
“ هللا الإ هلإ ال” لباقُم “دحاو هلإ انهلإ هللا ”
“God our God is one” against “No God Except Allah”

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 ة8888قد8888ص ح8888لا8888ص ن8888ب مي8888ماين8888ب ن8888ب ي8888ضار ا8888هاور ،ة8888يربع8888لا8888ب ةّصق8888لا هذ8888هل ةي8888بر8888ع ةم8888جر8888ت يل8888ي ا8888م ي8888ف
 هن888با ىل888ع ة888يربع888لا888ب )١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص888لا ة888قد888ص ن888ب حلي888ش ن888ب ميمين888ب ن888ب نوص888تر( ي888حابص888لا
 .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا  ي8ف ةّصق8لا هذ8ه تر8شُن .اهحّق8نو ا8هّد8عأ يذ8لا )-١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا
.٥٩-٥٧ .ص ،٢٠١٧  ناث نوناك ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦ نيددعلا ،ةرماسلا رابخأ - .ب

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
 يل88888ْجن  ،)ينس88ح( تف88يو  )ني88مألا( مي88ماين88ب ،نيقيقش88لا ةر88باث88مو صال88خإ لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت
 ي88ناث88لا نو88نا88ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب88ش ٢٢ ،يرفص88لا ة88قد88ص نوص88تر( ي88حابص88لا ة88قد88ص ي88ضار مو88حر88ملا

١٩٩٠(.

 ي88حابص88لا ة88قد88ص  )بي88حر88م( جرف88م ن88ب مي88هار88بإ ،ميكح88لا خيش88لا اذ88ه ن88ع رث88كأ88ف رث88كأ كيل88ع ّص88قأ ”
 يت8888لا ةل8888888ّجبملا ةيصخش8888لا هذ8888ه ق8888فار8888ت يت8888لا ،صصق8888لا ن8888م ليلق8888لا ليلق8888لا الإ ّص8888قأ م8888لو )يرفص8888لا(
 .رعشلا مظن يفو ةباتكلا يف ،ىسوم ةنايد ّبح يف اهماّيأ ّلج  تسّرك
 عاب88تأ ني88ب موي88لا رود88ت ت88لاز ا88مو تراد يت88لا ةريثك88لا تا88شاقنل88ل ةي88جذوم88ن ةّص88ق كيل88ع در88سأ ةّر88ملا هذ88ه
 نا88888ك هذ88888ه تا88888شاقن88888لا لاج88888م ي88888ف .ةيقيقح88888لا دي88888لاقت88888لا ،ّقح88888لا ن88888يد ة8ّ8888يو88888ه لو88888ح ؛ةفلتخ88888ملا تا88888نا88888يد88888لا
.نيملسملاو نييحيسملاو دوهيلا عم مهتاهجاوم يف ،ىـلوألا ةجردلا نم نيضراعم نويرماسلا
 .دوهي888لا ءامك888حو ني888ير888ماس888لا ءامك888888ُح ني888ب ةيخ888يرا888ت تا888شاق888ن ن888ع دوهي888لا رداص888مو ا888نرداص888م ثّد888حتت
 تبث8ُ8ي نأ نّكم88ت ه8ّ8نأو ،ب88ير نود88ب شاقن88لا ي88ف رصتن88ملا ه8ّ8نأ ة88مداق88لا لاي88جأل88ل ر88كذ ق88ير88ف ّل88ك ،عبط88لا88بو
 تا8شاق8ن ىل8ع د8ها8ش ريخ8ل ري8سافت8لاو ةع8ير8شلا ُبت8ك ّنإ .ناّيقيقح8لا ام8ه ،هدي8لاق8تو هن8يد ّنأ8ب ّك8ش نود8ب



 روص88ع ي88ف نيمل88سملاو ،نييحيس88ملاو ،ني88ئارق88لاو ،نيي88نا88بر88لا دوهي88لا ءامل88عو ني88ير88ماس88لا ءامل88ع ني88ب ةر88ير88م
.نآلا كيلع اهّصقأس يتلا ةليمجلا ةّصقلل ةمدقمك ةيخيراتلا ةحمللا هذهب يفتكأ .ةريثك
 ه88فراع88م ّل88ك هاّم88س يذ88لا ،ي88حابص88لا ة88قد88ص جرف88م ن88ب مي88هار88بإ88ب ثد88ح ا88م اذ88ه ،مع88ن ؟ّان88ك ن88يأ ،ًانس88ح
 ني8888ب ا88888ًمود رود8888ت ت8888نا8888ك ً،ةريغ8888ص ٍتا8888شاق8888ن ّنأ8888ب ،تفل8888سأ ا8888مل في8888ُضأ .سرا8888ف ي8888بأ ،ركب8888لا هن8888با م8888سا8888ب
 مأ نو88ير88ماس88لا ُم88هأ ،؟ةيقيقح88لا ،ةحيحص88لا ة88نا88يد88لا ب88حا88ص ن888َم :لو88ح اهيمل88سمو سل88با88ن ي88ير88ما88س
 اه8ّ88نأ ّك888ش ال نك888لو ءالج888ب ةفك888لا حي888جر888ت ىل888ع ةردا888ق ري888غ ة888مداق888لا ةّصق888لا نوك888ت د888ق ،ًانس888ح .نومل888سملاِ

.ةليمج

نيملسملاو نييرماسلا ةّلدأ

 ي888فو ،“هللا الإ َه888لإ ال” نو888لوق888ي ق888لاخ888لا ةي888ناد888حو ىل888ع دي888كأت888لا مه888تال888ص ي888ف نومل888سملا يون888ي ا888مدن888ع
 انه8لإ هللا ،لي8ئار8سإ ا8ي عم8سإ :)٤ :٦ ةينثت8لا رف8س ي8ف( ّبر8لا لوق8ب ا88ًمود نو8ير8ماس8لا دهشت8سي ل8باق8ملا
 .هللا الإ هلإ ال :يأ דחא אלא הלא תיל ةيمارآلاب ةلمجلا اريثك نوددُري ةالصلا يفو ؛دحاو هلإ
 ي8لاو8ح ف88ّلأو ا8فا8ي ي8ف ةريث8ك ٍتاون8س شا8ع يذ8لا ،ةّصق8لا لط8ب ،ي8حابص8لا ة8قد8ص جرف8م ن8ب مي8هار8بإ
 تاون88س اهي88ف شا88عو سل88با88ن ي88ف د88لو ،ةينغ88لا هتغل88ب ّصا88خ لكش88ب ا8ً8فورع88م نا88ك ،ةمي88نر88تو ةديص88ق ف88لأ
 .اهيف يفوتو ةريثك
 دع888ب را888ڤد ةفيح888ص ي888ف ،هللا هم888حر يڤس888ت ن888ب كاحست888ي ،ريبك888لا ق888يدص888لا اني888عار هبت888ك ا888م ىس888نأ ن888ل
.هتفئاط لك يف هل اًليثم ةقدص جرفم نب ميهاربإ فّلخي مل :لاق ،١٩٢٨ ماع مويب هتافو

 ى8شالت8ت سرا8ف ا8بأ ر888ّكذ8تأ امني8ح ،لع8فأ نأ يع8سو8ب اذا8م ،ًانس8ح .لأس8ت ك8ّنإ ؟ةّصق8لا صوصخ8ب اذا8م
 .سراف يبأب نونجلا ّدح مرغم يّننأب ةايحلا ىدم ُتعّقو .ءيش ّلك ىسنأو يراكفأ

 خي8ش ع8م لاد8ج ه8ل نا8ك سل8با8ن ي8ف سرا8ف و8بأ اهي8ف نك8س يت8لا ةّد8ملا ي8ف .يكح8لا8ب كي8ّيا8ج ،ّبي8ط ،ّبي8ط
 لوق8ي نا8كو ،سل8با8ن ي8ف ان8ل فورع8ملا ةزورد ن8يد8لا دع8س د8لاو نا8ك ه8نأ ي8ل ودب8ي ،ةزورد ةل8ئا8ع ن8م مل8سم
.املسم فاطملا رخآ يف توميس ةّبيطلا هتريس ببسب هب بجعُم ّيرماس لك ىلع
 ت88نا88ك ةعم88جلا مو88ي ةبط88خ يقل8ُ8ي نا88ك ا88مدن88ع ،سل88با88ن ي88ف نيمل88سملا ءاملع88لا رب88كأ َد88حأ نا88ك خيش88لا اذ88ه 
 هدي8لاق8ت ىل8ع ه8تريغ8ب ،نيمل8سملا طا8سوأ ي8ف سرا8ف و8بأ فر88ُع .هد8جسم ىل8ع ق8ّفدت8ت اهت8ّمر8ب سل8با8ن ي8لا8هأ
 أرط8ي م8لأ :اًل8ئا8س مو8ي تاذ خيش8لا اذ8ه هي8لإ ه8888ّجو8ت ك8لذ8ل .اهي8ف ةريغ8ص ّل8ك ىل8ع اًّد8ج صَر8حو ،ة8ير8ماس8لا
 اه8ّيأ م8كدن8ع ؟اه8ل َليث8م ال هي8ف دي8حوت8لا ةداه8ش ّنأل ،ّقح8لا ن8يد و8ه مال8سإلا ن8يد ّنأ8ب ،سرا8ف ا8بأ ا8ي ك8لاب8ب
.ّصاخ لكشب اذهك َديكأت ال ،نويرماسلا
.مكدنع هللا ّزيمي ام عمسن اّيه ،مكنيد نم ُمدقأ اننيد ّنأ فورعملا نم :ميهاربإ هباجأ
 ه8لإ ال :ان8لوق8ب هللا ةمظ8ع ر8كذ8ن ةب8سان8م ّل8ك ي8فو ،ةال8ص ل8ك لب8ق ،نومل8سملا نح8ن :مي8هار8بإل خيش8لا لا8ق



.هتوم لبق رضتحملا هظُفلي ام رخآ اذهو ،هللا الإ
 ةداهش888لا ّل888ك ظف888ل ه888ل ّىنست888ي ال د888ق رَضتح888ملا ّنإ :لوق888لا اذ888هل ةمي888ق ال ّنأ888ب ك888ل تب888ُثأ :مي888هار888بإ ه888با888جأ
 ال” نيتمل88ك ةوال888ِت ن88م م88كدن88ع رَضتح88ملا نّكم88ت اذإو .هي88ف باج88يإ الو يف88ن فر88ح اذ88هو ،“ال” طق88ف لوق88يو
 نّكم888ت اذإو .ي888مال888سإلا مك888نام888يإ ق888فَو ةر888خآلا ي888ف ناك888م ه888ل نوك888ي ن888لو ،اًر888فا888ك نوك888ي ٍذئني888ح ه8ّ88نإ888ف “ه888لإ
 تاملك88لا هذ88ه ي88ف ّم88ث ؟اذا88م الإ ه88لإ ال :ضوم88غو يف88ن اهيف88ف “الإ ه88لإ ال” تامل88ك ثال88ث ظف88ل ن88م مل88سملا
!ضحم رفك ثالثلا
 هللا الإ ه88لإ ال ّنأ م88كون88مؤ88م ملع88ي ا88هدن88ع ،ع88برألا ةداهش88لا تامل88كَ ةوال88ت طق88ف مل88سملا رَضتح88ملا ىه88نأ ْنإ
 .ل888هذن888ملا خيش888لا ما888مأ ه888لو888ق مي888هار888بإ صّخ888ل ،مك888نام888يإ ق888فَو ند888ع ّةن888ج ي888ف لبق8ُ88يو ،م888كدقتع888م ب888سحب
 ةداهش8لا ّنأ في8ك رظ8نأ ،ل8باق8ملا ي8ف :ال8ئا8ق فدرأ8ف ،ةزورد خيش8لا ىل8ع قفش8ي م8ل ي8حابص8لا مي8هار8بإ
 نّكم88888ت اذإ .هللا دو88888جو88888ل تاب88888ثإ اهي88888ف ،ع88888برألا تاملك88888لا ن88888م ةمل88888ك ّل88888ك ،“د88888حاو هللا انه88888لإ هللا” ا88888ندن88888ع
 ظف8ل نإو ق8لاخ8لا م8سا اذ8هف “هللا” ةداهش8لا ن8م ةد8حاو ةمل8ك ظف8ل ن8م ير8ماس8لا يلي8ئار8سإلا رَضتح8ملا
 ن88م تامل88ك ثال88ث قط88ن ه88ل ّىنس88ت نإو ؛انُه88لإ هللا ّنأ88ب سمش88لا88ك ع88طا88س لي88لد اذ88هف “انه88لإ هللا” نيتمل88ك
 مي8888هار8888بإ ىه8888نأ .ةئيط8888خ وأ رف8888ك َّيأ بك8888تر8888ي م8888لو ،انه8888لإ هللا ّنأ8888ب د8888ها8888ش اذ8888هف “هللا انه8888لإ هللا” ع8888برألا
 تاظف8ل ع8برأ قط8ُن ن8م ير8ماس8لا يلي8ئار8سإلا رَضتح8ملا نّـكم8ت اذإ :ال8ئا8ق خيش8لا ع8م ه8مال8ك ي8حابص8لا
.تاملكلا عبرأب وأ ثالثب ،نيتنثاب ،ةدحاوب قطن اذإ ام يف قرف الو ،عنص اًريخف ةداهشلا
؟ّقحلا ناميإ وه انناميإ اذامل نآلا يعت له :هُهجو مّهجت يذلا َخيشلا ميهاربإ لأس نآلاو
.“هقيرط يف امهنم ّلك راسو ًةيناث ينِبلغت كّنإ - فرتعاو خيشلا لأس ؟لعفأ اذام


