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 زت١ً "َسغد" أمنٛذًداعُإ ضًط١ٓ ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ يف 

عامل ستبٛب ستُد. د
 
Email: mahboobjnu@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدـ
تسب١ٜٛ ٚتسؾ١ٝٗٝ تكدّ ا٭ؾهاز ٚاذتكا٥ل ادتدٜد٠ ٚتعد ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ أدا٠ ثكاؾ١ٝ 

تًكت زت١ً "َسغد" يكد  ب اْتباٙ ايكسا٤ ايؿػاز.ظتر ٚاملعًَٛات املؿٝد٠ بأضًٛب مجٌٝ

 ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ املٛاد تكدِٜ إىلتطع٢ ، إذ اٱعذاب يد٣ ايؿػازب ايؿادز٠ يف عٴُإ

 ٚحتؿٝصِٖ ْؿٛضِٗ، يف اٱض١َٝ٬ ايكِٝ ٚغسع خاؾ١ بؿٛز٠ ايعُاْٝني يٮطؿاٍ

 ٚسكاز٠ تساخٚ تازٜذ بعساق١ ٚتعسٜؿِٗ املدتًؿ١ َٛاٖبِٗ ٚت١ُٝٓ ايكسا٠٤، ع٢ً

عٔ طسٜل املكاَني ٚايكؿـ  ،املط١َُٛ ايػسب١ٝ ا٭ؾهاز عٔ ٚإبعادِٖ ب٬دِٖ،

 هل١ٜٛ ايعُا١ْٝ يف َٛقٛعاتٗا ٚزضَٛاتٗا.ٖٚٞ سسٜؿ١ ع٢ً إبساش ا .ٚايكؿا٥د

ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ يف ضًط١ٓ عُإ، ٚايهػـ  تطع٢ ٖرٙ

١ُ اييت تتٓاٚهلا ملٛقٛعات ٚايككاٜا املٗ، باٱقاؾ١ إىل ا"َسغد"عٔ خؿا٥ـ زت١ً 

 ع٢ً املٓٗر ايٛؾؿٞ. ٠عتُداجمل١ً يٮطؿاٍ، َ

 .ؾشاؾ١ ا٭طؿاٍ، عُإ، زت١ً َسغد، ايككاٜا، املٛقٛعات  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Children's journalism is a cultural, educational and entertainment tool that 

presents new ideas, facts and useful information in a beautiful manner that 

attracts the attention of children. The magazine "Murshid" in Oman, has 

received admiration among young readers, as it provides scientific and cultural 

materials to Omani children, instill Islamic values in them, motivate them to 

read, develop their various talents, introduce them to the ancient history, 

heritage and civilization of their country, and keep them away from poisonous 

Western ideas, through various contents, stories and poems. The magazine is 

keen to highlight the Omani identity through the themes and graphics. 
This study tries to know the emergence and development of children's journalism 

in Oman, and reveal the characteristics of the magazine “Murshid”, in addition 

to the important themes and issues dealt with for children. It is based on the 

descriptive method. 

                                                         
 اهلٓد دهلٞ، ْٝٛ ْٗسٚ، ٫ٍ ٛاٖسد داَع١ ٚاٱؾسٜك١ٝ، ايعسب١ٝ ايدزاضات َسنص. 
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 َكد١َ: 

 برتب١ٝ املٗتُني جترب ٚمل نبري، باٖتُاّ عُإ ضًط١ٓ يف ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١ حتغ مل

 ٚتصٜٚدِٖ إض١ًَٝ٬، تٓػ١ً٦ ا٭طؿاٍ تٓػ١٦ أدٌ َٔ املِٗ ادتاْب ٖرا إىل ا٭طؿاٍ

 ٚايطبب. ايعُس١ٜ ايؿ١٦ سطب هلِ ايتط١ًٝ َٛاد ٚتٛؾري بِٗ، عتٝط عُا مبعًَٛات

 تتُتع ٫ ست٢ اذته١َٝٛ، امل٪ضطات َٔ ٚايدعِ ا٫ٖتُاّ يف ايكؿٛز إىل ٜسدع

 زت٬ت عد٠ ظٗست .ٚايتػذٝع ٫ضتجُازبا ارتاف ايكطاع باٖتُاّ ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١

 ؾدٚزٖا يف ا٫ضتُساز َٔ تتُهٔ مل َععُٗا ٚيهٔ عُإ، يف ا٭طؿاٍ إىل َٛد١ٗ

 .ايعُّٛ ع٢ً بػس١ٜ أٚ َاي١ٝ ٭ضباب ايكسا٤ أْعاز عٔ استذبت بٌ

 إىل ١ٗاملٍٛد اجمل٬ت َٔ دًدا قًٌٝ عدد ٖٓاى ٜٛدد ٚايعػسٜٔ اذتادٟ ايكسٕ ٚيف

  .َٚٛقًٛعا غه٬ً ايدزاض١ ٖرٙ تتٓاٚهلا اييت" َسغد" ١ًزت َٚٓٗا ا٭طؿاٍ،

 :عُإ ضًط١ٓ يف ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١

 باضِ خاف بػهٌ ٚختاطبِٗ ا٭طؿاٍ بػ٪ٕٚ تعتين عُا١ْٝ زت١ً أٍٚ ؾدزت

 ْٜٛٝٛ 4 يف ا٭ٍٚ عددٖا ؾدز اييت ايػبٝب١ دتسٜد٠ أضبٛعٞ نًُشل" ايػبٝب١ أغباٍ"

 إىل ا٭ضبٛع١ٝ اجمل١ً ٖرٙ تٛدٗت. ٓػسٚاي يًطباع١ َطكط داز عٔ ّ،0991 عاّ

ًٝ. 1ؾؿش١ 23 ع٢ً َػت١ًُ ض١ٓ، 03-3 بني أعُازِٖ ترتاٚح أطؿاٍ  . َتٛقؿ١ ٖٞ اٚساي

 غا١ًَ ؾؿ١ًٝ ١ًزت ٖٚٞ. 3112ّ عاّ" قٓادٌٜ" زت١ً ٚايجكاؾ١ ايرتاخ ٚشاز٠ أؾدزت

 زٚسِٗ ٚتػر١ٜ أذٖاِْٗ ٚغشر مبدازنِٗ ا٫زتكا٤ إىل ٚتٗدف ا٭طؿاٍ، بجكاؾ١ تٗتِ

 ن١ًُ يف ٚدا٤. ٚغريٖا ٚايسضَٛات املُتع١ ٚايكؿـ ايٓب١ًٝ ا٭ؾهاز طسٜل عٔ

 ايػعب١ٝ ٚاذتها١ٜ املؿٛز٠ ايكؿ١ قٓادٌٜ يف ضتكسإٔٚ" ا٭ٍٚ ايعدد َٔ ايتشسٜس

 ؾٗٞ نجري٠ َتٓٛع١ أخس٣ َٚٛاقٝع ٚاذتٛاز، ٚايتشكٝل ٠ٚارتاطس ايعامل١ٝ ٚايكؿ١

 .3ؾكط ايعددإ" قٓادٌٜ" زت١ً َٔ ؾدزٚ. 2"ٯخس قٓدٌٜ َٔ بهِ ضتٓتكٌ

                                                         
 .71-71:ف ّ،5002 املؿس١ٜ، ايهتب داز: كاٖس٠اي. ايعسبٞ ايعامل يف ا٭طؿاٍ زت٬ت َٛضٛع١ 1

-ايعسب ضب١ً ،"ٚايجكاؾ١ ايرتاخ ٚشاز٠ تؿدزُٖا ددٜدتإ زتًتإ( .. قٓادٌٜ)ٚ( ثكاؾ١ٝ شٚاٜا" 2

https://om.s-oman.net، 5072ّ ٜٓاٜس 72: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5002 ْٜٛٝٛ 75: ايٓػس تازٜذ. 
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 خازز تطبع ناْت ٚاييت ارتاف ايكطاع عٔ" أٜٛب" زت١ً ؾدزت ّ،3103 عاّ يف

 01-4 َٔ ا٭طؿاٍ إىل ٍَٚٛد١ٗ عُاْٞ، عسبٞ إض٬َٞ بطابع اجمل١ً ناْت. عُإ

 ايعٝطسٟ اهلل عبد ايػٝذ قاٍ. 4ٖـ0423 ؾؿس غٗس يف ايعاغس ايعدد ٚؾدز. ضٓٛات

 دسٜد٠ َع خاف بٝإ يف اجمل١ً حتسٜس ٚز٥ٝظ ايعٝطسٟ اهلل عبد َسنص َ٪ضظ ٖٚٛ

 اذتكاز١ٜ َٚٛزٚثاتٓا بجكاؾتٓا ايتعسٜـ إىل اجمل١ً ٖرٙ خ٬ٍ َٔ ْٗدف": "ايػبٝب١"

 غدؿٝات بٗا تكّٛ َػاَسات خ٬ٍ َٔ ٚمجايٝاتٗا ايعُا١ْٝ بايب١٦ٝ ا٭طؿاٍ ٚتعسٜـ

 امل٬بظ ٚتستدٟ عُا١ْٝ نًٗا ٖٚٞ ايؿػري، ٚايبدٟٚ ٚعًٝا٤ أٜٛب ٖٚٞ اجمل١ً

 .5"ايعُا١ْٝ

: َٚٓٗا ايعُا١ْٝ ٚاجمل٬ت ايؿشـ عٔ يٮطؿاٍ أخس٣ ٬َسل عُإ يف ؾدزت نُا

 ؾشٝؿ١ عٔ" ٚبٓات أ٫ٚد" ًَٚشل ايٛطٔ، ؾشٝؿ١ عٔ" ايؿػري ايػساع" ًَشل

 أسباب" ًَشل ٚؾدز. 6املطذد زضاي١ زت١ً عٔ" املطذد أسباب" ًَٚشل ايػبٝب١،

 ؾؿش١ 01 يف املٓاخ١ٝ، ٚايػ٪ٕٚ ايب١٦ٝ ٚشاز٠ عٔ ٚايب١٦ٝ، اٱْطإ ١ًزت عٔ" ايب١٦ٝ

 َٛقٛعات ٜتكُٔ غٗٛز، ث٬ث١ نٌ" ايب١٦ٝ أسباب" ًَشل ٜؿدز نإ. ١ًَْٛ7

 ٚايهًُات ارتؿٝؿ١ ٚاملعًَٛات ايتط١ًٝ أيعاب ٚبعض ايكؿري٠ ايكؿـ َجٌ عدٜد٠

 .يٮطؿاٍ ايعُس١ٜ ايؿ١٦ سطب طع١املتكا

َٚٔ امل٬سل ايعُا١ْٝ امل١ُٗ املطتُس٠ يف ايؿدٚز ًَشل "ايػسطٞ ايؿػري" عٔ زت١ً 

"ايعني ايطاٖس٠" ايؿادز٠ عٔ إداز٠ ايع٬قات ايعا١َ بػسط١ عُإ ايطًطا١ْٝ، ٚؾدز 

                                                                                                                                           
-ايس١ٜ٩ ؾشٝؿ١ ،"أٜٔ؟ إىل ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١. "عاَس بٔ ستُد بٔ عاَس. د ايعٝطسٟ، 3

www.alroya.om، 5072ّ ٜٓاٜس 71: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5071 ٜٓاٜس 4: ايٓػس تازٜذ. 

 .ٖـ7441 ؾؿس، ايعاغس، ايعدد ،"أٜٛب" زت١ً غ٬ف: ٜٓعس 4

-ايػبٝب١ ،"بسٜطاْٝا يف تؿدز عُا١ْٝ أطؿاٍ زت١ً"... أٜٛب. "أمحد بٔ َايو اهلدابٞ، 5

https://www.shabiba.com، دٜطُرب 55: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5075 َاٜٛ 50: ايٓػس تازٜذ 

5071ّ. 

-ايس١ٜ٩ ؾشٝؿ١ ،"أٜٔ؟ إىل ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١. "عاَس بٔ ستُد بٔ عاَس. د ايعٝطسٟ، 6

www.alroya.om، 5072ّ ٜٓاٜس 71: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5071 ٜٓاٜس 4: ايٓػس تازٜذ. 

 .ت.د ايجاْٞ، ايعدد ،"ايب١٦ٝ أسباب" ًَشل: ٜٓعس 7
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 24تػتٌُ ع٢ً ٖٞ ّ، 4002ٚايعدد ا٭ٍٚ َٔ زت١ً "ايػسطٞ ايؿػري" يف ٜٓاٜس عاّ 

. ؾدزت اجمل١ً يف بدا١ٜ زسًتٗا بعد نٌ غٗسٜٔ أٚ ث٬ث١ غٗٛز، 8ؾؿش١ ١ًَْٛ عا١َ

ّ. ٚيف ايطٓٛات ا٭خس٣، ؾدزت أزبع١ 4002سٝح ؾدزت مخط١ أعداد يف عاّ 

. 4044ّعاّ  ؾرباٜسغٗس يف  َٓٗا ايطتٕٛأعداد أٚ ث٬ث١ أٚ عددإ ؾكط. ٚؾدز ايعدد 

تًكت ٖرٙ اجمل١ً إقبا٫ً نبرًيا ٚسعٝت بػعب١ٝ ٚاضع١ بني ايدازضني ايؿػاز ملا حتتٟٛ 

عًٝ٘ َٔ َٛاقٝع َتٓٛع١ َٚٓاضب١ يٮطؿاٍ. ٚتٗدف اجمل١ً با٭ضاع إىل بح ايٛعٞ 

. قايت املػسؾ١ ايؿ١ٝٓ 9بني ا٭طؿاٍ يف زتاٍ ايط١َ٬ ايعا١َ ٚنريو ايط١َ٬ املسٚز١ٜ

 ع٢ً "ايػسطٞ ايؿػري" امل٬شّ أٍٚ بدز١ٜ بٓت زاغد ايتٛب١ٝ:

"إٕ ًَشل ايػسطٞ ايؿػري مبذ١ً ايعني ايطاٖس٠ ٜٗدف إىل خًل دٌٝ ٚاُع قادز ع٢ً 

نجس جتاٚش ا٭خطا٤ اييت تستهب عهِ ايعاد٠، ؾايتٛع١ٝ املبهس٠ أؾكٌ ٚأ

رتًل َصٜد َٔ ايتٛاؾٌ بني  4002ؾاع١ًٝ، ٚؾدز أٍٚ َس٠ بتازٜذ ارتاَظ َٔ ٜٓاٜس 

ايػسط١ ٚاجملتُع، ؾاجملتُع ٚا٭ضس٠ ُٖا ايًرإ ٜطتطٝعإ خًل ايكِٝ ٚايطًٛى 

اذتطٔ يف ْؿٛع أطؿايٓا، ٚنإ ٖرا املًشل يف غهً٘ ايٓٗا٥ٞ َٚٛاقٝع٘ املتٓٛع١ 

ز، يف إطاز ايطعٞ إىل تػٝري بعض املؿاِٖٝ ايػا١ًَ ٚايرٟ ٜكسأٙ ايهباز ٚايؿػا

املػًٛط١ عٔ طبٝع١ ٚدٚز ايػسطٞ َع بك١ٝ أعكا٤ اجملتُع تسمج١ يػعاز نًٓا 

غسط١... إٕ ايػسطٞ ايؿػري ٜكّٛ بدٚز أضاضٞ يف تٛع١ٝ ا٭طؿاٍ ٚتجكٝؿِٗ يف داْب 

ايط١َ٬ املسٚز١ٜ ٚايعا١َ ٚغسع زٚح اٱسطاع باملط٪ٚي١ٝ يف ْؿٛضِٗ َٔ خ٬ٍ 

دؿ١ٝ ايػسطٞ ايؿػري، مما ٜٛطد ايػسان١ اجملتُع١ٝ ٚميتد دٚزٙ إىل ادتاْب غ

ايتٛعٟٛ ا٭َين ارتازدٞ... ٚذيو بٗدف إٜؿاٍ ايسضاي١ نا١ًَ هلِ ٚٱعدادِٖ يبٓا٤ 

 .10املطتكبٌ ٚحتٌُ املط٪ٚي١ٝ"

                                                         
 .5004ّ ٜٓاٜس  ا٭ٍٚ، ايعدد ،"ايؿػري ايػسطٞ" زت١ً غ٬ف: ٜٓعس 8

 http://www.rop.gov.om-ايطًطا١ْٝ عُإ ػسط١ي ايسمسٞ املٛقع: ٜٓعس 9

 شٝؿ١ؾ ،"ا٭طؿاٍ يتٛع١ٝ املتٓٛع١ ٚايؿعايٝات ا٭ْػط١ بؿكٌ" ايؿػري ايػسطٞ" ع٢ً نبري إقباٍ" 10

 .5072ّ ٜٓاٜس 71: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5071 َاٜٛ 4: ايٓػس تازٜذ ،www.alroya.om-ايس١ٜ٩
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 ٚايكؿا٥د، ايكؿـ َٔ ا٭دب١ٝ املٛقٛعات عٔ" ايؿػري ايػسطٞ" زت١ً تػؿٌ ٫

. ا٭دب١ٝ ايؿػاز ا٭طؿاٍ َٚػازنات ٚايرتؾ١ٝٗٝ، ٚايع١ًُٝ ايد١ٜٝٓ ٚاملٛقٛعات

 . ٚزضَٛاتِٗ ا٭طؿاٍ ؾٛز بٓػس اجمل١ً تٗتِ ٚنريو

 عاّ ؾرباٜس غٗس يف عُإ ضًط١ٓ يف ا٭طؿاٍ ؾشاؾ١ إىل ق١ُٝ ددٜد٠ إقاؾ١ متت

 َسنص عٔ" عُا١ْٝ أطؿاٍ زت١ً أٍٚ" غعاز حتت" َسغد" زت١ً بعٗٛز ٚذيو ّ،3102

 محٛد يًُذ١ً ايتٓؿٝرٟ يس٥ٝظا أغاز يكد. 11ٚاٱع٬ٕ ٚايٓػس ايؿشاؾ١ تهٓٛيٛدٝا

 ايؿ١٦ أذٖإ يف بأٖداؾٗا اجمل١ً اضِ تسضٝذ" بكٛي٘ اجمل١ً إؾداز أٖداف إىل ايطٛقٞ

 ت١ُٝٓ ٚذيو ايعسبٞ ايٛطٔ َطت٣ٛ ع٢ً ْػسٖا يف ٚايتٛضع ا٭طؿاٍ َٔ املطتٗدؾ١

 يف ايطؿٌ استٝادات مجٝع ٚتٛؾري... يطُٛساتِٗ ٚحتكٝكا ٭س٬َِٗ ٚدعُا رتٝاهلِ

 .12"ايٛطين ايدٜين ٚا٫ْتُا٤ اي٤٫ٛ ٚشزع ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهس١ٜ ادتٛاْب ناؾ١

 ايكِٝ ٚغسع ايعُاْٝني طؿاٍيٮ ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ املاد٠ تكدِٜ إىل تٗدف ؾاجمل١ً

 املدتًؿ١ َٛاٖبِٗ ٚت١ُٝٓ ايكسا٠٤، ع٢ً ٚحتؿٝصِٖ ْؿٛضِٗ، يف ايعًٝا ٚايكِٝ اٱض١َٝ٬

 ايػسب١ٝ ا٭ؾهاز عٔ ٚإبعادِٖ ب٬دِٖ، ٚسكاز٠ ٚتساخ تازٜذ بعساق١ ٚتعسٜؿِٗ

 إىل 2 َٔ ا٭طؿاٍ إىل َٛد١ٗ غٗس، أٚ غٗسٜٔ نٌ بعد اجمل١ً ٖرٙ تؿدز .املط١َُٛ

 ايؿدٚز يف اجمل١ً ٚتطتُس اجمل١ً، غ٬ف ع٢ً ذيو إىل إغاز٠ أٟ دٕٚ ض١ٓ، 03

 .ايّٝٛ ست٢ باْتعاّ

زأ٣ ايعدد ا٭ٍٚ َٔ زت١ً "َسغد" ايؿادز٠ عٔ َسنص تهٓٛيٛدٝا ايؿشاؾ١ ٚايٓػس 

ّ. "ايطسٜل ضتٛ إؾدزا زت١ً "َسغد"، بدأ 4002ٚاٱع٬ٕ، ايٓٛز يف غٗس ؾرباٜس عاّ 

ٍ إقاؾ١ ؾؿشات خاؾ١ بايطؿٌ يف زت١ً "ايٛاس١" محًت ، َٔ خ4002٬َٓر ايعاّ 

عٓٛإ "ٚاس١ ايطؿٌ"، ٚبني نٌ عدد ٚبعد ٬َسع١ ايكا٥ُني ع٢ً ٖرٙ ايؿؿشات 

َد٣ تعًل ا٭طؿاٍ مبًشل ٚاس١ ايطؿٌ، ضع٢ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ جمل١ً َسغد محٛد بٔ 

خاؾ١  عًٞ ايطٛقٞ داٖدا ببرٍ نٌ َا يف ٚضع٘ سٍٛ إَها١ْٝ إؾداز زت١ً عُا١ْٝ

                                                         
 .5072ّ ؾرباٜس ا٭ٍٚ، ايعدد ،"َسغد" زت١ً: ٜٓعس 11

 تازٜذ ،http://note-mag.com ،"طؿٌ ٜد يف اْتٗت طُٛح قؿ١.. َسغد زت١ً. "عؿسا٤ املعُسٟ، 12

 .5071ّ دٜطُرب 55: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5072 ضبتُرب 54: ايٓػس
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يٮطؿاٍ تعرب عٔ أؾهازِٖ ٚطُٛساتِٗ، ٚتسبطِٗ بايكسا٠٤ ٚايهتاب١، ؾك٬ً عٔ 

حتؿٝصِٖ ع٢ً ايتُطو بأؾايتِٗ ايتازغت١ٝ، عٔ طسٜل إسٝا٤ ع٬قتِٗ برتاخ ا٭دداد 

... ٚبعد دزاضات ٚدًطات ْكاغ١ٝ عدٜد٠ مت ٚقع ايتؿٛز ايهاٌَ جمل١ً َسغد ٚمت 

 .13ّ"4002ّ تدغٝٓٗا يف َعسض ايهتاب ايدٚيٞ عا

١ أعداد ست٢ تؿدز اجمل١ً بايعُّٛ غٗسٜا، أٚ بعد نٌ غٗسٜٔ، سٝح ؾدزت ث٬ث

ّ، دٕٚ اٱغاز٠ إىل ذيو ع٢ً 4044عاّ  ْٜٝٛٛعدًدا ست٢  24ّ، 4002ْٜٚٛٝٛ عاّ 

ٜٚكِ ايػ٬ف غعازٖا "أٍٚ زت١ً أطؿاٍ عُا١ْٝ" َع اٱغاز٠ إىل تٛازٜذ  غ٬ف اجمل١ً،

 ايٓػس ٚايعدد.

ايس٥ٝظ ايتؿٓٝرٟ يًُذ١ً ٖٛ محٛد بٔ عًٞ ايطٛقٞ، ٚتتٛىل بػس٣ بٓت ستُد 

 . 14اذتازث١ٝ ز٥اض١ حتسٜس اجمل١ً

عُاْٞ، ٖٚٛ "ٜسَص يًػدؿ١ٝ ايعُا١ْٝ ْاؾس اختازت اجمل١ً اضِ "َسغد" َٔ ايتازٜذ اي

بٔ َسغد ايٝعسبٞ، َ٪ضظ دٚي١ ايٝعازب١ يف ضًط١ٓ عُإ ٚايرٟ ضاِٖ يف طسد 

. 15ايربتػايٝني َٔ ضًط١ٓ عُإ، ٚيف عٗدٙ اغتٗست عُإ بك٠ٛ أضطٛهلا ايبشسٟ"

ا ا عُاًْٖٝرٙ ايػدؿ١ٝ ع٢ً غ٬ف اجمل١ً يف ؾٛز٠ طؿٌ َستدٜا يباًضٚظٗست 

ا، ٚسا٬َ ث٬خ بايْٛات تػري إىل أٖداف اجمل١ً اييت تسغب اجمل١ً يف شزعٗا يف تكًٝدًٜ

ْؿٛع ا٭طؿاٍ، ٖٚٞ: ايعًِ ٚا٭خ٬م ٚا٫ْتُا٤. ٚتهُٔ زضاي١ اجمل١ً يف "تٛؾري مجٝع 

هس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚشزع اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ ايدٜين استٝادات ايطؿٌ يف ناؾ١ ادتٛاْب ايؿ

. ؾإٕ اهلدف ايس٥ٝظ يًُذ١ً ٖٛ ت١ُٝٓ ا٫ْتُا٤ ايٛطين ٚايكِٝ ايعُا١ْٝ 16ٚايٛطين"

 ٚايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ٚاٱْطا١ْٝ.

                                                         
 ٜٓاٜس 50: ا٫ط٬ع تازٜذ ،www.murshidkids.com-َسغد يًُذ١ً، اٱيهرتْٚٞ املٛقع: ٜٓعس 13

5050ّ . 

 . 5072ّ أغططظ ،41ع ،"َسغد" زت١ً: ٜٓعس 14

 .5050ّ ٜٓاٜس 50: ا٫ط٬ع تازٜذ باجمل١ً، ارتاف اٱيهرتْٚٞ املٛقع: ٜٓعس 15

 .ْؿط٘ املسدع 16
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ؾؿش١،  24ؾؿش١، ثِ تسادع عدد ايؿؿشات إىل  22ؾدز ايعدد ا٭ٍٚ يف سدٚد 

، دٕٚ 17ض١ٓ 04إىل  2ٚتتٛد٘ اجمل١ً إىل ا٭طؿاٍ َٔ ضٔ ض٣ٛ ا٭عداد املُتاش٠. 

 اٱغاز٠ إىل ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املطتٗدؾ١ ع٢ً غ٬ف اجمل١ً. 

١ بأبٛاب نجري٠ َتٓٛع١ تًيب زغبات ا٭طؿاٍ، َٚٓٗا باب "َػاَسات حتع٢ اجملً

َسغد". َٚسغد )غدؿ١ٝ َٔ ايػدؿٝات ارتاؾ١ باجمل١ً( ظتطد ايػدؿ١ٝ 

ًَا ٖٚٛ عتب ايكسا٠٤ ٜٚككٞ َععِ أٚقات٘ بني  ايعُا١ْٝ ٫ٚ ٜتذاٚش عُسٙ اثين عػس عا

َع ددٙ يف نٌ ؾؿشات ايهتب ٜٚطأٍ دِدٙ عٔ نٌ َا غتطس بباي٘، ؾإْ٘ ٜتشدخ 

عدد َٔ أعداد اجمل١ً عٔ أبسش ايػدؿٝات ايعُا١ْٝ أٚ ايػدؿٝات ايتازغت١ٝ، يف 

زتا٫ت شتتًؿ١ بأضًٛب ممتع َٚجري ٫ٖتُاَات ا٭طؿاٍ عب املعسؾ١ عٔ تًو 

ايػدؿٝات ايبازش٠، ٜٚأتٞ ٖرا ايباب يف سًكات َتطًط١ً ٚؾٛز٠ ايطٝٓازٜٛت، 

، ١18 ٚايؿٛز٠، َٚٓٗا: املًٗب بٔ أبٞ ؾؿس٠ٜٚتكُٔ ايػ٬ف ا٭َاَٞ ذيو بايهتاب

، ٚايطتايٞ غاعس ايٓبا١ٖٓ ٖٚٛ أبٛ 19َٚاشٕ بٔ غكٛب١ أٍٚ َٔ أضًِ َٔ أٌٖ عُإ

، ٚأّ ٖٛد ٚامسٗا غٝد١ بٓت ضًُٝإ احملسٚق١ٝ، 20بهس أمحد بٔ ضعٝد ارتسٚؾٞ

. ْأتٞ ٖٓا بُٓٛذز 22، ٚأبٛ ايسعتإ ايبري21ْٞٚؾاْع١ ايعطا٤ ٚا٭ٜك١ْٛ يًعٌُ ارتريٟ

  أٍٚ ضؿري عسبٞ":َٔ َػاَسات َسغد بعٓٛإ "ايطؿري أمحد بٔ ايٓعُإ ايهعيب

 ددٟ .. ددٟ-"

 أ٬ٖ ٜا َسغد .. َاذا ٖٓاى-

ٖرٙ إؾاد٠ َٔ املدزض١ يكد مت تسغٝشٞ ٭نٕٛ ضؿرًيا عٔ َدزضيت يف املًتك٢ -

 ايط٬بٞ

                                                         
 ،www.note-mag.com-ْٛت ،"طؿٌ ٜد يف اْتٗت طُٛح قؿ١.. َسغد زت١ً. "عؿسا٤ املعُسٟ، 17

 .5072ّ ْٜٛٝٛ 75: ا٫ط٬ع تازٜذ ّ،5072 ضبتُرب 54: ايٓػس تازٜذ

 .2-4:ف ّ،5071 أبسٌٜ ،55ع ،"َسغد" زت١ً 18

 .2-4:ف ّ،5071 أغططظ ،52ع ْؿط٘، املسدع 19

 .2-4:ف ّ،5072 ْٜٛٝٛ ،42ع ْؿط٘، املسدع 20

 .2-4:ف ّ،5071 دٜطُرب ،40ع ْؿط٘، املسدع 21

 .2-4:ف ّ،5071 ؾرباٜس ،50ع ْؿط٘، املسدع 22
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 ممتاش ٜا َسغد ٖٚرا ا٫ختٝاز دا٤ دي٬ًٝ ع٢ً تؿٛقو ٚسطٔ ضريتو-

 ٚنٝـ عسؾت ذيو ٜا ددٟ؟-

بد إٔ ٜهٕٛ ايطؿري ؾاسب عًِ  ١َُٗ ايطؿري ٜا بين عع١ُٝ ٚغاق١، ؾ٬-

 ٚغذاع١ ٚذنا٤ ٚسه١ُ

 ٖٚرا َا اتؿـ ب٘ أمحد بٔ ايٓعُإ ايهعيب-

 َٚٔ ٜهٕٛ أمحد بٔ ايٓعُإ ايهعيب؟-

ّ يف 0242إْ٘ أٍٚ ضؿري عسبٞ إىل اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ. ٜكاٍ بأْ٘ ٚيد ض١ٓ -

يف تًو ا٭ٜاّ. ٚقد عٴسف  ايبؿس٠، ٜٚتكٔ ايًػ١ اٱصتًٝص١ٜ، ٖٚٞ َٔ ا٭َٛز ايٓادز٠ ددا

 عٓ٘ با٭َا١ْ ٚسب ا٭ضؿاز.

اغتٗست عُإ يف عٗد ايطٝد ضعٝد بٔ ضًطإ ايبٛضعٝدٟ مبها١ْ َسَٛق١ يف -

أٚزٚبا ٚآضٝا ٚأؾسٜكٝا. نإ أمحد بٔ ايٓعُإ ٖٛ ايطاعد ا٭مئ يًطٝد ضعٝد بٔ 

 عب١.ضًطإ، ؾكد نإ ناتب٘ ٚٚشٜسٙ، ٚخاشٕ أضسازٙ، ٜٚٛنٌ إيٝ٘ املٗاّ ايؿ

ضاؾس أمحد بٔ ايٓعُإ إىل عد٠ دٍٚ يتٛضٝع خطٛط جتاز٠ عُإ َع دٍٚ ايعامل. -

ٚنإ ضؿسٙ إىل اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ َٔ أِٖ ايسس٬ت اييت قاّ بٗا أمحد بٔ 

ًَا ع٢ً َنت ايطؿ١ٓٝ ضًطا١ْ ست٢ اضتطاع إٔ 42ايٓعُإ سٝح اضتػسقت زسًت٘ ) ٜٛ )

 ٜؿٌ إىل َٝٓا٤ ْٜٝٛٛزى.

ًَا ٜبدٚ أْٗا زس١ً ط١ًٜٛ ٚغاق١! 42هلٞ ٜا إ- ٜٛ 

ْعِ ٜا بين هلرا ٜعترب أمحد بٔ ايٓعُإ أٍٚ ضؿري عسبٞ اضتطاع إٔ ٜؿٌ إىل -

 أَسٜها.

ٚناْت زس١ً ْادش١ ظُٝع املكاٜٝظ، َٚا ٜصاٍ َب٢ٓ َد١ٜٓ ْٜٝٛٛزى يف ايدٚز -

ري أمحد ايجايح عتتؿغ بؿٛز٠ زمسٗا ايسضاّ ا٭َرينٞ إدٚازد َْٛٞ يطؿريْا ايهب

 بٔ ْعُإ ايهعيب.

ٚقد نتبت عٓ٘ ايؿشـ ٚاستؿًت اذته١َٛ بصٜازت٘ ٚاضتكبً٘ نجري َٔ -

 .23املط٪ٚيني"
                                                         

 .2-4:ف ّ،5072 ٜٛيٝٛ ،41ع ْؿط٘، املسدع 23
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ٜصاٍ ٖٓاى  إٕ باب "بساعِ ايكسإٓ" ايرٟ ٜبتد٨ بـ"أ٬ًٖ بهِ أسباب ايسمحٔ، َٚا

عاغٛا َع٘ أمجٌ ايًشعات"، أٜكا نجري َٔ بساعُٓا ايؿػاز ايرٜٔ سؿعٛا ايكسإٓ ٚ

باب ثابت، ٜٚعسض ايباب يف نٌ عدد ساؾًعا/ساؾع١ َٔ سؿع١ ايكسإٓ ايهسِٜ: َع 

ايباب ا٭طؿاٍ اٯخسٜٔ،  ذنس امس٘ ٚعدد ا٭دصا٤ اييت عتؿعٗا. ٚيف ايٛاقع ًِٜٗ ٖرا

ايتُطو بايكسإٓ ايهسِٜ، ٚت٠ٚ٬ آٜات٘ ٚسؿعٗا، إذ ٜكِ ايباب ن١ًُ ٚعتجِٗ ع٢ً 

 ع١ٝ َٔ ايطؿٌ يبك١ٝ أقساْ٘. ْعسض ٖٓا ٖرا ايُٓٛذز َٔ باب "بساعِ ايكسإٓ":تػذٝ

 ضٓٛات، ضت عُسٖا .ايعدد ايكسإٓ هلرا بسعِ اهلامشٞ ؾاحل بٔ ستُد بٓت "عا٥ػ١

ًَا ٚايدتٗا بٗا اٖتُت .املدزض١ قبٌ ملا ايتُٗٝد١ٜ يف املسس١ً تدزع ٖٚٞ  نبرًيا اٖتُا

 ناْت ْع١َٛ أظاؾسٖا ؾُٓر ايهسِٜ، ٕايكسآ حتؿٝعٗا يف نٌ دٗدٖا ٚنٍسضت

ـٍ اٯٜات ٚايدتٗا َعٗا تسدد  َٚاتع مما غا٥ل بأضًٛب ايطٛز قؿـ هلا ايكسآ١ْٝ، ٚتك

 ضٛز٠ بتشؿٝعٗا بدأت .ايكؿـ يًشؿغ، ٚضسد ٚتػذٝعٗا حتؿٝصٖا إىل ذيو أد٣

ٍِ(ثِ دص٤  ايؿاحت١   َٚعًُتٗا. ٚايدٖا مبطاعد٠ )ع

 ا٫ضتُاع ضاعدٖا إذ ايبكس٠، َٔ ضٛز٠ ٭ٚىلا ارتُظ اٯٜات اأًٜك حتؿغ عا٥ػ١

 اٯٜات ٚتسدٜد ادتدٍٚ املكرتح، سطب ايّٓٛ قبٌ ًَٜٛٝا سؿعٗا يٰٜات املكسز ايدا٥ِ

 أبٝٗا. َع ايطٝاز٠ زنٛب أثٓا٤ يف ايّٓٛ ٚأٜكا َٔ قٝاَٗا عٓد َعٗا

 عٔ ايتعبري ؾسؾ١ هلا ٭ْٗا أتاست َسغد جمل١ً ادتصٌٜ بايػهس عا٥ػ١ تتكدّ

 ٚت٠ٚ٬ بهتاب اهلل بايتُطو ش٥٬َٗا مجٝع ٚتدعٛ ايهسِٜ سؿغ ايكسإٓ يف ٗاجتسبت

 .24ٚسؿعٗا" آٜات٘

ٜٚتشدخ باب "املبدعٕٛ ايؿػاز" عٔ اجملا٫ت اييت ٜبدع ؾٝٗا ايؿػاز، يتربش تًو 

ٕ َِٓٗ، ؾٝتُجٌ املٗازات ٚاملٛاٖب اييت ٜتُتعٕٛ بٗا ع٢ً أطؿاٍ آخسٜٔ ؾٝطتًُٗٛ

اهلدف ا٭ضاضٞ هلرا ايباب َٔ خ٬ٍ ضسد ايكؿـ ايٛاقع١ٝ يف تػذٝع ا٭طؿاٍ ع٢ً 

ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚؾكٌ َٛاٖبِٗ يف زتا٫ت شتتًؿ١ ت٬َظ سٝاتِٗ، ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: 

ضٓٛات، بازع يف زٜاق١ ايؿسٚض١ٝ،  4إيٝاع بٔ ضًطإ ايصنٛاْٞ ايبايؼ َٔ ايعُس 

دٟ ايتاٜهٛاْدٚ يٝداؾع عٔ ْؿط٘ إذا اقتك٢ ا٭َس. ٚباٱقاؾ١ إىل إىل ْا اٚاْكِ أًٜك
                                                         

 .1:ف ّ،5072 ٜٛيٝٛ ،41ع ْؿط٘، املسدع 24
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ذيو، إْ٘ ٜكّٛ مبُازض١ زٜاق١ ايطباس١ يف بعض  ا٭سٝإ يتٓػٝط عك٬ت٘. ٖٚٛ 

ٜؿعٌ نٌ ذيو يف أٚقات ؾساغ٘ ٜٚٛاشٕ بني ٖٛاٜات٘ ٚدزاضت٘، ؾٝدعٛ ا٭طؿاٍ 

ملا هلا ص٠ اٱيهرت١ْٝٚ، اضتدداَِٗ ا٭دٗٔ ٔ إىل ممازض١ أْػط١ َتٓٛع١ بد٫ َاٯخسٜ

ًَ 02، ٚمحد بٔ محٛد ارتُٝطٞ ايبايؼ َٔ ايعُس 25َٔ ؾٛا٥د نجري٠ َٚتع١ ا، ٖٚٛ عا

عتب ايتُجٌٝ املطسسٞ، ٚغازى يف عدٜد َٔ ايعسٚض املطسس١ٝ ٚتؿٛم يف أدا٤ أدٚازٙ. 

يف َدزضت٘ نعب بٔ شاٜد يًتعًِٝ  ٜٚكٍٛ يٮطؿاٍ: "إٕ ٖٛاٜت٘ مل متٓع٘ َٔ ايتؿٛم

، ٚزْاد ايبًٛغ١ٝ ايبايػ١ َٔ 26ا٭ضاضٞ ٜٚٓؿشِٗ بإٔ ٜٛاشْٛا بني ٖٛاٜاتِٗ ٚدزاضتِٗ"

ًَ 02ايعُس  ا، حتب قسا٠٤ شتتًـ أْٛاع ايهتب َٓر ؾػسٖا ٖٚرا َا أد٣ إىل إٔ عا

 . 27اناتٗاتتشدخ بًطإ ؾؿٝح، ٚعتاٍٚ ا٭طؿاٍ ست

 يف ايعذٝب َٓطادٙ عرب ٜتذٍٛ ايرٟ ايعذٝب َٚٓطادٙ َعاذ ملػاَسات ممتع باب ٖٚٓاى

 ايطٝاس١ٝ امل٬َح أِٖ إىل ايكسا٤ ٜٚأخر عُإ، ضًط١ٓ يف ايػٗري٠ ايطٝاس١ٝ املٓاطل

 َٚٔ ددٜد٠، ػاَس٠مل آخس اَهاًْ عدد نٌ يف ٜٚطتهػـ عُإ، بٗا تتُتع اييت

 ٖٚٛ اهلٛت١ ٚنٗـ ،28ايد٫ؾني َٚػاٖد٠ خريإ، بٓدز يف ايػٛف جتسب١ َػاَسات٘

 .30ٚٳنإ ٚقس١ٜ ،29ع٬ُم طبٝعٞ نٗـ

 أٜكا ايباب ٖٚرا ،"ايؿػري ايسساي١"بـ َعٕٓٛ بباب اجمل١ً أعداد بعض ٔتتصٜ نُا

 ايػٗري٠ ا٭َانٔ عٔ باملعًَٛات ١٦ًَٝ ضٝاس١ٝ ٚزس٬ت َػاَسات ع٢ً ٜػتٌُ

 إذ يٮطؿاٍ، ٚدراب ْاؾع باب ٖٚرا. عُإ ضًط١ٓ بٗا تتُتع اييت ارت٬ب١ ٚايطبٝع١

 .31ٚايطبٝع١ٝ ايتازغت١ٝ ٚثسٚاتِٗ ببًدِٖ ٜعسؾِِّٗ
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خؿؿت اجمل١ً باًبا ثابًتا بعٓٛإ "اضأيٛا َاَا بدز١ٜ" يٲدابات ع٢ً ا٭ض١ً٦ اييت 

ٜسضًٗا أؾدقا٤ اجمل١ً إيٝٗا. ٜطأٍ قسا٤ اجمل١ً عٔ نٌ َا ٜدٚز يف أذٖاِْٗ، ٚجتٝب 

ا إىل أضًٛب تعًُٝٞ ٚتسبٟٛ مجٌٝ. ٜٚٗدف ٖرا ايباب أضاًضاجمل١ً ع٢ً تًو ا٭ض١ً٦ ب

تسب١ٝ ا٭طؿاٍ تسب١ٝ إض١َٝ٬، ٚتسضٝذ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف أذٖاِْٗ، ٚتصٜٚدِٖ 

 مبعًَٛات عٔ اجملا٫ت ايع١ًُٝ. ْرنس بعض ايُٓاذز َٔ ٖرا ايباب:

ٍٕ ؾشٝح ٌٖ ٜطأٍ: "إٜاد  ايٍٓعس؟ ٜكٟٛ ادتصزٳ أ

 ايبؿس ٚذتاض١ عا١َ، بؿؿ١ املؿٝد٠ يًذطِ كساٚاتارت َٔ ادتصز إٜاد، عصٜصٟ

 ايعني، تك١ٜٛ ع٢ً ايؿٝتاَني )أ( ايرٟ ٜطاعدْا ع٢ً عتتٟٛ ٭ْ٘ بػهٌ خاف؛

 .32ادتٝد٠" ع٢ً ايس١ٜ٩ ٚبايتايٞ

 ٘تؿعً َا ٌٖ بٝتِٗ. يف عتدخ مبا ختربْٞ ٖٚٞ ،انجرًي حتٍبين يٝإ تطأٍ "ؾدٜكيت

 ؾشٝح؟

 يٝإ، عصٜصتٞ أضساز ايبٝٛت ٚيهٔ ق١ٜٛ، بؿدٜكتو ع٬قتو تهٕٛ إٔ مجٌٝ

 اٱَهإ. بكدز املكٍسبني ا٭ؾدقا٤ بٗا طترب أضساز بٝٛتٓا، ٫ٚ ضتؿغ إٔ ٚعًٝٓا

ٍُا باذتدٜح ؾدٜكتو تبدأ عٓدَا  ع٢ً ٚاسسؾٞ َٓصهلا أخربٜٗا بريو، يف عتدخ ع

 .33ٚاملػٛز٠" ايٓؿح هلا ٚقٍدَٞ بٗا أخربتو إٕ أضسازٖا سؿغ

يف ؾٛز٠  اتتُٝص ٖرٙ اجمل١ً باضتدداّ ايؿٛز، سٝح تكدّ املٛاد ايد١ٜٝٓ أًٜك

 ايطٝٓازٜٖٛات، َٚٔ ٖرٙ املٛاد ٖرا ايُٓٛذز ايتايٞ:

 ايط٬ّ عًٝو ٜاددٟ، ٌٖ يدٜو َتطع َٔ ايٛقت يٲداب١ عٔ ض٪ايٞ؟-"

 ٚأْا ؾدٛز بو ٭ْو َكبٌ ع٢ً املعسؾ١. بهٌ ضسٚز ٜا بين،-

َاذا ظتب عًٞ بعد ايبًٛؽ، ؾكد قسأت يف ايؿؿشتني ايتاضع١ ٚايعاغس٠ َٔ -

 ايهتاب، ٚمل أؾِٗ ايهجري.

 ضٔ ايبًٛؽ ٜا بين ٖٞ ايطٔ املٛدب١ يٲميإ ٚايعٌُ مبا أْصٍ اهلل تعاىل.-

 ٚمبا أ٩َٔ ٜا ددٟ؟-
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ايكا أٚددى َٔ ايعدّ إىل ايٛدٛد ٖٚٛ أٍٚ َا ظتب عًٝو َعسؾت٘ إٔ يو ؾاْعا ٚخ-

 اهلل تعاىل، ٚإٔ مجٝع املدًٛقات ستتاد١ إيٝ٘ ٖٚٛ غين عٓٗا.

 ٚمب ٜتؿـ اهلل تعاىل؟-

ٜتؿـ ضبشاْ٘ بايهُاٍ ايراتٞ، ٫ٚ ٜؿح إٔ ٜٛؾـ بػ٤ٞ َٔ ؾؿات ايٓكـ، 

ٜٚطتشٌٝ عًٝٓا إدزان٘ َٚعسؾت٘ باذتٛاع. تعاىل زبٓا عٔ نٌ ْكـ عًٛا نبريا ٜا 

 .34بين"

َٔ اٖتُاّ اجمل١ً باملٛقٛعات ايد١ٜٝٓ إٔ أعدادٖا تتكُٔ ايكؿـ ايكسآ١ْٝ، 

ٚايكؿـ عٔ سٝا٠ ايٓيب ؾ٢ًٍ اهلل عًٝ٘ ٚضًٍِ، حتت باب ثابت "أسطٔ ايكؿـ". 

. يف ٖرا 36، ٚاهلذس٠ ايٓب35١َٜٛٚٔ بني تًو ايكؿـ "ْيب اهلل ٜٛضـ عًٝ٘ ايط٬ّ"

٠ٚ٬ ع٢ً ايباب، ٜتِ عسض اٯ١ٜ/اٯٜات ايكسآ١ْٝ ؾتشه٢ ايكؿ١ يف ق٥ٛٗا. ٚع

ايد١ٜٝٓ ا٭خس٣ املتٓاثس٠ يف ؾؿشات اجمل١ً، َجٌ: َٛقٛع  ذيو، ظتد ايكسا٤ املٛاد

 .37ايهٕٛ""املٛيد ايٓبٟٛ .. ْٛز أقا٤ 

 نجرًيا، ايػعسٟ بادتاْب تٗتِ ٫ أْٗا إ٫ ا٭ْاغٝد،/ايػعس١ٜ ايكؿا٥د اجمل١ً تٓػس

 ٚأَا". غعس١ٜ سهاٜا" ثابت باب حتت ؾكط أْػٛد٠/قؿٝد٠ عدد نٌ ٜتكُٔ سٝح

 باضتدداّ ،...١ٚايعًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ايد١ٜٝٓ بني َتػعب١ ؾإْٗا َٛقٛعاتٗا

 ايُٓٛذز ٖرا ْكدّ. اجمل١ً إيٝٗا تتٛد٘ اييت ايعُس١ٜ ايؿ١٦ َع متاغًٝا ايطٌٗ ا٭ضًٛب

 .38"ايٛايدٜٔ طاع١"بـ املعٕٓٛ

 ا٭غٓٝاَت أزم َٔ     سٝاتٞ يف أَٞ إٕ

 سسناتٞ يف أبٞ أٚ       أَٞ غكبُأ ٫ أْا

 أَٓٝاتٞ أغ٢ً ٖٚٛ      ضبًٝٞ أَٞ ؾَسقا
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 ايٛايداَت ٫سرتاّ         دعاْا قد زبٞ إٕ

 بايؿسخاَت َُٓٗا           أًٜا أشعر ٫ أْا

 ايربناَت ميٓشاْٞ        ست٢ يٮَس ضاٌَع

 ايعاطؿاَت خري ٖٚٞ         محًتين أَٞ إٕ

 بايجباَت ٜتش٢ً   ضعدٟ أدٌ َٔ ٚأبٞ

ُٕ َٔ     غ٤ُٞ نٌ أعطٝاْٞ  ٖٚباَت سٓا

 ايكؿـ بأزٚع ثسًٜا ٜهٕٛ ايرٟ" َسغد َهتب١" باب اجمل١ً يف ا٭دب١ٝ املٛاد َٚٔ

 ٚيف. بكسا٤ت٘ اجمل١ً قسا٤ ٜطتُتع يهٞ ددًٜدا عٓٛاًْا عدد نٌ يف ٜٚكدِّّ ٚايهتب،

 اضتعساض تكدِٜ ٜتِ ايباب ٖرا خ٬ٍ َٚٔ يًكسا٤، دًٝدا عتطب أَس ٖرا ايٛاقع

 ٖرٙ ؾتكّٛ مب٪يؿٝٗا، َٛدص ٚتعسٜـ يٮطؿاٍ، ايكؿؿ١ٝ ايهتب ٭سد بطٝط

 عٔ مبعًَٛات ٚتصٜٚدِٖ ايهتب شتتًـ قسا٠٤ ع٢ً ا٭طؿاٍ ؾكٍٛ بإثاز٠ ايطسٜك١

 :نُٓٛذز" مج١ًٝ ايبط١" قؿ١ ْرنس ٚأؾشابٗا، ايهتب

 املصازع شٚد١ َٓصعذ١ ٭ٕ ناْت يهٍٓٗا ايٍدداز، َع َصزع١ يف مج١ًٝ ايبط١ "عاغت

 ختؿٞ إٔ مج١ًٝ ايبٍط١ عًٝ٘ بٓؿطٗا. ساٚيت قدٚتس تؿكظ بٝكٗا بإٔ هلا تطُح ٫

 املصزع١. عٔ بعٝدا عػا تؿٓع إٔ قسزت تٓذح. يريو مل بٝكٗا، يهٓٗا

 ايػاب١؟ يف آَٔ يبٝكٗا عؼ عٔ ايبشح ستاٚيتٗا خ٬ٍ ٚادٗتٗا اييت ا٭خطاز ؾُا

 اْتٗت عًٝٗا املطاعد٠؟ ٚنٝـ ٜعسض ايس١ًَٝ ايػٛازب ذٚ ايطٝد دعٌ ايرٟ َٚا

 ؟َػاَستٗا

 ٚايػاعس٠ ٚايٍسضا١َ تأيٝـ ايهاتب١ مج١ًٝ؛ ايبط١ قؿتٓا خ٬ٍ َٔ ضٓعسؾ٘ َا ٖرا

املرتدِ  ٚتسمج١ ايعامل أزدا٤ يف َ٪يؿاتٗا بٛتس اييت اغتٗست بٝرتنظ ايربٜطا١ْٝ

 ايطعٝدٟ. ْػستٗا عاَس ؾٗد بٔ ايعاملٞ: ايعُاْٞ ايطؿٌ أدب زتاٍ يف ٚايٓاغس

 ايٓاغ٧ ادتٌٝ إىل ٚايعًّٛ ايجكاؾ١ ْػس ىلإ اييت تٗدف ايعُا١ْٝ ايبطسٜل َهتب١

 ٬ٍٖ بٓت صت٤٬ ايعُا١ْٝ ايسضا١َ ايعامل١ٝ. زضّٛ ٚايسٚاٜات ايكؿـ أِٖ برتمج١

 ايعسب١ٝ إىل اٱصتًٝص١ٜ َٔ تٴسمجت ٚقد َسٜبع ا٭زْب عامل ضًط١ً َٔ املٓرز١ٜ. قؿتٓا
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 ٚاملصازع يػاب١ا يف تدٚز اييت ٚبأسداثٗا ايعسبٞ، ايطؿٌ مب٤٬َتٗا يجكاؾ١ ٚمتٝصت

 ٚايكس٣. 

ٍٞ عامل خ٬ٍ َٔ اٱْطا١ْٝ ٚايكِٝ اذتط١ٓ ا٭خ٬م ايطؿٌ تعًِ قؿتٓا  أبطاي٘ خٝاي

١ٍٝ ممتع١ . قسا٠٤ اذتٝٛاْات َٔ  .39َسغد" زت١ً أؾدقا٤ أسبا٥ٞ َٚطً

 تٓتكٌ سٝح بب٦ٝت٘، بط٘ٚز ايطؿٌ خٝاٍ إثسا٤ يف ايػعب١ٝ اذتهاٜات أ١ُٖٝ إىل ْٚعًسا

 ٚهلا ايػعٛب، َٚعتكدات يعادات َسآ٠ً ٚتعترب آخس، إىل دٌٝ َٔ ايػعب١ٝ اذتهاٜات

 اجمل١ً ؾإٕ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاملعاٜري ا٭سداخ ٚتٓاقٌ ايرتاخ سؿغ يف َِٗ ٚظٝؿٞ دٚز

 ايرٜٔ ٭سؿادٖا ادتد٠ حتهٞ ؾٝ٘ ،"غٝد١ ددتٞ سها١ٜ" بعٓٛإ باًبا خؿؿت

ـٳاي سٛهلا ظتتُعٕٛ  إقبا٫ً ْاٍ قد ايباب ٖٚرا ايعُاْٞ، ايرتاخ َٔ ايػعب١ٝ كؿ

 عدٜد٠ أْٛاع هلا ايباب ٖرا يف ايٛازد٠ اذتهاٜات ٚإٕ. ايؿػاز ايكسا٤ داْب َٔ نبرًيا

 ٖرٙ َٚٔ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايعادات ارتًك١ٝ ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايككاٜا تتكُٔ

 بايكطٔ ايعُاْٞ ايهشٌ ؾٝ٘ تؿٓع اييت 40"ددتٞ؟ تؿٓع َاذا" سها١ٜ اذتهاٜات

 .ايعُاْٞ ٚايطُٔ ايطُو ٚشٜت

 ٚغاعس ايػعسا٤ عامل" َجٌ ٚايػعسا٤، ايهتاب تسادِ اجمل١ً أعداد تعاجل نُا

 .   41"ا٭شدٟ دزٜد ابٔ ايعًُا٤

 ٜٗتِ ايرٟ" ايؿػري املطتجُس...  َاشٕ" ٖٚٛ يًػا١ٜ َٚؿًٝدا ًعاممت باًبا اجمل١ً قسا٤ ظتد

 ايطسم اضتدداّ نٝؿ١ٝ سٍٛ ْاؾع١ َعًَٛات ؾٝكدّ يٮطؿاٍ، املاي١ٝ بايرتب١ٝ

 ؾشٝش١، بطسٜك١ ايب١٦ٝ َٛازد ٚاضتػ٬ٍ ا٫دخاز ٚأ١ُٖٝ ا٫ضتجُاز يجكاؾ١ ايؿشٝش١

 ؾٛز٠ يف طؿٛي١ٝ ه١ٗبٓ اضتجُاز١ٜ ملػازٜع بطٝط١ أؾهاًزا عدد نٌ ٜعسض سٝح

 ٖرا َٔ ٜتكح نُا ضا١َٝ، قُٝا حتٌُ بٌ ؾكط قؿؿا ٖرٙ ٚيٝطت. َؿٛز٠ قؿ١

 :ايتايٞ ايُٓٛذز

 .ددا ثك١ًٝ أْٗا ٜبدٚ ممٝص، بػهٌ نبري٠ سٍؿاي١ َٔ هلا ٜا-"
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 ٭دخسٖا املاقٞ ايعاّ ط١ًٝ إٜاٖا تعطٝين نٓت اييت ْكٛدى جتد اذتؿاي١ بداخٌ-

 .يو

 .دٜداد يٛسٝا دٗاشا ضأغرتٟ-

 ايعٝد ٬َبظ يػسا٤ ايهاؾ١ٝ ايٓكٛد ميًهٕٛ ٫ أطؿا٫ تعسف بأْو ختربْٞ أمل-

 َطاعدتِٗ؟ يف تسغب ٚأْو هلِ،

 َٔ تٓؿكٛا َٚا حتبٕٛ مما تٓؿكٛا ست٢ ايرب تٓايٛا ئ: "ايسسِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ-

 .ايععِٝ اهلل ؾدم ،"عًِٝ ب٘ اهلل ؾإٕ غ٤ٞ

 .١ايهسمي اٯ١ٜ ٖرٙ يف بين ٜا َعٞ تأٌَ

 نُا مبدخساتٞ يًتربع أَٞ ٜا َطتعد ذا أْا ٖٚا...  يهٔ ددٜدا، دٗاشا أزٜد أْا

 .ضابكا أخربتو

 .تسٜد َا يو ٚضٝشكل ضٝعٛقو، اهلل بإٔ بين ٜا ٚتأند

 .ب٘ أسًِ ايرٟ ادتٗاش يػسا٤ تهؿٞ عٝدٜات ع٢ً سؿًت يكد أَٞ ٜا اْعسٟ

 .42"هلِ ٚإضعادى يٰخسٜٔ، َطاعدتو بؿكٌ ٖرا إمنا. َاشٕ ٜا هلل اذتُد

ًَا نبرًيا بأضًٛب داذب يٮطؿاٍ. يكد أطًكت اجمل١ً  تٗتِ اجمل١ً باملٛاد ايع١ًُٝ اٖتُا

ضًط١ًً بعٓٛإ "أَني ٚسها١ٜ ايرٖب ا٭ضٛد" ايرٟ ٜٛاؾٌ زسًت٘ يف نٌ عدد بتكدِٜ 

ات ايهُٝا١ٝ٥ اييت ميس بٗا َعًَٛات َتٓٛع١ عٔ طسٜك١ تهٜٛٔ ايٓؿط ٚايعًُٝ

ايٓؿط، ٜٚتِ تكدِٜ ٖرٙ املعًَٛات َع ايؿٛز خط٠ٛ بعد خط٠ٛ يهٞ ٫ ٜؿعب 

 اضتٝعابٗا يٮطؿاٍ. 

َٚٔ ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ هلرٙ اجمل١ً أْٗا أطًكت ضًط١ً اخرتاعات ؾِٗٝ بٗدف اضتجاز٠ 

ٝاّ قدزات ايتؿهري اٱبداعٞ يد٣ ا٭طؿاٍ، ٚؾكٌ َصادِٗ ايعًُٞ ٚتعًُِٝٗ ايك

بتطٜٛس ا٫خرتاعات ايبطٝط١ ايط١ًٗ يف املٓصٍ. ٜأتٞ ؾِٗٝ يف نٌ عدد باخرتاعات 

ٜكّٛ بٗا ظسٜؿا ٖٚصيٝا، ٚتهٕٛ َؿٝد٠ ي٘ ٚيػريٙ. ٫ٚ زٜب ؾٝ٘ إٔ ٖرٙ ايطًط١ً تًيب 
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زغبات ايكٍسا٤ يف اجملاٍ ايعًُٞ، ٚحتجِٗ ع٢ً ايكٝاّ باخرتاعات ددٜد٠ مبطاعد٠ 

 .43َٛقٛع "خ٬ط١ ؾِٗٝ ايعذٝب١"عا٬٥تِٗ أٚ أؾدقا٥ِٗ، َجٌ 

يكد خؿؿت اجمل١ً بابني ثابتني "أس٢ً ايبٓات َع س٬" ٚ"َطبذ س٬"، ٜكدِّّ ايباب 

ا٭ٍٚ ٚؾؿات ْٚؿا٥ح يًبٓات، ٜٚعسض َعًَٛات َؿٝد٠ بايعُّٛ عٔ نٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ 

44"ٚؾؿ١ ايؿٍباز َع شٜت ايطُطِ"َٔ أقساز تًشل بٗٔ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: 
يًعٓا١ٜ  

بايبػس٠، سٝح تعٌُ ٖرٙ ايٛؾؿ١ ع٢ً تػر١ٜ ايػعس َٔ درٚزٙ، ٚع٬ز أ١ٜ أَساض 

دًد١ٜ يف ؾس٠ٚ، ؾٝتِ تكدِٜ ؾٛا٥د تًو ايٛؾؿ١ َٚهْٛاتٗا ٚنريو طسٜك١ 

 حتكريٖا.

ٛ أٜكًا غين ددا باملعًَٛات املؿٝد٠ عٔ حتكري ٚأَا ايباب ايجاْٞ ٖٚٛ َطبذ س٬ ؾٗ

بعض ا٭طبام ايػ١ٝٗ ايؿش١ٝ، ٖٚرا ٜصٜد َٔ ثك١ ايبٓات بأْؿطٗٔ يف إعداد بعض 

ا٭طبام ٜٚعٛدِّٖٔ ع٢ً ايطبذ َٓر ؾػسٖٔ، ٜٚٓؿسٖٔ َٔ املأن٫ٛت غري ايؿش١ٝ، 

ات ٜتِ ذنس املكادٜس/املهْٛ اٜٚهطب إٜأٖ أضًٛب ايتػر١ٜ ايؿش١ٝ. ٚؾٝ٘ أًٜك

 .45"دصز ٚبستكاٍ"عؿري  َجٌ ٚطسٜك١ ايتشكري خط٠ٛ بعد خط٠ٛ،

ؾٝتكُٔ ن٬ ايبابني َع س٬ َٛاًدا ع١ًًُٝ جتًب ؾٛا٥د مج١ يؿش١ ايبٓات خاؾ١ 

 ٚايبٓني عا١َ.

اض نُا ظتد ايكسا٤ شٚاٜا يف اجمل١ً تٗتِ بؿش١ ا٭طؿاٍ ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َس

"اضتدداَهِ املؿسط يٮدٗص٠ اٱيهرت١ْٝٚ ٜطبب يهِ أقساًزا نجري٠ً َٓٗا دؿاف 

يف ايعني، ٚآ٫َا يف ايسقب١، ٚاقطسابات يف ايّٓٛ. اذتٌ ٖٛ إٔ ْكع هلا أٚقاتا ستدد٠ 

 . 46ْٚتعاٌَ َعٗا بٛعٞ يٓطتددَٗا بطسٜك١ ض١ًُٝ"
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تسب١ٝ ا٭طؿاٍ ايب١ٝ٦ٝ ٭ٕ ا٭طؿاٍ عتتادٕٛ إىل تعًِ نٌ َا نُا تطتٗدف اجمل١ً 

ٜتعًل بب٦ٝتِٗ، ؾتٓػس املٛقٛعات اييت تبح ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يد٣ ا٭طؿاٍ، ٚتكدّ 

 َعًَٛات عٔ َػه٬ت ايب١٦ٝ، ٚحتجِٗ ع٢ً احملاؾع١ عًٝٗا.

ًبا ٫ متٌٗ اجمل١ً أ١ُٖٝ املعًَٛات عٔ اذتٝٛاْات املدتًؿ١ يٮطؿاٍ. يكد خٍؿؿت با

بعٓٛإ "سٝٛاْات َٔ ب٦ٝيت ايعُا١ْٝ" يترنس بعض املعًَٛات يٮطؿاٍ عٔ اذتٝٛاْات، 

ع٢ً يطإ اذتٝٛاْات ْؿطٗا، ٖٚرا أضًٛب ظترب اْتباٙ ا٭طؿاٍ إيٝٗا نجرًيا، ْكدّ 

 ٖرا ايُٓٛذز املعٕٓٛ بـ"ايُٓس ايعسبٞ":

ظؿاز،  دباٍ يف أعٝؼ عُإ ضًط١ٓ يف ايٓادز٠ اذتٝٛاْات َٔ ايعسبٞ ايُٓس "أْا

ٍٞ ٜٚطًكٕٛ متٍٝصْٞ  ضٛدا٤ ْكاٌط ؾٝ٘ تتٍٛشع ؾاتح، ذٖيبٌّ ؾسٟٚ يٕٛ اضِ "ايككس" عً

 بايطهإ. يف املصدمح١ ا٭َانٔ عٔ بعًٝدا ايعٝؼ ٚأسّب ايعصي١، تعذبين غريٟ عٔ

 نجرًيا. أْػط ايًٌٝ ٚقت يف يهٍٓٞ ايٓػاط، قًٌٝ أنٕٛ ايٓٗاز ؾرت٠

 ٚادتُاٍ، املاغ١ٝ ذتّٛ ٚأسٍب ٚايػص٫ٕ، ،ٚا٭زاْب املؿكٌ: ايطٝٛز، طعاَٞ

َٗدًدا  َػهًيت أْٞ أتعسض يًكٓـ َٔ َسبٞ املاغ١ٝ بػهٌ َهجـ؛ هلرا أؾبشت

 با٫ْكساض.

ٚٴقعت ادت١ًُٝ ب٬دٟ يف تػسٜعاٌت ذتُا١ٜ ضٴ٬ييت َٔ ا٫ْكساض،  قٛاْني عٴُإ 

 .47ّ"نُا مٍت إْػا٤ ست١ُٝ دبٌ مسشإ ايطبٝع١ٍٝ يف ظؿاز نٞ أسٝا ؾٝٗا بط٬

ٖٓاى باب َِٗ ٚممتع يًػا١ٜ يٮطؿاٍ يف ٖرٙ اجمل١ً ٖٚٛ "ض١ً عسؾإ" عسؾإ ٖٛ 

إسد٣ ايػدؿٝات ارتاؾ١ باجمل١ً. ٜػتٌُ ايباب ع٢ً َطاس١ ؾؿش١ ؾكط، يهٓ٘ 

 أسب ؾإعس "أْايعًّٛ ٚاملعازف، ٜٚبتدأ ايباب بـثسٟ باملعًَٛات املتٓٛع١ عٔ شتتًـ ا

 املعازف َٔ ض١ً َعًَٛاتٞ زتُٛع١ً يف ايعًّٛ ٚاملعازف. ضتذدٕٚ شتتًـ يف ايكسا٠٤

َعًَٛات عٔ  يف ٖرا ايباب ٚايطسٜؿ١". ؾٝذد ايكسا٤ ٚايػسٜب١، ٚاملؿٝد٠، ادت١ًُٝ،

ا٫خرتاعات اذتدٜج١، ٚايؿٛان٘ ٚا٭غر١ٜ ايؿش١ٝ، ٚايبشاز ٚاحملٝطات ٚاذتٝٛاْات، 

َٔ اجمل١ً ع٢ً َعًَٛات َؿٝد٠ عٔ  33يتازغت١ٝ. ٚعتتٟٛ ايعدد إىل داْب املعًَٛات ا

شتتًـ املهتبات املتٛادد٠ يف أزدا٤ ايعامل َجٌ: َهتب١ ادتٌُ يف نٝٓٝا، َٚهتب١ 
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ايؿني ادتدٜد٠، َٚهتب١ اٱضهٓدز١ٜ، ٚاملهتب١ ايدمنازن١ٝ املًه١ٝ، إ٫ إٔ ٖرا 

 ايباب تػًب عًٝ٘ املعًَٛات ايع١ًُٝ.

ًَا نبرًيا، سٝح حتتٟٛ اجمل١ً  ٫ تٗتِ باملٛقٛعات ايطٝاض١ٝ بػهٌ َباغس اٖتُا

بعض أعداد اجمل١ً ع٢ً املٛاد ايطٝاض١ٝ َجٌ "ّٜٛ ايٓٗك١ ايعُا١ْٝ"، ٖرا ٖٛ ايّٝٛ 

 ّ( ايرٟ تٛىل ؾٝ٘ ايطًطإ قابٛع بٔ ضعٝد سهِ ضًط١ٓ عُإ.0720ٜٛيٝٛ  43)

عٔ أْٛاع َٔ  اد َٛاًد٫ ختًٛ اجمل١ً َٔ املٛاد ايسٜاق١ٝ، ؾٝتكُٔ بعض ا٭عدا

ايسٜاق١ ٚأبطاهلا. ٚأطًكت اجمل١ً بابا بعٓٛإ "أٚملبٝاد" ٖٚرا ايباب خاف باملٛاد 

ايسٜاق١ٝ، ٜٚٛؾِّس َعًَٛات عٔ ايػدؿٝات ايسٜاق١ٝ ايػٗري٠، نُٓٛذز َٓاضب 

 حمليب ايسٜاق١ َٔ ايكٍسا٤ ايؿػاز.

ًٗا ا٭طؿاٍ إيٝٗا، ٚتكدّ ٚأَا املٛقٛعات ايؿ١ٝٓ ؾإٕ اجمل١ً تٓػس ايسضَٛات اييت ٜسض

َعًَٛات عٔ ا٭ؾ٬ّ ارتاؾ١ با٭طؿاٍ، دٕٚ ْػس أٟ غ٤ٞ ٜتعازض َع املؿاِٖٝ 

 اٱض١َٝ٬.

ٚبٗدف ت١ُٝٓ َٛاٖب ا٭طؿاٍ ايهتاب١ٝ ٚؾكٌ ًَهاتِٗ ايؿ١ٝٓ، خؿؿت اجمل١ً 

َطاس١ ٚاضع١ َٔ ؾؿشاتٗا تعسض ؾٝٗا نتابات ا٭طؿاٍ ٚزضَٛاتِٗ اييت ٜسضًْٛٗا 

 .إىل اجمل١ً

ايرتؾ١ٝٗٝ ؾإٕ قٍسا٤ اجمل١ً ٜتُتعٕٛ بأبٛاب عدٜد٠ َجٌ: ٖٝا  ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل باملٛاد

تسضِ َع َسغد، ٚيٕٛ َعٓا، َٚسِّٕ عك٬ َع َاٖس، ٚانتػاف ايؿسم بني 

 ايؿٛزتني، ٚايطسٜل ايؿشٝح، ٚاملسبع ايؿشٝح َٚا إىل ذيو.

 أخباز" بعٓٛإ ـشتؿ باب ؾٗٓاى با٭طؿاٍ، ؾ١ً هلا أخباز َٔ اجمل١ً ختًٛ ٫

 تٓعُِّٗا اييت ايتدزٜب١ٝ ٚايٛزؽ ٚايؿعايٝات ايٓػاطات عٔ ا٭خباز ع٢ً عتتٟٛ" َسغد

 تٴعَكد اييت ٚايؿعايٝات ا٭ْػط١ عٔ ا٭خباز ع٢ً ٚنريو يٮطؿاٍ، َسغد زت١ً

 . ذيو إىل َٚا شتتًؿ١، َدازع يف يٮطؿاٍ

ٚأعُازِٖ ع٢ً ٚعتتٟٛ نٌ عدد َٔ أعدادٖا ع٢ً ؾٛز ا٭طؿاٍ َع أمسا٥ِٗ 

 َطاس١ ؾؿشتني حتت باب ثابت "أؾدقا٤ َسغد".
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اجمل١ً ع٢ً اٱع٬ْات إ٫ ْادًزا، َع أْٗا تؿدز عٔ َ٪ضط١ خاؾ١. ٚختًٛ  ٫ تعتُد

 اجمل١ً َٔ املطابكات َدؾٛع١ ادتٛا٥ص، إ٫ تتكُٔ بعض أعدادٖا املطابكات.

 خامت١ ايبشح:

 ٚأٚيٝا٤ ا٭طؿاٍ قبٌ َٔ نبري اٍٚإقب سطٔ بكبٍٛ اْط٬قٗا َٓر "َسغد" زت١ً حتع٢

 ب٦ٝتِٗ، َٔ ا٭طؿاٍ تكسِّب غا٥ك١ َتٓٛع١ َٛاقٝع َٔ تكدَ٘ ملا اْعًس ٚذيو ا٭َٛز،

 .ايعًٝا ٚايكِٝ ايعُا١ْٝ ايجكاؾ١ أذٖاِْٗ يف ٚتسضِّذ

. ٚزضَٛاتٗا َٛقٛعاتٗا يف ايعُا١ْٝ اهل١ٜٛ بسٚش ٖٛ غريٖا عٔ َسغد زت١ً ميٍٝص ٚمما

 َٔ ا٭طؿاٍ إىل ٚثكاؾت٘ ٖٜٛت٘ تٓكٌ ٭ْٗا اجمل١ً ٖرٙ بٛدٛد إعُ َٔ ايطؿٌ ٜٚؿتدس

 يعبيت"ٚ" غٝد١ ددتٞ سهاٜات" ؾإٕ: املجاٍ ضبٌٝ ٚع٢ً. ا٭خس٣ ايعسب١ٝ ايدٍٚ

 .ددا َػٛم أضًٛب باضتدداّ ايػعيب باملٛزٚخ تٗتِ" ايػعب١ٝ

 سٚزَ َع ا٭ْٝل ٚايتؿُِٝ املُتع١ ا٭بٛاب يف دٖٛسًٜا تطًٛزا َسغد زت١ً ٚتػٗد

 ايٛقت، َٚتطًبات ايكسا٤ ٍَٝٛ َع متاغًٝا ا٭خس٣ َٔ أبٛابٗا اضتشداخ ٜٚتِ. ايٛقت

ًَا اجمل١ً أؾدقا٤ عدد ٜصٜد يرا ًَا ٜٛ  .ؾٝٛ

 املؿادز ٚاملسادع:

 ."زت١ً "ايػسطٞ ايؿػري 

 ."زت١ً "أٜٛب 

 ."زت١ً "َسغد 

 ."ًَشل "أسباب ايب١٦ٝ 

 َ4002ايكاٖس٠: داز ايهتب املؿس١ٜ،  .ا٭طؿاٍ يف ايعامل ايعسبٞ ٛضٛع١ زت٬ت.ّ 

 املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ:

 ايعسب ضب١ً-https://om.s-oman.net 

 ايػبٝب١-https://www.shabiba.com 

 ايس١ٜ٩ ؾشٝؿ١-www.alroya.om 

 َسغد-www.murshidkids.com 

 ايطًطا١ْٝ عُإ يػسط١ ايسمسٞ املٛقع-http://www.rop.gov.om 

 ْٛت-http://note-mag.com  
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