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 البحث  مقدمت

البحث  مقدمت

 ، ايهٕٛ ٖصا يف اؾُاٍ مسات َٔ مس٘ ، ٚا٭يٛإ ٚغطٚض بٗذ٘ سٝاتٓا يف           يٮيٛإ

 سٛيٓا َٔ ايطبٝع١ يف َٓعُ٘ ٚا٭يٛإ ، سٛيٓا ؾ٤ٞ نٌ يف ا٭يٛإ ٬َسع١ ٚميهٔ

 إزضانٓا ع٢ً ٜ٪ثط شيو ٚنٌ ْؿػٝ٘ ٚضاس٘ مجاي١ٝ َتع٘ اىل ايتٓعِٝ ٖصا ٜ٪زٟ سٝح

 . ايًْٛٞ

 يبعغٗا َهًُ٘ أيٛإ ٖٓاى نُا إٔ  ثا١ْٜٛ أيٛإ أغاغٝ٘ ، أيٛإ اىل ا٭يٛإ ٚتٓكػِ

 .ساض٠  ٚأيٛإ باضزٙ أيٛإ ٖٚٓاى اي١ًْٝٛ ايسا٥ط٠ يف املتكاب١ً ا٭يٛإ ٖٚٞ

 البحث مشكلت  

 أيٛإ اغتدساّ اىل ميًٝٔ ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٝ زضٚؽ يف ايطايبات  َٔ نجريا إٔ ٬ٜسغ 

 اخت٬ف َٔ بايطغِ ست٢ ا٭يٛإ يصات اغتدساَٗٔ  ٜٚتهطض ،غريٖا زٕٚ َعٝٓ٘

 فطز ٖٞ  أّ ،ايطايب١ يس٣ قسزٙ ز٫٫ت شات ا٭يٛإ تًو ٜا تط٣ ؾٌٗ . املٛعٛعات

 َضازؾ١؟

 البحث  أهداف

 يس٣ ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٝ زضٚؽ يف املػتدس١َ ا٭يٛإ ز٫٫ت َعطؾ١ اىل ايسضاغ١ ٖصٙ تٗسف

 يس٣ املؿغٌ ايًٕٛ َعطؾ١ ٚاىل مبٓطك١ مخٝؼ َؿٝط املتٛغط١ املطس١ً طايبات

 . ايطايبات 

  البحث أصئلت 

مبٓطك١ مخٝؼ  املتٛغط١ املطس١ً طايبات  ضغَٛات يف املػتدس١َ ا٭يٛإ ز٫٫ت َاٖٞ

 َؿٝط ؟
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 يْٛا اخرت ؟ مبٓطك١ مخٝؼ َؿٝط املتٛغط١ املطس١ً يس٣ طايبات املؿغٌ َا ٖٛ ايًٕٛ

  .ؾكط ٚاسس

 البحث أهميت 

 َٚاٖٞ ؟ يٕٛ نٌ ٜعين َٚاشا ، ايطايبات تػتدسَٗا اييت  ا٭يٛإ ز٫٫ت ع٢ً ايتعطف 

ايطايبات  اختٝاض ٜعين َاشا ملعطؾ٘ ايرتبٜٛات ٚاملعًُات ىسّ ايبشح ٖصا ، ايٓؿػ١ٝ ز٫يت٘

 . َعٝٓ٘ ٭يٛإ

 البحث حدود 

  ٖــ1435 / 1434  ايعاّ ايسضاغٞ  :ايع١َٝٓ اؿسٚز-

 . مبٓطك١ مخٝؼ َؿٝط املتٛغط١ املطس١ً طايبات .: املها١ْٝ اؿسٚز-

  مبٓطك١ املتٛغط١ املطس١ً طايبات  ع٢ً ايسضاغ١ ٖصٙ تكتضط : املٛعٛع سسٚز-

 ٖـ  1435 / 1434     مخٝؼ َؿٝط 

 الضببقت الدراصبث  

 .إيٝٗا ايبشح  تططم ٚاييت باملؿه١ً املتعًك١ ٚايهتب ٚايسضاغات ايبشٛخ أِٖ-

 .ايكطإٓ ايهطِٜ  يف ا٭يٛإ-

 البحث  منهجيت

 مجٝع اغتذٛاب بٛاغطت٘ ٜتِ سٝح ايتشًًٝٞ ايٛصؿٞ املٓٗر ع٢ً ايسضاغ١ ٖصٙ تعتُس

 ثِ َٚٔ ، ٚدٛزٖا ٚزضد١ تطبٝكٗا سٝح َٔ املسضٚغ١ ايعاٖط٠ ٚصـ بٗسف ايع١ٓٝ أؾطاز

  .ايٛاقع ؾِٗ يف تػِٗ اييت ا٫غتٓتادات بعض اىل ٚص٫ٛ ٚؼًًٝٗا تضٓٝؿٗا
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 البحث  جمتمع

 ٖــ 1435-1434 مخٝؼ َؿٝط مبٓطك١ املتٛغط١ طايبات املطس١ً مجٝع 

 البحث  عينت

 مجٝع بني َٔ عؿٛا٥ٝا اختٝاضِٖ مت ٚقس، طايب١ ( 1500)َٔ تهْٛت ؾكس أَا عٝٓتٗا 

طايب١ ؾكط  ( 100 )ٚمت اختٝاض . غ١ٓ 16- 13 َا بني اعُاضٖٔ  ٚترتاٚح ،ايطايبات 

 .إلدطا٤ ايسضاغ١ عًٝٗٔ ٚشيو يغٝل ايٛقت  

 البحث  أداة

  :دع٥ٝني َٔ تتهٕٛ ٖٚٞ اغتبا١ْ 

بطقِ  ٚمت ا٫غتعا١ْ  ؟ هلٔ يٕٛ نٌ ٜعين َٚاشا أيٛإ مثا١ْٝ عٔ ايطايبات  ْػأٍ-1

 . ايػًب١ٝ     يًس٫ي١(2)   اإلهاب١ٝ   يًس٫ي١(1)

 يٕٛ اختٝاض أؾطاز ايع١ٓٝ  َٔ ٜطًب قسز غ٪اٍ عٔ عباض٠ ؾٗٛ ايجاْٞ اؾع٤ أَا-2

 ا٭يٛإ ؼسٜس ٚمت ايٛإ مثا١ْٝ عُٔ ٚشيو غريٙ َٔ أنجط ٚوبْٛ٘ َؿغٌ ٚاسس

 .ايجُا١ْٝ 
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 ودالالتهب األلىان لغت 

 ٚمجاعات، نأؾطاز اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ غري يف بٗا ْتعاٌَ اييت ا٭غاغٝات َٔ ا٭يٛإ         

 املعاٖط كتًؿ١ ز٫٫ت عس٠ ٚدػس املعذعات ، سس ايطبٝع١ ؾٝ٘ أبسعت أغاؽ ٚايًٕٛ

 املُه١ٓ ايس٫٫ت َا ايطبٝع١؟ يف ٚعع نٝـ ا٭يٛإ؟ ْػتٛعب نٝـ ، إشٕ ٚا٫ػاٖات

 قعح، بكٛؽ أؾب٘ ؾايًػ١ ا٭يٛإ ، تتشسخ ٚايطبٝع١ ايًػ١ ٜتشسخ يٕٛ؟ اإلْػإ نٌ يف

 بًٕٛ َضطبػ١ اييت عٛظتٓا ٚايطايبات  أغٛز ، سعْٓا أمحط ، غغبٓا ٚضز١ٜ ، أس٬َٓا

 ...ايعاٖٞ ايطبٝع

 

 

 

 

 َٛدات تضازّ عٔ ْاتر إسػاؽ ٖٛ بٌ فػس٠ ، ًَُٛغ١ َاز٠ يٝؼ ايًٕٛ-

 يتتٛىل( اؿٝٛاْات ٚبعض )ايبؿط١ٜ ا٭زَػ١ َع ايغ٤ٛ تؿهٌ نٗطَٚػٓاطٝػ١ٝ

 ايغ٤ٛ َٔ َعني بطٍٛ قسز٠ َٛد١ يٕٛ يهٌ بايًٕٛ ، اإلسػاؽ يٝتٛيس تطمجتٗا

ا٭غاؽ   ْؿؼ ع٢ً ط٫ٛ ا٭قضط ٚايبٓؿػذٞ َط٥ٞ نًٕٛ َٛد١ أطٍٛ صاسب ؾا٭محط

 

 

 

. ا٭يٛإ يهٌ اهلذني ٖٛ ا٭بٝض إٔ سني يف أخط٣ أيٛاْا ؾتٓتر ايٛغٝط١ املٛدات أَا ،

 املا٤ قططات خ٬ٍ ايؿُؼ أؾع١ عبٛض عٔ ايٓاػ١ قعح قٛؽ يٕٛ تطاب١ٝ إٔ املعطٚف َٔ

 ٫ٚ ْٗا١ٜ، ٚا٭محط ايربتكايٞ ا٭صؿط ، ا٭خغط  ، ا٭ظضم ،  ايًٓٝٞ ، بايبٓؿػذٞ، تبسأ
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 يكضط ْعطا ايبٓؿػذ١ٝ ايؿٛم تًو ٖٚٞ ا٭يٛإ بعض تبضط إٔ اجملطز٠ يًعني ميهٔ

 .َٛداتٗا يطٍٛ ٚشيو اؿُطا٤ ايتشت ٚأٜغا َٛداتٗا

 

 

 

 

 امل٬بؼ ، ايطبٝع١ ، ايبٝت ،  ، ايؿاضع يف َهإ نٌ يف ٜٚٛدس املهإ ميٮ ايًٕٛ إٕ-

 ْعطا اإلْػاْٞ بايصٚم ٜٚتأثط ٜ٪ثط يٕٛ ي٘ ؾ٤ٞ نٌ... ايٓٗاض ايًٌٝ ، املطادع ، ايػٝاض٠،

 ... ٚايغعـ ايك٠ٛ بايسف٤، ٚاإلسػاؽ اهلس٤ٚ ٚبعح اإلثاض٠ ع٢ً ٚقسضت٘ ايٓؿػٞ ٭ثطٙ

 ا٫غتعُاٍ نٕٛ عٔ ْاٖٝو ٚاؾُاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ اؿٝا٠ ٫ضتكا٤ عع١ُٝ إَها١ْٝ إْ٘

 .اإلْػإ سٝا٠ يف أُٖٝت٘ َٔ تعٜس ي٘ اؾٝس

 

 

 

 

 غا١ٜ ٚيف ظا١ٖٝ ػعًٗا بططم ايطبٝع١ َػت٣ٛ ع٢ً تكع اخت٬ؾٗا ع٢ً ا٭يٛإ إٕ-

 ا٭يٛإ بني َٔ نًٕٛ ؾٮصؿط املدتًؿ١ يس٫٫تٗا ايسضاغ١ غتتِ شيو ٚع٢ً ايطٚع١ ،

 ٜٚعطٞ ا٭بٝض إىل ا٭قطب ٖٚٛ ٚا٭خغط ا٭محط ايغ٥ٛٝني تطانب عٔ ٜٓتر ايساؾ١٦

 زيٌٝ ايضاضر ا٭صؿط إٕ. ٚايطق١ بايسف٤ تٓعِ بٝغا٤ خًؿ١ٝ ػاٙ ٚعع َا إشا مجاي١ٝ
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 َٔ املتػاقط١ ا٭ٚضام أٚ ايبؿط٠ يٕٛ إىل ميٌٝ ٚعٓسَا ٚاؿ١ٜٛٝ ٚايتأيل اؾُاٍ ع٢ً

 ايؿان١ٗ يٕٛ ٚيف ٚايؿٓا٤ باملٛت إسػاغا ٜٚعطٞ ايٓٗا١ٜ اـطٜـ ، ع٢ً ؾٝسٍ ا٭ؾذاض

 بايسف٤ إسػاغا ٜعطٞ ايؿُؼ أؾع١ يٕٛ َػت٣ٛ ٚع٢ً ٚايططا٠ٚ ايٓغر ع٢ً زيٌٝ

 .ٚايطؾا١ٖٝ ايؿدا١َ ع٢ً زاٍ ايصٖب بطٜل ٚيف ٚاؿ١ٜٛٝ

 

 

 

 

 

 ايبٓؿػذٞ تطانب عٔ ٜٚٓتر ايساؾ١٦ ا٭يٛإ بني َٔ اٯخط ؾٗٛ ا٭محط ايًٕٛ أَا-

 ٚملعاْ٘ قٛت٘ ٜعٗط يهٓ٘ ايبٝغا٤ اـًؿٝات ػاٙ ٜضًض ععٜع بإؾعاع ٜٚتُٝع ٚا٭صؿط

 يعس٠ ضَع ٖٚٛ َكا١َٚ بسٕٚ إيٝ٘ ايعني هتصب إْ٘ غٛزا٤، خًؿ١ٝ اػاٙ ٜٛعع عٓسَا

 اإلسػاؽ ٜجري املطٚض ، إؾاضات يف ايؿإٔ نُا اـطط مبع٢ٓ ٜتدص ؾتاض٠ كتًؿ١ ز٫٫ت

. املتٖٛذ١ ايٓريإ زاخٌ ٚاهلًع ايطعب ٜجري أْ٘ سني يف زّ بكع١ ميجٌ عٓسَا باـٛف

 يٕٛ يف ايؿ١ٝٗ َٔ ْبعا ٜٚجري مج١ًٝ سػٓا٤ ؾؿا٤ ع٢ً ايؿت١ٓ إىل ٜسعٛ أٜغا ا٭محط

 ٚاؾُاٍ بايبٗذ١ اإلسػاؽ ؾٝجري ايعٖٛض يٕٛ يف أَا... بطٝذ قطع١ أٚ محطا٤ تؿاس١

 .اٯٕ ْؿؼ يف ٚايؿطح ٚايػطٚض
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 أؾع١ أَاّ ٚايبٓؿػذٞ ا٭خغط بني باملعز عًٝ٘ مضٌ ايباضز٠ ا٭يٛإ َٔ ا٭ظضم-

 ٜػُط ايصٟ ايٛسٝس ايًٕٛ اْ٘ غٛزا٤، َػاس١ ب٘ ؼٝط سُٝٓا ؾؿاؾ١ٝ ٜعزاز ايغ٤ٛ،

 ايتٛتط بتدؿٝـ َتُٝع ٖٚٛ بايعُل ايؿعٛض ٜٚغؿٞ ا٭بعاز وسز ٭ْ٘ ا٭ضض غطض

 ٚاهلس٤ٚ يًتؿا٩ٍ ايباعح ؾٗٛ ٚاضتٛا٤ بطٚز٠ املا٤ ٚيف ٚعُل مسٛ ايػُا٤ يف ؾٗٛ ٚايعضب١ٝ

 .ا٭صٌ ايْٝٛا١ْٝ ٚخاص١ اجملتُعات بعض يف اؿػس يف عسا ٜػتعٌُ

 

 

 

 

 تأيل يٝأخص ايغ٤ٛ أؾع١ سٝاٍ ٚا٭محط ا٭صؿط بني اهلذني ٖٛ أٜغا ايربتكايٞ-

 ؾػدْٛت٘ َٓٗا ايػاخٔ ٚايٓعري ايباضز٠ ا٭يٛإ بني ٚصٌ ص١ً ٖٚٛ ا٭محط ٚزؾ٧ ا٭صؿط

 يف ايسف٤ ٜبعح ز٫٫ت، عس٠ ٚي٘ املًتٗب ا٭محط ٚغط غطٛع٘ ٚتكٌ ايباضز٠ ٚغط تعزاز

 ٚايتأٖب ايؿان١ٗ َػت٣ٛ ع٢ً ايٓغر املؿتع١ً، ايٓريإ يف ايؿعع ٜجري ايؿُؼ، أؾع١

  .املطٚض إؾاضات سٝع يف ٚا٫غتعساز
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 غطٛعا ا٭قٌ ٜعترب ايصٟ ايبٓؿػذٞ ايًٕٛ ع٢ً مضٌ ٚا٭ظضم ا٭محط منعز عٓسَا-

 د١ٗ َٔ ٚايتػا٩ٍ ٚا٫غتػطاب ٚاإلبٗاّ ايػُٛض تجري غاَغ١ ٚز٫٫ت٘ ا٭يٛإ بني

 ٜجري ٭ْ٘ هلِ ضَعا ايعؿام أؽصٙ ٚيكس أخط٣ د١ٗ َٔ ايكطاضات اؽاش يف ٚايرتزز ٚاؿري٠

 .ايتعاٌَ يف ٚايطق١ ايعاطؿ١ ٜٚسعٛ اـٝاٍ

 ايعسٚ ؾٗٛ ٚايطبٝع ايطبٝع١ يٕٛ  ،ا٭خغط ايًٕٛ ؾٝٓتر ٚايعضم ا٭صؿط َٔ اهلذني أَا-

 اعططابات ٖس٤ٚ يف ٜػاِٖ ٖٚٛ وبْٛ٘ ايبسٚ نإ يصيو ٚاملٌُ يًغٝل ايٛسٝس

 ٜطػ٢ ا٭ظضم إىل إعاؾ١ ؾٗٛ أنؿا٤ ْؿػاْٝني ملدتضني عًُٞ مبطدع ٚشيو ايكًٛب

 .يًٓعط ًَؿت بؿهٌ ا٭ضض غطض ع٢ً

 

 

 

 

 

 

 ٜعترب ايصٟ ا٭بٝض ايًٕٛ ٜٓتر هلا عانؼ دػِ ع٢ً ايغ٤ٛ أؾع١ غكٛط إٕ-

 ظاْب٘ ، ا٭يٛإ مجٝع ٚتأيل ق٠ٛ خؿض ع٢ً ايكسض٠ ي٘ أصبشت بصيو غطٛعا ا٭نجط

 إسػاغا ٜغؿٞ ٭ْ٘ ٚاحملب١ ٚايٛز يًػ٬ّ املجايٞ ايطَع ٖٚٛ آخط يٕٛ بأٟ أبسا ٜتأثط ٫

 ع٢ً نسيٌٝ ايعؾاف سؿ٬ت يف ايعطا٥ؼ ب٘ تتعٜٔ ٚاؿب، ٚايػطٚض ٚا٫ط٦ُٓإ بايػه١ٓٝ

 بني طٛاٍ ؾرتات قغٛا ايصٜٔ ٚخاص١ ٜهطٖ٘ َٔ ٖٓاى إٔ َٔ بايطغِ ٚايطٗاض٠ ايعصض١ٜ

 .املػتؿؿٝات دسضإ

 

 



 10 

 إٕ. َهإ أٚ غطض عٔ ايغ٤ٛ ىتؿٞ عٓسَا ٜتؿهٌ ايًٕٛ عسِٜ ا٭غٛز ايًٕٛ-

 ايػٝطط٠ ؾكسإ يهٔ ايضؿا٤ بايؼ ع٬ُ ٜٓتر ؾٓا٤ أْاٌَ بني يٮغٛز اؿهِٝ ا٫غتعُاٍ

 اـعٟ بايهػٛف، ٜطتبط َا غايبا. ٚاؿعٕ ايػٛزا١ٜٚ ايغٝاع، باـطاب، تبؿط عًٝ٘

 يف ٜعترب نُا ايهجرئٜ ْؿٛؽ يف ايتؿا٩ّ ٜبعح ٭ْ٘ امل٪مل١ اؿع١ٜٓ املٓاغبات ٚايعاض،

 ْاٖٝو با٭غٛز ايعؾاف أثٛاب ٜضُِ َٔ ٖٓاى إٔ زضد١ إىل ايػٗطات ًَو ا٭ظٜا٤ عامل

 .ايػٛاز ايكامت١ ايػُا٤ صؿش١ يف املتٮي١٦ بايٓذّٛ ايبؿطٟ ايها٥ٔ إعذاب عٔ

 

 

 

 

 دسا، غاَض يٕٛ باؿٝاز، ٜتُٝع ي٬َتعاز ْٗذا ٚايربٚز٠ ايػد١ْٛ إىل ميٌٝ ايطَازٟ-

 .ا٭يٛإ نٌ َع ٜٓػذِ ٭ْ٘ ايؿدض١ٝ ٚعسِٜ َٓاؾل

 

 

 

 تتػري ايغعـ أٚ ايؿس٠ يف تعٜس ٚعٓسَا ايس٫ي١ تتؿهٌ ا٭يٛإ تتذػس عٓسَا -

 مجٌٝ يٕٛ ٖٓايو ٚيٝؼ ٚؾست٘ َٛقع٘ سػب خاظ َع٢ٓ يٕٛ ؾًهٌ ايس٫ي١ٝ املعاٜري

 ادتُاعٝا ب٘ املطتبط ٚاملع٢ٓ اإلْػا١ْٝ يًؿدض١ٝ ْٗذا ميغٞ شيو ٭ٕ قبٝض ٚآخط

 " ايعسّ  بٝسا٤ يف غاضح عسّ"  أيٛإ بسٕٚ ؾاؿٝا٠ هلصا
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   األلىان اختالف معجزة 

 ملاشا ا٭يٛإ؟ باغتدساّ سٝاتٓا ْػري إٔ ميهٔ ٚنٝـ سٝاتٓا ؟ ع٢ً ا٭يٛإ ت٪ثط ٌٖ-

َا  َعذع٠ ٖٓاى ٌٖ ؾِٗٓ ؟ ا٭غٛز ايًٕٛ اختاض ٚملاشا يًذ١ٓ ؟ ا٭خغط ايًٕٛ اهلل اختاض

  ؟

 

 

 اهلل غٖدطٙ َا املعذعات َٚٔ عٓٗا ، غاؾٌ ٖٚٛ ٜٚطاٖا اإلْػإ عًٝٗا ميط نجري٠ آٜات-

 يصيو؟ ايكطإٓ أؾاض ٚنٝـ ا٭يٛإ يف ايعًِ نؿؿ٘ ايصٟ اؾسٜس ٖٛ ؾُا أيٛإ ، َٔ يٓا

ِٔ: )تعاىل ٜكٍٛ َٔ َٚ ٔ٘ َٜأت ًُِل َآ َٚأت َخ َُا ًَاُف َٚاِيَأِضِض ايٖػ ِِ َٚاِخٔت َٓٔتُه ِِ َأِئػ ُْٔه َٛا ٕٖ ََٚأِي  َشٔيَو ٔؾٞ ِإ

َٜإت ُٔنَي َيَآ ًَِعأي  هب ٚأْ٘. ا٭يٛإ يف َعذع٠ ٚدٛز ع٢ً ت٪نس اٯ١ٜ ٖصٙ.  ص22: ايطّٚ( طٔي

 .ايععِٝ اـايل هلصا ٚتػًُّٝا إمياّْا يٓعزاز تعاىل، اهلل ْٚػبض ؾٝٗا ْتؿهط إٔ عًٝٓا

 

 

 

 ايًٕٛ؟ ٖٛ َا*

 يٕٛ ٚيهٌ أعٝٓٓا، ب٘ تتأثط ع٤ٛ عٔ عباض٠ ٖٚٞ ٚاسس، أصًٗا ْطاٖا اييت ا٭يٛإ نٌ-

! سٛيٓا َٔ ايرتززات نٌ تط٣ ٫ أعّٝٓا يٓا خًل أْ٘ بٓا تعاىل اهلل ضمح١ َٚٔ قسز، تطزز

 ؾإٕ َٛدت٘ بطٍٛ يًغ٤ٛ ضَعْا ٚيٛ املط٥ٞ ، ايطٝـ ٖٚٛ َٓٗا صػريّا دع٤ّا ْط٣ ؾكط

 تكطٜبّا َرت ْاْٛ 700 إىل َرت ْاْٛ 400 َٔ املٛد١ طٍٛ شات ا٭يٛإ ؾكط ٜط٣ اإلْػإ

(. املرت  َٔ بًٕٝٛ َٔ دع٤ ٖٛ ٚايٓاَْٛرت)
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 تعهؼ أْٗا ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا بٝغا٤، ؾتبسٚ َا َاز٠ ع٢ً ايغ٥ٛٞ ايؿعاع ٜػكط ؾعٓسَا

 نٌ متتط أْٗا ٜعين ؾٗصا غٛزا٤ َاز٠ ضأٜٓا ٚإشا َٓٗا، ؾ٦ّٝا متتط ٫ٚ ا٭يٛإ نٌ

 ا٭محط عسا ا٭يٛإ نٌ متتط ؾٗٞ اؿُطا٤ املاز٠ أَا. َٓٗا ؾ٦ّٝا تعهؼ ٫ٚ ا٭يٛإ

  .ٖٚهصا محطا٤ ؾٓطاٖا يٓا ؾتعهػ٘

 

 

 

 َٛد١ ٖٛ ا٭محط ؾايغ٤ٛ قسز، تطزز هلا َٛدات عٔ عباض٠ ٖٛ ْطاٙ ايصٟ ايغ٤ٛ إٕ-

 إشّا... ٖٚهصا أنرب، تطزز هلا ٚيهٔ ايغ١ٝ٥ٛ املٛد١ ْؿؼ ٖٛ ا٭خغط ٚايًٕٛ تطزز ، هلا

 تػتشل آ١ٜ ٖٚصٙ تطززٙ، أٚ َٓٗا نٌ َٛد١ طٍٛ باخت٬ف بعغٗا عٔ ا٭يٛإ ؽتًـ

ِِ: )ٚتعاىل تباضى اؿل قٍٛ ْتسبط إٔ عًٝٓا ٜٓبػٞ ٚيصيو. ايتؿهط ٕٖ َتَط َأَي َ٘ َأ َّ ٍَ اي َِْع َٔ َأ َٔ 

َُا٤ٔ َٓا ََا٤ّ ايٖػ ٘ٔ َؾَأِخَطِد ََُطإت ٔب ًّٔؿا َث َٗا َُِدَت ُْ َٛا َٔ َأِي َٔ َٚ ٍِ ُِْط ٔبْٝض ُدَسْز اِئذَبا ـْ َُٚس ًٔ  َُِدَت

َٗا ُْ َٛا َٔ *ُغْٛز ََٚغَطأبُٝب َأِي َٔ ٖٓاِؽ َٚ َٚابِّ اي ِّ َٚايٖس َِْعا ـْ َٚاِيَأ ًٔ ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا َُا َنَصٔيَو َأِي ْٖ  َِٜدَؿ٢ ِإ

َ٘ َّ ِٔ اي َٔ ٔٙ َُا٤ُ ٔعَبأز ًَ ٕٖ اِيُع َ٘ ِإ َّ  ص.28-27: ؾاطط( طَغُؿْٛض َعِعْٜع اي

 

 

 

 َٔ ٜضسض إٔ ميهٔ ٫ غطٜبّا ؾ٦ّٝا ايهطِٜ ايٓط ٖصا يف شنط تعاىل اهلل إٔ ٚايعذٝب-

َُا: )قٛي٘ يف ٚشيو بؿط، ْٖ َ٘ َِٜدَؿ٢ ِإ َّ ِٔ اي َٔ ٔٙ َُا٤ُ ٔعَبأز ًَ  أؾس ٖٛ ايعًُا٤ إٔ ٜعين ٖٚصا( اِيُع

 ٫ أْ٘ أزضى ٭ْ٘ ايعًُا٤ أسس إغ٬ّ يف غببّا ناْت اٯ١ٜ ٖٚصٙ غريِٖ، َٔ هلل خؿ١ٝ
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 ٚخؿ١ٝ ايعًِ بني اهلل ضبط نٝـ َعٞ ٚتأًَٛا. اؿكٝك١ ٖصٙ َجٌ ٜعطف إٔ يبؿط ميهٔ

 عامل يف ايتٓٛع ٖصا أ١ُٖٝ ع٢ً يٝسيٓا ثا١ْٝ، د١ٗ َٔ ا٭يٛإ َعذع٠ ٚبني د١ٗ َٔ اهلل

 .ايٓاؽ ع٢ً ٚتأثريٖا ا٭يٛإ

 

 

 

 

 

 

 

 

ِِ: )ايهطِٜ ايٓط ٖصا إىل َعٞ ٚاْعطٚا ٕٖ َتَط َأَي َ٘ َأ َّ ٍَ اي َِْع َٔ َأ َُا٤ٔ َٔ ُ٘ ََا٤ّ ايٖػ ًََه َٓأبَٝع َؾَػ َٜ 

ِٖ اِيَأِضِض ٔؾٞ ٘ٔ ُِٜدِطُز ُث ًّٔؿا َظِضّعا ٔب ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا ِٖ َأِي ُِٗٝر ُث َٜ ُٙ ِٖ َُِضَؿ٘طا َؾَتَطا ُ٘ ُث ًُ َّا َِٜذَع ٕٖ ُسَطا  ِإ

ِٔ * اِيَأِيَبأب ٔيُأٚٔيٞ َئصِنَط٣ َشٔيَو ٔؾٞ َُ ُ٘ َؾَطَح َأَؾ َّ ُٙ اي ِّ َصِسَض ًَا ًِِإِغ َٛ ٔي ُٗ ٢ًَ َؾ ِٔ ٍُْٛض َع َٔ ٔ٘  َضبِّ

ٌْ ِٜ َٛ ١َٔٝ َؾ ًَِكأغ ِِ ٔي ُٗ ًُُٛب ِٔ ُق ٘ٔ ٔشِنِط َٔ َّ ٍٍ ٔؾٞ ُأَٚي٦َٔو اي ًَا  اْعطٚاص. 22-21: ايعَط( طَُٔبنٍي َع

ًّٔؿا )قٛي٘ يف ٚاخت٬ؾٗا ا٭يٛإ بني اإلهلٞ ايبٝإ ٜطبط نٝـ ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا  اإلميإ ٚبني( َأِي

ِٔ )قٛي٘ يف َُ ُ٘ َؾَطَح َأَؾ َّ ُٙ اي ِّ َصِسَض ًَا ًِِإِغ  أ١ُٖٝ إىل إؾاض٠ ٜعطٝٓا إٔ ٜطٜس اهلل ٚنإٔ ،(ٔي

 عاملّا ْط٣ ٚيهٓٓا ٚاسس ٚاملا٤ ٚاسس ايرتاب إٔ ٚغاص١ ٚاخت٬ؾٗا، ا٭يٛإ عامل يف ايتؿهط

 .ْٗا١ٜ ي٘ ػس تهاز ٫ با٭يٛإ ٦ًَّٝا
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 ٚايعني ا٭يٛإ* 

 بٛدٛز تتُٝع ٭ْٗا ساٚيٛا َُٗا ايبؿط١ٜ ايعني تكًٝس ميهٔ ٫ أْ٘ ايعًُا٤ ٜ٪نس-

 عذِ سٝع يف ؼكٝك٘ ميهٔ ٫ ٖٚصا َُشهِ، بتٓاغل تعٌُ مجٝعٗا اـ٬ٜا ٬َٜني

 ْؿهط إٔ ٜٓبػٞ ٚيصيو. ايبضط آ١ٜ أَاّ َٓبٗطٜٔ عادعٜٔ ٜكؿٕٛ ؾإِْٗ ٚيصيو! ايعني

ُ٘: )تعاىل ٜكٍٛ. ايكطإٓ يف نجريّا بٗا شنطْا اييت ايٓع١ُ ٖصٙ ع٢ً تعاىل اهلل َّ  َٚاي

ِِ ِٔ َأِخَطَدُه َٔ ِٕ ِِ ُبُطٛ َٗأتُه َٖ َٕ َيا ُأ ُُٛ ًَ ٦ِّٝا َتِع ٌَ َؾ ُِ ََٚدَع َُِع َيُه ِِ َٚاِيَأِؾ٦َٔس٠َ َٚاِيَأِبَضاَض ايٖػ َُّه  َيَع

َٕ َٛ: )أٜغّا ٜٚكٍٛص. 78: ايٓشٌ( طَتِؿُهُطٚ ُٖ َِْؿَأ ائَّصٟ َٚ ُِ َأ َُِع َيُه ًّا َٚاِيَأِؾ٦َٔس٠َ َٚاِيَأِبَضاَض ايٖػ ًٝٔ  َق

َٕ ََا   ص.78: امل٪َٕٓٛ( طَتِؿُهُطٚ

 

 

 ا٭يٛإ؟ اخت٬ف ٜٓتر نٝـ* 

 ايطبٝعٞ ايطْني )دػسٙ خ٬ٜا اٖتعاظ َع ٜتٓاغب َؿغٌ يٕٛ يسٜ٘ إْػإ نٌ-

 أصػط دػُٝات َٔ تتأيـ ٚايصض٠ شضات َٔ ٜتأيـ عٝح ايهٕٛ اهلل خًل ؾكس(. يًذػس

 ايعًُا٤ زضؽ ٚقس. ٚعذٝب قهِ بٓعاّ تٗتع ايضػري٠ املدًٛقات ٖصٙ ٚمجٝع َٓٗا،

 ايٓبات عامل يف اي٬َتٓاٖٞ ايتٓٛع ٖصا ضأٚا عٓسَا ٚزٖؿٛا ا٭يٛإ اخت٬ف ظاٖط٠

 .ٚاؿٝٛإ ٚاؿؿطات
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 ايكاز١َ ايغ١ٝ٥ٛ ايؿٛتْٛات باَتضاظ ايغ٥ٛٞ ايرتنٝب ع١ًُٝ أثٓا٤ ايٓبات ٜكّٛ-

 ٖصٙ يف اهلل ٚأٚزع ايٓبات، أٚضام يف ؽتعٕ نُٝٝا١ٝ٥ طاق١ إىل ٚؼًٜٛٗا ايؿُؼ َٔ

 لس ٚيصيو ا٭خغط، ايًٕٛ باَتضاظ يًد٬ٜا ا٭ٚاَط ٜعطٞ قهُّا بطْافّا ايٓباتات

 !خغطا٤ ايٓباتات أٚضام

 

 

 

 

 

 ايغ٤ٛ متتط لسٖا ا٭خغط ايغ٤ٛ ٜضٌ ٫ سٝح ايبشاض أعُام يف ايٓباتات أَا-

 ْاغا، ٚناي١ عًُا٤ قبٌ َٔ ُزضغت ٚقس دسّا َعكس٠ ايع١ًُٝ ٖصٙ ؾإٕ ٚيصيو ا٭ظضم

. ايغ٥ٛٞ ايطٝـ اَتضاظ ع٢ً ايكسض٠ اخت٬ف َع ؽتًـ ايٓبات أيٛإ إٔ هلِ ٚتبني

 أغٛز ايعامل يبس٣ ايٓباتات يف قسز ع٤ٛ اَتضاظ ع٢ً ايكسض٠ ٖصٙ ي٫ٛ ايعًُا٤ ٜٚكٍٛ

 ايطبٝع١ إٔ آخطٕٚ عًُا٤ ٜٚ٪نس ايتؿهري، تػتشل َسٖؿ١ ع١ًُٝ بايؿعٌ ٚيهٓٗا قامتّا،

 اهلا٥ٌ ايتٓٛع ٖصا يتعطٞ ايٓبات عامل يف املعكس٠ ايرباَر ٖصٙ َجٌ تٛؾط إٔ ميهٔ ٫

 ق٠ٛ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ٫بس يصيو ايطبٝعٞ، ا٭يٛإ عامل يف خًٌ أٟ لس ٫ عح ٚاملتٓاغِ

  !ا٭َط ٖصا ع٢ً ١َُٓٝٗ
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ََا: )ايكا٥ٌ تعاىل اهلل قسض٠ إْٗا ْٚكٍٛ- ِِ َشَضَأ َٚ ًّٔؿا اِيَأِضِض ٔؾٞ َيُه ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا ٕٖ َأِي  َشٔيَو ٔؾٞ ِإ

١َّٜ ٍّ َيَآ ِٛ َٕ ٔيَك  إٔ تبني ايٓباتٞ يًػطا٤ ايعًُا٤ َطاقب١ خ٬ٍ َٚٔص. 13: ايٓشٌ( طَٜٖصنَُّطٚ

 سطاض٠ زضد١ تٓعِٝ يف ٜػاِٖ ٖٚصا ٜعهػٗا، بٌ اؿُطا٤، ؼت ا٭ؾع١ ميتط ٫ ايٓبات

 .هلِ قريّا يػعّا ا٭َط ٖصا ٜعاٍ ٫ٚ اؾٟٛ، ايػ٬ف

 ايٓؿػٞ ٚا٭ثط ايًٕٛ* 

 َٚٔ ب٘، خاظ تطزز ي٘ يٕٛ ؾهٌ ٚاعشّا، ْؿػّٝا تأثريّا يٮيٛإ إٔ ؾٝ٘ ٫ؾو مما-

 ايًٕٛ ٖصا تطززات ؾإٕ قسزّا يّْٛا ْط٣ عٓسَا ٚيصيو ايعني، ع٢ً ٜ٪ثط تطززٙ خ٬ٍ

 . آخط يٕٛ عٔ كتًـ بؿهٌ ايسَاؽ خ٬ٜا ع٢ً ٚت٪ثط ايسَاؽ إىل ايعني عرب تٓتكٌ

 

 

 

 

 َٔ ايطدٌ أٚ املطأ٠ ؾدض١ٝ ؼًٌ إٔ ٚميهٔ اإلْػإ، ؾدض١ٝ ع٢ً تأثري هلا ٚا٭يٛإ

 تٛدس ٫ ٚاؿكٝك١(. ْػب١ٝ املػأي١ ٚتبك٢ )َعٗا تؿاعً٘ َٚس٣ قسز٠ ٭يٛإ سب٘ خ٬ٍ

 ٚيهٔ ايبؿط، مجٝع ع٢ً امل٪نس ايٓؿػٞ ايتأثري سٍٛ اٯٕ ست٢ َٛثك١ ع١ًُٝ زضاغات

 ٜتِ مل دسّا َعكس٠ ع١ًُٝ ا٭يٛإ َع ايتؿاعٌ ٜٚعترب ايباسجٕٛ، ٜطاٖا ٬َسعات ٖٓاى

 ٚتعاىل تباضى اـايل آٜات َٔ قري٠ آ١ٜ ا٭يٛإ تعترب ٚيصيو اٯٕ، ست٢ تؿػريٖا

ََا: )املضازؾ١ ططٜل عٔ ٜأت مل ايهٕٛ ٖصا إٔ ْٚتصنط يٓسضى ؾٝٗا ْتؿهط إٔ أَطْا  َشَضَأ َٚ

ِِ ًّٔؿا اِيَأِضِض ٔؾٞ َيُه ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا ٕٖ َأِي ١َّٜ َشٔيَو ٔؾٞ ِإ ٍّ َيَآ ِٛ َٕ ٔيَك  ص.13: ايٓشٌ( طَٜٖصنَُّطٚ
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 ًٕٛا٭محط اي 

 ط١ًٜٛ يؿرت٠ ايًٕٛ هلصا ايتعطض ٜ٪زٟ سٝح ا٭محط يًٕٛ ؾٝعٜٛيٛدٞ تأثري يٛسغ-

 ٜٓؿط ٚبايتايٞ اؾػِ، غسز كتًـ ع٢ً تأثريّا ميًو ٖٚٛ. ايسّ عػط ظٜاز٠ إىل

 تأثريٙ ؾإٕ ظٖطّٜا يٝضبض ا٭محط ايًٕٛ بتدؿٝـ قُٓا ٚإشا. طاقتٗا ٜٚطؾع اؾػِ خ٬ٜا

 قسز٠ يٓباتات قسز٠ أيٛاّْا اختاض تعاىل اهلل إٔ ٬ٜسغ ايطبٝع١ ٜتأٌَ ٚايصٟ. غٝكٌ

  .ايٓباتات ٖصٙ خضا٥ط َع ٜتٓاغب مبا

 

 ًٕٛايربتكايٞ اي 

 ٜ٪زٟ سٝح يًذػِ املٓاع١ بٓعاّ َطتبط ايًٕٛ ٖصا إٔ ايباسجني بعض ٜ٪نس-

 اـاص١ ا٫ٖتعاظات تٛاؾل بػبب ٚضمبا اؾػِ، َٓاع١ يعٜاز٠ ايربتكايٞ يًغ٤ٛ ايتعطض

  .ايربتكايٞ ايًٕٛ تطززات َع املٓاع١ٝ باـ٬ٜا

 

 

 

 ًٕٛا٭صؿط اي 

 خ٬ٜا ٜٓؿط ا٭صؿط ؾايًٕٛ ايًٕٛ ٖصا ٚبني ايسَاؽ ْؿاط بني ٜطبط ايباسجني بعض-

 َٔ ٖٚٓاى اإلْػإ، يس٣ ايػطٚض َٔ ٜعٜس ا٭صؿط ايًٕٛ ؾإٕ ايٓؿػٞ ا٭ثط أَا ايسَاؽ،

 ع٢ً عًُٞ زيٌٝ يسِٜٗ يٝؼ ٚيهٔ املٛت، أٚ باـٛف ا٭صؿط ايًٕٛ ٜطبط َٔ ايباسجني

  .ايٓاؽ بعض عٓ٘ ٜعرب َا غ٣ٛ شيو

 



 18 

 ًٕٛا٭خغط اي 

 ايتٓؿؼ ع٢ً ٜٚػاعس. يًكًب َؿٝس ا٭خغط ايًٕٛ إٔ ع٢ً ت٪نس اٯضا٤ بعض ٖٚٓاى-

 اإلْػإ ع٢ً ٜسخٌ ايًٕٛ ٖٚصا. اؾػِ ـ٬ٜا ايتٛاظٕ إعاز٠ ع٢ً ٜػاعس يٕٛ ٖٚٛ. بعُل

 ايًٕٛ ٖصا ٜطتسٕٚ اؾطاس١ٝ ايعًُٝات يف ا٭طبا٤ لس ٚيصيو ٚايبٗذ١، ايػطٚض

 .ٚايػطٚض بايبٗذ١ اإلسػاؽ ٚملٓشِٗ َطعاِٖ، عٔ ا٭مل يتدؿٝـ

 

 

 

 ًٕٛا٭ظضم اي 

 ٖٚٛ اهلس٤ٚ، يٕٛ ٖٚٛ يًذػِ َػهٔ تأثري ٚي٘ ايسّ، عػط ؽؿٝض ع٢ً ٜػاعس-

 ٚدٗات ٖٚٓاى. ايععاّ ناع ٜٚكٟٛ بعُل ايّٓٛ ع٢ً ٜٚػاعس ايٓدا١َٝ ايػس٠ ٜٓؿط

 .اإلبساع ع٢ً ٜػاعس ا٭ظضم ايًٕٛ إٔ ع٢ً ت٪نس ْعط

 

 

 

 ًٕٛايبٓؿػذٞ اي 

 ع٢ً ٜػاعس سٝح ايعاطؿ١ٝ با٫عططابات َطتبط ٖٚٛ ايػغب ٖس٤ٚ ع٢ً ٜػاعس-

 تػٝري ٚإسساخ ايعاطؿٞ ا٫غتكطاض يف ا٭يٛإ أِٖ َٔ ايًٕٛ ٖصا ٜٚعترب. َٓٗا ايتدؿٝـ

 ٚباملكابٌ طبٝعٞ، أَط ٖصا! با٭يٛإ ٜتأثطٕٚ ٫ أْاغّا لس قس ٚبايطبع اإلْػإ، سٝا٠ يف

 تؿاعًِٗ َجٌ َعٗا، ٜٚتؿاعًٕٛ ٜتٛقْٛٗا ا٭يٛإ، ػاٙ ؾا٥ك١ سػاغ١ٝ يسِٜٗ أْاغّا لس

  .َج٬ّ املٛغٝك٢ َع
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 ًٕٛايبين اي 

 اهلس٤ٚ بعض اإلْػإ ٚميٓض. ا٫غتكطاض يٕٛ ٖٛ ايبين ايًٕٛ إٔ ايباسجني بعض ٜ٪نس-

 ٜصنطى ايًٕٛ ٖصا ٚبايتايٞ ايبين، يًٕٛ ميٌٝ ايرتاب يٕٛ إٔ لس سٝح يًطبٝع١، ٚايعٛز٠

 ٯخط ؾدط َٔ ؽتًـ ْػب١ٝ املػأي١ طبعّا – بايتٛاعع اإلسػاؽ َٔ ٜٚعٜس بايبػاط١

 .يسٜ٘ املعتكسات ٚسػب ايٓؿػ١ٝ اؿاي١ سػب

 

 

 

 ًٕٛا٭غٛز اي 

 عٓس يًٛقاض ضَع ٖٛ ا٭غٛز ٚايًٕٛ. ايُٓٛ ٜٚكًٌ ايع٬ز يف َؿٝس ٚغري غًيب يٕٛ ٖٛ-

 ا٭يٛإ ٖصٙ ٭ٕ بصيو، ٜكط ٫ اإلغ٬ّ ٚيهٔ آخطٜٔ، عٓس يًشعٕ ضَع ٖٚٛ ايٓاؽ، بعض

 عٔ ا٫غتػٓا٤ ميهٔ ٫ٚ. بعغّا بعغٗا ٜهٌُ ٚمجٝعٗا ٚدٌ، عع اـايل ْعِ َٔ ْع١ُ ٖٞ

 .َٓٗا ٚاسس أٟ

 

 

 

 ًٕٛا٭بٝض اي 

 ْؿػ٘ يف هس ملٔ ٜؿغٌ ٚيصيو! ايٝأؽ ٜٚبسز ٚايػ٬ّ ايطاس١ هًب ايصٟ ايًٕٛ ٖٛ-

 دع٤ يف ا٭بٝض ايًٕٛ ٜسخٌ أٟ َج٬ّ، أبٝض قُٝط اضتسا٤ واٍٚ إٔ ٚا٫نت٦اب ايٝأؽ

. ايتٜٓٛع ٜهؿٞ ٚيهٔ بايهاٌَ أبٝض يباغ٘ ٜهٕٛ إٔ بايغطٚض٠ يٝؼ يباغ٘، َٔ
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 !!ايغ٥ٛٞ ايطٝـ أيٛإ بعسز ايكطإٓ يف تتهطض ا٭يٛإ* 

 ٚضز شنطٖا إٔ ا٭يٛإ عذا٥ب َٚٔ أيٛإ غبع١ َٔ ٜتأيـ املط٥ٞ ايغ٥ٛٞ ايطٝـ إٔ ْعًِ

: ايتاي١ٝ اٯٜات يف ٚشيو ايغ٥ٛٞ، ايطٝـ أيٛإ بعسز َطات غبع باؾُع ايكطإٓ يف

ََا- )1 ِِ َشَضَأ َٚ ًّٔؿا اِيَأِضِض ٔؾٞ َيُه ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا ٕٖ َأِي ١َّٜ َشٔيَو ٔؾٞ ِإ ٍّ َيَآ ِٛ َٕ ٔيَك : ايٓشٌ( طَٜٖصنَُّطٚ

ص. 13

ِٔ َِٜدُطُز- )2 َٗا َٔ ْٔ ـْ َؾَطاْب ُبُطٛ ًٔ ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا ٘ٔ َأِي ٖٓاِؽ ٔؾَؿا٤ْ ٔؾٝ ٕٖ ٔيً ١َّٜ َشٔيَو ٔؾٞ ِإ ٍّ َيَآ ِٛ  ٔيَك

َٕ ص. 69: ايٓشٌ( طََٜتَؿهَُّطٚ

3( -ِٔ َٔ َٚ ٔ٘ َٜأت ًُِل َآ َٚأت َخ َُا ًَاُف َٚاِيَأِضِض ايٖػ ِِ َٚاِخٔت َٓٔتُه ِِ َأِئػ ُْٔه َٛا ٕٖ ََٚأِي َٜإت َشٔيَو ٔؾٞ ِإ  َيَآ

ُٔنَي ًَِعأي ص. 22: ايطّٚ( طٔي

4( -ِِ ٕٖ َتَط َأَي َ٘ َأ َّ ٍَ اي َِْع َٔ َأ َُا٤ٔ َٔ َٓا ََا٤ّ ايٖػ ٘ٔ َؾَأِخَطِد ََُطإت ٔب ًّٔؿا َث َٗا َُِدَت ُْ َٛا ص. 27: ؾاطط( طَأِي

5( -َٔ َٔ َٚ ٍِ ُِْط ٔبْٝض ُدَسْز اِئذَبا ـْ َُٚس ًٔ َٗا َُِدَت ُْ َٛا ص. 27: ؾاطط( طُغْٛز ََٚغَطأبُٝب َأِي

6( -َٔ َٔ ٖٓاِؽ َٚ َٚابِّ اي ِّ َٚايٖس َِْعا ـْ َٚاِيَأ ًٔ ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا َُا َنَصٔيَو َأِي ْٖ َ٘ َِٜدَؿ٢ ِإ َّ ِٔ اي َٔ ٔٙ  ٔعَبأز

َُا٤ُ ًَ ٕٖ اِيُع َ٘ ِإ َّ ص. 28: ؾاطط( طَغُؿْٛض َعِعْٜع اي

7( -ِِ ٕٖ َتَط َأَي َ٘ َأ َّ ٍَ اي َِْع َٔ َأ َُا٤ٔ َٔ ُ٘ ََا٤ّ ايٖػ ًََه َٓأبَٝع َؾَػ ِٖ اِيَأِضِض ٔؾٞ َٜ ٘ٔ ُِٜدِطُز ُث  َظِضّعا ٔب

ًّٔؿا ُ٘ َُِدَت ُْ َٛا ِٖ َأِي ُِٗٝر ُث َٜ ُٙ ِٖ َُِضَؿ٘طا َؾَتَطا ُ٘ ُث ًُ َّا َِٜذَع ٕٖ ُسَطا  ٔيُأٚٔيٞ َئصِنَط٣ َشٔيَو ٔؾٞ ِإ

 شنط دا٤ ٌٖ: بؿط تأيٝـ َٔ ايكطإٓ إٔ ٜعٔ َٔ يهٌ   ٚغ٪ايٞص.21: ايعَط( طاِيَأِيَبأب

باملضازؾ١؟  َطات غبع ا٭يٛإ
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 ًٕٛٚايتؿهط يًتصنط ٚغ١ًٝ اي 

 يف ايٓعط زقكت أٚ ْعطت ٌٖ يٓتأًَٗا؟ اهلل خًكٗا اييت ايعٖٛض ْتأٌَ إٔ ؾهطْا َّٜٛا ٌٖ

 تأٌَ أيٛاْٗا؟ ايعٖٛض ٖصٙ أعط٢ ايصٟ َٔ تػا٤يَت ٌٖٚ مج١ًٝ؟ يعٖط٠ ايعا١ٖٝ ا٭يٛإ

ٕٖ: )ؾكاٍ بايتصنط ا٭يٛإ اخت٬ف ضبط تعاىل اهلل إٔ يتذس ايػابك١ اٯٜات َعٞ  ٔؾٞ ِإ

١َّٜ َشٔيَو ٍّ َيَآ ِٛ َٕ ٔيَك ٕٖ: )ؾكاٍ بايتؿهط نصيو ٚضبط٘( َٜٖصنَُّطٚ ١َّٜ َشٔيَو ٔؾٞ ِإ ٍّ َيَآ ِٛ  ٔيَك

َٕ  يٝسضنٛا ايعاٖط٠ ٖصٙ ٜسضغٛا يعًُا٤ وتاز ا٭يٛإ ؾاخت٬ف بايعًِ ٚضبط٘( ََٜتَؿهَُّطٚ

ٕٖ: )قاٍ ٚيصيو ٚتعاىل تباضى اـايل عع١ُ َٜإت َشٔيَو ٔؾٞ ِإ ُٔنَي َيَآ ًَِعأي  اٯٜات ُٚختُت( ٔي

ٕٖ: )ؾكاٍ ٚا٭يباب، ايعكٍٛ ٭ٚيٞ تصنط٠ ٖٞ( ا٭يٛإ اخت٬ف َعذع٠ )املعذع٠ ٖصٙ بإٔ  ِإ

 (.اِيَأِيَبأب ٔيُأٚٔيٞ َئصِنَط٣ َشٔيَو ٔؾٞ

 

 

 

 ميهٔ ؾهٝـ َٚص١ًٖ، قري٠ ظاٖط٠ ٖٞ ا٭يٛإ اخت٬ف ظاٖط٠ إٔ ايباسجٕٛ ٜٚ٪نس

ََٔ ا٭يٛإ؟ َٔ ٚاملتٓاغك١ ايطا٥ع١ ايػًػ١ً ٖصٙ تٓعِ إٔ يعٖط٠  عًُٗا؟ ٜٓعِ ايصٟ ٚ

: ببػاط١ ٚاؾٛاب املبٗط٠؟ اي١ًْٝٛ ايتٓاغكٝات ٖصٙ يرتغِ ايتعًُٝات دا٤تٗا أٜٔ َٚٔ

َٛ: )ايكا٥ٌ تعاىل اهلل إْ٘ ُٖ ُ٘ َّ ُِّٛض اِيَباِض٨ُ اِيَدأيُل اي َُُض ُ٘ اِي َُا٤ُ َي ٢َٓ اِيَأِغ ُ٘ َُٜػبُِّض اِيُشِػ  ََا َي

َٚأت ٔؾٞ َُا َٛ َٚاِيَأِضِض ايٖػ ُٖ ُِ اِيَعِعُٜع َٚ  ص.24: اؿؿط( طاِيَشٔهٝ
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 با٭يٛإ ايع٬ز 

 قسز يٕٛ باغتدساّ ْػتطٝع ؾإْٓا نٗطَٚػٓاطٝػ١ٝ ملٛد١ تطزز ٖٛ ايًٕٛ إٔ مبا

 فاٍ يسٜ٘ َٓا ٚاسس نٌ ٭ٕ. با٭يٛإ ايع٬ز ؾهط٠ ٖٚصٙ اؾػِ تطززات تعسٌٜ

 احملٝط١ ٚا٭يٛإ امل٬بؼ بأيٛإ اجملاٍ ٖصا ٜٚتأثط دػسٙ، سٍٛ ٜٓؿطٙ نٗطَٚػٓاطٝػٞ

 بػبب ْؿػ١ٝ بطاس١ وؼ ا٭ؾذاض بني ْع١ٖ يف ٜهٕٛ عٓسَا اإلْػإ ػس ٚيصيو بٓا،

 .دػسٙ ع٢ً اـغطا٤ ايرتززات اْعهاؽ

 

 

 

 

 

 

 خ٬ٍ َٔ اإلْػإ سٝا٠ يف ٚايػطٚض ايبٗذ١ أ١ُٖٝ إىل تؿري عع١ُٝ آ١ٜ ْتصنط ٖٚٓا

ِٔ: )تعاىل ٜكٍٛ اـغطا٤، ايطبٝع١ إىل ايٓعط َٖ ًََل َأ َٚأت َخ َُا ٍَ َٚاِيَأِضَض ايٖػ َِْع ِِ ََٚأ َٔ َيُه َٔ 

َُا٤ٔ َٓا ََا٤ّ ايٖػ َِْبِت ٘ٔ َؾَأ َِٗذ١ٕ َشاَت َسَسا٥َٔل ٔب َٕ ََا َب ِِ َنا ِٕ َيُه ِٓٔبُتٛا َأ َٖا ُت ْ٘ َؾَذَط ٘ٔ َََع َأ٤َي َّ ٌِ اي  َب

ِِ ُٖ ّْ ِٛ َٕ َق  ٚضمبا ٚايػطٚض، ٚايؿطح ايبٗذ١ َضسض ٖٞ اؿسا٥ل إٔ أٟص. 60: ايٌُٓ( طَِٜعٔسُيٛ

 َطع٢ ٚغاص١ )َطعاِٖ ٜعاؾٕٛ ايػطب زٍٚ يف ايباسجني بعض إٔ عًُٓا إشا ْعذب

 .اـغطا٤ ٚايطبٝع١ ايٓباتات إىل بايٓعط( ا٫نت٦اب

 

 

 



 23 

 ا٭يٛإ؟ ؽتؿٞ عٓسَا وسخ َاشا 

 أَآَا ٜعٗط ايعامل نإ ؾًٛ عًٝٗا، ْؿهطٙ إٔ ٚهب تعاىل اهلل َٔ ْع١ُ ا٭يٛإ إٕ-

 َضسض ؾا٭يٛإ يًٓاؽ، ٚاـٛف ٚاإلسباط ايكًل شيو يػٓبب ٚا٭بٝض ا٭غٛز بايًْٛني

 خ٬ٍ َٔ ا٫عرتاف ْعع أدٌ َٔ ايػذٕٛ يف املػتدس١َ ايططم َٚٔ. ٚايتؿا٩ٍ يًؿطح

ُٝضاب ا٭محط َجٌ َج٬ّ ؾاقع ٚاسس يٕٛ شات غطؾ١ يف ايػذني ٚعع  َٔ خطري بٓٛع ؾ

. اؿاي١ ٖصٙ َٔ ايتدًط أدٌ َٔ باؿكٝك١ ا٫عرتاف ع٢ً هربٙ مما ا٫نت٦اب أْٛاع

 ٖصٙ إىل ؾاْعطٚا! نبري بػذٔ أؾب٘ يهإ يْٛني أٚ ٚاسس بًٕٛ ايعامل نإ يٛ ٚبايؿعٌ

. ْؿكسٖا عٓسَا إ٫ ْسضنٗا ٫ اييت ايعع١ُٝ ايٓع١ُ

 ٚاملٛت ايػطٚض بني ا٭صؿط ايًٕٛ* 

ِٖ: )تعاىل ٜكٍٛ- ُِٗٝر ُث َٜ ُٙ ِٖ َُِضَؿ٘طا َؾَتَطا ُ٘ ُث ًُ َّا َِٜذَع  ايًٕٛ ُشنط يكسص. 21: ايعَط( طُسَطا

 أٚ املٛت، ٖٛ ٚايجاْٞ ايػطٚض، ٖٛ ا٭ٍٚ بأَطٜٔ ٚاضتبط َطات، مخؼ ايكطإٓ يف ا٭صؿط

. املٛت تػبل اييت املطس١ً أزم بعباض٠

 ايًٕٛ ؾإٕ اهلل ٚغبشإ ٚيهٔ اؿٝا٠، ْٚٗا١ٜ املٛت ع٢ً ع١َ٬ ايباٖت ا٭صؿط ؾايًٕٛ-

َٗا: )ايبكط٠ غٛض٠ يف تعاىل قاٍ ٚيصيو ٚايؿطح، ايػطٚض ع١َ٬ ٖٛ ايؿاقع ا٭صؿط ْٖ  َبَكَط٠ْ ِإ

َٗا َؾأقْع َصِؿَطا٤ُ ُْ ِٛ َٔ َتُػٗط َي ٖٓأظِطٜ  ا٭صؿط ايًٕٛ نإ نٝـ ؾتأًَٛاص. 69: ايبكط٠( طاي

َٔ َتُػٗط )يًػطٚض ٚغ١ًٝ ٖٓأظِطٜ (. اي

َٛ: )ٚتعاىل تباضى ٜكٍٛ- ُٖ ٍَ ائَّصٟ َٚ َِْع َٔ َأ َُا٤ٔ َٔ َٓا ََا٤ّ ايٖػ ٘ٔ َؾَأِخَطِد ِّ ََْباَت ٔب ٤ِٕٞ ُن  َؾ

َٓا ُ٘ َؾَأِخَطِد ِٓ  ع٢ً ٜسٍ ا٭خغط ايًٕٛ إٔ ايباسجني بعض ٜ٪نسص. 99: ا٭ْعاّ( طَخٔغّطا َٔ

ًَإت ََٚغِبَع: )تعاىل ٜكٍٛ اؿٝا٠، ُِٓب  ا٭صؿط ؾايًٕٛص. 43: ٜٛغـ( طَٜأبَػإت َُٚأَخَط ُخِغٍط ُغ

 يف اإلؾاضات ٖصٙ لس ٚضمبا )اؿٝا٠ ع١َ٬ ٖٛ ا٭خغط ايًٕٛ أَا املٛت، ع١َ٬ ٖٛ ايباٖت

 !(.ا٭س٬ّ عامل
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 ًٕٛٚؾطاؾِٗ اؾ١ٓ أٌٖ يباؽ ا٭خغط اي 

َٕ: )اؾ١ٓ أٌٖ يباؽ عٔ تعاىل ٜكٍٛ- ًَِبُػٛ َٜ َٝاّبا َٚ ِٔ ُخِغّطا ٔث ُِٓسٍؽ َٔ ( َِٚإِغَتِبَطٍم ُغ

٢ًَ َُٖتٔه٦ٔنَي: )اؾ١ٓ أٌٖ ؾطاش عٔ ٜٚكٍٛص. 31: ايهٗـط ٍٕ ََٚعِبَكطٍِّٟ ُخِغٍط َضِؾَطٕف َع ( ٔسَػا

 ُٚعس اييت اؾ١ٓ يٕٛ ٖٛ ا٭خغط ايًٕٛ بإٔ ٜط٣ ايكطإٓ ٜتأٌَ ايصٟ ٚإٕص. 76: ايطمحٔط

 اؾ١ٓ أبٛاب عسز يٓا سٓسز ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ا٭ععِ ايٓيب إٔ ْتصنط ٖٚٓا. املتكٕٛ

 يٓكطأ اؾ١ٓ؟ أبٛاب ٚعسز ا٭خغط ايًٕٛ بني ع٬ق١ ٖٓاى ٌٖ ٚيهٔ أبٛاب، مثا١ْٝ ٖٚٞ

. ايكطإٓ ٖصا عع١ُ ْسضى إٔ عػ٢ ْٚتأٌَ

!! اؾ١ٓ أبٛاب بعسز َطات 8 ٜتهطض ا٭خغط ايًٕٛ-

 ٚشنط ا٭خغط، ايًٕٛ ٖٛ يًذ١ٓ املُٝع ايًٕٛ دعٌ تعاىل اهلل إٔ ايهطِٜ ايكطإٓ عع١ُ َٔ

: ٖٞ ٚاٯٜات! اؾ١ٓ أبٛاب بعسز َطات 8 ايكطإٓ يف َؿتكات٘ َع ايًٕٛ ٖصا

1( -َٛ ُٖ ٍَ ائَّصٟ َٚ َِْع َٔ َأ َُا٤ٔ َٔ َٓا ََا٤ّ ايٖػ ٘ٔ َؾَأِخَطِد ِّ ََْباَت ٔب ٤ِٕٞ ُن َٓا َؾ ُ٘ َؾَأِخَطِد ِٓ  َخٔغّطا َٔ

ُ٘ ُِْدِطُز ِٓ ص. 99: ا٭ْعاّ( طََُتَطأنّبا َس٘با َٔ

ًَإت ََٚغِبَع- )2 ُِٓب ص. 43: ٜٛغـ( طَٜأبَػإت َُٚأَخَط ُخِغٍط ُغ

ًَإت ََٚغِبِع- )3 ُِٓب ص. 46: ٜٛغـ( طَٜأبَػإت َُٚأَخَط ُخِغٍط ُغ

4( -َٕ ًَِبُػٛ َٜ َٝاّبا َٚ ِٔ ُخِغّطا ٔث ُِٓسٍؽ َٔ ص. 31: ايهٗـ( طَِٚإِغَتِبَطٍم ُغ

5( -ِِ ٕٖ َتَط َأَي َ٘ َأ َّ ٍَ اي َِْع َٔ َأ َُا٤ٔ َٔ ٕٖ َُِدَغٖط٠ّ اِيَأِضُض َؾُتِضٔبُض ََا٤ّ ايٖػ َ٘ ِإ َّ ـْ اي ( َخٔبرْي َئطٝ

ص. 63: اؿرط

ٌَ ائَّصٟ- )6 ِِ َدَع َٔ َيُه ِِ َؾِإَشا َْاّضا اِيَأِخَغِط ايٖؿَذِط َٔ ُِْت ُ٘ َأ ِٓ َٔ َٕ ص. 80: ٜؼ( طُتٛٔقُسٚ

٢ًَ َُٖتٔه٦ٔنَي- )7 ٍٕ ََٚعِبَكطٍِّٟ ُخِغٍط َضِؾَطٕف َع ص. 76: ايطمحٔ( طٔسَػا
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8( -ِِ ُٗ َٝ َٝاُب َعأي ُِٓسٍؽ ٔث ص. 21: اإلْػإ( طَِٚإِغَتِبَطْم ُخِغْط ُغ

 ٜتهطض ا٭خغط ايًٕٛ ٚلس مثا١ْٝ اؾ١ٓ أبٛاب عسز ٜهٕٛ إٔ َضازؾ١ ٖصٙ ٌٖ ٚغ٪ايٞ

 بايغبط؟ َطات مثاْٞ

!!! دِٗٓ أبٛاب بعسز َطات غبع ٜتهطض ا٭غٛز ايًٕٛ-

 إٔ ٚايعذٝب َع١ًُ، غٛزا٤ دِٗٓ إٔ اهل٣ٛ عٔ ٜٓطل ٫ ايصٟ ٖٚٛ ا٭ععِ ايٓيب سسثٓا

 دِٗٓ، أبٛاب بعسز ايكطإٓ يف َطات غبع ايه١ًُ َؿتكات َع ا٭غٛز ايًٕٛ شنط تعاىل اهلل

ٕٖ: )دِٗٓ أبٛاب عسز عٔ تعاىل ٜكٍٛ َِ َِٚإ ٖٓ َٗ ِِ َد ُٖ ِٛٔعُس َُ َُٔعنَي َي َٗا * َأِد َٛإب َغِبَع١ُ َي ِّ َأِب  ٔيُه

ِِ َبإب ُٗ ِٓ ّْ ُدِع٤ْ َٔ ص. 44-43: اؿذط( طََِكُػٛ

: ايتاي١ٝ اٯٜات يف ٚشيو

َٔ َسٖت٢ َٚاِؾَطُبٛا َُٚنًُٛا- )1 ٖٝ ُِ ََٜتَب ُِٝط َيُه َُٝض اِيَد َٔ اِيَأِب ِٝٔط َٔ َٛٔز اِيَد َٔ اِيَأِغ ( اِيَؿِذِط َٔ

ص. 187: ايبكط٠ط

2( -َّ ِٛ َٝٗض َٜ َٛٗز ُُٚدْٛٙ َتِب ص. 106: عُطإ آٍ( طُُٚدْٛٙ ََٚتِػ

َٖا- )3 َٔ َؾَأ َٖٛزِت ائَّصٜ ِِ اِغ ُٗ ُٖ ِِ ُُٚدٛ ِِ َبِعَس َأَنَؿِطُت ُْٔه : عُطإ آٍ( طاِيَعَصاَب َؾُصُٚقٛا ِإمَيا

ص. 106

ِِ ُبؿَِّط َِٚإَشا- )4 ُٖ َِْج٢ َأَسُس ٌٖ ٔباِيُأ ُ٘ َظ ُٗ َٛ٘زا َِٚد َٛ َُِػ ُٖ َٚ ِْ ص. 58: ايٓشٌ( طَنٔعٝ

5( -َٔ َٔ َٚ ٍِ ُِْط ٔبْٝض ُدَسْز اِئذَبا ـْ َُٚس ًٔ َٗا َُِدَت ُْ َٛا ص. 27: ؾاطط( طُغْٛز ََٚغَطأبُٝب َأِي

6( -َّ ِٛ َٜ َٚ ١ََٔ َٝا َٔ َتَط٣ اِئك ٢ًَ َنَصُبٛا ائَّصٜ ٘ٔ َع َّ ِِ اي ُٗ ُٖ َٖٛز٠ْ ُُٚدٛ ص. 60: ايعَط( طَُِػ

ِِ ُبؿَِّط َِٚإَشا- )7 ُٖ َُا َأَسُس ِٔ َعَطَب ٔب َُ ًّا ٔيًٖطِس ٌٖ َََج ُ٘ َظ ُٗ َٛ٘زا َِٚد َٛ َُِػ ُٖ َٚ ِْ : ايعخطف( طَنٔعٝ

ص. 17
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 شنطٙ ؾتهطض دِٗٓ أبٛاب بعسز ا٭غٛز ايًٕٛ اضتبط نٝـ اْعطٚا! اهلل غبشإ ْٚكٍٛ

 عًٝهِ باهلل! َطات مثاْٞ شنطٙ ؾتهطض باؾ١ٓ ا٭خغط ايًٕٛ اضتبط ٚنٝـ َطات، غبع

 !ايعذٝب؟ ايتٛاؾل ٖصا َجٌ تضٓع إٔ عُٝا٤ ملضازؾ١ ميهٔ ٌٖ

 ايكطإٓ يف شنطّا ا٭يٛإ أنجط ا٭بٝض ايًٕٛ-

 ٜطَع يٕٛ ٖٚٛ ا٭بٝض ايًٕٛ وب ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ا٭ععِ ايٓيب نإ يكس

 َٔ ا٭بٝض ايجٛب ُٜٓك٢َّ نُا اـطاٜا َٔ ْكِّين ايًِٗ )ٜسعٛ نإ ؾكس يًطٗاض٠،

 ٚدٛٙ، ٚتػٛٓز ٚدٛٙ تبٝض عٓسَا ايكٝا١َ ّٜٛ ايٓذاح ضَع ٖٛ ا٭بٝض ٚايًٕٛ ،(ايسْؼ

َّ: )تعاىل ٜكٍٛ ِٛ َٝٗض َٜ َٛٗز ُُٚدْٛٙ َتِب َٖا ُُٚدْٛٙ ََٚتِػ َٔ َؾَأ َٖٛزِت ائَّصٜ ِِ اِغ ُٗ ُٖ ِِ ُُٚدٛ  َبِعَس َأَنَؿِطُت

ِِ ُْٔه َُا اِيَعَصاَب َؾُصُٚقٛا ِإمَيا ِِ ٔب ُِٓت َٕ ُن َٖا * َتِهُؿُطٚ َٔ ََٚأ َٖٝغِت ائَّصٜ ِِ اِب ُٗ ُٖ ١َُٔ َؾٔؿٞ ُُٚدٛ  َضِس

ٔ٘ َّ ِِ اي َٗا ُٖ َٕ ٔؾٝ  سػب اإلْػإ َػتكبٌ وسز ايًٕٛ إشّاص. 107-106: عُطإ آٍ( طَخأيُسٚ

 ٜهٕٛ ٚامل٪َٔ ايكٝا١َ، ّٜٛ َػٛزّا ٚدٗ٘ ٜهٕٛ ؾايهاؾط ايٓاض، إىل أٚ اؾ١ٓ إىل إَا عًُ٘

 ايًٕٛ ٖٛ ايكطإٓ يف شنطٙ تهطض يٕٛ أنجط إٔ ٚايعذٝب ايكٝا١َ، ّٜٛ ايٛد٘ أبٝض

ٝٓض ايًِٗ ايًٕٛ، ٖصا أ١ُٖٝ إىل إؾاض٠ شيو يف ٜهٕٛ ضمبا َضازؾ١؟ ٖصٙ ٌٖ ا٭بٝض،  ب

 .ٚاٯخط٠ ايسْٝا يف ٚدٖٛٓا
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: ٬َسع١

 غطؾ١ يف يٮطبا٤ نًباؽ ا٭خغط ايًٕٛ سٍٛ ؾطْػا يف ْؿػ١ٝ طبٝب١ َٔ امل٬سع١ ٖصٙ

 ٜكّٛ ايصٟ ايطيب ايؿطٜل عٕٝٛ ٜتعب ٫ٚ يًطبٝب َطٜض ا٭خغط ؾايًٕٛ ايعًُٝات،

 ع٢ً اؿضٍٛ بٗسف اهلس٤ٚ، يٕٛ ٭ْ٘ أسٝاّْا ا٭ظضم ايًٕٛ ايطبٝب ٜطتسٟ ٚقس. بايع١ًُٝ

 ا٭بٝض ٜضٓؿٕٛ ٫ ايعًُا٤ إٔ نُا. اؾطاس١ٝ ايع١ًُٝ يف دٝسّا يًتشهِ ٖاز١٥ أعضاب

(. َطنب١ أيٛإ ٭ْٗا )ا٭يٛإ عُٔ ٚا٭غٛز
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 النتبئج :

 ايًٕٛ يف أْٗا ع٢ً ايع١ٓٝ أؾطاز أغًب١ٝ أمجع اييت ايس٫٫ت َٔ ٚاؿب ٚايطاق١ ايكٛٙ-1

 . ا٭محط

 ا٭ٚىل املطتب١ بصيو  ٚاستٌ ،ا٭ظضم ايًٕٛ%93 ٚبٓػب١ ايع١ٓٝ أؾطاز اغًب١ٝ اختاضت- 2

 ا٫غتكطاض َعاْٞ هلٔ متجٌ بايٓػب١ ز٫يت٘ ٚناْت ا٫غتدساّ يف ،ا٭ؾغ١ًٝ سٝح َٔ

 . ٚايبشط ٚاهلس٤ٚ ٚايػُا٤

 ايع١ٓٝ اؾطاز َٔ املػتؿٝسٜٔ ْػب١  ٚدا٤ت ،ايجايج١ املطتب١ ا٭غٛز ايًٕٛ استٌ- 3

 . ٚايؿط ٚاملٛت ايػُٛض ٚ اـٛف : غًبٝ٘ َعاْٞ شات ٖٚٞ% 54 بٓػب١( 2 )ايس٫ي١ يضاحل

 ع٢ً ايع١ٓٝ اؾطاز اغًب١ٝ اختٝاض ٚقع اييت ايجُا١ْٝ ا٭يٛإ َٔ أ٭غٛز ايًٕٛ نإ ٚقس

 . ٚاؿه١ُ ٚا٭ْاق١ ايكٛٙ(1 )ايس٫ي١ تعين ناْت سني يف(2 )ايس٫ي١

 ، ايتٛايٞ ع٢ً ٚاست٬ ا٭ؾغ١ًٝ قا١ُ٥ آخط يف ٚايربتكايٞ ايبٓؿػذٞ ايًْٛإ دا٤-4

  ،ايبٓؿػذٞ يًٕٛ بايٓػب١ ٚاؿه١ُ ٚايطٚسا١ْٝ ايؿدا١َ(1 )اإلهاب١ٝ ز٫يتِٗ ٚناْت

 ايػًب١ٝ ايس٫٫ت  اَا ،ايربتكايٞ يًٕٛ بايٓػب١ ٚاؿُاؽ ٚايسف٤ ٚايتٛاظٕ ٚايطاق١

 ٚيؿت ٚاملبايػ١  ٚايتصبصب ،ايبٓؿػذٞ يًٕٛ ٚاؿعٕ ٚايتهرب ٚايكػ٠ٛ ايػُٛض ؾتعين(2)

  .ايربتكايٞ يًٕٛ ا٫ْتباٙ

 

 

 

 



 29 

 

  التىصيبث

: أُٖٗا َٔ ايتٛصٝات َٔ ْػتدًط َٔ ٖصا ايبشح بعسز ٚقس 

َؿاعطٖٔ   عٔ يًتعبري عطٜ٘ ايٛإ اغتدساّ ؾطص٘ ايطايبات  إعطا٤ عطٚض٠- 1

 .       ٚاؾهاضٖٔ

ايطايبات   أعُاٍ تكِٜٛ عٓس باٖتُاَاتٗا تتذاٚظ إٔ ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٝ َع١ًُ ع٢ً- 2

  ؾكط املٗاض١ٜ ٚاؾُاي١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايؿ١ٝٓ ايٓٛاتر ع٢ً ٚايرتنٝع         ايؿ١ٝٓ

  ايطايب١ شات١ٝ يتشكٝل ٚغًٝ٘  باعتباضٖا ،ٚا٭يٛإ ايطَٛظ ز٫٫ت        ٚتٓعط إىل

 . ٚا٫دتُاعٞ        ٚمنٖٛا ايؿطزٟ

  ا٭يٛإ بس٫٫ت املطتبط١ ايطايبات  أؾهاض تكبٌ ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٝ َع١ًُ ع٢ً- 3

  .ٚنبتٗا قُعٗا َٔ بس٫ َٓٗا املٓشطف ٚتعسٌٜ        املػتدس١َ
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إزخاٍ ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يف َٓٗر املطس١ً . ايبابطني ، عبس ايععٜع بٔ عبس ايٖٛاب -1

املتٛغط١  

       ايعا١َ يًبٓني يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ف١ً داَع١ املًو غعٛز يًعًّٛ 

ايرتب١ٜٛ ،  

.  ٖـ 1414.        اجملًس ايػازؽ 

. 4ط . ططم تسضٜؼ ايؿٕٓٛ . مخٝؼ ، محسٟ -2  ّ  1965. زاض ايٓس٠ٚ اؾسٜس٠ ، بريٚت  

. 5ط" ايطؿٛي١ ٚاملطاٖك١ " عًِ ْؿؼ ايُٓٛ. ظٖطإ ، ساَس -3 . عامل ايهتب ، ايكاٖط٠  

1985  

َػت٣ٛ أزا٤ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ يف ؼكٝل أٖساف تسضٜؼ . ايعٖطاْٞ ، أمحس -4

ايٓؿاط  

.  ٖـ 1422. داَع١ أّ ايكط٣ . ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ .       ايؿين يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ 

أثط اغتبساٍ ا٭يٛإ ع٢ً ايؿهٌ ٚايتعبري يف ايطباع١ . ايػعٝس ، عاطـ قُس -5

.  ايباضظ٠ 

 ٖـ  1420. داَع١ سًٛإ .       ضغاي١ َادػتري 

غٝس قطب  : يف ظ٬ٍ ايكطإٓ -6

. أبٔ عط١ٝ ا٭ْسيػٞ : احملطض ايٛدٝع -7

. ايبٝغاٟٚ : يف أْٛاض ايتٓعٌٜ -8

.  ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚايتشًٌٝ ايٓؿػٞ : قُٛز ايبػْٝٛٞ .ز-9
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