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بسن هللا الرحون الرحين 

  كلمة التحرير

 إىل ايكطا٤ ايهطاّ
تطنِّع زا٥ُا " اؿطا٤"َٔ املعًّٛ يس٣ اؾُٝع إٔ فًتٓا ايعطب١ٝ 

ع٢ً تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ي٬ٛب اؾاَعات ٚاملساضؽ ايس١ٜٝٓ يف 
بٓػ٬زٜـ؛ فإْٗا َٔ أفهٌ ايًػات يف ايعامل؛ ٚنفاٖا ؾطفا أْٗا 

" قطإٓ عطبٞ"يػ١ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚقس ٚقف اهلل ايكطإٓ بأْٗا 
قطآْا عطبٝا غرل شٟ ))، ((إْا دعًٓاٙ قطآْا عطبٝا)): فكاٍ فٝ٘: " 

قطآْا ))، ((يػاْا عطبٝا))، ((إْا أْعيٓاٙ قطآْا عطبٝا))، ((عٛز
فإمنا ٜػطْاٙ ))، ((بًػإ عطبٞ َبني))، ((عطبٝا يكّٛ ٜعًُٕٛ

ٚباإلناف١ إىل أْٗا أفهٌ ايٛغا٥ٌ ٚايػبٌ ملعطف١ (. (يػاْو
 .ٖٚٞ تػاعس يف فِٗ ايعًّٛ اإلغ١َٝ٬ أٜهٟا. ايكطإٓ ٚايػ١ٓ

أْ٘ ٫ٜػتٛٝع أسس فِٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚايتفك٘  ٚمما ٫ٜٓهط
فُٝٗا، ٚاغتٓباط ا٭سهاّ َُٓٗا، إ٫ باإلتكإ شلصٙ ايًػ١ 

ٚقٛاعسٖا َٔ ايٓشٛ ٚايكطف ٚا٫ؾتكام َٚعاْٞ َفطزات 
 إٔ ْػع٢ ٚلتٗس يف – مٔ املػًُني –فٝٓبػٞ عًٝٓا . ايه١ًُ

ايٛقٍٛ إىل إتكإ ايًػ١ ايعطب١ٝ  ٚ٭دٌ اؿفاظ عًٝٗا؛ بٌ ٫ بس 
عًٝٓا َٔ احملافع١ عًٝٗا ٚايسفاع عٓٗا، ٚنصيو هب عًٝٓا غطؽ 

. سبٗا يف ْفٛؽ اي٬ٛب ٚتععٜع ؾعٛض ا٫عتعاظ بٗا يف قًٛبِٗ
َٚػ٪ٚيٝتٓا أٜها ؼطٜهِٗ ٚسجِٗ ع٢ً تعًِ ايعطب١ٝ ٚايتُطٕ 

ْٚت٢ُٓ إٔ تهٕٛ يف نٌ املساضؽ قطاضات . عًٝٗا ٚمماضغتٗا
َسضغ١ٝ ٜٖتدصٖا املػ٪ٚيٕٛ فٝٗا َٔ أدٌ ا٫عتٓا٤ بايًػ١ ايعطب١ٝ 

ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚايتُهٔ َٔ إتكاْٗا ٚدعًٗا غ١ًٗ ٚاغتدساَٗا 
َٝػٛضا، ٖٚصا نً٘ ملكًش١ اي٬ٛب ايطاغبني، ست٢ ٜهٕٛ شيو 

ٚميهٔ يٓا إٔ ْطفع َػت٣ٛ ايًػ١ . عْٛا شلِ يف تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ
 .ايعطب١ٝ عٓس ايٓاؾ١٦ ظعٌ ايب١٦ٝ ب١٦ٝ عطب١ٝ

َٚٔ أِٖ اٯيٝات أٚ ايٛغا٥ٌ اييت ميهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا يطفع 
َػت٣ٛ ايعطب١ٝ عٓس اي٬ٛب إٔ ْطبط اي٬ٛب بايًػ١ ايعطب١ٝ َٓص 

ايٓؿأ٠، ٚشيو بتعًُِٝٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ضٜاض ا٭طفاٍ ْٛكا 
ٚنتاب١، ٚاملساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥، ٚتعًُِٝٗ ايعطب١ٝ ايفكش٢ 

ايػ١ًٗ، فإشا اضتبط بٗا ايٓاؾ١٦ َٓص قػطِٖ ف٬ خٛف عًِٝٗ 

َٔ تعًِٝ ايًػات ا٭خط٣ فُٝا بعس، بٌ تهٕٛ ٖصٙ ايًػات َع١ٓٝ 
 .شلِ يف املػتكبٌ

ٚإشا نإ ٖٓاى بعض ايصٜٔ ٜتُٕٗٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ بايعذع ٚعسّ 
َٛانب١ ايتٛٛضات ايع١ًُٝ ٚاؿهاض١ٜ املعاقط٠ فإْٓا ْط٣ إٔ ٖصٙ 
يػ١ ع١ًُٝ، شلا عُل سهاضٟ باإلناف١ إىل إٔ شلا اَتسازا تاضىٝا 

ٚسهاضٜا، ٚغ٢ٓ َعذُٝا، ٚإٕ شلا ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتذاب١ 
ٚيهٔ . ملتًٛبات ايعكط اؿسٜح نًػ١ س١ٝ ضا٥ذ١ يف ايعامل

ا٭عسا٤ َٔ أدٌ إنعاف زٚضٖا ٚتأثرلٖا أزخًٛا فٝٗا ايهًُات 
ا٭دٓب١ٝ ٚايهًُات ايعا١َٝ، خاق١ إزخاٍ ايهًُات اإللًٝع١ٜ، 
ست٢ إٔ بعض ايعطب أٜها ٫ٜٗتُٕٛ بٗصا، ٜٚتهًُٕٛ ٜٚهتبٕٛ 

بايًػ١ املدًٛط١ بايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ، ٖٚصا َٔ أِٖ ايكعٛبات 
 .ٚايعكبات اييت تٛادٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ايّٝٛ

ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ إٔ زخٍٛ ايهًُات ا٭دٓب١ٝ يف ايعطب١ٝ ظاٖط٠ 
تٗسز ايعطب١ٝ ست٢ إٔ ايعطب أٜها ٜتهًُٕٛ فُٝا بِٝٓٗ بايعا١َٝ، 

ٜٚسضغٕٛ أبٓا٤ِٖ بايًػات ا٭دٓب١ٝ ست٢ يف َطسًيت ايطٚن١ 
 .ٚايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ

ٚاؾسٜط بايصنط بإٔ فًتٓا تطسب باملؿاضنات َٔ ايهتاب 
بايعطب١ٝ َٔ زاخٌ ايسٚي١ ٚخاضدٗا ٚيصيو ْازتِٗ ٚتٛاقًت 

يًُػا١ُٖ " ايفٝػبٛى " َعِٗ عدل ؾبه١ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ 
ٚاملؿاضن١ يف ٖصا ايعٌُ اؾًٌٝ ٚ امل١ُٗ ايهدل٣، فًبٛا 

َػطعني، ٚدا٤ت اجمل١ً َكا٫ت نجرل٠ َٔ َػافات بعٝس٠ َٔ 
زاخٌ ايب٬ز ٚخاضدٗا، ست٢ قعب ع٢ً اجمل١ً إٔ ؽتاض ا٭فهٌ 
َٓٗا؛ فإٕ مجٝعٗا ناْت يف غا١ٜ ايطٚع١ ٚاؾُاٍ، فكطضت اجمل١ً 

إٔ تٓؿط املكا٫ت نًٗا يف نٌ عسز َكاي١ٟ ٚاسس٠ٟ َٔ 
ٚإٕ بعض املكاي١ ٖٞ سك١ًٝ زضاغات عُٝك١ ملٛنٛع .خاضدٗا

 .َعني، ٜطنع ع٢ً تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػرل ايٓاطكني بٗا
  (رئيس التحرير)  

shoaib.bhola@gmail.com 
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 كلم  الح ا  
 إٜانِ ٚنطا١ٖٝ املٛت

ٕ أأسس ٜػتٛٝع إٔ ٜٓهط اؿكٝك١ ايكا١ُ٥ اييت تسَٞ قًٛبٓا  ٫
أبٓا٤ اإلغ٬ّ يف ايعامل ٜٛادٕٗٛ ايّٝٛ ؼسٜات ٫ُتَعٗس ٫ٚ 

إ١٫ ٚ ٜؼأقُطِٖ - ٖٚصا ْازْض - ٫ٚ ٜتػًبٕٛ ع٢ً ؼٕس. ؼك٢
ٚإٕ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ناْت . ؼسٜات َتِتَبُعٗا ؼسٜات أندل َٓٗا

تٛاد٘ ٖصٙ ايتشسٜات ايؿسٜس٠ اييت ٚدٗت إيٝٗا ابتسا٤ َٔ 
فهُا تٛايت ع٢ً اإلغ٬ّ اؿطٚب يف . اؿطٚب ايكًٝب١ٝ

قسِٜ ايعَٔ َٔ َػٛي١ٝ ٚتذل١ٜ ٚقًٝب١ٝ بٗسف ايكها٤ ع٢ً 
اإلغ٬ّ، فهصيو اٯٕ تأتٞ اؿطٚب َٔ فا٫ت ؾت٢ 

َٚٔ أخٛط ٖصٙ ايتشسٜات اإلع٬ّ ايػطبٞ . ٚبٛغا٥ٌ كتًف١
ٚاإلع٬ّ املعازٟ يإلغ٬ّ؛ فإٕ اإلع٬ّ ايػطبٞ ٜتِٗ زا٥ُا 

اإلغ٬ّ ٚأًٖ٘ تُٗا ناشب١ ٚؾٓٝع١، ٚنصيو هتٗس ايػطب إٔ 
ٜعضع يف قًٛب غرل املػًُني عدل ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ٚايكٓٛات 

أْؿأٚا ايفًِٝ : فُج٬. ايفها١ٝ٥ ضَٚح ايهطا١ٖٝ عٔ اإلغ٬ّ
ٜٚتهًُٛا - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ - املػ٤ٞ يًطغٍٛ ا٭ععِ 

ٚقس ٚقٌ اؿاٍ إىل إٔ ايػطب . عٔ اإلغ٬ّ ٚأسهاَ٘ غًبٝا
ٚ أقسقا٤ٙ قاَٛا بأعُاٍ قتٌ ٚتفذرل ٚؽطٜب يٝتدصٖٚا غبّبا 

ًٜٜهاتِٗ ٖٚتو  َُِت َُ بعس شيو ؿكس أضٚاح املػًُني ْٚٗب 
ُسُطَاتِٗ ٚاغتكاب ٜفَتَٝاتِٗ ٚنػط ٔعٜعاّ ؾبابِٗ ٚتؿطٜسِٖ 

ِٗسفٕٛ ايب٬ز اييت . َٔ َٓاظشلِ َٚسِْٗ ٚقطاِٖ ٚناْٛا ِٜػَت
ٜطٕٚ فٝٗا ؾ٦ّٝا َٔ ايٓٗه١ ا٫قتكاز١ٜ، ست٢ ٜكبشٛا عاي١ 
ٌٖ ق١ُٝ ادتُاع١ٓٝ، إىل  َٗأْني ٚفاقسٜٔ ن َُ ع٢ً غرلِٖ، ٜأٔش٤َ٤٫ 

َٚٔ امل٪غف دسا . داْب سكس أضٚاسِٗ ٖٚتو أعطانِٗ
ٕٖ بعض املػًُني أٜها ٜكَٕٛٛ بٗصٙ ا٭عُاٍ ايؿٓٝع١ خس١َ  أ

 .يًػطب ٭غطاض َاز١ٜ ٚسكس ع٢ً اإلغ٬ّ
 

ٚيهٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ىتًر يف باٍ نٌ َٔ ٜفهط يف ا٭١َ 
اإلغ١َٝ٬ ٖٚٛ ملاشا ٜٛاد٘ املػًُٕٛ ٖصٙ ايتشسٜات ايعٓٝف١؟ 

َع إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚعس شلِ بايٓكط ٚايف٬ح، ٚأٜكِٓٗ 
 .بأِْٗ غٝٓتكطٕٚ ع٢ً ايهافطٜٔ

 

ٕٓ املػًُني قس اغتهاْٛا يًسع١  ٚاؾٛاب به١ًُ ٚاسس٠، إ
ٚايذلف ٚسب اؿٝا٠ ٚنطا١ٖٝ املٛت، ٚبٗطتِٗ اؿهاض٠ 

املاز١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚايجكاف١ ا٭َطٜه١ٝ ايعاض١ٜ، فأقابِٗ ايٖٛٔ 
ٚايهعف ٚاـٛض ست٢ ظضعت إغطا٥ٌٝ يف قًب ايعامل 
اإلغ٬َٞ، ٚتٛايت اشلعا٥ِ ٚايٓهػات ع٢ً ايعطب 

ٚاملػًُني، َٚٓعقٛا ؾٓط ممٓعم ْتٝذ١ ابتعازِٖ عٔ نتاب اهلل 
نُا دا٤ يف اؿسٜح ايؿطٜف إٔ ضغٍٛ . ٚغ١ٓ ضغٍٛ اهلل

ُِ $اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ  ََ ُِ اٞيٝأ ِٝٝه ِٕ َتَساَع٢ َعًٜ ُٜٛٔؾٝو ٜأ
َٗا َُا َتَساَع٢ اٞيٜأٜن١ًٜٝ َع٢ًٜ ٜقِكَعٔت ٌٚ ٝأٝفل٣ ٜن ِٔ ٝن ِٔ ٔق١ٕ٤ً : ، ٜقاٝيٛا#َٔ َٔ

ٍَ ٦ََٕٔص؟ ٜقا ِٛ ِٔ ٝغَجا٤ْ ٜنُػَجا٤ٔ $: ٔبَٓا َٜ َٜٚئه َّ ٜنٔجرْل،  ِٛ ِِ َشٔيٜو اٞيَٝ ٜأُِْت
 ُِ ٌُ ٔفٞ ٝقًٝٛٔبٝه َُِٜٚذَع  ،ِِ ٚٚٝن ِٔ ٝقًٝٛٔب َعُس َٔ َٗاَب١ٝ  َُ َِٓتَعُع اٞي ٢ٌ، ُت ايٖػِٝ

ُٔ َٖ َٛ ٍَ:، ٜقاٝيٛا#اٞي ُٔ؟ ٜقا َٖ َٛ ََا اٞي ِٛٔت$:َٚ َُ ١َٖٝٝٔاٞي َٜٚنَطا  #ُسٗب ايٗسَِْٝا
 

فُاشا عًٝٓا؟ َاشا غٓفعٌ يف َكا١َٚ ٖصٙ ايتشسٜات؟ إٕ 
عًٝٓا إٔ نطز سب ايسْٝا َٔ قًٛبٓا إىل أٜسٜٓا، ٚإٔ ْكاّٚ 

اؿهاض٠ املاز١ٜ ا٭ٚضب١ٝ ٚايجكاف١ ا٭َطٜه١ٝ ايعاض١ٜ باإلع٬ّ 
ٚايكًِ؛ ٭ْٓا ْٛاد٘ ايتشسٜات بُٗا، فعًٝٓا قبٌ نٌ ؾ٤ٞ 
إٔ ْأخص ايكًِ ٚلتٗس يف تكٜٛت٘، ست٢ مكٌ ع٢ً ايك٠ٛ 
اييت بٗا ْػتٛٝع إٔ ْكاّٚ ا٭عسا٤، ٚعًٝٓا إٔ ْتبشط يف 
ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚملػاعستهِ يف بٓا٤ ا٭ق٬ّ تأتٞ إيٝهِ يف 

، فاعتدلٖٚا غ١ُٝٓ "اؿطا٤"بسا١ٜ نٌ ؾٗط فًتهِ احملبٛب١ 
انتبٛا فٝٗا ! ٚاسكًٛا عًٝٗا بهٌ ؾٛم ٚضغب١ أٜٗا ايكطا٤ 

.  ٚادعًٖٛا قسٜكا نطميا ٚفٝا يهِ
قُس ؾعٝب 
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 ايّٝٛ ايعاملٞ يًػ١ ايعطب١ٝ تاضى٘ ٚٚادبٓا فٝ٘
 قٞ ايسٜٔ عبس ايكازض ايفاضٚقٞ

 باسح يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا َٚسٜط َطنع خس١َ ايًػ١ ايعطب١ٝ بٓػ٬زٜـ
 

 َٔ اإلخ٠ٛ َٔ ط٬ب املساضؽ اإلغ١َٝ٬ يف انجرلإٕ 
يْٛٞ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ أٚ أبٓػ٬زٜـ ؽ

ٚأضازٚا إٔ . عدل اؾٛاٍ عٔ ايّٝٛ ايعاملٞ يًػ١ ايعطب١ٝ
فأدبتِٗ عٔ  َت٢ بسأ ٖصا ايّٝٛ؟ شٜعطفٛا تاضى٘ ٚ َٔ

أغ٦ًتِٗ، ٚقًت شلِ أْين غأنتب قطٜبا َكاي١ هسٕٚ فٝٗا 
ٖٚا ٖٞ بعض . غاٜتِٗ املٓؿٛز٠ سٍٛ ٖصا ايّٝٛ

 .املعًَٛات عٔ ٖصا ايّٝٛ
َا املطاز بايّٝٛ ايعاملٞ يًػ١ ايعطب١ٝ؟  

ايّٝٛ ايعاملٞ يًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ ايّٝٛ ايجأَ عؿط يؿٗط 
ٖٚٛ ايتاضٜذ ايصٟ . نإْٛ ا٭ٍٚ َٔ نٌ عاّ/زٜػُدل

أقطت فٝ٘ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ إزخاٍ ايًػ١ 
ايعطب١ٝ نُٔ ايًػات ايطزل١ٝ ٚيػ١ ايعٌُ يف ا٭َِ 

 يف ٖصا ايكسز، 3190املتشس٠، ٚأقسضت قطاضا بطقِ 
 يًُذًؼ ايتٓفٝصٟ ملٓع١ُ 28ٚشيو عٓس اْعكاز ايسٚض٠ 

عاّ  (ْٜٛػهٛ)ا٭َِ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ 
 عٓس اْعكاز ايسٚض٠ 2012ٚيف أنتٛبط غ١ٓ . َــ1973

 يًُذًؼ ايتٓفٝصٟ يًْٝٛػهٛ تكطض تهطٜؼ ّٜٛ 190
 . َٜٛا عاملٝا يًػ١ ايعطب18١ٝ

 

 تصنط٠ َٔ ايتاضٜذ
ّ ناْت ايًػات 1945عٓس إْؿا٤ ا٭َِ املتشس٠ عاّ 

ايطزل١ٝ اييت اعتُستٗا َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ مخؼ يػات 
: س١ٝ يتهٕٛ ٖٞ ايًػات ايطزل١ٝ يًُٓع١ُ ايسٚي١ٝ، ٖٚٞ
اإلغبا١ْٝ ٚاإللًٝع١ٜ ٚايطٚغ١ٝ ٚايك١ٝٓٝ ٚايفطْػ١ٝ، 

ٚمتجٌ دػطٟا يًتٛاقٌ بني مجٝع زٍٚ ايعامل، ٚتتذ٢١ً 
َُٗتٗا يف تٛثٝل احملانط ايطزل١ٝ ٚأٚضام ايعٌُ أثٓا٤ 

ا٫دتُاعات، ٚيف ايذلمج١ اؿ١ٝ املباؾط٠ أثٓا٤ امل٪متطات، 
ؼسثٟا ٚنتاب١، ثِ زخًت ايًػ١ ايعطب١ٝ قافٌ ا٭َِ 

ّ فأقبشت َٓص شيو اؿني يػ١ 1973املتشس٠ عاّ 
ضزل١ٝ غازغ١ تتشسخ بٗا ايٛفٛز ايعطب١ٝ ٚتكسض بٗا 
ٚثا٥ل ا٭َِ املتشس٠، ٜٚعٛز ايفهٌ يف إزضاز ايًػ١ 

يتهٕٛ يػ١ غازغ١ ظاْب تًو ايًػات إىل اقذلاح ايعطب١ٝ 
تكسَت ب٘ ممًهتا ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚاملػطب أثٓا٤ اْعكاز 

 يًُذًؼ ايتٓفٝصٟ ملٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ يف 28ايسٚض٠ 
 ٚقس أقبشت ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ضزل١ٝ يف .شيو ايعاَــ

اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ٚاشل٦ٝات ايفطع١ٝ ايتابع١ شلا 
ّ، ٖٚصا ايتاضٜذ 1973زٜػُدل /  نإْٛ ا٭18ٍٚيف 

أعين يف أنتٛبط غ١ٓ –ايصٟ مت اعتُازٙ َ٪خطٟا 
ظٗٛز اجملُٛع١ ايعطب١ٝ يف املٓع١ُ ايسٚي١ٝ - َـ2012

، سٝح أقط اجملًؼ (ايّٝٛ ايعاملٞ يًػ١ ايعطب١ٝ)يٝكبح ٖٛ 
ايتٓفٝصٟ ملٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ يًعًّٛ ٚايذلب١ٝ ٚايجكاف١ 

 .ٖصا ايتاضٜذ َٜٟٛا عاملٟٝا يًػ١ ايعطب١ٝ (ايْٝٛػهٛ)
 ٌٖ املػ٪ٚي١ٝ تٓتٗٞ مبذطز ا٫ستفا٤؟

 

 زٜػُدل غٝهٕٛ ايعامل ايعطبٞ ٚ غرل ايعطبٞ 18يف تاضٜذ 
ع٢ً َٛعس عاملٞ وتفٞ فٝ٘ بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٖٚصا ا٫ستفا٤ 
بًػ١ ايعطب أٚ بعباض٠ أخط٣ بًػ١ ايكطإٓ يف َٜٛٗا ايعاملٞ 

املدكل شلا دٝس َِٚٗ، ٚيهٔ ٌٖ تٓتٗٞ َػ٪ٚيٝاتٓا 
 ػاٙ ٖصٙ ايًػ١ مبذطز اْعكاز ا٫ستفاٍ ٚاملٗطدإ؟ 
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ٌٖ ا٫ستفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػ١ ايعطب١ٝ ٜهفٞ؟  ٌٖ 
 ٌٖٚ؟ فُاشا هب عًٝٓا إشٕ؟

 فُاشا هب عًٝٓا إٔ ْفعً٘ ػاٙ ٖصٙ ايًػ١ ايعع١ُٝ؟
هب عًٝٓا إٔ ْبصٍ نٌ دٗسْا ٚطاقاتٓا يف خس١َ .1

 -.يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح ايؿطٜف- ايًػ١ ايعطب١ٝ
ايعٌُ يٓؿط ايًػ١ ايعطب١ٝ بني عا١َ ايٓاؽ ٚؼبٝبٗا يف .2

 . قًٛبِٗ
ابطاظ أ١ُٖٝ تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ يس٣ ط٬ب املساضؽ .3

 .اإلغ١َٝ٬، ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً تعًُٗا
تعٜٛس اي٬ٛب ع٢ً احملازث١ ٚاملهامل١ بايعطب١ٝ، ٚإعٛا٤ .4

 .ايفطق١ يًهتاب١ بايعطب١ٝ
تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ يٝؼ يفِٗ ايهتاب فشػب بٌ .5

 .يتٛظٝفٗا يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ 
 بعض ا٫قذلاسات

 :ٖصٙ بعض ا٫قذلاسات يتٓفٝص ايدلاَر املصنٛض٠
 أضدٛا َٔ َ٪غػ١ ٚفام املساضؽ ايعطب١ٝ َٚ٪غػ١ .1

تعًِٝ املساضؽ اؿه١َٝٛ إٔ ٜعٝسٚا ايٓعط يف املٓاٖر 
املتعًك١ بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚاختٝاض املٓاغب ايصٟ وكل 

 .اشلسف ٚىسّ قه١ٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ
 تأيٝف ايهتب املكطض٠ يتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ اعتُازا .2

٫ٚ ٜٓبػٞ يهٌ أسس إٔ . ع٢ً ْعاّ عًِ ايًػ١ اؿسٜح
 .ٜهٕٛ قاسب َٓٗر أٚ َ٪يف ملكطض

 أزعٛأ أقشاب املساضؽ ٚاملعاٖس إىل ظٜاز٠ عسز .3
 .غاعات ؽكل ايًػ١ ايعطب١ٝ

 هب ع٢ً َ٪غػ١ ٚفام املساضؽ ايعطب١ٝ ٚ َ٪غػ١ .4
 يتعًِٝ َتدكل نتاب تأيٝف تعًِٝ املساضؽ اؿه١َٝٛ

 ايتشسخ، ا٫غتُاع، )ا٭ضبع١ ايًػ١ٜٛ املٗاضاتايعطب١ٝ ب
 .(ٚايهتاب١ ايكطا٠٤

 تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ بايعطب١ٝ ٚؾطح ايكٛاعس ايعطب١ٝ .5
 .ٚاٯزاب ايعطب١ٝ بايعطب١ٝ

 إْؿا٤ َهتب١ خاق١ يكطا٠٤ ايهتب ٚاجمل٬ت ايجكاف١ٝ .6
 .اييت تعتين بايًػ١ ايعطب١ٝ

 إهاز ب١٦ٝ يػ١ٜٛ خاق١ زاخٌ املساضؽ ست٢ ٜتُهٓٛا .7
اي٬ٛب َٔ اغدساّ ايًػ١ يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ، ٚإقساض 

ف١ً ؾٗط١ٜ أٚ فك١ًٝ يٝتعٛزٚا اي٬ٛب ع٢ً ايهتاب١ 
 .بايًػ١ ايعطب١ٝ

 تٓعِٝ زٚضات خاق١ يتعًِٝ اي٬ٛب احملازث١ .8
 .ٚاملهامل١

 إعساز ٚتأٌٖٝ املعًُني يتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ؼت .9
إؾطاف ايًػٜٛني ٚايذلبٜٛني ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ ايكٝاّ مب١ُٗ 

 .ايتسضٜؼ ٚايتعًِٝ
 إْعكاز ْسٚات َٚ٪متطات سٍٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ .10

 .بايعطب١ٝ
أغأٍ اهلل إٔ ٜٛفكٓا ـس١َ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ايكطإٓ 

ايهطِٜ ٚاؿسٜح ايؿطٜف، ٚإٔ ٜٛفكٓا يتعًُٗا بإخ٬م 
ٚإتكإ، ْٚؿطٖا يف أما٤ ايعامل،ٚإٔ ٜتكبٌ دٗٛزْا 

 .إْ٘ زلٝع قطٜب فٝب. ٚخسَاتٓا شلصٙ ايًػ١ املباضن١
ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚأقشاب٘ 

 .أمجعني

 

 

t 
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 حيااُ ِ .... حياؤِك : أُختاه 
 ْبٌٝ بٔ عبس اجملٝس ايَٓٓؿُٞ

ناتب ميين، ي٘ نتابات يف َٛاقع ٚف٬ت عطب١ٝ كتًف١ 
 (اؿٝا٤)ا أظٓ٘ ُدعافا إٔ ٜهٕٛ ا٫تفام بني ن١ًُ ٍ
يف مجٝع اؿطٚف إ٫ اؿطف ا٭خرل، ٚنصيو  (اؿٝا٠)ٚ

إٔ ٜهٕٛ اؿطف ا٭خرل تا٤ ايتأْٝح؛ ف٬ أظٓ٘ إ٫ زي٬ٝ 
ع٢ً عُل ايع٬ق١ بني اؿٝا٤ ٚسٝا٠ ا٭ْج٢، قس ٜهٕٛ 

تٓٛعا ٚؼٌُٝ ايهًُات َا ٫ ؼتٌُ، يهٓٓا َتفكٕٛ قبٌ 
شيو ع٢ً إٔ ايع٬ق١ بني اؿٝا٤ ٚاملطأ٠ ع٬ق١ اْتُا٤ 

 . ٚٚدٛز

اؿٝا٤ بايٓػب١ يًُطأ٠ أب٢ٗ ظٜٓتٗا، ٚأْكع أيٛاْٗا، ٚأمجٌ 
َٛاقفاتٗا، ٚأْك٢ َعاْٝٗا، فٗٞ باؿٝا٤ تعٝـ َععظ٠ 
َهط١َ َكا١ْ اؾاْب َطفٛع١ ايطأؽ قفٛظ١ املها١ْ 

َٛق١ ٚقًٛب  ؼتُٞ عٝا٥ٗا َٔ أئػ١ٓ ايػفٗا٤ ٚأعني ايٓػ
ايص٥اب إش قٝسِٖ ايػُني عٓس َٔ قٌ سٝا٩ٖا يف 

 .ايػايب

تعٝـ املطأ٠ عٝا٥ٗا فتشفغ ْفػٗا ٚعطنٗا ٚنًُا سكٌ 
ْكل يف سٝا٤ املطأ٠ نًُا نإ شيو ايٓكل غببا يف 

تعطنٗا ملا هطسٗا ٜٚعطنٗا يإلٖا١ْ ٚإٕ مل تؿعط أٚ مل 
 . تعذلف

ٚايٛاقع ميت٧ً أَج١ً ممٔ تعطنٔ يًُهاٜكات بػبب 
ؾعٛض ايٛطف امل٪ٔشٟ بفكسإ املطأ٠ ؾع٤ َٔ سٝا٥ٗا فٗٛ 
ٜط٣ فُٝٔ تهع عبا٠٤ ايهتف َج٬ أْٗا أغٌٗ يف ايتعاٌَ 
ٚأيني ممٔ تهع عبا٠٤ ايطأؽ ٚميهٔ إٔ هس ططٜكا إيٝٗا، 

نُا أْ٘ ٜعتدل ناؾف١ ايٛد٘ فطٜػ١ داٖع٠، ٚأَا اييت 
ؽتًط ٚ تتشسخ َع ايطداٍ فٗٛ ٜط٣ يٓفػ٘ ْكٝبا فٝٗا 

سكٝك١ )َٚٔ سك٘ إٔ ٜ٪شٜٗا ٭ْٗا عٓطنت ْفػٗا يصيو 
 .(َ٪مل١ يهٓٗا ساق١ً

ٚاؿٝا٤ خًل ضفٝع ، غاَٞ، ؾفاف، ععِٝ؛ ٜسٍ ع٢ً 
ْفؼ عع١ُٝ، ٚعكٌ ضادح، ٚفه١ًٝ َتأق١ً، ٚيصا 

فتٓاظٍ املطأ٠ عٓ٘ ٚايتدًٞ عٔ ايتدًل ب٘ ْٛع َٔ إٖا١ْ 
. ايٓفؼ ٚزيٌٝ ع٢ً زْا٤تٗا

ٚايػكٛط يف دطمي١ ايتٓاظٍ عٔ اؿٝا٤ ٜبسأ تسضهٝا مبا ٫ 
تؿعط ب٘ املطأ٠ ٚيهٓٗا إشا فتشت باب٘ ٜكعب عًٝٗا 

إغ٬ق٘ إ٫ إٔ وفعٗا خرل سافغ ٖٚٛ أضسِ ايطامحني 
غبشاْ٘ ٜٚٛفكٗا ٜٚعٝٓٗا ثِ تهٕٛ قاسب١ قطاض ْٚفؼ 

.  أب١ٝ
 َدلض٠ عذر تعٓٗا َكٓع١  تسخٌ بعهٗٔ َٝسإ ايتٓاظٍ

اؿاد١ أٚ ايتعطف أٚ ؾػٌ : ٖٚٞ ٚا١ٖٝ َٚٔ شيو
ايٛقت أٚ ضنٛب َٛد١ َع ايب١٦ٝ احمل١ٛٝ أٚ ايتسيٌٝ ع٢ً 

ايتشهط أٚ إثبات ايجك١ بايٓفؼ ٚنجرل َٓٗا سكٝكتٗا 
اشل٣ٛ، ٚتبسأ غ٠ٛٛ ع٢ً سصض ٚس١ٛٝ َٚا ٖٞ إ٫ 

خٛٛات ٚضمبا نًُات ٚإشا بٗا تػتٗني با٭َط ٚتػتًص 
باؿاٍ ٚتتٛغع يف ايتٓاظٍ ست٢ َا ٜبك٢ َٔ سٝا٥ٗا َا 

ٜعٝٓٗا ع٢ً ايعٛز٠ ، ٚشيو ٭ٕ عط ايتٓاظٍ ٫ غاسٌ ي٘، 
ٚخ٠ٛٛ ػط أختٗا ٫ٚ َػٝح إ٫ إٔ ٜؿا٤ اهلل، يصا ٜكبح 
ايًّٛ ع٢ً اؿٝا٤ ٚايًُع با٫ْٛٛا٤ ٚغاّ ؾطف يف ظَٔ 

. اْكًبت فٝ٘ املفاِٖٝ ٚاْعهػت ايتكٛضات
تكبٌ بايتٓاظٍ َج٬ عٔ ؾهٌ دًبابٗا ٚسذُ٘ ثِ عٔ 

دع٤ َٓ٘ ثِ عٔ إناف١ ا٭يٛإ ٚايتٛطٜعات إيٝ٘ ٖٚهصا، 
يف داْب آخط َج٬ تكبٌ باؿسٜح َع ا٭داْب زٕٚ 
 ساد١، ٚتػتٛطز ب٬ َدلض، ٚتبشح عٔ زٚاعٞ ٚيٛ
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مل ْتُهٔ َٔ ْؿط بعض ايكفشات املكٖطض٠ يف ٖصا ايعسز؛ ٭ْ٘ غين عٓٗا ! أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ 
. باملكا٫ت ايٓافع١ امل١ُٗ، ْٚعسنِ بٓؿطٖا َٔ ايعسز ايكازّ إٕ ؾا٤ اهلل

  َٔ ض٥ٝؼ ايتشطٜط

ٚا١ٖٝ يًشسٜح َعِٗ، ٚيف نٌ شيو وكٌ ْٛع خهٛع 
 ٚي١ْٛٝ تعٜس بعٜاز٠ فطق١ اؿسٜح

نٌ ٖصا ٚغرلٙ زيٌٝ فكسإ أٚ ْككإ َاز٠ اؿٝا٤ ٚاييت 
 .ٖٞ َاز٠ اؿٝا٠

ٌُ ايفتا٠ نعٝف١ أٚ َعس١َٚ اؿٝا٤ نُجٌ ؾذط٠ ند١ُ  َََج
ٜبػت عطٚقٗا ٚدصٚضٖا ف٬ متسٖا بػصا٤ ٫ٚ َا٤ 

ٚايٓاؽ ٜطْٚٗا ٚاقف١ أَاِٖ، يهٓٗا ب٬ ضٚح، ب٬ سٝا٠، 
ٜٚبكٝٗا ٚاقف١ ضمبا ندا١َ دػُٗا أٚ َا ٜطبٛٗا با٭ضض 
َٔ دصع َٓتعط٠ َٛعس غكٛطٗا املفاد٧ ٚضمبا املطٜع أَا 

.  َٛتٗا فكس سكٌ
إٕ ايٓعط٠ ايكاغ١ٝ يًُطأ٠ اييت بسٕٚ سٝا٤ َٔ اجملتُع 

غببٗا ايط٥ٝؼ ٖٛ تًو املطأ٠ اييت مل ؼذلّ خكٛقٝاتٗا 
٢ّ  .ٚأٖاْت ْفػٗا ،،،، فُٔ مل ٜهطّ ْفػ٘ مل ٜهط

سٝا٤ُ املطأ٠ َُٗا نإ ٔغٓٗا ٚأٜٔ نإ َٛقعٗا ٜعٜس َٔ 
قُٝتٗا ٜٚطفع قسضٖا ٚتػتٛٝع عٝا٥ٗا إٔ تكٌ إىل قًٛب 

 عٝا٥ٗٔ غعٝا يًٛقٍٛ إىل  تعذع عٓٗا نجرل ممٔ نشنٓي
سٝا٩ى ٫ ميٓعو َٔ :أختاٙ أٜتٗا اؾٖٛط٠  تًو ايكًٛب 

ايعًِ ايٓافع ٫ٚ َٔ ايكٝاّ مبكاؿو بٌ ع٢ً ايعهؼ 
ٜعٜسى ٚقاضا ٚاسذلاَا ٚبُٗا ؼكًني ع٢ً تػ٬ٝٗت 

، "َٚٔ ٜتل اهلل هعٌ ي٘ كطدا " عذٝب١ يف سٝاتو ٭ْ٘ 
َٚا ٖٞ إ٫ تًبٝػات ٫ تٟٓٛٛ ع٢ً ايعاق٬ت تًو اييت 
تسعٛ املطأ٠ إىل ايتٓاظٍ عٔ سٝا٥ٗا يتعـ سٝا٠ ايػعسا٤ 

 .ٚسكٝكتٗا سٝا٠ ايتعػا٤

 :أخرلا 

نٌ َٔ سٛيو ٜٓعطٕٚ فٝو إىل سٝا٥و، ٚتهدلٜٔ يف  
أعِٝٓٗ نًُا ضأٚا اؿٝا٤ فٝو نبرلا، ٚنٌ زع٣ٛ َُٗا 
نإ بطٜكٗا ٖٚٚذٗا تسعٛى إىل َا ٫ ٜتٛافل َع اؿٝا٤ 

 . فٗٞ ُخسع١ ُخسع١ ُخسع١ ْٚٗاٜتٗا َ٪غف١
ٌٓ شٟ ؾط . سفعٔو اهلل ٚٚقأى ٚاملػًُني ؾٖط ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 !أيها القراء الكرام 
 

إٔ تػتكبٌ َػاُٖات أقشاب " اؿطا٤"ٜػٓط ف١ً 
ايكًِ َٔ ايهٓتاب ٚايباسجني ٚقٓبٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ بإضغاٍ 
َكا٫تِٗ ايك١ُٝ َٚؿٛضاتِٗ ايػاي١ٝ املفٝس٠ ٚاْٛباعاتِٗ 

ٚتط٣ إٔ تهٕٛ ايٓكٛم املطغ١ً ٚفل  ايػسٜس٠،
 :ايؿطٚط ايتاي١ٝ 

. نٕٛ ايٓل املطغٌ دسٜسا مل ٜػبل ْؿطٟٙ إٔ *
 ؼتفغ اجمل١ً عكٗا يف ْؿط ايٓكٛم ٚفل خ١ٛ *

 .ايتشطٜط ٚسػب ايتٛقٝت ايصٟ تطاٙ َٓاغبا

 ن١ًُ نشس أقك٢، 800 أ٫ ٜعٜس سذِ ايٓل ع٢ً *
ٚيًُذ١ً إٔ تًدل أٚ ؽتكط ايٓكٛم اييت تتذاٚظ 

. اؿس املًٛٛب
ا٭عُاٍ املعطٚن١ يًٓؿط ملٛافك١ ايًذ١ٓ   ؽهع*

 .ايع١ًُٝ يًُذ١ً
 (هن الوسؤولين عن الوجلة) 
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 غرلٖاايعطب١ٝ عٔ فهٌ ايًػ١ 
 املنلك٘ األردىٔ٘ اهلامشٔ٘، قُس خًٌٝ قُس ايطَانني

 

إٕ املتُعٔ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايكاض٨ شلا، ٚايصٟ غام يف عٛضٖا، 
ٚتعُل يف َعاْٝٗا، هس أْٗا يػ١ قبٛن١ ايػبو ٚايكٓع، َتٓٛع١ 

ا٭غًٛب، َتٓاغك١ ايذلتٝب، ٚانش١ املع٢ٓ، غًػ١ ايعباض٠، 
تكطب املتٓاغل، ٚتبعس املتٓافط، فٗصٙ ؾٗاز٠ َٔ ْعط فٝٗا 

 ؼسّٜسا –ٚزضغٗا، ٚاملًٛع إىل عًُا٤ ايًػاْٝات يف ايػطب 
هس أِْٗ قس أعذبٛا أؾس اإلعذاب ٚأبٗطٚا  –املٓكفني َِٓٗ 

أؾٗس اإلبٗاض فطز إٔ قطأ عٓٗا أٚ زضغٗا، ٜكٍٛ ايعامل 
َٖٔؿات أغطب َٔ:"ضٜٓإ  ايفطْػٞ املػتؿطم  تٓبت إٔ امٝلِس

 ايكشاض٣ ٚغط ايهُاٍ زضد١ إىل ٚتكٌ ايك١َٝٛ ايًػ١ تًو

 بهجط٠ أخٛاتٗا فاقت اييت ايًػ١ تًو ايٗطسٌ َٔ أ١َ عٓس

 يف شلا ُِٜعَطف ٚمل َباْٝٗا، ْعاّ ٚسػب َعاْٝٗا، ٚزق١ َفطزاتٗا
 ؾأْٗا َٔ ْعًِ ٫ْٚهاز ٫ٚؾٝدٛخ١ طفٛي١ سٝاتٗا أطٛاض نٌ

 بٗصٙ ؾبٟٝٗا ٫ْٚعطف ُتَباض٣، ٫ اييت ٚاْتكاضاتٗا فتٛساتٗا إ٫

 سافع١ ٚبكٝت تسضز غرل َٔ نا١ًَ يًباسجني ظٗطت اييت ايًػ١

 ا٭ملا١ْٝ ، ٚتكٍٛ ايعامل١ املػتؿطق١"ؾا٥ب١ نٌ َٔ يهٝاْٗا

 ٖصٙ مجاٍ ُٜكاّٚ إٔ اإلْػإ ٜػتٛٝع نٝف: " ظٜفطْٖٛه٘ 

 ايعطب فذرلإ ايفطٜس؟ ٚغشطٖا ايػًِٝ، َٚٓٛكٗا ايًػ١

 تًو غشط َقِطَع٢ غكٛٛا فتشٖٛا اييت ايبًسإ يف أْفػِٗ

 بفهٌ ايعطب١ٝ بًػت:"ٜٚكٍٛ ايعامل بطٚنًُإ  ، .."ايًػ١ 

 َٔ أخط٣ يػ١ أٟ تعطف٘ ٫تهاز َس٣ّ ا٫تػاع، َٔ ايكطإٓ

َاغٕٝٓٝٛ  يٜٛؼ ، ٜٚكٍٛ أّٜها ايعامل ايفطْػٞ" ايسْٝا  يػات
 ايتعبرل ططٜك١ ايػطب يف أزخًت اييت ٖٞ ايعطب١ٝ ايًػ١:"

 ايتعبرل ططم يف تفطزت فكس ايًػات، أْك٢ َٔ ٚايعطب١ٝ ايعًُٞ،

" . ٚايفين ايعًُٞ
ٚيٛ غأيٓا أْفػٓا َا غٗط ٖصا اؾُاٍ املٛدٛز يف ايًػ١ ايعطب١ٝ؟ 

ٚملاشا ؾٗس شلصٙ ايًػ١ ايكاقٞ قبٌ ايساْٞ؟ يف اؿكٝك١ فإٕ 
 فكطآْٓا – مٔ املػًُني –اؾٛاب ئ ٜهٕٛ َػتػطّبا عٓسْا 

ْٕ ٖٚصا )" ٚزغتٛضْا ْعٍ بٗصٙ ايًػ١ ٜكٍٛ دٌ ع٬ٙ  ْٞ يػا  عطب

. (تعكًٕٛ يعًهِ عطبٟٝا قطآْٟا إْاأْعيٓ٘ ) :، ٜٚكٍٛ تعاىل(َبني 

َٖا ٚاقعٓا ايّٝٛ َٚا ْؿٗسٙ يف ايػاس١ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ لس  أ
 بهٌ أغف ابتعسٚا نٌ ايبعس عٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ –إٔ املػًُني 

ٚأقبح املجكف عٓسْا َٔ تع٤ًِ يػ١ أدٓب١ٝ أخط٣ غرل ايعطب١ٝ 
 ١ًَُٗ عٓسْا، ٚقسم ضغٍٛ – ايعع١ُٝ –فكاضت ٖصٙ ايًػ١ 

ٔٓ:" اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سني قاٍ   قبًٜهِ َٔ َغٓٔ يتتبُع

 نب دشط زخًٛا يٛ ست٢  بصضاع، ٚشضاعٟا بؿدل ؾدلٟا

ََا إٓ يٓا إٔ ْطدع إىل يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ، " ٚضا٤ِٖ يسخًتُٛٙ أ
فٗٞ املفتاح ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ًٜٓٛل املػًِ إىل َٝازٜٔ ايعًّٛ 

.  ايس١ٜٓ
ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ فإْ٘ هب عًٝٓا إٔ مافغ ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ 

ٚتهٕٛ بتعًِ تًو ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاي١ٝٓ ايكازق١ يف شيو، ٚتعٜٛس 
ا٭شٕ ع٢ً زلاع ايًػ١ ايعطب١ٝ با٫غتُاع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ، 

ٚاؿسٜح ايؿطٜف، ٚا٫غتُاع أّٜها إىل ايسضٚؽ ٚا٭ف٬ّ 
اشلازف١، ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح ايؿطٜف، َٚٔ ا٭َٛض 
أٜها اييت تػاعسْا ع٢ً سفغ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايٓٛل بٗا يف ايبٝت 

ٚيف ايؿاضع َٚع ا٭قسقا٤، فإٕ تعٜٛس ايًػإ ع٢ً ايًػ١ 
ايعطب١ٝ ٜػاعسٙ ع٢ً فُٗٗا ٚإزضانٗا دّٝسا، نُا إٔ قطا٠٤ 

 ايطقني ا٭غًٛب شات ٚايهتب ايككل ٚايطٚاٜات اشلازف١

 عًٝٗا ٚايسضب١ٔ ايفكٝش١، يػتٓا قكٌ يف زْٚض َػُٛع بكٛت

. ٚاملطإ
يصيو فإْ٘ هب عًٝٓا إٔ ْعٛز إىل يػتٓا ٚإ مافغ عًٝٗا 

فٛدٛزْا ٖٓا يف ٖصٙ ايسْٝا  شلسف ٚغا١ٜ ٖٚٞ عباز٠ اهلل غبشاْ٘ 
ٚتعاىل ٚايسع٠ٛ إىل تٛسٝسٙ دٌ ع٬ٙ فهٝف ْػتٛٝع إٔ ْعبس 
اهلل دٌ ع٬ٙ ٚإٔ ْسعٛاايٓاؽ إىل تٛسٝسٙ زٕٚ إٔ ْفِٗ يػ١ 

ايكطإٓ ٚتعًُٗا ؟  
ٚاهلٜل أغأٍ إٔ هعٌ ايكطإٓ ضبٝع قًٛبٓا ٚإٔ وفغ زٜٓٓا يػتٓا، 

ٌٚ ايًِٗ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ   .ٚق
 

mohamad5225@hotmail.co :ايدلٜس اإليهذلْٚٞ
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 ططم تسضٜؼ ايًػ١ ايعطب١ٝ يًٓاطكني بػرلٖا

 نُاٍ عًٞ خسٜٟٛ

 معله لغ٘ عزبٔ٘ للياطكني بغريٍا

 

 َفّٗٛ ططٜك١ ايتسضٜؼ .1
ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً َفّٗٛ ايٛطٜك١ َٔ خ٬ٍ اإلؾاض٠ إىل 

بعض املكًٛشات اييت تطتبط بٗا اضتباٟطا ٚثٟٝكا، ٖٚٞ تأتٞ 
: بايتػًػٌ اشلطَٞ ايتايٞ

ٖٚٛ فُٛع١ َٔ ا٫فذلانات  :املسخٌ أٚ املصٖب   -
. املتعًل بعهٗا ببعض، ٚتعاجل طبٝع١ تعًِٝ ايًػ١ ٚتعًُٗا

ٖٚٞ اـ١ٛ ايعا١َ يعطض املاز٠ ايًػ١ٜٛ  :ايٛطٜك١   -
بكٛض٠ َٓتع١ُ، ٫ تتٓاقض أدعا٥ٗا، ٚتٓب٢ٓ ع٢ً َسخٌ 

. َعني
ٖٚٛ تٛبٝكٞ، ٖٚٛ َا ٜأخص َهاْ٘ فع٬ يف  :ا٭غًٛب   -

سذط٠ ايسضاغ١، ٜٚتُجٌ يف خسع١  َع١ٓٝ، أٚ اخذلاع َعني 
ٚهب إٔ ٜتٓاغِ ا٭غًٛب . تػتدسّ يتشكٝل غا١ٜ َباؾط٠

. َع ايٛطٜك١ ٚاملسخٌ ع٢ً ايػٛا٤
ٚايٛطٜك١ يف إطاض ٖصٙ ايتعطٜفات ٖٞ اـ١ٛ ايعا١َ 

املػتُس٠ َٔ ْعطٜات ٚافذلانات َع١ٓٝ يتعًِٝ ايًػ١ 
ٚتعًُٗا ٚاييت ٜتبعٗا املعًِ يف تكسِٜ املٛاز ايًػ١ٜٛ ٜٚٛبكٗا 

يف ع١ًُٝ تع١ًُٝٝ تع١ًُٝ يف سذط٠ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ 
. إدطا٤ات قف١ٝ تٓٛبل عًٝٗا

ٚططا٥ل تعًِٝ ايًػات ا٭دٓب١ٝ نجرل٠ َٚتعسز٠ ىتًف 
اييت تػتٓس إيٝٗا  بعهٗا عٔ بعض باخت٬ف املساخٌ 

ٚيٝؼ مث١ َٔ . اييت تٓف٤ص بٗا يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚا٭غايٝب 
ٖصٙ ايٛطا٥ل ططٜك١ َجًٞ ٚنا١ًَ، تٓاغب نٌ ايعطٚف 

إ٫ إٔ ٖٓاى ططٜك١ . ايتع١ًُٝٝ، ٚؽًٛ َٔ ايعٝب ٚايككٛض
غ١٦ٝ، ق١ًًٝ ايٓفع، ٚأخط٣ فاع١ً َ٪ثط٠ يف ايع١ًُٝ 

قسميٗا  –ٚيهٔ َع شيو إٔ ططا٥ل ايتسضٜؼ . ايتع١ًُٝٝ
٫ متٛت ٫ٚ -  ٚسسٜجٗا ٚبػض ايٓعط عٔ زضد١ فعايٝتٗا

ٚقس أثبتت ايسضاغات إٔ بعض . ًٜػٞ بعهٗا بعها
املسضغني يف نجرل َٔ أما٤ ايعامل َاظايٛا ٜػتدسَٕٛ ططٜك١ 

ٖٚٞ أقسّ ططا٥ل ايتسضٜؼ املعطٚف١  -ايكٛاعس ٚايذلمج١ 
دٓبا إىل دٓب َع ايٛطا٥ل اييت -  اييت َهت عًٝٗا قطٕٚ

. دا٤ت بعسٖا
 : أغؼ أختٝاض ايٛطٜك١. 2

إشا ناْت ططا٥ل تسضٜؼ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ نجرل٠ َتعسز٠ 
ٚيٝؼ َٓٗا َا ٖٞ َجًٞ َٚٓاغب١ يهٌ املٛاقف ايتع١ًُٝٝ، 

فُع٢ٓ شيو أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً َعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ يًٓاطكني 
بػرلٖا أ٫ ٜتكٝس بٛطٜك١ َع١ٓٝ زٕٚ غرلٖا، ٚإمنا ٜٓتكٞ َٓٗا 

. َا ٜٓاغب املٛقف ايتعًُٝٞ ايصٟ هس ْفػ٘ فٝ٘
ٖٚٓاى عس٠ أغؼ ميهٔ إٔ ًٜذأ إيٝٗا املعًِ ٖٚٛ ىتاض 

: ططٜك١ ايتسضٜؼ املٓاغب١، ٖٚٞ
. اجملتُع ايصٟ تسضؽ فٝ٘ ايعطب١ٝ نًػ١ ثا١ْٝ( أ)
.  أٖساف تسضٜؼ ايعطب١ٝ نًػ١ ثا١ْٝ(ب)
. َػت٣ٛ ايساضغني ٚخكا٥كِٗ (ز)
. ايًػ١ ايك١َٝٛ يًساضغني (ز)
. إَهاْٝات تعًِٝ ايًػ١ (ٖـ)
. إخل... عا١َٝ  َػت٣ٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ املطاز تعًُٝٗا، فكش٢،(ٚ)

 َعاٜرل اختٝاض ايٛطٜك١. 3
إىل داْب أغؼ اختٝاض ايٛطٜك١ مث١ َعاٜرل ٜٓبػٞ إٔ ٜتِ يف 

 :ن٥ٛٗا اختٝاض ايٛطٜك١، ٖٚٞ
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أٟ إٔ تكسّ ايٛطٜك١ ناف١ ايٛسسات ايًػ١ٜٛ : ايػٝاق١ٝ (أ)
اؾسٜس٠ يف غٝاقات شات َع٢ٓ ػعٌ تعًُٗا شا ق١ُٝ يف 

. سٝا٠ ايساضؽ
أٟ إٔ ت٧ٝٗ ايفطق١ ٭قك٢ ؾهٌ َٔ : ا٫دتُاع١ٝ (ب )

. أؾهاٍ ا٫تكاٍ بني املتعًُني
أٟ إٔ تٛظف احملت٣ٛ ايًػ٣ٛ ايص٣ غبل  :ايدلف١ (ج)

تعًُ٘ يف قت٣ٛ يػٟٛ دسٜس، ٚإٔ تكسّ ٖصا احملت٣ٛ اؾسٜس 
. َتك٬ بػابك٘

أٟ إٔ تكسّ احملت٣ٛ ايًػٟٛ اؾسٜس بؿهٌ : ايفطز١ٜ (د)
فإٕ ايٛطٜك١ اؾٝس٠ . ٜػُح يهٌ طايب نفطز إٔ ٜػتفٝس

. ٖٞ اييت ٫ ٜهٝع فٝٗا سل ايفطز أَاّ تٝاض اؾُاع١
أٟ إٔ تٛفط مناشز دٝس٠ ميهٔ قاناتٗا يف : ايُٓصد١ (ٍ ـ)

. تعًِٝ ايًػ١
أٟ إٔ تعسز أغايٝب عطض احملت٣ٛ ايًػ٣ٛ : ايتٓٛع (ّ)

. اؾسٜس
أٟ إٔ فٝٗا ٜتفاعٌ نٌ َٔ املتعًِ ٚاملعًِ :  ايتفاعٌ( ظ)

ٚاملٛاز ايتع١ًُٝٝ يف إطاض ايعطٚف ٚاإلَهاْٝات املتٛفط٠ يف 
. سذط٠ ايسضاغ١

أٟ إٔ تع٢ٛ يهٌ َتعًِ ايفطق١ يًُُاضغ١ :  املُاضغ١( ح)
. ايفع١ًٝ يًُشت٣ٛ ايًػٟٛ اؾسٜس ؼت إؾطاف ٚنبط

أٟ إٔ متهٔ املتعًِ َٔ إظٗاض أقك٢ :  ايتٛدٝ٘ ايصاتٞ(ط)
زضدات ا٫غتذاب١ عٓسٙ، َٚٔ ت١ُٝٓ قسضت٘ ع٢ً ايتٛدٝ٘ 

. ايصاتٞ
 :ايٛطا٥ل ايؿا٥ع١ يتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ

نجرل٠ - نُا غبل شنطٙ–إٕ ططا٥ل تعًِٝ ايًػات ا٭دٓب١ٝ 
ٚغتتٓاٍٚ . َٚتعسز٠، بعهٗا قسِٜ ٚا٭خط٣ سسٜج١

ايػٛٛض ايتاي١ٝ أؾٝع ٖصٙ ايٛطا٥ل اغتدساَا يف فاٍ تعًِٝ 
ططٜك١ ايٓشٛ ٚايذلمج١، : ايًػ١ ايعطب١ٝ يًٓاطكني بػرلٖا ٖٚٞ

ٚايٛطٜك١ املباؾط٠، ٚايٛطٜك١ ايػُع١ٝ ايؿف١ٜٛ، ٚايٛطٜك١ 

َبٝٓا امل٬َح ايعا١َ يهٌ َٓٗا، َٚعاٜاٖا، - ا٫ْتكا١ٝ٥
. ٚدٛاْب ايككٛض فٝٗا

 

 ططٜك١ ايٓشٛ ٚايذلمج١.  أ
ٖصٙ ايٛطٜك١ تعس أقسّ ططا٥ل تسضٜؼ ايًػات ا٭دٓب١ٝ 

ٖٚٞ سكٝك١ ٫ . سٝح ٜطدع تاضىٗا إىل ايكطٕٚ املان١ٝ
تٓبين ع٢ً فهط٠ يػ١ٜٛ أٚ تطب١ٜٛ َع١ٓٝ نُا ٫ تػتٓس إىل 

ْعط١ٜ َع١ٓٝ، ٚإمنا تطدع دصٚضٖا إىل تعًِٝ ايًػ١ اي٬ت١ٝٓٝ 
ٚايْٝٛا١ْٝ ايص٣ نإ ٜتُشٛض سٍٛ تعًِٝ ايكٛاعس ايًػ١ٜٛ 

ٚقس َقَٖٓف ايعًُا٤ ٖصٙ ايٛطٜك١ َٔ نُٔ ططا٥ل . ٚايذلمج١
املساضؽ ايكسمي١ يتعًِٝ ايًػات ا٭دٓب١ٝ اييت ٫ تعاٍ غا٥س٠ 

 ضغِ  ا٫غتدساّ ست٢ اٯٕ يف َٓاطل كتًف١ َٔ ايعامل
ٖٚٞ فتُع ٖصٙ –ٚأْسْٚٝػٝا . قسَٗا ٚفؿٌ أغايٝبٗا

خرل َجاٍ يًسٍٚ اييت ؾاع فٝٗا اغتدساّ ٖصٙ - ايسضاغ١
ايٛطٜك١ يف تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ا٭َط ايصٟ ٜعٜس أ١ُٖٝ 

. تٓاٍٚ ٖصٙ ايٛطٜك١ يف ٖصٙ ايسضاغ١
 

: َٔ أِٖ ٬ََح ٖصٙ ايٛطٜك١
 ايػطض َٔ تعًِ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ ٖٛ قطا٠٤ ايٓكٛم (أ )

ا٭زب١ٝ ٚا٫غتفاز٠ َٓٗا يف ايتسضٜب ايعكًٞ ٚت١ُٝٓ املًهات 
. ايص١ٖٝٓ

 ايٓشٛ ٚايذلمج١ ٚغ١ًٝ يتعًِ ايًػ١، ٚشيو ٜتِ َٔ (ب )
خ٬ٍ ايتشًٌٝ املفكٌ يًكٛاعس ايٓش١ٜٛ ٚتٛبٝكٗا يف تطمج١ 

ٚتعًِ ايًػ١ إشٕ ٫ ٜطبٛ ع٢ً . اؾٌُ َٔ ٚإىل ايًػ١ اشلسف
. ع١ًُٝ اغتعٗاض يًكٛاعس ايٓش١ٜٛ ٚاؿكا٥ل

 ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ْك١ٛ تطنٝع ٖصٙ ايٛطٜك١، ٫ٚ تٗتِ  (ز)
. اٖتُاَا َٓٗذٝا بايه٬ّ ٚا٫غتُاع

 ٜتِ اختٝاض املفطزات ٚفٟكا يٓكٛم ايكطا٠٤ املػتدس١َ، (ز)
ٚتكسّ َٔ خ٬ٍ قٛا٥ِ املفطزات ثٓا١ٝ٥ ايًػ١، ٚاملعذِ، 

. ٚا٫غتعٗاض
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 تعًِٝ ايٓشٛ بأغًٛب اغتكطا٥ٞ، ٜٚتِ َٔ خ٬ٍ ( ٖـ)
عطض ٚؼًٌٝ ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ثِ تٛبٝكٗا بعس شيو َٔ 

. خ٬ٍ تسضٜبات ايذلمج١
 ناْت يػ١ ا٭ّ يًساضؽ ٖٞ ٚغ١ًٝ ايتعًِٝ، ٚناْت (ٚ)

تػتدسّ يف ؾطح ايٓكاط اؾسٜس٠ َٚكاض١ْ بني يػ١ ايساضؽ 
. ٚايًػ١ اشلسف

 ايع٬ق١ بني املعًِ ٚاي٬ٛب ع٬ق١ تكًٝس١ٜ، سٝح (ظ)
ٜػٝٛط املعًِ ع٢ً ايفكٌ ٫ٚ ٜهٕٛ ي٬ًٛب إ٫ إٔ ٜفعًٛا 

 .َا ًٜٛب َِٓٗ، ٚإٔ ٜتعًُٛا َا ٜعطف٘ ٜٚكسَ٘ املعًِ
 

: َٔ َعاٜا ٖصٙ ايٛطٜك١ ٖٞ
 إْٗا َٓاغب١ يٮعساز ايهبرل٠ َٔ اي٬ٛب إش إٕ املعًِ  .1

شيو ٭ْ٘ . ٜػتٛٝع إٔ ٜتعاٌَ َع أٟ عسز ٜتػع ي٘ ايفكٌ
يٝؼ ع٢ً ايٛايب إ٫ إٔ وهط نتابا ٜسضؽ َٓ٘، ٚنطاغ١ 

. ٜهتب فٝٗا، ٜٚتابع َا ٜكٛي٘ املعًِ
 إْٗا تػتدسّ اؾ١ًُ نعٓكط أغاغٞ يف تعًِٝ ايًػ١    .2

. ٚمماضغتٗا، مما هعٌ ع١ًُٝ تعًِ ايًػ١ أٜػط
َع َا تتُتع ب٘ َٔ َعاٜا إ٫ إٔ ٖصٙ ايٛطٜك١ تٛاد٘  

 

: عس٠ اْتكازات، َٔ بٝٓٗا َا ًٜٞ
 اٖتُاّ ٖصٙ ايٛطٜك١ مبٗاضتٞ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٜػفٌ  .1

نجرلا َٔ املٗاضات ايًػ١ٜٛ ا٭خط٣ ع٢ً ضأغٗا َٗاض٠ 
ايه٬ّ اييت تعس َٗاض٠ ض٥ٝػ١ٝ ٜٓبػٞ عسّ إُٖاشلا يف تعًِٝ 

. ايًػات ا٭دٓب١ٝ
 اغتدساَٗا ايًػ١ ا٭ّ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ هعٌ ايًػ١  .2

اشلسف ق١ًًٝ ا٫غتعُاٍ ٚاملُاضغ١ يف زضؽ ايًػ١، ا٭َط 
. ايص٣ ميٓع اي٬ٛب َٔ إتكاْٗا ؾفّٜٛا بكٛض٠ َطن١ٝ

 اٖتُاَٗا بتشًٌٝ ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ٚتعٜٚس اي٬ٛب بٗا  .3
٭ٕ ؼًٌٝ . هعًٗا تٗتِ بتعًِٝ عٔ ايًػ١ ٚيٝؼ بتعًِٝ ايًػ١

ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ٜسخٌ نُٔ زضاغ١ ع١ًُٝ يًػ١ ٚيٝؼ 
 .نُٔ تعًُٝٗا نُٗاض٠

 

 (17: بكٔ٘ املكال امليشْر يف صفخ٘)
َٚٛايب١ ايٛايسٜٔ بايتػان٢ عٔ ايٓؿاط اؾٓػ٢ يًُطاٖكني، 
عٔ غرل ططٜل ايعٚاز َٔ أدٌ ايتذطب١ ٚا٫ختباض، َٚعطف١ 

ايجكاف١ اؾٓػ١ٝ بكٛض٠ نا١ًَ، قبٌ اإلقساّ ع٢ً ايعٚاز، 
ٚ٭ٕ ف٢ ٖصا إعٛا٤ ايؿٛاش بعهٟا َٔ سكٛقِٗ نُا 

ٜععُٕٛ  ٚشلصا تػتدسّ بعض ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ٚأزٚات 
ا٫تكاٍ يًذلٜٚر ٚاإلقطاض شلصا ايفهط ايؿاش، َٚا ٜكشب٘ 
َٔ أفهاض أخط٣ ، َجٌ ظٚاز اؾٓؼ ايٛاسس، ٚاملعاؾط٠ 

بسٕٚ ظٚاز، ٚإعٛا٤ اؾُٝع سكٛقٟا َتػا١ٜٚ، ٚٚنع 
غٝاغات ٚقٛاْني تكسّ زعُٟا شل٪٤٫ املبتٛضٜٔ فهطٜٟا ٚعكًٟٝا، 

نُا زعت امل٪متطات املؿ٪١َٚ  إىل ؼسٜس ايٓػٌ ٚتؿذٝع 
. َٛاْع اؿٌُ، ٚتٝػرل غبٌ اإلدٗاض عٓس املػًُني

ٚاؿكٝك١ ايت٢ باتت ٫ ؽف٢ ع٢ً أسس، إٔ ٖصٙ امل٪متطات 
تٗتِ بايسضد١ ا٭ٚىل اغتٗساف ا٭غط٠ املػ١ًُ، إلغكاطٗا 

ٚإغطاقٗا ف٢ ايفًػفات ٚاملُاضغات ايت٢ غكٛت فٝٗا 
ا٭غط٠ ف٢ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٚثكافتٗا، يٝتِ إسهاّ ايػٝٛط٠ 
عًٝٗا، ٚيُٝتس ايتشهِ فٝٗا َٔ خ٬ٍ بٓو ايٓٛف ٚا٭د١ٓ 

. َػتكب٬
ٚتكسّ ٖصٙ امل٪متطات بسا٥ٌ ادتُاع١ٝ شلا، ٖصٙ ايبسا٥ٌ ٢ٖ 

.   ٖسّ عط٣ ا٭ْػاب، فتػكط بصيو مجٝع املباز٨ ٚايكِٝ 
ٚشلصا ٚقفت ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ أَاّ ٖصٙ ا٫ػاٖات 
ٚاملآضب، اـاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ باملطقاز، ٚٚنشت 

. ايكٛض٠، أَاّ َٔ ي٘ قًب، أٚ أيك٢ ايػُع ٖٚٛ ؾٗٝس
إٕ - ف٢ غًػ١ً َتك١ً– ٖٚصا املكا٫ت ايت٢ تأتٝهِ تباعا 

َا ٢ٖ إ٫ قٛض٠ َٔ َٛقف ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬، - ؾا٤ اهلل
أَاّ ٖصٙ املٛد١ ايعات١ٝ، ايت٢ ٫ تطاقب ضبٟا ٫ٚ زٜٓا، ٚقس 

اؿفاظ $ٚفك٢ٓ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٫ختٝاض ٖصا املٛنٛع 
ع٢ً ا٭ْػاب بني املٓٗر ايسع٣ٛ ٚزعا٠ ايتشطض 

 ىل ايًكا٤ ف٢ ايعسز ايكازّإٚ                 #ٚامل٪متطات ايٓػا١ٝ٥
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 نٝف تهتب فكط٠ دٝس٠؟
 قُس سلؼ اؿل قسٜل

 .ٚ أغتاش َاز٠ ايتعبرل ٚاإلْؿا٤ بساض ايعًِ ٚايفهط اإلغ٬َٞ، َرلبٛض.أغتاش ايًػ١ ايعطب١ٝ باؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ يًتهٓٛيٛدٝا، غاظٜبٛض

٫ ؾو إٔ اتكإ أغايٝب نتاب١ فكط٠ دٝس٠ أَط يف غا١ٜ 
 :ا٭١ُٖٝ ٚشيو يعس٠ أغباب

أْو إشا أتكٓت ٖصٙ ا٭غايٝب مل ػعٌ قاض٥و ٜتٝ٘  : أٚشلا 
 .يف َعطف١ املٛنٛع ايصٟ تطٜس إٔ تتشسخ عٓ٘

إٔ َٗاضتو يف ٖصٙ ا٭غايٝب غٝذعًو ع٢ً ب١ٓٝ  :ٚثاْٝٗا
َٔ ا٭َط عٓسَا تطٜس تٓاٍٚ َٛنٛع َعني أثٓا٤ إْؿا٥و 
ملكاي١ أٚ تأيٝفو يهتاب، ٭ٕ املكاي١ ٚايهتاب َا ٖٛ إ٫ 

 .فُٛع١ فكطات َذلاب١ٛ يفعا َٚع٢ٓ

 أْو إشا متهٓت َٔ ٖصٙ ا٭غايٝب أعٛٝت قاض٥و ٚثايجٗا
 .اْٛباعا دٝسا بأْو ناتب ممتاظ

ٖصٙ ٖٞ ايعٛاٌَ ايج٬ث١ اييت ػعًٓا ْٗتِ بٛطم ٚآيٝات 
  .نتاب١ فكط٠ دٝس٠

ٚبػبب ٖصٙ ا٭١ُٖٝ ٚززت إٔ أٚيف نتابا سٍٛ ٖصا 
املٛنٛع، ٚغٝهِ ايهتاب نٌ َا ىل نتاب١ فكط٠ دٝس٠ 

ٚأقسّ . باإلناف١ إىل اؾتُاي٘ ع٢ً عسز نبرل َٔ ايتُطٜٓات
 :إيٝهِ ايّٝٛ أٚىل سًكات ٖصا ايهتاب

 :تعطٜف ايفكط٠

 عباض٠ عٔ فُٛع١ مجٌ تذلابط فُٝا – نُا ْعًِ –ايفكط٠ 
ٚايفكط٠ قس . بٝٓٗا يفعٟا َٚع٢ّٓ ٚتكّٛ بتٜٛٛط فهط٠ ٚاسس٠

تهٕٛ ْكاًّ َػتك٬ٟ بعٓٛإ َػتكٌ، أٚ تهٕٛ خاطط٠ شات 
فهط٠ ٚاسس٠، أٚ تهٕٛ دع٤ٟا َٔ َكاي١ تتهٕٛ َٔ عس٠ 

 .فكطات، أٚ دع٤ٟا َٔ عح أٚ نتاب

 :عسز اؾٌُ يف فكط٠ دٝس٠

ايفكط٠ اؾٝس٠ ٜٓبػٞ إٔ ؼتٟٛ ع٢ً مخؼ مجٌ ع٢ً أقٌ 
  :ايتكسٜط، ٖٚصٙ اؾٌُ ٖٞ

 مج١ً املٛنٛع  -1

 مج١ً زاع١ُ أٚىل -2

 مج١ً زاع١ُ ثا١ْٝ -3

 مج١ً زاع١ُ ثايج١ -4

 مج١ً اـامت١ -5

 :ٚإيٝو اٯٕ ايتفاقٌٝ

 :مج١ً املٛنٛع.1

ٚاملككٛز ظ١ًُ املٛنٛع ٖٞ اؾ١ًُ اييت ؼتٟٛ ع٢ً املٛنٛع 
. ايط٥ٝؼ ايصٟ غٝسٚض سٛي٘ اؿسٜح يف ايفكط٠ املطاز إْؿا٩ٖا

ٚغايبا َا تهٕٛ ٖصٙ اؾ١ًُ ٖٞ اؾ١ًُ ا٭ٚىل يف فكطتو، إ٫ إشا 
ٚمبا إٔ . نٓت ناتبا َاٖطٟا فتذعٌ ٖصٙ اؾ١ًُ يف أٟ َهإ َٓٗا

ٖصا ايهتاب ككل يتسضٜب ايهتاب اؾسز يصا غٝهٕٛ املٛنع 
فع٢ً غبٌٝ املجاٍ، إشا أضزت . املدتاض شلصٙ اؾ١ًُ ٖٞ بسا١ٜ ايفكط٠

إٔ تتشسخ عٔ ؾٗط٠ نٛنػباظاض بػبب َا فٝٗا َٔ َٝعات 
  :طبٝع١ٝ َص١ًٖ فإٕ مج١ً املٛنٛع غتهٕٛ ٖهصا

إٕ قافع١ نٛنػباظاض َؿٗٛض٠ بػبب عسز َٔ املٝعات ايٛبٝع١ٝ 
 .املص١ًٖ

  :فٗصٙ اؾ١ًُ ؼتٟٛ ع٢ً أَطٜٔ
تأنٝس ع٢ً إٔ قافع١ نٛنػباظاض  : ا٭َط ا٭ٍٚ

بٝإ غبب نٕٛ ٖص احملافع١  :ا٭َط ايجاْٞ .َؿٗٛض٠
  .َؿٗٛض٠

فهط٠  ٚا٭َط ايجاْٞ ٜػ٢ُ َٛنٛعا ٚا٭َط ا٭ٍٚ ٜػ٢ُ
أٟ أْو غتتشسخ عٔ نٕٛ قافع١ نٛنػباظاض  .َػٝٛط٠

َؿٗٛض٠، إ٫ إٔ سسٜجو غٝسٚض سٍٛ َٝعات طبٝع١ٝ 
فايفهط٠ املػٝٛط٠ تسعِ . دعًت َٔ ٖصٙ احملافع١ َؿٗٛض٠
 فذ١ًُ املٛنٛع، نُا. املٛنٛع ٚتٛنح َػاض ايهتاب١
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ؾٗط٠ : قًت، ؼتٟٛ ع٢ً املٛنٛع ايط٥ٝؼ، ٖٚٛ ٖٓا 
نٛنػباظاض، ٚؼتٟٛ ع٢ً فهط٠ َػٝٛط٠ َٛنش١ 

ٚأْت تطٜس إٔ تتشسخ سٍٛ  –ف٬ ٜهفٞ . يًُٛنٛع
إٕ قافع١ نٛنػباظاض : إٔ تكٍٛ - ؾٗط٠ نٛنػباظاض

٭ْو مل تصنط َا ٜسعِ قٛيو فأبكٝت ايكاض٨ . َؿٗٛض٠
دا٬ٖ عٔ ْٛع١ٝ ا٭غباب اييت دعًت ٖصٙ احملافع١ 

  .َؿٗٛض٠
" إٕ حملافع١ نٛنػباظاض َٝعات طبٝع١ٝ َص١ًٖ: "ٚإشا قًت 

ؾٗط٠ : فٗصا أٜها ٫ ٜهفٞ ٭ٕ َٛنٛعو ايط٥ٝؼ ٖٛ 
  .نٛنػباظاض

 .فتبك٢ فكطتو بسٕٚ َٛنٛع، ٖٚصٙ َؿه١ً نبرل٠

 :اؾٌُ ايساع١ُ

ٖٚٞ مجٌ ٜ٪ت٢ بٗا يسعِ ايفهط٠ املػٝٛط٠ ايٛاضز٠ يف مج١ً 
َٚٔ املفهٌ إٔ . املٛنٛع، أٚ قٌ بأْٗا مجٌ تسعِ مج١ً املٛنٛع

تأتٞ بج٬خ مجٌ ؼٌُ نٌ َٓٗا فهط٠ َػتك١ً ٚيهٓٗا تطتبط 
بايفهط٠ املػٝٛط٠، أٟ إٔ مجٝع ٖصٙ اؾٌُ غتتشسخ عٔ َٝعات 

فع٢ً غبٌٝ املجاٍ، أْت تطٜس إٔ تصنط . طبٝع١ٝ حملافع١ نٛنػباظاض
 دعًت َٔ قافع١ نٛنػباظاض ث٬خ َٝعات طبٝع١ٝ اييت

 : َؿٗٛض٠، ٖٚٞ

 .ٚدٛز ؾاط٧ ضًَٞ مجٌٝ -1

  .ٚدٛز دعٜط٠ غٝٓت َاضتٔ -2

 .ٚدٛز ؾ٬ي١ ِٖٝ تؿٛضٟ 3- 

  :فاؾٌُ ايساع١ُ يف فكطتو غتهٕٛ ناٯتٞ

  :اؾ١ًُ ايساع١ُ ا٭ٚىل

ٜٚأتٞ ع٢ً ضأؽ قا١ُ٥ ٖصٙ املٝعات ايؿاط٧ ايطًَٞ اؾٌُٝ 
 . نًَٝٛذلا125ايبايؼ طٛي٘ 

ثِ دعٜط٠ غٝٓت َاضتٔ ايٛاقع١  :اؾ١ًُ ايساع١ُ ايجا١ْٝ
 نًَٝٛذلا َٔ ؾاط٧ نٛنػباظاض ٚاييت تعتدل 73ع٢ً بعس 

دعٜط٠ َطدا١ْٝ ٚسٝس٠ يف بٓذ٬زٜـ ٚتؿتٗط ظُاشلا 
 .ايٛبٝعٞ اـ٬ب

  :اؾ١ًُ ايساع١ُ ايجايج١

ٚاملٝع٠ ايجايج١ استٛا٤ ٖصٙ احملافع١ ع٢ً عسز َٔ ايؿ٫٬ت 
اؾ١ًُٝ، ٚاييت َٓٗا ؾ٬ي١ ِٖٝ تؿٛضٟ ايٛاقع١ ع٢ً بعس 

 . نًَٝٛذلا َٔ قًب املس12١ٜٓ

  :مج١ً اـامت١

ٖصٙ املعامل ايج٬ث١ ايطا٥ع١ دعًت َٔ قافع١ نٛنػباظاض 
  .َهاْا ٜعطف٘ ايساْٞ ٚايكاقٞ

ٚيعًو ٫سعت يف مج١ً اـامت١ أْٗا مل تصنط ؾ٦ٝا دسٜسا، 
 .ٚإمنا أعازت َا ٚضز يف مج١ً املٛنٛع ٚيهٔ بأيفاظ دسٜس٠

  :ٚإيٝو اٯٕ ايفكط٠ بهاًَٗا

إٕ قافع١ نٛنػباظاض َؿٗٛض٠ بػبب عسز َٔ املٝعات 
ٜٚأتٞ ع٢ً ضأؽ قا١ُ٥ ٖصٙ املٝعات . ايٛبٝع١ٝ املص١ًٖ

ثِ .  نًَٝٛذلا125ايؿاط٧ ايطًَٞ اؾٌُٝ ايبايؼ طٛي٘ 
 نًَٝٛذلا َٔ 73دعٜط٠ غٝٓت َاضتٔ ايٛاقع١ ع٢ً بعس 

ؾاط٧ نٛنػباظاض ٚاييت تعتدل دعٜط٠ َطدا١ْٝ ٚسٝس٠ يف 
ٚاملٝع٠ ايجايج١ . بٓذ٬زٜـ ٚتؿتٗط ظُاشلا ايٛبٝعٞ اـ٬ب

استٛا٤ ٖصٙ احملافع١ ع٢ً عسز َٔ ايؿ٫٬ت اؾ١ًُٝ، 
 12ٚاييت َٓٗا ؾ٬ي١ ِٖٝ تؿٛضٟ ايٛاقع١ ع٢ً بعس 

ٖصٙ املعامل ايج٬ث١ ايطا٥ع١ دعًت . نًَٝٛذلا َٔ قًب املس١ٜٓ
 .َٔ قافع١ نٛنػباظاض َهاْا ٜعطف٘ ايساْٞ ٚايكاقٞ

 :متطٜٓات

انتب فكط٠ عٔ َػذس بٝت املهطّ تطنع فٝٗا ع٢ً مجاٍ 
  .٫ٚبس إٔ تهٕٛ فكطتو شات مخؼ مجٌ. ٖصا املػذس

 .مج١ً املٛنٛع : اؾ١ًُ ا٭ٚىل

  .اؾ١ًُ ايساع١ُ ا٭ٚىل  :اؾ١ًُ ايجا١ْٝ

  .اؾ١ًُ ايساع١ُ ايجا١ْٝ : اؾ١ًُ ايجايج١

  .اؾ١ًُ ايساع١ُ ايجايج١  :اؾ١ًُ ايطابع١

 .مج١ً اـامت١   :اؾ١ًُ اـاَػ١

 ..ٚإىل ايًكا٤ يف سًك١ قاز١َ
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 ايًػات تكػِٝ يف ْاقس٠ قطا٠٤: ا٭خط٣ ايًػات ع٢ًُٖٚٝٓتٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ عامل١ٝ 
داغِ عًٞ داغِ /  ا٭غتاش ايسنتٛض◘

 اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ايػعٛز١ٜ/ َعٗس تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػرل ايٓاطكني بٗا
 (بك١ٝ ايعسز ايػابل)

 

 : اييت عطنٓاٖا يف ايبشحا٭غ١ً٦ عٔ لٝب ٚاٯٕ
 ،ايًػ١ٜٛ يًفكا٥ٌ ايػًِٝ ايتكػِٝ َا :ا٭ٍٚ ايػ٪اٍ

 َٓٛكٞث٬خ  فكا٥ٌ إىل يًػات ايعًُا٤ تكػِٝ ٌٖ أٚ
؟  ٚغرل َعكٍَٛٓٛكٞ غرل ايتكػِٝ ٖصاإٔ  ٚأَٚعكٍٛ، 

 

ٜٓبػٞ ع٢ً ايباسح احملكل إٔ ٜجبت اؿذ١ ايباٖط٠ ملا 
ٜععِ، ٚإٔ ٜجبت ا٭زي١ ايكاطع١ اييت ٫ يبؼ فٝٗا ٫ٚ 

 . دساٍ سٍٛ قش١ سذت٘
 

ٚوػٔ بٓا قبٌ اـٛض يف ايؿطح ٚايتشًٌٝ 
 ايتفاغرل فٌُ ع٢ً ا٫ط٬ع بعسٚايتعًٌٝ، إٔ ْصنط بأْ٘ 

يل إىل سكٝكتني يفتتا اْتبآٖا ْذ ،اٯٜات سٍٛ ٚايؿطٚح
يف أثٓا٤ تكفح َعاْٞ اٯٜات ايهطميات، ٜٓبػٞ شنطُٖا 

 :ٖٓا ٭ُٖٝتُٗا، ُٖٚا
 

 هطز إٔ ايبًٝؼ سل َٚٔ: "ا٭يٛغٞ ٜكٍٛ- 1
 إ٫ عًٝ٘ بعا٥س ٜأتٞ ٫ٚ ي٘، غاق٘ َا ع٢ً يًس٫ي١ ايه٬ّ

 إٔ هب ا٭قٍٛ َٔ أقٌ ٖٚصا...  عهسٙ َٔ ٜؿس َا
 ٚايتكٝٝس ٚاإلثبات اؿصف ٜ٘عٌ ٜٚب٢ٓ شنط، ع٢ً ٜهٕٛ

 ن٬ّ ٚنٌ ،تعاىل اهلل ن٬ّ يف شيو غرل إىل ٚاإلط٬م
، تفػرل 380، م 12ّ، ز1994ا٭يٛغٞ، ) بًٝؼ

  .(44آ١ٜ : غٛض٠ فكًت
 

ٜٚعهس ٖصا ايطأٟ قٍٛ آخط يًٓاقطٟ ٜكٍٛ - 2
 باب ٚفتح اجملاٍ، ٖصا يف ٚزقت٘ ايبشح ٫ٚتػاع: فٝ٘

ٌَ﴿: تعاىل  قاٍ،ا٭دٝاٍ أَاّ فٝ٘ ا٫نتؿاف  َٚاٞيَدِٝ
ٍَ ُٔرَل َٚاٞئبَػا َٖا َٚاٞيَش  ٫ ََا ََِٜٚدًُٝل َٚظ١َٟٜٓ٢ ٔيَتِطٜنُبٛ

َٕ ُُٛ ﴾َتِعًٜ
َٕ ٫ ََا﴿: إٕ قٛي٘ ،() ُُٛ  ٜعًُ٘ ٫ مما: أٟ ،﴾َتِعًٜ
 ٜهتؿف٘ إٔ ميهٔ ٚيهٔ ايكطإٓ، ْعٍٚ عٓس املداطبٕٛ

 َػتكبٌ يف اؿذاب عٓ٘ ضفع َت٢ بعسِٖ، ٜأتٞ َٔ
. (364 ، م5ّ، ز1985يٓاقطٟ، ا )ايعَإ

 

ٚبعس ٖصٙ ايتٛط١٦ ايٝػرل٠، إيٝهِ ٖصٙ اٯٜات 
ايبٝٓٓات، ٚا٭زي١ ايًػ١ٜٛ ٚاملاز١ٜ، اييت تسٍ ز٫ي١ ٚانش١ 

بإٔ ايًػات فكًٝتإ ٫ فكا٥ٌ : ع٢ً قش١ ضأٜٓا ايكا٥ٌ
 .ث٬خ

 

: ايسيٌٝ ايكطآْٞ: أ٫ٟٚ
ُِ َٚيٜكِس﴿: تعاىل قاٍ ًٜ ِِ َِْع ُٗ َٕ ٜأْٖ َُا َٜٝكٛٝيٛ ُ٘ إ٢ْٖ ُُ  َبَؿْط َُٜعِّ

ُٕ َٕ اي٤ٔصٟ يَِّػا ًٞٔشُسٚ ُٜ ٔ٘ ِٝ ٞٙ إ٢ٜي ُٔ ََٖصا ٜأِعَذ َٚ ْٕ ٞٙ ٔيَػا  َعَطٔب
﴾َٗٔبنْي

يػ١ عطب١ٝ ٚأخط٣ : يػتني/  أٟ إٔ ٖٓاى يػاْني.()
 .أعذ١ُٝ

 

ِٛ﴿: تعاىل قاٍٚ ُٙ َٜٚي ًَٞٓا ُٔٝ٘ا ٝقِطآّْا َدَع ِٜٛيا ي٤ٜكاٝيٛا ٜأِعَذ  ٜي
ُ٘ ٝفٚكًِٜت ٞٙ آَٜاُت ُٔ ٞٙ ٜأٜأِعَذ ﴾ََٚعَطٔب

 ٖٚصا زيٌٝ آخط ع٢ً .()
. عطب١ٝ ٚأعذ١ُٝ أٜهٟا: إٔ ايًػات ْٛعإ ٫ ث٬خ

 :ٚايسيٌٝ ا٭نجط ٚنٛسٟا ٚبٝاْٟا ٚتفك٬ٟٝ، ٖٛ ايتايٞ
 

ِٔ﴿: تعاىل قاٍ َٔ َٚ ٌٚ ٤ِٕٞ ٝن ٢ٔ َخًٜٞكَٓا َؾ َِٚدِٝ  َظ
ِِ َٕ ٜيَع٤ًٝه ﴾َتَصن٤ُطٚ

().  
                                                 

 .8: صْرٗ اليخل – ()
 .103:صْرٗ اليخل – ()
 .44: صْرٗ فصلت – ()
 .49: صْرٗ الذارٓات – ()
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 خًل  أٟ:اٯ١ٜ  ٖصٙتفػرل يف ايكططيب ٜكٍٛ
 ٚاؾٔ ٚايؿط، اـرل: َجٌ كتًفني، ْٚٛعني قٓفني

 ٚنا٭ؾٝا٤... ٚايٓٗاض ٚايًٌٝ ٚايعؿٞ، ٚايبهط٠ ٚاإلْؼ،
 أٟ ٚا٭قٛات، ٚا٭ضاٜٝح ،ايٛعّٛ َٔ ا٭يٛإ املدتًف١

 ٖصا ع٢ً قسض َٚٔ قسضتٓا، ع٢ً ز٫ي١ نٗصا ٖصا دعًٓا
: ، ٚٝأنُٝف إىل َا قاي٘ ايكططيب أٜهٟااإلعاز٠ ع٢ً فًٝكسض

أٟ إٔ ٖٓاى يػات تبسأ . ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚايًػ١ ا٭عذ١ُٝ
اؾٌُ فٝٗا با٭فعاٍ، ٚيػات تبسأ اؾٌُ فٝٗا با٭زلا٤ 

ٚض٠ ؽ، تفػرل 35، م9  فًسّ،2005ايكططيب، )
 (.44، فكًت، آ١ٜ

 ا٭زي١ ايًػ١ٜٛ ٚاملاز١ٜ: ثاْٟٝا
ٚفُٝا ًٜٞ ْٛدع ايكٍٛ ْٚفكً٘ يف ٖصا ايسيٌٝ 

 .ايًػٟٛ ٚاملازٟ
َٔ خ٬ٍ ا٭زي١ ايكطآ١ْٝ ايساَػ١ أع٬ٙ، ضأٜٓا 

ايًػ١ ايعطب١ٝ : إٔ ْكػِ ايًػات إىل فكًٝتني، ُٖا
أٚ )، ٚايًػ١ ايػَٛط١ٜ (ٚأخٛاتٗا أٚ ايًػات املكسغ١)

ا٭عذ١ُٝ، ٜٚسخٌ فٝٗا باقٞ ايًػات اييت مل ٜٓعٍ بٗا 
، ٚايسيٌٝ ٖٛ َٔ نتاب (ايٛسٞ، أٚ ايًػات غرل املكسغ١

َٔ  ﴿- عع ٚدٌ - اهلل  َٔ ِٔ ٜأِقَسُم  ََ َٚ
٬ِٟٝ ﴾اهلل ٔق

 -غبشاْ٘ ٚتعاىل - سٝح ٜكٍٛ . ()
﴿ِٚٔ َٔ ٌٚ ٤ِٕٞ ٝن ٢ٔ َخًٜٞكَٓا َؾ َِٚدِٝ ِِ َظ َٕ ٜيَع٤ًٝه ﴾َتَصن٤ُطٚ

().  
 

 .    ٚفُٝا ًٜٞ ًْدل ٖصٙ ايٓعط٠ سٍٛ تكػِٝ ايًػات
  ا٭عذ١ُٝ ٚأخٛاتٗاايػَٛط١ٜ أٚايًػ١ - أ

إٕ ايًػ١ ايػَٛط١ٜ أقسّ ايًػات اإلْػا١ْٝ املعطٚف١ َٔ 
 سٝح تأضٜذ ايتسٜٚٔ، ٖٚٞ يػ١ ا٭قٛاّ ايػَٛط١ٜ اييت 

 

                                                 

 .122: صْرٗ اليضاء – ()
 .49: صْرٗ الذارٓات – ()

 

اغتكٓطت يف ايكػِ اؾٓٛبٞ َٔ ايعطام ٚبطظت ع٢ً 
املػطح ايتاضىٞ ٚايػٝاغٞ طٛاٍ ا٭يف ايجايح قبٌ 

؛ تطاغو، 28ّ، م 2005غًُٝإ، )امل٬ٝز َٚا قبً٘ 
ٚقس أيك٢ ٜٛيٝؼ أٚبطت . (317ّ، م 2013

(Jules Oppert ) ّقانط٠ أعًٔ 1869يف ايعا ،ّ
٢ُٓ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ بايػَٛطٜني، : فٝٗا بأْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜػ

٢ُٓ يػتِٗ بايػَٛط١ٜ اغتٓازٟا إىل َا دا٤ يف يكب  ٚتػ
ايصٟ اغتدسَ٘ عسز َٔ اؿهاّ " ًَو غَٛط ٚأنس"

ا٭ٚا٥ٌ، نُا أؾاض أٚبطت إىل ايؿب٘ املٛدٛز بني ايًػ١ 
 .()ايػَٛط١ٜ ٚايًػ١ ايذلن١ٝ ٚايفًٓٓس١ٜ ٚاشلٓػاض١ٜ

 

ٚتعس ايًػ١ ايػَٛط١ٜ يػ١ َٓفطز٠ ٫ تؿب٘ ايًػ١ ا٭نس١ٜ، 
٫ٚ غرلٖا َٔ ايًػات احمل١ًٝ املعاقط٠ أٚ ايتاي١ٝ شلا غٛا٤ 
أنإ شيو يف ايذلانٝب أّ ايكٛاعس أّ املفطزات أّ ست٢ 

ٚتؿرل ايسضاغات ايًػ١ٜٛ إىل إٔ ايًػ١ . ا٭قٛات
ايػَٛط١ٜ ٫ تٓتُٞ إىل أٟ َٔ ايعا٬٥ت ايًػ١ٜٛ املعطٚف١، 

ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز بعض أٚد٘ ايتؿاب٘ بٝٓٗا ٚبني 
ايًػ١ ايذلن١ٝ ٚاشلٓػاض١ٜ : عسز َٔ ايًػات املعطٚف١، َجٌ
٫ -  نُا ٜط٣ غًُٝإ –ٚايكٛقاغ١ٝ، إ٫ إٔ ٖصا ايؿب٘ 

ٜطق٢ إىل زضد١ ايكطاب١ أٚ ا٫ْتُا٤ إىل عا١ً٥ يػ١ٜٛ 
إٕ ايًػ١ ايػَٛط١ٜ تٓتُٞ إىل : ٚاسس٠، ٚميهٔ ايكٍٛ

. عا١ً٥ يػ١ٜٛ قسمي١ اْكطنت مجٝع يػاتٗا َٔ ا٫غتدساّ
َا عسا ايًػ١ ايػَٛط١ٜ، ٚشيو قبٌ اخذلاع ايهتاب١ 

نٛغ١ًٝ يًتسٜٚٔ ٚـفغ ايًػات يٮدٝاٍ ايتاي١ٝ، ٚيصيو 
٫ غبٌٝ إىل َعطف١ أفطاز تًو ايعا١ً٥ ايًػ١ٜٛ، 

 .ٚخكا٥كٗا يعسّ تٛفط ا٭زي١ املاز١ٜ عٓٗا
 

 (يتبع، إن شاء هللا)(.       31ّ، م 2005غًُٝإ، )

                                                 

. 30ص . املزجع الضابل. و2005.  صلٔناٌ– ()



 
  

  6: العدد

 مـ2014 ديسمبر/ هـ 1436فر ص                                       16

 (1)اؿفاظ ع٢ً ا٭ْػاب بني املٓٗر ايسع٣ٛ ٚزعا٠ ايتشطض ٚامل٪متطات ايٓػا١ٝ٥ 

طاضم َٛغ٢ / ز
 باحث دكتْراِ جبامع٘ األسٍز داعٔ٘ بْسارٗ األّقاف املصزٓ٘

إٕ اؿُس هلل مُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتٗسٜ٘ ْٚػتػفطٙ، ْٚعٛش 
باهلل َٔ ؾطٚض أْفػٓا َٚٔ غ٦ٝات أعُايٓا، َٔ ٜٗسٙ اهلل 

 َٚٔ ٜهًٌ ف٬ ٖاز٣ ي٘، ٚأؾٗس إٔ ٫ إي٘ ،ف٬ َهٌ ي٘
إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘،  ٚأؾٗس إٔ قُسٟا عبسٙ 
 .ٚضغٛي٘، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚأقشاب٘ أمجعني

 :أَا بعس 
فُٔ املعطٚف إٔ اإلغ٬ّ ٜطٜس إٔ ٜكِٝ فتُعٟا فان٬ٟ، ف٢ 

نٌ ظَإ ٚف٢ نٌ َهإ، ٖٚصا اجملتُع ايفانٌ ايص٣ 
ٜكُٝ٘ اإلغ٬ّ ٜكّٛ ع٢ً ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٖٚس٣ عًُا٤ 

ا٭١َ، َٚٔ ٖٓا ػس إٔ اإلغ٬ّ قس سطّ نٌ َا ميؼ نطا١َ 
اإلْػإ أٚ ىسف عطن٘ ٚ َا ٜؿٛٙ زلعت٘ ْٚػب٘ أٚ 

ٜؿهو فٝ٘، ٚيصيو دا٤ بتؿطٜعات سه١ُٝ، ٚآزاب قٛمي١ 
تٗسف إىل قٝا١ْ ا٭ْػاب ٚاؿفاظ عًٝٗا، َٔ خ٬ٍ ٖصا 

املٓٗر ايععِٝ، ٚست٢ تعًِ َها١ْ ا٭عطاض ٚاحملافع١ عًٝٗا 
إٕ $:  ف٢ خٛب١ ايٛزاع قا٬ٟ٥ملسو هيلع هللا ىلصإيٝو َا قطضٙ ايٓيب 

زَا٤نِ ٚأَٛايهِ ٚأعطانهِ سطاّ عًٝهِ نشط١َ 
َٜٛهِ ٖصا ف٢ ؾٗطنِ ٖصا ف٢ بًسنِ ٖصا، أ٫ ٌٖ 

نٌ املػًِ ع٢ً املػًِ سطاّ  $ملسو هيلع هللا ىلصٚقاٍ ايٓيب   #بًػت
 . #زَ٘ َٚاي٘ ٚعطن٘

 

أْ٘ أَط -  أٜهٟا –َٚٔ ٖس٣ اإلغ٬ّ ف٢ محا١ٜ ا٭ْػاب 
بايسق١ ٚايتشطٟ ف٢ ايٓكٌ ٚايتجبت َٔ ا٭خباض، قاٍ 

                                                 

، َٚػًِ ى 67، سسٜح ضقِ #ضب َبًؼ أٚع٢ َٔ غاَع: ملسو هيلع هللا ىلص  ايعًِ، باب قٍٛ ايٓيبتاب عٔ أب٢ بهط٠، ىٟايبداض (1)

 .170، 169 قـ 11، اجملًس ايطابع ز 1679ايكػا١َ باب تػًٝغ ايسَا٤ ٚا٭عطاض ٚا٭َٛاٍ، سسٜح ضقِ 

 ايدل ٚاٯزاب، باب ؼطِٜ ظًِ املػًِ تاب ٖطٜط٠ ضن٢ اهلل عٓ٘ ىٟ َٔ سسٜح أبَٙػًِ يف قشٝح (2)

 يف ٟ، ضٚاٙ ايبداض124 قـ 16 دـ 6 ٚايًفغ ملػًِ فًس 1320/2564ٚخصي٘ ٚاستكاضٙ ضقِ 

 .108 قـ 5 دـ 2442قشٝش١ عٔ ابٔ عُط ى املعامل ٚايػهب باب ٫ ٜعًِ املػًِ ٫ٚ ٜػًُ٘ ضقِ 

ِِ ٜفأغْل ٔبََٓبٕأ ٜفَتَبُٖٝٓٛا ٜإٔ ﴿:تعاىل ََُٓٛا إ٢ٕ َدا٤ٝن َٔ آ َٗا اي٤ٔصٜ  َٜا ٜأٜٗ
َٔنَي ِِ َْأز ًُٞت ََا ٜفَع َٗاٜي١ٕ ٜفُتِكٔبُشٛا َع٢ًٜ  َّا ٔبَذ ِٛ ،  ﴾ُتٔكُٝبٛا ٜق

ٚايتبني ٖٛ ايتشطٟ ٚايتجبت َٔ ا٭خباض قاٍ تعاىل ف٢ 
َٕ ﴿: أعكاب سازث١ اإلفو ََٚتٝكٛٝيٛ  ِِ ُ٘ ٔبٜأٞئػَٓٔتٝه َِْٛ ًٜك٤  إ٢ِش َت

َٛ ٔعَٓس  ُٖ َٚ َّٖٝٚٓا   ُ٘ ََٚتِشَػُبَْٛ  ِْ ًٞ ٘ٔ ٔع َٖا ٜيَِٝؼ ٜيٝهِ ٔب ٖٔٝهِ  َٛا ٔبٜأٞف
ِْ ٘ٔ َعٔعٝ  نُاسطّ اإلغ٬ّ ايػدط١ٜ باٯخطٜٔ  ﴾اي٤ً

َٗا ﴿: ٚا٫غتٗعا٤ بِٗ ٚايتشكرل َٔ ؾأِْٗ، قاٍ تعاىل َٜا ٜأٜٗ
٣ّ َعَػ٢ ٜإٔ َٜٝهُْٛٛا َخِّٝطا  ِٛ َٚٔ ٜق  ّْ ََُٓٛا ٜيا َِٜػَدِط ٜقٛ َٔ آ اي٤ٔصٜ

َٜٚيا   ٖٔ ُٗ ِٓ َٚ ٖٔ َخِّٝطا  َٚٔ َْٚػا٤ َعَػ٢ ٜإٔ َٜٝه َٜٚيا َْٔػا٤   ِِ ُٗ ِٓ َٚ
ُِ اٞيٝفُػُٛم  َٜٚيا َتَٓاَبُعٚا ٔباٞيٜأٞيٜكأب ٔب٦َِؼ ا٫ِٔغ  ِِ ُُٔعٚا ٜأْٝفَػٝه ًٞ َت

َٕ ُُٛ ُِ ايع٤أي ُٖ ِٜٚي٦ٜٔو  ِِ َُٜتِب ٜفٝأ ََٔ ي٤ َٚ  ٢ٕ  ثِ سطّ  ﴾َبِعَس اٞيإ٢مَيا
اهلل تعاىل غ٤ٛ ايعٔ باٯخطٜٔ ٚتتبع عٛضاتِٗ ٚايتذػؼ 

َٔ ﴿: عًِٝٗ، قاٍ تعاىل َٚ ََُٓٛا اِدَتُٓٔبٛا ٜنٔجرلٟا  َٔ آ َٗا اي٤ٔصٜ َٜا ٜأٜٗ
َٜٚيا َتَذٖػُػٛا  ِْ ٔٚ إ٢ِث ٕٖ َبِعَض ايع٤ ٔٚ إ٢ ،   ﴾ايع٤

 

: ٚف٢ اٯٜات ايت٢ ْعيت ف٢ سسٜح اإلفو ٜكٍٛ دٌ ٚع٬
ِِ َخِّٝطا ﴿ ٢ٗ ََٔٓاُت ٔبٜأْٝفٔػ ٪ُُِ َٚاٞي  َٕ َُٛٓٔ ٪ُُِ ٖٔ اٞي ُُُٛٙ ٜظ ُِٔعُت ِٜٛيا إ٢ِش َغ ٜي

َٗٔبنْي  ََٖصا إ٢ٞفو٠  ََٗسا٤ ٜفإ٢ِش *  َٜٚقاٝيٛا  ٘ٔ ٔبٜأِضَبَع١ٔ ُؾ ِٝ ِٜٛيا َدا٩ُٚا َعًٜ ٜي
َٕ ُِ اٞيٜهأشُبٛ ُٖ  ٔ٘ ِٜٚي٦ٜٔو ٔعَٓس اي٤ً ََٗسا٤ ٜفٝأ ِِ َٜٞأُتٛا ٔبايٗؿ  ﴾ٜي

 

إٜانِ $: ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ ضغٍٛ اهلل:  قاٍ رضـٚعٔ أب٢  ٖطٜط٠ 
 ٚايعٔ فإٕ ايعٔ أنصب اؿسٜح ٫ٚ ػػػٛا ٫ٚ تٓافػٛا
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٫ٚ ؼاغسٚا ٫ٚ تباغهٛا ٫ٚ تسابطٚا ٚنْٛٛا عباز اهلل 
  .#إخٛاْا

 

هب ع٢ً املػًِ إٔ وافغ ع٢ً أعطاض : َٚٔ ٖٓا أقٍٛ 
إخٛاْ٘ ٚأخٛات٘ َٔ املػًُني ٚاملػًُات،  ٚإٔ ٫ ٜهع 

ْفػ٘ ف٢ َٛانع ايؿبٗات، ٫ٚ ٜعز بٗا ف٢ َٛاطٔ ايت١ُٗ 
  .ٚايطٜب١

 

نُا سطّ اإلغ٬ّ ايػٝب١ ملا فٝٗا َٔ ٖتو يٮعطاض ٚإغا٠٤ 
َٜٚيا َِٜػَتب ٖبِعُهٝهِ َبِعّها ٜأُٜٔشٗب ﴿: يٮْػاب قاٍ تعاىل  

 ٖٕ َ٘ إ٢ َٚاٖتٝكٛا اي٤ً  ُُُٙٛ ُِٖت ِّٝتا ٜفٜهط٢ ََ  ٔ٘ َِ ٜأٔخٝ ٌَ ٜيِش ِِ ٜإٔ َٜٞأٝن ٜأَسُسٝن
 ِْ ٖٛاْب ٖضٔسٝ َ٘ َت  ().﴾اي٤ً

 

أتسضٕٚ $:   قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ضغٍٛ اهلل  ضنـٚعٔ أب٢  ٖطٜط٠ 
شنطى : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٚضغٛي٘ أعًِ، قاٍ ايٓيب : َا ايػٝب١ ؟ قايٛا

أخاى مبا ٜهطٙ، قٌٝ أفطأٜت إٕ نإ ف٢ أخٞ َا أقٍٛ؟ 
إٕ نإ فٝ٘ َا تكٍٛ فكساغتبت٘، ٚإٕ مل ٜهٔ فٝ٘ َا $ : قاٍ

 ( ).#تكٍٛ فكس بٗت٘
 

نُا زعا اإلغ٬ّ إىل ايعٚز عٔ أعطاض ايٓاؽ ٚأْػابِٗ، 
٫ $:  قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص  عٔ ايٓب٢ضنـٚضز غٝبتِٗ فعٔ أب٢ ٖطٜط٠ 

(  )#.ٜػذل عبس عبسٟا ف٢ ايسْٝا إ٫ غذلٙ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ

                                                 

 ز 6 فًس 28/2563ضٚاٙ َػًِ يف قشٝش١ ى ايدل ٚاٯزاب، باب ؼطِٜ ايعًِ ٚايتذػؼ ضقِ  (8)

 .122 م 16

 أخدلت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ٚسػبٓا يف ٖصا املكاّ َا ٚضز يف ايكشٝشني عٔ ع٢ً بٔ اؿػني إٔ قف١ٝ ظٚز ايٓب٢ ( 9)

 تعٚضٙ يف اعتهاف٘ يف املػذس يف ايعؿط ا٭ٚاخط َٔ ضَهإ فتشسثت عٓسٙ ملسو هيلع هللا ىلصأْٗا دا٤ت إىل ضغٍٛ اهلل 

 َعٗا ٜكًبٗا ست٢ إشا بًػت باب املػذس عٓس باب أّ غًُ٘ َط ملسو هيلع هللا ىلصغاع١ ثِ قاَت تٓكًب فكاّ ايٓب٢ 

إمنا ٢ٖ قف١ٝ بٓت س٢ٝ فكا٫ غبشإ اهلل ٜا :  فكاٍ شلُاملسو هيلع هللا ىلصضد٬ٕ َٔ ا٭ْكاض فػًُا ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

إٕ ايؿٝٛإ ٜبًؼ َٔ ابٔ آزّ َبًؼ ايسّ، ٚإْٞ خؿٝت إٔ ٜكصف يف : ملسو هيلع هللا ىلصفكاٍ ضغٍٛ اهلل ! ضغٍٛ اهلل

.  قًٛبهِ ؾ٦ٟٝا

 .12غٛض٠ اؿذطات آ١ٜ  (10)

 .147 م16 ز 6 فًس70/2589 ايدل ٚاٯزاب، باب ؼطِٜ ايػٝب١ ضقِ تاب ىٙضٚاٙ َػًِ يف قشٝح (11)

 ايدل ٚاٯزاب، باب بؿاض٠ َٔ غذل اهلل تعاىل عًٝ٘ يف ايسْٝا إٔ ٜػذل تاب ىٙضٚاٙ َػًِ يف قشٝح (12)

  .148 م 16 ز6 فًس71/2590عًٝو يف اٯخط٠ ضقِ 

فاإلغ٬ّ قس أساط اجملتُع املػًِ بػٝاز سكني ٚام يهٞ 
وافغ ع٢ً نطا١َ ا٭فطاز ٚأعطانِٗ، ٚعسّ املػاؽ 

بأْػابِٗ، نُا ٚنع عكٛبات ٚسسٚز ملٔ ٜٓتٗو سط١َ 
سس ايكصف، : اجملتُع املػًِ، ٚدعٌ يصيو سسٚزٟا َٓٗا

نُا ؾطع ايًعإ نُدطز يًعٚز ايص٣ مل هس . ٚسس ايعْا
ؾٗٛزٟا إلثبات ظْا ظٚدت٘، ٚسطّ اهلل تعاىل ايتبين ٚ 
. ا٭ْهش١ ايفاغس٠ ايت٢ ت٪ز٣ إىل اخت٬ط ا٭ْػاب

ٚبٝٓت ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ قٛاعس ٚؾطٚط ٚططا٥ل ايٓػب، 
غٛا٤ نإ ايٓػب عٔ ططٜل ايفطاف أٚ ايب١ٓٝ أٚ اإلقطاض أٚ 

غرل شيو َٔ ططم ثبٛت ايٓػب، ٚشيو يًشفاظ ع٢ً 
ايذلابط بني أفطاز اجملتُع املػًِ، يٝعٝـ ايهٌ آَٟٓا ٦َُٟٛٓا 

يف دٛ عا٥ًٞ ٚأغط٣، َٔ خ٬ٍ أٚاقط املٛز٠ ٚايطمح١ 
. ٚق١ً ايكطب٢

َٚع ٖصا ٜٛاد٘ ايعامل يف أٜآَا ٖصٙ َؿه٬ت َتعسز٠ ٚنجرل٠ 
يف فاٍ ا٭ْػاب ٚٚغا٥ٌ سفعٗا ٚمحاٜتٗا، فتذس بني اؿني 

ٚاٯخط زعا٠ ؼطٜط املطأ٠ ٜسعٕٛ إىل اإلباس١ٝ ٚا٫خت٬ط 
املًٛل بني ايطداٍ ٚايٓػا٤ يف مجٝع فا٫ت اؿٝا٠، ا٭خ٬ق١ٝ 

ٚا٭غط١ٜ ٚايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ 
يٝؼ ٖصا فشػب، بٌ أقُٝت امل٪متطات ؼت ٚغرلٖا،  ٚ

إؾطاف ١٦ٖٝ ا٭َِ املتشس٠ يتكٓٔ ايعْا ٚاإلباس١ٝ، ٚتعٌُ بهٌ 
ٚغ١ًٝ إٔ تٓفص مجٝع ايسٍٚ قطاضاتٗا يف ٖصا اؾاْب بايصات،  

ٚنصا املتك١ً عط١ٜ ا٭فطاز اؾٓػ١ٝ، ٚأمناط ا٭غط٠ املج١ًٝ، 
ٖٚصا َا ٜكّٛ َٔ أدً٘ زعا٠ ؼطٜط املطأ٠ ٜٚٓؿطْٚ٘ يف 

ٖٚصا قس أز٣ إىل اغتٗساف ا٭غط٠ .. ايٛغا٥ٌ املدتًف١ 
ٟ املػ١ًُ، ٚقاٚي١ إخطادٗا نٛسس٠ أغاغ١ٝ َٔ اجملتُع املسٕ

املًتعّ، ٚاغتبساشلا بأمناط ادتُاع١ٝ أخط٣ كايف١ يتعايِٝ 
اإلغ٬ّ، َٚٔ أدٌ شيو عكسٚا امل٪متطات شلسّ ايكِٝ 

اإلغ١َٝ٬، ْٚؿط اإلباس١ٝ باغِ اؿط١ٜ ايس١ٜٝٓغرل اإلغ١َٝ٬ 
 ٚايؿدك١ٝ، ٚتؿذٝع ايتشًٌ باغِ ايتشطض،

 
 11:ايباق١ٝ يف قفش١)
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 نٝف أسػٔ َٗاضاتٞ يف ايعطب١ٝ تهًُا ٚنتاب١؟

 أصام٘ حمنْد: بكله 

سسٜجٞ ايّٝٛ عٔ غ٪اٍ قس ؾػٌ نجرلا َٔ ط٬ب ايعًِ 
: ٖٚٛ.. يف أٜآَا يف فتُعات املساضؽ اإلغ١َٝ٬

أٚ " نٝف أدٝس ايًػ١ ايعطب١ٝ؟"أٚ " نٝف أتعًِ ايعطب١ٝ؟"
" نٝف أسػٔ َٗاضاتٞ يف ايعطب١ٝ تهًُا ٚنتاب١؟"

ٚمل أدًؼ يف ٖصا ايٛقت ٭نتب إداب١ ؾاف١ٝ عٔ ٖصٙ 
! بٌ د٦ت أغأٍ ايػ٪اٍ ْفػ٘.. ا٭غ١ً٦ ْٚعا٥طٖا

إْ٘ ٫ ميٓط عًٞ ّٜٛ ٚأخٛٙ إ٫ َٜٚٛطح عًٞ أسس 
املؿػٛفني بتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖصا ايػ٪اٍ اؿا٥ط ايصٟ مل 

. أظٍ أطًب دٛاَب٘
ٚأساٍٚ إٔ أـل َا أدٝب ب٘ غا٥ٌ 

ٖصا ايػ٪اٍ عاز٠، ضادٝا إٔ ٜهٕٛ 
يف ايكطا٤ َٔ ٜػفعين باإلداب١ 

. ايؿاف١ٝ ٚاإلفاز٠ ايهاف١ٝ
أٚشلُا : إٕ َٗاض٠ ايًػ١ تٓكػِ دع٥ني

. َٗاض٠ ايهتاب١ بٗا: ايتهًِ بٗا، ٚثاُْٝٗا: ٚأٜػطُٖا
٭ٕ ايطدٌ ئ هٝس ايهتاب١ بًػ١ إ٫ إشا " أٚشلُا: "ٚقًُت

أغتٛاع ايتهًِ بٗا، فإٕ مل ٜتهًِ بًػ١ ٚدا٤ يٝهتب فٝٗا 
فكس ٜٓذح يف نتاب١ َكاي١ أٚ نتاب، ٚيهٔ تبك٢ نتابت٘ 

. خاي١ٝ عٔ ضٚح تًو ايًػ١
 

إشٕ؛ نٝف ايػبٌٝ إىل ايتهًِ؟ 
أغٌٗ ططٜل إىل تٜٛٛع ايًػإ ٚايصٖٔ ع٢ً ايتهًِ 

ٜٛل فٝٗا إ٫ بٗا، ٚيٝشطم  بايعطب١ٝ خًُل ب١٦ٝ عطب١ٝ ٫ ُٜٓ
نٌ أفطاز تًو ايب١٦ٝ ع٢ً احملافع١ عًٝٗا بأٟ ططٜك١ َٔ 

ايٛطم، غٛا٤ بايذلغٝب املػتُط أٚ بٛنع غطا١َ أٚ 
عكاب ع٢ً َٔ َٓؼ سط١َ ايب١٦ٝ، ٚميهٔ إٔ تكاّ ايب١٦ٝ 

بني أفطاز َسضغ١، أٚ ط٬ب قف، أٚ عا١ً٥ ٚاسس٠، أٚ 
. فُٛع١ ظ٤٬َ، أٚ قسٜكني، أٚ ضدٌ ٚاسس

أخٞ ـ ظازى اهلل نطا١َ ـ ، نٔ َ٪ثطا يف ب٦ٝتو ايع١ًُٝ 
اييت تهٕٛ فٝٗا ٚتػتكٞ َٔ َعٝٓٗا، ٚادتٗس إٔ ػعًٗا 

ب١٦ٝ عطب١ٝ خايك١؛ ضغ١ب َٔ ٜطافكو يف ضس١ً ايعًِ َٔ 
ظ٥٬َو إٔ ٜتؿبجٛا بتًو ايًػ١ اـايس٠، ٜٚتذًُٛا بٗا يف 

فايػِٗ، ٜٚفتدطٚا بٗا بني أقطاِْٗ، بٌ 
ٜسخًٛا ايػٌٗ َٔ نًُاتٗا يف ثٓاٜا ن٬َِٗ 

َع ايعا١َ، أ٫ تتعذب َٔ أسسِٖ ٜططٔ بًػ١ 
ا٭عسا٤ ا٭عذ١ُٝ ايبهُا٤، ٜٚٗع ضأغ٘ 

خ٤٬ٝ َع نٌ ن١ًُ نًت ططٜكٗا إىل يػاْ٘ 
َٔ تًو ايًػات ايعك١ُٝ ايػك١ُٝ، ف٬ متٓع٘ 
غطاب١ كاضدٗا ٚبصا٠٤ شلذاتٗا َٔ إٔ ٜفتدط بٗا، فُايٞ 

ٚيو ًْتشف ضزا٤ اـذٌ، إٕ ْٛكٓا بؿُؼ ايًػات 
ٚغٝستٗا، نايبهط ُتػتأَشٕ يف ْهاسٗا، أٚ اجملطّ املكط 

. بصْب٘ بني ٜسٟ غٝسٙ
! ٫ أدس َٔ هٝبين إىل تهٜٛٔ ايب١٦ٝ: فإٕ قًَت

ٚإشا مل ػس َٔ ٜتهًِ َعو فتهًِ َع .. تهًِ بايعطب١ٝ
. ْفػو نٌ ّٜٛ غاع١

غتذس .. ٚػٝب ْفػو، غاع١ فكط نٌ ّٜٛ.. بإٔ تػأٍ
ْفػو يف ؾٗط أْو تػتٛٝع إٔ تتهًِ بايعطب١ٝ بهٌ 

. غٗٛي١

http://madarisweb.com/ar/users.php?id=2
http://madarisweb.com/ar/users.php?id=2
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ٚططٜك١ اؿٛاض َع ايٓفؼ، إٔ ؽتًل ؾدكٝتني يف 
شٖٓو، َج٬ ؾدك١ٝ ا٭غتاش ٚؾدك١ٝ ايتًُٝص، 

 ؾدك١ٝ املطٜض ٚايٛبٝب، ٚنصا ايبا٥ع ٚاملؿذلٟ، 

 

ايكسٜكني، ا٭ب ٚا٫بٔ، املداقُإ، ؾدك١ٝ اـٛٝب 
يف َٛنٛع َا؛ نايتشطٜض ع٢ً أزا٤ ق٠٬ اؾُاع١، أٚ 
ايٓسا٤ إىل اؿطب، ٚقا١ُ٥ ايؿدكٝات ط١ًٜٛ دسا، ميهٔ 

إٔ تٓتدب أٜ٘ا َٔ ؾدكٝتني َٔ اؿٝا٠، ٚتبسأ باملهامل١ 
.. فُٝا بُٝٓٗا

 

٭دٌ عسّ َعطف١ .. فإشا ٚدست َؿه١ً يف ايه٬ّ
.. فانتب٘ نٌ ّٜٛ يف نطاغ١ قػرل٠ يف اؾٝب.. املفطزات

ثِ افتح ايكاَٛؽ يف آخط ايّٝٛ ٚاسفغ ايهًُات 
.. ٚساٍٚ إٔ تػتدسّ تًو ايهًُات يف ايّٝٛ املكبٌ

ٚاملٓٗر يف شيو إٔ تبسأ مبشاٚضات قػرل٠ ٚبػ١ٛٝ 
.. ٚتذلق٢ إىل ا٭طٍٛ ٚا٭دٛز َع نٌ ّٜٛ دسٜس

 

ٚسصاض إٔ ٜػًبو نذط أٚ غآ١َ، فإٕ نٌ فٔ ٚعًِ، 
ُٜتٔعب يف بسا١ٜ ايتعًِ، ٚإشا اغتٛاع املتعًِ إٔ هتاظ ٖصٙ 

ايبسا١ٜ ععَ٘ ٚععَ٘ ، يف فٝؿعط يف املػت٣ٛ ايجاْٞ إٔ 
، فإشا (أتاٙ ايفطز بعس ايؿس٠)َعامل ايٛطٜل تتفٓتح ي٘، ٚ

 باغتكاَت٘، ف٬ ٜبك٢ يسٜ٘ إ٫ إٔ وذلظ  ادتاظ ٖصٙ املطس١ً
ٖٚصٙ ْك١ٛ ٜتػافٌ )َٔ ائهدل، ٫ٚ ٜعٔ ْفػ٘ قس بًؼ 

، فإٕ يًعًِ آفام، إشا بًػَت (عٓٗا ا٭شنٝا٤ خكٛقا
ٌٓ ع٢ً أفل دسٜس، ٚعاٜيِ أٚغع . أفكا ُتٛ

 

: ايػبٌٝ إىل املٗاض٠ يف ايهتاب١ ايعطب١ٝ
فتًو ميهٔ إٔ .. أَا املٗاض٠ يف ايعطب١ٝ َٔ سٝح ايهتاب١

 إىل 5انتب نٌ ّٜٛ َا بني . ؼكٌ عًٝٗا أٜها بايتُطٜٔ
ٚإشا مل ػس َٛنٛعا )..  أغٛط سٍٛ أٟ َٛنٛع15

ٚاعطض نتابتو ع٢ً  (فانتب َا شا فعًت يف ٖصا ايّٝٛ

ٚاعًِ إٔ ايتهًِ أغٌٗ َٔ . أغتاش أٚ َاٖط يف ايعطب١ٝ
ٚنًُا نإ تهًُو دٝسا ٚنجرلا بايعطب١ٝ؛ .. ايهتاب١

. تػٌٗ عًٝو ايهتاب١
 
 

فكس ؽ٧ٛ ٚقس ٜكٝبو املًٌ ٚايٝأؽ يف بسا١ٜ تعًُو 
ضمبا )ٚيهٔ بعس َس٠ َٔ اؾٗس ٚايتكشٝح .. ايهتاب١

 (ؾٗطٜٔ ْٚكف َع ضٚح ا٫غتكا١َ ٚؾس٠ املٛاظب١
.. غتذس إٔ ايهتاب١ أقبشت أزب١ٝ

 

.. ٚمل أدس أْفع َٔ ايتُطٜٔ
أخٞ، أعٝس ْك١ٛ ايتُطٜٔ، ايؿٛم ٚايتُطٜٔ ٚاتباع 

ْكا٥ح خبرل، ٖٞ أغؼ ايتعًِ، فإٕ ناْت عٓسى، فهٔ 
.. ع٢ً ٜكني أْو غتبًؼ غاٜتو أٟ َٓٗر غًهت

 

: بعض َكازض ا٫غتفاز٠
٫ٚ تٓؼ يف ايتهًِ إٔ تػتُع إىل احملانطات ٚاـٛب 

. ايعطب١ٝ يًدٛبا٤ املعطٚفني
ٚنصيو ٫ تٌُٗ يف ايتسضب ع٢ً ايهتاب١ إٔ تكطأ 

. ْكٛم ا٭زبا٤ املعطٚفني
فإشا بًػت إىل .. ٚطايع نتب ا٭زبا٤ املعطٚفني أ٫ٚ

َػت٣ٛ دٝس، عٝح تسضى اؾٛز٠ ٚايطزا٠٤ يف ايعطب١ٝ 
.. فابسأ مبٛايع١ ايهتب ٚاملكا٫ت ا٭خط٣

ٚغأتهًِ يف َكاٍ َٓفكٌ إٕ ؾا٤ اهلل عٔ ايهتاب 
ٚا٭زبا٤ قسميا ٚسسٜجا ايصٜٔ ميهٔ ا٫غتفاز٠ َِٓٗ يف 

. ؼػني املٗاضات ايًػ١ٜٛ
 

 َٚا أتٛق٢٤ ب٘ سُٝٓا ٜػأيين شيو ..ٖصا َا نإ يسٟ
ٚؾاضنت٘ َعهِ ست٢ ْهٕٛ .. ايػ٪اٍ املتعسز اؾٛاْب

أ١َ اإلفاز٠ ٚا٫غتفاز٠، ٚأضدٛ إٔ ٜطؾسْٞ أٚيٛ ا٭ٜسٟ 
 ۞..ٚا٭بكاض يف ٖصا املهُاض
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 !نُا اؿب ٚاإلد٬ٍ ٚايتكسٜط أٜٗا ايكا٥سإٍ
و٢ٝ ٜٛغف ايٓسٟٚ: بكًِ 

٫ ىف٢ ع٢ً قاض٨ ايتاضٜذ ايػاغٞ َٔ ايعكٛض اؿسٜج١ 
ا٭خرل٠ ع٢ً إٔ َٗاترل ٖٛ ضا٥س ْٗه١ َايٝعٜا، ٚأضزٚغإ 

أسب إٔ أؼسخ َعهِ ايّٝٛ سٍٛ ! ٖٛ ضا٥س ْٗه١ تطنٝا
  !ٖصٜٔ ايكا٥سٜٔ ايععُٝني املطؾسٜٔ

عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايع٬ُق١ ! أ٫ٚ أؼسخ عٔ َٗاترل قُس
عٔ ضدٌ َا نإ ٜتعب يف عًُ٘ يكاحل َايٝعٜا نأْ٘ ! اؿبٝب١

زا٥ُا نإ َبتػُا بؿاؾا ٚيٛ بًؼ اؿعٕ ! َان١ٓٝ سسٜس١ٜ
إْ٘ اٯٕ بًؼ َٔ ايعُط ! نأْ٘ غ٬ّ بط٧ٜ! ٚا٭غ٢ ب٘ عطا

ٚيهٓ٘ َا ظايت سٜٝٛت٘ ! مخػا ٚمثاْني ٚميؿٞ أىل ايتػعني
  !ٚبؿاؾت٘ تتٮي٦إ نايبسض ايتِ

تعايٛا أسبيت ْكٛف بعض ايعٖٛض َٔ سسٜك١ سهُ٘ ايٌٜٛٛ 
 !املس٣ اـ٬ب١ ايػٓا٤

، قإْ٘ 2003 إىل 1981سٜهِ َٗاترل قُس َايٝعٜا َٔ 
إْ٘ ضفع ! أطٍٛ ض٩غا٤ ٚظضا٤ َايٝعٜا سهُا ٚأبعسِٖ أثطا

 ًَٝاضات ز٫ٚض أَطٜهٞ إىل أنجط 5قازضات ايب٬ز َٔ 
 إْ٘ سٍٛ ٖصٙ ايب٬ز ــــ!  ز٫ٚض أَطٜهٞ غٜٓٛا520َٔ 

 َٔ فكط إىل غ٢ٓ، 
 َٔ تطز إىل تطم،

َٔ أضض ظضاع١ٝ َتٛانع١ إىل ب٬ز َتكس١َ َطتفع١ عايٞ 
  !املػت٣ٛ

  !إْ٘ غرل ْٗر ا٭فهاض
  !َٔ ظ٬ّ إىل ْٛض

  !َٔ دٛض إىل عسٍ
  !َٔ نٝل إىل غع١

  !إْ٘ سطّ َا سطَ٘ اهلل
 !إْ٘ اغتشٌ َا أسً٘ اهلل

 !إْ٘ نإ يف سهُ٘ زا٥ُا قسٚقا عس٫ٚ أَٝٓا قٜٛا ضسُٝا ؾفٝكا

إْ٘ ٫ ًٜتفت إىل ايب٬ز ا٭خط٣ بٓعط املعذب بٗا، ٚيهٓ٘ 
  !ْعط بٓعط املتعًِ املٓتفع املػتفٝس

إْ٘ كذلع عذٝب اخذلع نٌ َا وتاز إيٝ٘ ؾعب٘ َٔ 
تهٓٛيٛدٝا طب١ٝ َٚانٝٓات َػشسث١ ٚآيٝات قتاد١ إيٝٗا 

  !يف نٌ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠
إٕ ايؿٛاضع اؿسٜج١ ٚاملباْٞ ايعاي١ٝ ايؿاك١ نٌ ٖصا ٜؿٗس 

ع٢ً ععُت٘ ٚسػُ٘ ٚزقت٘ ٚععَ٘ ٚإضازت٘ َس٣ سب٘ 
 يٛطٓ٘ ٚؾعب٘

إٕ ايدلدني ايت٥ُٛني ايؿاكني ايع٬ُقني قس أزٖؿا ٚأش٬ٖ 
 !ايعا٥طٜٔ املؿاٖسٜٔ

ثِ إْ٘ غطؽ سب اإلميإ ٚسب ايطغٍٛ يف ايكًٛب امل٪١َٓ 
املػ١ًُ يف ب٬زٙ ف٬ ٜٛدس ٖٓاى إؿاز فاغس َفػس ٫ٚ 

  !غًبٝات أخط٣
 أطاٍ اهلل بكا٤ى ٚدعاى نٌ خرل! أٜٗا ايكا٥س ايععِٝ املايٝعٟ اؿبٝب

ٚأخرلا ٖٛ اعتعٍ عٔ اؿهِ إىل عامل٘ ايؿدكٞ ٚإىل زْٝاٙ 
  !ا٭غط١ٜ

  !!ٜا شلا َٔ غع١ ٚضسب١ قسض

عـ ٜا قا٥سْا اؿبٝب اٯٕ َع أغطتو ايهطمي١ ٚشم س٠ٚ٬ 
ْعِ نٓت طبٝبا َاٖطا ساشقا، ٌٖٚ ضدعت ! ايعٝؿ١ ايطان١ٝ

إىل غطف١ ايٛبٝب َٔ دسٜس؟ ٌٖٚ املطن٢ ٜبتػُٕٛ يو بعس 
  !!إٔ ؾفٛا ؾفا٤ نأِْٗ َا غكُٛا أٜسا

أَا قسٜكٓا مٔ ضدب طٝب أضزٚغإ، فكس طاٍ ايه٬ّ عٓ٘ 
إٕ ا٭ٜاّ املٓكط١َ  :فأقٍٛ بهٌ اختكاض! يف َٓاغات أخط٣

ايػايف١ َٔ سهُ٘ نط٥ٝؼ ايٛظضا٤ غٓفدط بٗا ٚوهٞ اؾس 
 نط٥ٝؼ ايب٬ز أَا عٔ أٜاَ٘ ايكاز١َ! عٔ فسٖا ؿفٝسٙ

  !فٓت٢ُٓ أْٗا غتهٕٛ أظخط ٚأظٖط ٚأفس ٚأضٚع بإشٕ اهلل

 !يهُا اؿب ٚاإلد٬ٍ ٚايتكسٜط أٜٗا ايكا٥سإ: أخرلا أقٍٛ مبٮ فُٞ
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ٗٓاٍ يف ٚطين ٚبايٛا  طػ٢ اؾ

 ٟايسبًٞ ايفاطِ قُس 
 ٭نتؿف ايدلاع١ يف اـــٛاب***أسٓب ايػٛم يف دٛف ايهتاب

ٌٓ ايٓكــعاب***فأعط يف اي١ًبٝب َٔ املعاْٞ  ععّ ايعكٌ يف ن

ٌٓ قسم  ٚأمجع فهطتٞ مجع اؿـــػاب***أســــــــ١ًٌ َا أضاٙ به

 ٚفــــٞ ايكططاؽ أبسأ بايهـــتاب***ٚأســـٌُ َعٛيٞ قًُا َٛٝعا

 ٚسٓب ايعــــًِ ٜطق٢ بايــٓؿــباب***ضفٝكٞ يف اشلس٣ زَٚا ٜطاع

//// 

١ٌٛ يف َساغٓا ايهتاب  ٚيف أٚطآْا نجــــــــــــــط ايعــكاب***تع

ٗٓاٍ يف ٚطين ٚبايٛا  ع٢ً ايٓتعًِٝ فاْتؿط ايٓػطاب***طػ٢ اؾ

 وٓف ب٘ ايٓتدـــــــــ١ًف ٚايــــدطاب***ضأ٣ اؾبٓا٤ ضأٜا َػــتٛرلا

 ٚظٓٓٛا أْٓ٘ ايعــــــــــٌُ ايٓكـــــٛاب***ٚدا٩ْٚا بػفػـــ١ٛ ٚيػٛ

 فتسضى أْٓــــــــــِٗ سـك١ا نــــــ٬ب***ٚيف ٚد٘ ايه٬ب تط٣ شبابا

//// 

 فُا هطٟ ٖٓا أنش٢ كـــــٝفا***أفٓهٌ إٔ أض٣ ْفػٞ نفٝفا

١ٛٝـ قس غهٓٛا ايٓطقـٝفا***ت٬َص٠ املساضؽ يف ب٬زٟ  بفعٌ اي

 ٚيف ا٭خ٬م قس فكسٚا ايٓٓعٝفا***ٚأَػٛا يف ايٓسضاغ١ ضاغبني

 بٗا ايٓتدصٜط قس نط ايٓهــــــعٝفا***تباع شلِ زلّٛ َٔ خؿٝـ

ُٓٛا فايب٤٬ أت٢ عٓٝفا***فٝا أٌٖ اؿـــــٛانط ٚايبٛازٟ  ًٖـــــــــــ

//// 

 ْعاٌَ نايبـــــــــٗا٥ِ يف اؿٛاض***غسْٚا نايكصاض٠ يف اجملاضٟ

١ٛعٔ يف فشـــ٣ٛ ايكـطاض***ْٚكـــُع إٕ ضفهٓا أٚ عكٝٓا  بسٕٚ اي

 ٜكاز ب٘ ايٓكـــــــــــػاض َع ايهباض***ْعاّ ايػاب ْٗــر يف ب٬زٟ

 ٫ٚ أَـــٔ بًٝــــٌ أٚ ْــــــــــــٗاض***ف٬ ايكإْٛ غاض بني أًٖٞ

 تٛاضز ؾعبــــــــــــٓا قٛط ايدلاضٟ***ٚمٔ ايّٝٛ نايف٦طإ قطْا
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بالقلم األحمر 
يف نٌ عسٕز )، ثِ ْكّٛ بٓكس تًو املكا٫ت ٚايهتابات، "اؿطا٤"ٖصٙ قفش١، ْتًك٢ ٖٓا َكا٫ٔت ٚنتابأت ا٭ق٬ّ ايٛاعس٠ َٔ قٖطا٤ 

ٍُ ٚاسٕس قُس ؾعٝب /   ُٜؿطف عًٝٗا ا٭غتاش(َكا

 ...ٜا ؾباب ٖصٙ ا٭١َ 
إٕ ايكطاع بني اؿل ٚايباطٌ يٝؼ بؿ٤ٞ دسٜس، بٌ ٖٛ املػتُط َٓص أَس بعٝس، ٚيهٔ اهلل تعاىل أعإ احملكني ٖٚعّ ايباطٌ َطغ٬ 

 . ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚاملكًشني ٚاجملسزٜٔ يف نٌ ايبٛازٟ ٚا٭ضنني
إىل نٌ  إٕ عكطْا ايطأٖ ٖصا ٚعاملٓا ايّٝٛ ٫ىًٛا َٔ اـ٬فات ٚايكطاعات؛ بٌ إٕ اـ٬فات قس تػًًت:  فٝا ؾباب اإلغ٬ّ

فاٍ، فأقابت ايعكا٥س ٚا٭عُاٍ ٚتػًػًت يف املصاٖب ٚاملػايو ٚيف اجملا٫ت ايػٝاغ١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ ٚيف ايطٚساْٝات 
ٚايٛدساْٝات ٚيف ايعازات ٚايتكايٝس ٚأقابت ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚأٖٚٓت ايكٝازات ٚايععاَات ٚسلًت ايكٛاْني ٚا٭سهاّ 

 .ٚغرلٖا َٔ فا٫ت اؿٝا٠
 . مل١ا ٜبًػهِ غدل شيو، أٜٛؾح اؿعٕ ٚدٖٛهِ ٜٚعتكط ا٭غ٢ أف٦ستهِ أّ تهْٛٛا ع٢ً ب١ٓٝ َٔ أَطنِ ٚتعسٚا عستهِ ! فٝا دٌٝ املػتكبٌ 

ٚع٢ً َٓٗذ٘ ايكِٜٛ؛ ٫ٚ ؽافٛا ٫ٚ ؼعْٛا ٚإٕ ٜهٔ دٝـ  ٚاعًُٛا إٔ اإلغ٬ّ يٝؼ نػرلٙ َٔ ا٭زٜإ فكَٛٛا باؿفاظ عًٝ٘
 . ايهفاض نجرلايُعسز ٚافط ايَعسز؛ فاهلل ْاقطنِ، ٚططٜل اؾٗاز ٖٛ ططٜل اؾ١ٓ ٚططٜل اؾ١ٓ َفطٚف با٭ؾٛاى ٚقفٛف باملهاضٙ

نتاب اهلل، فًتذعًٛٙ :زٜٓهِ ْٚكط٠ ضبهِ ساًَني يف أٜسٜهِ ايهٛنب اإلشل٢ ايصٟ ٫ ىبٛ ْٛضٙ، تكسَٛا باغِ! فٝا فدط ا٭١َ 
 .أَاَهِ ٚيٝهٔ عًٝ٘ اعتُازنِ، ف٬ تسعٛا ايعامل بػرل عكاب ٫ٚتذلنٛا املعًّٛ بػرل إْكاف

ادػاَهِ ٚتٖٛٔ ععاَهِ ٚؽٛض  ٫ تتأخطٚا ٫ٚتذلززٚا؛ بٌ أعسٚا شلِ َا غتٛعتِ َٔ ق٠ٛ قبٌ إٔ تٗعٍ! ٜٚا دًٝٓا ايكازّ 
 . قٛانِ، ٚازخطٚٙ ٭ْفػهِ يتٓتفعٛا ب٘ ّٜٛ ٫ ٜٓفع َاٍ ٫ٚ بٕٓٛ

 

 :اغتدطاز ا٭خٛا٤ َٔ ايهتاب١
 

 الصواب نوعية اخلطأ اخلطأ
يف مجٝع ايبٛازٟ   (ت)اـٛأ يف اختٝاض املفطزات املٓاغب١ يف نٌ ايبٛازٟ . 1
مل١ا ٜبًػهِ خدل شيو            (إ)اـٛأ يف ظٜاز٠ سطف مل١ا ٜبًػهِ غدل شيو            . 2
ٚإٕ نإ   (م)اـٛأ يف قٝؼ ا٭فعاٍ ٚإٕ ٜهٔ   . 3
اإلشلٞ           (ر)اـٛأ اـٛٞ يعسّ ايٓك١ٛ ؼت ايٝا٤ اإلشل٢   . 4
فادعًٛٙ   (م)اـٛأ يف قٝؼ ا٭فعاٍ فًتذعًٛٙ  . 5
َا اغتٛعتِ   (إ)اـٛأ يف سصف سطف َاغتٛعتِ  . 6
أدػاَهِ  (أ)اـٛأ يف نتاب١ اشلُع٠ فٛم ا٭يف ادػاَهِ . 7
  عسّ نتاب١ ا٫غِ . 8



 
  

  6: العدد

 مـ2014 ديسمبر/ هـ 1436فر ص                                       23

 قالوا عن المجلة
.  ف١ً اؿطا٤ ٚأخٛاتٗا َٔ اجمل٬ت اييت تكسض بايًػ١ ايعطب١ٝ يف ايب٬ز اإلغ١َٝ٬ غرل ايعطب١ٝ تجبت مبا ٫ ٜسع فا٫

 تصٖب ٖصٙ ايًػ١ ٚتٓتؿط سٝح اْتؿط ايسٜٔ، ، بٌ ٖٞ يػ١ زٜٔ ٚزٜٔ عاملٞ؛يًؿو إٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ يٝػت ًَها يًعطب
ٜٚعذبو يف ف١ً اؿطا٤ ع٢ً تٛانع ايسعِ ٚاإلَهاْٝات إ٫ أْٗا ؽط ططٜكٗا بجك١ ٚإقطاض ٚؼاٍٚ داٖس٠ إٔ ؽتكط ايعَٔ 

 عٔ ايػٝاغ١ ٚعٔ ا٭زب ا ٚػس فٝٗا سسٜح،يتكبح ف١ً ضا٥س٠ ٚاغع١ ا٫ْتؿاض فتذس فٝٗا َؿاضنات َتٓٛع١ ق١ًٝ ٚخاضد١ٝ
ف١ً اؿطا٤ خ٠ٛٛ قشٝش١ يف ايٛطٜل ايكشٝح إلعاز٠ فس ايًػ١ ايعطب١ٝ يف . ٚعٔ ايتأضٜذ ٚايؿدكٝات ايعع١ُٝ ٚغرلٖا

 . أٚغاط املػًُني

 ُْٞبٌٝ عبس اجملٝس ايٓؿ 
ناتب ميين، ي٘ نتابات يف َٛاقع ٚف٬ت عطب١ٝ كتًف١ 
 

.  يكس اطًعت ع٢ً ايعسز ايجايح فٛدست فٝ٘ َٛنٛعات َتٓٛع١ َٚتعسز٠ سٍٛ ايكهاٜا املعاقط٠، ٖٚٞ تٓاغب اجمل١ً
ٚأثطٚا اجمل١ً مبعاضفِٗ ايك١ُٝ، نُا إٔ َٛنٛعاتٗا تًُؼ ساد١ طايب ايعًِ  ٚعٓٛاْٗا، ٚفٝٗا نٖتاب َٔ ناف١ ايتدككات،

ايصٟ ٜطغب يف تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚأٚز إٔ أنٝف يٛ ناْت ٖٓاى ظا١ٜٚ يف اجمل١ً يبٝإ ططم تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايعًّٛ 
ايؿطع١ٝ، ٚيٛ نإ شيو يف عسز ططٜك١ يتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚططٜك١ يتعًِٝ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ، يتعطٜف طايب ايعًِ بهٝف١ٝ 

تسضٜؼ ٖصٙ ايعًّٛ بٛطم سسٜج١، ٚتبني ي٘ َس٣ اؿاد١ إىل َعطف١ ايٛطٜك١ اييت تٓاغب املاز٠ ٖصٙ أٚ تًو، يهٞ ٜهٕٛ ع٢ً 
عًِ عٓسَا ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتسضٜؼ، ٚست٢ ٫ ٜكٛسّ َع اي٬ٛب يف بسا١ٜ ػطبت٘، فٗصٙ املع١ًَٛ دس نطٚض١ٜ ملعًُٞ ايعطب١ٝ 

  :ٚميهٓهِ إٔ تأخصٚا ٖصٙ َٔ قفشيت اإليهذل١ْٝٚ. ٚباهلل ايتٛفٝل. ٚايعًّٛ ايؿطع١ٝ
http://iu.academia.edu/JassemJassem 

  ِايسنتٛض داغِ عًٞ داغ 
َعٗس تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػرل ايٓاطكني بٗا 

  اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ايػعٛز١ٜ
 

. ِٝبػِ اهلل ايطمحٔ ايطس 
غ٬َٞ ٚايجكاف١ إلٚاييت تع٢ٓ بسعِ ايفهط ا (اؿطا٤  )خٛآْا يف اؾاَع١ ايطمحا١ْٝ يف بٓػ٬زف فًتِٗ ايػطا٤ إلْباضى 

غ٬ّ يف بٓػ٬زف ايبًس ايعطٜل يف إغ٬َ٘ ٚعكٝست٘، ٚمٔ ْؿس ع٢ً أٜسِٜٗ يف ٖصا ايعَٔ إلغ١َٝ٬ ٚيػ١ ايكطإٓ ٚاإلا
١َ اؾطو١ ، ْٚطدٛ إٔ ألعسا٤ َٔ نٌ سسب ٚقٛب ٜٓٗؿٕٛ ٖصٙ األايكعب ايصٟ اؾتست فٝ٘ امل٪اَطات ٚتهايب فٝ٘ ا

ْػإ ٚتهطمي٘ إلخرل٠ ٖٞ األٚىل ٚاألغ٬َٞ ايصٟ غاٜت٘ اإلتهٕٛ ٖصٙ اجمل١ً يب١ٓ َت١ٓٝ يف قطح ايعًِ ٚايجكاف١ ٚايفهط ا
 . خط٠آلٚغعازت٘ ٚلات٘ يف ايسْٝا ٚا

 أمحس إزضٜؼ ايٛعإ . ز 
داَع١ زَؿل -  ن١ًٝ ايؿطٜع١ 

http://iu.academia.edu/JassemJassem
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 إىل القراء الكرام

  iæZ¡v‡ivc Kij¸         ...ركش علٙ 

   KvR wbLyuZfv‡e Kijأتكً العنل     
  ,ZË¡veavb Kij          ...حافظ علٕ 

iÿv Kij, hZœ wbj, h‡Zœi mv‡_ Kij  

 cÖeYZv          ظاٍزٗ

 AvÂwjK fvlv               عامٔ٘

 بالقلم أيوا اإلخوان

        nxb I Aÿg n‡jv     اصتكاٌ

 Zvi AbyMZ n‡jv ...اصتكاٌ ل 
   kvšÍcÖK…wZ   الدع٘

 P¨v‡jÄحتدٓات   (ج)حتدٖ، حتدٍّ 

 Zv‡K civ¯Í Kij, Zv‡K Kvey Kij (بَزا، بَْرا)بَزِ 

أهمية اللغة العربية عن غريها 
  ,wbixÿY Kij              متعًَّ يف الطلب

ch©‡eÿY Kij, Mfxifv‡e AbymÜvb Kij 
 Zv‡K Zvi wbKUeZ©x كذا   إىل اصتدرجُ

Kij, GK ¯Í‡i †_‡K Ab¨ DbœxZ Kij, 

gvwU‡Z _vKj 

    ax‡i ax‡i Am¤¢e  n‡jv (تفعل)تدرج 

 jvKwUi m‡½ cÖwZ‡hvwMZv‡بارٖ الزجل   

Kij, cÖwZØwÜZv Kij 

 كيف تكتب فقرة جيدة؟

 DrK…ó, †kÖô  )أمثل (½Gi ¯¿x wjمثلٙ  

    cQ›` Kij, †e‡Q wbj (ىكْ)اىتكٙ 

  Kvh©cÖYvjx cÖ¯ÍyZKiY †cÖvMvwgsالربجم٘ 

 اليوم العاملي للغة العربية

  املتخدٗ لألمه العام٘ اجلنعٔ٘

RvwZms‡Ni mvaviY cwil`  

  املتخدٗ األمه مليظن٘ التيفٔذٖ اجمللط

RvwZms‡Ni wbe©vnx †evW©  

 للرتبٔ٘ املتخدٗ األمه مليظن٘ التيفٔذٖ اجمللط
 RvwZms‡Ni wkÿv         ّالثكاف٘ ّالعلْو

weÁvb I mvs¯‹…wZK wbev©nx †evW ©   
              BD‡b‡¯‹v       ْٓىضكْ

  العزبٔ٘ للغ٘ العاملٕ الْٔو
RvwZms‡Ni Aviwe fvlv w`em  

   miKvix fvlv, `vßwiK fvlv   رمسٔ٘ لغ٘

 m¨v‡UjvBU P¨v‡bj        الفضائٔ٘ الكياٗ

 

gvwmK Avj‡niv -Gi G‡R›U/ MÖvnK nIqvi wbqgvejx t 

* me©wb¤œ cvuP Kwci G‡RwÝ †`qv nq| * cÖwZ c‡bi Kwc‡Z GK Kwc wd« †`qv nq| 

* AW©vi †c‡j cwÎKv wfwc‡Z cvVv‡bv nq|  * `k Kwci wb‡¤œ WvK LiP G‡RwÝ enb Ki‡e|  

* AwewµZ Kwc †diZ †bqv nq bv|  * 33% Kwgkb †`qv nq|  
 

MÖvnK Pvu`v †iwRt Wv‡K t 

* GK eQ‡ii Rb¨ 220/=   * Qq gv‡mi Rb¨ 110/= 

MÖvnK Pvu`v cvVv‡bvi weKvk b¤î t 01681110454 

 

 

 *ت ايكعب١      ايهًُا   َعاْٞ *
 


