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. اٌغبعح، اإلؿالِٟ، اٌزجش١غ :اٌىٍّبد االفززبد١خ

 

I. اٌّمضِخ 

 

ب ثؼض أسٟ  ِّ ـّالَ ػٍٝ عؿٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصذجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ اٌذّض هلل ٚاٌّصالح ٚاٌ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚعدّخٌ ِٕٗ ٚثغوبد، ِٚغدجبً ثه فٟ ؽ عح  ٌـٍخ اٌضُّعٚؽاٌطَّبٌت، ؿال اٌّمغَّ

ّٟ غؼٚ اٌفىغٞايػ١ٍه فٟ إطبع ِبصَّح  زؼخ ، ، ٌٙظا اٌفصً اٌضِّعاؿ ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رجَض ف١ٙب و آ١ٍِ

 اٌؼبٌُ (ٚ) اإلؿالِٟ اٌؼبٌُ ػٍٝ اٌغبعح: (ٞوزبةفٟ ٘ظا اٌضعؽ ٔزؼغف ػٍٝ ٚ ٚاٌفبئضح،

 .)ا١ٌَٛ اإلؿالِٟ

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

ا ثٙبِٓ األِٛع اٌزٟ ٚضؼٛ٘ب فٟ ِؤرّغا ْٛ ـّّٛا اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ إٌٝ  أُٔٙ: رُٙ ٚرٛاَص ل

ِٕٙج ٠مـُ اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ إٌٝ لٍت : ٕ٘بن ِٕٙجبْ ٌٙظا اٌزمـ١ُ. ِٕبطك جغغاف١خ

ٚأطغاف اٌؼبٌُ . ِٕطمخ اٌذغ١ِْٓ اٌشغ٠ف١ْٓ ِٚصغ: لٍت اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ ٠شًّ: ٚأطغاف

فغ٠م١ب، ٚاٌجالص اٌزٟ شغق ٚجٕٛة شغق آؿ١ب، ٚشغق ٚجٕٛة شغق إ: اإلؿالِٟ رشًّ

١ٗ ٔذٓ ا٢ْ ِّّ أٚعثب اٌشغل١خ، ٚاٌزٟ وبٔذ سبضؼخ ٌجالص االرذبص اٌـٛف١زٟ لجً : رمغ ف١ّب ٔـ

ًّ ِّٕٙب ٚؿ١ٍخ فٟ اٌزؼبًِ. أْ ٠ٕفغط ػمض عٚؿ١ب ف١ّب ثؼض . ٚ٘ظاْ إٌّٙجبْ و

ّْ أصٍخ ٚؿ١ٍخ ٌٕشغ رؼب١ٌُ اإلٔج١ً ثغ١خ رٕص١غ اٌّـ١ٍّٓ عوِّؼ أْ ْ: فٕٙبن ِٓ وبْ ٠غٜ أ

ْٛ ٘ظٖ اٌذغوخ ثبٌطبئغ؛ فأٔذ إطا . أٚاًل ػٍٝ األطغاف؛ ف١َّٛد اٌمٍت ِٓ رٍمبء ٔفـٗ ٠ٚشجِّٙ

.  لصصذ أطغاف اٌطبئغ ال ٠ـزط١غ أْ ٠ط١غ، ٚلض ٠ّٛد رٍمبئ١ًّب ثضْٚ دغة

ٌٝ: إٌّٙج اٌضبٟٔ ٠مٛي ْٚ أْ ٔجضأ ثضغثبد ؿغ٠ؼخ ِّٛجٙخ إٌٝ اٌمٍت، فئطا ِبد : ال، ثً األ

.  ّر اٌضَ ػٓ األطغاف؛ فزّٛد رٍمبئ١ًّباٌمٍت ٠ٕمطغ ض

ٓ ٠ٕبصٞ ثبألسظ ثبٌّٕٙج١ْٓ ًِؼب َِ ِٕٙج : ٚثؼض اٌذغث١ْٓ اٌؼب١ٌّّز١ْٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ظٙغ 

ٚاٌظ٠ٓ ٌُٙ صعا٠خ ٚسجغح ٠ٚـزط١ؼْٛ رذ١ًٍ . اٌضغظ ػٍٝ األطغاف، ٚاٌضغة فٟ اٌمٍت

ا ػ١ًٍّّب ػٍٝ األعض ٚفٟ اٌٛالغ اٌظٞ ٔؼ١شٗ ا٢ْ، ٠جضْٚ ِصضاق ِب ٔمٛي ِٕفًّظا ٚٚالغً 

. اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ

ب : أّٚص أْ أضغ أِبَ دضغارىُ ًِ أْ ٘ظٖ اٌمض١خ ٌُ رَِغت ػٓ أْػ١ُٓ إٌصبعٜ ُدّىب

ا أش١غ إ١ٌّٙب ٌِّٓ أعاص أْ ٠غجغ إٌٝ شٟء ِٓ . ِٚذى١ِٛٓ بْ جّضً ّّ ٕٚ٘بن وزبثبْ ِٙ

ل١ٓ اٌفغٔـ١ِّ١ٓ اؿّٗ ألدض اٌّـزشغ( اٌغبعح ػٍٝ اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ: )وزبة اؿّٗ: اٌزفص١ً

ثٛاؿطخ ( اٌغبعح ػٍٝ اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ: )، رُغجُ إٌٝ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ثؼٕٛاْ"شبر١ٍ١ٗ. ي.إ"

 .عدّٗ ّللا- اٌش١ز ِذت اٌض٠ٓ اٌشط١ت

فٟ ٘ظا اٌىزبة ٠ُج١ِّٓ ٘ظا اٌّـزشغق اٌُشطظ ٚإٌّب٘ج اٌؼ١ٍّخ ٌالؿزشغاق، ٠ٚج١ِّٓ ٌٕب ربع٠ز 

فبثزضاًء ٠ضغ أِبَ أ٠ض٠ٕب اٌزمـ١ُ اٌجغغافٟ ٌٍؼبٌُ . يرأؿ١ؾ االؿزشغاق ج١اًل ثؼض جٟ

اإلؿالِٟ، صُ ٠جضأ ٠ج١ِّٓ ٌٕب ربع٠ز رأؿ١ؾ اٌجّؼ١بد ٚاٌّؤؿـبد ٚاٌّؼب٘ض اٌزجش١غ٠خ فٟ 

َ فٟ اٌمغْ اٌـبثغ ػشغ، 664ٔفؼٍٝ ؿج١ً اٌّضبي ٔجض أٔٗ فٟ ؿٕخ . ٘ظٖ إٌّبطك

٠زؼٍّْٛ فٟ ٘ظٖ اٌى١ٍخ  ".لبػضح ػ١ٍّخ ٌزشغ٠ج اٌّجشِّغ٠ٓ: "رأؿـذ ِضعؿخ رـّٝ

أ٠ٓ رأّؿـذ ٘ظٖ اٌى١ٍخ؟ رأّؿـذ . أصٛي اٌزجش١غ ٚٚؿبئٍٗ، صُ ٠ٕطٍمْٛ إٌٝ أٔذبء اٌؼبٌُ

 .فٟ لٍت أٚعثب

َ ٔجض ثؼض٘ب ٚلجً أْ ٠ّضٟ لغْ ِٓ اٌؼِٓ رأّؿـذ جّؼ١خ أسغٜ أ٠ًضب 664ٕٔٔزمً ِٓ 

ٝ -فٟ ٌٕضْ ثبٌظاد-فٟ لٍت أٚعثب  ّّ ٚرأؿؾ ٔظ١غ٘ب ". حاٌجّؼ١خ إٌٍض١ٔخ اٌزجش١غٞ: "رـ

جّؼ١خ أِغ٠ىب "صُ أزمٍذ اٌمض١خ إٌٝ ٠ٛ١ٔٛعن، رأؿـذ جّؼ١خ ثٕفؾ االؿُ . فٟ اؿىزٍٕضا

ٚفٟ ٔفؾ اٌٛلذ رأّؿؾ فٟ أٌّب١ٔب، ٚاٌضّٔبعن، ٌٕٚ٘ٛضا، ٚاٌـ٠ٛض، ". اٌزجش١غ٠خ

فٟ أٚاسغ اٌمغْ : ٠ؼٕٟ. 795َٔٚإٌغ٠ٚج، ٚؿ٠ٛـغا، جّؼ١بد ِّبصٍخ ٌٕشغ اٌّـ١ذ١خ 

ًّ جّؼ١خ فٟ أٞ -اٌضبِٓ ػشغ صٌٚخ ِٓ ٘ظٖ اٌضٚي ثضأد رٕزشغ ٌٙب فغٌٚع فٟ أٔذبء  حو

ٗٔٛ ّّ جّؼ١بد : "اٌؼبٌُ؛ فزأؿَّـذ جّؼ١بد فغػ١خ ٌىً ٚادضح ِٓ ٘ظٖ اٌجالص ف١ّب ٠ـ

عاح اٌؼضّب١ٔخ ٚأٔب أرىٍُ -ٚدضصزىُ . اٌزٟ ٟ٘ أِالن اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ" اٌزَّجش١غ فٟ أعض اٌزَّٛ

ّْ ٕ٘بن َ -ػٓ االؿزشغاق ائخ ِشغٚع ٌزمـ١ُ اٌشالفخ اٌؼضّب١ٔخ، ٔـزط١غ أْ ٔؼغف ِٓ أ

ّْ ٘ظٖ اٌج١ّؼبد اٌزجش١غ٠خ اٌزٟ أزشغد فٟ أٔذبء أٚعثب و١ف رؼبٚٔذ ف١ّب ث١ٕٙب : ا٢ْ أ

. ػٍٝ ٚضغ ٘ظٖ اٌّبئخ ِشغٚع إلؿمبط اٌشالفخ اٌؼضّب١ٔخ

ػ١ٓ ٌٍزجش١غ ثبٌّـ١ذ١خ فٟ اٌجالص855ٔؿٕخ  ِّٛ فٟ . اٌؼغث١خ َ رأٌّفذ جّؼ١خ اٌشجبْ اٌّزط

زٙب اٌشبصخ اؿزّبٌخ اٌّغأح، ثٕزًب، أٚ "رجش١غ اٌشجبْ"َ رأؿـذ جّؼ١خ 9ٕٓٔ ّّ ِٙٚ ،

. ػٚجخ، أٚ ِطٍّمخ، أٚ أعٍِخ، طبٌجخ، أٚ ػبٍِخ، أٚ عثّخ ث١ذ

َ رأّؿـذ جّؼ١خ ٌزجش١غ اٌىٙٛي ِٓ إٌـبء ٚاٌغجبي، ٚادزضبُٔٙ فٟ ث١ٛد 9ٓ7ٔفٟ 

ٝ ّّ . أٔذبء اٌؼبٌُ ٚ٘ظٖ ِٕزشغح فٟ. ث١ٛد وجبع اٌـٓ: رـ

َ رأّؿـذ جّؼ١خ وٕـ١خ 8ٓ4ٔٚال ٠فٛرٕب ٕ٘ب أْ ٔزىٍُ ػٓ ٔشبطُٙ فٟ إفغ٠م١ب أ٠ًضب؛ ففٟ 

َ ٘ظٖ 8ٓ4ٔفٟ . ثغٚرـزبٔز١خ رذذ دّب٠خ االؿزؼّبع اٌفغٔـٟ فٟ إفغ٠م١ب اٌغغث١خ

َ 8ٔ9ٔفٟ . اٌجّؼ١خ ثبٌظاد ثضأد رٕزشغ ٌٙب فغٚع فٟ شغق ٚجٕٛة ٚٚؿظ إفغ٠م١ب

وٕـ١خ اٌجغٚرـزبٔز١خ ِغ األلجبط فٟ ِصغ، ٚأٌّفذ فٟ ِصغ إعؿب١ٌخ ارفمذ اٌجّؼ١خ اي

ٚعوؼد ٘ظٖ اٌجّؼ١خ ثبٌظاد . ػٙضد إ١ٌٙب ثبٌزجش١غ فٟ إفغ٠م١ب اٌشغل١خ ٚفٟ ٚؿظ إفغ٠م١ب

ز١ْٓ ّّ صُ ػؼػد أٌّب١ٔب ٘ظٖ اإلعؿب١ٌخ . جٕٛة اٌـٛصاْ، ٚاٌذجشخ: ػٍٝ ِٕطمز١ْٓ ِٙ

.  رٟ ٠ضٚع ف١ٙب اٌصغاع فٟ جٕٛة اٌـٛصاْ ا٢ْثبٌظاد، ٚفزذذ ٌٙب فغًٚػب فٟ إٌّطمخ اي

. 878َٔؿٕخ ( ؿزبٍٟٔا)صُ رٛافض اٌّجشِّغْٚ ػٍٝ إفغ٠م١ب اٌٛؿطٝ ثبٌظاد ػمت ثؼضخ 

ًّ إعؿب١ٌخ ربثؼخ ٌضٌٚخ ِؼ١ّٕخ رضغ  ـّّٛا إفغ٠م١ب ِٕبطك ِٕبطك ف١ّب ث١ُٕٙ؛ ثذ١ش إْ و ٚل

ٚؿٛف ٔؼٍُ ف١ّب ثؼض ِب ٟ٘ . ٠ب ٌٕشغ رؼب١ٌُ اإلٔج٠ً١ض٘ب ػٍٝ ِٕطمخ جغغاف١خ ِٓ إفغ٠ك

اٌٛؿبئً اٌزٟ وبٔٛا ٠شبطجْٛ ثٙب أً٘ إفغ٠م١ب، أٚ ٠زؼبٍِْٛ ثٙب ِغ أً٘ إفغ٠م١ب، ٌٕشغ 

ّْ ِؼظُ ثالص إفغ٠م١ب وبٔذ فٟ ٘ظا اٌٛلذ ال  رؼب١ٌُ اٌّـ١خ ف١ّب ث١ُٕٙ، سبصخ إطا ػٍّٕب أ

ٚإّٔب وبٔذ ص٠بٔزٙب ألغة إٌٝ اٌٛص١ٕخ ِٕٙب رؼغف ش١ئًب ال ػٓ اإلؿالَ ٚال ػٓ اٌّـ١ذ١خ، 

.  إٌٝ أٞ ص٠ٓ ؿّبٚٞ

ي ٚ٘ٛ وزبة ّٚ  (. اٌغبعح ػٍٝ اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ: )٘ظا ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌىزبة األ

١زٗ فٟ ٘ظا اٌّمبَ؛ ألٕٟٔ لٍذ فٟ ثضا٠خ  ّّ ب اٌىزبة اٌضبٟٔ اٌظٞ أّٚص أْ أش١غ إٌٝ أ٘ ِّ أ

اٌىزبة . ٞ ٌمبئٟ ِؼىُ دٛي ٘ظا اٌّٛضٛعإٟٔٔ ؿأػزّض ػٍٝ وزبثبد اٌّجشِّغ٠ٓ ف: صعؽاي

َّّٝ ، وزجٗ أدض وجبع اٌّجشِّغ٠ٓ فٟ اٌش١ٍج اٌؼغثٟ، ٚ٘ٛ (اٌؼبٌُ اإلؿالِٟ ا١ٌَٛ: )اٌضبٟٔ ٠ـ

ب إلعؿب١ٌخ اٌزجش١غ فٟ اٌجذغ٠ٓ، ٚوبْ ٠ؼًّ رذذ دّب٠خ "ػ٠ّٚغ"اٌمـ١ؾ  ـً ، وبْ عئ١

ٚاٌىزبة ػجبعح (. الِٟ ا١ٌَٛاٌؼبٌُ اإلؽ: )أِغ٠ىب فٟ ٘ظٖ إٌّطمخ، ٚوزت ٘ظا اٌىزبة ٚ٘ٛ

ػٓ ِجّٛػخ رمبع٠غ ػٓ أػّبي اٌّجشغ٠ٓ فٟ اٌجؼ٠غح اٌؼغث١خ، فٟ ؿٛع٠ب، ٌٚجٕبْ، 

. ٚاٌشبَ، فٟ ِصغ، فٟ اٌجصغح، فٟ اٌجذغ٠ٓ، فٟ اٌىٛفخ، فٟ ٚؿظ إفغ٠م١ب

ا، أّٚص أْ أضؼٙب أِبَ دضغارىُ خ جّضً ّّ فئْ ِمّضِخ . ٚجبء فٟ ِمضِخ ٘ظا اٌىزبة أِٛع ِٙ

ٗ ْٔمضٖ اٌشض٠ض . اة وٍّٙب ػجبعح ػٓ إٌذبح ػٍٝ ضغٚعح اٌزجش١غ ث١ٓ اٌّـ١ٍّٓ٘ظا اٌىذ ٠ٚٛجِّ

إٌٝ اٌّؤؿـبد اٌزجش١غ٠خ، ٠ِٚصفٙب ثبٌىـً ٚاٌزٛأٟ أٚ اٌزشبطي ػٓ ٔشغ رؼب١ٌُ اإلٔج١ً 

ث١ٓ اٌّـ١ٍّٓ؛ ثً إٔٗ ٠ؼزجغ اٌّؤؿـبد اٌزجش١غ٠خ اعرىجذ سطأ وج١ًغا ثزغوٙب اٌّـ١ٍّٓ 

ّْ أ١ّ٘خ اإلؿالَ فٟ ٘ظٖ اٌضعجخ اٌضب١ٔخ دٛاٌٟ صّبّٔبئخ ١ٍِْٛ ٚصٕٟ  ٚشأُٔٙ؛ إط ظٙغ ٌٙب أ

".  ػ٠ّٚغ"٘ىظا ٠ؼزجغُ٘ -

ُٚضغ ٘ظا اٌىزبة فٟ إٌصف األٚي ِٓ اٌمغْ اٌؼشغ٠ٓ، ٚوبْ رؼضاص اٌّـ١ٍّٓ ٚلزٙب ٌُ 
. ٠زجبٚػ أٚ ٌُ ٠صً إٌٝ ا١ٌٍّبع اٌظٞ ٔزذضس ثٗ ا٢ْ، فىبْ ٠ذىُ ػ١ٍُٙ ثأُٔٙ ٚص١ْٕٛ

خ ٚٔشبط، " ٠ّٚغػ"٠ٚطٍت  ّّ فٟ ٘ظا اٌىزبة اإلٌذبح ػٍٝ ضغٚعح اإلؿغاع ثبٌزجش١غ ثٙ

ّْ أثٛاة اٌزجش١غ صبعد ِفزٛدخ ا٢ْ فٟ ج١ّغ اٌّّبٌه اإلؿال١ِخ، ِضً: "٠ٚمٛي إٌٙض : إ

صُ ". ٚاٌص١ٓ اٌجٕٛث١خ، ِٚصغ، ٚرٛٔؾ ٚاٌجؼائغ -ٚعّوؼ ػٍٝ إٌٙض ٚإٔض١ٔٚـ١ب ثبٌظاد-

٠جت أْ ٠ىْٛ رجش١غ اٌّـ١ٍّٓ ثٛؿبطخ عؿٛي ِٓ : "ئاًل ٠مّضَ ٔصبئذٗ إٌٝ اٌّجشغ٠ٓ لب

. أٔفـُٙ، ِٚٓ ث١ٓ صفٛفُٙ؛ ألْ اٌشجغح ٠جت أْ ٠مطؼٙب أدض أغصبٔٙب، أٚ أدض أػضبئٙب



ب؟ ػٓ طغ٠ك ٔشغ االٔذالي، ٚاٌزجغص ِٓ اٌشؼبئغ  ًّ ٚو١ف ٠ىْٛ اٌّجشِّغ ثبٌّـ١ذ١خ ِـٍ

د١خ؛ ف١ٕشأ ج١ً ال ػاللخ ٌٗ ٚاٌطمٛؽ اٌض١ٕ٠خ، ِٚذبٌٚخ رش٠ٛٗ اإلؿالَ ٚرؼ١٠ٓ اٌّـٟ

٘ظا اٌٍْٛ ِٓ . ثبإلؿالَ، ٚال صٍخ ٌٗ ثبإلؿالَ، ٚال ٠غ٠ض أْ ٠ؼغف ش١ئًب ػٓ اإلؿالَ

".  األج١بي ٠ـًٙ الز١بص٘ب إٌٝ ِب ٠غاٖ اٌّـزشغلْٛ

٠ٕجغٟ ٌٍّجشغ٠ٓ أال ١٠أؿٛا إطا عأٚا ٔز١جخ رجش١غُ٘ ٌٍّـ١ٍّٓ ضؼ١فخ؛ إط ِٓ : "صُ ٠مٛي

لض ّٔب فٟ لٍٛثُٙ ا١ًٌّ اٌشض٠ض إٌٝ ػٍَٛ األٚعث١ِّ١ٓ، ٚإٌٝ ِب أْ اٌّـ١ٍّٓ : اٌّذمّك

لض ّٔب فٟ لٍٛثُٙ ا١ًٌّ : "٘ظٖ اٌؼجبعحي٠ب أسٟ  ٔزجٗٚا". طغدٕبٖ ػ١ٍُٙ ِٓ رذغ٠غ اٌّغأح

".  اٌشض٠ض إٌٝ ػٍَٛ األٚعث١ِّ١ٓ ٚإٌٝ ِب طغدٕبٖ ػ١ٍُٙ ِٓ لض١خ رذغ٠غ اٌّغأح

ُّ ِؼب٘ض اٌزجش١غ اٌزٟ أٔش اٌّؼٙض اٌظٞ أؿـزٗ جّؼ١خ : ئذ فٟ ِصغ ٠ٚٛ٘ش١غ إٌٝ أْ أ٘

ٚلض اؿزطبع اٌّجشغْٚ ِٕظ ٘ظٖ اٌذمجخ دزٝ . 854َٔارذبص ِجشغٞ أِغ٠ىب اٌشّب١ٌخ ؿٕخ 

ٛا ثبٌّـ١ٍّٓ فٟ ِصغ، ػٓ طغ٠ك ِؤٌفبرُٙ ِٚضاعؿُٙ، ٚػٓ 9ٓ4ٔؿٕخ  َ أْ ٠ذزىُّ

ًّ ِب ٘ٛ طغ٠ك اٌّذبضغاد اٌؼبِخ ٚثم١خ أٌٛاْ إٌشبطبد اٌّشزٍفخ اٌزٟ اؿزشضِٛا ف١ٗ ا و

 .ِزبح صمبف١ًّب ٚاجزّبػ١ًّب
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