ععٛم اْ٫و ععإ ًب ا٫ه عع ّ٬اىبٓعك ععـً ٠ب ك َٚععا
بإٜٛايٝا بتاكٜؽٖ2410/22/29 :ع اىبٛاؾل .)ّ1000/1/15

-22

ماؿ اىبعاؿ ًب ٖـ ٟػعري ايعبعاؿ /ضبُعـ بعٔ أبع ٞبهعل بعٔ أٜعٛب بعٔ هععـ

عى ايعـ ٜٔابعٔ قعِٝ

ازبٛم ٜعع( ١اىبت ععٛؾٖ752 :٢ععع) ايٓاً ععل٪َ :هو عع ١ايله ععاي ،١ب ععريٚت َ -هتب عع ١اىبٓ ععاك اإله عع،١َٝ٬
ايهٜٛتٍ ،ب17ظ (ٖ2425ع .)ّ2994/
-21

مساس ١اإلهً ّ٬ب َعاًَ ١غري اىبوًُـب /ؿ .عبـ اهلل بعٔ إبعلاٖ ِٝايًشٝعـإ ،ايٓاًعل :ايهتعاب
ٌَٓٛك عًَٛ ٢قع ٚماك ٠ا٭ٚقاف ايوعٛؿ ١ٜبـ ٕٚبٝاْات.

-23

ايوععري ٠ايٓبٜٛعع٫ ١بععٔ نععجري ايوععري ٠ايٓبٜٛععَ( ١ععٔ ايبـاٜععٚ ١ايٓٗاٜعع٫ ١بععٔ نععجري) /أبعع ٛايؿععـا٤
إمساعٝعٌ بععٔ عُععل بععٔ نعجري ايكلًعع ٞايـٌَععك( ٞاىبتععٛؾٖ774 :٢عع) ،ذبكٝععلَِ :ععٛؿ ٢عبععـ
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ايٛاسـ ،ايٓاًل :ؿاك اىبعلؾ ١يًٛباعٚ ١ايٌٓل ٚايتٛمٜعع بعريٚت – يبٓعإ ،ععاّ ايٌٓعل ٖ 2395( :ع
 .)ّ2976-24

َكاُـ ايٌلٜع ١اإلهٚ ١َٝ٬سكٛم اإلْوعإ /ؿ .ضبُعٛؿ ايوعٝـ ايعـغ ِٝباسعح أنعاؿمبً ٞب
نً ١ٝايـكاهات ايٌلقٚ ١ٝاإلؾلٜك .١ٝداَع ١يٓـٕ.
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(اىبتٛؾٖ187 :٢ع) ،ايٓاًل :ؿاك ايلا – ١ٜايلٜام ٍب.)2992 – 2422( ،2
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