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 “اثٍ اإلَغبٌ”
 انهقت احملجىة ػُذ ادلغـُخ

rUrUr 
 

نُُخفـٍ  ، حخظــخهٖ حدلضـــ ق   “حرٓ حإلٔضخْ”٘ـذح حٌٍـمذ 
وـخْ حٌ وـ ي تضـظونِ ٔٗ ن دتٕ ـخ ُ     حٌـذ   ، “ادلغـُاب ”ثّ نقت 

وحٔظيخهُ٘، رخٍظزـخهٖ حدلٍـه ح، ، حرـٓ يحويك ٌىـد تـمليل حدل ٍ ـه       
إلصملحث ً وُتم ُ شلٍىش يحوي حٌـٕ  كضـذ حٌٕزـ حص حٌـَّ وضلـملو٘خ      
حلضخد ُٔؾملس اصملحث ً ٍٍى حألُِ وٍٍ ِّ شلٍىظوُ ٍٍـى شلخٌـه حٌَـخ      

حٌـَّ  ُقـخ ادلغـُخ   نُغزؼهٍ هبزا انهقت ػُُـّ دق ون ٔفش حٌ لض 
وؽـخكذ حدلٍىـ ص حٌضـّخو      “حرٓ حهلل”غخرض ٍٓ ذ٘ٓ حٌ و ي أٔٗ 

 حلضخد ح،د، و٘  ٌمذ حدلض لخ ححلم مد ن ٔز س يحٔ خي حٌٕ  
وٌىد ٔظَّك َِىن حرٓ حإلٔضخْ وّخ وخْ تـملحٖ حدلضـ ق ن ٔفضـٗ،    

ْ  ”َٔند ٕ٘خ هيوي حدلض ق حٌَّ حصظونَ و وـخ ٌمـذ     “حرـٓ حإلٔضـخ
 ٕخٖ:ٌ ظقق ٌٕخ َِ

وٍّخ هأى تض ً اؽلخهنُ، لخي ٌٍّفٍـ ؽ احدلغـٍ ي : تـخ ُرـ ل      «+ 
ِغف هس ٌه خنختخن  ووخْ ل َ ِـٓ حٌىظزـش ٕ٘ـخن ؿخٌضـ      

ٍِ  تفىملوْ ن لٍ هبُ: دلخذح تظىٍُ ٘ـذح ٘ىـذح رظــخيت ،     َيـ
وٍٍ لـض عـَمل تضـ ً    َقذس أٌ َغفش خطبَب إالَّ اهلل ودـذِ   

ي ذلـُ: دلـخذح   رملوكٗ أهنُ تفىملوْ ٘ىـذح ن أٔفضـوُ، ومـخ   
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طفىملوْ هبذح ن لٍ رىُ، أؽلخ أتضمل أْ ُتمخي ٌٍّفٍـ ؽ ِغفـ هس   
ُْ وحمحً صـملتملن وحِـظو وٌىـٓ     ٌه خنختخن، أَ أْ ُتمخي ل 

الثٍ اإلَغـبٌ عهطبَــبع ػهـً ا سن أٌ    ٌىد طٍَّـ ح أْ 
  01-2:5اِمل » َغفـش اخلطبَب   

ِـخ   ٕ٘خ أٍنى حدلض ق الرٓ حإلٔضخْ ِٓ حٌضـٍنخْ دلغفـملس حخلنختـخ   
تَخيي ِخ هلل  وٕ٘خ تظقق ٌٍمخهة رنالْ وً أحبـخع حٌٍَّـخا حٌـذتٓ    

ال تزتن لل ٍٓ ٌمـذ أضـخْ   وّـٓ     “حرٓ حإلٔضخْ”لملهوح أْ ٌمذ 
والَ حدلض ق تضظل ً أٔٗ وخْ تمؾن أْ ٌإلٔضـخْ صـٍنخٔخك وضـٍنخْ    
حهلل دتخِخك ن ِغفملس خنختخ حٌٕخس، وٌىٓ حٌـذ  تمؾـنٖ حدلضـ ق ٍـٓ     

، ٘  حٌٍمـذ حٌظـضـ ن  حخلـخػ    “حرٓ حإلٔضخْ”كك وتم  أْ ٌمذ 
ؿنحك رخرٓ حهلل  وخرٓ حهلل ٘  حٌ ك ن حٌذ  ٌٗ صـٍنخْ ِغفـملس حخلنختـخ    

 وضٍنخْ حهلل دتخِخك 
وٕ٘خ حدلض ق ت ؿِّٗ أٔيخهُ٘ ٍزؼـخك أْ صـٍنخٔٗ ن ِغفـملس حخلنختـخ     
وُؽٌْٕ حدلَـزس ٌغفخا حدلفٍ ؽ رآْ وحكن، ال تَ ي لـل ا  أٔـٗ رلـملي    

أو حرـٓ حهلل حٌـذ    اهلل ادلزجغـذ،  أ   “حرٓ حإلٔضخْ”ٔٗ أضخْك رً أل
ٍٕنِخ أخذ ٌٕفضـٗ ؿضـنحك  وحدلضـ ق تم ذلـخ     كإَغبٌ ؽخه ن حذل جش 

ْ  ”و٘  تٍَُ أْ ٌمذ  وّـخ ؿـخا ن وـً وظـذ      “حرـٓ حإلٔضـخ
حألر وخٌ زض ش احٌملإتخ  حٌَّ ٌٍ وـ ي، ِـٓ صـفمل ٍـزهح وأخٕـ م      

ين حٌـذ  ت ؽـ  رىـً    ويحٔ خي، تغري ا  حإلٔضخْ حٌضّخو  حدلضـ لخ 
ْٓ تملوـذ     ِنـ أوؽخف تو ٖ حٌملد  اذ يحثّخك تَند ٘ذح حٌٍمذ ؽـ هس 
حٌضلخد، حٌذ  ٘  ؽفش حهلل توـ ٖ وكـنٖ، وحٌـَّ صـزك حدلضـ ق      

ولـخي ٌـٗ ححلـكل     «وأٍنى ٌٕفضٗ ٘ذٖ حٌؾ هس ٍ ٕوخ ن رنحتش خنِظٗ: 
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انغـًب  يفزىدـخ، ويالةكـخ    ححلـكل ألـ ي ٌىـُ: ِٓ ح،ْ طملوْ 
   ووـً حرـٓ   20:0اتـ   » ٌ وَُضنىٌ ػهً اثٍ اإلَغبٌاهلل َصؼذو

 حإلٔضخْ ٕ٘خ ٘  رلملي أضخْ وّخ تم ي حٌٍَّخاوو
وٍخي حٌملد وومله٘خ ِق فخك اٌ وخ ٘ جـش هو رـٗ ٍٍـى حٌضـلخد     

وأتقخك ألـ ي ٌىـُ: ِـٓ ح،ْ     «ٌظضظ مو أهوحكوُ حٌغخهلش ن حجلوخٌش: 
ً   طزؾملوْ  عـذبة   اثٍ اإلَغبٌ جبنغبع ػٍ ميني انقـىح وترُـبع ػهـ
   ٘ذح ٔـؼ  ِخصـ لخين ن غختـش حٌ فـ ف،     62:56اِض » انغًب 

مث رل جـٗ  انزغـبوٌ ادلطهـ ،   ك غ تيومل حدلض ق ٍٓ ؽل  حهلل مبفوـ َ  
 حٌؼخين مبـٍن ٍٍى حٌضلخد 

 ، 01-2:5ٍٕن حدلض ق مبغفملس حخلنختخ اِـمل   “حرٓ حإلٔضخْ”وخهطزخك 
ٌ  وأػطبِ عهطبَبع أٌ َذٍَ أَضبع»وثبنذَُىَخ انؼزُذح:  «  َّ اثٍ اإلَغـب

 ، ٘  هوٌ وزري ٌٍغختش ِٓ عؤْ حرٓ حإلٔضخْ، اذ ُطٕضذ اٌ ـٗ  2::5ات  
وّخ ٔم ي،  َّ اثٍ اإلَغبٌ، حٌنتٕ ٔش ووؤٔٗ أٍيُ ِٕوخ  وود ُطَنى ٌٗ 

ٕ٘خ لؾن حدلض ق حدلزخعمل أْ غلًَ رلنٖ وصٍنخٔٗ  َّ اهلل  أو  َّ اثٍ اهلل 
َلخالك وّخ ٘  ن وفٌ حٌظـضن  ووؤٔٗ تم ي وتىمله  حٌضخرك ٍٍى حٌظـضن و

اثٍ اإلَغبٌ، ْى اثٍ اهلل، وصبس تدو اجلذَذ ونّ كم صالدُبد اثٍ أْ 
 اهلل!!

ْ  ”وذٌه تَند حدلض ق ؽ هس ِق جش  ال ُتـنحٔ وخ   “الرـٓ حإلٔضـخ
سلٍ ق ك ّٕخ أوفق أٔٗ ن رل جٗ وـبرٓ حإلٔضـخْ، وضـ ف طقـدا     

ألٔـٗ   «هلل ذحطـٗ:  حٌضّ حص ِٓ ألؾخ٘خ ا  ألؾخ٘خ، ووؤهنخ كقـملس ح 
وّخ أْ حٌربق ؼلملؽ ِٓ حدلغخهق وتيومل ا  حدلغـخهد، ٘ىـذح تىـ ْ    

آط ـخك ٍٍـى   اثـٍ اإلَغـبٌ   وتزؾـملوْ  رلٍ  اثٍ اإلَغبٌ    أتقخك 
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  01و52::5اِض » صلخد حٌضّخا رم س ورلن وؼري 
ٕ٘خ حدلض ق ؽلَٓ ن اتمخه لٍ رٕـخ أْ حجلضـن حٌـذ  أخـذٖ ِـٓ      

 ُ يحثـُ ن أوونؽ  رلـنٖ وصـٍنخٔٗ  وـخرٓ      رغملتظٕخ ال تفخهلٗ، و٘  لـخث
ٍَِْٕخك ال٘ طٗ ن رغـملتظٗ، وخدـن وحٌضـٍنخْ     ُِضظن حإلٔضخْ ٘  ٘  حدلض ق 
وحٌم س ال ُطفخهق رغملتظٗ، واظلخ أفخوض رغـملتظٗ اٌ ـٗ اِىخٔ ـش ٔيملٔـخ     
اٌ ٗ وهإتظٗ حٌىخٍِش وحٌظَـملفف ٍٍ ـٗ وحاللظـملحد ِـٓ ال٘ طـٗ رـً       

 وحٌغملوش َِٗ 
ـ  ذ حرـٓ حإلٔضـخْ، ٘ـ  طَزتـز ٌزغـملتظٗ      وخصظونحَ حدلض ق ٌٍم

وحصظَالْ ٌال٘ طٗ رآْ وحكن  و٘  تظّضه هبذح حٌٍمـذ ٌ فـملِّف لٍزٕـخ    
وُتزوؾ أهوحكٕخ ٌٕمظملد اٌ ٗ رزضخمش حألمفخي ووـملف ححلىّـخا، ألٔـٗ    
أخ ٔخ رىمل حٌم خِش ِٓ حألِ حصك حٌـذ  حهطفـٌ ا  أٍٍـى حٌضـّ حص     

َنُ وحٌربوخص، ت ّلالك رخذلنحتخ وحٌٕ  غنلوخ رـال و ـً ٍٍـى وـً     وؽخه زل
حٌذتٓ تمظملر ْ رٗ ا  حهلل  ول ّٕخ ٔملحٖ و٘ـ  تقـدا حٌضـّ حص ِـٓ     
ألؾخ٘خ ا  ألؾخ٘خ صَٕملوٗ وضلزٗ، وٌٓ طلخف ِٕٗ ألٕٔـخ صـٕملحٖ وّـخ    
٘ ، حرٓ حإلٔضخْ حٌذ  أكزلٕخ وأصـٍُ ذحطـٗ ا  حدلـ ص ِـٓ أؿٍٕـخ،      

ِـش حرـٓ   وحصظَخي رلنٖ ن حٌذحص حإلذل ش ٌ وذ ِٕوخ رال و ً  أِـخ ٍال 
حإلٔضخْ حٌَّ صظيومل ن حٌضّخا وطمنٌ رؤٔٗ ٘ـ  ٘ـ ، ووـد ؿ لـش     
حٌمنتض ، حٌذتٓ صَٕملووُ رؤمسخثوُ، ِٓ ك ي حٌـملدك ورـذٌه ٌـٓ    

 طلنت َِملوظٗ 
وٌىٓ ال تف ص ٍٍى حدلضـ ق أْ ػلـذرهٔخ كـال ال ٍٔوــ  ؤَزـغ     
مبلزظٕخ ؤضظو  حبزـٗ وذحبٗ ٍٍى حٌؾٍ ذ، ٌجال غلـدا رغظـش وال ٔىـ ْ    

ــ ــن:   رخص ــخا حد ــوٍ ً واٍن ــخف وحٌظ ــٗ وحذلظ ــملف ٍٍ  ظَنحي حٌظَ
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حصوملوح اذحك وطقملٍ ح ن وً ك ، ٌىد ُطلضز ح أ٘ـالك ٌٍٕــخس ِـٓ     «
ٌ    مج ٌ ٘ذح حدلزٌِ أْ تىـ ْ،   اٌـ   » ورقفـىا دـذاو اثـٍ اإلَغـب

   وخدلض ق ٍٍى ؽٍش يحثّخك رٕخ كضذ وٍـنٖ، و٘ـ  تٍـوذ    06:50
أْ غلـنٔخ كضـذ لٍزـٗ    و ٕخ كذ حٌؾالس وحٌظقملفً، ألٔـٗ تغـظود   

ٍٕنِخ تؤ  ن رلنٖ و ـن و ٕخ حإلؽلخْ ححلـد وححلـخه حدلٍظـوذ حٌـذ      
وٌىٓ ِال ؿـخا حرـٓ حإلٔضـخْ، أٌَجٍيـٗ غلـن       «تٍ ك مبـ جٗ حٌَي ُ: 
   وحٌضـئحي ٘ـ  و وٌـه، أتوـخ     8:08اٌـ   » حإلؽلخْ ٍٍى حألهؿ

حٌمخهة حٌَزتز، وؾ ص حٌَـملتش ٍٍـى حألرـ حد وِؾـخر لٕخ طىـخي      
 طٕنفت   

يـىد اثـٍ   وِٓ أل ى وأٍّك حألِؼٍش حٌَّ لـنِوخ حدلضـ ق ٍـٓ    
 «حدلؼـً حٌـذ  لخٌـٗ:    اإلَغبٌ انفذاةٍ واخلالصٍ ثـنٌ وادـذ،   

تنٍذ آتش وال ُطَنـى ٌـٗ آتـش    وفبع  وؤؿخد ولخي ذلُ: ؿ ً عملتمل 
االجي آتش ت ٔخْ حٌٕ ، ألٔٗ وّخ وخْ ت ٔخْ ن رنٓ ححلـ ص ػالػـش أتـخَ    

حإلٔضخْ ن لٍـذ حألهؿ ػالػـش أتـخَ     وػالع ٌ خٍي، ٘ىذح تى ْ حرٓ
   وعملف ٘ذح حدلؼـً ؿٍ ـً ٌٍغختـش،    21و01:05اِض » وػالع ٌ خٍي

وٌىٓ ٌألص  حٌغنتن حٔغغً حدلفضـملوْ رخٌؼالػـش حألتـخَ وحٌـؼالع     
حٌٍ خو، و٘د ٍٍى ٘خِظ حدلؼً  وٌىٓ ٌ ذل حدلؼـً خنـري، ألْ ت ٔـخْ    

ـ   ص وحكـن وال  ٍـه   أٌمخٖ حٌزللخهس ن حٌزلمل رخٍظزخهٖ أٔٗ خرٌي  أْ ؽل
حٌضف ٕش وٍوخ  وظل تً حهلل ِ ص ت ٔخْ ا  صلـخس ٍي ّـش ٌـٗ، ُتَظـرب     
حبن ذحطٗ َِـزس حدلَـزحص، مث وخٔض صلخطـٗ وك خطـٗ خالؽـخك أل٘ـً     
ٔ ٕ ى حٌذتٓ طخر ح مبٕخيحطٗ  ٘ىذح وخْ دتخِـخك ِـٌ صـٕونهؤ هإصـخا     
حٌىوٕش، واٍالهنُ أٔٗ خرٌي أْ ؽلـ ص وحكـن ٍـٓ حألِـش وال  ٍـه      
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   وٌىـٓ دتجيـض ن   21:00حألِش وٍوخ، وـنوَ ٖ ا  حدلـ ص اتـ     
حدلض ق ٔفش َِـزس ت ٔخْ، اذ ألخَ حهلل حدلضـ ق ِـٓ حدلـ ص ربٍــخ      
ـلن حهلل حب خطٗ، وؽـخه ِ طـٗ وـنحال ٌٍَـخ ، وك خطـٗ       تف ق حٌَمً وظّ

 خالؽخك ٌٗ  
، حهطفَـض حهطفخٍـخك رل ـنحك ٌٍغختـش،     “حرٓ حإلٔضخْ”ووٕخ عوؾ ش 

ً حدل ص رملوف حهلل حٌـذ  و ـٗ  ورضـزذ لنحصـظٗ حٌفخثمـش      ألٔٗ ؽخه
جي و ٗ ًِا حٌال٘ ص،   تمـ ن ٍٍ ـٗ حدلـ صك     ولنحصش ؿضنٖ حٌذ  ك
رً اْ حرٓ حإلٔضخْ ؽملً حدل ص مب طٗ وأرخي رخٌم خِـش صـٍنخٔٗ، ال ٍـٓ    
ٔفضٗ وٍٓ ؿضنٖ ومل، رً وٍٓ وـً حٌزغـملتش حٌـَّ وـنح٘خ مب طـٗ      

 وأك خ٘خ حب خطٗ 
٘   حٌذ  لؾنٖ حدلض ق ِٓ ٘ـذح حدلؼـً، تظلـ ي    هبذح حٌغملف حٌال

حدلؼً ِٓ رلملي طغز ٗ تغ رٗ حٌقـَ  وحإلهبـخَ، ا  كم مـش ال٘ ط ـش     
ِق جش جتًَ ِٓ ِ ص حدلض ق أٍٍى ؽـ هس ٌٍفـنحا، ول خِظـٗ أٍيـُ     
ل س رلنِّيس ٌٍل خسك و ؤخـذ حرـٓ حإلٔضـخْ مبمظقـخٖ ٌمـذ حٌفـخي        

 وحدلوٍرؼ رآْ وحكن  
ٌْ أْ تمظـٕؼ ت ٔـخْ و٘ـ  ن رخمٕـٗ     ووّخ أْ ححل ص   تضـظ  ِن

وتٍظوّٗك رً وخْ ن رنٕٗ وخٌ ؿ َش، ٘ىذح ؽـخه حرـٓ حإلٔضـخْ ن    
حذلخوتـش، وٍُ طضظنٌ أْ ُطنزـك ٍٍ ٗ وخ٘ـخ، وال لـنهص أْ ُطّضـه    
رٗك ألٔٗ أتش ل س ٌٍّ ص ٍٍى ححمل د وؽـخكذ ححل ـخس  وىّـخ لـذف     

ـ   ٓ حإلٔضـخْ  ححل ص ت ٔخْ ِٓ رنٕٗ ِظقـملحك، ٘ىذح لذوض حذلخوتـش حر
 رَن أْ أؽخهبخ حٌَخه وحالهنزحَ 

أِخ حجل ً حٌفخصك حٌغملتمل رغزٗ أً٘ ٔ ٕ ى، وضـ يً تٕظيـمل حٌظ رـش    
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 مبٕخيحس حدلض ق وحإلصل ً 
و   ٘ـد صـخهص ِـٌ     َبو اثٍ اإلَغبٌ وتَند حدلض ق ؽ هس 

حٌظالِ ذ مبًا حدلضملس، وحدلض ق تٍَرُ وً ت َ ؿنتـنحك، وتفـه ِغـخٌ ك    
، وتضىذ ِٓ تٕز ً زلزظٗ ٌ غملد ححملزـ ْ ِـخا ححل ـخس    ححلمخثك حإلذل ش

رلخٔخك، وحإلؽلخْ تظل ي ن رن ْ حٌظالِ ذ ا  تٕـخر ٌ أهنـخه ك ـش  ٌمـن     
َُملس حٌذ  دتظن أتخِـٗ رخِظـنحي أتـخَ     ؽ له حدلض ق أتخَ حرٓ حإلٔضخْ رخٌ
حٌَملتش و٘  َِوُك وٌىٓ ك ّٕـخ ُتملووـٌ حٌَـملتش، ك ٕجـذ تؾـ َ      

و ح ت ِخك ِٓ أتخَ والثـُ كـذ حٌَـملتش    آٖ    حٌظالِ ذ وتَ يوْ ٌ غظ
ْٓ تَن ٕخو    وؤتخَ حرٓ حإلٔضخْ ن ٔيمل حدلضـ ق ٘ـد أتـخَ جتضفـن      ِن
حالرٓ حٌ ك ن ححملزـ د ِـٌ أكزخثـٗ وخخؽـظٗ حٌـذتٓ أكزـوُ ا        

 حدلٕظوى  
 صىسح اثٍ اإلَغبٌ َىو رلُئـّ:

حدلض ق تغزِّٗ ت َ رلدا حرٓ حإلٔضخْ، ر ـ َ رلـدا حٌن وـخْ رغظـش     
ِّ حٌَـخ      ٌ ْٓ وخْ خخهؽ حٌف ٍ ه، حٌذتٓ وـخٔ ح ِغـغ ٌ  هبـ ِن ُ وٍه 

حصـوملوح اذحك ألٔىـُ ال طٍَّـ ْ ن أتـش صـخٍش تـؤ         «وعو ح ُ: 
    ٌذٌه و ٔ ح أٔظُ أتقخك ِضظَنتٓ ألٔـٗ ن صـخٍش ال طيٕـ ْ    سثكى
  22و25:52اِض » اثٍ اإلَغبٌ تؤ  

  “بٌاثٍ اإلَغ”ور   ،“سثكى”وحفق ٕ٘خ حٌظنخرك ر  
ألٔـٗ ال تملتـن    » حصـوملوح  «وحدلض ق ٕ٘خ تضزك وتظملؿى وتظ صـً  

أْ طى ْ ؽ هس حرٓ حإلٔضخْ سل فش أو ِزٍـش ٌٕخ، ألٔـٗ ٘ـ  ححلز ـذ    
وتىملٖ أْ تى ْ ِىملو٘خك، ذلـذح تظ صـً كـال طيـً ؽـ هس حرـٓ       
حإلٔضخْ ن لٍ رٕخ كٍ س، وحٔظيـخهٖ وخٔظيـخه حٌَـذحهى ححلى ّـخص،     
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ٓل، صخ٘ ٓل حتض أتنتو ملحص رخصـظَنحي حليـش حٌظضـز ق وحذلظـخف:      تظو
  “حٌَملتش ألزً”

وال ؼلفى ٍٍ ه، أتوخ حٌمخهة ححلز ذ حٌٍز ـذ، أْ حدلضـ ق ك ّٕـخ    
تم ي ٕ٘خ ٍٓ ت َ رلدا حرـٓ حإلٔضـخْ، ووـ  تـظىٍُ ٍـٓ ٔفضـٗ        
وخدلض ق تظ ق أْ تظملحاى ن وصل زلزِّ ـٗ وَـملتش كم مـد ؼلنـ      

ُِلزِّ ٗ  وخٌَملتش ال ت ؾزق ٍملتضـخك اْ   طىـٓ ٌـٗ    كزفٗ ومجخٌٗ لٍ د 
 ٍملوٌس أ  ٍذحهى صخ٘ملحٌص 

وخدلض ق لٍك ٍٍ ٕخ، تضؤي ٍٓ اؽلخٕٔخ كال اذح ؿـخا تظّــن وصـل    
ُِٕظيملتـٗ  و٘ـ      لنتض ٗ، وتضؤي ٍٓ صوملٔخ كال غلدا وصل  ٍ ـً 
هبذح وذحن تٕمً اٌ ٕخ لٍمٗ ِـٓ ؿوظٕـخ كـال ال ٔضـظو  رخٌزِـخْ،      

حٌَّمل رـخمالك، و ـؤ   ِـخْ     و ق ٌ حخلالػ ِٓ لٍ رٕخ ىٍّخك، ؤض ِّف
 ححلؾخي واذح حٌزذحه لن أوٍظوخ حٌَؾخوري 

ٍِ نؿ ؽ هس حرٓ حإلٔضـخْ حدلقـدا حٌضـّخا وٍـوخ      وحدلض ق تقٌ 
ـف      ت َ رل جٗ وصل  ٍ ً أكزخثٗ وأواليٖ وِظلم ـٗ، ؽـ هس ٌـؼن تـٕم

وـخذومل   «ٍٍى ك  غمللس ٌ ون  ححل خس وتٕوذ وً هؿـخا حإلٔضـخْ:   
َُ ٍٍ ـه    و   أخذص ومسَض، و حكفو وُطْذ، وبين اْ   طضـومل أ ل ـِن

َُ ٍٍ ـه     ، ووّـخ تمـ ي   0:0اهإ» وٍؼن وال طٍَُ أتش صـخٍش أ ل ـِن
ألٔىُ أٔـظُ طٍَّـ ْ رـخٌظلم ك أْ تـ َ حٌـملد       «ر ٌش حٌملص ي: 

  5:2طش 0ا» وٍؼن ن حٌٍ ً ٘ىذح غلدا 
وـخرٓ  اُ خـشوٌ   ألْ ٔز س يحٔ خي حٌٕ  تظقق و وـخ يوه حدلضـ لخ   

رَـن أْ أوّـً ٍٍّـٗ وك خطـٗ ٍٍـى       -ن هإتخ يحٔ خي  -خْ حإلٔض
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ا   «حألهؿ، هآٖ لخيِخك ٍٍى صلخد حٌضـّخا، وهآٖ و٘ـُ تمنِِّ ٔـٗ    
و٘  طَزري و ـٗ ألؾـى حالؿظـوخي ٌإلعـخهس ا  ح،د،      » ٍظ ك حألتخَ

 ٘ىذح:
ِِؼـً      «+  وٕض أهى ن هإى حٌٍ ً، واذح ِـٌ ُصـُلذ حٌضـّخا، 

مـنؤ حألتـخَ، وممللرـ ٖ لنحِـٗ      أطى وؿـخا ا  حٌ اثٍ إَغبٌ، 
ٍَ عهطبَبع ورلذاع ويهكىرـبع نززؼجاـذ نـّ كـم ان ـؼىة       فُأػِط

صـٍنخٔٗ صـٍنخْ أرـن  ِـخ ٌـٓ تـزوي       وا يى وا نغُخ، 
  02و::00ايح » وٍِى طٗ ِخ ال تٕمملؿ 

وٕلٓ ٌ  وفَٕخ ٘ذٖ حٌٕز س رنلخثموخ أِخَ ححلـنع حٌفٍَـد حدلٕيـ ه    
 ت ِخك ِـٓ ل خِـش حدلضـ ق، وحدلضـ ق     ِٓ حٌظالِ ذ وحدلالثىش رَن أهرَ 

ؽخٍن ن صلذ حٌضّخا، ٔضظن ٌ أْ ٔظـز  حألؽـ ي حٌنل مـش حٌـَّ     
ٍخعوخ وأعخه اٌ وخ حدلض ق مزمخك ٌٕز س يحٔ ـخي، وذٌـه وّـخ ؿـخا ن     

 صفمل حألٍّخي ر حصنش ٌ لخ حٌزغري ٘ىذح:
ـ ٗ تـخ ػـخوو ٍش      «+  حٌىالَ حألوي ااصل ً حٌمنتش ٌ لـخ  أٔغؤطـ

ثزذأ َغىع َفؼهّ وَُؼهِّـى ثـّ إا انُـىو انـزٌ     يب آٍ مج ٌ 
رَن ِـخ أوؽـى رـخٌملوف حٌمـنس حٌملصـً حٌـذتٓ       اسرفغ فُّ 

حخظخهُ٘، حٌذتٓ أهحُ٘ أتقخك ٔفضٗ ك ًّخ رربح٘  وـؼريس رَـن ِـخ    
طؤ ، و٘  تيومل ذلُ أهرَ  ت ِخك وتظىٍُ ٍـٓ حألِـ ه حدلوظؾـش    

جي حٌـملوف حٌ   مـنس  مبٍى ص حهلل    ٌىٕىُ صظٕخٌ ْ ل س ِال كـ
ٍٍ ىُ وطى ٔ ْ و عـو يحك ن أوهعـٍ ُ ون وـً حٌ و يتـش     

 وحٌضخِملس وا  ألؾى حألهؿ 
ودلب دبل ْزا اسرفغ وْى َُظشوٌ، وأخزرـّ عـذبثخ ػـٍ    
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وو ّخ وخٔ ح تغوؾ ْ ا  حٌضـّخا و٘ـ  ِٕنٍـك اذح    أػُُهى، 
ولـخال: أتوـخ حٌملؿـخي    سجالٌ دذ ودفب هبى ثهجـبط أثـُ ،   

إٌ َغـىع  طٕيـملوْ ا  حٌضـّخا،    حجلٍ ٍ  ْ، ِخ رخٌىُ وحلف 
ْزا انزٌ اسرفغ ػـُكى إا انغـًب  عـُأك ْكـزا كًـب      

  00-0:0اأً » سأَزًىِ يُطهقبع إا انغًب  
ٍٕن يحٔ ـخي صلـنٖ حمسـخك     “حرٓ حإلٔضخْ”وبذح أخذٔخ ر حلٌ وؽ  

ٌ  ”ث خصُخ مسبوَخ يثـم  حصوخط ٌ ؿ خك، أ  حمسخك ؼلظؼ  ، “اثـٍ إَغـب
ألتخَ، حٌذ  ٘ـ  طَـزري وحفـق ٍـٓ حدلضـ لخ      وتمملِّر ٖ ا  ٍظ ك حَأك 

حٌمخيَ حٌذ    تىٓ ٍٍى ِضظ ى أرٕخا حإلٔضـخْ دتخِـخك، وٌىـٓ ِؼـً     
حرـٓ  ”حرٓ أضخْ  ٌذٌه ٔملى أْ حدلضـ ق ٍٕـن حصـظونحِٗ الصـُ     

، اظلــخ تضــظونِٗ ن وفــٌ حصــوخط ٌ ؿد أ  ؼلــظؼ “حإلٔضــخْ
حٔ ـخي   مبضظمزً ك خس حدلض ق رخٌنهؿش حألو  وّخ ٘  ِٓ وحلـٌ ٔزـ س ي  

وو  تضظونِٗ ٌٍظَزري ٍّخ صـ ـ  ٖ ِـٓ ح،الَ وحٌؾـٍذ وحدلـ ص     
رخٍظزخهٖ أٔٗ لن أخٍى ذحطٗ وبٌٗ وؽخه ِؼً حرـٓ أضـخْ رـً وٍزـن:     

نكُّ أخهً َفغّ تخزاع صىسح ػجـذ صـبةشاع يف ِشـجّ انُـبط، وإر     »
ُوجذ يف اذلُئخ كإَغبٌ، وضغ َفغّ وأطـبع دـىت ادلـىد، يـىد     

   8و5::ان « انصهُت
صظٍَّٗ ٍٕن ؽَ يٖ وؿٍ صٗ ٍـٓ ؽلـ  ح،د، ووـذٌه ن    وّخ ح

ـلن وحدل يفجيمل:  عـى  َـأك يف رلـذ أثُـّ     وبْ حرٓ حإلٔضخْ  «رل جٗ حدلّ
اِـض  » ٌِ ِالثىظٗ، وك ٕجذ غلـخ   وـً وحكـن كضـذ ٍٍّـٗ     

ثـبهلل كـأة نـّ،     “اثٍ اإلَغبٌ”وَُالدظ ُْب سثط نقت    06::5
ـ     ظؼ رخٌنتٕ ٔـش  عؤٔٗ عؤْ حرٓ حهلل رىً وفـ ف، وذٌـه و ّـخ ؼل
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 حدلزَِش أْ طى ْ 
ٓل حدلض ق وخْ تضظونَ ٌمذ  ْ ”وٌى حبىّـش رخٌغـش     “حرٓ حإلٔضـخ

حٔظـوملٖ حدلضـ ق أالجي   ادلغـُخ،  وَٕنِخ لخي رنملس رخإلذلخَ: أٔـض ٘ـ    
 -تم ي ذٌه ألكن، مث أصملً حدلض ق وأٍنى ؽـ هس كم م ـش ٌٕفضـٗ    

ؤضـزوخ الرـٓ    - طظٕخىف وٍ ًّخ ٌِ ِخ تظ لَٗ حٌ و ي ن حدلضـ لخ حٌمـخيَ  
 حإلٔضخْ، و٘  ن فّريٖ تمؾن هبخ ٔفضٗ ٘ :

وؤؿخد رنملس ولخي ٌٗ: أٔض حدلضـ ق، وخٔظـوملُ٘ احدلضـ ق      «+ 
اثـٍ اإلَغـبٌ   ود ال تم ٌ ح ألكن ٍٕٗ  وحرظـنأ تٍَرّوـُ أْ   

تٕزغد أْ تظؤ  وؼريحك وُتملوـ ِـٓ حٌغـ  م وهإصـخا حٌىوٕـش     
لـخي حٌمـ ي ٍالٔ ـش     وحٌىظزش، وُتمظً، ورَن ػالػش أتخَ تم َ  و

وؤخذٖ رنملس اٌ ٗ وحرظنأ تٕظـوملٖ اتٕظـومل حدلضـ ق   وخٌظفـض     
وأرؾمل طالِ ذٖ، وخٔظومل رنملس لخثالك: حذ٘ذ ٍـ  تـخ عـ نخْ    

  00-51:8اِمل » ألٔه ال  ظُ مبخ هلل ٌىٓ مبخ ٌٍٕخس 
وحٌذ  ال تَملف يلش حٌىالَ، تيومل ٘ـذح حٌىـالَ ٍٕـنٖ وٍغـز      

ى أٔـٗ أؽـزق َِملووـخك دتخِـخك أٔـٗ      وٌىٓ ححلم مش أْ حدلض ق دلـخ هأ 
ٍٕن طالِ ذٖ، أهحي أْ ؼلفد ٘ذٖ ححلم مـش كـال ال ؽلضـىوخ     “ادلغُخ”

حٌ و ي وتم ٌ ْ أٗ تٕخي  رٕفضٗ أٔـٗ حدلضـ لخ  وَِـملوف أْ حدلضـ لخ     
ٍٕن حٌ و ي تؤ  وٍّه ٌ ز ن أٍنحا حٌ و ي وُتلـخهد ٍٕـوُ، ورخٌظـخو    

ي ٍٍ ٗ أٔـٗ ُتَـخي  رـ المش    ُتمخوَ هوِخ وحٌم ؾمل، وٕ٘خ تؤخذ٘خ حٌ و 
 وؼخثمل، ورذٌه ؽلىٓ طمنؽلٗ ٌٍّلخوّش ٌ ظوٍؾ ح ِٕٗ 

وحفق ٕ٘خ أْ حدلض ق هفد رً وُصـملل ن ٔفضـٗ أْ طالِ ـذٖ لـن     
، وٌىٕٗ أصملً ٌىـد تٕفـد أْ تىـ ْ    “حدلض ق”حصظٍَٕ ح كم مظٗ أٔٗ 



 - 14 -  

ّلـخ      ٘  حدلض لخ حدلٍه ححملخهد حٌذ  صُ َخي  هوِـخ، وخرظـنأ تىغـ  ٍ
َزأمل كثرياع وَُشف  يـٍ ان ـُىر وساعـب  انكهُـخ     »ٌٗ: ص لنع 

و٘ذح أِمل ِضظل ً أْ ػلنع دلضـ لخ حٌ وـ ي  وـبْ    «  وانكزجخ وَُقزم
مسَٗ حٌ و ي تم ي ذٌه، تنّجٕ ْ أٔـٗ ال ُتٕـخي  رٕفضـٗ ِضـ لخ، ون     
ٔفش حٌ لض تى ْ لن أوفـق ٌظالِ ـذٖ ِضـظمزً آالِـٗ ححلم م ـش      

هذ اجلذَذ، محـم اهلل انـزٌ َشفـغ    يغُخ انؼوبٔضخْ وِ طٗ رخٍظزخهٖ 
 خطبَب انؼبمل 

ْ  ”وٕ٘خ توّٕخ أْ ٔ فِّق ٌٍمـخهة أعل ـش    وٍمـذ   “حرـٓ حإلٔضـخ
ٌٍّض ق تضظونِٗ حبىّش رخٌغش ٌُ وفد و ٗ ٔفضٗ ٍـٓ ىٕـ ْ حٌ وـ ي    
أٔٗ حدلض لخ حٌمخيَ ٌظلملتمل اصملحث ً ِـٓ حٌملوِـخْ، ون ٔفـش حٌ لـض     

ِـٗ وِ طـٗ مث ل خِظـٗ،    ِضظمزً آال “حرٓ حإلٔضخْ”ت لرٌ ٍٍى عوؾ ش 
ٌ ”ثهقت ِغريحك رذٌه ا  ٔفضٗ  و٘ىذح  أجنـض ادلغـُخ    “اثٍ اإلَغـب

ْذفني: ا ول أَّ غطًَّ َفغّ ػٍ ػُىٌ إعـشاةُم يـٍ أٌ بغـجىِ    
ادلغُاب، وانثبين أَّ اعزؼهٍ دقُقخ َفغّ كًغـُخ اهلل نزاليُـزِ ثـنٌ    

 وادذ 
ـ  وٍٍى حٌمخهة أْ تٕظزٗ،  زا انهقـت   ٌ انزاليُز مل َذػىِ دـط هب

وال ِملس وحكنس، وٌىـٓ حدلضـ ق ٘ـ  حٌـذ  وـخْ       “اثٍ اإلَغبٌ”
تضظونِٗ رٕ ً خؾ ؽد، ألْ ٌمذ حرٓ حإلٔضـخْ ػل مـٗ حٌغّـ ؿ    
وّخ أٔٗ طَزري ٍخَ أ خملو  وخْ ِٓ حٌؾَذ ؿـنحك ٍٍـى حٌظالِ ـذ أْ    

 تٍّل ح ِملحِد حدلض ق ِٓ حصظونحِٗ 
ـ   ّ ػـٍ  وادلغُخ كبٌ َشربح إا نقت اثٍ اإلَغبٌ نُخفـٍ الْىر

حٌَّ حٔنّضض َِخدلوخ حٌملوك ـش، كـال اْ حجلّـٌ صـؤٌٗ     أفهبو انُهىد 
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ضلٓ مسَٕخ ِٓ حٌٕخِ س أْ حدلضـ ق تزمـى ا  حألرـن، وى ـ       «ِملس: 
ٍِ ْـى ْـزا اثـٍ     طم ي أٔض أٔٗ تٕزغد أْ تملطفٌ حرٓ حإلٔضـخْو   َيـ

   وٕ٘خ تظقق  أْ حٌ و ي ووّـ ح أٔـٗ تغـري    02:05ات  » اإلَغبٌ؟
ٖ حدلض ق سلظف ـخك ن ٌمـذ حرـٓ حإلٔضـخْ، و٘ىـذح      ا  ٔفضٗ رخٍظزخه

أهحيوح أْ تظز لٕ ح ِٕٗ ٍاللظٗ رخدلض لخ وحرٓ حإلٔضـخْ  وىـخْ هيفٖ ٘خيوـخك    
حٌٕ ه َِىُ  ِخٔخك لٍ الك رَـن، وضـريوح ِـخ يحَ     «ضل  اكملحؿوُ رم ٌٗ: 

 ، ِ فـلخك رـذٌه   02:05اتـ   » ٌىُ حٌٕ ه ٌجال ُتنهوىُ حٌيـالَ 
ْٓ ٘  وُ٘ تَ غـ ْ ن ىـالَ حجلوخٌـش،     أهنُ ٍزؼخك تملتنوْ أْ ِن تَملو ٖ 

ٍِ َغري يف انُىس؛  ًَ ْٓ تضـري     َّ ْى انُىس احلقُقٍ، ونكٍ ِن ّنـ أِـخ ٌِ
ُِلظنـزـخك، وّـخ عـون ؤـخيى       ن حٌيالَ، وخدلض ق كظّخك تزمى اذلـخك 

 كمخك أٔض اٌٗ زلظـذ تخ اٌٗ اصـملحث ً حدلوٍرـؼ   «اعَ خا حٌٕ  رخٌٕز س: 

حإلٔضخْ ٘ـ  ححلــخد حٌـذ  وـخْ ؼلظفـد         وخرٓ 02:22ااط »
 وهحاٖ حدلض ق كال ال تنهوٗ حٌذتٓ تزغق ْ حٌٕ ه ححلم مد 

وٌىٓ حدلض ق أوجين خلخؽظٗ أهنُ كظّخك ص َملو ٔٗ ك ّٕخ تملطفـٌ أِـخَ   
يىت سفؼزى اثٍ اإلَغبٌ دُُئـز   «أٍ ٕوُ ٍٍى حٌؾٍ ذ وِخ رَن حٌؾٍ ذ 

تئتنٖ ر ٌش حٌملص ي    و٘ذح 58:8ات  » gè e„mi™رفهًىٌ إين أَب ْى 
رؼُاٍ اثٍ اهلل ثقىح يٍ جهخ سوح انقذاعـخ ثبنقُبيـخ يـٍ    »لخثالك أٗ: 
  0:0اهو « ا يىاد 

ػالدـخ  و غملكوخ حدلض ق أهنـخ ٘ـد   ثبهلل،  “اثٍ اإلَغبٌ”أيب ػالدخ 
ٌـ ش أكـن ؽـَن ا  حٌضـّخا االجي      «٘ىذح: ادلغُخ ػُُهب ثبهلل اِة 

اتـ   » نـزٌ ْـى يف انغـًب     اثٍ اإلَغبٌ احٌذ  ٔزي ِٓ حٌضّخا، 
00:0   
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ووذٌه اعخهس حدلض ق وخٔض وحفلش ٍـٓ ٍاللـش حرـٓ حإلٔضـخْ     
ألٔٗ وّخ أْ ح،د ٌـٗ ك ـخس ن ذحطـٗ،     «رًَّ حدلض ق ونتلخْ ٘ىذح: 

وذٌه أٍنى حالرٓ أتقـخك أْ طىـ ْ ٌـٗ ك ـخس ن ذحطـٗ، وأٍنـخٖ       
  :5و56:2ات  » أٌ َذٍَ أَضبع  َّ اثٍ اإلَغبٌ صٍنخٔخك 
هرل حدلض ق ر  هصخٌظٗ ٍٍى حألهؿ رخٍظزـخهٖ حرـٓ حإلٔضـخْ     وٕ٘خ

 رملصخٌظٗ حٌمخيِش رخٍظزخهٖ حدلض ق 
ٍٍى حٌظـ ح   وحٌظضـخو  ِـٌ     “اثٍ اإلَغبٌ”و٘ىذح غلدا ٌمذ 

رخٌظّخَ، ص حا ن ٔزوٌٗ ِٓ حٌضـّخا أو ؽـَ يٖ أو وؿـ يٖ     “اثٍ اهلل”
حرـٓ حإلٔضـخْ احٌـذ  ٍٍـى      «ٍٍى حألهؿ ووؿـ يٖ ن حٌضـّخا   

  00:0ات  » هؿ  حٌذ  ٘  ن حٌضّخا حأل
 وأيب دلبرا اختز ادلغُخ نقت اثٍ اإلَغبٌ فًُب خيصُُّب حنٍ؟

وخدلض ق رخختخذٖ ٌمذ حرٓ حإلٔضخْ، ت فق ٍٍّ خك ورؾـ هس كظّ ـش   
، وثني اهلل أثُـّ كًُـىر    “اثٍ اإلَغبٌ”كًًثم نهج شَخ حٌَاللش ر ٕٗ 

زذذح يف االثٍ يـٍ حنـى اهلل   أػهً دلب رُزهٍ إنُّ اإلَغبَُخ ادلخزبسح وادل
وخدلض ق ػلًّ حٌزغملتش حدلفنتلش ن حٌضّخا وؽلؼٍوخ وملأس أِخَ ح،د  اِة  

ُْب َفذَهب ثبػزجبسِ ادلغُخ، وُْبك ميجِّذْب كإثٍ اإلَغبٌ أيـبو اِة   
فبثٍ اهلل يف صىسرّ ا صنُخ، َضل يٍ انغًب  كإثٍ اإلَغبٌ نُجًـغ يف  

هبب إا انغًب ، نزُبل يرياثهب يف يرياثّ شخصّ انج شَخ ادلخزبسح وَصؼذ 
 كإثٍ اهلل، ورقف فُّ أيبو اهلل يقذاعخ وثال نىو رغجِّذّ إا ا ثذ:

ِزخهن حهلل أر  هرٕخ تض ً حدلض ق حٌذ  رخهوٕخ رىً رملوش هوك ش  «+ 
اخزبسَب فُّ دجم رأعـُظ انؼـبمل   ن حٌضّخوتخص ن حدلض ق وّخ 

اذ صزك وَ لٕٕـخ ٌٍظـز    احملجخ، نُكىٌ دذَغني وثال نىو دذايّ يف 
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كضـذ ِضـملس ِغ جظٗ دلنف  -ٌٕفضـٗ  -ر ضـ ً حدلضـ ق 
  6-0:0اأف » رلن َّٔظٗ حٌَّ أَُٔ هبخ ٍٍ ٕخ ن ححملز د 

حٌَّ ُتَٕ وـخ حدلضـ ق ِـٓ ٌمزـٗ       0اوِٓ ٕ٘خ طيومل ِنى حٌغّ ٌ ش
َىجذ حنٍ ادلـميُني ادلفـذَني يف ْـزا انهقـت     ، اذ “حرٓ حإلٔضخْ”

ٌ  ”صصبرّ ويف صًُى ػالدزّ ثبهلل اِة  فــ  ثكم سل  “اثـٍ اإلَغـب
وـملأس ذلـخ، و٘ـد    ْى ادلغُخ اثٍ اهلل دبيالع انج ـشَخ يف كُبَـّ   

ألخِٕخ َِـٗ وأوؿٍوضنـٕخ َِـٗ ن     «ؿضنٖ، وِٕوخ ٔفوُ ؤَد دتخِخك َِىن 
ــّخوتخص ــبٌ”   و 1:5اأف » حٌض ــٍ اإلَغ ــى  “اث ــٍ اهلل ”ْ اث

ْ  ”   وـ اظلخ ٍٍى ِضظ ى حٌزٕ  هلل!!! “وحنٍ ، ٌمـذ  “حرـٓ حإلٔضـخ
حدلض ق حٌذ  ػلًّ ٌٕخ أٍّخق ٍم نس حٌفنحا وحخلـالػ رـنوْ عـملف      
ِٓ أؿً ٘ذح ت فق ر ٌش حٌملصـ ي ن هصـخٌظٗ ا  أ٘ـً أوضـش،     

 ٘ىذح: “حرٓ حإلٔضخْ”و   أخذ حدلض ق ٌمذ 
حٌذ  ٔزي ٘  حٌذ  ؽَن أتقخك و ق مج ـٌ حٌضـّ حص ٌـ ّأل     «+ 

 ًٌَّ حخلنِش ٌزٕ خْ ؿضن حدلض ق حٌىً    ألؿً طىّ ً حٌمنتض 
إَغبٌ ”ا  أْ ٕٔظود مج َٕخ ا  وكنحٔ ش حإلؽلخْ وَِملوش حرٓ حهلل ا  

ؽخيل  ن ححملزش ّٕٔ  ن     “دُبط دبيخ يم  ادلغُخ”ا  ، “كبيم
وً عدا ا  ذحن حٌذ  ٘  حٌملأس: حدلض ق  حٌذ  و ٗ وً حجلضـن  

  06-01:2اأف » ِملوزخك َِخك 
، هأٌس وؿضـٌن َِـخك  ون ِزِـ ه    “حرٓ حإلٔضخْ”ق ٘ذح ٘  حدلض 

  حٌذ  طضظغون رٗ حٌىٕ ضـش يحثّـخك ٍٍـى وكـن خ حجل ٘ملتـش      81ا

                                                           
  510-511، ػ “حدلنخً ٌغملف اصل ً حٌمنتش ت كٕخ”  هحؿٌ: 0ا
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 : 5ارخدلض ق حرٓ حهلل، طيومل ِالِق حرٓ حإلٔضخْ
ِنشك ِٓ ِؾمل ٔنموٍ ضن    ِنلْص ل ْقزخهنخ ا  حٌزلـمل وا  حٌٕـومل    «+  وومْل

     تخ اٌٗ حجلٕ ي 2:02ت  “أٔخ حٌىملِش وأٔظُ حألغؾخْ”وملوٍوخ ا
ٌْ ِٓ حٌضّخا، وحٔيمل، وطَولن ٘ذٖ حٌىملِشك وحٌغـملس   ٓل، حمجيٍ َن حْهؿ

ُٗ ؽل ٕه، و اثٍ حٌذ  حخظملطٗ ٌٕفضه    وٍٍى  “االثٍ”حٌذ  غوملنصنْظ
حٌذ  حخظملطٗ ٌٕفضه، وال ٔملطنل ٍٕـه  أوْك  ٕنـخ وٕـنٍ     اإلَغبٌ 

 » رخمسه  تخهد اٌٗ حجلٕ ي أهؿَٕخ، أؤ مْل ر ؿوه وٕوٍؼ
ٕ٘خ طزخيي حألٌمخد ِظضـخٍو، و٘ـد  ـنف مج َوـخ ا  وكـنس      

رؾـ هطٗ  اثـٍ اإلَغـبٌ   ٌ ٕغـؤ  شـؼجّ،  حٌَّ ٘د ثبنكشيخ  “االثٍ”
 حٌغخٍِش: حرٓ حهلل، وحرٓ حإلٔضخْ َِخك 

وُطَظرب ٘ذٖ حٌٕز س ِملوز حٔظزخٖ ل   عنل وىمل حدلض ق ٌنى ٔفضٗ وَـالك:  
حخلخػ حألغؾـخْ ن   شؼجّ، أ  “أٔخ حٌىملِش ححلم م ش، وأٔظُ حألغؾخْ”

ا غصبٌ ادلزذذح ثبنكشيخ إالَّ أهنب انكشيخ أَضـبع   حٌىملِش  وٕ٘خ ال ُطفوُ 
و٘ىذح تملى حدلض ق ٔفضٗ ِظلنحك رغَزٗ ححتخيحك كم م خك، ألٔـٗ اْ وخٔـض   
وملِش حدلض ق ٘د حٌىملِش ححلم م ش، وؤغؾخهنخ ٘د حألغؾخْ ححلم م ش  ووٕـخ  

حدلض ق وعَزٗ أ  حٌىٕ ضـش وكـنس   حالحتخي ححتخي كم مد تٕظود ا  هإتش 
ودـذح  ٌ َزِّمل ٍٓ  “حرٓ حإلٔضخْ”ذلذح تؤ  ٌمذ   “أَب ادلغُخ”وحكنس: 

ػًُقخ سثطذ ادلغُخ ث ؼجّ ادلفذٌ كب غصبٌ احلقُقُـخ يف انكشيـخ   
وِٓ ٕ٘خ غلدا حٌظَزري حٌضملِّ  حٌذ  ت كِّن ر  حدلض ق وحدلـئِٕ   احلقُقُخ، 

 رؾ هس صملِّتش ِو زش:
اثـٍ  ”رأكهىا جغذ ُ تض ً ححلكل ححلكل أل ي ٌىُ: اْ   ومخي ذل «+ 

                                                           

  5:0-5:0، ػ “نخً ٌغملف اصل ً حٌمنتش ت كٕخحدل”  هحؿٌ: 5ا
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  20:6ات  » وٍ ش ٌىُ ك خس و ىُ ور شثىا ديّ  “اإلَغبٌ
ٕ٘خ تىغ  حدلض ق ٍّك صملتخْ مز َظٗ حإلذل ـش وىملِـش كم م ـش    
ن حألغؾخْ ححلم م ش ٌظؾزق ٘د وحٌىملِـش، وملِـش وحكـنس كم م ـش      

ْٓ تؤوً ؿض «و حي حٌم ي ط ف لخك ٘ىذح:  ن  وتغـملد يِـد وٍـٗ    ِن
   أ  طضـمل  ك ـخس حدلضـ ق رضـملتخْ     22:6اتـ   » ك ـخس أرنتـش  

حٌَؾخهس، أ  حٌنَ، ِٓ حألؽً ا  حٌفـملً رضـملن ال ُتٕنـك رـٗ  وـبْ      
ً     «وخٔض حٌىملِش كم م ش كمخك، أ  اذل ش وأ ٌ ش، ؽـخه   ؿضـن  ِؤوـ

أ  أ و ٘ ، تضـّ  وتظٕـزلٖ ٍـٓ حدليوـمل      » كك ، ويِد ِغملٌد كك 
ذح صنملنص حٌَؾخهس، أ  حٌـنَ، ِـٓ حألؽـً ا  حٌفـملً،     وحٌغىً  وب

ْٓ تؤوـً ؿضـن       «تؼزض حٌفملً ػز طخك كم م خك غري لخرً ٌإلٔفؾخي:  ِنـ
اتـ   » اححلك  وتغملد يِد اححلك ، تؼزض نجي اححلك ، وأٔخ أػزـض و ـٗ  

ْٓ تؤوٍ  وو  ػل خ يب  « ، 22:6 ّن   6::2ات  » و
ٌ كـإثٍ اإل ”ٕ٘خ تضظـٍد حدلض ق كم مش ٔفضـٗ   يـزثىدبع   “َغـب

 “كىنًُـخ زلجـخ  ”ػهً يزثخ اهلل انُبط  انغًبةٍ، وُيهـّذي نهؼـبمل   
ْٓ حعظوى زلزش حهلل ٌُ لضذ ِـٓ ححملزـ ر   ٘ىـذح     ِن ِو لؤس إلمَخَ وً 
ْٓ تؤوـً     ِنـ أكذ حهلل حٌَخ  كال رذي حرٕٗ حٌ ك ن ٌىد ال توٍه وـً 

ٌمن أكـز ، أكـز  وأصـٍُ ذحطـٗ ألؿٍـد،       -ؿضنٖ وتغملد يِٗ 
  رٗ وال أٍ ي أٍ ظ ٌٕفضد، رً ٌٍذ  أكز  وأصـٍُ ذحطـٗ ِـٓ    ألغظذ

 أؿٍد 
ْٓ ٘  حرٓ حإلٔضخْو االجي حٌذ  أخـذ ؿضـنٔخ وأٍنخٔـخ ؿضـنٖ،      ِن

   51:02وؾخه و ٕخ وضلٓ و ٗ، و٘  ن ح،د لخثُ وضلٓ و ٗ ات  
 (3993)َىفًرب 


