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في  ًَارد يٍ انُظشياخ حٕل خهك اإلَساٌ َٔمذْا

 ضٕء انمشآٌ انكشيى
 )سؤيح ششػيح ٔحمائك ػهًيح( 

 
 يذسس يساػذ

 يظٓش يحًذ طاْش يحًذ
 سٕساٌزايؼح ان

 انؼشاق –استيم

 
 

 انخالصح

، صو  رؼووٗ الجبؽوش لجٕوبن الىظؤبد ؽُل فلق اإلوَبن َوقلٌب فٓ ٙوُ  القوو ن اليوؤ ومبمط مه رىبَلذ اللهاٍخ 

صٍووجبة افزٕوبه ٌوونا المُٙوغ فوٓو َرغَولد الىظؤوبد َصٕوؾبثٍب الوونٔه ٔىَوجُن القلووق  لّو تٕووو ه علوذ  لهرووً، 

َالموٍولٕه ثوبلنؼه فوٍٕ ، اوزْبه اإللؾبك فٓ ٌنا اليمبن َرْيٕك األمخ اإلٍالمٕخ فٓ كٔىٍوب َػقٕولرٍب رغوبي األوجٕوب  

، صموب الموىٍظ الونْ ارجؼوً َالوك ػلّ صٕؾبة الىظؤبد َالمؤلفبد المىؾوفخ  لٔمبً َؽولٔضبً فٕموب ٔزؼلوق ثقلوق اإلوَوبن

الزؾلٕلٓ. َفز  الجؾش ثىزبئظ َرُٕوٕبد فلؤ لٍوب الجبؽوش َموه صٌو  موب الُٕفٓ الجبؽش فٍُ المىٍظ اإلٍزقوائٓ، َ

ىوب ٘ ثوٕه الؼلو  الؾولٔش َالقوو ن اليوؤ ، َيو  موب ٔقُلوً الملؾولَن ؽوُل ملوك تٕووو ال ُٔعول ررُٕو   لٕوً الجبؽوش: 

ٕؾٕؼ، فبالوزقبكاد الزٓ ٔنلقٍب ٌوؤال  المْوييُن َٔولػُن فٍٕوب صن القوو ن اليوؤ  ال ٔزفوق موغ المؼلُموبد، فٍٓو ال 

، َموه ملوك صوْواٌب. يونلك ال رقجوووب يٕون ٔؾولس الزنوُه موه  يوبئه ٖفوو َفووق رقجوووب يٕون وْواد القلٕوخ األَلّو

 فياد َلمبما ٔز  ملك؟ ٌَني الىظؤخ ال رقجووب مزّو وْوا اإلوَوبن َيٕون؟ َصٔوه؟ َموه الونْ صوْوبي، َيٕون رنوُه 

ػوه مقلوُآ  فوو؟.  ن وظؤوخ كاهَٔوه ثجَوبٛخ ٌٓو مغووك وظؤوخ ثُٕلُعٕوخ َلَٕوذ ؽقٕقوخ ػلمٕوخ. ثو  ٌٓو وظؤوخ 

ؤمىُن ثبلنجٕؼخ، َال ٔؤمىُن ثان ه رؼوبلّ ٌوُ الونْ فلوق مقبلفخ للفنوح، ٔؼزقل ٕبؽجٍب َمه ُٔافقً ثبلمٖبك خ َٔ

.  ن وظؤووخ الزنووُه الؼووبل  يلووً؟ َٔؤمىووُن ثبلنجٕؼووخ الؼمٕووب  الزوٓو ال رٚووو َال رىفووغ، َٔزويووُن الُاؽوول القٍووبه 

 َالقلق الزٓ ٔلولن ؽُلٍب صمضبل كاهَٔه َفؤَل َٕوبؽت  مان األوؼوبب ثؼٕولح عولاً ػوه الٖوُاة َال رزفوق رمبموبً موغ

 القو ن اليؤ  َثقبٕخ مب رؾًُٔ مه صمُه تٕجٕخ.

َصفٕوواً صرمىّو موه ػلمبئىوب األعوال  الونٔه رقٖٖوُا فوٓو ػلوُب القوو ن اليوؤ  َاإلػغوبى الؼلمٓو صن ٔؾوبَلُا َٙووغ 

)مىٍغٕخ ػلمٕخ  ٍالمٕخ رزؼلق ثبلؼل  الؾلٔش( رزفق مغ القوو ن اليوؤ  َالَوىخ الىجُٔوخ، َال وىزظوو اٖفوؤه صٕوؾبة 

 .بد الفبٍلح النٔه ْٔييُن األمخ اإلٍالمٕخ فٓ ػقٕلرٍب َصوجٕبئٍب ٍَىخ وجٍٕب مؾمل الىظؤ
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ABSTRACT 
The study dealt with models of theories about human creation and criticism in the 
light of the Holy Quran. The researcher then presented the theories and their owners 
who attribute the creation to the non-God whose ability has been embodied. The 

reasons for choosing this position are embodied in the spread of atheism in this time 
and questioning the Islamic nation in its religion and its faith towards the prophets and 

messengers In them, and respond to theorists and deviant writings in ancient and 
modern in relation to the creation of human, while the approach followed by the 
researcher is the method of inductive, analytical and descriptive. The research 

concluded with the results and recommendations reached by the researcher and the 
most important findings of the researcher: There is no contradiction between modern 

science and the Koran, and everything that atheists say about it is incorrect. Criticism 
of these skeptics and claim that the Koran does not agree with the information, it does 
not tell us How did the first cell originate, and from that he created it. Also do not tell 

us how evolution evolves from one object to another according to leaps and why is 
this done? This theory does not tell us when man grew up and how? Where? Who 

created it, and how it evolved from another creature ?. Darwin's theory is simply a 
biological theory, not a scientific fact. But is a theory contrary to nature, believes the 
owner and those who approve of the ratification and believe in nature, and do not 

believe that God created the whole world? And believe in the blind nature that does 
not harm and does not benefit, and leave one Almighty. The theory of evolution and 

creation that revolves around it, like Darwin and Freud and the owner of the ears of 
cattle is very far from the right and does not fully agree with the Koran and especially 
the things that contain metaphysical. 

Finally, I hope that our distinguished scholars, who have specialized in the sciences of 
the Holy Quran and scientific miracles, will try to develop a scientific methodology 

related to modern science that is compatible with the Holy Quran and the Sunna. We 
do not wait for others who have corrupt theories that question the Islamic nation in its 
doctrine and prophets and Prophet Muhammad A ladder. 
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 يمذيح
ِلَٔق الَِّنْ ثََْٕه َٔلَ  هلل القبئ :الؾمل  ْٖ لَيِْه رَ ََ ً ُٔفْزََوِ  لِٓ األَلْجَبةِ َمب َيبَن َؽِلٔضب َْ ٍِْ  ِػجَْوحٌ ألُ ِٖ َٖ ًِْٔ )لَقَْل َيبَن فِٓ  َ

ٍب ُْٔؤِمىَُُن( ُْ َهْؽَمخً لِقَ ََ ًٌُلِ  ََ   ٍ ْٓ َّ َٕ  ُي ِّ  ِٖ رَفْ ََ
(1).  

 ، َػلّ  لً َٕؾجً صعمؼٕه.َالٖالح َالَالب ػلّ صّوف األوجٕب  َالموٍلٕه وجٕىب مؾمل 
 أيا تؼذ:

 ول فلقووً ه ثٕولي، َوفووؼ فٕوً مووه هَؽوً، َػلمووً صٍومب  يوو  ّوت، َصٍووغل لوً مالئيزووً،  -  كب  -فونن صثوب الجْووو 
 ص  ربة ػلًٕ ٌَلاي. يَصٍيىً الغىخ، ص  صويلً مىٍب  لّ األهٗ َافزبهي وجٕب، َصويل ػلًٕ ٌنا

فبلؾلٔش ػىوً ؽولٔش ػوه صٕو  اإلوَوبن َربهٔقوً، َػوه ثلأوخ َعوُك الجْوو ػلّو ٌوني األهٗ، َػموب يووب ه ثوً 

 اإلوَبن، َينلك كػُح للىبً للىظو فٓ صٕلٍ  اليؤ  الْؤن اللال ػلّ وؼ  ه ػلٍٕ .
ٍوُلً مىووً ثووا ، َصػووُم ثوبهلل صن صيووُن فونن صٕوجذ فٍووُ موه ه َؽوولي، َ ن صفنواد فمىوٓو َموه الْووٕنبن َه َه

 عَواً ٔؼجوَن ثً  لّ الىبه َصٍزغفو ه َصرُة  لًٕ.

 أسثاب اختياس انًٕضٕع:
اوزْبه اإللؾبك فٓ ٌنا اليمبن َرْيٕك األموخ اإلٍوالمٕخ فٓو كٔىٍوب َػقٕولرٍب رغوبي األوجٕوب  َالموٍولٕه ثوبلنؼه  .1

 فٍٕ .
ً فٕمب ٔزؼلق ثقلق اإلوَبن. .2  الوك ػلّ ثؼ٘ صٕؾبة الىظؤبد َالمؤلفبد المىؾوفخ  لٔمبً َؽلٔضب

 مقبهوخ مب عب  فٓ القو ن اليؤ  فٓ ثل  فلق اإلوَبن ثبلىظؤبد الؼلمٕخ ؽُل صٕ  اإلوَبن.  .3
 .اً َلٍني األٍجبة المنيُهح ر  افزٕبه المُُٙع، َٕبكف فٓ وفَٓ  َجُالً ػظٕمبً، َمٕالً يجٕو

 أًْيح انثحج:
 تكًٍ أًْيح انًٕضٕع في األيٕس انتانيح:

 .صوً مزؼلق ثجلأخ َوْاح الجْو )اإلوَبن( .1

َ صووا  الميزجووخ ثنوزووبط  لجلأوخ القلووقمزبثؼوخ كهاٍووبد الجوبؽضٕه فوٓو رفَوٕو القووو ن اليوؤ  َػلُمووً فٓو رىووبَلٍ   .2
 ػلمٓ.

 لّ تٕو ه علذ  لهرً، َالوك ػلٍٕ .ٔميىىب مه الزؼوف ػلّ صٕؾبة الىظؤبد النٔه ٔىَجُن القلق   .3
 ُٔٙؼ ٌلف الجىب  الؼلمٓ الْقٖٓ ثجؾش مُُٙع  و وٓ لً صٌمٕزً. .4

 أْذاف انثحج:
 يٓذف ْزا انًٕضٕع إنى:

 لٌٕ صَل الجْو.  صجبد الؾقٕقخ الزٓ ّيك فٍٕب ثؼ٘ صٕؾبة الىظؤبد الفبٍلح فٓ صن  كب  .1

ػلوّو صٕووؾبة الىظؤووبد الوونٔه ٔىَووجُن القلووق  لوّو تٕووو ه علووذ  لهرووً، َْٔووييُن المَوولمٕه فوٓو  الزؼووف .2
 وُٖٓ مٖبكه كٔىٍ .

 المَبٌمخ فٓ ثٕبن يزبة ه رؼبلّ َفٍمً َكهاٍزً َالؼم  ثً. .3

 فلقً ه ثٕلي ثقالف مب ٔلػًٕ صٕؾبة الىظؤبد الفبٍلح فٓو صن اإلوَوبن صٕولً يوبئه  صجبد صن ٍٕلوب  كب  .4
 مزنُه.

 يُٓذ انثحج:
ٍٕزجغ الجبؽش فٓ ٌنا الجؾش الموىٍظ االٍوزقوائٓ َالُٕوفٓ الزؾلٕلٓو ألووً األوَوت لٍوني اللهاٍوخ َالونْ ْٔوم  ػلٓو 

:ٓ  الزبل

( َثٕبن ص ُال الؼلمب  فٓو رفَوٕوٌب ََعوُي كاللزٍوب موه يزوت المفَوؤه ثبلقلقرزجغ أٖبد القو وٕخ الزٓ رزؼلق ) .1
 القلامّ َالمؼبٕؤه.

 ٖٔبد الُاهكح فٓ الجؾش  لّ ٍُهٌب، َملك ثيزبثخ الَُهح َه   أٖخ ثوَأخ ؽفٔ ػه ػبٕ .ػيَ ا .2
 ػيَ األؽبكٔش الىجُٔخ مغ ثٕبن كهعخ ٕؾزٍب، َمب يبن فٓ الٖؾٕؾٕه صَ فٓ صؽلٌمب ايزفٕذ ثؼيَي  لٍٕب. .3
 الزوعمخ لألػالب الُاهك ميوٌ  فٓ الجؾش. .4

 يزت اللغخ َالمٖبكه المزؼلقخ ثبلمٖنلؼ المؼىٓ. ّوػ المفوكاد الغؤجخ مؼزملاً فٓ ملك ػلّ .5

                                                 
 (.111( ٍُهح ٍُٔن، أٖخ )1)
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 َٙغ فبرمخ. .6

 يصطهحاخ انثحج: 
 عؼلذ فٓ الجؾش ثؼ٘ المٖنلؾبد الزٓ رؾزبط  لّ ثٕبن مه ملك:

 ب: صػىّ ثٍب المغلل.
 ٓ: صػىّ ثٍب الٖفؾخ.

 ٛ: صػىٓ ثٍب النجؼخ.
 

 ػشض َظشيح داسٔيٍ

:ٍ  َظشيح داسٔي
ب 1859ب، ٌَووُ ثبؽوش  وغلٕوويْ، وْووو فوٓو ٍووىخ 1809فجوأووو  12 َلول ّووبهلي كاهَن ٕووبؽت ٌووني الىظؤوخ فوٓو

 مزبثؼً )صٕ  األوُاع(، َ ل وب ِ فًٕ وظؤزً فٓ الىُْ  َاالهرقب .

 3,8ٔوّلػّ صٕووؾبة ٌوني الفوٙووٕخ صن روولهط ػموبهح األهٗ ثاومووبٛ موه ٕووُه الؾٕووبح الزٓو اىكاكد مووه الَووىٕه )
مارٕووخ مؾٚوخ تٕووو فبهعوً ػووه الؼْوُائٕخ َالٖووغفخ، َملووك  ثلٕوُن ٍووىخ(  ول ٔووُؽٓ ثنميبوٕوخ اثزوولا  الؾٕوبح ثؼملٕووخ

ثزفبػو  صّوؼخ الْومٌ مووغ ٛوٕه األهٗ، مموب ووزظ ػىووً ريوُن صػولاك موه األؽمووبٗ األمٕىٕوخ الزّو رغمؼوذ ثمؾوو٘ 
 الٖلفخ صٔٚبً.

َاهرجنذ عيئٕبرٍب َرْبثيذ ثُاٍونخ الووَاثٜ الٖوؾٕؾخ ػوه ٛؤوق الزغوثوخ َالقنوا لزيوُن ػولكاً موه الغيئٕوبد 

 ؽزّ يُوذ عَل صَل فلٕخ ؽٕخ. –ثبلزغوثخ َالقنا صٔٚبً  –ىٕخ الؼمال خ الزٓ رغمؼذ الجوَرٕ
َثلصد ٌني القلٕخ الؾٕخ فٓ اإلوقَوبب ثبلززوبثغ لزؼنٓو مالٔوٕه األووُاع المقزلفوخ موه ٕوُه الؾٕوبح الزٓو مضّو  يوٌ  مىٍوب 

اإلوَووبن ٌووُ الىٍبٔووخ القبرمووخ لٍووني الؼملٕووخ  ثجالٔووٕه األفووواك ػجووو رووبهٔـ األهٗ النُٔوو  ؽزوّو ُٔمىووب ٌوونا... َصن
  .(2)الزنُهْ

لقول الؽود كاهَٔوه: )َصكد ثوً مالؽظبرووً الؼلمٕوخ  لّو صن ٔيْون صووً ٔميووه ػوه ٛؤوق )االوزقوبة الٖوىبػٓ( رايٕوول 

ٕفبد مؼٕىخ صَ  ٙؼبفٍب فٓ الىَ  الىبرظ مه ىَعٕه مىزغٕه ثٖوفبد مؼٕىوخ، َصووً ٔؾولس مضو  ملوك فٓو )النجٕؼوخ( 
االوزقبة النجٕؼٓ صْ الزياَط الؾو ثٕه اليبئىبد الؾٕوخ.. َصن الزغٕوو الىبّوت موه ٌونا االوزقوبة ٔميوه صن  ػه ٛؤق

ّْ مه األثُٔه ينوُل المىقوبه. فوبفزوٗ صن مضو  ٌوني الزغٕوواد  ول  ٖٔ   لّ ؽل اٍزؾلاس ٕفبد علٔلح ل  ريه فٓ ص
األهٗ، مموب صكِ ػلّو الولَاب  لّو  ٍوُه  ؽلصذ فٓ )النجٕؼخ( مه  ج  مالٔوٕه الَوىٕه موه ػموو الؾٕوبح ػلّو ٍونؼ

 لّ  ٍُه )صعىبً( علٔلح ل  ٔيه لٍب َعُك موه  جو .. صو  رٖوُه صووً  –ثزواي  الزغٕواد  –صوُاع علٔلح َصكِ ينلك 

موه فووالل ٌوني الؼملٕووخ الزٓو ٍوومبٌب ػملٕوخ )الزنووُه( ٍوبهد الؾٕووبح فٓو ٍلَوولخ ُٛٔلوخ مووه الو ٓو الزوولهٔغٓ ثوولصد 
َاوزٍووذ ثبإلوَووبن ػلوّو الىؾووُ الزووبلٓ ثبفزٖووبه يضٕووو مووه الزفٖووٕالد: )يووبئه َؽٕوول القلٕووخ ثبليوبئه الُؽٕوول القلٕووخ 

ؽٕوووُان ْٔوووجً الىجوووبد  –وجوووبد ْٔوووجً الؾٕوووُان "يبلٍٕووولها"  –وجوووبد  –فنؤوووبد مزؼووولكح القالٔوووب  –"يبألمٕجٕوووب" 
ٔوخ صه ّو "يبلضولٔبد فقبه ؽُٕاووبد -فقبهٔخ كوٕوب "يبألٍومبو َالنٕوُه" ؽُٕاوبد –الفقبهٔخ  ؽُٕاوبد –"يبلموعبن" 

القووكح الؼٕووب "الغوُهٔال َاألَهووظ صَ رووبط    وَوبن الغوبة  َالْوومجبويْ  –القوووكح الولوٕب  –الضولٔبد الؼلٕوب  –الولوٕب" 

 َالغجُٕن( الؾلقخ المفقُكح "القوك الْجًٕ ثبإلوَبن صَ اإلوَبن الْجًٕ ثبلقوَك الؼلٕب" اإلوَبن(.
ً:  ن يوو  ّٓو  َالؽول لقولهرٍب ػلّو القلوق. َ وبل يونلك:  ن النجٕؼووخ فٕموب  وبل ٌَوُ ْٔووػ وظؤزو –َ وبل كاهَٔوه 

  .(3)رقجٜ فجٜ ػُْا 
 إٌ انتطٕس ػُذ داسٔيٍ يمٕو ػٍ طشيك حالث ٔسائم:

ٓ: رقُب ػُام  الفىب  ثنٌالو اليبئىبد الٚؼٕفخ الٍئلخ، َاإلثقب  ػلّو اليبئىوبد القُٔوخ، َملوك  .ص  االوزقبة النجٕؼ

جقب  لألٕلؼ(، فٕجقّو اليوبئه القوُْ الَولٕ  الونْ ٔوُهس ٕوفبرً القُٔوخ لُنهٔزوً، َرزغموغ مب َُٔمّ ثيػمٍ  ثقبوُن )ال

                                                 
ل الىغوبه، كاه المؼوفوخ 2) َىاهح  –( اوظو: مٍُُػخ اإلػغبى الؼلمٓ فوٓ القوو ن اليوؤ ، فلوق اإلوَوبن، للوليزُه: ىتلُو

 ( ثزٖوف َٕٔو.71، ٓ )4ب، ط2007ٌـ 1428األَ بف القنؤخ، 
ً: مؾمل  نت،الىبّو: كاه الْوَآ، 3ٛ)  (.93ب، ٓ )1983 -ٌـ 1403، 1( اوظو: مناٌت فيؤخ مؼبٕوح، لمؤلف
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الٖفبد القُٔخ مغ موَه اليمه ميُوخ ٕفخ علٔلح فٓ اليبئه، َملوك ٌوُ )الىْوُ ( الونْ ٔغؼو  اليوبئه ٔورقٓو ثزلوك 
 الٖفبد الىبّئخ  لّ يبئه صػلّ، ٌَينا َٔزمو الزنُه َملك ٌُ االهرقب .

ٓ: َملك ثُاٍنخ َمْٕ  الونيو َاألوضّو ثوان ال ٔزويَط ثوبأل ُِ َاألٕولؼ، فزوُهس ثٍونا ٕوفبد االوزقبة  .ة  الغىَ

 األٕلؼ، َرىؼلب ٕفبد الؾُٕان الٚؼٕن لؼلب المٕ   لّ الزياَط ثٕىً َثٕه تٕوي.
  .(4)يلمب ريُوذ ٕفخ علٔلح َهصذ فٓ الىَ  .ط 

 األدنح انتي تذل ػهى تطالٌ ْزِ انُظشيح:

مىن َٙؼٍب كاهَٔه ػلّ صن اإلوَوبن موب ٌوُ  ال ؽٕوُان موه عملوخ الؾُٕاووبد ػلّو ٌونا اليُيوت،  بمذ ٌني الىظؤخ 
َٕ   لّ موب َٕو   لٕوً اٖن ػوه ٛؤوق الىْوُ  َاالهرقوب ، َوظوواً لزْوبثًٍ موغ القووك، فٕوّوؼ صن ٔيُووب اوؾولها 

 يلٍٕمب مه صٕ  َاؽل يٕن ر  َُٕل اإلوَبن  لّ ٌنا الْي  النْ وؾه ػلًٕ؟؟
االوزقبة النجٕؼٓ )ؽٕوش رقوُب ػُامو  الفىوب  ثونٌالو اليبئىوبد الٚوؼٕفخ  –ػه ٛؤق ػلح وقبٛ، صَلٍب ثلأخ ر  ملك 

الٍئلخ، َاإلثقب  ػلّ اليبئىبد القُٔخ، َملك َٔمّ ثقبوُن )الجقب  لألٕلؼ( فٕجقّ اليوبئه القوُْ الَولٕ  الونْ ٔوُهس 
يمه ميُوخ ٕوفخ علٔولح فٓو اليوبئه، َملوك ٌوُ )الىْوُ ( ٕفبرً القُٔخ لنهٔزً، َرزغمغ الٖفبد القُٔخ مغ موَه ال

  .(5)النْ ٔغؼ  اليبئه ٔورقٓ ثزلك الٖفبد الىبّئخ  لّ يبئه صػلّ، ٌَينا َٔزمو الزنُه َملك ٌُ االهرقب 

َله صهك هكاً ػلمٕبً ريوه مه اليضٕو مَلمٕه َتٕو مَلمٕه، ث  ٍوٕيُن الووك ٌىوب ثبألكلوخ الْووػٕخ ػلّو ثنوالن ٌونا 
يلً رمبًمبً، ٍَٕقن ي  مَل  صمبب األكلخ الْوػٕخ َ فخ مؤمه ػبل  ثوان ه ٌوُ القوبلق ٌَوُ األػلو  ثموب فلوق ٍَوارٓ 

 ثبلزفٖٕ  فٓ المنبلت القبكمخ.

 تطالٌ َظشيح انتطٕس: األدنح انششػيح ػهى
1. :ّ   ُلٍ   ن النجٕؼخ ٌٓ الزٓ رقلوق ػْوُائًٕبً َصن اإلوَوبن لوٌٕ لوً فوبلق ٌونا مٖوبكب للقوو ن اليوؤ  لقُلوً رؼوبل

يٌِٕ ( ََ   ٍ ْٓ َّ َُ َػلَّ ُي ِّ  ٌُ ََ   ٍ ْٓ َّ ُ َفبلُِق ُي ِّ  )هَّ
(6). :ً ٍ  َفلَقْىَبيُ ثِقََلهٍ( َلقُل ْٓ َّ ) ِوَّب ُي َّ 

  لّ تٕو ملك مه أٖبد. (7)
2.  :ّ ادِ   كػبؤٌ  مؼوفخ يٕفٕخ وْاح األؽٕب  ػلّو األهٗ ٌونا ٔووكي  ُلوً رؼوبل َُ وَم ََّ َْلرٍُُْ  َفلْوَق ال ٍو ّْ األَْهِٗ  )َا صَ ََ

) ٍِْ َِ ال َفلَْق صَوفُ ََ
(8) . 

 فلقوً  جو  صن ُٔعولي فقوبل:َلقل صفجووب ه ٍجؾبوً صوً فلق اإلوَوبن فلقوبً مَوزقالً ميوزمالً، َ ول صفجوو مالئيزوً ثْوان 
َؽولصىب ػوه الموبكح الزوٓو فلقوً مىٍوب، فقوول فلقوً موه مووب  ، (9)(ََ ِْم  َوبَل َهثكوَك لِلَْمالئَِيوخِ  ِوِّوٓو َعبِػوٌ  فِٓو األَْهِٗ َفلِٕفَووخً )

َتْٕوِ ُمَقلَّقَخٍ لِىُجََِّٕه لَُي ْ  ِوَّب َفلَقْىَبُيْ  ِمْه رَُواةٍ صُ َّ ِمْه وُنْفَخٍ صُ َّ ِمْه َػلَقَخٍ صُ َّ ِمْه )َ َرواة )ٕٛه( ََ َغخٍ ُمَقلَّقَخٍ  ْٚ  .  (10)(ُم
ّ: فلوق  كب موه   وبل: ٍومؼذ هٍوُل ه  َفٓ الؾلٔش ػوه صثٓو مٍُّو األّوؼوْ  ٔقوُل: ) ن ه رجوبهو َرؼوبل

  جٚخ  جٍٚب مه عمٕغ األهٗ، فغب  ثىُ  كب ػلّ  وله األهٗ، موىٍ  األؽموو، َاألثوٕ٘، َاألٍوُك، َثوٕه ملوك،
  .(11)َالٍَ  َالؾْيُن، َالقجٕش َالنٕت(

ُيْ  ) َالمب  ػىٖو فٓ فلق اإلوَبن َه فلق يو  كاثوخ موه موب  َ ول فلقوً ه ثٕلٔوً َُ الَْؾَٕوبحَ لَِٕجْلُو ََ َد  ُْ الَّوِنْ َفلَوَق الَْمو

َُ الَْؼئُِي الَْغفُُهُ  ٌُ ََ ََُه َػَمالً  ٔكُيْ  صَْؽ
 . (12)(صَ

ّ: ٌَنا بهِ ) النٕه رؾُل  لّ ٕلٖبل يبلفقبه يمب  بل ه رؼبل بٍل َيبلْفَقَّ َٖ لْ َٕ بَن ِمْه  ََ  . (13)(َفلََق اإِلو

وبً صو  ايزمو  يموب ٔقوُل صٕوؾبة وظؤوخ الزنوُه  ثو  يوبن َاإلوَبن األَل ٌُ  كب  ًٖ ، َل  ٔيه فلق اإلوَوبن وب 
  وبل: )فلوق ه  كب  بهْ َمَول  ػوه هٍوُل ه يبمالً ص  صفن ٔزىب ٔ القلوق، ففٓو الؾولٔش الونْ ٔؤَوً الجقو

                                                 
ً: صثُ مؾمل ثيو ىيؤب، الىبّو: ميزجوخ الوّول، ٛ (4) ب، ٓ 2001 -ٌوـ 1422، 1اوظو: الْوو فٓ القلٔ  َالؾلٔش،لمؤلف

(759.) 
ً: ص:ك. ػوفبن ٔلمبى، ٓ )5) عٕب؟ لمؤلف (، روعمخ: مؾَه ٌؤلْ، الىبّو: كاه الىٕ  141( الزنُّه وظؤخ ػلمٕخ صب صٔلُُٔل

 للنجبػخ َالىْو.
 (.62( اليمو، أٖخ )6)
 (.49( القمو، أٖخ )7)
 (.51( اليٍن، أٖخ )8)
 (.30( الجقوح، أٖخ )9)
 (.5( الؾظ، أٖخ )10)
 (.َٕؾؾً الْٕـ األلجبوٓ فٓ الَلَلخ الٖؾٕؾخ155(، ٓ )2( صفوعً الزومنْ فٓ ٍىىً، ب )11)
 (.2( الملك، أٖخ)12)
 (.14( الوؽمه، أٖخ )13)
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َُٛلً ٍزُن مهاػبً َلنلك فبلمؤمىُن ٔلفلُن الغىخ ميزملٕه ػلّ ٕوُهح  كب ( ففٓو ثقٕوخ الؾولٔش الَوبثق" فيو  موه 
 ": فل  ٔيل ٔىقٔ القلق ؽزّ اٖن".ٔلف  الغىخ ػلّ ُٕهح  كب" ص  ٔقُل 

و المقلُ ووبد الٚوؼٕفخ مووكَك ثووان الموُد ٔيوُن لأل ُٔووب   وُلٍ  ثوان الجقووب  للقوُْ َاليوُاهس ٌوٓو ٍوجت ٌوال .3

:ّ َُ الَْؼئُِي الَْغفُُُه( َالٚؼفب   بل رؼبل ٌُ ََ ََُه َػَمالً  ٔكُيْ  صَْؽ
ُيْ  صَ َُ الَْؾَٕبحَ لَِٕجْلُ ََ َد  ُْ )الَِّنْ َفلََق الَْم

(14). 
صهعُ صن ٔيُن المَل  كَموبً َ ّبفوب ػىول األكلوخ الْووػٕخ، ؽزّو َ ن  وبل ػلموب  األهٗ  بٛجوخ ثغٕوو موب ٔقُلوً يزوبة 

ألن المٖوله  ه، َه  ن الؾقبئق الؼلمٕخ الزٓ صجزذ ٕؾزٍب ثبلزغبهة َالجوإٌه لو  رقوبلن موب عوب  ثوً القوبلق 
ثزؼنٕو   ٔوبد ه رؼووبلّ الُاٙوؾخ فٓو اوزظوبه صجوُد وظؤووبد  َاؽول يوالب ه فٓو يزبثوً َاليوُن ثمووب فٕوً، فموب ثبلىوب

 مزٍبليخ رقلػ فٓ اليوامخ اإلوَبوٕخ َفٓ الزبهٔـ الجْوْ؟؟

 وبل ػوه  ل  َصػظّ  َمه ُػوِف ػىً  ويبه الٖبوغ ٌُ "فوػُن"، َمغ ملك فنن ملك اإلويبه لوٌٕ ؽقٕقٕوبً، فونن ه 
ووزَْٕقَىَزٍَْب) فوػوُن: ٍْ ا ََ َعَؾووُلَا ثٍَِووب  ووِلٔهَ  ََ َِ اً فَوبوظُْو َيْٕووَن َيووبَن َػب ِجَووخُ الُْمفْ ُّ ُػلُوو ََ ُْ   ُلْمووبً  وٍو َُ . َثُوٌووبن ملووك صن (15)(صَوْفُ

ٌّ ثبلَغَوآ ص ٍَْو ميىُن وفًَ َمقجُ  فؤاكي ػلّو لَوبوً، فقوبل ه  )َؽزَّّو  َِما صَْكَهَيوًُ  ػوه فوػوُن: فَوػُن لَّمب صؽ
لِِمَٕه( الَْغَوُآ  َبَل  َمىُْذ صَوًَُّ ال  ِلًََ  َْ صَوَب ِمْه الُْم ََ َوائَِٕ   ٍْ  ِالَّ الَِّنْ  َمىَْذ ثًِِ ثَىُُ  ِ

(16( )17) . 

 

 إيحاءاخ َظشيح داسٔيٍ ٔاستغالل انيٕٓد نٓا
:ّ ََ ِْم رَواَمََّن َهثكوَك  الٍُٕك صمخ ملٕلخ مه ثٕه األم ، ٍَْٔل لونلك روبهٔقٍ  المؼووَف، َموب ملوك  ال مٖولاآ  ُلوً رؼوبل (

ََ ِوَّ  ؤُِغ الِْؼقَبةِ  ََ َُ  الَْؼَناةِ  ِنَّ َهثََّك لَ ٍُ ُُمٍُْ   َُ ِب الْقَِٕبَمخِ َمْه َٔ ُْ  . (18)ًُ لََغفٌُُه َهِؽٌٕ (لََٕجَْؼضَهَّ َػلٍَِْْٕ   ِلَّ َٔ
بٍخ مه عٍخ صفووِ، لوٌٕ ٌونا َمب رؾبلفٍ  الظبٌو الُٕب مغ الىٖبهِ  ال وزٕغخ لظوَف مؼٕىخ، كٔىٕخ مه عٍخ ٍَٕ

 مقبب ػوٍٙب.
َالٍُٕك ٔؾَوىُن اٍوزغالل األؽولاس اٍوزغالل عٕولاً، َلوٌٕ مؼىّو ٌونا صن ُٔغؼو  لٍو  كَه فوبهآ ٍَُٔوُل موه صمووٌ  
ً: )صؽغبه ػلّ ه ؼخ الْنووظ(. َممب ٔلل ػلّو ٌونا، صن ػبلًموب  جو  كاهَٔوه  ول  وبل ّوئٕبً  يمب فؼ  َلٕ  يبه فٓ يزبث

ً ممب  بلً  ُ: )المبهو(، َليه الٍُٕك ل  َٔوزنٕؼُا صن َٔوزغلُا موب  بلوً ثْوي  عٕول، ألن الظووَف لو   ؤجب كاهَٔه ٌَ
  .(19)رمه مُارٕخ ثؼل، فنن الضُهح الفووَٕخ الزٓ ٍبػلد فٓ اوزْبه وظؤخ كاهَٔه ل  ريه  ل  بمذ ثؼل

: ػه اإلٔؾب اد الزٓ  ل رَُزقوط مه وظؤوخ كاهَٔوه:  ن وظؤوخ يٍوني ٔميوه صن رؼنٓو (20)ٔقُل األٍزبم مؾمل  نت

 ٔؾب اد فنٕوح فٓ ي  ارغبي.. فؾٕه ٔيُن اإلوَبن مزلاك لَلَلخ الزنوُه الؾٕوُاوٓ فوأه ميوبن الؼقٕولح فٓو رويٕجوً، 
ه الؾٕوُاوٓ فوأه ميوبن الؼقٕولح فٓو َصٔه ميوبن األفوالآ َصٔوه ميوبن الزقبلٕول الفيؤوخ ؽُٕاووبً صَ امزولاكاً لَلَولخ الزنوُ

 ..الـ؟ . رويٕجً، َصٔه ميبن األفالآ َصٔه ميبن الزقبلٕل الفيؤخ َالوَؽٕخ َاألفال ٕخ َاالعزمبػٕخ
َؽٕه ٔيُن ؽُٕاووبً صَ امزولاكاً لَلَولخ الزنوُه الؾٕوُاوٓ، فموب مؼىّو الٚوُاثٜ المفوَٙوخ ػلّو ٍولُيً؟ َموب مؼىّو 

 َعُك الُٚاثٜ ػلّ اإلٛالآ؟

 لك  ٔؾب اد ٔميه صن رَُزقوط مه الىظؤخ لمه صهاك صن ٖٔنبك فٓ المب  الؼيو .ي  ر

                                                 
 (.2( الملك، أٖخ )14)
 (.14أٖخ )الىم ،  (15)
 (.90ُٔوٌ، أٖخ ) (16)
(، كاه 9255( اوظو: المٍُُػخ المَٕوح فٓ األكٔبن َالموناٌت َاألؽوياة المؼبٕووح، للوليزُه: موبوغ الغٍىوٓ، ٓ )17)

 :ٛ  ب.2003 -ٌ 1424الىلَح الؼبلمٕخ للنجبػخ َالىْو َالزُىٔغ الؤبٗ، 
 (.167( األػواف، أٖخ )18)
 (.97ح، للليزُه: مؾمل  نت، ٓ )( ُٔىظو: مناٌت فيؤخ مؼبٕو19)
ُ: مؾمل  نت  ثوإٌ  ؽَٕه ّبملٓ، يبرت  ٍالمٓ 20) ، ٔقٕ   جو  َفبروً ٍٕل  نتلً ػلح مؤلفبد ٌَُ ّقٕق مٖؤ( ٌ

ٕبؽت ٔؼزجو األٍزبم مؾمل  نت ػالمخ فيؤخ َؽويٕخ ثبهىح ثبلى ثميخ الميومخ  ُ َجخ للؾويخ اإلٍالمٕخ المؼبٕوح فٍ
 ٜ ٔوث  ُ ٓ مقبلن لىظؤخ المؼوفخ الغوثٕخ، ٌَ ٓ  ٍالم ٓ المؼبٕو مه مىنلق مؼوف ٌ للفيو اإلٍالم مؤلفبد ٌبمخ رؤٍ

ا غ صٔٚبً مه مىظُه  ٍالمٓ. ا غ ػجو الؼلٔل مه مؤلفبرً الزٓ ؽبَلذ رفَٕو اُل  ثٕه الفيو َاُل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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َليىىب  ما وظووب  لّ الُا غ َعلوب صن صؽولاً لو  ٖٔوىغ ملوك ٍوُِ الٍٕوُك   ٌو  الونٔه اٍوزقوعُا ٌوني اإلٔؾوب اد يلٍوب 
ب، َص وْووئُا مىٍوب وظؤوبد "ػلمٕووخ" الزٓو لو  ٔقلٍوب كاهَٔووه، َهثموب لو  ٔفيووو فٍٕوب صثولاً، َليوىٍ  صٍوووػُا  لّو ا زىبٍٕو

  .(21)..الـ مُعٍخ يلٍب لمؾبهثخ اللٔه َاألفالآ َالزقبلٕل. ا زٖبكٔخ َوفَٕخ َاعزمبػٕخ

ثىّو  ٌينا ا زىٔ الٍُٕك ٌني اإلٔؾب اد مه ٌني الىظؤخ، ََ فٌُب فٓو  فَوبك الؼقبئول َاألفوالآ َالزقبلٕول، فموبهيٌ
الغوىٌ(، َفٓو رفَوٕوي للزوبهٔـ ثمواؽلوً ثىوبي  –الْووة  –)األيو  وظؤزً ػلّ ؽُٕاوٕخ اإلوَبن ؽٕىموب عؼو  الغبٔوخ 

 ػلّ الؾزمٕخ الزٓ ال رؼوف الؾيمخ صَ اإلهاكح صَ القٖل، ٌَني رلك  ل اٍزقبٌب مه كاهَٔه.
فقل ثىّ وظؤزً الىفَٕخ ػلّ ؽُٕاوٕوخ اإلوَوبن الونْ ال ٔؼووف ّوٕئبً ٍوُِ الغوىٌ َال ٔؾويوً ٍوُاي،  (22)صمب فؤَل

 ثٍب  ومب كافؼٍب الغىٌ  في  ؽويخ ٔقُب 

موه عٍوخ يُووً ال ٔفؼو  ّوٕئبً  –َصمب كَه يبٔ  َػقلً الغمؼٓ   فقول ثىّو ٌوني الىظؤوخ ػلّو ؽُٕاوٕوخ اإلوَوبن صٔٚوبً 
 َػلّ الزنُه الؾزمٓ. –ػه ؽيمخ،  ومب ٌُ الزاصو 

  .(23)الىظؤبد الضالس، ٌٓ صيضو مب صصو فٓ الفيو األَهثٓ، َال وىٌ صن ونيو صن صٕؾبثٍب يلٍ  ٍُٔك    ٌَني
َصفز  ثمب عب  فٓ ثوَرُيُالد ؽيمب  ٍُٕٕن: ال رظىُا صن رايٕلارىب لوٌٕ لٍوب صٍوبً الٓو موب صؽوىروً اللاهَٔىٕوخ، 

 َالمبهيَٕخ َصفيبه وٕزًْ مه وغبػ، ثفٚ  ٍؼٕىب.

 
 داسٔيٍآحاس َظشيح 

 ن لىظؤخ كاهَٔه  صبه يضٕووح ال رويال المغزمؼوبد األَهثٕوخ رؼوبوٓ مىٍوب  لّو الٕوُب، َملوك صن مضو  ٌوني الىظؤوخ ال 
رّلػٓ رقؤو  ٕٚخ مغٍُلخ فؾَت، ث  صوٍب رقوهٌب َرٍلب ػقبئل َصفيبهاً يبوذ مَزقوح فٓ  لوُة الىوبً. فيوبن الثول 

 مىٍب: صن رزوو  صبهاً يضٕوح –َفبٕخ مغ اوزْبهٌب  –
 / اَتشاس اإلنحاد:1

ح لووً، َملووك صن الؾملوخ الفووَووٕخ لمووب عووب د الو  ٔيووه اإللؾووبك  ول اوزْووو فوٓو صَهثووب  ووناو، َليووه القبػوولح يبووذ مٍٕوو

 َاوزٖود ػلّ اليىَٕخ صٕجؼ مه الٍَ  ثش صْ ػقبئل علٔلح َلُ ػلّ ؽَبة ػقبئل  لٔمخّ  
َوخ الظبلموخ، فٍٓو رقووه موب ٌوُ ػقٕولح، َرلويب الىوبً ثوً، ٌَٓو  ن يضٕواً مه الؼقبئل الىٖواوٕخ يبووذ مورجنوخ ثبليىٕ

 الزٓ رملك الؾقٕقخ فقٜ ثمُعت الؾق اإللٍٓ الزٓ ريػمً لىفٍَب.

لخ االفزوواآ. فيوبن ٌونا ٌوُ  فمب  ن اويَود ُّيخ اليىَٕخ، َرؾن  ٍلنبوٍب ػلّ األثلان، ؽزّ صٕجؾذ القلُة ٍٍو
 ُٖهح ػغٕجخ ل  َٔجق لٍب مضٕ .الغُ النْ ثش كاهَٔه وظؤزً، فبوزْو اإللؾبك ث

 / ياديح اإلَساٌ ٔحيٕاَيتّ:2

ؽُٕاوٕخ اإلوَبن  ٍوود موه فوالل هثٜو كاهَٔوه صٕو  اإلوَوبن ثوبلؾُٕان، فموه ٌىوب يوبن القوُل ثؾُٕاوٕوخ اإلوَوبن 
 مؼُل ٌلب لي  مب ٖٔؼ صن ٔيُن مه القٕ  َاألفالآ َالؼقبئل.

ً فٓ صمُه يضٕوح مىٍب: –ثاوُاػً المقزلفخ  –ان  ن النْ ٔؤمه ثمض  ٌني الىظؤخ، َٔىظو  لّ الؾُٕ  ٔغلي مزفقب
 اٌزمبمً ثبألي  َالْوة َالغىٌ فقٜ. .1

 ال ُٙاثٜ َال ؽلَك ألفؼبلً األفال ٕخ. .2
 تٕبة القٖل َالٍلف مه ؽٕبرً. .3

  ما يوبن ٔىظوو  لّو الؾٕوُان ثٍوني النؤقوخ، َٔؼزقول صووً رنووُه ٛجٕؼٓو لٍونا الؾٕوُان، فوال ّوك صن مضو  ٌونا األموو لووً

  ٔؾب ارً الىفَٕخ الزٓ صٕجؾذ مْبٌلح ػلّ صهٗ الُا غ.
صموب ػوه مبكٔوخ اإلوَوبن فقول  ٍوود فٓو وظؤوخ كاهَٔووه لموب عؼو  اإلوَوبن ٔقٚوغ لٍونا الزنوُه الزوبهٔقٓ النجٕؼوٓو 

، َلووٌٕ لووً  هاكح فٕووً َال  ٖوول،  وموب ٌووُ فوووك مووه عملووً المقلُ ووبد الزٓو عووب د ػووه ٛؤووق ٌوونا الزنووُه  الؾزمٓو
األمووو صصوووي ػلوّو وفووًُ المفيووؤه الميػووُب، فٍووُ فبٙووغ لقووُاوٕه النجٕؼووخ صَ مووب َُٔوومٓ ثبلمووبكح، فإووجؼ لٍوونا 

 األَهثٕٕه، فقل صفٚؼُا اإلوَبن لقُاوٕه المبكح. 

                                                 
 (.98فيؤخ مؼبٕوح، مؾمل  نت، ٓ ) ( مناٌت21)
مُ فؤَووول22) ُ: ٍٕغَٕووومُول ّوووُل ٓ: 1856موووبُٔ  6َلووول  ٔؼووووف افزٖوووبًها فؤَووول ( ٌووو ف (،. 1939ٍوووجزمجو،  23َرووُو

ٔ ثلهاٍخ النتٍُٔكْ مه إ  ومَبَْ ٛجٕتٌُ ٖجٓ ، افز ٌ ػل  الؼ َػل   .الزؾلٕ  الىفَٓ َمفيو ؽؤؼزجو مؤٍ
 (الالَاػَٓ الؼق الىفٌ الؾلٔش. اّزٍو فؤَل ثىظؤبد)

 (.10ٓ ) 4(، َمناٌت فيؤخ مؼبٕوح، لمؾمل  نت، 202ٛ( ُٔىظو: الؼلمبوٕخ، ٍفو الؾُالٓ كاه الٍغوح، ٓ )23)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D9%8A
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 / تأنيّ انطثيؼح:3

اإلوَوبن مفنوُه ػلّو الزالٕووً، فموه لو  ٔزالوً هلل رالووً لغٕووي َال ثول، مووه ٌىوب لموب يبووذ الىظؤووخ رقٚٓو ػلّو القووُل  
ني الىظؤوخ ٌمؤلًٍوب للنجٕؼوخ، يموب عوب  ٌونا ٕوؤؾب ثُعُك ) لً( َصوً القبلق لٍنا اليُن ثمب فًٕ، صٕوجؼ موه ٔوؤمه ثٍو

   .(24)َال ؽل لقلهرٍب ػلٓ القلق  فٓ ص ُال كاهَٔه مه صن النجٕؼخ رقلق ي  ّٓ

 / فكشج انتطٕس انًطهك:4

 ٍود فيوح الزنوُه لولِ الجوبؽضٕه مضو  )صَعَوذ يُموذ( ٕوبؽت وظؤوخ الزنوُه الؼقلٓو )موه القوافوخ  لّو الولٔه 
نلك للْ )ٌُثي( النْ ٔوْ صن المغزمغ اإلوَوبوٓ رنوُه موه الُؽْوٕخ الغبثٕوخ  لّو الؾبلوخ  لّ الُٙؼٕخ(، َ ٍود ي

االعزمبػٕوخ، َيونلك )هٍَووُ( الونْ  وبل ثزنووُه المغزموغ موه الؾبلووخ النجٕؼٕوخ  لّو الؾبلووخ الفُٙؤُخ مموب اٍووزُعت 

 َعُك )ػقل اعزمبػٓ( ثٕه األفواك.
 ٌني الىظؤبد ل  ريه مه القُح َالزؼمٕ  ثؾٕش ريليل فيوح الضجبد يلٕخ، َ ن يبن لٍب فٚ  فٓ الزمٍٕل لنلك. ليه

َرموذ ٌووني اليليلووخ ػلوّو ٔول )كاهَٔووه( َوظؤزووً فوٓو الزنوُه الؼٚووُْ، َثؼوول كاهَٔووه اوزقلوذ صَهثووب مووه اإلٔمووبن 
 ػزقبك فٓ الزنُه المنلق...ثبلضجبد المنلق  لّ اال

لزنووُه الوولٔىٓ الوونْ صَؽووذ ثووً الىظؤووخ لٕزغووبَى األصووو الؼلموٓو  لوّو مٕووبكٔه الؾٕووبح يبفووخ )االعزمبػٕووخ َالُا ووغ صن ا

َالَٕبٍٕخ َاال زٖبكٔخ(...الـ، َويلذ الٚوثخ القبٙوٕخ ػلّو هصً الولٔه َاألفوالآ َملوك صن الزنوُه يموب ّووؽً 
ؽو  الزنووُه صػقجوذ ٍوولفٍب كاهَٔوه ْٔووزم  ػلّو ػىٖووؤه ثوبهىٔه )الؾزمٕووخ َاالٙونواة(، فيوو  موؽلوخ مووه موا

ٌٓ الزٓو رؾولك وُػٕوخ ٌوني الموؽلوخ،صمب فٜو ٍوٕو الزنوُه  -يمب صٍلفىب -ثنؤقخ ؽزمٕخ، ثمؼىّ صن الؼُام  القبهعٕخ
مارً ثمواؽلً عمٕؼٍب فٍُ مٚنوة ال َٔوؼّ  لّو تبٔوخ موٍوُمخ صَ ٌولف ثؼٕول، ألن )النجٕؼوخ( الزٓو صَعلروً تٕوو 

 ػب لخ َال َاػٕخ ث  رقجٜ فجٜ ػُْا  .

 ٌَنا وَن للفنوح الزٓ ٌٓ اإلٍالب،  من يٕن عب د ػقٕلح صَ )ػقلح  ( اللٔه؟
ٔزفق ػل  الىفٌ مغ ػل  اإلعزمبع فٓ ػلب فنؤخ اللٔه، َليىٍمب ٔقزلفبن فٓ رفَوٕو رنوُهي. فؼلو  اإلعزموبع ٔووِ صن 

وَووبن رلٔىووً ثبلَووؾو َاثزوولص اإل –األهَاػ صَ القووُْ النجٕؼٕووخ صَ المؾوووب )الزووبثُ(  -صٕوو  الوولٔه ّووٕت فووبهعٓ ٌووُ
َالْؼُمح، ص  رنُه  لّ ػجوبكح  لٍوخ مزؼولكح، صو  رنوُه  لّو الزُؽٕول الونْ ٔمضو   فوو ؽلقوخ فٓو ػٖوو الولٔه، صػقجٍوب 

صمووب ػوووبل  الوووىفٌ صَ ٍُٔكٔووخ )فؤَووول( فٕووووِ  ػٖو الؼل  النْ ٔىفٓ اللٔه ثغملزً. –ثفؼ  الزنُه  –مجبّوح 

لْوؼُه ثبلىولب الوونْ اٍوزُلّ ػلّو صثىووب  األٍووح الجْوؤخ الجلائٕووخ ؽَوت رفَوٕوي الولوٌ للوولٔه، صن صٕو  الولٔه ٌووُ ا
األَلّ ؽٕه  زلُا صثبٌ ، َلمبما  زلُي؟ ألوً يبن ٔؾُل ثٕىٍ  َثٕه اللقب  الغىَٓو موغ األب، فبثزولا  الولٔه فٓو ٕوُهرً 

لٔه الَومبَْ، األَلّ ػجبكح لألة، ص  رنُه  لّ ػجبكح )النُٛ (، صو  رنوُه  لّو ػجوبكح القوُْ القفٕوخ فٓو ٕوُهح الو
 ٌَُ فٓ األُٛاه يلٍب ٔىجغ مه الؼقلح وفٍَب ػقلح )صَكٔت( يمب ٖٔوػ ثنلك فٓ يزبثً الناد َالغوائي(.

 َمذ َظشيح داسٔيٍ
نو يضٕو مه ارجبػً ٌَنا ٔلل ػلٓ صمؤه:  ّٙ  لّمب ل  َٔزنٕغ كاهَٔه َصرجبػً صن ٔجوٌىُا ػلّ مب ٔلػُن، ا

ه فوٓو الؾقووبئق، ٌَوونا ٔوولل ػلوّو صمووؤه: فوٓو ملووك مووب  بلووً  هصووو  األيررش األٔل: َِّ ّوولح رمَوويٍ  ثٍووب، َالَووجت صن ٌٔووَي

: ) ن وظؤخ الىُْ  َاإلهرقب  مب ىالوذ ثولَن ثووإٌه، ٍَوزظ  يونلك، َالَوجت الُؽٕول فٓو صوىوب ووؤمه ثٍوب (25)يٕذ
 لقلق المجبّو.ٌُ صن الجلٔ  الُؽٕل المميه لٍب ٌَنا تٕو َاهك ػلّ اإلٛالآ(. اإلٔمبن ثب

ػغويٌ  الظوبٌو ػوه اإلرٕوبن ثوبلجوإٌه، َٔولل ػلوّو ٌونا "موب  وبب ثوً الؼوبل  األلموبوٓ )اهوَوذ ٌٕغوو   األيرش انخراَي:

ب( ػىلمب هصِ صن ُٕه األعىخ ال رزنبثق رمبمبً موغ وظؤوخ الزنوُه، الونْ ٔؼول موه يجوبه صوٖوبهي، 1919 -ب1824
خ الجْووؤخ ليوٓو رزنوبثق مووغ وظؤووبرٍ . ليوه صؽوول الؼلمووب  ؽٕىئون  ووبب ثؼملٕوبد هرووُُ َؽوونف فٓو ٕووُه رلووك األعىو

ايزْوون ػملٕووخ الزئَووو ٌووني َصػلىٍووب فوٓو  ؽوولِ الٖووؾن َرؾوولِ فٍٕووب )صهوَووذ ٌٕغوو ( الوونْ لوو  ٔوووِ ثوولاً مووه 
َرووكك،  14/12/1908اإلػزواف ثغؤمزً الؼلمٕخ َاألفال ٕخ ثؼول فزووح ٕومذ. َ وبل فٍٕوب: ) ن موب ٔؼئوً ٌوُ صووً 

زجٍوب فوٓو لو  ٔيوه الُؽٕول الوونْ  وبب ثؼملٕوخ رئَوو إلصجوبد ٕووؾخ وظؤوخ الزنوُه، ثو   ن ٌىووبو فوبػزوف فٓو مقبلوخ ي

 .(26)المئبد مه الؼلمب  َالفالٍفخ  بمُا ثؼملٕبد رئَو فٓ الُٖه الزٓ رُٙؼ ثىٕخ األؽٕب (

                                                 
الٓ، ٓ )24) ػخ المَٕوووح فووٓ األكٔووبن َالمووناٌت َاألؽووياة  -(186( ُٔىظووو: الؼلمبوٕووخ، للووليزُه: ٍووفو الؾوُو َالمٍُوُو

 (.927لغٍىٓ، ٓ )المؼبٕوح، ك. مبوغ ا
(25 :ُ عٕب, اليٌَٕ. , هصو يٕذ,  ثوإٌ  الجلٍٕٓ( ٌ  اليٍُمُُل
 (.929( المٍُُػخ المَٕوح فٓ األكٔبن َالمناٌت َاألؽياة المؼبٕوح، ك. مبوغ الغٍىٓ، ٓ )26)
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ا عملووخ الؾُٕاوووبد ػلوّو ٌوون – بمووذ ٌووني الىظؤووخ مىوون َٙووؼٍب كاهَٔووه ػلوّو صن اإلوَووبن مووب ٌووُ  ال ؽٕووُان مووه 
اليُايت، َٕ   لّ مب َٕ   لًٕ اٖن ػه ٛؤق الىُْ  َاالهرقوب ، َوظووا لزْوبثًٍ موغ القووك، فٕوّوؼ صن ٔيُووب 

 اوؾلاه يلٍٕمب مه صٕ  َاؽل يٕن ر  َُٕل اإلوَبن  لّ ٌنا الْي  النْ وؾه ػلًٕ؟؟

نٌالو اليبئىوبد الٚوؼٕفخ ؽٕش رقُب ػُام  )االوزقبة النجٕؼٓ( ر  ملوك ػوه ٛؤوق ػولح وقوبٛ، صَلٍوب ثلأوخ الفىوب  ثو
الٍئلخ، َاإلثقب  ػلّ اليبئىوبد القُٔوخ، فٕجقّو اليوبئه القوُْ الَولٕ  الونْ ٔوُهس ٕوفبرً لنهٔزوً، )الجقوب  ل ٕوالػ( 

ثقوبوُن، َرزغموغ الٖووفبد القُٔوخ مووغ مووَه الوويمه ميُووخ ٕووفخ علٔولح فوٓو اليوبئه، َملووك ٌوُ الوونْ ٔغؼو  اليووبئه 
، ٌَيونا َٔوزمو )الىْوُ  َاالهرقوب .( الزنوُه َملوك ٌوُ، َلوه صهك هكاً ٔورقٓ ثزلك الٖفبد الىبّئخ  لّو يوب ئه صػلٓو

ػلمٕب ريوه مه اليضٕو مَلمٕه َتٕوو مَولمٕه، ثو  ٍوٕيُن الووك ٌىوب ثبألكلوخ الْووػٕخ ػلٓو ثنوالن ٌونا يلوً رمبموب، 

 .  ٍَٕقن ي  مَل   مبب األكلخ الْوػٕخ َ فخ مؤمه ػبل  ثان ه ٌُ القبلق ٌَُ األػل  ثمب فلق
:ّ ُ َفوبلُِق   ُلٍ   ن النجٕؼخ ٌٓ الزٓ رقلق ػُْائٕبً َصن اإلوَبن لٌٕ لً فوبلق مٖوبكه للقوو ن اليوؤ  لقُلوً رؼوبل )هَّ

يٌِٕ ( ََ   ٍ ْٓ َّ َُ َػلَّ ُي ِّ  ٌُ ََ   ٍ ْٓ َّ ُي ِّ 
ٍ  َفلَقْىَبيُ ثِقََلهٍ(، َلقُلً(27) ْٓ َّ : ) ِوَّب ُي َّ 

  لٓ تٕو ملك مه أٖبد. (28)
ادِ  فخ يٕفٕخ وْاح األؽٕب  ػلّو األهٗ ٔووكي  ُلوً رؼوبل:اكػبؤٌ  مؼو َُ وَم ََّ َْلرٍُُْ  َفلْوَق ال ٍو ّْ ال َفلْوَق  )َموب صَ ََ األَْهِٗ  ََ

) ٍِْ َِ صَوفُ
(29) . 

 َلقل افجووب ه ٍجؾبوً صوً فلق اإلوَوبن فلقوبً مَوزقالً موزيمالً، َ ول صفجوو مالئيزوً ثْوان فلقوً  جو  صن ُٔعولي فقوبل:
ََ ِْم  َبَل َهثك َك لِلَْمالئَِيخِ  ِوِّٓ َعبِػٌ  فِٓ األَْهِٗ َفلِٕفَخً()

(30) . 

 . (31))فَنِوَّب َفلَقْىَبُيْ  ِمْه رَُواةٍ( َؽلصىب ػه المبكح الزٓ فلقً مىٍب، فقل فلقخ مه مب  َرواة )ٕٛه(
ّ: فلوق  كب موه   وبل: ٍومؼذ هٍوُل ه  َفٓ الؾلٔش ػوه صثٓو مٍُٓو األّوؼوْ  ٔقوُل: ) ن ه رجوبهو َرؼوبل

 جٚخ  جٍٚب مه عمٕغ األهٗ، فغب  ثىُ  كب ػلّ  وله األهٗ، موىٍ  األؽموو، َاألثوٕ٘، َاألٍوُك، َثوٕه ملوك، 

 .(32)َالٍَ  َالؾيُن، َالقجٕش َالنٕت(
:ّ ُ َفلََق ُي َّ َكاثَّخٍ ِمْه َموبٍ ( َالمب  ػىٖو فٓ فلق اإلوَبن  بل رؼبل هَّ ََ (

(33):ً ٌُ َموب  . َ ول فلقوً ه ثٕلٔو ) َوبَل َٔوب  ِثْلِوٕ

) َّْ وووُغَل لَِموووب َفلَقْووُذ ثَِٕوووَل َْ وووبٍل  . ٌَووونا النووٕه رؾوووُل  لووّو ٕلٖووبل يبلفقوووبهَمىََؼووَك صَْن رَ َٖ لْ َٕ ووبَن ِموووْه  ََ )َفلَوووَق اإِلو
وبهِ( وبً صوو  صيموو  يمووب ٔقووُل . َاإلوَووبن األَل ٌووُ  كب (34)َيبلْفَقَّ ًٖ صٕووؾبة وظؤووخ ، َلوو  ٔيووه فلووق اإلوَووبن وب 

  وبل: )فلوق ه  كب  الزنُه  ث  يبن يبمالً ص  صفن ٔزىوب ٔ القلوق، ففٓو الؾولٔش الونْ ٔؤَوً ػوه هٍوُل ه 

َلنلك فبلمؤمىُن ٔلفلُن الغىوخ ميزملوٕه ػلّو ٕوُهح  كب ففٓو ثقٕوخ الؾولٔش الَوبثق "فيو  ( 35)َُٛلً ٍزُن مهاػبً(
 ٔيل ٔىقٔ القلق ؽزّ اٖن". : "فل مه ٔلف  الغىخ ػلّ ُٕهح  كب" ص  ٔقُل 

 ُلٍ  ثان الجقب  للقُْ َاليُاهس ٌٓ ٍجت ٌالو المقلُ بد الٚؼٕفخ موكَك ثان المُد ٔيوُن لأل ُٔوب  َالٚوؼفب  
:ّ ََُه َػَمالً(  بل رؼبل ُيْ  صَٔكُيْ  صَْؽ َُ الَْؾَٕبحَ لَِٕجْلُ ََ َد  ُْ )الَِّنْ َفلََق الَْم

(36) . 
و ثبألٕ  الؼظٕ   النْ ٔجن  ٌني الىظؤخ ٌَُ ريؤ  ه لجىٓ  كب الونْ ال ٔزىبٍوت موغ هّك صٕو   ووك صَ َصفٕواً وُنيِّ

:ّ َؽَملْىَوبٌُْ  فِٓو  رَلَلً مه يبئه  فو تٕو ميووب َموه فٖوٕلخ الؾُٕاووبد صَ القووَك  وبل رؼوبل ََ ْمىَوب ثَىِٓو  َكَب  لَقَوْل َيوَّ ََ (
َهَى ْىَبٌُْ  ِمْه النَِّّٕجَبدِ  ََ الْجَْؾوِ  ََ وٕالً( الْجَوِّ  ِٚ وْه َفلَقْىَوب رَفْ لْىَبٌُْ  َػلَّ َيضِٕووٍ ِممَّ َّٚ فَ ََ

(37). :ّ وبَن  َ وبل رؼوبل ََ )لَقَوْل َفلَقْىَوب اإِلو

ِه رَقٍُِْٔ ( ََ فِٓ صَْؽ
(38) . 

                                                 
 (.62( اليمو، أٖخ )27)
 (.49( القمو، أٖخ )28)
 (.51( اليٍن، أٖخ )29)
 (.30( الجقوح، أٖخ )30)
 (.5( الؾظ، أٖخ )31)
ٓ: 2( صفوعً الزومنْ فٓ ٍىىً ب 32)  . َٕؾؾً األلجبوٓ.566/ 
 (.45( الىُه، أٖخ )33)
 (.14( الوؽمه أٖخ )34)
 ( صفوعً اإلمبب مَل  فٓ ٕؾٕؾً فٓ ثبة فلق  كب ػلّ ُٕهرً.35)
 (.2( الملك االٔخ )36)
 .70( ٍُهح االٍوا  االٔخ 37)
 .4( ٍُهح الزٕه االٔخ 38)
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صفٕواً صهعُ صن ٔيُن المَول  كًَموبً َ َّبفوب ػىول األكلوخ الْووػٕخ، ؽزّو َ ن  وبل ػلموب  األهٗ  بٛجوخ ثغٕوو موب ٔقُلوً 
ألن    ن الؾقبئق الؼلمٕخ الزٓ صجزوذ ٕوؾزٍب ثبلزغوبهة َالجووإٌه َ ن رقوبلن موب عوب  ثوً القوبلق يزبة ه، َه

صجووُد  اوزظوبهالمٖوله َاؽول يوالب ه فٓو يزبثووً َاليوُن ثموب فٕوً، فمووب ثبلىوب ثزؼنٕو   ٔوبد ه رؼووبلّ الُاٙوؾخ فٓو 

 وظؤبد مزٍبليخ رقلػ فٓ اليوامخ اإلوَبوٕخ َفٓ الزبهٔـ الجْوْ.

 

ٌ األَؼاو ٔيُالشتٓاػ  شض َظشيح صاحة آرا
 ج  اللفُل َالزؼؤن ثٍني الىظؤخ َٕبؽجٍٕب:  ل ٔقُل  بئو  لموبما اإلػوواٗ ٕوفؾبً ػوه اليزوت َالىظؤوبد الزٓو 

ثٍوب صفنوب  مىٍغٕوخ ٌوُ موىٍظ الؼقوال ، فبٕوخً َصن الوووكَك َالمىب ْوخ  ول ريوُن مولػبح لىْوو األػموبل   ص وُل يووبن 
ؤوخ ألووً صٕوجؼ لٍوني الىظؤوخ اٌزموبب يجٕوو موه  نوبع الْوجبة فٓو الغبمؼوبد الَوُكاوٕخ َلٍوب الزويٕي ػلّ ٌني الىظ

و همٚوبن  هَاك يضٕوَن ٔغؼ  مَئُلٕخ الوك  بئ ، َ ل صفجوُد ٕبؽت ٌني الىظؤخ  ج  َفبرً ثَوىخ رقؤجوبً فٓو ٍّو

ً، فوؽوت ثونلك يضٕوواً َ وبل ثاوّٓ ٍاوب ِ وظؤزً فٓ ثؾضٓو ٌونا َصهك ػلٕو –ثُاٍنخ ىمٕلً فٓ اللهاٍخ  –المبٙٓ 
 ٍارقج  الوك َالمىب ْخ ثٖلهِ هؽت فاٌلاوٓ يزبثً مه ميزجزً القبٕخ فٓ  فو  ٕلاهي.

 انتؼشيف تانُظشيح:
وظؤخ صَ يزبة  مان األوؼبب مه رالٕن: الليزُه ػمبك مؾمل ثبثيو ؽَه ثبإلّزواو موغ صفٕوً المٍىولً ػوال  الولٔه، 

ّٔ ػلٕوً القووو ن ٌَوُ يزوبة ٔقووُب ػلّو ٛووػ علٔوول فٓو ثوب ة "صٍوولمخ الزنوُه" فٍوُ ٔوووِ صن وظؤوخ الزنوُه ممووب وو

ويلوذ وويَالً مجبّوواً موه الَومب  ػلّو  كب األَل  –الٚبن َالمؼي َالجقو َاإلث   –اليؤ ، َفٓ وفٌ الُ ذ األوؼبب 
ثبلفؼو  فوبهط ّوغوح  فيبوذ  ٔخً مه ه، فبألوؼبب ثىب اً ػلّ ملوك لو  رولف  وَوق الزنوُه، َ ما صصجوذ الؼلو  صن األوؼوبب

ْ: وولا  األوؼووبب،  الزنوُه فَوزيُن  ٔوخً صفووِ موه ه فٓو  فوو اليمووبن، َلونا يوبن اٍو  ٌوني الىظؤوخ ) مان األوؼوبب( ص
 ٌنا رقؤجبً ملقٔ مب ٔؤل اليبرجبن  ٖٔبلً  َياوٍب ولا  لللاللخ ػلّ ٕؾخ اإلٍالب 

ص ووُل:  نَّ اعزٍووبك اإلوَووبن فوٓو رفَووٕو اإلّوويبالد  ن  ٍووود ٌووُ اعزٍووبٌك مْوويُه، ليووه المٍوو  صن رغزٍوول فوٓو  ٛووبهٍ 

ٕووؾٕؼ ٕووؤؼ َلووٌٕ مووه مىنلووق رأَووٍ  مزؾبموو  فووبهط ػلوّو الَووٕبآ َاللغووخ، َ ال فبلزأَوو  المزؾبموو  ػجووب ح 
بد الزٓو  ٍوود فٓو روبهٔـ اإلٍوالب َموب فٚفبٙخ رزَغ لي  ّٓ  ثل اً مه الزفَٕو الجبٛىٓ  لّو صّول صووُاع الُيفؤو

 مه فو خٍ ٙبلخ  ٍود  ال َلٍب فٓ الزأَ  المزؾبم  وٖٕت 
 ْٓ لَو ََ ٓ: الزأَو  الٖوؾٕؼ صب الزأَو  المزؾبمو   َلنا ٔارٓ ٌنا الوك فقٜ لجٕبن ٌ  ٍلك اليزبة فٓو رؼبملوً موغ الىٖوُ

 ُػىق الىٔ؟

َّزّبن ثٕه: الزأَ  الٖؾٕؼ َالفزؼ الؼلمٓ المؼوفٓ القو وٓ، َثٕه اإلوؾواف ثبلىٔ فبهط ٍوٕب ً َكاللزوً َمجىوبي، 
كد فٍٕب اٖف الٖفؾبد َوٍَٕب اليمبن ثزؼب ت اللٌُه  ُّ ٍُ  َمب صيضو اإلوؾوافبد الزٓ 

الغوُاة صن: يزوبة ه رؼوبلّ ليه  ل َٔال ٍبئ : مب ٌٓ فنُهح الزأَ  الجبٛىٓ المزؾبم  ػلّ وٖوُٓ الْووع؟ َ
ُٓ ُمجِوٌٕه( ويل ثلَوبٍن ػوثٓو مجوٕه: وبٌن َػَوثِو ََ ٌَوَنا لِ ََ (

فيزوبة ه وويل ثلغوخ الؼووة، لٕفٍموً الىوبً َلوٌٕ لىزاَلوً  (39)
 رأَالد ثبٛىٕخ رقوعً ػه مؼىبي َمغياي َمواكي.

ػلّو موب رقزٚوًٕ ٌوني اللغوخ َ ال فبلزأَو  فبهلل ٍجؾبوً فبٛجىب ثمب وؼوفً فٓ لغخ الؼوة فال ثول موه فٍو  يالموً ثىوب اً 
الجبٛىٓ  نبٌه ُٛٔ  ٔويجً ي  صؽل َٔغل فًٕ ي  ٙبٍل مْووثً، َػوثبروً رزَوغ ليو  فيووح مٍموب يبووذ ٍوقبفزٍب صَ 

 ُػزٌُب  
 فمضالً: مه الزأَالد الجبٛىٕخ الزٓ ص ٍورٍب فو وخ القوامنوخ  ولٔمبً صن اليووب لوٌٕ ٌوُ الفبؽْوخ، َ وموب الموواك ثوً  لقوب 
ونفخ الؼل  الجبٛه فٓ وفوٌ موه لو  َٔوجق مؼوً ػقول الؼٍول، َالنٌٍوُه لوٌٕ ٌوُ الُٙوُ  المؼووَف، َ وموب الموواك ثوً 

الزجوووْ َالزىظوون مووه اػزقووبك يوو  موونٌت ٍووُِ مجبٔؼووخ اإلمووبب، َالٖووٕبب فوٓو رووأَلٍ  لووٌٕ مؼىووبي اإلمَووبو ػووه 
نوُاف ثبلجٕووذ ٍوجؼبً فقووبلُا ٌووُ المفنوواد فوٓو َ وذٍ مقٖووُٓ، َ وموب الٖووٕبب اإلمَوبو ػووه يْوون الَوو، صمووب ال

 لّ رمبب األئمخ الَجؼخ، َالٖلُاد القمَوخ األٕوُل َاألهثؼوخ َاإلموبب، َػلٕوً فوال ؽبعوخ ألكا   النُاف ثمؾمل 
 ٌني الٖلُاد المؼٍُكح ػىل المَلمٕه.

يٕه ثاوووً ُٛفووبن الؼلوو  الوونْ صتوووآ المزمَوو َمووه ومووبمط رووأَالرٍ  لمؼغووياد األوجٕووب ، رووأَلٍ  ُُٛفووبن وووُػ 

الزٓ صُلقٓ فٍٕب ٌٓ ػجبهح ػوه تٚوت الىمووَك، َلَٕوذ ووبًهاً ؽقٕقٕوخ،  ثظُاٌو اليزبة َالَىخ، َصن وبه  ثوإٌ  

                                                 
 (.103ؾ ، أٖخ )( الى39)
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َعه ٍلٕمبن ٌ  ثبٛىٕخ ملك اليمبن َالْٕبٕٛه ٌ  الظبٌؤوخ الونٔه ُيلفوُا ثبألػموبل الْوب خ،  لّو  فوو ٌونٔبوٍ  الونْ 
 ٔٚؾك الضيلّ، َٔجٕه ٍقبفخ ػقُلٍ  ٍَناعزٍب 

ّ:َثؼ َؽّ َهثكَك  ِلَّ الىَّْؾِ ( ٘ الوافٚخ ُٔؤَلُن األئمخ ػلّ صوٍ  الىؾ  فٕقُلُن صل  ٔق  ه رؼبل َْ صَ ََ (
(40)  . 

 َػمُُب الجْو ػلّ افزالف لغبرٍ  ٔؼلَن  بٌو اليالب ٌُ الؼملح فٓ المؼىّ.
 يو الجبٛىٓ.َصمب صٍلُة الزؼمٕخ َاإللغبى َالزأَ  القبهط ػلّ الَٕبآ فال َعُك لً  ال فٓ الف

َلُ صُركِقن ٌنا األٍلُُة  بػلحً لمب صميه الزفبٌ  ثؾبل، َلموب ؽٖولذ الضقوخ ثمقوبٍل، ألن المؼوبوٓ الجبٛىٕوخ ال ٙوبثٜ لٍوب 
 ثاوً )ثٕبن للىبً(. –  –ٌنا فٓ اليالب ػمُمب، فيٕن ثيالب ه المىيل، النْ َٕفً ه  َال وظبب.

َفٓو الىوبً ػووبلمُن َعوبٌلُن، َموىٍ  صمِّٕووُن، َيوبرجُن  وبهئُن. َليووه ه عؼلوً ثٕبووبً لٍوو  عمٕؼوب، ُمَٕوواً للوونيو، 

 لٕؼجل الىبً هثٍ  ػلّ ثٖٕوح.
َالمزامو  لمقبلوخ الزأَو  الجوبٛىٓ ُٔولهو فنُهرٍوب فٓو رفَووٕو القوو ن اليوؤ ، َصوٍوب رقزٚٓو ثنوالن الضقوخ ثبأللفووب ، 

 ب ه َهٍُلً، َٖٕٔو مب َٔجق  لّ الفٍ  ال ُٔصق ثً.َرَُقٜ االوزفبع ثيال
 َلُ يبوذ رلك الزأَالد الجبٛىٕخ ٌٓ مؼبوٓ القو ن َكاللزً لمب رؾقق اإلػغبى الؼلمٓ، َليبن مه  جٕ  اإللغبى.

ّ َلنا اّزلك ويٕو صٌ  الؼل  ػجو اليمبن ػلّ الزأَالد الجبٛىٕخ المزؾبملخ ػلّو وٖوُٓ الْووع لموب فٓو الَوٕو ػلو

 فنبٌب مه  فَبٍك لللٔه َرقؤتٍ للَىه.
لنا يبن األفن ثظُاٌو اليالب صَ الزأَ  ثقؤىوخ صموًوا الىًموب فٓو الونيو الؾيوٕ  َالَوىّخ القنؼٕوخ، صموو ال ٔميوه الىقوبُ 

 فًٕ، َال ٖٔؼك اٍزضىب   ٔخ مه رلك الٚبثنخ، فلوُ رجوّٕه ثبلولالئ  القنؼٕوخ موب ٌوُ الظوبٌو ٔغوت ارِّجبػوً، فبلونْ ٔغوت
ؾىب    األفن ثً ٌُ الظٍُه الغملٓ المَزقو، َ ال الؽزملذ الىُٖٓ ي  ّٓ ّٙ  َلفَلد اللٔبوخ يمب َ

ثؼل ٌني المقلمخ الَٕٕوح صونلق ػلّ ثويخ ه فٓو رؾلٕو  َمىب ْوخ وظؤوخ صَ يزوبة ) مان األوؼوبب( للىظوو ٌو  ٍٔزولْ 

 ثىَق الزفَٕو المجبّو صب الزأَ  المزؾبم  الجبٛىٓ الفبٍل   

 

 :ٔيؼصيتّ يٍ ٔرٓح َظشيح انكاتة سيذَا آدو 
 ( وَمخ 32فٓ القو ن اليؤ  لٌٕ ّقٔ َ ومب ٌُ رغمغ ثْوْ ػجبهح ػه ) ٔقوه اليبرت صن ٍٕلوب  كب 

ٌَنا فالف مب صٛجق ػلّ الؼل  ثوً يْوقٍٔ َاؽول المَولمُن َالٍٕوُك َالىٖوبهِ َالمغوًُ َالغٕىٕوٕه َصٌو  الؼلو  

 َاللٔه ػجو ي  الؼُٖه 
 ( شخص؟32نًارا تانتحذيذ انؼذد )نكٍ 

ٔقوه اليبرت صن ؽَبة ػلك األّوقبٓ الونٔه ٌو   كب عوب  ثوب زواػ ّقٖٓو مىوً، َملوك موه فوالل صن األوؼوبب الزٓو 
 ويلذ صمبوٕخ صىَاط، اصىٕه مه اإلث  َاصىٕه مه الٚان َاصىٕه مه الجقو َاصىٕه مه المبػي.

َالقوواف َاؽول،  –َالجقوو ٔيفٓو لَوجؼخ، َالموبػي َاؽول َالٚوان  ن اإلث  ريفٓ لَجؼخ فٓ الٍولْ صصىوب  الؾوظ،صَثمب 

  .(41)(32( َثبلزبلٓ ػلك  كب يبن )32 من ٔيُن المغمُع )
( 32لجلأووخ القلٕقووخ ٌوووُ ) Dunbar’s numberَٔقووُل اليبرووت رايٕوولاً ػلوّو ٕووؾخ ٌوونا الٍوووا  صن ه وو  كَوجووبه 

 َثبلزبلٓ فٍنا ٍجق ػلمٓ 
ٌوُ ثبؽوش ثؤنوبوٓ مغموُه َلوٌٕ ٕوبؽت وظؤوخ ػلمٕوخ موضالً صَ  (42)َثه كَوجوبهليه ٌنا اليالب فبٛت رمبمبً. فوو

ثؾش ُٔؼزل ثً. ي  مب  بب ثً كَوجبه صوً يزت فٓ ثلأبد القون الؼْوؤه صن الؼال وبد االعزمبػٕوخ ٔميوه الؾفوب  ػلٍٕوب 

 كَن  ُاوٕه فٓ رغمغ ثْوْ ٔزيُن مه ػلك  لٕ  مه الجْو 
 250 – 100(. ٌَونا فبٛوا رمبًموبً فموب  بلوً كوجوبه ٌوُ 32الجْوو ٛجقوبً لولَوجبه ٌوُ ) ٔقُل اليبرت صن الؼلك القلٕ  مه

 .150ثمزٍُٜ 
 ػلمٕٕه. 3 ماً يبرجىب اهريت صهثؼخ صفنب : فنا كٔىٓ َ

 صمب اللٔىٓ فٍُ افزواٗ صن  كب ٌُ صيضو مه ّقٔ.

                                                 
 (.68( الىؾ ، أٖخ )40)
ه، للوليزُه: ػموبك مؾمول ثوبثيو ؽَوه، 41) ( اوظو:  مان األوؼبب، كهاٍخ  و وٕخ ػلمٕخ لىظؤخ كاهَٔه فوٓ القلوق َالزنُو

 (، الىبّو: كاه المُٖهاد للىْو.285ٓ)
ُ: هَثٕه كوجبه مبيٌ كٔ  ثوٛبوٓ الغىَٕخ، ثبؽش مغمُه َػبل  الوىفٌ 42) َاألوزوصُلغٕوب ثغبمؼوخ صيَوفُهك )لىولن( ( ٌ

 َٕبؽت الىظؤخ الؼلمٕخ فٓ الزنُه.
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 أيا انؼهًييٍ فٓى:

 موعؼٕخ مغ صوً اعزٍبك مغمُه ّؼجٓ ثال  ٕمخ. افزواٗ صن يالب كَوجبه .1
 ( فٓ المزٍُٜ.150( َالٖؾٕؼ )32َافزواٗ صن الؼلك النْ  بلً ٌُ ) .2

َافزواٗ صن ٌنا الؼلك ٔقزٔ ثجلأخ القلٕقخ مغ صن األمو ٌُ  ٕٚخ  عزمبػٕخ لزغموغ ثْووْ ال ٔؾزوبط لقوُاوٕه  .3
 ال صيضو. 

 ػُذ انكاتة أٔ صاحة انُظشيح: أيا يؼصيح سيذَا آدو 
( ّقٔ ويلُا  لّ ػوفبد ثؼل المؼٖٕخ، َالمؼٖوٕخ ػىول اليبروت لَٕوذ 32ٔفزوٗ اليبرت صن ٍٕلوب  كب النْ ٌُ )

 صي  مه الْغوح يمب ٌُ ٕؤؼ اللفد القو وٓ، َ ومب المؼٖٕخ ػىلي ٌٓ الغمبع 

:ّ ُعَك ا  بل رؼبل َْ َى ََ ُيْه صَوَْذ  ٍْ ََ ُلْىَب َٔب  َكُب ا ال رَقَْوثَوب ٌَوِنيِ ) ََ ََّْغَوحَ  ال رَقَْوثَب ٌَِنيِ ال ََ ئْزَُمب  ِّ ُيال ِمىٍَْب َهَتلاً َؽُْٕش  ََ لَْغىَّخَ 
ََّْغَوحَ فَزَُيُوَب ِمْه الظَّبلِِمَٕه(  .  (43)ال

فبلْغوح ػىل اليبرت ٌٓ الغمبع، ؽٕش صن الْغوح مه الْْغو َالْغو ٌُ الزولاف  َالوزالؽ . يموب ٔقوُل فٓو ٕوفؾخ 
 ( مه اليزبة.96)

ليه مب ل  ٔنيوي اليبرت صن الْغو لٌٕ مه مؼبوًٕ فٓ اللغخ الغمبع  َل  ٔنيو ملك صؽول  َيلموخ ّوغوح فٓو يزوبة ه 

 اٍ  لناد َل  روك يفؼ  .
:ّ وبنٌ  َيزبة ه رؼبلّ ويل ثلَبن ػوثٓ ُمجٕه  بل رؼبل ََ ٌَوَنا لِ ََ  ُٓ بُن الَِّنْ ُٔلِْؾُلََن  ِلًَِْٕ صَْػَغِم ََ ُٓ ُمجِوٌٕه( )لِ َػَوثِو

(44)، 

 فيزبة ه ويل ثلغخ الؼوة، لٕفٍمً الىبً  ص  مب النْ وَزفٕلي  ما صلغٕىب  بٌو الىٔ َلغاوب  لّ ٌنا الزأَ ؟
 مب الفوآ النْ ٍىؾٖ  ػلًٕ  ما افزوٙىب صن المؼٖٕخ ٌٓ عمبع َلَٕذ صي  مه ّغوح

 َرَُٔل ٕفؾبد مه اليزبة َالجّي ػلّ اإلفٍبب ال صهِ اٍزفبكح مه ٌنا الزأَ   ال القوَط ػلّ الَبئل 

 
 أيا انتٕتح يٍ انًؼصيح ػُذ انكاتة:

( ّقٔ، رلقّو  كب موه هثوً يلموبد فزوبة ػلٕوً، 32النْ ٌُ يمب صَٙؾىب ) –  – بل: ثؼل المؼٖٕخ َويَل  كب 
ػلّو الوواعؼ موه َٔفزوٗ اليبروت صن اليلموبد الزٓو روبة ه ثٍوب ػلّو  كب لَٕوذ ٌٓو الوُاهكح فٓو ٍوُهح األػوواف 

ؤَِه(  ُل صٌ  الؼل : ٍِ رَْوَؽْمىَب لَىَُيُوَهَّ ِمْه الَْقب ََ ََ ِْن لَْ  رَْغفِْو لَىَب  ىَب  ََ وفُ
 . (45)) َبال َهثَّىَب  َلَْمىَب صَ

يموب ٔؾولس موغ المَوبعٕه اٖن موغ صن  نؼٍو  للؾغوبهح ٌٓو َ ٕفوخ  –َ ومب اليلمبد ٛجقبً ليبرجىب ٌٓ رقنٕغ ألؽغوبه 
 .ٌَني األؽغبه ر  هٍٕب ػلّ ّي  عجلٕه ٕغٕؤه ٌمب الٖفب  َالموَح  –كَن علَِ َلَٕذ ػم  

َل  ٔوك مض  ٌنا الزأَو  فٓو ؽولٔش ٕوؾٕؼ َال ٙوؼٕن َال ؽزّو مُٙوُع، َلو  ٔقو  ثوً صؽول صٕوالً َال ُٔعول لوً 
  .(46)مَزىل  َ ومب فٕبالد مب صويل ه ثٍب مه ٍلنبن

 
 انفيزيائيح ٔانذيُيح ػُذ صاحة انُظشيح األخطاء

(  ووبل: "ٌهفؼووذ الَوومبَاد ػووه 114ٌوني الىظؤووخ صَ اليزووبة ٔؾزووُْ ػلوّو مقووُالد ػغٕجووخ مضو   ُلووً فوٓو ٕووفؾخ )

 صٔه كلٕ  ملك فٓ الْوع صَ فٓ الفٕئب ؟ (47)األهٗ فٓ ميخ ثقُح ٛوك"
   ٌ  فقٜ ألن ميخ ميبن ٛبٌو ٌمقلً  ماً الثل مه َٙغ فوَٗ مه صعلٍب؟

، لوو  ٔٚوغ الىجٓو فوووٗ صن  ثووإٌ  اثوه وجوٓو َثبلزوبلٓ الْوومٌ ؽوٕه ُيَوفذ الْوومٌ لموب موبد  ثوووإٌ  اثوه الىجٓو 
وول  لوً ثوونلك المُافوق َالمقووبلن َلوه ٔغوول المؼووٗ، ليىووً  َّ  بلٍووب  ُيَوفذ مووه صعلوً، َمووغ صووً لووُ افزووٗ ملووك ل

الَ لَِؾَٕبرًِِ (ٕؤؾخ:  ََ دِ صََؽٍل،  ُْ فَبِن لَِم َِ الْقََمَو  َٔزَبِن ِمَه  َٔبدِ هِ. الَ َْٔق ََ  ٌَ ْم َّْ   .(48)) ِنَّ ال

 ٌنا ٌُ الْوع َلٌٕ الزؾمٕ  ػلّ الْوع َالزأَ  ػلًٕ فٍنا لٌٕ اوزٖبهاً لً 

                                                 
 (.35( الجقوح، أٖخ )43)
 (.103( الىؾ ، أٖخ )44)
 (.22( األػواف، أٖخ )45)
 (.502( الموعغ الَبثق، ٓ )46)
 (.112(  مان األوؼبب، ٓ )47)
 (.114(  مان األوؼبب، ٓ )48)
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 األخطاء انذيُيح ػُذ صاحة انُظشيح:
 األفنب  اللٔىٕخ الزٓ  بب ػلٍٕب اليبرت فايضو مه صن رُؾّٖ، فٍُ ٔفزوٗ صن: صمب
 ػٕبماً ثبهلل. –صعلاك األوجٕب  يبوُا ؽُٕاوبد  .1

 َصن صَل الجْو َاللي المجبّو ٌُ ؽُٕان ثْوْ َٕٔو فٓ الغبثخ. .2
ٚوخ  جنٍوب مووه َصن ه لو  ٔقلقىوب ثٕولي مجبّووحً موه ٛوٕه األهٗ يموب َهك فٓو وؤ الؾولٔش: )فلوق  كب موه  ج .3

  .(49)عمٕغ األهٗ(
َصن صَل الجْوو ٌونا يووبن موؽلوخ رنُهٔوخ ٍووٕؼقجٍب مواؽو  صفٚو ، َمٖووبكمخ ملوك للؾولٔش المزفووق ػلٕوً )فلوو   .4

  .(50)ٔيل ٔىقٔ القلق ؽزّ اٖن(

 ٍفٕىخ وُػ. –َصن األٕ  ٌُ الجقب  لألٕلؼ  .5
 ي  ٌني االفزواٙبد رقبلن ثمب ال ٔلع مغبالً للْك هَػ اإلٍالب الزٓ رىٔ ػلّ صن: ليه

ّ:صَل الجْو: ٌُ  وَبن ٌَُ ٍٕلوب " كب  .1 وُغَل لَِموب  " فلقً ه ثٕلي يمب  بل رؼبل َْ ٌُ َموب َمىََؼوَك صَْن رَ ) َبَل َٔب  ِثْلِٕ
زَْيجَْوَد صَْب ُيىَذ ِمْه الَْؼب ٍْ َّْ صَا لَِٕه(َفلَقُْذ ثََِٕل

(51)  . 
وبَن  َصن ٌنا اإلوَبن فلقً ه مه ٕٛه األهٗ، ٌَنا النٕه رؾُل  لّو ٕلٖوبل يبلفقوبه  وبل ه: .2 ََ )َفلَوَق اإِلو

بهِ( بٍل َيبلْفَقَّ َٖ لْ َٕ ِمْه 
(52).  

ٔقووُل: ) ن ه فلووق  كب مووه  جٚووخ   ووبل: ٍوومؼذ هٍووُل ه  َفوٓو الؾوولٔش ػووه صثوٓو مٍُوّو األّووؼوْ  -

ب مووه عمٕووغ األهٗ، فغووب  ثىووُ  كب ػلوّو  ووله األهٗ فغووب  مووىٍ  األثووٕ٘ َاألؽمووو َاألٍووُك َثووٕه ملووك،   جٍٚو
  .(53)َالقجٕش َالنٕت َالٍَ  َالؾين َثٕه ملك(

  فٓ الغىخ، رويً موب ّوب  بل: )لمب ُٕه ه  كب  ، صن هٍُل ه َهَِ مَل  فٓ ٕؾٕؾً ػه صوٌ  -

  .(54)ه صن ٔزويً(
بً ص  ايزم   ث  الؼيٌ ٌُ مب ٔقجوووب ثوً الوىٔ الولٔىٓ الىجوُْ َاإلوَبن األَل ٌُ ٍٕلوب  كب  .3 ًٖ ، ل  ٔيه وب 

 )فل  ٔيل ٔىقٔ القلق ؽزّ اٖن(.
4. :ّ ادِ  صٕ  القلق  ٕٚخ تٕجٕخ ل  ونلغ ػلٍٕب  بل ه رؼوبل َُ وَم ََّ َْلرٍُُْ  َفلْوَق ال ٍو ّْ األَْهِٗ  )َموب صَ ََ  ِْ ٍو َِ ال َفلْوَق صَوفُ ََ

لاً( ُٚ لَِّٕه َػ ِٚ َمب ُيىُذ ُمزَِّقَن الُْم ََ
 فيٕن وَُل  لفوٕٙبد َمغبلنبد ال رَزق  ؽزّ ثنارٍب؟ (55)

5. :ّ َووب   ٚوٕخ القلووق رقوُب ػلوّو الزؼوبَن َالزيبفوو  ال الٖووواع الولاهَٔىٓ َ ٌووالو األٙوؼن  ووبل ه رؼوبل )َٔووب صٍَٔك
ًُ  ِوَّب َفلَقْىَبُيْ  ِمهْ  َ  الىَّب ِ صَرْقَبُيْ   ِنَّ هَّ ََ َجَبئَِ  لِزََؼبَهفُُا  ِنَّ صَْيَوَمُيْ  ِػىَْل هَّ ُؼُثبً  ُّ َعَؼلْىَبُيْ   ََ صُوضَّ  ََ  َػلٌِٕ  َفجٌِٕو(َمَيوٍ 

(56) . 

 
 َمذ فشضيح انتطٕس ٔاستذالالخ أصحاتٓا انًٕرّ ػهى أدنح انمشآٌ انكشيى

ـ:  َٔزلل صٕؾبة فوٕٙخ الزنُه المُعخ ػلّ صكلخ مه القو ن اليؤ  ٔيػمُن صوٍب رؼٚل مُ فٍ  مض  اٍزلاللٍ  ث

1. :ّ اهاً(  ُلً رؼبل َُ ََ َْل َفلَقَُيْ  صَْٛ (
ثبػزجبه صوٍب رُْٕو  لّ مواؽ  فلق اإلوَوبن يىوُع، ثٕىموب أٖوخ رْوٕو  لّو  (57)

مواؽ  رقلق الغىٕه فٓو هؽو  صموً، ٔقوُل اإلموبب النجووْ فٓو رفَوٕو أٖوخ " َ ول فلقيو  ؽوبالً ثؼول ؽوبل ٛوُهاً وُنْفوخ 

  .(58)َُٛهاً َػلَقخ َُٛهاً مٚغخ"

                                                 
(، رؾقٕق: مؾمل مٖنفّ األػظمٓ، 2صوٌ ثه مبلك ثه ػبمو األٕجؾٓ الملوٓ. ب ) ( اوظو: المُٛا ل مبب: مبلك ثه49)

ٛ: األَلوّ،  –صثُو  جوٓ  -مؤٍَخ ىأل ثوه ٍولنبن  ل وٍٕوبن لألػموبل القٕؤوخ َاإلوَوبوٕخ   -ٌوـ  1425اإلموبهاد، 
 (.259ب، ٓ )2004

 لخ الٖؾٕؾخ.(، َٕؾؾً الْٕـ األلجبوٓ فٓ الَل344َ(، ٓ )2( صفوعً صؽمل فٓ مَىلي، ب )50)
 (.75( ٓ، أٖخ )51)
 (.14( الوؽمه، أٖخ )52)
ك، ب )53)  (، َٕؾؾً األلجبوٓ هؽمً ه فٓ الَلَلخ الٖؾٕؾخ.177(، ٓ )2( هَاي صثُ كَا
ك فٓ ٍىىً ب )54)  (.620( َٕؾؾً الْٕـ األلجبوٓ.فٓ الَلَلخ الٖؾٕؾخ ٓ )321( ٓ )3( صفوعً صثُ كَا
 (.51( اليٍن، أٖخ )55)
 (.13واد، أٖخ )( الؾغ56)
 (.14( وُػ، أٖخ )57)
 ( رفَٕو النجوْ.58)
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2. :ّ ً اإلٍزلالل ثقُلً رؼبل اِؽَلحٍ( )َفلَقَُيْ  ِمْه وَفٌٍْ  صٔٚب ََ
َلُ صيم  صٕؾبة فوٙوٕخ الزنوُه المُعوً أٖوخ موب  (59)

 اوزٍُا  لّ مب اوزٍُا  لًٕ مه رأَ  ٙؼٕن. 
:ّ اِؽوَلحٍ(  ُلً رؼبل ََ ًُ ارَّقُُا َهثَُّيْ  الَِّنْ َفلَقَُيْ  ِموْه وَفْوٌٍ  َب الىَّب )َٔب صٍَٔك

ٓ:  كب  (60) َعٍَوب(  ،ٔؼىو َْ َفلَوَق ِمىٍَْوب َى ََ ( :ٓ ٔؼىو

ثَشَّ ِمىٍَُْمب( ؽُا ، ََ  وْو َص ٍو، صلٌٕ ٌنا كلٕالً ػلّ القلق المجبّو؟ )
صَوْوَيَل لَُيوْ  ِموْه األَوَْؼوبِب( صٔٚوبً االٍوزلالل ثونويال األوؼوبب ػغٕووت .3 ََ مؼىوّو اإلوويال ٌوب ٌىوب: اإلؽولاس َاإلوْووب ،  )

:ّ ُْ رُِيْ ( يقُلً رؼبل ٍَ اهِْ  َُ )صَوَيلْىَب َػلَُْٕيْ  لِجَبٍبً ُٔ
(61).  

4.  ً ّ: صٔٚب ً ) اٍزلاللٍ  ثقُلً رؼبل ُ صَوْجَزَُيْ  ِمْه األَْهِٗ وَجَبرب هَّ ػلّ ٕؾخ الزنُه، َيان اإلوجوبد ٔقزٚٓو موب  (62)(ََ
َوب  رقُلً فوٕٙخ الزنُه مه الزلهط فٓ القلق، ليه مبما ػه  ُلوً رؼوبلّ ػوه الَوٕلح موؤ  ػلٍٕوب الَوالب: )فَزَقَجَّلٍََوب َهثٍك

صَوْجَزَ  ََ ٍه  ََ ىبً(ثِقَجٍُُل َؽ ََ ٍَب وَجَبربً َؽ
(63) . 

 :ّ ُ صَوْجَووزَُيْ (فقُلووً رؼووبل هَّ ََ ْ: فلقيوو  ) ) ً ص (  م فلووق اثووبي   كب مىٍووب ثبلٖووٕغخ الزوٓو وؼوفٍووب عمٕؼووبً مووه األَْهِٗ وَجَبرووب

 األؽبكٔش الٖؾٕؾخ.
ب فٍوُ َُٔولَّ  ثٖوؾخ الزنوُه َفٓو وفوٌ الُ وذ  ث   ن اليبرت َ غ فٓ صفنب  ال رزفوق ؽزّو موغ فوٙوٕخ الزنوُه وفٍَو

ٌٔقوه ويَل األوؼبب مه الَمب  مجبّوحً َفوَعٍب فبهط وَق وظؤخ الزنوُه ييو   َال صكهْ يٕون اٍوزقبب لليبروت 

 األموان مؼبً؟
 َن َعُك األوؼبب كاف  فوٕٙخ الزنُه.فبلزنُٔؤُن ُٔقَوُِهَن ػيٌ ملك رمبمبً ؽٕش ُٔؤيل

 َثبلزبلٓ فبألوؼبب لٍب ميبوٍب فٓ ّغوح الزنُه 
فنمب صن رَُل  ثبلزنُه َ مب صن رَل  ثبلقلق المجبّو، صمب صن رقزوع مئغبً ل  َٔوجقك  لٕوً صؽول موه الؼوبلمٕه َال َُٔول  

 لك ثً الزنُٔؤُن َال المؤمىُن فٍنا لؼموْ فٓ القٕبً ثلٔغ.

 فوآ ثٕىً َثٕه صْ ٍقٍن ٛبلمب فال مه الللٕ  ٌَنا ال 
 فمب ٌُ الللٕ  ػلّ اٍزقالآ األوؼبب فبهط مىظُمخ الزنُه؟ الليزُه ٔفزوٗ صن المَزقج   ل ُٔضجذ ملك.

 من يوو  الفوووَٗ الَووقٕفخ  لوّو ؽٕووش ويووُن تٕووو مُعووُكٔه  ٌوو  ٌوونا مىنووق؟ ٌووني فغووُح مَووزقجلٕخ رزؼلووق ػلٍٕووب 
 ٓ  فوٕٙخ، ٌَنا صٍلُة ٔزَغ ألْ ّ

 

 َمذ فشضيح انتطٕس:
مْويلخ صٕوؾبة الزنوُه المُعوً صوٍو  ُٔفُروُن فوٕوخ يجووِ ثموُافقزٍ  للمالؽولح فٓو فوٙوٕخ الزنوُه، موغ صوٍو  لووُ 

هَا ٌوني الؾغووظ، فونوٍ  ثونلك ُٔعٍوُن صيجوو ٙووثخ ل لؾوبك، فبليبئىووبد  ُّ اٍوزقلمُا ؽغغوبً ػلمٕوخ ٙول الزنوُه َٛو
الزنوُهْ الزولهٔغٓ َ موب ػجوو القوبلق المجبّوو، َال ثولٔ  صبلوش، الؾٕخ ػلّ َعوً األهٗ  موب عوب د ػجوو المَوبه 

 فنما ٍقٜ الزنُه ثؾغظ هٕٕىخ ٍقٜ اإللؾبك َاوٍبهد ملاهًٍ اليٍىُرٕخ المبكٔخ  ُالً َاؽلاً 

َالزنُه فٓ صٍبًٍ ٔقُب ػلّ فوٗ فلَفٓ رأَلٓ، ٌَُ رْوبثً اليبئىوبد الؾٕوخ َثبلزوبلٓ فووَط صؽول ٌوني اليبئىوبد 
ٔىَّ اليٍىخ الموَعُن لٍني الفوٕٙخ صن الَؤال األَل َاألٕ  َالغونع ثوال  عبثوخ، فيٕون وزؾولس  مه اٖفو، ليه

ُ: يٕن وْاد الؾٕخ ػلّ األهٗ؟  ػه صٍئلخ ثؼلٔخ صَ فوَع صَ صتٖبن؟ َالَؤال األَل ٌ

 

 انُشٕء لثم االستماء: 
ً لؾَبثبد ػبل  الفلك اإلوغلٕويْ الملؾول فؤول ٌُٔو  ُل ػلّو فقٜو مغمُػوخ اإلوئموبد فونن فوٕوخ الؾٖو (64)َٛجقب

 .80صً  10مغ صن ػلك النهاد فٓ اليُن يلً ال رزغبَى  40,000صً  10ألثَٜ فلٕخ ؽٕخ رٖ   لّ 

                                                 
 (.1( الىَب ، أٖخ )59)
 (.1( الىَب ، أٖخ )60)
 (.26( األػواف، أٖخ )61)
 (.17( وُػ، أٖخ )62)
 (.37(  ل ػموان، أٖخ )63)
ٓ ٍّٕو َٕبؽت مٖنلؼ االوفغبه الؼظٕ . يبن64) ُ: فؤل ٌُٔ : ػبل  فلك ثؤنبو ٌملؾلاً،  ال صن صثؾبصً فٓ فوٕٙبد  ( ٌ

 وْاح الؾٕبح ػلّ األهٗ عؼلذ  لؾبكي ٍٔزي ثْلح يمب ٔقُل ػه وفًَ.
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َفٓ ٌني اللؾظخ َٔزىزظ فؤل ٌُٔ  صن مغوك ٛووػ اؽزمبلٕوخ  ٍوُه الجوووبمظ الموىظ  للقلٕوخ الؾٕوخ، ثبلمٖوبكفخ فٓو 
 وُع مه الٌٍوا  ػلّ صػلّ مَزُِ مميه.الؾَب  الجلئٓ لجٕئخ األهٗ األَلّ ػلّ صوً 

َ ل اػزوف ٌُٔو  ٕوواؽخً صن صثَٜو ثولٍٕٔبد الؼقو  ؽوٕه رزؾووِ لؾظوخ الظٍوُه األَلّو للؾٕوبح فنوٍوب رَُول  لؾقٕقوخ 

الزٖمٕ  َاإلثلاع يُوٍب ثلٍٔخ مبصلخ صمبب األػٕه، ٔقُل ٌُٔ : "َلُ ربثؼىوب ثْوي  مجبّوو َمَوزقٕ  فٓو ٌوني المَوالخ، 
ثبلقُف مه مقبلفخ الوصْ الؼلمٓ الَبئل، وٖو   لّو اٍوزىزبط مفوبكي صن الموُاك الجُٕلُعٕوخ ثموب رؾُٔوً َكَن صن وجبلٓ 

  .(65)مه  ٕبً َوظبب ٔغت صن ريُن صموح رٖمٕ  ميٓ، َال رُعل صْ اؽزمبلٕخ صفوِ ٔميىىٓ الزفيٕو ثٍب"
ػبل  الؤبٕٙبد َالجُٕلُعٓ األمؤيٓ الٍْٕو، فٕؤيول صن مَوبلخ الىْوُ  َيو  موب ُيزوت فٕوً  (66)صمب كٔفٕل ثٕولىَيٓ

 َمه  ج  المبكٕٔه مغوك فٕبل ػلمٓ ال صمضو.

صن وْواح ثوورٕه َاؽول َ ٕفٓو ثَوٕٜ ثبلٖولفخ ٌوُ  DNAميزْون عويْ  الـو  (67)َٔقوه الالكٔىٓ فواوٌَٕ يؤك
، ٌوونا فوٓو 80صً  10ػوولك مهاد اليووُن ييوو  ال رزغووبَى  مووغ صن 260صً  10ٙوووة مووه االٍووزؾبلخ ٔيووبك ٔفووُآ 

ثووَرٕه َ ٕفوٓو ثَووٕٜ مووغ صن صكووّو اليبئىووبد ثووً  الف الجوَرٕىووبد، َفوٓو الىٍبٔووخ ٔؼزوووف فواوَووٌٕ يؤووك  ووبئالً: 
 "يوع  ُمىٖن، َُمَلؼ ثبلؼل  المزبػ لىب اٖن، صٍزنٕغ صن صُ وه ثٍْٓ  مه المىنق، صن وْاح الؾٕبح مؼغيح.

 ح الؾٕبح مؼغيح، فجبألؽوِ مب ثؼلٌب صيضو  ػغبىاً َرؼقٕلاً َ ثٍبهاً فنما يبوذ وْا

 َ ما فوعذ  ٕٚخ الىُْ  فبهط وَق الؾَبثبد المبكٔخ فلٌٕ مه المىنق صن وزؾلس ػه الفوع ٌَُ االهرقب  
جوو  صٔٚوبً االهرقووب  َرنووُه األوووُاع ُٔؼووبوٓ مووه فلوو  مؼوفوٓو ػمٕوق فوٓو ثىٕزووً، َالٍغووُب المجبّووو ػلٕووً لووٌٕ َمووه  َ 

ليٍب. –َيمب ٔيػ  المالؽلح  –المىبَئٕه للىظؤخ يمب ٔجلَ  ٍِ  َ ومب َمه  َج  المىزظمٕه فٓ 
ٓ: –صن  فو مب َٕلذ  لًٕ الىظؤخ ثْان  ٍُه األوُاع  (68)ٔقُل الزنُهْ  كَاهك َألٓ  اإلوزُاع مب ٔل

ْ: االوزووُاع  –"لقول  ُزِلووذ ٌووني الؼملٕووخ  ىووُع، َ ّوويبل يٕوون  ٍووود األوووُاع، ثؾضووبً َالؾووق صنَّ  ّوويبَل مووب ٌووُ ال –ص

 ثؼٕلان ػه الؾ ".
صموب االوزقوبة النجٕؼوٓو ػمولح الزنوُه َ ووُاب الىظؤوخ َصٕو  اللاهَٔىٕووخ اليالٍوٕيٕخ َاللاهَٔىٕوخ الغلٔوولح فلو  ٔوولف  

 ال صيضو. –صؽفُهٔخ  –ؽزّ الَبػخ كائوح الؼل  الزغؤجٓ َال الؼل  الوٕلْ َ ومب رقمٕىبد صهيُٕلُعٕخ 
ٕو َٔلٕوبب ثوَفبٔه"االوزقوبة النجٕؼٕٓو ال ٔؼموو  ٔقوُل ػوبل  ا لجُٕلُعٕوب الزنُهٔوخ َالُهاصوخ الَويبوٕخ األمؤيٓو الٍْو

ػلّ صْ ّٓ . فال ٌُ ٔىزقُت لٖوبلؼ ّٓو  صَ ٙولي، َال ٌوُ ٔقٍوو، َال ُٔيضّوو، َال ٔقلوق، َال ٔؼوّلل، َال ُْٔوّي ، 

لفَغ، َال ٔيّٕون. االوزقوبة النجٕؼٓو ال ٔقوُُب َال ّْٔغ ، َال ٔقُك، َال ٖٔونفٓ، َال ٔؾوبفد ػلّو ّٓو  موب ، َال ٔو
ٕ   لٍٕب اللاهَٔىْٕٕه الملؾَلٔه. ُّ  ثْٓ "، ٌَٓ وفٌ الىزٕغخ الزّ ر

: ؽٕوش لو  ٔغولا صثولاً موه رقنئوخ كاهَٔوه هصٍوبً، َٕوىَّفب فٓو رٍبفوذ مفٍوُب االوزقوبة (69)َمبٍٕمُ ثٕبرٕلٓ ثبلموبهٔىٓ
ٓ: "ٌونا لوٌٕ يزبثوبً ػوه ه، َال النجٕؼٓ يزبثٍمب: "األمو النْ صفنا فًٕ كاهَٔه َ يبن مموب ٕوّلها ثوً يزبثٍموب موب ٔلو

ٍ  موه ملوك. لقول اهراثىوب صووً موه المَزؾَوه صن  ػه الزٖمٕ  النيٓ، َال ػه القلق. لٌٕ صٔبً مه صؽلوب مزُهٌٛ فٓ ّٓو

فٓو  – برلوخ َهثموب فنوا للهعوخ  –وُٙؼ ٌنا مىن الجلأخ، ألن هصٔىب األٍبٍٓ فٕمب ٍٕارٓ ٔقٚٓ ثان ٌىبو فنا موب 
"ٓ    .(70)وظؤخ االوزقبة النجٕؼ

   ٕػلّ الىظؤخ؟ – من مب ٌُ اللل 

 مب النْ ٔؾبَل ٌؤال   صجبرً ػلّ الىظؤخ؟ 

                                                 
عٕب؟ للمؤلون: ص.ك: ِػْوفوبن ٔلموبى، ٓ )65) ه: وظؤوخ ػلمٕوخ صب صٔولُُٔل ب، كاه 2013-ٌوـ 1434، 1(،102ٛ( ُٔىظو الزنُو

 الىٕ  للنجبػخ.
ُ: كٔفٕل ثٕولىيَٓ َلل 66) ب َالضقبفوخ موه مؼٍول  ب، فٕلَُف 1942( ٌ صمؤيٓ َمولهً َمؤلون، ػُٚو فوٓ مويوي الؼلُو

 ُٔوف٘ الزىظٕو ثقُٖٓ ثلأخ الؾٕبح.الصكهٔكَٔيفوْ، وب ل لىظؤخ الزنُه َهصًٔ اللٔىٓ 
ُ: فووٌَٕ 67ٌ) مجزُن يؤك َلل فٓ ثؤنبوٕب ( ٌ ب ثبؽش َػبل  فٓ ػل  األؽٕب . ػم  ملهٍب فٓ 1916ُٔوُٕ  8بهْ ُل

 ػبمبً. 88ب فٓ ػمو وبٌي 2004عبمؼخ يمجوط لىلن. رُفٓ ػبب 
ُ:  كَاهك َألٓ عُىٔن، َلل فٓ 68)  صمؤيٓ ٕبؽت وظؤخ الزنُه. 1983ُٔوُٕ  21( ٌ
ٓ ثبلمبهٔىٓ، ثؤن69) ُ: َمبٍٕمُن ثٕبرل َٕخ ٕبؽت وظؤخ الزنُه َالجواىؿ الؾقٕقٕخ. ل  ٔغل ثٌلاً مه رقنئخ ( ٌ ٓ الغى بو

 كاهَٔه هصٍبً، َ ل ٕىن يزبثب ٍمبي )مفٍُب االوزقبة النجٕؼٓ(.
 (، مقلمخ الليزُه: ػجل ه الٍْوْ.20( اوظو: رٖمٕ  الؾٕبح، ٓ )70)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ٌَٓ وفٌ الىزٕغخ الزّ رُٕ  لٍب يُلٕه ثبروٍوُومه يجوبه ػلموب  الؾفؤوبد، َالونْ ػمو  فٓو مغوبل الزنوُه ٕٛلوخ 
صوىٓو ثؼول ػْوؤه ػبموبً موه الؼمو  فٓو الزنوُه ال صعول كلوٕالً ػْؤه ٍىخ ص   بل: "لقل اٍزٕقظذ ماد ٔوُب َايزْوفذ 

 ػلًٕ ٍُِ رقمٕىبد اػزجبٕٛخ".

 َ بل: "وؼ  صرفق مؼي  رمبمبً، ال رُعل صؽفُهح َاؽلح وَزنٕغ صن وغبكل ثْاوٍب".
 اليزْبفً.وَزىظ صنَّ ولهحَ األؽبفٕو االوزقبلٕخ ال رؼُك لىقٍٔ فٓ الَغ  األؽفُهْ، َال  لّ  لّخ الغٍُك المجنَلخ 

فالٕوخ موب فوٓو المُٙوُع صن: اللاهَٔىٕووخ الزٓو اٍووزىل ػلٍٕوب ٕوبؽت وظؤووخ ) مان األوؼوبب( ال رملووك الوللٕ   الَّ مووه 
 تٕبة الللٕ  األؽفُهْ النْ َٙؼذ الىظؤخ مه صع  رفَٕوي.

لزفَوٕو رىوُع  َؽٕه ثنل الؼلمب  عٍُكاً عجبهح فٓو األؽوبفٕو فموه الؼولل صن وزقلّو ػوه مضبلٕوخ الزنوُه يؾقٕقوخ ػلمٕوخ

 اليبئىبد الؾٕخ.
ٕو ٌىوووْ عوٓو َالوونْ ٔؼموو  مؾوووهاً ػلمٕووبً فوٓو مغلووخ النجٕؼووخ صٔٚووبً صن ٌووًُ ٕووؾخ  (71)ٔؼزوووف الزنووُهْ الْوٍو

بكح مٕالكٌوب، َصٕووجؼ موه المَووزؾٕ   الزنوُه موه فووالل األؽوبفٕو صٕووجؼ ٍوواثبً فٕقوُل: "ال رُوولفه األؽفوُهح مووغ ٍّو
ً مؾبَلخ هثٜ ٌني األؽبفٕو فٓو ٍالٍو  مقجُلوخ موه ومٜو ٍوجت َوزٕغوخ...  نَّ صفون ٍواللخ موه األؽوبفٕو َاكػوب   ػلمٕب

صوٍب رمض  فنا ريبصؤبً ال ٔؼزجو فوٕٙخ ػلمٕخ  بثلخ لالفزجبه، َ ومب ٌُ رايٕل ػلّو  ٖوخ رؾمو  وفوٌ القٕموخ الؼلمٕوخ 

 للقٖٔ الزٓ روَِ  ج  الىُب".
ػلّو اإلٛوالآ، ٌوُ افزوواٗ فلَوفٓ روأَلٓ َلوٌٕ  َالزْبثخ ثٕه اليبئىوبد الؾٕوخ الوللٕ  األيضوو ّوؼجٕخ ػلّو الزنوُه

 ٕٚخ ػلمٕخ، فزْبثخ الْي  القبهعٓ لليبئىبد الؾٕخ يللٕ  ػلّ الزنُه َالَلن المْوزوو  ٌوني الزؼُٔونح رؼىٓو صووً 
ال ُٔعل ّٓ   فو ٔمزليً ٕبؽت كػُِ الزنُه، فلُال فقولان الوللٕ  لموب اؽوزّظ الزنوُهْ ٔزقموٕه ؽّموبل صَعوً مضو  

 ثخ.رقمٕه الزْب

َُؽغوخ الزْووبثً ثووٕه اليبئىووبد الؾٕووخ لَٕوذ ؽغووخ ػلمٕووخ رغؤجٕووخ َ ومووب ُؽغوخ إوونالؽٕخ لغُٔووخ مزؼلقووخ ثووبلزؼؤن 
 االٕنالؽٓ لمؼىّ يلمخ "رْبثً "، ص  مبما ٔفٕل الزْبثً؟، َمه صٔه لىب صن الزْبثً كلٕ  رقبهة؟

ه اليبئىوبد الؾٕوخ كلوٕالً مجبّوواً للموؤمىٕه صلوٌٕ فٓو الزْوبثً ثوٕ –َل  ال َُٔوزقلب الزْوبثً يوللٕ  ػلّو َؽغوخ الٖوبوغ 
 ثبلقبلق الُاؽل؟.

َل  ٔفٕل الزْبثً الزقبهة الزنُهْ؟ ل  ال ٔؼىّ الزْوبثً موضال: الزمبصو  فٓو القلوق َالِقلقوخ ؽٕوش اليبئىوبد الؾٕوخ فلقوذ 

:ّ ال َٛوبئِوٍ َِٔنٕوُو ثَِغىَبَؽْٕو ثىظبب مزمبص   بل رؼبل ََ َمب ِموْه َكاثَّوخٍ فِٓو األَْهِٗ  ََ ْٛىَوب فِٓو الْيِزَوبةِ ) ًِ  ِالَّ صَُموٌ  صَْمضَوبلُُيْ  َموب فَوَّ
ُوََن( َْ ِْ  ُْٔؾ ٍ  صُ َّ  ِلَّ َهثٍِّ ْٓ َّ ِمْه 
(72).  

:ّ ْؽَمِه ِمووْه  َلو  ٔفٕوول الزْووبثً الَوولن المْووزوو َال ٔفٕوول ٍوٕو الؼووبل  ثىَووقٍ َاؽوول  ووبل رؼووبل )َموب رَووَوِ فِوٓو َفلْووقِ الوووَّ
دٍ( َُ رَفَب
 ه األٍئلخ َمب ال ؽٖو لً م .(73)

 ٌَىب وؾه اٖن فبهط كائوح الؼل  رمبمبً ؽٕش صفن الغلال ٛبثغ النوػ الفلَفٓ 

فزْبثً الٍٕي  المؼلوٓ للَٕبهاد ػلّ افزالف مُكٔالرٍب َصٕىبفٍب ال ٔؼىٓ ثلاٌخً اوؾلاهٌب موه ٍولٍن مْوزوو، ثو  
 ٌٓ ُمٖممخ ػلّ وََق مؼٕه َلَٕذ مىؾلهح صؽلٌب مه األفوِ .

 األؽفُهح مٍمب يبوذ ميزملخ َُمؼجَّوح صن رضجذ ػال زٍب ثَلٍن لٍب صَ فلٍن عب  ثؼلٌب .له رَزنٕغ 
 ن الؼل  مْوٌَع عوْ  فٍُ ٔقُب ثبلمقبٛواد َٔزؾم  ريلفخ القٕبب ثزلك المقبٛواد ألووً ػلّو ارٖوبٍل كائو  ثبلوللٕ  

 الزغؤجٓ، َلنا ٔميىً صن ٖٔؾؼ وفًَ ثىفًَ فٓ ُٙ  الؾقبئق الغلٔلح.

يبن الؼل  المبكْ ٔؼزوف ثبلفْ  النهٔغ فٓ رفَٕو صٕ  الؾٕوبح َرفَوٕو  ٍوُه القلٕوخ، فموب الموبوغ صن ُٔقوو الؼلو  َ ما 
 ثبلٖىغ المزقه يقٕٚخ مفَوِي ألٕ  الؾٕبح.

َثمب صن القلٕخ الؾٕخ مىظُمخ مؼلُمبرٕخ ػبلٕخ اإلرقبن، َٛبلمب صن ٛووػ الٖوىغ الموزقه مجىٓو ػلّو المؼوفوخ ثولالً موه 
 ٍُ مْوَع ػلمٕبً.الغٍ ، ف

                                                 
ُ: الليزُه ٌىوْ عٓ ثُلٌ، َلل ُٔب 71) عٕخ الزنُهٔخ،  ثجؤنبوٕب لىلنب فٓ  1960صثؤ   24( ٌ مزقٖٔ فٓ الجُُٕل

ّ مغلخ وبرْوَصؽل يجبه المؾوهٔه فٓ  م، ؽٖ  ػل ٓ الؼُل ً ف هُٔ ُؽٖ  ينلك ػلّ عبمؼخ لىلوُاهربك ثؼلٌب الجبيبُل
 .كيزُهح فٓ الفلَفلخ فٓ عبمؼخ يبمجوكط

 (.38( األوؼبب، أٖخ )72)
 (.3( الملك، أٖخ )73)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B2
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َثبلزووبلٓ فٍووُ  ٚووٕخ ػلمٕووخ، فبلنؤقووخ  –الؽوود صن ٌوونا اإلؽزمووبل ثبلووناد ُٔظٍووو صن الٖووىغ المووزقه  بثوو  لالفزٕووبه 
، َٔغوت  فٚوبػٍب لقٖوبئٔ  الُؽٕلح لزؾلٔل ٕؾخ صٔوخ فوٙوٕخ ٌٓو موه فوالل اإلػزوواف ثاوٍوب فٕوبه ػلمٓو ؽٓو

 الؼل .

آ رَول، فونما ميوود لٍو  رؼقٕول القلٕوخ الْولٔل فونوٍ  ٔىقلُووك  لّو  مْيلخ الزنُهُٔن ػمُمبً صوٍ  ٔؼُْٕن ػلّ مجلص فوَّ
 فالٔب صثَٜ، مغ صن صثَٜ القالٔب الؾٕخ ػلّ اإلٛالآ رؾزُْ ػلّ صالف الجوَرٕىبد المزقٖٖخ.

 ن القٕبل مغبوٓ َ ُاب هكَك الزنُهُٔن  بئمخ ػلّ فٕبالد ال ؽقوبئق، َفووٍَٗ ال هٕول، َاؽزموبالد ال صُاثوذ، 
 اب الٖىغ المزقه ػلّ ؽقبئق َثلٍٕٔبد َمَلمبد ػقلٕخ َهٕل  ػغبىْ لي  مىظُمخٍ ؽٕخ.ثٕىمب  ُ

ّ: الولفغ ثوبلؼل  ثبرغوبي رؾؤوو  ٚوٕخ الٖوىغ الموزقه، َلوزيه ٌوني الولػُح مؼبلغوخ الَوك ٌَب صوب صكػُ فٓ وٍبٔخ ٌنا   ل

علٔلح رزؾل فٍٕب عٍُك المَلمٕه َالمىٖوفٕه موه الؼلموب  فٓو يو  ميوبن، لزؾلٕو   ٍوُه اليبئىوبد ػلّو َعوً األهٗ 
ٔؼٕوٌَوب اٌزمبموبً،  َفق وَوق القلوق اإللٍٓو المجولع. َ ن يىوب وولهو صن كػوبح المبكٔوخ َ ن ٕوبكفزٍ  ٌوني الولػُح فلوه

ألن مقلمبرٍ  االػزقبكٔخ ربثّ ػلٍٕ  ملوك، َألوٍو  ٔؤولَوٍب "مبكٔوخ  لؾبكٔوخ" َلونا لوه ٔقجلوُا ثبلجولٔ ، َ ن يوبن ص وُِ 
ً َصصجذ صكلخ. فللً األمو مه  ج  َمه ثؼل.   ؽغخً َصهٍـ  لمب

:ّ وُِف َػْه  َٔبرِٓ الَِّنَٔه َٔزََيجَُّوََن فِٓ األَهْ   بل رؼبل ْٕ
َ ا ٍَ ا ) َْ ََ ِْن ََٔو ا ُي َّ  َٔخٍ ال ُْٔؤِمىُُا ثٍَِب  َْ ََ ِْن ََٔو ِٗ ثَِغْٕوِ الَْؾقِّ 

ثُُا  ُْ  َينَّ جِٕالً َملَِك ثِاَوٍَّ ٍَ ِّٓ َٔزَِّقُنَيُ  جَِٕ  الَغ ٍَ ا  َْ ََ ِْن ََٔو جِٕالً  ٍَ ِل ال َٔزَِّقُنَيُ  ّْ جَِٕ  الوك َيبوُُا َػىٍَْب ٍَ ََ ثِآَٔبرِىَب 
َتبفِلَِٕه(
(74()75).  

 
 انخاتًح

 الؾمل هلل هة الؼبلمٕه َٕ  ه ٍَل  َثبهو ػلّ ٍلوب هٍُل ه.
 َثؼل: 
ُّ ٌذ ثبلقبهئ اليؤ  فٓو ووُاؽٓ ّوزّّ ػوه يٕف فٍنا مب وي ه لٓ َصػبوىٓ ػلًٕ، َلؼلٓ صيُن َ ل ٛ َّ يو   خؾبَلوم ٕوخٔ

مْ وِؾلخ صن ٔقٕ  وؾلزً ػلّ صٍبً ثبٛ  َصن صٕ  اإلوَبن ؽُٕان، َيٕون رؾوبٔلُا ػلّو فٍو  أٖوبد فٍموبً مغلُٛوبً، 
بآ الزفَٕو َػلُب القو ن فبٕخ، َٛالة الؼل  ػبمخ. ّْ  َلؼلٓ ثؼل ٌنا يلً صيُن  ل صهُٕٙذ ُػ

ُا  لووُثٍ  هلل َصن ٔىفؼىوٓو ثووً فوٓو كوٕووبْ صٍوالً صن ٔغؼوو  ػملوٓو فبلٖووبً لُعٍووً، َصن ٔىفووغ ثووً صوبٍووبً صفلٖوو َه 

رٖجُا  لًٕ وفَٓ، َرَمُا  لًٕ ٌمزٓ َالؾمل هلل النْ ٌولاوب لٍونا َموب يىوب لىٍزولْ لوُال  َ فورٓ، َصن ٔؾقق لٓ ثً مب
 صن ٌلاوب ه.

ً ثنلك ثؼ٘ الزُٕٕبد.الُه خ  يفنوٓ صَعي صٌ  الىزبئظ الزٓ رُٕلذ  لٍٕب مه فالل يزبثزٓ لٍن  مواكفب

 : أْى انُتائذ:أٔالا 
 ٌُ صثُ الجْو. الزايٕل ػلّ صّن ٍٕلوب  كب  -1
فلقً ه ثٕلي َوفـ فًٕ مه هَؽوً ثقوالف موب ٔلػٕوً صٕوؾبة الىظؤوبد الفبٍولح فٓو صن   صجبد صن ٍٕلوب  كب  -2

 اإلوَبن صٕلً يبئه مزنُه. 

 الملؾلَن ؽُل ملك تٕو ٕؾٕؼ. ال ُٔعل ٌىبو رىب ٘ ثٕه الؼل  الؾلٔش َالقو ن اليؤ ، َي  مب ٔقُلً -3
 ي  الىظؤبد الزٓ ٔلولن ؽُلٍب َصمضبل كاهَٔه َ مان األوؼبب ٌٓ وظؤبد مقبلفخ للفنوح الَُٔخ. -4

 حاَياا: انتٕصياخ: 
:ٓ  َثؼل ٌني الىزبئظ صَٕٓ ثبٖر

 ـ صَٕٓ ٛالة الؼل  ثبالٌزمبب ثلهاٍخ اإلٍوائٕلٕبد َثٕبن الٖؾٕؼ مىٍب َالقٖٕن َالمُُٙع.1

 ـ االٌزمبب ثقٖٔ األوجٕب  َميو فٚبئلٍ .2
ـو الووك ػلّو ثؼوو٘ المْوييٕه فٓو النؼوه ػووه ثؼو٘ األوجٕوب  ػلووٍٕ  الٖوالح َالَوالب َالول فووبع ػوىٍ  َالونةك ػووه 3

 صػواٍٙ .
 .َالؾمل هلل هة الؼبلمٕه َٕ  ه ٍَل  َثبهو ػلّ ٍٕلوب َوجٕىب مؾمل 

 َه َلٓ الزُفٕق

                                                 
 (.146( األػواف، أٖخ )74)
ً: مؾمل فزؼ ه يُله، ٓ )75) ٛ: 78( ؽقٕقخ القلق َوظؤخ الزنُه، لمؤلف  ب ثزٖوف.2011 -ٌـ 1432، 5(، 
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 انًصادس ٔانًشارغ

 انمشآٌ انكشيى ٔانسُح انُثٕيحأٔالا: 

ا: انكتة ٔانًشارغ:  حاَيا

 مان األوؼبب، كهاٍخ  و وٕخ ػلمٕخ لىظؤخ كاهَٔه فٓ القلق َالزنُه، للليزُه: ػمبك مؾمل ثبثيو  .1

 ؽَه، الىبّو: كاه المُٖهاد للىْو.
 رٖمٕ  الؾٕبح، مقلمخ الليزُه: ػجل ه الٍْوْ. .2
ً: ص:ك. ػوفبن ٔلمبى، روعمخ: مؾَه ٌؤلْ، الىبّو: كاه  الزنُّه وظؤخ ػلمٕخ صب صٔلُٔلُعٕب؟ .3 لمؤلف

 الىٕ  للنجبػخ َالىْو.
ب، كاه الىٕ  2013-ٌـ 1434، 1الزنُه: وظؤخ ػلمٕخ صب صٔلُٔلُعٕب؟ للمؤلن: ص.ك: ِػْوفبن ٔلمبى، ٛ .4
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