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 فٝ "إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"٘يئخ أصٕبء ٔشو ٘نا اٌّمبي يشبهن فويك ِٓ ): ِالؽظخ ِٓ اٌّؾوه 

ثبٌٛاليبد اٌّزؾلح األِويىيخ " ِيَيَجٝ"ثـ" أٚشيٓ ٍجويٕغي"أػّبي اإلغبصخ اٌزٝ ُرغوٜ فٝ 

ويٓ . "فٝ ٚلذ ٍبثك ِٓ ٘نا اٌشٙو " وبرويٕب"ٚ٘ٝ ِليٕخ رمغ ػٍٝ ٍبؽً اٌقٍيظ كِو٘ب إػظبه 

أٚشيٓ "فٝ " إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"٘يئخ ، وبرت ػّٛك اٌيَٛ ، ػمل ٔلٚح إلٍيّيخ ألػؼبء " ٘بَ

أٚشيٓ " ٕٔزظو هًكا ِٓ اٌىٕيَخ اٌّؼّلأيخ األٌٚٝ ثـ.ثؼل ػلح أيبَ ِٓ ؽلٚس اإلػظبه " ٍجويٕغي

. ػٓ ِٛػل أزٙبء إطالػ ِوافك اٌىٕيَخ ٌزؾليل ِٛػل عليل ٌّؤرّؤب ٕ٘بن" ٍجويٕغي

 

ِؾبػوح ، طجبػ ٘نا األؽل ، فٝ " إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"ِٓ ٘يئخ " رِٛٝ ِيزشً."ٍيٍمٝ ك

ٌّبما يَّؼ اهلل : اٌىٕيَخ اٌّؼّلأيخ األٌٚٝ ٍٚيىْٛ ِٛػٛػٙب ٚصيك اٌظٍخ ثّب يؾلس اآلْ 

 . (ِضً ٘نا اٌّٛػٛع لل يظٍؼ ٌٍزجشيو)" أٚشيٓ ٍجويٕغي"اٌّؾت ثّضً اٌىبهصخ اٌزٝ ؽٍذ ثـ

اٌـجيت ٍٛف يشبهن فٝ ػالط ٍبوٕٝ ٘نٖ إٌّـمخ ثيّٕب يمَٛ ثبلٝ أػؼبء فويك " ِيزشً."ك

 ؽميجخ ٚأكٚاد 3000ؽبعيبد اٌّواؽيغ ، )ثزٛىيغ اإلِلاكاد األفوٜ " إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"

ٚرٛىيغ ٔجن وّب ٍيشبهوْٛ فٝ أػّبي  (إٌـ... ِلهٍيخ ٌٍـٍجخ اٌنيٓ ٍيجلأْٚ اٌلهاٍخ يَٛ االصٕيٓ 

 ٌّييل ِٓ اٌزفبطيً ػٓ عٙٛك اإلغبصخ فٝ ِليٕخ رجٕزٙب ِٛلؼٕب األطٍٝام٘ت إٌٝ . إٌـ ... اٌٙلَ 

 ٌزٛاوت اٌَّزغلاد ٚروٜ ويف "ويٓ ٘بَ"ِٛلغ ؽٛي اٌؼبٌُ ِغ ٚ" إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"٘يئخ 

 أٌف كٚالًها ٌٍزجوع ٌّؼبٚٔخ ِٕىٛثٝ 50ثؤوضو ِٓ " إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"٘يئخ شبهن كاػّٛ 

 . ("أٚشيٓ ٍجويٕغي"

 ___________________________________________

اٌؼبطّخ ٚثؼل أِٛاط رَٛٔبِٝ " ٚاشٕـٓ"ٚ" ٔيٛيٛهن" ٍجزّجو اإله٘بثيخ ػٍٝ 11ثؼل ٘غّبد 

اٌٙبئٍخ ثبٌّؾيؾ إٌٙلٜ اٌزٝ لزٍذ اآلالف ثؼل أػيبك اٌىويَّبً ِجبشوح ، ٚاعٗ إٌبً وبهصخ 

" ٌّبما يَّؼ اهلل ثنٌه ؟: "اٌّلِو ػٍٝ ٍبؽً اٌقٍيظ األِويىٝ ثٙنا اٌَؤاي " وبرويٕب"إػظبه 

.  ٍُيؼبك ؿوػ اٌَؤاي ِوح أفوٜ " رىَبً"اٌؼقُ إٌّـٍك ٔؾٛ ٍبؽً " هيزب"ِٚغ إػظبه 

 



ِغ اإلشبهح إٌٝ فمواد ِٓ اٌىزبة اٌّملً ِضً )" ربيُ"ٌّغٍخ " ٔبَٔٝ عيجي"فٝ ِمبي وزجزٗ 

ثؾضذ ػٓ إعبثبد ٌٍَؤاي  (ؿٛفبْ ٔٛػ ٚٚػل اهلل ثمًٛ ليػ ٚرٙلئخ اٌوة يَٛع ٌٍويبػ ٚاٌجؾو

. اٌمليُ ػٓ ويفيخ اٌزٛفيك ثيٓ اٌّٛد ٚاألٚعبع ٚثيٓ اهلل اٌّؾت اٌنٜ يزىٍُ ػٕٗ اٌىزبة اٌّملً 

 

رؼّٕذ اٌمظخ اٌٛػل ثمًٛ ليػ ٌىٓ ٘نا ال يّٕغ اٌجؾش " : "ٔٛػ"وزجذ ِشيوح إٌٝ ؿٛفبْ 

اٌّؼٕٝ ػٓ ِؼٕٝ ِب يؾلس وً ِوح يؾبٚي فيٙب اإلَٔبْ روٚيغ األهع ٚاٌجؾو ٚاٌٙٛاء 

."  ٚيفشً وّب ؽبٚي اٌؼبَ اٌّبػٝ ٚلجٍٗ 

 

رُ إٌمبء اٌٍَٛ ػٍٝ وً شٝء ثلًءا ِٓ لبئلٜ ٍيبهاد اٌلفغ " وبرويٕب"ثؼل إػظبه : "ٚأػبفذ 

..." اٌوثبػٝ إٌٝ أطؾبة أػّبي اإلٔشبء ٚاٌجٕبء ػٍٝ اٌَبؽً إٌٝ ٍالػ إٌّٙلٍيٓ ثبٌغيش

 

: ِٓ اٌّغزّغ اٌليٕٝ " إعبثبد"صُ اٍزىٍّذ ِمبٌٙب ثبلزجبً 

طوػ . فيّب يٍٝ إعبثبد أٌٚئه اٌنيٓ يلػْٛ ثؤُٔٙ ػٍٝ ِؼوفخ ثـوق اهلل ٚػمبثٗ ٌّٓ يَزؾك "

وبْ عياًء ٌٍٛاليبد اٌّزؾلح ػٍٝ " وبرويٕب"ؽبفبَ إٍوائيٍٝ ِٓ اٌّؾبفظيٓ عًلا أْ إػظبه 

ثؤٔٗ " وبرويٕب"ِٓ أِخ اإلٍالَ " ٌٛيٌ فوافبْ"ٚطف " . غيح"كػّٙب إلفواط اإلٍوائيٍييٓ ِٓ 

" وبرويٕب"ثؤْ " ِيٓ"أػٍٕذ اٌغّبػخ اٌَّيؾيخ اٌّلٔيخ ِٓ " . اٌؼواق"ػمبة اهلل ثَجت ؽوة 

طوػ . رقـؾ فيٗ ٌٍميبَ ثئػالْ ٚاٍغ ٌؾمٛق اٌشٛام " ٔيٛ أٚهٌيٕي"عبء فٝ اٌٛلذ اٌنٜ وبٔذ 

ٕٚ٘بن ارفبق ٚاٍغ إٌـبق " . اإله٘بثٝ ٘ٛ ٚاؽل ِٓ عٕٛك اهلل" وبرويٕب"إػظبه : "َِؤي وٛيزٝ 

 ." ال اتفبق عهً خطيخ يعيُخ٘ٛ ػمبة اهلل ٌىٓ " وبرويٕب"فٝ ِٕبؿك أفوٜ ثؼيلح ثؤْ 

 

ٌّبما يَّؼ اهلل ثٙنٖ : إؽيبء اٌَؤاي اٌزمٍيلٜ "أػبفذ اٌىبرجخ أْ وٛاهس ِضً ٘نٖ رؤكٜ إٌٝ 

" األِٛه؟

 

: رَزىًّ اٌىبرجخ ٚرمٛي 

؟ ـ ٌىٕٗ إما وبْ " وبرويٕب"يظوػ إٌبعْٛ ػبكح ثؤْ اهلل أٔمنُ٘ ـ وُ ِٓ ؿفٍخ ٍُيـٍك ػٍيٙب اٍُ "

إَهب فسصخ نهًهحديٍ نتركسح انًؤيُيٍ ثُمبئص إنه افزبه أمبم األؽيبء فًٙ افزبه لزً اٌؼؾبيب ؟ 

ِٚؼظُ اٌمَبٍٚخ يؼزوفْٛ ثؤْ فٝ أٚلبد ِضً ٘نٖ يٍؼ ػٍيُٙ إٌبً ثـٍت يحت ووعطىف 

ثبٌـجغ ٘نا يشىىٕب فٝ . "إعبثبد ػٍٝ ويف يَّؼ اهلل اٌّؾت ثؾلٚس ِضً ٘نٖ األِٛه اٌجغيؼخ 

ثؼل رَٛٔبِٝ ٚلجً كػٛح ثالكٖ إٌٝ إلبِخ  " وبٔزوثوٜ"٘نا ِب طوػ ثٗ هئيٌ أٍبلفخ " ٚعٛك اهلل



اٌجؾش ػٓ إعبثبد ٘ٛ عيء ِٓ هؽٍخ اإليّبْ ٌٚغي يزؼلٜ إكهاوٕب أٚ ٘ٛ عيء ِٓ  . اٌظٍٛاد 

فـخ وجيوح أٚ صّٓ ٔلفؼٗ ػٓ إهاكرٕب اٌؾوح أٚ ػوثخ ففيفخ ِٓ اهلل ػٍٝ اٌىزف ٌيضيو أزجبٕ٘ب 

" أِويىب"لل يىْٛ أٍٛأ وبهصخ شٙلرٙب " "وبرويٕب"طوػ ٚاػظ إٔغيٍٝ ثؤْ إػظبه ... ٚهؽّزٕب 

ٚلل يىْٛ أػظُ فوطخ إلظٙبه ِؾجخ اهلل فٝ ٘نا "ٌىٕٗ ثؼل مٌه أػبف لبئاًل " ِٕن اٌؾوة األٍ٘يخ

" . اٌغيً

 

. يغت أْ أػزوف ثؤٔٝ أطبة ثبالؽجبؽ ِٓ اٌىٕيَخ ػٕلِب ال يَؼٝ لبكرٙب إلػـبء إعبثبد ؽميميخ

. أْ ِؼظُ اٌمَبٍٚخ يٍؼ ػٍيُٙ إٌبً إلػـبئُٙ إعبثبد ػٓ ٘نٖ اٌَّبئً " ٔبَٔٝ عيجي"موود 

 ("إٔغٍزوا"ٚ٘ٛ ُيؼزجو لبئل وٕيَخ )" وبٔزوثوٜ"صُ ٕ٘بن االلزجبً اٌنٜ أفنٔبٖ ػٓ هئيٌ أٍبلفخ 

" . ٔزشىه فٝ ٚعٛك اهلل"اٌمبئً ثؤْ ٘نٖ اٌىٛاهس رغؼٍٕب 

 

اٌىٕيَخ إػـبء إعبثبد ِٕـميخ ٌٍؼبٌُ  (ػلَ إِزالن)أػزمل اآلْ أْ اٌَجت األٍبٍٝ فٝ ػلَ إِىبْ 

٘ٛ أْ اٌغبٌجيخ أطبثٙب اٌيؤً أٚ رزغبً٘ أّ٘يخ األؽلاس اٌزبهيقيخ اٌٛاهكح فٝ ٍفو اٌزىٛيٓ ِٓ 

 . 11 إٌٝ 1أطؾبػ 

 

ألْ أغٍت اٌمبكح اٌَّيؾييٓ ال يؼزوفْٛ ثؼٍَٛ اٌغيٌٛٛعيب ٚاٌجيٌٛٛعيب ٚاألٔضوٚثٛعيب ٚاٌفٍه 

 ٚيمجٍْٛ ثلاًل ِٕٙب اٌّؼزملاد اٌؼٍّبٔيخ اٌزٝ رقض اٌّبػٝ 11 إٌٝ 1اٌٛاهكح فٝ ٍفو اٌزىٛيٓ ِٓ 

. فُٙ يفظٍْٛ اٌزبهيـ اٌٛاهك فٝ اٌىزبة اٌّملً ػٓ اٌؼبٌُ اٌٛالؼٝ  (أٚ ِالييٓ إٌَيٓ/اٌزـٛه ٚ)

 

فئْ اٌىزبة اٌّملً ٔيي  (ٚثبٌزبٌٝ ٌّؼظُ اٌَّيؾييٓ ثظفخ ػبِخ)ثبٌَٕجخ ٌّؼظُ اٌمبكح اٌَّيؾييٓ 

ٚ٘ىنا يؾبٚي أغٍت . إٌٝ ِورجخ ِغوك وزبة ػٓ األفالق ٚاٌؼاللبد ٚاألِٛه اٌوٚؽيخ 

ثزؼٍيمبد ػٓ إظٙبه اٌؾت " وبرويٕب"اٌَّيؾييٓ اٌجؾش ػٓ إعبثبد ٌىبهصخ ِضً إػظبه 

. إٌـ ؽزٝ ٌٛ ال َٔزـيغ فُٙ ٌّبما يَّؼ اهلل اٌّؾت ثٙنٖ األِٛه اٌفظيؼخ ... ٚاٌزؼبؿف 

ٚثبٌّٕبٍجخ ػٍٝ اٌَّيؾييٓ أْ يزغبٚثٛا ثىً ِؾجخ ٌٚـف وّب يؼٍّٕب اٌىزبة اٌّملً ـ ٌىٓ ال ثل )

 "إعبثبد ِٓ اٌزىٛيٓ"٘يئخ أظو ويف يَبػل كاػّٛ . أْ يفّٙٛا األعٛثخ اٌؾميميخ ٌٙنٖ اٌمؼبيب 

 فٝ رزجغ اٌفويكرَزـيغ أيًؼب أْ  . "ِيَيَجٝ"إٌبً فٝ إٌّبؿك إٌّىٛثخ ثبإلػظبه فٝ عٕٛة 

 . (٘نا األٍجٛع" ِيَيَجٝ"ؿويمٗ إٌٝ 

 

ٌمل وزجٕب ثبٌفؼً ػلح ِمبالد ػٍٝ ٘نا اٌّٛلغ ٌزٛػيؼ ويف أْ األؽلاس اٌزبهيقيخ اٌٛاهكح فٝ  



٘نٖ األؽلاس .  رشىً األٍبً ٌىً اٌّفب٘يُ اٌَّيؾيخ ـ ؽزٝ آفو اٌىزبة اٌّملً 11 ـ 1رىٛيٓ 

اٌزبهيقيخ ٘ٝ ٍوك ألطً وبفخ اٌظٛا٘و اٌوئيَيخ فٝ اٌؾيبح ٚاٌىْٛ ـ أطً األهع ٚإٌجبربد 

. ٚاٌشٌّ ٚاٌمّو ٚإٌغَٛ ٚاٌؾيٛأبد ٚاإلَٔبْ ٚاٌيٚاط ٚاٌّٛد ٚاٌٍغبد ٚاألُِ ٚ٘ىنا 

 

يَوك ٌٕب اٌىزبة اٌّملً األؽلاس األٍبٍيخ فٝ اٌزبهيـ فيّب يقض اٌّبػٝ ٌيّىٕٕب ِٓ فُٙ 

. اٌؾبػو 

  ـ وٍٕب فـبح (3رىٛيٓ )ٌّبما ّٔٛد ؟ ألْ اإلَٔبْ ػظٝ اهلل  .

  ٛ٘ٚ ٌّٝٔٛبما رٛعل ؿجمبد ِٓ اٌؾفويبد فٝ وً ِىبْ ثبألهع ؟ ألٔٗ ؽلس ؿٛفبْ و

 " .ٔٛػ"ؿٛفبْ 

  ٚاٌمؼبء اٌنٜ رالٖ " ثبثً"ٌّبما رٛعل ٌغبد ٚصمبفبد ِقزٍفخ ؟ ثَجت ثوط .

 

إٔٗ . ٚ٘ىنا يورجؾ ربهيـ اٌىزبة اٌّملً ثبٌّٛد ٚاٌؾفويبد ٚإٌجبربد ٚاٌؾيٛأبد ـ ٚثىً شٝء 

ٌيٌ ِغوك وزبة ػٓ األفالق ٚاألِٛه اٌوٚؽيخ ٌىٕٗ وزبة يورجؾ ثىً ِظب٘و اٌؾيبح ٚيفَو ِب 

. ٔواٖ فٝ اٌؼبٌُ اٌؾبػو 

 

هِٚيخ )ثَجت فـيخ اإلَٔبْ فىً اٌقٍيمخ رئٓ ٔزيغخ ٌٙنٖ اٌقيبٔخ اٌؼظّٝ اٌّورىجخ ػل إٌٗ اٌقٍيمخ 

 ، أِٛاط ِٓ اٌؾيْ ،  ٍجزّجو ٚاٌؼلٚ اٌؾميم11ٝأظو )وزجٕب ػلح ِمبالد ػٓ ٘نٖ اٌزمبطيً  . (8

( . ٌّبما ٔؾٓ ؟ لؼيخ اٌشو ، "ِٛعخ اٌّٛد"ِٛاعٙخ ِغ : ثلْٚ ٍفو اٌزىٛيٓ " ؽيوح"

 

أٌميذ ٚػظخ ِؤفًوا ػٓ ويف ٔٛفك ثيٓ اٌّٛد ٚاألٌُ ٚثيٓ اهلل اٌّؾت فٝ وٕيَخ فٝ شّبي 

"  وٕزبوٝ"

 

 ػٍٝ أٔٗ ربهيـ ؽوفٝ يَزـيغ أْ يؼـٝ إعبثبد ِٕـميخ ػمالٔيخ ٌّب لل 11 ـ 1ِٓ يؤفن رىٛيٓ 

ٌٓ يزّىٓ اٌمبكح اٌَّيؾيْٛ ِٓ رمليُ إعبثبد ِمٕؼخ ؽزٝ يمجٍٛا رىٛيٓ . يجلٚ ٌغًيا ِؾيًوا ٌٍّؤِٕيٓ 

إما ٌُ يفؼٍٛا مٌه فَٛف . ٚيجلأٚا يوثـٛٔٗ ثبٌٛالغ  (ٚػٍُ ؽميمٝ) وزبهيـ ؽميمٝ 11 ـ 1

يَزّوْٚ فٝ اٌزؾلس ػٓ أِٛه ِضً اٌّؾجخ ٚاٌوؽّخ ـ ّٚ٘ب يٕجغٝ أْ يظٙوّ٘ب اٌَّيؾٝ ـ ٌىٓ 

ويف رؾلس  "ؽزٝ يمجٍْٛ ِب يمٌٛٗ اهلل ػٓ " ٌّبما"ٌٓ رزٛفو ٌليُٙ إعبثبد ػٍٝ وً ٍؤاي يجلأ ثـ

" . ٘نٖ األِٛه ٚرزَجت فٝ ِب ٔواٖ اآلْ

 



ؽزٝ ٌٛ ٕ٘بن لبكح وٕبئٌ ِؾبفظيٓ ِٚزَّىيٓ ثبٌىزبة اٌّملً ٚيؤِْٕٛ ثبٌزبهيـ اٌٛاهك فٝ ٍفو 

أغٍجُٙ ال يؼوف . ثلهعخ ِجبٌغ فيٙب " ِزـٛهْٚ"اٌزىٛيٓ إال أْ ِؼظُّٙ ال يّزٍه إعبثبد ألُٔٙ 

ويف يغبٚة أٍئٍخ ػٓ اٌؾفويبد ٚاٌليٕبطٛهاد ٚ٘ىنا ، ٚ٘نا يؼٕٝ أُٔٙ ال يؼوفْٛ ويف 

ٚإما مووٚا شيًئب ػٓ اٌقـيخ ٌىٓ ٌُ يزؼبٍِٛا فؼاًل ِغ اٌمؼيخ . يوثـْٛ اٌىزبة اٌّملً ثبٌٛالغ 

. ثبٌـويمخ اٌظؾيؾخ ؽزٝ يفُٙ اٌؼبٌُ ٚعٙخ إٌظو اٌَّيؾيخ اٌؾميميخ فَزؼيغ اٌفوطخ 

 

رظوؿ ؿبٌجخ إعبثبد ، ٌىٕٝ ال أػزمل أٔٙب " ربيُ"ِٓ اٌٛاػؼ إْ وبرجخ اٌّمبي إٌّشٛه فٝ ِغٍخ 

. ٍززفُٙ اإلعبثخ اٌؾميميخ إال إما غيود فىو٘ب ػٓ اٌىزبة اٌّملً 

 

أطجؼ رفىيوُ٘ ػٍّبًٔيب ٚػٕلِب يٕظوْٚ ٌٍؼبٌُ ِٓ فالي  (ؽزٝ فٝ اٌىٕبئٌ)ٌألٍف ِؼظُ إٌبً 

رـٛهيخ ٚيؾبٌْٚٛ فُٙ اٌَّيؾييٓ ُٚ٘ يزىٍّْٛ ػٓ اهلل اٌّؾت يغلْٚ أْ ٘نا / ػلٍبد ػٍّبٔيخ 

.  وٍٗ ال ِؼٕٝ ٌٗ 

 

" : ٔبَٔٝ عيجي"فّضاًل وزجذ 

ؽزٝ ٚأٔذ رشؼو ثبٌزؼبؿف ِغ وً اٌّزؤٌّيٓ فَززَبءي ٌّبما يٕلٌغ اٌغلاي ثؾلح وً ِوح ريأه فيٙب 

فً أي يىو . اٌويبػ ٚرٕلفغ اٌّيبٖ ِٓ ِىبٔٙب ، فبهلل يٌّٙ أٚ يظوؿ ٚاٌؼغبئت رؤرٝ ثىً األشىبي 

لد ُيصعك طفم ثسيء ثبنجسق أو يصبة ثًسض خطيس أو يغسق فً َهس يتجًد أو يًىد جىًعب 

هم َتعجت فمط وَتسبءل نًبذا يسًح اهلل نهُبس ثبنًىد جًبعخ وَكف . وسط صحساء جسداء 

 أَ ٍٕزَبءي ويف  َٔوع ٌزمليُ عٍ انتعجت إذا يبتىا ثهدوء أو يبد فسد واحد فً كم حبنخ؟

اٌَّبػلح فمؾ ػٕلِب رىْٛ اٌؾبعخ ٍِؾخ ٌلهعخ أٔٙب رشلٔب ِٓ ِمبػلٔب ؟ 

 

ؽزٝ رفُٙ أْ ٕ٘بن فـيخ أطٍيخ ٚأْ اٌزبهيـ اٌٛاهك فٝ ٍفو اٌزىٛيٓ : ٕ٘ب ٔمـخ عليوح ثبال٘زّبَ 

، اٌغّيغ أفـؤٚا ، " ثوٜء"ال أؽل )ربهيـ ؽميمٝ فٍٓ رفُٙ ٌّبما يّٛد األؿفبي وّب موود اٌىبرجخ 

هغُ أٔٙب )إٔٙب رؼزوف : ٚرٛعل ٔمـخ أفوٜ  . (12 : 5هِٚيخ  23ٚ : 3هٍبٌخ هِٚيخ ٘ىنا رؼٍٓ 

 سيًىدٌيٌ ثبٌَؤاي ٌّبما وً ٘ؤالء إٌبً يّٛرْٛ فٝ ٘نٖ اٌىبهصخ ثً ٌّبما  (ٌُ رمٌٛٗ طواؽخ

!  ٘نا ٘ٛ اٌَؤاي اٌؾميمٝ ٚاإلعبثخ ٘ٝ ألٕٔب وٍٕب فـبح !  ؟كم إَسبٌ فً انُهبيخ

 

يغت أْ أػزوف ثؤٔٗ ِٓ اٌظؼت فُٙ ويف يىْٛ غيو اٌَّيؾييٓ غيو ِٕـمييٓ ػٕلِب يزؾَوْٚ 

اٌمؼيخ فٝ إٌٙبيخ . ػٍٝ ِٛد ؿفً ٚيلػْٛ أْ ٘نا ال يزٕبٍت ِغ ٚعٛك إٌٗ ػـٛف ِٚؾت 



ؿجيؼيخ / فىو فٝ ٘نا ـ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ػٍّبٔيخ . لؼيخ هٚؽيخ ٚرَبػل ػٍٝ رفَيو غيبة إٌّـك 

وً إَٔبْ ٍيّٛد ٌٚٓ يؼوف ؽزٝ ثؤٔٗ وبْ ؽًيب ـ ِب اٌفبئلح إمًا ؟ ال ِؼٕٝ ٌٍؾيبح ـ فٍّبما ال ٕٔزٙٝ 

ِٕٙب فٝ ٚلذ ِجىو ؟ 

 

اٌَجت اٌٛؽيل فٝ أْ إٌبً يؼٍّْٛ ِٓ ِٛد األؿفبي ٚاٌىٛاهس اٌـجيؼيخ أىِخ فـيوح ٘ٛ أْ 

ٌّبما "ٚوّب موود فٝ ِمبي  . 1هِٚيخ فٝ " ثٌٌٛ"وّب يمٛي اٌوٍٛي " ٚػٝ ٚإكهان اهلل"ٌليُٙ 

يفزوع اٌشقض اٌغيو َِيؾٝ ٔظوح َِيؾيخ ٚ٘ٛ يزىٍُ ػٓ اٌقيو ٚاٌشو ٚاٌظٛاة " ٔؾٓ؟

ثلْٚ أٍبً ِجٕٝ ػٍٝ ٍٍـبْ ِـٍك ال أؽل يّىٕٗ اإلطواه ػٍٝ أٜ ليّخ ِـٍمخ . ٚاٌقـؤ ٚ٘ىنا 

. رقض اٌقيو ٚاٌشو 

 

ألُٔٙ " وبرويٕب"اٌغيو َِيؾييٓ ال يملهْٚ ػٍٝ هثؾ ٚعٛك إٌٗ ِؾت ثّضً ٘نٖ اٌىٛاهس وئػظبه 

يفىوْٚ ثؤٍٍٛة ػٍّبٔٝ .  ٚويف رورجؾ ٘نٖ األطؾبؽبد ثبٌٛالغ 11 ـ 1ال يفّْٙٛ رىٛيٓ 

. ٌلهعخ أُٔٙ يٕظوْٚ إٌٝ اٌمؼيخ ِٓ اٌٛعٙخ اٌقـؤ 

 

ألُٔٙ إِب " وبرويٕب"أغٍت اٌَّيؾييٓ ال يَزـيؼْٛ اٌوثؾ ثيٓ إٌٗ ِؾت ٚثيٓ اٌىٛاهس وئػظبه 

ٚثبٌزبٌٝ ال يورجـْٛ ثبٌٛالغ ٌزفَيو ٘نا اٌؼبٌُ ) ربهيـ ؽلس ثبٌفؼً 11 ـ 1ال يؤِْٕٛ ثؤْ رىٛيٓ 

 ثبٌؾبػو ؽزٝ ٌٚٛ وبٔٛا يؤِْٕٛ ثٗ ألْ 11 ـ 1أٚ إِب ال يؼوفْٛ ويف يورجؾ رىٛيٓ  (اٌؾبػو

. فٝ أغٍت اٌؾبالد ال يَزـيؼْٛ االػزواف ثؤٔٗ ؽلس ثبٌفؼً. رفىيوُ٘ أطجؼ ػٍّبًٔيب ٚرـٛهًيب 

 

: ػٕلِب لبٌذ  (ثلْٚ فّٙٙب)اٌمؼيخ " ٔبَٔٝ عيجي"ٌقظذ 

ال اتفبق عهً ٘ٛ ػمبة اهلل ٌىٓ " وبرويٕب"ٕٚ٘بن ارفبق ٚاٍغ إٌـبق فٝ ِٕبؿك أفوٜ ثؼيلح ثؤْ 

 ."  خطيخ يعيُخ

 

اٌقـيخ "اإلعبثخ ٘ٝ . يٕجغٝ ػٍٝ إٌبً أْ يزفمٛا ػٍٝ رؼويف اٌقـيخ . إٔٙب ػٍٝ طٛاة 

. ك"وّب لبي اٌمٌ . ِضٍّب رمٛي ، وٍٕب فـبح " أثويبء"ٌَٕب  . (فٝ آكَ)ـ وٍٕب فـبح " األطٍيخ

ٌّبما رؾلس األشيبء اٌَيئخ  "أصٕبء ٌمبء أميغ رٍيفييًٛٔيب ػٓ وزبة " فٍٛهيلا"فٝ " عيٌّ ويٕيلٜ

!" ال يٛعل شقض طبٌؼ ! إُٔٙ ٌيَٛا طبٌؾيٓ " : "ٌٍظبٌؾيٓ ؟

 



ألٕٔب )ٌٓ ٔفُٙ أٍجبة ؽلٚس ٘نٖ اٌّآٍٝ إال إما وبْ ٌليٕب االٍزؼلاك ٌالػزواف ثؤٕٔب وٍٕب فـبح 

ٌٓ ٔفُٙ أٍجبة ؽلٚس اٌىٛاهس اٌـجيؼيخ إال وبْ . ٚال َٔزؾك اٌؾيبح اٌزٝ ٔؼيشٙب  (أفـؤٔب فٝ آكَ

ٌٓ ٔفُٙ . َِئٌٛيٓ ػٓ اٌفٛػٝ اٌزٝ رؾلس فٝ اٌؼبٌُ  (ٌٚيٌ اهلل)ٌليٕب االٍزؼلاك ٌالػزواف ثؤٕٔب 

شقظٗ ِٚب ػٍّٗ ألعٍٕب ٌيٛفو ٌٕب ٍٚيٍخ فالص ؽزٝ ٔؾيب إٌٝ األثل ِؼٗ إال إما أكهٔب أْ إٌٕٙب 

. اٌّؾت رلفً فٝ ربهيقٕب اٌجشوٜ ٌيقٍظٕب ِٓ ؽبٌخ اٌفٛػٝ اٌزٝ رَججٕب فيٙب 

 

  (8 : 2أفٌَ ) "٘ٛ ػـيخ اهلل. ألٔىُ ثبٌٕؼّخ ِقٍظْٛ ثبإليّبْ ٚمٌه ٌيٌ ِٕىُ "

 


