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لبسم اهلل الرمحن الرحيم 
 كلمة الّتحرير

 يًشؿٍٛ ّٚٚفكٓا، املطًُني َٔ دعًٓا قد أْ٘ تعاىل اهلل ْعِ َٔ  إٕ    
 املعاؾٞ يف ايج١ُٓٝ سٝاتِٗ ٜككٕٛ ايٓاع َٔ فهِ، ايّدٜٔ عًّٛ ع٢ً

 إىل ايٓاع ٚدع٠ٛ ايدٜين يًعًِ اْتدبٓا تعاىل اهلل  ٚيهٔ،ٚايًعب ٚايًٗٛ
ٌّ ٌّ عٔ  ٚايٓٗٞ،ٚخري َٚعسٚف َهس١َ ن ِِ ﴿ ٚغّس َٚٓهس زذ١ًٜ ن ُنُٓت

َُُٓهِس  ِٔ اِي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٚت َُِعُسِٚف  َٕ ِباِي َُُسٚ ١ٍََّ ُأِخِسَدِت ِيًَّٓاِع َتِأ َخَِٝس ُأ
ِ٘ َٕ ِبايًَّ َُِٛٓ  ﴾َُٚتِؤ

 فٝذب عًٝٓا إٔ ْػهس اهلل تعاىل غهسّا دصٜاّل،ألٕ ايٓعِ إذا ُغهسِت    

ِِ ﴿فّسِت ُٚضًبِت  قّسِت ٚنجسِت،ٚإذا ُنفسِت، ِِ أَلِشَٜدَُّْه َيِئٔ َغَهِسُت

َّ َعَراِبٞ َيَػِدٌٜد ِِ ِإ ْٚٗتبٌ ايفسف ايّرٖب١ّٝ ٚال ْكٝعٗا يف  ﴾ََٚيِئٔ َنَفِسُت
ْٚتفّهس دائُّا يف ت١ُٝٓ ايًّغ١ ايعسب١ّٝ ْٚػس ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ أَٛز التٓفع،

ّٟٕٚٚ ٚايتعايِٝ اإلضال١َٝ،  يف تإٌَٔٚ  يف تهٜٛٔ اجملتُع املجايٞ،تس
ٌّ ذيو حيتاز إىل َعسف١  اإلضالّ، إؾالح اجملتُع ٚتطٜٛسٙ؛  ٚن

ّٗس يف ايعًِ ايدٜين، ٚالميهٔ  ٚالمتهٔ َعسفت٘ مبع٢ٓ ايه١ًُ بدٕٚ ايتُ
احلؿٍٛ ع٢ً ايٓبٛغ يف ايعًِ بغري ايتكًّع َٔ ايًّغ١ ايعسب١ّٝ يغ١ ايكسإٓ 

ايهسِٜ ٚ يغ١ ايسضٍٛ األَني ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚيغ١ ايعًّٛ 
اإلضال١َٝ،فأْتِ أّٜٗا ايكّساء ايهساّ ٚايطًب١ األعّصاء اآلٕ يف بدا١ٜ ايط١ٓ 

فاضتعّدٚا َٔ ٖرٙ ايًُش١ يتهٌُٝ األٖداف ايٓب١ًٝ ٚاملكاؾد  ايدزاض١ٝ،
ٚال  احلط١ٓ ٚاألغساض ايسغٝد٠ املٓػٛد٠ بايتػُري عٔ ضام اجلّد،

 ألٕ ايتهاضٌ ٜؤّدٟ إىل اخلٝب١ ٚايفػٌ ٚاخلرالٕ ٚايٓدا١َ، تتهاضًٛا،
ٌّ عؿس ايبؿائُس َٔ األ١َّ . نُااّطًعت ع٢ً ذيو يف ن

غري خاٍف ع٢ً أسد إٔ أعداء اإلضالّ الٜصايٕٛ ٜبريٕٛ دٗٛدِٖ  
ايكد١ُ َٚطاعِٝٗ احلجٝج١ إلبعاد املطًُني عٔ ايًّغ١ ايعسب١ّٝ يغ١ 

ُِّبنٍي﴿ايكسإٓ ايهسِٜ   ٍّ ٍٕ َعَسِب  ٚيغ١ احلدٜح ايػسٜف،ألِْٗ ﴾ِبًَِطا
سُٝٓا ٜبتعدٕٚ عٔ يغتُٗا،فشٝٓئر الٜفُٕٗٛ نتاب اهلل ٚض١ٓ زضٍٛ 

ٚسُٝٓا الٜعسفٕٛ نتاب اهلل ٚايطري٠ - ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ- اهلل 
ٖٚرا ٖٛ اهلدف ايبػع ايرٟ أزاد ب٘  ايٓب١ٜٛ فشٝٓئر ٜعٝػٕٛ نايبٗائِ،

. املعاْدٕٚ يإلضالّ

احملسَٚني َٔ ايطٗس ٚاإلميإ ٚايعسب١ٝ ايفؿش٢ - إٕ بعض ايعكالء   
فًريو إِْٗ  الساد١ إىل تعًِّ ايًّغ١ ايعسب١ٝ،:ٜٗتفٕٛ قائًني- ٚايكسإٓ 

حنٔ ْعّدٍ : ٜٚؿٝشٕٛ ٜغّٝسٕٚ َٓاٖر ايتعًِٝ يف اجلاَعات ٚايهًّٝات،
ّٛز املٓاٖر ٚالْبّدٍ، ألِْٗ يف احلكٝك١  ٚيهٔ ايٛاقع الٜؿّدم ذيو، ْٚط

ٜبدّيٕٛ ٜٚغّٝسٕٚ املٓاٖر باضِ ايتشطني ٚايتعدٌٜ،َٚاٜسٜدٕٚ بريو إّيا 
اضتئؿاٍ اإلضالّ ٚقطع ؾ١ً املطًُني عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايطري٠ 

. ايٓب١ٜٛ
ٚاهلل إٕ ٖرا ايتبدٌٜ ٚايتدّخٌ يف املٓاٖر إمنا ٖٛ َؤاَس٠ غٓٝع١    

يًككاء ع٢ً ايدٜٔ ٚاخلًل ٚاملسٚء٠، ٚإٕ َجٌ ٖرا اهلتاف ذلاٚي١ عُٝك١ 
ٚإٕ ٖرا ايٓداء يرتى ايًّغ١  ٚخف١ٝ إلباد٠ ايعٓؿس اإلضالَٞ ٚقُع٘،

ايعسب١ّٝ الٜٓتر إّيا سسَإ األ١َّ اإلضال١َٝ ٚدًٗٗا بكساء٠ ايكسإٓ ايهسِٜ 
ُّٝت٘ ع٢ً ٚد٘ ؾشٝح، . ٚفكدإ ايرتاخ ايعًُٞ قُٝت٘ ٚأٖ

ٚايعسب  ؾ١ً املطًُني  (-المسح اهلل-يٛجنح )ٚتٓكطع بٗرا اهلتاف 
 ٚتؿبح ايًّغ١ ايعسب١ّٝ يغ١ غسٜب١، عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاألدب اإلضالَٞ،

 ٚحتسّ األ١َّ اإلضال١َٝ عٔ تساثِٗ ايدٜين ٚزٚس٘ ٚتفكد َهاْتٗا،
ٌّ ضٗٛي١ ،احلكٝكٞ . فٝكعٛا فسٜط١ اإلحلاد ٚايسّد٠ به

 يإلضالّ إٔ  فٝتشّتِ ع٢ً ايعًُاء ايهساّ ٚايدعا٠ ايعظاّ ٚاحملّبني 
ٚٚد١ٗ ْظس اإلضالّ  ٜكّدَٛا إىل ايعاَيِ املعًَٛات اإلضال١َٝ املؤّند٠،

ايؿشٝش١، ٜٚٓػسٚا ايًّغ١ ايعسب١ّٝ يغ١ ايكسإٓ ايهسِٜ نًغ١ٍ س١ّٝ ْا١َٝ 
باق١ٝ أبد١ّٜ ضسَد١ٜ تطاٜس سادات ايعؿس، ٚحيرتشٚا عٔ ايتصَّت 

 ايفهسٟ ٜٚتشاغٛا عٔ اجلُٛد ايعكًٞ ٜٚكًعٛا عٔ ايسنٛد ايرٖيّن،
ٜٚطاُٖٛا يف َعسن١ ايغصٚ  ٜٚكسبٛا عٔ اخلالف فُٝا بِٝٓٗ يٛد٘ اهلل،

ٌّ عتاد، ّٖٕٛٛ  ايفهسٟ ٚايجكايف به ٜٚكاَٚٛا املطتػسقني ايرٜٔ ٜػ
َِٗ ايهاذب١ باملطًُني  ًٜٚؿكٕٛ ؾٛز٠ اإلضالّ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ،  ايُت

ٌّ َا يف ٚضعِٗ َٔ ايٛضائٌ اإليهرت١ْٝٚ احلدٜج١ املتاس١  ايطاذدني به
. ٚغريٖا،ٜٚػاٚزٚا ٜٚطاعدٚا فُٝا بِٝٓٗ ملسقا٠ اهلل ٚايؿشاف١ٝ 

ٜٓؿسنِ  إٕ تٓؿسٚا يغ١ ايكسإٓ ايهسِٜ،! فٝا أٜٗا املطًُٕٛ ايهساّ
ٚبفكٌ ٖرٙ ايًغ١ ايعسب١ٝ ٜعّصنِ اهلل  اهلل تعاىل بٗا،ٜٚجّبت أقداَهِ،

. َٚا ذيو ع٢ً اهلل بعصٜص تعاىل ٜٚػّسفهِ،
ّٞ غّّٝا ٚازشقٓا ادتٓاب٘ أزْا احلّل سّكّا ٚازشقٓا اّتباع٘،! ايًِّٗ     .ٚأزْا ايغ
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ن١ًُ احلساء 
 مرحبا بكم أيها القراء يف العام الدراسي اجلديد

 

ايعسز ايجاْٞ ! إيٝهِ أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ ٚاملٛيعٕٛ بايًػ١ ايعطب١ٝ 
، ؾٓؿهط اهلل ع٢ً َا ٚؾكٓا ع٢ً "اؿطا٤"َٔ فًتهِ احملبٛب١ 

إقساض ٖصٙ اجمل١ً يف بسا١ٜ عاّ زضاغٞ دسٜس يف املساضؽ 
مبٓاغب١ ! اٱغ١َٝ٬ ايعا١َ، ؾُطسبا بهِ أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ 

 املػتكبٌ ّعاَاڄ دسٜساڄ وٌُ يوايعاّ اؾسٜس، ْٚت٢ُٓ يهِ 
  .غعٝساٍ

َٓكطَا أٜاّ تٛزٿعٕٛ عاَاڄ بعس  إْهِ ! ايكطا٤ ايهطاّ أٜٗا 
ؾٓطدٛ َٓهِ يف ٖصٙ َانٝاڄ ٚتػتكبًٕٛ عاَاڄ َكب٬ڄ دسٜساڄ 

ايًشع١ إٔ تػًكٛا أعٝٓهِ ٚإٔ تتؿهطٚا نٝـ قهٝتِ أٜاَهِ 
يف ايعاّ املانٞ ؟ ٌٖ قطؾتِ أٚقاتهِ ايج١ُٓٝ يف عٌُ ْاؾع َٔ 

 ؟ غؿ١ًاٍٚايسضاغ١ ٚايعباز٠ أّ يف عٌُ غري ْاؾع َٔ ايًٗٛ 
تػتكبًٕٛ تؿهډطٚا َاشا قسَتِ ؿٝاتهِ يف ايعاّ املانٞ ؟ ٚمباشا 

 نٓتِ ؾإٕ نِ، يف أَطاْعطٚا ٚنِ،ْؿؼأ ٚاساغب ؟ ايعاّ اؾسٜس
 ؾطط يف ؾ٤ٞ َٔ ٚ بؿعٌ املعاقٞ ٚاحملطَات نِ ٭ْؿؼظاملني

 نٓتِ ٚإٕ ت َٓهِ َا ؾاتٚااهلل ٚتساضىإىل  ٚابٚايٛادبات ؾت
ٔٻ اهلل عًٝ٘  اهلل ع٢ً شيو ٚامحسا فق٬ح ٚايجبات باٍّممٔ َ

 هب عًٝهِ إٔ تتؿهطٚا .ٙ ايجبات عًٝٗا إىل املُاتٚغأٍاٚ
نًُح ايبكط ؾإشا ٖٛ يف آخط ايعاّ  املانٞ ايعاّنٝـ اْكطّ 

غٝٓكطّ ايعاّ اؾسٜس ايصٟ قس زخًتِ ؾٝ٘ أٚ ٖٚهصا 
  املٛتْاٖذِ عًٞغتسخًٕٛ بعس أٜاّ يف غطع١ ؾا٥ك١ ست٢ ٟ

٘ٴ : "َٜٛا  َٹٓٵ َٳا نڂٓٵتٳ  ٛٵتٹ بٹايڃشٳلٿ شٳيٹوځ  ُٳ ٚٳدٳا٤ٳتٵ غٳهڃطٳ٠ڂ ايڃ
ؾعًٝهِ إٔ ترتنٛا ايهػٌ ٚاٱُٖاٍ ٚإٔ تهبٛا ع٢ً " تٳشٹٝسٴ

ا٭عُاٍ، عًٝهِ إٔ تهؿؿٛا املٛاٖب ايها١َٓ يف أْؿػهِ، 
ُٶا إٔ نٌ إْػإ ميتًو يف زاخً٘ قسض٠ نا١َٓ ع٢ً ايٓبٛؽ  ٚعً
ٚاٱبساع؛ ٚيهٓ٘ غايبا َا ًُٜٗٗا نٌ اٱُٖاٍ، ٜٚٗسض عُطٙ 

زٕٚ إٔ ٜهتؿؿٗا، أٚ ٜهتؿؿٗا ؾع٬؛ ٚيهٓ٘ ٫ وػٔ 
اغتدساَٗا بايؿهٌ املڀًٛب، ٚأسٝاْا ٜػ٤ٞ اغتػ٬هلا بؿهٌ 

يٝػٛا َٔ ٖصا ايكٓـ  (اؿطا٤)إدطاَٞ، ٚمٔ ْعتكس إٔ قطا٤ 
ايبا٥ؼ ايتعٝؼ َٔ املًُٗني ٚاملٗسضٜٔ عُطِٖ ٚاملػتدسَني 

 .َٛاٖبِٗ بؿهٌ إدطاَٞ
َٚٔ بٛاعح  ايؿطح ٚايػطٚض إٔ فًتهِ ! إخٛتٓا ا٭ععا٤ 

قس استًت َها١ْ ١َُٗ َٚطَٛق١ بني ايكطا٤، " اؿطا٤"اؿبٝب١ 
مٔ ماض ٚواض نٌ َٔ َٓػٛبٞ اجمل١ً نٝـ انتػبت اجمل١ً 

ؾكس أعطب نجري ! ٖصٙ ايطغب١ يًكطا٤ ايهطاّ يف عسزٖا ا٭ٍٚ
َٔ ايكطا٤ عرب ايتًؿٕٛ ٚايطغا٥ٌ ٚايربٜس ا٫يهرتْٚٞ عٔ سبِٗ 

ايكايف اـايل املتٓاٖٞ ٚضا٤ ٖصٙ اجمل١ً ؟ ؾاؿُس نً٘ هلل 
ععٚدٌ، ْٚطدٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛؾكٓا ـس١َ ايًػ١ 

 ابتػا٤ٳ ٚدٗ٘، ايعطب١ٝ يػ١ ايكطإٓ ٚاؿسٜح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اجمل١ً
 ٚإٔ ْكسضٖا يف ٚاؿؿاظځ ع٢ً زٜٓ٘، ٚاٱبكا٤ٳ ع٢ً ضغايت٘،

َٛعسٙ، ؾإٕ إخطادٗا يف َٛعسٙ َٔ أعع أَٓٝاتٓا َٓص قسِٜ، 
ْٚطدٛ إٔ ٜهٕٛ يكا٩ْا َعهِ يف بسا١ٜ نٌ ؾٗط بإشٕ اهلل 

أْٓا ْعٌُ يف ظطٚف ! تعاىل؛ َٚع ٖصا ٫ نؿٝهِ أٜٗا ايكطا٤ 
قعب١، ٚاؿُس هلل تعاىل ع٢ً نٌ ساٍ، ؾإٕ قكطت بٓا اؿاٍ 

عٔ إقساض عسز يف َٛعسٙ، ؾإٕ َٛعسٙ يف ايؿٗط ايتايٞ إٕ 
 .ؾا٤ اهلل تعاىل

ٚإْٓا ْطدٛ َٓهِ إٔ تػاُٖٛا يف فًتهِ بهٌ أؾهاٍ 
- .... ٚيٛ به١ًُ أٚ سطف - بأق٬َهِ .... املػا١ُٖ

ؾُا ٖٞ إ٫ َٓهِ .... بٓؿطنِ هلصٙ اجمل١ً.... بٓكا٥شهِ
غٛف تعزاز قؿشاتٗا ٚإيٝهِ، ٚبهِ تػتُط ٚمبػاعستهِ 

ٚيهٞ تهٕٛ فًتهِ ع٢ً .  بإشٕ اهلل ٚعْٛ٘ٚاملٛاز اييت ؼٜٛٗا
قٝس اؿٝا٠ سطٿنٛا إخٛاْهِ املٛيځعني بايًڊػ١ ايعطب١ٝ َٔ ظ٥٬َهِ 

ٚأقطبا٥هِ ٚدرياْهِ، ع٢ً إٔ ٜكط٩ٖٚا ٜٚػتؿٝسٚا َٓٗا، 
. ٖٚصٙ زع٠ٛ غعٝس٠، َٚٔ خسَات اٱغ٬ّ أٜها

َٚػاعستهِ ٚإٕ نإ ق٬ًٝ ؾٗٛ عٓسْا ععِٝ، إش ٖٛ يب١ٓ َٔ 
 أخريا ْأٌَ إٔ تهٕٛ فًتهِ عْٛا َٚطؾسا يهِ .بٓا٤ ؾاَذ

 .ٚملٔ أٚيع بايًػ١ ايعطب١ٝ يف ايهتاب١ ٚاٱْؿا٤ ايعطبٞ
 قُس ؾعٝب/  بكًِ 
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 ايدٜين ٚٚادبِٗ املطًُني َػانٌ
 ايٓسٟٚ اؿػين ضؾٝس ٚانح قُس ايؿٝذ ؾه١ًٝ / بكًِ

 يهٓا٩ اهلٓس، ايعًُا٤ يٓس٠ٚ ايعًّٛ بساض ايتع١ًُٝٝ ايؿ٪ٕٚ  ٚض٥ٝؼ،"ايطٸا٥س " ايتشطٜطيكشٝؿ١   ٚض٥ٝؼ،ايعامل١ٝ اٱغ٬َٞ ا٭زب ضابڀ١ أَٓا٤ جملًؼ املػاعس ايعاّ ا٭َني

 يٲغ٬ّ املعاز١ٜ ٚاملٓعُات ٚايتبؿري ا٫غتعُاض إٔ ٫ؾوچ  
 تؿٜٛ٘ يف ضا٥ساڄ زٚضاڄ  قسيعبت، ٚايكًٝب١ٝ،ٚاملاغ١ْٝٛ نايك١ْٝٛٝٗ

  ٚغطغت،اجملٝس ٚتاضىِٗ املػًُني  ٚمسع١،ايٓكٞ اٱغ٬ّ ٚد٘
 دباض٠ قا٫ٚت ٚبصيت،ايكاؿ١ ايرتب١ٝ يف ٚايؿػاز ايؿط بصٚض

 قًتِٗ  ٚقڀع،ؾِٝٗ ٚايٓؿام ايؿكام ٚبحٸ املػًُني ن١ًُ يتؿطٜل
 ،املػتعُطٕٚ اقڀٓعٗا ْٚععات قطاعات يف ٚإٜكاعِٗ فسِٖ مبٓابع

 ٚسس٠ زٕٚ  ٚؼٍٛ،ْڀاقٗا ٚتٛغع، تُٓٝٗا ا٭ٚضب١ٝ ايسٍٚ ٫ٚتعاٍ
 ايتاضٜذ زضؽ أسس ٜؿوچ  ٫ٚ،دازتِٗ إىل  ٚ ضدٛعِٗ،املػًُني
 ٚ َٓاٖر،  ٚايتبؿري،ايتػطٜب  ٚمح٬ت،ا٫غتعُاض  ٚتاضٜذ،املعاقط
. ؾٝ٘ املعاقط٠ ٚايرتب١ٝ  ٚاٱع٬ّ،ايتعًِٝ
 ،اٱغ٬ّ نطا١ٖٝ ع٢ً ٜتؿكٕٛ املانٞ ايعٗس يف املػتؿطقٕٛ نإ      

 ،ا٭خري٠ ايعكٛض يف  ٚيهٔ،اٱغ٬ّ عكس مجٝعاڄ نتاباتِٗ ٚاتػُت
  ٚأتٝشت،اٱغ١َٝ٬ اجملتُعات يف بعهِٗ  ٚعاف،ا٫خت٬ط بسأ عٓسَا

 َٔ ايؿهط أقشاب َع ايٓعط ٚدٗات  ٚتبازٍ،اؿٛاض ؾطم هلِ
 نتب  ٚ قسضت،ايػطبٝني ايهتاب َٔ نجري تؿهري  تػٝٸط،املػًُني

. املػًُني غري َٔ ايهتاب بأق٬ّ  ٚاملػًُني،يٲغ٬ّ بايٓػب١ قاٜس٠
 قاز٠ بعض اعرتف  سٝح،أٜهاڄ اهلٓس يف ا٫ػاٙ ٖصا  ٚيٛسغ    

  ٚإٔ،َعٚضاڄ تاضىاڄ نإ ايػطب عًُا٤ عطن٘ ايصٟ ايتاضٜذ إٔ ايؿهط
  ٚ ايتؿاِٖ،َعِٗ ايتعاٌَ ميهٔ ا٭خط٣ ا٭َِ َجٌ ِٖ املػًُني

. ايعكط قهاٜا َٛاد١ٗ يف ٚاملؿاضن١
 ايعامل يف َؿانٌ أسسخ ايڀٌٜٛ عٗسٙ يف ا٫غتعُاض إٔ   ٫ؾوچ
 عٔ خايٝا قًب٘  نإ اؿط١ٜ عٗس يف املػًِ ايعكٌ  ٚيهٔ،اٱغ٬َٞ

ٟٸ ٜبصٍ مل  ٚ بايعهؼ،عه١ُ املؿانٌ ٖصٙ َعاؾ١  قاٚي١ أ
 يف يًتكسّ ٚاغع١ َػاع تبصٍ مل،ٚايؿكط اؾٗاي١ َٓٗا نإ،ملعاؾتٗا
 بصيت بُٝٓا ٚايؿكط اؾٌٗ َٚهاؾش١ ا٫قتكاز َػت٣ٛ  ٚضؾع،ايتعًِٝ

 اؾٗٛز ٖصٙ ؾأمثطت ايؿرت٠ ٖصٙ يف ا٭خط٣ ايسٍٚ يف اؾٗٛز ٖصٙ
   .ايطاق١ٝ ايسٍٚ َكاف يف ٚزخًت

  ٫ٚتعاٍ،اٱغ١َٝ٬ ايسٍٚ بعض بني ْععات خًـ ا٫غتعُاض إٕ      
 بني اؾتبانات ؾتشسخ، سطٸ٠ سهَٛات ضغِ قا١ُ٥ ايٓععات ٖصٙ

 ،أخط٣ إغ١َٝ٬ زٚي١ ؾ٪ٕٚ يف إغ١َٝ٬ زٚي١  ٚتتسخٌ،اجملاٚض٠ ايسٍٚ
.  ايٓععات ٖصٙ قٛاٖا تػتٓعف ٚاملؿٝدات اٱَاضات ست٢
 ؽطٜب١ٝ ٚسطنات ٚؾًػؿات ؾهط١ٜ َصاٖب أٚضبا أضض أْبتت      

 ايعامل يف ْؿڀ١  ٖٚٞ،اٱغ٬ّ  ٚتعاز٣،اٱغ١َٝ٬ ايرتب١ٝ َع تتعاضض
 سهَٛات َٔ َهؿٛي١ عط١ٜ َٚٓاٖذٗا أؾهاضٖا  ٚتٓؿط،اٱغ٬َٞ

  ق١ً،اٱغ٬ّ بأعسا٤  ٚقًتٗا،َؿب١ٖٛ سطن١ ٖٚٞ ايسٍٚ ٖصٙ
. املػ١ًُ  ٫ٚايعكٍٛ،ايب٬ز يف ايكا٥ِ ايٓعاّ هلا ٫ٜٚتكس٣،َعطٚؾ١

 َٚٓعُات إغ١َٝ٬ ٚزعٛات سطنات اٱغ٬َٞ ايعامل يف تعٌُ 
 ٖصٙ  ٚبعض،َتعاضن١ بٌ َؿطق١  ٖٚٞ،ٚادتُاع١ٝ اقتكاز١ٜ
 ٚبني بٝٓٗا قطاع  ؾٝشسخ،ٚاسس فاٍ يف تعٌُ،َهطض٠ اؿطنات

 اٯخطٜٔ دٗٛز إسباط إىل ايعا١ًَ ايڀاقات ٖصٙ  ؾتٛد٘،قازتٗا
 ،اؾٗٛز ٖصٙ  ٚتهٝع،ايعإًَٛ ؾٝتكاضع اجملاٍ ْؿؼ يف ايعاًَني
 ا٭َِ يف ْط٣ بُٝٓا،ٚاسس ٚقت يف اهلسّ ٚعٌُ ايبٓا٤ عٌُ ؾٝذطٟ
 هلا اييت ٚاملٓعُات امل٪غػات يف ٚايتعانس ايتؿاٚض ضٚح ا٭خط٣

 ،املػًُني مس١ ٚايتعانس ايتؿاٚض ٚايتعإٚ ضٚح ٚنإ،ٚاسس ٖسف

ِٵ﴿ اٱغ٬ّ ٚتعًِٝ ٗٴ ِٵ ؾٴٛضٳ٣ بٳٝٵٓٳ ٖٴ َٵطٴ ٛٳ٣ ٓٚٳأځ ٚٳايتٻكڃ ٚٳْٴٛاڃ عٳًځ٢ ايڃربٿ  ٚٳتٳعٳا  

ٕڇ ٚٳا ٚٳايڃعٴسٵ ِڇ  ٚٳْٴٛاڃ عٳًځ٢ اٱڇثٵ ﴾  ٚٳ٫ځ تٳعٳا
 ؾه٬ڄ ٚايتع١ًُٝٝ ا٫قتكاز١ٜ امل٪غػات إىل ايكطاع ٖصا تعس٣ ٚقس    

 ايعكابٝات ؾإٕ،ايس١ٜٝٓ املساضؽ َٓٗا  ٫ٚتػتج٢ٓ،ايػٝاغ١ٝ امل٪غػات عٔ
 ٜٛاد٘  ٚيصيو،ْٚؿاطاتِٗ املػًُني َ٪غػات مجٝع غازت ٚا٭ْاْٝات

 .اـاضدٞ اـڀط ٜٛادٕٗٛ مما أنجط بِٝٓٗ ؾُٝا ٚايتشاضب ايتٓاسط املػًُٕٛ
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ٌّ ايٛسٝد يطائس املػانٌ  ٚ يًتدًّـ َٔ مجٝع ايعساقٌٝ اإلضالّ ٖٛ احل
 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 ، 

 (بك١ٝ ايعسز ايػابل) 
 نإ- ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً - ايٓيب بعج١ قبٌ ايعامل       ٚإٕ

 ب٦ط يف ايػكٛط َٔ زاْٝاڄ ٚ،اؾشِٝ سؿط٠ يف ايٛقٛع َٔ قطٜباڄ
ٗٳا  ﴿ اؿُِٝ َٹٓٵ ِٵ  ٔٳ ايٓٻاضڇ ؾځأځْٵكځصٳنڂ َٹ ِٵ عٳًځ٢ ؾٳؿځا سٴؿڃطٳ٠ٺ  ٚٳنڂٓٵتٴ

ٕٳ ٗٵتٳسٴٚ ِٵ تٳ ٘ٹ يځعٳًډهڂ ِٵ آٜٳاتٹ ٘ٴ يځهڂ ٔٴ ايًډ  (١٠٣: آٍ عُطإ) ﴾نځصٳيٹوځ ٜٴبٳٝٿ
 ايٓاؽ َٓػُػني يف ايؿػل ٚايؿاسؿ١،ٚيهٔ ٚنإ

- سُٝٓا اعتٓكٛا اٱغ٬ّ ٚاتبعٛا ايطغاي١ اـايس٠ ٚأغ٠ٛ ايٓيبٸ 
ٛٸيت ايسْٝا ٚاظزٖطت - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  اؿػ١ٓ،ؾتش

ٛٸضت  ٛٸضت املعُٛض٠ ٚتڀ . ٚتٓ
ٌٸ  ٌٸ َهط١َ ٚؾه١ًٝ،ٚسصٸض َٔ ن إٕ اٱغ٬ّ ٜسعٛ إىل ن

ٌٸ   ٌٸ َعطٚف ٚخري ٢ْٗٚ عٔ ن زعاض٠ ٚضش١ًٜ،ٚسحٸ ع٢ً ن
َٓهط ٚؾطٸ، ؾًصيو اعترب ايهؿچاض ٚقاز٠ ايػطب ٚاملٓا٩ٕٚ يٲغ٬ّ 
إٔ ا٫غتعُاض ٚايتشهچِ ٚايػٝڀط٠ ع٢ً ايعامل ٫ميهٔ بسٕٚ إبعاز 

. املػًُني عٔ اٱغ٬ّ َٚٓعِٗ َٔ تعايِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ
٭ٕ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٜعتربٕٚ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ  غسٸا         
ٚدساضاڄ سكٝٓاڄ ٚبٓا٤اڄ َطقٛقاڄ َٚعك٬ڄ َتٝٓاڄ يف غبٌٝ  َٓٝعاڄ،

:  ؼكٝل أٖساؾِٗ ايؿٓٝع١،نُا قاٍ بعض املػتؿطقني
إٕ اٱغ٬ّ ٖٛ اؾساض ايٛسٝس يف ٚد٘ :"ٜكٍٛ يٛضْؼ بطإٚ
إٕ ايك٠ٛ اييت :ٜٚكٍٛ املػتؿطم غاضزْط .ا٫غتعُاض ا٭ٚضب٢

ٜٚكٍٛ أسس املػ٪ٚيني  .تهُٔ يف اٱغ٬ّ ٖٞ اييت ؽٝـ أٚضب١
إٕ اـڀط اؿكٝكٞ :١٩٥٢ّيف ٚظاض٠ اـاضد١ٝ ايؿطْػ١ٝ عاّ 

ٜٚكٍٛ . ايصٟ ٜٗسزْا تٗسٜساڄ َباؾطاڄ عٓٝؿاڄ ٖٛ اـڀط اٱغ٬َٞ
 إٕ اـٛف َٔ ":ايعامل ايعطبٞ املعاقط"َٛضٚ بريدط يف نتاب٘ 

 

ايعطب، ٚاٖتُآَا با٭١َ ايعطب١ٝ، يٝؼ ْاػاڄ عٔ ٚدٛز ايبرتٍٚ 
 .بػعاض٠ عٓس ايعطب، بٌ بػبب اٱغ٬ّ

ؾًصيو ٫ٜعايٕٛ ىڀچڀٕٛ  ايسغا٥ؼ ٚاملٓاٚضات نسٸٙ يف     
ٌٸ ظَإ، . ٚبسأٚا ٜٛاَطٕٚ  ٫غت٦كاٍ اٱغ٬ّ ٚ أًٖ٘ ن

إْٗا  إٕ اؿطٚب ايكًٝب١ٝ مل تهٔ ٱْكاش ايكسؽ، :ٜكٍٛ غاضزْط
. ناْت يتسَري اٱغ٬ّ

إٕ أعسا٤ اٱغ٬ّ طؿكٛا ىڀڀٕٛ  ايسغا٥ؼ  :قكاض٣ ايكٍٛ
ٚاملٓاٚضات يًكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚتسَريٙ سُٝٓا ضدعٛا غؿچٞ 

اؿٓني  ٚبا٤ٚا بؿؿٌ شضٜع ٚخػطإ ععِٝ َٔ اؿطٚب 
ايكًٝب١ٝ ا٭ٚىل اييت اغتُطٸت قطْني ناًَني يف ايكها٤ ع٢ً 
اٱغ٬ّ ،ؾكاَٛا بسضاغ١ ٚاع١ٝ يهٝؿ١ٝ ايكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ 

ٛٸ٠ يًكها٤ ع٢ً  ٌٸ ق َٸت٘، ٚبس٩ٚا َٓص قطْني ٜػعٕٛ به ٚأ
. ؾأشنط بعض اـڀٛات ع٢ً غبٌٝ ا٫ختكاض. اٱغ٬ّ

: ناْت خڀٛاتِٗ نُا تًٞ 
: خططِٗ يتدَري اإلضالّ

 .اٱغ١َٝ٬ ايكها٤ ع٢ً اؿهِ اٱغ٬َٞ بإْٗا٤ اـ٬ؾات:أٚاّل
  : ايكها٤ ع٢ً ايكطإٓ ٚقٛٙ:ثاّْٝا

٭ٕ قاز٠ ايػطب ٜعتربٕٚ ايكطإٓ ايهطِٜ املكسض ا٭غاغٞ يك٠ٛ 
املػًُني، ٚبكا٩ٙ بني أٜسِٜٗ سٝاڄ ٜ٪زٟ إىل عٛزتِٗ إىل قٛتِٗ 

أسساملػتؿطقني اؿاقسٜٔ -ٜٚكٍٛ غ٬زغتٕٛ .ٚسهاضتِٗ
َا زاّ ٖصا ايكطإٓ : ض٥ٝؼ ٚظضا٤ بطٜڀاْٝا غابكاڄ- يٲغ٬ّ 

َٛدٛزاڄ، ؾًٔ تػتڀٝع أٚضب١ ايػٝڀط٠ ع٢ً ايؿطم، ٫ٚ إٔ 
. تهٕٛ ٖٞ ْؿػٗا يف أَإ
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 ايكطإٓ تٛاض٣ َت٢:بايهطاف دٝؿٛضز ٚيِٝ املبؿط ٜٚكٍٛ
 ايعطبٞ ْط٣ إٔ س٦ٓٝص ميهٓٓا، ايعطب ب٬ز عٔ َه١ َٚس١ٜٓ
 .ٚنتاب٘ قُس عٔ بعٝساڄ ايػطب١ٝ اؿهاض٠ ططٜل يف ٜتسضز
 أَه٢ ٖٚٛ،ايكطإٓ ْػتدسّ إٔ هب: تانًٞ املبؿط ٜٚكٍٛ
 عًٝ٘ ْكه٢ ست٢، ْؿػ٘ اٱغ٬ّ نسٸ، اٱغ٬ّ يف غ٬ح

 عاّ َا١٥ َطٚض مبٓاغب١ اؾعا٥ط يف ايؿطْػٞ اؿانِ  ٜٚكٍٛ.متاَاڄ
 ٚدٛزاملػًُني َٔ ايعطبٞ ايكطإٓ ْعٌٜ إٔ هب:است٬هلا ع٢ً

. عًِٝٗ ْٓتكط ست٢،أيػٓتِٗ َٔ ايعطبٞ ايًػإ ْٚكتًع،
  :ؾٗٛاتِٗ  ٚإط٬م،باهلل ٚقًتِٗ،ٚعكٛهلِ،املػًُني أخ٬م تسَري :ثايجّا

ٌٸ اـڀچ١ ٙ يتٓؿٝصٖص ٚاتٸدصٚا  إىل ايتشبٝب َٔ ؾ٤ٞ ن
ٌٳ ايطاس١ځ املػًُني  يف ٚايرتغٝب ،املساضؽ ٚتأغٝؼ،ٚايهػ
 ايؿٸٗٛات إىل يًٛقٍٛ ايتػ٬ٝٗت ٚتٛؾري،ا٭دٓب١ٝ ايًچػات
ٟٸ ٚغريٖا  إٕ:بانتٍٛ َطَازٜٛى  ٜكٍٛ.نإ أغًٛب بأ

 بٓؿؼ اٯٕ ايعامل يف سهاضتِٗ ٜٓؿطٚا إٔ ميهِٓٗ املػًُني
 ا٭خ٬م إىل ٜطدعٛا إٔ بؿطط.غابكاڄ بٗا ْؿطٖٚا اييت ايػطع١

 ايعامل ٖصا ٭ٕ، ا٭ٍٚ بسٚضِٖ قاَٛا سني عًٝٗا ناْٛا اييت
  ٜٚكٍٛ.سهاضتِٗ ضٚح أَاّ ايكُٛز ٜػتڀٝع ٫ اـاٟٚ

 ايكسؽ َ٪متط يف ايتبؿري مجعٝات ض٥ٝؼ ظٚميط ق٥ٌُٛٝ
: 1935ّ عاّ املٓعكس يًُبؿطٜٔ

 ايب٬ز يف بٗا يًكٝاّ املػٝش١ٝ زٍٚ ْسبتهِ اييت ايتبؿري ١َُٗ إٕ
 ٖصا يف  ؾإٕ،املػٝش١ٝ يف املػًُني إزخاٍ يف يٝػت احملُس١ٜ

 اٱغ٬ّ َٔ املػًِ ؽطدٛا إٔ َُٗتهِ إٕ،ٚتهطمياڄ هلِ ٖسا١ٜ
 با٭خ٬م تطبڀ٘ ق١ً ٫ ٚبايتايٞ،باهلل ي٘ ق١ً ٫ كًٛقاڄ يٝكبح

. سٝات٘ يف ا٭َِ عًٝٗا تعتُس اييت
 املػًِ أخ٬م تسَري إىل يًٛقٍٛ ا٭غايٝب أِٖ إٕ ٜٚكٛيٕٛ

. ايعًُاْٞ ايتعًِٝ بٓؿط ٜتِ إٔ ميهٔ ٚؾدكٝت٘

 ع٢ً املساضؽ إْؿا٤ ع٢ً ْؿذع إٔ  هب:ته٢ً املبؿط ٜكٍٛ  
 ظععع قس املػًُني َٔ نجرياڄ ٭ٕ،ايعًُاْٞ ايػطبٞ ايُٓط

 املسضغ١ٝ ايهتب زضغٛا سُٝٓا ٚايكطإٓ باٱغ٬ّ اعتكازِٖ
 املػًُٕٛ َازاّ: ظٚميط  ٜٚكٍٛ.ا٭دٓب١ٝ ايًػات ٚتعًُٛا ايػطب١ٝ
 املساضؽ هلِ ْٓؿ٤ٞ إٔ بس ؾ٬ املػٝش١ٝ املساضؽ َٔ ٜٓؿطٕٚ

 تػاعسْا اييت املساضؽ ٖصٙ،بٗا ايتشاقِٗ ْٚػٌٗ، ايعًُا١ْٝ
.  ايڀ٬ب عٓس اٱغ١َٝ٬ ايطٚح ع٢ً ايكها٤ ع٢ً
: املػًُني ٚسس٠ ع٢ً ايكها٤ :زابعّا
 ايؿعٛب آَاٍ ػُع اٱغ١َٝ٬ ايٛسس٠ إٕ:غُٕٝٛ ايكؼ ٜكٍٛ

 ٚايتبؿري،ا٭ٚضب١ٝ ايػٝڀط٠ َٔ ايتًُلٸ ٚتػاعسع٢ً،اٱغ١َٝ٬
 هب شيو أدٌ َٔ،اؿطن١ ٖصٙ ؾٛن١ نػط يف َِٗ عاٌَ

ٛٸٍ إٔ . اٱغ١َٝ٬ ايٛسس٠ عٔ املػًُني اػاٙ بايتبؿري م
 إَرباطٛض١ٜ يف املػًُٕٛ اؼس إشا: بطإٚ يٛضْؼ املبؿط ٜٚكٍٛ
 إٔ أَهٔ أٚ،ٚخڀطاڄ ايعامل ع٢ً يع١ٓڄ ٜكبشٛا إٔ أَهٔ،عطب١ٝ

 ٜعًٕٛ ؾإِْٗ، َتؿطقني بكٛا إشا أَا،ي٘ ْع١ُ أٜهاڄ ٜكبشٛا
.  تأثري ٫ٚ ٚظٕ ب٬ س٦ٓٝص

 ٚاملػًُٕٛ ايعطب ٜبك٢ إٔ هب:سسٜج٘ ٜٚهٌُ
 يف تٜٛٓب٢ أضْٛيس  ٜٚكٍٛ.تأثري ٫ٚ ق٠ٛ ب٬ يٝبكٛا،َتؿطقني

 اٱغ١َٝ٬ ايٛسس٠  إٕ:ٚاملػتكبٌ ٚايػطب اٱغ٬ّ نتاب٘
 .ٜػتٝكغ قس ايٓا٥ِ إٔ سػابٓا يف ْهع إٔ هب يهٔ،ْا١ُ٥

 إٕ":املعاقط ايعطبٞ ايعامل "نتاب٘ يف بريدط َٛضٚ ٜٚكٍٛ
 عٔ ْاػاڄ يٝؼ، ايعطب١ٝ با٭١َ ٚاٖتُآَا، ايعطب َٔ اـٛف
 . اٱغ٬ّ بػبب بٌ،ايعطب عٓس بػعاض٠ ايبرتٍٚ ٚدٛز

 اييت، ايعطب ٚسس٠ زٕٚ يًشًٝٛي١، اٱغ٬ّ قاضب١       هب
 ق٠ٛ َع زا٥ُاڄ تتكاسب ايعطب ق٠ٛ ٭ٕ، ايعطب ق٠ٛ إىل ت٪زٟ

 (ٜتبع)                             .ٚاْتؿاضٙ ٚععت٘ اٱغ٬ّ
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 طسم تسمج١ ايٓؿٛف ايؿشف١ٝ
 ؾه١ًٝ ايؿٝذ ؾٗٝس اهلل ؾهٌ ايباضٟ/ بكًِ 

 ، زنا، بٓػ٬زٜـ(يٮعُاٍ اـري١ٜ)ض٥ٝؼ قػِ ايتسضٜب ع٢ً ايًػات ايتابع يًُطنع اٱغ٬َٞ 
 هلا –خاق١ ايتكاضٜط اٱخباض١ٜ - إٕ ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ  

َعاٜا ٚخكا٥ل ٫تٛدس يف ايٓكٛم ا٭زب١ٝ ٚايع١ًُٝ ا٭خط٣، 
ؾٝٓبػٞ يًُرتدِ إٔ ٜتعطف ع٢ً تًو املعاٜا ٚاـكا٥ل قبٌ 

ٚؾُٝا ًٜٞ ْصنط بعض . اٱقساّ ع٢ً تطمج١ ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ
أِٖ اـكا٥ل ٚاملعاٜا اييت تتػِ بٗا ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ ، نُا 

ؾأ٫ٚڄ . ْصنط بعض ايڀطم ايع١ًُٝ يرتمج١ ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ
 :ْصنط خكا٥ل ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ َٚعاٜاٖا ٖٚٞ نايتايٞ

ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً نجط٠ ا٭ع٬ّ ٚأمسا٤ . 1
 .ا٭َانٔ ٚاهل٦ٝات ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ

ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً نجط٠ ايهًُات احملسث١ . 2
 .ٚاملعطب١ ٚا٭دٓب١ٝ املػتعاض٠

ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً نجط٠ مجٌ َؿطز٠ ط١ًٜٛ أٚ . 3
 .َطنب١ ط١ًٜٛ

ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً نجط٠ ايعباضات . 4
 .ا٫قڀ٬س١ٝ ٚايتعابري ا٭دٓب١ٝ املرتمج١

ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ تكسّ َعًَٛات عٔ اؿٛازخ بعباضات . 5
ٚانش١ خاي١ٝ َٔ ايعخاضف ايًؿع١ٝ ٚاحملػٓات ايبسٜع١ٝ يف 

 .غايب ا٭سٝإ
 :ٚأَا ايڀطم ايع١ًُٝ يرتمج١ ايٓكٛم ايكشؿ١ٝ ؾٗٞ نايتايٞ

َعطؾ١ أمسا٤ ا٭َانٔ ٚاهل٦ٝات ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ . 1
 .بايًػ١ املٓكٍٛ إيٝٗا

 .َعطؾ١ َكابٌ ايعباضات ا٫قڀ٬س١ٝ يف ايًػ١ املٓكٍٛ إيٝٗا. 2
ايًذ٤ٛ إىل ايرتمج١ اؿطؾ١ٝ ايػ١ًُٝ أٚ ايرتمج١ اؿط٠ سػب . 3

 .ايهطٚض٠
ْٚكسّ ؾُٝا أزْاٙ منٛشدني َٔ تطمج١ ْل عطبٞ إىل ايبٓػاي١ٝ 

 .ٚتطمج١ ْل بٓػايٞ إىل ايعطب١ٝ ي٬غتؿٗاز ٚا٫غتؿاز٠

 :منٛذز تسمج١ يٓـ ؾشفٞ عسبٞ إىل ايبٓغاي١ٝ
 :ايٓل ايكشؿٞ ايعطبٞ

قطس تتطبب يف ضشب ضفساء املًُه١ ٚاإلَازات 
 ٚايبشسٜٔ َٓٗا

قطضت املًُه١ ٚممًه١ ايبشطٜٔ ٚزٚي١ اٱَاضات ايعطب١ٝ 
املتشس٠ غشب غؿطا٥ٗا َٔ زٚي١ قڀط اعتباضٶا َٔ 

 َـ استذادٶا ع٢ً 5/3/2014 ٖـ املٛاؾل 4/5/1435
عسّ ايتعاّ قڀط با٫تؿام املربّ ع٢ً إثط ا٫دتُاع ايصٟ 

عكس يف ايطٜاض ٚايصٟ ٚقډع٘ ٚأٜسٙ مجٝع قاز٠ زٍٚ 
ٚناْت ايسٍٚ ايج٬خ تأٌَ يف إٔ تهع٘ قڀط . اجملًؼ

َٛنع ايتٓؿٝص ساٍ ايتٛقٝع عًٝ٘، ا٫ أْ٘، ٚبعس َطٚض أنجط 
َٔ ث٬ث١ أؾٗط ع٢ً تٛقٝع ا٫تؿام مل تتدص قڀط 

 ( َـ6/3/2014: عهاظ). اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يتٓؿٝصٙ
 :ايرتمج١ ايبٓػاي١ٝ يًٓل ايعطبٞ

KvZvi n‡Z mD`x Avie, Avie AvwgivZ I 

evnivB‡bi ivóª ~̀Z cÖZ¨vnv‡ii KviY KvZviB 

wiqv‡` AbywôZ Awa‡ekb †k‡l M„nxZ Pzw³ hv‡Z 

DcmvMixq mn‡hvwMZv ms ’̄vi mKj †bZ…e„›` ¯̂vÿi 

K‡i‡Qb Ges mg_©b K‡i‡Qb, KvZvi KZ…©K Zv 

AbymiY bv Kivi cÖwZev‡` KvZvi †_‡K 

04.05.1435 wnRix †gvZv‡eK 05.03.2014 Bs 

ZvwiL n‡Z mD`x Avie, evnivBb I Avie 

AvwgivZ Zv‡`i ivóª ~̀Z cÖZ¨vnv‡ii wm×všÍ 

wb‡q‡Q| H wZbwU ivóª Avkv K‡iwQj †h, KvZvi 

Pzw³‡Z ¯̂vÿi K‡i‡Q e‡j Zv ev¯Íevqb Ki‡e| 

wKš‘, Pzw³‡Z ¯̂vÿi Kivi ci wZb gv‡miI †ekx 

mgq AwZevwnZ nIqv m‡Ë¡I Zv ev¯Íevq‡b KvZvi 

cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄vw` MÖnY K‡iwb| 
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 :منٛذز تسمج١ يٓـ ؾشفٞ بٓغايٞ إىل ايعسب١ٝ
 

 :ايٓل ايكشؿٞ ايبٓػايٞ
 

m¤¢vebvgq †`k evsjv‡`k 

------- gvwK©b ivóª ~̀Z 

evsjv‡`‡k wbhy³ gvwK©b ivóª ~̀Z W¨vb WweøD gRxbv 

MZKvj g½jevi wSbvB`‡ni wewfbœ ’̄vb cwi`k©b 

K‡i‡Qb| G mgq wZwb e‡jb, Nvg bv Siv‡j I 

cwikÖg bv Ki‡j Dbœqb nq bv| wZwb Av‡iv e‡jb, 

evsjv‡`k m¤¢vebvgq †`k| Lv‡`¨ ¯̂qsm¤ú~Y©Zv AR©b 

Ki‡Q| GUv GB †`‡ki gvby‡li †Póvq m¤¢e n‡q‡Q| 

gvwK©b ivóª ~̀Z mKv‡j KvjxMÄ Dc‡Rjvi gwjøKcyi 

MÖv‡g Gwkqvi e„nËg e‡j cwiwPZ eUMvQ cwi`k©b 

K‡ib| Gici wSbvB`n K¨v‡WU K‡jR cwi`k©b 

K‡ib| GLv‡b wZwb QvÎ-wkÿK‡`i mv‡_ gZwewbgq 

K‡ib| `ycy‡i nvB‡Kv‡U©i GW‡fv‡KU Avmv`y¾vgv‡bi 

Avgš¿‡Y •kjKzcv Dc‡Rjvi eviBcvov MÖv‡g hvb| 

Avmv ỳ¾vgv‡bi evmfe‡b wZwb ga¨vý †fv‡R Ask 

†bb| 

weKv‡j gRxbv wSbvB`n †f‡Ubvwi K‡jR cwi`k©b 

K‡ib| G mgq wZwb K‡j‡Ri wkÿK I cÖvwYm¤ú` 

wefv‡Mi Kg©KZ©v‡`i Kv‡Q Miæ I jv½j w`‡q Rwg 

Pvl wel‡q Rvb‡Z Pvb| K‡j‡Ri QvÎ-wkÿK‡`i 

mv‡_ gZwewbgqKv‡j wZwb e‡jb, wZwb K…wl Lvgv‡i 

KvR K‡i‡Qb| Avwd«Kv‡Z wZwb Zvi ¿̄xi †cvjwUª 

Lvgv‡i KvR K‡i‡Qb e‡jI Rvbvb| c‡i wZwb kn‡i 

BDGmGAvBwWi mnvqZvq cwiPvwjZ  Òm~‡h©i nvwmÓ 

wK¬wbK cwi`k©b K‡ib| 
 

KvjxMÄ (wSbvB`n) msev``vZv Rvbvb, Dc‡Rjvi 

gwjøKcy‡i eUMvQ cwi`k©bKv‡j gRxbv e‡jb, 

Òevsjv‡`‡ki gvbyl D‡`¨vgx, cwikÖgx, mvnmx I 

•ah©¨kxj| Avgvi „̀wó‡Z evsjv‡`k GwM‡q hv‡”Q|Ó 

Zv‡K †mLv‡b ¯̂vMZ Rvbvb wSbvB`n-4 Avm‡bi 

msm` m`m¨ Av‡bvqviæj AvRxg Avbvi| ivóª ~̀Z 

eUMvQ GjvKv Ny‡i †`‡Lb Ges Qwe †Zv‡jb| 

 

(•`wbK B‡ËdvK: 04/05/2014Bs) 

 بٓغالدٜؼ بًد ذٚ إَهاْٝات: ايطفري األَسٜهٞ
 :ايرتمج١ ايعطب١ٝ يًٓل ايبٓػايٞ

- زإ زبًٝٛ َٛظٜٓا- قاّ ايػؿري ا٭َطٜهٞ يس٣ بٓػ٬زٜـ
دٝٓا٥ٝسٖا أَؼ ايج٬ثا٤ ، ٚقاٍ بعٜاض٠ ملٓاطل كتًؿ١ يف 

" ٫مت١ٝٓ بسٕٚ قب ايعطم ، ٚبصٍ اؾٗٛز: "بٗصٙ املٓاغب١
إٕ بٓػ٬زٜـ بًس شٚ إَهاْٝات ، ٚقس : ٚأناف ٜكٍٛ

ْايت ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ يف ايػصا٤ ، ٚقس أَهٔ شيو بؿهٌ 
 .ايهسح يؿعب ٖصا ايبًس

ٚظاض ايػؿري ا٭َطٜهٞ قباسٶا يف قط١ٜ َٛيٝو بٛض َٔ ؾب٘ 
قاؾع١ نايٝػٓر ؾذط٠ أځثٵأځب تعترب أنرب َٔ ْٛعٗا يف 

آغٝا، ثِ ظاض ايهًچ١ٝ اؿطب١ٝ يف دٝٓا٥ٝسٖا ، ٚتبازٍ اٯضا٤ 
ٖٓاى َع ايڀ٬ب ٚاملسضغني ، ٚتٛد٘ ظٗطٶا إىل قط١ٜ 

بط٥ٚٞ باضا َٔ ؾب٘ قاؾع١ ؾًٜٛهٛبا بٓا٤ ع٢ً زع٠ٛ َٔ 
 .قاَٞ احمله١ُ ايعًٝا أغس ايعَإ

ٚيف املػا٤ قاّ َٛظٜٓا بعٜاض٠ ن١ًٝ ايڀب ايبٝڀطٟ يف 
دٝٓا٥ٝسٖا ، ٚاغتػؿط سٝٓصاى َسضغٞ ايه١ًٝ ٚاملػ٦ٛيني 
بكػِ ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ عٔ ع١ًُٝ سطخ ا٭ضض باحملطاخ 

ٚايبكط، ٚقاٍ أثٓا٤ تبازٍ اٯضا٤ َع ط٬ب ايه١ًٝ َٚسضغٝٗا 
إٕ عٌُ يف املعضع، نُا أؾاز بأْ٘ قس اؾتػٌ يف َعضع١ 
" ايسٚادٔ ؿطَ٘ يف إؾٝكٝا ، ٚبعس شيو تؿكس َػتٛقـ 

ايصٟ ٜساض يف املس١ٜٓ " ؾٛضدري ٖاؾٞ/بػ١ُ ايؿُؼ
 "ٜٛإٜؼ إٜس"املصنٛض٠ بسعِ َٔ املٓع١ُ اـري١ٜ ا٭َطٜه١ٝ 

أؾاز املطاغٌ يف نايٝػٓر بإٔ ايػؿري َٛظٜٓا قاٍ أثٓا٤ 
: ظٜاضت٘ يؿذط٠ ا٭ثأب يف قط١ٜ َٛيٝو بٛض يؿب٘ احملاؾع١ 

، "ؾعب بٓػ٬زٜـ ْؿٝط، ٚ فتٗس، ٚؾذاع ٚ قبٛض
-ٖصا ٚقس اغتكبً٘ ٖٓاى عهٛ ايربملإ َٔ زا٥ط٠ دٝٓا٥سٖا

 أْٛاض ايععِٝ أْاض، ٚقس ػٍٛ ايػؿري يف غاس١ ؾذط٠ 4
 .ا٭ثأب، ٚايتكط ايكٛض
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 أفهاز ْٚظسٜات: "اجلُاع١ اإلضال١َٝ"األضتاذ املٛدٚدٟ ٚسصب 
 ؾه١ًٝ ا٭غتاش قُس محاٜت ايسٜٔ/ بكًِ 

 ؾه١ًٝ ا٭غتاش ا٭زٜب ا٭ضٜب قؿٞ اهلل ؾ٪از/ تعطٜب 
ض٥ٝؼ قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ مبسْٞ ْػط، زانا

غٝس أبٛا٭ع٢ً " اؾُاع١ اٱغ١َٝ٬"ٚيس َ٪غؼ سعب 
أٚضْؼ " ّ يف َسٜط١ٜ 1903 ٙ املٛاؾل 1321املٛزٚزٟ يف 

ٚنإ ٚايسٙ أمحس . باهلٓس" سٝسضآباز"ايتابع١ ي١ٜ٫ٛ " آباز
متت ". أٚضْؼ آباز"سػٔ املٛزٚزٟ قاَٝا يف َس١ٜٓ 

ا٭ضز١ٜ ٚايؿاضغ١ٝ ٚايعطب١ٝ : زضاغتٴ٘ ا٫بتسا١ٝ٥ يف ايًػات 
ثِ ايتشل . ٚغريٖا َٔ ايعًّٛ يف َٓعي٘ ٖٚٛ ابٔ تػع غٓني

. يف ايكـ ايجأَ" أٚضْؼ آباز"باملسضغ١ ايؿٛقا١ْٝ يف 
ٚبعس َٛاقًت٘ ايسضاغ١ځ يف ٖصٙ املسضغ١ يف ايػ١ٓ ايٓٗا١ٝ٥ 

ؾؿٞ ٖصٙ . غت١ ؾٗٛض َطض ٚايسٙ، ؾتٛقؿت زضاغت٘
 غ١ٓ 17ايًشع١ ايعكٝب١ ٚايًُش١ اؿامس١ َٔ ايعُطايبايؼ 

عٌُ . اؽص ق٠ٛځ ايهتاب١ ٚغًٝتٳ٘ يهػب يك١ُ ايعٝـ
ايكازض٠ عٔ " املس١ٜٓ"ايؿٗطٜٔ ا٭ٚيٝني يف قشٝؿ١ 

ثِ اْهِ إىل قشٝؿ١ . بتٓعِٝ ؾكٝك٘ ايهبري" بٹذٵٓٴٛض"
                                                 

ْٛع َٔ املعاٖس ايتع١ًُٝٝ " أٚضْؼ آباز"ٚ" سٝسضأباز"نإ يف شيو ايعَإ يف ( 1)
اييت نإ ٜٴسٳضٻؽ ؾٝٗا إىل داْب ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾٝا ٚاؿػاب ٚاملعًَٛات اؿسٜج١ 
ٕٴ ٚاؿسٜح ٚايؿك٘ ٚاملٓڀل َٚا إيٝٗا ٞټ، ٚقٛاعسٴ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايكطآ , ا٭زبٴ ايعطب

ا٭غتاش ) gvIjvbv gI`~`x : GKwU Rxeb GKwU BwZnvm نُا يف نتاب
عباؽ ع٢ً خإ، قػِ ايٓؿطٚاٱع٬ّ، : ايهاتب  (سٝا٠ ٚتاضٜذ: املٛزٚزٟ 

. 2003ّ (سعٜطإ)اؾُاع١ٝ اٱغ١َٝ٬ بٓػ٬زٜـ، ايڀبع١ اـاَػ١، ْٜٛٝٛ 
ٟٿ َكسضڈإٔ ا٭غتاش املٛزٚزٟ  ٚأناف ايهاتب عباؽ ع٢ً خإ بسٕٚ شنط أ

ٞٳ يف  اٱَاّ َايو َٔ أؾؿام " َ٪طأ"ٚ " داَع ايرتَصٟ" ّ بإشٕ ا1928سٳعٹ
ٚيهٔ سٳػٳبٳ ضٚا١ٜ ايؿٝذ قُس َٓعٛض ايٓعُاْٞ . (48/م)ايطمحٔ ايهاْسًٖٟٛ 

 ّ ٜٴػسٳٍ ؾعطٙ ع٢ً ايڀِّطاظ 1936/1937نإ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ست٢ غ١ٓ 
ًڃتٳشٶ٢ امسٝٶا إىل ظَٔ طٌٜٛ، نُا يف  َٴ اٱؾطلٞ، ٚنإ ٜٴشًٹل ايًش١ٝ، ثِ َهح 

 "ب ٍُشا ٍىقفاوس اصشد گسط ٍُشٌ سفاقد مٍ ےٍىالّا ٍىدودٌ ط"نتاب٘ 
ؾ٬ ٜؿِٗ . 22/26/م (خًؿ١ٝ ظَاييت َع ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٚ َٛقؿٞ َٓ٘ اٯٕ)

ٍّ ٚضع ملجٌ ٖصا ايطدٌ باؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٕڇ عاملڈ تك ٕٴ إش  .إَها

ٌٵ بٴٛض"قطضا، ايكازض٠ عٔ " تاز" بتٓعِٝ ايػٝس تاز " دٳبٳ
ٚيف ٖصا .ايسٜٔ، ؼٛيت ٖصٙ ايكشٝؿ١ قشٝؿ١ ١َٜٝٛ

ايعَإ تٳعٳًچل ا٭غتاش املٛزٚزٟ بايػٝاغ١ ٚطؿل ًٜكٞ 
  ايه١ًُ يف كتًـ ا٫دتُاعات ايػٝاغ١ٝ أٜها، 

 عٔ سٝسضآباز ايسنٔ 1932أقسض ا٭غتاش املٛزٚزٟ عاّ 
ضاقت باز٨ٳ بس٤ٺ ". تطمجإ ايكطإٓ"ف١ًڄ ؾٗط١ٜ مسٸاٖا 

ايهتاباتٴ احمله١ُ يٮغتاش املٛزٚزٟ سٍٛ ططح كتًـ 
املٛنٛعات اٱغ١َٝ٬ يف أغًٛب ايعكط اؿسٜح ٚإظاي١ 

: ؾت٢ ايؿهٛى ٚايؿبٗات اييت تٴجريٖا اؿهاض٠ ايػطب١ٝ 
ضاقت نتاباتٴ٘ تًو إناؾ١ إىل ايؿٝذ قُس َٓعٛض 

ايٓعُاْٞ، ٚايؿٝذ أبٞ اؿػٔ عًٞ ايٓسٟٚ عسزٶا َٔ 
ٕٴ ٖٛ . ؾأعذبٛا ب٘. عًُا٤ ايؿطٜع١ ٖٚصا اٱعذابٴ ٚا٫ؾتٓا

ايصٟ سطض إىل داْب ايؿٝذ قُس َٓعٛض ايٓعُاْٞ 
ٚايؿٝذ أبٞ اؿػٔ عًٞ ايٓسٟٚ عسزا َٔ ايعًُا٤ ع٢ً إٔ 

ايصٟ أغػ٘ " اؾُاع١ اٱغ١َٝ٬"ٜؿرتنٛا يف سعب 
 سه٢ ايؿٝذ قُس َٓعٛض ايٓعُاْٞ. ا٭غتاش املٛزٚزٟ

إٔ ايعًُا٤ أزضنٛا بعس شيو إٔ اهلسف ا٭غاغٞ يٮغتاش 
ٚأْ٘ يتشكٌٝ ٖصٙ .املٛزٚزٟ ٖٛ ؼكٌٝ غًڀ١ ايسٚي١

ٕٳ ا٭سعاب  َٶا ؾأ ايػًڀ١ ىتاض َٔ املٛاقـ َا ٜطاٙ ٫ظ

                                                 
  gvIjvbv gI`~`x : GKwU Rxeb GKwU BwZnvm:املكسض ( 2)

عباؽ ع٢ً خإ، قػِ ايٓؿطٚاٱع٬ّ، : ايهاتب  (سٝا٠ ٚتاضٜذ: ا٭غتاش املٛزٚزٟ )
 .  2003ّاؾُاع١ اٱغ١َٝ٬ بٓػ٬زٜـ،ايڀبع١ اـاَػ١ ، سعٜطإ، 

  "ب ٍُشا ٍىقفاوس اصشد گسط ٍُشٌ سفاقد مٍ ےٍىالّا ٍىدودٌ ط" (3)
( 76/م )اٯٕ َٓ٘ َٛقؿٞ ٚ املٛزٚزٟ ا٭غتاش َع ظَاييت خًؿ١ٝ)
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َُٚٗا نإ شيو املٛقـ َتكازَا َع . ايػٝاغ١ٝ اي٬ز١ٜٝٓ
ٚأقٍٛ ايسٜٔ ىتاض ٖٛ شيو ب٬ تطزز ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ 

ٚعٓس اؿاد١ ٜٴؿػطايتعايِٝ . ٚىتاضٙ باغِ اٱغ٬ّ. ٚخذٌ
ٖٚهصا هعٌ . اٱغ١َٝ٬ ٚأقٍٛ ايسٜٔ تؿػريا ُٖٚٝا خٝايٝا

ايسٜٔ غٝاغ١ قه١ ، ٜٚٓؿ٧ ٜؿػط املباز٨ٳ ا٭غاغ١ٝ يًسٜٔ 
 .تؿػريٶا غٝاغٝٶا

ِٳ"ٜعين " اٱي٘"يؿغ : ٜكٍٛ  بسٚضٙ " اهلل"، ٚيؿغڂ "اؿان
أٟ ". ايسٜا١ْ"٫ٜعين " ايسٜٔ"ٚيؿغ . ٜعهؼ ٖصا املع٢ٓ

ٔٴ" يٝؼ عباض٠ عٔ اٱميإ ٚا٭عُاٍ َٔ ايك٠٬ " ايسٜ
ٖٛ ايسٚي١ " ايسٜٔ"بٌ . ٚايكّٛ اؿر ٚايعنا٠ ٚاٱسػإ

يٝػت : ٜكٍٛ . قٛاْني ايسٚي١" ايؿطٜع١"ٚ . ٚاؿه١َٛ
اْكٝاز آٚاَطاهلل تعاىل املتُج١ً يف ايك٠٬ ٚايكّٛ " ايعباز٠"

ٖٛ اَتجاٍ قٛاْني ٚزغاتري " ايعباز٠"بٌ . ٚاؿر ٚايعنا٠
، "خڀبات: "دا٤ت تؿاغريٙ ٖصٙ يف نتاب٘ . ايسٚي١

ٖٚهصا قاّ بتػٝٝؼ . ٚغٓصنطٖا ؾُٝا بعس ببػط ٚتؿكٌٝ
اٱغ٬ّ بڀطح ايتؿاغري ايػٝاغ١ٝ يهجري َٔ املكڀًشات 

 (ٜتبع). ا٭غاغ١ٝ يٲغ٬ّ

 بائطات ضٛزٜا
 َٝعإ ٖاضٕٚ/ بكًِ 

طاىة  اىذتيىً فٍ اىعشتُح، ٍعهذ اىيغىَاخ اىعشتُح، 

، اىشَاع، اىََينح اىعشتُح اىغعىدَح  خاٍعح اىَيل ععىد

  (اىحيقح األخُشج)

ؾكاَت َطِٜ ع٢ً ضغِ أْؿٗا اغتػ٬َٶا يسا١ْ ٚ طًبٶا  
يطناٖا ٚ إخ٬قٶا ؿبٸٗا هلا، ؾإْٗا ؼبٸ زا١ْ يف اؿكٝك١ أنجط َا 

وبٸ أسسٷ أسسٶا، ؾٗٞ ؾًص٠ نبسٖا ٚ َطاح ضٚسٗا ٚ ْٛض عٝٓٗا،  
ثِ أخصت تػتعسٸ يًطسٌٝ، ٚقس متٸ اغتعساز ي١ٓٝ ٚ غاض٠، ؾُا ٖٞ 
ٔٸ ٚ أخصٕ ايڀطٜل إىل احملڀچ١،  إ٫ ؿعاتٷ ست٢ خطدٔ َٔ بٝٛتٗ
ٔٸ ترتقطم  ٔٸ تتؿڀچط أغ٢ٶ ٚ تتًعچ٢ يٛع١ڄ ٚسػط٠ڄ،  ٚ أعٝٓٗ ٚ قًٛبٗ

زَٛعٶا، ٚ تهطٸض ايٓعطات َطٸ٠ بعس أخط٣ إىل ايبٝت ايصٟ نإ 
ٛٸٍ اٯٕ إىل َكرب٠ٺ  َٴتبًٛض٠ڄ، ٚقس ؼ ست٢ قبٌ زقا٥ل دٓٸ١ بامس١ڄ 

.  غطقت يف ظ٬ّڈ سايوٺ عابؼڈ ي٬٦ ته٤ٞ أبس ايسٖط
 اْڀًكت ايػٝاض٠ إىل يبٓإ، ٚ أخصت ؽرتم ايٛسؿ١ 

ايًًٝٝٸ١ ٚ متطم نايػِٗ يف ايؿها٤، ٚ تٓتٗب ايڀطٜل اْتٗابٶا، 
ٌٸ اؾُٝع ٜػبشٕٛ يف أٚز١ٜ َانِٝٗ ٚ ٜكًبٕٛ قؿشات  ٚظ

ّڈ ٫  ّڈ ٚ غٗٛ سٝاتِٗ ايػعٝس٠ يف ٚطِٓٗ اؿبٝب بٛدٛ
تتدًچًُٗا ْأ١َڅ ٫ٚ سطن١څ، ٚقس اغتٓست زا١ْ إىل دسٸتٗا ٚ 

ٌٸ عطّ أدؿاْٗا  ّٴ ٚ س أَايت ضأغٗا ع٢ً قسضٖا، ؾػًبٗا ايٓٛ
اؾ١ًُٝ نٝؿڄا نطميٶا، بُٝٓا ظًچت عني َطِٜ تُٓٗط زَٛعٶا ٚ 

ْؿػٗا تػٌٝ سػط٠ڄ، ٚ تٓدط ايًٛع١ يف قًبٗا نايٛاهل١ ايجه٢ً، 
ٚأْٸ٢ يًجانٌ ا٭غٝإ إٔ وسٸخ ٚ ٜػُط أٚ  ٜٓاّ ٚ ٜطتاح؟ 
ٚقًت بِٗ ايػٝاض٠ إىل بريٚت يف اهلعٜع ا٭خري َٔ ايًٌٝ، 

ٔٸ ٚمل تصم عٝٓاٖا َٔ  ؾأٜكعت َطِٜ سؿٝساتٗا ايج٬خ َٔ َْٛٗ
ايّٓٛ ؾ٦ٝٶا، ثِ شٖب اؾُٝع إىل َهتب اي٬د٦ني ايػٛضٜني يف 

بريٚت يٝذسٚا هلِ أٚناضٶا ٜإٔٚٚ إيٝٗا بعسَا طاضٚا َٔ 
! أٚناضِٖ ٚ قسَٛا ع٢ً ب٬ز يٝػت بٝٓٗا ٚبِٝٓٗ أغبابٷ

ٚنإ َٔ سػٔ سغچ َطِٜ إٔ سًچت َؿه١ً متهني أغطتٗا 
ٌٸ ٚقت ٚ أغٌٗ ططٜل مل تتٛقچع٘ قطچ، ؾكس تكسٸّ هلا بٝتٷ  يف أق

ِٷ ٚ َسٸ إيٝٗا ٜسٳٙٴ بعسَا عطف ايٓهبات اييت سًچت   غينپ نطٜ

 !أيها القراء الكرام 

أُ ذغرقثو ٍغاهَاخ أطحاب " اىحشاء"َغّش ٍديح 

اىقيٌ ٍِ اىنرّاب واىثاحثُِ وٍحثٍّ اىيغح اىعشتُح 

تإسعاه ٍقاالذهٌ اىقَُح وٍشىساذهٌ اىغاىُح اىَفُذج 

وذشي أُ ذنىُ اىْظىص  واّطثاعاذهٌ اىغذَذج،

 :اىَشعيح وفق اىششوط اىراىُح 

. مىُ اىْض اىَشعو خذَذا ىٌ َغثق ّششٌٓ أُ *

 ذحرفظ اىَديح تحقها فٍ ّشش اىْظىص وفق خطح *

 .اىرحشَش وحغة اىرىقُد اىزٌ ذشآ ٍْاعثا

 ميَح محذ أقظً، 800 أال َضَذ حدٌ اىْض عيً *

وىيَديح أُ ذيخض أو ذخرظش اىْظىص اىرٍ 

. ذرداوص اىحذ اىَطيىب

األعَاه اىَعشوضح ىيْشش ىَىافقح اىيدْح   ذخضع*

. اىعَيُح ىيَديح
 (يٍ انًسؤونٍٍ عٍ انًجهت) 
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َٴعٝٓٶا، ؾؿطست  بٗصٙ ا٭غط٠ ايبا٥ػ١ ست٢ مل تٴبلڇ هلا عا٥ًڄا ٚ ٫ 
َطِٜ ٚ ؾطست ي١ٓٝ ٚ غاض٠ ٚ زا١ْ ٚ ؾهطٕ أٌٖ ايبٝت 

أمل أقٌ يو ٜا دسٸتٞ إٔ : ايهطِٜ، ست٢ أغطٸت زا١ْ إىل دسٸتٗا
٫ ؼعْٞ ٫ٚ تٝأغٞ؟ ٚيهٓو مل تؿُٗٝين ٚمل تعٜسٟ إ٫ يٛع١ڄ 

 !!ٚ زَٛعٶا
ؾاْتكًت َطِٜ َع سؿٝساتٗا ايج٬خ َٔ املهتب إىل شيو ايبٝت 

ٔٸ إيٝ٘ أغط٠ أخط٣، ؾإٕ ايسْٝا قس نٝكت  بػطع١ٺ ست٢ ٫ تػبكٗ
ع٢ً اي٬د٦ني ايػٛضٜني مبا ضسٴبتٵ، ؾأقبشٛا ٜأخصٕٚ ا٭ضض 

ّڈ عُٝلڈ بني  هلِ ؾطاؾٶا، ٚ ٜتٛغٸسٕٚ شضاعِٗ، ٚ ٜػتػطقٕٛ يف ْٛ
ٚڇطا٤ ا٭ضض ٚ غڀا٤ ايػُا٤، ٚقس نإ بٝت أسسِٖ ٜػع أٌٖ 

.  ايبٝٛت، ٚ باب٘ ظٌ َؿتٛسٶا ٭بٓا٤ ايڀطٜل ٚايهٝٛف
اغتأْؿت أغط٠ َطِٜ سٝا٠ڄ دسٜس٠ڄ ؼت ظ٬ٍ شيو ايبٝت 

ّٸ ٚ ابٔ ؾابٸ هلُا  ايهطِٜ، ٚناْت ا٭غط٠ تتأيـ َٔ أب ٚ أ
يف أٍٚ ايعكس ايجايح َٔ عُطٙ، ؾبسأت تتُتٸع أغط٠ َطِٜ 

عؿاٚتِٗ ٚ ضعاٜتِٗ إىل سسٍّ نأِْٗ َٔ ا٭قاضب ا٭زْني، بٌ 
ـٷ  َٔ أعها٤ أغط٠ ٚاسس٠ٺ هُعِٗ بٝتٷ ٚاسسٷ ٚ وُِٝٗ غك

ٛٸض أغط٠څ ٫د١٦څ  ٌٸ شيو ؾٛمٳ َا ناْت تتك ٚاسسٷ، ٚنإ ن
َػه١ٓٝڅ، ست٢ دعًت َطِٜ تػٝٸط ض٩ٜتٗا ٚ ْعطتٗا إىل اؾ٤٬ 

ٟٷ دسٜسٷ ٫ عٗس هلا ب٘ َٔ قبٌ، ٭ْٗا  ٌٸ قًچٗا ضأ ٚايًذ٤ٛ، ٚس
ناْت تط٣ ايًذ٤ٛ عباض٠ڄ عٔ ايتعب ٚايعٝا٤، ٚاملؿام ٚاحملٔ، 

ٚايهٝل ٚايهػٛط، ٚاملكاعب ٚاملعه٬ت، ؾإشا ب٘ نًچ٘ 
ِٷ، ست٢ قس  سؿا٠ٚڅ ٚ تطسٝب، ٚ تربٸع ٚ ػًٌٝ، ٚ إٜجاض ٚ تهطٜ

 ٌٖ ٖٓا يًذ٤ٛ َع٢ٓ آخط غ٣ٛ َا أضاٙ أْا؟: تتػا٤ٍ ْؿػٳٗا
ؾُا ٖٞ إ٫ أٜٸاّ ق٥٬ٌ ست٢ اْهؿؿتٵ يس٣ َطِٜ أغطاض ايبٝت 

ٚ سكٝك١ سؿاٚتِٗ ٚ اٖتُاَِٗ ايعا٥س ايبايؼ  (!)ايهطِٜ 
َٶا إٔ ابٓ٘ ايٛسٝس غاَط  بؿ٪ٕٚ أغطتٗا، ؾكس أخربٖا ايبٝتٴ ٜٛ

ٚٸز بٗا  ّٳ بسا١ْ ٚ ٚقع يف سبٸٗا، ؾٗٛ اٯٕ ٜطٜس إٔ ٜتع قس ٖا
َُٗا نًچـ شيو َٔ مثٔ، ٫ٚ ٜط٣ عٔ شيو بسًٜڄا، ؾجاضتٵ 

ثٛض٠ڂ َطِٜ ٚ تٝكغچ ؾٝٗا ؾعٛض ايؿطف ٚمحا١ٜ ايعطض املكٕٛ، 
ٚأضازتٵ إٔ تٴهاؾؿِٗ بايػٝغ ٚاؿٓل، ٚاٱْهاض ٚاٱزا١ْ، ؾهاْت 

تعًِ دٝسٸا إٔ مجاٍ زا١ْ ٚ غ٢ٓ ٚدٗٗا ٚ ملعإ ثػطٖا ٚ 
ٔٸ مبا  ٘ٴ ٜتكسٸّ هل َٚهات عٝٓٗا ٖٞ اييت ؾتٓت غاَطا ٚ دًعت بٝتٳ
مل تتٛقچع٘ أغط٠څ ٫د١٦څ ممٔ يٝؼ بٝٓٗا ٚ بٝٓ٘ غببٷ، ؾِٗ  اغتُٓٛا 
نعؿٗا ٚ اغتػًچٛا نٝكٗا ٚ غ٤ٛ ساهلا نطبٶا باملباز٨ اٱْػاْٝٸ١ 

ٚاملٛاغا٠ ايبؿط١ٜ نًٗا عطض اؿا٥ط، ٚ  ٚيهٔ غطعإ َا 
أسػٸت َطِٜ غڀٛض٠ َٛقـ أغطتٗا، ٚ غ٤ٛ طايعٗا، ٚ نٝل 
ٚنعٗا، ٚ نطبٗا ٚ نٛاضثٗا، ؾداؾتٵ إٔ تكع يف ٚنعڈ َا ٖٛ 
أغ٤ٛ َٓ٘ ٚأؾسٸ ٚبايڄا، ؾتذًچست ٚ متاغهتٵ ٚ ظًچت تٓعڂط يف 

ايكهٝٸ١ بعني ؾاسك١ٺ زقٝك١ٺ، ٚملا نإ  ظٚاز زا١ْ َػتشٌٝ 
باعتباضٖا أقػط بٓات ا٭غط٠ ٚ بإٔ ؾكٝكتٝٗا ايهربٜني مل تتعٚدا 

، ٚإٕ ‘ي١ٓٝ’بعس، ضأت َطِٜ إٔ تكسٸّ يًبٝت أنرب سؿٝساتٗا 
! ناْت تعًِ إٔ ٖصا اختٝاضٷ َٔ أسس ا٭َطٜٔ أس٬ُٖا َطپ

ٌٸ ايبٝت َػتبسٽا بطأٟ  ٔٸ غاَطا أب٢ إ٫ إٔ ىتڀـ زا١ْ ٚ ظ ٚيه
ابٓ٘، ست٢ ناز ا٭َط ٜ٪زٿٟ إىل إضنا٤ أغطتٗا ٚيٛ بإنطاٙ ٚ 

تٛبٝذ، ٚتٗسٜس بإخطادِٗ َٔ ايبٝت، َٚا هلِ ع٢ً ظٗط املعُٛض٠ 
.  بٝتٷ ٜإٔٚٚ إيٝ٘ ٚ وتُٕٛ بػكؿ٘ َٔ غٛا٥ٌ ايسٖط ٚ ضظاٜاٙ

ٚيف ٖصٙ اي١ًًٝ ايعًُا٤ اؿايه١ َٔ ايهٛاضخ ٚايٓهبات طًعت 
ٛٸن١ٝ ايعًٝا يٮَِ املتٸشس٠ يؿ٪ٕٚ اي٬د٦ني َٔ أؾل أغط٠ َطِٜ  املؿ
ن٬ُى ْٛضاْٞ يٝبسٿز ظ٬َٗا ٚ ميسٸ هلا ايٝس ايبٝهٳا٤، ؾٝٓكصٖا َٔ 

ٛٸ٠ ايػشٝك١ اييت ناْت تكّٛ ع٢ً ؾٳؿاٖا ٚ نازت ترتزٻ٣  ٖصٙ اهل
.  ؾٝٗا يٮبس

ٛٸيت أغط٠ َطِٜ إىل خ١ُٝ دسٜس٠ َٔ آ٫ف اـِٝ اييت ْكبت  ؼ
ي٬د٦ني ايػٛضٜني ببريٚت بعٝسٶا عٔ شيو ايبٝت ايِٓٗ ايؿطٖإ، 
ؾتدًچكت َٔ ايػا١ً٥ اييت ناْت ؼٝط بٗا ٚ نازت ؽٓكڂٗا ، ٚ 

ؽًچكت زا١ْ عػٔ سعچٗا َٔ تًو ايهٛاضخ ايهرب٣ اييت 
ّڈ عؿطاتٷ َٔ اي٬د٦ات  تتعطٸض هلا ٚ تكع نشٝٸتٗا نٌ ٜٛ

.  ايػٛضٜات يف كتًـ أما٤ ايعامل
ّڈ ضأت أغط٠ َطِٜ إٔ زا١ْ زخًت يف َسضغ١ٺ  ٚيف قباح شات ٜٛ
يتػتأْـ زضاغتٗا َٔ دسٜس ٚ تبسأ َػري سٝاتٗا عُاؽ َعٜسٺ، 

ؾهإ شيو ايّٝٛ أغعس أٜاّ يف تاضٜذ أغط٠ َطِٜ، ٚبڀًت٘ ٖٞ 
 !!!زا١ْ
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ٜاعباداهلل  ايٛضط١ٝ إىل
قٞ ايسٜٔ عبس ايكازض ايؿاضٚقٞ / بكًِ 

باسح يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 
ٖصٙ ساٍ ا٭سعاب ٚ . نٌ سعب مبا يسِٜٗ ؾطسٕٛ 

ايؿ٦ات يف ايعامل، ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٚ غري ايػٝاغ١ٝ، ايس١ٜٝٓ 
أسس َِٓٗ ؾطحٷ يف إؾطاط٘، ٚ اٯخط ؾطحٷ يف .ٚ غري ايس١ٜٝٓ

ٚ يف قعٝس آخط ْط٣ إٔ ايسٜاْات ا٭خط٣ مل تكسض . تؿطٜڀ٘
ع٢ً إْؿا٤ ْعاّ أٚ َٓٗر بسٕٚ إؾطاط أٚ تؿطٜط، ؾٗصا َتأثط 

ٚ ا٭َط . بأغطت٘ أٚ إقًُٝ٘، ٚ اٯخط َتأثط بٓؿػ٘ أٚ ععب٘
أؾس َٔ شيو إٔ ٖٓاى ايبعض َتأثط عٝح أْ٘ ٜؿعط ٚ 

ٚ ٖصا ؾ٤ٞ طبٝعٞ َٔ إٔ ٜكسض عًٝ٘ . اٯخط بسٕٚ إٔ ٜؿعط
بٝس إٔ ٖٓاى زٜٔ . اٱْػإ بعكً٘ احملسٚز ٚ عًُ٘ ايكاقط

إهلٞ، ايصٟ مساٙ خايك٘ باٱغ٬ّ، َتُٝع مبٝع٠ ايٛغڀ١ٝ 
ٚا٫عتساٍ، إناؾ١ إىل َٝعات٘ ا٭خط٣ اؾ١ًُٝ املٓاغب١ يهٌ 

. ظَإ ٚ َهإ، املٛاؾك١ يهٌ ؾطز ٚ فتُع
َٚٝع٠ ايٛغڀ١ٝ تؿٌُ مجٝع دٛاْب اٱغ٬ّ، ٖٚٛ ايصٟ  

دعٌ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٜتؿٛم ع٢ً ا٭زٜإ ا٭خط٣، ٚ َٔ 
 ٖصا املٓڀًل ٚقؿت أ١َ ٖصا ايسٜٔ بٗصا ايٛقـ ايبسٜع

. ﴾ٚ نصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغڀا﴿": ايٛغڀ١ٝ"
ٚ َٔ اؾسٜط بايصنط إٔ ايٛغڀ١ٝ َعٓاٙ ايتٛغٝط، ٚ ٖٛ إٔ 

اغِ ملا بني ايؿ٤ٞ ٚ ٖٛ : ٚ ايٛغط.هعٌ ايؿ٤ٞ يف ايٛغط
. املعتسٍ، أٚ َا بني اؾٝسٚايطز٤ٟ نُا دا٤ يف ايكشاح

أؾهً٘ ٚ خٝاضٙ ٚ أعسي٘ نُا دا٤ يف : ٚأٚغط ايؿ٤ٞ
. ايكاَٛؽ احملٝط

أْٗا ايتٛغط بني : ٚ َٔ ٖٓا ٜأتٞ َؿّٗٛ ايٛغڀ١ٝ 
ايڀطؾني، أٚ ايٛقٛف يف َٛقـ ايٛغط ٚ ا٫تعإ ٫ إؾطاط 

َا أَط اهلل : " ٚ ٫ غًٛ ٚ ٫ تككري؛ قاٍ ابٔ ايك٫ِٚٝ تؿطٜط
َٻا تككري : ععٻ ٚدٌ بأَط إ٫ ٚيًؿٝڀإ ؾٝ٘ ْعغتإ إ

ٚتؿطٜط، ٚإَا إؾطاط ٚغًٛ، ؾ٬ ٜبايٞ مبا ظؿط َٔ ايعبس َٔ 
 "اـڀ٦ٝتني

ؾ٬ ْطٜس ايٛغڀ١ٝ مبعٓاٙ ايصٟ ٜؿُٗ٘ أٚ ٜتدًٝ٘ بعض ايٓاؽ  
ٚ ٖٛ ايتػاٌٖ املؿطط يف ا٭ٚاَط ٚ ايٓٛاٖٞ ٚ يف ا٭سهاّ 

ٚيٝؼ َجٌ ايصٟ ٜؿِٗ إٔ ايٛغڀ١ٝ تعين ايػهٛت .ايؿطع١ٝ
إمنا ْطٜس مبع٢ٓ ايصٟ ؾُٗ٘ غًـ .عٔ املٓهطات مج١ً ٚتؿك٬ٝ

ٖصٙ ا٭١َ، يٝؼ ؾٝ٘ إؾطاط ٚ ٫ تؿطٜط، ٚ ٫ غًٛ ٚ ٫ 
ؾسٜٔ اهلل بني ايػايٞ ؾٝ٘ -: "ضمح٘ اهلل-ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ .دؿا٤

ٚ اؾايف عٓ٘، ٚخري ايٓاؽ ايُٓط ا٭ٚغط، ايصٜٔ اضتؿعٛا عٔ 
 ٚمل ًٜشكٛا بػًٛ املعتسٜٔ، ٚ قس دعٌ اهلل املؿططنيتككري 

ٚ ٖٞ اـٝاض ايعسٍ، . غبشاْ٘ ٚ تعاىل ٖصٙ ا٭١َ ٚغڀا
يتٛغڀٗا بني ايڀطؾني املصََٛني، ٚ ايعسٍ ٖٛ ايٛغط بني 
ططيف اؾٛض ٚايتؿطٜط، ٚ اٯؾات إمنا تتڀطم إىل ا٭ططاف، 

." ٚا٭ٚغاط ق١ُٝ بأططاؾٗا، ؾدٝاض ا٭َٛض أٚغاطٗا
ٚ ايٛغڀ١ٝ تؿٛقت ع٢ً نٌ املًٌ ٚ ايٓشٌ، ٚ ا٭زٜإ ٚ 

ٚتعٗط ٖصٙ اـكا٥ل ٚ . ا٭سعاب يػُاتٗا ٚ خكا٥كٗا
. ايػُات يف  نٌ دٛاْب اٱغ٬ّ ٚ يف نٌ فاٍ َٔ فا٫ت٘
 ؾاملػًُٕٛ ٚغط يف عكٝستِٗ، ؾِٗ مل ٜػًٛا يف ايعكٝس٠ 

املتعًك١ با٭ْبٝا٤ ٚ ايكاؿني َجٌ غًٛ ايٓكاض٣، ايصٜٔ اؽصٚا 
أسباضِٖ ٚ ضٖباِْٗ أضبابا َٔ زٕٚ اهلل، ٚ ٫ دؿٛا عِٓٗ 

بٌ .نُا دؿت ايٝٗٛز، ؾهاْٛا ٜكتًٕٛ ا٭ْبٝا٤ بػري اؿل
املػًُٕٛ ناْٛا ٚغڀا بني ا٭َطٜٔ املصََٛني، ؾآَٓٛا بطغٌ 

. اهلل مجٝعا ٚ مل ٜتدصِٖٚ أضبابا
ٚ نصيو املػًُٕٛ ٚغط يف عبازاتِٗ ٚ ؾعا٥ط زِٜٓٗ بني  

إيػا٤ ايعباز٠ ٚ ايتٓػو نايبٛش١ٜ ٚ بني ايتؿطؽ يًعبازات 
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نايطٖبا١ْٝ املػٝش١ٝ، ٚ إمنا مجعٛا بني ا٭َطٜٔ، بني ايسٜٔ 
ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ﴿: ٚايسْٝا، ٚ ٖصا ٚانح يف قٛي٘ تعاىل

إشا ْٛزٟ يًكًٛا٠ َٔ ّٜٛ اؾُع١ ؾاغعٛ إىل شنط اهلل ٚ 
شضٚا ايبٝع شيهِ خري يهِ إٕ نٓتِ تعًُٕٛ، ؾإشا قهٝت 

ايك٠ًٛ ؾاْتؿطٚا يف ا٭ضض ٚابتػٛا َٔ ؾهٌ اهلل ٚاشنطٚا 
. ﴾اهلل نجريا يعًهِ تؿًشٕٛ

ٚ نصيو املػًُٕٛ ٚغط يف ا٭سهاّ ٚ ايؿطا٥ع، يف  
اؿعط ٚ اٱباس١ ٚ يف اؿ٬ٍ ٚ اؿطاّ، ٚ يف ا٫قتكاز ٚ 
ا٭سهاّ املاي١ٝ، ٚ ا٭ْع١ُ ٚ ايكٛاعس، ٚ نصيو يف نٌ 

بُٝٓا ٫ تٛدس ٖصٙ ايػُات ٚ اـكا٥ل .أَٛضِٖ ٚ أؾعاهلِ
. يف ا٭زٜإ ا٭خط٣

ؾعٓسَا تتشكل ٖصٙ ايٛغڀ١ٝ، ٜٚجبت ٖصا املٓٗر يف اجملتُع  
ٜؿٝع ؾٝ٘ ايعسٍ ٚ اٱْكاف ٚ ٜبتعس عٓ٘ ايعًِ يف اؿهِ 

ٖٚصٙ ايٛغڀ١ٝ تهٕٛ خري ٚغ١ًٝ . ع٢ً ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات
يٛقا١ٜ ايؿباب َٔ ا٫مطاف ايعكسٟ، ٚ اـًكٞ، ٚايؿهطٟ، 

ٚ نصيو عٓسَا  .ٚيٛقا١ٜ اجملتُع َٔ ا٫مڀاط ٚ ا٫مساض
تتشكل ٖصٙ ايٛغڀ٫١ٝ ميهٔ ٭عسا٤ اٱغ٬ّ إٔ ٜتُٗٛا ٖصا 

ايسٜٔ ايٛغڀٞ ٚ ٖصا املٓٗر ايطباْٞ بسٜٔ اٱضٖاب ٚ 
ؾُا أسٛدٓا ايّٝٛ إىل  .ايعٓـ،ٚ َٓٗر ايكػ٠ٛ ٚ ايتعكب

ْؿط ثكاؾ١ ايٛغڀ١ٝ ؾ٢ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ٚ غري اٱغ١َٝ٬، 
 يهٞ ٜعٝـ ايٓاؽ ؼت ظًٗا ٫ٚ غُٝا يف عكطْا ٖصا؛ 

.  سٝا٠ غعٝس٠ ٜٚؿٛظٚا بػعازتٗا يف ايعادٌ ٚاٯدٌ
ٚ يف اـتاّ ْكٍٛ إٕ ايٛغڀ١ٝ يف نٌ ا٭َٛض َٔ أِٖ َعاٜا  

ٚٚغڀ١ٝ . املٓٗر اٱغ٬َٞ، ٚ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ ا٭١َ ايٛغط
. اٱغ٬ّ ٖٞ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ يتشكٝل غعاز٠ ايٓاؽ يف ايساضٜٔ

ؾٓشٔ يف أَؼ اؿاد١ إىل إٔ ْسعٛ ايٓاؽ إىل ٖصا املٓٗر ايطباْٞ 
ايٛغڀٞ املعتسٍ،  املٓٗر ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ إؾطاط ٚ ٫ تؿطٜط، ٚ 

. إىل ايٛغڀ١ٝ ٜا عباز اهلل:ؾٓكٍٛ. ٫ غًٛ ٫ٚ دؿا٤

 أ١ُٖٝ ايًغ١ ايعسب١ٝ
 (األضتاذ باجلاَع١)  فك١ًٝ األضتاذ املفيت َعؿّٛ سطٔ/ بكًِ 

ايًػ١ ٖٞ ا٭قٛات اييت ٜعرب بٗا اٱْػإ عٔ شات٘ ٚ  
َؿاعطٙ ٚ عٛاطؿ٘ ٚ أساغٝػ٘ ، ٚ ٖٞ ٚغ١ًٝ ايتداطب بني 

ٚإشا نإ ٖصا . ايٓاؽ يف اجملتُع ٚبني ا٭قٛاّ يف أما٤ املعُٛض٠
ٜٓڀبل ع٢ً ايًػات نًٗا ؾإٕ اْڀباق٘ ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ أؾس ٚ 

قس اْتدبٗا اهلل تعاىل . أبك٢، ٚ ملٳ ٫؟ ٖٚٞ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ
ي٘ َٔ غا٥ط ايًػات ، ٖٚٞ غٝس٠ ايًػات ٚ يػ١ عامل١ٝ، ٚيف 

سني إٔ تعًُٗا ؾطض نؿا١ٜ ع٢ً نٌ َػًِ ، ٫بس َٓ٘ يًؿكٝ٘ 
ٚ املؿػط ٚاحملسخ ٚ ا٭زٜب ، ٖٚٞ أق٣ٛ يػ١ ع٢ً ظٗط 

 .ا٭ضض قسميا ٚسسٜجا
ٚهلا أ١ُٖٝ نرب٣ َٚها١ْ عع٢ُ ٭ْٗا يػ١ أبس١ٜ  

غطَس١ٜ، َٚت١ٓٝ ق١ٜٛ بًٝػ١، نِ َٔ يػ١ ٚيست َٔ بسا١ٜ اـًل 
ثِ تػريت ٚتبسيت ٚ يهٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ س١ٝ غًُت مما 

أقاب غريٖا ٚباٱناؾ١ إىل شيو إٔ يػ١ ْبٝٓا اجملتب٢ ق٢ً اهلل 
. عًٝ٘ ٚغًِ عطب١ٝ، دٓبا إىل دٓب ٖٞ يػ١ أٌٖ ايكرب ٚاؾ١ٓ

 ٚإٕ َعطؾ١ ايًػ١ نطٚض١ٜ ٭ٕ نٌ عًِ تتٛقـ إؾازت٘ ٚاغتؿازت٘
". ٫ ٜكطأ ايكطإٓ إ٫ عامل بايًػ١:"ٚقاٍ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘.عًٝٗا

  ؾطض نشؿغ ايك٠٬۞سؿغ ايًػات عًٝٓا : ٚيصا قاٍ ؾاعط
  إ٫ عؿغ ايًػات۞ؾًٝؼ وؿغ زٜٔ 

. َٚٔ اؾسٜط بايصنط إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل تعٗس عؿعٗا 
ٖصٙ . إْا مٔ ْعيٓا ايصنط٣ ٚإْا ي٘ ؿاؾعٕٛ: قاٍ اهلل تعاىل

اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً سؿغ ايكطإٓ، ٚ ايكطإٓ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚظاْب 
آخط إْٓا ٫ْػتڀٝع إٔ مكٌ ع٢ً عًّٛ ايكطإٓ ٚاؿسٜح 

ٚايتؿػري ٚغري شيو بسٕٚ ايتُٗط يف ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٭ٕ أنجط 
ٚإمنا . ايهتب اٱغ١َٝ٬ بٗا َٔ ايؿك٘ ٚايتاضٜذ َٚا إىل شيو

اؿاد١ إىل تعًُٗا يًتُٗط ؾٝٗا نُا إٔ اؿاد١ إىل ا٭نٌ ؿٝا٠ 
. اؾػس، ؾٓشٔ متاز إىل تعًُٗا يف آْا٤ ايًٌٝ ٚأططاف ايٓٗاض
.ْعطا إىل شيو ٜتشتِ عًٝٓا إٔ ٬ْظّ تعًُٗا ٬َظ١َ ايعٌ يكاسب٘
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 "غص٠"ال بد إٔ تتشسى ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ جتاٙ اجملصز٠ األخري٠ يف 
قُس ؾعٝب/ بكًِ 

ٕٻ املػًُني يف ٖصٙ ا٭ٜاّ يف  َٔ املعًّٛ يس٣ اؾُٝع أ
ٟٸ  ٌٸ َعازٜاڄ –ظطٚف قاغ١ٝ دسا، ؾايعسٚ ايٝٗٛز  ايصٟ ظ

 ٜكتٸٌ أًٖٓا يف ؾًػڀني اؿبٝب١ تكت٬ٝڄ –يٲغ٬ّ ٚاملػًُني 
عؿٛا٥ٝٽا، ٜٚسَٿط َٓاظهلِ َٚػتؿؿٝاتِٗ ع٢ً َٔ ؾٝٗا 

 "محاؽ"َٚباِْٝٗ اهلا١َ مبا ؾٝٗا املكاض اؿه١َٝٛ ملٓع١ُ 
َٚهاتب ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ َٚب٢ٓ فًؼ ايٛظضا٤ َٚكطٸ ايؿطط١ 
َٚا إىل شيو َٔ املباْٞ اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ، َػتػًني 
سازخ اغتكاب ث٬ث١ ؾتٝإ إغطا٥ًٝٝني يف قڀاع غع٠ بتاضٜذ 

َـ، ٫ ٜٴسٵضٳ٣ َٔ نإ ٚضا٤ٙ؛ ٚيهٔ إغطا٥ٌٝ 8/6/2014
ُٸًت َػ٪ٚيٝت٘ َٓع١ُ  ، يتتٸدص "محاؽ"عٔ تعُس ٚؽڀٝط سٳ

شيو ْكڀ١ځ اْڀ٬م مٛ قبٸ اي٬ٜٛت بأْٛاعٗا ع٢ً 
ايؿًػڀٝٓٝني املػًُني ٚتٓؿٝص خڀتِٗ املسضٚغ١ مٛ ايكها٤ 

ٌٻ ْٛع  ع٢ً ؾًػڀني أٚ تٗذريِٖ َٔ أضدا٥ٗا، ؾاغتشًچٛا ن
نإٔ إغطا٥ٌٝ تكٝس ايؿًػڀٝٓٝني نُا .َٔ ا٫عتسا٤ عًِٝٗ

ٚقس غكط نجرئَ . ٜكٝس أسسْا ايڀٝٛض ٚايعكاؾري
ٜبًؼ )ايؿًػڀٝٓٝني ؾٗٝسٶا إىل داْب عسز نبري َٔ اؾطس٢ 

: عسزِٖ أنجط َٔ عؿط٠ آ٫ف ؿس نتاب١ ٖصٙ ايػڀٛض 
ٛٸاٍ /9 ا٭ضبعا٤ّٜٛ  ٍٳ  (ٖـ1435ؾ  ّٜٛ، ٚأؾازت 29خ٬

ٛٸاٍ / 9 : ا٭ضبعا٤ا٭ْبا٤ ّٜٛ  ٖـ إٔ عسز ايؿٗسا٤ 1435ؾ
 مبٔ ؾِٝٗ ا٭طؿاٍ ايكػاض 1867اضتؿع إىل أنجط َٔ 

ٚايٓػا٤ ايصٜٔ ْؿطت ايكشـ ايعاملٝٸ١ قٛضٶا ؾججِٗ 
املهطد١ بايسَا٤، ٚا٭َط ايصٟ أثاض ايػدط ايعاضّ يس٣ 

ايؿعب اٱغ٬َٞ يف نٌ َهإ ٖٛ أْ٘ مل ٜٴكڃتٳٌ َٔ ايكٗا١ٜٓ 
 ؾطزا ؾكط؛ ٭ٕ ايكٛاضٜذ املٛد١ٗ إىل ايسٚي١ 70إ٫چ 

ايك١ْٝٛٝٗ َٔ قبٌ ايؿًػڀٝٓٝني ٜتِ تسَريٖا يف ايڀطٜل عٔ 
 .ططٜل ا٭دٗع٠ ايك١ْٝٛٝٗ املسَط٠ يًكٛاضٜذ

(Dailynayadiganta: 06/08/2014) 

ٕٻ َا هطٟ يف  اٯٕ َٚا ٜتعطٻض ي٘ " غعٻ٠"ٚإٕ ايعامل ٜعًِ أ
املػًُٕٛ ايؿًػڀٕٝٓٝٛ َٔ قتٌ ٚإباز٠ ٚتسَري ٚتؿطٜس 

ٚاعتسا٤ ع٢ً ا٭ضٚاح ٚا٭عطاض، يٝػت أٍٚ سطب إباز٠ 
املعاز١ٜ " إغطا٥ٌٝ"مجاع١ٝ إدطا١َٝ نس ؾًػڀٓٝني َٔ قبٌ 

يٲغ٬ّ ٚاملػًُني؛ ٚإمنا ٖٞ اغتُطاض ملا تكّٛ بٗا َٓص إٔ 
أڂْؿٹ٦ٳتٵ ع٢ً أضض ؾًػڀني بڀطٜك١ غري ؾطعٝٸ١ متاَاڄ، ٚنٌ 
ٔٻ ايعذٝب يف  شيو ع٢ً َطأ٣ َٚػُع َٔ أَِ ايعامل؛ ٚيه
ا٭َط أْٸ٘ مل ٜتشطٻىڃ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل اٱغ٬َٞ ؾه٬ عٔ 

غري اٱغ٬َٞ ػاٙ اجملعض٠ اٱغطا١ًٝٝ٥ ايٛسؿ١ٝ إ٫چ زٍٚ َكط 
ٚايكًٌٝ َٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬، ؾه٬ عٔ ايسٍٚ غري 

اٱغ١َٝ٬؛ بٌ ايهجري َٔ ايسٍٚ غري اٱغ١َٝ٬ َٔ أَطٜها 
ٚبطٜڀاْٝا ٚغا٥ط زٍٚ أٚضٚبا، ٚاهلٓس تػاعسٖا بهٌ أْٛاع 

. ايسعِ املازٟ ٚاملعٟٓٛ ٚايعػهطٟ ٚا٫قتكازٟ ٚايتكين
ٚإٕ ا٭َِ املتشس٠ اييت ٜكٛزٖا ايًٛبٞ ايكْٗٝٛٞ ٫ ظايت 

٬َظ١َ ايكُت ػاٙ َا هطٟ يف غعٻ٠ غ٣ٛ ْسا٤ات 
ٚاغتٓهاضات ظاٖط٠ َٔ سني ٯخط، ٚنصيو داَع١ ايسٍٚ 
ايعطب١ٝ ظًت َهتٛؾ١ ا٭ٜسٟ ػاٙ تكتٌٝ ايؿعب ايؿًػڀٝين 
ٚتؿطٜسٙ، ؾكس تساعت قڂ٣ٛ ايع٬ّ يف ايعامل ع٢ً أًٖٓا يف 

٘ٹ ٚغًچِ  :ؾًػڀني، َكساقاڄ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ
ُٳا تٳسٳاعٳ٢ $ ٌٿ أڂؾڂلڈ نځ ٔٵ نڂ َٹ ِٴ  َٳ ِٴ ايڃأڂ ٕٵ تٳسٳاعٳ٢ عٳًځٝٵهڂ ٜٴٛؾٹوڂ أځ

ٗٳا ٍٳ: ، قځايڂٛا# ايڃأځنځًځ١ڂ عٳًځ٢ قځكٵعٳتٹ َٳ٦ٹصٺ؟ قځا ٛٵ ٔٵ قٹًډ١ٺ بٹٓٳا ٜٳ ِٵ $: َٹ أځْٵتٴ
ٗٳابٳ١ڂ  ُٳ ٌڇ، تٴٓٵتٳعٳعٴ ايڃ ٔٵ غڂجٳا٤ٷ نځػٴجٳا٤ٹ ايػٻٝٵ ٚٳيځهٹ ّٳ نځجٹريٷ،  ٛٵ شٳيٹوځ ايڃٝٳ

ٔٴ ٖٳ ٛٳ ِٴ ايڃ ٌٴ ؾٹٞ قڂًڂٛبٹهڂ ٚٳٜٴذٵعٳ ِٵ،  ٚٿنڂ ٔٵ قڂًڂٛبٹ عٳسٴ : ، قځايڂٛا# َٹ
ٍٳ ٔٴ؟ قځا ٖٳ ٛٳ َٳا ايڃ ٛٵتٹ$: ٚٳ ُٳ ٖٹٝٳ١ڂ ايڃ ٚٳنځطٳا قسم  #سٴبټ ايسټْٵٝٳا 

٘ٹ ٚغًچِ، ؾايعطب ايّٝٛ أنجط َٔ ايٝٗٛز  ضغٛيٓا ق٢ً اهلل عًٝ
غُػني َط٠، ٚاملػًُٕٛ أنجط َٔ ايٝٗٛز مب٬ٜني املطات، 
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ٚنصيو املػًُٕٛ ٜبًؼ عسزِٖ مٛ أيـ ٚث٬خ ١٦َ أيـ 
 ٬َٜني ْػ١ُ، ٚإٕ 6ًَٕٝٛ ٚعسز إغطا٥ٌٝ ٫ ٜتذاٚظ 

 أيـ 21زٚي١ إغطا٥ٌٝ ايؿطع١ٝ ٫ تكّٛ إ٫چ ع٢ً َػاس١ 
َكط : نًَٛرت َطبع، ٖٚٞ قاقط٠ بأضبع زٍٚ عطب١ٝ ٖٚٞ

ٚا٭ضزٕ ٚغٛضٜا ٚيبٓإ، اييت َػاستٗا باجملُٛع ًَٕٝٛ 
ٚث٬خ ١٦َ أيـ نًٛ َرت َطبع، ٚعسز غهاْٗا باجملُٛع 

 ًَٕٝٛ ْػ١ُ؛ َٚع ٖصٙ ايهجط٠ يًُػًُني 120ٜبًؼ 
تكٓع إغطا٥ٌٝ َع املػًُني َا تؿا٤؛ ٭ْٗا متًو َٔ ايك٠ٛ 

ٕٻ  ايعػهط١ٜ َا يٝػت يس٣ املػًُني باجملُٛع، ٚ٭
املػًُني قس قاضٚا ظبسٶا ٜصٖب دؿا٤ٶ، أزخًت يف قًٛبِٗ 
سبپ ايسْٝا ٚنطا١ٖٝڂ املٛت، ٚاْتٷعڇعٳتٵ َٗابتٴِٗ َٔ قًٛب 

: عسِٖٚ، ٜكسم عًِٝٗ قٍٛ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ
ٌڇٚيهِٓٗ غجا٤"  ".  نځػٴجٳا٤ٹ ايػٻٝٵ

ٕٻ َا ٜصٚق٘ ايؿعبٴ ايؿًػڀٝين َٔ اي٬ٜٛت اييت ٫ٜعًِ  ٚإ
ؾسٻتٳٗا إ٫چ اهلل ٚسسٳٙ، ٜطدع ؾٝ٘ ايصْب ا٭نرب ٚاؾطمي١ 
ُٹسټ إغطا٥ٌٝ بهٌ زعِ  ايؿٓٝع١ إىل داْب ايػطب اييت تٴ

ٟٸ اْڀ٬قاڄ َٔ عاطؿتٗا املصٖب١ٝ،  ٟٸ َٚعٟٓٛ ٚعػهط َاز
ٚنصيو املػ٪ٚي١ٝ تكع ع٢ً ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ 

شات ايعسز ايهبري،اييت ت٬ظّ ايكُت ػاٙ اجملعض٠ اييت تكّٛ 
بٗا إغطا٥ٌٝ يف قڀاع غع٠، نٝـ هٛظ ايكُت ايعاملٞ 

ٚايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ػاٙ اجملعض٠ نس إخٛاِْٗ املػًُني ؟ 
أيٝػٛا إْػاْا؟ أيٝؼ هلِ سكٛم؟  بٌ ٫ بس يًسٍٚ ايعطب١ٝ 
إٔ تتشطى ع٢ً أضض ايٛاقع ؼطنا ٫ٜهٕٛ أقٌ ٚأنعـ 

٫ٚبس يًُػًُني . َٔ ؼطى ايػطب يٲبكا٤ ع٢ً إغطا٥ٌٝ
 ٜػاعسٚا أًِٖٗ يف ؾًػڀني، ٚيفع٢ً َػت٣ٛ ايعامل إٔ 

 ايًِٗ ٚؾكٓا ٭ٕ أنٕٛ فاٖسا يف غبًٝو.غا٥ط أما٤ ايعامل

 
 

 (18: بك١ٝ ؾفش١)
إٕ اٯبا٤ ٚا٭َٗات ًُٜٕٗٛ يف ٖصا ايعَإ تطب١ٝ :ايػبب ايجايح 

أبٓا٤ِٖ تطب١ٝ غ١ًُٝ، ٫ٚ ٜطاعٕٛ يًُػ٪ٚي١ٝ اييت أٚدبت عًِٝٗ 
- ضنٞ اهلل عُٓٗا عٔ ايٓيب  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ڂ، ؾعٔ ابٔ عُط

َػ٦ٍٛ عٔ ضعٝت٘، ٚا٭َري  نًهِ ضاع، ٚنًهِ: " قاٍملسو هيلع هللا ىلص
بٝت ظٚدٗا  ضاع، ٚايطدٌ ضاع ع٢ً أٌٖ بٝت٘، ٚاملطأ٠ ضاع١ٝ ع٢ً

ٚنصيو " ٚٚيسٙ، ؾهًهِ ضاع، ٚنًهِ َػ٦ٍٛ عٔ ضعٝت٘
٫ٜكَٕٛٛ بايٛادب ايصٟ نإ عًِٝٗ َٔ إٔ ٜأَطٚا باملعطٚف ٚ 

بؿع١ يف  إٔ ٜٓٗٛا عٔ املٓهط ٚعُا ٜطتهب أ٫ٚزِٖ َٔ دطمي١
َٹٓٳاتٴ  ﴿ سل أخٛاتِٗ املػًُات قاٍ اهلل تعاىل ُٴ٪ٵ ٚٳ ايڃ ٕٳ  َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ ٚٳايڃ

ٚٵيٹٝٳا٤ٴ بٳعٵضڈ  ِٵ أځ ٗٴ ُٴٓٵهځطڇ* بٳعٵهٴ ٔڇ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٚٳٜٳٓٵ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٕٳ بٹايڃ َٴطٴٚ  ﴾ٜٳأڃ
 (71: ايتٛب١)

إٕ ؾبابٓا ٚؾابتٓا ْٚػا٤ْا ٚبٓاتٓا ٜؿاٖسٕٚ َٔ : ايػبب ايطابع 
ايتًؿاظ املسَط ٚ ايػُٝٓا اـڀري٠، اييت تعطض عاز٠ ثكاؾ١ ايعطٟ ٚ 

ايتربز ٚايككل ايػطا١َٝ ٚايطٚاٜات ايؿاسؿ١ يف َػًػ٬ت 
قبٝش١ َٚػطسٝات َاد١ٓ ٚأؾ٬ّ ٫ ؽًٛ عاز٠ َٔ ايكب٬ت اؿاض٠ 

اؾٓػ١ٝ، ٚ اٱؾاضات ايبص١٦ٜ ٚ  ٚ ايًكڀات ايػاخ١ٓ ٚ اٱوا٤ات
ٚنصيو ِٖ . ضأٚٙ أٚ مسعٛٙ ع٢ً ايٓػا٤ ٚايؿتٝات ٜڀبٿكٕٛ َا

ايػُّٛ اييت ٜٛدس  ٜؿطبٕٛ اـُط ٚاؿبٛب املدسض٠ ٚغريٖا َٔ
نٌ شيو . يف نٌ أضدا٤ بٓػ٬زٜـ بٌ يف نٌ أضدا٤ ايعامل سايٝا

 .غبب ض٥ٝؼ َباؾط ٚضا٤ اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ
ٚبٓاتِٗ َٔ  ؾٝذب ع٢ً نٌ اٯبا٤ ٚا٭َٗات اؿؿاظ ع٢ً أبٓا٥ِٗ

ٖصٙ ايػُّٛ اييت تسَط سٝاتِٗ ٚتكهٞ ع٢ً ايكِٝ اٱغ١َٝ٬ 
يصيو تٛعس . ملسو هيلع هللا ىلصاييت دا٤ بٗا ايٓيب  ٚاملباز٨ ايػا١َٝ ٚا٭خ٬م
ٔٳ﴿ :ايؿسٜس قاٍ تعاىل اهلل ٖ٪٤٫ املؿػسٜٔ بايٛعٝس ٕٻ ايډصٹٜ  إڇ

ِٵ ٗٴ َٳٓٴٛا يځ ٔٳ آ ٕٵ تٳؿٹٝعٳ ايڃؿځاسٹؿٳ١ڂ ؾٹٞ ايډصٹٜ ٕٳ أځ ِٷ ؾٹٞ  ٜٴشٹبټٛ عٳصٳابٷ أځيٹٝ
ِٵ ٚٳأځْٵتٴ ِٴ  ٘ٴ ٜٳعٵًځ ٚٳايًډ ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ  ٕٳ ايسټْٵٝٳا  ُٴٛ ؾ٬ بس  (19: ايٓٛض) ﴾٫ تٳعٵًځ

يٓا إٔ ْؿِٗ إٔ ٖصا ايتًؿاظ َسَط ؿٝاتٓا ٚخڀري يؿبابٓا ؾ٬ 
 .ْػتدسَ٘ إ٫ بايهطٚض٠ ايؿسٜس٠، ٚا٭سػٔ إٔ ْرتن٘ نا٬َ
 (ٜتبع)



 
     2: انعذد 

 هـ2014أغغطظ / هـ 1435 شّىاه                                          19

ٖرا االحنطاط؟  ملاذا
 (ا٭غتاش باؾاَع١)ؾؿٝل اٱغ٬ّ ؾه١ًٝ ا٭غتاش املؿيت  / بكًِ

  (اؿًك١ ا٭خري٠)
ٚٚدسْا ثاْٝا أْٓا تطنٓا نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ 

ٚايػ٬ّ ْٚػٝٓا أععِ ايٓعِ اييت أْعُٗا اهلل تعاىل عًٝٓا إشا نٓا 
ع٢ً ؾؿا سؿط٠ َٔ ايٓاض ٚاهل٬ى ٚايه٬ٍ ٚايع٬ّ ٚ اؾٌٗ 

ُٹٝعٶا ﴿: ؾٝصنطْا إٜاٖا بأقسم قٛي٘  ٘ٹ دٳ ٌڇ ايًډ ُٴٛا بٹشٳبٵ ٚٳاعٵتٳكٹ
ـٳ  ِٵ أځعٵسٳا٤ٶ ؾځأځيډ ِٵ إڇشٵ نڂٓٵتٴ ٘ٹ عٳًځٝٵهڂ ُٳتٳ ايًډ ٚٳاشٵنڂطٴٚا ْٹعٵ ٚٳيځا تٳؿځطٻقڂٛا 
ِٵ عٳًځ٢ ؾٳؿځاسٴؿڃطٳ٠ٺ  ٚٳنڂٓٵتٴ ٛٳاْٶا  ٘ٹ إڇخٵ ُٳتٹ ِٵ بٹٓٹعٵ ِٵ ؾځأځقٵبٳشٵتٴ ٔٳ قڂًڂٛبٹهڂ بٳٝٵ
ِٵ  ٘ٹ يځعٳًډهڂ ِٵ آٜٳاتٹ ٘ٴ يځهڂ ٔٴ ايًډ ٗٳا نځصٳيٹوځ ٜٴبٳٝٿ َٹٓٵ ِٵ  ٔٳ ايٓٻاضڇ ؾځأځْٵكځصٳنڂ َٹ

ٕٳ ٗٵتٳسٴٚ تطنت ؾٝهِ :"  ٚقاٍ ايٓيب (103: آٍ عُطإ) ﴾تٳ
 ". أَطٜٔ ئ تهًٛا َا متػهتِ بُٗا نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘

َٳٓٴٛا يځا تٳتٻدٹصٴٚا ﴿  : ٚنصيو خايؿٓا أَط اهلل ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ
ِٵ  ٗٴ ٛٳيډ ٔٵ ٜٳتٳ َٳ ٚٳ ٚٵيٹٝٳا٤ٴ بٳعٵضڈ  ِٵ أځ ٗٴ ٚٵيٹٝٳا٤ٳ بٳعٵهٴ ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣ أځ ٗٴٛزٳ  ايڃٝٳ

ُٹنيٳ ّٳ ايعډايٹ ٛٵ ٗٵسٹٟ ايڃكځ ٘ٳ يځا ٜٳ ٕٻ ايًډ ِٵ إڇ ٗٴ َٹٓٵ ٘ٴ  ِٵ ؾځإڇْٻ : املا٥س٠) ﴾َٹٓٵهڂ
ؾٝذب عًٝٓا إٔ ْرتى َعاؾط٠ ايهؿاض ٚاملؿطنني  (51

ٚؾعاضِٖ ْٚكڀع ايع٬ق١ َٔ ايصٜٔ ىايؿٕٛ نتاب اهلل ٚغ١ٓ 
ضغٛي٘ بايكٍٛ ٚايؿعٌ ٚيٛناْٛا َٔ أقاضبٓا ٚأسبا٥ٓا نُا 

ًٜعّ غاز٠ املػًُني ٚض٩غا٥ِٗ إٔ ٜٛاؾكٛا ٚ إٔ ٜٓبصٚا 
ا٫خت٬ف ؾُٝا بِٝٓٗ ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٚ 

٘ٳ ﴿: إٔ ٫ٜتٓاظعٛا بِٝٓٗ نُا ٜأَطْا اهلل تعاىل ٚٳأځطٹٝعٴٛا ايًډ
ٕٻ  ٚٳاقٵبٹطٴٚا إڇ ِٵ  ٖٳبٳ ضڇوڂهڂ ٚٳتٳصٵ ٚٳيځا تٳٓٳاظٳعٴٛا ؾځتٳؿڃؿٳًڂٛا  ٘ٴ  ٚٳضٳغٴٛيځ

ٔٳ َٳعٳ ايكٻابٹطڇٜ ٘ٳ  ٚاؾرتض عًٝٓا إٔ ْسخٌ  (46: ايتٛب١) ﴾ايًډ
تك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ يف قًٛبٓا ؾٝكًح اهلل تعاىل أعُايٓا 

ٔٳ ﴿: ٚؾأْٓا ي٘ نُا وطنٓا اهلل تعاىل عًٝ٘ بكٛي٘ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ
ٛٵيڄا غٳسٹٜسٶا  ٚٳقڂٛيڂٛا قځ ٘ٳ  َٳٓٴٛا اتٻكڂٛا ايًډ ِٵ ۞آ ُٳايځهڂ ِٵ أځعٵ  ٜٴكٵًٹحٵ يځهڂ

ٛٵظٶا  ٘ٴ ؾځكځسٵ ؾځاظٳ ؾځ ٚٳضٳغٴٛيځ ٘ٳ  ٔٵ ٜٴڀٹعڇ ايًډ َٳ ٚٳ ِٵ  ِٵ شٴْٴٛبٳهڂ ٚٳٜٳػٵؿٹطٵ يځهڂ
ُٶا ٖهصا أَطاهلل تعاىل بايتك٣ٛ يف ن٬َ٘ اجملٝس َطاضا  ﴾عٳعٹٝ

عسٜس٠ ٚعًٝٓا إٔ ْتُػو بأٚاَط ضبٓا ٚيٛاظّ اٱميإ ؾٝتشكل 
ٔٳ ﴿: ٚعس اهلل ؾٝٓا نُا ْڀل ب٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٘ٴ ايډصٹٜ ٚٳعٳسٳ ايًډ

ُٳا  ِٵ ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ نځ ٗٴ ُٹًڂٛا ايكٻايٹشٳاتٹ يځٝٳػٵتٳدٵًٹؿځٓٻ ٚٳعٳ ِٵ  َٹٓٵهڂ َٳٓٴٛا  آ
ِٴ ايډصٹٟ اضٵتٳهٳ٢  ٗٴ ِٵ زٹٜٓٳ ٗٴ ٔٻ يځ ُٳهِّٓٳ ٚٳيځٝٴ ِٵ  ٗڇ ٔٵ قځبٵًٹ َٹ ٔٳ  ـٳ ايډصٹٜ اغٵتٳدٵًځ
ٕٳ بٹٞ  َٵٓٶا ٜٳعٵبٴسٴْٚٳٓٹٞ يځا ٜٴؿٵطڇنڂٛ ِٵ أځ ٗڇ ٛٵؾٹ ٔٵ بٳعٵسٹ خٳ َٹ ِٵ  ٗٴ ٚٳيځٝٴبٳسٿيځٓٻ ِٵ  ٗٴ يځ

ٕٳ ِٴ ايڃؿځاغٹكڂٛ ٖٴ ٔٵ نځؿځطٳ بٳعٵسٳ شٳيٹوځ ؾځأڂٚيځ٦ٹوځ  َٳ ٚٳ  (55: ايٓٛض) ﴾ؾٳٝٵ٦ٶا 
ٚأٚقاْا اهلل تعاىل إٔ ْعس ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ ٚ ايك٠ٛ ملساؾع١ 

أعسا٤ اهلل ٚايسٜٔ ْٚػتدسَٗا ٱقا١َ زٜٔ اهلل ٚيهٓٓا تطنٓاٖا 
ؾٗصا ٖٛايػبب ايط٥ٝػٞ يتدًـ املػًُني ؾ٢ غاس١ اؾٗاز 
ٚاملعطن١ ٖٚصا ٖٛ ايؿطم بٝٓٓا ٚ بني غًؿٓا، ٚايهؿاض اؽصٚا 

آثاض غًؿٓا ايكاؿني ؾػبكْٛا بأيٛف زضد١ ست٢ تػًڀٛا 
ٛٻ٠ٺ ﴿: عًٝٓا ٚقس أَطْا اهلل تعاىل ٔٵ قڂ َٹ ِٵ  َٳا اغٵتٳڀځعٵتٴ ِٵ  ٗٴ ٚٳأځعٹسټٚا يځ

ٔٳ  ٚٳآخٳطڇٜ ِٵ  ٚٻنڂ ٚٳعٳسٴ ٘ٹ  ٚٻ ايًډ ٘ٹ عٳسٴ ٕٳ بٹ ٖٹبٴٛ ٌڇ تٴطٵ ٔٵ ضڇبٳاطٹ ايڃدٳٝٵ َٹ ٚٳ
ٞٵ٤ٺ ؾٹٞ  ٔٵ ؾٳ َٹ َٳا تٴٓٵؿٹكڂٛا  ٚٳ ِٵ  ٗٴ ُٴ ٘ٴ ٜٳعٵًځ ِٴ ايًډ ٗٴ ُٴْٛٳ ِٵ يځا تٳعٵًځ ٗڇ ٔٵ زٴْٚٹ َٹ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ يځا تٴعڃًځ ٚٳأځْٵتٴ ِٵ  ٛٳفٻ إڇيځٝٵهڂ ٘ٹ ٜٴ ٌڇ ايًډ ٚإْٓا  (60:ايتٛب١) ﴾غٳبٹٝ
تطنٓا أععِ ايٛغا٥ٌ ٱظٗاضزٜٔ اؿل ٖٚٛاؾٗاز يف غبٌٝ 

اهلل ٚاْتؿط اٱغ٬ّ ب٘ يف أططاف ا٭ضض، ٖٚصا غٝسْا إَاّ 
إٕ ٖصٙ ا٭١َ ٫ ٜكًح آخطٖا إ٫ : "املس١ٜٓ َايو ضسـ ٜكٍٛ

". مبا قًح ب٘ أٚهلا
نصيو " اٱضٖاب" إٕ ا٭عسا٤ ٜؿرتٕٚ إٔ اؾٗاز ٖٛ 

: املػًُٕٛ ٚاؾكِٖٛ ع٢ً شيو أٜها ؾكسم قٍٛ ايٓيب ا٭َني
قسم ٖصا " إشاتطنتِ اؾٗاز ؾػًط اهلل عًٝهِ ايصي١"

.  اؿسٜح ع٢ً املػًُني سطؾڄا سطؾڄا
ساقٌ َا ٜكٛي٘ نتاب !  ؾأقٍٛ أخريا أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ

اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ يف إق٬ح ؾأْٓا  إٔ ْڀٝع اهلل ٚضغٛي٘ سل 
.  ٚؾكٓا اهلل تعاىل مجٝعا إٔ ْتٛب إىل اهلل تٛب١ ْكٛسا.ايڀاع١
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 أضباب٘ ٚطسم ايتدًـ َٓ٘: ايتشسُّؽ اجلٓطٞ بايفتٝات ٚايٓطاء 

 قُس ؾعٝب/ بكًِ 
ُٻت يف فتُعاتٓا يف ا٭ظ١َٓ ا٭خري٠ ظاٖط٠ ايتٸشطف  تؿؿٻت ٚع
اؾٓػٞ ٚا٫غتكاب اؾُاعٞ؛ سٝح ٜتعطٻض نجريٷ َٔ ايؿتٝات 

 ايٰتٞ مل ىطدٔ قط َٔ –ست٢ ايعؿٝؿات َٔ ايػٝسات 
يًتشطؾات - املأيٛف  بٝٛتٗٔ، ٚمل ٜطتسٜٔ ٬َبؼٳ خاضد١ عٔ

يف : اؾٓػ١ٝ ٚا٫غتكابات اؾُاع١ٝ ٚ ايؿطز١ٜ يف نٌ َهإ
ايڀطٜل إىل املهاتب ٚاملساضؽ ٚاؾاَعات ٚيف ايؿٛاضع 

ٚإٕ . ٚاؿسا٥ل ٚاحملڀات ٚيف املٛاقـ ٚ ايكڀط ٚ اؿاؾ٬ت
آؾ١ خڀري٠ ٚ  ؾا٥ع١ن١ْٖٝٛصٙ ايعاٖط٠ قس أقبشت ظاٖط٠ 

 ؾ٢ ٚنح  ٚا٭َانٔ ايعا٫١َ ؼسخ ؾ٢ ايؿٛاضعٚزا٤ عها
٫  اجملتُعات  فتُع َٔيعٌ أٟ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ، ٚأٟ.ايٓٗاض

زضاغ١ سسٜج١ تبني إٔ  ٚيف.  اـڀري٠ ايعاٖط٠ ٖصٙىًٛ َٔ
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ٖٚٞ ايّٝٛ  (دطٜس٠ بطٚمت أيٛ).اؾٓػٞ عاّ ٜتعطنٔ  يًتشطف
 اييت متؼ ٩مل١املزَط٠ ٚامل َٔ أخڀط ايهٛاضخ ا٫دتُاع١ٝ

ٚتكًٌ َٔ ؾأْٗا ست٢ أقبشت  بهطا١َ املطأ٠ ٚؼكطٖا
 ؾهٿٌ ايكُت خؿ٫١ٝتػتڀٝع إٔ تؿتح ؾاٖا أَاّ أسسٺ بٌ ت

، أٚ ٖاأٌٖ ٍاؾعأ أٚ ضزٚز  ٚايٛقِ بايعاضامل١َ٬ٚ ايؿهٝش١
ٙ اؾطمي١ ايعكاب َٔ قبٌ َٔ ٜكّٛ بٗصٚ خٛؾا َٔ ا٫ْتكاّ

ٚإٕ ٖصٙ ايعاٖط٠ قس تكـ أٜها عا٥كا أَاّ ايت١ُٝٓ . ايبؿع١
ٚايػٝسات ٚايؿتٝات ايّٝٛ غري َأ١َْٛ يف . ٚايتڀٛض يف ايب٬ز

ٔٸ َٔ قٹبٳٌ ا٭قطبا٤ ؾه٬  ٔٻ َٔ قٹبٳٌ ا٭غاتص٠ ٚيف بٝٛتٗ َساضغٗ
ٚيهٔ ملاشا ٖصا . عٔ خاضدُٗا يف ايؿٛاضع ٚاؿاؾ٬ت

ا٫مڀاط يف فتُعاتٓا ؟ ٚملاشا تتعطٻض ايػٝٿسات يًتشطؾات 
اؾٓػ١ٝ ٚاملعانػ١ ٚا٫غتكابات اؾُاع١ٝ ؟ ٚملاشا ٜطتهب 

 ايؿتٝإ أؾٓع اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ يف ٚنح ايٓٗاض ؟
إٕ ٖصا ايتػا٩ٍ ايصٟ ٜڀطح فسزا اٯٕ نجريا َا ططح يف 

أٚقات غابك١، ٚإٕ ٖصا غ٪اٍ ٫ متهٔ اٱداب١ عٓ٘ إ٫ بكعٛب١ 

ؾإٕ ايطداٍ قبٌ عؿطٜٔ أٚ ث٬ثني عاَا َٔ ايّٝٛ مل . بايػ١
ٜتذطٻ٩ٴٚا ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايتشطؾات اؾٓػ١ٝ ٚاملعانػ١ 

ٖٳسٳا٤ٳات ايًډٌٝ  ايؿطز١ٜ ؾه٬ عٔ ٚا٫غتكابات اؾُاع١ٝ، ٚيف 
ٚ ٚسؿات ايعډ٬ّ ؾه٬ عٔ ن٤ٛ ايؿُؼ ٚٚنح ايٓٗاض؛ 

ؾكس اْتؿطت ٖصٙ ا٭َطاض . ٚيهٔ ايعامل ٜؿٗس اٯٕ َا ٜؿٗس
يعٌ أٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ ؾٗط ٫ ىًٛ َٔ ... يف نٌ َهإ إي٣إٔ 

أخباضٖا، ٚ ٫ ؽًٛ أٟ دطٜس٠ َٔ اؾطا٥س اي١َٝٛٝ َٔ ْؿط 
 ٚنًٌّٓا ٜؿػٿط ا٭غباب ع٢ً ططٜكت٘ ٚضغبت٘،.تًو ا٭خباض

ُٿًٕٛ  ُٿًٕٛ املػ٪ي١ٝ بهاًَٗا ايٓػا٤؛ ٚبعهٓا و ٚبعهٓا و
املػ٪ي١ٝ نًٗا ا٭ؾطاض َٔ ايطداٍ؛ ٚيهٓٓا ْط٣ إٔ ٖٓاى أغبابا 

 :تسؾع ايطداٍ إىل اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ
إٕ خطٚز ايٓػا٤ ٚايؿتٝات َتربدات غبب : ايػبب ا٭ٍٚ 

ض٥ٝؼ يف اْتؿاض دطمي١ ايتشطف؛ ؾإْٗا تٴسٳغڃسٹؽ ايػطا٥ع اؾٓػٝٸ١، 
ايؿٗٛات يًطداٍ ٚايؿباب؛ ٚإْ٘ ٫ ىؿ٢ ع٢ً  ٚتؿعٌ ْاض

أسس ي٘ إملاّ بأٚناع ايعامل ايطا١ٖٓ إٔ ايٓػا٤ ىطدٔ يف ٖصٙ 
 املأيٛف ٚايعاز٠ ايؿطٜؿ١،  خاضد١ عٔضقام ثٝابا٭ٜاّ يف 

 بعه٘ ظٗطتغرت بعض بسْٗٔ ٚٚتتكـ َؿاتٓٗٔ ٚقاغٓٗٔ 
ٚميطضٕ بني ايطداٍ ٚايؿبإ . ٚتٓايف ايكِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚا٭ْٛث١ٝ

عاضٜات، َا٬٥ت مم٬ٝت، َهؿٛؾ١ ايكسض،باز١ٜ ايٓشط 
، ٜكسم عًٝٗٔ أدػاَٗٔ يف أسطاضساغط٠ ايصضاعني، نأْٗٔ 

أخطد٘ ايبداضٟ يف )" ضب ناغ١ٝ عاض١ٜ:"قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ 
 : أْ٘ قاٍملسو هيلع هللا ىلص  يف سكٗٔثبتقس  ٚ(1/22نتاب ايعًِ 

نأشْاب  قّٛ َعِٗ غٝاط : قٓؿإ َٔ أٌٖ ايٓاض مل أضُٖا"
ايٓاؽ، ْٚػا٤ ناغٝات عاضٜات مم٬ٝت  ايبكط ٜهطبٕٛ بٗا

٫ ٜسخًٔ اؾ١ٓ ٫ٚ  نأغ١ُٓ ايبدت املا١ً٥، َا٬٥ت، ض٩ٚغٗٔ 
 ."نصا ٚنصا هسٕ ضوٗا، ٚإٕ ضوٗا يٝٛدس َٔ َػري٠ 

  .(اٱَاّ أمحس يف املػٓس، ٚاٱَاّ َػًِ يف ايكشٝح أخطد٘)
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ٔٳ، ٚيف أٟ ٚقت  ٚنصيو ٖٔ ىطدٔ ٚسسٖٔ إىل سٝح ؾٹ٦ٵ
ٔٵ ؾ٦ٔ َٔ ايؿٹتٵٝٳإ  َٳ ؾ٦ٔ َٔ أٚقات ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٜٚتدصٕ 

ٔٻ، ٚوببِٓٗ َٔ غري  َٳ٬ځ٤ ايعٌُ ٚايسضاغ١ أقسقا٤ هل ٚظٴ
ظٚدٗٔ، ٜؿهطٕ ؾِٝٗ، ٜٚٓؿػًٔ بِٗ، ٜعطنٔ عٔ ظٚدٗٔ 

شيو إىل َا ٫ وٌ ؾطعا َٔ ٕ ٚقس ٜسؾع٘. ٚؾطٜو سٝاتٗٔ
َا ٖٛ أنرب  ايٓعط ٚاـ٠ًٛ، ٚايًُؼ، ٚقس ٜ٪زٟ شيو نً٘ إىل

ٜٚتذًُٔ بهٌ ْٛع َٔ َػتشهطات ايتذٌُٝ ٚ  طط،ٚأر
ٜتڀٝي بعڀٛض ق١ٜٛ ايطا٥ش١ َػرتع١ٝ ٫ْتباٙ املاض٠، ؾٗصٙ 

اؿا٫ت تجري ايك٣ٛ ايؿباب١ٝ ايها١َٓ يف ايطداٍ، ؾ٬ ٜػتڀٝعٕٛ 
ٔٵ عكُ٘ اهلل، ثِ  َٔ إٔ ٜكعٛا يف َعك١ٝ اهلل تعاىل، إ٫ َ

 . وسخ َا وسخ، ٜڀٍٛ بصنطٖا ايه٬ّ
٫ْٚؿِٗ نٝـ قځبٹٌ ايعٚز خطٚزٳ ظٚدت٘ يف يباؽ ٜٓعط إيٝٗا 

ايطداٍ بؿٗٛات، ٜطٜسٕٚ َٓٗا َا ٖٛ أعع عًٝٗا َٔ نٌ ؾ٤ٞ 
. ، ٜطٜسٕٚ عؿاؾ٘ ايصٟ ب٘ تؿطف، ٚب٘ تؿدط، ٚب٘ تعٝـ

امل٬بؼ اـًٝع١  نٝـ قبٌ ايٛايسإ خطٚز بٓاتِٗ بٗصٙ
 ايٛنٝع١ اييت تعٗط َؿاتٓٗا؛ ٚتؿكٌ دػُٗا نأْٗا ٫ تًبؼ

ؾ٦ٝا ؟ نٝـ قبٌ ايطدٌ ع٢ً ْؿػ٘ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايصٜٔ ٫ 
ٔٵ ٜٓعط ٍڇ  اهلل إيِٝٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ؟  عٳ ٘ٹ، عٳٔ ضٳغٴٛ ٔٵ أځبٹٝ ِڈ، عٳ غٳايٹ
٘ٹ  ٍٳملسو هيلع هللا ىلصايًډ ّٳ:  قځا ٛٵ ِٵ ٜٳ ٗڇ ٘ٴ إڇيځٝٵ َٳ١ٹ ثٳ٬ثٳ١څ ٫ ٜٳٓٵعڂطٴ ايًډ ايڃعٳامټ : ايڃكٹٝٳا

ٕٴ ُٳٓٻا ٚٳايڃ ُٵطٳ  ٔٴ ايڃدٳ َٹ ٚٳَسٵ ٘ٹ  ٛٳايٹسٳٜٵ ٕٳ  يٹ ٚٳثٳ٬ثٳ١څ ٫ ٜٳسٵخٴًڂٛ ٙٴ  عٳڀځا٤ٳ
ٚايطد١ً؛ ٚيكس ْٗاْا اهلل عٔ  ايعام بٛايسٜ٘ ٚايسٜٛخ: ايڃذٳٓٻ١ځ

ٖٹًٹٝٻ١ٹ ايڃأڂٚيځ٢":ايتربز ؾكاٍ تعاىل ٔٳ تٳبٳطټزٳ ايڃذٳا  (33: ا٭سعاب)" ٚٳيځا تٳبٳطٻدٵ

إٕ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ىتًڀٕٛ ايّٝٛ يف أَانٔ ايعٌُ : ايػبب ايجاْٞ
ٚاملٛاق٬ت ٚيف املساضؽ ٚاؾاَعات، ٚاملعاٖس ٚايهًٝات؛ سٝح 

٫ ٜٗتُٕٛ باؿسٚز ٚايهٛابط، ٚقس سطَت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ 
ٍٳملسو هيلع هللا ىلصا٫خت٬ط بايطداٍ ٚايٓػا٤، ؾعٔ ابٵٔ عٳبٻاؽ، إٔ ايٓيب  :  قځا

َٳعٳ شٟ" َٵطٳأځ٠ٺ إڇ٫  ٌٷ بٹا ٕٻ ضٳدٴ ٛٳ ّڈ ٫ ٜٳدٵًڂ ٍٳ"َٳشٵطٳ ٌٷ، ؾځكځا ّٳ ضٳدٴ ٜٳا : ، ؾځكځا
َٵطٳأځتٹٞ ٘ٹ، ا ٍٳ ايًډ ٚٳ٠ٹ نځصٳا  ضٳغٴٛ ٚٳانڃتٴتٹبٵتٴ ؾٹٞ غځعٵ خٳطٳدٳتٵ سٳادٻ١ڄ، 

ٍٳ َٵطٳأځتٹوځ ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  :ٚٳنځصٳا، قځا َٳعٳ ا  أٜها ملسو هيلع هللا ىلصاضٵدٹعٵ، ؾځشٴرٻ 
ٕٴ ثايجٳُٗا        (15: يف قؿش١: ايباق١ٝ)   .َا خ٬ ضدٌ باَطأ٠ إ٫ نإ ايؿٝڀا

 *       سدٜك١ األطفاٍ     *
 ٚايكٛاب اـڀأ َعاؾ١

 ٕ.م.ض.ع.ّ / بكًِ
 ،ا٫َتشإ يف لشتِ أْهِ ع٢ً أ٫ٚڄ أ٦ٖٓهِ! ايڀًب١  إخٛاْٞ
 غٝٸس غًل تتشًچٛا إٔ  تٛزٸٕٚ،ايكطإٓ َسضغ١ إىل اٯٕ ٚٚقًتِ

ع٢ً ايكطا٠٤  ؾًٗصا هب عًٝهِ إٔ تٛاظبٛا   ملسو هيلع هللا ىلص ٚاؾإ اٱْؼ
ٚتؿاٚضٚا ا٭غاتص٠ املاٖطٜٔ ايٓاقشني ٚايعًُا٤  ٚايسضاغ١،

ٚتڀبٸكٛا أقٛاهلِ يف  ايكاؿني ايصٜٔ وبٸٕٛ يهِ املػتكبٌ ايعاٙ،
ٚتكاسبٛا ا٭خٝاض  ٚقسٸضٚا أٚقاتهِ ايج١ُٓٝ، سٝاتهِ ايتع١ًُٝٝ،

ٚنطٸغٛا ع٢ً  ٭ٕ ا٭ؾطاض ٜهًچْٛهِ عٔ ططٜكهِ، ٚايكًشا٤،
ايعًِ ٫  :٭ْ٘ قٌٝ اؾسٸ ٚا٫دتٗاز يًشكٍٛ ع٢ً عًّٛ ايسٜٔ،

ٜعڀٝو بعه٘ ستٸ٢ تعڀٝ٘ نًچو؛٫ٚ ٜػٝب عٔ أشٖاْهِ إٔ ا٭َٸ١ 
ؾًٗصا هب  اٱغ١َٝ٬ تتڀًچع إيٝهِ ٚتعتربْٚهِ قاز٠ املػتكبٌ،

ٗٸطٚا يف ؾٕٓٛ ايكٝاز٠ ٚايػٝاز٠، ٫ٚ تتػاؾًٛاعٔ  عًٝهِ إٔ تتُ
ٚإٕ بعهاڄ َٓٸا ىاف َٔ اٱْؿا٤  فاٍ ايتشطٜط ٚايهتاب١،

ٚايتشطٜطستٸ٢ ٫ٜتؿذٸع ع٢ً ؼطٜط غڀطأٚغڀطٜٔ، ؾ٬ىاف 
ٌٸ إٔ ٜهتب ٜٚٓؿط ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاملكا٫ت  اٯٕ،بٌ ٜٓبػٞ يه

ٚيهٔ يف  ايكٝٸ١ُ يف اجملًچات املدتًؿ١ َٔ زاخٌ ايب٬ز ٚخاضدٗا،
ٚيهٔ ٫ٜتشٝٸط، بٌ ٜساضؽ  املطس١ً ا٭ٚىل تكعب عًٝ٘ ايهتاب١،

ٚ ٜطاعٞ  ٜٚهبٸ ع٢ً ايتُطٸٕ ٚاملُاضغ١،، نتب نباضا٭زبا٤
ٚإٔ ٫ ٜكٝؼ ايًچػ١ ايعطبٝٸ١ ع٢ً  أغًٛب ايًػ١ ايعطب١ٝ َٚٓٗذٗا،

ٌٸ يػ١ أغًٛباڄ ٚتعبرياڄ خاقٸا، يػ١ أدٓب١ٝ أخط٣، َٚٓٗذاڄ  ٭ٕ يه
إٕ - ؾإٕ ْعٌُ مباشنط ْػتڀٝع إٔ ْهتب بايًػ١ ايعطب١ٝ  َتُٝعا،

اٯٕ ٜكسٸّ إيٝهِ بعض  . بععٜع اهللَٚا شيو ع٢ً- ؾا٤ اهلل تعاىل
. ايٓكٛم يًتسضٸب
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ـّ ايؿشٝح  ايٓ
إٕ املساضؽ ايس١ٜٝٓ ٖٞ سكٔ سكني َٚعكٌ َتني  

يًشؿاظ ع٢ً ايسٜٔ َٔ تأٌٜٚ اؾاًٖني ٚاْتشاٍ املبڀًني 
 ٚيكٝا١ْ اٱْػإ َٔ ا٭ؾطاض ٚايؿٝاطني، ٚؼطٜـ ايػايني،

ٌٸ قاض  ٚإْٗا َكٓع يتهٜٛٔ اٱْػإ إْػاْا، َٴه ؾهِ َٔ 
ٍٸ قاضٖازٜا َٗسٜا، بؿهًٗا َطؾساڄ، ٚنِ َٔ  ٚنِ َٔ نا

ٚنِ َٔ غطٜط  ٚنِ َٔ داٌٖ قاض عاملا، طاحل قاض قاؿا،
إْٗا  :ٚيهٔ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٜكٛيٕٛ سكساڄ ٚسٓكا قاض قٓٸهاڄ،

٭ٕ اؿكٝك١ ٫تكسٸم  أٚناض اٱضٖابٝني َٚٛيچس٠ احملاضبني،
بٌ املساضؽ ايس١ٜٝٓ ٚامل٪غػات اٱغ١َٝ٬ يف ايٛاقع  شيو،

٭ٕ  ضمح١ ْٚع١ُ َٔ اهلل تعاىل يًُٓاطل اييت أغٸػت ؾٝٗا،
ٛٸيت بٗا إىل ا٭ٚناع ايكاؿ١ املٓاغب١؛  ا٭ٚناع ايؿاغس٠ قسؼ

ٚيهٔ  ؾا٭قڀاض اييت ىاف ايٓاؽ َٔ ايػري ؾٝٗا يف ايٓٗاض،
ٚأَا ايصٜٔ  بؿهًٗا ميؿٕٛ يف زد٢ ايًٌٝ آَٓني َڀ٦ُٓٸني،

ؾعًِٝٗ إٔ  ٜتبذٸشٕٛ بايسضؽ يف ايهًچٝات ٚاؾاَعات ايطمس١ٝ،
بٌ تكطٸب٘  ٜتؿهچطٚا تؿهچطاڄ عُٝكا،٭ْٗا ٫ػعٌ اٱْػإ إْػاْا،

إىل أٚقاف ايبٗا٥ِ، ٚتكتً٘،نُا عبٸط ايؿاعط اهلٓسٟ أنرب اٱي٘ 
:  آبازٟ عٔ شيو

 ٜا يب٬ز٠ ؾطعٕٛ ايصٟ مل ٜكٌ تؿهريٙ إىل تأغٝؼ ايهًچٝات،
ٚيٛؾعٌ شيو مل  ٚقس نإ شيو أغٌٗ ططٜل يكتٌ ا٭٫ٚز،

. ًٜشك٘ ايعاض ٚغ٤ٛ ا٭سسٚث١ يف ايتاضٜذ
ؾًٗصا ٜتشتٸِ ع٢ً املػًُني ٚغري املػًُني إٔ ٜكسٸضٚا  

٫ٜٚٓعط إىل املٓتُني إيٝٗا َٔ  امل٪غٸػات ايس١ٜٝٓ تكسٜطاڄ نبرياڄ،
بٌ  ايڀًب١ ٚا٭غاتص٠ ٚاملػ٪ٚيني عٓٗا با٫ظزضا٤ ٚا٫ستكاض،

ٚؾچكٓا ! ايًچِٗ .ٜٚعتربٚا شيو غعاز٠ هلِ هًچِٖٛ ٜٚهطَِٖٛ،
. يؿِٗ اؿلٸ ٚايكٸٛاب

ـّ ايرٟ حيتٟٛ ع٢ً اخلطأ  ايٓ
 يًشؿاظ يًسٜٔ َتني املعكٌ ٚاؿكني سكٔ ٖٛزاضؽ ايس١ٜٝٓ املإٕ 

                                               ايٓشٛ                       ايٓشٛ             ايٓشٛ                             ايؿً٘

 ٚيكٝا١ْ  ايػايني،ايتشطٜـ َٔ تأٌٜٚ اؾاًٖني ٚاْتشاٍ املبڀًني ٚ

                                                                                               ايٓشٛ              
  َكٓع يتهٜٛٔ اٱْػإ إْ٘ٚ اٱْػإ َٔ ا٭ؾطاض ٚايؿٝاطني،

                                                                                 ايٓشٛ              
ٌٸ قاض بؿهًٗا َطؾساڄ، إْػاْا، َٴه ٍٸ  ؾهِ َٔ  ٚنِ َٔ نا

ٚنِ َٔ داٌٖ  ٚنِ َٔ طاحل قاض قاؿا، قاضٖازٜا َٗسٜا،
  اٱغ٬ّ  ا٭عسا٤ٚيهٔ ٚنِ َٔ غطٜط قاض قٓٸهاڄ، قاض عاملا،

                                                                                                               ايٓشٛ              
   اٱضٖابٝني َٚٛيچس٠ احملاضبني،ا٭ٚناضإْٗا  :ٜكٛيٕٛ سكساڄ ٚسٓكا

                                                                    ايٓشٛ              
  َ٪غػات ٚز١ٜٝٓ بٌ املساضؽ   شيو، ٫ٜكسٸم٭ٕ اؿكٝك١

                                ايٓشٛ                                                            ايٓشٛ                  ايٓشٛ              
اٱغ١َٝ٬ يف ايٛاقع ضمح١ ْٚع١ُ َٔ اهلل تعاىل يًُٓاطل 

ٛٸيت إىل ا٭ٚناع   ايؿاغس٠ قس أٚناع٭ٕ  ؾٝٗا،أغٸؼ ايصٜٔ   ؼ

     ايٓشٛ           ايٓشٛ                             ايٓشٛ              
  ىاف ايٓاؽ َٔ ايػري ؾٝٗا يف ايصٟؾا٭قڀاض  ؛قاؿ١ َٓاغب١

              ايٓشٛ                                         ايٓشٛ                                   

 ٚأَا  ،َڀ٦ُٓٸاڄ آَٓاڄ يف زد٢ ايًٌٝ ميؿٞٚيهٔ بؿهًٗا  ايٓٗاض،

                                                         ايٓشٛ                                        ايٓشٛ        ايٓشٛ                     

  ٜتؿهچطؾعًِٝٗ إٔ  ،ٚاؾاَعات ضمس١ٝ ايسضؽ يف ايهًچٝات ٜتبذٸشٕٛ يفايصٜٔ 
                   ايك١ً                                                                ايٓشٛ                                          ايٓشٛ   

٭ْٗا ٫ػعٌ اٱْػإ إْػاْا، بٌ تكطٸب٘ إىل  تؿهچطاڄ عُٝكا،
:  يف شيو أنرب اٱي٘ آبازٟ ايؿاعط اهلٓسنُا عبٸط  ، ٚتكتً٘،ا٭قاف ايبٗا٥ِأٚ

                   ايٓشٛ                                                         ايٓشٛ                                                ايٓشٛ   

ٚقس  تأغٝؼ ايهًچٝات، إىل ٜا يب٬ز٠ ؾطعٕٛ ايصٟ مل ٜكٌ تؿهريٙ 
  تًشك٘ ايعاضؾعٌ شيو مل  ٚيٛ ،يًكتٌ ا٭٫ٚز شيو أغٌٗ ططٜل ناْت

    ايٓشٛ                                                    ايٓشٛ                                                            ايٓشٛ   

. ٚغ٤ٛ ا٭سسٚث١ يف ايتاضٜذ
 امل٪غٸػات ٜكسٸضٕٚإٔ ايػري املػًُني  املػًُني ٚؾٛمؾًٗصا ٜتشتٸِ  

                                االضتعُاٍ                                 ايٓشٛ                       ايؿسف  

 ....... ايڀًب١ َٔبٗا  إىل املٓتُني ٫ٜٓعطٚ ايس١ٜٝٓ تكسٜطاڄ نبرياڄ،
                                                      ايٓشٛ                                 ايؿ١ً   
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 شٜازتٞ غتانٓدٚ
  دػط َٔ غعٝس أمحس/ بكًِ 

بعض اؿٛازخ ايٛاقع١ يف سٝا٠ اٱْػإ ٫ ٜٓػاٖا قاسبٗا، 
ٚإٕ مل ٜطز سؿعٗا، ؾٗٞ تهٕٛ ي٘ ٚغ١ًٝ يتكسٜطْؿڀات٘ 
املػتكب١ً بهٌ اسرتاؽ ٚاٖتُاّ ٚبهٌ سٝڀ١ ٚعٓا١ٜ نُا 

.  تهٕٛ ي٘ ٚملٔ سٛي٘ عع١ ٚعرب٠
باؾاَع١ ا٭١ًٖٝ زاضايعًّٛ "نٓت سٝٓصاى طايبا يف ايتهٌُٝ 

ت زٚنإ ايّٝٛ ّٜٛ ايعڀ١ً، ؾدط" َعني اٱغ٬ّ ٖاتٗاظاضٟ
، ؾبسأْا منؿٞ يف "ؾتانٓسٚ"َع ْؿط َٔ ايڀايب ْطٜس ظٜاض٠ 

ا٭زغاٍ ٚا٭داّ ضغِ ٚدٛز ايػٝاضات اييت تتذ٘ إىل 
ؾتانٓسٚ، ٚشيو أٟ َؿٝا ع٢ً ا٭قساّ نإ ؿكٍٛ اـرب٠ 

ٚنٓا منؿٞ َػطٚضٜٔ، . اؾسٜس٠، ٫ يك١ً ايؿًٛؽ ٚايٓكٛز
ٜتشسخ بعهٓا بعها، ٚنٓا ْػريساًَني ع٢ً ظٗطْا ايعاز 

ايكًٌٝ َع ايؿطح يف ايڀطٜل ايهاٍ َٚا يٓا ب٘ عًِ، ؾٛقعٓا يف 
،ٚشيو إشا ٚقع أَآَا  اؿري٠ ملا ؾعطْا بأْٓا نًًٓا ايڀطٜل،

دبٌ عاٍ ٫ٚ لس َٔ غبٌٝ، ٫ إىل ايُٝني ٫ٚ إىل ايؿُاٍ، 
ؾانڀطضْا إىل ايكعٛز ع٢ً اؾبٌ ٖٚٛنإ َٓعطا ًَُٛغا ٚ 

 ٭ٕ اؾبٌ نإ عايٝا َٚتٛسؿا، إناؾ١ إىل شيو ؛خڀطا
ناْت يف اؾبٌ أؾذاض نجٝؿ١ شات أؾٛاى ٚسؿطات غا١َ 
ست٢ قعسْا ع٢ً اؾبٌ مبؿك١ ؾسٜس٠ ٚ قس قطبٓا َٔ املٛت 
٭ٕ ا٭نجط َٓا نازٚا إٔ ٜػكڀٛا َٔ اؾبٌ، ٚعٓس ايٓعٍٚ 
َٓ٘ مل تكٌ املؿك١ َٔ َؿك١ ايكعٛز بٌ أقبح أقعب َٔ 
ايكعٛز، ٖهصا قعسْا ع٢ً اؾبٌ اٯخط ْٚعيٓا َٓ٘ اٯخط 

 ٚمٔ ماٍٚ ا٫تكاٍ باؾٛاٍ ٚيهٔ مل ْكسض ....ا٭خطف
عًٝ٘، يٛقٛع اـًٌ يف ايؿبه١، ؾػُطْا ايٝأؽ ٚاؿعٕ ٚ 
اؿري٠ ٚضدعت إىل ْؿػٞ ٚاٯخطٕٚ َجًٞ ضدعٛا إىل 

 .أْؿػِٗ، ؾٗٞ أدابتٓا إداب١ غًب١ٝ بأْٓا ئ لس ايڀطٜل أبسا
ؾُا ٦ٜػٓا َٔ " ٫ تكٓڀٛا َٔ ضمح١ اهلل: "قاٍ اهلل ععٚدٌ

ضٚح اهلل، ؾبسأْا ْسعٛ اهلل مجٝعا يًتدًل َٔ ٖصٙ املكٝب١ 
ْٚػتػؿط اهلل عٔ ظٗط ايكًب بانني، ثِ بسأْا منؿٞ َط٠ 
ثا١ْٝ َتٛنًني ع٢ً اهلل، ؾٛدسْا ضد٬ شا ؿ١ٝ ظٓٓا ًَها 

بعج٘ اهلل تعاىل بكٛض٠ اٱْػإ  يٓكطتٓا يف سسٜك١ ايػٛاَا، 
ؾػأيٓاٙ عٔ ايڀطٜل إىل ؾتانٓسٚ ؾأضؾسْا إىل َككسْا، 

ؾٛقًٓا إىل ٖسؾٓا دا٥عني " دعاٙ اهلل خرياؾعا٤"اؿُس هلل 
ٚفطٚسني بايعًك١ ايػٛزا٤، ست٢ دعٌ ايسّ ٜػٌٝ َٔ 
أدػآَا، ٚنإ ايّٝٛ ّٜٛ اؾُع١، ٚقس ساْت ق٠٬ 
اؾُع١، ؾاغتػًٓا يف ايػسٜط ٚأزٜٓا ايك٠٬ ثِ تػسٜٓا 

. با٭طع١ُ اييت ناْت َعٓا
ٚدا٤ ٚقت قعٛزْا ع٢ً اؾبٌ، ؾأضزْا إٔ ْكعس اؾبٌ، 

٭ْٓا نٓا يف تعب ايػؿط، ٚععّ أنجطْا ؛ ٚاختًـ ايبعض ؾٝ٘
إٔ ٜكعسٚا اؾبٌ َٔ ُُِٖٗ ايعاي١ٝ ؾبسأْا ْكعس ع٢ً ع٢ً 
 بايػًِ ايصٟ ناْت عسز زضدات٘ أنجط َٔ ا٭يـ، اؾبٌ

ؾٛقًٓا ع٢ً ضأؽ اؾبٌ بعٕٛ اهلل تعاىل، ٚنإ ؾٝ٘ َعبس 
قسِٜ يْٛ٘ نإ أبٝض ظاٖٝا ٚباب٘ نإ َػًكا ؾُا عًُٓا َا 

نإ ؾٝ٘ ٖٜٚٛط٣ َٔ َهإ بعٝس، ٚضأٜٓا اؾباٍ ا٭خط٣ َٓ٘ 
ؾ٢ٗ تبسٚ يٓا نٓبات بني اؿكٍٛ اـهطا٤، ٜٚبسٚ ايبشط 

ؾدؿؿت َؿكتٓا ٚ تعبٓا َؿاٖستٓا املٓاظط .نايػسٜط يف عْٝٛٓا
اـ٬ب١، ؾكاض غؿطْا ٖصا غؿط ايعًِ ٚايعرب٠ نُا نإ 

ؾا٬َ يًػطٚض ٚايؿطح ؾشكًٓا َٓ٘ ع٢ً إٔ املطؾس إشا نٌ 
ايڀطٜل ٫ٜهٌ ٖٛ ٚسسٙ بٌ ٜهٌ َٔ ٜتبع٘ ؾع٢ً ايهٌ إٔ 

ٜٓتدب َٔ ايٓاؽ َطؾسا ٜهٕٛ ي٘ بكاض٠ ٚؾطاغ١ ٚميهٔ 
شيو بعس ايتشكٝل يف أْ٘ ٌٖ ع٢ً اؿل أّ ع٢ً ايباطٌ؟ٚؾكٓا 

 .اهلل تعاىل ٖٚساْا إىل ايكطاط املػتكِٝ
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 املسنبات ايػائع١ ٚاضتدداَٗا يف ايًغ١ ايعسب١ٝ
 ؾهٌ ايهطِٜ ايؿٝهٞ/ بكًِ 

 .، زانا1َريؾٛض (املػذس ا٭نرب)طايب قػِ ا٭زب ايعطبٞ َٔ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ 
مما ٫ ٜتڀطم إيٝ٘ أز٢ْ ؾو يف إٔ تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ     

نًػات أخط٣ وتاز إىل أَٛض ١َُٗ ْٚهات نطٚض١ٜ ٚبسٕٚ 
املطاعا٠ إٜاٖا ٫ ميهٔ ٭سس إٔ هٝسٖا ؾه٬ عٔ ايتبشط 

 . ٚايتُٗط ؾٝٗا
املطنبات ايؿا٥ع١ اييت ٜػتدسَٗا أٌٖ ايًػإ أنجط : َٓٗا

بهجري، ؾاٯٕ أضزت إٔ أشنط بعها َٓٗا َع اغتدساَٗا 
يتػٌٗٝ اغتٝعاب َعاْٝٗا َٚٛانع اغتدساَٗا نٞ ٜػتؿٝس 

 . َٓٗا املٛيعٕٛ بايًػ١ ايعطب١ٝ
  |A‡bKUv, A‡bKvs‡k...  إىل سسٺ نبريڈ (1)

 . ٜتٛقـ ٖصا ايعٌُ إىل سسٺ نبريڈ ع٢ً َعٜٓٛات ايعُاٍ
GKvRwU A‡bKUvB Kgx©‡`i g‡bve‡ji Ici wbf©i K‡i|  

  |h‡nZz‡... مبا إٔ (2)

 . مبا إٔ اهلل تعاىل أنٌُ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ؾ٬ فاٍ يٲناؾ١ إيٝ٘

‡h‡nZz Avjøvn Zvqvjv Bmjvg ag©‡K cwic~Y© K‡i w`‡q‡Qb, 

ZvB Zv‡Z ms‡hvR‡bi †Kv‡bv AeKvk †bB| 

  |cvkvcvwk... دٓبا إىل دٓب (3)

 .تسضؽ يف تًو املسضغ١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚا٭ضز١ٜ دٓبا إىل دٓب
IB gv`ivmvq Aviwe fvlvi cvkvcvwk D ~̀© fvlvI cov‡bv nq| 

  |mv¤úªwZK, bZzb... سسٜح ايعٗس بــ (4)

 . أْا سسٜح ايعٗس بايًػ١ ايعطب١ٝ
Avwg Aviwe fvlvi mv‡_ bZzb cwiwPZ|  

  |Zv m‡Ë¡I, Z_vwc... ضغِ شيو (5)

عٔ ايًعب أَ٘ ٚأغاتصت٘ َطاضا ٚ تهطاضا، ضغِ " َباضناڄ"َٓعت 
 . شيو ايّٝٛ ٖٛ َػتػطم ؾٝ٘

‡gveviK‡K Zvi gv I wkÿKMY evievi †Lj‡Z wb‡la 

K‡i‡Qb, Zv m‡Ë¡I †m AvR †Lj‡Q|  
  |m¤ú~Y©, c‡ivcywi...  ضأغٶا ع٢ً عكب (6)

 ؾاْكًبت اـًؿ١ٝ ضأغا ع٢ً عكب
d‡j †cÖÿvcU m¤ú~Y© cv‡ë †Mj| 

ِٳ (7)   .... ، ع٢ً ايطغِ َٔ....، بايطغِ َٔ....ضغ
m‡Ë¡I, Z_vwc, hw`I| 

أقًعت ٖٚبڀت مجٝع طا٥طات ايطس٬ت ايساخ١ًٝ * 
ٚايسٚي١ٝ سػب املٛاعٝس احملسز٠ ضغِ ٚدٛز اٱنڀطبات يف 

 . عُّٛ ايب٬ز أَؼ
MZKvj †`ke¨vcx niZvj _vKv m‡Ë¡I me Af¨šÍixY I 

AvšÍR©vwZK d¬vBU wba©vwiZ mgqm~Px Abyhvqx DÇqb I 

AeZiY K‡i|  

 بايطغِ َٔ إٔ بٓػ٬زٜـ َٔ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ ؾًٝػت ؾٝٗا *
 .     اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬

evsjv‡`k hw`I gymwjg †`k, Z_vwc Zv‡Z Bmjvwg 

kvmb †bB|  
  ع٢ً ايطغِ َٔ نٕٛ إمساعٌٝ غٓٝا ؾإْ٘ ٜػهٔ يف ايهٛر  *

BmgvBj abx nIqv m‡Ë¡I Ky‡oN‡i emevm K‡i|  

 |¨L‡Z bv †`L‡ZB, Aíw`‡bi g‡a`‡... غطعإ َا (8)

 ٚيهٔ غطعإ َا تػريت ا٭سٛاٍ
Z‡e †`L‡Z bv †`L‡ZB Ae¯’vi cwieZ©b NUj| 

 |jÿ¨ K‡i, we‡ePbv K‡i, KviY.....  ْعطا إىل (9)

 إْٓا ْاطكٕٛ بايًػ١ ايبٓػاي١ٝ ْعطا إىل أْٓا َٔ َٛاطين بٓػ٬زٜـ
Avgiv evsjv fvlvq K_vq †Kbbv, Avgiv evsjv‡`kx| 

  wbwe©‡k‡lبكطف ايٓعط عٔ / بكڀع ايٓعط عٔ / بػض ايٓعط عٔ  (10)

نٌ إْػإ ٖايو، ٫ َٓسٚس١ عٔ اٱقطاض بٗصٙ اؿكٝك١ 
املًُٛغ١ ْعطا إىل إٔ مجٝع ايٓاؽ بػض ايٓعط عٔ ايػين 

ٚايؿكري، ٚايكٟٛ ٚايهعٝـ، ٚاؿانِ ٚاحملهّٛ انڀطٚا إىل 
 . إٔ يكٛا َكطعِٗ ًٜٚكٕٛ ستؿِٗ

gvbyl giYkxj, GB ev Í̄e mZ¨wU ¯^xKvi bv K‡i †Kv‡bv 

Dcvq †bB| KviY c„w_ex †_‡K awb-Mwie, mej-`ye©j, 

kvmK-kvwmZ, wbwe©‡k‡l mevB‡KB we`vq wb‡Z n‡q‡Q 

Ges n‡e|  

   (ٜتبع)
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 األخطاء ايػائع١

 َباضى نطِٜ ايؿٝهٞ/ بكًِ 
 . ، زانا1َريؾٛض (املػذس ا٭نرب)طايب املتٛغڀ١ ايجا١ْٝ باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ 

٫ ىؿ٢ ع٢ً أسس أْٓا ْاطكٕٛ بايًػ١ ايبٓػاي١ٝ ْعطا إىل أْٓا 
َٔ َٛاطين بٓػ٬زٜـ، ضغِ شيو مٔ َٛيعٕٛ بتعًِ ايًػ١ 

ايعطب١ٝ إش أْٗا يػ١ ايكطإٓ ٚاؿسٜح ٚيػ١ اٱغ٬ّ 
ٚاملػًُني، غري أْٓا ْطتهب ا٭خڀا٤ املتٓٛع١ َٔ ايهبط، 

ٚاٱ٤٬َ، َٚا إىل شيو يف تعابريْا ايتشطٜط١ٜ ٚايؿؿ١ٝٗ 
بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚسٝح أْٓا َٔ غري ايٓاطكني بايًػ١ ايعطب١ٝ 

ؾًٝؼ َٔ املػتشٌٝ إٔ ٫ ْهٕٛ خايني َٔ ا٭خڀا٤، َٚع 
 .  شيو عًٝٓا إٔ ْبصٍ نٌ َا بٛغعٓا يتذٓبٗا

ؾٗٓا ْكسّ بعض ا٭خڀا٤ ايؿا٥ع١ اييت ْط٣ أْٗا أنجط 
أ١ُٖٝ ٚنطٚض١ٜ ملػاعس٠ ايڀ٬ب يف ػٓبِٗ َٔ َجٌ ٖصٙ 

 .ا٭خڀا٤
ؾاٯٕ أضزت إٔ أشنط بعض ايهًُات اييت ٜٴدڀ٪ يف 

 : نبڀٗا يف غايب ا٭سٝإ
 

 ؾشٝح غري ؾشٝح  ؾشٝح غري ؾشٝح
تََشَمح تَْشَمح 

 

اع  ََ اع ِع ََ َع

َخفَاء ِخفاء َخَشَاُ ِخْشَاُ 

َخُْْىب ُخُْىب َحَشَمح َحْشمح َ 

ُْىاُ  َْح َحَُىاُ َح َْ َْح َُ َْ ََ

ََْغشج َُْغشج َخَُاه ِخَُاه 

َخثَش َخْثش َرهاب ِرهاب 

ْشع َصَواج ِصواج  َشع ٍَ ٍَ
ُْالُ  ْىَضع َعُاَلُ َع ْىِضع ٍَ ٍَ
ُْشاُ  َشفَقَح َشْفقَح طََُشاُ طَ

َشْنو ِشْنو َعْدض ِعْدض 

َحثّح  َحثّح ٍُ أَثَش أَْثش ٍَ

َشقَّح  َشقَّح ٍُ َمَغو َمْغو ٍَ

َُح َّْىع ُّْىع  َِ َُّح أْه َِّ أهَ

 
 
 

 ال بد إٔ تتشسى ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ
 "غص٠" جتاٙ اجملصز٠ األخري٠ يف 

 

              mv¤úªwZK nZ¨vKvÛ اجملعض٠ ا٭خري٠
             m`i `ßiاملكاض اؿه١َٝٛ 

  i‡KUايكٛاضٜذ                      
  nvRvi eM© wK‡jvwgUvi 21    أيـ نًَٛرت َطبع     ٢١

                          ًَٕٛٝwgwjqb       

           Bmiv‡qwj MYnZ¨vاجملعض٠ اٱغطا١ًٝٝ٥ 
 mg_©b w`‡q mvnvh¨ Kiv / •bwZK mg_©bايسعِ املعٟٓٛ

 Bûw` jweايًٛبٞ ايكْٗٝٛٞ             
A       ا٭دٗع٠ ¿̄                       

 

 أضباب٘ ٚطسم ايتدًـ َٓ٘: ايتشسُّؽ اجلٓطٞ بايفتٝات ٚايٓطاء 

 

    hŠb nqivwb‡         ايتشطټف اؾٓػٞ
    cÖwZwµqv               ضزٚز أؾعاٍ

  hŠb myomywo‡ايػطا٥ع اؾٓػٝٸ١            
     ½kix‡ii AvKl©Yxq A                  ؾاتٔامل

 

 ايدٜين ٚٚادبِٗ املطًُني َػانٌ

 

         `Bûw`evايك١ْٝٛٝٗ           

 `Lªx÷ev                     ايكًٝب١ٝ

 d«xg¨vmb ¸ßm‡•Ni bxwZ                    املاغ١ْٝٛ

                  Dcwb‡ek ’̄vcb Kiv ا٫غتعُاض
                    Lªx÷ag© cÖPvi Kiv /  wgkbvwiايتبؿري 

KjswKZ Kiv                    ٜ٘ٛتؿ  
 AMÖYx f‚wgKv cvjb Kiv           يعب زٚضا ضا٥سا  

cÖwZ‡iva Kiv / †gvKv‡ejv Kiv                    املهاؾش١  
 kÎæZv                      ْعع١ 

 msNl© / †Mvj‡hvM               ا٫ؾتبانات 
wbt‡kl Kiv                ا٫غتٓعاف 

 *ت      ايهًُا   َعاْٞ *
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 ااْطباعات ايكساء ايهساّ ٚايعًُاء ايعظاّ ا 
 "احلساء"نُا ٚددت 

 ؾه١ًٝ ايؿٝذ ا٭زٜب عبس ايٛاسس إغشل / بكًِ 
 أوسّغ آتاد، ٍاُّل غْح، ؓ  األعرار تَذسعح أتٍ هشَشج

إٕ ف١ً ٚاسس٠ تػتڀٝع إٔ ؼٍٛ تٝاضات ايعكط ٚتڀطز  
ؼسٜات ايعَإ َٔ ْاس١ٝ إىل ْاس١ٝ ، َٔ ايؿٝڀا١ْٝ إىل 
ايطمحا١ْٝ، َٔ ايؿطن١ٝ إىل ايٛسسا١ْٝ، َٔ ايساخ١ٝ إىل 

ايٓٛضا١ْٝ، ٚؼٍٛ اجملتُع غري اجملتُع، ٚإٔ ػعٌ اجملتُع فتُعا 
َجايٝا يٛ سكًت ع٢ً ؾهٌ اهلل تعاىل، ٚيهٔ نٌ َساز ٫ٜٓٛض 

٫ٚ ٜه٤ٞ، ٚنٌ سرب ٫ٜؿعٌ ٜٚػتها٤ ب٘، بٌ ايكًِ ايصٟ 
ٜٛاؾل ضب٘ ٚخايك٘، ٫ٚ ٜهؿط ْعُ٘ ظاٖطٖا ٚباطٓٗا، ؾٗٛ 

 . ايصٟ ميس اجملتُع بايٓٛض ايٖٛاز
دا٤ت يف آٚاْٗا َٚهاْٗا، ٚٚاؾل " اؿطا٤" ؾٗا ٖٞ ف١ً 

ؾٔ طبك١، يتڀبٝل ٖصا املطاز ٚتڀطٜس ٖصٙ ايسغا٥ؼ ٚاملٓاٚضات، 
ٚقس قطأتٗا َٔ ايبسا١ٜ إىل ايٓٗا١ٜ سطؾا سطؾا، َطاضا ٚتهطاضا، ٚقس 
ٚدستٗا أَاَٞ نأْٗا ع٢ً ططيف ايجُاّ، خكٛقا َكا٫ت ض٥ٝؼ 

ايتشطٜط بٗصٙ اجمل١ً ايؿٝذ ايع١َ٬ قُس عبس ايطب ايكامسٞ 
اييت تُٓٛ عٔ ) _سؿع٘ اهلل تعاىل ٚضعاٙ َع طٍٛ سٝات٘_ايٓسٟٚ 

ُٸص ع٢ً املعًِ ايهبري ايٓاقس املتهًچع . نؿا٤ت٘ ٚاملكسض٠ ؾإْ٘ تً
ايؿٝذ ٚانح ضؾٝس اؿػين " ايطا٥س"ض٥ٝؼ ايتشطٜط يكشٝؿ١ 

مخؼ غٓٛات ع٢ً ا٭قٌ، َٚكاي١ ض٥ٝؼ -أزاّ اهلل بكا٤ٙ–ايٓسٟٚ 
. ايتشطٜط يًبعح اٱغ٬َٞ ايؿٝذ قُس اؿػين تػُسٙ اهلل بطمحت٘

قس ظازت بٗا٤ٖا ٚضْٚكٗا ، َٚكا٫ت َسٜطايتشطٜط ؾه١ًٝ 
 ٚغريٙ نًٗا تُٓٛ عٔ _أزاَ٘ اهلل تعاىل_ا٭غتاش قُس ؾعٝب 

ٚإْٗا تػتشل إٔ ػين . نؿا٠٤ نتابٗا ٚبطاعتِٗ يف ٖصا اؿكٌ
ٚإٔ ٜٛاظٕ .  ا٭ؾهاضايكشٝش١ ٚايتعبريات اـ٬ب١ املعػٛي١َٓٗا

بني سػٓٗا ٚقبشٗا ٚدٝسٖا ٚضزٜٗا، ٚإْٓا ْكطأٖا نصيو، 
 . ٚلسٖا ع٢ً اٱتكإ ٚاٱسهاّ

إٔ تهٕٛ َكا٫تٓا بايًػ١ ايعطب١ٝ " اؿطا٤" ْٚؿري إىل إخٛآْا 
ايؿكش٢ ْٚطغًٗا إيٝٗا بعس َطا١ْ ط١ًٜٛ ع٢ً ا٭غًٛب 

ٚايتعبريٚا٭ؾهاضٚا٭نساز، ٚيتعًِ إٔ نٌ يٛع١ ٚأملٳٺ ٜأتٞ 
بإَهاْٝات، ؾ٬ؽًٛ َكاي١ املؿهط املسبط املٛثٛم ب٘، إ٫ إٔ 

تهٕٛ ؾٝٗا َػش١ ا٭ؾهاض ٚطابع ا٭سعإ ٚأثط ا٭تطاح ٚايجك١ 
بايٓؿؼ، ٚيٝعًِ دٝسا َاشا ٜهتب ٚمل ٜهتب ٚملاشا ٫ ٜهتب؛  
أنًچٗا هلل أّ هلٛاٙ، َٚٔ ٫ٜعًِ ٖصٙ ا٭دٛب١ ٫ٜهٕٛ يف طٝات 

ٟٸ ضٚح ٫ْٚؿذ ٫ْٚؿج١، ؾُٔ ٜطغِ ؾ٦ٝا ٚخًؿ٘  تطغُٝ٘ أ
خًؿٝات تڀاضزٙ ٚت٬شع٘ ٚػربٙ ع٢ً إٔ ٜعٗط ع٢ً َا ٜتكًب 
ؾٝٗا َٔ اؿطاض٠ ٚايٓريإ ٚايػعسإ، ؾإٕ ايكًِ ٚاملساز نٝـ، 

ٚايتدڀٝط ٚايتٓؿٝص ق١ُٝ، ؾًٮٍٚ ٫ ٚظٕ عٓس اهلل، ٚيهٔ 
ايك١ُٝ ٜكسضٖا اهلل نٌ ايكسض نُا أؾاضت إيٝٗا خًؿ١ٝ آ١ٜ 

ٚايصٜٔ نؿطٚا بعهِٗ أٚيٝا٤ بعض ٚإ٫تؿعًٛٙ تهٔ : ايهطمي١
ؾت١ٓ يف ا٭ضض ؾػاز نبري، ؾع٢ً ايهاتب أ٫ٚ إٔ ىڀط ثِ 

ٜطنع، ٚأٜها عًٝ٘ أ٫ٚ إٔ ٜعني ايسا٤، ثِ ٜساٟٚ، ٚايّٝٛ 
أضباب ا٭ق٬ّ قس قاضٚا نشاطب يٌٝ، ٚدعًٛا ا٭زب ٚايكًِ 
ٚايٛثام ٚاملػ١ً ؾع٢ً ايهاتب اٱغ٬َٞ إٔ ٜهٕٛ غري شيو، 
بٌ يٝعًِ ٚثٝكا ع٢ً َا ٜطٜس ٚإىل َا ٜطؾس ٚيٝؼ ايكًِ ْؿػ٘ 
 . غ٬ح، بٌ ٖٛ نػٝـ، ٚايػٝـ بايػاعس ٫ ايػاعس بايػٝـ

إشا نٓت ناتب ايكًِ ؾ٬ تطدٛ َٓو ا٭١َ ! ؾأٜٗا ا٭ر 
أٟ ؾ٤ٞ، ٚإشا نٓت ناتب ضب ايكًِ ٚتٛنٌ عًٝ٘ ٚتجل ب٘ 

ٜٚؿٛض ؾٝو ايعطم ايعُطٟ ٚايًٛع١ ايكسٜكٞ ٚاهل١ُ ايعًٟٛ ملا 
أْػس قًُو نًُا ٜٓبض قًبو بني أن٬عو، ٚإْٗا يتعزاز 
َػت٣ٛ ٖصٙ اجمل١ً املػه١ٓٝ سػٓٗا ٚتڀٛضٖا ٚمنٖٛا َٜٛا 

 .ؾَٝٛا إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل
ؾع٢ً املٛيعني بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا إٔ ٜكط٩ٖٚا بٛد١ٗ  

ْعط يػ١ٜٛ ٚأزب١ٝ ًْٚتُؼ َٔ ظعُا٤ ايعامل اٱغ٬َٞ ايعطبٞ 
ايؿكٝح ايؿػٝح إٔ ًٜتؿتٛا أْعاضِٖ إيٝٗا باؿػٔ ٚايكبٍٛ، 

ٕٸ ٖصٙ اجمل١ً ٫ ؼًِ إ٫ َا  ٚإْٓا يكازم ع٢ً َا ْسضٟ ْٚعًِ أ
ؾٝ٘ خريا، ٚق٬سا يٮ١َ ٚاملػًُني ؾذع٣ اهلل تعاىل أغط٠ 

ٖصٙ اجمل١ً ٚاملٓتُني إيٝٗا أسػٔ اؾعا٤ عٓا ٚعٔ مجٝع 
 !  ٜا ضب ايعاملني.آَني. املػًُني
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wgRvb jvB‡eªix 
`y®úÖvc¨ MÖš’ mn‡R cÖvwßi wVKvbv ÒwgRvb jvB‡eªixÓ 

 

 

 

bZzb wkÿve‡l© mevB‡K †gveviKev`  

۞ wcÖq Zvwj‡e Bjg fvB! ۞   
bZzb wkÿve‡l©i m~Pbvq Avcwb wK wKZve †Kbv wb‡q fve‡Qb ? GLb Avi evsjvevRvi 

bq; ÒwgRvb jvB‡eªixÓB Avcbv‡K w`‡”Q m~jf g~‡j¨ `y®úÖvc¨ wKZv‡ei mnR cÖvwßi 

wbðqZv| ÒwgRvb jvB‡eªixÓ‡Z Avcwb cv‡”Qb g‡bvig cwi‡e‡k wbwe©‡Nœ wKZve evQvB 

Kivi Acvi my‡hvM| mv‡_ mv‡_ `imx-Mvq‡i `imx wKZve I Zvi e¨vL¨vMÖ‡š’i wekvj 

mgvnvi|  

 

Avcbvi AvMÖ‡ni wKZv‡ei Rb¨ AvRB †hvMv‡hvM Kiæb| 

  

wgRvb jvB‡eªix  
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†`vKvb bs 2, wgicyi 1, XvKv 1216 

01911-474066 

 

hvZvqvZ : wgicyi 1 †_‡K wiKkv †hv‡M gmwR ỳj AvKei gv‡K©U, DËi †MU, †`vKvb bs 2 

 

 

 


