╝
احلؿد هلل رب العادني ,كحؿده محد َّ
الشاكريـ ,وكستعني بف ,وهق ادُعني
َشا ركة
ر ر

َشكة جمؿقظة ٓباز الدَّ ولقة

مجعقة شخاء لؾخدمات آجتامظقة

ِ
مرشوع رظصر ال ُؽ ُتب

ُم َّ
ؾخص ادرشوع
 .1قراءة ادراجع مسقحقة
أهؿ ادعؾقمات ادقجقدة يف هذه ادراجع
 .2اشتخراج ّ
 .3تػريغ هذه ادعؾقمات بشؽؾ «دجيقتال» يف مؾ ّػات إلؽسوكقة
ُ .4مراجعة هذه ادؾ ّػات لؾتل ُّكد مـ ُمطابؼتفا مع ادراجع إصؾقة
 .5كرش ادؾ ّػات لؾباحثني حتك يتؿؽَّـقا مـ اشتخدامفا بسفقلة
تؿ إكجازه
ُقؿ بآضالع ظذ ما ّ
http://alta3b.wordpress.com/books/juice

يتؿ اشتخراجفا
كقع ادعؾقمات التل ّ
•
•
•
•

ادعؾقمات ادُستخرجة ّإما تؼريرية أو كؼدية
ادعؾقمات التؼريرية هل ادُستخدمة إلثبات ما ُيـؽره ادسقحل
ِ
ُ
الصؾب والػداء
بخ ُصقص ُمعتؼداتف رئقسقة :الثالقث ,ألقهقة ادسقحَّ ,
ادعؾقمات الـؼدية هل ادُستخدمة لتػـقد وإبطال العؼائد ادسقحقة
أي َّ
خاصة بتؽقيـ معرفة ظـ ادسقحقة مـ مراجعفا
أن ُهـاك معؾقمات َّ
خاصة بـؼد ادسقحقة وتػـقدها أيض ًا مـ مراجعفا
ُ
وهـاك معؾقمات َّ

يتؿ اشتخراجفا
كقع ادعؾقمات التل ّ
• ظذ شبقؾ ادثال:
يتؿ اشتخدامفا
– ُهـاك اقتباشات تؼقل بتحريػ الؽتاب اد ُ َّ
ؼدسّ ,
إلقـاع ادسقحني الذيـ ُيدافعقن ظـ ظصؿة الؽتاب ادؼدس !
– ُهـاك اقتباشات تؼقل َّ
يتؿ
بلن الثالقث ادسقحل هق ظبادة ثالثةّ ,
قحدون !
بلَّنؿ ُم ِّ
اشتخدامفا إلقـاع ادسقحقني الذيـ يؼقلقن َّ
يتؿ اشتخدامفا
– ُهـاك اقتباشات تؼقل بؿقت «اهلل» ظذ َّ
الصؾقبّ ,
مع ادسقحقني الذيـ ٓ يعرفقن مدى بشاظة العؼائد ادسقحقة !

ِ
ِ
ر
{ رو رص ِف رد رصاه ٌد ِّم ْـ أ ْهؾ رفا} [يقشػ ]26 :
يتؿ تقجقف
• بدًٓ مـ أن يؽقن آكتؼاد ُم َّ
قجف مـ خالل مراجع إشالمقةّ ,
ؼر باحلؼ اإلشالمل ادُراد تقصقؾف
الـَّؼد ذاتف مـ خالل مراجع مسقحقة ُت ّ
بح َّجة َّ
أن هذه
• ادسقحل يرفض آيات الؼرآن الؽريؿ أو ُك ُصقص السـّة ُ
ُك ُصقص ديـقة ُمـحازة مبـقة ظذ إيامن فؼط بغر دلقؾ أو ُبرهان
• لؽـ ظـدما كليت لؾؿسقحل باحلؼ اإلشالمل مـ خالل مراجع مسقحقة
ٓ يستطقع أن يرفضفا ٕن قائؾ ادعؾقمة مسقحل مثؾف !

أهداف ادرشوع
ؼدم لؾ ُؼ ّراء خزاتـا يف جمال احلقار اإلشالمل ادسقحل مـ
• ُكريد أن ُك ِّ
خالل اشتخالص ادعؾقمات ادُػقدة مـ ادراجع ادسقحقة
• الغالبقة ال ُعظؿك مـ ادراجع ادسقحقة حتتقي ظذ الؽثر مـ ادعؾقمات
الداظل أثـاء حقاره مع ادسقحل
التل ٓ ُتػقد ّ
الرئقيس مـ ا درشوع هق ال َّتقفر ...
• لذلؽ اهلدف َّ

تقفر املال
•
•
•

•

هؾ يستطقع كؾ باحث أن يشسي كؾ
ادراجع ادسقحقة اهلا َّمة ؟
مرات ظديدة:
يتؿ َشاء ادراجع ّ
بدًٓ مـ أن ّ
مرة واحدة
يتؿ َشاؤها َّ
ّ
ثؿ كؼقم بـرش ّ
كؾ ادعؾقمات ادػقدة يف هذه
ّ
ادراجع لتؽقن ُمتاحة جماك ًا جلؿقع الباحثني
يتؿ تقفر مبالغ كبرة تذهب
بذلؽ ّ
لؾؿسقحقني و ُتستخدم يف ال َّتـصر !

تقفر الققت
كؾ باحث الققت الؽايف لؼراءة ّ
• هؾ ظـد ّ
كؾ
الدظقة ؟
اهلامة وآشتػادة مـفا يف َّ
ادراجع ّ
• بدًٓ مـ إضاظة إوقات ال َّطقيؾة يف قراءة
يتؿ قراءة
ادراجع ,واشتخالص ادُػقد مـفاّ ,
ادعؾقمات ادػقدة ُمباَشة يف وقت أقرص بؽثر
مـ خالل اد ُ َّ
ؾخصات ادـشقرة هلذه ادراجع

تقفر ادجفقد
• اشتخالص ادعؾقمات مـ ادراجع ادسقحقة,
وكتابة هذه ادعؾقمات ظذ مؾ ّػات إلؽسوكقة
حتتاج إىل جمفقد كبر لساظات ضقيؾة
• أن ,الباحث يستطقع القصقل إىل ادعؾقمات
ادػقدة يف دقائؼ بسقطة ,ويستطقع كسخفا
ووضعفا يف أبحاثف أو مؼآتف أو اشتخدامفا
يف ُُمارضاتف و ُمـاطرتف بسفقلة صديدة و ُيرس

جمآت اشتخدام هذه آقتباشات
•
•
•
•
•

يتؿ اشتخدام هذه
باختصار صديدّ :
خاص بدظقة
آقتباشات يف أي جمال
ّ
ادسقحقني وجمال احلقار اإلشالمل ادسقحل
هذه آقتباشات بؿثابة ما َّدة ظؾؿقة جاهزة
لالشتخدام بلي ضريؼة
مـ خالل ادُحارضات وادُـاطرات
مـ خالل الؽتابات وإبحاث وادؼآت
أي وشقؾة ظرض لؾؿعؾقمات شقاء مرئقة أو
مسؿقظة أو مؽتقبة !

احتقاجات ادرشوع
.1
.2
.3
.4
.5

ادراجع ادسقحقة ادطؾقب قراءهتا
رم ْـ شقؼقم بؼراءة ادراجع واشتخالص ادعؾقمات ادػقدة
رم ْـ شقؼقم بؽتابة هذه ادعؾقمات ظذ الؽؿبققتر
بؿراجعة ادعؾقمات ادؽتقبة لؾتل ُّكد مـ ُمطابؼتفا لألصؾ
رم ْـ شقؼقم ُ
رم ْـ شقؼقم بـرش هذه ادعؾقمات ادؽتقبة لؾباحثني

كقػ تستطقع ادُشاركة معـا ؟
ِ
تخصصني
يتؿ مـ ق ربؾ باحثني ُم ِّ
• قراءة ادراجع واشتخالص ادعؾقمات ّ
يعؿؾقن يف جمال احلقار اإلشالمل ادسقحل ُمـذ ظام 2005م
• ظذ رأشفؿ مُ .مؿد صاهني alta3b.wordpress.com/alta3b
• تستطقع ُمشاركتـا مـ خالل:
فؿة تػريغ آقتباشات وكتابتفا ظذ مؾ ّػات إلؽسوكقة
– ُمشاركتـا يف ُم َّ
– ُ
بؿختؾػ القشائؾ ادؿؽـة
مشاركتـا يف كرش ما قؿـا بإكجازه ُ

تؿ إكجازه
ّ ُقؿ بآضالع ظذ ما

www.alta3b.wordpress.com/books/juice

ِ
يف اخلتام ......
• ُكـ َشيؽ ًا معـا يف تـؿقة ادشاريع ال َّتطقيرية لؾعؿؾ اخلري ,مـ خالل
الدولقة (بقت خزة ُمعتؿد)
َشكة جمؿقظة ٓباز َّ
• الزيد اإللؽسوينlapaz-group@live.com :
• كسلل اهلل أن يتؼ َّبؾ هذا العؿؾ ,وأن يؽقن خالص ًا لقجفف تعاىلُ ,م َّتبعني
فقف هدي كبقـا ُمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
ُم ِع ّد ال َّتؼرير وادُدير ادُساظد

الدورات
ُمدير ادؽتب وادُرشف ظذ َّ

مُ .مؿد صاهني
00201005654207

الشقخ  /غازي الداغستاين
00201115587559

sual1430@yahoo.com mshahin87@live.com

