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 2891داس اٌٙالي فذسد أوزٛثش ّخ ِذّٛد ِغؼٛدرشج

 ٠قؼت أٚ ٠ٕذس رٛاجذ٘ب دب١ٌب د١ّٕب ٔؾشع فٟ اٌمشاءح ٔذسن إٔٔب أِبَ ِجّٛػخ ل١ّخ 

ِجّٛػخ ِٓ اٌؼظّبء رّذ رشجّخ لققُٙ ِٓ لجً ِزشجُ ج١ذ اعزطبع إ٠قبي اٌجًّ 

عزالدع أْ أغٍجُٙ لذ رٛفٍٛا ٌفىشح أْ زؼج١شاد ج١ذا رّبِب وّب روشد فٟ إٌـ األفٍٟ،ٚاٌ

ٚأْ اٌٛدذح داء ال ٠ٙشة ِٕٗ أدذ ٚأْ اإلٔغبْ ٘ٛ ػذٚ اٌىشح األسم١خ األٚي، , اإل٠ّبْ ٔجبح

عٛدا٠ٚخ اٌمقـ رٕؼىظ  ِٓ عٛدا٠ٚخ اٌٛالغ فذِٚب اٌٛالغ , ٚاٌّشأح ٟ٘ اٌّذز٠ٛخ ٌىً األدضاْ

 ثؾبػخ ِّب ٔىزتأوضش 

  عزجذ فٟ اٌمقـ رٕٛع ٌّٛام١ؼٙب ٚ رٕٛع ٌطشق اٌغشد ثٙب ِّب٠ز١خ ٌه اعزّزبػب أوجش ثبٌمشاءح

 اٌش٘بْ أٔطْٛ رؾ١ىٛف1

 لقخ ػٓ فشاع اٌّبي ٚاٌغٍطخ ِغ اٌذ١بح

رزذذس اٌمقخ ػٓ ػمٛثزٟ اإلػذاَ ٚ اٌغجٓ ِذٜ اٌذ١بح ٚرٕٛع ا٢ساء ث١ٓ أْ اإلػذاَ ٠مزً فٟ 

 صٛاْ ٌىٓ اٌغجٓ ِذٜ اٌذ١بح ٠مزً ثجوء ٌٚزٌه فبإلػذاَ أسدُ

 ٚسأٞ آخش أْ اٌغجٓ ِذٜ اٌذ١بح أسدُ فؼٍٝ اإلٔغبْ  أْ ٠ذ١ب ػٍٝ ٔذٛ ِب

ػبِب فٟ  ١21ش ػٍٝ أْ ٠منٟ األٚيإٌٟ أْ ارفك اٌذنٛس ػٍٝ إجشاء س٘بْ، ِذبَ ِغ ١ٍِٛٔ

 ثذأ اٌش٘بْ فخقـ اٌغٕٟ دجشح ٌٍّذبِٟ.اٌغجٓ ٠ّٕٚذٗ اٌضبٟٔ ِجٍغ ١ٍِٟٛٔ

ثٙب ٔبفزح ِطٍخ ػٍٝ اٌذذ٠مخ ٚخقـ ٌٗ  إجبثذ هٍجبرٗ فٟ اٌٛفٛي ٌٍطؼبَ ٚاٌؾشاة ٚاٌزجغ 

وً ِب ر١غش ٚاٌىذ١ٌٛبد ٚاٌىزت وّب ٚمغ آٌخ ِٛع١م١خ ِؼٗ فزؼٍُ ٌغبد ٚ لشأ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌفٍه ٚ

 ػبَ 21ٚد١ّٕب أرذ ١ٌٍخ ٔٙب٠خ اي,ٌٗ ِٓ اٌىزت صُ ػىف ػٍٟ لشاءح ٚرفُٙ اٌىزبة اٌّمذط

فىش اٌغٕٟ فٟ ٔفغٗ أٔٗ س٘بْ ظبٌُ فب١ٔٛ١ٌٍّٓ ا٢ْ ُ٘ وً صشٚرٗ اٌزٟ ثذد٘ب ٚ إْ  ِٕذٙب ٌٗ 

ّٕنذح ع١قجخ فم١شا فمشس اٌز٘بة ٚلزٍٗ فٟ ا١ًٌٍ ٚد١ّٕب دخً ػ١ٍٗ ٚجذٖ وبٌجضخ ٔبئّب ػٍٝ اٌ

 ٚدٌٛٗ اٌىزت اٌّزٕبصشح ثٍذ١خ ه٠ٍٛخ ٚٚجٗ ؽبدت وبألِٛاد

ٚٚجذ خطبثب ِٕٗ ٠زٕبصي ػٓ األِٛاي ٚ ٠ؼزشف أٔٗ ع١ٙشة لجً أزٙبء اٌّذح ثخّظ دلبئك ألٔٗ 

خالي وً رٍه اٌفزشح ادزمش اٌذ١بح ٚاألِٛاي ٚاٌذش٠خ ٚاٌذ١ٔب ٚ وً ٍِزارٙب فمذ ٚجذ فٟ اٌمشاءح وً 

لقخ سائؼخ رؾؼش ِؼٙب ثّؾبػش ِزنبسثخ ث١ٓ اٌذش٠خ ….اٌذ١بح وٍٙبرٌه ٚػٍُ أفً اٌٛجٛد ٚ

 ٚاٌم١ذ ً٘ اإلٔغبْ ٠ذزبط ٌٍٛدذح اٌؾذ٠ذح وٟ ٠قً ألفً ِٚؼٕٝ اٌذ١بح

 الزجبط

إْ وزجىُ لذ أػطزٕٟ اٌذىّخ، إْ ج١ّغ ِب فٟ اٌفىش اإلٔغبٟٔ اٌّزٛافً،رٌه اٌزٞ رشاوُ ػٍٝ )

ٟ وزٍخ فغ١شح فٟ جّجّزٟ، ٌمذ ػٍّذ ا٢ْ ثإٟٔٔ ِذاس اٌمشْٚ ٚ األج١بي، لذ أنغو ٚرشوض ف

 (أثشع ِٕىُ ج١ّؼب

 ١ٌٍخ خش٠ف ِىغ١ُ چٛسوٟ 2

 …لقخ رشٚٞ ػٓ اٌمٙش ٚ رٛمخ أْ اٌجؤعبء ٠ؾؼشْٚ ثجؼنُٙ ا٢خش ٚأْ اٌّشأح ِٕجغ االدزٛاء

 ؽبة ٚفزبح ٠ٍزم١بْ فٟ ثؤط ١ٌٍخ ِط١شح رجذش ػٓ هؼبَ ٚرذػٖٛ ١ٌجذش ِؼٙب ٠ٚؾبسوٙب

غ١فب ِٓ اٌخجض ٚ ِخجأ أعفً لبسة ِمٍٛة رشٚٞ ٌٗ ػٓ ػؾ١مٙب اٌخبئٓ اٌغى١ش اٌزٞ ٠زؾبسوبْ س

اػزبد مشثٙب ٚعشلخ أِٛاٌٙب ٚخ١بٔزٙب أ٠نب ٚػٓ وُ أٔٙب رش٠ذ رمط١غ أٚفبي ج١ّغ اٌشجبي 

فج١ّؼُٙ خٛٔخ صُ رؾفك ػٍٝ دبٌٗ ٚرٍمجٗ ثبٌجِٛخ اٌقغ١شح اٌذض٠ٕخ ٚرّٕذٗ األًِ ٚاالدزٛاء 

سغُ ِب ثٙب ِٓ أٌُ صُ ٠فزشلب فٟ اٌقجبح دْٚ أْ ٠شا٘ب ثؼذ رٌه أثذا سغُ ثذضٗ ٚاٌذٕبْ وأَ دْٕٛ 

 ػٓ ٔبربؽب اٌط١جخ ٌىٕٗ ٌُ ٠جذ٘ب أثذا ثً ظً ٠ّٕذٙب اٌذػٛاد دِٚب د١خ أٚ ١ِزخ

فئْ رىٓ ِبرذ ٚفٟ ٘زا وً اٌخ١ش ٌٙب إْ وبْ رٌه ِق١ش٘ب فٍزٕؼُ سٚدٙب ثبٌغالَ ٚ )

فأدػٛ هللا أْ ٠جٕجٙب ِض٠ذا ِٓ اٌزي، ٚأْ رؼ١ؼ ِجشأح ِٓ ٚإْ وبٔذ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح …اٌغى١ٕخ

 (ػٛادٞ اٌغمٛه ٚٔٙبٚٞ اٌنالي

 ١ٌٛ رٌٛغزٛٞ…ػٕب٠خ هللا رًّٙ ٚالرًّٙ 3



 لقخ عٛدا٠ٚخ فٟ سأ٠ٟ ٌُ ٠ؤدٞ اإلعُ اٌغشك

 ففٟ إٌٙب٠خ اٌّظٍَٛ ٌُ ٠ٕزقش

اٌخّش ٚلشساٌغفش ٌٍزجبسح رذىٟ ػٓ ربجش ٠ؼبلش اٌخّش ٌٗ صٚجخ ٚأٚالد أفٍخ هللا ٌٗ دبٌٗ ٚرشن 

 سغُ أْ صٚجزٗ أخجشرٗ أٔٙب سأد فٟ ِٕبِٙب دٍُ عٟء ٌٗ،

 د١ّٕب ٚفً ثٍذح ِب رؼشف ػٍٝ ربجش صُ لزً ٘زا اٌزبجش ػٍٝ أ٠ذٞ ِجٙٛي

ٚٚجذد اٌؾشهخ أداح اٌمزً ٍِطخخ ثبٌذِبء فٟ أِزؼزٗ ٘ٛ فجٍذ ٚٚمغ فٟ اٌغجٓ ٚ٘ٛ إٌّفٝ فٟ 

ِٓ ػّشٖ ٚػٍُ اٌزبجش ِٓ  26ػبَ دزٝ أرٝ ِٕفٟ آخش ِزُٙ ثغشلخ دقبْ فٟ اي 12ع١ج١ش٠ب 

 خالي دىب٠برٗ أٗ ٘ٛ ٔفغٗ اٌمبرً اٌمذ٠ُ فمشس اإلٔزمبَ ِٕٗ ٌىٕٗ وبْ خالي رٍه اٌفزشح لذ رمشة إٌٝ

هللا ٚأفجخ ٠ٍمت ثبٌجذ ٚاٌمذ٠ظ ٠ٕٚؾذ فٟ اٌى١ٕغخ فٍُ ٠ٕزمُ ٚثذش ػٓ اٌغالَ داخٍٗ ٚفٟ داخً 

،دزٝ أٔٗ د١ّٕب ػٍُ أْ اٌمبرً ٠ذفش ٔفمب ٌٍٙشة ٌُ ٠جٍغ ػٕٗ فطٍت ِٕٗ اٌمبرً اٌقفخ اٌىزت اٌّمذعخ

ش اٌّظٍَٛ ِبد ٚاٌّغفشح فأخجشٖ سثّب ٠غبِذه هللا ٚد١ّٕب اػزشف اٌمبرً ٚوزت اإلفشاط ػٓ اٌزبج

 لجً أْ ٠فشط ػٕٗ

 (ال ٠ؼزجش اٌغبسق عبسلب دزٝ ٠نجو ِزٍجغب )الزجبط

 ف١ذٚس دٚعز٠ٛفغىٟ….ؽجشح ا١ٌّالد ٚدفً اٌضفبف 4

 اٌقجب ٚاٌّبي

٠ذىٟ ٌٕب ثطً اٌمقخ ػٓ دفً دنشٖ جّغ ِجّٛػخ ِٓ ا٢ثبء ِزذسجٟ األ١ّ٘خ ٚ أهفبٌُٙ ِٓ 

هفبي سوض ػٍٝ اثٕخ صشٞ ٌٙب ِٓ األِٛاي اٌمذس اٌٛف١ش ث١ُٕٙ ؽخـ ِٙزُ ثبٌّبي ٚاٌزجبسح ٚاأل

 ٚػٍٝ اثٓ اٌؼبٍِخ ٌذ٠ُٙ اٌزٞ ٠جذش ٌٗ سة إٌّضي ػٓ ػًّ ٌذٜ اٌزبجش اٌغٕٟ

ِٓ ػّش٘ب رغشٞ رٚ اٌؾأْ اٌّٙزُ  22ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ أِٛاي اٌطفٍخ اٌقغ١شح اٌزٟ ٌُ رجٍغ 

الي خّظ أػٛاَ ثبٌفبئذح ٚدبٚي أْ ثبٌزجبسح، ٔفُٙ ِٓ اٌذٛاس أٔٗ لذ دغت أِٛاٌٙب ٚوُ عزقجخ خ

٠ذبدصٙب ٠ٚزٍطف ِؼٙب ٌىٕٙب ثىذ ٚٔفشد ِٕٗ ٚعبٔذ٘ب اثٓ اٌّشث١خ ِّب أٔؾأ ػذاٚح خف١خ ث١ٓ 

 اٌزبجش ٚاٌطفً اٌقغ١ش دزٝ أٔٗ سفل رؼ١١ٕٗ فٟ أٞ ٚظ١فخ ٌذ٠ٗ

 ٠ٕزمً ٌٕب اٌىبرت فٟ اٌٛفف ٌجؼذ خّغخ عٕٛاد فٟ دفً صفبف ثبٌى١ٕغخ ٌٕىزؾف أٔٗ صفبف هفٍخ

األِظ ػٍٝ اٌزبجش رٌه ِغ فبسق اٌغٓ اٌىج١ش ٚآصبس دِٛع فٟ ػ١ٕ١ٙب ٌٕىزؾف ففمخ اٌج١غ اٌزٟ ٌُ 

 . رشمٟ اٌؾبثخ

أدت أْ أرأًِ األهفبي فّٓ اٌطش٠ف أْ ٠شالت اٌّشء رار١برُٙ اٌقغ١شح ُٚ٘ ٠زجبسْٚ فٟ  )الزجبط

 ( رأو١ذ ؽخق١برُٙ

 اٌىغٕذس ثٛؽى١ٓ…اٌٛسلخ اٌشاثذخ 5

 رذٚس ِبث١ٓ اٌذت ٚاٌّبي ٚاٌّمبِشادلقخ ه٠ٍٛخ 

 رزذذس ػٓ اٌّمبِشاد ُٚٚ٘ اٌّىغت

ٚأعطٛسح أسرجطذ ثىٛٔز١غخ خغشد وض١شا ٌُٚ ٠شرنٟ صٚجٙب دفغ خغبئش٘ب ٚفجأح وبٔذ رىغت 

ثضالس ٚسلبد فمبٌٛا أٔٙب أمشِذ ػمذا ِغ ؽخـ ِب لبي ٌٙب عشٖ ٚ٘ٛ أْ رغزخذَ صالس ٚسلبد 

… ال رؼبٚد اٌٍؼت ِشح أخشٜ ه١ٍخ ػّش٘ب ٚأٔٙب فؼٍذ رٌهِشح ٚادذح فٟ د١برٙب ٌٍّىغت صُ 

د١ّٕب فذق أدذُ٘ رٍه األعطٛسح دبٚي أْ ٠ؼشف اٌٛسلبد فخذع ٚف١فخ اٌىٛٔز١غخ ثبٌذت وٟ 

٠قً ٌٍىٛٔز١غخ اٌؼجٛص جذا ٠ٚؼٍُ عش اٌٛسلبد اٌّضػِٛخ فٛفً ألْ ٘ذد٘ب ثّغذعٗ فٟ 

٠ؾجٗ اٌذم١مخ ٌزخجشٖ أْ اٌضالس ٚسلبد دجشرٙب فخبفذ ٌذسجخ أٔٙب رٛف١ذ صُ دنشد ٌٗ فٟ ِٕبَ 

عبػخ ٚأْ ال٠مبِش ثؼذ٘ب أثذا  12ٟ٘ صالصخ، عجؼخ، آط ٚأٔٗ ٠ٕجغٟ ٌؼت ٚادذح فمو ِٕٙب وً 

وغت فٟ األٚي ٚ مبػف ِىغجٗ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ ثبٌغجؼخ صُ خغش ثب٢ط وً أِٛاٌٗ ٚدجض …

 .ِٓ سجً ه١ت وّب ٟ٘فٟ ِغزؾفٝ ٌألِشاك اٌؼم١ٍخ ٚرضٚجذ اٌٛف١فخ اٌزٟ خذػٙب ثبٌذت 

 (أٗ ١ٌظ فٟ ٚمغ ِٓ ٠نذٟ ثبٌنشٚسح ثأًِ أْ ٠ىغت ِب ال ٠ٍضَ)الزجبط

 إ٠فبْ رٛسج١ٕف…هج١ت اٌّشوض 6

رزذذس اٌمقخ ػٓ اٌطج١ت اٌزٞ ر٘ت ٌّؼبٌجخ فزبح فٟ دٟ ِزٛامغ ٌىٓ ٔذاء اٌٛاجت جؼٍٗ ٠ز٘ت 

سغُ ِؼشفزٗ أْ األجش ع١ىْٛ مئ١ال ٚدبٌّب سآ٘ب ٚلغ فٟ دجٙب خالي األسثؼخ أ٠بَ اٌزٟ لنب٘ب 



فٟ ِٕضٌُٙ ٚد١ّٕب عأٌزٗ ً٘ عأِٛد ٚسدد أْ سثّب ٔؼُ، أخجشرٗ أٔٙب رذجٗ ِٕٚذزٗ خبرّٙب ٌىٕٗ 

ج١ت ٠ؼٍُ أٔٙب ٔضػخ اٌّٛد اٌزٟ رجؼٍه رزؼٍك ثأًِ اٌخٛك فٟ رجشثخ دت أخ١شح لجً أْ وط

 رّٛد ٌىٕٗ أدجٙب ثبٌفؼً

ِبرذ اٌفزبح أِب اٌطج١ت فظً ٠زوش٘ب رضٚط ثأخشٜ ع١ئخ اٌطجغ ِّب جؼٍٗ ال٠ٕغب٘ب ٠ٚذبٚي رٌه 

 . ثبٌّمبِشح

أعجبة اٌّٛدح،ِغ رٌه الرزذذس  لذ رؼبؽش ثؼل إٌبط صِٕب ه٠ٛال ٚرزٛصك ث١ٕه ٚث١ُٕٙ)الزجبط

إ١ٌُٙ ثقشادخ دذ٠ش اٌمٍت ٌٍمٍت، ٕٚ٘بن آخشْٚ ٌُ ٠طً رؼبسفه ثُٙ، ٚفجأح رشان رزذفك ثبٌىالَ 

 (ِؼُٙ أٚ ُ٘ ِؼه ثبعطب وؼُ وً أعشاسن، ٚوأٔه أِبَ وشعٟ  اإلػزشاف

 ج١فٌٛٛد جبسؽ١ٓ…إؽبسح اٌخطش 7

 .… ٚغش٠ضح اٌجمبء فشاع اٌخ١ش ٚاٌؾش داخً اإلٔغبْ

لقخ جٕذٞ ػبد ثؼذ اٌذشة ع١ٍّب إال ِٓ سِٚبر١ضَ ٠نشة أهشافٗ ألؼذٖ ػٓ اٌؼًّ فٟ أسمٗ 

ٚٚجذ ٚاٌذٖ ٚاثٕٗ رٚاألسثؼخ عٕٛاد ِزٛف١بْ فشدً ثضٚجزٗ ثبدضب ػٓ ػًّ ِّب امطش٘ب ٌٍؼًّ 

خبدِخ ثؼل اٌٛلذ إٌٝ أْ ػًّ ثأدذ اٌغىه اٌذذ٠ذ٠خ ٚجٍجٙب ِؼٗ فٟ وٛر فغ١ش ٚ أسك 

 ىه اٌذذ٠ذ٠خ رؼشف ػٍٝ جبسٖ فٕشٜ ؽخق١ز١ٓ ػىظ ثؼنّٙب ا٢خشفغ١شح رزجغ اٌغ

٘ٛ اٌّغبٌُ اٌزٞ ٠ؼٟ أْ دظٗ ل١ًٍ فٟ اٌذ١ٔب ٚأٔٗ ٌُ ٠ذقذ أٞ لذس ِٓ اٌغؼبدح ف١ٙب ٌىٕٗ ساك 

ػٓ دبٌٗ ٚوٛخٗ اٌقغ١ش ٚأسمٗ اٌقغ١شح جذا ٚ ا٢خش جبسٖ اٌّزّشد ػٍٝ األٚمبع دْٚ أْ 

وبْ لذ صسع ثؼل ِٓ اٌّضسٚػبد ِٚش سئ١غٗ فأٔجٗ ػٍٝ ٠ىْٛ ث١ذٖ رغ١١ش٘ب ٚاٌزٞ صبس د١ّٕب 

ػذَ االعزأراْ ٌضسػٙب ٚأِشٖ ثخٍؼٙب وٍٙب صُ د١ّٕب أساد اٌؾىٜٛ ٌشئ١غٗ األػٍٝ ٌطّٗ ػٍٝ ٚجٙٗ 

 ِّب أصاد صٛسرٗ

رقً ثٕب اٌمقخ ٌجبسٖ اٌزٞ فه أدذ لنجبْ اٌغىخ اٌذذ٠ذ٠خ ١ٌٛلغ اٌمطبس ٚد١ّٕب سآٖ اٌجٕذٞ 

ٌٍىٛر ١ٌجٍت ِؼذاد اإلفالح ٌىٓ اٌٛلذ لذ فبد فؼبد ٌٍمطبس ٚؽك اٌّغبٌُ دبٚي أْ ٠ؼٛد 

ِؼقّٗ ٚخٍغ ِالثغٗ ٌٚطخٙب ثبٌذِبء ١ٌؾ١ش ٌٍمطبس ثبٌزٛلف ٚفٟ ِخ١ٍزٗ وً األثش٠بء إٌّزظش 

لزٍُٙ إْ دذس اٌذبدس ٌىٓ اٌذِبء عبٌذ ِٓ ِؼقّٗ دزٝ فمذ اٌٛػٟ ٚعمطذ ِٓ ٠ذٖ اٌمّبؽخ 

مب ثً اٌزمطزٙب ٠ذ جبسٖ ٌٚٛح ٌٍمطبس اٌزٞ رٛلف ٚرُ أمبر اٌٍّطخخ ثبٌذِبء ٌىٕٙب ٌُ رغمو أس

 ..اٌشوبة صُ اػزشف أٗ ِٓ خٍغ لن١ت ِٓ اٌمنجبْ

١ٌظ اٌذع ٘ٛ ِب٠طبسدٔب فٟ ٘زٖ اٌذ١بح ثً ثٕٛ آدَ،١ٌظ فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔب ٚدٛػ ألغٝ ِٓ ) الزجبط

 (ٔغبْاالٔغبْ، إْ اٌزئت ال٠أوً اٌزئت ٌٚىٓ اإلٔغبْ ال٠زٛسع ػٓ إٌزٙبَ أخ١ٗ اإل
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 اٌٛدذح ٚاٌزٛق إٌٝ اٌذت ٚ اٌذىُ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌؾىً

رذىٟ ػٓ ع١ذح ٚد١ذح رؼ١ؼ ثّفشد٘ب ٚفٟ ٔفظ اٌّغىٓ هبٌت ال٠ذجٙب ٠ٕظش ٌؾىٍٙب ١٘ٚئزٙب 

 ٠ٚؾه فٟ ٔٛا٠ب٘ب ٚعّؼزٙب دْٚ أْ ٠شٜ ؽٟء ػ١ٍٙب فمو ِٓ ثؼ١ذ ٠مش رٌه

ٙب إٌٝ دسجخ أٔٙب رجؼٍٗ ٠ىزت خطبثبد ٌذج١ت ّٟٚ٘ صُ ٠ىزت اٌٝ أْ ٠ىزؾف ِذٜ ٚدذرٙب ٚ ثؤع

اٌٛدذح رفؼً …سد اٌذج١ت اٌّٟٛ٘ ػٍٝ اٌخطبة اٌّٟٛ٘ ٌزذ١ب لقخ دت ٚ ا٘زّبَ ال ٚجٛد ٌٙب 

 .اٌىض١ش فٟ إٌفظ اٌجؾش٠خ

 إْ االٔغبْ ارا رجشع اٌّش فٟ د١برٗ وبْ أؽذ ٌٙفب اٌٝ رزٚق ِٕبػُ اٌذ١بح ٚأهب٠جٙب)الزجبط

ٔزمٍت ف١ٗ ِٓ ٔؼُ، ِٚبٔزّغه ثٗ ِٓ عٍٛو١بد، ِٚبٔزٛ٘جٗ فٟ أفغٕب ِٓ ػقّخ  ٚٔذٓ ف١ّب

 (ٚرشفغ ػٓ اٌضًٌ ال ٔىبد ٔذسن ٘زا ٚال ٍٔمٟ إ١ٌٗ ثبال

 أٔطْٛ رؾ١ىٛف…لٍت إِشأح9

 ٟ٘ لقخ إِشأح ١ٌظ ٌٙب سأٞ خبؿ رزٍْٛ ثأساء ِٓ رذت

رضٚجذ ِٓ ِذ٠ش ِغشح أدجٙب ثؾذح ٚأدجزٗ فأفجخ اٌفٓ ِّٙزٙب رؾىٛ ِضٍٗ ِٓ ػذَ ا٘زّبَ اٌجؾش 

ثبٌضمبفخ ٚا٘زّبُِٙ أوضش ثبٌٙضي ٚ رزبثغ ِضٍٗ اٌّغشح ٚ اٌّّض١ٍٓ ٚ٘ىزا اٌٝ أْ ٠زٛفٝ صٚجٙب 

غ فزٕؼ١ٗ ٚرجى١ٗ ٚرشرذٞ األعٛد ػ١ٍٗ إٌٝ أْ رٍزمٟ ثؼذ صالصخ أؽٙش دذاد ِغ آخش ٘ٛ ِذ٠ش ِقٕ

أخؾبة فمذ صٚجزٗ فبٔجزثب ٌجؼنُٙ ٚرضٚجب ٚأغجّب ٚأدجزٗ ٚأدجٙب جذا فقبسد رز٘ت ِؼٗ 



ٌٍمذاط ٚ رضٚس اٌّقٕغ ٚرٕٟٙ دغبثبرٗ ٚرغ١شد فىشرٙب ػٓ اٌّغبسح فأفجذذ رشا٘ب دْٚ 

جذٜٚ رٍٛٔذ ثٍٛٔٗ ٘ٛ وبْ ٠غبفش وض١شا ٌُٚٙ فذ٠ك هج١ت ث١طشٞ اػزبدد أْ رجٍظ ِؼٗ فٟ 

ٙٛح ٠ٚشٚٞ ٌٙب ػٓ صٚجزٗ اٌزٟ خبٔزٗ ٚوش٘ٙب ٚأخزد اثٕٗ ِؼٙب د١ّٕب اٌذذ٠مخ الدزغبء اٌم

٘جشد ٌىٕٗ ٠شعً ٌٙب أِٛاال ٌزشث١زٗ فأؽبسد ػ١ٍٗ ثأْ ٠زقبٌذب ٚد١ّٕب ػبد صٚجٙب سٚد ٌٗ ٚ 

فبمذ ػ١ّٛٔٙب أعٝ صُ رٛفٟ صٚجٙب ثؼذ عزخ عٕٛاد سصزٗ ثبٌجىبء ٚثىذ ٚدذرٙب صُ صادد فٍزٙب 

ٌجؼنّٙب اٌجؼل ٌىّٕٙب ٔف١ب أٞ اسرجبهبد ٚوٍّب دنش أفذلبءٖ ثبٌطج١ت اٌج١طشٞ ٚ أجزثب 

دبٌٚذ أْ رزذذس فٟ اٌطت اٌج١طشٞ ٚخالفٗ فىبْ ٠ٕٙب٘ب ث١ّٕٙب ػٓ رٌه ٌىٓ ػٕبلّٙب ٠ٕغ١ّٙب 

 وً اٌخالف

ٚثمٝ اٌٛمغ وّب ٘ٛ إٌٝ أْ سدً إٌٝ ػًّ آخش ِغ اٌفشلخ اٌطج١خ فؼبدد دْٚ سأٞ أٚ د١بح دزٝ 

ئال أٗ أػبد صٚجزٗ فبثٕٗ وجش ٠ٚش٠ذ ادخبٌٗ اٌّذسعخ فأؽبسد ػ١ٍٗ ثبٌغىٓ ػبد إ١ٌٙب ثؼذ عٕٛاد لب

فٟ ث١زٙب اٌىج١ش ٟٚ٘ رىزفٟ ثجٕبح ِٚٓ ٕ٘ب اثزذأد د١بح جذ٠ذح ٌٙب فبٌطفً اٌقغ١ش أفجخ د١برٙب 

خبفخ ثؼذ أْ ٘جشرّٙب األَ رّبِب ٚسدٍذ ٌٛاٌذرٙب ٚ أؾغبي اٌطج١ت ثؼٍّٗ فقبسد ٟ٘ أِٗ اٌزٟ 

 .أساء٘ب اٌجذ٠ذح ِٓ خالٌٗ رجذ اٌىٍّبد ٚاٌمقـ ػٓ دساعزٗ ٚاٌغؼبدح ٌمٍجٙب رؼزٕٟ ثٗ رىْٛ

 الزجبط

أفجذذ ال سأٞ ٌٙب ِٓ أٞ ٌْٛ وبٔذ رشٜ وً ؽٟء ٠ذٚس ِٓ دٌٛٙب ٌىٕٙب ٌُ رغزطغ أْ رىْٛ )

 (سأ٠ب ػّبرشاٖ ٌُ رىٓ رؼشف ؽ١ئب ٌززىٍُ ػٕٗ،ِٚب اؽٕغ أال ٠ىْٛ ٌإلٔغبْ سأٞ
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رزذذس ػٓ دفً سالـ ٚرٕبفظ صٚجز١ٓ رذػٟ وً ِّٕٙب أٔٙب فذ٠مخ ِذجخ ٌألخشٜ ٌىٕٙٓ 

 خالف رٌه

 فززٕبفظ وً ِٕٙٓ ػٍٝ جؼً فغزبٔٙب ٘ٛ األفنً ٚاألدذس ف١ذخ ٚرفٛص ادذا٘ٓ ػٍٝ األخشٜ

 الزجبط

 رجبدٌذ اٌغ١ذربْ اإلثزغبِخاٌٛد٠خ اٌّؼٙٛدح)

 س ٌٚزح اٌزؾفٟ ٚاصدساء اٌخقُ إٌّٙضَث١ذ أْ أدذاّ٘ب وبٔذ رٕؼُ ثٕؾٛح االٔزقب

ث١ّٕب األخشٜ رىزٛٞ فٟ داخٍٙب ث١ٕشاْ اٌٙض٠ّخ ٚ اٌىّذ دغشح ػٍٝ اٌٍمت اٌزٞ أزضع ِٕٙب، ٌمت 

 ٔٙبد وشاسٖ ٍِىخ اٌذفً اٌغٕٛٞ اٌشالـ

 


