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 ااوملعتيی مل مهھنأب ةميیلسلاا ةةديیقعلاب ننوكسمتيی نم مجاهھيی ضعبلاف .ةبحملاب اهھططابتررأأوو ةةديیقعلاا نع ممايیألاا ههذهھھھ ىف ثيیدحلاا رثك     
 ىغبنيی ىىذلاا ةبحملاا وج عم قفتيی ال بصعتلاا نم ععون ةميیلسلاا ةةديیقعلاب كسمتلاا ننأأ ننوودقتعيی مهھنأأ .رخآلاا للوبقوو نيیرخآلاا وحن ةبحملاا
ً اصرح ووأأ نيیرخآلاا رعاشم ححرجيی ال ىتح ةةديیقعلاا ررومأأ ىف ثيیدحلاا بنجتيی ضعبلاا .ممايیألاا ههذهھھھ ىف ةصاخ نيیيیحيیسملاا نيیب ننوكيی ننأأ
 رمألاا ففخيی ننأأ للوواحيی رخآلاا ضعبلااوو ةبحملاا دكؤيیل ةليیوطط ةمدقمب هھثيیدح أأدبيی كلذل رطضيی امدنع ضعبلااوو .ةبحملاا تتاقالع ىلع
 ةباجإلاا للوواحن رمألاا ااذهھھھ شقاننلوو .مموجهھلاا نم ملسيی ال ااذهھھھ عموو معطلاا ووأأ ببولسإلاا ووأأ ةقيیرطلاا ىف ففالتخإإ ددرجم رمألاا ننأأ ربتعيیف
                                                                                                                 .ةلئسألاا ضعب ىلع
 ربع ةسيینكلاا ءابأأ هھظفحوو لسرلاا ءابآلاا نم ههانملتسأأ ىىذلاا نناميیإلاا ةعيیددوو ىهھھھ ميیلسلاا نناميیإلاا ىهھھھ ةةديیقعلاا ؟ةةديیقعلاب دصقن ااذذام-1     
 سسوواثوميیت ايی"ً اعيیمج انيیصويیوو سسوواثوميیت ههذيیملت ىصويی سلوب سيیدقلاا .ةسدقملاا اهھتايیجرروتيیل للالخ نم ةسيینكلاا هھتشاعوو للايیجألاا
 .نناميیإلاا ةهھج نم ااوغاازز مموق هھب رهھھھاظت ذذإإ ىىذلاا مسألاا ببذذاكلاا ملعلاا تتافلاخموو سندلاا لططابلاا ممالكلاا نعً اضرعم ةعيیددولاا ظفحأأ
 ميیلعتلااوو كسفن ظحال"ً اعيیمج انلوو سسوواثوميیت ههذيیملتل سلوب سيیدقلاا للوقيی ؟ةعيیددولاا ظفحت فيیك نكلوو 22-20 :6وميیت1 "كعم هھمعنلاا
 ممدداخلاا سفن صصالخل مماهھھھ نناميیإلاا ظفح ننذذإإ 16 :4وميیت1 "كنوعمسيی نيیذلااوو كسفن صلخت كلذذ تلعف ننأأ كنأل .كلذذ ىلع ممووااددوو
 اموو ً.اضيیأأ هھنوعمسيی نيیذلاا ككالهھلوو ممدداخلاا سفن ككالهھھھ ببس ةةديیقعلاا ىف طيیرفتلاا ىلاتلابووً اضيیأأ نيیموودخملاا سفن صصالخوو نيیمألاا
 ةبحملاا ىف ففرصتلاا ىف ممالكلاا ىف نيینمؤملل ةةوودق نك لب كتثاادحب دحأأ نهھتسيی ال" سلوب سيیدقلاا للوقيی ةيیحوورلاا ةةايیحلاب نناميیإلاا ةقالع
 ةةديیقعلاب كسمتملاا نناسنالاف .13-12 :4وميیت1 "ميیلعتلااوو ظعولااوو ةةءاارقلاا ىلع فكعأأ ئجأأ ننأأ ىلإإ .ةةرراهھطلاا ىف نناميیإلاا ىف ححوورلاا ىف
 ةيیتوهھھھاللاا هھتاباتك ىف ىتوهھھھأللاا سسويیرروغيیرغأأ سيیدقلاا .ةسدقملاا ةيیحوورلاا ةةايیحلااوو ةةرراهھطلااوو ةبحملاب كسمتم ننوكيی ننأأ دبال ةميیلسلاا
                                                                                                                                          ً.احووررووً اادسج ةيیقن هھتايیح ننوكت ننأأ كلذذ نم مهھھھألااووً اقمعتمً اسرراادد ننوكيی ننأأ ىغبنيی ىقيیقحلاا ىتوهھھھاللاا ننأأ حضووأأ
 ىف لمأتنل كلذذ مهھفنلوو ةيیقيیقحلاا ةبحملاا ىنعموو ةميیلسلاا ةةديیقعلاب كسمتلاا ىنعم مهھفن ننأأ ً؟اعم ةبحملااوو ةةديیقعلاب كسمتن فيیك-2     
 مهھفلاا لثم ةيیناميیإلاا ءاطخألاا نم ريیثك مهھل نناك نيیذلاا نيیسيیرفلااوو ةبتكلاا هھجااوو حيیسملاا ديیسلاا .حيیسملاا ععوسيی ببرلاا حلاصلاا انهھلإإ ةةايیح
 ةيیناميیإلاا ءاطخألاا ههذهھھھ حيیسملاا ديیسلاا لهھھھاجتيی مل .ههاطخلاا عم لماعتلل مهھضفرروو تبسلاا ةيیصول ىفرحلاا مهھفلااوو ايیسملاا ةلاسرل ئططاخلاا
 ال نناسنألاا لجأل لِعُج تبسلاا ننأأوو بيیلصلاا للالخ نم نناطيیشلاا ةيیددوبع نم ةيیرشبلاا صصالخ ىهھھھ حيیسملاا ةلاسرر ننأأ مهھل حضووأأ لب
 بيیبطلاا ىلإإ ننوجاتحيی ال ءاحصألاا ننأأوو كلهھھھ دق ام صلخيیوو بلطيیل ءاج هھنأأوو تتوبسلاا ىف ريیخلاا لعف ززوجيی ةنأأوو تبسلاا لجأل نناسنألاا
 ةةديیقعلاا ررابتخإإ ىف حجن انحيیسم لهھف .)23تم عجاارر( تتاليیولاب مهھيیلع حيیسملاا ديیسلاا مكح نيیسيیرفلااوو ةبتكلاا ددانع عموو .ىضرملاا لب
 سيیل ىتوهھھھاللاب بقُليی .بيیبحلابوو ىتوهھھھالاب بقليی للوسرلاا انحويی سيیدقلاا ؟نيیيیسيیرفلااوو هھبتكلاا عم هھلماعت ىف ةبحملاا ررابتخإإ ىف طقسوو
 هھنأأ امك .ثثالثلاا هھلئاسرر ىف تتاقططرهھلاا دض ميیلسلاا نناميیإلاا نع عفاادد هھنألً اضيیأأ لب حيیسملاا تتوهھھھال ىلع هھليیجناا ىف زكرر هھنأل طقف
 انضعب انتبحموو � انتبحموو انل هللا ةبحم نع ةضافتساب بتك هھنأل لب هھبحيی ععوسيی نناك ىىذلاا ذيیملتلاا هھنأل طقف سيیل بيیبحلاب بُِقل
 ننأل .ببذذاك وهھف ههاخأأ ضغبأأوو هللا بحأأ ىنأأ دحأأ للاق ننإإ .16 :4ويی1 "هھيیف هللاوو هللا ىف تبثيی ةبحملاا ىف تبثيی نموو ةبحم هللا" ضعبل
 ً.اضيیأأ ههاخأأ بحيی هللا بحيی نم ننأأ هھنم ةيیصولاا ههذهھھھ انلوو .ههرصبيی مل ىىذلاا هللا بحيی ننأأ رردقيی فيیك ههرصبأأ ىىذلاا ههاخأأ بحيی ال نم
 ااذهھب ئجيی الوو مكيیتأيی دحأأ نناك ننإإ"ً اضيیأأ اناصووأأ دقف ميیلسلاا نناميیإلاب كسمتلاا للوسررً اضيیأأ وهھھھ انحويی ةبحملاا للوسرر 21-20 :4ويی1
 انيیصويی ال انحويی سيیدقلاا 10 :ويی2 "ةةريیرشلاا هھلامعأأ ىف ككرتشيی هھيیلع ملسيی نم ننأل ممالس هھل ااولوقت الوو تيیبلاا ىف ههولبقت الف ميیلعتلاا
 صصالخ ىلع صيیرح هھنأأ امك ميیلسلاا نناميیإلاا ىلإإ ةةددوعلااوو هھبوتلاا ىلإإ مهھھھددوقت ةيیقيیقح ةبحم مهھبحن ننأأ انملعيی لب نيیرخآلاا ةيیهھھھااركب
 لهھھھأل بتك للوسرلاا سلوب سيیدقلاا .مهھتديیقع ىف مهھككشيیوو ءاطسبلاا نناميیإإ ىلع رثؤيی دق نناميیإلاب نيیفلاخملاب ططالتخألاا ننأل انسفنأأ
 مموق دجويی هھنأأ ريیغ رخآآ وهھھھ سيیلوو .رخآآ ليیجناا ىلإإ حيیسملاا ةمعنب مكاعدد ىىذلاا نعً اعيیرس ااذكهھھھ ننولقتنت مكنأأ بجعتأأ ىنأأ" ةيیططالغ
 امأأ .اميیثاناا نكيیلف مكانرشب ام ريیغب ءامسلاا نم ككالم ووأأ نحن مكانرشب ننأأ نكلوو حيیسملاا ليیجناا ااولوحيی ننأأ ننووديیريیوو مكنوجعزيی
 جعزنيی ضعبلاا 10 :1 الغ .حيیسمللً اادبع نكأأ مل سسانلاا ىضررأأ دعب تنك ولف .سسانلاا ىضررأأ ننأأ بلططأأ ممأأ هللا ممأأ سسانلاا ننآلاا فطعتساا
 بسك ىف ةمكحلاا ممدعوو هھبحملاا ىفً اصقن كلذذ ننووربتعيیوو ةثيیدح ععدبب ننوتأيی نيیذلاا ووأأ نناميیإلاا ىف نيیفلاخملاا ةسيینكلاا ممرحت امنيیح
 ىضرن ممأأ سسانلاا ىضرن لهھھھ رراتخن ااذذامف .حيیسملاا ةةددابع ىف ةناماا سيیلوو سسانلل ءاضررإإ وهھھھ كلذذ لعف ممدع ربتعيی سلوب سيیدقلاا .سسانلاا
                                                                                                                       .هھبحم هللا ننأل هللا ءاضررإإ ىهھھھ ةيیقيیقحلاا ةبحملاا ننأل ةفيیزم ةبحم ممأأ ةيیقيیقحلاا ةبحملاا وهھھھ سسانلاا ءاضررإإ لهھھھ ؟هللا

 نناميیإلاا هھنم املعتوو للوسرلاا سلوب سيیدقلاا ىىديی ىلع ااذملتت الكسيیربوو اليیكأأ ؟ةةديیقعلاا ىف انعم نيیفلتخملاا انئابحأأ بحن فيیك-3     
 حيیصف لجرك هھبهھھھااوم ااركنيی ملوو سسولبأأ امجاهھيی مل ههاملست ام عم قفتيی ال هھميیلعت ننأأ اادجوووو سسفأأ ىف ملعيی سسولبأأ اعمس امل ميیلسلاا
 نناك هھنأأ ةيیددومعملاا مهھف ىف هھتلكشم .قيیقدتب ملعيیوو ملكتيی ححوورلاب رراح نناكوو ببرلاا قيیرطط ىفً ااريیبخ نناكً اضيیأأوو بتكلاا ىف رردتقم
 اهھنأأ ةيیددومعملاا ننامهھفيی اناكف الكسيیربوو اليیكأأ امأأ نناسنالاا ةبوتل ةيیجرراخ ةمالع ىىاا انحويی ةيیددومعم للاثم اهھنأأ ىلع ةيیددومعملاا مهھفيی
 ببرلاا قيیرطط هھل احرشوو امهھيیلإإ ههااذخأأ الكسيیربوو اليیكأأ هھعمس املف" سسدقملاا بباتكلاا للوقيی كلذل .حيیسملاا عم ةمايیقوو تتوم ةةديیدج ةةددالوو



 ببرلاا قيیرطط هھل احرشوو امهھيیلإإ ههااذخأأ الكسيیربوو اليیكأأ هھعمس املف" سسدقملاا بباتكلاا للوقيی كلذل .حيیسملاا عم ةمايیقوو تتوم ةةديیدج ةةددالوو
 امدنع سلوب سيیدقلاا .ةيیعوضوم ةقيیرطب تتايیبلسلاا جلاعتوو تتايیباجيیإلاا ككرردت ىتلاا ةيیقيیقحلاا ةبحملاا اهھنأأ 26 :18ععأأ ."قيیقدت رثكأب
 ةبوتلاا ةيیددومعمب مهھتيیددومعم مغرر صصالخلاا ريیبدت ىف هھلمعوو سسدقلاا ححوورلاا نعً ائيیش ننوفرعيی ال سسفأأ ىف نيیحيیسم ىىاا ذيیمالت دجوو
 سيیدقلاا .)7-1 :19ععأأ عجاارر( سسدقلاا ححوورلاا مهھحنموو ةحيیحصلاا ةيیددومعملاا مهھھھدمعوو مهھناميیإإ مهھل ححص انحويی ةيیددومعم مموهھفم بسح
                   .صصالخلاا نم مهھمرحيی زمرلاا ةيیددومعمب نيیدمتعم مهھكرت ننأل ةيیقيیقحلاا ةبحملاا للاثم ممدق مهھھھديیمعت ىف سلوب
 .ىىرخالاا فئااوطلاا نم انئابحأأ عم نناميیإلاا ىف ةكرتشملاا ةةريیبكلاا ةحاسملااوو تتايیباجيیإلاا ىلعً الووأأ ففرعتن انلعجت ةيیقيیقحلاا ةبحملاا ننأأ 
 اهھليیوحت ةلوواحم ووأأ تتافالتخإلاا لهھھھاجت امأأ تتافالتخإلاا ههذهھھھ ىلع بلغتن ىتوهھھھاللاا ررااوحلاا للالخ نموو تتافالتخألاا ككرردن ننأأ انيیلع نكلوو
 ضعبلاا لعجيی نيیيیحيیسملاا ةةدحول ىسامحلاا ىعسلاا ننأأ ووأأ .سفنلاا ععاادخ نم ععون وهھھھ ةبحملاا صقن اهھببس ةيیخيیررات تتافالخ ددرجم ىلإإ
                                                                                                                                        .انيیف قحلاا سيیلوو انسفنأأ لضن كلذب اننأأ ةبحملاا صقنل رشبلاا اهھعرتخأأ ررومأأ تتافالتخإلاا ننأأوو ةةددوجوم ةةدحولاا ننأأ ىعديی
 نناميیإلاا هھل حضويی لئاسرر هھيیلإإ بتك هھنكلوو دسجتلاا رس مهھف ىف ةيیتوهھھھاللاا رروطسن ءاطخأأ لهھھھاجتيی مل ىىرردنكسألاا سلريیك سيیدقلاا     
 ىصخشلاا مموجهھلاا ننوودد ةعنقم ةيیعوضوموو ةيیوق ةقيیرطب ميیلسلاا نناميیإلاا حضويی ةبحم ببولساب هھلئاسرر سلريیك سيیدقلاا بتك .ميیلسلاا
 ةمدخلاا ىف كيیرشلاا �ً اادج بحملااووً اادج رقوملاا ىلإإ ببرلاا ىف هھتايیحت ىىدهھيی سلريیك"ً الئاق رروطسنل ةيیدئاقعلاا هھتلاسرر أأدبيی ههدجن لب
 ىىذلاا ليیشيیم سكام ىلإإ هھتلاسرر ىفً ايیحووررووً ايیوبأأً ابولسأأ ممدختسيی ثلاثلاا ةةددونش ابابلاا ةساادق حيینتملاا انيیبأأ دجن اننأأ امك ."سسويیرروطسن
                   ."ىنباا ايی كيیلع نيیزح انأأ" ننااونعب ةلاسرر 2006 ويیلويی ىف ةةززااركلاا تتاحفص ىلع بتكيیف ةسيینكلاا نع قشنأأ
 مهھف ةةديیقعلاب ةفرعم ننوعديی نيیذلاا نيیملعتملاا ففاصنأأ امأأ .ةبحملاا ىف اضيیأأ ااولمكوو ةميیلسلاا ةةديیقعلاب كسمتلاا ىف ااولمك ىىذلاا ببولساا هھنإإ
 ااوفرعيی مل مهھنأأ .ةصاخلاا مهھتيیؤؤرر بسح سسانلاا فيینصتوو تتاماهھتإلاا عيیززوتوو ىصخشلاا مموجهھلااوو حيیرجتلاا ببولسأأ ننومدختسيی نيیذلاا
                                                                                                                               .ةيیقيیقحلاا ةبحملاا ااوفرعيی ملوو ةميیلسلاا ةةديیقعلاا


