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 ٧٤٠ح ادارة ا٣ىٛعح: 
، ٤٧ٔوٮا ٣وٲًم و٩٭وةرًا ٦و٨  اإلقومممؼةص ٦ذُوٮٔٲ٨ ٣ؼؽ٦وح ١ذةب ا٣ؾي ثٲ٨ ٱؽٱٟ، ٬ٮ ص٭ؽ ٔؽة أ٬ؾا ا٣

 . ػؿٱ٨ ٤٧ٔٮا ٤ٔٯ دؿدٲت ا٣٪ىٮص ٨٦ ا٣ٛٲؽٱٮ ٣ذْ٭ؿ ثن٢١ ٠ذةٍب ، و أمؼةص آ ص٢ دؿص٧ح ا٧٣عةًؿةأ
، ٢٠ واظؽ ٦و٪٭٥  ٚ٭٥ ٠سٲؿون و ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ا٣ج٤ؽان ٯ ٣٪ة ٦ٕؿٚح أق٧ةء ا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ٣٪ؾ٠ؿ٥٬ ٬٪ة ؛ ٱذك٪  ال

 .. . ال د٪كٮ٥٬ ٨٦ وة٣ط دٔةا٥١ وًٓ ثى٧ذ٫ ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب
و مو١١ذ٥ ثىوعح ، أ ي ػُأٍ وج٪ة ٨٧ٚ هللا .. ٰٚ ظةل الظْذ٥ أ، و أن أ ٩ٛك٪ة وا٣نٲُةنإن اػُأ٩ة ٨٧ٚ أ

،  ٚو٪ع٨ ثنوؿٌ  ؛ ٤١٩ٲـٱوحا١٣مم ا٧٣٪ُٮق ثةإل إ٣ٯ٩ىةت ا٧٣٪ةّؿة األو٤ٲح واإل إ٣ٯا٣ٕٮدة  ٱؿصٯ ؛ ا١٧٣ذٮب
 . ٤ٔٯ م٢١ ٠ذةب ٧٤٣عةًؿةز٪ةء دٛؿٱ٘٪ة أ و ظؽث ػُة  أ ػُأ٩ة ٰٚ دؿص٧ح مٰءٍ ٝؽ ١٩ٮن أ

ا٥١ ٦و٨ اووؽٝة إ٣وٯ رقوة٫٣ ٠٭ؽٱوٍح إ ، و ٥١ ٤ٔٯ ٩نوؿ ا١٣ذوةبس  ُع ٩َ : [ ٮا ٔ٪ٰ و٣ٮ آٱحُ٘ ث٤  ]ا٩ُمًٝة ٨٦ ٦جؽأ 
  ! ذ٣ٟ ٠سٲؿاً  َٙ ٤  ١َ . ٨٣ ٱُ  ٤ٔٯ َجةٔذ٥١٫ س  ُع ٩َ ، ٧٠ة  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ وٗٲؿ ا٧٣ك٧٤ٲ٨

 إ٣وٯ٤١٩ٲـٱوح ؾه ا٧٣ٕؿٚوح ٣ذؿص٧وح ا٧٣عذوٮى ٦و٨ اإلقذؼؽام ٬و٧ٝ٪ة ثة ، و ا٣ٕؿثٲح ٤١٩ٲـٱح و٩ع٨ ٩ضٲؽ اإل
٩٪وٰ هللا وٝوةل إ ٣وٯإظك٨ ٝٮالً ٨٧٦ دٔة و٨٦ أ ور٥٠ ٣ذٞٮ٦ٮا ثٮاصج٥١ دضةه دٱ٪٥١ !ن ظةن داٳا٣ٕؿثٲح، 

 .  ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨
د٤٧ٟ ا٣ٞوؽرة ٤ٔوٯ َجةٔذو٫ ن ٠٪خ إ ، و ن د٪نؿ ا١٣ذةب ٝؽر اقذُةٔذٟٱ٭ة ا٣ٞةرئ ا٧٣ك٥٤ : أ٨٦ واصجٟ أ

، ٚ٭وٮ  ًة ٠ةن ٦ة دكذُٲٓ ٫٤ٕٚٱّ ، ٱ١٧٪ٟ ٩نؿه ٤ٔٯ اإل٩ذؿ٩خ أو ٰٚ ا٧٣ُةثٓ أو أ ٢ٌٚودٮزٱ٫ٕ ؛ ٚإن ذ٣ٟ أ
 ..  اإلقممٰٚ ا٣٪٭ةٱح ٣ؼؽ٦ح 

 
 وٛعح ٠ةدر ثٮاقُح ٦ذؿص٧ح (ٚٲؽٱٮ ) ٧٣عةًؿة دٛؿٱٖ ٨ٔ ٔجةرة ٬ٮ ٬ؾا ا١٣ذةب:  ْح٦مظ

 Zakir Naik in Arabic  – ثة٣ٕؿثٲح ذا٠ؿ د٠ذٮر ٦عةًؿات

 https://www.facebook.com/arabic.zakir:  ا٣ىٛعح راثٍ
 : ا٣ٲٮدٲٮب ٤ٔٯ ا٧٣عةًؿة راثٍ..  ٦ذؿص٧حً  ٦٪ةّؿةً  ٬ٮ ث٢ ؛ و٢األ ٰٚ ةً ٠ذةث ٣ٲف ٬ٮ ٬ؾا ا١٣ذةب نأ يأ

https://www.youtube.com/watch?v=RSFG82CkJQw 

com/watch?v=tpIKv8XKqUkhttps://www.youtube. 
 .. اإل٦ةرات ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة  -د٧خ ا٧٣عةًؿدٲ٨ ٰٚ دثٰ 

 ا٣ضـاء ..  صـا٥٠ هللا ػٲؿ
  

 دارة وٛعحإ
 Zakir Naik In Arabic –٦عةًؿات د.ذا٠ؿ ثة٣ٕؿثٲح 

 

https://www.facebook.com/arabic.zakir
https://www.youtube.com/watch?v=RSFG82CkJQw
https://www.youtube.com/watch?v=RSFG82CkJQw
https://www.youtube.com/watch?v=tpIKv8XKqUk
https://www.youtube.com/watch?v=tpIKv8XKqUk
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PeaceTheدٞؽٱ٥ ٝ٪ةة ا٣كمم     

 ..... ٤٣جنؿٱح ا٣ع٢ ، ا٣كمم ٝ٪ةة

 ، اإلقمم ٨ٔ ػةَبح ٦ٛة٬ٲ٥ : ..... (ا٣عؿب) ... (ا٣ـوصةت دٕؽد) ..... (ا٣ض٭ةد) ... (اإلر٬ةب) ... (وٮ٣ٲحاأل) 

 . ٩ةٱٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٱ٤ٞٲ٭ة ٔة٦ح ٦عةًؿة

 

 ٦ٞؽم ا٣جؿ٩ة٦ش :

 ٧ٰقا . وثؿ٠ةد٫ هللا رظ٧ح و ٤ٔٲ٥١ ا٣كمم ..األٔـاءثك٥ هللا ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥ ..، إػٮا٩ٰ و أػٮادٰ 

 ٚةرق" خاأل ٱذ٤ٮ٬ة،  ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن ٨٦ ثذموة ا٤٣ٲ٤ح ثؿ٩ة٦ش ق٪جؽأ هللا مةء إن و،  "ٔجؽا٣٭ةدي ٦ع٧ؽ"

 . "٩ةٱٟ ذا٠ؿ

 ثة٣ذموة ..... "ٚةرق ذا٠ؿ ٩ةٱٟ"ٱٞٮم األخ

 ٦ٞؽم ا٣جؿ٩ة٦ش :

 ق)):  15 إ٣ٯ 1 ٱحاٳ ٨٦ 55 قٮرة " ق " قٮرة ٨٦ ٬ٰ وا٣ذٰ ناٳ ٚةرق خاأل دم٬ة ا٣ذٰ اٳٱةت دؿص٧ح 

ْؿآنِ  ُٞ ِضُجٮا َث٢ْ  (1) ا٧َ٣ِْضٲؽِ  َوا٣ْ ٪ِؾرٌ  َصةَء٥٬ُ َان َٔ ْ٪ُ٭٥ْ  ٦  ةَل  ٦  َٞ ُؿونَ  َٚ ِٚ َؾا ا١ْ٣َة ءٌ  ٬ََٰ ْٰ ِضٲٌت  َم ة ٦ِْذَ٪ة َاِاَذا َٔ  ُدَؿاًثة َو٠ُ٪ 

 َٟ ٣ِ ٌٓ  َذَٰ ٲؽٌ  َرْص ِٕ ؽْ  (3) َث ٧ْ٤َِ٪ة َٝ ُه  ٦َة َٔ ُٞ ٪َؽ٩َة ٦ِْ٪ُ٭٥ْ  ااْلَْرُض  َد٪ ِٔ ِٛ  ٠َِذةٌب  َو ٌِ َظ ُثٮا َث٢ْ  ٲ ٜ   ٠َؾ  ة ِثة٣َْع ُ٭٥ْ  َصةَء٥٬ُْ  ٧َ٣  َٚ 
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ٰ ِؿٱٍش  َا٦ْؿٍ  ِٚ  ٦ (5)  ْ٥َ٤ َٚ ُؿوا َا ُْ ٧َةءِ  إ٣ٯ َٱ٪ ُ٭٥ْ  ا٣ك  َٝ ْٮ َٚ  َٙ ة٬َة َثَ٪ْٲَ٪ة٬َة ٠َْٲ  ٪ ُؿوٍج  ٨٦ِ ٣ََ٭ة َو٦َة َوَزٱ   َوااْلَْرَض  ُٚ

ْٲَ٪ة ٦ََؽْد٩َة٬َة َٞ ٲَ٭ة َوَا٣ْ ِٚ  َٰ ٲ٭َ  َوَا٩َجْذَ٪ة َرَواِق ْجؽٍ  ٢ُ١٣ِ   َوِذ٠َْؿى َدْجِىَؿةً  (7) َثِ٭ٲٍش  َزْوٍج  ٢ُ٠   ٨٦ِ ةِٚ ِ٪ٲٍت  َٔ ٣َْ٪ة ٦  ـ   ٨٦َِ  َو٩َ

٧َةءِ  َجةَر٠ًة ٦َةءً  ا٣ك  َة٩َجْذَ٪ة ٦  ةٍت  ِث٫ِ  َٚ ْؼ٢َ  (9) ا٣َْعِىٲؽِ  َوَظت   َص٪  ةٍت  َوا٣٪  َٞ ٌٓ  ٣ َ٭ة َثةِق ٤ْ ٲؽٌ  ََ ٌِ ة ٩  ًٝ ْز َجةدِ  ر  ِٕ ٣ ٤ْ   ۖ

ْٲًذة َث٤َْؽةً  ِث٫ِ  ةَوَاْظَٲْٲ٪َ   ٦   ۖ َٟ ٣ِ َثْخ  (11) ا٣ُْؼُؿوُج  ٠ََؾَٰ ْج٤َُ٭٥ْ  ٠َؾ  ْٮمُ  َٝ س   َوَاْوَعةُب  ٩ُٮٍح  َٝ ةدٌ  َوَز٧ُٮدُ  ا٣ؿ  َٔ ْٮنُ  َو َٔ ْؿ ِٚ  َو

ْٮمُ  ااْلَْٱ١َِح  َوَاْوَعةُب  (13) ٣ُٮٍط  َوِاْػَٮانُ  َٝ ٍٓ  َو ُق٢َ  َب ٠َؾ   ٢ُ٠   ُدج  ٜ   ا٣ؿ  َع ٲؽِ  َٚ ِٔ ِٲٲَ٪ة َو َٕ َٚ ِٜ  َا ِل  ِثة٣َْؼ٤ْ  ٥٬ُْ  َث٢ْ  ااْلَو 

ٰ ٨ْ  ٣َْجٍف  ِٚ  ٦  ٍٜ  ((َصِؽٱؽٍ  َػ٤ْ

 : ثإٱضةز ٥١٣ ٝؽ٫٦أ نأ ودّ أ ؛ ٩ةٱٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر دٔٮأ نأ ٝج٢

 ٩جؾة دٕؿٱٛٲح ثة٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ :

ٰ   ػُٲٌت  ٫٩أ ٤ٔٯ ٦ٕؿوٌف  ٩ةٱٟ ذا٠ؿ.د ثنؿي، َجٲت-   ذا٠ؿ.د ا٧٣ٞةر٩ح دٱةنواأل اإلقمم ٦ضةل ٰٚ ٔة٧٣

 ا٣نج٭ةت وٱـٱ٢ اإلقمم ٩ْؿ وص٭ةت ٱنؿح و٬ٮ ٦ٮ٦جةي، ٰٚ ٰاإلقم٦ ا٣جعر ٦ؤقكح راٲف ٬ٮ ةٱ٩ٟ

 ٠أقةٍس  ػؿىاأل ا٧٣ٞؽقح وا١٣ذت ا٣ىعٲعح ظةدٱرواأل ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن قذؼؽامثة اإلقمم ظٮل ةرةسَ ا٧٣ُ 

 صةثةد٫وإ ا٣مذع ٫٤ثذع٤ٲ ٦ن٭ٮرٌ  ٬ٮ، و ٔة٦ةً  43 ٧ٔؿه ا٧٤ٕ٣ٲح . وا٣عٞةاٜ حّض وا٣ُع  ا٧٣٪ُٜ ٦ٓ ثة٣ذـا٨٦

 حا٧٣ةًٲ ٔة٦ةً  12 ا٣و ٰٚ.  ا٣ٕة٦ح ٦عةًؿاد٫ ثٕؽ ا٣ض٧٭ٮر ٤ٔٲ٫ ٱُؿظ٭ة ا٣ذٰ ا٧٣ذعؽٱح قب٤ح٣أل ٞ٪ٕحا٧٣ُ 

 ٠٪ؽا، اال٦ؿٱ١ٲح، ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت ٰٚ ٦عةًؿةً  1200 ٨٦ ٠سؿأ ٩ةٱٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮرّٝؽم  2008 ٔةم وظذٯ

 ٧ٔةن، ا٣جعؿٱ٨، ُؿ،ٝ ا١٣ٮٱخ،،  ا٧٣ذعؽة ا٣ٕؿثٲح ٦ةراتاإل ا٣ٕؿثٲح، ا٣كٕٮدٱح ٱُة٣ٲة،إ ، ا٧٣ذعؽة ا١٤٧٧٣ح

،  دؿٱ٪ؽاد ٗة٩ة، دةٱ٤٪ؽا، ٠ٮ٩ٖ، ٬ٮ٩ٖ ق٪٘ةٚٮرة، ٦ة٣ٲـٱة، ثٮدكٮا٩ة، ٚؿٱٞٲةأ ص٪ٮب ٩ٲٮز٣٪ؽا، قذؿا٣ٲة،أ

 ا٣ٕؽٱؽ ٰٚ ث٪ضةح مةرك وٝؽ ، ا٣٭٪ؽ ٰٚ ا٧٣عةًؿات ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ إ٣ٯ ًةٚحثةإل ػؿىاأل ا٣ج٤ؽان ٨٦ وا٣ٕؽٱؽ

 وٱ٤ٲةم ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٓ ا٣ٕةم ظٮاره : ػؿىاأل ا٣ؽٱة٩ةت ٨٦ ثةرزٱ٨ مؼةٍص أ ٦ٓ وا٣عٮارات ّؿاتا٧٣٪ة ٨٦

 ٰٚ ٝٲ٥ا   (ا٥٤ٕ٣ ًٮء ٰٚ ا٧٣ٞؽس وا١٣ذةب ا٣ٞؿآن) ٦ٮًٮع ظٮل اال٦ؿٱ١ٲح ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت ٨٦ ٠ة٦ج٢



نبيك  ذاكر الدكحور يلقيهب عبهة هحبضرة:  اإلسالم" عن خبطئة هفبهين"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
7 

 

 ا٣٘ٮرو ٦ٓ رهظٮا.  ثة٬ؿاً  ٩ضةظةً  ٚٲ٫ ٩ضط 2002 ٔةم ثؿٱ٢أ ٰٚ اال٦ؿٱ١ٲح ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت - مٲ١ةٗٮ

 ا١٣ذت ًٮء ٰٚ اإلقممو ا٣٭٪ؽوقٲح ٰٚ اإل٫٣ ٦ٛ٭ٮم) ثٕ٪ٮان مة١٩ؿ راٰٚ مؿي مؿي ا٣جةرز ا٣٭٪ؽي

ؽ   2006 ٱ٪ةٱؿ ٨٦ 21 ٰٚ ثة٤٘٩ٮر ٰٚ ٝٲ٧خا   (ا٧٣ٞؽقح  ٚجؿاٱؿ 22 ٰٚ.  ا٣ؽٱة٩ذٲ٨ ٦ٕذ٪ٰٞ ٨٦ ثنؽة رتُٝ

 ٬٪ؽي، ٤٦ٲةر ٨٦ ٠سؿاأل ثٲ٨ و٨٦ 2009 ٔةم ٰٚ ٬٪ؽي 100 ٝٮىاأل ثٲ٨ ٨٦ ٛذ٫و٪ّ  ٠كجؿٱفاإل صؿٱؽة 2009

 ٠ةن ا٣٭٪ؽ ٰٚ روظٲٲ٨ ٧٤ٕ٦ٲ٨ ٔنؿ ثأ٢ٌٚ ا٣ؼةوح ا٣ٞةا٧ح وٰٚ 82 دك٤ك٫٤ ٠ةن ٩ةٱٟ ذا٠ؿ د٠ذٮر

 ا٧٣ك٥٤ ٬ٮ وا٣ؽ٠ذٮر!  مة١٩ؿ راٰٚ مؿي مؿي و را٩ؽٱٙ ا٣جةثة ثٕؽ زمزح ر٥ٝ ٩ةٱٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر دك٤ك٢

 ٤ٔٯ ا٣عةًؿ ا٣ٮٝخ ٰٚ وا٧٣ك٧٤ٲ٨ اإلقمم ٨ٔ ٤٣ؽٚةع ٛةاحث١ ٩ةٱٟ ذا٠ؿ.دثؿز  . ٤٠٭ة ا٣ٞةا٧ح ٰٚ ا٣ٮظٲؽ

NDTv و٬ٰ ا٣٭٪ؽ ٰٚ وا٧٣عذؿ٦ح ػجةرٱحاإل ا٣ؿاٲكٲح ا٣ٞ٪ٮات ٨٦ واظؽة  24/  ا٣عٮار ثؿ٩ة٦ش ٰٚ 7

،  ٠كجؿٱفإ ٩ؽٱةن٣أل ا٣ذؿٚٲ٭ٰ ا٣ؿاٲف ٠ٮثذة مٲ١ة ثٮاقُح ح٦َ ؽ  َٞ ا٧٣ُ  ا٣ع٤ٞح ٰٚ ًٲٛةً  ٠ةن قجٮٰٔاأل

 و اإلقمم ٰٚ ا٧٣ن٭ٮر ا٣ٕة٧٣ٰ ا٣ؼُٲت -دٱؽات  اظ٧ؽ ا٣نٲغ.  2009 ٦ةرس ٨٦ ٨وا٣سة٦ ا٣كةثٓ ٰٚ ذٱٓا  

 ا٣ن٭ؿ ٰٚ وعٲٛح مٝؽ   1994 ٔةم ٰٚ.  (اال٠جؿ دٱؽات) ثو ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٯق٧   وا٣ؾي - ا٧٣ٞةر٩ح دٱةناأل

 ا٧٣ٞةر٩ح دٱةناأل ودراقح ا٣ؽٔٮة ٦ضةل ٰٚ إل٩ضةزاد٫ ٩ةٱٟ ٔجؽا١٣ؿٱ٥ ذا٠ؿ ٤٣ؽ٠ذٮر 2000 ٔةم ٨٦ ا٣ؼة٦ف

 :"  ٰ  ٩ةٱٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر . ا٣ع٧ؽ هلل !. .."!! إل٩ضةزه ٔة٦ةً  رثٕٲ٨أ ٦٪ٰ د٤ُت ٔٮامأ رثٕحأ ٰٚ ٤ٕٚذ٫ ٦ة ، ُث٪

 ٞةءاتو٤٣ قذ٧ؿارثة ؽٔٯوٱُ ،  ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ث٤ؽٍ  200 ٨٦ ٠سؿأ ٰٚ ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ٞ٪ٮات ٨٦ ا١٣سٲؿ ٤ٔٯ ٩ذْةمثة ٱْ٭ؿ

 دي ٰٚ دي ٝؿاصأ ٤ٔٯ ٦ذةظح ٣ٞةءاد٫ و ٦٪ةّؿاد٫ و ةًؿاد٦٫ع ٨٦ 100 ٨٦ ٠سؿأ . واإلذأٲح ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩ٲح

 .. ا٧٣ٞةر٩ح دٱةنواأل اإلقمم ٨ٔ ا١٣ذت ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٙأ٣ّ  ٣ٞؽ . دي قٰ و

 ! ٩ةٱٟ ذا٠ؿ ثة٣ؽ٠ذٮر جٮارظ   ٥١٤ٌٚ ٨٦ قةددٰ، قٲؽادٰ ػٮادٰ،وأ إػٮدٰ 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ :
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أٔٮذ ثةهلل ٨٦  ٤ٔٯ آ٫٣ و وعج٫ أص٧ٕٲ٨ . أ٦ّة ثٕؽ ،، و  ا٣ع٧ؽ هلل ، و ا٣ىمة و ا٣كمم ٤ٔٯ رقٮل هللا

ِح ا٣َْعَكَ٪ِح   َوَصةِد٣ُْ٭٥ )):  ا٣نٲُةن ا٣ؿصٲ٥ ، ثك٥ هللا ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥ َْ ِٔ َٟ ِثة٣ِْع٧َْ١ِح َوا٧َ٣ْْٮ اْدُع ِا٣َٯَٰ َقِجٲ٢ِ َرث 

َٰ َاْظَك٨ُ   ْؿ ٣ِٰ َا٦ْؿِ  وَ  َرب  اْمَؿْح ٣ِٰ َوْؽِري)) ((ِثة٣ ِذٰ ٬ِ ْٮ٣َِٰٱك  َٝ ُ٭ٮا  َٞ ْٛ ٨ ٣ َكة٩ِٰ َٱ َؽًة ٦  ْٞ ُٔ ،  ((ي َواْظ٢ُْ٤ 

 رظ٧ح و ٤ٔٲ٥١ ا٣كمم : اإلقمم ثذعٲح ص٧ٲٕةً  ث٥١ ُت رظ  ا   : ٔـاءاأل ػٮادٰوأ ػٮدٰإ ا٧٣عذؿ٦ٲ٨، قةددٰ

ٔ   أ٠ٮن قؿوري دوأٰ ٨٦ و ٣نؿٌف  ٩٫ّ ، إ وثؿ٠ةد٫ هللا  ا٣ٕة٧٣ٲح ثٰدُ  صةاـة ثٮاقُح ا٣سة٣سح ٧٤٣ؿة اً ٮَ ٦ؽ

 ا٣ؿاٲف ٩ةات "١٦ذٮم آل رامؽ ث٨ ٦ع٧ؽ" ا٣نٲغ ثؿٔةٱح و ثٰ،دُ  ظ١ٮ٦ح ٢جَ ِٝ  ٨٦ ٧حْ  ٪َ ا٧٣ُ  ا١٣ؿٱ٥ ٤ٞؿآن٣

  . ثٰدُ  وظة٥٠ ا٧٣ذعؽة ا٣ٕؿثٲح ٦ةراتاإل وزراء وراٲف

 

 : (ا٣ضـء األول) ا٧٣عةًؿة٦ٞؽ٦ح 

 اإلقمم رقة٣ح ٱ٪٢ٞ نأ ٦ك٥ٍ٤  ٢٠ ٤ٔٯ ٚؿٱٌحٌ  ٩٭ةإ . (اإلقمم ٨ٔ ػةَبحٌ  ٦ٛة٬ٲ٥ٌ ) : ٬ٰ ا٣ٲٮم ٦عةًؿة

 ٗٲؿ دٔٮة دٕ٪ٰ وا٣ؽٔٮة ، قمم٣إل ثة٣ؽٔٮة ٱٞٮم نأ ٦ك٥ٍ٤  ٢٠ ٤ٔٯ ٣ـا٦ةً ،  ٕؿٚٮ٩٭ةٱ ال ا٣ؾٱ٨ إ٣ٯ

 ٦٪ة٬ٌش  ٬٪ةك .. اإلقمم إ٣ٯ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٱؽٔٮ نأ ٦ك٥ٍ٤  ٢٠ واصت ٨٦ .. اإلقمم إ٣ٯ ا٧٣ك٧٤ٲ٨

 ٠سؿاأل قذؿادٲضٲةتاال ، ثة٣ؽٔٮة ٦ؿاأل ٜٱذ٤ٕ ٔ٪ؽ٦ة ا٧٣ك٧٤ٮن ٱكذؼؽ٦٭ة ٦ذٕؽدةٌ  دٔٮٱحٌ  وقذؿادٲضٲةٌت 

،  اإلقمم ٨ٔ صٲؽٍ  مٰءٍ  ٦بح ٨ٔ ٱذعؽث ا٧٣ك٥٤ ٬ؾا ٚإن ٦ك٥٤ ٗٲؿ ثآػؿ ٦ك٥٤ ٱ٤ذٰٞ ٔ٪ؽ٦ة ،مٲٮٔةً 

 ٣ؽى ٱجٞٯ؛  اإلقمم ٨ٔ ا٧٣ك٥٤ ذ٣ٟ ذ٠ؿ٬ة ا٣ذٰ ا٣ضٲؽة ا٧٣بح مٲةءاأل ٤ٔٯ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ واٜٚ ذاإ وظذٯ

 مٲةءاأل ٢٠ ٤ٔٯ ٦ٕٟ دٜٛأ ٩ةأ ! ٥ٕ٩:  ٱٞٮل رث٧ة ! اإلقمم ٨ٔ ثة٫٣ ٰٚ ا٣ك٤جٲح ا٣٪ٞةط ثٕي ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ

 ٩ذ٥أ ٥١٩إ ! وٮ٣ٰاأل ا٧٣ك٥٤ ٩ٛف ٩خأ!  آه ! ر٬ةثٰاإل ا٧٣ك٥٤ ٩ٛف ٩خأ ٨١٣؛  اإلقمم ٰٚ ا٣ضٲؽةا٧٣بح 

 دذـوصٮن ا٣ؾٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ذ٥أ آه!  ا٧٣ؿأة دكذٕجؽون ا٣ؾٱ٨ ا٣٪ةس ٩ذ٥أ!  ثة٣كٲٙ دٱ٪٥١ د٪نؿون ٨٦

؛  اإلقمم ٝجٮل ٨٦ د٧٪٫ٕ قٮف ذ٬٪٫ ٰٚ ا٧٣ٮصٮدة ا٤ٞ٣ٲ٤ح ا٣ك٤جٲح ا٣٪ٞةط د٤ٟ ! واظؽةٍ  زوصحٍ  ٨٦ ٠سؿأ
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 ؟ .. اإلقمم ٰٚ ػةَئٌ  ثإ٫٩ دنٕؿ ٣ؾيا ٦ة:  ٦ةً ؽ  َٞ ٦ُ  اقأ٫٣ ٦ك٥ٍ٤  ٗٲؿ ةً مؼى ٝةث٢أ ٧٤٠ة ا٣كجت ٬ٮ ذ٣ٟ

 ٩ةأ و ؟ اإلقمم ٰٚ ػةَئٌ  ٫٩ثإ دنٕؿ ٣ؾيا ٦ة،  وعٲعحً  وأ ػةَبحً  ٠ة٩خ اءً قٮ ٦ٕؿٚذٟ ٨ٔ ا٣٪ْؿ ث٘ي  

 : واقأ٫٣ ثةالردٲةح ٱنٕؿ ص٫٤ٕ..أ اإلقمم ٱ٭ةص٥ وأ اإلقمم ٱ٪ذٞؽ نأ ٱؿٱؽ ٠ةن ذاإ ثةالردٲةح ٱنٕؿ أص٫٤ٕ

 رثٓأ وأ زمث ٱُؿح؛  ثةالردٲةح ٱنٕؿ نأ ثٕؽ اإلقمم ؟ .... دٱ٨ ٰٚ ػةَئٌ  ٫٩ثأ ٱنٕؿ ا٣ؾي ٦ؿاأل ٬ٮ ٦ة

 قؤاالً  ٨ٔنؿٱ ٬٪ةك نأ در٠خأ ا٣ؽٔٮة ٚٲ٭ة ٦ةرقخ ا٣ذٰ ا٧٣ةًٲح دا٣ٕٞٮ وػمل اإلقمم .. ٨ٔ قب٤حأ

 ٚعذ٧ةً ؛  اإلقمم ٨ٔ قب٤حأ رثٓأ وأ زمث ٦ك٥٤ ٗٲؿ ٱُؿح ٔ٪ؽ٦ة! .. اإلقمم ٨ٔ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٣ؽى مةإةً 

 ٱٕؿٚٮن ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٢٠ نّ أ و٣ٮ . ا٣ٕنؿٱ٨ األقب٤ح د٤ٟ ٨٧ً ٨٦ دٞٓ األرثٓ وأ ا٣سمزح األقب٤ح ٬ؾه د١ٮن

 وا٥٤ٕ٣ وا٢ٕٞ٣ ا٧٣٪ُٜ ثةقذؼؽام - ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٱُؿظ٭ة ا٣ذٰ ا٣ٕنؿٱ٨ األقب٤ح د٤ٟ ٤ٔٯ ونَ د  ٱؿُ  ٠ٲٙ

 ذاإ ظذٯ - ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٣ؽى ا٧٣ٞؽقح ا١٣ذت ٨٦ واٝذجةقةٍت  ا٣ىعٲط وا٣عؽٱر نا٣ٞؿآ ٨٦ و٦ٞذجكةٍت 

 ٰٚ ا٧٣ٮصٮد ٣ٕؽاءا ٱـٱ٢ نأ ٱ١٧٪٫ ٢ٝاأل ٤ٕٚٯ؛  اإلقمم ٢ٱذٞجّ  ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ٱض٢ٕ نأ ٨٦ ٱذ٨١٧ ٥٣

 ًؽ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ٢ٞٔ ٰٚ ا٧٣ٮصٮد ا٣ك٤جٰ ا٣نٕٮر زا٣حإ ٱكذُٲٓ ٢ٝاأل ٤ٔٯ .. ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔٞٮل

 د٪نأ ٠ٲٙ . ا٣نةإح ا٣ٕنؿٱ٨ األقب٤ح ثذ٤ٟ ٥ٍ٤ٔ  ٤ٔٯ ا٧٣ك٧٤ٮن ٱ١ٮن نأ ا٧٣٭٥ ٨٦ ا٣كجت ٣٭ؾا.  اإلقمم

 ٨٦ ثٮاث٢ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ُٱ٧ُؿ مٍ ٱٮ ٢٠ ا٧٣ك٧٤ٲ٨؟ ٗٲؿ ذ٬ةنأ ٰٚ ا٣نةإح ا٣ٕنؿٱ٨ األقب٤ح ٬ؾه

 ثٮاقُح اإلقمم ٨ٔ ػجٲٌر  دؿوٱٌش  ٬٪ةك،  ا٣ٕة٧٣ٰ ٔمماإل ثٮاقُح اإلقمم ٨ٔ ا٣ؼةَبح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت

 ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩ٲح ا٣ٞ٪ٮات وأ ذأحاإل دةثٕخ وأ ا٣ٕة٧٣ٲح، ا٣ضؿااؽ وأ ا٧٣ضمت ٝؿأت قٮاء ؛ ا٣ٕة٧٣ٰ ٔمماإل

 ٬ؾه ٚإن ؛ قمم٣إل ٔمماإل ّ٭ةرإ ٤ٔٯ وثةالٔذ٧ةد اإلقمم ، ًؽ ػجٲٌر  دؿوٱٌش  ٬٪ةك نأ ق٪ضؽ؛  ٩ذؿ٩خواإل

 ا٣نةإح ٨ٔ دؼذ٤ٙ ا٧٣ةًٲح ا٣ٕٞٮد ػمل ا٣نةإح ا٣ٕنؿون ٚةألقب٤ح ؛ ؿثة٣ذ٘ٲ   دكذ٧ؿ ا٣ٕنؿون األقب٤ح

 دذ٘ٲؿ قمم٣إل ٔمماإل ّ٭ةرإ َؿٱٞح ٤ٔٯ ثةالٔذ٧ةد ا٣ٞةد٦ح ٕٞٮدا٣ ٰٚ دذ٘ٲؿ نأ ا٨١٧٧٣ و٨٦،  ظة٣ٲةً 

 ا٣ج٤ؽان ٥ْٕ٦ إ٣ٯ قةٚؿت ٣ٞؽ هللا، ث٢ٌٛ ووؽٝٮ٩ٰ، . ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ذ٬ةنأ ٰٚ ا٣نةإح ٤حاألقب

 ٦ةراتاإل ا٣ٕؿثٲح، ا٣كٕٮدٱح ا٧٣ذعؽة ا١٤٧٧٣ح ٠٪ؽا، اال٦ؿٱ١ٲح، ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت:  ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ؿاٲكٲح
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 ٬ٰ ا٣نةإح ا٣ٕنؿون حاألقب٤ ٬ؾه ٚإن دكةٚؿ، ٱ٪٧ةأ ا٣٭٪ؽ ... ٚؿٱٞٲة،أ ص٪ٮب ٦ة٣ٲـٱة ا٧٣ذعؽة، ا٣ٕؿثٲح

 قجٲ٢ ٤ٔٯ ، ا١٧٣ةن ٣ؾ٣ٟ ا٧٣ع٤ٰ ا٧٣عٲٍ ٤ٔٯ ثةالٔذ٧ةد،  نقؤاال و قؤاٌل  ًةٚةت،إ ٬٪ةك رث٧ة ! .. ٩ٛك٭ة

 األقب٤ح و٨١٣ ؛ ٤٣ؿثة اإلقمم دعؿٱ٥ ٦س٢ ًةٚٲحً إ قب٤حً أ دضؽ رث٧ة ا٣٘ؿثٲح ا٣ج٤ؽان إ٣ٯ ذ٬جخ ٣ٮ ا٧٣سةل :

 قٲ١ٮن؛  ا٣نةإح ٨ا٣ٕنؿٱ األقب٤ح ٬ؾه ٤ٔٯ ا٣ؿد ٨٦ د٨١٧ ٥ٍ٤ ٦ك ٢٠ نأ ٣ٮ.  ٩ٛك٭ة ٬ٰ ا٣نةإح ا٣ٕنؿون

٤ٔٯ األ٢ٝ  ثؽرصح اال٦ذعةن اصذٲةز ردتأ ذاإ ، ٦ة ٦ذعةنٍ ال دؼٌٓ ٔ٪ؽ٦ة.  ا٣ؽٔٮة ٚؿض داءآ ٤ٔٯ ٝةدراً 

 21و ا٣ ٣ؽٱ٪ة ا٣٭٪ؽ ٰٚ ٧ٚسمً  رمةدات،اإل ذٞؿأق د٢ٕٛ؟ ٦ةذا صٲؽ٤ٔٯ األ٢ٝ  ٍٚٞ و٨١٣ ا٦ذٲةز ٣ٲف صٲؽ،

 ٬ؾه دٞؿأ نأ ٤ٕٚٲٟ؛  صٲؽةٍ  ثىٮرةٍ  اال٦ذعة٩ةت ودضذةز دؼٌٓ نأ ردتأ ذا، إ قب٤ح٣أل ةً مةإ ةً ٧٩ٮذص

 هٱُؼ  ٚٲ٧ة ا٣٪ضةح ٢ٝاأل و٤ٔٯ االػذىةر ردتأ ظةل ٰٚ ا١٣ذت ؛ ٬ؾه ٦س٢ ٬٪ةك ث٤ؽٍ  ٢٠ ٰٚ.  رمةداتاإل

 ٨٦ ٨ٍ ٕٲّ ٦ُ  وٍٝخ  ٰٚ دأٲحً  ٢ٝاأل ٤ٔٯ قذض٤ٕٟ ا٣نةإح ا٣ٕنؿون األقب٤ح ٬ؾه ٚإن،  وثة٧٣س٢.  اال٦ذعة٩ةت

ُِ  ٥٣ ذا، وإ ا٣ٲٮم  ٰٚ ا٧٣ٮصٮد ا٣ٕؽاء قذـٱ٢ ٢ٝاأل ٤ٕٚٯ؛  اإلقمم ٔذ٪ةقثة ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ٝ٪ةعإ ٓدكذ

 ..  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ذ٬ةنأ

 إ٣ٯ ثة٣ذأ٠ٲؽ ا٣ؾ٬ةب ٱ١٧٪٥١ ا٧٣عؽود ا٣ٮٝخ ٬ؾا ٰٚ ؛ ٨ا٣ٕنؿٱ األقب٤ح ٢٠ ثذُ٘ٲح ٣ٰ ٱك٧ط ٨٣ ا٣ٮٝخ

 ٨٦ ا٣جٕي ٬٪ةك رث٧ة ، ثة٣ذٛىٲ٢ صٮثحاأل ٬ؾه ص٧ٲٓ دضؽون ظٲر www.irf.net ا٧٣ٮٝٓ ٤ٔٯ ٩ذؿ٩خاإل

 ٱؾ٬جٮن رث٧ة ا٧٣سةل : قجٲ٢ ٤ٔٯ،  اإلقمم ًؽ اً ٦ٮادّ  وٱٞؿأون ا٣ُؿٱٜ ٨ٔ ٱؼؿصٮن ا٣ؾٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ

 ا٣ؾٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٬ؤالء ٱؼه وٚٲ٧ة،  اإلقمم ًؽ جةً ذُ ٠ُ  ٱٞؿاٮن وأ ٣إلقمم ا٧٣ٌةدة ا٧٣ٮاٝٓ إ٣ٯ

 ٗٲؿ ٱكأ٣٭ة ٱٌةً أ مةإحٌ  ٔنؿون قب٤حٌ أ ٣٭٥ ٣ؽٱ٪ة؛  اإلقمم ًؽ ًةٚٲٍح إ قب٤ٍح أ إلٱضةد ا٣ُؿٱٜ ٨ٔ ونٱنؾ  

 ٩٪ٞةم٫ ٨٣ ٬ؾا ، اإلقمم ًؽ اً ٦ٮادّ  ٝؿاٮا وا٣ؾٱ٨ ٣إلقمم ا٧٣ٌةدة ا٧٣ٮاٝٓ ٱؽػ٤ٮن ا٣ؾٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨

ُّ  نأ ٤ٔٲ٫؛  ا٣ذ٧ٲـ ظؽ٥٠أ رادأ ظةل ٰٚ.  ٤٣ٛةاؽة ٩ؾ٠ؿه و٨١٣ ؛ ا٣ٲٮم  األقب٤ح ٬ؾه ٤ٔٯ صةثحاإل . ٤ٔٲ٭ة ٤ٓٱ
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 ٱٌةً أ دضؽو٩٭ة ٣إلقمم ا٧٣ٌةدة ا٧٣ٮاٝٓ ٱؽػ٤ٮن ا٣ؾٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٱُؿظ٭ة ا٣ذٰ ا٣نةإح ٨ا٣ٕنؿٱ

 . www.irf.net ا٧٣ٮٝٓ ٤ٔٯ

 ا٣ٕنؿٱ٨ األقب٤ح ٨٦ ٢ٝاأل ٤ٔٯ %50 وأ األقب٤ح ٨٦ ٠جؿاأل ا٣ضـء دُ٘ٲح قأظةول ، ا٣ٲٮم ٱؼه ٚٲ٧ة

 ..  اإلقمم ٨ٔ ٨ا٧٣ك٧٤ٲ ٗٲؿ كأ٣٭ةٱ ا٣ذٰ ا٣نةإح

 : (ا٣ض٭ةد)ا٧٣ٛ٭ٮم األول 

 ٠سؿأ ا٣ٲٮم. (ا٣ض٭ةد) : ٬ٮ – ا٣ٞةا٧ح رأس ٤ٔٯ ٱأدٰ و - اإلقمم ٨ٔ ا٣ؼةَبح ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ٨٦ ٦ٛ٭ٮمٍ  ولأ

ث٢ ٨٦  –ا٧٣ك٧٤ٲ٨  ٣ٲف ٍٚٞ ٨٦ ٗٲؿ –إ٩٭ة ٗٲؿ ٦ٛ٭ٮ٦ح ،  اإلقمم ٨ٔ ػةَئ ثن٢ٍ١  ٦ٛ٭ٮ٦حٍ  ٧٤٠حٍ 

 يأ ث٭ة ٱٞٮم ٍب ظؿ يأ ٬ٮ ا٣ض٭ةد نأ - ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨٦ وا١٣سٲؿ -٨ ا٧٣ك٧٤ٲ ٗٲؿ ٱٕذٞؽ ٧٤ٲ٨ا٧٣ك ا٣ٕؽٱؽ ٨٦

 قجٍت  وألي ٦ك٥ٍ٤  يأ ٭ةٱن٪ّ  ظؿب ٚأي ؛ ٤٣٘ح وأ ٣ألرضأو  ٤٣سؿوة وأ ٤٣ك٤ُح ٠ةن قٮاء،  قجٍت  وألي ٦ك٥ٍ٤ 

 وأ ا٣ك٤ُح وأ ٧٤٣ةل خ٠ة٩ قٮاءً  قجٍت  ألي ٦ك٥ٍ٤  يأ ٭ةٱن٪ّ  ظؿٍب  يأ ٱٕ٪ٰ ال ا٣ض٭ةد !! ا٣ض٭ةد دك٧ٯ ، ٠ةن

 ٱٕ٪ٰ قةقةً أ ٚة٣ض٭ةد.  ا١٧٣ةٚعح و ا٣كٰٕ ودٕ٪ٰ : "َصَ٭ؽَ " و٤٭ةأ ٔؿثٲحٌ  ٧٤٠حٌ  "ا٣ض٭ةد" ؛ ا٤٣٘ح وأ ا٣ٮ٨َ

 ٱٕ٪ٰ ٧٠ة،  ا٣٪ٛف ٰٚ ا٣نؿ ٩ـٔح ًؽ ا١٣ٛةح و ا٣كٰٕ ٱٕ٪ٰ  اإلقمم ٰٚ ا٣ض٭ةد..  وا١٧٣ةٚعح ا٣كٰٕ

 ٱٕ٪ٰ ٧٠ة،  االًُ٭ةد ٦عةرثح أٱٌةً  ا٣ض٭ةد ٱٕ٪ٰ ٧٠ة ا٧٣ضذ٧ٓ ٣ذعكٲ٨ ا١٣ٛةح و ا٣كٰٕ أٱٌةً  ا٣ض٭ةد

 ٤ٔٯ؛  ا١٣ٛةح و ا٣كٰٕ ا٣ض٭ةد : ٱٕ٪ٰ األقةس  ٰٚٛ.  ا٧٣ٕؿ٠ح قةظح ٰٚ ا٣٪ٛف ٨ٔ ا٣ؽٚةع أٱٌةً  ا٣ض٭ةد

 نأ" ا٣ٕؿثٲح : ا٤٣٘ح ٰٚ ، ٩ٞٮل اال٦ذعةن ٰٚ ٣ٲ٪ضط وق٫ٕ ٰٚ ٦ة وٱجؾل ٦ة َة٣ٌت  ٱ١ةٚط:  ا٧٣سةل قجٲ٢

 ٱةتآ ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٬٪ةك ؛ ث٫ ٮنٱٞٮ٦ ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٮن ٍٚٞ ا٣ض٭ةد نأ ٱٕذٞؽون وا١٣سٲؿ . "ٱضة٬ؽ ا٣ُة٣ت ٬ؾا

:  14 آٱح -31 ٧ٞ٣ةن قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٱٞٮل ! ثة٣ض٭ةد ٱٞٮ٦ٮن ٨ا٧٣ك٧٤ٲ ٗٲؿ ظذٯ نأ دٞٮل ا٣ذٰ ا٣ٞؿآن

ْٲَ٪ة)) ٩َْكةنَ  َوَوو  ٫ُ  َظ٤٧ََْذ٫ُ  ِثَٮا٣َِؽْٱ٫ِ  ااْلِ  ٦ ٤َٯ َو٬ًْ٪ة ا   -ا٣ٮا٣ؽٱ٨  ٤ٔٯ ا١٣ؿٱ٧ح ٱحاٳ ز٪خأ نأ وثٕؽ ((... َو٨٬ٍْ  َٔ

٤َٯ َصة٬ََؽاكَ  َوِانْ )) 15 اٱح 31 ٧ٞةن٣ قٮرة ٱحاٳ دجٕذ٭ة - ماأل وػىٮوةً  َٟ  ٣َْٲَف  ٦َة ِثٰ ُدْنِؿكَ  َانْ  َٔ ٥ْ٤ٌ  ِث٫ِ  ٣َ ِٔ 
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َم  ُ٭٧َة َٚ ْٕ ُِ ٰ َوَوةِظْجُ٭٧َة ُد ٩َْٲة ِٚ ة ا٣ؽ  ًٚ ُؿو ْٕ  ثأ٩٭٥ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ ثةءاٳ ٨ٔ ٬٪ة ا٣ٞؿآن ٱذعؽث..  ((٦َ

 ٰٚ تؿَ ُذ٠ِ  ا٣ؿقة٣ح و٩ٛف - هللا ٦ٓ ػؿآ ظؽاً أ ٱٕجؽون يأ - ثةهلل ٱنؿ٠ٮن ث٪ةء٥٬أ ٣ٲض٤ٕٮا ٱضة٬ؽون

ْٲَ٪ة)) 8 آٱح 29 ا٣ٕ٪١جٮت قٮرة ٩َْكةنَ  َوَوو  َٟ  ٣َْٲَف  ٦َة ِثٰ ٣ُِذْنِؿكَ  َصة٬ََؽاكَ  َوِانْ  ُظْكً٪ة ِثَٮا٣َِؽْٱ٫ِ  ااْلِ ٥ْ٤ٌ  ِث٫ِ  ٣َ ِٔ 

َم  َٚ  ُِ ُ٭٧َةُد  ٦س٤حاأل ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ و٬٪ة٣ٟ . ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ ثةءاٳ ص٭ةد ٨ٔ ا٣ٞؿان ٱذعؽث ٚ٭٪ة،..  ((ْٕ

 ٰٚ ص٭ةدٌ ":  ا٣ض٭ةد ٨٦ ا٣٪ٮع ٬ؾا ٨ٔ ٩ٞٮل ، ٲحا٣ٕؿث ا٤٣٘ح ٰٚ و.  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ص٭ةد ٨ٔ دذ٥٤١ ا٣ٞؿآ٩ٲح

 ُذ٠ؿت ٦ة و٦ذٯ  "هللا قجٲ٢" ٰٚ ٩ضة٬ؽ ؟ ٫٤ٕٛ٩ نأ ٧٠٨ك٧٤ٲ ٩ع٨ ٤ٔٲ٪ة ٱضت ٦ةو "ا٣نٲُةن قجٲ٢

 ٨ا٧٣ك٧٤ٲ ٗٲؿ ٨٦ ا١٣سٲؿ . "هللا قجٲ٢ ٰٚ ص٭ةدٌ " ٩٭ةأ ٤ٔٯ اإلقمم ٰٚ ٥ٛ٭َ دُ  وظؽ٬ة "ا٣ض٭ةد" ٧٤٠ح

 "٧ٞؽقحا٣ ا٣عؿب" إ٣ٯ ا٣ض٭ةد ٧٤٠ح ٱذؿص٧ٮن "ن٦ك٧٤ٮ ٧٤ٔةءٌ " ٩٭٥أ ٔٮنٱؽّ  ٨٦ ٬ؤالء إ٣ٯ ًةٚحثةإل

 ال ظةدٱرواأل ا٣ٞؿآن ٝؿأت ذاإ "٦ٞؽقح ؿبظ" دٕ٪ٰ:  ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ "ووار ٬ٮو٣ٰ" ٧٤٠ح ٩ذؿص٥ ؤ٪ؽ٦ة

 نا٣ٞؿآ ٰٚ "قح٦ٞؽ ظؿب" ٧٤٠ح دٮصؽ ال ! "٦ٞؽقح ظؿب" ٚٲ٭٧ة تؿَ ٠ِ ذُ  ظؽٱر وأ ٝؿآ٩ٲح آٱح يأ ٱٮصؽ

 ٰٚ ا٣ٞذةل ٬ٮ ٱٌةً أ ا٣ض٭ةد ٩ٮاعأ أظؽ و،  وا١٧٣ةٚعح ا٣كٰٕ ا٣ض٭ةد : ٦ٕ٪ٯ ، ٤خُٝ  ٧٠ة.  ا٣عؽٱر ٰٚ وال

 ثىٮرةٍ  ٱٕ٪ٰ ال ا٣ض٭ةد ٨١٣ . -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  – هللا قجٲ٢ ٰٚ ٝذةٌل  ...-قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  – هللا قجٲ٢

 ٬ؾه٨٦  واظؽٌ  "ا٣٪ٛف ص٭ةد":  ا٣ض٭ةد ٩ٮاعأ ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ و٬٪ة٣ٟ . ا٣ض٭ةد ٩ٮاعأ ظؽ... أ "ا٣عؿب" قةقٲٍح أ

 - ع٧ؽ٦ ا٣٪جٰ دةرٱغ ٰٚ الظْ٪ة ذاإ.  دٕة٣ٯقجعة٫٩ و  هللا قجٲ٢ ٰٚ ا٣٪ٛف ٨ٔ ٤٣ؽٚةع ا٣ٞذةل ٬ٮ ٩ٮاعاأل

 ا٣ٞؿآ٩ٲح ٱةتاٳ ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٬٪ة٣ٟ .. ١٦ح ٰٚ ٚٲ٭ة ٔةش ، ا٣جٕسح ٨٦ ق٪ح 13 لوّ أ -وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ

 ٱٞةد٢ و٥٣ ٱةتاٳ ٬ؾه ٰٚ "ا٣ض٭ةد" ٧٤٠ح ُذ٠ؿت ، ا٧٣ؿات ٨٦ ا١٣سٲؿ..  ا١٧٣ٲح ا٣كٮر ٢٠..  وظٲخا   ا٣ذٰ

 دضؽ ، ذ٣ٟ و٦ٓ.  ا٣عؿوب ثؽأت ؤ٪ؽ٬ة !! ا٧٣ؽٱ٪ح إ٣ٯ ٬ةصؿوا ٔ٪ؽ٦ة الإ ةً صكؽٱ ٝذةالً  وٝذ٭ة ا٧٣ك٧٤ٮن

 ٤ٕٚٯ ؛ ٦س٤حأ ٔؽة ُٔٲٟأ نأ ١٦ة٩ٰ! ثإ ١٦ح ٰٚ ٩ـ٣خ ا٣ذٰ ا٣ٞؿا٩ٲح ٱةتاٳ ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٰٚ "ص٭ةدٌ " ٧٤٠ح

ٲَ٪ة َصة٬َُؽوا َوا٣ ِؾٱ٨َ )) 69 آٱح 29 ا٣ٕ٪١جٮت قٮرة:  ا٧٣سةل قجٲ٢ ُ٭٥ْ  ِٚ  ٱح،اٳ ٬ؾه ٩ـ٣خ ٔ٪ؽ٦ة ((ُقُج٤ََ٪ة ٣ََ٪ْ٭ِؽَٱ٪ 

َم )) 52 آٱح 25 ا٣ٛؿٝةن قٮرة ٰٚ نا٣ٞؿآ وٱٞٮل ، ا٣ٮٝخ ذ٣ٟ ٰٚ ظؿٌب  ٬٪ة٣ٟ ٱ٨١ ٥٣ َٚ  ِٓ ُِ ِؿٱ٨َ  ُد ِٚ  ا١ْ٣َة
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((٠َِجٲًؿا ِصَ٭ةًدا ِث٫ِ  َوَصة٬ِْؽ٥٬ُْ 
 ٱىةلإل ا٣كٰٕ:  ثة٣ٞؿآن ا٣ض٭ةد وٱٕ٪ٰ،  ثة٣ٞؿآن دضة٬ؽ ٩ٟأ ٱٕ٪ٰ و٬ؾا .1

 ٠ةن ا٣ض٭ةد ٨ٔ ا٣ؼةَئ ا٧٣ٛ٭ٮم ٬ؾا نأ ٩ؽرك ة٬٪ ثة٣ٞؿآن؟ قذٞةد٢ ٩ٟأ دٕذٞؽ ٢٬ ! ٤٣٪ةس هللا رقة٣ح

 ٤ٔٯ وجعخأ ٱ٤ٮلأ 11 ظؽاثأ ثٕؽ...  ٔٞٮدٍ  ٔؽة ٦ن٤١حً  ٢ن١  دُ  "ا٣ض٭ةد" ٧٤٠ح د٨١ ٥٣ ! ٔمماإل قجج٫

؛  اإلقمم ٨ٔ ػةَبحً  وٮرةً  ٔمماإل ٢ٞ٩ ٚجكجت.  ذ٣ٟ ٝج٢ ٦ٮصٮدةً  د٨١ ٥٣!  واظؽ ر٥ٝ ا٣ٞةا٧ح سرأ

 دنة٬ؽ نأ ثة١٦ة٩ٟ ، ا٣ذٛةوٲ٢ ٨٦ و٧٤٣ـٱؽ.  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔٞٮل ٰٚ ا٣ؼةَبح ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ٬ؾه ٩نأت

 . "ٰاإلقم٦ ا٧٣٪ْٮر ٰٚ وا٣ض٭ةد ر٬ةباإل" ٨ٔ ٦عةًؿدٰ

 

 

 

 : (األوٮ٣ٲح)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣سة٩ٰ 

ٍٓ  قؤاٍل  ٠سؿأ زة٩ٰ  و . "وٮ٣ٲٮنأ ا٧٣ك٧٤ٮن" : ٬ٮ و ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ذ٨٬ ٰٚ ٱؽور ا٣ؾي و،  ٣ٰ ثة٣٪كجح مةا

 دٕؿٱٙ ؟ "وٮ٣ٲٮنأ" ٧٤٠ح ٦ٕ٪ٯ ٬ٮ ٦ة! ......  ٩ؿدّ  ٠ٲٙ ٩ٕؿف ال و ثة٣ؼـي ٩نٕؿ ٧ك٧٤ٮنا٣ ٩ع٨ ٦ة ٠سٲؿاً 

 ثةرٔةً  ٱ١ٮن نأ مؼٌه  رادأ ٣ٮ : ٦سةل . ٦ٕٲ٨ٍ  ٦ٮًٮٍع  وٮلأ ٱذجٓ ا٣ؾي ا٣نؼه ٬ٮ وٮ٣ٰاأل ا٣نؼه

 ٦ةدة ٰٚ وٮ٣ٲةً أ ٱ٨١ ٥٣ نإ .. ا٣ؿٱةًٲةت وٮلأ ٜوٱُجّ  ، ٱذجٓ ، ٱٕؿف نأ ٤ٔٲ٫؛  ا٣ؿٱةًٲةت ٦ةدة ٰٚ

ٍٓ  ٥ٍ٤ٔ  ذا ٱ١ٮن ٨٣ ؛ ا٣ؿٱةًٲةت  و ٱذجٓ و ٱٕؿف نأ الثؽ ؛ صٲؽاً  ٔة٧٣ةً  ا٣نؼه ٱ١ٮن ظذٯ و . ث٭ة واق

 ٤ٔٯ ٧٥  َٕ ٩ُ  نأ ٱ٨١٧ ال ! صٲؽاً  ٔة٧٣ةً  ٱ١ٮن ٨٣؛  ا٥٤ٕ٣ ٦ضةل ٰٚ وٮ٣ٲةً أ ٨ٱ١ ٥٣ نإ . ا٥٤ٕ٣ وٮلأ ٜٱُجّ 

 ٚٲ٫ وٮ٣ٲةً أ وجطأ ا٣ؾي ا٧٣ضةل ٤ٔٯ ذ٧ؽ٩ٕ نأ ٱضت ث٢؛  قٲبٮن وأ ؽونصٲّ  ٤٠٭٥ ثأ٩٭٥ ٨األوٮ٣ٲٲ ص٧ٲٓ

                                                           
0
 ثة٣ٞؿآن: ث٫  وصة٬ؽ٥٬ 
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ٰ  أ ا٧٣ضذ٧ٓ ٰٚ قةرٌق  ٣ؽٱ٪ة ٠ةن ذاإ.  صٲؽ مأ قئ ٬ٮ ٢٬ ٩ٞٲ٫٧ نأ ٱ١٧٪٪ة ٔ٪ؽ٬ة،   وألن،  ا٣كؿٝح ٰٚ وٮ٣

ٰ  أ َجٲٌت  ٣ؽٱ٪ة ٠ةن ذاإ ػؿىاأل ا٣٪ةظٲح ٤ٔٯ ٨١٣ و؛  ٧٤٣ضذ٧ٓ دٕت ٦ىؽر ٚ٭ٮ ا٣كؿٝح ٦٭٪ذ٫  ٰٚ وٮ٣

 ا٣ؾي ا٧٣ضةل ٤ٔٯ ثةالٔذ٧ةد ذنإ . ٧٤٣ضذ٧ٓ صٲؽٌ  ٚ٭ٮ - رواحاأل ٨٦ فالاٳ ٩ٞةذإ ٬ٰ وا٣ذٰ - وّٲٛذ٫

ٰ  أ ٦ك٥٤ٌ  ٚأ٩ة ٪ٰٱؼّى  ا٧٣ٮًٮع نأ دام ٦ة ٣ؾ٣ٟ جٞةً َِ .  ٫٧ودٞٲّ  نأ ٱضت؛  وٮ٣ٲةً أ ا٣ٛؿد ٚٲ٫ ٱ١ٮن  و وٮ٣

ٰ  !! ٚذؼؿأ  ٫٩أ ٥٤ٔأ ٩ة، وأ اإلقمم وٮلأ ٧٧٣ةرقح صة٬ؽاً  أقٕٯ و ، أدجٓ ، ٔؿفأ أل٩٪ٰ  ثأ٩ٰ ٦ك٥ٌ٤ ا وٮ٣

 ٰٚ ا٧٣ٮصٮدة وٮلاأل ثٕي ٬٪ةك رث٧ة،  ص٧ٲٕ٭ة ٩كة٩ٲحاإل ًؽ اإلقمم وٮلأ ٨٦ و٢ٍ أ يأ ٱٮصؽ ال

 دؼجؿ٥٬ وأ ٤ٔٲ٭٥ دؿد ا٣ذٰ ا٤٣عْح ٰٚ ٨١٣ و؛  ٩كة٩ٲحاإل ًؽ ٩٭ةأ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ٱ٨ْ وا٣ذٰ اإلقمم

 ومً أ ٱٞذجف نأ ٱ١٧٪٫ ا٣ٕة٥٣ ٰٚ مؼٍه  يأ دضؽ ٨٣؛  اإلقمم ٰٚ وٮلاأل ٬ؾه ٣ٮصٮد ا٧٣٪ُٰٞ ثة٣كجت

 ٧٤٠ح - وٱجكذٲؿ ٣ٞة٦ٮس جٞةً َِ  - أ٫٩ ق٪٥٤ٕ،  ثة٣ذةرٱغ ؽ٩ةُٔ  ذا. إ ص٧ٲٕ٭ة ة٩ٲح٩كاإل ًؽ اإلقمم ٰٚ اً واظؽ

 ا٣ٞؿن ٨٦ و٣ٯاأل ٞجحا٣ِع  ٰٚ ٨ٲا٧٣كٲعٲ ٦ؿٱ١ٲ٨األ ٨٦ ٦ض٧ٮٔح ٣ٮوٙ ٦ؿة ألول اقذؼؽ٦خ "وٮ٣ٲحأ"

 رقة٣ح أن قةثٞةً  دؤ٨٦ ا١٣٪ٲكح ٠ة٩خ ٝة٣ٮا و ٪ٲكحا١٣ ًؽ اظذضٮا ٦ؿٱ١ٲٮناأل ا٧٣كٲعٲٮن ٬ؤالء،  21

 ٍٚٞ ٣ٲكخ : ٝة٣ٮا ا١٣٪ٲكح ًؽ اظذضٮا ا٣جؿودكذة٩ذٲٮن ا٧٣كٲعٲٮن ٬ؤالء ! ٫٣اإل ٨٦ ا١٣ة٤٦ح ٩ضٲ٢اإل

 ٢٠ أن ظؽ٥٬أ زجخأ ذا. إ ٫٣اإل ٨٦ ٩ضٲ٢اإل ٰٚ ظؿٍف  ٢٠ و ٧٤٠حٍ  ٢٠ ث٢؛  ٫٣اإل ٨٦ ٦ؿق٤ح ٩ضٲ٢اإل رقة٣ح

 ػؿىأ ص٭ٍح  ٨٦ و.  صٲؽةٌ  ظؿ٠حٌ  ٬ٰ ا٣عؿ٠ح ٚ٭ؾه ذن؛ إ ا٣ٞؽٱؿ ٫٣اإل ٨٦ ٬ٰ ٩ضٲ٢إلا ٰٚ ٧٤٠ٍح  ٢٠ و ظؿٍف 

 ٣ٲكخ ا٣عؿ٠ح ٚ٭ؾه ذن؛ إ ا٣ٞؽٱؿ ٫٣اإل ٨٦ ٣ٲكخ ٩ضٲ٢اإل ٰٚ ٧٤٠ح ٢٠ و ظؿف ٢٠ أن ٦ة ظؽٌ أ زجخأ ذا، إ

 ٥ثة٣ذٕة٣ٲ" ثنؽة ٱ٤ذـم ا٣ؾي ا٣نؼه ٬ٮ وٮ٣ٰ: األ ٱٞٮل ٚ٭ٮ و٠كٛٮردأ ٝة٦ٮس ٩ٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة . صٲؽة

 ٝة٦ٮس ٨٦ ا٧٣٪ٞعح ا٣٪كؼح إ٣ٯ ٩ْؿ٩ة ذاإ ١٣٪٪ة و ، "دٱ٨ ثأي ا٣ؼةوح ا٧٣ٞؽقح وا١٣ذت ا٣ٞؽٱ٧ح

 وا١٣ذت ا٣ٞؽٱ٧ح ثة٣ذٕة٣ٲ٥" ثنؽة ٱ٤ذـم ا٣ؾي ا٣نؼه ٬ٮ : دٞٮل ظٲر ةً ثكٲُ ةً اػذمٚ ٩ضؽ؛  و٠كٛٮردأ

 ٨٦ ا٧٣٪ٞعح ا٣٪كؼح ٯإ٣ ًةٚذ٭ةإ د٥ "اإلقمم ػهثةأل و" "!! اإلقمم ػةوحً  دٱ٨ٍ  ثأي ا٣ؼةوح ا٧٣ٞؽقح

 .... ا٧٣ك٥٤ ٦جةمؿة ذ٬٪ٟ ٰٚ قٲأدٰ وٮ٣ٰأ ٧٤٠ح ٚٲ٭ة دك٧ٓ ا٣ذٰ ا٤٣عْح ٰٚ..  و٠كٛٮردأ ٝة٦ٮس



نبيك  ذاكر الدكحور يلقيهب عبهة هحبضرة:  اإلسالم" عن خبطئة هفبهين"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
05 

 

 ٣ك٪ة ، ٨وٮ٣ٲٲأ ٣ك٪ة ال ال ال : ٩ٞٮل و رؿ  جَ ٩ُ  ثة٧٣ٞةث٢ ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ و ، ٦ذنؽدون ، وٮ٣ٲٮنأ ا٧٣ك٧٤ٮن

 ، ا٣ؿظ٧ح مؽٱؽ ، ا٤٣ُٙ مؽٱؽ ، ا٣ٕؽل مؽٱؽ ، قا٣ىؽ مؽٱؽ ٩ةأ .. ٦ذنؽد ٩ة: أ ٝٮلأ ٩ة! ..أ ٦٨ذنؽدٱ

 ، ا٣عت مؽٱؽ،  ا٣ىؽق مؽٱؽ ، ا٣ٕؽل مؽٱؽ ٠ٮ٩ٰ ٧٣ةذا ٱؼجؿ٩ٰ أن ألظؽ٥٬ ٱ٨١٧ ٢٬ ا٣عت مؽٱؽ

ء مئ ٬ٮ ، ا٣ُٕٙ مؽٱؽ ، ا٣ؿظ٧ح مؽٱؽ ّٰ  نأ ٱضت ٱٞٮل ا٣ٞؿآن ٦ذنؽدًا؟ ٠ٮ٩ٰ ٰٚ ا٣ؼُأ ٬ٮ ٦ة ؟ق

 ال ٠ةن ذاإ و وةدٝةً  د١ٮن ا٣ىؽق ٱٛٲؽك ٔ٪ؽ٦ة ؛ صـاٲةً  ةً وةدٝ د١ٮن نأ ٱ٨١٧ ال ، ا٣ىؽق مؽٱؽَ  د١ٮن

 دذجٓ ٠٪خ نإ ذن‘ ، ا٣ٕؽل مؽٱؽ ، ا٣ىؽق مؽٱؽ د١ٮن نأ ٱؼجؿك نا٣ٞؿآ ! وةدقٍ  ٗٲؿ دىجط ٱٛٲؽك

 االدضةه ٰٚ ٦ذنؽدٱ٨ ١٩ٮن أن ٱضت ا٣ٕؽل مؽٱؽ ، ا٣ىؽق مؽٱؽ ، ا٤٣ُٙ مؽٱؽ د١ٮن نأ ٱضت اإلقمم

؛  ا٣ٞؿآن ادجةع ٰٚ ٦ذنؽداً  ٱ١ٮن أن ٱضت ا٧٣ك٥٤ ٨١٣!  ا٣ؼةَئ هاالدضة ٰٚ ٦ذنؽدٱ٨ و٣ٲف ا٣ىعٲط

ٰ اْدُػ٤ُٮا)) 208 ٱحاٳ 2 ا٣جٞؿة قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ دٕة٣ٯ هللا ٱٞٮل ِٚ  ٥ِْ٤ حً  ا٣ك   ٚ  ٫٤٠ اإلقمم ٞٮاج  ََ  يأ ((٠َة

 اإلقمم ٥ٱ٭ةص ٔمم؟ اإل (ٔؾاراأل ٱٞؽ٦ٮن) ٦جؿرٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٮن ٱىجط ٧٣ةذا ذاً إ . ٦٪٫ صـءاً  و٣ٲف ،

 ظةن !!!ٔؾار؟األ ٩ٞؽم و ػةاٛٮن ٩ع٨ ٧٣ةذا و٨١٣ - دٱ٨ ٢ٌٚأ ٩ذجٓ ٩٪ةأ ر٥ٗ - ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ و٣ألقٙ

 ..  ا٣ُةو٣ح ٤ٞ٣ت ا٣ٮٝخ

 

 : (اإلر٬ةب)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣سة٣ر 

 ٔنؿ ا٣عةدي ظؽاثأ ثٕؽ و،  إر٬ةثٲٮن ا٧٣ك٧٤ٮن:  ٬ٮ اإلقمم ٨ٔ ا٣ؼةَبح ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ٨٦ ا٣سة٣ر ا٧٣ٛ٭ٮم

:  ٔمماإل ٱٞٮ٣٭ة مةإح ٦ٞٮ٣ح و٬٪ةك ، د٧ٮز ٨٦ ا٣كةثٓ ٰٚ ٣٪ؽن دٛضٲؿات ظةدزح تصةء ، ٱ٤ٮلأ ٨٦

 ٧٦ة اإلٔمم وقةا٢ ٰٚ ٠سٲؿاً  ٬ؾا مةع "!! ٦ك٧٤ٮن ٨اإلر٬ةثٲٲ ٢٠ ٨١٣ و ار٬ةثٲٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٮن ٢٠ ٣ٲف"

 ا٣ٮٝخ ٨٦ ك٦ٓذّ  ٱٮصؽ ال...  (ا٧٣ك٧٤ٲ٨؟ ٤ٔٯ ظ١ؿٌ  ر٬ةباإل ٢٬):  ثٕ٪ٮان صؽٱؽة ٦عةًؿة ُٰٔأ ص٤ٕ٪ٰ

 ٔجؿ أو ا٣كمم ٝ٪ةة ٔجؿ ٤ٔٲ٭ة َمعاإل ٱ١٧٪٥١ ٨١٣ "ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٤ٔٯ ظ١ؿٌ  ر٬ةباإل ٢٬" ثذٛةوٲ٢ ٤٣ذعؽث
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  ا٣نؼه ٣٪ٛف ٦ؼذ٤ٛٲ٨ اق٧ٲ٨ د٤ُٜ ا٧٣ؿات ٨٦ ٠سٲؿ ٰٚ اإلٔمم وقةا٢ نأ ٥٤ٕ٩.  اإل١٣ذؿو٩ٰ ا٧٣ٮٝٓ

 ظؿٱح أص٢ ٨٦ ٱعةرثٮن ا٣٭٪ٮد ٦٨ ا٣ٕؽٱؽ ٠ةن ، ٦ٌخ ق٪ح قذٲ٨ ٨٦ ٠سؿأ ٝج٢ ٦سمً  ، ٕٚة٣ٲةد٫ و٩ٛف

 ، ا٣٭٪ٮد ٔٮام ٩ع٨ ٨١٣،  ا٣جؿٱُة٩ٲح ا٣ع١ٮ٦ح ٢جَ ِٝ  ٨٦ ثةإلر٬ةثٲٲ٨ دك٧ٲذ٭٥ د٥ ا٣٪ةس ٬ؤالء ، ثمد٥٬

 ٨١٣ ا٣٪نةَةت ٩ٛف األمؼةص ٩ٛف .. ا٣ٮَ٪ٲٲ٨ و ا٣عؿٱح ٨ٔ ثة٧٣ؽإٚٲ٨ ا٣٪ةس ٬ؤالء ٩ك٧ٰ

 ٤ٔٲٟ ٱضت ذنإ ؛ ا٣٭٪ؽ ظ٥١ ٰٚ ا٣عٜ ٣٭٥ ثأن ٲحا٣جؿٱُة٩ ا٣ع١ٮ٦ح ؽدؤٱّ  ٠٪خ ذا، إ ٦ؼذ٤ٛذٲ٨ ثذك٧ٲذٲ٨

 ٧٣ىة٣ع٭ة دخأ ا٣جؿٱُة٩ٲح ا٣ع١ٮ٦ح ثأن ، ا٣٭٪ٮد ٔٮام دؤٱؽ ٠٪خ ذاإ و٨١٣،  ر٬ةثٲٲ٨ثةإل ٬ؤالء دك٧ٰ نأ

!  ٤٣عؿٱح ا٧٣عةرثٲ٨ وأ ثة٣ٮَ٪ٲٲ٨ االمؼةص ٬ؤالء دك٧ٰ نأ ٱضت ذنإ ؛ ا٣٭٪ؽ ظ٥١ ٰٚ ا٣عٜ ٣٭ة ٣ٲف و

 وأز٪ةء ٔمماإل ٝةث٢أ ا٧٣ؿات ٨٦ ٠سٲؿٍ  ٰٚ و ! ن٦ؼذ٤ٛة جٲ٨وا٤٣ٞ و٨١٣ ، ٢ٕا٣ٛ ٩ٛف و ةصمؼاأل ٩ٛف ..

 ؟ ٧٣ةذا:  ٤ٝخ . ال: ٮا ٝة٣ إر٬ةثٰ؟ ق٪ٖ ث٭٘ةت نأ دٕذجؿون ٢٬  :قؤاالً  قب٤٭٥أ ا٣٭٪ؽٱح ا٣ىعةٚح ٦ٓ ا٣عٮار

 ٮند٧٤ٕ ٥أل١٩ ؟٧٣ةذا...  ةً إر٬ةثٲّ  ٣ٲف أ٫٩ ٮندٞٮ٣ ٩٥ذأ ،ًة إر٬ةثٲّ  ٔ٪٫ ٝةل ٔ٪ؽ٦ة ا٣٘ؿثٰ ٔمماإل ٩ٛف

 ٨١٣،  ةً إر٬ةثٲّ  ق٪ٖ ث٭٘ةت أٔذجؿ ال أ٩ة ظذٯ،  ا٣عؿٱح ٤ٔٯ ا٣٭٪ؽ ظىٮل دؼه ا٣ذٰ ا٣ذةرٱؼٲح ا٣ٮٝةآ

ٞ  ٱُ  ٔ٪ؽ٦ة ا٣ٲٮم ا٣٘ؿثٰ ٔمماإل ف٩ٛ  ثأي ٧ٝ٥ذ ٢٬ !!! ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٮندٮاٚٞ ٥٤َِٚ  ر٬ةثٲٲ٨ثةإل ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ت٤

َ٭ة ٱة)) 6 اٳٱح 49 ا٣عضؿات ةقٮر ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن! .  ثة٣ٌعٟ ٚٲجؽأون ؟! .. أثعةث  ِانْ  َآ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َاٱ 

ٌٜ  َصةَء٥ُ٠ْ  ةِق ُ٪ٮا ِثَ٪َجأٍ  َٚ َذَجٲ  ٞ   ٔ٪ؽ٦ة ٫٩أ ، ٣٭ة اال٩ذجةه ٱضت ا٣ذٰ ا٣٪ُٞح ((َٚ  ث٭٘ةت ا٣جؿٱُة٩ٲح ا٣ع١ٮ٦ح خجَ ٣

..  ا٣ؿأي؟ ٰٚ اصٲحاالزدو ٬ؾه ٧٣ةذا ذن؟إ ا٣ؿأي دٮاٚٞ٭٥ ٧٣ةذا ن.. اٳ ذ٣ٟ ٤ٔٯ دٮاٜٚ ٥٣ ر٬ةثٰثةإل ق٪ٖ

 ا٣سٮرة ز٪ةءأ 1775 ٰٚ األ٦ؿٱ١ٲح ا٣سٮرة دةرٱغ ٩ٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة:  ا٣ٞىح ٣٭ؾه ا٧٧٣ةز٤ح ٦س٤حاأل ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ و٬٪ةك

 ٤ٔٯ قٲُؿد٭ة أز٪ةء .. ا٣جؿٱُة٩ٲح ا٣ع١ٮ٦ح ثٮاقُح 1 ر٥ٝ ر٬ةثٰثةإل َٰ ُق٧   وام٪٨ُ صٮرج األ٦ؿٱ١ٲح

 ، ظؿٱذ٭ة ٤ٔٯ أ٦ؿٱ١ة ظى٤خ ة٧٣ّ  ، الظٞةً .  واظؽ ر٥ٝ ثةإلر٬ةثٰ وام٪٨ُ صٮرج خ٧  َق  ثؿٱُة٩ٲة أ٦ؿٱ١ة

 ا٧٣ذعؽة ٤٣ٮالٱةت راٲكةً  أوجط واظؽ ر٥ٝ اإلر٬ةثٰ ا !!٤ٮدؼٲّ  !! ٣٭ة راٲكةً  وام٪٨ُ صٮرج ص٤ٕخ

 ا٣ٕؽٱؽ قذضؽون و!  ثٮش صٮرج ظذٯ؛  ثٕؽه واصةء ا٣ؾٱ٨ ا٣ؿؤقةء ٢١٣ ا٣ؿوظٰ باأل وجطوأ األ٦ؿٱ١ٲح
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 إٚؿٱٞٲة ص٪ٮب ٠ة٩خ ٔ٪ؽ٦ة ، ٔٞٮدٍ  ٔؽة ٝج٢ ٦ة٩ؽٱم ٩ٲ٤كٮن...  ٦ة٩ؽٱم ٲ٤كٮن٩ ٦سمً  ٣ؽٱ٪ة،  األ٦س٤ح ٨٦

 و،  ق٪ح 25 ٨٦ أل٠سؿ روث٨ صـٱؿة ٰٚ وقض٪٫ ٦ة٩ؽٱم ٩ٲ٤كٮن ٔذٞةلا د٥ ا٣جٲٌةء ا٣ع١ٮ٦ح ق٤ُح دعخ

 ٩ٲ٤كٮن ظى٢ إٚؿٱٞٲة ص٪ٮب دعؿٱؿ ثٕؽ ز٥ ، واظؽ ر٥ٝ اإلر٬ةثٰ ٣ٞت ا٣جٲٌةء ا٣ع١ٮ٦ح ٤ٔٲ٫ أ٤َٞخ

 ٤ٔٯ ٱعى٢ ا٣ٕة٥٣ ٰٚ واظؽ ر٥ٝ ر٬ةثٰاإل !!  دؼٲ٤ٮا ٤٣كمم ٩ٮث٢ صةاـة أػؾ و ظؿٱذ٫ ٤ٔٯ م٦ة٩ؽٱ

 ألص٤٭ة ثةإلر٬ةثٰ د٤ٞٲج٫ د٥ ا٣ذٰ ٕٚةلاأل ٣٪ٛف ث٢؛  اً صٲؽ أوجط و قٲبةً  ٠ةن أل٫٩ ٣ٲف ٤٣كمم ٩ٮث٢ صةاـة

 أ٫٩ ٬ٮ ٦ة٩كذ٪ذض٫ إًذا ! ٱ٤ٕٛ٭ة ٠ةن ا٣ذٰ ٕٚةلاأل ٣٪ٛف ٤٣كمم ٩ٮث٢ صةاـة ٤ٔٯ ظى٢ ، ق٪ح 30 ثٕؽ !

 ، صؽاً  ٝٮيٌ  ٔمماإل ، ٔمماإل ٬ٮ ٬ؾا.  ث٫ د٤ذىٜ ا٣ىٛح ٬ؾه ٚإنّ  ، ٦ة أظًؽا ا٣ّٞٮة وةظت ٱِىٙ ٔ٪ؽ٦ة

 ٣ٲ٢ إ٣ٯ ا٣٪٭ةر و ، ثٲةض إ٣ٯ ا٣كٮاد لٮ  َع ٱُ  أن ٱكذُٲٓ ظٲر؛  ا٣ٲٮم ا٣ٕة٥٣ ٰٚ قمح ٥٬أ ٚإ٩٭ة ، ٣ٰ َجٞةً 

 ٰٚ صؽاً  ن٦ذأػؿو نا٧٣ك٧٤ٮ ٩ع٨ ، ق٣ٙأل و . ٬ؾا ٬ٮ اإلٔمم،  ٢ثُ إ٣ٯ وا٧٣ضؿم ، ٦ضؿم إ٣ٯ وا٣ج٢ُ ،

 نأ ٱضت وا٣عؽٱر ا٣ٞؿآن ث٫ ق٧ط ٦ة.  ظمل ا٣ذٞ٪ٲح ٚإن د٧٤ٕٮن و٧٠ة.. دٞ٪ٲةد٪ة .. ٔمماإل ٦ضةل

 ٱٕؿ٫ً ٧٦ة %99 نأ دٜٛأ ٩ةوأ ،ًة ظؿا٦ ٣ٲكخ ا٣ذ٤ٛةز ٦نة٬ؽة .. ٤٣عمل دعٮ٣٭ة نأ ٱضت،  ٩كذؼؽ٫٦

 دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا رقة٣ح ٩٪٢ٞ نأ ٱضت ١٬ؾا،  ظمل إ٣ٯ ا٣عؿام ل٩عٮ   نأ ٱضت و٨١٣؛  ظؿامٌ  ا٣ذ٤ٛةز

 َؿٱٜ ٨ٔ .. ا٣كذمٱخ ٝ٪ٮات َؿٱٜ ٨ٔ - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا رقة٣ح ٣٪٢ٞ ا٣ٲٮم َؿٱٞح ٢ٌٚ.. أ -

 رقة٣ح ٣٪ض٢ٕ قٕ٪ةثٮ ٦ة ٤ٕٚ٪ة ٩٪ةأ ا٣ٞٲة٦ح ٱٮم - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هلل ٩ٞٮل نأ ٱ١٧٪٪ة ٢ٝاأل ٤ٔٯ ، ٔمماإل

 زمث ٦٪ؾ ؛ هلل ا٣ع٧ؽ ز٥ هلل وا٣ع٧ؽ . ا١٧٧٣٪ح ا٧٣٪ةزل ٨٦ ٔؽد ٠جؿأ ٢ٝاأل ٤ٔٯ وأ ٦٪ـل ٢٠ دى٢ اإلقمم

 ٱذكةا٢ رث٧ة ! ٤٦ٲٮن ٦بح ٨٦ ٠سؿأ ا٣كمم ٝ٪ةة ٦نة٬ؽي ٔؽد ناٳ ا٣كمم ٝ٪ةة َمقإ ثٕؽ و٩ىٙ ق٪ٮات

 و٦عةًؿةٌ  واظؽٌ  رص٢ٌ  ٬٪ةك!!!  ٠ة٦ٲؿا 12 ٧٣ةذا ٪ةسا٣ ٱٞٮل ؟ ا١٣ة٦ٲؿات ٨٦ ا١٣سٲؿ ٬٪ةك ٧٣ةذا ، ا٣٪ةس

 ٩كذؼؽم ٩ع٨ ، دٞٮل ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩ٲح ا٣ٞ٪ٮات !!! ٠ة٦ٲؿا ٔنؿ از٪ة و واظؽٌ  رص٢ٌ  !!!! ٠ة٦ٲؿا 12 و واظؽةٌ 

 ٣ؽٱٟ ٱ١ٮن ٔ٪ؽ٦ة،  ص٧ٲ٤ح ثُؿٱٞح اإلقمم ٩ٞؽم نأ ٩ؿٱؽ أل٩٪ة ٠ة٦ٲؿا 12 ٬٪ةك،  ٍٚٞ زمزح وأ ٠ة٦ٲؿدٲ٨

 ٠ة٦ٲؿدٲ٨ ٧٤ٚةذا ، ٦عةًؿة ا٣ؽأٲح ٱُٰٕ ٔ٪ؽ٦ة ٨١٣ و،  ٚٲ٭ة ٦ن٤١ح ال ٠ة٦ٲؿا 12 وأ ةٔنؿ ، ػؿآ ٔؿض
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 ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ ٱأػؾ٥٬ ٔمم، اإل ا٣نجةب دٞ٪ٓ نأ دؿٱؽ ٔ٪ؽ٦ة ، وا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة ا٥٤ٕ٣ ٔىؿ ا٣ٲٮم ٍٚٞ؟

 ا٣ؼةَئ ا٣ُؿٱٜ ٨٦..  ا٣ىعٲط ا٣ُؿٱٜ ٤ٔٯ مجةث٪ة ٣٪ض٢ٕ ٔمماإل ٩ٛف ٩كذؼؽم نأ ٱضت ، ا٣ؼةَئ

 ٦ة و١٣٪٪ة ؛ ظؿامٌ  ٔمماإل ٫س  ٱجُ  ٦ة ٤ٗتأ نأ ٥١ٕ٦ دٜٛأ ٩ةأ ، ٥٤ٕ٩ ٩ع٨ ، ووؽٝٮ٩ٰ ا٣ىعٲط ا٣ُؿٱٜ ٣ٯإ

 ٩نؿ ٣ٛةاؽة ٔمماإل ٬ؾا ٩كذؼؽم نأ ٱ١٧٪٪ة ؛ ا٣ىعٲط وا٣عؽٱر ا٣ٞؿآن ٰٚ ا٣نؿٱٕح ٩ؼة٣ٙ ال د٦٪ة

 ..  اإلقمم

 : (ا٩ذنةر اإلقمم ثة٣كٲٙ)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ؿاثٓ 

 ٧٤٠ح ٦ٕ٪ٯ ٦ة "ثة٣كٲٙ اإلقمم ٩ذنؿا" : ٬ٮ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ٢ٞٔ ٰٚ ا٣نةإح ؼةَبحا٣ ا٧٣ٛة٬ٲ٥ وراثٓ

peac" دٕ٪ٰ وا٣ذٰ "قمم" ٧٤٠ح ٨٦ ٦نذٞح "إقمم" إقمم؟ e" ٨٦ ٦نذٞح ٱٌةً أ و٬ٰ،  ٤١٩ٲـٱحثةإل 

 ػٌٮع ٨٦ ا١٧٣ذكت ا٣كمم" ٱٕ٪ٰ ػذىةرثة اإلقمم . دٕة٣ٯ هلل إراددٟ ػٌةعإ و٦ٕ٪ة٬ة "ق٥٤" ٧٤٠ح

 ٩ذنؿا ا٣كمم نأ" ٦ٕ٪ة٬ة ثة٣كٲٙ ٩ذنؿا اإلقمم" ٦ٕ٪ٯ ٚإن و٣ؾ٣ٟ.  "دٕة٣ٯو قجعة٫٩ هلل إراددٟ

 ٰٚ مؼه ٢٠ ٣ٲف ٫٩أ ٥٤ٕ٩ و٩ع٨ ثة٣كٲٙ؟ ا٣كمم ٱ٪ذنؿ نأ ٱ٨١٧ ٠ٲٙ ! د٪ةٝي و٬ؾا!  "ثة٣كٲٙ

 ٢٠ ٣ٲف و٨١٣؛  ا٣كمم ٩نؿ ٬ٮ األقةقٰ ٬ؽ٫ٚ ، ا٣كمم دٱ٨ اإلقمم .... ا٣كمم ٱكٮد نأ ٱٮد ا٣ٕة٥٣

 ٰٚ ا٣ٞٮات و٬ؾه ا٣نؿَح ٝٮات ٣ؽٱ٭ة دو٣ح ٢٠ ٚإن ٣ؾ٣ٟ.  ا٣كمم ٥ّ ُٕ ٱَ  نأ ٱؿٱؽ ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٰٚ مؼه

 و٨١٣؛  ا٣كمم ٣ٕؿ٤ٝح ا٣ٞٮة ٱكذؼؽ٦ٮن ال ا٣ؽو٣ح د٤ٟ ٰٚ..  ا٣كمم ٣عِٛ ٮةا٣ٞ دكذؼؽم ٠سٲؿة ظٲةنٍ أ

 ا٣ٞٮة قذؼؽامثة ا٣ج٤ؽان ذ٦ٙ٤ؼ ٰٚ ا٣نؿَح دٞٮم؛  ا٣كمم ٔؿ٤ٝح ت ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣ٌةدة ٧٤٣ضذ٧ٓرادأ إذا

،  ٝذذةلاال ًؽ،  ا٣ٕ٪ٙ ًؽ اإلقمم:  اإلقمم ٰٚ ا٣ُؿٱٞح ٩ٛف.  ا٣ؽول د٤ٟ ٰٚ ا٣كمم ٤ٔٯ ٤٣عٛةظ

 قذؼؽامثة ٱأذن اإلقمم وثة٧٣س٢.  ا٣كمم ٤ٔٯ ٤٣عٛةظ أػٲؿٍ  ٠وع٢   ٠ةن اذا إال ؛ ا٣ٞٮة قذؼؽاما وًؽ

 ٬ٮ"ثة٣كٲٙ ا٩ذنؿ اإلقمم" اإلد٭ةم ٣٭ؾا رد أظك٨و.  األرض د٤ٟ ٰٚ وا٣كمم ا٣ٕؽل إلٔمء ا٣ٞٮة

 ا٣ىٛعح - (ا٣ُؿق ٦ٛذؿق ٤ٔٯ اإلقمم) ٠ذةث٫ ٰٚ و٣ٲؿيأ دا٣ٲكٰ ا٧٣ن٭ٮر ا٧٣ؤرخ ثٞٮل قذن٭ةداال
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 ٤ٔٯ ا٣٪ةس وٱؿ٧ٗٮن ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٩ذنؿوا ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ثأن ا٣ٞةا٤ح األقُٮرة وًط ا٣ذةرٱغ" : ا٣سة٦٪ح

 ٧٤٣ؤرخ ا٣ٕجةرة قأٔٲؽ ! "ا٣ذةرٱغ ٠ؿر٬ة ػؿاٚح أ٠جؿ ٬ؾه،  ـواتوا٣٘ ا٣كٲٙ ثٞٮة اإلقمم ٰٚ ا٣ؽػٮل

 األقُٮرة وًط ا٣ذةرٱغ" : ا٣سة٦٪ح ا٣ىٛعح - (ا٣ُؿق ٦ٛذؿق ٤ٔٯ اإلقمم) ٠ذةب ٰٚ و٣ٲؿيأ دا٣ٲكٰ

 ا٣كٲٙ ثٞٮة اإلقمم ٰٚ ا٣ؽػٮل ٤ٔٯ ا٣٪ةس وٱؿ٧ٗٮن ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٩ذنؿوا ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ثأن ا٣ٞةا٤ح

ٍٙ  ي.. أ "ا٣ذةرٱغ ٠ؿر٬ة ٚحػؿا أ٠جؿ ٬ؾه وا٣٘ـوات  ق٪ح 800 ٧٣ؽة قجة٩ٲةإ ظ٧١٪ة ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ع٨ !!؟قٲ

 ا٣ى٤ٲجٲح ا٣ع٧مت صةءت ذ٣ٟ ثٕؽ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٣٘ٲؿ اإلقمم رقة٣ح ٩ٮو٢ ٥٣ ؛ ثة٧٣٭٧ح ٥ٞ٩ ٥٣ ١٣٪٪ة

 ا٣ذٰ ا٣ؽٱة٩ح ا٣ذةرٱغ ٰٚ ٝؿأت ٣ٮ . ا٧٣أل ٤ٔٯ اٳذان داءآ ظذٯ واظؽ ٦ك٥٤ قذُةٔحثة ٱ٨١ و٥٣ ا٧٣كٲعٲح

،  ا٧٣كٲعٲح ق٥ثة ٝذ٤٭٥ د٥ اٳالف ٦بةت ا٣ذةرٱغ ٰٚ ٝؿأت ٣ٮ!  ا٧٣كٲعٲح ا٣ؽٱة٩ح ٬ٰ ثة٣ٞٮة ا٩ذنؿت

 ٤ٔٯ ةما٣ع١ّ  ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ ة٠٪ّ  ٣ٞؽ!  ثة٣كٲٙ ٩ذنؿا اإلقمم أن ٱٞٮ٣ٮن ا٧٣كٲعٲٮن ا٣٪ةس ٩ٛف وا٣ٲٮم

 ٔةم   ثن٢ٍ١  ٨١٣..  نوا٣ٛؿ٩كٲٮ ا٣جؿٱُة٩ٲٮن ظ٥١ ٤ٝٲ٤ح ٣ك٪ٲ٨ ، ا٧٣ةًٲح ٔةم 1400 وا٣ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح األراًٰ

 ٔؿثٰ ٤٦ٲٮن 14 اٳن ٱٮصؽ ذ٣ٟ و٦ٓ،  ا٧٣ةًٲح ق٪ح 1400 ا٣و ٰٚ ا٣ٕؿثٲح األرض ظ١ةم ا٧٣ك٧٤ٮن ٠ةن

 ٥٬ ٦كٲعٰ ٝجُٰ ٤٦ٲٮن 14 ا٣و و٬ؤالء صٲةلأ ٣ٕؽة ٦كٲعٰ دٕ٪ٰ ٦كٲعٰ ٝجُٰ .. ٦كٲعٰ ٝجُٰ

 ٣ٮ ، ق٪ح 1000 ٨٦ أل٠سؿ ا٣٭٪ؽ ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ ظ٧١٪ة ٣ٞؽ.  ثة٣كٲٙ اإلقمم ٩ذنةرا ٔؽم ٤ٔٯ مة٬ؽ ػٲؿ

 ٗٲؿ ا٣٭٪ٮد ٨٦ %80 ٨٦ ٠سؿأ وا٣ٲٮم . ٢ٕٛ٩ ٥٣ و١٣٪٪ة ، ثة٣كٲٙ ٣إلقمم ٬٪ؽي ٢٠ ٣٪ةظٮّ  ة٪ّ ١٣ُ  أرد٩ة

 دٕؽاد ٰٚ ا٣جمد ٠سؿأ وا٣ٲٮم.  ثة٣كٲٙ اإلقمم ٩ذنةرا ٔؽم ٤ٔٯ مة٬ؽٍ  ػٲؿ ٥٬ و٬ؤالء،  ٦ك٧٤ٲ٨

 ث٭ة ا٣ذٰ ٦ة٣ٲـٱة؟ إ٣ٯ ذ٬ت إقم٦ٰ صٲل وأي ا٣ٲ٭ة؟ ذ٬ت م٦ٰإق صٲل يأ ، ٩ؽو٩ٲكٲةأ ٬ٰ ا٧٣ك٧٤ٲ٨

 ٤ٔٲ٪ة وٱؿد قٲٙ؟ وأي ٚؿٱٞٲةأ م٧ةل قةظ٢ إ٣ٯ ذ٬ت إقم٦ٰ صٲل يأ!!  ن٦ك٧٤ٮ %50 ٨٦ ٠سؿأ

“ ٠ذةث٫ ٰٚ ٱٞٮل ٠ةرالٱ٢ دٮ٦ةس ا٣ن٭ٲؿ األوروثٰ ا٧٣ؤرخ Hero-worship, Heroes” ٌٓ٦ع٧ؽ وٱ -  

 يأ .. قٲٟٛ دضؽ نأ والً أ ٱضت والً أ قٲٙ؟ أي" :ا١٣ذةب ٬ؾا ٰٚ ٱٞٮل ، ٫٣ ثُمً  - وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ

 دذعؿك واظؽ رص٢ ٢ٞٔ ٰٚ وةظج٭ة ذ٨٬ ٰٚ دٞٮم صؽٱؽة ١ٚؿة ٢٠. والً أ ا٣كٲٙ دضؽ نأ ٱضت قٲٙ؟
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 ." قٲٟٛ دضؽ نأ ٱضت!  وٚؿً٭ة قٲٙ ظ٢٧ إذا ٠سٲؿاً  ٱٛٲؽه ٨٣ ٫٤٠ ا٣ٕة٥٣ ٦ةمأ واظؽ رص٢ ، وظٲؽة

 ٨ٔ ٱذعؽث ٫٩إ !؟اإلقمم ٰٚ دؽػ٢ ا٣٪ةس ٨٦ واٳالف ا٧٣بةت ص٢ٕ قٲٙ أي ا٣ع٧١ح قٲٙ ٱٞىؽ و٬ٮ

 َقِجٲ٢ِ  إ٣ٯ اْدعُ  دٞٮل)):  125 اٱح 16 ا٣٪ع٢ قٮرة ٨٦ ا٣ٞؿآن ٨٦ ثآٱح ٦عةًؿدٰ ثؽأت وٝؽ،  ا٣ع٧١ح قٲٙ

 َٟ ِح  ِثة٣ِْع٧َْ١ِح  َرث  َْ ِٔ َٰ  ِثة٣ ِذٰ َوَصةِد٣ُْ٭٥ ا٣َْعَكَ٪ِح  َوا٧َ٣ْْٮ  وصةد٣٭٥ اإلقمم إ٣ٯ ا٣٪ةس ٢٠ ادع ((َاْظَك٨ُ  ٬ِ

 ا٧٣ٕؽ٩ٰ ا٣كٲٙ ٣ٲف ! ا٣٪ةس ٤ٝٮب ٱ١كت ا٣ؾي ا٤ٕٞ٣ٰ ا٧٣٪ُٜ قٲٙ ٫٩.. إ وا٣عك٪ح ا٣ع١ٲ٧ح ثة٣ُؿق

 اَل )):  256 اٱح 2 ا٣جٞؿة قٮرة ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن ألن؛  قذؼؽا٫٦ا ٩كذُٲٓ ٨٣ - ٦ٕ٪ة ٠ةن ٣ٮ ظذٯ - ا٣ؾي

ٰ ِا٠َْؿاهَ  ٱ٨ِ  ِٚ ؽْ )) اإلقمم دجةعإ ٤ٔٯ إصجةر ٬٪ةك ٣ٲف أي ((ا٣ؽ  َٝ  َ٨ ْمؽُ  َدَجٲ  ٰ   ٨٦َِ  ا٣ؿ  َ٘  ٠ةرالٱ٢ دٮ٦ةس .. ((ا٣ْ

 ٰٚ 1984 ق٪ح ٰٚ ؿَ ِن و٩ُ  يَ ُاصؿِ  ؽٝ ثعر ٬٪ةك ٠ةن.  ا٧٣٪ُٜ قٲٙ،  ا٣ع٧١ح قٲٙ ٨ٔ ٱذعؽث

"Reader’s Digest ‘Almanac year book’، " ا٧٣ضؿدة ا٣عٞٲٞح ٦ض٤ح ٰٚ ٱٌةً أ ا٧٣ٞة٣ح ٩نؿ ود٥ 

The Plain Truth إ٣ٯ 1934 ٨٦ ق٪ح 50 ٦ؽة ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا١٣جؿى ا٣ؽٱة٩ةت ٩ذنةرا ٨ٔ دراقح ٠ة٩خ 

 ٦ةأ !!  %235 ث٧ّٕؽل اإلقمم ٬ٮ - ر٥ٝ واظؽ – ٩ذنةراً ا ا٣ؽٱة٩ةت ٠سؿأ نأ ا٣ؽراقح ٬ؾه ٰٚ ّ٭ؿ وٝؽ 1984

 1984 إ٣ٯ إ٣ٯ 1934 ثٲ٨ ا٧٣ؽة ٬ؾه ٰٚ ظؽزخ ظؿب ي: أ ثكٲٍ قؤال و٣ؽي ! ٍٚٞ %47 ا٧٣كٲعٲح

 ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ ٩ذنةراً ا ا٣ؽٱة٩ةت قؿعأ ا٣ٲٮم ظؿب؟ يأ ؟اإلقمم ٰٚ ا٣ؽػٮل ٤ٔٯ اٳالف ٔنؿات وأصجؿت

 ٬ؤالء ٱضجؿ ٨٦ : أدكةا٢ وأ٩ة،  اإلقمم ٬ٮ وروثةأ ٰٚ ٩ذنةراً ا ا٣ؽٱة٩ةت قؿعأ و٠ؾ٣ٟ،  اإلقمم ٬ٮ

 اإلقمم ث٧٭ةص٧ح اإلٔمم مٱٞٮ ا٣ٲٮم..  قٲٙ؟ أي..  ؟اإلقمم ٰٚ ا٣ؽػٮل ٤ٔٯ واألوروثٲٲ٨ األ٦ؿٱ١ةن

 ا٣٪كةء ٨٦ وأوروثة ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ اإلقمم ٱؽػ٤ٮن ٨٦ ز٤سٰ نأ د٧٤ٕٮن ٢٬ ا٧٣ؿأة اًُ٭ؽ اإلقمم أن وٱٞٮل

 ورأٱ٪ة ؟ٱضجؿ٨٬ّ  ٨٦ واألوروثٲةت؟ األ٦ؿٱ١ٲةت ا٣٪كةء دٕذ٪٫ٞ ٧٣ةذا؛  ثة٢ٕٛ٣ ا٧٣ؿأة اً٭ؽ اإلقمم نأ ٣ٮ !!

 ٣ٞؽ ا٣كٲٙ؟ قذؼؽ٦٪ةا ٢٬ صجؿ٬ة؟أ ٨٦ اإلقمم ٰٚ ػ٤خد ٗؿثٲح ٦ؿأةا - هللا ٦ةمةء - ثةأل٦ف

 ثة٣كٲٙ ٩ذنؿا اإلقمم ٠ةن إذا؛  ا٣كؤال ٬ؾا إصةثح ٪٭ٰو٣٪ُ .  ا٧٣٪ُٜ قٲٙ،  ا٣ع٧١ح قٲٙ قذؼؽ٦٪ةا

 ا٣٪ٮوي ٤٣كمح ا٣ٕؿب ا٦ذمك ٨٦ ٱؼنٮن ا٣ؾٱ٨ ا٣٪ةس":  ٱٞٮل ثٲؿقٲ٨ آدم .. ثٲؿقٲ٨ دمآ ٝٮل ٝذجفأ
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َٲخا   ٝؽ ا٣كمم ٝ٪ج٤ح ، ٲحاإلقم٦ ا٣ٞ٪ج٤ح أن دراكإ ٰٚ ٚن٤ٮا ِٞ  هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ا٣٪جٰ والدة ٱٮمَ  ثة٢ٕٛ٣ ٣

 .. "– وق٥٤ ٤ٔٲ٫

 : (ا٣ذٕؽد)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ؼة٦ف 

 ٤٣ؿص٢ اإلقمم ٱك٧ط ٧٣ةذا":  ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٱكأ٣٭ة وا٣ذٰ مٲٮٔةً  اال٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣ؼة٦ف ا٣كؤال

 اٳٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ هللا ٱٞٮل ؟ اإلقمم ٞٮلٱ ٦ةذا "؟ زوصح ٨٦ أ٠سؿ ٨٦ ثة٣ـواج ا٧٣ك٥٤

ة١ِ٩ُْعٮا)):  3 ةَب  ٦َة َٚ َكةءِ  ٨٦َِ  ٥ُ١َ٣ْ  ََ ِةنْ  َوُرَثةعَ  َوُزَمَث  ٦َْسَ٪ٯ ا٣٪  ُذ٥ْ  َٚ ْٛ ِؽ٣ُٮا َاال   ِػ ْٕ َٮاِظَؽةً  َد  ٱٞٮل ا٣ٞؿآن ((َٚ

 ٚذـوصٮا ؛ دٕؽ٣ٮا نأ دكذُٲٕٮا ٥٣ نإ و٨١٣،  رثٕحأ وأ زمزح وأ از٪ةن ا٣٪كةء ٨٦ ٥١٣ َةب ٦ة دـوصٮا

 ؛ رثةع أو زمث أو ٦س٪ٯ ٱذـوج أن ٫٤ٚ؛  ٱٕؽل أن ٱكذُٲٓ ٦٨َ  ٍٚٞ..  ٦٨َ  أ٫٩ ٱٕ٪ٰ و٬ؾا ! ٍٚٞ واظؽةً 

ٮا َو٨َ٣ْ )):  129 اٳٱح ٰٚ 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ أٱٌة ٱٞٮل وا٣ٞؿآن.  ٍٚٞ ٚوٮاظؽةً  الوإ ُٕ ٲ ُِ ِؽ٣ُٮا َانْ  َدْكَذ ْٕ  َد

َكةءِ  َثْٲ٨َ  م َظَؿْوُذ٥ْ  َو٣َٮْ  ا٣٪   أن اإلقمم ٰٚ ا٣ٮاصت ٨٦ أ٫٩ ٱْ٪ٮن ا٣٪ةس ٨٦ ٠سٲؿ ((ا٧َ٣ْْٲ٢ِ  ٢ُ٠   َد٧ِٲ٤ُٮا َٚ

 إذا و٨١٣ "٦جةح":  إ٫٩ "اػذٲةري" إ٧٩ة اإلقمم ٰٚ واصجةً  ٣ٲف ذ٣ٟ و٨١٣،  زوصةت 4 ا٣ؿص٢ ٱذـوج

 اقذُٕخ إذا ٚإ٩ٟ و٣ؾ٣ٟ (زراً وِ  دع٢٧) ٦ن٤١ح ٰٚ قذٞٓ ٚإ٩ٟ؛  ثٲ٪٭٥ دٕؽل ٥٣و ةأإ٦ؿ ٨٦ أ٠سؿ دـوصخ

 اإلقمم ٣وك٧ةح ا٧٣٪ُٞٲح قجةباأل ٬ٰ ٦ة ٤٢  َع ٩ُ  دٔٮ٩ة ثٲ٪٭٧ة . ا٣ٕؽل ٤ٔٲٟ ٚٲضت؛  از٪ذٲ٨ ٨٦ ا٣ذـوج

 ا٣ٮالدة ٔ٪ؽ ٦ذكةوٱح ٣إل٩ةث ا٣ؾ٠ٮر ٩كجح أن َجٲٕٲةً  ا٤ٕ٧٣ٮم ٨٦ : واظؽة ٨٦ ثأ٠سؿ ٱذـوج ثأن ٤٣ؿص٢

 ا٢ُٛ٣ ٨٦ ٝٮىأ ٩سٯاأل ا٤ُٛ٣ح نأ - َجٲةً  قٲؼجؿك ذ٣ٟ ٰٚ َجٲت أي اقأل و – االَٛةل ٧ٔؿ ٰٚ و٨١٣

 األ٦ؿاض ٦ٞةو٦ح كذُٲٓد األ٩سٯ وا٢ُٛ٣،  ا٣ؾ٠ؿ ا٢ُٛ٣ ٨٦ أ٠سؿ ٦٪ةٔح ٤٧ٟد ٩سٯاأل ا٢ُٛ٣ ن.. إ ا٣ؾ٠ؿ

 ٦ٞةر٩حً  ٠سؿأ ا٣ؾ٠ٮر َٛةلاأل ٰٚ وٚٲةت ٬٪ةك ، َٛةلاأل ٧ٔؿ ٰٚ و٣ؾ٣ٟ،  ا٣ؾ٠ؿ ا٢ُٛ٣ ٨٦ أ٠سؿ وا٣ضؿازٲ٥

 ا٣عكجةن ٰٚ ٩أػؾ ز٥ ثة٣ؾ٠ٮر ٦ٞةر٩حً  ٠سؿأ ٩ةثإ ٬٪ةك ، َٛةلاأل ٧ٔؿ ٰٚ ٫٩أ ي، أ ٩ةثاإل َٛةلاأل ثٮٚٲةت

 ٬٪ةك ٱ١ٮن ا٣ذة٣ٲح ا٣عٲةة ٚذؿات ػمل . ثة٣٪كةء ٦ٞةر٩حً  ٠سؿأ ا٣ؿصةل ٢ُٱٞذَ  وٚٲ٭ة ، ا٣عؿوب ظؽوث
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 ا٣ؾ٠ٮر ٦٨ أ٠جؿ ٔؽد ٱ٧ٮت ا٣عةالت ٬ؾه ٢٠ وٰٚ،  ا٧٣ؿض أو اإلد٦ةن ثكجت أو ا٣عٮادث ثكجت وٚٲةت

ل ٨٦ ٠جؿأ ٩ةثاإل ٧ٔؿ لؽ  َٕ ٦ُ  نأ ظىةاٲةتاإل دؼجؿ٩ة وا٣ٲٮم.  اإل٩ةث ٦ٓ ثة٧٣ٞةر٩ح ؽ  َٕ  وٰٚ،  ا٣ؾ٠ٮر ٧ٔؿ ٦ُ

 ا٣ٕة٥٣ دول ثٕي ٰٚ ٩ضؽ وٝؽ،  ا٣ؾ٠ٮر ٔؽد ٱٛٮق اإل٩ةث ٔؽد أن ٩ضؽ - ا٣ٕة٥٣ ٦كذٮى ٤ٔٯ - ٬ؾا ٱٮ٦٪ة

 حص٪ّ األ ٝذ٢ ثكجت وذ٣ٟ؛  اإل٩ةث ٔؽد ٱٛٮق ٠ٮرا٣ؾ ٔؽد أن ٩ضؽ - أدٲخ ظٲر ٨٦ ا٣٭٪ؽ ٰٚ ٧٠ة - ا٣سة٣ر

 ثٮاقُح قٰ ثٰ ا٣جٰ إذأح ٰٚ "د٧ٮت دٔ٭ة" ثٕ٪ٮان ثؿ٩ة٦ش ٬٪ةك ٠ةن وٝؽ ! ا٣ج٪ةت وأد و ٩ةثاإل

 ٤ٔٯ ا٣ذٕؿف ثٕؽ ص٪ٲ٨ آالف زمزح ٨٦ أ٠سؿ إص٭ةض ٱذ٥ ٱٮم ٢٠ ٰٚ أ٫٩ ٚٲ٫ ذ٠ؿ وٝؽ،  ثٮ٠ة٩ةن إٱ٧ٲ٤ٰ

 ٬ؾا ًؿثخ ٚإذا.  إ٩ةث ٩٭٨أ ا٣ذأ٠ؽ ثٕؽ ص٪ٲ٨ آالف زمزح ٨٦ أ٠سؿ ٝذ٢ ٱذ٥ !! وظؽ٬ة ا٣٭٪ؽ ٰٚ إ٩ةث أ٩٭٨

 أ٦٭ةد٭٨ ثإص٭ةض ٝذ٤٭٨ ٱذ٥ ٩سٯأ ص٪ٲ٨ ٤٦ٲٮن ٨٦ ٠سؿأ ٣ؽٱٟ ٱ١ٮن ا٣ك٪ح أٱةم ٔؽد ٱٮم 365 ثو ا٣ؿ٥ٝ

َٞ وِ  و.  إ٩ةزةً  ٠ٮ٩٭٨ ٨٦ ا٣ذأ٠ؽ ثٕؽ ا٣٭٪ؽ ٰٚ ٔةم ٢٠ ٰٚ  و٢أ ٨٦ : ا٣ع١ٮ٦ٰ ٩ةدو دة٢٦ ٦كذنٛٯ ٣ذٞؿٱؿ ةً ٚ

 ا٣ج٪ةت ووأد ٩ةثاإل ص٪حاأل ٝذ٢ - ا٣نؿٱؿ ا٢٧ٕ٣ ٬ؾا ٱٞةفإ د٥ ذاإ ! ٝذ٤٭٨ ٱذ٥ رثٕحأ ، ٱٮ٣ؽن ٩ةثإ نؿةٔ

 ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ٲٮم ٩ضؽ.  ا٣ؾ٠ٮر ٤ٔٯ ٩ةثاإل ٔؽد قٲذٛٮق ، ٤ٝٲ٤ح ٔٞٮد ػمل ، ا٣٭٪ؽ ٰٚ ظذٯ - ا٣٭٪ؽ ٰٚ

 ٔؽد ٤ٔٯ زٱةدةً  ا٣٪كةء ٨٦ ٤٦ٲٮن ؽٱٮص وظؽ٬ة ٩ٲٮٱٮرك ٰٚٛ؛  ا٣ؿصةل ثٕؽد ٦ٞةر٩حً  ا٣٪كةء ٨٦ أ٠جؿ ٔؽداً 

 وٰٚ ، ا٣ؿصةل ٔؽد ٤ٔٯ زٱةدةً  ا٣٪كةء ٨٦ ٤٦ٲٮن 7.8 ٱٮصؽ وظؽ٬ة ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت وٰٚ !! ا٣ؿصةل

 5 ٱٮصؽ وظؽ٬ة ٧٣ة٩ٲةأ وٰٚ،  ا٣ؿصةل ٔؽد ٤ٔٯ زٱةدةً  ا٣٪كةء ٨٦ ٦مٱٲ٨ 4 ٱٮصؽ وظؽ٬ة ا٧٣ذعؽة ا١٤٧٧٣ح

 ٤ٔٯ زٱةدةً  ا٣٪كةء ٨٦ ٦مٱٲ٨ 9 ٱٮصؽ وظؽ٬ة روقٲة وٰٚ،  ا٣ؿصةل ٔؽد ٤ٔٯ زٱةدةً  ا٣٪كةء ٨٦ ٦مٱٲ٨

 ٚإذا !! ٫٤٠ ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ؿصةل ٔؽد ٨ٔ زٱةدةً  ا٣٪كةء ٦مٱٲ٨ ٔؽد ٥٠ ٱ٥٤ٕ وظؽه وهللا .. ا٣ؿصةل ٔؽد

 ٚذؿض، وأ ٍٚٞ واظؽة إ٦ؿأة ٱذـوج أن رص٢ٍ  ٢٠ ٤ٔٯ ٱضت أ٫٩ ٰٚ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٦ٓ ا٣ؿأي ٰٚ د٧ةمٲ٪ة

 ا٦ؿأة ٢٠ نأ ظٲ٪٭ة ٚذؿض، وأ اال٦ؿٱ١ٲح ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت ٰٚ دٕٲل أن ثظؽ أػذٟ أو أػذٰ أن

ّٞ  قةٔذ٭ة ، زوصةً  ٣٪ٛك٭ة وصؽت  وأ ػذٰأ ٚؿًةً  ٠ة٩خ ذا!! وإ ٣٭ة زوصةً  دضؽ ٨٣ ا٦ؿأة ٤٦ٲٮن 7.8 ٯقٲذج

 ٣٭٨ّ  نؽٱض ٥٣ ا٤٣ٮادٰ - ا٣عِ ٣كٮء - ا٦ؿأة ٤٦ٲٮن 7.8 ا٣و د٤ٟ ٨٦ و٠ة٩خ،  ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ دٕٲل ػذٟأ
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 أو،  أػؿى ا٦ؿأةٍ  ٨٦ ٦ذـوج رصمً  دذـوج أن إ٦ة ا٧٣ذةظح ا٣ؼٲةرات ٦ة٦٭ة؟أ ا٧٣ذةح ا٣ؼٲةر ٬ٮ ٧ٚة ، صةً زواأ

 ٦س٢ ٱٞٮل ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ د٠ذٮر:  ا٣٪ةس ٨٦ ٠سٲؿ قٲٞٮل ... "ٔة٦ح ١٤٦ٲح"..  "!!! ٔة٦ح ١٤٦ٲح" دىجط أن

 ٧٤٠ح دٮصؽ ال !! ا٧٣ٕ٪ٯ ٣٭ؾا ٦٭ةاقذؼؽ أن ٱ١٧٪٪ٰ اٝٲحر ٧٤٠ح أ٠سؿ ٬ٰ ا٧٤١٣ح ٬ؾه إن !!!...ا٧٤١٣ح؟ ٬ؾه

 ١٤٦ٲح" دىجط أن أو (أػؿى) ٨٦ ٦ذـوصةً  رصمً  دذـوج أن إ٦ة ػٲةران إال ٣ؽٱ٭ة ٱ١ٮن ال إذن.  ٢ٌٚأ ػؿىأ

 ا٣ؿص٢ نأ : ٦ؿٱ١ٲحاأل ظىةاٲةتاإل ودٞٮل.  ا٣ٕنٲٞةت ادؼةذ - ٠جٲؿة ٣ؽرصح - ٱنٲٓ أ٦ؿٱ١ة وٰٚ . "ٔة٦ح

 ... ػ٧كح رث٧ة ثٌٕ٭٥ ... ٩كةء ز٧ة٩ٲح... !! واظؽة ٦ٓ ٱكذٞؿ نأ ج٢ٝ ٩كةء 8 ٦ٓ ٔمٝح ٱٞٲ٥ - ل٧٠ٕؽّ  -

 ظىةاٲةتاإل دؾ٠ؿ ٥٤ٚ ا٣ـواج ثٕؽ ٦ة!! أ ا٣ـواج ٝج٢ ٔمٝةت ز٧ة٩ٲح ..... ٔنؿٱ٨ رث٧ة ثٌٕ٭٥ .. ٔنؿة رث٧ة

 ٓمةا ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ ا٣ٕنٲٞةت ٚةدؼةذ،  ٩كةء 8 ٦ٓ ٔمٝةت ا٣ؿص٢ ٱٞٲ٥ - ل٧٠ٕؽّ  – ا٣ـواج ٝج٢ و٨١٣؛  ا٣ٕؽد

 د٧٤ٕٮن و٧٠ة.. !! ٱكذكٲ٘ٮه ال ٦ة ٬ٮ زوصذٲ٨ ادؼةذ و٨١٣.. ٦ن٤١ح ال ، ٔنؿٱ٨ ، ٔنؿة، ... ٚٲ٫ ٦ن٤١ح وال

 ث٪٧ٕح آ٦٪ح ظٲةة ٰٚ ودٕٲل ظٞٮٝ٭ة ٤ٔٯ ودعى٢ ، فدذنؿّ  ٚإ٩٭ة زة٩ٲح زوصح ا٧٣ؿأة د١ٮن ٔ٪ؽ٦ة أ٫٩

 ظٲةد٭ة ، ظ٧ةٱح ٣٭ة ٣ٲف!  ٮقا٣عٞ ٨٦ أي د٪ةل ال ٚإ٩٭ة؛  ٔنٲٞح ٠ة٩خ إن أ٦ة.  ظٞٮٝ٭ة و٠ةٚح،  ومؿف

 وذ٣ٟ؛  زوصح ٨٦ أ٠سؿ ٱذـوصٮا ثأن ا٣ؿصةل ٣جٕي َط ٧َ َق  اإلقمم ٚإن و٣ؾ٣ٟ؛  وا٣ٕةر ثة٣ؼـي قذ٧ذ٤ئ

 زوص٭ة ٰٚ أػؿى ا٦ؿأة دنةر٠٭ة أن ٰٚ دؿٗت ا٦ؿأة ٱٮصؽ ال أ٫٩ ٱٞٮل ا٣ؾي ٦ٓ اواٜٚ وأ٩ة.  ا٧٣ؿأة ٣ع٧ةٱح

؛  (ػؿىأ) ٦ٓ ا٣ـوج ٦نةر٠ح ٤ٔٯ - ا٣ُجٲٕٲح ا٣ْؿوف ٰٚ - ٜدٮاٚ ا٦ؿأة ٱٮصؽ ال أ٫٩ ٤ٔٯ أواٜٚ ٥ٕ٩.. 

 ا٣ذٰ ا٣ضٲؽة ا٧٣ك٧٤ح أن ٱٕ٪ٰ و٬ؾا ، ا١٣جٲؿة ا٧٣نة٢٠ ٧٣٪ٓ ا٣جكٲُح ا٣ؼكةاؿ ٧٢  َع دَ  دٞٮل ا٣نؿٱٕح و٨١٣

 د١ٮن أن ٨٦ أػذ٭ة ٣ذ٧٪ٓ؛  أػؿى ٦ٓ زوص٭ة دنةرك أن ٰٚ د٧ة٩ٓ ٨٣،  ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ٕةم ثة٧٣ٮٝٙ د٥٤ٕ

 د١ٮن أن أو زة٩ٲح زوصح د١ٮن أن ثٲ٨ دؼذةر أن ٣٭ة ٠ةن إذا ، ظٲةء ذات ا٦ؿأة أي واقأل . "ٔة٦ح ١٤٦ٲح"

 . األول االػذٲةر - ظذ٧ةً  – قذؼذةر ٚأي ا٦ؿأة َظٲّٲح،  "ٔة٦ح ١٤٦ٲح"

 : (٧٣ةذا ال دٕؽد ا٧٣ؿأة؟)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣كةدس 
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 ٥٤َِٚ ؛  زوصح ٨٦ أ٠سؿ ٣ؽٱ٫ ٱ١ٮن ثأن ٤٣ؿص٢ ٱك٧ط اإلقمم ٠ةن إذا مٲٮٔةً  األ٠سؿ ا٣كةدس ا٣كؤال 

 ٱ٨١٧ ا٣ذٰ ا٣٪كةء ٩ٮاع، أ ا٧٣ؿأة ٨٦ ا٣ـواج ٨ٔ ثة٣عؽٱر زوج؟؟ ٨٦ أ٠سؿ ٣٭ة ٱ١ٮن ثأن ٧٤٣ؿأة الٱك٧ط

ًّ  ٱذـوص٭ة نأ ٤٣ؿص٢  ال ثأ٫٩ 24 االٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ و٦ؾ٠ٮرٌ  24 ٣و 22 اٳٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ عح٦ٮ

.  زوج ٨٦ ٠سؿأ ٤ٔٯ ا٣عىٮل الٱ١٧٪٭ة ا٧٣ؿأة : اإلقمم ٰٚ ٱٕ٪ٰ ٬ؾا.... 1 ٦ذـوصح ٦ؿأةا ٨٦ ا٣ـواج ٱ٨١٧

 ٠ة٩خ ٣ٮ ... ٣٭ة ٣ـوٍج  ا٧٣ؿأة اٱضةد ٰٚ 2 حً ع  ِم  ٬٪ة٣ٟ كجٞةً ٦ُ .. روادىٮّ  ا٣عٞٲٞٲح األقجةب أُٔٲ٥١ أن ٝج٢

 ٩ع٢٤ دٔ٪ة!  ا٧٣ن٤١ح قٲٌةٔٙ ٬ؾا قٲذـاٱؽ االٚذٞةر ٚإن ؛ زوٍج  ٨٦ أ٠سؿ ٤ٔٯ ا٣عىٮل دكذُٲٓ ا٧٣ؿأة

 ٔ٪ؽ٦ة : زوٍج  ٨٦ ٠سؿأ ٤ٔٯ دعى٢ أن ا٧٣ؿأة ٤ٔٯ مؿ  َع ٱُ  اإلقمم دض٢ٕ ا٣ذٰ ا٧٣٪ُٞٲح األقجةب ٬ٰ ٦ة

 ٧٤٣ؿأة ٠ةن إن و٨١٣؛  واألم األب ٤ٔٯ ا٣ذٕؿف ا٣ك٭٢ ٨٦ ٚإ٫٩ ٢ٍَٛ  أي ؽَ ٣ِ وُ  و زوصح ٨٦ أ٠سؿ ٤٣ؿص٢ ٱ١ٮن

 أن أردت وإذا!  األب ٤ٔٯ ذٕؿفا٣ الٱ١٧٪٪ة و٨١٣ األم ٤ٔٯ ا٣ذٕؿف ٚجإ١٦ة٩٪ة ، ٢َٛ و٣ؽ و زوج ٨٦ أ٠سؿ

 ٣٪ة ٱٞٮ٣ٮن ا٣٪ٛف و٧٤ٔةء!  اق٧ٲ٨ دُٰٕ أن ٤ٕٚٲٟ األب اق٥ ٨ٔ وقأ٣ٮك ا٧٣ؽرقح ٰٚ اث٪ٟ دكض٢

 دكذُٓ ٥٣ إن؛  األب ٬ٮٱح ػىٮوةً ..  ٢ُٛ٤٣ وعٲٍح  ٣عٲةةٍ  صؽاً  ٦٭٥ٌ  ا٣ٮا٣ؽٱ٨ ٬ٮٱح دعؽٱؽ أن ا٣ٲٮم

 - ثؾ٣ٟ ٥٤ٔ ٤ٔٯ وأ٩ة - ا٥٤ٕ٣ دُٮر وثٕؽ.  ٣ٲٮما ٤ٞٔٲح وؽ٦ح ٨٦ قٲٕة٩ٰ ٚة٢ُٛ٣ ا٣ٮا٣ؽٱ٨ ٬ٮٱح دعؽٱؽ

 ر٥ٗ،  األم ٬ٰ و٨٦ األب ٬ٮ ٨٦ دعؽٱؽ ٨٦ ٪١ٟ  ٧َ دُ  ورازٲح صٲ٪ةت واػذجةر "يآ نإ دي" اػذجةر ٬٪ة٣ٟ أن

 قذىجط ا٣ٞةد٦ح ا٣ك٪ٮات ٰٚ ٩٭ةأ ٤ٔٯ واٚٞخ ٣ٮ ظذٯ و٨١٣؛  صؽاً  دٝٲٞحً  ٣ٲكخ ا٣ٛعٮوةت ٬ؾه نأ

 الٱك٧ط ٧٣ةذا ا٣ٮظٲؽ ا٣كجت ٣ٲف و٬ؾا،  ا٣كةثٜ ٰٚ ٦ٮصٮداً  ٱ٨١ و٥٣ ٦ؤػؿاً  ظؽث ٬ؾا ٢٠ و٨١٣ دٝٲٞح

 ٣٪ة ٱٞٮل ا٥٤ٕ٣ : ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ.  األػؿى األقجةب ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٬٪ة٣ٟ؛  رص٢ ٨٦ ثأ٠سؿ ا٣ـواج ٧٤٣ؿأة

 ا٣ك٤ٮ٠ٲح ا٣ذ٘ٲؿات ثكجت أن ا٣ٲٮم ٣٪ة ٱٞٮل ا٥٤ٕ٣،  ا٧٣ؿأة ٨٦ أ٠سؿ ا٣ذٕؽد َجٲٕح ٣ؽٱ٫ ا٣ؿص٢ أن ا٣ٲٮم

 ٰٚ واظؽة زوصح ٨٦ أ٠سؿ دور دأدٱح الدكذُٲٓ ٚ٭ٰ ا٣ن٭ؿٱح ا٣ؽورة أز٪ةء ٧٤٣ؿأة دعؽث ا٣ذٰ وا٣٪ٛكٲح

                                                           
0
َكةءِ  ٨٦َِ  َوا٧ُ٣ْْعَىَ٪ةُت    ا٣٪ 
2
 ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ؿصةل ٨٦ أ٠سؿ ا٣٪كةء ٔؽد 
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 ٣ٮ:  ذ٣ٟ ٨٦ ٠سؿأ.  ا٣ٮٝخ ٩ٛف ٰٚ واظؽٍ  زوٍج  ٨٦ أ٠سؿ دور ٱؤدي أن ٱكذُٲٓ ا٣ؿص٢ ة٪٧ثٲ،  ا٣ٮٝخ ٩ٛف

ٍٟ  ٨٦ أ٠سؿ أو زوٍج  ٨٦ أ٠سؿ ٣ؽٱ٭ة ٦ؿأةا نأ  ٬٪ة٣ٟ ٦ةزال ٣جٌٕ٭٥ ٦٨ؼ٤ىٲ ص٧ٲٕ٭٥ ٠ةن و٣ٮ ص٪كٰ مؿٱ

 ودىٲت دٕٮد نأ ٱ٨١٧ وثة٣ذة٣ٰ.  ٕؽٱح٦ُ  ص٪كٲح أ٦ؿاض أو د٪ةق٤ٲح ثأ٦ؿاض وةثح٣إل ٠جٲؿة ٦ؼةَؿ

 ٨٦ أ٠سؿ ٣ؽٱ٫ أو زوصح ٨٦ أ٠سؿ ٣ؽٱ٫ رص٢ٌ  أن ٣ٮ أ٫٩ ا٣ٲٮم ٣٪ة ٱٞٮل ا٥٤ٕ٣ ... رص٢ٌ  نأ ٣ٮ ثٲ٪٧ة ا٣ؿص٢

 ثأ٦ؿاٍض  وةثح٣إل اظذ٧ة٣ٲح يأ ٬٪ة٣ٟ ٱ١ٮن نأ ا٣ىٕٮثح ٨٦ جٌٕ٭٣٥ ٦ؼ٤ىٲ٨ وص٧ٲٕ٭٥ زوصٰ مؿٱٟ

 ثأ٠سؿ ثة٣ـواج ٤٣ؿص٢ ٦ن٤١ح ٬٪ة٣ٟ ٣ٲف وَجٲةً  ٧٤ٔٲةً  ٚإن ٣ؾ٣ٟ . ثٲ٪٭٥ د٪ذ٢ٞ ٦ٕؽٱح أ٦ؿاٍض  أو د٪ةق٤ٲح

 . زوج ٨٦ ٠سؿأ ٣٭ة ٠ةن إن ٧٤٣ؿأة ٦ن٤١ح ٬٪ةك و٨١٣ ا٦ؿأة ٨٦

 

 : (ا٣عضةب)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣كةثٓ 

:  ٬ٮ ... ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٢ٞٔ ٰٚ اإلقمم ٨ٔ ا٣ؼةَبح ا٧٣ٛة٬ٲ٥ قةثٓ وأ ، ا٩ذنةراً  األ٠سؿ ا٣كةثٓ ا٣كؤال 

 ثة٣عضةب؟ ثإثٞةا٭ة ا٧٣ؿأة ًُ٭ةدثة اإلقمم ٝةم ٧٣ةذا؟  ا٣ؿأس ٦ُ٘ةة ثإثٞةا٭ة ا٧٣ؿأة اإلقمم ٱٌُ٭ؽ ٧٣ةذا

 ٔ٪ؽ٦ة..  ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣عٌةرات ٰٚ ا٧٣ؿأة ظة٣ح ٬ٰ ٦ة ٩ع٢٤ دٔٮ٩ة ا٣عضةب أقجةب ث٧٪ةٝنح أٝٮم أن ٝج٢

َٝت ٚإ٫٩ ثة٣ٞذ٢ ا٣ؿص٢ ٝةم ذا، وإ ٦ٕة٤٦ذ٭٨ ا قٰء ٝؽ ا٣٪كةء أن ٩ضؽ ؛ ا٣جةث٤ّٲٲ٨ ظٌةرة دةرٱغ ٩ٞؿأ  ُٱٕة

 أ٥ْٔ ٨٦ ثأ٩٭ة وا٧٣ٕؿوٚح - ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ا٣عٌةرة ٝؿأد٥ وإذا.. 1 ٔ٪ؽ٥٬ ا٣ٞة٩ٮن ٠ةن ١٬ؾا ! زوصذ٫ ثٞذ٢

 ٰٚ ا٣نؿ قجت ٠ة٩خ وا٣ذٰ ، ثة٩ؽورا دؽٔٯ ػٲة٣ٲٍح  ٦ؿأةٍ ثة ٱؤ٦٪ٮن ٠ة٩ٮا ا٣ٮٝخ ذ٣ٟ ٰٚٛ - ا٣عٌةرات

 ٠ة٩خ وا٣ؽٔةرة..  ٕحو٧٤٣ذ ٤٣ض٪ف ٍٚٞ ٠ة٩خ ا٧٣ؿأة ا٣ْٕٲ٧ح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ا٣عٌةرة د٤ٟ ٰٚٛ ؛ ا٧٣ضذ٧ٓ

 ؛ أ٠سؿ ٝؽر٬ة ا٩ؼٛي ا٧٣ؿأة ا٣ؿو٦ة٩ٲح ثة٣عٌةرة ٚعذٯ؛  ا٣ؿو٦ة٩ٰ ا٣ذةرٱغ ٩ٞؿأ ؤ٪ؽ٦ة . صؽاً  مةإحً 

 ُٕ  مؿٌ  دٕذجؿ ٠ة٩خ ا٧٣ؿأة ؛ ا٧٣ىؿٱح ا٣عٌةرة دةرٱغ ٩ٞؿأ ؤ٪ؽ٦ة.  ٦٪ذنؿان أ٦ؿان ٠ة٩ة وا٣ؽٔةرة ؿيٚة٣
                                                           

0
 زوصذ٫ ثٞذ٢ ا٣ٞةد٢ ا٣ؿص٢ ٱٕةٝجٮن 
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َٔ دُ  و٠ة٩خ  ا٣ٕؿب ٠ةن ا٣ٞؿآن ٩ـول ٝج٢ ا٣ٕؿثٲح ا٣عٌةرة دةرٱغ ٩ٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة.  ا٣نٲُةن أداة أ٩٭ة ٤ٔٯ ٯؽ

 ا٣ٞؿآن ٩ـول ثٕؽ؛  هلل ا٣ع٧ؽ ز٥ هلل ا٣ع٧ؽ....  والدد٭٨ ثٕؽ أظٲةء ٨  و٬ُ  اإل٩ةث ٱؽٚ٪ٮن األظٲةن أ٤ٗت ٰٚ

 - هلل وا٣ع٧ؽ – اإلقمم.  األػؿى ا٣ٕة٥٣ أ٩عةء ٰٚ اقذ٧ؿت و١٣٪٭ة دٮٝٛخ ٝؽ ا٣نؿٱؿة ٧ةرقةتا٧٣ ٬ؾه

 وثٕؽ٦ة . ا٧٣ؿأة ظٞٮق ُٔةءإ ٰٚ راٲكٲةً  قججةً  ٠ةن - وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - و٦ع٧ؽ ، ا٧٣ؿأة ٝؽر ٨٦ رٚٓ

 : ا٣عة٣ح ٬ؾه ٤ٔٯ ٭ةٚٲ دجٞٯ أن ٧٤ؿأة٣ ٱ٨١٧ ا٣ذٰ ا٣ُؿٱٞح ٣٪ة أّ٭ؿ،  ٧٤٣ؿأة ا٣عٞٮق اإلقمم أُٔٯ

ؿِ  ، ا٣عضةب َُ ) ا٣عة٣ح ٬ؾه ٰٚ ٣ذجٞٯ؛  ا٧٣ؿأة ٤ٔٯ َض ُٚ ،  ٔةدةً  . ا٣ٞؽٱ٧ح ٣ألٱةم الدٕٮد و (ا٣عٞٮق ةة٦ُٕ

 ظضةب أوالً  ذ٠ؿ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن ٰٚ - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا و٨١٣ّ ،  ا٧٣ؿأة ظضةب ٨ٔ ٱذ٧٤١ٮن ا٣٪ةس

٢)):  30 اٳٱح 24 ا٣٪ٮر قٮرة ٰٚ نا٣ٞؿآ ٰٚ ذ٠ؿ وٝؽ!  ا٧٣ؿأة ظضةب ز٥ّ  و٨٦ ا٣ؿص٢ ٮا ٣ ٧ُ٤ْْؤ٦ِِ٪ٲ٨َ  ُٝ  ٌ ُ٘  َٱ

ٮا َاْثَىةِر٥٬ِْ  ٨٦ِْ  ُْ َٛ ُؿوَصُ٭٥ْ  َوَٱْع  ثم ١ٚؿةٍ  وأ وٝعحٍ  ١ٚؿةٍ  ي  أ راودد٫ ٚإذا ٧٤٣ؿأة ا٣ؿص٢ ٱ٪ْؿ ٔ٪ؽ٦ة ((ُٚ

 ا٦ؿأةٍ  إ٣ٯ ٱ٪ْؿ ٦ك٥٤ٌ  ٬٪ةك ٠ةن ا٧٣ؿات إظؽى ٰٚٛ؛  ا٣ٞؿآن ٦ةٱٞٮ٫٣ و٬ؾا،  ثىؿه ي  ُ٘ ٱَ  أن ٱضت ظٲةءٍ 

 ٝؽ ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة ثأن ٚأػجؿ٩ٰ...  اإلقمم ٰٚ ظؿامٌ  ٬ؾا ؟ د٢ٕٛ ٦ةذا أػٰ ٱة:  ٫٣ ٤ٞٚخ َٮٱ٢ٍ  ٣ٮٍٝخ 

 ا٣ؿقٮل !! و٣ٯاأل ٩ْؿدٰ ٩ىٙ ثٕؽ أ٢٧٠ ٥٣ ٩ة؛ وأ ح٦َ ؿ  َع ٦ُ  ا٣سة٩ٲح أ٦ة ٔ٪٭ة ٦ٕٛٮ   األو٣ٯ ا٣٪ْؿة أنّ  أػجؿ٩ة

 ٧٤٣ؿأة ٩ْؿت نإ ٫٩أ ٱٞىؽ ٠ةن ٦حؿ  َع ٦ُ  وا٣سة٩ٲح ٔ٪٭ة ٕٛٮ  ٦َ  ٯاألو٣ ا٣٪ْؿة إن ٝةل ٔ٪ؽ٦ة ثؾ٣ٟ ٱٕ٪ٰ ٠ةن

 ٔنؿ ٧٣ؽة ٧٤٣ؿأة ثة٣٪ْؿ دكذ٧ؿ أن ٣ٟ ا٧٣ذةح ٨٦ أ٫٩ ٱٕ٪ٰ ال و٬ؾا؛  أػؿى ٦ؿةً  إ٣ٲ٭ة د٪ْؿ ٚم ٝىؽٍ  ث٘ٲؿ

 دذعؽث 31 اٳٱح 24 ا٣٪ٮر قٮرة ٨٦ ا٣ذة٣ٲح اٳٱح!!  ثٕؽ ٩ْؿدٰ أ٢٧٠ ٥٣ ٩ةأ دٞٮل ز٥ ا٩ُٞةع دون دٝةاٜ

٢)):  ٧٤٣ؿأة ا٣عضةب ٨ٔ ٨َ  ٣ ٧ُ٤ْْؤ٦َِ٪ةِت  ُٝ ٌْ ٌُ ْ٘ ٢ َاْثَىةِر٨٬ِ   ٨٦ِْ  َٱ ٨َ  ٣ ٧ُ٤ْْؤ٦َِ٪ةِت  ُٝ ٌْ ٌُ ْ٘  َاْثَىةِر٨٬ِ   ٨٦ِْ  َٱ

 َ٨ ْْ َٛ ُؿوَصُ٭٨   َوَٱْع َ٭ؿَ  ٦َة ِاال   ِزٱَ٪َذُ٭٨   ُٱْجِؽٱ٨َ  َواَل  ُٚ ِؿْث٨َ ۖ   ٦ِْ٪َ٭ة َّ ٌْ ٤َٯَٰ  ِثُؼ٧ُِؿ٨٬ِ   َو٣َْٲ  ُٱْجِؽٱ٨َ  َواَل ۖ   ُصُٲٮِثِ٭٨   َٔ

ٮ٣َِذِ٭٨   ِاال   ِزٱَ٪َذُ٭٨   ُٕ ٮ٣َِذِ٭٨   آَثةءِ  َاوْ  آَثةِاِ٭٨   َاوْ  ٣ُِج ُٕ ٮ٣َِذِ٭٨   َاْثَ٪ةءِ  َاوْ  َاْثَ٪ةِاِ٭٨   َاوْ  ُث ُٕ  َاوْ  ِاْػَٮا٩ِِ٭٨   َثِ٪ٰ َاوْ  ِاْػَٮا٩ِِ٭٨   َاوْ  ُث

َ  ٦َة َاوْ  ٩َِكةِاِ٭٨   َاوْ  َاَػَٮاِدِ٭٨   َثِ٪ٰ ٲ٨َ  َاوِ  َاْٱ٧َة٩ُُ٭٨   ْخ ١َ٤٦َ ِٕ ةِث ْٲؿِ  ا٣ذ  و٣ِٰ َٗ ْرَثِح  ا  َصةِل  ٨٦َِ  ااْلِ ٢ِ  َاوِ  ا٣ؿ  ْٛ  ُ  ٥َ٣ْ  ا٣ ِؾٱ٨َ  ا٣

َ٭ُؿوا ْْ ٤َٯَٰ  َٱ ْٮَراِت  َٔ َكةءِ  َٔ ِؿْث٨َ  َواَل ۖ   ا٣٪  ٌْ ٥َ٤َ  ِثَةْرُص٤ِِ٭٨   َٱ ْٕ ٲ٨َ  ٦َة ٣ُِٲ ِٛ ًٕ  ا٤٣ ٫ِ  إ٣ٯ َوُدٮُثٮاۖ   ِزٱَ٪ِذِ٭٨   ٨٦ِ ُٱْؼ  ةَص٧ِٲ
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 َ٫ ٤ ٥ُ١ْ  ا٧ُ٣ْْؤ٦ُِ٪ٮنَ  َاٱ  َٕ ٤ُِعٮن ٣َ ْٛ  وا٣عؽٱر ثة٣ٞؿآن ٦ؾ٠ٮرة ٤٣عضةب ٦ٕةٱٲؿ قذح - أقةقٰ وثن٢١ - ٚ٭٪ةك ((ُد

ُ   ٬ٮ أ٦ؿٍ  أول : (ا٣عضةب) ا٧٣مثف ٱؼه ث٧ة  إ٣ٯ ا٣كؿة ٨٦ ا٣ُٮل ٤٣ؿصةل ثة٣٪كجح؛  (ا٣ؿداء َٮل) ٮلا٣

 ٬ٮ ١٦نٮٚةً  ٱجٞٯ ا٣ؾي ٱ٨١٧ أن ا٣ٮظٲؽ ا٣ضـء و ٯُ  َ٘ ٱُ  أن ٱضت ا٣ضكؽ ١ٚة٢٦ ٤٣٪كةء ثة٣٪كجح أ٦ة ا٣ؿ٠جح

 ٱؿدؽو٩٭ة ا٣ذٰ ا٧٣مثف:  زة٩ٲةً  . وا٧٣ؿأة ٤٣ؿص٢ ذاد٭ة ٬ٰ ا٧٣ذجٞٲح ا٣ؼ٧كح ا٧٣ٕةٱٲؿ ن.. إ وا٣ٲؽٱ٨ ا٣ٮص٫

 مٛةٚح د١ٮن ال أن ٱضت:  زة٣سةً .  كؽا٣ض دىٙ و ٞحًٲّ  د١ٮن ال أن ٱضت ، ٌٚٛةًح د١ٮن أن ٱضت

 (ٚةد٪ح) ٦جِ٭ؿة د١ٮن ال أن ٱضت:  راثٕةً  .ػم٣٭ة ٨٦ ٱؿى أن ٤٣نؼه ٱ٨١٧ ة٣ٰوثة٣ذ (ا٣ضكؽ دْ٭ؿ)

 دنج٫ ال نأ ٱضت:  قةدقةً .  ػؿاٳ ا٣ض٪ف ٦مثف دنج٫ ال نأ ٱضت:  ػة٦كةً  . اٳػؿ ا٣ض٪ف ٚذضؾب

 ال ٬ؾه و٨١٣ . ا٧٣مثف ٱؼه ث٧ة ٤٣عضةب ا٣كذح ا٧٣ٕةٱٲؿ - أقةقٰ وثن٢١ - ٬ٰ ٬ؾه . ا١٣ٛةر ٦مثف

 ، ا٣ذىؿٚةت ٱذ٨٧ٌ أٱٌةً  ٬ٮ - ا٧٣مثف ظضةب صة٩ت إ٣ٯ - ا١٣ة٢٦ ٚة٣عضةب؛  ا١٣ة٢٦ ٣عضةبا د٧س٢

 وظضةب ا٣ٕٲ٪ٲ٨ ظضةب ٱٮصؽ ا٧٣مثف ظضةب صة٩ت إ٣ٯٚ؛  ا٣نؼه ٩ٮاٱة وأٱٌةً ،  وا٣ك٤ٮك،  األٕٚةل

 ث٭ة ؿفٱذى ،ث٭ة ٱ٧نٰ ، ث٭ة ٱذ٥٤١ ا٣ذٰ ا٣ُؿٱٞح ٱذ٨٧ٌ أٱٌةً  و٬ٮ األ١ٚةر وظضةب ا٢ٕٞ٣ وظضةب ا٤ٞ٣ت

:  59 اٳٱح 33 األظـاب قٮرة ٰٚ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن ٰٚ دٕة٣ٯ هللا ٱٞٮل ! ا١٣ة٢٦ ا٣عضةب ٬ٮ ٬ؾا.  ا٣نؼه

َ٭ة َٱة)) ٰ   َاٱ  ِج ٢ ا٣٪  ُٝ  َٟ َْزَواِص َٟ  ال  ٤َْٲِ٭٨   ُٱْؽ٩ِٲ٨َ  ا٧ُْ٣ْؤ٦ِِ٪ٲ٨َ  َو٩َِكةءِ  َوَثَ٪ةِد َٟ ۖ   َصَمِثٲِجِ٭٨   ٨٦ِ َٔ ٣ِ ٨َ  َان َاْد٩َٯ َذَٰ ْٚ َؿ ْٕ  ُٱ

َم  ٌٓ  ا٣عضةب نإ ٱٞٮل نا٣ٞؿآ ((ُٱْؤَذْٱ٨َ  َٚ  د١ٮن أن ٨٦ ٱع٧ٲ٭ة قٮف و٬ؾا ٦ٕؿوٚح ٣ض٤ٕ٭ة؛  ٧٤٣ؿأة وً

 و٦ذكةوٱذٰ صؽاً  ص٧ٲ٤ذةن دٮأ٦ةن ػذةنأ ٬٪ةك ٫٩أ ٚؿً٪ة ذاإ  :قؤاالً  أقأ٥١٣ أن أظت . ٧٤٣ٌةٱٞح ًحؿ  َٕ ٦ُ 

 ثعٲر ٰاإلقم٦ ا٣عضةب دؿدؽي إظؽا٧٬ة و٠ة٩خ ا١٣ٮر٩ٲل ٤ٔٯ دثٰ مٮارع ٰٚ دكٲؿان ٠ة٩ذة ا٣ض٧ةل

..  ا٣٘ؿثٲح ا٧٣مثف دؿدؽي األػؿى ا٣ذٮأم واألػخ - وا١٣ٛٲ٨ ا٣ٮص٫ ٔؽا ٦ة – ٦ُ٘ٯ ا٣ضك٥ ٠ة٢٦ ٱ١ٮن

 ا١٣ٮر٩ٲل ٤ٔٯ دثٰ ٦ؽٱ٪ح ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ دكٲؿان ٠م٧٬ة و٠ة٩ذة،  ا٣ٞىٲؿ ا٣ج٪ُةل أو ا٣ٞىٲؿة ا٣ذ٪ٮرة

 أقأ٥١٣ ان رٱؽ.. أ إظؽا٧٬ة ٦ٌةٱٞح وأراد ة٣٪كةءث ا٣ذعؿش ٱؿٱؽ ػكٲف رص٢ ا٣ُؿٱٜ صة٩ت ٤ٔٯ و٠ةن

 ٫٩أ م، أ ٰاإلقم٦ ا٣عضةب دؿدؽي ا٣ذٰ ا٣ٛذةة ٱٌةٱٜ قٮف ٢٬ ٱٌةٱٜ؟ قٮف ا٣ٛذةدٲ٨ يأ  :قؤاالً 
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 ٱٌةٱٜ؟ قٮف ٚذةةٍ  ي؟ أ ا٣ٞىٲؿ وا٣ج٪ُةل ا٣ٞىٲؿة ا٣ذ٪ٮرة ا٣٘ؿثٲح ا٧٣مثف دؿدؽي ا٣ذٰ ا٣ٛذةة قٲٌةٱٜ

 ا٣ج٪ُةل وأ ا٣ٞىٲؿة ا٣ذ٪ٮرة،  ا٣٘ؿثٲح ا٧٣مثف دؿدؽي ا٣ذٰ ا٣ٛذةة قٲؼذةر ٫٩أ ا٣ُجٲٰٕ ٨٦...  ٚذةة؟ أي ...

 ٣ٲعِٛ؛  َض ؿِ ُٚ  ٝؽ ا٣عضةب نأ ٱٞٮل ثعٜ ٚة٣ٞؿآن . اإلصةثح دأدٲٟ ٚكٮف ،1 دؽٔٮ ٠٪خ ٚإن . ا٣ٞىٲؿ

 وا٣نؿٱٕح اإلقمم ٚإن ٚذةةٍ  يأ ثةٗذىةب مؼه يأ ٝةم نإ ذ٣ٟ وثٕؽ . ث٭ة ا٣ذعؿش ٱذ٥ أن ٨٦ ا٧٣ؿأة

 ا٣ٮاظؽ ٝؿن ٰٚ!!!  ا٧٣ٮت ٔٞٮثح : ٱٞٮ٣ٮن قٮف ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ وا٣ٕؽٱؽ ! ا٧٣ٮت ٔٞٮثح ٤ٔٲ٫ ٱٛؿض

ٰ   دٱ٨ٌ  اإلقمم نإ !!؟ وا٣ٕنؿٱ٨  ٝؽ ٩ةوأ ، ا٣ذة٣ٰ ا٣كؤال قأ٣خ ٔ٪ؽ٦ة و١٣٪٪ٰ!  رظ٧ح ثم ومؿٱٕذ٫ ٧٬ض

 ثةٗذىةب أظؽ٥٬ وٝةم ذ٣ٟ ظّؿم ٝؽ هللا أن اٚذؿًٮا ٣٭٥ ٤ٝخ،  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ األمؼةص ٳالف قأ٣ذ٫

ٌِ  وٝؽ ا٣ع١ةم ٨٧ً ٨٦ و٠٪خ ػذٟأ وأ ٦ٟأ  ٲ٫؟؟٤ٔ قذٛؿً٭ة ا٣ذٰ ا٣ٕٞٮثح ٧ٚة أ٦ة٦ٟ ا٧٣٘ذىت ؿَ ُاظ

 !! ا٧٣ٮت ظذٯ دٕؾٱج٫ : ا٣ٞٮل ظؽ إ٣ٯ ا٣جٕي ذ٬ت!!  ثة٧٣ٮت ق٪ٕةٝج٫ ثة٧٣بح ٦بح : ٝة٣ٮا ٤٠٭٥ وؽٝٮ٩ٰ

 أظؽ٥٬ ٠ةن نإ ٦ة، أ ثة٧٣ٮت ٤ٔٲ٫ دع٥١ ٚكٮف ػذٟأ أو زوصذٟ أو أ٦ٟ اٗذىت أظؽ٥٬ ٠ةن نإ

ا٧٣ٕةٱٲؿ  ٬ؾه ٥َ ٣ِ !!!  ٧٬ضٰ ٝة٩ٮن ٩٭ةأ ا٧٣ٮت ٔٞٮثح ٨ٔ دٞٮل ٚكٮف ٗٲؿك مؼٍه  ػخأ وأ مأ اٗذىت

 ٦ذٞؽ٦ح دو٣ح أ٠سؿ ٬ٰ وا٣ذٰ األ٦ؿٱ١ٲح ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت ، أ٦ؿٱ١ة أن د٧٤ٕٮن ٢٬ و ٧٣ةذا؟ ؟ ا٧٣ـدوصح

 دعذٮي ا٣ذٰ ا٣ج٤ؽ ؟! ا٣ٕة٥٣ ٰٚ االٗذىةب ظةالت ٨٦ ٔؽد أ٠جؿ ٤ٔٯ دعذٮي أ٩٭ة د٧٤ٕٮن ٢٬ ، ا٣ٕة٥٣ ٰٚ

 ٱٮم ٢٠ ٚإ٫٩ 1990 ٣ٕةم آي ثٰ فإ وا٣ إلظىةاٲةت ٩كجح وأ٫٩ أ٦ؿٱ١ة ٬ٰ ثة٣ٕة٥٣ اٗذىةب ٩كجح أ٠جؿ ٤ٔٯ

 ٱعى٢ ٱٮم ٢٠ ٚإن 1996 ٔةم ٰٚ ٚإ٫٩ ا٣ٕؽل وزارة إلظىةاٲةت و٩كجحً ،  دعى٢ اٗذىةب ظة٣ح 1756

 دـداد األ٦ؿٱ١ٲٲ٨ أن رث٧ة؛  2713 ا٣ٕؽد وجطأ 1996 ٰٚ 1756 ا٣ٕؽد ٠ةن 1990 ٰٚ اٗذىةب ظة٣ح 2713

 اٗذىةب ظة٣ح ٱٮصؽ زة٩ٲح 32 ٢٠ ٰٚ ٚوإ٫٩ ثة٣عكةب ٧ٝذ٥ ٚإن.  صؿأأ وجعٮاأ ق٪ٲ٨ 6 ػمل ، صؿأد٭٥

 ٰٚ اٗذىةب ظة٣ح 150 ٱٞةرب ٦ة ظؽث ٝؽ كجٞةً ٦ُ ،  و٩ىٙ قةٔح ٦٪ؾ ٬٪ة ٩ع٨ ، د٧٤ٕٮن و٧٠ة!  ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ

 يأ نأ ثعٲر؛  ٲحاإلقم٦ ا٣نؿٱٕح دُجٲٜ د٥ ٣ٮ : ثأ٫٩ قؤاالً  أقأ٥١٣ ٩ةأ !! ٬٪ة دٮاصؽ٩ة وٝخ ػمل ة٦ؿٱ١أ

                                                           
0
ؿًحً  دض٤ٕ٭ة وا٣ذٰ ا٣ٞىٲؿة ا٧٣مثف ٬ؾه ٣َِجَكخ أل٩٭ة ؛ ث٭ة ا٣ذعؿش إ٣ٯ ا٣٪ةس دؽٔٮ   ٤٣ذعؿش ُٔ
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ُ٘  أن ٤ٔٲ٫ ٱضت ا٧٣ؿأة إ٣ٯ ٱ٪ْؿ رص٢ٍ   صك٧٭ة ٱ١ٮن وأن ، ظذنةمثة د٤جف ٱضت وا٧٣ؿأة،  ثىؿه ّي ٱ

 ٔؽامثةإل ٱٕةٝت ا٦ؿأةٍ  يأ ٱ٘ذىت مؼه أي ذ٣ٟ ثٕؽ وأ٫٩،  وا١٣ٛٲ٨ ا٣ٮص٫ ٔؽا ٦ة ثة١٣ة٢٦ ٯُ  َ٘ ٦ُ 

 ٩٭ةأ مأ ظة٣٭ة ٤ٔٯ قذجٞٯ مأ قذؿدٛٓ ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ االٗذىةب ٩كجح ٢٬ : أقأ٥١٣ قٮف ٚأ٩ة (ا٧٣ٮت ٔٞٮثح)

 ٬ؾا.  ا٣٪ذةاش ٤ٔٯ ٱعى٢ قٮف ا٣نؿٱٕح ٜج  َُ ٱُ  ٨٦؛  ٤٧ٰٔ ٝة٩ٮن ٫٩! إ د٪ؼٛي قٮف .. د٪ؼٛي؟ قٮف

 ا٣نؿٱٕح ٜج  َُ ٱُ  ٨٦ ؛ ا٣ٕؿثٲح ٕٮدٱحا٣ك ٰٚ ٬ٰ ا٣ٕة٥٣ دول ٨٦ ي  أ ٰٚ االٗذىةب ٩كت أ٢ٝ ٫٩أ قجت

 ٱذعؽزٮن ٔ٪ؽ٦ة ا٧٣ؿأة نمأ ٨٦ ٱؿٕٚٮن ٩٭٥أ ٱّؽٔٮن ا٣٘ؿثٲح ا٧٣ضذ٧ٕةت،  ا٣٪ذةاش ٤ٔٯ ٱعى٢ قٮف

.  ا٣نؿف وا٩عُةط ا٣ؿوح ٚكةدإ و ا٣ضكؽ قذ٘ملال ةً َٕ ٪  َٞ ٦ُ  م١مً  إال ٣ٲف ٫٩إ .. ا٧٣ؿأة ظؿٱح ٨ٔ

 .. ػ٤ٲ٤ح وص٤ٕٮ٬ة مأ٩٭ة ٨٦ ٤ٮا٤  وٝ ا٣عٞٲٞح ٰٚ و٥٬ ا٧٣ؿأة أنم ٨٦ دؿٚٓ ٩٭ةأ دّؽٰٔ ا٣٘ؿثٲح وا٧٣ضذ٧ٕةت

ٰٝ ا٧٣ذٕح ٨ٔ ا٣جةظسٲ٨ أٱؽي ٰٚ أدوات دؿ  َض و٦ُ ..  ٔنٲٞح  ٨٦ ٤٦ٮ٩ٍح  مةمٍح  وراء ػٛٲحً  ا٣ض٪ف و٦َُكٮ 

 دؿون و٧٠ة!  أ٦٭ةد٭٥ وٱجٲٕٮن ث٪ةد٭٥ ٱجٲٕٮن ا٣٘ؿثٲٲ٨ ٚإن ؛ وا٨ٛ٣ ا٣سٞةٚح ق٥. وثة "ا٣سٞةٚح" و "ا٨ٛ٣"

 ٔؽد ٥٠..  ٩ةرٱحٍ  ٣ؽراصةٍت  ةً إٔم٩ دؿى ٚٞؽ ، ا٦ؿأة دضؽ أن الثؽ اإلٔم٩ةت ٥ْٕ٦ ٰٚ صؽاً  ا٣نةآ ٨٦ ٩٫أ

ُٞ  ا٤٣ٮادٰ ا٣٪كةء  إٔم٩ةت ٨٧ً ا٣ؽراصةت ٨ٔ إٔمنٍ  ٨٧ً ا٧٣ؿأة دؿى ذ٣ٟ و٦ٓ ا٣٪ةرٱح؟ ا٣ؽراصةت ؽنٱ

ُٞ  ا٣٪كةء ٨٦ ٤ٝٲ٤حٌ  ٩كجحٌ  ، ا٣كٲةرات  ػجةريإ د٥ وٝؽ . اإلٔمن ٨٧ً ٦ؿأةً ا دؿى ذ٣ٟ و٦ٓ؛  ا٣كٲةرات نؽَ وٱ

 ، قٲةرات مؿ٠ح ٩٭ةإ دث٤ٲٮ؟ مإ ا٣جٰ قٲةرة دٕؿٚٮن ٢٬ .. دث٤ٲٮ مإ ثٰ و٣ا ٨ٔ ٤٣٘ةٱح ٦ن٭ٮرٍ  إٔمنٍ  ٨ٔ

 ام ثٰ و٣ا أم٩ةت إظؽى ٰٚ ثأ٫٩ أػجؿ٩ٰ ٝؽ أظؽ٥٬ ٚإن؛ وقؿٱٕح صٲؽة ٦ٕؽاد٭ة ألن ٱ٤ٌٛٮ٩٭ة ا٣نجةب

 ا١٧٣ذٮب واإلٔمن (ا٣كجةظح ٦مثف) ا٣ج١ٲ٪ٰ دؿدؽي و٬ٰ ةرةا٣كٲ ٦ٞؽ٦ح ٰٚ دٞٙ ا٦ؿأة ٱٮصؽ دث٤ٲٮ

 وثٲٓ ث٪ةد٭٥ ثجٲٓ ٱٞٮ٦ٮن ٥٬ ا٧٣ؿأة ظؿٱح ق٥.. ٚجة ؟!! ا٣ٛذةة مأ ا٣كٲةرة..  ٨٦؟..  !! (اٳن ٝٲةدد٭ة اػذجؿ)

 ةٱع٧ٲ٭ و١٣٪٫؛  ٧٤٣ؿأة اًُ٭ةدٌ  ٬ٮ ا٣عضةب ٠ةن ٚإن.  وزوصةد٪ة وأ٦٭ةد٪ة ث٪ةد٪ة ٚ٪عت ٩ع٨ ةأ٦ّ ،  أ٦٭ةد٭٥

 ٬ؾه ٠ة٩خ ٚإن ، ا٣ع٧ةٱح ٬ؾه و٩عت االًُ٭ةد ٬ؾا ٩عت ٚ٪ع٨ .. االًُ٭ةد ٬ؾا ٩عت .. إذن ٚ٪ع٨

 ثؽٱ٪٪ة صؽاً  نقٕٲؽو ٚ٪ع٨ ا٣٪ٛف وثٲٓ ا٣ضكؽ ثٲٓ ٨ٔ ٔجةرة ٬ٰ وا٣ذٰ ا٧٣ؿأة حظؿٱ اق٥ دعخ ظؿٱذ٥١
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 دعى٢ األمٲةء ذات ثأن ا٣ٲٮم و٩ؿى.  مأ٩٭ة ٨٦ وٱؿٚٓ ٣ٲع٧ٲ٭ة؛  ا٧٣ؿأة ٤ٔٯ ا٣عضةب َض ؿَ َٚ  ... اإلقمم

 ، ا٣ذعؿر ق٥ثة ا٧٣ؿأة ، وا٣ؿو٦ة٩ٲح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ثة٣عٌةرات ظى٤خ ا٣ذٰ األمٲةء ذات،  ا٣٘ؿثٲح ثة٧٣ضذ٧ٕةت

 ..  ا٣ٞؽٱ٧ح ٤٣ٕىٮر ٱٕٮدون إ٩٭٥ ٱ٤ٕٛٮن؟؟؟ ٦ةذا . ٦ةدؿون و٢٠ ، زٱةءاأل ا٧٣ٮًح ، ا٣عٌةرة ، ا٨ٛ٣

 

 : (ثةظح ا٣ىٲؽ و د٪ةول ا٤٣عٮمإ)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣سة٨٦ 

 ا٤٣عٮم ثذ٪ةول ٧٤٣ك٥٤ اإلقمم ق٧ط ٧٣ةذا ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣سة٨٦ ٣كؤالا

 ٧٤٣ك٥٤ اإلقمم ق٧ط ٧٣ةذا ذنإ ، رظ٧ح ثم ٢ٌٕٚ  ا٣عٲٮا٩ةت ٝذ٢ نأ د٧٤ٕٮن ٧٠ة ؟(ا٣٪جةدٰ ٗٲؿ ا٣ُٕةم)

 ال،  ٩جةدٲةً  ٠ةن وإن ظذٯ صٲؽاً  ٧٤ةً ٦ك ٱ١ٮن أن ٧٤٣ك٥٤ ٱ٨١٧ ، ا٣جؽاٱح ٰٚ ؿأذ٠ُ  أن أود   ا٤٣عٮم؟ ثذ٪ةول

 قجعة٫٩ - هللا نأ ث٧ة ٨١٣؛  ا٤٣عٮم د٪ةول ا٧٣ك٥٤ واصت ٨٦ نأ ٱٞٮل ظؽٱر وأ ا٣ٞؿآن ٰٚ آٱح دٮصؽ

 5 ا٧٣ةاؽة قٮرة ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن ؟! ٩ذ٪ةو٫٣ ال ٧٤ٚةذا ا٤٣عٮم ثذ٪ةول ٣إل٩كةن ق٧ط ٝؽ ا٣ٞؿآن ٰٚ - دٕة٣ٯو

َ٭ة َٱة)) : 1 اٳٱح ٮا آ٦َُ٪ٮا ٱ٨َ ا٣ ؾِ  َاٱ  ُٚ ٮدِ  َاْو ُٞ ُٕ ِظ٤ ْخ  ِثة٣ْ ةِم  َثِ٭ٲ٧َحُ  ٥ُ١َ٣ْ  ا  َٕ ٤َْٲ٥ُ١ْ  ُٱْذ٤َٯ ٦َة ِاال   ااْل٩َْ  ٣عٮم ٨٦ ا٤٠ٮ ((َٔ

:  5 اٳٱح 16 ا٣٪ع٢ قٮرة ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن.  ق٥ثةال اقذ٪سةا٭ة د٥ ٦ة الإ رص٢أ رثٕحاأل ذوات ا٣عٲٮا٩ةت

ةمَ )) َٕ َ٭ة َوااْل٩َْ َٞ ٲَ٭ة ٥ُ١َ٣ْ  َػ٤َ ُٓ  ِدْفءٌ  ِٚ ِٚ :  21 اٳٱح 23 ا٧٣ؤ٦٪ٮن قٮرة ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن. ((َدْة٤ُ٠ُٮنَ  َو٦ِْ٪َ٭ة َو٦ََ٪ة

ٰ ٥ُ١َ٣ْ  َوِان  )) ةِم  ِٚ َٕ ْجَؿةً  ااْل٩َْ ِٕ ٲ٥ُ١ ٣َ ِٞ ْك ة ٩   ٧  ٦ ٰ ٮ٩َِ٭ة ِٚ ُُ ٲَ٭ة َو٥ُ١َ٣ْ  ُث ِٚ  ُٓ ِٚ  ا٣ٞؿآن . ((َدْة٤ُ٠ُٮنَ  َو٦ِْ٪َ٭ة ٠َِسٲَؿةٌ  ٦ََ٪ة

 ا٧٤ٕ٣ٲح قجةباأل ٩٢ع٤   دٔٮ٩ة ؟! ا٧٣ك٥٤ ٱذ٪ةو٣٭ة ال ذنإ ٧٤ٚةذا ، ا٣نؿٔٲح ٮا٩ةتا٣عٲ ٣عٮم ثذ٪ةول ق٧ط

ٰ   ٦ذ١ة٢٦ ٗؾاء ٬ٮ (ا٤٣عٮم) ا٣٪جةدٰ ٗٲؿ ا٣ُٕةم ا٣ٲٮم ٱؼجؿ٩ة ا٥٤ٕ٣:  ا٤٣عٮم ٣ذ٪ةول وا٧٣٪ُٞٲح  وٗ٪

 صك٥ ةٱى٪ٕ٭ ال أ٦ٲ٪ٲح أظ٧ةض ز٧ة٩ٲح ٬٪ة٣ٟ .. األ٦ٲ٪ٲح األظ٧ةض إ٣ٯ ٱعذةج وا٣ضك٥،  ثة٣جؿودٲ٨

 ا٤٣عٮم ٰٚ ٍٚٞ . األقةقٲح األ٦ٲ٪ٲح ثةألظ٧ةض ٕؿفودُ  ا٣ؼةرصٲح ثة٣ذ٘ؾٱح ُٕٯدُ  أن وٱضت اإل٩كةن

 ٱٮصؽ وال،  ا٧٣ذ١ة٢٦ ثة٣جؿودٲ٨ ٯك٧  دُ  ا٤٣عٮم ٣ؾ٣ٟ؛  قةقٲحاأل األ٦ٲ٪ٲح أظ٧ةض ا٣س٧ة٩ٲح ٬ؾه ٢٠ دضؽ
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 ٗؾاء و٬ٰ ثٰ ٚٲذة٦ٲ٨ و ثة٣٪ٲةقٲ٨ ٗ٪ٲح ا٤٣عٮم ٦ـٱؽاً .  األقةقٲح األ٦ٲ٪ٲح األظ٧ةض ٢٠ ث٫ ٩جةدٰ ٗؾاء

 ، ا٣٭٪ٮد ا٤٣عٮم؟ ٱأ٤٠ٮن ا٧٣ك٧٤ٮن ٧٣ةذا ٱٞٮ٣ٮن - ا٣٭٪ؽوقٲٲ٨ ػةوحً  - ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ ا٣ٕؽد وعٰ

 ١٦ةن أي إ٣ٯ دؾ٬ت .. ا٣ٕة٥٣ ق١ةن ٨٦ %20 ا٣٭٪ؽ ... ا٣ٕة٥٣ أ٩عةء ٰٚ ٮصٮدون٦ ٚ٭٥ ا٣٭٪ؽ إ٣ٯ ًةٚحثةإل

ٌٓ  قؤاٌل  أوجط ٣ؾ٣ٟ!  ة  ٬٪ؽٱ ٬٪ةك دضؽ ، دثٰ ، ٧٣ذعؽةا ا١٤٧٧٣ح ، ٠٪ؽا ٦ؿٱ١ةأ ، ا٣ٕة٥٣ ٰٚ  ا٣ٕة٥٣ ظٮل مةا

 ا٣٪جةدةت دأ٢٠ وا٣ذٰ وا٣ؼؿاف ، األٗ٪ةم ، ا٣جٞؿ ا٣ٕنجٲح ا٣عٲٮا٩ةت أق٪ةن ٥َٞ ظ٤٤خ إذا : ٣٭٥ أٝٮل.. 

 ٥َٞ ظ٤٤٪ة وإذا،  ا٣ٕنجٲح األق٪ةن ٥َٞ ودك٧ٯ ٦كُعح أق٪ةن ٣ؽٱ٭ة ٚإن أق٪ة٩٭ة ٥َٞ رأٱخ إذا..  ٍٚٞ

 أق٪ةن ٥َٞ ٣ؽٱ٭ة (٩ٲةبأ) حجَ ث  ؽَ ٦ُ  ق٪ةنأ ٥َٞ ٣ؽٱ٭ة ٩ضؽ ، ٚ٭ؽ ،٧٩ؿ ، أقؽ ا٤٣عٮم آ٤٠ح ا٣عٲٮا٩ةت أق٪ةن

 ٠ةن إذا ! ٩ةثٲح ػؿىوأ ٦كُعح ق٪ةنأ قذضؽ؛  اإل٩كةن أق٪ةن د١ٮٱ٨ والظْخ ٧٤٣ؿآة ٩ْؿت إذا .. ٩ةثٲح

 ا٤٣عٮم؟ آ٤٠ح ق٪ةنأ .. ٩ةثٲح ةً أق٪ة٩ ٪ة٦٪ع ٧٣ةذا ٍٚٞ ا٣٪جةدةت ٩ذ٪ةول أن ٱؿٱؽ٩ة - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا

 ، ا٣جٞؿ ا٣ٕنجٲح ٤٣عٲٮا٩ةت ا٣٭٧ٌٰ ا٣ض٭ةز ظ٤٤٪ة إذا ؛ ذ٣ٟ ٨٦ أ٠سؿ!  ثة٣ُجٓ ا٤٣عٮم ٣٪ذ٪ةول ؟مٰءٍ  ألي

 ذاوإ . ذ٣ٟ ٥ٌ٬ دكذُٲٓ ٨٣ ٚإ٩٭ة ا٤٣عٮم د٪ةو٣خ وإذا ا٣٪جةدةت ٥ٌ٬ ٍٚٞ دكذُٲٓ ، ا٣ؼؿاف ، ا٣٘٪٥

 وال ا٤٣عٮم ٥ٌ٬ ٍٚٞ ٱ١٧٪٭ة،  قؽ، األ ا٣ٛ٭ؽ ، ا٣٪٧ؿ ، ا٤٣عٮم آ٤٠ح ت٤٣عٲٮا٩ة ا٣٭٧ٌٰ ا٣ض٭ةز ٤٤خوظ

 ٠ةن إذا . ا٤٣عٮم ٠ؾ٣ٟ و ا٣٪جةدٰ ا٣ُٕةم ٥ٌ٬ ٱ١٧٪٫ ٩كةن٣إل ا٣٭٧ٌٰ ا٣ض٭ةز ٨١٣ . ا٣٪جةدةت ٥ٌ٬ ٱ١٧٪٭ة

 ذٯظ ٥ٌ٬ ٱ١٧٪٫ ٧ٌ٬ٲةً  ص٭ةزاً  أُٔة٩ة ٧٣ةذا؛  ا٣٪جةدةت ٩ذ٪ةول أن ٍٚٞ ٱؿٱؽ٩ة - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا

 ٩جةدٰ َٕةم ٣٪ذ٪ةول ٤ٗٲْح أ٦ٕةء و٠ؾ٣ٟ دٝٲٞح أ٦ٕةء ٣ؽٱ٪ة . ا٤٣عٮم د٪ةول ا٣ُجٲٰٕ ٨٦ ٫٩ٚإ ٣ؾا ا٤٣عٮم؟

 ٨٦ وا٣ٕؽٱؽ.  ز٪ٲ٨اإل ٠ِم ٩أ٢٠ ٩ع٨ ، ٍٚٞ ٣عٮم آ٤٠ٰ وال ، ٍٚٞ ٩جةدةت آ٤٠ٰ ٣ك٪ة ٩ع٨،  ٣عٮم و

 ا٣٪ىٮص ٝؿأت إذا ؛ ا٤٣عٮم ٪ةولد اإل٩كةن ٤ٔٯ مؿ  َع دُ  ا٣٭٪ؽوقٲح أن و٬ٮ ٚ٭٥ قٮء ٣ؽٱ٭٥ ا٣٭٪ؽوقٲٲ٨

 ٝؿأت إذا.  "ا٤٣عٮم د٪ةو٣ٮا ٱٞٮل قٲضةس" : دٞٮل أ٦ة٨٠ ٔؽة وٰٚ ا٣٪ىٮص ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٰٚ ا٣٭٪ؽوقٲح

 صٲؽ ٚ٭ؾا أ٤٠٭ة ا٧٣ك٧ٮح األمٲةء ٣عٮم أ٢٠ إذا ٳ٢٠ا أ٫٩" : دٞٮل 30 اٳٱح ا٣ؼة٦ف ا٣ضـء ق٧ؿدٰ ٦ة٩ٮ

 5 ا٣ضـء ٦ة٩ٮق٧ؿدٰ دٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة . "دؤ٢٠ وأػؿى ٣ذأ٢٠ ا٣جٕي ػ٤ٜ هللا ألن ؛ ٱٮم ثٕؽ ةً ٱٮ٦ ٤٧ٔ٭ة ٣ٮ ظذٯ
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 ٦ة٩ٮق٧ؿدٰ ٰٚ ذ٠ؿ وٝؽ . "اٳ٣٭ح ٝة٩ٮن إ٫٩ ذ٩جةً  ٣ٲف ا٣ذٌعٲح از٪ةء ا٤٣عٮم أ٢٠ أن":  دٞٮل 31 اٳٱح

 . "ٝذ٢ جؿٕذَ الٱُ  ٤٣ذٌعٲح ا٣عٲٮا٩ةت ٝذ٢ ٣ؾا ٤٣ذٌعٲح ظٲٮا٩ةت ػ٤ٜ هللا إن":  40 - 39 اٳٱح 5 ا٣ضـء

 األخ ا٣ؼة٦ف خاأل ثة٩ؽاٚةس ثو ٦ةٱذ٤ٕٜ 88 ا٣ضـء ثةرف أ٩ٮقةق٪ة ٦٭ةثة٬ةرات دٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة!  ٬ؾا ٨٦ أ٠سؿ

 ٬ٮ ٦ة : ث٭ٲن٧ة قأل ف٣ألقم (ٱٞ٪ة ثٮصة) وا٣ذٮصٲ٫ ٤٣ٕجةدة ٤٧ٔ٭٥ أز٪ةء ث٭ٲن٧ة قأل ٱٮًٲنذٲؿا اال٠جؿ

 و ا٣ٕنت أُٲخ ذاإ : رد ث٭ٲن٧ة؟  قمفاأل ٔ٪ة ٱؿًٯ ظذٯ ث٫ ا٣ذٌعٲح ٤ٔٲ٪ة ٱضت ا٣ؾي ا٣ُٕةم

 ذا، إ ٣ن٭ؿٱ٨ قٲؿًٮا ا٣ك٧ٟ ُٔٲذ٭٥أ ذا، إ م٭ؿ ٧٣ؽة قمفاأل قٲؿًٯ ا٣ؼٌؿاوات و ا٣٪جةدةت

 ُٔٲذ٭٥أ ذاإ ، م٭ؿأ رثٕحأ ٧٣ؽة قٲؿًٮا ر٩تاأل ُٔٲذ٭٥أ ذا، إ م٭ؿأ زمزح ٧٣ؽة قٲؿًٮا ا٤٣ع٥ ُٔٲذ٭٥أ

 ا٣ُٲٮر ُٔٲذ٭٥أ ذاإ ، م٭ؿأ ٣كذح قٲؿًٮا ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ُٔٲذ٭٥أ ذا، إ م٭ؿأ ٣ؼ٧كح قٲؿًٮا ا٣ؼؿاف

 ُٔٲذ٭٥أ ذاإ دكذ٧ؿ وا٣ٞةا٧ح... م٭ؿأ ٣س٧ة٩ٲح قٲؿًٮا ا٣٘ـالن ُٔٲذ٭٥أ ذاأ ، م٭ؿأ ٣كجٕح قٲؿًٮا

 ٬ؾا!! ..  ٠ة٤٦حٍ  ٣ك٪ٍح  قمفاأل قٲؿًٯ ا٣جٞؿ ٣ع٥ ُٔٲذ٭٥أ ذا، إ م٭ؿاً  ٔنؿ ظؽأل ٚكٲؿًٮا ا٣ضة٦ٮس

 أو ٢٤٠ ثم) قذٛةًحثة قٲؿًٮا ٚ٪ةأقم ظ٧ؿاأل فا٣ؼؿا ٣ع٥ أو ا٣ٞؿن وظٲؽ ٣ع٥ إُٔٲخ وإذا ا٣جٞؿ ٣ع٥

 ا٣٪ىٮص ٝؿأت إذا ذن، إ ا٣ٞةا٧ح ٰٚ مئ ٢٠ ،ر٩تأ ،٣ع٥ ،ق٧ٟ ،ػٌؿاوات !! ... دؼٲ٢ ٠جٲؿة ٝةا٧ح (٢٤٦

 ث٘ٲؿ ٱذأزؿون نا٣٭٪ؽوقٲٮ أوجط ٔ٪ؽ٦ة الظٜ وٍٝخ  ٰٚ.  ا٤٣عٮم ثذ٪ةول ق٧عخ ٝؽ ٚإ٩٭ة؛  ا٣٭٪ؽوقٲح

 ا٣٭٪ؽوقٲٲ٨ ص٧ٲٓ نأ ر٥ٗ؛  ٩جةدٲةً  ا٣ؽٱ٨ ص٢ٕ ٱعةو٣ٮا و ٣ٮادعٮّ  ، كٛذ٭٤ٚ٥ أػؾ وٱعةو٣ٮا.. ا٣٭٪ؽوقٲٲ٨

 ٝذ٢ أن : ٤ٔٲ٪ة ونٱؿد   ٩جةدٲٲ٨؟ ٩ذ٥أ ٧٣ةذا:  ا٣٪ةس ٬ؤالء دكأل ٔ٪ؽ٦ة،  ٔةدةً ..  ٩جةدٲٲ٨ ٗٲؿ ٱ١ٮ٩ٮا ٥٣

 ٣نؼها ٠ةن إذا؛  ٦ٕٟ دٜٛأ أ٩ة:  ٫٣ ٚأٝٮل،  ػُٲبح ا٣عٲح ا٧٣ؼ٤ٮٝةت ٝذ٢ ألن..  ػُٲبح ا٣عٲٮا٩ةت

 ظذٯ ثأ٫٩ ا٣ٲٮم ٱؼجؿ٩ة ا٥٤ٕ٣..  ٦ٕٟ دٜٛأ ٚأ٩ة ، ا٣عٲح ا٧٣ؼ٤ٮٝةت ٝذ٢ دون ٨٦ ٱٕٲل أن ٱكذُٲٓ

 ػذ٤ٙا ا٧٣٪ُٜ اٳن .. ظٲةة ٣ؽٱ٭ة وا٣٪جةدةت ا٣ؼٌؿاوات أن ٱٕؿٚٮن ال قةثٞةً  ا٣٪ةس!  ظٲةة ٣ؽٱ٭ة ا٣٪جةدةت

 ا٣عٲٮا٩ةت ٝذ٢ ٣ؾا ثةأل٥٣ دنٕؿ ال ا٣٪جةدةت ٣٨١؛  ظٲةة ٣٭ة ا٣٪جةدةت أن و٩ؽرك ٩ٛ٭٥ ٩ع٨..  ال .. ال:  ٱٞٮ٣ٮن !

؛  ثةأل٥٣ دنٕؿ ا٣٪جةدةت ظذٯ أن ٦ٕؿٚح إ٣ٯ ٢ودٮو   دٞؽم ٝؽ ا٥٤ٕ٣ اٳن!!  ا٣٪جةدةت ثٞذ٢ ٦ٞةر٩حً  ذ٩جةً  أ٠جؿ



نبيك  ذاكر الدكحور يلقيهب عبهة هحبضرة:  اإلسالم" عن خبطئة هفبهين"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
33 

 

 ١٣٪٭ة ، ٤٣٘ةٱح ٦ذُٮر ٩ْةم ٣ؽٱ٭ة ٣ٲكخ،  ثةأل٥٣ دنٕؿ ا٣٪جةدةت ظذٯ و٨١٣ ا٣٪جةدةت ث١ةء ال٩ك٧ٓ ٩٪ةأ ر٥ٗ

 ٓك٧َ ٱُ  أن ُٱ٨١٧ ا٣٪جةت ث١ةء ص٢ٕ ةً ػذؿأا ٢٧ٔ ٦ـارٔةً  أنّ  ، أ٦ؿٱ١ة ٰٚ يَ ُاصؿِ  ثعر ٬٪ة٣ٟ . ٥٣ثةأل دنٕؿ

 20.000 إ٣ٯ دٱكج٢ ٔنؿٱ٨ ثٲ٨ ا٣ٮإٝح ا٣ذؿددات ق٧ةع ٍٚٞ دكذُٲٓ ا٣جنؿٱح األذن ألن؛  اإل٩كةن نذُ ثوة  

 ٦س٢.  ق٧ة٫ٔ دكذُٲٓ ال ٣جنؿٱحا األذن ،أ٠سؿ أو أ٢ٝ مئ أي (ث/د 20.000 - ث/د 20 يأ) ا٣سة٩ٲح ٰٚ دٱكج٢

 ا١٣مب ٱكج٢ ،د 20 ٨٦ أ٠سؿ أل٩٭ة ق٧ةٔ٭ة أقذُٲٓ قؿٔخأ إذا ،ق٧ةٔ٭ة ٱ١٧٪٪ٰ ال ٱكج٢د 20 ٨٦ أ٢ٝ 1 ٬ؾا

 - 20 ثٲ٨ ا٣ذؿدد ا٣ىةٚؿة دٮص٫ ا٣ىة٦ذح ا٤١٣ت ثىةٚؿات ق٧ٕذ٥ رث٧ة ث/د40.000 ٣عؽ دك٧ٓ أن دكذُٲٓ

 الٱك٫ٕ٧ ا٣٪جةت ث١ةء و٣٭ؾا؛  ٣ىةظج٫ وٱأدٰ ٱك٧ٕ٭ة ٤١٣تا و٨١٣ ق٧ةٔ٭ة الٱ١٧٪٫ اإل٩كةن ث/د أ٣ٙ 40

 ٱجؽأ ٧٤٣ةء ا٣٪جةت ٱعذةج ٔ٪ؽ٦ة ، اػذؿأةً  اػذؿع ةً ٔـارٍ ٦ُ  أنّ  ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ يَ ُاصؿِ  ا٣ؾي ا٣جعر . اإل٩كةن

 ا٣٪جةدةت ظذٯ ٱٞٮل ا٣ٲٮم ا٥٤ٕ٣..  ٦ك٧ٮٍٔح  دؿدداٍت  إ٣ٯ ا٣ج١ةء دؿددات لٱعٮ   االػذؿاع ٬ؾا ، ثة٣ج١ةء

 ٣ؽٱ٭ة ا٣٪جةدةت؛  ٦ٕٟ أدٜٛ ذا٠ؿ أخ ظك٪ةً :  وٱٞٮ٣ٮن ٦ٰٕ ٱذضةد٣ٮا ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ اٳن ٣ؾا؛  ةأل٥٣ث دنٕؿ

 ظٮاس ػ٧كح ٣ؽٱ٭ة ا٣عٲٮا٩ةت ؛ ثة٣عٲٮا٩ةت ٦ٞةر٩حً  ذٲ٨ثعةّق  أ٢ٝ ا٣٪جةدةت ٨١٣؛  ثةأل٥٣ ودنٕؿ ظٲةة

 مزحز ٣ؽٱ٫ ا٣٪جةت - ٪ٞةشا٣ ٣٘ؿض - ٥١ٕ٦ وأدٜٛ ٦ٮاٜٚ أ٩ة ، أٝٮل ٣ؾا!  ظٮاس زمزح ٣ؽٱ٭ة وا٣٪جةدةت

 مؼىةً  وصةء وأث٥١ أو٥ و٣ؽ أخ ٣ٟ أنّ  ٩ٛؿض : قؤاالً  أقأ٣٭٥..  ظٮاس ػ٧كح ٣ؽٱ٫ وا٣عٲٮان ظٮاس

 ٗٲؿه ٨٦ ثعةقذٲ٨ ٢ٝأ أػةك ألن؛  أ٢ٝ ٔٞٮثح ا٣ضة٩ٰ ٱُٰٕ أن ٣ذؼجؿه ٤٣ٞةًٰ قذؾ٬ت ٢٬ ٚٞذ٫٤ ،٦ة

 أن ٱكذُٲٓ ال ثؿيء أػٰ ألن؛  ٕٞٮثحا٣ ًٕٙ ا٧٣ضؿم ٱُٰٕ أن وأػجؿه ٤٣ٞةًٰ أذ٬ت ا٣ٮاٝٓ ٰٚ !!؟

 ال اإلقمم؟!!  ٔٞٮثح أ٢ٝ ذنإ ثعةقذٲ٨ أ٢ٝ ثٞٮل ا٧٣٪ُٜ أٱ٨..  ٕٛةً ًِ  ا٣ٕٞةب أ٫ُٔ .. ٱذ٥٤١ أن وال ٱك٧ٓ

ة ٤ُ٠ُٮا)):  168 اٳٱح 2 ا٣جٞؿة قٮرة ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن؛  ثعةّقذٲ٨ أ٢ٝ أو ظةّقذٲ٨ أ٠سؿ ٱ٢٧ٕ  ٧٦ِ ٰ  ااْلَْرِض  ِٚ

جً  َظَماًل  ٲ   ٗٲؿ ٱؼه ٚٲ٧ة .. أ٫٤٠ ١٧٨ِ ٱُ  ث٫ و٦ك٧ٮٌح  َٲٌت  و ظمٌل  ٬ٮ ٦ة،  ث٫ ا٧٣ك٧ٮح و ا٣ُٲت ٤٠ٮا ((ةََ

 ٧٠ة ، "ظٲٮان يأ دٞذ٢ ال نأ ٱضت"..  ظك٪ةً  .. ٤ٔٯ ٦ٕ٭٥ ادٛٞخ ذاإ ، ا٤٣عٮم أ٢٠ ًؽ ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨

                                                           

 ظّؿك ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٱؽه أل٤ٔٯ و ألق٢ٛ 1
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 ٬٪ة٣ٟ ٱ١ٮن قٮف ةتا٣عٲٮا٩ أ٢٠ ٨ٔ دٮٝٛ٪ة إن ؛ ٠جٲؿةٍ  ثكؿٍٔح  د٪٧ٮ ا٧٣ٮامٰ ٠سةٚح أنّ  د٧٤ٕٮن

 ٠ؾ٣ٟ وا٣ىٲ٨ ا٣٭٪ؽ ، ا٣ؽول ثٕي ٰٚ ٔة٣ٲح ق١ة٩ٲح ٠سةٚح ٣ؽٱ٪ة اٳن ٦سمً  ! ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ٧٤٣ٮامٰ إ٠ذْةظ

 وؽٝٮ٩ٰ،  ٦ن٤١ح ٣ؽي ٤ٚٲكخ ، ا٤٣عٮم ٱأ٤٠ٮا ٥٣ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ إذا ،مؼىٲةً  .. ا٧٣ٮامٰ إ٠ذْةظ ٦ن٤١ح

 وا٣جٞؿ ا٣ٌأن ٣ع٥ قٕؿ رث٧ة ا٤٣عٮم ثذ٪ةول ٤٠٭٥ واثؽأ اذا ا٣٭٪ؽ ٰٚ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ أل٫٩ ٦ن٤١ح ٣ؽي ٣ٲكخ

 ٦ة مؼٌه  إذا ٨١٣.  ٦ن٤١ح ٣ؽي ٣ٲكخ ، ا٤٣عٮم ٱذ٪ةو٣ٮا ٥٣ إذا ٦ن٤١ح دٮصؽ ال ، ٣ٰ ثة٣٪كجح ٣ؾا ! ٱؿدٛٓ

 .. ا٧٣٪ُٰٞ ا٣ذٮًٲط ٬ؾا ٢٠ ُٰٔا   وٝذ٭ة ، وذ٩ٌت  ظؿامٌ  ا٤٣عٮم أ٢٠ أن ٣ٰ ٝةل

 

 : (حذثط ا٣عٲٮا٩ةت ثم رظ٧)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ذةقٓ 

 ا٤٣عٮم ا٧٣ك٧٤ٮن ٱأ٢٠ نأ ٧٩ة٩ٓ ال إ٩٪ة ٨ا٧٣ك٧٤ٲ ٗٲؿ ٱٞٮل:  ٬ٮ مٲٮٔةً  ٠سؿاأل األقب٤ح ٨٦ ا٣ذةقٓ ا٣كؤال

 وٝذ٫٤ ا٣عٲٮان ثذٕؾٱت دٞٮم ا٣ؾثط أز٪ةء ؟ رظ٧ح أي ثم ا٣عٲٮان ثؾثط ا٧٣ك٧٤ٮن ٱٞٮم ٧٣ةذا و٨١٣؛ 

 ٣ؽٱ٪ة ٱٮصؽ ا٣٭٪ؽ وٰٚ - وقٲؼٰ ك٦٥٤ ثٲ٨ صؽال ٬٪ة٣ٟ ٠ةن!  رظ٧ح ثم ٩ةٌس ا   أ٩ذ٥ ، يودؿو   ثجٍءٍ 

 ، ا٣عٲٮان دٕؾثٮن ٧٣ةذا ؛ ُٔٙ وال رظ٧ح ٔ٪ؽ٥٠ ٣ٲف ا٧٣ك٧٤ٮن أ٩ذ٥ ٱٞٮل، ا٣كٲؼٰ ١ٚةن - ا٣كٲغ

 ٨٦ ا٣عٲٮان د٭ةص٧ٮن ! ةء٪َ جَ ُص  ا٣كٲؼٲٮن أ٩ذ٥ : ٝةامً  ا٧٣ك٥٤ ٤ٔٲ٫ ٚؿدّ  !  ٝذ٫٤ واظؽةٍ  ثىٍٕٞح  ثإ١٦ة٥١٩

 ٤٣ؾثٲعح ٪ةأداا ٰٚ ا٣كجت ٣ٲكخ و٬ٰ ٬ٮ ، ظ٧١ذ٫ ٬ؾه ! األ٦ةم ٨٦ ٩٭ةص٫٧؛  ٚنضٕةن ٩ع٨ أ٦ة ، ا٣ؼ٤ٙ

 د٭ةص٧ٮن ٚضج٪ةء أ٩ذ٥ ةأ٦ّ ،  ٦ةماأل ٨٦ ٩٭ةص٥ مضٕةن ثأ٩٪ة ٚؿد ؛ ث٫ ٱضةدل ٦ة ٣ؽٱ٫ ٣ٲف ، ظ٧١ذ٫ ٬ؾه.. 

 ٲحاإلقم٦ ثة٣ُؿٱٞح ٩ؾثط ٧٣ةذا..  ٬ٮ ٤٣ؾثٲعح ٪ةألداا ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣٪ُٰٞ ا٣عٞٲٰٞ ا٣كجت ، اٳن . ا٣ؼ٤ٙ ٨٦

 ٣ذؼٛٲٙ ؛ قؿٱٕح د١ٮن أن وٱضت صؽاً  ظةدةً  ا٣ك١ٲ٨ د١ٮن أن ٱضت ٤٣ؾثط ٲحاإلقم٦ ا٣ُؿٱٞح ٰٚ..؟ 

 ُٝٓ دون ، وا٣ع٪ضؿة ا٣ؽ٦ٮٱح ؤٲحواأل ا٣٭ٮااٲح ا٣ٞىجح ثُٞٓ ٩ٞٮم ٚإ٩٪ة:  زة٩ٲةً .  ا٣عٲٮان ٨ٔ األ٥٣

 ق١ذح ٚذعؽث ، ُدُٞٓ ؽٝ ثة٤ٞ٣ت ا٧٣ؿدجُح األٔىةب ٚإن،  ا٣نٮ٠ٰ ا٣عج٢ دٌؿر إذا أل٫٩؛  ا٣نٮ٠ٰ ا٣عج٢
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 ، ا٣ؽ٦ٮٱح ؤٲحواأل ا٣٭ٮااٲح وا٣ٞىجح ا٣ع٪ضؿة ٩ُٞٓ . ا٣نٮ٠ٰ ا٣عج٢ ُٝٓ ٱضت ال ا٣كجت ٣٭ؾا ؛ ٤ٝجٲح

 ا٥٤ٕ٣ وٱؼجؿ٩ة . صك٫٧ ٨٦ ٱؼؿج ا٣عٲٮان ٰٚ ا٣ؽم أ٤ٗت ٚإن ، ا٤ٞ٣ت ٩جي ٔ٪ؽ أل٫٩؛  ٱ٪جي ا٤ٞ٣ت و٩ؽع

 ثة٣ؼؿوج ٤٣ؽم ٩ك٧ط ٔ٪ؽ٦ة ٣ؾا ؛ وا٣ك٧ٮم وا٣ج١ذٲؿٱة ٤٣ضؿازٲ٥ صؽاً  صٲؽٌ  ٦كذٮدعٌ  ٬ٮ ا٣ؽم ثأن ، ا٣عؽٱر

 ٨٦ وا٣ك٧ٮم وا٣ج١ذٲؿٱة ا٣ضؿازٲ٥ ـٱ٩٢ُ  ، ا٣عٲٮان ؿ٭  َُ ٩ُ  ٩ع٨ ذ٣ٟ؟ ٢ٕٛ٩ ٧٤ٚةذا ، ا٣عٲٮان صك٥ ٨٦

 ٱجٞٯ ، ٲحاإلقم٦ ا٣ُؿٱٞح ٤ٔٯ ا٧٣ؾثٮح ا٣عٲٮان ٚإن : ذ٣ٟ إ٣ٯ إًةٚحً  ..!  ٩ْةٚحً  ٠سؿأ إ٩٭ة،  صك٫٧

 ٣ٛذؿةٍ  َةزصةً  ٚٲجٞٯ ، أ٢ٝ ا٣عٲٮان ٰٚ ا٣ؽم ٩كجح ألن؛  ىٕٮقوا٧٣ ثة٣عٲٮان ٦ٞةر٩حً  ، أَٮل ٣ٛذؿةٍ  َةزصةً 

 ٚإن ، ٤٣ؾثط ٲحاإلقم٦ ا٣ُؿٱٞح ٰٚ أن ٱْ٪ٮن ٚ٭٥ ؛ ٚ٭٥ قٮء ٤٣٪ةس ٚإن ذ٣ٟ : إ٣ٯ إًةٚح و.  أَٮل

 ، ا٣٭ٮااٲح ا٣ٞىجحو ا٣ع٤ٜ ٩ُٞٓ ٔ٪ؽ٦ة ٩ؾثط .. ٔ٪ؽ٦ة أ٩٪ة ، ا٣عؽٱر ا٥٤ٕ٣ وٱؼجؿ٩ة . ٦ذأ٧٣ةً  ٱ٧ٮت ا٣عٲٮان

َُ  ثة٣ؽ٦ةغ ٢ُ ٮَو ٱُ  ا٣ؾي ا٣ٕىت ٚإن ، ا٣ؽ٦ٮٱح ؤٲحواأل  ٣ؾا ثةأل٥٣ . ا٣نٕٮر ٨ٔ ا٧٣كؤول و٬ٮ؛  أٱٌةً  ُٓٱٞ

 ٱ٧ٮت ٗة٣جةً  ا٣عٲٮان ٚإن ؛ ا٣ىٕٜ ١ٔف ٤ٔٯ ٍح ق٧٤ٲّ  ثُؿٱٍٞح  ٱ٧ٮت و١٣٪٫ ،٦ُذأ٧٣ةً  ٱ٧ٮت ال ا٣عٲٮان ٚإن

 ا٣عٲٮان ٱٞٮم...  حً ق٧٤ٲّ  ٦ٲذحً  ٱ٧ٮت وا٣عٲٮان ٍح ق٧٤ٲّ  أل٠سؿا ٬ٰ ٲحاإلقم٦ ا٣ُؿٱٞح ٚإن ٣ؾا قةٔةٍت  ثٕؽ

 ٣ؼؿوج و٬ؾا ود٪جكٍ د٪ٞجي ا٣ٌٕمت أنّ  ثكجت ٬ٮ إ٧٩ة األ٥٣ ؛ ثكجت ٣ٲف ٬ؾا و٨١٣ ، وا٣ؿ٢٠ ثة٣ؿٚف

 ٰٚ ٲحاإلقم٦ ا٣ُؿٱٞح ٚإن ٣ؾا .. األ٥٣ ثكجت و٣ٲف ؛ ا٣ؽم ٣ؼؿوج ا٣عٲٮان ٱؿٚف..  ا٣ضك٥ ٨٦ ا٣ؽم

 . . ا٣ٞذ٢ ٰٚ إ٩كة٩ٲحً  واأل٠سؿ وعٲة   ٢ٌاألٚ ٬ٰ ، ا٣ؾثط

 

 : (ا٣ذىؿٚةت ا٣ٮظنٲح ٩ذٲضًح أل٢٠ ا٤٣عٮم)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ٕةمؿ 

 ٗٲؿ ٨٦ ا١٣سٲؿ ثأن ٬ٮ اإلقمم ٨ٔ ٚ٭٧٭ة ا٧ُ٣كةء األ٦ٮر أو مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣ٕةمؿ ا٣كؤال

!  ومؿقح وظنٲح َؿٱٞح ٦س٤٭٥ ودذىؿٚٮن ، ا٣عٲٮا٩ةت دأ٤٠ٮن ا٧٣ك٧٤ٮن أٱ٭ة أ٩ذ٥:  ٱٞٮ٣ٮن ا٧٣ك٧٤ٲ٨

ّٰ  وٱضت. ومؿقحٍ  وظنٲٍح  ثُؿٱٞحٍ  ٠ة٣عٲٮا٩ةت ودذىؿٚٮن ، ا٤٣عٮم دأ٤٠ٮن ك٧٤ٮن٧ا٣ أٱ٭ة أ٩ذ٥  نأ ٤ٔ
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 ، ق٤ٮ٠ٟ ٤ٔٯ ؿٱؤز   دأ٫٤٠ ٦ة ثأنّ  ؛ أواٚٞ٭٥ وأ٩ة دىؿٚةدٟ ٤ٔٯ ؿٱؤز   دأ٫٤٠ ٦ة ثأن ا٥٤ٕ٣ ؼجؿ٩ةٱُ  ! واٚٞ٭٥أ

 وا٣ٛ٭ٮد، ٠ة٣٪٧ٮر، وا٣نؿقح ا٧٣ذٮظنح ا٣عٲٮا٩ةت أ٢٠ - ٨ك٧٤ٲا٧٣ ٩ع٨ - ٤ٔٲ٪ة مَ ُظؿ   ا٣كجت و٣٭ؾا

 أل٩٪ة وا٣ؼؿاف ؛ وا٧٣ةٔـ، ٠ة٣جٞؿ، ٍٚٞ ا٧٣كة٧٣ح ا٣عٲٮا٩ةت أ٢٠ ٣٪ة ٦ك٧ٮٌح  .. ٦ٛذؿقحٌ  ٬ٰ وا٣ذٰ واألقٮد

 ٱٞٮل ا٧٣ةمٲح ؛ ٍٚٞ ا٧٣كة٧٣ح ا٣عٲٮا٩ةت أ٢٠ ٣٪ة ٦ك٧ٮٌح  1ا٧٣كة٧٣ح ا٣عٲٮا٩ةت ٨٦ ٤٠٭ة،  ٤٣كمم ٮنعج  ٦ُ 

ُؿوِف  َٱْة٦ُُؿ٥٬ُ)):  157 اٳٱح 7 ا٣كٮرة األٔؿاف، قٮرة ٰٚ ٣ٞؿآنا ْٕ ٨ِ  َوَٱْ٪َ٭ة٥٬ُْ  ِثة٧َ٣ْ  ٣َُ٭٥ُ  َوُٱِع٢   ا٧ُ٣ْ٪١َؿِ  َٔ

َجةِت  ٲ   ُ مُ  ا٣ ٤َْٲِ٭٥ُ  َوُٱَعؿ   آَدة٥ُ٠ُ  َو٦َة)):  7 اٳٱح 59 ا٣كٮرة ، ا٣عنؿ قٮرة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح هللا وٱٕٲؽ ((ا٣َْؼَجةِاَر  َٔ

ُقٮُل ا٣ ْ٪٫ُ  ٩ََ٭ة٥ُ٠ْ  َو٦َة ُؼُؾوهُ َٚ  ؿ  ة٩َذُ٭ٮا َٔ .  ٔ٪٫ ٩جذٕؽ ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ ، ورقٮ٫٣ هللا ٫٦ظؿ   ٦ة ٢  ١ُٚ  ٣ؾا ((َٚ

 ٬ؾه ٦س٢ دعؿٱ٥ ٨ٔ دذعؽث وا٣ذٰ ، ٦ةص٫ واث٨ و٦ك٥٤ ا٣جؼةري ٰٚ األظةدٱر ٨٦ ا١٣سٲؿ و٬٪ةك

: ر٥ٝ ا٣عؽٱر ٣ؾثةاطوا ا٣ىٲؽ ٠ذةب ٰٚ ، ٦ك٥٤ وعٲط ٰٚ تؿَ ُذ٠ِ  . وا٣نؿقح ا٧٣ذٮظنح ا٣عٲٮا٩ةت

 ٦٭ةظؿ   ا٣ذٰ ا٣ُٕةم أ٩ٮاع ٦ؼذ٤ٙ 3234 و 3232 ظؽٱر 13 ا٣ٛى٢ ، أٱٌة ٦ةصح اث٨ ٦ك٪ؽ وٰٚ 4752

 ٤٠٭ة وا٣ٌجٓ .. وا٣ؾات، وا٤١٣ت، وا٣ٍٞ، وا٣٪٧ؿ، ٠ةألقؽ، جةعا٣ك   ٨٦ ٩ةٍب  ذي ٢٠ ٧ً٪٭ة و٨٦ ، ا٣ؿقٮل

 ٠ةألٚةٰٔ، ا٣ـواظٙ، ثٕي .. ا٧٣ؼة٣ت ذوات تواألرا٩ وا٣ضؿذان، ٠ة٣ٛبؿان، ا٣ٞٮارض، ثٕي..  ٦حؿ  ٦َُع 

٦ح ٤٠٭ة وا٣ذ٧ةقٲط،  وا٣٘ؿثةن، وا٣ىٞٮر، ٠ة٣٪كٮر، ا٣ُٲؿ ٨٦ ٦ؼ٤ٍت  ذي ٢٠ ا٣ؿقٮل مؿ  َظ  وٝؽ.  ٦َُعؿ 

٦ح ٤٠٭ة إ٣غ... وا٣جٮم  . ٦َُعؿ 

 

 

 : (ٔجةدة ا١٣ٕجح)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣عةدي ٔنؿ 

                                                           
0 * َٜ  *ا٣٭٪ؽٱح ثة٤٣٘ح ٦ى٤ُعةً  ٤ٔٲ٭ة أ٤ََ
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 ا٣ٛ٭٥ قٮء .. ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣عةدي ا٣كؤال ٩٪ةٝل قٮف اٳن 

 ٱٞٮم ٧٤ٚةذا ؛ األوزةن ٣ٕجةدة ًةً ٦ٕةرِ  اإلقمم ٠ةن إذا : و٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔٞٮل ٰٚ ٔنؿ ا٣عةدي

 ٬ٰ ٚة١٣ٕجح؛  ا١٣ٕجح ؽٱٕجُ  ٦ك٥٤ٌ  ٱٮصؽ ال ثأ٫٩ ٬ٮ : دٔةءاإل ٬ؾا ٤ٔٯ وا٣ؿد ١٤٣ٕجح؟ ثة٣ؿ٠ٮع ا٧٣ك٧٤ٮن

َٮل  )):  144 اٳٱح 2 ا٣كٮرة ا٣جٞؿة، قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن، ٰٚ تؿَ ٠ِ ذُ  وٝؽ .. اإلدضةه..   ا٣ٞج٤ح َٚ  َٟ ؿَ  َوْصَ٭ ُْ  َم

َٮ٣ ٮا ٠ُْ٪ُذ٥ْ  ٦َة َوَظْٲُر  ا٣َْعَؿامِ  ا٧َ٣ْْكِضؽِ  َؿهُ  ُوُصٮ٥ُ١٬َْ  َٚ ُْ ِٞ  ٬ٰ ٚة١٣ٕجح ((َم  أراد إذا ا٧٣سةل : قجٲ٢ ٤ٔٯ.  حج٤َ ا٣

 ا٣نؿق، ٩عٮ وا٣جٕي ا٣ض٪ٮب ٩عٮ وثٌٕ٭٥ ا٣ن٧ةل، ٩عٮ ٣٪ذض٫ قٲٞٮل ٚجٌٕ٭٥ ٬٪ة ا٣ىمة ا٧٣ك٧٤ٮن

 واظؽ ، إدضةه ٩عٮ ٱذض٭ٮن ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ص٧ٲٓ ٚإن ؛ وا٣ٮظؽة ا٣ض٧ٓ أص٢ ٨٧ٚ ٣ؾا..  ا٣٘ؿب ٩عٮ وا٣جٕي

 ٠ةن ٤٣ٕة٥٣ ػؿٱٍُح  ثؿق٥ ٝةم ٨٦ أول نا٧٣ك٧٤ٮ و٠ٮن . ج٤ذ٪ةِٝ  ٬ٰ ا١٣ٕجح ٚإن و٣ؾا . ا١٣ٕجح ٩عٮ و٬ٮ

 ا٣ُٞت ص٤ٕٮا،  ثؿق٧٭ة ا٧٣ك٧٤ٮن ٝةم ؤ٪ؽ٦ة ٤٣ٕة٥٣ ػؿٱُحٍ  ق٥ثؿ ٝةم ٨٦ أول ٬ٮ 1154 ٔةم ٰٚ درقٰاإل

 ، ا٣٘ؿب ا٣ض٘ؿاٚٲٮن صةء ، الظٞةً .  ا٧٣٪ذىٙ ٰٚ وا١٣ٕجح األق٢ٛ ٰٚ وا٣ن٧ة٣ٰ األ٤ٔٯ ٰٚ ا٣ض٪ٮثٰ

 ٦ةزا٣خ ذ٣ٟ ٨٦ وثة٣ؿ٥ٗ..  األق٢ٛ ٰٚ وا٣ض٪ٮثٰ األ٤ٔٯ ٰٚ ا٣ن٧ة٣ٰ ا٣ُٞت؛  ا٣ؼؿٱُح ث١ٕف وٝة٦ٮا

 ٠٪خ وإذا وا١ٕ٣ف ٤٣ض٪ٮب ادض٫ ا٣ن٧ةل ٰٚ ٠٪خ إذا ا٣ٕة٥٣ ، ٰٚ ٠٪خ ٚعٲس٧ة ٣ؾا ..ا٧٣٪ذىٙ ٰٚ ا١٣ٕجح

 ١٦ح إ٣ٯ ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ ٩ؾ٬ت ٔ٪ؽ٦ة واٳن ! ا٧٣٪ذىٙ ٰٚ ا١٣ٕجح ؛ وا١ٕ٣ف ٤٣٘ؿب ادض٫ ا٣نؿق ٰٚ

 ا٧٣ك٧٤ٮن ٱُٮف ا٧٣ةذ ، ظك٪ةً  .. ا١٣ٕجح ظٮل ٩ؽور ٚإ٩٪ة ا٣ُٮاف، أو ا٣عش، أو ٧ٕ٤٣ؿة، أداء٩ة أز٪ةء وٰٚ

 ؿ١  َٚ ا   أن ٱ١٧٪٪ٰ ا٣ؾي ا٧٣٪ُٰٞ ا٣ذٛكٲؿ و٨١٣..  ٢ٕٛ٩ ٩ع٨ ٣ؾا ؛ ورقٮ٫٣ هللا ٨٦ أ٦ؿٌ  أل٫٩ ا١٣ٕجح؟ ظٮل

ِٞ  ٚإ٩٪ة ا١٣ٕجح ، ظٮل َٮاٚ٪ة ظٲ٨ ٣ؾا؛  ٍٚٞ واظؽ ٦ؿ٠ـ دااؿة ٢١٣ ثأ٫٩ ٥٤ٕ٩ أ٩٪ة ٬ٮ : ٚٲ٫  اإل٫٣ ثأنّ  ؿ  ٩ُ

 وعٲط ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ  و٬ؾا ٝةل ، ٝؽ - ٔ٪٫ هللا رًٰ - ٧ٔؿ ٣سة٩ٰا ا٣ؼ٤ٲٛح أن ذ٣ٟ إ٣ٯ أًٙ!  ٍٚٞ اً واظؽ

 ا٣عضؿ إ٣ٯ ٦ُنٲؿاً  ٝةل - ٔ٪٫ هللا رًٰ - ٧ٔؿ 675 ا٣عؽٱر ،56 ا٣ضـء ا٣عش، ثةب ،2 ا١٣ذةب ا٣جؼةري ،

٫٤  ا٣ؿقٮل رأٱخ أل٩٪ٰ و٨١٣ ؛ ًؿاً  وال ٩ٕٛةً  ٣ٰ ٱ٤٧ٟ ال األقٮد ا٣عضؿ ٬ؾا" األقٮد : ٝج   ٚإ٩ٰ ٱٞج  .  "٫٤ا 

 ال ٨ا٧٣ك٧٤ٲ ٩ع٨ ثأ٩٪ة ٠ةٍف  د٣ٲ٢ٌ  ٬ٰ ، ألظؽٍ  ٩ٕٛةً  وال ًؿاً  ٱ٤٧ٟ ال ثأ٫٩ األقٮد ا٣عضؿ ٨ٔ ا٣ٕجةرة ه٬ؾ
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 ٤ٔٯ وٝٛٮا ٨٧٦ ، ا٣ىعةثح ٨٦ ا١٣سٲؿ ٬٪ة٣ٟ ٠ةن ا٣ؿقٮل ٔ٭ؽ ٰٚ : ذ٣ٟ ٤ٔٯ ؤموةٌ  . ا١٣ٕجح ٩ٕجؽ

 ٩ع٨ أ٩٪ة ٤ٔٯ ٠ةٍف  د٣ٲ٢ٌ  و٬ؾا أثؽاً  هؽُ ٱٕجُ  ٦ة ٤ٔٯ ثة٣ٮٝٮف قٲٞٮم ٣ألوزةن ٔةثؽٌ  ٱٮصؽ ال .. ٮا٩ُ ذ  واَ  ا١٣ٕجح

 . ج٤ذ٪ةِٝ  ٬ٰ وإ٧٩ة ؛ ا١٣ٕجح ؽ٩ٕجُ  ال ٨ا٧٣ك٧٤ٲ

 

 : (٧٣ةذا ال ٱك٧ط ٣٘ٲؿ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨٦ دػٮل ١٦ح و ا٧٣ؽٱ٪ح؟)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣سة٩ٰ ٔنؿ 

 إذاً  ؛ ٔة٧٣ٲةً  دٱ٪ةً  اإلقمم ٠ةن إذا:  ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣سة٩ٰ ا٣كؤال 

 ال ٧٣ةذا إذن ؛ ا٣جنؿ ٣ض٧ٲٓ دٱ٪ةً  اإلقمم ٠ةن إذا وا٧٣ؽٱ٪ح؟ ١٦ح دػٮل ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٣٘ٲؿ طك٧َ ٱُ  ال ٧٣ةذا

 دٮصؽ دو٣ٍح  ٢٠ ٰٚ:  ٠ة٣ذة٣ٰ ا٣كؤال ٬ؾا ٤ٔٯ واإلصةثح وا٧٣ؽٱ٪ح؟ ١٦ح دػٮل ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٣٘ٲؿ طك٧َ ٱُ 

 مؼةصواأل ا٣ٕك١ؿ ٗٲؿ ٱؽػ٤٭ة ال ا٣ذٰ ٧٪ةَٜا٣ ٬ٰ األ٦٪ٲح وا٧٣٪ةَٜ ، األ٦٪ٲح ثة٧٣٪ةَٜ ٯك٧  دُ  ٦٪ةَٜ

 ا٧٣٪ةَٜ دػٮل ٨٦ ٣ٰ ٦ك٧ٮٌح  ٣ٲف أ٫٩ إال ، ٬٪ؽي ٦ٮا٨َ أ٩٪ٰ ٨٦ ثة٣ؿ٥ٗ . ا٣ؽو٣ح ثع٧ةٱح ٮنا٧٣ٕ٪ٲ  

 ا٧٣ك٧ٮح ٥٬ ، وأ٦٪٭ة ا٣جمد ثع٧ةٱح ٮن٦ٕ٪ٲ   ٥٬ ٨٦ ٍٚٞ ، أثؽاً  ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٔذؿاضاال ٱ١٧٪٪ٰ وال ، ٦٪ٲحاأل

؛  ٣إلقمم ٦٪ٲذةناأل ا٧٣٪ُٞذةن ٧٬ة ا٣عؿ٦ٲ٨ ٠م ، وا٧٣ؽٱ٪ح ١٦ح وثة٧٣س٢ : . ٲح٦٪األ ا٧٣٪ةَٜ ثؽػٮل ٣٭٥

 ٝةل ا٣كجت و٣٭ؾا ، ثؽػٮ٣٭٧ة ٫٣ ٦ك٧ٮٌح  أص٫٤ ؛ ٨٦ ٧٤٣ٮت و٦كذٕؽٌ  ٫ج  ِع وٱُ  ةإلقممث ٱؤ٨٦ ٨٦ ٍٚٞ ٣ؾا

َم )):  ا٣ٞؿآن ٰٚ دٕة٣ٯ َؿُثٮا َٚ ْٞ ؽَ  ا٣َعَؿامَ  ا٧َ٣ْكِضؽَ  َٱ ْٕ ة٦ِِ٭٥ْ  َث  . ٩ٮاٜٚ ٚإ٩٪ة ، أل٦ؿ هللا دعؿٱ٥ ٧ضؿدث ((٬ََؾا َٔ

 ا٣ؽو٣ح دػٮل ٱ١٧٪ٟ ال،  ٚٲـا ٤ٔٯ ا٣عىٮل ٤ٔٲٟ ٚٲضت ، دو٣ح أي دػٮل دؿٱؽ ٔ٪ؽ٦ة ٬ٮ اٳػؿ وا٣كجت

 ا١٣سٲؿ ٱكأ٣ٮ٩ٟ ؛ األ٦ؿٱ١ٲح ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت ٬ٰ ٚٲـا ٤ٔٯ ا٣عىٮل ٰٚ ا٣ؽول أوٕت و٨٦ ، ٚٲـا دون

 أقأل أن أرٱؽ !!! ث٪٥ٕ : قٲضٲت أظؽاً  و٠أن !! إر٬ةثٰ أ٩خ ٬٢:  ٱكأ٣ٮن أوجعٮا واٳن ، األقب٤ح ٨٦

 أن أرٱؽ !!! ٔضٲوووووت !!! إر٬ةثٰ د٪ْٲ٥ٍ  ألي د٪ذ٧ٰ ٢٬ ث٪٥ٕ؟ أظؽ٥٬ أصةب ٢٬ : األ٦ؿٱ١ٲح ا٣ع١ٮ٦ح

 ٨٦ ا١٣سٲؿ ٣ؽٱ٭٥ ؟!! ... (إر٬ةثٰ ٣ذ٪ْٲ٥ أ٩ذ٧ٰ أ٩ة ٥ٕ٩ ، إر٬ةثٰ أ٩ة ٥ٕ٩) ٥ٕ٩ أظؽ٥٬ ٥١٣ ٠ذت ٢٬ أقأ٣٭٥ :
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 ٔةم ٰٚ ٦ؿة ألول ، ق٪٘ةٚٮرة إ٣ٯ ذ٬جخ وٝؽ.  ا٣ٛٲـا ٤ٔٯ ٤٣عىٮل ص٧ٲٕ٭ة إد٧ة٦٭ة و٤ٔٲٟ ، ٤حاألقب

 ٤ٔٲٟ ا٣ٞجي د٥ إذا أ٫٩ : ٕ٪ٰود (ا٧٣ؼؽرات ٣ذضةر ا٧٣ٮت) ا٣٭ضؿة : قذجٲةنا ٰٚ ١٦ذٮثةً  و٠ةن 1986

 ،إذا ذ٣ٟ إ٣ٯ و٦ة ٝةقٲح ٔٞٮثح ا٧٣ٮت ٔٞٮثح ثأن ا٣ٞٮل ٱ١٧٪ٟ ال ! ا٧٣ٮت ٕٚٞٮثذٟ ٦ؼؽرات ؛ وثعٮزدٟ

 ٤ٔٯ ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٕٚٲٟ ا٣ٛٲـا ٤ٔٯ ا٣عىٮل اردت ٚإذا ٣ؾا دأِت ! ٚم وإال؛  ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٕٚٲٟ دػٮ٣٭ة أردت

 رقٮٌل  ٦ع٧ؽٌ  هللا إال إ٫٣ ال:  ثنٛذٲٟ دٞٮل أن ٬ٰ ، وا٧٣ؽٱ٪ح ١٦ح ٣ؽػٮل ا٣ٛٲـا ، واٳن.  ا٣جمد ٝٮا٩ٲ٨

 ١٦ح ٣ؽػٮل ا٣ٛٲـا ٤ٔٯ ا٣عىٮل ٚٲ١٧٪٫ ، هللا رقٮٌل  ؽٌ ٦ع٧ هللا إال إ٫٣ ثم ثنٛذٲ٫ ٱ٪ُٜ ٨٦ ٢٠ .. هللا

 إ٫٣ ال ثأ٫٩ دن٭ؽ أن ٬ٰ ٣ؽػٮ٣٭٧ة وا٣ٛٲـا ، ٦٪ٲذةنأ ٦٪ُٞذةن ٧٬ة ، ٚةنؿ  َن ا٧٣ُ  ا١٧٣ة٩ةن ٬ؾان .. وا٧٣ؽٱ٪ح

 وأ ػؿآ ٚ٭٥ٍ  قٮء ٤ٔٯ رداً  مؽ  َٝ قة   ٍٚٞ ٩ةأ ؛ ا٣ٮٝخ ٦عؽودٱح ثكجت ....... هللا رقٮل ٦ع٧ؽاً  وأن هللا إال

ٍٓ  قؤاٍل   ٨٦ ٠سؿأ صجخأ ٢ٝاأل ٤ٔٯ ........... هللا ةءم نإ ا٣ض٧٭ٮر ٨٦ مةإحٍ  قب٤ٍح أ ػؾأ ٱ١٧٪٪ة ز٥؛  ػؿآ مةا

 .... ٦٪٭ة 50%

 

 

 : (دعؿٱ٥ ٣ع٥ ا٣ؼ٪ـٱؿ)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣سة٣ر ٔنؿ 

َٞ َِ  - مٲٮٔةً  ٠سؿاأل األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣سة٣ر ا٣كؤال   ٧٣ك٧٤ٲ٨ا ٤ٔٯ اإلقمم مؿ  َع ٱُ  ٧٣ةذا : ٬ٮ – ٣ؿأٱٰ ةً ج

ٍٓ  رثٕحأ ٨ٔ ٱ٢ٞ ال ٚٲ٧ة ٱٞٮل ا٣ٞؿآن:  ٬ٰ ا٣كؤال ٬ؾا ٤ٔٯ صةثحاإل ؟ ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ  قٮرة ٰٚ ٦ٮاً

 ا٣٪ع٢ قٮرة ٰٚ 145 ر٥ٝ اٳٱح ،6 األ٩ٕةم قٮرة ٰٚ 3 ر٥ٝ اٳٱح ،5 ا٧٣ةاؽة قٮرة ٰٚ 173 اٳٱح ،2 ا٣جٞؿة

٦َْخ )):  115 ر٥ٝ اٳٱح ،16 ٤َْٲ٥ُ١ُ  ُظؿ  مُ وَ  ا٧َ٣ْْٲَذحُ  َٔ ـِٱؿِ  َو٣َْع٥ُ  ا٣ؽ  ٢٬ِ   َو٦َة ا٣ِْؼْ٪ ْٲؿِ  ا  َ٘  ٣ؾ٣ٟ 3 ا٧٣ةاؽة - ((ِث٫ِ  ا٤٣ ٫ِ  ٣ِ

 ، ذ٣ٟ ٱٞٮل ن.. ا٣ٞؿآ مؿ  َع ٦ُ  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ نّ إ دٞٮل ٦ؼذ٤ٛح أ٦ة٨٠ أرثٕح ٨ٔ ٱ٢ٞ ال ٚٲ٧ة ا٣ٞؿآن ٱٞٮل
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ًٌ أ ٦ؾ٠ٮرٌ  ا٣ذعؿٱ٥ ٬ؾا . ث٫ ٱؤ٨٦ ا٧٣ك٥٤ و  ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ  ٬ٮ!  وا٧٣كٲعٲح د٤٣ٲ٭ٮ ا٧٣ٞؽقح ذتا١٣ُ  ٰٚ ةٱ

. ٱضذؿّ  ال ١٣٪٫ ٤ّٛٲ٨ وٱٞك٫٧ ٤ّٛةً  ٱنٜ ٫٩أل وا٣ؼ٪ـٱؿ":  8 و 7 اٳٱةت ،11 اإلوعةح ا٣موٱٲ٨ ٛؿِق  ٠ذةب

 ال وصسس٭ة دأ٤٠ٮا ال ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٨٦ ٥١٣ ٩ضكح ٩٭ةإ د٧٤كٮا ال وصسس٭ة دأ٤٠ٮا ال ٣ع٧٭ة ٨٦ ٥١٣ ٩ضٌف  ٚ٭ٮ

 ٧٣ك٫ ظذٯ ، مؿ  َع ٦ُ  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ ٱٞٮل ا٧٣ٞؽس ا١٣ذةب نّ أ ٪ٰٱٕ ٬ؾا  "٥١٣ ٩ضكح ٩٭ةإ" .. "د٧٤كٮا

 ١٣٪٫ ا٤ْ٣ٙ ٱنٜ أل٫٩ وا٣ؼ٪ـٱؿ":  8 ر٥ٝ اٳٱح ،14 إوعةح ا٣ذس٪ٲح ٛؿِق  ٰٚ ٧٦ةز٤ح رقة٣ح وردت و.  مؿ  َع ٦ُ 

 ، أمٕٲة ٛؿِق  ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ  وثة٧٣س٢ "د٧٤كٮا ال وصسس٭ة دأ٤٠ٮا ال ٣ع٧٭ة ٨٧ٚ.  ٥١٣ ٩ضف ٚ٭ٮ ٱضذؿّ  ال

َٞ وِ  ٣٭ؾا . "ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ دأ٢٠ أال ٱضت":  5 إ٣ٯ 2 ٨٦ األٱةت ، وا٣كذٲ٨ ا٣ؼة٦ف إلوعةحا  ١٤٣ذت ةً ٚ

 ا٣٭٪ؽوقٲح ا١٣ذت ٝؿأت ذاإ . مؿ  َع ٦ُ  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠: أ ا٧٣ٞؽقح ا٧٣كٲعٲح وا١٣ذت ا٧٣ٞؽقح ا٣ٲ٭ٮدٱح

م  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ ، ا٧٣ٞؽقح ا٣٭٪ؽوقٲح ا١٣ذت ٰٚ ظذٯ .. ا٧٣ٞؽقح  نأ ٦ة٩ٮق٧ؿدٰ ٰٚ ؿَ ٠ِ ذُ ؛ ٦َُعؿ 

،  ا٣ؼ٪ـٱؿ وأ ا٣جى٢ وأ ا٣ُٛؿ ٢٠ٱأ ال نأ ٤ٔٲ٫ ٱضت (ا٣ىة٣ط ا٣نؼه ث٫ ٱٞىؽ) ثؿا٬ٲ٧ٰاإل ا٣نؼه

 ٣ع٥ ث٭ة ٱٞىؽ) مؿ  َع ا٧٣ُ  ا٤٣ع٥ ، ا٤٣ع٥ ٱجٲٓ مؼٍه  ي: أ ٚن٪ٮقٮدؿا ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ  ؛ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٔموةً 

 ا٣٭٪ؽوقٲح ا١٣ذت ث٢؛  ا٣عؽٱر وأ ا٣ٞؿآن ٰٚ ٣ٲف ٔٞةٌب !!  ػمف ٨٦ وٝؽ٦ٲ٫ ٱؽٱ٫ ُٝٓ ٱضت (ا٣ؼ٪ـٱؿ

 ١٤٣ذت جٞةً َِ  ا٧٣٪ُٞٲح قجةباأل ٬ٰ ٦ة ٩ع٢٤ دٔٮ٩ة !! ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ دجٲٓ ٠٪خ ذاإ ا٣ٲؽٱ٨ ُٝٓ !! ا٧٣ٞؽقح

 نأ ا٧٣ٞؽقح ا١٣ذت ٬ؾه ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ ،  ثٮًٮٍح  . اإلقمم ،ا٣٭٪ؽوقٲح ،ا٣ٲ٭ٮدٱح ، ا٧٣كٲعٲح ٰٚ ا٧٣ٞؽقح

م  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ  ؟ ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ ٣ذعؿٱ٥ وا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣٪ُٰٞ ا٣كجت ٬ٮ ٦ة ٩ع٢٤ دٔٮ٩ة ٨١و٦ُ٣َعؿ 

 ٦ؿًةً  70 ٨ٔ ٱ٢ٞ ال ٦ة ٣ؽٱٟ ٱ١ٮن أن ٚؿص ٚ٭٪ةك؛  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥َ  ٢٠أ ا٣نؼه ذاإ ٩٫ّ أ ٱٞٮل ا٣ُجٰ ا٥٤ٕ٣

 ؽاندٱ . وٗٲؿ٬ة اإل٤١٩ٮقذٮ٦ة دودة ، ا٧٣كذؽٱؿة ا٣ؽودة أو ، ا٣ؽثٮقٲح ثة٣ؽودة دىةب أن ٱ٨١٧!  ٦ؼذ٤ٛةً 

..  taenia solium ا٣ٮظٲؽة ا٣نؿٱُٲح ثو ٕؿفٱُ  ا٣ُٛٲ٤ٲح ا٣ؽٱؽان ػُؿأ ٨٦ واظؽ .. ٔؽٱؽة َٛٲ٤ٲح

 ٰٚ دكذٞؿ و٬ٰ،  ا٣نؿٱُٲح ا٣ؽودة ٬ٮ - ا٣٪ةس ٔٮام ٦ى٤ُعةت ظكت - اق٧٭ة ا٣ٮظٲؽة ا٣نؿٱُٲح

 ٌٔةءأ ٦ؼذ٤ٙ دؽػ٢ نأ ٱ١٧٪٭ة ا٣ؽم ٦ضؿى َؿٱٜ ٨ٔ ا٣جٮٱٌةت وأ وا٣جٲي صؽاً  َٮٱ٤ح ٩٭ةإ .. ٦ٕةءاأل
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 ا٨١٧٧٣ ٨٦ ا٣ٕٲ٨ إ٣ٯ ذ٬جخ ذا. إ ا٣ؾا٠ؿة ٰٚ ةً ٚٞؽا٩ كجتدُ  نأ ا٨١٧٧٣ ٨٦ ا٣ؽ٦ةغ إ٣ٯ دػ٤خ ذا. إ ا٣ضك٥

 ! ا١٣جؽ د٤ٙ دكجت ا١٣جؽ إ٣ٯ ذ٬جخ ذاإ . ٤ٝجٲح ق١ذح دكجت ا٤ٞ٣ت إ٣ٯ ذ٬جخ ذا. إ ا٧ٕ٣ٯ دكجت نأ

 ا٣ؽودة ٬ؾه ٨٦ دٕة٩ٰ ٩ٟأ دمظِ ةٔ٪ؽ٦ ا٣ٮٝخ وػمل ، ا٣ضك٥ أٌةء ٢٠ إ٣ٯ اً ًؿر دكجت نأ ٱ١٧٪٭ة

 ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ د٪ةول ٔ٪ؽ ٱعؽث ا٣ؾي ا٣ؼُٲؿ ػؿاٳ ا٧٣ؿض!  ثة٢ٕٛ٣ ػؿاً ذأ٦ُ  ا٣ٮٝخ قٲ١ٮن،  ا٣نؿٱُٲح

 دٞٮم ٔ٪ؽ٦ة ٫٩أ ا٣نةإح ا٣ؼةَبح االٔذٞةدات و٨٦ Trichura Tichurasis Trichinella spiralis ٬ٮ

َٞ وِ  .. ٤ٲحا٣ُٛٲ ا٣ؽٱؽان ٬ؾه د٧ٮت صٲؽ ثن٢١ َٕة٦ٟ ثُ٭ٰ  ٨٦ %25 ٨٦ ٠سؿأ ٬٪ةك؛  ٧٤ٰٔ ٣جعر ةً ٚ

 ا٣ُٕةم ٱٕ٪ٰ ٬ؾا ! صٲؽ ثن٢ٍ١  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٱُ٭ٮن %22 ٦٪٭٥ ا٣نٕؿٱح ا٣ؽودة ٨٦ ٱٕة٩ٮن ا٣ؾٱ٨ ا٣٪ةس

 وا٣جٮٱٌةت وا٣ج١ذؿٱة ا٣ضؿازٲ٥ ٝذ٢ الٱ١٧٪٭ة ٣ٲ٭ةإ ٱى٢ ا٣ذٰ ا٣ُجٲٕٲح ا٣عؿارة..  ث٧٪ـ٣ٟ دُ٭ٮه ا٣ؾي

ـِ دُ  ٦ؼذ٤ٛح قجةٌب أ ٬٪ةك.  ؿا٣ؼ٪ـٱ ٣ع٥ ٰٚ ا٧٣ٮصٮدة  ا٣ٲٮم ا٥٤ٕ٣،  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٢٠أ ثٕؽم ا٣نؼه م٤

 ثكجت..  ا٣ٌٕمت ث٪ةء ٦ٮاد ٨٦ صؽاً  وا٤ٞ٣ٲ٢ ا٣ؽ٬ٮن ث٪ةء ٦ٮاد ٨٦ ا١٣سٲؿ ٱعٮي ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ نأ ٱٞٮل

 ٨ا٣نؿاٱٲ تودى٤   ا٣ؽم ًٍ٘ ردٛةعثة ا٣نؼه وةثحإل ٠جٲؿة اظذ٧ة٣ٲح ٬٪ةك؛  ٤٣ؽ٬ٮن ةةءَ ا٣ج٪ّ  ا٧٣ٮاد

 ٧ْٕ٦٭٥ ألن؛  ا٣ؽم ًٍ٘ ٨٦ ٦ؿٱ١ٲٲ٨األ ٨٦ %50 ٨٦ ٠سؿأ ٧٣ٕة٩ةة ا٣كجت ٬ؾا ، ا٤ٞ٣جٲح وا٣ض٤ُةت

 ٰٚ!  رضاأل وص٫ ٤ٔٯ ا٣ٮقؼح ا٣عٲٮا٩ةت ٠سؿأ ٨٦ ا٣ؼ٪ـٱؿ نأ ا٧٣ٕؿوف ٨٦ ٫٩إ ! ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٣ٮنوٱذ٪ة

 وٱٞٮل ٱضةدل ٝؽ ا٣جٕي!  ٝؾارةً  ٠سؿاأل ا٣عٲٮان ٫٩! إ ٬٪ةك ا٣ؼ٪ـٱؿ دضؽ وظ٢ وأ ثؿاز ث٫ ٱٮصؽ ١٦ةن يأ

ٰ   صٲؽٍ  ثن٢ٍ١  ا٣ؼ٪ةزٱؿ ٮنث  ؿَ ٱُ  قذؿا٣ٲةأ ٦س٢ ا٣ج٤ؽان ثٕي ٰٚ  ٠ؾ٣ٟ ٠ةن ٣ٮ ظذٯ : ٣٭٥ ٝٮل.. أ صؽاً  ووع

 ؟! ثؿاز٬ة ٢٠دأ دذجؿز ٔ٪ؽ٦ة ا٣ؼ٪ةزٱؿ نأ د٥٤ٕ ٢٬ .. ثٕي ٦ٓ دٮًٓ ا٣ؼ٪ةزٱؿ ا٣عْٲؿة ٰٚ .. قذؿا٣ٲةأ ٰٚ

 ٣ؾ٣ٟ ! ال دذجؿز؟ ظة٧٣ة ثؿاز٬ة ٣ذٞةطثة ٣ٲٞٮ٦ٮا قةٔح 24 ٪ةزٱؿا٣ؼ ث٧ؿاٝجح ٱٞٮ٦ٮن رصةٌل  ٣ؽٱٟ ٢٬ ٣ؾا

ٰ  إ قجٌت  و . ا٣عٲٮا٩ةت ٝؾرأ ٨٦ ٫٩.. إ ٝؾرة ا٣ؼ٪ةزٱؿ قذؿا٣ٲةأ ٰٚ ظذٯ  ٦ٓ - ٚٲ٫ ؿ١  َٚ أ نأ ٨١٧ٱُ  ًةٚ

 ٤ٔٯ دٱةزحً  ا٣عٲٮا٩ةت أ٠سؿ ٨٦ واظؽٌ  ٬ٮ ا٣ؼ٪ـٱؿ نأ ٣٪ة ٱٞٮل ا٣ٲٮم ا٥٤ٕ٣ نأ - ػؿىاأل ا٣ٕؽٱؽة قجةباأل

 ٱٞٮم ٔ٪ؽ٦ة ! مؿٱ١ذ٫ ٦ٓ ثة٣ض٧ةع ٱٞٮم ٣ٲؿوه وؽٝةءهأ ٱؽٔٮ ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٣عٲٮان ٫٩! إ األرض وص٫
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 ا٧٣ضذ٧ٓ - ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ ٫٩أ د٧٤ٕٮن ٢٬ ! ثؾ٣ٟ ٱٞٮم ٣ٲؿوه أوؽٝةءه ٱؽٔٮ،  مؿٱ١ذ٫ ٦ٓ ثة٣ض٧ةع ا٣ؼ٪ـٱؿ

 ٩ةو أ زوصذٰ ٦ٓ د٪ةم ٩خأ ! ا٣ـوصةت ثذجةدل ٱٞٮ٦ٮن ا٣عٛمت ٬ؾه ثٕؽ ، رٍٝه  ظٛمت ٬٪ةك - ا٧٣ذٞؽم

  ! ا٣ؼ٪ةزٱؿ ٦س٢ قذذىؿف؛  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ ٤٠خأ ذاإ !! زوصذٟ ٦ٓ ٩ةمأ

 ث٥١ ٌت ظ  ؿَ ٦ُ  و١٣٪٥١ ، ا٣نةإح ٨ا٣ٕنؿٱ األقب٤ح ص٧ٲٓ ٧٠ةلإ ٤ٔٯ اً ٝةدر ٠ٮنأ ٨٣؛  ا٣ٮٝخ ح٤ّ ِٝ  ثكجت

 دؿكأ نأ رٗتأ . ثة٣ذٛىٲ٢ صةثةتاإل ٢٠ ٤ٔٯ وا٣عىٮل www.irf.net اال١٣ذؿو٩ٰ ا٧٣ٮٝٓ إ٣ٯ ٤٣ؽػٮل

٢ْ )):  81 االٱح 17 قؿاءاإل قٮرة ٨٦ ثأٱٍح  ظؽٱسٰ ٩٭ٰوقة   ، صٮثحواأل األقب٤ح ٣ض٤كح ا٧٣ذجٰٞ ا٣ٮٝخ ُٝ  َو

ٜ   َصةءَ  َٜ  ا٣َْع ٢ُ  َوَز٬َ َِ ٢َ  ِان   ا٣َْجة َِ ة ٠َةنَ  ا٣َْجة ًٝ  . ((َز٬ُٮ

  PeaceTheدٞؽٱ٥ ٝ٪ةة ا٣كمم 

 .... نؿٱح٤٣ج ا٣ع٢ ، ا٣كمم ٝ٪ةة

 ٱؿث ٦ة ٩ىٙ ا٧٣ؿأة دؿث ٧٣ةذا) ... (؟واظؽٍ  رص٢ٍ  م٭ةدة دٕةدل ا٦ؿأدٲ٨ م٭ةدة ٧٣ةذا) ... (ا٣ؼ٧ؿ ؿبُم )

 ٧٤ٚةذا ؛ صٲؽةٍ  ثأ٦ٮرٍ  د٧٤ٕ٪ة دٱةناأل ٢٠ ٠ة٩خ ذاإ) ... (ػؿة؟اٳ ثة٣عٲةة ا٧٣ك٧٤ٮن ٱؤ٨٦ ٧٣ةذا) ... (ا٣ؿص٢؟

 ا٣ضـء - اإلقمم ٨ٔ ػةَبحٌ  ٦ٛة٬ٲ٥ٌ  ...... (َٮااٙ؟ ٣ٯإ ا٧٣ك٧٤ٮن ٱ٪ٞك٥ ٧٣ةذا) ... (ٍٚٞ؟ اإلقمم ٩ذجٓ

 . صٮثحواأل األقب٤ح صـء ٱذجٕ٭ة ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ ٤٣ؽ٠ذٮر ٔة٦حٌ  ٦عةًؿةٌ  . ا٣سة٩ٰ

 ٦ٞؽم ا٣جؿ٩ة٦ش :
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و ٤ٔٯ  . ثك٥ هللا و ا٣ع٧ؽ هلل ، و ا٣ىمة و ا٣كمم ٤ٔٯ رقٮل هللا ، ا٣كمم ٤ٔٲ٥١ و رظ٧ح هللا و ثؿ٠ةد٫

 ، .. . و ثٕؽ  آ٫٣ و وعج٫ أص٧ٕٲ٨

 ...  ا٣٭٪ؽ ٨٦ ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر دٔٮأ نأ ود  أ ، ا٤٣ٲ٤ح ٣٭ؾه ٦عةًؿةٍ  ثآػؿ ٩جؽأ نأ ٝج٢ 

 ... ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د قٲؿة ظٮل ٦ؼذىؿ ٤٦ؼه

 إ٣ٯ ا٣ؽٔٮة ٦ضةل ٰٚ ٔة٧٣ٲةً  ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د ا٣ؽأٲح مذ٭ؿ، ا  ذو دؽرٱت اظذؿاٰٚ ثنؿي َجٲت ذا٠ؿ.د 

ً  .  ثٮ٦جةي ٦ٞؿ٬ة و ٲحاإلقم٦ ا٣جعٮث ٦ؤقكح ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د وٱؿأس ، األدٱةن و٦ٞةر٩ح اإلقمم  طٱٮ

 ا٣ىعٲعح واألظةدٱر ا١٣ؿٱ٥ ثة٣ٞؿآن ٦كذن٭ؽاً  ةإلقممث ٱذ٤ٕٜ ٚ٭٥ قٮء يأ ـٱ٢ٱُ  و ٩ْؿ وص٭ح ذا٠ؿ.د

 ثة٣ذع٤ٲ٢ ٭ؿمذُ إ . ا٧٤ٕ٣ٲح وا٣عٞةاٜ ا٧٣٪ُٜ و حض  ا٣ُع  صة٩ت إ٣ٯ ٠أقةٍس  ا٧٣ٞؽقح ا١٣ذت ٨٦ وٗٲؿ٬ة

 ػمل . ٔة٦حٍ  ٦عةًؿةٍ  ٢٠ ثٕؽ ا٣ض٧٭ٮر ٱُؿظ٭ة ا٣ذٰ ا٣ىٕجح األقب٤ح ٤ٔٯ ا٧٣ٞ٪ٕح واإلصةثةت ؽا٣٪ةٝ

 ثؿٱُة٩ٲة ٠٪ؽا، أ٦ؿٱ١ة، ٰٚ ٔة٦حٍ  ٦عةًؿةٍ  1300 ٨٦ أ٠سؿ ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د مؽ  َٝ  ا٧٣ةًٲح ق٪ح ٔنؿ حا٣سمز

 إٚؿٱٞٲة، ص٪ٮب ٩ٲٮزٱ٤٪ؽا، ،أقذؿا٣ٲة ٦ىؿ، ٧ٔةن، ا٣جعؿٱ٨، ُٝؿ، ،ا١٣ٮٱخ اإل٦ةرات، ا٣كٕٮدٱح، إٱُة٣ٲة،

 ثةإلًةٚح ػؿىاأل ا٣ؽول ٨٦ وا٣ٕؽٱؽ..  دؿٱ٪ؽاد ٗة٩ة، دةٱم٩ؽا، ٠ٮ٩ٖ، ٬ٮ٩ٖ،  ق٪٘ةٚٮرة ٦ة٣ٲـٱة، ثٮدكٮا٩ة،

 ثةرزةٍ  مؼىٲةٍت  ٦ٓ ةؽّ ِٔ  ٦٪ةّؿاٍت  ٰٚ ث٪ضةح مةرك وٝؽ . ا٣٭٪ؽ ٰٚ ا٣ٕة٦ح ا٧٣عةًؿات ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ إ٣ٯ

 ًٮء ٰٚ ا٧٣ٞؽس وا١٣ذةب ا٣ٞؿآن" ثٕ٪ٮان ٦ؿٱ١ةأ ٨٦ ٠ة٦ج٢ موٱ٤ٲة.د ٦ٓ و٦٪ةّؿد٫،  أػؿى دٱة٩ةٍت  ٨٦

 ٦ٓ األدٱةن ظٮار ٠ةن ٣ٞؽ . ٠جٲؿاً  ٩ضةظةً  والٝخ 2000 إثؿٱ٢ ، أ٦ؿٱ١ة مٲ١ةٗٮ، ٰٚ تؽَ ِٞ ُٔ  وا٣ذٰ "ا٥٤ٕ٣

 ا١٣ذت ًٮء ٰٚ اإلقممو ا٣٭٪ؽوقٲح ٰٚ اإل٫٣ ٦ٛ٭ٮم" ظٮل م٪١ؿ راٰٚ مؿي مؿي ا٣٭٪ؽوقٰ

ٍّ  21/1/2006 ثذةرٱغ ا٣ج٪٘ةل ٰٚ ؽَ ِٞ ُٔ  وا٣ؾي "ا٧٣ٞؽقح  ٰٚ.  ا٣ؽٱة٩ذٲ٨ أوعةب ٨٦ اظذؿامٍ  و دٞؽٱؿٍ  ٦ع

ًِ  إ٠كجؿٱف إ٩ؽٱةن صؿٱؽة ٨٦ 2009 ٚجؿاٱؿ ٨٦ وا٣ٕنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٔؽد  األ٠سؿ ٬٪ؽٱح مؼىٲح 100 ٨٧و

 أ٤ٔٯ" ٝةا٧ح وٰٚ 82 ا٧٣ؿدجح ٤ٔٯ ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د ظى٢ ا٣٭٪ٮد ٨٦ ٤٦ٲةر ٨٦ أ٠سؿ ثٲ٨ و٨٦ 2009 ٔةم ٝٮة
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 ا٧٣ك٥٤ و٠ةن م٪١ؿ راٰٚ مؿي ومؿي را٩ؽف ثةثة ثٕؽ ، ا٣سة٣ر دؿدٲج٫ ٠ةن "ا٣٭٪ؽ ٰٚ روظٲٲ٨ ٧٤ٕ٦ٲ٨ 10

 ٠كجؿٱفإ ٩ؽٱةناأل صؿٱؽة ٝةا٧ح 31/1/2010 ٰٚ ٠كجؿٱفإ ٪ؽايو صؿٱؽة و٩نؿت . ا٣ٞةا٧ح ٰٚ ا٣ٮظٲؽ

 ٨٦ ةً مؼى 36 ظؾف وثٕؽ ٬٪ؽي ٤٦ٲةر ٨٦ ٠سؿأ ثٲ٨ و٨٦ 2010 ٔةم ا٣٭٪ؽ ٰٚ ٝٮىاأل مؼىٲح 100 وا٣ ظٮل

 مؼه ا٧٣بح ذات ا٣ٞةا٧ح ٬ؾه ٰٚ ٦ك٧٤ٲ٨ 8 ثٲ٨ و٨٦،  89 ٦ؿدجح ٤ٔٯ ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د ظى٢ 2009 ٝةا٧ح

 ظ١ٮ٦ح و٦ٮّٙ وقٲةقٰ قٲةقٰ ق١ؿدٲؿ ٠ة٩ٮا اٳػؿون!  ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ك٥٤ ا٣ؽأٲح ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د ٠ةن

 ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ك٥٤ ٠ٮ٫٩ ٨٦ ٥ثة٣ؿٗ ، ا٣ؿوظٲٲ٨ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ثٲ٨ و٨٦ قٲ٪٧ةاٲح مؼىٲةت زمث و أ٧ٔةل ورص٢

 ا٣ؿوظٲٲ٨ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٝةا٧ح ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر أذ٤ٯ 2010 ا٣ٕةم ٬ؾا 2009 ٝةا٧ح ٰٚ ا٣سة٣ر ودؿدٲج٫

 100 ثذك٤ك٢ م٪١ؿ راٰٚ مؿي ومؿي 99 ر٩ؽف ثةثة ، 94 ر٥ٝ ٚةقٮدٱٙ صة٠ٰ وٱذ٤ٮه ٣إلقمم ٣ؽٔٮد٫

 ٩نؿد٭ة ٦عؽد دؿدٲت دون ا٣ٕة٥٣ ٰٚ دأزٲؿاً  األ٠سؿ إقم٦ٲح مؼىٲح 500 ٝةا٧ح ٧٨ًِ  ٦ؤػؿاً  اػذٲؿ وٝؽ

 ا٧٣ٕؿوف ٰاإلقم٦ ا٣ؽأٲح ، هللا رظ٫٧ دٱؽات أظ٧ؽ ا٣نٲغ ا٣ؽأٲح األ٦ؿٱ١ٲح وام٪٨ُ صٮرج صة٦ٕح

 ٫٣ لٝة وٝؽ 1994 ٔةم ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د ٤ٔٯ "٠جؿاأل دٱؽات" اق٥ ٤َِٜ ا  ،  األدٱةن ٦ٞةر٩ح و اإلقمم ٦ضةل ٰٚ

 ٰٚ ٤ٕٚخ ٣ٞؽ ٰ  ٪َ ثُ " األدٱةن ٦ٞةر٩ح ودراقح ا٣ؽٔٮة ٦ضةل ٰٚ إ٩ضةزاد٫ ٤ٔٯ 2000 ٔةم ٱةرأ ٰٚ ٫٦ؿ  ١َ ٱُ  و٬ٮ

 ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٤ٔٯ ثةقذ٧ؿار ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د وٱْ٭ؿ هلل ا٣ع٧ؽ.  "اظذةج ٦٪ٰ ألرثٕٲ٨ ق٪ح ال٩ضةزه ة٦ ق٪ٮات 4

 د٤ٛـٱٮ٩ٲح و٣ٞةءات ثؿا٦ش ٰٚ اقذٌةٚذ٫ وٱذ٥ دو٣ح 200 ٨٦ أ٠سؿ ٰٚ ٲحا٣ٕة٧٣ ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩ٲح ا٣ٞ٪ٮات

 أمؿَح ٤ٔٯ ٦ذٮٚؿة و٦٪ةّؿات وظٮارات و٦عةًؿات ٩ؽوات 100 ٨ٔ ٱـٱؽ ٦ة ٫٣ ثةقذ٧ؿار وإذأٲح

 ث٭ؾه ٚؼٮرون ٚ٪ع٨ ٣ؾا؛  األدٱةن و٦ٞةر٩ح اإلقمم ٨ٔ ا١٣ذت ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٙأ٣   وٝؽ ٝؿاصأ و ٚٲؽٱٮ

 ثٕ٪ٮان ػةوةً  ثؿ٩ة٦ضةً  قٲٞؽم ث٢ عؽد  ٦ُ  ٦ٮًٮٍع  ٰٚ ٱذعؽث ٨٣ ا٣ؾي ٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د القذٌةٚح ا٣ٛؿوح

 ٦ٮاًٲٓ ظٮل ٫٣ األقب٤ح ثذٮصٲ٫ ٣ذٞٮ٦ٮا ا٣ٮٝخ ٢٠ ا٣عٌٮر أٱ٭ة ٥١٣ ٱ١ٮن ظٲر "٩ةاٲٟ ذا٠ؿ.د قألا"

 ا٧٣٪ىح إ٣ٯ ا٣٭٪ؽ ٨٦ ٩ةاٲٟ ا١٣ؿٱ٥ ٔجؽ ذا٠ؿ.د ا٣ٕـٱـ األخ ٩ؽٔٮ أن ٱكؿ٩ة..  إقم٦ٲح
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 : (ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ) عةًؿةا٦٧٣ٞؽ٦ح 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةاٲٟ :

 ا٣نٲُةن ٨٦ ثةهلل أٔٮذ ثٕؽ أ٦ة ، أص٧ٕٲ٨ ووعج٫ آ٫٣ و٤ٔٯ هللا رقٮل ٤ٔٯ وا٣كمم وا٣ىمة هلل ا٣ع٧ؽ 

 َٰ ٬ِ  ثة٣ذٰ ٣٥٭ُ ةدِ وَص  ِح ٪َ َك ا٣َع  ِح َْ ِٔ ٮَ وا٧٣َ  ِح ٧١َ ة٣ِع ثِ  َٟ ث  رَ  جٲ٢ِ َق  إ٣ٯ دعُ ا  )):  ا٣ؿظٲ٥ ا٣ؿظ٨٧ هللا ثك٥ ا٣ؿصٲ٥

َٞ ٱَ  ٰة٩ِ َك ٣ِ  ٦٨ِ  ةً ؽَ َٞ ُٔ  ٢اظ٤ُ  و يأ٦ؿِ  ٣ِٰ  ؿك  ٱَ  و يؽرِ َو  ٣ِٰ  حمؿَ اِ  ب  رَ )) .((أظك٨  قةددٰ . ((ٰٮ٣ِ َٝ  ٭ٮاٛ

 هللا ورظ٧ح ٤ٔٲ٥١ ا٣كمم:  اإلقمم ثذعٲح ص٧ٲٕةً  ٲ٥١ظٲّ ا   .. ٔـاءاأل ػٮادٰأ و ػٮدٰإ ، ا٧٣عذؿ٦ٮن

  وثؿ٠ةد٫

 ا٣ض٧٭ٮر :

 د٫ ..و ٤ٔٲ٥١ ا٣كمم و رظ٧ح هللا و ثؿ٠ة

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

َِ ا   أن ٪ُٰٚ نؿ  وٱُ  ٩ٰؿ  ُك ٱَ  ، هلل ا٣ع٧ؽ . وثؿ٠ةد٫ هللا ورظ٧ح ٤ٔٲ٥١ ا٣كمم..   أػؿى ٦ؿة ثٰدُ  أ٢٬ تػة

 آب ٰٚ أم٭ؿ 7 ٝج٢ ر٦ٌةن م٭ؿ ٰٚ ٫٩أ ٦٪٥١ ا٣ٕؽٱؽ ٱ٥٤ٕ و٧٠ة - م٭ٮر 7 و٬ٰ - ٝىٲؿةٍ  ٚذؿةٍ  ػمل

؛  ١٦ذٮم آل رامؽ ث٨ ٦ع٧ؽ / ا٣نٲغ ق٧ٮ ثؿٔةٱح "آن٤٣ٞؿ ا٣ٕة٧٣ٲح دثٰ صةاـة" ثؿ٩ة٦ش إ٣ٯ ٔٲخدُ  2009

 ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ظٮل د٧عٮرت وا٣سة٩ٲح "ا٣ؽ٦ةر أم ا٣ؽٔٮة" ثٕ٪ٮان ٠ة٩خ األو٣ٯ:  ٦عةًؿدٲ٨ أ٣ٞٲخ ظٲر

 ثؽأ.  قةٔةت 4 اقذ٧ؿت وأصٮثح أقب٤ح ودجٕ٭ة و٩ىٙ قةٔح ٧٣ؽة ود٧٤١خ ، اإلقمم ظٮل ا٣ؼةَبح

!!  ر٦ٌةن ٰٚ ا٣كعٮر وٝخ ظةن أل٫٩ وا٣٪ىٙ ا٣سة٣سح ا٣كةٔح ٭ةا٫إل٩ واًُؿر٩ة ا٣ٕةمؿة ا٣كةٔح ا٣جؿ٩ة٦ش

 ثكجت و٨١٣،  ا٣ٕة٥٣ ظٮل ٣ٰ ا٤٣ٞةءات َٮلأ ٨٦ اً واظؽ و٠ةن و٩ىٙ قةٔةت ػ٧ف ا٤٣ٞةء اقذ٧ؿ ٣ٞؽ
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ٰ   تص  ٮَ دَ ؛  ا٣جؿ٩ة٦ش َٮل  ٬٪ةك ٱٮصؽ:  ٤ُخ ُٝ  و٧٠ة ، اإلقمم ٨ٔ ا٣ؼةَبح ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ٨ٔ ا٧٣عةًؿة ٩٭ةءإ ٤ٔ

 ٨ٔ ػةَبةً  ٦ٛ٭ٮ٦ةً  أو قؤاالً  ٔنؿ زمزح ٤ٔٯ اإلصةثح ٤ٔٯ ٝةدراً  ظٲ٪٭ة ٪ُخ ٠ُ  و،  مةإةً  الً قؤا ٔنؿون

 دثٰ ٦ؤد٧ؿ ٣عٌٮر ٲ٨ا٧٣ؽٔٮٱّ  ٨٧ًِ  ٨٦ أ٠ٮن أن وٱنؿٚ٪ٰ قؿوري دوأٰ و٨٦ . هلل ا٣ع٧ؽ ، اإلقمم

 ا٧٣ٛذٮظح ا٣ض٤كح ؽأ٩ج أن وٝج٢ - رُت ؿ  َٝ  ٣ؾا . ا٣٪٭ةاٲح ا٣ؼذة٦ٲح ثة٣ض٤كح و٦ذعؽزةً ،  ٤٣كمم ا٣ٕة٧٣ٰ

 و٧٠ة.  ا٣نةإح األقب٤ح ٨٧ً ٨٦ ٬ٰ ا٣ذٰ ا٧٣ذجٞٲح ا٣كجٕح األقب٤ح ٨ٔ اإلصةثةت ثإ٧٠ةل قأٝٮم - ٣ألقب٤ح

 رقة٣ح دج٤ٲٖ ٦ك٥٤ ٢٠ واصت ٨٦ ... ٦ك٥ٍ٤  ٢٠ واصَت  ٕذجؿدُ  ا٣ؽٔٮة أنّ  : ٦عةًؿدٰ ٰٚ قةثٞةً  ذ٠ؿُت 

 رقة٣ح ٩نؿ ٰٚ ٦ؼذ٤ٛحٍ  قذؿادٲضٲةٍت ا و ٦ذ٪ٮٔح ؿقَ ٬٪ةك ٱٮصؽ.  ٱٕؿٚٮ٩٭ة ال ا٣ؾٱ٨ أو٣بٟ إ٣ٯ اإلقمم

ّٕ  األػؿى ثٲ٪٧ة ٢ٝأ دأزٲؿ ذات ٦٪٭ة ا٣جٕي،  اإلقمم  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٔ٪ؽ مٲٮٔةً  األ٠سؿ ا٣ُؿٱٞح..  ٠سؿأ ة٣حٚ

 ٗٲؿ ٠ةن وإن ظذٯ..  اإلقمم ٨ٔ صٲؽٍ  ٦بح مٰءٍ  ٱٞٮ٣ٮن ٩٭٥أ ٬ٰ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٦ٓ ٱذعؽزٮن ٔ٪ؽ٦ة

 ٔٞٮ٣٭٥ ٰٚ مٰء ٱجٞٯ ذ٣ٟ ٦ٓ؛  اإلقمم ٨ٔ ذ٠ؿد٭ة ا٣ذٰ ا٣ضٲؽة ا٧٣بح ا٣٪ٞةط ٬ؾه ٦ٓ ٦٨ذٛٞٲ ٨ك٧٤ٲا٧٣

 أ٩ذ٥آه !  .. اإلر٬ةثٲٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ٛف أ٩ذ٥ آه ! .. األوٮ٣ٲٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ٛف أ٩ذ٥ أوه !..  ثة٣ذ١ٛٲؿ قٲجؽأ

 ا٣كٲٙ ثٞٮة دٱ٪٭٥ ٩نؿوا ا٣ؾٱ٨ ألمؼةصا ٩ٛف أ٩ذ٥آه ! ..  زوصح ٨٦ أ٠سؿ ٣ؽٱ٭٥ ا٣ؾٱ٨ ألمؼةصا ٩ٛف

؛  اإلقمم ص٧ةل ٢ج  َٞ دَ  ٨٦ ث٧٪ٕ٭٥ دٞٮم قٮف ٔٞٮ٣٭٥ ٰٚ دؽور وا٣ذٰ ا٤ٞ٣ٲ٤ح ا٣ك٤جٲح ا٣٪ٞةط ٬ؾه.. 

 ٰٚ ػةَئٌ  أ٫٩ ث٫ دنٕؿ ا٣ؾي ٦ة:  ٬ٮ إٱةه ثكؤا٫٣ أٝٮم مٰءٍ  لأوّ  ٚإن ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ أٝةث٢ ٔ٪ؽ٦ة و٣ؾ٣ٟ

 أ٫٩ ث٫ دنٕؿ ا٣ؾي ٦ة - وعٲط ٗٲؿ أو وعٲط ٠ةن قٮاء - قمماإل ٨ٔ ا٧٣عؽودة ث٧ٕؿٚذٟ ؟اإلقمم

 ، ثعؿٱح اإلقمم ٰٚ قؤاٍل  أي ٱكأل أن ثإ١٦ة٫٩ ثأ٫٩ وا٣ؿاظح ثةإل٧َب٪ةن ك٫وظك  وا   ؟اإلقمم ٰٚ ػةَئٌ 

 أٝٮم و ا٣عؿٱح ُٔٲ٫أ ، أراد إذا ا٣ٞؿآن ٱ٭ةص٥ أن وٱ١٧٪٫ ٣إلقمم ٦٪ذٞؽاً  ٱ١ٮن أن ٱ١٧٪٫ ٫٩أ ٱنٕؿ ص٫٤ٕأ

 ٬ؾا ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ردٲةحثةال ٱنٕؿ ؤ٪ؽ٦ة ؟اإلقمم ٰٚ ػةَئٌ  ثأ٫٩ ث٫ ٱنٕؿ ا٣ؾي ٦ة:  ٤ٔٲ٫ ا٣كؤال ثُؿح

 دٮو٤خ ٣ٞؽ ا٧٣ةًٲح ا٣ٕٞٮد ٰٚ ٤ٔٲ٭ة ظى٤خ ا٣ذٰ ا٣ؼجؿة ػمل و٨٦ ، قب٤حأ رثٕحأ وأ زمزح قٲُؿح

 ثُؿح ٱٞٮم ٔ٪ؽ٦ة ٣ٟ٣ؾ.  ةإلقممث ٱذ٤ٕٜ ٚٲ٧ة مةإةً  قؤاالً  نٔنؿو ظٮا٣ٰ ٣ؽٱ٭٥ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ أنّ  إ٣ٯ
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 ٠ٲٙ ا٣نةإح األقب٤ح ٬ؾه . ا٣نةإح ٨ا٣ٕنؿٱ األقب٤ح ٬ؾه ٨٧ً ٨٦ دٞٓ نأ الثؽ ؛ أقب٤ح أرثٕح أو زمزح

 األقب٤ح ٬ؾه!  اإلقمم ث٭ة ٔمماإل ٱٕؿض ا٣ذٰ ا١٣ٲٛٲح ٤ٔٯ ٔذ٧ةدثةال ا٧٣ك٧٤ٲ٨؟ ٗٲؿ أذ٬ةن إ٣ٯ دجةدرت

،  اإلػجةرٱح ا٣ىعٙ ٠ة٩خ قٮاء - ا٣ٕة٧٣ٰ اإلٔمم ٰٚ ٫٩أ ٩ٕؿف وا٣ٲٮم . ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ذ٬ةنأ إ٣ٯ دذجةدر

 . اإلقمم ٨ٔ ػجٲر دؿوٱش ٬٪ةك ثأن ٩ضؽ - ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩ٲح ا٣ٞ٪ٮات و ،اإلذأٲح ا٧٣عُةت ،ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٣ضمت

 ٱْ٭ؿ ا٣ذٰ ا١٣ٲٛٲح ٤ٔٯ وثةإلٔذ٧ةد،  اإلقمم ٨ٔ ػةَبحٍ  ٦ٛة٬ٲ٥ٍ  ث٪نؿ ٱٞٮم اإلٔمم ثأن ٩ضؽ ٩ع٨

 نا٣ٕنؿو . ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔٞٮل ٰٚ ا٣نةإح قؤاالً  نا٣ٕنؿو ٬ؾه دْ٭ؿ؛  اإلٔمم اقُحثٮ ٚٲ٭ة اإلقمم

 ا٣ٕٞٮد ٰٚ قذؼذ٤ٙ رث٧ة و،  ا٧٣ةًٲح ا٣ٕٞٮد ٰٚ ا٧٣ٮصٮدة األقب٤ح ٨ٔ دؼذ٤ٙ ا٣ٲٮم ا٧٣ٮصٮدة قؤاالً 

؛  ٱةناألد وثٞٲح اإلقمم ٨٦ ٝذجةسوثةال وا٥٤ٕ٣ ثة٧٣٪ُٜ صٮثحاأل ٱٕؿف ٦ك٥٤ ٢٠ ٠ةن إذا.  ا٣مظٞح

ُِ  ٥٣ وإن ظذٯ،  ا٣نةإح األقب٤ح ٬ؾه ٢٠ ٤ٔٯ اإلصةثح ٤ٔٯ ٝةدراً  قٲ١ٮن  ٔذٞةدا أو إٱ٧ةن د٘ٲٲؿ ٓٱكذ

.  اإلقمم دضةه ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔٞٮل ٰٚ ا٧٣ٮصٮدة ا٣ٕؽااٲح ازا٣ح ٱكذُٲٓ ٢ٝاأل ٤ٔٯ،  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ

 و٦ذٮٚؿٌ  ( ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔ٪ؽ ا٣نةإح األقب٤ح ٤ٔٯ اإلصةثةت) ثٕ٪ٮان ٠ذةثةً  ُٛخ أ٣ّ  ٚٞؽ ٦كجٞةً  ذ٠ؿت و٧٠ة

 ..  www.irf.net أٱٌةً  اإل٩ذؿ٩خ مج١ح ٤ٔٯ

 ٔنؿ زمزح ولأ ٤ٔٯ اإلصةثةت دُ٘ٲح ٤ٔٯ ٍٚٞ ٝةدراً  ٠٪خ،  دثٰ ٰٚ ٠٪خ ؤ٪ؽ٦ة أم٭ؿٍ  قجٕح ٝج٢

 . ةإلقممث ٱذ٤ٕٜ ٚٲ٧ة ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٝج٢ ٨٦ وا٧٣ُؿوظح اإلقمم ٨ٔ ػةَبةً  ٦ٛ٭ٮ٦ةً  وأ مةإةً  قؤاالً 

 وقأٝٮم،  اإلصةثح ذ٠ؿ ثؽون األقب٤ح إ٣ٯ ثةإلمةرة قأٝٮم ٍٚٞ أ٩ة ، ٱعٌؿو٬ة ٥٣ ا٣ؾٱ٨ الو٣بٟ ثة٣٪كجح

 ٗٲؿ ٔٞٮل ٰٚ اإلقمم ٨ٔ ػةَئٍ  ٦ٛ٭ٮمٍ  ٠سؿأ . ا٣ٲٮم ٍٚٞ األػٲؿة ا٣كجٕح ٣ألقب٤ح اإلصةثةت ثإُٔةء

 ثأن ٱْ٪ٮن ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ أنّ  : ٬ٮ ا٣سة٩ٰ ا٣ٛ٭٥ قٮء. "ا٣ض٭وووووووووووةد" ث٧٤١ح ٦ةٱذ٤ٕٜ:  ا٧٣ك٧٤ٲ٨

 اإلقمم ن: أ ٬ٮ ا٣ؿاثٓ ا٣ٛ٭٥ قٮء . ٨إر٬ةثٲٲ ٨ا٧٣ك٧٤ٲ أن : ٬ٮ ا٣سة٣ر ا٣ٛ٭٥ قٮء . وٮ٣ٲٮنا   ا٧٣ك٧٤ٲ٨

 ثة٣ـواج ٤٣ؿص٢ اإلقمم ٱك٧ط ٧٣ةذا:  ٬ٮ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣ؼة٦ف ا٣كؤال.  ثة٣كٲٙ ا٩ذنؿ دٱ٨ٌ 
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 مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣كةدس ا٣كؤال؟  اإلقمم ٰٚ ٦ك٧ٮٌح  ةتا٣ـوص دٕؽد ٧٣ةذا ؟ ا٦ؿأةٍ  ٨٦ ثأ٠سؿ

 ؟ رص٢ٍ  ٨٦ ثأ٠سؿ ا٣ـواج ٧٤٣ؿأة ُٱجٲط ال ٧٤ٚةذا،  زوصح ٨٦ ثأ٠سؿ ا٣ـواج ٤٣ؿص٢ ُٱجٲط اإلقمم ٠ةن إذا:  ٬ٮ

 ٤ٔٯ إصجةر٨٬ َؿٱٜ ٨ٔ ا٧٣ك٧٤ةت اًُ٭ةد ٱذ٥ ٧٣ةذا:  ٬ٮ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣كةثٓ ا٣كؤال

 ٧٤٣ك٧٤ٲ٨ اإلقمم ُٱجٲط ٧٣ةذا : ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ا٣سة٨٦ ا٣كؤال؟  عضةبا٣

 -٦٭ذ٧ٲ٨ ظذٯ و ٣ٮ ٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا – ا٧٣ك٧٤ٮن ٱٞٮم ٧٣ةذا : ٬ٮ اإلقمم ٨ٔ ا٣ذةقٓ ا٣ٛ٭٥ قٮء ؟ ا٤٣عٮم أ٢٠

 ٝذ٢ أرادوا إذا ، ودٕؾٱجةً  آال٦ةً  ٫٣ ٲ٨كج  ٦ُ  وٝذ٫٤ ا٣عٲٮان ثؾثط ٱٞٮ٦ٮن ٚ٭٥ ؛ رظ٧ٍح  دون ا٣عٲٮا٩ةت ثؾثط

 ٨ٔ ا٣ٕةمؿ ا٣ٛ٭٥ قٮء؟  رظ٧ح أ٠سؿ ٚ٭ٰ - ثة٣ىٕٞح أو ٍٚٞ -ثة٣ىؽ٦ح  ٱٞذ٤ٮ٫٩ ال ٧٤ٚةذا،  ا٣عٲٮان

 ثأ٢٠ ا٧٣ك٧٤ٮن ٱٞٮم ٣ؾا ق٤ٮ٠ٲةدٟ ٤ٔٯ ٱؤزؿ دأ٫٤٠ ٦ة ٢٠ ثأن ا٣ٲٮم ا٧٤ٕ٣ٲح ثعةثاأل دٞٮل:  ٬ٮ اإلقمم

 ٰٚ ٤٣ٛ٭٥ ُقٮًءا األ٦ٮر أ٠سؿ ٨٦ : ٔنؿ ا٣عةدي ا٣ٛ٭٥ قٮء ! ٠ة٣عٲٮا٩ةت ٱذىؿٚٮن و ، ا٣عٲٮا٩ةت ٣عٮم

 ٰٚ ١٤٣ٕجح ثة٣ؿ٠ٮع ا٧٣ك٧٤ٮن ٱٞٮم ٧٤ٚةذا ، األوزةن ٔجةدة ًؽ اإلقمم ٠ةن إذا : ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٔٞٮل

 األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣سة٩ٰ ا٣كؤال!!  "ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ٣ألوزةن ٔجةدة ا٣٪ةس أ٠سؿ ا٧٣ك٧٤ٮن" ؟! ومد٭٥

 ا٧٣ؽٱ٪ذٲ٨ ثؽػٮل ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٣٘ٲؿ اإلقمم ٱك٧ط ال ٧٤ٚةذا ٔة٧٣ٲةً  دٱ٪ةً  اإلقمم ٠ةن إذا:  ٬ٮ مٲٮٔةً 

 أصجُخ  ٝؽ وا٣ذٰ - مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣سة٣ر وا٣كؤال؟  ا٧٣٪ٮرة وا٧٣ؽٱ٪ح ١٦ح ا٧٣ٞؽقذٲ٨ ؛

 ، و٩ىٙ قةٔح وػمل؟  ا٣ؼ٪ـٱؿ ٣ع٥ أ٢٠ث ٧٤٣ك٧٤ٲ٨ اإلقمم ٱك٧ط ال ذاة٧٣ - ا٣كةثٞح ا٧٣ؿة ٰٚ ٤ٔٲ٭ة

،  اإلقمم ٨ٔ ٤٣ٛ٭٥ . قٮءاً  وأ٠سؿ٬ة مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ٨٦ قؤاٍل  ٔنؿ ا٣سمزح ٤ٔٯ اإلصةثح ٨٦ ٪ُخ د١٧  

 مٲٮٔةً  أقب٤ٍح  قجٕح أ٠سؿ ٤ٔٯ اإلصةثح أظةول قٮف ا٣ٞةد٦ح دٝٲٞح وأرثٕٲ٨ ا٣ؼ٧ف ٰٚ هللا مةء إن

 .. اإلقمم ٨ٔ ٤٣ٛ٭٥ وقٮءاً 
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 : (دعؿٱ٥ ا٣ؼ٧ؿ)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ؿاثٓ ٔنؿ 

٤ٔٯ ا٧٣ك٥٤  اإلقمم مؿ  ُٱَع  ٧٣ةذا:  ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  األ٠سؿ األقب٤ح ثٲ٨ ٨٦ ٔنؿ ا٣ؿاثٓ ا٣كؤال

 ٰٚ هللا ٱٞٮل ا٣ؼ٧ؿ؟ خ٦ُظؿ   ٧٣ةذا ك٧٤ٲ٨؟ا٧٣ ٤ٔٯ ؿاتا٧ُ٣ك١ِ  ٦خُظؿ   ٧٣ةذا ؟ أن ٱنؿب ا١٣عٮ٣ٲةت

َ٭ة َٱة)):  90 اٳٱح ا٣ؼة٦كح ا٣كٮرة ، ا٧٣ةاؽة قٮرة ٰٚ ، ا٣ٞؿآن ٧َة آ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َاٱ   َوااْل٩ََىةُب  َوا٧َ٣ْْٲِكؿُ  ا٣َْؼ٧ْؿُ  ِا٩ 

٨ْ  ِرْصٌف  َوااْلَْزاَلمُ   ٢ِ٧َ  ٦ ةنِ  َٔ َُ ْٲ ةْصَذِ٪ُجٮهُ  ا٣ن  َٚ  ْ٤ ٥ُ١ َٕ ٤ُِعٮنَ  ٣َ ْٛ  : ا٧٣ةاؽة قٮرة ٨٦ ا٣ٞؿآ٩ٲح اٳٱح ٬ؾه ((ُد

 ، ا٣نٲُةن ٢٧ٔ ٨٦ رصٌف  ٤٠٭ة واألزالم واأل٩ىةب وا٧٣ٲكؿ ا٣ؼ٧ؿ أن دٞٮل 90 اٳٱح ا٣ؼة٦كح، ةا٣كٮر

 ٩ٛف . ٢ُ١٠   ا٣ؼ٧ؿ بؿَ ُم  ا٧٣ك٧٤ٮن ت٪ّ َض ذَ ٱَ  ، ا٣ٞؿآن ٨٦ اٳٱح ٬ؾه ٤ٔٯ ٪ةءً ٚجِ .  ٤ٛعٮندُ  ٤ٕ٣٥١ّ  ٚةصذ٪جٮ٬ة

١ْؿُ  ٦ُُضٮنٌ  ا٣ؼ٧ؿُ )):  دٞٮل ٰوا٣ذ 1 20 اإلوعةح األ٦سةل ٛؿِق  ، اإل٩ضٲ٢ ٰٚ ا ٔٲؽت أٱٌةً  ا٣ؿقة٣ح  وا٣ك 

ؿَثَؽةٌ   َدْك١َُؿوا َوالَ )):  18:  5 إوعةح إٚكف ٛؿِق  ٰٚ اإل٩ضٲ٢ ٱٞٮل ((٫٣ُ  ِظ٧١حَ  ٚم ِثِ٭٧ة َٱ٭ٲ٥ُ  و٨٦َْ  َٔ

ٲ٫ِ  ا٣ ِؾي ِثة٣َْؼ٧ْؿِ  ُح، ِٚ َٔ وِح  ا٦َْذ٤ُِبٮا َث٢ِ  ا٣َْؼمَ  ٤ٔٯ ث٪ةءً  ٫ث ٦ؤ٦٪ٲ٨ و٠٪ذ٥ اإل٩ضٲ٢ ٝؿأد٥ إذا ٚإ٥١٩ ٣ؾا ((ِثة٣ؿ 

 تا ٔٲؽَ  ا٣ؿقة٣ح ٩ٛف . ا١٣عٮل مؿب ٨ٔ ثذٕةداال ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٤ٔٯ ظذٯ ٱضت ٚإ٫٩ ، اإل٩ضٲ٢ دٕة٣ٲ٥

ٍٓ  ٨٦ أ٠سؿ ٰٚ ا٣٭٪ؽوقٲح ذتا١٣ُ  ٰٚ ا١٣عٮل مُظؿ  !  ا٣٭٪ؽوقٲح ذتا١٣ُ  ٰٚ ظذٯ  ٦ة٩ٮ ٠ذةب : ٦ٮً

ٍٓ  ٨٦ أ٠سؿ ٰٚ ٦خُظؿ   وٝؽ 225:  9 ا٣ضـء ق٧ؿٱذٰ  و٩ٛ٭٥ ٩عةول دٔٮ٩ة . ا٣ٛٲؽاس ٰٚ ظذٯ ٦ٮً

 ا٥٤ٕ٣ ٩ةؿُ ؼجِ ٱُ .  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٤ٔٯ - ػة٣ٞ٪ة دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا ٢ِ جَ ِٝ  ٨٦ ا٣ؼ٧ؿ ٣ذعؿٱ٥ ا٧٣٪ُٞٲح األقجةب

 ٬ٮ ٦ة ٢٠ ٢ٕٚ ٨٦ اإل٩كةن ث١جط ٍج  سَ ا٧٣ُ  ا٧٣ؿ٠ـ ٬ؾا ٱٞٮم . ا٣ؽ٦ةغ ٰٚ ةً َُ ج  سَ ٦ُ  اً ٦ؿ٠ـ إ٩كةنٍ  ٢١٣ أن ا٣ٲٮم

 ٔ٪ؽ٦ة ػىٮوةً ؛  ػةَئٌ  أ٦ؿٌ  ٬ٮ ثؾٱبٍح  ٣٘حٍ  اقذؼؽام أن ٱ٧٤ٕٮن ؿا٣جن:  ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ . ػةَئ

 ث٢ ؛ ا٣ٕة٦ح أ٦ةم ٫٤ٕٛ٩ ٨٤ٚ،  ا٣ُجٲٕٲح ا٣عةصح ٌٝةء ٤ٔٲ٪ة ٠ةن إن ... ا٣ٮا٣ؽٱ٨ أو ثة٣ك٨   جةرا١٣ِ  ٦ٓ ٩ذعؽث

 ٨١٣.  َئٌ ػة أ٦ؿٌ  أ٫٩ ٥٤ٕ٩ أل٩٪ة ا٣ٕة٦ح أ٦ةم ٫٤ٕٚ ٨٦ ٱ٧٪ٕ٪ة ا١٣جط ٦ؿ٠ـ ... (دٮا٣ٲخ) ا٣ؼمء ٣جٲخ ق٪ؾ٬ت

 ا٣نؼه ثأن ٩ؿى ا٣كجت ٣٭ؾا ًة ! ١٦جٮظ ث٫ ا٣ؼةص ا١٣جط ٦ؿ٠ـ ٱ١ٮن ةً ق١ؿا٩ ا٣نؼه ٱ١ٮن ٔ٪ؽ٦ة
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 ا٣ؼةص ا١٣جط ٦ؿ٠ـ ألن ؛ وا٣ؽٱ٫ ظذٯ ا٣ك٨ ٰٚ ا١٣جةر ت  ُك ٱَ  أظٲة٩ةً  أ٫٩ ظذٯ ثؾٱبحً  ٣٘حً  ٱكذؼؽم ا٣ك١ؿان

 ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٰٚ ٩ضؽ!  ا٣ٕة٦ح ٦ةمأ و ٦مثك٫ ٰٚ ٱذجّٮل ا٣ك١ؿان ٩ضؽ ا٧٣ؿات ٔؽٱؽ وٰٚ ! ١٦جٮٌح  ث٫

 ظذٯ ٱكذُٲٕٮن ال رث٧ة ظذٯ ، وعٲعٍح  ثىٮرةٍ  ا٧٣نٰ ٱكذُٲٕٮن ال رث٧ة ا٣ك١ةرى ٬ؤالء أن األوٝةت

 (ا٧ُ٣َسج ٍ ا٧٣ؿ٠ـ) ا١٣جط ٦ؿ٠ـ ألن وعٲعٍح  ثىٮرةٍ  ا٣ذىؿف ٱكذُٲٕٮن ال ! وعٲعحٍ  ثىٮرةٍ  ا١٣مم

 ثة١٣سٲؿ ٱٞٮم،  ةً ق١ؿا٩ ا٣نؼه ٱ١ٮن ٔ٪ؽ٦ة أ٫٩ ٧٤ٕ٣ٲحا ا٣جعٮث ٣٪ة دٞٮل ا٣ٲٮم ، ٬ؾا ٨٦ أ٠سؿ . ١٦جٮٌح 

َٞ وِ  . ا٧٧٣٪ٮٔح األمٲةء ٨٦  ا٧٣كط ١٦ذت ، ا٣ٕؽل وزارة ٰٚ 1990 ٔةم ٰٚ يآ ثٰ فإ دٞةرٱؿ ظىةاٲةتإل ةً ٚ

!  ٱٮمٍ  ٢٠ ظؽزخ اٗذىةب ظة٣ح 1756 ث٧ٕؽل 1990 ٔةم ٰٚ ثأن دٞٮل ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ ا٣ضؿٱ٧ح ٣ٌعةٱة ا٣ٮَ٪ٰ

 ا٣ذٰ االٗذىةب ظةالت ٨٦ ثة٧٣بح ػ٧كٲ٨ ٨٦ أ٠سؿ األ٤ٗجٲح ثأن ٝةل وا٣ذٞؿٱؿ...   ٱٮ٦ٲوووةً  ٧٠ٕؽل ...

 ز٧ة٩ٲح دٞؿٱجةً :  ناٳ أ٦ٲؿ٠ة ٰٚ أن ا٣ٲٮم ٣٪ة دٞٮل ا٣جعٮث ًة !! ق١ؿا٩ ا٣نؼه ٠ةن ٔ٪ؽ٦ة ظؽزخ ظؽزخ

 ث٨اال و ماأل ٲ٨ث ا٣ض٪كٲح ا٣ٕمٝح ٧٦ةرقح ٱٕ٪ٰ ا٧٣عةرم ز٩ة ! ا٧٣عةرم ثـ٩ة ٱٞٮ٦ٮن األ٦ؿٱ١ٲٲ٨ ٨٦ ثة٧٣بح

 12 ٢٠!  ثة٧٣بح ز٧ة٩ٲح!  ٦ٲ٨ؿ  َع ا٧٣ُ  األٝةرب ٦ٓ ا٣ض٪كٲح ا٣ٕمٝح ٧٦ةرقح!  واألػخ األخ أو ث٪حاال و األب أو

َٞ وِ  - ث٫ د٤ذٰٞ أ٦ٲؿ٠ٰ ٦ٮا٨َ 13 وأ  ثأن ٱٞٮل واالقذجٲةن!  ا٧٣عةرم ز٩ة ظؽ٥٬أ ٦ةرس ٚٞؽ - ٤٣ؽراقح ةً ٚ

 ٨٦ واظؽٌ :  ا٣ٲٮم دٞٮل ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣جعٮث ! ق١ؿٍ  ظة٣ح ٰٚ ٠ة٩ٮا - ةً ٦ٕ ز٪ٲ٨اال أو واظؽاً  ٠ةن إن - األ٠سؿٱح

 ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٩ٞةث٢ ظٲ٪٧ة ٔةدةً  ! ا١٣عٮل ٬ٮ (ا٧٣ٮت ٰٚ قججٲحً  ٦ؿاضاأل ٠سؿأ) ثةالٱؽز حً ٤َ ِو  األقجةب أ٠سؿ

 مةرب .. ٍٚٞ اصذ٧ةٰٔ مةرب أثٰ أو ٍٚٞ اصذ٧ةٰٔ مةرب أ٩ة:  ٱٞٮ٣ٮن ا١٣عٮل ٱذ٪ةو٣ٮن ٨٧٦ ا٣٪ةس

.  أق١ؿ ٚم ٩ٛكٰ ٰٚ ٥أدع١ّ  نأ قذُٲٓأ أ٩ة ٣ؾا ٱٞٮل ٠أقٲ٨ أو ةً ٠أق ٱذ٪ةول ةً مؼى دٕ٪ٰ ٰاصذ٧ةٔ

 ثؽأ ٬ٮ؛  أثؽاً  ق١ٲؿاً  ٣ٲىجط ا٣ؼ٧ؿ ثنؿب ثؽأ اً ق١ٲؿ دضؽ ٨٣..  ػ٤ٛٲذ٫ ٨ٔ ودكأ٫٣ ق١ٲؿ ثأي د٤ذٰٞ ٔ٪ؽ٦ة

ٰ   ٠نةرٍب   ٣ٕؽٱؽ ٱنؿب ٠ةن اً واظؽ ةً اصذ٧ةٔٲ ةً مةرث ٣ذؿو٩ٰ أدعؽى أ٩ة ًا !ق١ٲؿ وجطأ والظٞةً  ! اصذ٧ةٔ

 ةً اصذ٧ةٔٲ ةً مةرث وقأ٣خ ثةقذجٲةنٍ  ٧ٝخ وإن ظذٯ!  ظٲةد٫ ٰٚ واظؽةً  ٦ؿةً  األ٢ٝ ٤ٔٯ ٱك١ؿ و٥٣ ا٣ك٪ٮات

 وظذٯ،  قٲك١ؿ رث٧ة الظٞةً  ظذٯ أو األظٲةن ثٕي ٰٚ.. ًة اصذ٧ةٔٲ ةً مةرث ا٣ك٪ٮات ٣جٕي ٠ةن نوإ ظذٯ.. 
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 ٱٕٮد أن ثٕؽ ٢دؼٲّ  ، ٦عةرم ز٩ة أو اٗذىةٍب  ثضؿٱ٧ح وٝةم ظٲةد٫ ٰٚ واظؽةٍ  ٧٣ؿةٍ  و٣ٮ ا٣نؼه ؿَ ١ِ َق  وإن

 ػكةرة إ٩٭ة ... ٩ٛك٫ ٤٣ٛة٢ٔ إ٦ة و ٤٣ٌعٲح إ٦ة ظٲ٪٭ة ومظ٫إ ٱ٨١٧ ال!  ا٣ؼُأ وأ ا٣عةو٢ ذىاأل ؤٲ٫ إ٣ٯ

 ال ا٣نؼه،  ا٧٣عةرم ثـ٩ة أو ثةالٗذىةب ٝةم ا٣نؼه ا٣ك١ؿ ظة٣ح ٰٚ ٣ٮ ، ٢دؼٲّ  ... إومظ٭ة الٱ٨١٧

 ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ ..  ٝةل - وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ا٣٪جٰ ظجٲج٪ة ا٣كجت ٣٭ؾا . ٛك٩٫ ٦كة٦عح ٱ١٧٪٫

 ر٥ٝ ا٣عؽٱر 30 ر٥ٝ ا١٣ذةب مؿثحاأل ٠ذةب ٰٚ رثٕحأ ر٥ٝ ا٧٣ض٤ؽ ٦ةص٫ اث٨ ٪٨ُق  ٰٚ ا٣ىعٲط ا٣عؽٱر

 ا٣٪جٰ ج٪ةظجٲ !! ةً عَن ُٚ  األ٠سؿ ا٣نؿ إ٫٩..  مؿ ٢٠ ٦ٛذةح ٚإ٩٭ة ا٣ؼ٧ؿ الدنؿثٮا أ٫٩ ٝةل ا٣٪جٰ ظجٲج٪ة 3371

 3392 ر٥ٝ ا٣عؽٱر 30 ر٥ٝ ا١٣ذةب مؿثحاأل ٠ذةب ٰٚ 4 ر٥ٝ ا٧٣ض٤ؽ ٦ةص٫ اث٨ ٪٨ُق  ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ ...  ٝةل

 ٠ة٩خ ٦٭٧ة ؾرُٔ  ال ، "ظؿام ٤ٞٚٲ٫٤ ٠سٲؿه أق١ؿ ٦ة" : ٝةل – وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ا٣٪جٰ ظجٲج٪ة

 ر٥ٝ ا٧٣ض٤ؽ ٦ةص٫ اث٨ ٪٨ُق  ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ ...  أٱٌةً  ٝةل - وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ا٣٪جٰ ظجٲج٪ة . حا٧١٣ٲّ 

 ثأن  1 : ٝةل ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة 3380 ر٥ٝ ظؽٱر ، ا٣سمزٮن ا١٣ذةب:  ٦ةص٫ اث٨ ٪٨ُق  ٰٚ مؿثحاأل ٠ذةب ٰٚ 4

 ا٣ؼ٧ؿ ٔةوؿ - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا ٨٦ ٤٦ٕٮ٩ٮن ثة٣ؼ٧ٮر ٱذٕة٤٦ٮن ا٣ؾٱ٨ ا٣٪ةس ٨٦ أو٪ةف ا٣ٕنؿة ٢٠

٤٭ة،  مةرِث٭ة ، (ه٣٘ٲؿ ٱٕىؿ٬ة ٨٦) و٦ُٕذىؿ٬ة،  ِٝ  ٬ٮ ٨٦) وثةإ٭ة،  ا٣ؼ٧ؿ ، قةٰٝ ألص٫٤ خ٤َ ِٞ ٩ُ  ٨٦،  و٩ة

 ا٣ذٰ ا٣٪ةس ٨٦ األو٪ةف ٬ؾه ٢٠!  ألص٫٤ امُذِؿَٱخ و٨٦،  ٦نذؿٱ٭ة،  (ا١٣عٮل ثٲٓ ز٨٧ ٨٦ ٦كذٛٲؽٌ 

ٌٙ  ٦٪ْٮرٌ  ٣ؽٱ٭٥ ا٣ٲٮم أَجةء ٨١٣ و.  ٤ٔٲ٭٥ هللا ٣ٕ٪ح ثأن:  ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة ٝةل ثة٣ؼ٧ؿ دذٕة٢٦  ! ٦ؼذ٤

 أن ٱضت ثأ٫٩ ٱٞٮ٣ٮن و،  ٦ؿٌض  ٬ٮ ا٣ؼ٧ؿ ٤ٔٯ د٦ةناإل ثأن ٱٞٮ٣ٮن،  إد٦ة٩ةً  ٣ٲكخ ا٣ؼ٧ؿ ثأن ٚٲٞٮ٣ٮن

 ٣ُٛ٪ة وإّ٭ةر ا٧٣ؿٱي زٱةرة ٤ٔٲ٪ة ٱضت أ٫٩ ٧١ٚة،  صؽٱؽة وَؿق دٞ٪ٲح ! ا٣ك١ٲؿٱ٨ ٦ٓ ٦ذٕةَٛٲ٨ ١٩ٮن

 ا٣ؽٔةء و ٤٣ك١ٲؿٱ٨ ُٔٛ٪ة ةرإّ٭ ٤ٔٲ٪ة ٚٲضت ، ٦ؿٌض  ا٣ؼ٧ؿ ٤ٔٯ د٦ةناإل ثأن األَجةء ٱٞٮل ٚة٣ٲٮم،  ٫٣

 د٦ةناإل ٠ةن إن : ثأ٫٩ داا٧ةً  وأ٠ؿر٬ة peace tv ٝ٪ةة ٤ٔٯ رقةا٤ٰ ٨٦ واظؽةٍ  ٰٚ ٝةامً  ٤ٔٲ٭٥ د  رُ اَ  و! ..  ٣٭٥

 ا٧٣ؿض أ٩٭ة و!  ٫٣ كججةٍت و٧٠ُ  صؿازٲ٥ أو ٚٲؿوقةت ٫٣ ٣ٲف ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ؿض ٚإ٫٩ ، ٦ؿًةً  ا٣ؼ٧ؿ ٤ٔٯ

                                                           
0
َ٪ِخ "  ِٕ ٤َٯ ا٣َْؼ٧ْؿُ  ٣ُ َنَؿةِ  َٔ ْٲِ٪َ٭ة َاْوُص٫ٍ  َٔ َٕ ةِوِؿ٬َة ِث َٔ َذِىِؿ٬َة َو ْٕ َ٭ة َو٦ُ ِٕ َ٭ة َوَثةِا ِٔ ٲَ٭ة َوَمةِرِثَ٭ة َز٧َِ٪َ٭ة َوآ٢ِ٠ِ  ِا٣َْٲ٫ِ  َوا٧َ٣ْْع٧ُٮ٣َِح  َظة٤ِ٦َِ٭ةوَ  َو٦ُْجَذة ِٝ  "َوَقة
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 وإذأةت وا٧٣ضمت، ا٣ضؿااؽ،:  ٰٚ ٫٣ ُٱ٨٤ٕ ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ؿض أ٩٭ة و ! ٝٮارٱؿ ٰٚ جةعٱُ  ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ

 ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ؿض أ٩٭ة و ! ٤٣جٲٓ دؿػٲٌه  ٫٣ ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ؿض أ٩٭ة و ! ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩ٲح وا٣ٞ٪ٮات ا٣ؿادٱٮ،

 ٤ٔٯ ٛحٍ ٔ٪ٲ وٚةةٍ  ظةالت كجتٱُ  ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ؿض أ٩٭ة و ! ا٣ٕة٥٣ ظٮل ٠سٲؿةٍ  ٣ع١ٮ٦ةٍت  إٱؿاداٌت  ٫٣

 ا٣ؾي - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا!!  ا٣ٕةامت دؽ٦ٲؿ إ٣ٯ يٱؤد   ا٣ؾي ا٣ٮظٲؽ ا٧٣ؿض أ٩٭ة و ! ا٣كؿٱٕح ا٣ُؿق

َ٭ة َٱة)):  90 اٳٱح ا٣ؼة٦كح ا٣كٮرة ا٧٣ةاؽة قٮرة ٰٚ ا٣ؿد وٱُٰٕ ٱٞٮل ػ٤ٞ٪ة ٧َة آ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َاٱ   ا٣َْؼ٧ْؿُ  ِا٩ 

٨ْ  ِرْصٌف  ْزاَلمُ َوااْلَ  َوااْل٩ََىةُب  َوا٧َ٣ْْٲِكؿُ   ٢ِ٧َ  ٦ ةنِ  َٔ َُ ْٲ ةْصَذِ٪ُجٮهُ  ا٣ن  َٚ  ْ٤ ٥ُ١ َٕ ٤ُِعٮنَ  ٣َ ْٛ  و١٣٪٭ة ؛ ث٧ؿٍض  ٣ٲكخ ((ُد

 ثضة٩ت - ا٧٣ٞؽقح ا١٣ذت أ٤ٗت وٰٚ ا٣كجت . ٬ٮ ٬ؾا،  ٚذ٤ٛعٮا ٔ٪٭ة ا٦ذ٪ٕٮا ! ا٣نٲُةن ٢٧ٔ ٨٦ رصٌف 

 .. حٌ ٦َ ؿ  َع ٦ُ  ا٣ؼ٧ؿ ٚإن - وا٣عؽٱر ؿآنا٣ٞ

 

 : (ٕؽل م٭ةدة رص٢ٍ واظٍؽ؟د٧٣ةذا م٭ةدة ا٦ؿأدٲ٨ )ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ؼة٦ف ٔنؿ 

 ا٦ؿأدٲ٨ م٭ةدة اإلقمم ٰٚ ٧٣ةذا:  ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  ٠سؿاأل األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣ؼة٦ف ا٣كؤال

 ٱ٢ٞ ال ٚٲ٧ة ا٣ٞؿآن ثأن ػجؿ٥٠ا   دٔٮ٩ٰ . ا٧٣ؿأة مأن ٢٤ٞٱُ  اإلقمم ثأن جٲ٪ةً ٦ُ  ؟ واظؽٍ  رص٢ٍ  م٭ةدة دٕةدل

 ٚإن ،ًا واظؽ ةً ٦ٮًٕ ٔؽا ٦ة - ٩سٯأ أم ذ٠ؿ قٮاء - ا٣ض٪ف ذ٠ؿ دون ا٣ن٭ٮد ٨ٔ عؽثٱذ ٦ٮآً 5 ٨ٔ

 ا٣سة٩ٲح ا٣كٮرة ، ا٣جٞؿة قٮرة ٰٚ و٬ؾا واظؽٍ  رص٢ٍ  م٭ةدة دٕةدل ا٦ؿأدٲ٨ م٭ةدة ثأن وٱٞٮل دؽ  َع ٱُ  ا٣ٞؿآن

 282:  ر٥ٝ واٳٱح ا٣جٞؿة قٮرة .. ا٣ٞؿآن ٰٚ قٮرةٍ  أَٮل ٨٦ صـءٌ  ... ا٣ٞؿآن ٰٚ آٱح أَٮل و٬ٰ 282 اٳٱح

 اإلمذؿاك ٔ٪ؽ آ٦٪ٮا ا٣ؾٱ٨ أٱ٭ة ٱة:  1ا٣ٞؿآن ٰٚ - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ - هللا ٚٲٞٮل،  ا٣ٞؿآن ٰٚ آٱح أَٮل ٬ٰ

 ٨٦ "رص٤ٲ٨" مة٬ؽٱ٨ ظٌؿواوا ٚة٠ذجٮه 2ا٣ـ٨٦ ٨٦ ةٍ دَ ؽ  َع ٦ُ  ٣ٛذؿةٍ  ا٣ذـا٦ةً  دذ٨٧ٌ ٦ة٣ٲٍح  وٛٞحٍ  أي ٰٚ
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 ٚ٭٧٭ة ٱك٭٢ ؛ ظذٯ ٩ى٭ة ٣ٲف و ٍٚٞ اٳٱح ٦ٕ٪ٯ ق٪١ذت 

َ٭ة َٱة)) 2 ٯ َاَص٢ٍ  إ٣ٯ ِثَؽْٱ٨ٍ  َدَؽاَٱ٪ُذ٥ ِاَذا آ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َاٱ  َك٧  ة٠ُْذُجٮهُ  ٦  َٚ)) 
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 خ٤ًّ  إذا:  ٝةامً  وٱ٢٧١ وا٦ؿأدةن ٚؿص٢ٌ  ، رص٤ٲ٨ٍ  ضةدإٱ ٨٦ دذ١٧٪ٮا ٥٣ إن:  وٱٞٮل ٱ٢٧١ ز1٥ ثٲ٪٥١

 ثة٣ذعؽٱؽ ا٧٣ةدٱح ا٧٣ٕة٦مت ٨ٔ دذعؽث ا٣ٞؿآن ٰٚ اٳٱح ٬ؾه2 األػؿى دىعع٭ة ، أػُأت أو إظؽا٧٬ة

 ٤٧ٔٲحً  ضؿيٱُ  أن مؼٌه  أراد إذا:  ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ.  أ٢ٌٚ ٣ٛ٭٥ٍ  سةالً ٦ِ  أُٔٲ٥١ دٔٮ٩ٰ . ٗٲؿ٬ة مٰء وال

ٲ٨ِ  ث٪ىٲعح ٱأػؾ أن ٬ٮ ٫٣ ثة٣٪كجح ػٲةرٍ  أ٢ٌٚ،  جؿى٠ُ  ٤ٲحً ٧ٔ ٣ؿث٧ة صؿاظٲحً   ، (ػذىةصإ) از٪ٲ٨ صؿاظ 

 واظؽٌ  صؿاٌح  األ٢ٝ ٤ٕٚٯ ، (ػذىةصإ) ٲ٨ِ صؿاَظ  ٱضؽ أن ٱكذُٓ ٥٣ إن.  قم٦ذ٫ ٧ٌ٣ةن األ٢ٌٚ ٬ؾا

 تا٣ُجٲ ألن (صؿاظح ٝؽمأ ٦ٞٲ٥ 2) صؿاظح ث١ة٣ٮرٱٮس ٤ٔٯ ظةاـٱ٨ِ  َجٲجٲ٨ِ  و ٦ةصكذٲؿ ثن٭ةدة ٦ؤ٢ٌ٬ 

 ٱ١٧٪ٟ وال ٠جؿى صؿاظٲح ث٤٧ٕٲح ٱٞٮم أن ٫٣ ٱ٨١٧ ال (صؿاظح ٝؽمأ ٦ٞٲ٥) صؿاظح ث١ة٣ٮرٱٮس دأ٬ٲ٢ ذو

 صؿاظٲ٨ ٬٪ةك ٱ١ٮن أن األ٢ٌٚ ٨٦ ، ثة٤٧ٕ٣ٲح ٤٣ٞٲةم صؿاظح ث١ة٣ٮرٱٮس َجةءأ رثٕحأ ٤ٔٯ ا٣عىٮل

 ذىةَوٲ٨اػ صؿاَظٲ٨ دٮاصؽ ثةإل١٦ةن ٱ٨١ ٥٣ إن (ػذىةصإ) ا٣ضؿاظح ٰٚ ٦ةصكذٲؿ ثؽرصح ٦ؤ٤٬ٲ٨

 ؛ ا٧٣ة٣ٲح ٧٤٣كةا٢ ثة٣٪كجح ٦نةث٫ األ٦ؿ. .3 صؿاظح ٝؽمأ ٦ٞٲ٥ از٪ةن و واظؽ صؿاظح ػىةاٰأ األ٢ٝ ٤ٕٚٯ

 ٰٚ ي٦ةدّ  ٔتءٍ  يأ ٨ٔ ٦كؤوالت ٗٲؿ ا٣٪كةء،  ا٣ؿص٢ ٔةدٜ ٤ٔٯ ٱٞٓ ا٧٣ة٣ٰ ا٣ٕتء اإلقمم ٰٚ أل٫٩

 ٠ةٚح ٧٢  َع دَ  واصج٭٥) واألخ باأل واصت ٨٦ ذ٣ٟ ٚإن ، ا٧٣ؿأة دذـوج أن ٝج٢ ، اإلقمم ٰٚ . اإلقمم

 (٣غإ.... و ا٧٣مثف) ا٧٣ةدٱح ثةأل٦ٮر ٱٕذ٪ٮا أن واالث٨ ا٣ـوج واصت ٨٦ ٱ١ٮن زواص٭ة وثٕؽ (ا٧٣ة٣ٲح ٔجةا٭ةأ

 وثكجت!  ا٧٣ؿأة ٦ٓ ثة٧٣ٞةر٩ح ا٧٣ة٣ٲح ٣أل٦ٮر ةً إدرا٠ أ٠سؿ ٬ٮ ٰاإلقم٦ ا٧٣ضذ٧ٓ ٰٚ ا٣ؿص٢ ٚإن ا٣كجت ٣٭ؾا

 ٩ضؽ أن ٩كذُٓ ٥٣ ٚإن رص٤ٲ٨ ٩أػؾ أن ٚٲضت ، ثة٣نة٬ؽ األ٦ؿ ٱذ٤ٕٜ ٔ٪ؽ٦ة ٲحا٧٣ة٣ ا٧٣كةا٢ ٰٚ ٚإ٫٩ ٬ؾا

 ػُة   دؿد١ت أن أي (د٢ٌ) ٬ٰ ا٣ٕؿثٲح ثة٤٣٘ح ا٧٤١٣ح ، إظؽا٧٬ة أتأػُ إن ظذٯ ا٦ؿأدةن و ٚوؿص٢ٌ  رص٤ٲ٨

 أظؽ أن ٣ٮ أ٫٩ ٬ٰ إ٧٩ة ، د٪كٯ ٣ٲكخ ١٣٪٭ة ، "إظؽا٧٬ة (د٪كٯ) نأ" إ٣ٯ دؿص٧ٮ٬ة األمؼةص ثٕي ،

 ذ٠ؿ دون ٨٦ ا٣نة٬ؽ ٨ٔ دذ٥٤١ ا٣ٞؿآن ٰٚ اٳٱةت ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٱٮصؽ.  ٣٭ة دىعط ٚةال ػؿى أػُأت ةءا٣٪ك

                                                           
0
َصة٥ُ١٣ِْ  ٨٦ِ َؽْٱ٨ِ َمِ٭ٲ َواْقَذْنِ٭ُؽوا))  ِةن ر  َؿُص٢ٌ  َٱ١ُٮ٩َة َرُص٤َْٲ٨ِ  ٣ ٥ْ  َٚ ٨ َو٦َْؿَاَدةنِ  َٚ ْٮنَ  ٧٦ِ  ًَ َ٭َؽاءِ  ٨٦َِ  َدْؿ  ((ا٣ن 
2
٢   َان))  ٌِ ُذَؾ٠ ؿَ  ِاْظَؽا٧َ٬ُة َد  ((ااْل ْػَؿى ِاْظَؽا٧َ٬ُة َٚ
3
 ا٣ُت ٰٚ ردجحً  ا٣ؽوري ا٧٣ٞٲ٥ ٨٦ ٤ٔٯأ صؿاظح األٝؽم وا٣ُجٲت، صؿاظح  أٝؽم َجٲت ٨٦ ٦ؿدجح أ٤ٔٯ اإلػذىةص ا٣ضؿاح 
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َ٭ة َٱة)):  108-106 االٱةت 5 ا٧٣ةاؽة قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ ؿَ ُذ٠ِ  ا٧٣سةل : قجٲ٢ ٤ٔٯ ، ا٣ض٪ف  آ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َاٱ 

ؿَ  ِاَذا َثْٲِ٪٥ُ١ْ  َمَ٭ةَدةُ  ٌَ ِح  ٲ٨َ ِظ  ا٧َ٣ْْٮُت  َاَظَؽ٥ُ٠ُ  َظ ْؽٍل  َذَوا اْزَ٪ةنِ  ا٣َْٮِوٲ  ْٲِؿ٥ُ٠ْ  ٨٦ِْ  آَػَؿانِ  َاوْ  ٦ِْ٪٥ُ١ْ  َٔ  ا٣ض٪ف ((َٗ

ِةَذا)):  2 اٳٱح 65 ا٣ُمق قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ ؿَ ُذ٠ِ  ! ٦ؾ٠ٮرٍ  ٗٲؿ َٚ  َ٨ ْ٘ َة٦ِْك١ُٮ٨٬ُ   َاَص٤َُ٭٨   َث٤َ ُؿوٍف  َٚ ْٕ  َاوْ  ِث٧َ

ٮ٨٬ُ   ُٝ ةِر ُؿوٍف  َٚ ْٕ ٪٥ُ١ْ  ْؽٍل َٔ  َذَويْ  َوَاْمِ٭ُؽوا ِث٧َ ٲ٧ُٮا ٦  ِٝ َ٭ةَدةَ  َوَا  ٍٚٞ إ٧٩ة ًا !٦ؾ٠ٮر ٣ٲف ٬٪ة ا٣ض٪ف ((٤٣ِ ٫ِ  ا٣ن 

 ُز٥   ا٧ُ٣ْْعَىَ٪ةِت  َٱْؿ٦ُٮنَ  َوا٣ ِؾٱ٨َ )):  4 اٳٱح 24 ا٣٪ٮر قٮرة ٰٚ ٱٞٮل ا٣ٞؿآن.  ٔةدالً  و ةً أ٦ٲ٪ ٱ١ٮن أن ٱضت

ِح  َٱْةُدٮا ٥َ٣ْ  َٕ ةْص٤ُِؽو٥٬ُْ  اءَ ُمَ٭ؽَ  ِثَةْرَث  أم رصمً  ٠ةن إن!  ا٣ض٪ف دعؽٱؽ دون ٨٦ ، م٭ؽاء أرثٕح ((َص٤َْؽةً  ٲ٨َ َز٧َة٩ِ  َٚ

 ٚ٭٪ة؛  ا٦ؿأةٍ  اظذنةم و ظٲةء ًؽ دٔةءٌ إ ٬٪ةك و٠ةن م٭ؽاءٍ  حأرثٕ دعٌؿوا أن دكذُٲٕٮا ٥٣ إن،  ا٦ؿأةً 

 ا٣ٮاظؽة ا٧٣ؿأة ٦ٓ ا٣ٮاظؽ ا٣ؿص٢ دكةوي وا٣ذٰ صؽاً  واًعحٌ  ا٣ٞؿآن ٰٚ اٳٱةت ظؽىإ ٬٪ةك . ا٣َض٤ؽ ٱضت

 مةإحٍ  ثذأ٣ٲٙ ٱٞٮم زوٌج  .. ظٲةد٫ مؿٱٟ ًؽ مةإحٍ  ثذأ٣ٲٙ اظؽ٥٬ ٝةم ذاإ: 1 7-6 اٳٱح 24 ا٣٪ٮر قٮرة ،

 و،  ثةهلل ٦ؿاٍت  رثٓأ ٱٞك٥ نأ و٤ٔٲ٫ ٠ةٚٲحٌ  ا٣ٛؿدٱح م٭ةدد٫؛  مة٬ؽٍ  وأ د٣ٲ٢ٍ  يأ ٣ؽٱ٫ و٣ٲف،  زوصذ٫ ًؽ

 ا٣كةثٕح و ا٣كةدقح ٱحاٳ ثٕؽ ٚٮراً  د٤ٲ٭ة ٣ذٰا اٳٱح 2 ا١٣ةذثٲ٨ ٨٦ ٠ةن نإ ٤ٔٲ٫ هللا ٣ٕ٪ح نأ ا٣ؼة٦كح ا٧٣ؿة

 د١ٮن نأ ٣ٮظؽ٬ة ٱ١٧٪٭ة ، م٭ٮدٍ  يأ ٣ؽٱ٭ة ٣ٲف ٱٌةً أ ا٣ـوصح ٠ة٩خ ذاإ ٨١٣ و3:  8 اٳٱح 24 ا٣٪ٮر قٮرة ،

 إذاً  . ٠ةذثحً  ٠ة٩خ نإ هللا ٣ٕ٪ح ٤ٔٲ٭ة د١ٮن نأ ا٣ؼة٦ف ا٣ٞك٥ و،  ٦ؿاٍت  رثٓأ ا٣ٞك٥ َؿٱٜ ٨ٔ ٣٪ٛك٭ة د٣ٲمً 

،  ذ٣ٟ إ٣ٯ ٚجةالقذ٪ةد . واظؽٍ  رص٢ٍ  م٭ةدة دٕةدل واظؽةٍ  ا٦ؿأةٍ  م٭ةدة ثأن ا٣ٞؿآن ٰٚ ثٮًٮٍح  ؿَ ٠ِ ذُ  ٝؽ ٪ة٬ُ 

 رص٢ٍ  م٭ةدة دٕةدل ٨ا٦ؿأدٲ م٭ةدة ٚإن ا٧٣ةدٱح ا٧٣كةا٢ ٰٚ ٍٚٞ أ٫٩ ٤ٔٯ ادٛٞٮا ٝؽ ا٣ٛٞ٭ةء أ٤ٗت ٚإن

 أن ٤ٔٲ٭ة ا٣ىٕت ٨٦ نٱ١ٮ ا٧٣ؿأة َجٲٕح ألن رث٧ة - ا٣ٞذ٢ ظة٣ح ٰٚ أ٫٩ ٱٞٮ٣ٮن ا٣ٛٞ٭ةء وثٕي،  واظؽٍ 

 واظؽةً  ا٦ؿأةً  ٚإنّ  األػؿى ا٣عةالت ص٧ٲٓ و٨١٣ ، اً واظؽ رصمً  ُٱٕةدالن از٪ةن ٱ١ٮن ٚؿث٧ة - ثة٣عٞةاٜ ُدؽ٣ٰ

 إ٣ٯ ٩عذةج ، ا٧ٞ٣ؿ ا٣ذ٧ةس ٔ٪ؽ ر٦ٌةن م٭ؿ ثؽاٱح ٰٚ : ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ . واظؽٍ  رص٢ٍ  م٭ةدة دٕةدل

                                                           
0
ُكُ٭٥ْ  ِاال   ُمَ٭َؽاءُ  ٣َُ٭٥ْ  َٱ٨ُ١ْ  َو٥َ٣ْ  َاْزَواَصُ٭٥ْ  َٱْؿ٦ُٮنَ  َوا٣ ِؾٱ٨َ ))  ُٛ َنَ٭ةَدةُ  َا٩ْ ُٓ  َاَظِؽ٥٬ِْ  َٚ ٫ُ ۖ   ِثة٤٣ ٫ِ  َمَ٭ةَداٍت  َاْرَث ٲ٨َ  ٨٧َِ٣َ  ِا٩  ِٝ ةِد  ((ا٣ى 
2
َ٪َخ  َان   َوا٣َْؼة٦َِكحُ ))  ْٕ  ((ا١٣َْةِذِثٲ٨َ  ٨٦َِ  ٠َةنَ  ِان ٤َْٲ٫ِ َٔ  ا٤٣ ٫ِ  ٣َ
3
ْ٪َ٭ة َو َٱْؽَرا  ))  َؾاَب  َٔ َٕ َٓ  َدْنَ٭ؽَ  َان ا٣ْ ٫ُ  ِثة٤٣ ٫ِ  َمَ٭ةَداٍت  َاْرَث  ((ا١٣َْةِذِثٲ٨َ  ٨٧َِ٣َ  ِا٩ 
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 ٍٚٞ،  ا٦ؿأةً  أم رصمً  ٠ةن إن ٚؿٌق  ٱٮصؽ ال ، مة٬ؽٱ٨ِ  إ٣ٯ ٩عذةج ر٦ٌةن م٭ؿ ٩٭ةٱح وٰٚ ، واظؽٍ  مة٬ؽٍ 

 أن ٫٣ ٱ٨١٧ ٨٦ ٍٚٞ ٬ٮ ...... و ةً ٤٦ذعٲ ٱ١ٮن أن وٱضت رصمً  ا٣نة٬ؽ ٱ١ٮن أن ٱضت ا٣ؽول ثٕي ٰٚ

 ُروي ٝؽ - ٔ٪٭ة هللا رًٰ - ٔةانح ا٣عجٲت ا٣ؿقٮل زوصح : ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٝٮٱحٌ  حٌ ّض ُظ  ٔ٪ؽي أ٩ة و . ثؾ٣ٟ ٱن٭ؽ

 ٨٦ ٬ٰ ا٣ذٰ و وعٲٌط  ظؽٱٌر  2210 إذاً  ! ذ٣ٟ ٤ٔٯ ا٣ٮظٲؽ ا٣نة٬ؽ و٠ة٩خ ظؽٱٌر  2210 ٨ٔ ٱ٢ٞ ال ٦ة ٔ٪٭ة

 ٔ٪٭ة هللا رًٰ - ٔةانح ا٣كٲؽة ا٣ؿقٮل زوصح ٬ٰ ا٣ذٰ و واظؽةٍ  ا٦ؿأةٍ  ثن٭ةدة ٠ة٩خ ٝؽ ا٣نؿٱٕح ٝٮأؽ

 ٦س٢ تا٣عةال ثٕي ٱٮصؽ ا٣ؿصةل . ٨٦ اً واظؽ اً مة٬ؽ ٕةدلد ا٣٪كةء ٨٦ ةً واظؽ ةً مة٬ؽ أنّ  ٱٕ٪ٰ ٬ؾا -

َٛ  ا٣ؿص٢ ٚٲ٭ة ٱ١ٮن وا٣ذٰ ا٧٣ة٣ٲح اإلصؿاءات  ا٧٣ؿأة ٚٲ٭ة د١ٮن ظةالٌت  ٱٮصؽ ٨١٣ ، ا٧٣ؿأة ٤ٔٯ مً ٌ  ٦ُ

 ا٣ؽ٨ٚ ك٢ُٗ  أز٪ةء : ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ ! ث٭ة ؤػؾٱُ  ال ا٣ؿص٢ وم٭ةدة،  ثن٭ةدد٭ة ؤػؾٱُ  ٨٦ ٬ٰ وظؽ٬ة

 ا٣عةالت ثٕي ٰٚ الإ مة٬ؽاً  ٱ١ٮن نأ ٨١٧ٱُ  ال ا٣ؿص٢ ، ا٦ؿأةً  ٱ١ٮن أن ٱضت ٚة٣نة٬ؽ،  ا٧٣ك٧٤ح ٧٤٣ؿأة

 ٔةم   ثن٢ٍ١  و – ذ٣ٟ ٔؽا،  اً مة٬ؽ ٱ١ٮن نأ ٤٣ـوج ٱ٨١٧ ٔ٪ؽ٬ة ، ٩ةس ٱٮصؽ وال ٦سمً  ٗةثٍح  ٰٚ د١ٮن ٔ٪ؽ٦ة

  .رصمً  و٣ٲف ٍٚٞ ا٦ؿأةً  ا٣نة٬ؽ ٱ١ٮن ا٧٣ؿأة ص٪ةزة ك٢ُٗ  ٚإن -

 : (٧٣ةذا دؿث ا٧٣ؿأة ٩ىٙ ٦ٲؿاث ا٣ؿص٢؟)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣كةدس ٔنؿ 

 ظٲر ٩سٯاأل اإلقمم ٱ٥٤ْ ٧٣ةذا : ٬ٮ اإلقمم ٨ٔ مٲٮٔةً  ٠سؿاأل األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣كةدس الا٣كؤ 

 ا٣ؾ٠ؿ؟ ٦سٲ٤٭ة ٱؿز٫ ٦ة ٩ىٙ دؿث اإلقمم ٰٚ ٩سٯاأل ٧٣ةذا ا٧٣ٲؿاث؟ ٰٚ ٤٣ؿص٢ ٱُٰٕ ٦ة ٩ىٙ ٱُٕٲ٭ة

 ظٮل مٲٮٔةً  األ٠سؿ بحا٣ؼةَ ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ٨٦ 16 ا٣و ثة٧٣ؿدجح ٱأدٰ ا٣كؤال ٬ؾا ! ٤٣٪كةء ثة٣٪كجح ٔؽالً  ٣ٲف ٬ؾا

 (180) ٔؽٱؽة ٦ٮآً ٰٚ اإلرث ٨ٔ د٥٤١ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن ، ا٣ٞؿآن ٰٚ رثاإل ٨ٔ ٩ذعؽث ٦ةد٦٪ة.  اإلقمم

.  (4) ٮرةا٣ك ر٥ٝ ، ا٣٪كةء قٮرة (7-9) ٱحاٳ (2) ا٣كٮرة ر٥ٝ ، ا٣جٞؿة (240) االٱح (2) ا٣كٮرة ر٥ٝ ، ا٣جٞؿة

 (106-108) ٱحاٳ.  (4) ا٣كٮرة ر٥ٝ ، ا٣٪كةء قٮرة (33) ٱحاٳ.  (4) ا٣كٮرة ر٥ٝ ، ا٣٪كةء قٮرة (19) ٱحاٳ

 ؿَ ُذ٠ِ  ا٣ؽٝٲٜ ا٣٪ىٲت و٨١٣ ، اإلرث ٨ٔ دعؽزخ ا٧٣ٮاٝٓ ٨٦ .. ٠سٲؿٌ  ٱحاٳ.  (5) ا٣كٮرة ر٥ٝ ، ا٧٣ةاؽة قٮرة
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 - وص٢ ٔـ - هللا ٱٞٮل (176) ٱحاٳ ر٥ٝ ، (4) ا٣٪كةء قٮرة ٚٯ ٠ؾ٣ٟ و 12-11 ٱةتاٳ 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ

، 1 ((األ٩سٲٲ٨ ظِ ٦س٢ ٤٣ؾ٠ؿ أوالد٥٠ ٰٚ هللا ٱٮوٲ٥١)):  (11) ٱحاٳ (4) ا٣٪كةء قٮرة ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن ٰٚ

 ٣ٮا٣ؽٱٟ قذذؿك ٦ة 3 ((ا٣٪ىٙ ٤ٚ٭ة واظؽةً  ٠ة٩خ إن و))، 2 ((دؿك ٦ة ة٤سَ زُ  ٤ٚ٭٨ از٪ذٲ٨ ٚٮق ٩كةءً  ٨ّ ٠ُ  ٚإن))

 ٚأل٫٦ أثٮاه ورز٫ و و٣ؽٌ  ٫٣ ٱ٨١ ٥٣ ٚإن  4 و٣ؽٌ  ٣٫ ٠ةن إن دؿك ٧٦ة ((سؽُ ا٣ك   ٦٪٭٧ة واظؽٍ  ٢١٣ ألثٮٱ٫ و))

 ٥١٣ و)) ٦ٮد٭ة ثٕؽ زوصذٟ ٣ٟ قذذؿك ٦ة : دٞٮل 12 ٱحاٳ،  6 سؽُ ا٣ك   ٚأل٫٦ إػٮةٌ  ٫٣ ٠ةن ٚإن،  5 ر٤ُ ا٣س  

 دذؿ٫٠ ٦ة ة٦ّ ، أ8 ((دؿ٨٠ ٧٦ة ا٣ؿثٓ ٥١٤ٚ و٣ؽٌ  ٣٭٨ّ  ٠ةن ٚإن))، 7 ((و٣ؽ ٣٭٨ ٱ٨١ ٥٣ إن أزواص٥١ دؿك ٦ة ٩ىٙ

...  9 ((دؿ٠ذ٥ ٧٦ة ٧٨ُ ا٣س   ٤ٚ٭٨ّ  و٣ؽٌ  ٥١٣ ٠ةن ٚإن و٣ؽ ٥١٣ ٱ٨١ ٥٣ إن دؿ٠ذ٥ ٧٦ة ا٣ؿثٓ ٣٭٨ و)) وصذ٣ٟـ ٩خأ

 ا٣ذؿص٧ح اٝؿأ ا٣ٕؿثٲح دٛ٭٥ ٥٣ ن، إ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن اٚذط و ٤٣جٲخ اذ٬ت،  دذؾ٠ؿ ٥٣ نإ و ظذٯ ، دذنٮش ال

 ا٣٪كةء دؿث ا٣عةالت ٤ٗتأ ٰٚ ٫٩أ ا٣ؿأي وا٥١ٞٚأ ٩ةأ : ٔة٦ٍح  ثىٮرةٍ .  (12 – 11) ٱحاٳ.  (4) ا٣٪كةء قٮرة

ح ٩ٛف ا٣ؿص٢ و ٩سٯاأل دؿث ، ا ػؿى ظةالٍت  ٬٪ةك و٨١٣،  ا٣ؿص٢ ٱؿز٫ ٦ة ٩ىٙ  إذا ، ذ٠ؿ٩ة ٧٠ة . ا٣ِعى 

ٯ  ٚ ٯ ا٣ؾي ا٣نؼه إذا و، أ ا٣ُكُؽس واألم ٤٣ألب أث٪ةءٌ  ٫٣ و ا٣نؼه َدَٮ  ٚ  و أٌخ  ٫٣ و أَٛةٌل  ٣ؽٱ٫ و٣ٲف َدَٮ

َٙ ًِ  دؿث ٩سٯاأل ا٣عةالت ثٕي ٚٯ.  سؽُ ٣ك  ا ٱأػؾ ٠م٧٬ة ا ػٌخ   ٣٭ة ٣ٲف و ُدٮٚٲخ ا٧٣ؿأة إذا ! ا٣ؿص٢ ٕ

 دؿث األم نأ ي، أ سؽُ ا٣ك   ٱؿث ب، األ ر٤ُ ا٣س   دؿث األم،  ا٣٪ىٙ ٱؿث ا٣ـوج:  بأ و مأ و زوٌج  ٣٭ة و أَٛةٌل 

ٰ  و  ٔةم   ثن٢ٍ١  - ٫٩أ ٥١ٕ٦ دٜٛأ ٩ة. أ ٩ةدرةً  ظةالٍت  ٬ؾه و٨١٣،  األب ٱؿز٫ ٦ة ًٕٙ  ةا٧٣ؿأ دؿث - َجٲٕ

 ا٣ـوج زوصح و زوج ٠ة٩ة إذا،  ا٣ج٪خ دؿز٫ ٧٦ة ا٣ٌٕٙ ٱؿث ا٣ٮ٣ؽ اث٪ح و اث٨ ٠ة٩ة إذا،  ا٣ؿص٢ ٱؿز٫ ٦ة ٩ىٙ

                                                           
0
 اث٪ذٲ٨ ظِ ٦س٢ ٱأػؾ االث٨.. وث٪ةد٥١  ألث٪ةا٥١ ثة٣٪كجح 
2
 دذؿك ٦ة ز٤سة ٤ٚ٭٨ (ذ٠ٮر ثؽون) أ٠سؿ أو اث٪ذةن ٣ؽٱٟ ٠ةن إذا 
3
 ا٣٪ىٙ ٤ٚ٭ة، واظؽًة  اث٪حً  ٣ؽٱٟ ٠ة٩خ و إذا 
4
ُؽس ٤ٔٯ وا٣ؽٱٟ ٱعى٢ و ث٪ةت أث٪ةءٌ  ٣ؽٱٟ ٠ةن إذا   دذؿك ٧٦ة ا٣ك 
5
٤ُر ٤ٔٯ قذعى٢ ، أ٦ٟ و ث٪ةت أث٪ةء ٣ؽٱٟ ٱ٨١ ٥٣ إن   دذؿك ٧٦ة ا٣س 
6
ُؽس ٤ٔٯ أ٦ٟ قذعى٢ و أػٮات إػٮة ٣ٟ ٠ةن إن   ا٣ك 
7
 ا٣٪ىٙ ٣ٟ قذذؿك أَٛةٌل  ٭ة٣ ٱ٨١ ٥٣ إن، ٦ٮد٭ة  ثٕؽ زوصذٟ 
8
 دذؿك ٧٦ة ا٣ؿثٓ ؛ قذأػؾ أَٛةٌل  ٣ـوصذٟ ٠ةن و إن 
9
ثٓ ٣٭ة  ٨٧ و٣٭ة، أَٛةل  ٣ٟ ٱ٨١ ٥٣ إن ا٣ؿ   أَٛةل ٣ٟ ٠ةن ، إن ا٣س 
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 ، قةثٞةً  ٥١٣ ٤ُخ ُٝ  ٧٠ة ا٣كجت ا٧٣٪ُٰٞ؟ ا٣كجت ٬ٮ ٦ة ٥١ٕ٦ دٜٛأ ٩ةأ ، ا٣ـوصح دؿز٫ ٧٦ة ا٣ٌٕٙ ٱؿث

 ِٕ  ٱ١ٮن زواص٭ة ٝج٢ ا٣٪كةء ه  ٱُؼ  ا٧٣ٮًٮع نّ أ ث٧ة،  ص٢ا٣ؿ ٔةدٜ ٤ٔٯ ٱٞٓ اإلقمم ٰٚ ا٧٣ة٣ٰ تءا٣

 ِٕ ِٕ  ٱ١ٮن ا٣ـواج ثٕؽ و،  أػٲ٭ة و أثٲ٭ة ٤ٔٯ ا٧٣ة٣ٰ تءا٣  ا٣ك٨١ ٣٭ة ؿواٚ  ٮَ ٣ٲُ  االث٨ و ا٣ـوج ٤ٔٯ ا٧٣ة٣ٰ تءا٣

 ٚ٭ٰ ؛ ظٲةد٭ة ٨َ ٦  ؤَ ٣ذُ  ٢ٍ٧ٕ٣  دعذةج ال ٚة٧٣ؿأة؛  ثة٧٣ةل ا٧٣ذ٤ٕٞح ػؿىاأل ٦ٮراأل ٢٠ و ا٧٣ٕٲنح ، ا٧٣مثف ،

 نأ ٣٪ٛذؿض  :٦سةالً  ُٔٲ٥١أ دٔٮ٩ٰ.  ا٣ذٞكٲ٥ وًٓ هللا ، ٬ؾا ٤ٔٯ ث٪ةءً .  ا٧٣ة٣ٰ ا٣ضة٩ت ظٲر ٨٦ آ٦٪حٌ 

 ثٞٲح و ٤٣ـوصح ا٧٣ٮارٱر دٮزٱٓ ثٕؽ ٫٩أ ي، أ اث٪ح و اث٨ ٫٣ و ةً در٧٬ 150.000 ودؿك دٮٚٯ ةً مؼى ٬٪ةك

 و ةً در٧٬ 100.000 قٲؿث االث٨،  االث٪ح و ٨االث ٤ٔٯ دٮزٱ٫ٕ ٣ٲذ٥ در٥٬ 150.000 ا٧٣ٲؿاث ٨٦ ثٰٞ ذاإ ٝؿثةءاأل

 100.000 ٱؿث ا٣ؾي ث٨اال ١٦ةن د١ٮن ثأن ٢ٌ  َٛ دُ  ٢٬:  قؤاالً  قأ٥١٣أ ٩ةأ ناٳ و.  ةً در٧٬ 50.000 قذؿث االث٪ح

 ا٧٣ة٣ٰ ا٣ٕتء ٤ٔٲٟ و ناٳ خاأل أل٩ٟ ؛ ا٣ٕةا٤ح ٤ٔٯ ورزذ٫ ا٣ؾي ٨٦ %90 وأ %80 د٪ٜٛ رث٧ة و ؟ًة در٧٬

 در٥ٍ٬  يأ د٪ٜٛ ال و ٣٪ٛكٟ مٰءٍ  ث٢١   دعذِٛ و ةً در٧٬ 50.000 دؿث نأ ٢ٌ  َٛ دُ  ٢٬ وأ ؟ ثة٣ٕةا٤ح ا٣ؼةص

 ػؿآ مؼٍه  يأ ٤ٔٯ در٥ٍ٬  يأ د٪ٜٛ ال و ةً در٧٬ 50.000 دؿث نأ قذ٢ٌٛ َجٲٕٲةً  و ٦٪ُٞٲةً  1ػؿٱ٨؟اٳ ٤ٔٯ

 ٚةهلل..  ا٣كجت ٬ٮ ؾا٬!  ثٕةا٤ذٟ ٣ذٕذ٪ٰ ٦٪٭ة %100 وأ % 90 وأ %80 ٩ٛةقإ و ةً در٧٬ 100.000 ورازح ٨٦ ثؽالً 

ٰ   تقٲذٮّص  - ا٧٣ٲؿاث ٰٚ االز٪ٲ٨ ثٲ٨ ا٧٣كةواة خ٧  دَ  ذا؛ إ ؽٌل َٔ  - دٕة٣ٯو قجعة٫٩ -  ٨ٔ دعؽثأ نأ ٤ٔ

 ثٕةا٤ذ٪ة ٩ٕذ٪ٰ نأ ٤ٔٲ٪ة ٱضت! ا٣ؽٱ٨؟ ٬ؾا ٦ة":  ا٣ؿصةل قٲٕذؿض ، وثٕؽ٬ة –!  اإلقمم ٰٚ ا٣ؿص٢ ظٞٮِق 

 . ا٣ض٧ٲٓ ثٲ٨ ٱٕؽل و ثٕؽٍل  ٦ؿاأل إ٣ٯ ٱ٪ْؿ -دٕة٣ٯو ٫٩قجعة- ٚةهلل "!! ثة٣ذكةوي؟ ٩ؿث،  ٩ؿث ؤ٪ؽ٦ة

 . ((ذرة ٦سٞةل ٱ٥٤ْ ال هللا نّ إ)):  40 اٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ هللا ٱٞٮل

 

 : (اإلٱ٧ةن ثةٳػؿة)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣كةثٓ ٔنؿ 

                                                           
0
  ا٣ج٪خ  ١٦ةن د١ٮن أي 
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 نا٧٣ك٧٤ٮ ٱؤ٨٦ ٧٣ةذا : ٬ٮ اإلقمم ٨ٔ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ٱكأ٣٭ة ا٣ذٰ ا٣نةإح األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣كةثٓ ا٣كؤال 

جَ  ٨٦ ا٧٣ؿات ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ا٣كؤال ٬ؾا ٤ُخ ُقبِ  ٦٪ُٰٞ؟ ثن٢١ اٳػؿة زجةتإ ٱ١٧٪ٟ ٠ٲٙ ةٳػؿة؟ث  ٗٲؿ ٢ِٝ

 ٩خأ و ! ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن و ا٣عؽٱر ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ ٦عةًؿةً  أ٣ٞٲخ و َجٲٌت  ٩خأ ! ذا٠ؿ د٠ذٮر خأ...  ا٧٣ك٧٤ٲ٨

  ٰ :  قؤاالً  ٱُؿظٮن ٩٭٥أ يأ ! اٳػؿة سجخٱ ٥٣ ا٥٤ٕ٣..  !٧ٔٯ؟أ ٱ٧ة٩ةً إ اٳػؿة ثة٣عٲةة دؤ٨٦ ١ٚٲٙ ٱٌةً أ ٧٤ٔ

 ٦ضّؿد ٣ٲكخ اٳػؿة ا٣عٲةة نّ : إ ٣٭٥ أٝٮل..  اٳػؿة؟ ا٣عٲةة دجؿر ١ٚٲٙ،  ةً ٦٪ُٞٲ ةً دٱ٪ اإلقمم ٠ةن ذاإ

 : نّ أ ٤ٝخ و،  ا٣عؽٱر ا٥٤ٕ٣ و ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن ٨ٔ دعؽزخ ٝؽ ٠٪خ و ! ٦٪ُٞٲةً  ٱ٧ة٩ةً إ ث٢ ، ٧ٔٯأ ةً ٱ٧ة٩إ

 ا٥٤ٕ٣ ٱذُٮر ٥٣ ا٣ٲٮم ٨١٣ ، ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ دذعؽث آٱح 1000 ٨٦ ٠سؿأ ٦٪٭ة آٱح 6000 ٨٦ ٠سؿأ ٤ٔٯ ٱعذٮي ا٣ٞؿآن

 ا٣ٞؿآن ٰٚ ؿَ ُذ٠ِ  ٧٦ة %80 دٞؿٱجةً  ٢ُٞ ٤ٚ٪َ  أل٦ؿا ٩ع٢٤ ٔ٪ؽ٦ة و ! ا٣ٞؿآن ٰٚ ؿَ ٠ِ ذُ  مٰءٍ  ٢٠ ٣ٲسجخ ٠ةٍف  ثن٢ٍ١ 

.  ػةَبةً  مأ وعٲعةً  ٬ٮ ٢٬ ٩ٕؿف ال ةً ٦ج٭٧ ثٰٞ ؿَ ُذ٠ِ  ٧٦ة %20 و ،  %100 ث٪كجح وعذ٫ زجةتإ ز٥ ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ

َٞ َِ  %100...  وعذ٭ة زجةتإ د٥ ا٣ٞؿآن ٨٦ %80 د١ٮن ٕٚ٪ؽ٦ة  و ... ثٕؽ دسجخ ٥٣ %20 و،  ٲحا٧٤ٕ٣ ٤٣عٞةاٜ ةً ج

 %80 ٱ١ٮن ٔ٪ؽ٦ة:  ٱٞٮل ٧ٚ٪ُٰٞ ، ػةَبح ٩٭ةأ زجةتإ د٥ ثة٧٣بح ا٣ٕنؿٱ٨ ٬ؾه ٨٦ واظؽةٌ  ٩ُٞحٌ  دٮصؽ ال

 و!  وعذ٭ة زجةتإ قٲذ٥ %20 ا٣و ٬ؾه ظذٯ -هللا مةء نإ- ٦٪ُٞٲةً  ٚإ٫٩ ةً ٗة٦ٌ %20 و د٧ة٦ةً  وعٲعةً 

 ا٣ذٰ ػؿىاأل ا٣ُؿٱٞح.  اٳػؿة زجةتإ َؿق ظؽىإ ٬ؾه!  ٧ٔٯأ ٱ٧ة٩ةً إ و٣ٲف ٦٪ُٞٲةً  ٱ٧ة٩ةً إ ٚإ٫٩ ، ثة٣ذة٣ٰ

ٍٓ  قؤاٍل  َؿح:  ٬ٰ اٳػؿة إلزجةت اقذ٤٧ٕ٭ة  اقأل نأ أود و بًة؟قٲّ  مأ صٲؽاً  مٲبةً  ا٣كؿٝح ٢٬:  ٬ٮ و مةا

ءٌ  ٢ٌٕٚ  ا٣كؿٝح ٢٬:  ا٣كؤال ٬ؾا ٪ة٬ ا٣عٌٮر ّٰ   صٲؽ؟ مأ ق

 ا٣ض٧٭ٮر :

  قٰء-

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :
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  قٰء؟ مأ صٲؽ-

 ا٣ض٧٭ٮر :

  قٰء-

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 هللا ! مةء ٦ة ! ... هللا مةء ٦ة ! أظؽ ال ! .......... ٱؽه ٤ٚٲؿٚٓ ، صٲؽٌ  ٢ٌٕٚ  ا٣كؿٝح نأ ٱٕذٞؽ ٨٦...  قٰء-

 أ٩ة ! صٲؽٌ  ٢ٌٕٚ  ا٣كؿٝح نأ ٱٕذٞؽ واظؽ مؼه ٱٮصؽ وال مؼه 50.000 ٨٦ ٠سؿأ رث٧ة ، ٗٛٲؿٌ  ظٌٮرٌ 

ٰ   مؼٌه  ٩ةأ ؛ ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ..  ػؿىأ مؼىٲحً  ٩ذع٢أ نأ قأظةول ٰ   و ٦٪ُٞ  ٘ٲؿو٠ ادىؿف و ٧٤ٔ

!  وؽٝٮ٩ٰ.  صٲؽٌ  ٢ٌٕٚ  ا٣كؿٝح أنّ  أٝٮل و و٧٤ٰٔ ٦٪ُٰٞ مؼه ثأ٩٪ٰ ٰٔدّ أ ١٣٪٪ٰ؛  ٤٧عؽو٠ .. ا٧٣ك٥٤

 ٬ؾا ، ا٣ٛؿوح ُٔٲ٥١أ و ا٣كؿٝح ظتأ أ٩٪ٰ ٧٠ة صٲؽ ٢ٕٚ ا٣كؿٝح نأ ٝٮلأ و ٧٤ٰؤ ٦٪ُٰٞ مؼه ٩ةأ

 و ، ا٣كؿٝح ٰٚ ا٣ؼُأ ٦ة ٣ٰ ذٮاسجِ ودُ  ثأن ا٣ٛؿوح ُٔٲ٥١أ مؼه ٣ٙأ 50 ٨٦ ٱذ١ٮن ا٣ؾي ا١٣جٲؿ ا٣ض٧٭ٮر

 ةً ٦ٌؿّ  ا٣كؿٝح ٧٣ةذا : واظؽاً  ٦٪ُٞٲةً  قججةً  ُٔٮ٩ٰأ و٧٤ٰٔ ٦٪ُٰٞ مؼه ٩ةأ ، ٥١٣ و٤ٝخ ٔ٪٭ة دٮٝٙقأ

 و ذ٬تأ نأ قذُٲٓأ ، ظؽ٥٬أ قؿٝخ ذاإ ، ا٣كؿٝح د٪ٕٛ٪ٰ ٠ٲٙ قأػجؿ٥٠ ا٣كؿٝح ٨ٔ ألدٮٝٙ ؛ ٣ٰ

 ! ثك٭ٮ٣ح ٤ٔٲ٫ ظى٢أ ! ق٭٢ٌ  ٦ةٌل ..  ٩ضٮم 5 ٚ٪ؽق ٰٚ ا ٝٲ٥ و (ا٣٭٪ؽ ٰٚ ا٣نٕجٲح ٤٠حاأل) ا٣جؿٱة٩ٰ د٪ةولأ

 واظؽاً  قججةً  ٍٚٞ ٮ٩ُٰٔأ قججةً  20 وأ 10 دُٕٮ٩ٰ ال ٣ٰ؟ ثة٣٪كجح قٲبح ا٣كؿٝح ٧٣ةذا ػجؿو٩ٰأ ٩ذ٥أ

 ٥ٕ٩ ا٣كجت؟ ٱُٕٲ٪ٰ نأ ظؽٍ أ ثإ١٦ةن ٢٬ !  ا٣كؿٝح ٨ٔ ألدٮٝٙ ؛ ٣ٰ ٦ٌؿة ا٣كؿٝح ٧٣ةذا و٧٤ٔٲةً  ٦٪ُٞٲةً 

 ...... أػٰ

 ا٣كةا٢ : 
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 .... ظؽاً أ قؿٝخ ذاإ

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 مٲبةً  آػؾ ٚأ٩ة،  ظؽ٥٬أ ٨٦ ٦ة مٲبةً  ػؾتأ ذاإ ٱٞٮل خاأل!  صؽاً  صٲؽ.....  وٮدٟ؟ دؿٚٓ ان ٱ١٧٪ٟ ٢٬

 ٦ة.  ٦ٕٟ أدٜٛ أ٩ة ! ٚةاؽة ٚ٭ٰ ٣ٰ ثة٣٪كجح ٦ةأ ، ا٣نؼه ٣ؾ٣ٟ ػكةرة ١٣٪٭ة و؛  ٦ٕٟ دٜٛأ ٥ٕ٩ ، ٦٪٭٥

 قؿٝذ٫ د٥ ا٣ؾي ٤٣نؼه ثة٣٪كجح قٲبح إ٩٭ة ثة٣ُجٓ!  ٣ٰ ثة٣٪كجح قٲبح ٬ٰ ٧٣ةذا ٣ٰ زجخأ:  ٬ٮ ث٫ ػجؿدٟأ

 قٲبح أ٩٭ة ٤ٔٯ ٦ٕٟ ٦ذٜٛ أ٩ة..  و٧٤ٰٔ ٦ٰٞ٪ُ أ٩ة ٣ٰ؟ ثة٣٪كجح قٲبح إ٩٭ة ٣ٰ دجؿ٨٬ ٠ٲٙ ٬ٮ أػجؿدٟ ٦ة، 

 ٥ٕ٩..  ا٣كؿٝح ٨ٔ قأدٮٝٙ و ٣ٰ ة٣٪كجحث قٲبح د١ٮن ٠ٲٙ أػجؿ٩ٰ قؿٝذ٫ د٧خ ا٣ؾي ٤٣نؼه ثة٣٪كجح

 ٦ؿدٛٓ .. ثىٮٍت  أػٰ

 ا٣كةا٢ :

  ذ٣ٟ؟ ٱٕضجٟ ٚ٭٢ اظؽ٥٬ قؿٟٝ اذا

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 مؼىٰ ظةرس 100 ٣ؽي ٠جٲؿة ٦ةٚٲة توةظ أ٩ة أػٰ.. !  صؽاً  صٲؽ  ذ٣ٟ؟ ٱٕضجٟ ٚ٭٢ اظؽ٥٬ قؿٟٝ اذا

 ا٧٣جذؽاٲ٨ ٤٣ىٮص ثة٣٪كجح،  ٦جذؽءاً  ٣ىةً  ٣كخ و ا٧٣عذؿٚٲ٨ ا٤٣ىٮص ٨٦ أ٩ة!  ا٧٣٪ىح ػ٤ٙ ٦ٮصٮدٱ٨

 100 ٨٦ أ٠سؿ ٣ؽي ٠جٲؿة ٦ةٚٲة ٚىةظت ٩ةأ ٦ة، أ آػؿ مؼه أي ٱكؿٟٝ أن ا٨١٧٧٣ ٨٦..  قٲبةً  ٱ١ٮن ٝؽ

 ٤٣ىٮص ثة٣٪كجح،  ٦عذؿف قةرق ٩ة.. أ ٧٤ٰٔ و ٦٪ُٰٞ أ٩ة ٠47ٰ قمح ٱع٤٧ٮن مؼىٰ ظةرس

 ؟ ٣ٰ ثة٣٪كجح قٰء مٰء ا٣كؿٝح د١ٮن ٧٣ةذا ٣ؾ٣ٟ،  ٦ة مؼه ٱكؿ٫ٝ أن ٨١٧٦ ، صٲؽاً  ٣ٲف ا٧٣جذؽاٲ٨

 .. أ٬مً  أػٰ ٥ٕ٩
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 : قةا٢ آػؿ

 .. ٩ؽٱ٥ ق٧ٰاأ٬ًم ! 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

  ٣ٰ؟ ثة٣٪كجح قٰء ٢ٕٚ ا٣كؿٝح ٧٣ةذا 

 ا٣كةا٢ :

 ! ٳػؿٱ٨ا ٤٣٪ةس قٲبةً  قذ١ٮن أل٩ٟ

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

  ا٣ؿأي أواٟٚٞ أ٩ة ٣ٰ؟ ثة٣٪كجح قٲبح ٬ٰ ٧٣ةذا .. اث٪ٰ ٦ٕٟ دٜٛأ أ٩ة ! اٳػؿٱ٨ ٤٣٪ةس قٲبةً  قأ٠ٮن

 ا٣كةا٢ :

 ! ا٣ك٧ٕح قٰء قذ١ٮن

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 ٣ٲف ٬ؾا و قٲبح قذ١ٮن ق٧ٕذٰ ، أػجؿك أ٩ة قٲبح؟ قذ١ٮن ٧٣ةذا صؽاً  صٲؽة ق٧ٕذٰ ! ...ق٧ٕذٰ؟ ....

 إ٣ٯ ا٣ؾ٬ةب ٱ١٧٪٪ٰ،  در٧٬ةً  ٣ٙأ ٦بح ، ٦ة ةً مؼى أقؿق ٔ٪ؽ٦ة ! ا٣كؿٝح ٨٦ ٦كذٛٲؽاً  ٦ةد٦خ ث٧ن٤١ح

 ٤ٔٲ٭ة ظى٢أ ٩ٞٮد..  ا٣جؿٱة٩ٰ ٢٠أ ٱ١٧٪٪ٰ و ، قذ٧ذةعاال ٱ١٧٪٪ٰ ًة ،٧٤ٲٚ ٦نة٬ؽة ٱ١٧٪٪ٰ ٩ضٮم 5 ٚ٪ؽق

 ا٣٪ٞٮد ٤ٔٯ ا٣عىٮل أقذُٲٓ ٣ٰ ثة٣٪كجح،  ٤ٔٲ٭ة ٣عىٮلا الٱكذُٲٕٮن ا٣٪ةس ٨٦ ا١٣سٲؿ ، ثك٭ٮ٣ح
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ّٰ  قذ٤ٰٞ ا٣نؿَح ثأن ٱٞٮل ٝؽ ظؽ٥٬أ واظؽ؟ أي ! ....... ق٭٢ٌ  مٰءٌ  ٚة٣كؿٝح ؛ ثك٭ٮ٣ح  ، ا٣ٞجي ٤ٔ

 أل٩٪ٰ ا٣نؿَح ٠ؾ٣ٟ و قٲُؿدٰ دعخ ا٣ٮزٱؿ ! ا٣ؿمٮة أُٔٲ٭٥ أل٩٪ٰ ثٰ اإل٦كةك دكذُٲٓ ال ا٣نؿَح

 ٤ٔٲ٭٥ ا٣كٲُؿة دكذُٲٓ ا٣نؿَح و ا٣ٮزراء ، ا٣ج٤ؽان ٥ْٕ٦ ٦وووووووةٚٲة وةظت أ٩ة!  ٦عذؿٌف  و ٠جٲؿٌ  ٣ٌه 

ٌٜ  ٱٮصؽ ٚم دُٕٲ٭ة ا٣ذٰ اإلصةثح د١ٮن ٦٭٧ة ٣ؾ٣ٟ؛  ا٣ؿمٮة ثٮاقُح  االػذجةر ٬ؾا ث٢٧ٕ ٧خُٝ  ٣ٞؽ و ! َؿٱ

ُِ  ٥٣ مؼه ٣ٙأ ٦بح أو ٣ٙأ ػك٧ٮن .. ٬ؾا ٨٦ ٠جؿأ ص٧٭ٮرٍ  ٦ٓ  ةً صٮاث ٱؼجؿ٩ٰ أن ٦٪٭٥ واظؽٍ  أي ٓٱكذ

 أن ٱكذُٲٓ أظؽ ال!  ثة٥٤ٕ٣ صؽاً  أؤ٨٦ و صؽاً  ٦٪ُٰٞ و ٦ك٥٤ ٗٲؿ ! .. ٦ك٥٤ ٗٲؿ ٠ٮ٩ٰ اً واظؽ ةً ٦٪ُٞٲّ 

  ...... قٰء مٰ ا٣كؿٝح ٧٣ةذا ٱؼجؿ٩ٰ

 أظؽ ا٣ض٧٭ٮر :

 قٲٞذ٤ٮ٩ٟ !

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 .... أػٰ ٥ٕ٩......  ! ثٞذ٤ٟ ٱٞٮ٦ٮن قٮف ظؿاقٰ ٚإن دٞذ٤٪ٰ أن ٝج٢...  اسؿّ ُظ  ٣ؽي ! ..قٲٞذ٤ٮ٩ٰ؟

 : قةا٢ آػؿ

 ... َةا٤ح و ٠جٲؿة زؿوة ثض٧ٓ دٞٮم قٮف ا٣كؿٝح دجؽأ ٔ٪ؽ٦ة ٬ٮ ٣ٟ ثة٣٪كجح بحقٲ ٠ٮ٩٭ة نأ ٔذٞؽأ أ٩ة-

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 .. صؽاً  صٲؽ -

 ا٣كةا٢ :
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 ، داا٥ٍ  ػُؿٍ  ٰٚ ٔةا٤ذٟ ٱض٢ٕ قٮف،  ٱؤرٟٝ قٮف ذ٣ٟ،  ٤ٔٲ٭ة ٤٣عٛةظ ٤ٝٞةً  د١ٮن قٮف،  ا٣سؿوة ٬ؾه...

 !  مئ ٢٠ دٛٞؽ٤ٟٞٔ  ا٣كمم ٰٚدٛٞؽ  ٔ٪ؽ٦ة و ٤ٟٞٔ ٰٚ ا٣كمم دٛٞؽ قٮف

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 أوعةب ٨٦ ا١٣سٲؿ ٚإن د٥٤ٕ ٧٠ة ... ٤ٔٲ٭ة ا٣عٛةظ ا٣ىٕت ٨٦ ٠جٲؿة زؿوة ٣ؽٱٟ ٠ةن إذا ٝةل خاأل-

 ا٣ج٪ٮك ٨٦ ا١٣سٲؿ ٬٪ةك صؽاً  ا٣ك٭٢ ٨٦ ... ٤ٔٲ٭ة؟ ا٣عٛةظ ا٣ىٕت ٨٦ ٢٬ ! ٬٪ة صة٣كٮن ا١٣جٲؿة ا٣سؿوات

 ا٣نٲ١ةت دٚةدؿ أٱٌةً  ٱٮصؽ و اذ٧ةناال ثُةٝةت ٬٪ةك دٕؿف ٧٠ة ، صٲجٰ ٰٚ ث٭ة أظذِٛ ٨٣ ٧٣ةذا؟ ٬٪ة

 ال ظذٯ ٤ٔٲ٭ة ػةاٙ د١ٮن در٥٬ 1000 ٤ٔٯ دعى٢ ٔ٪ؽ٦ة ٠جٲؿة زؿوة ٣ؽٱٟ ٣ٲف رص٢ أ٩ٟ ث٧ة ٣ٟ ثة٣٪كجح

 و ا٣ج٪ٟ ٰٚ ث٭ة قأظذِٛ ٠٪خ إذا،  صؽاً  آ٦٪حً  دٕذجؿ ٣ٰ ثة٣٪كجح ا٣ج٪ٮك ٬ؾه ٢٠ ٤٦ٲةردٱؿ ٔذجؿا   أ٩ة،  دٛٞؽ٬ة

 ا٣عٛةظ ا٣ؽػ٢ ٤ٝٲ٤ٰ ٣ألمؼةص ثة٣٪كجح أػٰ . ا٣ٛةاؽة ٨٦ ا١٣سٲؿ و األرثةح ٨٦ ا١٣سٲؿ ٪ةك٬ مٰء ٢٠

 ...  ٤٦ٲةردٱؿ ٚأ٩ة ٣ٰ ثة٣٪كجح أ٦ة ٱ٤ٞٞ٭٥ در٥٬ 1000 ٤ٔٯ

 ا٣كةا٢ :

 ٦ة أو اإلٝذىةدي ا٣ؿ٠ٮد ثكجت األ٦ٮال ٢٠ ٱؼكؿ ٝؽ ا٣ج٪ٟ أن ثكجت ٤ٝٞةً  د١ٮن قٮف ٦ضؽداً  ٨١٣ و-

  . ظىٮ٣٭ة ا٣ُجٲٰٕ ٨٦ ةاؿػك دٕذجؿ ٬ؾه و مةث٫

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 ٣ؽٱ٭ة ٣ٲف ا٣ج٪ٮك اإلٝذىةدي ا٣ؿ٠ٮد ثكجت ٦ذٮٕٝح ػكةاؿ ٚ٭٪ةك ا٣ج٪ٟ ٰٚ ث٭ة ظذْٛخا إذا ٱٞٮل خاأل-

 ٣ٲف ا٧٣ةل ٤ٔٯ ا٣عٛةظ،  ٝذىةدياال ٤٣ؿ٠ٮد ا٣ؿاصٕح ا٣ؼكةاؿ ظة٣ح ٰٚ ظذٯ ٬ٮ دٕؿ٫ٚ ال ٦ة؛  ٦نة٢٠ يأ

 ٱ١٧٪ٟ إٱةه أُٔٲذٟ واظؽ ػٲةر ٍٚٞ إ٫٩..  ٤ِٰٕ ِٚ  ٦ةل وأ ٠سؿوة ٤ٔٲ٭ة ا٣عٛةظ ٱ١٧٪ٟ ، ا٣ج٪ٮك ٰٚ ٍٚٞ



نبيك  ذاكر الدكحور يلقيهب عبهة هحبضرة:  اإلسالم" عن خبطئة هفبهين"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
64 

 

 و ٣ألق٢ٛ دذض٫ ا٣سؿوة ، أػؿى ٦ؿةً  قٲ٪٭ي ٫٩ٚإ ٝذىةداال ر٠ؽ إذا ظذٯ و مٰء ٢٠ و ثأق٭٥ ا٣ؽػٮل

 إ٣ٯ أرثٓ ا٣ؿ٠ٮد ٱأػؾ أن ا٨١٧٧٣ ٨٦..  أػؿى ٦ؿة دىٕؽ قٮف .. ٦ضؽداً  ٤٣ىٕٮد أػؿى ٦ؿةً  دٕٮد ١٣٪٭ة

 .. ٦ن٤١ح أي ٣ؽي و٣ٲف ا٣سؿوة ٠سٲؿ رص٢ أ٩ة،  ق٪ٮات ػ٧ف

 ا٣كةا٢ : 

 !؟ ٣ؾ٣ٟ إصةثح ٬٪ةك ٣ٲف إذاً -

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

 ا٣كؿٝح دٕذجؿ ٧٣ةذا ٦٪ُٰٞ صٮاب ٱٮصؽ ال ٦ٕٟ دٜٛأ : صةثحاإل قأُٔٲٟ ٩ةأ ! إصةثحً  ٬٪ةك ٣ٲف... !  ٥ٕ٩-

 ٗٲؿ ٩خأ قذ١ٮن ! ا٧٣ٮازٱ٨ ٣٪٤ٞت ن.... اٳ ٘لا٣ ٠ؾ٣ٟ و..  قٲبةً  ٧ٔمً  االٗذىةب ٱٕذجؿ ٧٣ةذا...  قٲبةً  ٧ٔمً 

 دسجخ أن صؽاً  وٌٕت ،  ٦ٕٟ أدٜٛ..  ٧٠ك٥٤ أ٩ة ... ا٧٣ك٥٤ قأ٠ٮن وأ٩ة ا٧٤ٕ٣ٰ و ا٧٣٪ُٰٞ و ، ا٣كةرق ا٧٣ك٥٤

 و –قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا وصٮد أوالً  ا٣نؼه ٣ؾ٣ٟ أزجّخ  ذاإ ظة٣ِح  ٰٚ الإ قٰءٌ  ٢ٌٕٚ  ا٣كؿٝح نأ ٦٪ُٞٲةً 

 ػم٣٭ة ٨٦ ا٣ذٰ و،  ٤ٔٲ٥١ ٣ٞٲ٭ةأ نأ ٩ٮيأ ال ، قةٔذٲ٨ ٦ؽد٭ة "هللا؟ ٠مم ا٣ٞؿآن ٢٬" ة٦عةًؿ ُٔٲخأ ٝؽ

 نأ ثٕؽ ! ... ٦ٮصٮدٌ  –قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا أنّ  ا٣ٞؿآن ث٧كةٔؽة و ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٣٘ٲؿ ٧٤ٔٲةً  و ٦٪ُٞٲةً  زجخ  أ

٥٤ُِ  الَ  ا٤٣ ٫َ  ِان  )):  40 األٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ ٱٞٮل دٕة٣ٯ هللا -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا وصٮد ٫٣ زجّخ أ ْْ  َٱ

ةَل  َٞ ةٍ  ٦ِْس  أرٱؽ،  ّة٧٣ةً  ٣ٲف هللا أن دٞٮل و١٣٪ٟ ث٫ أؤ٨٦ ٩ةأ و هللا ٨ٔ دذ٥٤١ أ٩خ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ قٲٞٮل ((َذر 

 ٩ٛف ظؽ٥٬أ ٢ٕٚ ذاإ ٨١٣،  ثؾ٣ٟ ٱكذ٧ذٓ ٱكؿق ا٣ؾي ا٣نؼه أن ٦ٕٟ أدٜٛ قؤاالً  قأقأ٣ٟ و ، أ٥٤ٔ أن

 ا٣كةرق وا٣ؽ وا٣ؽه قؿق ٦ة ظؽاً أ نأ ٣٪ٛذؿض ٬ؾا؟ قٲٕضج٫ ٢٬ ا٣كةرق ٝؿثةءأ ظؽأل ا٧٣نٲ٨ ا٢ٕٛ٣ ٬ؾا

 ٠ةن ذاإ ٣ؾا ! ال:  ٬ٰ صةثحاإل قٲٕضج٫؟ ٢٬ ، ٫٧ٔ ٱكؿق ٦ة أظؽٌ .. ! ال:  ٬ٰ صةثحاإل و ٬ؾا؟ قٲٕضج٫ ٢٬

 ٩٭٥أ ٥٤ٕ٩ ٣ىٮص ٬٪ةك ا٣ٕة٥٣؟ ٰٚ ٱعؽث ا٥٤ْ٣ ٬ؾا ٢٠ ذنإ ٧٤ٚةذا ٔةدالً  -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا
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 ٢٠ ٱ٪ذ٭ٰ و ٱ٧ٮدٮن ز٥ ًؼ٧ح ٦جة٩ٰ و ٝىٮر ٣ؽٱ٭٥!  ثؿٚة٬ٲح ظٲةد٭٥ ٱٕٲنٮن ٬ؾا ر٥ٗ و ٱكؿٝٮن

َٜ  ا٣ ِؾي)):  2 ٱحاٳ 67 ا٤٧٣ٟ قٮرة ٰٚ ا١٣ؿٱ٥ نا٣ٞؿآ ٰٚ صةثحاإل تؿَ ٠ِ ذُ !  مٰء  ٣َِٲْج٤َُٮ٥ُ٠ْ  َوا٣َْعَٲةةَ  ا٧َ٣ْْٮَت  َػ٤َ

 ْ٥ُ١ ٧َمً  َاْظَك٨ُ  َاٱ  ٍف  ٢ُ٠  )):  185 االٱح 3 ٧ٔؿان آل قٮرة ٰٚ دٕة٣ٯ ٱٞٮل و ((َٔ ْٛ حُ  ٩َ َٞ ٧َة ا٧َ٣ْْٮِت  َذاِا ْٮنَ  َوِا٩   ٚ  ُدَٮ

ُصٮَر٥ُ٠ْ  َٲة٦َِح  َٱْٮمَ  ا  ِٞ ٨٧َ ا٣ْ ـَِح  َٚ ٨ِ  ُزْظ ةرِ  َٔ ْدِػ٢َ  ا٣٪  حَ  َوا  ؽْ  ا٣َْض٪  َٞ ةزَ  َٚ ٩َْٲة ا٣َْعَٲةةُ  َو٦َة َٚ ُؿورِ  ٦ََذةعُ  ِاال   ا٣ؽ  ُ٘  ٚةهلل ((ا٣ْ

٧َة)):  ٱٞٮل دٕة٣ٯ ْٮنَ  َوِا٩   ٚ ُصٮَر٥ُ٠ْ  ُدَٮ َٲة٦َِح  َٱْٮمَ  ا  ِٞ  ٨٦ ظؽٌ او ٠ةٚٲةً  ٣ٲف ٍٚٞ ثةهلل ٱ٧ةناإل ٱٕ٪ٰ ٬ؾا ((ا٣ْ

!  ػؿةاٳ ثة٣عٲةة دؤ٨٦ نأ ٬ٮ - ا٣ٞؽر و رق٫٤ و ٠ذج٫ و ٦ما١ذ٫ و ثةهلل ٱ٧ةناإل صة٩ت إ٣ٯ - ٱ٧ةناإل ر٠ةنأ

 ػؿةثةٳ ٱ٧ةناإل ، ٱ٧ةناإل ر٠ةنأ ٨٦ ٣ؾا!  ةثة٧٣ؿّ  ٠ةٚٲةً  ف٣ٲ ثةهلل ٱ٧ةنٚةإل ػؿةاٳ ثة٣عٲةة ٱ٧ةناإل دون ٨٦

 ذوي ا٤٣ىٮص ٨٦ ا١٣سٲؿ .. ا٣٪ٛٮذ ذوي ا٣كةرٝٲ٨ ٨٦ ا١٣سٲؿ ٬٪ةك ٥٤ٕ٩ ٩ع٨ و.  ا٧٣ٮت ثٕؽ ا٣عٲةة ٬ٰ و

 ذنإ!!!  ا٣ٕٞةب ٨٦ ٱ٤ٛخ ٦٪٭٥ ٠سٲؿٌ  و ُٱٕةٝت ثٌٕ٭٥ و ٤ٔٲ٫ ُي ُٱٞجَ  ثٌٕ٭٥ .. ا٣٪ٛٮذ ذات ا٧٣ةٚٲة..  ا٣٪ٛٮذ

 و ، ا٣عٲةة ث٭ؾه دكذ٧ذٓ ٩ٟأ ٦ٕٟ قأدٜٛ ا٣٪ٛٮذ وةظت ا٣كةرق ا٣٘٪ٰ ٣٭ؾا قأٝٮل ٣ؾا؟!  ٬ؾا اػذجةر يأ

 ٱ١ٮن نأ ٱضت ا٧٣ٮت؟ ثٕؽ ا٣عٲةة ٨ٔ ٦ةذا ػؿة؟اٳ ٨ٔ ٦ةذا ٨١٣ .. ق٭٢ٌ  ١٦كٌت  ٫٩إ .. ثكممٍ  ثة٣٪ٮم د٪٥ٕ

 . ثؽاً أ ٔةد٣ٍح  ٗٲؿ ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٰٚ ا٣عٲةة قذىجط ػؿةاٳ ا٣عٲةة دون ٨٦ ، ٦٪ُٞٲةً ...  ػؿةٌ آ ظٲةةٌ  ٬٪ةك

 قذٕةٝج٫؟ ث٧ةذا ا٣ٲٮم أذ٤ٞذ٫ ذا، إ ةً ٱ٭ٮدٱ ٦مٱٲ٨ 6 ثةدأ ٬ذ٤ؿ د٧٤ٕٮن ٩ذ٥أ ، ٦سمً  ا٣ٕؽل ٨ٔ دذ٥٤١ ٔ٪ؽ٦ة

 ٦ؿةً  ٱ٧ٮت ا٣ٕة٥٣؟ ٬ؾا ٝة٩ٮن ثٮاقُح ٤ٔٲ٫ قٲعى٢ ا٣ؾي ا٣ٕٞةب ٬ٮ ٦ة ٤٬ذؿ ثةٔذٞةل ا٣نؿَح ٝة٦خ ذاإ

 ٍٚٞ ٱ١٧٪ٟ ؟! ا٣ٕؽل ٱ٨أ !!٬ذ٤ؿ؟ ٝذ٤٭ة ا٣ذٰ األػؿى ظٲةةٍ  5999999 وا٣ ٨ٔ ٦ةذا!  ٔٞٮثح ٠أٝىٯ واظؽةً 

 ا٣ ِؾٱ٨َ  ِان  )):  56 االٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ دٕة٣ٯ هللا ٱٞٮل اٳػؿة : ٰٚ ٨١٣ ؛ واظؽةٍ  ٣عٲةةٍ  دٞذه نأ

ُؿوا َٛ َضْخ  ٤ُ٠ ٧َة ٩َةًرا ٩ُْى٤ِٲِ٭٥ْ  َقْٮَف  ِثآَٱةِدَ٪ة ٠َ ٌِ ٣ْ٪َ  ُص٤ُٮُد٥٬ُْ  ٩َ ْٲَؿ٬َة ُص٤ُٮًدا ة٥٬ُْ َثؽ  ٮا َٗ ُٝ َؾاَب  ٣َِٲُؾو َٕ  رادأ نإ ((ا٣ْ

 ٰٚ ذ٣ٟ ا٨١٧٧٣ ٨٧ٚ ٦ؿة ٤٦ٲٮن 12 ٱعؿ٫ٝ نأ رادأ نإ ! ذ٣ٟ ٱ١٧٪٫ ٦ؿة ٦مٱٲ٨ قذح ٬ذ٤ؿ ٱعؿق نأ هللا

 مؼٍه  ٝذ٢ ٤ٔٯ ٦ٕةٝجذ٫ - أٝىٯ ٠عؽٍ  - ٚٲ١٧٪٭ة ا٣نؿَح ٤ٔٲ٫ ٝجٌخ نإ ، ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٰٚ ة٦ّ ، أ اٳػؿة

 ٚٲضت . قٲبح ا٣ؿمٮة،  قٰء االٗذىةب و قٲبح ا٣كؿٝح نأ رؿ  جَ ٱُ  ا٣ؾي و ا٧٣٪ُٰٞ ا٣كجت ٬ٮ ٬ؾا . واظؽٍ 
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 ٱ٧ةناإل ٦ضؿد ! ٠ةٚٲةً  ٣ٲف وظؽه ثةهلل ٱ٧ةناإل نٚإ ػؿةاٳ ا٣عٲةة ثؽون ، اٳػؿة ا٣عٲةة ٬٪ةك ٱ١ٮن نأ

 ػؿةاٳ ا٣عٲةة ٦ٛ٭ٮم ٍٚٞ .. قٲبح ا٣ؿمٮة ٥َ ٣ِ  و! قٰء  االٗذىةب ٥َ ٣ِ  .. قٲبح ا٣كؿٝح ٥َ ٣ِ  ٱجؿر ٨٣ ثةهلل

  ً ٍف  ٢ُ٠  )):  185 اٳٱح ٰٚ 3 ٧ٔؿان آل قٮرة ٰٚ دٕة٣ٯ هللا ٱٞٮل ٧١ٚة.  ذ٣ٟ طٱٮ ْٛ حُ  ٩َ َٞ ٧َة وَ  ا٧َ٣ْْٮِت  َذآِا  ِا٩ 

ْٮنَ   ٚ ُصٮَر٥ُ٠ْ  ُدَٮ َٲة٦َِح  َٱْٮمَ  ا  ِٞ  . ((ا٣ْ

 

 : (٣ُٮااٙ ؟ ا٧٣ك٧٤ٮن ٱ٪ٞك٥ ٧٣ةذا)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣سة٨٦ ٔنؿ 

 ث٪ٛف ٦ؤ٦٪ٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٢٠ ٠ةن نإ:  ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ مٲٮٔةً  األقب٤ح ٠سؿأ ٨٦ ٔنؿ ا٣سة٨٦ ا٣كؤال 

 ٬ؾا إصةثح ٣ُٮااٙ؟؟ ا٧٣ك٧٤ٮن ٱ٪ٞك٥ ٧٣ةذا ذن، إ ا٣٪جٰ ث٪ٛف ٦ؤ٦٪ٲ٨،  ا٣ٞؿآن ٣٪ٛف ٕٲ٨جِ ذّ ٦ُ  ، اإل٫٣

ذَ )):  دٕة٣ٯ هللا ٱٞٮل 103 اٳٱح 3 ٧ٔؿان آل قٮرة ا٣ٞؿآن ٰٚ ٣٪ة ٦ُٕةة ا٣كؤال ْٔ ة ا٤٣ ٫ِ  ِثَعْج٢ِ  ِى٧ُٮاَوا ًٕ  َص٧ِٲ

ٮا َواَل  ُٝ ؿ  َٛ  ا٣ٞؿآن ٬ٮ هللا ظج٢ . دٛؿٝٮا ال و..  ا٣سة٩ٰ ا٣ذأ٠ٲؽ..  ثٞٮة هللا ثعج٢ ٦ك١ٮاا : دأ٠ٲؽان ٬٪ةك ((َد

 ٱٞٮل هللا و ، ((دذٛؿٝٮا ال و ص٧ٲٕةً )) – ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن - ((هللا ثعج٢ وأذى٧ٮا)) ٱٞٮل هللا،  ا١٣ؿٱ٥

ٮا)) ُٕ ٲ َِ ٮا ٤ ٫َ ا٣ َا ُٕ ٲ َِ ُقٮَل  َوَا .  ٩ذٛؿق ال و رقٮ٫٣ و هللا ٩ُٲٓ نأ ٤ٔٲ٪ة 59 اٳٱح 4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ ((ا٣ؿ 

ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  ِان  )):  159 آٱح 6 األ٩ٕةم قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ ٱٞٮل دٕة٣ٯ هللا ُٝ ؿ  ة َو٠َة٩ُٮا ِدٱَ٪ُ٭٥ْ  َٚ ًٕ  ٦ِْ٪ُ٭٥ْ  ٣َْكَخ  ِمَٲ

ٰ ءٍ  ِٚ ْٰ ٧َةۖ   َم  َٮااٙ إ٣ٯ ا٣ؽٱ٨ ٬ؾا أظؽٌ  ٥ك  َٝ  ذاإ ٫٩أ -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا ٱٞٮل ((ا٤٣ ٫ِ  إ٣ٯ َا٦ُْؿ٥٬ُْ  ِا٩ 

 ٔةدةَ  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩كأل ٔ٪ؽ٦ة ٨١٣ و . ا٣ٞٲة٦ح ٱٮم ث٧عةقجذ٫ هللا قٲٞٮم؛  ث٫ مأنٌ  ٣ٟ ٣ٲف ا٣٪جٰ ٱ٭ةأ ٚٲة ،

 ٩ة، أ ٦ة١٣ٰ ٩ةأ ، ظ٪ج٤ٰ ٩ة، أ مةٰٕٚ أ٩ة ، ظ٪ٰٛ أ٩ة،  مٲٰٕ ٩ةأ ، ٰ٪  ُق  أ٩ة:  ا٣جٕي قٲؼجؿك ٩خ؟أ ٦ة

 - ٩جٲ٪ة ٠ةن ٧ٚةذا.....  دج٤ٲٰ٘ ا٩ة ، قم٦ٲحإ ص٧ةٔح ٩ةأ ، ق٤ٰٛ أ٩ة،  ا٣عؽٱر ٢٬أ ٩ةأ ، ثؿٱٮ٣ٰ ٩ةأ ، دٱٮث٪ؽي

 ٦ةذا ٠ةن؟ ٦ةذا ؟ةً ظ٪ج٤ٲَ  ٠ةن ٢٬ ًة؟مةٕٚٲّ  ٠ةن ٢٬ ؟ةً ظ٪ٛٲّ  ٠ةن ٢٬ ٠ةن؟ ٦ةذا ؟- ق٥٤ و ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ

 أن 52 ر٥ٝ اٳٱح 3 ٧ٔؿان آل قٮرة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا ٱٞٮل!  ٦ك٧٤ةً  ٠ةن ٣ٞؽ ٠ةن؟؟
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 ٠َةنَ  ٦َة)):  67 ٱحاٳ 3 ٧ٔؿان آل قٮرة ٰٚ - وص٢ ٔـ - هللا ٱٞٮل و ..1 ٦ك٧٤ةً  ٠ةن ا٣كمم ٤ٔٲ٫ ٔٲكٯ

ة ِاْثَؿا٬ِٲ٥ ة َواَل  َٱُ٭ٮِدٱ  ة ٠َةنَ  َو٨١َِ٣ْ  ٩َْىَؿا٩ِٲ  ًٛ ى   قٮرة ٰٚ دٕة٣ٯ هللا ٱٞٮل و.  ((٦ُْك٧ً٤ِة َظِ٪ٲ :  33 اٳٱح 41 ٤خُٚ

ْٮاًل  َاْظَك٨ُ  َو٨٦َْ )) َٝ  ْ٨ ة ٧٦ِ  َٔ ٢َ٧ِ  ا٤٣ ٫ِ  إ٣ٯ َد َٔ ةَل  َوة٣ًِعة َو َٝ ِ٪ٰ َو ةَل )) .. ((ا٧ُ٣ْْك٧ِ٤ِٲ٨َ  ٨٦َِ  ِا٩  َٝ ٰ٪ِ  ٨٦َِ  ِا٩ 

 و ٤٣ؽٔٮة ا٣ؿاٲكٰ ا٧٣ٛذةح..  ٦عةًؿات ٔؽة ٰٚ ذ٠ؿد٫ ا٣ؾي ٤٣ؽٔٮة ا٣ؿاٲكٰ ا٧٣ٛذةح و . ((ا٧ُ٣ْْك٧ِ٤ِٲ٨َ 

٢ْ )):  64 ٱحاٳ 3 ٧ٔؿان لآ قٮرة ٰٚ ٦ؾ٠ٮرةٌ  ا٣ٞؿآن ٰٚ ٧٬ٲحأ ٠سؿاأل ٱحاٳ ة٣َْٮا ا١ِ٣َْذةِب  َا٢َ٬ْ  َٱة ُٝ َٕ  إ٣ٯَٰ  َد

ُجؽَ  َاال  )):  ٬ٮ مؿٍط  أول و ٤ٔٲ٭ة ٩ذٜٛ مؿوَةً  ٣٪عؽد دٕة٣ٮا ((َوَثْٲَ٪٥ُ١ْ  َثْٲَ٪َ٪ة َقَٮاءٍ  ٧َ٤َِ٠حٍ  ْٕ  ٩ُْنِؿكَ  اَل  وَ  ا٤٣ ٫َ  ِاال   ٩َ

ِؼؾَ  اَل  وَ  َمْٲًبة ِث٫ِ  َ٪ة َٱذ  ٌُ ْٕ ة َث ًٌ ْٕ ِةنْ ۖ   ا٤٣ ٫ِ  ُدونِ  ٨٦ِْ  َاْرَثةًثة َث ٮ٣ُٮا َدَٮ٣ ْٮا َٚ ُٞ ة اْمَ٭ُؽوا َٚ  و ٦ك٥٤ٌ  أ٩ة ((٦ُْك٧ُ٤ِٮنَ  ِثَة٩ 

ٍٓ  22 ٨٦ أ٠سؿ ٰٚ ! ٦ك٧٤ٮن ٤٠٪ة  - إثؿا٬ٲ٥ ..أ٩٪ة ٦ك٧٤ٮن... ٦ك٧٤ٮن ثأ٩٪ة ٩ٞٮل أن هللا ٱأ٦ؿ٩ة ثة٣ٞؿآن ٦ٮً

 هللا ٱض٢ٕ نأ ٱؽٔٮ -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا ٱؽٔٮ ٠ةن ٔ٪ؽ٦ة 128 اٳٱح 2 ا٣جٞؿة قٮرة ٰٚ - ا٣كمم ٤ٔٲ٫

 أثٮ ٦ةم: اإل األرثٕح األا٧ح ، اإلقمم ٰٚ ا٧ْٕ٣ةء ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؤالء ٢٠ و األا٧ح ٬ؤالء ٢٠ . ٦ك٧٤ٲ٨ ث٪ةءهأ

 أظذؿ٦٭٥ و أظج٭٥ ، ص٧ٲٕةً  هللا رظ٧٭٥ .. ا٣نةٰٕٚ ةماإل٦،  ٦ة٣ٟ اإل٦ةم،  ظ٪ج٢ ث٨ أظ٧ؽ ٦ةم، اإل ظ٪ٲٛح

 ٦ة - هللا رظ٫٧ - ظ٪ٲٛح أثٮ قأ٣خ ذاإ .. دكأ٣٭٥ ذاإ ص٧ٲٕ٭٥ ، اإلقمم ٰٚ ٧ْٔةءٌ  ٧٤ٔةءٌ  ٤٠٭٥ ص٧ٲٕةً 

 ٝةل ٣ٞؽ و،  ٩عذؿ٦٭٥ و ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؤالء ٩عت ٩ع٨ ! ٦ك٥٤ أ٩ة قٲٞٮل؟ ٦ةذا صةثذ٫؟إ قذ١ٮن ٧ٚةذا ٩خ؟؟أ

 ٬ؤالء ٩عت ٩ع٨ ! ث٭ة دٕذؿف ٚم ا٣ؿقٮل و هللا دٕة٣ٲ٥ دٕةرض ٣٪ة ٚذٮى أي وصؽت إذا أ٫٩ ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؤالء

 ٣ذٞكٲ٥ ٣ٲف و؛  اإلقمم ٜج  َُ ٩ُ  ٠ٲٙ ٱ٧٤ٕٮ٩ة و اإلقمم ٨٦ ٮ٩ةثُ ؿ  َٞ ٣ٲُ  صةءوا ٤١ٚ٭٥؛  ٩عذؿ٦٭٥ و ا٧٤ٕ٣ةء

ٮا آ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َ٭ةَاٱ   َٱة)):  59 ٱحاٳ ،4 ا٣٪كةء قٮرة ٰٚ ا١٣ؿٱ٥ نا٣ٞؿآ ٰٚ ٝةل ٚةهلل ! ا٣ؽٱ٨ ُٕ ٲ َِ  ا٤٣ ٫َ  َا

ٮا ُٕ ٲ َِ ُقٮَل  َوَا  و ثةهلل ٤ٚذؤ٨٦ ، ا٣٪ةس ٱٞٮل ٣ؾا ثٲ٪٥١ ا٥٤ٕ٣ ٣ؽٱ٭٥ ا٣ؾٱ٨ يأ ((٦ِْ٪٥ُ١ْ  ااْل٦َْؿِ  َوا و٣ِٰ ا٣ؿ 

 نأ الثؽ ! ٬٪ة د٪ذ٫ِ  ٥٣ ٱحاٳ ! ٦ٮصٮدة ٗٲؿ و٬ٰ ، ٩٭ةاٲح ٩ُٞح ٱٌٕٮن ١٣٪٭٥ و . ا٧٤ٕ٣ةء دجٓا ز٥ رقٮ٫٣

َ٭ة َٱة)) ٱحاٳ ٧١٢ِ دُ  ٮا آ٦َُ٪ٮا ا٣ ِؾٱ٨َ  َاٱ  ُٕ ٲ َِ ٮا ا٤٣ ٫َ  َا ُٕ ٲ َِ ُقٮَل  َوَا و٣ِٰ ا٣ؿ  ِةنْ  ٦ِْ٪٥ُ١ْ  ااْل٦َْؿِ  َوا  ُذ٥ْ  َٚ ْٔ ٰ َدَ٪ةَز ءٍ  ِٚ ْٰ  َم

                                                           
0
ة))   ٧َ٤ ٲكٯ َاَظف   َٚ ؿَ  ٦ِْ٪ُ٭٥ُ  ِٔ ْٛ ٮنَ  ٝةَل  هللا إ٣ٯ َا٩ْىةِري ٨٦َْ  ٝةَل  ا١٣ُْ ة هللا َا٩ْىةرُ  ٩َْع٨ُ  ا٣َْعٮاِرٱ  ة َواْمَ٭ؽْ  ِثةهلل آ٦َ٪   ((٦ُْك٧ُ٤ِٮنَ  ِثَة٩ 
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وهُ  ُؿد  ُقٮِل  ا٤٣ ٫ِ  إ٣ٯ َٚ  ٩ٛكٟ دذٕت أن ٱضت ٚم واظؽٍ  مٰءٍ  ٤ٔٯ ٦ذٛٞٲ٨ ا٧٤ٕ٣ةء ٢٠ وصؽت ٚإذا ((َوا٣ؿ 

 ، ػذ٤ٛٮاا ذاإ ٨١٣ و ! ذنإ ٦ن٤١ح ال..  ُو٥ ٱٞٮ٣ٮن ٤٠٭٥!  ذنإ ٦ن٤١ح ال..  ٢  َو  ٱٞٮ٣ٮن ٤٠٥٭؛  ثة٣جعر

 ٦ة ٬ؾا ا٣ؽٱ٨؟ ٰٚ ا٣ذٛؿٝح وأ ا٣ُٮااٙ ٦كأ٣ح ٱ٨أ..  ذنإ ػجؿو٩ٰأ ..... ا٣ؿقٮل و هللا إ٣ٯ األ٦ؿ واد  ٚوؿُ 

 4579 ر٥ٝ ظؽٱر داوود أثٰ ق٪٨ ٰٚ ا٣نؿٱٙ ا٣عؽٱر ٰٚ - وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ظجٲج٪ة ٝة٫٣

 ٝةل ا٣٪جٰ ٨١٣ و ث٭ؾا د٪جأ ا٣٪جٰ نأ ا٣٪ةس ٱٞٮل ٣ؾا "ٚؿٝح 73 إ٣ٯ ذ٦ٰ  ا   قذٛذؿق":  ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة ٝةل

ُٞ  و٥٣ ، "قذ١ٮن" ُٞ  ٥٣ و٨١٣،  ٚؿٝح 73 ٬٪ةك قذ١ٮن ثأ٫٩ د٪جأ ٚة٣ؿقٮل ! "اص٤ٕٮا" ٢ٱ  دض٤ٕٮا نأ ٱضت ٢ٱ

ٮاْ  ا٣ ِؾٱ٨َ  ِان  )):  159 ٱحاٳ ،6 األ٩ٕةم قٮرة ٰٚ ثٮًٮٍح  ذ٠ؿ ٚةهلل ! اإلقمم ٰٚ ةً َٮااٛ و ٝةً ؿَ ِٚ  ُٝ ؿ   ِدٱَ٪ُ٭٥ْ  َٚ

ة َو٠َة٩ُٮاْ  ًٕ ٰ ٦ِْ٪ُ٭٥ْ  ٣ ْكَخ  ِمَٲ ءٍ  ِٚ ْٰ  نأ ٱضت أ٩ٟ ٱ٢ٞ ٥٣ و٨١٣ ٚؿٝح 73 ٬٪ةك قذ١ٮن ثأ٫٩ د٪جأ ا٣ؿقٮل . ((َم

 ٚؿٝح 73 ٬٪ةك قذ١ٮن أ٫٩ ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة ٝةل ا٣ذؿ٦ؾي ق٪٨ ٰٚ ػؿآ وعٲٌط  ظؽٱٌر  ٬٪ةك و.  دى٪ٕ٭ة

 و ٱذجٕٮ٩ٰ ا٣ؾٱ٨ ٬ؤالء ٚٞةل واظؽة؟ أي:  ا٣ىعةثح ٚذكةا٢ واظؽة إال ا٣٪ةر ٰٚ ٤٠٭ة اإلقمم ٰٚ

 ىعٲطا٣ ا٣عؽٱر و ا٣ٞؿآن ادجٕخ ٚإذا ا٣ىعٲط ا٣عؽٱر و نا٣ٞؿآ ٱذجٕٮن ا٣ؾٱ٨ أي،  ثٕؽي ٨٦ أوعةثٰ

 و واظؽٌ  نا٣ٞؿآ و واظؽٌ  ةإلقممٚ ؛ اإلقمم ٰٚ َٮااٙ ٬٪ةك ٱٮصؽ ٚم؛  ا٣ىعٲط ا٣ُؿٱٜ ٤ٔٯ قذ١ٮن، 

 .. - وق٥٤ ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ا٣ؿقٮل دٕة٣ٲ٥ و نا٣ٞؿآ ٩ذجٓ أن ٚٲضت.  واظؽٌ  ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة

 

 : (ٍٚٞ؟ اإلقمم ٩ذجٓ ٧٤ٚةذا، ا٣ضٲؽة  األمٲةء د٧٤ٕ٪ة األدٱةن ٥ْٕ٦ ٠ة٩خ إذا)ٔنؿ  ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ذةقٓ

 ٚكذضؽ درقخ إذا:  ٬ٮ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ثٮاقُح كألدُ  ا٣ذٰ مٲٮٔةً  ٠سؿاأل األقب٤ح ٨٦ ٔنؿ ا٣ذةقٓ ا٣كؤال 

 األدٱةن ٥ْٕ٦ ٠ة٩خ ٚإذا ... ٩٘ذىت ال ، ٩ؼٮن ال ، ٩كؿق ال أن : ا٣ضٲؽة األمٲةء د٧٤ٕ٪ة األدٱةن ٥ْٕ٦ أن

 األدٱةن ٥ْٕ٦ أن قذضؽ درقخ ذاإ و..  صٲؽٌ  قؤاٌل  إ٫٩ ٍٚٞ؟ اإلقمم ٩ذجٓ ٧٤ٚةذا ، ا٣ضٲؽة األمٲةء د٧٤ٕ٪ة

 أن أواٜٚ أ٩٪ٰ:  ٬ٰ ا٣كؤال إصةثح و ؟اإلقمم ٩ذجٓ ٧٤ٚةذا إذن.... ٦جؽاٲةً  ا٣ضٲؽة األٕٚةل ٤ٔٯ ٕٚمً  ر  دع
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 ا٣ذٰ ا٣ُؿٱٞح ؿٱٟٱُ  أ٫٩ اإلقمم ٰٚ ا٧٣ؼذ٤ٙ و٨١٣،  ٦جؽاٲةً  ا٣ضٲؽة األٕٚةل ٤ٔٯ دعر   األدٱةن ٥ْٕ٦

دٞٮل ذ٣ٟ   وا٧٣كٲعٲح ٠ة٣٭٪ؽوقٲح ؿٝحا٣ك ثٕؽم دأ٦ؿ األدٱةن ٢٠ : ٦سةالً  ٤ٚ٪ُٰٕ ! ا٣ىمح إ٣ٯ ث٭ة دى٢

 ٧٤ٕٟٱُ  اإلقمم أن اإلػذمف األػؿى؟ األدٱةن و اإلقمم ثٲ٨ ػذمفاال أٱ٨ إذن ، ٩ٛف ا٣نٰء اإلقمم و

 ٱ٧ذ٤ٟ ا٣ؾي ا٣٘٪ٰ ٱض٢ٕ ا٣ؾي ا٣ـ٠ةة ٩ْةم ث٫ ٱٮصؽ ةإلقممٚ ؛ ٱكؿٝٮن ال ا٣٪ةس دض٢ٕ ا٣ذٰ ا٣ُؿٱٞح

 زؿود٫ ٨٦ %2.5 ٱُٰٕ أن ٤ٔٲ٭ة أو ٤ٔٲ٫ ٚٲضت - ا٣ؾ٬ت ٨٦ ٗؿا٦ةً  85 ٨٦ أ٠سؿ يأ - ا٣٪ىةب ظؽ ٨٦ أ٠سؿ

ٰ   إ٩كةنٍ  ٢٠ أُٔٯ ٣ٮ و.  ٧ٝؿٱح ق٪ح ٢٠ ا٣ىؽٝح وأ ا٣ؼٲؿٱح ٣أل٧ٔةل  ا٣ٛٞؿ ٤ٔٯ ا٣ٌٞةء قٲذ٥ ا٣ـ٠ةة ٗ٪

 ، 5 ا٧٣ةاؽة قٮرة ٰٚ ا٣ْٕٲ٥ ا٣ٞؿآن ٱٞٮل ٬ؾا ٢٠ ثٕؽ!  ا٣ضٮع ٨٦ واظؽٌ  إ٩كةنٌ  ٱ٧ٮت ٨٣ و ا٣ٕة٥٣ ٨٦

ةِرُق )):  38 ٱحاٳ حُ  َوا٣ك  َٝ ةِر ٮاْ  َوا٣ك  ُٕ َُ ْٝ ة اءً  َاْٱِؽَٱُ٭٧َة َٚ ـَ ٨َ  ١٩ََةالً  ٠ََكَجة ِث٧َة َص ـٌ  َوا٫٤ّ٣ُ  ا٫٤ّ٣ِ  ٦  ـِٱ  ُٝٓ ((َظ١ِٲ٥ٌ  َٔ

ٰ   دٱ٨ٌ  اإلقمم أن الثؽ !!؟ 21 ا٣ٞؿن ٰٚ و ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة و ا٤ٕ٣ٮم ٔىؿ ٰٚ ا٣ٲؽ  ثم ظٲةةٍ  َؿٱٞحُ  و ٧٬ض

 أ٩٭ة د٥٤ٕ ٢٬ ٨١٣ و،  ا٣ٕة٥٣ ٰٚ دٞؽ٦ةً  األ٠سؿ ا٣ؽو٣ح أوجعخ أ٦ؿٱ١ة ا٣ٲٮم:  قؤاالً  ٣٭٥أأق ٩ةأ و!  رظ٧ح

 ٰٚ ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ ٲحاإلقم٦ ا٣نؿٱٕح ٞخج  َُ  ٣ٮ:  قؤاالً  اقأل أ٩ة و؟!!  ٩٭ت و قؿٝةت ٦ٕؽل ٠جؿأ ذات ا٣ؽو٣ح

ٰ   مؼٍه  ٢٠ ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت  ٨٦ %2.5 ٱُٰٕ نأ ثؽال ا٣ؾ٬ت ٨٦ ةً ٗؿا٦ 85 ٨٦ ٠سؿأ ػؿٱؽّ  ا٣ؾي و ٗ٪

 ا٦ؿأةً  وأ رصمً  ٠ةن قٮاء - مؼٍه  أي ٝةم ٣ٮ ذ٣ٟ ثٕؽ ، ا٣ذجؿٔةت و ٤٣ىؽٝح ٧ٝؿٱٍح  ق٪حٍ  ٢٠ ٰٚ ػؿاد٫ؽ  ٦ُ 

ُٞ  ثة٣كؿٝح -  ا٧٣ذعؽة؟ ا٣ٮالٱةت ٰٚ ا٣كؿٝح التٕؽّ ٦ُ  دذـاٱؽ ٢٬:  ا٣كؤال قألأ ٚأ٩ة،  ٠ٕٞٮثٍح  ٱؽه خَٕ ُِ ٚ

 ٬ٰ؟ ٧٠ة دجٞٯ ؟د٢ٞ دـٱؽ؟.....  د٢ٞ؟ أم ٬ٰ ٧٠ة دجٞٯ ٢٬

 ا٣ض٧٭ٮر :

- ِٞ  . ٢ّ د

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :



نبيك  ذاكر الدكحور يلقيهب عبهة هحبضرة:  اإلسالم" عن خبطئة هفبهين"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
71 

 

  ِٞ  د٨١ ٥٣ ٣ٮ ظذٯ ا٣نؿٱٕح َجٞخ إذا..  ا٣٪ذةاش ٤ٔٯ دعى٢ ا٣نؿٱٕح َجٞخ إذا ؛ ٤٧ٰٔ ٝة٩ٮن ٬ؾا ! ٢ّ د

 نأ ٝٮلأ ٩ة! أ ا٣كجت ٬ٮ ٬ؾا.  ا٣٪ذةاش ٤ٔٯ دعى٢ - ا٧٣ذعؽة ا٣ٮالٱةت ٰٚ َجٞذ٭ة ٤ٚٮ - ٦ك٥ٍ٤  ث٤ؽٍ  ٰٚ

 ذ٬جخ ٣ٮ ٱ٨ْ ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ و.  ا٣ؼٲؿ إ٣ٯ ٤٣ٮوٮل َؿٱٟٞ ؿٱٟٱُ  - ثة٣ؼٲؿ ا٣ذعؽث ثضة٩ت - اإلقمم

َُ  ظٲر - ا٣ٕؿثٲح ٤٣كٕٮدٱح  ثكجت ٱؽه ٦ُٞٮٔحً  ةً مؼى دٝٲٞحٍ  ٢٠ قذؿى ٩ٟأ ٱْ٪ٮن - ا٣ٞة٩ٮن ٬ؾا ٜج  ُٱ

 و ٱؽه ُٞٮٔحً ٦ مؼىةً  أوةدف ٥٣ ، ٦ؿة ػ٧كٲ٨ ٨٦ أ٠سؿ ا٣كٕٮدٱح إ٣ٯ ذ٬جخ ٣ٞؽ ! ا٣ٞة٩ٮن ٬ؾا دُجٲٜ

 قٲ١ٛؿ،  صؽاً  وةرم ا٣ٞة٩ٮن ، دْ٪ٮن ٧٠ة ٠٨سٲؿٱ ٣ٲكٮا ١٣٪٭٥ أٱؽٱ٭٥ ُٝٓ د٥ أ٩ةس ٬٪ةك رث٧ة ! ٦ؿةٍ  ال

َٝ  ٣ٮ..  ا٣ٞة٩ٮن ٬ؾا ٰٚ دؿاػٲخ ٣ٮ و،  ثة٣كؿٝح ٱٞٮم نأ ٝج٢ ٦ؿة فاٳ 10 ا٣نؼه  ٬ؾا ا٣كٕٮدٱح خَٛ أو

 ا٣ٞة٩ٮن ألن ث٢؛  ذ٠ٲةءأ صؽاً  ا٣نؿَح ألن ف٣ٲ ، دـداد قٮف ا٣كؿٝح أن دضؽ ٚٮراً  ، ٰاإلقم٦ ا٣ٞة٩ٮن

 ٚكٮف - ا٣ج٤ؽ ذ٣ٟ ٰٚ ظذٯ - ا٣ٞة٩ٮن ٬ؾا ٰٚ دؿاػٲخ ٣ٮ -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا ٝة٩ٮن ٫٩إ ، وةرم

 سةالً ٦ِ  ُٰٔا   دٔٮ٩ٰ.  ا٣٪ذةاش ٤ٔٯ دعى٢؛  ا٣نؿٱٕح ٜج  َُ دُ  .. ٤٧ٰٔ ٝة٩ٮن ٫٩إ . ػؿىأ ٦ؿةً  ا٣كؿٝةت دـداد

،  ذ٣ٟ دٞٮل ا٣٭٪ؽوقٲح،  ػُأ ا٣ٛذٲةت اٗذىةب ، ػُأ ثة٣ٛذٲةت ا٣ذعؿش دٞٮل ا٣ؽٱة٩ةت أ٤ٗت : آػؿ

 و اإلقمم ثٲ٨ ا٣ٛؿق ٧ٚة.  ا٣نئ ٩ٛف ٱٞٮل اإلقمم،  ذ٣ٟ دٞٮل ا٧٣كٲعٲح،  ذ٣ٟ دٞٮل ا٣ٲ٭ٮدٱح

 ٱذعؿمٮن ال ا٣٪ةس ظٲر ، ظة٣حٍ  ٣ذعٞٲٜ ا٣ُؿٱٜ ٤ٔٯ ٣ُٟ ٱؽُ  قٮف اإلقمم : ٬ٮ ا٣ٛؿق ػؿى؟األ ا٣ؽٱة٩ةت

 دضؽ ةً ٠ذج دٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة ا٣ُجٲٕٲح ا٣عة٣ح ٰٚ . (ا٣عضةب) ٩ْةم ٨ٔ ٱذعؽث اإلقمم ! أ٦ؿأة أي ذىجٮنٱ٘ أو

 ٨ٔ والً أ ٱذعؽث ا٣ٞؿآن ٰٚ -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا ٨١٣ ٧٤٣ؿأة ا٣عضةب ٨ٔ ٱذعؽزٮن ٧٤ٔةء و ٦ؤ٣ٛٲ٨

 ٢ُٝ )):  30 اٳٱح 24 ٮرا٣٪ قٮرة ٰٚ -قجعة٫٩ و دٕة٣ٯ  - هللا ٱٞٮل!  ٤٣٪كةء ا٣عضةب ز٥ ٤٣ؿصةل ا٣عضةب

َٛ ٱَ  وَ  ٬٥ِ ةرِ ثَى أ ٦٨ِ  اٮُ ٌ  ُ٘ ٱَ  ٪ٲ٨َ ؤ٦ِ ٧٤٣ُ   إ٣ٯ دأدٰ ٔ٪ؽ٦ة ، ا٧٣ؿأة إ٣ٯ ا٣ؿص٢ ٱ٪ْؿ ٔ٪ؽ٦ة ((٥٭ُ وَص ؿُ ُٚ  اٮُ ُْ ع

ُٞ ،  َٮٱ٢ٍ  ٣ٮٍٝخ  ا٦ؿأةٍ  إ٣ٯ ٱ٪ْؿ ٦ك٥٤ٌ  ٠ةن ٦ؿةٍ  ذات.  ثىؿه ّي ُ٘ ٱَ  نأ ٱضت؛  ٗؿٱـٱٍح  ١ٚؿةٍ  يأ ذ٬٪٫  ٤ُخ ٚ

 ، ٦٘ٛٮرةٌ  و٣ٯاأل ا٣٪ْؿة ٝةل ا٣عجٲت رقٮ٣٪ة:  ٣ٰ ٝةل ٣ٞؽ ! اإلقمم ٰٚ ظؿامٌ  إ٫٩ د٢ٕٛ؟ ٦ةذا ػٰأ ٫٣

َٜ  ٣ٕنؿِ  ا٦ؿأةٍ  إ٣ٯ د٪ْؿ أن ٱٕ٪ٰ ال ٬ؾا..  ! و٣ٯاأل ٩ْؿدٰ ٩ىٙ ٧٠٢ِ ا   ٥٣!  ٦حؿ  َع ٦ُ  ا٣سة٩ٲح  نأ دون دٝةا
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 ٦ؿة ٣٭ة د٪ْؿ ال ؛ ٝىؽٍ  ثؽون ٦ؿأةٍ ا إ٣ٯ ٩ْؿت ٣ٮ ٠ةن ا٣ؿقٮل ٝىؽه ٦ة!  ٩ْؿدٰ ٢٧٠ا   ٥٣ دٞٮل و دؿ٦ل

 ٤٣٪كةء ا٣عضةب ٨ٔ دذعؽث ، ٤٣ؿصةل ا٣عضةب ٨ٔ دعؽزخ ا٣ذٰ ٱحاٳ د٤ٰ ا٣ذٰ ٱح. اٳ ص٧ة٣٭ة ٣ذؿى ػؿىأ

ٌُ ٱَ  ةِت ٪َ ؤ٦ِ ٧٤ُ ٣ِ  ٢ُٝ  وَ )):  31 اٳٱح 24 ا٣٪ٮر قٮرة ٰٚ دٕة٣ٯ ٝةل ، َٛ ٱَ  وَ  ٨  ٬ِ ةرِ ثَى اَ  ٦٨ِ  ٨َ ٌُ ٘  وَ  ٨ّ ٭ِ ِص وُ ؿُ ُٚ  ٨َ َْ ع

 أو ٨  ٭ِ ذِ ٣َ ٮُ ُٕ جُ ٣ِ  الاِ  ٨  ٭ِ ذِ ٱ٪َ زِ  ٱ٨َ جؽِ ٱُ  اَل  وَ  ٨  ٭ِ ٮثِ ٲُ ُص  ٯ٤َ َٔ  ٨  ٬ِ ؿِ ٧ُ ُؼ ثِ  ث٨َ ٌؿِ ٣ٲَ  وَ  ة٪٭َ ٦ِ  ؿَ ٭َ َّ  ة٦َ  الإ ٨  ٭ِ ذِ ٱ٪َ زِ  ٱ٨َ جؽِ ٱُ  اَل 

 ا٣ؿاٲكٲح ا٧٣ٕةٱٲؿ . ٦٪٭٥ ا٣ـواج ٣٭ة ٱ٨١٧ ال ا٣ؾٱ٨ ا٧٣عةرم ٨٦ ٔؽدٌ  و ((٨  ٭ِ ذِ ٣َ ٮَ ُٕ ثُ  ةءاثَ ءَ  أو ٨  اثآِء٬ِ ءَ 

 ٬ٮ رؤٱذ٫ ا٨١٧٧٣ ا٣ٮظٲؽ ا٣ضـء.  ٤٣٪كةء ٯُ  َ٘ ٱُ ،  ا٣جؽن ص٧ٲٓ - ٦ؽاه ٨ٔ ٩ذعؽث ٦ةدا٦٪ة - ٤٣عضةب

:  - دٕة٣ٯ و قجعة٫٩ - هللا ٱٞٮل 59 األٱح 33 ظـاباأل قٮرة ا٣ٞؿآن ٰٚ ٦ؾ٠ٮرٌ  ٬ٮ و،  ا١٣ٛٲ٨ و ا٣ٮص٫

ٰ  ا٣٪   ٭ةأٱ  ٱَ ))  َم َٚ  ٨َٚ ٕؿَ ٱُ  أن ٯأد٩َ  ٣ٟذَ  ٨  ٭ِ ٲجِ ثِ َم َص  ٦٨ِ  ٨  ٤ٲ٭ِ َٔ  ٲ٨َ ؽ٩ِ ٱُ  ٲ٨َ ٪ِ ؤ٦ِ ا٧٣ُ  ةءِ َك ٩ِ  وَ  َٟ ةدِ ٪َ ثَ  وَ  َٟ اِص زوَ اِلَ  ٢ُٝ  ج

 ٨َٚ ٕؿَ ٱُ  ٱض٤ٕ٭٨ ٬ؾا و،  ا٣ض٤جةب..  ا٣ض٤جةب ٱ٨ٌٕ أن ص٨ٱؼؿُ  ٔ٪ؽ٦ة ٧٤٣ؤ٦٪ةت ٢ُٝ  ٱٞٮل ا٣ٞؿآن ((ٱ٨َ ؤذَ ٱُ 

 ٰٚ ٦ذكةوٱةٌت  ، صؽاً  ص٧ٲمٌت  ، دٮأم ػذٲ٨أ ٬٪ةك أن ٣ٮ : ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ . اإلٱؾاء ٨٦ ٱع٧ٲ٭٥ و

ًة قم٦ٲّ إ ةً ظضةث دؿدؽي األػذٲ٨ ٨٦ واظؽة...  ص٧ٲؿا ٰٚ رث٧ة..  ثٰدُ  مٮارع ٰٚ نؿَ ٱِك  ٨ّ ٭ُ ٩ّ أ ٣ٮ و،  ا٣ض٧ةل

 ةً مٮرد وأ ٝىٲؿةً  د٪ٮرةً  - حً ٗؿثٲّ  ةً ٦مثك دؿدؽي األػؿى و،  ا١٣ٛٲ٨ و ا٣ٮص٫ ٦ةٔؽا - ٤٣ضك٥ ٠ة٦مً  ُٗةءً  -

 ٦ض٧ٮٔحٌ  ا٣٪ةوٲح و٤ٔٯ،  ص٧ٲؿة ٨٦ عا٣نةر ٰٚ دكٲؿان ٠م٧٬ة أن ٣ٮ و - ٱٌةً أ ا٣ؿٝجح ؿَ ْ٭ِ ٱُ  مٲبةً  وأ

 دؿدؽي ا٣ذٰ ا٣ٛذةة ٱٕة٠كٮن ٢٬ ٱٕة٠كٮن؟ قٮف ٚذةة أي:  قؤاالً  أقأ٥١٣ أن أرٱؽ .. ث٪ةٍت  ٕة٠فدُ 

 ٱٕة٠كٮن؟ قٮف ٚذةة أي ؟ .. (ةً مٮرد) أو (ٝىٲؿة د٪ٮرة) ٗؿثٲح ٦مثف دؿدؽي ا٣ذٰ ا٣ٛذةة أم ا٣عضةب

 ..  ؟ٚذةة أي

 ا٣ض٧٭ٮر :

 .. ا٣نٮرت أو ا٣ٞىٲؿة ةا٣ذ٪ٮر د٤جف ا٣ذٰ-

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :
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 ٱ٧٪ٓ،  ا٧٣ؿأة ٣ع٧ةٱح َض ؿِ ُٚ  ا٣عضةب أنّ  ثٮًٮٍح  ٱٞٮل ن. ا٣ٞؿآ ا٣نٮرت أو ا٣ٞىٲؿة ا٣ذ٪ٮرة د٤جف ا٣ذٰ - 

ُٕ  ةً ا٦ؿأ رص٢ٌ  اٗذىت إذا دٞٮل ٲحاإلقم٦ ا٣نؿٱٕح ذ٣ٟ وثٕؽ،  ٤٣ذعؿش ٱذٕؿ٨ً نأ ٨٦  . ٔؽاماإل ذ٫ٮثَ ُٞ ٚ

 َؿٱٞحُ  ! ٧٬ضٲحٌ  دٱة٩حٌ  اإلقمم ؟! ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة و ا٥٤ٕ٣ ٔىؿ ٰٚ ٔؽاماإل ٔٞٮثح:  ٱٞٮل قٮف ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ

 مؼٍه ٦ة،  وا٣ؽدٟ اٗذىت ٦ة مؼٍه  – هللا رَ ؽ  َٝ  ال - ثةٚذؿاض : أٝٮل و ٤ٔٲ٫ د  رُ اَ  ! رظ٧ح ث٭ة ٣ٲف ظٲةةٍ 

 ثة٧٣ةاح ٦ةاح نإ ، وؽٝٮ٩ٰ؟ ..  ٫٣ دُٕٲ٭ة ا٣ذٰ ا٣ٕٞٮثح ٬ٰ ٦ة؛  أ٦ة٦ٟ ؿ  ٦َ  ا٧٣٘ذىت و أػذٟ اٗذىت

 ٗٲؿه مؼه أم ٠ة٩خ ٣ٮ و،  ٔؽا٫٦إ ٱ٤ُت ٫٦أ اٗذىت ةً مؼى نأ ٣ٮ !! ا٧٣ٮت ٔٞٮثح:  ٝة٣ٮا ٤٠٭٥ ٦٪٭٥

 ٦ذُٮرةٍ  دو٣ٍح  ٠سؿأ٠و ٦ؿٱ١ةأ إ٣ٯ ا٩ْؿ......  ٩ع٨ ا٣ٲٮم؟ االزدواصٲح ٬ؾه ٧٣ةذا.. !!!  ح٧٬ضٲّ  ٔؽاماإل ٱٞٮل

 !! اٗذىةب ث٭ة ٱعؽث ا٣ٕة٥٣ ٰٚ دو٣ح أ٠سؿ ٬ٰ أ٦ؿٱ١ة : د٭٥ظىةاٲةإ ٤ٔٯ ٪ةءً ثِ  ٫٩أ د٧٤ٕٮن ٢٬ ، ا٣ٕة٥٣ ٰٚ

 إ٣ٯ ٩ْؿ٩ة اذا 1756 ا٣ٮاظؽ ا٣ٲٮم ٰٚ االٗذىةب ظةالت ٔؽد ٠ةن 1990 ٔةم ٰٚ قةثٞةً  ذ٠ؿُت  ٧٠ة

 اٗذىةب ظة٣ح 2713 ٬٪ةك ٱٮمٍ  ٢٠ ، ا٣ٕؽل وزارة ٤ٔٯ ٪ةءً ثِ  - ق٪ٮاٍت  ثكخ   ثٕؽ٬ة - 1996 ٔةم ظىةاٲةتإ

 زة٩ٲح 32 ٢٠ ! ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ اٗذىةب ظة٣ح دعؽث زة٩ٲح 32 ٢٠ ! صؿأة ٠سؿأ ٦ؿٱ١ٲٮناأل أوجط رث٧ة!!  دعؽث

 ٬ؾه ػمل ا٦ؿٱ١ة ٰٚ د٧خ اٗذىةب ظة٣ح ػ٧كٲ٨ ٨٦ أ٠سؿ ٬٪ةك ، ا٧٣عةًؿة ثؽء ٤ٔٯ قةٔح ٦ٌٯ ! ..

 ظؽث ٫٤٧٠ثأ ا٣ٕةم ػمل : نّ أ دٞٮل 1990 ظىةاٲةتإ ؟ظىةاٲةتاإل دٞٮل ٦ةذا د٧٤ٕٮن ٢٬!  ا٧٣عةًؿة

 ٰٚ ٦ٌؿوٌب  ا٣عٞٲٰٞ ا٣ؿ٥ٝ نأ ٱٕذٞؽون ٣ؾ٣ٟ؛  ٔ٪٭ة ثمغاإل د٥ ٬ؾه ٨٦ %16 ٍٚٞ  ! اٗذىةب 102.555

 ٔنؿة..  ا٣ذٞؿٱؿ وٱكذ٧ؿ ! ٱٮ٦ٲةً  ظة٣حً  1756 ا٣٪ةدش ٱ١ٮن ةً ٱٮ٦ 365 ٤ٔٯ ثة٣ٞك٧ح !! ظة٣ح 640.968 يأ 6.25

،  ٤ٔٲ٭٥ ا٣ٞجي ٱذ٥ ٧٣٘ذىجٲ٨ا ٨٦ % 1.6 نأ ٱٕ٪ٰ ٬ؾا،  ٤ٔٲ٭٥ ا٣ٞجي ٱذ٥ ٔ٪٭٥ ا٧ُ٣ج٤ٖ ٨٦ ٍٚٞ ثة٧٣بح

 ٱؾ٬جٮن ٍٚٞ % 0.8 نّ أ ٱٕ٪ٰ و٬ؾا،  قؿاظ٭٥ ُٜ ُٱ٤َُ  ٦٪٭٥ ثة٧٣بح ػ٧كٮن:  ٤ٔٲ٭٥ ُي ٞجَ ٱُ  ا٣ؾٱ٨ ٬ؤالء ٨٦

 نأ اظذ٧ة٣ٲح ث٫ دٞٮم اٗذىةٍب  125 ٢٠ ٨٦ ٱٕ٪ٰ ا٧٣عة٧٠ح ٝج٢ قؿاظ٭٥ ُٱ٤ُٜ ثة٧٣بح ػ٧كٮن،  ٧٤٣عة٧٠ح

 ٤٣ٕٞٮثح ًٟدٕؿّ  اظذ٧ةل ٱ١ٮن د٘ذىج٭ة ث٪خ 125 ٢٠ ٨٦ ! ةصٲؽ ٦ؼةَؿة ٩كجح ! واظؽةٌ  ٦ؿةٌ  ٬ٰ ُدعة٥٠

 ة٦ؿّ  ولأ ٠٪خ نإ ٱٞٮل ا٣ٞةًٰ ان ظىةاٲةتاإل دٞٮل و ؟!ا٧٣عةو٣ح ث٭ؾه ٱؿٗت ال ٨٦!!!  واظؽة ٦ؿة
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،  ٔٞٮثحً  واظؽةً  ق٪حً  ثأػؾون ا٣ض٪ةة ٨٦ %50 ٨٦ ٠سؿأ !! واظؽةً  ق٪حً  قض٪ٟ قٲذ٥ ثةالٗذىةب دٞٮم

 ُٱٞجي د٫٤ٕٛ اٗذىةب 125 ٨٦ ة٦ؿّ  ولأ أل٩٭ة ٱٞٮل ! رٝٲٜ ا٣ٞةًٰ ٨١٣ و ق٪ٮات قجٓ ٱٞٮل ا٣ٞة٩ٮن ثٲ٪٧ة

ٛ   ٣ٮ:  قؤاالً  ٥١٣أقأ ٩ةأ .. واظؽةٍ  ٣ك٪حٍ  اقض٪ٮه ذنإ ٦ؿة ولأ ٬ؾه ٱٞٮل ا٣ٞةًٰ و ٦ؿة ٤ٔٲٟ  تؾَ ٩ُ

 ُٰ  َ٘ دُ  نأ ٱضت ا٧٣ؿأة و،  ثىؿه ّي ُ٘ ٱَ  نأ ٱضت ةا٦ؿأ إ٣ٯ ٱ٪ْؿ رص٢ٍ  ي، أ ٦ؿٱ١ةأ ٰٚ ٲحُ اإلقم٦ ا٣نؿٱٕحُ 

ّٛ  و وص٭٭ة ٦ةٔؽا د٧ة٦ةً  صكؽ٬ة َٝ ٱُ  ا٦ؿأةٍ  يأ رص٢ٌ  اٗذىت ذاإ ذ٣ٟ ثٕؽ.  ٲ٭ة٠  قةُل أ قٮف . ٔؽامثةإل ُت ٕة

  ٱ٢ٞ؟ مأ ٬ٮ ٧٠ة ٱ٢ْ مأ أ٦ؿٱ١ة ٰٚ االٗذىةب لٕؽّ ٦ُ  ٱـداد ٢٬  :قؤاالً 

 ا٣ض٧٭ٮر :

 قٮف ٱ٢ٞ ..-

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ :

ٰ   ٝة٩ٮنٌ  ٫٩إ.  ٱ٢ٞ قٮف  ٦ٕؽالت ٢ٝأ ٦٨ِ  نأ ا٣كجت ٬ٮ ٬ؾا.  ا٣٪ذةاش ٤ٔٯ ٚذعى٢ ا٣نؿٱٕح دُجٜ..  ٤٧ٔ

 - اإلقمم أن ٩ؿى ٣ؾا ٩ذةاش ٤ٔٯ دعى٢ ، ا٣نؿٱٕح ُجٜدُ  ٧٣ةذا؟ ا٣كٕٮدٱح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ضؿٱ٧ح

 ثٲ٪٧ة ٩ْؿٱح ٠سؿأ ػؿىاأل ا٣ؽٱة٩ةت ٣ؾا ؛ ٣ٲ٭ةإ ا٣ٮوٮل َؿٱٞح ٤ٔٯ ٣ٟ  ؽُ ٱَ  - ثة٣عك٪ٯ ٦ؿاأل إ٣ٯ ًةٚحثةإل

 ٝؽ ا٣ؾي ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ا٣ٮظٲؽ ا٣نؼه ٩خأ ٣ٮ ةً ٤٧ٔٲّ  ، ٩كة٩ٲحثةإل د٭ذ٥ ٠٪خ ذاإ ٤٧ّٔٲةً  . ٤٧ٔٲحٌ  دٱة٩حٌ  اإلقمم

 . اإلقمم دٞج٢ نأ ٚمثؽ ثةدة٣إل ٱذٕؿض

 

 : (ا٣٪ةس؟ قٮأأ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ؿى ٧٣ةذا)ا٧٣ٛ٭ٮم ا٣ٕنؿون 
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 ذاإ:  ٬ٮ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ لُدكأ ا٣ذٰ و مٲٮٔةً  األقب٤ح أ٠سؿ ٨٦ ا٣ٞةا٧ح ٰٚ - ػٲؿاأل و - نٔنؿو ر٥ٝ 

 ٠سؿ؟ أ ن٦ك٧٤ٮ ا٤٣ىٮص أ٠سؿ؟  ن٦ك٧٤ٮ ر٬ةثٲٲ٨اإل ٠سؿأ نأ دضؽ ٧٤ٚةذا،  ا٣ؽٱة٩ةت ٢ٌٚأ اإلقمم ٠ةن

؟ ا٣٪ةس قٮأأ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ؿى ٧٣ةذا،  ا٣ؽٱة٩ةت ٢ٌٚأ اإلقمم ٠ةن ذاإ ؟ ٧٣ةذا ؟ نا٧٣ك٧٤ٮ ةً ّن ِٗ  ا٣٪ةس

 ٢٠ نأ دٞٮل ا٣ذٰ و اال٩ُجةع ٬ؾا ُٔخأ ا٣ذٰ ا٣ٕٮا٢٦ ؿ٠جأ ٨٦ اً واظؽ نأ:  ا٣كؤال ٬ؾا ٤ٔٯ صةثحاإل

 ، ٦ٌخ ق٪ٮاٍت  ػ٧ف ٨٦ . ٔمماإل ٬ٮ ٤٣ؿمٮة ُٔةءً إ و ةً ّن ِٗ  ا٣٪ةس ٠سؿأ ٥٬ و ن٦ك٧٤ٮ ر٬ةثٲٲ٨اإل

 لآ رامؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣نٲغ ثؿٔةٱح - ا٣سة٩ٲح ٧٤٣ؿة ا١٣ؿٱ٥ ٤٣ٞؿآن ا٣ٕة٧٣ٲح ثٰدُ  صةاـة إ٣ٯ ٔٲُخ دُ  ٔ٪ؽ٦ة

 ثنؿٍح  ووٛخ و (؟قممٌ  أم ظؿٌب  : اإلقممو اإلٔمم وقةا٢) : ا٣ذة٣ٰ ا٣ٲٮم ٰٚ ةً ٦عةًؿ أ٣ٞٲخ - ١٦ذٮم

 ا١٣ة٢٦ ا٣ع٢ ٬ٮ اإلقمم أن ٤ٔٯ د٧٤١ُخ  أٱٌةً  و،  اإلقمم ٧٣عةرثح اإلٔمم قذؿادٲضٲحا ٬ٰ ٦ة ٢ٍ ى  َٛ ٦ُ 

 ا٣ع٢ ٬ٮ إلقمما أن ا٣عٞٲٞح ٰٚ ، ٩كة٩ٲح٣إل ٦ن٤١ح ٬ٮ اإلقمم أن ٱٞٮل اإلٔمم.  اإل٩كة٩ٲح ٦نة٢٠ ٢١٣

 ذ٣ٟ "٣إل٩كة٩ٲح ا٣ع٢" ا٣كمم ٝ٪ٮات مٕةر دعخ ا٣ؾي ا٣ٞ٪ةة ٔ٪ٮان نٚإ ٣٭ؾا و؛  اإل٩كة٩ٲح ٦نة٢٠ ٢١٣

 ٱك٧ط ال ا٣ٮٝخ أن ث٧ة و ؟اإلٔمم وقةا٢ دٞٮم ث٧ةذا.  اإل٩كة٩ٲح ا٣عٞٲٰٞ ا٣ع٢ ٬ٮ اإلقمم أن ٱٕ٪ٰ

 ٱ٤ذٍٞ" اإلٔمم ؟؟ اإلٔمم ٱ٢ٕٛ ٦ةذا دٝةاٜ ٣جٕي ٔ٪٫ ٚك٪ذ٥٤١؛  ثة٣ذٛىٲ٢ ا٧٣ٮًٮع ٨ٔ ثة٣ذ٥٤١

 كٲؤونٱُ  ٨٦ ٣ؽٱ٪ة دؿون ٧٠ة ! اإلقمم د٧س٢ ثأ٩٭ة وٱٞٮل "األثٲي ا٣ُٞٲٓ ثٲ٨ ٨٦ ا٣كٮداء ا٣ؼؿاف

 أي" ٱٞٮ٦ٮن اإلقمم ٞٮنج  َُ ٱُ  ال ٦ك٧٤ٲ٨ أ٩ٛك٭٥ نَ ٮُ ٧  َك ٱُ  ٨٧٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٣ؽٱ٪ة1 ٣إلقمم

 و ا٣ٞؿآن ٨٦ مٲبةً  ٱٞذجف اإلٔمم و ٦ؿاٍت  ةٔؽّ  . اإلقمم ٮن٤ُ س  ٧َ ٱُ  أ٩٭٥ ٤ٔٯ وإم٭ةر٥٬ ة٣ذٞةَ٭٥ث "اإلٔمم

 ٤٠٪ة:  ا٧٣سةل قجٲ٢ ٤ٔٯ!  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨ٲ٧٣مٱ ٱ٪كج٭ة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح ٤ٔٯ ٱعى٢ ٔ٪ؽ٦ة و ا٣كٲةق ػةرج ٱ٫ٌٕ

 ٤٣٪ٍٛ ظى٢ ٩ٛضةرٍ ا جؿأ٠ ظٲ٪٭ة ٰٚ ؿَ جِ ٔذُ ا   ، أو٠م٬ٮ٦ة ٰٚ دٛضٲؿ ٨٦ 1996 دةرٱغ ٰٚ ٦ةظى٢ ٱٕؿف

 ا٣ٕ٪ةوٱ٨ ٰٚ ظٲ٪٭ة صةاخ!  ٮا٤ُ ذِ ُٝ  مؼه 166 أو ٩ٛضةراال ٰٚ ٮا٤ُ ذِ ُٝ  مؼٍه  100 ٨٦ أ٠سؿ،  األ٦ٲؿ٠ٰ

 ا٧٣ك٧٤ٮن!  ؽا٩ٮاٱُ  أن ٱضت ا٧٣ك٧٤ٮن .. "األوقٍ ا٣نؿق ٦ؤا٦ؿة" .. "األوقٍ ا٣نؿق ٦ؤا٦ؿة" : ا٣ؿاٲكٲح

                                                           
0
 "ا٣كٮد ثة٣ؼؿٚةن" ا٣نٲغ ٱك٧ٲ٭٥ ٦ضةزاً   
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 ٨٦ ز٪ةنا ٥٬ ا٣ٛة٢ٔ نأ ا٧٤ٔٮ ٔ٪ؽ٦ة ثٕؽ٬ة و ثٌٕ٭ة ٦ٓ أقةثٲٓ و ألٱةم راٲكٲح ٔ٪ةوٱ٨!  ؽا٩ٮاٱُ  أن ٱضت

 ا٣ٛة٢ٔ ٱٕؿٚٮن ال ٠ة٩ٮا ٔ٪ؽ٦ة!  ػذٛٯا ز٥ واظؽةً  ٦ؿةً  اإلٔمم ٰٚ ا٣ؼجؿ ّ٭ؿ،  ٨ٲاأل٦ؿٱ١ٲ ا٣ض٪ٮد

َٰ  ا٣عٞٲٰٞ  ٰٚ ا٣ؼجؿ ثٰٞ ا٣عٞٲٰٞ ا٣ٛة٢ٔ ٔؿٚٮا ٔ٪ؽ٦ة و ألقةثٲٓ ا٣ؿاٲكٲح ا٣ٕ٪ةوٱ٨ ٰٚ ا٣ؼجؿ ثٞ

ٌٰ  ٦ك٥٤ٌ  رص٢ٌ  ا٣٭٪وووووووؽ ٰٚ ؟؟؟ ٧٣وووووووووووةذا!  ػذٛخا ز٥ ٨ٱٮ٦ٲ أو ةً ٱٮ٦ األػجةر  ٨٦ ا٣ؼ٧كٲ٨ ٰٚ ٔؿث

 ا٣ؼ٧كٲ٨ ٰٚ ٦ك٥٤ ٗٲؿ رص٢ٌ  ٱٞٮم ٔ٪ؽ٦ة ٨١٣ و..  راٲكٰ ٔ٪ٮان ، ٔة٦ةً  18 ٧ٔؿ٬ة ٚذةه ٨٦ ٱذـوج ٧ٔؿه

 ٰٚ ا٣ؾي ا٧٣ك٥٤ ا٣ٕؿثٰ ا٣ؿص٢!  األػجةر ٦ٮصـ ٰٚ د٤ُٓ ٧ٔؿ٬ة ٨٦ ثة٣كةدقح ٚذةةٍ  ثةٗذىةب ٧ٔؿه ٨٦

 ٬ؾه ٨١٣ و،  وا٣ؽٱ٭ة رًةء و ثؿًة٬ة ا٣ٛذةة دـوج و اإلذن ثأػؾ ٝةم دـوج ٔ٪ؽ٦ة ٧ٔؿه ٨٦ ا٣ؼ٧كٲ٨

 ٚذةةٍ  ٗذىةبثة ٧ٔؿه ٨٦ ا٣ؼ٧كٲ٨ ٰٚ ا٧٣ك٥٤ ٗٲؿ ا٣ؿص٢ ٝةم ٔ٪ؽ٦ة ٨١٣ و،  اإلٔمم دٕضت ال ا٣عٞةاٜ

 ٩ٛضةرٌ ا ٬٪ةك ٠ةن ٦ؤػؿاً  قةثٲٓأ حثٌٕ : ا٧٣سةل ٩ٛف ؟؟؟ ٧٣وووووةذا!  األػجةر ٦ٮصـ ٰٚ ّ٭ؿت ا٣كةدقح ٰٚ

 ا٧٣ك٧٤ٮن ... ا٧٣ك٧٤ٮن ... ا٧٣ك٧٤ٮن ٥٬ ا٧٣ذ٭٧ٮن.  ٮا٤ُ ذِ ُٝ  أمؼةٍص  دكٕح ، ٧٣ة٩ٰأ ٦ؼجـ ٰٚ ثٮ٩ة ٰٚ ٠جٲؿٌ 

 - مٲٮٔٲٮن ٥٬ و - ا٧٣ةوٱٮن ٝةم ا٣ٲٮم ٩ٛف ٰٚ.  ثة٧٣بح ٦بح ُٰٕٝ د٣ٲ٢ ٱٮصؽ ال!  إد٭وووووووووةم ٦ضؿد

 ٦ٮصـ ٰٚ ا٣ؼجؿ ّ٭ؿ ! مؿٍَح  رصةُل  ث٢؛  ٔةدٱٲ٨ ةً ٩ةقا   و٣ٲكٮا مؿٍَح  رصةل ٝذ٤ٮا.. مؿٍَح  رص٢َ  16 ثٞذ٢

ذ٢ ٔ٪ؽ٦ة ٭٧ٮنذّ ٦ُ  ا٧٣ك٧٤ٮن ! األػجةر  ٦ٮصـ ٰٚ ٱأدٰ ا٧٣ةوٱٮن ٝذ٤٭٥ مؿَح رص٢ 16 و ٦ؽ٩ٲٲ٨ 9 ُٝ

 ث٢ ؛ ٦٨ؽ٩ٲٲ ٣ٲكٮا..  ا٣نؿَح رصةل ٝذ٤ٮا ا٣ؾٱ٨ ا٣ٞذ٤ح ٱٕؿٚٮن ٥٬!  ٔضوووووووووووووووووووووووٲت ! األػجةر

 ٦ٮصـ ٰٚ صةءت!  ثة١٣ة٢٦ ا٣نؿَح ٦عُح ث٪كٙ ٝة٦ٮا وٮارٱغ ! إَمقٍ  ٦٪ىةت و وٮارٱغ ٣ؽٱ٭٥

 ا٧٣ك٧٤ٮن : ٝة٣ٮا ثٮ٩ة ٰٚ األ٧٣ة٩ٰ ا٧٣ؼجـ دٛضٲؿ وراء ٨٦ ٱٕؿٚٮن ال ٠ة٩ٮا ٔ٪ؽ٦ة ثٲ٪٧ة،  األػجةر

 ال أ٩٭٥ ٦ٓ - أٱةمٍ  ٣ٕؽة ٧٤٣ك٧٤ٲ٨ ٫ٌ ص  ٮَ ٦ُ  ٦كذ٧ؿٍ  ثن٢ٍ١  اإلد٭ةم ثٰٞ و!  ثؾ٣ٟ ا٧٣ذ٭٧ٮن ٥٬.. ا٧٣ك٧٤ٮن..

 ٦ٮصـ ٰٚ ا٣ؼجؿ صةء ا٣نؿَح ثؿصةل ا٧٣ةوٱٮن ٢ٕٚ ٦ةذا ٱٕؿٚٮن أ٩٭٥ ٦ٓ ٨١٣ و!  ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ - ٱٕؿٚٮن

 وقةا٢ ٢٠ ٨٦ ثكؿٔح ا٣ؼجؿ ػذٛٯا و ق٢ٛاأل ٰٚ ٨١٣ األوراق ثٕي أو األو٣ٯ ا٣ىٛعح رث٧ة أو األػجةر

 أم ظووووووووووووووؿٌب  : اإلقمم و اإلٔووووومم ! اإلٔووووووووووووومم ٬ٮ ا٣ؿاٲكٰ ا٣ٕة٢٦ ٣ؾ٣ٟ . اإلٔمم
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!  ًٕٲٛٮن صوووووووووووؽاُ ..  اإلٔمم ٦ضةل ٰٚ صؽاً  ًٕٲٛٮن ا٧٣ك٧٤ٮن ٩ع٨ ، ا٣عِ ٣كٮء ؟ قووووووووووووووووممٌ 

 و – ا٣ٞ٪ٮات ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٦٪٭ة ٱٮصؽ ظٲر - ا٣ؿٝه و ا٣٘٪ةء ٝ٪ٮات ٦ضةل ٰٚ صٲؽ ٔممإ ٣ؽٱ٪ة ٱٮصؽ رث٧ة

 و ٦ضذ٧ٕ٪ة ٰٚ قٲبٮن ا٩ةس ٬٪ةك أن أٔؿف أ٩ة ٥ٕ٩ . ًٕٲٛح ا٣عِ ٣كٮء ٲحاإلقم٦ ٤٣ٞ٪ٮات ثة٣٪كجح ٨١٣

 ٰٚ ٤٣ؼ٧ٮر ٦ٞةَٕحً  ا٣٪ةس أمؽ   ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٮن اٳن إ٣ٯ و ٧ٔٮ٦ةً  ا٣كٲبٮن ٬ؤالء ٢٠ ٦ٓ و اٳن إ٣ٯ ٣وووو٨١

 ٠جؿأ ٚإن ، ٔةم   ثن٢ٍ١  ٨١٣ و ؛ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ ؿ٠سأ ٱنؿثٮا نأ ٱ٨١٧ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ثٕي نأ ٥٤ٔأ ٩ة. أ ا٣ٕة٥٣

 ٍٓ  ا٧٣ضذ٧ٓ ٬ٮ ٱذىؽق ا٣ؾي ٠جؿاأل ا٧٣ضذ٧ٓ ، ٔةم   ثن٢ٍ١ ..  ٰاإلقم٦ ا٧٣ضذ٧ٓ ٬ٮ ا٣ؼ٧ؿ ٱنؿب ال ٦ضذ٧

 ه  ُؼ ٱَ  ٚٲ٧ة،  ا٤٧٣ذـم ا٧٣ك٥٤ ٱٌة٬ٰ ا٣ٕة٥٣ ٰٚ ٩كةنإ يأ ٱٮصؽ ال ، ٦ك٥ٍ٤  ٗٲؿ ٱٮصؽ ال .. ٰاإلقم٦

 ٚٲ٧ة ، ا٤٧٣ذـم ا٧٣ك٥٤ ٱٌة٬ٰ نأ ٩كةنٍ إ يأل ٱ٨١٧ ال ػمقاأل و ٩كة٩ٲحاإل ا٣ٞٲ٥ و الاالٔذؽ و االظذنةم

 ٣٪ٛذؿض:  ا٧٣سةل ٬ؾا أًؿب ٦ة داا٧ةً  أ٩ة و..  ػمقاأل و ٩كة٩ٲحاإل ا٣ٞٲ٥ و االٔذؽال و االظذنةم َٱُؼه  

 أ٩خ و - 2010 ٔةم ٦ٮدٱ٢ 600سإ َؿاز ٦ؿقٲؽس قٲةرة ٣ذ٨١ و – قٲةرة صٮدة ٤ٔٯ دع٥١ أن دؿٱؽ أ٩ٟ

 ٬ؾا مَ ؽَ َٚى ،  ا٣كٲةرة ٬ؾه ثٞٲةدة ا٣كٲةرات ٝٲةدة ٱضٲؽ ال مؼٍه  ثٮًٓ ٚذٞٮم ا٣كٲةرة اػذجةر دؿٱؽ

ة ا٣كةاٜ ا٣كةاٜ؟ أم ا٣كٲةرة قذ٤ٮم ٢٬ د٤ٮم؟ ٨٧ٚ ثعةدٍث  دكجت و ا٣كٲةرة ا٣كةاٜ ًٕ  دؿٱؽ ٠٪خ إذا!  َج

 ٦ة األ٦ةن؟ وقةا٢ ٬ٰ ٦ة زجةد٭ة؟ جح٩ك ٬ٰ ٦ة ٦ٮاوٛةد٭ة دٕؿف أن ٤ٔٲٟ ٱضت ، ا٣كٲةرة صٮدة ٦ٕؿٚح

 ا٣ُؿٱٞح و.  ٦ٮاوٛةد٭ة ٰٚ أ٩ْؿ..  األٝٛةل و ا١٧٣ةثط ٩ْةم االٚذؿاًٰ؟ ٦ٕؽ٣٭ة ٬ٮ ٦ة ٝؽرد٭ة؟ ٬ٰ

 دٕؿف أن ظٞةً  دؿٱؽ ٠٪خ إذا.  ٦عذؿٚةً  قةاٞةً  ا٣ٞٲةدة ٔض٤ح ػ٤ٙ دٌٓ أن ٬ٰ ا٣كٲةرة ٣ذضؿثح ا٣ٮظٲؽة

 د٪ْؿ ال ، وعٲط ا٣عؽٱر و ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞؿآن...  ا٣٪ىٮص إ٣ٯ ٩ْؿا ث٢ ؛ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ إ٣ٯ د٪ْؿ ٚم اإلقمم ٨ٔ

 ّٰ  و ا٣ٞٲةدة ٔض٤ح ػ٤ٙ ٦عذؿٚةً  قةاٞةً  ًٓ ، ا٣كّٲةرة دضؿثح دؿٱؽ ٠٪خ إذا،  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ إ٣ٯ د٪ْؿ ال و ، إ٣

 و،  ٪جٮٱحا٣ ا٣كٲؿة ٝؿأا - ق٥٤ و ٤ٔٲ٫ هللا و٤ٯ - ٦ع٧ؽ ا٣٪جٰ ٬ٮ ٧٣ك٥ٍ٤  دضؽه أن ٱ٨١٧ ٦سةٍل  أ٢ٌٚ

 إن أٝٮل ٧٠ة ، ا٣كجت ٬ٮ ٬ؾا و ! اإلَمق ٤ٔٯ إل٩كةنٍ  ٦سةٍل  أ٢ٌٚ و ث٢،  ٧٤٣ك٥٤ ٦سةٍل  أ٢ٌٚ أ٫٩ قذضؽ
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وعٲط  و ا٣ٞؿآن:  ا٣ىعٲعح ٦ىةدر٬ة ٨٦ ا٣٪ىٮص دٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة و،  ٤٣٪ىٮص ثة٣ؿصٮع ٱ١ٮن ا٣ؽٱ٨ ٚ٭٥

 .  ظٞةً  اإلقمم رؽ  َٞ قذُ  وٝذ٭ة،  ا٣عؽٱر

 

ٰ  ٦ٛ٭ٮٌم   : "(ثة١٣ةٚؿ"دك٧ٲح ٗٲؿ ا٧٣ك٥٤ )إًةٚ

 األ٠سؿ قؤاٍل  ا٣ٕنؿٱ٨ ٤ٔٯ صؽٱؽٌ  قؤاٌل  دػ٢ قجذ٧جؿ 11 أظؽاث ثٕؽ ٨٦ أ٫٩ ا٧٣ةًٲح ا٧٣ؿة ذ٠ؿُت  وٝؽ

 ا١٣ذةب ٰٚٛ؛  األػٲؿ ٱؼؿج صؽٱؽٌ  قؤاٌل  ٱؽػ٢ ٔ٪ؽ٦ة و.  ا٣ض٭ةد ٧٤٠ح ٨ٔ ٬ٮ و اإلقمم ظٮل َؿًظة

 قؤال ٬ٮ (اٳن ا٣ٞةا٧ح ٨٦ ػؿج ا٣ؾي) 20 ر٥ٝ ا٣كؤال ٠ةن 2001 ٔةم قجذ٧جؿ 11 أظؽاث ٝج٢ ٠ذجذ٫ ا٣ؾي

 أوجط ا٣كؤال ٬ؾا ذ٣ٟ ٤ٔٯ أذؿاً٭٥ و "٠ةٚؿ" ث٤ِٛ ٣٭٥ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ دك٧ٲح قجت ٨ٔ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ

 و ، ا٧٣٭٧ح ا٣٪ٞةط د٤ٟ أظؽ ا٣كؤال ٬ؾا و ٦٭٧حٌ  ٩ٞةٌط  ٬٪ةك د١ٮن ٦ة ٔةدةً  ، دٕؿٚٮن ٧٠ة اٳن ا٣ٞةا٧ح ػةرج

 ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ٨٦ ا٣ٕؽٱؽ . ٝىٲؿة إصةثذ٫ ألن ؛ اٳن ٤ٔٲ٫ قأصٲت أ٩٪ٰ إال اٳن ا٣ماعح ػةرج أ٫٩ ر٥ٗ

 ٧٤٠ح ٦ٕ٪ٯ ٬ٮ ٦ة : ٬ٮ ا٣كؤال ٬ؾا ٤ٔٯ ا٣ؿد و ؟"ثة١٣ٛةر" ثذك٧ٲذ٪ة ا٧٣ك٧٤ٮن إ٣ٲ٪ة كٰءُ ٱُ  ٧٣ةذا ٱٞٮ٣ٮن

 ا٣كٲةق ٰٚ.  اإل١٩ةر أو ا٣ؿٚي دٕ٪ٰ ا٣ذٰ و "ٛؿ٠ُ " ا٣ٕؿثٲح ا٧٤١٣ح ٨٦ ٦نذٞح "٠ةٚؿ" ٧٤٠ح ٠ةٚؿ؟

 ، اإل٩ض٤ٲـٱح ا٤٣٘ح إ٣ٯ دؿص٧٪ة٬ة إذا و،  اإلقمم ظٞٲٞح ٱ٪١ؿ ا٣ؾي ا٣نؼه دٕ٪ٰ "٠ةٚؿ" ٧٤٠ح ٰاإلقم٦

 ٗٲؿ مؼه ٤ٔٯ أ٤َٞ٪ة إن و٣٭ؾا،  ٦ك٥٤ ٗٲؿ دٕ٪ٰ "٠ةٚؿ" ٧٤٠ح ا٣ٕة٦ّٲح أو ا٣ؽارصح اإل٩ض٤ٲـٱح ا٤٣٘ح ٰٚ

 إذا و ثةإل٬ة٩ح؟ ٱنٕؿ ٧٣ةذا و ٱكذةء؟ ٧٤ٚةذا ٠ةٚؿ ٣ِٛ ثٲحا٣ٕؿ ثة٤٣٘ح ٤ٔٲ٫ أ٤َٞ٪ة أو ٦ك٥٤ ٗٲؿ ٣ِٛ ٦ك٥٤

 ٦٪ةداد٥١ ٨ٔ أدٮٝٙ دض٤ٕ٪ٰ ا٣ذٰ ا٣ٮظٲؽة ا٣ُؿٱٞح نّ أ ٣٭٥ ٝٮلأ ٠ةٚؿ؟ ٣ِٛ ٤ٔٲ٪ة د٤ُٜ ٧٣ةذا ٝة٣ٮا

 ٦ؼذىؿاً  اً ردّ  ٬ؾا ٠ةن . ٦ك٥٤ أ٩ٟ قأٝٮل ث٢ ، ٠ةٚؿ أ٩ٟ أٝٮل ٨٣ ٕٚ٪ؽ٬ة ! اإلقمم دٕذ٪ٞٮا أن ٬ٰ ثو١ةٚؿ

 . مٲٮٔةً  األ٠سؿ ٤حاألقب ٤ٔٯ
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 ا٣ؼذةم  

َُ  أن أ٤َت و . ٞذؿٌح ٦ُ  ٬ٮ ٧٠ة ٤ٔٲ٭ة ا٣ؿد و األقب٤ح ٣ُؿِح  ٦كةظحً  ق٪ذؿك هللا مةء إن ! اٳن و  ا٣ٛؿوح ٯُدٕ

 قؤاٍل  أي و ، دٱةناأل ٦ٞةر٩ح و اإلقمم ظٮل قؤاٍل  أي و.  األو٣ٮٱح ق٪ُٕٲ٭٥ ٣ؾا؛  ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٣٘ٲؿ األ٠جؿ

 !  ٣ٮا٣ذكأ ث٥١ ُت ظ  ؿَ ٱُ  ا٩ذ٥ ، اقذٛكةرٍ  أي أو اإلقمم ظٮل ٚ٭٥ قٮء أو

 . ا٣ٕة٧٣ٲ٨ رب هلل ا٣ع٧ؽ أن دٔٮا٩ة آػؿ و

 تابعونا على صفحة د.ذاكر نايك مترجم للعربية

https://www.facebook.com/arabic.zakir  

        على اليوجيوةٝ٪ٮاد٪ة 

 https:/www.youtube.com/th3message2 

https://www.youtube.com/th3message3 

  https://telegram.me/th3message                  ٤ٔٯ ا٣ذٲ٤ٲ٘ؿام

  /https://www.instagram.com/arabic.zakir   على االنسحبغرام

  https://twitter.com/th3message                  عهً حىَخش

 com/message.-https:/th3        نحرنثهوقعنب على اإل

https://www.facebook.com/arabic.zakir
https://www.youtube.com/th3message2
https://www.youtube.com/th3message3
https://www.youtube.com/th3message3
https://telegram.me/th3message
https://www.instagram.com/arabic.zakir/
https://twitter.com/th3message
https://th3-message.com/


نبيك  ذاكر الدكحور يلقيهب عبهة هحبضرة:  اإلسالم" عن خبطئة هفبهين"
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 ٕذ٪ة ٧٣ـٱؽ ٨٦ ا٣ذؿص٧ةتال د٪كٮا ٠ةٚح ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ٨٦ وة٣ط دٔةا٥١ وال د٪كٮا ٦ذةث

 

 دؿص٧ح وٛعح ٦عةًؿات د.ذا٠ؿ ثة٣ٕؿثٲح

 ال د٪كٮ٩ة ٨٦ وة٣ط دٔةا٥١

 د٥ ثٕٮن هللا


