
 

 

 ٍصش فى اىنتاب اىَقذس
عاده غْيٌ: بقيٌ  

 
ٍِْصَش َدَعْىُث اْبْي   ِْ  ٚمٌه يىْٛ ؽَت كهعخ ايّبْ اٌّوء ، ِّٙب هٍذ اإلِىبٔيبد اٌّبكيخاعؾيُلل رىْٛ ثَؾ اٌّبكيبد أٚ لً ٚأاٌؾيبح فٝ ِظو لل رىْٛ عٕخ فوكٍٚيخ ثؤ – (15:2ٍتى )ٍِ

  . ٚصمزٗ ثٗٚرٛوٍٗ هٍٝ اهلل
 

:خصىصيت مو ٍناُ عيى األسض  
 ، فّضال اٌمـت اٌشّبٌٝ يقزٍف فٝ ؿجيوزٗ اٌغيٌٛٛؽيخ ٚاٌّغٕبؿيَيخ هٓ اٌمـت اٌغٕٛثٝ ٚاْ رَبٚا فٝ كهعبد اٌؾواهح،ٌىً ِىبْ هٍٝ األهع فظبئظخ اٌّّييح ٌٗ هٓ غيوٖ ِٓ األِىٕخ

 ٚصمبفبد ِّييح ا هٍٝ وٛوت األهع أفىبهاٌّقزٍفخ اٌغغوافيخ ِٚٛالن األِىٕٗ ٚاٌزؼبهيٌٚلل أٔزظ إٌّبؿ . ٍيجيويب رقزٍف هٓ أكغبي أفويميبونٌه ٚ، وّب أْ اٌشوق األٍٚؾ يقزٍف هٓ وٕلا

 "ٔٛػ"ٚاٍزمود ٍفيٕخ  –" اٌوواق" شّبي –" ثغٕخ هلْ" فآكَ أٚكهٗ اهلل فيّب يووف ،اهلل لل افزبه اٌشوق األٍٚؾ ٌجوش فالطٗ اٌٝ اٌوبٌُ وٍٗٚ. وً ِىبْ هٍٝ ؽلحٌشوٛة اٌزٝ رمـٓ ي
فٝ لٍت اٌشوق " ثيذ ٌؾُ" ٌٚل فٝ "اٌَّيؼ"ٚ، "اٌجظوح"ثبٌموة ِٓ " أٚه اٌىٍلأييٓ" فٝ ثٍلح وبٔذ رَّٝ "اٌوواق" ٌٚل ّٚٔب ٚروهوم فٝ "اثوا٘يُ" ٚ،"أهاهاد" هٍٝ عجً "روويب"فٝ 

اٌنٜ هيَ هٍٝ لزً األؿفبي ِٓ كْٚ ٍٕزيٓ ٌٍؾفبف هٍٝ ٍِىٗ وّب أٔجؤٖ ِٕغّيٗ اٌنيٓ يوٍّْٛ ثبألهٚاؽيخ  –" ٘يوٚكً" ِٓ ؿغيبْ "ِويُ"ٚوبٔذ ِظو ٍِغؤ ٌٗ ٚألِٗ اٌمليَخ ، األٍٚؾ
ٌْ ،اٌّؾوِخ ََْجُسىا ِبِه ُِ َواَل َتْطُيُبىا اىَتَىابَع، َفَتَت ٌْ. اَل َتْيَتِفُتىا ِإَىى اْىَجا َّا اىَشُب ِإىُهُن ِٓ ٘ئالء – مٌه ألْ ُِٕٙ –  (21-19:5 طيتغال)؛  (12-10:18 ّيتتث) ٚونٌه  ؛(31:19 وييِال) .َأ
.ٚ هٚؽيخأ  ّٚٔٝ ٚأوًّ هٍبٌزٗ هغُ أٜ ِويمبد ثشويخ"اٌَّيؼ"فمل روبكُ – ٚوبْ مٌه ثال فبئلح – ِٓ ٍيييؼ ٍِىٗ ٚهوشٗ – األؿفبي   

 
 ٌٍٍّٚزٌّ ٌألِبْ، ،اٌٙبهة ِٓ اٌـغيبْ أيب وبْ ٚأٌّغزوة ا" ٌٍّئِٓ "ٍِغؤ–   ٚاٌٝ اٌٛلذ اٌؾبػو"ثوا٘يُا"ِٕن  –هٍٝ ِلاه اٌوظٛه فٙٝ  ،اْ ِظو ٌٙب فظبئض ِّييح ٚفويلح ثوغ اٌشٝء

 ٔزيغخ ىيبكح هلك ٍىبٔٙب ٚاٌفمو ٚاٌوٛى اٌنٜ ٘ٝفيٙب اٌؾبٌيخ ٌىٓ اٌظوٛثخ اٌجبكيخ فٝ اٌؾيبح ،  اْ اٌؾيبح فٝ ِظو ثَيـخ ٌٍغبيخ ٚغيو ِوملح ٚاْ ثلد ونٌه.ٌالعٝء اٌيٙب الزظبكيب ثَجت اٌفموٚ
 . يّبهٍْٛ أهّبي اٌزغبهح فٝ اٌشٛاهم وبٌجبهخ اٌغبئٍيٓ ٚيَىْٕٛ اٌَّبوٓ اٌوشٛائيخ اٌوفيظخ اٌغيو ِمٕٕخإالءٖٚ، أطجؼ ِالىِب ٌَىبٔٙب ٚاٌّغزوثيٓ اٌىضيويٓ اٌّزٛاعليٓ ثٙب ثال أٚهاق البِخ

هيش ٚيٕغؼ فٝ اي– ِٓ كْٚ كفً صبثذ أٚ ِورت – ثجوغ اٌوًّ ِؾزبط ٚفميو يزّىٓ ِٓ اٌؾيبح ٚاإلٍزّواه فٝ ِظو ِئِٓ ٚوً ،  اٌؾيبح فٝ ِظو هفيظخ ٌٍغبيخ ثبٌّمبهٔخ ثبألٍوبه اٌوبٌّيخٌىٓ

ٚاإلٍزّواه ِٓ كْٚ أْ يٍزفذ اٌيٗ أؽل ِٓ اٌّظوييٓ أٚ يويك هيش ييٌغويت اٌفوطخ ٘نا ا ٚ٘ئالء اآلفويٓ ثلٚهُ٘ يزغبٍ٘ٛٔٗ ِّب يزيؼ ي، ٚيٕلِظ ثٌَٙٛٗ ِن ٍىبٔٙب،فٝ عٕجبرٙب ٚؽٛاهيٙب ٚأملزٙب
 ِٚب ىاٌذ رؾلس فيٙب "أهع اٌوغبئت" أٙب "ٍِٛٝ"ىاي يمبي هٓ ِظو ِٕن  ِبٚ– فٕوٜ فيٙب اٌّوغياد ٚاٌوغبئت ِب رياي رؾلس اٌٝ ٚلزٕب اٌّوبطو ،  اْ اٌؾيبح فٝ ِظو رىَت ايّبٔب فـويب.ّٖٔٛ

  ٚوّب ِبد اٌَّه فٝ إٌيً، اٌّبء اٌٝ كَ فيٙب يزؾٛي ِبء إٌيً اٌٝ هىبهح ٚاٍٛكاكا فٝ ثوغ أؽيبئٙب ِٓ كْٚ ٍجت ِفَٙٛ اٌٝ اٌٛلذ اٌؾبػو"ٍِٛٝ"ٚوّب ؽٛي –  ٚثىضوح  اٌّوغيادرٍه
ٜ ِظو، ٚونٌه يّو اٌغواك هً،  ثىضوح ثَجت ِوع اٌؾّٝؽبٌيب ثٗ يّيزٗ اهلل فٝ ثوغ إٌّبؿك "ٍِٛٝ" أيبَ

ٚرّٛد ، وً ثؼوخ ٍٕييٓأٚ عيئٝ فٝ وَٛف وٍٝ هٍيٙب  ٚرلٍُ اٌشٌّ ٚيزٛاعل ثٙب اٌجوٛع ٚاٌنثبة فيٙب،

.ِٛاشيٙب أؽيبٔب  
 

:ٍباسك شعبى ٍصش  
 اْ اٌَّيؼ ٌٗ اٌّغل ٚأِٗ اٌَيلح ،أِب هٓ اٌجووخ اٌزٝ رٕبٌٙب ِظو فٙٝ غيو ِؾلٚكح ثبٌّوٕٝ اٌؾوفٝ ٌٍىٍّخ

ٍِْصُش،  ، اٌّئِٓٚلل أهٍٓ اهلل أٔٗ لل ثبهن ِظو ٚشوجٙب .اٌونهاء لل ثبهوب أهػٙب اٌٝ أثول ؽل ... ٍَُباَسٌك َشْعِبي 
ٔغل إٌقيً فٝ اٌٛاؽبد يٕزظ رٍمبئيب اٌىضيو ِٓ صّبه ، اْ اٌـوبَ يٕزظ ِٓ رٍمبء ٔفَٗ فٝ ِظو. (25:19اشعيا )

اٌيب ى ٚوٍيّٙب ،اٌوغٛح ٘ٝ اٌجٍؼ اٌٍيٓ اٌّغفف عيئيب ٚاٌزّو ٘ٝ اٌجٍؼ اٌّغفف وٍيب– اٌجٍؼ ٚاٌوغٛح أٚ اٌزّو 

ٜ اآلْ ِٕن هٙل يٚرؤرٝ ؿيٛه اٌَّبْ اٌيٙب فٝ شجخ عييوح ٍيٕبء ا–  اٌميّخ اٌغنائيخ وبٌجٍؼ فٝ أطٍٗ
ِزٛافو ِٓ  –يمله ثضّٓ  اٌنٜ ال – اْ اٌّبء اٌونة .اٌيٙبهٍٝ يلٖ  ٚاٌقوٚط اٌىجيو اٌنٜ ؽلس ٌٍيٙٛك "ٍِٛٝ"

ثبه آلٚرزفغو ا. فٙٛ يؤرٝ ثبَٔيبة وضيف ِن رلفك ِيبح إٌيً ثـٛي ِظو ،كْٚ عٙل ٚال ِظبكه ِؾٍيخ ٌٗ فٝ ِظو
ِٓ اٌظؾواء اٌغوثيخ ِٓ ِقيْٚ ػقُ ِٓ اٌّيبح اٌونثخ اٌزٝ وٛٔٙب إٌيً هجو آالف إٌَيٓ ٚرٕزلو اٌزّٕيخ 

فٝ أهع  –فٝ ِٕزٙٝ ِغوا٘ب –  أفويميب ٚرظت عّيوٙبٍٚؾ اْ وً ِٕبثن إٌيً آريخ ِٓ . إٌّبٍجخ إلٍزغالٌٙب

رٍه اٌجيئخ اٌغٕيخ أربؽذ اٌفوطخ وبٍِخ .  اٌقظٛثخ ٚماد ِٕبؿ ِوزليشليلحكٌزب  –فٝ ٔٙبيخ َِبهٖ  –ِظو ِىٛٔخ 
ٍّٚؼ ىهاهخ . ٌٍّظوييٓ ثبلبِخ ىهاهبد ٚاٍوخ ِٚغزّن ىهاهٝ َِزمو غٕٝ أٔزظ اٌّبي ٚاٌجشو ثٛفوح هغيجخ

ٍّؾب ثؤْ يَزويؼ اٌوبًِ اٌيهاهٝ  –ٚونٌه ٚهٜ اٌؾيبع إٌبرظ هٓ ٚفوح اٌّبء  –اٌّؾبطيً فٝ كٚهاد ىهاهيخ 
ٌٍزفىو فٝ اٌقٍك ٚؿجيوخ اهلل  –هجو األعيبي ٚاٌوظٛه –  ِّب أربػ ٌٗ اٌفوطخ، ٔؾٛ ٔظف اٌوبَ ِٓ كْٚ هًّ

هٍٝ ؿٛي ِغوٜ إٌٙو فٝ –   فمبِذ اٌضمبفخ اٌّظويخ اٌمليّخ اٌّووٚفخ ثبٌؾؼبهح اٌفوهٛٔيخ،ٚاٌؾيبح األفوٜ

  . ٌمل ٌجذ أهع ِظو ٔلاء اٌوة ثبٌجووخ اٌالِؾلٚكح فٝ اٌوـبء ألثٕبإٖ.رٍه اٌؾؼبهح اٌزٝ ِب رياي رجٙو اٌوبٌُ اٌٝ يِٕٛب ٘نا ثوجمويزٙب ٚرفوك٘ب– ِظو 
2004 هبكي غٕيُ  ا ِظود ثّؾبفلخ وفو اٌشيـ ثلي"كٍٛق"ٔٙو إٌيً هٕل : اٌّمبثٍخاٌظٛهح  ©  

 
:يَاُ ٍصشإ  

مٌه فٝ " أفٕبرْٛ" فٝ هظو اٌٍّه اٌفوهٛٔٝ – اإلٌٗ آرْٛ – ٚهوف اٌّظويْٛ اٌملِبء اٌزٛؽيل ٚهجبكح اهلل اٌٛاؽل
اٌمبكه هٍٝ   اٌّوجٛك اٌؾميمٝوبْ فٝ مٌه اشبهح اٌٝ اهلل يٖٙٛ اٌملًٚلل  ٚ.فيٗ ثّظو" يٍٛف"اٌٛلذ اٌنٜ وبْ 

اْ .  اٌنٜ ٍيجشو ثٗ األٔجيبء ٚاٌوًٍ فيّب ثول فٝ رٍه إٌّـمخ اٌّملٍخ ِٓ اٌوبٌُ، اٌؾٝ اٌٝ األثلوً شٝء

 ٚأرٝ اٌيٙٛك اٌٝ أهع ِظو هٕل ، ٘نٖ إٌّـمخفٝ كٙود اْ اٌيٙٛكيخ .اٌَّيؾيخاٌشوق األٍٚؾ ثوِزٗ ٘ٛ ِٙل 
اهلل ثٗ ٌيقوط فٝ ِظو  "ٍِٛٝ" ٌٚل ٚ،"يٍٛف" ٍٕخ أيبَ 430 ٚألبِٛا ثٙب "وٕوبْ"ؽلٚس اٌفمو اٌّللن فٝ أهع 

أٚ " يومٛة"ٚ" ثوا٘يُا"ٌيٙب اٚ٘جؾ  .اٌزٝ ٍبثُٙ فيٙب اٌّظوييٓ ٚاٍزوجلُٚ٘ فيٙب٘ب ِٓ أهعاٌيٙٛكٜ اٌشوت 
 اٌّقٍض "اٌَّيؼ"ٚهٕلِب عبء اٌيٙب . ٚثٕيٗ األٍجبؽ اإلؽلٜ هشو اآلفويٓ ٍِزَّيٓ فيو٘ب" يٍٛف"أثٛ " ٍوائيًا"

  وّب ثٕفَٗ"ثؤٍيٛؽ" "ثليو اٌّؾوق" "وٕيَخ اٌونهاء ِويُ"ٚكشٓ ثٙب صالصخ ٍٕٛاد ٍٚزخ أشٙو ألبَ ِن أِٗ ٘بهثب 

ٍِْصَش،  . ٍٕخ700ة  "اٌَّيؼ" إٌجٝ لجً "اشويب"رٕجؤ  ٍَْزَبٌح ِىيَشِب ِفي َوَسِط َأْسِض   ُُ ًِ َيُنى ِفي رِىَل اْىَيْى
ََِها َْْذ ُتْخ َُىٌد ِىيَشِب ِع ٍِْصَش 20. َوَع ُْىِد ِفي َأْسِض  ًٍَت َوَشَهاَدًة ِىَشِب اْىُج ُُ َعاَل  فىبٔذ ،(20-19:19إشعيا )َفَيُنى

اٌىبًِ اٌؾبي ٖ ثوِجبهوخ اهلل ٌٙب ٚشب٘لح هٍٝ هٍٝ أهع ِظو رٍه اٌىٕيَخ ٚ٘نا اٌّنثؼ هجو اٌيِبْ أهغٛثخ ِبكيخ 
. ٍزقلاَ ِظوا ة ٌزؾويو اٌغٌٕ اٌجشوٜاٌوغيجخٚفـزٗ ٚفيٙب  اٌظجٝ "اٌَّيؼ"فٝ شقض   

 

 "هفؼ"يجلأ ِٓ  ٘نا اٌَّبه –" يٍٛف إٌغبه"ٚاٌمليٌ " ِويُ"اٌـفً ٚ" يَٛم "–فٝ ِظو َِبه ٌٍوبئٍخ اٌّملٍخ 
،  ثّؾبفلخ اٌجؾيوح ؽبٌيب"فٛاكٜ إٌـوْٚ" فبٌلٌزب "ثٛه ٍويلف" "ثبٌوويش"فٝ ألظٝ اٌشّبي اٌشولٝ ٌٙب ِوٚها 

 ثٙبِبوٓ لل رملٍذ ثّوٚه اٌوبئٍخ اٌّملٍخ أوٍٙب .  فٝ طويل ِظو"ٍيٛؽأ" اٌٝ "ثبٌمب٘وح" "اٌّوبكٜ"اٌٝ 
ِضً هغيجخ كٙٛهاد اٌَيلح اٌونهاء فٝ ثوغ ، ٚرجبهوذ ثشلح ٚأطجؾذ ًِء اٌَّن ٚاٌجظو ٚاٌوغبئت اٌٝ اآلْ

كٙود اٌَيلح –   ِظو اٌٝ اٌٛلذ اٌؾبٌٝ ٚاٌنٜ يشب٘لٖ ٚيشٙل ثٗ ثوغ اٌشٙٛك اٌويبْفٝاألِبوٓ اٌزٝ ِود ثٙب 

اد ِٓ اٌموْ اٌّبػٝ ٚلل ٞ هلح ِواد ٌولح أيبَ فٝ اٌَزيٓ"ثبٌمب٘وح" "وٕيَخ اٌييزْٛ"اٌونهاء هٍٝ لجخ 
– عٛ٘و اٌليبٔخ اٌيٙٛكيخ –  اٌٛطبيب اٌوشو "ٍِٛٝ"ٚرٍَُ –  ٍغٍذ رٍه اٌلٙٛهاد فٝ ٚصبئك ؽىِٛيخ هٍّيخ

– رٕـك ثبٍّٝ ثبٌجبؿً  ال– طٛهح  روًّ ٌٕفَه رّضبي ٚال ال– رشون ثٝ شيئب  ال) :هٍٝ عجً ٍيٕبء ثّظو
رشٙل ثبٌيٚه  ال– رَوق  ال– ريْ  ال– رمزً  ال– أووَ أثبن ٚأِه  – "اصجذ ٌٍواؽخ ثال هًّ فيٗ: أٜ"أؽفق اٌَجذ 

ٚيلٙو هيش – اٌٍَٜٛ –  ِٚبىاي يؤرٝ ؿٛاي اٌوبَ اٌَّبْ ،(21-1: 1اىخشوج ) ،(رشزٙٝ شٝء ٌغيون ال– 
.، ِٚب ىاي اٌّئِْٕٛ يزيايلْٚ فٝ ِظوفٝ ٍيٕبء اٌٝ اآلْ– آٌّ – اٌغواة   
 ثّؾبفلخ اٌجؾيوح اٌنٜ يمن هٍٝ َِبه اٌوبئٍخ اٌّملٍخ "ثٛاكٜ إٌـوْٚ" "ثيشٜٛ"كيو األٔجب : هبٌيباٌظٛهح 

 ثّظو
07.06.2005 هبكي غٕيُ  © 

 
وّب  ٚفيٙب لل وجيو ِٓ اإلرىبي هٍٝ اهلل ٚاٌزٍَيُ اٌزبَ إلهاكرٗ ،اْ اٌؾيبح فٝ ِظو ٍَِيخ ٚثٙب أٌفخ ٚفىب٘خ

ٍَِتِه ِرَساًعا َواِحَذًة؟، "اٌَّيؼ"أٚطبٔب  ُْ َيِزيَذ َعَيى َقا ٌَ َيْقِذُس َأ ٌْ ِإَرا اْهَت ُْْن ٍِ  ِْ ٚال رَزـين . (27:6ٍتى ) ٍَ

هٍٝ – ال اٌجشو –  اْ ِظو فٝ يل اٌوة . فٝ ِظو فبٌّزغيواد وضيوح علا ٚيَزؾيً اٌزٕجئ ثٙبثللخ رميُ فـخ ْأ
 رملً ثّوٚه األٔجيبء اٌنٜ ٚ٘نٖ ؿجيوخ اٌّىبْ ،ٚوً اٌّظوييٓ ِزليٕيٓ ٚيووفْٛ اهلل فٝ أهّك أهّبلُٙ، اٌلٚاَ

.  ِٕٚؾٗ ٘ئالء اٌّىبٔخ اٌميّخ ٌٍغبيخ ٚاٌملاٍخ ٚاٌملهح اٌفـويخ هٍٝ اٌزليٓ ِٚووفخ اهلل،ٚاٌوًٍ اٌولبَ فيٗ
 اٌلب٘و كٌٍذ ٌٍّظوييٓ ثمٛح هٍٝ ٚعٛكٖ– ِٚب يياي – ٚألبَ اهلل هٍٝ ِلاه اٌزبهيـ ِوغياد ٚهغبئت ثّظو 

.ٚاٌّقفٝ  



 

 

هيف ِظو اٌجَيؾ اٌّزٛاػن اٌغٕٝ اٌمبئُ اٌٝ ِٕزٙٝ اٌيِبْ ثمٛح رٛاػوٗ ٚهفمٗ ثبٌؾيبح: اٌّمبثٍخاٌظٛهح    
09.01.2013 هبكي غٕيُ  ©  

 
:ٍصش اىحاىيت وّبىءاث اىنتاب  

 ٍىبٔٙب ٌّب وبٔذ رزّزن أهلاكثٙب ثشلح ٔزيغخ ٌٍييبكح اٌّفوؿخ فٝ ٚاٌَيبٍيخ ٚاإلعزّبهيخ فمل رؤىِذ األٚػبم اإللزظبكيخ ،  ثزٛرو الزظبكٜ ٍٚيبٍٝ ٚاعزّبهٝ ؽبك2011ِٕن هبَ رّو ِظو 
 اٌّوبطو ٚونٌه إلِزلاك يل اٌوة هٍيٙب فٝ ٚلزٕب ، اٌلفيٕخ ٚاٌلب٘وحاٌليٕيخؽلٚكح ِٓ لجً األُِ األفوٜ فٝ ِظو ٚصوٚرٙب َ غيوم َٚثَجت ِـب، ثٗ ِٓ ٚفوح فٝ اٌـوبَ ٚاٌَّىٓ فيّب ٍجك

ٌىٓ رٍه اٌّؾٓ –  وّب ٘ٝ وً األِىٕخ األفوٜ اٌزٝ فٝ ثمبم اٌىٛوت – ِٚظو ال رقٍٛ ِٓ ا٘زّبَ اٌوة . البِزٗ ٌٍزٛ فٝ اٌوبٌُ لبؿجخاٌنٜ ييِن األٌفٝ ٖإلهبكح روريت أِٛه٘ب ِّب يزفك ِن ٍِه

فٝ رٍه اآلٚٔخ اٌؾبٍّخ ِٓ ربهيـ اٌزـٛه  –ِٓ اٌَّبء اٌوٚؽيخ اٌغجو ِٕلٛهح  اٌيٙب اآلرٝ–  ٚعيءا ِٓ اٌٍّىٛد اإلٌٙٝ األهػٝ– ِٚظو ٍزجمٝ اٌٝ األثل ِىبٔب ِملٍب ، ِٓ اٌّئول ٘ٝ هبثوح
 ثٙبٚأٚلفٛا هًّ اٌٛصٕيخ اٌزٝ وبٔذ فٝ اٌمليُ ٍِٙٛفيٓ العئيٓ ٚوضيو ِٓ اٌمليَيٓ  األٔجيبء ٚاٌوًٍ ا أرٝ اٌيٗ وّب– ٌٍّئِٕيٓ –  ؽيٛيب كيٕيبِىبٔب ِٚياها – ٍٚزلً ِظو. اٌوٚؽٝ ٌٍجشوثخ

. فبٌك ٘نا اٌٛعٛك ٚاٌّزؾىُ فيٗاٌنٜ يظيو ِب يشبء أْ يظيو ٚأولٚا هٍٝ ِب اوزشفٗ اٌىٕٙخ اٌّظوييٓ اٌملِبء ِٓ ٚعٛك اٌوة ٚاإلٌخ اٌٛاؽل  – "يٍٛف"وّب هًّ  – هٕلِب وبٔذ فوهٛٔيخ  
 

 يؾٍّٗ وً ِظوٜ ِزليٓ هِيا ٌمجٌٛٗ فٝ اٌؾيبح األثليخ اٌّزٛلوخ ٔزيغخ ٌظالؽخ فٝ "ِفزبط اٌؾيبح"وبْ فمل  ،اْ اٌؾؼبهح اٌّظويخ اٌمليّخ لل رٕجؤد ثبٌَّيؼ اٌّقٍض اآلرٝ فٝ ِٕزٙٝ اٌيِبْ
أهّبٌٗ  لٍجٗ ٚ ٌيمبثً هثٗ اإلٌٗ اٌٛاؽل اٌنٜ ييْ،ٚال يوًّ فَبكا فٝ األهع –ٌىٝ ال يغف أٚ يّزٕن –  اٌّظوٜ األطيً ال يٍٛس ِبء إٌٙو. ٌيٙباٚاٌَّبػ ٌٗ ثبٌٌٛٛط إٌّزظو هٍٝ ٘نا اٌوبٌُ اٌلٔيب 

ٌقـخ "اشبهاد اٌّفب٘يُ اٌليٕيخ وبٔذ  ٚوً رٍه  ٌيؾجٝ اٌٝ األثل،اٌٝ اٌؾيبح اٌلٔيٛيخ–  فٝ لجو فوهٛٔٝ –ٚيّٕؾٗ اٌؾيبح األثليخ فٝ ٍِىبرٗ اٌوٚؽيخ ٚيويلٖ فٝ اٌغَل اٌّؾٕؾ اٌّؾفٛف ثوٕبيخ 

. ثَزخ آالف هبَ"اٌَّيؼ" ٚلل اوزشفٙب اٌّظويْٛ ٍٚغٍٛ٘ب فٝ ثوكيبرُٙ ِٓ لجً ، ٌٗ اٌّغل"يَٛم"اٌزٝ أرّٙب " اهلل ٌٍقالص  
 

 
 

 
(49)هبكي غٕيُ   

 1999هؼٛ ارؾبك وزبة ِظو ِٕن –  وبرت
http://egwriters.com/ar/?pg=user_res&use_ID=397 

54559: هلُ ًٍََِ–  ٌلٜ طٛد اٌىواىح ثبإلٔغيً "ثبٌّواٍٍخ"ؿبٌت   
www.vopg.org 

.كهعزٝ اٌجىبٌٛهيًٛ ٚاٌّبعَزيو فٝ اٌلهاٍبد اإلٔغيٍيخي 2013 ِٕن كيَّجو  ثؤِويىب ثىٍيخ اإلٔغيً اٌلٌٚيخ"أْٚ اليٓ"ؿبٌت   

www.icotb.org 
 2011هبَ ثؤِويىب كثٍَٛ اٌلهاٍبد اإلٔغيٍيخ ِٓ ِلهٍخ اإلٔغيً اٌلٌٚيخ 

www.worldbibleschool.org 
:شٙبكح اٌزقوط  

http://www.4shared.com/photo/LH-I62rI/Adel_Ghonim_-_Certificate_of_G.html 

 1990عبِوخ اٌمب٘وح – ي الَُ اكهاح أهُ– ثىبٌٛهيًٛ رغبهح 
 

 0020453315687: رٍيفْٛ
 00201112047123: ِٛثيً

www.adelghonim.jimdo.com 
www.facebook.com/AdelGhonimMinistry 
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