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 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  .................................  (4)
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 امُلكس١َ

٫ ظايت املؿاِٖٝ ٚا٭ؾهاض ايس١ٜٝٓ عَُٛا ٚاإلغ١َٝ٬ خكٛقا عطن١ 

٫ٚ ظايت ايتشسٜات ، يتأٌٜٚ امُلبطًني ٚؼطٜـ ايػايني ٚاْتشاٍ اؾاًٖني

َُذطز٠ ايص١ٖٝٓ امُلػدط٠ بك٣ٛ ايعكٌ ايتذطٜيب ٚاملػُب ٛن١ بٓعط٠ َاز١ٜ 

ٚامُلتأق١ً ظصٚض ايؿطاؽ ايؿًػؿٞ شٟ ا٫بعاز احملسٚز٠ سان١ُ ع٢ً نبط 

ٚتعٝرل زضد١ ايتعتِٝ ٚايهباب١ٝ امُلًتكط١ بإزضاى ثكايف ْاقل عٓس أدٝاٍ َٔ 

 كٍٛ َٔ خ٬ٍ بعض تكطٜباتايبؿط ست٢ قاضت خسع١ ايت٬عب بايع

َُتكاضب١ َع اؿكٝك١!  ايّٝٛ()ؾ٬غؿ١  ٚاسكا٥ٝات فا٫ت ايبشح ايعًُٞ اي٬

ٖٞ ، ٚاحملسٚز١ٜ يف ؾطض امُلتػرلات ختباضاإلامُلػتٓس٠ غايبا ع٢ً ايعؿٛا١ٝ٥ يف 

تجبٝتٗا نًػ١ عامل١ٝ بس٬ٜ  ايًػ١ اييت تػع٢ ايك٣ٛ ا٫غتهباض١ٜ ا٫ؿاز١ٜ اىل

َُتاق١ً َٚت١ٓٝعٔ أٟ يػ١ اخط َُػتع١ًُ ناؾ١ ، ٣ َُٗا ناْت تًو ايًػ١ 

ايعكا٥سٟ يف ايباطٔ  يإلط٦ُٓإاٚايِٖٛ َٔ ٛدٗات ـًل َٓطك١ ايتكٓٝات ٚامُل

َُُٗٝٓا ع٢ً امُلشت٣ٛ ايساخًٞ يًعكٌ ايبؿطٟ  اإلْػاْٞ ٚاهاز قاطع ؾهٛنٞ 

َُتشس٠ َُتؿاٚت١ َٛنٛعا ٚ  َٔ خ٬ٍ إزلاع٘ ٭طٝاف َٔ ا٫قٛات ٚعٓادط 

َهُْٛا تؿذلى نًٗا بتٛدٝ٘ نطب١ ٚاسس٠ اىل قًب ٖصا ايسٜٔ ٚنٌ ا٫زٜإ 

)ا٫سكا٥ٝات ايع١ًُٝ ٚايٓتا٥ر ايتذطٜب١ٝ( ٚتبازيت  بكبه١ تسضعت بكؿاظ

، ا٫ؾهاض ع٢ً َا٥س٠ اؾٗس ا٫غتٓتادٞ امُلطًل ٚاـٝاٍ ايؿًػؿٞ امُلذطز
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َُٛسس٠ يف ب٬ َعٝ )ايتؿًػـ اؿط يف ايسٜٔ( يتكٛؽ يف ايٓٗا١ٜ َعازي١ اض يًػ١ 

ايؿًػؿ١ ثِ بٓا٤ قطٚسا َٔ ا٫غتٓتادات ع٢ً تًو ايٓتا٥ر اييت أقاّ 

ؾهإ  ْػإ اؿساث١()ايكُٝٞ إل ٚبٗطدٗا ايتشطض )ؾ٬غؿ١ ا٫زٜإ( أعُستٗا

٫بس َٔ محٌ ٖصا ايسٜٔ ٚمحاٜت٘ َٔ تأٌٜٚ امُلبطًني ٚتؿًػـ اؾاًٖني 

ؿيت َٝعإ اؿكٝك١ ٚؼسٜس ٚٚنع بعض ٖصٙ ايٓعطٜات ٚاملؿاِٖٝ يف اسس٣ ن

ٚظْٗا ايعًُٞ بجكٌ ايجٛابت ايٛدٛز١ٜ امُلٓهبط١ يف ايهؿ١ ا٭خط٣ ثِ عطنٗا 

ايكؿا٤ ايعكًٞ َٚٓبع ايطٗاض٠ يتذس سذُٗا ايكشٝض يف شيو  ع٢ً ضٚح

 . املٝعإ

ٖٛ َٓاقؿ١ ٯخط  ًُْٚؿت ْعط ايكاض٨ ايهطِٜ اىل إ ٖصا ايهتاب

شسثني اعتُاز ع٢ً َكازض َتٓٛع١ نإ ْعطٜات ؾ٬غؿ١ ا٭زٜإ ٚايعًّٛ امُل

 يطٜؿتاضز زٚنٓع ٚنصيو ؾإٕ ٖصا ايهتاب (God dulusaon) ابطظٖا نتاب

يٝؼ نتابا ؾًػؿٝا اقط٬سٝا فطزا نُا قس ُٜٛسٞ بصيو عٓٛاْ٘ بٌ ٖٛ عطض 

ؾ٬غؿ١ َعاقطٕٚ ٚاغاتص٠ انازميٕٝٛ  جرلٖا )يف ظَآْا ٖصا(يؿبٗات سسٜج١ ُٜ

ِ تطمج١ امجاي١ٝ ؿٝاتِٗ ٚالاظاتِٗ ايع١ًُٝ يف آخط ## غٝذس ايكاض٨ ايهطٜ

بططٜك١ غببت اضبانا عٓس بعض امُلجكؿني امل٪َٓني ٚاْعطاؾا عٓس ايهتاب ##  

ا غرلِٖ ؾهإ ٫بس َٔ إعاز٠ ايكطا٠٤ يف بعض َؿاقًٓا ايع١ًُٝ ايؿًػؿ١ٝ َٓٗ

ٛٙ عطن٘ ناؾٝا يف إظٗاض ايتعكٌ ؾُٝا تُٖٛ ٚاملعطؾ١ٝ بأغًٛب قس ٜهٕٛ فطز

 َٔ تًو اؿكا٥ل.
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 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ.
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 (11)  ........................................................................  ٚايسٜٔ ايعًِ ؾ٬غؿ١

 طزايطَع ايعًُٞ ٚإزخاٍ ايؿهط ايسٜين يف امُلٓعطـ اؿ

جط ايه٬ّ قؿشات ايتاضٜذ ٚن ٪ا٠ ٚعًُا٤ ًَْػُع نجرلا عٔ عباقط

عِٓٗ ست٢ قاضٚا ضَعا عًُٝا قسميا ٚسسٜجا ٚؾطنٛا اسذلاَِٗ ٚٚدٛزِٖ 

 تاض٠ ايعًُٞ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهط ايبؿطٟ ٚقاضٚا ضقُا ٫ ميهٔ ػاٚظٙ

 .أخط٣ با٫ْتػاب ايِٝٗ ؿتدطُٜٚ

عطٚف غ٦ٌ َٜٛا إشا مل تهٔ ُٜصنط إٔ أيدلت إْؿتني عامل ايؿٝعٜا٤ امل

ؼاز قٌٝ إ اـدل ٚقٌ إل،  ؾٝعٜا٥ٝا َاشا نٓت غتهٕٛ ؾأداب أنٕٛ غبانا

زٚات غبان١ َط١ًٝ أ)يف املاْٝا( ؾأٖسٚا ي٘  ايػبانني اٚ مجع١ٝ ايػبانني

 .1بايصٖب

ٚقاض تأثرل ٖصٙ ايطَٛظ ايع١ًُٝ ٚاغعا ٚعُٝكا ست٢ بسأت تأثرلاتٗا 

ٕ َا أَتًه٘ اٚي٦و َٔ ايعُل إا٫ميإ ؾتتٛغع ع٢ً َػت٣ٛ ايعكٝس٠ ٚ

ايؿهطٟ ٚايتأٌَ ٚايتؿهرل اؾاز يف سكا٥ل ا٫ؾٝا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايسيٌٝ 

ايعًُٞ ايكاطع ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايتبسٍ ٚايتػرل انش٢ أَطا ٫ تٓؿو ايٓؿؼ عٔ 

َُ شطدا ملؿاُٖٝٓا ايس١ٜٝٓ ٜهتب عامل ايؿٝعٜا٤ ناضٍ غٝػإ تكبً٘ ٚقاض ؼسٜا 

                                                           

 .1954ايه١ًُ َٔ ضغاي١ ٚدٗٗا ايدلت آٜؿتأٜ اىل ض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً ٜبٛضتط ا٫َطٜه١ٝ   1
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)ايهٕٛ أندل ٚأععِ بهجرل بٌ از٢ٖ ٚأؾس  1ط١ ايعضقا٤ ايؿاؼ١(يف نتاب٘ )ايٓك

)أعذب اْ٘ مل وكٌ قط  ٜٚتعذب بكٛي٘ اْاق١ بهجرل مما أخدلْا ب٘ ا٫ْبٝا٤(

 (. إٔ ْعط زٜٔ َا اىل ايعًِ

ٚتهتب إسس٣ ايطايبات ا٫َطٜهٝات عٔ ضاٟ بطؾػٛض شلا)إ عًُ٘ 

ايطبٝع١ ٚايهٕٛ ٖٚصا تسٜٔ ٫ ٜتطابل َع ايسٜٔ يهٓ٘ َؿُع بٓؿ٠ٛ عاض١َ عٔ 

 بايٓػب١ يٞ(.

ٚايعًِ ٖٛ ، ٖٛ قٛض٠ باي١ٝ عٔ ايهٕٛ ٚايطبٝع١ عٓسِٖ ؾايسٜٔ إشٕ

 ايكٛض٠ ا٭نجط تأيكا عٔ ايطبٝع١ ٚايهٕٛ.

ؾايٓتاز ايعًُٞ ٚاؿكا٥ل ايؿهط١ٜ املػت١ًُٗ َٔ سطن١ ا٫ْػإ 

ايسٜين  ايتطٛض١ٜ ٚؾتٛسات٘ ايص١ٖٝٓ ٚقك١ً ْتا٥ذ٘ ايتذطٜب١ٝ أزخًت ايؿهط

َُ ١ َٔ ًجرل٠ يػًػمبٓعطـ سطز  ٚقاضت ا٫دابات اييت قسَٗا ايعًِ سسٜجا 

شان١ٝ َُٚقؿا ايؿبٗات املتعاقب١ ٚاييت تبشح عٔ سًٍٛ انجط ْهذا ٚازم 

اييت ٜكـ  ْؿػٗا يًجٛض٠ ايع١ًُٝ اشلا١ً٥ ؾكاض ايعامل ايطبٝعٞ ٜكـ بايسضد١

ٚسكٝك١ تعاًَ٘ َع  ي٘()اإل بٗا ضدٌ ايسٜٔ يٝعطٞ تٓعرلات٘ اـاق١ ؿكٝك١

 ايبؿط ٚبايتايٞ سكٝك١ ايػًٛى ا٫ْػاْٞ.

                                                           

 ظضقا٤ ْكط١ ا٭ضض ب اخت٬ف َػايو ايذلمج١ )نٛنبتٛدس تػ١ُٝ آخط يًهتاب عػ  1
 باٖت١(.
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اُؿًِ بايٓعط١ٜ }ٜكٍٛ ايعامل ايؿٝعٜا٥ٞ غتٝؿٔ ٚآٜدلؽ يف نتاب٘ 

))وٌُ ايبعض ض٩ٜا عطٜه١ َٚط١ْ دسا عٔ اهلل َٚٔ احملتِ اِْٗ  {ايٓٗا١ٝ٥

َِٜٓط غٝذسٕٚ اهلل آُٜا عجٛا # ٜككس ايؿهط٠ ايس١ٜٝٓ املٓبجك١ َٔ ِٖ َُا ُتَؾَأ َٛٗيِٛا َؾَج

ٔ٘ ًٓ ُ٘ اي ِِطٚ صَِٚد ََا ُنُٓت  َٔ ِٜ ِِ َأ َََعُه  َٛ ُٖ # ثِ ٜعطض ايتؿػرل ايسٜين شلصٙ  صَٚ

اهلل ٖٛ إٔ ايط١ٜ٩ ايعطٜه١ ؾٝكٍٛ # ؾٓػُع اقٛا٫ َجٌ اهلل ٖٛ اي٬ْٗا٥ٞ اٚ 

بسٕٚ ؾو ميهٔ إ تعطٞ ن١ًُ اهلل ، اهلل ٖٛ ايهٕٛ إٔ طبٝعتٓا املج٢ً اٚ 

عٓسَا ْكٍٛ إٔ اهلل طاق١ ؾػٓذسٙ ، أٟ ن١ًُ اخط٣ أٟ َع٢ٓ تطٜسٙ  متاَا َجٌ

ع ايص١ٖٝٓ ايس١ٜٝٓ ملؿّٗٛ اهلل ٚغدط١ٜ َٔ تٛغٝ اغتٗعا٤ إشٕ يف قطع١ ايؿشِ((

ٕ ؾهط٠ ايتعاطٞ َع املؿاِٖٝ ايعًٝا بططٜك١ املٓٗر ايعًُٞ اجملطز ٫ إأنطض ، 

خطٛاتٗا ؾإ شيو  تٓتٗٞ عٓس ٖصٙ ايٓكط١ ٚيٝػت ٖٞ قاٚي١ بط١٦ٜ يف مجٝع

)اهلل( # بٗصٙ ايٓعط٠ ايع١ًُٝ اجملطز٠ # ٖٛ َٔ ؾطنت ايهتب ايػُا١ٜٚ  املؿّٗٛ

ؾايعباز٠ ٚايعبٛز١ٜ ٚقعت يف ططٜل ، ٘ بايعباز٠ ٝيإع٢ً ا٫ْػإ إٔ ٜتٛد٘ 

دطاؾ١ ايعًِ اشلا١ً٥ يهٔ املػأي١ تأخص قٛض٠ تسضد١ٝ أنٝسا ٚيٝػت زؾع١ٝ يف 

ٟ َٔ خ٬ٍ اتكاْ٘ يكٛاْني ايطبٝع١ ٚاساطت٘ ا٫يػا٤ ؾاضتكا٤ ايعكٌ ايبؿط

 )ا٫ْؿذاض ا٭ععِ( ا٫ؾٝا٤ َٔ ْكط١ ايكؿط ٚاْبجامايؿُٛي١ٝ ؿكٝك١ ايهٕٛ 

ت٪ًٖ٘ اىل َطتب١ يٝػت اع٢ً َٔ ايهتب  )ا٫ْهُاف ا٭ععِ( ٚست٢ بعس

اإلشل١ٝ ٚضغا٫ت ا٫ْبٝا٤ ٚتعايُِٝٗ املبًػ١ عٔ ايٛسٞ ايػُاٟٚ بٌ إٔ ْؿهط 

( # إٕ ٘ ٚدٛاٖط )َٓٗذ١ٝ ايتؿهرل اإلشلٞاييت ٜؿهط بٗا اإلي بٓؿؼ ايططٜك١
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 {تاضٜذ َٛدع يًعَإ} قض ايتعبرل # ٜكٍٛ غتؿٔ ٖٜٛهٓر يف ْٗا١ٜ نتاب٘

 )ٚبصيو ْعطف َهْٓٛات تؿهرل اإلي٘(.

 ا٭غ١ً٦ امُلطًك١ ٚبسا١ٜ اإل٤٬َ ايؿهطٟ

 )ايط٩ٜا اإلي٘ ٚتهٝٝل يف تكٛضٟ إٕ اغتعُاٍ عًُا٤ ايطبٝع١ ملؿّٗٛ

 تؿهرل اإلي٘ يٝؼ ىل ؾِٗ َهْٓٛاتٚ ا٫ضتكا٤ اأ # سػب قٛشلِ#  ايعطٜه١(

ت أندل سذُا ٚأؾس إْعطاؾا ٚإٕ ناْت يٝػت ْعط٠ آغ٣ٛ ايبسا١ٜ إل٤٬َ

ظاٖط٠ ع٢ً اؾُٝع ؾشني غ٦ٌ َٜٛا عامل ايؿٝعٜا٤ غتؿٔ ٖٜٛهٓر عٔ قسض٠ 

)إٕ  دابٚإَها١ْٝ ايؿٝعٜا٤ ٚسسٚزٖا اي٬ْٗا١ٝ٥ ع٢ً إعطا٤ ْعط٠ ؾا١ًَ ؾأ

إ٫ إٔ ايبعض ٜتذ٘ عطن١  ايؿٝعٜا٤ ٫ تعًُٓا نٝـ ْتعاٌَ َع درلآْا(

َعانػ١ يف ؾُٗ٘ ٜٚعتدل إ ايطبٝع١ املاز١ٜ اجملطز٠ ناؾ١ٝ ب٬ ساد١ اىل )َا ٚضا٤ 

)إٕ ايهٕٛ  املاز٠( يطغِ َا ْتكٛض إٔ ا٫زٜإ ؾُٗت٘ ٜكٍٛ دٛيٝإ باغٝيت

ايكِٝ ا٫خ٬ق١ٝ ٚباختكاض نٌ َازٟ عت ؾإٔ ايعكٌ ٚاؾُاٍ ٚايعٛاطـ ٚ

 .َا يف غًػ١ً ايعٛاٖط اييت تعطٞ اؿٝا٠ ا٫ْػا١ْٝ قُٝتٗا قس اْبجكت َٓ٘(

َُ َٔ تهٝك٘ يف ايط٩ٜا ٚايتكٛض بط١ٓ إليػا٤ اإلي٘ بتسضد١ٝ ٖٚٞ قٛض٠ 

اىل ا٫ضتكا٤ اىل َػت٣ٛ َهْٓٛات تؿهرلٙ اىل إعطا٤ ايطبٝع١ املاز١ٜ اجملطز٠ 

 ايك١ُٝ ايعًٝا يهٌ ؾ٤ٞ.
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 ْٗا١ٜ ايططٜل يٮغ١ً٦ امُلطًك١

 ضمبا ٜتبازض اىل اشٖاْهِ إٔ ٖ٪٤٫ قذٛبٕٛ عٔ ايًصا٥ص املع١ٜٛٓ اييت

ٚ املٓادا٠ ... اخل ؾهٝـ أٚ ايك٠٬ أٌْٓٗ َٓٗا اثٓا٤ قطا٤تٓا يًكطإٓ ايععِٝ 

ٜػتطٝع ٖ٪٤٫ املُٓٛعٕٛ َٔ ضمح١ اهلل تباضى ٚتعاىل َٚٔ يطؿ٘ َٚٔ 

ٚاؾٛاب  ؟اشلا١ً٥ ؽ ايٓؿػَٞٓطك١ ايؿطاإٔ ميً٪ا  نات٘ # عػب نًُاتٓا #ؾٝٛ

ٙ يف ايطبٝع١ ٖٛ بٓا٤ آ)إٕ َا اض ؾكس شنط نباض عًُا٥ِٗ ٖصا اؾاْب، سانط

َُسٖـ ٚمٔ ْؿُٗ٘ بؿهٌ ْاقل ع٢ً أسػٔ ا٭سٛاٍ ٖصا َا ميٮ املؿهط 

بايٓؿ٠ٛ ٖصا بؿهٌ عاّ ؾعٛض تسٜٔ بسٕٚ إ ٜهٕٛ ي٘ ع٬ق١  1ايتٛانع

 . بايطٚساْٝات(

مجٝع اـطٛات ايع١ًُٝ تهٕٛ  َا تٛقعٓاٙ قبٌ قًٌٝ ٖٚٛ إ يٝؼ ٖٚصا

ست٢  ؾ٤ٞ ي٘ بسٌٜ يف يػ١ ايعًِ اؿسٜحبط١٦ٜ اىل ْٗا١ٜ ايططٜل َٚػامل١ ؾهٌ 

 .ايطٚساْٝات ٖٞ ؾعٛض بايٓؿ٠ٛ

 

 

                                                           

يعٌ املطاز )املؿهط املتٛانع( يهٔ اثبتٓاٖا نُا يف ايٓػد١ اييت ؼت اٜسٜٓا َٔ باب ا٫َا١ْ  1
 يف ايٓكٌ .
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 ؟أٜٔ تهُٔ املؿه١ً

٫ ْطٜس إٔ ْسخٌ يف ؾًػؿ١ ايعًِ َٚٓعٛض ايسٜٔ اىل ايعًِ ٚاسذلاَ٘ 

أخصٙ ٚسسٚزٙ بكسض َا ماٍٚ إ ْػتكطأ َهْٓٛات املؿه١ً  ي٘ ٚاؿح ع٢ً

 ٚايبشح عٔ ْكاط ايهعـ اؾٖٛط١ٜ يف املػأي١.

ٚيٓبسأ ا٫داب١ ع٢ً ايػ٪اٍ بإثاض٠ ؾهط٠ ٚيؿت اْتباٙ اىل إ ق٠ٛ ٖصٙ 

َٔ ؾعٛب ٫ تعتدل ايسٜٔ ا٫غ٬َٞ ٖٛ  ايػطب أٟا٫ؾهاض قس ْؿأت َٔ 

٫ ىؿ٢ عًٝٓا ايتكسّ أْ٘ ايتؿتٓا اٜها  يٛٚايسٜٔ ايط٥ٝػٞ ٚا٫نجط اْتؿاضا 

تهًٓٛدٝا مما غبب يف تٛغٝع ايؿذ٠ٛ بني ايعًِ  اشلا٥ٌ ايصٟ ْؿأ يف ايػطب

 .  ٚايسٜٔ

بني قٛتني َٔ ايؿس ايعامل ايطبٝعٞ ٚاملؿهط ايػطبٞ( ) يصيو قاض

يٝشانٞ مجٝع َطاسٌ ايتطٛض ايبؿطٟ  ٛدسمل ُٜ 1زٜٔ نٌٗ ٚايتأثرل ق٠ٛ

)يٝؼ ع٢ً  ٜسعٛٙ يعباز٠ اإلي٘ ٚبني عًِ ٚؾتٛسات٘ اشلا١ً٥ٚايهُاٍ ا٫ْػاْٞ 

املػت٣ٛ ايتهًٓٛدٞ ؾشػب( بٌ ع٢ً َػت٣ٛ ايبسٌٜ عٔ ايؿهط ايسٜين 

 بأعُست٘ ايط٥ٝػ١ٝ.

                                                           

 ٜككس ب٘ امل٪يـ )زاّ تٛؾٝك٘( زٜٔ اٌٖ ايهتاب احملٖطف َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. 1
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ايهِ ٚايٓػب١ٝ َٚا ْعط١ٜ ايتطٛض يتؿاضيع زاضٜٚٔ ٚخص َج٬ يصيو 

ٚتكسعت ت٬ٖا يصا ػس إ ايص١ٖٝٓ يف ايٓٗر ايتؿهرلٟ اػاٙ اإلي٘ قس اْؿكت 

ٚ اإلي٘ ٚايصٟ  لسٙ يف بعض نًُات نباض أاىل دع٥ني بني ا٫ٍٚ ٖٚٛ ايطب 

ٚ اإلي٘ ايصٟ ٜهٕٛ َػ٪٫ٚ عٔ أيجاْٞ ٖٚٛ اإلي٘ ايؿدكٞ اعًُا٥ِٗ ٚ

 غًٛنٝات ايبؿط ٖٚٛ َطؾٛض انٝسا .

ٖصا غكٛم اإلي٘ اَا غكٛم ايسٜٔ ٚا٫عتٓام ايسٜين ؾ٬ ىًٛ 

ٚ اـذٌ ٜكٍٛ اسس أٚ اي٤٫ٛ يتكايٝس قسمي١ أَٔ َػٛغات٘ اٜها َٓٗا ايتعكب 

 )بإٔ ٜٗٛزٜت٘ دع٤ َٔ اضنإ اؾاي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ يف اْهًذلا ضٚبطت ْٚػتٕٛ

ٚ أؾدكٝت٘ ٚاْ٘ ٫ ٜ٪َٔ باٟ ؾ٤ٞ ٚضا٤ طبٝعٞ ٚنإ ع٢ً قاب قٛغني 

 .ٚيهٔ تػًب عًٝ٘ خذً٘ يف ايٓٗا١ٜ(از٢ْ َٔ ا٫عذلاف بصيو 

يؿهط ايسٜين ٚاٜسيٛد١ٝ ضدٌ شٕ املؿه١ً ا٫ٚىل تهُٔ يف نعـ اإ

ايسٜٔ يف اْؿعاي٘ ا٫ٚيٞ َع اؾهاض ايعًِ اؿسٜح ٚايتكسّ اشلا٥ٌ بايٓعطٜات 

يف بٓا٤ قٛض٠ نا١ًَ عٔ ايهٕٛ ٚايطبٝع١ ؾٛدس املؿهط ايػطبٞ ْؿػ٘  ايع١ًُٝ

)َٔ ايًطٝـ شنطٙ إٔ تكسّ اؿاي١ ايس١ٜٝٓ  بني قٛتٞ ؾس ٚتكسع ؾهطٟ عُٝل

ٚععي٘ عػب سهَٛات٘ ايػٝاغ١ٝ( قس أخط  يف بعض ايؿعٛب ا٫غ١َٝ٬

ٚإ ناْت قس تػطبت انٝسا بسضد١ َٔ ايسضدات ست٢  ساي١ ظٗٛض ٖهصا

 اىل تًو ايؿعٛب.
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شٕ َؿه١ً املؿهط ايػطبٞ بسضدتٗا ا٫ٚىل اْبجكت َٔ ظععع١ ؾهط٠ إ

أٟ اإلي٘ ايصٟ ٜهؿـ عٔ  1ظا(ٛبٝٓي٘ ايؿدكٞ اٚ نُا ٜػُْٛ٘ )إي٘ غاإل

مبكرل  باإلي٘ ايصٟ ٜؿػٌ ْؿػ٘ يهٌ املٛدٛزات ٚيٝؼ يتأيـ املطتبْؿػ٘ با

 ايبؿط ٚبتكطؾاتِٗ.

ؿتض ايبكرل٠ بسضد١ َٔ ٜايبشح ايعًُٞ يف ٖهصا اَٛض  إٔ ٫ ىؿ٢

ايكطإٓ ايععِٝ  ايسبٌ ايسٜٔ ا٫غ٬َٞ ٚزغتٛضٙ اـايسضدات ع٢ً َػتك

َُٛاد١ٗ ا٫دٝاٍ ُٜشٌُٚ ٚتطمجاْ٘ أٌٖ ايبٝت   .تًو ايتشسٜات  ١َُٗ 

ٍَ ٕ ْػتطٝع إٔ ْؿِٗ َا ضٟٚ عٔ ا٫َاّ ايكازمٚاٯ ٍَط َقا َقا

 ٔ٘ ًٖ ٍُ اي ٌَ  َضُغٛ ٜٔٚ ُ٘ َتِأ ِٓ َٕ َع ُِٓؿٛ َٜ  ٍْ ٕٕ ُعُسٚ ِّ َقِط َٔ ٔؾٞ ُن ََٖصا ايسِّٜ  ٌُ ُٔ َِٜش

ِٓٔؿٞ اِئهرُل َخَبَح  َٜ َُا  ًٔنَي َن ٖٔ ٍَ اِيَذا َٚأِْتَشا ـَ اِيَػأينَي  ََٚتِشٔطٜ ًٔنَي  ُُِبٔط اِي

ٖٚٛ ٜؿرل اىل ايتشسٜات اييت غتٛاد٘ ٖصا ايسٜٔ يف نٌ قطٕ ٖٚٛ  2صاِيَشٔسٜٔس

تٓبٝ٘ ٚاٜكاظ يهٌ َٔ ٜتكٛض إ َا شنطْاٙ ٫ ٜٓطبل ع٢ً زٜٔ ععِٝ ناإلغ٬ّ 

َٕطيكٛي٘ تعاىل  ُُِؿٔطُنٛ َٙ اِي ِٛ َنٔط ََٚي  ٔ٘ ِّ ٔٔ ُن ٢ًَ ايسِّٜ ُٙ َع َٗٔط ُِٝع ؾإٔ اؿسٜح  3صٔي

 ٌُ ُٔ ٍْصتطدِ شيو ايعٗٛض سني قاٍ طَِٜش ٕٕ ُعُسٚ ِّ َقِط َٔ ٔؾٞ ُن  ََٖصا ايسِّٜ

ؾايعٗٛض املصنٛض ٜهٕٛ مبٔ وٌُ ٖصا ايسٜٔ ٫ٚ ْتٛقع إ ٖٓايو زٜٔ قٍُٛ 

                                                           

 .17)باضٚى غبٝٓٛظا( عاف يف ايكطٕ ٜٗٛزٟ أقٌ َٔ ْٟػب١ اىل ايؿًٝػٛف اشلٛيٓس  1
 264م14باب  2زٖ#  1403، ايع١َ٬  اجملًػٞ  َ٪غػ١ ايٛؾا٤ برلٚت يبٓإ عاض ا٫ْٛاض  2
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ب٬ ساٌَ ثِ ٫ ْتٛقع إ ٜهٕٛ ايعٗٛض زؾعٞ ٚؾذا٥ٞ ٭ْ٘ س٦ٓٝص غٝهٕٛ 

يسضد١ غٝهٕٛ  عػب َا شنطْا قس اغتؿشًت ٖصٙ ايٓعطٜات ٚا٫ؾهاض

أٌٖ شيو  ٜتهًِ بًػ١ غطٜب١ عِٖٔٝ ايكطإٓ نُٔ َٔ ٜتهًِ مبؿاعٓسٖا إٔ 

 .ايعَإ

ٍْص  ثِ إٕ ا٫غتٝعاب ٚايؿُٛي١ٝ يف اؿسٜح ٕٕ ُعُسٚ ِّ َقِط  تأخصطُن

 :تكٛضٜٔ َٔ ايؿِٗ

ؾٝهٕٛ نٌ ؼسٟ َٓؿكٌ عٔ  ايتكٛض ا٫ْؿكايٞ يًتشسٜاتا٭ٍٚ: 

 غرلٙ َٔ ايتشسٜات اي٬سك١ ٚايػابك١.

اييت تٛاد٘ ايسٜٔ  ايتشسٜات تكايٞ بإٔ تهٕٛايتكٛض اإلايجاْٞ: 

ٚايتشسٟ ٚاؿٌُ ٚايتكِٜٛ  ايٓؿ٤َٛتك١ً َه١ًُ يبعهٗا بعها َٔ سٝح 

 نصيو .

ٚع٢ً ن٬ ايتكٛضٜٔ ؾإٔ تأٌٖٝ ا٫ْػإ عًُٝا ٚؾهطٜا بإساط١  

ا٫غ٬ّ ٚايكطإٓ ايععِٝ ٖٞ املباز٨ ا٫ٚي١ٝ يًشٌُ نُا شنط  ٭ضنإسلٛي١ٝ 

ٔٔ   غٝس امُلٛسسٜٔ ٍُ ايسِّٜ ٖٚ  .1ص ََِعٔطَؾُت٘طَأ

                                                           

ابتسا٤  ؾٝٗا ٜصنط  ي٘ خطب١ َٔزاض اشلذط٠ قِ اٜطإ ،    يإلَاّ عًٞ  ْٗر ايب٬غ١  1
 . اـًل
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 ٕازٜ# ع٢ً مجٝ#ع ا٭  ٚإظٗاضٙ اؿكٝكٞ ا٫ٚي١ٝ ؿٌُ ايسٜٔ ؾإٔ اـط٠ٛ

ق#اٍ   ا٤ْبيإل)أٟ ايعًِ( ٖٛ ايػبب ا٭ٚيٞ  ٖٞ املعطؾ١ ٚايعًِ إش اْ٘ امُلتكسع١

ِٕطتعاىل ًِ ؾإشا سكٌ ا٫ْبا٤ تبٝٓت سكٝك١ ايسٜٔ ٚظٗ#طت َعامل#٘    1صَْبُِّ٪ْٚٔٞ ٔبٔع

ٔٔط َٙ ٔؾٞ ايسِّٜ ِّ      ٫َ ٔإِنَطا َٔ اِيَػ# #َٔ َٔ ايٗطِؾ#ُس  ٚاٯٜ#١ اعت#دلت إ ٖٓاي#و     2صَق#س ٖتَب#ٖٝ

َٝ##عٙ ٚٚن##ض َعامل##٘ ايعً##ِ ٚا٫ْب##ا٤   )بٓؿ##ٞ ا٫ن##طاٙ( خً##ط َؿ##اُٖٝٞ ٚان##ض

٘ ، يتُٝٝ##ع اؿك##ا٥ل ٚمتشٝك##ٗا ٖ##ا ٛبأع##صاض اختًك يه##ٔ عاَ##١ ايٓ##اؽ قًً##ٛا َٓ##

عً#ِ ٖ#ٛ   ؾكطعٛا ايعًِ يتًو ا٫عصاض َع إ ايكه١ٝ َعهٛغ#١ ؾ#إ اي   ٭ْؿػِٗ

ًٔنَيص     َٔ قطع اع#صاضِٖ ق#اٍ اَ#رل امل#٪َٓني     ِّ ُُ#َتَع ُِ ُع#ِصَض اِي #ًِ  3طَقَط#َع اِئع

ٚن##إٔ اي##صٜٔ محً##ٛا اي##سٜٔ ٚايعً##ِ مل ٜعٝؿ##ٛا سٝ##اتِٗ ٚمل ٜع##اْٛا َعاْ##اتِٗ  

ٌٗ   َ###رل امل###٪َٓني  أا٫دتُاعٝ###١ ٚا٫غ###ط١ٜ ٜك###ٍٛ     ٌُ   طُن### ####ًٖ ََٜتَع  ٌٕ ََُ٪ٖد###

ـٔص ٜٔٛ ِ  طٔإَشا   ٚقٛي4٘ٔبايٖتِػ #ًِ ٘ٔ اِئع #ِٝ ًَ ُ٘ َعِبسّا َسَعَط َع ًٖ ٍَ اي ٚق#س ب#ني    5ص َأِضَش

يج##اْٞ ؿؿ##غ اي##سٜٔ ٖٚ##ٛ ايتذُ##ع امله##اْٞ يف أَ##انٔ    اتع##اىل يعب##ازٙ ايططٜ##ل  

ِِ    طًِ ٖٚ#ٛ اي#ت٬قض ايؿه#طٟ ق#اٍ تع#اىل     ايع يتساٍَٚكسغ١  َُٖه ُُٚد#ٛ ُُ#ِٛا  ََٚأٔقٝ
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ُ٘ اي#سِّٜ   ًٔٔكنَي َي# َُِد  ُٙ َٚاِزُعٛ ََِػٔذٕس   ِّ َٕ    ٔعَٓس ُن ِِ َتُع#ُٛزٚ َُ#ا َب#َسَأُن مل#ا ميجً#٘    1صَٔ َن

)ث٬ث##١ ٜؿ##هٕٛ عٓ##س اهلل  املػ##ذس َ##ٔ ايكُٝ##١ ايطؾٝع##١ يًع##امل ٚايعً##ِ ٚايك##طإٓ

عٗ#ط سكٝك#١ ا٫زا٠ ايؿعًٝ#١ ملٛادٗ#١     تٚبايتايٞ  2ٚقطإٓ(، َٚػذس، تعاىل عامل

ايتشسٜات املػتكب١ًٝ اييت تعذلض ايك#طإٓ ٚا٫غ#٬ّ ٚاي#يت ٖ#ٞ َٓػ#ذ١ُ َ#ع       

ٕ اؿهاض١ٜ  ايطبٝع١ سٜ#س ْ#ٛع ايك#طاع    ٚؼ بعٝ#سا ع#ٔ ايت#ٛدؼ اؿ#صض     يإلْػ#ا

ًٓ٘ط ايؿهطٟ قاٍ تعاىل ُ٘ ٔي ًٗ ُٔ ُن َٕ ايسِّٜ َُٜهٛ َٚ  ١َْٓ َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ٫َ َتُهٛ ُٖ ًُٛ  .3صََٚقأت

 تهػرل َعاٍٚ ايبٓا٤ بصضٜع١ أْٗا أزٚات يًٗسّ

 قا٫ٚتاىل َ٪خطا  عطنتتؾهط٠ محا١ٜ ايسٜٔ بايعًِ قس  إ٫ إٔ

عسّ ؼككٗا ٚاقعا بٌ ا٫ضتكا٤ تٓعرلٜا  أزي١اىل  ا٫ْتباٙيتكٜٛهٗا ٚيؿت  قعب١

اىل ايتهاز ايعهػٞ بُٝٓٗا ؾكاضت ايُؿبٗات اؿسٜج١ تػرل باػاٙ إٜٗاّ املُُؿهط 

إٔ َعاٍٚ ايبٓا٤ ٖٞ عكٝكتٗا أزٚات ٖسّ ٚأْٗا ٫ ُتُجٌ أنجط َٔ قٝٛز يًؿهط 

 ن٘.اؿط ٖٚصا َا ٜتهؿٌ ايؿكٌ ايكازّ بعط
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ًَاَث١ْ   اىل َا ضٟٚ عٔ ابٞ عبساهلل )زاّ تٛؾٝك٘( ُٜؿرل ايؿٝذ 2 ٍَطَث َٕ َقا ٘ٔ ٔإَي٢ َِٜؿُهٛ ًٖ  َعٖع اي

ٌٖ ٘ٔ َُٜكِّٞ َيا َخَطاْب ََِػٔذْس ََٚد ُ٘ ٔؾٝ ًُ ِٖ ِْ َأ َٔ ََٚعأي ِٝ ٍٕ َب ٖٗا ـْ ُد َُِكَش ًْٖل َٚ ٘ٔ ََٚقَع َقِس ََُع ِٝ ًَ  اِيُػَباُض َع
٘ٔص. ُِٜكَطُأ َيا  ٔؾٝ
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 (25)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

 َط ٚتِٖٛ ايتٓاغب ايعهػٞؾرل إسكا١ٝ٥

بسا١ٜ َبػط١ عٔ ايعًِ ٚأُٖٝت٘ يف زؾع  ؿكٌ ايػابلشنطْا يف اي

ايتشسٜات اٯت١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ يًسٜٔ ا٫غ٬َٞ ٚخ٬ق١ َا شنطْاٙ ٖٛ قطع 

 اٖٛ تًكٝٗ اتايتشسٜ ٙاملتعًًني ٚإ خرل غبٌٝ ملٛاد١ٗ ٖص ٭عصاضيعًِ ا

ناملػادس اٚ  يف اَانٔ َكسغ١بؿهٌ مجاعٞ ٚع٢ً ططٜل ايت٬قض ايؿهطٟ 

 .َا ؾاب٘

 ٛنٛعٗاَ ١عٝس قٝاغأقسميا ٚقس  ٚضمبا ؾب١ٗ تجاض غ٪ا٫جرل ُْٖٚٓا 

 :سسٜجا

تسٜٔ ٚايجكاؾ١ ؾؿٞ بني اي ايع٬ق١ بني ايتسٜٔ ٚايصنا٤ أٚ ايع٬ق١ تسضؽ

اظٗطت إ ايعًُا٤ ا٭َطٜهٝني  (Nature)1 ا ايكشٝؿ١ ايع١ًُٝٗزضاغ١ ْؿطت

يسضد١ اِْٗ اْتدبٛا يٝهْٛٛا اعها٤ يف ا٫نازمي١ٝ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ## املتؿٛقني 

ِٖ َتسٜٕٓٛ  7%إٔ  ## اٖٚٞ َٛاظ١ٜ يًعه١ٜٛ يف اشل١٦ٝ املًه١ٝ يف بطٜطاْٝ

 ٚأ ايجكايف ٚاملػت٣ٛ ايتسٜٔ بني زضاغ١ ٚيف ،َتسٜٓني غرل 93%ٚايباقٞ أٟ 

ٜكـ اسكا١ٝ٥ عٔ ع١ٓٝ  ؾرلَط( )َاٜهٌ ٖأٜ ٚزضد١ ايصنا٤ ْؿطايتس

                                                           

1   (Nature) ُْؿطت ٭ٍٚ َط٠ يف ، ايطبٝع١ تعين ٖٚٞ ْؿط٠ ع١ًُٝ زٚض١ٜ اغبٛع١ٝ بطٜطا١ْٝ
بطعا١ٜ  2012ؽتل يف فايٞ ايؿٝعٜا٤ ٚا٭سٝا٤ بسأت بايٓؿط بايًػ١ ايعطب١ٝ عاّ 1869ْٛؾُدل 

 َس١ٜٓ املًو عبس ايععٜع يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ.
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عؿٛا١ٝ٥ يف اَطٜها ادطاٖا َع ظًَٝ٘ )ؾطاْو غٛيٛاٟ( َٚٔ نُٔ ايٓتا٥ر 

بني  اايهجرل٠ ٚاملجرل٠ يف املػض ا٫سكا٥ٞ نإ ايتٓاغب ايعهػٞ ٚانش

يف َػت٣ٛ ايتعًِٝ ِٖ ا٫قٌ )ا٫ؾطاز ا٫ع٢ً  ٞايتسٜٔ ٚاملػت٣ٛ ايتعًُٝ

 . (تسٜٓا

ٚضمبا متو  بعضايعٓس  َأيٛؾاٚيف تكٛضٟ إ ٖصا ايه٬ّ قس ٜبسٚ 

 بك١ً ايتسٜٔ متتاظ نجرلا يف سٝاتٓا ايع١ًُٝ َع ؾدكٝات شات تؿٛم عًُٞ

ٚ بؿدكٝات شات ثكاؾ١ ٚاغع١ ٚعطٜك١ يف فا٫ت ع١ًُٝ ٚتاضى١ٝ أ )عَُٛا(

  ْػبٝا ؾُا ٖٛ ايػط ٖصٙ ا٫سذ١ٝ؟ قشاب اميإ نعٝـٚازب١ٝ ِٖٚ ا

ؿذلض بٓا إ ْسضى ثِ ا٫ ُٜ )إٕ ٚدست( ٚأٜٔ تهُٔ سكٝك١ املؿه١ً

، ؾه٬ عٔ اْتؿاضٙ اإلمياْٞخطٛض٠ ٖصا ا٫َط ع٢ً امل٪َٓني ٚع٢ً ثباتِٗ 

ٚبػض ايٓعط عٔ َٓاقؿ١ ٖصٙ ايٓػب ٚاْٗا سكٝك١ٝ اّ ٫ ٚاْٗا ادطٜت يف 

يسٜٔ ا٫غ٬َٞ ٚمل تٓكٗط بتعايِٝ ايكطإٓ ٚأٌٖ بًسإ ٫ تعتٓل ا

َُ ايبٝت  )بسضد١ َٔ ايسضدات( ٬سغ شلصٙ ايعاٖط٠ؾأْٞ ؾدكٝا 

ابعاز املٛنٛع يتػٝرل ٚاقع١ٝ ًَُٛغ١ ٚ٭دٌ َٓاقؿ١ مجٝع  ٚإ شلا ٚاقع ٚ

ْبسأ بططح ا٫ؾهاض بتسضد١ٝ ؾبشػب تتبعٞ يبعض املكازض  ٖهصا سا٫ت

أْ٘  ٜصنط ٚاٜت( ت)غهٛ ٖٚٛتدككني املتدكك١ ٚدست إ بعض امل

 َٔ اجملا٫ت ثِ ٜصنط فاٍ إزاض٠ ايتك٢ بأؾطاز ْادشني َٚتؿٛقني يف عسٜس

 ايتعًِٝ.، ايسٜٔ، ايعا١َاـس١َ ، املس١ْٝ ايؿ٪ٕٚ، ايذلؾٝ٘، ١ايػٝاغ، ا٭عُاٍ



 (27)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

أٟ إٕ ٖٓايو ساي١ َٔ ا٫بساع يف  ٜؿِٗ َٔ ن٬َ٘ شنطٙ )يًسٜٔ(ُٚ

 اشٕ ممهٔ ندط٠ٛ اٚىل يف ؾُٗٓا ايبشجٞ، اقٞ اجملا٫تاجملاٍ ايسٜين اغ٠ٛ بب

 : ؾٓكٍٛ  نايتايٞاملؿه١ً إعاز٠ عطض 

إٕ ايٓذاح ٚايتؿٛم يف ايسٜٔ ٜعتدل خانعا ملعاٜرل ايٓذاح أغ٠ٛ  

نُا ٫ ، ا٫ت ا٫خط٣ إ٫ إٔ ايتؿٛم ايسٜين ٫ هتُع َع تؿٛم آخطاجملب

ي١ ق١ًًٝ اؿسٚخ بٌ ْازض٠ ٖٚٞ سا،  أنجط َٔ ساي١ ابساع يف ؾطز ٚاسس ػتُع

 ٚظٗٛض ايتدككات ايسقٝك١. يف ٖصٙ ايجٛض٠ اشلا١ً٥ َٔ ايتكسّ ايعًُٞ

عاز٠ عطض يًُؿه١ً َٔ داْب آخط إ٫ إٔ إٖصٙ اعاز٠ قٝاغ١ أٚ 

ٖصا اؾٛاب ٫ ٜهٕٛ ناؾٝا بٗصا املكساض مبٓعٛضْا ايؿُٛيٞ ايتكسَٞ يؿِٗ 

طؾع ٖصٙ ي هؿٜٞ ٫ٛ ٖٚا ؾًػؿ١ ا٫زٜإ عَُٛا ٚايسٜٔ ا٫غ٬َٞ خكٛق

تأثرلٙ  س٣َٚا٫بساع ايسٜين  سٍٛٚيٓتكسّ خط٠ٛ اخط٣ ، ايؿب١ٗ َٔ اؾصٚض

  ع٢ً اجملا٫ت ا٫بساع١ٝ ا٫خط٣؟

 :ٚيٓصنط َكس١َ عا١َ

نُا  ## ؾإٔ ؾطٚط ايٓذاح ٚايتؿٛم يف أٟ فاٍ َتٛقـ ع٢ً سطنتني

 ايكًب أقتبػت شيو َٔ بعض َا تٛقًٛا ايٝ٘ يف عٛثِٗ ايع١ًُٝ ٚإ نإ يف

 :إ٫ أْ٘ ٫ بأؽ بصنطٙ نٓكط١ اْط٬م## َٓ٘ ؾ٤ٞ 
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 .ايطغب١ ايسؾ١ٓٝ يف ايٓذاح يف أٟ فاٍ قسز

 .ايدلاع١ يف اغتػ٬ٍ اقك٢ قسض َٔ ايهؿا٠٤ ايعك١ًٝ

تهٕٛ بطغب١ ٕ ايتؿٛم يف فا٫ت تٛغٝع قسضات ايصانط٠ َج٬ ؾإعًٝ٘ ٚ

ٚايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ ي٘ زؾ١ٓٝ ٚؾسٜس٠ يف شيو ٚاغتػ٬ٍ قسضات ايعكٌ ايها١ًَ 

يتٛغٝعٗا يف تعًِ يػ١ اٚ اتكإ عًُٝات سػاب١ٝ َعكس٠ اٚ تؿٛم يف فاٍ 

 .ٖٚٛ فاٍ يًتأٌَ ٖٓسغٞ اٚ ؾين...اخل 

ؾإ ايطغب١ ايسؾ١ٓٝ يف إ ٜهٕٛ ا٫ْػإ ٚيٛعسْا اىل ايؿهط٠ املططٚس١ 

َ٪َٓا َٚتسٜٓا تػتًعّ إ ٜهٕٛ باضعا يف اغتػ٬ٍ اقك٢ قسض َٔ ايهؿا٠٤ 

ؾ٬ تٛد٘ ايهؿا٠٤ ايعك١ًٝ  )عًُٝا( يعك١ًٝ يف تطٜٛط ٖصا اجملاٍ ايسٜين ٚبايتايٞا

 :عكب١ٖٚصٙ ايؿهط٠ تٛاد٘ انجط َٔ  ي٘ يف فاٍ آخط ؾتشكٌ املؿه١ً املصنٛض٠

إ ايسٜٔ يٝؼ ْتادا يًعكٌ ؾكط ست٢ وكٌ َع٘ شيو ايؿتٛض  ا٫ٚىل:

٣ نايكًب ٚايطٚح يف فاٍ آخط بٌ ٖٛ َتعًل بعٛامل ٚابعاز اْػا١ْٝ اخط

 ٚايٓؿؼ.

إ خهٛع ايؿهط٠ ايس١ٜٝٓ شلصا املعٝاض ٜػتًعّ َٓ٘ ْكل يف  ايجا١ْٝ:

ايسٜٔ ْٚكل يف ايتؿطٜع ٚايعاّ ا٫ْػإ بأَٛض ْاقك١ َجبط١ ي٘ ٚضدع١ٝ يف 



 (29)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

قٝاغ١ غًٛن٘ َٚٓٗذ٘ ايتسبطٟ يف اؿٝا٠ ٖٚصا َا متػو ب٘ بعض امُلٓعطٜٔ 

 .ؼ١ًًٝٝٚامُلكتٓكني شلهصا ٖؿٛات 

تػُض يٓا  صيو ؾإٔ تعاٌَ ٖهصا زضاغات ع١ًُٝ َع اؿاي١ ايس١ٜٝٓي

بكبٍٛ دع٤ َٔ ٖصٙ ا٫ؾهاض ٚعسّ قبٍٛ اؾع٤ اٯخط ؾٓكبٌ بؿهط٠ إ ا٫بساع 

ايسٜين ٖٛ ابساع مبػت٣ٛ ا٫بساعات ايع١ًُٝ اشلا١ً٥ إشا مل ْكٌ بتؿٛق٘ عًٝٗا 

 يٛ سكٌ عٓس ا٫ْػإ.

ْطبام َع ا٫بساع ايسٜين بٌ إٔ إٕ ضنين ايٓذاح ٫ ٜٓطبكإ متاّ ا٫

 ٖٓايو َتػرلات أخط٣ ٜأتٞ عطنٗا.

ًٛ ضدعٓا اىل ايكطإ ايهطِٜ ؾأخط٣ َٔ اؿسٜح ٚيٓٓتكٌ اىل د١ٗ 

َٓٗا ٚايٓذاح غًٝؿت ْعطْا اىل عس٠ اَٛض غكٛم يؿعٞ ا٫بساع ٚايصنا٤ 

َِٖبأْطإٕ يؿع١ ا٫بساع مل تصنط باْطباقٗا بٌ شنط ا٫بتساع قاٍ تعاىل ١ّٖٝ ََٚض

ِِ ٔٗ ِٝ ًَ َٖا َع َٓا ََا َنَتِب َٖا   .ٚنصيو اؿاٍ َع ايصنا٤ ٚايٓذاح 1صاِبَتَسُعٛ

ٕ املؿاِٖٝ اييت ؼسثت عٔ تطٜٛط أًؿت يًٓعط لس ا٫َط اٯخط امُل

قسضات ا٫ْػإ عَُٛا ٚايص١ٖٝٓ ٚايعك١ًٝ َٓٗا خاق١ اَٛض شلا َٔ ايهجط٠ َا 

، ايتعكٌ، ايتؿهط، ايعًِ ٬َجس ايٓعط ؾؿٞ فاٍ ا٫بساع ايصٖين غٓذ ًُٜؿت

، ا٫غتٓباط، ١ُاؿه، ايطغٛر، ايتسبط، ايتؿك٘،  ٞايٛع، اؿذ١، ايدلٖإ
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أَا يف باقٞ اجملا٫ت ؾايكا١ُ٥ تطٍٛ ٚيٝػت ٖٞ قٌ ، عسّ ايٓػٝإ، ايٓعط

 ..اخلايٝكني.، ايبكرل٠، ايكدل، ميإاإلايه٬ّ يف سسٜجٓا ن

ح ؾُٝهٔ إ ٜهٕٛ َؿّٗٛ ايؿ٬ ٚيٓػرل غط٠ٛ اناؾ١ٝ اخط٣ ؾإ

أعُل ٚأٚغع يف  )أٟ ايؿ٬ح( َُؿرلا بسضد١ َٔ ايسضدات يًٓذاح ٚإ نإ

ٚبػض ايٓعط عٔ ايسخٍٛ يف املسايٌٝ ايًػ١ٜٛ اٚ املؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ ، املهُٕٛ 

 .اْ٘ قس ىطدٓا عٔ أقٌ املٛنٛع()ؾ شلصٙ املؿطزات ايًؿع١ٝ

 ؾٓكٍٛ:

ات ٚاملًهات ايص١ٖٝٓ ايكؿقس ٜتكـ امل٪َٔ اٚ املتسٜٔ ببعض ٖصٙ  

 قسضات ش١ٖٝٓ ؾا٥ك١ ؾُٝا يٛ ْعطت ايٝٗا َػتك١ً ٚقس ٜٓعط شلا اْٗا عتدلاييت ت

 ١بػٝط اشداْعطت ايٝٗا َٔ ظا١ٜٚ اخط٣ ٚيٓأخص من يٝػت نصيو ؾُٝا يٛ

نأَج١ً  نُٔ اختباض سا٫ت ا٫بساع ايعكًٞ ٚايتطٜٛط ايصٖين ١عتدل ْادشُت

 ٓٗا:ٚقعت ؼت ايسضاغ١ ٚايبشح ايعًُٞ َ

 ًٖ ت ا٫ْتكاٍ يف نٌ َط٠ ٜٓتكٌ ؾٝٗا ظٚدٗا اىل عٌُ دسٜس ضب١ َٓعٍ َ

يف  بٗا ؾطنت٘ أْ٘ ٫ ميهٔ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ كٓعاىل خط١ ت متهٓت َٔ ايتٛقٌ

ٚبايتايٞ إنطط اىل ايجبات املٛقعٞ يف ايػهٔ  املهإ ايصٟ ٜعٌُ ؾٝ٘ سايٝا

.بػبب عًُ٘



 (31)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

قاب قٛغني اٚ از٢ْ  َطؾض جملًؼ ايؿٝٛر عٔ أسس٣ اي٫ٜٛات نإ

يهٓ٘ بسأ يف تٛظٝـ قسضت٘ ا٫بساع١ٝ ؾصب اْتباٙ ايٓاخبني ايصٜٔ َٔ ايؿؿٌ 

ٙ يف ايٓٗا١ٜ يؿػٌ املٓكب.ٚاختاض

٠ ع٢ً إٔ تكبض َػ٪ٚي١ تٓؿٝص١ٜ غهطترل٠ ازضنت إ يسٜٗا ايكسض

 يتٗا ايهاتب١ عٓسَا اغتطاعت اقٓاع ض٩غا٥ٗا باْٗاآلشت يف ا٫غتػٓا٤ عٔ 

.تكّٛ مبجٌ ٖصٙ ا٫عُاٍ املهتب١ٝ ايبػٝط١ٕ َٔ أ أشن٢

ضمبا يٛ ساٚيٓا إٔ ْتدص بعض ايكطاضات يف ٖهصا َٛاقـ  أقٍٛ:

ضمبا يف اؿاي١ ، انٝسا غٝعٗط َػاض آخط، عػب َؿاُٖٝٓا ايص١ٖٝٓ ايس١ٜٝٓ

إ تؿهط  ٚأتكدل ايعٚد١ ع٢ً ساٍ ظٚدٗا  َج٬ ايع٬ز غٝهٕٛ بإٔ  ا٫ٚىل

 عٌُ أنجط اغتكطاضا يهٓ٘ أقٌ َهػب َازٟ قس ٫ طبٝع١ ايعٌُ اىلرل ٝيف تػ

 ٜعتدل َعٝاضا قشٝشا يإلبساع ايصٖين.

أشٕ إخت٬ف ايػًٛى اـاضدٞ ٜت٬ظّ عػب ايطبٝع١ املؿ١َٝٛٗ ؿسٚز 

 ا٫َهاْٝات ايص١ٖٝٓ.

 إ٫ إٔ املؿه١ً اىل ٖٓا مل ؼٌ ؾٗٓايو عكبتإ َُٗتإ:

 إختباضات ايصنا٤. ْتا٥ر ا٭ٚىل:

 .بني منٛشدني ايتؿٛم ايعًُٞ ٚغع١ ايجكاؾ١ذلادش١ َُ ايجا١ْٝ:



 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (32)

ؾكس أظٗطت بعض ايسضاغات اييت  ايصنا٤أَا غكٛم إختباضات 

يف  تؿٛم غرل امُلتسٜٓني ع٢ً امُلتسٜٓني )بعض ؾ٬غؿ١ ا٭زٜإ( بؿػـ ٜٓكًٗا

ؾإٔ ٖصٙ  )عًُٝا( كازض يف شيوؾبشػب َطادعيت يبعض امل ٖهصا إختباضات

اعس٠ بٝاْات اٚي١ٝ يًُٓاؾػني يف اختباضات ايصنا٤ ايتذاضب ٚإٕ أدطٜت نك

إ٫ اْٗا ٚقعت ناختباضات َهٝك١ ع٢ً ؾ١٦ ٫ٚ ؽًٛا َٔ ْكل يف ا٫غتكطا٤ 

ايطٛبػطاؾ١ٝ يًعٝٓات اييت زخًت يف ٖهصا اسكا٥ٝات  اٚ ايتػرل يف ايطبٝع١

قا٥ُا ٫ ميهٔ باختكاض ايطنٕٛ شلا ٚا٫ط٦ُٓإ ايٝٗا يهٔ ٜبك٢ ايػ٪اٍ يصا 

 .يٛ نإ ا٫غتكطا٤ ْاقكا ست٢

 ملاشا سكًت ٖصٙ ايٓػب١ يف ٖصا ا٫غتكطا٤؟ 

ٚنصيو ٖٛ ْؿؼ ايػبب ايصٟ  ٚيٛ قت٬ُ إ ْعتدل إٔ ٖٓايو غببأ٫ ميهٔ أ

ٚيٓػرل بؿ٤ٞ َٔ املٛنٛع١ٝ ، سسز َٔ ايتؿٛم ايعًُٞ ٚزضد١ ايجكاؾ١ 

ٖٚٛ  ٚيٓأخص بصيو أقٌ اؿا٫ت امُلشت١ًُ ٫يتُاؽ ع١ً املؿه١ً إٕ ٚدست

ٚدٛز سا٫ت ْازض٠ مل٪َٓني َٚتسٜٓني سكًت َعِٗ ٖصٙ ا٫خؿاقات بسضد١ 

 .َٔ ايسضدات 

 



 (33)  .............................. ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

تؿهٌ عٓكط اوا٥ٝا  ايعكٌ ايكطا٠٤ ايٓاقك١ يطٚاٜات

 يتجبٝط ايكسضات ايص١ٖٝٓ

ايؿِٗ ايٓاقل يًعكٌ ٚا٫بساع ايصٖين ْؿأ َٔ ايذلٜٚر ايجكايف  إٕ

ٚتهتؿٞ ، تًكٝٓٗا بططٜك١ تطان١ُٝايسٜين اـاط٧ ٚاـًط يف املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ٚ

َُػًط١ ايه٤ٛ  ٖص ايط١ٜ٩ بكطا٠٤ غاشد١ ٚغطش١ٝ يبعض ا٫سازٜح ايؿطٜؿ١ 

َُتذا١ًٖ يبعض اؾٛاْب ايته١ًُٝٝ  يًؿطز ايته١ًُٝٝع٢ً اؾٛاْب ايػًٛن١ٝ  ٚ

)ايصٟ ٖٛ املساض  عض ا٫َج١ً َج٬ غكٛم ٚقـ ايعكٌا٫خط٣ ٚغأشنط ب

 ٚاؾٌٗ يف داْب ايتعكٌ َٔ د١ٗات ايص١ٖٝٓ ميجٌ ايكسض ٟٚايص يف سسٜجٓا(

َج٬ خص اؿسٜح َٔ د١ٗ أخط٣  ايص١ٖٝٓ ايكسضات انؿاض ٚايصٟ ميجٌ

طأٍٚ َا خًل اهلل ايعكٌ ؾكاٍ ي٘ أقبٌ ؾاقبٌ ٚقاٍ ي٘ ازبط ؾازبط ثِ املؿٗٛض

 يف ساضامل ٕأط٠ املتشك١ً اىل ٖٓا شٕ ايؿهإ 1قاٍ بو اثٝب ٚبو اعاقبص

ي٘ ١َُٗ اخط٣ غ٣ٛ طاع١ اهلل ؾاشا  ١ اهلل تعاىل ٚيٝؼٖٛ يف طاعؾكط  ايعكٌ

اطاع٘ ؾٗص املكساض ايعكًٞ ٜهؿٞ ٫ٚ زاعٞ إلهاز قسضات ش١ٖٝٓ اخط٣ ٚإ 

ا٫ْػإ امل٪َٔ اشا غاض بططٜك١ غًٛن١ٝ قشٝش١ عٝح استٌُ ايجٛاب ؾٗصا 

 ٖٛ ايعكٌ ٫ٚ زاع ٭ٟ ؾ٤ٞ آخط .

                                                           

يف ا٫سازٜح ايكسغ١ٝ يًؿٝذ قُس بٔ اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ اؿػني اؿط  اؾٛاٖط ايػ١ٝٓ 1
 .116م 11ايباب  ايعاًَٞ َٓؿٛضات زاض املؿٝس قِ اٜطإ ،



 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (34)

ٜعٗط ؾٝٗا  ؾ٬،  ا٤ايصن باختباضاتٚ ايٓذاح أعًُٞ أَا ايتؿٛم اي

خط٣ أسازٜح أا ٜعٗط يف غرلٖا خاق١ بعس نِ نُايجٛاب دًٝا ٚٚانشا 

َٟ  َا َج٬ ٔٚ ٖٞعٔ ُض ٕٖ ط ايٖٓٔب َٚٔإ  ٔ٘ ًٖ ٌُ ٔبَطاَع١ٔ اي َُ ٍَ اِيَع ٌُ َقا ََا اِيَعِك  ُ٘ ٌَ َي ٔقٝ

ًَا٤ ُِ اِيُعَك ُٖ  ٔ٘ ًٖ ٍَ ٔبَطاَع١ٔ اي ُٖا   ازمأٚ َج٬ اؿسٜح املطٟٚ عٔ ايك1صاِيُع

ِٕٝطص ِٔ َخ َٔ ُِٔت ٔإٖيا  َٚايٖك َٝٔكنٔي  ٔٔ اِي َُٚسِػ  ٔ٘ ًٖ َٛاُنٔع ٔي ًَإخ ايٖت ٌٔ ٔؾٞ َث ٍُ اِيَعِك َُا  2طَن

٘ٔ   ٚنصيو َا ضٟٚ عٔ ايٓيب ِٝ ًَ ٌَ َع ٔٗ ِٔ َد ُٖ َِ َع ًُ ِٕ َِٜش ٌٔ َأ طٔقَؿ١ُ اِيَعأق

ُ٘ َٛ ُزَْٚ ُٖ  ِٔ َُ َٛاَنَع ٔي ََٜت َٚ  ُ٘ َُ ًَ ِٔ َظ ُٖ ََٚظ َع ََٜتَذا ًَٔب  َٚ ُ٘ ٔؾٞ َط َِٛق ِٔ َؾ ََ َُٜػأبَل  َٚ

َٟاٚ َا  3اِئبطص ٔٚ َٔ  عٔ ايهاظِ  ُض َٔ  ٕٔ َٞ ٔبايٗسٚ ٌَ َضٔن ٕٖ اِيَعأق ُّ ٔإ َٖٔؿا طَٜا 

ًَٔصٔيَو َضٔبَشِت  َٝا َؾ َََع ايٗسِْ  ١َُٔ َٔ اِئشِه َٔ  ٕٔ ِِ َِٜطَض ٔبايٗسٚ ََٚي  ١َُٔ َََع اِئشِه َٝا  ايٗسِْ

ُِٗ ٌ با٫نتؿا٤ ايػطشٞ ا٫ٚيٞ شلصٙ ا٫سازٜح ٚغرلٖا ٚامُلتشك 4ص ٔتَذاَضُت

ٚبططٜك١ إوا١ٝ٥ أنجط َٓٗا ع١ًُٝ إٔ ايعكٌ امنا ٜتشكل بطاع١ اهلل َٔ ازا٤ 

ايعبازات املتعاضؾ١ نايك٠٬ ٚايكّٛ ٚايتٛانع ٚق١ً ايه٬ّ ٚإ تهٕٛ 

سا٫ت٘ ايكًب١ٝ ايٝك١ٝٓٝ عاي١ٝ ٚإ تعٗط َٓ٘ اَٛض ْؿػا١ْٝ عع١ُٝ ناؿًِ 

 اٚظ عٔ ايعاملني ي٘ ُٖٚ٘ ٚتٓاؾػ٘ يف طًب ايدل ٫ يف اَٛض اخط٣.ٚايتذ
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 (35)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

تكٛض منٛشدني أسسُٖا وٌُ َا شنطْاٙ َٔ قؿات ميهٔ ٯٕ اٚ

ٚ أشنا٤  ٫ختباضتعطنا ، مياْٞإوٌُ غًٛى تسٜين ٚ ٭ًُْ٘ٗا ٫ واٯخط ٚ

ٔ شنطا ٜصًيْتٛقع إٔ ضنين ايتؿٛم ٚايٓذاح ا َٓاؾػ١ يف سكٌ عًُٞ ضمبا

ُٖٚا ايطغب١ ايسؾ١ٓٝ يف ايٓذاح ٚايدلاع١ يف اغتػ٬ٍ اقك٢ قسض َٔ ) ابتسا٤ّا

)أنطض شنط منٛشز مل٪َٔ َتسٜٔ انتؿ٢ ؾكط بٗصٙ ايٓعط٠(  (ايهؿا٠٤ ايعك١ًٝ

َُجبطات  غٓذس إٔ امل٪َٔ امُلتسٜٔ ي١ًًٖٛ ا٫ٚىل قس ٚقع اغرلا ؼت عس٠ 

 قت١ًُ َٓٗا:

اع١ ا٫خط٣ ٚإ إ ٖصا ايتٓاؾؼ َهٝع١ يؿطم َٔ ؾطم ايط ا٭ٍٚ:

ؾػٌ ا٫ْػإ ْؿػ٘ ؾٝٗا ٫ َع٢ٓ ي٘ ٖصا ٖٛ امُلجبط ا٫ٍٚ يًطغب١ يف ايتؿٛم 

 ٚايٓذاح.

إ ٖصا ايتٓاؾؼ ٫ ٜتػِ باـًل ايطؾٝع ٚا٫زب ايػاَٞ ؾإ ايجاْٞ: 

ا٫ْػإ امل٪َٔ ست٢ يٛ سكٌ ع٢ً ايسٕٚ َٔ ايسْٝا نُا قطأْا قبٌ قًٌٝ يف 

 ايطٚا١ٜ ٫ َؿه١ً يف شيو.

 إ سا٫ت١ ايٝك١ٝٓٝ قس ٫ تٓػذِ َع ٖصا ا٫ػاٙ. ح:ايجاي

 ٚضمبا لس َهازات اخط٣ عهػ١ٝ يف ايُٓٛشز اٯخط.

 



 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (36)

 مبا ًٜعب ايٓطزايطب ايؿدكٞ ُض

س اسٝاْا يف ٜتٛاد يٮغـ ايؿسٜس إ ٖهصا َػت٣ٛ َٔ ايتؿهرل

مما غبب ٖصٙ املؿه١ً ست٢ قاض ايتسٜٔ ٚا٫ميإ ، س١ٜٝٓ ا٫ميا١ْٝا٫ٚغاط اي

طزز نجرلا َا شنطٙ آيدلت ؾٗا مٔ ْ، سٟ ايطَٛظ ايع١ًُٝ ٚا٫ضقاّ ايهبرل٠ٜػتذ

ت٢ )إ ايطب سهِٝ يهٓ٘ يٝؼ قإؽ( س إ ايطب ٫ ًٜعب ايٓطز( اٚ) ْؿتنيا

ْؿتني( ٚبني غرلٙ َٔ ضداٍ ايسٜٔ ا)آيدلت  قٌٝ يف ضغا٥ٌ ْؿطت َتأخط٠ بني

عٔ َٛنٛع تسٜين ٖٛ  ْؿتني( )َا قطأمتٛٙااْك٬ب املعاٜرل بكٍٛ )آيدلت  ٜعٗط

٫ ا٩َٔ باإلي٘ ايؿدكٞ(  ْانصب بايطبع نصب١ تهطضت بؿهٌ َسضٚؽ ا

 ني يف ْٝٛدطغٞ بطغاي١ قطو١ قاٍ ؾٝٗاٝٚقس ضز عًٝ٘ عُٝس مجع١ٝ ايتاضى

ْؿتني ٚيهٔ ٜبسٚ إ ٖٓايو ؾ٤ٞ قس ؾاتو تتعًُ٘ شيو بإ ا)مذلّ عًُو 

ٗط.... اىل إ ٜكٍٛ ٚنًٞ ٫ٚ ميهٓو ض٩ٜت٘ باملطقاز ايؿًهٞ اٚ اجمل ضٚح اهلل

غ٤ٞ ؾُٗو ٚاْو غٛف تكٍٛ ؾ٦ٝا إلضنا٤ أاْ٘ قس  أٜٓؿتنيز.  ٌَ ٜاأ

 ا٫ْٗعا٫ٚ١َٝ ىؿ٢  ايؿعب ا٫َطٜهٞ ايصٟ ٜععٙ ؾع٬ تؿطٜؿو َعِٗ(

ايٛانش١ يف نًُات ٖصا ايعُٝس ٚاغتذسا٤ إبتػا١َ ايطنا َٔ ايطَٛظ 

كس اْؿتني مبكٛيت٘ ايؿٗرل٠ ، ٫ٚ ْسضٟ ضمبا ق ايع١ًُٝ شات ا٭ضقاّ ايهبرل٠

 )إٕ ايطب ٫ ًٜعب ايٓطز( إٔ ضب غبٝٓٛظا ٖٛ ٚسسٙ ايصٟ ٫ ًٜعب ايٓطز

 .يهٔ ايطب ايؿدكٞ ضمبا ًٜعب٘ )ٚاهلل أعًِ(



 (37)  .............................. ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

قبٌ  سضاغ١ايٚأٚز ا٫ؾاض٠ اىل إعاز٠ تطتٝب اؾهاضْا يف ٖصٙ 

 بشح نُا ًٜٞ:يا٫غتُطاض يف ا

محٌ ايسٜٔ  َٔ عًٌ ايعٓٛإ ايعاّ يًبشح زضاغ١ ٚاسس٠ إٔ أ٫ٚ:

ٓعٛض ايؿبٗات اؿسٜج١ يف ظَآْا املعاقط ْٚعطْا اىل تًو ايع١ً مبٚمحاٜت٘ 

ا٭َِ املتكس١َ بايعًّٛ ٚايتهًٓٛدٝا ٚيف قٝازتٗا ايع١ًُٝ يف اييت بطظت 

 خكٛقا ٚطبكاتٗا املجكؿ١ عَُٛا.

 ا٫يتؿات ايٝ٘ ٖٞ ايعٓٛإ ا٫بطظ ايصٟ مت َٓاقؿ١ ؾ٬غؿ١ ايسٜٔ ثاْٝا:

يٝؼ بهٌ تؿاقًٝ٘ بٌ مبا ٜت٥٬ِ ٚايتشسٜات املصنٛض٠ اييت  سضاغ١ٖصٙ اييف 

بسأت تبح َٔ خ٬ٍ ا٫ْؿتاح ايعاملٞ ٚتكسّ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚإبطاظ 

َٔ ايعكٍٛ ايُٓٛشز اؿهاضٟ ايعاملٞ َٔ خ٬شلا شيو ايُٓٛشز ايصٟ وانٞ 

 ٜٛدس َٓٗا ٚاييت عػب ا٫سكا٥ٝات )إعاز٠ بٓا٤ ايؿهط( خ٬ٍ َ٪غػات

تٗسف يسضاغ١ َا ٜ٪ثط ع٢ً  )إعاز٠ بٓا٤ ايؿهط( ٚضؾ١ 1000يف اَطٜها ٚسسٖا 

 عكٍٛ ا٫َِ ٚايؿعٛب .

( بعس إ ؾ٬غؿ١ ا٫زٜإ يف املٝعإ) ٚقسمت ططح ٖصا ايعٓٛإ

ؾدكت قًت٘ ْػبٝا يف ططٚساتٓا ايس١ٜٝٓ َع سساث١ ايتشسٜات املعاقط٠ اييت 

١ٝ ايكاطع١ َٔ د١ٗ ٚاخؿاقات بسأت تػتعٌُ يػ١ ا٫سكا٥ٝات ٚا٫زي١ ايعًُ

ٚبسا١ٝ٥ ايؿهط ايسٜين يف نجرل َٔ سكٛي٘ املعطؾ١ٝ  عٔ َٛاد١ٗ تًو ايتشسٜات 
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ٚاييت آيت اىل تطى ايعكٝس٠ اٚ ظعععتٗا بٓؿؼ ٖصٙ ايًػ١ يف عكٍٛ ٚقًٛب 

 اٯخطٜٔ.

ايتعكٌ  ٚتأنٝسإٕ اِٖ ايٛغا٥ٌ يتجبٝت املؿاِٖٝ ايكشٝش١ ثايجا: 

ٖٛ إ ْؿِٗ اؿسٚز ايع١ًُٝ يًصٟ تطن٘ ْٚسضؽ  ايسٜين ٚضغِ ططٜل ايطؾاز

مبٛنٛع١ٝ سكٝك١ ا٫غباب اييت قازت املؿهطٜٔ اىل ٖصٙ ايٓتا٥ر اـطرل٠ قاٍ 

ِٔ َتِعٔطُؾٛا ايٗطِؾَس َسٖت٢ َتِعٔطُؾٛا اٖئصٟط  اَرل امل٪َٓني ِِ َي ُُٛا َأُْٖه ًَ ُ٘  َٚاِع َتَطَن

َُٔٝجأم اِئهَتأب َس ِٔ َتِأُخُصٚا ٔب ٘ٔ َسٖت٢ ََٚي َُٖػُهٛا ٔب ِٔ َت ََٚي  ُ٘ ٖت٢ َتِعٔطُؾٛا اٖئصٟ ََْكَه

ُِٛت  ََ َٚ  ِٔ ًِ ـُ اِئع ِٝ ِِ َع ُٗ ٘ٔ َؾٔإْٖ ًٔ ِٖ ِٓٔس َأ ِٔ ٔع َٔ ُُٔػٛا َشٔيَو  ُٙ َؾاِيَت َتِعٔطُؾٛا اٖئصٟ ََْبَص

ٌِٗ  . 1ص اِيَذ

١ بططح مناشز ٚبططٜك١ تكس١َٝ يف ٜبسا سضاغ١ايٖصٙ ُْعُت  ضابعا:

ايُٓاشز ايؿهط١ٜ ايػطب١ٝ ٚاىل أٟ َس٣ ت٪ثط يف غًٛى ايؿطز عطض خطٛض٠ 

، ٚقس مت ططح ايعًِ نططٜل اٚيٞ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايتشسٜات ، ٚيف امياْ٘ ٚتسٜٓ٘

 .ؿكٌ ا٭ٍٚساٚيٓا اثاضت٘ يف ايٖٚصا َا 

ا٫ إ ٖصٙ ايؿهط٠ ٚادٗت َؿه١ً ْبعت َٔ ايطبٝع١ ايهس١ٜ يًؿهط 

٫بساع١ٝ يًعكٌ ايسٜين ايصٟ ميجٌ ايػطبٞ ٖٚٞ ػػٝس اْعهاغٞ يًطبٝع١ ا

ٓاقؿت٘ دع٥ٝا يف ٚمحاٜت٘ ٖٚصا َا مت َ ا٫ْط٬ق١ ا٫ٚىل ؿٌُ ايسٜٔ بايعًِ
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 (39)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

ٕ اثرلت ؾهط٠ ايع٬ق١ ايعهػ١ٝ بني اضتؿاع زٜٔ أ بعسٚ ْ٘اؾ ؿكٌ ايجاْٞاي

ايؿطز ٚامياْ٘ ٚبني ايؿهٌ ايٓٗا٥ٞ ملػت٣ٛ نؿا٠٤ ايعكٌ ايسٜين يصا ؾإ 

ٌ ايسٜين ٚع٬قت٘ ك)أٟ ؾب١ٗ ايع تهؿٞ بعس إثاض٠ ايؿب١ٗ ا٫داب١ ا٫ٚىل ٫ 

مما زعاْا اىل ايسخٍٛ يف ايؿب١ٗ امُلجاض٠ ؿًٗا ٚتجبٝت  ايعهػ١ٝ باإلبساع(

اضناْٗا ايع٬د١ٝ ٚقس تسضدٓا يف تؿهٝو ادعا٥ٗا اىل إٔ ٚقًٓا اىل َؿّٗٛ 

  .ايعكٌ ٚنٝـ تأثط بايؿِٗ ايسٜين اـاط٧ 

ٖصٙ ا٫ؾهاض اييت ططست َٔ ادًٗا  اىل ٖٓا شنطْا امجا٫ بعض

 ٚإلنُاٍ ا٫داب١ ع٢ً ٖصٙ ايؿب١ٗ ْػرل يف خطٛات:، ايسضاغ١

 يف ؾِٗ ايعكٌ ٚايتعكٌ ٚؾٝ٘ دٗات:اـط٠ٛ ا٫ٚىل: 

 .ا٫ضتباط املباؾط بذلانٝب ع١ًُٝ ؼ١ًًٝٝاؾ١ٗ ا٫ٚىل: 

باملطاقب١ ٚا٫غتكطا٤ ٚايتؿطٔ ٚايتسبط  ؾإٔ ايعكٌ ٚايتعكٌ ٜطتبط

تاز ٚنًُا ناْت اؿٛازخ أنجط َباؾط٠ َع ايعكٌ ب٬ تٛغط ٚاغط١ ٚا٫غتٓ

نإ انجط زق١ يف  ا٫غتكطا٤اتأٚ اغتعُاٍ ْتا٥ر زخ١ًٝ يف املطاقبات اٚ 

َٔ طايٛقٍٛ يًٓتا٥ر قاٍ تعاىل  ِٝ َُُػدِّٔط َب َٚايٖػَشأب اِي َٜأح  ـٔ ايطِّ ََٚتِكٔطٜ

ًُٛ ّٕ َِٜعٔك ِٛ َٚاَ٭ِضٔض ٯَٜإت يَِّك َُا٤  ؾأْ٘ ٫ ىًٛ َٔ َطاقب١ بتشًٌٝ  1صَٕايٖػ
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باملباؾط٠ يف ا٫تكاٍ بني اؿٛازخ ٚايعكٌ ب٬ ٚاغط١ ٚتطدٝض ايؿط١ٓ 

يٮؾٝا٤ ٚسكا٥كٗا ٭ْٗا اقطب اىل سؿغ ايٓتا٥ر َٔ املكسَات اـاط١٦ ثِ 

عطنٗا ع٢ً ا٫غتٓتادات ا٫خط٣ إلنُاٍ ايط١ٜ٩ عٔ اؿكٝك١ امله١ْٛٓ 

ُ٘  بس اهلل املاٚضا١ٝ٥ ؾكس ضٟٚ عٔ ابٞ ع ِٓ َٔ  ٌُ َٚاِيَعِك  ٌُ ٕٔ اِيَعِك َِْػا ١ََُ اِئإ طٔزَعا

ًِِ َٚاِئع َٚاِئشِؿُغ   ُِ ِٗ َٚاِيَؿ ٕ املطاقب١ ٚا٫غتكطا٤ ٚايتؿطٔ ٖٞ اٚىل إؾ 1ص اِئؿِط١َُٓ 

اـطٛات ؾاشا تؿطٔ ؾِٗ ؾاشا ؾِٗ عطض َا ؾُٗ٘ ع٢ً تكٛضات٘ ايساخ١ًٝ 

ملا ايتكط٘ ٚاَه٢ يف ؾِٗ اؿكٝك١  يٝهٕٛ انجط اتكاْا ٚخعٜٓ٘ ايؿهطٟ )اؿؿغ(

ًِِ ؾاشا ؼكٌ ٖصا تسؾل ٜٓبٛع ايعًِ ٖٚٛ قٛي٘ َا ضٟٚ  ٪نسٜٙٚ ص طاِئع

ٌَ َنايٖتِسٔبرلصط عٔ أَرل امل٪َٓني  بعس ؾِٗ إٔ ايتسبرل ٖٛ ا٫ضتباط  2َيا َعِك

 املباؾط با٭ؾٝا٤ يؿُٗٗا.

سٛازخ  املباؾط باؿاي١ ايطبٝع١ٝ ب٬ ايجا١ْٝ: ا٫ضتباطاؾ١ٗ 

 .ت تطانٝب ع١ًُٝ ؼ١ًًٝٝشا

ؼ ٖٚٛ أؾس يف ا٫ستٝاز اىل ايتؿطٔ ٚاملطاقب١ ٭ْ٘ ٜٓبع َٔ سكٝك١ ايٓؿ

قاٍ  َٓطك١ ايؿطاؽ ايساخ١ًٝ يف ع١ًُٝ ايتعكٌ ٧ًٚتكبًٗا ي٬ْػذاّ ٚايتٛاؾل مل
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 (41)  ................................ ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

َٗاطتعاىل َٕ ٔب ًُٛ ًُْٛب َِٜعٔك ِِ ُق ُٗ َٕ َي ِِ َٜٔػرُلٚا ٔؾٞ اِيَأِضٔض َؾَتُهٛ ًَ ٕ ايػرل يف إؾ 1صَأَؾ

َُ)اييت متج ا٭ضض ايط١ٜ٩  ُتٛقغ( ؿت١ يًٓعطًٌ اؿاي١ ايطبٝع١ٝ ب٬ إثاضات 

ًُْٛب طتعاىل  ي٘ بكٛي٘رلؾأا٫تؿاق١ٝ ايته١ًُٝٝ ٚضمبا ٖٞ َا  ِِ ُق ُٗ َٕ َي َؾَتُهٛ

َٗا َٕ ٔب ًُٛ اىل  إش إ ايط١ٜ٩ ا٫تؿاق١ٝ ا٫ْػذا١َٝ َٓبعٗا زاخًٞ ٫ٚ ؼتازصَِٜعٔك

ِٔ َأٔبٞ َدِعَؿٕطتس٫يٞ ايتشًًٝٞ شيو ايذلنٝب ا٫غ َٕ   ؾكس ضٟٚ َع ٍَ طَنا َقا

َٕ َُِطا ُٔ ٔع ََُٛغ٢ ِب ٍُ  ََٜط٣  َُٜطٛ َٚ  ُٙ ٍُ ُغُذُٛز ٌَ َُٜطٛ ِٔ َبٓٔٞ ٔإِغَطا٥ٔٝ َٔ ًّا  َضُد

ّٔ ٔؾٞ َب ٜٖا َٔ اِيَأ َٔ  َٛ ُٖ َٓا  ِٝ ُ٘ َؾَب َََع  َٛ ُٖ َٚ ِٛٔنٕع ٔإٖيا  ََ َُٖب ٔإَي٢  ًَا ََٜهاُز َِٜص ُ٘ َؾ ِعٔض ُغُهُٛت

 ُ٘ ٍَ َي ٌُ َؾَكا َٙ ايٖطُد ٖٚ ٍَ َؾَتَأ َِٗتٗع َقا َٜ َٚ  ُٖٛ َُِعٔؿَب١ٕ َِٜع ٢ًَ َأِضٕض  ََٖط َع ٘ٔ ٔإِش  َٛا٥ٔٔذ َس

 ٍَ َٓا َقا ُٖ َٖا  ُٙ َُاْض َأِضَعا َٕ ٔيَطبِّٞ ٔس ِٕ َُٜهٛ ُِٝت َأ ٖٓ َُ ٍَ َت َِٖت َقا ٖٚ ََا َشا َتَأ  ٢ًَ ََُٛغ٢ َع

ََُٛغ٢ ٙٔ ََٚأَنٖب  ًّا ٔبَبَكٔط ٜٔٛ ٍَ  َط ُ٘ َقا ِٓ َٔ َُٔع  َُا َغ َُاَّا ٔب ٢ًَ اِيَأِضٔض اِغٔت َع

َََكاَي١ٔ َعِبٔسٟ َأَْا ُأ٩َأخُص   ِٔ َٔ ََا اٖئصٟ َأِنَبِطَت   ُ٘ ٍَ َي ُٞ َؾَكا َِٛس ٘ٔ اِي ِٝ ًَ َؾاَِْشٖط َع

ََ ٢ًَ َقِسٔض  ٌٔٔعَبأزٟ َع َٔ اِيَعِك َٔ  ِِ ُٗ ُِٝت  َٚا ُٜؿِٗ َٓٗا:  2صا َأِعَط

ٔ تؿطٓٛا اىل اَط طبٝعٞ بٛاغط١ ض١ٜ٩ ْبعت َٔ إٔ شيو ايطدٌ َٔ ايصٜ .1

ا٫تؿاق١ٝ يٮؾٝا٤ ٚايته١ًُٝٝ عػب اؿكٝك١. ْؿػ٘ امُلٓؿع١ً َٔ ايطبٝع١

إٕ ايطٚا١ٜ شنطت طٍٛ غذٛز ايطدٌ ٚغهْٛ٘ ٖٚٛ ظاٖطا ميجٌ اؿا٫ت  .2

ايعباز١ٜ ايعاي١ٝ ُٜٚؿِٗ َٓٗا أْ٘ مل ٜهٔ َٔ اقشاب ايٓعط اٚ قٌ مل ٜهٔ 
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يٞ ؾػً٘ ايؿاغٌ بكسض اٖتُاَ٘ عا٫ت٘ ايكًب١ٝ ٚقؿا٤ٙ ايتؿهط ا٫غتس٫

يصا ٖصٙ ايطٚا١ٜ منٛشز َِٗ يٛاقع ايؿب١ٗ.، ايطٚسٞ

َُٖٓاص إٕ قٛي٘ .3 َٖا  ُٙ َُاْض َأِضَعا َٕ ٔيَطبِّٞ ٔس ِٕ َُٜهٛ ُِٝت َأ ٖٓ َُ ادتُاع  ٜعٗط َٓ٘ طَت

ث٬خ عٓاقط يف ؾِٗ ا٫ؾٝا٤:

 .ْػبٝا ١ ايبػٝط١عاَيط١ٜ٩ اىل ا٫َٛض ايطبٝع١ٝ اياايعٓكط ا٭ٍٚ: 

ايتعكًٞ( اٚ يٓػُٝ٘ ٖهصا عػب   َٓطك١ )ايؿطاؽ ٮَ ايعٓكط ايجاْٞ:

 )اؿُاض(. ا٫تؿام بني ا٫ؾٝا٤ بإهاز املٛدٛز ا٫ؾذلانٞ

ٚدٛزٙ نشكٝك١ تعكًت ٖصٙ ا٫ؾٝا٤ ٚتطتب بٝٓٗا  ايعٓكط ايجايح:

َُٖٓاص ٚ ٫ت٘ ايعباز١ٜ ايتصي١ًٝٝ بكٛي٘ايتعٗط س َٖا  ُٙ  بايتايٞ ْؿِٗ قٛي٘طَأِضَعا

ُِٝتص ايصٟ ٖٛ فطز تعبرل عٔ انتُاٍ تًو ا٫ؾٝا٤ إلظٗاض َعٜس َٔ  ٖٓ َُ طَت

 ايعبٛز١ٜ ٚايتصيٌ.

ٚإنباب٘ ببكطٙ اىل ا٫ضض ملا زلع٘ ٚإٕ   إٕ إغتُاّ ْيب اهلل َٛغ٢ . 4 

إ٫ إٔ ايطدٛع اىل غٝام  ناْت ايطٚا١ٜ مل تتشسخ عٔ غبب اغتُاَ٘

ٖٓ َكاي١ ايطدٌ َُ َُاْض ...ُِٝت َأطَت َٕ ٔيَطبِّٞ ٔس ٖٛ غؿ١ً عٔ أٚنض  اخلصِٕ َُٜهٛ

ٖٚٞ إٔ هلل تعاىل َا يف  ٫ تٓؿو عٓٗا ايٓؿؼ ا٫ميا١ْٝايٛانشات ٚاييت 

ايػُٛات ٚا٭ضض ٚإٔ بٝسٙ املًو ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ٚإٕ سه١ُ اهلل 



 (43)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

ِ تعاىل مما تعذع عكٛيٓا عٔ ازضاى نٓٗٗا ٚسكٝكتٗا ٫ٚ ٜػعٓا غ٣ٛ ايتػًٝ

َٕ ٔإٖيا َإٔ ََٜؿا٤َط املطًل ي٘ ؾ٬ تبك٢ يٓا َؿ١٦ٝ إ٫ َؿ٦ٝت٘ ََا َتَؿا٩ُٚ َٚ ُ٘ ًٖ ٫ٚ  1صاي

 )اؿُاض(  ٜكع املٛدٛز ا٫ؾذلانٞؾإشا مل 2ص َيا َضاٖز ٔيَكَها٥ٔ٘ط إضاز٠ إ٫ إضازت٘

يصا ميهٔ ، ؾ٬ ٜػع٘ متٓٝ٘ بعس املكسَات ايعباز١ٜ املصنٛض٠ (عػب ايطٚا١ٜ)

ايطدٌ   ٖٛ عسّ ايتػاٚم بني سا٫ت  ا أغتِ إلدً٘ َٛغ٢ايكٍٛ إٔ َ

٪ٜسٙ َا ضٟٚ عٔ ٜت قسضٙ َٚهْٓٛايف ايعباز١ٜ ايعاٖط١ٜ ٚبني َا اؾكض عٓ٘ 

ٕٔ   ا٫َاّ ايكازم ََِهُٓٛ  ِٔ َٔ  ُ٘ َِٝػَتِدٔطُد ّٔ َؾ ًَا ٢ًَ اِيَه ٌُ َع طَُٜػُٛم اِيَعِك

ًِٗ٪ُئ٪ ٢ًَ اي َُا َُٜػُٛم اِيَػا٥ُٔل َع ُُِػَتٔه١ٖٔٓ ٔؾٞ اِيَبِشٔطص ايٖكِسٔض َن ٚنإٔ عكً٘  3اِي

 مل ٜػل اىل ايسضد١ املطًٛب١ ٖٚصا ُٜؿرل اىل نعؿ٘ ٚعسّ انتُاي٘.

ٚبني قٍٛ اهلل تعاىلطَأَْا اؾت بني إغتُاّ ْيب اهلل َٛغ٫٢ تٗ . 5

ٌٔص َٔ اِيَعِك َٔ  ِِ ُٗ ُِٝت ََا َأِعَط ٢ًَ َقِسٔض  شنطْاٙ ْاظط ملا  إش أُْ٘أ٩َأخُص ٔعَبأزٟ َع

 )يف ايٛسٞ( َٔ شيو ايتػاٚم بني ا٫َط ايعبازٟ ٚايعكًٞ ٚن٬َ٘ تعاىل

ْاظط اىل ضمحت٘ تعاىل بعبازٙ املتعًك١ مبكاقسِٖ اػاٙ عبٛزٜت٘ ٚايٓعط اىل 

زضى ايعكٌ شيو ؾٝٗا ٖٚٛ دٝس ٚإ٫ أغطا٥طِٖ َٚهْٓٛات قسٚضِٖ ؾإشا 
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ُ٘ اَ٭ِبط بكرل عكا٥ك٘ ؾإْ٘ َطًع عًٝ٘ ُِٜسٔضُى اَ٭ِبَكاَض٫ٖ ُتِسٔضُن  َٛ ُٖ َٚ ٚقس  1صَكاُض 

ِِ ط شنط تعاىل تًو اؿكٝك١ يف نتاب٘ ايهطِٜ بكٛي٘ ُٖ ٕٖ َأِنَجَط ِّ َتِشَػُب َأ َأ

َٕ ًُٛ ِٚ َِٜعٔك َٕ َأ َُُعٛ طعٓسْا   سني غ٦ٌٚقس ٚضز َا ٜ٪ٜس ٖصا املع٢ٓ  2صَِٜػ

 ؾأداب ، قّٛ زاخًني يف ٖصا ايسٜٔ غرل ناًَني يف ايعكٌ ؾهٝـ ساشلِ 

بأِْٗ ٚإ سطَٛا ؾها٥ٌ اٌٖ ايعكٌ يهٔ تهايٝؿِٗ اٜها اغٌٗ ٚأخـ 

أشٕ تبني إٔ شيو  3صٚأنجط املداطبات يف ايتهايٝـ ايؿاق١ ٭ٚيٞ ا٫يباب

يهٓ٘ َٔ ايصٜٔ سطَٛا  ايطدٌ ٖٛ َٔ اقشاب ايعباز٠ اٚ قٌ )امُلتسٜٓني(

اييت  ؾها٥ٌ اٌٖ ايعكٌ ٚإ بػاط١ تؿهرلٙ سطَت٘ َٔ ضتب١ )أٚيٞ ا٫يباب(

شلا تهايٝؿٗا اـاق١ ٚإ نإ َطسَٛا عػب َا اٚتٞ َٔ عكٌ َٚٔ تهايٝـ 

 َبػط١ عػب٘.

 َاشا ٜعين تطدٝض ايعكٌ ع٢ً ايعباز٠؟

يٓطدع اىل َا ٜٓؿعٓا يف ؾِٗ ايؿب١ٗ امُلجاض٠ بتًو ايع٬ق١ ايعهػ١ٝ بني 

ايتسٜٔ ٚا٫بساع اٚ ايصنا٤ َٚا شنطْاٙ يف ايػبب ا٫ٍٚ َٓٗا ٖٚٛ ؾُٗٓا 

سٜين ايٓاقل عٔ ايعكٌ ؾإ َا ٚضز َٔ ضٚاٜات يف تطدٝض ايعكٌ ع٢ً اي
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 (45)  ................................ ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

ايعباز٠ اٚ ع٢ً سػٔ اؿاٍ ُٜؿذلض إعاز٠ ؾُٗٗا مبع٢ٓ اعُل ٚازم بعس َا 

 : قسَٓاٙ َٔ زضاغ١ اىل ٖٓا َٓٗا

ِٓ٘ يف ايهايفَا ضٟٚ  ٌَ َع ٘ٔ َسٖت٢ َعَك ًٖ ََا َأٖز٣ اِيَعِبُس َؾَطا٥َٔض اي أٚ   1ص ط

َُا  طٔإَشا قٛي٘ ٘ٔ َؾٔإْٖ ًٔ ٔٔ َعِك ٍٕ َؾاُِْعُطٚا ٔؾٞ ُسِػ ُٔ َسا ٌٕ ُسِػ ِٔ َضُد ِِ َع ًََػُه َب

ً٘ٔ ُٔٝٔع  أٚ َا ضٟٚ عِٓٗ 2ص َُٜذاَظ٣ ٔبَعِك ِٔ َد َٔ  ٔ٘ ٌُ َأِقَطُب ٔإَي٢ َضبِّ َٚاِيَعأق ط

 ٌُ ٌٔ َأِؾَه ِٔ ٔبطِّ اِيَعأق َٔ ٍُ َشٖض٠ٕ  ُِٔجَكا َٚ َي  ٌٕ ِٝٔط َعِك َٔ ٔبَػ ٗٔٔسٜ ُُِذَت ٌٔ اِي ٖٔ َٗأز اِيَذا ِٔ ٔد َٔ

ّٕص ـَ َعا ٫ٚ يتكًٌٝ ، يٝػت ٚاضز٠ يف شّ ايعباز٠ ؾإْٗا عػب َا شنطْاٙ 3َأِي

ٚاىل اعتباض إٔ ايعكٌ ، بٌ ٖٞ ْاظط٠ اىل تهًُٝٗا بايعكٌ، ؾإٔ ايعابسٜٔ

ََا َأٖز٣   ٖٚٛ َا ُٜؿِٗ َٔ قٛي٘، ضتب١ عًٝٗااَاَٗا ٚاْ٘ ٖٛ امُلتكسّ  َٚ ط

ِٓ٘ص اِيَعِبُس َؾَطا٥َٔض ٌَ َع ٘ٔ َسٖت٢ َعَك ًٖ ؾإٕ ايتعكٌ عٓ٘ تباضى ٚتعاىل ٖٛ امُلشطى  4اي

َُٓكاز٠ ي٘ ٚنصيو َا اىل ايعبٛز١ٜ ايكشٝش ِِ طَ٘ط بأ١ ؾٗٞ  ًََػُه ٔإَشا َب

ً٘ٔ َُا َُٜذاَظ٣ ٔبَعِك ٘ٔ َؾٔإْٖ ًٔ ٔٔ َعِك ٍٕ َؾاُِْعُطٚا ٔؾٞ ُسِػ ُٔ َسا ٌٕ ُسِػ ِٔ َضُد  . 5ص َع
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١ٝ ؾإْٗا ُتُجٌ اْكٝاز ايػًٛى ؿا٫ت ايكًب ٕ سػٔ اؿاٍ َطتب١ اٚيإ

ٖٚٞ غرل ناؾ١ٝ بصاتٗا ٚيٛسسٖا يًٛقٍٛ اىل اؿكٝك١ ٚنصيو ايكطب ايٛاضز 

ٌٕص  يف قٛي٘ ِٝٔط َعِك َٔ ٔبَػ ٗٔٔسٜ ُُِذَت ُٔٝٔع اِي ِٔ َد َٔ  ٔ٘ ٌُ َأِقَطُب ٔإَي٢ َضبِّ َٚاِيَعأق ط

َُؿرل٠ اىل شيو ايهُاٍ بايتعكٌ يصا ؾإ عباز٠ ايط دٌ ٚإ ضاؾكٗا ؾإْٗا 

ْؼ بايصنط ٚيص٠ َع١ٜٛٓ ؾإْٗا تعتدل َطتب١ اٚي١ٝ َطتبط١ أسا٫ت اميا١ْٝ عاي١ٝ ٚ

سان١ُٝ اؿٛاؽ ؾإٕ تًو َٔ  ١َُٓٝٗٚ ع٢ً نبط غًٛى ا٫عها٤ ٚؼطٜطٖا

أعُل ٖٚٞ  ٫ت املع١ٜٛٓ ايكًب١ٝ ٫ تػتكط ٫ٚ ٜط٦ُٔ شلا ا٫ بسضد١ااؿ

 .ؿهط٠ اييت تطدعٗا َت٢ َا انططبتاي

ؿأ تًو ا٫ؾهاض ٖٛ ايعكٌ ٚقس ٚضز َا ٜطغِ تًو ايع٬ق١ بني َٚٓ

 عبٛز١ٜ ايؿطز ٚسا٫ت٘ املع١ٜٛٓ ايكًب١ٝ ٚبني اؾهاضٙ ٚتعكً٘ ؾكس ٚضز عِٓٗ

  َِّٛاؽ ١ُُٖ اِيَش ًُُٛب َأ٥ٔ َٚاِيُك ًُٛٔب  ١ُُٖ اِيُك َٚاِيَأِؾَهاُض َأ٥ٔ ١ُُٖ اِيَأِؾَهأض  ٍُ َأ٥ٔ طاِيُعُكٛ

١ُُٖ َٛاٗؽ َأ٥ٔ ٌٝ إٔ ْؿِٗ َا ٚضز يف قٛي٘ ْٚػتطٝع بٗصا ايتشً 1اِيَأِعَها٤ٔص َٚاِيَش

َٕطتعاىل ًُٛ َِٜعٔك  ٫َ ِِ ُٗ ْٞ َؾ ُِ ِْ ُع ٌّ ُبِه َٚابِّ طٚنصيو قٛي٘ تعاىل 2صُق ٕٖ َؾٖط ايٖس ٔإ

َٕ ًُٛ َٔ ٫َ َِٜعٔك ُِ اٖئصٜ ِٗ اِيُبِه ٘ٔ ايٗك ًٓ ِٖ طأٚ قٛي٘ تعاىل  3صٔعَٓس اي ُُٔع ايٗك َأَؾَأَْت ُتِػ
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 (47)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

 َٕ ًُٛ ِٛ َناُِْٛا ٫َ َِٜعٔك ِٗصىلإؾاضت أؾإْٗا  1صََٚي ُِصٚ طايٗك ٖٚٞ أعطاض  طاِيُبِه

١ُُٖ اِيَأِعَها٤ٔ( نُا يف ايطٚا١ٜ اٚ قٌ ٖٞ ايططف  تكٝب اؿٛاؽ اييت ٖٞ )َأ٥ٔ

ا٭ٍٚ ثِ ٜصنط تباضى ٚتعاىل ايططف اٯخط أٚ املطس١ً ا٭خرل٠ ٖٚٞ ايتعكٌ 

ًت٘ ايطٚا١ٜ ٖٚٛ ضمبا ٜؿرل اىل َا شنطْاٙ َٔ ٚبػض ايٓعط عُا بُٝٓٗا نُا ؾع

أْ٘ ٚسسٙ غرل نإف يهبط ايػًٛى َُٗا نإ ضؾٝعا َٚتػاَٝا نايكًب 

بصيو ٜعٗط َع٢ٓ ٜٚتهأ ع٢ً ايتعكٌ املطاؾك١ ي٘ ؾاْ٘ ٜعتُس ٚ ٚاؿا٫ت املع١ٜٛٓ

ِِطقٛي٘ تعاىل  ُٗ ِٛ َتِشَػُب ِِ َق ُٗ ِِ َؾٖت٢ َشٔيَو ٔبَأْٖ ُٗ ًُُٛب َُٚق ُٔٝعّا  ََٕد ًُٛ ٕ ؾإ 2صّْ ٖيا َِٜعٔك

ٚميهٔ ، اؿا٫ت ايكًب١ٝ ٚتبسشلا ٚانش١ يف اعتُازٖا ع٢ً ايعكٌ ٚايتعكٌ

ايكٍٛ إٔ نٌ سا٫ت ا٫ْػإ َُٗا ناْت ؾٗٞ ُتُجٌ زضد١ َٔ زضدات 

إشا مل تتهأ ع٢ً ايعكٌ ٚمل ٜتِ ؾٝٗا ايتعكٌ مبا  )أٚ ُخًط َعٗا دٌٗ( اؾٌٗ

ًب١ٝ ؾإْٗا ٫ ؽًٛ َٔ غٝطط٠ اؾٌٗ عًٝٗا يف شيو ست٢ اؿا٫ت املع١ٜٛٓ ٚايك

)أٟ اؾٌٗ ايطاض٨ ع٢ً سا٫ت٘  ب٬ َعطؾ١ ٫ٚ تسبط ٚبايتايٞ اغتبساي٘

ٌُ طبك٠ٛ عك١ًٝ سان١ُ َػتُس٠ َٔ تٛؾٝل اهلل تعاىل قاٍ تعاىل  ايكًب١ٝ( َِٜذَع َٚ

َٕايطِِّدَؼ  ًُٛ َٔ ٫َ َِٜعٔك ٢ًَ اٖئصٜ َُتشكل َٚػتُط َا زاّ  3صَع  ؾإٕ  ايطدؼ 

َُٓتؿٝ )أٟ ايتعكٌ( تبسأ اشل١ُٓٝ ٚايػٝطط٠  يهٔ بعس سكٛي٘ اايتعكٌ 

١َّٜ َب١َِّّٓ ط ٓك١ٝ َٔ  مجٝع ا٫زضإ قاٍ تعاىلٚاؿان١ُٝ ٚايت َٗا آ ِٓ َٔ ََٚيَكس ٖتَطِنَٓا 
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َٕ ًُٛ ّٕ َِٜعٔك ِٛ ٌُ ُقَٛض٠ْ ُضنَِّبِت ٔؾٞ َبٓٔٞ   ٚقس ٚضز عٔ ايكازم 1صيَِّك ِٗ طاِيَذ

َٗا  َّ ٔإِقَباُي ُِٔؼ آَز َََع ايٖؿ  ِّ ًٗٔب ايعِّ َٗا َنَتَك َََع ِّْب  ََُتَك َٚاِيَعِبُس  َٖا ُْْٛض  َٚٔإِزَباُض  ١َُْ ًِ ُظ

َٗا  ِٝٔب َٗا َعأضؾّا ٔبَع َٔسّا َي ٘ٔ َسا ٍٔ َِْؿٔػ ًّا ٔبٔدَكا ٖٔ ُٙ َدا ٕٔ َتاَض٠ّ َتٔذُس َِْػا َأَيا َتَط٣ ٔإَي٢ اِئإ

ُٙ َعأي ََٚتاَض٠ّ َتٔذُس ٙٔ َغأخطّا  ِٝٔط ٙٔ ٔؾٞ َغ ِٝٔط َٗا ٔؾٞ َغ َٔسّا َي َٗا َسا ٘ٔ َغأخطّا َي ُّا ٔبٔطَبأع

 ُ٘ ًَ ِٕ َقاَب َٚ ٔإ ١َُُ َأَقاَب  ُ٘ اِئعِك ًَِت ِٕ َقاَب ٕٔ َؾٔإ َٚاِئدِصَيا  ١َُٔ َٔ اِئعِك ِٝ ِّْب َب ََُتَك  َٛ ُٗ َؾ

َِٔؿَتاُح ا َٚ  ٔ٘ َٚأياِعٔتَكاُز ٔب ٌٔ ايطَِّنا  ِٗ َِٔؿَتاُح اِيَذ َٚ ُٕ َأِخَطَأ  ٍُ اِئدِصَيا ِٔ أياِغٔتِبَسا ًِ ِئع

ِٛٔؾٝلص َٛاَؾَك١ٔ ايٖت َُ ٚبعس َعطؾتٓا بتكًب اسٛاٍ اإلْػإ املع١ٜٛٓ  2َََع ٔإَقاَب١ٔ 

ؾإْٓا ْعًِ غبب تكًب سا٫ت٘ يف اـطأ ٚايكٛاب ٚإٕ تهٝٝل ؾُٗٓا يًعكٌ 

متٌُ ٚامنا ، باْ٘ ٖٛ ا٫نتؿا٤ بتشكٌٝ ٖصٙ اؿا٫ت امنا ٖٛ ؾِٗ ْاقل

 . ا ب٬ إغتبساي٘ بك٠ٛ ايتعكٌ امُلػتُس٠ َٔ ايتٛؾٝل ٚاملٛاؾك١َسخ١ًٝ اؾٌٗ ؾٝٗ
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 (49)  ................................ ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

 ُخ٬ق١ ُأٚي١ٝ

ٚإ ي٘ بعس أعُل ، اىل ٖٓا متت اـط٠ٛ ا٫ٚىل يف ؾِٗ ايعكٌ ٚايتعكٌ 

غًٛى ؾكط أٚ ٚ َٔ ساٍ أيف سا٫ت اميا١ْٝ طاض١٥  ك٘ٝمما ْتكٛضٙ ٚتهٝ

غطٜب١ ناإلعطاض  ٫ ٜأٟٚ اىل ضنٔ ؾسٜس ٚبايتايٞ ظٗٛض ٬َظَات أخ٬قٞ

عٔ ايتؿهط ٚتؿذرل ايطاقات ا٫بساع١ٝ َٚعطؾ١ املهْٓٛات يف ايٛدٛز ٚايك٣ٛ 

ٕٖ ٔؾٞ َشٔيَو َيآَٜإت طايعًٝا املُُػدط٠ ي٘ قاٍ تعاىل  ٙٔ ٔإ َِٔط ََُػٖدَطاْت ٔبَأ  ُّ َٚاِيُٓٗذٛ

َٕ ًُٛ ّٕ َِٜعٔك ِٛ بني َا شنطٚٙ َٔ ؾب١ٗ عسّ ايت٬ظّ  )دع٥ٝا( ٚاىل ٖٓا ٜٓسؾع 1صيَِّك

ايتسٜٔ ٚاإلميإ َٔ د١ٗ ٚايصنا٤ ٚا٫بساع َٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ٚاسس٠ َٔ 

اغباب٘ اييت زضغٓاٖا ٖٛ تهٝٝل ؾُٗٓا يًعكٌ ٚغاعس عًٝ٘ ايذلٜٚر ايسٜين 

س سصضْا ايجكايف اـاط٧ ٚاـًط يف املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ٚتًكٝٓٗا بططٜك١ تطان١ُٝ ٚق

َُ َٕٔ ا٭خص بططٜك١ غاشد١ ؾإ َّ اِيُشَه ًَا َٚٔإَشا طَن َٚا٤ّ  َٕ َز َٛابّا َنا َٕ َق ا٤ٔ ٔإَشا َنا

َٕ َزا٤ص َٕ َخَطا٤ّ َنا يصا ٫ ْػتبعس ٚقٛع ٖهصا ساي١ َٔ ا٫نؿاض يف  2َنا

املػت٣ٛ ايعًُٞ ٚا٫بساعٞ عٓس امل٪َٓني يٛ نإ ؾُٗٓا يًعكٌ ٚايتعكٌ غاشدا 

َُب١ُٗ ٚغاَه١ ٚغرل َؿك١ً يف مجٝع املػتٜٛات ٚغطشٝا  إش إٔ ا٫َٛض تبك٢ 

َٕطتعاىلقاٍ  ًُٛ ّٕ َِٜعٔك ِٛ ٌُ اِيآَٜأت ٔيَك ٚيٮغـ ايؿسٜس مل ًٜتؿت  3صَنَصٔيَو َُْؿكِّ
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 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ................................  (50)

نجرل َٔ امل٪َٓني ٚامُلتسٜٓني اىل نطٚض٠ ا٫ضتكا٤ يف ايؿِٗ ٚاهاز ساي١ 

ايتٓاغل ٚاؾُاٍ بني اؿا٫ت املع١ٜٛٓ يإلْػإ ٚزضدات٘ ا٫ميا١ْٝ ٚبني 

 َػت٣ٛ شنا٤ٙ ٚابساعات٘.

املكساض َٔ اـط٠ٛ ا٫ٚىل يف سٌ عكس٠ ايػبب ا٭ٍٚ َٔ  ْهتؿٞ بٗصا

 .ايؿب١ٗ امُلجاض٠ 

 

 

 

 

 

 



 (51)  ................................ ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

 

 ايؿكٌ ايجايح

 
بني ايُبعسٜٔ  ٟاإلهازايتػاِٖ 

 املعٟٓٛ ٚايعكًٞ
 



 

 



 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (53)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

نٓكط١ إْط٬م يف  1بعس بٝإ سكٝك١ ايعكٌ ٚايتعكٌ يف اـط٠ٛ ا٫ٚىل

ايعطض ٚايتؿكٌٝ اىل خطٛات سٌ اإلؾهاٍ املططٚح ْٓتكٌ بعس شيو 

 اـط٠ٛ ايجا١ْٝ.

 ا٭غتٓطاق١ٝ اـط٠ٛ ايجا١ْٝ: ايعكٌ ٚسكٝك١ املعطؾ١

ٌَ  عٔ ايباقط ٌِ َؾَأِقَب ُ٘ َأِقٔب ٍَ َي ِٖ َقا ُ٘ ُث َِٓطَك ٌَ اِغَت ُ٘ اِيَعِك ًٖ ًََل اي ُٖا َخ طَي

ََا َخ ًَأيٞ  ََٚد َٚٔعٖعٔتٞ   ٍَ ِٖ َقا ُ٘ َأِزٔبِط َؾَأِزَبَط ُث ٍَ َي ِٖ َقا ٖٞ ُث َٛ َأَسٗب ٔإَي ُٖ ًِكّا  ًَِكُت َخ

ٜٖاَى ُأَعأقُب  َٚٔإ  ٢َٗ ِْ ٜٖاَى َأ َٚٔإ َُُط  ٜٖاَى آ ََا ٔإِّٞ ٔإ ِٔ ُأٔسٗب َأ َُ ًُِتَو ٔإٖيا ٔؾٝ َُ ََٚيا َأِن َِٓو  َٔ

ٜٖاَى ُأٔثٝب  ُٜٚؿِٗ َٓٗا: 2ص َٚٔإ

٫ اعتباضا يتعًك٘ باـًل ، إٔ ايعكٌ كًٛم هلل تعاىل ٖٚٛ َٛدٛز سكٝك١  .1

َٖصا َبأط٬ّطقاٍ تعاىل  ًَِكَت  ََا َخ َٓا  ًَِكَٓا طٚقاٍ تعاىل  3صَضٖب ََا َخ َٚ

َُا ٔإ٫ٖ ٔباِيَشلِّ  ُٗ َٓ ِٝ ََا َب َٚ َٚاَ٭ِضَض  َٚأت  َُا . 4صايٖػ

ُ٘صط  ٕ قٛي٘ا .2 َِٓطَك أسس اَطٜٔ: ُٜ٘ؿِٗ َٓ اِغَت

 أٟ طًب َٓ٘ ايٓطل. ا٭ٍٚ:
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 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ................................  (54)

 .عًُ٘ ايٓطلايجاْٞ: 

اْطك٘ ٜٚ٪ٜسٙ  ايجاْٞ نإ ا٫قض إٔ ٜكٍٛٚا٭ٍٚ اٚىل ٭ْ٘ ع٢ً 

٤ِٕٞطقٛي٘ تعاىل  ٌٖ َؾ ُ٘ اٖئصٟ َأَْطَل ُن ًٖ ٚايعاٖط إٔ ا٫غتٓطام  1صَقاُيٛا َأَْطَكَٓا اي

املصنٛض دا٤ ابطاظا يًك٠ٛ امُلٛزع١ يف ايعكٌ ؿع١ اـًل ؾاـًل سكٝك١ ٜػتًعّ 

ِٞطتكسٜطات قسز٠ ٚاغتعسازات َه١ْٛٓ  ٌٖ َؾ ًََل ُن ُٙ َتِكٔسٜطّاََٚخ  2ص٤ٕ َؾَكٖسَض

ِٔ ٪ٜسٙ َا ضٟٚ عٔ أَرل امل٪َٓنيٜٚ دٛابا يػ٪اٍ ايؿاَٞطَأِخٔبِطْٔٞ َع

ََٚتَعاَي٢ ُ٘ َتَباَضَى  ًٖ ًََل اي ََا َخ  ٍٔ ٖٚ ٍَ َأ بعس تكطٜب إٔ ايٓٛض ٜكابً٘  3ايُٓٗٛضص :َؾَكا

ٔ ايع١ًُ اييت ٖٞ َؿّٗٛ ُٜؿرل اىل نسٙ ؾايٓٛض ٜتهُٔ ق٠ٛ اؿٝا٠ ٜٚتهُ

نُاٍ ايكسض٠ ٖٚصا ٚانض بعس َكاضْت٘ تعاىل بني ايع٢ُ ٚايبكط ٚايعًُات 

َُاُت طٚايٓٛض قاٍ تعاىل  ًُ ٟٛٔ ايٗع ٌِ َتِػَت َٖ  ِّ َٚاِيَبٔكرُل َأ  ٢َُ ٟٛٔ اَ٭ِع ٌِ َِٜػَت َٖ  ٌِ ُق

 . 4صَٚايُٓٗٛض

ايك٠ٛ امُلٛزع١  ٖٛإشٕ ؾايٓتٝذ١ إٔ ا٫غتٓطام ايصٟ أَط ب#إبطاظ ايٓطل 

 ٚقب٬. ّا٠ َٓ٘ تعاىل ابتسا٤ؾٝ٘ ٚاملأخٛش
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 (55)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

ايصٟ ٖٛ إبطاظ بعس ايتشكٝل ايعًُٞ ##   ا٫غتٓطام َع٢ٓ ؾإشا ؼكل

 ##  ٚإؾاض٠ اىل إٔ ق٠ٛ ايعكٌ قاضْت ٫ٚظَت خًك٘ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ َطًكا

ميهٔ  ؾا٤ اهلل تعاىل( )إٕ ٫سكا ٚغٓصنط ضٚاٜات ت٪ٜس ٚت٪نس ٖصٙ اؿكٝك١

 . ؾِٗ ايطٚا١ٜعٓسٖا إٔ ْتذاٚظ خط٠ٛ ١َُٗ ٚاغاغ١ٝ يف

ُ٘ َأِزٔبِط َؾَأِزَبَطص إٕ قٛي٘ .3 ٍَ َي ِٖ َقا ٌَ ُث ٌِ َؾَأِقَب ُ٘ َأِقٔب ٍَ َي ِٖ َقا ٜؿرل اىل  طُث

ع١ ؾٝ٘ ٭ٚاَط اهلل تعاىل اْكٝاع شيو املٛدٛز شٟ ايك٠ٛ ا٫غتٓطاق١ٝ امُلٛز

َُكسَات أٚ اغتس٫ٍ أٚ بطٖإ ابتسا٤ّا ؿعاي٘ أٚ قٌ بًػ١ أخط٣ إْ، اٜها ٚب٬ 

 ايعًٝا ابتسا٤ّاؾٝهٕٛ َٓؿع٬ بكٛض٠ اؿكٝك١ ايؿاع١ً  كا٥ل ايعاي١ٝ ابتسا٤ّاَع اؿ

١ُُٖ  ٚاْط٬قا ٭ٕ باقٞ اؿكا٥ل َأ١ََٛ ي٘ باؿسٜح ايصٟ شنطْا ٍُ َأ٥ٔ طاِيُعُكٛ

ُٖ َٛاٗؽ َأ٥ٔ َٚاِيَش َٛاؽِّ  ١ُُٖ اِيَش ًُُٛب َأ٥ٔ َٚاِيُك ًُٛٔب  ١ُُٖ اِيُك َٚاِيَأِؾَهاُض َأ٥ٔ ١ُ اِيَأِؾَهأض 

ٌَ  اِيَأِعَها٤ٔصؾًٝبؼ قٛض٠ اؿكٝك١ ايٓاظي١ عًٝ٘ ٌِ َؾَأِقَب  َأِزٔبِط َؾَأِزَبَطص، طَأِقٔب

ٚقب٬. أنطض ٖصا ابتسا٤ّا

ًُِتَو ٔإٖيا  بني اـًل ايطٚا١ٜ إٔ ايعكٌ ٜتؿاٚت ابتسا٤ّا ٜعٗط َٔ .4 َُ ََٚيا َأِن ط

ِٔ ُأٔسٗبص َُ هلل تعاىل ٚأْ٘ َتعًل مبشب١ اهلل تعاىل ٚايعاٖط إٔ عًِ ا ٔؾٝ

ٚسهُت٘ املدؿ١ٝ عٓا ٚاجملٗٛي١ يسٜٓا سكٝك١ ٖٞ ايػط يف تؿاٚت اـًل عك٬ 

َٕ طقاٍ تعاىل  ِِ ُِٜػَأُيٛ ُٖ َٚ  ٌُ َِٜؿَع ُٖا  ٍُ َع . 1صَيا ُِٜػَأ
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 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (56)

 باًٜٛدٞ تؿطٜع

ٕ ٚخاق١ عًُا٤ ٛيعًُا٤ ايطبٝعٝطبعا ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعذب ا

طبٝعٞ يف ْعط١ٜ ايتطٛض ٖٞ اًٜٛدٝا ايصٜٔ ٜعتدلٕٚ إٔ ع١ًُٝ ا٫ْتداب ايباي

تطؾع زضد١ ٚعٝٓا  ٕ ايساض١ٜٝٓٚأعٔ نٌ ٖصٙ ا٫خت٬ؾات ٜٚعتدلٕٚ  املػ٪ٚي١

َُتٛقع عػب ، بططم اخط٣ ؾتؿاٚت اإلْػإ يف زضد١ ايتؿهرل ٚايصنا٤ أَط 

َُشت١ًُ  ا٫ْتداب ايطبٝعٞ بٌ ست٢ إٕ ا٫خطا٤ يف تكُُٝ٘ ٖٞ ْتٝذ١ 

يف ايططٜل  أقً٘ ايتطٛضٟ ايهبرل عكب ٫ضٜٓػٌٝ ٜؿهضٚيتطٛضٙ ايتاضىٞ 

 تكٝب يتايهجرل َٔ ا٫َطاض ايٚ، املتعطز ايصٟ ٜػًه٘ يًٛقٍٛ يًٗسف

 ايتأثطغٗٛي١ ، ٖٚبٛط ا٫ضساّ، اإلْػإ َٔ امل اغؿٌ ايعٗط ٚايؿتٛم

ٖٞ ْتٝذ١ آْا ْػرل ع٢ً قسَني بؿهٌ عُٛزٟ ؾػِ تطٛض ، بايتٗاب اؾٝٛب

. ع٢ً اضبعرلعدل ٬َٜني ايػٓني يٝػ

ٖٚهصا ؾإٕ ؾهط٠ تؿاٚت زضدات اإلْػإ يف ايعكٌ عػب املؿّٗٛ 

٘ بٓػب١ ايصنا٤ أٚ سكٍٛ بعض ايٓكل يف خًل ؾايصٟ ْسضغ٘ اٚ اخت٬

ـًُكٞ نًٗا اغ١ً٦ هٝب عًٝٗا  بعض ايٓاؽ َٔ ايع٢ُ ٚايعطز ٚايتؿٛٙ ا

ٖٚٛ دٛاب أنجط َٓطك١ٝ َٔ ، ا٫ْتداب ايطبٝعٞ عػب ايتكٛض ا٭ٚيٞ 

ؾؿٞ َكاي١ ْؿطٖا  )عػب َسعاِٖ( ٟ ٫ ٜػأٍ عُا ٜؿعٌؾهط٠ اهلل ايص

َُٓعط )اؿٝٛاْات املؿذلغ١  (1/9/2005) ايطبٝعٞ بتاضٜذ ا٫ْتداب ٚاَ٪خطا 



 (57)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

َُك١ُُ بؿهٌ ضا٥ع يكٝس ايؿطٜػ١ نُا تبسٚ ايؿطٜػ١ ٚنأْٗا  تبسٚ ٚنأْٗا 

َُك١ُُ بؿهٌ َتػاٟٚ ايطٚع١ يتؿازٟ ايٛقٛع نؿطٜػ١ يف قاحل َٔ ٜكـ 

 .ٖصا اإلي٘(

٫ٚ أضٜس إٔ أزخٌ يف َٓاقؿ١ ٖصٙ ا٫ؾهاض ؾٗٛ خاضز عٔ اقٌ 

املػت٣ٛ بصنط َا ْكً٘ قاسب ْعط١ٜ ايتطٛض  نُٔ ٖصاٛع يهٔ أنتؿٞ املٛن

بإٔ ايعني بهٌ َٛاقؿاتٗا  ا٫ؾذلاضْؿػ٘ سٝح شنط يف نتاب٘ أقٌ ا٫ْٛاع )

َُدتًؿ١ أٚ ايػُاح يهُٝات  اييت ٫ تكبٌ ايتكًٝس نايذلنٝع ع٢ً َػاؾات 

كتًؿ١ َٔ ايه٤ٛ باملطٚض عدل اؿسق١ ٚتكشٝض ايؿهٌ ايهطٟٚ ٚا٫مطاف 

ايًْٛٞ قس تؿهٌ با٫ْتداب ايطبٝعٞ ٜبسٚ ٚأْا أعذلف بٗصا بأْ٘ أع٢ً 

زضدات ايػدـ( ٚبػض ايٓعط عٔ اْ٘ قكس َٔ ن٬َ٘ ا٫زا٠ ايب٬غ١ٝ ٜؿس 

عسّ بٗا ؾُٗ٘ اىل دٗت٘ اٚ ٜككس ؾع٬ عذع ا٫ْتداب ايطبٝعٞ ايصٟ اغاغ٘ 

ايػا١ٜ ٚاشلسف ٚايعؿٛا١ٝ٥ يف ا٫ختٝاض شلٞ ؾاؾ١ً انٝسا يف ٖهصا تطنٝب 

 .عذٝب نذلنٝب ايعني

ؾٌٗ ، صٕٚوت ٫ٚ ازضٟ نٝـ ٜؿهط اَجاٍ ٖ٪٤٫ ٚبأٟ َٓٗر عًُٞ

ٚغرلٖا ٖٞ ايػط يف  اخلآ٫ّ ايعٗط بػبب اغتكا١َ ايكا١َ ٖٚبٛط ا٫ضساّ...

ٕ أنُاٍ شيو نً٘ ٚ ٤بكا اثبات سكٝك١ اي٬عؿٛا١ٝ٥ ٚاي٬ٖسف ٚيٓؿذلض

نإ نا٬َ يٝدًل َٓ٘ ضد٬ خاضقا خايسا ٫ ميٛت  يإلْػإايتكُِٝ ايصنٞ 

ؾهٝـ مٌ إشٕ بكا٤ ايٓٛع ا٫ْػاْٞ ، ٌٖ ٜعين إ املؿه١ً ُسًت بايهاٌَ
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نهٌ ب٬ َٛت طبٝعٞ  تٓتٗٞ ب٘ ا٫دٝاٍ يتٓؿأ أدٝاٍ دسٜس٠ تػتطٝع ٖصٙ 

 ؟ ؼًُٗاٚا املػاس١ احملسٚز٠ َٔ ايٝابػ١ استٛا٥ٗ

إٕ ؾؿٌ ٖصا ا٫ػاٙ َٔ ايتؿهرل يف ا٫داب١ ع٢ً ايعسٜس َٔ ا٫غ١ً٦  

ُٚدس اإلْػإ  ؟ ٚغرلٖا َٔ ؟ َٚاٖٞ سطنت٘ ٚاىل أٜٔ ٜتذ٘ اق٬نًُاشا 

ؿًٍٛ اشلع١ًٜ اييت اظٗطٖٚا ا٫غ١ً٦ ٖٞ ايػبب يف نٌ ايتطٛضات اـاط١٦ ٚا

ْػإ أنجط َٓطك١ٝ ٚإٕ ٚأض٣ إٔ ؾهط٠ اإلخت٬ف اإلبتسا٥ٞ يف عكٌ ا٫ يٓا،

ُٖط ؾهط٠ ٍُ َع ََٕيا ُِٜػَأ ِِ ُِٜػَأُيٛ ُٖ َٚ  ٌُ َِٜؿَع َٓطك١ٝ متاَا ٭ٕ اغ٦ًتٓا اقتكطت  1صا 

َُؿدل ػعًٓا ْؿاٖس  ع٢ً ْعط٠ قسٚز٠ دع١ٝ٥ سبٝػ١ يعَإ َعني َٚهإ 

 ٫ وٌ ٖصٙايسع٣ٛ بإٔ ايتؿاٚت اـًكٞ اإلبتسا٥ٞ ْككا يف ايتكُِٝ ٚ

اإلعتكاز خاط١٦ بٌ ٖٞ زع٣ٛ تكابٌ ايطبٝعٞ  ايعكس٠ غ٣ٛ ا٫ْتداب

إش اْٗا تعطٞ ْعط٠  س ٚاملككٛز بني املدًٛقات ابتسا٤ّاٚت امُلتعُاٚا٫ميإ بايتؿ

َُتعػط٠ ع٢ً ايعكٌ ا٫ْػاْٞ ب اسلٛي١ٝ ٖا١ً٥ ٚتؿتض آؾاق عٝس٠ املٓاٍ ضمبا ناْت 

 إ ٜطاشلا.

ِِ طؿؼْإٕ اهلل تعاىل ٚعسْا بإٔ ْط٣ آٜات٘ يف اٯؾام ٚيف ا٭ ٔٗ َغُٓٔطٜ

َٔ ٖٝ ََٜتَب ِِ َسٖت٢  ٔٗ َٚٔؾٞ َأُْؿٔػ َٓا ٔؾٞ اِيآَؾأم  َٜأت ُ٘ اِيَشٗل آ ِِ َأْٖ ُٗ ثِ َٔ اٯٜات  2صَي

اٯؾاق١ٝ ا٫خت٬ف ا٫بتسا٥ٞ يًدًل ٚايتؿاٚت ا٭ٚيٞ ٭ٕ املعطؾ١ امله١ْٛٓ ؾٝ٘ 
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 (59)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

 ؿهًٞ ساي١ َٛزع١َٚٛزع١ يف ؿاظ َٚطاقب١ ايتؿاٚت ا٫بتسا٥ٞ ؾاؾُاٍ اي

هُاٍ ساي١ ٚاي،  ٛز١ٜ ساي١ َٛزع١ يف ايعكٌ ابتسا٤ّاٚايعب ، يف ايعكٌ ابتسا٤ّا

ٌٖط٭ْ٘ تعاىل  ، َٛزع١ يف ايعكٌ ابتسا٤ّا ًََل ُن ُٙ َتِكٔسٜطّا َخ ٤ِٕٞ َؾَكٖسَض ٖٚصٙ  1صَؾ

٘ٔ طايبؿطايتكسٜطات ٫ تتبسٍ ٫ٚ تتػرل ٖٚٞ قٛاْني ٜؿذلى ؾٝٗا نٌ  ًٖ ٔؾِطَط٠َ اي

َٗااٖئتٞ َؾَطَط ا ِٝ ًَ ٘ٔ يٖٓاَؽ َع ًٖ ًِٔل اي ٌَ ٔيَد  . 2صَيا َتِبٔسٜ

ُ٘صط ثِ ايصٟ ؾُٗٓاٙ َٔ اقٌ ايطٚا١ٜ َِٓطَك أٟ طًب َٓ٘ ايٓطل  اِغَت

 أَط َهٕٓٛإش إٔ ٚدٛزٖا ، بعس تكسٜط نٌ ٖصٙ ا٫َٛض ابتسا٤ّا ٖٞ َطس١ً َا

ؾٝ٘ ٫ ٜهؿٞ ب٬ َ٪ثط ٜجرلٖا ٚوؿعٖا ٚأسس تًو امل٪ثطات ا٫خت٬ف يتبسأ 

سٖا مبطس١ً ا٫قباٍ إشا اَطت باإلقباٍ ٚباإلزباض إشا أَطت باإلزباض قاٍ بع

ِِطتعاىل َٛأُْه ََٚأِي  ِِ ًَاُف َأِئػَٓٔتُه َٚاِخٔت َٚاِيَأِضٔض  َٚأت  َُا ًُِل ايٖػ ٘ٔ َخ َٜأت ِٔ آ َٔ  . 3صَٚ

 

 

 

                                                           

 2ايؿطقإ  1
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 عكسٟ تؿطٜع

ٚتبك٢ عٓسْا ضمبا َؿه١ً ٚاسس٠ ع٢ً ٖهصا اػاٙ َٔ ايتؿهرل ٖٚٞ َا 

َٚا شْب٘ إٔ ، ؿهٌ ظاٖطاب ايٓكل ايعاٖطٟ ٚايتسْٞ يف ايشاشْب اق

صا شل ايسقٝك١ تؿاقٌٝاي بػض ايٓعط عٔاؾٛاب ٚ، ٜهٕٛ نش١ٝ يًُعطؾ١

إٕ اإلْػإ سُٝٓا ٜؿكس ؾ٦ٝا ٜعٛض  ؿعطٙ ٚدساْاْػتا٫َط ؾٝهؿٞ ؾٝ٘ َا 

بؿ٤ٞ آخط أنٝسا َٚا ؾكسإ ايؿ٤ٞ ا٭ٍٚ ا٫ بع١ً بعٝس٠ ٚغرل َباؾط٠ ضمبا يف 

ً٘ ٖٚصا نً٘ بطمح١ اهلل ؾإٕ ايٓعط بايتكُِٝ ايصنٞ ٫ وٌ َؿه١ً ؼكٝ

)٫ بايتكُِٝ ايصنٞ  ايتؿاٚت يف اـًل يهٔ ايٓعط بػع١ ضمح١ اهلل تعاىل

ؾإٕ ايٓعط بطمح١ ، إٔ اؿاي١ َٓطك١ٝ متاَا  غٓذسٚبسًٜ٘ ا٫ْتداب ايطبٝعٞ( 

، اـؿ١ٝ  اهلل تعاىل اىل ايٛدٛز ٚإْ٘ نً٘ َطسّٛ بكٛض٠ َٔ قٛض٠ ايطمح١

إشٕ ٫  ٚقبٛيٓا بٗصا ا٫َط ٜسؾع اإلؾهاٍ أنٝسا ايٝؼ اهلل تعاىل ضمحٔ غًك٘

ُٕٚتطتؿاٚت قاٍ تعاىل  َٔٔ َتَؿا  ٔٔ َُ ًِٔل ايٖطِس ٖٚٞ ٚانش١ يف  1صَٖا َتَط٣ ٔؾٞ َخ

 . َسخًٝت٘ يؿِٗ ٚإزضاى ْؿٞ ايتؿاٚت

َُتؿل َع املٓطل ٚ َُتشكل ٖٚصا ايتؿاٚت  ٫ ؾايتؿاٚت يف نُاٍ ايعكٌ 

ايؿعاي١ يف تأٜٝسٙ يبعض خًك٘  تعاىل إش أْ٘ ازا٠ اهلل، ٜتكاطع َع٘ أنٝسا

ََٚتَعاَي٢  َٚهاؾ١٦ سب٘ شلِ ٜٚ٪ٜسٙ َا ضٟٚ عٔ ايٖكأزُم  َ٘ َتَباَضَى  ًٖ ٕٖ اي طٔإ
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 (61)  ................................ ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

َٚ  ٍَ ُ٘ َأِزٔبِط َؾَأِزَبَط َؾَكا ٍَ َي ِٖ َقا ٌَ ُث ٌِ َؾَأِقَب ُ٘ َأِقٔب ٍَ َي ٌَ َقا ًََل اِيَعِك ُٖا َخ ًَأيٞ َي ََٚد ٔعٖعٔتٞ 

ُ٘ ٔبَوص ِٔ َأِسَبِبُت ََ َِٓو ُأ٩َُِّس  َٔ  ٖٞ ًَ ًِكّا َأَعٖع َع ًَِكُت َخ  . 1ََا َخ

إش أْ٘ ، اي٬تؿاٚت يف اـًل خت٬ف اـًل يف نُاٍ ايعكٌ ٖٛ عنيا إٕ

َُتٛقـ ع٢ً ُبعس سكٝكٞ ٚق٠ٛ عًٝا ٚبايتايٞ قاض طًب ا٫ْػإ يهُاٍ عكً٘ 

 .ٚاُْٗا ُٜشطنإ بعهُٗا ايبعض، ١ املعطؾ بٛاب١ ٚاغع١ يٓٛع آخط َٔ

 ايٛدسإ َٓطل ايعكٌ

املع٢ٓ ايتكٛضٟ ايعكٌ ٖٛ َع٢ٓ ضَعٟ أّ اْ٘ ٖٛ إٔ ٌٖ  : أ٫ٚ يٓػأٍ

 ؟َا ٜؿُٗ٘ اإلْػإ َٚا ٜتعكً٘ا٭ٚيٞ ٖٚٛ 

ٖٛ  ٚيٝؼ (أٟ اْ٘ ٜٓطبل ع٢ً ايؿِٗ)ضٟ املع٢ٓ ايتكٛ ٘ٚايعاٖط اْ

ِٔ ٔإِغَشاَم ؾَع٢ٓ اقط٬سٞ ضَعٟ  ٘ٔطَع ًٖ ًُِت ٔيَأٔبٞ َعِبٔس اي ٍَ ُق ٌُ  َقا ايٖطُد

ِٛٔؾٞ  َِٝػَت ّٔ َؾ ًَا ُ٘ ٔباِيَه ُُ ِّ ٘ٔ َؾُأَن ِٔ آٔتٝ ََ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ  َٚ  ُ٘ ًٖ َٔٞ َؾَِٝعٔطُف ُن ًَا ُ٘ ٔبَبِعٔض َن ُُ ِّ ٘ٔ ُأَن آٔتٝ

٘ٔ َؾُأ ِٔ آٔتٝ ََ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٚ  ُ٘ ُُِت ًٖ َُا َن ٖٞ َن ًَ ُٙ َع َُٜطٗز  ِٖ ُ٘ ُث ًٖ َٔٞ ُن ًَا ٖٞ َن ًَ ٍُ َأٔعِس َع ُ٘ َؾَُٝكٛ ُُ ِّ َن

ََٔو  ًَا ُ٘ ٔبَبِعٔض َن ُُ ِّ ٍَ اٖئصٟ ُتَه ًُِت َيا َقا ََٖصا ُق  َِ ََا َتِسٔضٟ ٔي َٚ ٍَ َٜا ٔإِغَشاُم َأ  َؾَكا

َََو ًَا ِٛٔؾٞ َن َِٝػَت ُ٘ َؾ ُُ ِّ َٖا اٖئصٟ ُتَه ََٚأ  ٔ٘ ًٔ ُ٘ ٔبَعِك ِٔ ُعٔذَِٓت ُِْطَؿُت ََ ُ٘ َؾَصاَى  ًٖ  َؾَِٝعٔطُف ُن

 ُ٘ ُُ ِّ َٖا اٖئصٟ ُتَه ََٚأ  ٔ٘ ِّ ٔٔ ُأ ُ٘ ٔؾٞ َبِط ًُ ََٔو َؾَصاَى اٖئصٟ ُضنَِّب َعِك ًَا ٢ًَ َن ِٖ ُٜٔذُٝبَو َع ُث
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ٍُ َأٔعِس  َٛ َُٜكٛ ُٗ ََا َنٔبَط َؾ ٘ٔ َبِعَس  ُ٘ ٔؾٝ ًُ ٖٞ َؾَصاَى اٖئصٟ ُضنَِّب َعِك ًَ ٍُ َأٔعِس َع ّٔ َؾَُٝكٛ ًَا ٔباِيَه

ٖٞ ًَ ٚبعس نُٗا  ٖٛ دٖٛط املعطؾ١ ٚبساٜتٗايف إٔ ايعكٌ ٚايطٚا١ٜ قطو١  1صَع

يطٚا١ٜ ا٫غتٓطام ؼٖكٌ إٔ بسا١ٜ ايؿِٗ ٚاملعطؾ١ تٓؿأ َٔ ايعكٌ سكٝك١ ٚإْ٘ 

َُطنب١ َعٚز٠ بايعًِ ابتسا٤ّاكًُٛم َٔ َاز٠ اغتٓط ٖٚٞ اَٛض ٚدسْاٖا  اق١ٝ 

ٛض  سانط٠ عٓسْا نعًّٛ نطٚض١ٜ اٚي١ٝ اْط٬ق١ٝ بس١ٜٝٗ بطٖا١ْٝ ٚظٚزٙ بايٓ

نجرل٠  قطآ١ْٝ ايصٟ ٖٛ ساي١ نؿؿ١ٝ اؾطاق١ٝ يًُعطؾ١ ٚت٪ٜس ٖصا ايؿِٗ آٜات

ِِ ُْٛضّا طنكٛي٘ تعاىل  ُِٝه َٓا ٔإَي ََٚأَْعِي  ِِ ِّٔ ٖضبُِّه  ْٕ َٖا َٗا ايٖٓاُؽ َقِس َدا٤ُنِ ُبِط ٜٗ َٜا َأ

 بٛنٛح ٜٚ٪ٜسٙ َا ٚضز عٔ ايكازم ٚبتسبط بػٝط ٜعٗط َا شنطْاٙ 2صَٗٔبّٝٓا

  ٍَ َٚايٓٗٛٔض طَقا َٚاِيُكِسَض٠ٔ   ِٔ ًِ َٔ اِئع َٔ ِٔ َأِضَبَع١ٔ َأِؾَٝا٤َ  َٔ  ٌَ ُ٘ اِيَعِك ًٖ ًََل اي َخ

ًَُهٛٔت َُ ِٔ َزا٥ُّٔا ٔؾٞ اِي ًِ ُ٘ َقا٥ُّٔا ٔباِئع ًَ َِٔط َؾَذَع َُٔؿ١ٖٔٝ ٔباِيَأ ٚايعاٖط إ ايكسض٠  3صَٚاِي

اّ باملًهٛت أٚ تابع١ يًٓٛض يتٓتٗٞ بايكٝاّ بايعًِ ٚايسٚ ٚاملؿ١٦ٝتابع١ يًعًِ 

َٔٔ ْٕٗٛضط قٛي٘ تعاىل  ُ٘ َُا َي ُ٘ ُْٛضّا َؾ ُ٘ َي ًٖ ٌٔ اي ِِ َِٜذَع ََٔ ٖي أٚ قٛي٘ تعاىل  4صَٚ

ُُٔػٛا ُْٛضّاط ِِ َؾاِيَت ََٚضا٤ُن ٌَ اِضٔدُعٛا  ٖصا َا ٚضز يف ٚدٛز ايٓٛض أٟ  5صٔقٝ

ايهؿـ ا٭ؾطاقٞ ابتسا٤ّا ٚنصيو يف ٚدٛز ايعًِ ايصٟ ٖٛ ايهطٚضٜات 
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 (63)  ............................... ٚايصنا٤ يًتسٜٔ ايعهػ١ٝ امُلذلادش١ ٫ٚز٠ ُأسذ١ٝ

َٗا ايٖٓاُؽ َقِس َدا٤ُنِ ط قاٍ تعاىل اٜها ايدلٖا١ْٝ ا٭ٚي١ٝ ابتسا٤ّاايبس١ٜٝٗ  ٜٗ َٜا َأ

ِِ ِّٔ ٖضبُِّه  ْٕ َٖا ٚعدل عٔ ايؿِٗ بايعًِ ٖٚٛ أقطب ي٘ قاٍ تعاىل  1صُبِط

ًُِّاط َٚٔع َٓا ُسِهُّا  ِٝ ًّٓا آَت َُٚن  َٕ َُا ِٝ ًَ َٖا ُغ َٓا ُِ ٖٗ ؾايؿِٗ قٛضت٘ ايعًِ ٖٚٛ  2صَؾَؿ

٘ٔ ط ٛ تعبرل عٔ امُلشادذ١إٜتا٥ٞ ابتسا٥ٞ ٖٚ َِٝؼ َيُهِ ٔب َُا َي َٕ ٔؾٝ َِ ُتَشآٗدٛ ًٔ َؾ

ِْ ًِ ُُ 3صٔع ََا طشادذ١ َع اٯخطٜٔ ٚدعً٘ ططٜكا يً َٔٔ َبِعٔس   ٔ٘ ِٔ َسآٖدَو ٔؾٝ َُ َؾ

ِٔ ًِ َٔ اِئع َٔ َٔ ايصات ا٫ْػا١ْٝ إ٫  ثِ ْؿ٢ ٚدٛزٙ)أٟ ايعًِ( 4صَدا٤َى 

َُ بايتعًِٝ أٟ بٛدٛزٙ سكٝك١  ٫َط١ ٚؾِٗ( يف خًل ايعًِ شادذ)ندلٖإ ٚ

َِ ًِ َٓا ٔع َٓا ََا ٔإ٫ٖ َي َُِت ًٖ بعس نُ٘ اىل باقٞ ايطٚاٜات ٚا٫غتس٫٫ت املصنٛض٠  5صَع

 ع٢ً طٍٛ ايبشح.

ايصٟ ٖٛ َٓطل  )َٓطل ايٛدسإ( َٚٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْؿِٗ َع٢ٓ

سانط عٓسْا َٚٛدٛز عٓسْا ٚهسٙ اإلْػإ ٜٚػتؿعطٙ يف زاخً٘ ٭ْ٘ َٛدٛز 

ايعكٌ َٚا غٓذسٙ َٔ قهاٜا َٓطك١ٝ نايبسٜٗٝات ٚايهطٚضٜات ٖٞ يف خًل 

َُٛزع١ ؾٝٓا إ٫ آْا اعطٝٓاٖا ٚقؿا ٝقهاٜا سكٝك  ؾأزلٝٓاٖا١ ثابت١ سكٝك١ ٚ

ٖٚٞ نًٗا اٚقاف يتًو  أٚ َبسأ ايع١ًٝ(، )إغتشاي١ إدتُاع ايٓكٝهني
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َُاطاؿكا٥ل ا٫غتٓطاق١ٝ امُلٛزع١ ؾٝٓا قاٍ تعاىل  ُِ ٔب ًَ ُٔ َأِع َٕ َِْش ٖٚصا  1صَٜٔكُؿٛ

ٖٛ غط قشتٗا ٚبػاطتٗا ٭ْٗا سكا٥ل َٛزع١ ؾٝٓا اق٬ ٜهتؿؿٗا )َٓطل 

يٝكؿٗا املٓطل ا٭ضغطٞ أٚ ايكإْٛ ايؿٝعٜا٥ٞ أٚ املعازي١ ٚايكٝػ١  ايٛدسإ(

ايطٜان١ٝ ٖٚصا دع٤ َٔ ايذلنٝب١ ا٭غتٓطاق١ٝ يًعكٌ أَا اؾع٤ ا٫خط يًعكٌ 

َٗٔبّٝٓاصؾٗٛ دع٤ إؾطاقٞ ْٛضاْٞ نؿؿٞ تبٝاْٞ ِِ ُْٛضّا  ُِٝه َٓا ٔإَي ََٚأَْعِي ٖٚصا  2ط

َٛ اٖئصٟ طاؾع٤ ايٓٛضٟ َٔ ايعكٌ ٜكتبؼ نٝا٤ٙ َٔ َكسض ؾسٜس اإلؾطام  ُٖ

ََُط ُْٛضّا َٚاِيَك َُِؼ ٔنَٝا٤  ٌَ ايٖؿ ي٘ ؾهٌ َٔ ايتشهِ  أٜهاٖٚصا اؾع٤  3صَدَع

ِِ َٚطيف سطن١ اإلْػإ يٛ اتبع ايٓٛض ايساخًٞ ايٛدساْٞ قاٍ تعاىل  َِٜذَعٌ ٖيُه

 ِْ ُ٘ َغُؿْٛض ٖضٔسٝ ًٖ َٚاي  ِِ َِٜػٔؿِط َيُه َٚ  ٔ٘ َٕ ٔب ُُِؿٛ  . 4صُْٛضّا َت
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 ايؿكٌ ايطابع
 

 

  يف ايعكٌ ايتعسز ٚايذلنٝب
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 (67)  .......................................................................  ايتٛسٝس يهُاٍ َٓبع

 ْعط١ٜ ايتٛسٝس ايتاّ بايتعسز ايذلنٝيب يًعكٌ

ٝس ٚايٛسس٠ ٚإٕ قس ٜتكٛض ايبعض إٔ َا عطنٓاٙ ٫ ٜتؿل َع ايتٛس

شانٞ شيو ُٜ اٚاسس اايٛدٛز ٚاسس ٚبػٝط ؾا٭ٚىل إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َٛدٛز

 .ايٛدٛز ايبػٝط

 ٚايصٟ ْعتكس ب٘ إٔ ايتٛسٝس ايتاّ ٫ ٜكع إ٫ بايتعسز ٚايتهجرل.

 أٚ؟ اٚاسس اؾعٛض إٔٚ ايتٛسٝس ٜعين ؾ٦ٝا ٚاسسا؟ أؾٌٗ 

َا َع٢ٓ ايٛاسس ُثِ ض١ٜ٩ ٚاسس٠؟  أٚؾهط٠ ٚاسس٠؟ 

 سس؟ٚا٭

ٌٔ ٔإَي٢  ضٟٚٚيٓبسأ ؾُٝا ٚضز يف شيو ؾكس  َُ َّ اِيَذ ِٛ َٜ  َّ ّٝٓا َقا ٕٖ َأِعَطأب طٔإ

َٔٓٔنَي ٪ُُِ َٔرٔل اِي ٌَ  َأ َُ ٍَ َؾَش َٚأسْس َقا  َ٘ ًٖ ٕٖ اي ٍُ ٔإ ٓٔنَي َأَتُكٛ َٔ ٪ُُِ َٔرَل اِي ٍَ َٜا َأ َؾَكا

ََا ٔؾٝ ََا َتَط٣  ٞٗ َأ ََٚقاُيٛا َٜا َأِعَطأب  ٔ٘ ِٝ ًَ ٓٔنَيايٖٓاُؽ َع َٔ ٪ُُِ َٔرُل اِي ًِٔب  ٘ٔ َأ ِٔ اِيَك ِٔ َتَكٗػ َٔ

ٓٔنَي َٔ ٪ُُِ َٔرُل اِي ٍَ َأ َٔ   َؾَكا َٔ  ُٙ َٛ اٖئصٟ ُْٔطُٜس ُٖ  ٗٞ ُٙ اِيَأِعَطأب ٕٖ اٖئصٟ ُٜٔطُٜس ُٙ َؾٔإ َزُعٛ

٢ًَ َأِضَب َٚأسْس َع  َ٘ ًٖ ٕٖ اي ٍَ ٔؾٞ َأ ِٛ ٕٖ اِيَك ٞٗ ٔإ ٍَ َٜا َأِعَطأب ِٖ َقا ّٔ ُث ِٛ ّٕ اِيَك َع١ٔ َأِقَػا

َٗا َيا َُٜذُٛظ  ِٓ َٔ  ٕٔ َٗا َِٛد ََٚؾ  ٌٖ َٚ َد ٘ٔ َعٖع  ًٖ ٢ًَ اي ٕٔ َيا َع ًَٖصا َٖا اي ٘ٔ َؾَأ ٕٔ ٔؾٝ َِٜجُبَتا  ٕٔ َٗا َِٚد

 ٖٕ ََا َيا َُٜذُٛظ ٔيَأ ََٗصا  ٘ٔ َباَب اِيَأِعَسأز َؾ َٚأسْس َِٜكٔكُس ٔب  ٌٔ ٍُ اِيَكا٥ٔ ِٛ ٘ٔ َؾَك ِٝ ًَ ٕٔ َع َُٜذَٛظا



 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (68)

ُ٘ َيا َِٜسََا َيا َثأْ ٌُ ٔؾٞ َبأب اِيَأِعَسأز َأَٞ َي ِٔ َقاُخ ََ ُ٘ َنَؿَط  ًَاَث١ٕ ََا َتَط٣ َأْٖ ُ٘ َثأيُح َث ٍَ ٔإْٖ

ََا َياَٚ ََٗصا  ِٓٔؼ َؾ َٔ اِئذ َٔ َِٛع  ٘ٔ ايٖٓ َٔ ايٖٓأؽ ُٜٔطُٜس ٔب َٔ َٚأسْس   َٛ ُٖ  ٌٔ ٍُ اِيَكا٥ٔ ِٛ َُٜذُٛظ  َق

َٚ َٓا  ٌٖ َضٗب ََٚد  ْ٘ ُ٘ َتِؿٔبٝ َٚٔيَأْٖ ِٔ َشٔيَو  ٍُ َتَعاَي٢ َع ِٛ ٘ٔ َؾَك ٕٔ ٔؾٝ َِٜجُبَتا  ٕٔ ًَٖصا ٕٔ اي َٗا َِٛد َٖا اِي َأ

ُ٘ ٔؾٞ اِيَأِؾَٝا٤ٔ ٔؾ َِٝؼ َي َٚأسْس َي  َٛ ُٖ  ٌٔ َٚاِيَكا٥ٔ َٓا  ْ٘ َنَصٔيَو َضٗب َٚ ِب ُ٘ َعٖع  ٌٔ ٔإْٖ ٍُ اِيَكا٥ٔ ِٛ َق

َِٓكٔػ َٜ ُ٘ َيا  ٘ٔ َأْٖ َُِع٢َٓ َِٜعٓٔٞ ٔب ٟٗ اِي ٌٖ َأَسٔس ََٚد ََٚيا   ٌٕ ََٚيا َعِك ُُٚدٕٛز  ِٕ َنَصٔيَو ُِ ٔؾٞ  ِٖ

َٚ َٓا َعٖع  ٌٖصَضٗب  َٚا ُٜٗٓا ؾٝٗا أَٛض: 1َد

إٔ ايتكطٜب بايعسز ٚأْ٘ ٚاسس يف سكٝك١ ايتعاٌَ َع٘ تباضى : أ٫ٚ

ََا  ط خطأ ٖصا ايتكطٜب بكٛي٘ قس ؾػط ٚتعاىل غرل قشٝض ٭ْ٘  ٖٕ ٔيَأ

ٌُ ٔؾ ُ٘ َيا َِٜسُخ َٞ َي ٘ َؿّٗٛ اْتعاعٞ َٔ يٕ ايعسز ؾإ ٞ َبأب اِيَأِعَسأزصَيا َثأْ

٘ قسض٠ يضؾض إ ْٓطًل َٔ َؿّٗٛ أْتعع٘ ايصٖٔ ايصٟ   ٖٛٚ، ايٛاقع 

ايتؿهٝو ٚايتذع١٥ يٝؿهو بني املدتًؿات يف املطس١ً ا٭ٚىل ثِ ٜبػطٗا اىل 

سٝح   ؾ٤ٞ ٚاسس نططٜل ملعطؾ١ اهلل تعاىل ٚقس ؾػط شيو يف آخط ن٬َ٘

ِٕصط قاٍ ِٖ َٚ ََٚيا   ٌٕ ََٚيا َعِك ُُٚدٕٛز  ُِ ٔؾٞ  َِٓكٔػ َٜ بعس َعطؾ١ إ ايكػ١ُ  َيا 

ًَِو ٔإشّا  ٖٞ قٛض٠ يًتؿهٝو ٚايتؿطٜل قاٍ تعاىل ُ٘ اِيُأَْج٢ ٔت ََٚي ُِ ايٖصَنُط  طَأَيُه

١َُْ ٔنَٝع٣ص  . 2ٔقِػ
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 (69)  .......................................................................  ايتٛسٝس يهُاٍ َٓبع

ٕ ا٫غًٛب املتبع يف َعطؾت٘ تعاىل ٖٛ غرل ايتؿطٜل أتكٛض قس ُٜ ثاْٝا:

ٛقٍٛ اىل ايتبػٝط ٚايعاٖط إ ا٫َط يٝؼ نصيو ٭ْ٘ تعاىل ٖٛ ٚايتؿهٝو يً

 َٔ ٚقع إمجاع ع٢ً ٚسساْٝت٘ مبا اضتهع يف ايعكٌ ابتسا٤ّا ٜٚكط نٌ شٟ عكٌ

ٍَ طَغَأِيُت ، ب٘ إشا قطف عٓ٘ ا٭عطاض ايٓؿػ١ٝ ِّ َقا ِٕ اِيَذِعَؿٔط َٖأؾ ِٔ َأٔبٞ  ؾَع

َٞ ٘ٔ  َأَبا َدِعَؿٕط ايٖجأْ ِٝ ًَ ٔٔ َع َُاُع اِيَأِيُػ ٍَ اٖئصٟ اِدٔت َٛأسٔس َقا ََِع٢َٓ اِي ََا 

َٚاِيَأِضَض  ًََل ايٖػُاٚأت  ِٔ َخ ََ  ِِ ُٗ ِٔ َغَأِيَت ََٚي٦ٔ  ٌٖ ََٚد ٍَ َعٖع  َُا َقا ِٛٔسٝٔس َن ٔبايٖت

ُ٘ ًٖ ٖٔ اي َُٝكُٛي ؾايتٛقٌ اىل ْتٝذ١ ٚاسس٠ ب١٦ٝٗ إمجاع١ٝ سلٛي١ٝ زاٍ ع٢ً إ  1ص َي

بتًو ايٓتٝذ١ ايٛاسس٠ أسسٟ املع٢ٓ ٫ٚ ٜٓكػِ يف ٚدٛز ٫ٚ ِٖٚ  املككٛز

ٚيٛ مل ٜهٔ اسسٟ املع٢ٓ ٭ْكػِ يف ايعكٌ أٚ ايِٖٛ ٚبايتايٞ ٫ وكٌ 

ا٭مجاع ٚا٭دتُاع خ٬ف امُلتشكل يف نٌ عكٌ ع٢ً سس٠ َع٢ٓ ٚاسس ٚقع 

 ٖٚصٙ سكٝك١ ٫ تتبسٍ ٫ٚ تتػرل ابسا َٚا وًُِ ب٘ بعض زعا٠،  ا٫دتُاع

ؾكس نتب اسسِٖ َػتؿٝسا َٔ  )ُٚسًِ ٚضزٟ( ا٫ؿاز َا ٖٛ ا٫ ِٖٚ

ْتداب ؾدل عٔ َس٣ اغتعساز ايٓاخب إل 1999غ١ٓدطٜت أاسكا١ٝ٥ 

% ؾُٝا يٛ 95بؿهٌ عاّ شات َٛاقؿات دٝس٠ ملٓكب إزاضٟ ؾهاْت ايٓتا٥ر

% ؾُٝا يٛ 92% ؾُٝا يٛ نإ ايؿدل ناثٛيٝهٞ 94ٚٚ  اَطأ٠نإ ايؿدل 

ًَُشسا. 49% يٛنإ َجًّٝا 49ٚٚ 2% ؾُٝا يٛ نإ َٛض79ٕنإ ٜٗٛزٜا ٚ  يٛ نإ 
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ػب١ ق١ًًٝ يهٔ ْ% ٜٚعتدلٖا 49ثِ ٜعًل ع٢ً ْػب١ املًشسٜٔ ايبايػ١ 

 غتعزاز يف املػتكبٌ انٝسا.

أسس أَطٜٔ أٚ  ٚأعتكس إٔ ٖصا ايهاتب قس اضتهع يف ظٜاز٠ ايٓػب١ ع٢ً

 :ن٬ُٖا

ا غتهٕٛ قس١َ ٖا١ً٥ )َٔ امُلشتِ اْٗ َكاي١ قسمي١ ؾٕٛ غتٝٛاضت .1

يٛ عطف ايعامل نِ ٖٞ ْػب١ امُلؿههني يف ايسٜٔ بني اؿاقًني 

 ع٢ً اع٢ً ا٭ٚزل١ يتُٝعِٖ اي٬َع يف فا٫ت ايعًِ ٚايؿهط(

. ؾهاْت ١ًَُٗ ي٘ شلصا ايتدُني املػتكبًٞ

يصا  إٔ ايكها٤ ع٢ً ايؿط يف ايعامل َطتبط بايتدًٞ عٔ ايسٜٔ .2

٘ ٜػع٢ يتكًٌٝ ايؿط َٔ خ٬ٍ هب تجكٝـ ايعامل بططٜك١ ػعً

. تكًٌٝ ْػب١ ايتسٜٔ

إ٫ إٔ اؿاي١ يف سكٝكتٗا يٝػت نصيو أنٝسا ؾإٕ ؾهط٠ اهلل ساي١ 

خانع١ ملبسأ ايعٜاز٠ ايتها١ًَٝ  % يٝػت غ٣ٛ ِٖٚ ٚغرل49ْٚػب١  إمجاع١ٝ

يًٛقٍٛ اىل زاي١ ْٗا١ٝ٥ تا١َ ؾٗٞ يٝػت غ٣ٛ إْطباع ْاقل عٔ ايسٜٔ 

ايتٛسٝس ٚايٛسسا١ْٝ ٖصا اشا اعتدلْا ٖصٙ ايٓػب١  ٚيٝػت شات ق١ً ١َُٗ َع

شات ؾإٔ ٚخهعت ملعاٜرل ايسضاغ١ ٚإ٫ ؾٗٞ يٝػت نصيو بعس تٛغٝع 

امُلشت٬ُت ٚعسّ اؿكط مبهإ َعني َع اخت٬ف اشل٦ٝات ٚايٓؿٛؽ 
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َدِعَؿٕط  كس ُغ٦ٌ أبٛؾٚايؿدكٝات شات ايًػات امُلدتًؿ١ ٚا٫يػٔ املتعسز٠ 

َٞ َٛأسٔس(ٚيف ضٚا١ٜ  ايٛسس٠َا َع٢ٓ ايٖجأْ ََِع٢َٓ اِي ََا  َُُع  ) ُُِذَت ٍَ اِي طَقا

َِٛسَسا١ْٖٔٝٔص ٔٔ ٔباِي ُٔٝٔع اِيَأِيُػ ٘ٔ ٔبَذ ِٝ ًَ  ٖٚٞ ٚانش١ يف إٔ ا٭َط ٫ ٜعٗط بؿه1ًَ٘ع

ؾإٕ ايٓػب املهاز٠ ، بجك١ تا١َ  ٫ ظُع ا٭يػٔ ايصٟ شنطٙ ا٫َاّإ ايتاّ

يف نٌ دٌٝ ٚيف نٌ ظَإ َٚا ٖصٙ غتت٬ؾ٢ تكطٜبا ٚتهٕٛ مبٓعي١ ايعسّ 

 . ايٓػب١ إ٫ خسع١ يإلٜكاع بايػصز

ٕ ايتٛسٝس هلل تعاىل سكٝك١ َطنٛظ٠ يف ايعكٍٛ ٚيف أعٗط اىل ٖٓا ؾ

ػرل َٚا تؿاٚت ْػب١ ظٗٛضٖا إ٫ بػبب ا٭غطاض بسٍ ٫ٚ ُتايٛدٛز ٫ ُت

 ايٓؿػ١ٝ.

 )اهلل أٚ اهلل( تٛسٝس) ٕأاىل سكٝك١ ١َُٗ ٖٚٞ  اإلؾاض٠ٚأٚز ٖٓا 

ٖٞ ايتًكني ايٛسٝس يًٛسس٠ اؿكٝك١ٝ يف ايٛدٛز ٫ٚ ٜهؿٞ إٔ ْصنط  اسس(

ؾإْ٘ ؾطم نبرل  ايهتاب ٚايباسجني(بعض )نُا شٖب  ايٛسس٠ فطز٠ عٔ اهلل

ُ٘ بني ا٭ثٓني ؾإٕ ا٭سس١ٜ يف غٛض٠ ايتٛسٝس شنط ًٖ ُ٘ َأَسْس اي ًٖ َٛ اي ُٖ  ٌِ تطُق

ِِ ََٚي ِِ َُٜٛيِس  ََٚي ًِٔس  َٜ  ِِ َُُس َي ُ٘ ُنُؿّٛا َأَسْسص ايٖك أغتعًُت  ؾإٕ طَأَسْسص 2َُٜهٔ ٖي

 تاض٠ َكط١ْٚ َع اهلل ٚتاض٠ فطز٠ ٚا٭ٚىل ثبتٗا تباضى ٚتعاىل ْٚؿ٢ ايجا١ْٝ

ُ٘ص ٚبصيو ٜعٗط بٛنٛح اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ )امُلذطز٠( ًٖ ٖٔ اي َُٝكُٛي  ٚمل تكٌ طَي
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 عٔ َع٢ٓ ايٛاسس ٚاييت )يٝكٛئ ايٛاسس( اييت اغتسٍ بٗا ا٫َاّ

ُ٘ َأَسْسص. شنطتٗا غٛض٠ ايتٛسٝس بٛنٛح ًٖ َٛ اي ُٖ  ٌِ  طُق

ًٜتؿتٛا ؾإٕ ا٭سس١ٜ  ٗصٙ ا٫يؿاظ نٝـ ملبممٔ تهًُٛا ٚقس اغتػطبت 

يٝػت شات ؾإٔ َٔ زٕٚ اهلل تعاىل ٚقس قطح ايكطإٓ ايهطِٜ بصيو نجرلا 

٘ٔ َأَسسطقاٍ تعاىل  ًٖ َََع اي ًَا َتِسُعٛا  ٘ٔ َؾ ًٖ ََُػأدَس ٔي ٕٖ اِي أٚ قٛي٘ تعاىل  1صّا ََٚأ

َ٘ط ًٖ َٕ َأَسسّا ٔإٖيا اي ِٛ ََٚيا َِٜدَؿ  ُ٘ َِْٛ َِٜدَؿ ِِ َُٜهٔ  2صَٚ ََٚي ِِ َُٜٛيِس  ََٚي أٚ قٛي٘ تعاىلط

ُ٘ ُنُؿّٛا َأَسْسص ِِ ُأِؾٔطِى ٔبَطبِّٞ َأَسسّاط تعاىل قٛي٘ أٚ ٖي َِٝتٓٔٞ َي ٍُ َٜا َي َُٜكٛ  3صَٚ

 إ٫ إشاشات ؾإٔ ٚكسغا َُٚٗا ٚايعاٖط إٔ ا٭سس١ٜ مبؿطزٖا ٫ ُتُجٌ ؾ٦ٝا َ

ُ٘ إلناْت َع٢ٓ  ًٖ َٛ اي ُٖ  ٌِ دتُاع اـًل ع٢ً ٚسسا١ْٝ اهلل تعاىلطُق

أبٛ زاٚز بٔ ايكاغِ اؾعؿطٟ قاٍ قًت ٭بٞ دعؿط  اٙصٜٚ٪نسٙ َا ضَٚأَسْس

قٌ ٖٛ اهلل أسس َا َع٢ٓ ا٭سس قاٍ اجملُع عًٝ٘ بايٛسسا١ْٝ طط ايجاْٞ

ِٔ َغَأطأَا زلعت٘ ٜكٍٛ  ََٚغٖدَط ََٚي٦ٔ َٚاِيَأِضَض  ًََل ايٖػُاٚأت  ِٔ َخ ََ  ِِ ُٗ ِيَت

ُ٘ ًٖ ٖٔ اي َُٝكُٛي ََُط َي َٚاِيَك َُِؼ   ٚ 4صصثِ ٜكٛيٕٛ بعس شيو ي٘ ؾطٜو ٚقاسب١ صايٖؿ

 .  عٔ ايباقط ٚضز قطٜب َٓ٘
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فاي٘  ٖٓا يٝؼٚا٭َط ْؿػ٘ َع ايٛاسس َع تؿطٜل زقٞ بني ا٭ثٓني 

بايطٚاٜات يف إضداع٘ اىل اهلل تعاىل ٚاْ٘  اـاق١ ب٘ ْٚهتؿٞ تتهؿً٘ املٓاٖر

ُ٘ طدتُاع اـًل ع٢ً ٚسساْٝت٘ تعاىليٝؼ شٚ ؾإٔ إ٫ إشا نإ َع٢ٓ إل ُغِبَشاَْ

ٖٗاُض َٛأسُس اِيَك ُ٘ اِي ًٖ َٛ اي َٛأسٔس ط ٚقٛي٘ تعاىل 1صُٖ ٘ٔ اِي ًٖ َّ ٔي ِٛ َٝ ًُِو اِي ُُ ٔٔ اِي َُ يِّ

ٖٗأض َُٓط ٚنصيو 2صاِيَك َُا َأَْا  ٌِ ٔإْٖ ٖٗاُضُق َٛأسُس اِيَك ُ٘ اِي ًٖ ٕ٘ ٔإٖيا اي ِٔ ٔإَي َٔ ََا  َٚ  .  3صٔصْض 

 ايك١ُٝ ايع١ًُٝ اؿكٝك١ٝ ملؿّٗٛ ا٭سس١ٜ

 ٚ إٔ ا٭سس١ٜ ٚايٛاسس١ٜ شات ايك١ُٝ ايع١ًُٝ اؿكٝك١ٝ ٖٞ )أسس١ٜ اهلل(   .1

٫ٚ زاع ملا شٖب ايٝ٘ ايؿ٬غؿ١ َٔ ايه٬ّ عصض ٚتٛدؼ عٔ  4)ٚاسس١ٜ اهلل(

٫ ٜهٕٛ  ٛاسس١ٜ فطز٠ عٔ )اهلل امُلتعاٍ( ٚايتعاطٞ َعٗاا٭سس١ٜ أٚ اي

... ) قشٝشا َٚعطٝا ناؾ١ ابعازٙ إ٫ بإؿاقٗا ب٘ تعاىل خص َج٬ قٍٛ ايؿ٬غؿ١

َٗا ط ىتًـ بايسق١ ايع١ًُٝ عٔ قٛي٘ تعاىلفطزّا  5إٔ ايٓؿؼ ٚاسس٠( ٜٗ َٜا َأ

ِّٔ ِْٖؿ ًََكُهِ  ُِ اٖئصٟ َخ ؾاملطًٛب ا٫ٚ تك٣ٛ  6صَٚأسَس٠ٕ ٕؼايٖٓاُؽ اٖتُكِٛا َضٖبُه
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اهلل ٖٚصا ؼصٜط ٚؼؿٝع ٜٚ٪ٜس ايؿطم بني َٓٗر ايكطإٓ يف ايتعاطٞ َع 

غٛا٤ ناْت ايؿًػؿ١ٝ أٚ  ا٭سس١ٜ ٚايٛاسس١ٜ ٚايتٛسٝس ٚبني املٓاٖر ا٭خط٣

ِٕٝس  املعطؾ١ٝ ايٓعط١ٜ َٓٗا ٔٔ ُعَب ُٖٔس ِب ََُش  ِٔ ٢ًَ ايطَِّنطَا ٚضز َع ًُِت َع ٍَ َزَخ  اَقا

   ايٖٓاَؽ ِٔ ًِّ َُٜه َٚ  ٔٙ ِٝٔط ََٚغ ِٛٔسٝٔس  ّٔ ٔؾٞ ايٖت ًَا ٔٔ اِيَه ـٖ َع ِّ َُٜه ًَِعٖبأغ ٌِ ٔي ٍَ ٔيٞ ُق َؾَكا

 ُ٘ ًٖ ٍَ اي َُا َقا ٌِ َن ِٛٔسٝٔس َؾُك ٔٔ ايٖت َٚٔإَشا َغَأُيَٛى َع  َٕ ِٓٔهُطٚ ُٜ ُٖا  ـٖ َع َُٜه َٚ  َٕ َُا َِٜعٔطُؾٛ ٔب

ُ٘ َأَس ًٖ َٛ اي ُٖ  ٌِ ٌٖ ُق ََٚد ُ٘ ُنُؿّٛا َعٖع  ِٔ َي ِِ َُٜه ََٚي ِِ َُٜٛيِس  ََٚي ًِٔس  َٜ  ِِ َُُس َي ُ٘ ايٖك ًٖ ْس اي

.1َأَسسص

٫ٚ ىؿ٢ إٔ ا٭سس١ٜ ٖٞ َبايػ١ يف ايٛسس٠ ٖٚٞ َذلتب١ عًٝ٘ أقٍٛ: 

 .تعاىل ٚمل ٜذلتب ٖٛ عًٝٗا

طٚيف نٌ ايكا٥ٌ بٝت ايؿعط ؾِٗ ٫ٚ أزضٟ ٌٖ ٜكضإٕ قض  .2

إٔ ايٛاسس١ٜ ٖٞ املككٛز٠ ب٘ ... سسص ٤ ي٘ آ١ٜ  ... تسٍ ع٢ً أْ٘ ايٛا ؾٞ

ٕ آايكط َُذطزا عٔ اهلل امُلتعاٍ ؾٗٞ ٫ تطَٞ يًُعاْٞ ايسق١ٝ اييت شنطٖا

دٛاب ايػ٪اٍ ايصٟ شنطْاٙ ابتسا٤ُا  أٜها ٜعٗطَٔ ٖٓا ٚ ا١ُ٥٫ اٚشنطٖ

 تعسزٙ ايذلنٝيب ٜتٓاؾ٢ َع ايتٛسٝس ؟ٌٖ ٌٖ ُخًل ايعكٌ َٔ ايعًِ ٚايٓٛض ٚ

ا ؾإٕ ايٛاسس ٚا٭سس مل ٜذلتب ٖٛ عًٝٗا ٖٚٞ قاض ٚانش ٚاؾٛاب:

يٝػت شات ؾإٔ ععِٝ َٔ زْٚ٘ تعاىل ؾايه٬ّ عٓٗا ن٬ّ عٓ٘ تباضى ٚتعاىل 
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عسز املؿاِٖٝ   َٚا شنطْاٙ ُٜعٗط بٛنٛح نٝـ اْ٘ نُا شنطٙ ا١ُ٥٫

َِٓكٔػ ٚمل ٜهط شيو بايتٛسٝس سٝح قاٍ َٜ ُ٘ َيا  ٘ٔ َأْٖ َُِع٢َٓ َِٜعٓٔٞ ٔب ٟٗ اِي ُِ ٔؾٞ طَأَسٔس

ٌٖص ََٚد َٓا َعٖع  ِٕ َنَصٔيَو َضٗب ِٖ َٚ ََٚيا   ٌٕ ََٚيا َعِك ُِ ٔؾٞ  ٚقٛي٘ ُُٚدٕٛز  َِٓكٔػ َٜ طَيا 

ٌٕص أٟ إٔ ايعكٌ ي٘ اغتعساز يًتؿطٜل ٚايتكػِٝ نُا شنطْا َٚا  ََٚيا َعِك ُُٚدٕٛز 

شيو ا٫ يتعسز ٚدٛزٙ قب٬ َٚع شيو ٜبك٢ ايتٛسٝس قؿٛظا بًشاظ أسس١ٜ 

 املع٢ٓ.

٫ ٜتٓاؾ٢ َع  )ايعًِ ٚايٓٛض( اىل ٖٓا إٔ تطنٝب عكٌ اإلْػإ ؾعٗط

َُطنب ي٘ قاب١ًٝ  ايتٛسٝس َطًكا بٌ ميهٔ ا٫ضتكا٤ إٔ ايتٛسٝس ٫ ٜتِ إ٫ بعكٌ 

ٌٕص ََٚيا َعِك  ... ُِ َِٓكٔػ َٜ ٭ْ٘ َع٢ٓ  ايتكػِٝ ٜٚعذع عٔ تكػِٝ َع٢ٓ ٚاسس(ط َيا 

ُٝ٘ ؾايتكػِٝ ٜكع بعس َتبأٜ ٫ ٜتشس َع تطنٝب ايعكٌ ست٢ ٜتُهٔ َٔ تكػ

ُٔ اٖئصٟ قاٍ ايباقط ا٫ؼاز عٔ َُُتَبأٜ َٛأسُس اِي ِٞ طاِي ِٔ َؾ َٔ َِٓبٔعُح  َٜ َٚ َيا  َيا ٤ٕ 

ِٞ ٚميهٔ إٔ ْؿِٗ بؿ٤ٞ َٔ ايؿِٗ يف َع٢ٓ ايٛاسس ايكٗاض يف  ٤1ص َٜٖتٔشُس ٔبَؿ

ٖٗاطقٛي٘ تعاىل  َٛأسٔس اِيَك ٘ٔ اِي ًٖ َّ ٔي ِٛ َٝ ًُِو اِي ُُ ٔٔ اِي َُ ؾإٕ ٚاسسٜت٘ قاٖط٠ ؾ٬  2صٔضيِّ

 تٓبعح عٔ ؾ٤ٞ ٫ٚ ٜتشس َعٗا ؾ٤ٞ.
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َُكاضْتٗا َع   ؾًػؿ١ عًِ ايٓؿؼْتا٥ر خ٬ق١ ا٭ؾهاض ٚ 

ثبت إٔ اؾاْب ايتٛسٝسٟ قؿٛظ بايهاٌَ َٔ إٔ ٜ٪ثط ؾٝ٘ عكٌ أٚ 

ٚإٕ املؿه١ً ، اغتعساز عكًٞ أٚ تعٌُ عكًٞ أٚ َٓطل أٚ بطٖإ أٚ اغتس٫ٍ

كٌ عٓس ايهجرل َٔ ؼ اْٗإنٗا ٫ يف ايعكٌ ٚتطنٝب٘ ؾٚاغطا تهُٔ يف ايٓؿؼ

امل٪َٓني َٔ عسّ ا٫تػام بني ايبعس ايعكًٞ ٚايبعس املعٟٓٛ ٚا٫ْؿهاى بني 

ٖٚصا َا أثاض ؾب١ٗ ، ٖصٜٔ ايبعسٜٔ ؾٝهعـ اسسُٖا ؾُٝا يٛ إْؿػٌ باٯخط

ٖٚٛ ضادع اىل اغباب ، ايع٬ق١ ايعهػ١ٝ بني ايتسٜٔ ٚبني شنا٤ اإلْػإ

يٝؼ نُا ٜتِٖٛ ايبعض إٔ ايعكٌ ٫ ميجٌ اؾعاعا َعٜٓٛا أٚ َا أخط٣ ٚ

 وكٌ عٓس اٯخط إ ا٫ؾعاع املعٟٓٛ َعطٌ يًعكٌ ؾٗصا نً٘ خساع ٚتِٖٛ.

ِ ؾاملؿه١ً تهُٔ يف ايٓؿؼ ٚإْٗا يٝػت غ٣ٛ سذاب َاْع َٔ ايعً

ايعكٌ بذلنٝبت٘ ايع١ًُٝ ايٓٛض١ٜ ٚاملهٕٓٛ أٚ قٌ أْٗا قٛض٠ ؾعٛض١ٜ يًذٌٗ ٚ

َٔ ط ٝك١ ايتٛسٝس ٖٛ ايهابط شلا قاٍ تعاىلؾٝ٘ سك ٢ًَ اٖئصٜ ٌُ ايطِِّدَؼ َع َِٜذَع َٚ

َٕ ًُٛ ؾإْتؿا٤ ايعكٌ ٖٛ اْؿ٬ت يًٓؿؼ اييت تهٕٛ عٓس٥ص ق٬   1ص٫َ َِٜعٔك

ٗٞ ٟٚٔ يًطدؼ ٜٚ٪ٜسٙ َا ٚضز عٔ ايٖٓٔب ٔٔ َيا َٕ ِب ُُِعٛ َٛأب َؾ ٔؾٞ َد

٣َٚ َٛأضِّٞ ٔع )َيا ِٔ َس َٔ َُٗٛزا  َٜ ٔٔ َٛ ( ِب ُٖ ََا   ٌٔ ٔٔ اِيَعِك ٍَ طَأِخٔبِطْٔٞ َع ُِٝح َقا َٝػ٢ َس

 ٍَ َٗا َؾَكا ًٖ ُ٘ ُن َٛا٥َٔؿ ـِ ٔيٞ َط َٚٔق ََا َيا ََٜتَؿٖعُب  َٚ  ُ٘ ِٓ َٔ ََا ََٜتَؿٖعُب  َٚ  َٛ ُٖ ـَ  ِٝ ََٚن
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ٔ٘ ًٖ ٍُ اي َٚابِّ َضُغٛ ٌُ َأِخَبٔح ايٖس َِٔج َٚايِٖٓؿَؼ   ٌٔ ِٗ َٔ اِيَذ َٔ  ٍْ ٌَ ٔعَكا ٕٖ اِيَعِك ٔإ

ٌَِٗؾ َٔ اِيَذ َٔ  ٍْ ٌُ ٔعَكا ٌِ َساَضِت َؾاِيَعِك ِِ ُتِعَك ِٕ َي  .1ص ٔإ

 َٔ َعطؾ١ ايٓؿؼ امُلتشكٌ َع٢ٓ يطٝـ ملعطؾ١ ايطب

ٞٗ ٚميهٔ عٓس٥ص إ ْؿِٗ َع٢ٓ َا ٚضز عٔ ُ٘  ايٖٓٔب ِٔ َعَطَف َِْؿَػ ََ ط

ُ٘ص ٕ ؾإ ؾٗٛ ٫ ٜعين إٔ َعطؾ١ ايطب َتٛقؿ١ ع٢ً َعطؾ١ ايٓؿؼ 2َؾَكِس َعَطَف َضٖب

ِٔ َعَطَفص ىل َعطؾ١ غابك١إؾاض أاؿسٜح  ََ َُتشه١ُ يف سطن١  ط ٖٚصٙ املعطؾ١ 

َُٓعت إٔ تهٕٛ َاْعا َٔ ايعًِ )ايصٟ  ايٓؿؼ ٚتٛدٝٗٗا ٚعكًٗا ؾإشا نبطت 

يف ايعكٌ بذلنٝبت٘ ايع١ًُٝ ٚايٓٛض١ٜ  ؾٝتسؾل ايعًِ ٚاملعطؾ١ امله١ْٛٓ ٖٛ اؾٌٗ(

َُػتُس٠ َٔ ايؿٗ  ٠ٛ عٔ ايكازمؾاشل٣ٛ َعاضض يًعكٌ ٚقٛت٘ 

َٚ َٔ ط َٔ  ٣َٛ َٗ ٠ُٖٛ اِي َُٚق  ٌٔ ُٔ اِيَبأط ََٚقٔطٜ ـُ اِيَشلِّ  ََُدأي َٚ  ٌٔ ٚٗ اِيَعِك ٣َٛ َعُس َٗ اِي

٠َٛص ِٗ ؾُا ع٢ً اإلْػإ غ٣ٛ نبض ؾٗٛت٘ ٖٚٛاٙ يٝصٖب يف أٟ اػاٙ  3ايٖؿ

عًُٞ ٚأخ٬قٞ ٚإغتس٫يٞ ٚبطٖاْٞ طيب ٚؾٝعٜا٥ٞ ضٜانٞ ٚقس ٫سعت إ 

ًٕٛ بايتؿهرل ايعُٝل ؾإٕ ؾٗٛاتِٗ تٓسثط تكطٜبا ست٢ َٔ ايهجرل ممٔ ٜؿتػ

ٕٛ يًسٜٔ ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس قطأت عٔ غرل٠ سٝاتِٗ ؾإٕ ُت٫ٓ ٜ عًُا٤
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 ٛابأٟ يٕٛ َٔ ايٛإ ايطاس١ أٚ ايتػ١ًٝ أٚ ايًٗٛ بٌ ناْ ٚابعهِٗ مل ٜأخص

 .تكطٜباايتؿهرل طٛاٍ ايٛقت  ٞزا٥ُ

َُؿكٌ ٚٚاْا يػت بكسز َسح ٖصا ايكٓـ ؾٗصا  َا َس٣ ي٘ سسٜح 

َا اضزت بٝاْ٘ إ ايؿهط  ؟٥٬َُت٘ يجٛابتٓا ايكطآ١ْٝ ٚسسٚز اتؿاق٘ َعٗا يهٔ

ٗصب ايؿ٠ٛٗ َٚا وكٌ عٓس ايبعض سني ٜؿهط ظاْب عًُٞ ؾتٓسثط سا٫ت٘ ُٜ

ا٫ميا١ْٝ يٝؼ بػبب ايؿهط يهٔ بػبب اْ٘ أددل ْؿػ٘ ع٢ً ايتؿهرل ٖٚٛ 

َُػتػٝػ١ ملاز٠ تٖٞ ضاؾض ي٘ ٚ ؿهرل َع١ٓٝ ؾشكٌ ايهػط ع٢ً ايٓؿؼ غرل 

٫َ طاييت بسٚضٖا تطز بك٠ٛ ؾتعٍٚ اؿا٫ت ا٫ميا١ْٝ ٚايكؿا٤ ايكًيب قاٍ تعاىل 

َٗا ُِٚغَع ُ٘ َِْؿػّا ٔإ٫ٖ  ًٓ ـُ اي ِّ ـُ َِْؿْؼ ٔإ٫ٓطٚقاٍ تعاىل  1صَُٜه ًٖ َٗا ٫َ ُتَه ُِٚغَع  2صَ

ًُِٛا ايٖكأيط ٚقاٍ تعاىل ُٔ ََٚع ََُِٓٛا  َٔ آ َٗاَٚاٖئصٜ ُِٚغَع ـُ َِْؿػّا ٔإ٫ٖ  ِّ  .3صَشأت ٫َ َُْه
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 ايؿكٌ اـاَؼ

 
سسٚزْا ايصات١ٝ َع سسٚزْا  نٝـ ْسَر

 ايعك١ًٝ
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 ؟َعٗا ْٚٓسَر بٗا ْؿعط ٚنٝـ عكٛيٓا َاٖٞ سسٚز

ٜٓصٌٖ بعض امُلجكؿني ٚايهتاب بططٜك١ ايتؿهرل ايعُٝل ٚق٠ٛ ايتؿهرل 

عبكطٜت٘ امُلص١ًٖ يف يا٫سذلاّ يك٠ٛ شنا٤ٙ أٚ قٌ ٜٚهتػب ايبعض ايهجرل َٔ 

 سٌ نجرل َٔ ايػاظ ايعًِ ٚايطٜانٝات أٚ ايتؿهرل املٓطكٞ أٚ ايؿًػؿٞ.

ٜٚعتدل ايهجرل َٔ امُلؿهطٜٔ امل٪َٓني إٕ ٖصا مما سٖح عًٝ٘ نتاب اهلل  

ؾٝػطم يف تؿهرل ، سٖح ع٢ً ايتؿهط ٚايتعكٌ ٚايٓعط ٚا٫غتس٫ٍ تعاىل ؾٗٛ

قسضات ايعكٌ ٚسسٖا يف ضبط ا٫ؾهاض  ٜٚبسأ باغتعُاٍاَٛض نجرل٠ عُٝل يف 

َُشرل٠ أٚ  ٚتبػٝطٗا يًٛقٍٛ اىل نؿـ ايٓكاب عٔ غط فٍٗٛ أٚ ؾهط٠ 

أسذ١ٝ غاَه١ ٜٚكٛؽ غ٪ا٫ شنٝا عٔ نٌ ؾ٤ٞ ثِ ٜؿهط بططٜك١ 

ا٫ؾذلانات ايص١ٖٝٓ ٜٚكٛؽ ػاضب ش١ٖٝٓ َتعسز٠ بعهٗا ٜٓذض ٚبعهٗا 

 ىؿل.

صا ا٫غًٛب َٔ ايتؿهرل َٔ َتع١ ٚيص٠ ٜعطؾٗا ٫ٚ ىؿ٢ َا شل

ىؿ٢ اٜها َاشا ٜعطٞ يإلْػإ َٔ قسضات اضتكا١ٝ٥ ش١ٖٝٓ  ٫ٚ اقشابٗا،

ٚق٠ٛ َٔ ايػٛم يف َهْٓٛات ايعًّٛ ٚاضتؿاع َػتٜٛات ايصنا٤ ٚقس شنطت 

أ١ُٖٝ ايتؿهرل يف تٗصٜب ؾٗٛات ا٫ْػإ ٖٚٞ ْتٝذ١  ايؿكٌ ايػابليف آخط 

١ٝ ايتأثرل يهٔ ٌٖ ايتؿهرل َؿتٛح َطًكا؟ ٌٖٚ ايٓتا٥ر ضؾٝع١ املػت٣ٛ ٚعاي
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َُٛثك١ امُلتشك١ً َٓ٘ َكبٛي١ نًٗا؟ ٌٖٚ قسضاتٓا ايعك١ًٝ ٚػاضبٓا ايص١ٖٝٓ 

َُبٗط٠ شلصٙ ايسضد١؟ ٌٖٚ ٖصا ايططٜل ٜعطٝٓا نٌ َا ْطٜس  ؟ ٚ

   يٓا؟ ٚنٝـ ْؿعط بعا ْٚٓسَر َعٗا؟يصا ْػأٍ َا ٖٞ سسٚز عكٛ

ٍَ: ٓنيعٔ أَرل امل٪َ :دٛاب٘ٚ ٍَ طَقا ٍُ َقا ٘ٔ َضُغٛ ًٖ ٖٕاي َ٘ ٔإ ًٖ  اي

ًََل ٌَ َخ ِٔ اِيَعِك ٕٕ ُْٕٛض َٔ ٕٕ ََِدُعٚ ٘ٔ َغأبٔل ٔؾٞ ََِهُٓٛ ُٔ ًِ ِِ اٖئصٟ ٔع ًِٔع َي ٘ٔ َٜٖط ِٝ ًَ ٌّ َع  َْٔب

ٌْ ًَْو ََٚيا َُِطَغ ٌَ ََُكٖطْب ََ َِ َؾَذَع ًِ ُ٘ اِئع َِ َِْؿَػ ِٗ ُ٘ َٚاِيَؿ َِٖس ُضَٚس َُ٘ضِأ َٚايٗع  َغ

٘ٔ َٚاِيَشَٝا٤َ ِٝ َٓ ِٝ ١ََُ َع ُ٘ َٚأؿِه ُ٘ َٚايٖطِأَؾ١َ ٔيَػاَْ ُٖ َٖ ١ََُ ُ٘ َٚايٖطِس ًَِب ِٖ َق ُٙ ُث ُٙ َسَؿا ٖٛا  ََٚق

َٝٔكنٔي َأِؾَٝا٤َ ٔبَعَؿَط٠ٔ ٕٔ ٔباِي ًَأم َٚايٖػٔه١َٔٓٝ َٚايكِِّسٔم َٚاِئإمَيا  َٚاِيَعٔط١ٖٔٝ َٚايطِِّؾٔل َٚاِئإِخ

َِٔٚا َٚاِيُكُٓٛٔع ًٝٔ ِٖ َٚايٗؿِهٔط يٖتِػ ٍَ ُث ٌٖ َعٖع َقا ِٖ َؾَأِزَبَط َأِزٔبِط ََٚد ٍَ ُث ُ٘ َقا ٌِ َي ٌَ َأِقٔب  َؾَأِقَب

ِٖ ٍَ ُث ُ٘ َقا ِِ َي ًٖ ٍَ َتَه ُُِس َؾَكا ٘ٔ اِيَش ًٖ َِٝؼ اٖئصٟ ٔي ُ٘ َي ْ٘ ََٚيا َْٚٔسٌّ ٔنسٌّ َي ْٛ ََٚيا َؾٔبٝ  ََٚيا ُنِؿ

ٌْ ٌْ ََٚيا َعٔسٜ ٌٗ اٖئصٟ َِٔج ِٞ ُن ٘ٔ ٤ٕ َؾ َُٔت ٌْ َخأنْع ٔيَعَع ٍَ َشٔيٝ  ََٚتَعاَي٢ َتَباَضَى ايٖطٗب َؾَكا

ًَأيٞ َٚٔعٖعٔتٞ ًَِكُت ََا ََٚد ًِكّا َخ َٔ َخ َِٓو َأِسَػ ََٛع ََٚيا َٔ َِٓو ٔيٞ َأِط  َأِضَؾَع ََٚيا َٔ

َِٓو َِٓو َأِؾَطَف ََٚيا َٔ َِٓو َأَعٖع ََٚيا َٔ َٖٚسُس ٔبَو َٔ  َٚٔبَو ُأِزَع٢ َٚٔبَو َبُسُأِع َٚٔبَو ُأ

َٛاُب َٚٔبَو ُأِسَصُض َٚٔبَو ُأَخاُف َٚٔبَو ُأِبَتَػ٢ َٚٔبَو ُأِضَتَذ٢  َؾَدٖط اِئعَكاُب َٚٔبَو ايٖج

ٌُ َِٓس اِيَعِك َٕ َغأدسّا َشٔيَو ٔع ٙٔ ٔؾٞ َؾَها ـَ ُغُذٛٔز ّٕ َأِي ٍَ َعا  َتَباَضَى ايٖطٗب َؾَكا

ٌُ َؾَطَؾَع ُتَؿٖؿِع َٚاِؾَؿِع ُتِعَط ٌََِٚغ َضِأَغَو اِضَؾِع ََٚتَعاَي٢ ُ٘ اِيَعِك ٍَ َضِأَغ ٗٔٞ َؾَكا  ٔإَي
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ِٕ َأِغَأُيَو ِٔ ُتَؿؿَِّعٓٔٞ َأ َُ ًَِكَتٓٔٞ ٔؾٝ ٘ٔ َخ ٍَ ٔؾٝ ُ٘ َؾَكا ًٖ ٌٖ اي ُ٘ َد ًَاُي ٘ٔ َد ًَا٥َٔهٔت َُ ِِ ٔي ُٗٔسُن  ُأِؾ

ُ٘ َقِس َأِّٞ ِٔ َؾٖؿِعُت َُ ُ٘ ٔؾٝ ًَِكُت ٘ٔص َخ  . 1ٔؾٝ

 ملؿاُٖٝٞ يًشسٜح ايؿطٜـ:يف ايتشًٌٝ ا

 ايتشًًٝٞ يًشسٜح ايؿطٜـ ٖٛ:َٚا ميهٔ ازضان٘ بايٓعط 

إٕ ايٓٛض املدعٕٚ املهٕٓٛ يف غابل عًُ٘ ايصٟ مل ٜطًع عًٝ٘ أ٫ّٚ: 

َُطغٌ ٫ٚ  قس ُٜؿرل اىل َع٢ٓ تكطٜيب ملا تعاضف عًٝ٘ ، ًو َكطبَْيب 

ْٚطاٖا يف ا٫ْػإ َٔ ايٓٛض ا٫عتٝازٟ ايصٟ ٖٛ نٝؿ١ٝ تطنٗا ا٫بكاض 

َكازضٖا امُلتعسز٠ ناملكباح ٚغرلٖا ٚقس بني يٓا تباضى ٚتعاىل اغتعُاٍ ٖصا 

ا٫غًٛب يتكطٜب املعاْٞ يف اَانٔ َتؿطق١ َٔ نتاب٘ ايهطِٜ َٚٓٗا َامٔ 

ٌُط بكسزٙ ٖٚٛ ايٓٛض ؾكاٍ )عع فسٙ( ٙٔ َََج ُِٔؿَها٠ٕ ُْٛٔض َٗا َن إشٕ  2صَِٔكَباْح ٔؾٝ

ثِ إٔ ايٓٛض ، شيو املع٢ٓ املعكٍٛ مبع٢ٓ قػٛؽؾإْ٘ تباضى ٚتعاىل قطب يٓا 

َُعٗط يػرلٙ ثِ يٛ  )نُا شنط يف عًِ ايبكطٜات( ايصٟ ْسضن٘ ظاٖط بصات٘ 

٢ ٚطبكٓاٙ ع٢ً َتعًل َعني غٓذسٙ ٜعطٞ َع٢ٓ عػب ٓأخصْا ٖصا املع

أٟ َٔ ٜٓٛضِٖ عًُٝا أٚ قٛيٓا)ْٛض  ك١ ايسضؽ()ْٛض سً َُتعًك٘ نإٔ ْكٍٛ

 بطاٜ٘. ايٝ٘ يف ا٫َٛض ؾٝٗسَِٜٗٔ ٜٗتسٕٚ ايكّٛ(أٟ 

                                                           

 4ايباب  1عاض ا٭ْٛاض ز  1
 35ايٓٛض  2
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َٓا ٔإْٖاط يصيو ؾإٕ ايٓٛض ٖٛ ايتٜٓٛط ٚايهؿـ ٚاشلسا١ٜ قاٍ تعاىل   َأَْعِي

َِٛضا٠َ َٗا ايٖت ُٙط ٚقاٍ تعاىل 1صَُْْٚٛض ُّٖس٣ ٔؾٝ َٓا ِٝ ٌَ َٚآَت ٘ٔ اإٔلٔلٝ  2صَُْْٚٛض ُّٖس٣ ٔؾٝ

ٌِط ٚقاٍ تعاىل ِٔ ُق ََ ٍَ ٘ٔ َدا٤ اٖئصٟ اِئهَتاَب َأَْع ُّٖس٣ ُْٛضّا َٛغ٢َُ ٔب َٚ 

ٔٔ 3صيًِّٖٓأؽ ٔٔ اِيَعٖبأؽ ٚقس ٚضز َا ٜ٪ٜسٙ ؾكس ٚضز َع ٍٕ ِب ًَا ٖٔ ٍَ  َغَأِيُتططَقا

ِٔ ايطَِّنا ٍٔ َع ِٛ ٘ٔ َق ًٖ ُ٘ط اي ًٖ ٍَ صَٚاِيَأِضٔض ايٖػُاٚأت ُُْٛض اي ٌٔ َٖإز َؾَكا ِٖ  ٔيَأ

َُا٤ٔ َٖإز ايٖػ َٚ ٌٔ ِٖ  .4صاِيَأِضٔضص ٔيَأ

ٕٖ  َا ٚضز يف ايطٚا١ٜ َٔ قٛي٘ إٔ ؾعٗط اىل ٖٓا َ٘ طٔإ ًٖ ًََل اي ٌَ َخ  اِيَعِك

ِٔ ٕٕ ُْٕٛض َٔ ٕٕ ََِدُعٚ ٘ٔص َغأبٔل ٔؾٞ ََِهُٓٛ ُٔ ًِ أٟ إٔ ايٓٛض ٚاشلسا١ٜ ٖٞ َاز٠  ٔع

َُٝٓعٔططايعكٌ ا٫ٚىل ٭ٕ اـًل امنا ٬ٜظّ املاز٠ ا٫ٚىل ًِ ُٕ َؾ ِٖ اِئإَْػا ًَٔل َٔ   ُخ

ًَٔل اشلسا١ٜ ؾاملا٤ ايساؾل َاز٠ اـًل ا٫ٚىل ٖٚصا ايٓٛض ٚ 5صَزأؾٕل َٖا٤ َٔٔ ُخ

 إش إٔ اـًل ٫ ٜكع إ٫ يف ايبسا١ٜ ٚا٫ٚي١ٝ قاٍ تعاىل ٫ظَا ايعكٌ بسا١ٜ ٚقب٬

ٌٔط ُ٘ ُق ًٓ ًَِل َِٜبَسُأ اي ِٖ اِيَد ُٙ ُث َُا أٚ قٛي٘ تعاىل 6صُٜٔعُٝس ٍَ َبَسِأَْا َن ٖٚ ًِٕل َأ ُٙ  َخ ْٗٔعُٝس
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َٓا َِٚعسّا ِٝ ًَ ًٔنَي ُنٖٓا ْٖأإ َع عٌ ؾٝ٘ ايٓٛض ٚاشلسا١ٜ ابتسا٤ّا ؾدًل ايعكٌ ُد 1صَؾأع

ِِ ََٔط ٚأ٫ّٚ ٚقب٬ ٖٚصا ايٓٛض ٖٛ قبؼ َٔ ْٛضٙ تعاىل ٌٔ ٖي ُ٘ َِٜذَع ًٖ ُ٘ اي  ُْٛضّا َي

َُا ُ٘ َؾ ٕٕ يف ايطٚا١ٜطُْٕٛض ٚأْ٘ ْعٍ بكسض يكٛي٘ 2صْٕٗٛض َٔٔ َي ٕٕ ََِدُعٚ  ََِهُٓٛ

ُٔ َغأبٔل ٔؾٞ ًِ ٤ِٕٞ ِّٔ َٚٔإٕط قاٍ تعاىل ص٘ٔٔع ُ٘ ٔعَٓسَْا ٔإ٫ٖ َؾ ُٓ ََا َخَعا٥ٔ َٚ ُ٘ َٓعُِّي  ٔإ٫ٖ ُْ

ّٕ ٔبَكَسٕض ًُٛ  .3صَِٖع

٘ٔ َغأبٔل طٔؾٞ  قٛي٘ إٕثاْٝا:  ُٔ ًِ ِِ اٖئصٟ ٔع ًِٔع َي ٘ٔ َٜٖط ِٝ ًَ ٌّ َع ٌْ َْٔب  َُِطَغ

ًَْو ََٚيا ُخًل َٓ٘ ايعكٌ  ُٜؿرل اىل عع١ُ شيو ايٓٛض ا٭ٍٚ ايصٟ ََُكٖطْبص ََ

ُ٘طٚي٘ غع١ ٖا١ً٥ ٜكطبٗا يٓا بأٚغع ا٭ؾٝا٤ ؾٝكٍٛ تباضى ٚتعاىل ًٖ  ُُْٛض اي

َٚأت َُا  ََٚأِؾَطَقٔتط ٖٚٛ ٜهؿٞ إٔ ُٜؿطم ا٭ضض نًٗا بٓٛضٙ 4صَٚاِيَأِضٔض ايٖػ

َٗا ٔبُٓٛٔض اِيَأِضُض ؾهإ شيو ايٓٛض ايععِٝ ٭ْ٘ َٔ غابل عًُ٘ ايععِٝ  5صَضبِّ

ٌٖ َضبِّٞ َٚٔغَعطقاٍ تعاىل ٤ِٕٞ ُن ًُِّا َؾ َٕ َأَؾ٬َ ٔع  . 6صَتَتَصٖنُطٚ

ؾتشكٌ اىل ٖٓا إٔ غابل عًُ٘ ٚغع نٌ ؾ٤ٞ ٚنإ َٔ غابل عًُ٘ 

ُ٘ط ْٛض ي٘ َٔ ايػع١ ايهبرل٠ ًٖ َٚأت ُُْٛض اي َُا إٔ شيو ايعًِ ثِ  صَٚاِيَأِضٔض ايٖػ
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َُكطب ٭ٕ شلِ َبً َُطغٌ ٫ٚ ًَو  ؼ َٔ ايصٟ ْػب٘ ي٘ مل ٜطًع عًٝ٘ ْيب 

ُِٗ َشٔيَوط سس قاٍ تعاىل ايعًِ ٚ ًَُػ َٔ ََِب ِّ ِٔ ًِ ٭ْ٘ تعاىل ْعي٘ بكسض  1صاِئع

ِِ َعًّٛ نُا بٝٓا ٜٚعٗط َٔ قٛي٘ ًِٔع طَي ٘ٔ َٜٖط ِٝ ًَ ٌّ َع ٌْ َْٔب ًَْو ََٚيا َُِطَغ ََ 

 :أسس استُايني ََُكٖطْبص

إمنا ٜتهًِ عٔ عكٌ خام ٫ نٌ ايعكٍٛ ٖٚصا ايعكٌ  إْ٘ ا٭ٍٚ:

ِِط ؾٝع ايسضد١ بٌ اضؾعٗا يصيوض ًِٔع َي ٘ٔ َٜٖط ِٝ ًَ ٌّ َع ٌْ َْٔب ًَْو ََٚيا َُِطَغ  صََُكٖطْب ََ

ِِط عٝح ًِٔع َي ٘ٔص َٜٖط ِٝ ًَ أٟ مل ٜطق٢ ي٘ أٟ عكٌ آخط ٜٚ٪ٜسٙ َا ٚضز عٔ  َع

ٍَ ايٓيب ٍُ أْ٘ َقا ٖٚ ًََل ََا طَأ ُ٘ َخ ًٖ ٍَ أْ٘  ٚعٓ٘  2ُْٛٔضٟص اي ٍُ َقا ٖٚ  ََا طَأ

ًََل ُ٘ َخ ًٖ ٌُص اي  ؾٝتشكٌ باؾُع بُٝٓٗا َا شنطْاٙ َٔ ايٛد٘ ا٭ٍٚ.3اِيَعِك

ٜتهًِ عٔ ايعكٌ مبا ٖٛ عكٌ بػض ايٓعط عٔ   أْ٘ ايجاْٞ:

ِِط  خكٛقٝت٘ يهٔ قٛي٘ ًِٔع َي ٘ٔ َٜٖط ِٝ ًَ ٌّ َع ٌْ َْٔب ًَْو ََٚيا َُِطَغ  صََُكٖطْب ََ

أْ٘  ْتكٛض ا٭َط ٖهصا إؾاض٠ اىل ْعٍٚ شيو ايٓٛض بكسض َعًّٛ ٖٚٓا متاز إٔ

)ملا قًٓاٙ َٔ  تباضى ٚتعاىل خًل ايعكٌ يهٌ إْػإ أٟ قٖسض ايعكٌ يهٌ إْػإ

ٚإٕ شيو ايعكٌ املصنٛض يف اؿسٜح ايؿطٜـ  ايت٬ظّ بني ايعكٌ ٚايتكسٜط(
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 أَا َٔ ٜتًكاٙ نا٬َ أٚ بعض سانٞ عٔ )ايتكسٜط ايهاٌَ املدعٕٚ املهٕٓٛ(

 ؿ١٦ٝ.َٓ٘ ؾٗٛ عػب ا٫غتعساز ٚامل

يصا ميهٔ ايكٍٛ عػب اؿسٜح إٔ ايعكٌ ٖٛ ْٛض قهّٛ بايعًِ 

اـًل ؾإشا قاض  باخت٬فاإلشلٞ املهٕٓٛ ٚاملدعٕٚ ٚشيو ايٓٛض ىتًـ 

نا٬َ قاض ْٛضٙ نا٬َ ٚإشا ْكل ا٫غتعساز قاض دع٥ٝا قسٚزا ٜٚ٪ٜسٙ َا 

ٍَ  ضٟٚ عٔ ايطغٍٛ ا٭نطّ ًََل َقا ُ٘ طَخ ًٖ ٌَ اي ٍَ اِيَعِك ُ٘ َؾَكا ِٖ َؾَأِزَبَط َأِزٔبِط َي  ُث

ٍَ ُ٘ َقا ٌِ َي ٌَ َأِقٔب ِٖ َؾَأِقَب ٍَ ُث ًَِكُت ََا َقا ًِكّا َخ ٖٞ َأَسٖب َخ َِٓو ٔإَي ُ٘ َؾَأِعَط٢ َٔ ًٖ  اي

ُٖسّا ِٖ ُدِع٤ّا َٚٔتِػٔعنَي ٔتِػَع١ّ ََُش َِ ُث َٔ َقَػ ِٝ أٟ إٔ  1َٚأسسّاص ُدِع٤ّا اِئعَبأز َب

 هاؾـ ي٘ ٚايصٟ ٖٛ سكٝك١ ايعكٌ قس أخص َٓ٘ٚاي  ايٓٛض ايصٟ تًكاٙ

 اؾع٤ ا٭ععِ.

 ق١ُٝ عكٛيٓاط نٝـ ْػتؿع

)إٔ شيو ايٓٛض ا٫ْهؿايف  ق١ُٝ عكٛيٓا ؾإْ٘ ميهٔ ايكٍٛٚيهٞ ْػتؿعط 

ٗا ز٦ٜض ايصٟ ٜٛيس يف زاخًٓا ٚايصٟ ٜؿطم بني ا٭ؾٝا٤ ٚزضداتٗا ٚدٝسٖا ٚ

بني َا نإ ؾٝهؿـ ُٜٚ ،ٚيًٝٗا ْٚٗاضٖا ٚأغٛزٖا ٚأبٝهٗا ٚسكٗا ٚباطًٗا

 .كتًطا َٚتؿابها ٚغاَها ٖٛ َا ْػُٝ٘ ايعكٌ(
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َٚا ع٢ً اإلْػإ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜػتؿعط ظٗٛض ايعكٌ عٓسٙ ٚؾعايٝت٘ 

غ٣ٛ إٔ ًٜتؿت يتًو ايَٛهات ٚاإلؾطاقات ايٓٛض١ٜ يف زاخً٘ ؾًٛ سكًت 

ضز٦ٜٗا ؾًٝعًِ قت بني ا٫َٛض ٚزضداتٗا ٚدٝسٖا ٚٚنؿؿت َا نإ كؿٝا ٚؾط

 ٕ شيو ٖٛ ايعكٌ.أ

ٚاـًل عَُٛا ٜتؿاٚتٕٛ يف شيو ايٓٛض ٚا٭ْػإ ٜتؿاٚت ؾٝ٘ خكٛقا 

ؾُٝا تكع يف قًب إْػإ َٔ ْٛض قس ٫ تكع عٓس غرلٙ َٚا ٜكع َٔ ق٠ٛ ايٓٛض 

غرلٙ ؾبُكساض تؿاٚت شيو ايٓٛض  َٔٚزضدت٘ عٓس إْػإ قس ٜكع مبكساض أقٌ 

 ٜتؿاٚت اـًل بعكٛشلِ.

ٕٖ  امل٪َٓني ٜٚ٪ٜسٙ َا ضٟٚ عٔ أَرل ٖٞ طَأ ٌَ  ايٖٓٔب ُٖا ُغ٦ٔ ًََل َٔ  َخ

ُ٘ ًٖ ٌٖ َعٖع اي ٌَ ََٚد ٍَ اِيَعِك ُ٘ َقا ًُِك ًَْو َخ ََ ُ٘ ًَا٥ٔٔل ٔبَعَسٔز ُض٤ُْٚؽ َي ِٔ اِيَد ًَٔل ََ ِٔ ُخ ََ َٚ 

ًَُل ّٔ ٔإَي٢ ُِٜد ِٛ َٜ ١ََٔ ِّ اِئكَٝا ْ٘ َضِإٔؽ َٚٔيُه ِّ َِٚد ٍّ َٚٔيُه َٔ ِٔ َضِأْؽ آَز ٌٔ ٔؽُض٤ُٚ َٔ  اِيَعِك

ُِ ٕٔ َشٔيَو َٚاِغ َِْػا ٢ًَ اِئإ ٘ٔ َع ٢ًَ ََِهُتْٛب ايٖطِأٔؽ َشٔيَو َِٚد ِّ ََٚع ٕ٘ ُن  ٔغِتْط َِٚد

ًِّك٢ ـُ َيا َُ ِٔ ايػِِّتُط َشٔيَو ُِٜهَؿ ٘ٔ َشٔيَو َٔ َِٛد ُِٛيُٛز ََٖصا َُٜٛيَس َسٖت٢ اِي َُ ًَُؼ اِي َِٜب َٚ 

ٍٔ َسٖس ِٚ ايطَِّدا ًََؼ َشاَؾٔإ ايَِّػا٤ٔ َسٖس َأ ـَ َب ََٝكُع ايػِِّتُط َشٔيَو ُنٔؿ ًِٔب ٔؾٞ َؾ  ََٖصا َق

ٕٔ َِْػا ُِ ُْْٛض اِئإ َٗ َِٝؿ ٌُ َأَيا ٤َ َٚايٖطٔزٟ َٚاِيَذَِّس َٚايٗػ١َٖٓ اِيَؿٔطَٜه١َ َؾ َََج َٚ ٌٔ  ٔؾٞ اِيَعِك
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ًِٔب ٌٔ اِيَك ََُج ِٝٔتص ََٚغٔط ٔؾٞ ايػَِّطأز َن ض ؾإشا ؾُٗٓا ٖصا عٓسٖا غٓؿِٗ بع 1اِيَب

 اييت شنطت ايتعكٌ َج٬: ايكطآ١ْٝ اٯٜات

٘ٔ َؾُِٝشٞٔٝ قاٍ تعاىل َٗا َبِعَس اِيَأِضَض ٔب ِٛٔت ََ ٖٕ ّٕ َيآَٜإت َشٔيَو ٔؾٞ ٔإ ِٛ  يَِّك

َٕ ًُٛ ُّ أٚ قٛي٘ تعاىل 2َِٜعٔك ٙٔ ََُػٖدَطاْت َٚاِيُٓٗذٛ َِٔط ٕٖ ٔبَأ ّٕ َيآَٜإت َشٔيَو ٔؾٞ ٔإ ِٛ  يَِّك

َٕ ًُٛ ا٭ضض بعس َٛتٗا َج٬ ٚتػدرل ايٓذّٛ ٚغرلٖا  ؾإٕ إسٝا٤ 3َِٜعٔك

ع٬َات ٚإؾاضات ٬ٜظَٗا شيو ايٓٛض ايكًيب أٚ ايتعكٌ ٜٚ٪ٜس َا ُشنط يف 

ِِ شنطْاٙ قٛي٘ تعاىلَا ايطٚا١ٜ َع  ًَ َٕ اِيَأِضٔض ٔؾٞ َٜٔػرُلٚا َأَؾ ِِ َؾَتُهٛ ُٗ ًُْٛب َي  ُق

َٕ ًُٛ َٗا َِٜعٔك  . بإؾاض٠ اىل شيو ايٓٛض امُلًك٢ يف ايكً 4ٔب

ًَُك٢ بايكًب َٔ  ٜٚتؿاٚت ايتعكٌ ٚايٓٛض )نُا شنطْا( ؾٝهٕٛ ْٛضا 

اخت٬ف ظاٖط٠ طبٝع١ٝ ٚانش١ َٚتذاٚظ يًكٛاْني امُلتعاضؾ١ قاٍ 

ُ٘ ُِٜشٝٔٞ َنَصٔيَوتعاىل ًٓ َِٛت٢ اي َُ ِِ اِي ُٜٔطُٜه َٚ ٔ٘ َٜأت ِِ آ ًُٖه َٕ َيَع ًُٛ أٚ ػاٚظٖا  5َتِعٔك
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ِْٝط اٯٔخَط٠ٔ ََٚيَساُض أٟ عامل آخط بٓعط٠ أخط٣ َٔ َخ ًٖٔصٜ َٕ َأَؾ٬َ اٖتَكِٛا يِّ ًُٛ  1َتِعٔك

 .اييت ٫ فاٍ يصنطٖا ٚغرلٖا َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ

ًََلط ؾإشا عطؾٓا شيو إشٕ َا َع٢ٓ َا شنطْاٙ غابكا  ُ٘ َخ ًٖ ٌَ اي ِٔ اِيَعِك َٔ 

َٔ َأِؾَٝا٤َ َأِضَبَع١ٔ َٔ ِٔ ًِ َُٔؿٖٝ َٚايٓٗٛٔض َٚاِيُكِسَض٠ٔ اِئع َِٔط ١َٔٚاِي ُ٘ ٔباِيَأ ًَ ِٔ َقا٥ُّٔا َؾَذَع ًِ  ٔباِئع

ًَُهٛٔت ٔؾٞ َزا٥ُّٔا َُ  ؟ صاِي

إٔ ايعكٌ ٖٛ شيو ايٓٛض يف ايكًب ٚايعًِ ايكا٥ِ ب٘ قس ٜهٕٛ  ؾٓكٍٛ:

 إؾاض٠ اىل أَطٜٔ:

َُشسز٠ َٔ ايعًِ ايصٟ ُٜ ا٭ٍٚ:  ؾٗٛ خعٜٓ٘ ا٫ْهؿافهؿـ بسضد١ 

ا سكٌ ايهؿـ بصيو ايعًِ ؾإشايصٟ ٜػاعسٙ ع٢ً ايهؿـ بٓشٛ دع٤ ايع١ً 

ٖٓا َقِس قاض عك٬ ٚقاض ْٛضا قاٍ تعاىل ٖٝ ُِ َب ِِ ٔإٕ اٯَٜأت َيُه َٕ ُنُٓت ًُٛ  2َتِعٔك

ؾايتبٝإ ٖٛ شيو ايعًِ ايصٟ ٜكٛز بايٓتٝذ١ اىل ايهؿـ ٚايٓٛض يف ايكًب 

 ايصٟ ٖٛ عكٌ ٚتعكٌ.

ٜتػِ عٝج١ٝ خاق١ أٚ قس ٜهٕٛ إؾاض٠ اىل عًِ ككٛم  ايجاْٞ:

َُعٝٓاَٛنٛ ؾإٕ ؼكٌٝ ٖصٙ ايعًّٛ ُٜكٟٛ ايهؿـ ٚايٓٛض ، عا قسزا أٚ بعسا 

ٌَ يف ايكًب ٜٚ٪نسٙ َا شنطت٘ ايطٚا١ٜ َِ طَؾَذَع ًِ ُ٘ص اِئع ٖٚٛ َا ُٜؿِٗ َٔ  َِْؿَػ
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ُ٘ قٛي٘ ًَ ِٔص َقا٥ُّٔا طَؾَذَع ًِ ُٙ ٔإْٖا قاٍ تعاىل ٔباِئع ّٝٓا ُقِطآّْا َأَْعِيَٓا ِِ َعَطٔب ًُٖه  ٖيَع

ًُٛ ؾتعًِ ايكطإٓ بًػ١ عُٝك١ نايًػ١ ايعطب١ٝ ٜ٪زٟ اىل ؼكٌٝ ايعًِ  1ََٕتِعٔك

ُٙ ٔنَتاْب اَيطٚبايتايٞ اىل ايتعكٌ ٚايٓٛض ٚا٫ْهؿاف  َٓا َِٝو َأَْعِي  ٔيُتِدٔطَز ٔإَي

َٔ ايٖٓاَؽ َُأت َٔ ًُ ٫ٚ َاْع َٔ إؾاض٠ اؿسٜح اىل ن٬  2ايٓٗٛٔض ٔإَي٢ ايٗع

ٓٛض ٚا٫ْهؿاف يف ايكًب ٜكع بعًّٛ أٚي١ٝ ايصٟ ٖٛ اي ا٭َطٜٔ إش إٔ ايعكٌ

تجرلٖا إخت٬ؾات خاضد١ٝ أٚ بعًّٛ ؼك١ًٝٝ نػب١ٝ إشل١ٝ ٚطبٝع١ٝ تػاعس ع٢ً 

 بأَٛضسكٍٛ ايهؿـ ٚايٓٛض يف ايكًب ٜٚعزاز ٖصا ايٓٛض ايٛاقع يف ايكًب 

نايػ١ٓ ٚايؿطٜه١ ٚاؾٝس ٚايطز٤ٟ  خاق١ ؾٝعزاز ؾُٗ٘ يًُدكٛقات ا٫شل١ٝ

ؿسٜح نايعٖس ٚاؿٝا٤ ٚاؿه١ُ ٚايٝكني ٚاإلميإ ٚايكسم َٚٓٗا َا شنطٙ ا

ٚايػه١ٓٝ ٚا٫خ٬م ٚايطؾل ٚايكٓٛع... اخل ايصٟ ٖٛ قٛاّ ايعكٌ ٫ ُٜؿِٗ 

ِٖ با٭سازٜح نكٍٛ ايطغٍٛ ا٭نطَّٓ٘ ايعُّٛ بٌ بايتسبط  ُٗ ًٖ  ٔإِّٞ طاي

ِٔ ٔبَو َأُعُٛش َٔ ِٕ ًِ َِٓؿُع َيا ٔع ؾٌٗ ٚإٕ ٖٓايو دٓٛز ايعكٌ ٚاٚاييت شنطت  3صَٜ

ميهٔ إٔ تعطٞ ايعكٌ نايؿط ٚاؾشٛز ٚايػدط ٚايتٗتو  ٫ َ٪ثطات

اغتٓست ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚىل إٔ ايعًّٛ إشا بٚايهؿطإ...اخل ؾ ٚايعسا٠ٚٚايتهدل 

َا ُشنط يف ايعًِ ايصٟ ٖٛ  ٖٞ امُلطتهعات أٚ أعطت ٖصٙ ايٓتا٥ر ؾأْٗا يٝػت

ْهؿاف بٗصٙ ايعًّٛ امُلطتهع٠ ْعِ قس ٜكع ا٫، أٚ ٖٛ قٛاَ٘ ْؿػ٘ )أٟ ايعكٌ(
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ؾب١ٗٝ بايعكٌ إ٫  شلا زضد١ٖصٙ ايٓتا٥ر  املعاقٞ ؾتهٕٛٚع٢ً ٖصٙ ا٫َٛض 

ُ٘اْٗا يٝػت نصيو ٜٚ٪نسٙ قٛي٘ تعاىل  ًٖ ُ٘ ََٚأَن ًٖ ٢ًَ اي ِٕ َع ًِ أٚ َا ٚضز  1ٔع

ِٔ ُٖٔس ََع ٔٔ ََُش ِٔ اِيَذٖبأض َعِبٔس ِب َٓا َبِعٔض َع ُ٘ َأِقَشأب ٘ٔ َعِبٔس ٔبَٞأ ٔإَي٢ َضَؾَع ًٖ   اي

ٍَط ًُِت َقا ُ٘ ُق ٌُ ََا َي ٍَ اِيَعِك ٘ٔ ُعٔبَس ََا َقا ُٔ ٔب َُ ٘ٔ َٚاِنُتٔػَب ايٖطِس ُٕ ٔب ٍَ اِئذَٓا ًُِت َقا  ُق

َٕ َؾاٖئصٟ ١ََٜ ٔؾٞ َنا ٔٚ ٍَ ََُعا ًَِو َؾَكا ًَِو ايِٖٓهَطا٤ُ ٔت َِٝط١َُٓ ٔت َٞ ايٖؿ ٖٔ َٚ ١َْٗ ٌٔ َؾٔبٝ  ٔباِيَعِك

َِٝػِت ٌٔٔباِي ََٚي َٞ  َا أقكسٙ ٖٛ قٛي٘ٚ 2صَعِك ٖٔ َٚ ١َْٗ ط ٌٔص َؾٔبٝ ؾإٕ  ٔباِيَعِك

َٔ  ااؿسٜح ٚإٕ شنط ايٓهطا٤ ٚايؿٝط١ٓ إ٫ إٔ َا ْؿُٗ٘ َٚا ُٜٗٓا إٔ نجرل

 ا٫ْهؿاؾات ٚايتعبرلات ٚا٫تػاقات ٖٞ ؾب١ٗٝ بايعكٌ يهٓٗا يٝػت بعكٌ.

نٝـ ْؿطم بُٝٓٗا أٟ ايعكٌ ايصٟ ٖٛ ايٓٛض ايكًيب  ٚايػ٪اٍ

 )ٚاييت ٖٞ سسٚز املعطؾ١ يًعكٌ(؟ ٫ْهؿايف ٚبني ؾبٝٗ٘ٚا

َٔ إٔ ايعكٌ َا شنطْاٙ انض شلصا ايػ٪اٍ ٜٚٛدس دٛاب ٚ ٫ ٚضمبا

ٖٛ شيو ايٓٛض يف ايكًب ايصٟ ٜػتٓس ع٢ً عًِ ؾٝ٪ت٢ اشلسا١ٜ ٜٚٗتسٟ اىل 

َٔ اهلل تعاىل قاٍ تعاىل َُٓبٛا َٚاٖئصٜ َٖا َإٔ ايٖطاُغَٛت اِدَت ٘ٔ ٔإَي٢ اُبٛاََٚأَْ َِٜعُبُسٚ ًٖ  اي

ُِ ُٗ َٔٔعَبأز  َؾَبؿِِّط اِيُبِؿَط٣ َي َٕ اٖئصٜ ُُٔعٛ ٍَ َِٜػَت ِٛ َٕ اِيَك َٖٝتٔبُعٛ ُ٘ َؾ َِٚي٦َٔو َأِسَػَٓ  ُأ

َٔ ُِ اٖئصٜ ُٖ ُ٘ ََٖسا ًٖ َِٚي٦َٔو اي ِِ َُٚأ ُِٚيٛا ُٖ أٟ أقشاب ايعكٍٛ ٚنٌ َا  3اِيَأِيَبأب ُأ
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ْٛض اؿكٝك١ عٔ ايعكٌ )ؾايعكٌ ٖٛ  شنط َٔ آٜات ٚضٚاٜات ٖٛ إؾاض٠ شلصٙ

 يًتُػو باؿل ٚايكسم(. يإلْػإاؿكٝك١ يف ايكًب ٖٚٛ ٖسا١ٜ اهلل تعاىل 

 ايتذاضب ايص١ٖٝٓ يٝػت زي٬ٝ ع٢ً ق٠ٛ ايعكٌ

ْػإ بكٛاٙ يف ايبسا١ٜ ٚايصٟ قس ٜػتعًُ٘ اإل ٚايعًِ ايصٟ شنطْاٙ

، ٚبأٟ اغتٓتادات تذاضب٘ ايص١ٖٝٓ َطًكا ٚبأٟ ٚغ١ًٝ بايتؿهرل١ٜ ٜٚػطم ؾٝ٘ 

يٝػت ٖٞ زيٌٝ ايعكٌ بٌ زيًٝ٘ ايعًِ ايصٟ ٜكٛز اىل ايتك٣ٛ ٚايٝكني باهلل 

ٍَ ُِ  ايٖكأزُم تعاىل ٚاإلخ٬م ي٘ ٚايعٌُ يف غبًٝ٘ َقا ًِ ٌُ طاِئع ِّ َأِق  ُن

ٍٕ ٍّ َسا ٢َٗ َغٓٔ َِٓت َُ َٚ ِّ ِٓٔعَي١ٕ ُن ٍَ ٔيَصٔيَو َضٔؾَٝع١ٕ ََ ٞٗ َقا ًَُب ايٖٓٔب ِٔاِئع َط  َؾٔطَٜه١ْ ًِ

٢ًَ ِّ َع ِٕ ُن ًٔ ١َُٕ َُِػ ًٔ َُِػ َٚ ِٟ ِٔ َأ ًِ ٣َٛ ٔع ٍَ 1َٚاِيَٝٔكنٔيص ايٖتِك ٞٗ َقا  طَُْعُٛش  ايٖٓٔب

ٔ٘ ًٖ ِٔ ٔباي َٔ ِٕ ًِ َِٓؿُع َيا ٔع َٜ َٛ ُٖ َٚ ُِ ًِ ٌَ َُٜهاٗز اٖئصٟ اِئع َُ ًَأم اِيَع ِِ ٔباِئإِخ ًَ ٕٖ َٚاِع  َأ

ٌَ ًٝٔ ِٔ َق ًِ ٌٔ َنٔجرٔل ٢ٔإَي َِٜشَتاُز اِئع َُ ٕٖ اِيَع َِ ٔيَأ ًِ ُّ َغاَع١ٕ ٔع ًِٔع ُٜ ُ٘ ُ٘ َقأسَب َُاَي  اِغٔتِع

ٍَ ٙٔص ُطٛ ُُٔط ؾًٝػت يص٠ ايتؿهرل ٖٞ املطًٛب١ نُا ْط٣ ايهجرل َٔ امُلجكؿني 2ُع

ٚيٝؼ ايتؿهرل َطًكا ٚبهٌ ايٓتا٥ر ٚباغتعُاٍ قسضات ايصٖٔ ٚسسٖا ٖٞ 

َُ ػتٓس ع٢ً اَٛض خاق١ ٚإٔ ا٭ملع١ٝ ٚايصنا٤ بٌ إٔ ٜهٕٛ يًُ٪َٔ عكٌ 

ا٫سازٜح   ٜهٕٛ زيًٝ٘ ايعًِ ايصٟ ُٜٓتر ايتك٣ٛ ٚايٝكني ٚقس ٚضز عِٓٗ
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 ايكازم عبس اهلل أبٛايهجرل٠ يف قؿات ايعاقٌ ٚايعكٌ أنتؿٞ مبا شنطٙ 

ٌُ ِٔ طاِيَعأق ََ َٕ َِٓس َشُيّٛيا َنا ِٓٔكؿّا اِيَشلِّ ٔإَداَب١ٔ ٔع َُ ٔ٘ ِٛٔي ُُٛسّا ٔبَك َِٓس َد ٌٔاِي ٔع  َبأط

٘ٔ َخِكُّا ِٛٔي ُٙ َِٜتُطُى ٔبَك َٝا ِْ ُ٘ َِٜتُطُى ََٚيا ُز ٌُ ٔزَٜٓ ٌٔ ََٚزٔيٝ ٕٔ اِيَعأق ٦َِٝا ٍٔ ٔقِسُم َؾ ِٛ  اِيَك

َٛاُب ٌٔ ََٚق ٌُ اِئؿِع َُا ََٜتَشٖسُخ َيا َٚاِيَعأق ُٙ ٔب ِٓٔهُط ُٜ ٌُ ١َُٔ ََٜتَعٖطُض ََٚيا اِيَعِك َٗ  ََٚيا ٔيًٗت

ٔٔ ََُساَضا٠َ ََٜسُع َٞاِب ََ ًٔ ٘ٔ ُت ُٕ ٔب َُٜهٛ َٚ ُِ ًِ ُ٘ اِئع ًَ ٘ٔ ٔؾٞ َزٔيٝ َُأي ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً  1صَأِع

 ؟ايعكٌ َا ٖٛ شيو ايعًِ ايصٟ ٖٛ زيٌٝ ايكاض٨ ايًبٝب بعس َا شنطْاٙ

َُ ا ْػُع٘ عٔ امُلٓهطٜٔ ٚامُلذازيني ممٓسٖؿني ؾ٬ ْػتػطب َصٖٛيني ٚ

تأثطا َٔ سٝح يٮغـ َ اإلغ٬َنينجرل َٔ ايهتاب  نُا ضأٜت، ٚامُلتططؾني

َُك١ٜٓٓؿعط ٚ ٫ ٜؿعط ا )ٜبسٚ إٔ  ٜكٍٛ غتٝـ ؾٛيط، بٗصٙ ا٫غايٝب ايػرل 

تاضٜذ ؾًػؿ١ ايعًِ نإ غًػ١ً ٫ تٓتٗٞ َٔ اـٝبات َكدل٠ عًُا٤ ؾاؾًني 

ؾًٝػُع اَجاٍ ٖ٪٤٫ ٖصا ايه٬ّ ٚيٝسقكٛا يف سٝجٝات  ٚأؾهاض ع١ًُٝ ؾاؾ١ً(

 .قسٚضٙ 
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 اي٬َدلض ايعكًٞ ُٚغدط١ٜ ْٗا١ٜ اإلميإ

شنطْا ؾ٤ٞ تكطٜيب عٔ ايعكٌ ٚأْ٘ شيو ايٓٛض يف ايكًب ٚشنطْا إٔ 

اهلل  َعٗط١ٜ ٖٛ سكٝك١ ؾايعكٌ، و أؾٝا٤ تؿبٗ٘ ٖٚٞ يٝػت َٔ ايعكٌٖٓاي

هلل تعاىل ٚاىل َعطؾت٘ اىل اْػإ ٚنٌ عًِ ٜٗسٟ اإل تعاىل يف ايباطٔ اإلْػاْٞ

ٜٗسٟ ٫ ا ٖٛ َا ْػُٝ٘ عكٌ سكٝك١ ٚغرلٙ َٔ ايعًِ ٚايتؿهط مم ؾصيو ايعًِ

اؾٖٛط ٌ ؾبٝٗا ب٘ قطٜبا َٓ٘ ٜؿذلم عٓ٘ يف إيٝ٘ تباضى ٚتعاىل يٝؼ عك٬ ب

 .ٚا٫غتٓتازًٜٚتكٞ َع٘ يف بعض ايٓتا٥ر ناـعٜٔ ايتذطٜيب ٚامُلطاقب١ 

يف فا٫ت  عٓ٘سا ؾكس ٚقع ايبشح ٚإثاض٠ ٖصا املٛنٛع يٝؼ دسٜ

َُتعسز٠ نايكطإٓ ٚايؿًػؿ١ ٚعًِ ايٓؿؼ ...اخل ٫ٚ ْطٜس إٔ ْجرلٙ ، َعطؾ١ٝ 

 يسضاغ١بايتشًٌٝ ٚايتؿكٌٝ ٚايتشكٝل ٚايتسقٝل ؾٗٛ يٝؼ اختكام ٖصٙ ا

 اخط٣ ٚفا٫ت اٚغع ٚزضاغات أع٢ً. بٌ ٖٛ َٛنٍٛ اىل اختكاقات

َُػٛغا ؾسٍ يف اٚغاطٓا ايس١ٜٝٓ  يهٔ ططح ٖصٙ املؿاِٖٝ ضمبا قاض 

َعطؾ١ٝ ٚع١ًُٝ بططٜك١ ػسٜس١ٜ  ا٫غ١َٝ٬ َٔ د١ٗ ٚغببا يٓؿٛش ؾبٗات

 با٫عتكازغتٗا١ْ ٍٛ املعطؾ١ ٚقتٌ ضٚح اإلميإ ٚاإلسسٜج١ يًتؿهٝو يف اق

 )ْٗا١ٜ ا٫ميإ( َبايػا يف غدطٜت٘ عٓسَا نتب يف نتاب ؾكس شنط غاّ ٖاضٜؼ

 َٕٓٛ بأَٛض يٝؼ شلا أٟ َدلض عكًٞ)يسٜٓا ازلا٤ عسٜس٠ يًصٜٔ ٫ ٜ٪

َُتسٜٓني ٚإ٫  عٓسَا ٜهٕٛ إميإ نٗصا ؾا٥عا ؾأْٓا ْسعِٖٛ )٫سعٛا عكًٞ(
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)نش١ٝ يًِٖٛ(...اخل ٚنًُا ظاز عسز  أٚ )شٖاْٞ( أٚ )فٕٓٛ( ؾٓسعِٖٛ

ايٓاؽ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بٓؿؼ ا٭ؾٝا٤ اييت ٜ٪َٔ بٗا ايؿدل نًُا ؾعط 

ىٞ إٔ ٜهٕٛ َٔ فطز سازخ تاضبك٢ با٭َإ ٚيهٔ َٔ د١ٗ أخط٣ ؾإْ٘ ٜ

نصيو ٖٞ ، َا بإٔ خايل ايهٕٛ ٜػتطٝع زلاع أؾهاضى ايطبٝعٞ يف فتُع

إؾاض٠ غًٌ عكًٞ يٛ تكٛض ايؿدل بإٔ اهلل ىاطب٘ َٔ خ٬ٍ قططات املطط 

ٕ اقٍٛ اٯٕ بإٔ امُلتسٜٓني فاْني يهٔ أ٫ اضٜس ، َج٬ ع٢ً ظداز ايٓاؾص٠ 

 . ٘(َعتكساتِٗ ٖٞ اؾٕٓٛ بعٝٓ

بأْ٘ شيو ايٓٛض يف أثبتٓا بايسيٌٝ سكٝك١ ايعكٌ ٚ ٚقس شنطْا ؾُٝا غبل

٘ٔ َؾُِٝشٞٔٝ ايكًب ايصٟ ٜٗسٟ ا٫ْػإ اىل اهلل تعاىل َٔ خ٬ٍ آٜات نجرل٠  ٔب

َٗا َبِعَس اِيَأِضَض ِٛٔت ََ ٖٕ ّٕ َيآَٜإت َشٔيَو ٔؾٞ ٔإ ِٛ َٕ يَِّك ًُٛ  أٚ قٛي٘ تعاىل 1 َِٜعٔك

ُّ ٙٔ َطاْتََُػٖد َٚاِيُٓٗذٛ َِٔط ٕٖ ٔبَأ ّٕ َيآَٜإت َشٔيَو ٔؾٞ ٔإ ِٛ َٕ يَِّك ًُٛ ٚقس ٚضز قٌ  2 َِٜعٔك

ِِ ايتعكٌ يف قٛي٘ تعاىل ًَ َٕ اِيَأِضٔض ٔؾٞ َٜٔػرُلٚا َأَؾ ِِ َؾَتُهٛ ُٗ ًُْٛب َي َٕ ُق ًُٛ  َِٜعٔك

َٗا يف نتاب٘ ْٗا١ٜ اإلميإ اغتٗعا٤ ٚتٖٛني  ٚطبعا َا شنطٙ )غاّ ٖاضٜؼ( 3ٔب

ٗا بإضغاٍ ا٫ؾاضات ٚاٯٜات اييت ٜٓتؿع َٔ ٙ تباضى ٚتعاىل يهٌ َا شنط

اإلْػإ يف تعكً٘ َٔ خ٬ٍ شيو ايٓٛض امُلؿطم يف قًب٘ ؾٗٞ يف أسػٔ سا٫تٗا 
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ٚقس ؾػط بعض ايعًُا٤ ٖصا )اؾٕٓٛ يف  )فطز دٕٓٛ يف ايعكٝس٠( عٓس ٖاضؽ

ٚأعٝٓٓا ٫ )عكٌ اإلْػإ ميتًو بطْاَر قانا٠ َٔ ايططاظ ا٭ٍٚ  بإٔ ايعكٝس٠(

ًِ زقٝل عُا وكٌ مبطٚض ايٛقت يف ٝتعطٞ ايسَاؽ قٛض٠ قشٝش١ َجٌ ؾ

ٜعتكسٕٚ بإٔ ايسَاؽ ٜكّٛ ببٓا٤  ؾأِْٗ )عػب زضاغتِٗ ايع١ًُٝ( (ٓاقٝط

َُتذسز باغتُطاض ٖصا ايٛاقع ٖٛ عباض٠ عٔ ْبهات نٗطبا١ٝ٥ ، منٛشد٘ بؿهٌ 

ايبكطٟ ٖٛ  اـساعؾبين قٛض٠ َتػرل٠ متط يف ايعكب ايبكطٟ ٚبصيو ت

ايِٖٛ ايبكطٟ َٚٔ اَجًت٘  تصنرل ٚانض ع٢ً شيو ٚقس ْؿأ قٓـ َٔ

ًُٞ ٚقٛت٘ ٖصا ايتشًٌٝ ايع َٔٚقس اغتؿاز بعض ؾ٬غؿتِٗ  1هط(ْٝ) َهعب

ض٣٩ تبسٚ ٚاقع١ٝ ٭ع٢ً ايسضدات ٚإعاز٠ بٓا٤ ؾبض أٚ اشلا١ً٥ يبٓا٤ َؿاٖس ٚ

ػب١ يدلْاَر بٗصا طؿاٍ بايٓيف ايعكٌ ٖٞ مبجاب١ يعب١ ا ايعصضا٬َ٤ى َطِٜ 

 .ايطقٞ 

 

 

                                                           

 ا٭ٜعَٚذلٟ اـساع أَج١ً أؾٗط َٔ ُٜعتدل بكطٟ خساع ٖٛ( Necker cube) ْٝهط َهعب  1
 ايػٜٛػطٟ قبٌ َٔ 1832 يف َعٝين ؾهٌ باعتباضٙ َط٠ ٭ٍٚ عٓ٘ ُْؿط. ايكٝاؽ َتػاٟٚ

َٖس. ْٝهط أيدلت يٜٛؼ  شلصا ايعاٖطٟ املٓعٛض ٚيهٔ، ا٭بعاز ث٬ثٞ َهعبا ايؿهٌ ٖصا ُٜؿا
 ايسَاؽ. يف وسخ َا ؾ٤ٞ ايتٓاٚب ٖصا ٜكابٌ إٔ بس ؾ٬. ثٛإ بهع نٌ َتػرلا ٜعٗط املهعب
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اي٬سػِ يف املٛقع ايؿهطٟ ايكطآْٞ ٚتؿٜٛ٘ اـاضط١ 

 ؟ايع١ًُٝ

أٜ تهُٔ املؿه١ً يف ٫ٚز٠ ٖهصا ؾبٗات  ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ايباسح

 ٫ قش١ شلا َٛضبأايٓاؽ ٚنٝـ ُتػدط ايسضاغات ايع١ًُٝ اؿسٜج١ إلٜٗاّ 

ٔ َؿاُٖٝٓا ايكطآ١ْٝ إ٫ إٔ عسّ ايٛقٛف ع٢ً اضض ثابت١ يف نجرل َ )سكٝك١(

اؿسٜح  يإلْػإٚعسّ سػِ َٛقعٓا ايؿهطٟ ايكطآْٞ َٔ اـاضط١ ايع١ًُٝ 

ط٠ ايع١ًُٝ ايتذطٜب١ٝ اجملطز٠ ضمبا قاز اىل ٖصٙ ايٓتا٥ر اسس٠ ٚايٓعشٟ ايعني ايٛ

ؾتؿٖٛت اـاضط١ ايع١ًُٝ بعس غًب دٖٛطٖا اؿكٝكٞ ايكطآْٞ  اـطط٠ 

ٌ يف ايتؿاقٌٝ ٚعًٝٓا قبٌ إٔ ْسخقل ٚاغتبساي٘ ظٖٛط اؾذلانٞ  تُٖٛٞ ْا

ػت بٗا ٖصٙ اؾسيٝات ٝاىل امُلػايط١ يف ايهًُات اييت ٔق إٔ ًْؿت ْعط ايكاض٨

َُتذسز باغتُطاض َٔ  اؿسٜج١ ؾ٬ ضابط بني بٓا٤ ايسَاؽ ببٓا٤ منٛشد٘ بؿهٌ 

 هٗطبا١ٝ٥ املاض٠ يف ايعكب ايبكطٟ ٚبني إْهاض امُلؿاٖساتخ٬ٍ ْبهات٘ اي

ؾإٕ ا٭ٍٚ غرل ايجاْٞ متاَا  ()٬َى َطِٜ ٥ه١ ٚنُا شنطٚٙٚايط٣٩ ي٬ًُ

َٚا ا٭ٍٚ إ٫ سكٝك١ ايِٖٛ ٚا٫ؾتباٙ ايصٟ ىهع يعٛاٌَ خاضد١ٝ ٖٞ 

ِٔ أغاغاامل٪ثط٠  ََُس ثِ إٔ ايسَاؽ ٜتعاٌَ َع تًو امل٪ثطات ؾكس ٚضز َع ٔٔ َأِس  ِب

ٍَ ٔإِغَشاَم ٔٔ َأٔبٞ ٔإَي٢ طَنَتِبُت َقا ُ٘  ايٖجأئح اِيَشَػ ٔٔ َأِغَأُي ََا ايٗط١َٜٔ٩ِ َع َٚ 

ـَ ًَ ٘ٔ اِخَت ِِ ََا ايٗط١َُٜ٩ِ َتُذُٛظ َيا َؾَهَتَب ايٖٓاُؽ ٔؾٝ ِٔ َي َٔ َُٜه ِٝ ِّ ايٖطا٥ٔٞ َب َُِط٥ٔ  َٚاِي
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َٛا٤ْ َٖ ِِ ُٙ َي ُِٓؿِص َٛا٤ُ اَِْكَطَع َؾٔإَشا اِيَبَكُط َٜ َٗ ٔٔ اِي ِّ ايٖطا٥ٔٞ َع َُِط٥ٔ ِِ َٚاِي  َتٔكٖض َي

ُٔعٔ  َٚجً٘ َا ٚضز ١ُ1صايٗط٩َِٜ ِٔ ٔإِزٔضَٜؼ اِب ٘ٔ َع ِٔ َأٔبٝ ََُس َع ٔٔ َأِس ٍَ ٔإِغَشاَم ِب  َقا

ٔٔ َأٔبٞ ٔإَي٢ َنَتِبُتط ُ٘ ايٖجأئح اِيَشَػ ٔٔ َأِغَأُي ََا ايٗط١َٜٔ٩ِ َع َٚ ٔ٘  َؾَهَتَب ايٖٓاُؽ ٔؾٝ

ِِ ََا ايٗط١َُٜ٩ِ َتُذُٛظ َيا ِٔ َي َٔ َُٜه ِٝ َُِط٥ٔ ايٖطا٥ٔٞ َب َٛا٤ْ َِّٚاِي َٖ ُٙ ُِٓؿُص  اَِْكَطَع َؾٔإَشا اِيَبَكُط َٜ

َٛا٤ُ َٗ َّ اِي ٔٔ ايهَِّٝا٤ُ َُٚعٔس ِّ ايٖطا٥ٔٞ َع َُِط٥ٔ ِِ َٚاِي َٕ ايٗط١َُٜ٩ِ َتٔكٖض َي  َشٔيَو ٔؾٞ ََٚنا

ُٙ ا ىكٓا ٚايطٚاٜتإ ٚإٕ ناْتا سانٝتإ عٔ ض١ٜ٩ اهلل تعاىل إ٫ إٔ َ 2صأياِؾٔتَبا

َٔ عسّ قش١ ٚزق١ ايط١ٜ٩ ايبكط١ٜ يف ايعني   َُٓٗا َا شنطٙ اإلَاّ

َُتعًك١ بايه٤ٛ ٚاْتؿاضٙ أٚ إْهػاضٙ  ٚ أامُلذطز٠ بتأثرل عٛاٌَ خاضد١ٝ 

اغتطاضت٘ ٖٚٞ مما ثبت ؼكك٘ يف عًِ ايبكطٜات ٜٚعطؾ٘ اٌٖ ا٫ختكام 

ٚايسَاؽ ايبؿطٟ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ا٫عكاب ٚايٓبهات ايهٗطبا١ٝ٥ ، تؿك٬ٝ

ٗا َع اؿٛاؽ إمنا ٜعاجل امُلتػرلات ايبكط١ٜ ٚايػُع١ٝ ايٛاق١ً امُلًتكط١ باضتباط

ايٝ٘ بايططٜك١ اييت تهُٔ يإلْػإ اضتباط قشٝض بسضد١ َٔ ايسضدات َع 

 )أسٝاْا( ٚشيو ا٫ضتباط ٚإٕ ْعطْا ايٝ٘ ؾًػؿٝا اْ٘ خاط٧، ايٛاقع اـاضدٞ

إ٫ إٔ شيو اـطأ ٜهؿـ قش١ ا٫ضتباط بني ا٫ْػإ ٚٚاقع٘ اـاضدٞ 

ؾط١ٜ٩ ا٫دػاّ ايبعٝس٠ اْٗا قػرل٠ ميهٔ اعتباضٙ خطأ ٭ْ٘ مل ٜٓكٌ ايكٛض٠ 

ايكشٝش١ يًشذِ إ٫ اْ٘ قشٝض ٭ْ٘ ْكٌ املػاؾ١ ايبعٝس٠ يصيو اؾػِ 
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َٔ د١ٗ خطأ ايكٛض٠  ٚنصيو إْهػاض املًعك١ يف قسح املا٤ ؾإْٗا خساع بكطٟ

ػُٛض٠  يف غا٥ٌ قشٝش١ َٔ د١ٗ إٔ املًعك١ َ ٕ املًعك١ مل تٓهػط إ٫ أْٗا٭

 .ػُاضٖا يف شيو ايػا٥ٌايُٖٛٞ ملا عطؾٓا إْ ا٫ْهػاضَعني ٚي٫ٛ 
 خطأ ايبكط ٚؼؿٝع ْكاط املعًَٛات

إٔ أقٛي٘ إٔ ا٫غباب اـاضد١ٝ َ٪ثط٠ ع٢ً ايط١ٜ٩ ٚايبكط  َٚا أضٜس

 ٫يتكاطَٚع شيو اـطأ ؾإٕ ايسَاؽ ٜػتؿٝس قسض امُلػتطاع َٔ تًو ا٭خطا٤ 

قشٝض ايػًٛى غًِٝ  ٙايكشٝش١ ٚايسَاؽ بكٛضت٘ ٖصؾ٤ٞ َٔ املعًَٛات 

يسَاؽ ٫ ميهٔ ا٭عتُاز عًٝ٘ إ أ ضٙ َٔاإظٗايكسضات ٚيٝؼ نُا واٚيٕٛ 

ًٜتكط املعًَٛات ) خساع بكطٟ ٚا٭قض إٔ ُٜكاٍ إٔ ايسَاؽ ٭ٕ ٖٓايو

ايكشٝش١ قسض امُلػتطاع ست٢ َع اـساع ايبكطٟ( ٖٚصا َا ٜؿػط يٓا نٝـ إ 

 ؾتباٙ ايط١ٜ٩ بأْكطاع اشلٛا٤ ٚعسّ ايهٝا٤ بكٛي٘ؾػط ا ا٭َاّ

َٛا٤ُ طاَِْكَطَع َٗ َّ اِي ايهَِّٝا٤ُص بٌ ميهٔ ا٭ضتكا٤ أنجط ٚإعتباض إٔ ايتِٖٛ  َُٚعٔس

٫ت ايعكٌ أبسا ٫ٚ ميهٔ عًُٝا ْػبت٘ ايٝ٘ ٖٚٛ اَط اايصٟ ٜكع يٝؼ َٔ س

٘ إٔ اؿٛاؽ ٫سكا إْؿا٤ اهلل تعاىل( إ٫ إٔ َا أضٜس إ ابٝٓ غٓصنطٙ)آخط 

َٚٓٗا ايبكط ٖٛ ايػبب ا٭ِٖ يًتِٖٛ ٚميهٔ اعتباض إٔ سكٍٛ ايتِٖٛ أٚ 

عسَ٘ ضادع اىل اؿٛاؽ ٚأُٖٗا ايبكط عٝح ميهٔ ايتعبرل عٔ ايتِٖٛ 

٘ٔ ا٭ضتباط بُٝٓٗا ٜٚ٪نسٙ َا ضٟٚ َعِبٔس ٚايِٖٛ بايبكط يؿس٠ ًٖ ٔٔ اي ٕٕ ِب ِٔ ٔغَٓا  َع
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٘ٔ َعِبٔس َأٔبٞ ًٖ ٘ٔ ٔؾٞ   اي ِٛٔي ُ٘ طط٫َق ٍَ صاِيَأِبكاُض ُتِسٔضُن ِٔ ٔإَساَط١ُ َقا ِٖ َٛ  َتَط٣ َأَيا اِي

٘ٔ ٔإَي٢ ِٛٔي ِِ طَقِس َق ِٔ َبكا٥ُٔط دا٤َُن ِِص َٔ َِٝؼ َضبُِّه ٕٔ َبَكَط َِٜعٓٔٞ َي ِٔط اِيُعُٝٛ َُ  َؾ

٘ٔ َأِبَكَط َِٓؿٔػ ًٔ َِٝؼ صَؾ َٔ َِٜعٓٔٞ َي ٘ٔ اِيَبَكٔط َٔ ٔٓ ِٝ ِٔ ٔبَع ََ َٚ َٞ ط ُٔ ِٝٗاص َع ًَ  َِٜعٓٔٞ َِٝؼَي َؾَع

٢َُ ٕٔ َع َُا اِيُعُٝٛ ِٔ ٔإَساَط١َ َع٢َٓ ٔإْٖ ِٖ َٛ َُا اِي ٍُ َن ْٕ َُٜكا ًَا ْٕ ٔبايؿِِّعٔط َبٔكرْل ُؾ ًَا  َبٔكرْل َُٚؾ

ٔ٘ ْٕ ٔباِئؿِك ًَا ِٔ َبٔكرْل َُٚؾ ٖٔ ْٕ ٔبايٖسَضا ًَا ُ٘ ٔبايجَِّٝأب َبٔكرْل َُٚؾ ًٖ ُِ اي ِٔ َأِعَع َٔ ِٕ  َُٜط٣ َأ

ٔٔصص ِٝ ُِ  ٚقٛي٘ 1ٔباِيَع ِٔ طَأِعَع َٔ ِٕ ٔٔ َُٜط٣ َأ ِٝ أٟ إْ٘ ٫ ٜككس ايبكط  صٔباِيَع

شيو اؿؼ املعطٚف امنا ع٢ٓ ايتِٖٛ ٚعدل عٔ ايتِٖٛ بايبكط ملا شنطْاٙ َٔ 

 ؾس٠ ايت٬ظّ بُٝٓٗا.

ُ٘ ٫ط ُٜؿػط اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ َا شنطٙ اإلَاّ  ُتِسٔضُن

ىل إ َػأي١ عسّ ايط١ٜ٩ ايبكط١ٜ َؿطٚؽ أخط٣ ٜؿرل ا قطآ١ْٝ تااِيَأِبكاُضص بآٜ

َٓٗا انٝسا ٚامنا ع٢ٓ ايكطإٓ بعسّ إزضاى ايِٖٛ ي٘ ٫ٚ ٜعين ايتٛغٝع بايًؿغ 

يهٌ َٛاضزٙ ٚامكاضٙ مبع٢ٓ ٚاسس ؾٝٗا ؾإٕ ٖصا مما ٜتعاضض َع ظٛاٖط 

ٌِ اِيَبَكَط َؾاِضٔدٔع بعض اٯٜات نكٛي٘ تعاىل ِٖ  ُؾُطٕٛض َٔٔ َتَط٣ َٖ  اِضٔدٔع ُث

ٔٔ اِيَبَكَط ِٝ ؾإٕ ايتعسز بايبكط ٫ ٜتؿل َع ايِٖٛ بكسض اتؿاق٘ َع ايبكط  2 َنٖطَت

ًٝٗا غايبا ٚبايتايٞ عإش إٔ ايِٖٛ َٔ اؿا٫ت اييت ٜؿكس اإلْػإ غٝططت٘ 

ٖا مما ٖٛ خاضز ْطام غٝططت٘ ٜٚ٪نسٙ ضٚاٜات أخط٣ اضتعسزٖا ٚتهط
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عت ؾٝ٘ ؾٗٞ ثبتت اؿكٝك١ ؾٝ٘ طابكٞ إ٫ اْٗا تٛغتعاًَت َع ايًؿغ باملع٢ٓ امُل

ِٔ ِٕ َأٔبٞ أ٫ٚ ٚدٛظت اغتعُاي٘ يف غرلٙ نُا ٚضز َع ِّ َٖأؾ ِٔ اِيَذِعَؿٔط  َأٔبٞ َع

ٔٔ ٍَ ايطَِّنا اِيَشَػ ُ٘ ططَقا ٔٔ َغَأِيُت ٘ٔ َع ًٖ ٌِ اي ـُ َٖ ٍَ َُٜٛق ََا َؾَكا َٕ َتِكَطُأ َأ  اِيُكِطآ

ًُِت ٢ًَ ُق ٍَ َب ََا َقا ُ٘ َتِكَطُأ َأ َِٛي ُ٘ ط٫ اَي٢َتَع َق َٛ اِيَأِبكاُض ُتِسٔضُن ُٖ  اِيَأِبكاَضص ُِٜسٔضُى َٚ

ًُِت ٢ًَ ُق ٍَ َب َٕ َقا ًُِت اِيَأِبَكاَض َؾَتِعٔطُؾٛ ٢ًَ ُق ٍَ َب َٞ ََا َقا ًُِت ٖٔ ٕٔ َأِبَكاُض ُق ٍَ اِيُعُٝٛ  َؾَكا

ٖٕ َّ ٔإ َٖا ِٚ ًُٛٔب َأ ِٔ َأِنَبُط اِيُك ٕٔ َأِبَكأض َٔ َٛ اِيُعُٝٛ ُٗ ُ٘ َيا َؾ ُّا ُتِسٔضُن َٖا ِٚ َٛ ِيَأ ُٖ  ُِٜسٔضُى َٚ

َّصص َٖا ِٚ ٚبػض ايٓعط عٔ ايسخٍٛ يف تؿاقٌٝ ايطٚا١ٜ َٚطاعا٠ ساٍ  1اِيَأ

ؾإٕ َا ْطٜس شنطٙ إٔ ا٫بكاض َع٢ٓ ٜٓطبل ع٢ً ايبكط ، ايػا٥ٌ أٚ َا ؾانٌ

ب٘ ٖٚٛ ايِٖٛ  اإٕ تٛغع٘ ٜؿٌُ أؾس ا٭َٛض أضتباطٜٚتٛغع اىل غرلٙ ٚ

ٕٖ ط يكٛي٘ َّ ٔإ َٖا ِٚ ِٔ َأِنَبُط ًُٛٔباِيُك َأ ٕٔص َأِبَكأض َٔ ؾجبت عذع ابكاض  اِيُعُٝٛ

َعٗا ٖٚٞ أٖٚاّ  بٗا َٚت٬ظ١َ َتأثط٠اىل أخط٣  ايعٕٝٛ ٚتٛغع

ٖٕ ٖصا عٓسٖا ضمبا غٓؿِٗ َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل ايكًٛب ؾإشا ؾُٗٓا َُِع ٔإ  ايٖػ

ٌٗ َٚاِيُؿَ٪اَز َٚاِيَبَكَط َٕ ُأٚي#٦َٔو ُن ُ٘ َنا ِٓ ؾإٕ ايؿ٪از إمنا ٜطتبط   2ََِػُ٪٫ّٚ َع

ٌَ ٚنصيو قٛي٘ تعاىل، مب٪ثط١ٜ ايػُع ٚايبكط عًٝ٘ ٢ًَ ََٚدَع ٙٔ َع ٠َّٚ َبَكٔط  ٔغَؿا

َُٔ ٘ٔ َؾ ِٗٔسٜ ٘ٔ َبِعٔس َٔٔ َٜ ًٖ  . 3اي
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 ايصٟ شنطْا سكٝكت٘ َا زٚض ايعكٌ؟ٚيٓطدع اىل أقٌ ايؿهط٠ ْٚػأٍ: 

ؾ٬غؿ١  قبٌ )يف عٛخ غابك١( يف إداب١ ايؿبٗات اييت ُٜعاز قٝاغتٗا َٔ

ايعًِ ٖصا ايّٝٛ؟ ٌٖٚ إ تًو اؿكٝك١ ايعك١ًٝ قابع١ ؼت غط٠ٛ خساع 

ايبكط ٚايِٖٛ؟ ٚإٕ َا ْعتكسٙ عك٬ يٝؼ غ٣ٛ خساع بكط ٚإٜٗاّ ٚبايتايٞ 

ؾإْٓا متاز اىل إعاز٠ ايٓعط يف نٌ ايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ املٝتاؾٝعٜك١ٝ ن٬ُى ايػٝس٠ 

 .ٚغرلٖا )عػب قٛشلِ( َطِٜ

نتاب  َط َِٗ سككٓا دع٤ َٓ٘ يفأسَٓاٙ ْهٌُ اؾٛاب بصنط ٚبعس َا ق 

ٖٚٛ ٌٖ أْٓا منتًو ايكسض٠ ع٢ً َعطؾت١ نٌ  )قٛاعس يف امُلػتكبٌ ايؿهطٟ(

 ؟ 1ؾ٤ٞ

٫ٚ أضٜس إٔ أطٌٝ يف اإلداب١ يهٔ ْهتؿٞ بصنط َا ٚضز عِٓٗ 

ََا ُ٘ َسَذَب قٛشلِط ًٖ ٔٔ اي َٛ اِئعَبأز َع ُٗ ُِٛنْٛع َؾ ِِص ََ ُٗ ِٓ َٓٗر ضؾٝع ٖٚٛ  2َع

 املػت٣ٛ ععِٝ ايؿإٔ َت٢ تًتؿت ايبؿط١ٜ ايتا١ٗ٥ ي٘!؟

عٔ ايعباز ؾكس ٚنع٘ عِٓٗ أٟ إْ٘ مل  ؾإْ٘ تعاىل سني سذب عًُا

اإلْػإ ٜبشح عٔ نٌ بشح عٓ٘ ؾكاض ٜطايبِٗ ب٘ ؾه٬ عٔ إٔ ٜطايبِٗ باي

                                                           

 عًُٓا )قاعس٠ )زاّ تٛؾٝك٘( امل٪يـ يًؿٝذ (ايؿهطٟػتكبٌ املضادع نتاب )قٛاعس يف  1 
 .77م ايٛدٛز١ٜ( سكٝكتٓا غع١ ع٢ً َتٛقـ
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إ٫ إٔ ٖصا ايبشح عٔ نٌ ؾ٤ٞ قاض  )ايتعطـ يًُعطؾ١( ؾ٤ٞ بصضٜع١

)طًب ايعًِ ايصٟ  ؾًٛ تٓعيٓا دس٫ عٔ ؾهط٠، ٔ نٌ ؾ٤ٞطايب ظٛاب عُٜ

أٟ ايعًِ ايصٟ ٜكٟٛ عٓسى ايتك٣ٛ ٚايٝكني ؾإٕ  ٖٛ عًِ ايتك٣ٛ ٚايٝكني(

َُتشكل( اإلْػإ غرل َطًٛب َٓ٘ ايبشح عُا سذب٘ اهلل تعاىل عٓ٘  ٖٛٚ( 

ؾإشا سذب٘ عٓ٘ ٚعذع عٔ َعطؾت٘ ٫ ٜعين إٔ هعٌ َٓ٘ خساع بكط ٚتِٖٛ 

)اييت ٖٞ ْٛض اإلٖتسا٤ اىل  َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ َٓع١َٛ ايعكٌٖصا َٔ د١ٗ 

عذع ؾإْٓا ْعتكس ٚعػب نتابٓا ايععِٝ إٔ أَط آخط غرل ايبكط  اهلل تعاىل(

طنٌ َا  ايِٖٛ ٚإزضاى ايبكط ٖٛ عني ايعكٌ ٚايتعكٌ ؾكس ٚضز عِٓٗ

  1تُٖٛت٘ عٔ اهلل ؾٗٛ نسٙص

 َا َع٢ٓ إسٝا٤ ايعكٌ؟

اإلْػإ ؾ٬ ٜبشح  )يًتهاغٌ ايعًُٞ( ٛغاأضٜس ٖٓا إٔ اعطٞ َػ ٫ٚ

بصضٜع١ إٔ اهلل تعاىل ٚنع٘ عٓ٘ بكسض َا اضٜس إٔ  ٫ٚ هٗس ْؿػ٘ يف ايعًِ

أْعِ ؾهط اإلْػإ امُلجكـ ػاٙ نُاي٘ ٚنٝـ ٜٓتؿع َٓ٘ إلسٝا٤ عكً٘ ٚؾطح 

                                                           

يف   امل٪َٓني أَرل ع٢ً َا ٜؿب٘ ٖصا املع٢ٓ ؾكس ٚضز عٔ تكاقط عجطبعس تتبعٞ اي   1
 َٔ ٚتؿُٗٝ٘ َباؾط٠ غرل َٔ ؾعً٘ قٛي٘ ط66م 1َتؿاب٘ ايكطإٓ ٚكتًؿ٘ ٭بٔ ؾٗط آؾٛب ز

 سٝح ٚدٗ٘ اعتكاز غرل َٔ ْٚٝت٘ آي١ غرل َٔ ٚن٬َ٘ إميا٤ غرل َٔ ٖٚساٜت٘ ٬َقا٠ غرل
 نٌ اضتبط ٜعًُو ٚعٓو ٜؿُٗو َٓو كُتاغت سٝح ٚططٜك٘ ميُت سٝح ٚقكسٙ تٛدٗت

 .صَبأٜ ي٘ ؾايتٓعٜ٘ تِٖٛ َٚا َكاضٕ ي٘ ؾايتؿبٝ٘ ؽٌٝ َا عسٙ قطع٘ ٚ بهسٙ ٤ ؾٞ
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قسضٙ بس٫ َٔ تهٝٝل َٓطك١ تؿهرلٙ ؾُٝشطّ َٔ أْٛاض املعطؾ١ ُٜٚػذٔ يف 

ِٔازٟ احملسٚز ظًُات ايعًِ امل ٘ٔ َعِبٔس َأٔبٞ ؾَع ًٖ ٘ٔ طٔؾٞط  اي ِٛٔي ٌٖ َعٖع َق  ََٚد

ِٔط ََ ِٕ ُٜٔطِز َٚ ُ٘ َأ ًٖ ٌِ ُٜٔه ُٙ َِٜذَع ٍَ صَسَطدّا َنِّٝكّا َقِسَض ُٕ َقِس  َؾَكا  َنِّٝكّا َُٜهٛ

ُ٘ َِٓؿْص ََٚي َُُع ََ ُ٘ َِٜػ ِٓ ُِٜبٔكُط َٔ َٛ َٚاِيَشَطُز َٚ ُٖ ُّ ًَِتا ُُ ِٓ َيا اٖئصٟ اِي ُ٘ َؿَصََ َُُع َي ٘ٔ َِٜػ  ََٚيا ٔب

ُ٘ ُِٜبٔكُط ِٓ َٚا ٖصٙ ايٓتٝذ١ إ٫ ٚاسس٠ َٔ تهٝٝل ايٓعط ع٢ً ايبكط  1صصَٔ

َُتػاؾًني عٔ ق٠ٛ ايتعكٌ اييت تعطٞ  ٚايسَاؽ ٚاملٛدات ايهٗطبا١ٝ٥ ٚغرلٖا 

ِٔ ًل عًٝ٘ َا ٫ ٜٓؿع٘ػاإلْػإ عذا٥ب ا٫َٛض ؾتؿتض ي٘ َا ٜٓؿع٘ ٚت  َأٔبٞ ؾَع

ًٖ َعِبٔس ٍَ  ٘ٔاي ٕٖ طَقا َ٘ ٔإ ًٖ ِٝطّا ٔبَعِبٕس َأَضاَز ٔإَشا َتَعاَي٢ َٚ َتَباَضَى اي ٘ٔ َأَخَص َخ  ٔبُعُٓٔك

ُ٘ ًَ َِٔط ََٖصا ٔؾٞ َؾَأِزَخ ٕٖ  ٚنصيو عٓ٘ 2ٔإِزَخاّياص اِيَأ َ٘ طٔإ ًٖ  ٔإَشا ََٚتَعاَي٢ َتَباَضَى اي

ِٝطّا ٔبَعِبٕس َأَضاَز ٌَ َخ ٘ٔ َٖٚن ًَهّا ٔب ٙٔٔبَع َؾَأَخَص ََ ُ٘ ُهٔس ًَ َِٔطص ََٖصا ٔؾٞ َؾَأِزَخ َٚا شيو  3اِيَأ

َّع ايٓٛض ايصٟ يف قًب٘اتبإإ٫ اغتذاب١ يتعكً٘ ٚ ِٛ ٓٔنَي َتَط٣ َٜ َٔ ٪ُُِ َٓأت اِي َٔ ٪ُُِ  َٚاِي

ُِٖ َِٜػَع٢ َٔ ُُْٛض ِٝ ِِ َب ٔٗ ِٜٔسٜ ؾُا وتاز غ٣ٛ ايٝكني باهلل تعاىل ٚعٓسٖا غتأتٝ٘  4َأ

ُّٖس٣ ٔيًٖٓأؽ ُطَبَكا٥ٔ ََٖصا ايبكرل٠ قاٍ تعاىل َٚ ١َُْ ّٔ ََٚضِس ِٛ َٕ يَِّك  5ُٜٛٔقُٓٛ

ٚايٝكني باهلل تعاىل ٖٛ ايتعكٌ ايصٟ ٖٛ ايٓٛض ٚايَٛهات يف ايكًب ؾإشا 
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ٜػتكػطٖا ْٗا َؿتاح اشلسا١ٜ ٫ٚ ٜهٝعٗا أٚ سكًت يف قًب٘ ؾًًٝتؿت ايٝٗا ؾإ

٘ٔيف  ؾكس ٚضز عِٓٗ  ِٛٔي َٖاطط تعاىل َق ُُُٛز ََٚأ ُٖ َث ِٜٓا ََٗس   اِيَع٢ُ َؾاِغَتَشٗبٛا َِِؾ

٢ًَ ُٗس٣ َع ٍَ  صاِي ِِ َقا ُٖ َٓا ٢َُ َؾاِغَتَشٗبٛا َعٖطِؾ ٢ًَ اِيَع َُٗس٣ َع ِِ اِي ُٖ َٚ 

َٕ أٟ ملػٖٛا ٚتطنٖٛا ٖٚصٙ ايؿطق١ ٚايَٛهات َؿتٛس١ يًذُٝع  1صص َِٜعٔطُؾٛ

ٍٔ ططٔؾٞ  ايٖكأزُم ؾعٔ ِٛ ٘ٔ َق ًٖ ََٚا َعٖع اي ٌٖط َٕ ََٚد ُ٘ نا ًٖ ُٝ اي ٌٖٔي َِّٛا ٔه  َبِعَس َق

ِِ ٔإِش ُٖ َٔ َسٖت٢ َٖسا ِِ َُٜبِّ ُٗ َٕص َا َي ٍَ َٜٖتُكٛ ِِ َسٖت٢ َقا ُٗ ٘ٔ ََا َُٜعطَِّؾ ََا ُِٜطٔنٝ َٚ 

ُ٘صص  بِٗ َٔ َعطؾ١ اهلل تعاىلٛقًإيٝ٘ ِٗ تَٚا شيو إ٫ يذلنِٗ َا ٖس 2ُِٜػٔدُط

٘ٔ ٔؾَٞدِعَؿٕط ؾعٔ َأٔبٞ ِٛٔي ٌِ َتَعاَي٢ َق ِِ ططُق ُِٜت ِٕ َأَضَأ ُ٘ َأَخَص ٔإ ًٖ ِِ اي َُِعُه  َغ

ِِ َِ ََٚأِبكاَضُن ِِص  َع٢ً ََٚخَت ًُٛٔبُه ٍُ ُق ُ٘ َأَخَص َُٜكٛ ًٖ ُِ اي ُِٓه َُٗس٣ َٔ ِٔ اِي ََ ْ٘ ط ُِٝط ٔإي  َغ

ٔ٘ ًٖ ِِ اي ٘ٔصص َِٜأٔتُٝه ََا ٚقاٍ تعاىل )٫سعٛا ختِ ع٢ً قًٛبهِ(  3ٔب َٚ َٕ ُ٘ َنا ًٓ  اي

ٌٖ َِّٛا ٔيُٝٔه ُٖ ٔإِش َبِعَس َق )اتباع ايعكٌ ْٚٛض ايكًب بايٝكني  ٖٞ ؾاشلسا١ٜ 4ََِِٖسا

اْهاض ْٛض ايكًب ٚعسّ ) ٚانتػاب عًّٛ ايتك٣ٛ( ٚايه٬ٍ ٖٛباهلل تعاىل 

 ؾُاشا تهٕٛ ايٓتا٥ر (ايٝكني باهلل تعاىل ْٚبص عًّٛ ايتك٣ٛ ٚايجك١ بأنسازٖا

َٚا شنطٚٙ غكٛم غ٣ٛ ايتؿهٝو ٚايهٝاع ٚا٫ؿاز  ٫ ؾ٤ٞ؟ عٓس٥ص

 . ١ ؾؿٌ يف غًػ١ً ط١ًٜٛ َٔ اؿًكاتإ٫ سًكَطِٜس٠ ايػ٬َٝى 
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ِٔ أزضٟ نٝـ ٜعطؾٛا ٬َى ايػٝس٠ َط٫ِٜٚ   ٚقس ٚضز عٓسْا َع

٘ٔ َعِبٔس َأٔبٞ ًٖ ٍَ  اي َِ ََا طَقا ًٔ ٍُ َع ٘ٔ َضُغٛ ًٖ ٖٕاي ٌَ َأ ِٔ َدِبَط٥ٔٝ َٔ ٌٔ  ٔقَب

ٔ٘ ًٖ ٌٖ َعٖع اي ِٛٔؾٝٔل ٔإٖيا ََٚد  .1ص ٔبايٖت

نات ايتٓعرل ايؿهطٟ يف ؾًػؿ١ امت ؼكٝل ؾ٤ٞ َٔ أزض ٚاىل ٖٓا

ا٭زٜإ ٚعطض أِٖ اـطٛط ايتش١ًًٝٝ ٚامُلكتبػ١ َٔ ططٚساتِٗ ايعك١ًٝ 

عاز٠ يف إ َع  ٚتعٝرلٖا ٚنبطٗا مبا ٚضز عٓسْا َٔ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت

ايكطا٠٤ ايؿهط١ٜ يتًو ايطٚاٜات بططٜك١ ُتعٗط املهْٓٛات املعطؾ١ٝ شلصٙ املسضغ١ 

ذاضٟ أسسخ ْعطٜات ؾ٬غؿ١ ا٭زٜإ ٚؾبٗاتِٗ ٚايػاظِٖ طٜك١ ٚاييت ُتايع

ر ايتعكٌ ٖاٛاْع اـًٌ ٚا٫مطاف يف َٓامُلشرل٠ يتؿتض عكسٖا ٚتؿدل َ

ايؿًػؿ١ٝ ٚاييت أنشت ُٖٚا بٌ َكسضا يًِٖٛ ٚايتٖٛني ؾذلدع بػبب 

ايؿهط ا٫قٌٝ اىل قٛابٗا ايتعكًٞ إٕ قض ايتعبرل ٚبٗصا مت  شيو تكٛميات

يكػِ ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚايتٛظٜٔ ٚغًٝٝ٘ ايكػِ ايجاْٞ بإشْ٘ تعاىل ا

 ٚآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ.

 

 

 

                                                           

     203م    5 عاض ا٭ْٛاض ز  1
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 ؾٗطؽ ايؿدكٝات

 ٖٛCarl Sagan)) (1934 ،1996 ) غاغإ إزٚاضز ناضٍ .1

 ٚايؿٝعٜا٤ ايؿًو عًّٛ تبػٝط يف املػاُٖني أبطظ َٔ أَطٜهٞ ؾًهٞ

 تععٜع يف ضا٥س زٚض ي٘ ٚنإ. ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ َٔ ٚغرلٖا ايؿًهٝ٘

 .ا٭ضن١ٝ ايهط٠ خاضز ايصن١ٝ املدًٛقات عٔ ايبشح

 يكب ع٢ً ساظ 1960 عاّ، ؾٝهاغٛ داَع١ يف ايؿٝعٜا٤ تعًِ

 داَع١ يف بايتعًِٝ قاّ. ايؿًه١ٝ ٚايؿٝعٜا٤ ايؿًو عًِ يف زنتٛض

 أغتاشا أقبض سٝح نٛضٌْٝ داَع١ إىل اْتكٌ 1968 عاّ، ٖاضؾطز

 ايدلْاَر ٚتكسِٜ بتشطٜط غاغإ ٚقاّ. 1971 عاّ داَعٝا

 عطضٚقس ، ايؿًو عًِ ؾٝ٘ ؾطح ايصٟ" ايهٕٛ" ايتًؿعْٜٛٞ

 .ايسٍٚ َٔ ايعسٜس يف ايدلْاَر

 ٚدا٥ع٠ آضغذل ٚغاّٚ (َطتني) ْاغا ٚغاّ ع٢ً ساظ

 َٚط ايٓكٟٛ ػرايتٓ خًٌ َت٬ظ١َ َٔ غاغإ ٚعا٢ْ. بٛيٝتػط

 ايط١٥ شات بػبب1996 عاّ ٚتٛيف َطات ث٬خ ععُٞ ناع بعضع



 املٝعإ يف ا٭زٜإ ٚايتعكٌ ؾ٬غؿ١ ايتِٖٛ بني  ...............................  (112)

 إغٗاَات٘ ٖٛ غاغإ ميٝٓع َا أِٖ إٕ.عاَا 62 ٜٓاٖض عُط عٔ

 ٖصا ٚيعٌ، ايٓاؽ يعا١َ ٚايؿًو ايؿها٤ عًّٛ تبػٝط يف ايهدل٣

 . َ٪يؿات٘ َععِ لاح إىل أز٣ َا

 خاضز أنجط أٚ سٝا٠ ٜهِ ايهٕٛ بإٔ ٜ٪َٔ غاغإ نإ ٚقس

، اشلا٥ٌ ايهٕٛ سذِ إىل اغتٓازّا ٚشيو. ا٭ضض نٛنب إطاض

 يًشٝا٠ امل١ُ٥٬ ايؿطٚط تٓهٕٛ استُاي١ٝ بإٔ تكٍٛ ببػاط١ ٚؾهطت٘

 عٔ ْتشسخ أْٓا طاملا، ممه١ٓ ا٭ضض نٛنب غرل آخط َهإ يف

. ٚايهٛانب ٚايٓذّٛ اجملطات َٔ ؼك٢ ٫ أعسازّا ٜهِ نٕٛ

 قاٍ.ن١ْٝٛ أعساز عٔ عباض٠ ٚي١ٝا٭ ا٭ضقاّ بإٔ أٜها ٜ٪َٔ ٚنإ

 يًعاَ٘ يٝؿطسٛ يًعًُا٤ ا٭قٌ ٢عً غببني ٖٓاى بإٔ غادإ ناضٍ

 َٔ نجرل ٭ٕ ايؿدك١ٝ املٓؿع١ ٖٛ اٚشلِ، ايعًِ ٜتشسخ َاشا عٔ

 ٜعطؾٛا ٕأ اؿل ٚشلِ ، ايعا١َ َٔ ٜأتٞ ايعًُٞ ايبشح متٌٜٛ

 يعا١َا اؿُاغ١ ظٜازٙ ايعًُا٤ اغتطاع ؾًٛ ، أَٛاشلِ تكطف نٝـ

 انجط زاعُني عًٞ اؿكٍٛ يف ؾطقتِٗ ظازت ، ايعًِ ْاس١ٝ َٔ
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 ٚسب٘ ايؿدكٝ٘ محاغت٘ ْكٌ سب ٖٛ ايجاْٞ ايػبب،ايعاَ٘ َٔ

 .يٮخطٜٔ يًعًِ

 ؾٝعٜا٥ٞ عامل ٖٛ (Steven Weinberg) ٚآٜدلز غتٝؿٔ .2

 ألاظات٘" عٔ 1979 عاّ يًؿٝعٜا٤ ْٛبٌ دا٥ع٠ ع٢ً ساظ أَطٜهٞ

 ٚع٬قت٘ ايهٗطَٚػٓاطٝػٞ ٚايتأثرل يهعٝؿ١ا ايك٠ٛ بني ايتٛسٝس يف

 ايعامل اؾا٥ع٠ يف َع٘ ٚاؾذلى. ا٭ٚي١ٝ اؾػُٝات بني بايتآثط

. د٬ؾٛ ؾًٝسٕٚ ا٭َطٜهٞ ٚايعامل ايػ٬ّ عبس قُس ايبانػتاْٞ

 .1933 َاٜٛ 3 يف ٚآٜدلز غتٝؿٔ ٚيس

 َٚ٪يـ بطٜطا٢ْ ػٛفؾًٝ( 1968 َٛايٝس َٔ)باد٢ٓٝ دٛيٝإ .3

 تأغٝؼ يف ؾاضى .ايٓاؽ يعاَ٘ ١َهتٛب ػؿ١ايؿً عٔ نتب عس٠

 ن١ًٝ داَع١ َٔ 1996 غ١ٓ ايسنتٛضاٙ َٚٓض. ايؿ٬غؿ١ ف١ً ٚؼطٜط

 يهتب٘ ٚباإلناؾ١. ايؿدك١ٝ اشل١ٜٛ ؾًػؿ١ سٍٛ يٮططٚس١ يٓسٕ

، ٚا٫ْسبٓسْت، اؾاضزٜإ ؾ٢ بطزٚ ٜػاِٖ ايؿًػؿ١ عٔ املؿٗٛض٠

 (.غ٢ ب٢ ب٢) ايدلٜطا١ْٝ ا٫شاع١ ١٦ٖٝٚ، ٚا٫ٚبعضؾط
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( Jonathan Stuart Leibowitz) يٝبٜٛتع غتٝٛضات ْاثإدٛ .4

 ْٛؾُدل 28 َٛايٝس( Jon Stewart) غتٝٛاضت ٕٛظ َعطٚف

 ناتب ٚ ممجٌ ٚ غاخط غٝاغ٢ بطْاَر َكسّ،  ْٜٝٛٛضىيف  1962

 ا٭ٚناع ٓكسب ابتسأٚا صٜٔاي ٚأؾٗط أٚا٥ٌ َٔ ٜعتدل َٚٓتر

 نػب. غاخط س٣نَٛٝ بؿهٌ ؼكٌاييت  ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ

 َكسَٝني ع٢ً نبرل تأثرل ي٘ ٜعتدلٚ. (دطا٢َ) ع٥٠دا َٔ طجان

  غاخط٠. غٝاغٝ٘ بطاَر

 ٚعامل َٚؿهط ٚؾًٝػٛف َ٪يـ ٖٛ( 1967 ٚيس) ٖاضٜؼ غاّ .5

 Projectي# َ٪غؼ ٚعهٛ تٓؿٝصٟ َٚسٜط، أَطٜهٞ أعكاب

Reason .أعُس٠ ٚأسس يًسٜٔ املعطٚؾني املٓتكسٜٔ َٔ ٖاضٜؼ ٜعس 

 ٚنطٜػتٛؾط ، زٚنٝٓع ضٜتؿاضزٚ زٜٓت زاٌْٝ َع ٜساؾس اإلؿاز

 .ٖٝتؿٓع

عامل يف ايؿٝعٜا٤  1942ؿٔ ٖٜٛهٓر َٔ َٛايٝس اْهًذلا غت .6

يف عًِ ايهٕٛ َٔ داَع١  ايسنتٛضاٙايٓعط١ٜ ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ 
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يب ٚعسّ قسضت٘ ع٢ً كمبطض ايتكًب ايع إقابت٘ناَدلٜسز ضغِ 

  .21اؿطن١ يف غٔ 

ايجكٛب ايػٛزا٤ ٚايسٜٓاَٝهٝا ي٘ اعاخ يف ايع٬ق١ بني 

اؿطاض١ٜ ٚي٘ زضاغات يف ايتػًػٌ ايعَين ٚي٘ عس٠ َ٪يؿات َٓٗا 

َُٛدع يًعَٔ ٚ ايهٕٛ بإهاظ ٚايتكُِٝ ايهبرل.  تاضٜذ 

اؾتٗط ندبرل  1940.ضٚبطت ْٚػتٕٛ طبٝب بطٜطاْٞ َٔ َٛايٝس 7

يف اـكٛب١ ايبؿط١ٜ ي٘ عس٠ قانطات غ١ٜٛٓ ٚبطاَر تًؿع١ْٜٝٛ يف 

ايطب ساقٌ ع٢ً عس٠ دٛا٥ع َٔ اؾُع١ٝ املًه١ٝ يًكش١ فاٍ 

ٚايه١ًٝ املًه١ٝ يًذطاسني ٜعٌُ سايٝا اغتاشا يف ايه١ًٝ املًه١ٝ 

 يًعًّٛ ٚايطب ي٘ عس٠ َكا٫ت يف ايػٝاغ١ ٚايؿًػؿ١.

 1954 َٛايٝس َٔ اَطٜهٞ عًّٛ َٚ٪ضر ناتب. َاٜهٌ ؾرلَط 8

 تاضٜذ يف ايسنتٛضا٠ ؾٗاز٠ وٌُ امُلؿههني مجع١ٝ َ٪غؼ ٖٚٛ

 .ايعًّٛ
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