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وكاٌة وكة التارخيية و فضموا

أ.د /شلوى احملنادي

وكاٌة احلرً يف العامل اإلشالوي

دور تقٍية الواقع املعسز يف التحوه حنو االقتصاد
املعريف (ووشي احلج منوذجًا)

د /محدة اجلابري

د /فائسة مغربي

هن أدَّت املُطَوِّفةُ املكيةُ دَورَها عمى التَّىاً يف اشتضافة
الوافِدات إىل البمدِ احلَراً ؟

د /أمرية مسبض

د /بصنة مليباري
كيف ٌربي أطفالٍا عمى تعظيي البمد احلراً

د /آمال صديق
املرأة املكية والتقٍية

د /إنصاف خباري
قصيدة بعٍوان " حواء وكة "

أثر التقٍية و وشائن التواصن يف االرتقاء بٍشر
ثقافة احلرً

الطالبة /لينه الرزيسا
أهىية اٌعكاس اجلاله يف الصموك واخلِاله يف ٌصاء وكة

الطالبة /شارة العلواني

وـكــدوــة
اسبُس هلل خايل ا٭قٛاّ  ،ش ٟايععٓٚ ٠ازب ٚ ٍ٬اإلنطاّ  ،اىبًو ايكسٓٚؽ ايػٓ ٚ ، ّ٬ايكٓ ٚ ٠٬ايػ ّ٬عً٢
غٝس ا٭ْاّ ْ ،بٓٝا ضبُس ضؾٝع اىبكاّ  َٔ ٖٛٚ ،ايطغٌ َػو اشبتاّ  ٚ ،عً ٢آي٘  ٚقشب٘ ا٭ع. ّ٬
ؾُٔ نب ٌٝخًل زٜٓٓا ايػاَ ٞإظدا ٤ايؿهط ٭ًٖه٘ َ ٚػهتشك ، ٘ٝؾايؿههط ً ٚ ٫ٚآخهطا ًٚ ،ا ّٓها  ٚاهاٖطّا
يًُٛفب تباضى  ٚتعافب  -عُٓا َٔٓ ً٘ َٔ تٛؾٝل  ٚتٝػرل ٚع ٕٛدعٜ ٚ ٌٜػرل  ،ثُه ِٓ ايؿههط ازبعٜهٌ يًُؿهطف
ايعاّ عًَ ٢ؿطٚع تعظ ِٝايبًس اسبطاّ غعاز ٠ايسنتٛض ًٔ ٍ٬ /ضبُس غًُٝإ ًً ٛايٓهٛض  ،عًه ٢ايؿهطان١
َع عُاز ٠ايسضاغات ازباَع ١ٝقبكط ضٜع شاخط ًب (ًَشل ٖادط) سبٌُ ضغاي ١تعظ ِٝايبًس اسبطاّ .
َٓ َٔ ٚطًل ٖص ٙايؿطان ; ١تٗاؾتت ا٭قه ّ٬يهتاًهَ ١كها٫ت ؾهص ، ١ٜٓيتبهس ٟعهٔ ايبًهس اسبهطاّ ًَهٛضّا
َعطؾ ، ١ٝؾتههُدت ًهايط ٛٝب اىبهٓٝه ٚ ، ١اْتعؿهت ًايٓؿدهات اىبػهه ، ١ٝؾههإ شلها َهٔ ًضٜهر اىبههإ عبكهات
ْس. ١ٜٓ
ًغأٍ اىبٛفب  -عع ٚدٌ ٜٛ ًٕ -ؾكٓا يهٌ خرل  ٚضؾاز ٖٚ ،س ٚ ٣غساز  ،إٕ ضً ٞزلٝع صبٝب زعا ٤ايعباز

ؾً٘ اسبُس عً ٢نب ٌٝؾهً٘  ٚضهبت٘  ٚإسػاْ٘ .

بكمي الدكتورة /آوـاه صـديـل
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وكاٌة وكة التارخيية و فضمها
إعداد أ.د /شموى حمىد احملىادي

ًغتاش ايعكٝسٚ ٠اىبصاٖب اىبعاقطً ٠هً ١ٝايسعًٚ ٠ٛق ٍٛايسٜٔ
جباَع ًّ ١ايكط٣

املقدم٘ :إٕ اسبُس هلل عبُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ٙػتٗسْٚ ،ٜ٘عٛش ًاهلل َٔ ؾهطٚض ًْؿػهٓا ٚغه٦ٝات ًعُايٓها َهٔ ٜٗهسٙ
اهلل ؾَ ٬هٌ ي٘ ٜ َٔٚهًٌ ؾٖ ٬از ٟيً٘ٚ .ؾٗس ًٕ  ٫إي٘ إ ٫اهلل  ًٕٚضبُهسّا عبهسٚ ٙضغهٛي٘ قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ تػهًُٝا
نجرلّا ٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشب٘  َٔٚاقتؿً ٢ثط ٙإفب  ّٜٛايس.ٜٔ
ًَا ًعس:

َ ٓ ُۡ ُ َ َ َۡ َ
مًٓبِهَٰمَ ٓٱۡلم ِٓ( ﴾ ١ايبًهسٚ ، )1:ؾهاٍ عهع ٚدهٌ:
لٓأكصِ ٓ
َهًً ١س اهلل ا٭َـب ايصً ٣قػِ ًٗا ًب نتاً٘ .قاٍ تعهافبٓ ﴿ :
َ َ َ َ ۡ َ َۡ
ِيٓ َو َّ
﴿ َو ّ
ِي( ﴾ ٣ايتـب)3-1:
ِيٓ٢وهََٰ ٓٱۡلَ ِٓٓٱۡلٌ ِٓ
ٔرِٓشِيِ ٓ
ٔنَ ٓ١و ُط ٓ
ٱلز ۡي ُت ِٓ
ٱل ِٓ

ٚاهلل ٜ ٫كػِ ًب نتاً٘ إً ٫أؾهٌ ا٭ؾٝاًٚ ٤ؾطؾٗا َٚهً ١ؾطف ًكعه ١عًهٚ ٢ده٘ ا٭ضوًٚ ،ؾههٌ َههإ ذبهت قبه١

ايػُا ٤عً ٢ا٬ ٫مٚ ،نٝـ  ٫ته ٕٛنصيو ٚؾٗٝا ًٝت اهلل اسبطاّ ايص ٣تتذ٘ إيً ٘ٝؾ٦س ٠اىبػًُـب ٜٚ،ككسْٗٚا يًشهر
ٚايعُط. ٠
ؾُهًً ١س اهلل اسبطاّ َٗٚ ،بط ايٛسٚ ٢اىب٥٬ه ١ايهطاّ َٚ ،أ ٣ٚا٭ٚيٝاٚ ٤ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػ. ّ٬
ناْت َهً ١ب ًساٜتٗا عباض ٠عٔ قط ١ٜقػرل ٠تكهع ًب ٚازٕ دهاف ،ذبهٝط ًٗها ازببهاٍ َهٔ نهٌ داْهب ،ثهِ ًهسً ايٓهاؽ
() 1

ٜتٛاؾس ٕٚإيٗٝا ٜٚػتكطًٗ ٕٚها ًب عٗهس إًهطاٖٚ ِٝآًه٘ إزلاعٝهٌ عًُٗٝها ايػهٚ ّ٬شيهو ًعهسَا تهطى إًهطاٖ ِٝعًٝه٘
ايػ ّ٬ظٚدت٘ ٖادط ٚآً٘ إزلاعً ٌٝب ٖصا ايٛاز ٟايكشطا ٟٚازباف ،اَتجا ٫٭َط اهلل عع ٚدٌ ،ؾبكٝا ؾٝه٘ سته ٢تؿذهط
ً٦ط ظَعّ ذبت ً قساَ٘ ،ثِ ٚؾست ًعهس شيهو ًٚفب ايكبا٥هٌ ايهن غههٓت َهه ١اىبهطَه" ١دهطِٖ" إسهس ٣ايكبا٥هٌ ايُٝٓٝه١
ايطسايٚ ،١قس ًسًت خ ٍ٬تًو ايؿذل ٠ضؾع قٛاعهس ايهعبه ١عًهٜ ٢هس ايهٓا إًهطاٖٚ ِٝآًه٘ إزلاعٝهٌ عًُٗٝها ايػه)2(.ّ٬

ۡ ََۡ ُ ۡ َ ُ َۡ َ َ َ ۡ
ِمَٓٱۡلَ ۡيم ِٓٓ
ِإَوذٓيرذم ٓٓإِبم َٰ ِٓٓۧ ًٓٓٱىلٔ عِم ٌٓٓ ٓ
ًٚصيو اضتبط اىبهإ ًأَط زٜين ًَِٗٓ ٖٛٚ ،ا ٤ايبٝت اسبهطاّ .قهاٍ تعهافبٓ ٓ﴿ :
ۡ
ۡ َ َٰ ُ َ َّ َ َ َ َّ ۡ ٓ َّ َ
مٓأَُ َ ٓٓ َّ
ِيً ( ﴾ ١٢٧ايبكط )137 :٠ثِ اضتبط ٖصا ايبٓاً ٤أَط زٜهين آخهط ٖٚه ٛؾطٜهه١
ٱلص ٍِي ُٓٓٱى َعي ُٓ
وٌٓ َِِّٓآإُِ ٓ
يوٓربِآتلب ٓ
ِإَوشم ِع ٓ
َۡ
َّ
ۡ َ ّ َ ۡ ُ َ َ ٗ َ َ َ َٰ ُ ّ َ
ُّ َ ّ َ
َ
جٓع ٍِيقٓ ( ﴾ ٢٧اسبر)27 :
كٓف ٍ ٓ
ِيٌَِٓٓ ِٓ
كٓضامِرٓٓيأت ٓ
َعٓ ِٓ
الٓو ٓ
ٔكٓرِح ٓ
جٓيأت ٓ
اسٓبِٱۡل ِٓ
فٓٱنلَّ ِ ٓ
اسبر .قاٍ تعافبَ ٓ﴿ :وأذِنٓ ِ ٓ
( )1أخبار مكة ،أبو الوليد حممد بن عبداهلل بن أمحد األزرقى الفاكهى ،ح5/2
( )2أخبار مكة ،الزرقى،ح ،57/1والطبقات الكربى  ،ابن سعد ،ج.51/1
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ؾكس اختاض اهلل غبشاْ٘ ٚتعافب ٖصا اىبهإ يٝكاّ ؾٝه٘ ًًٝ ٍٚهت يعبهاز ٠اهلل ٚسهسٚ ،ٙغهدط يه٘ خًًٝه٘ إًهطاٖٚ ِٝآًه٘
إزلاع ٌٝعًُٗٝا ايػ ّ٬يٓٝؿطٚا اسبٓؿً ١ٝب ؾب٘ ازبعٜط ٠ايعطً ، ١ٝثِ ًضغٌ ضغهٛي٘ ضبُهسّا ًهٔ عبهساهلل قهًٛات اهلل
ٚغ َ٘٬عًٖ َٔ ٘ٝص ٙايبكع ١إفب ايعامل ناؾ ١سٝح ًؾطم ْٛض اإلغً َٔ ّ٬طاح َه ١اىبهطَٚ ، ١ظيهعٍ ًضنهإ قهطٜـ
ؾكاَٚت٘ ًب ً ٍٚا٭َط ،ثِ ْ٫ت قٓاتٗا يإلغٚ ، ّ٬هبً٘ ًًٓاٖ٩ا إفب ًكاع اىبٓا ل اجملاٚض ، ٠ثهِ إفب ًكهاع ايعهامل قا به، ١
يٝؿٌُ ايطقع ١ا٭ضن ١ٝيًعامل اإلغٚ ،َٞ٬مبتس إفب ناؾً ١ضدا ٤اىبعُٛض ٠ؾعًّٛا ٚنباعات ًٚ ،قبشت َه ١اىبهطَهَ ١طنهع
ٚقبًهه ١اإلغهه ، ّ٬ايههن تتطًههع إيٗٝهها نبٝههع اىبػههًـب ًؿههٛم ًههايؼٚ ،تتذهه٘ ٚدهه ِٖٗٛشلهها وبههؼ َههطات ًب ايٝهه ّٛ٭زا٤
ايكًٛات اىبؿطٚن.١
ؾًههِ تؿكههس َههه ١اىبهطَهه ١قسغههٝتٗا ههٛاٍ تاضؽبٗهها ايكههسٚ ِٜاسبههسٜح ،ؾههٜ ٬عٚضٖهها ٜ ٫ٚكطٓٗهها إَ ٫ههٔ ٖههس ٣قًبهه٘
يإلغَٓ ، ّ٬ص ً ٕ ًَط اهلل تعافب ْب ٘ٝضبُس قهٌ اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ًب ايعهاّ ايتاغهع يًهٗذطٜ ٫ ًٕ ٠سخًهٗا َؿهطى ،

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ۡ
ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
قاٍ تعهافب ﴿ َٰٓ
ِإَونٓخِفمت ًٓٓخييم ٓٓ
مًٓهمَٓٓ ٓ
خ ٓٓٱۡلر ٓمٓبع َٓٓع ِم ِٓ ٓ
ٔنَٓنسٓٓف ٓ
ۡشك ٓ
يأحٓآٱَّل ٓ
لٓحلربٔٓٓٱلٍص ِ
ِيَٓء ٌِٔٓٓإِجٍآٱلٍ ِ
َ َ َۡ ۡ
َ ۡ
ُ َّ
َ ٓ َ َّ َّ َ َ
ِيًٓ َ
حهِيًٓ (ٓ﴾ ٢٨ايت)28: ١ًٛ
ٱّللٓعي ٌٓ
نٓ ٓ
ٱّللٌَِٓٓفضيِّ ِٓۦٓٓإِنٓشا ٓءٓإ ِ ٓ
فٓ ُحغِ ِيس ًُٓٓ ُٓ
فصٔ ٓ

نُا ًزَٛ ٣قعٗا زٚضّا ضٝ٥ػّا ًاضظّا ًب تطٛضٖا ٚ ،لبٖٛا خ ٍ٬تاضؽبٗا ايط، ٌٜٛيٛقٛعٗا ًب قًب ايعامل ،إنهاؾ ١ىبهاْته٘

ايسٜٝٓهه ١اىبُٗهه ١ايههن ًغههُٗت ًب ٚدههٛز ايهههجرل َههٔ ايؿعايٝههات ايتُٜٓٛهه ١ايههن ْٗهههت قبههه ١اىبهطَهه ١إفب ًعًهه ٢اىبطاتههب
ايسٚ ١ٜٝٓعًَ ٢ط ايعكٛض.
ؾُه ١اىبهطََ ١س ١ٜٓزٚ ١ٜٝٓدباضَٓ ١ٜص ًقسّ ايعكٛض ،يصيو ًقبشت َطنعا َُٗا يًشٝا ٠ايسٚ ١ٜٝٓايتذاضٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ
ٚايعًُٚ ١ٝا٫دتُاعً ١ٝب ؾب٘ ازبعٜط ٠ايعطًٚ ١ٝايعامل اإلغً َٞ٬نبعٖٓ َٔٚ ،ا ًطظت ًزٚاضٖا اىبتعهسز ٠اسبههاض ١ٜؾٗه٢
قبً ١اىبػًُـب ٚ،إيٗٝا ؼبذ ٕٛ٭زا ٤ايطنٔ اشباَؼ َهٔ اإلغهًٗٚ، ّ٬ها ايهعبه ١اىبؿهطؾًٝ ١هت اهلل اسبهطاّ ٚإيٗٝها ُتذبه٢

َ َ َ ۡ ُ َ ّ َّ ُ ۡ َ َ ً َ ٗ ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ َ َ َٰ ُ ُ ّ َ ۡ ّ ۡ ٗ ّ َّ ُ َّ َ َ َٰ َّ َ ۡ
زََ
َث ُْ ًٓٓۡ
َٓأ
سٓ
تٓ ِٓ
سَٓلٓ ًٓٓحرٌآء ٌِِآُيبٓٓإَِل ِّٓٓثٍ ٓ
كَٓشءٓٓرِزكآٌََِّٓلُآول ِ
مثطات نٌ ؾ، ٤ٞقاٍ تعهافبٓٓ﴿:أ ٓوٓل ًٓٓجٍ ِ
َ
َّ َّ َ ٓ ّ ٓ َ َ
َ
ُ
َ َ
َ
مٓٱل ۡ ٍُ َ
ح َّر ِٓمٓ َر َّب َِآ
يٓذِيٓ َز ۡرعٍٓٓعِِ َٓٓبَ ۡيت ِ ٓ
تٓب ِ َٔ ٍٓدٓد ۡ ِٓ
نٓأ ۡشهِ ُ ٌَِٓٓٓذ ّرِ َّي ِ ٓ
لٓ َح ۡعي ٍُٔنٓ( ﴾ٓ٥٧ايككل ٚ ،)57:قاٍ عهع ٚدهٌ﴿ :ربِٓآإ ِ ِ ٓ
ٓ
َ ۡ ٓ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ َّ َ َ َ َّ
ۡ ُ َ
ُ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ٗ
ون( ٓ﴾٣٧إًطاٖ)37: ِٝ
تٓى َعي ُٓ ًۡٓٓيَشه ُر ٓ
َِٓٱثلٍ َٰ ِٓ
يٓإَِل ِٓ ًٓٓوٱرزرًٌٓٓ ٓ
اسٓتِٓٔ ٓ
َِٓٱنلَّ ِ ٓ
وٓأفِٓٔ َ ٓةٓ ٌّ َٓ
َِللِئٍٓٓٱلصئٓةٓفٱحع ٓ

ٚكبتاظ َه ١عٔ غا٥ط ايبًسإ ًأْٗا َٗهبط ايهٛسًٗٚ ، ٢ها ْهعٍ ايكهطإٓ ايههط ِٜعًه ٢غهٝسْا ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ،

ٚاًتسا ٤اٗٛض اإلغ، ّ٬يٝؼ ؾٗٝا إ ٫زٚ ٜٔاسس ٖ ٛاإلغ، ّ٬ؾٗٝا َهإ َٛيس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (.)1
( )1مكانة احلرمني الشريفني ،خليل إبراهيم مال خاطر ،ط1،1413/ه1993/م،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،ص .44
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ًٚب َههًٝ ١ههت ًّ اىبههَٓ٪ـب خسػبهه ١ضنهه ٢اهلل عٓٗهها ٖٚ ،هه ٛضبههٌ ظٚادٗهها ًاسببٝههب قهً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚغههًِ ٚؾٝهه٘ ٚيههست نبٝههع
ً٫ٚز ٙايطاٖط َٔ ٖٛٚ ٜٔاىبٛاقهع اىبُٗه ١تاضؽبّٝها قبهه ١اىبهطَه ١يػههٓ ٢ايطغه ٍٛقهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ٚنجهطْ ٠هع ٍٚايهٛس٢
عً ٘ٝؾ.٘ٝ
ّمما جا ٛيف فضل مك٘:
 سهب اهلل ٚضغهٛي٘ قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ شلها ،ؾكهس ثبهت عهٔ ايهٓا قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ًْه٘ قهاٍٚ }:اهلل إْهو شبهرل ًضو اهللًٚسب ًضو اهلل إفب اهلل ٚ،يً ٢ًْ ٫ٛخطدت َٓو َا خطدت { ()2

 َه ههاعؿ ١اسبػهههٓات ًٚههها٭خل ايكهههًٛات ًب اىبػهههذس اسبهههطاّ ،سٝهههح ًٕ ايكههه ٠٬ؾٝههه٘ قبا٥هههً ١يهههـ ق ههً ٠٬ب ا٭د ههطٚايجٛاب)3(.عٔ ًًٖ ٢طٜط ٠ضن ٢اهلل عٓ٘ عٔ ايٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ }:قهً ٠٬ب َػهذسٖ ٟهصا خهرل َهٔ ًيهـ
ق ٠٬ؾُٝا غٛا ٙإ ٫اىبػذس اسبطاّ { ()4

ٚظاز أً َاد٘ ٚاإلَاّ ًهبس َٔ سسٜح داًط ضن ٢اهلل عٓ٘ ًٕ ايطغ ٍٛقهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ قهاٍٚ } :قهً ٠٬ب اىبػهذس
اسبطاّ ًؾهٌ َٔ َا ١٥ق ٠٬ؾُٝا غٛا)5( { ٙ

 ًٗا ً٦ط ظَعّ ٚ،قس ً ٔٓٝايٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ًب نجرل َٔ ًسازٜج٘ َا ٜتُتع ً٘ َٔ قهؿات يٝػهت يػرلٖها َهٔ اىبٝهاٙعًٚ ٢د٘ ا٭ضو ،سٝح دعً٘ اهلل ىبا ؾطب ي٘ ٚ،دعً٘ عاّ عِ ٚؾؿا ٤غكِ (،)6عٔ ايعًرل عٔ داًط ضنه ٢اهلل
عٓ٘ قاٍ ،قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًَِ }:ا ٤ظَعّ ىبا ؾُطب ي٘ { ()7

-

َ َ َ ۡ ُ َ ّ َّ ُ ۡ َ َ ً َ ٗ ُ ۡ َ َ
مبٓإ ِ َۡلم ِّٓٓ
مًٓحرٌمآء ٌِِمآُي َٰٓٓ
سمَٓلٓ ٓ
سكل اهلل ىبه ١ا٭َٔ ٭ًٖٗا ٚضظقِٗ َٔ ايجُطات(.)8قاٍ تعافبٓٓ﴿ :أ ٓوٓل ًٓٓجٍ ِ
َ َ َ َٰ ُ ُ ّ َ ۡ ّ ۡ ٗ ّ َّ ُ َّ َ َ َٰ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
لٓ َحعي ٍُٔنٓ( ﴾ٓ٥٧ايككل )57:
َٓأزَثْ ًٓٓ ٓ
سٓ
تٓ ِٓ
ثٍ ٓ
كَٓشءٓٓرِزكآٌََِّٓلُآول ِ

َه ١اىبهطََ ١عً ١َٛاسبطًَ ١ب ازباًٖٚ ١ٝقسض ا٫غٚ )9(ّ٬شيو ًس٫ي ١قٛي٘ تعافب ًب ا٭ ١ٜايػاًك.١

فضائل مكة والبيت احلرام ،عاتق بن غيث البالدى ،ط1414 /1ه1989/م،دار مكة للطباعة والنشر مبكة املكرمة نص.232
( )2اجلامع الصحيح يف سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن ثورة ،حتقيق وتعليق :إبراهيم عطوة عوض ،دار الرتاث العريب ،بريوت ج.722/5
( )3قرة العينني يف فضائل احلرمني  ،إمساعيل مجال احلريري ،حتقيق /سامى مكى العاىن،ط1437/2ه ،طبع على نفقة الشيخ إمساعيل مجال احلريري ،ص.11
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،ج.146/1
( )5سنن ابن ماجه ،ج.451/1
( )6أخبار مكة  ،األزرقي ،ج.49/2
( )7أحرجه البخارى،ج.76/2
( )8ساكن مكة املكرمة منزلته ومسؤوليته ،خليل بن إبراهيم العزامى،ط1424 /1هـ ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية،جدة،ص.88
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ٚغتظٌ سطَتٗا إفب  ّٜٛايكٝاَ ١نُا داً ٤ب اسبسٜح ايؿطٜـ عٔ أً عباؽ ضن ٢اهلل عٓه٘ قهاٍ  :قهاٍ ضغه ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ } :إٕ اهلل سطّ َه ١ؾًِ ذبٌ ٭سهس قبًه ٫ٚ ،ٞذبهٌ ٭سهس ًعهسٚ ،٣إلبها ًسًهت يه ٞغهاعَ ١هٔ ْٗهاض ٫
ؽبتً ٢خٖ٬اٜ ٫ٚ ،عهس ٜ-كطع -ؾذطٖآٜ ٫ٚ ،ؿط قٝسٖا ٫ٚ ،تًتكط يكطتٗا إ ٫ىبعطف)10( { ..

( )9إخبار الكرام بأخبار املسجد احلرام  ،أمحد بن حممد األسدي املكي الشافعي ،حتقيق/احلافظ غالم مصطفى ،ط1445/هـ1985 /م،دار الصحوة للنشر والتوزيع
،الرياض،ص.214
( )14أخرجه البخاري ،ج.18/3
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وكاٌة احلرً يف العامل اإلشالوي
إعداد الدكتورة /محدة حاود اجلابري

ًغتاش ايٓشٚ ٛايكطف اىبؿاضى ًهً ١ٝايًػ ١ايعطً١ٝ
داَع ًّ ١ايكط٣

مقدم٘  :ؼبتٌ ايبٝت اسبطاّ َهاْ ١عظً ١ُٝب ايعامل اإلغهٖٚ ، َٞ٬هص ٙاىبهاْهَ ١ػهتُسَ ٠هٔ عظُه ١اإلغه ّ٬ايهص ٟؾه ٓع
ْههٛضَ ٙههٔ ٖههص ٙايبكههاع ،يههصيو اختاضٖهها اهلل تعههافب يتههه ٕٛايبًههس اسبههطاّ  ،ؾؿٝهه٘ ًعظههِ َػههادس ايعههامل ايههصٜ ٟتٛدهه٘ إيٝهه٘
اىبػًًُ ٕٛب اي ّٛٝوبؼ َطات .
ؾًُا نإ ؾعاض هبًَ ١ؿطٚع تعظ ِٝايبًس اسبطاّ شلصا ايعاّ  ٖ 1441ه ٖه " ٛاجملتُهع اىبعهطًب " ٚايهن تٗهسف إفب ْؿهط
ايجكاؾ ١عٔ ايبًس اسبطاّ ٚ ،ذبٜٛهٌ اىبعطؾه ١إفب طبطدهات ضبػٛغهَ ١تٓٛعه ، ١ناْهت ٖهص ٙاىبؿهاضن ١يتػهًط ايهه ٤ٛعًه٢
اىبعاضف عٔ اسبطّ ٚ ،اين عْٓٓٛت شلا ًه َ :هاْ ١اسبطّ ًب ايعامل اإلغٜٚ َٞ٬ؿٌُ ٖصا ايعٓهٛإ ث٬ثهَ ١عهاضف نهطٚض١ٜ
َٔ ث٬خ ْٛاس: ٞ
 ايٓاس ١ٝايتاضؽب. ١ٝ ايٓاس ١ٝازبػطاؾ. ١ٝ ايٓاس ١ٝايًػ. ١ٜٛتكع َه ١اىبهطَٚ ١اين ًُ ًل عًٗٝا ايبًس اسبطاّ ًب اىبٓطك ١ايػطًٝهَ ١هٔ اىبًُهه ١ايعطًٝه ١ايػهعٛز ، ١ٜنهُٔ إقًهِٝ
تٗاَ ١غطب ؾب٘ ازبعٜط ٠ايعطً ١ٝعًً ٢عس 80نِ َهٔ ايبشهط ا٭هبهط ً ،ب ٚا ٕز َهٔ ًٚزٜه ١دبهاٍ ايػهطا ، ٠عًهَٓ ٢طكه١
() 1

ٜكٌ َتٛغط اضتؿاعٗا عبَ277 ٛذلا عٔ َػت ٣ٛغطح ايبشط .
 ٖٞٚضبا هً ١عهسز َهٔ ايكُهِ ازببًٝه ١يػًػهً ١دبهاٍ ايػهطا ٠ايهن تطهٌ َباؾهط ٠عًه ٢غهاسٌ ايبشهط ا٭هبهطٖٚ ،هصٙ
()2
ايكُِ :
 دبٌ ايٓٛض ًً َٔ :طظ َعامل َه ١سٝح ٜهِ غهاض سهطاٖٚ ٤ه ٛايػهاض ايهص ٟنهإ ٜتعبهس ًه٘ ايهٓا ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ٚغًِ قبٌ ايبعجٚ ، ١ؾًٜ ٘ٝها ْعٍ عً ٘ٝايٛسٜ ٞبًؼ اضتؿاع٘ ٚ ّ642تبًؼ َػاست٘ سٛاي. ّ5250 ٞ
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 دبٌ ثٛضً :سس دباٍ ٚغهط َههَٚ ١هٔ ًًهطظ َعاىبٗها ٜ ،ههِ غهاض ثهٛض ايهصَ ٟههح ؾٝه٘ ايهٓا قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِٚقاسب٘ ًًً ٛهط ث٬خ يٝاٍِ ًثٓاٖ ٤ذطته٘ إفب ٜجهطب ٜ ،بًهؼ اضتؿهاع قُته٘ َ 750هذلا ٚ ،مبتهس َهٔ ايؿهُاٍ إفب ازبٓهٛب
عًَ ٢ػاست٘ َ 4123ذلا.
 دبٌ عُط ً :سس دباٍ َهٜ ، ١تِ سايٝا إظايً ١دعاٚ ٤اغعَٓ ١ه٘ إلقاَهَ ١ؿهطٚع ٜههِ ايعسٜهس َهٔ ايؿٓهازم ٚايٛسهساتايػهٜٓ ، ١ٝػَُ ٢ؿطٚع تطٜٛط دبٌ عُط .
 دبٌ خٓسًَ : ١سس دباٍ َهٜ ١كع ًب ازبٗ ١ازبٓ ١ًٝٛايؿطق َٔ ١ٝاىبػذس اسبهطاّ  ،مبتهس ًب ادبها ٙهٛيَ ٞهٔ ايؿهُاٍإفب ازبٓٛب ًطٜ ٍٛتذهاٚظ 3نًٝهَ ٛهذلات ٜٚ ،بًهؼ اضتؿاعه٘ َ 420هذلا ٜٚ ،بًهؼ عهطو ازببهٌ ًها٭دعا ٤ايٛغهط ٢سهٛايٞ
َ800ذلا .
 دبٌ عطؾً : ١سس دباٍ َهُٜٚ ١ػًُٜ ٢ها جببٌ ايطهب ١سٝح ٜبعس عٔ َه ١سٛاي220 ٞنِ ٚ ،عًهً ٢عهس 10نهِ َهَُٜٔٓٚ ، ٢ع ُس َٔ ًِٖ َعامل َه ، ١إش تُكاّ عٓسَٓ ًِٖ ٙاغو اسبر  ّٜٛ ٖٛٚعطؾٖٚ ، ١ه ٛايٝه ّٛايتاغهع َهٔ ؾهٗط شٟ
اسبذ.١
غهًُٗ ٞهصا ا٫غهِ  ،٭ٕ ضده٬
 دبٌ ًً ٞقبٝؼ ً :سهس دبهاٍ َههٜ ، ١كهع ًب ازبٗه ١ايؿهطؾَ ١ٝهٔ اىبػهذس اسبهطاّ ُ ،ٜسع ًًٛ " ٢قبٝؼ" ً َٔ ٍٚقاّ ًايبٓا ٤ؾٛق٘ ٜٚ ،بًؼ اضتؿاع٘ سٛايَ 420 ٞذلا .
 دبٌ قعٝكعإ ُٜٚ :ػًُٜ ٢ها " دبٌ قهطٕ " ٜكهع ًب ازبٗه ١ايػطًٝهَ ١هٔ اىبػهذس اسبهطاّ  ،مبتهس َهٔ سهاض ٠ايبهاب إفبايكطاضٜٚ ، ٠بًؼ اضتؿاع٘ سٛايَ 430 ٞذلا .
 دبٌ ايطاضق : ٞايٛاقع ًب ؾطم َؿعط َٓٚ ، ٢ايصٜ ٟبًؼ اضتؿاع٘ َ 900ذلا ً ٖٛٚعً ٢قًُ ١ب دباٍ َه. ١ دبٌ ايػٝسٜ : ٠كع سلاٍ ؾطم اىبػذس اسبطاّ ًب اسبذٚ ٕٛتٛدس ًب ًغؿً٘ َكدل ٠اىبعٚ ، ٠٬اين تهِ قهدل ايػهٝس٠خسػبًٓ ١هت خًٜٛهس ظٚده ١ايطغه ٍٛقهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ٜٚكهٌ اضتؿاعه٘ إفب َ 400هذل ٜٚطهٌ عًهً ٢سٝها ٤ازبُٝهع٠
ٚايعتٝبٚ ١ٝاسبذ. ٕٛ
 دبٌ ايعبازً : ٟسس دبهاٍ َهه ١ايؿهاٖكٚ ، ١نهإ ًب ازباًٖٝهٜ ١ػهُ ٢ازببهٌ ا٭هبهط ٖٚ ،هً ٛسهس ًخؿها َهه ١اىبهطَه١ٜطٌ عً ٢ايػًُٝاْٚ ١ٝايؿًل َٔ ايؿطم ٚ ،عً ٢اسبذهٚ ٕٛايعتٝبٝهَ ١هٔ ايؿهُاٍ ٚ ،عًه ٢دهطَ ٍٚهٔ ايػهطب ٚ ،عًه٢
ساض ٠ايباب ٚدبٌ قطٕ َهٔ ازبٓهٛب ٚ ،ؾٛقه٘ اىبهساؾع ايهن ٜٓطًهل َٓٗها ايتٓبٝه ١يإلؾطهاض ٚايػهشٛض ٚاإلَػهاى ًٚؿها٥ط
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زخ ٍٛايؿٗط ايهط ِٜغًُُ ٞصيو  ،٭ْ٘ غُهٔ َٔ قبٌ ًسس ايكاسبـب عاّ ٖ1028ه ٜٚسع ٢ضبُس ًٔ ًهبس ايعباز، ٟ
َات ٚزؾٔ ؾ. ٘ٝ
 دبٌ نبهب ٜ :كع خًـ عطؾات ٖٚه ٛشلهصَ ، ٌٜؿهطف عًهَٛ ٢قهـ عطؾهٖٚ ، ١ه ٛازببهٌ ايهص ٟدها ٤شنهطً ٙب ؾهعطاَط ٨ايكٝؼ ًسس ايؿعطا ٤ازباًٖٝـب .

(غاز حسا)ٛ

(جبل ثْز)

()3
ًَُٖٛ ١ٝقع َه ١ازبػطاًب :

(جبل عسف٘)

ؾكس سظ ٞايبًس اسبطاّ ًأَُٖٚ ١ٝهاْ ١عظ ١ُٝعدل تاضؽب٘ ايعطٜل ٚشيو حبهِ َٛقع٘ ازبػطاًب اىبتُٝع  ،ؾُهه ١اىبهطَه١
ضبط ١ضٝ٥ػ ١ٝعً ٢طٜهل ايكٛاؾهٌ ايكهس ، ِٜايهصٜ ٟعهس سًكهٚ ١قهٌ ًهـب دٓهٛب ازبعٜهط ٠ايعطًٝهٚ ١ايؿهطم ا٭ٚغهط
ٚؾههطم اؾطٜكٝهها َٓٚهها ل دٓههٛب آغههٝا  ،نُهها َجًههت ضبطههً ١ب َٓتكههـ ايططٜههل ًههـب َههأضب ًب ازبٓههٛب ٚعاقههُ ١ا٭ْبهها
( ايبذلاً ) ٤ب ايؿُاٍ .
ًَا عٔ َٛقع َهً ١ايٓػب ١يسضدات ايعهطو ٚايطه ٍٛؾٗه ٞتكهع عٓهس تكها ع زضدهن عهطو  25 /21سلهاٚ ، ٫زضدهن
 49/39 ٍٛؾطقا ٖٚ ،صا اىبٛقع َٔ ًقهعب ايتهٜٓٛهات ازبٛٝيٛدٝه ، ١سٝهح إ ٖٕ ًغًهب ايكهدٛض ؾٗٝها دطاتٝٓٝه ١ؾهسٜس٠
ايك ، ١ً٬نُا تبًهؼ َػهاس ١سهٛاي850 ٞنهِ  ،سٝهح إٕٖ  88نهِ َٓٗها َأٖٛيهً ١ايػههإ ٚ،مبتهس اسبهطّ اىبهه ٞعًهَ ٢ػهاس١
قسضٖاَ5500300ذل َطًع .

()4
 ًِٖ ا٭ٚزً ١ٜب َه ١اىبهطَ١

:

تهِ َه ١ايهجرل َٔ ا٭ٚز ١ٜحبههِ َٛقعٗها ًب ؾهب٘ ازبعٜهط ٠ايعطًٝهٚ ١تػطهٖ ٞهص ٙا٭ٚزٜه ١تطغهبات اسبكهٚ ٢ايطَهٌ،
َٚعظِ ٖص ٙا٭ٚز ١ٜاين تتؿهٌ َٓٗا َه ١تتبع ًب تهٜٗٓٛا سطنات ايكسٚعٚ ،اْ٫هػاضات اين َطت ًايسضع ايعطًٞ
خ ٍ٬ا٭ظَٓ ١ازبٛٝيٛد ١ٝايكسمبًًٚ ، ١طظ ٖص ٙا٭ٚز: ١ٜ
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ٚ از ٟؾا ُ١
ٚ از ٟازبعطاْ١

ٚ ازْ ٟعُإ
ٚ از ٟايبٝها٤

ٚ از ٟعطْ١
ٚ از ٟايًٝح

ٚ از ٟايتٓعِٝ

ٚ از ٟنِٝ

ٚ از ٟؾذ
ٚ از ٟإًطاِٖٝ

ٚ از ٟضبػط
ٚ از ٟضٖا

ٚ از ٟغطف

ٚ ازَ ٟطنٛب

ٚ ازً ٟه١

()5
َٓار َه١

(ّادٖ زٍاط)

ٚ از ٟازبٔ
ٚ از ٟإزاّ

ٚ از ٟسٓـب

(ّادٖ ىعناٌ)

:

ٜػٛز َه ١اىبهطَ ١اىبٓار ايكشطا ٟٚاسباض َجٌ ًغًب َسٕ ؾب٘ ازبعٜط ٠ايعطًْٚ ، ١ٝظطا يٛدٛزٖها ًاىبٓطكه ١اىبساضٜه١
ًٚعسٖا ايٓػا عٔ غاسٌ ايبشط ا٭هبط ؾٗ ٞتتُٝع قبٓار داف ْػبٝا ٚ ،تطتؿع زضد ١سطاضتٗا نجرلا ًب ؾكٌ ايكهٝـ
ؾتكٌ إفب َاٜكاضب  47زضد. ١ٜٛ٦َ ١
ًَا ًب ؾكٌ ايؿتا ٤ؾتدتًـ َه ١عٔ ًاقَٓ ٞا ل ازبعٜط ٠ايعطًٝه ١ؾٗه ٞتتُٝهع قبٓهار زاؾهٚ ٧تهذلاٚح زضده ١اسبهطاض٠
ًـب زضدْٗ ١ٜٛ٦َ 25١اضا 17ٚزضد ١ٜ٪َ ١ي. ٬ٝ
ًَهها ا٭َطههاض ؾٝهجههط ٖطٛشلهها ًب ْههٛؾُدل ٚزٜػههُدل ٜٓٚههاٜطٜٚ ،بًههؼ اىبعههسٍ ايػههٓ ٟٛشلطهه ٍٛا٭َطههاض َهها ًههـب َ 80-50ههِ
غٜٓٛا ٚ ،يعٌ ًًطظ اسبا٫ت اين تعطنت شلا َهه ١اىبهطَه ١ناْهت عهاّ  ، ّ1996سٝهح ٖطًهت ًَطهاض غعٜهط ٠تههطضت
عًَ ٢ساض ًنجط َٔ ًغبٛع .
 سسٚز اسبطّ :
ًٖ ٞع ٖٞٚ : َ٘٬ايعَ٬ات اىبٛنهٛع ١عًه ٢سهسٚز اسبهطّ َهٔ نبٝهع َهٔ نبٝهع دٛاْبه٘ ا٭ضًعه٫ ٚ، ١ؾهو ًٕ َعطؾه١
سسٚز اسبطّ َٔ ًِٖ َا ٜٓبػ ٞيًُػًِ ًٕ ٜعتين ً٘  ،ىبا ٜتعًل ً٘ َٔ ًسهاّ خاقً ١اىبهإ .
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ٚتهاز دبُع ايطٚاٜات ًٕ إًطاٖ ِٝعً ٘ٝايػْ َٔ ًٍٚ ٖٛ ّ٬كهب ًعه ّ٬اسبهطّ ًس٫يه ١ددلٜهٌ عًٝه٘ ايػهٚ ، ّ٬قهس
()6
دسز ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ًْكاب اسبطّ عاّ ايؿتح  ،نُها دها ٤عهٔ اًهٔ عبهاؽ ضنه ٞاهلل عُٓٗها  ًٕ } :ضغهٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ًعح عاّ ايؿتح يتًُ ًٔ ِٝغس اشبعاع ٞؾذسز ًْكاب اسبطّ {

ٚقس دسزت سسٚز اسبطّ عدل تاضٜذ اىبػًُـب سػب اسباد ، ١ستًً ٢هؼ عهسز ا٭عه ّ٬اةٝطهً ١هاسبطّ اىبههَ ٞهٔ نبٝهع
()7
دٛاْب٘ ٚسسٚز ٙازبػطاؾً )1104( ١ٝعً ّ٬ب َٛانعٗا َٓص تأغٝػٗا ًُٖٗ َٔٚ :ا ًب ايٛقت اسباي: ٞ
 َٔ -1طٜل اىبس ١ٜٓايٓب ( ١ٜٛايتٓع 6 ،5 : ) ِٝنِ
 َٔ -2طٜل دس ٠ايػطٜع 22:نِ .
 َٔ -3طٜل ايًٝح ازبسٜس 17 :نِ .
 َٔ -4طٜل ايطا٥ـ ايػ128850 : ٌٝنِ .
 َٔ -5طٜل ايطا٥ـ اشلسا 1585 :نِ .
ً زلاَ ٤هٚ ١ز٫٫تٗا َٚعاْٗٝا :
غأعطو ًب ٖص ٙايعا ١ٜٚعٔ ًزلاَ ٤ه ١اىبؿٗٛضٚ ٠ايبشح ًب َعاْٗٝا عٓس عًُا ٤ايعطًً ١ٝب َعهانبِٗ  ،ؾهاىبعطٚف
ًٕ ىبهً ١زلاَ ٤تعسز ٠ظازت عً ٢ث٬ثهـب ازلها  ،تعهدل عهٔ ًٚقهاف ًٚسهٛاٍ طبتًؿهٚ ، ١قهس ٚضز ًعها ٖهص ٙا٭زلهاً ٤ب
ايكطإٓ ايهطًُٖٗ َٔٚ ِٜا :
مبهه٘ َهها :
مك٘ :تسٚض َازََ( ٠وَّ) ًب ايًػ ١س ٍٛاغتككا ٤ايؿهٚ ٤ٞاغتد٬قه٘ ٜ ،كهاٍ َ :هو ايؿكهَ ٌٝها ًب نهطع ًَه٘ َّ
هو ايعظهِ  :اَهتل َها ؾٝه٘ َهٔ اىبهذ
اَتل نبٝع َا ؾٚ ٘ٝؾطً٘ نً٘ ٚ ،نصيو ايكا إشا اغتككه ٞثهسًَ ٟه٘ ًهاىبلَّٓ َٚ ،
()8
َٚ،و غطمب٘ ٖ ً:حل عًً ٘ٝب ا٫قتهاَ ٚ ، ٤و ايؿْ : ٤ٞكك٘ ًًٖ ٚه٘ ٚ ،اىبًوُ قبعٓ ٢ا٫ظزساّ .
َّ
ٚزلٓٝت َهً ١صيو يكً ٘ َاٗ٥ا ٚ ،شيهو ًْٗهِ نهاْٛا مبتهه ٕٛاىبها ٤ؾٗٝها ًٜ ٟػهتدطدٚ ، ْ٘ٛقٝهٌ زلٝهت َهه ; ١٭ْٗها
ناْت كبوُّ َٔ اًِ ؾٗٝا ًٚسبس ً ٟتًٗه٘ ٚ ،ق ٌٝزلٝت ًصيو ٫ظزساّ ايٓاؽ ؾٗٝا ٚ ،ق ٌٝزلٝهت َهه ; ١٭ْٗها ًهـب
دبًـب َطتؿعـب عًٗٝا ً ٖٞٚب ٖبط ١قبٓعي ١اىبهٛى .
ؾُٔ اىبعٓ ٢ايًػ ٟٛايػاًل ىبازَ( ٠وَّ) ظبس ًٕ ٖص ٙايتػُ ١ٝيًبًس اسبطاّ َه ١تتؿل َع َا ً ًكه٘ عًُها ٤ايًػه ١عًه٢
ٖص ٙاىبازَ َٔ ٠عاْٚ ٞز٫٫ت .
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ُ َ
َ َّ َ
ُ َّ
ُ َ ۡ
َ
فٓأيۡم َِح ُٓ ًۡٓٓعمِس ًۡٓٓ َوأيۡم ِيَس ًۡٓٓخمِ ًُٓٓ
ٚقس ٚضز شنط َهً ١ب ايكطإٓ ايهط ِٜقطؼبا ًب قٛي٘ تعهافب َ ﴿ :وْ َٓٔٓٱَّلِيٓن ٓ
َّ َ
َ ُ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ
ٔنٓبَ ِص ً
ي (ٓ﴾٢٤ايؿتح )24:
ٱّللٓب ِ ٍَآت ۡع ٍَي ٓ
نٓ ُٓ
نٓأظفرك ًٓٓعيي ِٓ ًٓٓوَك ٓ
َٓ ٌَه ٌَِٓٓٓٓبع ِٓٓأ ٓ
ب ِ َب ۡط ِٓ

ُو ًَه ًٟ ١ظسهِ
ًٚاى ؾَٜ ٕ٬ب ُّ
َو  :زم ايعٓل ًَ ،وَّ ايؿَٜ ُ٤ٞبُهَّ٘ ًَهَّا  :خطق٘ ً ٚؾطق٘ َّ ،
بك٘ :دصضٖا ايًػً ٟٛهو  :ايب ُّ
()9
ًَٚ ،وَّ ايطد ٌُ قاسب٘ ٜبهَّه٘ ًهَّها  :ظاهبه٘ ً ٚظهبه ُ٘ ًٚ .ب ايًػهإ ً :ههَ : ١هه ، ١زلٝهت ًهصيو ; ٭ْٗها ناْهت تبهوُ
ًعٓام ازبباًط ٠إشا ًسبسٚا ؾٗٝا ًظًِ .
ٚق : ٌٝ٭ٕ ايٓاؽ ٜتبان ٕٛؾٗٝا َٔ نٌ ٚد٘ ًٜ ٟتعاهب. ٕٛ
ٜبو ًعهِٗ ًعها ًب ايطٛاف ًٜ ٟعسِ .
ٚقاٍ ٜعكٛب ً :هَ ١ا ًـب دبًَ ٞه ; ١٭ٕ ايٓاؽ ُّ
ٜبو ًعهِٗ ًعها ًب ايططم ًٜ ٟسؾع .
ٚق : ٌٝزلٝت ًهْ ; ١٭ٕ ايٓاؽ ُّ

َ َّ
َ َّ َ ُ َ َ ٗ ُ ٗ ّ ۡ َ َ
َّ
نٓأ َ َّو َٓلٓ َب ۡي ٓٓ ُوض َٓٓل َّ
ي﴾٩٦
ار َٓكٓ َوْ ىٓى ِيعَٰي ٍِ َٓ
اسٓلَّلِيٓبِبه ٌٓٓب
ِيِ ِ ٓ
ٚقس ٚضز شنطٖا ًب ايكطإٓ ًب قٛي٘ تعافب ﴿ :إ ِ ٓ
ِ

(آٍ عُطإ.)96 :

قاٍ ايعدادٞ

()10

هو ايٓهاؽ ًعههِٗ
هو ٖٚهَّ ً ٛ
 :ؾأَٖا اؾتكام (ًهًَّ )١ب ايًػه ١ؾٝكهًح ًٕ ٜهه ٕٛا٫غهِ اؾهتل َهٔ إيب َّ

ًعها ًب ايطٛاف ً ٟزؾع ًعهِٗ ًعها .
()11
ٚؾطٓم ًعا ايباسجـب ًـب (َهً(ٚ )١ه َٔ )١عسًٚ ٠د٘:
* َه ١اغِ اىبسًٚ ١ٜٓه ١اغِ ايبٝت .
* َهَ ١ا س ٍٛايبٝت ًٚهَٛ ١نع ايبٝت .
* َه ١شً ٖٛٚ ٣ٛ ٚطٔ ايٛاز ٟاىبصنٛض ًب غٛض ٠ايؿتح ًٚ ،ه ١ايهعبٚ ١اىبػذس .
ٜ َٔ َِٗٓٚطَ ًٕ ٣هًٚ ١ه ١ازلإ َذلازؾإ ،ؾُهً ٖٞ ١هٚ ١اىبً ِٝهسٍ َهٔ ايبهاً ٤ب َجهٌ قه ٍٛايعهطب َ :ها ٖهصا
ًهطً٫ ١ظب ٫ٚظّ َٚ ،عٖٓ ٢صا اؾذلاى ايًؿظـب ( َهًٚ ١هً) ١ب ْؿؼ ايس٫٫ت ٚاىبعاْ.ٞ

َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ ً َ َ ّٗ ّ ُ َ ُ َّ ۡ ُ
َ
َٓۡ
َ
َ
َٰ
ىٓوٌ ٓ
مٓكرء ُآعربِيآ ِلَِ ِٓرٓأ ٓمٓٱىلر ٓ
ِمٓأوحيِٓآإَِل ٓ
أو القسٚ : ٚقس قطح ايكطإٓ ايهطً ِٜصنطٖا ًب قٛي٘ تعهافب ﴿وكذل ٓ
َ
َح ۡٔل َٓآ( ﴾٧ٓ....ايؿهٛضٖٚ )7: ٣ص ٙايتػُ ١ٝنُا ًؾاض إيٗٝا اىبؿػطً ٕٚأْٗا تعين ايععاَٚ ١ايكٝازٚ ٠ايكساغ ، ١ؾًٗ ٞعظهِ

ايكطٖٚ ٣صا زي ٌٝعً ٢ؾهًٗا عً ٢غا٥ط ايب٬ز .

َ ۡ َ
َ ٓ ُۡ
البلدٚ :ضزت ٖص ٙايتػًُ ١ٝب ايكطإٓ ايهطً ِٜب قٛيه٘ تعهافب ٓ ﴿ :لٓأكصِ ًُٓٓب ِ َهََٰ ٓٱۡلَم ِٓ(ٓ﴾١ايبًهس ٚ ،) 1 :ايبًهس ًب ايًػه١

ايكسض ً ٟقسض ايكط. ٣
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()12
ٚايبًَسُ َ :ه ١تؿدُٝا شلا نايٓذِ يًجطٜا

.

ۡ ۡ َّ
َّ َ ٓ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َّ َ
بٓهَٰم َِ ٓه ِٓٱۡلَم َ ٓة ِٓٱَّلِيٓ َح َّر َم َٓمآ
نٓأخبم ٓٓر ٓ
تٓأ ٓ
البلدٗ :شنطت ٖص ٙايتػًُ ١ٝب ايكطإٓ ايهطً ِٜب قٛيه٘ تعهافب ﴿إِجٍٓآأمِر ٓ

(ٓ﴾٩١.....ايٌُٓ )91:

قاٍ ايؿرلٚظ ًًاز : ٟايبًس ٚايبًسَ : ٠ه ١ؾطؾٗا اهلل تعافب ٚ ،نٌ قطع َٔ ١ا٭ضو َػتشٝع ٠عاَط ًٚ ٠غاَط٠

َ َ ۡ َ َۡ
ِي(ٓ﴾٣ايتـب .)3:
البلد األمني ٖٞٚ :تػُٚ ١ٝضزت ًب ايكطإٓ ايهطً ِٜب قٛي٘ تعافب َ ﴿ :وهََٰ ٓٱۡلَ ِٓٓٱۡلٌ ِٓ

()13

.

َّ َّ
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ ُّ َ َ َٰ َ َ ُ َّ ّ ٓ َ ۡ َ
ٓ
مًٓ ٌَمَٓ َحما َٓءٓ
بٓأعي ُٓ
لٌٓعمادٓٓكموٓر ِ ٓ
كٓإ ِ ٓ
نٓلمر د ٓ
مٓٱىلرء ٓ
ضٓعيي ٓ
نٓٱَّلِيٓفر ٓ
معادٚ :ضزت ٖص ٙايتػًُ ١ٝب قٛي٘ تعافب ﴿ :إ ِ ٓ
ۡ
ىٓ(ٓ﴾٨٥....ايككل  ) 85 :شنط ًعا اىبؿػط ٕٚاىبككٛز قبعاز :
بِٱل ُٓ َ َٰٓ

()14
 قاٍ ايؿطا : ٤إفب َعاز ٜككس إفب َه ١سٝح ٚيسٔتَ .()15
 -قاٍ ايؿرلٚظ ًًازٚ : ٟاىبعاز  :اٯخطٚ ، ٠اسبر َٚهٚ ١ازبٓ. ١

َ َ َ َ َّ ُ َ َ ٗ
لٓكَ ۡر َيم ٗٓٓ ََكَُم ۡ ٓٓ َء ٌ َِِم ٗٓٓ ٌُّ ۡط ٍَئ َِّم ٗٓٓيَأۡت َ
ِيٓمآ
ٓ
ٱّللٌٓث
بٓ ٓ
القسٓ٘ٚ :ضز شنطٖا ًب ايكطإٓ ايهط ِٜنُٓا ً ،ب قٛي٘ تعافب﴿ :وَض ٓ
ِ
ۡ ُ َ َ َ ٗ ّ ُ ّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ
َّ
ٔعٓ َو ۡ َ
اسٓ ۡ ُ
ٔن(ٓ﴾١١٢ايٓشهٌ )112 :
مِ ُع ٓ
فٓبٍِمآَكُمٔٓٓيص
ٱۡل ۡٔ ِ ٓ
ٱۡل ِٓ
ٱّللٓۡلِ َ َ ٓ
ٱّللِٓفأذَٰر َٓآ ُٓ
تٓبِأجع ًِٓٓ ٓ
كٌَٓكنٓٓفسفر ٓ
رِزرٓآرغ ٌَِٓٓ ِٓ

()16
ٚاختًـ اىبؿػطٕٚ

ًب اىبطاز ًايكط : ١ٜؾصٖب ا٭نجط ٕٚإفب ًٕ اىبطاز ًٗا َه ١اىبهطَ. ١

غهًُ ٞهصيو يػهٜٚ ْ٘٬ٝههٕٛ
الْادٖ :شنط ٟعًُا ٤ايًػً ١ب َعانبِٗ ايٛاز : ٟنٌ َ ْؿطَز ًهـب ازببهاٍ ٚايهتٚ ٍ٬اٯنهاّ ُ ،

َّ َّ َ ٓ ّ ٓ َ َ
َ َ
ُ
عٓعِِم َٓٓ
ميٓذِيٓ َز ۡر ٍٓ
مٔ ٍٓدٓد ۡ ِٓ
متٓ ِب
نٓٓأ ۡشهِ ُ ٌَِٓٓٓذ ّرِ َّي ِ ٓ
يًػَٓ ٌٝؿصا ٚ ،قس شنط ًب ايكطإٓ ايهطً ِٜب قٛي٘ تعهافب ﴿ :ربِٓآإ ِ ِ
َ
ممٓٱل ۡ ٍُ َ
حم َّ
مر ِٓم( ﴾٣٧ٓ.....إًههطاٖ )37: ِٝؾػٖههط اًههٔ عبههاؽ ايههٛازً ٟب اٯٜههً ١أْهه٘ َههه ١اىبهطَهه ١سٝههح إٕ إًههطاٖ ِٝعًٝهه٘
بَ ۡيتِم ٓ

ايػً ّ٬غهٔ إزلاعَ ًَ٘ٚ ٌٝهٚ ١مل ٜهٔ ؾٗٝا سطخ َ ٫ٚا. ٤

ُ ۡ َ َّ َ
َ ٗ
ِيٓأ ۡ َ
ِمَٓ
ملٓ ٌّ َٓ
ىٓب ِ َع ۡبم ِ ه ِۦٓ َۡل ٓ
ۡس َٰٓ
َٓٱَّل ٓٓ
املطجد احلرساو :شنهطت ٖهص ٙايتػهًُ ١ٝب ايكهطإٓ ايههطً ِٜب قٛيه٘ تعهافب ﴿ :شمب َٰ َٓ
ۡ
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
ٱۡل َر ِٓمٓإ َ ٓ ۡ َ ۡ
َۡ ۡ
ُ
خ ِٓٓٱۡلكصآٱَّلِيٓبَٰركِآحٔلٓ ( ﴾١ٓ......ا٫غطا) 1 : ٤
خ ِٓٓ َ ِ
لٓٱلٍص ِ
ٱلٍص ِ

ٚهبٌ عاَ ١اىبؿػطٜٔ

()17

اىبػذس اسبطاّ ًب اٯٜه ١عًهَ ٢هه ١اىبهطَه ًٚ ، ١اسبهطاّ إلسا ه ١نهٌ َُٓٗها ًاىبػهذس اسبهطاّ.

ٖٓٚاى ًزلا ٤اؾذلنت َع ٖصا ا٫غِ ( اىبػذس اسبطاّ ) ًب " ا ُسبطَِ : ٖٞٚ " ١ايبٝت اسبطاّ ٚقهس ٚضزت ٖهص ٙايتػهُ١ٝ

َ َ َ َّ ُ ۡ َ
ٱۡل َر َٓمٓك َِيَٰ ٍٗآ ّى َّ
ه ۡع َب َٓٓ ۡٱۡلَ ۡي َ ٓٓ ۡ َ
اسٓ (ٓ﴾٩٧اىبا٥هسٚ ،) 97 :٠ايبًهس اسبهطاّ ٚ ،اسبهطّ ٚنًهٗا
ِيِ ِ ٓ
ٱّللٓٱى
وٓ ٓ
ًب ايكطإٓ ايهط۞﴿ :ِٜحع ٓ

ً ًكت عًَ ٢ه. ١
()18
ؾاسبطُّ ًب ايًػَ َٔ : ١س َطَّ ؾْ٬ا ايؿ ٤ٞسطَاْا َٓ :ع٘ إٜاَ ، ٙس ُطَّ ايؿُ ٤ٞس ِطََ : ١اَتٓع ،
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ًسِطَّ ايطدٌُ :زخٌ ًب اسبطَّ  ًٚ ،ايبًس اسبطاّ ً ٚايؿٗط اسبطاّ ًً ٚب ُس ِطََ َٔ ١عٗسٔ ًَٝ ٚجام .
ٚاسبطَاّ :اىبُٓٛع َٔ ؾعً٘ ٚ ،ايبٝت اسبطاّ ايهعبٚ ، ١اىبػذس اسبطاّ  :ايص ٟؾ ٘ٝايهعبٚ ، ١ايبًس اسبطاّ َه ١اىبهطَ. ١
ؾاسب َطُّ  :سطّ َهٚ ، ١اسبطَإ َ :هٚ ١اىبس. ١ٜٓ
ؾا ُسب ِطَََ : ١ا ٫ؼبٌ اْتٗان٘ َٔ شَٖ ًٚ ١سل ً ٚقشب ًٚ ١عب ٛشيو .

ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ
ٓوَلَ َّط َّٔفٔ ٓ
البٔت العتٔق  :شنطت ٖص ٙايتػًُ ١ٝب ايكطإٓ ايهطً ِٜب قٛي٘ تعهافب ٓ﴿ :ثًَٓللضٔ ٓتفثًٓٓوَلٔفٔ َُٓورًْ
ْ
ْ
يق ( ﴾٢٩اسبر ، )29 :غًُُ ٞايبٝت ايعتٝل  ،٭ْ٘ مل ٜظٗط عً ٘ٝدبٖاض  ،قاٍ أً صباٖس  :ايبٝت ايعتٝل ًعتك٘
بِاۡلَيْ ِ ٓ ى َعت ِ ِٓ

اهلل َٔ نٌ دبٖاض ٜسٓع ًْ٘ ٢ي٘ ٜ ٫ٚ ،كاٍ ًٝ :ت ؾٜٓ ٫ٚ ٕ٬ػب إ ٫إفب اهلل غبشاْ٘ ٚتعافب .

تَام٘ :قاٍ ًً ٛايؿساٚ : ٤ايتٗآََ ٞػٛب إفب تٗاَ ٖٞٚ ١تطًل عًَ ٢هٚ ، ١يصيو ق ٌٝيًٓا قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ :تٗهآَٞ
٭ْ٘ َٓٗاٚ ،تطًل عً ٢ايب٬ز اين ًـب اسبذاظ  ًٚطاف اي. ُٔٝ
()19
ً َٔٚزلاَ ٤هًٜ ١ها :
 اسبا ُ : ١٭ْٗا ذبطِ َٔ اغتدـ ًٗا . ايٓػاغ : ١٭ْٗا  ٫تكطٗ اًُا ً ٫ٚػٝا ٜ ٫ٚبػ ٢ؾٗٝا ًسس إً ٫خطدت٘ . ايطًؽ  :٭ْٗا َجٌ ضًؽ اإلْػإ . ايكازؽ  :٭ْٗا تكسؽ َٔ ايصْٛب ً ٟتطٗط . ايباغ : ١٭ْٗا تبؼ ً ٟذبطِ اىبًشسٚ ، ٜٔق ٌٝربطدِٗ َٓٗا. اىبصٖب ٚ :ضز ًب ٖصا ا٫غِ ًب قً ٍٛؿاض ًٔ ًً ٞخاظّ َٚ :ا نِ دٝاز اىبكًَٚ ٢صٖب . ٚنصيو زلٝت َهً ١ههه(اىبكسغٚ ، ١ايٓاغ ًّٚ ، ١ضسِ ٚ ،ق٬ح ٚ ،ايعطف ) . ٚازبسٜط ًايصنط ًٕ ٖٓاى زضاغات عسَٚ ٠كا٫ت سً ٍٛزلهاَ ٤ههٚ ١ز٫يتٗها َٚهٔ تًهو ايسضاغهات تًهو ايهن قاضْهت
()20
ًـب ًزلاَ ٤هً ١ب ايًػات ايػاَ. ١ٝخًكت تًو ايسضاغ ١إفب ًٕ ًزلاَ ٤هَٚ ١عاْٗٝا اىبدتًؿهً ١خهصت َهٔ اىبعذهِ
ايعطًً ، ٞاعتباض ًٕ ٖص ٙا٭زلا ٤عطًٚ ١ٝخاقَ ( ١هًٚ ١هًٚ )١ك ١ٝا٭زلا ٤قؿات ًً ٚيكاب ىبه ١اىبهطَ.١
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املصادز ّ املساجع :
)1املْقع اجلػسايف للبلد احلساو ّأٍنٔتُ مً خالل السابط https:/ mawdoo3.com:
)2مقال بعيْاٌ :جبال تػكل ٍْٓيت مك٘ اجلػسافٔ٘ ّالتازخئ٘ مً خالل السابط https//makkahnewspaper.com :

 )3املْقع اجلػسايف للبلد احلساو ّأٍنٔتُ  /إمياٌ احلٔازٖ مً خالل السابط ، mawdoo3.com :مْضْع عً البلد احلساو.
 )4غبك٘ ّميتدٓات الربازٖwww.albrari.com,showthread :
)5مْقع طقظ العسب arabiaweather.com :

 )6الطبقات الكرب ٚالبً ضعد . 295 :4
 )7احلسو املكٕ الػسٓف ّاألعالو احملٔط٘ بُ " دزاض٘ تازخئ٘ ّمٔداىٔ٘ " د /عبدامللك بً عبداهلل بً دٍٔؼ  ،ص ر رٍ1415 ،167 ،166ر
 )8لطاٌ العسب البً ميظْز مادٗ (مكك)  491 ، 490 :10داز صادز – بريّت  ،طٍ1410 ،1 /ر 1990 /و ّ ،املعجه الْضٔط
 ، 881 :2مادٗ (مكَّ)  /إبسأٍه أىٔظ ّآخسٌّ  ،داز الفكس .
 )9لطاٌ العسب 403 ،402 : 2
 )10معاىٕ القسآٌ ّإعسابُ للصجاج  ، 445 :2حتقٔق  :د /عبداجللٔل عبدِ غليب  ،عامل الكتب  ،طٍ1408 ، 1/ر 19 88/و .
 )11مك٘ املكسم٘ ّأمساؤٍا ّما تسمص إلُٔ يف اللػات الطامٔ٘  /د :حمند خلٔف٘ حطً  ،كلٔ٘ اآلداب  ،جامع٘ القاٍسٗ .
 )12لطاٌ العسب 94 :3
 )13القامْع احملٔط /جمد الدًٓ الفريّش آبادٖ  ، 288 :1داز اجلٔل  ،بريّت .
 )14معاىٕ القسآٌ ألبٕ شكسٓا حئ ٙبً شٓاد الفسا ، 313 :2 ٛحتقٔق األضتاذ حمند عل ٙاليجاز  ،الداز املصسٓ٘ للتألٔف ّالرتمج٘ .
 )15القامْع احملٔط  330 : 1مادٗ (العْد) .
 )16فتح القدٓس اجلامع بني ّفّٕ السّآ٘ ّالدزآ٘ مً عله التفطري  /حملند بً علٕ الػْكاىٕ . 199 : 3
 )17املسجع الطابق  ، 206 :3زّح املعاىٕ يف تفطري القسآٌ العظٔه ّالطبع املجاىٕ ألبٕ الفضل غَاب الدًٓ األلْضٕ  7 : 8ضبطُ ّصختُ  :علٕ عبد البازٖ عطٔ٘  ،ط ، 1 /
ٍ1415ر 1994 /و داز الكتب العلنٔ٘  ،بريّت .
 )18املعجه الْضٔط . 169 ، 168 : 1
 )19أمسا ٛمك٘ مً خالل السابطhttps://ar.wikipedia.org,winiw :
ّأٓضاً مْقع إماو املطجد اإللكرتّىٕhittps //: www.alimam.ws>ref

 )20مك٘ املكسم٘ ّأمساؤٍا ّما تسمص إلُٔ يف اللػات الطامٔ٘  /حمند حلٔف٘ حطً  ،كلٔ٘ اآلداب  /جامع٘ القاٍسٗ .
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دور تكٍية الواقع املعسز يف التحوه حنو االقتصاد املعريف
( ووشي احلج أمنوذجاً)
إعداد الدكتورة /فائسة حمىد املغربي

ًغتاش اىبٓاٖر ٚتكٓٝات ايتعً ِٝاىبؿاضى ًهً ١ٝايذلً١ٝ
جباَع ًّ ١ايكط٣

اسبُس هلل ضب ايعاىبـب هبسا ٝبا َباضنا نُا ؼبب ضًٓا ٜٚطنٚ .. ٢قً ٢اهلل عً ٢غٝسْا ضبُس َعًِ ايبؿط ١ٜاشبرل
ٖٚازٜٗا إفب غٛا ٤ايػٓبًٚ ....ٌٝعس
ًب َطًع ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ ٜٔادٗت اجملتُعات اىبعاقط ٠ايعسٜس َٔ ايتشسٜات ٚشيو ًسخ ٍٛايعامل ًب عكط
دسٜس ،عكط اتػِ ًايتػٓٝط ايتهٓٛيٛدٚ ٞايتكين اشلا ٌ٥ايػطٜع اىبت٬سلٚ ،اْؿذاض اىبعطؾْ ١تٝذ ١تكسّ ايعًِ
ٚتطبٝكاتً٘ٚ ،ايعٛىبٚ ١اىبعًَٛاتَٚ ١ٝا ْتر عُٓٗا َٔ إظاي ١اسبٛادع ٚاىبػاؾاتًٚ ،قبشت اسبسٚز َؿتٛسٚ ١اىبعًَ ١َٛتاس١
يهٌ َٔ مبتًو اىباٍ ٚاىبكسض ٠ايؿٓٚ ١ٝايؿبهات اسباغ.١ًٝٛ
 َٔٚاىب٪نس ًٕ ًندل ثٛض ٠عطؾتٗا اإلْػاْ ١ٝاي ٖٞ ّٛٝايجٛض ٠ايطقُ ١ٝاين عًُت عً ٢اْتكاٍ اإلْػإ َٔ ايتٛاقٌ
ًايهًُ ١إفب ايتٛاقٌ ًايكٛضٚ ٠اىبؿاٖسات ايؿٝس ١ٜٜٛايتؿاعً ; ١ٝإش إٕٓ ٖص ٙايتكٓٝات ٖ ٞخط ٠ٛإناؾً ١ٝب ضسً١
ايجٛض ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝاسباقً ١سٝح ًاتت ايكٛض ًنجط ٚاقعً ١ٝب ً٦ٝات اؾذلانَٚ ١ٝععظً ٠اَتٝاظَ ،ا ٜػُح ًتؿاعٌ ًندل
َع ايتهٓٛيٛدٝا ًؿهٌ ًؾهٌ ًٚنجط ؾا٥س ٠عًً ٢نجط َٔ قعٝس ،يبا دعٌ إزَاز تهٓٛيٛدٝا اىبعًَٛات ًب ايٛغط
ا٫دتُاعٜ ٞؿهٌ خٝاضّا اغذلاتٝذٝا ،نُا اعتدلت ايْٛٝػهٛ

(Meleiseia et al., 2007

) ًٕ تهٓٛيٛدٝا اىبعًَٛات

ٚا٫تكا٫ت ًٖ ٞسس ًؾهاٍ ايتهٓٛيٛدٝا اين مبهٔ اغتدساَٗا ًب عًُٝات ته ٜٔٛاىبعًَٛات َٚعازبتٗا ٚربعٜٗٓا ْٚكًٗا
ٚعطنٗا َٚؿاضنتٗا ٚتبازشلا ًايٛغا ٌ٥ايتكٓ ١ٝاىبدتًؿ ٫ٚ .١تؿتٌُ ٖص ٙايتهٓٛيٛدٝا ؾكط عً ٢ا٭زٚات ايتكٓ١ٝ
ايتكًٝسَ ١ٜجٌ ايطازٚ ٜٛايتًؿاظٚ ،إلبا ًٜها عً ٢ا٭دٗع ٠اسبسٜجَ ١جٌ اشلٛاتـ اشبًٚ ١ٜٛاسبٛاغٝب ٚايؿبهات ٚايدلصبٝات
(ًْٚ )Softwareظُ ١ا٭قُاض ايكٓاعٚ ١ٝغرلٖا َٔ ايٛغاٚ ٌ٥ايتكٓٝات اسبسٜجً ،١اإلناؾ ١إفب اشبسَات ٚايتطبٝكات
اىبطتبطًٗ ١ا َجٌ ٚ Videoconferencingاىبسْٓٚاتٚ ،غرلٖا َٔ ايتكٓٝات ،ؾهٌ َا اعتدل ٙاإلْػإ خٝايا عًُّٝا ًات
سكٝكَٛ ١دٛز ٠نايطًٛٚتات ٚايٛاقع اىبععظ ٚا٫ؾذلانٖٚ ...ٞصا ايتطٓٛض ايتهٓٛيٛد ٞايػطٜع ئ ٜتٛقـ ٖٓا ًايطبع
ؾهٌ ٖص ٙايتكٓٝات ٚا٫نتؿاؾات ٖ ٞقبجاً ١خط ٠ٛإناؾً ١ٝغاغ ١ٝعبَ ٛا ُٜعطف ًاقتكاز اىبعطؾ.١
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ْٚتٝذ ١يًتطٛض اشلاً ٌ٥ب ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ًب ْٗا ١ٜايكطٕ ايعؿط ، ٜٔذبكل ْٛع َٔ ايذلانِ اىبعطًب ساظت٘
ايس ٍٚاىبتكسًَ ١ب ايػايبٚ،اتػُت ٖص ٙاىبطسًً ١ػٝطط ٠اسبٛاغٝب ٚا٭دٗع ٠اإليهذل ١ْٝٚعً ٢ايك ٠ٛا٫قتكاز١ٜ
يًسًٚ ،ٍٚقبح ُٜطًل عً ٢ايس ٍٚاىبُدذلعٚ ١اىبطٛض ٠٭ْظُ ١اسبٛاغٝب ٚاىبعًَٛات ًايس ٍٚشات ا٫قتكاز اىبعطًب ،قبعٓ٢
ًقبح ا٫قتكاز اىبعطًب ًٖ ٛسس ًِٖ اىبعاٜرل ا٭غاغ ١ٝاةسز ٠يتطٛض ايسٚ ٍٚتكسَٗا.
إٕ َكطًح اقتكاز اىبعطؾ ًٚ ١ا٫قتكاز ايكا ِ٥عً ٢اىبعطؾَ ١كطًح ٜؿرل إَا إفب اقتكاز َعطؾٜ ١طنع عً ٢إْتاز
ٚإزاض ٠اىبعطؾً ١ب ا اض قٛٝز اقتكاز ًٚ ،١ٜإفب اقتكاز َبين عً ٢اىبعطؾًٚ ، ١ب اىبعٓ ٢ايجاْ ٖٛٚ ،ٞا٭نجط ؾٛٝعا ،ؾإْ٘
ٜؿرل إفب اغتدساّ تكٓٝات اىبعطؾَ( ١جٌ ٖٓسغ ١اىبعطؾ ٚ ١ازاض ٠اىبعطؾ )١إلْتاز ؾا٥س ٠اقتكازٚ ١ٜنصيو شبًل
ٚاا٥ـٚ .عطف ًطْاَر ا٭َِ اىبتشس ٠اإللبا 2003 ٞ٥ا٫قتكاز اىبعطًب ًأْ٘ ْ :ؿط اىبعطؾٚ ١إْتادٗا ٚتٛاٝؿٗا ًهؿا١ٜ
ًب نبٝع صبا٫ت ايٓؿا اجملتُع ٞا٫قتكازٚ ٟاجملتُع اىبسْٚ ٞايػٝاغٚ ١اسبٝا ٠اشباقٚ ،١ق ٫ٛيذلق ١ٝاسباي ١اإلْػاْ١ٝ
ًا طاز ًٟ ،إقاَ ١ايتُٓ ١ٝاإلْػاْٜٚ ،١ٝتطًب ا٭َط ًٓا ٤ايكسضات ايبؿط ١ٜاىبُهٓٚ ،١ايتٛظٜع ايٓادح يًكسضات
ايبؿطًٓٚ .١ٜا ٤عًَ ٢ا تكسّ ؾإٕ اقتكاز اىبعطؾً ١ب ا٭غاؽ ٜككس ً٘ ًٕ ته ٕٛاىبعطؾ ٖٞ ١اةطٓى ايطٝ٥ؼ يًُٓٛ
ا٫قتكازٚ ،ٟاقتكازات اىبعطؾ ١تعتُس عً ٢تٛاؾط تهٓٛيٛدٝات اىبعًَٛات ٚا٫تكاٍ ٚاغتدساّ اً٫تهاض ٚايطقُٓ.١
ٚدا٤ت ض ١ٜ٩اىبًُهٚ 2030 ١اين َٔ ًِٖ ًٖساؾٗا ًٚطاصبٗا ا٫عتُاز عً ٢ا٫قتكاز اىبعطًبً ،تٛؾرل ايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
اين تسعِ قسضات َٛٚاٖب ايؿباب ٚ ًِْٗٚقٛز ا٫قتكاز اىبعطًبٚ ،ا٫عتُاز عً ٢ايؿباب ٚقسضاتِٗ  ٚاقاتِٗ
ٚا٫غتٝعاب اي٬ضبسٚزٚ ،إؾػاح اجملاٍ ًَاّ ايؿباب ًتٓؿٝط ايبشح ايعًًُ ٞب نبٝع اجملا٫ت يتؿذٝعِٗ ًٓؿط
ايتهٓٛيٛدٝا ٚخًل ؾطم ايعٌُ ازبسٜس .٠نُا دا٤ت ًٜها ايتٛدٗات اىبػتكبً ١ٝعب ٛاقتكاز اىبعطؾ ١ت٪نس إٕ تكٓ١ٝ
ايٛاقع اىبععظ  )AR( Augmented realityغتهً ًِٖ َٔ ٕٛزٚات اقتكاز اىبعطؾ ١ايتهٓٛيٛدٚ ،١ٝاين غتػرل اسبٝا٠
ايٛاقع ١ٝيًبؿط ًؿهٌ ًندل يتُهِٓٗ َٔ ايتؿاعٌ َع ايتهٓٛيٛدٝا ًؿهٌ ًؾهٌ ًٚنجط ؾا٥س.٠
ْٚظطا سبساثَ ١ؿٗ ّٛتكٓ ١ٝايٛاقع اىبععظ ؾكس تعسزت اىبكطًشات اين تؿرل إي َٔٚ ،٘ٝخ ٍ٬ايطدٛع إفب ًزًٝات
ايٛاقع اىبععظ ْ٬سظ نجرلا َٔ اىبكطًشات اىبطازؾ ١شلصا اىبؿَٗ ّٛجٌ ( ايٛاقع اىبهاف – ايٛاقع اةػٔ – اسبكٝك١
اىبععظ – ٠ايٛاقع اىبسَر ) ٚنبٝعٗا َكطًشات تسٍ عً ٢ايٛاقع اىبععظ ٚ ،ايػبب ًب اخت٬ف ا٭يؿاا بٝع ١ايذلنب١
ىبكطًح ايٛاقع اىبععظ ًايًػ ١اإلظبًٝع.) Augmented Reality ( ١ٜ
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ُٜٚعطف ايٛاقع اىبععظ ًأْ٘" إناؾًٝ ١اْات ضقُٚ ١ٝتطنٝبٗا ٚتكٜٛطٖا ٚاغتدساّ طم ضقُ ١ٝيًٛاقع اسبكٝك ٞيًب١٦ٝ
اةٝطً ١اإلْػإَٓ َٔٚ ،ظٛض تكين غايبا ٜطتبط ايٛاقع اىبععظ ًأدٗع ٠نُبٛٝتط مبهٔ اضتساٖ٩اً ًٚ ،دٗع ٠شن ١ٝمبهٔ
هبًٗا"  ،ؾَٗ ٛكطًح ٜؿرل إفب إَهاْ ١ٝزَر اىبعًَٛات ا٫ؾذلانَ ١ٝع ايعامل ايٛاقع ،ٞؾعٓس قٝاّ ؾدل َا ًاغتدساّ
ٖص ٙايتكٓ ١ٝيًٓظط ًب ايب ١٦ٝاةٝط َٔ ١سٛي٘ ؾإٕ ا٭دػاّ ًب ٖص ٙايب ١٦ٝتهَ ٕٛعٚز ٠قبعًَٛات تػبح سٛشلا ،
ٚتتهاٌَ َع ايكٛض ٠اين ٜٓظط إيٗٝا ايؿدلٚ .قس غاعس ايتطٛض ايتكين نجرلّا ًب ًطٚظ ٖص ٙايتكٓ ١ٝؾأقبشٓا ْطاٖا ًب
اسباغبات ايؿدكٚ ١ٝاشلٛاتـ ازبٛايً ،١عس ًٕ ناْت سهطّا عًَ ٢عاٌَ ا٭حباخ ًب ايؿطنات ايهدل.٣
إٕٓ ٖص ٙايتكٓ ١ٝكبًو تطبٝكاتٗا اىبدكٓكٚ ، ١شلا زٚضْ ًاضظْ ًب صبُٛعٚ ١اغع َٔ ١ايتطبٝكاتَ ،ا ٜعتدل َؿتاسا
يتهٓٛيٛدٝات اىبػتكبٌ; ٚيبا  ٫ؾو ؾ ٘ٝؾإٕ تكٓ ١ٝايٛاقع اىبععظ قس ربطت اىبطسً ١ايتُٗٝس ١ٜاىبتعًكً ١إغكا
ا٭دػاّ ا٫ؾذلانً ١ٝب ايب ١٦ٝاسبكٝك ١ٝيًُػتدسّ يٝتِ ا٫غتعاًْ ١أدٗعً ٠نجط تكسَا نا٭دٗع ٠ايكاًً ١ي٬ضتساٚ ٤اين
تٛؾط ٚادٗ ١يًتؿاعٌ َع ٖص ٙا٭دػاّ ا٫ؾذلان ١ٝث٬ثٚ ١ٝثٓا ١ٝ٥ا٭ًعاز اين غتُ ِ٥٬دبطً ١تهٓٛيٛدٝا اىبػتكبٌ.
ٚاٗط ًب َ٪كبط
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قاسب١

اٖ٫تُاّ ا٭ندل ،سٝح تػُح ًايتؿاعٌ َع ايكٛض اشلٛيٛدطاَ َٔ ١ٝسٛيٓا .ؾاغتدساّ تكٓ ١ٝايٛاقع اىبععظ نأزا ٠قٝاؽ
تعٌُ عً ٢تطٜٛط ا٭حباخ ايعًُٜ ١ٝأتً ٞب قُ ِٝزٚضٖا ًب اظزٖاض اقتكاز اىبعطؾ.١
ٚتك ّٛتكٓ ١ٝايٛاقع اىبععظ ًعطو قٛض اؾذلانٚ ١ٝعٓاقط َٔ ايعامل ا٫ؾذلانً ٞب عاىبٓا اسبكٝكَ ،ٞا ٜػُح ًايبكاً ٤ب
ايعامل اسبكٝكًُٓٝ ٞا تهَ ٕٛتك ٬عدل اإلْذلْت عدل تطبٝكات ايٛاقع اىبععظ ٚاشبسَات ا٭خط ٣يبا ٜعين ًْ٘ مبهٔ
اغتدساّ ايتكًٓ ١ٝب تطبٝكات ايعٌُ ٚاىبكاْع عدل ا٫تكاٍ ًايعاًَـب ًب ًزٚاض ًٚقػاّ طبتًؿٚ ،١تٛنٝح ًعا تكٓٝات
ايعٌُ ًب قٛضَ ٠تؿاعًٚ ١يٝػت ًب عامل اؾذلانٚ ،ٞتػُح شلِ ًاغتدساّ اسبٛاغٝب ز ٕٚاْؿػاٍ ًٗص ٙاىبٗاّ ًؿهٌ
َباؾط.
ٚمت تٛغٝع زا٥ط ٠اغتدساَات تكٓ ١ٝايٛاقع اىبععظ يتؿٌُ طبتًـ ايكطاعات ٚتػاِٖ اٯٕ ٖص ٙايتكًٓ ١ٝب اظزٖاض
ا٭حباخ ايعًُ ١ٝاين ٜعتُس عًٗٝا اقتكاز اىبعطؾً ١ؿهٌ ضٝ٥ؼ نأِٖ َٛضز ي٘ ،خكٛقا تًو ا٭حباخ اين  ٫مبهٔ
ايتعاٌَ َعٗا ًططٜك ١تكًٝسٚ ،١ٜاَتست تطبٝكات ايٛاقع اىبععظ يتؿٌُ طبتًـ قطاعات اسبٝا ٠اىبدتًؿَٗٓٚ ،١ا ًب صباٍ
اشبسَات اجملتُعً ١ٝؿهٌ ايعُٚ ّٛصباٍ خسَات اسبذٝر ًؿهٌ خام ،إش انست ايسضاغات ًٕ اسبر ٚايعُطٜ ٠ؿه ٕ٬عبٛ
 َٔ % 60اإلٜطازات ايػٝاس ١ٝايػعٛز ًٟ ،١ٜقطاًًَٝ 14 ١اض ز٫ٚض غٜٓٛا.
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نُا ًٕ ايبعس ا٫قتكازٜ ٟظٌ ًعسا َُٗا نُٔ ًًعاز ٖص ٙايؿعرل ٠اإلمباْ ،١ٝإش ًطظ ٖصا ايبعس َٓص زع ٠ٛاشبًٌٝ
إًطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬سُٓٝا زعا ضً٘ ًٕ ػبعٌ ٖصا ايبًس آَٓا ٜ ًٕٚطظم ًًٖ٘ َٔ ايجُطات ىبا ٜكسَ ْ٘ٛإفب نٛٝف
ايطهبٔ َٔ خسَٚ ،١يكدلِٖ ًب شيو ،نُا قاٍ تعافب:

ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ّ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ً َ ٗ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
َِٓ
ق ٓأْي ُّۥ ٌٓ َٓ
و ٓهَ ٓب ٓء ٌِِا ٓوٱرز ٓ
ب ٓٱحع ٓ
ال ٓإِب َٰ ِٓٓۧ ًٓ ٓر ِٓ
ِإَوذ ٓك ٓ
﴿ ٓ

َّ ۡ
َّ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ۡ
ٱّللِٓ َوٱَلَ ۡٔ ِٓمٓٱٓأۡلخ ِِٓر(ٓ﴾١٢٦ٓ...غٛض ٠ايبكط :٠آ.)126 ١ٜ
ٌَِِٓ ًُٓٓب ِ ٓ
َٓء ٌ ٓ
تٌٓ ٓ
ٱثلٍ ِٓ

َٔ ٖصا اىبٓطًل ،سظٝت ؾعرل ٠اسبر ًاٖتُاّ نبرل َٔ داْب قٝاز ٠اىبًُهٚ ١سهاَٗا عًَ ٢ساض ايتاضٜذ ،إش ًزضنٛا

َٓص ايًشظات ا٭ٚفب ًٕ اسبر نُٓاغب ١إغ ١َٝ٬عاىب ،١ٝتػتٛدب ايعٓاًٗ ١ٜا ٚاإلٖتُاّ جبٛاْبٗا ناؾٚ ،١خاق ١داْبٗا
ا٫قتكاز ،ٟغعّٝا إلزاضتٗا إزاض ٠اقتكاز ١ٜشات نؿا ٠٤تعٛز ًايٓؿع عً ٢اىبٛا ٔ ٚايسٚيَ ٖٛٚ ،١ا دعًٗا ًب قًب ض١ٜ٩
اىبًُه 2030 ١نُطتهع ضٝ٥ؼ نُٔ َطتهعاتٗا ايتُٓ. ١ٜٛ
ًٚب اٌ اشبط ٢ايهبرل ٠اين تتعااِ ًب نٌ  ّٜٛعب ٛاقتكاز اىبعطؾ ١ادبٗت ندل ٣ؾطنات تهٓٛيٛدٝا اىبعًَٛات
ٚايتٛاقٌ ا٫دتُاع ٞإفب ربكٝل َبايؼ نبرل ٠يسعِ ايبشٛخ ًب صباٍ ايٛاقع اىبععظ ٚا٫غتجُاض ؾَ ٖٛٚ ،٘ٝا دعٌ يهٌ
ؾطن ١زٚض ضٜازٚ ٟيبٝع ًب ٖصا اجملاٍٚ .ت٪نس ؾطن Dell ١عٔ قسضات ايٛاقع اىبععظ )AR( Augmented Reality
ًب تطٜٛط عًُٝات ايتذاضَ ٠ع إَهاْ ١ٝاغتدساّ اسبٛغبً ١ثٓاً ٤زا ٤اىبٗاّ ًٚب ً ١٦ًٝ ٟعٌُ َُتاس ١عدل ا٫تكاٍ زاُ٥ا
ًاإلْذلْت ،سٝح مبهٔ يًُػاعس ايتكين عٔ ًعس ًٕ ُٜؿاضى ًب ًزا ٤اىبٗاّ عدل ايكٛض ٠اىبٓكٛيَ ١باؾطً ٠ب ايٛاقع
اىبععظٜٚ ،كسّ ايتٛدٗٝات اإلضؾازً ١ٜب ٚقت عطو ايكٛض ٠ا٭قًْ ١ٝؿػٗا ًب ايعامل اسبكٝك ٞيًُُٗ ١ايطٝ٥ػ. ١
QR3 - QR2 - QR1

ًٚب صباٍ ا٫غتٓاز افب ايصنا ٤ا٫قطٓاع ٞؾُٔ ايطبٝعٜ ًٕ ٞعُس اىبطٛض ٕٚإفب تطٜٛط تكٓٝات ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ
ٚاىبععظ اْط٬قا َٔ دعًٗا ًنجط شنا .ّ٤ؾُٝػاِٖ ايصنا ٤ا٫قطٓاعً ٞب دعٌ اسبٛاغٝب تؿِٗ َا تطا َٔ ٙخٍ٬
ايهاَرلات ا٭َط ايصُٜ ٟعتدل ًغاغّٝا يتؿػ ٌٝايٛاقع اىبععظ .ؾتُكبح نٌ اىبٝعات ًنجط تطٛضّا ٚشات قسضً ٠ندل عً٢
ايتهٓٝـ ًَ ،ا ًب صبا٫ت اإلًساع ٚايتكُ ِٝؾٗٓاى تٛد٘ زبعٌ هب٬ت ايتػٛم ًنجط ٚاقع ١ٝؾتك ّٛؾطنات تهٓٛيٛدٝا
ايٛاقع اىبععظ َجٌ

"Reality

 " Augmentقبػاعس ٠ايؿطنات ا٭خط ٣عً ٢تطٜٛط تطبٝكات ًُٓاشز ث٬ث ١ٝا٭ًعاز

ًب ؾها٤ات سكٝكٚ .١ٝغٝتُهٔ اىبكُُ َٔ ٕٛا٫غتؿاز َٔ ٠تكٓٝات ايٛاقع اىبععظ يتكسٚ ِٜعطو اىبٓتذات ًب َػاس١
ث٬ث ١ٝا٭ًعاز يتػٗ ٌٝغرل ايعٌُ ٚعطو اىبٓترٚ .عً ٢غب ٌٝاىبجاٍ  ٫اسبكط اسبسخ ا٭ندل ايص ٟؾاضى سٛاي3000 ٞ
َؿاضى ًب ؾعايٖ" ١ٝاناث ٕٛاسبر" اين اغتػطقت ث٬ثًٜ ١اّ ًب دس ، ٠سػبُا ًؾازت اسبهًٗ ، ١َٛسف اغتهؿاف سًٍٛ
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ايتهٓٛيٛدٝا ايؿا٥ك ١زبعٌ اسبر ًنجط نؿاًَٚ ٠٤اْا ٚ .ضؾعت اىبدلصبات ايػعٛزٜات ؾعاض ذبس ٟنٌ ايعكبات ًب ٖ $اناثٕٛ
اسبر  #إلثبات قسضتِٗ َٗٚاضاتِٗ ًب اً٫تهاض ٚايتشًٚ ٌٝايتكُ ،ِٝؾُٔ ايطبٝع ًٕ ٞتهتػب تكٓٝات ايٛاقع اىبععظ
ٖص ٙا٭ُٖ ١ٝايهبرلً ٠ب ٚقتٓا اسباي ، ٞؾُذتُع اىبعطؾٜ ١عًٓ ٢اختكاض ٚدٛز َػتٜٛات عًٝا َٔ اىبٛاضز ايبؿط ١ٜعاي١ٝ
ايتأٖ ، ٌٝتتعاٌَ ٚتتؿاعٌ َع آخط َا ٚقًت إي ٘ٝتهٓٛيٛدٝا اىبعًَٛات ًٟ ،إٕ ا٫قتكاز اي ٛين ٜٓتر ٜٛٚاـ اىبعطؾ١
يتشكٝل َعٜس َٔ تطانِ ايجطٚ ، ٠ٚعً ٢غب ٌٝاىبجاٍ ًٜها :اىبؿاضنً ١ب اىب٪كبط ايعاىب ٞيًذٛاٍ ًدلؾًّ2016 ١ْٛ
ًاغتدساّ تكٓ ١ٝايٛاقع اىبععظ يٓؿط ثكاؾ ١اىبؿاعط اىبكسغَٚ ،١ؿاضنَٓٗ ١سؽ ًب زٚي ١اَ٫اضات ًاًتهاض تطبٝل
يًتسضٜب عًَٓ ٢اغو اسبر QR4 - QR5 - QR 6.

نُا ؾاضنت ايط٥اغ ١ايعاَ ١يؿ ٕٚ٪اىبػذس اسبطاّ ٚاىبػذس ايٓب َٔ ٟٛخ ٍ٬ايكػِ ايتكين اىبؿاضى ًب َعطنٗا
ًاىبٗطدإ ٚاي ٛين يًذلاخ ٚايجكاؾً ١ازبٓازض )33( ١ٜعً ٢كبهـب ظا٥ط ٟاىبعطو َٔ دبطً ١خسَ ١ايٛاقع اىبععظ ( ايٛاقع
ا٫ؾذلان ) ٞيًشطَـب ايؿطٜؿـب َٔ خَٓ ٍ٬ظط مبهٔ اىبػتؿٝس َٔ ض ١ٜ٩اسبطَـب ايؿطٜؿـب ًتكٓ ١ٝتكٜٛط  360زضد١
QR7 .

نُا ًتاست َ٪غػ ١ا٭َرل ضبُس ًٔ غًُإ (َػو اشبرل )١ٜيهٛٝف ايطهبٔ ايتٓكٌ َا ًـب اىبؿاعط اىبكسغ ١عدل تكٓ١ٝ
ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ

" " virtual reality

اين تعٌُ عًْ ٢كٌ اسباز عدل إ ٬يً ١اْٛضاَٜ ١ٝسَر ؾٗٝا اشبٝاٍ ايتكين

ًايٛاقعٚ ،شيو ًب "خَ ١ُٝػو" قبؿعط َٜٓٚ .٢تُهٔ اسباز عدل ٖص ٙايتكٓ ١ٝيًتٓكٌ عدل قطاض اؾذلان ٞؼبان ٞقطاض
اىبؿاعط يتجكٝـ اسبذاز ٚتعً ُِٗٝآي ١ٝايتٓكٌ ٚكبهٔ ايهٛٝف َٔ دبطً ١ايتٓكٌ ًـب اىبؿاعط اىبكسغ ١اؾذلانٝا ،سٝح
ؼبظ ٢اسبذاز جبٛي ١اؾذلان ١ٝس ٍٛاىبؿاعط اىبكسغَٚ ١هٚ ١اىبس ، ١ٜٓيٝذس ْؿػ٘ تاضٚ ٠اقؿا جباْب ايهعب ١اىبؿطؾ، ١
ٚتاضً ٠خطً ٣ب اىبػع ، ٢ثِ ٜٓتكٌ إفب عطؾ ١ؾُٓ ، ٢ثِ اىبؿعط اسبطاّ َٚػذس لبطًٚ ،٠خرلّا ٜصٖب ًب ضسً ١إفب
اىبػذس ايٓبٜٚ ٟٛتٓكٌ ًب غاسات٘ٚ ،ي٘ اسبطً ١ٜب اختٝاض اىبهإ ايصٜ ٟطٜس ظٜاضت٘ ًب قاً ١ُ٥ايًػات ايعطًٞ
ٚاإلظبًٝعٚ ٟا٭ٚضزٜٚ .ٚصنط ًإٔ "َػو" سطقت عً ٢ؾطق ١اىبؿاضن ١يًُط ٠ا٭ٚفب ًب َٛغِ اسبر شلصا ايعاّ يعطو
ًؾهاضٖا ايؿباً ١ٝاىبطعُ ١خبدلات اىبػٚ٪يـب ٚايطاغدـب ًب ايسٚ ٜٔاىبػاًُٖ ١ب دبػٝس زٚض اىبًُه ١ايؿعاٍ ًب َٛغِ
اسبر ٚتٛنٝح ضغايتٗا ًب ايذلسٝب ًهٛٝف ايطهبٔ َٔ طبتًـ ًكاع ا٭ضوQR8 .

صبٌُ ايك :ٍٛإٕ اٖ٫تُاّ ايػعٛزً ٟكطاع اسبر ٚايعُطٜ ٠أت ٞتٓؿٝصا يط ١ٜ٩ايعاٌٖ ايػعٛز ٟاىبًو غًُإ ًٔ عبس
ايععٜع ايصً ٟنس عً ًٕ ٢اشلسف َٔ تطٜٛط ٖصا ايكطاع إلبا ٖ$ :ٛإتاس ١ايؿطق ١٭ندل عسز َٔ اىبػًُـب ٭زا٤
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ؾطٜه ١اسبر ٚايعُطٚ ٠عهؼ ايكٛض ٠اىبؿطؾ ١يًػعٛزً ١ٜب خسَ ١اسبطَـب ،#ؾهإ اإلْؿام ايػعٛز ٟايهبرل ٚاىبتٛاقٌ
ًب قطاع اسبر ٚايعُط ٠يًعٌُ عً ٢ضاس ١اسبذاز ٚاىبعتُط ،ٜٔنإ ي٘ َطزٚز ٚعا٥س اقتكاز ٟنبرل عً ٢صبٌُ ا٫قتكاز
ايػعٛز ،ٟإش ًغِٗ ًب تٛؾرل ضقٝس نبرل َٔ ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ،١ٝايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ايسخٌ اةً ،ٞؾه ٬عٔ ظٜاز٠
سطن ١ايٓؿا ايتذاضٚ ٟا٫قتكازٚ ٟخًل اىبعٜس َٔ ؾطم ايعٌُ ًب اجملا٫ت ناؾَ ٖٛٚ ،١ا ٜعين ًٕ اسبر ٚايعُط٠
نُٓاغبات زٜ ١ٜٝٓػتٛدب ا٭َط زضاغ ١نٝؿ ١ٝاغتػ٬شلُا ٚتعظ ِٝعٛا٥سُٖا َٚطزٚزاتُٗا ٚؾكا ىبا تهُٓت٘ ض ١ٜ٩اىبًُه١
ٚ 2030اين ًنست عًٚ ًٕ ٢انعٖ ٞص ٙايط ١ٜ٩نإ يس ِٜٗإزضاى ٚاغع اىبسً ٣تشسٜات اسبانط ايطأٖ َٚتطًبات
اىبػتكبٌ اىبٓظٛض يًٓٗٛو ًاىبًُهٚ ١قًٗ ٫ٛا إفب َهاْتٗا ايسٚيٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝاين تػتشكٗا نسٚي ١ضا٥س ٠إقًُٝٝا
ٚؾاعً ١زٚيٝا.
إٕ صبتُع اىبعطؾ ٖٛ ١صبتُع ايجٛض ٠ايطقُ ١ٝايص ٟذبتٌ ؾ ٘ٝاىبعًٚ ١َٛاىبعطؾَ ١هاَْ ١تكسَ ١تكذلٕ قبعٜس َٔ
ايؿتٛسات ايعًُٚ ١ٝاإلًساعٚ ١ٝتطانِ اىبعطؾ ١يتشػـب ًزا ٤ا٫قتكاز ٚتٜٓٛع َكازضٚ .ٙػبب ًٕ ْسضى ًٕ صبتُع اىبعطؾ١
يٝؼ اجملتُع ايكٓاع ٞايتكًٝس ٟاىبعين ًإْتاز ايػًع ٚتػٜٛكٗاٚ ،إلبا ٖ ٛاجملتُع اىبٓتر يًُعطؾٚ ،١ايػاع ٞإفب تٛاٝؿٗا
ْٚؿطٖا ٚتٛظٜعٗا َٔ ًدٌ ًٓا ٤ثطً ٠ٚؿطَ ١ٜبسعٚ ،١اإلْػإ ًب صبتُع اىبعطؾٜ ١بس ٚؾعاُْٗ ٫ا إفب اإلًساع
ٚاً٫تهاض٪َٚ ،غػات اجملتُع تػٗط عً ٢ظٜاز ٠اإلْتاز ٚتؿع ٌٝآيٝات ايتؿهرل ٚايتذسٜس ٚاً٫تهاض.
ًغأٍ اهلل ًٕ ػبعً٘ عًُا ْاؾعا
QR5

QR1

دبطً ه ه ههه ١سعَ ه ه ههه- ARKIT ١

اىبؿههاعط ًتكٓٝهه ١ايٛاقههع اىبعههعظ

ايهعب ١اىبؿطؾً ١ايٛاقع اىبععظ

ًب اىبههه٪كبط ايعهههاىبً ٞدلؾهههً١ْٛ
QR5

QR1

2016
QR6

اًتهههاض َٗٓههسؽ َههٔ اَ٫ههاضات

QR2

ايهعب ههه َ ١هههٔ اي هههساخٌ ًتكٓ ٝههه١
QR2

ايٛاقع ا٫ؾذلانٚ ٞاىبععظ
QR6

تطبٝهههل اسبهههر ٚايعُهههطً ٠تكٓٝههه١
ايٛاقع اىبععظ
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QR3

QR3

QR7

ضسًهههه ١اسبههههر ا٫ؾذلانه ههه360 ١ٝ

َؿاضن ١ايط٥اغ ١ايعاَ ١يؿٕٚ٪

زضد ١مبههٓهِ ذبطٜهو ايكهٛض٠
ًاإلقهههبع ٚغتؿهههعطً ٕٚاىبتعههه١

اسبطَـب ًب َعطنٗا ًاىبٗطدإ
ٚايه هههه ٛين يً ه هههذلاخ ٚايجكاؾه ه ههه١

عٓه هههس يه هههبؼ ْظه هههاض ٠ايٛاقه هههع
ا٫ؾذلانٞ

QR7

QR4

ًازبٓازض)33( ١ٜ
QR8

َػه هو اشبرل ١ٜتٓكٌ ن ٝه هٛف

ٖاناث ٕٛاسبر

ايطهبٔ ًـب اىبؿاعط
QR8

QR4

املساجع املطتفاد ميَا:


عكٌ  ،صبس .)2014( ٟلبٛشز َكذلح يتٛاٝـ تكٓ ١ٝاسبكٝك ١اىبسصبً ) Augmented Reality( ١ب عهطو ايطغهَٛات ث٬ثٝه ١اً٫عهاز يطًبه ١ايتعًه ِٝايعهاّ ٚ ،ضقه ١عُهٌ
َكسَ ١يً ّٛٝايسضاغً ٞعٓٛإ اىبػتشسثات ايتهٓٛيٛدً ١ٝب عكط اىبعًَٛات ،١ٝنً ١ٝايذلً ١ٝداَع ١ا٭قك.٢



اذباز ضداٍ ا٫عُاٍ ايعطب ٚنبع ١ٝضداٍ ا٭عُهاٍ ا٭ضزْهٝـب (ٚ . ) 2018ضقه ١عُهٌ سه :ٍٛا٫قتكهاز ايكها ِ٥عًه ٢اىبعطؾهٚ ١زٚضً ٙب ذبكٝهل ايتُٓٝه ١اىبػهتساَ، ١اىبًتكه ٢ايػهازؽ
عؿط جملتُع ا٭عُاٍ ايعطً" ٞعب ٛؾطانات عطً ١ٝتهاًَ - " ١ٝؾٓسم ًٖٝتَٓ - ٕٛطك ١ايبشط اىبٝت -ا٫ضزٕ .ايؿذلَ ٠ا ًـب ْٝ 8-7ػإ .ّ2018





ثاًت َٓ ،اٌٖ ( .)2018ايٛاقع اىبععٓظ ٚاقتكاز اىبعطؾ ،١صبً ١ايبٝإ َتٛؾط ٠عً ٢ايطاًط
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2018-01-29-1.3172356
غههههههههههاعاتًَ ،ٞه ه ه ه ههـب ( .)2019اىبػه ه ه ه ههتٗسف ٖ ..ه ه ه ه هه ٛاقتكه ه ه ه ههاز اىبعطؾه ه ه ه هه، ١صبًه ه ه ه هه ١ا٫قتكه ه ه ه ههاز| ، ١ٜا٫سه ه ه ه ههس َ 17ه ه ه ه ههاضؽ َ 2019تههههههههههٛؾط عًهههههههههه ٢ايههههههههههطاًط
http://www.aleqt.com/2019/03/17/article_1562061.html
عبسايكازضً ،ؾطف ( .)2018اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا اىبعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ًب ذبػـب ايتعًٚ ِٝايتعًِ (إضؾازات َ,ؿاَٖ / ) ِٝتٛؾط عً ٢ايطاًط
https://www.neweduc.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9



عًٝإ ،ضبُس ؾٛنت ( ) 2010ا٫قتكاز اىبعطًب  ،داَع ١اىبًو غعٛزَ ،تٛؾط عً ٢ايطاًط
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%A7%D9%84%D8%A7%
D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
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( هن أدَّت املُ َطوِّفةُ املكيةُ دَورَها عمى التَّىاً يف اشتضافة الوافِدات إىل البم ِد احلَراً ؟)
إعداد الدكتورة /أورية زبري مسبض

ًغتاش ؾك٘ ايًػ ١اىبؿاضى ًهً ١ٝايًػ ١ايعطً١ٝ
جباَع ًّ ١ايكط٣

غهها َٕ ًًهس ٔ ٙا٭َهـبٚ ،ايكه٠ُ ٬
ًػ ِِ اهللٚ ،اسبُ ُس هلل ،ايص ٟؾطٖؾٓا ًهطْ ِِ ٜعُ٘ٔٚ ،عطاٜاٚ ،ٙدعًٓها دهرلا َٕ ًٝته٘ اسبهطاُّ ٚ ،
ٚايػٖ ُّ٬عً ٢خرلِ ا٭ْاّ ،اىبطغ ٍِٛضهب ١يًعاىبـبٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشاًت٘ ًنبعـب.
ت تاضٜذِ ايعطبٔ اجملٝس ،يٛدسْا ًَجً ١ضا٥ع ١يًُطً ٠اىبه ١ٝايتًٝس ،اين غططت ًعُاشلا ايتطٛعً ١ٝأسطفٕ
ي ٛقًَّبٓا قؿشا ٔ
َٔ ْٛض ،ؾكس خطدت ايٓػاً ُ٤ب عٗسٔ ايطغ – ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ً -ب اىبعاضى ٚايػعٚات ،تكـُ ٚضا َ٤ازبٓٛز،
ًكدلٖا ٚقُٛزٖا اىبعٗٛز ،تُسا ٟٚازبطسٚ ،٢تَػك ٞايعَطؿٚ ،٢تُكسِّّ ايطعاَّ.
ٚعًُٖ ٢س ًِّّ ٣غًُٚ ،١خُط ًِّّ ٢سبٝب– ١ضن ٞاهلل عُٓٗا -غاضت اىبطً ُ٠اىبهً ُ١ٓٝب عًُٗا ايتطٛعً ِّٞب َٗٓ١
ايطِّٛاؾَٓ ١ص َ٦ات ايػٓـب ،داع٬تٕ ْكب ًع ٓٔٗٓٝقٛي٘ تعافب َِٔٚ" :تطٖٛع خرلّا ؾإٕٖ اهلل ؾانطْ عً ."ِْٝناْت تػاعس
ًًاٖاٚ ،ظٚدٗاًٚ ،خاٖا ،تػاْسِٖ ٚتعاً ِْٗٚب خسَ ١نٛٝف ايطهبٔ َٔ ،ضِؾازٚ ٠سػٔ اغتكباٍٚ ،ضعا ١ٜقش١ٝ
ٚادتُاعٚ ،١ٝتؿكس ا٭سٛاٍٚ ،تٛع ١ٝثكاؾٚ ١ٝز ;١ٜٝٓيهػب ثٛاب ا٭عُاٍ َٔ ضبِّ ايععٚ ٠ازب.ٍ٬
ُٜٚعسٗ عاّ ٖ1402هْ ،كط ١ذبً ٍٗٛب خسَ ١َٓٗ ١ايطِّٛاؾ ،١سٝح اْتكًت َٔ ايطِّٛاؾ ١ايؿطز ١ٜإفب ايطِّٛاؾ ١ازبُاع،١ٝ
ًٚقبشت ٖٓاى َ٪غػاتْ ،ربتلٗ نٌٗ َ٪غػً ١بًسإ ضبسٚز ،٠ثِ قسض ايكطاضُ َٔ يسٕ خازّ اسبطَـب ايؿطٜؿـب اىبًو
عبس اهلل ًٔ عبس ايععٜع –ضهب٘ اهللً -ب ٖ1428/2/7هً ،تجبٝت َ٪غػاتٔ ًضًاب ايطٛا٥ـ عً ٢تكػُٝاتٗا اسباي،١ٝ
 ٚإيػا ٤ايكؿ ١ايتذطٜب ١ٝعٓٗا; يُٝجٌ ٖصا ايكطاضُ ايتاضؽب ٗٞقُ ١اٖ٫تُاّ ًٗص ٙايهٝاْات اشبسَ ،١ٝثِ اعتُاز اي٥٬ش١
ايتٓظ ١ُٝٝيًٗ ١٦ٝايتٓػٝك ١ٝىب٪غػات ًضًاب ايطٛا٥ـ ًب عاّ ٖ1436ه ١٦ٖٝ ٖٞٚ ،غعٛز ١ٜشلا نٝاْٗا ايتٓظُٞٝ
ٚاإلزاضٚ ،ٟاين تؿٌُ:
 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب سذاز تطنٝا َٚػًًُٚ ٞضًٚا ًَٚطٜها ًٚغذلايٝا.
 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب سذاز إٜطإ.
 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب سذاز ز ٍٚدٓٛب آغٝا.
 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب سذاز دٓٛب ؾطم آغٝا.
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 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب سذاز إؾطٜكٝا غرل ايعطً.١ٝ
 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب سذاز ايس ٍٚايعطً.١ٝ
َ هتب ايعَاظَ ١اىبٛسس.
َ هتب ايٛن ٤٬اىبٛسس.
 اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝيٮز.٤٫
ٚعٔ ع٬ق ١اىبطٛف ًاسباز ،تتشسخ اىبطِّٛؾ ُ١ا٭غتاش /٠ؾاتٔ إًطاٖ ِٝسػـب ،ضٝ٥ػ ١ايًذٓ ١ايٓػا ١ٝ٥ايتطٛع١ٝ
قب٪غػ ١دٓٛب آغٝا عدل نتاًٗا (دبطًن َع ايطٛاؾ ،)١ؾتك:ٍٛ
نإ اىبطٛفُ َٓص ايكسّٚ ،نبٝعُ ًؾطاز ًغطت٘ ٜتؿاًْ ٕٛب خسَ ١اسبذٝرٜٚ ،عًُ ٕٛعً ٢تٝ ٛس ضٚاًط اةبٚ ١اىبٛز٠
ًٜ ٫ ،ِٗٓٝطدٚ َٔ ٕٛضاٖ ٤ص ٙاشبسَ ١غ ٣ٛإضغا ٔ٤ايطٚاًط اإلغًٚ ًِٗٓٝ ١َٝ٬ـب اسبُذازٜ ،بصي ٕٛدٗٛزّا َهًٓ ١ٝب
غب ٌٝذبكٝل خسَات ضاق ،١ٝتُِّٛدت ًايؿدط ٚا٫عتعاظ َع َا ٜعاْ َٔ ْ٘ٛنٝل شات ٜسَِٖٚ ،ا اتػِٓ ً٘ عكطِٖ َٔ
تأخط ًب عامل ا٫خذلاعات ٚايتطٜٛط.
ٚتؿرل اىبطٛؾ ١ا٭غتاش /٠يطٝؿ ١سػٔ نبٌ ايً ،ٌٝقب٪غػ ١دٓٛب آغٝا ًٍُٚ ٖٞٚ ،اَطً ٕ٠غعٛز ١ٜتتٛفب َطنعّا قٝازٜ٘ا
َُٗ٘ا زاخٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١ؾتك :ٍٛإْٗا عًُت عكٛزّا ً ١ًٜٛب خسَ ١نٛٝف ايطهبٔٚ ،إْٗا قاَت ًإعساز خط١
عٌُ ٭زاَٗ ٤اَٗا َٚػٚ٪يٝاتٗا ًب إٜكاٍ ايطغاي ١ايتٛع ١ٜٛاىبباؾط ٠يًشذازٚ ،ايعٌُ عً ٢خًل ع٬ق ١تٛاقٌ َعِٗ،
ٚإٕ َػٚ٪يٝاتٗا  ٫تٓشكط ًب ايعٌُ عًَ ٢تاًع ١اسبادٝات اىبَٓٛات ًاىبػتؿؿٝاتًٚ ،حِّ ًطاَر تٛع ١ٝعٔ طٜل
نُتٝباتَٚ ،طٜٛات ًٌ ،إْٗا ذبطم عً ٢إؾعاض نٌِّ سادًٓ ١أْٗا تعٝـ زاخٌ ٗٓ ٚاًٚ ،ـب ًغطتٗا ،عدل ًطْاَر ً ًكت
عًً ٘ٝطْاَر ايتٛاقٌ َع نٛٝف ايطهبٔ ،اىبتهُٔ خًل ع٬قات ايتٛاقٌ ًـب اسبادات ٚعهٛات ؾطٜل ايعٌُٚ ،ايبعس
عٔ ً ٟإدطا ٤ضٚتٝين َعتازًٛ ،اغط ١ؾطٜل عًُٗا ايصٜ ٟهِٗ غبب َٔ ١اىبطِّٛؾات ايًٛاتُٜ ٞذسٕ ايًػ ١ا٭ٚضز،١ٜ
ًاإلناؾ ١إفب اىبعاْٚات يًؿطٜل َٔ ًٓات اىبطِّٛؾـب ٚاىبطِّٛؾات اسباق٬ت عً٬ٖ٪َ ٢ت داَعً ١ٝب ايًػ ١اإلظبًٝع١ٜ
ٚايسضاغات اإلغ.١َٝ٬
ٚتهٝـ اىبطِّٛؾ ١ايسنتٛض /٠زلرلًٓ ٠اْ ،ٞضٝ٥ػ ١ايًذٓ ١اإلع ١َٝ٬قب٪غػ ١سذاز ايس ٍٚايعطًً ١ٝإٔ خسَاتٗٔ
يهٝؿات ايطهبٔ تتُجٌ ؾُٝا ٜأت:ٞ
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 اغتكباٍ اسبادات ٚايذلسٝب ًٗٔٚ ،اغتكباشل ٓٔ ًسّ٤ا َٔ ٚقٛشلٔٚ ،عٓس َكاضٓ غهٓٗٔٓ. اإلؾطاف عً ٢اإلغهإ ٚداٖعٜت٘ قبا ٜهُٔ شلٔٓ ايطاسٚ ١ايػه.١ٓٝ ضقس ٚسؿظ ازبٛاظاتٚ ،تػذًٗٝا ًب اسباغب اٯي.ٞ ايتٛزٜع عٓس اىبػازضٚ ٠ايذلس.ٌٝ َتاًع ١ايطعا ١ٜاإلْػاْ ،١ٝعٔ طٜل اٖ٫تُاّ ًؿ ٕٚ٪اسبادات اىبطٜهات ٚاىبَٓٓٛات ًاىبػتؿؿٝاتٚ ،تكس ِٜايسعِايٓؿػٚ ٞاىبعٓ ٟٛشلٔ.
٫ٚؾو ًٕ ايتطٛض ايهبرل ٚاْ٫ؿتاح ايص ٟتؿٗس ٙيبًهتٓا اسببٝب ،١سسا ًاىبطٛؾ ١اىبه ١ٝإفب ٚنع اشبطط اىبٓاغبَٔ ١
ًدٌ ًًٛض ٠قٛض ٠اىبطٛؾً ١ؿهٌ غًًٜٝ ،ِٝل ًآًَ ١ه ١اىبهطَٚ ،١اين تُػِٗ ًب تطٜٛط صباٍ ايطٛاؾً ١كٛض٠
تتٓاغِ َع ض ١ٜ٩اىبًُه.2030 ١
ؾٗا ٖ ٞتهعُ اشبطط اي٬ظَ ١يهٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع نٝؿات ايطهبٔ; ٭ٕ اىبطً ٠اىبه ١ٝكبجٌ ايُٓٛشزَ اسبٚ ،ٓٞايكٛض٠
اىبجً ٢اين ٜٓكًْٗٛا َعٗٔٓ عٓس عٛزتٗٔٓ إفب ً٬زٖٔٓ.
ٖٚصا َا ًنست٘ اىبطٛؾ ١ا٭غتاش /٠ظبٛز سٝسض ؾٝذ نبٌ ايً ،ٌٝعه ٛصبًؼ اإلزاضً ٠ب َ٪غػَ ١طًٛب سذاز دٓٛب
آغٝا ،ؾٗ ٞتط ًٕ ٣اىبطً ٠اىبه ٖٞ ١ٝغؿرل ٌ٠يًًُُهً ١كؿ ١عاَٚ ،١غؿرل ٌ٠ىبه ١اىبهطًَ ١كؿ ١خاقٚ ،١قبٌ شيو نً٘
ٖ ٞغؿرل ٌ٠يؿدكٗا ،يصيو تٗتِٓ اىبطِّٛؾ ١اىبهً ُ١ٝتؿع ٌٝزٚضٖا ايؿاعٌ ايصٜ ٟتذػٖس ًب ْؿط ثكاؾ ١اسبطّٚ ،تعظِٝ
ايبًس اسبطاَّ ًٚ ،ه ١اىبهطَ ،١ايبكع ١ا٭ِٖٓ َٔ ًـب غا٥ط ًكاع ا٭ضوٚ ،شيو عٔ طٜل ايًكا٤ات ايتٛع ١ٜٛاين ذبحٗ
عً ٢تطبٝل َا ًَطت ً٘ ايٓكٛمُ ايؿطعٚ ،١ٝإضؾازِٖ إفب ًزا ٤ايعبازات َٔ ًَٛض اسبر ٚايعُطٚ ،٠ايطٗاضٚ ،٠غا٥ط
ا٭َٛض ايس.١ٜٝٓ
ٚيًُطً ٠اىبه ٔ١ٝصبا٫تْ عٔسًٖ ٠ب ٖصا اجملاٍٚ ،اإلعساز يدلاَر ْٛع ١ٝتُكسّ يهٝؿات ايطهبٔ ،خاقً ١اىبٓاغوٚ ،نصيو
تعطٜؿٗٔ قبهاْ ١اىبُهًٚ ١دٗٛزٖا ًب خسَ ١نٛٝف ايطهبٔ.
ٖٚصا َا ًٚنشت٘ يٓا اىبطٛؾ ١ايسنتٛض /٠إمبإ عبس ايطهبٔ َػطً ،ٞعه ٛصبًؼ اإلزاضً ٠اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝىبطًٛب
سذاز إٜطإٚ ،ضٝ٥ػ ١قطاع ايع٬قات ايعاَٚ ١اإلع ،ّ٬سٝح ًؾاضت إفب ًٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ اىببازضات ايٓٛع١ٝ
٫غتشس اخ َبازضات عًُٚ ١ٝتطبٝك ١ٝتػع ٢شبسَ ١نٛٝف ايطهبٔ ٚتٗسف إفب تٝػرل سذِٗ عٔ طٜل اغتدساّ
ايتكٓ.١ٝ
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ًَا عٔ دٗٛزِٖ ًب صباٍ ْؿط ثكاؾ ١اسبطّٚ ،تعظ ِٝايبًس اسبطاّ ،ؾإْٗا سًكاتْ َتتاي ١ٝتبسً ًأنجطٖا ًساٖٖٞٚ ،١
ًٕ ؼباؾظٔ عًْ ٢ظاؾٖ ١ص ٙا٭ضو ايطاٖطٜ ًٕٚ ،٠طاعـب سطَتٗاٜٚ ،ػتؿعطٕ قُٝتٗا ايطٚس ١ٝايعايٚ ،١ٝنصيو تجكٝـ
ناؾ ١ايعا٥طات ىبهٚ ،١تٛعٝتٗ ٓٔ ًأُٖٝتٗاَٚ ،هاْتٗاٚ ،غبٌ اسبؿاا عًٗٝا.
ٚىبا ناْت ايتعاَ٬تُ اإليهذل ُ١ْٝٚزل َٔ ١زلات ايعكط اسبانط ،سٝح تعأَ ٚدٛزُٖا َع ايتكسّ ايتهٓٛيٛد،ٞ
ًاإلناؾ ١إفب اْ٫ؿذاض اىبعطًبَٚ ،ا ْطا َٔ ٙاتػاع زا٥ط ٠ايتعاٌَ ،يٝؼ عً ٢اىبػت ٣ٛايؿدك ٞؾكطٚ ،إلبا عً٢
اىبػت ٣ٛاإلقًٚ ُٞٝايعاىبً ،ٞات ئعاَّا عً ٢ايكطاعات اشبسَ ١ٝاىبدتًؿً ١ب ً ِّٟصبتُع ًٕ تػاٜط ٖص ٙاىبٛد ًٌ ،١إٕ
قٝاؽ زضد ١ازبٛزً ٠ب ايعٌُ ًات َبٓ٘ٝا عً ٢ايسقٚ ١ايػطعً ١ب إظباظ اىبعاَ٬ت.
ٚتصنط اىبطٛؾ ١ايسنتٛضٚ /٠ؾا ٤ضبُس ْٛض َٓسض ،قب٪غػ ١دٓٛب ؾطم آغٝا ًٖٕ ،اىب٪غػ ١ا٭ًٖ ١ٝسبذاز ز ٍٚدٓٛب
ؾطم آغٝا ناْت ًب َكسَ َٔ ١قاَت ًتٓؿٝصٔ دبطً ٕ١ؾطٜسٚ ٕ٠يبٝع( ٖٛٚ ٕ٠ايتٛاقٌ اإليهذلَ )ْٞٚع نٛٝفٔ ايطهبًٔ ،ب
َٛغِ سر عاّ ٖ 1431هٚ ،شيو ًٛنع خط ١إغذلاتٝذ ١ٝزقٝك ١يهُإ ذبكٝل ظباح ايتذطًٚ ،١ازبسٜسُ ًب ٖص ٙايتذطًٔ١
ًْٗا ُْؿِّصت ًٛاغط ١ؾطٜلِ عٌٍُ ْػا ،ٍّٞ٥متٖ اختٝاضُٖٖٔ ًسقٚ ،١ؾل ؾطَ ٕ ٚعًُٖٗ َٔ ،١ٓٝا:
إداز ٠يػ ١اىبٚ ٜٛ٬اإلظبًٝع ١ٜذبسثّا ٚنتاً ;١يتشكٝل ايتؿاعٌِ َع نٛٝف ايطهبٔ ،عدل ًطْاَر ازل٘ (دبطً ١ايتٛاقٌ
اإليهذلَ ْٞٚع نٛٝف ايطهبٔ)ًٖ َٔٚ ،ساف ايدلْاَر:
 تععٜع ع٬ق ١اىب٪غػ ١جبُٝع نٛٝف ايطهبٔ. ايتعطف عًَ ٢تطًباتِٗ ٚساداتِٗ ٚاإلداً ١عٔ تػا٫٩تِٗ. ايٛق ٍٛإفب اشبدلات اىبعًَٛات ١ٝاىبباؾط ٠اين تطٛض ايتٛاقٌ اإليهذل.ْٞٚ تكس ِٜاسبً ٍٛاىبٓاغب ١ايػطٜع ١اين ربتكط ايٛقت ٚازبٗس ًب َعازب ١اىبًشٛاات ايٛاضزً ٠ثٓا ٤ؾذل ٠اىبٛغِ. ا٫غتؿاز َٔ ٠تطبٝل ايتذطًٚ ١تطٜٛطٖا يتؿٌُ نبٝع ايكطاعات اشبسَ ١ٝيهٛٝف ايطهبٔ.ٚيعٌٓ يبا اتؿكت عً ٘ٝنبُ ٝع ََٔ ًدطٜتُ اسبٛا َض َعٖٗٔ َٔ اىبطِّٛؾات:
إٕ ايًذإَ ايٓػا ١ٝ٥ايتطٛع ١ٝناْت تػرلُ ٚؾل خُططٕ َُٓظُٚ ،١إدطا٤تٕ ٚانشٚ ٕ١ضبسز ،ٕ٠يبا ًغَِٗ ًب إظباحِ ًعُاشلٔ،
ؾًكس ًؾطؾَٔ عً ٢ا٭ْؿط ٔٚ ١ايؿعايٝاتٔ اٯتَٗٓٚ ،١ٝا:
 -ايًذٓ ١اإلزاضٚ ١ٜاىباي ;١ٝسٝح تهطًع قبُٗ ١ايتٓظ ِٝايسقٝل يٮعُاٍ.
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 ايًذٓ ١ايجكاؾٚ :١ٝتعٌُُ عً ٢ايتدطٝط يًكٝاّ ًعٜاضاتٕ َتٓٛع ١يًشادٖات ًب َه ١اىبهطَٚ ،١اىبؿاعط اىبكسغ،١ي٬ ٬ع عً ٢ايٓٗهٚ ١اإلظباظات اسبهاض ،١ٜاين ذبككت ًب ًِّّ ايكطٚ ،٣نصيو ا٬ ٫ع عًً ٢عا اٯثاض اإلغ١َٝ٬
ايتاضؽب ١ٝايعظٚ ،١ُٝظٜاض ٠نبع ًّ ١ٝايكطٚ ،٣داَع ًّ ١ايكطٚ ،٣نصيو َهتب ١اسبطّ اىبه ٞايؿطٜـَٚ ،تشـ
ايػ ّ٬عًٝو ًٜٗا ايٓا ...إخل.
 ايًذٓ ١ايسٚ :١ٜٝٓتكً ّٛعكس يكا٤ات زٚ ١ٜٝٓثكاؾ ،١ٝنُا تعٌُُ عً ٢اغتكطابٔ ًعاِ ايهٛازضِ اىب ٔ١ًٖ٪إليكا٤اةانطات َع تطنبتٗا إفب اإلظبًٝعٚ ١ٜا٭ٚضزٚ ١ٜاىبٚ ،١ٜٜٛ٬غرلٖا َٔ ايًػات.
ٚنصيو إتاس ١ايؿطق ١يًشادٖات ي٬غتؿػاض عٔ ًسهاّ اسبرًٚ ،ضناْ٘ٚٚ ،ادبات٘ٚ ،نٝؿً ١ٝزا ٤ايؿعا٥ط.
 زبٓ ١ايطعا ١ٜايكشٚ ١ٝا٫دتُاعٚ :١ٝتٗتِ ًازبٛاْب اإلْػاْٚ ،١ٝايتٛاقٌ َع اىبَٖٓٛات ًب اىبػتؿؿٝات ٚاىبطٜهاتٚظٜاضتٗٔٓٚ ،تكس ِٜاشلساٜا شلٔٓ.
 زبٓ ١ايع٬قات ايعاَٚ ١اإلعٚ :ّ٬تكً ّٛإعساز اشلساٜا يًشادٖات ًب ايعٜاضات ايجكاؾٚ ،١ٝاىبَٓٛات ًب اىبػتؿؿٝات،ٚنصيو إعساز ايهتٝبات ايتٛعٚ ،١ٜٛايٓؿطات اإلع.١َٝ٬
ٚعٔ ًِٖ ايتٛقٝاتًًٚ ،طظ ا٫قذلاسات َٔ ًدٌ تطٜٛط اشبسَات اىبكسَ ١يًٛاؾسات إفب ايبًس اسبطاّ  ،شنطت ًعهٗا
اىبطِّٛؾ ١ايسنتٛض /٠زلرلًٓ ٠اْ:ٞ
 إْؿاَ ٤طنع تسضٜا يتأٖ ٌٝايعاَ٬ت ًب صباٍ ًعُاٍ اسبر ٚايعُطٚ ٠ايعٜاضٚ ٠خسَاتٗا ،يبا ؼبسخ ْكًْٛ ١عً ١ٝباغتساَ ١ضؾع نؿا ٠٤ايهٛازض ايبؿطً ١ٜب صباٍ ًعُاٍ اسبر.
 عكس ؾطانات اغذلاتٝذَ ١ٝع ازبٗات شات ايع٬ق ١خبسَات نٝؿات ايطهبٔ . تُٓ ١ٝقسضات ؾطٜل ايعٌُ َٗٚاضات٘ عٔ طٜل ايدلاَر ايتسضٜبٚ ١ٝايتٛع ١ٜٛاىبٓاغبْٚ ، ١ؿط ثكاؾ ١ازبٛز.٠ نُإ دٛز ٠اشبسَات اىبكسَ ١يهٝؿات ايطهبٔ ٚتطٜٛطٖا.ٚتٛق ٞاىبطِّٛؾ ١ايسنتٛض /٠إمبإ َػطًً ٞهطٚض ٠تبين نبٝع اىببازضات ايؿاعًٚ ،١تطبٝل نبٝع ا٭ؾهاض اين تُػِٗ ًب
تٝػرل ضسً ١نٛٝف ايطهبٔ ٚنٝؿات٘ .
ٚت٪نس اىبطِّٛؾ ١ا٭غتاش /٠يطؿ ١ٝنبٌ ايً ٌٝعً ١ًُٖٝ ٢عكس ايسٚضات يهٌ اىبطٛؾات ،يٝتعًُٔ ايططم ايكشٝشً ١ب
ايتعاٌَ َع ايٛاؾساتٚ ،نٝـ ٜهٖٔ َطْات ًب ًزا ٤ا٭عُاٍ اىبهًؿات ًٗا َ ،تشًٝات ًطٚح ايتعاٚ ٕٚايكدل.
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ٚيعًٓا ْكٌ إفب ًٕٖ َٔ ًِٖ ايؿٛا٥س اين دبٓٗٝا اىبطٛؾاتُ عٔ طٜل تعاًَٖٗٔ َع نٝؿات ايطهبٔ تتًدل ًب
ته ٜٔٛع٬قاتٕ إْػاْ ٕ١ٝغاََ ١ٝع سادٖات ًٝت اهلل اسبطاّٚ ،ا٫غتشٛاش عً ٢إعذاًٗٔ ،قبا تتُتع ً٘ اىبطً ٠ايػعٛز١ٜ
َٔ سػٔ ايتعاٌَٚ ،ايًباق ١ا٫دتُاعٚ ،١ٝسػٔ ايطؾازٚ ٠ايهٝاؾٚ ،١تكس ِٜقٛضَ ٠ؿطؾ ١شلص ٙايؿعٛب عٔ زٚض اىبطً٠
اىبهً ١ٝب َٝسإ ايطٛاؾٚ ،١قسضتٗا عً ٢اىبؿاضنً ١ب ايبٓاٚ ٤ايتُٓ.١ٝ
ًاإلناؾ ١إفب ذبكٝل ا٫غتؿاز ٠زٜ٘ٝٓا ٚغًٛن٘ٝا يس ٣اسبادٖات َٔ اةانطات اىبكسَ ١شلٔٓٚ ،ته ٜٔٛثكاؾ ١ق ١ٜٛعٔ
تعظ ِٝايبًس اسبطاّ.
ٖٚهصا ْػتطٝع ًٕ ظبٝبَ ًهٌِّ ثك ١عٔ ايتػا ٍِ٩ايصً ٟثطْاً ٙب عٓٛإ ٖصا اىبكاٍ:
(ٌٖ ًزٓت اىبطٛؾ ُ١اىبه ُ١ٝزٚضَٖا عً ٢ايتُٖاّ ًب اغتهاؾ ٔ١ايٛاؾساتٔ إفب ايبًسٔ اسبطاّ؟)
ْعِ ،يكس ًزٓت اىبطٛؾ ١اىبه ١ٝزٚضٖا ًهٌ اقتساضٚ ،تطنت ًكُاتٔٗا ٚانشٚ ١نٛحَ ايؿُؼِ ًب ضاًع ١ايٓٗاضً ،زٓت
زٚضّا ؾطٜسّا ًب اىبؿاضنً ١ب خسَ ١نٝؿات ايطهبٔٚ ،اغتكباشلٔٓٚ ،إنطاَٗٔٓ ًهٌ سؿاَ ،٠ٚتُػهً ١تعاي ِٝزٜٗٓا،
ضباؾظ ١عً ٢اْتُاٗ٥ا يًُذتُع اىبهٚ ،ٞعازات٘ ٚتكايٝس.ٙ
ؾايؿهطُ ازبِٗٚ ،ايتكسٜط ا٭متٗ ،يهٌِّ ا٭خٛات اىبتطِّٛعاتٚ ،اىبطِّٛؾات ايؿهًٝات ،عً ٢دٗٛزٖٔٓ ايعظٚ ،١ُٝععآُٔٗ٥
ايكازقً ١ب ايعطاٚ ٤ايبصٍ ،اين ًغُٗت ًب ذبكٝل ًٖسافٕ إْػاْ ١ٕ ٝضا٥ع.١
ًغأٍ اهلل ًٕ ػبعٌ َا قسَٓٓ٘ ًب َٛاظ ٜٔسػٓاتٗٔٓ .إْٓ٘ عً ٢نٌُِّ ؾ ٕ٤ٞقسٜط.
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كيف ٌربي أطفالٍا عمى تعظيي البمد احلراً
إعداد الدكتورة /بصىة إبراهيي وميباري

ًغتاش ايٓش ٚ ٛايكطف اىبػاعس ًهً ١ٝايًػ ١ايعطً١ٝ
جباَع ًّ ١ايكط٣

اسبُس هلل ايصًٝ ٟس ٙاشبرل  ً٘ٚتتِٓ ايكٓاسبات ،غبشاْ٘  ٫إي٘ إ ،ٖٛ َّ٫عبُس ٙنجرلاْٚ ،ؿهط ؾهً٘ ًب ن ٌٓ ٚقت ٚسـب،
ْٚؿٗس ًٕٓ خامت ايطٓغٌ غٓٝسْا ضبُٓس عًً ٘ٝؾهٌ ايكًٓٛات ًٚمتٓ ايتٓػً.ِٝ
إً َٔ ٫دٌ ذبكٝل ًزل ٢ايػاٜات ً ٖٞٚ ٫عبازت٘
إٕٓ اهلل تعافب مل ؽبًل اشبًلٚ ،مل ٜطغٌ ايطٓغٌٚ ،مل ٜٓعٍ ايهتب َّ
غههبشاْ٘ ٚذبههه ِٝؾههطع٘ ٫ٚ ،مبهههٔ ًٕ تكههٌ ايعبههاز ٠إفب ًعًهه ٢نُاشلهها إً َّ٫تعظهه ِٝاىبعبههٛز  ،ؾايعبههازٖ ٠هه ٞتعظهه ِٝاهلل،

َّ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ َ
ي﴾٥
اكٓن ۡص َتعِ ُٓ
ٚاَتجاٍ ًَط ،ٙسٝح زيَّت ايٓكٛم ايكطآْ ١ٓٝعً ٢شيو ايتعظ ِٝنُا ًب ؾاذب ١ايهتاب﴿ :إِياكٓجعب ِٓإَوي
(غٛض ٠ايؿاذب.)5: ١

 َٔٚتعظ ِٝاهلل تعافب تعظَ ِٝا عظَُّ٘ اهلل ٚضؾهع ؾهأْ٘ٚ ،سٝهح ً ٕٓ اهلل اقهطؿَ ٢هٔ ا٭ضو َهه ١يٝههًٗ ٕٛها ًٝته٘

َ َّ
َّ َ َّ َ
َ َّ َ ُ َ َ ٗ َ ُ ٗ
َّ
ۡ
َ
َ
ُ
ضم ٓل ِيِ ِ
ماسٓلمَّلِيٓبِبهم ٌٓبمارَكٓوْم ىٓ
اسبطاّ ٚدعٌ ًٝت٘ ًًٝ ٍٓٚهت ٚنهع يًٓٓهاؽ ؾكهاٍ غهبشاْ٘﴿ :إِنٓأولٓبيم ٓو ِ
َّۡ َ
ي( ﴾٩٦آٍ عُطإ ٚ ،)96:اختاض ه د ٌٓ د٬ي٘ ه شلهصا ايعُهٌ ايعظه ِٝغهٓٝسْا إًهطاٖٚ ِٝآًه٘ إزلاعٝهٌ ه عًُٗٝها ًؾههٌ
ى ِيعَٰي ٍِ َٓ
ۡ
ۡ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ۡ َّ ٓ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ
ۡ َ
َۡ
َ
ُ
ِيًٓ﴾١٢٧
ايكٓٚ ٠٬ايتٓػً ِٝه ﴿ِإَوذٓيَ ۡرذ ُ ٓإِبۡ َ َٰ ِٓٓۧ ًُٓٱىل َٔ ِع َ ٌٓ ََِٓٱۡلَ ۡي ِ ِٓإَوشمَٰعِيوٓربِآتلبوٌِِٓآإُِمٓأُ ٓٱلص ٍِي ٓٱىعي ٓ
(ايبكط)127: ٠

ٚقس سب ٢اهلل ٖص ٙايبكع ١اىبباضن َٔ ١ا٭ضو ايعسٜس َٔ اشبكها٥ل ايهن دعًتٗها ًًهسَ ٠عظُه ١ز ٕٚغها٥ط ايبًهسإ
ًب ا٭ضو عً ٢ضًغٗا ًَٓٗا ٚسطَتٗا ًٚطنتٗا ٗ ٚطٖاٚ ،دعٌ ايٓٓاؽ ٜذلزٓز ٕٚعًٗٝا ًؿههٌ زا٥هِ َٚػهتُطٓ ز ٕٚنًهٌ
 ًٌَ ٫ٚسٝح دعًت ٖسا ١ٜيًٓاؽ ٚقٝاّ شلِ.
ٚي ٛتأًَٓٓا تاضٜذ ٖصا ايبًس عًَ ٢طِّ ا٭ظَإ يٛدسْاَ ٙعظُا َٗٚاًاٜٚ ،طاع ٢سكَّ٘ َٚهاْت٘ َٔ ايعكٛض ا٭ٚفب ستٓه ٢دها٤
ا ه قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ه ٚقهشاًت٘ ه ضنهٛإ
اإلغ ّ٬ي٪ٝنِّس ٖصا ايتٓعظٜٚ ِٝؿطٓع٘ٚ ،يٓا ًٕ ْهتًُؼ َهٔ قكهل ايهٓ ٓ
اهلل تعافب عً ِٗٝه ًضٚع تًو اىبعاًْ ٞب تعظ ِٝايبًس اسبطاّ.
ٚسلٖ شلص ٙايبًس ٠اىبعظُٚ ١اين دُُعت شلا ٖص ٙاشب َٔ ٍ٬ايتٓكسٜؼ ٚايتٓعظهٜ ًٕ ِٝعظُٗها اإلْػهإٜٚ ،عظهِ ايعُهٌ
ّ

َّ َ

َ ْ َّ

َٓح َعظ ًْ ُ َ
َ
اتٓ ّللِٓذ ُٓ َٔٓخ ٌ
ٓلٓعِِ َ َ
ي ُ
ٓر ّب ِ ِّٓ( ﴾٢٪اسبر .)30:
ٓح ُرٌ ِ
ايكاحل ؾٗٝا سٝح ًَط اهلل تعافب ًصيوَ ﴿ :وٌ ُ ِ
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َٔ ٖصا اىبٓطًل نإ َٔ سلٓ ً ؿايٓا عًٓٝا ًٕ ْعًُِٗ تعظ ِٝايبًهس اسبهطاّ  ،نُها ْعًُٗهِ ًكٓٝهًَ ١هٛض ايهسٓٚ ،ٜٔ٭ٕٖ
كهٚ ،٠٬قهس اعتٓه ٢اإلغهً ّ٬ا٭ ؿهاٍ
ًٝت اهلل اسبطاّ َطتبط اضتبا ا ٚثٝكا ًايطٓنٔ ايجاَْ ٞهٔ ًضنهإ اإلغهٖٚ ّ٬ه ٛاي ٓ
ٚنًـ ايٛايسً ٜٔأَطِٖ ًايكٓ ٠٬يػبع غٓـب.
 ٚإشا ًضزْا تعً ِٝا٭ ؿاٍ تعظ ِٝايبٝت اسبطاّ ً٫سٓ يٓا َٔ غطؽ ٖهصا اىبؿٗهً ّٛب ْؿٛغهِٗٚ ،يهٔ ٜهه ٕٛشيهو إَّ٫
َٔ خ ٍ٬ا٭غًٛب ايكككَ ٞع ايتطبٝل ايعًُ ،ٞؾعً ٢غب ٌٝاىبجاٍ ظبهس َهٔ ا٭ ؿهاٍ َهٔ ٜعبهح قبها ٤ظَهعّ ٜٚكهٓع
كه١
ا٭يعاب ًا٭ن ٛاب اىبدكٓك ١يؿطً٘ .ي ٛعًُٓاِٖ ؾهٌ ٖصا اىبا ٤اىبباضى ْٓ ًٚه٘ يهٝؼ نػها٥ط اىبٝهاٚ ،ٙقككهٓا شلهِ ق ٓ
غٓٝسْا إزلاعٖ ًَ٘ٓٚ ٌٝادط ه عًُٗٝا ايػٓ ّ٬ه ٚنٝـ ًٕٓ اهلل ع ٖع ٚدٌ ًَط إًطاٖ ِٝه عً ٘ٝايػٓ ّ٬ه ًإٔ ٜػهاؾط ًعٚدته٘
كها
ٚآً٘ ٜٚذلنُٗا ًٛازٕ غرل ش ٟظضعٚ ،نٝـ ناْت ا٫ضو قاسًَ ٫ ١ها ٫ٚ ٤عهاّ ْ ٫ٚهاؽ ؾٗٝهاٚ .نٝهـ نهإ سهاٍ اي ٓ
ـ يهؾب
ً ًَ٘ٓٚعس ًٕ ْهب اىباٚ ٤اْتٗ ٢ايطعاّ َُٓٗاْ ،كٓٛض شلِ ساٍ ايكٓا ٜ ٖٛٚبهَ ٞهٔ ازبهٛع ٚايعطهـ ًعهس ًٕ ده ٓ
ًَ٘ٚ ،ساٍ ا٭ّٓ  ٖٞٚتػعً ٢ـب ايكؿا ٚاىبطً ٠ٚاسج ١عٔ اىبػٝحٚ ،نٝـ دا ٤ايؿطز َٔ اهلل سٝح ًضغٌ ددل ٌٜه عًٝه٘
ايػٓ ّ٬ه ٜهطب جبٓاس ٘ٝؾاْؿذط ً٦هط ظَهعًّٚ ،ه٘ ًهسًت سٝهاً ٠ضو دسٜهسً ٠ضاز اهلل ًٕ ٜههًٝ ٕٛته٘ اسبهطاّ ؾٗٝها ًٕٚ
ته ٕٛقبً ١اىبػًُـب ؾٗٝاً ،ضاز شلا ًٕ تهً ٣َٛٗ ٕٛؾ٦س ٠ايٓاؽ .نٌ شيهو نهإ ًعهس اٗهٛض ظَهعّٖ ،هصا اىبها ٤اىببهاضى
ايص ٟدعً٘ اهلل خرل َا ٤عًٚ ٢د٘ ا٭ضو ،ؾ ٘ٝعاّ عِٚ ،ؾؿا ٤غكِ ،نُا ًخدل ًصيو ْبٓٓٝا ه قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ
ه نُا ٜٓبػْ ًٕ ٞعًِ ً ؿايٓا نٝـ ًٕٓ ًطن ١ظَعّ ٖ ًٍٓٚ َٔ ٞايدلنات اين زعا ًٗا اشبً ٌٝعً ٘ٝايكٓٚ ٠٬ايػهًاّ ىبهه١
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ُ
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م
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ٓٱثل
ِمَ
ٌ
ۥٓ
مّ
بٓٱحعوٓهَ ٓبم ٓء ٌِِمآوٱرزقٓأْي
ِ
قاٍ تعهافبِ﴿ :إَوذٓكالٓإِب َٰ ًِٓٓۧٓر ِ
ٱٓأۡلخ ِِٓر (ٓ﴾١٢٦ايبكط.)126:٠

ًعس ٖص ٙايككٓ ١ظبس ًْٓٓا غطغٓا ًب ْؿٛؽ قهػاضْا َهسُٝٓٓ ًٖ ٣هٖ ١هصا اىبهاٚ ٤نٝهـ ً ْٓه٘ َبهاضى ٚقاَهت عًٝه٘ اسبٝهاً ٠ب

َه.١
 َٔٚايككل اين تػطؽ تعظ ِٝايبًس اسبطاّ ًب ْؿٛؽ ا٭ ؿاٍ قك ١اسبذط ا٭غٛز ٚنٝـ ًٕٓ اهلل ععٓ ٚد ٌٓ عٓهسَا
كهٚ ٠٬اي ٓػه ّ٬ه سٓته ٢إشا
ًَط إًطاٖ ِٝه عً ٘ٝايػٓ ّ٬ه ًبٓا ٤ايبٝت اسبهطاّ ٚغهاعسً ٙب ايبٓها ٤آًه٘ إزلاعٝهٌ ه عًُٗٝها اي ٓ
ٚقٌ َهإ اسبذهط ا٭غهٛز ًهب َهٔ آًه٘ ًٕ ٜهأت ٞيه٘ حبذهط طبتًهـ ٜههع٘ يٝهه ٕٛعً ُّها يًٓهاؽ ٜبهس ٕٚ٩ايطهٛاف َٓه٘،
ؾهصٖب ٜبشهح عٓه٘ٚ ،قهس ْهعٍ ددلٜهٌ ه عًٝه٘ اي ٓػه ّ٬ه ًهاسبذط َهٔ ازبٓهٚ ;١شيهو يٝهه ٕٛآٜهَ ١هٔ آٜهات اهلل تعهافب ًب
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اىبػذس اسبطاّٚ ،قس ًخدل ه عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػه ّ٬ه عهٔ قهؿٖ ١هصا اسبذهط ًكٛيهْ٘} :هعٍ اسبذهط ا٭غهٛز َهٔ ازبٓهٖٚ ،١هٛ
ًؾ ٗس ًٝانّا َٔ ايًؾب ؾػٓٛزت٘ خطاٜا ًين آزّ{ ضٚا ٙايتٓطَص.877/ ٟ

كهٚ ٠٬ايٓتػهً ِٝه ؾٗه ٛسذهط
سط ًٓٓ ٟا ًٕ ْعًِ ً ؿايٓا ً ٕٓ شلصا اسبذط ؾهٌ عظً ِٝخدل ً٘ اىبكطؿ ٢ه عًٝه٘ ًؾههٌ اي ٓ
ٜأت ّٜٛ ٞايكٝاَٚ ١ي٘ عٓٝإ ٜبكط ًُٗا ٚيػإ ٜٓطل ً٘ ٜؿٗس عً َٔ ٢اغتًُ٘ حبلْٚ ،عًهِ ً ؿايٓها ًٕ اغهت ّ٬اسبذهط
ا٭غٛز ٚتكب ً٘ٝغٓٓ ١عٔ ايطٓغ ٍٛه قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ه ٚقس سطم ايكٓشاًً َٔ ١عس ٙعً ٢ا٫قتهساً ٤ه٘ٚ ،عًٓٝها ًٕ
ْكتسً ً٘ ٟكسض َا ًَهٓٓا شيو ًؿط ًٕ ٪ْ ٫ش ٟاىبػًُـب ًب ساٍ ا٫ظزساّ.
عًٓٝا ًٕ ْعًِ ً ؿايٓا ؾهٌ َكاّ إًطاٖ ِٝه عً ٘ٝايػٓ ّ٬ه َٚاشا ٜككس ًاىبكاّ؟
كه٠٬
ؾٗ ٛاسبذط ايص ٟنإ عً ٘ٝايػٜ ّ٬ك ّٛعً ٘ٝيبٓا ٤ايهعب ١ىبها اضتؿهع ازبهساض ًتهً ٢ه٘ آًه٘ إزلاعٝهٌ ه عًُٗٝها اي ٓ
ٚاي ٓػه ّ٬ه يٝكه ّٛؾٛقه٘ ٚيٓٝاٚيه٘ اسبذهاض ٠ؾٝههعٗا ًٝهس ٙيطؾهع دهساض ايهعبه ١اىبؿهطؾ ،١نًُها نُهٌ َهٔ ْاسٝه ١اْتكهٌ إفب
ايٓٓاس ١ٝا٭خطٜ ،٣طٛف س ٍٛايهعبٚ ٖٛٚ ١اقـ عً ،٘ٝست ٢متٖ ًٓا ٤ايهعبٚ ١ناْت آثاض قسَ ٘ٝااٖط ٠ؾٚ ،٘ٝمل ٜعٍ ٖصا
َعطٚؾهها ستٓههً ٢ب ٚقتٓهها اسبانههطَٚ ،ههٔ ؾههها ٌ٥اىبكههاّ ًَ ،ههط اهلل اىبػههًُـب ًاتٓدههاشَ ٙكههًًِّ ٢ب اسب ه ٓر ٚايعُههط ٠قههاٍ تعههافب:

َ َّ
ّٗ
ٱَّت َُِو ٌْٓ َّ
ٌَِٓ َل ِامٓإِبۡ َ َٰ ِٓٓۧ ًَ ُٓم َصّٗٓ( ﴾١٢٥ايبكهطَٚ ، )125: ٠هٔ ؾهها ًٕ ً٘٥إًهطاٖ ِٝه عًٝه٘ ايػهًاّ ه عٓهسَا ًَهط ًهإٔ ٜه٪شٕٓ
﴿ٓو

يًٓاؽ ًاسبرٓ قس ٚقـ عً.٘ٝ
يهه ٛسطقههٓا عًهه ٢تعًهه ً ِٝؿايٓهها ٖههص ٙاىبعههاْ ٞايسٜٓٝٓههً ١أغههًٛب ضببٓههب يًكٓههػاض٫ ،غههتطعٓا ًٕ ْػههطؽ ًب ْؿٛغههِٗ
تعظًٝ ِٝت اهلل اسبطاًّٚ ،عسزْا دَ ٬ٝعظُا .
ّ قد كتبت يف ذلك قصتني مْجَ٘ لألطفال عً شمصو ّ احلجس األضْد أزفقتَنا بسابط
 https://drive.google.com/file/d/11pxqYnEhLksOkY0eXHjIe7plO_gPzwAg/view?usp=sharingقك ١ظَعّ
 https://drive.google.com/file/d/1tMr3OjSVqFrcYAQsWpj5nQM8ItE3uOe-/view?usp=drivesdkقك ١اسبذط ا٭غٛز
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املـرأة املـكيـة و التـكٍيـة
إعداد الدكتورة /آواه إبراهيي صديل

ًغتاش ايٓش ٚ ٛايكطف اىبػاعس ًهً ١ٝايًػ ١ايعطً١ٝ
جباَع ًّ ١ايكط٣

اسبُس هلل ضب ايعاىبـب  ،ايصً ٟغهٓٓا ًب ٖصا ايبًس ا٭َـب  ،اىبدتاض َٔ ضب ايعباز  ،عٔ غا٥ط ايب٬ز  ،اىبؿطٖف
ًأعظِ ا٭سهاّ  ٚايؿهاٍ  ٚ .داعٌ ايٓػا ٤ؾكا٥ل ايطداٍ  ،ؾاىبطً ٠ضنٔ ًغاغً ٞب ًٓا ٤اجملتُع  ،تطً ٞا٭دٝاٍ ٚ
تكٓع ا٭ًطاٍ ًايعٌُ عً ٢تطً ١ٝد ٌٝإمباْ ، ٞؾطٜس ًكؿات٘ ٬َ ٚضب٘  ،دٜ ٌٝذلًً ٢ب ًسهإ ايعكٝس ٠ايطًاْ١ٝ
حبؿظ ايكطإٓ ٚ ،تؿِٗ ايػٓ ١ايٓب. ١ٜٛ
ؾاىبطً ٠سككت ظباسات عظً ١ُٝب صبها٫ت َتعهسزً ، ٠اإلنهاؾ ١إفب ذبكٝهل شاتٗها  ،ؾٓذاساتٗها تكهـ عًه ٢سػهٔ تهسًرل
ًَٛضٖا .
ؾههاىبطً ٠اىبهٝهه ١اغههتطاعت ًٕ تتؿٝههأ اهه ٍ٬ؾههها ٌ٥ايبًههس اسبههطاّ  ًٕ ٚ ،تتشًههَ ٢ههٔ ضْههس ْؿشاتهه٘  ٚ ،عههبرل ضؾههشات٘ .
ؾتُهٓت َٔ تطٜٛط قهسضاتٗا ٚ ،قهكٌ َٗاضاتٗها َٛ ،انبهً ١هصيو ًسهسخ تطهٛضات عكهطٖا  ،ؾههإ يًتكٓٝهْ ١كهٝب َهٔ
إًساعاتٗا  ،ىبا ىبػت٘ َٔ ًثط ًب ايؿها٤ات اىبعطؾ ، ١ٝدصًت إيٗٝا ايعامل َهٔ طبتًهـ ايجكاؾهات  ٚايؿ٦هات ايعُطٜهٚ ، ١ىبها
ي٘ ًٜهّا َٔ تٛدٗٝات اغترلاتٝذ ١ٝتٓػذِ َع َػتٗسؾات ض ١ٜ٩اىبًُهً 2030 ١ب ايٛقه ٍٛإفب صبتُهع سٝه ٟٛقهازض عًه٢
َٛانب ١عذً ١ايٓٗه ١اىبتػاضعَٚ ، ١ا يًُطًَ َٔ ٠هإ ًب تًو ايط. ١ٜ٩
مً خالل ذلك اضتطاعت أٌ:
 ذبكل ؾػؿٗا  ٚزٚضٖا ًب قٓاع ١صبتُع سَ ٟٛٝعطًب ٜٗ ،هسف إفب ايتعطٜهـ ًؿههاٖ ٌ٥هصا ايبًهس اسبهطاّ ًُٖٝ ٚته٘ َٚهاْت٘ .
 تػتدسّ ًطاَر اسباغب اٯيً ٞب إًطاظ َٛنٛعات عسً ٠ب ٖصا اجملاٍ . إثبات ايكسض ٠عً ٢ايتٛاقٌ ًؿهٌ ؾعٓاٍ َهع ً٦ٝهات طبتًؿه ٚ ، ١اإلْههُاّ إفب صبُٛعهات ًخهطً ٣ػهطو ايتجكٝهـ ًبايبًس اسبطاّ .
ؾظٗههطت ضغههاي ١اىبههطً ٠اىبهٝهه ١ايطٝ٥ػهه ١إفب ايٛدههٛز ٖ ٚ ،ههًٓ ٞهها ٤ؾههبهات َعطؾٝهه ١سههَٛ ٍٛنههٛعات َهٝهه ١تػههتٗسف
طبتًـ ايًػات .
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ٖ ٚصا ا٭َهط ٪ٜنهس زٚضٖها ًب خًهل تُٓٝه ١ؾهاًَ ١خه ٍ٬ذبكٝهل ايتٓهٛع اىبعهطًب ً ٚ ،عطهْ ٢ظهطٚ ٠اعهس ٠عهٔ ا٭زٚاض
اسباي ٚ ١ٝاىبػتكبً ١ٝيًُطًً ٠ب تطٜٛط ايعً ٚ ّٛايتكٓ ٚ ١ٝقٝاغ ١اىبػتكبٌ .
ّمً أمجل٘ إبداعات بياتيا املكٔات يف التقئ٘:
املدّى٘ ٖٞ :عباض ٠عٔ قؿش ١عً ٢اْ٫ذلْت ذبت ٟٛعً ٢صبُٛع َٔ ١اىبكا٫ت ايككرل ٚ ، ٠ا٭خباض  ٚاٯزاب  ٚا٭سههاّ
اىبتعًك ١قبه ١اىبهطَ. ١
ٚ ٢ٖٚغ ١ًٝيًٓؿط  ٚايتٛاقٌ ًططٜكًً ١ػط ً ٚغٌٗ  ،نُا تػاعس عًْ ٢ؿط ايجكاؾ ١اجملُٛع. ١
 ٚمبهٔ ًٕ تذلدِ ٖص ٙاىبس ١ْٚإفب نبٝع ايًػات .
ؾَٗ ٞؿٝس ٠يًشذاز  ٚازبايٝات ا٫غٚ ١َٝ٬ايعُاي ١اىبتٛادسً ٠ب َه ١ىبعطؾ ١ثكاؾ ١اسبطّ .
ًْؿأت ٖص ٙاىبس ١ْٚايطايبتإ  :ريٍاد الصويد و مجاٌة العصيىي .
ايطاًط/ https://allmakkah8.home.blog:

اجملل٘ االلكرتّىٔ٘ :إعساز ايطايب /١مساح حمىود غربي
ايطاًطhttp://gulfup.me/gfhza14go73n :
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حـــواء وكـــة
إعداد الدكتورة /إٌصاف عمي ذاكر خباري
ًغتاش ا٭زب اىبػاعس ًهً ١ٝايًػ ١ايعطً١ٝ
جباَع ًّ ١ايكط٣

ت َٔ عصب ايككٝسٔ غٔهاًا
إِٕ ضَُ َ

ؾٗٓا اىبعه ههاْ ٞتبٗ ُط ايهُتههٓهاًها

ٖٓٚا تؿِ ايعهطههط َٔ تههاضؽبهٓهها

 ٖٓٚهها اين قس ًشٖ هًهت ًيباًههها

ؾػٔؿتِ ًٗها
ٖٓٚا ..اين ا٭ق ُّ٬نِ ُ

نِ شنهطٖا قس ٓٝب ا٭سكهههاًهها

ٚعً ٢تهٛاي ٞايسٖط ئ تًكه ٢شلها

إ ٫ايعُٚ ٬اجملس  ٚا٭ ٝاًهها

ٜهها ًَٜ ..ٞهها ًّٓ اشبهًٝك ٔ١نُهًٗههها

(سٛا )٤د٦تٔ َٔ ايهتاب نتاًههها

نٓههتٔ ايعهٝههسَ ٯزّ ٚيٓػهههًههههه٘ٔ

نٓتٔ ي٘ ا٭ًٖٝههٔ ٚا٭قشههاًها

َٓؤ تٓاغًت ايػكْ ُٕٛهٝههط٠

ؾبٓٛى سانٛا ًب ايػُاتٔ غشاًا

َٓؤ ايػك ٕٛنِ اظزٖتِ ٚتؿطعتِ

ٚتٓاغًه هتِ ٚتب ههآٜتِ ًغطاًههها

ٜهها خرل خًل اهلل ًاضى َْػًِٗههههههههها

ًاٖ ً٘ ٞا٭ْػابَ  ٚا٭سػههاًا

ٜا ٖههادطُ ..نٓت ا٭َههه ١َٛسَكههههه١

ًو ًُِْ ٔعـَ اي هههٛازٚ ٟنههإ ٜباًا

ًؤ قس تط ٣ٓٚنبهههِههسُٚ ٙؾػهاؾهههههه٘

ست ٢اغتٚ ٣ٛيهسُ ايٓآ ََُٗاًههههها

ؾدطههاىٔ َٔ تًو ايكط ِٕ ٚعبههههههازٌ٠

نِ قس ًْه هههايتِ ضاس ههٚ ١ثٛاًهههها

ًَُهْ هتٔ ( َهٜ ) ١ا عظُٝهه ُ١إْٗهههها

ت غً٬ها
و ٚاىب ههًوُ د٦ه ه ه ٔ
سلٓ ي ٔ

َٔ َْػًِٔؤ ايطهبههههاتُ ٖبٖ ٖبًٗٛها

ؾُشُ هه هسْ ٜتك ه ه ه هههسّ ا٭عكاًهههها

ٜهها ًّٖ خٝههطِ اشبًلِ ( آَٓ ) ُ١ايتهههٞ

َٔ دٛؾٗ ههها سَ ٔظ َٞايطغ ٍُ ٛإٜاًههها

نًُُٓتٔ خًَْكا ًٌ غًٛنههها ًْهههتٔ ََهِٔ

قس ظٜهٓهههٓت ًب ضؾعهه ه ههًْ ١ػاًها

ًب َههههههه ١نٓتٔ ا٭ ٓمت قؿاتُٗهههههها

نًُُ هه ه هتِ تًٝهههل ًأَ هه٘ آزاًهههههها
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ً( خسػب ) ُ١ضَع ا٭َههإِ يٛاسههههس

قس ًَٓه هَٔ ا٭ضد ه هها ٚ ٤ا٭قطاًهها

ٜا ؾدههههط ظٚدههههههههههاتٔ ايٓا ضبُسٕ

ٜأَ ًٗه هها ق هطٓ ايطغ ٚ ٍُٛاًهههها

ًٗٚهها َٗٓٚهها قس تٛاتههط ْػًُههههه٘

نِ قس سٛت هه٘ سٓاْهههٚ ١ضغاًهههههههها

ؾٗست شلههههها خطٛاتُ٘ ًب َههه١

نايػا ِض نٓتٔ غه ههه َٚ ١ٓٝههههآًههههها

ٜا سُبٖ خرلِ ايٓاؽِ ( عا٥ؿ ) ١اين

إٕ داَٗٓ ٤هها ايطزٗ نههإ قَٛاًها

تًو اسبُرلا ُ ٤ايتههً ٞب قًبههٗهههها

غهههٔ ايٓاٗ ًٚغههس ٍَ ا٭ٖساًهههههههها

ت ًسازٜجهها عٔظاَهها َجًٓهتِ
ٚضِ ٚ

ـ ايؿطٜع ٔ ١إٕ ًضزتَ سػاًهههها
ْٔك َ

ٜا ًَٗات اىبَٓ٪ـب  َٔٚشلههههٔ

ق ههاؽَ ا٭ َده هٌٗ ٚقٝهٚ ١خطاًهها

 ٫ظٚزَ تههأتً ٞعسٖهههههٔ َج١ًٛ

شٖب اشبٔطهههابُ َٔ اإليهه٘ دٛاًها

ًنطمب ١ايؿاضٚم ( ؾا ُ ) ١اين

ت ايػٝههازَ عٔ ازبش ِٝسٔذاًهها
نٓ ٔ

ًؤ ًغًِ ايؿاضٚمُ ًعههس ؾتاتههههه٘

ست َٔ ٢ايؿٝط ههإ قاض ََُٗاًههها

شات ايٓطههاقـب اين ؾٗههستِ شلا

تًو ايه ههسضٚبُ ؾهٝههًٚ ١قًٔ٬هها

ًٓتُ اسببٝههب  ًّٗ ٚغبط ٘ٝايتههٞ

مل تػًُِه هُ٘ ؾُه هتِ ذب هحٗ ضناًّهها

سبهكتِ ً٘ ٜا يًٓػاٚ !٤ؾأْٗهههههها

َٔ سسًٗا كبهه ٞايػٓههٔ ٕٛعصَاًههها

َِٔ ق : ٌٝش ٚايٓٛض ;ٜٔإشِ ًُٗا ًََٓ٢

ت ًقهههً٬هههها
نًت ه ههاُٖا قس هههٓٝب ِ

ٜهههها يًٓػههها ٔ٤ؾكا٥كا ٚؾٛاعهههههه٬

َٔ عَعٖٓهُهه ٓٔ غٝذتٓ ههه ٞا٭ ٝاًههههههها

ؾبههههأ ٔٓ ٜٗغههههأًتسًْ ًٚ ٟتٗهههههٞ

تبك ٢ايٓػهه ههاَ ٤ؿاعٚ ٬غشاًهههههههها

ناىبعٕ  ٫تُشكْٔ ٢كا ََطههرلٙ

َٜهٓ ٢ايصَٜ ٟبػ ههه ٞي ُٗه ه هٔٓ ً٬هههها

 ٫عُذب ًٕ ٜطق ٢ظب ٗ ٞسٛاضٖا

غَُٔعَ ايػُ ٝه هعُ يكٛي ه هههٗا ؾأداًههههههها

دهههٌٓ ايص ٟخًل ايٓػهها َ٤ؾكا٥كههها

َٛٚاقؿها تجط ٣اسب ٝه ههها ٠عُذهههاًههههها
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َٔ قًب َه ١قس ْبؿب ظٚاٖطا

ته ههٗس ٟايه هههشٝهها ٠نباشله ههها اشبً٬ههههها

ٖٔ ايبطٛي ٚ ُ١ا٭ََٛهه ٚ ُ١ايٓس٣

ًب ضٚنٗٔ غتشهههتػ ٞا٭عٓهههاًهههههها

خٔكبْ ٖ ٞا٭عباً ٤ب ًّ ايكط٣

ٚيهِِ ًَه ه ههست ضؾسٖه هه هها اىبعؿاًههههها

ْ ٚػاَ ٤ه ٫ ١نُجٌ ْػهههاٗ٥ههههها

نًَُُْٓٔ ؾهههه ٬د ه ههاٚظ ا٭ت ههطاًههههههها

ؾإشا ايٓػا ٤دٛاٖطْ ًب غرلٖهههههها

ب ا٭يباًههههههههههههها
ؾبهٔػهَاح َههه ١تَدِه هًُ ُ

َٔ ٚقـ َه ١قس تط ٣ٓٚعٔطِقُٗها

ؾتهَهههٛاضثتِ َٔ َهه هه ه هه ١ا٭يكههاًههههههها

ٖٔ اسبُهههههاّ ٚزاعٚ ١نهعبههههٕ١

َا إِٕ ضغب ه ههت ئٛنٓه هِٗٔ إٜاًههههههههههها

ُْهُط ايع ِٕٛٝيًُػِٗٔ سههههههٓاٌْ١

ايؿكه هها َ٤ؾطاًهها تدل ٟاي ههص ٟاغذلف

 ٫تعًُهههٔ ًظَع ّْ ًُؾهههههِطًٔ ًِّ

عٓٗٔ ظَه ههعّ قس غه ه ههسا َٓػههههاًههههها

ٜأَ َتػُْ ُّٛػاَ َ٤ه ١غههههه٠٤ٛ

اسصِض تٓه ههاٍَ َٔ اإليهه هه٘ سٔطَاًهههههههها

ؾإشا ايٓػهها ٤٭عـب َٓا زلهه هتِ

ؾٓػههاَ ٤هههه ١د ه هههاظت ا٭ٖساًهههههها

دٌٓ ايص ٟانتًُت قؿاتُ د٬ئه٘

ؾأمتٓ ن ّْٛه ه ههها ٜعذ ه ه ُع ا٭ضًاًهههههها

ًٚمتٓ خًهههههل شنِ ٛضً ٔٙإْاثٔهههههههه٘ٔ

يُٝعُٓ هه هههطا َػتدًؿهَ ه ه ه ِٔٝضِسهههاًههههها

زابط الػعس:
https://mrkzgulfup.com/download236032.html
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أثر التكٍية و وشائن التواصن يف االرتكاء بٍشر ثكافة احلرً
إعداد الطالبة /شارة العمواٌي
نً ١ٝإزاض ٠ا٭عُاٍ

تًعب ايتكٓ ١ٝزٚضّا دٖٛطّٜا ًب سٝا ٠ايؿطز  ٚاجملتُع  ،تػاِٖ ًب ايتٓؿ ١٦ا٫دتُاع ٚ ،١ٝشلا تأثرل ق ٟٛعً ٢ايهجرل َٔ
ازبٛاْب  ،ؾكس ؾٗس ايعكط ًب اٯ ١ْٚا٫خرل ٠تطٛضّا ًَشٛاا ًب نبٝع ا٭قعس ٠خاقً ١ب صباٍ اإلع.ّ٬
 ٚتؿػٌ ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ اإلدتُاع ٞاسبٝع ا٭ندل ًب شيو  ٚشلا تأثرل ق ٟٛعً ٢قعٝس ا٭ؾطاز  ٚازبُاعات .
ؾتػتطٝع اىبطً ٠اىبهْ ١ٝؿط ثكاؾ ١اسبطّ عدل ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ اإلدتُاع ٞاين ربط ٢قبتهاًعـب َهٔ نبٝهع ًعبها ٤ايعهامل ،
ً ٟإٕ ايتأثرل عٔ طٜل ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٜ ٞعتدل ا٭ق ٣ٛتػتطٝع اىبطً ٠اىبه ١ٝإٜكاٍ ثكاؾ ١اسبهطّ زبُٝهع ًعبها٤
هها إْؿها ٤تطبٝكهات تٗهتِ ًٓؿهط ثكاؾه١
ايعامل عٔ طٜل ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ ا٫دتُاع ٞاىبط ٚ ، ١ٝ٥اىبػُٛع ٚ ١تػهتطٝع اّ ٜ
اسبههطّ عههٔ طٜهل تههٛترل ًٜٛ ٚتٝههٛب ً ٚايػههٓاب ً ٚغرلٖهها َههٔ ايتطبٝكههات ايههن تعتههدل سايّٝهها ٖهه ٞايطا٥ههسً ٠ب صباشلهها ٚ ،
تػتطٝع اٜهّا إْؿا ٤هب٬ت  ٚإعْ٬ات تٗتِ ًجكاؾ ١اسبطّ اىبه. ٞ
 َٔٚازبٗٛز اين تبصشلا اىبطًً ٠ب ْؿط ثكاؾ ١اسبطّ ٖ ٞنايتاي:ٞ


إْؿا ٤تطبٝكات تٗتِ ًجكاؾ ١اسبطّ اىبه ٚ ٞتطبٝكات ته ٕٛخاقَٛ ١دٗه ١٭ ؿهاٍ تػهاعسِٖ ًب غهٔ َبههط َعطؾه١
ثكاؾ ١اسبطّ .



إْؿا ٤هب٬ت  ٚاعْ٬ات تٗتِ ًجكاؾ ١اسبطّ  ٚ ،تعٚز ا٭ؾطاز  ٚازبُاعات قبعًَٛات ثط ١ٜعٔ اسبطّ اىبه.ٞ



تػتدسّ اغتبٝاْات تططح ؾٗٝا عس ٠اغ ١ً٦ثط ١ٜقبعًَٛات عٔ اسبطّ اىبه. ٞ



إْؿاَٛ ٤اقع إيهذل ١ْٝٚربسّ  ٚتػاعس اسبذاز  ٚاىبعتُط ٜٔعًَ ٢عطؾ ١ثكاؾ ١اسبطّ اىبه. ٞ
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أهىية اٌعكاط اجلاله يف الصموك و اخلِاله يف ٌصاء وكة
إعداد الطالبة /ليٍة حمىد الرزيسا

اسبُس هلل ضب ايعاىبـب ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢خرل اشبًل ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ًَا ًعس ..
قاٍ تعافب ًب نتاً٘ ايععٜع:

َّ ُ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ َّ َ َ
َۡ
ٱّللٓٓفب ِ ُٓ َ ى َٰ ُٓ ًُٓٓٱرت ِۡٓهٓ﴾ غٛض ٠ا٭ْعاّ آ)90( ١ٜ
ِيَْٓ َ ىٓ
مٓٱَّل ٓ
﴿ أولئ ِ ٓ

َهها ًنههدل ا٭ثههط ًب ًٕ تههه ٕٛاىبههطً ٠اىبهٝهه ١قههس ٠ٚسػههٓ ١يًٓػهها ٚ ٤ايؿتٝههات  ،قههسًٚ ٠ٚغهه ٠ٛسػههًٓ ١ب ًٕ تهسع ٛايٓههاؽ
ًأؾعاشلا َع ًقٛاشلاٜ ،ك ٍٛعبسايٛاسس ًهٔ ظٜهازَ " :ها ًًهؼ اسبػهٔ ايبكهط ٟإفب َها ًًهؼ إ ٫يهْٛه٘ إشا ًَهط ايٓهاؽ ًؿه٤ٞ
ٜهً ٕٛغبكِٗ إيٚ ،٘ٝإشا ْٗاِٖ عٔ ؾٜ ٤ٞهًً ٕٛعسِٖ عٓ٘".

ايكههسٖ ٠ٚهه ٞشيههو ايتههأثرل ايػههاَا اشبؿهه ، ٞايههص ٟمبجًهه٘ ًؾعههاٍ ًٚقههٛاٍ َٛٚاقههـ اىبجههاٍ اسبهه ٞاىبطتكههً ٢ب زضدههات



ٜٚتٛيهس يهسِٜٗ
ايهُاٍ ،يبا ٜجرل ًب ْؿؼ اٯخهط ٜٔاإلعذهاب ٚاةبه ١ايهن تتٗهٝر َعٗها زٚاؾهع ايػهرلٚ ٠ايتٓهاؾؼ اةُهٛزَّ ،
سٛاؾع ق ١ٜٛذبؿعِٖ; ٭ٕ ٜعًُٛا َجً٘ٚ ،قس ٜه ٕٛشيو ز ٕٚتٛدَ ٘ٝباؾط.


ايكس ٠ٚاسبػٓ ١اىبتشًً ١ٝايؿهاٚ ٌ٥ا٫غتكاَ ١تعط ٞاٯخط ٜٔقٓاعً ١إٖٔ ًًٛؽ ٖصا اىبػت َٔ ٣ٛا٭َهٛض اىبُهٓه،١

ًْٗٚا ًب َتٓا ٍٚقسضات اإلْػإ ٫ٚ ،غُٝا ًب ظَٔ ايؿؿب ٚنجط ٠ايكٛاضف .


ايٓاؽ ٜٓظط ٕٚإفب اىبتعًِ ايعًِ ايؿطعٚ ٞايكاحل ْظط ٠زقٝك ١ؾاسكه ١زٜ ًٕ ٕٚعًهِ ،ؾهطبٓ خطهأ ٜكهً ّٛه٘ ٫

ًٜك ٞي٘ ًهاٜ ٫ههً ٕٛب سػهاًِٗ َهٔ ايهبها٥ط; ٚشيهو ٭ْه٘ ضبػهٛب ًب صبتُعه٘ قهس ٠ٚشلهِٖٓٚ .ها تهُهٔ ًُٖٝه ١ايكهس٠ٚ
ٚخطٛضتٗا ،إش إٕ نٌ َؿاضقً ١ـب ًقٛاٍ ايكسٚ ٠ٚغًٛن٘ ٚاٖتُاَات٘ تؿهٌِّ َكسضَ سرلٚ ٠إسبا يس ٣عاَ ١ايٓاؽ.
ؾاىبطً ٠اىبهً ١ٝب ع ٕٛٝايٛاؾسات ضَعّا َٔ ضَٛظ ايؿه ٚ ١ًٝا٭خ٬م اسبػٓ ، ١ؾإٕ ؾعًت خ٬ف شيو  ،ؾكهس غهاُٖت
ًب ًٓا ٤قٛض ٠لبط ١ٝغًب ١ٝعٔ ايٓػا ٤اىبهٝات.
ٖٚصا ًٜك ٞعً ٢اىبطً ٠اىبهَ ١ٝػٚ٪ي ١ٝعاَ ١دبا ٙايٓاؽ  ،ؾهًا عٔ َػٚ٪يٝتٗا اشباق ١ؾُٝا ًٗٓٝا ًٚـب اهلل تعافب .
ًٕ دباٖس ْؿػٗا يتكذلب َا اغتطاعت َٔ شيو ا٭لبٛشز اإلْػاْ ٞايطاقْ ،ٞعين ً٘ ايكس ٠ٚاسبػٓ.١
ًًُين  ٫تظًِ قبه١

 ٫ايكػرل  ٫ٚايهبرل

ًًُين َٔ ٜظًِ قبه١

ًٜل آؾات ايؿههههطٚض

ًًُين قس دطًتٗا

ؾٛدست ااىبٗا ٜبٛض
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ًٜ ٚها عً ٢اىبطً ٠اىبهٝه ًٕ ١تهه ٕٛضَهعا يإلػباًٝهًَ ١هاّ ايٛاؾهسات َهٔ ؾهتً ٢كهاع ا٭ضوً ،ب ْؿهط اشبهرل  ٚتكهسِٜ
ايع.ٕٛ
ؾًَٗ ٞتعًَ ..ً٘ ١ب ًعُاشلا ًٚقٛاشلاٖٚ ..سٜٗا ٚيباغٗا ..ؾًٝؼ ًٗٓٝا ًٚـب َا تعتكس ٙتٓاقا ٚاْؿكاّ..
ٖهَ ٞػهًًُ ١ب ًٝتٗها ٚزاضٖهاَ ..ههع ظٚدٗها ًًٓٚاٗ٥هاً ..ب َسضغهتٗا ًٚ ٚاٝؿتٗهها ًٚب نبٝهع ًسٛاشلهاًَ ..تعَهً ١ههأٚاَط

َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ ً َ َ ُ َ َ
ََ ۡ
ََ َ َ ۡ
َ َ َ
ُ
مًُٓ
مٔنٓلٓ ٓ
ٱّللٓورشمٔل ٓۥٓأممر ٓأنٓيس ٓ
لٓ ُمؤٌ َِِ ٍٓٓإِذ ٓكضمٓ ٓ
نٓل ٍُِؤٌَِٓٓو ٓ
ضًٗا َػتػًُ ١ىبا قها ، ٙضبب ٌ١ىبا اضتهها﴿ :ٙوٌآَك ٓ
ۡ ََُ ۡ َ
ۡ
ۡ
َِٓأم ِرْ ًِٓٓ﴾ غٛض ٠ا٭سعاب آ)36( ١ٜ
ٱۡلِيٓةٌٓ ٓ

ؾَٗ ٞتُٝعً ٠ب ؾدكٝتٗا نتُٝع زٜٗٓا ايص ٟتٓتُ ٞإيٚ ٘ٝتٚ ًٌ ، ً٘ َٔ٪نتُٝع ا٭َ ١اين ٖ ٞؾطز َٓٗا.

تعطف ًُٖٚ ١ٝقتٗاٚ ،تسضى َػٛ٦يٝاتٗا عٔ عُطٖاًْٗٚ ،ا َػٛ٦ي ١ضباغب ١عٔ ًٜاّ سٝاتٗا َ ٖٞ ٚ ،سضن ١يًُػٚ٪ي١ٝ
ايؿطز ،١ٜعٔ نْٗٛا قس ٠ٚسػٓ.١
إٕ إػباً ١ٝاىبطً ٠اىبػًُ ١تعين اىببازض ٠إفب ايتطبٝهلٚ ،اىبػهاضعً ١ب ا٫غهتذاً ١ز ٕٚتًهه ٍ ًٚ ٪تهأخرل َُٗها خهايـ ا٭َهط
ضغباتٗا ًٖٛٚاٗ٥ا َٚا اعتازت عً.٘ٝ
ّمً أٍه األمْز اليت تسضخ الصْزٗ الرٍئ٘ للنسأٗ املكٔ٘ :
ايتشًً ٞا٭خ٬م اسبُٝسٚ : ٠خاقًَٗ ١ات ا٭خ٬م ناسبًِ ٚايكدل ٚايكسم ٚايؿذاعٚ ١ايٛؾاٚ ٤اسبهُٚ ١ايعسٍ ٚغرلٖا .
قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًًِ } :نٌُ اىبَٓ٪ـب إمباْا ًسػِٓٗ خًكا {

() 1

٭ٕ نُاٍ اإلمبإ ٜٛدب سػٔ اشبًل ٚاإلسػإ إفب ايٓاؽ ،ؽبطَٓ ٧ها َهٔ ٜؿكهٌ ايعبهازً ٠ب اإلغه ّ٬عهٔ ايػهًٛى.
شيو ًْ٘ زاُ٥ا َا تُكطٕ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايه ّ٬عُٓٗا.
ظبهس عٓاٜهه ١ايطغه ٍٛقههً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغههًِ ازبُهً ١إكبههاّ َهههاضّ ا٭خه٬م .شيههو ًٕ اشلهسف َههٔ ايطغهايٖ ١هه ٛتعنٝهه١
ايٓؿؼ ٚايٛقًٗ ٍٛا إفب زضد َٔ ١ايطقٚ ٞايتطٛض تػُح شلا ًايتعبس ايػً ِٝهللٖٚ .ص ٖٞ ٙغا ١ٜاشبًل .
ْطٜس ًٕ تظٗط مثط ٠عبازتٓا ًب ًخ٬قٓا ًٚب تعاَ٬تٓا ًٕٚ ،ته ٕٛاىبطً ٠اىبه ١ٝيبٝعً ٠ب غًٛنٝاتٗا ٚتكطؾاتٗا.
ُأخَٔتّٕ املكٔ٘ :
ٖصا يكب غايٚ ٞؾطف عايٜٓ ٫ ... ٞاي٘ إٜ َٔ ٫ػتشك٘  ٫ٚ ،ؼبًُ٘ إٖ َٔ ٫هًٖ ٛهٌ يه٘  ..ؾٗه ٬غهأيت ْؿػهو :
ٌٖ ًْا اغتشك٘ ؟! ًْ ٌٖٚا ًٌٖ ي٘ ؟! ٌٖ ًزٜت سك٘ ٚعطؾت قسضٚ ٙؾهً٘

؟!

( )1ينظر سنن أيب داوود ()4125
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إٕ َٔ سك٘ عًٝو ًٕ تهَ ْٞٛه ١ٝؾعٚ ٬ق ، ٫ٛاهاٖطا ًٚا ٓها  ،قًبها ٚقايبها  ،ؾاىبهٝه ١شلها تبعهات نهبرلَٚ ، ٠ػهٛ٦يٝات
عظ.١ُٝ
إٕ ًٓات اإلغٜٓ ّ٬ظطٕ إيٝو ْظط ٠إدٚ ٍ٬تكسٜط ..ؾأْت سؿٝس ٠ايكشاًٝات ٚٚ ...اضثً ١ضو اىبٗادطات ...
ؾاشبرل َا ؾعًت ٚ ..ايؿط َا تطنت..
ايكًٛب إيٝو تٗؿٚ .... ٛايٓؿٛؽ ًو تػُ .... ٛؾٗ ٬نٓت يٮَاَْ ١عظُٚ ... ١يًؿهْ ١ًٝاؾط٠
ًْت ايكس ..... ٠ٚؾ ٬تػٓٓ ٞإ ٫اسبػًْٓٚ ... ١ت ايكا٥س.... ٠ؾ ٬تكٛز ٟإفب ايطٝب.
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اخلـامتـة
ٚقبٌ ًٕ ْط ٟٛايٛضق ١ا٭خرل َٔ ٠اىبًشل ً ،نطع إفب اىبٛفب ًٕ ػبعٌ ٖصا ايعٌُ يٛدٗ٘ ايهط ِٜخايكّا
 ٚ ،عٔ غٛا ٙقايكّا ً ٚ ،شلر إيً ٘ٝاسبُس ا٭مت  ٚ ،ايؿهط ا٭عِ  ،ؾؿهً٘ عًٓٝا ُٜ ٫شك ٚ ، ٢نطَ٘ ٚدٛز٫ ٙ
ُٜػتككههٜ ًٕ ٚ ، ٢ههه ٕٛتعظهه ِٝايبًههس اسبههطاّ  ٚسبهه٘ ضاغهدّا ًب ايكههسٚض َ ،ػتعطنّهها ًب ايظٗههٛض  ،يٝعًُهه٘
ايػا٥ب قبٌ اسبهٛض  ،ؾصيو ًاعح ًب ايٓؿؼ ايػطٚض  ،ؾؿ ٞتعظُٗٝا ؾٛظ ايعباز ًب اسبٝا ّٜٛ ٚ ٠اىبعاز .
ٖصا ٚقً ٢اهلل ٚغًِ ً ٚاضى عًْ ٢بٓٝا ضبُس  ٚعً ٢آي ٚ ١قشب٘ ًنبعـب .
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