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نجسى هللا انشحًٍ انشحُى 

 كلمة الّتحرير

بؿط٣ ٱخٛآْا املػًُني ايصٜٔ وبٸٕٛ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ  
 بإٔ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ٚيػ١ غٝٸس ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني 

 اتٸدصٚا "تٓػٞ" بـاملػ٪ٚيني عٔ اؾاَع١ ايطمحا١ْٝ قٛت اؿطا٤
ؾًصيو أٖٓٸ٧ َٔ قُِٝ قًيب " اؿطا٤"ايكطاض ٱقساض فًچ١ عطب١ٝ 

 ض٥ٝؼ ٖصٙ اؾاَع١ ع٢ً ٫غٹٝٸُااملٓتُني إىل اؾاَع١ املصنٛض٠ ٚ 
تبٓٸٝ٘ ٖصٙ اـڀ٠ٛ ايػعٝس٠ املٓاغب١ امل١ُ٥٬ يًعكط اؿسٜح،٭ْ٘ 
٫ىؿ٢ ع٢ً أسس ي٘ أز٢ْ ؾعٛض ٚإملاّ بأٚناع ايعامل اؿانط٠ 

َٔ ايؿطم إىل ايػطب َٚٔ ايؿُاٍ إىل اؾٓٛب إٔ أعسا٤ 
ٌٸ  ٌٸ زٚي١ ٚيف ن اٱغ٬ّ قسغٝڀطٚا ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ن

١َٚ اـاط١ً ّقڀط َٔ ا٭قڀاض،ٚإِْٗ ٜٓجٸٕٛ أؾهاضِٖ املؼ
ٚع١ ّهلِ ايباط١ً بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ املدتًؿ١ َٔ املط١ٝ٥ ٚاملؼاٚأقٛ

بتًو ايٛغا٥ٌ نسٸ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني إ٫  ٚاملكط٠٤ٚ،َٚاٜطٜسٕٚ
ايتدطٜب ٚايتسَري،ؾهِ َٔ املػًُني ايػاشدني ايصٜٔ ؾتشٛا 

عِْٝٛٗ يف بٝٛت املػًُني ٚقعٛا ؾطٜػ١ أؾطاض ايؿٝاطني 
٫غتػ٬ٍ ايٛغا٥ٌ،ٚزضاغ١ ايهتب املاد١ٓ ٚقطا٠٤ اجملًچات 

ايؿاسؿ١ ٚايكشـ ايؿٓٝع١،ٖٚصا ٖٛايصٟ تٛخٸ٢ قاز٠ ايػطب 
إْٓا ْطٜس إ٬ٖى :نُا ٜتذًچ٢ شيو بكٍٛ أسس املػتؿطقني

اٱغ٬ّ ٚاملػًُني ٱْٓا ٫ْػتڀٝع إٔ مهِ املػًُني َا زاّ 
. ٕ ايهطِٜآؾِٝٗ ايكط

ٔٸ عٔ   باٍ أسس إٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تًعب زٚضاڄ ٫ٜٚععب
ؾعٸا٫ڄ يف إضؾاز ايٓاؽ إىل اؾاز٠ املػتك١ُٝ ٚايٛد١ٗ 
ايكشٝش١،ٚإخطادِٗ َٔ ايهٝل ٚايكًل إىل ايػع١ 

ٚايڀُأ١ْٓٝ،ٚتػٝري فط٣ ايعًِ ٚا٫نڀٗاز إىل ايكػط 
ٚايطؾاز،٫ٚؾوچ إٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اييت يف غٝڀط٠ املعاْسٜٔ 

ٜ٘ ٚد٘ اٱغ٬ّ ايٓكٞ،ٚمسع١ ٚيٲغ٬ّ متجٸٌ متج٬ٝڄ ضا٥ساڄ يف تـ
املػًُني ٚتاضىِٗ اجملٝس،ٚتبصٍ َػاعٞ سجٝج١ يتؿطٜل ن١ًُ 

ٚتطنچع ع٢ً إبعازِٖ عٔ  املػًُني ٚبحٸ ايؿكام ٚايٓؿام،

ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ،ٚتهطٸؽ يكڀع قًتِٗ مبٓابع فسِٖ 
. عاتاٚإٜكاعِٗ يف قطاعات ْٚع

ظ ْٚرتى مٟتؾؿٞ ٖصٙ ايعطٚف ايسقٝك١ يًػا١ٜ إٔ ْتٓبٸ٘ ْٚؼ 
ٌٳ َٔ دسٜس ٱثبات اؿل  اـ٬ف ؾُٝا بٝٓٓا،ْٚػتأْـ ايعُ

ٚقُع ايعًِ ٚايهصب،ْٚهع ْٴكٵب أعٝٓٓا َطنا٠ ،ٚايكسم
ضبٸٓا،٫ٚناف ١َ٬َ ٥٫ُٝٓا، نُا هب ع٢ً َعؿط ايعًُا٤ 

 إٔ ٜبازضٚا إىل ْؿط ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ بًػ١ ٜٔٚا٭زبا٤ اٱغ٬َٞ
ٗٸط  ّٸ ثاْٝاڄ،ٚوطٸنٛا ايڀًب١ ع٢ً ايتُ ٚٸ٫ڄ،ٚبايًچػ١ ا٭ ايكطإٓ ايهطِٜ أ
يف ايًچػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا،ٜٚؿاٚضِٖٚ إٔ ٜهطٸغٛا املكسٳضات ايعًُٝٸ١ 
ٚايك٬س١ٝ ا٭زب١ٝ يًُساؾع١ عٔ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني،ٚتكسِٜ ايػري٠ 

ٍٳ  بايكٸسم ٚايكٛاب،يهٞ ٜتكطٸب غري ّ نًچ٘ايٓب١ٜٛ إىل ايعا
 َٔ قًٛبِٗ ايؿهٛى ٚايؿبٗات ٚمتچشٛاملػًُني إىل اٱغ٬ّ،

ق٢ً اهلل عًٝ٘  -ٚاؿكس ٚايهػ١ٓٝ نسٸاٱغ٬ّ ٚاملػًُني ٚايٓيب 
٭ٕ ٖصا خري ٚأؾهٌ َٔ ايسْٝا َٚا  ؛ْكٛا اٱغ٬ّتٜٚع، -  ٚغًِ

ٞٸ - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- ؾٝٗا،قاٍ ايٓيب  : –  ضنٞ اهلل عٓ٘–يعً
ؾٛاهلل ٭ٕ ٜٗسٟ اهلل بو ضد٬ڄ ٚاسساڄ خري يو َٔ إٔ ٜهٕٛ يو "

  ."محط ايٓعِ
َااؿاد١ إىل تعًچِ ايًچػ١ ايعطبٝٸ١  :٫ٜٚٓبػٞ ٭سس إٔ ٜكٍٛ 

ٗٸط ؾٝٗا نتاب١ڄ ٚؼطٜطاڄ؟ بٌ وحٸ طًچاب عًّٛ ايسٜٔ ع٢ً  ٚايتُ
ايكطآْٞ ٚا٭غًٛب ا٭زبٞ ٚا٭غطاض اييت نا١َٓ يف  ؾِٗ اٱعذاظ

 ٚإٕ فًچ١ ايكطإٓ ايهطِٜ،ٖٚصا ٫ميهٔ بػري َعطؾ١ ايًچػ١ ايعطبٝٸ١،
ٌٸ َٛيځع بايًچػ١ ايعطب١ٝ إٔ ٜتسضٸب ع٢ً  "اؿطا٤" قسٚؾچطت يه

ايهتاب١ ٚايتشطٜط،ؾًٗصا ٜٓتٗع ٖصٙ ايؿطق١ يككٌ ق٬س١ٝ 
 .ايتشطٜط ٚاٱْؿا٤

أضدٛ َٔ ايعًُا٤ إٔ ٜؿذٸعٛا ايڀًچاب  يف ا٭خري ٚ 
ٚاٯخطٜٔ ع٢ً املػا١ُٖ يف ٖصٙ اجملًچ١،ٚاملػاعس٠ ع٢ً إدطا٤تٗا 

ثبٸڀِٖٛ،ٜٚسعٛا اهلل تعاىل إٔ ٜتكبٸٌ ٖصٙ ٟٚتٛغٝع ْڀاقٗا،٫ٚ
اجملًچ١ ايعطب١ٝ قب٫ٛڄ سػٓاڄ،ٜٚٴًبػٗا يباؽ ايسٚاّ 

ٌٸ َٔ بصٍ دٗسٙ،ٚهعً٘ غبب  ٚا٫غتُطاض،ٜٚؿهط غعٞ ن
 (ض٥ٝؼ ايتٸشطٜط)                 !آَني ٜاضب ايعاملني   .ضناٙ
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 نلنُ العدد
 

" ؾڀٛب٢ ملٔ أخڀأ ٚنإ خڀ٪ٙ زي٬ٝ َٚعًُا " 
  

، ْكسَ٘ إىل " اؿطا٤" ٖصا ٖٛ ايعسز ا٭ٍٚ َٔ ف١ً 
ايكطا٤ ايهطاّ بهٌ ؾطح ٚ غطٚض  ضادني إٔ هسٚا ؾٝ٘ َا 
ٜٓؿعِٗ ٚ ٜؿٝسِٖ يف أَٛض زِٜٓٗ ٚ زْٝاِٖ ، َٚا ٜعٜسِٖ 
. بكري٠ يف نتاب اهلل ٚ غ١ٓ ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ٚقس ضأت اؾاَع١ َٓص إٔ أْؿ٦ت إٔ تكسض هلا ف١ً إغ١َٝ٬ 
أزب١ٝ نإسس٣ ٚغا٥ٌ ْؿط ايسع٠ٛ ، ؼطٸض ايڀ٬بٳ ع٢ً 

إتكإ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚتعبٸط عٔ ضغايتٗا ٚترتدِ أٖساؾٗا ٚتبًؼ 
بكسض َا ميهٔ قًب نٌ َػًِ يف أضدا٤ بٓػ٬زٜـ بٛد٘ 

خام ٚيف أضدا٤ املعُٛض٠ بٛد٘ عاّ ، ٜسعٛايٓاؽ مجٝعا إىل 
. ايطغاي١ احملُس١ٜ 

 ٖٚا ٖٞ اجمل١ً تبسأ َؿٝٗا ٚغريٖا يف ثٛب قؿٝب ٚ 
ٖصٙ اجمل١ً ف١ً ع١ًُٝ أزب١ٝ ٖٚٞ فًتهِ . أمجٌ قٛض٠ 

ٚ ف١ً احملبٿني يػ١ځ ايكطإ ايهطِٜ ، ! احملبٛب١ أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ 
ٚ ف١ً ايطاغبني يف ا٭زب ايعطبٞ اييت تٗسف إىل إثطا٤ 

اؿطن١ ا٭زب١ٝ ، ٚإتاس١ ايؿطق١ يًڀ٬ب يٓؿط أعُاهلِ 
ا٭زب١ٝ ٚ َكا٫تِٗ ايك١ُٝ ، ٚ إٔ تهٕٛ ْرباغا ؿٌ 

َؿانًِٗ ٚ إْاض٠ ايػبٌٝ هلِ ، نُا تأٌَ اجمل١ً إٔ تهٕٛ 
ٚ .  ٚاد١ٗ ثكاؾ١ٝ َؿطق١ يًذاَع١ ، تعرب عٔ ضغايتٗا اـري٠ 

إْٓا َتؿا٥ًٕٛ بإٔ املػتكبٌ ايكطٜب هلصٙ اجمل١ً َؿطم إٕ ؾا٤ 
 بؿهٌ اهلل ٚ يڀؿ٘ أ٫ٚ، ٚ –ٚغتشع٢ .  اهلل تعاىل

 بايكبٍٛ اؿػٔ َٔ املٛيځعني –بسعا٥هِ املػتذاب ثاْٝا 
. بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚ آزابٗا َٔ زاخٌ اؾاَع١ ٚ خاضدٗا

ٚ اغتؿٝسٚا َٓٗا ٚ سطٿنٛا ! ؾاقط٩ٖٚا أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ 
اٯخطٜٔ ع٢ً ا٫ؾرتاى ؾٝٗا ، قاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ 

". ايساٍ ع٢ً اـري نؿاعً٘" غًِ 

 ٚيكس تأخطقسٚض اجمل١ً ٭َٛض خاضد١ عٔ إضازتٓا ، 
ٚنإ ٖٓاى بعض اٯضا٤ تكٍٛ بأْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تكسض اجمل١ً 

ايعطب١ٝ بعس إٔ تكسض ف١ً بٓػاي١ٝ تهٕٛ يػاْا ْاطكا يًذاَع١ 
ٚتؿطح أٖساؾٗا ٚ َطاَٝٗا ٚتٛنح غريأَٛضٖا إىل غاٜتٗا ٚ 
إٔ تهٕٛ اجمل١ً قطن١ يًڀ٬ب ع٢ً تعًچِ ايًػ١ ايٛط١ٝٓ قبٌ 

إٔ ٜتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ، إ٫ إٔ ايطأٟ ا٭غًب قس اغتكط ع٢ً 
إٔ ؼطٜض ايڀ٬ب ع٢ً ايًػ١ ايٛط١ٝٓ تٛؾچطٙ اجمل٬ت 

ا٭خط٣ ايبٓػاي١ٝ؛ ٚيهٓٓا يف أؾس ساد١ إىل ف١ً عطب١ٝ يتعًِٝ 
ط٬بٓا ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايتشطٜض عًٝٗا ٚايتهًِ بٗا نًػ١ س١ٝ 

ْٚطدٛ إٔ . تٓڀل ٚتهتب، ؾهإ َا ؾا٤ اهلل إٔ ٜهٕٛ
تهٕٛ اجمل١ً َٝساْا ػطٟ ؾٝ٘ أق٬ّ املٓتُني إىل اؾاَع١ قٛت 

اؿطا٤ ٚ غريِٖ َٔ ضداٍ ايؿهط ٚايعًِ يف مجٝع ا٭قڀاض 
.  يتهٕٛ مبجاب١ ْكڀ١ اٱيتكا٤ تتذُع سٛهلا تًو ا٭ق٬ّ

عٝـ ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً أسس إٔ ا٭ٚناع ايكعب١ اييت ٕ 
 ٚضغِ . يف ايؿرت٠ ا٭خري٠ ت٪ثط ع٢ً مجٝع فا٫ت سٝاتٓاؾٝٗا

ٖصٙ ايعطٚف ٚبػببٗا هب أ٫ٚڄ إٔ ْعٌُ ْٚتعًچِ ْٚكسٸؽ 
ايعًِ ٚايعٌُ ٚإٔ ْتُٝٸع يف نٌ َا ْعٌُ بايك٬س١ٝ 

 إىل إٔ ْعطف أْؿػٓا ؾٓشٔ يف أؾس ساد١ .اتْٞٚاٱَها
ملهاؾش١ َا ٜطز ع٢ً اٱغ٬ّ َٔ اغتعسازا نا٬َ ْػتعس ٚ

. ايتشسٜات اؿسٜج١ 
 أخريا ْطدٛ إٔ تٓاٍ اجمل١ً عٓا١ٜ َٛؾٛض٠ َٔ املػ٪ٚيني 

باؾاَع١ ، ٚتتڀٛض ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا، ست٢ تػتڀٝع إٔ تتُٝع متٝعا 
عًُٝا ٚانشا ٚتتبٛأ َها١ْ َطَٛق١ بني ْعرياتٗا يف 

ٚمبا إٔ ٖصا ايعسز ٖٛ أٍٚ . ٚاهلل املٛؾل ٚاملعني. بٓػ٬زٜـ
ؾڀٛب٢ ملٔ أخڀأ ٚ : "ػطب١ يٓا ؾٗٞ تؿؿع يٓا إٕ أخڀأْا 

                    ". نإ خڀ٪ٙ زي٬ٝ ٚ َعًُا

  ؾعٝبقُس : بكًِ 
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  نلنُ املشسف العاو

 (ض٥ٝؼ اؾاَع١)
باؾاَع١ "ْؿهطاهلل أ٫ٚ، ثِ ٖ٪٤٫ ايؿبإ َٔ ا٭غاتص٠  

ع٢ً أِْٗ تكسَٛا إىل غاس١ ٖا١َ غطا٤ " ايطمحا١ْٝ قٛت اؿطا٤
يًجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، ٚاؽصٚا ايكطاض بإدطا٤ ايًػ١ ايعطب١ٝ بني نٌ 
قٓـ َٔ أًٖٗا بإقساض ف١ً عطب١ٝ، ٭ٕ ايكشـ ٚاجمل٬ت 

  ايعطب١ٝ هلا تأثري نبري ٚأ١ُٖٝ بايػ١ يف تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ
ٚايتسضٜب عًٝٗا ، ٚيعًِٗ وبٕٛ إٔ ٜػطغٛا سبٸ يػ١ ايكطإٓ 

ٚايػ١ٓ يف قًٛب قڀچإ ٖصٙ ايب٬ز بٛد٘ عاّ ٚيف قًٛب ايصٜٔ 
مياضغٕٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٜٚٓػبٕٛ إيٝٗا بٛد٘ خام، ؾإِْٗ أٌٖ 

 .يًػ١ ايعطب١ٝ يف ٖصٙ ايسٚي١

 ٫ٚ ؾو إٔ عًُِٗ ٖصا عٌُ ٫ تٓهطأُٖٝت٘ ٚؾا٥ست٘، ٭ٕ 
ثكاؾ١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ثكاؾ١ اٱغ٬ّ ٚتاضٜذ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ 

تاضٜذ اٱغ٬ّ، ؾٝتشتِ عًٝٓا إٔ ْػاعس إخٛآْا ٖ٪٤٫ بهٌ َا يف 
ٚغعٓا َٔ ا٭َٛاٍ ٚايٛغا٥ٌ، ٚبهٌ إضؾازات َؿٝس٠ ع٢ً َجٌ 

ٖصٙ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ اييت تٛقغ ٚعٞ ا٭زب ايعطبٞ ٚؼٝٞ ضٚح 
ايك١ُٝ اٱغ١َٝ٬ يف قًٛب املػًُني بعس اْكطانُٗا َٓص قطٕٚ، 

٫ٚ ٜٓبػٞ يٓا إٔ ْتدًـ عٔ َػاعستِٗ ٚإٔ ْتػاؾٌ عٔ تعاِْٚٗ 
 :ٚإٔ ْكبض أٜسٜٓا َٔ ْكطِٖ ٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ

ٕڇ ﴿ ٚٳا ٚٳايڃعٴسٵ ِڇ  ٚٳْٴٛا عٳًځ٢ ايڃإڇثٵ ٚٳيځا تٳعٳا ٛٳ٣  ٚٳايتٻكڃ ٚٳْٴٛا عٳًځ٢ ايڃبٹطٿ  ٚٳتٳعٳا
٘ٳ ؾٳسٹٜسٴ ايڃعٹكځابٹ ٕٻ ايًډ ٘ٳ إڇ . ﴾ٚٳاتٻكڂٛا ايًډ

 ٚازعٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  إٔ ٜتكبٌ اهلل َِٓٗ ٖصٙ احملٔ 
ٚايٓؿاطات خايك١ ي٘ َع ايسٚاّ ٚا٫غتُطاض، ٚإٔ هعًٗا 
ٚغ١ًٝ يًٓذا٠ ٚايؿ٬ح يف ايساضٜٔ، ٜٚهٕٛ غعِٝٗ غعٝا 
إشا - َؿهٛضا ٚأضدٛ َٔ ايكطا٤ ايهطاّ إٔ ٜكبًٛا فًتٓا ٖصٙ 

ٜٚؿهطٚا ايكا٥ُني بٗا ع٢ً َا بصيٛا َٔ -  ٚقًت إىل أٜسِٜٗ
دٗسِٖ ٚطاقتِٗ ، ٜٚػتؿٝسٚا َٓٗا سل ا٫غتؿاز٠ ٜٚٓعطٚا 

إىل اـڀأ بٓعط اٱق٬ح ٚ ايعؿٛ يهٞ ٜتشطض ؾبإ اٱغ٬ّ 
.  ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايٓؿاطات ايجكاؾ١ٝ

 . ضبٓا تكبٌ َٓا إْو أْت ايػُٝع ايعًِٝ: ؾأقٍٛ 

زضالُ احلّب 
ؾه١ًٝ ايؿٝذ قُس اؿػين / بكًِ 

ثبنهُذ " انجعث اإلساليٍ" سئُس انزحشَش انسبثق نًجهّخ 
 

ٜصٚب ؾٝ٘ اؿكس نُا ٜصٚب املًح يف " إنػري"إٕ اؿبٸ  
املا٤ ٚعكا غشط١ٜ تػدط ايكًٛب املتشذط٠ اؾاؾ١ ٚايڀبا٥ع 

. املتُطز٠ ايعاق١ٝ ٚتػٛقٗا إىل أٟ د١ٗ تؿا٤
ٌٸ ايبػض ٚايؿشٓا٤  ٌٸ ق  إْ٘ وٍٛ ا٭عسا٤ إىل ا٭خ٤٬ ٚو

ايكساق١ ٚاٱخا٤، ٚهعٌ َٔ ايؿ٦تني املٓؿكًتني املتشاضبتني قًباڄ 
ٚاسساڄ ٚدػساڄ ٚاسسا إشا اؾته٢ َٓ٘ عهٛ اؾته٢ غا٥ط اؾػس 

٘ٴ بٳٝٵٓٳوځ ايډصٹٟ ؾځإڇشٳا﴿بايػٗط ٚاؿ٢ُ  ٚٳ٠څ ٚٳبٳٝٵٓٳ ٘ٴ عٳسٳا ٞپ نځأځْٻ ِٷ ٚٳيٹ ُٹٝ   سٳ
َٳا ٖٳا ٚٳ ٔٳ إڇيډا ٜٴًځكډا َٳا قٳبٳطٴٚا ايډصٹٜ ٖٳا ٚٳ ِڈ سٳغٍّ شٴٚ إڇيډا ٜٴًځكډا  ﴾عٳعٹٝ

( 35 ، 34 : ؾكًت)
 ؾإشا اغتعطنٓا اجملتُع اٱغ٬َٞ يف ايكطٕ ا٭ٍٚ ٚدسْاٙ 

َؿطقا بٓٛض َٔ اؿبٸ ٚا٭خ٠ٛ ٚايػ٬ّ،ٚايتاضٜذ اٱغ٬َٞ 
ساؾٌ بأَج١ً ضا٥ع١ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜٓسض ْعريٖا يف تاضٜذ ا٭َِ 
ا٭خط٣،ٚإشا ؾهچطْا ايّٝٛ يف أسٛاٍ املػًُني ٚأَعٓٸا ايٓعط يف 

ا٭ٚغاط ايس١ٜٝٓ ٚاهل٦ٝات اٱغ١َٝ٬ ٚاغتعطنٓا ٖصٙ املؿه٬ت 
ٌٸ َهإ،ضأٜٓا إٔ غبب شيو  اييت تعرتض ايطنب اٱغ٬َٞ يف ن

ٖٛ عسّ ايعٓا١ٜ باؿبٸ ٚا٫غتٗا١ْ بأُٖٝت٘ يف ايسٸٜٔ اٱغ٬َٞ 
. ٚنطٚضت٘ يًُذتُع اٱْػاْٞ

، " اؿبٸ ٚاٱخ٬م" ؾًٝتٸدص ؾبابٓا املػًِ ؾعاضٙ ا٭ٍٚ 
ُٸت٘ ا٭ٚىل إشاع١ اؿب بني ايٓاؽ ست٢ تٓذ٢ً تًو ايعًُات  َٗٚ

ايهجٝؿ١ اييت أساطت باملػًُني ٖصٙ ا٭ٜاّ،ؾٗٛ سذط ظا١ٜٚ يف 
بٓا٤ اٱغ٬ّ ، ْاز٣ ب٘ ايكطإٓ ايععِٝ ْٚسب إيٝ٘ ايطغٍٛ ايهطِٜ 

. ٚعٌُ ب٘ املػًُٕٛ يف ايكطٕٚ ا٭ٚىل-  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–
 ٚقس تتهاعـ أُٖٝت٘ إشا ضأٜٓاٙ َٔ ْاس١ٝ َكًش١ ايسع٠ٛ 

. ٚسه١ُ ايسع٠ٛ
 أْت ٫تػتڀٝع إٔ ؼٌُ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ بني ايٓاؽ 
  .ٚتسعِٖٛ إىل ايسٜٔ اؿل ٚقًبو مل ٜصم س٠ٚ٬ اؿبٸ
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إٕ املٓڀل ٚايكإْٛ ٫هصبإ ايكًٛب ٫ٜٚكٓعإ ايٛدسإ،  
إُْٗا ٜٗعَإ ايطدٌ ٜٚكطعاْ٘ ٚضمبا وسثإ ؾٝ٘ بعض ايٓك١ُ 

ٚبعض اؿكس ٚبعض املكت ػاٙ ٖصٙ ايسع٠ٛ،ؾايؿ٧ٝ ايصٟ 
تٓذصب إيٝ٘ ايكًٛب ناملػٓاطٝؼ ٚتٟٗٛ إيٝ٘ ا٭ؾ٦س٠ ٚىهع 

. ي٘ اؾبابط٠ ٖٛ اؿب ٚاٱخ٬م
 إشا ؼسثت َع ضدٌ ٚأيكٝت عًٝ٘ أيـ زيٌٝ ٚأسطدت٘ 

بأيـ غ٪اٍ، ٚؾطست ا٭َط ؾطساڄ بػٝڀا، ٚقًبو داف 
غًٝغ، ٚيػاْو قاطع نايػٝـ،ٚنًُاتو ساز٠ نايػٗاّ 

املػ١َُٛ، أبعست٘ عٔ اهلسف َٚٮت قًب٘ غٝعا، ٚيٛ مل ٜػتڀع 
. إٔ ٜطز عًٝو دٛابا

 ٚإشا يكٝت ضد٬ڄ  يف ايڀطٜل ٚأيكٝت عًٝ٘ ن١ًُ 
خريٚاسس٠ ب٬ زيٌٝ ٫ٚ بطٖإ،ٚب٬ َٓاقؿ١ ٫ٚإغٗاب ٚع٢ً 

ؾؿتٝو ابتػا١َ س٠ًٛ، ٚقسضى ممت٧ً باؿب ٚقًبو عاَط 
باٱميإ، نػبت قًب٘،ٚقطٸبت٘ إىل اهلسف،ٚيٛأْ٘ مل ٜبس ضناٙ يف 
ٖصا اؿني ٚأْهط ٖصٙ ايه١ًُ،ؾإْ٘ غٝ٪َٔ َٜٛا َٔ ا٭ٜاّ،٭ْو 

ٌٸ سني بإشٕ ضبٗا . قسغطغت يف قًب٘ بصض٠ غت٪تٞ أنًٗا ن
 إٕ اجملتُع اؿسٜح يف ايؿطم ٚايػطب قس أْهط هلصا اؿب 

ايڀاٖط،ٚمل ٜعطف قُٝت٘ ٚاغتبسٍ ايصٟ ٖٛ أز٢ْ بايصٟ ٖٛ 
خري، إْ٘ ٫ٜعطف سبا أؾـ ٚأمس٢،ٚأطٗط ٚأْك٢، َٔ ٖصا 

. اؿب املازٟ ٫ٜٚعطف ٖسؾ٘ ايكشٝح
 ؾإشا ضؾعٓا ٖصا ايًچٛا٤ َٔ دسٜس،ٚمحًٓا ٖصٙ ايسع٠ٛ 

ايهطمي١ إىل اٱْػا١ْٝ أسػٓا إيٝٗا ٚأَػهٓا بٝسٖا يف أؾسٸ 
. غاعات اؿطز، َٚٓعٓا َٔ ايتؿهو ٚا٫ْٗٝاض

 إٕ ٖصٙ اؿٝا٠ املٝهاْٝه١ٝ اؾُاز١ٜ اييت تسٚض نايطس٢ يف 
ٌٸ َهإ،إٕ إْػإ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ايصٟ ضنٞ بإٔ ٜهٕٛ أي١  ن
قُا٤ تسٚض ي٬ٝڄ ْٚٗاضاڄ، ٜهػب املاٍ يٝٓؿك٘ ٜٚٓؿك٘ يٝهػب 

أنجط َٓ٘، إٕ اؿٝا٠ ايعا١ًٝ٥ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت أقبشت ايّٝٛ يف 
ٔٸ إىل قڀط٠ َٔ اؿبٸ نُا  ايػطب دشُٝاڄ ٫ٜڀام،إْٗا نًچٗا ؼ

ٔٸ ا٭ضض اجملسب١ إىل قڀط٠ َٔ املا٤ . ؼ
 .ؾألسٖٚا أٜٸٗا املػًُٕٛ احملبٸٕٛ بٗصا اؿبٸ ايصٟ آثطنِ اهلل ب٘

 أٍنًُ التنسٌ علِ اللغُ الىطيًُ
 إمساعٌٝ شبٝح اهللؾه١ًٝ ايؿٝذ   /بكًِ

 (ْا٥ب املسٜط باؾاَع١)
ٕ َٝسإ ع٫ؾو ٫ٚضٜب يف إٔ املػًُني ؽًؿٛا  

ٚبٗصٙ ايؿطق١ تػًط عًٝٗا أعسا٤ " ايًػ١ ايٛط١ٝٓ"ايتُطٕ ع٢ً
اٱغ٬ّ  ٚاملعاْسٕٚ ٚنصيو تػًڀٛا ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

ايعامل١ٝ ؾٝػتعًُْٛٗا نس اٱغ٬ّ ٚاملػًُني ًٜٚككٕٛ ايتِٗ 
املدتًؿ١ باٱغ٬ّ ٚأًٖ٘ ٜٚكٛيٕٛ إٕ ا٫غ٬ّ زٜٔ ٜعًِ أًٖ٘ 

ٚاملػًُٕٛ ِٖ " ايكػ٠ٛ"ٚ" ايعٓـ"ٚ"ا٭قٛي١ٝ"ٚ"اٱضٖاب"
 أٚناض اٱضٖابٝني ٚإٕ ٟاٱضٖابٕٝٛ َٚساضغِٗ ايس١ٜٝٓ ٙ

ايكطا٤ ٚايػاَعني ٜجكٕٛ بتًو ا٭خباض املصاع١ ايبؿع١ ايهاشب١ 
ٚإٕ أٌٖ اٱميإ ٚايبكري٠ ٜعًُٕٛ إٔ َجٌ ٖصا ايعٌُ ايؿٓٝع 

 إٕ :٫ ٜكسض إ٫ عٔ املعاْسٜٔ ٚاملًشسٜٔ ؾأ٫ٚ أقٍٛ
املػًُني ِٖ تطنٛا ٖصا املٝسإ يٮعسا٤ غؿ١ً ٚ تهاغ٬ 

 ٣ؾٝا أغـ.ٚدعًٛا هلِ غاس١ خاي١ٝ ؾٛدسٚا ؾطق١ شٖب١ٝ
ع٢ً اؿاًَني يٲغ٬ّ ٚاملؿهطٜٔ أ٫ ٜػتٝكعٕٛ َٔ  ٚقًل

سإ ٚقت اغتٝكاظِٗ ٚإ٫ ؾٝٓتعطِٖ ! ايػبات ايعُٝل؟ ْعِ
ؾ٬ بس يًُػًُني .ايصي١ ٚاهل٬ى ٚايه٬ٍ ٚ اٱٖا١ْ ٚاـع١ٜ

٭ْٗا ايًػ١ " ايًػ١ ايبٓػاي١ٝ"يف بٓػ٬زٜـ َٔ إٔ ٜتدصٚا ظَاّ 
ٖصٙ ايًػ١ يػ١ اهلٓٛز "ايٛط١ٝٓ يٓا ٫ٚ ْٓعط إىل َٔ ٜكٍٛ 

بعج٘ بايًػ١ ٍ٭ٕ اهلل يٛ بعح  ْبٝا يف بٓػ٬زٜـ " ٚاملؿطنني
ٔٵ  ﴿: قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل/ايبٓػاي١ٝ نُا  َٹ َٳا أځضٵغٳًڃٓٳا  ٚٳ

ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٘ٴ  ٌټ ايًډ ِٵ ؾځٝٴهٹ ٗٴ ٔٳ يځ ٘ٹ يٹٝٴبٳٝٿ َٹ ٛٵ ٕڇ قځ ٍڈ إڇيډا بٹًٹػٳا ضٳغٴٛ
ِٴ ٛٳ ايڃعٳعڇٜعٴ ايڃشٳهٹٝ ٖٴ ٚٳ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٗٵسٹٟ   أعين إٔ اهلل غبشاْ٘ ﴾ ٚٳٜٳ

ٚتعاىل أضغٌ نٌ ْيب ٚضغٍٛ بًػإ قَٛ٘ يٝؿِٗ ايكّٛ 
نصيو بعح ْبٝٓا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ . ٜٚػتذٝبٕٛ ي٘زعٛت٘ 

ٚغًِ بًػإ ايعطب ٭ٕ قَٛ٘ ناْٛا أٌٖ ايًػ١ ايعطب١ٝ ؾهإ 
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ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٓڀل بايعطب١ٝ ايؿكٝش١ ست٢ قاٍ 
. " عطبٟٞأْا أؾكح ايعطب بٝس إٔ ":ايٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

ٖصا غٝسْا ٚ ْيب اهلل َٛغ٢ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ نإ يف 
يػاْ٘ عكس٠ ؾ٬ ٜػتڀٝع إٔ وػٔ ايبٝإ ٚايسع٠ٛ ؾڀًب َٔ 

 :ٚقاٍ.اهلل إٔ ٜطغٌ َع٘ أخاٙ ٖاضٕٚ إىل ؾطعٕٛ ضغ٫ٛ

ٞٳ ضڇزٵ٤ٶ ﴿ َٳعٹ ٘ٴ  َٹٓٿٞ يٹػٳاْٶا ؾځأځضٵغٹًڃ ٛٳ أځؾڃكٳحٴ  ٖٴ ٕٴ  ٖٳاضٴٚ ٚٳأځخٹٞ 
ٕڇ ٕٵ ٜٴهځصٿبٴٛ ؾاغتذاب اهلل تعاىل زعٛت٘ . ٜٴكٳسٿقڂٓٹٞ إڇْٿٞ أځخٳافٴ أځ

ٍٳ ٕٳ : ٚقځا ُٳا غٴًڃڀځاْٶا ؾځًځا ٜٳكٹًڂٛ ٌٴ يځهڂ ٚٳْٳذٵعٳ غٳٓٳؿٴسټ عٳهٴسٳىځ بٹأځخٹٝوځ 
ٕٳ ُٳا ايڃػٳايٹبٴٛ ٔڇ اتٻبٳعٳهڂ َٳ ٚٳ ُٳا  ُٳا بٹآٜٳاتٹٓٳا أځْٵتٴ . ﴾إڇيځٝٵهڂ

 ٚغ١ًٝ نايػ٬ح ؾإٕ نإ ايػ٬ح بٝس ٟإٕ ايًػ١ ٙ 
. ايعسٚ ٜكتًو ب٘ ٚإٕ نإ بٝسى ؾتػتڀٝع إٔ تػًب ب٘ عسٚى

إشا نإ ؾاَٗا بٝسْا ْػتڀٝع إٔ ْػتدسَٗا "ايًػ١ "نصيو 
ْٚػتؿٝس بٗا يف ْؿط اٱغ٬ّ ٚزعٛت٘ ٚإٕ ناْت قٝازتٗا بٝس 

ؾ٬ بس يٓا إٔ ْتُػو بكٝاز٠ .ا٭عسا٤ ؾتهٕٛ يٓا غبب املٛت
 ؾٝٗاا ٚؼكٌٝ املٗاض٠ ٕ ٚايتسضب عًٝ٘متطاٍايًػ١ ايبٓػاي١ٝ ب

٭ْٗا يػتٓا ايٛط١ٝٓ ٚقس ضأٜتِ إٔ املًشسٜٔ ٚايعْسٜكٝني ٜٓؿڀٕٛ 
بٗصٙ ايًػ١ نس اٱغ٬ّ ٚأًٖ٘ يف بٓػ٬زٜـ بايػب ٚايڀعٔ 

ٚا٫ؾرتا٤ ٚ نصيو يف ايعامل بأغطٙ ٜؿرتٕٚ ع٢ً اٱغ٬ّ 
. ٟبٛاغڀ١ اٱع٬ّ ايعامل

 يف ايًػ١ ايٛط١ٝٓ ٟتعايٛا مكٌ املٗاض٠ ٚا٭زب ايعاٍ ف
 ايًػ١ ايبٓػاي١ٝ ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل يف ب٬زْا بٓػ٬زٜـ ٚ ٟٚٙ

 غا٥ط ايًػات ايطا٥ذ١ يف يفنصيو ٜٓبػ٢ يٓا إٔ مكٌ املٗاض٠ 
ايعامل نً٘ يٓؿط اٱغ٬ّ ٚايسٜٔ يف نٌ ْاس١ٝ َٔ أما٤ ا٭ضض 

أ٫ ؾًٝبًؼ ايؿاٖس : "أٚدب٘ ايٓيب قًٞ اهلل  ٚغًِ  بكٛي٘نُا 
". َٓهِ ايػا٥ب

 مً لىاشو املعله املثالٌ
 ملش خٛضؾٝس عاا ؾه١ًٝ ا٭غت/بكًِ 
( ض٥ٝؼ ايؿ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ باؾاَع١)

ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يف عٗس ايطٸغاي١ إٕ ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ ٚ  
 إىل َباز٨ ٚقِٝ أخ٬ق١ٝ ٚآزاب ااحملُس١ٜ ٚقسض اٱغ٬ّ زع

ب ايعًِ يف ٫ ايكبٝإ ٚطأغاتص٠عا١َ ًٜتعّ بٗا نٌ َٔ 
.   ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ يف املساضؽ ٚاملعاٖسأغايٝبايػًٛى ٚاملعا١ًَ 

ٚإيٝو ططؾاڄ َٔ ٖصٙ اـكا٥ل ٚايؿها٥ٌ اييت هب إٔ ٜتشًچ٢ 
. ٚايڀايب بٗا  نٌ َٔ املعًِ

  :اخلصائص والشسوط اليت ييبغٌ أٌ تهىٌ يف املعلنني املثالًني

أ٫ ٜٓكٿب ْؿػ٘ يًتعًِٝ ست٢ ٜػتهٌُ أًٖٝت٘، ٚتتٛؾط ؾٝ٘  (1)
 .ؾطٚط ا٭غتاش املجايٞ، ٜٚؿٗس ي٘ أؾانٌ ا٭غاتص٠ بصيو

 اؿٕٓٛ يڀ٬ب٘ ، ؾٝذب عًٝ٘ إٔ وب ايٛايسا٭غتاش مبكاّ  (2)
 نشب ا٭ب يٮبٓا٤ ٜٚكِْٛٗ عٔ ا٭ش٣ َا اغتڀاع، ط٬ب٘

ٚإٔ ٜػؿط هلِ خڀاٜاِٖ ٜٚعصضِٖ ع٢ً ٖؿٛاتِٗ ٚإٔ ٜعاًَِٗ 
 .بايطؾل

أغتاش ايهتاب ؾكط ، بٌ ٖٛ َٛد٘ َٚطؾس با٭غتاش يٝؼ  (3)
 ا٭ؾهٌ يف نٌ سكٌ َٔ سٝاتِٗ ٜسٴيڊِٗ ع٢ً ايكشٝح

ٜٚطؾسِٖ إىل ايكٛاب ٜٚعًُِٗ َهاضّ ا٭خ٬م بػًٛن٘ 
 . ٚقٛي٘ ٚؾعً٘

  إٔ ٜتؿب٘ بأٌٖ ايؿهٌ ٚايسٜٔ َٔ َعًُٞ ايكشاب١ ٚايتابعني(4)
 . بعسِٖ َٔ أنابط ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚايػًـ ايكاحل٣َٚٔ أت

ا٭غتاش قس٠ٚ َجاي١ٝ إغ١َٝ٬ يف قٛي٘ ٚ ؾعً٘ ٚخًك٘  (5)
َٳجٳ٬ڄ أع٢ً يڀ٬ب٘ يف ٖٓساَ٘ ٚغًٛن٘ ، ف هب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ 

َٚعٗطٙ ْٚعاؾ١ دػُ٘ ٚتككري أظؿاضٙ ٚادتٓاب ايطٚا٥ح 
 .ايهط١ٜٗ ٚايعازات املُكٛت١

ُٸ٘ ايٛاسس ٚؾػً٘ ايؿاغٌ إسٝا٤ ايطغب١ ايبايػ١ يف  (6) ا٭غتاش ٖ
قًٛب ايڀ٬ب يًكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٖٚصا ٫ميهٔ إ٫ إٔ ٜهٕٛ بعض 
املعًُني َكُٝني باملسضغ١ زا٥ُا ِٖٚ ٫ىطدٕٛ َٔ املسضغ١ إ٫ 
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ؾٝٓبػٞ ملٓػٛبٞ املسضغ١ إٔ ٜٛؾطٚا ساداتِٗ . يف ساد١ ًَش١ 
 .   املًش١ ست٢ ٫ تأخصِٖ ا٭ؾػاٍ ايعا١ًٝ٥

. ا٭غتاش ٜ٪زٟ ايٓكٝش١ يًڀ٬ب يف ٚقت اؿاد١ إيٝٗا (7)
ا٭غتاش ٜٗتِ مبكًش١ ايڀ٬ب يف مجٝع اجملا٫ت ايطٚس١ٝ ٚ  (8)

املاز١ٜ ٚايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايع١ًُٝ ٜٚٓعِ هلِ ايسٚضات ايٓاؾع١ 
 . اهلازؾ١ يتعًِٝ ا٭زب ايعطبٞ ٚ ايبٓػايٞ

ٗٸِ َػت٣ٛ ط٬ب٘ ٚىاطبِٗ ع٢ً قسض ؾُِٗٗ ( 9) إٔ ٜتؿ
ٚإزضانِٗ، ؾٝهتؿٞ يًشاشم باٱؾاض٠، ٜٚٛنح يػريٙ بايعباض٠، 

ٜٚهطض ايه٬ّ ملٔ ٫ ٜعًِ، ٚعًٝ٘ إٔ ٜبسأ بتكٜٛط املػأي١ أٚ 
َٛنٛع ايسضؽ، ثِ ٜٛدٿ٘ ا٭َج١ً، ٜٚكتكط ع٢ً شيو َٔ غري 

زيٌٝ ٫ٚ تعًٌٝ، ؾإٕ غٌٗ ع٢ً ايڀًب١ ايؿِٗ ؾعًٝ٘ إٔ ٜصنط 
  .ايتعًٌٝ ٚاملأخص ٜٚبٝٿٔ ايسيٌٝ املعتُس

إٔ هعٌ يًڀ٬ب أٚقاتاڄ َع١ٓٝ ٜعطنٕٛ ؾٝٗا عًٝ٘ َا ( 10)
سؿعٛٙ َٔ ايكطإٓ ٚايعًّٛ ا٭خط٣ ٚيٝهٔ شيو يف ْٗا١ٜ نٌ 

 .أغبٛع ٚشيو غ١ٓ املعًُني ا٭ٚا٥ٌ َٓص ناْٛا

إٔ ٜڀطح ع٢ً ت٬َٝصٙ أغ١ً٦ نجري٠ َتٓٛع١ ٜؿِٗ َٓٗا ( 11)
َكساض َا اغتٛعبٛٙ َٔ زضٚؽ َٚا ؾُٗٛٙ َٔ َكطضات، ؾإٕ مل 

هسِٖ قس اغتؿازٚا بايكسض املڀًٛب أعاز عًِٝٗ ايهطٸ٠، ٚإٕ 
ٚدسِٖ قس ؾُٗٛا ٚسؿعٛا ؾعًٝ٘ إٔ ٜجين ع٢ً ايباضع َِٓٗ 

ٜٚؿذع املتٛغط ٜٚأخص بٝس ايهعٝـ ٚاملتدًـ،  ٚعًٝ٘ إٔ 
ٜٛقٞ نٌ ٚاسس َِٓٗ بكطا٠٤ ايهتب اييت ت٥٬ِ َػتٛاٙ 

 .ايؿهطٟ ٚعُطٙ ايعَين
ٕٸ املعًچُني يف نٌ ظَإ ِٖ ايكؿ٠ٛ املدتاض٠   ٚاؿل إ

ايصٜٔ ْصضٚا ْؿٛغِٗ يتعًِٝ أبٓا٤ ا٭١َ ٚأشابٛا سٝاتِٗ ٱنا٠٤ 
ايڀطٜل أَاّ ايؿباب ٚأدٝاٍ املػتكبٌ، قس محًٛا أمس٢ ضغاي١ 

ٚعًِٝٗ إٔ ٜ٪زٸٖٚا يف قسم ٚأَا١ْ ٚإخ٬م ست٢ ٜٓايٛا ضنا 
ٜٚهؿِٝٗ ؾدطاڄ ٚؾطؾاڄ أِْٗ . ايطمحٔ ٚوٛظٚا ايكبٍٛ َٔ ايٓاؽ

 .خًؿا٤ غٝس املطغًني ٚخامت ايٓبٝني قُس قًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ عًٝ٘

إٔ ٜطسٿب بڀًبت٘ إشا سهطٚا إيٝ٘ ٜٚػأٍ عِٓٗ إشا ( 12)
 .غابٛا عٓ٘، ٚإٔ ٜعٛزِٖ يف َٓاظهلِ إشا ناْٛا َطن٢

إشا غ٦ٌ عُا ٫ ٜعطؾ٘،  ٚنُا قاٍ " ٫ أزضٟ"إٔ ٜكٍٛ ( 13)
ٜا أٜٗا ايٓاؽ : "ابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ يف ٚقٝت٘ يًُعًُني

ٕٸ " اهلل أعًِ: "َٔ عًِ ؾ٦ٝا ؾًٝكٌ ب٘، َٚٔ ٫ ٜعًِ ؾًٝكٌ ؾإ
". اهلل أعًِ"َٔ ايعًِ إٔ تكٍٛ 

إٔ ٜهٕٛ ٜكعاڄ أثٓا٤ ايسضؽ ٚإٔ ٜٛقغ ايػاؾٌ َٔ ( 14)
ط٬ب٘، ٚإٔ ٜٓكشِٗ عػٔ ا٫غتُاع َٔ سني ٯخط، ٚإٔ 

 .وجِٗ ع٢ً ْعاؾ١ ايؿكٌ َٚهإ إيكا٤ ايسضؽ

أ٫ ٜعًِِّ أسساڄ َا ٫ وتًُ٘ شٖٓ٘ أٚ غٓټ٘، ٫ٚ ٜؿري ع٢ً ( 15)
 .أسس بكطا٠٤ نتاب ٜككط عٓ٘ ؾُٗ٘

إٔ ٜػتعًِ عٔ أمسا٤ طًبت٘ ٚسانطٟ زضغ٘ ٚعٔ ( 16)
أْػابِٗ َٚٛاطِٓٗ ٚأسٛاهلِ ملا يف شيو َٔ تك١ٜٛ ايك٬ت 

ٗٿٌ ي٘ أَط تعًُِٝٗ بعس  بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ ٚايتعطف عًِٝٗ مبا ٜػ
 .ايٛقٛف ع٢ً َؿه٬تِٗ ٚقاٚي١ َعاؾتٗا

أٚ أ٫چ ٜسضؽ ٖٚٛ َٓععر ايٓؿؼ، أٚ ؾٝ٘ ًٌَ أٚ َطض ( 17)
 .دٛع أٚ غهب ؾإٕ شيو َهطپ بٓؿػ٘ ٚبڀ٬ب٘ نطضاڄ بًٝػاڄ

إٔ ٜهٕٛ املعًچِ أٚ املطبٞ قٟٛ ايٝكني باهلل عع ٚدٌ ٚإٔ ( 18)
 بؿعا٥ط ايسٜٔ ٚإظٗاض ايػ١ٓ ٚإمخاز ايبسع ٚإٔ ٜتدًل ٟٜكٛ

 .مبشاغٔ ا٭خ٬م
 !أيها القراء الكرام  

أٌ رسزقجم يسبهًبد أطحبة " انحشاء"َسش يجهخ 

انقهى يٍ انكزّبة وانجبحثٍُ ويحجٍّ انهغخ انعشثُخ 

ثإسسبل يقبالرهى انقًُخ ويشىسارهى انغبنُخ انًفُذح 

ورشي أٌ ركىٌ انُظىص  واَطجبعبرهى انسذَذح،

 :انًشسهخ وفق انششوط انزبنُخ 

. كىٌ انُض انًشسم جذَذا نى َسجق َششٌِ أٌ *

 رحزفظ انًجهخ ثحقهب فٍ َشش انُظىص وفق خطخ *

 .انزحشَش وحست انزىقُذ انزٌ رشاِ يُبسجب

 كهًخ كحذ أقظً، 800 أال َضَذ حجى انُض عهً *

ونهًجهخ أٌ رهخض أو رخزظش انُظىص انزٍ 

. رزجبوص انحذ انًطهىة

األعًبل انًعشوضخ نهُشش نًىافقخ انهجُخ   رخضع*

انًجهخ أٌ رطهت يٍ  ونهُئخ رحشَش.انعًهُخ نهًجهخ

انكبرت إجشاء رعذَالد عهً انًبدح انًشسهخ قجم 

 (يٍ انًسؤٔنيٍ عٍ انًجهح)                     .نهُشش إجبصرهب
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 و للتخّلص مً مجًع العساقًل اإلضالو ٍى احلّل الىحًد لطائس املشانل
ؾه١ًٝ ايؿٝذ قُس عبس ايطب ايكامسٞ ايٓسٟٚ / بكًِ 

 زانا، 1-َريؾٛض (املػذس ا٭نرب)زاضايعًّٛ  ض٥ٝؼ قػِ ايًچػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬أغتاش اؿسٜح ٚا٭زب ايعطبٞ ، 
 

ٕٸ اٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ ناٌَ   َٔ املعطٚف يس٣ اؾُٝع أ
ٛٸ٠ املٛؾٛض٠ ٱضؾاز ايٓٸاؽ إىل ايكٸطاط  ؾاٌَ،ٚؾٝ٘ ايك

ٚإْكاشِٖ َٔ زٜادري ايعچًُات ايؿطن١ٝ ايكامت١ اؿايه١ ،املػتكِٝ
ٌٸ ظَإ َٚهإ،  ٚإْ٘ زٜٔ ا٭يؿ١ٚاحملبٸ١ املطز١ٜ يف ن

 بٌ ٖٛ،ٚيٝؼ ؾٝ٘ ايعٓـ ٚاـؿ١ْٛ ٚايكػ٠ٛ ٚايؿسٳٸ٠،ٚزٸ٠ٚامل
وحټ ايٓاؽ ع٢ً ايتعاطـ ٚايرتاسِ ٚايتعإٚ ٚاملعطٚف 

ٜٚأَطِٖ بايتٸشاؾٞ عٔ ايًچعٔ ٚايڀچعٔ  ٚايكػط ٚايطؾل،
ٌٸ غاع١،  ٚايتٸشاغس ٚايتباغض ٚايػًع١،ٜٚٗتسٟ ب٘ ايٓاؽ ن

ٌٸ حمل١،َٚٔ ٜتٻكـ باٱغ٬ّ مبع٢ٓ بٜٚػته٦ٕٝٛ  ْٛضٙ يف ن
ٟٸ َؿه١ً ٚعطق١ً يف اؿكٝك١ٚؾ٘ ايه١ًُ ٚيهٔ ايصٟ ،٫ٜعاْٞ أ

ٜٚبتعس عٔ اٱغ٬ّ  ٜٓأ٣ عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايعٌُ ب٘،
ٚإٕ نإ ؾعاضٙ يف  ٚتعايُٝ٘،ؾٗٛ ٜهٕٛ َتشٝٻطا يف سٝات٘،

ٚنشهاڄ قدٸاباڄ ز٩ٚبا،ٱٕ  ايعچاٖط ٚدٗاڄ ٖؿٛؾاڄ بؿٛؾاڄ،
َتبًبٌ سريإ،ٚإْ٘ َرتزٸز قًب٘ قًل َعًِ،ٚعكً٘ َهڀطب 

ٌٸ  ٛٸع١يف ن  . سني ٚإٜٓٛاد٘ املؿانٌ املدتًؿ١ ٚايعطاقٌٝ املتٓ
ِٳ ٚاؾٛضٳ   إْٓا ْط٣ يف ٖصٙ ا٭ٜٸاّ إٔ ايٓٸاؽ ٜؿتهٕٛ ايعً

ٌٸ أسس،ٖٚصٙ ايؿٸها١ٜ تعزاز َٜٛاڄ ؾَٝٛاڄ؛ٚيهٔ ملاشا ٖصٙ  َٔ ن
ٚيف ايٛاقع إٔ ٖصٙ ايؿها١ٜ ٫بتعاز ايٓاؽ  ايؿها١ٜ ٚايؿه٣ٛ؟

ٍٸ  عٔ اٱغ٬ّ ٚؽًچِٝٗ عٔ اـًل اؿػٔ، ٭ٕ اٱغ٬ّ قس ز
ٌٸ َعطٚف ٚخري، ٌٿ ؾطٸ ٚنري،َٔ سصٸضِٖ  ٚايٓاؽ ع٢ً ن  ن

ا٭غـ إٔ ايٓٸاؽ ٜبشجٕٛ عٔ ا٭َٔ  ٚيهٔ ا٭غـ نٌ
ؾًصيو ْطاِٖ قًكني  اٱغ١َٝ٬، ٚايػٸ٬ّ ٚايععٸ يف ايڀطٜك١ غري

ٕٸ اٱغ٬ّ قس شنط ططٜل ا٭َٔ ٚايطاس١  سا٥طٜٔ تا٥ٗني َع أ
  ايؿطزٜٸ١ت٘ؾُٔ ٜعتٓل اٱغ٬ّ ٜٚڀبٸك٘ ع٢ً سٝا ٚايععٸ ٚايهطا١َ،

 ،ؾٗٛ ٜهٕٛ أغعس ايٓاؽ؛٫ٚ ٜػٝب عٔ شٖٔ أسس ٚاؾُاع١ٝ

ع٢ً شيو قس نجطت  إٔ فتُعٓا قس ساز عٔ اٱغ٬ّ بٓا٤ٶ
  ٚا٫ْتشاض،ا٭َٛض ايؿاغس٠،ٚا٭ؾٝا٤ ايؿٓٝع١ َٔ ايتكاتٌ

غريٖا،ٚنإ ٚٚايعكٛم ٚا٭عُاٍ غرياٱْػاْٝٸ١  ٚاملعانػ١،
ايٓاؽ َهطٳَني َٚؿطٻؾني يف ايعَإ املانٞ باٱغ٬ّ نُا عبٸط 

ٜا أبا ":-ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘-عٔ شيو عُطبٔ اـڀاب
ٍٸ ايٓاؽ ٚأسكط!عبٝس٠ ٌٸ ايٓٸاؽ،ؾأععٸنِ ايٓاؽ،إْٸهِ نٓتِ أش ٚأق

 " اهلل تعاىل باٱغ٬ّ،ؾُُٗا تڀًبٛا ايععٸ٠ بػريٙ ٜصيچهِ اهلل تعاىل

(  60: قؿش١ 7: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجري،ز )
يف غري اٱغ٬ّ ؾٗٛ  ؾُٔ ٜؿتٸـ ايػعاز٠ځ ٜٚڀًب ايهطا١َځ 

 يطغٛي٘ َٚٔ  ٜٚصٸٍ ٜٚٴشتكط،٭ٕ ايععٸ٠ ٚايهطا١َ هلل
ُٴٓٳاؾٹكٹنيٳ يځا ﴿أطاعُٗا ٔٻ ايڃ ٚٳيځهٹ َٹٓٹنيٳ  ُٴ٪ٵ ٚٳيٹًڃ ٘ٹ  ٚٳيٹطٳغٴٛيٹ ٘ٹ ايڃعٹعٻ٠ڂ  ٚٳيٹًډ
ٕٳ ُٴٛ إٕ اٱغ٬ّ زٜٔ قس :ٜكٍٛ بعض ايػؿٗا٤ ٚ(8:املٓاؾكٕٛ)﴾ٜٳعٵًځ

ٖصا ايسٜٔ ايكسِٜ ٫ ٚٚنطٸتٵ عًٝ٘ ايسٖٛض، َطٸتٵ ب٘ ايعكٛض،
ٖٚصا ايسٜٔ ؾكس  (Modern Age) ٜػاٜط ايعكط اؿسٜح

ٚقس  ؾتًٝت٘،ٚاسرتقت ٚسسٸت٘، ٚقس ْؿس ظٜت٘ سٜٝٛٸت٘ ٚقٝازت٘،
ٚمتٸ َٝعازٙ،ٚاْت٢ٗ مجاي٘ ٚظٜٓت٘ ٚنُاي٘،ٚيٝؼ ؾٝ٘  ختِ زٚضٙ،

ٍٸ  ٜٚػته٧ٝ ب٘ ايٓاؽ، ْٛض ٜٓري ايڀطٜل، ٚاهلل إٕ ٖصا ايكٍٛ يٝس
ِٸ عٔ نٝٸل ايعكٌ ٚ،ع٢ً اؾٗاي١ اؾ٤٬ٗٚايهٸ٬ي١ ايعُٝا٤ ٜٓ

قسٸّ مناشز ممتاظ٠ ٚأَج١ً قسعسّ َعطؾت٘ بايتاضٜذ،٭ٕ اٱغ٬ّ ٚ
ٌٸ عكط َٚكط يف ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠  ٚضا٥ع١ يًكٝاز٠  ايػٝاز٠ يف ن

تبك٢ بكا٤ ايسٖط ْٛضا ٶٚنٝا٤ٶ ٜػتها٤ ب٘،َٚٓاض٠ڄ َٓٝؿ١  نًچٗا،
ٌٸ  ؾاك١ ٜٗتس٣ بٗا،ٚؾذط٠ ٚاضؾ١ ايعچ٬ٍ ٚٚاؾط٠ ايجٸُاض تػتع

بٗا اٱْػا١ْٝ اؿا٥ط٠ ايتا١ٗ٥ ايبا٥ػ١،ٚتػتؿٝس َٓٗا ٚتٓتؿع 
ٛٸ٠  ٚتتُتٸع بٗا يف َهاَري اؿٝا٠ نًچٗا،ٚئ تٓؿس يف اٱغ٬ّ ق

ايكٝاز٠ ٚق٬س١ٝ ايػٸعاز٠،ٚئ ٜٓتٗٞ زٚضٙ،ٚئ ٜٓكطض عكطٙ 
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ٕٸ  ٟٸ ؿع١ َٔ ايًچشعات،بٌ يريؾس ٟٸ حمل١ َٔ ايًچُشات ٚ٭ ٭
ٌٸ ظَإ َٚهإ،٫ٚتعاٍ خًٝٸت٘  ايٓٸاؽ إىل ايكٝاز٠ ٚايػعاز٠ يف ن

نًچٗا،ٖٚٞ ؾذط٠ طٝب١ تجُط ٚت٪تٞ أنًٗا  تعػٌ يف ا٭زٚاض
ٌٸ سني بإشٕ ضبٗا،ٚقس عبٸط عٔ ٖصا املع٢ٓ مساس١ ايعًچا١َ  ن

ضمح٘ اهلل - اؿػين ايٓسٟٚ ٟاملؿهچط اٱغ٬َٞ أبٛاؿػٔ عٌ
  :تعاىل
ٚظًت خ١ًٝ اٱغ٬ّ تعٌُ يف أزٚاض ا٫مڀاط "      

أٜهاڄ،ٜٚعٗط َٔ املًٛى ٚايؿاؼني أؾطاز ِٖ أمنٛشز 
ايكشاب١ ٚايػًـ ايكاحل يف غريتِٗ ٚأخ٬قِٗ،يف زِٜٓٗ 

ٚتكٛاِٖ،ٜٚٓٗض يف ايعامل اٱغ٬َٞ ضداٍ ٜتذٌُ 
ضغِ امطاؾِٗ عٔ -ٚنإ املػًُٕٛ،ايتاضٜذ بصنطِٖ

أقطب إىل ططٜل ا٭ْبٝا٤ - غريتِٗ ا٭ٚىل ٚططٜكِٗ املجايٞ
ٚأطٛع هلل َٔ ا٭َِ اؾا١ًٖٝ املعاقط٠ ي٘،ٚنإ ٚدٛزِٖ 

ٚزٚيتِٗ أنرب عا٥ل يًذا١ًٖٝ يف اْتؿاضٖا 
ناْٛا ضغِ ْكا٥كِٗ أنرب ق٠ٛ يف ايعامل ٚٚاظزٖاضٖا،

  ".تٗابٗا ايسٍٚ،ٚؼػب هلا نٌ سػاب
 (140: ص ، يبرا خسش انعبنى ثبَحطبط انًسهًٍُ نهعاّليخ انُذوٌ)

َٴٓعت  ؾًصيو ْط٣ إٔ ايسٸٍٚ اييت سٴطَت َٔ ْع١ُ اٱميإ،ٚ
عٔ تعايِٝ ايكطإٓ،َٓػُػ١ يف ايؿػل ٚايڀػٝإ،ٜٚعزاز ؾٝٗاَٜٛاڄ 

ؾَٝٛاڄ ايكًل ٚايتبًبٌ ٚاؿريإ،ٚإٕ ناْت عٓسِٖ ا٭َٛاٍ 
ؾُكٝاؽ ايػعاز٠ ؛ ٚايك٣ٛ اهلا١ً٥ اؿسٜج١ اؾسٜس٠،ايڀا١ً٥ ايتًٝس٠

ٚايطاس١ ايكًب١ٝ ٖٛ اٱغ٬ّ ٫ايػري،ٚإٕ ايععٸ ٚايػٸ٬ّ َٓٛطإ 
،٫ غٛاٙ،قاٍ  تعاىل باٱغ٬ّ ٚايعٌُ ب٘،ٚاٱنجاض َٔ شنط اهلل

٘ٹ أځيځا بٹصٹنڃطڇ  ﴿:اهلل تعاىل ِٵ بٹصٹنڃطڇ ايًډ ٗٴ ٔټ قڂًڂٛبٴ ُٳ٦ٹ ٚٳتٳڀڃ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ايډصٹٜ
ٔټ ايڃكڂًڂٛبٴ ُٳ٦ٹ ٘ٹ تٳڀڃ  (28:ايطعس) ﴾ايًډ

ؾأشنط قكٸ١ مسعتٵ أشْٞ،ٚٚعٞ قًيب قبٌ تػع غٓٛات  
اهلٓس - ْاٖعاڄ يف املػذس اؾاَع بساض ايعًّٛ يٓس٠ٚ ايعًُا٤ يهٓا٩

 .  غكٛم إٔ َٓبع ايطاس١ ٚايػعاز٠ إمنا ٖٛ اٱغ٬ّ 
ٕٸ ممجٸ٬ڄ:قكاض٣ ايكك١      -  ٜٓتُٞ إىل بَٛبا٨(Film Star) أ

إْٞ :اهلٓس قاّ شات َطٸ٠ بعس ق٠٬ ايعكط ٚىاطب ٜٚبهٞ قا٬٥ڄ

ُٸا ىتًر يف قسضٟ،َٚا ٜكؿع إىل شٖين َع  ٫ أغتڀٝع ايتعبري ع
أْين أَجٸٌ أَاّ آ٫ف َٔ ايٓاؽ،ٚيهٔ َاشا أقٍٛ أٜٸٗا ايعًُا٤ 

إْٞ نٓت غاؾ٬ڄ عٔ تعايِٝ !ايهطاّ ٚايڀچًب١ ا٭ععٸا٤
ضنا٤ ايؿٝڀإ،َٚا إايكطإٓ،ٚنٓت غطٜكاڄ يف عكٝإ ايطمحٔ،ٚ

نٓتٴ َتُتٸعاڄ بايطاس١ ايكًب١ٝ،ٚإٕ نٓت أَؿٞ باملطانب 
ايؿاض١ٖ ايػاي١ٝ،ٚأيبؼ أؾدط امل٬بؼ ايج١ُٓٝ،ٚآنٌ ا٭طع١ُ 

ايؿ١ٝٗ املتٓٛع١،ٚأؾطب املؿاضب اهل١٦ٝٓ املتعسٸز٠،ٚأْاّ بايػطؾ١ 
ؾكاٍ يٞ  ٚيهٔ َا منتٴ َْٛاڄ عُٝكاڄ، ،(A.C)املهٝٸؿ١ باهلٛا٤ 

إْٸو إٕ تصٖب إىل املػذس :ضدٌ قاحل شات َطٸ٠
ٚػس  اؾاَع،ٚتكهٞ ٖٓاى ي١ًٝ تصٚم ضاس١ ايسْٝا يف سٝاتو،

ٚيهٔ شٖبتٴ ،غعاز٠ اٯخط٠ بعس َٛتو،ٚإْٞ مل أتٝٸكٔ بكٛي٘
إىل املػذس اؾاَع،ؾكًٝت ق٠٬ ايعٹؿا٤،ٚمنتٴ بعس ايؿطاؽ َٔ 
ايعٳؿا٤،ٚضأٜت ايٓاؽ بعس ا٫غتٝكاظ َٔ ايّٓٛ يف اهلعٜع ا٭خري 

ملاشا ٜبهٞ ٖ٪٤٫ :ؾكًتٴ يٰخطٜٔ َكًچني،َٚتهطٸعني إىل اهلل،
 ٫غتػؿاض شْٛبِٗ ٚطًب غعازتِٗ يف:ايٓاؽ،ؾأدابٛا قا٥ًني

ٚاهلل َا منتٴ َجٌ  :قاٍ ٖصا املُجٸٌ... ايساضٜٔ،ٚؾ٬ح ا٭َٸ١ 
ٖصا ايّٓٛ ايعُٝل،َٚا شقتٴ ضاس١ قًبٝٸ١ َجٌ ٖصٙ ايطاس١ بعس 

ٚبعس شيو تٝكچٓتٴ إٔ ايػٸعاز٠ ٚايطٸاس١  ايبٝتٛت١ يف ٖصا املػذس،
نٓتٴ يف :اٱغ٬ّ ٫يف غريٙ،٫ٜٚعاٍ ٜكٍٛ بعس شيو غبٌٝ يف

ايهٸ٬ي١،ٚنٓتٴ غاؾ٬ڄ عٔ تعايِٝ اٱغ٬ّ ٚتڀبٝك٘ ع٢ً سٝاتٞ 
َٴٓعتٴ َٔ بٓا٤ٶ ع٢ً شيو نٓتٴ سطَتٴ َٔ ايطٸاس١ ٚ

نِ َٔ ايٓاؽ ! أٜٸٗا ايعًُا٤ ايهطاّ :،ٚأناف قا٬٥ڄايڀُأ١ْٓٝ
ٚعباز٠ ٚاملعك١ٝ َجًٞ ٜتٕٝٗٛ يف ٚازٟ ايهٸ٬ي١ ٚايػٛا١ٜ 

املازٸ١ٜ،ٜٚبتعسٕٚ عٔ ؾِٗ اٱغ٬ّ مبع٢ٓ ايه١ًُ ٚتڀبٝك٘ ع٢ً 
سٝاتِٗ،ٜٚعٝؿٕٛ يف ايهٸ٬ي١ ٚايكًل،ؾعًٝهِ إٔ تطؾسِٖٚ إىل 

 ؼطٸنِٖٛ ع٢ً ايعٌُ ب٘،ٚؽطدِٖٛ َٔ ،ٚتعايِٝ اٱغ٬ّ
عباز٠ املاز١ٜ ٚايتبًبٌ ايؿهطٟ ٚايكًل ايكًيب ٚا٫نڀطاب 

إىل ططٜل ايطاس١ ٚايطؾس  ٚايعكٝإ ٚايهصب ٚايؿػاز ايٓؿػٞ
 (ٜتبع). ا يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ٚٚاهلسا١ٜ ٚايٝكني يٝؿٛظ
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بني اإلحلاد يف بيغالديش وبني تازيخ زوضًا الدييّن 
 (ضٚغٝا)ؾه١ًٝ ايؿٝذ أٜطات أَٝاتٛف / بكًِ

 جبيعخ انًهك سعىد، انشَبع،  انسعىدَخ

 

ٚٸٍ َعٍٛ هلسّ قطح ايتٛسٝس ٚا٭يٖٛٝٸ١،   إٕ اٱؿاز أ
ٚاملًشسٕٚ أنجط ايٓاؽ نؿطاْا يٓعِ املٓعِ ٚ أنجطِٖ ْككٶا 

ضغِ ايؿطى - يف ايػري٠، ٚيصيو نإ ايٓاؽ يف ايكسِٜ
٫ ٜتذطٸ٩ٕٚ - باٱي٘ ايٛاسس ٚاـًٌ يف ايعكٝس٠ ٚاٱميإ

ـٷ إغطٜكٞ  ع٢ً إْهاض ٚدٛزٙ بتاتا، ؾكس نتب َ٪ي
ٚٴدست يف :  قبٌ أيؿٞ عاّ تكطٜبا‘بًٛتاضر’ؾٗري يكس 

ٕٷ ب٬  ٕٷ ب٬ قكٛضڈ، َٚس ٕٷ ب٬ سكٕٛ، ٚ َس ايتاضٜذ َس
ٕٷ ب٬ َعابس . َساضؽ، ٚيهٔ مل تٛدس أبسٶا َس

ٛٸضت أٚضبا   ؾعٓسَا دا٤ت ْٗه١ ايعًّٛ اؿسٜج١ ٚ تڀ
يف ايعًّٛ املاز١ٜ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايبشت١ تڀٛضا ٖا٬٥، اْكًبت 

ظاٖط٠ اٱؿاز ضأغا ع٢ً عكبٺ، ٚ تبسٸيت َٛاظٜٔ عكٌ 
ايٓاؽ ٚ ضأِٜٗ، ؾبس٩ٚا ٜٴٓهطٕٚ ٚدٛز خايلڈ يًهٕٛ 

، ٚ ‘أؾٕٝٛ ايؿعٛب’دٗاضا ٚ ْٗاضا، ٚ ٜتٸُٕٗٛ ايسٜٔ بـ 
ثِ ظازٳ ايڀني ب١ًڄ ظٗٛضٷ !  ٜٴعًٕٓٛ َٛت اـايل ا٭ععِ

َتتابعٷ يف أٚضبا ٚ ؾطم آغٝا يهجري َٔ املصاٖب 
ا٫قتكاز١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ املًشس٠ اييت مل ٜهٔ ؾٝٗا 
ْكٝبٷ يًدايل ٚاٱي٘،ٖٚهصا يف غهٕٛ َا١٥ عاّ اْتؿط 

اٱؿاز يف ؾطم ايعامل ٚ غطب٘، ٚأقبح أنرب ؼسٸٜات 
 . يٮزٜإ بأمجعٗا

 أْا بٓؿػٞ ٫ أعطف نجريا عٔ اٱؿاز يف بٓػ٬زٜـ،  
ٚيهٓين ٫ أؾوچ أْ٘ قس أقبح ايّٝٛ ؾٝٗا ؾت١ٓڄ نڂرب٣ ؼطم 

إميإ ايٓاؽ ٚ تبتًع ضٚساْٝاتِٗ، ٚؾهچٌ عا٥كا أنرب يف 
ٚ إٕ : ٚد٘ ا٭زٜإ ٚ تڀٛضاتٗا، بٌ أْا أتكسّ ٚ أقٍٛ

ناْت بٓػ٬زٜـ ٫ تٴػاٟٚ ضٚغٝا أٚ  ايكني يف  اٱؿاز 

ٚاي٬زٜٓٝٸ١، إ٫ ؾإْٗا أقبشت اٯٕ ٫ تتدًچـ عٔ ٖصٙ 
ٛٸض  ايسٍٚ املًشس٠ نجريا، ؾاٱساز ؾٝٗا ع٢ً ططٜل ايتڀ
 ! ٚا٫ضتكا٤، ٚايسٜٔ ٚا٫يتعاّ ع٢ً ططٜل ايتٛتٸط ٚا٫ْكطاظ

٫ أؾوچ إٔ عًُا٤ بٓػ٬زٜـ يٝػٛا بػؿ١ً عٔ ٖصٙ  
ايعاٖط٠ اـڀط٠ ايٓهطا٤،ٚيهٓٸين أؾوچ أِْٗ أٚيٛا إيٝٗا َٔ 
ٗٸعٚا ملكاَٚتٗا ػٗٝعا نا٬َ،  اٖتُاَِٗ اؿغچ املٓاغب ٚ د

ؾٓشٔ ْؿاٖس نٌ ّٜٛ عرب ايؿبهات ٚايكٓٛات ٚدٛٙ امل٬سس٠ 
ؾٝٗا ْٚػُع ٖسٜطِٖ ٚ نذٝذِٗ، بُٝٓا لس ٚدٛٙ ايعًُا٤ 

 ! ؾاسب١ڄ  ٫ تهاز تٴط٣ ٚ أقٛاتِٗ َٓدؿه١ ٫ تهاز تٴػُع
 إٕ ايعامل ع٢ً تػري َػتُط، ؾأٜآَا ؽتًـ عٔ أٜاّ 

ُٸا ناْت عًٝ٘  ضغٍٛ اهلل قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚغ٬َ٘، بٌ ع
ايسْٝا قبٌ مخػني عاَا، ؾًُاشا ٫ تتػٝٸط أغايٝب ايسع٠ٛ ٚ 
ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز، ٫ ؾو إٔ اٱغ٬ّ سلپ، ٚا٭زٜإ َٔ 
ٔٸ اؿلٸ  ٫ ٜهؿٝ٘ إٔ ٜهٕٛ سكڋا، بٌ ٫  زْٚ٘ باط١ًڅ،  يه

بسٸ َٔ إسكام اؿل ٚ إبڀاٍ ايباطٌ بني ٜسٟ ايٓاؽ، ٖٚصا 
َٔ غٓٸ١ اهلل تعاىل يف ايهٕٛ، ؾهًُا اضتؿع قٛت اؿل 
انؿض زْٚ٘ قٛت ايباطٌ، ٚنًُا ملع ايتٛسٝس بػ٢ٓ 

 . ٚدٗ٘ ٚ ْٛضٙ بات اٱؿاز أَاَ٘ ؾاسبا ناؿا
 ايتُػٸو باملػادس ٚاملساضؽ ٚايكٝاّ بعب٤ ايتسضٜؼ 
 –ٚايتعًِٝ ٚ ا٫غتُطاض يف ايطس٬ت ايسع١ٜٛ ٫ ؾوچ 

َٔ أغايٝب ايسع٠ٛ َٚٔ أنرب آ٫تٗا َٓص - ضغِ قٹسٳَٗا
طٌٜٛ َٔ ايعَٔ، ٚيهٔ َاشا ٜهطٸ بٓا إٔ ْػتدسّ 

ا٭غايٝب اؾسٜس٠ يًسع٠ٛ ٚاٱضؾاز، ٚإٔ ْػدٿط ا٭غًش١ 
ٚاٯ٫ت اييت ٜػتدسَٗا امل٬سس٠ يٓؿط اٱؿاز ٚايه٬ٍ 

 ْػدٿطٖا يٓؿط اهلس٣ ٚايطؾس؟ 
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 ؾبعًُٞ إٔ ايعًُا٤ ايبٓػ٬زٜؿٝني مل ٜتُهچٓٛا ست٢ 
اٯٕ َٔ أخص ظَاّ ٖصٙ اٯ٫ت ٚا٭غباب أخصٶا قٜٛاڄ، ٚمل 
ٜكبشٛا ٜػدٿطْٚٗا يك٬ح ايسٜٔ ْٚؿط اـري ٚايٝكني، بٌ 

إٕ عًُا٤ بٓػ٬زٜـ يف َطس١ً ابتسا١ٝ٥ أٚ َتٛغٿڀ١ :  أقٍٛ
 ! بُٝٓا امل٬سس٠ قس اْتٗٛا َٔ زنتٛض٠ ٖصا اجملاٍ

 إٕ ظاٖط٠ اٱؿاز يف بٓػ٬زٜـ تصنِّطْٞ زا٥ُا عٔ 
تاضٜذ ايعًِ ٚايكُع ٚتاضٜذ - تاضٜذ زٚيتٓا ضٚغٝا ايس١ٜٝٓ

ايڀػٝإ ٚا٫نڀٗاز، ؾطٚغٝا َٔ أنرب زٚي١ ٚ أنجطٖا 
استهاْا يٰثاض اٱغ١َٝ٬ ايكسمي١ ٚ تاضٜذ اْتكاض اٱغ٬ّ 
ع٢ً ايسْٝا ٚ اظزٖاضٙ يف اؿهاض٠، ٚقس ألبت َٔ أع٬ّ 
اٱغ٬ّ ٚ عباقطت٘ ٚ ٚألعت يًسٜٔ إلاظات  قس تعذع 
- عٓٗا نجريٷ َٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬، ؾٗاٖٛ اٱَاّ ايبداضٟ

 ! ْاٖٝو ب٘ عٔ أع٬ّ اٱغ٬ّ ٚ دٗابصت٘
ٔڇ عٓٸا ؾ٦ٝا   ٚيهٔ ٖصا ايتاضٜذ ايباٖط ايًُاع مل ٜػ

عٓسَا اقتشِ عًٝٓا اٱؿاز يف ثٛب ايؿٝٛع١ٝ تاض٠ڄ ٚ 
ٕڈ ٚ غعاْا  ا٫ؾرتان١ٝ تاض٠ أخط٣، ؾڀػ٢ عًٝٓا يف نٌ َها

يف نٌ دب١ٗٺ، ٚ غًبٓا نٌ َا يس٣ أدسازْا َٔ زٜٔ ٚ 
ضٚح ٚ َعٜٓٛات، ٖٚصا ايصٟ أْا أخاف َٓ٘ ع٢ً َػتكبٌ 
بٓػ٬زٜـ ٚعًُا٥ٗا بٌ ٚ َػًُٝٗا مجٝعا، ؾهجط٠ املػادس 

ٚ املساضؽ ٚ تٛادس ايعًُا٤ بعسز نبري ؾكط ٫ ٜهُٔ 
يٲغ٬ّ ايبكا٤ ع٢ً ا٭ضض، بٌ اؾٗاز ٚا٫دتٗاز، ٚايؿسا٤ 

ٚايعڀا٤، ٚاغتدساّ اٯ٫ت ٚاملدرتعات اؾسٜس٠، 
ٚاغتػ٬ٍ ا٭مناط ٚا٭غايٝب ايساضد١ املعاقط٠ ٖٞ اييت 

َؿتاح ايبكا٤ ٭ٟ سطن١ ٚ غطټ اـًٛز  يف ا٭ضض، 
ؾايسعا٤ إشا مل ٜكازؾ٘ ايسٚا٤ ٫ ٜطد٢ ايؿؿا٤ َٔ ايسا٤، 

ٖصٙ املكازؾ١ ٖٞ اييت تٗسٟ املطٜض املٓٗٛى ٚ تٴٛقً٘ إىل 
.  ايكش١ ٚ اٱب٬ٍ

بائطات ضىزيا 
 َٝعإ ٖاضٕٚ/ بكًِ 

 طبنت  انذثهىو فٍ انعشثُخ، يعهذ انهغىَبد انعشثُخ،

 ، انشَبع، انًًهكخ انعشثُخ انسعىدَخ جبيعخ انًهك سعىد
 

ٖا ٖٞ شٟ ايكط١ٜ اييت ٚيستٴ ؾٝٗا، ثِ ْؿأتٴ يف سهٓٗا ٚ  
تطعطعتٴ بني أعڀاف سبٸٗا  ٚ سٓاْٗا، ٖٓا قهٝتٴ أنجط َٔ 
َٸٞ، ٚيف ٖصٙ ايجط٣  َٶا َٔ سٝاتٞ، ٖٓا قرب أبٞ ٚ أ غبعني عا

ٟٸ ابين ٚ ؾًص٠  تٛاض٣ ظٚدٞ ٚ ؾطٜو سٝاتٞ، ٚؾٝٗا أزعتٴ بٝس
نبسٟ، ٚيف ٖصٙ ا٭ضض زؾٓتٴ ظٚد١ ابين ٚ أّ سؿٝساتٞ، ٖٞ 

ؾهٝـ ! َػكط ضأغٞ،ٖٓا بٝيت ٚ أغطتٞ، ٖٚٓا سٝاتٞ ٚ دٓٸيت
أٚزٸعٗا اٯٕ، ٚ أغازضٖا إىل َػتكبٌ غاَضڈ يٝؼ يٞ ب٘ عٗسٷ 

ٚيٝؼ ي٘ عٗسٷ بٞ؟ 
 ٖهصا ناْت َطِٜ تبهٞ تبهٞ َانٝٗا يف غٛايـ سٝاتٗا 

اييت قهتٗا يف قطٜتٗا اؿبٝب١ عُل َٔ غٛضٜا،ٚ إٕ ناْت َطِٜ 
تعٝـ ؾكري٠ڄ َػه١ٓٝڄ يف نٛرڈ َتٛانعڈ َٓٗاضڈ، إ٫ أْٗا ناْت َٔ 

أغعس ايٓاؽ ع٢ً املعُٛض٠ يف عؿٸٗا ايكػري َع أغطتٗا ، ؾًُا 
اْسيعت اؿطب يف غٛضٜا قبٌ عاَني، خاؾت َطِٜ ع٢ً عؿٸٗا 

ٛٸؾت٘، ٚ بسأت  ٘ٴ غ٤ٛٷ، ست٢ دعًت ا٭ٜاّ تأتٞ بهٌ َا ؽ إٔ ٜكٝب
غعاز٠ َطِٜ تت٬ؾ٢ بػطع١ٺ نُا تت٬ؾ٢ قڀطات ايٓس٣ يف 

 .ايكاَٛؽ احملٝط
ؾكست َطِٜ يف ٖصٙ اؿطب ايڀاس١ٓ ايهطٚؽ ٚسٝسٳٖا  

املػهني ايصٟ تطى هلا يف ايسْٝا أضًَت٘ ٚ بٓات٘ ايج٬خٳ عاي١ڄ عًٝٗا، 
٫ غٓس هلٔ يف ايعامل ٫ٚ عهس إيچا ٖٞ، يهٓٗا مل تتصبصب ٚمل 

تتهعهع، بٌ قاَت طٛزٶا ؾاكڄا تهاؾح َٔ أدٌ اؿٝا٠ ايػعٝس٠ 
ُٶا بعٝس  ٭غطتٗا، ٚإٕ ناْت ايػعاز٠ أقبشت أبعس ا٭ؾٝا٤ ٚ سً

ّٷ ع٢ً ؾكس ابٓٗا ست٢ ناْت  املٓاٍ يف سٝا٠ َطِٜ، ؾُا َطٸ عا
ظٚد١ املػهني تطغب يف يكا٥٘ ٚ تػًو َػًه٘ ٚتصٖب إىل 

َٸٗا ٚ بٓاتٗا، ٚشيو نإ يف َػا٤ٺ ؾاسبٺ سُٝٓا  عامل٘ َٔ عامل أ
ناْت املػه١ٓٝ تعٌُ يف َڀبدٗا، ؾإشا بكاضٚر ٜػكط ع٢ً 
ُٶا تصضٚٙ ايطٜاح، ؾًِ ٜبل هلا عنيٷ ٫ٚ أثطٷ  !املڀبذ ٚ هعً٘ ٖؿٝ

  ٖهصا ناْت َطِٜ تػتعطض قٛضٶا َٔ َانٝٗا ٚ خٛايٞ
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أٜٸاَٗا دايػ١ڄ يف ؾطؾ١ بٝتٗا ٚ ٖٞ تٓعطٴ إىل ايؿُؼ املكؿطٸ٠ املا١ً٥ 
إىل املػٝب، ٚعٝٓاٖا ترتقطم عرب٠ڄ ٚ قًبٗا ٜتشطٸم يٛع١ڄ ٚ أغٶ٢، 

ؾإْٗا أٜكٓتٵ إٔ ٖصا املػا٤ ٖٛ آخط َػا٤ سٝاتٗا يف ب٬زٖا اؿبٝب١، 
٭ْٗا غتػٴازض بٌ انڀطٸت إٔ تػازض قطٜتٳٗا  قبٌ طًٛع ايؿُؼ 

َٔ ايػس، ٚقس أقبشت ايكط١ٜ َٛسؿ١ڄ، ؾُا بكٝت ؾٝٗا أغط٠ إ٫ 
غاؾطت إىل َعامل ا٭ضض ٚ فاًٖٗا، إ٫ أغط٠ َطِٜ ٚ بعض ا٭غط 

ٛٸ٠ ع٢ً ايػؿط ٚ َػازض٠ ايٛطٔ ! اييت ٫ سٍٛ هلا ٫ٚ ق
 ناْت َطِٜ غاضق١ڄ يف ايؿهط ايعُٝل بٌ يف ؾب٘ اٱغُا٤، 

ؾإشا بٗا أسػٸت بًُػ١ خؿٝؿ١ٺ يف ضأغٗا، ؾؿتشتٵ عٝٓٝٗا ٚ ضأت 
 سؿٝستٗا ايكػط٣ ٚأسبٸ ايٓاؽ إيٝٗا بعس ؾكس ‘زا١ْ’بني ٜسٜٗا 

ٚإٕ مل تػًذ ايجا١ْٝ عؿط٠ - ظٚدٗا ٚ ابٓٗا ٚ ظٚد١ ابٓٗا، ؾسا١ْ
إ٫ أْٗا ناْت مجعت بني ايهُاٍ ٚاؾُاٍ إىل سسٍّ - َٔ عُطٖا

نبري، ؾكس ضٴظقت َع مجاهلا َٔ اؿكاؾ١ ٚايطظا١ْ ٚايعكٌ 
ٚايكطا١َ َا دعٌ ؾتٝات ايكط١ٜ ٜػبڀٓٗا، ست٢ ناْت ي١ٓٝ ٚ 

تػبڀاْٗا ع٢ً مجاٍ خٳًكٗا ٚ نُاٍ - ؾكٝكتاٖا ايهربٜإ-غاض٠ 
ٌٸ ؾ٤ٞٺ، ! دسٸتٞ: خٴًكٗا، قايتٵ زا١ْ ملطِٜ ٗٸعْا ن ٖا مٔ قس د

ٚقس زْا َٛعس اْڀ٬م ايػٝاض٠، ٚ ادتُع مجٝع َٔ ٜػاؾط اي١ًًٝ 
...... يف احملڀچ١، ٚيعًچٓا ٚسسْا قس تأخطْا

ملاشا ػطعني ْؿػو غكل ايهآب١ ٚا٭غ٢؟ إٕ ايسَٛع ! دسٸتٞ 
ٌٸ ٚع٬ خريٷ َٔ ايسَٛع ع٢ً ا٭ٜاّ ايػايؿ١،  يف ايتهطٸع إىل اهلل د

ٚإٕ ٖصٙ ايسَٛع ٫ تعٜسى إ٫ يٛع١ ٚ اسرتاقڄا، ؾإٕ َا َٔ بٝت 
َٔ بٝٛت غٛضٜا ايّٝٛ إ٫ تبًچًت أضنٗا بايسَا٤ ٚايسَٛع، ٚ 

ثكًتٵ مسا٩ٴٖا بايٓشٝب ٚايكطخات، ؾًٝؼ يٓا إ٫ إٔ ْػًِ يكسض٠ 
.  اهلل تعاىل ٚ قسضٙ، ٚ يٓڀأط٧ ض٩ٚغٓا بني ٜسٜ٘ خهٛعٶا ٚ خٓٛعٶا
 ناْت زا١ْ تػًِّٞ دسٸتٗا بٗصٙ ايهًُات ٚ ؼاٍٚ إٔ ؽؿچـ 

عٔ آٖاتٗا ٚ آؾاتٗا ضغِ عًُٗا بإٔ ٖصٙ ايهًُات قًچُا تٓذح 
اٯٕ يف ٖسؾٗا ٚ غاٜتٗا، ٚ قًچُا تؿٛظ بتدؿٝـ ايهطب١ عٔ 

املهطٚبني ايػٛضٜني، ؾإٕ ايكٝا١َ اييت قاَت ع٢ً ايػٛضٜني ٫ٚ 
تعاٍ قا١ُ٥ڄ ع٢ً قسَٗا ٚ غاقٗا يف ٖصٙ ا٭ضض قس دعًت 

٫ٚ ناضث١ڄ أؾسٸ ٚقعٶا َٔ ! ايػٛضٜني ٫ ىاؾٕٛ قٝا١َڄ أنرب َٓٗا
 (ٜتبع)                             !ٖصٙ ايهاضث١

 اإلضالو والتحديات املعاصسَ
قُس ؾعٝب/ بكًِ   
 (ا٭غتاش باؾاَع١)

ٕ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني ٜبصيٕٛ قكاض٣ دٗٛزِٖ  إ
يتؿٜٛ٘ أخ٬م ايطغٍٛ ا٭ععِ غٝسْا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚغًِ ،  ٜٚٛدٕٗٛ إيٝ٘ اتٗاَات ناشب١ ؾٓٝع١ ،  ًٜٚككٕٛ ب٘ 
بعض اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ ايعْا،  ٚتعسز ا٭ظٚاز،  ٚؾطب 
اـُط ٚؼطٜض ايٓاؽ ع٢ً ايع١ًُٝ اٱضٖاب١ٝ اييت ٫ ميهٔ إٔ 

ٚقس اعتاز بعهِٗ . تكسض إ٫ َٔ ايڀبك١ غري املتع١ًُ ٚاملجكؿ١ 
ٚايتٜٗٛٔ َٔ ؾأْ٘ َع إٔ -  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–شّ ايٓيب 

ايتاضٜذ ٚتعايِٝ اٱغ٬ّ ٜطؾض شيو نً٘ ظُٝع أؾهاي٘ 
ٚأغايٝب٘ ،  ٜٚعتربٖا ظًُا ٚبٗتاْا ،  ٭ٕ َجٌ ٖصٙ اؾطا٥ِ 

ا٭خ٬ق١ٝ تتٓاؾ٢ َع تعايِٝ اٱغ٬ّ اؿُٝس٠ ،  َٚباز٥٘ ايػا١َٝ 
اييت تسعٛ ايٓاؽ إىل تطنٗا ٚادتٓابٗا ،  ؾُٔ ايڀبعٞ إٔ ٫ 

ميهٔ إٔ تكسض ٖصٙ اؾطا٥ِ َٔ َكسض ايؿطٜع١ ٚتعايِٝ 
اٱغ٬ّ ،  ٚإٕ ٖ٪٤٫ ا٭عسا٤ يٲغ٬ّ َٔ أقسض ايٓاؽ ع٢ً 

تعٜٝـ ايٛقا٥ع ٚايتٛاضٜذ يكاؿِٗ ٜٚػتػًٕٛ يف تطٚهٗا نٌ 
ٚيٝؼ ٖصا بسا١ٜ . َا يسِٜٗ َٔ إَهاْات اقتكاز١ٜ ٚإع١َٝ٬ 

عٗس دسٜس يف تاضٜذ ايعامل،  ٚإمنا نإ اَتسازا مل٪َطات 
 .ا٭عسا٤ اييت ظًت ع٢ً قسّ ٚغام

 –ٚاملعطٚف يس٣ زاضغٞ تاضٜذ اٱغ٬ّ إٔ أخ٬م ايٓيب  
  ناْت أععُٗا قؿا٤ ٚأنجطٖا قس٠ٚ،  ؾكس–ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

دعٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أخ٬ق٘ أغ٠ٛ يٓا نطمي١،  ٚدعٌ يٓا 
نُا يف ايكطإٓ . اتباعٗا ٫ظ١َ ،  ٚيًشكٍٛ ع٢ً قب١ اهلل ٚغ١ًٝ

 يكس نإ يهِ يف ضغٍٛ اهلل أغ٠ٛ سػ١ٓ ملٔ نإ ٜطدٛ ﴿ايهطِٜ 
قٌ إٕ ﴿ ٚدا٤ يف آ١ٜ أخط٣ ﴾اهلل ٚايّٝٛ اٯخط ٚشنط اهلل نجريا

 ٚدا٤ يف ﴾نٓتِ ؼبٕٛ اهلل ؾاتبعْٛٞ وببهِ اهلل ٜٚػؿط يهِ شْٛبهِ
 : ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِقاٍ ضغٍٛ اهلل : اؿسٜح ايؿطٜـ عٔ أْؼ ضنـ قاٍ

" ٫ ٜ٪َٔ أسسنِ ست٢ أنٕٛ أسب إيٝ٘ َٔ ٚايسٙ ٚٚيسٙ ٚايٓاؽ أمجعني"
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 ؾٓسعٛ َجٌ ٖ٪٤٫ ا٭عسا٤ يٲغ٬ّ ٚاملػًُني إٔ ٜكط٩ٚا 
ايػري٠ ايٓب١ٜٛ احملُس١ٜ ،  ؾإٕ هلا َها١ْ عع١ُٝ يف ْؿٛؽ 

ٜػتبط بٗا نٌ َػًِ ٜ٪َٔ باهلل ٚضغٛي٘ ٚقس ظٌ . املػًُني
ا٫ٖتُاّ بٗا ممتسا عرب ايكطٕٚ،  ٭ٕ خري َا ٜتساضغ٘ املػًُٕٛ 
٫ٚ غُٝا ط٬ب املساضؽ ايس١ٜٝٓ ٚايعًُا٤ ٚاملجكؿٕٛ ٚ زضاغ١ 

.  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–غري٠ ايٓيب قُس 
ٚقس اٖتِ ب٘ ايكشاب١ ضنٛإ اهلل تعاىل أمجعني َٚٔ  

بعسِٖ َٔ ا٭١ُ٥ ، ؾأيؿت ؾٝٗا نجري َٔ ايهتب بسأ َٔ عٗس 
ايتابعني إىل ظَآْا ٖصا ،  ٚشيو تًب١ٝ يًشاد١ ٚؾعٛضا َٔ 
عًُا٤ ٖصٙ ا٭١َ بأثط ٖصا ايعًِ يف تٛدٝ٘ ا٭١َ يف املػاض 

. ايكشٝح ،  ٚقس اعرتف ب٘ غري املػًُني أٜها
ٚيصيو ٜٓبػٞ يًعًُا٤ ٚاملؿهطٜٔ ٚأغاتص٠ اؾاَعات ٚاملعًُني 

ٚاملعًُات يف املساضؽ ٚا٭١ُ٥ يف املػادس إٔ ٜكَٛٛا 
بٛادباتِٗ برتب١ٝ أ٫ٚزِٖ ايكػاض يف ب١٦ٝ إغ١َٝ٬ ٚتعٜٝسِٖ 

ٚأقشاب٘ - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–بايتعًِٝ يف ن٤ٛ غري٠ ايٓيب 
ٚإشا نإ . ست٢ ٜكؿٛا آثاضِٖ ٜٚتًكٕٛ ايسضٚؽ َٔ غريتِٗ

َٔ املػًِ ب٘ َٔ إٔ ؾڀط٠ ايكػاض ٚطبٝعتِٗ إٔ ميًٝٛا إىل مساع 
قكل ايبڀٛي١ ، ٭ْٗا تػتٟٗٛ ايٓؿٛؽ اٱْػا١ْٝ ؾتكػ٢ إىل 
مساعٗا ، ٜٚهٕٛ هلا ا٭ثط ايهبري يف ايٓؿٛؽ ؾإٕ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 
أسل إٔ ٜكط٩ٖٚا ٚوًُٖٛا يف اؿهط ٚايػؿط ،  ؾإْٗا تطٟٚ 

.  ٖصا ايعُأ،  ٚتًيب ساد١ ايٓاؽ
ٚيٓعًِ إٔ اٱغ٬ّ ظٌ َػتٗسؾا يًتشسٜات ٚاهلذَٛات َٔ 

 عاّ ،  1400ا٭عسا٤ عرب تاضى٘ ايڀٌٜٛ ايصٟ ػاٚظ أنجط َٔ 
ٚيهٓ٘ ٜعٝـ ٖصٙ ا٭ٜاّ َٔ قٔ َٚكا٥ب مل ٜػبل ي٘ َجٌٝ 

ؾُٝا َه٢ َٔ ايعَإ ،  ٚيهٔ ايتاضٜذ وٌُ هلِ بني قؿشات٘ 
زٚضغا ٚعربا ،  ٖٚٛ إٔ املػًُني قس ادتاظٚا تًو احملٔ 

ٚاملكا٥ب بايكرب ٚاٱميإ ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،  
ؾًٔ ٜػتڀٝع املػًُٕٛ إٔ ٜتدًكٛا مما ِٖ ؾٝ٘ ايّٝٛ إ٫ مبا 

ؽًل ب٘ غًؿٓا َٔ ايكرب ٚاٱميإ ٚمتػهِٗ باؿل ٚتٛسٝس 
. نًُتِٗ ٚمجع مشًِٗ أَاّ ايتشسٜات

ٍرا االحنطاط؟  ملاذا
 ؾؿٝل اٱغ٬ّ ؾه١ًٝ ا٭غتاش  / بكًِ

 (ا٭غتاش باؾاَع١)
ٚقع ا٫مڀاط ؾ٢ نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ اؿٝا٠ يٮ١َ  

 ،قًِٝ أٚ قط١ٜ أٚ بًسإ ٖصا ا٫مڀاط يف مكط َٚا ا،املػ١ًُ ايّٝٛ
بٌ أساط خػطإ ا٫مڀاط بهٌ ْاس١ٝ َٔ أما٤ ايعامل 

 ؾابتعسٚا عٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚ ا٭غ٠ٛ ايٓب١ٜٛ َٚا ٟ،اٱغ٬ّ
 َٔ سٝاتِٗ ْبصٚٙ بٌ ،ايكطإٓ َٔ زغتٛض ايسٚي١ ؾكطا تطنٛ

ايهؿاض ٚاملؿطنني أٚيٝا٤ ٚأخ٤٬  شٚاتذ ٚأٚايعا١ًٝ٥ ،ايؿدك١ٝ 
ٚا إىل ٩ْٚكشا٤ هلِ نأِْٗ غًُٛا َٔ ظًِ اٱغ٬ّ ٚايتر

أقاضبِٗ ٚأسبا٥ِٗ ٚقاضٚا عاي١ ع٢ً أعسا٤ اهلل ٚضغٛي٘ 
 ،ؾٝعتربٕٚ أْؿػِٗ َطسَٛني ٚممْٓٛني مبِٓٗ زٕٚ ضبِٗ
 ايػطبٜٚأخصٕٚ َِٓٗ ايسضؽ ٚايتعًِٝ ؿٝاتِٗ ٜٚٓعطٕٚ إىل 

 ؾاغس٠ ٜٚػتكبًْٛٗا ثكاؾتِٗ ايؿادط٠ ٚسهاضتِٗ اٍٜكبًٕٛ ع٢ًف
ثطٕٚ بٗا تأثطاملػًٛب بايػايب أباٱد٬ٍ ٚايتُذٝس ٜٚت

 ٜٚكًسْٚٗا تكًٝس ايڀؿٌ ايػطٜط ٫ٜٚعتربٕٚ ٟٚايهعٝـ بايكٛ
َٓٗا عرب٠ ايعاقٌ ايبكريٜٚبتعسٕٚ عٔ ايؿطٜع١ املڀٗط٠ ايبٝها٤ 

  .ايػطا٤ ايػُش١ اييت دا٤ بٗا إَاّ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني
 ٚاملؿطنني ؾكسٚا ٖٜٛتِٗ اٱغ١َٝ٬ مبعاؾط٠ ايهؿاضٚ 

ِٖ ٤ ٚأَطا ٚمحاغتِٗ ايبؿط١ٜ ٚغريتِٗ اٱميا١ْٝ ٚض٩غا٥ِٗ
ِٖ أقسَِٗ ٚأنجطِٖ تأثطا ٚاتٿباعا بٌ َاؽًؿٛا عٔ ٖصا 

ٜػعٕٛ إٔ ٜكُٝٛا غريِٖ ٚ آثاضِٖ يف سٝاتِٗ ٜٚطٕٚ ٚ
ايؿ٬ح ٚايٓذاح يف غري غبًِٝٗ ٚاتباع أقساَِٗ ٫ٚ هسٕٚ 
ايػ٬ّ ٚا٫ط٦ُٓإ يف اٱغ٬ّ ؾبس٩ٚا هطزٕٚ أعٓاقِٗ عٔ 

 ٫ٚ ًٜؿتٕٛ  ،ايهؿاضٚاملؿطنني أٚيٝا٤  اٱغ٬ّ ٚاؽصٚاأغ٬ٍ
 ايهؿاض يف أعسا٥ٓا ٟأْعاضِٖ إىل إخٛاِْٗ املعًَٛني بأٜس

، قط ٚاهلٓس ٚبانػتإ ٚايؿًػڀني ّؾػاْػتإ ٚأايعطام ٚ
طع١ ؿِ أيكٝت أَاّ ايبٗا٥ِ املؿرتغ١ ؾتكڀعِٗ بأْٝابٗا منأِْٗ 

 ٫أَإ ٫ٚسل يٲقا١َ يًُػًُني  ،اؿاز٠ ٚاملدايب املؿرتغ١
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 . َهإ َٔ ا٭ضض ناقت عًِٝٗ ا٭ضض مباضسبتٟأيف 
 عًِٝٗ ٟنٌ حمل١ بأغًشتِٗ ايٓاض١ٜ ٚتًليف ٜٚكتًٕٛ أيٛؾا َِٓٗ 

ايكٓابٌ ايٓاض١ٜ املًٗه١ اهلا١ً٥ ٚؽطب بٝٛتِٗ ٚىطدٕٛ َٔ 
 ٚن٬ب ايهؿاض ٜٓتٗهٕٛ أعطاض ا٭َٗات املػًُات ،زٜاضِٖ

ٚهعًٕٛ ؾباب ، َٓات احملكٓات ٩ايعؿٝؿات ٚا٭خٛات امل
 ايععاّ ؾٝكريٕٚ ضٖني ايؿطاف ٟاملػًُني َكعسٜٔ َهػٛض

 ٚنِ َٔ َػًِ ٜهطبٕٛ أعٓاقِٗ  ،٦ٜٝٚػٕٛ َٔ اؿٝا٠
ا٭غـ ٚايكًل ع٢ً ف  ،ٜٚعصبٕٛ أؾس ايعصاب يف غذِٓٗ

ٕ أمل ٟ، أ ا٭١َ املػ١ًُ بٛد٘ عاّ ٚا٭َطا٤ ٚاملًٛى بٛد٘ خام
ٖٛا َٔ ايػبات ايعُٝل ٜٚػتٝكعٛا َٔ ايّٓٛ ايڀٌٜٛ بهلِ إٔ ٜٓت

؟  ؾني املعًَٛني يف أما٤ ايعاملعيرياعٛا ساٍ إخٛاِْٗ املػتض
. ؾٝٓكصٕٚ إخٛاِْٗ َٔ أٜسٟ ايعاملنيأ٫ ٜؿؿكٕٛ عًِٝٗ؟ 

بٌ ىتاضٕٚ اـهٛع ٚاـٓٛع يٮعسا٤ أنرب َكًش١ ؾػٌٗ  
ع٢ً املعاْسٜٔ ٚاملبػهني يٲغ٬ّ اقڀٝازِٖ ٚاٱنطاض بِٗ 

،عكٝس٠ ٚزٜٓا ، عك٬ ٚ ؾهطا ، اقتكازا ٚغٝاغ١ ،ست٢ أساط 
 ا٭١َ َٔ مجٝع دٛاْبِٗ ٚدعًٛا ع٢ً أعٓاقِٗ أغ٫٬ ٙا٭عسا٤ بٗص

.  َٚٔ بني أٜسِٜٗ غسا َٚٔ خًؿِٗ غسا ؾ٬ ٜبكطٕٚ غ٤ٛ ساهلِ 
 أ٫ ٜؿعط املػًُٕٛ بامڀاطِٗ ٟؾٝدڀط ايػ٪اٍ بباٍ
؟ أ٫ ٜتؿهطٕٚ يف إق٬ح  هلِٚا حأٚخػطاِْٗ ٚبػ٤ٛ 

؟ ؾأ٫ٚ هب عًِٝٗ إٔ ٜڀًبٛا سٌ َؿانًِٗ يف ن٬ّ  أسٛاهلِ
٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚنع سٌ َؿه١ً سٝا٠ ، اهلل اجملٝس 

إٕ ﴿ :ىلتعا نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ،ايكطإٓ ايهطِٜ املػًُني يف
ؾإ مل ْتؿهط يف تػٝري سايٓا  ﴾ أقّٟٛ يًيت ٟٖٙصا ايكطإٓ ٜٗس

ٕٻ ﴿: نُا قاٍ اهلل تعاىل يف سٝاتٓا  ايؿ٬ح ٚ ايٓذا٫٤٠ هٞ إڇ
ِٵ ٗڇ َٳا بٹأځْٵؿڂػٹ ّڈ سٳتٻ٢ ٜٴػٳٝٿطٴٚا  ٛٵ َٳا بٹكځ ٘ٳ يځا ٜٴػٳٝٿطٴ    ﴾ايًډ

ؾاٯٕ ٚدب عًٝٓا إٔ ْعني  .بٌ اهلل تعاىل ٜػتبسٍ قَٛا غريْا
ا٭عُاٍ ٚا٭غباب اييت أيكتٓا يف ا٫مڀاط ٚاـػطإ ٚايه٬ٍ 

 ؾٛدسْا إٔ اـػطإ ٚا٫مڀاط دا٤ َٔ قبًٓا ٭ٕ  ،ٚايؿػاز
ُٳا نځػٳبٳتٵ أځٜٵسٹٟ ﴿: ايكطإٓ ٜكٍٛ  ٚٳايڃبٳشٵطڇ بٹ ٗٳطٳ ايڃؿځػٳازٴ ؾٹٞ ايڃبٳطٿ  ظځ

ٕٳ ِٵ ٜٳطٵدٹعٴٛ ٗٴ ُٹًڂٛا يځعٳًډ ِٵ بٳعٵضٳ ايډصٹٟ عٳ ٗٴ   (يتثع)       ﴾ايٓٻاؽڇ يٹٝٴصٹٜكځ

 

 اجلىال ىاز يف يد الطالب والطالبات
 

 فضُهخ األسزبر يعظىو حسٍ /ثقهى 
 (ا٭غتاش باؾاَع١)

إٕ أععِ َا ميٝع ٖصا ايعَإ ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘ ٖٛ ايتڀٛض  
اهلا٥ٌ يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫تكا٫ت ٚاملٛاق٬ت ، ٚاييت 

سٛيت نطتٓا ا٭ضن١ٝ ع٢ً ععِ سذُٗا إىل قط١ٜ قػري٠ ، 
ف ايبًسإ بػٗٛي١ ٜٚػط ، ٜٚعطف ٍٜٓتكٌ ايٓاؽ ؾٝٗا بني كت

أًٖ٘ أخباض بعهِٗ ايبعض بػطع١ َص١ًٖ  َٚٔ أِٖ ٚغا٥ٌ 
 .ا٫تك٬ت اؾٛاٍ

ؾإْ٘ اٯٕ َؿه١ً ايعكط، خاق١ يًڀ٬ب ٚايڀايبات  
ٚاملطاٖكني ، ؾكس اْتؿطت يف فتُعاتٓا يف ايػٓٛات ا٭خري٠ 

ظاٖط٠ خڀري٠، بٌ أؾسٸ خڀطا ، ٖٚٞ اغتدساّ ايڀ٬ب 
اؾٛاٍ؛ سٝح ٜهٝع ايهجري َٔ ايڀ٬ب ا٭ٚقات ايج١ُٓٝ  ، 

أٚقات ايكطا٠٤  ٚايهتاب١ يف اؾٛاٍ ايصٟ ٜتػري َٛزًٜ٘ َٔ سني 
إىل آخط، باٱناؾ١ إىل شيو إٔ ايهجري َٔ ا٭غط وطقٕٛ ع٢ً 

تعٜٚس أ٫ٚزٖا مبجٌ ٖصٙ ا٭دٗع٠، ٫ٚؾو إٔ ايعسٜس َٔ 
ايڀ٬ب ٜؿهًٕٛ دٛا٫ت ايهاَريا شات ا٭يٛإ ايرباق١ ، 

اؾٛاٍ ي٬ٝ ٚ ْٗاضا ، ست٢ قاضاؾٛاٍ ضؾٝكِٗ بٜؿتػًٕٛ 
ايسا٥ِ ٚؾػًِٗ ايؿاغٌ ٚايبسٌٜ اؾسٜس هلِ عٔ أؾٝا٤ أخط٣ 

 .نجري٠ 
إْٗا ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ اييت تؿؿت يف ايػٓٛات ا٭خري٠ بني  

ٕ اؾٛاٍ قس إايؿتٝإ ٚاملطاٖكني، ٖٚٓاى بعض اٯضا٤ تكٍٛ 
أقبح نطٚض٠ ادتُاع١ٝ يًتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚ يًتٛاقٌ َع 

َعٕٛ ع٢ً تا٭ٌٖ ٚا٭قسقا٤ ٚمل ٜعس َٔ ايهُايٝات، ِٖٚ ٜر
أْ٘ ٫ نطض َٔ اغتدساّ ايڀ٬ب اؾٛاٍ َا زاَٛا ٜػتدسَْٛ٘ 

يف سسٚز املعكٍٛ، ٚيهٔ اؿكٝك١ أْٗا ت٪ثط بؿهٌ غًيب يف 
ٚاملطاٖكٕٛ َٔ . غًٛنِٗ ا٫دتُاعٞ ٚيف ع٬قاتِٗ باٯخطٜٔ

ايڀ٬ب ٫ ٜػتدسَْٛ٘ يف داْب٘ اٱهابٞ ، ٫ٚ ٜتذٓبٕٛ 
بٌ اؾٛاٍ ٜتٝح هلِ ؾطق١ ايتٛاقٌ . ا٫غتدساّ ايػ٧ٝ ي٘
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بؿهٌ غطٟ َع ؾتٝات ٫ ٜعطؾْٛٗٔ ٚوبْٛٗٔ ، ٚاملطاٖكٕٛ 
َٔ ايڀ٬ب يف أغًب ا٭سٝإ ًٜتكڀٕٛ ايكٛضايػ١ٝ٦ ست٢ 

 ٚ ٜتًصشٕٚ بٗا اايكٛض ايعطٜا١ْ ٚ وتؿعٕٛ بٗا ، ٜٓعطٕٚ إيٝ٘
ؾا٫ْتؿاض ايهبري يًذٛاٍ بني .  ب٘ ايؿطٜع١  ، ٖٚصا مما ٫ ػٛظ

قػاض ايػٔ ٚاملطاٖكني ٚايڀ٬ب ٚ ايڀايبات ٜعس َٔ ايػًبٝات 
 .اييت تهاز تٓعسّ إهابٝاتٗا

ٚإٕ اؾٛاٍ ي٘ غًبٝات٘ ٚإهابٝات٘، َٚٔ املِٗ دساڄ ػٓب  
 َع شيو  اؾاْب ايػًيب ٚايرتنٝع ع٢ً إهابٝات ٖصٙ ايتك١ٝٓ،

هب تكٓني اغتدساّ اؾٛاٍ، ٚع٢ً اٯبا٤ عسّ تطى اؾٛاٍ 
ٛٸف ع٢ً ايؿتٝإ ٚايؿتٝات قؿٛ سٝاتِٗ ٫ٚىؿ٢ ع٢ً . يعب١ تؿ

َٔ ي٘ أز٢ْ مماضغ١ باؾٛاٍ إٔ اغتدساَات اؾٛاٍ يٝػت 
قكٛض٠ اٯٕ يف املهاملات ؾكط ، بٌ ي٘ َعاٜا إناؾ١ٝ تسؾع 

ٚٸز بصانط٠ نبري٠  ايٓاؽ إىل اقتٓا٥٘، َٓٗا إٔ بعض اؾٛا٫ت َع
تػتٛعب ًَؿات ايكٛت اييت تػذٌ ايٛعغ ٚت٠ٚ٬ ايكطإٓ 

ٚؼًُٗا ع٢ً اؾٗاظ يٝكبح ناملػذٌ املتٓكٌ َعِٗ ، ٚنصيو 
ميهٔ ا٫ستؿاظ بايكٛض اؾٝس٠ ٚاملُتع١ ٚاملؿٝس٠ ع٢ً اؾٗاظ، 

أَا . ٚميهٔ يٓا طبعاڄ إٔ ْكّٛ عصف َا ٜهطْا ٫ٚ ٜعذبٓا
ؾٗٛ ٚغ١ًٝ ١َُٗ يًتٛاقٌ َع ا٭بٓا٤ َٔ أدٌ  اؾٛاٍ يًهباض

ا٫ط٦ُٓإ عًِٝٗ، ٚ َع ايهجري َٔ ا٭قسقا٤ يف ايعٌُ ؿاد١ 
١َُٗ أٚ ساد١ ػاض١ٜ أٚ يًتهًِ َع ايعٚد١ ساٍ خطٚد٘ َٔ 
املٓعٍ أٚ ٱخباضٖا مبهإ ٚدٛزٙ أٚ يًٓع١ٖ أٚ يتٓػٝل َٛاعٝس 

 .اؿهٛض ٚايصٖاب
ؾٝٓبػٞ يهٌ َٓػٛبٞ املسضغ١ إٔ ٜؿطض ضقاب١ َؿسز٠  

ع٢ً ايڀ٬ب ٚاؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ سٝاٍ َٔ وهط 
دٛا٫ڄ، ٜٛعِٝٗ بصنط َهاض اؾٛاٍ ايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ٜٚٓكشِٗ بتذٓب اغتعُاي٘ قسض اٱَهإ ست٢ خاضز 
املسضغ١، ؾٝذب عسّ ايتػاٌٖ ػاٙ محٌ اؾٛاٍ يف املساضؽ 

ٚإدطا٤ عكٛبات سٝاٍ َٔ وًُ٘ ، نُا إٔ اغتدساّ ايهباض ي٘ 
بڀطٜك١ غ١٦ٝ ٜؿاقِ املؿانٌ؛ ؾُا بايو َع ايڀ٬ب ٚايڀايبات 

 .ايكػاض؟ ا٭َط بطأٜٓا وتاز إىل غًڀ١ نابڀ١
 

 لًُ دعاَ اإلضالو وعلنائه يف احلالومطؤ
  أغعس ايعَإ ؾه١ًٝ ا٭غتاش/ بكًِ 

 (ا٭غتاش باؾاَع١) 
ظٗط ايؿػاز ٚايؿنت يف نٌ قٓـ َٔ أقٓاف ايٓاؽ  

 ايػٝاغ١ ايطا٥ذ١ ٣ت ؾطم نجري٠ عٌأيف بٓػ٬زٜـ، ْٚـ
املدايؿ١ يٲغ٬ّ، ٚأْؿ٦ت أزٜإ كتًؿ١ ناي١ تهٌ ايٓاؽ 
ٚنٌ ؾطٜل ًٜكل ايتِٗ املدتًؿ١ إىل كايؿ٘ ٫ٜٚبايٞ اـايل 

ٚاملايو تباضى ٚتعاىل ٚ نٌ َِٓٗ ىايـ اٱغ٬ّ َٔ طبٝعت٘ 
،  ٚيهِٓٗ َتؿكٕٛ نس اٱغ٬ّ ٚأًٖ٘ ٣نإٔ قًٛبِٗ ؾت

ؾريَٕٛ اٱغ٬ّ بكٛتِٗ ايعا٥ػ١ ايباط١ً ٜٚؿرتٕٚ عًٝ٘ 
 ٜٚػعٕٛ إٔ ٜڀؿ٦ٛا ْٛض اهلل بأؾٛاِٖٗ َٔ ٚد٘ ا٭ضض

ٚايعًُا٤ ٚايكًشا٤ هاٖسٕٚ بأْؿػِٗ يٝبكٛا أثط زٜٔ اهلل يف 
أضض بٓػ٬زٜـ ؾٝكابًٕٛ املٓع ٚايعًِ َٔ قبٌ اؿه١َٛ ٫ٚ 

ٜػتڀٝعٕٛ إٔ ٜكَٛٛا أَاّ ايك٠ٛ ايباط١ً بٌ وتًُِٗ غٌٝ 
ايباطٌ َجٌ ايعبس ٭ٕ ايصٜٔ ىايؿٕٛ سهِ زٜٔ اهلل ِٖ 

ٜسعٕٛ أِْٗ أٌٖ اٱغ٬ّ أٜها ؾاختًط أَط اٱغ٬ّ ٚاٱميإ 
يف عٛاّ املػًُني بٌ غؿًٛا عٔ أسهاّ ايؿطٜع١ بعسا ؾاغعا 
ٚدًٗٛا د٬ٗ ؾسٜسا ست٢ وػبٕٛ اٱغ٬ّ ٚأسهاَ٘ َاْع١ 

ساي١ خڀري٠ " بٓػ٬زٜـ"َٔ ايرتقٞ ٚايتكسّ،ؾشاي١ ايكڀإ بـ
. يٲغ٬ّ ٚاملػًُني ب٬ؾو

ؾ٬ بس يسعا٠ اٱغ٬ّ ٚعًُا٥٘ َٔ إٔ ٜكُٝٛا ْؿڀات   
ق١ٜٛ َػتك١ُٝ يف غاس١ ايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ يٲغ٬ّ ٚأسهاَ٘ 
ٚإٔ ٜعطض قاغٔ اٱغ٬ّ عًٞ عباز اهلل تعاىل ٭ٕ ايسع٠ٛ 

ٚايتبًٝؼ َٔ ٚادبات ايعًُا٤ عًِٝٗ ٚيًسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ أثط 
 ا٭١َ تنبري يف ؼٌٜٛ سٝا٠ اٱْػإ ٚبربن١ ايسع٠ٛ اْتكط

املػ١ًُ ع٢ً أٌٖ ؾت١ٓ ؾسٜس٠ ًَٗه١ ٖا١ً٥ يٮ١َ املػ١ًُ 
ايصٜٔ قاٍ عِٓٗ ايؿٝذ أبٛ اؿػٔ عًٞ " ايتتاض"٢ٖٚ ؾت١ٓ 

ْٚاٖٝو ب٘ ب٪غا ٚؾكا٤ يٲْػا١ْٝ ٚخطابا "ايٓسٟٚ ضح 
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يًعامل إٔ ٜتٛىل قٝاز٠ ايعامل أ١َ دا١ًٖ ٚسؿ١ٝ يٝؼ عٓسٖا 
" زٜٔ ٫ٚ عًِ ٫ٚثكاؾ١ ٚسهاض٠

 يف نطٚض٠ ٙ اهللٚقاٍ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ ضسِ 
ٚايٛادب ع٢ً نٌ طايب عًِ ٚع٢ً نٌ : "ايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ 

عامل أُٜٓا نإ إٔ ٜبصٍ ٚغعٳ٘ يف ْكط اؿل، ٖصا ظَاْ٘، 
ٖٚصا ظَإ ايسع٠ٛ، ٖٚصا ظَإ اؾٗاز بايًػإ، ْٚؿط اؿل 

ٚايسع٠ٛ إيٝ٘، نتاب١ڄ ٚزع٠ٛڄ ٚخڀاب١ڄ ٚغري شيو َٔ أْٛاع 
بايكًِ، ٚايًػإ ٚبايعٌُ، ٚايتٛدٝ٘، ٚايٓكا٥ح : اؾٗاز

ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ اـڀاب١ٝ ٚغريٖا، ٖهصا ٜهٕٛ اؾٗاز، 
ٖٚهصا ٜهٕٛ ايعامل ٚطايب ايعًِ أُٜٓا نإ، يف ب٬زٙ ٚغري 
ب٬زٙ، ٜٓؿط اؿل ٜٚسعٛ إيٝ٘ قابطاڄ قتػباڄ، ٜطٜس ثٛاب اهلل 

ٚايساض اٯخط٠، ٜٓؿطٙ يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ سٝجُا نإ، 
ٚسػبُا ٜتٝػط ي٘ َع ايتجبت ٚايعٓا١ٜ مبعطؾ١ اؿل، ؾإٕ 

ايه٬ّ يف غري بكري٠ ٜهط نجرياڄ، ؾ٬ بس َٔ ايبكري٠، ٫ٚ بس 
ٙٹ غٳبٹًٝٹٞ أځزٵعٴٛ إڇيځ٢ ﴿: َٔ ايعًِ، نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٖٳصٹ ٌٵ  قڂ

٘ٹ عٳًځ٢ بٳكٹريٳ٠ٺ  بٌ سطّ ايكٍٛ عًٝ٘ بػري [108: َىسف] ﴾ايًډ
 .عًِ

ؾع٢ً ايعًُا٤ ٚايسعا٠ إٔ ٜتبكطٚا، ٚإٔ ٜٓڀكٛا باؿل،  
ٚإٔ هتٗسٚا يف ٖعّ ايباطٌ ٚايكها٤ عًٝ٘، ٚمحا١ٜ املػًُني 

ٛٻع٘ أعسا٤ اهلل عٔ ططٜل اٱشاعات،  َٔ ٖصا ايػعٚ ايصٟ ْ
ٚايتًؿاظ، ٚايكشاؾ١، ٚامل٪يؿات، ٚاـڀب املٓرب١ٜ، ٚاـڀب 

 .اؾُاع١ٝ يف احملاؾٌ إىل غري شيو
٫ٚ بس إٔ ٜتهًِ طايب ايعًِ مبا ٜعًِ َٔ اؿل ايصٟ ٖٛ 

ع٢ً بكري٠ ؾٝ٘ ٫ٚ غُٝا عٓس ظٗٛض ايباطٌ يف أٟ َهإ، 
ٚعٓس ايتباؽ ا٭َٛض، اهلل ٖٛ ايصٟ أْعٍ ايهتاب تبٝاْاڄ يهٌ 

ٌٿ ﴿: ؾ٤ٞ ، نُا قاٍ غبشاْ٘ ٚٳْٳعٻيڃٓٳا عٳًځٝٵوځ ايڃهٹتٳابٳ تٹبٵٝٳاْاڄ يٹهڂ
ُٹنيٳ ُٴػٵًٹ ٚٳبٴؿٵطٳ٣ يٹًڃ ُٳ١ڄ  ٚٳضٳسٵ ٖٴس٣ٶ  ٚٳ ٞٵ٤ٺ   ("86 :ايٓشٌ) ﴾ؾٳ

 

 *       حديكُ األطفال     *
ٕ .م.ض.ع. ّ/بكًِ 

! إخٛاْٞ ايكػاض
! ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘

 أضدٛ إٔ تهْٛٛا غري،ٚتكهٛا أٜاَهِ بايؿطح ٚايػطٚض، 
ٕ اهلل تعاىل قس أضاز بهِ خرياڄ،ؾًصيو ٚؾچكهِ  ٭ٚملاشا ٫؟

-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ- ي٬يتشام باملساضؽ ايس١ٜٝٓ،قاٍ ايٓيب
ؾأ٫ٚ ْؿهط اهلل تعاىل " َٔ ٜطز اهلل ب٘ خرياڄ ٜؿكٗ٘ يف ايسٜٔ:"

. ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ اؾ١ًًٝ ؾهطاڄ دع٬ٜڄ
إْهِ تطٜسٕٚ ايطس١ً إىل ايًچػ١ ايعطب١ٝ ! إخٛاْٞ ا٭ععا٤

ٌٸ إْػإ  ٌٸ طؿٌ بٌ ن بأٜػط ايڀطم،ٚأغٌٗ ا٭غايٝب،ٚن
ٜطغب يف ايػٗٛي١ ضغب١ نجري٠ دسٸاڄ،ٚإٕ ٖصٙ ايًچػ١ ايعطب١ٝ 

أغٌٗ ايًچػات ٚأعصبٗا،ٚيعًهِ ؽاؾٕٛ ٖصٙ ايًػ١،ٚتتشريٕٚ 
" اؿطا٤"ؾ٬ تتشريٚا ٫ٚ ؽاؾٛا اٯٕ،٭ٕ ف١ً !يف تعًچُٗا

تطؾسنِ ٚتػريبهِ إىل أغٌٗ ايڀطم يتعًچُٗا، ؾتؿاضنٛا ؾٝٗا 
تهْٛٛا َٔ - إٕ ؾا٤ اهلل- بايكطا٠٤ ٚايهتاب١ إٕ تعًُٛا مباشنط

ا٭زبا٤ ايهباض ٚايهتٸاب املاٖطٜٔ يف املػتكبٌ،٭ٕ ايهتاب 
ايهباض ناْٛا ٫ ٜعطؾٕٛ ايهتاب١ ٚايكطا٠٤ قبٌ ايتسضٸب ،ؾًُا 

بصيٛا دٗٛزِٖ اؾبٸاض٠،ؾكاضٚا َٔ ا٭زبا٤،ؾهصيو أْتِ 
٘ٹ بٹعٳعڇٜعڈ﴿ تكريٕٚ َٔ نباض ايعًُا٤ ٚا٭زبا٤ َٳا شٳيٹوځ عٳًځ٢ ايًډ  ﴾ٚٳ

٘ٳ يځا ﴿ؾادتٗسٚا سٳػٳب َؿٛض٠ ا٭غاتص٠ ٚفًچ١ اؿطا٤ ٕٻ ايًډ إڇ
ُٴشٵػٹٓٹنيٳ                   ﴾ٜٴهٹٝعٴ أځدٵطٳ ايڃ

.   ٜٚصنط اٯٕ بعض ا٭َٛض ؾتشاٚيٛا يًػري عًٝٗا
               هب عًٝٓا يتعًچِ ايًچػ١ ايعطب١ٝ إٔ

ُٸ١ بكسضايهطٚض٠ (1) . ْتعًچِ ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ املٗ
ٌٻ ّٜٛ مخؼ نًُات َٔ ايهًُات املرتازؾ١ ع٢ً  (2) مؿغ ن

 . ا٭قچٌ
ْهتب ايتعربات ايطا٥ع١ ٚاؾٌُ اـًچاب١ يف  (3)

. ايهطاغات،ٚمؿعٗا ٚقت اؿؿغ
. ماٍٚ يًتعبريعُا ْط٣ بايًػ١ ايعطب١ٝ،ٚإٕ نشو اٯخطٕٚ (4)
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. ْٓعط يف ايكٛاَٝؼ ايعطب١ٝ املٛثٛم بٗا نجرياڄنجرياڄ دسٽا (5)
: ؾأقسٸّ إيٝهِ بعض ايٓكٛم يًتسضٸب

:      ايٓل ٸايصٟ وتٟٛ ع٢ً اـڀأ
 ،يػ١ ايعطب١ٝ إظاي١ ايهعـ يف  أتؿهط عٔنٓت:قاٍ عُطإ

 ق١ً مٛ 

  ٜسضؽ ؾٝٗا َسضغ١ اييت إىل عامل ايكاحلؾأضؾسْٞ 
 مٛ مٛ 

  يتهٜٛٔأٚقاتِٗ مث١ٓٝ،ٜٚبصيٕٛ ا٭غاتص٠ َاٖطٕٚ
 مٛ مٛ 

ايؿدكٝات،ٜٚ٪ثط َسٜطٖا بٓا٤ اٱْػإ ع٢ً بٓا٤ املباْٞ، ٭ٕ 
                                       ،بٌ ضظق٘ اهلل  ؾشٳػٳب عًُا٤ ايهباضاملسٜط يٝؼ َٔ 

مٛ نبط  

 ٚايطأٟ ايعْٝل،ٚإٕ املػ٪ٚيني  ؾهط ايعُٝل َٔ  سعچاڄ ايٛاؾطاڄتعاىل
         مٛ             مٛ  

 ؾٛقِٜٗٚؿؿكٕٛ ،أبٓا٤ِٖ ٜطغبٕٛ يف تطب١ٝ ايڀ٬ب نرتب١ٝ ؾٝٗا
 اغتعُاٍ   إ٤٬َ                                                                                                           ق١ً         

 ع٢ًنؿؿك١ ا٭ّ ايط٩ّٚ ع٢ً ا٭٫ٚز،ٜٚعتين ط٬ب ٖصٙ املسضغ١ 
 ٚ ايتك٣ٛ اعتٓا٤ نجريا ٶنجرياڄ دسٸاڄ،ؾأثٸطت ٖصٙ  ايعٌُ

 ق١ً     

،ٚبسأت أتعًچِ ايًػ١  ؾايتشكت ؾٝٗااملسضغ١ يف قًيب،
ق١ً                                                                                  

  .    ٖسيف َٓؿٛزايعطب١ٝ ٚآزابٗا،ؾًٓتٴ بعس غٓٛات 

 مٛ                                                        

:  ايٓل ايكشٝح 
نٓت أتؿهط يف إظاي١ ايهعـ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ، :قاٍ عُطإ

ؾأضؾسْٞ عامل قاحل إىل َسضغ١ ٜسضؽ ؾٝٗا ا٭غاتص٠ 
املاٖطٕٚ،ٜٚبصيٕٛ أٚقاتِٗ ايج١ُٓٝ يتهٜٛٔ ايؿدكٝات،ٜٚ٪ثط 

َسٜطٖا بٓا٤ٳ اٱْػإ ع٢ً بٓا٤ املباْٞ،٭ٕ املسٜط يٝؼ َٔ ايعًُا٤ 
ايهباض ؾځشٳػٵب،بٌ ضظق٘ اهلل تعاىل سعڋا ٚاؾطا َٔ ايؿهط ايعُٝل 

ٚايطأٟ ايعْٝل،ٚإٕ املػ٪ٚيني عٓٗا ٜطغبٕٛ يف تطب١ٝ ايڀ٬ب 
نرتب١ٝ أبٓا٤ِٖ،ٜٚؿؿكٕٛ عًِٝٗ نؿؿك١ ا٭ّ  ايط٩ّٚ ع٢ً 

ا٭٫ٚز،ٜٚعتين ط٬ب ٖصٙ املسضغ١ بايعٌُ ٚايتك٣ٛ اعتٓا٤ نجريا 
نجريا دسٸا،ؾأثٸطت ٖصٙ املسضغ١ يف قًيب، ؾايتشكت بٗا،ٚبسأت 

 .أتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا ؾًٓتٴ بعس غٓٛات ٖسيف املٓؿٛز

 دقائل مع اللغُ العسبًُ اإلعالمًُ

ؾه١ًٝ ايؿٝذ ا٭زٜب َٝعإ ايطمحٔ / بكًِ 
 جبيعخ انًهك سعىد، انشَبع،انًًهكخ انعشثُخ انسعىدَخ

 

ُٸ١ٝ   ٫ وتاز ناتبٷ أٚ قاسب َكاي١ إىل اٱغٗاب يف أٖ
يػ١ اٱع٬ّ َٔ ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاع١ٝ اؿسٜج١ ٚايكٓٛات 
ٚاٱشاعات، ٚايكشـ ٚاجمل٬ت ٚاٱْرتْت يف ْٗا١ٜ املڀاف، 

ايٓاطكني - ؾايًػ١ اييت تػٝڀط ع٢ً عايځِ اٱع٬ّ قس تتٓهډطٴ عًٝٓا
ٚ ؽتًـ عٔ ايعطب١ٝ اييت ْعٗسٖا ْٚرتبٻ٢ - بػري ايًػ١ ايعطب١ٝ

عًٝٗا َٓص اْڀ٬م ضسًتٓا، ؾايساضؽ يًػ١ ايعطب١ٝ َُٗا نإ 
َتكٓٶا يًعطب١ٝ ايع١ًُٝ ايساضد١ يف ايهتب ايس١ٜٝٓ ٚايؿطع١ٝ قس 

ٜػتٛسـ َٔ ايعطب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚيػ١ ايكشـ إشا مل ٜهٔ بٗا 
ع٢ً عٗسٺ َٔ قبٌ، ٖٚٓا أٚزٸ إٔ أغٛم بعض املكتبػات َٔ 

 (بعض ايعٓاٜٚٔ). ايكشـ ايعطب١ٝ اي١َٝٛٝ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ
َػعؿٛ اهل٬ٍ عاد١ إىل -  َٓؿأ٠ يف ايطٜاض20ا٭َا١ْڂ تػًل 

اضتؿاع - ٚؾا٠ َٗطب قات يف داظإ- املٗاضات ايٓؿػ١ٝ
املًٝو ايػايٞ اؾتتح - طؿٝـ يًس٫ٚض َكابٌ غ١ً ع٬ُت

إٜطبام تٓؿٞ تأدري - اؾٖٛط٠ ٚتٛز ايؿباب بهأؽ ايصٖب
ؾٝهتٛضٜا - طا٥طات يؿطنات طريإ غعٛز١ٜ يف اؿر ٚايعُط٠
 بٝهٗاّ تطؾض تكُِٝ ؾػتإ ظؾاف نِٝ نطزٜؿإ

 : ٚإيٝهِ اٯٕ تطمج١ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ إىل ايبٓػاي١ٝ

 wiqv‡`i cÖkvmb eÜ K‡i w`‡q‡Q 20 cÖwZôvb- gvbwmK 

AwfÁZvi cÖ‡qvRb †iW wµ‡m‡›Ui Kg©KZ©v‡`i wRhv‡b 

ÔK¨vUÕ cvPviKvixi g„Zz¨-  gy`ªv ev‡¯‹‡Ui wecix‡Z Wjv‡ii 

g~‡j¨i mvgvb¨ e„w×-  ev`kvi nv‡Z RvInvivi D‡Øvab I 

ÔkveveÕ Gi †mvbvi Kvc AR©b- Gqvievm n¾ I Dgivi 

Rb¨ wegvb w`‡e bv †mŠw` wegvb †Kv¤úvbx‡K- wf‡±vwiqv 

†eKn¨vg KZ©„K wKg KvW©vwkqv‡bi we‡qi †cvkvK wWRvB‡b 

A¯^xK…wZ|  

يعًچهِ ضأٜتِ ايؿطم اهلا٥ٌ بني اؾٌُ ايعطب١ٝ ٚتطمجتٗا إىل  
 مٔ ٫ ْػتدسَٗا إ٫ يف َع٢ٓ ايٛؾا٤ ‘ا٭َا١ْ’ايبٓػاي١ٝ، ؾُج٬ 

ٚ ضزٸ اؿكٛم إىل أًٖٗا، ٚيهٓٸٓا لسٖا أنجط اغتدساَا يف 
 ٖٛ ‘اهل٬ٍ’ايكشـ ايعطب١ٝ مبع٢ٓ اٱزاض٠، ٚيف املجاٍ ايجاْٞ 
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 ١٦ٖٝ إغ١َٝ٬ خري١ٜ َؿٗٛض٠ يٲغعاف ‘١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محط
ٞٸ،  ٚيف ايجايح ‘ايكًٝب ا٭محط’َكابٌ   َازٸ٠ ‘قات’ املػٝش

ؾب٘ َػهِّط٠ ٜتعاطاٖا ايُٕٝٓٝٛ بهجري، ٚداظإ َٓڀك١ يف 
اؾٓٛب ايػطبٞ يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٫ٚ هس أسسٷ ٖاتني 

غًچ١ ’ايهًُتني يف املعادِ ٚايكٛاَٝؼ، ٚيف املجاٍ ايطابع 
ٟٸ دسٜسٷ ٫ عٗس ب٘ إ٫ ملٔ ٜٴعاقط ‘ع٬ُت  َكڀًح اقتكاز

ظَٓٳٓا ٖصا، ست٢ يٛ بٴعح اَط٩ ايكٝؼ أٚ غٝبٜٛ٘ َٔ قربٙ ملا 
عطف َعٓاٖا إ٫ بعس ايبشح ٚايسضاغ١، ٚيف املجاٍ اـاَؼ 

ٖٛ ًَو املًُه١ عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع، " املًٝو ايػايٞ"
ٖٛ ايؿطٜل ايؿا٥ع يف " ايؿباب" اغِ املًعب ٚ ’اؾٖٛط٠’ٚ

املباضات ايٓٗا١ٝ٥ يهط٠ ايكسّ، ٚيف املجاٍ ا٭خري قس اغتدسَت 
 يف َع٢ٓ غري َأيٛف عٓسْا، ٚنصيو ‘تكُِٝ’ن١ًُ 

 .  ن١ًُ ٫ ْػتسكٗا نجريا’ؾڂػتإ’
 : ٖٚٓا بعض املكاطع ٚ تًٝٗا تطمجتٴٗا إىل ايًػ١ ايبٓػاي١ٝ

ٚاقًت ايؿطم املٝسا١ْٝ بأَا١ْ َٓڀك١ ايطٜاض مح٬تٗا  
ايطقاب١ٝ ع٢ً عسز َٔ احمل٬ت املتعًك١ بايكش١ ايعا١َ يف أسٝا٤ 

َٓؿأ٠ كايؿ١  (20)َتؿطق١ َٔ ايعاق١ُ ٚأغًكت أنجط َٔ 
 ( 2014-05-02: دطٜس٠ ايطٜاض)  يٮْع١ُ ايكش١ٝ

 wiqv` cÖkvmb KZ©„K MY¯^v‡¯’¨i m‡½ m¤úwK©Z wewfbœ 

cÖwZôvb m‡iRwg‡b cwi`k©b I wbixÿY Awfhvb Ae¨vnZ 

i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ ivRavbxi wewfbœ GjvKvq Awfhvb Pvwj‡q 

AvBb f‡½i `v‡q cÖkvmb 20 cÖwZôvb eÜ K‡i w`‡q‡Q|  

َكطع٘ إثط إط٬م ايٓاض عًٝ٘ بايكطب " قات"قٞ َٗطب  ٍ
َٔ ايؿطٜط اؿسٚزٟ ظاظإ بعس ػاٚظٙ يسٚض١ٜ أ١َٝٓ ضاؾهاڄ 

ٚأٚنح ايٓاطل اٱع٬َٞ ؿطؽ اؿسٚز مبٓڀك١ داظإ . ايتٛقـ
ايعُٝس عبساهلل بٔ قؿٛظ أْ٘ خ٬ٍ قٝاّ ايسٚض١ٜ ا٭١َٝٓ بعًُٗا 

املعتاز يف سسٚز َػ٪ٚي١ٝ اؿطّ اؿسٚزٟ طًبت َٔ قا٥س 
إسس٣ ايػٝاضات ايتٛقـ، إ٫ أْ٘ ضؾض ٚػاٚظ ايسٚض١ٜ ٖاضباڄ 
بػٝاضت٘ ؾكاَت ايسٚض١ٜ بإط٬م طًكات، مما أغؿط عٔ إقابت٘ 

ْٚكً٘ إىل املػتؿؿ٢ اييت يؿغ ؾٝٗا أْؿاغ٘ ا٭خري٠ يٝؿاضم 
( 2014-05-02: دطٜس٠ ايطٜاض)  .اؿٝا٠

 wRhvb mxgv‡šÍi Kv‡Q GKRb ÔM¨vUÕ cvPviKvix 

†PK‡cv‡÷i `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wbivcËv evwnbxi Kg©KZ©v‡`i 

¸wj‡Z wbnZ n‡q‡Qb| wRhv‡bi mxgvšÍiÿx evwnbxi wgwWqv 

gyLcvÎ weª‡MwWqvi †Rbv‡ij Avãyjøvn web gvnd~h Rvbvb, 

mxgvšÍ †PK‡cv‡÷ `vwqZ¡iZ Kg©KZ©vMY ¯^vfvweKfv‡e GK 

WªvBfvi‡K Mvwo _vgv‡Z wb‡`©k †`b| wKš‘ wZwb Zv‡`i 

wb‡`©k bv †g‡b `ªæZ Mvwo QzwU‡q cvwj‡q hvIqvi †Póv 

K‡ib| Avi ZLb `vwqZ¡iZ Kg©KZ©vMY Zv‡K jÿ¨ K‡i 

¸wj Qzuo‡j wZwb AvnZ nb| cieZ©x‡Z nvmcvZv‡j wb‡q 

hvIqv n‡j  Dcw¯’Z Wv³viMY Zv‡K g„Z †NvlYv K‡ib|  

تٛز خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ؾطٜل ايؿباب بهأؽ  
ايبڀٛي١ ٚاملٝسايٝات ايصٖب١ٝ بُٝٓا تػًِ ٫عبٛ ا٫ًٖٞ املٝسايٝات 
ايؿه١ٝ ٚنإ ايؿباب قس تؿٛم يف املباضا٠ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً َٓاؾػ٘ 
ا٫ًٖٞ بج٬ث١ أٖساف غذًت ع٢ً َساض ايؿٛطني عٔ ططٜل 

 ٚ ايسقٝك١ 17 َٚٗٓس عػريٟ يف ايسقٝك١ 9َٝٓػاظٚ يف ايسقٝك١ 
( 2014-05-02: دطٜس٠ ايطٜاض). 47

 Uzbv©‡g‡›U P¨vw¤úqb nIqvq Lvw`gyj nvivgvBb ÔAvk-

kveveÕ dzUej `‡ji nv‡Z  wk‡ivcv I †Mvì †g‡Wj Zz‡j 

w`‡q‡Qb| Aciw`‡K ivbvm©Avc nIqvq ÔAvj AvnwjÕi nv‡Z 

Zz‡j w`‡q‡Qb †iŠc¨ †g‡Wj| wk‡ivcv wba©viYx g¨v‡P Avk 

kveve  Avj Avnwji weiæ‡× wZb †Mv‡j weRq jvf K‡i| 

ga¨weiwZi Av‡M I c‡i wgbMv‡Rv Ges gynvwbœ̀  Avwmix 

h_vµ‡g 9, 19 I 47 wgwb‡U †Mvj¸‡jv K‡ib|  

ٍٸ ع٢ً غع١ فاٍ يػ١ اٱع٬ّ سٝح ٜػع  ؾهٌ شيو ٜس
يًُكڀًشات ايع١ًُٝ اؿسٜج١ ٚ ايهًُات ايسخ١ًٝ َٔ ايًػات 

ٗٴطٴ عٓسى  املدتًؿ١ ٚ أمسا٤ ا٭ؾدام ٚا٭َانٔ ٚغريٖا، ْعِ قس ٜع
 ٚايتكطٜط ؾ٦ٝا، يهٔ ٫  َع٢ٓ ايعٓٛإ دًٝا بعس إٔ قطأتٳ َٔ املكاي١ 

بسٸ يو َٔ ايسضاغات ايهجري٠ املػتُطٸ٠ ٚ اغتدساّ املعادِ املعاقط٠ 
ٚؾبهات اٱْرتْت ٚ ؾ٤ٞ َٔ اٱملاّ بايًػات ا٭خط٣  ٚع٢ً 

ضأغٗا ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ، ٖٚٓا ضٚابط يبعض املعادِ املعاقط٠ 
 :اٱع١َٝ٬ املتٛادس٠ عرب اٱْرتْت قس تؿٝسى أنجط َٔ زْٚٗا 

 http://www.almaany.com  http://www.arabdict.com/?sd=en. 
 .ٖصا ٚإىل ايًكا٤ ايكازّ بإشٕ اهلل

َٸ١  ْعطا إىل ضغب١ اٱخ٠ٛ ايساضغني يًػ١ ايعطب١ٝ يف : ٬َسع١ ٖا
َساضغٓا ؾكس متٸ ايؿهطٴ يف تأيٝـ نتابٺ ٜٴػاعسْا يف زضاغ١ يػ١ اٱع٬ّ 

ٚ إتكاْٗا، ؾٝٴطد٢ َٔ اٱخ٠ٛ ايكطا٤ اٯضا٤ ٚا٫ْڀباعات قس تٴؿٝس 
. أخانِ ٖصا َٔ ؾتٸ٢ ايٓٛاسٞ، ٚيهِ دعٌٜ ايؿهط ٚ أطٝب ا٭َٓٝات

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.arabdict.com/?sd=en
http://www.arabdict.com/?sd=en


     1: انعذد  

      يـ                                    2014يبَى /  هـ 1435                                               سجت   21

 أنابسىا أضىتيا، و شًخٌ حّظٌ األوفس 
 

قُس عبس ايٛاسس غًٗيت  / بكًِ 
زانا       - 1َريؾٛض(املػذس ا٭نرب)طايب ا٭زب ايعطبٞ َٔ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاض ايعًّٛ 

إٕ أقڀاب ايعَإ تسٚض ٚئ متهح،ٚضس٢ ا٭ٚقات ٜتذٍٛ 
ٚئ ميٓع ، ٚضنب اؿٝا٠ ٫ ٜعاٍ ٜتكسّ، ؾٌٗ ْتكسّ أّ ْػاٜط 
أٚ ْتكٗكط يف فا٫ت اؿٝا٠ ؟ ٌٖ سكًٓا ع٢ً غصاد١ اـًل 
َٚطاْت٘ ؟ أٚ تعًچُٓا زَاث١ اـًل ٚغٗٛيت٘؟ ٌٖٚ تطنٓا تكٓع 
ايعٝـ ٚتهًچؿ٘؟ ٚنِ أضتكٝٓا َٔ ا٭ٚقاف اـػٝػ١ املٓت١ٓ، 

مٔ قس ؽًچؿٓا عٔ !ٚنِ ؼًچٝٓا با٭ٚقاف اٱْػا١ْٝ ايٓب١ًٝ؟ ْعِ
ضنب اؿٝا٠،ٚتكؿؿٓا أْؿػٓا عٔ نٌ اـريات،ٚمسٝٓا أْؿػٓا 
بأؾطف املدًٛقات،ٌٖ ا٫غِ ٜهؿٞ بٓا يًتعطف؟ يٛ نإ 

- نصيو ملا بكٞ أسس إ٫ إٔ ٜهٕٛ بامس٘ أبا اؿػٔ ٚإيٝاؽ
ٚ يهٔ ٫ ٜهٕٛ أسس با٫غِ ٚايتعطف باٱْػإ - ضمحُٗا اهلل

إْػاْا؛ؾًٛ نإ ا٭َط نصيو ملا شٖب قُس قًٞ اهلل عًٝ٘ 
  :، َٚا قاٍ اهلل تعاىل "غاضسطا٤"ٚغًِ إيٞ 

يٛ نإ نصيو ملا ٚ ﴾َجًِٗ  نُجٌ اؿُاض وٌُ أغؿاضا﴿
ناْت سٝا٠ أنابطْا مم٠٤ًٛ بؿعـ ايعٝـ ٚخؿْٛت٘،َٚا ناْٛا 

.  ٜٛاقًٕٛ ايًٌٝ بايٓٗاض ٚايٓٗاضبايًٌٝ يف ايطٜان١ ٚاجملاٖس٠
إٕ ٖصٙ ايسْٝا َكرب٠ يًُٛاٖب،ٚيهٌ فتٗس ْكٝب َٓٗا، !ْعِ 

:  ٚقاٍ ايؿاعط ﴾ؾُٔ ٜعٌُ َجكاٍ شض٠ خريا ٜطٙ ﴿:ؾكاٍ تعاىل
 ٚاؾس ٜؿتح نٌ باب َػًل ۞اؾس ٜسْٞ نٌ أَط ؾاغع 

      ؾع٢ً َٔ سص٣ سصٚ أنابطٙ ٚوب اتباع أغ٬ؾ٘،عًٝ٘ 
املُاضغ١ بايطٜان١ ٚاجملاٖس٠،ٚإْٗا سطب ع٢ً ايهػٌ 

ٚايؿٛن٢ ٚايهٝاع، ْٚهاٍ َع ايٓؿؼ  ٚقس قاٍ ايٓيب قًٞ 
قس ضدعٓا َٔ اؾٗاز ا٭قػط إيٞ اؾٗاز :"اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

".  ا٭نرب
مٔ ايّٝٛ قس تطنٓا املجابط٠ ٚاجملاٖس٠ ٚايطٜان١، ؾؿكسْا ؾدكٝاتٓا  

ايؿصٚش٠،ٚعبكطٜاتٓا ايع٬ُق١، ست٢ ؾكسْا ؾعٛضْا ا٭ملعٞ، ٚيػٓا مٔ 
: ْكسٸض أْؿػٓا ؾهٝـ ٜهطَٗا اٯخطٕٚ؟ ؾكاٍ سامت ايڀا٥ٞ

 عًٝو ؾًٔ تًك٢ َٔ ايٓاؽ َهطَا ۞ْٚؿػو أنطَٗا ؾإْو إٕ تٗٔ 

ٚإٕ َٔ أِٖ أٖساف املساضؽ ا٭١ًٖٝ ٖٞ إٔ ٜػطم ايڀايب يف 
قعط ْؿػ٘، أٚ مبع٢ٓ آخط إٔ تؿطم ضٚس٘ عٔ ْؿػ٘، نُا غأٍ 

َا املككٛز َٔ ايطٜانات :مشؼ ايتربٜعٟ ؾ٬ٍ ايسٜٔ ايطَٚٞ
اٱط٬ع ع٢ً آزاب ايؿطٜع١، قاٍ : ٚايعًّٛ؟ قاٍ د٬ٍ ايسٜٔ

٫ بٌ ايٛقٍٛ إىل املعًّٛ،إٕ ايعًِ ايصٟ مل :مشؼ ايتربٜعٟ
هطزى َٔ ْؿػو ؾاؾٌٗ خري َٓ٘،ٚمسعت َٔ ؾِ أغتاشٟ 

- إٔ ٖصا ايڀطٜل :ايؿٝذ أبٛغًُإ ضمح١ اهلل أزاّ اهلل بكا٤ٙ
.  ططٜل كايؿ١ ايٓؿؼ- اجملاٖس٠ ٚايطٜان١ ٚايػًٛى

إْٓا قس ؽًؿٓا عٔ ضنب :أٜٗا اٱخ٠ٛ: ؾإْٞ أقٍٛ
اؿٝا٠،ٚإٕ آبا٤ْا ٚأدسازْا ناْٛا ٜتهًُٕٛ ق٬ًٝ ٜٚؿكٕٗٛ 

نجريا،ٚناْٛا ٜعٝؿٕٛ يف اؿاٍ ٜٚٓعطٕٚ يف املػتكبٌ، ٚناْٛا 
ٜطٕٚ بؿطاغ١ امل٪َٔ،ٖٚصا ٫ وكٌ إ٫ باؾٗس، 

ٚا٫دتٗاز،ٚبهس ايُٝني ٚعطم اؾبني،ٚقاٍ أؾ٬طٕٛ ٫ ٜهبط 
ايهجري َٔ ٫ ٜهبط ْؿػ٘، َٚع ٖصا نً٘ إٔ زعا٤ املؿا٥ذ 
ٚا٭غاتص٠ ٚتٛدٝٗاتِٗ يًڀايب ؾ٤ٞ ععِٝ،ٚأثط عُٝل ٫ 
ميهٔ ايتعبري عٓ٘؛َٚٔ بهاعيت املعدا٠ ملػري اؿٝا٠ قشب١ 

ض٥ٝؼ ايتشطٜط أغتاشٟ ايكسٜط ايؿؿٝل ا٭زٜب ا٭ضٜب ا٭ملعٞ 
ٚمنٛشز ايػًـ ٚخري اـًځـ ايساع١ٝ اؿهِٝ قاسب ايػري٠ 
- ٫بٔ ٖؿاّ ايع١َ٬ ايؿٝذ قُس عبس ايطب ايكامسٞ ايٓسٟٚ 

ٚي٘ عًٝٓا - أزاّ اهلل بكا٤ٙ،ٚأطاٍ عُط أَ٘ ٚتػُس أباٙ بطمحت٘ 
ٚخكٛقاڄ ع٢ً ضاقِ ايػڀٛض إسػاْات مج١ ؾٛم ايعسز 

ٚاٱسكا٤،ٚأْٞ تعًچُتٴ َٓ٘ َا مل أعًِ قبٌ،ٚإٕ َٔ ٜطاٙ ٜععِ 
ٚٴيٹسٳ يًعٹًڃِ،ْٚؿأ يف ايعًِ ٜٚعٝـ يًعًِ، ٚإٕ ؾا٤اهلل هعً٘  أْ٘ 

.  اهلل عبٛس١ دٓاْ٘ ٖٚٛ يف ايعًِ
اييت )(Thesis)  َٚٔ ؾإٔ ؾٝدٞ أْ٘ سكٌ بأططٚست٘ 

نتبٗا يًشكٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠ ايتدكٸل يف ا٭زب ايعطبٞ َٔ 
ع٢ً َا١٥ٺ يف املا١٥ َٔ ايع٬َات،َا  (اهلٓس- ْس٠ٚ ايعًُا٤،يهٓا٩

٫ لس يف تاضٜذ ايٓس٠ٚ َٔ تأغٝػٗا ستٸ٢ اٯٕ؛َٚٔ أعذب 
ُٸا نتب عٓ٘ أغتاشٙ  ٌٸ ع ايعذا٥ب إٔ َا نتبتٴ عٓ٘ ٖٓاٖٛ أق

" ض٥ٝؼ ايتشطٜط يكشٝؿ١)ايكسٜط ٚاملؿطف ع٢ً أططٚست٘
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ا٭زٜب ا٭ضٜب ايٓاقس املتهًچع ايؿٝذ ٚانح ضؾٝس  ("ايطا٥س
ؾإْ٘ نتب عٓ٘ أنجط َٓٸٞ يف - أطاٍ اهلل بكا٤ٙ- اؿػين ايٓسٟٚ

. َكسٸ١َ ٖصٙ ا٭ططٚس١ ايؿطٜؿ١
       ٚنتب يف َكسٸ١َ ٖصٙ ا٭ططٚس١ عُٝس ن١ًٝايًچػ١ ايعطب١ٝ 

ؾٝدٞ ض٥ٝؼ )ٚنإ :"ٚآزابٗا بايٓس٠ٚ ايؿٝذ إبطاِٖٝ ايٓسٟٚ
؛  " نُا عطؾتٴ٘ َٔ ايڀًچاب اجملسٸٜٔ (- سؿع٘ اهلل –ايتشطٜط 

ٚنتب عٓ٘ ممتشٔ ٖصٙ ا٭ططٚس١ ؾه١ًٝ ايؿٝذ ا٭زٜب  املؿيت 
َكسٿّ ٖصٙ )اغتعٌُ :عتٝل أمحس ايكامسٞ ايبػتٟٛ

ٍٸ (ا٭ططٚس١ عكً٘ ٚؾهطٙ أسػٔ اغتعُاٍ،ٚإٔ ٖصا ايبشح ٜس
ع٢ً شنا٠ٚ ايڀايب ٚضٜانت٘ ايعًُٝٸ١ ٚغٛق٘ يف عاض 

. ايعًِ،ٜػتشلٸ ٖصا ايبشح َا١٥ يف املا١٥
      ٚاْڀبع ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايعا١َ يٮسٛاٍ ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬ 

يًٗٓس،خرياـًځـ يًؿٝذ أبٞ اؿػٔ عًٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ مساس١ڂ 
ْاٍ عٌُ ٖصا يس٣ ؾ١ٓ :"ايعًچا١َ قُس ايطابع اؿػين ايٓسٟٚ

عٛخ ايڀًب١ ضقُاڄ عايٝاڄ َا١٥ يف املا١٥،ٚإٕ ْعط٠ ع٢ً ٖصا 
ٍٸ ع٢ً إٔ ايبشح نإ ٜػتشلٸ شيو املهإ،يكس قاّ   ايبشح تس

ايععٜع عبس ايطب ايٓسٟٚ بتشكٝل ايهتاب نڀايب 
ملادػتري،ٚيهٓ٘ أنٌُ عج٘ ٚأعسٸٙ نبشح َكسٿّ يٌٓٝ زضد١ 
ايسنتٛضاٙ،ؾأْا أٖٓٸ٧ ا٭ر قُس عبس ايطب ع٢ً إنُاي٘ هلصا 

". ايعٌُ إنُا٫ڄ ٥٫كاڄبايتكسٜط
          ٚنتب عٓ٘ ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ 

إٕ :"زٜٛبٓس اهلٓس ا٭زٜبٴ ا٭ضٜب ايؿٝذ عبس اـايل ايػٓبًٗٞ
ا٭ر قُس عبس ايطب ايكامسٞ طايب قاحل ْؿٝط فتٗس فسٸ، 
ٚٸ٫ڄ ٖٛ ؽطٸز يف اؾاَع اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ زٜٛبٓس  ؾأ
ِٸ ايتشل بساضايعًّٛ ايتابع١ يٓس٠ٚ ايعًُا٤،ٖٚصٙ ٖٞ  اهلٓس ، ث

ؾٛدستٴٗا دٝٸس٠ ٶقٝٸ١ُڄ بسٜع١ڄ ْاؾع١ڄ يڀًچاب ....َكايت٘ اييت أنًُٗا
ٚاؿسٜح ؛ٚقاٍ عٓ٘ عامل نبري أغتاش أقٍٛ ايؿك٘ "ايػري٠ ايٓب١ٜٛ

ٚا٭زب ايعطبٞ مبسضغ١ اؿػٓني ض٥ٝؼ آباز، خاْٝٛاٍ، بانػتإ 
  :غتاْٞى ايبازلگارؾه١ًٝ ايؿٝذ أبٞ قُس قػٔ 

ؾإْٞ يكٝت ا٭ر يف اهلل، ا٭زٜب ا٭ضٜب : أَا بعس      
سؿع٘ اهلل -ا٭غتاش اؾًٌٝ قُس عبس ايطب ايكامسٞ ايٓسٟٚ 

ثريا يف ٚقت قًٌٝ،ٚأعڀاْٞ فًچ١ ىٚاغتؿستٴ َٓ٘ - ٚضعاٙ
،َٚا طايعتٴ "ايٓٸٗه١ ا٭زبٝٸ١"إغ٬َٝٸ١ عطبٝٸ١ عًُٝٸ١ أزبٝٸ١ 

قؿش١ َٓٗا إ٫ أقابت سبٸ١ قًيب ٚغٛازٙ،ٚسًچت يف ْؿػٞ 
ٚإْٞ أدسٖا يعكٌ ايڀ٬ب ٚا٭ؾانٌ أسػٔ ،أيڀـ قٌ

ا٭غًٛب "َٗصٹٸب،ٚأْكح َعًٹٸِ،ٚيف اجملًچ١ عٓٛإ َبشح 
،ٚدست٘ َبشجا د٬ًٝڄ َؿٝسا ٶيًػا١ٜ "ضِٜىا٭زبٞ يف ايكطإٓ اٍ

َعاجل اـڀأ ٚايكٛاب،ٜكًح "ٕ ا٭طؿاٍىض" َبشح ىشٍىٚ
ُٶا  ٛٸّ اؿا٥س،ٜٚٴٛقٌ َا قڂڀع، ٜٚٴعٝس َا اْٗسّ عً ايؿاغس،ٜٚك

ُٶا،أغًٛبٶا ٚططاظٶا  .ٚؾٗ
           ؾعًٝٓا ٚع٢ً أٌٖ ٖصا ايبًس إٔ ْكسٸض َجٌ ٖصٙ 

ايؿدك١ٝ ايؿص٠،ًْٚتُؼ َٔ ؾٝدٓا ايعايٞ إٔ ٜػتعًُٓا ـس١َ 
اٱغ٬ّ ٚايعًِ ٫ٜٚٓػ٢ إٜٸاْا،َٚٔ ؾدكٝات ؾٝدٞ أْ٘ ايّٝٛ 

ٚأغتاش ،(ايٓٸٗه١ ا٭زبٝٸ١، ٚاؿطا٤)ض٥ٝؼ ايتٸشطٜط جملًچتني 
ا٭غًٛب ا٭زبٞ يف ايكطإٓ ايهطِٜ،ٚ اؿسٜح 

ايؿٸطٜـ،ٚا٭زب ايعطبٞ،ٚض٥ٝؼ قػِ  ايًچػ١ ايعطب١ٝ 
 .،زانا1-َريؾٛض(املػذس ا٭نرب)ٚآزابٗاباؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ 

ٌٸ إخ٬م ٚتهطٸع إٔ ٜطظم َعًچُٞ ٚ   أزعٛ اهلل تعاىل به
ؾٝدٞ ايكسح املعًٞ ٚاؿغچ ا٭ٚؾط يف ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ ٚاملعاضف 

ٚاظزاز َٜٛا ؾَٝٛاڄ، ٚأٚقٞ أقسقا٥ٞ ٚظ٥٬َٞ إٔ ٜتدصٚا 
أغاتصتِٗ أزيچ١ ع٢ً تكسٸَِٗ يف فاٍ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ،ٚبهاعتِٗ 

املعدا٠ يف  َػري ٖصٙ اؿٝا٠ ايؿا١ْٝ ٚأضنِٖٛٚ ٚاضنٛا 
ٔٵ قاٍ َٳ ". نُا تسٜٔ تسإ:"عِٓٗ،ٚيكس قسم 

     ! آَني ٜا ضبٸ ايعاملني–      ٚؾچكٓا اهلل تعاىل ٚإٜٸانِ 
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 !واضاحُ شابآله
فضم  انكشَى انفُضٍ  / ثقهى 

زانا - 1َريؾٛض(املػذس ا٭نرب)طايب ا٭زب ايعطبٞ َٔ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاض ايعًّٛ 

ّٜٛ سسثت سازث١ َأغ١ٜٛ !! َٚا ّٜٛ اٱثٓني !ّٜٛ اٱثٓني    
تٗتعبٗا ايكًٛب .ّٜٛ ٚقعت ٚاقع١ قع١ْ َبه١ٝ. َ٪مل١

ٜٚػذٸًٗا ايتاضٜذ مبساز .ٚتكؿعطَٓٗا اؾًٛزٚتصضف هلا ايعٕٝٛ
ٖصٙ غتسخٌ بعس أٜاّ عاَٗا ا٭ٍٚ .َٔ ايصٖب ٚاـًٛز

 . بعس أظَإ باب اؿٍٛمٚغتڀط
أخصت اؾٝٛف تٗذِ ع٢ً ايعًُا٤ ايػصز ٚايعٛاّ ايععٍ  

ٜع ا٭خري،ٚتًكٞ عًِٝٗ ايطقام ٚايكٓابٌ َٚا إىل ظؾذأ٠ يف اي٘
شيو َٔ ا٭غًش١ ايٓاض١ٜ بػت١ يف ثًح ايًٌٝ ا٭خري،ؾػعٛا 

غعٝا سجٝجا خا٥ؿني ع٢ً أْؿػِٗ ٚغًُٛا َٓ٘ َٔ 
ٚنِ !نِ ضدٌ أقٝبف.غًُٛا،ٚاغؿٗسٚآَِٗ َٔ اغتؿٗسٚا

 ٚنِ أّ ! ٚنِ اَطأ٠ أضًَت!ٚنِ قيب ٜتِ! ؾدل َات
ِٳ أغاضٚا عًِٝٗ؟ َا ٖٞ اؾطا٥ط ٚاؾطا٥ِ؟َا ٖٞ  !ثهًت يٹ

أيٝػٛا َٔ مجاٖري بٓػ٬زٜـ؟ أيٝػٛا َٔ  اـڀاٜا ٚاملآثِ؟
َػًُٞ بٓػ٬زٜـ؟ أيٝػت بٓػ٬زٜـ َٔ ايب٬ز اؿط٠؟ أيٝػت 

 ٖٞ َٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬؟ 
إِْٗ َاقسَٛا غاس١ ؾاب٬ إ٫ يهِْٛٗ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚضغٛي٘  

َٚا أتٖٛا إ٫ .ٜٚػتهطٖٕٛ اٱغا٠٤ إىل َايو املًو ٚسبٝب٘
 ايصٜٔ –يتػاٌٖ ض٥ٝػ١ ايٛظضا٤ املػ١ًُ َع املًشسٜٔ ٚايسٖطٜني 

عٛناڄ  (Blog)-ٕٚٻغبٸٛا قا٥سِٖ ٚعريٚاضا٥سِٖ بايهتاب١ يف املڂسٳ
َٚا دا٩ٖٚا إ٫ ٫غتٝؿا٤  .عٔ اؿهِ عًِٝٗ بايؿٓل ٚاٱعساّ

 ٚايسؾاع عٔ َػتًعَاتِٗ ايس١ٜٝٓ ٚٱد٤٬ ،َڀايبِٗ اٱميا١ْٝ
 . املًشسٜٔ عٔ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬

 ... َٚا ٖٛإ٫ ازعا٤ إغ٬َِٗ... َٚاٖٛ إ٫ زع٣ٛ إمياِْٗ 
 أيٝػٛا مبػتشكٞ ا٫عتكاّ بػاس١. .. إ٫ َڀًب زِٜٓٗ َٚا ٖٛ
  ٌٖ ٜػتأٌٖ املًشسٕٚ املهح بػاس١ ؾاٙ باؽ؟ ٌٖ اٱغ٬ّؾاب٬؟

   ٌٖ سهطٖٚا ٱطاس١ اؿه١َٛ؟ اٱميإ دطميتِٗ؟ٚ
 . ا٭غ١ً٦ يف ايكًٛب َجٌ ٖصٙزتٌتذٚايعٕٝٛ عٓسَا  تػطٚضم ايٓٛاظط

تبتٌ ا٭ٖساب ٚاؾؿٕٛ سُٝٓا تهطب ع٢ً ايٛتط اؿػاؽ 
ؽهٌ ايًڊش٢ ٚايٓشٛض ٚقتُا .شنطٜات شيو ايّٝٛ املؿذع١

. تًو ايًشعات ايكاغ١ٝ طؿت أَاّ ايعٕٝٛ قٛض
أٖٚٔ املٛقٕٓٛ باهلل َٔ سازث١ غاس١ ؾاب٬؟ أسعٕ احملبٕٛ  

ٍٳ َٔ ٚاقع١ غاس١ ؾاب٬؟ ٚقس قاٍ اهلل غبشاْ٘  ايطغٛ
َٹٓٹنيٳ﴿:ٚتعاىل َٴ٪ٵ ِٵ  ٕٵ نڂٓٵتٴ ٕٳ إڇ ٛٵ ِٴ ايڃأځعٵًځ ٚٳأځْٵتٴ ٚٳيځا تٳشٵعٳْٴٛا  ٗڇٓٴٛا   ﴾ٚٳيځا تٳ

ش املػًُٕٛ ٜطتابٕٛ يف اٱغ٬ّ بعسٖا؟ أطؿل املػًُٕٛ رأ أ 
 : ٚقس قاٍ اهلل غبشاْ٘ تعاىل؟ٜؿهٕٛ يف ايسٜٔ ع٢ً إثطٖا

ٕٳ﴿ ِٵ يځا ٜٴؿڃتٳٓٴٛ ٖٴ ٚٳ َٳٓٻا  ٕٵ ٜٳكڂٛيڂٛا آ ٕٵ ٜٴتٵطٳنڂٛا أځ   ﴾أځسٳػٹبٳ ايٓٻاؽٴ أځ
- ٫ ٜٓبػ٢ إٔ ٜػٝب عٔ باٍ املػًُني إٔ غٝس املطغًني ٚ

ٚأقشاب٘ قس ٚادٗٛا ايعطاقٌٝ املدتًؿ١ - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٚعاْٛا املؿانٌ ايؿت٢،ٚؾتٓٛا يف فاٍ اؿٝا٠ نًٗا،إ٫ أِْٗ مل 

 .ٜٗعَٛا،ٚمل ٜتدًؿٛامل ٚمل ىاؾٛا،ٚ ٜٗٓٛا،
ؾ٬تٗٓٛا ٫ٚ ؽاؾٛا ٫ٚتطتابٛا ٫ٚتؿهٛا،بٌ غاضعٛا      

 .ٚغابكٛا إىل ا٭َاّ،ٚأقبًٛا ٚتكسَٛا إىل ايكڂسٻاّ
٠ اأْتِ ايؿا٥عٕٚ باؿٞ .أْتِ ا٭عًٕٛ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯض٠    

  .ايعاد١ً ٚاٯد١ً
 

 مسابقة احلراء

إٔ تڀطح " اؿطا٤"ٜػط ف١ً ! ايڀايب١/أٜٗا ايڀايب
أَاَهِ َػابك١ أزب١ٝ ٱْؿا٤ املكاي١ ؾاغتؿٝسٚا َٓٗا 

. ٚاؾرتنٛا ؾٝٗا
  أٍنًُ وضائل اإلعالو يف اإلضالو:َٛنٛع املكاي١

 اجلوائز
. ف١ً اؿطا٤ إىل ث٬ث١ أؾٗط: اؾا٥ع٠ ا٭ٚىل
.  ف١ً ايؿٗطٜٔ:اؾا٥ع٠ ايجا١ْٝ
.  ف١ً ؾٗط:اؾا٥ع٠ ايجايج١

ٌٸ املكاي١ عٔ مثاْني ن١ًُ، ٫ٚ تعٜس : امل٬سع١ ٫تك
 .ع٢ً َا١٥ ن١ًُ
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قًنُ الصماٌ 
يحًذ سَحبٌ  / ثقهى 

(ثبنجبيعخ طبنت انًزىسطخ انثبَُخ)  

ايٓعِ ايت٢ أْعُٗا اهلل غبشٓ٘ ٚتعاىل عًٝٓا ٫ ْػتڀٝع إٔ  
ؾإْ٘ يٓا ْع١ُ عع١ُٝ َٔ اهلل " ايٛقت"مكٝٗا، َٚٔ أُٖٗا 

ٖٚٛ َؿتاح ايٓذاح ٚايؿ٬ح ؾٝٓذح اٱْػإ يف . غبشاْ٘ ٚتعاىل
سٝات٘ إشا ؾِٗ قُٝت٘ ٚاغتعًُ٘ يف املٛنع ايكشٝح، ٚإٕ أناع٘ 
٫ًٜك٢ ايؿ٬ح أبسا، بٌ ٜٓسّ ٚيهٔ ٫ٜؿٝسٙ، ٚإىل ٖصا أؾاضايٓب٢ 

ْعُتإ َػبٕٛ ؾُٝٗا نجرئَ ايٓاؽ : "عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٚقاٍ
ؾًًٛقت أثط نبرييف سٝا٠ ايطدٌ ايٓؿٝط ٭ٕ ". ايكش١ ٚايؿطاؽ

سٝا٠ اٱْػإ َتعًك١ بٛقت قسٚز ٖٚٞ ٫تٓتعط أسسا، ؾكاٍ ايٓيب 
َٔ اغتڀاع إٔ ٜعٌُ خريا ؾًٝعًُ٘ ؾإْٞ : "عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ
ٜا : ٚنإ سػٔ ايبكطٟ ضمح٘ اهلل  ٜكٍٛ" غريَهطضعًٝهِ أبسا

ٚقاٍ " إمنا أْت أٜاّ ؾإشا شٖب ّٜٛ شٖب بعهو! ابٔ آزّ
". اؿٝا٠ نؿُع١ تصٚب يف ي١ًٝ ٚاسس٠ : "ايعًُا٤

 إٕ اهلل تعاىل واغب ايٓاؽ عٔ نٌ حمل١ َٔ عُطٙ ّٜٛ 
ٚقاٍ ايٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ . اؿػاب ؾع٢ً اٱْػإ إٔ ٜعٌُ عػاب٘

ٍٳ ٚ" اغتِٓ سٝاتو قبٌ َٛتو ٚؾبابو قبٌ ٖطَو: ٚايػ٬ّ قځا
٘ٴ ٛٳ ٜٳعٹعڂ ٖٴ ٚٳ ٌڈ  ِٳ يٹطٳدٴ ٚٳغٳًډ ٘ٹ  ٞټ قٳًډ٢ اهللڂ عٳًځٝٵ ٌٳ : " ايٓٻبٹ ُٵػٶا قځبٵ ِٵ خٳ اغڃتٳٓٹ

ُٵؼڈ ٌٳ : خٳ ٚٳغٹٓٳاىځ قځبٵ ُٹوځ،  ٌٳ غٳكځ ٚٳقٹشٻتٳوځ قځبٵ َٹوځ،  ٖٳطٳ ٌٳ  ؾٳبٳابٳوځ قځبٵ
ٛٵتٹوځ  َٳ ٌٳ  ٚٳسٳٝٳاتٳوځ قځبٵ ٌٳ ؾٴػٵًٹوځ،  ٚٳؾځطٳاغځوځ قځبٵ  ؾهإ "ؾځكڃطڇىځ، 

ايًِٗ ٫تسعٓا يف غُط٠ ٫ٚ : أبٛبهطضنٞ اهلل عٓ٘ ٜسعٛ اهلل تعاىل
"  تأخصْا ع٢ً غُط٠ ٫ٚ ػعًٓا َٔ ايػاؾًني

 ؾع٢ً نٌ إْػإ إٔ وؿغ نٌ حمل١ َٔ ٚقت٘ خكٛقا ع٢ً 
طايب ايعًِ إٔ واؾغ ع٢ً اغتدساّ نٌ ٚقت قػريٙ ٚنبريٙ 

نُا نإ أنابطْا، ؾهإ بعهِٗ ٫ٜهٝع غاعت٘ ست٢ عٓس تٓاٚي٘ 
ايڀعاّ، ٚعٓس شٖاب٘ إىل اؿُاّ ٚشانط املػأي١ عٓس سهٛض املٛت 

.  ٚنٌ شيو أغ٠ٛ يٓا
ميه٢ َٔ سٝاتو ْٗاض ايّٝٛ ٚايػس ٚ ٫ ! ؾأقٍٛ أٜٗا ا٭سباب 

ؾٛؾكٓا اهلل . ٜعٛز أبسا ، ٖهصا تٓتٗٞ سٝاتو ٜٚبك٢ لاسو ؾكط
تعاىل ٚيػا٥ط امل٪َٓني يًؿعٛض بك١ُٝ ايٛقت ٚاغتدساَ٘ يف فاٍ 

 .َٓاغب ي٘

شيازتٌ يىما 
 

يحًذ فهذ َُبص / ثقهى 
 (طايب ايجا١ْٜٛ ايعًٝا باؾاَع١) 

قُٓا ملا  ، ٚنإ ايٛقت بعس ايعكط،نإ ايّٝٛ ّٜٛ اؾُع١ 
أظٚض ٚأػٍٛ  إٔ َٔ ايكًٝٛي١ قبٌ أشإ ايعكطدعٌ قًيب ٜؿتٗٞ

 ؾدطدت  َٔ املسضغ١ ٚضاؾكين ضوإ ،ٚأضتع يف اؾٛ املطٜح
ٚقًٝٓا ايعكطيف ، يك٠٬ ايعكط ٖٚٛظًَٝٞ ٚامل٪شْٕٛ ٜ٪شْٕٛ

 ثِ بسأْا ْتذٍٛ يف ،َػذس قطٜب َٔ املسضغ١ َع اؾُاع١
نٓا ْػري َتهًُني ، ايڀطم ٚايؿٛاضع ٚامل٬عب سٍٛ املسضغ١

عٔ مجاٍ خًل اهلل ست٢ ابتعسْا عٔ قطٜتٓا ٚٚقًٓا إىل َٝسإ 
ًٜعب ؾٝ٘ ايكبٝإ  "بطتؿا"ٚاغع نبريدسا ٜػُٝ٘ ايٓاؽ 

 ٚبعض ايٓاؽ ٜتشسثٕٛ دايػني سٍٛ املًعب ،ٚا٭طؿاٍ
. ٜٚطتعٕٛ بعهِٗ بعها

  ،ٚٚقع ْعطْا ع٢ً قط١ٜ بعٝس٠ ٚاقؿ١ يف ٚغط اؿكٍٛ اـهطا٤
ؾاؾتكٓا إىل ظٜاضتٗا ؾبسأْا إٔ ْتكسّ إيٝٗا يٓؿاٖسٖا ٚيٓتُتع 

 ؾهٓا منؿٞ يف ططٜل بني اؿكٍٛ اـهطا٤ ،َاٍ خًل اهللبر
. ٚنٓا ْهاز ْػكط َطاضا عسٜس٠ ٭ٕ ايڀطٜل نإ نٝكا دسا

ٚٚادٗٓا يف ايڀطٜل ْٗطا قػريا يهٓ٘ عُٝل ؾػكڀٓا يف َؿه١ً 
ايعبٛض ٭ْٓا ٫ ْط٣ دػطا ٫ٚ ظٚضقا ؾهٓا ْڀًب ٚغ١ًٝ 

 ؾ٤ٞ بعٝس عٓا ؾاقرتبٓا َٓ٘ ؾٛدسْا أْٗا ٣يًعبٛضٚٚقع ْعطْا عٌ
ز ايػُو ٟؾبه١ عذٝب١ دسا قٓعت بايككب ٚايؿباى ٜل

بٗا ؾتؿهطْا أْٓا ْعربايٓٗطبٗا ٚاغتڀعٓا ايعبٛضبٗا َع َؿك١ 
ايكط١ٜ املڀًٛب١ ٚظضْا إىل  ٚٚقًٓا ،ؾسٜس٠  ٚبًت ثٝابٓا ق٬ًٝ

املعذب١ ٚقس امحطت ايؿُؼ ٚنعؿت  ٖا  ٚؾاٖسْا َٓاظطٖا
أؾعتٗا اؿُطا٤ ٚبسأت تػٝب يف َػطبٗا ؾأخصْا ايڀطٜل إىل 
املسضغ١ ٚظزْا ايػطع١ ؾ٢  املؿٞ ست٢ ٚقًٓا املسضغ١ ٚقس 

 . ؾٛم إىل ظٜاض٠ تًو ايكط١ٜ َط٠ أخط٣بٓا يف قًٟٛبل
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 نلنُ التحسيس

 MªnY Kiv, Aej¤^b Kivتبٓٸ٢ 

 AccÖPvi Kiv        (ٕ)ْحٸ

 welv³      املػ١َُٛ    

 hvM¨Zv†      َكسضات  (ز)َكسض٠

 AvMÖnx    َٛيځع بـ  

 نلنُ العدد
 Kv‡bv KvR wbcyYfv‡e†    إتكإ 

Kiv / gReyZfv‡e AvqZ¡ Kiv 

 mg„× Kiv / Pv½v Kivإثطا٤  

 / vb `Lj K‡i ‡bIqv’¯ تتبٛأ  

ÿgZvq Av‡ivnb Kiv 

 h‡nZz†      مبا إٔ  

 AvKl©Yxq †cvkvK    ثٛب قؿٝب  

/ D¾¡j †cvkvK 

 cÖ`xc       ْرباغا

 Avkvev`x    َتؿا٥ًٕٛ  

 cÖZ¨vkxZ      َطَٛق١  

 أٍنًُ التنسٌ علِ اللغُ العسيُ
 wgwWqv, cÖPvi gva¨g- وسبئم اإلعالو

 mš¿vmx- اإلسهبة 

 gŠjev`x‡     -األطىنُخ 

 ag©‡`ªvnx - انًهحذ

 wb`ªv– انسجبد 

 jvMvg, †bZ…Z¡, wbqš¿Y – صيبو 

 RoZv- عقذح

 مً لىاشو املعله املثالٌ

 bxwZgvjv    َباز٨

 PvwiwÎK g~j¨‡eva   قِٝ أخ٬ق١ٝ

  ٠Aciva / µwU / fyj / åvwšÍٖؿٛ

 k„•Ljv / web¨vm      ٖٓساّ

 
 
 

 ...اإلضالو ٍى احلّل الىحًد

 AÜKvi Nb      اؿايه١

 Bmjvg MÖnb Kivاعتٓل اٱغ٬ّ   
 Pig gy&L©Zvاؾٗاي١ اؾ٤٬ٗ  

 eySv‡bv, cÖgvb Kivمنٸ  عٔ   

 Áv‡bi msKxY©Zv    نٝٸل ايعكٌ

 myD”P   DËivwaKvim~‡Î cÖvßَٓٝؿ١

AMva m¤ú` 
 bvqK    ممجٸٌ   ا٭َٛاٍ ايڀا١ً٥ ايتًٝس٠

 m gyy¤^v‡qi‡ٜٓت٢ُ إىل بَٛبا٨   

 kxZvZc wbqwš¿Z Kÿايػطؾ١ املهچٝؿ١   
 gvbwmK `ywðšÍvايتبًبٌ ايؿهطٟ  
 wejvm eûj Mvoxاملطانب ايؿاض١ٖ  

 N„Y¨ / Mwn©Zاملُكٛت١

 ©Kvm†ايسٚض٠  

 

 .....بني اإلحلاد يف بيغالديش و 
 Avwdg- أؾٕٝٛ

 my¯’Zv I †ivMgyw³-  إب٬ٍ
 بائطات ضىزيا

 jywK‡q cov - تٛاض٣

 wngm, wmwiqvi GKwU kni - محل
 gnvmgy`ª -ايكاَٛؽ احملٝط

 cÖPÐ املعاضى ايڀاس١ٓ ايهطٚؽ

Nb‡Nvi hy× 
 evSv†  - عاي١ ع٢ً

 evZv‡m Dwo‡q †bq ٖؿِٝ تٳصضٚٙ ايطٜاح 

 D¾¡j, †``xc¨gvb- َتبًٛض٠
 wP‡i hvq - متطم
ª̀æZ ivتٗتٗب ايڀطٜل Í̄v AwZµg K‡i 

 mvov -٫ تتدًچًُٗا ْأ١َ ٫ٚ سطن١

kãnxb, wbtkã 
ٚڇطا٤ ا٭ضض ٚغٹڀا٤ ايػُا٤  - بني 

†Lvjv AvKv‡ki wb‡P k~b¨ gvwUi ey‡K 
 cÖ‡g cov, gš¿gy» nIqv†  -ٖاّ بـ

 
 

 

 

 

 
 ملاذا ٍرا االحنطاط؟

 Aa:cZb  –ا٫مڀاط 
 wbqg, msweavb - زغتٛض

 ms¯‹…wZ –ثكاؾ١ 
 mf¨Zv- سهاض٠

 Kiv AbymiY-  تكًٝس
 AeyS- ايػطٜط
١ٜٖٛ -e¨w³Z¡ 
 AvZ¥gh©v`v- غريتِٗ

 wó †divq bv„`- ًٜؿتٕٛ
اجلىال ىاز يف يد الطالب والطالبات 

 c„w_exايهط٠ ا٭ضن١ٝ  

 g‡Wjَٛزٌٜ  

 / _‡mB mv†  باٱناؾ١ إىل شيو  

cvkvcvwk 

 K¨v‡giv †gvevBjدٛا٫ت ايهاَري  

 AvaywbK cÖhyw³ايتك١ٝٓ اؿسٜج١  

 bwZevPK‡           بؿهٌ غًيب  

     ٚاؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ  

cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Kiv 

 ×‡weiæسٝاٍ

 دقائل مع اللغُ العسبًُ اإلعالمًُ
 ,AcwiwPZ nIqv- تتٓهچط عًٝٓا

A‡Pbv A‡Pbv jvMv| 
¨Abf- ٜػتٛسـ َٓ٘ Í̄ nIqv, 

fv‡jv bv jvMv| 
 cÖkvmb, miKvi, †cŠimfv-ا٭َا١ْ
 gv`K RvZxq c`v_© we‡kl- قات

 Ô‡iW wµ‡m›UÕ bv‡gi - اهل٬ٍ

AvšÍR©vwZK `vZe¨ ms ’̄vi mswÿß bvg 
 ,Currency busketغ١ً ع٬ُت

Kv‡iwÝ ev‡¯‹U, gy`ªvSzwo 
 wWqv‡gi bvg÷† - اؾٖٛط٠

 mvbvi Kvc†   - نأؽ ايصٖب
 Gqvievm, cÖwm× wegvb †Kv¤úvbxإٜطبام 

 `mŠw† -ؾطنات طريإ غعٛز١ٜ

wegvb †Kv¤úvbx 
 

 
 
 

 we‡qi -تكُِٝ ؾػتإ ظؾاف

†cvkvK wWRvBb 
 |gvVch©v‡qi wUg -ايؿطم املٝسا١ْٝ

 Z`šÍ Awfhvb-اؿ٬ُت ايطقاب١ٝ
 ¨’¯MY¯^v - ايكش١ ايعا١َ

v̂¯- ا٭ْع١ُ ايكش١ٝ ’̄¨welqK bxwZgvjv 

 mxgvšÍ-‡iLv -ايؿطٜط اؿسٚزٟ
 ,wbivcËv c¨vUªj- زٚض١ٜ أ١َٝٓ

UnjiZ wbivcËv evwnbx 
 ,wgwWqv gyLcvÎ  -ايٓاطل اٱع٬َٞ

wgwWqv g¨v‡bRvi 
 mxgvšÍiÿx evwnbx -سطؽ اؿسٚز
 djvdj nIqv - أغؿط عٔ

 wk‡ivcv Kvc- نأؽ ايبڀٛي١
 mvbvi †g‡Wj†  املٝسايٝات ايصٖب١ٝ
 wZbwU †Mvj -ث٬ث١ أٖساف

 weiwZi Av‡M I c‡i -ع٢ً َساض ايؿٛطني
 wjsK (B›Uvi‡bU m¤úwK©Z) - ضابڀ١

 !!واضاحُ شابآله 
 mij, mv`vwm‡aغصٸز   (ز)غاشز 
 ¨wbi¯¿, A¯¿ k~Y –ععٸٍ   (ز)عاظٍ 

 iv‡Zi Ask, cÖni     –ٖعٜع 
ٚٻٕ   eøM- املس

 Ae¯’vb Kiv    اعتكِ بـ  
  نطب ع٢ً ايٛتط اؿػٸاؽ
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 الىزم صديل أمني
ؾعٝب اؾػٛضٟ ؾه١ًٝ ا٭غتاش / بكًِ 

 (ا٭غتاش باؾاَع١)
َط٠ سطنٓا ا٭غتاش ع٢ً نتاب١ اي١َٝٛٝ يف ايسضؽ ، ؾكاٍ  
أغٌٗ ططم يتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ إٔ ٜهتب ايَٝٛٝات يف نٌ ّٜٛ ، "

ؾإٕ نتاب١  ايَٝٛٝات زا٥ُا ػعًو يف قازّ ا٭ٜاّ َٔ نتاب ايعطب١ٝ 
املاٖطٜٔ ، ٚيهٓو ٫ تعطف َٔ أٜٔ سكًت يو ٖصٙ ايك٬سٝات 

ؾش٦ٓٝص نٓت ٫ أعطف نٝـ أنتب اي١َٛٝ ؟ َٚاشا " ٚاملٛاٖب ؟ 
أنتب ؾٝٗا ؟ ؾػأيت أغتاشٟ احملرتّ ؾأضؾسْٞ نٝـ أنتب اي١َٝٛٝ 

يف   إٔ ٜؿهطعًٝ٘  نٌ َٔ ٜطغب يف نتاب١ ايَٝٛٝات"؟  ؾكاٍ 
وتؿغ بٗا ست٢   ٚ هب إٔسسثت ي٘ أ٫ٚ بأٍٚا٭سساخ اييت 

ٚ هب إٔ  .٨ٟٜتُهٔ َٔ عطنٗا مبكساق١ٝ ٚبا٭غًٛب ايصٟ ٜطت
 .مجٌٝ ٚٚانح  بؿهٌ دٝس ٚ قٝػ١ دٝس٠ ٚ أغًٛباي١َٝٛٝنتب ٟ

. نتبٗاٟنُا هب إختٝاض ايعٓاٜٚٔ املٓاغب١ عٔ ايؿكط٠ اييت 
إيٝو أٜٗا :  ْٚكشين ا٭غتاش َا قس أؾازْٞ ؾُٝا بعس نجريا 

ْبصا َٔ ْكا٥ح أغتاشٟ احملرتّ ، ؾإْٗا ٜػاعسى ! ايكطا٤ ايهطاّ 
 بني سني ٫بس يو. ع٢ً إتكإ نتاب١ ايَٝٛٝات أٚ َكاي١ عطب١ٝ 

.  بني َا تهتب أْت ٚنتابات اٯخطٜٔ املٓؿٛض٠ إٔ تكاضٕ ٚآخط
 . تػتؿٝس َٔ ا٭غًٛب ٚ ايتك١ٝٓ اييت اغتدسَٖٛا تػتڀٝع إٔست٢

 عٓسَا تأتٞ ؾهط٠ َا ٚ تٛز إٔ تػذًٗا – هب عًٝو 
 إٔ تكّٛ مبطادع١ ايؿهط٠ عس٠ َطات –ٚيهٔ ايسؾرت بعٝس عٓو 

  .تطغذ ٚ ؽتُط ٚتػرتدع عٓس اؿاد١ ست٢يف ايصٖٔ 
إٔ  ى ميهٔإٔ تهتب ٚ تٛز هب عًٝو إٔ ٫ تتأخط يف نتاب١ َا

ست٢  عٛظتو-عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ايسؾرت-  ٚضق١ َػٛز٠ تػتدسّ
٫ ؽـ َٔ ْؿط بعض َٔ . يف ايٛقت اي٬سلتٓكًٗا إىل ايسؾرت 

  ف١ً يفاملٓاغب١ يف ف١ً أٚ دطٜس٠ أٚأٚ َكايتو َٜٛٝاتو 

ٚ إٕ نٓت ؽذٌ ميهٓو اغتدساّ . ، ؾح ْبض ايكطا١ٜ٤سا٥ط
. مسو املعطٚف يس٣ احملٝطا اغِ َػتعاض بس٫ڄ عٔ

٫ ترتزز يف تكسِٜ َا نتبتٗا يؿدل تجل ب٘ ميهٓ٘ تكسِٜ ( 1)
 ا٫ْتكازات املٓڀك١ٝ سٍٛ َا تهتب٘ ٚ قِ بتسٜٚٔ ايٓكا٥ح ٚ

 .َٚٓاقؿتٗا ٬َسعات٘ غًبا أٚ إهابا
 .قطأ َا نتبت بكٛت َطتؿع ست٢ تػُع أشْاى َا خڀ٘ قًُوا (2)
٫ تتٛإ عٔ ا٫غتؿاز٠ ممٔ غبكٛى َٔ أقشاب اـرب٠ يف ( 3)

  .ا٭زب ٚ ايهتاب١
٫ تهجط َٔ اؾٌُ ٚ اـٛاطط ايككري٠ اييت ٜػتًٗهٗا اؾُٝع ( 4)

هب  .ٚ املٓؿٛض٠ بهجط٠ يف اؾطا٥س ٚاجمل٬ت ٚ ايهتب ا٭خط٣
ملاشا : ٚ أغأٍ ْؿػو. إٔ ٜهٕٛ يو ٖسف َعني َٔ ايهتاب١

  .أنتب؟ َٚاشا أضٜس إٔ أنتب؟ ٚ ملٔ أنتب ٚ نٝـ أنتب
٫ تعس إىل قطا٠٤ َا نتبت إ٫ بعس ؾرت٠ ظ١َٝٓ ع٢ً ا٭قٌ ( 5)

 .ٜاّ أٚ أنجطأعؿط٠ 
إٕ ف. ايعطب١ٝ  ايًػ١ ادتٓاب ا٭خڀا٤ يفَٔ املِٗ دساڄ ( 6)

 َٜٛٝاتو ا٭خڀا٤ اٱ١ٝ٥٬َ ٚ ايٓش١ٜٛ ٚ ايًػ١ٜٛ تكًٌ َٔ دٛز٠
ايػ١ًٗ ٫ٚ ؽتاض ؾٝٗا يصا َٔ ا٭ؾهٌ ايهتاب١ بايًػ١ . َٚكايتو

، ٫ٚ بأؽ ايتكٓع ٚايتهًـ نأْو تتهًِ َع أقسقا٥و يف ايبٝت 
.  إٕ نٓتِ تتكْٓٛٗا دٝساڄ ايكعب١بايعطب١ٝ

 مسعت ٖصٙ ايٓكا٥ح ايػاي١ٝ َٔ ا٭غتاش ٚبسأت نتاب١ 
ايَٝٛٝات َٔ شيو ايّٝٛ ، ست٢ قاضت ٖصٙ َٔ عازتٞ ، ؾهٓت 

أنتب اي١َٝٛٝ نٌ ّٜٛ بعس ايعاؾط٠ ي٬ٝ إىل إٔ أْاّ ، ؾهاْت 
. ٖصٙ عازتٞ املصنٛض٠

شات ّٜٛ نٓت يف ايبٝت يف ايعڀ١ً ايػ١ٜٛٓ ، ٚنإ شيو ايّٝٛ ّٜٛ 
املڀط، اؾتس املڀط َٓص ث٬ث١ أٜاّ ، نإٔ املڀط ٫ ٜكـ أبسا ، ؾهٓت 
يف ا٫نڀطاب َاشا أؾعٌ يف ايبٝت ؟ ؾهٓت أقطأ قؿشات اي١َٝٛٝ 

ايػابك١ ؾتعذبت بايكطا٤ ٠ نِ قك١ نتبت ٚنِ ْكٝش١ مسعت َٔ 
ؾِ ا٭غتاش ٚنتبتٗا ، ْػٝت نًٗا ٚيهٔ قؿشات اي١َٝٛٝ قسٜك١ 
- أ١َٝٓ ، تتُػو نٌ َهتٛب ، قاٍ ؾه١ًٝ ايؿٝذ َٓعٛض ايٓعُاْٞ

ايٛضم نعٝـ دسا يهٓ٘ قسٜل أَني، : سل ايكٍٛ - ٜطمح٘ اهلل 
ؾًِ أظٍ أقطأ َٜٛٝيت ست٢ ٚقـ ْعطٟ يف ْكٝش١ ، ٖٚٞ إٕ ضأٜت 
عٝبا يف أسس ؾ٬ تعٗطٙ بٌ أقًش٘ خؿ١ٝ اؾُٝع ٚإٕ أظٗطت ؾًعٌ 

اهلل تعاىل ٜػطقو يف شيو ايعٝب ، ايًِٗ ٚؾكٓا يًعٌُ بٗصٙ 
. ايٓكٝش١

 


