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ٝسؿْ أٜٗب رشٗئخ سائؼخ . ٓ٘زؾشح ك٠ اٌُ٘بئظ ًِٜب " ًَ األؽيبء عٔيِخ ٝالٓؼخ"اُزشٗئخ اُؾٜيشح 

.  ٝأعزٔزغ ثٜب ئال أٜٗب رشعْ فٞسح ؿيش فؾيؾخ ُِؼبُْ 

 

كغزشٟ " أعزشاُيب"ئرا اعزيؼذ إٔ رأر٠ ٓؼ٠ ئ٠ُ اُـبثبد االعزٞائيخ أُييشح ك٠ أهق٠ ؽٔبٍ 

ئرا ُٔغذ أٝساهٜب ٓغشد ُٔغخ خليلخ كغززِو٠ ُذؿخ ٓإُٔخ هذ رذّٝ ػذح , ؽغشح رِذؽ ُذؿخ ٓٔيزخ 

رخيَ أٗي ُُذؿذ ٖٓ ٛزٙ اُؾغشح اآلٕ كغزغذ ٗلغي ٗبصاًل ٓغشًػب ألعلَ اُزِخ  ٝأٗذ ك٠ . ع٘ٞاد 

" أعزشاُيب"ئرا ُذؿزي ؽغشح ٖٓ أؽغبس . ؽذح األُْ ؽز٠ رقَ ُِٔؾيو اُوشيت ُزـغَ رساػي 

ريِغ صاؽًلب ٖٓ أُؾيو ٝرزضؽِن ك٠ عذٍٝ . االعزٞائيخ أُٔيزخ كوذ رٔٞد خالٍ صٞإ ٓؼذٝدح 

ًَ األؽيبء "ٓيبٙ ػزثخ ٝػ٘ذٓب رغذ ٗلغي ثيٖ ك٠ٌ رٔغبػ ٓلزشط رجذأ ك٠ ؿ٘بء رِي اُزشٗئخ 

" . عٔيِخ ٝالٓؼخ

 

ك٠ اُؼبُْ اُٞاهؼ٠ ُيغذ ًَ األؽيبء عٔيِخ , أُيظ ًزُي ؟ أؽيبًٗب أكٌش ك٠ ئمبكخ ػذد آخش ُٜزٙ 

" . ًَ األؽيبء ٓؾٞٛخ ٝٓزؾٞسح ـ ٝاهلل ُؼٜ٘ب ًِٜب: "اُزشٗئخ يوٍٞ ٓضاًل 

 

ئٗٚ ُيظ اُؼبُْ اُزٟ . ػ٘ذٓب ي٘ظش أُإٕٓ٘ٞ ُِؼبُْ الثذ ُْٜ إٔ يلٜٔٞا أْٜٗ ي٘ظشٕٝ ئ٠ُ ػبُْ عبهو 

. ػبُْ يئٖ ٝيزأُْ ٜٝٗبيزٚ اُلغبد . ف٘ؼٚ اهلل ثَ خِوٚ كوو صْ ُؼ٘ٚ ثغجت اُخييخ 

 

ٛزٙ ٓالؽظخ عذيشح ثبألخز ك٠ االػزجبس ألٕ أؿِت أُإٓ٘يٖ اُيّٞ ال يٞفِٕٞ أُغيؾيخ اُؾويويخ 

. ئ٠ُ ؿيش أُغيؾييٖ ثغجت اُزـيشاد اُغزسيخ اُز٠ ٗبهؾ٘بٛب ك٠ اُلقَ اُغبثن 

 



 

 

 

. رخيَ ٗلغي , ٝأٗذ ٓإٖٓ , ٓقيؾجًب ؽخًقب ؿيش ٓإٖٓ ئ٠ُ األخذٝد اُؼظيْ: رأَٓ ٛزا اُشعْ 

ٝأٗذ ٝاهق ػ٠ِ ؽبكخ رُي . رٛجذ أٗب ٗلغ٠ ئ٠ُ ٛ٘بى , ٌٓبٕ عٔيَ ؽًوب ٝأُ٘بظش ًِٜب ٓذٛؾخ 

اٗظش ئ٠ُ ًَ ٛزا اُغٔبٍ , أال رشٟ كيٚ إٔ اهلل ٓؾجخ ؟ ئٗٚ ػبُْ سائغ : "األخذٝد عزوٍٞ ُقذيوي 

" . ؽًوب

 

ٓبرا روقذ ؟ كأٗب ال أسٟ ئال ثالييٖ ٖٓ األؽيبء أُيزخ : "عي٘ظش فذيوي ئُيي ٝيغبٝة هبئاًل 

اُز٠ ٓش  (اُؾلشيبد)ىجوبد ٛزا األخذٝد ِٓيئخ ثبألؽيبء أُيزخ . ٓذكٞٗخ ٝعو ىجوبد اُقخٞس 

أسٟ ؽ٠ُٞ ك٠ ًَ ٌٓبٕ ك٠ اُؼبُْ . ػِيٜب ٓالييٖ ٖٓ ع٘يٖ كيٜب ٓٞد ٝأٓشاك ٝفشاػبد 

ًٔب عٔياًل . أىلباًل رٔٞد ٝعشائْ ثؾؼخ ٝئسٛبًثب ٝؽٞادس كظيؼخ  ًٓب عغذيخ . ال أسٟ ػبُ ثَ أسٟ آال

ئٗٚ ػبُْ ال يقِؼ ُِجوبء كيٚ ئال اُوٟٞ . ئٗٚ ػبُْ ٠ِٓء ثبُلٞم٠ . ٝٓؼ٘ٞيخ ك٠ ًَ ٌٓبٕ أٗظش ئُيٚ 

ئرا ًبٕ ٓٞعًٞدا كؼاًل كالثذ أٗٚ ئُٚ . ال أسٟ ئُٚ ٓؾجخ أٝ ٗظبّ . , ألٕ اُنؼيق ُيشًَ ثبألهذاّ 

" . ؽشيش ٝثـيل

 

ئرا ٗظشد . ٖٓ خالٍ ػذعبد ٓخزِلخ  (ٝئ٠ُ اُؼبُْ)أُؾٌِخ أٗي ٝفذيوي ر٘ظشإ ئ٠ُ األخذٝد 

ًٔب ًبٓاًل ٌُٖ اإلٗغبٕ رٔشد ٝدخِذ  ئ٠ُ اُؼبُْ ٖٓ خالٍ ػذعخ ًِٔخ اهلل  عزؼشف إٔ اهلل خِن ػبُ

ٝاٗظش ئ٠ُ ٓب كؼِزٚ خييز٘ب . اُخييخ اُؼبُْ ٝثبُزب٠ُ أُٞد ٝعبءد اُِؼ٘خ ً٘زيغخ ُونبء ئُٚ ػبدٍ 

ػ٘ق مذ األىلبٍ , ػبئالد ٓٔضهخ , أٓشاك ػوِيخ , اؿزقبة , عشىبٕ هبرَ ألؽجبئ٘ب : ثبُؼبُْ 

ئٗٚ ػبُْ كظيغ ٌُٖ أُإٖٓ يؼشف أٗٚ يٞعذ ئُٚ ٓؾجخ ألٗٚ ثبُشؿْ ٖٓ ػقيبٕ اإلٗغبٕ . ئُخ ... 

. أسعَ اهلل اث٘ٚ ُئٞد ُيشدٗب ئ٠ُ خبُو٘ب 



 

ُألعق أؿِت أُغيؾييٖ ال يغزخذٕٓٞ اُؼذعبد اُقؾيؾخ ألْٜٗ رؼِٔٞا إٔ يإٓ٘ٞا ث٘ظشيخ ٓالييٖ 

ثبُشؿْ ٖٓ ئئبْٜٗ ثإٔ اهلل ٓؾجخ ئال أْٜٗ ال يؼيٕٞ . اُغ٘يٖ ٖٓ ٓٞد ٝٓؼبٗبح هجَ خِن اإلٗغبٕ 

ػ٘ذٓب يوز٘غ أُغيؾ٠ إٔ ٓقذس أُٞد . ئعبثبد ًبكيخ ٝٓو٘ؼخ ػ٠ِ رغبؤالد ؿيش أُغيؾييٖ 

. عيٌٕٞ ثبعزيبػزٚ إٔ يغبٝة " آدّ"ٝأُؼبٗبح ٛٞ عوٞه 

 

ألٕ ٓؼظْ اٌُ٘يغخ هجِذ اُزؼبُيْ اُز٠ ر٘بدٟ ث٘ظشيخ ٓالييٖ اُغ٘يٖ ٖٓ ٓٞد ٝٓؼبٗبح هجَ خِن 

! ك٠ٜ ال رِٔي ئعبثبد ٓو٘ؼخ , ٌُٖ ًِٔخ اهلل ُذيٜب ٛزٙ اإلعبثبد ـ ُٞ رذسى اٌُ٘يغخ ٛزا " آدّ"

 

ٝألٕ أُغيؾ٠ رؼِْ إٔ يإٖٓ ث٘ظشيخ ٓالييٖ اُغ٘يٖ ٖٓ ٓٞد ٝٓؼبٗبح ٝأٓشاك ٝئساهخ اُذٓبء  

كٜٞ ال يوز٘غ ثٞعٞد ئُٚ ٓؾجخ ُٖٝ يلْٜ ىجيؼخ ٛزا اإلُٚ ؽز٠ ينغ اُؼذعبد اٌُزبثيخ اُقؾيؾخ 

ٖٓ اُخِيوخ , ٓشًٝسا ثبُغوٞه صْ : اُز٠ ال رشم٠ ثبُؾٍِٞ اُٞعو ثٔب كيٜب اُزشريت اُض٠٘ٓ ُِزبسيخ 

اُقِيت ٝاُويبٓخ , ٝؽز٠ يِجظ أُغيؾ٠ ٛزٙ اُؼذعبد اُقؾيؾخ كٜٞ ُٖ يزٌٖٔ ٖٓ رلغيش ٛزا 

. ٓٞد ٝؽيبح , فؾخ ٝٓشك , كشػ ٝأُْ , ُـيش أُغيؾييٖ : اُز٘بهل اُجبدٟ ػ٠ِ اُؼبُْ 

 

ؿبًُجب ٛإالء أُغيؾييٖ ُٖ يلٜٔٞا سعبء أُإٖٓ ك٠ ٓغزوجَ عيؼٞد صبٗيخ ُؾبُخ أٌُبٍ اُز٠ ًبٕ 

ًيق يؼٞد اُؾبٍ ئ٠ُ ٓب ًبٕ ػِيٚ ٖٓ أٌُبٍ ئرا ُْ يٞعذ كيٚ ًٔبٍ ٖٓ األفَ . ػِيٜب هجَ اُخييخ 

ث٘ظشح هبرٔخ ػ٠ِ اُؾيبح ٝثبُزب٠ُ ال " يٌزلٕٞ"؟ ُٜزا ال يزٞهٕٞ ئ٠ُ اُزٛبة ئ٠ُ اُغٔبء ثَ 

يخزجشٕٝ اُلشػ اُؾويو٠ , ٓٔب يإدٟ ئ٠ُ ظٜٞس ٓغيؾييٖ كبرشيٖ ٝٓلِغيٖ سٝؽًيب ال يلٜٕٔٞ 

ٛزا ألٕ . كال ػغت إٔ يجذٝ األٓش ًٝإٔ أُغيؾيخ كوذد هٞرٜب . ٓؼ٠٘ اإلٗغيَ اُقؾيؼ 

. أُغيؾييٖ كوذٝا ٓغيؾيزْٜ اُؾويويخ اُوبئٔخ ػ٠ِ ًِٔخ اهلل اُؾ٠ 

 

, ال ثذ ُْٜ إٔ يجذأٝا " اإلؿشين"أًشس ٓشح أخشٟ إٔ أُغيؾييٖ ٝؿيش أُغيؾييٖ يلٌشٕٝ ٓضَ 

. هجَ إٔ يلٜٔٞا سعبُخ ٓؾجخ اهلل " اُيٜٞد"ك٠ اُزلٌيش ٓضَ 

 

" اُؾَ"ُ٘لٌش عًٞيب ك٠ اُؾَ , رأَٓ ثذهخ اُوِؼخ ك٠ اُقٞسح اُزبُيخ اُز٠ عٔي٘بٛب 



    

 

 

 

 

ٛزٙ ٠ٛ ٗلظ اُوِؼخ اُغبثوخ  ٌُٖ الؽظ ٛزٙ أُشح إٔ أُغيؾييٖ فٞثٞا أعِؾزْٜ ٗؾٞ أعبعبد 

ٝك٠ ٗلظ اُٞهذ يؼيذ أُغيؾيٕٞ ث٘بء هٞاػذ . اُوِؼخ اإلٗغبٗيخ ٝأعِؾزٜب ٝاُونبيب أُٜزٔخ ثٜب 

. أعبط ًِٔخ اهلل 

 

ُزا . هنبيب ٓضَ اإلعٜبك ٓب ٠ٛ ئال أػشاك ُِزـيش اُزٟ ؽذس ك٠ األعبعبد : ٓب أٝد هُٞٚ ٛٞ 

أُجبدٟء . ال يغزييغ أُشء ئػبدح اُضوبكخ ُِلغِلخ أُغيؾيخ ثٔغشد اُٜغّٞ ػ٠ِ ٛزٙ اُونبيب 

ئرا . أُغيؾيخ ال روذس ػ٠ِ اُٞهٞف ثضجبد ؽز٠ اُٜ٘بيخ ػ٠ِ األعبعبد اُخبىئخ ُ٘ظشيخ اُزيٞس 

ًبٕ ر٘بٍٝ ٛزٙ اُونبيب يوزن٠ كوو ٓؾبُٝخ عؼَ اُغيبعييٖ رـييش اُوٞاٗيٖ ثؾإٔ اإلعٜبك 

ؽز٠ ُٞ رـيشد ثؼل اُوٞاٗيٖ ُززوبسة ٓغ . ئُخ كٜزا ُٖ يليذ ػ٠ِ أُذٟ اُيٞيَ … ٝاُؾزٝر 

اُلٌش أُغيؾ٠ كٔبرا عيؾذس ُٞ عبء ٓؾشػٕٞ عذد ال يإٕٓ٘ٞ ثبُٔغيؾيخ ؟ هيًؼب عيؼيذٕٝ 

. اُوٞاٗيٖ ُٔب عجن ًٝبٗذ ػِيٚ 

 

.  ال رغزييغ رـييش ٗظبّ ٓب ٖٓ أػ٠ِ ئ٠ُ أعلَ ك٠ اُٞهذ اُزٟ يؾزبط كيٚ ئ٠ُ رـييش عزسٟ 

ٌُٖ ػ٠ِ أُذٟ . ٓؾبسثخ اُونبيب هذ يضيش اٗزجبٙ اُ٘بط ئُيٜب ٝهذ يضيش أُغبدالد ٝأُ٘بهؾبد ؽُٜٞب 

. اُيٞيَ كإ ٛزٙ أُؾبٝالد ُٖ رـيش أُغزٔغ 



 

ٓب ٛٞ اُؾَ ؟ اإلسعبُيخ اُؼظ٠ٔ ٝأعضاء ًضيشح ٖٓ اٌُزبة أُوذط ر٘قؾ٠٘ ثبُزجؾيش ثغِيبٕ 

. ثبُزجؾيش ثبإلٗغيَ ٝدػٞح اُ٘بط ُِخالؿ .. ًِٔخ اهلل 

 

ئرا اخزجش اإلٗغبٕ اُٞالدح اُغذيذح ٝأعظ أكٌبسٙ ػ٠ِ ًِٔخ اهلل ٝرج٠٘ ٝعٜخ ٗظش ٓغيؾيخ ؽويويخ 

ًِٔب كؼَ ػذد أًجش ٖٓ اُ٘بط ٛزا ًِٔب رـيشد . عيزٌٖٔ ٖٓ ريجين أكٌبسٙ ػ٠ِ اُضوبكخ اُغبئذح 

. اٌُزبة أُوذط ك٠ اُؼبُْ " ٗٞس"ٝ" ِٓؼ"اُضوبكخ ٝٛزا ٛٞ عضء ٖٓ دٝسٗب ًـ

 

:  أؽيبء 4الؽظ ٖٓ اُقٞسح اُغبثوخ أ٠ٗ هقذد إٔ أظٜش أُغيؾييٖ يلؼِٕٞ 

ال ثذ ُِٔغيؾييٖ ٖٓ هجٍٞ عِيبٕ ًِٔخ اهلل اثزذاًء ٖٓ علش . ئػبدح ث٘بء أعبط ًِٔخ اهلل  .1

اُزٌٞيٖ ٝسكل اُؾٍِٞ اُٞعو اُز٠ يزج٘بٛب ًضيش ٖٓ أُغيؾييٖ اُزيٖ يإٕٓ٘ٞ ث٘ظشيبد 

ال رغزييغ اٌُ٘يغخ ؽز٠ ثذء رـييش األعبعبد اُزٟ يوزن٠ اُشعٞع ئ٠ُ ًِٔخ . اُزيٞس 

 . اهلل ئال ئرا آٓ٘ٞا ثٌَ ٓب عبء ثٌِٔخ اهلل 

يغت ػ٠ِ اٌُ٘يغخ أيًنب رؼِيْ اُ٘بط ًيق يذاكؼٕٞ ػٖ اٌُزبة أُوذط ًٝيق يشدٕٝ      

ػ٠ِ أعئِخ أُزؾٌٌيٖ ًٝيق يوذٕٓٞ ؽِٞاًل ئيغبثيخ ئ٠ُ اُونبيب أُؼبفشح أُغزـِخ  

. ك٠ اُزؾويش ٖٓ ؽإٔ اٌُزبة أُوذط 

يؾزبط ؽؼت اهلل ئ٠ُ كْٜ اُؼوبئذ أُغيؾيخ ٝأعبعيبرٜب ًٔب ُرًشد ك٠ علش اُزٌٞيٖ ٖٝٓ 

اُنشٝسٟ إٔ يؼشف ًيق يإعظ ٛزٙ اُؼوبئذ ك٠ ؽيبرٚ ٝؽيبح أث٘بئٚ 
(1)

  . 

ػِيْٜ إٔ يلٜٔٞا إٔ ٗظشيبد . أُغيؾيٕٞ يٜبعٕٔٞ أُجبدٟء اإلٗغبٗيخ ٖٓ عزٝسٛب  .2

اُزيٞس ر٘بهل أُجبدٟء اإلُٜيخ ٝإٔ يزؼشكٞا ػ٠ِ اُجشاٛيٖ اُؼِٔيخ اُجغييخ اُز٠ رذؽل 

ٛزٙ اُ٘ظشيبد
(2)

 .  

ُٔغزخذٓخ مذْٛ  .3 كال ثذ ُْٜ اعزخذاّ ىشم ٝٝعبئَ . أُغيؾيٕٞ يؾبسثٕٞ األعِؾخ اُ

ؽذيضخ ُٔٞاعٜخ ٗظبّ اُزؼِيْ ٝاُجشآظ اُزِيلضيٞٗيخ ٝأُغالد ٝاُٞعبئَ األخشٟ 

أُغزخذٓخ ُ٘ؾش األكٌبس اُزيٞسيخ
(3)

 .  

أُغيؾيٕٞ يوبٕٝٓٞ ؽشٝس اإلعٜبك ٝاُؾزٝر اُغ٘غ٠ ٝأُٞاد اإلثبؽيخ ٝاآلكبد  .4

ٌُٖ ئرا أسدٗب ٓٞاعٜزٜب ثضجبد ػِي٘ب إٔ ٗؼشف ًيق ٗذاكغ . األخشٟ اُز٠ رقيت ٓغزٔؼ٘ب 

ػٖ ٓٞهل٘ب كال ٌٗزل٠ ثٔغشد أُؼبسمخ ألٗ٘ب ٗظٖ أٜٗب خيأ ثَ ػِي٘ب إٔ ٗلٌش ك٠ أػٔبم 

 ٛزٙ أُؾبًَ ٝٗؼشف أعجبة خيأٛب ُٝٔبرا ال يلْٜ ؿيش أُغيؾييٖ ٓٞهل٘ب 

ٜٓ٘ب
(4)

 .



 

"  اُيٜٞديخ"أٝاًل , ي٘جـ٠ ػ٠ِ اٌُ٘يغخ إٔ رلْٜ إٔ اُضوبكخ ًٌَ رـيشد رـييًشا عزسًيب ٖٓ : اُخالفخ 

ٝاُٞعبئَ اُزجؾيشيخ ال ثذ إٔ رأخز ٛزا ك٠ االػزجبس , ٝئال عزقجؼ رذسيغًيب ثذٕٝ " اإلؿشيويخ"ئ٠ُ 

. كبئذح 

 

ُٜزا ُْ رلْٜ اُزـييش اُؾبَٓ " اإلؿشين"صبًٗيب , رؾزبط اٌُ٘يغخ ٗلغٜب ألٕ رؼزشف أٜٗب أفجؾذ ٓضَ 

. اُزٟ ؽذس ك٠ اُضوبكخ ُٜٝزا أيًنب ال ي٘غؼ أُغيؾيٕٞ ك٠ اٌُشاصح ثبإلٗغيَ اُيّٞ 

 

ٌُٖٝ ً٘يغز٠ ُٜب خذٓخ ًشاصيخ ًجيشح , ٗشٟ اٌُضيشيٖ يأرٕٞ ئ٠ُ : "هذ يؼزشك اُجؼل هبئاًل 

" . فؾيؼ أٗ٘ب ال ٗوقذ أػذاًدا ؿليشح ٌُٖ ثشٗبٓظ ًشاصر٘ب ٗبعؼ ٝكؼبٍ. اُشة ًَ أعجٞع 

أػزشف إٔ ٛزا يؾذس ك٠ ً٘بئظ ًضيشح ٌُٖٝ ٓغ رُي ػِي٘ب إٔ ٗلْٜ إٔ ٛ٘بى ثؼل اُجوبيب ُِزأصيش 

ٓضاًل ٓبصاٍ ٛ٘بى ٓالييٖ ٖٓ ؿيش أُغيؾييٖ رأصشٝا " أٓشيٌب"ك٠ . أُغيؾ٠ ك٠ ػبُٔ٘ب اُـشث٠ 

 .هِياًل ثبُٔغيؾيخ ك٠ ٗؾأرْٜ 

 

ٌُٖ ك٠ ٗلظ اُٞهذ ػِي٘ب إٔ ٗذسى إٔ ٛزا األعبط أُغيؾ٠ يخزل٠ رذسيغًيب ك٠ أُذاسط ٝؽز٠ 

.  اٌُ٘بئظ 

 

يجزس اُؼذٝ ثزاس اُذٓبس اُخبفخ ثٚ , كبُيشين اآلٕ ٓلشٝػ ثأؽغبس ٝأؽغبس ٗظشيبد ػِْ  

فؾيؼ ٛ٘بى ثؼل ثوبيب ُِزأصيش أُغيؾ٠ ٌُٜ٘ب رخزل٠ ػ٠ِ . اُزيٞس ك٠ األؽيبء ٝاُغيُٞٞعيب 

كأؿِت األعيبٍ اُقـيشح رزِو٠ رؼِئٜب ٖٓ هجَ ٗظبّ رؼِي٠ٔ ٓؼبد . ٗؾٞ رذسيغ٠ يضيش اُوِن 

. ُِٔغيؾيخ 

 

ثؾخـ يغزخذّ اُجِذٝصس ك٠ ؽشس األسك ُي٘ويٜب أٝاًل ٖٓ " اٌُبسص ث٘ظشيخ اُخِيوخ"أفٞس 

ٗظشيخ اُزيٞس ٠ٛ .  األؽغبس ٝاألؽغبس ٝاُجوبيب اُز٠ ٓ٘ؼذ اُجزٝس ٖٓ ٓذ عزٝسٛب رؾذ األسك 

ٝاؽذح ٖٓ أْٛ ـ ئرا ُْ رٌٖ األْٛ ـ أؽغبس أُؼضشح اُز٠ رٔ٘غ اُ٘بط اُيّٞ ٖٓ اُغٔبع ُشعبُخ 

ٌُٖ اُؼذٝ هذ اعز٠ُٞ ػ٠ِ األسك ٝػِي٘ب أُيبُجخ . ال ثذ ٖٓ ئصاُخ ٛزا اُؾغش . اإلٗغيَ 

" . اٌُشاصح ثبُخِيوخ"ثبعزشدادٛب , ؽشس األسك ٝرغٜيض األعبط ٛزا ٛٞ أُوقٞد ثـ

 



    

   

 

ؽز٠ ُٞ ًبٗذ اُغٜٞد اُزجؾيشيخ اُؾبُيخ رؾقذ ثؼل اُضٔبس كأٗب أعزييغ إٔ أعضّ إٔ ُْ يٌٖ ٌٛزا 

 (2أػٔبٍ اُشعَ )ك٠ ٓؼظْ األؽٞاٍ كاٗ٘ب ال ٗؾقذ اُيّٞ ًٔب ؽذس ك٠ . اُؾبٍ ٓ٘ز أعيبٍ ٓنذ 

 .

 

٠ٛ اُٞعيِخ  ("اٌُشاصح ث٘ظشيخ اُخِيوخ"ٓب هجَ اٌُشاصح أٝ )٠ٌُ٘ ال أهقذ ثزُي إٔ اٌُشاصح اُشائذح 

كل٠ اٌُزبة أُوذط ٗشٟ إٔ اُشعَ ٝاُشة . اُٞؽيذح ٌُِشاصح ألٕ ٛ٘بى ٝعبئَ أخشٟ ًضيشح 

ٝٛزا ٛٞ اُوقذ , ػِي٘ب إٔ . يغٞع اعزخذٓٞا ىشم ٓخزِلخ ٌُِشاصح ُ٘ٞػيبد ٓخزِلخ ٖٓ اُجؾش 

ُيغذ " اٌُشاصح  ثبُخِيوخ. "ٗلْٜ خِليبد اُ٘بط أُز٘ٞػخ كال ٗغزخذّ ٝعيِخ ٝاؽذح ٌُِشاصح 

ًٓب ُضوبكخ  أُ٘زؾشح اُيّٞ " اإلؿشين"اُٞعيِخ اُٞؽيذح ك٠ عؼجز٘ب ٌُٜ٘ب يغت إٔ رٌٕٞ األًضش اعزخذا

ًغضء ٖٓ ثشآظ اٌُ٘يغخ اٌُشاصيخ )أػزوذ إٔ اٌُشاصح اُشائذح يغت إٔ ُرغزخذّ ػ٠ِ ٗيبم ٝاعغ . 

. ئرا أسدٗب إٔ ٗغزٔش ك٠ اُٞفٍٞ ئ٠ُ اُ٘بط ثشعبُخ اإلٗغيَ  (اُؼبديخ

 

أػٔبٍ )ك٠ " ثيشط"اُزشثخ اُز٠ ػَٔ ٓؼٜب اُشعٍٞ . عٞف أؽشػ ٝعٜخ ٗظشٟ ثيشيوخ أخشٟ 

ٝاعٚ اُشعٍٞ ( 17أػٔبٍ اُشعَ )ٌُٖ ك٠  (أسك ٓغٜضح ُِضساػخ)ًبٗذ رشثخ ُي٘خ ( 2اُشعَ 

ٝك٠ اُٞهذ اُؾبمش أسٟ إٔ اُزشثخ صادد هغبٝح ػٔب ًبٗذ ػِيٚ ك٠ . رشثخ أًضش هغٞح " ثُٞظ"

ُيظ كوو ُ٘وـ ٓؼِٞٓبد اُ٘بط األعبعيخ ػٖ اٌُزبة أُوذط ٝأُغيؾيخ ٌُٖٝ " : ثُٞظ"أيبّ 

ًٔب ٓنبدح ُٜب ُزا يقؼت دكؼْٜ ئ٠ُ اُزغبٝة ٓغ ًِٔخ اهلل  رزًشد رُي ػ٘ذٓب . ألْٜٗ يزِوٕٞ رؼبُي

هلذ ؽؼش إٔ " . أٌُغيي"ٓشعَ يؼَٔ ثيٖ هجيِخ ٛ٘ذيخ ٓ٘ؼضُخ ثـ" عبٕ دييغٞ"صاس ً٘يغز٘ب ك٠ 

ٝهبٍ ٠ُ " ًبُيلٞسٗيب"اٌُشاصح ثبإلٗغيَ ُٜزٙ اُوجيِخ اُٜ٘ذيخ أعَٜ ٖٓ اٌُشاصح ُيِجخ اُغبٓؼخ ثـ



" . ٓبصاٍ اُٜ٘ٞد يإٕٓ٘ٞ ثبهلل ػ٠ِ األهَ" 

 

أٝ ثٔؼ٠٘ أفؼ ًبٕ . , اٌُ٘يغخ رغٔؼ ثز٘بصالد ًضيشح " ؽشيشح"يٞعذ اُيّٞ ٓب ٗغٔيٚ ثٔغيؾيخ 

ًٓب  . ٌٖٓٔ اُٞفٍٞ ثبٌُزبة أُوذط ئ٠ُ ٛزٙ اُضوبكخ ثٌَ عُٜٞخ ُٞ ًبٗذ ٝص٘يخ رٔب

 

ٌُٖ اٌُشاصح ثبُخِيوخ ر٘غؼ ك٠ اُزـِت ػ٠ِ ٛزٙ اُظشٝف اُقؼجخ ٝٛزا ال يغت إٔ يذٛؾ٘ب ألٕ 

اخزشٗب ػذح ؽٜبداد ٖٓ ِٓلبر٘ب ٝٝمؼ٘بٛب ك٠ . علش أػٔبٍ اُشعَ ُأػي٠ ُ٘ب ًٔضبٍ ُ٘ؾززٟ ثٚ 

. اُلقَ اُشاثغ ػؾش إلصجبد رُي 

 

يغت إٔ ٗؼزشف . ئرا ُْ ٗجذأ ك٠ أُيبُجخ ثٔب كوذرٚ أُغيؾيخ كِٖ يزجو٠ أٟ ؽ٠ء ُألعيبٍ اُوبدٓخ 

أيًنب أٗٚ ال رٞعذ ؽٍِٞ عبٛضح ٝعشيؼخ ُٔوبٝٓخ اُزؼِيْ اُزٟ ؿشعزٚ ٗظشيخ اُزيٞس ألًضش ٖٓ 

. هشٕ 

 

ُِٔيبُجخ ثبألسك اُز٠ اعز٠ُٞ ػِيٜب " اٌُٞيذ"َٛ رززًش ػ٘ذٓب رٛجذ عيٞػ ثِذإ ػذيذح ئ٠ُ 

ثيشيوخ ٓٔبصِخ ٛ٘بى ؽشة سٝؽيخ رذٝس ك٠ " . خًيب ك٠ اُشٓبٍ"اُؼذٝ ؟ سعٔذ اُٞاليبد أُزؾذح 

 . (اُؾييبٕ)صوبكز٘ب اُيّٞ ػ٘ذٓب ٗؾبٍٝ اعزشداد ٓب عِجٚ اُؼذٝ 

 

اُزيٞس ًٝيق اًزغجذ هئخ ػبىليخ ؟ / أُيظ ٓضيًشا ُالٛزٔبّ ٓب ٗالؽظٚ ػٖ هنيخ اُخِيوخ 

رغزييغ إٔ رزٌِْ ػٖ ٓخزِق أٗٞاع اُونبيب ك٠ أُذاسط اُؼبٓخ ٌُٖ ثٔغشد إٔ رزًش ٓٞمٞع 

اُزيٞس عزغذ سد كؼَ كٞسًيب , ٛزا ألٕ أُٜزٔيٖ ثبُونبيب اإلٗغبٗيخ يؼشكٕٞ أيٖ رذٝس / اُخِيوخ 

ُْ رؼذ رْٜ اُوبػذح األعبعيخ ٠ٛٝ اهلل ٛٞ اُخبُن ٝػ٠ِ ًَ ؽبٍ ئرا ًبٕ اهلل . أُؼشًخ اُؾويويخ 

. ُيظ ٛٞ اُخبُن كال يْٜ أٟ ؽ٠ء أخش 

 

اُزيٞس رضيش سدٝد أكؼبٍ ػبىليخ ٝعذاًل ٝاعًؼب ال ثذ إٔ ر٘جٚ اٌُ٘يغخ ئ٠ُ / ؽويوخ إٔ هنيخ اُخِيوخ 

إٔ رُي ٛٞ خو اُوزبٍ األٓب٠ٓ ٖٓ أُؼشًخ اُذائشح ثيٖ أُجبدٟء اإلٗغبٗيخ ٝأُغيؾيخ , ٛزا خِن 

االٗوغبّ ثيٖ أُغيؾييٖ ألٕ اُـبُجيخ هجِذ ٗظشيخ ٓالييٖ اُغ٘يٖ ٖٓ اُزبسيخ أٝ أٝعٚ أخشٟ ُلِغلخ 

.  ثَ ىبُت اُجؼل ثأٗ٘ب ال ثذ إٔ ٗؼِْ األؽيبء اُز٠ رٞؽذ ُٝيظ اُز٠ ُروغْ . اُزيٞس 

 

 



ثؼذٓب اٗزٜيذ ٖٓ ٓؾبمشر٠ ك٠ عبٓؼخ ٓغيؾيخ أخجش٠ٗ ثؼل اُيِجخ ثإٔ اُيّٞ اُغبثن ُؾنٞسٟ 

ؽبٍٝ أؽذ األعبرزح اعزجبم ٓؾبمشر٠ ثبثالؽ اُيِجخ إٔ اُخذٓبد أُزؼِوخ ثبُخِيوخ رضسع االٗوغبّ 

ًٔب, أساد إٔ ُئِؼ ئ٠ُ إٔ ٖٓ يوجَ علش اُزٌٞيٖ ؽشكًيب يضسع االٗوغبّ ٌُٖ ٖٓ يزج٠٘ ٓٞاهق  دائ

. أخشٟ ال ئيَ ئ٠ُ االٗوغبّ 

 

ال رظ٘ٞا أ٠ٗ ": اُشة يغٞع أُغيؼ , خبُن ٛزا اُؼبُْ , عِت االٗوغبّ خالٍ خذٓزٚ ػ٠ِ األسك 

ًٓب ػ٠ِ األسك  ًٓب ثَ عيًلب . عئذ ألُو٠ عال كا٠ٗ عئذ ألكشم اإلٗغبٕ مذ . ٓب عئذ ألُو٠ عال

:  (51 : 12ُٞهب )ٝٗوشأ ك٠ .  (35 ـ 34 : 10ٓز٠ )" أثيٚ ٝاالث٘خ مذ أٜٓب ٝاٌُ٘خ مذ ؽٔبرٜب

ًٓب" ًٓب ػ٠ِ األسك ؟ ًال أهٍٞ ٌُْ ثَ اٗوغب  . "أرظٕ٘ٞ أ٠ٗ عئذ ألػي٠ عال

 

كؾذس أيًنب ". ( 43 : 7يٞؽ٘ب )" كؾذس اٗؾوبم ك٠ اُغٔغ ُغججٚ"ٝٓبرا ٗزظ ػٖ خذٓخ أُغيؼ ؟  

أٗب ٝاصن إٔ ثؼل اُخذاّ أُزذي٘يٖ اُيّٞ . ( 19 : 10يٞؽ٘ب )" اٗؾوبم ثيٖ اُيٜٞد ثغجت ٛزا اٌُالّ

. يزٜٕٔٞ أُغيؼ ثضساػخ االٗؾوبهبد 

 

. ألٕ أُغيؼ ٛٞ اُؾن أدد خذٓزٚ ئ٠ُ ؽذٝس اٗؾوبهبد! ٓب أػ٘يٚ ٛٞ إٔ اُؾن ُيؾذس اٗوغبٓبد 

 (ًِٔخ اهلل)رقش ػ٠ِ اُؾن اُؾشك٠ اُٞاسد ك٠ علش اُزٌٞيٖ " اإلعبثبد ٖٓ اُزٌٞيٖ"ألٕ خذٓخ 

. أٝ ٓالييٖ اُغ٘يٖ ثبؽذاس اٗؾوبهبد/ُزا يزٜٔ٘ب ٛإالء أُغيؾييٖ اُزيٖ يوجِٕٞ ٗظشيبد اُزيٞس ٝ

 

ًضيش ٖٓ اُ٘بط يؼزوذٕٝ إٔ اُجؼل ـ ٓض٠ِ أٗب ـ ٓ٘ؾبصيٖ ٝثبُزب٠ُ يذػٕٞ ئ٠ُ االٗوغبّ , ٝاُجؼل 

ًٓب  ٖٓ اُنشٝسٟ إٔ ٗلْٜ إٔ ًِٔخ اهلل رخجشٗب إٔ ال ؽ٠ء اعٔٚ اُؾيبديخ , ئٓب . اآلخشٓؾبيذ رٔب

ٖٓ ُيظ ٓؼ٠ كٜٞ ": ٗوشأ ( 30 : 12ٓز٠ )ك٠ . ٗغيش ك٠ اُ٘ٞس أٝ ك٠ اُظِٔخ  ـ ال ٌٓبٕ ُِٞعو 

 .  "ػ٠ِ ٖٝٓ ال يغٔغ ٓؼ٠ كٜٞ يلشم

 

ٛإالء اُزيٖ يؾبُٕٝٞ اُزٞكين ثيٖ اٌُزبة أُوذط ٝكِغلبد اُزيٞس ٝاُؼٔش اُيٞيَ ُيضجزٕٞ ٓب 

اُوييغ : ", أٟ اُشؿجخ ك٠ ًغت ٓٞاكوخ اُؼبُْ " ػوِيخ اُوييغ" ثـ"ًبسٍ ٝيالٗذ"يذػٞٙ فذيو٠ 

" . يوٍٞ إٔ علش اُزٌٞيٖ ال ثذ إٔ يإخز ًأعيٞسح أٝ سٓض

 

" . ًٔجشيذط"ثؼذ رؾذص٠ ٓغ ٓغٔٞػخ ٓغيؾيخ ٓشٓٞهخ ثغبٓؼخ " ئٗغِزشا"أرزًش ٝاهؼخ ؽذصذ ك٠ 

أٗذ رضيش أُٞمٞع  : "أص٘بء ٓؾبمشر٠ ػ٠ِ أٛٔيخ علش اُزٌٞيٖ ٛت ٝاهًلب ؽبة فـيش ٝهبٍ 



" . ًإٔ ٓب روُٞٚ ؽويوخ

 

" ! ُٞ ُْ أؤٖٓ ثٔب أهٍٞ ٓب ً٘ذ ٗيوذ ثٚ: "عبٝثذ هبئاًل 

 

ًبٕ يشيذ٠ٗ إٔ . هنيذ ٝهًزب ىٞياًل ٓغ ٛزا اُؾبة أٗبهؼ أُؾٌِخ اُز٠ يؼبٗيٜب ٓغ ٓب ً٘ذ أهٍٞ 

أعٔؼ ثبآلساء األخشٟ ٝال أثذٝ ًبُٞاصن ٖٓ فذم ًالٓٚ , صْ ار٠ٜ٘ٔ ثنين األكن ٝثبالٗؾيبص ك٠ 

. ٗلظ اُٞهذ اُزٟ ادػ٠ كيٚ ثأٗٚ ٝاعغ األكن ٝيغٔؼ ثبآلساء األخشٟ 

 

ثذسعخ ًبكيخ ُوجٍٞ سأي٠ اُزٟ ي٘بدٟ ثٞاعت هجٍٞ علش اُزٌٞيٖ " ًبٕ ٝاعغ األكن"ؽيٖ عأُزٚ ئٕ 

ًبٕ يِؼ ػ٠ِّ ُوجٍٞ آٌبٗيخ ػذّ فؾخ سأي٠ . ؽشكًيب أدسى عبػزٜب أٗ٘ب ٝفِ٘ب ُيشين ٓغذٝد 

عأُزٚ ئٕ ًبٕ ٝاعغ األكن ثذسعخ ًبكيخ ُوجٍٞ . ٝالػزجبس اآلساء األخشٟ ػ٠ِ ٗلظ أُغزٟٞ 

. ُْ يوجَ ٓٞهل٠ ٝأٗب أيًنب ُْ أهجَ ٓٞهلٚ ! ٝعٜخ ٗظشٟ اُز٠ رؼزجش اآلساء األخشٟ خبىئخ 

 

ٛزا يزًش٠ٗ ثبُغبٓؼبد أُغيؾيخ اُز٠ يقشػ اُ٘بىوٕٞ ثبعٜٔب ثبُغٔبػ ثٌَ اآلساء أُزؼِوخ ثغلش 

ٛزٙ اُغبٓؼبد , ٓضَ ! اُزٌٞيٖ ٝٓغ رُي يشكنٕٞ إٔ يؼزجشٝا آساء ٖٓ يلغشٙ ؽشكًيب فؾيؾخ 

اُيبُت اُزٟ رًشرٚ , ارخزد ٓٞهًلب ػوبئذًيب ال يغٔؼ ثزلغيش علش اُزٌٞيٖ ؽشكًيب ٝيؼزجش ًَ اآلساء 

. األخشٟ خبىئخ 

 

ًٔب  ىبُٔب خذٓخ أُإٓ٘يٖ ثبُخِيوخ ٓٞعٞدح ك٠ ٛزا اُؼبُْ عزؾذس اٗوغبٓبد , ٛزا ٓب يؼِٔٚ اُؾن دائ

. ػ٘ذٓب ٗؾغ ًٗٞسا ك٠ ػبُْ ٓظِْ ال ثذ إٔ يؾذس االٗوغبّ ! 

 

ًٓب أّ ال , ٌُٖ ػ٠ِ  ال يغت إٔ ٗؾٌْ ػ٠ِ ٝعيِخ أٝ سعبُخ ٓب ػ٠ِ أعبط ئرا ًبٗذ عزؾذس اٗوغب

اٌُشاصح ثبُخِيوخ ـ سؿْ أٜٗب رؾذس اٗؾوبهبد ـ ٌُٜ٘ب ًٗٞسا ٓؾشًهب . أعبط ئرا ًبٗذ ؽًوب ًزبثًيب أّ ال 

يؾزبط أُغيؾيٕٞ اُزؾجش ثزُي ٝاُجذء ثبعزخذاّ ٛزٙ اُٞعيِخ اُوٞيخ ُِٞفٍٞ . ك٠ ػبُْ ٓظِْ 

. ثبإلٗغيَ ئ٠ُ اُ٘بط 

 

ؽغً٘ب , ؽز٠ ٝئٕ ٓب روُٞٚ فؾيًؾب ٌُٖ ٓب رذػٞ ئُيٚ يؾزبط ٝهًزب ٝعًٜذا : "هبٍ ٠ُ ثؼل أُإٓ٘يٖ 

هذ يؼٞد اُشة ك٠ أٟ ٝهذ , ال ٗؾزبط ئال ألٕ يخِـ اُ٘بط , ال ٓؼ٠٘ ُونبء ع٘ٞاد ك٠ . 

ئرا ًبٕ ٛزا األعبط هذ أخز ع٘ٞاد ُزـييشٙ كاٗٚ هذ يأخز  . ٓغبدُخ ٛزٙ أُؾٌِخ اُغٞٛشيخ 



ال , ٗؾزبط ُ٘خِـ . ع٘ٞاد إلػبدرٚ ئ٠ُ أفِٚ ٝعٞف رِٜي ٓالييٖ اُ٘لٞط ك٠ رِي األص٘بء 

" . اُ٘لٞط كوو ؽز٠ ُٝٞ ُْ يلٜٔٞا أُغيؾيخ ثأًِٜٔب ألٕ األْٛ ٛٞ ئدخبُْٜ اُغٔبء 

 

" ٓٞسيظ. "ًبٕ د. ٖٓ ٓؼٜذ أثؾبس اُخِيوخ " ٛ٘شٟ ٓٞسيظ. "أرزًش ٓ٘بهؾخ داسد ثي٠٘ ٝثيٖ د

ًبٕ " . عٕٞ ٝايزٌٞٓت. " ٖٓ رأُيلٚ ٓغ د"ىٞكبٕ اُزٌٞيٖ"يؼيي٠٘ ثؼل أُؼِٞٓبد ػٖ ًزبة 

هبٍ أٗٚ روشيًجب " ٓٞسيظ. "أرزًش إٔ د. ٛزا اٌُزبة ؽبكًضا ُجذء رٌٞيٖ خذٓبد اُخِيوخ ك٠ ًَ اُؼبُْ 

ٝفشػ ثإٔ . ُْ يإُق اٌُزبة ألٗٚ سأٟ إٔ األْٛ ٛٞ اُجؾبسح ثبإلٗغيَ ٝسؤيخ اُ٘بط يخِقٕٞ 

اٌُزبة سًض ػ٠ِ ٓٞاعٜخ كِغلخ اُزيٞس ٝئػبدح األعبط اٌُزبث٠ ئ٠ُ ٌٓبٜٗب ًشؤيخ ػ٠ِ أُذٟ 

هبٍ أٗٚ . اُيٞيَ , ألٗ٘ب ٗؾزبط ُغ٘ٞاد ًضيشح ُزـييش كٌش أسع٠ هٞاػذٙ ُلزشح ىٞيِخ ك٠ اٌُ٘يغخ 

. سأٟ إٔ اُشة عيأر٠ ػٖ هشيت ٝإٔ ٓب ػِي٘ب ئال اٌُشاصح ثبإلٗغيَ 

 

رٌٞٗذ ٛيئبد اُخِيوخ ؽٍٞ اُؼبُْ ٝعٔغ أُالييٖ اإلٗغيَ ٖٓ خالُٜب ً٘زيغخ ٌُِزبة اُزٟ أُلٚ 

ًٓب" ٝايزٌٞٓت. "ٝ د" ٓٞسيظ. "د ك٠ اُٞاهغ ٛٞ " ىٞكبٕ اُزٌٞيٖ"ًزبة . ٓ٘ز أًضش ٖٓ صالصيٖ ػب

يب ُٚ ٖٓ ػَٔ عِيَ هبّ ثٚ ٛزا اٌُزبة ك٠ سؤيخ اُ٘بط رؾزؼَ ثٔؾجخ اُشة . ثذء اٌُشاصح ثبُخِيوخ 

! ٝاُ٘لٞط رخِـ 

 

رش٠ً ُِزذسيظ ٝثذء خذٓخ اُخِيوخ ػبّ " ٓب٠ُ"ػ٘ذٓب أرزًش اُلزشح اُز٠ هشسد كيٜب أٗب ٝصٝعز٠ 

ؽيٖ يلٌش أُشء ك٠ اُ٘غبؽبد اُز٠ .  ُْ أدسى أثًذا ٝهزٜب اُوٞح اُؾويويخ ٌُِشاصح ثبُخِيوخ 1979

ؽووزٜب ٗظشيخ اُزيٞس ك٠ اُزؼِيْ ٝك٠ أُغزٔغ ثقلخ ػبٓخ كإ كٌشح ٓؾبُٝخ عٔبػخ فـيشح 

ٌُٖ اُشة يجبسى ٖٓ يغز٘ذ . ٓؾبسثخ ٛزا أُبسد اُغجبس ـ ظبٛشًيب ـ رجذٝ كٌشح ؿيش ٓؼوُٞخ ثبُٔشح 

ػ٠ِ ًِٔزٚ ثذٕٝ إٔ يوذّ أٟ ر٘بصالد , ُٝوذ اعزخذّ اُشة ٛزٙ اُخذٓخ ُشثؼ ٗلٞط ًضيشح ٝئؽؼبٍ 

. أُغيؾييٖ ثبُؾٔبط ُالٗنٔبّ ك٠ ٛزٙ أُؼشًخ ألعَ اُ٘لٞط 

 

 ٗؼشف ٖٓ اٌُزبة أُوذط ٖٝٓ عِيبٕ اهلل إٔ ُٖ يِٜي أؽذ ٖٓ اُ٘لٞط اُز٠ أػيبٛب اآلة ُالثٖ  

 . (17يٞؽ٘ب )

 

ٖٝٓ ٝاهغ ٓغئُٞيز٘ب اإلٗغبٗيخ ي٘جـ٠ إٔ ٗجزٍ ٓب ك٠ ٝعؼ٘ب ٌُِشاصح ُِٜبٌُيٖ ٖٝٓ ٛ٘ب ر٘ؾأ ٓؾٌِز٠ 

سأيذ ثؼل اُذساعبد ٝاألثؾبس . اٌُجيشح ٓغ ٖٓ ي٘بدٟ ثإٔ ًَ ٓب ئٜ٘ب ٛٞ خالؿ اُ٘لٞط كوو 

اُز٠ رؾيش ئ٠ُ إٔ ٓؼذٍ اُيالم ثيٖ ٖٓ يذػ٠ أْٜٗ ُٓٞٞديٖ ٝالدح صبٗيخ أػ٠ِ ٖٓ  



. ًٔب رشرلغ أيًنب ٓؼذالد اإلعٜبك ك٠ اٌُ٘يغخ  . (5)ثبه٠ اُؼبُْ

 

أٟ ٓغشد صوخ ك٠ )" اإلئبٕ اُغَٜ"أالؽظ ؽخقًيب إٔ ٛ٘بى ؽبالد ًضيشح ك٠ اٌُ٘يغخ ٖٓ 

كٖٔ اُغَٜ . األخشٟ " آُٜزٜب"ُذسعخ إٔ ً٘بئغ٘ب رٔز٠ِء ٖٓ أٗبط أمبكذ أُغيؼ ئ٠ُ  (أُغيؼ

عًذا إٔ يزأصش اُ٘بط ػبىلًيب ٝيوشسٕٝ ؿشط صوزْٜ ك٠ اُشة يغٞع ٌُٖ ئٕ ُْ يؼشكٞا ٓؼ٠٘ رُي ـ 

ئرا ُْ يزٞثٞا رٞثخ ؽويويخ ٓضاًل ـ كَٜ يؼزجشٕٝ ئًرا ٓإٓ٘يٖ ؽويوييٖ ؟ 

 

سثٔب يأرٕٞ . ك٠ ٓشاد ًضيشح ال يلْٜ ٛإالء اُ٘بط خييزْٜ ثبُٔؼ٠٘ اُقؾيؼ . ٌُٖ٘ فشؽبء 

ثؼذ فالح . ًٔؾبُٝخ أخيشح ُِٜشٝة ٖٓ آالْٜٓ , ٌُْٜ٘ ُْ يذسًٞا أثًذا أُؼ٠٘ اُؾويو٠ ُخييزْٜ 

ُؼَٔ ًشاصح فبدهخ ٝرِٔزح ٌٓشعخ ال ثذ ٖٓ ! هقيشح يٞافِٕٞ ؽيبرْٜ ًٔب ػبؽٞٛب ٖٓ هجَ 

ُيلٜٔٞا خييزْٜ ٝؽبعزْٜ ُِزٞثخ ًٔب يؾزبعٕٞ ُزؼِْ اُزِٔزح ٝاالٗنجبه " ًشاصح اُخِيوخ"اعزخذاّ 

.  ُيؼشكٞا ًيق يقجؾٕٞ ٓإٓ٘يٖ ؽويوييٖ ٝيقجؼ ُذيْٜ ٝعٜخ ٗظش ٓغيؾيخ 

 

٠ٛ ٛيئخ رجؾيشيخ عغِذ ٓؾٌِخ " ئسعبُيخ اُوجبئَ اُغذيذح. "دػ٠ٗٞ أٝمؼ ًال٠ٓ ثٔضبٍ ػ٠ِٔ 

مخٔخ يٞاعٜٜٞٗب أص٘بء رجؾيشْٛ ُِوجبئَ اُٞص٘يخ
(6)

 . 

 

ٓضَ أؿِت اُٜيئبد اُزجؾيشيخ األخشٟ يشًض ٓشعِْٞٛ ػ٠ِ اُؼٜذ اُغذيذ ػ٘ذٓب يؼِٕٔٞ اُوجبئَ ػٖ 

يذػْٜٞٗ ُالُزضاّ ثبإلئبٕ ٝيظٕ٘ٞ إٔ اٌُضيشيٖ ٗبُٞا اإلئبٕ ٝثٔشٝس اُٞهذ يذسًٕٞ أٗٚ . أُغيؼ 

ىشيوزٜب " ئسعبُيخ اُوجبئَ اُغذيذح"ٝك٠ ٜٗبيخ األٓش ؿيشد . ُْ يٌٖ ُذٟ اُـبُجيخ رٞثخ ؽويويخ 

كوذ أدسًٞا إٔ ٛزٙ اُوجبئَ ُيظ ُذيٜب أٟ . ٝثذأد ثزؼِيْ اُشعبُخ أُغيؾيخ ٖٓ ثذايبرٜب ٖٓ اُزٌٞيٖ 

أعبط ٓغيؾ٠ ثبُٔشح كٌيق عيذسًٕٞ ئرًا ٓلّٜٞ اُخييخ ٝيلٜٕٔٞ ُٔبرا ٓبد أُغيؼ ؟ 

 

رج٘ذ ًٜٓ٘غب رؼِئًيب ٝىٞسرٚ ٝٛٞ ٜٓ٘ظ يزٔيض ثبُزشريت اُض٠٘ٓ ُٝئٌٖ " ئسعبُيخ اُوجبئَ اُغذيذح"

أُشعِيٖ ٖٓ رؼِيْ اٌُزبة أُوذط ٖٓ اُخِيوخ ؽز٠ أُغيؼ
(7)

! ثذأٝا ٖٓ اُجذايخ  . 

 

ئٜٗب ٓغأُخ ثغييخ ُِـبيخ كال أؽذ يغزييغ إٔ يلْٜ ٓب ؽذس ػ٠ِ اُقِيت ؽز٠ يلْٜ األؽذاس 

 . (ٓؼ٠٘ ٓب يشٓض ئُيٚ خشٝف اُلقؼ ٓضاًل)اُزبسيخيخ اُٞاسدح ك٠ اُؼٜذ اُوذيْ 

 

ٝعذد ثؼذ إٔ ٝمؼذ ٛزا األعبط أْٜٗ ػ٘ذٓب يقِٕٞ ُشعبُخ  " ئسعبُيخ اُوجبئَ اُغذيذح "



ػذد اُ٘لٞط اُز٠ رأر٠ ُِٔغيؼ ًجيش ٝثزٞثخ ؽويويخ: اُقِيت يٌٕٞ سد اُلؼَ ٓزٛاًل  عًذا 
(8)

 . 

 

ًٔب كاٗ٘ب ال ٗلٞد اُ٘قق األٍٝ صْ ٗوشأ أٝ ٗؾبٛذ اُجويخ ثَ ٗجذأ ٖٓ  ػ٘ذٓب ٗوشأ ًزبًثب أٝ ٗؾبٛذ كيِ

ئرا ًبٕ اُؾبٍ ٌٛزا كِٔبرا ٓؼظْ أُإٓ٘يٖ يجذإٔٝ ٖٓ اُٜ٘بيخ . اُجذايخ ؽز٠ ٗلْٜ عيش األؽذاس 

ػ٘ذٓب يوشإٔٝ اٌُزبة أُوذط ؟ 

 

فشد : "هبُذ . أرًش عيذح ك٠ ً٘يغخ عبءد ئ٠ُّ ٝأخجشر٠٘ رأصيش ػظز٠ ػِيٜب ك٠ رُي اُقجبػ 

ثؼذ . ٠ٌُ٘ ُْ أكْٜ ٓؼ٠٘ أُغيؾيخ ثبُنجو " يٞؽ٘ب"ٓإٓ٘خ ٓ٘ز ع٘زيٖ ٝهيَ ٠ُ إٔ أدسط ئٗغيَ 

ػظزي ػٖ علش اُزٌٞيٖ ؽؼشد ًإٔ ٓقجبًؽب أمبء كغأح ك٠ سأع٠ ألٗي أخزر٠٘ ئ٠ُ ٗويخ اُجذايخ 

ُْ يوزشػ ػ٠ِّ ألٍٝ ٓشح ك٠ ؽيبر٠ أػ٠ أُؼ٠٘ اُؾويو٠ ُِٔغيؾيخ , . ٝفشد أكْٜ اآلٕ ًَ ؽ٠ء 

" . أؽذ أثًذا إٔ أثذأ هشاءح اٌُزبة أُوذط ٖٓ ثذايزٚ

 

ٝأهذّ ٌُْ اهزشاًؽب ػًِٔيب ُِزجؾيش اُيّٞ كٔشاد ػذيذح ٗٞصع اُؼٜذ اُغذيذ سثٔب ٓغ أُضآيش أٝ 

. ٌُٖ أٝد إٔ أهٍٞ أٗٚ ثذٕٝ اُؼٜذ اُوذيْ ٝخبفخ علش اُزٌٞيٖ ال أعبط ُِؼٜذ اُغذيذ . األٓضبٍ 

اُ٘بط اُزيٖ رأصشٝا ث٘ظشيخ اُزيٞس ُٖ يزٌٔ٘ٞا ٖٓ كْٜ ربسيخ إٌُٞ ٝاُؾيبح ُٖٝ يذسًٞا إٔ ٓب 

 أفؾبػ ٖٓ اُزٌٞيٖ 11ػ٠ِ األهَ ٗشيذ إٔ ٗزأًذ اُيّٞ إٔ اُ٘بط يوشإٔٝ أٍٝ . آٓ٘ٞا ثٚ ًبٕ خيأ 

.  ٓغ اُؼٜذ اُغذيذ 

  

ك٠ اُٞاهغ كٌشد ًضيًشا ٝٝعذد  إٔ اُ٘جزح اُقؾيؾخ ٝأُ٘بعجخ ُِزٞصيغ ال ثذ إٔ رؾزٟٞ ػ٠ِ 

  ,سعبُخ سٝٓيخ , ئٗغيَ يٞؽ٘ب,  (اُ٘بٓٞط) 20خشٝط  , 11 ـ 1رٌٞيٖ أعضاء ٖٓ 

ًٔب ًبٓاًل ألعبط  . 22 ـ 21ٝسؤيب  , 15ًٞسٗضٞط األ٠ُٝ  كٜزٙ األعضاء عزؼي٠ ُِٔشء كٜ

. اإلٗغيَ ٝهٞرٚ ٝسعبئٚ 

 

انكرازة نهقبائم انوثُيت بانخهيقت 

. ٛ٘بى عبٗت آخش ٛبّ ٌُِشاصح ثبُخِيوخ ٝٛٞ ٝعيِخ هٞيخ ٝكؼبُخ ُِزجؾيش ثيٖ اُوجبئَ اُٞص٘يخ 

 

أػزوذ إٔ ٛيئبد رجؾيشيخ ػذيذح ُْ رلْٜ اُغجت اٌُبٖٓ ٝساء اعزغبثخ اُ٘بط اإليغبثيخ ُإلٗغيَ 

. ٝثبُزب٠ُ كؾِذ رِي اُٜيئبد ك٠ االعزلبدح ٖٓ ٝعيِخ كؼبُخ ُزؼِيْ ًِٔخ اهلل 

 



ٝثغجت خجشر٠ ك٠ ٓغبٍ خذٓخ اُخِيوخ " أعزشاُيب"ٓ٘ز ع٘ٞاد ً٘ذ أصٝس ٓشًًضا رجؾيشًيب ك٠ 

اُٜ٘ٞد األٓشيٌبٕ ٝعٌبٕ كيغ٠ ٝاإلعٌئٞ ٝأَٛ ٛبٝاٟ )أػشف إٔ ٓؼظْ اُضوبكبد ؽٍٞ اُؼبُْ 

ُذيْٜ أعبىيش رٞاسصٞٛب ػٖ أعذادْٛ رجذٝ ٓضَ ؽٌبيخ ىٞكبٕ  (ٝاُغٌبٕ األفِييٖ ألعزشاُيب ٓضاًل

" ٗٞػ"ٝٛزا أصجذ ٠ُ ثبُيجغ إٔ ٛزٙ اُضوبكبد ٓقذسٛب . ٝؽٌبيبد أخشٟ ك٠ علش اُزٌٞيٖ " ٗٞػ"

ٝٗزظ ػٜ٘ب ٛزٙ األعبىيش اُز٠ رأعغذ أفاًل ػ٠ِ أؽذاس ؽويويخ ٌُٜ٘ب رـيشد ثيشيوخ ٓب ػجش 

. اُغ٘يٖ 

 

ُٔشعِيٖ يؾشػ ٠ُ ٓذٟ فؼٞثخ اُزجؾيش ثبإلٗغيَ ثيٖ ٛزٙ اُضوبكبد اُٞص٘يخ كغأُزٚ ئٕ  ًبٕ أؽذ اُ

كٌش ُِؾظبد ٝثذأ يغشد ٠ُ ثؼل . ًبٕ عٔغ أعبىيش ػٖ ىٞكبٕ أٝ ًيق رٌٞٗذ اُخِيوخ 

ُٔشعَ أٗٚ . اُوقـ اُز٠ رٞاسصٜب اُغٌبٕ األفِيٕٞ عياًل ثؼذ عيَ  ٝأص٘بء ؽذيض٘ب هبٍ ٠ُ ٛزا اُ

كٌش ًضيًشا ُٔبرا رجذٝ ٛزٙ اُوقـ ٓؾبثٜخ ُٔب ٝسد ػٖ اُخِيوخ ٝاُيٞكبٕ ك٠ اُزٌٞيٖ ٌُ٘ٚ ُْ 

يقَ ئ٠ُ ٗزيغخ ٓؾذدح , ًٔب إٔ اُٜيئخ اُزجؾيشيخ اُز٠ يؼَٔ ٓؼٜب رؼشف ٛزٙ اُوقـ ٌُٜ٘ب ُْ 

. رغٔؼ ُْٜ ثبعزخذآٜب ًغضء ٖٓ خذٓزْٜ اُزجؾيشيخ 

 

أؽشد ئُيٚ إٔ رُي هذ يٌٕٞ ٗويخ ثذايخ ُزوذيْ ًِٔخ اهلل كؼ٠ِ أٟ ؽبٍ أُٝئي اُ٘بط ُْٜ هقـ 

. ٓؾبثٜخ ُٔب عبء ك٠ اٌُزبة أُوذط 

 

ُٔشعَ ٓشح صبٗيخ ٝؽ٠ٌ ٠ُ هقخ ػغيجخ  ًبٕ عبًُغب راد يّٞ ٓغ . ثؼذ ثنغ ع٘ٞاد هبثِذ رُي اُ

ؽيخ ػغٞص ٖٓ األٛب٠ُ ٛ٘بى ٝأخجشٙ رُي اُؾيخ إٔ اُغٌبٕ األفِييٖ ٌُِٔبٕ يإٕٓ٘ٞ ثإٔ أٍٝ 

ُٔشعَ هقخ خِن . آشأح ُخِوذ أص٘بء ّٗٞ أٍٝ سعَ  كجذد اُقذٓخ . ٖٓ اُزٌٞيٖ " ؽٞاء"كوشأ ُٚ اُ

" ًيق يٌٕٞ ٌُْ ٗلظ اُوقخ اُز٠ ُذي٘ب؟ ٠ٌُ٘ٝ أعذ إٔ هقزٌْ أكنَ: "ػ٠ِ ٝعٚ اُؼغٞص ٝعأٍ 

ُٔشعَ رُي اُؾيخ ئ٠ُ اُشة يغٞع أُغيؼ .  . ٝثؼذ رُي ثٞهذ الؽن هبد اُ

 

أػي٠ ػذح أٓضِخ ػٖ أٗبط ُْ رغٔغ "األثذيخ ك٠ هِٞثْٜ"ك٠ ًزبثٚ اُؾٜيش " دٕٝ سيزؾبسدعٕٞ"

ػٖ أُغيؾيخ ٌُٜ٘ب اعزغبثذ ُإلٗغيَ ألٕ ًبٕ ُذيْٜ ٓؼشكخ ًبكيخ ػٖ اإلُٚ اُؾويو٠ أُٞعٞد ك٠ 

صوبكزْٜ
(9)

ًٝزت إٔ أػظْ ٗغبػ ُِٔشعِيٖ رؾون ػ٘ذٓب هبسٕ أُشعِٕٞ ثيٖ اإلُٚ اُخبُن اُزٟ  . 

. رزٌِْ ػ٘ٚ األعبىيش أُ٘زؾشح ٛ٘بى ٝثيٖ اإلُٚ اُؾويو٠ اُزٟ يٞعذ ثبٌُزبة أُوذط 

 

ػِن ػ٠ِ  " سيزؾبسدعٕٞ. "ٝٓغ رُي ئَٜ ٓؼظْ أُشعِيٖ ٝاُٜيئبد اُزجؾيشيخ ٛزٙ اُيشيوخ 



ًبٕ ئٌٖ ألرجبع أُغيؼ ؽٍٞ اُؼبُْ ٝػجش اُضٓبٕ هٞح أًجش ٓبئخ ٓشح ك٠ : "رُي ك٠ ًزبثٚ هبئاًل 

اُزجؾيش ُٞ اعزيبع أعبرزح اُالٛٞد ٝاُوغبٝعخ ٝٓذسعٞ ٓذاسط األؽذ كْٜ ٝرٞفيَ ٛزا 

"أُٞمٞع ًٔب ٗغؼ اٌُزبة أُوذط ك٠ رٞفيِٚ ُِ٘بط
(10)

.  

 

ٝٛ٘بى ثالد يؼَٔ كيٜب أُشعِٕٞ ٓغ ٛيئبد ٝسعبٍ ديٖ ٝيٌ٘شٕٝ ٝعٞد ئُٚ ٝاؽذ خبُن ٌُِٕٞ ثَ 

. كٔضاًل يجذإٔٝ ثٔب هجَ اُخِيوخ . ٝي٘بفشٕٝ ػِٔبء اُزيٞس ك٠ ٓؼزوذارْٜ 

 

 

 

ال ثذ ُِٔشعِيٖ ٖٓ ٓؾبسثخ . ٛإالء اُ٘بط يؾزبعٕٞ ُٖٔ يزوشة ئُيْٜ ػٖ ىشين اٌُشاصح ثبُخِيوخ 

أسٟ إٔ أؽذ األعجبة اُشئيغيخ . ٗظشيبد اُزيٞس رِي ٝث٘بء أعبط فؾيؼ ٝٓ٘بعت ٌُيبٕ اإلٗغيَ 

ُؼذّ اعزخذاّ أُشعِيٖ ٌُِشاصح ثبُخِيوخ ألْٜٗ ْٛ أٗلغْٜ ٓزأصشٕٝ ث٘ظشيبد اُزيٞس ٝٓالييٖ 

اُغ٘يٖ ُذسعخ أْٜٗ ال يشٕٝ علش اُزٌٞيٖ ٓبدح أعبعيخ أٝ كؼبُخ ك٠ اٌُشاصح ٝثبُزب٠ُ ُٖ يوذسٝا 

أٛٔيخ ٛزٙ اُٞعيِخ , كْٜ أخلوٞا ك٠ أُؾٌِخ األعبعيخ ألٕ ٓبصاٍ ُذيْٜ اُشأٟ اُوبئَ ثإٔ اُيشيوخ 

اُٞؽيذح ُزوذيْ اإلٗغيَ ٛٞ اُزجؾيش ثشعبُخ اُؼٜذ اُغذيذ ػٖ اُخييخ ٝاُزٞثخ 

. ٝاإلئبٕ ثيغٞع أُغيؼ 

 

. ؽز٠ داخَ اٌُشاصح ثبُخِيوخ يٞعذ أًضش ٖٓ ىشيوخ ٌُٜٝ٘ب رخزِق ؽغت خِليخ أُغزٔؼيٖ 

 

" اإلؿشين"ك٠ اٌُشاصح كؼ٘ذٓب ًبٕ يجؾش " ثُٞظ"ٗويخ أخشٟ عذيشح ثبُٔالؽظخ ٠ٛٝ ػٖ سيبدح 

ُْ يذػٞ اُلالعلخ اُيٞٗبٕ  " ثُٞظ" . "اُيٜٞد"ٓب ًبٕ يزٞهغ أؽذ أْٜٗ يأرٞا ؽيضٔب يغزٔغ 

العزٔبع ك٠ ٓغٔغ اُيٜٞد أُؾ٠ِ , ُْ يجذأ اعزٔبػٚ ٓؼْٜ ثبُقالح أٝ ثزٞصيغ ٝسهخ ثٜب رشاٗيْ ,  



رؼِيْ ًِٔخ اهلل ثَ  ٝك٠ ٗلظ اُٞهذ ُْ ئَٜ. ثَ رٛت ئُيْٜ ٝاعزؼبس ٖٓ ؽؼشائْٜ أثيبد ؽؼش 

أٓب ٓغأُخ ؽنٞسْٛ ٌُِ٘يغخ كٌبٕ عيٜزْ ثٜب . اعزخذّ ٝعيِخ رؼِئيخ ُيغَٜ ػِيْٜ كْٜ ًِٔخ اهلل 

. الؽًوب 

 

ً٘بئظ ًضيشح ك٠ ػبُٔ٘ب اُـشث٠ اُيّٞ رؼزشف ثأٜٗب ال رجؾش اُؼبُْ ثَ رؾبٍٝ عذ اُلغٞح أُٞعٞدح 

ٝرشًض اٛزٔبٜٓب ػ٠ِ ٓؾبُٝخ عزة . ثيٖ اٌُ٘يغخ ٝاُؼبُْ ث٘ؾش ثشآظ رشكيٜيخ ٓأُٞكخ ألَٛ اُؼبُْ 

ثزؼِيْ ًِٔخ اهلل " االعزخلبف"ٝك٠ أؿِت األؽٞاٍ يإدٟ ٛزا ئ٠ُ " . ُئزؼٞا أٗلغْٜ"اُ٘بط ُِذاخَ 

 .

 

. ؽز٠ ٓؼبٛذ اُالٛٞد ٝعبٓؼبد رذسيظ اٌُزبة أُوذط رٞف٠ ثبعزخذاّ ٝعبئَ اُزشكيٚ ٛزٙ 

. ٗبدًسا ٓب ٗشٟ اُيّٞ هغبٝعخ ٝهبدح ٓذسثيٖ ػ٠ِ رؼِيْ ًِٔخ اهلل آيخ آيخ ٝػ٠ِ ريجيوٜب ك٠ اُؾيبح 

. اٌُشاصح ثزلغيش ًِٔخ اهلل كٖ ٓلوٞد 

 

أفجؾذ ٓإًٓ٘ب ٓ٘ز ػذح ع٘ٞاد ًٝ٘ذ 

ًٌب ثبٌٓبٗيخ ٝعٞد أسك هذئخ اُؼٜذ  ٓزٔغ

ٝٛزا ػ٘ذٓب ًزجذ سعبُخ ٗوذيخ ُي . عًذا 

ٝسد ٓغبػذٝى ثشعبُخ اخشٟ ٓغ ؽشيو 

. رشاعؼذ ػٖ ٓٞهل٠ " رؾذٟ ٌُِ٘يغخ"

ًٓب اآلٕ ًيق إٔ اُ٘ظشيبد  أكْٜ رٔب

اُؼِٔيخ ـ اُوبثِخ ُِخيأ ـ ُِزأسيخ ٝاألفٍٞ 

روَِ ٖٓ هئخ علش اُزٌٞيٖ ٝثبُزب٠ُ رؾٞٙ 

. ٝافَ ػِٔي اُقبُؼ . ٓؼ٠٘ اُقِيت 

. ع٠ . دٟ 

ً٘زب٠ً 

 

عيذػ٠ ػذد ٖٓ هبدح اٌُ٘يغخ ٝأعبرزح اُالٛٞد أٗ٘ب ٗجؾش اُيّٞ ٗبط صوبكزٜب ٝاؽزيبعبرٜب ٓخزِلخ , 

كْٜ ال يلٌشٕٝ ثٔ٘ين . أرلن ٓؼْٜ ٌُٖ أخزِق ٓؼْٜ ثخقٞؿ اُيشيوخ اُز٠ يلٜٜٔب ٛإالء اُوبدح 

ثَ يشٕٝ أٜٗب صوبكخ راد ٓيٍٞ رٌُ٘ٞٞعيخ ئر يزأصش اُ٘بط  " اُيٜٞد"ثذاًل ٖٓ " اإلؿشين"

 



ًٜب ُذيْٜ , ٌُٖ كبد ػ٠ِ  . ثبُزِيلضيٕٞ ٝيلوذٕٝ االٛزٔبّ ثبألٓٞس اُشٝؽيخ  فبسد أُبديخ ئُ

. اٌُ٘يغخ اُغجت األعبع٠ ُلِغلخ صوبكخ اُيّٞ 

 

ؽز٠ رغزؼيذ اٌُ٘يغخ أعبعٜب أُنجٞه ك٠ٜ ُٖ يٌٕٞ ُٜب رأصيش كؼبٍ ػ٠ِ اُضوبكخ ٜٓٔب ثِؾ ٗغبػ 

. ثشآغٜب ك٠ اعززاة اُ٘بط 

 

ٓٔب يضيذ أُؾٌِخ رؼويًذا ٛٞ إٔ ٓؼظْ أُإٓ٘يٖ يشٕٝ إٔ اُؼذد ٛٞ ٓويبط اُ٘غبػ , ٓغ ئٕ ٓويبط 

ٌُٖ ال )اُ٘غبػ اُؾويو٠ ٛٞ إٔ ٗؾيب ؽيبح ٓغيؾيخ صبثزخ ٌٕٝٗٞ ًِٓؾب ًٝٗٞسا ٝٗ٘لقَ ػٖ اُؼبُْ 

. ٝٛزا عيوٞد ػ٠ِ أُذٟ اُيٞيَ ئ٠ُ اعززاة أػذاد أًجش ٖٓ اُخيبح  (ٗجزؼذ ػ٘ٚ ثَ ٗإصش كيٚ

 

هذ رغزة ػذًدا ًجيًشا ثجشآغٜب اُـشيجخ ٝهذ يوجَ ثؼل اُ٘بط اُخالؿ ٌُٖ " ً٘بئظ أُيغب"ثؼل 

.  ك٠ اُٜ٘بيخ ئٕ ُْ ٗنغ األعبط اُقؾيؼ ُٖ ٗ٘بٍ ٗزيغخ ٓشميخ 

 

ٖٓ أيٖ ٗجذأ . ئًرا ٖٓ أيٖ ٗجذأ ؟ ئرا ًبٕ ًال٠ٓ فؾيًؾب كبألٓش عيجذٝ ًإٔ ػِي٘ب ٜٓٔخ مخٔخ 

ُزؾٞيَ اُذكخ ؟ 
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% 27: أعِٞة اُؾيبح أُغيؾ٠  . 1997أؿغيظ /  , يُٞيٞ 2     ًبُيلٞسٗيب , فلؾخ 
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يجذٝ أٗٚ يغ٘ذ ًَ ؽ٠ء ئ٠ُ " . ئُٚ اُغٔبء"       اُٞص٘يخ ُذيٜب ػبدح ؽٌبيبد ػٖ ئُٚ خبُن اٝ 

.        إٔ هِٞة ٛإالء اُ٘بط ٓؼذح ُوجٍٞ أٟ أٓش خبسم ُِيجيؼخ 

      سثٔب ٛزا ٓب يٌٕٞ هذ ؽذس ثبُلؼَ ٌُٖ ًٕٞ إٔ ُذٟ اُجؼل أعبىيش ػٖ اُيٞكبٕ ٝثبثَ 

يشعؼ ئئبٕ صوبكزْٜ ثٞعٞد ئُٚ ؽويو٠ ٝاؽذ ٝرُي يضجذ فذم األؽذاس اُزبسيخيخ ...       ٝئُخ

٠ٛٝ ؽذصذ ٖٓ أهَ ٖٓ  (11رٌٞيٖ )ٗغذ هقخ ثشط ثبثَ ك٠ .       اُٞاسدح ثبٌُزبة أُوذط 

.  ع٘خ 4500      

 

ٖٓ " ئعبثبد ٖٓ اُزٌٞيٖ"ُٗؾش ُٝهذّ ٓغبًٗب ُـ" ُٔبرا ال يشيذٕٝ االعزٔبع؟"ٛزا اُلقَ ٖٓ ًزبة 

 . (عشيٖ كٞسعذ , أسً٘غبط)" ٗيٞ ُيق ثشيظ", ٖٓ " ٓبعزش ثًٞظ"ِهَجَ 

 

 


