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ويف يغّؼ إٌٗ ِؾت ثٙزا ؟ ُوزجذ وزت وضيشح ٌّؾبٌٚخ رجشيش ِب يجذٚ ػٍٝ اٌغـؼ أٔٗ ِشىٍخ 

إدػبء اٌّغيؾيخ ثٛعٛد إٌٗ ِؾت ثبٌشغُ ِٓ وً ٘زا اٌشش ٚاٌّٛد : يظؼت اٌزٛفيك ثيٓ ؿشفيٙب 

. ٚاألٌُ ٚاألِشاع فٝ اٌؼبٌُ 

 

: ِٓ اٌّّىٓ أْ ٔظيغ اٌؾغخ اٌّٛعٙخ ػذ اٌّغيؾيخ ٘ىزا 

ويف يٛعذ إٌٗ لذيش ِٚؾت ثيّٕب ٔشٜ أؿفباًل رّٛد ٚٔبًعب رزأٌُ ٚؽٛادس عيئخ ٌٍغبيخ "

رؾذس ألشخبص طبٌؾيٓ ؟ ِٓ اٌّؤوذ أْ ِضً ٘زٖ اآلالَ ٚ٘زٖ اٌششٚس رؼٕٝ إِب ٘زا 

" اإلٌٗ ٌيظ لًٛيب ثّب يىفٝ ٌّٕؼٙب أٚ أٔٗ ال يشيذ ِٕؼٙب ٌزا فٙٛ ٌيظ طبًٌؾب وًٍيب

 

فٝ اٌؾميمخ يّضً اٌشش أصِخ وجيشح ٌغيش اٌّغيؾييٓ ـ ٌيظ ٌٍّغيؾييٓ اٌّزّغىيٓ ثئيّبُٔٙ ـ ٌىٓ 

. ػٍيٕب أٚاًل أْ ٔفُٙ ِظذس اٌشش فٝ ٘زا اٌؼبٌُ 

 

وٕذ أشب٘ذ ثشٔبًِغب إخجبسًيب ثبٌزٍيفضيْٛ ػٓ أزشبس أٔفٍٛٔضا اٌـيٛس فٝ اٌٛاليبد اٌّزؾذح 

 :  ( عٕٛاد10)األِشيىيخ ، ٚفٝ ٌمبء ِغ أعشح فمذد ؿفٍٙب اٌظغيش عأٌذ أخذ اٌظجٝ 

" ٌّبرا ٔؾٓ ؟ ٌّبرا ؽذس ٘زا ٌٕب ٔؾٓ ثبٌزاد ؟"

 

ِبرا وٕذ أللٛي ٌُٙ إرا أريؾذ ٌٝ اٌفشطخ ؟ أروش ٚفبح . رأصشد ٌٍغبيخ ثمظخ ٘زٖ اٌؼبئٍخ اٌؾضيٕخ 

ِٚبصٌذ ؽضيًٕب ػٍيٗ ٌىٓ فٝ ٔفظ  (أظش ٌٍظٛسح اٌزبٌيخ)أخٝ األطغش ِٕٝ ِٕز ػبَ ِؼٝ 

. اٌٛلذ إرا وٕذ رؼشف أطً اٌّٛد فٙزا ٌٗ أّ٘يزٗ ػٕذِب رّش ثّضً رٍه اٌىبسصخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رّشد ػٍٝ اهلل ثؼظيبْ ٚطيزٗ )ػٕذِب أخـأ . آدَ ، اإلٔغبْ األٚي ، يّضً اٌغٕظ اٌجششٜ وٍٗ 

( ٚثبٌزبٌٝ ٔؾٓ أيًؼب أسدٔب)أساد . وبْ وّٓ يمٛي هلل أٔٗ يشيذ أْ يؾيب ثذٚٔٗ   (اٌٛاػؾخ

. االعزمالي ثزارٗ أٚ ثّؼٕٝ آخش االعزمالي ػٓ اهلل 

 

 ـ 15 : 1وٌٛٛعٝ )إرا أػـبٔب اهلل ِب ٔـٍجٗ فٝ آدَ ٌّب ػشٕب ألٔٗ يؾًّ وً األشيبء ثىٍّخ لذسرٗ 

ٌٚؼٓ  (اٌشٚؽٝ ٚاٌغغذٜ)وبْ ػٍٝ اهلل اٌجبس أْ يذيٓ اٌؼظيبْ ، فأداْ اٌخـيخ ثبٌّٛد  . (17

 ـ 20 : 8سِٚيخ  / 19 ـ 17 : 3رىٛيٓ )األسع ٌزا رئٓ ٚرزأٌُ وً اٌخٍيمخ اآلْ ثغجت اٌخـيخ 

22) . 

 

ِٓ اٌٛاػؼ أْ اهلل عؾت ثؼًؼب ِٓ لذسرٗ اٌؾبٍِخ ٌىً األشيبء ٌزا ال يغيش وً شٝء ثٕفظ 

إٕٔب ٔؼيش . وً شٝء اآلْ يئٓ ٚيّيً إٌٝ اٌغمٛؽ ٚاالٔٙيبس . اٌىّبي وّب وبْ اٌؾبي لجً اٌغمٛؽ 

. إٌخ ... ِٛد ٚآالَ ٚششٚس : ؽبًٌيب فٝ ػبٌُ ؽيش ٔززٚق فيٗ ؿؼُ اٌؾيبح ثذْٚ اهلل 

.. ػٌذها تحذث حوادث هؤلوة للوؤهٌيي 
   

 ثئطبثبد  1986 ػبَ "وبسي ٚيالٔذ. "د رٛػؼ  ٘زٖ اٌظٛسح ؽـبَ اٌغيبسح اٌزٝ أطيت فيٙب 
 ػٍّيخ عشاؽيخ 56أعشٜ .  عبػبد ٚٔظف ثؼذ إطبثزٗ ثبسرغبط فٝ اٌّخ 5ظً ؽجيًغب ثذاخٍٙب . خـيشح 
يؾىٝ رفبطيً أصِزٗ ثبإلػبفخ إٌٝ رؾٍيالد ٚرأِالد سائؼخ " اٌغيش ٚعؾ اٌظالي"وزبة .  عٕٛاد 7خالي 

. ٌٍىزبة اٌّمذط عبػذٖ ػٍٝ اعزيبص رٍه األصِخ " اٌظٛسح اٌىبٍِخ"ٌٗ أصٕبء٘ب ألْ فّٙٗ اٌظؾيؼ ٌـ

  
 

ٌخـٛاد رذ٘ٛس ِشع أخيٗ عبػذ وضيش ِٓ اٌّؤِٕيٓ " ويٓ ٘بَ"٘زا اٌىزبة اٌّّيض اٌزٜ يزؼّٓ سٚايخ 
. اٌزيٓ يغذْٚ طؼٛثخ فٝ فُٙ أعجبة آالُِٙ ـ أٚ آالَ أؽذ أؽجبئُٙ 



 

يفُٙ أطً ٘زٖ األشيبء وّب )ٌىٓ ػٕذِب يفُٙ اٌٛاؽذ ِٕب عجت اٌّٛد ٚاألٌُ ٚاٌشش فٝ ٘زا اٌؼبٌُ 

عيذسن أٔٙب ٌيغذ غٍـخ اهلل ثأْ أطجؼ ؽبي اٌؼبٌُ ػٍٝ ِب ٘ٛ ػٍيٗ ثً  (ٚسد فٝ عفش اٌزىٛيٓ

ِب . وً إٔغبْ يزأٌُ ثذْٚ شه ، ٚوً إٔغبْ عيّٛد عغذًيب ٌٚيظ فمؾ ٘زا اٌـفً . غٍـزٕب ٔؾٓ 

 . (إال إرا سعغ اٌشة لجً ٘زا اٌٛلذ)ؽذس ٌٗ عيؾذس ٌىً ٚاؽذ ِٕب 

 

ويف أسد ػٍٝ ِٓ يغإٌٔٝ : عأي . ٘زا عبػذٔٝ ػٍٝ إعبثخ عؤاي عإٌٔٝ إيبٖ لظ فٝ ِؤرّش 

" . ويف يؼبلت اهلل اٌّؾت إٌبط ثبٌز٘بة إٌٝ ِىبْ ِخيف ِضً اٌغؾيُ؟"

 

أيٙب اٌمظ ً٘ رذسن أْ ٘زا : "صُ لٍذ  (وّب ششؽزٙب ثأػٍٝ)ٔبلشذ ِؼٗ أطً اٌخـيخ ٚاٌّٛد 

ًّب طؾيًؾب  اٌغؤاي يفزشع أْ ر٘بة إٌبط إٌٝ اٌغؾيُ ٘ٛ غٍـخ اهلل ؟ ػٕذِب ٔفُٙ ؿجيؼزٕب فٙ

عبػزٙب  (ِظذس اٌخـيخ ٚاٌّٛد ـ ػظيبْ اٌغٕظ اٌجششٜ)ٚٔؼشف لظخ اٌغمٛؽ  (ٔغً آدَ)

عٕفُٙ أْ ر٘بة إٌبط إٌٝ اٌغؾيُ ٌيظ غٍـخ اهلل فبإلٔغبْ وبْ ٌٗ ؽشيخ اإلسادح فٝ اٌغٕخ لجً 

 . (1)اٌٛلٛع فٝ اٌخـيخ

 

لٍٕب هلل إٔٔب ال ٔشغت . فظٍٕب أٔفغٕب ػٓ اهلل ؽزٝ ٌٛ وبٔذ ٘زٖ خـزٗ ِٕز اٌجذء  (فٝ آدَ)إٕٔب "

أفظبي )اهلل إٌٗ ثبس ٌزا وبْ الثذ أْ يذيٓ اٌخـيخ ٌىٕٕب فٝ اٌٛالغ ؽىّٕب ػٍٝ أٔفغٕب ثبٌغؾيُ . فيٗ

ًِب ػٍيٕب ثبٌفؼً وخـبح ألٕٔب أثٕبء آدَ . ثأفؼبٌٕب  (أثذٜ ػٓ اهلل أِب ٔؼّخ . ػٕذِب ُؽجً ثٕب وبْ ِؾىٛ

ًِب ػٍيٕب ثٗ " . اهلل اٌّخٍظخ خٍظذ اٌّؤِٕيٓ ِٓ اٌغؾيُ اٌزٜ وٕب ٔغزؾمٗ ٚاٌزٜ وبْ ِؾىٛ

 

ِٚغ رٌه ألْ اهلل ِؾجخ ٚوٍٝ اٌمذسح فٙٛ لذ أػذ ٚعيٍخ رٕغيٕب ِٓ اٌغؾيُ ، دخً اٌزبسيخ "صُ لٍذ 

ٚيٙذيٕب ػـيخ اٌخالص  (ثميبِزٗ)٘ضَ اٌّٛد . اٌجششٜ ٌيظجؼ إٔغبًٔب ٌيذفغ ػٕب ػمٛثخ خـيزٕب 

عأدفغ . سغُ أٔىُ ال رشيذٚٔٝ فأٔب أسيذوُ ، أسيذ أْ أخٍظىُ : "إٌٕٙب اٌّؾت يمٛي ٌٕب . اٌّغبٔيخ 

" . أعشح خـيزىُ ٚألذَ ٌىُ خالًطب ِغبًٔيب

 

يششػ اٌغمٛؽ ـ وّب يمٛي عفش اٌزىٛيٓ ـ أطً اٌشش ٚاٌّٛد ٚاألٌُ اٌّٛعٛد فٝ اٌؼبٌُ ٚيزيؼ ٌٕب 

. ثأْ ٍٔمٝ اٌٍَٛ ػٍٝ أٔفغٕب 

 

 



ِضً ِٛد )ِٓ اٌؼشٚسٜ أْ ٔفُٙ ويف يغّؼ إٌٗ ِؾت ٚلذيش ثىً ٘زا اٌشش ٚاألٌُ ٚاٌّٛد 

ٌٛ وبْ اهلل لًٛيب ثّب يىفٝ ٌٍمؼبء ػٍٝ اٌشش ٌٚٛ وبْ يؾت . فٝ اٌؼبٌُ  (رٌه اٌـفً اٌظغيش

اٌجشش فًٙ وبْ يغّؼ ثزٌه ؟ 

 

ٚإرا ٚاؽذ رمذَ ٚلبي ٌٗ أيٙب اٌّؼٍُ اٌظبٌؼ أٜ طالػ أػًّ " ٔمشأ 17 ـ 16 : 19ِزٝ فٝ 

" . ٌيظ أؽذ طبًٌؾب إال ٚاؽذ ٚ٘ٛ اهلل. فمبي ٌٗ ٌّبرا رذػٛٔٝ طبًٌؾب . ٌزىْٛ ٌٝ اٌؾيبح األثذيخ 

 

يٕجغٝ أال ٔـٍك طفخ . وبْ اٌشة يغٛع يؾبٚي أْ ُيفُٙ رٌه اٌشبة اٌّؼٕٝ اٌزٜ يؾزٛيٗ والِٗ 

. إال ػٍٝ  وبئٓ ال ٔٙبئٝ ٚطبٌؼ ثذسعخ ال ٔٙبئيخ " اٌظالػ"

 

اٌخبؿٝ ال يؼزشف ثٛعٛد ِضً رٌه اٌىبئٓ ٚرٌه يؼٕٝ أٔٗ ػٕذِب يذػٝ أٔٗ إٌٗ طبٌؼ ِٚؾت 

. ٕٚ٘بن ششٚس وضيشح فٝ ٘زا اٌؼبٌُ فٙزاْ أِشاْ ِزٕبلؼبْ ٌزا ال يٕجغٝ أْ يٛطف ثبٌظالػ 

أٜ ِؼيبس ـ أٜ عٍـخ ِـٍمخ ـ يغزٕذ ػٍيٗ فٝ رؾذيذ اٌخيش ِٓ اٌشش ؟ 

 

ثذْٚ ٚعٛد . ٘ٛ ِب يىغت اٌشػب اٌغّبػٝ إرًا فٙزا ال يؼذ إال ِغشد سأٜ " اٌظالػ"إرا وبْ 

. أًِشا ٔغجًيب " اٌخيش"يظجؼ  (اٌظٛاة ٚاٌخـأ)عٍـخ ِـٍمخ ٌٙب اٌؾك فٝ رؾذيذ اٌخيش ٚاٌشش 

فٝ إٌٙبيخ ؟ " اٌخيش"ِٓ يؾذد رؼشيف 

 

ِٓ ٚعٙخ إٌظش اٌفٍغفيخ رؾٌٛذ لؼيخ : "لبئاًل " عشيظ ثبٔغبْ"طشػ اػززاسٜ ِغيؾٝ  ُيذػٝ

ٌزا ػٍيٗ أٚاًل أْ يجيٓ أْ آسائٗ ػٓ اٌشش ٌٙب ِؼٕٝ ِٕـمٝ . اٌشش إٌٝ ِشىٍخ ٌٍخبؿٝء ٔفغٗ 

 . (2)"ٚرٌه ٌيغزخذَ ؽغخ اٌشش ػذ اٌشأٜ اٌّغيؾٝ (ٚ٘زا ِب يؼغض ػٕٗ سأيٗ اٌششيش)

 

ٌزا فزؼشيف اإلٔغبْ اٌخبؿٝء ٌٍخيش ٚاٌشش رؼشيف غيش ِٛػٛػٝ ٚثبٌزبٌٝ يظجؼ ِؼيبسٖ 

فىيف يغزـيغ إٔغبْ ِضً ٘زا االدػبء ثأْ ٚعٛد إٌٗ لذيش ِٚؾت . األخاللٝ ِؼيبًسا ٔغجًيب 

يزؼبسع ِغ ِب يؾذدٖ ٘زا اٌشخض ثأٔٗ شش فٝ ٘زا اٌؼبٌُ ؟ 

 

ِٛعٛد داخً اٌفىش  (ٚعٛد اٌشش ِغ ٚعٛد إٌٗ ِؾت)لذ يذػٝ اإلٔغبْ اٌخبؿٝء أْ اٌزٕبلغ 

. ٌىٓ ٕ٘بن إعبثخ ػمالٔيخ ٌٙزٖ اٌفىشح  . (ؽيش يىْٛ اٌخيش ٚاٌشش ؽميمييٓ)اٌّغيؾٝ 

 



إرا افزشع اٌّغيؾٝ أْ اهلل وبًِ ـ وّب رـٍت ِٕب وٍّخ اهلل أْ ٔؤِٓ : "والِٗ " ثبٔغبْ"يغزىًّ 

ٚثبٌزبٌٝ ػٕذِب . ثزٌه ـ فيغت أْ يميُ وً شٝء ٚفًمب ٌزغبسثٗ اٌشخظيخ فٝ ػٛء ٘زا االفزشاع 

يالؽظ اٌّغيؾٝ اٌششٚس اٌّشرىجخ ؽٌٛٗ فٝ اٌؼبٌُ فالثذ أْ يزّغه ثبفزشاع أْ اهلل طبٌؼ 

ًٙب ٌزا ال ٔظٓ أٔٗ .ٚيغزٕزظ أعجبًثب طبٌؾخ ٌٛعٛد ٘زٖ اٌششٚس  الثذ أْ اهلل وٍٝ اٌمذسح ٌيىْٛ إٌ

ٚاهلل طبٌؼ ثىً رأويذ وّب يؼٍٓ اٌّغيؾٝ ٌزا فأٜ شش ٔغذٖ الثذ ٚأْ . ِمٙٛس أٚ ِؾشط ِٓ اٌشش 

 .  (3)"٘زا فمؾ ٌٕمٛي أْ اهلل خـؾ أؽذاصًب ِؤعفخ ٌزؾميك أ٘ذاف طبٌؾخ. يزٛافك ِغ طالػ اهلل 

 

ٔـمزه ٚأٔذ ٌُ . ال إٌٗ عٛاٜ . أٔب اٌشة ٌٚيظ آخش  "7 ـ 5 : 45إشؼيبء ٔززوش ٘زا فٝ 

. أٔب اٌشة ٌٚيظ آخش . ٌىٝ يؼٍّٛا ِٓ ِششق اٌشّظ ِٚٓ ِغشثٙب أْ ٌيظ غيشٜ . رؼشفٕٝ

." أٔب اٌشة طبٔغ وً ٘زٖ . ِظٛس إٌٛس ٚخبٌك اٌظٍّخ طبٔغ اٌغالَ ٚخبٌك اٌشش 

 

٘زا أخزرّٖٛ ". ؽبدصخ اٌظٍيت ؽبدصخ ششيشح  ٌىٕٙب وبٔذ ٌٙذف ٔجيً أدثًيب ٚ٘ٛ خالص اإلٔغبْ 

ًّب ثّشٛسح اهلل اٌّؾزِٛخ ٚػٍّٗ اٌغبثك ٚثأيذٜ آصّخ طٍجزّٖٛ ٚلزٍزّٖٛ  اٌزٜ ألبِٗ اهلل . ِغٍ

 . (24 ـ 23 : 2أػّبي اٌشعً ) "ٔبلًؼب أٚعبع اٌّٛد إر ٌُ يىٓ ِّىًٕب أْ ُيّغه ِٕٗ

 

ٕ٘بن أؽذاس وضيشح فٝ اٌىزبة اٌّمذط ٔغزـيغ أْ ٕٔظش إٌيٙب اآلْ ٚٔفُٙ أعجبة ؽذٚصٙب ٌىٕٙب فٝ 

 . (28 : 8سِٚيخ )اٌٛلذ اٌزٜ رّذ فيٗ ٌُ يؼمٍٙب اإلٔغبْ اٌغبلؾ ٌىٓ اهلل ِؾت ٚلذيش 

 

ٌىٓ  . (ِضً ِٛد رٌه اٌـفً اٌظغيش)فٝ صِٕٗ ثذد غيش ِزٛافمخ ِغ اهلل اٌّؾت " أيٛة"آالَ 

أْ " أيٛة"ٚرؼٍُ . فمؾ ثأٔٗ إٔغبْ صائً ٚال يؼشف وً شٝء ثً ِذػ إيّبٔٗ " أيٛة"اهلل ٌُ يزوش 

ٚطف . ٕ٘بن اٌىضيش ٚساء ِب ؽذس ٌٗ ٚأٔٗ يؾًّ دسًٚعب صّيٕخ ٌّالييٓ إٌبط ػجش اٌؼظٛس 

 . (26 : 15وٛسٔضٛط األٌٚٝ )" آخش ػذٚ"اٌىزبة اٌّمذط اٌّٛد ٚطًفب يٍيك ثٗ ٚ٘ٛ 

 

ٌىٕٕٕب ٔغذ فٝ لظخ اٌغمٛؽ ثشوخ ػظيّخ ٌٍغٕظ اٌجششٜ ألْ ثذٚٔٙب ِب وبْ ػشف اإلٔغبْ 

. ٚعيٍخ ٌٍزظبٌؼ ِغ اهلل ٌٚجميٕب ِٕفظٍيٓ ػٓ اهلل إٌٝ األثذ 

 

ً٘ ٔؤِٓ ثىٍّخ اهلل اٌمذيش اٌزٜ . ٘ب ٘ٝ اٌخالطخ ٌىً ٘زٖ اٌمؼبيب ٌٚيظ لؼيخ اٌشش فمؾ 

يؼشف وً شٝء ٚوبْ ِٛعًٛدا ِٕز األصي ؟ أَ ٔؼغ صمزٕب فٝ وٍّبد اإلٔغبْ اٌغبلؾ اٌزٜ ال 

يؼشف وً شٝء ٌُٚ يىٓ ِٛعًٛدا ِٕز األصي ٚٔمجً اآلساء ٚاٌميُ اإلٔغبٔيخ اٌغيش ِٛػٛػيخ ؟ 



 

 _______________________

: هراجغ وهالحظات 

 لبي أْ اٌّٛعٛديٓ فٝ اٌغؾيُ عيظٍْٛ ٕ٘بن الطالق الؼظينفٝ " عٝ إط ٌٛيظ" (1)

ثيّٕب لبي آخشْٚ أْ . ٚعيىْٛ ؽبٌُٙ أعٛأ فٝ ِؾؼش اهلل اٌمذٚط ألُٔٙ غيش ربئجيٓ 

خـيخ ػذ اهلل اٌغيش ِؾذٚد . دسعخ خـٛسح اٌخـيخ رؼزّذ ػٍٝ ِٓ رخـٝء فٝ ؽمٗ 

. رغزؾك ػمبًثب غيش ِؾذٚد

داس شٕش وٛفٕبٔذ ِيذيب  . دائًوا هستؼذ ـ إرشادات للذفاع ػي اإليواى" : ثبٔغبْ" (2)

 2002ثشيظ، رىغبط ، اٌٛاليبد اٌّزؾذح  

 


