




 

 

 
 

هـا  رباح وإبليس يحاول هدم رسالتها وي     )الكنيسة(سفينة العهد الجديد    منذ تأسيس   
اد وتارة يحاربها ببدعة جديدة أو فكر مخالف           نةدمها بغير فتارة يحاربها باالضطه

لفعل ترك إبليس بصمته في تاريخ الكنيسة إذ احدث انشق  اً ـاقاً وجرحـإليمانها وبا
خطر حروبـه الفكريـة     أامس ولكن من    ـرن الخ ـل حتى اآلن منذ الق    ـندملم ي 

 طائفيـة    بالرغم من أنها في حد ذاتهـا الالطائفية فمثالً  الخلط بين األفكار   عملية
عي أن ال عقيدة في المسيح بالرغم من هذه               تدعي الالطائفية وفضالً عن كونها تد

خداع فأنت ال تعرف مـن تتبـع        إال أن خطورتها تكمن في ال      ..بعينها تمثل عقيدة  
ي فأنت ال تنتمي ألي فكرة أو تنتمي لكل فكرة            بليس انه  إهذا هو    و وألي فكر تنتم

  ..التيه والضياع

ليس حرباً قديمة بثياب جديدة فقد أعاد فكرة          يشن   واليوم    وهـي   البهائيـة علينا إب
 أفكاراً   كل فكر فيها ممكن وهي تجمع       ان  خلط األديان فهي تقبل أي فكر بل       ةفكر

لذلك لقبها أستاذنا الراحل العقاد بأنها ديانة       ... من اليهودية والمسيحية واإلسالم و    
ا المدعو ماكس ميشيل مدعياً رئاسة األساقفة األرثوذكس  " .. سلطة  "  ثم يطلع علين

حرب الخليط التي يشنها إبليس علي الكنيسة فهـو         في مصر وهو أيضاً من نتاج       
في مجمع منشق ألساقفة يونان علي كنيسة مصـر            أيـتم  أر!! مرسوم في أمريكا 

نه يدعي األرثوذكسية فـي حـين عـدم         أثم  .. بصمات إبليس التي تخلط كل شئ     
بخـالف  مجمع القسطنطينية قية وينمجمع خضوعه للكهنوت األرثوذكسي وقوانين  

 مخالفة للكتاب والكنيسة    ر في وضع سماحاً بأمو    فة الكتاب المقدس  انه ينوي مخال  
يسير علـى حريتـه      و فهو يريد أن يخالف الكتاب والكنيسة والقوانين المجمعية       

 -عدم شرعية رسامته من األصل هذا مع    -بدون مبدأ ثابت وبدون مرجعية كنسية     
ـ ماكليس خطورته في كونه     ف أحببت أن أوضح فكرة حرب الخليط        لكني  بـل   اًس
 بمعنـى ان ليسـت      فالخطورة من حرف الياء ال من حرف األلـف         ساًميككونه  

فكارهم وضـياع   أخطورته فى شخصه بل فى خداع البسطاء من المؤمنين وخلط           
 اهللا لنـا  ه حفظالثالثشنودة كما يطمئنا قداسة البابا  لكن  هوية بل ابدية من يتبعه    

 أن مـاكس أراد أن يقلـب        ا مرقس وكما أوضح أبينا نيافة األنب    أنها مسألة وقت    
 .هي علتا واإلعالم فأنقلبــالدني
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ح ا����دة � �ا���
 


ض �
	� آ� ����       �	 
�� ���
� تــ�اث و�ـأ� �� #ن !  �
وف 

� 	(#ى '&  ت%��
ه��      ��وه�/.  . ,+* و
������ت ه�����  ا�������2ر �(�(�����  ل�������     �ا�و
ول(�������رات�� '&������  �#ا6������78 ال��������5ة   

����ر ل��:    .و,����ب�7 ��!�����ه� 	���#ن ا
��&����: �����> ه����/. و������ك !����  آ�+�����6 ت�


����A  ب�������
  !!. ال?#ا�����< ؟B ه�����
+��؟B ؟ أم ��ذا <� ال#ا

إن ا������������ 	������ب ا	�������ة و������    
����� ����� ت�������ات  ت������� �����     ���ی��ت���� 

�������ك ا	����'�) ی��'�ه�����  . $�����# "خ����� *
 وه��ك ���3ً� أخ��    ،   �� ��0و��/  خ.�ًا ,�+ 

وه����ك ����  ، ی����7 أن ه����ك �6�7��8 أص��4ً    
وه��ك ، ح�? ت7<�=   ی�>�� وی�0وم ا	:�وف    

    ��	 A�>�>ی �� .      ?���ت�G ا	EF��D ت�Dدن�ه�� 
DLل ح��ت�� و��ض�� و	�7�� ��	�Iآ�+ 	A و	�       
تD���7ن ا	6������D ا"* E���3	DNاج����6 ت����+ی�ت  

 6����O� ة���	ا. 
أن� ���G أن ه���ك ا	���P7 ��� �<�''�ت          

  ������N��� ?���* ح'����طRس واI����	وأن���/ �����  ، ا
�����G أن ت��8�� �6���0 ا	�����6 وا	����   E�T ا	<��

ح����� ت�����ل �����G ص�����ب ا	������ة وه���>ا آ����/  
و	���7 ����  .  ی��+*��� 	���*) ا	DاU��V و��0و����/  

 !!.. ا	F�O+ة �� آE ه>ا ؟
 )	����,  ...  Gت����+ی ����	�0و����6 N	إن ا

$�Yً� إ, ج�� ا	TNی+ �� 6�V ا	���6 و ا	N��ن�ة   
      UVاD	ا ?�� Z�>	ی+ًا �� اTح<��س  ، و�Rوا

  /����"ن��G ت<�����D��V Gاك  ، ����	��D� ?��* Tاج

و����U ا	���VD[ ت���0O+ ث���F�* ����� ،   G����0+ة  *���? ]
         ����0+راتD� ?* Gاج�6 ا	���ة و*? ا	����ة ذات

 . 
أ���� ا"ن���7ر 	��A و	��� ی���E �6�7��8 ا���+أ    
  E��� �ًY���$  6�7��8N	ا ���� �����,ن ا"ن���7ر ,  ی

 �����Pوأآ �����Pأآ ��N�����3ی����+ه� ویTی . , Gان����
ت<���.�U ت������ ���� , ت�����ف ���/ وت��>آ� أن    

��� � ...D	6 إ���ا*�� G	6�78N ی����� ن
 

 !?� ه# ال�5 إذًا؟
 
 
 

 

أت��ف أن $���ة �:�E�P� 6�N $���ة        
ا	'���Dط ��V+ , ت��N+ وت�7<��� �<���D	6  أ����م    
    6��Y�3	�8ب ا���ص6O ا	�ی�ح ����N ت��D ا"

   6Oص����	ا a���Oذا؟.. ���� ن����N	 ن .  أت�����ف"

�5Bن�#س إ#Iأن 
 

�� 

ا��� �� أن ت��ن 
�ً� � ���ة�� 

 ...ب!�ط



 

 

$����ة ا	'���Dط ح�و	��[ ان ت���0وم ا	.'����6      
  ���� " ال��,��+6" وت����+ى ���� ه��D أD��Vى ��

ا"�����8ب ����0+ر آ'����� �����    �������N ت�����[  
 6Oص��	6 ا� .ا	�NونD� ?* 6اج

  آ>	G أن�[ أی�7�I� �ً�3ن�G أن ت����          
�Dاص���   G����� ���Nح����ة ]����6 ��ی���6 وت

*Z����0 إذا أ�����+ی[ . ا	�������ة دون أن ت�7<����� 
�����) ا	������ وا	�Nون���6 ح�����ل ص������Dت   
    ��� E7� ة���	ا U� ]O�7وت ��ا	���ة وت�+ی�ت

 ]�Vو ���* ...... 
 
 
 

 GN	��	 A�ن EV  أ*��اح �� /�* �� E7� 
واحTن  و�Dف ت��d أن ح��ت�G أص�'�[       
أآ6L����>� ����P و������دة و�����+ه� ����<����  
�Dرة ����Pة و����'+ل         � A	��	ا U� G�V4�
���و*��f� Gح<���س أD��Vى وأ�e��N ��	<��4م   
  E������	ا ?���� Gرات+��V ?��*و g6��0 *��? اP	وا

 A	��	ا U�.         ��� ?�* ��7NN	و��'+أ *? رؤی6 ا 
 4ً'���V 4ً������>� ه� ������ى أن . آ����ن+�����و

����دً, و	���a ������ً� آ���N آ���[ ت���ا=    A	���	ا
�� E'V و ���ى أن أح+اث ا	����ة ��.6��0        

 6�� .ت��آ�� ح6N7 أ	
و	�7 ه��ك �� یD�'0ا �jوف ا	���ة      
           A�	أ ��� =Dی��ن �N� A[�	ا ?�� ���* �� E7�

 .       ��� D�	ن وD�	Dی� , A6 أن    وه�	و��N	د ا�
 k��$ U��VاD	وا ���� ا�����وآ��E ه��>ا ���+�Dة . ی

    UVاD	ا U� ��7�	ا .    ?��N	ن اDN�Oی , Aوه
*D'0ل ا"��� ا	DاU�V و���       ، ا	�0�0? 	����7   

         =��������G ا	:��وف دون ���و	�6 ت /��Nت
 Dه E� ��7م, ی��'� تJKBاUVاD�	  . 

 
 
 

 
 

       >���ه�# أن   " إن ال?��  ال5(�(�  ل&
* ل��:  ال����5ة  !��  ه��/.  ت(���2 آ��� ���� ت(���� 

ال&6O5 ب�� �� !��B ��7#اء '��#ب !���� أو           
ا��
	� أو ا���اث ال�5ل�6 آ?� ه  '&��*         

 �I> ان ت%�
 �� 	?��: ت%��
. أو        �Kت 
   <����� ���������I> أن ت����K
ان����P ل�%أن ت

إن��/ ی����? �'<���6L أن   .  "ال#ا���> ب+�'&���6
          6��ت���? �0+ر آ'����� ا	�Nون�D� ?�* 6اج

ان تD��0م �������� ا	�.���Z   ص����ب ا	�����ة و  
وا"��	�� وا	.�ق 	��Dا*U� e �� ت�Oض/      

�������� ا	:����وف   .   6����Oآ� A��ت�����? أن ن����
���� ����ب    m���'	:��� *��? ات����= أخ��� و ا�	ا

 ��+ً, �� ا	+ق ��أو��، أخ� أو ���Oح أخ� 
    e���� Dوه� Z�0* +ب واح�� ?��أ����� أن  . 

 ��	 n�Oی... 
         G��Nن, ��� �ً��Vو ?�* G�Nوإن آ�� , ن

�.�ة ����?  ���� ی���+ث 	���� *Iن���� دا��NFً�     ا	<��
نG�N ا"خ���ر *? آ�6�O ت������ �U اح�+اث         

ه������ك ������ ی�7<����� آ������8ة  .... ا	�������ة  
���8ب         Iآ Dط وه��ك �� ی����? وی���D�'	ا

 E0�	ا 
و*��? ا	���ی��6 ت��>آ� دا��NFً� ان اح��+اث ا	�����ة 
         I�.? , ت��	ا g6 اN7ح �����د	6 ج+ًا تDج

    A�:ا�+ًا و, ت   Eا�+ًا وآ    G�� بD�.� Dه ��
   U���� E������م ان���[ ����+ورك وت�D���0ان ت Dه���

���6ا	���ة �O� . 
         /�>Oن +�*�4  . أن اg ی<��+ �� ی<��

ت�ض? ��"�� ا	DاUV وتD0ل ه>= ه? أرادة 
 gه�������? ان ... , أ��������+ًا .... ا gإن أرادة ا

  EN�ف    ... ت+�وت�I� ENخ4ص واج���د و	
أرادة اg ه�? ان ت�E�N ارادت�/      ...  ی�ض�/  

ا�Z��0* E��N ... ح���? 	��D ت���+اك ا	����	A آ���/  
          G�>Oا���م ن G��N�V +ی�Tض�/ وت��	 .  E�'0وت

pى ح+ث ت /��+0	�G ا	����ة و	��7 ����G أن            
 /�� E���6.... ت���� .��ی����6 و*�

 

$%���� &�' 

�( ا�%��) ا��(
���!�  



 

 


	�� ��را� �� 
  ا���م�������� �

 آ	ا�� ا����� �� آ	ا�� ا����

���  ��� و���     ) ا��� ا������ أی	�ً  (����س  
 �� م &%ـــ�+* ()'ــ� &%$هـ�ج،�١٩١٠

      ����$س ��$'م، ١٩٣٠وت/ه1 �� دی�/ ا.-�� ا
  �� –م رأى ا.-������ �����6�7$���5  ١٩٣٥و������� ������

����$س �'���/ان ا�$'=����س ورئ����5 دی���/ ا.-���� أ
 أن ا�=�����D ��������س ������C یA�����B$ن   –@����?اك 

�(� E�F����� ،���=ا.راض� ا�� �� ���H�� . 
 

وآ�ن ا�=�D ا��Oب آ�M/ًا �� یLآ� +/ص�        
     /��B� و������ ���%��Pت وا�$���(Pآ/ا���� ا� ����F

إ������ أی	��ً� و���C ذ���S أن ا��Lرخ��� ا���/و����   
���ى �� ا��     �� �PAدس ب   ت����C  ا�&%ء ا
  /�(���O(آ��&)���� ا� '������(�ت����S ) +����' ا�*(�����' ا
أ�� ��� إ+��ى ا�%��$ات W���XF     : ا�$ا����، ��=�$ل  
����ز��    ����Pروق   (ا�������� Sوا�����ة ا������ (  ����(��وا&

ا�P-/ى ا.��/ة �$زی� �F� زی�رة ا�=�س، ��^��ه[        
وزی��/ ا��Hر`���� ���_ ا�=���B* ا����B/ى ه����ك،     
�$ض���_ ا.خ����/ &/�����b ا�Xی����رة &�aت^����ق ����_     

وم ا.ر�7$ذآ5 .ن ا.-�� �6�7$���5        &'/ی/ك ا��/  
  *������cس، وت$�����$'آ�����ن @����?اك &�����ی/ ا.-����� ا
ا�=�����B* إخ'�����ر ا�=�����D ��������س ا�����?ى آ�����ن   

� &�� ا.ب ا��'/ان�Mا��%6$ل ا�!!.. 
و����fً ذه-��W ا������P وا.����/ة و+�ش����)��    
�����ئ5     Pا� g�����H� $����Mو�� *���B�وا�����=-�)�� ا�=

ن وا�)�������6ت ا��&�$����������، �����7[ &������أت ا�	������^��
و�C��P و���g  . ا�P-�/ت���ن زی���رة ا.����آC ا��=�����  

 ����='������ +����ود ا��F �$���'ا�=����D �������س ا.
ا��Hص��� &����=-h ���� آ��%��� ا�=������، و����� وص��*   

� +��ه[ و��ل i� �Pإ��� ا�/آ1 ا���) �� إ�� ه

ی��)��� ��P��F[ ی���� ���C رت-����[ ا�-/����b، وی-����أ     
 ������ ���B/ى . ����F� أj� .  ]���وا.����آC ا����� أ

��%� ا��B/ی� ا���     �F� وشS ز  P�� S�� �(ی�رت
   ����أ��M)��� أ��� ���� ����kب ص���+1 ا�������� �'/ا

  5���$������6�7 ������-وه������� ت/ا`������_  ). ا��������l* ا.
ا��/ش�ون ��F CF)[، و(��ف ا�=��D �����س        
      *��P& ����(�� آ���ن C��� *وا.����/ة وآ�� ���P����&
         W�(���ئ5 ا�=-'�� &��=��س، و���� اPا.دی/ة وا�

+���lج إ���   ا�Xی�رة أر�* ه?ا ا��PهC خ'��ب ا      
وزی/ ا��Hر`�� أوضn �� ��� أن ا�=-h ه[ أول        
  ]��(���C آ���ن ی1��l إخ'���ره[ &)��?E ا�Xی���رة، .
����.ن �23 ا�1).ق وا�.ا���ت ا��� +�ره��       
��������6 �����5 ا�����.اء   ������7 ا&�، ا�	س����.ر 

     o��+ /5 ا��$زی^ �� E/7ب أ�'Hوآ�ن �)?ا ا�
����� و�p^���� أخ���/ى �ا������F� ا�=����B* ووآ���* إ

�fًB @خ/ � C�Fو��� aً�& ا�=�س ��. 
 

      ��م و`�ءت ١٩٤٩و��� ُر�[ أ�=^ً� �� �
  ���١٩٥٢       ��-م و���W �7$رة ی$���$، ُاخ���/ ا.

 ������ ����� 5Lوض���_ ١٩٥٣ی��� �����l� Cم ض����
ا������$ر ا��lی���، واخ����ر ������� أن ی�	��[ إ����  

، �^� إ+��ى ا��l%��ت      �&(' ا�1).ق وا���1�ت  
      ����F DHش�� /��-lُی aض��/ورة أ C��F ث���Aت

+���Pم ش���/ی��� (������ أ���� a   ا�H	��$ع �����c/ أ 
إآ/اE �� ا��یL� ،Cآ�ًا �F� أن +/ی�� ا�Fa=��د          

�=�'�.. 
 :و+�ل ه(�
)�Xــــــا�$ا�_ أی)� ا� �� fء ا��C��/�A أ

أت����P[ ����� ه���?ا ا��$ض���$ع a آ�	���$ �����      

�.ا���� آ���ن ���.م ا; �� �� ا�&���%ة  م �.���ً� ���C5�D�ً ١٩٤٩ �(����� ���6 س��('  ٢٣	 اF��G� '����)� ب�
�� وا�)�5.ب��' (�أس�)Cً� ب�س��2 ا;ن����  ) م١٩٦٣ –م ١٩١٠( ������س ا;ن���.ن� M، إذ ����J ُرس��2 ا

 .، ��  ���' +	اس' ا���ب� ا;ن�� �.س�ب ا�Y�ن� �Xن� ��5 تV5 ا����رش�'

� �� ذاآ�ة ا������ 

 آ�ن



 

 

       C���Pو� ،h���=� Cآ/`���* دی��� aا�������$ر و �����l�
آ�B/ى �-* آ* ش�ء ی/B�H� 1kً� أن ت���م        

��ه� �� ا��)�� ا���ض��    ا�PO$ى ا  أ�-�ب%�� ���
وا����� د������F W� �%���د ذ���S ا��)��� و�%���وئ�،       
و�)��?ا ی)����� `���ًا آ���� ی)���P[ &����'-_ أن ی��P$ن  
ا��)���� ا��lی���� F)���� خ����/ و&/آ����، ����F ����(Fل    
و�%���واة &���C `����_ ا����B/ی����F C� ا�%��$اء،     

����-�CA اwن ���-  ����F ء���� وی1��l أن ی��P$ن ا�-
ر  وا������$ -أ����س ���C ا�C��� a /H��B ا�/���*    

    CA�� أ����      أ��س ا��و�� و���Fأ �� Wوُض� ��
وإ���� أ����F[ أ1���l�� . ]���P أن Lدی)���� &���iخfص

        aن و$�B�H$ن ���� ��^��$ن وت-�MA$ن وت��و
أری��� أن أ���$ل �%����دتC��F ]P إخ��fص ا.�-���ط      
وو(������)[ وت	�����Aت)[ ا�����MP/ة ا������ ������$ه�    
    �����F ���{��Aا�� ����� /���-Pو`)����ده[ ا� ](�)$���

   �(�B/ى ا.�� �)?E أ��Fل ت���$F ًا  و+�ة���` 
و��%�$ه� �� `)�دآ[ ��)[ وت��ریH)[ ���/وف        
�%��دتP[ `���ً� و��$a ه�?ا ا�l)��د وه�?E ا�$+��ة            

و��F�  .. ��� آ��F /B� W� �� ه�� ����F اwن         
�� a أر1�k ��� أن أت��Aث C�F ا���ض���       j� ه�?ا
وa أن أت�/ض ���، �����ض�� &��� ���� ��� ذه�1            

���� .  وأر`��$ ا{ أa ی���$د -إ���� ���k/ ر`���� Pو�
أن أض�C ا��%�=-* &���%-� ����B/ی�C ���        أری�  

 ..د��$ره[
�� أر`$ ���P[ أن ت�P$ن +/ی�� ا�Fa=��د           إ
�Bً� ورو+�ً� وت�^��?ًا، &����� أ�� إذا آ��ن         �=�=+
���� ا~���fم �%��-���F ]��7 ،���� 1د إ���� �Fا �A���%�
دی���� وF=��ت��� ���f ت��-/و��� �/ت���ًا &��* ی1��l أن 
ی�����P$ن �%�������Aً� وa ُت'-������ ��������F ا������O/ی��    

�f�~د             ا��F ]�7 �����، وآ?�S ا��%��[ إذا ت�/ك دی
 و&)��?ا ت��P$ن ا��%���واة و+/ی���  -إ����� �)��$ �%���[ 

آ����� أر`���$ ����C ������دتP[ أa ًتl-���/     . ا�Fa=����د
ا�Xو`��� ا��%������F ��A� ���ش��/ة زو`)��� ا���?ى    
أ��[ �iن ا�PA[ ا�?ى ی^/ض �F� ا�Xو`� ا�-=��ء         
�� ���BF ه$ �� ا���F~�& ��(��F ]�P+ �=�=Aام     

 �ًوا�������$ر ی	�������P� C* إ%����ن �����pً� و����Fوا
 ). +/ی��
  

 ���� إ(���ر �������Oت   –آ���� ت���Aث أی	��ً�   
�� ا�A=$ق وا�A/ی�ت l�–  �� أة��� �6  � ا

���واة� :، �=�لا
�� ا���/أة ا�C�� /��MP ا�A=�$ق           (�'Fو�� أ ��إ

    C���� _��������� ش����� ا�������دیC ������5 ه�����ك ����� ی�
  �^Aا���� C��� ء���O& �������%ا� ���(�$=A& اف/���Faا

  ���)� ��C +=)�� ا�%����� ����CP           أ�� إذا أرد� أن 
    ��(��F �����=1 ت'-�=��      . &�'-�� ا����Bا� C�� وه�?ا

    /���M1 خ����(/ أآ����) C���F ه������A�اwن &����� أن �
�ه�     �Fا�/`��* و���� C���&و ���(�+=��$ق ا��%���واة &�

+=�ً� إن ا���/أة   . �F� ا��C� *�A ت=����� ا��$رو��7     
���� �	� +�� �� BF/ ا~�fم آ��ن �)�� رأى    

�)� &/k[ ذ��S ��[ ت�B* إ��� ���      و`)�د و�F* و�  P
       C��� /ض���Aا� �/��BF ���� إ����� ا����/أة Wوص���
ا���H/وج ���F� ا��=������ وأص��-C��� n ا�����j$ف أن     
        gA�Bت �� ا�fآ�/ا� C�cو�� اش� ���Oه� &��ت
  C(����F C�=�یC���==A ����_ ا������BHOت ا�P-����/ة وی���

 ).ا.+�دیo ا�H'�/ة �� ا�%���� و�k/ ا�%����
 

        C�� �����F ��`در ��F *`/وآ�ن ا�  �F$ا�� 
وإدراك ا�A=��$ق، �=��� +���ث ���/ة أن ت=��/ر &�ای���   

�ت gB ا�%�� �� `����� ا�=��ه/ة ی�$م          �A٧ا�� 
        n5  و��&* ��ی/ه� وأوضLی �-ی��ی/، �?ه1 ا.
   ����F ����lد ا��fا����� ����F أن ه��?ا ا����$م ی$ا���� ����
ا.�-����ط، �E/P����O ا������ی/ وا�����F?ر &���jن ز+������    

      k C�� ��F$ه?ا ا�� ��F ی$ا�� ����` *k�Oا��  /��
           ،C��$ت ی����A��aء ا��& *�`jو&��^�* ت[ ت ،�B�

 . ی��ی/٩+�o &�أت �� 
 

���F 5� ص���� و(����ة      Lی�� ���-آ���� آ���ن ا.
&�����/ئ�5 ا�/ا+���* `�����ل F-���� ا���ص���/ ور`����ل   
+P$�����، ه��� ص���� و�7=��� ت=��$م ���F� اa+���/ام     
     �����-F 5ا����/ئ� E����Fو������ د ،Cوا��=����ی/ ا���-����د��

 م ، +�������� د١٩٦٠�����F ی������ی/ ١٥ا���ص����/ ������ 
رئ�%� ا�C���$PA ا�%$����� وا�%$ری�، �A	$ر     

 .+^�� إر��ء ا�lA/ ا.���� �-��ء ا�%� ا�����
                

5 �'��/ان ا�X���lة  وه��P?ا ���Fش ا.Lی�� ���-
، ��-/ًا &�Bق &�j$ا�� وأ����� CF ُ+1       وا�=��$&��

/B� C)$�� ء���aوا �(=OFو �%��Pا�. 
 



 

 

 

	� ��ة أ��ي��
 ؟ه� ���د آ�	�����ا ���زل ا

ُأسدل الستار عن مباريات  بعد مباراة عصيبة
خب اإليطالى تكأس العالم بألمانيا، بفوز المن

 .. الفرنسى بركالت الترجيح على
ن مشاركة مصر فى عولكن هل تعرف شىء 

 كأس العالم؟ 
في إلى العالمية خرجت الكرة المصرية 

عندما اشترك الفريق القومي في  العشرينات
 ثم ١٩٢٤دورة األلعاب األوليمبية باريس 

أمستردام وكان منتخب مصر أول فريق عربي 
 ١٩٣٤يصل إلى نهائيات كأس العالم عام 

بإيطاليا حيث أوقعت قرعة التصفيات مصر 
مع فلسطين فى المجموعة الرابعة وفازت 

 وفى ١-٤اب بالقدس مصر فى لقاء الذه
 ليقابل المنتخب المصري منتخب ١-٧القاهرة 

 ١٩٣٤ مايو ٢٧المجر فى مدينة نابولي يوم 
 والذي" عبد الرحمن فوزي"وسجل الهدفين 
ماكراى "مدرب ال، لكن كان احتياطياً

وقد المباراة، قرر إشراكه في " االسكتلندي
 كما يحدث -هاجمت الصحف آنذاك الحكم

 المصريين ولم يحتسب هدفاً  بأنه ظلم-اآلن
نتيجة التسلل فى حين " لمختار التتش"للمنتخب 

احتسب هدفاً ظالماً ضد مصر حين التقط 
الحارس الكرة بيديه " مصطفى كامل منصور"

" بالبوكس"ولكن قلب الهجوم المجرى ضربه 
فى وجهه وخرجت الصحف اإليطالية فى اليوم 

". البوكس"التالى وعلى صفحاتها صورة 
شهدت هذه البطولة مشاركة أول حكم و

ي ثاني كأس عالم ف" يوسف محمد"مصري 
الذي قام بتحكيم مباراة أمريكا مع  وهو

 .المكسيك

توالت محاوالت وتجارب الفريق المصري مع    ثم  
تصفيات البطولة من أجل الوصول إلى النهائيات       
إال أن هذه المحـاوالت تعثـرت لالنسـحاب أو      

 ٥٦يط وذلك على مدى     االحتجاب أو سوء التخط   
 انسحبت مصر أمام    ١٩٣٨ففي عام   . عاماً كاملة 

لم تشـترك مصـر فـى       ١٩٥٠  رومانيا وعام   
 فازت إيطاليـا فـى      ١٩٥٤التصفيات وفى عام    

 بالقاهرة  ١-٢التصفيات على المنتخب المصري     
 فى ميالنو حيث لم يكـن هنـاك نظـام           ١-٥و

وقد عللت الصحف هزيمـة     . التصفيات القارية   
خب فى ميالنو إلى ظروف الطقس السـيئ        المنت

الن الجليد كان يغطى أرض الملعب حيث تجمد        
 . نصف الفريق من شدة البرد

 ومعهـا   ١٩٥٨انسحبت مصر مـن تصـفيات       
السودان وأندوينسيا احتجاجـاً علـى اشـتراك        
سرائيل التي تأهلت لنهائيات هذه البطولـة دون         إ

 ١٩٦٢أن تلعب مباراة واحدة ثم انسحبت عـام         
ن دورة شيلي لعدم االستعداد وانسحبت أفريقيا       م

 من دورة انجلترا احتجاجاً على      ١٩٦٦كلها عام   
 اعتـذرت   ١٩٧٠عدم التوزيع القارى وفى عام      

لمكسـيك ألن   اعن عدم االشـتراك عـن دورة        
حرب يونيـو   "النشاط الكروى كان متوقفاً بسبب      

٦٧. " 
 خرجت مصر من التصـفيات      ١٩٧٤وفى عام   

 بالقـاهرة   ١-٢ن فـازت    أعـد   على يد تونس ب   
 فى تونس لتعجز فـى      ٢ –ولكنها خسرت صفر    

الوصول إلى مونديال ألمانيـا الغربيـة ضـمن         
المسلسل الهزيل لضعف المنتخب وال سيما أمام       

  ١٩٧٨فرق شمال أفريقيا وفى مصر وفى عام 
وصلت ثالثة فرق لمرحلة النهائيـة وهـى            

 ينادر شكر



 

 

مصر وتونس ونيجيريا ولعبـوا دوري مـن         
رين بحيث يتأهـل األول إلـى األرجنتـين         دو

وفازت مصر فى مباراتين بالقاهرة وخسـرت       
 الجوس وتودع التصفيات على     يمن نيجيريا ف  

 ٤-١يد المنتخب التونسي بعد هزيمة الفراعنة       
على الرغم ان المنتخب كـان يقـوده ثالثـة          

اليوغسـالفي  "ننكـوفيتش   "مدربين آنذاك وهم    
المصرى " زكي عثمان "المجرى و " يكوتىهيد"و

 "ريـس ٣"ولكن ماذا تنتظر من مركب عليها       
علماً بأن مصر كانت أقرب من تونس للصعود      
حيث كان يكفيها التعادل فقط ولكن المعجزة لم        
تتحقق بعد والفرح لم يعرف طريقه للجمهـور        

 . المصري
 وعـادت   ١٩٨٢وانسحبت مصر من تصفيات     
يات كـأس العـالم     تقترب مرة أخري من نهائ    

 عندما وصلت إلى الدور األخير فـي        ١٩٨٦
صفر فى الرباط لتضـيع     -٢تصفيات المغرب   

  .أحالم الكرة المصرية
��ر ال�        �
�ا&%$ وآ"آ	!  �
� ا

 ��ة �)ی��ل	�
ظلت مصر تحلم بالوصول لكأس العالم بعـد        
غياب ما يزيد عن نصف قرن ومن الواضـح         

 تنتظـر   ١٩٣٤عد  أن إيطاليا هي كلمة السر ب     
 وتصعد مصـر    ١٩٩٠إيطاليا الكأس في عام     

ـ       علـى يـد     اللنهائيات لثاني مرة في تاريخه
سياسة "المصري محمود الجوهري عندما اتبع      

وهى مقتبسة من   " الطريقة األخيرة مع الجميع   
وهـى  " اتوميسالف ايفيك "المدرب اليوغسالفي 

تعني ثالثة أشياء األولـى الخـوف والثـاني         
عبين والثالث القدرة فـي القيـادة       العقوبات لال 

ن وقعـت فـي فرقـة     أوصعدت مصر بعـد     
التصفيات مع ليبريا وكينيا وصعدت إلى الدور       
األخير لمواجهة الجزائر في مبارتين حاسمتين      
وعاش الجمهور المصري لحظات عصيبة الن      

المنتخب الجزائري كان فى قمة مجـده وكـان         
الجمهور الجزائري هو حلقـة الرعـب التـى         
أصابت الالعبـين بـالخوف ولكـن الفراعنـة         
استطاعوا ان يقـدموا عرضـا رائعـا وكتبـت          
الصحف الجزائرية عن المباراة االولـى تقـول        

 أي إن مصر    "كليوباترا تغازل أنطونيو من جديد    "
 وتنفجر الشوارع المصـرية     اًتغازل إيطاليا ثاني  

 المنتخب المصري حسم تـذكرة      ةستطاعإلفرحاً  
 صـفر   -١زها فى لقاء العودة     المونديال بعد فو  

ن بعـد   ودف العميد حسام حسن وبكي المصري     به
 حقق الحلم وعلى الـرغم   تأكثر من نصف قرن لي    

 النتائج الجيدة التى حققها المنتخـب بكـأس         من
 المنتخـب الهولنـدي بهـدف        مع العالم بالتعادل 

 لمصر مجدي عبد الغني وتوقع الجميـع        هأحرز
راعنة أعلنوا عن   هزيمة ثقيلة للمصريين ولكن الف    

نفسهم بجدارة فى هذه المبـاراة وكانـت هـذه           ا
لمجموعة التى تضم أيضـاً ايرلنـدا وانجلتـرا          ا
مجموعة التعادالت حيث تعادلت كل الفرق ولـم        
يحسمها سوي هزيمة مصر من انجلترا بهـدف        

وتضـيع األفـراح      لتخرج مصر  "جاري لينيكر "
ين الذين عجـزوا عـن      يمرة أخري من المصر   

ار لتنهي قصة مصر مع كأس العالم بعد        االستمر
السقوط الذريع فى التصفيات منذ تصفيات كأس       

 فـى   ٢٠٠٢ بفرنسـا و   ٩٨ بأمريكا و  ٩٤العالم  
كوريا واليابان وكان الخروج على يد المغـرب        

 ٢٠٠٦وتونس والكاميرون وأخيراً كأس ألمانيـا       
على يد كوت ديفوار لينتظر الجمهور المصـري     

تى أصبحت طريق المنتخب    إيطاليا مرة اخري ال   
 طونيوأنإلى النهائيات فهل تعود كليوباترا تغازل       

فهل تنتهي هـذه األسـطورة فـى        .رة أخري   م
 المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم      ٢٠١٠تصفيات  

بجنوب أفريقيا أم نستمر فى النفق المظلم ونعيش        
على أوراق ذكريات التـاريخ الجميـل لعـامى         

  . ١٩٩٠ و١٩٣٤
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من يصلى فيها يشعر يبة وقدسيةخاصة: نيافة احلرب اجلليل األنبا مرقس

 .واحدة من أغىن الكنائس بكنوزهاهي : جورج صبحى.  د

 ���

آ��������� ا��������� ا�ر
	ذآ������   

��دة ت��ــــــب����ـــــ�ر � �س� 

	ة ب���ن#�، ب�,+�*� إ��) آ�	زه��        %$ا!�#� و! 
ا�3�$و*��� *��) ت�ری2#��� و��1#�ا0#� و!�ی�����#�     
وأب������ل ا,ی�����3ن *�#�����، وت6س������#� �������45ة    
ا�$ه��ن���� وا�	ح���ة، ون#;���#� ا��4ی:��� ا����)    
أ%�ده��� �=����ب#� و!	ت#��� !�اس��� ا���ب��� ���1	دة      

 .. ا�:��<
 

 و����@ آ����	ز آ��������� ا��������� ه�����ك   
�D���1@ ا���ب����� آ������� ا�������ة ا�����Cراء آ���	م ا 

          Eت��ری ��F$ی��ر��1 ��1$ا ا���3�2، وا���) ی,
ب��ءه� إ�) �� !�H ا��$ن ا��4دى %=�$، ح��<          

م ١٠٩٤ی	�F ب#� �	ح ���س �Jرخ *) س���         
م، وأی�	ن��ت   ١١١٢وب=�رة �Jرخ� *�) س���       

��Uت ا����@ أی;ً� @���دة �� . 
 

 
م Xح���W ا�����3$ددون  ١٩٨١*���) %����م  

  	�����Fن %�5#������ و	وا��������30 ���������Yد %�����5) ا�
 @������ت]������%�ت ب������Zران ا�������Y* ،���������Yن 
ا�;$ورى إF$اء %��53ت ا��$��\ ا�3���3رى      

$��
و!��� ب���أت . ب���$%� ح�D[��ً� %��5) ه��Cا ا�
أ%����3ل ا�����$��\ ب�$آ���� ص���5	ات ا�������3^     
ص������ح� ا����*������ ا�������4$ ا�H������5Z ا�ن�������   
�3�������Y	س �������$ان ا���5	ب������� و�$آ�����`  
            @�� H�3�
��ر یa� �ً��4�!	ی���، وا�Cى آ��ن 

����@   أH���F ا�����D4ظ %  (�����Y���5) ا�����$اث ا�
��������ت اdب���ء *��) أى ����Yن ب�,ی��ر����1   .

م ب����ء ا��H���3 *���) ت���$��\ ١٩٨٤*���D) س����� 
و�g$ه��� ���@ ) ا�ح����Z(ح	ا���H ا�ی�	ن���ت 

ا�%���3ل ا�2=����� ب6س��5	ب ��35%) ����روس  
          ،�����Yن ا���ی��3 ب��	��Dروح ا� ���ی���س� 
       (��* ���g$��3ً� ���3@ ی#����`ارًا  ���#5�F ���3�

ح����� ا�������3) ����@ ا������$ف %���5) ا�
���$ ا�	
        ��g$و��3@ ی ��إی��ر��1 آ	م إ�D1@ ا�=�س
أی;ً� *) ا���$ف %5) ا��Y	ز ا����درة ا���)         

����Yا� jCى %�5#� ه	ت�4. 
         ������Yزآ$ی� س�3$ى آ��ه@ ا� kآ$ ا��Cوی

م وتn4 ر%�ی� ص��ح�     ١٩٩٦أنl *) %�م    
    oأس��� k!$���ا����*��� ا����4$ ا�H���5Z ا�ن���� 

ه���	 إی��ر�����1 ����1$ا ا�����3�2 وت	اب�#����، و   
       ��3�، ب��أت   $ا�س�o ا��43� �5��3$ان و ا��

أ%���3ل ا����$��\ *��) ا��23	���pت ا���3	%��� 

ة ا
�آ����� 
ا
��راء آ�م 
 ..ا����

���� 

���	
 ا����� 

ا
!  زآ�ی� / إ�اد 
 س#�ى



 

 

 

وا�ی�	ن����ت ا��3�����دة ا�����) ت����4	ى ����#�5%  
 ����@ روا��0� ا����$اث    ا�������Y، ح���< ت $����

�            . ا����)�� lأن� k!$��وی�Cآ$ ن��*�� ا�ن��� 
  �������Yن ا�q���* ی����$
آ���	ن ه���jC ا�ی�	ن����ت أ
أی;ً� �#�� !�اس��#� ا��2ص�� *�qن ��@ ی]�5)          

 .        *�#� ی=�$ ب#��� و!�س�� خ�ص�
 
 

  H�Zوت���� r���4* �����% lأن��� �وا�	ا!���
������ت آ����� ا���Cراء آ�	م ا�D�1@ *��� ت�\            

 H���% ر	���:��ص���� ب���������Y، خ) ح��ص����(ا�
     sآ���� أو إب���`ی\ ����$ب	وه���) %�����رة %���@ ت
ا����4`ام ا�����2ص ب��س����o أو ا���$ی���$ك     
���@ ا�D;��� وتu=��) ب����Cه�   �ً�����g �وت]���
����@ ا������4س وت����5) ب�����Cه�  �و!���� ت]����
وا�D;�، وت`ی@ ا���4ص�� ب`خ��رف ن��ت���        
*����) ت����4	رات ب�ی������ وت������\ ب��ح�����Zر   

ه����Cا ب�,+�����*� %����5) ب�����v    .. ا�Y$ی�����3
�2ص� ب�������Y ا���) ت��ل %�5)         ا������3ت ا� 

أن تw5 ا������Y آ�ن�n آ����� ��$ان���، أى      
����$ ���xب ا�س���o أو ا����3$ان، وأن آ��	م 

     nب����� آ�ن���	ا���5 ����y*�43� �����ا�D���1@ ا���ب
 ..إی��ر��1 واس�� ا����ق

 
و���@ �Fن���l ی��$ى ا����آ�	ر ص���4)    
�������ت          H�Zوت�� r�4Dى !�م بCدة، ا�	�1

 �����Yا� w��5أن ت ،@�D��1م ا	آ������ آ�� nآ�ن�� �
��#����� ا�$�����3    �������$ ,ی��ر�����1  Hإن������ \����
 

    \���
وأص����n4 ت������ ا���$ی$آ����� ������1$ة 
ت4	�n ت���� ا�����Y وأو!�*#� إ�) إی��ر��1 
أور�5��1\ ا�����س ����C ��1#$ أk����g س����     

١٩١٩ j����+ت�� �أخ���$ رات��� Eت����ری 	م وه���
���@ ا���$ی$آ����،     �#�آ���ه@ ا�������Y وخ���ا
وب���� ذ���w ان;��n3 ا�������Y إ���) إی��ر����1   

�����Zا�    \����
`ة وا���5	ب������ و�$آ����` !	ی������� 
ا���5	ب����� و!	ی������ وأخ����$ًا إ����) إی��ر�����1   

�#� .�1$ا ا��3�2 وت	اب
 

   ������Yا� jC0ً} أن ه�����! o���;ی 	وه��
ا��������ة %���@ أن����yر ا������ح:�@ وا�����3�#3@     

 )ــــ�ة �@ أ�gــــ) ت�� واحـب���$اث ا����
 .         ا�k0��Y ب�Y	زه�   

 

 آ	��� ���ان��



 

 

 

 ا���� ���دة ����ى ��ا	� ��� �����
��د ������ ا ��� و���+ ن��*� ا(ن�� ��'� ا��&�ث ا$	#�" ��!� ا

 
�������� ��ا������ ا��������� ������دة ا��������� ��������  

�������ر�� و�������ك ا�����ازة ا����  ا��� � 
ا��� ��� ا�*�� ��، ���)'��ي ���%ا$#      ر"��ل 
 ا�����3ي ر�����# ن1�����0 ر/ ������  م .���� -م�����+

ا��8������9 ا��*������س ���������6ط    �1��������4
 .ا�رث�����ذآ+ ��'����� وا�.�����ق ا�و�����:،

��1������6  ا$����D ��ا����� ا�������� تAB �����ت 
 ����Gن ��ا"���E�ا م���%ا$# م����+ ا�رث����ذآ+ 

و�AB����ا ��9 ��8 ��ا/��H ا�.���B ا�*����D ان 
�# ت�)# ر���م)0 ����*�� ��$ �      م�� ��س

� ���� او ��ن�ن ���� وان���0 � �)����8 ا��� ����� ا�*� 
 D��L وأ$J��A ا������� ان��I���� 0   ا�رث�ذآ��� �،

�A ص��B ا��� �� ا�*�� � ا.   
  

  ��*L    0�*Aن ا���3ي ا�N�$� �����# م��+ Oث��ر ا
ا��*����س  ن1����0 ر/ ����� ��������1 ا��8����9  

 ��������A��� J  P ا�رث���ذآ+ ردود ا���BLل   
 م����J "�ن����� ر"�����ل ا��� ������ ا�*�� �����  

اتE# ا��Rء وا��E���    . ا�رث�ذآ� � ا��'��� 
ا�.���$ �   �Gن�����T 0رج $��Jم���+���� ����� 

   D���������*ا� �B�������.ا� -���������� �ا����������� � و
D���ذآ�رث� ا�ن���� م����+  ن ����LنD��1و���� . ا
����ا H*ث  ا������P(وا�� ���� Vا�Wم��N$Xا 

���# ا��� �� ا�*�� � ا�رث�ذآ� � ان ���ن  
ت���A� ���B� ���� ا�*�� ��� ا�رث�ذآ��� �  م���+
 و�����ل ان����� � ن����)� 8 ان ن'���01. ح�� ����

    J�$ I.�����         0ان� D��Bت I�.�ن م�ا��� ��� 
�E A$ I.وان �E� آ�ن    ���و����0 ت��ك ا���  

 و�����# �������رس �*�������E ١٩٨٣م�����3 $�����م 
������� ������/�*Bا� � D���(0 ا����� ��Bر_ وت�����Lا 
 .ا��� ������������� ا�*�� ������������ 8 ت)I�����������1 م����������� 

 ا�ن���� م���+ ان ���� ا����Bد_    ن ���L و���ل 
     J�$ 0�"و�V� آ��ن ���ا���  J�$   �� 9E�م

  ���E� Jت��`م D��(ر ا�����L4و$* ���ة ا ����ا��� 
 ١٩٨٣وان��0 ن���_ D��L إح���ي $�aت��0 $���م  

ا�� � ا���� D�A$ c��� #�� d ا�'�G�       � Aن
��g1 ا��م ��1fان ا��V �� و���ل D�L ه�3_           

ا����� � ا������ d م����ت $D���A    ا�����aB ان
ا�'���A � وم����1h ����Pان ا��V ���� �����ون    

g�3� � �1اح��ي    . ت D�L ت   آ��� ���ل��aBا�
 ان ا��� ��� ت�� � $G��T D�A          ٢٠٠١$�م  

 .و�# �3آ� ا��T4ء
 

 م���+ا$��Nن  ا�ن���� م����+ن ����L وان)*��� 
      J  P ���A� D��*ان.�ء ا��8�9 ا��*�س ا�

 ا�و���: ا�رث���ذآ+ ��'��� وا�.���ق
 $��م� ��'� ن1�0 ا�*��NL �1 ان       :و��ل.

   D������*0 ا��8�����9 ا��*�����س ا��������� 
�ن ن���aم ا��� ����     ���'�� D���ذآ�رث�ا
ا�رث�ذآ����� � �*D����l ������ن �����)# ر�����#     

����D �����# �ه����ن آ)*A ��� آا����*H م��J ا�
اوض�d ان ا��اه�� �   آ���  ،  0وم�B�ل �� 



 

 

 
م)%وج و�0 او�د وان�h 0 ��    �)%وج وم�+

        �ت��B� 8* �ة ا��� �� و� �A)�%م ��*����E و
8�(�  ��E� ��Bت . Hووص� ��L� ن��� م���+    ن� ا

  �Gن0 �)�8 م�9�$� مJ ا��Vر" J$ Jم�+
       D�A$ ILا�ت D(ا�� %ن� � ��م���� ا� ��ا��� 

������1��Vن � م��������م������9م8 م������� ��A�  
� ������J ان ������ن   D�����(و��� � ����ذآ�رث�ا

 .ارث�ذآ� �
 
 ا�ن����� را�L/ ���-  ن �����Lوص���Hم���J "�ن����0 و

 �Gن���T 0رج   و�: ا�*�ه�ة م��+  ا�*H $�م
$D��A ����ان J ا��� ���� ا�)��D ت����8 ان �����ن    

�Tا H*ه��ك ا�  � h ر��������A*�ه�ة وا
      H*0 ا������� L ن آ���- م�����ن�ا�������� �����دة 

� ���9�ز ان D���ذآ�ارث  H*0 ا����� L ن�����
�TO D�ذآ�أرث. 

 
 ا�ن�� را�L/ - ان م� �0AB1 م��آ+         ن ��L و��ل

� �'�� إ� D�L م'��PA ا�.� ��ن      م .� - 
 �H ��l ن ����Lوا�����Pد وم�Bآ���� ا�د����ن و

 ا����ب ا�)D د$�c م��+   را�L/ - انا4ن�� 
���g�3 ان��0 ���# ����9 م��ن��� D��L ا��� ���� ������  

 ا�)�D  ا $D�A ا�)���E  ا�B* ����، ورد  ان�Pا�Lت0
���دة �Gن�0 ���� ض��           ��"�EE م��+   �����A� 

 ا�ن�� ر�L/ �- ان ا������    ن ����Lل م�Bرض 0،
�L�P�ر ا����L���دة ��� NBL ض� ا. 

 



 

 

 
 

 ا��
 ا	�ام ���ى
  	���م–آ�ه� آ���� ا���راء 


�	 ��� ر����            � �زارت ا����� ا����راء ��	
���� ا�������� ا���������     ����
��ا���������� ا����س����� 

#س��" ا�! ���ر  $�دت ا��!��� ...وا�������( �و�*!(��
)�ة ��	ات ا�1	ى ن��آ	 �!(�� ه��, ا�+(�#رات             

� م �����9 8(���	ت �٣٨٠آ����ن ����� )����م ... �������
٢٣>���ؤ���$ ال  	 ����? آ���ن !��#ى ا����ه�ب ����


����� و)	�B��C أن ه���ا ا��*���ن @���   ���ا����E	ق 
�رة ا����	ب ����#ع  ���G�ووص���B���� JK .. ت�����س 
�ص�M ر��� ا������ ا����س� Kت... 

م ���� 8(�	ت     ٩٦٨و�� آ�ن �� )��م       �
���	ك     	Qزر)���� ا�� ?����� ا����	ام ��������

? اR ٦٢ال�������� Gم ا���������������� �������� ا
�������Sن اR س������� Bت������	وا�1  B��������T �U

     Bت���Tوار ���Qا��� Mج��� Mة ن���G�� ���
    �CCاز ا��ى س�	Wن ا��ا�� ا���$ س��

 B� ...ا��� Gة )�� 
�      	����Q���ر ����� $  ������ آ!������� ا�������

�� �Gة ���� ...    ������� آ����ن اXن����� ا����!���
    ���)�Xا�����اس ا ����
 ,#���Y "اس���
#م )�� ص��#د ج��� ا�����ة ا����راء          

�م  (١٠٤٦         \�] � م رأى ن�#را )+���
#�� >��� ت ���J ا����م ا� ����\     ���? ا��)Cن

 ...Y#ال �C	ة ا���اس 
�ؤس   ١٦٣٤ �� )�م    ��C� ��� 8(	ت ���

��#م ��Sى          X ���ا�_��9 وآ�ن رج�^ @�
�)� ا���راء       KT `�Q��� أن  Xا M�(

 ��ده�������Tت�����������, أن ... وار �)�������]و
      �)Cن#�� �? أ��ا���راء آ�نJ ت+(	 ���

�,    ���	ات ��� ����Y�	���T, اWة وت����(
 B��( �a�!� ...ا�� �

�م    �( ��١٨٤٤      $ ��9 8(�	ت �����
�ى ���� د������ط    ���]��.. ا�[��(�� س����ه� 

    ����#Y �������� ض	���C� آ���ن ����!(
�ت ���` ر�Bd ان*�ر� �? ا���ا

�         ������راء ��	� \K�]Cا����� ، وآ�ن 
   ��������Y#ال ا�#@���J �+(���	ت ����B ا���
 M��������Xآ�� �B�� ����]C وت�[�����	, 	�����

 ...����ة �B ا
���C#ن )����م   �Gم �����9 ١٩٦٨و ����� ا� 

C#ن     G���� �)C���!ا���راء �#ق آ J� ت
وآ�ن���J ت���EC	ك وت�����رك ا�[����`    .. 

� ه������ ����? ا�!���#ر  ���)� f����Eوت �)������
��� وراءة اXXف        #Y ة���و��ث ه�ا 

�ء وصK]ات ا�G �� ?� 	�_*ا� B��� 
 م �����١٩٨٠ ������� )����� ا������^د )����م  �

     �!� ن��	و, ��� �)C��!و�#ق آ  B���)@���
    �)�*����]�8(����	ت ا��������� ا�������راء 
    �(�ا�*����M ا�!��#ران� �����ة ن
��" س��
�ه�ه� ا�*_���	 ���? اXه����� ، و@���     ��Tو
      	ت*	ر 8(#ره� �	ة ا1	ى �� ��	ا
�? نK$ ا���م و�� نK$ ا��*�ن و���ة     

 �(� ...ر�\ س
�    #� م 8(���	ت ا�������ة   �����١٩٨٦ ����

  Bن����ا������راء ����� آ!������ ا�������� د��
    ������ ه����ا   �[����	ا واس����C	 8(#ره���
وت#ا���� ... ا��*���ن �����ة ت����رب ا�����م   

)���� ا�*!����� ا���X#ف ���? ا�!���س ���? 
 �و@��� ص����` ه���ا .. �
��	 و1�رج(��

� ا�*_�	 �? ا��� Gات ا�d .+(#ر ا
      �!�� ?*C�� � .ا��? .. �	آ� ص�#ات(

 


	رات ا���راء� 



 

 

 
أ���ر  


� ا�ول ��
	�رة��
 ا�

	��ا�����      �����
��ًا ������ ا
	����رة ا�ر��ذآ���� ا����  ��!�
����ت	�, ا�ول 
*	����رة، وذ
��' ت%��$ ر#ی���     ���	�-
ش��.�ا ا
        ،01��� �5�4 ا
%.� ا
3*�2 ا��.
و�%�6ر9ح8 ح�6ة ا

   �5�:
ء ا�<أ6#ء �3	�� آ���5   ح�B ُأ��? ه=ا ا
	�ت	� �
 .. آه5ً٨٤إی.رش�� ش.�ا ا
-�	� وت�ا���، و�1 ح�6, 

   G����ی� ١٦ إ
���� ١٥ُ#����I ا
	����ت	� ����4 ا
�����Hة ����م ٢٠٠٦ 
     ���4 ا��.���� P���4 ر، وت%���ث�.�
��� Rی0 ی�س�����I
�	�رس��� ا
       2��������01 وا
���آ��ر ����3ى إس��%V وا
���آ��ر ج�زی��R إ

 وا
�آ��رة ه�ى 
آ2 ا�����	
Y1 ا
	����ت	� �����X ا���� B����1م ح���� س����ی�، آ	���


�  ت���ی� س�:�
�ج�  ت�#� ا>�ء�ا
	-�]�ن ت�

 .     ا
:��5 �4 ا
	��رة و�4 #	*�  ا
�#�ى
 

  م٢٠٠٦ " إ ���ح م����ن أ�	�� ��� 

ا���� م�-, ی*�( أ��)ق م����ن 
 ا10)م وا�0/�ل وا���ا�.

���01 أس�RI            اف �5�4 ا
%.� ا
3*�2 ا��.�
ت�[ ح�6ة 9ح8 ا
م            إی.رش���
 ��H��[
���ج�ن ا������ ا � ش.�ا ا
-�	�� وت�ا����
٢٠٠٦ '��
����أ ح2��H  . م ١٦/٦/٢٠٠٦ی���م ا
3	���� ا
	�اV��4   م وذ

�� #�ض آ��H، �  �1م ج�5ب            ����a
��4ح ����ر#�ض cا

	��ا����      � �����c��53 ا
��Iر  ��9 R0 ی�سI
ا�ب ا
�رع ا

و������, ت���  ت����Iی  #�ض���� آ����رال  . م٢٠٠٥ت�Iی����#G  أ������� 
م، ����  .. و�����ح���
���  #���ض 
	���اد وش���وط ا
	��ج��ن 
���=ا ا

G��# نh��#iرش���� ���4   ام وه���  ���ج��ن اiی.���
ج���j ه��=ا اH� 
��I اh#iم واiت]ل وا
��ا2�9    �� .        ��4�� ��	*:� 2�H%
وُأ����  ا

��H�[
��01 و��l ]5س ا
.�آ� 
.�أ ا����� ا .�cا. 

م ب6رض ا�4
���3( ٢٠٠٦م��
�ات ��� 
 وم/�� ب���8

 ��I01 ت���� �5���4 ا
%.��� ا
3*���2 ا��.��
���� ت%��$ ر#ی��� ح���6ة ��9ح8 ا�
�  ا
*���53 ا
   R���9 ات�	ت����ب .���
٢٠٠٦
*������� ا
:�����5 وا  �������
م، ���I#ُ ���I4ت ����ت	�ات ا

            �
��
��01، وآ�$ آ رآ� ���4 ا��..�ئ��G �.���  �%�6ر و	�
ا
:o� ���5رض ا
 G���5�iء    ٣/٧ا���hr
 و����ت	� ش��.ب �����ى   ٤/٧ ����ت	� ا�����ائ� و����ت	� إ#���ادى ا
  ٥/٧ا�ر��ء 
��ت	�ات ا
-�ام �	]�R �*��  ت%$ #�5ان ا
	��[ ا
	�.�وُت��I ح ً�
 

        G����ام ا����ائ�  �
�
، ٥/٨ إ
��  ١/٨، و���ام إ#��ادى ��G    ١/٨ إ
��    ٢٩/٧وه� آ
  G������G  ٨/٨ إ
��� ٥/٨و����ام �����ى  ������، و���G ١٢/٨ إ
��� ٨/٨، 4]���ل إ#���اد 



 

 

ا���
ب ��
 	� .. ا���س  

ت�� 

تسبب السرطان  .. تضعف خصوبة الرجال    

تبطئ نبضـات   .. تؤثر سلبا على الكلى     .. 

هذا هو ما يجنيـه البشـر نتيجـة         .. القلب  

االستخدام العشوائي لألعشاب الطبيـة التـي    

يفضلها كثيرون نظـرا السـتخراجها مـن        

 . يةالطبيعة وخلوها من المواد الكيميائ

وتعد ظاهرة االستخدام الخـاطئ للعالجـات       

العشبية ظاهرة عالمية تجتاح العالم المتقـدم       

والنامي على الرغم من التطور الكبير الـذي   

شهدته المعدات الطبية فـي الكشـف عـن         

مخاطر األعشاب، وأيضا على الـرغم مـن        

حمالت التوعية من سـلبيات هـذه المـواد         

ت وكالـة   الطبيعية، فعلى سبيل المثال كشـف     

السيطرة واإلشـراف علـى األدويـة فـي         

بريطانيا أن بعض األدوية التقليدية الصينية،      

وأكثرها من مستخلصات األعشاب، تحتـوي      

على مواد ومكونات محظـورة وممنوعـة       

قانونا وتشكل خطورة على الصحة العامـة،       

ــة إعطــاء ضــمانات و ال تســتطيع الوكال

بسالمتها وخلوهـا مـن المخـاطر، رغـم         

 ومواد سمية   الزئبق والزرنيخ فها وجود   اكتشا

أخرى تؤثر على عمل الكلى وجميع وظائف       

الجسم بالسلب، وتكمن المشكلة في خـروج       

قطاع الطب التقليدي عـن نطـاق سـيطرة         

األجهزة الحكومية في أي دولة فـي العـالم         

نظرا إلمكانية إدعاء أي فرد أنه متخصـص        

في هذا العلم وأن يخـدع طـالبي العـالج          

 . ةبسهول

�������� 
��� �� ����� ������� 
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور أيمن فاخر أستاذ        

الطب البديل واستشـاري العـالج بـاألوزون        

بجامعة ميالنو بإيطاليا  أن كلمة أعشاب مـن         

الكلمات المرفوضة علميـا، فالطـب البـديل        

والطب التكميلي علم وله شركات كبيـرة ذات        

األعشـاب  "ل إن   رأس مال ضخم، أما من يقو     

فهذا كالم خاطئ تماما    " فلن تضر .. إذا لم تنفع    

فنحن هنا ال نعرف ما هي الحشـرات التـي           

مرت على العشب وما هـي المبيـدات التـي          

يحتوي عليها وما هي العوامل البيئيـة التـي         

 –ترعرع فيها، فبالنسبة لالستخدام العلمي لها       

 فهنـاك متخصصـون     –والكالم للدكتور أيمن    

ء يفصلون المواد السامة عـن العشـب        وعلما

وتعطى للمريض العقاقير على شكل حقنـة أو        

إن األعشـاب   " حباية، ويضيف الدكتور ايمن     

الموجودة عند العطار لم يتم الكشف عليها، فقد        

أخذت من األرض أو الشجر ولم تكن عليهـا          

ويشير الدكتور ايمن إلى أن تناول      " رقابة طبية 

ادلتها طبيـا يمكـن أن   األعشاب التي لم تتم مع 

يؤدي لحدوث كوارث مثل التسبب في اإلصابة       

بالسرطان، وأن المشكلة تزيد في أماكن كثيرة       

 	�رج ���ي



 

 

 
نظـرا لضـعف اإلمكانيـات      حول العـالم    

هذا المجال نتيجـة ارتفـاع      في   المستخدمة

ثمنها، فأجهزة فصل السموم عن العشب قـد        

 . مليون دوالرا٣٠يصل سعرها إلى 

���� �������� ���� �������� ��� � 
وحول التأثيرات السلبية لألعشـاب، أكـدت       

دراسة أجرتها جامعة كورنيل األميركيـة أن       

ال يعني أنها   " طبيعية"كون العالجات العشبية    

آمنة أكثر من األدوية األخرى، فالمكونـات       

الفعالة في هذه العالجات ربما تكون لها آثار        

 . ل صحية عديدةجانبية تؤدي إلى مشاك

وهنا يوضـح الـدكتور هـاني الغـزاوي         

استشاري الطب البديل وعضو الكومنولـث      

الدولي للطب البديل ضرورة مراعاة أشـياء       

أخرى بخالف العالج بمواد طبيعية وليسـت       

كيميائية، وأهم هذه األشياء هو مدى مالءمة       

المواد لحالة وظروف المـريض، فـالعالج       

عام العـادي، فمـا     بالمواد الطبيعية مثل الط   

يتوافق مع شخص ويريحه، قد ال يتوافق مع        

 . اآلخرين

!"# $%&�� ' (�� � )*� 
لألسف مازال هناك من يعتقدون أن األشياء       

الطبيعية ال يمكن أن تضر اإلنسان، ولكن ما        

كشفته األبحاث مؤخرا خيـر دليـل علـى         

ضرورة تناول األعشاب تحت إشراف طبي      

وفي سياق متصـل    حتى ولو كانت طبيعية،     

أكد الدكتور طارق رشدي استشاري التغذية      

اإلكلينيكية واألستاذ المساعد بكلية طب قصر      

العيني أنه يجب على الناس التفرقـة بـين         

األعشاب وبـين النباتـات والخضـراوات       

والفاكهة التي نأكلها، حيث انتشرت عـادات       

خاطئة تتمثل في تناول األعشاب مثل شرب       

ول طعام سوتيه به خضـار      اللبن أو مثل تنا   

طبيعي، ولكن األعشاب غير ذلـك تمامـا،        

فهي وسيلة الستخراج أدوية عديدة منذ قديم       

األزل، فهي في حد ذاتها أدوية ويسـتخرج        

منها مواد فعالة مع استبعاد مواد أخرى غير        

فعالة، وإذا لم يتم الفصل بينهما فقد يتـأذى         

الجسم، وحول إقبال بعض الناس على تناول       

ألعشاب التي اشتهرت بعـالج أمـراض       ا

معينة أوضح الدكتور طارق أن ذلك يعنـي        

أن المريض قام بـثالث خطـوات وهـي         

الشــكوى والتشــخيص والعــالج، ولكــن 

 . المطلوب منه فقط أن يشتكي

+,% � -��� +&". ����/� 0�1�2 ��#�� 

ووجه الدكتور أيمن فاخر اتهامات بالجملـة       

 الحكوميـة   إلى شركات األدوية واألنظمـة    

بسبب انهيار قطاع الطب البديل في مواجهة       

األدوية الكيميائية، وأكد أن شركات األدوية      

تصرف على وزارات الصحة كي تضـمن       

بقائها في السوق وعـدم دخـول منـافس،         

وأوضح أن الشركات الكبرى تعيق أبحـاث       

الطب البديل لتحافظ على المليـارات التـي        

من ازدهار  تجنيها سنويا، وذلك على الرغم      

هذا القطاع في العديد من دول العالم المتقدم        

 مثل العالج بالموسيقى والزهور وهذا يمثل

 .  قمة الرقي في الطب 
 



 

 

 

ر�� 
 ��م ا	��رة ا	����

 
" ! �����ا وان ا����� ا���� ������ ������ �����      
ا+ب �'�����ع ا	)'�����& ا	%�����ر وه����� آ������رة    

  ) ٢، ١ : ٢ �� ١( 	 ����ن� 
�����!5 ������ �����م ا	�����رة ا	������� 3���%4 ������    
ا	)����ل ب )'��: ا����م اى ا	����م ا	�����8 م��6     

ول وا	'8 �5 هAا ان ����@       �?8 !<6�8 ا=  
 . اD مC�8ة ا	 ��: 4%3 ا	�8ح ب�	��� 

����!5 أه)����: ا	����رة ا	������� =ن��G ه���� ا	�����م    + 
ا	���� ا	Aى �'�)& 	�8ائ�I ا	?��: ب�	����ل ا	�5        

آ��� ه��رون   : �4س ا"�4اس ��4ل ا	�8ب 	)�س�5           
     3���ا����ك ان " �����3 آ��3 وO��4 ا	��5 ا	���Nس دا

 ����Q	ى �����5 اA���	ء ا�����C	ب ام����م ا����S� T����	 ب�ت
و=ه)����: ه���Aا  ا	������   ) ٣ ، ٢ : ٦" ( �)����ت  

وآ���ن " ��ج��� أ����م  ) ب���	��م ( د���5 ه��Aا ا	�����   
 .ا�8ى س�ى هAا ا	��م 

 +      D8ة م��6 ا���C(	ا :���?و����G �����@ رائ���I ا	
	��'��G و	��3 ا	<���@ ���6 �������Y و���6 ا	 �)��:    

 �?Qا��QZوم 
وه���� ) !�����C: أو س���Qر  ( آ�)��: آ�����رة !����5   +

 Dن�����   ]�����@ م����6 ا����� 5������ :������C! 3����(�	ا 
 . و^�8ن?� وب�ون س�[ دم " !Z\3 مC�8ة 

 
 

 
رئ�I ا	?�: ��Nم و��Y ب�I�N[ 3 ���م ا	���رة          
ا	������ 	��A	G����� ] ان �'�� ��Q	A��?ا ا	����م ب���Qر�@ 
      Gو=ن��� �����	5 ���?8 4%���3  ا��	م����ل ���4 �\���3 ا
       G����س����3 ا	�5 ��4س ا"��4اس وأى ^���: ��4 !

  ��N� ب�س��%�ع �����	و4%��3 ا G��!���  _����ZQب :���?�م ا	
رئ���I ا	?���: م��� س������G دا���3 ���4س ا"���4اس      

 . و�8Qج�نG ب�ن " � �� 
ورئ���I ا	?���: " �����م 	����: ا	����� 	���8���Q� Tض    
	����Z ����نI ج'���Y و����ن ا	?���: ��	��G ]���ل       

 .ا	��3 
و�����م� �����3 رئ���I ا	?���: ا	��5 ���4س ا"���4اس 
����5 ا	������ " ������8 ا	���5 ا	����روب�� 	����T �)����ت  

آ8�aة �5Q " ��8ى م��S اD وه�Aا د	��3       وب% �ر  
�����5 ان ]b����8 ا"����4اس 	���� ��?���8 ب����� وان     

 D6 ا� ��Q%S� :�� 	ا 
 

 
 

��Nم ا	?�: �5 م�c�\Q 	���: ا	���� ب���8 ا	8م��د             
     Iرئ��� ����(Zب :���?م��6 ����5 ا	)��Aب& ث��� ����Nم ا	
ا	?���: ���5 ان���ء ذه%��5 م \�� e	A��?ا ا	8��Cض    

 .و��Q �)�� م6 م8ة ا	5 �<8ة م8ات 
  I%��         ��S(�	 5�Q	8ة ا�رئ�I ا	?�: ا	)TبI ا	���

  ٢٨وا	%?�ء وه5 وردد �5 �8وج 
          :�Zب�A	ا ����NQ	 \�%�ح	5 ا�� :�?ث� ��Nم رئ�I ا	
ا	��م�: ا	\%���: �8وف ��	5 م� !�Nم: �<�8        
دb�4 م���ط م�� رب�� ا	?��6 م�6 ا	O��j و�)�8ا              
  O%م س������	إذ آ���ن ا :��Zب�A	م��: وا�NQ	ا c����m!و

C� :���%\	ا :Zب�A	ب�� ا G'بTم :�?�8 رئ�I ا	
 

 
 

����Nم رئ���I ا	?���: ب��n�8 ج'���Y ث��� �8!���ى       
مTب���I آ�Qن����: ��ص���: ب?���Aا ا	�����م �%����رة ����6  

  e�(4 +  س8وال + :N١٦" ( �)�م�:  + م�� : 
٤ (   Iب��Tم I%���� :���?رب)��� ج���3 اD رئ���I ا	

 ا=���د �q ا	�?� 
���N	ا 

٣  

 أ����اد ر��� ا����� ���م ا���
رة ا�����
 

 ��� ا����
 

� ی�م ا���
رة ا����� ��� ر��� ا����� �  
 



 

 

 
     8���>� 5����د���: اث����ء !�����N ا	Aب���Z: ا	��ر���: 	

    D<�@ ام�م ا	ا ����� ا	Aى ��4م ن�'�G   ب ����Y  و
 :��� Tى بA	وس ا�N	آ��ر�: وه� ا :Zذب� . 

 
 
 

        :��Zم ث���ر ذب�����	ا اA5 ه����� :���?����Nم رئ���I ا	
�����: ���6 ن�'��G وآ��%r م��48Z: وب ���ر آ8���aة   
      G��	م��6 م� :��Zب�A	ا :���?ج���ا و�<��8Qى رئ���I ا	
ا	 ���ص و����8 ���6 ن�'��G و���6 ب�G��Q و���6 آ��3   

 ا	?�: و��Nل هYA ا	�%�رة 
وب� 5Q	A	[ ا!�س3 ا	��[  	�N أ���ت و�\�O أن�     

 Dا ��) Y�?� ( 5ى وأث�م����� .و�6 
و��##-ا ا�,##�+ ی*�##(م ان##' آ%##
 ی�##�م $###"       (


 ) 234 ا�6�7 ه�-ا ای,
 234 ن�1'ا�0/
ی
  ) 6$٣ : ٥(  

              5�Nو�� j���(	6 م�6 ا��'�! :��?ث� ���A رئ��I ا	
ب�اس��: ص���وق ب�6��Q��4 G م�6          (  �84: ب���?�  
وا����� ) �ج���د 	?��Aا ا	8��Cض ب�	?���3     ا	���ه@ م 

   :���Zاز����3 وا"ث�����ن ه)���� ذب�j�	 8����	����8ب وا=
���: و	6 وا�� �Aب& 	�?��Y  وا=�� 8	�jاز��3           

���b �5 ا	 :�8%	T�vن �6 ر�� ا	 ���: م�6     ( 
وO��4 �4 !��س�8 آ8�aة 	�jاز�3     )  وسw ا	<�@   

وه�5 �%��رة !���Zى ا	Aب��Z: 	�<�����ن ��5 ا	���8%:     
�@ ا	��5 ا	%���8: ث��� ����Nم   ون3��N ا	 ����: م��6 ا	<��  

رئ���I ا	?���: ب����� �Tم��: ����5 ا	I���Q ا	��Aى   
 Y�?�	. 

 
  

 
        :�48Z(	ب& اAه6 ب��ر م6 ��5 م��ا	���ر  ( ��!5 ا	

و����m?� ���5 ا	)S)��8ة و����m ب ���ر  )  ا	)�Nس��:
آ8����a ����5 ان����ء ص���8�C ذه%���5 �)'���[ ا	)S)���8ة  
ب�)����G وان���ء ا	)S)��8ة ب�'���رY ث��� �����3 ���4س       

   " 5��Q� 8���a8ى ���5ء م��6  ا"���4اس ب% ���ر آ���
           I\��ات ا"!��: ����@ رئ��	ب�ت ث� �\�5 ا�Q	ا
   I(����>	رع واj����	)�����8 وا	ان �������5 ا :�����?ا	
وا	��ى و�5 آ��N� @�[ 3ل ان �'�6 ��5 ����[              

 G	"8ب ا	ا�?� ا 

���A رئ���I ا	?���: م��6 دم ث���ر ذب���Z: ا	 ����:    ��
و���3 م8ة ث�ن�: ا	5 �4س ا"�4اس و���m& ب��م          

5 ا	���Qب�ت ����5 أج�%��G ا	���Qب�ت دون ان �����8 ا	��
       Y8?8 ث� � 8ج ب��aآ3 ه�Aا   . وب�Sد ا	% �ر ا	

����G رئ�I ا	?�: وه� م8ب�ط ب'Tس3 =نG ان     
ا������ ����5 ����5ء وم����ت دا����3 ����4س ا"����4اس   
و����8ف ا	<���@  ان��G م���ت اذا !�O���4 ا"ج��8اس 

 .ا	)�ج�دY ب)Tب'G �6 س)��?� 
���Aب& رئ���I ا	?���: ا	I���Q ا=ول ا	��Aى 	�?���Y ث���  

 ب�	�م آ)� ب�م ث��ر ا	 ���: ا	�5       ���A ا	�م و�\��  
�����: ���6 ا	<���@      :��Z���4س ا"���4اس وه��� ذب�
و����Nل رئ���I ا	?���: ���4 أ�����ت ان��� و����%5 ث��� 
����m& م��6 دم ا	I���Q وا	���aر ����5 ا	���Nس م��6      
نS'����ت �����@ اس���8ئ�3 ث���� � ���8ج ا	���5 ا	����Nس 

         8��Q�'ب& دم مA(	3 ��5 84ون ا�Sو�) "١٦ : 
١٦ : ١ . (  

���A رئ���I ا	?���: !���j� Iا ��  G����� ���mز���3 و�
������G و�����Nل ام����م ا	<����@ و�8���N ب���Aن�ب ب����5    
اس��8ائ�3 ب ������ه� ث��� �����b ا	I���Q ���5 ا	���8%:    
	�jاز����3 �8س���3 ا	I����Q م���� ا����� ا	?����: ا	���5     
ص 8ة ���� ���ق ج%�3 !%��� ب����ا ��6 اور�����              
  G(��'Nو� I�Q	)8ب���ط ب���	ى اj8م��N	ا w��� 	ا A�����
       5���� 8����ن\�����6 وا����� ����5 8���4ن ا	I����Q وا=

5N ب��	I�Q م�6 ���5 ا	 3�%S	�wN�'           ا	\ 8ة ث� ��  
 . م��Q  و��Q ابTغ رئ�I ا	?�: ب�نG �4 م�ت 

         ��S(	ا Iب�Tم I%و�� G'بTم :�?�8�C رئ�I ا	
       I��Q	: وا��� 	ا :�Zث��ر ذب� ���NQم ب�N%?�ء و�	وا
  :������Z(	رج ا�������ا=ول ا	�����Aى ذب�����& � 8ج?)������ 
و�48Z?)��� ب����ر م��6 ج����ه)� و	Z)?)��� و�8ث?)���    

) "٢٣ : ١٦ (  
 اAن ?#� ا<�#=  #=ة $�#� ان�,#
ء ا�#�ه�ر              و���'

���B ن�1'-� ��C/2 ا�0/�� 
 ) 6$٢٦ : ٩(  
 

  �B�� ت��ی� ا��0Cر وا�-

 ذ���B ی�م ا���
رة ا����� 
 



 

 

 

 ��در ��ا�� ا����� ���دة ا����� ا�	�ه�ة إ��
��ص ������د ا��	� �يــ أ���ن#�، ! �اء 

 �،ــ�ات -�ی,ــــ ا�)ي ی��ن� م�* م�) ��
 �اءــ �5وم إ )�ی�ـــ م( ورأي ا��آ/�ر

 � =;> ا�;:�وفــ �8,#�  �اح#� !زا�
 �ءــــو�CD تA إر  ��،�ب ا�� ? ا�#�ـــــ 8,� أ8<

�� ح �,Dء أن ا���-Fجــــ ا���,#� ��� أن و � اH8 إ�� � �. 
 وFن �	�ا�/* م,�ً� -�#ً� ����K/L آ,#�Hن� �Jم�ی�D، رأي ا�)ه�ب إ�#*

  ��ا�/* ��/���� ح��/* ه��ك، و�� ��م اF-��ء 8,� ا���ر ���? ا�Hزم، م��  �?
�/* �<�OOرة  #�OOة، ح#OO� أ �OOيOOص �#�/OOLی  �OO� �OO>>Q/م COO	ح �OO#,�8 �OOنH�#,ء آ�OO�-أ 

   A�Fي !زا�� ا�	و. ا����د ا��  ��  Rا��<�ي آ,*  ات�� S�K�         ،*ات�,Oوص *O/���� �Oا���� �Oا���
 ی��#�O�� �O أن ��Oأ    ٩اFح�O  ی�Oم  إ�� أرض ا��-C م�OLء   ��ا�� ا����� ���دة ا�����     د  �8و��  

 . ی��رس ن�K-* ا�#�م� آ����/�د ��	� إ��م/* �� آ,#�Hن�
ا��Zی� ���)آ� أن ن#��� ا���� ا�Z,#? اFن�� م��Y أ�	X م�ی�� ���ا ا��O�#Q وت�ا���O� �OW                 و

               [O,8 ن�O�\�-]� �O#Dم�یFة ا�O���م �5ی�رة ��ا�� ا����� ��	� إ��م/* �H�#,Dن� ����^ی�ت ا��/
 .ص�� ��ا�/*

 


	�دة ���� ���� ا

���� ا��ري ا���ي �	آ� ������ 
�� ش��د� ��ا���� ا

    Xی�OKت ا���Oص �#OLا� CO,8ري أن     أ�OKا� YO,Zم Y#Oرئ
 �OO��� �OO���د` ا���OO� �OOا���� �OOم ��ا��OO/� ا��YOO,Z ی	�OOر و ی

            �O:أی �O�8 �Oآ� �#OLازة ا�����Dی�ك ا��a� ری� و��D�Fا
    �OO��D� ري�OOKا� YOO,Zم bOO�ا����OOو^ت ا�;#COO8   �OO ر

           �O#a�	ا� �OL#�Dار ا��	/Oف ا�� ز�858 ا��W8#� ا�/� ت��
�#Lرث�ذآFا��<�ی� و ا �� ��ا���  ا��Y �	#�دت�W ا����,� 

   �������������������������������!���د� ا������������������������������� ش�������������������������������� .ا
ا�L#� ص��ت ا��KیX أن ه)ا ا����Y#O� X م��XO    و ��ل

       XOم�� �O:أی �Oه �Oو أن� SOL��ا��5Oب   مYO,Z ا��OKري 
    SOO>م� *OO� Xی�OOKت ا���OOص �#OOLا� ?;OOKي ی(OOا� ��-�OOا�

ا��KیX أی:� ان ا����ظ 8,]  وأآ�، اFم#C ا���م �,�5ب 
C#� �#�-ظ 8,]ا��ح�ة ا�����  ا��C#�,L وا���Fط ی��] ا�

  . وح�ة ا^م� ا��<�ی�



 

 

 



 

 

 

ا���راء �	�� � ا��
	 و ا��ه�ت 

 �ــ���
ــ��ا�

 

 ا�
� 	��� ��زى

آ	ه� آ���� ��� ر��� ا������ ���	��� �

 

��ب          � �����د �!� 
ت%& ا�%$راء ���ی
 	ری/ و�
 ت%& �!�-(� ــــ�+*&ا�� (�) ا��

  	���� ����� 0����� ا����$3 ا�1�2��� ه�) ����-س ت%�56
 .ن��8 ��	�7 او 

          	���7 (�ان�	 ا�<= ا�%�$راء (�5�&ة *�& ی�;
��ة    ��& آ?���	5) 	���+ ح-�����ق ، ون2��& ی;��%C و*��ا�
ن	دى ��	 ا�%C و�!�	 ا�%C اEخ� وا(��5�	       

 .ا�%C ورH7�	 اEخ�ون 
       	���ه�	 وت�;) ا������ ا��	ث-����� �I آ���
 ����& ا��	ص��C ا�5%	��%� 0��7 ������ اEرث-ذآ���Mا�5

 �����$راء �?����&ة ا�%���$راء : �	������ام ا�%���-ب إآ��وج
   	�������-�� 0����	د 7��5�)Eوا 	��)	;���� R���S6و 
��ی���

 T�E6-آ-س أى وا�&ة اV�?�	� 	��ا�&ا��� وت���. 
����	 ت��WS ا������ ا��	ث-����� �%�	 ��7	      
�-ر      ���� ا����0 خ����7 &����	5) �����$راء ���� ا�%���ی�
�-رة واEه���� ن�$آ�ه	          Mی� �� ا��	X 07 &ی��	5)

�I ا�  ���� وا*���	ل E ا�<1���� ا��?����0 س��S) ت-����ه
 .ا��	ث-���0 ا��-ث) 07 ا���R ا��	ث-����� 

 
   -:���دة ا���راء : او

 �������� ا��	ث-���������	ء ا����������	ل ا�����إن :"  *
��ارة           �[ ا�;>� �Sوس� 
ا�%	دة ن<- ��ی
 ه0 ا(8

 " وا�5&اس� 
 "     �����	ن2) 0���-س ا�?���� 	����	�	ل ا���: " و*

��&ة  ��Sس و�&���	ن ا��5���5Sص و�	���-ع خ��&وا ���%���
 "ا�%$راء 

07 ا�%$راء  : " ا�	�	 �-�� ا��	دس    و*	ل  
     T��T، إذ  أن%��ی
 ی�جI آ� �0ء ا�0 ا����` وی�
  	���&ه-ر ا���� ا��* ����	 اEب ���& اخ�	ره�* T��Sاج ����
   (���	دة �<��& ا�%��& ت����$ا ا�15��&ی�ة    ، و���* ���5�	7
�� ا��0 ام ا���ب ���ی
 ا�%�$راء              ;S��� رة-�و�- �1

 ".. 
�-ت0  ��	 ا��ه��&ی� ت-���	ل ا�5���� : و*��5S&ی�

 Sأن ی�    R�1-ا �� ا��;-س (&دا ی�?� او ی�5 �<�
    ����0 ز��7 
����� ����	 آ��0 اح�زه���<5	*	ت ا���اEس

�	ه�ة  ���Mراء ا�$�����	 ا�%����0 اEرض ا����S) 3 د-����وج
            	��S7 ت	*	5>���� آ�� اEس� ��cS�ا��!�&ة وه0 ا���

 �2� ج��I ا�Sان ت�. 
�-ر    ���	رى دى �-ن;���-ی� ����&ی� ���: و ا�5

           ��ا�$ى ی%�� 07 ا��	ث-������ ص�	حR إآ�2�	ف س
	دة �) 
 �ی

��ام   ��0 اآ�7 ����� ا��	ث-������= ا������eS� &��5�
           	��	دة ��ا�%$راء ��ی
 ح�0 وصS= ا�0 درج� ا�%

 " 

 ا�2���     ��-* 
إن ��� آ�	ن ����ی
     " اذ ��

&ا �S7= ی&رآT ا���ك )" 
 

 �����  : ا� �� ب� د��-:
�-م     ���0 ا����7 ������ ا��	ث-�������� ا������� ت<�;
       &���	م �%��) ����� آ�� ������� دی��� ���� ��	��" ا�?

������S   ا�<���� اEص���Mا�� ������ دن���$راء ���%�	� � "
   T�وا�<� �� دن� 07 ا��;�-م ا��	ث-���0 �%�	3 ان
��$ ا�S<�8 اEو�0 �� ت�-ی��	 07 اح2	ء ا��	 *&         
     ����Mا�� ������ وص�� ����� خ	����	ه�ة ن�5��&ت 6�وج
�	م  ���� �	ن%���	 و�����%��� ذات 6��� g������S وذ���اEص
     ������ اEی�	ن����$3 ا�<5�5����ن ه���	ن ا(���	ص ، وآ��خ

 ����     ا��	ث-���������� دی��� ���� ��	���-م ا�?��0 ا���7
١٨٥٤ Iس	�س ا�-�� 	�	 . 07 ح�ی� ا�

 
 �!��� - : �$#" ا���راء:

�0 أن    ��S) g����-ن ا��	ث-�����I ا��ه-ت��� اج�
           mا 	���ی
 ا�%$راء ه0 ا���أة ا�-ح��&ة ا���n�� 0ه

 	 �nی�� ـ+ن خ5S�ــــــ	ء ا�%	���� �ــــ(0S س	�� ن�
     ����� وص�� ���c0 ��ی�	���� ، و�	����%��	� ����Mا�� �

%� 



 

 

      3$��� ، وه�S%7 ���Mو�1-ن� �� آ� خ ��SصEا
   
��ی��$راء ���	 ا�%���دت ����0 ان;����S ا���H;0 ا���ه
دون س	�� ا�5&ی��� ، وه0 ��?	�� (�5&ة �����        

 .�%�5&ة ا�<� �� دن� 
   
��ی�����[ أن ������R أن ن�ح�����	 ی!����و����
       ، 	���� ا���
 ت����T و����� ������= ه��$راء آ	ن�اا�%

��1 ه�0  وآ	ن= (&ة و�
 ت�� �%-دة وأن ا�%   
 .ص;T �� ص;	ت اm وح&T� 3 ا��!& 

        o���-دة ا�?	�� 	��	: ه�	 وی5-ل *&اس�� ا�
   
��� 
��ی��$راء ���+ن ا�%�� g���	 ا��	ث-������V أخ-ت��ی
�$ا  ��� ، وه��S%;او ا� ��S���� اEص��Mا�� p��ت%��ف *
  T���
 ، Eن�S�����<0 ا�����	ن ا������& اEی������م ��ا��

� �� ا      Sراء أن ت�$%S� أ��� Wآ�    ��* ���M��
�	ن     ���R�S ، وان آ���0 ا�1��S) `�����;g دم ا�����س
            ���Mا�� ��� إن��	ن آ	�%�$راء ��Sأن ی� 	����
   T���T و*�	�����` و�-ت��& ا�����&ون ت!��� ��S��اEص

� ا��ب ا��2 ��$3 ا��Mی�5 ؟Sی� 
 �S7	ذا �
         ���Mا�� ��وأن آ	ن= ا�%$راء 6�	ه�ة �

و,�+*( روح' ب�&    : " ، �S7	ذا ت�1خ وت5-ل     
�- " ( م/.$--' �٤٧  :�١ (   T���	 �<�	ج��-E ان���

 .7%� ��$ا ا���ص 
 

 : ا���راء وا�234ا��ت : راب�� 
    0���g ه��	 ا��	ث-����& اخ-ت���	ت (��ا�e;�ان
         ����` ی��<�	 ا�	�	وات ��� ی�S- ت��وات خ	ص
�	ت   ���	ك X;�ان����7 ، �����	آ� �%�����nور ا���، او ی
�	ت  ��	ك X;�ان��� ، وه���S-ات �%�����و1� �6�2�

  ����$راء ���� ، وا�%��	ت �%����� �+و*�5S%�� =��ی
 ن	�
�-ل    ��$ا ی5��	 ، و���� آ?��ه��-اع ا�?�ث��$3 اEن��� ه��

�-ر   ���	رى دى �-ن;���-ی� ����&ی� ���� ---5 : " ا�5
���---' �#---2	% ا��---�راء ح2	---" ا�+$---2ف �---'    
ا�#�ل ا��2 ا�+-' ,
-�م ب*-� �+�ز	�*-� �.-' م-5          
,:�ء م-5 ا�/�-�ة ا�-�	5 �-' ا��-��% او ,9# *-�              

ح> ا��39س ا�#�*2	"  ". 
 �!��-@ ?>اس-" ا���ب-� ش-�9دة ا      وه�	 ی5-ل   

� ---5 ��.---% م---5 ا�E+---�ب ا�#
--->س أن ش---2ط   : 
           F�-�#�-�> ا��ل ا�-? G-+�ب" ح��234ان ه� ا�ا

�-�  "( أن �% ,+�ب-�ا �E�-#L% آ-��E.*, J-�ن           " 
٣ : ١٣(  

 

  :ا���راء س�>ة ا�#�*2 :خ�م�� 
�	ث-���0 ��-ت0 ا����-ل ا��ه���I�M :  ی5��	 ت��آ�

   ����� 3	����0 ا��!��S) 	����	(& أ��	�����-ل ان ت������ی
 ا����
��ور ا��� و���Mا��  
�;%���	 ان ت��Hای 	���	ة ، ی������>�

  ���� 
����) W���T او ت�;��� 
�S���+ن ت��2�� ����Mا�� ����
     ��%������	 أن ت�����	ة ، ی���������ور ا�<������ و�����Mا��
      	���� ، آ���M0 ا����7 ����� ا���	����0 ا�������MS	ن�	 7�س
�0 اEرض Eن   �S) ة&���� ا��!	ه��0 ا������7 	�S�%���ت�

�0    " سMS	ن�	 ی��& ا�0 ح�o ی��& س�MS	ن        ��Eا 	�ا���

 آ�� ا��-ج�-دی� 7�0           ، و��	 آ	ن    �S%ع ی-�سMS	ن ی�

 	Hای 
 .ا��MS�7 ، ��M	ن ��ی
 ی��& ا���
 وی%��
 0���7 	�����غ ت�	����& ی;��* �����Mن إن ا��-���وی5-�
              	��� 0�M)ة ، إذ أ&�ا(�	د ا���&ة ا�%�$راء ���ی
 ا��!�
        	�� �� ت2	ء وEس��	 ا��$ی� آ�	ن-ا ی���-ن�Sأن ت�

 .أی	م ح�	ت�
 (0S اEرض 
��-دة ا �� 	���	�� ا���-ل *&اس��$ا  وی5��0 ه�7 o���	?�

 ! �	ه0 ح��� ا�%$اب 07 ا��M��؟: ا�1&د ���	�� 
١.    ������X `������� دم ا������ه

��ص ؟ ��S� ف	��-   ! آ��	 ه��7 	��	ن آ	�7�7�xن آ
       ��6	�� آ�	ف 7�X ن	��nوم ا��M�� ؟ إن آ
       ����X `����	رة ا�����0 آ;�7 T��Sآ 	���- ای�	ن��ه

 .ا��<&ودة 
�&ود     .٢���$اب ا��<��� ا�%���Sأن ی� ������ ی����ه

�&ودة ؟  ��� ا��<��X ���2�	 ا��� ! خM	ی��	 ه��7 0
ح��� ا�;&اء إذن؟ و�	 �%�0 آ;	رة ا����`       
   I����ان ج���;e� 0���0 ت�;��&ودة ا����� ا��<��X

 . خM	ی	 ا��	س 07 آ� ز�	ن و��	ن 
��ان ؟      .٣;eا� ��n!ك    ! ه� ی��� ت	��-ن ه���7

خM	ی	 یe;�ه	 دم ا����` ، وخM	ی	 اخ��ى         
      -���	ی� ه�7 ، ����M0 ا�����$اب 7��	 ا�%�یe;�ه
  -���� ه��	�� ، وای��	�7 ا�2�eا� `����R ا����ح�

�-ل ا���	ب *��وإذ �---% 	E---5 �*#---� م---�  : "  ���
  )٤٢ : �٧-  " ( 	�����U س�م *#� ج#���

�$ی�       .٤��	ء ا����� واEن��� ا��س��-ل (��	ذا ن5�و�
 ! أخM	ؤا ه
 ایH	 ؟ 

�$ا  ��� ه��Mاب ا��$��) 0���I ا���$هR ارواح ا�!����� ت�ه
�	ء ؟    ����� واEن���0 ا��س���$3   ! ح�����T ه���� آ+����	 اآ?����

�>S� ��Mا�� 	0 ی�س���ة �%& ا��-ت ــــا�1-رة ا�	 
 .ح�R ا�;�� وا��ه-ت  ا��	ث-���0       
 



 

 

 
ا���  

�������������ن و
	���������������ون ا�	��ج�
ا�و�د 

�ى أن ه�ا       ������ن ب�، ب	�
و
   ������
�����ً� ب���  " #�ا'"�&����ج ل���
    �
()���د ب�� *���&-���ً� ���, ال(�+���* ال)(

���ى أن ه���ا      ���������. وب/ ,��"
ا'"�&���ج ����3�ض و/���� �1����ل   
ارت���8زًا "���6 أس���س أن ا'"�&���ج  

*، ل������ل= 
>�����;  "�����8# ا'س�����	��1 
�ً-� .اس	@ال� ل�8�ن ?ً< ��	1

��������C ب�������@أوا 6�������3 ا�&	-�"��������ت    
 ه(����� –وال-(������EDت وا�D	�ا+�����ت 

1�-ً�–وه(�ك 	�� >ً? �� . ل>
  *������(�������� "������6 آ�وت�آ�����Iت &-

�ً-�1	�� >ً? J�K� .اس	@ال� ل
 ���-& L(�	Mا–وا��E3و . 

�� اOراء "�6 أن :واس	�1ت �
   ب-����� أن ه�����ا ال�����  ب����� أ&����Iاء    
     ;<
1�-* وأ�Mى ��&* ل�ل= 	��
        ���ت�آ�I آ  ا�ه	-����ت "��6 ت�&
    *-�ا�ن�����ر إل���6 ا�&���Iاء ال-����	1
      ،*�&�و"@م ال(�� إل6 ا�&Iاء ال-
  *����&�وب�����ل= ت����8�ن ا�&����Iاء ال-
         ��وآUن�� /�� ��&��دة و
J��K ال

�ً-�1	�� � .وآUن
ووسW آ  ذل�= و��� ب�� ��, +-��س            
           ��واه	-�م ن��6 ال>-��X أن ه��ا ال

�ج إن-��� ه��� ?��  ل���د أ"���ج   ا�"��
1�� ال���  وال���د    	���
و� 
-��8, أن 

 .أ"�ج
  ����Yد   –وال�����������ا ال<
 ه����� أن 
  �ً-�1	��–        ���1�� ال��  وه��ا /	��3 

 �Y	�-8, ب  �, ال-�. 
�ً-�
@ون ?ً< ��	1�
 ..وإذا آ�ن�ا 

 ������MZ  �����? ,�����" [�����Y�ال ���������3
�ً-�
8�ن ��	1 ����ن ب	�
.. 

 � ..وال�Y] ", س�; اس	��1* ال
1�-ً� ل���د     	���� >ً��? ����3�>@ون أن��

��1	��. 
 

�	 ذآ	. أ:����� 
 


�� ا������ دى ��� م� ارض وم

����  ا��� #�"� ی �م ���� ب�� ا�

 
 *(�ره� ت'#& ت��ب�$ ����

 ـ� ا�	�ــ� ب�ــــ�رب -,ی"ـــــی��

 /�0�� ادی�� ���ن #
 �23"� م1
 /ـ�ن م	78یـــ� ��ـــ�ل دم"ــــوب5	

 8"� ی����ا *	'ا��/ وب��ت اه
�ن >�آ'ی/ ـــ: ی�وم و��ــــو#'3

 ا��� ی�رب آ����: ���� دای	� 3=/ 3=�/
 
 
 
 

 ب'ی� ا� 'اء

 ی�>"�� و*8
 ����: اس? ا���دى ت=�$ 
اص'خ ��'ام�: ب�	��5 *,ب #=�$ 


 > �ء د��� م� ت'ی$ # 
8C 
# &�Dت 

 ا�5'ی$�* E8): ت	وا�'ؤ اذآ' اس  

�	D*ن وH5I 
�J $رة دم ا�,ب��"C 
 ن #

 C"�رة دم ا�,ب�$ # &�Dت


 اس? ا�	��$ �* Lوت�� 
�& ب=�ت: ا��81 ا�=�#Dت 
 

 ���� ���� رزق ا� آ�	�ت ����رئ 
�� ����ب ا������ آ ��� م�ر

 

 



 

 

 


��� وا
� ا
	�� ����ى ��
�ر����آ�ن ����ن ��� ا
��� ا
 ���ا()'�& ا
%$�#" �!آ  ا�ر�
�"��$�
�س ةــــــــا
#' ���ن آ�ه� آ$�#" م�رم +* ا
�2اء 
	�س" و
 �$" ت	�م �3
� ا

 

�� �����	
�ي ی���� وأ����ء ا����� أ��	د ا���	�� �ل��  
 

�اه�" !� ا
ا�& % ��*	ئ�)  '�& % إ
�ی�+ 

 أن.�-�س  %ا�&
0�وس� 

ا�&� أن��ن��س 
 �2وز
 

 ا�&� إس56 4	!3 ا�&� دان�	ل ن*-�
 

�ي� ا�&� ��س8 

� را��9��	
ا�&� أرس	ن��س  ا�&� ی��� !�زي ا�&� !�-�
 أس56

 ا�&� ��	ري ا�& % أس56 �	>�نا�&� أ
 س�	در

ا�&� +�ر+��س  ا�&� زآ�ی	 س �ى
 ی�س?



 

 

 
 

د��������� أز�������� ���������ن، ا�����������   
ا"��ی ����� ������رج ب�����ش ، �������    
ه����( )ّ$��� �&$����� ا�%$���ن� ����   
/�ن� ب�0/�رغ، إ�� ا�$�,ج ب��+       

:9�0 ا��67ّ�8   "ا�4ب����/�� وار2 �ب  
ب �$�������� :�ر��������� ��������+ ا�>���������ق 

، و)���������4 ا�8<0=���������� ا�4ب����/����������
�� �و�������ن :�����7�، و)�����4 ن@������ت 

�� ������CB�����D E����F�� G   ا�4����BیA ب 
E��ا�� . 

  ،I>�>ش��������� ���������� إ/����������ا���� ی
و��>�0�� یL�رع ا�$�ت )G أن     
ی�M��B ب����9اد ����I��8 ا���8� )����8،  
ه���������������D PQرة ��O�������Lة ��������+ 
ا�$�ا�=���� اR/����ا����� ا����ن�����   

2&���وز ���4د B��U�ی� آ�رث��� ا�8>���ن���    
 ب��$�� �2اG�D ���ق       �٥٢٠� ان4ون�>��   

     +�� A�%&ل ا��ذ ان8@�ض   ا]ن<�ب��+ ا"ن<� 
+�� وا�AB �+ ن�

 �+ آG � �ن ـــ�رـــــــــــأ:ـــ



 

 

 

)����� )���ات ا���B8��C ا���4و�� ب,������ 
ا��]ی�ت ا�4�B8$ة ��� أ�O�ن>�8�ن ان=��         

 ا�>����0ة ���� ش��=� ی������  ا/���8�دت 
��������� ب�������24ْ� _�������ر�,ر، ون�������اي    
ب�رآ���زاي ���� ا)����E ه�$���4 ا�&����ب�،   
��ن )�4 ا/���8ْ�ا         ��a +�� ��2ن�ن �<��آ

Mب�و)� / �� �=��� . 
 

  C��Lأن ن A��Bد ب�$���  أ���� �ل ������7a[ا
 ���� ��� ب�ی0�ن��� 2<�ی�� ی8$ ���ن          ١١

      �=�U�7ی �ا�$�او_� ��+ ا�<���د ا��8 +�
  ����� �2�����ا]ب����ء ������ ا/���4d8ام ا� ��

 .ا�$�,ل
 

�i7 ان ی�E ا����g<� h(�2 : ب��وت
ی��8ض  ا�lFم ���ن ذ�k ا��4 ا�Qى

�LB�ر ب�Bي و��ي ا/�ا���� و 
��� �4یI �+ ا��)�د /�ى �� 

+���او ثlث�  ی 7� ا/l=8ك ا/
�h ا��8اض �4م ���42 ا�$,ی4 �+ 

 .اح�8��a�ت ا��)�د
���ب I���ن ا�Qي ��2ض  وی�ا�

"/�أ �$���ت ا�<CL ا]/�ا���� 
 ن<L� �� ا��)�د ی$48 ا�� وادي

 .ا�<�ع ا�@�)�
 

  ��$�ا��)��د ��� ا�$�0�ر     �ات ا]/��ا����� ��0B�ت ا���,ی+ و�D=�ری�d2 o,ی+      ا��0�� آ$�� ه�
   G�>�2 ��8ت ا��ح��ا�� ا�@� ���U[�ء ب�ء وا�$�ان�ت ا� =�ب�0Bزال     و� �ا��4ادات ا:��ى ،و��
ا����>��� وا�&>��ر )���0     ا���,ی+ ���8ا��ا ��� ا����D$� ب���وت و� �+ ��C�L( h ا���0ق         

l�a�Bق G�D�2 ا]�4ادات ��$��Ma ا]:�ى �+ ا�Dد او ا �a�d$�����7 بB�. 
 



 

 

 
 

 ����� �ً������� �	
 ����� ه������� ا�����ا
��ده� ���� �	�  �
 ا��� و��ــــ�

، و������  )ا�#'���&ث (ا�#"�ب���ً� أو ����� ی������   
  �	
. ا/�����ن ا����ا��ء ���,وى �*���� �'���ا

9	���� أ����� ����8 �*����1 ا7 و�6ر����� ا�1���23�4    
أ���� و=��> ����� ا/�����ن وس���3:  .. ا�*���


����ت ��ی����ة �*��ی���1 ������4 =���� آ���: ا &'��
 .وا�#'&ث

 وه& أول DE&ط ا����ع �� �� ی��A   ا����
 ب�وح 

  ���	
ی��4�زا ����دة �I�J	��1 ب��Hب��1   ا���� وا
          L�A'د ��� ی�	Dی�ة ی#� اص��N1 6&ی1 و��N

 ب"� 
� I�د�E Oر�ً� 
 ���� ح����1 �����ب أی��ً� ���8 ا����ا
	�  ا������ة

  �	
���4�ز ا�����Sة ����Aر�"� و�"���R ا����ا
 آ�� �"�R ا�TUاء

�ا
	� ب�� ��4�زO ��8 د��&ع     ��2وم ا�  ا����
 و�� ا���&ع ��دة ���W ا���Rد ا�*	&ى

   �	
�� ا��������ا�D#ًا إذا اس�������������	Eأ
إE#�اق آ: ا�*&ا�Z ا���ب12 و���ب� إ��      
  �"�����4� �����'�ا������م �\�"����� ������&ن ح������� 

��_و�	1 ا���&ی1 �&ا�""� ب	^ .. ب��["�ی1
a ُی2"������ وa ُی������2وم ������8 آ������ات ا�������م    

م �"��� ���&ب a �"���أ وZ��"�ُ a... ا��	���Rء
           ���bEل ا���م وا�b�RSت و��� bEی�� ا�

 ..آ'�
&Iت ح�آ#���� و����	و 6�����#���� ����6\ذا �6ب'���� 

� م�ر���وس ��آ��� ا�

���6 ی*���ث ����وز ب[����T���ُ a 1آ�     ... و#6'#���
�'��� آ��: ��DE&ط ا������ع   1���&
�و�#U'��� ا�
وا���2و���1 ا�����ب12 و�#����
� و�*���ث إ�#"�ب��ً�    

وa ی[#"� ا_�� ... ویSW� ا�cJW ب�/�	�ء
 dذ� �'�� �8 ��ی� ا/�#"�ب ��8   �	*�ص... 

I�یL آ��ات ا���م ا��	��Rء ا�#�� ��ه�� ���             
��'"� ح#� �& �� ی#�I�S ا���یe دواء. 

�\ذا آ�ن ا7 ��6 ا��� آ�: ه�OT ا�	�&ش             
أ�dW �� أ�� ... �'���ع �8 ��� بW�ى واح�  

a ی�����2وم ا������ا
	� ا�#����� �������� أ��ا=����ً�   
�#�	]��... 

 �2�������N��ا7 ی��������2وم ا����������#���ی8 و
و�*��L��H� 8 أن أب��&اب ا�*��	� ���8   ... ذوا�"���

 ���"	'����b إ=��D�اب أو L��'6 �	����   ... ���2&ى 
     �ًE&1 وأب[�3"��� رس�����	ی��� ا��[Zی*���ث إ����� ی
      ����"�'S"���� و�	ب1 و���6&ة و���س����ً� _بbوص���
�� �6اس�1 ا���ب�� �N[&دة         �W"� ا�	وأب �"	�ورا

  	� ���	'� L��'Iل آ���� أ���	ا_� ���'S� g����H1 ا�����
ا_������ �����h6 أس���42[� ورا�	[���� وا��#*����ث    
ا/���b ب�س� ا��[	�1 ا�D�2	1 ا�Tى ب�زا��1       
وه������وء أرا�������3 وردودO =������*� وأح�������ج  

 .ا�����Sی8
�a j����2ب����� �[����� أ������[S'� أن ا�*�ب�����ء    
    ��#�� g	*و�#'&ن ب �"�&� �	U� أن <	D#��
�&����ً� �����Wب"ً� �'�	1���l ا�#���� ح&�"���� وk�و�"���� 

Sاع ب�E <	D#�� ���#8 ی�اه�وب��� e. 
وا��[	�S� 1#�دة �'� ذ��T�]� d ب�Tاره�       
ا_و���� ا�#��� رواه��� د����ء ��N"�ا3"� و�"���د      
�6ی�	"� ح#� وص: إ�	[� ا��H� ا�[�=m ا�*'& 

) �����دًا(�������J� b^ ح���	8 ُیn����A  ... ا�����Tاق
   ���	'� ����'U� ���#وا���� ا�Z1 _ه&ا���3 و�	*��=

را�Rً� أن ی*�س� ���4    ... ود�aZ�o'� �#Sق 
�'� ه4&ا�� و��م ��"#���S 

ا�*�ی������1 .. ��/���������ن ی�'������d ا/رادة 
:2Sأن ی#�ك ا��... وا� ��دی�ت ـــــو�Tا a ی

     O�	A� �� ��*#� 
 .�)� أو '&�د... #�"! أو م�ل

 

 إذا
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