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 ...يعاجد فٙ انعانى انعسبٙ
 ٔاإلظاليٙ، ٔانثٕاب انكبٛس نهًشتغهٍٛ بعًازتّ

نهًعجد أًْٛتّ انكبسٖ ٔيُصنتّ انعظًٛت فٙ انًجتًع انًعهى، ٔقد َِّٕ انقسآٌ 
بعًازتّ. نرا َجد أٌ بُاء  نهًشتغهٍٛانكسٚى بانًعجد ٔيكاَتّ، ٔانثٕاب انكبٛس 

  تؤظٛط يدَّ انعسٚقت. انًعاجد زافق انتطٕز انذضاز٘ اإلظاليٙ فٙ

جًٛع بهداٌ انعانى اإلظاليٙ باألَٕاز انهٛهٛت  ٔفٙ شٓس زيضاٌ تتصٍٚ انًعاجد فٙ
ٔتصدح يٍ يآذَٓا بعد صالة انعشاء تساتٛم صالة انتسأٚخ تتهْٕا قهٕب انًؤيٍُٛ 

ٔزدًتّ خالل ْرا  انًعاجد ٔٚتضسعٌٕ إنٗ هللا نُٛم زضاِ ٔعفِٕ ٚؤيٌٕ انرٍٚ
  انشٓس انكسٚى.

ٔفٙ انعانى انعسبٙ ٔاإلظاليٙ يعاجد نٓا قًٛت عظًٛت فٙ قهٕب انًعهًٍٛ 
انذهقت َعسض ألزبعت يعاجد  ٔأًْٛت تازٚخٛت ظطّستٓا انذضازة اإلظاليٛت. فٙ ْرِ

 زئٛعّٛت.
 

 فٙ يكت انًكسّيت انًعجد انذساو
غ انًغجذ انحشاو فٙ يذُٚخ يكخ انًكشّيخ غشة انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ، رزٕعطّ انكؼجخ ٚم

انششٚفخ انزٙ ْٙ أٔل ثٛذ نهُبط ٔضغ ػهٗ ٔجّ األسض نٛؼجذٔا هللا فّٛ رجؼبً نهؼمٛذح 
  اإلعاليٛخ، ْٔٙ أػظى ٔألذط ثمؼخ ػهٗ ٔجّ األسض ػُذ انًغهًٍٛ.

ًّٙ انًغجذ انحشاو نحشيخ انمزبل فّٛ يُز دخٕل  ٔانكؼجخ ْٙ لجهخ انًغهًٍٛ فٙ صالرٓى. ع

انُجٙ يحًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهّى انٗ يكخ انًكشيخ يُزصشاً. ٔانصالح فّٛ رؼبدل يئخ أنف 

  .صالح

نهحشو ألغبو أًْٓب: يٕلغ انكؼجخ انًششفخ فٙ انٕعظ، ػهٗ شكم يشثغ، ٔٚؼذ ِحْجش 

ٔصحٍ انجٛذ انحشاو انًكشٕف عًبإِ، اعًبػٛم ػهّٛ انغالو يٍ جٓخ انشًبل جضءاً يُٓب. 

ٔأسٔلخ انًغجذ انًغمٕف، ٔٚشًم أسثغ طجمبد: انمجٕ، ٔطبثمبٌ، ٔانغطح، ٔٚجش٘ فٛٓب كهٓب 

  .انطٕاف ػُذ االصدحبو

يزشاً يٍ انكؼجخ ٔثبثٓب. ٔيمش ثئش صيضو يٍ  05ٔيمبو اثشاْٛى يٍ جٓخ انششق ػهٗ ُثؼذ َحٕ 

ُْبن يٛضؤح يٍ جٓخ انشًبل، ٔانًكجّشٚخ )يٕضغ األراٌ جٓخ انششق ُٚضل انٛٓب انُبط ثغهَّى. ٔ

  .ٔيمبو اإليبو( يٍ جٓخ انجُٕة

ٔانًغجذ انحشاو ٔانًغجذ انُجٕ٘ ًْب يحّم سػبٚخ ٔػُبٚخ انحكٕيخ انغؼٕدٚخ، ٔٚششف ػهٛٓب 

 .يجبششح خبدو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ

 

 

 

 

 

 



 

٣١٢٢© النسر العربي الدولية      

 فٙ انًدُٚت انًُّٕزة انًعجد انُبٕ٘

ذ هللا، سعٕل اإلعالو ٔفّٛ ٕٚجذ لجشِ، ٔٚؼّذ ثبَٙ ألذط دٔس ْٕ يغجذ انُجٙ يحًذ ثٍ ػج

  انؼجبدح ثبنُغجخ انٗ انًغهًٍٛ ثؼذ انًغجذ انحشاو فٙ يكخ. 

 .ٚمغ فٙ انًذُٚخ انًُٕسح ثغشة انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

ْٕٔ أحذ ثالثخ يغبجذ رشذ نٓب انشحبل فٙ انذٍٚ اإلعاليٙ، كًب ٔسد فٙ انحذٚث انششٚف: "ال 

انشحبل اال انٗ ثالثخ يغبجذ: انًغجذ انحشاو، ٔانًغجذ األلصٗ، ٔيغجذ٘ ْزا". رشذ 

  .ٔانصالح فّٛ رؼبدل أنف صالح فًٛب دَّٔ يٍ انًغبجذ اال انًغجذ انحشاو

 

ٔٚؼزجش انًغجذ انُجٕ٘ أٔل يكبٌ فٙ انجضٚشح انؼشثٛخ رزى فّٛ اإلضبءح ػٍ طشٚك اعزخذاو 

 .و 7151انًٕافك ْـ  7231انًصبثٛح انكٓشثبئٛخ ػبو 

 

 فٙ انقدض انًعجد األقصٗ

ٚؼزجش أٔنٗ انمجهزٍٛ فٙ اإلعالو. ٚمغ انًغجذ األلصٗ داخم انجهذح انمذًٚخ نًذُٚخ انمذط 

فٙ فهغطٍٛ فٕق ْضجخ صغٛشح رغًٗ ْضجخ يٕسٚب فٙ انًُطمخ انًحبطخ ثبنغٕس 

  .نمذًٚخانًغزطٛم انٕالؼخ جُٕة ششق يذُٚخ انمذط انًغٕسح ٔانزٙ رؼشف ثبنجهذح ا

 

دًَٔبً أ٘ عذط يغبحخ انجهذح انمذًٚخ ٔٚشًم لجخ انصخشح  711ٔرجهغ يغبحزّ لشاثخ انـ 

  .يؼهى 355ٔانًغجذ األلصٗ، ٔ يؼبنى أخشٖ ٚصم ػذدْب انٗ 

ٔرؼزجش انصخشح ْٙ أػهٗ َمطخ فٙ انًغجذ ٔرمغ فٙ يٕلغ انمهت ثبنُغجخ انٗ انًغجذ 

 .األلصٗ انششٚف

ز أٔل يشح أّيّ انًغهًٌٕ نهصالح، ثخالف انًغجذ انحشاو ٔانًغجذ نى رزغٛش حذٔد انًغجذ يُ

  .انُجٕ٘ انهزٍٚ رى رٕعؼًٛٓب يشاد ػذح

 

ٔنهًغجذ األلصٗ أسثغ يآرٌ ْٙ يئزَخ ثبة انًغبسثخ انٕالؼخ انجُٕة انغشثٙ، يئزَخ ثبة 

ٙ انغهغهخ انٕالؼخ فٙ انجٓخ انغشثٛخ لشة ثبة انغهغهخ، يئزَخ ثبة انغٕاًَخ انٕالؼخ ف

 .انشًبل انغشثٙ، ٔيئزَخ ثبة األعجبط انٕالؼخ فٙ انجٓخ انشًبنٛخ

 

 فٙ انقاْسة انشسٚف جايع األشْس

  .انجبيغ األصْش أٔل جبيغ أَشئ فٙ يذُٚخ انمبْشح ْٕٔ ألذو أثش فبطًٙ فٙ يصش

اخزهف انًئسخٌٕ فٙ أصم رغًٛخ ْزا انجبيغ، ٔانشاجح أٌ انفبطًٍٛٛ عًِٕ األصْش رًُٛب 

  .انضْشاء ثُذ انشعٕل ػهّٛ انغالو ٔاشبدح ثزكشاْبثفبطًخ 

 

ٚؼزجش األصْش أْى انًغبجذ فٙ يصش ٔيٍ أشٓشْب فٙ انؼبنى اإلعاليٙ. ْٕٔ جبيغ ٔجبيؼخ 

يُز أكثش يٍ أنف ػبو ػُذيب رى فزح يصش ػهٗ ٚذ جْٕش انصمهٙ لبئذ انًؼض نذٍٚ هللا، أٔل 

  .انخهفبء انفبطًٍٛٛ

 267ششع فٙ اَشبء انجبيغ األصْش ٔأرًّ فٙ شٓش سيضبٌ عُخ ٔثؼذ أٌ أعظ يذُٚخ انمبْشح 

 .و113ْجشٚخ = 

 


