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 مزباج 

 استمزث اىمجيت بزئاست اىتحزيز ىيبابا شىىدي ىمذة مبيزة بهذا اىغالف

مان قذاست اىبابا مه أمبز اىمهاجميه ىينىيست واآلن ال يحتمو أٌ معارضت 

 أو وقذ

 ربىا يزحمىا
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Subject: [Zeitun-eg.org] اوتخاب اىبابا عىذ جماعت مذارس األحذ 

  :[1]اٍتبتب اٍتػريرً

 ـ 1950 ]ؿرع ٍرؤيج سِبؿج ِدارس األضد 
1954 ]  

 ىداشج اٍتبتب ضْٗدث يشأل  }

 {ٗاألشخبذ ْؼير سيد يسية 
فٓ اشخؾراط شريؼ هيجوج يدارس األحد اهيؾترث ؽً رأْ جيبؽج يدارس األحد اهخٓ ظيح 

كبدث حرنج اهخٌّير فٓ اهخيشيٌيبح يً اهلرً اهؾشريً ، ّخرر يٌِى كداشج اهتبتب شٌّدث 
ّغبهتيج األشبكفج ّجدٌب اجبتبح ّاظحج ؽوٓ نل اهخشبؤالح اهخٓ خخردد اهيّى حّل خؾديل 

 .الئحج اٌخخبة اهتبتب 
نٌح كد اٌخّيح أً اكختس يٌِب فلراح ّأزيِّوِب تخؾويق يٌبشة ، هنٌٌٓ ّجدخِب ال خحخبر إهٓ 

 .خؾويق ، أّ حخٓ خّظيح ، فٌلوخِب نيب ُٓ 
ّكد اشخرؽٓ اٌختبٌُب فٓ نل حديد هلداشج اهتبتب فٓ ُذا اهشأً أٌَ ينرر اهشؤال ؽً يبذا 

يريد اهؾويبٌييً ؟ ُّل هديِى خضّرًا يحددًا هوخؾديل ، ّأٌَ ال يرفط اهخؾديل هنٌَ يعوة ناليًب 

http://us.f631.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=33259&y5beta=yes#_ftn1
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فِّ فٓ " ٌغير جيد " يحددًا ، هذهم رأيح أً اشخؾيد يب نختَ كداشخَ حيً نبً ؽويبٌيًب تئشى 
 .غبهتيخَ ؽيً يب ٌلّهَ اهيّى 

 ٌِبل زاخر ِٗشٙ 

  
        نبً اهشؾبر اهيشخير ؽوٓ ضفحبح اهيجوج فٓ حلتج اهخيشيٌيبح خحح رئبشج األشخبذ 

 :ُّ  (كداشج اهتبتب شٌّدث اهذبهد فييب تؾد  )ٌغير جيد 
  

    اٍراؿٙ اٍظبٍص ٕٗ اٍٖدم 

 اٌٍَيج اإلٌَيريٌيج ٕٙ اٍٗشيَج 

 هـذه مطــالبنا ىف اإلصـالح

ٌغير : ـ يدير اهخحرير اهيشئّل  (يلبل  ) 50يٌّيّ : يجوج يدارس األحد ـ 
 جيد

 (وىيم اىخىىً . د . أ  )مه مقاه بعىىان اىبطزيزك اىذي وزجىي 

ٍيد ظبرح اٍتخٍٗيج إلذًا ضرػًب ٍألشيهيج ٗاٍتػريرٌيج ، ٍذًٍ ىد يْخخة اٍرإة ـ شبٌّ األديرث ـ ٍتخٍٗيخٔ 
ِٗؤٕالخٔ إذا ٌبّ ِشخٗنيًب ٍسِيؾ ضرٗػ ٕذٓ اٍِرختج األشيهيج ، ٗإْب ٍْيدر اٍِزايب اٍهريدث ٗاٍْـُ اٍشبِيج اٍخٙ 

نيد اْخختح . يشخهيدٕب اٍرإة اٍضيييٙ ِّ ٗسٗدٓ نٙ اٍدير ، ٌٍّٗ ِؾ ذًٍ ٍيشح اٍرٕتْج ضرػًب ٍألشيهيج 
هلد شجل اهخبريخ اهنٌشٓ أشيبء اٌٍْيشج تػبرٌخٖب ٗاشبىهخٖب ِّ اٍتخٍٗييّ رٕتبًْب ٗكير رٕتبّ ، تل 

أرتؾج ّذيبٌيً تعريرنًب فظاًل ؽً ؽدد ال حضر هَ يً اشبكفج ّيعبرٌج نبٌّا جييؾًب 
، ٍُٗ ييؾ ٕذا اإلخخيبر ؿَٙ اِذبل ٕؤالء ىتل ؿٖد اٍرٕتْج نيػ تل إتبّ إزدٕبرٕب ، نَُ خْخخة ؽويبٌييً 

اٌٍْيشج اٍيديشيّ اْػْٗيٗس أٗ تٗال أٗ ٌِبريٗس أٗ تبخِٗيٗس أٗ ضْٗدث ٍَتػريرٌيج تل نغَح ؿَيُٖ 
 .كيرُٕ ِّ كير شٌبّ األديرث 

ٕذا ٗىد ْظح ىٗاْيّ اٍرشل ٗاٌٍْيشج ؿَٙ ضرٗػ ٌذيرث أخر٘ ، ٌتَٗف شّ اٍخِشيّ ، ٕٗٗ ضرػ إّ ٗغؾ 
ّأً خنًّ اهرشبيج ترظب اهشؾة جييؾَ ، ٍألشبىهج ؿًِِٗب نيْتلٙ ِراؿبخٔ نٙ رئيس األشبىهج تْٗؽ خبط ، 

 .ّتدًّ خدخل اهشوعج اهيدٌيج ، ّدًّ اإلشخؾبٌج تبهرشّث ٌّحُّب يً ّشبئل األشرار 
: ـ رئيس اهخحرير اهيشئّل  (اإلفخخبحيج  ) 53فتراير : ـ يجوج يدارس األحد 

 ٌغير جيد

 :خضح ؿْٗاّ اٍخػٗاح اٍـَِيج نٙ اإلظالش 



ٍيد خال اٌٍرشٙ ٕذٓ ْـِٔ ٌتيرٓ أّ خـػٙ ٍْب نرظٔ ْخخبر نيٖب راؿيْب تضيد يٌّٗ ضخظب يخسْة األخػبء 
ييٗل اٌٍخبة اٍِيدس ٗاٍيٗاْيّ . ِبذا ْهـل إذا ؟ ْسَس ْٗهٌر ِشخـرغيّ أِبِْب ضرٗػ األشيم . اٍيدئِ 

... تبرًا ... .ظبٍضًب ٍَخـَيُ ... ضَيًِب ... ِضخضًِب ... ؿبىال ... اٌٍْشئ إّ األشيم يسة أّ يٌّٗ تال ٍُٗ 
ٗال , ٍيس ِضتًب ٍَدْيب ... سيد اٍخدتير ...  ٍٔ ضٖبدٓ ضشْٔ ِّ اٍذيّ ُٕ ِّ خبرر  ...  ػبٕرًا ِّ ٌل ضر 

 .اٍخ ... ِضتًب ٍَرئبشٔ 
ال ْخشبٕل نٙ ظهٔ . ْشخـرع أشِبء اٍِرضضيّ ٗاضدًا ٗاضًد ْٗر٘ ِّ اٍذ٘ خْػتو ؿَئ ٕذٓ األٗظبم

ىد يٌّٗ . نَْضخرس ْٗخأْٙ ْٗدىو , إْْب ال ْرشُ أشيهب أٗ تػريرٌب ٌل يُٗ. ٗاضدٓ ِْٖب ٍئال ْْدُ نيِب تـد 
ىد يٌّٗ ظبٍضب ِّ ٌل اٍٗسٗٓ ٌٍْٗٔ . اذا نٖٗ ال يظَص , اٍِرضص ػية اٍيَة تبرًا ٌٍْٗٔ ٍيس سيد اٍخدتير 

ؿَٙ ٕذا األشبس إّ ٗسدْب ضخظًب خْػتو ؿَئ اٍضرٗػ ىتَْبٓ اشيهًب . اذًا نٖٗ ال يظَص , ٍيس ظبٍضًب ٍَخـَيُ 
ٗإال نَْْخؼر ضخٙ يرشل اهلل أشيهًب خبرٌيّ اٌٍرشٙ خبٍيًب خضح إضرام ىبئُ ِيبُ أٗ ٌٗيل أٗ ٍسْج ٍِدٓ ِـيْج 

 ...ْـيد تـدٕب اٍخهٌير ٗاٍهضط ِشخخدِيّ اٍظالٓ ٗاٍظُٗ ضخٙ يرشل اهلل راؿيًب 

 :نراشٓ خبهيَ 
 شٌّاح 3فلد خال نرشٓ اهتعريرنيَ أنذر يً إّ اٌٍرشٙ اٍخبٍٙ ٍيس سديدًا ؿَٙ اٌٍْيشٔ اٍيتػئ 

  شٌّاح ٌّضف7ّخال أنذر يً , اٍتػريرً اٍذبْٙ ٗاألرتـيّ,  تـد ْيبضٔ األْتب شِـبّ األٗل ٌّضف
 . اٍتػريرً اٍخبِس ٗاٍشتـيّ , تـد ْيبضج األْتب ٌيرٍس اٍذبٍد 

 تـد ْيبضج األْتب يؤاْس اٍشبدس اٍتػريرً  شٌج14اهتعريرنٓ خال اخشخٌذر ٕذا ؟ إذّ نبؿَُ أّ اٌٍرشٙ 
 اٍراتؾ ٗاٍشتـيّ 

ٌٍّٗ ؿدُ ٗسٗد األشيم اٍظبٍص اٍذ٘ خْػتو ؿَئ اٍضرٗػ ٕٗ شتة . نَيٌّ , ىد خٌّٗ ْٕبً أشتبة ٌٍل ٕذا 
 .  سٕٗر٘ ٌبم إلتيبء اٌٍرشٙ خبٍيًب ضخٙ يرشل اهلل اٍراؿٙ اٍظبٍص 

ـ رئيس اهخحرير اهيشئّل  (اإلفخخبحيج  ) 53اغشعس : ـ يجوج يدارس األحد 
 ٌغير جيد: 

 ٌَِج خهبُٕ : خضح ؿْٗاّ 

ؿَيْب أّ ْهٌر نٙ ٗغؾ شَيُ ٌٍَْيشج ، ٗإّ ٌبّ يأخٙ تبٍْسبش اٍِيظٗد ٍٗٗ تـد ضيّ ، ٕٗذا يسـَْب ْتضد 
ٍٖذا يؼٖر خِبًِب أّ خـديل الئضج اْخخبة اٍتػريرً أِر  .. (اٍتػريرً اٍذ٘ ْرسٗٓ  )ِٗغٗؿًب أخػر ٕٗٗ 

سٕٗر٘ سدًا يسة أّ يخُ تأىظٙ شرؿج ِّ أسل شالِج اٌٍْيشج ، ؿَٙ أّ يخُ ٕذا اٍخـديل نٙ ْػبو اٍيٗاْيّ 
ْيٗل ٕذا ألّ ْٕبً اخسبًٕب كير خبم ِّ اآلتبء اٍِػبرْج ٗاألشبىهج اٍضبٍييّ يٖدنّٗ تٔ اٍٙ ... اٌٍْشيج 

إً يدارس األحد شخِبجى ُذا اإلخجبٍ يٌِى حخٓ ال ٌولٓ اهنٌيشج غِبّ اٌٍرشٙ اٍتػريرٌٙ ٍٗاضد ُِْٖ ، 
 .إهٓ شتٓ جديد ال ٌؾرف يداٍ 

نظير : ـ رئيس التحرير المسئول  (اإلفتتبحية  ) 53سبتمبر : مجلة مدارس األحد 

 جيد

 خليير الئضج اْخخبة اٍتػريرً : خضح ؿْٗاّ 

يسة أّ خخـدل اٍِبدث األٍٗٙ ِّ اٍالئضج اٍِـِٗل تٖب اآلّ تضيد يْط نيٖب ظراضج  : اهيرشح هوتعريرنيج
ؿَٙ ؿدُ سٗاز خرضيص اٍِػبرْج ٗاألشبىهج ٌٍَرشٙ اٍتػريرٌٙ ْٗضّ ِشخـدّٗ ٍخزٗيد اٍِسَس اٍَِٙ 



تبإلذتبخبح اٍيبْْٗيج ٍٖذٓ اٍْيػج ٗتضٖبدث اٍخبريخ ؿَٙ ذًٍ ٗتبٍضٌِج اٍخٙ ؿَٙ اشبشٖب ٍُ خخخر اٌٍْيشج اٍيتػيج 
 . ػٗال خبريخٖب اٍِبغٙ ِػراًْب ٌٍَرشٙ اٍتػريرٌٙ إال نٙ ٕذا اٍيرّ اٍـضريّ

ٗإّ ٌبّ اآلتبء اٍِػبرْج ٗاألشبىهج نٙ ِسِـُٖ اٍذ٘ ؿيدٗٓ نٙ اٍـبُ اٍِبغٙ ىد ىررٗا سٗاز اْخخبة ٗاضد 
ُِْٖ ٌٍَرشٙ اٍتػريرٌٙ ، نئْْب ْيٗل ؿالْيج أّ ىرارُٕ تبػل ضرؿًب ، تل أّ ْٕبً نٙ اٍيٗاْيّ اٌٍْشيج 

ٌّحً ٌلّل . ْظٗظًب خيػؾ األشبىهج اٍذيّ ييررّٗ أِرًا يخخَم ِؾ رٗش أٗ ْط اٍيٗاْيّ اٌٍْشيج اٍشبتيج 
أنذر يً ُذا أً كّاٌيً اهنٌيشج ال خيبٌؼ فٓ اخخيبر ؽويبٌٓ هيٌضة اهتعريرنيج فٓ اهّكح 

ٗإّ خبريخ اٌٍْيشج اٍيتػيج يضِل أِذَج أخخير نيٖب  . اهذْ خيٌؼ فيَ اخخيبر اهيعبرٌج هِذا اهيٌضة
أشخبذ نٙ اٌٍَيج اإلٌَيريٌيج أٗ ضِبس أٗ ِٗؼم ضٌِٗٙ أٗ خبسر أٗ أضد األؿيبّ ٍِْظة اٍتػريرٌيج تيِْب ال 

ٗاٍذ٘ ييرأ ػيس شيبِج اٍتػبرٌج يَِص نئ ... ْسد ِذباًل ٗاضدًا ٍِػراّ أخخير تػريرًٌب ٌٍَرشٙ اٍِرىشٙ 
 .ظراضج إٌِبّ إخخيبر ؿَِبْٙ ٌٍَرشٙ اٍتػريرٌٙ ٗؿدُ إٌِبّ اخخيبر اٍِػراّ 

 ٗنٙ اٍِبدث 1942 ٍشْج 37الئضج اْخخبة اٍتػريرً اٍخٙ يـِل تٖب األّ ٕٙ اٍيبّْٗ : يً ُى اهٌبختًّ 
 :ؿَيٖب ِالضؼبح  ( 1957ٗاٍخٙ تييح ٌِب ٕٙ نٙ الئضج  )اٍخبشـج ِْٖب 

 !! ـ اٍضـة ٗظهٗث اٍضـة اٍِخخبرث ال يشِص ٍٖب تبإلْخخبة إال تييد اٍشّ 1

اٍضتبة اٍِذيم .  ـ ِٗـْٙ ٕذا أيغًب أّ اٍضتبة اٍِذيم اٍذ٘ يهُٖ أٗغبؽ اٌٍْيشج اٍشَيِج ؿَٙ ضيييخٖب 2
 .اٍخ ال يشِص ٍُٖ أّ يْخختٗا تػريرٌُٖ إال إذا ضبخٗا ... ِّ أػتبء ِٗضبِيّ ِْٖٗدشيّ ِٗدرشيّ 

إّ ٕذا اٍضتبة اٍِذيم يسة أّ يشِص ٍٔ تبٍِشبِٕج نٙ اْخخبة اٍتػريرً ، ٗىد شِضح ٍٔ اٍدٍٗج أّ يشبُٕ 
ٍذًٍ ْػبٍة تئٍلبء ضرػ اٍشّ ، يٌهٙ أّ يٌّٗ ... نٙ اٍْٖٗع تبٍِسخِؾ ٌَٔ ٍٗيس اٍِسخِؾ اٍيتػٙ نضشة 

 .. اٍْبخة تبٍلًب ٍشّ اٍرضد ٌٗهٙ 

 ( أيغًب 57ٗاٌٍالُ يْػتو ؿَٙ الئضج  )اٍذ٘ يدرس اٍالئضج اٍضبٍيج الْخخبة اٍتػريرً : شيعبً اهشرؽج 
يَِص ِياًل ؿسيتًب ٍإلشراؽ نٙ إسالس اْشبّ ؿَٙ اٌٍرشٙ اٍتػريرٌٙ ٌأِْب يخبم اٍِضرؽ أّ يػير اٌٍرشٙ 

 !!نال يـذر ؿَئ أضد 

 !ٍِبذا اإلشراؽ ٗاألِر خػير ؟
 :هلد كوٌب يً كتل ٌّلّل يرث أخرْ ّذبهذج ، ّشٌلّل عبهيب ٌحً أحيبء 

 .          تلبء اهنرشٓ خبهيًب خير يً أً يجوس ؽويَ شخص غير يشخحق 
 .          تلبء اهرؽيج تال راػ خير يً أً يؤخٓ تذئة ّيٌضة راؽيًب 

ٗرأيْب ٕٗ أّ يٗغؾ اٌٍرشٙ اٍتػريرٌٙ ـ نٙ ضبٍج خَٗٓ ـ خضح اضرام ىبئُ ِيبُ أٗ ٍسْج ِّ ذالذج ِّ 
ذُ ْتضد ؿِّ يشخضو أّ يٌّٗ تػريرًٌب ، اٍضخط اٍيديس اٍذ٘ خْػتو ؿَئ ىٗاْيّ اٌٍْيشج . اآلتبء األشبىهج 

إّ ْبئة اٍتػريرً إذا أشبء يٌِْْب خلييرٓ أِب اٍتػريرً اٍسديد إذا أشبء . أّ ٗسدْبٓ ٌبّ تٖب ، ٗإال نَْْخؼر . 
 . ْرسٌُٗ ، ِّ أسل اهلل ٗاٌٍْيشج . إظَضٗا ٕذا اٍتْد ِّ اٍالئضج ... نأْٔ يٗىهْب أِبُ ِضٌَج ؿٗيظج 

: رئيس اهخحرير اهيشئّل  (اإلفخخبحيج  ) 53ديشيتر : ـ يجوج يدارس األحد 
 ٌغير جيد 

 خضح ؿْٗاّ ْْضر ؿَيٌُ ضيئًب ِّ ِذٌرث اٍَسْج اٍـبِج اٍِرٌزيج ٍَِشئٍٗيّ 



اسخِـح اٍَسْج اٍـبِج اٍِرٌزيج ٍِدارس األضد اسخِبؿبح ِخٗاٍيج أظدرح تـدٕب ِذٌرث تبىخراضبخٖب ٍَِشئٍٗيّ 
 :، ِّٗ ٕذٓ اإلىخراضبح ْْضر األخٙ 

 : إِٔيج اٍراؿٙ اٍظبٍص 

إّ ِدارس األضد اٍخٙ خـيد إِٔيج ٌتر٘ ؿَٙ اٍراؿٙ اٍظبٍص ، ٗخـخيد أّ ٗسٗدٓ ٕٗ األشبس اٍضيٗ٘ ٌٍل 
أؿِبل اٌٍْيشج خخيدُ تٖذٓ اٍِذٌرث ػبٍتج خليير الئضج اْخخبة اٍتػريرً ، ٗخيرير الئضج إلْخخبة األشيم 

ٗاٍِػراّ ، ٗأخر٘ إلْخخبة اٍيس ، ألْٔ إذا ظَص اٍتػريرً ٗاألشبىهج ٗاٍيشٗس ظَُضح ِـُٖ ٌل أؿِبل 
اٌٍْيشج ٍخٗنر اٍرؿبيج ، ٌِب خخيدُ تبىخراضبخٖب تخظٗط الئضج اْخخبة اٍِسَس اٍَِٙ ٗأيغًب تخظٗط تـع 

 .ىٗاْيّ األضٗال اٍضخظيج ٍِشبشٖب تخـبٍيُ اإلْسل ْهشٔ 
 ـ نل كرار هويجيؼ اهيلدس يخبهف فٓ رّحَ أّ ٌضَ كّاٌيً اهنٌيشج أّ خلبهيد اآلتبء ُّ كرار تبعل شرؽًب

ـ كتل أً يتح فٓ اهّظؼ اهجديد هالئحج اٌخخبة اهتعريرم يجة أً خؾرط ؽوٓ اهشؾة هيعيئً ؽوٓ 
 شرؽيخِب 

  

 :اهيرشح هوتعريرنيج 
يٌّٗ تخٗاًل ٌِرشًب ٍَخدِج اٍديْيج أٗ رإتًب ِختخاًل ، ٗيْط ظراضج ؿَٙ ؿدُ اخخيبر اٍتػريرً ِّ تيّ 

اٍِػبرْج أٗ األشبىهج ِراؿبث ٍخيبٍيد اٌٍْيشج ٗػيٗشٖب ٗىٗاْيْٖب اٍخٙ ْظح اٍِبدٓ األٍٗٙ ِّ االئضٔ اٍشبتيج 
 .ؿَٙ اضخراِٖب 

 :يبذا يشخرع فٓ اهيرشح هوتعريرينيج 
 . يضخرػ نئ االضخراػبح اٍرٗضئ ٗ اٍـَِيؾ اٍخٙ خْط ؿَيٖب اٌٍخبة اٍِيدس ٗ اٍيٗاْيّ اٌٍْشيج 

" نٙ اخخظبر " إّ خـبٍيُ اٍرشل تـد أّ ؿددح اٍظهبح اٍضشْج اٍخٙ يْتلٙ أّ خخٗنر نٙ األشيم ىبٍح أخيرا
ٗشَْهح اٍْؼر اٍٙ تـع ٕذٓ  (اٍتبتب اٍذبٍد  )" ٌٗل اٍخظبل اٍضشْٔ اٍخٙ نٙ اٍْبِٗس نَييخْٖب األشيم ٍْهشٔ 

 :اٍخظبل 

 _:يٌّٗ تال ٍُٗ  .1

  ( .8,7:1خٙ )ٌٕذا ىبل تٍٗس اٍرشٗل نٙ رشبٍخٔ اٍٙ خَِيذٓ خيػس 

نبٍِرضص اٍذ٘ يٗسد ِب يالُ ؿَئ يسة أّ يشختـد ضشة اضخراػبح اٌٍخبة اٍِيدس اٍذ٘ ٍُ ييخظر ؿَٙ 
ٗيسة أّ خٌّٗ ٍٔ ضٖبدٓ " تل خـدإُ إٍٙ كيرُٕ أيغب نيبل األشيم , اٍِؤِْيّ نيػ نٙ اظدار ٕذا اٍضٌُ 

  (7:3خٙ 1 )" ضشْج ِّ اٍذيّ ُٕ ِّ خبرر 

 _:يٌّٗ ظبٍضب ٍَخـَيُ  .2

ٕٗٗ اٍِشؤٗل ؿّ , ؿَٙ اؿختبر أّ األشيم رئيس ِـَِٙ اٌٍْيشج  (2:3 خٙ 1)ٌٕذا ْط اٌٍخبة اٍِيدس 
اإليِبّ ٗضهؼٔ ، ٍٖٗذا ٌبّ تػبرٌج األشٌْدريج األٗل ِـَِٙ اٍِشٌْٗج ٌَٖب ٌبٍيديس اذْبشيٗس اٍرشٍٗٙ ، 

ٗاٍيديس ٌيرٍس ؿِٗد اٍديّ ٗاٍيديس ديشيٗرٗس تػل األرذٗذٌشيج ، ٍٖذا اخخبرح اٌٍْيشج األٍٗٙ ٌذيرًا ِّ 
  .يديرْ جبيؾج األشنٌدريج اهالُّخيجتػبرٌخٖب ِّ 



خـبٍيُ اٍرشل  )ىد يٌّٗ اٍِرضص ػية اٍيَة ٌٍْٗٔ كير ظبٍص ٍَخـَيُ ، يسة إذّ أّ يشختـد ، ألّ اٍدشيٍٗيج 
( اٍتبة اٍذبٍد " ) إذا ٍُ خٗظٗا تأشبىهج اٍضـة ٗخضٖدٗا ٍُٖ تبٍخـَيُ نخػيج اٍذيّ ال يـرنّٗ ؿَيٌُ " ْيٗل  (

ٗاسخذتح اٍػٗائم . ْٗضّ ْخِشً سدًا تٖذا اٍْط ألْْب نٙ زِّ اْخضر نئ اإلٍضبد ٗاٍتدؽ ٗاٍٖرػيبح 
 .األخر٘ ٌذيرًا ِّ أتْبء اٌٍْيشجٗ اٍيتػيج اٍيٖب 

 : يٌّٗ سيد اٍخدتير  .3

  (اٍتبة اٍذبٍد : اٍدشيٍٗيج  )ضخٙ يشخػيؾ أّ يدتر أِٗر اٌٍْيشج 

 :يٌّٗ كير ِضة اٍِبل  .4

 ( ) 3 : 3 خٙ 1 )كير ػبِؾ  تبٍرتص اٍيتيص ٗال ِضتًب ٍَِبل " يْط اٌٍخبة اٍِيدس ؿَٙ أْٔ يسة أّ يٌّٗ 
ال ينًّ نذير اهٌفلج ّال خنًّ شيرخَ اهخوذذ ، ّال يحة اهٌضية األنتر ، ّال " ، ٗخيٗل اٍدشيٍٗيج  ( 7 : 1خٙ 

" ، ٗخٌِل اٍدشيٍٗيج ٕذا األِر نخيٗل  (اٍتبة اٍذبٍد  )" يحتًب هونذرث ، ّال ينًّ يشخِيًب ، ّال يحتًب هوديٌبر 
ٗال يْبل ِّ ِبل تيـج اٍرة ٌأْٔ ٍٔ رأس ِبل ، تل تيدر ألّ اٍهبؿل ِشخضو أسرخٔ ، ٗال يٌّٗ ِشرنًب ٗال 

 ..." .يضخٔ ، ٗال يزيّ ذيبتٔ 

 :ال خنًّ هَ حبشيج خؤذر ؽويَ  .5

ٗخيٗل اٍدشيٍٗيج أْٔ يسة أّ  ( 2 : 3 خٙ 1 )" ظبضيًب ؿبىاًل " ٍٖٗذا يْط اٌٍخبة اٍِيدس ؿَٙ أّ يٌّٗ 
 " .سيد اٍخدتير ، ال يضبتٙ ، ٗال يأخذ تبٍٗسٗٓ ، ٗال يٌّٗ شِبؿًب ، ٗال ِخشرؿًب " يٌّٗ 

ٌغير : رئيس اهخحرير اهيشئّل  (اإلفخخبحيج  ) 54اتريل : ـ يجوج يدارس األحد 
 جيد

 اٍَسْج اٍيتػيج خهيد ذيج اٍضـة : خضح ؿْٗاّ 

ييظد تٖب خًَ اٍَسْج اٍخٙ خٌْٗح ٍخدرس ٗخظيق ىبْْٗب سديدا ألْخخبة اٍتػريرً ٍخيدِٔ ٍرئيس اٍدٍٗج  ]
  [إلىرارٓ 

تْد اٍْبختيّ نٙ خيرير اٍَسْج ٕٗ ِٖزٍج شبنرث ، يريدّٗ أّ يٌِْص ؿدد اٍْبختيّ نٙ ِبئخيّ أٗ أٌذر تيَيل ، 
أؿغبء اٍِسِؾ اٍِيدس ٌٗٗالء اٍِػراْيبح ٗأؿغبء اٍِسَس اٍَِٙ اٍـبُ ٗإذْيّ ِّ ٌل ِسَس " يغِّٗ 

نرؿٙ ٗاٍٗزراء األىتبػ اٍضبٍييّ ٗاٍشبتييّ ٗاؿغبء اٍترٍِبّ ٌٗٗالء اٍٗزاراح ٗاٍِشخضبريّ ِّٗ نٙ 
 " درسخُٖ ِٗبئج ِّ ٌتبر األىتبػ خخخبرُٕ ٍسْج اٍخرضيص اشخٌِباًل ٌٍَهبيبح 

 .أِب اٍضـة نال ضأّ ٍٔ تٖذا األِر ، ٗأِب رسبل اٍديّ تٗسٔ ؿبُ نال ضأّ ٍُٖ أيغًب 
 فيً ُى أضحبة اهشأً إذً ؟ 

اٍٗزراء ٌٗٗالء اٍٗزاراح ٗاٍْٗاة اٍذيّ ترْٕح كبٍتيخُٖ ؿَٙ أُْٖ ال يهِّٖٗ نٙ اٍديّ ٗال : إُْٖ اٍشيبشيّٗ 
 .نٙ األٗغبؽ اٌٍْشيج ىَياًل أٗ ٌذيرًا 



ٗأظضبة اٍضأّ أيغًب ُٕ اؿغبء اٍِسَس اٍَِٙ اٍذيّ ٌشرٗا آيبح اٌٍخبة اٍِيدس نٙ ِشبئل اٍػالو ، 
ٗاٍذيّ تبضرٗا ـ تلير ٗسٔ ضرؽ ـ ؿِاًل ٌْٖٗخيًب تخظريم ٕذٓ األِٗر ، ٗاٍذيّ أخرر زؿِبؤُٕ ٕذا 

 ...اٍخيرير 

أْٖب خخـبرع خـبرغًب ٌَيًب ِؾ اٍخيبٍيد " يلّهًّ أٌَ يً ؽيّة اهعريلج اهدييلراعيج فٓ اإلٌخخبة           
ٌٗتراؤُٕ يسخِـّٗ ٗيرضضّٗ " أراخْخُٖ " اٍشبِيج اٍخٙ ظبر ؿَيٖب األىتبػ ِْذ اٍـظٗر اٍلبترث ، إذ ٌبّ 

 "اٍضخط اٍذ٘ يرْٗٔ الئيًب ٍٖذا اٍِيبُ اٍخػير تبإلخهبو ِؾ أضتبر اٌٍْيشج 
ْـسة ٌيم يدانـّٗ ؿّ ٕذٓ اٍخيبٍيد ُٕٗ نٙ ْهس  ... نْـسة " اٍخيبٍيد اٍشبِيج "  ـ أْْب ْشِؾ ؿتبرث 1

ٌٗيم يدانـّٗ ؿّ ٕذٓ اٍخيبٍيد ! اٍخيرير يٌشرّٗ ٕذٓ اٍخيبٍيد تبٍشِبش تخرضيص اٍِػبرْج ٌٍَرشٙ اٍتػريرٌٙ 
ُٕٗ نٙ ْهس اٍخيرير يٌشرّٗ ٕذٓ اٍخيبٍيد تخرً األضٗال اٍضخظيج ٍَِضبٌُ اإلتخدائيج ٗاإلشخئْبنيج اٍضٌِٗيج 

 ..يبضغراح األؿغبء اٍِتسَيّ ٌبّ يسة أّ خخرٌٗا ٍليرٌُ أِر اٍضديد ؿّ اٍخيبٍيد اٍشبِيج ... 

 نٙ األزِْج اٍشبتيج ، ٗؿْدِب ٌبّ يـبرع نٙ ٌلّل أً اهشؾة نوَ نبً يخخبر راؽيَ ـ ٗإْظبنًب ٍَضو 2
 ...اخخيبر األشيم اٍسديد ضخط ٗاضد ٌبْح رشبِخٔ خؤسل ضخٙ يتضد اإلؿخراع 

نٙ اٌٍْيشج ، ٍُ يٌّ ِـْبٕب اٍزؿِبء " أراخْج "  ـ  ذُ ْريد أّ يـرم ضغراح أؿغبء اٍَسْج ِـْٙ ٌَِج 3
اٍشيبشييّ ِّ ٗزراء ٌٗٗالء ٗزاراح ْٗٗاة ، ٍُٗ يٌّ ِـْبٕب ٌتبر ِٗؼهٙ اٍضٌِٗج ِّ ِشخضبريّ ِّٗ 

نٙ ِشخٗإُ ، إِْب األراخْج ُٕ ٌتبر األىتبػ ، اٍذيّ يهِّٖٗ نٙ أِٗر اٌٍْيشج ، ٗاٍذيّ يٗاؼتّٗ ؿَٙ ضغٗر 
اٍيداشبح ، ٗيهِّٖٗ نٙ ؿيبئد اٌٍْيشج ٗخيبٍيدٕب ٗػيٗشٖب ، ٗيٌُِْٖ ىيبدث اٍضـة نٙ ٕذٓ األِٗر تبضرام 

 ... ٌِب نِٖٖب أؿغبء اٍَسْج اٍِٗىريّ ؟" األراخْج " رسبل اٌٍْٖٗح ، نٖل يْػتو ٕذا ِؾ ٌَِج 

 :أٌٌب ٌِية تبهشؾة 
أِب اٍضـٖة اٍذ٘ اضخيرخٔ ٕذٓ اٍَسْج نخسبَٕح رأئ نٙ ؿدُ سٗاز اْخخبة اٍِػبرْج ٌٍَرشٙ اٍتػريرٌٙ ، 
اٍضـة اٍذ٘ اضخيرخٔ ٕذٓ اٍَسْج نضرِخٔ ِّ اؿػبء ظٗخٔ نٙ اخخيبر تػريرٌٔ ، ٕذا اٍضـة ْٖية تٔ أّ 

ِِؾ ظٗخٔ ٍَٖيئبح اٍِشئٍٗج ِؼٖرًا ٍٖب أّ أؿغبء  نٙ خيريرُٕ ٕذا إِْب يِذَّٗ أْهشُٖ ال " اٍَسْج اٍيتػيج " ُيش
 ...كير ، نٙ خيريرُٕ اٍذ٘ ٌشرٗا تٔ اٍيٗاْيّ ٗاٍخيبٍيد اٌٍْشيج ٗخسبَٕٗا تٔ إرادث اٍضـة 

ِْٖٗس نٙ أذّ اٍضـة اٍيتػٙ ِٕشج أخر٘ ٕٗٙ أّ خيرير ٕذٓ اٍَسْج ىد أؿػبٓ نٌرث ؿّ اٍػرىج اٍخٙ 
يظرم تٖخب أِٗر اٌٍْيشج اٍٗزراء اٍشبتيّٗ ، ِّٗ نٙ ِشخٗإُ ، ؿْدِب خخخبرّٗ ىبدث إخخبرٗا اٍهبِٕيّ 

 ٍَديّ ٗاٍيٗاْيّ اٌٍْشيج ٍٗيس اظضبة اٍٗؼبئم اٍِدْيج 

ّكتل أً يتح فٓ اهّظؼ اهجديد هالئحج اٌخخبة اهتعريرم يجة أً خؾرط ؽوٓ اهشؾة هيعيئى ؽوٓ 
 .شرؽيخِب 
  

رئيس اهخحرير اهيشئّل  (اإلفخخبحيج  ) 54يٌّيّ ّيّهيّ : ـ يجوج يدارس األحد 
 ٌغير جيد: 

 ؿدُ ىبْْٗيج اخخيبر اٍتػريرً ِّ تيّ األشبىهج : خضح ؿْٗاّ 

ٍيس ٕذا رأيًب خبظًب ْْضرٓ ٍألشخبذ اٌٍبخة ٗاِْب ٕٗ رأيْب سِيـًب ، ٗرأ٘ اٌٍْيشج ٌَٖب : ٌخة رئيس اٍخضرير 
ْٗضّ ْؤِّ تٌل .. ؿترح ؿْٔ سِيؾ ٕيئبخٖب ، تل ٕٗ رأ٘ اٍيٗاْيّ ٗاآلتبء ٗاٍخبريخ اٌٍْشٙ تضخٙ ؿظٗرٓ 

 .ِب ٗرد نٙ ٕذا اٍِيبل ِّ انٌبر 



 : ييٗل اٍتبضد 

ٍُ يْط نٙ اٍيٗاْيّ اٍيديِج اٍِْشٗتج اٍٙ اٍرشل أٗ إٍٙ اٍدشيٍٗيج ؿَٙ ٍية اٍتػريرً ٗإِْب ٌبّ يَية تأشيم 
 )اٍِديْج اٍـؼِٙ اإلشٌْدريج يؤيد ذًٍ ِب ىبٍٔ اٍظهٙ إتّ اٍـشبل نٙ ٌخبتٔ اٍِسِٗؽ اٍظهٗ٘ اٍتبة اٍراتؾ 

، ٍٖٗذا نئّ درسج ٗؿِل  (نٙ اٍيٗاْيّ األشيم اٌٍتير ٗاألٗل ٗرئيس األشبىهج " اٍتػريرً " ٗيشِٙ 
أِب ٌَِج تػريرً نيد اشخـَِح أٗاًل نٙ ٌْيشج اْػبٌيج تيِْب ... اٍتػريرً ٕٙ ذاخٖب درسج ٗؿِل األشيم 

 ـ اتّ تػريو ، 1891سراشِٗس ِشرث ، اإلشٌْدريج  )ٌَِج تبتب ىد أػَيح ؿَٙ اشبىهج اإلشٌْدريج أٗاًل 
، ٗال يزيد اٍتػريرً ؿّ األشيم نٙ اٍدرسج اٌٍْٖٗخيج ىػ نئّ درسج األشيهيج ٕٙ درسج ( 1905تيرٗح 

 .ريبشج اٌٍْٖٗح ٍٗيس تـدٕب درسج ٗيـختر اٍتػريرً األٗل تيّ ِخشبٗييّ 
ٗيٗرد اٌٍبخة اٍـديد ِّ اٍيٗاْيّ شٗاء ٍَرشل أٗ اٍِسبِؾ اٍِشٌْٗيج أٗ اٌٍِبْيج اٍخٙ خسِؾ ؿَٙ ؿدُ سٗاز 

اٍشيم  ) اٍيرّ اٍذبِّ 46اخخيبر األشيم ٌٍرشٙ اٍتػريرٌيج ٍـل أٌذرٕب ىػـيج ىبّْٗ اْتب خبئيل اٍتػريرً 
أٗ اٍْبر أٗ اٍرِٙ إٍٙ األشٗد أٗ اٍْهٙ أٗ اٍشتٙ نِب ييَيْٙ ، ٍٗشح أدخل خضح ِب ال يسة ٗال أدخل خضح 
ضرِٙ اٍذ٘ ٌختخٔ تخػٙ ٗتدأح تأّ ال يظير أشيم تػريرًٌب نٌيم يسة أّ أضرُ ْهشٙ ٗأضَل اٍيُٗ ِب 

  .(ضرِخٔ تبألِس ِٗب اٌْرخٔ أِس أرغٙ تٔ اٍيُٗ ِٗب اٌْرٓ اآلتبء اٍيديشّٗ ىتَٙ 

 )ٗتـد اشخـراع اٍضسز اٍِخشيج ِؾ ٕذا اٍرأ٘ ِّ أىٗال اٍـَِبء ٗخيَيد اٌٍْيشج ٌٗخبة خٌريس اٍتػبرٌج 
 :يخخخُ ِيبٍخٔ تيٍٗٔ  (ظَٗاح اٍرشبِج 

ّاهشؾة اهلتعٓ نوَ يرفؼ ضّخَ ؽبهيًب عبهتًب إضدار كبًٌّ تأً يلخضر اٌخخبة اهتعريرم يً اهرُتبً حشة 
اهؾبدث اهلدييج اهيشويج هٌب يً اهرشل ، ّهيس اهشؾة فلع تل ّاإلنويرّس نوَ ّغبهتيج اآلتبء اهيعبرٌج 

يّدًّ يً ضييى كوّتِى اهرجّػ اهٓ األضل إذ كد ّجد تبهخترث ؽبكتج نشر اهلّاٌيً ييب يدؽّ اهٓ ؽدى 
 .خنرارٍ يرث أخرْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىظج " ٗىد ضهَح ٕذٓ اٍهخرث تبٍـديد ِّ اٍدراشبح ٗاٌٍخة اٍخٙ خْبٍٗح ٕذٓ اٍيغيج ٍـل اترزٕب ِٗشٗؿج 
 1928ِّ ؿبُ " ة " اٌٍخبة اٍشبدس  )ٍَِؤرخج اٍيتػيج األشخبذث إيريس ضتية اٍِظر٘ " اٌٍْيشج اٍيتػيج 

ٗنيِٖب  ( 1947) ، ٌٗخبة شيٗػ اٍستبترث أٗ ضٖٗث اٍتػريرٌيج ٍألشخبذ تضبرث تشػٗرٗس  ( 1953اٍٙ ؿبُ 
األْتب يٗأْس  )ْرظد اٍِخبؿة اٍخٙ اٍِح تبٌٍْيشج ؿْدِب اخخير اٍتبتب ِّ اٍِػبرْج نٙ ذالد ِراح ِخـبىتج 

  (.115 ، األْتب يٗشبة اٍذبْٙ ـ اٍتبتب 114 ، األْتب ٌِبريٗس اٍذبٍد ـ اٍتبتب 113اٍخبشؾ ـ اٍتبتب 
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