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تسم هللا الرحمن الرحيم 

كلمة التحرير 

 نًُات سٍٛ اجمل١ً

 

" اؿطا٤"إْ٘ ملٔ زٚاعٞ ايؿطح ايػطٚض إٔ فًتٓا احملبٛب١ 
ايكطا٤ ايهطاّ ٚلشت يف ؾا٥ك١ َٔ يسٕ قس ْايت عٓا١ٜ 

قڀع ؾٛط نبري َٔ َػريتٗا، ٚمتهٓت َٔ اغتهُاٍ 
ٌٻٺ بهٌ ؾ٬ح  سٝاتٗا يف مخػ١ أؾٗط بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚد

ٚلاح، ثِ بؿهٌ اؾٗٛز املدًك١ َٔ َٓػٛبٞ اجمل١ً، 
ٚعػٔ ايطعا١ٜ َٔ ايكطا٤ ايهطاّ، ؾذعاِٖ اهلل مجٝعا 

 .أسػٔ اؾعا٤ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠
 

 

ٚعًُا بإٔ مجٝع ْػذ اجمل١ً َٔ ايؿٗط املانٞ قس ْؿست 
 َٔ قطا٥ٓا مل ٜعايٛا ٜتكًٕٛ بٓا ٚنجريايف ٚقت قًٌٝ، 

يًشكٍٛ ع٢ً اجمل١ً، ؾانڀڂطضْا إىل إعاز٠ طبعٗا يف 
مجٝع ايٓػذ  ْؿاز َٓتكـ ايؿٗط، ؾًً٘ اؿُس نً٘، ٚإٕ

 ؾإمنا ٜسٍ ع٢ً ٤ٟإٕ زٍ ع٢ً فيًُذ١ً يف ٚقت قًٌٝ 
 يف ايكطا٠٤ ٚايتعطف ع٢ً ايهجري َٔ أَٛض ايڀ٬بضغب١ 

 ٚاـري ٚتؿذٝع٘ نُا ٜسٍ يف يػ١ ايعطب١ٝزِٜٓٗ ٚسبِٗ ٍ
ايٛقت شات٘ ع٢ً لاح اجمل١ً ٚمتٝعٖا يف ايڀطح 

ٚاملٛنٛع١ٝ ْٚؿط املؿٝس مما وتاد٘ املػًِ َٔ أَط زٜٓ٘ 
ٖٚصا ب٬ ؾو ٫ٚضٜب تؿذٝع يٓا ،  ٚفتُع٘ ٚأَت٘

 َٚٛاقًتٗا َتٛنًني ٚزاؾع قٟٛ يبصٍ املعٜس َٔ اؾٗٛز
ع٢ً اهلل تعاىل، ضادني بإٔ دٗٛزْا غٛف ت٪تٞ أنًٗا 

اٖتُاّ  نجريا ع٢ً ْايكس غطضبؿهٌ َٔ اهلل تعاىل َٚٓٿ٘، ٚ
 اييت تٗسف بٛد٘ خام إىل  اهلا١َمبجٌ ٖصٙ اجمل١ً قطا٥ٓا

 ايعطب١ٝ  ايًػ١ٜٛمتجٌٝ بٓػ٬زٜـ املػ١ًُ ٚإىل إثطا٤ اؿطن١
يف ط٬ب املساضؽ ايس١ٜٝٓ، ٚتٛطٝس ايك٬ت بني 

 ٚايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ، ٚتأٌٖٝ ا٭دٝاٍ "بٓػ٬زٜـ"

 نس اٱغ٬ّ ٚأًٖ٘،  ايطا١ٖٓايٓاؾ١٦ ملٛاد١ٗ ايتشسٜات 
ٚغطؽ ايؿهط اٱغ٬َٞ يف قًٛب ايٓاؽ، ٚبصٍ اجملٗٛز 

 .يف ْؿط ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬
 

 

ٚإٕ عسز ايكطا٤ ايهطاّ جملًتٓا اؿبٝب١ َٔ ايڀ٬ب 
ٚاملسضغني ٚعؿام ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚأزبٗا بسأ ٜعزاز َٜٛا 

ّٳٕ اإْٔبعس ّٜٛ،  ٚ  َٔ ايبسا١ٜ ا بأْٔ قطا٥ٓا ايهطاّضٜس إع٬
 آًَني ٠ يًشكٍٛ ع٢ً اجمل١ً اؾباضِٖزٚقسض دٕ٘

 ْا احملبٛب١٭ٕ فًت؛ اغتُطاض١ٜځ عًُِٗ ايؿص ايس٩ٚب
  َٔ اؾاَع١ ايطمحا١ْٝ قٛت اؿطا٤ بتٓػٞ، زاناايكازض٠

بايًػ١ "  بٓػ٬زٜـ"إسس٣ اجمل٬ت ايعسٜس٠ اييت تكسض يف 
ايعطب١ٝ، ضغِ إٔ عسز املساضؽ ٚاؾاَعات ٫ تكٌ عٔ 

 ٫ هطإٔٚ ٜٔايعسز املڀًٛب بٌ ٜهجط، إ٫ إٔ املػ٪ٍٚ
ع٢ً إقساض َجٌ ٖصٙ اجمل٬ت بػبب تككريِٖ املازٟ 

 ٭ٕ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ٫ ؛ٚاملعٟٓٛ ٚيكعٛب١ أزا٤ املٗاّ
 أسس ايهتاب١ أٚ ايتعبري بٗا بسٕٚ أٟ َٗاض٠ ٟميهٔ ٭
 يف تعًِ ايًػ١  املػاعس٠ّنُٔ ي٘ت  اجمل١ً إٕٚ. ؾدك١ٝ
ؾٓطدٛ َِٓٗ إٔ ٜهْٛٛا َعٓا َٚع .  إٕ ؾا٤ اهللايعطب١ٝ

، ٚإضؾازتِٗ ايػ١ًُٝ، ايبٓا٠٤ايًػ١ ايعطب١ٝ بتٛدٝٗاتِٗ 
ٚمتٓٝاتِٗ املدًك١؛ ٭ْٗا غٛف تهٕٛ ْرباغا يف زضبٓا، 

ٚيف َػريتٓا، ٚيف ضسًتٓا ايتع١ًُٝٝ، ٚغٛف ْػته٧ٝ بٗا 
يف نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ سٝاتٓا املػتكب١ً، ْٚڀًب َِٓٗ 

ايسعا٤ بإٔ ْهٕٛ قازضٜٔ ع٢ً إنا٠٤ اجملتُع ٚايٛطٔ 
 . ٚنٝا٥ٗا ايتهش١ٝ ٖصٙبٓٛض

  (رئيس التحرير)  

shoaib.bhola@gmail.com 
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 كلمة الح اةة
زضٚؽ ٚعرب ... اهلذط٠ 

ايّٝٛ متط َٔ املعًّٛ يسٟ اؾُٝع إٔ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ 
مبطس١ً عكٝب١ ٚقعب١ َٔ َطاسٌ تاضىٓا املعاقط، ؾؿٞ 

ٖصٙ ايعطٚف اؿطد١ املػًُٕٛ يف أَؼ اؿاد١ إىل 
ايتُػو مبا تطى يٓا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ 

، ٚايعض عًٝ٘  ايٓب١ٜٛايسضٚؽ ٚايعرب يف اهلذط٠
نٕٛ ٟ ٚئ ئ ٜتِبايٓٛادص؛ ٭ٕ عع ٖصٙ ا٭١َ، ٚضؾعتٗا 

 ايطغٍٛ ا٭ععِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ بػ١ٓإ٫ بايتُػو 
 ؾإٕ يف اهلذط٠ زضٚغا ؛ بايٓٛادصاٚغًِ، ٚايعض عًٝ٘

ٚعربا يٮ١َ اٱغ١َٝ٬ مجٝعا، خكٛقا يف ٖصا ايٛنع 
 يٮ١َ املػ١ًُ، ٚإٕ اهلذط٠ ٚإٕ ناْت يف ظاٖطٖا اـاْل

خطٚدا َٔ َه١ځ املهط١َ إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠؛ ٚيهٓٗا ؼٌُ 
 ع٢ً َطٚض  ٫ٚتٓػ٢يف زاخًٗا زضٚغا ٚعربا ٫تبًٞ

ا٭ٜاّ ٚنطٿ ايًٝايٞ، ٚإٕ اهلذط٠ تعُِّٓا إٔ غًو ططٜل 
قؿٛف باملهاضٙ ٚا٭ش٣؛ يهٔ َٔ  ٚٚؾام اؿل قعب

أځسٳػٹبٳ  (1)امل :" قرب ظؿط َٚٔ ثبت اْتكط، قاٍ تعاىل 
ٕٳ  ِٵ يځا ٜٴؿڃتٳٓٴٛ ٖٴ ٚٳ َٳٓٻا  ٕٵ ٜٳكڂٛيڂٛا آ ٕٵ ٜٴتٵطٳنڂٛا أځ ( 2)ايٓٻاؽٴ أځ

ٔٳ قٳسٳقڂٛا  ٘ٴ ايډصٹٜ ٔٻ ايًډ ُٳ ًځ ِٵ ؾځًځٝٳعٵ ٗڇ ًٹ ٔٵ قځبٵ َٹ ٔٳ  ٚٳيځكځسٵ ؾځتٳٓٻا ايډصٹٜ
ٔٻ ايڃهځاشٹبٹنيٳ  ُٳ ًځ ٔٵ غٳعٵس , (غٛض٠ ايعٓهبٛت )(3)ٚٳيځٝٳعٵ ٚعٳ

ٍٳ  ًڃتٴ : بٔ أبٞ ٚقام ضنٞ اهلل عٓ٘ قځا ٘ٹ: قڂ ٍٳ ايًډ   ،ٜٳا ضٳغٴٛ
ٍٳ  ٟټ ايٓٻاؽڇ أځؾٳسټ بٳ٤٬ٶ ؟ قځا ٌٴ, ا٭ځْٵبٹٝٳا٤ٴ: أځ َٵجٳ ٌٴ ؾځا٭ځ َٵجٳ ِٻ ا٭ځ  ثٴ

٘ٹ ٌٴ عٳًځ٢ سٳػٳبٹ زٹٜٓٹ ٘ٴ،, ؾځٝٴبٵتٳًځ٢ ايطٻدٴ ٕٳ زٹٜٓٴ ًڃبٶا  ؾځإڇٕ نځا قٴ
ٙٴ ٞٳ عٳًځ٢ سٳػٳبٹ , اؾٵتٳسٻ بٳ٩٬ٴ ٘ٹ ضڇقډ١څ ابٵتٴًٹ ٕٳ ؾٹٞ زٹٜٓٹ ٕٵ نځا ٚٳإڇ

٘ٹ ُٵؿٹٞ عٳًځ٢ , زٹٜٓٹ ٘ٴ ٜٳ ُٳا ٜٳبٵطٳحٴ ايڃبٳ٤٬ٴ بٹايڃعٳبٵسٹ سٳتٻ٢ ٜٳتٵطٴنځ ؾځ
٘ٹ خٳڀٹ٦ٝٳ١څ ٝٵ َٳا عٳًځ  ؾًٓعًِ أْ٘ ٫بس(. ضٚاٙ ايرتَصٟ). ا٭ځضٵضڇ 

اؿل ٚايجبات عًٝ٘ إٔ ٜٛاد٘  ططٜلملٔ أضاز غًو 
ٚاحملٔ ٚا٫بت٤٬ات، نُا إٔ ايٓيب  املكاعب ٚاملتاعب

 ٚاد٘ نجريا َٔ – ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ –ا٭ععِ 
احملٔ ٚايؿسا٥س ٚا٫نڀٗاز ٚا٫بت٤٬، ٚقرب ع٢ً ظًِ 

أشاٖا، ست٢ ْكطٙ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚقصف  ٚقطٜـ
اٱميإ يف قًٛب ا٭ْكاض يٝبسأ َػًػٌ ايٓكط ٚايتُهني 

ٔٳ : تعاىل قاٍ ،٭ٌٖ ايكرب ٚايٝكني ٚٳايډصٹٜ إڇْٻا يځٓٳٓٵكٴطٴ ضٴغٴًځٓٳا 
ٗٳازٴ  ّٴ ايڃأځؾٵ ّٳ ٜٳكڂٛ ٛٵ ٚٳٜٳ َٳٓٴٛا ؾٹٞ ايڃشٳٝٳا٠ٹ ايسټْٵٝٳا  ّٳ يځا  (51)آ ٛٵ ٜٳ
ِٵ  ٗٴ ٚٳيځ ِٴ ايًډعٵٓٳ١ڂ  ٗٴ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ َٳعٵصٹضٳتٴ ُٹنيٳ  ٓٵؿځعٴ ايعډايٹ ٜٳ

 ٚإٕ اهلل تعاىل أٜسٙ (غٛض٠ غاؾط )(52)ايساضغٴ٤ٛٴ
باملعذعات اييت ثبت بٗا قسم زعٛاٙ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٕٻ  : "ٟقاٍ تعاٍ, ٚغًِ َٳٓٴٛا إڇ ٔٳ آ ٔڇ ايډصٹٜ ٘ٳ ٜٴسٳاؾٹعٴ عٳ ٕٻ ايًډ إڇ
ٕڈ نځؿڂٛضڈ ٛٻا ٌٻ خٳ ٘ٳ يځا ٜٴشٹبټ نڂ  (38 :غٛض٠ اؿر)"ايًډ

 

خطز ايٓيب ق٢ً هلل عًٝ٘ ٚغًِ كرتقا قؿٛفٳ يكس ف
َٴتٳذٳطٿزٶا َٔ  ا٭عسا٤ ايصٜٔ ساقطٚٙ َٔ نٌ اؾٛاْب 

ا٭غباب ٚايٛغا٥ٌ، لا٠ڄ بايسٜٔ ٚايعكٝس٠ َٔ بڀـ 
ـڈ  ٌٸ َٓؿص، ٚأعًٓٛا بعس إٔ قطٜ بجٸٛا دٛاغٝػٳِٗ ع٢ً ن

ُٸسٶا   ق٢ً اهلل عًٝ٘ –َٓح دٛا٥عٳ غاي١ٝ ملٔ ٜعٝس إيِٝٗ ق
 سٝٸني أٚ – ضنٞ اهلل عٓ٘ – ٚقاسبٳ٘ أبابهط –ٚغًِ 

قبٌ إٔ ٜصٖب إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠،  َِٖٝتني إىل زٜاض
ؾٝعضع بصض٠ ٖصا ايسٜٔ يف أضض خكب١ ْعٝؿ١، ؾتُٓٛ 

 ؾشسخ يف ضس١ً اهلذط٠ .ؾذط٠ ٖصا ايسٜٔ منٛاڄ قشٝاڄ
ا  ٚعاقطٚاايؿطٜؿ١ َا قس سٝٸط مجٝع ايعك٤٬ ايصٜٔ عاؾٛ

 (11:ايباق١ٝ يف قؿش١)                     ٖصا اؿسخ،
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أؾهاض ْٚعطٜات : "اؾُاع١ اٱغ١َٝ٬"ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٚسعب 
فضيلة األستاذ حممد محايت الدين / بقلم 

فضيلة األستاذ األديب األريب صفي اهلل فؤاد /  تعريب ◘
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها باجلامعة اإلسالمية مبدني نغر،داكا 

 

 (بك١ٝ ايعسز ايػابل)
 

 : ا٫غتعطاض ٚايطز 
زٍ ْكټ٘ املصنٛض أع٬ٙ بكطاس١ ع٢ً قسٚض ا٭خڀا٤ يف 

ٚملا ٜعتٓل ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٖصا . تأز١ٜ َػ٪ٚيٝات ايٓب٠ٛ
ايٓٛع َٔ ايعكا٥س ايطٖٝب١ املڂًٗه١ يف خكٛم خامت ايٓبٝني 

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايصات، ٜؿِٗ بػٗٛي١ َاشا 
إٕ ايٓيب إٕ . غتهٕٛ عكٝست٘ يف قسز ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ

نػٌ يف تأز١ٜ َػ٪ٚيٝات ايٓب٠ٛ ؾصيو إٕ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ 
ٜٚسٍ ؾٛم . ؾإمنا ٜسٍ ع٢ً إٔ ْبٛت٘ عك١ُٝ ٚغري فس١ٜ

 . اؾُٝع ع٢ً ضنان١ اقڀؿا٤ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚاختٝاضٙ
 

ٜعتكس ا٭غتاش املٛزٚزٟ قسٚض ايتككريات يف ايكٝاّ 
نُا . بٛادبات ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ عٔ ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ أٜها

بايتأٌَ يف : "نتب عٔ غٝسْا ْٜٛؼ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ 
إؾاضات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايبٝاْات املؿك١ً املصنٛض٠ يف 

قشٝؿ١ ْٜٛؼ ٜؿِٗ بهٌ قطاس١ إٔ ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ 
ناْت قس قسضت عٓ٘ تككرياتٴ يف ايكٝاّ مبػ٪ٚيٝات 

ايطغاي١، ٚيعً٘ نإ قس دعع ؾػازض َػهٓ٘ قبٌ إٔ ٦ٜني 
ٕٴ  " ا٭ٚا

 

:  سٍٛ اْتكاز ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ . 3
هتٓب أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ اْتكاز ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ، بٌ 

ؾإِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ ا٭ْبٝا٤  . ٚست٢ اْتكاز ايكشاب١
.  َعكَٕٛٛ، ؾِٗ ؾٛم ا٫ْتكاز

                                                 
  ذعَٞه اٍّاّٞد، ۂ ًّٝ٘، ٍنرةٓ  ٌ٘ن ،2/ذفٌٖٞ اىقهآُ، ض. 1

 .332 / ٓ ً، طفػ1958ظْ٘نٛ ،  2ٝشِ ڈ اٛ الٕ٘ن،

ٚيهٔ ا٭غتاش املٛزٚزٟ اْتكس ا٭ْبٝا٤ أٜها، ؾه٬ عٔ 
ايكشاب١ ٖٚصا نُا ٜسٍ ع٢ً عسّ اعتباضٙ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ 
َعكَٛني ٚؾٛم ا٫ْتكاز، ٜسٍ نصيو يف ايٛقت شات٘ ع٢ً 

إٔ عسّ ا٫سرتاّ ػاٙ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ قس اغتكط يف قًب٘ 
 : ؾكاٍ ٖٚٛ ٜٓتكس كتًـ ا٭ْبٝا٤ . ٚمتهٔ

 

:   سٍٛ غٝسْا زاٚز عًٝ٘ ايػ٬ّ ●
ناْت يف عٌُ زاٚز عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖصا ٜس يًؿٗٛات 

ايٓؿػا١ْٝ ٚنإ ْعاّ سهُ٘ ٚغًڀت٘ َعها بايػًٛى ايػري 
ٚنإ شيو ع٬ُ ٫ٜٓاغب ٭ٟ . َٓاغب ٚايػري مجٌٝ

  ." سانِ َٔ اؿهاّ وهِ ايب٬ز بايڀطٜل اؿل
 

 :  سٍٛ غٝسْا ٜٛغـ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ●

مل ٜهٔ ٖصا ايڀًب طًب ٌْٝ نطغٞ ايٛظٜط املايٞ ؾكط "
نُا ٜعٔ بعض ايٓاؽ، بٌ نإ شيو طًب ٌْٝ 

ٚاملهإ ايصٟ نإ استً٘ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ . ايسنتاتٛض١ٜ
بصيو ايڀًب نإ قطٜبا َٔ املهإ ايصٟ اغتٛىل عًٝ٘ 

  ." َٛغًٝٝين اٱٜڀايٞ
 سٍٛ ا٭ب ا٭ٍٚ غٝسْا آزّ عًٝ٘ ايك٠٬ ●

 :ٚايػ٬ّ 

                                                 
 ذعَٞه اٍّاّٞاخ، ۂ ص، ٍنرةۂ، ٌ٘ن4/  ض   ذفٌٖٞ اىقهآُ ، .2

.  327 /ٓ، طفػ1 ٝشِڈالٕ٘ن، اٛ

تيٞنشْى پ، اٌالٍل 122 / ٓ قًٗ، طفػۂ ذفَٖٞاخ، ؼض .3

.  1987ً  امٍراُ،پ  ، الٕ٘ن،قٛٹىَٜٞ
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ٖٚٓا هب إٔ تؿِٗ سكٝك١ شيو ايهعـ اٱْػاْٞ ايكازض "
عٔ آزّ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ايصٟ ٚيس يف آزّ عًٝ٘ 

ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ْػٝإ ْؿػ٘، ٚنإ غكط َٔ ايسضد١ 
ايعًٝا يٲطاع١ إىل ايسضد١ ايػؿ٢ً يًُعك١ٝ، ؾٛض تؿهو 

 ." ضباط نبح ايٓؿؼ
 

:  سٍٛ مجٝع ا٭ْبٝا٤  ●
قاٍ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٖٚٛ ٜكسح يف أغطاض مجٝع ا٭ْبٝا٤ 

بً٘ اٯخطٜٔ، ؾكس ٚاد٘ ا٭ْبٝا٤ بسٚضِٖ مح٬ت خڀري٠ : "
 ."يؿٗٛاتِٗ  ايٓؿػا١ْٝ يف نجري َٔ ا٭ٚقات

 :سٍٛ خامت ايٓبٝني ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ●
قاٍ عٔ أؾهٌ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ غٝس ا٭ٚيني اٯخطٜٔ ق٢ً 

ايتُؼ َٔ اهلل بكٛت سعٜٔ إٔ ٜػؿط : "اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
يو ا٭خڀا٤ ٚايتككريات ايكازض٠ عٓو يف تأز١ٜ املػ٪ٚي١ٝ 

 ." اييت نٓت نڂِّؿتٳٗا أٚ قس َا قس بكٞ ؾٝٗا َٔ ايٓكل
 

 : سٍٛ عساي١ ايكشاب١ ايهطاّ ٚاْتكازِٖ . 4
ايعساي١ يف ايًػ١ ا٫غتكا١َ، ٚعٓس أٌٖ ايؿطع ٖٞ ا٫لاظاضٴ 

 (3/ نؿاف اقڀ٬سات ايؿٕٓٛ ز). عٔ قعٛضات ز١ٜٝٓ
إٕ قه١ٝ عساي١ : قاٍ ايؿٝذ أبٛبهط ابٔ ايعطبٞ ضمح٘ اهلل 

ؾكس ؼسخ ايكطإٓ . ايكشاب١ قه١ٝ ثابت١ ٫ خ٬ف ؾٝٗا
ايهطِٜ عٔ متػهِٗ بايعسٍ ٚطٗاضتِٗ ايطٚسا١ْٝ ٚنِْٛٗ 

 . َطنٝني هلل غبشاْ٘ تعاىل
َٔ عكا٥س أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ إٔ مجٝع ايكشاب١ عازيٕٛ 

ؾِٗ ؾٛم . أعين املعتُسٜٔ يف ايسٜٔ ٚكًكني يًعسٍ
َٔ : إٕ عسّ اْتكاز ايكشاب١ ٚاسرتاَِٗ ٚسبِٗ . ا٫ْتكاز

َٛاقـ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١؛ بٌ سبِٗ ٚإنطاَِٗ 

                                                 
 .123 ٓطفػ،  3/ ً اىقهآُ، ض ی ذفٔ .4

تيٞنشْى پ، اٌالٍل 195 / ٓ قًٗ، طفػۂذفَٖٞاخ، ؼض . 5

 .1987ً  امٍراُ،پ  ، الٕ٘ن،قٛٹىَٜٞ

 365 / طفؽح 1973 ٍانض، طثاعد تانٓ، عٌ اىقهآُ، ذفٌٖٞ  

٫ٚ . َٔ أِٖ ؾعا٥ط أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١: ٚتكسٜػِٗ 
عذب ؾٝ٘؛ ؾإٕ قبتِٗ ٖٞ يف ايٛاقع عباض٠ عٔ قب١ ضغٍٛ 

دا٤ يف ايهتاب ايؿٗري يعًِ . اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
اعتكاز أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ تعن١ٝ " : "َاملػاَط٠" ايعكا٥س 

مجٝع ايكشاب١ ٚدٛبا بإثبات ايعساي١ يهٌ َِٓٗ ٚايهـ عٔ 
  (املػاَط٠)." ايڀعٔ ؾِٝٗ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ

 

٫ْٚصنطٙ إ٫ " : "عكٝس٠ ايڀشاٟٚ"ٚدا٤ يف ؾطح نتاب 
 ." غري، ٚسبِٗ زٜٔ ٚإميإ ٚإسػإ

 

ٖصا ٚقس ٢ْٗ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أٜها عٔ اْتكاز 
اهلل اهلل يف أقشابٞ، ٫ تتدصِٖٚ غطنا : "ايكشاب١ ٚقاٍ 

َٔ بعسٟ ؾُٔ أسبِٗ ؾبشيب أسبِٗ، َٚٔ أبػهِٗ ؾببػهٞ 
  (غٓٔ ايرتَصٟ)." أبػهِٗ

 

ٚيهٔ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ضغِ تٛؾط ٖصا ايعسز ايهجري َٔ 
ايٓا١ٖٝ عٔ اْتكاز ايكشاب١ ٫ " اؿسٜح"ا٭زي١ ايكطو١ يف 

ٚؾع٬ . ٜػتشٌ اْتكاز ايكشاب١ ؾشػب، ٚإمنا ٜطاٙ ٚادبا
قس شّ ايكشاب١ شَا ؾسٜسا ٚاؾرت٣ عًٝ٘ أناشٜب ؾٓٝع١، 

نتب . ٚغع٢ غعٝا ؾاؾ٬ ٱثباتِٗ غري َعتُسٜٔ ٚغري أَٓا٤
نإ : "ٖٚٛ ٜكسّ ايكٛض٠ اجملُٛع١ يعكط ايكشاب١ ايهطاّ 
ايهعـ اٱْػاْٞ ٜػڀٞ ايكشاب١ أٜها يف نجري َٔ 

 ." ا٭سٝإ، ٚناْٛا ٜتهًُٕٛ داضسا بعهِٗ بعها

 
 (ٝرثع، إُ شاء هللا)

                                                 
، قٛٹتيٞنشْى ىَٜٞپاٌالٍل  ،56 /طفؽح أٗه، ؼظح تفَٖٞاخ،  

 .1988ًامٍراُ، پ  الٕ٘ن،
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 ايًػات تكػِٝ يف ْاقس٠ قطا٠٤: ا٭خط٣ ايًػات ع٢ًُٖٚٝٓتٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ عامل١ٝ 
داغِ عًٞ داغِ /  ا٭غتاش ايسنتٛض◘

 اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ايػعٛز١ٜ/ َعٗس تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا
 (بك١ٝ ايعسز ايػابل)

 

َؿه١ً ايبشح 
تهُٔ َؿه١ً ايبشح يف َٓاقؿ١ ؾهط٠ تكٓٝـ ايًػات 

أٚضب١ٝ - ايػا١َٝ ٚاهلٓسٚ:إىل ث٬خ ؾكا٥ٌ ٖٞٚتكػُٝٗا 
Max Mullerَانؼ َٛيط ٚايڀٛضا١ْٝ، سػب تكٓٝـ 

 

ّ،  م 1962؛ ٚايف، 42-41ّ، م  1994ايكاحل، )
؛ 135- 119ّ، م 1973 َٚا بعسٖا؛ سذاظٟ، 179

ّ، م 1987؛ ايعٜسٟ، 70- 69 مّ، 2005، غًُٝإ
 ، ٚشيوايصٟ قػِ ايًػات إىل ث٬خ ؾكا٥ٌ( 61-62

 .ملعطؾ١ َس٣ زق١ ٖصا ايتكٓٝـ َٚكساقٝت٘
 

 أغ١ً٦ ايبشح
 :٠ عٔ عس٠ أغ١ً٦، ٖٞبازإلواٍٚ ايبشح ا

 أٚ ٌٖ تكػِٝ ،َا ايتكػِٝ ايػًِٝ يًؿكا٥ٌ ايًػ١ٜٛ-1
 إٔ ٚ أ َٚعكٍٛ،ؾكا٥ٌ َٓڀكٞ ث٬خ يًػات إىل ايعًُا٤

  ؟ ٚغري َعكٍٖٛصا ايتكػِٝ غري َٓڀكٞ
ايًػات ؾك١ًٝ ايؿاضغ١ٝ َٔ ايًػ١ ٌٖ ايًػ١ اهلٓس١ٜ ٚ-2

  ا٭ٚضب١ٝ؟
 ٌٖٚ ،نتب٘ تؿَٛػهٞ يف عًِ ايًػ١اؾسٜس ؾُٝا َا -3

  ؟الايًػ١ ايعطب١ٝ أّ تؿَٛػهٞ ٜعطف 
 إٔ يًشٝٛاْات ٌٖٚ ايًػ١ يٲْؼ ٚاؾٔ، أ-4

  ؟ أٜهاڄٚاؾُازات يػ١
َا ايصٟ هعٌ ، أٚ َا قؿات ايًػ١ يهٞ تهٕٛ عامل١ٝ-5

ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ عامل١ٝ؟ 
 

أٖساف ايبشح 
: ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل ؼكٝل َا ًٜٞ

ايتأنٝس ع٢ً إٔ ايًػات ؾكًٝتإ ٫ ؾكا٥ٌ يػ١ٜٛ -1
 .ث٬خ

 .عامل١ٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً ايًػات ا٭خط٣-2
ا٫ٖتُاّ بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚاؿطم ع٢ً تعًُٗا، -3

. ٚاٱقطاض بؿهًٗا ٚضٜازتٗا
أ١ُٖٝ ايبشح 

: تأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ
َعطؾ١ سكٝك١ تػ١ُٝ ايؿكا٥ٌ ايًػ١ٜٛ إىل ث٬خ -1

 .ؾكا٥ٌ
بٝإ ٚد١ٗ ايٓعط املػاٜط٠ هلصا ايتكٓٝـ، َٚكساقٝتٗا -2

 .َٚٓڀكٝتٗا ٚٚداٖتٗا
تكشٝح ا٭ؾهاض ٚاملعتكسات ايػا٥س٠ سٍٛ ٖصا -3

 .ايتكٓٝـ املػًډِ ب٘، ٚقاٚي١ ْكسٙ
 

َكڀًشات ايبشح 
ْٚككس : (ٚأخٛاتٗا، أٚ ايًػات املكسغ١)ايًػ١ ايعطب١ٝ 

بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٖٞ ايًػ١ اييت ْعٍ بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ، 
ٚيػ١ ايؿعط اؾاًٖٞ َٚا قبً٘، ٖٚٞ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايًػات 

ايػطٜا١ْٝ، ٚاٯضا١َٝ، ٚايهٓعا١ْٝ، : املكسغ١ ا٭خط٣، َجٌ
ايباب١ًٝ ٚاٯؾٛض١ٜ، ٚايؿٝٓٝك١ٝ، ٚايعرب١ٜ، : ٚا٭ناز١ٜ

 َٔ ايؿك١ًٝ ٚاٱب١ًٝ، ٚا٭ٚغاضٜت١ٝ، ٚاؿبؿ١ٝ، ٚغريٖا
اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ، ٚب٬ز ايطاؾسٜٔ، : َٚٛطٓٗا ْؿػٗا،
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 ع٢ً ايؿعٌ تكسّٖٚصٙ ايًػات . ٚب٬ز ايؿاّ، َٚكط
ٚعٓسَا ْصنط ايعطب١ٝ  ،غِ، ٚايعهؼ قشٝح أٜهاڄا٫

ايعطب١ٝ بايسضد١ ا٭ٚىل َع ا٫ستؿاظ : ٫سكاڄ، ْعين بٗا
عل أخٛاتٗا ا٭خطٜات؛ ٭ْٗا ايًػ١ امل١ُٓٝٗ عًٝٗٔ؛ 

، غًُٝإ)بػبب اْسثاض أغًب تًو ايًػات تكطٜباڄ 
(. 70-41ّ، م 1994؛ ايكاحل، 95- 21 مّ، 2005

ْٚعين بٗا ايًػ١ : (أٚ ا٭عذ١ُٝ ٚأخٛاتٗا)ايًػ١ ايػَٛط١ٜ 
اهلٓس١ٜ، : ايػَٛط١ٜ، ٖٚٞ ايًػ١ ا٭ّ يًػات ايتاي١ٝ

ٚايؿاضغ١ٝ، ٚا٭ٚضب١ٝ، ٚايڀٛضا١ْٝ، ٚاٱغرتْٚٝػ١ٝ، 
ٚايبٛيٝٓٝع١ٜ، ٚباقٞ ايًػات ايعامل١ٝ ا٭خط٣، ؾٗٞ َكابٌ 

ٚبعباض٠ أخط٣، ٖٞ . ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ
ايًػات غري املكسغ١ اييت مل ٜٓعٍ بٗا أٟ َٔ ايهتب 

. دٓٛبٞ ايعطام ٚباقٞ زٍٚ ايعامل: ايػُا١ٜٚ، َٚٛطٓٗا
، ٫ٚ ٜكح غري ايؿعٌ ع٢ً ا٫غِ تكسّٖٚصٙ ايًػات 

 .(70-41ّ، م 1994؛ ايكاحل، 95- 21 مّ، 2005، غًُٝإ)شيو 
 

َٓٗر ايبشح 
ٜعتُس ايباسح ع٢ً املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ املكاضٕ 

ٚايٓكسٟ؛ ٱثبات اؿذ١ ٚايسيٌٝ ع٢ً َا ٜٴكځسٻّ َٔ أَج١ً 
 .ٚبطاٖني ع١ًُٝ

 

ايسضاغات ايػابك١ 
ٖٓاى عس٠ زضاغات أدطٜت ع٢ً ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ تبني 

ْٚعطاڄ . أقٍٛ ايًػات ا٭ٚضب١ٝ ٚتطدعٗا إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ
٫ختكاض ايبشح غٓطنع ع٢ً زضاغ١ ٚاسس٠ َٔ تًو 

ا٭قٍٛ ايعطب١ٝ يًهُا٥ط : "ايسضاغات، ٖٚٞ بعٓٛإ
َٔ َٓعٛض : ايؿدك١ٝ يف اٱلًٝع١ٜ ٚا٭ملا١ْٝ ٚايؿطْػ١ٝ

؛ 381- 351ّ، م 2013داغِ، )"ْعط١ٜ دصض ايه١ًُ
: ٚيًُعٜس اْعط املٛقع ايتايٞ

https://qu-sa.academia.edu/ZaidanJassem. 

ٖسف ايبشح إىل تبٝإ ا٭قٍٛ ايعطب١ٝ يًهُا٥ط 
ايؿدك١ٝ يف ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ٚا٭ملا١ْٝ ٚايؿطْػ١ٝ غاق١، 
ٚاي٬ت١ٝٓٝ، ٚايْٝٛا١ْٝ، ٚناؾ١ ايًػات املطتبڀ١ َعٗا ٚاييت 

أٚضٚب١ٝ عَُٛاڄ، ٜٚعتُس ايبشح ع٢ً -تسع٢ باهلٓسٚ
 يف ؼًٌٝ Lexical Root Theoryْعطب١ دصض ايه١ًُ 

املاز٠ ايع١ًُٝ إطاضا ْعطٜاڄ ي٘، ٚتتهٕٛ َاز٠ ايبشح َٔ 
ايهُا٥ط ايؿدك١ٝ يف ايًػات اـُؼ ا٭ٍٚ، ٫ٚ غُٝا 
اٱلًٝع١ٜ بايتشسٜس ْعطاڄ ملهاْتٗا ٚزٚضٖا ايعاملٞ سايٝاڄ، 

ٚتؿري ايٓتا٥ر إىل إٔ ايهُا٥ط ايؿدك١ٝ يف ناؾ١ ايًػات 
ٖاتٝو تٓشسض َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ َباؾط٠ ٚتطتبط بٗا 

اضتباطاڄ ٚثٝكاڄ، نُا تبني إٔ ايؿطٚم ايعاٖط١ٜ بٝٓٗا َطزٖا 
إىل عٛاٌَ ايتػٝري ايًػٟٛ ع٢ً املػت٣ٛ ايكٛتٞ 

ٚايكطيف ٚايس٫يٞ، ٜٚرتتب ع٢ً شيو ضؾض َعاعِ 
 يف عًِ ايًػ١  Comparative Methodايٓٗر املكاضٕ

  Comparative Historical Linguisticsايتاضىٞ 
ٜٓازٟ بعسّ اضتباط ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ ٚغريٖا  ايصٟ

ٚاؿكٝك١ إٔ ايًػ١ . َٔ تًو ايًػات ٚاْتؿا٤ ايع٬ق١ بٝٓٗا
ايعطب١ٝ ٚسسٖا زٕٚ غٛاٖا ٖٞ اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا 

. تؿػري ايؿٛاضم ايًػ١ٜٛ ؾُٝا بني تًو ايًػات مجٝعٗا
ٚهلصا ايبشح ؾٛا٥س مج١ يف تعًِٝ ايًػات، ٚايتكاضب بني 
ايؿعٛب، ٚاؿهاضات، ٚإعاز٠ تؿػري ايتاضٜذ ايبؿطٟ 

 . َٔ سٝح ع٬قت٘ بايًػ١
بعس ايبشح ٚا٫غتككا٤ : تعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١

اتؿل َع ايباسح يف إٔ ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ٚايًػات ا٭ٚضب١ٝ 
أخصت ايهجري َٔ ايكٛاعس ٚاملؿطزات ايعطب١ٝ ٚنُٓتٗا يف 

قٛاعسٖا َٚؿطزاتٗا، ٚيهٓٗا َٔ ؾك١ًٝ ايًػ١ ايػَٛط١ٜ 
اييت تبسأ اؾ١ًُ ؾٝٗا با٫غِ ٫ بايؿعٌ، ٚتكسّ ايكؿ١ ع٢ً 

 .املٛقٛف، ٚغري شيو َٔ ايكٛاعس، اْعط ايتؿكٌٝ أزْاٙ
(ٝرثع، إُ شاء هللا)
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 ( م2012- م1945)عامل دًٌٝ َٚٓانٌ غٝاغٞ ععِٝ : املؿيت أَٝين

دػِٝ ايسٜٔ ايٓسٟٚ :بكًِ  ◘
. املسٜط املػاعس ظاَع١ زاضاملعاضف اٱغ١َٝ٬ ؾٝتاغْٛؼ، بٓػ٬زٜـ

 

 فضو اىَفرٜ اىعالٍح اىَؤقه اىشٞؿ فضٞيح      
 اىعيَاء أتهو ٍِ- ذعاىٚ اىئ نؼَٔ -ٍْٜٞأ ىؽقا

 اىقاقج ٗأشعع اىَْاضيِٞ اىفطثاء ٗأشٖه ٗاىفقٖاء
 اىكْٝٞح اىٍاؼح أعالً ٍِ عيٌ ّٔإ ،اىٍٞاٌِٞٞ
 أنع فٜ اإلٌالٍٞح ٗاىٍٞاٌٞح ٗاىرهت٘ٝح
 ـانض ؼرٚ اىكٗىح آفاق اىٚ طٞرٔ ٗطو ،تْغالقٝش

 ٗاىَصقفِٞ اىعيَاء أٌٗاط فٜ شٖهذٔ طثقد ،ؼكٗقٕا
 . اىْاي ٗعاٍح ٗاىؽنٍ٘ح اىٍٞاٌح ٗنظاه

 تعك اٟظو ذآأٗ نتٔ قع٘ج ىثٚ ُأ ف٘ظئ      
 اىصاّٞح اىٍاعح فٜ  ٗلىل اىقيثٞح اىؽهمح اّغالق
 ىعاً قٍَٝثه شٖه ٍِ 12 ترانٝؿ ىٞال عشه

 اىئ أٌأه ،تكاما ٌْٞا اتِ ٍٍرشفٚ فٜ ً 2012
  .اىعْح نٝاع ٍِ نٗضح قثهٓ ٝععو أُ ذعاىٚ

 طؽٞػ قني اىفقٞك أىقٚ ٗفاذٔ ىٞيح فٜ      
 طالج ٗأًَّ تاىعَاعح اىعشاء طالج قٛأٗ اىثفانٛ

 اىَْىه إىٚ لٕة شٌ اىعيَاء ٗفك ٍع ٗذؽكز ظْاوج
 األىٌ تكأ األٌهج أعضاء ٍع ذؽكشٔ أشْاء ،ٌاىٌ ٕٗ٘

 فٜ إقـاىٔ تعك ،ٍٗاؼ٘ىٔ اىظكن فٜ اىشكٝك
 إىٚ  نٗؼٔ ـهٗض عِ األطثاء أعيِ اىٍَرشفٚ

 فٜ تانقح تٍهعح ّعٞٔ ّثأ اّرشه. اىؽنٌٞ اىثانئ
 اىكٗىح قاـو فٜ نٝافألٗا اىَكُ فٜ اىعاىٌ ّ٘اؼٜ

 ٗأطكقائٔ قهتاءٓأ اىْاي فرٖافد ٗـانظٖا،
 اىعيَاء ٍِ اىثيك عٞاُأٗ ٗذالٍٞمٓ ٗوٍالئٔ

 اىشعة ٗعاٍح ٗاىظؽفِٞٞ ٗاىشٞ٘ؾ ٗاىٍٞاٌِٞٞ
 ٟه اىقهآّٞح ٗاىعاٍعح اىٍَرشفٚ فٜ ّعشٔ عيٚ
 ّظهج ىٞيق٘ا اىشَعح عيٚ اىعهاق ٝرٖافد مَا تاغ

 ٗٝشانم٘ا اىَهؼٍ٘ح اىفمج اىشفظٞح عيٜ أـٞهج
 اىعٞك ٍظيٚ فٜ ماّد ٗظْاوذُٔ .ٗقفْٔ ظْاؤّ فٜ

 اىنثهٙ اىٍاؼح. تكاما اىعيٞا اىَؽنَح ظْة اى٘طْٜ
 اىظف٘ف ٗٗطيد تاىَظيِٞ امرظد قك ىيَظيٚ

 طالج اّعقكخ ،اىثعٞكج اىَعاٗنج اىش٘انع فٜ
 ٗاىقاقج اىظٖه تعك ٗاىهتع اىصاىصح فٜ اىعْاوج
 ميَاذٌٖ أىق٘ا  اىَعهٗفُ٘ ٗاىٍٞاٌُٞ٘ اىعظاً

 أًَّ ،ٗاىْعش اىؽض٘ن أٍاً  اىؽىّٞح االّطثاعٞح
 اىؽكٝس شٞؿ اىقكٌٝ اىفقٞك وٍٞو اىعْاوج طالج
 ّعشٔ ّرقوا.ذعاىٚ اىئ ؼفظٔ -اىؽٜ عثك ٍ٘الّا

 . اىَينٜ اىعاٍع ٍقثهج فٚ فِق تاغ ٟه إىٚ
 عاً ّ٘فَثه 15 فٜ ٗىك قك اىعيٞو اىعاىٌ ٕما      

 تهَِٕ "تَؽافظح" ف٘ن آٍِٞ "ٍْطقح فٜ 1945ً
 ف٘ىثاّ٘ ٗأٍٔ ،اىكِٝ ٗاعظ اىؽاض ٗاىكٓ ،"تانٝح
 ،أقهأّ عِ ٍٗرَٞىا ٗفطْا لمٞا ماُ اىطفو. ٍّاء

 فٜ ٗاقـئ اىؽنٍ٘ٞح اىَكنٌح ٍِ ٗاىكٓ ٍؽثٔ
 ىعاٍعحتا "اىَعهٗف اىنثٞه اىرعيَٜٞ اىَهمى

 ٌافه شٌ ٌْ٘اخ فٖٞا ذعيٌَّ ،"تانٝح تهَِٕ اىٍّٞ٘ٞح
  اإلٌالٍٞح، تاىعيً٘ ٗاىرغمٛ ىيرعيٌ قاما إىٚ

" ف٘ن تنهً "فٜ" غْط ٍظطفٚ تَكنٌح "فاىرؽق
 شالز فٖٞا قضٚ ،"غْط ٍْشٜ "ٍؽافظح فٜ

 شٌ ،ٗاىرعيٌ اىكناٌح فٜ  اَّٖاك تنو ٌْ٘اخ
 عاً تاغ تاله اىعهتٞح اىقهآّٞح تاىعاٍعح اىرؽق

 اىظهغ ٕٗما ،اىعاىٞح َٕرٔ ٗأظٖه ً 1961
 ٗاالوقٕان اىرقكً ٌٗائو ظَٞع ىٔ إٔٞ قك اىرعيَٜٞ

 أٍصاه اىعيَاء مثان عيٚ اىفقٞك فٞٔ ذيَم ،ؼٞاذٔ فٜ
 اىؽق شًَ اىشٞؿ اىَثعو اىعاىٌ اىنثٞه اىَعإك

 اىشهٝعح أٍٞهٗ ،ذعاىٚ اىئ نؼَٔ اىفهٝكت٘نٛ
 اىشٞؿٗ هلل،ا نؼَٔ ؼض٘ن ظٜ ؼافظ اىئ ٍؽَك
 اىَعٞظ عثك اىَفرٜٗ ،ـاُ ٍؽَك قِٝ اىَفرٜ
 اىئ ٕكاٝح اىشٞؿ اىفاضو اىَؽكزٗ ،اىئ نؼَٔ
 مٕ٘ٛاق اىَعٞك عثك ٍ٘الّا اىشٞؿٗ هلل،ا نؼَٔ
 اىكِٝ طالغ ٍ٘الّا هللتا اىعانفٗ هلل،ا نؼَٔ
 اىؽق عىٝى اىعالٍح اىؽكٝس شٞؿٗ هللا، نؼَٔ
 ٗاىشفظٞاخ اىعَاىق ٕؤالء تٞك. هللا نؼَٔ

 ٗذقكً اىفطِ اىشاب ٕما ّٗشأ ذهعهع قك  اىثانوج
 طفاخ ٌٍْٖ ٗذيقٚ ،تإها ذقكٍا األٍاً إىٚ

 ٗاىٍٞاٌح اىعيٌ ٍٞاقِٝ  إىٚ ٌاقرٔ ٍرْ٘عح ٍؽَ٘قج
 . اىَعرَع ٗـكٍاخ
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:  ضسًت٘ إىل نطاتؿٞ يتٛاقٌ ايسضاغ١ ايعًٝا
 شًَ ٍ٘الّا اىَهتٜ شٞفٔ أنٌئ 1969ً عاً فٜ

 اىعيٞا اىكناٌح ىٞريقٚ اىئ نؼَٔ اىفهٝكت٘نٛ ىؽقا
( االفراء ٗعيً٘ اىْث٘ٛ اىؽكٝس عيً٘ فٜ اىرفظض)

 ،مهاذشٜ ّٞ٘ذاُٗ اىثْ٘نٛ ٌٝ٘ف ظاٍعح فٜ
 ٍْٔ ٗذيقٚ ،اىثْ٘نٛ ٌٝ٘ف اىعالٍح اىشٞؿ فظؽة

 .تكاما اى٘طِ إىٚ عاق شٌ ظَا عيَا
: اْؿػاي٘ بايتسضٜؼ

 اىعَيٞح ؼٞاذٔ ٗتكأ 1970ً عاً اىفقٞك اىشٞؿ عاق
 ؼاىٞا اىَعهٗفح اىْ٘نٝح اىَكنٌح فٜ تاىركنًٝ
 .تكاما تناٍهّغٞهطه اىْ٘نٝح تاىعاٍعح

:  ظٚاد٘
 اىْ٘نٝح اىَكنٌح فٜ ىيركنًٝ عِٞ اىمٛ اىعاً فٜ
 اىشهٝعح أٍٞه اىعٖثمٛ اىشٞؿ تثْد ّناؼٔ ذٌ

 أولى ـط٘ج ٕٗمٓ هلل،ا نؼَٔ ؼض٘ن ظٜ ؼافظ
 وأربع ابنان وللفقيد. األمام إلى وازدهاره لتقدمه

 .تبنا
: سؿع٘ يًكطإٓ ايهطِٜ

 دائما قلبه في تكمن كانت  هللا كالم لحفظ أمنيته
 وزواجه تخرجه بعد المباركة األمنية تلك فحقق
 ،فقط أشهر تسعة خالل الحفظ وأتم م1972 عام

 من وهذا ،العالية وهمته ذكائه لحدة منه وتمكن
 .حياته في الخرقة أعماله

:  إَاَت٘ يف املػذس
" الوبازار مسجد" في المصلين يؤم الفقيد كان

 جنبه في المدرسة أنشأ و فيه الجمعة خطبة ويلقي
 .اإلمامة يامأ

  :ؾػً٘ يف اؾاَع١ ايكطآ١ْٝ ايعطب١ٝ ب٬ٍ باؽ
 الجامعة في للتدريس الفقيد عين ،م1975 عام في

 الكتب بتدريس وكلف ،اللباغ العربية القرآنية
 المفتي رئاسة ليهؤومس أداء بجانب المهمة
 المعيظ عبد الشيخ توفي لما ،بالجامعة المساعد
 منصب تولى م1984 عام المكرم بيت خطيب
 ولما .الجامعة في المدير ونائب االفتاء رئاسة
 عام حضور جي حافظ الشريعة أمير الشيخ توفي

 ،الجامعة إدارة مسؤولية الفقيد إلى عاد م1987
 الطويلة حياته الفقيد قضى ،الحديث شيخ ومسند

 كتب وتدريس الجامعة إدارة مسؤولية أداء في
 أتاه حتى المتميزة الخاصة بطريقته والفقه الحديث
 ،والمطالعة البحث في متعمقا الفقيد كان. األجل
 يعترف كل والمعارض والصديق والبعيد القريب
 النورية المدرسة مكتبة في المتوفرة الكتب ،بذلك

 الجامعة ومكتبة اللباغ القرآنية الجامعة ومكتبة
 ذاك،ب تشهد كاتراوبر العلوم أشرف الحسينية

 في الكتب معظم في التزال الفقيد قلم آثار حيث
 .فيها الموجودة الكتب أسماء يعرف ،المكتبات تلك
 علي ومشرفا الدينية المدارس من لعدد مديرا كان
 ،والثقافية والتربوية التعليمية المراكز من كثير
 مدرسة رئاسة تولى لما م2003 عام فيو
 وطورها المدارس حقأم اليها عاد كاتراوبر

 .التطوير عظيم
 

:  املساضؽ اييت ٜسٜطٖا نجري٠ َٔ أُٖٗا
، قاٗقماّكٛ اىٍْح قان ٍكنٌح ،مامهٝو قاناىعيً٘

. تانٝح تهَِٕ قاناىقهاُ ٍكنٌح
 :ْؿاط٘ ايػٝاغٞ

 فضل العالمة الفاضل المحدث العظيم المفتي
 يمارس لم - تعالى هللا رحمه - اميني الحق

 الممارسات شهد أنه رغم العلم طلب ايام السياسة
 العالمة الملة مجاهد شيخه بها قام التي السياسية
 و - تعالى هللا رحمه-  الفريدبوري الحق شمس
 العسكري الحاكم وبين بينه جري ما شهد خاصة
 معارضات من خان أيوب الصلب بالرجل الشهير
 الحياة في اإلسالمي النظام يضاد ما لكل شديدة

 في السلف وتضحيات الجهاد عاطفة والحكومة،
 في وتتجسد قلبه في تكمن هللا كلمة إعالء سبيل
 ميدان في يدخل لم ذلك ومع وعروقه لحمه

 كان بل حياته ومقبل شبابه عنفوان في السياسة
 ومشغوال الرجال وصناعة التدريس علي منهمكا

 ممارسة فرصة يجد ولم الكتب ومطالعة بالدراسة
 ■.السياسة

 jasimnadwi@gmail.com:اٱميٌٝ
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زقا٥ل  َع يػ١ ايكٸشـ 
َٝعإ بٔ ٖاضٕٚ  ◘
 (باؾاَع١ املًو غعٛز، ايطٜاض، ايػعٛز١ٜ (ايبهايٛضٜٛؽ)طايب ايػ١ٓ ايتشهري١ٜ )

 

تهًُٓا ؾُٝا َه٢ عٔ َعاٜا يػ١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايعطب١ٝ، 
ٚغٓصنط اٯٕ بعض املعاٜا ا٭خط٣، ٖٚصا به٤ٛ ْل مت 

 ايؿٗري٠، ٚإيٝهِ ‘ٜٝٛضٚ ْٝٛؽ’اقتباغٴ٘ َٔ َٛقع قٓا٠ 
 : ايٓل

دًػ١ اغتُاع دسٜس٠ قبٌ ايٓڀل ايٓٗا٥ٞ ’: ايعٓٛإ ٜكٍٛ
  :، ٚ ميهٔ ْكًڂ٘ إىل يػتٓابكه١ٝ ايعسا٤ بٝػتٛضٜٛؽ

c¨vivwjw¤úqvb wc‡÷vwiqv‡mi gvgjvi P~ovšÍ iv‡qi Av‡M 

†di ïbvwb Awa‡ekb  
 ْٚط٣ نٝـ أقبح ‘ايعٳسٻا٤’وػٔ بٓا إٔ ْٓعڂط إىل ن١ًُ 

 عٓسَا ْبشح عٔ ،paralympianَعٓاٙ بًًػ١ اٱلًٝع١ٜ 
 يف املعادِ ايعطب١ٝ املتساٚي١ بٝٓٓا لس َج٬ يف ‘ايعٳسٻا٤’ن١ًُ 

، ٚيف ‘ايؿسٜس ايعسٵٚ َٔ ايٓاؽ ٚاـٌٝ’املعذِ ايٛغٝط 
- قٝػ١ َبايػ١ َٔ عٳسٳا ٜٳعسٚ’َعذِ ايًػ١ ايعطب١ٝ املعاقط٠ 

ٕٷ عٳسٻا٤، ؾاظٳ بًكڃب أغطع عٳسٻا٤، ٚيف املعذِ ايٛايف  سٹكا
٘ٴ )يًسنتٛضايؿانٌ قُس ؾهٌ ايطمحٔ  ُٴٴ ايصٟ أقبح َعذ

إلًٝڄا يساضغٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ أغاتص٠ ٚ ط٬ب َساضغٓا 
ٔٵ غري ؾٹٝعتِٗ’ضغِ نْٛ٘  ، ٫ٚ ٜٓبػين إٔ منؼٸ َٔ ‘َٹ

ايسنتٛض ايؿانٌ ٖٚٛ ٜػتشلٸ ايجٓا٤ ٚايتٜٓٛ٘، بٌ 
ٛٸ٠ ايٛاغع١ اييت َا ظايت يف  قكسْااٱؾاض٠  إىل ايؿطاؽ ٚاهل

، ؾكس أسػٔ `Šowe`† لس َعٓاٙ (اْتعاض َٔ ٜطزَٗا
 .ايسنتٛض إىل سسٍّ َا

ٚيهٔ ٌٖ ميهٔ يٓا إٔ ْعٝب ْٚتٸِٗ  أٌٖ املعادِ ايعطب١ٝ 
بايٓكل ٚ عسّ أزا٤ أَاْتِٗ يف سلٸ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚ أبٓا٥ٗا؟ 

ٖٚصا ٜكسم يف مجٝع - ٖٚصا ٫ ميهٔ أبسا، ٭ٕ ايًػ١
زا١ُ٥ ايكعٛز ٚ َػتُطٸ٠ اؿطن١، - ايًػات ع٢ً سس غٛا٤

ؾٗٞ تػبل املعامجځٛاملعادِ ٫ تٳػبكٗا بٌ ٫ٚ تػتٛعبٗا، 
 َٔ ايًػ١،   -إٕ قح ايتعبري- ‘َعب١ً’ٚاملعادِ  مبٛطٔ 

ؾايًػ١ تًتذأ نًُاتٗا إىل املعادِ عٓسَا تكڃسٳّ ٚ تؿٝب، ٫ٚ 
تًتذأ إيٝٗا سني سساثتٗا ٚ عٓؿٛإ ؾبابٗا،  ٚملا املع٢ٓ 

َاٖطٷ يف ايعسٵٚ ’ أٚ ‘ؾسٜس ايعسٵٚ’ ٖٛ ‘عٳسٻا٤’اؿكٝكٞ يـ 
ٍٷ ي٘ ٚڇ َٴعا ، إشٕ َٔ أٜٔ أتٝٵٓا ي٘ مبع٢ ‘ٚ

’paralympian‘paralymics؟ 

أٚ ا٭يعاب ايباضاملب١ٝ ٖٞ ا٭يعاب ا٭ٚملب١ٝ يصٟٚ اٱعاق١ 
 ‘ا٭يعاب ايباضاملب١ٝ’ٚأقشاب ا٫ستٝادات اـاقٸ١، ٚيف

غبامٴ ايعٳسٳا٤، ٚأٚغهاض بٝػتٛضٜٛؽ عٳسٻا٤ غباقات 
دٓٛب أؾطٜكٞ، َٚٔ ٖٓا دعٌ ايكشؿٝٸٕٛ ٜػتدسَٕٛ 

 يًصٟ ٜٴؿاضى يف غبام ايعٳسٳا٤ يف ا٭يعاب ‘ايعٳسٻا٤’ن١ًُ 
 . c¨vivwjw¤úqvb ايباضاملب١ٝ ست٢ أقبح َعٓاٙ

ؾٗصا ٫ ٜأتٞ إىل عٔ ططٜل دٗس دٗٝس ٚ غعٞ َتٛاقٌ 
يف سكٌ ايًػ١ ٚخاق١ يف فاٍ يػ١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾإْٗا 
تتذسٸز ٚ ؼسخ ع٢ً َساض ا٭ٜاّ، ؾايصٟ ٫ مياضؽ يػ١ 

ٛٸع يف َڀايعتٗا ٚ ٫ ٜتكؿچح  اٱع٬ّ ايعطب١ٝ َٜٛٝا ٫ٚ ٜتٓ
املٛاقع ا٫خباض١ٜ ٚايكشـ  ٚاؾطا٥س ٫ٚ ٜػتعني بايًػ١ 

اٱلًٝع١ٜ ع٢ً أزا٤ َؿَٗٛٗا ؾإْ٘ ئ ٜػتٛعبٗا إ٫ َا 
 . ؾا٤ اهلل ٚملٔ ؾا٤

:  ٚاٯٕ ْتكسٸّ إىل ْل اـرب
ايعسا٤ ايؿٗري اٚنػاض بٝػتٛضٜٛؽ َجٌ ا٫ثٓني اَاّ 

احمله١ُ يف دٓٛب إؾطٜكٝا ٫قساض اؿهِ عًٝ٘ بعس إ نإ 
ايكها٤ ازاْ٘ يف اًٍٜٛ غبتُرب املانٞ بكتٌ قسٜكت٘ ضٜؿا 
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 بإط٬م ايٓاض اضبع ٙغتٝٓهاَب بؿهٌ غري َتعُس اثط قٝاّ
 .َطات ع٢ً قسٜكت٘ ايعاضن١ ظٓا َٓ٘ اْٗا يل اقتشِ املٓعٍ

ٚتػتُع ايكان١ٝ ثٛنٛظًٜٞ َاغٝبا يًُطاؾعات ايٓٗا١ٝ٥ قبٌ 
اقساض اقساض اؿهِ عك٘، ٚترتاٚح ايعكٛب١ بني ايػطا١َ 

املاي١ٝ اٚ ايػذٔ ـُػ١ عؿط عاَا، دًػات ايٓڀل 
باؿهِ قس تػتُط عس٠ اٜاّ بػبب َطاؾعات ا٫زعا٤ ايعاّ 

ٚايسؾاع ٚؾٗازات ايؿٗٛز، قه١ُ ايعسا٤ اؾٓٛب إؾطٜكٞ 
ؼٛيت اىل َاز٠ زمس١ تٓاقتًٗا ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ يف بطٜتٛضٜا 

 : ، ٚ ميهٔ إٔ ْرتمج٘ إىل يػتٓاع٢ً َساض غبع١ ؾٗٛض
MZ †mvgevi cÖwm× c¨vivwjw¤úqvb A¯‹viwc‡÷vwiqvm‡K 

Awb”QvK…Zfv‡e wbR evÜex‡K nZ¨vi Awf‡hv‡M P~ovšÍ 

iv‡qi Rb¨ `wÿY Avwd«Kvi GKwU Av`vj‡Z nvwRi Kiv 

nq| Gi Av‡M MZ †m‡¤ú¤̂i gv‡mi GK iv‡Z ewnivMZ 

kÎæ †f‡e Pvi PviwU ¸wj K‡i wZwb nZ¨v K‡ib wb‡Ri 

evÜex g‡Wj †ifvw÷bK¨v¤ú‡K|  wePvicwZ 

†_v‡KvwRjvg¨vwmcv Zvi e¨vcv‡i P~ovšÍ ivq cÖ`v‡bi Av‡M 

me©‡kl hyw³-ZK© ïb‡eb| ivq wn‡m‡e Zvi Ici Avw_©K 

Rwigvbv wKsev c‡b‡iv eQ‡ii Kviv`Ð Avm‡Z cv‡i| ev`x-

weev`xc‡ÿi hyw³-ZK© I mvÿx M‡Yi mvÿ¨ cÖ`v‡bi ga¨ 

w`‡q iv‡qi Awa‡ekb K‡qK w`b ch©šÍ ¯’vqx n‡Z cv‡i| 

`wÿY Avwd«Kvb GB c¨vivwjw¤úqv‡bi gvgjvi Av`vjZ MZ 

mvZ gvm a‡i †cÖ‡Uvwiqvi MYgva¨‡gi Rb¨ cwiYZ n‡q‡Q 

nU †K‡K|  

: ؼًٌٝ َعاْٞ بعض ايهًُات ايكعب١
ٕٳ  ¨vlxmve`†  أزا Í̄ Kiv, Awfhy³ Kiv|   

   |wePviKgÐjx, RywWkvixايكځها٤ 
   |g‡Wjايعاضڇن١ 

  |cÖwmwKDUi †Rbv‡ij, A¨vUwb© †Rbv‡ijا٫زعا٤ ايعاّ 
   |Avmvgxi AvZ¥cÿmg_©b; weev`x c‡ÿi DwKj ايسٿؾاع
 |`c¨vivwjw¤úqvb; †`Šoweايعٳسٻا٤ 

  |nU‡KK (©_‡fvev)َازٸ٠ زمس١ 
َٳساض  |GKUvbv, Aweivg, a‡i, Ry‡o.... ع٢ً 

 

ٚ بٗصا ْهتؿٞ يف سًكتٓا ايّٝٛ، ٚإىل ايًكا٤ يف اؿًك١ 
 ■. َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل ٚايػساز. ايكاز١َ بإشٕ اهلل تعاىل

 

 

 (3: بك١ٝ املكاٍ املٓؿٛض يف قؿش١)
ٌٸ وري ايعاملٳ َا زاَت ايػُاٚات ٚا٭ضض؛ ٭ْٸ٘  ٚغٝع

سسخ ؾٝٗا َا مل ٜهٔ وسخ عاز٠؛ سسخ ؾٝٗا إٔ 
اجملطَني قعسٚا اؾبٌ ٚٚقؿٛا ع٢ً ايباب ؾًِ ٜڀأط٤ٞ 

ٚنصيو ؾطؽ غطاق١ .. أسسِٖ ضأغ٘ يٝٓعط يف ايػاض 
 ؾػاخت قسَاٖا يف ا٭ضض نأمنا ٠َؿت يف أضض قًب
ٚنصيو ؾا٠ أّ َعبس اهلع١ًٜ .. ٖٞ غاضت يف ايڀني 
إٕ ٖصٙ املعذعات هلٞ َٔ أععِ . تؿذٻط نطعٗا بايًي

ز٥٫ٌ قسض٠ اهلل تعاىل، نًُا ٜكط٩ٖا امل٪َٔ ٜٚصنطٖا 
خطم ٚإشا أضاز اهلل ْكط امل٪َٓني   بٗا،اعتربّ، َٚتأ٬َڄ

ايكٛاْني ٚقًب املٛاظٜٔ ٚأظٗط يًٓاؽ عذا٥ب ٚز٥٫ٌ 
 .قسضت٘ ٚقٛت٘ يٝعترب املعاقطٕٚ َٚٔ ٜأتٞ بعسِٖ

 

إٕ اهلذط٠ تعُِّٓا ايكرب عٓس ْعٍٚ املكا٥ب ٚاحملٔ، ؾإٕ ٚ
ٌٿ قؿات ايٓاؽ ٚأع٬ٖا قسضا، ٚأععُٗا  ايكرب َٔ أد
أثطا، ؾإْ٘ َٔ قرب سبؼ ْؿػٳ٘ عٔ اؾعع، ٚيػاْٳ٘ عٔ 

ايؿه٣ٛ، ٚدٛاضسٳ٘ عٔ ايتؿٜٛل، ٚيكس أَطْا اهلل 
َٳٓٴٛا اغٵتٳعٹٝٓٴٛا : :غبشاْ٘ ٚتعاىل ب٘، ؾكاٍ  ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٔٳ  َٳعٳ ايكٻابٹطڇٜ ٘ٳ  ٕٻ ايًډ ٚٳايكٻ٠٬ٹ إڇ بكط٠ اٍغٛض٠ )بٹايكٻبٵطڇ 
ٚٳضٳابٹڀڂٛا (153 ٚٳقٳابٹطٴٚا  َٳٓٴٛا اقٵبٹطٴٚا  ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٕٳ   ِٵ تٴؿڃًٹشٴٛ ٘ٳ يځعٳًډهڂ  (200ضإغٛض٠ آٍ عِ)ٚٳاتٻكڂٛا ايًډ
ٕٻ أبٓا٤ ايباطٌ ميٓعٕٛ زا٥ُا أبٓا٤  ٚنصيو اهلذط٠ تعًُٓا أ
اؿل َٔ ايجبات ع٢ً اؿل، ٜٚػعٕٛ إٔ ٜٛقؿٛا ْٛض اؿل 

 املٛاْع َٔ إغصاش اـڀ٢ ؾٝ٘، ابع٬ّ ايه٬ٍ ٜٚعضعٛ
 ٚيهٔ أٌٖ ؛ست٢ ميتٓع أٌٖ اؿل عٔ َٛاق١ً ايػري ؾٝ٘

اؿل إشا ايتعَٛا بايبكا٤ ع٢ً اؿل، ٚايجبات عًٝ٘ ؾإٕ اهلل 
 عًٝ٘ ايػريٜؿتح هلِ ططٜل اؿل، ٜٚػٌٗ هلِ ططٜل 

ع١ َا مل ٜهْٛٛا ٜتكٛضْٚ٘، ٕٜٚ٪ٜسِٖ با٭غباب ٚامل
  قُس ؾعٝب ◘          .ٜٚٛؾطهلِ َا مل ٜهٔ عػباِْٗ
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ا٭زب ٚ ايسٜٔ 
عبس اؿًِٝ / بكًِ  ◘

ُٸس١ٜ اٱغ١َٝ٬، بٓاْٞ، زانا  باؾاَع١ احمل
 

ّٸ، ٚايعًُا٤  ٜعتكس نجري َٔ عا١َ املػًُني ع٢ً ٚد٘ عا
املجكؿٕٛ ع٢ً ٚد٘ خام إٔ ا٭زب يٝؼ َٔ ايسٜٔ يف 

ؾ٤ٞ، ٚإٔ ا٭زب ٚاملُاضغ١ ؾٝ٘ ٚبصٍ ا٭ٚقات ٚاؾٗٛز 
ٌٳ اـ٬ع١ ٚاملڂذٴٕٛ؛ ؾإٕ ا٭زبا٤  ِٸ أٖ ؾٝ٘ َٔ ايؿإٔ ايصٟ ٜٗ
ٚايؿعطا٤ ايصٜٔ ناْٛا عاؾٛا ايًػ١ ٚا٭زب عرب ايتاضٜذ يف 

ايعامل بأغطٙ، ٚايصٜٔ هلِ غٴُع١څ سػ١ٓڅ َٔ ضداٍ ايًػ١ 
ٚا٭زب يف ا٭ٜاّ اؿانط٠، ٫ٜٚعايٕٛ ٜٳبٵصيٕٛ دٗٛزٶا 
 -دبٸاض٠ڄ يف غبٌٝ ا٭زب ٚاملعاؾ١، تًُح يف نجري َِٓٗ 

٬ََح اـ٬ع١، ٚقس ٜعٗط ؾِٝٗ ؾ٤ٞ َٔ -  سػب ظِٓٗ
املڂطٚم ٚاٱؿاز، ست٢ تڀطم اعتكازِٖ أنٝسٶا إٔ ا٭زب ٖٛ 

 .َرياخ قعايٝو ايؿعطا٤
 

ٚيف ايٛاقع، ا٭زب ٖٛ دع٤ٷ ٫ٜتذعٸأ َٔ ايسٜٔ، بٌ 
ايسٜٔ ْؿػ٘ َسٜٔ يٮزب، ٖصٙ سكٝك١ ٚانش١ ٫ىتًـ 
ؾٝٗا إثٓإ، ؾُُٗا ْبازض إىل إزضاى ٖصٙ اؿكٝك١ ايٓاقع١، 

ٛٳ  ٛٳٜٻتٓا ٜٚكعتٓا ٚضغبتٓا يف ايػري ْٳش ٍٸ شيو ع٢ً سٳٝٳ ٜس
ايهُاٍ، ٚبصيو غريتكٞ َػت٣ٛ ايعًُا٤ ٚاملػًُني إىل 

 .ايسٜٔ
ايؿعط ن٬ّ َٔ  ": قاٍ عُط بٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ 

ن٬ّ ايعطب دعٍ تػٌ ب٘ ايػدا٥ِ ٚيف ضٚا١ٜ اخط٣  
" تػٌ ب٘ ايهػا٥ٔ"

َطٵ َٔ قبًو : ٚقاٍ أبٛ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ 
بتعًِ ايؿعط ؾٗٛ ٜسعٛ اؾبإ اىل ايًكا٤ ٚ ايبدٌٝ ع٢ً 

. ايعڀا٤
ٌٸ َها١ْڄ   ٚأَا ا٭زب اؾاًٖٞ َٔ ايٓجط ٚايؿعط ايصٟ است

ٞٸ  ضغِ نْٛ٘ َؿت٬ُ ع٢ً - َطَٛق١ڄ يف ا٭زب ايعطب
ِپ- ايتٗتٸو ٚايؿذٛض ٖاّ يتؿػري ايكطإٓ / ؾإْ٘ َكسض َٗ

ايهطِٜ، ٖٚصا ايصٟ بٝٸٓ٘ غٝٸسْا عُط بٔ اـڀاب يف 
قسز تؿػري آ١ٜ نطمي١، نُا دا٤ شيو يف تؿػري 

 .ايبٝهاٟٚ
 

 :ا٭زب ٚايسٜٔ
 :قاٍ ا٭زٜب ايٓاقس أمحس ايؿاٜب

ٚايسٜٔ ْؿػ٘ َسٜٔ يٮزب بتػذٌٝ زعٛت٘، ٚؾعا٥طٙ "
ٚايسع٠ٛ إيٝٗا ٚإشاعتٗا يف ايبؿط ٚاؾُاعات، ؾهتب٘ 
املكسغ١ ْكٛم أزب١ٝ َٔ ايڀطاظ ا٭ٍٚ أٚ َعذعات 

بٝا١ْٝ ٫تػا٢َ ، ٚضغً٘ ايهطاّ اعتُسٚا ع٢ً ا٭زب يف 
أزا٤ ضغايتِٗ ٚ إب٬غٗا ا٭َِ، ٚنإ َِٓٗ اـڀبا٤ 

ٚاجملازيٕٛ ايصٜٔ اغتٛيٛا ع٢ً َكايٝس ايؿكاس١ ٚايبٝإ، 
ٚتبعِٗ يف شيو ايكشاب١ڂ ٚايتابعٕٛ ٚايعًُا٤ٴ، ؾٓٗهٛا 
بايسع٠ٛ ٚاٱضؾاز ٚايتسٜٚٔ، ٚبعجٛا يف أغايٝب ا٭زب 

ّٴ ٚ ايتآخٞ ٚاملٛاغا٠  ضٚسٶا زٜٓٝٽا ؾعاضٙ احملبٸ١ڂ ٚايػ٬
ٜكؿٛا ايٓؿٛؽ َٔ أزضإ  ٚايؿؿك١ ، ؾاغتڀاعٛا إٔ

ايطزا٥ٌ، ٚإٔ ٜٳػٵُٛا بٗا إىل زضدات ايڀٗط ٚايؿه١ًٝ، 
ٚيٝؼ ٜٴٓٵهط َا نإ بني ايسٜٔ ٚا٭زب َٔ ق٬تٺ قسمي١ٺ، 

ؾإٕ ا٭ْاؾٝس ايس١ٜٝٓ َٔ ؾٕٓٛ ايؿعط اؾٌُٝ، ٚايسٜٔ 
ٚا٭زب ٜتأثطإ بإهلاّ، ٜٚككسإ إىل تٗصٜب اؾٓؼ 

  ."ايبؿطٟ، ٚشيو عٔ ططٜل ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ املكسغ١
( 1985ّ؛ ايڀبع١ ايتاغع١ 79: أقٍٛ ايٓكس ا٭زبٞ، قؿش١ ) 

 

(ايباق١ٝ يف ايكؿش١ ايكاز١َ) 
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 (بك١ٝ ايكؿش١ املان١ٝ)
 :ؾا٥س٠ ا٭زب

 :قاٍ أمحس سػٔ ايعٜٸات
إٕ احملاؾع١ ع٢ً ايًػ١ َٚا ؾٝٗا 

َٔ مثاض ايعكٌ ٚايكًب أسس 
ا٭غاؽ اييت ٜبين عًٝٗا ايؿعب 

ؾإشا . ٚسستٳ٘ ٚفسٙ ٚؾدطٙ
سطَت ؾعبٶا آزاب٘ عًَٛ٘ 

اؾ١ًًٝ املٛضٚث١ ؾكڀعتٳ غٝام 
تكايٝسٙ ا٭زب١ٝ ٚايك١َٝٛ سطَتٳ٘ 

قٛاّ خكا٥ك٘ ْعاّ ٚسست٘، 
ٚقڂسٵتٳ٘ إىل ايعبٛزٜٸ١ ايعكًٝٸ١، ٖٞ 
ؾطٸ َٔ ايعبٛزٜٸ١ ايػٝاغٝٸ١، ٭ٕ 

اغتعباز اؾػِ َطضٷ ميهٔ 
زٚا٩ٙ، ٜٚطد٢ ؾؿا٩ٙ، أَا 

اغتعباز ايطٚح ؾُٛت يًكَٛٝٸ١ 
 .اييت ٫ٜكسض ع٢ً إسٝا٥ٗا طٝٸب

 ( 8: تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ، قؿش١ ) 
 

ٖٚصا ايصٟ شنطْا َٔ ْكٛم 
كتًؿ١ تهؿٞ يتذػٝس بٝإ ع٬ق١ٺ 

ٚثٝك١ٺ بني ايسٜٔ ٚا٭زب، ٚإٔ 
ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ خ٬ف شيو ِٖ 

. ايصٜٔ ٜتدبٸڀٕٛ يف ٖصا ايكسز
ؾ٬ َػاؽ ٭سس إٔ ٜؿو يف 

شيو، ٚبصيو اختتِ ٖصٙ 
ايعذاي١، ٚاهلل ٖٛ املٛؾل ٚاملعني، 

 .ٖٚٛ ٜٗسٟ غبٌٝ ايطؾاز
 ( 8: تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ، قؿش١ ) 

 َٔ ٜطغب يف ايعؿٛ ٚايطأؾ١ ؟؟
  خازّ ايًػ١ ايعطب١ٝ باملطنع اٱغ٬َٞ، أْٛاض ايععِٝ /بكًِ ◘

 

ٚيهٔ ٫ ٜكسض َٓا , نًٓا مب يف نٌ ؿع١ ٚؾرت٠ عؿٛ ضبٓا ْٚڀًب ضمح١ ضبٓا
ؾاهلل ٜكؿح عٓا ٖٚٛ ايصٟ خًكٓا ٚضظقٓا ٚؾؿاْا ٚنؿاْا , عؿٛ عُٔ أغا٤ إيٝٓا

نٝـ ْطٜس املػاق١ َٔ ضب , ٚيهٓٓا ٫ ْعؿٛ عٔ ايٓاؽ ٚمل نًكِٗ ٚمل ْڀعُِٗ
يٛ ىڀ٧ أسس ْكڀع !! ايعباز بُٝٓا مٔ ٫ ْطسِ ٫ٚ ْكؿح عٔ عباز ايطب ؟

نٌ سباٍ ايؿؿك١ ٚايطأؾ١ ْٚٗسّ نٌ دػٛض ا٭يؿ١ ٚاحملب١ بٝٓٓا ٚبٝٓ٘، ٫ ميهٔ 
أٜٔ فتُع ايطمح١ ٚايعؿٛ ؟ أٜٔ , ايكًح ٚايػًِ ٫ٚ ميهٔ ايتكاضب ٚايتكاسب

 غ١ٓ اهلل تعاىل ٚغ١ٓ ْبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؟ 
إقا١َ : يٛ ْڀايع ْكٛم ايكطإٓ ٚايػ١ٓ لس إٔ َٔ أنرب أٖساؾُٗا  !أخٞ يف اهلل

ؾؿٞ ايكطإٓ ايسع٠ٛ , ايطمح١ ٚايؿؿك١ ٚايطأؾ١ ٚايعؿٛ ٚايكؿح يف اجملتُع 
٫ٚ تهْٛٛا ): ايكطو١ إىل ْبص اؿػس ٚايؿػاز ٚايبػها٤ ٚايؿشٓا٤ قاٍ تعاىل 

 )نايصٜٔ تؿطقٛا ٚاختًؿٛا َٔ بعس َا دا٤ ِٖ ايبٝٓات ٚأٚي٦و هلِ عصاب ععِٝ

ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ادتٓبٛا نجريا َٔ ايعٔ إٕ بعض ايعٔ إثِ ٫ٚ  ) :ٚقاٍ تعاىل
اٯٜات، ٚيف َسح ايطمح١ ٚايًني ٚايطؾل  (... ػػػٛا ٫ٚ ٜػتب بعههِ بعها 

اضمحٛا َٔ يف ا٭ضض ٜطمحهِ َٔ يف - :"  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–قاٍ سبٝبٓا 
٫ تسخًٛا اؾ١ٓ ست٢ ت٪َٓٛا ٫ٚ ت٪َٓٛا ست٢ : " ٚقاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ , "ايػُا٤ 

.  "أ٫ٚ أزيهِ ع٢ً ؾ٤ٞ إشا ؾعًتُٛٙ ؼاببتِ أؾؿٛا ايػ٬ّ بٝٓهِ, ؼابٛا
ضبٓا ظًُٓا أْؿػٓا ٚإٕ مل تػؿط يٓا ٚتطمحٓا ): مٔ ْطؾع أٜسٜٓا إىل ضب ايعباز 

ٚيهٔ ٫ ْؿهط يف زؾع املطض عٓا ٚإق٬ح أْؿػٓا ٖٚٞ  (يٓهْٛٔ َٔ اـاغطٜٔ
٫ , فطٚس١ ١٦ًَٝٚ باؿػس ٚايعذب ٚايهرب ٚايبػها٤ ٚايػـ ٚايهطٙ ٚايٓؿام

ْؿهط يف ع٬دٗا ٫ٚ ْڀبل أغًٛب قٝاْتٗا ٖٚٛ ا٭يؿ١ بٝٓٓا ٚقبٸ١ بعهٓا بعها 
 : ٚعؿٛ بعهٓا عٔ بعض، قاٍ غٝسْا قُس عًٝ٘ أؾهٌ ايك٠٬ ٚأمت ايتػًِٝ

  (ايطامحٕٛ ٜطمحِٗ ايطمحٔ)
إشا نٓا ْڀًب ضمح١ اهلل؛ ؾًريسِ بعهٓا بعها، ٚإشا نٓا ْطٜس ! إخٛآْا ا٭ععا٤

ٚغاقٓا , عؿا اهلل عٓا ٚعٔ مجٝع املػًُني .عؿٛ اهلل عٓا؛ ؾًٝعؿٛ بعهٓا عٔ بعض
 ■. اهلل ٚغاَح نٌ امل٪َٓني ٜٚطمحٓا اهلل ٜٚطسِ نٌ املػًُني
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 ؟"زاعـ"َاٖٞ املسعات ؿسٚخ تٓعِٝ 

 قُس أؾطف عًٞ/ بكًِ  ◘

 1-َري بٛض  (املػذس ا٭نرب)اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ زانا  بأغتاش ا٭زب ايعطبٞ

اؿُس هلل ايصٟ ٜعع َٔ ٜؿا٤ ٜٚصٍ َٔ ٜؿا٤ ٜٚعڀٞ املًو 
ٜٓعع املًو ممٔ ٜؿا٤ نُا قاٍ اهلل تعاىل يف َٚٔ ٜؿا٤ 

 ٚايك٠٬ (  ٚتًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بني ايٓاؽ):ايكطإٓ اؿهِٝ
 ٚع٢ً أضغً٘ اهلل ضمح١ يًعاملني،ٚايػ٬ّ ع٢ً ايٓيب ايصٟ 

. آي٘ ٚأقشاب٘ أمجعني
 ؾطٜػ١ ايصٍ ٚاهلٛإ ٜكعٕٛ ايؿطم ا٭ٚغط يفإٕ ايٓاؽ 

 ٚبهػط املهڀٗسٜٔ ، ايعايني ٚاؾباضٜٟٔٚاـص٫ٕ بأٜس
ٚايرببطٜني ٜڀًبٕٛ ايٓذا٠ َٔ كايبِٗ ٜٚٛزٕٚ إٔ ٜٓكصٚا 

هلِ ٚ٭ًِٖٗ ا أْؿػِٗ َٔ سؿط ْاضِٖ ٜٚكسضٕٚ إٔ وكًٛ
ٚأهلِ .ع٢ً ا٫ط٦ُٓإ ٚا٫غرتاس١ سُٝٓا هسٕٚ ايؿطق١ 

اهلل يف قًٛبِٗ ايعًُٝات اييت تبسز ايعًُات ٚتهؿـ 
. ايهطبات ٚتػتٓعٍ ايطمح١ َٔ ؾٛم غبع مساٚات

إٕ ثٛضات ايطبٝع ايعطب٢ تؿرتى ؾ٢ عسز َٔ اـكا٥ل 
ٜسٜٛيٛد١ٝ أيٝػت هلا قٝاز٠ َٛسس٠ ٚيٝػت هلا اْ٘أَٓٗا 

قسز٠، ْٚسا٩ٖا باؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚزعٛتٗا اىل اغكاط ايٓعِ 
ْ٘ ٫ ٜٛدس ٚضا٤ٖا تٓعُٝات أايػًڀ١ٜٛ، با٫ناؾ١ اىل 

غٝاغ١ٝ ٚاغع١ َٚع شيو لشت ؾ٢ ادتصاب عسز نبري 
 ٕ غكڀت ايٓعِ ايػًڀ١ٜٛأَٔ املٛاطٓني يتأٜٝسٖا ٚبعس 

ايؿاّ ب٬ز ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬ ؾ٢ بتٓعِٝ ظٗط َا ٜػ٢ُ 
ايعطام  ايت٢ تػ٢ُ ْؿػٗا ؾكط ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬ ٜعٛز اىل 

 ا٫ْكػاّ :٫ٚأظطٚف خاق١ ؾ٢ نٌ َٔ ايعطام ٚغٛضٜا ، 
اؿازخ ؾ٢ ايعطام بني ا٫قًِٝ ايهطز٣ ؾ٢ ايؿُاٍ 

ٚا٫قًُٝني ايػ٢ٓ ٚايؿٝع٢ ؾ٢ ايٛغط ٚاؾٓٛب ٚنعـ 
 نٌ ع٢ًقسض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ ع٢ً إ تؿطض اضازتٗا 

 ايعطام، ٚؾكسإ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ يًؿطع١ٝ َٔ ٟضاضأ
ٚد١ٗ ْعط املٛاطٓني ايصٜٔ ٜطٕٚ إ سه١َٛ ْٛض٣ املايه٢ 

ايػابك١ متٌٝ إىل ايؿٝع١ ٚمتاضؽ ايتُٝٝع باٱناؾ١ إىل 
ايؿػاز ايص٣ أقاب َ٪غػات ايسٚي١ ايعطاق١ٝ ٚخكٛقا 
ايؿطط١ ٚاؾٝـ ٚهلصا ايػبب بسأت تعٗط تٓعُٝات َجٌ 

ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٚبست قازض٠ ع٢ً ادتصاب املٛاطٓني 
ْٗا ايت٢ تكّٛ عُاٜتِٗ نس ا٫ْتٗانات ايت٢ تكّٛ أباعتباض 

بٗا ايؿطط١ ٚقٛات اؾٝـ ؾ٢ ايعطام ايت٢ ُٜٗٝٔ عًٝٗا 
ٚبايٓػب١ يػٛضٜا، ؾاؿه١َٛ ايػٛض١ٜ . نباط َٔ ايؿٝع١

ٕ تؿطض غٝڀطتٗا ع٢ً نٌ اما٤ غٛضٜا أعذعت عٔ 
ٚعسّ متهٔ اؿه١َٛ َٔ ٚقـ بعض ا٫ْتؿانات ايؿعب١ٝ 

ٚايت٢ ؼٛيت ؾُٝا بعس اىل اْتؿان١ َػًش١ مما أعڀ٢ 
ٕ تتٛغع ؾ٢ أايؿطق١ يًتٓعُٝات ا٫غ١َٝ٬ املػًش١ 

ٚدٛزٖا ٖٓا َٚٔ ثِ ؾتٛغع َا ٜػ٢ُ تٓعِٝ ايسٚي١ 
(. زاعـ )اٱغ١َٝ٬

غبب اخط ٖٚٛ إٔ ؾعٛض املٛاطٓني خاق١ ؾ٢ ايعطام بإٔ 
ٚ ٫بس إٔ ْصنط أٜها إٔ ٖصا ايتٓعِٝ تؿطم بِٝٓٗ، اؿه١َٛ 

ٕ ٜػتؿٝس َٔ غكٛط ألح ؾ٢ ظٜاز٠ َٛاضزٙ املاي١ٝ ٚاغتڀاع 
اؾٝـ ايعطاق٢ يه٢ وكٌ ع٢ً قسض نبري َٔ عتاز ٚشخري٠ 

ٕ عسزا نبريا َٔ ٖصا ايتٓعِٝ نإ ؾ٢ أَٓ٘، ؾه٬ عٔ 
ا٭غاؽ نُٔ ايكٛات ايعطاق١ٝ ايت٢ زضبتٗا ايكٛات ا٭َطٜه١ٝ 

. اثٓا٤ ؾرت٠ ا٫ست٬ٍ ا٫َطٜه٢ يًعطام
ايت٢ أْٗا َطٜها أٜكٍٛ بعض ايٓاؽ َػطَني بإٔ ٜٓػبٛاىل 

تعترب " زاعـ"ؾ٢ ايٛطٔ ايعطبٞ، ؾشاي١ " زاعـ "عًُت
خڀطا ع٢ً اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ ٖٚٞ تٗسز غٝڀط٠ 

سهَٛات قسٜك١ ٭َطٜها ع٢ً ب٬زٖا، َجٌ سه١َٛ 
ا٫نطاز ؾ٢ ايؿُاٍ ٚاؿه١َٛ املطنع١ٜ ببػساز ، َع إٔ 

 قس٣ ي٘ مما نإ ٜنيزاعـ قاَت بصبح َٛاطٓني أَطٜو
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 زاخٌ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ ٚأقبح ايط٥ٝؼ ٟقٛ
َطٜها ٭ْ٘ مل ٜكِ بعٌُ ناف أأٚباَا ٜٛد٘ ي٘ ايًّٛ زاخٌ 

َٓص ايبسا١ٜ يسض٤ خڀط زاعـ بعسّ تٛدٝ٘ نطب١ عػهط١ٜ 
بكا٤ قٛات اَطٜه١ٝ بط١ٜ ؾ٢ ايعطام، إهلِ ؾ٢ غٛضٜا ٚبعسّ 

 ازعا٤ات تكٍٛ بإٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ أٟغتبعس أيصيو 
  "(زاعـ)ٚضا٤ تٓعِٝ 

ٜٚكٍٛ بعض ايٓاؽ إٕ اؾُاعات ٚاملٓعُات اٱغ١َٝ٬ 
يٝؼ هلا ع٬ق١ باٱغ٬ّ، # زاعـ$املتڀطؾ١ ٚخاق١ تٓعِٝ 

بٌ ٖٞ قٓٝع١ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٚا٭َتني ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، 
ْٗا ٫ تهع قاضب١ إغطا٥ٌٝ يف بطْافٗا، ٫ٚ متجٌ ايكه١ٝ إٚ

 ..ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٚقهاٜا ا٭١َ ؾ٦ٝا يف أٚيٜٛات٘
ٕ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٖٛ زٜٔ ايطمح١ ٚا٭خ٬م ٚايكِٝ إٜٚكٛيٕٛ 

 ٜسعٞ قًت٘ ٕٚايعساي١، ٫ٚ هٛظ باملڀًل إٔ ٜكّٛ أسس َِ
ٖصٙ ايٛسؿ١ٝ بباٱغ٬ّ بصبح ايٓاؽ أَاّ ؾاؾات ايتًؿعٜٕٛ، 

ٖٚصا اٱدطاّ املڀًل يٝؼ ي٘ أٟ ع٬ق١ بايسٜٔ اٱغ٬َٞ 
 اؿٓٝـ ايصٟ نطّ اٱْػإ سٝا َٚٝتا، ع٢ً ايعهؼ متاَا،

 ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ زا٥ُا ٜٛقٞ ٚيكس نإ
املػًُني بعسّ ايتُجٌٝ ست٢ ظجح ايهؿاض ٚاملؿطنني، ؾُا 
بايو إشا نإ ايصٟ ٜكتٌ ٜٚػتاٍ َػًُا آٜا نإ اْتُا٩ٙ 

ايڀا٥ؿٞ أٚ املصٖيب، بايتايٞ طاملا أْ٘ َٛسس باهلل َٚ٪َٔ بطغاي١ 
اٱغ٬ّ، ٚبايتايٞ دا٤ ٖ٪٤٫ َٔ أدٌ تؿٜٛ٘ قٛض٠ اٱغ٬ّ 
ٚاٱغا٠٤ ي٘، ٚاٱغا٠٤ يهٌ قُٝ٘، َٚا مياضغْٛ٘ َٔ إضٖاب 

. ٖٛ سطب ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاملػًُني
 

 ٜؿُٕٗٛ اٱغ٬ّ ٜٕٔ ٖ٪٤٫ املتأغًِإٜكٍٛ بعض ايٓاؽ 
 ٜأتٕٛ إىل غٛضٜا أٚ ايعطام يكتٌ ايٓاؽ بايػٝـ ٭ِْٗخڀأ 

ٚايػهني ٚدع ض٩ٚؽ ايٓاؽ، ٜٚطبٕٛ أ٫ٚزِٖ ع٢ً قڀع 
ايط٩ٚؽ، ٖ٪٤٫ ٜؿٖٕٛٛ قٛض٠ اٱغ٬ّ أَاّ ايعامل، 
ؾاٱغ٬ّ يٝؼ زٜٔ ايكتٌ ٚايعٓـ بٌ ٖٛ زٜٔ ايطمح١ 

 .ٚأتبع قا٬٥ إِْٗ َتعطنٕٛ يعًُٝات غػٌ زَاؽ،ٚايػ٬ّ
 

 اثٓإ ٚإٕ ناْت عًٝٗاْعِ ٖصٙ ا٭قٛاٍ قشٝش١ ٫ىتًـ 

يف قًب٘ سب١ َٔ خطزٍ َٔ إميإ ٚيهٔ ٖٓاى غ٪اٍ خڀط 
 اؿكٝك١ يفبطظت إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ اـبٝج١ إ: ٖٚٛبايباٍ

مجاعات ٚتٓعُٝات إغ١َٝ٬ أّ عٌُ بٗا أعسا٤ اٱغ٬ّ 
 تٓعُٝات إغ١َٝ٬ يتؿٜٛ٘ اٱغ٬ّ ٖاٚدط٣ نس

ٚاملػًُني؟ ٫ٚساد١ يًبٝإ إىل إٔ ايٛغا٥ٌ اٱيهرت١ْٝٚ 
ع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚغري شيو َٔ ايٛغا٥ٌ مَٚٛا

ايربدٛاي١ٝ ٜػٝڀط أعسا٤ اٱغ٬ّ ؾًصا ٫ميهٔ ؾٝ٘ أِْٗ 
. ٜٓؿطٕٚ ا٭خباض ايػ١٦ٝ ٫غت٦كاٍ املٓعُات اٱغ١َٝ٬

اٯٕ زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغط ٚزٍٚ ايػطب تؿطط عًِٝٗ ايصّ 
تػتٝكغ غڀٛات دسٜس٠ ٚتٛز إٔ تٛقغ َؿاضم ا٭ضض 
َٚػاضبٗا ؽاف خٛؾا ععُٝا ٚنأمنا تبًؼ قًٛبِٗ اؿٓادط 

. ظْٓٛااٍٜٚعٕٓٛ باملٓعُات اٱغ١َٝ٬ 
 

ٕ اؾٓڀٔ تطنع ع٢ً بٓا٤ ؼايـ زٚيٞ ملٛاد١ٗ إٚهلصا 
 زٚي١ 40أخريا ميهٔ هلا إٔ ؼؿس ؼايؿا َٔ " زاعـ"

 .َع ضؾهٗا َؿاضن١ إٜطإ ٚضٚغٝا" زاعـ"تكطٜبا نس 
يسٍٚ املؿاضن١ يف ا٫دتُاع ا أعًٔ ٚظضا٤ خاضد١ٝ ؾكس

اٱقًُٝٞ، ايتعاَِٗ املؿرتى يًٛقٛف بٛد٘ ايتٗسٜسات اييت 
هػسٖا اٱضٖاب بهاؾ١ أؾهاي٘ يًُٓڀك١ ٚيًعامل، مبا يف 

 ..شيو َا ٜسع٢ بتٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطام

ٚأنس ايبٝإ اـتاَٞ ٫دتُاع ٚظضا٤ خاضد١ٝ ايتعإٚ بِٝٓٗ 
ٚ اتؿام ايسٍٚ املؿاضن١ ع٢ً إٔ تػِٗ نٌ زٚي١ يف 

. تٓعِٝاٍا٫غرتاتٝذ١ٝ ايؿا١ًَ ملٛاد١ٗ 
 

َٓع تسؾل املكاتًني : ٚأٚنح إٔ ٖصٙ املػا١ُٖ تؿٌُ
قـ تسؾل ا٭َٛاٍ يتٓعِٝ ٚا٭داْب َٔ زٍٚ اؾٛاض، ٚ

، ٚاؾُاعات املتڀطؾ١ #ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطام$
ضؾض ا٫ٜسٜٛيٛدٝات ايهطا١ٖٝ يس٣ تًو ٚا٭خط٣، 

 قاغب١ املػ٪ٚيني عٔ اضتهاب  ٚاؾُاعات اٱضٖاب١ٝ،
ٚنع ْٗا١ٜ يتٗطبِٗ َٔ ايكإْٛ، ٚاملػا١ُٖ يف ٚايؿعا٥ع، 

َػاعس٠ املٓاطل ايػها١ْٝ اييت ٚدٗٛز اٱغاث١ اٱْػا١ْٝ، 
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، َٔ #ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطام$تعطنت يؿعا٥ع تٓعِٝ 
خ٬ٍ إعاز٠ اٱعُاض ٚايتأٌٖٝ، ٚزعِ ايسٍٚ اييت تٛاد٘ 

سني ٜهٕٛ ا٭َط إىل ايتٗسٜس ا٭نرب َٔ ايتٓعِٝ اٱضٖابٞ 
 .املؿاضن١ يف أٚد٘ ايعٌُ ايعػهطٟ املٓػل نس٥٬َُٚٙا، 

ٚأؾازت ايسٍٚ املؿاضن١ إٔ زٍٚ املٓڀك١ ت٪زٟ زٚضا 
ٚأؾاز املؿاضنٕٛ يف امل٪متط . قٛضٜا يف ٖصٙ اؾٗٛز

بتؿهٌٝ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ اؾسٜس٠ ٚايؿا١ًَ يهاؾ١ ايك٣ٛ 
ايػٝاغ١ٝ ايعطاق١ٝ ، ٚأعطبٛا عٔ زعُِٗ يًدڀٛات ايؿٛض١ٜ 

اييت تعٗست بإٔ تتبٓاٖا يًسؾاع عٔ َكاحل مجٝع املٛاطٓني 
ايعطاقٝني بػض ايٓعط عٔ اْتُا٤اتِٗ ايس١ٜٝٓ، أٚ ايڀا٥ؿ١ٝ، 

 .أٚ ايعطق١ٝ
 

ٚعرب املؿاضنٕٛ عٔ تكُُِٝٗ ع٢ً تععٜع زعُِٗ 
يًشه١َٛ ايعطاق١ٝ اؾسٜس٠ يف غعٝٗا يتٛسٝس ناؾ١ ؾطا٥ح 

ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف $ايؿعب ايعطاقٞ ملٛاد١ٗ تٓعِٝ 
يؼ املرٚأنس املؿاضنٕٛ ايتعاَِٗ بتٓؿٝص قطاض . #ايعطام

 ايتعاَِٗ مبٛاق١ً اؾٗٛز يًكها٤  ع٢ًنُا أنس ايٛظضا٤
. ع٢ً اٱضٖاب ايسٚيٞ

 

ٚقس ْاقـ اجملتُعٕٛ اغرتاتٝذ١ٝ ايكها٤ ع٢ً تٓعِٝ 
يف نٌ َهإ، غٛا٤ يف # ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطام$

. ايعطام أٚ يف غٛضٜا
 

ٕٵ ٜهٔ ثبات تٓعِٝ  ع٢ً اٱميإ ٚايعباز٠ ٫ ع٢ً " زاعـ"إ
اـٝا١ْ ٚاٱباز٠ ؾٝهٔ يكا٩ِٖ ايؿٛظ يف سني َٔ ا٭سٝإ 

 ٚاـػطإ يف إٓ َٔ ا٭ٚإ ٭ٕ  دعا٥ِٗ اـع٫ٟٚ ٜهٔ
ايعاقب١ يًُتكني ٚإٕ ا٭عسا٤ ىڀڀٕٛ ايسغا٥ؼ نسِٖ آْا٤ 

 ايؿ٬ح ٭ٕ اهلل ٤ايٌٝ ٚآْا٤ ايٓٗاض ٚيهٔ مل ميهٔ هلِ يكا
ْعِ " َٚهطٚا َٚهطاهلل ٚاهلل خري املانطٜٔ: "تعاىل قاٍ

ٕ ٚأ.ؾطط٘ ايتُػو بايسٜٔ اؿٓٝـ ٚاٱميإ اـايل
 قب١ًٝ َٔ ايكبا٥ٌ با٭َطٜٔ ٜع٢ٓ نتاب اهلل نٌتتُػو 

 ■. ٚغ١ٓ ضغٍٛ اهلل

 ٭خڀا٤ ايؿا٥ع١ يف ايًػ١ ايعطب١ٝا
 ايكشٝحاـڀأ 

 ١٦َ َا١٥
 ايط٥ٝػ١ ٚايط٥ٝؼ ايط٥ٝػ١ٝ ٚ ايط٥ٝػٞ

 َؿاٜذ (مجع ؾٝذ)َؿا٥ذ 
 َؿه٬ت َؿانٌ

 عًُاڄ أْ٘ عًُاڄ بأْ٘
 َٛنٛعات َٛانٝع

 متطٜٓات متاضٜٔ
 يكٝت٘ أَؼ يكٝت٘ با٭َؼ

 ن٬ّ َِٗ (٭ٕ ٖاّ َٔ اهلِ) ن٬ّ ٖاّ

 أداب ع٢ً ايػ٪اٍ
: أداب ايػ٪اٍ أٚ

 أداب عٔ ايػ٪اٍ
٭ٕ ايبٓس ن١ًُ )ايبٓس ا٭ٍٚ 

 (ؾاضغ١ٝ تعين اؿ١ًٝ ٚاـسٜع١
 ايؿكط٠ ا٭ٚىل
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 َػانٔ يًعكاؾري
 قُس َعكّٛ سػٔ ◘

 

غعٝس٠  (اؿسٜك١ ايعا١َ) ناْت ايعكاؾري اييت تػهٔ 
َٚڀ١ٓ٦ُ ايباٍ، تػطز ٚتطقل يف ايػُا٤ ثِ ؼط ع٢ً 

  .أعؿاؾٗا ايكػري٠ املتٓاثط٠ ع٢ً قُِ ا٭ؾذاض ٚأغكاْٗا
ٚظًت ايعكاؾري غعٝس٠ إىل إٔ دا٤ٖا إْصاض َٔ ض٥ٝؼ 

اؿسٜك١ ٜكٍٛ إَا إٔ تسؾع ايعكاؾري أدط٠ ا٭عؿاف اييت 
ؾكايت ايعكاؾري . تػهٓٗا، أٚ إٔ تػازضٖا إىل َهإ آخط

ٚيهٓٓا ٫ منًو َا٫ڄ، ٚمٔ ٫ ْعطف نٝـ ٜأتٞ : بأغ٢
  .ايٓاؽ باملاٍ

ٚؾهٌ ايعكاؾري ٚؾساڄ ٫غرتساّ ض٥ٝؼ اؿسٜك١ ٚؾطح 
أٚناعِٗ، ٚيهٓ٘ نطض عًِٝٗ َهُٕٛ إْصاضٙ، ٖٚسزِٖ 

  .بايڀطز إٕ مل ٜػتذٝبٛا يٲْصاض
ٚسعْت ا٭ؾذاض ٚأقاب ا٭ظٖاض ٜأؽ نبري، إ٫ إٔ 

اضتباطِٗ ايؿسٜس بايرتاب َٓعِٗ َٔ تكسِٜ ؾه٣ٛ ضمس١ٝ 
  .ؾانتؿٛا بايبها٤
َٔ ٜػًٝٓا بعس اٯٕ بايػٓا٤ قباح : -قايت ا٭ؾذاض

  !َػا٤؟
  !َٔ ٜػين يٓا أْاؾٝس اؿب ٚايكؿا٤؟: -ٖٚتؿت ا٭ظٖاض

ٚيهٔ ض٥ٝؼ اؿسٜك١ مل ٜأب٘ ملا مسع، ٚانڀطت ايعكاؾري 
إىل ايطسٌٝ، ؾاْڀًكت َٗادط٠ أؾٛاداڄ ٚاؿري٠ قس متًهتٗا 

  .٫ تعطف هلا َػتكطاڄ
ٚأقاب ا٭ؾذاض سعٕ عُٝل، ٚاغتػًُت ا٭ظٖاض 
يبها٤ غاخٔ عُٝل غطعإ َا أغطقٗا ؾذعًت متٛت 

ٚاسس٠ تًٛ ا٭خط٣، نصيو ا٭ؾذاض دؿـ ا٭مل اٍ
تتػاقط ع٢ً ا٭ضض يتشًل بٗا ٚأقبشت أغكاْٗا 

 . ا٭غكإ ْؿػٗا

ٚزخٌ ايٓاؽ شات ّٜٛ إىل اؿسٜك١ ٜڀًبٕٛ ايطاس١ 
ٚاملتع١، ؾٗاهلِ ايكُت ٚاؿعٕ، ٚنإٔ اؿسٜك١ أقبشت 

٫ عكاؾري ٫ٚ أظٖاض، ٚا٭ؾذاض  .َكرب٠ قامت١ ا٭يٛإ
ٌَ ايطداٍ املٓعط . ػـ َكب١ً ع٢ً املٛت بأدػاز ٚأ١ٖٓ

ؾرتنٛا اؿسٜك١ إىل بٝٛتِٗ، ٚتػا٤ٍ ا٭طؿاٍ عٔ غط 
ايتعاغ١ املك١ُٝ، ؾاغتذٛبٛا ؾذط٠ غطٚ ٖط١َ، ؾككت 
عًِٝٗ اؿها١ٜ نًٗا، ٖادطت ايعكاؾري ٭ْٗا ٫ متًو 

! َا٫ڄ تسؾع٘ أدط٠ ٭عؿاؾٗا ايكػري٠
ٚتٛد٘ ا٭طؿاٍ إىل ض٥ٝؼ اؿسٜك١ ٜػتعڀؿْٛ٘ ٜٚڀًبٕٛ  

يًعكاؾري ايطمح١ ٚايػؿطإ، ؾكسِٖ ايط٥ٝؼ بكػ٠ٛ ٚقاٍ 
 .هب إٔ ٜسؾع ايػانٔ َا٫ڄ يكا٤ ايبٝت ايصٟ ٜكڀٓ٘: هلِ

 َٚٔ أٜٔ ٜأتٞ ايعكاؾري باملاٍ؟ : ؾكاح ا٭طؿاٍ
ؾًِ ٜعطِٖ ض٥ٝؼ اؿسٜك١ ايتؿاتاڄ ؾدطدٛا إىل اؿسٜك١ 

 . املٝت١ ٜبهٕٛ
.  يٓذُع يًعكاؾري أدط٠ يبٝٛتِٗ: ٚقاٍ طؿٌ طٝب

ٚقُِ ا٭طؿاٍ آْصاى ع٢ً إٔ ٜػاُٖٛا يف إعاز٠ اؿٝا٠ 
إىل اؿسٜك١ ؾكرتٚا ع٢ً أْؿػِٗ يف املكطٚف، ٫ س٣ًٛ 

ٚضغِ َعاضن١ اٯبا٤ ؾكس مت مجع َبًؼ ناف . ٫ٚ أيعاب
َٔ املاٍ زؾع إىل ض٥ٝؼ اؿسٜك١، ؾسعٝت ايعكاؾري 

يًعٛز٠ إ٫ إٔ ايعكاؾري مل تتُهٔ مجٝعٗا َٔ ايعٛز٠، ٭ٕ 
أعسازاڄ نبري٠ َٓٗا قتًٗا ايتعب ٚايتذٛاٍ يف مسا٤ ٫ 

أعؿاف ؾٝٗا ؾػكڀت ع٢ً ا٭ضض قت١ًٝ، ٚبايطغِ َٔ 
إٔ أعسازاڄ ن١ًٝ٦ عازت إىل اؿسٜك١ ؾإٕ اؿٝا٠ زبت يف 
ا٭ؾذاض ٚمنت ا٭ظٖاض َٔ دسٜس، ؾعازت ايػعاز٠ إىل 

 ■ .اؿسٜك١
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 من أقالم األصدقاء

بط ايٛايسٜٔ 
  ٚدسإ أَري سػني اضَإ ا٭غسٟ◘

 

اؿُس اهلل ايصٟ أْعِ عًٝٓا ْع١ُ ايٛايسٜٔ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ 
ع٢ً ْبٝٓا ٚغٝسْا ايصٟ عًډُٓا ططٜل ايكاؿني ٚبؿطْا بطنا 

 .ايطمحٔ بطنا ايٛايسٜٔ ٚآي٘ ٚاقشاب٘ أمجعني
اؿٝا٠ أغ١ٝٓ  نًُاتٗا مج١ًٝ ٚأؿاْٗا ضا٥ع١ يف بط أمجٌ ؾدكني 

يف ايهٕٛ، ٚضناُٖا غاٜتٓا، ٚ إطاعتُٗا ٚادبٓا، ٚاؾ١ٓ 
ٖسؾٓا، ُٖٚا ٜع٬ٜٕ ُٖٓا، ُٖٚا تعبا ٚؾكا يٝشكل أَٓٝاتٓا، 
ٚزعا٥ُٗا ميسْا ق٠ٛ ٚأَٓا، ُٖٚا ؾل سٝاتُٗا ٭دًٓا، ٚيعّ 
عًٝٓا إٔ ْؿهطُٖا ٚإطاعتُٗا بأَط ضبٓا، ٚقاٍ اهلل تعاىل يف 

ٚٚقٝٓا ا٫ْػإ بٛايسٜ٘ سػٓا، محًت٘ أَ٘ : "نتاب٘ املٓعٍ 
 "  ٖٚٓا ع٢ً ٖٚٔ، ٚؾكاي٘ يف عاَني إٔ اؾهط يٞ ٚيٛايسٜو

غأؼسخ ايّٝٛ عٔ أمجٌ ٚأضق٢  ْاؽ يف ايعامل،  ٚ ُٖا نٓع 
أغ٢ً  َٔ شٖب ٚأمثٔ َٔ ي٪ي٪٠ َٚطدإ، ٚهب عًٝٓا 

احملاؾع١ ع٢ً ٖصا ايهٓع، أتسضٕٚ َا ٖصا ايهٓع ؟ إُْٗا أبْٛا 
ٚقه٢ ضبو أ٫ تعبسٚا إ٫ إٜاٙ : "ٚأَٓا، نُا قاٍ اهلل تعاىل

ٚبايٛايسٜٔ إسػاْا إَا ٜبًػٔ عٓسى ايهرب أسسُٖا أٚ ن٬ُٖا 
ؾ٬ تكٌ هلُا أف ٫ٚ تٓٗطُٖا ٚقٌ هلُا ق٫ٛ نطميا ٚاخؿض 

هلُا دٓاح ايصٍ َٔ ايطمح١ ٚقٌ ضب اضمحُٗا نُا ضبٝاْٞ 
تسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً عع١ُ سكٛم ايٛايسٜٔ ، هلُا " قػريا 

سل ع٢ً أ٫ٚزِٖ، شيو ٭ِْٗ غبب يٛدٛزْا يف ايسْٝا، 
إٔ بط ايٛايسٜٔ أؾهٌ " ؾأخرب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ؾذا٤ ضدٌ إىل " ا٭عُاٍ بعس ايك٠٬ اييت ٖٞ أِٖ ٚأععِ 
َٔ أسل ايٓاؽ عػٔ : " ؾكاٍ : ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

أَو قاٍ ثِ َٔ ؟ قاٍ أَو، قاٍ ثِ َٔ ؟ : قشابيت ؟ قاٍ 
 "قاٍ أَو ، قاٍ ثِ َٔ ؟ قاٍ أبٛى 

ا٭ّ َجٌ ايً٪ي٪٠ ؾٗٞ ؼتاز ملٔ ٜطعاٖا َجٌ َا محًتٓا تػع١ 
أؾٗط ٚتعبت َٔ أدًٓا ٚأضنعتٓا ؾًٗا اؿل إٔ ْڀٝعٗا ٚمبٗا 

يٮّ ث٬ث١ . ْٚطعاٖا ٖٞ ايً٪ي٪٠ ايٛسٝس٠ اييت منًهٗا يف سٝاتٓا
سكٛم، ٚا٭ب ي٘ سل ٚاسس، ؾٗصا ٫ ٜعين إٔ ْتػاٌٖ يف 
سل ا٭ب، أبْٛا ٖٛ ايصٟ نإ ٜكـ ظاْيب ٜٚػاْسْٞ َجٌ 
ايعٌ ؾأبْٛا وُٝٓا َٔ نٌ ؾط، يععِ سل ايٛايسٜٔ قسَُٗا 

ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، 
ٜٚهٕٛ اٱسػإ إيِٝٗ بايٓؿك١ ٚايهػ٠ٛ ٚاملػاعس٠ ٚايه٬ّ 

" " ٚقٌ هلُا ق٫ٛ نطميا " ايڀٝب ايًني اهلني اَتجا٫ ٭َط اهلل 
ٚاخؿض هلُا دٓاح ايصٍ َٔ ايطمح١ ٚقٌ ضب اضمحُٗا نُا 

ؾ٬ تكٌ هلُا " أٟ ؼػٓٛا بايٛايسٜٔ إسػاْا " ضبٝاْٞ قػريا 
أٟ أئ داْبو " دٓاح ايصٍ " مبع٢ٓ تبا أٚ ن١ًُ قبشا " أف 

هلُا ٚتٛانع هلُا، َٚٔ ايه١ًُ ايڀٝب١ إٔ ٫ تسعِٖٛ 
بأمسا٥ِٗ؛ بٌ ْتًڀـ ْٚسعِٖٛ أَٞ ٚأبٞ أٚ ٜا أبتاٙ ٜٚا أَاٙ 

ٚسصض يٓا سصضا ؾسٜسا ْبٝٓا . ْسعِٖٛ بأسب ا٭مسا٤ ٚأضٚعٗا
ٚغٝسْا املكڀؿ٢ قُس ابٔ عبس اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ 
عكٛقُٗا ٚعٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام ضن٢ اهلل عُٓٗا 

اٱؾطاى : ايهبا٥ط : " عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ 
باهلل، ٚعكٛم ايٛايسٜٔ، ٚقتٌ ايٓؿؼ، ٚايُٝني ايػُٛؽ، ضٚاٙ 

 . ايبداضٟ ٚاسهٞ يهِ قك١ َطٚع١ َٚطعب١ تٗع ايٓؿٛؽ
نإ ٖٓاى مجاع١ َٔ ايؿباب ٜتشازثٕٛ ٜٚتػاَطٕٚ ع٢ً 

 ٚقس دًػٛا ؾرت٠ ط١ًٜٛ ،سس٣ ايًٝايٞإؾاط٧ ايبشط يف 
ايٛقت ِٖٚ ٜتشسثٕٛ ٚبعسٖا قطضٚا ايعٛز٠ ايٞ َٓاظهلِ  َٔ

 ػًؼ ع٢ً ايؿاط٧ يف قًل ٠ؾ٬سغ ٚاسس َِٓٗ اَطأ٠ عذٛظ
 ،يٞ بٝتٗاإسساڄ ٜٛقًٗا أسساڄ اٚ ٫ ػس أٚنأْٗا تٓتعط  ٚسري٠
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 ٌٖ تأتٞ َعٓا ! ٜا دستٞ : ٚقاٍ هلا،ؾاقرتب ٖصا ايؿاب َٓٗا
 إٕ  ٫ ٫  : ٖٚٞ تك٠ٍٛ ؾطؾهت ايعذٛظ،بٝتو يٞإيٓٛقًو 

ْ٘ غٛف ٜأتٞ ٚقاٍ يٞ ٫ تتشطنٞ َٔ َهاْو أابين ٚعسْٞ 
َعٞ ٖصٙ ٜها يكس تطى أتأخط ٚقايت ي٘ أ  ضدع ٚئأست٢ 

 .زضٟ َا ٖٛ َهتٛب عًٝٗاأايٛضق١ ايكػري٠ اييت ٫ 
 ٌٖ تعًُٕٛ قسّ بكس١َ، ؾأخص ايؿاب ايٛضق١ ٚقطأٖا ٖٚٓا 

نإ َهتٛب   ٖصٙ ايٛضق٘؟ َهتٛب يفَٖٞا ! ععا٥ٞ أ
  ( خصٖا اىل زاض املػٓنيٜٙا َٔ ػس ٖصٙ ايعذٛظ) : عًٝٗا

 ٚضغٛي٘، أَط ٜػهب اهلل ،ٜا اهلل ٜا اهلل ٫ أقسم ٖصا ا٭َط
 عٕٝٛ ٫ ٜكسم،  ،(عكٛم ايٛايسٜٔ) ، أنرب ايهبا٥طَٖٔٚٛ

 بٗصٙ اؾطمي١ ايبؿع١ ٚايؿٓٝع١ اييت  ٚعكٍٛ ايبؿط١ٜ ٫ ٜ٪َٔ
 ؟ ايعكٛمشا؟ ملاشا؟ ملاشا ٖصا ملا! ا ايٛيس َع ٚايست٘ اضتهب٘

يف  ُٖا َٔ غٗطا ،ُٖا َٔ تعبا َٔ أدًو! أدبين أٜٗا ايعام 
أْػٝت أْٗا باب َٔ أبٛاب اؾ١ٓ، !  ٜا أٜٗا ايعام  َطنو،

أْػٝت أْٗا دػط بٝٝٓو ٚبني ضبو بسٕٚ أٟ سٛادع، 
ٚقه٢ ضبو إٔ ٫ تعبسٚا إ٫ إٜاٙ "أْػٝت َا قاٍ ضبو بكٛي٘ 

، ٫ ؾا٥س٠ بايك٠٬ ٚايكّٛ ٚايعنا٠ "ٚبايٛايسٜٔ إسػاْا
ٚاؿر ٚأعُاٍ ايكاؿات ٚأْت تعٛم ٚايسٜو، ٖٚٓا ْؿٗس 

َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ إطاع١ ايٛايسٜٔ ٚإسػاُْٗا بعس اٱميإ، 
ضَاٖا ايعَإ غطٜب١ يف عامل " اؾهط اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ 

ايؿطٚض ٚتٓسب سهُٗا ايٓاثط دـ َٔ ؼتُٗا املا٤ َٚٔ 
أٜٗا " دصعٗا ايطٚا٤ أٖع دصعٗا ايٝابؼ ٚنإٔ بٗا تٓازٟ 

اٱْػإ ايعامل تعكٞ ٚايسٜو ملاشا يٝؼ يسٜو أٟ سل يف 
ضغِ أْؿ٘، ضغِ "عكٝاُْٗا قاٍ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
َٔ أزضى ٚايسٜ٘ "أْؿ٘، ضغِ أْؿ٘ قٌٝ َٔ ٜا ضغٍٛ اهلل ؟ قاٍ 

َٔ عكٛب١ " عٓس ايهرب أسسُٖا أٚ نًُٝٗا ؾًِ ٜسخٌ اؾ١ٓ
عكٛم ايٛايسٜٔ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ استكاض ايٓاؽ ايٝ٘ ٫ خري ي٘ 

. ٫ٚ لاح يف سٝات٘
اضدع إىل اهلل ٚاضؾع ٜسٜو إىل اهلل ٚاطًب  : أٜٗا ايعام

املػؿط٠، باب ايتٛب١ َؿتٛح، ادعع ٚاخؿع يف زعا٥و، ٚتب 

إِْٗ ٚايسٜو، ُٖٚا غبب لاسو، اضدع إىل . تٛب١ قازق١
ٚايسٜو قبٌ ضأغُٝٗا ٜٚسُٜٗا، ٚاطًب املػؿط٠، إِْٗ 

 .ٚايسٜو
 َُٗا تهًُٓا ٚقًٓا

 َُٚٗا َٔ ا٭ؾعاض قٓؿٓا
 َُٚٗا ٚؾٝٓا باملؿاعط

 سكِٗ ٚادب عًٝٓا ٖا د١ٓ
 سجٓا ضبٓا بطناِٖ

 ٚسصض ايًٞ َا ٚؾاِٖ
 ٜهؿٞ يٛ تهػب ضناِٖ

 ٚعس ضبٞ يف د١ٓ
 ٜا س٠٬ ايسْٝا َعِٗ
 ّٜٛ ػًؼ يف ٚغڀِٗ
 ّٜٛ تتٓؿؼ ْؿػِٗ
 ٖصا ٖٛ ؾع٬ ٚطٓٓا

 بط أبٛى ٚأَو
 ؾطض هًٞ ُٖو
 خًٗا ػطٟ بسَو

 َا يًه١ًُ َع٢ٓ بسِْٚٗ
 ٖتإ بٔ ٚيٝس: ايؿاعط 

 :اـامت١ 
ايًِٗ اسؿغ ٚايسٜٓا َٔ نٌ ؾط ٚأطٌ بأعُاضِٖ ٚأَسِٖ 
بايكش١ ٚايعاؾ١ٝ ٚقسضْا ع٢ً ايرب بُٗا ع٢ً ايٛد٘ ايصٟ 

ايًِٗ آَني ٚيف اـتاّ ْػأٍ اهلل . ٜطنٝو ٜا أضسِ ايطامحني
 ■ .ايعًٞ بايكش١ ٚايعاؾ١ٝ

 
 

أقٌ َٔ بٓػ٬زٜـ، َٚك١ُٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ :  ايهاتب١ 
ايكـ ا٫ٍٚ ايجا١ْٜٛ : ايػعٛز١ٜ، ٚايڀايب١ 

 مبسضغ١ ايجايج١ ٚا٭ضبعٕٛ ايجا١ْٜٛ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 
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بالقلم األحمر 
يف نٌ عسزٺ )، ثِ ْكّٛ بٓكس تًو املكا٫ت ٚايهتابات، "اؿطا٤"ٖصٙ قؿش١، ْتًك٢ ٖٓا َكا٫تٹ ٚنتاباتٹ ا٭ق٬ّ ايٛاعس٠ َٔ قطٻا٤ 

ٍٴ ٚاسسٺ  قُس ؾعٝب/   ٜٴؿطف عًٝٗا ا٭غتاش(َكا

 

 من يوميات طالة

 

اقهٞ طٍٛ َٜٛٞ يف ؾطح ٚ غطٚض اغتٝكط ع٢ً اغِ 
اهلل ٚشنطٙ أقًٞ ق٠٬ ايؿذط َع اؾُاع١ ٚاتًٛ َٔ 
ايكطإٓ ايهطِٜ َا ٜتٝػط يٞ، ثِ ازضؽ زضغٞ ست٢ 

ايػاع١ ايجا١َٓ، ثِ اغتعس يًك٠٬، ٚاشٖب إىل املسضغ١ 
يف ايػاع١ ايتاغع١، أَهح يف املسضغ١ غت غاعات، ثِ 

يف املػا٤ ايعب َع ظ٥٬َٞ يف ًَعب . أضدع إىل ايبٝت
ايكط١ٜ، ٚبعس املػطب أدًؼ يًسضاغ١ إىل ايعؿا٤، بعس 

ق٠٬ ايعؿا٤ أدًؼ َط٠ أخط٣ يًسضاغ١، قبٌ إٔ اشٖب 
أستهٔ ٚغازتٞ . ادًؼ ع٢ً غطٜطٟإىل ؾطاؾٞ ٫ضقس 

مباشا غأسًِ ٚادط أس٬َٞ ٚاسسا تًٛ  أتػا٤ٍ َعٗا
ٚأتأٌَ آٖاتٗا  .اغتعطض أسساثٗا ٚؾكٛهلا اٯخط

ٌٖ اسًِ بأْين أَري٠ ٚسٛيٞ دٓٛزٟ  ٚابتػاَاتٗا
أّ اسًِ بأْين خازَ٘ ٚ ايعَٔ هطْٞ إىل ... ٚسطاغٞ

أّ اسًِ بأْين عطٚؽ يف اغعس ؿعات  زٚا١َ اهلُّٛ
أّ بأْين با٥ع١ ايهربٜت أّ ايٛضز أػٍٛ يف املس١ٜٓ  سٝات٘

أّ اسًِ  َع ايربز ايكاضم أٚ اؿط ايؿسٜس اطًب ضظقٞ
أّ اضغِ شاتٞ ...أّ...أّ بأْين طا٥ط اسًل يف مسا٤ اؿط١ٜ

عامل . ٜأخصْٞ اؿًِ إىل سٝح أضٜس إىل عاملڈ آخط نُا ٖٞ
عامل  أْا اختاضٙ يٛسسٟ ٫ اسس هربْٞ ع٢ً اختٝاضٙ

أغتڀٝع إٔ . أغتڀٝع إٔ اسسز ؾٝ٘ أٜاَٞ ٚاختاض أقسقا٥ٞ
اٖطب َٔ عاملٞ ايصٟ  أيٕٛ سٝاتٞ بأيٛإ ايػعاز٠

عاملٞ ايصٟ اغتعبسْٞ ىتاض سٝاتٞ ٚوطَين . قٝسْٞ
عامل ٤ًَٞ بايٛسٛف اييت تطتسٟ أقٓع١ ايڀٝب١  غعازتٞ

ٚسٛف نسٟ ٭ْين يػت  ٚاييت تطتسٟ ثٝاب ٫ تٓاغبٗا
ٚسٛف نسٟ ٭ْين ٫ انصب ٚأعٝـ َٜٛٞ .. َجًِٗ

سًُٞ ؾتح أبٛاب اهلطٚب ٚئ  نُا ٖٛ َهتٛب عًٞ
 .اْتعط

 :النقذ
 

قُس إمساعٌٝ ١َٜٝٛڄ ضا٥ع١ڄ / أضغٌ إيٝٓا أخْٛا ايكػري 
ٚممتاظ٠ڄ، ساٍٚ إٔ ٜكٛض ؾٝٗا سًُ٘ بإٔ ٜهٕٛ ي٘ عامل 

عٔ ايهػٛط آخط، ٜعٝـ ؾٝ٘ باؿط١ٜ ايتا١َ، بعٝسا 
، عامل ٜػتڀٝع إٔ ٜكهٞ أٜاَ٘ بأَٔ ٚاٱدباض ٚايتػًط

ٚغ١َ٬، ٫ أسس ٜكتٌ آخطا، ٫ٚ أسس ٜعًِ عًٞ اٯخط، 
 . ٜٚػتڀٝع ؾٝ٘ إٔ ًٜٕٛ سٝات٘ بأيٛإ ايػعاز٠

 أعٝٓٓا قٛض٠ قامت١ يبعض غًبٝات اجملتُع أَاّنع  ٚإْ٘
قؿ٘ بعامل اٱنطاٙ ٚا٫غتعباز إش أْ٘ ٚ ؛ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘

ٚاؿطَإ، وطّ املط٤ َٔ غعازت٘، ٖٚٛ ٤ًَٞ بايٛسٛف 
اؿهډاّ ايصٜٔ اييت تطتسٟ أقٓع١ ايڀٝب١، إؾاض٠ڄ إىل أٚي٦و 

ٌٳ ْٗاضٳِٖؾعبٜطٜكٕٛ زَا٤  ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ، ٚ ايرب٤ٟ يٝ
، ٚايصٜٔ ٜعسٕٚ ايٓاؽ َا ٫ ٜػتڀٝعٕٛ، َا ٫ ٜبڀٕٓٛ

ٚايصٜٔ ًٜعبٕٛ عٝا٠ اٱْػإ، ٚايصٜٔ ٜسخًٕٛ يف 
 اييت ّيكاحل تهطٜؼ سهَٛت٘ ايتعس٬ٜت ايسغتٛض

اؿكٍٛ ع٢ً َعٜس َٔ ايك٬سٝٸات   ع٢ًّتعٝٓ٘
مماضغ١ َعٜس َٔ ايسنتاتٛضٜٸ١ ٚايٛسؿٝٸ١ ٚع٢ً ايط٥اغٝٸ١، 
 . يف قابٌ ا٭ٜاَّّع ؾعب٘

ٚاييت تطتسٟ ثٝاباڄ ٫ : قٍٛ ٟ َٚا أضٚع ايتكٜٛط سني 
 بأِْٗ أؾدام ٜطتسٕٚ ثٝاباڄ ممعق١ ضِٖقٟٛ ٚتٓاغبٗا، ؾ٘
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 ٚإٔ َعٗط ايعًِ ٖٚٞ نٓا١ٜ عٔ ،أٚ ط١ًٜٛ أٚ قكري٠
ٜػبح ايكاض٨ غٝاي٘  .قاسب٘ غري َڀابل ملدربٙ ٚباطٓ٘

 ٚظًُِٗ ايبؿع ٚقتًِٗ ٖٚٛ ٜتكٛض ساهلِ ايػطٜب
 مج١ًٝ ضَع١ٜ ١َٜٝٛ، إْٗا ا٭بطٜا٤ يكاحل تهطٜؼ اؿه١َٛ

 . ضا٥ع١، محًت بعض املعاْٞ امل١ُٗ يػًبٝات اؿٝا٠

ا٭خڀا٤ اٱ١ٝ٥٬َ َٚع ٖصا نً٘ إْٗا ؼتٟٛ ع٢ً بعض  
 .ٚايٓش١ٜٛ

 : َجٌاملكاٍنجطت ا٭خڀا٤ ايًػ١ٜٛ يف 

 اقهٞ طٍٛ َٜٛٞ:  يفعسّ ٚنع ُٖعات ايكڀع  -
ٚايكشٝح ) ٚاغتٝكط ع٢ً اغِ اهلل، (ٚايكشٝح أقهٞ)

، ٚنصيو يف قٝؼ املتهًِ ا٭خطٟ يف املكاٍ (أغتٝكغ
 اتًٛ ٚازضؽ ٚاغتعس ٚاشٖب ٚايعب ٚاضقس: َج٬ 

 ،انصبٚاختاض  ٚاسسزٚاسًل  ٚ اسًِ ٚادط ٚادًؼٚ
ٚايكشٝح أتًٛ ٚأزضؽ ٚأغتعس ٚأشٖب ٚأيعب ٚأضقس )

، (أنصبٚأختاض ٚأسسز ٚأڂسًچل ٚ أسًِ ٚأدًؼ ٚأدط ٚ
 اغعس ؿعات :ٚنصيو ٚقع اـڀأ يف بعض ا٭مسا٤ َج٬ 

 (ٚايكشٝح ٫ أسس) ٫ اسس هربْٞٚ (ٚايكشٝح أغعس
 .ٚغريٖا

 َجٌ ع١َ٬ ا٫غتؿٗاّ عسّ ٚنع ع٬َات ايرتقِٝ - 
مباشا  أستهٔ ٚغازتٞ أتػا٤ٍ َعٗا: ْٚكاط اؿصف يف

ٚايكشٝح ) .غأسًِ ٚادط أس٬َٞ ٚاسسا تًٛ اٯخط
دط أ ٚ مباشا غأسًِ؟: أستهٔ ٚغازتٞ أتػا٤ٍ َعٗا

 (.أس٬َٞ ٚاسساڄ تًٛ اٯخط

ٌٖ اسًِ بأْين أَري٠ :  يفعسّ ٚنع ع١َ٬ ا٫غتؿٗاّ - 
أّ اسًِ بأْين خازَ٘ ٚ ايعَٔ . ٚسٛيٞ دٓٛزٟ ٚسطاغٞ

سًِ بأْين أَري٠ أٌٖ ٚايكشٝح ) هطْٞ إىل زٚا١َ اهلُّٛ
سًِ بأْين خازَ٘ ٚ أأّ  (؟) ٚسٛيٞ دٓٛزٟ ٚسطاغٞ

 سًِ بأْين عطٚؽ أأّ  (؟)ايعَٔ هطْٞ إىل زٚا١َ اهلُّٛ 

 (.(؟)غعس ؿعات سٝاتٗاأيف 

أقهٞ طٍٛ َٜٛٞ  : يفعسّ ٚنع ايؿٛاقٌ ٚايٓكڀ١ - 
يف ؾطح ٚ غطٚض أغتٝكط ع٢ً اغِ اهلل ٚشنطٙ أقًٞ 
ق٠٬ ايؿذط َع اؾُاع١ ٚأتًٛ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ َا 

ٜتٝػط يٞ ثِ أزضؽ زضغٞ ست٢ ايػاع١ ايجا١َٓ ثِ أغتعس 
يًك٠٬ ٚأشٖب إىل املسضغ١ يف ايػاع١ ايتاغع١ أَهح 
يف املسضغ١ غت غاعات ثِ أضدع إىل ايبٝت يف املػا٤ 
أيعب َع ظ٥٬َٞ يف ًَعب ايكط١ٜ ٚبعس املػطب أدًؼ 

يًسضاغ١ إىل ايعؿا٤ بعس ايعؿا٤ أدًؼ َط٠ أخط٣ 
ٚايكشٝح أقهٞ ) يًسضاغ١ ثِ أشٖب إىل ؾطاؾٞ ٭ضقس

أغتٝكط ع٢ً اغِ اهلل  (،)طٍٛ َٜٛٞ يف ؾطح ٚ غطٚض
ٚأتًٛ َٔ  (،)أقًٞ ق٠٬ ايؿذط َع اؾُاع١ (،)ٚشنطٙ

ثِ أزضؽ زضغٞ ست٢  (،)ايكطإٓ ايهطِٜ َا ٜتٝػط يٞ
ٚأشٖب إىل  (،)ثِ أغتعس يًك٠٬ (،)ايػاع١ ايجا١َٓ

أَهح يف املسضغ١ غت  (،)املسضغ١ يف ايػاع١ ايتاغع١
يف املػا٤ أيعب َع  (.)ثِ أضدع إىل ايبٝت (،)غاعات

ٚبعس املػطب أدًؼ يًسضاغ١  (،)ظ٥٬َٞ يف ًَعب ايكط١ٜ
  ((،)إىل ايعؿا٤، بعس ايعؿا٤ أدًؼ َط٠ أخط٣ يًسضاغ١

ٜأخصْٞ اؿًِ إىل سٝح أضٜس إىل عاملڈ : ٚنصيو يف
عامل أْا اختاضٙ يٛسسٟ ٫ اسس هربْٞ ع٢ً ... آخط

إىل  (،)ٜأخصْٞ اؿًِ إىل سٝح أضٜس  ٚايكشٝح) اختٝاضٙ
٫ أسس هربْٞ  (،)عامل أْا اختاضٙ يٛسسٟ ... عاملڈ آخط

 ( (.)ع٢ً اختٝاضٙ

ٚاييت تطتسٟ ثٝاب ٫ :  يفعسّ ْكب املؿعٍٛ ب٘   -
 .(ٚايكشٝح ثٝاباڄ) تٓاغبٗا،

قُس /  ْاٚبايطغِ َٔ ٖصٙ ا٭خڀا٤ إ٫ إٔ قًِ ناتب 
 ٚاعس٠ ؼتاز إىل َٛاق١ً يػ١ٜٛ ٜٛسٞ بكسضات إمساعٌٝ

. ٚاملعنيٚتهطاض احملاٚي١، ٚاهلل املٛؾل
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 مسابقة الحراء
ٌٿ) ( َؿتٛح يًه

 

 1- المسابقة
اخرت اٱداب١ ايكشٝش١ َٔ بني نٌ مجًتني مما 

 :ٜأتٞ َع شنط ايػبب
 

مل ٜتبًٛض عٓس ايط٥ٝؼ ابٔ دسٜس أٚ عٓسٟ أغًٛبٶا - 1
. قسزٶا يًعٌُ

مل ٜتبًٛض عٓس ايط٥ٝؼ ابٔ دسٜس أٚ عٓسٟ أغًٛبٷ قسزٷ 
. يًعٌُ

ثبت إٔ َٔ بني املٛقعني ع٢ً ايبٝإ ض٥ٝػا ا٭ضنإ - 2
. ٚايكٛات املػًش١

ثبت إٔ َٔ بني املٛقعني ع٢ً ايبٝإ ض٥ٝػٞ ا٭ضنإ 
. ٚايكٛات املػًش١

َاظيٓا يف اْتعاض َٔ ىڀٛ بؿذاع١ مٛ اؿٌ - 3
. ايػًُٞ

. َاظيٓا يف اْتعاض َٔ ىط بؿذاع١ مٛ اؿٌ ايػًُٞ
عكس ايط٥ٝؼ دٛي١ َباسجات ايتك٢ خ٬هلا ٚايط٥ٝػإ - 4

. ايؿاشيٞ بٔ دسٜس َٚعُط ايكصايف
عكس ايط٥ٝؼ دٛي١ َباسجات ايتك٢ خ٬هلا ٚايط٥ٝػني 

. ايؿاشيٞ بٔ دسٜس َٚعُط ايكصايف
. ٫ أسسٶا ٜطسب باؾتعاٍ اؿطب يف اـًٝر- 5

. ٫ أسس ٜطسب باؾتعاٍ اؿطب يف اـًٝر
. اتؿكٓا ع٢ً إٔ است٬ٍ ايعطام يًهٜٛت غريٳ َكبٍٛ- 6

. اتؿكٓا ع٢ً إٔ است٬ٍ ايعطام يًهٜٛت غريٴ َكبٍٛ

 2- المسابقة
 :تطدِ ايٓل اٯتٞ بًػتو ايؿكش٢

 

َٜٛو َٜٛوځ 
ـٴ ،  إشا أقبشتٳ ؾ٬ تٓتعط املػا٤ٴ ، ايّٝٛ ؾشػٵبٴ غتعٝ

ٙٹ ، ٫ٚ ايػسٴ ايصٟ مل  ٙٹ ٚؾطڇ ؾ٬ أَؼٴ ايصٟ شٖب غريڇ
ّٴ ايصٟ أظًډتٵوځ مشػٴ٘ ، ٚأزضنو . ٜأتٹ إىل اٯٕ  ايٝٛ

ٌٵ يف  ٙٴ ٖٛ َٜٛٴو ؾشػٵبٴ ، عُطٴى ّٜٛٷ ٚاسسٷ ، ؾادع ْٗاضٴ
٘ٹ ،  ٘ٹ ٚمتٛتٴ ؾٝ ّڇ ٚنأْو ٚيست ؾٝ خًسٹى ايعٝـ هلصا ايٝٛ
٘ٹ ،  ُٿ ٘ٹ ٚغ ُٿ سٝٓٗا ٫ تتعجطٴ سٝاتٴو بني ٖادؼڇ املانٞ ٖٚ

٘ٹ املطعبٹ ،  ـٹ ٚظسؿٹ ٘ٹ املدٝ ٌڇ ٚؾبشٹ ٚبني تٛقعڇ املػتكب
ّڇ ؾكطڃ اقطفٵ تطنٝعى ٚاٖتُاَو ٚإبساعو ٚنسٻى  يًٝٛ
ّڇ ٫بس إٔ تكسّ ق٠٬ڄ خاؾع١ڄ ٚت٠ٚ٬ڄ  ٚدسٻى ، ؾًٗصا ايٝٛ
ٌڈ ، ٚشٹنڃطاڄ عهٛضڈ ، ٚاتعاْاڄ يف ا٭َٛض  بتسبطڈ ٚاط٬عاڄ بتأَ
ّڇ ، ٚاٖتُاَاڄ باملعٗطڇ ،  ، ٚسٴػٵٓاڄ يف خًلڇ ، ٚضناڄ باملكػٛ

ِڇ ، ْٚؿعاڄ يٰخطٜٔ  . ٚاعتٓا٤ٶ باؾػ
يًّٝٛ ٖصا ايصٟ أْت ؾٝ٘ ؾتكڂػٿِ غاعاتٹ٘ ٚػعٌ َٔ 

٘ٹ ؾٗٛضاڄ ، تعضعٴ ؾٝ٘ اـٝٵط ،  زقا٥ك٘ غٓٛاتٺ ، َٚٔ ثٛاْٝ
تٴػسٟ ؾٝ٘ اؾٌُٝ ، تػتػؿطٴ ؾٝ٘ َٔ ايصْب ، تصنطٴ ؾٝ٘ 

ـٴ ٖصا ايّٝٛ ؾطساڄ ٚغطٚضاڄ ،  ٌڇ ، تعٝ ايطبٻ ، تتٗٝأ يًطسٝ
ٚأَٓاڄ ٚغه١ٓٝڄ ، تطن٢ ؾٝ٘ بطظقٹو ، بعٚدتٹو، بأطؿايٹو 

ُٹو ، مبٴػٵتٛاى  َٳا آتٳٝٵتٴوځ ؟ بٛظٝؿتو ، ببٝتٹو ، بعً ؾځدٴصٵ 
ٔٳ  ٔٳ ايؿٻانٹطڇٜ َٿ ٕڈ ٫ٚ ؟ ٚٳنڂٔ  ـٴ ٖصا ايّٝٛ ب٬ سٴعٵ تعٝ

. اْععازڈ ، ٫ٚ غدطٺ ٫ٚ سكسٺ ، ٫ٚ سػسٺ
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 سًٍٛ اؿطا٤
 :سٌ املػابك١ ا٭ٚىل

  ب    اٱداب١ ايكشٝش١ َع شنط ايػبب  
 

 السثة الصواب الخطأ
َٶا خاقٶا ٫ بس إٔ ٜعڀٞ يطأٟ اؾُاٖري اٖتُاّ خام  "ٜعڀٞ"َؿعٍٛ يؿعٌ " اٖتُاَا خاقا"٭ٕ ن١ًُ  ٫ بس إٔ ٜعڀٞ يطأٟ اؾُاٖري اٖتُا

 "َجٌ"ؾاعٌ يؿعٌ " أثٓإ"ن١ًُ  َجٌ داَع١ ايكاٖط٠ اثٓإ َٔ أغاتصتٗا َجٌ داَع١ ايكاٖط٠ اثٓني َٔ أغاتصتٗا
 "أعڀٞ"َؿعٍٛ َا مل ٜػِ ؾاعً٘ يؿعٌ "  عؿطٕٚ"٭ٕ ن١ًُ  طًب ايبا٥ع ث٬ثني دٓٝٗا ٚيهٓ٘ أڂعڀٞ عؿطٕٚ طًب ايبا٥ع ث٬ثني دٓٝٗا ٚيهٓ٘ أڂعڀٞ عؿطٜٔ

 ٭ْٗا ايؿعٌ املهاضع َٔ باب ْكط يتكٛؽ أَاْٝو َٔ ايتكايٝس اٱغ١َٝ٬ يتكؼ أَاْٝو َٔ ايتكايٝس اٱغ١َٝ٬
غٝعكس يف احملاؾع١ ادتُاعٷ َٛغعٷ 

 ٜطأغ٘ احملاؾغ
غٝعكس يف احملاؾع١ ادتُاعٶا َٛغعٶا ٜطأغ٘ 

 احملاؾغ
َؿعٍٛ يؿعٌ " ادتُاعا"٭ٕ ن١ًُ 

 "ٜعكس"
ؼٌُ ايعامل ًَٝاضات ايس٫ٚضات يتشطٜط 

 ايهٜٛت عسا آ٫ف ا٭ضٚاح ايڀاٖط٠
ؼٌُ ايعامل ًَٝاضات ايس٫ٚضات يتشطٜط 
 تػري املع٢ٓ نا٬َ" عسا آ٫ف"٭ٕ ن١ًُ  ايهٜٛت باٱناؾ١ إىل ا٭ضٚاح ايڀاٖط٠

  

 :سٌ املػابك١ ايجا١ْٝ
Cgvb I mrKg© n‡jv †Zvgvi Av‡jvwKZ Rxe‡bi cv‡_q| ZvB Zzwg Gi cÖwZ hZ¥evb nI| Aa¨q‡b g‡bvwb‡ek 

Ki; †Kbbv wbqwgZ Aa¨qb `ywðšÍv `~i K‡i| ZIev‡K bevqb Ki Avi ¸bvn cwiZ¨vM Ki| †Kbbv ¸bvn 

†Zvgvi Rxeb‡K `we©ln K‡i Zzj‡e| Mfxi Dcjwä mnKv‡i †KviAvb †ZjvIqvZ Ki Ges mKj Ae¯’vq 

†ewk †ewk Avjøvn Zvqvjv‡K ¯§iY Ki|  

gvby‡li m‡½ m`vPiY Ki| mvnmx nI, fxZz I Kvcyiæl n‡qv bv| †Kbbv mvnmxivB cÖk¯ Í g‡bi AwaKvix  

nq| †Zvgvi AšÍi‡K wnsmv-we‡Øl I hveZxq †`vl-ÎæwU †_‡K cweÎ ‡i‡Lv| Ab_©K `„wócvZ, K_v-evZ©v, 

†gjv‡gkv, AcÖ‡qvRbxq K_v kÖeY Ges AwZwi³ Nyg I LvIqv-`vIqv cwiZ¨vM Ki|  
 

أسماء الفائزين 
 

 .املتٛغڀ١ ايجا١ْٝ باؾاَع١ ايطمحا١ْٝ قٛت اؿطا٤، تٓػٞ، غاظٜؿٛض:  قُس إمساعٌٝ، ايكـ :ايؿا٥ع ا٭ٍٚ 
. قُس ز٫ٚض سػني، اؾاَع١ ا٭١ًٖٝ زاض ايعًّٛ َعني اٱغ٬ّ، بٗاتٗعاضٟ :ايؿا٥ع ايجاْٞ 
. ْعِ اؿل، غًٗت: ايؿا٥ع ايجايح 

دٛا٥ع ايؿا٥عٜٔ 
  إىل ث٬ث١ أؾٗط" اؿطا٤"ف١ً : اؾا٥ع٠ ا٭ٚىل .
 ف١ً ؾٗطٜٔ:  اؾا٥ع٠ ايجا١ْٝ .
 ف١ً ؾٗط ٚاسس:  اؾا٥ع٠ ايجايج١. 
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 ايتهٓٛيٛدٝا عكطٚ... ايؿباب

 أبٛعبساهلل َٔ ا٭ضزٕ ◘
إٕ َٔ أقعب ا٭َٛض اييت ٜٛادٗٗا ؾبابٓا يف ٖصٙ ا٭ٜاّ َٔ 

ؼسٜات ٚقعٛبات ٖٞ اؿطب اٱع١َٝ٬ ٚاٱع١ْٝ٬ ايؿعٛا٤ 
غٛا٤ نإ َٔ اؾاْب ايؿهطٟ أٚ ايسٜين؛ ؾأَا اؾاْب 

أقبح ؾبابٓا ؾهطِٖ َؿٛٙ يسضد١ إٔ َععُِٗ : ايؿهطٟ
ميًٕٝٛ إىل ايؿهط ايػطبٞ ٚثكاؾات٘ ٚايتكًٝس ا٭ع٢ُ هلِ؛ غٛا٤ 

نإ بايًباؽ ؾب٘ ايعاضٟ أٚ قكات ايؿعط أٚ بايًػ١، ٚأَا 
ؾكس لشٛا يف طُؼ َعامل ايؿطٜع١ ٚايسٜٔ َٔ : اؾاْب ايسٜين

عكٍٛ ايؿباب، ٚأقبشت داَعاتٓا كتًڀ١ ٚنأْٗا غاب١ ميٮٖا 
املؿرتغٕٛ يف عامل ايؿ٠ٛٗ ٚوهُٗا ا٭ق٣ٛ إ٫ َٔ ضسِ ضبٞ؛ 

نايؿٝؼ بٛى )ٚاييت ظٗط ٚاْتؿط ؾٝٗا عامل ايتهٓٛيٛدٝا 
ٚغريٖا ايهجري َٔ ايؿبهات بؿهٌ  (ٚتٜٛرتٚايٛاتؼ أب

َؿاد٧ ٚغطٜع؛ مما غاعس ٚغاِٖ يف تؿٜٛـ ؾهطِٖ ٚزِٜٓٗ 
ٚأقبشٛا ٜػريٚا ع٢ً ْٗر ٚؾهط ايػطب ملا ٜؿاٖسْٚ٘ 

ٜٚطْٚ٘ ٜٚتعًُٛٙ َِٓٗ سٝح أقبح أسسِٖ ٜػأيين ٌٖ هٛظ 
ايتشسخ َع ظ٬َٝتٞ يف اؾاَع١، ٚآخط ٜكٍٛ ٌٖ هٛظ 

، ٚغريٙ (ايؿٝؼ بٛى ٚايٛاتؼ اب)ايتشسخ َعِٗ ؾكط ع٢ً 
، (أْا ْٝيت قاؾ١ٝ): ٜكٍٛ أْا أعتربٖا َجٌ أخيت، ٚاٯخط ٜكٍٛ

 ....ٖٚٓا ْطدع إىل اؿهِ ايؿطعٞ يف ٖصا املٛنٛع 
 (..٫ٚ تكطبٛا ايعْا إْ٘ نإ ؾاسؿ١ ٚغا٤ غب٬ٝ): قاٍ تعاىل

ٜكٍٛ تعاىل ْاٖٝا عبازٙ عٔ ايعْا ٚعٔ َكاضبت٘ ٚكايڀ١ أغباب٘ 
أٟ شْبا ععُٝا  (٫ٚ تكطبٛا ايعْا إْ٘ نإ ؾاسؿ١)ٚزٚاعٝ٘ 

 .أٟ ٚب٦ؼ ططٜكا َٚػًها (ٚغا٤ غب٬ٝ)
َٚٔ ايهٛابط اييت ٚنعٗا زٜٓٓا عسّ اٱنجاض َٔ ن٬ّ املطأ٠ 

َع ايطدٌ يػري ساد١ أٚ نطٚض٠ ؾطع١ٝ؛ ٭ٕ ايه٬ّ عاز٠ َا 
ٜبسأ بط٦ٜاڄ ٚبعٝساڄ عٔ أٟ ؾ٤ٞ سطاّ، ثِ ٜٓؿأ ايتعًل ايكًيب 
ٜٚبسأ نٌ ططف ميٌٝ يٰخط ٜٚؿعط بايطاس١ ٚايػعاز٠ إشا 

تهًِ َع٘، ثِ ٜؿػٌ ْؿػ٘ بايتؿهري ب٘ ٜٚت٢ُٓ يٛ نًُ٘ نٌ 
زقٝك١، ٖٚصٙ ٖٞ بساٜات اؿب ٚايتعًل احملطّ، ٖٚصا َا 

غٛف وسخ َعو قڀعاڄ َُٗا ساٚيت إٔ تساؾع اٯٕ، 
ٚبصيو ٜكبح اؿطاّ س٫٬؛ ٭ٕ ايؿٝڀإ ٫ ٜأتٞ اٱْػإ 

ٜٚكٍٛ ي٘ اظٕ أٚ اغطم أٚ اقتٌ، ٚإمنا ٜػتدسّ َع٘ ايتسضز 
َٔ ايٓعط ٚايه٬ّ ٚايػ٬ّ ٚاملكاؾش١ ٚاـ٠ًٛ، ثِ ٜكع احملطّ 
ا٭نرب، ٖٚهصا مجٝع املعاقٞ، ٚيصا قٌٝ ْعط٠ ؾابتػا١َ ؾه١ًُ 

 ...ؾُٛعس ؾًكا٤ 
 ٚيصيو أْكشو بايتٛقـ ؾٛضاڄ ٚب٬ تطزز ٚب٬ ْكاف، ؾ٬ 

تتكٌ بٗا ست٢ ٚيٛ ساٚيت ٖٞ ٖصا، ٚبس٫ َٔ إٔ تتهًِ َعٗا 
أٚ َع غريٖا َٔ ايبٓات ضنع نٌ ن٬َو ع٢ً ايه٬ّ َع 

ايؿباب ٚايطداٍ َٔ أَجايو، ؾِٗ يف أَؼ اؿاد١ إىل ايسع٠ٛ 
 .ٚايٓكٝش١ ٚايتعطف ع٢ً بعض، ؾٗصٙ ْكٝشيت يو

ٚأعتكس أْو تؿعٌ شيو َٔ ٚضا٤ أًٖو، ٚأِْٗ ٜػتشٌٝ إٔ 
ٜطنٛا بصيو ست٢ ٚيٛ ناْٛا أؾداقاڄ عازٜني، أٟ أر ٫ ٜطن٢ 

َڀًكاڄ إٔ ٜتهًِ َع أخت٘ ؾاباڄ غطٜباڄ ٫ يف ايٓت ٫ٚ يف غريٙ، 
ٚأْت ؾاب َػًِ قاحل ؼب اهلل ٚضغٛي٘ ٚػتٗس يف َعطؾ١ 

اؿ٬ٍ َٔ اؿطاّ، ؾايٛادب عًٝو َٔ أدٌ اهلل ٚسسٙ ٚقب١ يف 
اهلل ٚضغٛي٘، ثِ اسرتاَاڄ ٭ًٖو إٔ تتٛقـ ؾٛضاڄ ٚب٬ َكسَات 

 .عٔ ايه٬ّ َع ٖصٙ ايؿتا٠ أٚ تًو، ٫ يف ايٓت ٫ٚ يف غريٙ
أٚ إٔ تصٖب ٚتڀًب ايؿتا٠ ايكاؿ١ ايؿتا٠ بڀطم باب أًٖٗا 

باؿ٬ٍ، ٚتڀًبٗا َٔ أًٖٗا بايڀطٜل املؿطٚع ٚاملعتاز، ٚبصيو 
تهٕٛ أغعس ظٚز، ٚيو ايؿدط ٚايؿطف أْو مل تهٔ يو 

ع٬قات قط١َ َع أٟ ؾتا٠، ؾتؿعط غاعتٗا بايعع٠ ٚايػعاز٠ 
  .ٚايطؾع١

نٝـ يٓا إٔ ْعٝس أفاز أَتٓا ٚعع٠ : ٚايػ٪اٍ ايكٟٛ ٖٓا
 اٱغ٬ّ؟
خ٬ق١ ٖصا املكاٍ ٖٚٛ بعٛز٠ ؾبابٓا إىل سعري٠  :اؾٛاب

اٱغ٬ّ ٚاٱقتسا٤ غري ايبؿط١ٜ قُس عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ؛ ؾ٬ 
عع٠ يٓا إ٫ بٗصا ايسٜٔ، ٚأغأٍ اهلل يٓا ٚيؿبابٓا اهلسا١ٜ ٚايسضا١ٜ 

 ■ .ٚاهلل املٛؾل  .ٚضؾع١ اٱغ٬ّ بِٗ آَني
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