
 

 "انى انجحٍى 

"ٔانؼٕدة يُّ  
رٔنٍُكش. انذكتٕريٍ ٔثائق    

Translated by Samir Sada  

 
Video Transcript,  TBN Films 

                                                    [PDF] [English/Main] 

  

 

 

(14 – 13: 7ٓط٠ )  

جونِٞج ٖٓ جُرحخ ج٤ُّٟن، ألٗٚ ٝجْغ جُرحخ ٌٝقد جُط٣ٍن ج١ًُ ٣إو١ ج٠ُ 
ٓح أ٤ٞن جُرحخ ٝأًٍخ جُط٣ٍن . جُٜالى، ًٝػ٤ٍٕٝ ْٛ ج٣ًُٖ ٣ىنِٕٞ ٓ٘ٚ

.ج١ًُ ٣إو١ ج٠ُ جُك٤حز، ٝه٤ِِٕٞ ْٛ ج٣ًُٖ ٣ؿىٝٗٚ  

 

انشاْذ األٔل 

جُؼّٞ ك٢ جُؼِٞ، ٝأٗحِ ٛ٘حى أٗحِ ٣طٌِٕٔٞ ػٖ جٌُ٘ٞ، ٝأٗحِ ٣طٌِٕٔٞ ػٖ 

٣طٌِٕٔٞ ػٖ جُىفء ٝجُٔكرس، ُْ أٖؼٍ ذأ١ ٖٓ يُي، ُْ أٖؼٍ ذال ٖة ٖٓ 

.ذَ ٖؼٍش ذٍػد ال ٣ٌٖٔ ٝٚلٚ. يُي  

ٌَ ؾىجً إٔ ضٌٕٞ ِٓكىجً ق٤٘ٔح ضٌٕٞ ٗحؾكحً، ٌُ٘ٚ ٚؼٌد ؾىجً إٔ ضٌٕٞ ِٓكىجً  ْٜ

.ق٤٘ٔح ضٌٕٞ ٟٓطؿؼحً ػ٠ِ كٍجٔ ٓٞضي  

   

    نثاًَانشاْذ ا  

ج٠ُ وًطٌٞ ٤ٌٌُّٝ٘ هحٍ ٢ُ إٔ ٖؼ١ٍ ٓ٘طٛد ضٔحٓحً جٍق٤٘ٔح ؾثص ج٠ُ 

. جُٜ٘ح٣س  
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    نثانثانشاْذ ا  

.ًحٕ ئنطرحٌجً ال ٣ٌٖٔ ضٛى٣وٚ ذإٔ ضٍٟ إٔ ٛ٘حى ق٤حز ٓح ذؼى ق٤حز  

    يذٌغال  

ًَ ٣ّٞ، أٗحِ ٓػ٢ِ ٝٓػِي ٣ؼ٤ٕٗٞ ق٤حضْٜ ك٢ وه٤وس ٝك٢ وه٤وس أنٍٟ ضٍجْٛ ٟٓطؿؼ٤ٖ ػ٠ِ 

ٌقِٞج ٖٓ ًٛج جُؼحُْ ج٠ُ ػحُْ أنٍ، . أذىجً ٌْحُس جُهال٘ كٍجٔ جُٔٞش، ُْٝ ٣ؼِٔٞج أٝ ٣ٛىهٞج

.غْ ٌؾؼٞج ج٠ُ جُك٤حز ًٝٛٙ ٢ٛ هْٜٛٛ جُكو٤و٤س. ٌُٖٝ ٓح ٝؾىٝٙ ًحٕ ٌػد ٓطِن  

.وًطٌٞ جُوِد ج٤ٍُٜٗ ٝجٌُحضد ٣ٌّٞٓ ٤ٌٌُّٝ٘ ٤ْأنًى ك٢ ٌقِس هِس ٖٓ جُ٘حِ ضٌِٔٞج ػٜ٘ح   

 

    نزابغانشاْذ ا  

أل٢ٗ ئٓح ً٘ص يجٛرحً !" ٣ح ٣ٓٞع، أٌؾٞى ن٢ِ٘ٛ"ًُج ٍٚنص ك٢ جُظالّ، 

.ج٠ُ جُٓٔحء أٝ ج٠ُ جُؿك٤ْ، ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٖة أنٍ  

 

    نخايشانشاْذ ا  

.أْٗٛص ج٠ُ ٚٞش يجى ج١ًُ ٣ٓٔغ جٍُٛنحش   

    يذٌغال  

 هى ضٌٕٞ ًٛٙ كٍٚطي جُٞق٤ىز ًُِٛحخ ج٠ُ جُؿك٤ْ ٝجٍُؾٞع ْحُٔحً 

   دكتٕر رٔنٍُكش 

ٗٓحٕ ػ٠ِ ٍٓ جُطح٣ٌم كحإل. ٓٞشًٛٙ وٌجْس ػٖ ق٤حز ٓح ذؼى جٍ

ؾ٤ٔغ جألٗحؾ٤َ ٓإْٓس ػ٠ِ . ذؼى جُٔٞشٓح ض٘رأ ػٖ ٝؾٞو ق٤حز 

؟ ٖٓ ٌؾغ ٌُٖٙٝ أ٣ٖ ًَ ًٛ. ًَ جألو٣حٕٝق٤حز ٓح ذؼى جُٔٞش، 

 ج٠ُ جُك٤حز ٣ٍ٤ُ٘ح إٔ ٛ٘حى ق٤حز ذؼى جُٔٞش؟ 

جألٕ ٖٓ نالٍ ٠ٍم جإلٗؼحٔ جُكى٣ػس، ذاٌؾحع جُوِد غح٤ٗس، 

ج جألٕ ئٌؾحع ؾ٤ٔغ جٌُٓحٕ ٤ُطٌِٔٞج ٝئٌؾحع جُط٘لّ غح٤ٗس، ٣ٌٖٔ٘



ٍُٟ٘ ٓح ج١ًُ ْطلٌٍ ك٤ٚ ػٖ ذؼٝ ًٛٙ جُكحالش . ئ٤ُ٘ح ػٔح ٣طٞجؾى ك٢ جُؿحٗد جألنٍ ٖٓ جُٔٞش

ٍ جُٟث٤َ ٖٓ جُى٣َ٘س، ألٕ جُ٘حِ ػحوز ضكد جٌُالّ ػٖ ـجُؿ٤ىز ٜٓ٘ح ضٔع. جُط٢ ْ٘وىٜٓح ُي

. ٤ٗسٌجتؼس ٖٓ ذؼى ٝكحضْٜ ٌٝؾٞػْٜ ج٠ُ جُك٤حز غحجٍ ْٛئنطرحٌجش  

ُى٣٘ح قحالش . ػ٠ِ ذطحهس جُطو٣ٍٍ، ئٜٗح ٚلؼس ػ٠ِ جُٞؾٚ" ٖط٤ٔس"ئٜٗح . ئنطرحٌجش جُؿك٤ْ ٍٓذٌس

ػٖ أٗحِ ٤ْوُٕٞٞ ُي ػٖ ئنطرحٌجْٛ ك٢ جُؿك٤ْ، ُثال ٣٘رـ٢ إٔ ضًٛد ج٠ُ جٌُٔحٕ ج١ًُ يٛرٞج 

. ٝك٢ ٓإنٍجً ٣ٍٗى ذحُىٌؾس جأل٠ُٝ إٔ ٗؼِـّٔي ٤ًق ض٘ؼٕ جُوِد، ٤ًق ض٘ؼٕ جُط٘لّ، إلٗٓحٕ ش. ئ٤ُٚ

وهحتن ٖٓ جُٞهص جُؼ٢ِٔ هرَ إٔ  4القظ إٔ جُٔٞش ٣ٌٖٔ ضك٣ٌٍٚ ك٢ جإلضؿحٙ جُٔؼحًّ، ُى٣ي 

.   نال٣ح جُٔم ُٓرد جُ٘وٙ ك٢ ضىكن جُىّ، ٝهرَ إٔ ٣ط٤رّ جُؿٓى ػ٘ى جُٔٞشضٔٞش   

قٖ ٕ. ٌأ٣ُص قحُط٤ٖ ٖٓ جُٞكحز، ضطِرص ًالٛٔح جُو٤حٓس ٖٓ جُٔٞش، ٖة ال ٣ٓطط٤غ جإلٗٓحٕ إٔ ٣لؼِٚ

ٓح  جً ًْ ٖٓ ئنطرحٌجش جُؿك٤ْ ؾؼِص ٖهٙ. ٖة ْٔف ذٚ هللا ألٕ ٗلؼِٚٝٛٞ ٗٓطط٤غ جإلٗؼحٔ، 

ز؟ ًٛٙ ق٣ٖٜٓطى١ ٣ٝورَ جُهال٘ ك٤ٔح ٛٞ ٓطٔىو ػ٠ِ جأل٤ٌٞس، ٖٝٓ غْ ٣طًًٍ كو١ جإلنطرحٌجش جٍ

(. ال ػالهس ُٚ ذحٍُت٤ّ جُٓحذن ٌٝٗحُى ٣ٌـحٕ)ُْ ضٌٖ قحُس ٌٝٗحُى ٣ٌـحٕ   

ٝٛ٘حى ونَ ك٢ ؾىجٍ، ٝضٞجؾىش ٛ٘حى ه٤٘٘س  11 – 7ج ًحٕ يجٛرحً ج٠ُ ٓهُٕ ًحٕ ٓؼٚ ٠لِٚ ك٤ْ

. ٌٌٓٓٞز، كطؼ٘ٚ ذٜح جُٜٔحؾْ ػىز ٍٓجش  

 

------رَٔانذ رٌغاٌ   ------ 

ٌرَٔانذ رٌغا 

ً٘ص ٓىٓ٘حً ػ٠ِ . ًحٗص ق٤حض٢ ٓكطٔس 1972ك٢ ػحّ 

٠ِرص . ًحٗص ق٤حز ػحتِط٢ ٓكطٔس. ً٘ص ٓؿٍٓحً . جُٔهىٌجش

ُْ أْططغ . ًحٕ أ٠لح٢ُ ٣هحك٢٘ٗٞ. م ٍٓض٤َٖٝؾط٢ جُطال

ٝأٗح ك٢ ًٛج . ذأ١ ػَٔ، ًحٗص قحُط٢ جُؼو٤ِس كظ٤ؼسجُطٔٓي 

ْ٘ٞجش ج٠ُ  6جإل٠حٌ ٖٓ جُك٤حز أنًش ئذ٢٘ جُرحُؾ ٖٓ جُؼٍٔ 

 ٝك٢ ٣ٍ٠ن ون٢ُٞ هحذِصُ . جُٓٞم ألذطحع ُٚ ذؼٝ جأل٤ٖحء

ٕ ئقطى ؾىجٍ ذ٢٘٤ ٝذ٤٘ٚ ٝهرَ أ. ٌؾالً ٗر٤الً نحٌؾحً ٖٓ جُرحخ

ٝهغ . أػٍف ِٚد جُٔٞٞٞع ٍٞذطٚ ٝأٝهؼطٚ ػ٠ِ جألٌٜ

. ٠ؼ٢٘خكطٌٍٓش ه٤٘٘س ٝك٢ جُكحٍ هلُ ٖٓ ٌٓحٗٚ ٝجُو٤٘٘س جٌٌُٔٓٞز ك٢ ٣ىٙ ٝذىأ . ػ٠ِ ًٞٓس ه٘ح٢ٗ

ٌكؼص يٌجػ٢ ج٤ٍُٟٓ ألقحٍٝ ئ٣وحكٚ ػٖ جٍُٟخ كطُٔم جُؼَٟ ك٢ أػ٠ِ جًٌُجع ٝضُٔهص 

ٌُٖٝ ذَٔء جُـٟد . ٝش ك٢ نالٍ غٞجٍٕٚش أُٗف ج٠ُ جُْ. جٍُٗج٤٣ٖ جٍُت٤ٓ٤س ك٢ يٌجػ٢

. ٗٞذحش ذٌحءٓغ  كٛحٌ ئذ٢٘ ٣ٍٛل. ج٣ُُ٘قٝئْطٍٔ ٝجُكوى ٝجُـ٤ظ ئْطٍٔش ك٢ جُؼٍجى   

ج٠ُ جٌُٔحٕ ٝهحٍ ئٕ ُْ أَٚ ج٠ُ  11 – 7كؿحء ٚحقد ٓهُٕ 

ًُج أن٢ًٗ ك٢ . جُٔٓطٗل٠ كا٢ٗ ْأٓٞش ك٢ نالٍ وهحتن ٓؼىٝوز

ٌكس جُطٞجٌب، ً٘ص ق٤٘ٔح ونِ٘ح ج٠ُ ؽ. ٤ْحٌض٢ ج٠ُ جُٔٓطٗل٠

، ضؼَٔ ػ٢َِّي ٝك٤ٔح ذىأش جُٔؿٔٞػس جُطر٤س . ذحٌُحو ٝجػ٤حً ُ٘ل٢ٓ

٣٘رـ٢ . ُٖ ٗٓطط٤غ ٓٓحػىضٚ "ًحٗٞج ٣وُٕٞٞ، فْٔؼص أٚٞجضْٜ، 
ٝػ٘ى ٝهص ." ٌذٔح ْ٘وطغ يٌجػٚ. ٗوَ ج٠ُ ٓٓطٗل٠ أنٍإٔ ١ُ 

 ٌُٖٝ قحٍ. ٝٞؼ٢ ك٢ ٤ْحٌز جإلْؼحف ِٝٚص َٝؾط٢ ٝيٛرص ٓؼ٘ح ك٢ ٤ْحٌز جإلْؼحف



خ ٓح ؾَك٢ ٖحخ ٓطهٛٙ  نٍجؾْٜ ٢ُ ٖٓ ذحقس ٤ْحٌجش جإلْؼحف ُطِي جُٔٓطٗل٠، ٗظٍ ئ٢َُّي ئ

 ٍ ِٛ ٣ٓٞع  ج٠ُ  ٣ح ٤ْى، أٗص ضكطحؼ "هحٍ ٢ُ، . ُٗىز ٞؼل٣٢كطحؾٚ جأل٠رحء ًٝ٘ص ذحٌُحو أُذ
هحٍ ٝ. ُؼٖئ٢ٗ ذىأش ذح٢ٌٍُ٘ٝ ال أػٍف ٣ٓٞع، ُْ أًٖ أػِْ ػٔح ٣وُٞٚ، ًُج ًحٕ ٌو كؼ٢ِ " ج٤ُٓٔف

!"٣ٓٞع ج٠ُ أٗص ضكطحؼ "ج٤ٗس، ٢ُ ظ  

قطٍهص أٜٗح ئ كٌٍشُ . ضٔحٓحً إٔ ٤ْحٌز جإلْؼحف ئٖطؼِص ك٤ٜح جُ٘حٌ ٢ُ ٝك٤ٔح ًحٕ ٢ٌِ٘ٔ٣، ئضٟف 

ٝذؼى ٝهص . وجنَ ٗلن ً٘ص أضكٍى ١ْٝ يُي جُىنحٕ، ًٝأ٢ٗ ئٓطِثْص ذحُىنحٕ ٝك٢ جُكحٍ. كؼالً 

ًحٗٞج . ٣ٍ ٖٓ جُ٘حِٖٓ جُىنحٕ ٖٝٓ جُظالّ ذىأش أْٔغ أٚٞجش قٗى ًد، نحٌؾحً ه٤ٍٛ

ٌأ٣ص ٗحٌجً . ٌُٖٝ ك٤ٔح ً٘ص أٗظٍ ٗكٞ جألْلَ، ذىج ٢ُ ًلٞٛس ذًٍحٕ. ٣ٍٛنٕٞ، ٣ٝثٕ٘ٞ ٣ٝرٌٕٞ

ًحٗٞج ٣ٍٛنٕٞ ٣ٝرٌٕٞ، ًحٗٞج ٣كطٍهٕٞ، ٌُْٜٝ٘ ُْ . ٝونحٗحً ٝأٗحْحً ك٢ يُي جٌُٔحٕ جُٔكطٍم

.ُلٞٛسضِي ج ذحضؿحٙ أضكٍى ج٠ُ جألْلَ غْ ذىأشُ . ٣كطٍهٞج، ذَ ًحٗٞج ٣ُٓط٘لىٕٝ  

ٌانزٔجت، إٌهٍٍ رٌغا 

. ًٝأٜٗح ٓؼًٍس ٓطٞجِٚس. ًحٕ ٓ٘ٓكوحً، ٣ٍُٟخ ذوٞز، ٣٘ٞـ ٣ٝثٖ

ػٖ أ١ ٖة ُْ أًٖ ٤ٓٓك٤س ك٢ يُي جُٞهص، ُْٝ أًٖ أػِْ 

. ٢ُٙ أل٢ٗ ً٘ص أٖؼٍ خيُي ًحٕ ٓه٤لحً  ٌُٖ. جُٔؼحٌى جٍُٝق٤س

ُْ أًٖ أػِْ . ًٝأٗٚ ٣كحٌخ ٤ٖثحً ٓح ًحٕ. ٓػَ جٌُ٘ٞ ٝجُظالّ ًحٕ

.   ٓحيج، ٢ٌُ٘ جألٕ أػِْ، ُوى ًحٕ ٣٘ظٍ ٌَٖ جُؿك٤ْ  

 

ٌرَٔانذ رٌغا 

 ي٣ٌُٖٖٝ جُٗة جُٔه٤ق ٛٞ ئ٢ٗ ٍٚش أ٤ُٓ جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘حِ جٍ

ًٝإٔ ػىْس ًح٤ٍٓج ض٢٘٣ٍ ٝؾْٜٞٛ ػٖ . ك٢ ضِي جُِٜد ٝجضٞجؾى

ئْططؼص ٌؤ٣س ٓظٍْٜٛ، ئْططؼص ٌؤ٣س ًٍذْٜ ٝأٝؾحػْٜ . هٍخ

٢ٌٗٝ، ال ضأض٢  "جو١ ئ٢ْٔ، هحت٤ِٖ، ْٜٓ٘ ٣ٖ جً ػىوًحٕ . ٝئقرح٠ْٜ
ال ٗؿحز ئٕ أض٤ص ج٠ُ ٛ٘ح، ال . ج٠ُ ًٛج جٌُٔحٕ، ال ٓهٍؼ ٖٓ ٛ٘ح

."ٓهٍؼ  

ٗظٍش ج٠ُ ٝؾٚ ٌؾَ ًحٕ هى ضٞك٢ ك٢ ٓكحُٝس ٍْهس، أ٠ُِن ػ٤ِٚ جُ٘حٌ ُٝٗف قط٠ جُٔٞش ػ٠ِ 

. ٗظٍش ج٠ُ ٝؾٚ ٖه٤ٖٛ أن٣ٍٖ ًحٕ هى ضٞك٤ح ْٝٛ ٌْحٌٟ ك٢ قحوظ ٤ْحٌز. ٤ٌٚق جُٔٗحز

ً٘ح كوى ، ٗظٍش ج٠ُ ٝؾٞٙ أن٣ٍٖ ًحٗٞج هى ٓحضٞج ٗط٤ؿس قوٖ ذؿٍػحش ٓل٠ٍس ٖٓ جُٔهىٌجش

ًحٗص جٌُأذس . ٝٝؾغ، ٢ٌُ٘ٝ أػطوى إٔ جُؼُُس ًحٗص جُؿُء جألًػٍ ٝؾؼحً  أأٍٜٝج ًٍخٍ . ٓؼحً ٗكطلَ 

تكس ًحٗص جٍُج. يُي جٌُٔحٕال ٗؿحز، ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٓ٘لً ُِهٍٝؼ ٖٓ ٝ، ُؼىّ ٝؾٞو ٌؾحءغو٤ِس ؾىجً، 

.جُ٘طحٗس ٣ًٍٜس ؾىجً ش ًٍٜذحت٤س، ًحًٍٕجتكس جٌُر٣ٍص، ٓػَ ٌجتكس ُِكحّ   

ه٤ٟص ٝهطحً ك٢ . ذ٘ل٢ٓ ٓط٠ٌٞحً ك٢ ٓٗحؾٍجش ق٤ع هـُطَ أٗحِ ٌأ٣ص ك٢ ق٤حض٢ أٗحِ هـُطِٞج، ً٘صُ 

ٍذص ذىٕٝ ٌقٔس . ٗٗأش ك٢ ٓىٌْس ئٚالق٤س ٝك٢ َُٗجٗس ْؿٖ. هطَُؿ٣ٍٔس جُٓؿٖ  ُٞ ًطلَ 

 12ٝأٗح ذؼٍٔ ً٘ص ٖٓ جُٜحٌذ٤ٖ . جٌُكٍٞك٢ جُُٔجؼ ٍٖٝخ  ُٚ ٓٗحًَ ًحٗصج١ًُ ٖٓ هرَ أذ٢ 

ًحٗص ق٤حض٢ ٓكطٔس، ًحٕ َٝجؾ٢ . ال ٖة ك٢ ًٛج جُؼحُْ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ه٤ل٢٘ ْ٘س ٖٝؼٍش ذإٔ

. ٢ٌُ٘ جألٕ أٗظٍ ٤ٖثحً ٣ه٤ل٢٘ قط٠ جُٔٞش، أل٢ٗ ُْ أًٖ أكٜٔٚ. ٓكطٔحً، ًحٗص ٚكط٢ ٓكطٔس

ز، ٌٓحٕ ّٞ .   ُٔسوجنالً ك٢ أ جُ٘حٌ ًٛج، ٝجٍُٛنحش ٝجُؼًجخ، ضال٤ٖصُ  ٝك٤ٔح ً٘ص أٗظٍ ج٠ُ جُٜ  



 ؾحُٓس ك٢ ؿٍكس جُٔٓطٗل٠ ك٢ ًٗٞٓل٤َ، ض٢ٓ٤٘٤ ٓغ َٝؾط٢ٝؾىش ٗل٢ٓ ق٤٘ٔح كطكص ػ٢٘٤، 

. هـُطرس 100ًحٗص ٗكٞ . ًحٗص ٛ٘حى ػىز هـُطرحش ك٢ ؾٓى١، ٝجْطرو٢ ػ٠ِ يٌجػ٢. ذؿحٗر٢

إٔ ًَ ٓح جْططؼص . ٝو١، أٝ ٓح ٣طٞجؾى ق٢ُٞٗظٍش ج٠ُ ٝؾٚ َٝؾط٢، ُْ أًٖ ٜٓطٔحً ٌُٔحٕ ٝؼ

.ضٌٛٞٙ ٛٞ ٓح هى ٌأ٣طٚ ُِطٞأ  

ٌإٌهٍٍ رٌغا 

ال أػِْ قوًح ٓح ج١ًُ ٣كىظ  "هحٍ، . ًحٕ ػ٠ِ ٝؾٜٚ ضِي جُ٘ظٍز ج٤ُُُٜس، ًٔح ًحٗص ٗظٍز كظ٤ؼس
ًَ٘ص ك٢ جُٔٓطٗل٠، ًَ٘ص ك٢ جُٔٓطٗل٠  "أهٍٞ ُٚ،  ٝئْطٍٔشُ ." ٢ُ، ٢ٌُ٘ ً٘ص ك٢ ٌٓحٕ ٤ٌٛد

ال أػِْ ذحُٟر١ ٓح ٛٞ، ٌُ٘ٚ ًحٕ . ًال، ًُ٘ص ك٢ ٌٓحٕ أنٍ "، ٣وٌٍُٞ٘ٚ ئْطٍٔ ." جُٞهص ٠ٞجٍ
."٤ٌٛرًح، ٌٓحًٗح ٤ٌٛرحً   

ٌرَٔانذ رٌغا 

ًحٕ ال ٣ُجٍ ك٢ ئٌٓح٢ٗ . ٍٚنحشجًٍحٕ ال ٣ُجٍ ك٢ ئٌٓح٢ٗ ْٔحع 

ًحٕ جٍ ك٢ ئٌٓح٢ٗ جُٗؼٌٞ ذحُكٔحٝز، ًحٕ ال ٣ُ. ٣ًٍٜسجٌٍجتكس جٍْٖ 

ًح٢ٗ ْٔحع أٚٞجش أٗحِ ً٘ص أػٍكْٜ ْٝٛ ال ٣ُجٍ ك٢ ئّ

ذؼى ٌٍٓٝ أ٣حّ، قحُٝص ًَ ؾٜى١ . ٣ٍٛنٕٞ ألؾ٢ِ ٢ٌُ أٌؾغ

. ُْ أْططغ ج٢ٌٌٍُُ٘ٓ قحُٝص إٔ أٌٍْ، . ًَ يُي ٖٓ ي٢٘ٛئنٍجؼ 

أٌُؾْ ذحُكؿحٌز،  أْططغ إٔ ُْ ٢ٌُ٘ قؿحٌز،جٍقحُٝص إٔ أٌُؾْ خ

.ضٌٖٔ ٖٓ يُيػٚ ٢ٌُ٘ ُْ أقحُٝص ًَ ٖة أْطط٢  

 

أقى جأل٣حّ، ذؼى ٌٍٓٝ ػىز أٍٖٜ، ؾثص ج٠ُ جُر٤ص ق٤ع ك٢ ٚرحـ 

ق٤٘ٔح ونِص . أٌٍْ ٢ٌُ٘ ُْ أْططغً٘ص أقحٍٝ إٔ . َٝؾط٢ شضٞجؾى

ًحٗص . ػالً شك٢ جُر٤ص ٌٝؾؼص ج٠ُ ؿٍكس جُّ٘ٞ، ًحٕ جُٟٞء ٕٓ

 ٗظٍشْ . ك٢ ِقٟٜ٘ح َٝؾط٢ ؾحُٓس ػ٠ِ جُلٍجٔ ًٝطحخ ًر٤ٍ ٓلطٞـ

٢ٌٗٝ، ج٤ُِِس هرُِص  " ٝهحُص،. ٗك١ٞ ٝٝؾٜٜح ٍٓٗم ذٔؼ٠٘ جٌُِٔس
ِّٙي ٢ُ "،جٍُخ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ًٔهِـ  

ًحٕ ٝجُىٛح ك٢ ٤ٌٖحؿٞ،  ٗٗأشْ . جٌُػ٤ٍ، كوى ًحٗص ق٤حض٘ح ٓٔطِثس ذحٌٍُخ ٢ُ ُْ ضٌٖ ذكحؾس ُطوٍٞ

. ُْ ضؼٍف أ١ ٖة ػٖ هللا أٝ ػٖ ج٤ٌُ٘ٓس أٝ جُى٣ٖ. ْحه٤حً ك٢ قحٗس ك٢ جُؿٜس جُؿ٘ٞذ٤س ٖٓ ٤ٌٖحؿٞ

جُطؿؼىجش جُط٢ جْطِٔطٜح ٗط٤ؿس ئْحءض٢ ُٜح ٝػ٘ل٢ ٝئوٓح٢ٗ ًٔح ٛح، ػ٠ِ ٝؾٚ جً أحًٍٛحٕ جُٞؾغ 

ُْ ٝال جأل٠لحٍ ػٖ ك٢ ذؼٝ جٍُٔجش أؿ٤د ألٍٖٜ، ُْٝ ٣ٌٖ ُٜح عِ  ً٘صُ . ػ٠ِ جٌُكٍٞ ٝجُٔهىٌجش

، ٝأنًش جإلذطٓحٓس ٌٓحٕ جألْق ضٔحٓحً َجُص جُطؿؼىجش . ٌُٖ ٝؾٜٜح ضـ٤ٍ جألٕ. ٌٓحٕ ٝؾٞو١

٢٘ ج٤ُِِس "ئ٢َُّي ٝهحُص،  ٗظٍشْ . ٝجٌٍُخ َّٛي َٛ ْطًٛد ٓؼ٢ ٝضٓٔغ ػٖ ًٛج جإلٗٓحٕ . ٣ٓٞع نِـ
ئ٢٘ٗ ٤ٌٛد . قحُُٝص ًَ ٖة ك٢ جُك٤حز، ُْ ٣٘ؿف ٓؼ٢ ٖة"، كٌٍُش ك٢ ٗل٢ٓ ."ج١ًُ ٣ىػ٠ ٣ٓٞع

.ٝجكوص ػ٠ِ جًُٛحخ ٓؼٜح ُيًُ." َٝؾط٢ ٝأ٠لح٢ُ ،ضؿحٙ أًػٍ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ُأقرْٜ  

ض٣ٍٖٗ  2جوف ، ك٢ ٚرحـ ٣ّٞ جألقى جُٔٙأْرٞػ٤ٖذؼى ٌٍٓٝ 

أٍٜجً، ٝهق جُوّ ٤ُوٍأ ٖٓ  12ٍ جُٓحػس ١، هد1972جُػح٢ٗ 

أ١ جُر٘ح٣س، ُْ أًٖ أػِْ ٓإنٍز ؾحُٓحً ك٢  ً٘صُ . جٌُطحخ جُٔوىِ

. ٤ًق أضٍٛف ك٢ ج٤ٌُ٘ٓسػٍف ُْ أ. ػٖ جٌُطحخ جُٔوىِٖة 



أَظز  "، ذىأ ذوٍجءز ًٛٙ جٌُِٔحش. ٌُٖ جُوّ ٝهق ٤ُوٍأ ٖٓ جٌُطحخ جُٔوىِ، ٝهٍأ ٖٓ ئٗؿ٤َ ٣ٞق٘ح
، ٛ٘حى ٖة ٢ٜ٘ٔ٣ُْ ٣ٌٖ . ؾًخ ئٗطرح٢ٛ" جَُكََٔ"ق٤٘ٔح هحٍ ." َحًَم هللا انذي ٌزفغ خطاٌا انؼانى

ٍِ " جَُكََٔ "ٝال كوٍز أنٍٟ، ٌُٖٝ ق٤٘ٔح يًٍ  . ئْططحع ؾًخ ئٗطرحٙ هِد نح٠ة هح  

 أل٢ٗ ق٤٘ٔح ً٘ص ك٢ جُطحْؼس ٖٓ ػ١ٍٔ، ٝأٗح ٠لَ كو٤ٍ ؾىجً 

جُـٟد  ؿ٤ٍ ُْ ٣ؼٍف أخٍ  ك٢ ؾرحٍ ض٢ٓ٤٘٤ جٍُٗه٤س، ٓغ

َٔالً ٚـ٤ٍجً أػطط٢٘ ٝجإلْحءز ٝجٌُكٍٞ،  ًٝحٕ ػ٢َِّي . ؾحٌض٘ح َق

ك٢ أقى جأل٣حّ ف. ذح٘ جُٔىٌْسخإٔ ج٢ٗٓ ٗكٞ ٤ِ٤ٖٓ ألُكن 

" ٣ح ذ٢٘ ُى١ ٛى٣س ُي "ٝأٗح ػحذٍ وجٌٛح أٝهلط٢٘ ٝهحُص، 

. ٍ جُٛـ٤ٍَّ ٝأٌض٢٘ ًٛج جُفَ   

ًحٕ ٚى٣وحً ؾىجً، . ٚى٣و٢، ًٝأٗٚ ٚى٣و٢ جُٞق٤ىٍ جُٛـ٤ٍ ج٠ُ جُر٤ص ٓؼ٢، ًٝحٕ َّ أنًش جُفَ 

ًحٕ . ، ًٝحٕ ٣ِطو٢٘٤ ق٤٘ٔح أٍُٗ ٖٓ ذح٘ جُٔىٌْس٣طرؼ٢٘ك٢ جأل٣حّ ٝجألْحذ٤غ جُالقوس ٚحٌ ٝ

.  ١ٓالهحش٣ؿطحَ جُـحذحش ٝجُكوٍٞ ٍ  

 ْٔؼصُ . ٍَّ جُفَ ُْ أؾى ٌجؾؼحً ج٠ُ جُر٤ص،  ك٢ أقى جأل٤ٓٓحش ك٤ٔح ً٘صُ 

٣وّٞ قىٟ ج٤ُٓحٌجش جُوى٣ٔس، ٠ُ ئأذ٢ ٣ِؼٖ ٣ٍٝٛل، ٝٛٞ ٣ؼَٔ ع

إٔ أ٤ٍْ  قحُٝصُ . جُط٣ٍوس جُوى٣ٔسخئ٠حٌ ػؿِس ج٤ُٓحٌز ذ٤ىٙ، ذطـ٤٤ٍ 

، ٢ٌُ٘ ق٤٘ٔح ؾثص ج٠ُ ػرٌٞٙ قحُٝصُ ف. ُؼ٘سئْطالّ قُٞٚ أل٢ٗ ُْ أٌو 

ذىٓٚ ٛ٘حى ٢ُ َّ ـَ خٝئي ج٠ُ جألْلَ جُ٘حق٤س جألنٍٟ ٖٓ ج٤ُٓحٌز، ٗظٍش 

 زٓـٍِٝضـ٤٤ٍ جُؼؿالش ش أوجز ُٕوى ًح. جألذ٤ٝٚٞكٚ جُٔٓلٞى ػ٠ِ 

.ك٢ ؾٓىٙ  

ٍ ؾحء ٖٓ قٍٞ أذ٢ َّ ٓح قىظ ٛٞ إٔ جُفَ 

ٌجؿرحً إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ُٟٞحً، ٝك٢ ٗٞذس ٌٍْ 

ك٢ ؾٓى وجز جُٔؼى٤ٗس ؿحٞرس، ؿٍَ أذ٢ جأل

.ٍَّ يجى جُفَ   

٢َِٔ، ٚى٣و٢، ٤ٓطحً، ذىأش  ج٠ُ ق٤٘ٔح ٗظٍشُ  َق

ئٗٚ هطَ  "ئٗطِوص ج٠ُ جُـحذس ٚحٌنحً، . أٍٚل
!"ٗٚ هطَ َق٢َِٔئَق٢َِٔ،   

ًٓ٘ ضِي جُِكظس، ُْ . ْ٘ٞجش، ئْط٠ُٞ جُكوى ٝجُؼ٘ق ػ٠ِ ق٤حض٢، ئٓطِي ًَ ق٤حض٢ 9ٝأٗح ذؼٍٔ 

هِص ٍٓز ـُ ونِص ٗظحّ جألقىجظ، ئػص. ْ٘س أٚركص ٖٓ جُٜحٌذ٤ٖ 12ذؼٍٔ ٝ. و ًٔح ً٘ص ْحذوحً أعُ 

 15ق٤٘ٔح ذِـص . ١ّ ٍ جُِٓطس ػَـٓعًٍٛص ًَ ٝجقى ١ُ . ُْ ٣ٌٖ ٢ُ أ١ ئقطٍجّ ُِِٓطس. ضِٞ جألنٍٟ

 ِٜ ً٘ص  كوىهطَ، ؾ٣ٍٔس ًٛج جُؼٍٔ ُقٌْ ػ٢َِّي ذحُٓؿٖ ٍخ. ػص ك٢ جُٓؿٖ ذطٜٔس ٍْهس ٤ْحٌزػحٓحً ٝ

وؼى٣ٖ ٓط٠ٌٞحً ك٢ قحوغس ٤ْحٌز هطِصْ  ُٓ ئٕ ًحٗص  ك٢ يُي جُٞهص ضٓحتِصُ . جُرؼٝ ٝضًٍص جألن٣ٍٖ 

.  جُك٤حز هحوٌز ػ٠ِ ئٓٓحى أ١ ٖة ػ٢٘  

ـَ . ؾًخ ئٗطرح٢ٛ" ََٓجُفَ  "ٌُٖٝ ق٤٘ٔح يًٍ جُوّ،  ٍ هللا، ٝأٗٚ َّ هحٍ جُوّ إٔ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ًحٕ 

 ُِ ٣ٌٖٔ إٔ ضـُـلٍ نطح٣حْٛ ٣ٝرىأٝج . ٣ٓطط٤غ إٔ ٣رىأ ذىج٣س ؾى٣ىز ،كي وٓٚ ًُج ًَ ٖٓ ٣ٍ٣ىٓحش ٝ

. ٖٓ ؾى٣ى  



١ ُْ أذي. ال أ٣ٌى إٔ ٣ٍج٢ٗ أقى ذح٤ًحً  "، ٓكحٝالً ٓـحوٌز جُر٘ح٣س، كٌٍشُ  ك٢ يُي جُٛرحـ، ك٤ٔح ٝهلصُ 
ُٓص نحتلًح ٖٓ أ١ ًحتٖ ق٢ ػ٠ِ جألٌٜ، ُٖٝ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أقى . ًٓ٘ ً٘ص ك٢ جُطحْؼس ٖٓ ػ١ٍٔ

".٣ٍج٢ٗ ذح٤ًحً   

ُْ أًٖ أػٍف ٚالز جُهطحز، ُْ . أ٤ٍْ ٗكٞ ٓوىٓس جُر٘ح٣س ؿحوٌ، ٢ٌُ٘ٝ ذىالً ػٖ يُي ذىأشُ الُ  وٌشُ 

٣ح  "ٌُٖ ًٛٙ ًحٗص ٚالض٢، . ُِهال٘ ٍُٝٓح٢ٗأًٖ أػٍف جُط٣ٍن ج
ٕ ً٘ص ٓٞؾٞوًج، ٣ٝح ٣ٓٞع، ئٕ ًَ٘ص َقََٔ هللا، أٌؾٞى، هللا، ئ

ال أ٣ٌى إٔ أػ٤ٕ ذؼى، ُٓص َٝؾًح، ُٓص . أٌؾٞى، جهط٢ِ٘ أٝ جٖل٢٘٤
ًٝإٔ جُظالّ ٝجُٓٞجو  ٝك٢ ضِي جُِكظس، ٖؼٍشُ " .أذًح، ُٓص ذ٘حكغٍ 

ك٢  ًٓ٘ إٔ ً٘صُ ألٍٝ ٍٓز جُىٓٞع ذحُطىكن ٝ غْ ذىأشْ . ؿحوٌج ق٤حض٢

جُـٟد ٝ جُؼ٘قٝجًُٗد ضٍى . ٤َْش وٓٞػ٢ شجُطحْؼس ٖٓ جُؼٍٔ ذىأ

. ق٤حض٢ ك٢ يُي جُٛرحـٍ جً ٝٓهِـِّٙي جً ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ٌخّ ٚحٌ ٝ. ٝجُكوى ق٤حض٢  

 ٌقَهللا ٖل٠ ي٢٘ٛ، ٝيجًٍض٢ ٝئوٓح٢ٗ ػ٠ِ جُٔهىٌجش، ٝ. ًٓ٘ يُي جُٞهص ُْ أػِْ ٓح هى قىظ

َّٙي ٓح قىظ ٢ُٖٝٓ ضِي جُِكظس ػِٔص أٗٚ ػ٢َِّي إٔ . ئوٓحٕ جٌُكٍٞ ك٢ جُكحٍ، ٝضكٌٍش . أه

كو١ ألهٍٞ ُألن٣ٍٖ ػٖ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٌأ٣طٚ، ٝػٖ ٌؾحء ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ُهال٘ ق٤حض٢  ئْطرو٤صْ 

.جُر٣ٍٗس ٖٓ ًٛج ج٤ٍُٛٔ جُلظ٤غ  

 

=== OBE & NDE === 

دكتٕر رٔنٍُكش 

. ن٣ٍ٤ُٖألكٍجو جٍ ّك٤ٔح ئيج ًحٕ جُؿك٤ْ ُألكٍجو ج٤ُٓث٤ٖ أئٗ٘ح ٗطٓحءٍ غح٤ٗس 

ٓـحوٌز جًُٖٛ أٝ جُ٘لّ )ٓؼ٘حٙ ٝ(  أٝ ذ٢ ئ١)ٞٞع هىّ ٓٞأ٣ٌى إٔ أُ 

ئنطرحٌ جُوٍخ ٖٓ جُٔٞش )ٓؼ٘حٙ ٝ (ٕ و١ ئ١ج)ٝ ( ٝجُ٘ظٍ ج٠ُ جُؿٓى

٣طٞهق ٣ٝطٞهق جُوِد، ئي ضؼِٕٔٞ ٓح ٛٞ جُٔٞش ج١ٍ٣ٍُٓ، . (ٝجُروحء ق٤حً 

ئٗؼحٔ جُط٘لّ ٝجُوِد، ٌٝؾٞع جُٗهٙ أ١ . جُط٘لّ، ٝٗرىأ جُك٤حز غح٤ٗس

قحُس ٓؼٌْٞس هرَ ض٤رّ جُؿٓى ػ٘ى ئٜٗح . غح٤ٗس ٖٓ جُٔٞش ج٠ُ جُك٤حز

. جُٔٞش  

ٛٞ ٓػَ ض٣ٞٛد  كانطرحٌ جُوٍخ ٖٓ جُٔٞش ٝجُروحء ق٤حً . ضٔحٓحً ٕ ٣هطِلحٕ جٕ جإلنطرحٌجًٛ ٌُٖٝ

ئنطرحٌ جُوٍخ ٖٓ ًٛج ٛٞ )كطهحف أٗص قط٠ جُٔٞش ." أػط٢٘ أٓٞجُي "ػ٤ِي ٝأهٍٞ ُي ٓٓىِ 

 ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ إٔ قٞجوظ جإلٌضطحّ ضو٣ٍرحً ٢ٛ. جُٔٞش ، ٌُٝ٘ي ُٖ ضَٛ ج٠ُ(جُٔٞش ٝجُروحء ق٤حً 

. ذطٞهق جُوِد أٝ ضٞهق جُط٘لّٖة ٣طؼِن ، ٌُٖٝ ٤ُّ ٛ٘حى ئنطرحٌ جُوٍخ ٖٓ جُٔٞش ٝجُروحء ق٤حً 

أٝ ذ٢ )ُٕٞ ًٛٙ جُطؼحذ٤ٍ ًٛج جُٔٞٞٞع ٣ُىل ػٖٝٓغ يُي، ٓؼظْ ٓإُل٢ جٌُطد ج٣ًُٖ ٣ٌطرٕٞ ًطد 

ٝٗكٖ ٛ٘ح ٗلكٙ جُٔٞش ج١ٍ٣ٍُٓ ق٤ع . ُٔٞش ج١ٍ٣ٍُٓوٕٝ جإلٖحٌز ج٠ُ ج( ٕ و١ ئ١ج)ٝ ( ئ١

.    غح٤ٗس ج٠ُ جُك٤حزضٍؾغ ضٔٞش جُ٘حِ كؼالً ٝ  

وٕٝ قٍٛٞ يُي ٍٚٞ ج٠ُ ٣ٍ٠ٝوس ئنطرحٌ ٓـحوٌز جًُٖٛ أٝ جُ٘لّ ٝجُ٘ظٍ ج٠ُ جُؿٓى ٛٞ جألٕ 

٤ًق ٛٞ جُٔٞش، وٕٝ إٔ ضٔٞش؟ئًطٗحف ٤ًق ٣ٌٔ٘ي . ٝكحز  

٣ٛحُي ج٠ُ ٛ٘حىجُط٣ْٞ٘ جُٔـ٘ط٢ٓ٤ جُؼ٤ٔن ئ٣ٌٖٔ *   



أؿ٤٘سٚحقد خ٣ٌٔ٘ي إٔ ضٍٟ َػ٤ْ ٌٝق٢ ك٢ جُٜ٘ى، ٝضطؼِْ ٠ٍم جُطأَٓ ّ*   

إٔ ضكَٛ ػ٠ِ ض٣ْٞ٘ ٓـ٘ط٢ٓ٤ ٤ًٔح١ٝ ى٣ٌٖٔ*   

٣ٌٝسـّ إٔ ضهٍؼ ٖٓ جُكىٝو جٍُٔت٤س ذاْطهىجّ ًٍز ذَ ى٣ٌٖٔ*   

.إٔ ضكَٛ ػ٠ِ ضكل٤ُ ًٍٜذحت٢ ُِىٓحؽ ى٣ٌٖٔ*     

   *  األطزٔحاثانزجاء ػذو انتٕرط فً أي يٍ ْذِ  

. ٛ٘حى ٠ٍم ػى٣ىز ُِهٍٝؼ ٖٓ جُؿٓى، إلنطرحٌ جُك٤حز نحٌؼ جُؿٓى، ٝئٗلٛحٍ جٍُٝـ ػٖ جُؿٓى

ٌُٝ٘٘ح ٗطٌِْ ػٖ ئٗلٛحٍ . ض٘لَٛ جٍُٝـ ػٖ جُؿٓى ػ٘ىٓح، ًٛج ٛٞ جُطؼ٣ٍق ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ

ئٗ٘ح ٗطٌِْ  ،(ٕ و١ ئ١ج)ٝ أ( أٝ ذ٢ ئ١)ٗطٌِْ ػٖ كِٓ٘ح . ٗٓحٕئ وجتْ، ٤ُّٝ ػٖ ئٗلٛحٍ ٖٓ ٚ٘غ

. أؿِد جُ٘حِ ُى٣ٜح ئنطرحٌجش قو٤و٤سًٛج ٛٞ جُ٘طحم ج١ًُ ك٤ٚ . انًٕث انضزٌزيػٖ   

 

-------تشارنش ياكاٌك  -------  

ًحٕ ٣ؼح٢ٗ . ُر٣ٍى٣ؼَٔ ْحػ٤حً ٍْ٘س ٝ 57ٝجقىز ٖٓ ًٛٙ جُوٟح٣ح ضهٙ ضٗحٌُّ ٓحًح٣ي، ػٍٔٙ 

ض٣ٍٖٔ، ٣كط١ٞ ٝٛٞ ؾٜحَ )و٤َٓ ؾٜحَ ضٍأنًٗحٙ ج٠ُ جٌُٔطد، ٝٞؼ٘حٙ ػ٠ِ . ٖٓ ٝؾغ ك٢ ٚىٌٙ

ج٠ُ إٔ ( ػ٠ِ قُجّ ٓطكٍى ذاْطٍٔجٌ ٣ٌٖٝٔ ُِلٍو إٔ ٢ٗٔ٣ أٝ ٣ٍٍٜٝ ك٤ٔح ٛٞ ذحٍم ك٢ ٌٓحٗٚ

ضظٍٜ ٓح ٠ٔٓ٣ ٖحٖس جُوِد ق٤ع أٝ ( ٢ً ؾ٢ ئ١)ٌذط٘حٙ ذـ . ٌؾغ جُٞؾغ ج٠ُ ٚىٌٙ غح٤ٗس

ً٘ح ٗؼِْ إٔ . ٌٝز وه٤وسذُْٙ ٣ؼَٔ ؾٜحَ ئ١ ٢ً ؾ٢ ٌُٖ جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس جٌٍُٜذحت٤س ُؼَٔ جُوِد، 

.إٔ ٗٞهق جُؿٜحَ، ضٞك٢ٌُ٘٘ح هرَ ك٢ جُٛىٌ،  جً ُٚ أٝؾحع  

ئٛطُ ذؼ٘ق ًٔح ٣لؼَ ٓؼظْ جُ٘حِ ػ٘ى ذىء جُٔٞش . ٌُٖٝ ق٤٘ٔح ضٞك٢ ًحٗص ُٚ قحُس ٤ُٔٓز ؾىجً 

ضٞهق ػٖ ٝئٗوِرص ػ٤٘٤ٚ، ضكٍٞ ج٠ُ ُٕٞ أٌَم، . ٖٝٓ غْ ٣ٞهق جُوِد ضؿ٤ُٜ جُىّ ج٠ُ جُىٓحؽ

ُوِد ٖٓ جذىُي أٗح ٝذىأش ( جُطـ٣ًس ػٖ ٣ٍ٠ن ج٣ٌُٞى)أٝ ( أ١ ك٢)ذؼَٔ  زجٍُٜٔٔ شذىأ. جُط٘لّ

ؾٜحَ )ؾٜحَ ذح٣ّ ٓح٣ٌٍ  ٝجْطهىٓصٗؼحٖٚ ػٖ ئٓح ضٞهلص ػ٘ىؿٍخ، ٝقىظ جُٗة جأل. جُهحٌؼ

    .(٣وّٞ ذطكل٤ُ جُوِد ذ٘رٟحش ًٍٜذحت٤س ُِٔكحكظس ػ٠ِ ٍٞذحش جُوِد ذٌٛٞز ٓ٘طظٔس

تشارنش ياكاٌك 

هص ٖٓ جإلؿٔحء، هحٍ ٢ُ وًطٌٞ ٤ٌٌُّٝ٘ ق٤٘ٔح أف

ٝإٔ ػ٢٘٤ ًحٗص ٓ٘طٛرحً ضٔحٓحً ذإٔ ٖؼ١ٍ ًحٕ 

. ، ً٘ص ٍٓضؼرحً كؼالً ً٘ص نحتلحً قط٠ جُٔٞش . ْٝغضص  

 

ُْ . أ٢ِٛأل٢ٌٞ ذح٤ٌُ٘ٓس ٖٓ ػٍٔ قىجغط٢  ئُطكوصُ . ػحو٣س ؾىجً، ً٘ص أقد جُكلالشق٤حض٢ ًحٗص 

.ٓؼ٠٘ هرٍٞ ج٤ُٓٔفأًٖ أوٌى كؼالً ٓؼ٠٘ جًُٛحخ ج٠ُ ج٤ٌُ٘ٓس أٝ   



ك٢ يُي جُٞهص ً٘ص . ٌٓحٕ ػ٢ِٔ ج٠ُ جُؼ٤حوز جُٔك٤ِس ك٢ ٓى٣٘ط٢يٛرص ٖٓ ك٢ ٚرحـ أقى جأل٣حّ 

 4أٝ  3أذوح٢ٗ ػ٘ىٙ ٗكٞ  وًطٌٞ ٤ٌٌُّٝ٘ ق٤عجٍُي هحذِص ًُ. ئٚحذط٢ ذؿِطس هِر٤سذحقطٔحٍ أكٌٍ 

، ًٝٛج ًحٕ جُٗة ض٣ًٌٍٚى ١ أٓح أنًضٚ ٖؼٍش كؼالً ذإٔأضًًٍ ق٤ٖ. غْ أنٟؼ٢٘ إلنطرحٌ ئؾٜحو. أ٣حّ

. جألن٤ٍ ج١ًُ أضًًٍٙ  

ق٤٘ٔح أكوص ٖٓ جإلؿٔحء، ٝؾىش جُىًطٌٞ ٤ٌٌٌُّٝ٘ ٣ؼط٢٘٤ ٢ْ ذ٢ 

ذحُٟـ١ هِد ج٣ٍُٔٝ ٌٝتط٤ٚ إلٗؼحٔ ٣ٓطهىّ ٠حٌب ٝٛٞ ئؾٍجء ) أٌ

ْأ٢ُ٘ ٓح ج١ًُ ؾٍٟ، ف، (ٚىٌ ٝٞم جُٜٞجء وجنَ جٍُتط٤ٖجٍػ٠ِ 

ك٢ جُؿك٤ْ ٝئ٢ٗ ٓكطحؼ  هِص ُٚ ذأ٢ٗ ً٘صُ . أل٢ٗ ً٘ص نحتلحً ؾىجً 

قحكظ ػ٠ِ ؾك٤ٔي ُ٘لٓي، أٗح ٠ر٤د ٝأقحٍٝ  "كوحٍ ٢ُ، ! ُِٔٓحػىز
ٝك٤ٔح ًحٕ ٣ؼط٢٘٤ ٢ْ ." إٔ أٗوً ق٤حضي، أٗص ضكطحؼ ُو٤ّٓ ألؾَ يُي

ًٝ٘ص أيذَ ذ٤ٖ ق٤ٖ ٝأنٍ، ًُج ًحٕ . ذح٤ُى جُػح٤ٗس( ج٣ّ ٓح٣ٌٍخ)ذ٢ أٌ، ًحٕ ٣كحٍٝ إٔ ٗٛد 

.ٟ جُك٤حز غح٤ٗسجٍٝئٌؾحػ٢ ػَٔ ٢ْ ذ٢ أٌ ػحٝو ١  

ق٤٘ٔح ً٘ص ف. ٍُؤ٣س ٓح ٣كىظجألْلَ ٗكٞ ٗل٢ٓ ػحتٔحً ك٢ جُٜٞجء، ٝٗحأٍجً ذؼىٛح ذو٤َِ ٝؾىش 

ٍُ أٌؾغ غح٤ٗس ج٠ُ ؾٓى١  أٌؾٞى ْحػى٢ٗ، أٌؾٞى ْحػى٢ٗ، ال أ٣ٌى جًُٛحخ ج٠ُ  "، ذحُوٍٞ أْطٔ
ك٢ يُي !" ٣ثحً ٓٓحػىز، ئػَٔ َُٔئٗٚ ٣كطحؼ  "هحُص ٍٓٔٞس ئْٜٔح ذحّ، ذؼىتً ." جُؿك٤ْ غح٤ٗس

أٗح أؤٖٓ إٔ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ٛٞ  "ػ٤ى ًٛٙ جُٛالز جُو٤ٍٛز، وًطٌٞ ٤ٌٌُّٝ٘ ذإٔ أُ جٍجُٞهص هحٍ ٢ُ 
!"   ئٕ ضٞك٤ص، أٌؾٞى ئذؼى٢ٗ ػٖ جُؿك٤ْ. ئذو٢٘٤ ق٤حً . ٣ح ٣ٓٞع أٗوً ٗل٢ٓ. جذٖ هللا  

 ١ هى ضٞك٤صْ ًحٗص ٝجُىش. َٝؾس أذ٢، ٝٝجُىض٢ ٌأ٣صُ . ئنطرحٌ جًُذٍٞ أًػٍ ُطلحً  ذؼى يُي، ٚحٌ

ٌَ أذىجً ٌٚٞز ُٜح. أٍٖٜ 5 ذؼٍٔ ق٤٘ٔح ً٘صُ  ٖٓ  ق٤٘ٔح ذِـصُ  أذ٢ كٌحٗص هى ضٞك٤صْ  أٓح َٝؾس. ُْ أ

 ٛٞ ضًًٍٙأْطط٤غ ًَ ٓح . ُْ أضٌِْ ٓؼٜٔح. ْ٘ٞجش 10جُؼٍٔ 

.  ٗك١ٞجأل٣حو١ ٕ جًحٗح ٣ٔى جأْٜٗ  

 ٓؼي، كك٤٘ٔح ً٘صُ ؾِد أٓٞجٍ  هى ْٔؼص أٗٚ ٤ُّ ذحإلٌٓحٕ ً٘صُ 

أػٍف . أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُٜٔح ٓكلظحش ١ َٝٝؾس أذ٢، ٌأ٣صُ ٓغ ٝجُىش

.إٔ يُي ٣رىٝ ؿ٣ٍرحً ٢ٌُ٘ ً٘ص أقحٍٝ إٔ أضًًٍ ًَ ٖة ٌأ٣طٚ  

 

 

ٍٍ أضًًٍ ذأذؼى يُي، أضًًٍ  ذؼٝ ًحٗص ٢ُ . ًحٗص ػ٠ِ ؾحٗر٤ٚ أُٞجٕ ٓطأُوس ٢ٗ ً٘ص أض٠ٗٔ ك٢ ٓٔ

كوى ئْطهٍجؼ ًٌٛج أُٞجٕ، ٙ ُْ ٣ٌٖ ذآٌحٕنرٍز ك٢ جُلٕ٘ٞ، ٌُٖٝ ال أقى، قط٠ جٍُْحّ ٌجٓرٍجٗص جٍ

ُْ . ١ ٣ٜٝطْ ذ٢ًحٕ ٣ك١٤ خ. ًحٕ ٛ٘حى ٌٗٞ ٣ك١٤ ذ٢، أػطوى أٗٚ جٍُٝـ جُوىِ. ًحٗص ٍٓٗهس ؾىجً 

. ٌٝػس ًٌٝٛج ْالٓس ك٢ ق٤حض٢ ًِٜح أٖؼٍ أذىجً ذًٌٜج  

 

دكتٕر رٔنٍُكش 

ّٞ . ٓح قىظ كؼالً  ذؼى إٔ ئٗط٤ٜ٘ح ٖٓ ًَ يُي، أوًٌصُ  إٔ ٚالز ٤ُّ كو١ . ٍ ُٓوٝؼُوى ًحٕ ضك

وًطٌٞ جُِٔكى ًٛج جٍ أَٛىشًٛج جُِٔكى ٝٛٞ ػ٠ِ جأل٤ٌٞس، ذَ أ٣ٟحً أَٛىش جإل٣ٔحٕ جُط٢ ٚالٛح 



ٛٞ جُٓرد جُٞق٤ى ج١ًُ ٣ؿؼ٢ِ٘ أأٍٜ ًٛج . (انذكتٕر رٔنٍُكش انى َفضٌّشٍز ) ج١ًُ ًحٕ ٣ؼَٔ ػ٤ِٚ

.ؾ٤ٔؼٜح ؾ٤ىز ٌُٜٝ٘ح ٤ُٓص. ُي أٗٚ ضٞؾى ق٤حز ٓح ذؼى جُٔٞش ٢ٌُ أهٍٞأٓحٓي،   

٣ٌٖٔ ُٔؼظٌْٔ إٔ ٤ٔ٣ُ ٓح ذ٤ٖ جًُذٍٞ جُر١٤ٓ ٝجُٔٞش  

ًحٕ . نً ه٤ٟس ضٗحٌُّ ٓحًح٣ي. ج١ٍ٣ٍُٓ ٝجُٔٞش جُر٤ُٞٞؾ٢

ٝأْطط٤غ جُوٍٞ أٗٚ ًحٕ ك٢ قحُس جُٔٞش  ضٍو٤َٓػ٠ِ ؾٜحَ 

٣ٍٓغ ػ٠ِ ٝؾٜٚ، ًحٕ ػ٠ِ ٖٝي ٍ ؤضٓحًحٕ ٛ٘حى . ج١ٍ٣ٍُٓ

٢ٖ ػ٠ِ ّٝك٤ٔح ًحٕ ١. إٔ ٣ٓأٍ ْإجالً ٌُ٘ٚ ذىج ٚحٓطحً ٗك١ٞ

ًحٕ . القظص إٔ هِرٚ هى ضٞهق ٝض٘لٓٚ هى ضٞهقؾٜحَ ضٍو٤َٓ 

ْرد ٗوٙ ٣ٝطٌِْ ٗكٞ وه٤وس أٝ وه٤وط٤ٖ هرَ إٔ ١ُ ٢ٗٓ ال ٣ُجٍ ١

ًحٕ ٤ٓطحً ٝٛٞ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ . جُىّ ج٠ُ جُىٓحؽ ك٢ ٝكحض٣ٍْٚحٕ 

.   ًحٕ ٣٘رـ٢ إٔ أهٍٞ ُٚ يُي. ذًُي  

ذىأٗح ذا٣وحأ جُوِد غح٤ٗس، ذىأٗح . ٢ْ ذ٢ أٌوجّ ذحْطمذؼى يُي ذىأٗح ذـ ٓؼحُؿس جُٔٞش ج١ٍ٣ٍُٓ، 

ذآٌحٕ جُٔٞش ًحٕ . ًحٕ ٝجٞكحً ئٗٚ جُٔٞش ج١ٍ٣ٍُٓ. ذحُط٘لّ غح٤ٗس كٍؾغ ج٠ُ جُك٤حز غح٤ٗس

ٝذٓرد ٗوٙ جألًٝٓؿ٤ٖ . جُٔٞش ج١ٍ٣ٍُٖٓٓ وهحتن  6 – 4جُر٤ُٞٞؾ٢ إٔ ٣كىظ ئٕ ػرٍش 

غْ ٣رىأ ض٤رّ . ز ك٢ جُؿٓىجُهال٣ح قٓحِ ضٔٞش نال٣ح جُىٓحؽ، ئي أٜٗح أًػٍجُٔٞؾٚ ج٠ُ جُىٓحؽ، 

٣ٌٖٔ هلل كو١ ، ًٝٛج ٖٓ جُٔٞش ٝجألٕ ٗكطحؼ ج٠ُ ه٤حٓس. جُؿٓى ٤ٛ٣ٍٝ جإلٗٓحٕ ٓط٤رٓحً ًِٞـ نٗد

. ٝٛٞ ٖة ٓٓٔٞـ ُ٘ح ػِٔٚ. ػَٔ جإلٗؼحٔكو١ ٣ٌٔ٘٘ح . ٣لؼِٚإٔ   

 

------ْأرد صتٕرو   ----- 

جألوخ ًحٕ ٛحٌٝو ْطٌّٞ ذٍٝكٌٓٞجً ك٢ 

جٕ ٓغ ٠الخ ٚلٚ ك٢ ذح٣ٌّ، ىٝجُلٖ ٝ

هٍقس ٝكؿأز قَٛ ُٚ كطن ك٢ جُٔؼىز، 

لحم ٌْٝطس ٝٓٞش كؿحت٢  ّٛ ٝجُطٜحخ جُ

ٝٓٞش ١ٍ٣ٍْ ٝئٗؼحٔ ٝئنطرحٌ ك٢ 

. جُؿك٤ْ  

ْأرد صتٕرو 

أنًش ٠الذ٢ ٓغ َٝؾط٢ ك٢ ٌقِس . ٕوٌِ جُقػحٓحً ًرٍٝكٌٓٞ ك٢ ج٤ٌُِس جُوى٣ٔس أُ  38ً٘ص ذؼٍٔ 

ك٤ٔح ف. ٢ُ ذؼى أٗطٜحء جٍُقِس ذ٤ّٞ ٝجقىوظ أْحذ٤غ، ًٝٛج ٓح ـ 3 ُلطٍزٌقِط٘ح ًحٗص . قٍٞ أٌٝذح

يُي أٚحذ٢٘ ٝؾغ ق٤٘ٔح قىظ . ٚرحقحً، أٚرص ذطػود ك٢ ٓؼىض٢ 11ً٘ح ك٢ ذح٣ٌّ، ٗكٞ جُٓحػس 

كوى ً٘ص أُط١ٞ ٝأٍٚل ٝأتٖ . قحو ؾىجً ُْ أنطرٍٙ ك٢ ق٤حض٢، ئي أٝهؼ٢٘ ك٢ جُكحٍ ػ٠ِ جأل٤ٌٞس

.َٝؾط٢ نىٓس جُطٞجٌب ز، ق٤٘ثً ٠ِرصْ جأل٤ٚ٢ٌٞف ٝأٗح ػ٠ِ ٝأٌكّ ٝأ  

 8أنًض٢٘ ٤ْحٌز جإلْؼحف ٓٓحكس . ؾحء ٠ر٤د ٝأن٢ًٗ ك٢ ٤ْحٌز جإلْؼحف ألٗٚ ػِْ ٓح ؾٍٟ ٢ُ

غْ جُنًش ج٠ُ ؿٍكس جُطٞجٌب ٝضْ كك٢ٛ ٖٓ هرَ . أ٤ٓحٍ ػرٍ جُٔى٣٘س َُ٘ٛ ج٠ُ جُٔٓطٗل٠ جُٔى٢ٗ

 َِ . ز جُؼ٤ِٔحش جُؿٍجق٤سغْ يٛرص ج٠ُ قؿٍ. ٓح ٓح أٚحذ٠٢٘ر٤ر٤ٖ أن٣ٍٖ، جًُِجٕ ػ  



 ٍّ ْحػحش  10ج٠ُ  8جُٔٓطٗل٠ ُلطٍز ك٢ يُي ضٔىوجً ً٘ص ّ. جـ، جٗطظٍش ٛ٘حىٝألٗٚ ُْ ٣طٞجؾى ؾ

ٍّ ٝال ككٙ، وٕٝ ٓؼحُؿس،  جـ ٍُِٗٝع ك٢ ػ٤ِٔس ٝال ػ٘ح٣س ػ٠ِ جإل٠الم، ٓ٘طظٍجً قٌٟٞ جُؿ

. قٍؾس  

ئ٣ؿحو ٠ر٤د ػىّ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ ٍأْٜٗ ٣طأْلٕٞ خٍٓٔٞس ٝهحُص ٢ُ  ٤ُالً ق٤ٖ ونِصْ  8:30ًحٕ جُٞهص 

 أٜٗح ًحٗص ٜٗح٣ط٢، ػِٔصُ  ق٤٘ٔح هحُص ٢ُ يُي، ػِٔصُ . ٢ُ ٝئْٜٗ ٤ْؿىٕٝ ٠ر٤رحً ك٢ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ

أػِْ ئ٢ٗ ِٓكى، ؿ٤ٍ  ً٘صُ . جُٗة جُٞق٤ى ج١ًُ ؾؼ٢ِ٘ ق٤حً ٛٞ ئ٢ٗ ُْ أٌو إٔ أٓٞش. ئ٢ٗ ً٘ص ٤ٓطحً 

. ألؾَ ٍٓٓضْٜٓإٖٓ، ٖهٙ ػحٔ   

ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ُٔٞش أْٞأ ٖة ٣ٌٖٔ إٔ ٣كىظ ٢ُ ألٗٚ ٜٗح٣س ق٤حض٢، ٝئٞحكس ج٠ُ  جُٞؾغ، ًحٕ جف

ٍّ . ٖة ذؼى، ال ٖة أنٍ جـ قط٠ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ، ًحٕ ضل١ٍ٤ٌ إٔ ٌُٜ٘ح ق٤٘ٔح هحُص ٢ُ أٗٚ ال ٣طٞكٍ ؾ

ً٘ص ٓؼِوحً ػ٠ِ . ذؼى أنٍٟ ٝأٗح ذًٜج جُٞؾغ ال ه٤ٔس ُُٚىه٤وس أنٍٟ أٝ ُٓحػس ضٞجؾى١ ٓكحُٝس 

ق٤٘ٔح هحُٞج أْٜٗ ُْ ٌُٖٝ  .٠ر٤رحً ٣ؼَٔ جُؼ٤ِٔس، ٣لطف ؾٓى١ ٣ٝكَ جٌُِٔٗس ٣ؿىٝج ٢ُِأْٜٗ ٌؾحء 

.  ؾحء جُٞهص ُ٘وٍٞ ُرؼٟ٘ح ٓغ جُٓالٓس أل٢ٗ ْأٓٞش جألُٕوى ُُٝؾط٢  ٣ؿىٝج ٠ر٤رحً، هِصُ   

٢ُ قرٜح يٌجػٜح ق٢ُٞ، هحُص ٢ُ ػٖ ٓىٟ  ٝٝٞؼصْ  كٜٟ٘صْ 

ٓ٘ح ػ٠ِ َْ. ُٜح، ًحٕ ٓٞهلحً ٓكُٗحً قوحً قر٢ ٝهِص ُٜح ػٖ ٓىٟ 

. ْ٘س 20ٓؼحً ٗكٞ إٔ ػٗ٘ح هِ٘ح ًٛٙ جأل٤ٖحء جُط٢ ضوحٍ ذؼى . ذؼٟ٘ح  

ًحٕ . يُي أ٣ٟحً  ٜٗح جُٜ٘ح٣س ٝأٗح ػِٔصُ ألٜٗح ػِٔص ئ ٝأن٤ٍجً ؾِٓصْ 

. ٛحضًٍصأهلِص ػ٢٘٤ ُٝي ػ٢َِّي ٌؤ٣طٜح ٢ٛٝ ضر٢ٌ ًٌٛج، ًُ ٣ٛؼدُ 

ٖٓ ٓـ٤ٔحً ػ٤ِٚ ُلطٍز ه٤ٍٛز، ً٘ص ٖٓ جُٔكطَٔ . ك٢ ئؿٔحء ونِصُ 

.ػىز وهحتنٓكطَٔ جٍ  

أػِْ ذحُٟر١ ٌٓحٕ  ً٘صُ . ػ٢٘٤ ٝٗظٍش ٝئي ذ٢ ٝجهق ذؿحٗد ١ٍ٣ٍْ كطكصُ . غح٤ٗس غْ ٝػ٤صُ 

ٖٓ أ١  ذأ٢ٗ ق٢، أًػٍ ق٢ٍّي  ٖؼٍشُ . ٝؾٞو١، ٝجُكحُس جُط٢ أٗح ك٤ٜح، ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ضٗٞٔ ك٢ ي٢٘ٛ

. ً جذحُؼٌّ، ُوى ً٘ص ق٤حً ؾى" ؟َٛ ً٘ص ٖركحً  "ضٓأ٢ُ٘ جُ٘حِ، . ٝهص أنٍ ك٢ ق٤حض٢  

ُٓالءز ج٣ٍٍُٓ، ئٗٚ ؾٓى ٝك٤ٔح ً٘صُ  ٗكٞ  كحٗك٤٘صُ . أٗظٍ قٍٞ جُـٍكس، القظص إٔ ٛ٘حى ٖة ضكص 

١ أًػٍ ٖٓ ٕ، ئٕٓٔطحَئ٢ٗ . ٌُٖٝ ًٛج ؿ٤ٍ ٌٖٓٔ، أٗح ق٢ٌّي . جُٞؾٚ كٍأ٣طٚ ٣ٗر٢ٜ٘ج٠ُ ج٣ٍٍُٓ ألٗظٍ 

. ج ضطؿح٢ِ٘ٛكٌٍش ئٗٚ. ْططغ ْٔحػ٢ أٝ ٌؤ٣ط٢إٔ أضٌِْ ٓغ َٝؾط٢، ٌُٜ٘ح ُْ ش ًُج قحُٝصُ . ق٢ٍّي 

.ًُج ٍٚش ؿحٞرحً ٜٓ٘ح ألٜٗح ضطؿح٢ِ٘ٛ  

ُٔحيج ٣طٞجؾى ًٛج جُؿٓى ك٢ ج٣ٍٍُٓ كٜٞ ٣ٗر٢ٜ٘؟ ٤ًق َٝٚ  "أٍٚل ٝأ٤ٚف ػ٤ِٜح،  ًُج ٍٚشُ 
. ًحٕ ٓه٤لحً ؾىجً يُي ، ٌُٖٝ ٓؿٍو جُطل٤ٌٍ خأٗحًحٕ ٢ُ ٖي ٌٓطّٞ ذإٔ ًٛج جُؿٓى ٛٞ " ج٠ُ ٛ٘حى؟

كأٗح . ًٛج ٓٓطك٤َ. ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣كىظ ًٛج. ؿ٣ٍد ؾىجً ج ًٛأض٤ٜؽ كؼالً ٝأهِن ألٕ ًَ  ًُج ذىأشُ 

. أُرّ ٌوجء جُٔٓطٗل٠ ًَٝ ٖة قو٤و٢ ؾىجً  الَُصُ   

ٛحٌٝو، ٣٘رـ٢  . "أٗحْحً ٣٘حو٢٘ٗٝ نحٌؼ جُـٍكس، ًحٗٞج ٣طٌِٕٔٞ ذأٚٞجش ٗحػٔس ؾىجً ٍٚش أْٔغ 
أٗحِ ضٞجؾى  .ذحخ جُـٍكسج٠ُ ًُج يٛرص ." ٛ٘حُأنٍؼ ٝضؼحٍ ضؼحٍ ذٍٓػس، . إٔ ضأض٢ ٓؼ٘ح جألٕ

ٌٗٞ ٝال أالّ، ًحٕ ال ًحٕ جٍُٝجم ٖى٣ى ج٠ٍُٞذس، ًٝحٕ ٌٓحو٣حً، . نحٌؼ جُـٍكس، ك٢ جٍُٝجم

ْأُطْٜ . ٣ٍضىٕٝ ١َ جُٔٓطٗل٠ ٍٓضى٣ٖ ٓالذّ ٌٓحو٣س، ذىج ٢ُ أًْٜٗحٕ ٛإالء جُ٘حِ . ٌٓحو٣حً كو١

ف ئ٢ٗ ٓ٘طظٍ هِص ُْٜ ػٖ قحُط٢ ٢ًٝ. ئٕ ًحٗٞج ٖٓ ٠ٍف جأل٠رحء ٤ُأن٢ًٗٝ ج٠ُ ؿٍكس جُؼ٤ِٔس



ٛحٌٝو ضؼحٍ ذٍٓػس، . ٗكٖ ٗؼِْ، ٗكٖ ٗؼِْ، ٗكٖ ٗلْٜ "ًحٗٞج ال ٣ُجُٕٞ ٣وُٕٞٞ ٢ُ، . ُكى جألٕ
." ٗ٘طظٍى ضؼحٍ ٓؼ٘ح، ُوى ً٘ح  

جُـٍكس جُط٢ ًحٗص ٣ٟٞٓس ٍٝٓٗهس، ٝيٛرص ج٠ُ جٍُٝجم ج١ًُ ًحٕ ٖى٣ى ج٠ٍُٞذس  ؿحوٌشُ 

جُٞهص،  ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٝهص، ٝق٤٘ٔح يًٍشُ . ٣ٞ٠ِس ؾىجً ٌقِط٘ح ٛإالء جُ٘حِ، ًحٗص  ضرؼصُ . ٝٞرحذ٢

إٔ أضٍٕٔ ٌُٖٝ ًٛج جٌُٔحٕ، ئٕ ًحٕ ػ٢ِ . أٗٚ ْٝٛ ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٝهص ك٢ يُي جٌُٔحٕٝىذىج 

إٔ أضٍٕٔ ٖٓ أؾَ ( ٤ًِٞٓطٍ ٤ٓ281َ،  175)جٖل٤َ ج٠ُ ٤ٓ٣ُٞحٗح ٖٓ ٕج٤ٍُٓ  ، كاٗٚ ػ٢ِّ ػ٤ِٚ

.ٓغ ٛإالء جُ٘حِٓح٤ٖحً   

. أًػٍ كأًػٍأِْ ٤ٍُٓ، ٝئْطٍٔ جُط٣ٍن ١ػ٠ِ جئْطٍٔٝج ك٢ قػْٜ ٢ُ  ٝك٤ٔح ً٘ح ٢ٗٔٗ ذوٞج ق٢ُٞ،

ك٢ جُرىج٣س ًحٗٞج ٖى٣ى١ جُكالٝز ُـٍٜ جًُٛحخ . أًػٍ كأًػٍٓؼحو٣ٖ ٢ُ ػال٤ٗس غْ ذىأٝج ٤ٛ٣ٍٕٝ 

ئٍْع، ئْطٍٔ ك٢ ج٢ُٗٔ، ئنٍِ، ضٞهق ػٖ "ًًٜٙ، أ٤ٖحء غْ ق٤٘ٔح يٛرص ٓؼْٜ هحُٞج ٢ُ . ٓؼْٜ
.   ػحً أًػٍأٚرف جُكحٍ ١ٍٓ" جألْثِس  

. ًٌٝٛج ونِ٘ح ك٢ أالّ ضحّ ٍٝٚش ٍٓضؼرحً ؾىجً 

. ٛإالء جُ٘حِ ػىجت٤٤ٖ ؾىجً ُٝٓص أػِْ أ٣ٖ أٗح

 "كوحُٞج، ." ُٖ أ٤ٍْ ٓؼٌْ ج٠ُ قى أذؼى "كوِص، 
كرىأٗح ٗطؼحٌى ًٝ٘ص ." ٛح هى ِٝٚص ج٠ُ ٛ٘حى

ًحٗٞج ٣ىكؼ٢ٗٞ . أقحٍٝ إٔ أضهِٙ ْٜٓ٘

ًحٗٞج ك٢  .ضٞجؾى جألٕ جُؼى٣ى ْٜٓ٘. ٣ٝٓكر٢ٗٞ

ٓغ جُظالّ كوى َٝٚ جُرىج٣س قل٘س ْٜٓ٘، أٓح جألٕ 

.ُْ ذحُٟر١ال أع ،1000أٝ  100ػىوْٛ ٗكٞ   

ضكط٢ٔ٤ ًحٕ ذآٌحْٜٗ . ػرػٕٞ ذ١٢ًحٗٞج 

. يُيٌِوٝج ئٕ أٌجوٝج يُي، ٌُْٜ٘ ُْ ١ُ 

ًحٗٞج ٣ٍ٣ىٕٝ إٔ ٣رط٢ِٗٞ ذٞؾغ، ألْٜٗ 

ٖٓ جُٞؾغ ج١ًُ ٓطؼس ًحٗٞج ٣ٓطٔىٕٝ 

ػ٢ِّ ؾىجً إٔ أضٌِْ  ٣ٛؼد. ً٘ص أنطرٍٙ

ػٖ يُي، ُٖٝ أهٍٞ ٌُْ جٌُػ٤ٍ ػ٘ٚ، ألٗٚ 

٣ُٔه٢ٗٞ ئي ذىأٝج . أًػٍ كظحػس٤ٛ٣ٍ 

ّٝ  جً ٝضُٔم جً غٕٞ أنحو٣ىقىِ ذأأحكٍْٛ، ٣كٌـ٢ّٗٞ، ١ُ  ً٘ص أقحٍٝ إٔ أوجكغ ػٖ ٗل٢ٓ، . ٢ٗٝك٢ّ، ٣ٝؼ

. تحش ق٢ًُٞٝأ٢ٗ ك٢ ن٤ِس ٗكَ، كوى ًحٕ ٛ٘حى ج٢ٌُُْ٘ٝ ًُ٘ص ُٙ ْٜٓ٘ أضمأقحٍٝ إٔ أقحٌذْٜ ٝ

    

ٝؾغ ك٢ ًَ ٌٓحٕ، ٖٓ جُىجنَ ٓغ ذؼى يُي ذو٤َِ ً٘ص ٓطٔىوجً ػ٠ِ جأل٤ٌٞس، ٓطُٔهحً ضٔحٓحً 

وش ػح٠ل٤حً ضٔحٓحً أًػٍ ٚؼٞذس  ٍ جُٞؾغ جُؼح٠ل٢ًٝحٕ ضكّْ . ٝجُهحٌؼ ٍِّي . ٖٓ جُٞؾغ جُؿٓى١، ئي ُؾ

.   ذأٗٚ أِْ أٝ نطأٝجقىز ٝال ٍٓز أذىجً ذًُي  ُْ أٖؼٍ  

ٌذٔح . ذٚ ٝش ٖهٙ أنٍ أٝ ٚٞش هللا، كوى ًحٕ ٚٞض٢، ٢ٌُ٘ ُْ أضلٞٙٚٞض٢، ٤ُّ ٘ ْٔؼصُ 

، ال أػٍف يُي، ٢ٌُ٘ٝ ْٔؼطٚ ٣وٍٞ ذٞٞٞـ،   "كلٌٍش ك٢ ٗل٢ٓ، " !٢ِٚ ج٠ُ هللا "ًحٕ ٝػ٢ِّي

".قط٠ ئيج ٤ِٚص، كا٢ٗ ُٓص أػِْ ٤ًق أ٢ِٚ ذؼى جألٕ"، ً٘ص أكٌٍ. ال أؤٖٓ ذحهلل  



ً٘ص ٠لالً، ً٘ح ٢ِٛٗ ك٢ ٓىٌْس جألقى ػ٘ىٓح . زْٖ 23ػ٘ى يُي جُٞهص، ُْ أًٖ هى ٤ِٚص ًٓ٘ 

ذحُ٘ٓرس ٢ُ كحُٛالز ًحٗص ٓؿٍو ضالٝز ٖة ٓح . ً٘ص أقحٍٝ إٔ أضًًٍ ضِي جُِٛٞجش. ٝك٢ ج٤ٌُ٘ٓس

. ضؼِٔطٚ  

، أػط٘ح ج٤ُّٞ نرُٗح ج٢ٓٞ٤ُ، ذِى١  " ٓغ ئ٢ٗ أ٤ٍْ . ئٗطظٍ، ًٛٙ ٤ُٓص ٚالز. ُي.. جٍُخ ٌجػ٢َّي
ئ٢٘ٗ أن١ِ جألٌٓٞ، ُٓص أضًًٍ ٤ًق " ...ْرغ ٤ْٖ٘ أؾىجوٗح ًٓ٘ ك٢ ٝجو١ أَ جُٔٞش، ُطٓؿ٤َ ٝ

   .أ٢ِٚ

. أُو٢ ػ٤ِْٜ ٓحءجً ٓـ٤ِحً ًٝأٗٚ ًِٔس هللا ُٜإالء جُ٘حِ ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٣إي٢ٗٝ، ٍٓز ًُ٘ص أيًٍ ك٢ ًَ 

أذىجً ك٢ ًٛج أٗؿّ ًالّ ُْ أْٔؼٚ ق٤٘ثً ًحٗٞج ٣ٓطهىٕٓٞ . ًحٗٞج ٣ُػوٕٞ ٣ٍٝٛنٕٞ ٤ٛ٣ٝكٕٞ

ًحٕ ٣ٞؾؼْٜ ؾىجً إٔ . ق٢ُٞ ٝأٗح أضٌِْ ػٖ هللاػ٠ِ جُكّٞ ذوحو٣ٌٖ ػ٠ِ جُطكَٔ  ُْ ٣ٌٞٗٞج. جُؼحُْ

ئ٢ٗ هحوٌ ػ٠ِ وكؼْٜ ذؼ٤ىجً ذحُطٌِْ ئقٓحِ كٌحٕ ٢ُ . ك٢ ضٍجؾؼْٜيُي ٣ٓٔؼٞج ػٖ هللا ٓٔح ْرد 

.     ًُج ٍٚش أقحٍٝ إٔ أضًًٍ ِٚٞجش، ٢ٌُ٘ٝ ً٘ص ٍٓذٌحً ٖٝٓٗٞحً . ػٖ هللا  

ً٘ص ٝقى١ ٛ٘حى ًٝأٗٚ ج٠ُ جألذى، ٓح أهٛىٙ ٛٞ أٗٚ ُْ . ٝئ٢ٗ ُٞقى١ٌقِٞج ْٜٗ ٝأن٤ٍجً أوًٌص أ

جُكحُس  كٌٍش ك٢. ٢ٌُ٘ٝ كٌٍش ذك٤حض٢، كٌٍش ذٔح كؼِطٚ، ٝذٔح ُْ أكؼِٚ. ٣ٌٖ ٢ُ ئقٓحِ ذحُٞهص

جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ضِٞٚص ئ٤ُٜح ٢ٛ ئ٢ٗ ٠ٞجٍ ق٤حض٢ ًٓ٘ ْٖ جٍُٖى ً٘ص أٗح٤ٗحً، ٝئ٢ُٜ ٝ. جُط٢ أٗح ك٤ٜح

ك٢ ق٤حض٢، ٝإٔ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٛحؾ٢ٗٞٔ ْٛ يجش جُ٘ٞع ٝؾٞو نطأ كظ٤غ أوًٌص . جُٞق٤ى ًحٕ ٗل٢ٓ

 ُْ ٣ٌٞٗٞج ٝقٖٞحً، ٝال ٤ٖح٤٠٘حً، ذَ ًحٗٞج أٗحْحً كحش ػ٤ِْٜ ٓح ضِٞٚصُ . ًٔح ً٘ص أٗحٖٓ جألٖهح٘ 

. ك٢ ًٛج جُؼحُْ، هى كحضْٜ، كوى ػحٖٞج ق٤حز جألٗح٤ٗس ٝجُٞق٤ٗسذوحت٢ ق٤حً جُ٘وطس جألْح٤ْس ك٢ . ئ٤ُٚ

ًحٗٞج هى قٌٔٞج ػ٠ِ أٗلْٜٓ ذإٔ . ك٢ ػحُْ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ٖة ؿ٤ٍ جألٗح٤ٗس ٝجُٞق٤ٗس ً٘صُ جألٕ ج ٙٝ

.ؾُءجً ًُْٜٓ٘٘ص ٝجألٕ . ٜٗح٣سذال ٝػ٠ِ أٗلْٜٓ ج٠ُ جألذى، ػ٠ِ ذؼْٟٜ جُرؼٝ ٣لٍٞٞج يُي   

ٖؼٍش ذإٔ ًٛج ٓح . ك٤ٚألًٕٞ ٝٓغ ئ٢ٗ ُْ أٌو إٔ إًٔٞ ٛ٘حى، ذىج ٢ُ ًٝأٗٚ جٌُٔحٕ جُٔ٘حْد 

كأٗح ٓطٔىو ٛ٘ح ُٞهص . ال ٣ٌٔ٘ي إٔ ضطٌٛٞ ٓىٟ ًٛج جُٞؾغ جُؼح٠ل٢. ْطكوٚ، أل٢ٗ ًٌٛج ػٗصأ

.  ذ١ٍ٤ٛٔٓلٌٍجً وٕٝ ٜٗح٣س،   

ٌٚٞز ٗل٢ٓ ٝأٗح ٠لَ، ؾحُّ ك٢ ٚق ًٝحٕ ٣ٍجٝو٢ٗ ك٢ ك١ٌٍ 

، ُال ُال ُال٣ٓٞع ٣كر٢٘،  . "ٌْٗ ٣ٓٞع ٣كر٢٘أُ ٓىٌْس جألقى، 
ًحٕ . ع ٗل٢ٓ ًطلَ أٌْٗ يُيأْْ ً٘صُ " .ُال ُال ُال ٣ٓٞع ٣كر٢٘،

. ك٢ هِر٢ٙ يُي أْٛ ٖٓ أ١ ٖة أنٍ ئْططؼص إٔ أٖؼٍ خ  

ك٢ ٖة ُٓ٘ص ً٘ص ٖحذحً ٝذ٣ٍثحً ٝأ ٖٓ ق٤حض٢ ق٤ًٖ٘ص ك٢ ٝهص 

ٜٓطٔحً ؾىجً،  جً ؾىجً، ه١ٞ جً ك٢ ٖهٙ ًحٕ ٚحُف أٓ٘صُ . ػىج ٗل٢ٓأنٍ ك٢ ٖهٙ ئ٢ٗ أُٓ٘ص ، قٖٓ

. ػحوز يُي، أٌوش ئيُي ج١ًُ ن٘طٚى ج١ًُ ٤ٌٓطٚ، ٍى ج١ًُ أٞؼطٚ، يٍي. ضٚئػحو، ٝأٌوش ذ٢ كؼالً 

ُْ . ٙٓكرصٓؼٍكس وش ُْ أػٍف ػٖ ٓكرطٚ، ٢ٌُ٘ٝ أٌ. ٓؼٍكطٌٚوش ُْ أًٖ أػٍف ٣ٓٞع، ٢ٌُ٘ٝ أ

ق٤حض٢ أؤٖٓ ك٢ ٖة، ٝأٌوش ٗص ك٢ ٝهص ٖٓ ى. أػٍف أٗٚ قو٤و٢، ٢ٌُ٘ٝ أٌوضٚ إٔ ٣ٌٕٞ قو٤و٤حً 

. قو٤و٤حً ذأٗٚ ًحٕ إٔ أغن   

. كأض٠ ٣ٓٞع" !٣ح ٣ٓٞع، أٌؾٞى أٗو٢ًٗ "، ًُج ٍٚنص ك٢ جُظالّ

جٌُ٘ٞ ه٤َِ ؾىجً ٖٓ جٌُ٘ٞ ك٢ جُظالّ، ذؼىتً أٍْع ضٞجؾى ك٢ جُرىج٣س 

ك٢ ػحُْ ًحٕ ذحإلٌٓحٕ ئي ئٍٖجم ًٌٛج خًٝحٕ جٌُ٘ٞ . ك٢ ئٍٖجهٚ

ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ . ًحٕ ٌٖٓٔ إٔ ٣و٢٘٤ِ ٣ٝؿؼ٢ِ٘ ٛٗحً . ٓحو١ إٔ ٣ٓط٘لى٢ٗ



. ٌُ٘ٞ َٝٝٚ ئ٢ُّ ٛ٘حى ٝذٌَ ُطق ذىأ ٣ِطوط٢٘ ٗكٞ جألػ٠ِك٢ جضٞجؾى . نطٍجً ٛ٘حىأٝ قح٤ٓحً   

ً٘ص ٓػَ ٍٓضٌد . ك٢ ًَ ٌٓحٕٓؿٍٝقحً إٔ أٌٟ ذأ٢ٗ ً٘ص ػ٤٘لحً، هًٌجً ٝ ك٢ ٌٗٞٙ ئْططؼصُ 

ٝك٤ٔح ًحٕ ٢ِ٘ٓٔ٣، أَجٍ . ذٌَ ُطق ٝٞغ ٣ى٣ٚ ضكط٢ ٝذٌَ ٌهس ئُطوط٢٘. ؾ٣ٍٔس هطَ ك٢ ٖحٌع

، ئٓطِثص ٖٓ جُىجنَٝ. ػحكحً ٚك٤كحً ّٝ ذهٍش، كٍٛشُ ًٝأٜٗح ش. ػ٢٘ ًَ جُؿٍٝـ ٝجُٞؾغ ٝجُوًجٌز

ٗٚ إٔ أهٍٞ ُِ٘حِ ػٖ يُي ألذوحوٌ ٣كرط٢٘ ئ٢ٗ ُٓص . يُيًحٕ ذآٌح٢ٗ ض٤ٞٞف أض٠٘ٔ ُٞ . ذٔكرطٚ

، ضِي جُٔكرسٓؼٍكس ك٢ جُك٤حز ذٌحِٜٓح ًحٗص . ًَ ٖةيُي ك٢ ق٤حض٢، ًحٕ أكَٟ ٖة قىظ ٢ُ 

.ُٝٓص ذوحوٌ ضٔحٓحً ػ٠ِ ًٗلٜح ٌُْ  

كٌحٕ إلذ٘ٚ، ٓػِٔح ضلؼَ أّ إلذ٘طٜح،  ٣ٝؼحٗو٢٘ ٣ٝلٍى أ١ٍٜ، ٓػِٔح ٣لؼَ أخٍ جٕ ٢ٌُ٘ٓٔ٣، هى ىف   

ٖٓ ٤ٓص و جألٕ، ـِ ًٛٙ جُٓؼحوز ؾؼِط٢٘ أضٌٌٞ ٓػَ ٠لَ، ٖٓ ٞحتغ ٝٝؼ. ذٌَ ٌهس ٣لٍى أ١ٍٜ

    .ئٗٚ ٣ك٢ِ٘ٔ نحٌؼ يُي جٌُٔحٕ، ٝئٗ٘ح ٗط٤ٍ ٓؼحً . غح٤ٗسُٝؾِد جألٕ ُِك٤حز 

ً٘ص . ػظ٤ْ جُْ ٌٗٞج٢ٗ، ٍٝٚش أكٌٍ ذِه١ٍُّي عذحضؿحٙ  ً٘ح ٗطكٍى

كٌٍش ذ٘ل٢ٓ، . كٌٍش ذ٘ل٢ٓ ًوًجٌز ٝٗـُلح٣سقط٠ ئ٢ٗ ذًٌٜج ٌوجءز، 

٤ًق ." ًج ج٠ُ ًٛج جٌُٔحٕ، ئٗٚ ال ٣ٍ٣ى٢ٓ٢ٗٓ٘ص ُوى أنطأ، ُٓصُ  "

.٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜطْ ذ٢، ئ٢٘ٗ ٌوب  

. غْ ضٞهل٘ح، ُْ ٌٖٗ ك٢ جُؿك٤ْ، ُْٝ ٌٖٗ ك٢ جُٓٔحء، ً٘ح ذ٤ٖ جإلغ٤ٖ٘

غْ ذىأٗح ٗطكىظ ًٝحٕ ." ٜٛ٘ح ٢ٓال ٗلؼَ أنطحء، أٗص ٓ٘ص "ٍ ٢ُ، هح

.  ٣وٍٞ ٢ُ أ٤ٖحء  

أ٢ٌٗٝ ٓح . ٓالتٌس ذىأٝج ذٍٔجؾؼس ق٤حض٢ ٖٓ جُرىج٣س ج٠ُ جُٜ٘ح٣س غْ ؾِدَ 

ق٤٘ٔح ً٘ص ئٗٓحٗحً . كؼالً ذ٤ٓطحً يُي  ًحٕٝ. كؼِطٚ قٓ٘حً ٝٓح كؼِطٚ ٤ْثحً 

 ُّ ٣ؿِد كٍقحً ُِٔالتٌس  ٌجع ُكوٞم جألن٣ٍٖ، ًحٕ ًٛج جُٗةٓكرحً، 

ٝق٤٘ٔح ً٘ص . ٣ٝؿِد كٍقحً ٤ُٓٞع، ٝه٤َ ٢ُ أٗٚ ًحٕ ٣ؿِد كٍقحً هلل

أػَٔ ٤ٖثحً أٗح٤ٗحً ِٝٓط٣ٞحً، ًحٕ يُي ٣ُكُٕ جُٔالتٌس، ٣ُكُٕ ٣ٓٞع، ٝه٤َ 

ٓح أٌجوٝج ئذالؿٚ ٢ُ، ذٌِٔحش ه٤ِِس، ٛٞ إٔ . ٢ُ أٗٚ ًحٕ ٣ُكُٕ هللا

ـِ  ًُٜج . خ ه٣ٍر٢ ً٘ل٢ٓؿٍٜ ٝؾٞو١ ًِٚ ٛٞ إٔ أُِقد هللا ٝإٔ أُ

.٢ٌُ٘ كِٗص. ٝأضؼِْٖٓ أؾَ إٔ أكؼَ يُي جُٓرد نـُِوص، ًُٜج ًُ٘ص ك٢ ًٛج جُؼحُْ   

. كؼالً أل٢ٗ أٌوش جًُٛحخ ج٠ُ جُٓٔحء هحُٞج ٢ُ أٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٢َِّي جٍُؾٞع ج٠ُ ًٛج جُؼحُْ، كاُٗػؿصُ 

٣ٞو ًَ ٝجقى . ٌٝػسٓح هحُٞٙ ٢ُ ػٖ جُٓٔحء أٗٚ جٌُٔحٕ جألًػٍ ض٤ِٓس، جألًػٍ ٓطؼس، ٝجألًػٍ 

ٓٓطؼىجً، ُٓص ٤ٜٓثحً، ٝأٗٚ  هحُٞج ٢ُ ذأ٢ٗ ُٓصُ . ٝأٗح أٌؿد جًُٛحخ ج٠ُ ٛ٘حىجًُٛحخ ج٠ُ جُٓٔحء 

ئٗٚ ٝهط٢ ٍُِؾٞع ج٠ُ ًٛج جُؼحُْ ٝإٔ أقحٍٝ ٝأػ٤ٕ ذحُط٣ٍوس جُط٢ . ٤ُّ ٝهط٢ ًُِٛحخ ج٠ُ جُٓٔحء

.   ٣ٍ٣ى٢ٗ هللا إٔ أػ٤ٜٗح، ذحُط٣ٍوس جُط٢ نِو٢٘ ألػ٤ٜٗح  

ّّ شهِص ذإٔ هِر٢ ٢ْ. ك٢ ًٛج جُؼحُْ ذىْٜٝٗجُؼ٤ٕ  ٤ُٓٞع ُِٝٔالتٌس ذأ٢ٗ ال أْطط٤غهِص  ٌ ئٕ ً

ُٓص ضلْٜ؟ ٓح  "هحُٞج ٢ُ، . ٤ٌُٞٗٞج ْٛ ٛ٘حى ٝإًٔٞ أٗح ٛ٘حف. أ٢ٌِْٗٞ غح٤ٗس ج٠ُ ًٛج جُؼحُْ
وًج ُْٝ ضٌٖ ٛ٘حى أخ. ً٘ح وجتًٔح ٓؼي ًَ ًٛج جُٞهص. ئٗ٘ح وًٝٓح ٛ٘حى. ٣ٍٗي ًَ ًٛج ك٘كٖ ه٤ٟطي؟
." ُٞقىى  

كوحُٞج، ئٕ ٤َِٚص ." ػ٤ٌِْ إٔ ضىػ٢ٗٞ أػٍف أٌْٗ ٓطٞجؾىٕٝ ق٢ُٞ ذ٤ٖ ق٤ٖ ٝأنٍ "هُِص، 

إٔ أػط٤ٚ ٢ٓٞٔٛ ٝئٛطٔح٢ٓ ٝأٓح٢ُ أ١ ٓح ػ٘ىى هلل،  ٝئػطٍكَص ذهطح٣حى هلل، ئٕ أػط٤صَ 



. ًَ يُي هلل، ق٤٘ثً ْطٌٕٞ ٛ٘حى أٝهحش ْأػٍف ك٢ هِر٢ أْٜٗ ٛ٘حىكو١ إٔ أػط٢ ٝأقال٢ٓ، 

هِص ُْٜ ئٕ أػطٞج ٢ُ ٞٔحٗحً أٗٚ . ٛ٘حذحٌٍُٟٝز ٌؤ٣طْٜ، ٢ٌُ٘ ْأٖؼٍ ذحُٔكرس جُط٢ أٖؼٍٛح  ٤ُّ

. ْطٌٕٞ ٛ٘حى أٝهحش أْطط٤غ ك٤ٜح إٔ أػٍف ضِي جُٔكرس، ق٤٘ثً ْأضٌٖٔ ٖٓ جُؼ٤ٕ ك٢ ًٛج جُؼحُْ

.  هحُٞج ٢ُ أْٜٗ ٤ْلؼِٕٞ يُي، غْ أ٢ٌِْٗٞ ٌجؾؼحً   

ٌجؾؼس ج٠ُ جُـٍكس  جُط٢ هحُص أْٜٗ ُْ ٣ؿىٝج ٠ر٤رحً،ضِي جٍُٔٔٞس  أٍْػصْ ذؼى ًٛج جإلنطرحٌ، 

ًحٗص ألٕ جُٓحػس ك٢ جُٔٓطٗل٠ ًٝحٕ ًٛج جُٗة ػؿ٤رحً . ٝهحُص إٔ جُطر٤د هى َٝٚ ج٠ُ جُٔٓطٗل٠

َٝٚ جُطر٤د ج٠ُ جُٔٓطٗل٠ ْٝ٘ؼَٔ ُي "هحُص، . ض٤ٍٗ ج٠ُ جُطحْؼس جٝ جُطحْؼس ٝجُ٘ٛق ٤ُالً 

ٝأَػؿ٢٘ يُي أل٢ٗ قحُٝص إٔ أهٍٞ . ١ ٖٓ جُـٍكسكؿحء جُرؼٝ ٝأنٍؾٞج َٝؾص." جُؼ٤ِٔس جألٕ

ذُٝؾط٢ ك٢ جٍُٔٔ ك٢ ٣ٍ٠و٢ ج٠ُ جُؿٍجقس، هِص ُٜح  ًُج ق٤٘ٔح ئُطو٤صُ . ُُٝؾط٢ ٓح قىظ ٢ُُْٜٝ 

جُٗة . كأٚحذص ذحًٍُٛٞ ٝٚحٌش ٓػَ ئٗٓحٕ ٤ٓص. إٔ ًَ ٖة ٤ٌْٕٞ ػ٠ِ أكَٟ ٓح ٣ٍجّ

. ْرد ذوحء جُطٞضٍٝضٍ قو٤و٢ ُٝٓص أػِْ كحُص. ًٍجٙ ال ٣طال٠ٖجُـ٣ٍد ك٢ ًٛج جإلنطرحٌ ٛٞ إٔ يِ 

أٗطُٜ جُلٍٚس ألٖحًٌٚ ٓغ إٔ أػِْ إٔ أقى جألْرحخ جُط٢ ؾؼِص هللا ٣ؼط٢٘٤ ًٛج جإلنطرحٌ ٛٞ 

ٖ أذىجً . ٓح ٖهٙ َٓ َٖٓ ُٖٝ أػٍف  ٖهٙ هى ٓغ  كٍٚس ألٖحًٌٌُٖٚٝ ْطٌٕٞ ٢ُ . ُٓص أػٍف 

.  ٣ٓحػىٙ يُي  

 

  --------إجزاء يقابالث فً انشارع -------

(6:14ٌٕحُا )  

.أَا ْٕ انطزٌق ٔانحق ٔانحٍاة، نٍش أحذ ٌأتً انى األب إال بً  

انًذٌغ 

قو٤و٤س أٝ ؾك٤ْ ْٔحء ذٞؾٞو  جأٖحٌش ئقٛحت٤س ػٗٞجت٤س إٔ ػىوجً ًر٤ٍجً ٖٓ جُ٘حِ ال ٣إٓ٘ٞ

كؼالً ذٞؾٞو ٣ًٖٛ جٌُٔح٤ٖٗ، ُْٜ أٌجء ٓهطِلس ػٖ ٤ًل٤س  ٕجُؼى٣ى ٖٓ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣إٓ٘ٞف .قو٤و٢

. أٝ ج٠ُ جٌُٔحٕ جألنٍجألٍٝ ٌٓحٕ جٍٍٝ ٖهٙ ج٠ُ ٝ٘  

 

 (رجم) 1# يقابهت يغ شخص يا فً انشارع   

ذط٣ٍوس ٓح ٣٘رـ٢ إٔ . أؤٖٓ ذٞؾٞو ْٔحء. ال أؤٖٓ ذٞؾٞو ؾك٤ْ
٣ٌٕٞ ٛ٘حى أًػٍ ًُٜج جُٞؾٞو ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ كطٍز ه٤ٍٛز ٖٓ جُٞهص 

.ػ٠ِ جألٌٜ، ٣ؿد إٔ ٣طٞجؾى ٤ٖثًح ٣طرؼٚ  
 



 

 (رجم) 2# فً انشارع يا يقابهت يغ شخص   

ُٓص . ٍ ٖهٙ ٤ْىكغ غٖٔ ٓح ٣لؼِٚ ك٢ جُك٤حزى أؤٖٓ إٔ 
أٗٚ ٌٓحٕ خذحٌٍُٟٝز أؤٖٓ ٓح ٣وُٞٚ جٌُطحخ جُٔوىِ ػٖ جُؿك٤ْ 

ٝإٔ ًَ  ،ٓهحٝكيأْإج  ٓؿٍو ِٓطٜد ذحُ٘حٌ، أؤٖٓ إٔ جُؿك٤ْ ٛٞ
. ٖة هى ٣ٌٕٞ ٣ًٍٍٖج ك٢ ٓ٘ظٌٞى ْطىكغ غٔ٘ٚ ٠ٞجٍ جألذى٣س

ْالّ ٓح  ٌٓحٕ ْطؼ٤ٕ ك٤ٚ ٓح ذو٢ ٖٓ ق٤حضي ك٢ٓؿٍو  ٝجُٓٔحء ٛٞ
. وٓص ضكد هللا ٝضؼ٤ٕ هلل ٝضؼ٤ٕ ذٌِٔطٚ   

 

 (إيزأة) 3#  يقابهت يغ شخص يا فً انشارع  

ك٤ٔح ُٓص ٓطأًىًج ذحُٟر١ . أؤٖٓ ذٞؾٞو ْٔحء، ذحُطأ٤ًى ٛ٘حى ْٔحء 
.ػ٠ِ أ١ قحٍ، جُٓٔحء ٓٞؾٞوز. ٤ًق ضلٍٓ جُؿك٤ْ. ٣هٙ جُؿك٤ْ  

 

 (رجم) 4#  يقابهت يغ شخص يا فً انشارع  

ألؾَ جًُٛحخ  ج٤ٌُ٘ٓسُٓص أػطوى أٗٚ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ إٔ ضكٍٟ  
ج٠ُ جُٓٔحء، أٝ أٗي ضإٖٓ ذحٌُطحخ جُٔوىِ، ذَ ٓؿٍو ػ٤ٕ ق٤حز 

جُؿك٤ْ ٓىَّينٍ كو١ ٤ُطٞجؾى ك٤ٚ ذؼٝ جُ٘حِ جألٌو٣حء، هى . قٓ٘س
ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ . ٣ٌٕٞ ٖهًٛح ئٌضٌد ؾ٣ٍٔس هطَ ذٌٛٞز ٓطؼٔىز

. ٣ٌٕٞ جُوطَ جُٗة جُٞق٤ى ج١ًُ ٤ْإو١ ذي ج٠ُ جُؿك٤ْ   

 

 (إيزأة) 5#  يقابهت يغ شخص يا فً انشارع  

ُٓص ٓطأًىًج ذحُٟر١ ٓح ج١ًُ ٤ْوٞوى ج٠ُ جُؿك٤ْ، أٝ ُٔحيج  
.٤ُّ ٢ُ ػِْ ذًُي. ْطًٛد ج٠ُ جُٓٔحء  

 

 

 (رجم) 6#  يقابهت يغ شخص يا فً انشارع  

أػطوى أٗٚ ٤ُّ ٛ٘حى ْٔحء أٝ ؾك٤ْ، ذَ ٓؿٍو ق٤حز ٓح ذؼى  
ٜٗح، ٢ٌُ٘ أػطوى ُّٓص ٓطأًىًج . ال أػٍف ذحُٟر١ ٓح ٢ٛ. جُٔٞش

٣َٔرِٞ، أٝ جُٔطٍٜ ٤ًْٛد ج٤ُٚ ًَ إٔ ٛ٘حى ٌٓحٕ ٓح ذ٤ٜ٘ٔح، أٝ جٍ
.ًٝٛج جٌُٔحٕ ٤ُّ ال ٣ٍٓكًح ٝال ٓإي٣حً . ٝجقى  



 

 (إيزأة) 7#  يقابهت يغ شخص يا فً انشارع  

. ذٞؾٞو ْٔحء ٝؾك٤ْ أػطوى إٔ ًَ ٖهٙ ٣لٌٍ ك٢ يٛ٘ٚ 
ٓح ٣ططِؼٕٞ ٍُِٞٚٞ ئ٤ُٚ ذِٜلس ك٢ ًٛج كحُٓٔحء ضؿؼِْٜ ْؼىجء، ٝ
، ْٞجء ًحٕ هللا أٝ ٗٞػًح "قٓد ئ٣ٔحْٜٗ"جُٔٓطورَ، ٝٓح ٣إٕٓ٘ٞ ذـ 

ًٝٛج ٓح ٣ؼِٕٔٞ . ٖٓ جإل٤ُٛٞس أٝ ج٤ٌُ٘ٞٗس، ذإٔ جُٓٔحء ٓٞؾٞوز
ئذ٘ط٢ ضوٍٞ ػٖ ٗلٜٓح ذأٜٗح ِٓكىز، ٌُٖٝ . ٖٓ أؾِٚ ك٢ ق٤حضْٜ

. ذط٣ٍوس ٓح ك٢ كٌٍِٛح ضؼٍف إٔ ٛ٘حى ٖة ض٣ٍىٙ ٓح ذؼى جُٔٞش
. ذحُ٘ٓرس ٢ُ إٔ يُي ًَ ٓح ٛٞ ٓطِٞخ، ال قحؾس ج٠ُ ئ٤ُٛٞس   

 

 (يزأةإ) 8#  يقابهت يغ شخص يا فً انشارع  

. أػطوى قٓد ئ٣ٔح٢ٗ جُٗه٢ٛ ٝج١ًُ ٛٞ ئ٣ٔحٕ ٓح ٌٝجء جُطر٤ؼس 
أؤٖٓ ػ٠ِ أ٣س قحٍ ٤ًق ٛٞ ٖؼٌٞى ػ٠ِ جألٌٜ ٤ًق  

كطٌٕٞ جُكحُس . ضطٌٛٞ جُٓٔحء، ٝٓح ٢ٛ، ئٜٗح قٓد ضٌٛٞى
كإ ًَ٘ص ضإٖٓ إٔ ٛ٘حى ٓٛىٌ إلُٚ . ذطِي جُط٣ٍوس ق٤٘ٔح ضٔٞش

ًٛج ٓح ٣كىظ ُي ك٤ي، ٝأٗي ئٗٓحٕ قٖٓ، ٝأٗي ئٗٓحٕ ْؼ٤ى، ف
٢ٌُ٘ ال أؤٖٓ ذأٗي ْطـُؼحهد، ْٝطًٛد ج٠ُ ٌٓحٕ . ق٤٘ٔح ضٔٞش

ٓٔطِة ذحُ٘حٌ ألٗي ُْ ضؼٕ ق٤حضي قٓد جُط٣ٍوس جُط٢ ٣ؼطوى جُى٣ٖ 
. جُٔ٘ظْ أٗٚ ضٞؾد ػ٤ِي يُي  

َٓاٌت انًقابالث 

 

دكتٕر رٔنٍُكش 

٣كحٍٝ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُ٘حِ ئيجذس ٌْحُس جُؿك٤ْ ٝجُٓٔحء هحت٤ِٖ 
كِٔحيج ال ٗأًَ، ٍٝٗٗخ ٝٗطُٝؼ؟ . ال ٝؾٞو ٌُال جٌُٔح٤ٖٗأٗٚ 

ٝئٕ ُْ ضٌٖ . ، ق٤٘ثً ال نط٤س ٛ٘حىٓكحْرسكإ ُْ ضطٞجؾى 
ٝئٕ ٓحش ج٤ُٓٔف ػرػًح، كٔح . ٛ٘حى نط٤س، كح٤ُٓٔف ٓحش ػرػحً 

قحؾط٘ح ج٠ُ هللا؟ ًٛٙ ٢ٛ جُلِٓلس جُؿى٣ىز ُِؼٍٛ جُكى٣ع، أٗٚ 
ِ إٔ ال ٝؾٞو ئٗٚ ٌؾحء ٓؼظْ جُ٘ح. ال ٤ُّ ٛ٘حى ؾك٤ْ

.  ُِؿك٤ْ  

ئٜٗح ضىػ٠ و٣حٗس . ٣ًٛد ٓططٞػٕٞ ج٠ُ جُٔٓطٗل٤حش، ٣ُُحٌز أقرحت٘ح، ٝٓؼْٜ ٌْحُس جُؼٍٛ جُكى٣ع

٣وُٕٞٞ ٣ٍُِٔٝ جٍُٔٗف ػ٠ِ ف .ئنطرحٌ جُوٍخ ٖٓ جُٔٞش ٝجُروحء ق٤حً  جُٓ٘ٞجش جألن٤ٍز، و٣حٗس

ًَ ٖة ػ٠ِ . جُك٤حز غح٤ٗس ٝئ٢ٗ ٌأ٣ص جٌُ٘ٞ ٌٝؾؼص ج٠ُ، أٗظٍ، أٗح يٛرص ج٠ُ جُٓٔحء "، جُٔٞش
أذٞجخ جُٓٔحء ٓلطٞقس ػ٠ِ ئضٓحػٜح ٌَُ ٖهٙ . ز، ٤ُّ ٛ٘حى ؾك٤ْٓكحْد٤ُّ ٛ٘حى . ٓح ٣ٍجّ
كا٢ٗ . ٤ُّ جُٔٞش ٖة ضهحف ٓ٘ٚ. ٤ُّ ػ٤ِي إٔ ضوِن. ئ٢٘ٗ ِٓكى ٝأٗح ٜٛ٘ح. أٗظٍ ئ٢َُّي . ٣طٞك٠

. وػ٢٘ أٓٓي ٣ىى. ٓػِْٜ ػحتِطي نحتلس ؾىًج ُِروحء ٓؼي ك٤ٔح أٗص ضٔٞش، ٢ٌُ٘ٝ ُٓص. ْأذو٠ ٓؼي
وػ٢٘ أهٍٞ ُي ػٖ يجى جُٗة جٍُجتغ ج١ًُ ٣أض٢ ألنًى، ًٛج جٌُ٘ٞ جُؿ٤َٔ ك٢ ٜٗح٣س جُ٘لن ق٤ع ال 

ٌّْي ٝال نٓحٌز، ئٗٚ ٓؿٍو ٌذف ئٜٗح . ٤ُّ ٛ٘حى ْٔحء، ٤ُّ ٛ٘حى ؾك٤ْ. أٗص ٓورٍٞ ًٔح أٗص. ٛ
ذًٛحخ جُؿ٤ٔغ ٗحو١ ج، جُط٢ شؽ١ًٛٙ ٢ٛ كِٓلس جُؼٍٛ جُكى٣ع ج٤ُٔٓٔس ذا٣ٔحٕ أّٝ" .أذى٣س ُِؿ٤ٔغ



ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٖٓ ٛإالء جُ٘حِ ضأض٢ ج٠ُ ٓٓطٗل٤حض٘ح، ٣وىٕٓٞ جإلٌٖحو ألؤُثي . جُٓٔحءج٠ُ 

.إلٌٖحو أؤُثي جٍُٔٗك٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞشٓؿٔٞػحش ٤ً٘ٓط٘ح ٕ ٓؿة عجٍُٔٗك٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞش، ذىالً   

ًَ ٝجقى ٣هحف . و ٣ٍ٣ىٛحال أـ. جٌٍُجَز ألُٝثي جٍُٔٗك٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞش ضٌحو ضٌٕٞ جألًػٍ ئٛٔحالً 

ٝج٣ٍُٔٝ جٍُٔٗف ػ٠ِ جُٔٞش ٣ٍ٣ى إٔ ٣ؼٍف ٓح ٛٞ . ٖٓ ج٣ٍُٔٝ جٍُٔٗف ػ٠ِ جُٔٞش

ذأ٢ٗ ضأًى ٝؾك٤ْ؟ ٤ًق أْٔحء َٛ ٣ٞؾغ جُٔٞش؟ َٛ ٛ٘حى ق٤حز ٓح ذؼى جُٔٞش؟ َٛ ٛ٘حى . جُٔٞش

٤ًق ٣ٌْٜٔ٘  ٣ٌٔ٘ي إٔ ضوٍٞ ُْٜ. ٣ٌٔ٘ي إٔ ضوٍٞ ُْٜ ئٜٗح ٛى٣س ٓؿح٤ٗسٝأَٗص ؟ جُٓٔحءْأيٛد ج٠ُ 

ؿح، ج١ًُ ٣طٍٓخ جألٕ وجنَ ١ٌُٖٝ ئٕ ُْ ٗىجكغ ػٖ أٗلٓ٘ح ٞى ئ٣ٔحٕ أّٝ. ػ٤ِٜحجُكٍٛٞ 

 ُّ َِ جُٔٓطٗل٤حش ذا٣ٔحٕ  وٕٝ أ١ ئ٣ٔحٕ ػ٠ِ أػٍُ ٤ْٔٞش ج٣ٍُٔٝ . ى، كاٗ٘ح ْ٘هٍٓ ٤ٓٓك٤ط٘حٛ

.جإل٠الم  

 

-------َٔانذ ٌٔتاكز ددكتٕر   ------ 

ه٤ٟط٘ح جألنٍٟ ضهٙ جُىًطٌٞ ٣ٝطحًٍ 

، ٌُٝ٘ٚ ضه١ًُٚٛٛ ال ٣ُجٍ ٣ؼَٔ ك٢ ج

ُْ ضٌٖ . ًحٕ ِٓكىجً ك٢ ٝهص ًٛج جُكىظ

ُٚ ػالهس ٓغ هللا، ٌُٖٝ قىغص قحُس 

.٣ٍٗىى إٔ ضهطرٍٛح ٓؼٚ. ؿ٤ٍش ق٤حضٚ  

 

دكتٕر دَٔانذ ٌٔتاكز 

ًٔح ً٘ص . جُطكٌْ ذ٢٘ٗٚ ٓىٓ٘حً ػ٠ِ جٌُكٍٞ ال ٣ٔي ، ك٢ ٝهص ً٘صُ 1975ًحٕ يُي ك٢ ٖرح٠ 

. نطٍضٌُٚكٍٞ ٛٞ جُٔهىٌ ج١ًُ جٌُٖٝ ذٌٛٞز ٌت٤ٓ٤س، ًحٕ ج. ٌٜ جُط٤ِٓسأْطهىّ ٓهىٌجش ُؾ

٣ٌ٘ـٞ ْطحٌ : ًحٕ ٢ُ جُؼى٣ى ٖٓ جألٚىهحء ك٢ ٜٓ٘س جُط٤ِٓس ٓػَ. ٖهٛحً ال ٣ٌٖٔ جُطكٌْ ذٚ ً٘صُ 

.   ٝٓؿٔٞػس ٖٓ أٗحِ أن٣ٍٖ  

وػح٢ٗ هى ( ٢ُ ٚى٣ن)ًحٕ ٣ٞٛص . ك٢ ذٍٗحٓؽ نح٘ ُِطِلُز ػ٠ِ جُٓحقَ جُـٍذ٢ٖطـِٕٞ ًحٗٞج ١

هِص ُٚ ئ٢٘ٗ أقد يُي، أل٢ٗ أػِْ أٗٚ ٤ٌْٕٞ ٛ٘حى ٝكٍز ٖٓ . ٠ِٝد ٢٘ٓ ئٕ ً٘ص أٌؿد جًُٛحخ

.ٓح ٣ه٢٘ٛأٗح ٝك٤ٔح ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ ذٍٗحٓؿْٜ، ً٘ص أػَٔ . ٍٖخ جٌُكٍٞ ٝقلالش جُِٜٞ  

٠ُ ٓى٣٘س ٠ٍش ج. ك٢ ٓؼىض٢قحو ًحٕ ٛ٘حى ٝؾغ . ، ٍٓٞصذؼى ٢ٟٓ غالغس أٝ أٌذؼس أ٣حّ

. ُص ذٓ٘حضٌٞ ًحٕ ٚى٣وحً ٢ُ، ٠ِٝرص ٓ٘ٚ إٔ ٣ٍَْ ٢ُ ٤ْحٌز أل٢ٗ ً٘ص ٣ٍٟٓحً ضٙأًٝالٛٞٓح، ئ

ض٢ِ ك٢ ض٤ٌٓحًٌحٗح، ضٌٓحِ ك٢ ٝضْ كك٢ٛ ك٢ ٓٓطٗل٠ ٝج. ج٠ُ جُر٤صأٌِْٞج ٤ْحٌز ٝأن٢ًٗٝ 

ٍَ )ٝضْ جُلكٙ ذحْطهىجّ ٓكٍِٞ . 1975ٖرح٠  ، ًٝٛج ٓؼ٘حٙ إٔ جُٔٞجو ج٤ٌُٔح٣ٝس (ٌٍُِٜذحت٤س ٓٞٚ

( ضـ٣ًس ػٖ ٣ٍ٠ن ج٣ٌُٞى)ضٞؾد ػ٤ِْٜ ئػطحت٢ أ١ ك٢ ػٖ جُطٞجَٕ ًُج  ك٢ ؾٓى١ ًحٗص ذؼ٤ىز

.إلْطؼحوز ٚكط٢  

 



. ً٘ص ِٓكىجً ك٢ جُؿٍٞٛ ًٝ٘ص أػ٤ٕ ق٤حض٢ ُ٘ل٢ٓ. ك٢ يُي جُٞهص ٖٓ ق٤حض٢، ً٘ص ِٓكىجً 

ك٢  1975ٛ٘حى ٝؾىش ٗل٢ٓ ك٢ ػحّ . جُِٔكى٣ٖ ْٛ أٗحِ ٣لٌٍٕٝ ذأٗلْٜٓ ٣ٝؼ٤ٕٗٞ ألٗلْٜٓ

.ٍ ك٤ٚج١ًُ أػْ جُٔٓطٗل٠  

 

 

 

ٍُٓخّػ٘ح٣س جٍالقوحً، ٝؾىش ٗل٢ٓ ك٢ ؿٍكس جٍ. ذؼى غالغس أ٣حّ ػِٔٞج ٢ُ جُؼ٤ِٔس ٠ ذؿٜحَ ًٌُز ٝ

ْٔؼص ذؼٝ جُ٘حِ ضطٌِْ . ٛ٘حى ك٢ ؿ٤رٞذس ً٘صُ . ُْ أْططغ جُطٌِْ. ٣ٟم ٢ُ جألًٝٓؿ٤ٖ ض٘لّ

 ك٢ يُي جُٞهص ًحٕ ٖؼ١ٍ. ٤ًٝق ئ٢ٗ ْأٓٞش ٤ًٝق ئ٢ٗ ُٖ أؿحوٌ جُٔٓطٗل٢ٍٞٓ٠  ػٖ ٓىٟ

هحٍ ٝ." أٝٙ، ٖؼٍٙ ٣ٞ٠َ "ْٝٔؼص ٖهٛحً ٣وٍٞ، . ٣ٞ٠الً ؾىجً أل٢ٗ ً٘ص أقد ٖؼ١ٍ ٣ٞ٠الً 

 "ٝهحٍ ٚٞش غحُع، ." ٤ُّ ضو٣ٍرًح، ٓح وجّ ٤ٌْٕٞ ًًُي هرَ ٓـحوٌضٚ ًٛج جٌُٔحٕ" أنٍ، ٖهٙ 

."   ئٗٚ ٤ْٔٞش. ُٖ ٣ـحوٌ ًٛج جٌُٔحٕ  

وٝٗحُى وٌٖٝٗ ٝٛٞ جُىًطٌٞ  ١،جـٌّ ؼٝ أضًًٍ ٠ر٤ر٢. غالغس أ٣حّ، ئْططؼص جُط٘لّ ذ٘ل٢ٟٓ٢ٓ ذؼى 

وٕٝ، ئٕ ً٘ص ض٣ٍى إٔ ضلؼَ أ١ ٖة ذٌٛٞز ٚك٤كس، ئٕ ًحٕ ُى٣ي أ١ ٖة ٣٘رـ٢  "٣وٍٞ ٢ُ، 
." ضٞه٤ؼٚ، ئكؼِٚ جألٕ ألٗ٘ح ُٓ٘ح ٓطأًى٣ٖ ًْ ٖٓ جُٞهص ُى٣ي  

ال ٣ٌٔ٘ي جُؼ٤ٕ ٓغ ًٌٛج . ٗٚ ٢ُ قحُس ضىػ٠ ئٗطلحل قحو ك٢ جُر٣ٌٍ٘حِ ٓٛحقد ذ٣ُ٘قػِٔص أ

٣ٌٔ٘ي جُؼ٤ٕ ذاٗطلحل قحو ك٢ جُر٣ٌٍ٘حِ، ٌُ٘ٚ ال . ذحٗطلحل ك٢ جُر٣ٌٍ٘ح٣ٌِٔ٘ي جُؼ٤ٕ . ٍٜٓ

ذ٘حت٢ جإلغ٤ٖ٘ ذأ٢ٗ ألهى هحٍ وٌٖٝٗ ًحٕ . ٣ٌٔ٘ي جُؼ٤ٕ ذاٗطلحل قحو ك٢ جُر٣ٌٍ٘حِ ٓٛحقد ذ٣ُ٘ق

. ُْ ٣طٞهؼٞج ٢ُ جُروحء ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حز. ْأٓٞش هرَ جُٛرحـ  

ً٘ص أؤٖٓ ذوٞز . ُْ أؤٖٓ ذحهلل. و١ػطٍكحً ذاُكحً٘ص ٓطٔىوجً ٛ٘حى، ّ

أؤٖٓ . ًطر٤د، ضؼحِٓص ٓغ جُك٤حز ٝجُٔٞش. جٌُٕٞ أل٢ٗ ً٘ص أٌجٛح

ٝذحُطأ٤ًى ال ضطٌِْ ٓؼ٢ ػٖ . ك٢ ٖة، ٌُٖٝ ال ضطٌِْ ٓؼ٢ ػٖ هللا

 ِٝ أػَٔ ك٢ قوَ ٖٓ جأل٤ٖحء أل٢ٗ ًًج ٗٞع الوز ػًٌجء أٝ ٙجُو٤حٓس، 

( ذ٢ أضٕ و١)ٖٜحوز ٓؼظْ جُىًحضٍز جُكحت٣ُٖ ػ٠ِ . جُركٞظ ٝجُؼِْ

ُوى . ال ٣إٕٓ٘ٞ ذحٌُحتٖ جأل٠ْٔ. ذحهلل جك٢ جُركٞظ ٝجُؼِْ ال ٣إٓ٘ٞ

ذٌٛٞز ٢ٟٓ ًِٔح ٕ ٗحذىأٝج ٣إٓ٘ٞج إٔ ٛ٘حى ضٍض٤د ك٢ جٌُٕٞ ألٕ

. يُي جُطٍض٤دٌأ٣٘ح أًػٍ، ًِٔح   

ُوى ٖوص ٣ٍ٠وي ك٢ جُؼَٔ نحٌؾحً ٖٓ ٌكح٤ٛس . َْٜ ؾىجً إٔ ضٌٕٞ ِٓكىجً ق٤٘ٔح ضٌٕٞ ٗحؾكحً 

ك٢ ٤ْحْس ٝجقىجً ٖٓ أهٟٞ جٍُؾحٍ   –ًالٛٞٓح ُطٌٕٞ ٝجقىجً ٖٓ أهٟٞ جٍُؾحٍ ك٢ ًٛج جُرِى أٝ

ؾِّ ٖهٙ هى ١. َْٜ ؾىجً إٔ ضٌٕٞ ِٓكىجً ق٤٘ٔح ضٌٕٞ هى ػِٔص ًَ ًٛج. ٝال٣س أًٝالٛٞٓح

"      ؟ٓح ٛٞ هللا. ال أقطحؼ ج٠ُ هللا "٣ٝوٍٞ، ٓٓطٍن٤حً   

ٕٝ ٓطٔىوجً ػ٠ِ كٍجٔ جُٔٞش، ألٗي ضرىأ ك٢ جُطل٤ٌٍ، ٌُٖٝ ٚؼد ؾىجً إٔ ضٌٕٞ ِٓكىجً ق٤٘ٔح ضي

ٝهق ًٛج جُٗهٙ ًحٕ ٛ٘حى ٖهٙ ئْٔٚ ٌٕٝ ٌٖٞش، " ؟ٓحيج ُٞ ًحٕ ٛإالء جُ٘حِ ػ٠ِ قن"

. ْ٘ٞجش، هرَ إٔ أٍٜٓ 5ٖهٙ ٝجقى ٖٜى ٢ُ ػٖ ٓكرس ٣ٓٞع ُلطٍز . ذ٢٘٤ ٝذ٤ٖ ذٞجذس جُؿك٤ْ

َ ٓح هحٍ  ِٔ ًحٕ جُٗهٙ جُٞق٤ى ج١ًُ ٌأ٣طٚ ٣ٜٗى . كؼ٢ِْٚػٔح ً٘ص أٗحهٗٚ ًٝ٘ص ٓؼؿرحً ذٚ، ألٗٚ ػ



ُْ أؤٖٓ ذٔح ًحٕ ٣وُٞٚ ٢ٌُ٘ٝ ً٘ص . ً٘ص كؼالً أقطٍٓٚ. ذٌٞٗٚ ٤ٓٓك٤حً ٝػحٔ ًٔح هحٍ ٓح ٤ْلؼِٚ

.أقطٍٓٚ  

ّٖٔ ذٖٔ ً٘صُ  ٓحيج  "أكٌٍ؟ كٌٍش،  ق٤٘ٔح ً٘ص ٓطٔىوجً ػ٠ِ كٍجٔ جُٔٞش ٝػحٌكحً ئ٢ٗ ْأٓٞش، ضه
جُلٌٍ جألًػٍ ئُكحقحً ك٢ ي٢٘ٛ ًحٕ ق٤٘ثً " .ٝؾك٤ْْٔحء  ُٞ ًحٕ ٌٕٝ ػ٠ِ قن؟ ٓحيج ُٞ ًحٕ ٛ٘حى

ٓح ٓؼ٠٘ أنِٙ؟ ٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أنِٙ؟. ٛٞ ٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أنِٙ  

ُْ . أٌوضٚ إٔ ٣أض٢٘٤ أل٢ٗ أٌوضٚ إٔ ٣لؼَ ًَ ٓح ٣ٍ٣ى كؼِٚ. ًُج ذؼػص أٗحِ ٤ُؿِرٞج ٢ُ ٌٕٝ ٌٖٞش

. ْ٘س ٣ٌٖٔ إٔ ٣ه٢ِ٘ٛ 2000ٍ ًٓ٘ ضٌٖ ٢ُ أ٣س كٌٍز ٤ًق إٔ ئٗٓحٗحً ٓؼِوحً ػ٠ِ ٖؿٍز ك٢ ئٍْجت٢

ك٢ ضِي ج٤ُِِس ُْ ٣ٌٖ ٌٕٝ ك٢ جُر٤ص، . أقطحؾٚٓحيج ٣ه٢٘ٛ يُي؟ ٢ٌُ٘ ً٘ص أػِْ إٔ ذكَٞضٚ ٖة 

. ًُج ذؼػص ٤ُؿِرٞٙ ٢ُ. كوى ًحٕ ك٢ أالذحٓح  

ٝك٤ٔح ً٘ص . ال هرَ ٝال ذؼىًحٗص ضِي ج٤ُِِس أ٠ٍٞ ٤ُِس ٢ُ ك٢ ق٤حض٢، 

أالّ، ُوى ًحٕ أالٓحً وجنالً ك٢  ٓطٔىوجً ػ٠ِ ج٣ٍٍُٓ، ذىأش أضال٠ٖ

أْطط٤غ جُوٍٞ . كوى ًحٕ ٓػَ يُي جُظالّ ج١ًُ ٣هطٍم ٤ًحٗي. وجٓٓحً 

ُْ أػِْ . ئ٢ٗ ؿحوٌش ؾٓى١ أل٢ٗ أضًًٍ ٌؾٞػ٢ ج٠ُ ؾٓى١ غح٤ٗس

.   نحٌؼ ؾٓى١ أ٣ٖ ً٘صُ   

 

ٛ٘حى أٗحِ ٣طٌِٕٔٞ ػٖ ٌٗٞ، ٝػٖ ػّٞ ك٢ جُؼِٞ، ٝػٖ ٖؼٌٞ 

ذَ . ُْ أٖؼٍ جُرطس ذأ١ٍّي ٜٓ٘ح. جٖٓ ًُْٛ أٖؼٍ ذأ١ . ذحُىفء أٝ جُكد

يٛرص  ُٞ ٢ٗئً٘ص أػِْ . ٖؼٍش ذٍػد ال قى ُٚ، ٌػد ال ٣ٞٚق

ٓح ًحٕ ذآٌح٢ٗ ٍج٠ُ ٜٗح٣س جُط٣ٍن، ُٞ ئُُٗوص ٠ٞجٍ جُط٣ٍن، 

.   ٠ٞجٍ ج٤َُِٗحِٞص ًُج . ػٍكص يُي ك٢ ٤ًح٢ٗ. جٍُؾٞع غح٤ٗس أذىجً   

٤ٖس جُلٍجٔ ٖٓ جُك٤ٗس ذَ ٝٞؼص جُك٤ٗس ػ٠ِ هحُٞج ٢ُ القوحً أٗٚ ٤ُّ كو١ ئ٢ٗ أنٍؾص ؿطحء ـ

٤ُلؼَ ًَ ٓح ٣ٍ٣ى إٔ ٣لؼِٚ، . ج٠ُ ٛ٘حىٍُٞٚٞ ًحٕ ػ٢َِّي جُروحء، ًحٕ ػ٢َِّي إٔ أٗطظٍ ٌٕٝ ٍ. ٌأ٢ْ

.ػ٢َِّي جإلٗطظحٌ  

ُْ ٣ٌٖ ٓػَ . ٣رٍوذىأ ؾِى١ ف. ٌػد ػ٤ٔن ٓظِْج٠ُ ُُٗص ، غح٤ٗس ؾٓى١ٓـحوٌز  ػ٘ى١ ٌُٖٝ

ًٝ٘ص . ذَ ًحٕ ذٍٝوز ضوٗؼٍ جُؼظْ ًال، ١ ك٢ جُٜٞجء جُطِن،جُرٍٝوز جُط٢ ضٗؼٍٛح ق٤٘ٔح ضٕٔ

. ٌؾ٢ِك٢ أٖؼٍ ذحُرٍٝوز ٢ٛٝ ضطٛحػى   

ٝأٗح وجنَ غح٤ٗس ك٢  أضًًٍ ك٢ ٍٓزٍ . ك٢ جُظالّ، ك٢ يُي جُلٍجؽج٢ُٟٔ ؾٓى١ غح٤ٗس ٝذىأش ٓـحوٌز 

ٚىه٢ٗٞ، ٚىه٢ٗٞ، ًحٕ . ؾٓى١، ٖؼٍش ذٍٟذس ػ٠ِ ؾٓى١، ؾٓى١ جُٔحو١ أ٤ٚد ذٍٟذس

.   ضرحٌجً ٍٓػرحً ؾىجً ُْ أٝجؾٚ ٓػِٚ أذىجً يُي ئل  

جٝ  9:30ك٢ ٚرحـ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ ٗكٞ جُٓحػس . ٗحِٞص ٠ٞجٍ ج٤َُِ

٣ح وًطٌٞ ٝج٣طحًٍ، ٓحيج هحُٞج ُي ػٖ ئقطٔحٍ  "هحٍ، . ونَ ٌٕٝ. 10
جألٕ "هحٍ، ." ٝال ٝجقىُى٣ي ٌٕٝ، هحُٞج ٢ُ ٤ُّ  "كوِص، " ؟جُؼ٤ٕ

." أٗص ػ٠ِ قن"هِص، ف." ٛٞ جُٞهص  

ضٞؾد ػ٤ِٚ، أٓح جألٕ كوى ؾحء جُٞهص ألٗٚ  ك٢ جُٓحذن، ُؼ٘طٚ، ذٛوصُ 



ًٖ ٢ُ أ٣س كٌٍز ش٢ُ كطٍز ه٤ٍٛز ٖٓ جُٞهص ػ٠ِ جألٌٜ ُْٝ  ذو٤صْ . أقٍَ ٓح ًحٕ ُى٣ٚػ٢َِّي إٔ 

.ٓط٠ ْأػَٔ ضِي جٍُقِس ٝأيٛد ُكى جُٜ٘ح٣س  

ٚالز جُهح٠ة،  ُْ ضٌٖ ٢ُ كٌٍز ػٖ. ك٢ ًٛج جُٞهص هحو٢ٗ ٌٕٝ ذٌَ ذٓح٠س ك٢ ٚالز جُهح٠ة

ٓحش ٖٓ . هحو٢ٗ نالٍ ٚالز جُهح٠ة ٝهحٍ ٢ُ إٔ ٣ٓٞع ٓحش ٖٓ أؾَ نطح٣ح١. ٢ٌُ٘ ٝغوص ذٍٕٝ

.أٌج٢ٗ يُي جٌُالّ ٌٓطٞذحً ك٢ ًِٔس هللا. ُْ أكْٜ يُي ضٔحٓحً . أؾَ نطح٣ح جُؼحُْ  

 ْ٘س ٖٓ ق٤حض٢ ك٢ 26أٝ  25ه٤ٟص ؾُءجً ًر٤ٍجً ٖٓ ق٤حض٢، ٗكٞ . ػ٤ِي إٔ ضلْٜ ئ٢ٗ ٌؾَ جٌُطد

 ذ٤د ٝٓٔحٌُِى١ ٖٜحوز ػ٤ِٔس ك٢ ج٤ٔ٤ٌُحء، ٝٚٞالً ج٠ُ ج١ُ. جٌُطد، ًَ أٗٞجع جٌُطد جُؼ٤ِٔس

.جُطد  

ًحٕ ًطحذحً ؾى٣ىجً ذحُ٘ٓرس ٢ُ، ًحٕ . هحٍ ٢ُ يُي ٝأٗح أٓ٘ص ذٌالٓٚ ألٗٚ ًٌٛج ه٤َ ك٢ ًٛج جٌُطحخ

 هٍٞ ُي ٤ٖثحً أْطط٤غ إٔ أ. هحو٢ٗ ٌٕٝ ك٢ جُٛالز ٝأٗح هِص ٚالز جُهح٠ة. ٣ىػ٠ جٌُطحخ جُٔوىِ

. ، ُوى ؿ٢ٍٗٔ ْالّ ُْ أػٍكٚ ك٢ جُٓحذن أذىجً ٝجقىجً   

. ذكػص ػٖ جُٓالّ ك٢ ه٘ح٢ٗ جٌُكٍٞ ٝجإلذٍ ٝجُٔهىٌجش ٝجُ٘ٓحء

ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ْالّ ٌُ٘ٚ . أٗٞجع جألٓحًٖ ؾ٤ٔغذكػص ػٖ يُي ك٢ 

٢،  ٌُٖٝ. ك٢ ق٤حض٢ ق٤٘ٔح هرِص ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ٤ًٓى١ ٝٓهِـِّٛي

ال أَجٍ أٚىم ذأ٢ٗ ْأٓٞش أل٢ٗ ً٘ص  ً٘ص. جً و ذؼى نحتقُْ أعُ 

ً٘ص . ك٢ٜ قحُس ال ضٌٔ٘ي ٖٓ جُروحء ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حزأػِْ قحُط٢، 

ٖٓ جُروحء ٌٓ٘ي ١ أػِْ إٔ ٓح أػح٤ٗٚ ال. أػِْ يُي، كأٗح ٠ر٤د

.  ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حز  

٣ٟؼٕٞ أ٣ى٣ْٜ ػ٠ِ ج٠ٍُٞٔ . ًٝٛٙ جأل٣حش ضطرغ جُٔإ٤ٖ٘ٓ"ًِٔس هللا جُط٢ ضوٍٞ، أٌج٢ٗ ٌٕٝ 

ج٤ُّٞ أ٤ٍْ قٍٞ ًًٞد جألٌٜ، ، ئ٢ٗ (18: 16ٍٓهّ ) ."ذٍإٔٝك٢

، أض٘حٍٝ ج١ ٠ؼحّ أ٣ٌىٙ، جشُٓص أنً جإل٤ُٖٞٓٗ، ُٓص أنً أ١ ئ٣ُْٗ

أن١ً ًَٝ ٣ّٞ ٣ُٝو هللا ؾٓى١ ذحُٔٞجو جُٔ٘حْرس ٤ُإو١ ٝأ٤لطٚ وٕٝ 

.١ وٝجءأل  

 

ق٤٘ثً ٤ُّ  ٣ي،٠ٍٜ، ٝضٍٟ ًَ يُي ذؼ٤ٖذٍٛ، ٝجألػٍؼ ٢ٗٔ٣، ٝجُرٍَ٘ ١ق٤٘ٔح ضٍٟ جألػ٠ٔ ١ُ 

.ػ٤ِي إٔ ضٌٕٞ ي٤ًحً ؾىجً ُطىٌى إٔ جٌُطحخ جُٔوىِ ٚحوم  

 

-------جٕرج رٔدٍَٔا دكتٕر   ------ 

دكتٕر رٔنٍُكش 

جٌُطحخ جُٔوىِ ُْ ف؟ ٣ٌٕٞ ُِ٘حِ ٝؾٜحش ٗظٍ ٓهطِلس ٍُٔجقَ جُؿك٤ْ جُٔط٘ٞػس٤ًق ٌٖٓٔ إٔ 

:٣وٍٞ ػٜ٘حًطحخ جُٔوىِ، كاٗٚ ج٠ُ أٓحًٖ ٓهطِلس ك٢ جٍ ئٕ ٗظٍشَ . ٣وَ ػٜ٘ح إٔ ؾ٤ٔؼٜح ٗحٌ  

"٠ٍو"*   



"ئٗلٛحٍ ػٖ هللا"*   

"أالّ ضحّ"*   

   "و٣ىجٕ ال ضٓطط٤غ إٔ ضٔٞش"* 

 2كٔػالً ك٢ . ك٢ ذؼٝ جُكحالش ٣ٌٕٞ ٓظِـِّيالً هى أٗٚ ٗحأٍجً ٓالتٌس جٌُ٘ٞ . ٓؼظٜٔح ٤ُٜدك٢ 

ٌٗٞ ٣ٝهىع  إٔ ٣ـ٤ٍ ٌِٖٚ ج٠ُ ٓالىئٌٓحٗٚ ك٢ ٣وٍٞ ُ٘ح أٗٚ قط٠ ج٤ُٗطحٕ  ،14:11ًٌٞٗػِٞ 

إٔ ذؼىّ ئْطكوحهْٜ أقىْٛ ُْ ٣لٌٍ ٌٗٞ ٌأٟ ٛإالء جُ٘حِ ك٢ ٜٗح٣س جُ٘لن، نحٚس ئٕ  أ١ِّي . جٌُػ٣ٍ٤ٖ

.ًٛٙ جألٌٓٞ ضكىظ كؼالً ف؟ جُٓٔحء٣ٌٞٗٞج ك٢   

ضٔحٓحً ؾك٤ْ ػٍكٞج جٍأؤُثي ج٣ًُٖ ٌأٝج أٗلْٜٓ ك٢ ف. جذس ج٠ُ قى ٝجٍف أٗٚ ال ٣كىظ جُؼٌّجُـٍٝ

ِٜ ضٓحؤٍ ٣ٌٖ ٛ٘حى  ُْ. جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ٓطكوٞٗٚ ك٢ جُكو٤وس، ج٤ُٓٔف ضٌِْ ػٖ يُي . ػٞج ٛ٘حىُٔحيج ٝ

ٌٕ ٝهحٍ ٣ٓٞع  .25ٓط٠ ذ٘لٓٚ ك٢  ٤ٖطحٗحً، ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ضٛٔى ٌِٓٔطٚ؟  أ٣ٟحً ئٕ ٠ٍو ٤ٖطح

ٞى ًٕٞ يُي ٢ْفُ٘حِ إٔ ٛ٘حى ؾك٤ْ، أٍٜ ٍذٔؼ٠٘، ُٔحيج ٣ٍ٣ى ج٤ُٗطحٕ إٔ ١ُ  ،(26:12ٓط٠ )

ٌُٖٝ ًٛج . ٌُٖٝ ًٔالى ٌٗٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣هىع جٌُػ٣ٍ٤ٖ. ق٤َال، ٓٓص. ٌِٓٔطٚ ٝٞى أًحي٣رٚ

٣ٍ٣ىٕٝ جُرطس ٛٔح أٓحًٖ ال جإلنطالف ج١ًُ ٌأٝٙ ك٢ جُؿك٤ْ، ْٞجء ًحٕ أالٓحً ضحٓحً أٝ ٗحٌجً، كٌال

.٣َحٌضٜح غح٤ٗس  

ؾِد ٓؼٚ . ٛٞ ٤ََٓ ٢ٌْٝ ٖحخ، قحو جًًُحءٝج٠ُ ه٤ٟس جُىًطٌٞ ؾٌٞؼ ٌٝو٤ٗٝح، ؾِر٘ح ًٝٛج ١

٢ً ذ٢ )ٓٗحًَ ٓغ جُر٤ُّٞ ج١ٍُٓ ج٢ٍُْٝ ٙ ٝجؾٚ ٖٜٝحوز ٠ر٤د، ٌُٖ( ١ذ٢ أضٕ و)ٖٜحوز 

ك٢ جُكو٤وس ق٤٘ٔح قحٍٝ ٓـحوٌز ٤ٌْٝح، كإ ػ٤ٔالً ُـ ٢ً ذ٢ . ُْ ٣طٌٖٔ ٖٓ ٓـحوٌز ٤ٌْٝحٝ(. ؾ٢

ذىأش ًٌٝٛج ضٞك٢ . ٣ى٢ٌُٚٓٛ ٤ٌٚق جُٔٗحز ػ٠ِ ٗىكغ جُؼ٤َٔ ذ٤ٓحٌضٚ ئي ئؾ٢ ضؼٔى إٔ ٣ٛىٓٚ، 

.   هٛطٚ  

 رٔدٍَٔا دكتٕر جٕرج  

ًطر٤د ٗلٓح٢ٗ ٠ٝر٤د أػٛحخ، 

ُْ أؤٖٓ ذحهلل . هللا ذٔٞؾٞو أذىجً ٤ُّ 

. ُْ أؤٖٓ ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ أذىجً . أذىجً 

هللا ٝال جٌُطحخ ػٖ ُْ أكٌٍ أذىجً ال 

، 1976ك٢ ػحّ . جُٔوىِ ٝال جإل٤ُٛٞس

ػحٓحً ٖٓ ػ١ٍٔ،  20ذِـص ً٘ص هى 

.ًٝ٘ص ٠ر٤رحً أػَٔ ك٢ ؾٌٞؾ٤ح، ٤ٌْٝح  

ًٛٙ  قحُٝصْ . ٌُٖٝ ُْ ٣ٓؼل٢٘ جُكظ. ٓـحوٌز ذِى١ ػىز ٍٓجش قحُٝصُ . ذ٤ٓىز ٖٓ ضٌٓحِئُطو٤ص 

ػ٠ِ ً٘ص أػَٔ (. ٢ً ذ٢ ؾ٢)ك٢ ٌِٓٗس ًر٤ٍز ٓغ جُر٤ُّٞ ج١ٍُٓ  ج٤ُٓىز ٓٓحػىض٢ كٞهؼصُ 

" أ٤ًٓٝط٤ْٖٞ""ٍٕٛٓٞ  ٝٓغ ْٞ. ٌْحٍ ُِؼٛد ك٢ أوٓـط٘حئؾٜحَ ٝٛٞ " ج٣ى٣٘ٞض٤٘ط٣ٍلْٞرٍ"

. ػى٣ىز أ٤ٖحءئًطٗلص ك٢ ػ٢ِٔ ًٛج،   

 ٍٕ ػى ك٢ خُ  ًُٜج جُٓرد ونِصُ . هط٢ِهٌٍٝج يٛحذ٢ ًُُي ( ٢ً ؾ٢ ذ٢)ُْٝ ضٍو جُـ  ً٘ص ٠ر٤رحً يٝ ٖأ

.أنٍ ك٢ ق٤حض٢  



ق٤ٖ ً٘ص ٝجهلحً ػ٠ِ ٤ٌٚق جُٔٗحز، ٓط٤ٜحً ُِٔـحوٌز ج٠ُ ٣ٞ٤ٌٗٞى، ًٝ٘ص أٗطظٍ ٤ْحٌز ضح٢ًٓ، 

 ٚؼىشْ أٓطحٌ، غْ  10جكس ٠ٍش ك٢ جُٜٞجء ُّٔ. ٚؼىش ٤ْحٌز ػ٠ِ ٤ٌٚق جُٔٗحز ٝٚىٓط٢٘

ٝأػِ٘ص ٓؿٔٞػس جُٔٓطٗل٠، ْٝٛ . أن٢ًٗ أٚىهحت٢ ٝأهٍذحت٢ ج٠ُ جُٔٓطٗل٠. ج٤ُٓحٌز كٞه٢

ك٢ ٤ُِس جُؿٔؼس، ٝٞؼ٢ٗٞ ك٢ ٓؼٍٜ . أٚىهحت٢ ٝئغ٤ٖ٘ ٖٓ جأل٠رحء جُٔهط٤ٖٛ ػٖ ٝكحض٢

.غالؾسجٍ جُؿػع، وجنَ  

 ك٢ ٚرحـ جإلغ٤ٖ٘ ذىأٝج ك٢ ض٣ٍٗفٝ. ذؼى غالغس أ٣حّ، أنٍؾ٢ٗٞ

ك٢ ًٛٙ جأل٣حّ جُػالغس جُط٢ ً٘ص ك٤ٜح نحٌؼ ؾٓى١، ً٘ص . ؾػط٢

أٗظٍ ًَ ٖة ٣كىظ ق٢ُٞ، ٗحأٍجً ٗل٢ٓ، ؾٓى١، ٗحأٍجً ٝالوض٢، 

ٌأ٣ص ٓح . كٌٌٍِْٛأ٣ص . ٝأ٢ِٛ، َٝؾط٢، ٠ل٢ِ، ٝأٚىهحت٢

. ج٠ُ أنٍ ٖٓ ذُؼىٍ ٣٘طوَ كٌٍِْٛ ٙ، ٤ًٝق خ٣لٌٍٕٝ   

ًحٕ . الّ ضحًّ٘ص ك٢ أالّ، أ .ال ٣ٌٖٔ ضٛى٣وٚ جً ًحٕ ئنطرحٌ

جُظالّ ًحٕ هُٞٚ ٛٞ إٔ  ٓح أ٣ٌى. ٖٓ جُىجنَذَ  ،ج٠ُ ٓح ذؼى ُْ ٣ٌٖ جُظالّ ٓطٞجؾىجً . الّ ٞحؿ١جُظ

ُْ أػٍف . ك٢ ١ْٝ ًٛج جُهٞف ُْٝ أكْٜ ُٔحيج ٤ًٝق ضٞجؾى ًٛج جُظالّأٗح ًٝ٘ص . ٞحؿطحً 

؟ ١ٌٓحٕ  

ٍ ٗلن ٚـ٤ٍ ٗكٞ يُي يٛرص نال. غْ ٌأ٣ص ٌٗٞجً . كٜٔص أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٢ُ ؾٓى أل٢ٗ ُْ أٖؼٍ ذٚ

ال ٣ٌٖٔ ضل٤ٍٓٙ . ال ٣ٌٔ٘ي إٔ ضوحٌٗٚ ذأ١ ٖة أنٍ. ٌُٖٝ جٌُ٘ٞ ًحٕ ه٣ٞحً ؾىجً، ٝٓكٍهحً ؾىجً . جٌُ٘ٞ

ًٝٛج ًحٕ جُؿُء . ُْ ٣ٌٖ ٢ُ ؾٓى. ١أنطٍم ذٍٗشُىٌؾس أٗٚ ُٓكٍهحً ؾىأً ًحٕ جٌُ٘ٞ . ذٌِٔحش

.جألًػٍ ئغحٌز  

ٓح . هحي ٗل٢ٓ ٖٓ يُي جٌُٕ٘ٞإلًٝ٘ص نحتلحً ٖٓ جٌُ٘ٞ، أٌوش جًُٛحخ ج٠ُ أَ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣وحٍ ػ٘ٚ ٌٗٞ هللا، ٣ٌٖٔ إٔ ٣وحٍ ػ٘ٚ ٌٗٞ . ًٛج جٌُ٘ٞ؟ ُٓص أػِْ

ٓحٌِ ًّطر٤د ٗلٓح٢ٗ ٝ. ٌُٖٝ جٌُ٘ٞ ٛٞ جٌُ٘ٞ ٝجُظالّ ٛٞ جُظالّ. جُك٤حز

.جُٗة جُٞق٤ى ٛٞ ئ٢ٗ ً٘ص ك٢ ٌٗٞ. جُؼِْ، ُْ أكٌٍ ذًٜج جألٍٓ  

 

. ضؼِٕٔٞ ػٖ جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢، ُْ ٌٖٗ ًٗٛد ج٠ُ ج٤ٌُ٘ٓس أٗطْ. قٓد ٣ٍ٠ن هللاخُْ ضٌٖ ٗٗأض٘ح 

. جُ٘حِكثس ٖٓ ٌُْٜٝ٘ ًحٗٞج . ًحٕ ٛ٘حى أٗحِ ٣ًٛرٕٞ ج٠ُ ج٤ٌُ٘ٓس

ٌُٖٝ . كٌٍٗح أْٜٗ ُْ ٣ٌٞٗٞج ٣ؼِٔٞج ٤ٖثحً أكَٟ ػٖ ػىّ ضٞجؾى هللا

ًٛٙ جأل٣حّ جُػالغس ك٢ ٓؼٍٜ جُؿػع، ك٢ جُػالؾس، ؿ٤ٍش ًَ 

.ق٤حض٢  

 

، غْ كطكصُ . ؾػس، ٝذىأٝج ذٗن جُٛىٌذىأٝج ذط٣ٍٗف جٍ ػ٢٘٤، كٍأٝج إٔ ذإذإ ػ٢٘٤  ًحٕ يُي أٍٝ ٖنٍّي

ََّي جُطٗ٘ؽ  ٌؾؼ٢ٗٞأ. َُص ق٤حً ٓح ضلحػَ ٓغ جٌُ٘ٞ ػٍكٞج ئ٢ٗ ش ق٤٘ٔح ٌأٝج ذإٔ ػ٢٘٤َّي . ٣طٗ٘ؽ، غْ ه

. ج٠ُ جُٔٓطٗل٠ ٝذىأٝج ذاٗؼح٢ٖ غح٤ٗس  

أْطٍو ُْ . ٣ٞٓحً  90كّ ئٚط٘حػ٢ ُلطٍز ؾٜحَ ضِٖٝٞغ ٢ُ هى أنلوطح ُلطٍز ٣ٞ٠ِس ًُج  ًحٗص ٌتط٢َّي 

ًطٗلٞج إٔ جُك٤حز ًحٗص ٛ٘حى نالٍ ض٣ٍٗف جُؿػس، ج. ٚكط٢ ذٍٓػس، ٌُٖٝ جُك٤حز ٌؾؼص غح٤ٗس

أٍٖٜ أْطٍو ٚكط٢، ُْ  9ُلطٍز ئي ً٘ص ًحٕ يُي ػٔالً ٖحهحً . ضؼَٔ ٌُٖٝ ُْ ضٌٖ ًَ أػٟحت٢



ذحء ٓٓحػىض٢ ألذو٠ ػ٠ِ ه٤ى ًٝحٕ ػ٠ِ جأل٠. ك٢ جُكحٍ، ٌُٖٝ جُك٤حز ًحٗص ٛ٘حىيُي قىظ ١

.جُك٤حز ٝٓٓحػىض٢ إلػحوز ضؿى٣ى ٚكط٢ ٝأػٟحت٢  

جُؼى٣ى ٖٓ جٍُكٝ،  ئنطرٍشُ . هى قىغصئنطرحٌجش ٓهطِلس  شق٤٘ٔح ػىش ج٠ُ جُك٤حز غح٤ٗس، ًحٕ

ي٢٘ٛ، ً٘ص أػٍف ٣ٌٔ٘ٚ ضـ٤٤ٍ ٌُٖٝ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٖة . جُؼى٣ى ٖٓ جُؼٍجى ٓغ جألن٣ٍٖٝ

ك٤ٞ ضٌٓحِ ذِى١، ًٝٛٙ ج٤ُٓىز ٖٓ ٓ٘طوس ُٞٗيٓـحوٌز  هٌٍش. ١ٍ٤ٛٓ، ً٘ص أػٍف ٣ٍ٠و٢

.ج٤ُّٞج٠ُ يٛر٘ح ج٠ُ ضٌٓحِ ٝئْطٍٔٗح ك٢ جُؼ٤ٕ ٛ٘حى . ْحػىض٢٘ ٍُِق٤َ ج٠ُ جُٞال٣حش جُٔطكىز  

يُي ًِٚ أل٢ٗ أػٍف ضل٤ٍٓ أقحٍٝ ُٓص ٢ٌُ٘ . ئوٌجً٘حنحٌؼ ٤ٖحء جألذؼٝ جألق٤حٕ ضٌٕٞ ك٢ 

ٌُٖٝ ُٔحيج . ئ٢ٗ ُٓص ٓكطحؾحً ألكٍٓ ًَ ٖة أؤٖٓ. أكَٟ يُي ذٌٛٞز ٝأؤٖٓ إٔ هللا ٣ؼٍف

٢ٗ أؤٖٓ ذؼٔن ك٢ ٢ٜ٘ٔ٣ ئ. ذٌَ أٓحٗس ٢ٜ٘ٔ٣ُْ ٣ٌٖ ْإجٍ جٍ؟ ًٛج ٌش أٗحأُنطـِ أُأٍٜ يُي ٢ُ ُٝٔحيج 

.ٝأؤٖٓ إٔ هللا نِن ًَ ٖة ُألكَٟ ُٝٔٓطورَ ٓىٕٛ ئٕ ُْ ٗىٍٓٙ ذأٗلٓ٘ح. ئُٚ جُٔكرس ٝهللا ٓكرس  

 

------ CPR  تؼهًٍاث ------- 
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دكتٕر رٔنٍُكش 

هِ٘ح أٗ٘ح أ٣ٌ٘حًْ ٤ًق . ٝجألٕ أ٣ٌى إٔ أ٣ٌٌْ ٢ْ ذ٢ أٌ

٣ٌٔ٘ي إٔ . ذىء ئٗؼحٔ ض٘لٓٚئٗؼحٔ هِد ٖهٙ ٝخضرىأ 

أٝالً أٗظٍ ئٕ ًحٕ جُٗهٙ . ْطهىجّ ٣ى٣يضلؼَ يُي ذا

ٖٓ ؟ ضطٌٖٔ ٖٓ جُطكىظ ج٤ُيَٛ . ضٌٕٞ ٓطٓٔٔسهى . ٤ِْٔحً 

أٗظٍ ئ٤ُٜح ك٢ . ئٌضطْ ذٗةهى ٌأْٜح ٣ٌٕٞ جٌُٖٔٔ إٔ 

َٛ ٣طكٍى . جُكحٍ ٝأٖؼٍ ٝجٗٛص ئٕ ًحٗص ضط٘لّ

جُٛىٌ، َٛ ٣طكٍى غود جألٗق؟ َٛ ضٗؼٍ ذ٤ٜٗن 

ٍ ج٠ُ ٓ٘لً ك٢ جُكحئيٛد َٝك٤ٍ؟ ئٕ ُْ ٣كىظ يُي، 

. جُٜٞجء ٗلٞيكو١ ذؼى جُٜٞجء، ئ٠ٓٗ جُوِد، ئػَٔ ػ٠ِ جُوِد   

ًٛج ٣ؼىِّيٍ . ٗكٞ جُٓوقئ٣حٙ ئكطف ٓ٘لً جُٜٞجء ذٍكغ جًُهٖ، ٓٞؾٜحً 

غْ ئؿِن غود أٗلٜح ٢ٌُ ٣َٛ جُٜٞجء ج١ًُ ض٘لهٚ . جُوٛرس جُٜٞجت٤س

ٝأٗظٍ ئٕ ًحٕ . ٍٓض٤ٖ ئػَٔ ُٜح ض٘لّ ٣ٍْغ. نالٍ كٜٔح ج٠ُ ٌتط٤ٜح

ئٕ ئٌضلغ، كًُي ٓإٍٖ ُلطف ٓ٘لً . جى ئٌضلحع ك٢ جُكؿحخ جُكحؾُٖٛ

ئٕ ًحٕ ٓ٘لً جُٜٞجء ال ٣ُجٍ ٓٓىٝوجً، أػَٔ ُٜح ض٘ل٤ٖٓ . جُٜٞجء

ضؼ٤٤ٖ هِرٜح، ٣ٌٔ٘ي ض٘لّ ئٕ ُْ ١. كْ ُلطف ٓ٘لً جُٜٞجءٖٓ كْ ٣ٍٍْؼ٤ٖ 

ُٓرحض٢ ػ٠ِ أ٣س ذ٘رٝ ذأيٗي ذَ جُٗؼٌٞ ُط٘ٛص ذحيُي ٤ُّ  ج٣ٍُٗحٕ جُ

.  ذْ ،ذْ ،ز جُك٘ؿٍز، ذْؾٜس ٖٓ ػوى  

ّٙ  2 ئيٛدئٕ ُْ ضٗؼٍ ذًُي، ق٤٘ثً ذؼى ػَٔ ض٘ل٤ٖٓ ٣ٍْؼ٤ٖ، ، ؾٜس جُو ّٙ ئٗؽ كٞم ٓإنٍ جُو

، ج٠ُ جُكؿحخ جُكحؾُ، ٝ، (ػظْ جُٛىٌ) ّٙ ٛ٘حى  أقى ٣ى٣يٌجقس ٞغ ٝجُؿُء جُٓل٢ِ ٖٓ جُو

.جٞـ١ ذٌَ غوِي ػ٤ِٜحٝ. ج٤ُٜح ٌجقس ٣ىى جألنٍْٟٝٞ   

http://globalcrisis.info/cpr.html


ٖهح٘ هرَ ٝكحضْٜ ٝجػط٤طْٜ ُألئٕ جْططؼص جٍُٞٚٞ . قٍؾحً ك٢ جُك٤حز ًٛٙ ٢ٛ جٍُٔقِس جألًػٍ

. ٓحضٞج ّجُه٤حٌ ُورٍٞ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ًٔهِـِّٙي ٖه٢ٛ، ق٤٘ثً ال ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ُلوىٝج ْٞجء ػحٖٞج أ

. أ٣ٖ يٛرٞجج٠ُ ٣ٔٞضٞج ذًٜج جٌَُٗ، ٤ُّ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗٓأٍ ق٤٘ٔح ٝ. كًُي ٤ٌْٕٞ ٓؼْٜ ج٠ُ جألذى

.ج٠ُ جُٓٔحء ُطٌٕٞ ٓغ هللا يٛرصْ . ق٤٘ٔح ٣وٍٞ ئْٜٗ ك٢ جُٓٔحءجُوّ ػ٠ِ قن ٤ٌْٕٞ ٝ  

ٝنطأ١ ألٗ٘ح ٝنطأى نطأ جُوّ ئٗٚ أٓح ذهٛٞ٘ ج٣ًُٖ ٣ٔٞضٕٞ ك٢ جُٗحٌع، ج٠ُ أ٣ٖ ٣ًٛرٕٞ؟ ف

َ ئ٤ُْٜ جإلٗؿ٤َ  ِّٚي .  ١ ٖهٙ ٣ٍ٣ىٙألأٗٚ ٛى٣س ٓؿح٤ٗس ق٤ع ُْ ٗٞ  

 

-------اإلصتُتاج  ------  

َٛ . ُْ ٣ؼِٔٞج ػٖ ضٞجؾى ًٌٛج ٌٓحٕ! جُٔلحؾأز. ٝجقى ٖة ٓٗطٍىًَ ئنطرحٌجش جُؿك٤ْ ًٛٙ ُٜح 

؟ جُؿك٤ْ ٤ُّ ٤ٖثحً ؾى٣ىجً أٝ َٛ ٌْٕ٘ٞ ٓطَٚٛ ٤ْلحؾث٢٘ يُي؟ ؟ كحؾثي يُي١ِ هى ًحٕ وجتٔحً ٍ. ٣ث٤ِـِّٖي

٣ٍ٣ىٕٝ ئنرحًٌْ ْٝٛ . ُك٤حز غح٤ٗسج٠ُ جٛإالء جألٖهح٘ جًطٗلٞج يُي ق٤٘ٔح ٓحضٞج ٌٝؾؼٞج . ٛ٘حى

.  ػ٘ٚ  

 ٔدٍَٔادكتٕر ر  

.ًَٝ ًٛٙ جُػالغس ٢ٛ قٌٔس هللا. جُٔكرس، ٓح ٛٞ جإل٣ٔحٕ، ٓح ٛٞ جٍُؾحء ١ٝأٗح ئنطرٍش ٓح ٙ  

دكتٕر ٔاٌتاكز 

ًٝٛج ٛٞ . ٚالز جإل٣ٔحٕ، ٚالز جُهال٘، ٤ُٓطح ٚالز ٚـ٤ٍز ٓح، ئٜٗح جُط٣ٍن جُٞق٤ى ج٠ُ جألخ

ًَ  ج أ٣ٕع ج٣ًُٖ ٣إٓ٘ٞقًٍس جُؼٍٛ جُكىًَ أؤُثي جُ٘حِ جُٔ٘طٓر٤ٖ ٍكحألٕ . جُط٣ٍن جُٞق٤ى

ٖهٙ ٤ًْٛد ج٠ُ جُٓٔحء، ٝأٗٚ ٣ٌٔ٘ي إٔ ضؼرى أ١ ٖة، ٣ٌٔ٘ي إٔ ضؼرى يذحذس، ٣ٌٔ٘ي ػٍٛ 

ئٕ ُْ ٣ورِٞج ُِٓٔحء أنرحٌ ُْٜ، ُٖ ٣ًٛرٞج  ُى١َّي . ٖؿٍز، ٣ٌٔ٘ي ػرحوز ذِـٌّٞ، ٣ٌٔ٘ي ػرحوز ٗؿْ

خٍّي ٝٓهِـِّٙي ُْٜ، ألٕ جٌُِٔس ضوٍٞ إٔ جُط٣ٍن جُٞق٤ى ٍَ ج٠ُ جألخ ٢ٛ ٖٓ نالٍ  ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ً

.جإلذٖ  

ٌرَٔانذ رٌغا 

ؼّىز ُي. ال ضًٛد ج٠ُ جُؿك٤ْ. أضَْٞ ئ٤ُي. أٌؾٞى. ال ضًٛد ج٠ُ جُؿك٤ْ ُٓ .ُْ ضٌٖ   

 ارنش ياكايتش  

حً،  ئٕ ً٘صَ  .ُص ٣ٓٞعـِ هدئٕ  كوى نِٛصَ ٓهِـَّٛي  

ْأرد صتٕرو 

.ال ضإؾَ يُي ج٠ُ جُـى، أل١ ْرد ًحٕ، ألٗي هى ضٔٞش ك٢ ًٛٙ جُِكظس  

تشارنش ياكاي 



.ئٗٚ أكَٟ ٖة قَٛ ك٢ ق٤حض٢ ػ٠ِ جإل٠الم  

 تٕروسْأرد   

.ضٓطط٤غ إٔ ضٗؼٍ ذكٌٟٞ ٣ٓٞع ٓؼي، ج٤ُّٞ، ك٢ ًٛج جٌُٔحٕ ك٢ ًٛج جُٞهص  

ٌرَٔانذ رٌغا 

ًَ ٓح ػٍكطٚ ًحٕ . ُْ أػٍف ٓكرس هللا. ًٛجُْ أًٖ أػِْ . ٤ُّ ٤ٗٓثس هللا إٔ ٣ِٜي أ١ ٖهٙ

.ئْٔٚ ٣ٓٞع. ٌُٖٝ ٛ٘حى ٝجقى ٣ٜطْ ذي. جإلْحءزٝجُكوى، جُؼ٘ق،   

ٔاٌتاكز 

.جٌُِٔس ٛٞ جُط٣ٍن ج٠ُ جألخ. ذ٤٘٘حٟ ٌْٖٝ ؾٓىجً ٝأش ١ ٚحٌيٖٝٓ ٛٞ جإلذٖ؟ ئٗٚ جٌُِٔس جٍ  

ْأرد صتٕرو 

َٛ ْطؼط٢ هِري ٤ُٓٞع أّ ال؟. جألٕنطحٌ ئ. ٤ُّ ؿىجً، ٤ُّ ج٤ُِِس. نطحٌئ  

تشارنش ياكاي 

.ُي إٔ ضورَ ٣ٓٞعكَٟ جألٙ جُك٤حز، ئٕ أٌوش إٔ ضٌٕٞ ُي ق٤حز ذؼى ًٛ  

(20:3رؤٌا )  

صٕتً ٔفتح انباب أدخم إنٍّ ٔأتؼشى يؼّ ْٕٔ  إٌ صًغ أحذٌد . اقف ػهى انباب ٔأقزعْا َذا ٔ

.يؼً  

دكتٕر رٔنٍُكش 

َٛ ٛ٘حى ق٤حز . هٍجًٌٛج ٛٞ ًَ ٓح ٣ٌٔ٘ي جٍُٞٚٞ ئ٤ُٚ ألنً . ٣ح أٚىهحت٢، هى ْٔؼطْ جُرٍٛحٕ

ٓٞج ُيذؼى جُٔٞش؟ َٛ ٛإالء جٍ ألٗٚ  ٍ ال ٖة، أّق٤حضْٜ ٌأْحً ػ٠ِ ػود ألؼهِرٞج  ٗحِ ج٣ًُٖ هـُىِّي

 ضطٞجؾى ٛ٘حى ْٔحء ٝؾك٤ْ؟ 

أٗي ْطٌٕٞ ٓغ هللا ك٢ جُٓٔحء ؿىجً؟ خجُوٍجٌ ك٢ ق٤حضي؟ َٛ ضؼِْ أٗٚ ئٕ ضٞك٤ص ج٤ُِِس نًش َٛ أ

 ٌِ ئٕ ْٔؼط٢٘، ئكطف  .م جألٕهللا ٣ىُّي . ، ٛح ًٗج ٝجهق ػ٠ِ جُرحخ ٝأهٍع20:3ٌؤ٣ح  و ك٢ٝضًًٍ ٓح ٝ

ًٍِطي ٓؼ٢ونَهى أ٤ُّ ْأونَ، . جُرحخ ْٝأونَ ًٍِط٢ ٓؼي ٖٝ ًٝٛج ٓؼ٘حٙ ضؼحٍ . ، ْٝطٌٕٞ ٖ

ًٍِس ْطٌٕٞ . ذْٞحنطي، ضؼحٍ ًٔح أٗصَ  ًُُي، ٝٓوح٣ٟس . ٓؼي ٤ْٝوٍٞ ُي ٤ًق ض٘ظق ق٤حضيُٚ ٖ

أٗص جألٕ . ٣ٖ ئ٤ّْٚ٤ُؼط٤ي ٓؿحٗحً ٛى٣س جُك٤حز جألذى٣س ٓغ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ألٗي ٝجقى ٖٓ جُٔ٘ص

. ٤ٓٓك٢  

(26 – 25: 11ٌٕحُا )  



ٖٓ جَٖٓ ذ٢ ُٝٞ ٓحش ك٤ٓك٤ح، ًَٝ ٖٓ ًحٕ ق٤ّحً ٝجَٖٓ ذ٢ كِٖ ٣ٔٞش ج٠ُ . أٗح ٛٞ جُو٤حٓس ٝجُك٤حز

أضإ٤ٖ٘ٓ ذًٜج؟. جألذى  

 انُٓاٌت

 انى انجحٍى ٔانؼٕدة يُّ
رٔنٍُكش. انذكتٕريٍ ٔثائق   


