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اؿُد هلل زب ايعإٌ، باز٨ اـ٥٬ل أْعٌ، باعح ا٭ْبٝاا٤ ٚإسضاًٌ،   

ٚسبٝب قًٛبٓا أبٞ ايكاضاِ إؿاىؿ٢ قُاد ٚعًا٢      ثِ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝدْا

أٖااٌ بٝ اا٘ ايىٝاابٌ ايىاااٖسٜٔ ا٭بااساز إٓ ذاابٌ، ضااُٝا ضًٝؿاا١ اهلل ٗ ا٭زقااٌ،      

ٚايًع١ٓ ايدا١ُ٥ ا٭بد١ٜ عًا٢ أعادا٥ِٗ  ٍ ٜاّٛ ايادٜٔ، ٫ٚ ساٍٛ ٫ٚقاٛٙ  ٫ بااهلل        

 ايعًٞ ايعِٛٝ.

 املكز١َ

اقاٍ اهلل ايعٛاِٝ ٗ ن ابا٘ ايهاسِٜ:     َّ اا َٔ و رِْ اُْ
َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ يَوَقاىَُسو ََ يا

ُ يمِاٚقاٍ دٌ ازل٘:  (1)ََجيػ يًا
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ  .(2)َوا

 عٛاٌَ اإلْتاج ايجالث١

)ا٭زض( باع بازٖا أساد أٖاِ عٛاَاٌ اٱْ ااز، َٚأ       ٌوو  انبحث موضوع 

ٞ ا٭زض ٚايعُاي١ ٚزأع إاٍ، أإعسٚف  ٌ اٱْ از ث٬ث١ ٖٚ ٚيهٔ ايٛاقع ٕ عٛاَ

 ٍ  ٗ ايؿكا٘ ا ا٫ق ؿاا       ايطاٝد ايٛاياد   ٖٛ إٔ عٛاٌَ اٱْ از مثا١ْٝ، ؾكد أغاز

، ٚيعًٓاا ْطا ىٝع   ؾؿازت مثاْٝا١  عاًٌَ آضسٜٔ، ٚأقؿٓا شلا ث٬خ عٛاٌَ أضس٣
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ٕ لد ٖرٙ ايعٛاٌَ ٗ ثٓاٜا نًُات عًُا٤ ا٫ق ؿا ، بػهٌ أٚ آضس، ٚ ٕ ناْا   أ

 :َبجٛث١ ٗ أَانٔ غ ٢ َٚٓاضبات ك ًؿ١

 ٚ... ايتطدِ ،صباعٞ ايؾؤّ: ايبطاي١

ٕ ايبػس١ٜ ناْ  ٫ٚ شايا  ععااْٞ َأ )ايسبااعٞ إػا٪ّٚ(:         انبحوث غايت 

ِ  ،إسض ،ايؿكس ٕ أقا٣ٛ ايادٍٚ ٗ ايعاال ايٝاّٛ     أ، ٚايػسٜاب  (1)ايبىاي١ ٚاي كام

جاسٚات )ٖٚاٞ ايادٍٚ ايػسبٝا١( ٫     َٔ سٝح ا٭َاٛاٍ ٚٚضاا٥ٌ اٱْ ااز ٚاي   ٚأنجسٖا 

َٚٔ ْطاب١ بىايا١ َسعؿعا١،     (2)ض ٚاضع١ ددّا َٔ غعٛبٗا َٔ ايؿكسعصاٍ ععاْٞ غسا٥

َٚ صاٜد، ٚقد ْع  ايدٍٚ ايػسب١ٝ بٌ َ ٓاقكٌ: اياٛؾس٠   َٚٔ عكمِ َ ٛاؾٌ

ايهبرل٠ َٔ د١ٗ، ٚايؿكس ٚاي كمِ َٔ دٗا١ أضاس٣، َاع إ إؿاسٚض إ اياٛؾس٠      

 يًجس٠ٚ. )ٚشٜا ٠ ايعسض( عككٞ ع٢ً اي كمِ ٚعٛؾس ايطبٌٝ ي ٛشٜع أنجس عداي١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ِٳ اٱْطاا١ْٝ ٚا٭ض٬قٝا١ ٚاؿسَاإ        ، ٚضا ضاؾٌٗ :ٚضاَطٗا (1) ٗا: اؿاسب، ٚضاابعٗا: ؾكاد ايكٹاٝ

، ؾكا٘   هؿٌ با٭زبع١سٍٛ ا٭زض ٜ ٖٗٓا ٭ٕ إىسٚح ٗ ٖرا ايبشح اٚل ْىسسٗ ;َٔ إع١ٜٛٓ

 .ْ٘ ٫ ىًٛ َٔ عأثرل بٓشٛ َا ع٢ً ايج٬ث١ ا٭ضرل٠أع٢ً 

ٍ ْطاب١   عػاسٜٔ ايجااْٞ    ىاي١ ٗ ْاٛؾُدل/ اعًٓ  ٚشاز٠ ايعٌُ ا٫َسٜه١ٝ ازعؿاع َعدٍ ايب)ؾُج٬ّ:  (2)

ثاااز كاااٚف سااٍٛ َااد٣ اي عاااٗ ٗ  أعًاا٢ َعاادٍ شلااا َٓاار ابسٌٜ/ْٝطااإ، َااا   أٗ ا٦ٕاا١ ٖٚااٛ  9.8

ٕ ٚؾاٌ  ٕ عد  ايعاطًٌ عٔ ايعُاٌ اٯ أٚذنست ٚشاز٠ ايعٌُ ا٫َسٜه١ٝ ٚ) (ا٫ق ؿا  ا٫َسٜهٞ

ٗ ا٦ٕاا١ إطااذ١ً ٗ   ١9.6 عًاا٢ َاأ ْطااب أٗ ا٦ٕاا١، ٖٚااٞ   9.8ًَٝاإٛ غاامـ بٓطااب١   15.1ٍ  

 (2010 ا٭ٍٚ نإْٛ/  ٜطُدل B.B.C 3)َٛقع  .(غٗس ايج٬ث١ ايطابك١ا٭

 46.5 يٝبًاؼ  طؿٝؿااّ  ازعؿاعااّ  إ شد٠ اي٫ٜٛات ٗ ايؿكسا٤ عد  َا عد  ايؿكسا٤ ٗ أَسٜها ؾا)ازعؿعأٚ 

 .َسٜهٞا٭ اي عدا  بٝاْات ؾا اتأ سطبُا ايبٛزؾ١، ععاٗ َٔ ايسغِ ع٢ً غمـ، ًَٕٝٛ

ٍ  بكا٤ ٜعين ٖا ،2011 عاّ غمـ ًَٕٝٛ 46.2 َٔ ايسقِ ٚأزعؿع   َطا كساّ  يًؿكاس  اياٛطين  إعاد

 .با١٦ٕ 15 عٔ

ِ  عًا٢  ايؿكس، َعدٍ ؾٝ٘ ٜ شطٔ ل ايرٟ اي ٛايٞ ع٢ً ايطا ع ايعاّ ٖٛ ٖٚرا  ٔ  اياسغ  ضاسٚز  َا

 .(2013 أًٍٜٛ/ ضب ُدل B.B.C 18)َٛقع  .(2009 عاّ ايسنٛ  َٔ إ شد٠ اي٫ٜٛات



  رباطي اـشؤم: اـبطاـة، اـتضخم و...

اٱضاا٬ّ أؾكاٌ اؿًااٍٛ ٚألاع ايب٬ضاِ ؿااٌ عًاو إعكاا٬ت      ٚقاد ٚقاع  

ايجُا١ْٝ ٖٚٞ إٓٗر ايؿشٝض ٗ اي عاطٞ َع عٛاٌَ اٱْ از  اييت عػهٌا٭زبع، ٚ

، ٚضاآ ىسم ٗ ٖاارا ايبشااح  ٍ  ا٭ضااس٣ اـُطاا١ َكاااؾّا  يٝٗااا ايج٬ثاا١ إعسٚؾاا١  

ضاا٥س ايعٛاَاٌ ايجُاْٝا١    ٕ ْٛؾل ٱنُااٍ ضًطا١ً ايبشاٛخ ساٍٛ     أ)ا٭زض( عط٢ 

 بإذٕ اهلل ععاٍ.

إعكاا١ً اياايت ٜٛادٗٗااا ايبشااح ٖااٞ ٚدااٛ  بىاياا١ َسعؿعاا١   معضوهت انبحووث  

ٚعكمِ نبرل ٚؾكس ٚاضع، ٗ ناؾ١  ٍٚ ايعال س ٢ ايدٍٚ إ شكس٠ َٓٗاا، عًا٢   

اض ٬ف ٗ  زدات ايبىاي١ ٚاي كمِ ٚايؿكس ؾٝٗا، َع عذص عًُا٤ ا٫ق ؿاا  عأ   

 ٫ بػهٌ ْطيب  ٕٚ إكدز٠ ع٢ً ايككا٤ عًٝٗا بػهٌ ناَاٌ  سٌ ٖرٙ إعك٬ت 

نُا ٜط بىٔ ايه اب  غازات  ;زغِ ايجسٚات اشلا١ً٥ اييت ع ُ ع بٗا ايدٍٚ ايهدل٣

ٕ ا٫ق ؿااا  عٳًٹاالٳ ٗ َعا ياا١ اي ٓاااؾس بااٌ سااٌ َعكاا١ً    ٍ َعكاا١ً أضااس٣ ٖٚااٞ: 

 ٚ ا  ايىًاب  ْا٘ نًُاا انؿاع َعادٍ ايبىايا١ ٚاش       ايبىاي١ ٚسٌ َعك١ً اي كامِ: 

ع٢ً ايعُايا١ ٗ ؾاذلات ا٫ش ٖااز اش ا  اي كامِ، ٚنًُاا شا ت ايبىايا١ ٗ ؾاذلات        

 ايسنٛ  ٚاشلبٛٙ انؿع اي كمِ ٖٚٞ إعا ي١ اييت أغاز  يٝٗا )َٓش٢ٓ ؾًٝٝبظ(.

ٜٚ ىااسم ايه اااب باي ؿؿااٌٝ  ٍ إعكاا١ً ا٭ٍٚ ٚعااأثرل )ا٭زض يًٓاااع ٫   

س، اي كامِ ٚايبىايا١( نُاا ٜسضاٌ     يًشهَٛات( ع٢ً ساٌ إػاانٌ اياج٬خ )ايؿكا    

َٹأ بٴعاد عًا٢ ساٌ َعكا١ً اي ٓااؾس، عًا٢            ٕ ٜاأعٞ  أ غازات ُٗٝدٜا١ عًكاٞ ايكا٤ٛ 

 عؿؿٌٝ ايبشح عٔ ذيو ٗ ايه ب ايكا ١َ بإذٕ اهلل ععاٍ.

ايه اب ٜ شدخ سؿسّا عٔ )ا٭زض( نعاٌَ َٔ عٛاَاٌ   وطاقً وٌيكهيتوً  

ٕٻ اِيَأزٵضٳ  :اٱْ از، ٚعٔ عأثرل قاْْٛٞ ٖٳأ  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٚ)ايجسٚات ٚإعا ٕ  (1)يٹًٖ
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يًٓاااع، ٫ يًشهَٛااات( ٗ ايككااا٤ عًاا٢ ايؿكااس ٚايبىاياا١ ٚاي كاامِ، أٚ عًاا٢      

ضؿكٗا ٚعكًٝـ َطاس ٗا  ٍ أبعد اؿدٚ  إُه١ٓ ٚذيو عدل ايطُاح يًٓاع ناؾ١ 

 عٝاش٠ ا٭زاقٞ ٚاض جُازٖا  ٕٚ عدضٸٌ َٔ اؿهَٛات.

 با٭ضاع: ٕ ٖٝهًٝ ٘ ع هٕٛأنُا 

َٔ فُٛع١ َٔ ايبؿا٥س ايكسآ١ْٝ اشلا١َ سٍٛ قاعدعٞ )ا٭زض يًٓااع    ٶأوال

 ٫ يًشهَٛات( ٚ)ايجسٚات ايىبٝع١ٝ ٚإعا ٕ يًٓاع ٫ يًشهَٛات(.

ا٫ض د٫ٍ ع٢ً ؾش١ ٚأ١ُٖٝ ٚعأثرل ٖرٜٔ ايكاٌْْٛ ٗ ايككا٤ عًا٢    ٶثاويا

ات ٚايسٚاٜاات، ايؿىااس٠،  ايؿكاس ٚايبىايا١ ٚاي كامِ ٚإاسض، بأزبعا١ أ يا١: اٯٜا       

ايعكٌ ٚايدلٖإ اٱْٸاٞ، ٚغاٗا ٠ اي ذسبا١ ٚاي اازٜى َاد٣ ددٚا٥ٝا١ ٚؾا٥اد٠ ٖارٜٔ         

نُااا ٜط ػااٗد ايه اااب باابعع أٖااِ قٛاعااد عًااِ ا٫ق ؿااا  اؿاادٜح       ;ايكاااٌْْٛ

 )نكاعد٠ إكاعـ ٚاي ؿاعد اشلٓدضٞ( ع٢ً  ثبات ؾهسع٘ ا٭ضاض١ٝ.

إؿااا ز ٗ عًااِ ا٫ق ؿااا  اع ُاادْا ٗ ايه اااب عًاا٢ بعااع أٖااِ  مصوارهي  

اؿادٜح ٚٗ ايؿهاس اٱضا٬َٞ ا٫ق ؿاا ٟ ٚٗ اي اازٜى ا٫ق ؿاا ٟ يٮَاِ، َجاٌ         

ن اااب )ثاااس٠ٚ ا٭َاااِ( ٯ ّ زلاااح، ٚ)ا٫ق ؿااا ( يباااٍٛ ضاًَٜٛطااإٛ ٚ)ايؿكااا٘   

ٚ)عازٜى اي ُدٕ اٱض٬َٞ( ياذسدٞ شٜدإ   ا٫ق ؿا ( يًطٝد قُد ايػرلاشٟ

 ز،  قاؾ١  ٍ ن ب اي ؿطرل ٚن ب اؿادٜح ٚن اب   ٚغرلٖا ٖا ػدٙ ٗ قا١ُ٥ إؿا

 ايؿك٘ إجب ١ ٗ ؾٗسع إؿا ز أٜكّا.

 



َْرِض ٓ ـؾحؽومات! ْٕ   َخَؾَق ـَُؽْم ما يِف ا

 

 

 

 املدخل

َا ِفٞ اِيَأِصٔض ِِ ًََل َيُه  ال يًخهَٛات! َخ

ٖرا ايبشح ٜدٚز سٍٛ ايس١ٜ٩ اٱض١َٝ٬ ػاٙ ا٭زض ٗ ع٬ق ٗاا باٱْطاإ   

إػاا٪ّٚ ايؿكااس،  ٚآثاااز ذيااو عًاا٢ اي ُٓٝاا١ إطاا دا١َ ٚٗ ايككااا٤ عًاا٢ ايسباااعٞ     

يَوَقاععااٍ:   ايبىاي١، اي كمِ ٚإسض، ٚذيو نً٘ اْى٬قّا َٔ قٛي٘ ََ يا َّ اا َٔ ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ ُ يمِادٌ ازل٘: قٛي٘ ٚ ىَُس

َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ  .(1)َوا

ؾااا٭زض بؿاااسٜض ٖااارٙ اٯٜاااات ايهسّااا١ ضًكٗاااا اهلل ععااااٍ يًٓااااع ناؾااا١  

ًْا ُو ي ىَُس
َ
ٕ ناؾا١ اؿهَٛاات س ا٢    إٔ ايػسٜاب  أ ٫  ،٫ يًشهَٛاات  مِالِْْل

اياايت عاادعٞ اٱضاا٬ّ ٚعسؾااع زاٜ اا٘ ععااازض ؾااسٜض اٯٜااات ايهسّاا١ ٚعاابين ناؾاا١   

ٕ إٔ ا٭زاقااٞ نًااٗا يًشهَٛاا١ك ٚ ٕ ناْاا  ع ٓااٛع بااٌ َاأ عااس٣   أقٛاْٝٓٗااا عًاا٢ 

سال ا٭ٚيٜٛا١ أٚ سال ا٫ض ؿااف      شلا ٕأا٭زاقٞ ًَو يًشهَٛات، َٚٔ عس٣ 

 ذٕ َاأ  ض شؿاااٍ ٕ أٟ ًُااو أٚ عؿااسف ٗ ا٭زاقااٞ و اااز  ٍ   أ٣ َٚاأ عااس 

ٕ ٜهاإٛ عاادل قااٛاٌْ ٚيااٛا٥ض سهَٛٝاا١ ٚعاادل غااسٚٙ  أايطااًىات اؿانُاا١ ٫ٚ بااد 

 ٚزضّٛ ٚزٚعٌ َعٝٸٔ.

 حل ايٓاؼ، رٕٚ احلهَٛات : األصضاآلٜات تفٝز

ٕ ايكسإٓ ايهسِٜ ذناس ٗ ايهاجرل َأ اٯٜاات )ا٭زض( ٚاع دلٖاا      أٚايػسٜب 

ٕ شلاا  أأٚ يًشهَٛا١  ا٭زض ٕ أعٗا ناؾ١ يًٓاع، ٚل عس  آٜا١ ٚاساد٠ عكاٍٛ    َٚٓاؾ
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ٚيٛ ٚز ت آ١ٜ ٚاسد٠ بريو ي طاًش  بٗاا اؿهَٛاات     ،ٗ ا٭زاقٞ ا٫ض ؿاف

ك يهٓٗاا، ٜٚاا يًعذاب، ػاد ايعػاسات      إىًل قد ايٓاع ٚاع دلعٗا ضٓد غسعٝ ٗا

ِٸ ٕ اؿل ٗ ا٭زض ٖٛ يًٓاع أَٔ اٯٜات عؿٝد  عػاٖد اَّا ٚنأْٗا ل ع ذاًٖٗا ُث

 عًو اٯٜات ايهس١ّ ٗ ايكسإٓ ايهسِٜ أؾ٬ّ

 ٕ ًْكٞ ْٛس٠ ضسٜع١ ع٢ً اٯٜات اي اي١ٝ:أٜٚهؿٞ 

رَْ اكَراراًا
َ ْْ اا ًُ ياَجَػَواىَُس َّ اا  .(1)اَّلَلُ

رَْ ابِص يط يًا
َ ْْ اا ًُ اَجَػَواىَُس  .(2)َواَّلَلُ

ْٓداًا رَْ اَم
َ ْْ اا ًُ ياَجَػَواىَُس َّ  .(3)ا

رَْ اـِراش يًاا
َ ْْ اا ًُ ياَجَػَواىَُس َّ

(4). 

ٔاال رَْ اَذلُٔاًلاـَ يْمُش
َ ْْ اا ًُ ياَجَػَواىَُس َّ اا َٔ ارِزْكِوِّاَواااُْ َْ ٌِ ٔاا ِ ينِبِٓ ياَواُُكُ ٌَ

 .(5)إََِلِّْااىجُُّشٔرُا

ْا٘ ٖاٛ ضاايل اٱْطاإ،     أٚاهلل ععاٍ ٖاٛ ضاايل ا٭زض ٚايطاُاٚات، نُاا     

ْطااإ َعااّا، ٚايكااسإٓ ٖااٛ  ضاا ٛزٙ اياادا٥ِ  ٍ  ٖٚااٛ إايااو اؿكٝكااٞ يااٮزض ٚيٲ 

ايبػس١ٜ، ٖٚرٙ اٯٜات ٚاٯٜات اٯع١ٝ ؾاسو١ ٗ ؼدٜاد ع٬قا١ اٱْطاإ باا٭زض      

 َٚٛقع٘ ايكاْْٛٞ ٚاؿكٛقٞ َٓٗا.

ل ٜااس  س اا٢ ٗ آٜاا١ ٚاسااد٠: اهلل اياارٟ دعااٌ ا٭زض  ْاا٘ أٚٗ إكابااٌ لااد 

 ك٫ّٛ..يًشهَٛاتٹ قسازّا / َٗدّا / ؾساغّا / بطاطّا / ذي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .64ضٛز٠ غاؾس:  (1)

 .19ضٛز٠ ْٛح:  (2)

 .53ضٛز٠ ط٘:  (3)

 .22ضٛز٠ ايبكس٠:  (4)

 .15ضٛز٠ إًو:  (5)



  احلؽومة هي ادتجاوزة، ٓ ساؿـي )اـتجاوز(!

رِْ اَواىُْفيْوَماَجْورياِلاٚقاٍ ععااٍ:  
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ اَشَخَراىَُس َنااَّلَلَ

َ
اثََراأ ًْ َ ل

َ
خ

ِا ْمرِه
َ
 .(1)اْْلَْحرِابِأ

ْشوَبَؼا
َ
رِْ اَوأ

َ ْْ اٌو ياِلاالَصوٍ يواِتاَوٌو ياِلاا ًْ اَشوَخَراىَُسو َنااَّلَلَ
َ
اثَوَرْوااأ ًْ َ ل

َ
خ

اظ يَِْرةًاَوب يطِا ُّ ٍَ اَُِػ ًْ  .(2)َِةًاَغيَيُْس

ٚل ٜس  س ٢ ٗ آ١ٜ ٚاسد٠: إ اهلل ضامٻس يًشهَٛاات َاا ٗ ا٭زض أٚ َاا     

 .ٗ ايطُٛات ٚا٭زض

اَزَفوَراَذَػيَيْوِّاٚقاٍ ععااٍ:   َْ و ٍَ رِْ اَذ
َ ْْ النَِؿاِلاا ََ ا ًْ ياَجَػيَُس َّ اا َٔ ُْ

رِْ ا(3) ُٚزْفُرهُا
َ ْْ النَِؿاا ََ ا ًْ ياَجَػيَُس َّ اا َٔ ُْ  .(4)َو

دعااٌ اؿهَٛااات ض٥٬ااـ ا٭زض أٚ  اياارٟ آٜاا١ ٚاسااد٠: اهلل  ٚل ٜااس  ٗ 

 ض٥٬ـ ٗ ا٭زض

ُ يمِاقٛي٘ ععااٍ:  ْٝعّا ٚأٚقض َٔ ذيو 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ا(5) َٚوا َٔ ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ  .(6)ا

ٖاااٛ ايااارٟ ضًااال   )ٚل ٜكاااٌ ب اعاااّا )ٚا٭زض ٚقاااعٗا يًشهَٛاااات( أٚ    

 (.ا ٗ ا٭زض ْٝعّايًشهَٛات َ

 احله١َٛ ٖٞ املتجاٚط٠، ال عانين )ايتجاٚط(!

ٕ ا٭زض شلاا  أبا ، ع ُطاو  اؿهَٛاات، بأؾعاشلاا ٚبكٛاْٝٓٗاا    ٕإؾَٚع ذيو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .65ضٛز٠ اؿر:  (1)

 .20ضٛز٠ يكُإ:  (2)

 .39ضٛز٠ ؾاطس:  (3)

 .165ضٛز٠ ا٭ْعاّ:  (4)

 .10ضٛز٠ ايسٓٔ:  (5)

 .29بكس٠: ٠ ايضٛز (6)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

َأ َعاا ٕ    ٕ ا٭زض َاا ؾٝٗاا  أٚع ػابح با  ...  قساز ٚؾساؽ ٚذيٍٛ ٚبطااٙ َٚٗاد  

بين قُّٓا عًا٢  ٚعع كد ؾساس١ أٚ ع.. . ًَهّا أٚ سكّا أٚ ١ّٜ٫ٚ َطمٻس٠ شلا ٚثسٚات

ضًٝؿاا١ اهلل ٗ ا٭زضك يااريو عع اادل ايٓاااع ايؿكااسا٤ اياارٜٔ ٜبٓاإٛ بٝٛعااّا    ٖااٞ ْٗااا أ

أٚ ٗ  َ ٛاقع١ ع٢ً ا٭زاقٞ إٛات ضاازز إدٜٓا١ أٚ ٗ أطساؾٗاا أٚ ٗ ايؿاشسا٤    

ٔ ا٭ٖٛاز أٚ ايػابات أٚ ع٢ً فازٟ ا٭ْٗاز ٚقاؿاف ايبشااز   ٚعع ادل   ،، َ ذااٚشٜ

اؿه١َٛ ٖٞ إ ذاٚش٠ ٚايٛإا١ ٚاؾاا٥س٠ َٓعٗاا ضًال      ٕأَع  ،ايبٝٛت بٝٛت ػاٚش

، ٚذيو، لدٙ ٗ أغًاب  ٍٚ ايعاال،   اهلل َٔ بٓا٤ أزض اهلل ٚ سٝا٥ٗا أٚ سٝاشعٗا

 . ٕ ل ٜهٔ ؾٝٗا ْٝعّا

 جضمي١ ٖزّ بٝٛت )ايتجاٚط( بايٓجف ٚنضبال٤

أضاارلّا ٗ ايٓذااـ ا٭غااسف    ْٝعااّا ٙغااٗدْا ٕ ْػاارل اٯٕ  ٍ َااا أٜٚهؿااٞ 

ُٸاااٍ اؿهَٛاا١، ٚبكطاا٠ٛ قًااب غسٜباا١، باادأٚا بٗاادّ   ٤ إكدضاا١ سٝااحٚنااسب٬ ٕ ع

ْٗاا بٝاٛت ػااٚشك ٜٚاا     أايعػاسات َأ بٝاٛت ايؿكاسا٤ ٚا٭ٜ ااّ ٚا٭زاَاٌ، برزٜعا١        

ٕ ايٓاااع أعذبااّا ٖاأ ٜػؿااب سكااٛم ايٓاااع ثااِ ّااٮ اياادْٝا ؾااساضّا ٚقااذٝذّا باا   

ٓٗااز ثاِ   ٖأ ٜؿاا ز سكاٛم ايػاعب ٗ ٚقاض اي     ٜٚا عذباّا  َ ذاٚشٕٚ غاؾبٕٛك 

 ْ٘ إداؾع عٔ إًٌَٛٛ ٚاحملاؾٜ ع٢ً سكٛم ايػعب ٚايٓاع أْعٌكأٜدعٞ ب

، ٚضاااا٥س ٖااارٙ اؿهَٛااا١ اؾاااا٥س٠  ٗ ٚدااا٘ايٓااااع  اْ ؿاقااا١ٕ أٚايٛااااٖس 

ٜعدٸ َٛٗاسّا َأ َٛااٖس ْكُا١ اهلل ععااٍ ٚغكاب٘ عًا٢ ٖا٪٤٫ ايًُٛا١           اؿهَٛات،

ِ  ( ي ٗدّ بٝٛت ا٭زاٌَ ٚا٭ٜ ا اؾساؾاتايرٜٔ أزضًٛا ) .. ٚيكاد  . اّ عًا٢ ز٩ٚضاٗ

غاٖد ايهجرلٕٚ عًو إسأ٠ ايعذٛش اييت دًط  عًا٢ بكاٜاا دادزإ  ازٖاا إٗدَا١      

ٕ ٖادَٗا عُااٍ اؿهَٛا١ اٱضا١َٝ٬ ا      أٖٚٞ عبهٞ ٚؼح ايذلاب ع٢ً زأضٗا بعاد  

ٕٸ اؿه١َٛ سًٓ  ناؾا١ َػاانٌ اياٛطٔ    أٌ عذ١ ايٛط١ٝٓك ق ذٸ ْ٘ بٝ  ػاٚشك ٚنأ



  حوار بع اـواـد  وطبد اـؽريم ؾاسم حول توزيع إرايض ـؾػؼراء

ٌ   ا  ٚ ساؾاست ٚقك  عًا٢ / أ ٚايػعب  ضاسقات إطا٪ٚيٌ ٭َاٛاٍ     ا  عًا٢ ا٭قا

ايػعب بإًٝازات ٚاييت شنُ  زٚا٥شٗا أْٛف ايعال، ٚسًٓ  َػاانٌ ايهٗسباا٤   

 دّ بٝٛت ايؿكسا٤ ع٢ً ز٩ٚضِٗكٕ عٗأ.. ٚل ٜبل  ٫ . ٚإا٤ ٚايٓٛاؾ١ ٚغرلٖا

ٕ ذيو ٖٛ ايىػٝإ بعٝٓ٘ ٚايرٟ ٖاٛ نايىبٝعا١ ايجاْٜٛا١ يًشهااّ، َطاًٌُ       

ٍ  ٛا أّ نؿازّا، غٝع١ أٚ ض١ٓ، نٝـ ٫ ٚقدناْ نْص يَناََلَْطو ا: قاٍ ععاا اإَِنااْْلِ
لََكَ

ْناَرآهُااْشووَجْؾىا
َ
عاااز٠ بإاااٍ ٚأضااس٣ بايطااًى١ ٚايطاا٬ح  ٜهاإٛ ٚا٫ضاا ػٓا٤  (1) أ

 ٚثايج١ باٱع٬ّ ٖٚهرا.

ُٸإٔ ع٢ً ايٓاع إَٚٔ ٖٓا ؾ ٛٸٕ ٫ ٜٓمدعٛا باؿذر إٓ قٗا أقا٬ّ  ك١ اييت عط

ٚاييت ؽ ًل ا٭عراز يهٌ عؿسف َسعصق١ اؿهَٛات َٔ أغباٙ إجكؿٌ ٚايطٝاضٌٝ 

دا٥س عكّٛ ب٘ اؿهَٛات ٚاييت ؼاٍٚ عدلٜس َؿا ز٠ أٟ سل َٔ سكٛم ايػعٛب، 

 ... بأيـ سذ١ ٚسذ١

ٚعبز ايهضِٜ قاعِ حٍٛ تٛطٜع األصاضٞ   حٛاص بني ايٛايز

 يًفكضا٤

 ٌ ٚباٌ عباد ايهاسِٜ     ايطاٝد ايٛاياد    ٜٚهػـ يٓا اؿٛاز ايسا٥ع اي ايٞ با

: اٱْطااا١ْٝ، يٮزاقااٞ قاااٍ   اقاضااِ، عاأ داْااب َاأ ايٓٛااس٠ اٱضاا١َٝ٬      

)ٚقُ  بدع٠ٛ ايطٝد ضعٝد ايصٜين ٚؾٗسْا ايطٝد عبد اؿطاٌ ايكاصٜٚين ٚضااؾسْا    

        ٕ   ٍ بػدا ، ٚاي كٝٓا بعباد ايهااسِٜ قاضاِ، ٚذنسْاا يا٘ َٛقاـ اٱضا٬ّ َاأ قااْٛ

 . ٚطًبٓا َٓ٘  ٜكاف ايعٌُ بٗرا ايكإْٛ.)ا٭ساٛاٍ ايػمؿ١ٝ(

 ذنس عؿاؾٝاٌ ٖرا ا٭َس ٚأٚنً٘  ٍ َهإ آضس... بؿد ٚيط  اٯٕ 

 ايػ٤ٞ إِٗ ايرٟ  از بٝٓٓا ٚبٌ قاضِ ٖاٛ َىايب ٓا بإعىا٤ ايٓاع اؿس١ٜ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .7ا  6ضٛز٠ ايعًل:  (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

قاٍ عبد ايهسِٜ قاضِ: مٔ أعىٝٓا ٖرٙ اؿس١ٜ يًٓااع، ؾكاد ناإ ايػاعب     

 ساي١ َٔ ايهب  ٚاٱزٖاب. ٜعٝؼ ؾاٞ ايعٗاد إًهٞ

ثااِ ضااأيين: أٜاا١ سسٜاا١ ل ِٓشٗااا   ثااِ أقاااف: ماأ َٓشٓااا نااٌ اؿسٜااات. 

 بسأٜهِ؟

قً : ٫ ٚدٛ  ؿس١ٜ ايبٓا٤ ٚا٭عُاز، غارل َطاُٛح يًُاٛاطٔ بٓاا٤  از ٗ     

 ا٭زض إذلٚن١ أٚ س ٢ عسَِٝ ايداز اييت ٜطهٓٗا  ٫ٓ بػلٸ ا٭ْؿظ.

ٗ  سٝا٤ ا٭زض ضٛا٤ ٗ اٱعُاز أّ ثِ أز ؾ : َٓض اٱض٬ّ يًؿس  اؿل 

٘ٹ  ايصزاع١ أّ َا أغب٘ ذيو، ٚقد أضظ اٱض٬ّ قاعاد٠ ٖا١َ ٖٚٞ:  ٕٻ اِيَأزٵضٳ يٹًٖا  ٔ

ٖٳا ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚس ا٢ قباٌ    ، ٚنإ ٖارا ايكاإْٛ َىبٻكاّا َأ عٗاد ايسضاٍٛ      (1)ٚٳيٹ

 ٔطٌ عاَّا(.

  ٍ: )ٚ ْاٞ أعارنس   ببعع اي ازٜى ايكسٜب  ذ قا  ثِ اض ػٗد ايطٝد ايٛايد

 ْ٘ ناْ  ٖٓاى قً إ أْػ٦ ا ٗ ايٓذـ ا٭غسف ع٢ً ٖرا ايكإْٛ:أا َج٬ّ ا 

 احمل١ً ا٭ٍٚ: ق١ً )اؾدٜد٠( ٗ دٓٛب ايٓذـ.

 احمل١ً ايجا١ْٝ: ق١ً )اؾبٌ( ٗ سلاشلا.

ٚنإ أٖايٞ ايٓذـ ٚغرلِٖ ٜدؾٕٓٛ َٛعاِٖ ٗ َكادل٠ ) از ايطا٬ّ( ٚبكٝا١    

 ٚ ٕٚ قسا٥ب. إكابس  ٕٚ َكابٌ

)سٝاش٠ إباسات( ٚ ْاٞ ٭عارنس إٔ ايٓااع نااْٛا      ٚقاد أع٢ اٱضا٬ّ بكإْٛ

ٜاارٖبٕٛ  ٍ َٓااادِ إًااض يٝذُعااٛا ٖاارٙ إااا ٠ ٜٚبٝعْٛٗااا، نااريو بكٝااا١ إعاااا ٕ    

 نايٓشاع َٚا أغب٘ ذيو.

ٚاْ ِ ٚقؿ ِ قباٍ ذيو، َٚٓعا ِ ايٓااع َأ سٝاشعٗاا، ثاِ قًا ِ بعاد ذياو         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279ف 5ايهاٗ: ز( 1)



  سبع اطرتاضات طذ صريؼة توزيع إرايض ـؾػؼراء

 ٓاى بىاي١ ٚ...ككٖٓاى أش١َ ضهٔ ٖٚ

يٝط  ٖٓاى أش١َ ٗ ايطهٔ  ذا طبك ِ قإْٛ ايطُا٤، ؾا٭زض ايايت سباٖا 

َأ يٓؿطاا٘ ضااهّٓا ٚؾاال قاعااد٠:    اهلل يٲْطااإ ٚاضااع١، َٚكاادٚز نااٌ  ْطااإ إٔ ٜاا٪

 ) سٝا٤ ا٭زض(.

ٜٚاا ِ ذيااو ٚؾاال غااسٚٙ أُٖٗااا: إٔ ٫ عطاابب سٝاشعاا٘ يااٮزض قااسزّا        

)٫ قسز ٫ٚ قساز(، ٚقد عح ايؿكٗا٤  إْٛيٰضسٜٔ، ؾكإْٛ اٱسٝا٤ قهّٛ بك

ٖرا إٛقٛع ٚؾؿٻًٛٙ ٗ ن بِٗ، ؾعًٝهِ إٔ ُٓشٛا ٖرا ايُٓ٘ َأ اؿسٜا١ يًٓااع    

َآٛا ضهّٓا شلِ(.  س ٢ ٜ٪

بك١ٝ سٛازٙ َع عبد ايهسِٜ ٚأدٛب ا٘  عٔ ايه٬ّ   ايطٝد ايٛايد ٜٚٛاؾٌ

عًا٢ ايؿكاسا٤ ٚإطاانٌ    عٓاا  ي٘: )أداب قا٬ّ٥: مٔ ْعُاٌ ٚؾل َا قً ِ، ؾكاد ٚشٸ 

ا٭زاقٞ إذلٚن١ ٚبأمثإ شٖٝاد٠ يٝبٓاٛا عًٝٗاا َطاانٔ شلااِ، ٚأْػاأْا بٓهاّا باضاِ         

َٻٔ ايطٝٛي١ اي٬ش١َ يعًُٝات ايبٓا٤ ٖرٙ، عدل قسٚض ٚبؿا٥د٠  )ايبٓو ايعكازٟ( يٝ٪

 زَص١ٜ ٫ عصٜد عأ ٚاسد ْٚؿـ بإا١٥، ٚأَسْا إٔ ٜكطٻ٘ ايدؾع  ٍ عػسٜٔ عاَّا.

 عرتاضات ع٢ً طضٜك١ تٛطٜع األصاضٞ يًفكضا٤عبع ا

 قً  ي٘:  ٕ عًُهِ ٖرا كايـ يًػسٜع١ اٱض١َٝ٬، ٚذيو ٭َٛز:

أ٫ّٚ:  ْهاِ عأضارٕٚ ٚاساادّا ْٚؿاؿّا بإا٥اا١، ٖٚارا ٖاٛ ايسبااا بعٝٓا٘، ٖٚاااٛ       

ااْْلَيَْعاوََحَرَماالّرِب يقاسٻّ عطب ايكسإٓ ايهسِٜ، سٝح ٜكٍٛ:  َحَوااَّلَلُ
َ
 .(1()2)َوأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .275ضٛز٠ ايبكس٠:  (1)

اذلَِماقاٍ ععااٍ:   (2) ّسِ ٍَ ْ اال ََ االَشيْط يُناٌِ ُّ ياَحَجَخَبُط َّ ُٔماا ُزئَُناالّرِب ياالاَحُلُٔمَٔناإاَِلاَنٍ ياَحُل
ْ
ايَأ ََ ي َّ ا

ٍَ يااْْلَيُْعاٌِثُْواالّرِا اك يلُٔااإَِج ًْ ُٓ َج
َ
اَربِِّّاـَ يجَْجىهبِد َْ ِْٔغَظٌةاٌِ اج يَءهُاَم َْ ٍَ ااْْلَيَْعاوََحَرَماالّرِب ياَذ َحَوااَّلَلُ

َ
اٌو ياااب ياَوأ ُّ ـَيَ

ونَا اـيٓ ياَ يِِلُ ًْ ُْ ْصح يُباانل َيرِا
َ
وىهَِماأ

ُ
ااعَداـَأ َْ ٌَ ْمُرهُاإََِلااَّلَلِاَو

َ
ٚقااٍ   .275ضٛز٠ ايبكس٠:  َشيََؿاَوأ

َذُُٔااِِبَرٍْبادٌ ازل٘: 
ْ
ااَّلَلِاَورَُشِٔلِااـَأ ََ ٌِ  :279ضٛز٠ ايبكس٠. 



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕٸ إااٍ     ثاّْٝا: أْ ِ ععىٕٛ إاٍ بعٓٛإ ايكسض، ٖٚرا كاايـ يًػاسٜع١، ٭

ٖٛ َاشلِ، ٚ ٕ ٚٚٝؿ١ بٝ  إاٍ ٖاٛ  عاْا١ احمل اادٌ س ا٢ ياٛ ناإ َأ أؾاشاب         

، َٚىًل َٔ و از  ٍ إاٍ ضاٛا٤ ٗ ايبٓاا٤ ٚاٱعُااز    (1)اي ذاز٠ ٚأؾشاب ايعٌُ

 أّ ٗ ايهطب.

ّ( ؾكاد عهإٛ    500ا٭زاقاٞ إُٓٛسا١ َكاداز )   ثايجّا: ٕاذا سدٸ مت َطااس١  

عا١ً٥ نبرل٠، ٚ ٕ ٖرٙ إطاس١ غرل ناؾ١ٝ شلِ، ؾهإ ٫باد َاأ إٔ عهإٛ إطااس١    

 إُٓٛس١ َٛاشا٠ سذِ ايعا١ً٥.

زابعّا:  ْهِ عأضرٕٚ ٗ َكابٌ ا٭زض إُٓٛس١ َبًؼ عػس٠  ْاْرل، ؾًُاذا 

زاقااٞ ضاا ٛشع عًاا٢ ايؿكااسا٤،   ٕ ٖاارٙ ا٭ عأضاارٕٚ ٖااارا إبًااؼ َااع أْهااِ قًاا ِ    

 ٤ ٫ ًّهٕٛ س ٢ ايدٜٓاز ايٛاسد؟ٚايؿكسا

ؾاإعسٚف عازىٝاّا إٔ    كضاَطّا: ٕاذا ضؿؿ ِ ٖرٙ ا٭زاقٞ يًعسب ؾكا٘؟ 

  ٚ ، ٖاا٪٤٫ نًااِٗ …ايعااسام ضااهٓ ٘ أقااٛاّ ك ًؿاا١ َاأ اشلٓااد ٚ ٜااسإ ٚايبانطاا إ 

ٗ طاس  إطا عُس    َطًُٕٛ ٚغازنٛا ٗ بٓا٤ ٖرا ايبًد ٚ اؾعٛا عٓا٘  ؾاعاّا َطا ُٝ اّ   

َٓ٘ ٗ ثٛز٠ ايعػاسٜٔ ٚغرلٖاا َأ ايجاٛزات ٚا٫ْ ؿاقاات. ناإ َأ إؿاذلض إٔ         

عٓٛسٚا  ٍ نٌ َٔ ٜطهٔ ٖارا ايبًد ْٛس٠ َ طا١ٜٚ، ٚاٱض٬ّ ٜس٣ ْٝع إ٪ٌَٓ 

َٔةٌاأض٠ٛ، ٚقد قسٸز ٖارٙ ايكاعاد٠ :   َْ ِ َُِٔناإ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٍَ ياال ، ٚياٝظ  ِاا إ٪َٓإٛ    (2)إَِج

 ض٠ٛكايعسب أ

ضا ضّا:  ْهِ سؿسمت ايعىا٤ بايعسب ايعساقٌٝ ؾك٘، ٚاض جٓٝ ِ ايعاسب ٗ  

ٚقاد   ضا٠ٛ. ايهٜٛ  ٚاؿذاش ٚضٛزٜا َٚا اغب٘، ٖٚرا ضا٬ف يًػاسع ٕٚباا ٨ ا٭   

ـٸ اٱض٬ّ ع٢ً إٔ اي ؿاقٌ قا٥ِ ع٢ً اي كا٣ٛ  ٕٚ غارلٙ َاأ إباا ٨، ٜكااٍٛ       ْ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َع ساد ِٗ.أٟ  (1)

 .10سات: ضٛز٠ اؿذ (2)



  يع إرايض ـؾػؼراءسبع اطرتاضات طذ صريؼة توز

اِغِْدَااهلل ضبشاْ٘ ٚععاٍ:  ًْ ُس ٌَ ْزَر
َ
ًْااإَِناأ ثْل يُز

َ
 .(1)…اَّلَلِاخ

ضابعّا: َا ايداعٞ شلارا ايسٚعٌ ؾاٞ اؿؿٍٛ عًا٢  دااش٠ ٚعًاا٢ )ايىاابٛ(     

ايرٟ ٜهًـ اؿه١َٛ ٚايػعب ٚق ّا َٚاا٫ّ، عطا ىٝعٕٛ اض ااصاٍ ٖارٙ اٱداسا٤ات      

 ٚ يػا٤ ايسٚعٌ س ٢ ٫ ٜ عب ؾاسب ا٭زض بٌ ٖارٙ ايدا٥س٠ ٚعًو(.

ٖاارٙ اٱغاها٫ت ٚ غاها٫ت أضااس٣      : )طسسٓاا  ثِ قاٍ ايطٝد ايٛاياد 

ع٢ً َػسٚع عٛشٜع ا٭زاقٞ، ؾًِ ٜٴشٹس قاضِ دٛابّا ٚان ؿ٢ قا٥ا٬ّ :  ذا أز ْاا إٔ 

ُٻ ٓا ا٫قىسابات ٚايؿٛق٢ ٚاشلسز ٚإسز.  ْطرل ٚؾل َا عكٍٛ يع

 ..قً  ي٘: ٫ فاٍ يًؿٛق٢

 قاٍ: نٝـ ذيو؟

٤٬ إكدضاا١ : ؾًااٛ قًاا : أقااسب يااو َجااا٫ّ يً ٛقااٝض ٚاي كاااسٜب َدٜٓاا١ نااسب

ٚد١ٗ بػادا    قطُٓا نسب٤٬  يا٢ أزبع١ دٗات: د١ٗ اؿس ايسٜاسٞ ٚد١ٗ ايعباع 

ؿؿٌ يدٜٓا َطاس١ ؾسضى أٚ ؾسضماٌ ؾاٞ ايىاٍٛ ٚايعاسض يهاٌ     (2)ٚدٗا١ طٜٛسٜر

داْااب. ثااِ عٝٻٓااا ا٭َااانٔ ايعاَاا١ نإطااااداااد ٚإاادازع ٚإط ػااؿٝات ٚاؿاادا٥ل         

ايدٚيااا١ َٚااا أغااب٘ ذيااو، ٚضىىٓااا ايػااٛازع، ثااِ قطاآُا بكٝاا١   ٚإ ااآاااصٖات ٚ ٚا٥ااس 

 ّ( َٚا أغب٘ ذيو.1000ّ( ٚ)500ّ( ٚ)300ّ( ٚ)200ا٭زاقٞ  يا٢ )

َاج٬ّ ى ااز    ٚبعد ععٌٝ ٖرٙ ا٭َانٔ ٜ ِ اض دعاا٤ ايٓاع ٫ض ٝاز ا٭َاانٔ. 

ّ(،  1000ايبعع طاسف بػادا  ٜٚىًااب إٔ عهإٛ َطااس١ ايبٝا  ايارٟ ٜسٜادٙ )      

ٕ ػسٟ ايكسع١ أى از ايبٝ  ا٭ؾػس، ٚ ذا سدخ عصاسِ ْٚصاع ؾُٝهٔ  ٖٚٓاى َٔ

 ، ؾاب طِ ٚل ٜٓىل عسف.(3)بٌ ا٭ؾسا  سٍٛ ايبٝٛت اييت عص ا  ايسغب١ ؾٝٗا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13ضٛز٠ اؿذسات:  (1)

 كطِٝ َٔ باب إجاٍ.ٖٚرا ايؿسض ٚاي  (2)

ْدَح وو َاقااٍ ععااٍ:    (3) ٍُ ْ اال ََ اـَوو َناٌِو ًَ َْ إِذْايُيُْلوؤَنا، ٚقااٍ:  141ضاٛز٠ ايؿااؾات:    ـَصو ي
حُّا
َ
اخ ًْ ُٓ كاْلَم

َ
ًَاأ ايَْسُفُواَمْريَ ًْ ُٓ  :ٕ44ضٛز٠ آٍ عُسا. 



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٖٚرا ٖاٛ  أب إط بدٜٔ، ؾِٗ ٜؿعًٕٛ َا ًُٞ عًٝ٘ أٖٛا٩ِٖ أٚ َا ٜػرل ب٘ 

ٜاأ ٚآزا٤ ايػاعب، ثااِ    زؾاقِٗ ٚسٛاغِٝٗ بادٕٚ إٔ ٜعارلٚا اٖ ُاَاّا ٯزا٤ اٯضس   

ٜٓؿارٕٚ َااا ٜسٜادٕٚ بااايك٠ٛ ٚاؿااادٜد ٚايٓااز، ثااِ بعاااد ذياو  ذا دٛبٗااٛا باؿكٝكاا١     

ؾكٌ ٖا عًُٛا ب٘ ضابكّا ٫ ٜرعٓاإٛ  يٝٗاا،   أٚايٛاقاع أٚ عجسٚا ع٢ً ؾهس٠ ٚطسٜك١ 

 ٭ٕ  ذعاِْٗ ٖٛ َجاب١ اْ هاض١ شلِ.

هٜٛا  بٛاضاى١;   ٚقد قً  غبٝ٘ ٖرا ايه٬ّ بعد ضٓٛات  يا٢ ٚيااٞ عٗاد اي  

ٚايهٜٛ  ؽا ًـ عٔ ايعسام، ؾؿٝٗا قٛاٌْ ضاؾ١، َٚٓٗر آضس نُا ٖٛ ٚاقاض(  

 .(1)اْ ٢ٗ

ٕ إطًٌُ، ضازٚا طٛاٍ أيـ ضا١ٓ، عًا٢   أبإذٕ اهلل ععاٍ  ٫سكّاٚضٓرنس 

ْٗاا ناْا    أقإْٛ ا٭زض هلل ٕٚأ عُسٖاا، ٚياٛ بابعع ايكٝاٛ  أسٝاْاّا  ٫       سطب 

ٚل ٜهْٛٛا ٜط أذْٕٛ اؿه١َٛ ٚعُاشلا ٗ بٓا٤  ،أضـ َٔ قٝٛ  اؿهَٛات اؿاي١ٝ

 از أٚ عأضاٝظ َعُااٌ أٚ َؿاآع أٚ َكااس غاسن١ أٚ عػااٝٝد َصزعاا١ أٚ َسعااع أٚ غاارل   

زضااّٛ يًشهَٛاا١ ٚ... ٫ٚ ... ٫ٚ...   ؾاع ذياو، ٫ٚ اس ااادٛا  ٍ )طااابٛ( ٚ ٍ  

اؿايٝا١  ٚناْٛا بريو أسطٔ سا٫ّ، َا ٫ قٝاع َٔ ايٓاع ٗ ٌٚ ٖارٙ اؿهَٛاات   

اييت عدعٞ إ قٛاْٝٓٗا  ِا ٚقع  يؿ٬ح ايعبا  ٚاياب٬ ، َاع اْٗاا ل عاص  اياب٬       

  ٫ ؾكسّا ٚا٭ٚقاع  ٫ ضبا٫ّ. ؾطا ّا ٚايٓاعٳ ٫ 
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     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 

 



1  

 

 

 

1 

 بصائر قرآنيت

 :عد  َٓٗا عٹباعّا بؿا٥س نجرل٠، ْػرل  ٍ ٗ ٖاعٌ اٯٜ ٌ ايهسّ ٌ

ِِ(بصري٠ْ:   َع٢ٓ ايالّ يف )َيُه

ًْا :ععاٍ ٕ اي٬ّ ٗ قٛي٘ مه انبصائر انقرآويت   يََقاىَُس ََٚرَْ ا
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
 و ٌُ ؾٝٗا بدّٚا ايٛدٛٙ اي اي١ٝ: (1)َوَضَػٓ يالِْْل

 الو االستحقاق

ّ ا٫ض شكام ٖٞ اييت عأعٞ بٌ ٫ٚ ،ٕ عهٕٛ اي٬ّ ٫ّ ا٫ض شكامأأ٫ّٚ: 

ِاذاتٺ َٚع٢ٓ، ٚذيو ْٛرل  ُداَّلِلَ ٍْ أٟ اؿُد َط ٳشلٌّ هلل أٚ اؿُد سلٸ هلل أٚ  اْْلَ

ْزيٌااؿُد ٜط شك٘ اهلل، ٚنكٛي٘ ععاٍ  َِ ُْي يا اِلااِلُّ ًْ ُٓ َ أٟ ٜطا شكْٛ٘، ؾٗاٌ    (2)ل

ًْاَع٢ٓ  يََقاىَُس ََ   ضا شكاقهِ  أٟ ضًل ا٭زض ي ط شكٕٛ َا ؾٝٗاا أٚ ضًال ٫

ُو يمِاَا ٗ ا٭زض؟ َٚعٓا٢  
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ٚا٭زض ٚقاعٗا ٫ضا شكام    َوا

ٕ أ;  ذ يٝط  اي٬ّ بٌ ذات َٚع٢ٓ بٌ بٌ ذات ٚذات، نُا ا٭ْاّ؟ ايٛاٖس بٴعدٙ

 .ٖرا اي ؿطرل ؾطٸسٖا ب٬ّ ايٓؿع ٚدعٌ إ عًٖل ا٫ض شكام، ؾ أٌَ

 الو االختصاص

زلاٌ ناٌ َُٓٗاا    اٖٚاٞ ايايت عاأعٞ باٌ      ،ض ؿافٕ عهٕٛ ٫ّ ا٫أثاّْٝا: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .10: ضٛز٠ ايسٓٔ (1)

 .114ضٛز٠ ايبكس٠:  (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

َٳٔ )أٚ َاا(  ضًا  عًٝا٘ ايا٬ّ، اٯضاسٳ، ٚذياو        ٜدٍ ع٢ً ذات، َع عدّ ًَه١ٝ 

َٔةٌاَجٌ  َْ ِ اإ ب يًا(1) ٚـَإِْنااكَناَلُ
َ
اأ  ٚياٝظ َايهااّ  ٕ ا٭خ ك ـ باا٭خ  إؾ (2)إَِناَلُ

ّا باو أٚ ضاؾٸا  )ا ّٚ يو َاا عادّٚ ياٞ( أٟ أ ّٚ ك ؿاّا      :، ٚنكٛيوّا٫ٚ َط شك

)اؿؿارل يًُطاذد( ٚ)ايطا از٠     :ّا ياٞ، ٚنكٛياو  يو َا َ  ك ؿاّا باٞ أٚ ضاؾٸا   

ٕ ازعاأ٣ ايطاٝد    ٚ ،ع٢ً عدّ ًَه١ٝ غرل اٱْطإ نُاا ٖاٛ إػاٗٛز    يًهعب١(، بٓا٤ٶ

ؾٓاعّٝا ًَهٝ ٘ ٗ اؾ١ًُ )نًُه١ٝ إطذد ٕا ٜٛقـ عًٝ٘ َاج٬ّ(، ٚنارا    ايٛايد 

ٌٸ يًؿسع ٚإٓدل يًمىٝب.  اؾ

يَوَقاىَُسوًٕ ٜهٕٛ أٚٗ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ و ٌُ  ََ     ِأٟ ضًكا٘ ك ؿاّا بها

ؾهٌ َا ٗ ا٭زض ك ـ بايٓاع، ٚيٝظ يًشهَٛات سل ا٫ض ؿااف با٘ أبادّا،    

ُ يمِاٚنريو 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ  .أٟ ك ؿ١ بِٗ َوا

 :َا )ا٭ْاّ( ؾكد ُؾطاست ب ؿطرلات عدٜد٠، َٓٗا: اؾٔ ٚاٱْظ، َٚٓٗاا أٚ

ِٸ ٜٚدبٸ نٌ ٚعًٝ٘: ؾكد ٜكاٍ عل اض ؿاف اؿٝاٛإ َاا    ;ذٟ زٚح أٟ نٌ َا ٜٓ

 .ٚؼكٝك٘ ٗ قٌ آضسؾ٬ هٛش أضرٙ َٓ٘ عبجّا، ٚؾٝ٘ عأٌَ،  ،ساشٙ قبٌ غرلٙ

 الو املهك

اَ ْا :نكٛي٘ ععاٍ ،ثايجّا: ٫ّ إًو َْ ٌِو ا ًْ ٍْوُج ٍَُ ياَؽِِ
َ
ٔااخ ٍُ ِااَواْغيَ َناَّلِلَ

َ
ٍءاـَوأ

اَولِي ُّ ِيااىُْلْرىبُُخَُص ِّ اااَواَْلَج يىماارَُشِٔلاَو ًْ ِْوُج ٌَ اآ ًْ االَصوليِواإِْناُنِْوُج َِ ص ينِ اَوابْو ٍَ
ْ َوال

ِا :ؾاـُظ ًَو يٮؾٓاف ايط ١ ع٢ً زأٟ َػٗٛز، ٚنكٛي٘ ععاٍ (3)ب ِيَّلَلِا َّلِلَ
رِْ ا

َ ْْ ًْا(4) ٌٚوو ياِلاالَصووٍ يواِتاَوٌوو ياِلاا ٔاىُِس ْموو
َ
اُرُؤُساأ ًْ : ٚعًٝاا٘ (1)ـَيَُسوو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .11ضٛز٠ ايٓطا٤:  (1)

 .78ضٛز٠ ٜٛضـ:  (2)

 .41ا٭ْؿاٍ:  ضٛز٠ (3)

 .284 ضٛز٠ ايبكس٠: (4)



  بصرٌة: معـى اـالم يف )ـَُؽْم(

يََقاىَُسًٕ اي٬ّ يًًُو أؾٝش ٌُ ٗ اٯٜ ٌ ايهسّ ٌ  ََ  ِأٟ ضًكٗا ًَهّا يه

يمِا ُ
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ٚ  أٟ ًَهّا شلِ، ٚإًه١ٝ  َوا ، َىًكا١  َاا غاأ١ْٝ   َا ؾعًٝا١ 

 .ؾ أٌَ ،أٚ َػسٚط١، ٖٚٗٓا ٖٞ َػسٚط١ باؿٝاش٠ أٚ اٱسٝا٤

 الو انتمهيك

 ٖٚب  يصٜد  ٜٓازّا( أٟ ًٖهّا  ٜااٙ، ٚٗ اٯٜا١:  ) :نكٛيو ،زابعّا: اي ًُٝو

ًيََقاىَُس ََ        أٟ ضًل َاا ٗ ا٭زض ًٖٓهاّا  ٜااٙ يهاِ، ٖٚارا إعٓا٢ أقاسب ٗ ،

 َٔ ضابك٘ ٚأٚؾل بطٝام ايه٬ّ، يٛ  از ا٭َس بُٝٓٗا. اٯٜ ٌ َٛز  ايبشح،

 الو انصريوهة

يااو نكٛياا٘ ٚعطاا٢ُ ٫ّ ايعاقباا١ ٫ّٚ إاا ٍ، ٚذ  ،ضاَطااّا: ٫ّ ايؿاارلٚز٠

ااوََحَزُ يًاععااٍ:   اَغُدوًّ ًْ ُٓ َ َناَِلَُهَٔنال ْٔ اآُلاـِرَْغ ُّ َرَبِو ياإَُِوَماٚنكٛيا٘:   (2)ـَ يْْلََلَط
اَشولييَِما َْ ٔااَخو ُْي ياَرَبِو ياَِلُِ ويُّ ي يةِااِلُّ ٔااًلاِلااْْلَ ْم

َ
ًَِةاَوأ ازي هُ

َ
َناَوَمَْل ْٔ  (3)آَتيَْتاـِرَْغ

 ٫ّ اي عًٌٝ. ايبعٝد ددّا نْٛٗإ َٔ أايٛاقض  َٚٔ

 ٚنكٍٛ ايػاعس: 

ٗٳا   ٛٳايٹادٳاتٴ ضٹامٳاُي ٛٵتٹ عٳػٵرٚ اِي ُٳ ًِ ًٹ  )َؾ

 

ٔٴ(  ** ُٳطٳاانٹ ٖٵٔس عٴبٵٓٳ٢ اِي ُٳا يٹمٳسٳابٹ ايدٻ  َن

 :ٚ 

ِٴ   ٖٴ ٛٵتٴ أِؾٓااااااا ٔٔ إاااااا ٕٵ ٜٳُهاااااا  )َؾاااااأإ

 

َٳاااااا ** ٛٵتٹ  ُٳااااا ًِ ٙٵ( (4)ؾًٹ  عٳًٹااااادٴ ايٛايٹااااادٳ

يََقاىَإ إسا  َأ  أٚٗ اٯ١ٜ ايهس١ّ و ٌُ   ًْاََ ِ   ُس َاا ٗ   أٟ يٝؿارل يها

 ي ؿرل يٮْاّ.)ا٭زض( ، ٚٚقعٗا ا٭زض ْٝعّا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .279ضٛز٠ ايبكس٠:  (1)

 .8ٛز٠ ايكؿـ: ض (2)

 .88ضٛز٠ ْٜٛظ:  (3)

 ١.َٛؾٛي (4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ ا٭زض أايكاضِ إػذلى ٚايًبٸ ٚاؾٖٛس ٖٛ  ٕإٚع٢ً نٌ ا٫س ُا٫ت ؾ

 ٞ ك ؿٸااا١ بٗاااِ ٫  َاااا َطااا شك١ شلاااِ أٚ  َاااا ؾٝٗاااا يًٓااااع ٫ يًشهَٛاااات، ٖٚااا

َٴًُٖه١ شلِ ٫ يًشهَٛات، أٚ ضًك   ي ؿارل  ياِٝٗ   باؿهَٛات، أٚ ًَو شلِ أٚ 

 ٫ يًشهَٛات.

 َا ِفٞ اِيَأِصٔضحاٍ َٔ  ٶَجُٝعّا: بصري٠

يََقا  ََٗجيػ يًإ ٗ قٛي٘ ععاٍ   ومه انبصوائر انقرآويوت    ََ يا َّ اا َٔ ُْ

ًا ْرِ اََجيػ ي
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ عأعٞ )سا٫ّ( عاز٠ّ  ََجيػ يًإ  بؿرل٠ ٖا١َ ٖٚٞ:  ىَُس

َُٓٗا َعاّا ٚزابعا١ َأ ايكاُرل إكااف      َٔ ايؿاعٌ ٚأضس٣ َٔ إؿعٍٛ ٚثايج١ 

أٚ داا٤   داا٤ شٜاد زانبااّ    ٚأَج١ً ا٭زبعا١ ٖاٞ باي طًطاٌ:    يٝ٘، بػسٙ ضاف، 

، ٚؾااؾش  شٜادّا   أٚ زأٜ  اضاٛاْٞ ْٝعااّ   ٚزأٜ  شٜدّا َاغّٝا أبٓا٥ٞ ْٝعّا،

ا، ٚقٛياا٘ ععاااٍ:  أٚ زأٜٓااا أبٓااا٤ عُٓااا ْٝعاااّ   قاااسَهٌ ًْ رِْجُػُس إََِلْووِّاَموو
ًا ساااٍ َاأ ايكااُرل )نااِ( اياارٟ ٚقااع َكاااؾّا  يٝاا٘    ََجيػوو يًإ إؾاا (1)ََجيػوو ي

 ٚإكاف ٖٛ )َسدع(.

ْرِ اََجيػو يًا ٚٗ قٛي٘ ععااٍ: 
َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ يَوَقاىَسُو ََ    ِٖٛأقاد ٜ ا ٕ

ٍٷ َٔ ًْا ْٝعّا سا أٟ ضًال يهاِ ْٝعاّا َاا ٗ ا٭زض، ٚيهٓا٘ غارل        ىَسُو

اْا٘ سااٍ َأ إؿعاٍٛ ٖٚاٛ       ؾشٝض، ٚايؿشٝض 
َ ْْ أٟ )َاا ٗ   ْرِ اٌو ياِلاا

ٕ نااٌ َااا ٗ ا٭زض َاأ َعااا ٕ  ا٭زض ْٝعااّا ضًكاا٘ يهااِ( َٚعٓاا٢ ذيااو: 

ٚثسٚات ٚأْٗاز ٚعاز ٚغاباات ٚٚ ٜاإ ٚضاٍٗٛ ٚدبااٍ ٚغرلٖاا ٖاٛ بأْعا٘        

يًٓاع، ٫ٚ غ٤ٞ َٓ٘ يًشهَٛات أبدّا ؾ٬ ايآؿ٘ يًشهَٛاات ٫ٚ إعاا ٕ ٫ٚ    

 ايػابات ٫ٚ غرلٖا أبدّا.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .4ْٛظ: ضٛز٠ ٜ (1)



  بصرة: ـَُؽْم اكحالـقة أي ـؽل شخص شخص

 

ِِبصري٠:   ١ٝ أٟ يهٌ ؽدص ؽدصاحنالي َيُه

ًْإ   ومووه انبصووائر انقرآويووت   ام٬يٝاا١، ٫ فُٛعٝاا١، نُااا ٖااٛ    ىَُسوو

ْ٘ ععاٍ ضًل ْٝع َا ٗ ا٭زض يهِ أٟ يهٌ ٚاسد أا٭ؾٌ ٗ أَجاشلا، ؾإع٢ٓ 

ْا٘ َ يا٘   إٔ ٜطا شك٘ أٚ  أَٓهِ ؾهٌ ٚاسد َٓهِ ي٘ اؿل ٗ ْٝع َا ٗ ا٭زض أٚ 

 ٢ عؿؿٌٝ أنجس ٚق ٬ُت أضس.ٚقد َك ْ٘ ًَه٘،أأٚ  ٚعاقب ٘ ي٘

 (ٶٜكابٌ )دلُٛعا َجُٝعّابصري٠: 

 :ٜكابٌ )فُٛعّا( ََجيػ يًا :ٕ قٛي٘ ععاٍ  ومه انبصائر انقرآويت 

٤ٺ،        ٚ)اجملُاٛع(   ٙٹ غاٞا ٛٔ بػاس ٜاسا  ب٘ا اؾُٝااع َاع ؿااٚ اشل٦ٝا١ ا٫د ُاعٝاا١ بٓشا

رل )ايػابا١(  ؾ هٕٛ ي٦ًٝٗا١ ا٫د ُاعٝا١ َدضًٝا١ ٗ عسعاب اؿهاِ ٚاحملُاٍٛ، ٚذياو ْٛا        

ْٗا يٝط  عباز٠ عٔ ْٝع آسا  أغاذازٖا باٌ ا٭غاذاز نًاٗا َاع اشل٦ٝا١ اجملُٛعٝا١        إؾ

ْ٘ يٛ عٛشع  أغذازٖا ع٢ً ضىض ا٭زض بؿٛاؾٌ نبرل٠ نُا يٛ إاـاؾ١، ٚيريو ؾ

 .ْٗا ٫ عػهٌ غاب١ أؾ٬ّإنإ بٌ نٌ غذس٠ ٚغذس٠ نًٝٛ َذل ٚاسد َج٬ّ ؾ

ْاا٘ ام٬يااٞ ؾهااٌ إٚنُااا ضاابل ؾ ،ؾااس  ٜااسا  باا٘ نااٌ ؾااس ْاا٘ إ( ؾاؾُٝااع)أَااا 

ٕ ُٓعا٘ َأ   أي٘ اؿل ٗ ناؾا١ ثاسٚات ا٭زض بادٕٚ     (1)بػسايغمـ َٔ ًَٝازات 

 أٚ غرلٖا.أٚ َرٖب١ٝ أٚ  ١ٜٝٓ ذيو سدٚ ٷ دػساؾ١ٝ أٚ ي١ْٝٛ أٚ ق١َٝٛ أٚ ضٝاض١ٝ 

ِِتفغري بصري٠:   بـ)ألجًهِ ٚيٓفعهِ( َيُه

ًْإ أعًا٢   ْا٘ بٓاا٤ٶ     ومه انبصائر انقرآويوت  ٚ  ىَُسو  ََجيػو يًاام٬يٝا١ 

ًْإ عهٕٛ أْ٘ ٫ ٜؿض إام٬ي١ٝ نريو، ؾ يًًُاو أٚ اي ًُٝاو بايؿعاٌ  ذ     ىَُسو

ٚ ٕ  ْاا٘ يااٝظ َااا ٗ ا٭زض ًَهااّا أٚ ًٖٖهااّا بايؿعااٌ يهااٌ  ْطااإ، أَاأ ايباادٜٗٝات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ًَٝازات. 7.5ّ ايا2019عد  ايبػس آضس عاّ  ػاٚش (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 ٕ عهٕٛ نريو اق كا٤ٶ أٚ بٓشٛ َػسٚٙ.أأَهٔ 

ٚيآؿعهِ ٚاْ ؿااعهِ   ل ٭دًهاِ  ٫ّ ايٓؿع َع٢ٓ )ضًا  ٕ عهٕٛأَا  ( اي٬ّ)بٌ 

ْ٘ ععاٍ ضًكٗا يٓؿعهِ )أٟ يٓؿاع ناٌ ٚاساد ٚاساد     أَا ٗ ا٭زض ْٝعّا( ٖٚرا ٜعين 

َٔ آسا  ايبػس( ٫ يٓؿع اؿهَٛات أٚ ايػاسنات اـاؾا١ ايع٬ُقا١ إطا أثس٠ باا٭زض      

 ( ٖٚٛ اعؿاق١ٝ بٌ غسنات َ ٓاؾطا١ ٫ضا بعا   Cartel ٚثسٚاعٗا ٖٚٞ إطُا٠ با)ايهازعٌ

( ٖٚااٛ trust)ايذلاضاا  إطااُا٠  ضااٍٛ َٓاااؾظ ددٜااد ٚيًطااٝىس٠ عًاا٢ ا٭ضااعاز أٚ   

 َػازن١ عد٠ َػازٜع اق ؿا ١ٜ ؼ  ١ًَٛ ٚاسد٠ عؿكدٖا اض ك٬يٝ ٗا.

ٚقااد ٜؿطااس ٖاارا أٟ يهااِ بٗااا ساال ا٫ض ؿاااف  ،أٚ ٖااٞ ٫ّ ا٫ض ؿاااف

َٹًو إٔ ًّاااو(، يهااأ اي شكٝااال   اؿااال باااا  َٹًاااو إٔ ًّاااو( َػااااٜس ؿااال    أ) ( ٕ

َٹًاااو إٔ ًّاااو َ شكاال ٗ ناؾااا١ ثاااسٚات ا٭زض  ٕٚ سااال   اف، ٚا٫ض ؿاا   ٕ

ٔٵ ضٳابٳلٳ ٔ َيا٢    ْا٘ نإًاو ٫ ٜٛداد  ٫ بطابب نايطٻابٵل      إا٫ض ؿاف ايؿعًاٞ; ؾ  ُٳا َؾ

٘ٹ  ٛٳ َأسٳااالټ بٹااا ٗٴااا ٕٕ َؾ ٖاااٞ ايطااابب ؿؿاااٍٛ سااال اؿٝااااش٠  ٕإٚعًااا٢ أٟ ؾااا ،(1)َٳَهااا

 ع٢ً زأٟ َٔ ٫ ٜساٖا ًٖٓه١ ؾ دبس دٝدّا.ا٫ض ؿاف 

 .٫ّ ايعاقب١ ٚايؿرلٚز٠، أٟ ضًكٗا ي ؿرل  يٝهِ ٚيٝهٕٛ َ شلا  يٝهِ أٚ ٖٞ

 ضًل ٫ض شكاقهِ ا٭زض؟أٟ أٚ ٖٞ ٫ّ ا٫ض شكام 

ٚا٭ٚٗاس َأ إعااْٞ ٫ّ ايٓؿاع ثاِ ايؿارلٚز٠ ثاِ ا٫ض ؿااف ايػاأْٞ ثاِ           

 ، ٚاهلل ايعال. إػسٚط١إًه١ٝ 

ِِ: بصري٠ْ  احنالي١ٝ ٚال تفٝز ايتغاٟٚ َيُه

ٕٸ بعع إ أثسٜٔ بايػٝٛع١ٝ سااٚيٛا اي ٛؾٝال بٝٓٗاا     انبصائر انقرآويوت   ومه  

ٚبٌ إبا ٨ اٱض١َٝ٬ ٚذيو عدل قاٚي١ اض مساز بعع أضظ ايٓٛس١ٜ ايػاٝٛع١ٝ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .662ف 2ز :ايهاٗ( 1)



  ثروات إرض ـؾجؿقع ٓ ـؾؿجؿوع

 ِ رَْ اَوَضووَػٓ ياٚقااد اضاا ٓد بعكااِٗ  ٍ قٛياا٘ ععاااٍ:     ،َاأ ايكااسإٓ ايهااسٜ
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
ٗ ايجاسٚات ايىبٝعٝا١،    ،باٌ أبٓاا٤ ايبػاس    ،ٗ عأنٝد َبادأ إطااٚا٠ إىًكا١    لِْْل

 ٚضٓكٝـ  ٍ ن٬َ٘ ٚدّٗا آضس ثِ لٝب ع٢ً نًُٝٗا.

ٕٸ قٛي٘ ععاٍ  ا   أ رِْ اؾكد ٜكاٍ:  
َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ يََقاىَُسو ََ    ٘أٜطا ؿا  َٓا ٕ

ٕ ثاسٚات ا٭زض ٖاٞ    أٟ  ،)َا ٗ ا٭زض َٔ ايجاسٚات( ٖاٛ ًَاو يًٓااع ناؾا١     

ؾًٝطا    ;ٚذاى ايؿاس  ٚيًؿاس  ايجاياح ٖٚهارا     ًَو يًُذ ُع نًا٘، ٫ شلارا ايؿاس    

ايجسٚات ًَهّا شلرا ايسأزلايٞ ٚذاى ٚذٜاى ٚيٝط  ا٭زاقٞ ًَهاّا يٲقىااعٞ ٫ٚ   

رَْ اشلرا ايسدٌ ٚذاى ٚذٜاى، بٌ ٖٞ ًَو جملُاٛع اجمل ُاع  ذ قااٍ ععااٍ:     
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
 أٟ جملُٛعِٗ ٫ ؾُٝعِٗ. َوَضَػٓ يالِْْل

ٕٸ ق اب   ًْاٛي٘ ععااٍ  ٚقد قاٍ بعكِٗ:   يََقاىَُس ََ ٚرَْ اَوَضوَػٓ يا
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
ٕ ٜأضار زب ايعُاٌ ٚأؾاشاب    أعؿٝد عٛشٜعٗا باي طاٟٚ بِٝٓٗ، ؾ٬ هٛش  لِْْل

 ٌ باٌ ايهاٌ َ طاإٚٚ ٗ ثاسٚات ايىبٝعا١،       ،ز٩ٚع ا٭َٛاٍ أنجس ٖا ٜأضرٙ ايعاَا

ٞ )يهٌ عطب دٗدٙ( أٟ سطب دٗدٙ ايبدْ ا٭ٍٚ: :ٚيريو ؾسسٛا بكاعدعٌ

 ٘ ٚ)يهااٌ سطااب ساد اا٘( ٫ٚ  ايجاْٝاا١: .٫ عطاب ؾهااسٙ ٚعًُاا٘ ٚؽىٝىاا٘ ٚ  ازعاا

ٕ ٜأضر ايسأزلايٞ بعع أَا أهٛش اي ؿاقٌ بٌ ا٭ؾسا   ٫ بكدز اؾٗد إبرٍٚ، ٚ

سأزلاٍ إؿٓع أٚ إعٌُ أٚ إ ذس أٚ إصزع١ ؾريو ًٚاِ  عهؿٌ بْ٘ أا٭زباح جملس  

 زباح بعسم دبٝٓ٘ ٚند ّٝٓ٘.ٚؾٓع ا٭ احملاؾٌٝيًعاٌَ ايرٟ ٚٓيد 

 ثضٚات األصض يًجُٝع ال يًُجُٛع

ًْإ ٚاٖس إٚيهٔ ن٬ ا٭َسٜٔ باطٌ، ؾ ْٗا ام٬ي١ٝ، ٫ فُٛع١ٝ، أ ىَُس

أٟ يهاٌ ٚاسااد ٚاسااد َاآهِ َاا ٗ ا٭زض، أٟ ضًاال َااا ٗ ا٭زض ياآؿعهِ أٟ   

ٙٹ ٫ عأ اٯساا      أيٓؿع نٌ ٚاساد ٚاساد َآهِ، ٫       ٕ إاسا  يٓؿاع فُاٛعهِ بػاس
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ْ٘ ععاٍ ضًل َا ٗ ا٭زض يٓؿاع اجمل ُاع بػاسٙ اد ُااع ناٌ أؾاسا ٙ ؾاإذا        أَٚع٢ٓ 

 اْؿس ٚا ل ٜهٔ شلِ َٔ ا٭زض ٖٚا ؾٝٗا غ٤ٞ.

ًْاقاُرل  ، َأ  ناٌ ايًػاات   ٗٚذيو ٖٛ َا عؿُٗ٘ ناؾ١ ا٭عساف   ىَُسو

ْااو يااٛ ضااأيو ضااا٥ٌ عاأ ايطااٝازات  أأ٫ عااس٣  (1)ٚغاا ٢ اي ؿااسٜؿات إػاااب١ٗ ياا٘

ٕ ٖرٙ ايطٝازات ٖٞ ي ذاز إٓىك١ أٚ ٖٞ ٭ٌٖ  ؾكً   ،إسآب ٕٔ ٖٞ ايٛاقؿ١ ٗ

ٕ ناٌ ضاٝاز٠   أاحمل١ً ايؿ١ْٝ٬، نإ َع٢ٓ ذيو ام٬يّٝا ٫ فُٛعّٝا؟ أٟ ناإ َعٓااٙ   

ٚل ٜهأ   ،ٖٞ ًَو ٭سد اي ذاز أٚ ٭سد أٖايٞ عًو إٓىكا١  اَج٬ّ   اأٚ ضٝازعٌ  

از أٟ ي٦ًٝٗاا١ ا٫د ُاعٝاا١ شلااِ أٟ  ٕ ايطااٝازات ٖاارٙ ًَااو جملُااٛع اي ذاا  أَعٓاٖااا 

يًُذُٛع َا ٖٛ فُٛع ٚيٝط  ًَهّا ٯسا ِٖ؟ ٚنريو يٛ قًا  ٖارٙ ايادنانٌ    

ٗ ٖرٙ ا٭ضاٛام ٖاٞ ًَاو يٮطباا٤ أٚ إٗٓدضاٌ ناإ إعٓا٢ ام٬يٝاّا أٟ أسادٖا          

 ًَو ٭سدِٖ ٚاٯضس ًَو يٰضس ٖٚهرا.

 يًهٌ حبغب ايتفاضٌ بايعٌُ ٚايهفا٠٤ ايجضٚات

ًْاَجٌ د١ٗ يو ٚٚٗس بر يََقاىَُس ََ    ّإؾا  ;٫ عدٍ عًا٢ اي طااٟٚ أؾا٬ ٕ

ٕ يصٜد ضٝاز٠ ٚاسد٠ ؾك٘ ٚيعُسٚ ضٝاز٠ ٚاسد٠ أعًو اؾٌُ ايطابك١ ٫ عدٍ ع٢ً 

ؾك٘ ٚيبهس ضاٝاز٠ ٚاساد٠ ؾكا٘،  ذ قاد عهإٛ ٭سادِٖ ضاٝاز٠ ٚيٰضاس ضاٝازعإ          

ًْإ أٚيًجايح ث٬خ ضٝازات، ٚاؿاؾٌ  ُو يمِا ٚىَُس
َ
 ٍ ا٭ؾاسا   َٓشًا١   لِْْل

ٌا ٕ ٜٴعًاِ ذياو َأ    أباٌ هاب    ،ؾس ٺ أ٫ّٚ ٫ٚ عدٍ ع٢ً سدٚ  ايٓطب١ ٚن١ُٝٹ َا يه

  يٌٝ ضازز ثاّْٝا.

قاٍ ايطٝد ايٛايد ٗ ايؿكا٘: )ٚنٝاـ ناإ، ؾٗاِ ٜطا ديٕٛ بكٛيا٘ ضابشاْ٘:        

يمِا ُ
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ سٝح ٜدٍ ع٢ً اي طاٟٚ ؾٝٗا، ٚاي طاٟٚ ٗ إااٍ ٖاٛ    َوا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٔٸ( ٚ)يٓا(.نا)شلِ (1)  ( ٚ)شل



  شواهد طذ اكحالـقة )ؿل(

ٚأداب عٓ٘: )أَاا اضا د٫شلِ باٯٜاات، ؾارل  عًا٢  يًٝاِٗ        (1)ايػٝٛع١ٝ(َك ك٢ 

ُ يمِاا٭ٍٚ: أٟ اض د٫شلِ ب ١ٜ: 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ بإٔ اٯ١ٜ،  ِا عادٍ عًا٢    َوا

ٕ ا٭زض برضا٥سٖا ٚقع  يًبػس، ٗ اؾ١ًُ. أَا نٝؿ١ٝ ايٛقع ٚضؿٛؾٝاع٘، أ

ْ٘ ٫ ٜدٍ ع٢ً إٍ ايدٚي١ يًُٛٚؿٌ، ؾؾاٯ١ٜ ضان ١ عٓٗا، ؾٗٞ نُا  ذا قٌٝ: أَٛا

أنجس َٔ ٖرا اٱْاٍ، أَا نٝؿ١ٝ اي ٛشٜع َٚا أغب٘، ؾاي٬شّ ؾُٗ٘ َٔ  يٌٝ آضس، 

ٕ ٜ ؿااسف نااٌ أسااد، س اا٢ ؾُٝااا أٚياٛ أضاار بااإط٬م اٯٜاا١ نااإ اياا٬شّ إٔ هاٛش   

 .(2)ضؿـ يٰضس َٔ إعاؽ إكسز بايبىاق١ ٖٚرا َا ٫ ٜكٛي٘ ايػٝٛعٞ أٜكّا(

 ٢ احنالي١ٝ )نٌ(ؽٛاٖز عً

ًْإ أَجااٍ  أٜٚديو ع٢ً  ُو يمِا ٚىَُس
َ
ٚيًٓااع ٚأغاباٖٗا ام٬يٝا١     لِْْل

ْٗا يٝط  يً طاٟٚ، غا ٢ ا٭َجًا١ ايعسبٝا١ ٚايكسآْٝا١ ٚايعسؾٝا١ ؾُاج٬ّ       أيٮؾسا  نُا 

اَجَبٍإاُمْصَجَلر اقٛي٘ ععاٍ:  ِ
ْ٘ ام٬يٞ أٟ يهٌ ْبأٺ ْبأٺ َط كس َٚ ٍ ٜؿاٌ  إؾ (3)ىُِكّ

 ،ُٛع ا٭ْبا٤ َط كس ٚاساد، ؾٗارا َأ دٗا١    جملٕ إٔ إكؿٛ  أ٫  (4)ط كس ؾٝ٘ يٝ٘ ؾٝ

بٌ  ذا ْٛسْا يًذ١ًُ َا  ،َٚع قىع ايٓٛس عٔ عؿطرل اٯ١ٜ ايهس١ّ َٚٔ د١ٗ أضس٣

ٕ ذياو ٖاٛ َك كا٢ َٓاضابات اؿهاِ ٚإٛقاٛع ٗ اٯٜا١        أ ٕ ل ْكاٌ با  ا ٖٞ ٖاٞ   

َ  إؾاا ا   ايهسّاا١ طاا كس ٜٓاضااب سذُاا٘  ٕ نااٌ ْبااأ عطااب سذُاا٘ ٚضؿٛؾااٝاع٘ ياا٘ 

 (5)ٚضؿٛؾٝاع٘، ٚيٝط  َط كسات ا٭ْباا٤ َ طاا١ٜٚ، ؾُاج٬ّ َطا كس إا٪َٔ اؾٓا١      

س ا٢ عًا٢   ٚيهأ ياريو  زداات َٚساعاب ٚأْاٛاع،       ،َٚط كس ايهاؾس إعاْد ايٓاز
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َٴٓبْأ بأٚ يهٌ  (4)  ٘ ٜ شكل ٗ ٚق ٘، ع٢ً عؿطرل آضس.ْبأ 

 ٕ ي٘ َط كسّا ثبٛعّٝا ٗ إط كبٌ.إْ٘  ذا أْبأ ب٘ ؾأَ ي٘، أٚ أٟ  (5)
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ُاج٬ّ َطا كس ايسٜػا١ ايىاا٥س٠ ك ًاـ      َط ٣ٛ أغباٙ اؾٌُ ٚإؿاس ات اي ؿاٛز١ٜ، ؾ  

كسٖا ٚقسازٖا ضؿٝـ ضٌٗ اٱشاسا١ عهاظ َطا كس    ٕ َط إُاَّا عٔ َط كس اؾبٌ ؾ

 ٚغرل ذيو. (ايػًُإٚايعُٛ  اؿدٜدٟ )اؾبٌ 

ًْاٚنريو قٛي٘ ععااٍ:   ُٓ يَ ٍَ ٍةاَخ ٌَ
ُ
اأ ِ
َِ ياىُِكّ ْا٘ ام٬ياٞ أ٫ّٚ   إؾ (1)َنذلَِماَزَي

ُٸّا ٫ٚ نٝؿّا نُا ٖٛ ٚاقض ثاّْٝا.أنُا   ٕ أعُاٍ ا٭َِ غرل َ طا١ٜٚ ن

َٔارُِثا :ٌَٓ ٚنريو قٛي٘ أَرل إا٪  ِيَسو يِناالْو َِ و يِلِا ٌَ ااْمورٍِئاِلا ِ
ىُِكّ

َٔادِث ٕ إاسا  ناٌ غامـ غامـ، ٫ فُاٛع ا٭غاماف َأ سٝاح         إؾا  (2) َواْْلَ

ٕ ايصٚد١ َاج٬ّ عاسخ   إٕ ايٛازخ ٜسخ ٫ باي طاٟٚ نُا ٖٛ َعًّٛ ؾأاجملُٛع، نُا 

آضس ٚا٭ب ٚا٭ّ ٜسثاإ   عاز٠ زبعّا ٚأضس٣ مثّٓا ٚايصٚز ٜسخ ْؿؿّا سّٝٓا ٚزبعّا سّٝٓا

َأ أَاٛاٍ ايٓااع    اؿاٛا خ  ٕ َاا عٓايا٘   إضدضّا أٚ ثًجّا ٖٚهرا، ٚنريو اؿٛا خ ؾ

ؾكد عؿدَ٘ ضاٝاز٠ ؾ هطاس عٛاَا٘ ؾٝش ااز  ٍ  ْؿاام عػاس٠        َرٌٖك ًـ بػهٌ 

٬ٌَٜ  ٜٓاز أٚ أنجس أٚ أقٌ، ٚقاد ػسسا٘ دسساّا بطاٝىّا ٫ ٜهًاـ  ٫ مثأ عا٬ز        

ـ   أيؿااّا أٚ َا٥اا١ أيااـ أٚ ًَْٝٛااّا أٚ َا٥اا١ ًَٝاإٛ،     بطااٝ٘، ٚقااد ٜطااسم َٓاا٘ غاام

 ؾاؿٛا خ غسٜه١ يهٌ غمـ غمـ ٗ َاي٘ يهٔ ٫ باي طاٟٚ.

ًْإ إسا  َٔ أَٚٓ٘ ٚٗس  يََقاىَُس ََ  ،ِضًل يهٌ ٚاسد ٚاسد َٓه :ٖٛ

ٛٔ بػاسٙ غا٤ٞ،       َاع  ٫ يًُذ ُع نُذُاٛع   َاا  أَٚدضًٝا١ اشل٦ٝا١ ا٫د ُاعٝا١ بٓشا

ٔ   إاي طاٟٚ ٚغارلٙ ؾ  ضاا٥س ا٭ يا١ ٖٚاٛ عطاب ايػاسٙ ايارٟ ٜ شكال،         ْا٘ ٜعًاِ َا

ٚٸياٞ يً ًُٓاو         ناؿٝاش٠، ٚايرٟ ععًِ غسطٝ ٘ َأ  يٝاٌ آضاس، ؾٗارا ٗ ايطابب ا٭

ٛ  ٚنُٝ ٘ واي ًُٓ سدٚ  ٕإؾ ٚ  عًا٢ سطاب اؾٗاد    ٖا ايؿهاسٟ أٚ ايعًُاٞ    ايبادْٞ أ

 .عباعّا بإذٕ اهلل ععاٍايه٬ّ عٓٗا  ضٝذسٟإبرٍٚ بٌ ع٢ً سطب مثا١ْٝ أَٛز 
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  اـشقوطقة مجعت اـدؿتاتورية واـرأسامـقة ادطؾؼة

 

 ٛع١ٝ مجعت ايزنتاتٛص١ٜ ٚايضأمساي١ٝ املطًك١ايؾٝ

ٞ غٝٛعٞ أٟ ٕ أَٚٔ اؾدٜس اٱيؿات  ٍ  ٕ ايجاسٚات نًاٗا يًُذ ُاع    أ ٜادع

٘  ا٭َس ٚٚاقع٘ ٗ دٖٛس ا  ْ٘إنُذُٛع; ؾ ٚايجاسٚات  هعاٌ ا٭َاٛاٍ    ا  ٚعطب َ يا

ٕ عاد ّا َآِٗ ٜؿاسح:     عٛقاٝش٘:   ;اؿه١َٛ ٚؼ  ضًىٓ ٗا ؾك٘ ٗ أٜدٟنًٗا 

ٕ عهاإٛ ٖاارٙ ايكىعاا١ َاأ ا٭زض يصٜااد س اا٢ ٚ ٕ ساشٖااا  أايعاادٍ يااٝظ َاأ  ْاا٘أب

ُٸسٖا، ٚعًو ا٭ضس٣ يعُسٚ س ٢ يٛ اغذلاٖا، ٚايجايج١ يبهاس س ا٢ ٚ ٕ ٚزثٗاا     ٚع

ٕ اجمل ُاااع  ٖٚهااارا.. باااٌ ا٭زاقاااٞ ٚايجاااسٚات نًاااٗا يًُذ ُاااع نًااا٘، ٚسٝاااح  

ٕ إياريو ؾاا  ،يٝأضار ٜٚعىااٞ ٜٚ ؿاسف  َ ػآه٬ّ  نُذُاٛع ياٝظ ٚداٛ ّا َ ذطاادّا    

عًاا٢ ناَااٌ ا٭زض ٚناؾاا١  ايكااٝٸَِاا١( باع بازٖااا اياايت ُجااٌ اجمل ُااع عهاإٛ )اؿهٛ

ْٗا ٖٞ اييت ععىٞ نٌ ؾس  ؾس  َٔ أؾسا  ايػعب أثسٚاعٗا ؾ هٕٛ ؼ  ضًىٓ ٗا ثِ 

 سطب ساد ٘ ٚسطب دٗدٙ ايبدْٞ.. ٫ٚ غرل.

 ٕ اؿهَٛاا١ ايػااٝٛع١ٝأٚبكًٝااٌ َاأ اياا ؿهرل ٚب ؿااؿٕض بطااٝ٘ يً ااازٜى لااد   

ٚايطااًى١  ْعاا   ٍ دااٛاز ايدن اعٛزٜاا١ بػااهٌ ناَااٌ;  ذ اضاا أثست بايطااًى ٌ

، ؾؿاااازت ٖاااٞ  ٚايطاااًى١ ا٫ق ؿاااا ١ٜ إىًكااا١  ، ايسأزلايٝااا١َايطٝاضااا١ٝ إىًكااا١

ٕ أْٗا ٖٞ ايدن اعٛز ا٭ٚسد; ذياو  أايسأزلايٞ ا٭ندل ٚا٭ٚسد ٗ ايبًد نً٘ نُا 

 ساا١ ٫ ٭ٕ ايىبكاا١ ايهاغاارل  قٝاال بااٌ غاارل ؾااا م  ن اعٛزٜاا١ ايدلٚيٝ ازٜااا عٓااٛإ 

عطاا ًِ ايطااًى١ بااٌ  ِااا ٜطاا ًُٗا اؿااصب ايػااٝٛعٞ اياارٟ ٜاادعٞ ُجٝااٌ ايىبكاا١         

ٕ ا٭َااٛاٍ ٚايجااسٚات ٚا٭زاقااٞ نًااٗا ضاا هٕٛ بٝااد اؿااصب        أايها ساا١.. نُااا   

ايػٝٛعٞ، بٌ ايطًى١ ٚايجسٚات عهٕٛ ٗ ايٛاقع بٝد قا ع٘ ؾك٘، ؾ هٕٛ ايػٝٛع١ٝ 

 اضٛأ َٔ ايسأزلاي١ٝ يٛدٌٗ:

ٝاا١ عااٛشع ايجااسٚات بااٌ ا٭يااٛف بااٌ ٦َااات ا٭يااٛف       ا٭ٍٚ: ٭ٕ ايسأزلاي
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)ٚأنجس( َٔ ؾػاز ايسأزلايٌٝ ٚنبازِٖ، أَا ايػاٝٛع١ٝ ؾ ًػاٞ ذياو نًا٘ ي هإٛ      

     ٌ ، نٌ ا٭زاقٞ ٚناؾ١ ايجسٚات بٝد ايسأزلايٞ ا٭ٚساد ٚا٭نادل ٖٚاٛ اؿهَٛا١ با

 قا ٠ اؿصب ايػٝٛعٞ ٫ٚ غرل. ٚنُا ضبل، بٝد

 ايدن اعٛز١ٜ إىًك١ نُا ضبل. ا ُازعٚ ا ايجاْٞ: ٭ٕ ايػٝٛع١ٝ ع٪َٔ با

ِّ  َا ِفٞ اِيَأِصٔضبصري٠ْ:   ثضٚات عطح األصض ٚباطٓٗاٜع

اٌوو ياِلإ قٛياا٘ ععااٍ:   : وموه انبصوائر انقرآويوت    ًْ يَووَقاىَُسوو ََ يا َّ اا َٔ وو ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ ٕ ناؾا١ َاا ٗ بااطٔ ا٭زض َأ ايجاسٚات ْٚٝاع َاا        أٜادٍ عًا٢    ا

رِْ اأَاا  ، يًٓاع ْٝعاّا،  ع٢ً ا٭زض َٔ اـرلات
َ ْْ ٝػاٌُ ايآؿ٘   ؾ ٌو ياِلاا

    ٚ َااا )َااا عًاا٢   أٚايػاااش َٚعااا ٕ اياارٖب ٚايؿكاا١ ٚا٭سذاااز ايهسّاا١ ٚغرلٖااا، 

َٔ أغذاز ٚأضػاب ٚأعػاب ٚأمثاز ٚطٝاٛز   ؼ كٓ٘ا٭زض( ؾٝػٌُ ايػابات َا 

ايطاٍٗٛ ٚايٛ ٜاإ ٚاؾاداٍٚ ٚايػادزإ ٚا٭ْٗااز       نُا ٜػٌُٚسٝٛاْات ٚغرلٖا، 

 بشاز ٚاحملٝىات، ٚايؿشازٟ ٚاؾباٍ ٚغرلٖا، ؾٗٞ نًٗا ْٝعّا يًٓاع.ٚاي

رِْ ا٫ ٜكاٍ: 
َ ْْ ٜسا  ب٘ َا ٗ بااطٔ ا٭زض ٫ٚ ٜػاٌُ َاا عًا٢      ٌ ياِلاا

 كضىض ا٭زض

رِْ ا ذ ٜكاٍ:  ٕ 
َ ْْ ٚاياديٌٝ   ،ٜىًل ع٢ً َا ع٢ً ضاىشٗا أٜكااّ   ٌ ياِلاا

اع ١ُ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ْزٍو يمِاا ُ يمِاَوا
َ ْْ ٌةاَوانلَْخُواذاُتاا َٓ   ـيٓ ياـ ينِ

اُذوااىَْػْصِؿاَوالَريْح ينُا ب ينِاا َواْْلَبُّ اَرّبُِسٍو ياثَُسوّذِ اآالءِ ّيِ
َ
 ذ داا٤ ؾٝٗاا    (1)ـَبِوأ

ةٌا َٓ ْغِ يٍبا :ٚقٛي٘ ععاٍ ...ـيٓ ياـ ينِ
َ
اأ َْ ٌِ َِ يٌتا َجج يوِراٌتاوََج ٌُ رِْ اكَِطٌعا

َ ْْ َوِِفاا
ٔاٍناُُْصىَوَزْرٌعاَوَنا اِصِْ ُ ْْ ٔاٌناوََد ُواَبْػَ ٓ ياََعااايٌواِصِْ اِلااابٍِ يٍءاواِحٍداَوُجَفّ ِ ٍٍ َبْػو

ُزووِواإَِنال
ُ ْْ اَحْػلِيُوؤنَاااا ٍْ ْٔ َوِِفاْٛس  ٍ قٛياا٘ ععاااٍ: أؾا  ،(2)ذلِووَماَييوو يٍتاىَِلوو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13ا  10ايسٓٔ: ضٛز٠  (1)

 .4ايسعد: ضٛز٠  (2)



  بصرٌة: َوَضَعفا ذـّؾفا ـؾـاس، ٓ ـؾحؽومات

َِ يٌتا َجج يوِراٌتاوََج ٌُ رِْ اكَِطٌعا
َ ْْ ا; ٚأ٫ ْٗا عًا٢ ا٭زض ٚيٝطا  ٗ باطٓٗا   أَع  ا

ٕ أعس٣ قٛيو َج٬ّ )َا ٗ ايؿشازٟ َٔ اؿٝٛاْات ايدل١ٜ ٜػاهٌ ثاس٠ٚ نابرل٠( َاع     

 إسا  َا عًٝٗا ٚيٝظ َا ٖٛ ٗ باطٓٗا.

 ٗ(ٕ ايطاُا٤ طبكاات، ؾٝؿاض  طاا٬م )   إٔ ا٭زض طبكاات، نُاا   أٚايطاسٸ  

ٚٺ آضس ٚٺ ٚ)ع٢ً( عًٝ٘ بًشا بعباز٠ أضس٣: قد ٜاسا  باا٭زض    ;ع٢ً َا عًٝٗا بًشا

٭زض ٚقد ٜسا  بٗا ايهاس٠ ا٭زقا١ٝ ؾهاٌ َاا عًا٢ ضاىض ا٭زض ؾٗاٛ ٗ        ضىض ا

 .ؾ دبس ،ايهس٠ ا٭زق١ٝ

 سٓيًٗا يًٓاؼ، ال يًخهَٛات ََٚضَعٗابصري٠ْ: 

 َوَضوَػٓ يٕ ٖٓاى ْهات  قٝك١ ٗ اْ ماب ن١ًُ   ومه انبصائر انقرآويت 

 ٗيمِا ُ
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ عًٗا( أٚ )ضؿٸؿٗا( أٚ ٕ ٜكاٍ َج٬ّ )دأٚذيو بدٍ  َوا

 غب٘ ذيو.

٘ٓ، ؾا   َٚٔ ايٓهات:  ٕ ايٛقاعٳ  إٕ )ايٛقع( ٜدٍ ع٢ً اـؿع ٚايرٹٓي١ ٚاؿا

ضؿاعٴ ايػاا٤ٞ ٚسٓىاا٘، ٚايٛقاٝع ٖااٛ ايااد٤ْٞ، ٜٚكااٍ يًُ ٛاقااع َ ٛاقااع ٭ْاا٘    

ٕٻ  :عااريٌ يًٓاااع ٚٚقااع ْؿطاا٘ ٚساا٘ َاأ غااأْٗا ٚل ٜ هاادل، ٚٗ اؿاادٜح      ٚٳٔ 

ًَا٥ٹَه١َ َي ٳكٳعٴ َأدٵٓٹشٳ ُٳ ٘ٹاِي ِٔ ٔزقٶا بٹ ًِ ٗٳا يٹَىايٹبٹ اِيعٹ ٚ ِا عكع أدٓش ٗا ٚع ٛاقع يا٘   (1) ٳ

ٱذعاْٗااا بػااسؾ٘ عًٝٗااا )ٚإكؿااٛ  طايااب ايعًااِ هلل ٚٗ اهلل أٟ ايىايااب إ كااٞ،   

ٕ ٚقاعٗا أدٓش ٗاا يا٘ ٖاٌ ٖاٛ ٗ ايادْٝا أّ ٗ       أيًكس١ٜٓ اؿآؾا١(، عًا٢ ضا٬فٺ ٗ    

 اٱط٬م ايرٟ ٜ٪ٜدٙ أٜكّا ا٫ع باز. اٯضس٠ أّ ٗ نًُٝٗا؟ ٚا٭ضرل أزدض ٕهإ

ُ يمِاؾكٛي٘ ععاٍ: 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ْا٘ ععااٍ ذٓيًاٗا يٮْااّ أٟ     أٜسا  ب٘  َوا

      ٘  :ٕؿاااؿِٗ َٚٓاااؾعِٗ ٚيطاادٸ ساداااعِٗ اؾطاا١ُٝ ٚايٓؿطاا١ٝ ٚغرلٖااا ْٛاارل قٛياا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .34ف 1: زايهاٗ( 1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

َوُذىِّيَْتاُرُطٔـُٓو ياثَوْذَلالًا(1)      ع، َٚأ  ٚل ٜرٓيًاٗا ععااٍ يًشهَٛاات باٌ يًٓاا

ؿاااعٸب( اضااا جُاز ا٭زض ْاااو عااس٣ اؿهَٛاااات ايٛإاا١ )عٴ  أايػسٜااب بعاااد ذيااو   

ٗٸٌ  أٚسٝاشعٗا ٚا٫ض ؿا ٠ َٓٗا ٚاي ُ ع بجسٚاعٗاا َٚعا ْٗاا عًا٢ ايٓااع بادٍ       ٕ عطا

 ٕ اهلل ععاٍ ذٓيًٗا، بؿسٜض اٯٜات ٚايسٚاٜات، يًٓاعك.أذيو شلِ، َع 

ٓع١َٛ عامل ايتؾبصري٠ْ:   ضٜع ٚايتهٜٛٔ)األصض يًٓاؼ( حًك١ يفَ 

رِْ اََجيػ يًإ ٖرا ايكإْٛ اٱشلاٞ  أ ومه انبصائر انقرآويت 
َ ْْ ًْاٌ ياِلاا  ىَُس

عهاٜٛين غااٌَ ٜػاد بعكا٘      اٜػٓهٌ سًك١ ٗ ضًط١ً َ ها١ًَ ٚيٹب١ٓ ٗ بٓا٤ عػسٜعٞ  

ٕ إأشٳز بعااع ٜٚعكااد بعكاا٘ بعكااّا بااٌ ٜٚ ٛقااـ بعكاا٘ عًاا٢ بعااع.. ٚعًٝاا٘: ؾاا 

اي هٜٛٓٝاا١ اٱشلٝاا١  ا ضاا٫ّ٬ بإَٓٛٛاا١ اي ػااسٜع١ٝ     ا٫ قاياا١    ااٱضاا٬ٍ باا٘ ٜػاآهٌ    

.. ٚبريو عهٕٛ اؾس١ّ ٗ  ُٖاٍ ٖرا ايكإْٛ ايعِٛٝ أٚ اض بداي٘ بػارلٙ،   بأنًُٗا

َٔ د١ٗ  عساقّا عٔ قإْٛ  شلٞ، ٖٚاٛ ٜػاهٌ َأ دٗا١      عدٸدس١ّ َص ٚد١ ؾٗٛ ٜٴ

  ض٫ّ٬ با١َٕٛٛٓ نًٗا.

ايكاااٛاٌْ ا٫ق ؿاااا ١ٜ  ٕ ٖااارا ايكاااإْٛ ٜػاااهٌ َاااع ضاااا٥س   أٚذياااو ٜعاااين  

 ٚا٫د ُاع١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ اٱض١َٝ٬، َا ٜػب٘ )اؿكا٥ل ا٫زعباط١ٝ(.

ٗ ٕ سكااا٥ل عااال اي ػااسٜع، سكااا٥ل ازعباطٝاا١ ٚز   أٚيعااٌ يااريو، ٭دااٌ 

اَحْفَػوُوا: اٯ١ٜ ايهس١ّ َْ ٌَ اـٍَ ياَجزاُءا ٍٍ ااىِْهج يِباَوثَْسُفُروَنابَِبْػ ٍِ َُِٔنابَِبْػ ٌِ َذُجْؤ
َ
أ

ٌِِْسُا ةِايَُردُّوَناإَِلذلَِما ٌَ َْٔمااىْلِي ي ُْي ياَوَي ي يةِااِلُّ ْزٌياِلااْْلَ َِ اإاَِلا اااًْ ٌَ يااَّلَلُ ااىَْػذاِباَو َشّدِ
َ
أ

ئُنَا ٍَ ٍَ ياَتْػ انُا قاٍ ععاٍ:  (2)بِؾ يـٍِواَخ ًُ ُْ وىهَِما
ُ
اـَأ َُْزَلااَّلَلُ

َ
ابٍِ ياخ ًْ اََيُْس ًْ َ ال َْ ٌَ

ا(3) ٚاىْ ـُِرونَا ًْ اََيُْس ًْ َ ال َْ ٌَ ٔنَاَو ٍُ ِ ااىَظ يل ًُ ُْ وىهَِما
ُ
اـَأ َُْزَلااَّلَلُ

َ
ا(4) ٚبٍِ ياخ َْ ٌَ َو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .14ضٛز٠ اٱْطإ:  (1)

 .85ضٛز٠ ايبكس٠:  (2)

 .44ضٛز٠ إا٥د٠:  (3)

 .45ضٛز٠ إا٥د٠:  (4)



  اهلـدسة اإلهلقة اـعامة حلقاة اـبػية

ااىْف يِشُلٔنَا ًُ ُْ وىهَِما
ُ
اـَأ َُْزَلااَّلَلُ

َ
ابٍِ ياخ ًْ اََيُْس ًْ َ ْا٘  ذا ل وهاِ س ا٢ بٛاساد     إؾ (1)ل

َٔ أسهاّ اهلل ععاٍ ؾٗٛ ناؾس با١َٕٛٛٓ نًٗا ٫ بٗرٙ اٯٜا١ ؾشطاب، ٖٚاٛ باريو     

ٔٳ َأسٳادٺ    :ْ٘ سكٝك١ عسابى١ٝ  ذ ٜكٍٛ ععاٍإسضٌ ؾْٛرل أٜكّا يٲّإ باي ٫ ْٴَؿسامٴ بٳاٝٵ

٘ٹ ٔٵ زٴضٴًٹ  .(2)َٹ

 اهلٓزع١ اإلهل١ٝ ايعا١َ حلٝا٠ ايبؾض١ٜ

ا :ساداُٖا ٖارا إكىاع    ٚايٓٛس  ٍ اٯٜا ٌ ايهاسّ ٌ ايًا ٌ عكآُ       َٔ و ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ ٚ  ٜديٓا بٛقٛح ع٢ً إ ا ٕ قاإْٛ  أػاٗد نًا٘ 

ًْا يََقاىَُس ََ    ،ٕشلٛ دص٤ ٫ ٜ ذصأ َٔ ٖٓدض١ اهلل ععاٍ ايبايػ١ اؿٹهُا١ ٚاٱعكاا

يعااإٞ اي ػااسٜع ٚاي هااٜٛٔ، ؾ٬سااٜ فُااٛع اٯٜاا ٌ ايهااسّ ٌ ٗ ضااٛز٠ ايبكااس٠       

اَُيْا ًَ اُث ًْ ايٍُيُجُس ًَ اُث ًْ ْحي يُز
َ
ٔاث يًاـَأ ْم

َ
اأ ًْ اإََِلْوِّاَنيَْؿاثَْسُفُروَناب ِيَّلَلِاَوُكُِْج ًَ اُث ًْ ييُس

ااْشَجٔىاثُرَْجُػَٔنا ًَ رِْ اََجيػ يًاُث
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ اااُْ ََ ُْ ا َٔ إََِلاالَصٍ يءِاـََص

اَ ْا ابُِسّوِ َٔ ُْ ًٌااَشبَْعاَشٍ يواٍتاَو ٚا٫ض ؿٗاّ ا٫ض ٓهازٟ ٗ اٯ١ٜ ايهس١ّ  (3)ٍءاَغيي

  :ٕأذيو ب (4)ٚاٖسّاٍ َع٬ًّٓ َٓؿبٸ ع٢ً  ض بػاع ايهؿس باهلل ععا

ًْاَبدأنِ بٝد اهلل ععاٍ  ا  أ ْحي يُز
َ
ٔاث يًاـَأ ْم

َ
اأ ًْ ؾً٘ عًٝهِ ؾكٌ اؿٝا٠  َوُكُِْج

 ٕ نٓ ِ ْا ّا(.أ)بعد  بعد إٛت

اإََِلِّْاثُرَْجُػٔنَإ َٓ ٗانِ بٝد اهلل ععاٍ أنُا  ا ب ًَ اُث ًْ اَُيْييُس ًَ اُث ًْ ايٍُيجُُس ًَ  .ُث

ٝاعهِ ايدْٝا ٖارٙ، ٖٚاٞ بُٝٓٗاا: باٌ إبادأ ٚإعاا ، بٝاد اهلل        ٕ سأنُا  ا  ز

ععاٍ سٝح نإ َٓ٘ زشقهِ ٚٗ ْعُ ٘ قسازنِ ٚؼا  زلا٥ا٘ َطا كسنِ َٚجاٛانِ     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .47ضٛز٠ إا٥د٠:  (1)

 .285ايبكس٠: ضٛز٠  (2)

 .29ا  28ضٛز٠ ايبكس٠: آ١ٜ  (3)

 .(ب) ا (أ)،  ذ اٯ١ٜ ؾسو١ ٗ ايبٓدٜٔ (ز)بايبٓد ا٫ض ٛٗاز ٜ عًل  (4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ااْشوَجٔى ًَ رِْ اََجيػ يًاُث
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ اَشوبَْعاااُْ ََ ُْ ا َٔ إََِلاالَصوٍ يءِاـََصو

ِ  ؾهٝـ عهؿسٕٚ باهلل َشٍ يواٍتا ُٹا٘ عًاٝه ٫  َطا ُس٠ َ ٛاؾا١ً    ععاٍ ٚسًكات ْٹعٳ

 كعٓكىع بدّٚا ٚٚضىّا ٚض اَّا؟

 َربصات ايهفض ثالث١

ـ  ٕ َادلزات ايهؿاس، ٚياٛ ؾُٝاا قاد ٜ اِٖٛ ايهااؾس ٭ٕ        أ َٚٔ ذيو ْط هػا

)ٖٚٞ َٓ ؿ١ٝ نًٗا َع٢ٓ  ث٬ث١أَٛز ٖٞ  ...َنيَْؿاثَْسُفُروَناب ِيَّلَلِااـىاب شلِ 

) ذا ل ٜهأ اهلل ععااٍ ٖاٛ اـاايل ٚإبادأ، أٚ ل ٜهأ ٖاٛ        ت( ٕ ْؿاٞ ايٓؿاٞ  ثباا   أ

ٕ إٚعًٝاا٘: ؾااايااسشام ٚإاآعِ، أٚ ل ٜهاأ  يٝاا٘ اؿػااس ٚايٓػااٛز ٚإعااا  ٚإؿاارل(  

ٕ ٜهؿس باهلل ععاٍ ٚقد أسهِ دٌ ازل٘ سًكاات اٱْعااّ   أاٱْطإ ٫ ول ي٘ عك٬ّ 

ساد٣   ت اؾاا٥س٠،  ؾإذا اض ٗدف أسدِٖ، نبعع ايؿ٬ضاؿ١ أٚ ناؿهَٛاا   ;عًٝ٘

ْا٘ ٜؿا ض باريو بااب     إؾ ، عًا٢ َطا ٣ٛ ايعكاٌ ايٓٛاسٟ أٚ ايعًُاٞ،     ٖرٙ اؿًكاات 

 ايهؿس ع٢ً اهلل ععاٍ يًهجرل َٔ ايٓاع ع٢ً َؿساعٝ٘ك

ٚ   إٔ ايؿًٝطٛف  ذا أأ٫ عس٣  ـٹًكا١ ٚا عا٢ ايؿاادؾ١  ْٓاا ضًكٓاا ٫   أْهس َبدأ ا

ٌٕ ٫ٚ بعًاا١ٺ عًاا١ ٚإُهاأ ذاعااّا باا٬  َاادٸعّٝا  َهااإ ؼكاال إعًااٍٛ باا٬ ،بطاابب ؾاعاا

 ْ٘ ٜعبٸد بريو ايىسٜل  ٍ ايهؿس باهلل ايعِٛٝ؟إضبب، ؾ

 َٚٔ عٛاٌَ ايهفض َصارص٠ حل ايٓاؼ يف األصض!

سٝااااش٠ ا٭زاقاااٞ ٗ   ذا ؾاااا زت سااال ايٓااااعاؿهَٛاااات  َٚااأ ذياااو: إ

ؾُٓعاا ِٗ عاأ شزاع ٗااا ٚسذبا ِٗ عاأ اض ؿاا٬سٗا ٚ سٝا٥ٗااا ٚعُساْٗااا   ٖااضا جُاز ٚ

ْٗاا ضا ؿ ض باريو، عًُٝاّا،     إرلاعٗا ٚاض مساز َعا ْٗاا ٚاضا جُازٖا، ؾ  ٚا٫ض ُ اع غ

ٕٳ ُنِؿااساّ   :ايباااب يًهؿااس باااهلل ايعٛااِٝ; أل ٜكااٌ اٱَاااّ    ٕٵ ٜٳُهااٛ  (1)َنااا ٳ اِيَؿِكااسٴ َأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .307ف 2ايهاٗ: ز (1)



  ومن طوامل اـؽػر مصادرة حق اــاس يف إرض!

ٚٛٵتٴ اِيَأِنبٳسٴ ُٳ ٛٳ اِي ٖٴ  .(1)اِيَؿِكسٴ 

ْوَذااـَيَْيْػُبوُدوااَرَباٜٚػٗد ع٢ً ذياو ايعهاظ أٜكاّا  ذ ٜكاٍٛ داٌ ازلا٘       
ٍْٔفاااْْلَيِْتا ََ ا َْ ٌِ ا ًْ ُٓ َِ ٌَ اُجٍٔعاَوآ َْ ٌِ ا ًْ ُٓ ٍَ ْطَػ

َ
ياأ َّ إ إؾا  (2)ا َْ ٌِو ا ًْ و ُٓ ٍَ ْطَػ

َ
ياأ َّ ا

ٍْٔفا ََ ا َْ ٌِ ا ًْ ُٓ َِ ٌَ ٭ٕ غاهس إآعٹِ    ـَيَْيْػُبوُدوانأْ٘ ٚاقع َٛقاع اي عًٝاٌ    ُجٍٔعاَوآ

أعِٛ  زدات بأعِٛ  زدات ايٓعٹِ سٝح عٓ ٗٞ  يٝ٘ ععاٍ نٌ ايٓعِ، ٫ ٜهٕٛ  ٫ ب

 ايػهس ٖٚٞ ايعبا ٠.

ٕ اهلل ععاٍ ضًل اـًل ٚقُٔ شلِ أزشاقِٗ َٚاا با٘ قاٛاّ     ٚؾؿ٠ٛ ايكٍٛ: 

َعاغِٗ ٚسٝااعِٗ  ذ ضًال شلاِ َاا ٗ ا٭زض ْٝعاّا َأ أغاذاز ٚأمثااز ٚاطٝااز          

َٚأ سٝٛاْاات بسٜا١ ٚعسٜاا١ َٚأ َعاا ٕ ٚثاسٚات ك ًؿاا١، ٚناإ َأ َك كااٝات         

نَْساٗ اشلدف َٔ اـًك١  سهُ ٘ ايبايػ١ إ ٜؿب نٌ ذيو اَواْْلِ ََ يَْلُتااْْلِ ََ َوٌ يا
 .َنيَْؿاثَْسُفُروَناب ِيَّلَلِاٚيرا أْهس عًِٝٗ بكٛي٘:  (3)إاَِلاَِلَْػُبُدونِا

ٖٳإ ْكع قإْٛ إٚعًٝ٘: ؾ ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  اٌو يا(4) ٚاِيَأزٵضٳ يٹًٖ ًْ يََقاىَُسو ََ

رِْ اََجيػو يًا
َ ْْ ٔ   ِلاا ايطابٌ اياايت عطارل بٗاارا   ايكااٛاٌْ ٚأٖاِ   ٖااٛ ْكاع يٛاسااد َا

اٱْطإ مٛ ؼكٝل ايػسض َٔ اـًك١، ؾًٝط  دس١ّ ٖدّ ٖارا ايكاإْٛ ْٚككا٘،    

دس١ّّ قدٚ ٠ عدٚ  ْكع قإْٛ  شلٞ ٚاسد )ٚ ٕ نإ ْكع أٟ قاإْٛ هلل ععااٍ   

٫ عػ ؿس، ؾهٝـ َجٌ ٖرا ايكإْٛ ايرٟ ٚقع يطعا ٠ ناؾ١ ايبػس؟( بٌ ٖاٛ   دس١ّّ

عسقًا١ يطارل اـًال  ٍ     ّا ٜعادٸ ٍ با١َٕٛٛٓ اٱشل١ٝ ٚبٗدؾٗا ا٭زل٢ نْٛ٘ عًُٝا  ض٬

 عبا ٠ ايسب ايرٟ اع دلٙ دٌ ازل٘ ايػسض َٔ اـًك١.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .620ف 2اـؿاٍ: ز (1)

 .4ا  3: ضٛز٠ قسٜؼ (2)

 .56ضٛز٠ ايرازٜات:  (3)

 .279ف 5ايهاٗ: ز( 4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

 االجتٗار يف َكابٌ حهِ صب ايعبار!

 ٍ اَ ْا :ٚقٛي٘ ععاا ابُِسوّوِ َٔ و ُْ ًٌااَو َسغاد عٛاِٝ  ٍ َاد٣ دٗاٌ      ٍءاَغيوي

شل١ٝ َ ارزٸعٌ باأيـ  يٝاٌ ٚ يٝاٌ ٚأياـ سذا١       ايبػس  ذ واٚيٕٛ عػٝرل ايكٛاٌْ اٱ

زب ٚسذا١، بااٌ ٜكَٛإٛ بااريو ؾعا٬ّ، َطاا ٓدٜٔ  ٍ قاعاد٠ ا٫د ٗااا  ٗ َكابااٌ     

يَوَقا :قااٍ اهلل  ;ٕ سااشلِ ٜكاٍٛ: )قااٍ اهلل ٚأقاٍٛك(    دٌ ازل٘ك ٚيطاا  ايعبا  ََ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ  ٚأقاٍٛ: )ضًال يًشهَٛاات َاا ٗ ا٭زض ْٝعاّا(ك      ىَُس

 ٍ ٖٳااا  : عًاا٢ يطاإ زضااٛي٘ ايعٛااِٝ   ٚقاا ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٚأقااٍٛ:  ،اِياَأزٵضٳ يٹًٖاا

ْٗااا إٔ ا٭زض ًَااو يًشهَٛااات أّ قاااٍ بأك ضااٛا٤ أقاااٍ باا(ا٭زض يًشهَٛااات)

ٕ ا٭زض يًشهَٛاات  أل عس  آ١ٜ ٫ٚ زٚا١ٜ ب ا  ٚنُا ضبل ا ْ٘أؼ  ضًىٓ ٗا، َع 

ٚ أًَهّا أٚ ضًى١ٓ، َع  ٕ  ْ٘ ٚز ت عػسات اٯٜاات ٚايس رَْ ا :اٜاات َكاُٛ
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
اإَِنال َٚوَضَػٓ يالِْْل ُّ ٌِِْو رِْ اََجيػو يًا

َ ْْ اٌ ياِلاالَصٍ يواِتاَوٌ ياِلاا ًْ ااوََشَخَراىَُس
اَحَجَفَهُرونَا ٍْ ْٔ  .(1)ذلَِماَيي يٍتاىَِل

 ٌٖ ٜٓايف َكاّ االَتٓإ َكاّ ايتؾضٜع؟

ٍ  ايبؿرل٠:  يَوَقاىَُسو :ٕ قٛي٘ ععاا ََ يا َّ اا َٔ رِْ اََجيػو يًاُْ
َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ 

ٔٸ عًٝٓااا ٜٚ ؿكااٌ باا إؾاا ،ٚاز  ٗ َكاااّ ا٫َ ٓااإ ٕ ضًاال نااٌ َااا ٗ إٔ اهلل ععاااٍ ّاا

ٕ ٚقع ا٭زض يٮْاّ، ؾريو اي ػسٜع ايكاْْٛٞ ا٫ضاذلاعٝذٞ ٖاٛ   أا٭زض يٓا ٚب

ًٸ ب٘ ععاٍ عًٝٓا ْٝعّا.  ٖا اَ

اّ اي ػاسٜع ؾكااٍ:   ٚقد عِٖٛ بعع ا٭ع٬ّ اي ٓاٗ باٌ َكااّ ا٫َ ٓاإ َٚكا    

ٕٷ ٌٸ َااا   )بٝااا : اٯٜاا١ ايهسّاا١ َطااٛق١ ٗ َكاااّ ا٫َ ٓااإ أٟ  نساَاا٘ ععاااٍ ـًكاا٘ بهاا

و ادٕٛ  يٝ٘ ٗ َعاغِٗ ٚسٝاعِٗ، ٚاٯٜاات اياٛاز ٠ ٗ ضاٝام ا٫َ ٓاإ ٫ ٜؿاض      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13ز٠ اؾاث١ٝ: ضٛ (1)



  مؼام آمتـان يؤؿد مؼام اـتػيع

ٍٸ بٗا عًا٢ سًٓٝا١ غا٤ٞ َأ َاٛاز  ا٫َ ٓاإ، ؾا٬ هاٛش إٔ ٜكااٍ ٗ قٛيا٘            إٔ ٜط د

رَْ اععاٍ: 
َ ْْ ُو يمِاَوا

َ
ٕٸ ْٝاع ايٓااع َاايهٕٛ ياٮزض عًا٢ سادٸ        َوَضَػٓ يالِْْل أ

اـيٓو يادِْفاضٛا٤. ٚنرا اٯٜات ايهجرل٠ َٓٗا قٛي٘ ععاٍ:  ًْ يََلٓ ياىَُسو ََ ُْػ يَما
َ ْْ ٌءااَوا

ُزئُنَا
ْ
ٌِِْٓ ياثَأ ِ يـُِعاَو ٌَ  .(1)َو

 ٚنِ ؾسم بٌ َا ٚز  ٗ ضٝام ا٫َ ٓإ ٚبٌ َا ٚز  ٗ َكاّ اي ػسٜع.

 ٗ ٕٸ ا٭ؾاٌ ٗ ا٭غاٝا٤        ؾُا ذناسٙ   دٛاَاع اؾااَع:  يٚٗ ٖارا  ٫يا١ عًا٢ أ

اٱباس١  ٍ إٔ ّٓع ايػاسع باايٓٗٞ ٚداا٥ص يهاٌ أساد إٔ ٜ ٓاٚشلاا ٜٚطا ٓؿع بٗاا ي ٗ         

زقاٛإ اهلل   اْٗا١ٜ ايكعـ ؾإٕ اٱباس١ َط ٓد٠  ٍ أؾٌ َطًِٓ آضس ذنسٙ ايؿكٗا٤  

 .(2)ٗ ا٭ؾٍٛ ايع١ًُٝ( اعًِٝٗ 

 َكاّ ايتؾضٜعَكاّ االَتٓإ ٜؤنز 

ٕ  ْاا٘ ٫ عٓاااٗ بااٌ إكاااٌَ ٫ٚ عكااا ، بااٌ   إيهٓاا٘ غاارل عاااّ بااٌ غسٜااب; ؾ 

ٗٸٌ عًا٢ ايبػاس أَاٛز        َك ك٢ َكاّ ا٫َ ٓإ ٖٛ عػسٜع َجٌ ٖرا ايكاإْٛ ايارٟ ٜطا

 ِ كُْوا :َعاغِٗ ٜٚ ٝض شلِ اؿس١ٜ ٗ ا٫ض ُ اع غرلات ايدْٝا اييت ضًكٗا ٭دًاٗ
ََِةااَّلَلِااىَا اَحَرَمازي َْ ٔااِلااايتٌَ ُِو ٌَ اآ ََ الََِّليو االّرِْزِقاكُْواِِهَ ََ ٌِ َرَجاىِػِب يدِهِاَوااىَطّيِب يِتا َْ

َ
أ

ةِ ٌَ َْٔمااىْلِي ي ُْي ياَ يلَِصًةايَ ي يةِااِلُّ َيا قٳاسٳزٳ  ٕ ا٭ع٬ّ اض ديٛا عدٜح أأ٫ عس٣  (3)اْْلَ

ّٔ سهاِ قاسزٟ ٗ    ْ٘ ٫ ٜٛددأايٛاز  َٛز  ا٫َ ٓإ ع٢ً  (4)ٚٳَيا قٹسٳازٳ ؾٹٞ اِئإضٵًَا

ْ٘ ْؿٞ يًشهِ بًطإ ْؿٞ َٛقٛع٘ أٚ َا أغاب٘ )َأ ا٭قاٛاٍ ايطا ١(     أاٱض٬ّ أٚ 

ٞٷأٚداَعٗا  ًْااَجَػوَوااَوٌو ي، ٚنريو ا٫ضا د٫ٍ باا  ٕٸ )٫ قسز( اَ ٓاْ اِلااَغيَويُْس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .16ز٠ ايٓشٌ: ضٛ (1)

 .191ف 1َٓاٖر ايبٝإ ٗ عؿطرل ايكسإٓ: ز( 2)

 .32ضٛز٠ ا٭عساف:  (3)

 .220ف 1: ز٦ايٞعٛايٞ ايً  (4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

َِا َْاااِّلِي  ايٛزا  َٛز  ا٫َ ٓإ. (1)َحَرٍجااٌِ

ْا٘   ذياو نًا٘  ذ    ٕ ّٓشٓاا أٚبعبااز٠ أضاس٣: َك كا٢ زٓ ا٘ ٚؾكاً٘ َٚٓٸا٘       

ًِا االرَحي َِ و ٚالرَْْح ااىُْػْْسَ ًُ اَوالايُريُدابُِس ااىُْحْْسَ ًُ ابُِس بٴعٹجٵا ٴ  (2) ٚيُريُدااَّلَلُ

ُٵشٳ١ٹ ِٵ بٹاِيشٳٓٳؿٹٝٻ١ٹ ايطٻ ااَّلَلِا(3) ٚٔ َيٝٵُه ََ ٍِ ٍةاـَ ٍَ اُِْػ َْ ٌِ ا ًْ  .(4)َوٌ يابُِس

ٕٸ ايرٟ  ؾع٘  ٍ عِٖٛ  ٕ نْٛا٘ عػاسٜعّا   أاَ ٓاّْا، ْ٘ يٝظ عػسٜعّا يهْٛ٘ أٚنأ

ٕ ٜهٕٛ ايٓاع ْٝعّا َايهٌ ياٮزض عًا٢ ساد ضاٛا٤ك ٚقاد أدبٓاا عٓا٘        أٜك كٞ 

ٕ ايا٬ّ يًٓؿاع ٫    يهأ  ْااٍ عٓاٛإ بعكاٗا:      ;ضابكّا بأدٛب١ عدٜاد٠، ؾساداع  

ْٗا يٛ ناْ  يًًُاو ٕاا أؾاا ت    أيًًُو ايؿعًٞ أٚ ٖٞ يًعاقب١ ٫ يًًُو ايؿعًٞ، ٚ

ا٭زاقااٞ،  ذ ٖااٞ ام٬يٝاا١ َػااسٚط١ َااا عاارنسٙ ضااا٥س   ًَااو ايٓاااع بايؿعااٌ يهااٌ

ٖٳاا  :اٯٜات ٚايسٚاٜات َجٌ ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ؾكاد ضًال اهلل ععااٍ ا٭زض     اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

 ذ ايكاعاد٠ ايؿكٗٝا١   يٝٓ ؿع بٗا ايٓاع أٚ يًُٝهٖٛا يهأ بػاسٙ سٝاشعٗاا ٚ عُازٖاا     

 )َٔ ساش ًَو(.ٖٞ: 

َٹٓٸا١ ٚؾكا٬ّ ٜ٪ناد عػاسٜع٘       ٕ ضٝام ا٫َ ٓإ ؾُٝا  ٚاؿاؾٌ:  ناإ عػاسٜع٘ 

 ٫ٚ ٜكا ٙك 

ّٔبصري٠ْ:  ًَِأْا  ِِِٚي يف تفٝز حل ايهافض ناملغًِ  َيُه

 ألصاضٞ ٚاملعارٕا

ًْإ قٛي٘ ععاٍ:   ومه انبصائر انقرآويوت   ٕ ٜعدٸ َأ ا٭ يا١   أّهٔ  ىَُس

قااٍ با٘    ٕ ل ْكاٌ، َاا   ا ٕ  سٝا٤ ا٭زض ضبب ٭ٕ ًّهٗا ايهااؾس نإطاًِ    أع٢ً 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .78ٛز٠ اؿر: ض (1)

 .185ايبكس٠: ضٛز٠  (2)

 .548ف 30عاز ا٭ْٛاز: ز (3)

 .53ضٛز٠ ايٓشٌ:  (4)



  بصرٌة: ـِْْلَكاِم وـَُؽْم تػقد حق اـؽاؽر ؿادسؾم يف إرايض وادعادن

 .ا ْ٘ ٜؿٝد فس  سل ا٫ض ؿافإٔ سٝاشعٗا براع٘ ضبب يًًُو ٚيٝظ أْع َٔ 

ٕ  سٝاا٤ ا٭زض ضاابب يًًُاو  ذا نااإ   أؾكاد ذٖاب ْااع َأ ايؿكٗااا٤  ٍ    

ٕ اٱسٝاا٤ َىًكاّا   أ ٍ آضاس  ذٖاب ْاع   بُٝٓا احملٝٞ َطًُّا  ٕٚ َا  ذا نإ ناؾسّا، 

يا١ ايايت عػاؿع شلاِ ايعُاّٛ ٗ      ضبب يًًُو س ٢ يٛ نإ احملٝاٞ نااؾسّا، َٚأ ا٭    

ُ يمِإ  اٯ١ٜ ايهس١ّ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ  ذ 
َ
ًْاعاّ ٚنرا  لِْْل ٚ)ا٭ْاّ( يٝط   ىَُس

ًْاَااا أعاداا١  ٍ  ٜكاااح ٗ عَُٛٗااا  ٕ عَُٛٗااا بًشاااٚ ْؿااظ ايًؿااٜ  إؾاا ىَُسوو

ٕ اػاٖٗا مٛ ايهاؾس أٚقض أ٫ عس٣ قٛي٘ ععااٍ:   ٚبًشاٚ ضٝام اٯٜات أٜكّا بٌ 

اإََِلْوِّااَنيَْؿا ًَ اُث ًْ اَُيْييُس ًَ اُث ًْ ايٍُيُجُس ًَ اُث ًْ ْحي يُز
َ
ٔاث يًاـَأ ْم

َ
اأ ًْ ثَْسُفُروَناب ِيَّلَلِاَوُكُِْج

ااْشَجٔىاثُرَْجُػَٔنا ًَ رِْ اََجيػ يًاُث
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ اااُْ ََ ُْ ا َٔ إََِلاالَصٍ يءِاـََص

اَ ْا ابُِسّوِ َٔ ُْ ًٌاٍءااَشبَْعاَشٍ يواٍتاَو ٚ  َٛدٸ٘  ٍؾاٱْهاز  (1)َغيي ْهاِ نٝاـ   أايهؿااز 

ْ٘ ايرٟ ضًل يهِ َا ٗ أْ٘ ايرٟ أسٝانِ ثِ ّٝ هِ ٚ... ٚأعهؿسٕٚ باهلل ععاٍ َع 

 كا٭زض ْٝعّا؟

ًْاٚاٖس ٕ أٚذيو نً٘ َبين ع٢ً  ُ يمِا ٚىَُس
َ
إًاو  ٖاٛ  نُا ضابل   لِْْل

 ٕ ناإ إاسا  بٗاا    َاا  أٚ ي١، ٚإسا  ب٘ إػسٚٙ باٱسٝا٤ ٚغب٘ ذيو بدلن١ ضا٥س ا٭

ٕ َااا ٗ ا٭زض ْٝعااّا بااٌ َااا ٗ ايهاإٛ نًاا٘ ٖااٛ يٓؿااع    أْاا٘ ٫ زٜااب ٗ إايٓؿااع ؾ

، اٱْطإ س ٢ ايبعٛق١ ٗ اشلٛا٤ ٚايرز٠ ٗ ايؿاشسا٤ ٚايآذِ ٗ أعُاام ايطاُا٤    

ِٸ َكادَات أضاس٣ ٚ ٫ ؾا       إؾ ٕ غاٜا١ َاا   إْٗا ٫ عؿٝد ًَاو ايهااؾس أٚ إطاًِ  ٫ بكا

 .ؾ أٌَ ، ؿافعؿٝدٙ سل ا٫ض

ٚقااد ثباا  ذيااو ٗ ايعًااِ اؿاادٜح أٜكااّا ٗ عااٛخ َٓٛعاا١ َٚ عااد ٠ َٚٓٗااا َااا   

( نُاا أغااز ايعدٜاد َأ إا هًٌُ      butterfly effectطسسٛٙ ٗ َبشح أثس ايؿساغ١ )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29ا  28بكس٠: ضٛز٠ اي (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٌٴ ٚايؿ٬ضااؿ١ ٕ نااٌ دااص٤ ٗ ايهاإٛ  ٚ َا ٜااّا ٚعكااّٜٛا ٍ عااساب٘ ايهاإٛ  ،َاأ قباا

ٕ أَٚٓٗاا   ،س ذيو ٗ ايعًِ اؿدٜح بأماا٤ َسعب٘ بهٌ دص٤ ؾٝ٘ بٓشٛ َا، ٚقد ٜؿط

ايهٕٛ نً٘ ؼهُ٘ ايك٠ٛ ايىاز ٠ ٚاؾاذب١ اييت عٛاشٕ باٌ ايهاسات ٚعآِٛ َٛاقعٗاا     

              ٚسسن ٗااا ٚضاارلٖا عٝااح يااٛ ساادخ أ ْاا٢ اضاا ٬ٍ ؾٝٗااا ٫ؾااىدَ  ايهااسات          

ٚيٝظ ٖارا قاٌ ايبشاح اٯٕ     ;بعكٗا ببعع اٚغرلٖا   نا٭زض ٚايكُس ٚإسٜىا 

ٕ ايكسإٓ ايهسِٜ أغاز  ٍ أيرا ان ؿٝٓا باٱغاز٠  يٝ٘  غاز٠ّ، ْٚكٝـ  غاز٠ّ أٜكّا: 

بعع َٓاؾع ايهٕٛ س ٢ ايبعٝد َٓٗا، نايٓذّٛ يٲْطإ، ٚذنس َٔ إٓااؾع َاا ٖاٛ    

ؾُج٬ّ قااٍ  ع٢ً ناؾ١ ايٓاع أمتٸ، ٚاٖس دًٞ ٫ ٜها  ٜٓهسٙ عاقٌ نٞ عهٕٛ اؿذ١ 

ياَجَػَواىَاععاٍ:  َّ اا َٔ ُْ َجُدواابِٓو يالَو ْٓ َٔماِْلَ اانلُُّج ًُ ِاَواْْلَْحورِاكَوْداااُس ُظيٍُو يِتااىْوَرّ
ٔنَا ٍُ اَحْػيَ ٍْ ْٔ َِ يااْيي يِتاىَِل ٍَْساٚقاٍ:  (1)ـََصيْ االيَيْوَواَوانلَٓو يَراَوالَشو ًُ وََشَخَراىَُس

ْمرِهِاإَِنال
َ
ُٔماُمَصَخراٌتابِأ َراَوانلُُّج ٍَ ٍْاااَواىَْل ْٔ  .(2)َحْػلِئُنَااذلَِماَيي يٍتاىَِل

ًُاٚقد ٚز ت  ٗ ايكاسإٓ ايهاسِٜ، نُاا    ض ١ ٚعػاسٜٔ َاس٠    ...َجَػَواىَُس

ًْاٚز ت  يََقاىَُس ََ .أزبع آٜات ٗ 

ِِبصري٠ْ:  ٌُ َيُه ّٕ ريٝ ١ًًٓ باألغضاض أ  أفعاي٘ تعاىل َع

ًْإ قٛي٘ ععاٍ   ومه انبصائر انقرآويت  ٕ ٜٴعادٸ َأ ا٭ يا١    أّهأ   ىَُسو

اهلل ععاٍ َعًًٓا١ باا٭غساض، ؾكاد اض ًاـ إ هًُإٛ َأ أغااعس٠         ؾعاٍإٔ أع٢ً 

ٕ إٔ أؾعااٍ اهلل ععااٍ ٫ ٜؿاض    أؾكاٍ بعع ا٭غاعس٠ با  ،َٚع صي١ ٚعدي١ٝ ٗ ذيو

٘ٹ ٚايػاٜا١ٹ َأ ؾعًا٘،       إععًٌ با٭غساض ٭ٕ نٌ ؾاعٌ ؾ ٘ٹ ٖٚدؾٹا ْ٘ َطا هٌُ بػسقٹا

ْاقؿاّا ق اداّا  ٍ   ٕ ٜهإٛ َطا ه٬ُّ بػا٤ٞ ٚ ٫ يهاإ     أٜٚطا شٌٝ ٗ سكا٘ ععااٍ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .97ضٛز٠ ا٭ْعاّ:  (1)

 .12ضٛز٠ ايٓشٌ:  (2)



  بصرٌة: ـَُؽْم دـقُل أّن أؽعاـه تعاغ معّؾؾة بإؼراض

ٕ ٚاداب ايٛداٛ    أغرلٙ ٚضايل نٌ غا٤ٞ عطا شٌٝ ساد ا٘  ٍ بعاع ضًكا٘ نُاا       

 ٕ ٜهٕٛ ؾكرلّا يًػرل ٚيٛ ٗ بعع اؾٗات.أغين َٔ ْٝع اؾٗات ؾٝط شٌٝ 

ٕ )ايػاٜا١( ٚ)ايػاسض( عادؾع )ايعبجٝا١( ايايت ٫      أٚأداب ايعدي١ٝ ٚغرلٖاِ با  

باٌ   ،ٗ ايػا١ٜ اض هُاٍ ؾاعًاٗا بٗاا  ْٗا ْكـ ٜٴٓصٸٙ عٓ٘ اؿهِٝ، ٫ٚ ٜػذلٙ أغو 

ٕٸ ٕ عهٕٛ ايػا١ٜ ٚايػسض زادع١  ٍ ايكاباٌ;  أٜهؿٞ  ؾعاٌ ايؿاعاٌ عااز٠ ٜهإٛ      ؾاإ

ععاٛ   ٍ ايىاسف اٯضاس أٟ  ٍ ايكاباٌ أٚ      ٜهإٛ يؿا٥اد٠ٺ  يؿا٥د٠ٺ عا٥د٠  يٝ٘ ٚأضس٣ 

 ٕ ععٛ  بايٓؿع  ٍ ايؿاعٌ.أإمًٛم َٔ  ٕٚ 

ٕ )أٍٚ ايؿهااس آضااس   ايؿاعااٌ( ٕٚ )ايػاٜاا١ ٖااٞ عًاا١ ؾاعًٝاا١    ٚعٛقااٝش٘: 

 ايعٌُ(:

ٕ أإدزضا١ َاج٬ّ ٖاٛ      ٍٕ أٍٚ َا ٜدٚز ٗ باٍ اٱْطإ عٓادَا ٜادضٌ   إؾا    أ

قاد عطا ُس عػاس٠     ْ٘ بعاد  زاضا١ٺ   ثِ  ،ٜؿبض طبٝبّا أٚ قاَّٝا أٚ عادسّا أٚ غب٘ ذيو

 ضٌٓ أٚ عػسٜٔ ض١ٓ أٚ أقٌ أٚ أنجس ٜؿبض طبٝبّا أٚ قاَّٝا أٚ عادسّا.

ٕ أْا٘ سٝاح ناْا  غاٜ ا٘     إػا١ٜ ٖٞ اييت ؼاسى ايؿاعاٌ ماٛ ايؿعاٌ ؾ    ٚاي ا  ب

.. ٚ أٚ َ ذاسٕ  ْ٘ ٜدزع ظدٍّ ثِ ٜط أدس َهاّْا نُىبٍّإٜؿرل طبٝبّا أٚ عادسّا يريو ؾ

 ٖٚهرا... ؾهاْ  ايػا١ٜ ٖٞ احملسى ي٘ يٝؿعٌ ذيو نً٘.

 ٍ ععاٛ    ععاٛ   ٍ ايؿاعاٌ ْؿطا٘ ٚغاٜا١ْ     غاٜ إ: ؾػا١ْٜ ا  نُا ضبل ا  ٚايػا١ٜ

    ٘ ٚقاد ٜ اادس يٝابين  ٚزّا     ،غرلٙ، ؾُج٬ّ قد ٜؿبض عاادسّا يٝابين  ازّا أٚ قؿاسّا يٓؿطا

يًؿكسا٤، ٚقد ٜبين َ٪ضط١ّ ضرلٜا١ّ يرلأضاٗا ٖاٛ أٚ يٝشؿاٌ عًا٢ عكادٜس ايٓااع أٚ        

يٝػبع سب ايس٥اض١ ٗ ذاع٘، ٚقد ٜبٓٝٗا ٜٚطًُٗا  ٍ غرلٙ يٝذلأضٗا بٌ ٚقد وااٍٚ  

 ٕ ىؿٞ س ٢ ازل٘ نُ٪ضظ شلا.أ

ٌ بايػسض )يٝبين  ازّا يٓؿط٘، أٚ ٕ ٖرا ايؿعٌ َعًٖأٚٗ نً ا ايؿٛزعٌ لد 



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ ايؿا٥د٠ ٗ ايؿٛز٠ ا٭ٍٚ ععٛ  يٓؿط٘ أْ٘ يٝظ بايعبح  ٫ أيٝبين  ٚزّا يًؿكسا٤( ٚ

ٚٗ ايؿاٛز٠ ايجاْٝا١ عهإٛ ايؿا٥اد٠ عا٥اد٠ يػارلٙ        ،ؾٝهٕٛ َط ه٬ُّ بػسق٘ ٖٚدؾ٘

 ؾٝهٕٛ غرلٙ َط ه٬ُّ بٗا.

ٛٵ  ايؿا٥اد٠    إٕ ْؿٞ ا٭ضـ ٫ ٜط ًصّ ْؿٞ ا٭عِ، ؾا  ٌ: ٚاؿاؾ ٕ ْؿاٞ عٳا

ٌ   ا  ٍ اهلل ععااٍ ْٚؿاٞ نْٛا٘ َطا ه٬ُّ باا٭غساض         ٫  ا   ٫ٚ غاو ٗ ٖارٜٔ ايٓؿاٝ

٫ٚ ْؿٞ نٕٛ غارلٙ َطا ه٬ُّ باا٭غساض ٗ     ،ٜط ًصّ ْؿٞ َىًل ايؿا٥د٠ ٗ أؾعاي٘

 أؾعاي٘ دٌ ازل٘.

ٍ أَٚاأ ذيااو ٜٛٗااس    ََا :ٕ قٛياا٘ ععااا نْووَساإاَِلاَوٌوو يا اَواْْلِ ََ وو يَْلووُتااْْلِ
ٕ ايعبا ٠ ٖٞ غا١ٜ اـًك١، ؾاـًك١ َعًًا١ باايػسض ٖٚاٛ    أؾسٜض ٗ  (1)َِلَْػُبُدونِا

عبا عا٘ ععااٍ بؿاسٜض اٯٜا١ ض٬ؾاّا ي٬غاعس١ٜ، يهأ ؾا٥اد٠ ٖارٙ ايعباا ٠ ععاٛ   ٍ            

 ٞ ٌٵ يٹعٹبٳاا ٹ   :اـًل ٫  يٝ٘ دٌ ازل٘، ٜٚٛقش٘ َا ٚز  ٗ اؿدٜح ايكدضا ِٵ  ُقا ٟ َيا

ٞٳٸ  ٔٵ يٹ ٳسٵبٳشٴٛا عٳًَا ٚٳَيهٹ ِٵ  ِٵ يٹَأزٵبٳضٳ عٳًَٝٵُه باٌ  ا ٚاٯٜاات ٚايسٚاٜاات ايٛااٖس٠      (2)َأضٵًُِكُه

ٕ أيًعباا ( أنجاس َأ     )عا٥اد٠ٺ  ٕ أؾعاي٘ ععااٍ نًاٗا ؿهُا١ٺ َٚؿاًش١ٺ    أٗ  ا  ايؿسو١

ـٷ  ٕ اـًال ٫ يعًا١ٺ عباحٷ، ٚايعباحٴ     ؼؿ٢، نُا وهِ بٗا ايعكٌ، باٌ   َٓاصٙ   ْكا

 ٓ٘ اؿهِٝ.ع

٘  ٚايطسٸ ٕ َك كا٢ ناسّ ايهاسِٜ اؾاٛ  ٚايعىاا٤،      إؾا  ،ٗ  ؾاق ٘ ععاٍ ٖٛ نسَا

يهٓ٘ يٝظ ع٢ً مٛ اؾدل بٌ ع٢ً مٛ ا٫ض ٝااز نُاا ْاس٣ ٗ بارٍ ناٌ ناسِٜ )إااٍ أٚ        

 ٕ ىؿ٢.أْ٘ يٝظ فدلّا ع٢ً ذيو نُا ٖٛ أٚقض َٔ إايعًِ أٚ غرل ذيو( يًٓاع ؾ

ٕ َٓٗاا عطا ًِ ايهاجرل َأ     أٔ ايبؿاا٥س، نُاا   ٗ ٖرٙ اٯٜا١ ايهسّا١ ايهاجرل َا    

 اؿكا٥ل ٚع٢ً ق٥ٛٗا ّهٔ ايٛؾٍٛ  ٍ نجرل َٔ إىايب.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .56ضٛز٠ ايرازٜات:  (1)

 .110ف 1 زغا  ايكًٛب: ز( 2)



َْرِض! ْٕ   بصرٌة: استـباط حرمة أؿل اـطع من َخَؾَق ـَُؽْم ما يِف ا

 

ِِ َا ِفٞ اعتٓباط حض١َ أنٌ ايطني َٔ بصري٠ْ:  ًََل َيُه َخ

 !اِيَأِصٔض

ٕ بعع ايؿكٗا٤ اض ٓب٘ َٔ اٯٜا١ ايهسّا١ ا٭ٍٚ:      انقرآويت ومه انبصائر

رِْ إ اٯ١ٜ ايهس١ّ قاي : أسس١َ أنٌ ايىٌك ؾكد اض دٍ ب
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ

 ٕ أنٌ ا٭زض سساّكأٚل عكٌ )ضًل يهِ ا٭زض( ؾدٍ ذيو ع٢ً  ََجيػ يًا

  ٚ ْاا٘ أٖٚاأ َاأ بٝاا   أَٚاأ ايٛاقااض غساباا١ اضاا د٫ي٘ ٚٚقااٛح بى٬ْاا٘; 

ايعٓهبٛت  ذ يٝط  اٯ١ٜ ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ ٖارٙ اؾٗا١ نُاا ٫ ىؿا٢ عًا٢ َأ يا٘        

َٹط ُ يمِا :ْ٘ ًٜصّ  ٫ي١ اٯ١ٜ ا٭ضاس٣ أه١،  قاؾ١  ٍ أ ٢ْ 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ  َوا

 ٫يا١ اٯٜا١ ْؿطاٗا عًا٢ سًٓٝا١ أناٌ اؿػاسات        ٚأٜكّا ًٜاصّ  ع٢ً س١ًٝ أنٌ ايىٌك 

يَوَقاٚاؿٝٛاْات اييت عطاهٔ ٗ داٛف ا٭زض ٚنارا إعاا ٕ ٚ...  ذ قايا :       ََ

رِْ ا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ  كىَُس

 فغري ايعضفاْٞ بايضأٟمناسج َٔ ايت

ٚيٝظ ايه٬ّ ٗ ذيو نً٘ ٚٗ َد٣ دٌٗ إط دٍ باريو، زغاِ نْٛا٘ َأ     

ٕ أ ِاا ايها٬ّ عأ     ك(1)ايعًُا٤ ايرٜٔ ْكً  عِٓٗ بعاع اي ؿاضارل إػاٗٛز٠ ذياو    

أغباٖ٘ ْٚٛا٥سٙ َأ أياٛإ اي ؿطارل باايسأٟ ٚغاٛاذ اٯزا٤ إمايؿا١ يبداٖا١ ايكاٍٛ،         

 ٖا ؾدز َٔ نباز َٔ ٜػاز  يٝ٘ بايبٓإ. ٕ أَجاشلا يٝط  بايك١ًًٝ بٌ 

ْهِ ي ذدٕٚ أَجاٍ ٖرا اي ؿطرل ٗ ايػساب١ إر١ًٖ، ٗ نًُات ايعدٜد َأ   ٚ

 ;يًكااسإٓ ايهااسِٜ (ك)ايعسؾااا٤ ٚايعدٜااد َاأ اؿااداثٌٜٛ ٗ عؿطاارلِٖ اؿااسٸ إ شااسز  

 ْٚه ؿٞ ٖٗٓا باٱغاز٠  ٍ َجايٌ:
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عؿطرل ايؿمس ايساشٟ (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

ٕ )دٗاآِ( يٝطاا   ازّا يًعااراب ٚاٯ٫ّ أكااد ذٖااب بعااع ايعسؾااا٤  ٍ ؾ ا   أ

ٚاٯٖات، نُا ٜ ؿٛز عا١َ إطًٌُ ٚضاؾ ِٗ ٚنُا عع كد ب٘ ناؾ١ ا٭ ٜإ، باٌ  

ٕ )اؾ١ٓ( د١ٓ يٮبساز ٚايٓااز دٓا١ يٮغاسازك     ٕ دِٗٓ ٖٞ )د١ٓ( َٔ ْٛع آضسك ٚ 

ٚقد اض دٍ بعاع ايعسؾاا٤   ٚذيو ٭ٕ أٌٖ ايٓاز ًٜ رٕٚ َا ؾٝٗا َٔ أْٛاع ايعرابك 

ؾأٖاٌ ايٓااز  ذّا ٜطا عربٕٛ سسٜال      )ك(ٕ ايعاراب َاأضٛذ َأ ايعارٵب    أع٢ً ذياو با  

 ايٓرلإ ٚيدغات ايعكازب ٚقػىات اؿذاز٠ ٚاي ابٛت ٚغرل ذيوك.

ٕ عؿطرلٙ يًعراب بايعرب ٖاٛ ناضا ٓباٙ ذياو ايؿكٝا٘ سسَا١      أ ْهِ يذلٕٚ ٚ

ت ٚيكاسٚزٟ َأ قاسٚزٜات    ايىاٌ َأ اٯٜا١ ايػاسٜؿ١، غارٚذ ٚ ْهااز يًبادٜٗٝا       

اٱض٬ّ بٌ يكسٚزٟ َٔ قسٚزٜات ناؾ١ ا٭ ٜإ ٚكايؿا١ ؾاسو١ يًعػاسات َأ     

ح ب ااإِٔٗ ٚععارٜبِٗ ٗ دٗاآِ، ثاِ ٜااأعٞ ٖارا ايعااازف    اٯٜاات ايهسّا١ اياايت عؿاسٸ   

يٝطا ػٌ ع٬عباّا يػٜٛاّا ي ػاٝٝد قاعاد٠ ٫ ٜكباٌ بٗاا َطاًِ ٫ٚ نااؾس ٫ٚ داٖاٌ ٫ٚ           

ٍ  ;عال َْو يا: أ٫ عس٣ قٛي٘ ععاا ْْ اُجيُؤداًاَد ًْ ُْ ابَوَدنْل ي ًْ ُْ ُُكٍَو ياَُِ وَجْتاُجيُؤُد
ٔاااىَْػذاَبا يا(1) َِٚلَُذوكُ َّ اا َ ْْ ْواص يِْل يًاَد ٍَ رِْجِ ياَجْػ َْ

َ
َٔناـيٓ ياَرَبِ ياأ َُ ايَْصَطرِ ًْ ُْ َو

اا ًُ اثََذَنَراوَجو يَءُز َْ ٌَ اٌ ياَحَجَذَنُراـيِّا ًْ ِرُْز ٍّ اُجَػ ًْ َ َوال
َ
ُواأ ٍَ َِ ياَجْػ ٔااـٍَو ياُن نلَوذيُراـَوُذوكُ

ٍْا اَُص َْ ٌِ ٚ ذا نإ ايعراب عربّا يرٜرّا ؾًُاذا ٜكذٕٛ  ٍ اهلل ععاٍ  (2)لِيَظ يىٍَِ ا

وْواصو يِْل يًاٜٚؿىسضٕٛ  ٍَ رِْجِو ياَجْػ َْ
َ
َِةِاـَُهَبوْتا؟ َٚرَبِ ياأ ِ اَجو يَءاب ِيلَصوّح َْ و ٌَ َو

ٌَ ياُنِْجُا ْواُجَْزْوَناإاَِلا َْ اِلاانلَ يرِا ًْ ُٓ ُْ ئُنَاوُُجٔ ٍَ اَتْػ ًْ(3)، اَزَفوُروااإََِلا ََ ِي َّ وَِشيَقاا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .56ضٛز٠ ايٓطا٤:  (1)

 .37ضٛز٠ ؾاطس:  (2)

 .90ٌ: ضٛز٠ ايُٓ (3)



  كامذج من اـتػسر اـعرؽاين باـرأي

ا ًْ ٌِوُِْس ارُُشٌوا ًْ ثُِس
ْ
ايَأ ًْ َ ل

َ
َٓ ياخ َزَجُج ََ ا ًْ ُٓ َ َٓ ياَوك َيَلال َٔاُب ْ ب

َ
َْ ياـُجَِحْتاخ اُزَمًرااَحيَتاإِذَااَج يُءو ًَ َِ َٓ َج

َْا ا ًْ ٌُِس ْٔ اىَِل يَءايَ ًْ اَوُيِِْذُروَُُس ًْ اآي َيِتاَرّبُِس ًْ اَحَلوْتاَحجْئَُناَغيَيُْس َْ ٔاابَََلاَوىَِس ُ َذااك َيل
ا ََ ااىَْ ـِرِي ُةااىَْػَذاِباََعَ ٍَ ِ َٔىااَُك ثْو ٌَ و ياـَبِو َْسا َٓ اذِي ََ و يِِلِي ََ ا ًَ َِ و َٓ َٔاَباَج ْ ب

َ
ٔااخ يُ َُ رِيَواادْ

ََا ِي َجَهّرِ ٍُ
ْ ونَا(1)، ال ََ يِِلُ ا ًَ َِ َٓ ْجرٌَِِ اِلاَغَذاِباَج ٍُ ْ ااـَبو يُؤابَِؾَ وٍباََعا(2)، إَِناال
ٌُٓ ٌاؽَا اَغذاٌبا ََ ا(3)، َ ٍباَولِيْ ـِري ًْ و ُْ ااىَْػذاُباَوالا ًُ ُٓ اـيٓ ياالاُُيََفُؿاَخِْ ََ َ يِِلي

ايَُ ا(4)، ُحَِْظُرونَا َْ ًٌاوىَ َلو
َ
اَغوذاٌباأ ًْ ُٓ َ اَشحِْ يًاَوال واااَّلَلَ ا(5)، رُّ َْ ٌِو َِلَْفَجوُدواابِوِّا

ا ًْ و ُٓ َ اَول ًْ ُٓ ٌِِْ ةِاٌ ياُتُلّبَِوا ٌَ ِْٔمااىْلِي ي ًٌاَغذاِبايَ َلو
َ
اَْحويٍ ا(6)، َغوذاٌباأ َْ ٌِو اٌبا َِ ا ًْ و ُٓ َ ل

ٔاايَْسُفوُرونَا ابٍِ يااكُُو ًٌ َل
َ
اَوبِو َْساالٍِْٓو يدُا(7)، وََغذاٌباأ ًُ َِ و َٓ اَج ًْ ُْ وا

ْ
وأ ٌَ ا ًَ  ،(8)ُثو

َل ٍا
َ
وِاائْتِِ يابَِػذاٍباأ

َ
االَصٍ يءِاأ ََ ٌِ ٌِْطْراَغيَيِْ ياِحج يَرةًا

َ
اآِلا(9)، ـَأ َْ ٌِو ا ًْ ِإَوذْاََنَيِْ يُز
َٔءااىَْػذاِباـِرْا اُش ًْ َْٔناَُُصُٔمَُُٔس َْٔماَُيىْم(10)، َغ اَذُجْهؤىااَغيَيْٓ يالاايَ ًَ َِ َٓ بِٓو ياااُ يرِاَج

ا ًْ ٔااٌوو ياُنِْووُج اـَووُذوكُ ًْ جُْفِصووُس
َ
ِْ ا ًْ ُْت َْ ًْاْووذااٌوو ياَنوو ُْ وؤُر ُٓ اَوُظ ًْ ُٓ ُِوؤُب اوَُج ًْ ُٓ ُْ ِجبوو ي

ونَا ُ ِْ ااَكَُْتاِمرَْص يًداا(11)، ثَْس ًَ َِ َٓ آب ًيالِيْااإَِناَج ٌَ ْحَل يبًو يااَط يِدَ ا
َ
َٓ ياأ ااَلبِثَِ اذِي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .72ا  71ضٛز٠ ايصَس:  (1)

 .74ضٛز٠ ايصضسف:  (2)

 .90ضٛز٠ ايبكس٠:  (3)

 .162ضٛز٠ ايبكس٠:  (4)

 .177ضٛز٠ آٍ عُسإ:  (5)

 .36ضٛز٠ إا٥د٠:  (6)

 .70ضٛز٠ ا٭ْعاّ:  (7)

 .197ضٛز٠ آٍ عُسإ:  (8)

 .32ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ:  (9)

 .49ضٛز٠ ايبكس٠:  (10)

 .35ضٛز٠ اي ٛب١:  (11)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

اب ًيا َ َِ َٓ يابَرًْدااَواَلا ًٍ ياوََؽَص يك ًياااَلايَُذوكَُٔناذِي  .(1)َجَزاءاوِـ َيك ًياإاَِلاَْحِي

ٕ اؾٓا١  إٔ ايٓاز َٛٗس قٗاس اهلل ععااٍ ٚغكاب٘ نُاا     أبٖرا ايعازف ٚأ٫ ٜعًِ 

 ك؟َٛٗس زقاٙ ٚزٓ ٘

أساد  ْٗا ٖا ٫ ٜكاٍٛ با٘   أي ػٝٝد ذيو َا عُٖٛ٘ قاعد٠، َع ْ٘ ٜط دٍ أٚايػسٜب 

ٕ ٜط عرب أٌٖ ايٓاز ايٓاز عٝح ياٛ ٚقاعٛا   إٔ ايطٓم١ٝ عككٞ بأ، ٖٚٞ: َٔ ايعك٤٬

ٗ اؾ١ٓ ي إٔٛا ٚاض ػاثٛا باهلل يٝمًؿِٗ َٓٗاك َطا د٫ّ باا)ٚغب٘ ايػا٤ٞ َٓذارب  يٝا٘(      

باٌ   ،  آٜات ٫ٚ زٚاٜاات َطا١ًُٓ  ٕ ٖرٙ يٝطأٚ)اؾٓظ  ٍ اؾٓظ ٌّٝ( َ ػاؾ٬ّ عٔ 

ٕ أغد اجملاسٌَ  دساَاّا ّٝاٌ  ٍ    أ٫ٚ  ٫ي١ ؾٝٗا ع٢ً َدعاٙ أؾ٬ّ، بٌ أ٫ عس٣ بدا١ٖ 

 ْعِٝ اؾ١ٓ ٚسٛزٖا ٫  ٍ سساز٠ ايٓاز ٚغٗٝكٗا ٚشؾرلٖاك.



ٍ   ا   ب ا :ٚقاااٍ بعااع ايعسؾااا٤ َؿطااسّا بااايسأٟ قٛياا٘ ععااا
َ
اأ ِووراابَحْوويِتَ ّٓ ْناَط

وُجٔدِ َنِعاالصُّ ٖاٛ )ايكًاب( ٭ٕ    بَحْويِتَإ إاسا  باا  أ (2)لِيَط ينِفَ اَواىْػ ينِفَ اَوالرُّ

ايكًب بٝ  اهلل ؾٓىٗسا بٝيت أٟ طٗسٚا قًٛبهِ َٔ اؿطد ٚايسٜا٤ ٚايعذاب ٚايهادل   

ٜىٛؾإٛ  َا ايىاا٥ؿٌ ٚايعاانؿٌ ٚ... ؾاإسا  بٗاِ ا٥٬ٕها١ ايارٜٔ       أٚأغباٙ ذيوك ٚ

 سٍٛ قًب اٱْطإ ٜٚعهؿٕٛ ؾٝ٘ ٜٚسنعٕٛ عٓدٙ ٜٚطذدٕٚك

ٕ ْكازٕ ضماؾ١ ٖرا اي أٌٜٚ ايػاذ ايرٟ َا أْصٍ اهلل ب٘ َٔ ضاًىإ  أٜٚهؿٞ 

رِْ اََجيػ يًا :بطماؾ١ ا٫ض ٓا   ٍ
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ ُْ   ٌؼسِٜ أنا ٗ

ٗ اؿادٜح  ك ٚاؾاَع ايػرٚذ ايؿهسٟ أ٫ّٚ ٚاي ؿطارل باايسأٟ ثاْٝاّا ٚقاد ٚز      ايىٌ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .26ا  21ز٠ ايٓبأ: ضٛ (1)

 .125ايبكس٠: ضٛز٠  (2)



  ن اـتػسر اـعرؽاين باـرأيكامذج م

َٹٔ ايٓٸأز ٛٸِأ َكعدٳٙ  ٘ٹ ؾًٝ ب ٕٳ بٹسأٜ  .(1)َٳٔ َؾطٸسٳ ايكسآ

    ٔٵ َأِؾ ٳا٢ ايٓٻااعٳ بٹػٳٝٵأس َٳ ٚٳ ٘ٹ اِيَهرٹبٳ  ٘ٹ َؾَكدٹ اِؾ ٳسٳ٣ عٳ٢ًَ ايًٖ ٕٳ بٹسٳِأٜٹ ٔٵ َؾطٻسٳ اِيُكسٵآ َٳ ٚٳ

ِٕ َيعٳ ًِ ٗٳا ٔ َيا٢     عٹ ٌټ قٳاًَاَي١ٺ ضٳابٹًُٝ ٚٳُنا ٌټ بٹدٵعٳ١ٺ قٳًَاَي١ْ  ٚٳُن ٚٳاِيَأزٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ًَا٥ٹَه١ُ ايطٻ َٳ ٘ٴ  ٓٳ ٵ

 .(2)ايٓٻأز

ٍ  عٔ أباٞ عباد اهلل    عٔ ٖػاّ بٔ ضالٚ ٘ٹ      :قاا ٕٳ بٹسٳِأٜٹا ٔٵ َؾطٻاسٳ اِيُكاسٵآ َٳا

٘ٴ عٳًَ ُٴ ٕٳ ٔ ثٵ ٕٵ َأضٵَىَأ َنا ٚٳٔ  ِٵ ٜٴ٪ٵدٳسٵ  ٘ٹَؾَأؾٳابٳ َي  .(3)ٝٵ

ِٵ       :قااٍ أباٛ دعؿاس     :عٔ أبٞ اؾازٚ  قاٍٚ َٳاا َيا ٚٳ ِٵ َؾُكُٛياٛا  ُٵا ٴ َٳاا عٳًٹ

َٳاا بٳاٝٵ     ٗٳاا َأبٵعٳادٳ  ٕٔ ٜٳمٹسټ ؾٹٝ ٔٳ اِيُكسٵآ َٹ ٌٳ َيٝٳٓٵ ٳٔصعٴ اِي ٜٳ١َ  ٕٻ ايسٻدٴ ِٴ ٔ  ٘ٴ َأعٵًَ ُٴٛا َؾُكُٛيٛا: ايًٖ ٔٳ عٳعٵًَ

ٚٳاِيَأزٵٔض ُٳا٤ٹ   .(4)ايطٻ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .104ف 4: ز٦ايٞٛايٞ ايًع (1)

 .256ف 1ُاٍ ايدٜٔ: زن (2)

 .17ف 1ايعٝاغٞ: زعؿطرل  (3)

 .42ف 1هاٗ: زاي (4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

  يًػال٤ ايتصاعز اهلٓزعٞ

 ٚحتزٜز ايٓغٌ يف ْعض١ٜ َايجٛؼ

رِْ اقاٍ اهلل ايعٛاِٝ ٗ ن ابا٘ ايهاسِٜ:    
َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ يَوَقاىَُسو ََ يا َّ اا َٔ و ُْ

ُ يمِاٚقاٍ دٌ ازل٘:  (1)ََجيػ يًا
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ  .(2)َوا

ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسّا١ ايهاجرل َأ ايبؿاا٥س، نُاا إ َٓٗاا ٜطا ٓب٘ اياٛؾرل َأ          

 ٜٚط ًِٗ ايػصٜس َٔ ايًىا٥ـ ٚايدقا٥ل.اؿكا٥ل 

 ٚحتزٜز ايٓغٌ باطٌ ،األصض ٚاف١ٝ حبٛا٥ج ايبؾضبصري٠ْ: 

رَْ ا :قد ٜطا ٓب٘ َأ ٖارٙ اٯٜا١ ايهسّا١     ْ٘   ومه انبصائر انقرآويوت  
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
رِْ ا :َٚٔ اٯ١ٜ ايهس١ّ ا٭ضس٣ َوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ ُْ

ٕ ا٭زض َٚا ؾٝٗا َٔ َعا ٕ ٚثسٚات ٚنٓٛش ٚذضا٥س ٚعسب١ َٚا٤ ٖٚاٛا٤  أ ََجيػ يًا

ٚطاق١ سلط١ٝ ١ْٜٚٛٚ ٚغ٬ف دٟٛ ٚ... ٚاؾٝا١ عاٛا٥ر ايبػاس َُٗاا عهااثسٚا  ٍ      

 ّٜٛ ايكٝا١َ، ضٛا٤ َٓٗا إطهٔ أّ إأنٌ ٚإػسب أّ إًبظ أّ غرل ذيو.

 ات ايبؾضرالي١ اآلٜتني ع٢ً بطالٕ ْعض١ٜ عزّ ٚفا٤ األصض حباج

ْ٘ قد ٜكاٍ ببى٬ٕ ْٛس١ٜ َايجٛع )غٝىإ عٓاقـ ايعٛا٥اد( ٚعادّ نؿاٜا١    إؾ

ا٭زض ٱطعاااّ ايبػااس١ٜ ٫ٚ يطااهٓاِٖ ْٛااسّا حملدٚ ٜاا١ َطاااس١ ا٭زض َاأ دٗاا١   

ٚعؿاااعد  ْ اااز ايىعاااّ عؿاااعدّا سطااابّٝا بُٝٓااا ٜ ؿاااعد ايُٓااٛ ايطااهاْٞ عؿاااعدّا   

د ٜطا ٓب٘ َأ اٯٜا ٌ ايهاسّ ٌ     ٖٓدضّٝا َٔ د١ٗ أضس٣، ٚذياو اضا ٓا ّا  ٍ َاا قا    

يمِا ُ
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ رِْ اََجيػو يًا َٚوا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ ُْْا٘  إ، ؾ

ّهٔ ا٫ض د٫ٍ باٯٜ ٌ ع٢ً بىا٬ٕ ْٛسٜا١ َاايجٛع ٚبىا٬ٕ ايادع٠ٛ  ٍ عاأضرل       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29ضٛز٠ ايبكس٠:  (1)

 .10ايسٓٔ: ضٛز٠  (2)



  دٓـة أيتع طذ بطالن كظرية طدم وؽاء إرض بحاجات اـبػ

 ضٔ ايصٚاز ٚؼدٜد ايٓطٌ، بٛدٛٙ ث٬ث١:

ٕ إكاب١ً ٗ اٯٜ ٌ عك كٞ إهاؾ١٦ ٚاي ٓاضب بٌ اجملُٛع ٌ  انوخً األول  

رَْ إ ذيااو ٖااٛ ٚاااٖس اي كابااٌ ٚإكابًاا١،  ذ ٜكااٍٛ ععاااٍ:   إإ كااابً ٌ; ؾاا
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
ؾا٭ْاّ ٗ داْبٺ ٚد١ٗٺ، ٚا٭زض ٗ داْبٺ ٚد١ٗٺ أضاس٣، ٚقاد    َوَضَػٓ يالِْْل

ا٭ٚٗاس َأ َعااْٞ ايا٬ّ ٗ     ٖٛ ٭زض يٓؿع أٚي٦و ا٭ْاّ ٚ)ايٓؿع( ٚقع  ٖرٙ ا

قاسٸ  إٔاا   (1)ْٗاا ياٛ ناْا  ٫ّ إًاو أٚ ا٫ض ؿااف أٚ ا٫ضا شكام      أعًا٢   ،إكاّ

ٚذيو ٭ٕ داَعٗاا ايٓؿاع، ٚ ٜكااع إكابًا١ بُٝٓٗاا ٜك كاٞ نؿاٜا١ ا٭زض يٮْااّ،         

ا :ٚنريو اؿاٍ ٗ قٛي٘ ععاٍ
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ًْإ إؾ رِْ اََجيػ يًاََ  ىَُسو

رِْ اٗ د١ٗ ٚ
َ ْْ ٗ دٗا١ أضاس٣ ٚقاد ضًكا  عًاو شلا٪٤٫ ؾا٬ باد َأ           ٌ ياِلاا

 ٚدٛ  عٓاضب ٚعهاؾ٪ بٝٓٗا.

ُ يمِا ٕ نؿاٜ ٗا ثِ 
َ
ًْا ٚنؿا١ٜ َاا ٗ ا٭زض  لِْْل ٖاٞ  َٚاّا ٚعًا٢     ىَُس

 ،  اي اازٜى َسٸ ا٭شَإ; ٚذيو ٭ٕ اـىابات ايكسآ١ْٝ عا١َ يهٌ ا٭َِ ع٢ً اَ ادا 

ًْاٚيٝظ ضىاب  يََقاىَُس ََ...     ٍٛضاؾاّا َعاؾاسٟ ايسضا   ٗ )ّ٫ٚ )ا٭ْاا

يمِا ُ
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ضاؾا١ با٭ْااّ ٗ ذياو اياصَٔ، باٌ ٖاٛ ضىااب عااّ          َوا

ٕ َأ  إيهٌ ا٭َِ ٗ نٌ ا٭شَإ نُا ٖٞ ايكاعد٠ ٗ ناؾا١ اـىاباات ايكسآْٝا١، ؾا    

و ا٭َِ ؾك٘ بٌ ْاصٍ نا ضس ن ااب زلااٟٚ ضاياد      ٕ ايكسإٓ ل ٜٓصٍ ي ًأايٛاقض 

ٕ أٜ كُٔ ععايِٝ ايطُا٤ يًبػس١ٜ س ٢ آضس ايصَٔ نُا ثب  ٗ عًِ ايها٬ّ، نُاا   

ٕ ايكاعد٠ ايعا١َ ٗ أسهاّ ايػازع نْٛٗا عًا٢  أا٭ؾٛيٌٝ سككٛا ذيو ٗ َبشح 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ض ؿاااف اياا٬ّ و ُااٌ ؾٝٗااا ٚدااٛٙ نااا: ٫ّ ايعاقباا١ ٚايؿاارلٚز٠ ٚا٫ضاا شكام ٚا٫       ٕأَكاا٢  (1)

 ٚإًو.



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 كمٛ ايككاٜا اؿكٝك١ٝ ٫ اـازد١ٝ، ؾُا بايو َجٌ ٖرٙ اـىابات ايكسآ١ْٝ؟

ٕ إكاب١ً عك كٞ اي ٓاضب، نأؾٌ عاّ، يعًٗا َٔ بادٜٗٝات ايكٛاعاد   أٚقاعد٠ 

ؾاا   إٔ ْعاٝٸٔ أضااعر٠ يىا٬ب ٖارٙ إدزضا١،      إٔ ايٛاداب   ؾًٛ قً  َج٬ّ:  ،ايعك١ٝ٥٬

 ِ ُٸٞ بٌ أعدا  ا٭ضاعر٠ ٚايى٬ب عٝح ٜػىٕٛ اس ٝادااعٗ ٚأؾاا    ،يصّٚ اي ٓاضب ايه

ضاعر٠ َطا ٣ٛ عادزٜظ أٚي٦او    ٕ ٜهٕٛ ا٭أب نريو يصّٚ اي ٓاضب ايهٝؿٞ ٗ إط ٣ٛ

زٜد غرل ذيو نإ ٖاٛ إماايـ يٮؾاٌ احمل ااز يًكسٜٓا١، ٚناريو ياٛ        أايى٬ب، ٚيٛ 

ْٓا عٝٸٓا ٗ ايدا٥س٠ ايؿ١ْٝ٬ إٛٚؿٌ ي ُػا١ٝ أَاٛز ايٓااع، ناإ ا٭ؾاٌ ؾُٝاا       أأضدلت ب

اؾاا١  ٫ يااٛ نااإ عٗااد ضااازدٞ أٚ سكااٛزٟ أٚ ذٖااين أٚ قسٜٓاا١ سا ٜؿٗاِ َاأ ايهاا٬ّ    

 ْٓا عٝٸٓا ايعد  ايهاٗ ايٛاٗ عادات ايٓاع.أ ا َعانط١

بٌ ػسٟ قاعد٠ اي ٓاضاب س ا٢ ؾُٝاا زَاا بادا ٗ باا ٨ ايٓٛاس غارل َ ٓاضاب          

ٛٸقاا  ايهٝؿٝا١ عأ ايهُٝا١ ٚذيااو نُاا ٗ قٛيا٘ ععاااٍ:          ُٸٝاّا، ٚذياو ؾُٝاا  ذا ع ن

يئَتَْ ِا ٌِ ٔاا ٌِ يئٌَةاص يبَِرةٌاَحْؾيُِب ا ًْ ٌُِِْس ا َْ ٌِ يئٌَةاأٚ  (1)ـَإِْنايَُس ا ًْ ٌُِِْس ا َْ ِإَوْنايَُس
ىْف يًا
َ
ٔااخ ُٸٞ   (2)َحْؾيُِب ايهٝؿٞ  اؾإٕ اي ٓاضب َٛدٛ  ٖٚٛ اي هاؾ٪ ٗ َٝصإ ايك٣ٛ ايه

ايرٟ هعاٌ َا٥ا١ َأ إا٪ٌَٓ ٜكاابًٕٛ أيؿاّا َأ ايهؿااز ْٛاسّا يكا٠ٛ  ّااِْٗ ٚعادّ             

   ٔ ٛٸؾِٗ َٔ إٛت  ذ ٜسٕٚ اؾ١ٓ ْؿب أعِٝٓٗ، َٚأ ٫ ىااف َا ايك اٌ ٜٗاادِ    ؽ

ْ٘ ٜؿسٸ  ذا ٓٞ ايٛطٝظ، إبك٠ٛ ٚٓاع ٚقسا٠ٚ َر١ًٖ، عهظ َٔ ىاف َٓ٘ ؾ

ٚع٢ً ذيو عهٕٛ إا١٥ َ ٓاضب١ َاع ا٭ياـ، ٚيهأ سٝاح قاعـ  ّاإ إطاًٌُ        

 بعد ذيو نإ اي ٓاضب بٌ َا١٥ َِٓٗ َٚا٥ ٌ َٔ ايهؿاز.

ُو يمِإ قٛي٘ ععااٍ:  إٚعًٝ٘: ؾ
َ
رَْ اَوَضوَػٓ يالِْْل

َ ْْ يَوَقا َٚوا ََ يا َّ اا َٔ و ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ ٚاٖس بكس١ٜٓ إكاب١ً ٚ ٜكاع اي كابٌ، ٗ نؿاٜا١ ا٭زض   ىَُس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .66ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ:  (1)

 .65ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ:  (2)



  دٓـة أيتع طذ بطالن كظرية طدم وؽاء إرض بحاجات اـبػ

ْٗاا ضًكا  يآؿعِٗ    إيٮْاّ ٚٗ نؿا١ٜ َا ٗ ا٭زض ؾُٝع ايبػس ع٢ً َسٸ اي ازٜى ؾ

ؾهٝـ ٫ عهٕٛ ٚاؾٝا١ عادااعِٗ؟ ٚياٛ ل ٜهأ ناريو يٛداب ايكاٍٛ: ٚا٭زض        

 ا٭ْاّ أٚ ضًل يبعكهِ َا ٗ ا٭زض أٚ غب٘ ذيو. ٚقعٗا يبعع

ٚٚاٖس  ،ٖٞ ٚاٖس ايه٬ّ ا  نأٟ أؾٌ عاّ ا  ٕ أؾاي١ اي ٓاضبأٚغرل ضؿٞ 

 ٫ ياٛ   ،ايه٬ّ و ٌُ ؾٝ٘ ض٬ؾ٘ يهٔ ايٛاٖس ٖٛ اؿذ١ ٚض٬ؾا٘ ياٝظ عذا١ أباداّ    

ُٗاا سذا١ ٚ ٕ   ْ قاّ إ هًِ قسٜٓا١ عًا٢ اـا٬ف، ٚذياو نايعااّ ٚإىًال سٝاح        أ

اي مؿٝـ ٚاي كٝٝد، ؾإذا ل ٜٴكٹِ قس١ٜٓ ع٢ً اـ٬ف نإ إع٢ٓ ايٛااٖس ٖاٛ    أَهٔ

 اؿذ١ إ ٸبع١  ٕٚ ن٬ّ.

ٕ ذيااو اياارٟ اضاا ٓبىٓاٙ ٗ ٚٗااٛز قسٜٓاا١ إكابًاا١ ٗ  أيهاأ ٜبكاا٢ ايهاا٬ّ ٗ 

ٚ    أاي ٓاضب، ٌٖ ٜسق٢  ٍ  زدا١ اياديٌٝ؟ أٚ    ْا٘ ٚٗاٛز   أْا٘ ٜبكا٢ ٗ ضاْا١ إ٪ٜاد؟ 

ٕ ازعك٢ ذيو  ٍ َط ٣ٛ ايديٌٝ ٗ ْٛس اجمل ٗاد ؾبٗاا   إ؟ ؾعسٗ أٚ اض ػعاز ؾًطؿٞ

 ٚ ٫ اْ كًٓا  ٍ ايديٌٝ اٯضس ٖٚٛ:

رَْ إ قٛيا٘ ععااٍ:   إٕ ذيو ٖٛ َك ك٢ )ا٫َ ٓإ( ؾا  ايٛد٘ ايجاْٞ: 
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
ا َٚوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ يا َّ اا َٔ ْ٘ ٚاز  أ٫ غو ٗ  رِْ اََجيػ يًاُْ

َٛز  ا٫َ ٓإ ع٢ً ايبػس، بٌ يعٌ ا٫َ ٓإ ؾُٝٗا أٚقض َأ ا٫َ ٓاإ ٗ سادٜح    

ٚٳَيا قٹسٳازٳ ٕٴ (1)  َٗٚيا قٳسٳزٳ  ٚٳايٓاطٵٝٳا ٚٳاِيمٳَىُأ  ٛٴ  ٗٵ َٻ ٹٞ عٹطٵعٳ١ُ َأغٵٝٳا٤ٳ: ايطٻ ٔٵ ُأ ٚٴقٹعٳ عٳ

َٳاا َياا ٜٳعٵ     ٚٳ ٘ٹ  ٝٵا ٖٴاٛا عٳًَ َٳا ُأِنٔس ٚٳاي ٻَؿٗهاسٴ ؾٹاٞ         ٚٳ ٚٳاِيشٳطٳادٴ  ٚٳايَىٝٳاسٳ٠ُ  ٕٳ  َٳاا َياا ٜٴىٹُٝكاٛ ٚٳ ٕٳ  ُٴاٛ ًَ

ٕٴ بٹػٳَؿ١ٺ ِٵ ٜٳٓٵىٹٔل اِئإْٵطٳا َٳا َي ًِٔل  ٛٳضٳ١ٹ ؾٹٞ اِيمٳ ٛٳضٵ َِا(2)  ٗٚاِي ٕٸ إؾ (1)الاإِْنراهَاِلااِّلِي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .280ف 5ايهاٗ: ز( 1)

 .59ف 1َٔ ٫ وكسٙ ايؿكٝ٘: ز (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕٵ ضًاال َااا ٗ      ٕٸ ذيااو ؾكااٌ ٚيىااـ َاأ اهلل ععاااٍ: أ َاأ أٚقااض ايٛاقااشات ا

ٕ َك كاا٢ أٝعااّا يٓؿعٓااا ْٝعااّا ٚإٔ دعااٌ ا٭زض يٓااا، َٚاأ ايٛاقااض ا٭زض ْ

ٕ عادّ اي ٓاضاب ضا٬ف ا٫َ ٓاإ      ا٫َ ٓإ اي ٓاضب ٚاي هاؾ٪ اٯْـ ايارنس، باٌ   

ٕ اهلل ععاٍ  ذا ضًل ا٭زض اييت ٫ بد يٓا َٓٗا ٚضًل َا ؾٝٗا ٖا ٫ إبدٕٚ غو، ؾ

زعا٘ عًا٢ ضًكٗاا عٝاح عؿاٞ      بد يٓا َٓ٘، عٝح عكؿٴس عٔ ايٛؾاا٤ عاداعٓاا زغاِ قد   

بهاؾاا١ اؿادااات، نااإ ضاا٬ف ايسٓاا١ ٚا٫َ ٓااإ،  ذ أٜاا١ َٓٸاا١ ٗ  عىااا٤ ا٭يااـ   

غمـ طعاّ َا١٥ غامـ عٝاح ٜ كااعًٕٛ عًٝا٘؟ أٚ عٝاح ٫ ٜعاٝؼ با٘  ٫ َا٥ا١         

 ّٚٛت اٯضسٕٚ أٚ ٜ كٛزٕٚ دٛعّا؟

يهاأ ذياو )اي هاااؾ٪ ٚايٛؾاا٤ عادااات ايبػاس( ٖااٛ     (2)ضآًُٓا  ً انثانوث  انوخو 

 َك ك٢:

عًُا٘ احملاٝ٘ عاداات ايبػاس ٚقدٚ ٜا١ َطااس١ ا٭زض ٚب صاٜاد أعادا          ا   1

 بُٝٓٗا )نُا يعً٘ ايػايب(. بٓشٛ ا٭َسايبػس سطابّٝا أٚ ٖٓدضّٝا أٚ 

ٗ أغٓاٙ إىًل ٚقدزع٘ ع٢ً ا   2 ِ َأ أزض  ٕ ىًل يًبػس َا ٜؿٞ باس ٝادااع

َٚأنٌ َٚػسب ًَٚبظ َٚطهٔ اخل، ٚنًٗا ععٛ   ٍ ا٭زض َٚا ؾٝٗا َٚا عًٝٗا 

َٔ َا٤ ٖٚٛا٤ َٚعا ٕ ٚطاقا١ سلطا١ٝ، ٚغاباات ٚأغاذاز ٚأمثااز ٚأْٗااز ٚأطٝااز        

 ٚسٝٛاْات بسٜٸ١ ٚعس١ٜ.. اخل.

ٕ ىًل أْ٘  ذا ل ٜهٔ زسُّٝا أٚ نإ غ٬ّٝ ٭َهٔ إزٓ ٘ ٚنسَ٘، ؾ ا  4ا  3

ااَورَْْحَوويتىًال شلاِ َااا ٜؿاٞ باس ٝادااعِٗ، ٚ ٫ ؾُاع عُااّٛ زٓ ا٘       اـًال ٫ٚ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .256ضٛز٠ ايبكس٠:  (1)

 عدّ  ٫ي١ اٯٜ ٌ، بايكسٜٓ ٌ. (2)



  دٓـة أيتع طذ بطالن كظرية طدم وؽاء إرض بحاجات اـبػ

اَ ْا ًٌا(1) ٚءٍااوَِشَػْتاُُكَ الََرُؤٌفارَحي ًْ َٚع دٛ ٙ ٚنسَا٘ ؾهٝاـ ٫    (2)إَِناَرَبُس

ِْٗ ضاٝعإْٛ أغاد إعاْاا٠ ّٚٛعإٛ     أىًل شلِ َا ِٖ بأَظٸ اؿاد١  يٝ٘  ٍ  زد١ 

 كأضٛأ َٝ ١، بدْٚ٘؟

ٕ ايطاؿٝ٘ قاد ٜابين بٝ اّا ؾاػرلّا ٫ ٜطاع  ٫ يعػاسٜٔ ثاِ         إعاٍ ؾا سهُ ٘ ع ا  5

ٕ أْا٘ ٫ ٜعكاٌ   إَا اؿهِٝ،  ذا نإ قا زّا عإّا، ؾأٜسّٚ  ضهإ أيـ غمـ ؾٝ٘، 

 كؾهٝـ بطٝد اؿهُا٤؟ ،ٜؿعٌ ذيو

ٕ َك كاا٢ اؿهُاا١ ٚايسٓاا١ اٱشلٝاا١ َٚك كاا٢ دااٛ ٙ ٚنسَاا٘  ٚاؿاؾااٌ: 

ٕ ىًل شلِ َا أعٝح عؿٞ باس ٝاداعِٗ ٕٚ ىًل ا٭زض يٮْاّ أَٚك ك٢ سهُ ٘ 

ٗ ا٭زض ْٝعااّا عٝااح ٜهؿااِٝٗ عًاا٢ اَ اادا  ا٭شَااإ  ٍ ٜااّٛ ايكٝاَاا١، يؿااسض  

اُذواعًُاا٘ احملااٝ٘ بإطاا كبٌ نًاا٘ ٚقدزعاا٘ ايٛاضااع١ ٚغٓاااٙ ٚنسَاا٘    َوَربُّووَمااىَْؾووِىُّ
 .(3)الرَْْحَةِ
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  اـدـقل إول: أيات واـروايات

 

 

 

 

 ن للناس حق متّلك األراضي واملعادنأاألدلت على 

ٍٸ عًا٢ سال ًُاو ايٓااع يٮزاقاٞ ٚيهاؾا١ إعاا ٕ ايايت           ٕ ا٭ ي١ اييت عد

أٚ عادٍ عًا٢ ؾٛا٥ادٖا     ؾٝٗا، بدٕٚ قٝد أٚ غسٙ ٚبدٕٚ ضًى١ٓ يًشهَٛات عًِٝٗ

ٖاٞ  ، ايع١ُٝٛ ٚأزدشٝ ٗا َٔ ايبدٌٜ اٯضس )ضاًى١ٓ اؿهَٛاات عًا٢ ا٭زاقاٞ(    

ٕ ذيااو ٖااٛ ا٭ؾااٌ  أ: ايؿىااس٠، ايعكااٌ، ايٓكااٌ، ٚاي ذسباا١،  قاااؾ١  ٍ  ٯعٞنااا

 َكابٌ سل اؿه١َٛ ٗ ؾسض قسازاعٗا.ٚذيو ٗ ا٭ٚيٞ 

 ايزيٌٝ األٍٚ: اآلٜات ٚايضٚاٜات

ؾاٯٜات ايهس١ّ ايطابك١ ْٚٛا٥سٖا ٚايسٚاٜات ايػسٜؿ١ ٖٚٞ نجرل٠  ما انىقوم  أ

ٚٳ: ددّا نكٛي٘  ٘ٹ  ٕٻ اِيَأزٵضٳ يٹًٖ ٖٳاا ٔ  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٖاا زٚاٙ ايؿسٜكاإ،   ٚاؿادٜح   (1)يٹ

َٹٓااٞ         ٚ ٖٚٛ ؾشٝض  ٕٚ زٜب يادٜٓا،  ِٵ  ٞٳ َيُها ٖٹا ِٻ  ٘ٹ ثٴا ٚٳيٹسٳضٴاٛيٹ ٘ٹ  ٟٸ اِياَأزٵٔض يٹًٖا عٳاا ٹ

٘ٴ ٞٳ َي ٔٗ ٛٳاعّا َؾ َٳ ٔٵ َأسٵٝٳا  ُٳ ٟٸ َا ٜكابٌ ايعاَس ؾرلا  َىًال  أٚايٛاٖس  ،(2)َؾ ٕ إسا  بايعا 

ٟٸ     ْٕ٘ قد ععداٙ ايعُاسا أ٘ اي ط١ُٝ ٕ ٚدأإٛات، ٚايٛاٖس  ٚػااٚشٙ، ٚياٝظ ايعاا 

ٚقاد   سٝح ُؾطٸس ايعا ٟ بايكدِٜ ٚنأْ٘ ْطاب٘  ٍ قاّٛ عاا .    ،ك ؿّا بكدِٜ ا٭زض

      ٌ يَوَقا :ضبل ٗ عاح ايبؿاا٥س عؿؿاٌٝ ا٫ضا د٫ٍ بااٯٜ ٌ ايهاسّ  ََ يا َّ اا َٔ و ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ ِا ٚىَُس رَْ اَوَضَػٓ يال

َ ْْ ُ يمِاا
َ
 .ؾسادع ،ْْل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279ف 5ايهاٗ: ز (1)

 . 44ف 1: زٞي٦اعٛايٞ ايً (2)
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 ايزيٌٝ ايجاْٞ: ايفطض٠

ٚٴ  أؾدْٚو ايسدٛع  يٝٗا، ٜٚدٓيو ع٢ً ذياو   وأما انفطورة   يادت ٗ  ْاو ياٛ 

ذْو ؾًطؿ١ اؿهَٛات ٗ َٓع ايٓاع َأ سٝااش٠ إباساات    أدصٜس٠ َٓعصي١ ٚل ُٮ 

ْاو عاس٣ ٚداداْو ٜػاٗد     إبكدز ساد او، ؾ اييت ؾٝٗا، ًُٚو ا٭زاقٞ ٚإعا ٕ 

ٚ أٗ  ٕ يااو اؿاالأباا ٚ  إٔ عااصزع ؾٝٗااا َااا عػااا٤  ٕ إٔ عأنااٌ َاأ مثساعٗااا نُااا عػااا٤ 

 عط مسز َٔ باطٓٗا سٝح عػا٤.

ٕ اٱْطإ  ذا أض٢ً ؾؿشات ذٖٓ٘ َٔ إطابكات ايؿهسٜا١، ٚ ذا عادبس    أنُا 

   ٍ ِ   ا  ٗ ا٭زض َٚا ؾٝٗا َٔ ايجسٚات ثِ عادبس ٗ ضًال اهلل ععاا ٚٚداد   ا  ٖٚاٛ َآٗ

ٕٸ ٚدداْ٘ وهِ بأْٸِٗ قىع٘ َٔ اؿاد١  ٍ ا٭زض ٚ ٕ يا٘ اؿال   أايجسٚات، ٚدد أ

ٕ ٜط ؿٝد َٓٗا، قدز َا و از، بدٕٚ ساد١  ٍ  ذٕ َٔ أسد، ٫ٚ  ؾع زضاّٛ  أٗ 

 ؾ١ٗ، أٚ عطٗهع ع٢ً أبٛاب سه١َٛ.

 ايزيٌٝ ايجايح: ايعكٌ ٚايربٖإ اإلْٞ

ٜٓػااأ َاأ ضاا٤ٛ  (ايؿكااس ٚإااسض ٚايبىاياا١ ٚاي كاامِ)ٕ ايسباااعٞ إػاا٪ّٚ  

َٔ ضا٤ٛ َٓٗذٝا١ اي عاَاٌ َاع عٛاَاٌ اٱْ ااز،        ا  ٗ َسعب١ ضابك١ ا  ذِاي ٛشٜع ٜٚٓ

ٚعٛاٌَ اٱْ از سطاب إعاسٚف ٖاٞ ث٬ثا١: ا٭زض، ٚايعٹُايا١، ٚزأع إااٍ،       

ٕٸ ايجاس٠ٚ ايعاَا١، يًدٚيا١ ٚا٭َا١،           ٕٸ يهاٌ َٓٗاا ضاُّٗا ٗ اٱْ ااز ٚأ ٫ٚ غاو ٗ أ

 ٚ َ ؿسقا١ أضاس٣ ٚٗ بعاع    ٚاـاؾ١، يٮؾسا ، ع ٛيد َٔ ٖرٙ ايج٬ث١ ف ُع١ عااز٠ 

ٕٔ  ٍ ٚدااٛ  عٛاَااٌ أضااس٣ يٲْ اااز     اؿااا٫ت، ٚيهاأ اي اادقٝل ٚاي شكٝاال ٜكااٛ ا

ٚعٓا ر  ٚا٭داس  َٚؿا ز أضس٣ يًجس٠ٚ ِٖٚٛا ٚإ ٖٓاى أَٛزّا أضس٣ عكابٳاٌ بإااٍ   

 .إاٍ ٚايجس٠ٚ ٗ ايٛق  ْؿط٘، ٖٚٞ ٔط١ عٛاٌَ أضس٣
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ْٗااا ع ؿاعاٌ َااع  إذاعٝا١، ؾ ٖٚارٙ ايعٛاَااٌ اـُطا١  قاااؾ١  ٍ نْٛٗاا ذات قُٝاا١    

ٗ ٖارا  سد٣ ايعٛاٌَ اـُطا١   ْػرل  ٍ  ايعٛاٌَ ايج٬ث١ ا٭ٍٚ ضًبّا ٚ هابّا، ٚضٛف

ايبشح َع َا ٜذلن٘ َٔ أثس ع٢ً َعا ي١ )ا٭زض( َٚا ٜؿٝدٙ َٔ نٕٛ ًُهٗاا سكاّا َأ    

 .سكٛم ايٓاع ٚمٌٝ ضا٥سٖا  ٍ ضا٥س سًكات ٖرٙ ايطًط١ً بإذٕ اهلل ععاٍ

 ؾٓكٍٛ:

 ايعٌُ ايفهضٟ :عٛاٌَ اإلْتاج َٔ

ٕ إػاٗٛز يااد٣  إٔ َأ عٛاَاٌ اٱْ اااز: ايؿهاس ٚايعُااٌ ايؿهاسٟ، ذيااو      

ٕ ايعٹُاي١ اييت ٖٞ َٔ عٛاٌَ اٱْ از ٜسا  بٗا أإازنطٌٝ ٚايهجرل َٔ ا٫ق ؿا ٌٜ 

ٕٸ ايعُاٌ اؾطادٟ ٜكابٳاٌ       أٚي٦و ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بٓٛع َٔ أْٛاع ايعُاٌ اؾطادٟ ٚأ

ٓ ذ٘، ٚذياو ٚاقاض ٗ َجاٌ اؿٝانا١ ٚاـٝاطا١ ٚاي ىسٜاص ٚايٓشا         ٜٴْ٘ أبإاٍ نُا 

ٕ ايعٌُ ايؿهاسٟ،  أٚاؿؿس ٚايصزاع١ ٚايطكٞ ٚايبٓا٤ ٚغرل ذيو، ٚيهٔ ايؿشٝض 

ْاا٘ ايعاَااٌ ا٭ٖااِ يااد٣  بااٌ  ،َاأ عٛاَااٌ اٱْ اااز ٚاساادّإ ٜٴعاادٸ باادٚزٙ، أهااب 

ؾاا١ إًااٌ ايعكاا٤٬ َاأ نابٓاا٢ إؿاقاا١ً بٝٓاا٘ ٚبااٌ ايعُااٌ اؾطاادٟ، ٚعًاا٢ ذيااو   

ِ    ،ٚايٓشٌ ٫ غاو ٗ اضا كساز بٓاا٥ِٗ عًا٢ ذياو ٗ      ْا٘  إ، ؾٚعًٝا٘ داست ضارلعٗ

 ع٢ً ذيو:ٚأٚقشٗا ا٭َج١ً ايػٛاٖد ٚايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايؿهس١ٜ، َٚٔ أِٖ 

ٕ نااٌ أْاا٘ ٫ غااو ٗ إ)ايىبٝااب( ٚ)إٗٓاادع( ٚ)احملاااَٞ( ؾ انشواٌ  األول  

٘       ٚاسد ْا٘ ٫ ّاازع   أَاع   ،َِٓٗ ٜطا شل ا٭داس٠ عًا٢ عًُا٘ ٚضدلٜٚ ا٘ ْٚؿاٝش 

ْاا٘ ٜطاا شل ٗ َكابااٌ  أ٫ٚ غااو  (1)عُاا٬ّ دطاادّٜا ) ٫ ٗ َجااٌ ايىبٝااب اؾااساح(  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚ اياارٖاب ٚاٱٜاااب ٗ إٗٓاادع ٚاحملاااَٞ ٖااا ٫ عطاا دعٞ بٓؿطااٗا ا٭دااس٠     ٚ ٫ بعااع ايه اباا١ أ  (1)

 ايهبرل٠ اييت ععى٢ ي٘.
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ايطاع١ ايٛاسد٠ َاج٬ّ، أداس٠ أنادل َأ ا٭داس٠ ايايت ٜطا شكٗا ايبٓٸاا٤ أٚ إاصازع أٚ          

٘  ٕ َػك١ ايعٌُ اؾطادٟ ايارٟ   أَع  ،اـبٸاش ٗ ايطاع١ أنادل بهاجرل    ٖا٪٤٫  ٜكاّٛ با

ٕ ايعاٌَ قد ٜعٌُ إؾ ،ددّا َٔ َػك١ ايعٌُ ايؿهسٟ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايىبٝب ٚغبٗ٘

ٜٚعااْٞ َأ ذياو     ،ا٭َىااز ايػصٜاس٠  زٓا١  ؼ  سساز٠ ايػُظ اي٬ٖب١ أٚ ؼا   

ا٭َسٸٜٔ، عهظ ايىبٝب أٚ إٗٓدع اٚ احملاَٞ ايرٟ هًظ ٗ غسؾ١ َهٝؿا١ َ٪ثجا١   

ٕ ايعك٤٬ ٜدؾعٕٛ، بىٝبٹ ْؿإظ،  إْ٘ َٚع ذيو ؾ إكاعد،  ٫  َسو١ إٓاٚسزا٥ع١ 

يًىبٝاب ٚإٗٓادع ٚاحملااَٞ أنجااس ٖاا ٜدؾعْٛا٘ يًعاَااٌ أٚ ايبٓٸاا٤ أٚ إاصازع، َٚاأ        

ٌ  ٖاٛ   ٕ عٌُ ايىبٝاب أا٭ضباب ٗ ذيو  َأ َاسض ٜكعادٙ ٗ     ٚغارلٙ   ْكااذ ايعاَا

ظ  قاا٥ل ؾكا٘،   طا ػسم َٓا٘ ٔا   ْٜا٘  أايؿساؽ ٭ٜااّ أٚ أضاابٝع أٚ أغاٗسّا، زغاِ     

ٜبارٍ يا٘    َٚأ أداٌ ذياو   أنجس ق١ُٝ َٔ ٜاّٛ َأ عُاٌ ذياو ايعاَاٌ،      ْ٘ إيريو ؾ

 س ٢ ايعاٌَ إاٍ بسق٢ ضاطس ٚطٝب ْؿظ.

، (1)ْاا٘ ٜعااٛ  ايطااسټ ٗ ذيااو  ٍ أضااباب ضاا ١ ٖااٞ: ايؿٛا٥ااد إٚبػااهٌ عاااّ ؾ

ٚاي هااايٝـ، ٚإكاااعؿات، ٚاغااذلاطات اٱْ اااز، ٚقااسٚز٠ إهاؾااأ٠ ٚقااُإ      

 .ٗ َبشح آضس ٜأعٞ عؿؿًٝٗا  ٕ غا٤ اهلل ععاٍٚ، (2)ايٓصا١ٖ

ٕ إط ػاااز ٜأضار أداسّا قذلَااّا عًا٢ عًُاا٘،    إ)إط ػااز( ؾا   انشواٌ  انثوا    

ع٢ً ععد  أْٛاع ا٫ض ػازات ٚإط ػازٜٔ، ؾٗٓاى إط ػاز ا٫ق ؿا ٟ ايارٟ قاد   

، ٚقااد عاادؾع غااسن١ ع٬ُقاا١ عٴباارٍ ياا٘  شا٤ َػااٛز٠ ضاااع١ ٚاسااد٠ ا٭يااٛفٴ إ٪ٓيؿاا١ 

يػااسن١ اض ػاااز١ٜ ٬َٜااٌ ايااد٫ٚزات َكابااٌ ضاادَات اض ػاااز١ٜ ٖٝااص٠، ٖٚٓاااى     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚاييت أغسْا  ٍ اسداٖا قبٌ قًٌٝ. (1)

 ؾؿاعدّا. 230ف 107زادع َٛضٛع١ ايؿك٘، ا٫ق ؿا : ز (2)
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إط ػاز ايعا٥ًٞ ايرٟ ٜأضر َبًػّا َٔ إاٍ يكا٤ نٌ اض ػاز٠ أٚ َكاباٌ ناٌ ضااع١    

عٓكار  ، ٚقاد  عًو إػٛز٠ ايعا١ًٝ٥ أضس٠ّ نا١ًَ َأ ا٫ْٗٝااز   عٓكرٚنجرلّا َا  ،َػٛز٠

ا٫ق ؿاا ١ٜ غاسن١ َطاا١ُٖ عكادز قُٝ ٗاا بعػاسات إًٝاازات َأ          عًو ا٫ض ػااز٠ 

ٕ عٓٗااااز أضاااُٗٗا ٗ ضاااٜٛعات ؾٝمطاااس إطااااُٖٕٛ ًَٝاااازات  أاياااد٫ٚزات َااأ 

 ايد٫ٚزات، ٚذيو نً٘ َكابٌ عد٠ ٬ٌَٜ قد عدؾع ٭ٚي٦و إط ػازٜٔ اـدلا٤.

ٜبااريٕٛ  شا٤ اٱبااداع   ٕ ايعكاا٤٬ إ)اٱبااداع ايؿهااسٟ(، ؾاا  انشوواٌ  انثانووث   

ٗٸٌ عًاِٝٗ إعاااؽ ٜٚٴهطابِٗ ايساسا١ ٚا٭َاأ     إايؿهاسٟ ا٭َاٛاٍ ايىا٥ًا١، ؾ    ْاا٘ ٜطا

ٗٸااد شلااِ ضاابٌ اي ىااٛز ٚا٫ش ٖاااز، ٚيااريو ػاادِٖ ّٓشاإٛ إمااذلع بااسا٠٤          ّٚ

ٕ اؾٗااش  أا٫ضذلاع، ٜٚط عدٕٚ يبرٍ َااٍ ناجرل دادّا يٝباٝعِٗ باسا٠٤ اضذلاعا٘ َاع        

 ُ ٕ باسا٠٤  أ ا٘ عػاس٠  ْااْرل أٚ س ا٢  ٜٓاازّا ٚاسادّا  ٫       ايرٟ اضذلع٘ قد ٫ عهإٛ قٝ

ُٸٔ با٬ٌٕٜ أٚ بعػسات ا٬ٌٕٜ.  اضذلاع٘ قد عٴج

يطااًى١ سانُاا١، أٚ ٱ از٠ غااسن١، أٚ  (اي مىااٝ٘ ايطااًِٝ) انشواٌ  انراعو    

َأ ا٫ضا كساز   ٕدزا٤ إُٓٛات، ٚاي مىٝ٘ عٌُ ؾهسٟ، ٜٴجُاس َاا ٫ ٜكادٸز باجُٔ     

ٚاي ىاااٛز ا٫د ُااااعٞ ٚايٓكااار ايكااااْْٛٞ ايطٝاضاااٞ، ٚا٫ش ٖااااز ا٫ق ؿاااا ٟ، 

ٕ اي مىااٝ٘ ا٫ق ؿااا ٟ ايطااًِٝ ٜٓاا ر    أنُااا  َٚااا  ٍ ذيااو، ٚايعًُااٞ ٚايجكاااٗ  

ٕ ٜٓ ذاٛٙ  أيىبكات ايعُاٍ ٚايؿ٬سٌ َا قد ٫ ّهأ س ا٢ ًٕٝإٛ عاَاٌ أٚ ؾا٬ح      

عٝذٞ بعٝاد إاد٣، عهاظ اي مىاٝ٘     َٔ  ٕٚ ذيو ايؿهس إُٓٗر إمٓى٘ ا٫ضذلا

ْ٘ ع٢ً ايعهظ َٔ ذياو ٜٓا ر َأ اـطاا٥س     إايطكِٝ، ٖٚٛ عٌُ ؾهسٟ بدٚزٙ، ؾ

أٚ ايطٝاض١ٝ أٚ ا٫ق ؿا ١ٜ أٚ ا٫د ُاع١ٝ أٚ اؿكٛق١ٝ َا قاد ٫ ّهأ ٭ياـ عاَاٌ     



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 ٕ ٜ دازنٛٙ.أس ٢ ًٕٕٝٛ عاٌَ 

بعٛاَااٌ  ٕ ْكااّٛ بااسب٘ ايعاَااٌ ايسابااع )ايعُااٌ ايؿهااسٟ(  أَٚاأ ٖٓااا ّهٓٓااا 

ِ   )ٕ إاٱْ از ايج٬ث١ ا٭ٍٚ إعسٚؾ١; ؾا  ٖاٛ ايارٟ ٜٓا ر     (ايؿهاس ا٫ق ؿاا ٟ ايطاًٝ

ٕ وكاال أأؾكااٌ ا٫ضاا جُاز يااٮزض ٚايعُاااٍ ٚزأع إاااٍ، ٖٚااٛ اياارٟ َكاادٚزٙ  

يًعُاٍ أندل ا٭زباح، ٖٚٛ ايىسٜل يًككا٤، ع٢ً ايؿكس ٚايبىايا١ أٚ  ٜؿااشلُا  ٍ   

َهاؾشا١ اؾٗاٌ ٚا٭َٝا١ ٚإاسض ٚاي كامِ،      اؿدٸ ا٭ ٢ْ، ٖٚٛ ايرٟ عادلٙ عا ِ   

ْا٘ ٖاٛ ايارٟ هاسٸ ضًؿا٘      إٚع٢ً ايعهظ َٔ ذيو ُاَّا ايؿهس ا٫ق ؿاا ٟ ايطاكِٝ ؾ  

قااطس٠ ايبىايا١ ٚايؿكاس ٚإاسض ي٬ًُٜاٌ َأ ايٓااع، ٖٚاٛ         ٚضاسع١  بك٠ٛ ٚعٓاـ  

ـٸ ناؾ١ أْٛاع ايبكا٥ع نُاا   ٕ ٚزا٤ٙ أايطبب ا٭ضاع يً كمِ ٚايػ٤٬ ايرٟ قد ًٜ

 ٌٗ إط ػسٟ ٗ غسا٥ض ٚاضع١ ددّا َٔ اجمل ُع.ٜهُٔ اؾ

 َكاص١ْ بني )األصض يًٓاؼ( ٚ)األصض يًخهَٛات(

عًاا٢ زباا٘  ؾطااٛف ْطااً٘ ايكاا٤ٛ  ،ٕ قااٛز ايبشااح ٖااٛ ا٭زض  ٚسٝااح 

ٕ ايؿهاس ا٫ق ؿاا ٟ اٱضا٬َٞ ا اٱْطااْٞ ا ايؿىاسٟ        إايعاٌَ ايسابع بٗا ضاؾ١: ؾ

ا:ٚبأع٢ً ا٭ؾٛات باا  ا  ٚنُا ضبل ا  ٜٓا ٟ َٔ رِْ اُْ
َ ْْ اٌو ياِلاا ًْ يَوَقاىَُسو ََ يا َّ ا

ُو يمِا ََٚجيػ يًا
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ ٖٳاا     َٚوا ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٕٻ اِياَأزٵضٳ يٹًٖا  ٔ(1)   عهاظ

 ٟ ٙ  ا  ايؿهس ا٫ق ؿا ٟ ايػسقٞ أٚ ايػسبٞ ايرٟ ٜٓاا  ٕ أبا باأع٢ً ا٭ؾاٛات    ا  بادٚز

ْا٘ ٫  أٚ ٖاٞ سالٸ شلاا أٚ    ًَو يًشهَٛات أَٚا ؾٝٗا َٔ إعا ٕ ٚايجسٚات زض ا٭

هٛش ٭ٟ غمـ، عا٬َّ نإ أّ ؾ٬سّا، زد٬ّ أّ اَسأ٠، غاابّا أّ غاٝمّا، طبٝباّا    

ٕ وٝٝٗااا أٚ  إٔ وااٛش أٜاا١ أزٕض َااٛات أٚ   أأّ َٗٓدضااّا أّ قاَٝااّا أّ غاارل ذيااو،    

 ّٕ  ٚغرلٖا.ٜعُسٖا،  ٫ بسٚعٌ ٚبرلٚقساط١ٝ ٚ داش٠ ٚزضٛ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279ف 5ايهاٗ: ز (1)



  من اــتائج: اـرخص أو اـغالء واـتخضم

: )ا٭زض َٚااا ؾٝٗااا يًشهَٛااات( اْٞايجاا ا٫ق ؿااا ٟ ٚنااإ َاأ ْ ااا٥ر ايؿهااس

شٜا ٠ ْطب١ ايؿكس ٚايبىاي١ ٗ اجمل ُع، ٚغ٤٬ ا٭ضعاز، ٚاْ ػاز ا٭َاساض، ناٌ ذياو    

 ٌ ٌ    ع٢ً َط ٣ٛ عػسات ا٬ٕٜا عًا٢ ايعهاظ َأ ْ اا٥ر      َأ ايٓااع   باٌ ٦َاات ا٬ٕٜا

يًٓاااع( اياارٟ ٜاا٪ ٟ، ٫ قاياا١،  ٍ    َٚااا ؾٝٗااا  ايؿهااس ا٫ق ؿااا ٟ ا٭ٍٚ )ا٭زض  

 برل ٗ ْطب١ ايبىاي١ ٚايؿكس ٚاي كمِ ٚإسض، بٌ ٚبػهٌ َرٌٖ أٜكّا.انؿاض ن

ٚذيو نً٘ ٖا وهِ ب٘ ايعكٌ عدل َعا ي١ ايدلٖاإ اٱْاٞ ٚا٫ْ كااٍ َأ إعًاٍٛ      

ٔٵ    نٝاـ ٜا٪ ٟ قاإْٛ    ْا٘  أ ٍ ايع١ً ٜٚ كض ذيو عٓدَا ْدزع:  ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٕٻ اِياَأزٵضٳ يٹًٖا  ٔ

ٖٳااا  ُٳسٳ ابٝااا١ ايهاادل٣؟ ٚنٝااـ ٜاا٪ ٟ قاااإْٛ )ا٭زض     ٍ نااٌ عًااو ايٓ ااا٥ر اٱه    عٳ

 أٚ ٖٞ سل شلا أٚ ٖٞ ؼ  ضًىٓ ٗا  ٍ نٌ عًو ايٓ ا٥ر ايطًب١ٝ؟ (يًشهَٛات

ٕ ذيو أٚقض َٔ ايػاُظ ايكااس١ٝ ٗ ايطاُا٤ ايؿااؾ١ٝ َٚأ       ٚاؾٛاب: 

; ٚضٓػرل اٯٕ  ٍ  ْاٍ اٯثاز ٚايٓ ا٥ر ثاِ ْؿؿٸاًٗا   ايكُس إٓرل ٗ اي١ًًٝ ايًُٛا٤

 ذٕ اهلل ععاٍ.عباعّا بإ

 َٔ ايٓتا٥ج: ايضخص أٚ ايػال٤ ٚايتدطِ

ٕ اؿه١َٛ  ذا َٓع  ايٓاع َٔ سٝاش٠ إباساات  إؾ ;اي كمِانؿاض أوالً  

ّٕ ٚقٝٛ  ٚغسٚٙ ٚزٚعٌ َٚسادع١ٺ يًدٚا٥س ٚغب٘ ذيو، ؾ ٌٸ س٦ٓٝارٺ    إ ٫ بسضٛ ْا٘ ٜكا

، عسض ا٭زاقٞ بػهٌ نبرل ددّا ؾذلعؿع قُٝ ٗا، سطب قإْٛ ايعسض ٚايىًب

ضاؾ١  ذا ٫سٛٓا شٜا ٠ ايىًب باض ُساز ع٢ً ا٭زض ْٛاسّا يصٜاا ٠ عاد  ايطاهإ     

ٗ غايب ايب٬  ٚٗ ناؾ١ ايب٬  اٱض١َٝ٬، عهظ َا  ذا عًُا  اؿهَٛا١ بكاإْٛ    

ٕ ناؾ١ ا٭زاقٞ إٛات )َأ أطاساف إادٕ، ٚغاٛاط٧     إا٭زض هلل ٕٚٔ عُسٖا ؾ

.( عهاإٛ َ اساا١ س٦ٓٝاارٺ يعاَاا١  ايبشاااز ٚا٭ْٗاااز، َٚاأ ايػابااات ٚايؿااشازٟ ٚ..  

ٚذيو ٖاا ٜػاَهٌ شٜاا ٠َ عاسٕض َرًٖا١ يٮزاقاٞ، ؾ آمؿع قُٝا١ ناؾا١           ،ايٓاع



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ ذياو ٜا٪ثس   إؾا  ;ا٭زاقٞ ؾٛزّا، زَا س ٢  ٍ ايعٴػس أٚ أقٌ، بٌ ٚأنجس َٔ ذيو

نُاا   باي دزٜر ع٢ً ضا٥س ايبكا٥ع ؾ ٓمؿع قُٝ ٗا بأْعٗا ٗ ؾذلات ش١َٝٓ َ  اي١ٝ

 كإذٕ اهلل ععاٍضٝأعٞ عؿؿًٝ٘ ب

ٕ ا٭زض، أٚ أٜاا١ ضااًع١ َُٗاا١    ٚايػسٜااب َاأ قااٛاٌْ عااال ا٫ق ؿااا :    

ايبكاا٥ع، باٌ ٚاـادَات،    ضاا٥س   ٕ أضعازإؾاق ؿا ١ٜ أضس٣،  ذا ازعؿع  قُٝ ٗا 

ٌٸ عاسض ا٭    ضذلعؿع زاقاٞ، با شٓهِ اؿهَٛا١ بٗاا ٚعكٝٝادٖا      ؾٛزّا عكسٜبّا، ؾاإذا قا

ازعؿعاا  قُٝاا١ ايطااٝازات ٚايىااا٥سات   أ٫ّٚ نُااا قُٝ ٗااا ؾااٛزّا يعسقااٗا، ازعؿعاا   

َاا ٗ سايا١ ايعهاظ    أٚثاْٝاّا،  ٚايبٓصٜٔ ٚس ٢ ايؿٛان٘ ٚاؿبٛب ٚنٌ غ٤ٞ عكسٜبّا، 

ْاا٘  ذا انؿكاا  قُٝاا١ إٔ اي هٝٸااـ َااع انؿاااض ا٭ضااعاز ٜهاإٛ عاادزهّٝا َعٓاا٢  إؾاا

ضا ٓمؿع باي ادزٜر ٚزَاا عًا٢      ايبكاا٥ع ٕ قُٝا١ ضاا٥س   إا٭زض أٚ ايبٓصٜٔ َج٬ّ ؾا 

ٛض٘، أٟ بعد اط٦ُٓإ ا٭ضٛام  ٍ اض كساز انؿاض قُٝ ٗا ٚعدّ نٕٛ إد٣ إ 

، ٚذيو نً٘ بعد ؾسض ؼٝٝد ضا٥س ايعٛاٌَ،  ذ قد عٛدد عٛاَاٌ  ا٫نؿاض َ٪ق ّا

ٙ إكا ، ٚعهٕٛ احملؿ١ً ٖٞ ايٓاعر َٔ عؿاعٌ فُٛع ايعٛاٌَ  َكا ٠ عكٛ  با٫ػا

 .)ٚايهطس ٚا٫ْهطاز بُٝٓٗا(

 ايفكض أٚ تّٛعع٘احنغاص  :َٚٔ ايٓتا٥ج

ٗ  َاااع انؿااااض اي كااامِ ٚايػااا٤٬ ْااا٘ إانؿااااض ْطاااب١ ايؿكاااس; ؾ  ثاويووواً 

ٕ َٔ أنجس َاا ٜجكاٌ   إْطب١ ايؿكس بٓؿظ ايدزد١، ؾ عٓمؿع، ا٭زاقٞ، ب ُٛداعٗا

ناٖااٌ ايؿكااسا٤ قُٝاا١ غااسا٤ أزض أٚ  از يًطااهٔ أٚ أدااس٠ اضاا ٦ذاز إٓااصٍ  ذا ل     

 ا;  نُاا ضابل   ايبكا٥ع ٚاـدَاتضا٥س  َٚا ٜط  بع٘ ذيو َٔ غ٤٬ا ّهِٓٗ ايػسا٤  

ٕ ضاعس إاذل   إٚيهٞ ٜ كض ذيو دٝدّا ْكسب يهاِ َاج٬ّ َأ ايٓذاـ ا٭غاسف: ؾا      

٬ٌَٜ  ٜٓااز ٚٗ بعاع ا٭سٝاا٤ ضاعس إاذل       (3)سٛايٞ  (1)١ٗ إد١ٜٓ ايكدّايٛاسد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 دٜد٠ ٚاؿٜٛؼ ٚغبٗٗا.ايدلام ٚاُؾَٓاطل  (1)



  ج: اكخػاض اـبطاـة أو ازديادهاومن اــتائ

ٕ عًاا٢ ايؿكاارل، ٚأٟ غاامـ آضااس  ذا أزا  غااسا٤ أ، ٚذيااو ٜعااين (1)ًَٝاإٛ  ٜٓاااز

ًَٕٝٛ  ٜٓاز، ٚنِ ٜجكاٌ   (100)ًَٕٝٛ أٚ  (300)َذل إٔ ٜدؾع  (100)أزض َٔ 

ٚذيو ع٢ً ايعهظ ٖا يٛ  ،قد ٜٛقع٘ ٗ  ٚا١َ َٔ ايدٜٕٛ ايهبرل٠بٌ ناًٖ٘ ذيو؟ 

 زؾعٓا عٔ ناًٖ٘ ٖرا إبًؼ ايكمِ ب ىبٝل قإْٛ )ا٫زض هلل ٕٚٔ عُسٖا(ك

ز٠ ايبٝاٛت ٗ  ٕ  داا إٚنريو اؿاٍ ؾُٝا يٛ ل ّهٓ٘ ايػاسا٤ ؾاضا أدس بٝ اّا ؾا    

 اضااٌ ايٓذااـ عااذلاٚح غااٗسّٜا بااٌ زبااع ًَٝاإٛ ٗ ساادٖا ا٭ ْاا٢      إدٜٓاا١ ايكدّاا١ 

إ ٛاقااع داادّا  ٍ ًَٝاإٛ ٗ ايبٝااٛت إ ٛضااى١ أٚ اؾٝااد٠ ٚ ٍ ا٭نجااس ٗ ايبٝااٛت    

ٟٸ قػ٘ ٜػٓهً٘ ذيو عًا٢ ايؿكاسا٤؟ ٚناِ ٜصٜادِٖ ؾكاسّا عًا٢ ؾكاس أٚ         إُ اش٠، ٚأ

 ؟َطه١ٓ ع٢ً َطه١ٓ

 ج: اخنفاض ايبطاي١ أٚ اطرٜارٖاَٚٔ ايٓتا٥

ٕ إٕ قإْٛ ا٭زض هلل ٕٚٔ عُسٖا، يٛ طبل، ؾا إؾ انؿاض ايبىاي١;ثانثواً   

ُآشِٗ   َجُس٠ضٝذدٕٚ ؾسف عٌُ  ،س ٢ ا٬ٌٕٜ، بٌ ٦َات ا٭يٛف َٔ ايٓاع

 ٚزّا ٜطهْٓٛٗا أٚ َصازع ٜػٝدْٚٗا أٚ َساعٞ أٚ س ٢ أضاٛام ٚ ناانٌ ٚغاسنات    

ٕ )ايعاسام( ٚسادٙ ٜعااْٞ َأ ْكاـ ساٛايٞ       إٔ ْعًاِ  أَٚعاٌَ ٚغبٗٗا، ٜٚهؿاٞ  

ياابعع اؾٗااات ايسزلٝاا١   ث٬ثاا١ ٬َٜااٌ بٝاا  ٚغااك١، سطااب  سؿااا٤ عكااسٜيب       

      ٌ  ٚإؿااْع  يًشه١َٛ، ؾًٛ ؾطض اجملاٍ يعاَا١ ايٓااع ببٓاا٤ ايادٚز ٚإاصازع ٚإعاَا

ٌٕ ٚساٛادص     ،ٗ أزض اهلل ايٛاضع١ ٚا٭ضٛام ٚ.. ٚايدنانٌ  بادٕٚ زضاّٛ ٚزٚعا

ا٬ٕٜاٌ َأ قىاع ا٭زاقاٞ      ضٝبا زٕٚ  ٍ سٝاش٠ٕ ا٬ٌٕٜ َٔ ايٓاع إؾ ٚعٛا٥ل،

ٚضٝٓػػًٕٛ ِٖ ٚأ٫ٚ ِٖ ٚأًِٖٝٗ ٚأؾدقا٥ِٗ ببٓا٤  ٚز شلِ أٚ  ناانٌ أٚ غارل   

ُٸا٫ّ.. ٖٚهرا عٓمؿع  ٚ ذيو، أٚ ضٝط أدس ايكا ز َِٓٗ ع بػاهٌ  ٗ ؾذل٠ قٝاضا١ٝ 

٣ٛ  ٍٚ ايعال اق ؿا ّٜا َرٌٖ ْطب١ ايبىاي١ ٗ ايدٚي١، ٖٚٞ اييت عذصت س ٢ أق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عع ا٭سٝا٤ ايبعٝد٠، ايطعس أزضـٚٗ ب (1)
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ٚايٓطاب١  َٔ ايككا٤ عًٝٗا ؾاقاىسٚا يً ابذض باي عااٜؼ َاع ْطاب١ َٓمؿكا١ َٓٗااك        

ٛ   % 4أٚ  %3إٓمؿك١ ععين  ْا٘   زقاِ زٖٝاب  ذ    ا  َاع ذياو   ا  َٔ ايٝاد ايعاًَا١، ٖٚا

 ٜعين ا٬ٌٕٜ ٗ بعع ايدٍٚ ٚأقٌ أٚ أنجس ٗ  ٍٚ أضس٣.

 )املطاعف( االقتصارٟ يـ)األصض يًٓاؼ(

  قاؾ١  ٍ )إكااعـ( إ ٛياد َأ اْػاػاٍ ٦َاات ا٭ياٛف ببٓاا٤ ايادٚز         ٖرا

ٕ إٕ سسنا١ ايبٓاا٤ )يًادٚز ٚإعاَاٌ ٚ...( عٓادَا ع ٓػا٘ ؾا        ،  ذ ٚإعاٌَ ٚغرلٖاا 

ا٭ضاس٣ ض ٓػا٘ ٚعص ٖاس ناريو،     ٚا٭ْػاى١  ضًط١ً أضس٣ ط١ًٜٛ َأ ا٭عُااٍ   

ا٭ضاا٬ى  ُٚدٜااداضاا مساز اؿدٜااد ٚعؿاآٝع٘، ٚاٯدااس ٚايىااابٛم، ٚذيااو ْٛاارل 

ا٭دٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥، ٚإٛاضرل ٚا٭دٗاص٠ إسعبىا١ بٗاا، ٚايؿابؼ     ايهٗسبا١ٝ٥ ٚناؾ١ 

إٓاااشٍ، ٚك ًااـ ٚإؿااابؼ، ٚك ًااـ ا٭ ٚات ٚا٭دٗااص٠ إٓصيٝاا١ اياايت ؼ ادٗااا  

 َٔ أضػاب ٚؾشٕٛ ٚأٚاْٞ ٚغرل ذيو.ٚإىابى ٚ.. غسف ايّٓٛ َط ًصَات 

ؾع١ ٚاسد٠ ٚذيو نً٘ عدل  عباع قإْٛ ٖٚهرا عٓبعح ايسٚح ٗ ايب٬  نًٗا  

 داداّ  ؾىسٟ بطٝ٘ ٚاسد يهٓا٘ غسٜاب إؿعاٍٛ، نهاؾا١ قاٛاٌْ اهلل ععااٍ ايبطاٝى١       

 ٚضٝأعٞ عؿؿٌٝ ايه٬ّ عٔ )إكاعـ( بإذٕ اهلل ععاٍ. ٚايؿاع١ً ددّاك

 ْغب١ األَضاض أٚ قًتٗا َٔ ايٓتا٥ج: اطرٜارٚ

ٌ َاأ ايٓاااع، عاآمؿع   َٚااع اْبعاااخ اؿسناا١ ٚايٓػاااٙ ٗ ا٬ٕٜاا     هاععوواً 

 ايطاهٕٛ ٚاؾُاٛ   ٕ َبعح ايهجرل َٔ ا٭َساض:   ذ  ;ا٭َساض بػهٌ نبرل ددّا

ٚاضع١ ٗ ٚ عُاز ٚايه ب١، ٚاْبعاخ سسن١ بٓا٤ ٚشزاع١  ٚايبىاي١ٚايهطٌ ٚايؿساؽ 

ٕ اؿسنا١ َبعاح   إؾا   ٍ  زدا١ نابرل٠ داداّ   ناؾ١ أزدا٤ ايٛطٔ نؿٌٝ بايككا٤ عًٝٗاا  

ايٓؿطاا١ٝ  ًه باا١ ٚايهااجرل َاأ ا٭َااساض  ي ٠ يًااُّٗٛ ٚٚطاااز (1)ايؿااش١ ٚايطاا١َ٬ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚعؿًب ايػساٌٜ ٚآ٫ّ إؿاؾٌ.ايكًب ٚإى َٔ أَساض  (1)



  % من أرايض اـعراق، ـؾحؽومة!08

 .ٚايعؿب١ٝ ٚغرلٖا

 % َٔ أصاضٞ ايعضام، يًخه١َٛ!08

ٕ ْطب١ ا٭زاقٞ اييت ؼ ذصٖا اؿه١َٛ ايعساقٝا١ أٟ ايايت   إٔ ْعًِ أٜهؿٞ ٚ

ٖٚا ٫ ول  ا أٚ اي ابع١ يٛشاز٠ إاي١َٝرل١ٜ ٖا عط٢ُ با٭زاقٞ ا٭ا عع دلٖا عابع١ شلا 

ّا سٝاشعٗا أٚ  سٝا٩ٖا أٚ اييت و ادٕٛ ٗ ذيو  ٍ  داش٠ ٚزضّٛ ٚ...، يًٓاع أبد

ك ٖٚااٞ ْطااب١ َرًٖاا١ سكااّاك (1)قاد بًػاا  سااٛايٞ مثاااٌْ بإا٥اا١ َاأ أزاقااٞ ايعااسام 

ٕٻ ٕ ٖرٙ ا٭زاقٞ )أٚ س ٢ ْؿؿٗا( يٛ عًُ  ؾٝٗاا اؿهَٛا١ بكاإْٛ    أٚيٓ ؿٛز   ٔ

ٖٳا ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٚناِ   ؟ٕطاسات ايػاضع١ ناْ  ع ٛؾس يًٓااع ؾهِ َٔ ا اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

ق١ُٝ ا٭زاقٞ؟ ٚنِ ًَّْٝٛا َٔ ايٓاع ناْٛا ٜٓػػًٕٛ س٦ٓٝرٺ س٦ٓٝرٺ ناْ  عٓمؿع 

بايبٓا٤ ٚايصزاعا١ ٚعسبٝا١ إاغا١ٝ ٚغاب٘ ذياو؟ ٚناِ ناْا  عآمؿع سٝٓاراى ْطاب١           

 ايبىاي١ ٚايؿكس ٚإسض؟

إ صاٜااد ٚايػاا٤٬ إسعؿعاا١ ايبىاياا١ ْٚٹطٳااب  إااسضٳك ًااـ أْااٛاع   ٕ أٚشاز 

ايٓا١ْ عٔ قسب قإْٛ اهلل ٗ ا٭زاقاٞ عاسضٳ   َٚط ٜٛات َٔ ايؿكس ٚايب٪ع، 

إاجكؿٌ ايارٜٔ    أٚي٦او كع ع٢ً عاعل اؿهَٛاات إ طاًى١ ٚعًا٢ أعٓاام     عاؾداز، 

زٕٚ يًشهَٛات َؿا زعٗا ؿل ايٓاع إطآًِ ٗ  سٝاا٤ ا٭زاقاٞ ايايت ضًكٗاا      ٜدلٸ

ُ يمِا :اٍاهلل ععاٍ شلِ بؿسٜض قٛي٘ ععا 
َ
رَْ اَوَضَػٓ يالِْْل

َ ْْ اٌو يا َٚوا ًْ يََقاىَُس ََ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ  .ِلاا

ٕ بعع َٓااطل ناسب٤٬ قباٌ أنجاس َأ ٔطاٌ       أَٚٔ ايىسٜـ اٱغاز٠  ٍ 

ٖٳاـ طسٜك١ بٓٝ  ع٢ً كٓؿناْ  قد ض١ٓ  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٕٻ اِيَأزٵضٳ يٹًٖ  ٔ   ؾسغِ بعاع

ْ  بطٝى١ َكاز١ْ َا عًٝ٘ اؿااٍ اٯٕ، َٚاع ذياو ؾكاد     ْٗا ناأايكٝٛ  ٚايسضّٛ  ٫ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ب ن٬ّ بعع اـدلا٤.سط (1)
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ْا٘ شاز  أ  ب٢ٓ ايهجرل َٔ ايٓاع ايؿكسا٤ بٝٛعِٗ بأٜدِٜٗ، ٚقد ْكٌ ايطٝد ايٛاياد 

بعع ايعًُا٤ ايرٜٔ بٓٛا بٝٛعِٗ بأٜدِٜٗ )ٖٚٛ ايػٝى  باساِٖٝ اؿاا٥سٟ ٚناإ َأ     

ٜدّا يهٓا٘ ٚااٌ  ب عارابّا غااد رٸايعًُاا٤ اجملاٖادٜٔ اياارٜٔ ضاذِٓٗ ايبعااح ٫سكاّا ٚعٴاا    

ٕ أؾابسّا ق طبّا( ؾٛددعِٗ ٗ زاس١ ٗ بٝ ِٗ اؾدٜد )بدٍ إط أدس ايكدِٜ( زغاِ  

بٓا٤ٙ ل ٜهٔ اسذلاؾّٝا ٭ِْٗ بٓٛٙ ٚل ٜهْٛاٛا قذلؾاٌ ؾهاإ با٘ بعاع ا٫عٛدااز       

 ٚيهٓ٘ ع٢ً أ١ٜ ساٍ نإ ّػٸٞ اؿاٍك

 يًٓاؼ(ٓجاح قإْٛ )األصض ايزيٌٝ ايضابع: ؽٗار٠ ايتجضب١ ٚايتاصٜذ ب

ددٚا١ٝ٥ )ا٭زض يًٓااع( ٚأزدشٝ ٗاا عًا٢  قاساز ضاًى١      ا٭ ي١ ع٢ً  َٚٔ

ٔ   )اي ذسب١(  اؿهَٛات عًٝٗا عكاد   ٚضٛف ْط عسض عد ّا َأ اي ذاازب ٗ قاُ

ل قااإْٛ ا٭زض هلل ٕٚاأ اٯٕ سٝااح ٫ ٜىبٸاا َؿااس ٚايعااسامبااٌ ٚقااع  َكااازْ ٌ

َىبكاّا  ض يًٓااع  ا٭زضابكّا سٝح ناإ قاإْٛ   ، ٚبٌ ٚقع ٖرٜٔ ايبًدٜٔ عُسٖا

   ٌ ،  قااؾ١  ٍ عكاد َكازْا١ أضاس٣ باٌ عسنٝاا ايعجُاْٝا١        بػهٌ ناَاٌ أٚ غاب٘ ناَا

 ٚاي٫ٜٛات إ شد٠ ا٭َسٜه١ٝ.

قد ٜػو بعع ايٓاع ٗ َد٣ ؾاع١ًٝ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً إط ٣ٛ ٚذيو ٭ْ٘ 

ٕ ايؿًطاااؿ١ ايااايت ذٴناااست عااأ ددٚا٥ٝااا١ )ا٭زض يًٓااااع(    اي ىبٝكاااٞ ٜٚكاااٍٛ: 

ٗااا، َااا ٖااٞ  ٫ عااح ْٛااسٟ يهٓٓااا ٫ ْع ُااد عًاا٢ ايٓٛسٜااات        ٚؾٛا٥اادٖا َٚٓاؾع

 ٚا٭ؾهاز ٚايبشٛخ ايعك١ًٝ اجملس ٠ك بٌ ْسٜد  ي٬ّٝ ػسٜبّا ًَُٛضّا.

ٖٳابٵ    ٚ    ٖٚٓا ْكٍٛ شلاِ:  ٕ ا٫ضا د٫ٍ ايعكًاٞ ٚاٯٜاات     ْٓاا ضآًُٓا ذياو )

ٚايسٚاٜات ؾسقّا غرل ناؾ١ٝ ندلٖإ ع٢ً ؾش١ ْٛسٜا١ أٚ ؾهاس٠ أٚ َبادأ أٚ قاإْٛ(     

ٚضٛف ْط ػاٗد  يهٔ اي ذازب اي ازى١ٝ عػٗد يؿش١ ٖرٙ ايٓٛس١ٜ بػهٌ َرٌٖك 

بايبؿس٠ ٚإد٣ إارٌٖ ايارٟ ٚؾاً   يٝا٘ شزاع ٗاا ٚعُساْٗاا  بٸاإ سهَٛا١          أ٫ّٚ
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ٖٳاقاعد٠  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  َؿس يٓاس٣ بٛقاٛح    ثاّْٝاْط ػٗد ٚقبٌ قسٕٚ،  اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

نا٘ قاإْٛ ا٭زض ٕأ عُسٖاا ٗ ايكاسٕٚ إاقا١ٝ       ا٭ثس ايهبرل بٌ ٚإرٌٖ ايرٟ عس

ع٢ً عٛضع ايصزاع١ ٚان طاسٗا ٕطاسات غاضع١ ددّا َأ ا٭زاقاٞ ٫ ٜسقا٢  يٝا٘     

اـٝاٍ إعاؾس أؾ٬ّك ٚذياو زغاِ بدا٥ٝا١ آ٫عٗاِ  ٍ أبعاد اؿادٚ  ٚزغاِ عطاًض         

اؿهَٛات ٗ اؿااٍ اؿاقاس باا٭َٛاٍ اشلا٥ًا١ ٚزغاِ اي ىاٛز اي هٓٛياٛدٞ ايهابرل         

دادّا ٗ ك ًااـ عٛاَااٌ اٱْ اااز ناا ٫ت ايااسٟ ٚاؿااسخ ٚاي عكااِٝ ٚسؿااس اؾااداٍٚ   

 .ٚايذلع ٚاٯباز ٚغل ا٭ْٗاز ٚبٓا٤ ايطدٚ  ٚغرل ذيو

 أيف ْٗض جتضٟ فٝٗا ايظٚاصم! 128يًبصض٠ 

ٕ ايبؿس٠ ناْ  قبٌ أياـ ٚث٬مثا٥ا١   إؾ ،ًٓأضر )ايبؿس٠( َجا٫َّا ايعسام، ؾأ

نُاا   ٚ...، ٖا ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ َا ٫ قٝااع  ٚعُاز٠ّ ١ّٚشزاع عاّ أنجس اش ٖازّا ٚثسا٤ٶ

، ٚذيو زغِ اي ىٛز ايعًُٞ اؿاايٞ إارٌٖ ٚعاٛؾس    ناْ  أندل َطاس١ّ بػهٌ نبرل

ٟٸ سكٍٛ آ٫ت ٚعهٓٛيٛدٝا َ ىٛز٠ ٗ  ٚاض ؿ٬ح ا٭زاقٞ ايصزاع١ ٚايطكٞ ٚايس

ٚقع هٕٛ ٜٕ أٖا نإ ٜٓبػٞ  ٚغل ا٭ْٗاز ٚاؾداٍٚ ٚبٓا٤ ايطدٚ  ٚاؾطٛز ٚ...

ٗ ايبؿس٠ أؾكٌ ٖا ناإ عًٝا٘ قباٌ أياـ ضا١ٓ ا ٚأنجاس ٚأقاٌ ا ٦َاات           اٯٕ ايصزاع١ 

 .ٕ ايعهظ ٖٛ اؿاؾٌأْٓا لد أإسات،  ٫ 

ٕ ْكسأ ٖرا إكىع َٔ ن٬ّ إ٪زخ ٚاؾػاساٗ إعاسٚف ا٫ؾامىسٟ،    أٜٚهؿٞ 

.. ٚياٝظ  (1)ايبؿس٠ َد١ٜٓ ع١ُٝٛ ل عهأ ٗ أٜااّ ايعذاِ ٚ ِاا َؿٸاسٖا ايعاسب      )قاٍ: 

ْٗاز ايبؿس٠ عٴدٸت أٜاّ ب٬ٍ بأ أباٞ   إٔ أؾٝٗا َٝاٙ  ٫ أْٗازّا. ٚذنس بعع أٌٖ ا٭ضباز 

ؾصا ت ع٢ً َا١٥ أيـ ْٗس ٚعػسٜٔ أيـ ْٗس ػسٟ ؾٝٗا اياصٚازمك. ٚقاد نٓا      (2)بس ٠
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 ٖا.118عاّ  (2)
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أْهس َا ذنس َٔ عد  ٖرٙ ا٭ْٗاز ٗ أٜااّ با٬ٍ، س ا٢ زأٜا  ناجرلّا َأ عًاو ايبكااع،         

َكداز ز١َٝ ضِٗ عد ّا َٔ ا٭ْٗاز ؾػازّا ػسٟ ٗ نًٗا شٚازم ؾاػاز،   ؾسَا زأٜ  ٗ

ٌا ِٷ ْٗاإس ٚيهاا ٜٓطااب  ٍ ؾاااسب٘ اياارٟ اس ؿااسٙ أٚ  ٍ ايٓاسٝاا١ اياايت ٜؿااب ؾٝٗااا.    اضاا

ٛٸ  .(1)(ٕ ٜهٕٛ ذيو ٗ طٍٛ ٖرٙ إطاؾ١ ٚعسقٗاأشت ؾذ

ٚقاٍ دسدٞ شٜدإ ٗ )عازٜى اي ُادٕ اٱضا٬َٞ( بعاد ْكًا٘ ٖارا ايها٬ّ:       

ْٗااس أٚ عسعاا١ نااِ ّهاأ إٔ ٜهاإٛ     120.000ع دل إطاااؾ١ اياايت ؼؿااس ؾٝٗااا    )ؾااا

ضهاْٗا؟ ٖٚارا َطا ػسب عٓاد أٖاٌ ٖارا ايصَاإ يهٓا٘ ٜادٍ عًا٢ ناٌ سااٍ عًا٢             

 .(2)عُسإ عًو ا٭زض(

ٕٸ ايبؿاس٠ َصازعٗاا إ ؿا١ً ناْا      ؾا  ؾٗرا نً٘ َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أضاس٣:  إ

ؿس٠ اؿاي١ٝ، ٚناْ  َاصازع ايبؿاس٠   قبٌ أيـ ٚث٬مثا١٥ ض١ٓ أندل بهجرل ددّا َٔ ايب

نًَٝٛذلّا عسقاّا.. ٖٚارا ٜعاين     120نًَٝٛذلّا ط٫ّٛ ٚ 240َ ؿ١ً ٕطاؾ١ عكازب ايا

 ْٗا أٚضع َٔ ايبؿس٠ اؿاي١ٝ َا ٫ ٜكازٕكأ

ا٫ؾااىمسٟ ٚاباأ سٛقااٌ: )ٚشلااا نٝااٌ   ، ٚعطااب ؾكااد دااا٤ ٗ اي ااازٜى 

ً    َ ؿ١ً َأ عبدضاٞ  ٍ عباا إ ْٝؿااّ     ١ ٫ ٜهإٛ اٱْطاإ   ٚٔطاٌ ؾسضامّا َ ؿا

ٚقاٍ ٗ عازٜى اي ُدٕ  ،(3)َهإ َٓٗا  ٫ ٖٚٛ ٗ ْٗس ٚنٌٝ أٚ ٜهٕٛ عٝح ٜساٖا(

)ؾاع دل ٖرٙ إطاؾ١ ط٫ّٛ ٗ َجٌ ْؿؿٗا عسقّا عًا٢   :اٱض٬َٞ َعًكّا ع٢ً ذيو

ٕ ٜهٕٛ ٗ إٝاٌ  أَسبعّا، ؾٝعكٌ  ٬َّٝ 11.250ٚذيو  75ٗ  ٬َّٝ 150ا٭قٌ أٟ 

 َذلّا. 1609ٕ إٌٝ ٜطاٟٚ أعًُّا ب (4)ع ؾػرل٠ ٚاهلل أعًِ(ايٛاسد عػس عس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .38إطايو ٚإُايو: ف( 1)

 .118ف 1عازٜى اي ُدٕ اٱض٬َٞ: ز( 2)

 .80ايو ٚإُايو: فطإ( 3)

 .178ف 2: زعازٜى اي ُدٕ اٱض٬َٞ( 4)
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ٚقاٍ دسدٞ شٜدإ: )ٚقد ْكًٓاا ٗ اؾاص٤ ا٭ٍٚ َأ ٖارا ايه ااب َاا قايا٘         

ا٫ؾىمسٟ عٔ ضع١ َد١ٜٓ ايبؿس٠ ٚعاد  أْٗازٖاا عًا٢ أٜااّ با٬ٍ بأ أباٞ باس ٠         

ْٗااس، ػااسٟ بٗااا ايااصٚازم، ٚإٔ     120.000ْٗااا شا ت عًاا٢  أٖااا( 118ٚ)ضاا١ٓ 

ؾىمسٟ ْؿط٘ غاو ٗ ؾاش١ ٖارا ايعاد  نُاا ٜػاو ناٌ َأ ٜكاسأٙ، ؾارٖب           ا٫

بٓؿط٘ ٕػاٖد٠ إهإ ٗ ايكسٕ ايسابع يًٗذس٠ ؾًُا عآٜ٘ قاٍ:  يٚقد نٓا  أْهاس َاا    

ذنس َٔ ٖرٙ ا٭ْٗاز ٗ أٜاّ ب٬ٍ س ٢ زأٜ  نجرلّا َٔ عًو ايبكاع، ؾسَا زأٜا  ٗ  

 نًٗا شٚازم ؾػاز، ٚيهٌ ْٗس َكداز ز١َٝ ضِٗ عد ّا َٔ ا٭ْٗاز ؾػازّا ػسٟ ٗ

ٛٸ   ٕ أشت اضِ ٜٓطب  ٍ ؾاسب٘ ايرٟ اس ؿسٙ أٚ  ٍ ايٓاس١ٝ اييت ٜؿب ؾٝٗاا، ؾذا

ٜهٕٛ ذيو ٗ طٍٛ ٖرٙ إطاؾ١ ٚعسقاٗا ي ٚقااٍ ْؿاظ ٖارا ايكاٍٛ ابأ سٛقاٌ ٗ        

 عسض ن٬َ٘ عٔ ايبؿس٠.

ّ    َٚع ذيو َا شيٓا ْطا هدل ٖارا ايعاد  س ا٢ زأٜٓاا عايٹ      ٗ  ُاّا  قٝال ا٬ٕسٛا١ أقاا

ٛٸٕ عًٝٓا عؿدٜك٘ َا بٝٸٓ٘ يٓا َأ   ،ٚضدل أزقٗا ايبؿس٠ أعٛاَّا طٛا٫ّ ؾرنسْا ي٘ ذيو ؾٗ

ضع١ ايبؿس٠ ٗ عًو ا٭ٜاّ ٚسؿاس ا٭ْٗااز، ٚ َهاإ اغا بانٗا عٝاح ع شاٍٛ  ٍ فاإز        

ْٗاِ ٫ ٜسٜادٕٚ بايبؿاس٠ إدٜٓا١ ؾكا٘      أقؿرل٠ ِٖ ٜطُٕٛ ن٬ َٓٗا ْٗسّا، ٜٚ٪ٜاد ذياو   

َسبعّا، ٚ ِا ٜكُٕٛ  يٝٗا َاا ٜ بعٗاا َأ إػاازع  ٍ      ٬َّٝ 36اس ٗا ٕ َطأاييت ذنسْا 

 .(1)عبا إ عٓد عس ؾازع، َع َا ناْ  عًٝ٘ َٔ اـؿب ٚنجس٠ ايػسع(

َا ايبؿس٠ اٯٕ ؾٗٞ قدٚ ٠ ددّا ٚيٛ ؾسقٓا اَ دا  َصازعٗا  ٍ ايؿاٚ َٔ دٗا١  أ

١ أبادّا باٌ إٓااطل      اؾاس ا٤ ُاٮ أٚضااطٗا(     ٚ ٍ ايكس١ْ َٔ د١ٗ أضس٣ )ٚيٝطا  َ ؿًا

 .(2)ايبؿسعٌ )ايطابك١ ٚاؿاي١ٝ( أندل بهجرل ددّاَطاسيت ٕ  ايؿاؾ١ً بٌ إؾ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .177ف 2: زعازٜى اي ُدٕ اٱض٬َٞ( 1)

 نًَٝٛذل، ٚعكع  ٍ اؾٓٛب ايػسقٞ َٔ ايبؿس٠. 100ايؿاٚ عٔ َسنص احملاؾ١ٛ  عبعد َد١ٜٓ (2)

 نِ ٚعكع ٗ ايػُاٍ ايػسبٞ َٔ ايبؿس74.٠ٚعبعد َد١ٜٓ ايكس١ْ عٔ َد١ٜٓ ايبؿس٠  



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

 قبٌ أيف عاّمبا َكاص١ْ ايظصاع١ يف َصض اآلٕ 

ٖاٞ:  ّ 1800يكد ناْ  َطاس١ ا٭زض إصزٚع١ ٗ َؿس ساٛايٞ عااّ    ا  أ

 ٌَٝ َسبع. 1600أٟ سٛايٞ  ،(1)ًَٕٝٛ ؾدٸإ

ٕ  ا   ب طاااس١ ضاا٬ٍ سااٛايٞ قاسٕ َاأ ايااصَٔ ؾٛؾااً  ٗ عاااّ  ثاِ اش ا ت ا

ّ  ٍ مثا١ْٝ ٬ٌَٜ ؾدإ )ٚقٌٝ ض ١ ٬َٜاٌ ْٚؿاـ إًٝإٛ( أٟ َاا ٜعاا ٍ      1910

 ٬َّٝ َسبعّا. 12.976

  ٞ )ايكىااس إؿااسٟ ايٝااّٛ )سااٛايٞ ضاا١ٓ     :قاااٍ ٗ عااازٜى اي ُاادٕ اٱضاا٬َ

ٚضااؾٛا ز    ّ( ٗ ْٗك١ َاي١ٝ عكاعؿ  ؾٝٗا ايجس٠ٚ  ٍ سد اضا ػسب٘ ايٓااع  1910

ايؿعااٌ ٭ْٗااِ زأٚا غاا٤٬ٶ ٗ ا٭ضااعاز، َؿاد٦ااّا ل ٜعٗاادٚا َجًاا٘، ٚشا ت َطاااس١   

زض ايصزاعٝا١ ضاا ١ أقااعاؾٗا ٗ قااسٕ ٚاسااد. ؾبعااد إٔ ناْاا  َطاااس ٗا ٗ أٜاااّ  ا٭

إُايٝو مٛ ًَٕٝٛ ؾدإ ٚبعع إًٕٝٛ ؾازت مثا١ْٝ ٬ٌَٜ ؾدإ. ٚبعاد إٔ ناإ   

 .(2)ٝع َا١٥ دٓٝ٘ أٚ َا١٥ ٚٔطٌ دٴّٓٝٗا أٚ أنجس(ايؿدإ ٜباع ببكع١ عػس دٴّٓٝٗا بٹ

يهٔ َطاس١ ا٭زض إصزٚع١ قبٌ ذيو بأنجس َأ أياـ ضا١ٓ، ناْا  عاد٠       ا  ز

ًَٝإٛ ؾادإ ٚبًػا  ؾاذل٠ أٚدٗاا )عااّ        24أقعاف ذيو سٝح بًػ  ؾاذل٠ عسادعٗاا   

ٚث٬ثٌ قاعـ   ّ(1910عاّ )أٟ سٛايٞ أزبع١ أقعاف  ،ًَٕٝٛ ؾدإ 30ٖا(  107

ٕ اٯ٫ت ٗ ذيو ايصَٔ ل عهٔ ع ذااٚش قساثاّا بطاٝىّا    أك ٚذيو زغِ ّ(1800عاّ )

َاا ا٭دٗاص٠ اؿدٜجا١ ؾؿااز َكادٚزٖا شزاعا١       أددّا ػسٙ ايجرلإ ٚاييت ٜادٜسٖا إاصازع،   

َا١٥ قعـ بٌ أنجس َٔ ا٭زض ٗ ْؿظ إد٠ ايص١َٝٓ ٚبإ از٠ َصازع ٚاسد ؾكا٘ك َٚاع   

 يصَٔ ايكدِٜكذيو ْس٣ ٖرا ايؿسم إرٌٖ يؿاحل ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .َذلّا 4200ؿدإ ٜطاٟٚ اي (1)

 .101ف 5ض٬َٞ: زعازٜى اي ُدٕ اٱ( 2)



  ممؼاركة اـزراطة يف مرص أن بام ؾبل أـف طا

 ٞ )ٜٚكااٍ ماٛ ذياو ٗ ا٭زض ايصزاعٝا١،      :قاٍ ٗ عازٜى اي ُدٕ اٱضا٬َ

ِْٗ اضاا مسدٛا َطاااس ٗا باٱسؿااا٤ات ايسزلٝاا١ ٭دااٌ ععاادٌٜ اـااساز. َٓٗااا  إؾاا

زض ايصزاعٝا١ ٖاا   ٖاا ؾبًػا  َطااس١ ا٭   107 سؿا٤ يعبٝد اهلل بأ اؿبشااب ضا١ٓ    

عاف َا بًػا   يٝا٘ َطااس ٗا    ؾدإ، أٟ مٛ أزبع١ أق 30.000.000ٜسنب٘ ايٌٓٝ 

ايّٝٛ، َع اد ٗا  سهَٛ ٓا ٗ ععُاِٝ ٚضاا٥ٌ اياسٟ ببٓاا٤ اؾطاٛز ٚاـصاْاات َٚاا        

يدٜٓا َٔ آ٫ت اؿسخ ٚاياصزع. ؾاإذا ضابل  ٍ أذٖآْاا ا٫ضا مؿاف بسٚاٜا١ ايعاسب        

ْٗا َهرٚب١ أَا  ذا ْٛسْا ؾٝٗا ْٛس ايٓاقاد احملكال ؾا٬    أسهُٓا ٭ٍٚ ١ًٖٚ ٚب٬ عس   

ؾاإكسٜصٟ ٚغارلٙ َأ زٚا٠ ٖارا اٱسؿاا٤ ل ٜكٛياٛٙ        ،ؾٍٛ  ٍ اؿكٝكا١ ْعدّ ايٛ

عسقّا ٫ٚ عسنٛا ٗ قٛشلِ اي باضّا، ٚذنسٚا ٗ أَهٓا١ أضاس٣ إٔ ا٭زض ايصزاعٝا١    

ؾادإ،   24.000.000ْكؿ  ٗ أٜاّ ابٔ إدبس، أٟ بعد قسٕ ْٚؿـ قسٕ،  ٍ 

ٔ ناااْٛا ٜػاا ػًٕٛ  ٚل ٜه ؿااٛا باارنس إطاااس١ ٚيهاآِٗ ذنااسٚا عااد  ايعُاااٍ اياارٜ   

بااااؿسخ ٚاياااصزع، ٚاغاااذلطٛا عاااد ّا َعًَٛاااّا َااآِٗ ؾاااإذا ْكاااـ ْكؿااا  غًااا١    

ٚقاٍ: )٭ٕ َطاس١ َؿس اؾػساؾ١ٝ ايّٝٛ، ٚؾٝٗاا ايٛاساات ٚايبا ٜا١     ،(1)ا٭زض(

ٌَٝ َسباع، َعُٛٗاا    400.000ايٛاقع١ بٌ ايٌٓٝ ٚايبشس ا٭ٓس ٚايعسٜؼ، مٛ 

٬َّٝ َسبعّا، ىاسز َٓٗاا    17.826 ٗا ؾشسا٤ قاس١ً. أَا ا٭زض ايصزاع١ٝ ؾُطاس

٬َّٝ َطىشات ايٓٝاٌ ٚاياذلع ٚإطا ٓكعات ٚايابشرلات ٚمٖٛاا، ؾايبااقٞ        4.850

ؾادإ ٖٚاٞ ا٭زض إصزٚعا١ اٯٕ     ٬َّٝ8.000.000 َسبعاّا، أٟ ماٛ    12.976

 ؾ٬ ضبٌٝ  ٍ إصٜد.

َأ  ٚيهٔ ٜ٪ضر ٖا ْكً٘ ايعسب عٔ أسٛاٍ َؿس ٗ ابإ ُدِْٗ، ٖٚا داا٤  

ذناسٚا أْٗاا    اأضبازٖا ايكد١ّ، إٔ سدٚ ٖا ايصزاع١ٝ ناْا  أٚضاع َأ ذياو ناجرلّا       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .103ف 5عازٜى اي ُدٕ اٱض٬َٞ: ز( 1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ناْ  ُ د َٔ ايػسب ٚزا٤ ؾشسا٤ ا٫ضهٓدز١ٜ  ٍ بسق١ ٚع ؿٌ َٔ ايػسم عدٚ  

ايطٜٛظ  ٍ ايعسٜؼ، َٚعِٛ إطاؾ١ ٖٓاى ايّٝٛ زَاٍ قاس١ً ٚيهٓٗا ناْ  عاصزع  

 ٚ نااإ َا٩ٖااا غصٜااسّا، ٫ٚ عااصاٍ آثاااز  قاادّّا بااايصعؿسإ ٚايعؿااؿس ٚقؿااب ايطااهس 

ٕ ؼ  ايسَاٍ عسب١ ضٛ ا٤ شزاع١ٝ ٜعسؾٗا َٔ اض دل إايعُاز٠ باق١ٝ ٗ عًو ايبكاع، ؾ

 .(1)ا٭زض بإطباز(

ٕ اؿهَٛااات ٗ ذيااو ايااصَٔ ل عكااع    أذيااو  ٫  ٚزا٤ٚل ٜهاأ ايطاابب  

أٚ  أٜا ٜٗا ع٢ً عًاو ا٭زاقاٞ ايػاضاع١ )ٚ ٕ ناْا  عك ىاع أسٝاْاّا أزاقاٞ قًًٝا١        

ٕ و ااز َأ ٜسٜاد    أنجرل٠ يًُشطٛبٌ عًٝٗا يهٓ٘ نإ ا٫ض جٓا٤ ٚل ٜهأ ا٭ؾاٌ   

ٚ  أسٝاش٠ أزض أٚ  عُازٖا  ٍ  ٕ ٜادؾع زضاَّٛا   إٔ ٜأضر  داش٠ ٚ ذّْا َأ اؿهَٛا١ 

ٕ أٖٚاارا نًاا٘ زغااِ  ،ٚإٔ ٜىاااز  ا٭ٚزام ايسزلٝاا١ َاأ  ا٥ااس٠  ٍ أضااس٣( يااريو 

ٕ أ)ٚناجرلّا َاا ناإ فشؿاّا(  ٫      اؿهَٛات ناْ  عأضر اـساز َٔ ا٭زاقاٞ ٖارٙ  

ايٓاع اقبًٛا ع٢ً عُاز٠ ا٭زض ٚشزاع ٗاا بػاهٌ َارٌٖ  ذ ل ٜهأ ٖٓااى  ؾاس       

ؾع  ا٭غ٬ٍ ٚاٯؾااز  ْ٘ نًُا زٴأٚغٌ ّٓعِٗ َٔ شزاع ٗا، ٚايكاعد٠ ايعا١َ ٖٞ 

ؾاأنجس  ً ، اْىًل ايٓاع مٛ ايصزاع١ ٚايبٓا٤ ٚايعىا٤ ٚاي كدّ أنجس ًَؿك  ُٚقأٚ ضٴ

ْؽالَلااىَيتاٍ: قاٍ عع
َ ْْ اَوا ًْ ُْ اإِْْصَ ًْ ُٓ ًْاااَوَيَ ُعاَخِْ ِٓ يْ

 .(2)اكَُْتاَغيَ

ٕ ٚضٛزٜا ٚايعسام ٚ ٜسإ ٚغرلٖا زؾع  ٜدٖا أٚيٛ  ٕ سه١َٛ َؿس ٚايطٛ ا

عٔ أزاقٞ اهلل ايػاضع١ ٚل ُٓع ايٓاع عٔ شزاع ٗا ٚاض جُازٖا  ٫ بإذٕ ٚ داش٠ 

ِٸ غسم ايب٬  يػ  ايػسٚٙ ٚايكٝٛ  ٚايسٚعٌ ٚايسضٛأٚ ّ، يسأٜ ِ ْٗك١ َر١ًٖ عع

، ٚض ذدٕٚ اؿٝا٠ عدبٸ ؾذأ٠ ٗ ايٓااع ناؾا١ ؾٝٓىًكإٛ باا٬ٌٕٜ يصزاعا١      ٚغسبٗا

ا٭زاقٞ ٚيبٓا٤ إٓاشٍ ٚإؿاْع ٚاحمل٬ت ٚاؿٛا٥س ٚغرل ذيو، ٚضٛف ٫ ُكاٞ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .104ف 5عازٜى اي ُدٕ اٱض٬َٞ: ز (1)

 .157ضٛز٠ ا٭عساف:  (2)



  سقاسة اـتجفقل، باـؼواكع آؾتصادية احلقوية

َاع ايعُاٌ بابعع ايكاٛاٌْ ا٭ضاس٣      ا ٔظ أٚ عػس ضآٌ  ٫ ٚع شاٍٛ ا٭زض    

 ٍ د١ٓ غٓٸا٤ ضكسا٤  ا   ٗ عح قا ّبإذٕ اهلل ععاٍ نُا ضٓ شدخ عٓٗا  ،إعاقد٠

َْْوااىُْلرىقاٍ ععااٍ:   ،ٜاْع١
َ
َناأ
َ
اأ ْٔ َ اااَول ََ ٌِو ابَوَر ٍتا ًْ ِٓ َفَجْحِو ياَغيَويْ

ْٔااىَ ٔااَواَتَل ُِ ٌَ آ
ٔاايَْسِصُبٔنَا ًْابٍِ يااكُُ ُْ ْذُ ي ََ

َ
ٔااـَأ اَنَذبُ َْ رِْ اَوىِس

َ ْْ  ، ٕ َٔ اٱّإٚ (1)الَصٍ يءِاَوا

َأ عكا٣ٛ   ٕ  ، ٚاٱّإ بكٛاٌْ اهلل ععاٍ اؿ١ٜٛٝ اييت ؾسح بٗا ٗ ايكسإٓ ايهسِٜ

 :َٚٓٗا اٯٜا١ َاٛز  ايبشاح    كَٚٔ اي هرٜب اٱعساض عٓٗا ،اهلل ععاٍ ايعٌُ بٗا

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ ًْاٌ ياِلاا يََقاىَُس ََ  اؿذ١ إٓ ٛس ّ ٕ اٱَا ٚذيو َا ضٝشدخ ٗ شَا

 ٚ ٖٚاٞ   ا  ٕ إسأ٠ ؽسز َأ بٝ ٗاا َٚعٗاا شْبًٝاٗا عًا٢ زأضاٗا ؾُٝا ٮ       أز  سٝح

 .َٔ ايجُسات اييت ع طاق٘ َٔ ا٭غذاز إجُس٠ ع٢ً ساؾيت ايىسٜل ا َاغ١ٝ

 عٝاع١ ايتجٌٗٝ، بايكٛاْني االقتصار١ٜ احل١ٜٛٝ

أنجس َا ٜدؾع ا٫ض ػساب عأ َجاٌ ٖارٙ ا٭زقااّ ايايت      ٚقد َك٢ َا أٚقض 

ٚ اَااّا أزققاد عباادٚ يًابعع    ايطٝاضااٌٝ  ٕ ضٝاضاا١ قاا ٠ ايعااال أَبايػااّا ؾٝٗااك ضاؾاا١ 

دااست عًاا٢ )ػٗٝااٌ ايٓاااع( َُٗااا أَهاأ ٚعًاا٢ طُااظ ك ًااـ     ٚا٫ق ؿااا ٌٜ 

قٛاعدِٖ ا٫ق ؿا ١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ْٚٛا٥سٖا، ْٛسٜاعِٗ ٚاؿكا٥ل اييت عهػـ شٜـ 

        ٛ ُا٢  ؾإذا غاٖدٚا )ػسبا١ عازىٝا١( عهػاـ َاج٬ّ عأ اٯثااز ايهادل٣ ٚايؿٛا٥اد ايع

 ْهازٖااا بػا ٢ ايىااسم   يًعُاٌ بكااإْٛ )ا٭زض يًٓااع ٫ يًشهَٛااات(، سااٚيٛا   

 ُٖاٍ ذنس عًو اي ذسب١ نٞ ٫ ٜعًِ بٗاا أسادك ٚ ذا    ٚ ذا ل ّهٔ  ْهازٖا ساٚيٛا

ِْٗ واٚيٕٛ ؼذُٝٗا ٚاي ٜٗٛٔ َٔ غاأْٗا ٚعكصّٗاا  ٍ أبعاد    إل ّهِٓٗ  ُٖاشلا ؾ

 ٬م أضااباب أضااس٣ َكاا١ًًَ، ٚزا٤   اؿاادٚ ك ٚ ذا ل ّهاآِٗ ذيااو ساااٚيٛا اضاا    

 ايعُسإ ايػسٜب ٗ ا٭ش١َٓ ايطابك١ ٚاـساب ايعذٝب ْطبّٝا، ٗ ٖرٙ ا٭ش١َٓك

ٕ أععذلف اؿهَٛات ايػسق١ٝ ٚايػسب١ٝ بريو ٚأغباٖ٘، َع  ٕأّهٔ ٚنٝـ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .96ٛز٠ ا٭عساف: ض (1)
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ٕ ٜؿكدٚا )ايػاسع١ٝ( ٚ)ايكؿااش اؿسٜاسٟ( ايارٟ وهُإٛ با٘ ايػاعٛب        أذيو ٜعين 

 َٓر شَٔ بعٝدك ثسٚاعٗا ًٜٚ ُٕٗٛ ب٘ ايبا٥ط١

ٕ )عكاآٸٔ( اشلااٛا٤ إٔ اؿهَٛااات يااٛ نااإ َكاادٚزٖا  بااٌ يعًاا٘ ّهٓٓااا ايكااٍٛ 

ٚعبٝع٘ يًٓاع أٚ ُٓعِٗ َٓ٘ ٚععىٝ٘ ٕٔ عػا٤ َ ا٢ عػاا٤ ٚنٝاـ عػاا٤، َيَؿعٳًَا ٵك،      

 نُا ؾعً  ذيو نً٘ با٭زض َٔ قبٌك

ت هلل ْٝعااّا كًٛقاااٚايٓاااع أيٝطااا ٚا٭زض؟ ثااِ َٚااا ايؿااسم بااٌ اشلااٛا٤  

 ععاٍ؟ ؾُٔ ايرٟ ْؿب اؿهَٛات ي ُٓع ضًل اهلل َٔ  عُاز أزض اهلل؟

ٚيهٔ اؿهَٛات، ٚٚزا٤ٖا دٝؼ َٔ إجكؿٌ ٖأ ٜعٝػإٛ عًا٢ ؾ اات َا٥اد٠      

اؿانِ، عٓاٚز بدلاع١ ٚعط مدّ أضايٝب َ ىٛز٠ ددّا يػطٌٝ  َاؽ ايػعٛب: عاَ ِٗ 

ُٸكا١   ٚض ذدٕٚ أَااَهِ ياٛ اضا ٓىك ُِٖٛ عػا     ;بٌ ٚس ٢ ضٛاؾِٗ سات اؿذار إٓ

ٕ سكااٛم ايٓاااع يٝطاا  سكااٛم ايٓاااعك ٚبااإٔ   أإبٗااس٠ اياايت عطااٛقو  ٍ اٱذعااإ باا 

ٕ ايٓاااع بااٌ داٖااٌ ٚغاؾااٌ ٚضااازم َٚ ذاااٚش َٚ ٗااٛز أا٭زض يٝطاا  يًٓاااعك ٚباا

ٞ   ٕ ْطاُض شلاِ عٝااش٠ إباساات    أٚنطٍٛ ٚ... ؾهٝاـ ّهأ    ؟ ٚأ٫ ٚ عُااز ا٭زاقا

 .آضس أيـ عرز ٚعرزز  ٍ دٛاعًصّ ايؿٛق٢ ٚاشلسز ٚإسز؟ 

٘   ياد٣ اؿال  ٍ  قاَا١ اياديٌٝ     ؾااسب ٕ و از أٜٚا عذبّا َٔ   غاؾاب سكا

قاَٗاا ؾا٬   أْا٘  ذا  أايرٟ ْؿب ْؿط٘ قاقّٝا ٚسانُاّا ٗ ايٛقا  ْؿطا٘ك ٚا٭عذاب     

 كْ٘ ٜ٪ ب ٜٚعاقب بٌ  ٜؿدق٘ أسد

 ْٓا جبا٠ طنا٠ يًفكضا٤!إبٌ  ٶاقاٸايًصٛص: يغٓا عض

)ايًؿاٛف( ٗ قادِٜ ايصَاإ اض هػاؿٛا      ٕ بعاع إٔ ْعسف أَٚٔ ايىسٜـ 

ٕ ًٜابظ ايار٥ب ثاٛب اؿُاٌ،     أٖرا ايطس ايهبرل ٗ  يباع ايباطٌ ثاٛب اؿال ٚٗ   

ؾاب هسٚا طسا٥ل ي دلٜس ضسقاعِٗ ٚعٛدٝٗٗا يٝ ؿٛزٖا أعباعِٗ َٚأ أَهأ ضداعا٘    



  ـسـا رّساؾاً بل إكـا جباة زؿاة ـؾػؼراء!اـؾصوص: 

نُاا لاد سهَٛاعٓاا عؿعاٌ      ،ْٗا ؾسٜك١ غسع١ٝ  شلٝا١ ٚادبا١)ك(  أ ،َٔ عا١َ ايٓاع

ٛٸز يٓا ذيو ُاَّا  ٕ َا عأضرٙ َٔ ايكاسا٥ب َٚاا ُٓعا٘ َأ سكاٛم ايٓااع ٗ       أ ذ عؿ

ا٭زاقٞ ٚإعا ٕ ٖٛ َا عؿسق٘ إؿًش١ ايٛط١ٝٓ ايعًٝا ٫ٚ غرلك ؾ٬ساٜ َاج٬ّ َاا    

 ي ذد اي ازٜى ٜعٝد ْؿط٘ ٗ نٌ شَإك: (ازايػٓى)ٜكٛي٘ اي ازٜى عٔ 

اؾا١ بٗاِ   )ايػىاز ِٖ طا٥ؿ١ أضاس٣ َأ ايسعااع نااْٛا ّ ااشٕٚ ٬َباظ ض      

ٚناااْٛا أنجااس ، (1)ٚشلااِ ٦َااصز ٜااأعصزٕٚ باا٘ عًاا٢ ؾاادٚزِٖ ٜعااسف بااأشز٠ ايػااىاز  

اْ ػازّا ٗ إًُه١ اٱض١َٝ٬ َٔ ايعٝازٜٔ ٚأطٍٛ بكا٤ َِٓٗ، ٚٚٗسٚا ٗ ا٭ْديظ 

ٚشلااِ ؾٝٗااا ْااٛا ز ٚعٓهٝ ااات ٚعسنٝبااات ٚأضباااز َكااشه١ ُااٮ ايؿااشـ ايهباااز     

 ًاـ بااض ٬ف اياب٬ ، ؾٗاِ     يهجسعٗا ٚعكشو ايجهًا٢، عًا٢ إٔ ازلٗاِ ناإ ى    

ٜعسؾاإٛ ٗ ايعااسام بايػااىاز، ٚٗ ضساضااإ ٜطااُِْٛٗ ضااسبدازإ، ٚٗ إػااسب     

ايؿكٛز٠، ٚزلااِٖ ابأ بىٛطا١  يايؿ ااى ي ٚذناس عؿػاِٝٗ ٗ أٜاَا٘ )ايكاسٕ ايجاأَ          

يًٗذس٠( ٚأغااز  ٍ اد ُااعِٗ عًا٢ ايؿطاا  ٚقىاع ايىاسم ٚعهااثسِٖ ٗ ْاٛاسٞ         

بٝٗل ًَٚهٖٛاا ًَٚهاٛا غرلٖاا ٚدٓادٚا اؾٓاٛ       ضبصٚاز، س ٢ ٖذُٛا ع٢ً َد١ٜٓ 

ٚزنبٛا اـٌٝ ٚٚيٛا أسدِٖ ضًىاّْا عًِٝٗ، ٚاماش  يٝ٘ ايعبٝد ٜؿسٕٚ َٔ َاٛايِٝٗ  

ؾهااٌ َاأ دااا٤ َاأ ٖاا٪٤٫ أعىاااٙ ذيااو ايطااًىإ َااا٫ّ ٚؾسضااّا، ٚ ذا ٚٗااست َٓاا٘  

َٸسٙ   ٍ آضس َا ذنسٙ. (2)(غذاع١ َا أ

ِ   ْا٘   َٚٛطٔ ايػااٖد:   َأ أٖاٌ ايػاسٚز ٜعادٕٚ      ل ٜهأ ايػاىاز ٚغرلٖا

ٕ َاا ٜطا ٛيٕٛ   أايًؿٛؾ١ٝ دس١ّ، ٚ ِا ناْٛا ٜعدْٚٗا ؾآاع١ ٚوًًْٛٗاا باع بااز    

 بإعىا٥ٗا يًؿكسا٤كك ٞٚؾعًٝ٘ َٔ أَٛاٍ اي ذاز ا٭غٓٝا٤ شنا٠ عًو ا٭َٛاٍ اييت ُأ

ٚنإ أٚي٦و ايًؿٛف  ذا غاخ أسادِٖ زَاا عااب ؾ طا مدَ٘ اؿهَٛا١ ٗ      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نذبا٠ ايكسا٥ب ٗ بعع ايدٍٚ َٚسعصق١ بعع اؿهَٛاتك (1)

 .235ف 1زس١ً ابٔ بىٛط١: ز (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ت. ٚنااإ ٗ ضدَاا١ ايدٚياا١ ايعباضاا١ٝ ْاعاا١ َاأ َطاااعدعٗا عًاا٢ نػااـ ايطااسقا

ِْٗ نجرلّا َا ناْٛا ٜكازلٕٛ ايًؿٛف أٖ٪٤٫ ايػٝٛخ ٜكاٍ شلِ  ياي ٛابٕٛ ي، ع٢ً 

 .(2)كك((1)َا ٜطسقْٛ٘ ٜٚه ُٕٛ أَسِٖ

ٕٚ ايطسق١ أضرّا يًصنا٠ ايٛادب١ك نُاا ٜعاد سهآَاا أضار     ٖٚهرا ػدِٖ ٜعدٸ

عًاا٢ ايؿكااسا٤، ا َااج٬ّ   ا ُاااعٞ   ايكااسا٥ب ؾسٜكاا١ ٚادباا١ ٫غااداقٗا، نكااُإ اد 

ٕٸ عػاسات إًٝاازات    ;ٚٱْؿاقٗا ع٢ً غلٸ ايىسم َٚدٸ اؾطٛز ٚا٭ْؿام ٚ... ٚنأ

َٔ ايٓؿ٘ ل عهؿِٗ، ٫ٚ إًٝازات اييت ضسقٖٛا ٖٚسٸبٖٛا  ٍ اـاازز ٚاٚ عٖٛاا   

ٗ ايبٓٛى ا٭دٓب١ٝ أٚ ٗ قاؾٜ اض جُاز١ٜ، أٚ ٗ ؾٓا ٜل ضٝا ١ٜ، أٚ ٗ َا ازلٛٙ 

َٚع ذيو ػد ايؿكسا٤ ّٮٕٚ أزداا٤ اياب٬ ، ٚػاد     دٚم ا٭دٝاٍ أٚ غرل ذيوبؿٓ

ب٬ ْا َ مًؿ١ ؾٓاعّٝا ٚشزاعٝاّا ٚعُساْٝاّا ٚٗ ناٌ اؾٗاات، ؾاأٜٔ ٜاا عاس٣ ذٖبا          

ٚ ْٸا هلل ٚ ْٸا  يٝ٘ زادعٕٛ ٚسطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ ٚضٝعًِ ايارٜٔ   عًو إًٝازات؟

 ُ كٌ.ًُٚٛا أٟ َٓكًب ٜٓكًبٕٛ ٚايعاقب١ يً

 َكاص١ْ بني تضن١ٝ ٚايٛالٜات املتخز٠

ٚأضرلّا عػٗد إكاز١ْ بٌ عسنٝا ايعجُا١ْٝ ٚبٌ اي٫ٜٛات إ شد٠ أطٛاز ِٖٛاا  

ايطااابك١، عًاا٢ ا٭ثااس ايهاابرل إاارٌٖ اياارٟ ٜاآذِ عاأ ًُااو اؿهَٛاا١ أٚ ا٭ضااس     

زاقٞ اؿان١ُ ٕطاسات غاضع١ ددّا َٔ ا٭زاقٞ َٚٓعِٗ ايٓاع عٔ اض جُاز ا٭

ا٭ضس٣  ٫ بأيـ قٝد ٚغسٙ ٚبرلٚقساط١ٝ ٚزٚعاٌ، ٚباٌ  ؾطااح اجملااٍ يًٓااع،      

 ايهاٌَ إىًٛب، يصزاع١ ا٭زاقٞ ٚ عُازٖا. ٌ ٍ سد نبرل ٚ ٕ ل ٜهٔ بايػه

% َاأ ا٭زاقااٞ ًٖٛناا١ يٮضااس    70ؾؿااٞ عسنٝااا ايعجُاْٝاا١ ناْاا  سااٛايٞ     
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  )اـتوسع يف اإلؾطاع واـتقامر

ز( َٔ قباٌ اؿهَٛا١   ا٫زض كساط١ٝ َٔ بىا١ْ اؿانِ اييت اقىع  شلِ بٓشٛ )اي ُٝا

 ايعجُا١ْٝ د٬ّٝ بعد دٌٝ ٚناْ  ايٓ ٝذ١ ٖٞ نُا ٜكٍٛ إ٪زضٕٛ:

ٕ َعٛااِ ا٭زاقااٞ اياايت ؾ شٗااا ايعجُااإْٝٛ ٗ ايكااسٕ ايسابااع عػااس ٚايكااسٕ      )

اـاَظ عػس مت عٛشٜعٗا نإقىاعات )عُٝااز( عًا٢ أؾاسا  اؾاٝؼ َٚاٛٚؿٞ اؿهَٛا١.       

، ؾًااِ عهاأ قابًاا١ يً شٜٛااٌ. ٚنااإ  ٚناْاا  عػااهٌ ٗ ايبااد٤ أَاْاا١ ٗ أٜاادٟ سا٥صٜٗااا 

اض ُسازٖا َػسٚطّا باـد١َ، ٚنإ ّهأ  يػا٩ٖاا أٚ  سا٬ٍ َعااؽ عكاعادٟ قًاٗا.       

يهٔ َع قعـ اؿه١َٛ إسنص١ٜ ٗ أٚاضس ايعٗد ايعجُاْٞ، ؾازت ايكىا٥ع )اي ُٝااز(  

ععاَااٌ َعاًَاا١ إًهٝاا١ اـاؾاا١. ٚؾااازت َعٛااِ ا٭زاقااٞ إؿ ٛساا١ أ٬َنااّا أَرلٜاا١،   

قسا٥بٗا بايهاٌَ  ٍ سا٥صٜٗا، ٚبٗرا سسَا  ايدٚيا١ َأ  ضًاٗا َٚأ اـدَا١        عرٖب

ايعطااهس١ٜ اياايت ناْاا  ٗ ا٭ؾااٌ غااسطّا يٲقىاااع. ٖٚاارٙ ايعًُٝاا١ ايهاًَاا١ ي شكٝاال      

اٱقىاع أضرت عد٠ قسٕٚ يهٞ عٓ ٗٞ. ٚيهٓٗا عا ت  ٍ ذيو ٫ٚضاُٝا بعاد اسا ٬ٍ    

أزاقاٞ نابرل٠  ٍ ايارٜٔ ععااْٚٛا     ايعال اٱض٬َٞ َٔ ايكا٣ٛ ايػسبٝا١، ايايت أقىعا      

ّا دٖٛسٜاّا َأ ا٭زض ايصزاعٝا١ ٗ          َعٗا، ٚضااعدٖٚا ٗ   اَا١ ا٫سا ٬ٍ، ؾاإٕ قطُا

ايعااال اٱضاا٬َٞ ًّهاا٘ اٯٕ  قىاااعٕٝٛ نباااز ٜطاا أثسٕٚ باؿؿاا١ ايهاادل٣ َاأ ايٓاااعر  

٭ْؿطِٗ، ٫ٚ ٜذلنٕٛ يًؿا٬ح  ٫ ايكًٝاٌ. ٫ٚ ٜهاا ٕٚ ٜادؾعٕٛ أٟ قاسٜب١، ٚؾاٛم       

 .(1)ِٗ ٜ ُ عٕٛ بكدز نبرل َٔ ايٓؿٛذ ايطٝاضٞ. قسا٥ب دا٥س٠(ذيو ؾإْ

 )ايتٛعع يف اإلقطاع ٚايتُٝاص

نإ أسد أنجس اٱدسا٤ات قاسزّا غؿاٛف اي ُٓٝا١ ٖاٛ اي شاٍٛ اي ادزهٞ عأ        

َبدأ ايؿ٤ٞ ٗ ا٭زاقٞ إؿ ٛسا١. ؾكاد قااّ ا٭َٜٛإٛ بإقىااع أزاض ٚاضاع١  ٍ أؾاسا         

 سم ٚاقض يًكاعد٠ اييت ضابل إٔ قسزٖاا ايآيب    ا٭ضس٠ اؿان١ُ ٚأْؿازٖا، ٗ ض

ى١ ٗ عااّ            /ٖاااا 132)ٚضًؿاا٩ٙ ا٭زبعا١. ناريو ؾاإٕ ايعباضاٌٝ ايارٜٔ أعاٛا  ٍ ايطًا
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، َع ٚعدِٖ بإشاي١ ايًِٛ ٚا٫مىااٙ اـًكاٞ ايًارٜٔ أضارا ٗ ا٫ْ ػااز، ل      (750ّ

ٛ سٝاا٠ اياذلف،   ٜؿٛا بٛعدِٖ  ٫ ٗ ايبد٤ ٚيؿذل٠ قؿرل٠. ٚبد٩ٚا أٜكّا ٗ ا٫ْاص٫م ما  

ٚعبٓٛا ْؿظ ايطٝاضات اييت  اْٛا ؾٝٗاا ا٭َاٌٜٛ، ٫ٚ ضاُٝا ضٝاضا١ َآض اٱقىاعاات       

ايهبرل٠ )اي ُٝاز ؼ  سهِ ايعجُاٌْٝ(. ٚعطازع  اٱقىاعات ؼ  سهِ ايؿااطٌُٝ  

ّ(، 1055اااا945 /ٖاااا447ااا 334(، ٚايباااٌٜٛٗٝ )1171ااا 909 /ٖاااا567ااا  297)

 /ٖااا1342ت699، ٚايعجُاااٌْٝ )ّ(1194ااا 1055 /ٖااا 590ااا447ٚايطا٬دك١ ) 

ّ(،  ٍ إٔ أ ٣ ٖاارا ٗ ْٗاٜاا١ إىاااف  ٍ َااا ٜكااسب َاأ إاارٖب     1924ااا1299

اٱقىاعٞ ٗ ايكسٕ ايطا ع عػس ٚايكسٕ ايطابع عػس، َع ؾازم ٚاسد، ٖٚٛ أْ٘ 

ٗ ساٌ إٔ َاياو أزض اٱقىاااع هاب عًٝا٘ ٗ ايٓٛاااّ اٱقىااعٞ عكادِٜ ضدَاعاا٘       

سا٥صٟ اٱقىاع )اي ُٝااز( ٗ ايعاال اٱضا٬َٞ ل ٜهأ      ايعطهس١ٜ  ٍ إًو، ؾإٕ

 .(1)عًِٝٗ إٔ ٜؿعًٛا ذيو بايكسٚز٠(

)ٚٗ غٝااب بٝاْاات اق ؿاا ١ٜ نًٝا١ َٓاضاب١، ٫ ضٝااز        :ٚناْ  ايٓ ٝذ١ ٖٞ

أَاّ إس٤  ٫ اض مداّ ايبٝاْات إ اس١. ٖٚرا َا ٜدٍ بٛقاٛح عًا٢ قاعـ إسناص     

ٍ، ناْا   ْ ااز ايكُاض ٗ عسنٝاا ٫ ٜصٜاد عًا٢       ا٫ق ؿا ٟ يًبًد. ؾع٢ً ضبٌٝ إجاا 

 275ٚ 76(، ٗ سااٌ أْاا٘ نااإ   4ّ )اؾاادٍٚ 1888ًَٝاإٛ بٛغااٌ ٗ عاااّ    50

ًَٕٝٛ بٛغٌ  478ٚ 415ًَٕٝٛ بٛغٌ ع٢ً اي ٛايٞ ٗ إًُه١ إ شد٠ ٚؾسْطا، ٚ

. نريو ناْ  اؿٹسف عطا مدّ ٚضاا٥ٌ  ْ ااز ز ٦ٜا١     (2)ٗ اي٫ٜٛات إ شد٠ ٚاشلٓد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .249ا 248َط كبٌ عًِ ا٫ق ؿا  َٔ َٓٛٛز  ض٬َٞ: ف (1)

ز انؿاض  ْ از ايكُض ٗ إًُه١ إ شد٠ زَا نإ ْ ٝذ١ َطا ٛز اعٗا َأ اشلٓاد. يهأ بعاد  ٔاا       (2)

ّ ٗ ْكااع ؾاآاع١ اشلٓااد، ٚؼًٜٛااٗا  ٍ   1888ّ، لشاا   ْهًااذلا ٗ  1857سااسب ا٫ضاا ك٬ٍ  

ّ، بًػا  ؾاا زت اشلٓاد َاأ    1890َطا عُس٠ عؿادٸز إاٛا  اـااّ عًا٢ سطااب ؾآاعاعٗا. ٚٗ        

ّ; ٚأْٛاس  1971ّ ) ٜطااٟ،  1814ًَٝإٛ ٜاس ٠ ٗ    1ًَٕٝٛ ٜس ٠، َٔ  2050ا٭قُػ١ ايكى١ٝٓ 

 ّ(.1982أٜكّا باٜسٚؽ، 



  )اـتوسع يف اإلؾطاع واـتقامر

َ٪ضطااا١ ععُاااٌ بااااٯ٫ت،   629ّ ناااإ ٖٓااااى ؾكااا٘  1913ٗ عااااّ ٚقدّااا١. ٚ

. ٚناْاا  سؿاا١  (1)عاَااٌ ٗ ْٝااع عسنٝااا ايعجُاْٝاا١   17000ٚعطاا مدّ سااٛايٞ  

. (2)1939ّ% س ا٢ ٗ عااّ   13ايؿٓاع١ ٗ ايٓاعر ايكَٛٞ اٱْايٞ ٫ عصٜد عًا٢  

ٚٗ سٌ ناْ  اٱَدلاطٛز١ٜ ايعجُا١ْٝ ٗ ٖارا ايٛقاع ا٫ق ؿاا ٟ اشلاؼ، ناْا       

ك٣ٛ ايػسب١ٝ عسؾع  ْ ادٝ ٗا، ٚؽؿاع عهاايٝـ  ْ ادٗاا، بإعىا٥ٗاا أُٖٝا١ نابرل٠       اي

ي شطٌ ْٛع١ٝ بٓٝ ٗاا اي ش ٝا١ ا٫د ُاعٝا١ ٚإا ٜا١، ناٌ ذياو َاع َهٓٓا١ ٚعسغاٝد          

 .(3)ايصزاع١ ٚايؿٓاع١ َعّا

   إوتاج انقمح يف ععض انبه ان ذاث انعالقت مباليني انبوشم يف انسىت4اجل ول 
 

 1333 1338-1331 1334 -1381 1384-1381 1304-1381 البلد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .475ّ ا: ف 1978زٚض ٛ ا  (1)

 .476ف ّ ا: 1978زٚض ٛ ا  (2)

  .888ّ ا: ف 1994(  ٜٓايطٝو ا 3)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ا 111; ٚددٍٚ 147، ف19ا111ّ، ددٍٚ 1978إؿدز: زٚض ٛ، 

 .(1)(165ا164، ف24

ّ، 1870ًَٝإٛ  ٫ٚز ٗ عااّ    49ْ٘: )ل ع ذاٚش ؾا زات عسنٝا أنُا ٚ

ٚ  541بإكاز١ْ َع  ٚ  424ًَٝإٛ  ٫ٚز،  ًَٝإٛ  ٫ٚز عًا٢    971ًَٝإٛ  ٫ٚز 

ٚ   اي ٛايٞ يؿسْطا ٚ ًَٝإٛ  ٫ٚز ي٫ًٜٛاات إ شاد٠     403إٔاْٝاا ٚإًُها١ إ شاد٠، 

 (.5)اؾدٍٚ 

اا  1870ضا١ٓ َأ    43% ضآّٜٛا ضا٬ٍ   1.5ٚضذً  عسنٝا أ ٢ْ َعادٍ ِاٛ   

ّ، َاأ بااٌ إٓاؾطااٌ ايس٥ٝطااٌٝ يذلنٝااا إبٝاآٌ ٗ اؾاادٍٚ. ٚبطاابب عاادْٞ  1913

، ناْا  عػىا٢   (2)َعدٍ ِٛ ايؿا زات، اض ُست عسنٝا ععااْٞ َأ عذاٛش ػازٜا١    

 .(3)با٫ع ُا  ع٢ً ايكسٚض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .266ا  265ف َط كبٌ عًِ ا٫ق ؿا  َٔ َٓٛٛز  ض٬َٞ:  (1)

; ٚؾاازٚغٞ،  762ّ، ف1994نااعست،   :ٚاْٛاس أٜكااّ   /149ّ، ف1987بااَٛى،   :اْٛس (2)

 .467ّ، ف1994

ّ، 1944ناااعست،  :اْٛااس أٜكاااّ  /729ااا724، ف1994و، اى غااٛإ ٗ آٜايطااٝ َاا :اْٛااس (3)

 .467ّ، ف1994، ٚؾازٚغٞ، 762ف



  )اـتوسع يف اإلؾطاع واـتقامر

   صارهاث انسه 5اجل ول 
 انقيمت مباليني ان والهاث عأسعاه انصرف اجلاهيت

 

 ن 1118 1384 البلد

 م.0101ـ0781ن: معدل النمو السنوي املركب كنسبة مئوية: 

 .235ا234، ف1ا1ّ، اؾدٍٚ 1995إؿدز: َا ٜطٕٛ، 

زَا نإ ا٭َس أنجس  ٫ي١ يٛ مت بٝاإ ايؿاا زات با٭ضاعاز ايجاب ا١. ٚدادٍٚ      

ٝاْات با٭ضعاز ايجاب ١. يهٔ ٕا ناْ  عسنٝاا غارل َػاُٛي١ ٗ    ٜعىٞ ب 2ا1َا ٜطٕٛ 

 ٖرا اؾدٍٚ، ل ٜ ِ بٝإ ايؿا زات با٭ضعاز ايجاب ١ ٖٓا.

اٱَدلاطٛزٜاا١ ايعجُاْٝاا١، َاأ سٝااح ا٭ُٖٝاا١ ا٫ق ؿااا ١ٜ  ٚشلاارا عاادٖٛزت 

اٱْاي١ٝ ايٓطب١ٝ، ض٬ٍ ايكسٌْ ايجأَ عػس ٚاي اضع عػس. ؾؿاٞ ساٌ إٔ سؿا١    

 979ّ ناْا   1990يٓاعر ايكَٛٞ اٱْايٞ بايد٫ٚزات ايدٚيٝا١ يعااّ   ايؿس  َٔ ا



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ّ، ٖٚااٞ أٍٚ ضاا١ٓ عااٛاؾست ؾٝٗااا ايبٝاْااات ٗ عسنٝااا، 1913 ٫ٚزّا ٗ عسنٝاا عاااّ  

 ٫ٚز عًاا٢ اي ااٛايٞ ٗ ؾسْطااا ٚإًُهاا١ إ شااد٠،   5032 ٫ٚز، ٚ 3452ناْاا  

ع٢ً إٔ اي٫ٜٛات  (. ٚعدٍ ا٭زقا6ّ ٫ٚز ٗ اي٫ٜٛات إ شد٠ )اؾدٍٚ  5307ٚ

إ شد٠ ناْ  أضسع ايبًدإ ِّٛا ٗ ذيو ايٛق ، ٖٚٞ ٗ طسٜكٗا يهٞ عؿبض قا٠ٛ  

ع٢ُٛ ٗ ايكسٕ ايعػسٜٔ. ٫ٚ ّهٔ  ْهاز ايدٚز ايرٟ قاَا  با٘ اؿهَٛا١ ٗ ٖارا     

 ايبًد بٛضا٥ٌ  عُٗا ي ١ُٝٓ اي عًِٝ ٚاي هٓٛيٛدٝا ٚايب١ٝٓ اي ش ١ٝ ٚإ٪ضطات.

مه انىاتح انقومي اإلمجايل يف ععض انبه ان ذاث انعالقت   حصت انفرر 6اجل ول 

 و0991عان والهاث ان ونيت نعاو 
 ن 1118 1384 البلد

 م.0101ـ 0781ن: معدل النمو السنوي املركب كنسبة مئوية، 

ّ، 1995ّ َطااا ُد٠ َااأ َا ٜطااإٛ،  1913ٚ 1870إؿااادز: بٝاْاااات 



  معادـة ادضاطف آؾتصادي

 .(1)(206ا194، ٚف23ف

َٓر ناْ  أٜاّ ؾا٬ح ايادٜٔ    يأْ٘:  ₍1442ّٖا ا  845ت₎ٚ)ٚذنس إكسٜصٟ 

ٜٛب  ٍ َٜٛٓاا ٖارا ؾاإٕ أزاقاٞ َؿاس نًاٗا ؾاازت عكىاع يًطاًىإ          ٜٛضـ بٔ أ

 .(2)(₍1/97إكسٜصٟ، اـى٘، ₎  يٚأَسا٥٘ ٚأدٓا ٙ

 َعاري١ املطاعف االقتصارٟ

ٕ اض عسقاآا ايااديٌٝ ايجايااح: ايعكااٌ ٚايدلٖااإ اٱْٸااٞ، ٚايااديٌٝ       أٚبعااد 

ـ   ايسابااع: غااٗا ٠ اي ذسباا١ ٚاي ااازٜى، ؾًٓسدااع  ٍ عؿؿااٌٝ ايهاا٬ّ عاأ )إكاااع

ا٫ق ؿاا ٟ( ٭ْا٘ ٖاا ٜ عُال با٘ ايادي٬ٕٝ ٜٚه طابإ َصٜادّا َأ ايكا٠ٛ ٚايؿاادق١ٝ.           

 ؾٓكٍٛ:

ؼ ااز  ٍ َصٜاد    (Multiplier Econmicَعا ي١ إكااعـ ا٫ق ؿاا ٟ )  ٕ  

ْٗا َٔ أِٖ َطا٥ٌ عًِ ا٫ق ؿا  ايهًٞ، ّٚهٔ بٝاْٗا بايػهٌ إغسح ٚ ٜكاح، ؾ

 ٚ)ايعٹُاي١(:إبط٘ اٯعٞ ٗ ؾٛزعٌ َٚجايٌ: )ايٓكد( 

ٕ ايبٓو )إؿسف( يٛ أقسض ًَٝاز  ٫ٚز َج٬ّ يًٓاع، إٔ َٔ ايٛاقض   ا1

ي٬ضا ٬ٗى أّ يًُاصٜر َٓٗاا، ٚضاٛا٤     ي٬ ضااز أّ  ضٛا٤ أنإ ذياو ي٬ضا جُاز أّ   

ْا٘ ٜهإٛ قاد    إًاٌ، ؾ احملزبٟٛ قسّ أّ ع٢ً غهٌ ايكسض اؿطٔ  أنإ ذيو بسبٕض

نجسك ٚيهأ ايكاعاد٠ ا٫ق ؿاا ١ٜ عكاٍٛ:      ٍ ا٭ضٛام ًَٝاز  ٫ٚز ؾك٘ ٫ٚ أ قىٸ

ْ٘ ٚسطب َعا ي١ )إكااعـ ا٫ق ؿاا ٟ ا٭ضاضاٞ( ٜهإٛ قاد قاىٸ ايبٓاو  ٍ         

َٔ ذيو ٚأقٌ  ،ٕزٛٳٗ ؾٴَٔ ذيو ٚأنجس ٗ ؾٛز٠، ايطٛم عػس٠ ًَٝازات  ٫ٚز 

ك ٚيهأ  ، ع٢ً سطب ْطب١ إدضسات  ٍ ا٫ضا جُاز ٚا٫ضا ٬ٗى  ٗ ؾٛز أضس٣
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .269ا  267ا  َٔ َٓٛٛز  ض٬َٞ: فَط كبٌ عًِ ا٫ق ؿ (1)

 .251ا  َٔ َٓٛٛز  ض٬َٞ: فَط كبٌ عًِ ا٫ق ؿ (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 كٕاذا ٚنٝـ؟

سااد٣ إؿاااْع أٚ إعاَااٌ أٚ ايػااسنات ايهاادل٣ يااٛ  ٕ أٔ ايٛاقاض  َٚاا ا   2

ْٗا عهٕٛ قاد ٚٓؾاست ؾسؾا١ عُاٌ يعػاس٠ آ٫ف      إاض مدَ  عػس٠ آ٫ف عاٌَ، ؾ

ْٗاا عهإٛ قاد ٚؾاست ؾسؾاا١      عاَاٌ، ٚيهأ اؿكٝكا١ ا٫ق ؿاا ١ٜ إطا١ًُٓ عكااٍٛ:      

اَاٌ أٚ  ايعٌُ ٭نجس َٔ عػس٠ آ٫ف بهجرل ددّا: زَا ـُطٌ أيـ أٚ ٕا١٥ أيـ ع

سطااب اضاا ٬ف اؿااا٫ت ْٚطااب١ نُٝاا١ َااا ٜاادٸضسٙ  ٚذيااو أنجااس أٚ أقااٌ َاأ ذيااو 

 كٚيهٔ ٕاذا ٚنٝـ؟ ;ايعُاٍ  ٍ َا ٜط ًٗهْٛ٘ أٚ ٜط جُسٚٙ

  ٕ قاعد٠ إكاعـ عٛقض ذيو َا ٫ ٜكبٌ ايػو:

 َطاعف إٜزاع ًَٝاص ٖٛ عؾض٠ ًَٝاصات!

أٚ أٚ إساع١ كازب١ ٗ ا٭ضٛام )عدل إايبٓو ْ٘  ذا قى إَا ٗ إؿسف: ؾأ

ْٗاا عؿاٌ  ٍ أٜادٟ َطا جُسٜٔ     إاٱقساض اـرلٟ أٚ ايسبٟٛ( ًَٝاز  ٫ٚز َج٬ّ، ؾ

ٗ ايعكااازات ٚايطااٝازات ٚإااٛا  ايػرا٥ٝاا١ ٚغااب٘ ذيااو، ٚ ٍ أٜاادٟ َطاا ًٗهٌ        

ٜػذلٕٚ بٗا بٝٛعّا أٚ ضٝازات أٚ ٜٴذسٕٚ بٗا عًُٝات دساس١ٝ ٚغرل ذياو، ٚيٓسناص   

س ٚاسد َٚط ًٗو ٚاسد يٝ كض سااٍ بكٝا١ إطا جُسٜٔ َأ     ايٓٛس اٯٕ ع٢ً َط جُ

 :ٕ ايػسن١إؾ ;ذيو

 .َج٬ّ عػس٠ ٬ٌَٜ  ٫ٚز ي ػٝٝد َؿٓع عكذلض ا أ

ٖٚهرا  ا،عا ٠   اسد ايبٓٛى  أْٗا عٛ ع٘ ٗ إعٓدَا عط ًِ إبًؼ ؾْٗا  ثِ  ا  ب

ٔ، إبًؼ ْؿط٘  ٍ ايبٓو َس٠ أضس٣ك ٚنريو ٜؿعٌ ناؾا١ إطا جُسٜٔ اٯضاسٜ    ٜعٛ 

 ٚس ٢ إط ًٗهٌ، بدزد١ َا نُا ضٝ كض.

ثِ عطشب غٝهات عادؾعٗا ٕاياو ا٭زض ايايت عػاذلٜٗا َٓا٘ ٚيٓؿاسض        ا  ز

 .ْٗا عدؾع ي٘ ًَٕٝٛ  ٫ٚز 



  تثامر ؽقفامضاطف ذاء اـبضائع أو آس

 ؾٝط ًِ با٥ع ا٭زض إًٕٝٛ ٜٚٛ عٗا بدٚزٙ ٗ ايبٓو ؾٛزّاك ا  

عدؾع ايػسن١ ًَْٝٛاّا أضاس٣ )عادل غاٝو(     ضا٥س سًكات ايطًط١ً  ذ ٚنريو 

إٓ ر يًشدٜد ٚايؿ٫ٛذ أٚ يًػاسن١ ايٛضاٝى١ ؾٝأضارٙ باا٥ع اؿدٜاد ٜٚاٛ ع        يًُؿٓع

سااد٣ ايبٓااٛىك ٚنااريو عاادؾع ًَْٝٛااّا ثايجااّا ي ػااذلٟ اٱزلٓاا         إبًااؼ ؾااٛزّا ٗ  

ٚإعا ي١ ٖاٞ ٖاٞ:  ذ ٜكاعٗا ؾااسب ايىاابٛم ٗ ايبٓاو        ;ٚايىابٛم ٚغرل ذيو

  يٝ٘ ؾٛزّاك (1)ٕ ا٭َٛاٍ اييت ضسد  َٔ ايبٓو عا تأبدٚزٙك ٖٚهرا لد 

ؾٗرا َٔ دٗا١ ايبٓاو  ذ ععاٛ  ا٭َاٛاٍ ايايت أقسقاٗا أٚ  ؾعٗاا نُكاازب١،         

ٕ إبًؼ ٜعاٛ   ٍ  إٔ إكؿٛ  ٖٛ أَس٠ أضس٣ )َٚٔ إِٗ اٱغاز٠  ٍ  بأْعٗا  يٝ٘

ضًطاا١ً ايبٓااٛى ٚيااٝظ  ٍ ٖاارا ايبٓااو ضاؾاا١، ؾإكاااعـ ٖااٛ جملُااٛع ايبٓااٛى ٫  

 يٛاسد َٓٗا َعّٝٓا(.

 يبطا٥ع أٚ االعتجُاص فٝٗاَطاعف ؽضا٤ ا

ّا ٫ ع ٛقاـ  ٕ ايطًط١ً أٜكا أْٓا لد إٚأَا َٔ ْاس١ٝ إكذلقٌ ٚإط جُسٜٔ ؾ

 :بٌ عط ُس; ٚذيو ٭ْ٘

 . ذا: اقذلض إط جُس ٗ بٓا٤ إؿٓع عػس٠ ٬ٌَٜ ا1

ٚ ؾااع ًَْٝٛااّا َٓٗااا يبااا٥ع ا٭زض ًَْٚٝٛااّا يبااا٥ع اؿدٜااد ًَْٚٝٛااّا يبااا٥ع    ا   2

 .ؾأٚ عٗا با٥عٛا ا٭زض ٚاؿدٜد ٚايىابٛم ٗ ايبٓو ايىابٛم ٖٚهرا...

سٝاح   ،ؾإ با٥ع ا٭زض ٚنرا با٥ع اؿدٜد ٚبا٥ع ايىابٛم ٚضا٥س ايباع١ ا  3

ٕ نًّٓا َِٓٗ ٜػذلٟ بإًٕٝٛ اييت سؿٌ عًٝٗاا بكاا٥ع أٚ   إٕ شلِ سادات أضس٣ ؾ 

ْ٘ ضٝػاذلٟ بٗارٙ   إايرٟ باع أزق٘ ٚسؿٌ ع٢ً ًَٕٝٛ ؾ :ؾُج٬ّ ،ضدَات أضس٣

ًٕٕٝٛ أزقّا أضس٣ أٚ َصزعا١ أٚ َعُا٬ّ أٚ  ازّا يطاهٓاٙ أٚ... ؾٝادؾع غاٝهّا َبًاؼ       ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖا ٗ ؾٛز٠ أضس٣.نًٗا ٗ ؾٛز٠، ٚأنجس (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 .ًَٕٝٛ  ٍ ؾاسب إصزع١ َج٬ّ أٚ  ٍ ؾاسب إٓصٍ ٖٚهرا

ؾٝأضر ؾاسب إصزع١ ايرٟ باعٗا، إًٝإٛ )ٜٚكاعٗا ٗ ايبٓاو ؾاٛزّا،      ا  4

ْاا٘  ا( ثااِ ؾعااا ت إًٝاإٛ يًُااس٠ ايسابعاا١ يًبٓااو نُااا ضاابل.. ٖٚهاارا ًٖٚااِ دااسٸ     

سادات ناإٔ  بكا٥ع ٚأٚ فُٛع١ بكاع١ )ؾاسب إصزع١( ضٝػذلٟ بٗرٙ إًٕٝٛ 

َعاسض ايطاٝازات ؾٝكاع٘ ٖارا ٗ     ٕايو ٜدؾع دص٤ َٓ٘ يػسا٤ ضٝاز٠ )ٜٚدؾع غٝهّا 

ايبٓااو ؾااٛزّاك( ٜٚاادؾع دااص٤ َٓاا٘ يًُط ػااؿ٢ ٱدااسا٤ عًُٝاا١ دساسٝاا١ يٛياادٙ َااج٬ّ    

    ٛ زّا ٜٚكاع َاياو إط ػاؿ٢ ضاُٗ٘ َأ      )ؾٝكع ايىبٝب اؾاساح أدسعا٘ ٗ ايبٓاو ؾا

 إبًؼ ٗ ايبٓو ؾٛزّا( ٖٚهرا ًِٖٚ دسٸاك

ٜػاذلٟ باريو إبًاؼ ضدَا١ أٚ     َٚايو َعسض ايطاٝازات  ٕ ايىبٝب  ثِ  ا  5

 ًِٖٚ دسٸا. بكاع١.. ٖٚهرا..

  إ:ًعط ُس ضًطْ٘ أٚبريو لد 

 َٓ٘.  عٛ   ٍ ايبٓو نًُا ضسداييت عايطًط١ً ا٭ٍٚ: ضًط١ً ايٓكد 

ًطاا١ً ايجاْٝاا١: ضًطاا١ً ايبكااا٥ع اياايت ٜػااذلٜٗا إكذلقاإٛ ٚإطاا جُسٕٚ   ايط

 ٚإط ًٗهٕٛ ٚاسدّا بعد آضس.

 ملاسا َطاعف املصاصف عؾض٠ أضعاف؟

ٚيهٔ ٕاذا اع دل عًُا٤ ا٫ق ؿا  إكاعـ َكسٚبّا ٗ عػاس٠ ٫ أنجاس، َاع    

١ قاد عطا ُس   ٕ ايطًطًإٔ ايطًط١ً، نُا ذنسْا قد ُ د  ٍ َا ٫ ْٗا١ٜ؟ ايطبب ٖٛ أ

 ٍ َا ٫ ْٗا١ٜ ؾُٝا  ذا أْؿل َٔ وؿٌ ع٢ً إاٍ، ناٌَ أَٛاي٘ ع٢ً ا٫ض جُاز أٚ 

 .ا٫ض ٬ٗى بدٕٚ إٔ ٜدٸضس غ٦ّٝا

 ّا;قاد   ّاايطًطا١ً ضاكؿ  ٕ يًشًكات ٗ  ٗ ايبٓٛى ؾًٝظ ا٭َس نريو  ذ أَا 

 ٚذيو ٭ْٗاِ ٗ ٖارٙ إعا يا١، ناْا   ا٥اس٠ عاجِٗ عأ )َكااعـ ا٭َاٛاٍ ايايت          



  داذا مضاطف ادصارف طػة أضعاف؟

ٚذياو بٓاا٤ عًا٢     ،ٕ َكاعؿٗا ٖٛ عػس٠ أقاعاف  عكمٗا ايبٓٛى ٗ ا٭ضٛام( ٚ

 ٕ ؼ ؿٜ بعػس٠ بإا١٥ َٔ ايٛ ا٥ع يدٜٗا.إٔ ايبٓو إسنصٟ ٜػذلٙ ع٢ً ايبٓٛى أ

ًَٝإٛ ؾكا٘    900ض كاسٔ ًَٝاز  ٫ٚز َج٬ّ أَهٓٗا إ عٴ يًبٓٛىنإ  ا1ؾإذا: 

 900يعُا٤٬، ؾاإذا أقسقا  اياا    ٚعط بكٞ إا٥ا١ ًَٝإٛ ٗ ايبٓاو ْٛاسّا يطاشٛبات ا     

ْا٘ ٜكاع٘ َأ    إًَٕٝٛ عا ت  يٝٗا َٔ ددٜد سطبُا ذنسْاٙ  ذ نٌ َٔ ٜأضر إبًؼ ؾ

 ٘ ٗ ايبٓاو، ؾاإبًؼ    ، بادٚزٖا ددٜد ٗ ايبٓو أٚ ٜػذلٟ ب٘ بكاع١ َٔ غسن١ٺ عكاع

ٜعٛ   ٍ ايبٓو َباغس٠ عااز٠ ٚبايٛاضاى١ أضاس٣، ٚذياو سطاب إؿاذلض ٗ با٬         

 اأٚ أنجاسِٖ أٚ بعكاِٗ     ا٬ؾّا يًدٍٚ اييت و ؿٜ ؾٝٗا ا٭ؾاسا    نأٚزٚبا ٚأَسٜها )ض

ٕ إطا جُسٜٔ يٝطاٛا ناريو عاا ٠  ذ     أبهاٌَ أَٛاشلِ أٚ ظص٤ َٓٗا ٗ بٝاٛعِٗ،  ٫  

 ٜكعْٛٗا ٗ ايبٓو(.

ٕ إكؿٛ  ٖٛ إكاعـ ايٓكدٟ جملُٛع ايبٓٛى إؾ ا  ٚنُا ضبل ا ْ٘أ٫ٚ ىؿ٢ 

 ٚيٝظ ٭سدٖا ؾك٘.

% َٓٗا ٜٚكاسض َاس٠   10ْ٘ ٜط بكٞ إًَٕٝٛ يًبٓو ؾ 900اياٚعٓدَا ععٛ   ا  2

 ًَٕٝٛ. 810% َٓٗا ٖٚٞ 90أضس٣ 

ًَٕٝٛ  يٝ٘ َٔ ددٜاد ؾٝطا بكٞ عٴػاسٖا ٜٚكاسض عطاع١       810ثِ ععٛ  ايا ا  3

ٜٚهٕٛ احملؿٌ ٗ غكٕٛ عػس  ٚزات  ;ًَٕٝٛ... ٖٚهرا.. 729أعػازٖا ٖٚٞ 

      ٛ ع َاا أقسقا٘ ايبٓاو ٗ    ٖٛ عػس٠ ًَٝاازات  ٫ٚز بادٍ ًَٝااز، ٚايعػاس٠ ٖاٞ فُا

 ايدٚزات ايعػس٠ َع فُٛع َا اض بكاٙ يدٜ٘.



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 جزٍٚ املطاعف االقتصارٟ يًٛرا٥ع يف املصاصف

 :ٖٚرا اؾدٍٚ ٜٛقض إكاعـ بػهٌ ناٌَ ٚاقض

 وضع البنك
إيداعاث جديدة 

)$( 

 قروض واستثماراث

 جديدة )$(

 احتياطياث

 جديدة )$(

ٗ ايٓٗا١ٜ، َٚٔ ض٬ٍ ٖرٙ ايطًط١ً ايى١ًٜٛ عٓػ٧ ْٝع ايبٓاٛى  ٜاداعات   



  أثر ادضاطف آؾتصادي هو من أرسار حرمة اـؽـز

 ددٜد٠ َكدازٖا عػس٠ أقعاف ا٫س ٝاطات اؾدٜد٠. 

ٚعٓذص ْٝع ايبٓٛى ف ُع١ َاا ٫ ٜطا ىٝع أٟ بٓاو ؾاػرل ؾاس  إٔ ٜٓذاصٙ:       

 ٍ  اي ٛضااع إكاااعـ ي٬س ٝاااطٞ، ٚؼًٜٛاا٘  ٍ ْكااٛ  َؿااسؾ١ٝ، ٜٚاا ِ ايٛؾااٍٛ  

 10اي ااٛاشٕ ايٓٗااا٥ٞ سااٌ ٜاادعِ نااٌ  ٫ٚز َاأ ا٫س ٝاااطٞ ا٭ؾااًٞ اؾدٜااد          

 ٫ٚزات َٔ ايٛ ا٥اع ايايت ؼا  ايىًاب. ٫ساٜ إٔ ناٌ بٓاو َأ ناٌ دٝاٌ َأ            

ْػأ ْكاٛ ّا ددٜاد٠ ٚؾال إعٓا٢ اي اايٞ ضاٝٓ ٗٞ ا٭َاس بٛ ٜعا١ َؿاسؾ١ٝ          أا٭دٝاٍ قد 

 .(1)أقعاف ا٫س ٝاطٞ ايرٟ ؼ ؿٜ ب٘ 10ْٗا١ٝ٥ َكدازٖا 

ٕ ْطب١ )إكاعـ( ؽ ًـ عطب اضا ٬ف ْطاب١   أَٔ إِٗ اٱغاز٠  ٍ: ٚ

اض ٬ٗنّا( ؾإذا نإ َا ٜادضسٙ   ّإدضسات  ٍ إؿسٚؾات )ضٛا٤ أناْ  اض جُازّا أ

% نإ إكاعـ ٖٛ أيـ بإا٥ا١ ٚ ذا  10نٌ َٛٚـ َٔ فُٛع َا وؿٌ عًٝ٘ ٖٛ 

ٌ، ؾُاج٬ّ:  ذا ناإ إٝاٌ    قٌ ؾإكااعـ أنادل ٚ ذا ناإ أنادل ؾإكااعـ أقا      أنإ 

 ٕ َكاعؿ٘ ضٝهٕٛ ث٬ث١.. ٖٚهرا. إدٟ ي٬ض ٬ٗى َكدازٙ ثًجإ ؾاؿ

 أثض املطاعف االقتصارٟ ٖٛ َٔ أعضاص حض١َ ايهٓظ

ٚايعكٛبا١ ايبايػا١ ايايت    سسَا١ ايهٓاص   ٗ ؼاسِٜ  َٚٔ ٖٓاا ْه ػاـ أساد ا٭ضاساز     

ُانُا قاٍ ععاٍ: زعٸبٗا اهلل ععاٍ عًٝ٘  ِْ ايَْس ََ ي َّ َباَواىْفَِ َةاَوالاُحِْفُِلَُٔٓو ياَوا َْ َّ وَناا
َلوٍ ااال

َ
ابَِػذاٍباأ ًْ ُْ ْ َْٔماَُيْوىماَشليِوااَّلَلِاـَلَّّشِ اَذُجْهؤىااَغيَيْٓو يالاايَو ًَ َِ و َٓ بِٓو ياااُو يرِاَج

ُا ِْ اثَْسو ًْ ٔااٌ ياُنُِْج اـَُذوكُ ًْ جُْفِصُس
َ
ِْ ا ًْ ُْت َْ اْذااٌ ياَن ًْ ُْ ُٔر ُٓ اَوُظ ًْ ُٓ اوَُجُُِٔب ًْ ُٓ ُْ  (2)ونَاِجب ي

ٕ )إاااٍ( نًُااا ؼااسٸى سسناا١ّ قكاا٢ ساداا١ّ ؾااإذا ؼااسى عػااس سسنااات قكاا٢ عػااس   إؾاا

ٚٳزإ          سادات ٚ ذا ؼسى َا١٥ سسن١ قكا٢ َا٥ا١ سادا١ ٖٚهارا ٖاا ٜعادل عٓ٘ا بطاسع١  ٳ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .525ا٫ق ؿا :  ف( 1)

 .35 ا ١34: ضٛز٠ اي ٛب (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ايٓكد أٚ بى٪ٙ، ؾإذا قاّ ا٭ثسٜاا٤ أٚ ايػاسنات أٚ اؿهَٛاات بهٓاصٙ ععىًا  ناٌ عًاو        

ػاس٠  ْااْرل ؾهٓصعٗاا ل ٜ شاسى ا٫ق ؿاا  أؾا٬ّ       اؿادات، ؾُاج٬ّ: ياٛ ناإ يادٜو ع    

ٚيهٓو يٛ  ؾع ٗاا يًمٝااٙ ٚاغاذلٜ  بٗاا ثٛباّا ؼسنا  عذًا١        س ٢ ٫ٚ بكدز ضى٠ٛ، 

ٕ اـٝاااٙ ٜػااذلٟ بٗاارٙ   ا٫ق ؿااا  ضىاا٠ٛ يٮَاااّ ٚاْ ؿعاا  أْاا  ٚاـٝاااٙ َعااّا، ثااِ   

ذًاا١ اياادْاْرل ٭٫ٚ ٙ ن بااّا َدزضاا١ٝ َااج٬ّ ٜٚاادؾع اياادْاْرل يبااا٥ع ايه ااب ؾ  شااسى ع       

ٕ باا٥ع ايه اب ٜادؾع ايادْاْرل      ا٫ق ؿا  َس٠ أضس٣ ٚعٴكك٢ بريو ساد١ ددٜاد٠، ثاِ   

ؾ  شااسى عذًاا١ ا٫ق ؿااا  ضىاا٠ٛ     ،يبااا٥ع إااٛا  ايػرا٥ٝاا١ ٜٚػااذلٟ أزشّا ٚؿُااّا ٚ...   

كًا٘  ٍ  ٕٓ ايبكاٍ أٚ با٥ع إٛا  ايػرا١ٝ٥ ٜدؾع ايادْاْرل أداس٠ يًطاٝاز٠ ايايت ع     أضس٣، ثِ 

ل ايطاٝاز٠  ٍ ايىبٝاب يعا٬ز أطؿاي٘ا ؾٝادؾعٗا ايىبٝاب يػاسا٤        بًد آضس، ٜٚادؾعٗا ضاا٥  

ف١ً أٚ ن اب... ٖٚهرا ًِٖٚ دسٸا ع طًطٌ ايعًُٝا١، نُاا ضابل،  ٍ َاا ٫ ْٗاٜا١ أٟ      

 .س٦ٓٝرٺ ٕ ٜدٸضس أسدِٖ عًو ايدْاْرل ٗ بٝ ٘ أٚ ٗ ايبٓو ؾ كىع ايطًط١ًأ ٍ 

ْاو  ذا  إ)ايعُايا١( ؾ ٚنُا ٖٛ اؿااٍ ٗ )ايٓكاد( ٚ)ايبكااع١( ؾهاريو اؿااٍ ٗ      

ْاو ٚٓؾاست ؾسؾا١    إٔ ايٛااٖس ٖاٛ   إاض مدَ  عػس٠ عُاٍ ـٝاطا١ ا٬ٕباظ ٚبٝعٗاا ؾا    

ْو غاػًٓ  عُاا٫ّ أنجاس بهاجرل ؾكاد ٜهْٛإٛ       أعٌُ يعػس٠ أغماف ٚيهٔ ايٛاقع ٖٛ 

ٔطٌ أٚ َا١٥ أٚ أنجس أٚ أقٌ، ٚذيو ٭ْو عٓدَا ٚٚؿ  عػاس٠ أغاماف ـٝاطا١    

ًَٕٝٛ  ٜٓااز أٍٚ ايػاٗس )َأ ا٭زبااح ايايت ؼؿاٌ        ا٬ٕبظ، ٚ ؾع  يهٌ َِٓٗ َج٬ّ

ٕ ٖ٪٤٫ ٜػذلٕٚ بايعػس٠ ٬َٜاٌ: ؾٛانا٘ ٚؿَٛاّا، ٚن باّا،     إعًٝٗا َٔ بٝع ا٬ٕبظ( ؾ

ٚعًؿْٛات َج٬ّ، ٖٚرا ٜعين عٓػٝ٘ سسن١ بٝع ايؿٛانا٘ ٚايًشاّٛ ٚايه اب ٚاي ًؿْٛاات     

ٜػاااذلٕٚ بااآؿظ ايٓطاااب١  ذ ياااٛ ل ٜهااأ يًمٝااااطٌ )ٚضاااا٥س ايعُااااٍ( َااااٍ ؾهٝاااـ    

ثااِ عٓاادَا ٜبٝااع ايبكاااٍ ٚايًشاااّ ٚايهاا يب ٚايػااسن١، ايؿٛاناا٘ ٚايًشااّٛ     (1)ايبكااا٥ع؟

ٚايه ب.. وؿًٕٛ بٗا ع٢ً ا٭زباح ؾُٝهآِٗ عٛٚٝاـ َاٛٚؿٌ أنجاس أٚ عًا٢ ا٭قاٌ       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 سدٸ َعٌ.ٚع ٛقـ عٓد ْعِ ّهِٓٗ بايكسض ايػسا٤، يهٔ ايكدز٠ ع٢ً ا٫قذلاض قدٚ ٠  (1)



  ادضاطف ـؼاكون إرض ـؾـاس ٓ ـؾحؽومات

ْا٘  ذا ل ػاد ايػاسن١ َأ     إاض بكا٤ إاٛٚؿٌ ايطاابكٌ يٝطا ُسٚا ٗ أعُااشلِ ؾ     ِّهٓٗ

عٗا أٚ َٛا ٖا ايػرا١ٝ٥ اقىست  ٍ عطاسٜض أعادا  نابرل٠ َأ     ٜػذلٟ عًؿْٛاعٗا أٚ ضٝازا

ْا٘  إؾهٌ عاٌَ عٛؾس يا٘ ؾسؾا١ عُاٌ ؾ   عُاشلا َٚٛٚؿٝٗا.. ٖٚهرا ع طًطٌ اؿًكات: 

ْا٘ ٜاٛؾس يطاا٥س ايعُااٍ ؾسؾا١       ى عذ١ً ا٫ق ؿا  ٗ ضًط١ً ُٛدات َ ٬سك١،  ذ وسٸ

 ا٫ض ُساز ٗ أعُاشلِ َا ٜػذلٜ٘ َٔ َٓ ٛداعِٗ.

أد٢ً أثس )إكاعـ ا٫ق ؿا ٟ ايهبرل(  بػهٌذيو، ٜ كض يٓا ؾإذا اعكض 

ٖٳايكإْٛ  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ   ع٢ً ا٫ق ؿا  نً٘: اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

 املطاعف يكإْٛ األصض يًٓاؼ ال يًخهَٛات

يٓؿسقاٗا أياـ   ا زاقٞ بٓطب١ نبرل٠ ددّا  ْ٘  ٕ طبل ٖرا ايكإْٛ شا  عسض ا٭إؾ

فاْٝا١   ا  َٔ ا٭زاقٞ إٛات ايايت ٜاسا   سٝا٩ٖاا   أٟ ا دٜد٠  ٚعهٕٛ ا٭زاقٞ اؾ ا  بإا١٥

بُٝٓا عسضـ ناؾ١ ا٭زاقٞ ايطابك١ ٗ إادٕ ٚايكؿابات ٚا٭زٜااف ٚضاٛف ٜا٪ثس      

ٕ أس٦ٓٝارٺ  ذيو ع٢ً زضـ أضعاز ناؾ١ ايبكا٥ع ا٭ضاس٣، ؾٝهإٛ َكادٚز ايؿكارل     

ٙ  نُاا  ٜػذلٟ عػس٠ نًٝٛات َٔ ايًشِ بدٍ نًٝٛ ٚاساد َاج٬ّ    غاسا٤   ٜهإٛ َكادٚز

 عػس ن ب بدٍ ن اب ٚاسد ٖٚهرا..

ْ٘ ضٛف هد إصٜاد ٚإصٜاد َأ ايٓااع ؾسؾاّا ناجرل٠ دادّا        إ قاؾ١  ٍ ذيو ؾ

يًعٌُ ٚذياو ٭ٕ ايكاعاد٠ ايعاَا١ ٖاٞ: نًُاا نجاس ايىًاب شا ت ْطاب١ اي ٛٚٝاـ          

 )ي ًب١ٝ ايىًب إ صاٜد( ٚقًٓ  ايبىاي١ بٓؿظ ايٓطب١.

 تٛفري فضص عٌُ يًُالٜني َٔ ايٓاؼ

ٔٵ    ٕ اؿه١َٛ طبٸكا  قاإْٛ   أْ٘ يٛ ؾسقٓا إٛد٘ آضس: ؾٚب ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  اِياَأزٵضٳ يٹًٖا

ٖٳا ُٳسٳ ٕ ا٬ٌٕٜ َٔ ايٓاع ايرٜٔ ٫ ًّهٕٛ بٝٛعّا ضٛف ٜٴشذٸسٕٚ أٚ وذاصٕٚ  إؾ عٳ

ٕ ايعاسام و ااز  ٍ   أأزقّا يبٓا٤  از أٚ َصزع١ أٚ َ ذس أٚ غرل ذيو، ؾاإذا ؾسقآا   



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ ًَٝإٛ عا٥ًا١ قاسزت بٓاا٤     أ ا  نشد أ ْا٢  ا ٛ ؾسقٓاث٬ث١ ٬ٌَٜ ٚسد٠ ضه١ٝٓ، ؾً

 ٍ عٌُ غمؿٌ ٕاد٠ ضا١ٓ )َأ     اؾسقّا   إ بٓا٤ نٌ َٓصٍ و از  إًَٔٝٛ َٓصٍ، ٚ

ٕ بعكِٗ ٜبين بٝ ٘ بٓؿط٘ أاز ٚبٓٸا٤ ٚنٗسبا٥ٞ ٚؾباؽ ٚزلهسٟ ٚ...( ٚؾسقٓا سٓؿ

ٌ     ا  َٔ ايىبكا١ إ ٛضاى١  ا ٚأ٫ٚ ٙ، ٚبعكِٗ   ٖاٛ   ٜطا أدس عُاا٫ّ، ٚبعكاِٗ ٜعُا

ُٸااٍ ٚبٓٸاا٥ٌ    ا ٕ عد  َأ ٜٴطا أدسٕٚ    أٜٚط أدس عا٬َّ  ٍ دٛازٙ، ٚؾسقٓا  َأ ع

ٖٛ ايٓؿـ ؾٗرا ٜعين عٛؾرل ؾسؾا١ عُاٌ ًٕٝإٛ غامـ عاطاٌ       ا  ٚؾبٸاغٌ ٚ...

ببٓاا٤  از   ا  َأ ًَٓااى ا٭زاقاٞ اؾدٜاد٠    ا  قاؾ١  ٍ َٮ ٚق  ًَٕٝٛ غمـ آضاس   

 إرٌٖ يٓطب١ نبرل٠ َٔ ايبىاي١كشلِ أٚ َصزع١ أٚ قٌك ؾ ؿٛز ٖرا اؿٌ ايطٌٗ 

 ِـَعزالت ايبطاي١ يف رٍٚ ايعاي

ٕ ْعسف بعد ذيو ايطاسٸ ٗ عذاص أزقا٢  ٍٚ ايعاال عأ ساٌ       أٚيٝظ غسٜبّا 

زقاّ اي ايٝا١ ايايت ع شادخ عأ َعاد٫ت ايبىايا١ ٗ       َػه١ً ايبىاي١، ؾًٓكسأ أ٫ّٚ ا٭

 ايؿكرل٠: ّٓٗا أايدٍٚ اٱض١َٝ٬ ٚٗ ايدٍٚ ايػسق١ٝ ٚايػسب١ٝ ضٛا٤ ايػ١ٝٓ َ

 املعلوماث تاريخ  (%) البطالت معدل الدول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ."Labor Force Statistics from the Current Population Survey% ٖااٛ:4.1( إؿادز يااا 1)

Bureau of Labor Statistics. July".  .7102 . 
 Real Unemployment -- Department of Labor (U-6) Gallup. August% ٖٛ:8.6ٚإؿدز يا 

2017))   



   دول اـعاـمممعدٓت اـبطاـة يف



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 ِـرالالت َعزالت ايبطاي١ يف رٍٚ ايعاي

بٓاا  عًاا٢  ااٱضاا٬َٞ ٚايػسبااٞ ٚايػااسقٞ     اٚذيااو نًاا٘ ٭ٕ  ٍٚ ايعااال    

ٕ َػااه١ً ايبىاياا١ ٫ ّهاأ سًااٗا  ٫ بااايعٛ ٠  ٍ ايٓٛاااّ      إأضاااع غاارل ٚثٝاال ؾاا   

ٞ ا٫ق ؿااا ٟ ايؿىااسٟ اٱشلاا  ٗ ضًطاا١ً ايبشااٛخ   ٞ ٗ ا٭زض ٚغرلٖااا ٖااا ضااٝأع

ٕ أنجسٖا ثسا٤ٶ ٚعىٛزّا ٗ ا٫ق ؿاا   إ، ٚسٝح أب  اؿهَٛات ذيو ٚزؾك ٗا ؾٖرٙ

عذصت عٔ سٌ َػه١ً ايبىاي١ ٚأؾبض غا١ٜ ؾمس عًُا٤ اق ؿا  أنجاس اياب٬  ثاسا٤ٶ    

ايا١  ْٗاِ اض طاًُٛا يٛداٛ  ايبى    ٕ ٜ هٝٸؿٛا َع ْطب١ بىايا١ َٓمؿكا١ك أٟ   أٚعىٛزّا 

ِْٗ ٜع ادلٕٚ احملاؾٛا١ عًا٢ ْطاب١ بىايا١ َٓمؿكا١       إٚل هدٚا شلا س٬ّ أبدّا يريو ؾ

 % اَ ٝاشّا نبرلّاك4% أٚ س ٢ 3نا

ٕ نٓدا ععد َٔ أغ٢ٓ  ٍٚ ايعاال ٚأنجاس ا٫ق ؿاا ات ايعإٝا١ عىاٛزّا      أٚايػسٜب 

ٔ       أنُا   ٕ عد  ْؿٛضٗا قًٌٝ ددّا بايكٝااع  ٍ َطااس ٗا ٚثسٚاعٗاا َٚاع ذياو ععااْٞ َا

أٚ % 4ٚأَسٜها ععاْٞ َع ْطاب١ بىايا١ أنجاس َأ      ;ٚأضذلايٝا نريو ك%6بىاي١ عكازب ايا

ؾُاا ايارٟ    كْ٘ ٫ عٛدد ٗ اي ازٜى  ٚي١ أنجس غ٢ٓ ٚثسا٤ ٚؾسؾّا يًعُاٌ َٓٗاا  أزغِ % 8

ٗ ايٓٛاّ ا٫ق ؿاا ٟ  َٓٗذٞ  ا بٴْٟٓٝٛ٘ ٜهػـ عٔ ٚدٛ  ضًٌ  ٜهػـ عٓ٘ ذيو؟ 



  دٓٓت معدٓت اـبطاـة يف دول اـعاـمم

ايؿىاسٟ ايارٟ ٜ هؿاٌ عاٌ      إآٗر اٱشلاٞ    عأ ا  سٝاح أعسقاٛا  ايػسبٞ ٚايػسقٞ 

 أعكد إػانٌ إط عؿ١ٝ بأبط٘ ايٛؾؿات ٚأقًٗا عهًؿ١ّ.

ٕ أ% َاع  4.1ٕ ْطب١ ايبىاي١ ٗ ايبشسٜٔ َاج٬ّ  أَا ايدٍٚ اٱض١َٝ٬ ؾ ذد أٚ

ٕ ْؿٛع ايبشسٜٔ ٫ ٜبًػٕٛ إًٝإٛ َاع   أَٚع  (1)ايبشسٜٔ ُ ًو ثسٚات طا١ً٥ ددّا

َا ايعسام ٚأؾػاْط إ ٚايطاعٛ ١ٜ ٚضاٛزٜا ٚغرلٖاا    أ% 4.1ٚذيو ػد ْطب١ ايبىاي١ 

ْٗا قد ْع   قاؾ١  ٍ اٱعساض عٔ َٓٗر اهلل ععاٍ إؾشدخ عٓٗا ٫ٚ سسزك ؾ

ٗ عٛشٜع ا٭زاقٞ، ايدن اعٛزٜا١ ٚا٫ضا بدا  ٚايؿطاا  إاايٞ ٚاٱ ازٟ ٚغاب٘ ذياو..       

 ٘ اذِْنرياـَإَِناَلُا :أل ٜكٌ اهلل ضابشاْ َْ ْغَرَ اَخ
َ
اأ َْ ٌَ َْٔماَو وهُايَو ُّْشُ َُ ػحَشوًةاَضوِْ ًاَو ٌَ ا

ْغىم
َ
ةِاأ ٌَ ثَىااااىْلِي ي اَحَّشْ ًَ ِ ال ْغىمااك يَلاَرّبِ

َ
ْاًاااأ َتجَْماآي يثُِ يااَوكَْداُنُِْتابَص

َ
ك يَلاَنذلَِماخ

َْٔماثُجْ و عٓا٘ ٖاٛ    ٚايارنس ٖاٛ ايكاسإٓ ايهاسِٜ ٚاٱعاساض      (2) ـَجَصحجَٓ ياَوَكوذلَِمااَْلَو

ياَٚٓٗاا قٛيا٘ ععااٍ:     ،اعرلٙ اؿٜٝٛا١ ٗ اؿٝاا٠  اٱعساض عٔ آٜاع٘ ٚ ضا  َّ اا َٔ و ُْ

رِْ اََجيػ يًا
َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ََ ُٚو يمِا

َ
رَْ اَوَضوَػٓ يالِْْل

َ ْْ عٓٗاا  ؾأعسقا    َوا

زض يًشهَٛااات( ٚقااد  اؿهَٛااات، ٚاض طااًُ  شلااا ايػااعٛب، ٚقاياا : )ا٭  

 ضًكٗا اهلل يًشهاّك

ٍ ٚضااٝأعٞ ٗ عااح   ٕ ا٭زاقااٞ أؿؿااٌٝ ايهاا٬ّ عاأ  ع آضااس بااإذٕ اهلل ععااا

ا٭َرل١ٜ ٚاي ابع١ ياٛشاز٠ إايٝا١،  ِاا ٖاٞ بدعا١ اب ادعٗا ايطاًىإ ايعجُااْٞ سٝاح          

ٕ ناؾااا١ ا٭زاقاااٞ ضاااازز ايكاااس٣ ٚايكؿااابات ٚإااادٕ، عابعااا١ يًطاااًىإ  أاع ااادل 

 ايعجُاْٞك ثِ دست ع٢ً ذيو سهَٛات ايعسام )ايٛط١ٝٓك( س ٢ َٜٛٓا ٖراك

ٕ ْااداؾع عٓاا٘ أىإ ايعجُاااْٞ ٖااٛ اؿااانِ ٕٚ ٜهاإٛ َاآٗر ايطااًأٚايػسٜااب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ َا عٛش٠ ًَو ايبشسٜٔ سٛايٞ ضبعُا١٥ ًَٝااز  ٫ٚزك ٚايايت   أذنست بعع اٱسؿا٤ات )ٚقد  (1)

 طايب٘ بٗا عساَبك(

 .126-124ضٛز٠ ط٘: آ١ٜ  (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ْٚدلز ي٘ ْٚؿًطاـ يا٘ك ْٚٴعأسض عأ َآٗر اهلل ععااٍ ضاايل ايهإٛ ايارٟ ٚز ت          

 َؿس اع٘ آٜات ؾسو١ ٗ ايكسإٓ ايهسِٜ.

ٕ ٗ )ايٓذـ أْٚصٜد ا٭َس  ٜكاسّا بإجاٍ ايؿسقٞ إبط٘ اٯعٞ: ؾًٓؿسض 

 ٚ أياااـ َ ذاااس يبٝاااع ا٭غااسف( عٛداااد أياااـ َصزعااا١ ٜعُاااٌ ؾٝٗاااا أياااـ عاَاااٌ، 

ايهٗسبا٥ٝات ٜعٌُ ؾٝٗا أيـ عاٌَ أٜكّا، ٚأياـ قاٌ يبٝاع ا٭ثااخ إٓصياٞ ٜعُاٌ       

ـ  ..ؾٝٗا أيـ َٛٚـ، ٚأيـ َه ب١ عاَاٌ   ٚقاد اؾذلقآا ٚداٛ    ٚأياـ...   ..ٚأيا

ذياو نًا٘ ٗ   عبطٝىّا يًُطأي١، ٚاؾذلقٓا  ٚؾا٥٘ بىًبات ايع٤٬ُٗ نٌ قٌ ٚٚاسد 

َرل١ٜ ٚغرلٖا َٚٓعٹٗاا ايٓااع َأ بٓاا٤     قٞ ا٭ٌٚ قإْٛ ضًى١ اؿه١َٛ ع٢ً ا٭زا

ُٳٛات َٚأ عػااٝٝد إعاَاٌ ٚإؿاااْع        ايادٚز ٚاحملا٬ت ٚإ ااادس عًا٢ ا٭زاقااٞ اياا

ٚإصازع ٚإساعٞ ٚا٫ؾىب٬ت يذلب١ٝ اـٌٝ ٚغرلٖا،  ٫ باأيـ قٝاد ٚغاسٙ َٚاع     

زٚعااٌ غاادٜد ٚبرلٚقساطٝاا١، ٚزضااّٛ ٚ... ٖااا أْاا ر بكااا٤ أنجااس ا٭زاقااٞ احملٝىاا١    

 .ايٓذـ َٛاعّاب

ٚيهٔ اؿه١َٛ  ذا زؾع  ٜدٖا عٔ ا٭زاقٞ نا٬َّ ٚطبٸك  قاإْٛ ا٭زض  

ؾابٌ َأ ٜابين عًا٢      ،ٕ ايٓاع ضٝٗبٸٕٛ ؿٝاش٠ ا٭زاقٞ ٚ عُازٖاإٕٔ عُسٖا، ؾ

قٓا٠ أٚ ٜػال ْٗاسّا أٚ    وؿسقىع١ أزض  ازّا َٚٔ ٜػٝٸد عًٝٗا َؿٓعّا أٚ َع٬ُّ َٚٔ 

 ا  َاس٠ أضاس٣   ا  بطٝ٘ ا٭َس ٚ ٜكاس٘ ْك ؿسٜ٪ضظ َصزع١ ٚغرل ذيو.. ٚيػسض ع

ٕ أؾشاب إصازع ا٭يـ سٝح ٚددٚا أْ٘ يٓؿسض أع٢ً ؾٛز٠ ٚاسد٠ ؾك٘ ٖٚٞ 

سااشٚا أزاقاٞ   ا٭زاقاٞ اجملااٚز٠ شلاِ أٚ     قااَٛا عٝااش٠  اؿس١ٜ ٗ سٝاش٠ ا٭زاقاٞ  

نااٌ  ٚٓؾااستٕ أيااـ غاامـ آضااس بٓااٛا أيااـ َصزعاا١ ددٜااد٠ أغرلٖااا، أٚ يٓؿااسض 

ٕ أياـ عاطاٌ عأ    أٌ ددٜاد٠ يعاَاٌ ٚاساد، ؾٗارا ٜعاين      ٚاسد٠ َٓٗا ؾسؾا١ عُا  

ٚيهأ ايًىٝاـ ٚإارٌٖ     يًعٌُ، ؾٗرا نً٘ ٚاقاض،  ؾسفقد عٛؾست شلِ ايعٌُ 



  ل اـعاـممدٓٓت معدٓت اـبطاـة يف دو

ٕ عُااٌ ٖاا٪٤٫ ضااٝٛٓؾس أٚيااٛف ا٭عُاااٍ ا٭ضااس٣ ٭يااٛف ايعُاااٍ اٯضااسٜٔ،       أ

ٕ ا٭يـ عاطٌ عٓدَا أضطٛا أيـ َصزعا١ أٚ ُأضا مدَٛا ٗ   أٚايطبب ٗ ذيو ٖٛ 

ِْٗ ضٝشؿإًٛ عًا٢ زاعاب غاٗسٟ أٚ     إطاابك١ ايايت عٛضاع ، ؾا    ا٭يـ َصزع١ اي

، ِٓٗ َٔ غسا٤ َا و ادْٛ٘، ٚباريو ٜاص ا  ايىًاب   ُٓهَس ٚ  َايٞ َٔ احملاؾٌٝ ٜٴ

 ٗ ايطابل نإ ٖٓاىع٢ً ا٭دٗص٠ إٓصي١ٝ َكداز ايكعـ، نُعدٍ َج٬ّ،  ذ  عبعّا،

ٝهٕٛ إػاذلٕٚ  ا٭ ٚات ايهٗسبا٥ٝا١ ايايت و ادْٛٗاا ٚاٯٕ ضا    ٜػذلٕٚ أيـ َصازع 

أيؿٌ، ٚبريو عٓػ٘ سسن١ بٝاع ا٭دٗاص٠ ايهٗسبا٥ٝا١ ٚضاٝذد َادٜس ناٌ قاٌ َأ         

  لاش بعع إٗاّ ٜٗعٝٓ٘ ع٢ً  آضسض مداّ عاٌَ ٫احمل٬ت ا٭يـ ايداؾع ايهاٗ 

إ ذس ٚعًب١ٝ ايىًبات إط ذد٠ ٚقد ٜط مدّ أسدِٖ عااًٌَ ٫ٚ ٜطا مدّ اٯضاس    

حملًاٌ اؾػاساٗ ٚشٜاا ٠ ايىًاب َأ ٖارا  ٕٚ ذاى،       عا٬َّ ْٛاسّا ٫ضا ٬ف َٛقاع ا   

ٕ  أياـ ٚٚٝؿا١ ثاْٝا١ )َاج٬ّ( ثاِ      داسٸت  يٝٗاا   ا٭يـ ٚٚٝؿا١ ا٭ٍٚ   ٕألد ٖٚهرا 

ا٭يااـ َااصازع اؾدٜااد َااع ا٭يااـ َٛٚااـ اؾدٜااد ٗ َ ااادس ايهٗسبا٥ٝااات سٝااح    

ِْٗ ضٝػذلٕٚ أٜكّا َٔ قا٬ت بٝاع ا٭ثااخ إٓصياٞ     إوؿًٕٛ ع٢ً زاعب غٗسٟ ؾ

عط ُس ايطًط١ً; ٖٚهرا ّا بكدز قعؿٌ عُا نإ ٜػذلٜ٘ ا٭يـ َصازع ا٭ٍٚ، أثاث

ِْٗ ضٝطاا مدَٕٛ إْاا٘ عٓاادَا ٜهجااس ايىًااب عًاا٢ قاا٬ت بٝااع ا٭ثاااخ إٓصيااٞ ؾاا  إؾ

اؿاؾص ع٢ً عٛٚٝـ عُاٍ  ا  بدٚزٖا ا  ٕ ق٬ت ا٭ثاخ ض ذدأ، ٖٚهرا لد عُا٫ّ

ٌ   دد  ٚقد ٜهْٕٛٛ أيؿّا َج٬ّ، ثاِ   اؾاد  سٝاح وؿإًٛ عًا٢      ٕ ٖا٪٤٫ إاٛٚؿ

ِْٗ ٜػذلٕٚ َٔ إه بات َٚٔ ق٬ت بٝع ا٭دٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ َٚٔ إزاعب غٗسٟ ؾ

ٖٚهاارا ع ٛضااع اي ُٛدااات ٚع ػااابو    ;اـٝاااطٌ ٚ... ٚ... ساداااعِٗ إم ًؿاا١  

، ٚقااد عٓاا ر ٖٚابىاا١ّ ٚؾاااعد٠ّ ٚدا٥ٝاا١ّ ٚع شااسى ٗ اػاٖااات َ عااد ٠ غاا ٢ ذاٖباا١ّ

َااا ناًَا١ أٚ دص٥ٝاا١،   ياـ ؾسؾا١ عُااٌ ددٜاد٠    سسنا١ عػاػٌٝ أيااـ عاَاٌ َا٥اا١ أ   



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 َ ٛشع١ طٛيّٝا ع٢ً ك ًـ أبعا  اؿٝا٠ ٚا٫ق ؿا .

ٚذيااو ٭ٕ  إطاأي١; عبطاٝ٘  جملاس   ٕ َاا ذنسْااٙ ناإ      ْٚ٪ناد َاس٠ أضاس٣:   

ٕ عػاػٌٝ أياـ    ايؿٛز٠ أعكد ٚأعُل ٚأنجس نطٛزّا َٔ ٖرٙ ايؿٛز٠ إبطى١;  ذ 

قد ٜ ُٛز عًا٢ قا٬ت بٝاع ا٭ثااخ      عاٌَ ٚسؿٛشلِ ع٢ً زٚاعب ٗ ْٗا١ٜ ايػٗس

إٓصيٞ ؾٝادؾعِٗ  ٍ عٛٚٝاـ َا٥ا١ عاَاٌ )٫ أياـ عاَاٌ( ٚقاد وؿاص قا٬ت بٝاع           

ا٭دٗااص٠ ايهٗسبا٥ٝاا١  ٍ اضاا مداّ ٔطااُا١٥ عاَااٌ ٚقااد ٜكااىس باعاا١ ا٭زلااد٠     

ٚايباارٚز ٚا٭ضػاااب ٚغرلٖااا  ٍ اضاا ٦ذاز أيؿااٞ عاَااٌ ٖٚهاارا ٗ غاا ٢ أبعا ٖااا   

كااٝات ايىًااب َٓطااٛبّا  ٍ ايعااسض، ٚايسغبااات،  ، ٚذيااو سطااب َك إ ػااابه١

 ٚعٛاٌَ غ ٢ أضس٣: اد ُاع١ٝ ٚضٝاض١ٝ ٚغرلٖا.

 ايعاطًني ايكاعز٠ ايعا١َ يف َطاعف تؾػٌٝ 

ٕ إس ٚ  ايػاٗسٟ )َأ بكاا٥ع ٚضادَات ٚأَاٛاٍ(       ٚايكاعد٠ ايعا١َ ٖٞ: 

يًُصزعاا١ أٚ يًُؿاآع أٚ إعُااٌ أٚ إ ذااس، ٜاا٪ثس ٗ نُٝٸاا١ )إكاااعـ( ٚ زداعاا٘   

ٚساادٚ  ُٛداعاا٘ ٚعصاٜاادٙ أٚ عٓاقؿاا٘ ٚباي ااايٞ ٗ سذااِ ٚساادٚ  عااٛؾرلٙ يؿااسف    

 ايعٌُ إ  اي١ٝ، ٚذيو عطب فُٛع ايعٛاٌَ اي اي١ٝ:

 . زد١ ضؿٛب١ ا٭زض َٚد٣  ْ ادٝ ٗا ا1

 ٚاسذلاؾٝ ِٗ ٚعدزٜبِٗ. َد٣ َٗاز٠ إصازعٌ ا2

 .َد٣ عىٛز ا٭دٗص٠ ٚاي هٓٛيٛدٝا إط ع١ًُ ؾٝٗا ا3

٤ أٚ زضااـ ضااا٥س ايبكاا٥ع اياايت قااد ٜػاذلٜٗا أٚي٦ااو ايعُاااٍ   َااد٣ غا٬  اا 4

ٕ ناْٛا عاطًٌ( ٚباي ايٞ ن١ُٝ ايطاٝٛي١  أٚإصازعٕٛ )ايرٜٔ أؾبشٛا غاغًٌ بعد 

 اييت وؿًٕٛ عًٝٗا ٚسدٚ  قدزعِٗ ايػسا١ٝ٥ سٝٓٗا.

ايٓطااب١ ا٦ٕٜٛاا١ َاأ إااس ٚ  ايػااٗسٟ أٚ ايطاآٟٛ، اياايت ٜاادضسٖا أٚي٦ااو   ااا5



  أكواع اـبطاـة: آحتؽاؿقة، اـدورية، اهلقؽؾقة وادؤسسقة

ٕ بايٓطب١  ٍ ايه١ُٝ اييت ٜٓؿكْٛٗا ٜٚط ًٗهْٛٗا ٚبايٓطاب١ يًايت   ايعُاٍ أٚ إصازعٛ

ٕ ايهُٝا١ ايايت عٴادٻضٳس ع ذُاد ٫ٚ عا٪ثس ٗ عٓػاٝ٘ سسنا١ ايبٝاع         إقد ٜط جُسْٚٗا، ؾا 

ٚايػسا٤ ٫ٚ عٛٓيد ؾسف عُاٌ يٰضاسٜٔ، عهاظ ايهُٝاات ايايت عٴطا جُس أٚ ايايت        

 عٴٓؿل ي٬ض ٬ٗى.

ع( وااٌ  ٍ  زداا١ َرًٖاا١،  ٕ قااإْٛ )ا٭زض يًٓااا أٚبااريو نًاا٘ ٜ كااض  

 َػه١ً ايبىاي١، بدزد١ نبرل٠، ٚذيو بأْٛاعٗا ا٭زبع١:

 أْٛاع ايبطاي١: االحتهان١ٝ، ايزٚص١ٜ، اهلٝه١ًٝ ٚاملؤعغ١ٝ

 (.Frictional Unemploymentايبىاي١ ا٫س هان١ٝ )

 (.Cyclical Unemploymentٚايبىاي١ ايدٚز١ٜ )

 (.Structural Unemploymentٚايبىاي١ اشلٝه١ًٝ )

 (.Institutional Unemploymentٚايبىاي١ إ٪ضط١ٝ )

َٚع٢ٓ ايبىاي١ ا٫س هان١ٝ: ايبىاي١ إ٪ق ا١ ايٓاْا١ عأ اْ كااٍ َٗٓادع أٚ      

طبٝاب َأ بًااد٠  ٍ أضاس٣، أٚ اْ كاااٍ عاَاٌ َاأ غاسن١  ٍ أضااس٣، َاع ؾااسض       

ؾكد ٜهإٛ   شَّٓا قد ّإ ؾذل٠ ا٫ْ كاٍ عط ػسم إ، ؾٖٓايو ٚدٛ  ؾسف عٌُ ناؾ١ٝ

أضبٛعّا أٚ غٗسّا أٚ أقٌ أٚ أنجس سٝح ٜهٕٛ ؾٝٗا ٖرا ايػمـ عاط٬ّ عأ ايعُاٌ   

 َ٪ق ّا.. ٖٚرا ايٓٛع ٖٛ أبط٘ أْٛاع ايبىاي١.

ٕ ا٫ق ؿاا  ٗ نااٌ بًاد ٚٗ ايعاال نًا٘ ٜ شااسى     أَٚعٓا٢ ايبىايا١ ايدٚزٜا١:    

بػاهٌ  ا٥اسٟ، ٚذياو ٗ سسناا١ ؾاعٛ  ٖٚباٛٙ ِٚاٛ ٚزنااٛ  ناٌ مثاإ أٚ عػااس         

ٌٸضٓٛ عٔ ذيو أٚ ٜصٜد ْا زّا، ؾ ص ا  ا٭عُااٍ ٚايٛٚاا٥ـ باا٬ٌٕٜ أٚ     ات ٚقد ٜك

  ،ا٭قٌ أٚ ا٭نجس سطب عد  ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٗ ذيو ايبًد ٚسطب ٚقع اق ؿاا ٙ 

ثاِ ٜبادأ بااشلبٛٙ عادزهّٝا      ،ٖٚهرا ٜص ٖس ا٫ق ؿاا  يطآٛات ٗ سسنا١ َ ؿااعد٠    
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ٜض ا٬ٌٕٜ َٔ ايعُااٍ أٚ ا٭قاٌ   ؾ كىس إؿاْع ٚإعاٌَ ٚايػسنات ٚ...  ٍ عطس

 .ٖٚهرا ..أٚ ا٭نجس

ٕ عًاِ ا٫ق ؿاا  اؿادٜح عاادص ُاَاّا عأ ساٌ َػاه١ً ايبىايا١          أٚايػسٜب 

ايدٚز١ٜ، ٚغا١ٜ دٗدٙ ؽؿٝـ ايادٚزات ا٫ق ؿاا ١ٜ عادل  عبااع  يايطٝاضا١ ايٓكدٜا١ ي       

ؿاازف  ٗ إإصٜد َأ ايٓكاٛ    ٚذيو عدل قىٸ عٛضع١ٝ أٚ  ْهُاغ١ٝ اَا  )ايهٝٓص١ٜ(

أٚ زؾاع ضاعس    (1)عدل اٱقساض بؿا٥د٠ َٓمؿكا١ ٚا٭ضٛام أٚ ؼذُٝٗا ٚعكًٝؿٗا، 

اؿهاَٛٞ ٗ إػاازٜع    ، أٚ عدل  عبااع  يايطٝاضا١ إايٝا١ ي ٗ شٜاا ٠ اٱْؿاام     (2)ايؿا٥د٠

ٚغاارل ذيااو، ٖٚااِ   ،أٚ عكًٝؿاا٘ ٚٗ شٜااا ٠ ايكااسا٥ب أٚ عكًًٝااٗا  ايعاَاا١ ٚغرلٖااا

 .ػه١ً ايبىاي١ بػهٌ ناٌَع٢ً َفُعٕٛ ع٢ً ايعذص عٔ ايطٝىس٠ 

زض يًٓاااع( ٚأضٛاعاا٘ َاأ ايكااٛاٌْ ايؿىسٜاا١، نؿٝااٌ      ٕ قااإْٛ )ا٭أَااع 

         ّ  بايككا٤ ع٢ً َػاه١ً ايبىايا١ ايدٚزٜا١ َأ اؾارٚز نُاا ضاٝٛٗس ٗ ايبشاح ايكاا 

 .بإذٕ اهلل ععاٍ

ٕ عًُا٤ ا٫ق ؿا  أْعٛا ع٢ً عذص ا٫ق ؿا  عٔ  ٜؿاٍ إٔ ايػسٜب أنُا 

َع ْطب١  انُا ضبل   إ غا١ٜ بٗذ ِٗ ٚاْ ؿازِٖ اي هٝٸـ  إرا ؾايبىاي١  ٍ ايؿؿس ٚي

ٕ أٟ َطاع٢ ـؿاع ايبىايا١ أنجاس     أْٗاِ ٜكٛيإٛ با   أ% ٚايػسٜب 3بىاي١ َٓمؿك١ نا

ٚيهاأ  كْاا٘ ٜٓاا ر ايعهااظ ْ ٝذاا١  ضااٍٛ ايااب٬  ٗ َسسًاا١ )ا٫ق ؿااا  احملُااّٛ(    إؾ

َأ  ؿس ايؿا ْكىا١  ٕ )ا٭زض هلل( ٚأضٛاعٗاا عٛؾاٌ ايبىايا١  ٍ    أنٝـ  ضٝ كض يٓا

ٚيعًٓاا ٗ عاح قاا ّ ْطاٗب ايها٬ّ عأ        ٕٚ ا٫ب ٤٬ َػه١ً ا٫ق ؿا  احملُاّٛ.  

 .ايبىاي١ ايدٚز١ٜ ٚاض ٝٗا: إ٪ضط١ٝ ٚاشلٝه١ًٝ  ذا غا٤ اهلل ععاٍ
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 يٓكٛ .ؾ كٌ ا (2)
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 ًَٕٝٛ عاطٌ عٔ ايعٌُ! 172

 ٍ  سؿا٤ ذنسع٘ ا٭َِ إ شد٠ عٔ عد  ايعاطًٌ عٔ  ٕ ْػرلأَٚٔ اؾدٜس 

قدٸز عكسٜس، أؾدزع٘ ا٭زبعا٤، ١َُٛٓ ايعٌُ ايدٚي١ٝ اي ابعا١  ايعٌُ ٗ ايعال ؾكد )

ًَٝاإٛ  172بااا 2018يٮَااِ إ شااد٠ عااد  ايعاااطًٌ عاأ ايعُااٌ ٗ ايعااال ٗ       

(، َا ٜعاين إٔ َعادٸٍ   2017با١٦ٕ ٗ  5.1با١٦ٕ )َكاز١ْ با 5غمـ، أٟ َا ْطب ٘ 

 (.2008ايبىاي١ قد عا   ٍ َط ٣ٛ َا قبٌ ا٭ش١َ إاي١ٝ ٗ 

َااا  ًَٝاإٛ َاارٌٖ سكااّا ٭ٕ ايعاااطًٌ عاأ ايعُااٌ ٖااِ عااا ٠     172قااِ ٚز

ايػاباب ايارٜٔ ٜسٜادٕٚ    ٖاِ  أٚ  ،أزباب ايعٛا٥ٌِٖ أٚ ٚإعاٖد ضسهٛا اؾاَعات 

ْٗاِ عااطًٕٛ عأ    أايصٚاز ٚ ٕ ل ٜهْٛٛا ضسهٌ، يهِٓٗ ٫ ّهآِٗ ذياو جملاس     

 ايعٌُك

 َج٬ّ ناٞ ٜعهاظ   ًَٕٝٛ ٫ ععين أطؿا٫ّ زقعّا أٚ بعُس عػس ضٌٓ 172ٕ  

ٕ ععٌٝ أضاسٖا ٚعذاصت   أايسقِ ذاع٘ ُاَّا بٌ ٜعين أٜا ٟ عا١ًَ نإ َٔ إؿسٚض 

 172ٕ إٔ ععٌٝ أضسّا ٚعٛا٥ٌ ؾعذصت، ٖٚرا ٜعين أعٔ ذيو، أٚ نإ َٔ إكسز 

ًَٕٝٛ عاطٌ ع٪ثس بىاي ِٗ ضًبّٝا ع٢ً ٦َات ا٬ٌٕٜ َٔ اٯضسٜٔ )َأ عٛا٥ًاِٗ،   

 .ٜهْٛٛا عٛا٥ًِٗ( أٚ ٖٔ نإ َٔ إؿذلض إ

ٌّ َؾه١ً ايبطاي١ ُّضٖا( حي  قإْٛ )األصض ملٔ ع

ٖٳاا ٕ قإْٛ  َٚٔ اؿكا٥ل:  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  إطا ُد َأ اٯٜا ٌ     (1)اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

ايػسٜؿ ٌ ٜ هؿٌ،  ٍ دٛاز قٛاٌْ أضس٣: بايككا٤ ع٢ً ايؿكاس ٚاي كامِ ٚعاٌ    

 ً٘، ْٚكٝـ:َػه١ً ايبىاي١ َا١٥ بإا١٥، ٚنُا ضبل عؿؿٝ
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ّٓع١  ايبطاي١ ايعاٖض٠ ٚاملك

 :(1)ٕ ايبىاي١ ع٢ً ْٛعٌ 

 ايكطِ ا٭ٍٚ: ايبىاي١ ايٛاٖس٠ أٚ ايكٗس١ٜ أٚ ايكطس١ٜ.

ايكطِ ايجاْٞ: ايبىاي١ إكٓٸع١، ٖٚٞ ايبىاي١ ايٛاقع١ٝ اؿكٝك١ٝ ٚيهأ إ كٓعا١   

ٕٛ ناًَا١ ٚقاد   بكٓاع ايعٌُ ٚإ طذل٠ بس ا٤ ايك٠ٛ ايعاًَا١، ٚايبىايا١ إكٓٸعا١ قاد عها     

ُٸ١ٝ ٚقد عهٕٛ نٝؿ١ٝ.. ٚيٝ كض  ٚي  كض يٓا أقساز  ذيوعهٕٛ ْاقؿ١ ٚقد عهٕٛ ن

 ٚأضىاز ايبىاي١ إكٓٸع١، ؾًٓ دبس ٗ إجاٍ إبطٸ٘ اٯعٞ ٖٚٛ:

ّٓع١ يف املظصع١  َجاٍ َبّغط يًبطاي١ املك

ٚ   يٓؿذلض  ٕ إاس ٚ  ايػاٗسٟ    ْو عدٜس َصزع١ ٜعٌُ بٗا ٔطا١ َاصازعٌ 

ْاو عادؾع يهاٌ َاصازع ًَٝإٛ       ٚ (2)َعد٫ّ ٖٛ عػس٠ ٬ٌَٜ  ٜٓاز عساقٞيًُصزع١ 

عىاٜٛس إصزعا١ ٚؼطاٌ     اا 1 ٗ:  ٜٓاز ٚعبكا٢ ياو ٔطا١ ٬َٜاٌ  ٜٓااز عطا جُسٖا      

 قااؾ١  ٍ َاا    ا2ايذلب١ ٚغسا٤ أدٗص٠ ٚآ٫ت أنجس عىٛزّا ٚأٜكّا عدزٜب إصازعٌ، 

 8ٜعٌُ نٌ َِٓٗ َٜٛٝاّا  ٕ إصازعٌ أؽؿؿ٘ يٓؿطو َٔ َبًؼ غٗسٟ، ٚايؿسض 

ٚ أضاعات ٚ ْٗاا عٓا ر   أْ ادٝا١ إصزعا١ ناًَا١ أٟ     ٕ  ِْٗ ٜ٪ ٕٚ َا عًِٝٗ بهؿاا٠٤ 

 ٕ إصازعٌ ٜط جُسْٚٗا بػهٌ ناٌَ. نٌ َا ّهٓٗا  ْ اد٘ ٚ

ٙٺ ٚقطٛبٝات أٚاٯٕ.. يٓؿذلض  ْو اض مدَ  ٔط١ َصازعٌ آضسٜٔ، بكػٛ

أٚ غااب٘ ذيااو،  بعااع ذٟٚ ايٓؿااٛذأٚ  زقااا٤  َٚٓطااٛبٝات ٭دااٌ  زقااا٥ِٗ ٚ ضااهاعِٗ

ْٗاا ناْا  عٓا ر ناَاٌ اٱْ ااز إ اٛض٢       إٔ َس ٚ  إصزع١ ٫ ٜص ا  )يؿسض  ٚيهٔ سٝح 

ْاو عكاىس يهٞا عكطِا ْؿاظ إبًاؼ ايطاابل عًا٢ فُاٛع إاصازعٌ ايكادَا٤            إَٓٗا( يرا ؾ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 طابل يًبىاي١ ٖٚٛ ايبىاي١ ا٫س هان١ٝ ٚايدٚز١ٜ ٚإ٪ضط١ٝ ٚاشلٝه١ًٝ.اٯضس اي قاؾ١ يً كطِٝ  (1)

 ْ٘ عػس٠ آ٫ف  ٫ٚز.أأٚ يٓؿذلض  (2)



  أرضار اـبطاـة ادؼـعة طذ مخسة جفات

أياـ   750ٕ عدؾع يهٌ َصازع َٔ إاصازعٌ ايعػاس٠   أْو قسزت أٚاؾد .. ؾإذا اؾذلقٓا 

ْااو أأياـ  ٜٓاااز ٜٚعااين   250ْكؿاا  َأ نااٌ َااصازع  أْااو أ)بادٍ إًٝاإٛ( ؾٗاارا ٜعاين   

 اْكؿ  َٔ ٚاز ى ايرٟ نإ كؿؿّا يو ٚي ىاٜٛس إصزعا١، َكاداز ًَٝاٌْٛ ْٚؿاـ..     

 ٕ عكطِ اـطا٥س بٝٓو ٚبٌ إصازعٌ اـُط١، بٗرٙ ايىسٜك١(.أ)يٛ قسزت 

 أضضاص ايبطاي١ املكٓع١ ع٢ً مخغ١ جٗات

ٔ نٌ ذيو أقساز٠ نبرل٠ ع٢ً إصازعٌ ايكدا٢َ ٚاؾاد  ٚعًا٢   ٚاحملؿ١ً َ

 زب ايعٌُ ٚع٢ً إصزع١ ٚع٢ً اجمل ُع أٜكّا:

أياـ  ٜٓااز ٖاا     250َا إصازعٌ ايكدا٢َ ؾٮْو اْكؿ  َٔ نٌ َآِٗ  أ ا1

% ٖٚااٞ ْطااب١ 25ٕ ٜكااػىٛا ْؿكاااعِٗ )ايكًًٝاا١ با٭ؾااٌ( بٓطااب١ إٔ عًااِٝٗ أٜعااين 

 َ٪ذ١ٜ يعٛا٥ًِٗ.

% 50ٕ إس ٚ  ايػاٗسٟ انؿاع بٓطاب١    أا أْ  ٚإصزع١، ؾًؿسض َأٚ ا3ا2

ٚذيااو ضااٝكًـ قاادزعو عًاا٢ عىااٜٛس إصزعاا١ )ايذلباا١، ا٭دٗااص٠ ٚ...( ٚؼطااٌ   

 َٔ ٚاز ى ايػٗسٟ. ا ٚنُا ٖٛ ٚاقض ا ْ٘ ٜكًٌأاٱْ اد١ٝ  ٍ  زد١ نبرل٠، نُا 

ـ         أَا أٚ ا  4  ْا٘ ٜكاس بااجمل ُع، ؾاٮٕ داٛ ٠ إٓ ذاات ضا ٓمؿع  ثاس عكًاٝ

إمؿؿات ي شطاٌ ايذلبا١ ٚايطاُا  ٚاٯ٫ت ٚعادزٜب إاصازعٌ عًا٢ َهاؾشا١        

 اٯؾات ٚا٫ض جُاز ا٭ؾكٌ يٮزض.

اؾاد ، ؾٮْا٘ عًا٢ اياسغِ َأ       ١ْا٘ ٜكاس س ا٢ باإصازعٌ اـُطا     أَاا  أٚ ا5

ْو ٗ ايٛاقاع،  أأيـ  ٜٓاز;  ٫  750اض مداَِٗ ٚعٛؾرل ؾسؾ١ عٌُ شلِ بساعب 

ٔ ؾسؾا١ عُاٌ أضاس٣ )َاع ؾاسض عٛؾسٖاا( ناْا         ِٖٚ غسنا٤ ياو، ساسَ ِٗ َا   

َٸٔ شلِ ًَٕٝٛ غٗسّٜا.  ع٪

ْو َع إصازعٌ اؾد  ًُٚ ِ إصازعٌ ايكدا٢َ باق طاّ ايهعه١ اييت أنُا 



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ اؾد  نإ ّهِٓٗ اؿؿٍٛ ع٢ً نعه١ ددٜد٠ نا١ًَ أناْ  شلِ، َعِٗ، زغِ 

 َٔ  ٕٚ َصا١ٓ يًكدا٢َ أؾ٬ّ.

ٔط١ َاصازعٌ نااْٛا ٜعًُإٛ     ؾًكد نإ ٖٓايوع١: ٚاٯٕ ْؿٌ  ٍ ايبىاي١ إكٓ

َاع  ا طاق ِٗ اٱْ اد١ٝ، ٚيهٔ بعد اض مداّ ٔطا١ َاصازعٌ آضاسٜٔ      بهاٌَضاعات  8

ٕ ناٌ عاَاٌ َأ ايعُااٍ     إؾا  ا  ؾسض بكا٤ ا٭زض ٚ َها١ْٝ ايعٌُ قدٚ ٠ نايطاابل ُاَااّ  

ٗااِ ٜككاإٛ ْأضاااعات ؾكا٘  ذ ٫ فاااٍ يٮنجااس أؾاا٬ّ، ٖٚارا ٜعااين    4ايعػاس٠ ضااٝعٌُ  

ٗ دًطات ايبىايٌ أٚ ٗ َػاٖد٠  ا  يٛ ل ٜ ٛؾس شلِ عٌُ آضسا  زبع ضاعات ا٭ضس٣ا٭

ٕ ٜٓػاػًٛا بٗاا   أأدٗص٠ اي ٛاؾٌ ا٫د ُاع١ٝ إم ًؿ١ اييت نإ َٔ إؿسٚض ٗ اي ًؿاش أٚ 

ْا٘  أضازز ٚق  ايعٌُ ٫ ٗ ٚق  ايعٌُ ْؿطا٘، ؾٗارٙ ٖٞا ايبىايا١ اؾص٥ٝا١ إكٓعا١، أٟ       

 ـ ززلّٝا نا)عاٌَ بدٚاّ ناٌَ(.ٌ( ٗ ايٛاقع، يهٓ٘ َؿٓٸ)ْؿـ عاَ

ٚٓؿ   ٕ ناٌ ٚاساد َآِٗ ضاٝعٌُ     أؾٗارا ٜعاين    (1)َصازعّا 15ٚس٦ٓٝرٺ ؾإذا ٚ

ٕ أٜا١ شٜاا ٠   أٖٚرا نً٘ َع قىع ايٓٛاس عأ    ;% َٔ طاق ٘ اٱْ اد١ٝ... ٖٚهرا25با

رل س ا٢  ذا ناْا  بكاسٚز٠ ؾهٝاـ  ذا ناْا  َأ غا       ا عاد  إاصازعٌ ٚايعُااٍ      ٗ 

ٜصٜد عهايٝـ اٱ از٠، ٜٚعكد ع١ًُٝ اي ِٓٛٝ ٜٚصٜد َٔ  ا٥س٠ إػاانٌ ايايت    ا  ساد١

ْ٘ وٌُ ٗ  اضً٘ برٚز إؼدخ عا ٠ بٌ ايعاًٌَ أٚ إصازعٌ;  ذ نٌ ؾس  ددٜد ؾ

 ْصاع أٚ ؾساع أٚ عٛعس ددٜد.

 ١ـإحصا٤ات عٔ ايبطاي١ املكٓع١ يف ايزٍٚ ايعضبٝ

ٚاٯٕ يٓٓ كااٌ  ٍ َطاا ٣ٛ ايدٚياا١   ؾٗاارا نًاا٘ عًاا٢ إطاا ٣ٛ ايػمؿااٞ،     

ٚا٭١َ. ٚاٱسؿا٤ات اٯع١ٝ عٔ ايطعٛ ١ٜ َٚؿاس ٚايعاسام ٚإٓكٛيا١ عأ َؿاا ز      

 ؾداس١ اـىب ٚضىٛز٠ ا٭َس: بٝإ َع دل٠، عػٓٝٓا عٔ ػػٸِ عٓا٤
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ُٛع عػسٜٔ.ؾؿاز اجمل (1)



  ءات طن اـبطاـة ادؼـعة يف اـدول اـعربقمةإحصا

 

 )ؾكد ٚؾٌ عد  إٛٚؿٌ ٗ ايكىاع اؿهَٛٞ )اـد١َ إد١ْٝ( ٗ ايطاعٛ ١ٜ 

َّٛٚؿاا،  ذ ٜٛٚاـ ايكىااع     1178328 ٍ ماٛ   2018ٗ ْٗا١ٜ ايسباع ا٭ٍٚ َأ   

ايعاّ ثًجٞ ايعاًٌَ ايطعٛ ٌٜ، ٜٚ ُٝص با٭دٛز إسعؿع١، ٗ ٌٚ  ْ اد١ٝ ٫ عكازٕ 

َع َا عٓؿك٘ ايدٚي١ ع٢ً ٖرٙ ايٛٚا٥ـ. يريو ؼاٍٚ ايب٬  َعاؾ١ ٖرٙ ا٭ش١َ َٔ 

اياا  ٚشاز٠ اـدَاا١ إدْٝاا١ ٗ أبسٜااٌ   ضاا٬ٍ ٚقااـ اي ٛٚٝااـ بٗاارا ايػااهٌ،  ذ ق   

،  ٕ قدز٠ ايكىاع اؿهَٛٞ عًا٢ اضا ٝعاب إاٛاطٌٓ قًٓا  بٓطاب١      2018)ْٝطإ( 

 نبرل٠ ددٶا(.

 456، عكادز ايسٚاعاب ٚا٭داٛز بٓشاٛ     2019ٚ)ٚؾل َٛاشْا١ ايطاعٛ ١ٜ ٗ   

% َأ  ْاايٞ ايٓؿكاات اي ػاػ١ًٝٝ، ْٚطاب١      53ًَٝاز زٜااٍ، ٖٚاٛ َاا ٜعاا ٍ ْطاب١      

 . ْايٞ اٱْؿام ايعاّ(% َٔ 41.2

 ٫ٚسٜ َد٣ قما١َ ٖرا ايسقِ ٗ َكابٌ َس ٚ  ق٦ٌٝ ددّا ْطبّٝا.

ثِ َا ٖٞ قؿً٘ ذيو نً٘؟ )عػرل  زاضا١ َؿاًش١ اٱسؿاا٤ات ايعاَا١ إٔ     

 ّاٝاّٛ ؾكاا٘ ٫ غاارلك، ٗ سااٌ عؿااٌ ٚؾكاا  لااش إٛٚااـ اؿهااَٛٞ ٖااٛ ضاااع١ ٗ اي 

ٜرل ايدٚي١ٝ  ٍ ضبع ضاعات َٜٛٝٶا، أٟ إٔ إٛٚـ اؿهَٛٞ ٜٓذص غٗسٜٶا بٌ يًُعا

ضاع١، ٚباي ايٞ عدؾع ايدٚي١ عهًؿا١ أداٛز ٫ ؼؿاٌ ٗ َكابًاٗا عُاٌ،       21ٚ 20

ٚذيااو عطاااب إاااٍ; ٭ٕ باااقٞ ضاااعات ايعُااٌ َٗاادز٠ ٚؾاال ايدزاضاا١ ٚ ْ ادٝاا١  

 إٛٚـ اؿهَٛٞ.

ا٥س ؾا س١ ي٬ق ؿاا  ايطاعٛ ٟ داسا٤    ٚعػرل ٖرٙ ا٭زقاّ ٚإعىٝات  ٍ ضط



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ايبىاي١ إكٓع١، اييت عهًـ ايدٚي١ إًٝازات ضآٜٛٶا،  ٕٚ عكادِٜ أٟ قُٝا١ َكااؾ١     

يًٓاعر احملًٞ اٱْايٞ. ٫ٚ غو إٔ ٖرا ا٭َس َطااِٖ ز٥اٝظ ٗ ؾػاٌ ايطاعٛ ١ٜ     

ٗ اض ػ٬ٍ َٛاز ٖا ايكام١ُ َأ ايآؿ٘، ضاؾا١ ضا٬ٍ ايؿاذلات َاا قباٌ ٖباٛٙ          

، ٚاض ُساز ٖرا ايٛقع ضٝهٕٛ يا٘ أثاس َادَس با٬     2014ٗ َٓ ؿـ  أضعاز ايٓؿ٘

 غو ع٢ً ا٫ق ؿا ، عطب احملًًٌ(.

اي مىاٝ٘ ٚإ ابعا١ ٚاٱؾا٬ح     ٠ْ٘ )عطب ٖاي١ ايطعٝد، ٚشٜسإَا َؿس ؾأٚ

ًَٝإٛ غامـ، ٚايٓطاب١     5.2اٱ ازٟ، ؾإٕ عد  َٛٚؿٞ اؿه١َٛ سايٝٶا سٛايٞ 

ععُاٌ  »َٛٚؿٞ اؿهَٛا١ ٜعًُإٛ ٗ احملًٝاات، َٛقاش١ إٔ اؿهَٛا١      ايهدل٣ َٔ 

عًاا٢  عااا ٠ عأٖٝااٌ إااٛاز  ايبػااس١ٜ يًُطااا١ُٖ ٗ اي ػااٝرل  اضااٌ اؾٗاااش اٱ ازٟ     

 .«يًدٚي١

/  2018ٚعبًااؼ كؿؿااات ا٭دااٛز ٗ َٛاشْاا١ َؿااس يًعاااّ إااايٞ اؾااازٟ  

 ًَٝاز دٓٝ٘(ك 266مٛ  2019

ٕ قؿ١ً ذيو نً٘ ٖٞ: )ٜػاز  ٍ أْ٘ قد ضًؿ   زاض١ْ أدساٖا أٚايػسٜب 

 ٍ إٔ َ ٛضاا٘  ْ اااز ايعاَااٌ    2013اؼااا  عُٓٝاا١ إااٛاز  ايبػااس١ٜ ٗ َؿااس عاااّ     

 قٝكاا١ ٗ ايٝااّٛ)كك(، ٚأٚقااش  ايدزاضاا١ إٔ ٖاارا إعاادٍ َاأ أقااٌ    30إؿااسٟ 

 ٟ، ٖٚٛ َا هعٌ إٛٚـ ع٢ً إعد٫ت ٗ ايعال، ٜٚسدع  ٍ اي مًـ ا٫ق ؿا

 ايطٛا٤ أغب٘ بايعاطٌ عٔ ايعٌُ، ٚيهٔ وؿٌ ع٢ً زاعب.

ٚعٓػأ ٖرٙ ايٛاٖس٠ ٗ َؿاس بطابب إٔ قاٛاٌْ اياب٬  عاٛشع ايٛٚاا٥ـ  ٕٚ       



  إحصاءات طن اـبطاـة ادؼـعة يف اـدول اـعربقمة

عٔ ععٌٝ َٛٚؿٌ ٫ ع ٓاضاب َا٪٬ٖعِٗ    ي صاّ بكٛاعد ٚقٛاٌْ ؾاز١َ، ؾك٬ّا٫

ٛم ايعُاٌ، ٫ٚ ٜٴآظ ايعاَاٌ    َع ايٛٚٝؿ١ اييت ٜعًُٕٛ بٗاا ٫ٚ ؼكال َؿاًش١ ضا    

ٗ اي عاٌٝ، َعٓا٢    (ايٛاضاى١ ٚاحملطاٛب١ٝ  )ايرٟ ٚؾؿ ٘ ايدزاضا١ باا٭ضىس; ٖٚاٛ    

 إطا١ُٖ ايهبرل٠ يًؿطا  ٗ ٖرا ايكىاع(.

ٚ ٕ ناإ ؾاشٝشّا  ٍ سادٸ نابرل يهٓٗاا      ٚيهٔ َاا ذنسعا٘ اياٛشٜس َأ عًاٌ،      

١( ضاٛف ٫  ٕ )اؿهَٛا أضاٝٛٗس بعاد قًٝاٌ، نُاا      أًُٖ  ذنس ايطبب ا٭ِٖ نُاا 

عكّٛ أبدّا َا ذنسع٘ َٔ ) عاا ٠ عأٖٝاٌ إاٛاز  ايبػاس١ٜ يًُطاا١ُٖ ٗ اي ػاٝرل  اضاٌ        

اؾٗاش اٱ ازٟ يًدٚي١( نُا ضٝػٗد إط كبٌ يهِ بريو، ٚنُا ضٓٛقاض ايطابب   

 .أٜكّاك ٗ ذيو

ٔ      إٚأَا ايعسام ؾ ًَٝإٛ   4 ْ٘ )عػارل اي كادٜسات  ٍ إٔ ايعاسام ٜكاِ أنجاس َا

% َأ ايكا٠ٛ ايعاًَا١، ايايت عاذلاٚح باٌ       20َٛٚـ سهَٛٞ، ٖٚٛ َا ٜعاا ٍ ماٛ   

َٶا، ٜٚػهًٕٛ مٛ  60 ٍ  14عُس   % َٔ عد  ايطهإ(.58عا

%، َٓٗاا  59ٚ)عػرل بعع اٱسؿا٤ات  ٍ إٔ ايبىاي١ ٗ ايعسام عؿاٌ  ٍ ماٛ   

ايعااّ; سٝاح    % بىاي١ َكٓع١، ٖٚٛ ايٓٛع ايطاا٥د ٗ أغًاب َ٪ضطاات ايكىااع    43مٛ 

 ٜ هدع ٗ  طازٖا عد  نبرل َٔ ايعاًٌَ بػهٌ ٜؿٛم اؿاي١ ايؿع١ًٝ يًعٌُ(.

ٖاٛ عكامِ سذاِ     2019ٚ)ددٜس بايرنس إٔ أِٖ ٬ََض َٛاش١ْ ايعاسام يعااّ   

% َاأ  ْااايٞ إٛاشْاا١،  ذ بًػاا  كؿؿااات زٚاعااب    54ايسٚاعااب اياايت عؿااٌ  ٍ  

% عأ  15از  ٫ٚز، بصٜا ٠ عكدز باا ًَٝ 52إٛٚؿٌ ٚإ كاعدٜٔ ٚايكُإ ا٫د ُاعٞ 

ايعاّ إاقٞ، يهٔ ٖرا ا٭زقاّ ٗ َعُٛٗا عارٖب  ٍ اٱْؿاام عًا٢ ايبىايا١ إكٓعا١،      

 ٗ  غاز٠  ٍ إٔ ْطب ايبىاي١ اؿكٝك١ٝ ٗ ايب٬  ئ ع ٛقـ عٔ ايؿعٛ (.
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نُااا  ْٗااا زبعاا١ ٬َٜاٌ(؟  ٚيهأ َاااذا عأ  ْ ادٝاا١ ايعاَااٌ ايعساقاٞ )أٟ ا٭   

)٫ ع ذاٚش ْطب١ اٱْ ادٝا١ يًعاَاٌ ايٛاساد ٗ إ٪ضطاات اؿهَٛا١       ٜكٍٛ اي كسٜس:

)كك( ض٬ٍ مثاْٞ ضاعات، َد٠ ايعٌُ ايسزلٝا١ ٗ ايٝاّٛ ايٛاساد،      قٝك١ 17َد٠ 

 ٖٚٞ إد٠ ا٭قٌ بٌ إٛٚؿٌ ايعسب.

٠ ايب٬  بٗاا َٓار   ْٚ ذ  ٖرٙ ايٛاٖس٠ بطبب ايطٝاضات اـاط١٦ اييت مت   از

،  ذ اْ ػس َٓر ذيو اؿٌ قٝاّ ضاض١ ا٭سصاب اؿان١ُ ب عٌٝ 2003اس ٬ي٘ عاّ 

أقازبِٗ ٚذٜٚٗاِ ٗ إ٪ضطاات ٚاشل٦ٝاات اؿهَٛٝا١، ٖٚاٛ َاا ّجاٌ ٖادزٶا َباغاسٶا          

ٕٛاز  ايب٬  ٗ ٌٚ ؾػٌ اؿهَٛات إ عاقب١ ٗ ػاٚش ٖرٙ ا٭شَا١ ايهابرل٠،  ذ  ْا٘    

 ٚي١ ٗ َ٪غاس ايؿطاا  َُٓٛا١     180بٌ  169ايعسام ٗ إسنص  سٌ 2017ٗ عاّ 

 ايػؿاؾ١ٝ ايدٚي١ٝ(.

 األعباب ٚصا٤ ظاٖض٠ ايبطاي١ املكٓع١: أِٖ

ٕ َٔ أِٖ أضباب ٚااٖس٠ ايبىايا١ إكٓعا١ ٚاش ٜا ٖاا باضا ُسازٖا ٗ       قٍٛ: أ

 ب٬ ْا ايعٛاٌَ اي اي١ٝ:

سسَإ ايٓاع َٔ سسٜ ِٗ ٗ سٝاش٠ ا٭زاقاٞ ٚ سٝا٥ٗاا ٚاضا جُازٖا    أ٫ّٚ: 

  ٍ ... عًٝٗاا،   ٚبٓا٤ إعاٌَ ٚإؿاْع ٚايػسنات ٚإصازع ٚاؿٛا٥س ٚايادٚز ٚإٓااش

رَْ اَوَضووَػٓ يإ ايعُااٌ بكااإْٛ أسٝااح ٚٗااس يٓااا   ;نُااا ؾؿٸاآًا ذيااو ضااابكاّ 
َ ْْ َوا

ُ يمِا
َ
رِْ اََجا ٚلِْْل

َ ْْ اٌ ياِلاا ًْ يََقاىَُس ٖٳاا    ٚيػ يًاََ ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٜاٛؾس   اِيَأزٵضٳ يٹًٖا

ٌٕ َٓ ٕر ي٬ًٌُٜ َٔ ايٓاع،  قااؾ١  ٍ َاا ياريو َأ ايؿٛا٥اد ايعُٛا٢        ؾسؾ١َ عُ



  أهم إسباب وراء ضاهرة اـبطاـة ادؼـعة:

ع٢ً ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚاؾطد١ٜ ي٬ًٌُٜ ٚذياو ْ ٝذا١ ا٫س هااى إباغاس بايىبٝعا١      

َا ؼًُا٘  ٚايعٌُ ع٢ً ا٭زض ٚاض ٓػام اشلٛا٤ ايىًل ٚاي عسض ٭غع١ ايػُظ 

       ٕ ٚاؿسناا١ ايدا٥ُاا١ إطاا ُس٠،     (1)َاأ َٓاااؾع أنجااس َاأ قااسٚز١ٜ ؾطااِ اٱْطااا

ٚاٱسطاااع باٱْ اااز ايهاابرل، ُٚاضااو ا٭ضااس٠  ذ إ أعكااا٤ ا٭ضااس٠ ٜعًُاإٛ ٗ 

َهاإ ٚاساد ٗ أدااٛا٤ َبٗذا١ ٚبٗادف ٚاسااد ؾاإ َأ ايٛاقااض إ ٚساد٠ ٖاادف        

 ا٭ضس٠ ٜػد َٔ زباطٗا ٚوهِ َٔ ٚغا٥ر ع٥٬كٗا.

ٜٴشااسّ َٓٗااا ٬َٜااٌ إااٛٚؿٌ اياارٜٔ   ا   ٚغرلٖااا أٜكااّا ا   إٓاااؾع نًااٗا ٖٚاارٙ

ٜعٝػٕٛ سٝاعِٗ نايطذٓا٤ ٗ اياٛشازات ٚايػاسنات ٚايعااًٌَ ٗ غاسف ٚقاعاات      

ٚأزٚق١ عطًبِٗ ؾسؾ١ اؿسن١ ٚاي عاسض ٭غاع١ ايػاُظ ٚايسٜااح ٚاشلاٛا٤ ايىًال       

 ٚغرل ذيو.

ٞ إاٛات  ٫ باأيـ   ٕ اؿهَٛات ٫ عطُض يًٓاع باض جُاز ا٭زاق ٚسٝح 

قٝد ٚغسٙ نُا ضابل، ٚايارٟ قؿٸاً ٘ بكاا٤ غاياب أزاقاٞ ايدٚيا١ باا٥س٠، ياريو          

 ٍ عٛٚٝـ ا٬ٌٕٜ َٔ ايعُاٍ )نُاا غاٗدْا ذياو     ا  ٱضهات ايٓاع ا  ْٗا عكىسإؾ

اٱْ ااز  ضااعات  ٗ َجاٍ َؿس ٚايطعٛ ١ٜ ٚايعسام( ٗ ٚٚا٥ـ ُٖٚٝا١ ٖاا ىؿاع    

ضااعات  ٍ ضااع١ أٚ  ٍ ْؿاـ     7أٚ  8َأ   ا  ٚنُا ضابل ٚأٚقاشٓا   ا  يهٌ عاٌَ

 كبايّٝٛ ايٛاسد  قٝك١ 17ضاع١ أٚ س ٢  ٍ 

َٚٔ ذيو ٜٛٗس ضبب آضاس ٗ ؾا٤ٛ اؿهَٛاات  ٍ اي ٛٚٝاـ ايهابرل       ثاّْٝا:

ٞٸ غرل َعًٔ ،ٚايهبرل ددّا يًُٛٚؿٌ طاٝىس٠  ، أ٫ ٖٚاٛ اي عٓ٘ عا ٠ ٖٚٛ ضبب ضؿ

( ٖااا هعًااِٗ  بٗااِ ق ؿااا ٟعًاا٢ َؿااا٥س ا٬ٕٜااٌ َاأ ايػااعب عاادل )اياا شهِ اٱ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚغرلٙ.  Dن ٛؾرل ؾٝ اٌَ (1)
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ٕ إست شلااِ ؾسؾاا١ ايعُااٌ، ؾاا   ضاقااعٌ ٱزا ٠ اؿهَٛاا١ أٚ ا٭سااصاب اياايت ٚٓؾاا   

ٜ مٛف َٔ ؾؿً٘ َٔ ايعٌُ َٚٔ ؾكدإ ايٛٚٝؿا١ ايايت عادزٸ عًٝا٘      ا  عا ٠ّ ا  اٱْطإ

صب أٚ اؾٗاا١ اؿانُاا١ اياايت ْاا٘ طبٝعٝااّا ٜبكاا٢ ضاقااعّا ٱزا ٠ اؿاا إايااسشم، يااريو ؾ

ٚٓؿ ٘، ٚايطبب َٔ د١ٗ:  ٕ ايدٚي١ أغًك  بٛدٗ٘ ؾسف ايعُاٌ ايىبٝعٝا١ ايايت    أٚ

ٕ ايدٚي١ ٚٓؾست ي٘ أٖا ايػازع ا٭قدع )باض جُاز ا٭زض ٚغرلٖا( َٚٔ د١ٗ: أقسٸ

 كؾسؾ١ عٌُ )ُٖٚٞ ٚناذب( ؾهٝـ ّهٓ٘ َع ذيو اـ٬ف ٚاشلسب؟

َأ أَاٛاٍ ايػاعب ْؿطا٘: َأ ايآؿ٘       ٕ اؿه١َٛ عدؾع ايسٚاعب أٚايػسٜب 

ٖٚٞ َع ذيو عس٣ يٓؿطٗا ايٝد ايعًٝا عًٝا٘ باٌ    ،ٚايػاش َٚٔ ايكسا٥ب ٚغب٘ ذيو

 ٖٚٞ َع ذيو عط عبدٙك

 َٓٗج ايغُا٤ حتضٜض اإلْغإ َٚٓٗج احلهَٛات اعتعبارٙ!

ٕ َٓٗر ايطُا٤ نإ ؼسٜاس اٱْطاإ: ؾٗارا ضًال اهلل ٖٚارٙ      أٚذيو نً٘ َع 

ُٸأ َٹسٖٚا َزض اهلل ؾع  ٓٸ١ٺ ٭سد عًٝهِك ا غ٦ ِ ٚنٝـ غ٦ ِ َٔ غرل 

ٚيهاأ اؿهَٛااات عااأب٢  ٫ َعازقاا١ َاآٗر ايطااُا٤ ٚ ٫ إصٜااد َاأ عسنٝااص   

ايكاادز٠ بأٜاادٜٗا ٚإصٜااد َاأ  سهاااّ ايىااٛم عًاا٢ َكاادزات ايٓاااع نااٞ ٜاارٓيٛا شلااا    

ٕ  ٚىكعٛا  ذ  ٚياريو لاد ٗ عاَا١ اياب٬  ايدن اعٛزٜا١       ;ٕ اٱْطإ عبد اٱسطاا

 ٕ إٛٚؿٌ ِٖ أٍٚ َٔ ىسز يًُػازن١ ٗ إٛاٖسات إ٪ٜد٠ يًدٚي١كأٚغبٗٗا 

ّْ ّٓع١ ايغبب يف تز  نٝف١ٝ املٓتجاتٞ ايبطاي١ املك

ٕ ايبىاي١ إكٓٸع١ ع٪ ٟ  ٍ انؿااض  إؾٗرا نً٘ َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أضس٣ ؾ

نبرل ٗ ايهٝؿ١ٝ ٚ ٍ عدْٞ اؾٛ ٠ ٚعباط٧ عذ١ً اٱْ از، ٚايطابب ٚاقاض ٖٚاٛ:    

ٛٚٝااـ ايصا٥ااد عاأ اؿااد، ٫ ٜهاإٛ  ٫ ٭دااٌ قطااٛبٝات َٚٓطااٛبٝات أٚ      ٕ اي أ

ٕ )ايهؿاا٠٤( ٫ عهإٛ إعٝااز    أقػٛطات أٚ عسقاٝات ٚعطاٜٛات، َٚأ ايىبٝعاٞ     



  اـتعذيب يف سقبريا بإطامل اـعبثقة!

٭دٌ  زقا٤ ٖرا أٚ  ؾع غاس ذاى أٚ اض طا٬َّا   س٦ٓٝرٺ  بٌ ٜهٕٛ اي ٛٚٝـ ،س٦ٓٝرٺ

 ذ  ;ايطٝاضاا١ٖٚهاارا لااد إمسدااات ايه٦ٝباا١ بااٌ ٚإؿصعاا١ شلاارٙ     ذٜٸاااىكيكااػ٘ 

ضااا ُ ٮ اياااٛشازات ٚايااادٚا٥س ٚايػاااسنات ٚ... بأغاااماف ٫ وًُااإٛ ايهؿاااا٠٤   

ب انؿاقااّا ٗ اٱْ ادٝاا١ ٚاؾااٛ ٠، نُااا ٜطاابب ًٚااِ ذٟٚ  اي٬شَاا١، ٚذيااو ٜطاابٸ

ٚقد ٜ٪ ٟ بايهجرل َِٓٗ  ٍ ايصٖد ٗ ايب٬  بٌ ٚ ٍ ٖذاس٠   ،ايهؿا٤ات ٚعُٗٝػِٗ

ؿا٤اعِٗ ٚععىِٝٗ إها١ْ ايعًُٝا١ اي٥٬كا١   ايهجرل ددّا َِٓٗ  ٍ ب٬  أضس٣، عكدز ن

ٖٚرا ٜعين ْصٜؿّا َط ُسّا يًهؿاا٤ات ٖٚذاس٠ َ ٛاؾا١ً يًعكاٍٛ ايايت اْؿكا         ;بِٗ

    ٘ ثااِ ٚ ذا باؿهَٛاا١   ;عًٝٗااا ايااب٬  ايهااجرل ايهااجرل نااٞ عؿااٌ  ٍ َااا ٚؾااً   يٝاا

 ٙ بِٗ أٟ عؿسٜ٘كٚبطٝاض ٗا اـاط١٦، عؿسٸ

 ايتعشٜب يف عٝبريٜا باألعُاٍ ايعبج١ٝ!

ْٗاا ععاين )ايعبجٝا١(،    ٚايبىاي١ إكٓٸع١ ٖٞ دس١ّ بٛد٘ آضس أٜكاّا، ٚذياو ٭  

ٕٔ ًٜ ؿ   ٍ عُل إعا ي١، ٚ)ايعبج١ٝ( عكٛب١ َٔ أندل ايعكٛبات اييت ٜعاقاب بٗاا   

 اٱْطإ يٛ عكٌ ذيوك

ٔ ٕ ِجااٌ يااريو َجاااٍ ٜكسٸ  أَٚاأ ايىسٜااـ   ٕ اؿااصب أٖٚااٛ  ،باا٘  ٍ اياارٖ

نإ ٜعاقاب إعازقاٌ، باٌ ٚناٌ َأ ٫ ٜعذابِٗ        ايػٝٛعٞ ٗ ا٫ؼا  ايطٛؾٝاعٞ

٘، بعكٛبات َٔ أُٖٗاا ايٓؿاٞ  ٍ ضاٝبرلٜا ايايت عآمؿع      أَسٴٙ ؾهٝـ يٛ زابِٗ غأْٴ

 . زد١ ؼ  ايؿؿس أٚ أقٌ 50 زدات اؿساز٠ ؾٝٗا أسٝاّْا  ٍ 

ضٛأ ايعكٛبات اييت ؼسم أعؿاب ايطاذٓا٤ ٖاٞ )عكٛبا١ ايعُاٌ     أٚنإ َٔ 

ٕٚ ايطذٓا٤ عؿس سؿس٠ نبرل٠ ددّا ٗ ايجًاٛز ثاِ بعاد أٜااّ     ايعبجٞ( سٝح ناْٛا ٜأَس

َٔ اؿؿس إ ٛاؾٌ ناْ  ايجًر ٜذلانِ ناي ٌ  ٍ اؾٛاز، ثِ ٜأَسِْٚٗ عؿس سؿاس٠  

ثا١ْٝ نبرل٠ ع٢ً َبعد٠ نًٝٛ َذل َج٬ّ ثِ بعد أٜاّ ٚعٓدَا ه ُاع سٛشلاا ناي اٌ َأ     
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رٖاب با٘  ٍ اؿؿاس٠ ايجاْٝا١    ايجًر ناْٛا ٜأَسِْٚٗ ظُاع اي اٌ ا٭ٍٚ َأ اياجًر ٚايا     

ٖٚهرا ٜطا ُس   ،ٕٮٖا ٌٚٓ ايجًر احملٝ٘ باؿؿس٠ ايجا١ْٝ يُٝٮٚا بٗا اؿؿس٠ ا٭ٍٚ

ٕ ايهجرلٜٔ نإ ٜؿٝبِٗ ذيو بػب٘ أٚايػسٜب  ;أنجسٖرا اي عرٜب ايعبجٞ أغٗسّا أٚ 

ٞ اؾٕٓٛ أٚ س ٢ باؾٕٓٛ أٜكّا  ذ نإ وظ بايعبجٝا١ إىًكا١ َأ ٖارا اؾٗاد ايبادْ      

 ايعبجٞ اؾباز ٚيؿذلات ط١ًٜٛك

س ايجًر ٖرٙ، يهٓٗا عبج١ٝ َكٓٸعا١ك  َؿ ٕ ايبىاي١ إكٓٸع١ ٖٞ عبج١ٝ نعبج١ٝ َٮ سٴ

 ٕ ٫ ٜػًُٓا إجٌ ايكا٥ٌ:أْٚسدٛ 

ُٳعٵ  يااااٛ ْا ٳٜٵاااا  سٳٝٸاااااّ   يكااااد َأضٵاااا

 

   ٟ ٔٵ عٴٓاااااا ٹ َٕااااا  ك ٚيهااااأ ٫ سٳٝاااااا٠َ 

ُٸ  ٘ ٚإ ٫ عهٕٛ سهَٛاعٓا ٖٔ ٜع ْٔىت: ِٗ اهلل ععاٍ بكٛيا ٍَ ْ ٍُِعاال ااإََُِماالاتُْص
ََا وْدبِري ٌُ ْٔاا اعَءاإِذااَوىَو ااِلُّ ًَ ٍُِعاالصُّ ا(1) َٚوالاتُْص ًْ و ُٓ َ اِْلَْؾفِوَرال ًْ ُٓ ُت ْٔ اُُكٍَو ياَدَغو ِإَوّّنِ

ال ًْ ُٓ ص يبَِػ
َ
ٔااأ واااْشجِْهب يراًاااَجَػيُ وااَواْشَجْهَرُ َْصُّ

َ
اَوأ ًْ ُٓ ْٔااثِي يَب اَواْشَجْؾَش ًْ ِٓ ِ  .(2)آذاُ

ّٓع١ ايتزَري١ٜاي ّٓع١ ايعبج١ٝ ٚايبطاي١ املك  بطاي١ املك

ٕ ايبىاياا١ إكٓٸعاا١ عًاا٢ أقطاااّ: ؾكااد عهاإٛ جملااس  عٛٚٝااـ عاطااٌ، ٗ   ثااِ 

سد٣ ايٛٚا٥ـ اٱْ اد١ٝ ٚ ٕ نإ ع٢ً سطاب ضا٥س ايعُاٍ، ؾٗرا َا ضبل ٖٚٛ  

ٙٹ أٖٕٛ َٔ ايكطِ اٯعٞ:  ع٢ً َكازا

ت ٚبساَر ٖدا١َ ضىس٠ عًا٢  ٚقد عهٕٛ عدل عػػٌٝ )ايعاطًٌ( ٗ َ٪ضطا

ضااًش١ ٚعٛٚٝااـ ٦َااات ا٭يااٛف َاأ إااٛٚؿٌ ايبػااس١ٜ ٚذيااو ن ػااٝٝد َؿاااْع ا٭

ؾٝٗا، ٚنإْ از إمدزات ٚعؿدٜسٖا  ٍ ك ًـ ب٬  ايعال، ٖٚرٙ َا عؿعً٘ ايهجرل 

 ٖٚٞ عًذأ  يٝٗا ي شكٝل أٖداف َ عد ٠: ،َٔ اؿهَٛات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .80ضٛز٠ ايٌُٓ:  (1)

 .٠7 ْٛح: ضٛز (2)



  داذا تصـع احلؽومات إسؾحة وتبقعفا؟

 

 ملاسا تصٓع احلهَٛات األعًخ١ ٚتبٝعٗا؟

ٚايػاسنات ايعاابس٠ يًكاازات ايايت عادٚز ٗ       : ؼؿٌ ٖرٙ اؿهَٛاات ؾأ٫ّٚ

 ع٢ً أزباح َر١ًٖ َٔ عؿٓٝع ايط٬ح ٚبٝع٘. ؾًهٗا،

ٚثاّْٝا: عط ٛعب بريو ٦َات ا٭يٛف أٚ س ٢ ا٬ٕٜاٌ َأ ا٭ٜادٟ ايعاًَا١     

ٕ عٓػاػٌ باٱْ ااز إجُاس، عػاػًٗا اؿهَٛا١      أْٗا بدٍ أؾ كُٔ ٥٫ٚٗا بريو زغِ 

 دَس.باي ؿٓٝع إ

ٚثايجّا: عبٝع ايط٬ح ٕم ًـ أطساف ايؿساع، ي هإٛ شلاا ايٝاد ايعًٝاا عًا٢      

 بػد٠.ٚن٬ ايىسؾٌ ٭ٕ نًُٝٗا و از  ٍ أضًش ٗا 

ٚزابعّا: عٴسنع ايدٍٚ ا٭ضس٣ اييت ٫ عط طاًِ شلاا ٚيطٝاضااعٗا ٚكىىاعٗاا     

 ا٫ق ؿا ١ٜ، بايك٠ٛ.

 األعًخ١ ايكات١ً بٝعأصباح عٔ ن١ُٝ أصقاّ َفظع١ 

 شطب بعع ايباسجٌ:ٚع هًِ، ؾيٓدع اٯٕ يػ١ ا٭زقاّ عٓىل ٚ

عسًٜٝاإٛ  ٫ٚز ٗ عاااّ   1.14)شا  فُااٌ اٱْؿااام ايعطااهسٟ ايعااإٞ َاأ   

 ٗ إا١٥(. 50بازعؿاع ْطب ٘  2015عسًٜٕٝٛ  ٫ٚز ٗ  1.76 ٍ  2001

ٕ اياادٍٚ ايدّكساطٝاا١ عبٝااع ا٭ضااًش١ أٚاياسقِ َاارٌٖ سكااّا، َٚاأ ايٛاقااض  

ٜٚهؿاٞ   ،زبع١ أع٬ٙ ٚضٓذد َٔ اٱسؿا٤ات اٯع١ٝ ِااذز َأ ذياو   يٮٖداف ا٭

ٕ ناٌ َأ ٜك اٌ ٗ اياُٝٔ ٚضاٛزٜا ٚايعاسام ٚيٝبٝاا ٚغرلٖاا، ؾإِاا ٜك اٌ           إٔ ْعًِ أ

بأضًش١ ؾٓع  ٗ أَسٜها أٚ بسٜىاْٝا أٚ إٔاْٝا، أٚ عًا٢ اؾاْاب اٯضاس ٗ زٚضاٝا     

 ٚايؿٌ ٚغب٘ عًو ايدٍٚ.

 عػذلٟ ا٭ضًش١ شلدؾٌ: ْٗا إَا ايدٍٚ ا٫ض بدا ١ٜ ؾأٚ



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

  سهاّ ايكبك١ ع٢ً ايداضٌ ٚعهسٜظ  عا٥ِ ا٫ض بدا . ٍٚ اا٭

ايارٟ  ؿاٌ  س ا٢ ذياو ا  ٚاض مداَٗا ٗ سسٚب، كبأ٠ ؼ  ايسَاا    ايجاْٞ ا 

 ايػسب أٚ ايػسم  غعاٍ ْازٖا، َع  ٍٚ اؾرلإ.عكسز ؾٝ٘ ايك٣ٛ ايع٢ُٛ ٗ 

 َؿادٸز ضا٬ح يًادٍٚ    ٕ أندلأ٬ٓسٜ ؾٝٗا ضٖٚرٙ ِاذز َٔ اٱسؿا٤ات ٚ

 ا٫ض بدا ١ٜ، ٖٛ ايدٍٚ ايدّكساط١ٝ اييت عسؾع زا١ٜ سكٛم اٱْطإ عاي١ٝ ددّاك

بإا١٥ َأ ْٝاع ؾاا زات ايطا٬ح ٗ      32اغذلت َٓىك١ ايػسم ا٭ٚض٘  ا

 ايعالك.

اس ً  ايطعٛ ١ٜ إسنص ايجااْٞ عإٝاّا ٚا٭ٍٚ عسبٝاّا ٗ غاسا٤ ايطا٬ح بعاد        ا

 ١ ٚاز اعٗا  ٍ ث٬ث١ أقعاف.ٚقد زؾع  ْطب ،اشلٓد

ٚ    61عط ٛز  ايطعٛ ١ٜ  ا با٦ٕا١   23با١٦ٕ َٔ أضًش ٗا َأ اي٫ٜٛاات إ شاد٠ 

 َٔ بسٜىاْٝا.

 ٚدٗ  بسٜىاْٝا ْؿـ ؾا زاعٗا َٔ ا٭ضًش١  ٍ إًُه١ ايطعٛ ١ٜ. ا

دااا٤ ٗ إسنااصٜٔ ايجايااح ٚايسابااع َؿااس ٚاٱَااازات عًاا٢ ايذلعٝااب نااأنجس   ااا

 .عإّٝاايدٍٚ غسا٤ يًط٬ح 

ععد َؿس أندل َط ٛز ٟ ايط٬ح ايؿسْطاٞ عًا٢ َطا ٣ٛ ايعاال بأضاًش١       ا

 عٓٛع  َا بٌ طا٥سات َكاع١ً ٚسا٬َت َسٚسٝات ٚؾسقاطات.

بإا١٥ ٚدا٤ت اي٫ٜٛات إ شاد٠   25ازعؿع اض رلا   ضسا٥ٌٝ يًط٬ح بٓطب١  ا

 ٚإٔاْٝا ٚ ٜىايٝا نأندل ايدٍٚ إؿدز٠ يًط٬ح  ٍ  ضسا٥ٌٝ.

بإا٥ا١ ٗ ايؿاذل٠    10ش ا  اؿذِ ايعإٞ يعًُٝات عؿادٜس ا٭ضاًش١ بٓطاب١    ا ا

 .2012 ٍ  2008، َكاز١ْ بايؿذل٠ َٔ 2017 ٍ  2013

بإا٥اا١ َاأ َبٝعااات ا٭ضااًش١  34بًػاا  ْطااب١ َبٝعااات اي٫ٜٛااات إ شااد٠  ااا



  أرؾام مػزطة طن ؿؿقة أرباح بقع إسؾحة اـؼاتؾة

 ايعا١ٕٝ ض٬ٍ عًو ايؿذل٠.

ٜهٞ ايطابل باازاى  أٚؾً  ايعكٛ  اييت أبسَ  ض٬ٍ ز٥اض١ ايس٥ٝظ ا٭َس ا

أٚباَاا اي٫ٜٛااات إ شاد٠  ٍ أعًاا٢ َسعباا١ ٗ عٛزٜاد ايطاا٬ح َٓار ْٗاٜاا١ عطااعٝٓٝات     

 ايكسٕ إاقٞ.

اس ً  زٚضٝا إسنص ايجاْٞ نأندل َؿدز يٮضًش١ ٗ ايعال سٝاح باعا     ا

 بإا١٥ َكاز١ْ بايؿذل٠ ايطابك١. 7.1ضًش١ ايعا١ٕٝ، َع عسادع بٓطب١ ُظ ا٭ضٴ

 بإا١٥ َٔ َبٝعات ايط٬ح عإّٝا. 6.7ا ٗ إسعب١ ايجايج١ بٓطب١ دا٤ت ؾسْط ا

ٗ إسنص ايسابع دا٤ت إٔاْٝا نأندل َٛز  يًط٬ح ٗ ايعاال، زغاِ عساداع     ا

 بإا١٥. 14ؾا زاعٗا بٓطب١ 

اس ً  ايؿٌ إسنص اـاَظ عإّٝا نأندل َٛز  يًط٬ح ٗ ايعاال، سٝاح    ا

با٦ٕا١ ضا٬ٍ ؾاذل٠ ايدزاضا١، َٚكازْا١ باايؿذل٠        38طاب١  اش ا  عؿدٜسٖا يٮضاًش١ بٓ 

 ايطابك١.

اس ًاا  بسٜىاْٝااا إسعباا١ ايطا ضاا١ َاأ قا٥ُاا١ اياادٍٚ إؿاادز٠ يًطاا٬ح ٗ    ااا

 ايعال.

بإا٥ا١   42بإا١٥، ٚذٖبا    27اش ا ت ؾا زت ؾسْطا َٔ ا٭ضًش١ بٓطب١  ا

 .َٔ ؾا زاعٗا  ٍ ايػسم ا٭ٚض٘

ٔ  ااا ا٭ضااًش١  ٍ ٔااظ  ٍٚ ٖااٞ اشلٓااد   ذٖباا  ثًااح ؾااا زات ايعااال َاا

 ٚإًُه١ ايطعٛ ١ٜ َٚؿس ٚاٱَازات ايعسب١ٝ إ شد٠ ٚايؿٌ.

بًاادّا، غااهً   98باعاا  اي٫ٜٛااات إ شااد٠ أضااًش١  ٍ َااا ٫ ٜكااٌ عاأ   ااا

 نبرلّا َٓٗا. طا٥سات ايك اٍ ٚايٓكٌ دص٤ّا

 ٚٴدٗ  ْؿـ إبٝعات ا٭َسٜه١ٝ َٔ ايط٬ح يدٍٚ بايػسم ا٭ٚض٘. ا



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 د١ٗ َا بٌ  ٍٚ ٚقٛات َ ُس ٜٔ. 47زٚضٝا أضًش١  ٍ  غشٓ  ا

ٕ ْدزع اٯثاز اـىرل٠ ايٓاْا١ عأ اضا جُاز ايادٍٚ ٗ عؿآٝع      أٚ ذا أز ْا 

ا٭ضًش١ ٚعؿدٜسٖا، ع٢ً إط ٣ٛ ايػمؿٞ ؾك٘ ؾطٓذد ايٓ اا٥ر ضىارل٠ سكاّا،    

 شطب َؿا ز ززل١ٝ ٚسطب بعع ايباسجٌ:ؾ

غامـ ٗ ايٝاّٛ ٗ غا ٢ أماا٤ ايعاال ٗ       500ّاٛت َاا ٜكاٌ قًا٬ّٝ عأ       ا

ٜٚٴك ٳااٌ َعُٛٗااِ ضااازز ضااٝام ايؿااساعات.   ،(1)سااٛا خ ق ااٌ با٭ضااًش١ ايٓازٜاا١ 

 .(2)آضسٜٔ ظسٚح 2000ٚباٱقاؾ١  ٍ ذيو، ٜٴؿٳابٴ َا ٜٴكدٻز بٓشٛ 

ٌ ْادٚب  ٜعٝؼ َا ٫ ٜكٌ عٔ ًَْٝٛٞ غمـ ٗ غ ٢ أماا٤ ايعاال سااًَ    ا

 ؾابات بٓرلإ ا٭ضًش١ ايٓاز١ٜ ؿك  بِٗ ٗ ٚاسٚف ضاازز ضاٝام ايؿاساعات;     

ٜٚهابد ٬ٌَٜ آضسٕٚ ا٭ثس ايٓؿطٞ ايعُٝل ايرٟ ىًؿ٘ ايعٓـ باض عُاٍ ا٭ضًش١ 

 .(3)ايٓاز١ٜ ٗ ا٭ؾسا ، ٚا٭ضس، ٚاجمل ُع ا٭ٚضع

ٗ        ا  ايعاال ًٖاٛى   َا ٜٴَكادٻز بج٬ثا١ أزبااع ايعاد  اٱْاايٞ يٮضاًش١ ايٓازٜا١ 

ًَٕٝٛ ضا٬ح عًا٢ ٚدا٘ اي كسٜاب س ا٢       875ًَّْٝٛا َٔ بٌ  650ًَه١ٝ ضاؾ١: 

 (.(4)، يهٔ َٔ إسدض إٔ عهٕٛ ا٭عدا  قد شا ت َٓر ذيو اؿ2007ٌعاّ 

ٗ إا١٥ َٔ فُاٌ داسا٥ِ ايك اٌ باضا عُاٍ ا٭ضاًش١ ايٓازٜا١،        41ازعٴهٹبٳ  ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 غمـ نٌ أضبٛعك 3500ٖٚرا ٜعين  (1)

 .2013عين بإمدزات ٚاؾس١ّ ي،  ي زاض١ عا١ٕٝ ؾسا٥ِ ايك ٌ ي إؿدز:  يَه ب ا٭َِ إ شد٠ إ 

 .Small Arms Survey إؿدز:  ياض كؿا٤ ا٭ضًش١ ايؿػرل٠ ي( 2)

 .Small Arms Surveyإؿدز:  ياض كؿا٤ ا٭ضًش١ ايؿػرل٠ ي ( 3)

 .Small Arms Surveyإؿدز:  ياض كؿا٤ ا٭ضًش١ ايؿػرل٠ ي ( 4)



  وؿل ذـك من آثار اإلطراض طن مـفج اـسامء!

 .(1)ا٭َسٜهٝ ٌٗ إا١٥ ٗ  66ٚعسعؿع ٖرٙ ايٓطب١  ٍ 

ٌٳ  يضااذٌ ا٭َااِ إ شااد٠ يٮضااًش١ اي كًٝدٜاا١ ي عؿاادٜس     ااا  1808904ضٳااذٻ

ؾكا٘ َأ    25، ٖٚٛ عكدٜس ٜكٌ ناجرلّا عأ ايٛاقاع ٭ٕ    2013أضًش١ ْاز١ٜ ٗ عاّ 

ايدٍٚ ا٭عكا٤ أبًػ  ايطذٌ ببٝاْات بػإٔ ا٭ضًش١ ايٓاز١ٜ. ٚٚؾكّا ي كادٜس أنجاس   

ٗا اي ذاااز٠ ايدٚيٝاا١ ايطاا١ٜٛٓ ٗ ا٭ضااًش١  قاا١، ٫ ٜكااٌ عااد  ا٭ضااًش١ اياايت عػااًُ

 .(2)ًَٕٝٛ ض٬ح ْازٟ 4.6ايٓاز١ٜ عٔ 

ٜٴَكدٻزٴ عاد  ا٭ضاًش١ ايؿاػرل٠ اؾدٜاد٠ ٚايارضا٥س ايايت هاسٟ عؿآٝعٗا          -

 ًَٝاز طًك١ ذضرل٠. 15ضّٜٓٛا ٗ غ ٢ أما٤ ايعال بجُا١ْٝ ٬ٌَٜ ض٬ح ٚقساب١ 

 ٚنٌ سيو َٔ آثاص اإلعضاض عٔ َٓٗج ايغُا٤!

َا ٖٞ  ٫ بعع آثااز اٱعاساض    ا  ٚأَجاشلا نجرل ا  عًو اؾسا٥ِ اـىس٠ نًٗاٚ

 ٍ ااَكـَوةًا :عٔ َٓٗر اهلل ععاٍ ٗ اؿٝا٠  ذ ٜكاٛ ًِ يْ ٔااِلاالّصِ يُ َُ ا(3) ٚادْ َْ و ٌَ ا ُّ َُو
َ
خ
و ٌَ ٍَُ ياَرَجَواانلَ يَساََجيػو يًاَو

َ
رِْ اـََهد

َ ْْ ْواـَص يٍداِلاا
َ
ِاَجْفٍساأ ْْ ْحي يْو ياَرَجَواَجْفص يًابَِؾ

َ
اأ َْ

ْحَي ياانلَ يَساََجيػ يًا
َ
ٍَُ ياأ

َ
َٔ د١ٗٺ، ْٚ ٝذ١ اْ ٗااز َآٗر اي شاٍٛ َأ ؾابٸ       (4)ـََهد

ا٭َٛاٍ ٚايٓكٛ  ٚايىاقات ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ ٗ اٱْ از إجُس،  ٍ  ؾعٗا  ؾعّا باػاٙ 

ٕ ع اح ايؿسؾ١ يعػسات ا٬ٌٕٜ َٔ ايٓااع  أؾبدٍ  َٔ د١ٗ أضس٣، اي ؿٓٝع إدٸَس

 ٢ أزدااا٤ ا٭زض، يٝكَٛااٛا بإسٝااا٤ أزاقااٞ اهلل ايٛاضااع١ بايصزاعاا١ ٚايسعااٞ  ٗ غاا

ٚاٱْ از َم ًـ أغهاي٘، ٜ ِ ايصزٸ بِٗ، ٚبا٬ٌٕٜ، ٗ ؾٓاع١ ا٭ضًش١ ٚ ْ ااز  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 شد٠ إعين بإمادزات ٚاؾسّا١ ي،  يعكسٜاس عاإٞ بػاإٔ داسا٥ِ ايك اٌ ي        إؿدز:  يَه ب ا٭َِ إ (1)

UNODC Global report on homicide 

 .Small Arms Surveyإؿدز:  ياض كؿا٤ ا٭ضًش١ ايؿػرل٠ ي ( 2)

 .208 ضٛز٠ ايبكس٠: (3)

 .32 ضٛز٠ إا٥د٠: (4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ سسَاٛا َأ ؾاسف ايعُاٌ اؿاس ايػاسٜـ إٓا ر ٗ        أإمدزات ٚغرل ذياو، بعاد   

ٜعًُإٛ باأدس، ٚيٝػاهًٛا     ٍ عبٝاد يًشهَٛا١    ا  ٚنُاا ضابل   ا  أزض اهلل يٝ شٛياٛا 

سًكاتٺ َ  اي١ٝٺ َٔ ضًط١ًٺ ط١ًٜٛٺ ٫ َ ٓا١ٖٝٺ َٔ  ْ إز ٫ ٜطا ٗدف  ٫ عادَرل ايبٓا٢    

َىاَشوىقااٍ ععااٍ:    ،اي ش ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚ ٬ٖى اؿسخ ٚايٓطٌ َٔ رِْ اااِإَوذااثَو
َ ْْ ِلاا

ا االاَُيِبُّ يَِمااْْلَرَْثاَواىجَْصَواَواَّلَلُ ْٓ ِإَوذاإ أٚإػاه١ً   (1)اىَْفصو يدَااَِلُْفِصَداـيٓ ياَوُي
َىا َٔ ٚاٖس٠ ع٢ً َط ٣ٛ ا٭ؾسا ، ؾأؾبش  اٯٕ ٚاٖسٙ  ٚي١ٝ  اعا ٠   اناْ   ...ثَ

 بعد ايدعا٤ ا  عكـ ٚزا٤ٖا أِٖ سهَٛات ايعالك ٚإػ ه٢  ٍ اهلل ععاٍ، ٚا٭ٌَ

يٓاؾاس  بٛعٞ ايػعٛب ٚ ؾسازٖا ع٢ً إىايب١ عكٛقٗاا إطا ًب١، ٚاهلل ا   ا  ٚاي كسع

 اشلا ٟ ضٛا٤ ايطبٌٝ.

 َعجظ٠ األععاص يف إراص٠ األعٛام

َسدع١ٝ َ٪ضطات اجمل ُع إدْٞ ٚايػسنات ا٭١ًٖٝ ٗ اي مىاٝ٘ ٫ضا جُاز   

ا٭زاقٞ إٛات ٚ سٝا٥ٗاا ٚعكآٌ عٛشٜعٗاا،  ٕٚ اؿهَٛاات سطاب َعا يا١ ايٝاد        

 ايػٝب١ٝ أٚ اـؿ١ٝ َٚعذص٠ ايعسض ٚايىًب ٚا٭ضعاز ٗ   از٠ ا٭ضٛام.

قإْٛ )األصض يًٓاؼ( ٜكطٞ ع٢ً ايطالم ٚاإلرَإ ٚايهآب١ 

 ٚاالْتخاص

ٖٳاا    ٕ قإْٛ أٚقد ضبل  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٜػاهٌ أساد أٖاِ عٛاَاٌ      اِياَأزٵضٳ يٹًٖا

    ايككاا٤ ْ٘ ٜػهٌ أساد أنادل عٛاَاٌ    أنُا  عُاز ا٭زض ٚعىٛز ايصزاع١ ٚاي ذاز٠ 

ايا١، ٚس ا٢ عًا٢ ا٭َاساض ٚ ٍ     ع٢ً ايؿكس ٚاي كامِ ٚايبى  ا  بدزد١ نبرل٠ ددّا ا

ٛٸز  هابٝااّا عًاا٢ سٝااا٠ ايبػااس١ٜ  أساد ناابرل، ْٚكااٝـ:   ٕ ٖاارا ايكااإْٛ اٱشلاٞ ٜ ُاا

٘ إبأنًُٗا، ؾ َأ أٖاِ عٛاَاٌ ايطاٝىس٠ عًا٢ ايٓاطٳاب ٚإعاد٫ت         ا  ياد٣ اي ادبس   ا ْا
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  إرض ـؾـاس( يؼيض طذ اـطالق واإلدمان واـؽآبة وآكتحارؾاكون )

اٯضر٠ ٗ ا٫زعؿاع َأ ايىا٬م ٚعؿهاو ايعٛا٥اٌ، ٜعادٸ ٚاسادّا َأ أٖاِ عٛاَاٌ          

ٟ  اض كساز ا٭ضس ٚا  ٍ عكًاٝـ َطااس١    ا  عبعااّ  ا  يعٛا٥ٌ ٚزؾاٖٗا ٚضعا عٗا ٖاا ٜا٪ 

عاٌَ َٔ أِٖ عٛاٌَ ؼذِٝ  ا   قاؾ١  ٍ ذيو ا  ْ٘أايى٬م بػهٌ نبرل ددّا، نُا 

 ٍ  ا   قباٍ ايٓاع ع٢ً إمدزات، ٖٚٛ  ٍ ذياو عاَاٌ َأ أٖاِ عٛاَاٌ ايككاا٤      

 غب٘ ذيو.ع٢ً أْٛاع عدٜد٠ َٔ ايؿطا  ا٭ض٬قٞ ٚاٱ ازٟ ٚ ا سد نبرل

ٕ ايى٬م، َٚسض ايه با١، ٚا٫ْ شااز،   إٚايطبب ٗ ذيو ٚاقض ددّا; ؾ

ٚس ٢ ايهجرل َٔ أْٛاع ض٤ٛ اـًل ٚاي ٛعسات ٗ ايعٛا٥ٌ ٚغب٘ ذياو، عآذِ ؾُٝاا    

ٛٸ إادٕ اـااْل ٚؾكادإ ؾاسف ايعُاٌ        عٓذِ عٓ٘ َٔ ايعٝؼ ٗ ايبٝٛت ايكٝك١ ٚدا

ٖٳااِيَأزٵضٳ ٕ عىبٝل قإْٛ أٚغب٘ ذيو، ٚقد ضبل  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٜٛٓؾس َطااسات   يٹًٖ

يعٛا٥اٌ اَا ٬ى أزاقاٞ    ع٢ً اٖا١ً٥ َٔ ا٭زاقٞ يًٓاع ٚبريو ٜهٕٛ َٔ ايطٌٗ 

َطاااس١ أيااـ َااذل أٚ أقااٌ أٚ أنجااس ٚبٓااا٤  ٚز َٚٓاااشٍ عًٝٗااا أٚ َااصازع أٚ سٛااا٥س   

ُٴطٵااًٹ ٕ أَٚاأ ايٛاقااض  ،يًاادداز أٚ يًُاغاا١ٝ ٚغاارل ذيااو ُٳااسٵ٤ٹ اِي ٔٵ ضٳااعٳا ٳ٠ٹ اِي ِٔ َٹاا

ٛٳاضٹعٴ ٔٴ اِي ُٳطٵَه َٚٔ غكا٥٘ ايداز ايكٝك١، ؾإذا ناْ  ايداز ٚضٝع١ ٚناْ   ٍ  (1)اِي

دٛازٖااا َصزعاا١ أٚ سٛاارل٠ أٚ غااب٘ ذيااو، ٚاْػااػٌ ايسدااٌ ٚشٚد اا٘ ٗ ايصزاعاا١    

ايعٛا٥اٌ   ضا  ُ ع ٕ ا٭َساض ض ٓشطس بػهٌ نبرل ددّا، ٚإٚايسعٞ ٚغرل ذيو، ؾ

كااسٌٜٚ ٚأؾااشاب إااصازع بايكٝاااع  ٍ َجايٝاا١، نُااا لااد ذيااو دًٝااّا ٗ اي بؿااش١

اؿكسٌٜ، نُاا ضاٝ ُ ع أعكاا٤ ا٭ضاس٠ بأعؿااب ٖا ٥ا١;  ذ عاٛؾس ايصزاعا١ ب٦ٝا١          

ع٪ثس ع٢ً ض١َ٬ ايب١٦ٝ ْٚكا٤ اؾٛ  ذ ُ ـ ْٗا أْؿط١ٝ َسو١  ٍ أبعد اؿدٚ ، نُا 

 ايهسبٕٛ ٚععىٞ ا٭ٚنطذٌ ايٓكٞ. ا٭غذاز ثاْٞ أٚنطٝد

ضاٝؿكد َدلزاعا٘  ٍ  زدا١ نابرل٠ دادّا  ذ ضاٝهٕٛ       ٕ ايؿطا  ا٭ض٬قاٞ  أنُا 

زض يًشهَٛاات  ذ  عهظ َا يٛ ناْ  ا٭ ،َكدٚز ايػباب ايصٚاز س٦ٓٝرٺ ببطاط١
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     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

عسعؿع أضعاز إٓاشٍ ٜٚهٕٛ غسا٤ ا٭زض أٚ اض ٦ذاز إٓصٍ ؾٛم طاق١ ا٬ٌٕٜ َٔ 

ٔ إايػاباب، بُٝٓااا ياٛ ناْاا  ا٭زض َ اسا١ باجملااإ ؾا      ٕ ايااصٚاز ضاٝهٕٛ س٦ٓٝاارٺ َاا

 ٕ ٕ عهاإٛ ٚاضااع١ عًاا٢  أؾإَااا ٗ بٝااٛت ايٛاياادٜٔ ٚاياايت ٫ بااد    ;أضااٌٗ َااا ٜهااٛ

إؿذلض  ذ اعٝش  شلاِ ؾسؾا١ سٝااش٠ أزإض نابرل٠ فاْاّا، ٚ َاا ٗ بٝاٛت ٜبْٓٛٗاا         

أٚ  غااسا٤ ا٭زض َاإٔ ٜ شًُااٛا أعبااا٤ عهًؿاا١ َسٖكاا١ داادّا    أبأْؿطااِٗ َاأ  ٕٚ  

 د  ٕ غا٤ اهلل ععاٍ.ٚقد أٚقشٓا ذيو ؾُٝا َك٢ ٚضٝأعٞ َصٜ ;اض ٦ذاز إٓصٍ

ٚبريو أٜكّا ٜ كض يٓاا بٴعاد آضاس َأ أبعاا  ايبؿارل٠ ا٭ٍٚ اٯْؿا١ ٗ اٯٜا١         

ٕ ٖرا ايكإْٛ اٱشلٞ ٖٛ دص٤ َٔ ١ََٛٛٓ َ ها١ًَ عؿبٸ ٗ عٝطارل  أايػسٜؿ١: َٔ 

ٕ عٓؿٝار  أؼكل اشلدف َٔ اـًك١، ٖٚٛ عبا ٠ اهلل ععاٍ ٚ طاع ٘، سٝاح ٚٗاس يٓاا    

صٚاز ٚواؾاس ايؿطاا  ٜٚاصٜض ا٭َاساض ٜٚككاٞ عًا٢ أنجاس        ٖرا ايكإْٛ ٜطٌٗ ايا 

 َدلزات ا٫ْ شاز ٚاٱ َإ ٚغرل ذيو.

 ايكٛاعز ايؾضع١ٝ يف اعتُالى األصاضٞ ٚاملعارٕ ٚايجضٚات

ٖٳإ قإْٛ أضبل  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ًٖ ٜٴعادٸ َأ أٖاِ أضاظ اي ُٓٝا١       اِيَأزٵضٳ يٹ

اي ٛشٜع ايؿاشٝض   ٱض٬ّ زنص أ٫ّٚ ٚبا٭ضاع ع٢ًٕ اأْٚكٝـ:  ،إط دا١َ

يًجااس٠ٚ عاادل َاآض ا٭زاقااٞ ٚايجااسٚات ٚإعااا ٕ يًٓاااع ناؾاا١، ٚعًاا٢  عىااا٤    

ا٭ٚيٜٛاا١ يٲْ اااز ٚايُٓااٛ ايبعٝااد إااد٣ عاادل عٓػااٝ٘ ا٫ضاا جُاز ٚ يػااا٤ ايكٝااٛ     

َا ٜطُٝ٘ عًُا٤ ا٫ق ؿا  ايّٝٛ با)اق ؿا ٜات ايهاب ١ ٚ يػا٤ ايكسا٥ب، ٚع٢ً 

ا٭ضااع يًٓٗاٛض ا٫ق ؿاا ٟ ٚيً عااٗ َأ       ذيو نً٘ ايعسض( ٚاع دل داْب

 .ا٭ٚزاّ ا٫ق ؿا ١ٜ اـبٝج١



  اـؼواطد اـػطقة يف استؿالك إرايض وادعادن واـثروات

ٖٞ اييت عبٓاٖاا ا٫ق ؿاا ٜٕٛ ايه٬ضاٝهٕٝٛ َٚأ أباسشِٖ       ٚايٓكى١ ا٭ضرل٠

، ٚؾًٝاد  1848ٚدإٛ ضا ٝٛازت َٝاٌ     1817ٚزٜهاز ٚ  1803ز. ب. ضاٟ ٗ 

َٚأ أباسشِٖ دإٛ َٝٓااز  نٝٓاص      غ أٜ، ٗ قباٍ ْع آضس َٔ عًُا٤ ا٫ق ؿا ، 

اياارٜٔ عبٓااٛا )اق ؿااا ٜات داْااب ايىًااب( ٚاياايت عع ُااد، با٭ضاااع عًاا٢ ؼؿٝااص    

ٚؼؿٝاص  ايىًب أٚ عجبٝى٘ يًطٝىس٠ ع٢ً ايدٚزات ا٫ق ؿا ١ٜ ٚايبىايا١ ٚاي كامِ،   

قااى ايبٓااو إسنااصٟ ايٓكااٛ  ٗ  شٜااا ٠ اٱْؿااام اؿهااَٛٞ ٚعاادل  عاادل ايىًااب ٜاا ِ 

ػاٝ٘ ا٫ضا جُازات بػاهٌ اضا جٓا٥ٞ ٚايارٟ ٜعاين ؾُٝاا        ا٭ضٛام ٖاا ٜآذِ عٓا٘ عٓ   

 ك ًـ أْٛاع ايبكا٥ع ٚاـدَات بػاهٌ  رلٜعين، عٛٚٝـ ا٬ٌٕٜ َٔ ايعُاٍ ٚعٛؾ

نبرل ددّا، ٚايكى ٜهٕٛ عدل ضؿع ق١ُٝ ايؿا٥د٠ ٚؾطض اجملاٍ يً ذاز باا٫قذلاض  

 بؿٛا٥د َٓمؿك١ ي أضٝظ َػازٜع اق ؿا ١ٜ َ ٓٛع١.

 ٕ ْكاٙ ا٫ض ٬ف بُٝٓٗا َ عد ٠.أٚاـ٬ف بٌ عًُا٤ ايؿسٜكٌ طٌٜٛ نُا 

ٕ ْك بظ ًَمؿّا عٔ ن اب )ايذلادع عأ ا٫ق ؿاا  ايهٝٓاصٟ(    أٜٚهؿٞ ٖٓا 

يًدلٚؾٝطاٛز ٗ داَعا١ ٖازؾااز      1981ٕازعٔ ؾًٝدغ أٜ )إؿًش١ ايعا١َ( ؾٝـ 

ـٓؿا٘   ا سٝاح ٜكاٍٛ     (1) از٠ ا٭َسٜهٝا١ سٝٓٗاا  ٚنبرل عًُا٤ ا٫ق ؿا  ٗ اٱ سطابُا 

)ايذلادااع عاأ نٝٓااص، عٓااد ْٗاٜاا١ عكااد ايطاابعٝٓٝات، عصاٜااد   :ا   ن اااب )ا٫ق ؿااا (

ا٫ب عااا  عاأ إاآٗر ايهٝٓااصٟ يااد٣ ٖاا ٗين عًااِ ا٫ق ؿااا  ٚقااا  اؿًُاا١ قااد           

ايطٝاضاات اياايت عطا ٗدف ايىًااب َكاااٍ َا٪ثس يًدلٚؾطااٛز َاازعٔ ؾًٝدغاا أٜ َاأ     

ازؾس ، اياارٟ أؾاابض ؾُٝااا بعااد ناابرل عًُااا٤ ا٫ق ؿااا  ٗ   از٠ ايااس٥ٝظ   داَعاا١ ٖاا

زٜػااإ،  اؾااع ؾًٝدغاا أٜ عاأ شٜااا ٠ اي أنٝااد عًاا٢ ايعٛاَااٌ اياايت قااد عصٜااد عُٓٝاا١   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ز٠ زٜػإ.  ا (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

عٛاَااٌ َجااٌ شٜااا ٠ ا٫ ضاااز ٚا٫ضاا جُاز، اٱؾاا٬سات       اإمسدااات إُهٓاا١      

طٝاضاات  اي ١ُٝٝٛٓ، ٚضؿاع ايكاسٜب١ عًا٢ عٛا٥اد زأع إااٍ، ٚزأ٣ إٔ عًا٢ اي      

ا٫ق ؿااا ١ٜ ايهًٝاا١ إٔ عسنااص بػااهٌ أضاضااٞ عًاا٢ ايُٓااٛ ا٫ق ؿااا ٟ عًاا٢ إااد٣   

ٚ)ع٠ٚ٬ ع٢ً  (1)ايىٌٜٛ بد٫ّ َٔ ايذلنٝص ع٢ً ا٫ض كساز ا٫ق ؿا ٟ قؿرل إد٣(

ذيو، اع كد ايعدٜد َٔ عًُا٤ ا٫ق ؿا  ايػاٌَ إٔ إٓٗر ايهٝٓصٟ قًٌٓ َٔ أ١ُٖٝ 

َااٍ ايٓكاا   ٍ ا٫ع كاا  باإٔ إارٖب ايهٝٓاصٟ        سٛاؾص ايُٓٛ ط١ًٜٛ إد٣. أضارلّا، 

 .(2)بايؼ ٗ أ١ُٖٝ عدّ َس١ْٚ ايطعس ٚا٭دس، ٚإٔ ق٣ٛ اي ٛاشٕ ايراعٞ ق١ٜٛ ْطبّٝا(

 ضااز ٚشٜاا ٠ ا٫ضا جُاز،    نٌ بٓاد َأ عًاو ايبٓاٛ  )شٜاا ٠ ا٫      ٚايه٬ّ عٔ

اٱؾااا٬سات اي ُٓٛٝٝااا١، ضؿاااع ايكاااسٜب١ عًااا٢ عٛا٥اااد زأع إااااٍ، اي ُٓٝااا١     

 ١ٜ ط١ًٜٛ إد٣، َس١ْٚ ا٭دس ٚايطعس( َٚكازْ ٘ َا ٚز  ٗ اٱضا٬ّ عأ   ا٫ق ؿا

و ااز  ٍ   ٚضا٥س إعؿاٌَٛ   ٚعٔ اٱَاّ عًٞ   ايسضٍٛ ا٭عِٛ

 .(3)ن اب ناٌَ

 ايت١ُٝٓ بعٝز٠ املز٣ يف نالّ اإلَاّ عًٞ 

ٕ ْػاارل اٯٕ  ٍ أسااد عًااو ايعٛاَااٌ اياايت عااسعب٘ ببشجٓااا سااٍٛ       أٜٚهؿااٞ 

 : ٛاؾص ايُٓٛ بعٝد٠ إد٣  ذ ٜكٍٛ اٱَاّ ا٭زض ٖٚٛ س

ُٳازٳ٠ٹ اِيَأزٵٔض َٛسٴَى ؾٹٞ عٹ ٔٵ ْٳ َأبٵًَاؼٳ  بايصزع ٚايكاسع ٚايبٓاا٤ َٚاا أغاب٘      ٚٳِيٝٳُه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .636ف ا: بٍٛ . أ. ضاًَٜٛطٕٛ/ ًٜٚٝاّ  . ْٛز ٖاٚعا ي ا٫ق ؿا ( 1)

 .636ف ا: بٍٛ . أ. ضاًَٜٛطٕٛ/ ًٜٚٝاّ  . ْٛز ٖاٚعا ي ا٫ق ؿا  (2)

ٖٚٛ ايبشح اٯعٞ يٓا بإذٕ اهلل ععاٍ ٗ ن اب قاا ّ ٜعكاد إكازْا١ باٌ اضاذلاعٝذٝات  ْ ااز ايجاس٠ٚ         (3)

ٚبااٌ َٓاااٖر ا٫ق ؿااا  اؿدٜجاا١، سٝااح ضااٝهٕٛ ٖاارا    اّ عًااٞ َٚهاؾشاا١ ايؿكااس يااد٣ اٱَاا 

ايه اب بإذٕ اهلل ععاٍ ايه اب ايجااْٞ إكاازٕ، بعاد ايه ااب ا٭ٍٚ ايارٟ ازلٝٓااٙ )اضاذلاعٝذٝات        

 (. ْ از ايجس٠ٚ َٚهاؾش١ ايؿكس ٗ َٓٗر اٱَاّ عًٞ 



  اـتـؿقة بعقدة اددى يف ؿالم اإلمام طظ

َٛاأسَى ؾٹااٞ اضٵاا ٹذٵًَابٹ اِيمٳااسٳازٔ  ٔٵ ْٳ ٕٻ ذٳيٹااَوأٟ ٗ دًباا٘ ْٚعاا٘ َاأ ايٓٸاااع  َٹاا  يٹااَأ

ُٳااازٳ اـااساز  ٔٵ َطًَاابٳ  ذ ا٭زباااح ع ٛقااـ عًاا٢ ايعُااسإ   ٠ٹَيااا ٜٴاادٵزٳُى ٔ ٖيااا بٹاِيعٹ َٳاا ٚٳ

ُٳازٳ٠ٺ ًََو اِيعٹبٳا ٳضابك١ يٮزض  اِيمٳسٳازٳ بٹػٳٝٵٔس عٹ ٖٵ ٚٳَأ ٭ْ٘ أددل ايٓاع  َأضٵسٳبٳ اِيبٹًَا ٳ 

عًاا٢ بٝااع أَ عاا ِٗ ٚأنجااس ٗ عكااعٝؿِٗ ٖااا ًٜٗهاإٛ بطاابب٘ دٛعااّا َٚسقااّا، ٫ٚ     

    ٌ ًٹًّٝاا     ؽاسب   ٜكدزٕٚ ع٢ً ايعُاز٠ ؾا٬ ععُاس اياب٬  با ٙٴ ٔ ٖياا َق َٵاسٴ ِٵ َأ ِٵ ٜٳطٵا ٳكٹ  ذ  ٚٳَيا

 .ايٓٸاع ٜدؾعْٛ٘ س ٸ٢ ٜطك٘ عٔ اؿهِ ٜٚأعٞ َٔ ٜكّٛ بػ٪ِْٚٗ

ٛٵا ٕٵ غٳَه ٚٵ عٹًٖا١ّ ٗ نجاس٠ اـاساز    ثٹَكًّاا أٟ أٌٖ اـاساز   َؾٔإ ٚٔ نااؾسا    َأ َأ

ٚٵٖٛ إا٤ ايرٟ ٜأعٞ ٗ ايٓٗاس   اْٵكٹَىاعٳ غٹسٵبٺ أٟ َاا ٜباٌ ا٭زض    بٳاٖيا١ٺ  اْكىااع  َأ

ٚٵ ٔ سٳاَي١َ َأزٵٕضَٔ إىس ؾُٝا ٜطك٢ بإىس  ٕاا ؾٝٗاا َأ ايبارز ٚاياصزع  ٍ ايؿطاا         َأ

ٖٳابطبب أْ٘  ُٳسٳ ُٸٗا  اِغ ٳ ٗٳا عٳَىاؼٷ شلا  َغسٳمٷأٟ ع ـٳ بٹ ٚٵ َأدٵشٳ ٌٸ َا٩ٖاا     َأ باإٔ قا

ِٵؾًِ عأت بايصٸزع ايهاٗ  ٗٴ ِٵ   ٗ اـساز ضٳٖؿِؿ ٳ عٳٓٵ ٖٴ َٵاسٴ ٘ٹ َأ ٕٵ ٜٳؿٵًُضٳ بٹا ُٳا عٳسٵدٴٛ َأ  بٹ

 سطب ْٛسى ٗ قدز اي ٸمؿٝـ.

ٞٵ ٔٻ عٳًَٝٵَو غٳ ِٵ ٚٳَيا ٜٳجٵُكًَ ٗٴ ُٳ٦ٴْٛٳ١َ عٳٓٵ ٘ٹ اِي بإٔ ععدٸ ايارٟ ل عأضار َآِٗ     ٤ٷ ضٳٖؿِؿ ٳ بٹ

ز عًِٝٗ بعٓٛإ اـساز ثك٬ٝ عًا٢ ْؿطاو، ٭ْا٘ أٚداب عٓكاٝـ أَاٛاٍ       َٔ إاٍ إكدٸ

٘ٴ ذٴضٵسٷايدٚي١  ُٳازٳ٠ٹ بٹًَا ٹَىيو عٓدِٖ  َؾٔإْٻ ٘ٹ عٳًَٝٵَو ؾٹٞ عٹ ٕٳ بٹ ؾإٕ عُااز٠ اياب٬     ٜٳعٴٛ ٴٚ

َٚٔياٜٳ ٹاوَ  ٜعٛ   ٍ ايٛايٞ ضرلٴٖا   ٌٔ ٚدًباو   َٳاعٳ اضٵا ٹذٵًَابٹوَ  باايصزع ٚايعُااز٠    ٚٳعٳاصٵٜٹ

 ِٵ ٔٗ ٔٳ ثٳٓٳاا٥ٹ أٟ ضاسٚزى   َوٚٳعٳبٳذټشٹا ؾاإِْٗ ّادسْٛو ب مؿٝؿاو اـاساز عًاِٝٗ       سٴطٵ

ِٵ ٔٗ ٍٔ ؾٹٝ ُٹادّا  أٟ بإٔ ضبب   ؾاقا١ ايعادٍ ٚعهاجرلٙ بايٓطاب١  ياِٝٗ       بٹاضٵ ٹَؿاقٳ١ٹ اِيعٳدٵ َٴعٵ ٳ

ِٵ ٔٗ ٛٻعٹ ٌٳ ُق ُٳاا ذٳضٳاسٵتٳ   أٟ  ْو عع ُد ٚعطا ٓد  ٍ قاٛعِٗ إايٝا١ ٥٫ٚٚٗاِ يًدٚيا١       َؾكٵ بٹ

َٹاوَ   ُٳا ٔٵ ٔ دٵ َٹا ِٵ  ٖٴ ِٵ أٟ  زاس او   عٹٓٵدٳ ٗٴا ِٵ  يصا٥اد  بعادّ أضارى ا   َي ٗٴ َٹآٵ ؾاإِْٗ   ٚٳايجاَكا١َ 

ٔٵ    ٚثكٛا بو ٚ ذا ٚثك  ايسع١ٝ بايٛايٞ عًُ  ٭دًا٘ بهاٌ  ضا٬ف     َٹا ِٵ  ٗٴ ٛٻ ٵعٳ ُٳاا عٳا بٹ

ِٵ ٔٗ ٕٸ َٔ زأ٣ ايعدٍ َأ ٚايٝا٘ ٚاع اا ٙ ٚثال با٘       عٳدٵيٹَو عٳًَٝٵ ِٵ  ؾإ ٗٔا ٚعادّ   ٚٳٔزِؾكٹاَو بٹ



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ُٳاا ايعٓـ ٗ أضر اـساز نا٬َّ ساٌ ل هادٚٙ،    َٴٛزٔ    َؾسٴبٻ ٔٳ اِياُأ َٹا ايايت ؼ ااز    سٳادٳخٳ 

ٛٻِيا ٳ  ؾٝٗاا  ٍ َااشلِ ٚزدااشلِ نااؿسب ايؿذا٥ٝا١، أٚ َاا أغاب٘         ٚاع ُادت   َٳاا ٔ ذٳا عٳ

٘ٹ ٔٵ بٳعٵادٴ   أٟ ٗ ذيو ا٭َاس   ؾٹٝ َٹا ِٵ  ٔٗ ُٳًُاٛٙٴ أٟ بعاد ؽؿٝاـ اـاساز عًاِٝٗ      عٳًَاٝٵ  اسٵ ٳ

٘ٹٚقبًٛٙ  ِٵ بٹ ٗٴ ؿاظ، أٚ ٭داٌ إٔ أْؿطاِٗ طٝبا١ ػاٖاو،      أٟ بهٌ طٝاب ْ  َطٝابٳ١ّ َأْٵُؿطٴ

 ٚيرا ٜ شًُٕٛ ا٭َٛز اييت عهًؿِٗ بٗا.

    ٘ٴ ًِ ٳا ُٻ َٳاا سٳ ٌٷ  ُٹا َٴشٵ ٳ ٕٳ  ُٵاسٳا ٕٻ اِيعٴ أٟ  ذا ناْا  ايعُااز٠ قا٥ُا١ ٚاياصزع ْاَٝاّا،       َؾٔإ

 ٓٓ ٕٛ ا٭زباااح ؾٝاادؾعٕٛ   ؾهًُاا  ًاا  أًٖااٗا َاأ اـااساز ضاٌٗ عًااِٝٗ، ٭ْٗااِ وؿاًا

ُٳبعكٗا  ٍ ايدٚي١  ٗٳاا    ٚٳٔ ْٻ ٖٵًٹ ٛٳأش َأ ٔٵ ٔ عٵا َٹا ؾاإِْٗ  ذا اؾ كاسٚا ل    ا ٜٴ٪ٵعٳ٢ ضٳسٳابٴ اِياَأزٵٔض 

ٜ ُهٓٛا َٔ ايعُااز٠ ؾ ماسب ا٭زض، ٚنٝاـ ٜسٜاد اياٛايٞ َآِٗ اـاساز سااٍ أْٸٗاِ          

ٗٳاق ادٕٛ؟  ٖٵًُ ٛٔشٴ َأ ُٳا ٜٴعٵ ٛٴَياا٠ٹ    أٟ ٜؿ كس أٌٖ ا٭زض اـساد١ٝ  ٚٳٔ ْٻ يٹٔإغٵاسٳافٹ َأْٵُؿأظ اِي

ُٵٔععٳ٢ًَ ا ِٵ بٹاِيبٳَكا٤ٹيًُاٍ  ِيذٳ ٔٗ َٚٓا عصيإٛ عأ قسٜاب، ٚيارا     ٫س ُاشلِ أِْٗ ٜٴ ٚٳضٴ٤ٛٹ 

٤ ٜعٝػإٛ ب٘ا  ذا عصياٛا           ِٵ بٹااِيعٹبٳسٔ   ٜادضسٕٚ إااٍ س ا٢ ٜهإٛ شلاِ غٞا ٔٗ  ٚٳقٹًٖا١ٹ اْٵ ٹَؿااعٹ

 .(1)ْع عدل٠، ٢ٖٚ َا ٜٛدب  ٜكاٚ اٱْطإ ٚاع بازٙ َٔ ا٭َٛز اييت ؼدخ(

باي ؿؿٌٝ  ٍ ٖرٙ ايٓكى١ ٚضا٥س ايٓكاٙ، ٗ عح قا ّ ب ؿؿاٌٝ   ٚيعًٓا ْعٛ 

 ٚافٺ بإذٕ اهلل ععاٍ.

 !ٚايعًٟٛ  إُٖاٍ عًُا٤ االقتصار يالقتصار ايٓبٟٛ 

ٕ عًُاا٤ ا٫ق ؿاا     ، داداّ  ايػسٜبَٔ ٕ أٚٗ اـ اّ ْػرل  غاز٠ عابس٠  ٍ 

ُٝٗا َٚكازْ ٗاا  ِٖٚ بعػسات ا٭يٛف عٓد طسسِٗ ايٓٛسٜات إم ًؿ١ ْٚكدٖا ٚعكٝ

َم ًاااـ إٓااااٖر ا٫ق ؿاااا ١ٜ، ٜ ذااااًٖٕٛ بػاااهٌ ناَاااٌ زٚاٜاااات ايسضاااٍٛ        

نُا ٜ ػاؾًٕٛ عأ نٝؿٝا١   ازعُٗاا     ،ٗ ا٫ق ؿا  ٚاٱَاّ عًٞ   ا٭عِٛ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ٚذيو ْكا٬ّ عأ   231ف اضذلاعٝذٝات  ْ از ايجس٠ٚ َٚهاؾش١ ايؿكس ٗ َٓٗر اٱَاّ عًٞ ( 1)

 .)عٛقٝض ْٗر ايب٬غ١( يٲَاّ ايساسٌ ايطٝد قُد اؿطٝين ايػرلاشٟ 



  اـعؾوي !إمهال طؾامء آؾتصاد ـالؾتصاد اــبوي  و

قااا  اق ؿااا ّا ْادشااّا   ٕ اياآيب أايؿسٜااد٠ ي٬ق ؿااا  ٗ أبااإ سهااَٛ ِٗ، َٚااع  

ٛ    بػهٌ أذٌٖ ايعال سٝح  ض بإدٜٓا١ إٓاٛز٠ شزاعٝاّا    ٕ كىىا٘ ا٫ق ؿاا ٟ يًٓٗا

ٕ بعااع أٚػازٜااّا ٚؾاآاعّٝا أْاا ر عىااٛزّا َاار٬ّٖ ضاا٬ٍ ؾااذل٠ بطااٝى١  ٍ  زداا١       

٘  أسااٍٚ   اؿاقدٜٔ ع٢ً اٱض٬ّ ن ب ن ابّا قد ايٓيب  ٘  ا  ٕ ٜادلٖٔ ؾٝا  ا  بصعُا

إٔ ضسٸ عكدّ اٱض٬ّ ٚان طاس٘ ٭َِ ا٭زض يٝظ ٖٛ سكاْٝ ا٘ ٚ عذااشٙ ٚعًُا٘    

 ٖٛ ايٓٗك١ ا٫ق ؿا ١ٜ إبٗس٠ اييت قا ٖا ايسضاٍٛ   بٌ ايطس ٚسًُ٘ ٚ... 

نإ كَىىاّا َ ُٝاصّا    ٕ ايٓيب أضـ غ٦ّٝاك ٚٚاييت ٫ ٜعسف َٓٗا إطًُٕٛ، يٮ

ٗ اي ذاز٠ ٚايصزاع١ ٚغرلٖاا. ٚقاد ذناس ٗ ذياو ايه ااب ٬ََاض، غارل َطاُٛع١         

 ا٫ق ؿا ١ٜ. عا ٠، َٔ َؿس ات كىىاع٘ 

سٝااح سهااِ اَدلاطٛزٜاا١ اَ اادت عًاا٢    ٚنااريو اٱَاااّ اَاارل إاا٪ٌَٓ

ٕ ايُٓااٛ أَطاااس١ عصٜااد عًاا٢ ايٓؿااـ َاأ ايهااس٠ ا٭زقاا١ٝ سٝااح غااٗد اي ااازٜى باا   

ِٸ ب٬  اٱض٬ّ،  داا٤ ٗ   ٚايرٟ ٜؿؿض عأ داْاب َٓا٘ َاا    ا٫ق ؿا ٟ ٚايسضا٤ ع

 ن اب عال ايػد:

 
َٳاا َأؾٵابٳضٳ بٹاِيُهَٛؾا١ٹ     :اٍ عًاٞ  ٚٗ إٓاقب ْكا٬ّ عأ ؾكاا٥ٌ أٓاد قا     

َٳاا٤ٹ              ٔٵ  َٹا ٚٳٜٳػٵاسٳبٴ  ٌا  َٛا ٚٳٜٳذٵًٹاظٴ ؾٹاٞ اي ٌٴ اِيبٴاسٻ  َٳٓٵٔصَيا١ّ َيٝٳِأُنا ِٵ  ٖٴ ٕٻ َأ ٵْٳاا َأسٳدٷ ٔ ٖياا ْٳاعٹُاّا ٔ 

 . ٜعين إٔ عٓدٙ ايداز ٚإأنٌ ٚإػسب.(1) اِيُؿسٳات

 ٬  اٱَااّ  ٚٗ زٚا١ٜ أضس٣ ٚددعٗا ٗ بعع إؿا ز،  ٕ نٌ أٌٖ با 

ناْ  ٚاضع١ ددّا، ُ د مٛ  َع إٔ ب٬ ٙ  أؾبشٛا ٖهرا ٗ عٗد اٱَاّ 

 ايػسب  ٍ يٝبٝا، ٚمٛ ايػُاٍ ايػسقٞ  ٍ  اغط إ ٗ ا٫ؼا  ايطٛؾٝيت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .99ف 2: زَٓاقب آٍ أبٞ طايب  (1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ِٴ ايٓٻاااعٳ ضٴبٵااصٳ اِيبٴااسا   : )نااإ ٚٗ زٚاٜاا١ عاأ اٱَاااّ ايباااقس   ٜٴِىعٹاا

ًٹ ٖٵ ٚٳٜٳسٵدٹعٴ ٔ َي٢ َأ ِٳ  ٚٳ ايصٻٜٵ ٳٚٳايًٖشٵ ٌٴ اِيمٴبٵصٳ   .(1))(2)٘ٹ َؾٝٳِأُن

ْكٍٛ: أ٫ ٜط شل ذيو نً٘ َٔ عًُا٤ ا٫ق ؿا  إٓؿاؿٌ ايارٜٔ ٜع ُادٕٚ    

ٕ وا ر  إٔ ٜدزضٛا ٖارٙ اي ذسبا١ أٜكاّا؟ أٚ    أع٢ً َعىٝات اي ذسب١ نأندل بسٖإ، 

 بعكِٗ ببعع َعىٝاعٗا ع٢ً ا٭قٌ؟ 

آضس َِٓٗ،  ٫  بععب ٗ ٚاؾٌٗ ايػسٜ بعكِٗيهٓ٘ اي عؿب ايعذٝب ٗ 

ٕ ػاد ن اباّا ٗ عًاِ ا٫ق ؿاا  قااّ      إٔ ايع ب ا٭ندل عًٝٓاا مأ إطاًٌُ  ذ ٜٓادز     أ

بػهٌ عًُٞ َط ٛعب، باٌ ٫   ٚايعًٟٛ  باض عساض ا٫ق ؿا  ايٓبٟٛ 

ِ   ا   ٜٛداد  ن ااب عًُاٞ اق ؿاا ٟ َكاازٕ ٜ هؿاٌ بإكازْا١ باٌ ايطاارل٠         ا   ؾُٝاا أعًا

ٚأقااٛاشلِ ٚسهُٗااِ   ٚا٭٥ُاا١  اّ عًااٞ ٚاٱَاا ا٫ق ؿااا ١ٜ يًسضااٍٛ  

ٚقٛابىِٗ َٔ د١ٗ ٚبٌ ايٓٛسٜات ا٫ق ؿا ١ٜ إم ًؿا١ إىسٚسا١ ٗ عاال ايٝاّٛ     

 .ٚس ٢ اٯٕ (3)ض١ٓ 250َٓر أٜاّ آ ّ زلٝح قبٌ سٛايٞ 

 يٓهتب بعُل يف عًِ االقتصار نُا نتبٓا يف ايصّٛ ٚايصال٠

ايكسٜب ايعادٌ  ذا زشقٓاا  ٕ ْكىًع ب٘ ٗ أع٢ً أْؿطٓا  َٙا أضرْاٚذيو ٖٛ 

اهلل ععاٍ ايعُس ٚاي ٛؾٝل، ٚيهٔ إىًٛب، ٖٚارٙ  عا٠ٛ أضٜٛا١ َٛدٗا١  ٍ نبااز      

ٕ ٜ ٓاٚيٛا ٖارا ايبشاح اشلااّ بايه ابا١ ٚايبشاح إطا ٛعب،       أايعًُا٤ ٚاجمل ٗدٜٔ، 

ؾهُا اضٗبٛا ٗ ايبشح ايؿكٗاٞ عأ َطاا٥ٌ ايؿا٠٬ ٚايصناا٠ ٚاـُاظ ٚاؿار...        

ٟٸ ٕ َٔإٚعٔ سدٚ ٖا، ؾ ٕ ٜكَٛٛا بايبشح بإضٗاب عٔ اق ؿا  اٱض٬ّ، أ اؿس

 ِٕ َكاباٌ إارٖب ايسأزلااايٞ   ٗ  ٕٚ فاس  ايبشااح عٓا٘ نُارٖب اق ؿااا ٟ     ،نعًا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .129ف 8ايهاٗ: ز( 1)

 .229عال ايػد: ف( 2)

 .1776 –ن اب ثس٠ٚ ا٭َِ  ٕ ن بأَٓر  (3)
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ـ   ا  ْٓاا ل لاد  أٚايػٝٛعٞ َج٬ّ، ٚايػسٜب  عجاّا عًُٝاّا اق ؿاا ّٜا     ا  ٗ اضا كسا٤ ْااق

ٖٳا    َكازّْا س ٢ عٔ َجٌ قاإْٛ   ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  بأبعاا ٙ ايعًُٝا١ إم ًؿا١     ااِياَأزٵضٳ يٹًٖا

ٕ ايػاب أاييت أغسْا  ٍ بعكٗا  غاز٠ ؾك٘ ٚ ٍ ايكٛاب٘ ٚايكٛاعد، ٚيريو لد 

ْا٘ ٫ هاد أَاَا٘  ٫ اق ؿاا  آ ّ     إزا  اي مؿاـ ٗ ا٫ق ؿاا  ؾ  أاؾاَعٞ إطًِ  ذا 

زلٝح أٚ دٕٛ َٝٓاز نٝٓص أٚ زٜهاز ٚ أٚ َٔ أغب٘، ٚاهلل إط عإ إطد  اشلاا ٟ  

 ضبٌٝ ايسغا .  ٍ

 ْعض١ٜ َايجٛؼ ايتؾاؤ١َٝ: ؽٝطإ تٓاقص ايعٛا٥ز!

ٕ ؼدٜااد ايٓطااٌ; يًاادٚاعٞ اياايت ذنسٖااا   أٜٚطاا ؿا  َاأ اٯٜاا ٌ ايهااسّ ٌ  

، ٚقد ؾؿٸًٓا ٚدا٘  ّ( باطٌ آضس1834ا٫ق ؿا ٟ اي ػا٩َٞ ايػٗرل )َايجٛع ت 

 .ا٫ض ٓباٙ َٔ اٯٜ ٌ ايهسّ ٌ ٗ ؾؿٌ ايبؿا٥س ايكسآ١ْٝ ؾسادع

عاَااّا  222ّ )أٟ قبااٌ 1798ٗ َكاااٍ ن باا٘ عاااّ    (1)ذٖااب َااايجٛع  ؾكااد

 ٍ ٚداٛب ؼدٜاد ايٓطاٌ ٚ بىاا٤      (2)بايكب٘(ك باضِ  يَكايا١ ساٍٛ َبادأ ايطاهإ ي    

ايُٓٛ ايطهاْٞ عدل ضؿع َعد٫ت اي٫ٛ ٠ ٚعدل عأضرل ضٔ ايصٚاز، ٚذيو نشٌ 

س أضاضاٞ ٕٛادٗا١ )غاٝىإ عٓاااقـ ايعٛا٥اد(ك ٚقاد أقاش٢ ٖاارا ايه ااب َأ أنجاا        

ايه ب َبٝعّا ٗ ايعال، ٚٚٓيد ُٛدات نبرل٠ دادّا عًا٢ عؿهارل أَاِ ايعاال ضاؾا١       

عًاا٢ إطااًٌُ اياارٜٔ أؾاابض ايهااجرل َاآِٗ  عااا٠، يؿهااس٠ ؼدٜااد ايٓطااٌ ٚعااأضرل      

ايااصٚاز، ب ااأثٸس َباغااس أٚ غاارل َباغااس، بأؾهاااز َااايجٛع اي ػااا١َٝ٩ سااٍٛ اي صاٜااد    

 اشلٓدضٞ إمٛف يعد  ضهإ ا٭زض.

 اييت أٚؾً ٘  ٍ قسٚز٠ ؼدٜد ايٓطٌ ع ًمـ ٗ ايٓكاٙ اي اي١ٝ:ٚإعا ي١ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) Thomas Robert Malthus. 

 اضِ ايهاعب. بدٕٚ ذنس ٚايرٟ طبع أٍٚ طبع١ (2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ َطاااس١ ا٭زض ثاب اا١، ٚايكاادز٠ عًاا٢ إٓاااٚز٠ بااس ّ إطاا ٓكعات    أ٫ّٚ: 

ِٸ أقطاّ َٔ أطساف ايبشااز ٚ ٕ ناْا  َؿٝاد٠ يهٓٗاا       ٫ عٓا ر  ٫ عٛضاعّا قاد اّ   ٚط

 ددّا.

 ٕ أعدا  ايبػس ٗ عصاٜد َط ُس َ ٛاؾٌ. ثاّْٝا: 

ٕ ٖاارا اي صاٜااد ٜٓاا ٗر َاآٗر اي ؿاااعد اشلٓدضااٞ ٚيااٝظ اي ؿاااعد      : ثايجااّا

ْاا٘ إاؿطااابٞ ؾكاا٘، عهااظ عصاٜااد  ْ اااز ايػاارا٤، اياارٟ س اا٢  ٕ نااإ ٗ اش ٜااا  ؾ  

ٕ ايٓاعر احملًٞ اٱْايٞ َٔ ايىعااّ  ِاا ٜا ِ سطاب َ ٛايٝا١       ٜ ؿاعد سطابّٝا أٟ 

 عد ١ٜ.

 :ٚاي ؿاعد اؿطابٞ عؿاعد بطٝ٘ ٖٚٛ

ٕ أ....( ٖٚهارا، ٚإكٝااع ؾٝا٘    14اا 13اا 12اا 11اا 10اا 9اا 8اا 7اا 6ا5ا4ا3ا2ا1) 

 ٜكاف أٍٚ زقِ  ٍ نٌ عد  ٫سل.

ناٌ زقاِ عأ    ؾٝا٘  ٚاي ؿاعد اشلٓدضٞ )اُ٭ضٞ( عؿااعد َسناب ٜ كااعـ    

اا  1024اا 512اا 256اا  128اا 64اا 32اا 16اا 8اا  4ا  2اا  1ايسقِ ايطابل عًٝ٘، ٖهارا ) 

عد  ٫سال  ٕ ٜكاف آضس زقِ  ٍ نٌ  ٚإكٝاع ؾٝ٘  (... 8192ا 4096ا 2048

ٍٳ ايااسقِ    14ٕ ايااسقِ أؾ٬سااٜ  ... ٖٚهاارا ٗ  8192ٗ اي ؿاااعد اؿطااابٞ عٳااا ٳ

اي ؿاعد اشلٓدضٞ ٚنًُا ؾاعٳدٵتٳ أنجاس ازعؿاع اياسقِ بػاهٌ أنادل س ا٢ ٜؿاٌ  ٍ         

 أعدا  َٗٛي١ ددّا.

ضاا١ٓ عكسٜبااّا    25ٕ ايطااهإ ًّٝاإٛ ٭ٕ ٜ كاااعـ عااد ِٖ نااٌ      أزابعااّا: 

 ؾٌ  يٝ٘ بٓذاٌَ ؾسْٚهًٌ.َا عٛٚذيو، نُا قاٍ َايجٛع، سطب 

يااٛ ٕ عااد  ايبػااس  إٚعٛقااٝشّا يه٬َاا٘ ٚعىبٝكااّا ياا٘ عًاا٢ ايااصَٔ إعاؾااس ؾاا   

ًَٝااااز )ضااابع ًَٝاااازات ٚٔطاااُا١٥ ًَٝااإٛ    7.5ّ 2020اٯٕ عااااّ ؾسقااآاِٖ 
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ًَٝااازّا  15ضااٝهٕٛ  2045ضاا١ٓ عاااّ  25ٕ عااد ِٖ بعااد أٖٚاارا ٜعااين  (1)(ؾسقااّا

ضااٝهٕٛ  2095عااد ِٖ عاااّ ، ث٬ثااٌ ًَٝااازّا، 2070ٚٚضااٝهٕٛ عااد ِٖ عاااّ 

)أٟ بعاد َا٥ا١ ضا١ٓ( َا٥ا١ ٚعػاسٜٔ       2120ض ٌ ًَٝازّا، ٚضاٝهٕٛ عاد ِٖ عااّ    

، َاا٥ ٌ ٚأزبعاٌ   2145ضا١ٓ أضاس٣ أٟ عااّ     25ًَٝازّاك ٚضٝهٕٛ عاد ِٖ بعاد   

، ؾطٝهٕٛ عد ِٖ ازبعُا١٥ ٚمثاٌْ ًَٝازّا... ٖٚهرا ٖٚٛ 2170ًَٝازّاك ٚاَا عاّ 

 عؿاعد َرٌٖ غسٜب.

ٕ أعاادا  ايبػااس ضاا ص ا  إو نًاا٘ ٜعااين، سطااب َااايجٛع، باا ضاَطااّا: ٚذياا

ٕ ٜهْٛٛا ٚاقؿاٌ عًا٢   إٔ ٫ ٜبك٢ فاٍ يًٓاع س ٢ جملس  أبػهٌ زٖٝب  ٍ  زد١ 

 ضىض ايهس٠ ا٭زق١ٝك

ٕ ِجٌ ي ٛقٝض ؾهس٠ اي ؿاعد اشلٓدضٞ َاا ذناسٙ بعاع    أٖٓا َٚٔ ايىسٜـ 

( بطٴاُو َعاٌ )ٚيعًا٘    ْٓا ياٛ أضارْا ٚزقا١ )٫ َ ٓاٖٝا١ ؾسقااّ     أايعًُا٤ ايٛسؾا٤ َٔ 

ْٓا يٛ طٜٛٓا ايٛزق١ َس٠ ثِ طٜٛٓاا  إ( ؾ(2)اؾذلض ايٛزق١ بطٴُو ْؿـ ضاْيت أٚ أقٌ

ْ٘ ٗ ايىٝٸا١ ا٭ٍٚ ض ؿارل ايٛزقا١ بطاُو ٚزقا ٌ،      إؾ ،إىٟٛ َس٠ أضس٣ ٖٚهرا

 8َا ٗ ايىٝٸ١ ايجا١ْٝ ؾ ؿرل بطٴُو أزبع أٚزام، ٚٗ ايىٝٸ١ ايجايج١ ضا هٕٛ بطٴاُو   أ

ٚزقا١ ٖٚهارا.. ٗ عؿااعد ٖٓدضاٞ      16ايىٝٸ١ ايسابعا١ ضا هٕٛ بطٴاُو    أٚزام ٚٗ 

َاس٠   50ٕ سذِ ازعؿاع ايٛزقا١ إىٜٛا١   إطٝٸ١ ؾ 50ْٓا طٜٛٓا ايٛزق١ أَط ُس... ؾًٛ 

ٕ ٜ ؿِٗ سكٝكا١  أضٝؿٌ  ٍ  زد١ َر١ًٖ ٫ ٜ ؿٛزٖا بػسٟ  ٫ بعد بٗرٙ ايىسٜك١ 

   ٞ ناس٠ ا٭زض ٚبااٌ  ٕ ازعؿاعٗاا ضٝؿاٌ َاا باٌ     أٖٚاٞ   ;َعٓا٢ اي ؿااعد اشلٓدضا

 ًَٕٝٛ نًٝٛ َذلّاكك 150ايػُظ ْؿطٗا.. ٖٚرا ٜعين قما١َ بكما١َ سٛايٞ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ًَٝاز. 7.7ّ شا ت ع٢ً 2020أعدا  ايبػس عاّ  (1)

٫ ٜؿااٌ ا٭زض  َااج٬ّ ؾذااسب ك ًااـ احملاا ٬ُت ؾااإذا ٚداادت َااج٬ّ إ ضٴااُو ًَااُٝذل ٚاسااد      (2)

 أنجس ٚض ذد ايػسا٥بكأٚ  70طٝٸ١ أٚ  60طٝٸ١ ؾأدعًٗا  50بايػُظ ٗ 



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٚبااريو ٜ كااض ايٛداا٘ إمااٛف ي ؿاااعد عااد  ايطااهإ ٗ ايعااال عؿاااعدّا   

 ٖٓدضّٝا )أٚ َسنبّا، أٚ أضٸٝأ(.

ٕ ذيو ٜٛؾًٓا  ٍ َعٓا٢ غاٝىإ عٓااقـ ايعٛا٥اد، ؾاْا٘ ٖاٛ ذياو         ضا ضّا: 

 ، ١، ٚاَا ايىعاّ ؾػاٜا١ ا٭َاس اْا٘ ٜ ؿااعد عؿااعدّا سطاابٝاّ      بايكب٘ك  ذ ا٭زض ثاب

ٚاَا أعدا  ايبػاس ؾُ صاٜاد٠ ٖٓدضاّٝا، ؾهًُاا اش ا  عاد  ايبػاس ٚعكااعـ عٓاقؿا          

ٚإطاهٔ.. ايارٟ   ٚإكؿٛ  بايعٛا٥د ايىعاّ ٚايػاساب ٚإًابظ    ،ايعٛا٥د أنجس ؾأنجس

 ٜهٕٛ َكدٚز نٌ بػسٟ إ وؿٌ عًٝ٘.

 ض١ٜ َايجٛؼ ٚتٛصٝات٘بعض ْتا٥ج ْع

ٕ إٛاْع اييت ععٌُ ع٢ً نبض عؿااعد ْؿاٛع ايطاهإ، عؿااعدّا      ضابعّا: 

ٖٓدضّٝا أٚ غرلٙ ٖٞ  َا عٛاٌَ قٗس١ٜ، نايؿٝكاْات ٚاجملاعات ٚاؿسٚب ٚا٭ٚب١٦ 

ٚغبٗٗا ٚاييت عككٞ ع٢ً أعدا  ٖا١ً٥ َأ ايبػاس ؾٝعاٛ  س٦ٓٝارٺ اي اٛاشٕ باٌ عاد         

 َا عٛاَاٌ ٚقا٥ٝا١، ن اأضرل ضأ اياصٚاز، َٚٓاع       ضهإ ا٭زض ٚن١ُٝ ايىعاّ، ٚ

ٕ  . ٚ(1)اؿٌُ ٚاٱلاب أٚ عكًًٝ٘  ٍ أقؿ٢ ساد، أٚ س ا٢ ا٫َ ٓااع عأ اياصٚاز     

 ٕ ًْذأ  ٍ إٛاْع ايٛقا١ٝ٥ نٞ ٫ ْب ٢ً بإٛاْع ايكٗس١ٜكأعًٝٓا 

ايدّٛغساؾ١ٝ، ع أضظ عًٝٗا فُٛع١ َٔ  إ ْٛسٜ ٘ ا٫ق ؿا ١ٜ أٖٚهرا لد 

 ْ٘:إؾٝات ؾأغسب اي ٛ

 ثآَّا: ٜٛؾٞ َايجٛع )بٓا٤ ع٢ً ْٛسٜ ٘ اي ػا١َٝ٩( بايٛؾاٜا اي اي١ٝ:

ِْٗ إعدّ شٜا ٠ أداٛز ايعُااٍ، ٭ْٗاِ نًُاا سؿاًٛا عًا٢ َااٍ أنجاس، ؾا          ا

ا٭ؾااٛاٙ اؾا٥عاا١ احمل اداا١  أعاادا ٜ ٓاضاإًٛ أنجااس ؾٝااص ا ٕٚ ؾكااسّا ) ذ عااص ا  بطااسع١  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1)   ٘ ، ٚيعًاٗا       يهأ ٖارٙ   ،)ٚزَا ا٫ض عاق١ عٓ٘ بايػرٚذ اؾٓطاٞ ٚغابٗ ايٓكىا١ عادا١  ٍ َسادعا١ ن ب٘ا

 (.ٚقاٍ بعع باْ٘ اض بعد ٖرا اؿٌ أض٬قّٝا ْ ٝذ١ ٫ش١َ يه٬َ٘، ٚيٝظ ٖا ؾسح ب٘ أٚ قاي٘



  بعض كتائج كظرية ماـثوس وتوصقاته

 يًىعاّك(.

 طبب أع٬ٙكعدّ عكدِٜ اٱعاْات يًؿكسا٤ يً ا

 ٫  اعٞ أبدّا يًكُإ ا٫د ُاعٞ ٚاٱْؿام ع٢ً ايعاطًٌك ا

 هب ٚقع ايعٛا٥ل أَاّ ايصٚاز إبهس. ا

 هب ٚقع ايعٛا٥ل أَاّ اؿٌُ ٚاٱلاب، نُا ضبل. ا

ُااٌ ؾٝٗااا         ؾٗارا ٖاٛ  ْاااٍ ْٛسٜا١ َاايجٛع َااع بعاع اي ٛقاٝض، ٚاياايت و

ؿكااس ٚايػااكا٤ ٚايباا٪ع ايبػااسٟ، )ايىبٝعاا١ ايػااسٜس٠( بصعُاا٘ نااٌ إطاا٪ٚي١ٝ عاأ اي

ٜٚااادلٸ٣ عٳسٳقاااّا ايااآِٛ ا٫ق ؿاااا ١ٜ ٚايطٝاضااا١ٝ ٚا٫د ُاعٝااا١ ٚا٫زضااا كساط١ٝ        

 ٚايسأزلاي١ٝ اؿان١ٝ.

ٕٻ ايسدٌ ايرٟ يٝظ ي٘ َٔ )قاٍ َايجٛع ٗ ن اب٘  يعح ٗ َبدأ ايطهإ ي:   

ٜعًٝا٘ ٫ٚ ٜطا ىٝع إٔ هااد عُا٬ّ ٗ اجمل ُااع، ضاٛف هااد إٔ ياٝظ ياا٘ ْؿاٝب َاأ       

را٤ ع٢ً أزق٘، ٚباي ايٞ ؾٗٛ عكٛ شا٥د ٗ ٚي١ُٝ ايىبٝع١، سٝح ٫ ؾشٔ يا٘  ايػ

ٕٻ ايىبٝع١ عأَسٙ َػا ز٠ ايصَٔ(.  بٌ ايؿشٕٛ. ٚعًٝ٘ ؾإ

 ٚقاٍ  ٜٛزٳاْ  ٗ )قؿ١ اؿكاز٠(:

ّ( زاح ا٭ب ٚا٫بٔ َاي ٛع ٜ ٓاقػإ 1793)عٓدَا ٚٗس ن اب دٛ ٜٚٔ )

بٔ أباٙ ٗ ٓاض٘ ٭ؾهاز ايه ااب،  بػػـ ؾُٝا ٚز  ب٘ َٔ أؾهاز، ٚل ٜػازى ا٫

َٴادلز يا٘، ٭ْا٘ قاد داس٣         ٕٸ ٖرا ايٛيع إجايٞ بايعكاٌ إٓ ؿاس ٫  ؾًكد غعس ا٫بٔ بأ

عطؿٝٗ٘ َسازٶا بٛاضاى١ اؿكٝكا١ ايبطاٝى١ ايايت َ٪ اٖاا أْا٘ نًُاا شا  ايىعااّ ٚؼكال          

س )ضٹااِؿ ايسضااا٤ ضااسعإ َااا ٜاا٪ ٟ عصاٜااد ايطااهإ  ٍ قاأل ٖاارا ايسضااا٤، ٚقااد عٳبٸااس 

اؾاَعا١( ٗ اي اٛزا٠ عأ ٖارا بب٬غا١، ؾُاا  اَا  ضؿاٛب١ ا٭زض قادٚ ٠، ٫ٚ          

ضبٌٝ يٛقـ ايػ٠ٛٗ اؾٓط١ٝ ؾٗرا ٜ٪ ٟ  ٍ عكاعـ عاد  ا٭ؾاٛاٙ بطابب اياصٚاز     
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إبهاس ٚاٱلاااب ايهااجرل ٚانؿاااض ْطااب١ ايٛؾٝاات بااٌ ا٭طؿاااٍ ٚايػااٝٛخ، ٖٚاارا   

 .(1)ع١(بدٚزٙ ٜ٪ ٟ  ٍ اض ٬ٗى أٜٸ١ شٜا ٠ ٗ ايىعاّ بطس

 حتزٜز ايٓغٌ يفَٓاقؾات عضٜع١ يٓعض١ٜ َايجٛؼ 

ٚل ع ىاابل سطاابات    ;ثب   بىا٬ٕ ْٛسٜا١ َاايجٛع   أٚيهٔ سسن١ اي ازٜى 

ٛٸف َٓ٘ َايجٛع أغد اـٛف ٚايسٖبا١  ،اؿكٌ ٚايبٝدز ٚأبىًا    ،ٚل ودخ َا ؽ

 ْا٘ ل ٜادعِ ْٛسٜ ا٘ أبادّا بأ يا١  سؿاا١ٝ٥ ٚعاٛخ       أاي ذسب١ اـازد١ٝ ْٛسٜ ا٘. نُاا   

 عىبٝك١ٝ.

ْ٘ )َٚع َاسٚز ايٛقا ، ٚايػاعٛز َاد٣ قا٠ٛ سذار بعاع َأ         أ قاؾ١  ٍ 

(ّ بٓػاس َكااٍ ٗ  ا٥اس٠ إعاازف ايدلٜىاْٝا١ زاداع ؾٝا٘        1824ضايؿ٘، قاّ ٗ ض١ٓ )

٘ٹ، ٚزٓنص ع٢ً شٜا ٠ عاد  ايطاهإ نعاَاٌ ٗ ايٓكااٍ َأ       ْٛسٜ ٘ ٚعسادع عٔ ْٹطٳبٹ

 .(2)أدٌ ايٛدٛ (

ٕ اؿااسٚب ٚا٭ٚب٦اا١ ٚايؿٝكاااْات شلااا أضاابابٗا إٔ َاأ ايباادٜٗٞ أ قاااؾ١  ٍ 

ٕ ؼدٜااد ايٓطااٌ ٚعااأضرل ايااصٚاز  أَعٝٓاا١، ؾهٝااـ عااِٖٛ   شلااا سًاا٫ّٕٛ أٚاـاؾاا١ 

ٚايػرٚذ اؾٓطٞ ٚعدّ عكدِٜ إعْٛات يًؿكسا٤ ٚعدّ شٜا ٠ أدٛز ايعُاٍ، ٜهؿٌ 

ْٓااا  ذا ؾأْااا  ٍ إٛاْااع أايككااا٤ عًاا٢ اؿااسٚب ٚايؿٝكاااْات ٚ.. ٚعااٌ إػااه١ً ٚ

 يٛقا١ٝ٥ ؾآْا ٫ ْب ٢ًٳ بإٛاْع ايكٗس١ٜ اييت عبٝد ايبػس١ٜ؟ا

ٚقاااٍ بعااع ايباااسجٌ: ) ٫ إٔ ايٛقااا٥ع ا٫ق ؿااا ١ٜ ٚاي كٓٝاا١ اياايت غااٗدٖا   

ايعال َجٸً  اياس  ا٭ٖاِ عًا٢ ْٛسٜا١ َاايجٛع، سٝاح عساؾال ايُٓاٛ ايطاهاْٞ َاع           

ٗ ايعدٜاد َأ   عىٛز عكٓٝات ايصزاع١ َا أ ٣  ٍ عٓاَٞ َعد٫ت اٱْ از ايصزاعاٞ،  
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 ايبًدإ اييت عػٗد ِّٛا ضهاّْٝا َكىس ّا.

ؾُٝا اع دل بعع ا٫ق ؿا ٌٜ إٔ ايدا٤ ايرٟ ىػاٙ َايجٛع يًبػاس١ٜ ياٝظ عادّ    

 َهاإ شٜاا ٠ إاٛا  ايػرا٥ٝا١ اي٬شَا١ ٱطعااّ ايبػاس، باٌ ٜهُأ ٗ ايٓٛااّ ايسأزلاايٞ            

 عٗا عٛشٜعّا ٚاضعّا.ْؿط٘ ٚاي ؿاٚت ا٫ق ؿا ٟ ٚايذلنٝص ٗ إداضٌٝ ٚعدّ عٛشٜ

ْ٘ اع ُد ٗ َاا ٜ عًال ب صاٜاد ايطاهإ عًا٢  سؿاا٥ٝات اي٫ٜٛاات إ شاد٠         أنُا 

اييت نإ ضهاْٗا ٗ ذيو ايٛق  ٜ صاٜدٕٚ ٫ بطابب ايا٫ٛ ات ٚسادٖا، ٚ ِاا بطابب      

اشلذس٠ َٔ ايب٬  ا٭ضس٣. نُا ٫ ٜٛداد  يٝاٌ عًا٢ إٔ إاٛا  ايػرا٥ٝا١ ع صاٜاد َ ٛايٝا١        

 ٜأضاار َاااي ٛع بعااٌ ا٫ع باااز اي كادّ ايعًُااٞ اياارٟ ساادخ ٗ اٯْٚاا١  سطااب١ٝ،  ذ ل 

ا٭ضرل٠، َٚا ّهٔ إٔ ٜ٪ ٟ  ٍ شٜا ٠ اٱْ ااز َأ إاٛا  ايػرا٥ٝا١ س ا٢ َأ إسنباات        

 ايهُٝٝا١ٝ٥، ؾُٔ ايٓؿ٘ أَهٔ ؾٓع ايًشّٛ ٚايدداز ٚايصبد٠ َٚٓ ذات أضس٣(.

٠(، باٌ يكاد   ٚيريو ٚعًا٢ أْكااض ْٛسٜا١ َاايجٛع ٚيادت )َدزضا١ اياٛؾس       

      ٘ ٕ ايؿكاس ٚايبا٪ع ا٫د ُااعٞ     ، (1)طسح ايعدٜاد َأ ايعًُاا٤ ٚايؿ٬ضاؿ١ َأ قبًا

ٜعااٛ إ  ٍ اياآِٛ ا٫ق ؿااا ١ٜ ايؿاضااد٠ ٚيااٝظ  ٍ ايىبٝعاا١ اياايت ٜساٖااا َااايجٛع     

 ٚأغباٖ٘ غسٜس٠.

ٕ ْٛس١ٜ َايجٛع أعىا  أضاًش١ ْاؾار٠ بٝاد اؿهَٛاات ايؿاضاد٠       أٚايػسٜب 

ٝا١ اؿانُاا١، ٕهاؾشا١  عااٛات شٜاا ٠ أدااٛز ايعُاااٍ    ٚايىبكا١ ايسأزلايٝاا١ ٚاٱقىاع 

 .َٚٔ  يِٝٗٚاي كأَ ا٫د ُاعٞ ب هؿٌ ايؿكسا٤ ٚايعذص٠ ٚايعاطًٌ 

ٕ ٜطاا جُس بعااع عًُااا٤ ا٫ق ؿااا  أؾهاااز َااايجٛع     أٚيااٝظ َاأ ايػسٜااب   

ٓٛسٜا١  قاد ٜؿاض اي عابرل عٓٗاا باي    يٝط ٓب٘ َٓٗا ْٛس١ٜ قاض١ٝ ددّا ع٢ً ايؿكاسا٤، باٌ   

ايعٛا٥د ا٭ثس ايعُٝل ايرٟ ّهأ   ـا اي ىبٝل إِٗ يكإْٛ عٓاق)ٜبٌ ٖرٚ ٛسػ١ إ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .William Godwinْٛرل ايؿًٝطٛف  (1)
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يٓٛس١ٜ بطٝى١ إ عؿعً٘. يكاد ناإ ٭ؾهااز َاايجٛع أؾادا٤ ٚاضاع١. ؾكاد اضا مدّ         

ن اب٘ يدعِ ٚد١ٗ ْٛس ناْ  قا١ُ٥ ٚعٗدف  ٍ َسادع١ ايكٛاٌْ اٱلًٝص١ٜ إ عًكا١  

ٚز٠ دعاٌ ايؿكاس َصعذاّا    بايؿكس. ؾب أثرل َٔ ن ابات َايجٛع داا ٍ ايهاجرلٕٚ بكاس   

بااأندل قاادز ٖهاأ. ٚضاااْدت آزا٩ٙ اؿذاا١ ايكا٥ًاا١ بااإٔ ْكابااات ايعُاااٍ ٫ عطاا ىٝع  

ٕ أ١ٜ شٜا ٠ ٗ أدٛزِٖ ل عؿعٌ غا٦ّٝا ضا٣ٛ أْٗاا    أؼطٌ زؾا١ٖٝ ايعُاٍ )بدع٣ٛ 

 .(1)ٕ ٜذل ٚا ْٝعّا  ٍ َعٝػ١ أغد ؾكسّا(أض ذعًِٗ ٜ هاثسٕٚ  ٍ 

اؾٕٛٛ ايدلٜىااإْٝٛ َااا ٚز  ٗ ن اااب   ٢ احملااٚقاااٍ بعااع ايباااسجٌ: ٚعًٓكاا   

َاي ٛع نٛسٞ َكادع ) شلاٞ(، ٚغاعس ايدلٕاإ ٚأؾاشاب ا٭عُااٍ باإٔ يادِٜٗ         

 َاٜدلز َٛقؿِٗ ٗ َكا١َٚ َىايب ايًٝدلايٌٝ.

اض جٓا٤ٶ: ؾؿٞ َكاٍ عٔ َاي ٛع ٗ ن اب زٚح  Hazlittٚنإ ٚيٝاّ ٖاشي  

ايكدض١ٝ ايايت ٫ ععاسف   ( ٖادِ ٖرٙ 1824)ض١ٓ  The spirit of the Age ايعؿس

ايس١ٓ أٚ ب عبرل آضس ٖاادِ ْطاب١ ايكطا٠ٛ  ٍ اهلل بهاٌ َاا أٚعاٞ َأ طاقا١ عكًٝا١          

ضؿٛب١ ايٓطاا٤ ؾااؿبٛب    ٠ ٗ ايرٖٔ. يكد ذنس إٔ ضؿٛب١ ايٓبات عؿٛم نجرلّادٸٚسٹ

َأ شٜاا ٠ اؾآظ ايبػاسٟ، ؾُكاداز بٛغاٌ        ض  هاثس ٚع كاعـ أضسع بهجرل داداّ 

bushel(2) عهؿاٞ يصزاعا١ عػاسٜٔ سكا٬ّ     ٖٚارا اؿكاٌ ضاٝجُس سبٛبااّ     ،ٜصزع سك٬ّ 

 (.green revolutionsآضس. ض هٕٛ ٖٓاى ثٛزات ضكسا٤ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 374ف ا: بٍٛ . أ. ضاًَٜٛطٕٛ/ ًٜٚٝاّ  . ْٛز ٖاٚعي ا ا٫ق ؿا  (1)

ٛ  عًا٢  قٝاضاٗا  إاسا   ايطاًع١  سطاب  ايبٛغٌ َٔ ْٛاعأ عد٠ ٖٓاى) (2) ٞ  ايٓشا ٌ  1: اي ااي  32=  بٛغا

ٌ  56=  بٛغٌ 1 ،(يًػٛؾإ) ساّغ نًٝٛ 14.515= زطٌ ٛ  20.412=  زطا ٔ  نًٝا  1 ،ايارز٠  َا

ٌ  34=  بٛغٌ ٛ  15.4221=  زطا ٔ  نًٝا ٌ  48 أٚ( إؿاؿ٢ ) إًُا   ايػاعرل  َا  21.7724= زطا

ايؿااٜٛا(  ٚؾااٍٛ ايكُااض َاأ نًٝااٛ 27.2188=  زطااٌ 60= بٛغااٌ 1 ،اـاااّ ايػااعرل َاأ نًٝااٛ

 .يذلا ْٚؿـ ايًذل( 23َهٝاٍ يًشبٛب ٜطاٟٚ مثا١ْٝ دايْٛات أٚ مٛ )
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نُاا ٜكاٍٛ ايعدٜاد َأ إا٪زضٌ       ا  ٕ ْٛسٜ ا٘ ناْا   أبٌ ٚا٭عِٛ َٔ ذياو  

ٕ ػسبا١   ايطبب ٗ سدٚخ نٛازخ  ْطا١ْٝ عُٛا٢ سٝاح    إدلٸز أٚ ٖٞ ا  ٚايباسجٌ

ًَٝإٛ  ْطاإ )سطاب بعاع      15اا 10ضا شً   باا ٠    ٝا اي ١ُٝٓ ايطٛؾٝ ١ٝ ٗ زٚضا 

اي كاادٜسات( قاا ذٌ بكااسٚز٠ عكًااٝـ ايذلانااِ ايبػااسٟ ايكاااغ٘ ي شكٝاال اي كاادّ  

 ايؿٓاعٞ ٚاي ١ُٝٓ ا٫ق ؿا ١ٜ.

عسنا١   Legacy of Malthus( ٗ ن ابا٘ ) Allan Chaseٜٚكاٍٛ آ٫ٕ عػاٝظ   

 َاي ٛع(:

بااٌ عاااَٞ  ( أيااـ غاامـ قااد دااس٣ ععكااُِٝٗ قطااسٜٶا     63 ٕ أنجااس َاأ ) 

ٚٳ ط ص1907ط ؾٗٓااى   ا  ٚؾكاّا يً شكٝكاات ايككاا١ٝ٥   ا   ّ ٗ أَسٜها، ٚاؿكٝك١ ص1964ّ 

٦َات اٯ٫ف َٔ عًُٝات اي عكاِٝ اُ٭ضاس٣ ايايت ناْا  طٛعٝٸا١ ٗ ايٛااٖس، غارل        

 أْٗا قطس١ٜ دست ع٠ٛٓ ٗ ٚاقع اؿاٍ.

ٌ  ٖٚرا َا أندٙ ايكاقٞ ا٭  Gerhard Aَسٜهٞ ايؿٝدزايٞ )درلٖااز  دٝطاٝ

Gesellضكااِ قكاا١ٝ عساؾعاا  ؾٝٗااا احملااانِ ٕؿااًش١ قااشاٜا    ّ ص1974( عاااّ ط ٗ

اي عكِٝ ايكطسٟ يًؿكسا٤:  يع٢ً َد٣ ايطٓٛات ايك١ًًٝ إاقا١ٝ قاَا  ايدٚيا١ ٖجًا١     

باشل٦ٝات ٚايٛنا٫ت ايؿٝدزاي١ٝ ب عكِٝ َا بٌ َا١٥  ٍ َا١٥ ٚٔطٌ أياـ غامـ   

 .(1)ضٜٓٛٶا َٔ ايؿكسا٤ ي(

َايجٛع ٚبعع ا٭دٛب١، ٚقد ٜهٕٛ يٓا ٫سكّا عاح   ؾٗرٙ  غاز٠  ٍ ْٛس١ٜ

 َؿؿٸٌ عٔ ك ًـ نًُاعِٗ ٚاؾٛاب عٔ ك ًـ  غها٫عِٗ.

    ٘ قباٌ   ا  ٚيهٔ بى٬ٕ ْٛسٜ ٘ اي ػا١َٝ٩ ٚايٓٛسٜاات إػااب١ٗ، ّهأ اضا ؿا ع

 ؾسادع َا ذنسْا ٖٓايو.َٔ اٯٜ ٌ ايهسّ ٌ ايً ٌ ؾدٸزْا بٗا ايبشح،  ا اي ذسب١
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) The Golden Age Is in Us: Journeys and Encounters – By Alexander Cockburn p 406. 
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 ري١ ايتصاعز اهلٓزعٞايػال٤ يف َعا

٘ٹ  َٚٔ ذيو نً٘ ٜ كض ٚد٘ آضس ٚسٹه١ُ أضس٣ يًكإْٛ اٱشلٞ  اِيَأزٵضٳ يٹًٖا

ٖٳااا  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ُوو يمِا(1) ٚٳيٹ
َ
رَْ اَوَضووَػٓ يالِْْل

َ ْْ اٌوو ياِلا َٚوا ًْ يَووَقاىَُسوو ََ يا َّ اا َٔ وو ُْ

رِْ اََجيػوو يًا
َ ْْ ضااابكّا بٛداا٘ ٚاي ؿؿااٌٝ اٯٕ بٛداا٘ آضااس،    ٍ ذيااوٚقااد أغااسْا  ا

 :ٖٛٚ    ٚ ٕ  ٕ ايعٌُ بٗرا ايكإْٛ ٜٛدٸ٘ قسب١ قاؾ١ُ يً كامِ ٚايػا٤٬ ٚايؿكاس، 

 ُٖاااٍ ٖاارا ايكااإْٛ ٜاا٪ ٟ  ٍ ضًطاا١ً َ ؿاا١ً اؿًكااات َاأ ايػاا٤٬ ٚاي كاامِ،   

ٚايػسٜااب ٗ ٖاارا ايطًطاا١ً ٖااٛ اْٗااا ع ؿاااعد عؿاااعدّا ٖٓدضااّٝا ٫ سطااابّٝا ؾكاا٘       

 ٚعٛقٝض ذيو:

بطابب ضاٝىس٠ اؿهَٛاات عًٝٗاا      إعسٚض َٓٗا،  ذا انؿع )اِيَأزٵٔض( ٕ 

ٕ ذيااو ٜاا٪ ٟ  ٍ ازعؿاااع قُٝ ٗااا   إَٚٓعٗااا ايٓاااع َاأ سٝاشعٗااا ٚاضاا جُازٖا، ؾاا   

ٚغ٥٬ٗاا نُاا ضابل ٚنُاا ٖاٛ َك كاا٢ قاإْٛ ايعاسض ٚايىًاب ايبادٜٗٞ، ٚيهاأ          

ٕ  نبااز عًُاا٤ ا٫ق ؿاا ،    عاد  َأ   ٖٓا، ٚقد ؾسح با٘   اؾدٜد ايرٟ ْسٜد طسس٘

كاااا٥ع ايىٛيٝااا١( ض  ؿااااعد عؿااااعدّا ٖٓدضاااّٝا ٫ سًكاااات ايػااا٤٬ إ  ايٝااا١ ٗ )ايب

ٕ ازعؿاع )ا٭دٛز( ٜ٪ثس ٗ غ٤٬ ايبكاا٥ع  أسطابّٝا، ٚذيو سطب َعا ي١  ْاشلا 

ْا٘ ٜا٪ثس   إَا ازعؿاع )ا٭زبااح( ؾ أ...( 5ا  4ا  3ا  2ا 1ٜٚسؾعٗا بٓشٛ اي صاٜد اؿطابٞ )

 ...(.16ا  8 ا 4ا  2ا 1ٗ غ٤٬ ايبكا٥ع ٚازعؿاع قُٝ ٗا بٓشٛ اي صاٜد اشلٓدضٞ )

ـ ؾ ْ٘ سذ١  إٚيٓك ىـ ؾكس٠ َٔ ن٬ّ أب ا٫ق ؿا  اؿدٜح َٓر قسٌْ ْٚؿ

 قاٍ ٗ ثس٠ٚ ا٭َِ: ،ْ٘ َىابل يًكاعد٠ ايعك١ًٝأعًِٝٗ  ٕٚ غو، نُا 

)يهٓٓا ٗ ايٛاقع ْس٣ ا٭زباح إسعؿع١ عا٪ ٟ  ٍ زؾاع ضاعس ايعُاٌ أنجاس ٖاا       

ًـ ايعُاٍ ٗ ؾٓاع١ ايه إ ع٢ً ع٪ ٟ  يٝ٘ ا٭دٛز إسعؿع١. ؾإذا ناْ  أدٛز ك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279ف 5ايهاٗ: ز( 1)



  اـغالء يف معادـة اـتصاطد اهلـدد

اض ٬ف أ ٚازِٖ َٔ ؼكرل اـٝٛٙ  ٍ ايػصٍ، ٚايٓطٝر ع٢ً ضبٌٝ إجاٍ، عدؾع 

شلِ َطبكّا َعدٍ بٓطٌ ٗ ايّٝٛ، ؾُٔ ايكسٚزٟ زؾاع ضاعس قىعا١ ايه اإ َكاداز      

ٜعا ٍ عد  ا٭ؾسا  ايرٜٔ عكاقٛا بٓطٌ ٗ ٖرا ايعٌُ، َكسٚبّا بعد  ا٭ٜااّ ايايت   

ؾٝٗا. ٚذيو اؾاص٤ َأ ضاعس ايطاًع١ ايارٟ ؼاٍٛ  ٍ أداٛز ضارلعؿع بٓطاب١          عًُٛا 

َ ٛاي١ٝ سطاب١ٝ عدل إساسٌ إم ًؿا١ يًؿآع يٝؿاٌ  ٍ ٖارا ا٫زعؿااع ٗ ا٭داٛز.       

ٕ إأَا  ذا ازعؿع  أزباح نٌ أزباب عٌُ ٖ٪٤٫ ايعااًٌَ بٓطاب١ ٔطا١ بإا٥ا١، ؾا     

ٜسعؿع عدل إساسٌ إم ًؿا١   ذيو اؾص٤ َٔ ضعس ايطًع١ ايرٟ ؼٍٛ  ٍ زبض ضٛف

يً ؿٓٝع بٓطب١ َ ٛاي١ٝ ٖٓدض١ٝ  ٍ ٖرا ا٫زعؿاع ٗ ايسبض. ٚعٓدَا ٜكّٛ زب عُاٌ  

ايعُاٍ ايعااًٌَ ٗ ع٦ٝٗا١ ضٝاٛٙ ايه اإ ببٝاع ٖارٙ اـٝاٛٙ ؾإْا٘ و ااز  ٍ  قااؾ١           

ٔط١ بإا١٥ ع٢ً ناٌَ ق١ُٝ إٛا  ٚا٭دٛز ايايت  ؾعٗاا َطابكّا  ٍ عُايا٘. ٚزب     

ايعاًٌَ ٗ غصٍ اـٝٛٙ و از  ٍ  قاؾ١ ٔط١ بإا٥ا١ عًا٢ ايطاعس إادؾٛع     عٌُ 

َطبكّا شلرٙ اـٝٛٙ ٚ٭دٛز عُاٍ ايػصٍ. ٚزب عٌُ ايعااًٌَ ٗ ايٓطاٝر ضاٛف    

و ااز بإجاٌ  ٍ  قااؾ١ ٔطا١ بإا٥ا١ عًاا٢ ايطاعس إادؾٛع يػاصٍٚ ايه اإ ٚعًاا٢          

 أدٛز عُاٍ ايٓطٝر.

ؿاع ا٭دٛز بايىسٜك١ ْؿطٗا اييت عؿعًٗا ايؿا٥اد٠  ٚعٓد زؾع ضعس ايطًع ٜعٌُ ازع

ايبطٝى١ ٗ عسانِ ايادٜٔ، أَاا ازعؿااع اياسبض ؾٝعُاٌ نُاا ععُاٌ ايؿا٥اد٠ إسنبا١، يهأ           

ػازْا ٚأزباب ايؿٓاع١ يادٜٓا ٜ ارَسٕٚ ناجرلّا َأ اٯثااز ايطا١٦ٝ ٫زعؿااع ا٭داٛز عٓاد          

. ِٖٚ ٫ ٜكٛيإٛ غا٦ّٝا   زؾعِٗ يًطعس، ٚبريو عكٌ َبٝعات بكا٥عِٗ  اضًّٝا ٚضازدّٝا

١ باٯثاااز ايكاااز٠         عاأ اٯثاااز ايطاا١٦ٝ ٫زعؿاااع ا٭زباااح; ٖااِ ؾاااَ ٕٛ ؾُٝااا يا٘ا ؾاًا

 .(1)٭زباسِٗ. ٫ ٜػ هٕٛ  ٫ َٔ أدٛز أٚي٦و ا٭غماف(
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .113: فا  ّ زلٝحا ٯ ثس٠ٚ ا٭َِ( 1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

نٝف ٜؤثض غال٤ األصاضٞ مبتٛاي١ٝ ٖٓزع١ٝ ع٢ً غال٤ ناف١ 

 ايبطا٥ع؟

   ٖ ٓدضا١ٝ عٓاد ازعؿااع    ٚعٛقٝض ايؿهس٠ أٚ ايكاعد٠: )ازعؿااع ايػا٤٬ َ ٛايٝا١ 

َااع عىبٝكٗااا عًاا٢  ْطااب١ ا٭زباااح، ٚشٜا عاا٘ َ ٛايٝاا١ سطاااب١ٝ عٓااد شٜااا ٠ ا٭دااٛز( 

 :)ا٭زض( ٗ ؾٛزعٞ ضًى١ٓ اؿه١َٛ عًٝٗا ٚعدَٗا

ٕ اؿهَٛات َٓعٗا سٝاش٠ ايٓاع يًُباسات ٚا٭زاقاٞ إاٛات،  ٫ باأيـ     

  ٔ ا٭زاقااٞ  قٝااد ٚغااسٙ ٚزٚعااٌ ٚبرلٚقساطٝاا١، ٚباضاا ٥٬ٝٗا ٖااٞ عًاا٢ ايهااجرل َاا

ٌٸ    أْٗا عكًٌ ْطب١ إعسٚض َٔ ا٭زاقاٞ، َٚأ ايجابا     إؾ (1)ٚػُٝدٖا ْا٘ نًُاا قا

ٕ اؿهَٛا١ قًًٓا    أايعسض، َع بكا٤ ايىًب ع٢ً ساي٘، شا  ايػ٤٬، ؾاإذا ؾسقآا   

عسض ا٭زاقٞ بعدّ زلاسٗا يًٓاع ببٓا٥ٗا ٚشزاع ٗا، ٚيٛ نإ ذيو ؼ  ض از 

ٝ ٗا أٚ قد ّهآِٗ ؼكٝكٗاا ٚيهأ بعاد َكاٞ      قٛاٌْ ٚقٝٛ  قد ٫ ٜط ىٝع ايٓاع عًب

ٌٸ عسقاٗا   إؾذل٠ نط١ٓ أٚ أنجس، ؾ ٕ ا٭زاقٞ عسعؿع س٦ٓٝرٺ قُٝ ٗا نأ١ٜ بكاع١  ذا قا

 بػهٌ َ٪ق  )ضاؾ١  ذا نإ يؿذل٠ ط١ًٜٛ ْطبّٝا( أٚ  ا٥ِ.

% َٔ ا٭زاقٞ )ٖٚاٛ ساد أ ْا٢ بهاجرل     5ْٗا َٓع  سٝاش٠ ْطب١ أؾإذا ؾسقٓا 

ات، يهأ ايكؿااد  ٜكااح َباادأ ايػا٤٬ إ ؿاااعد عؿاااعدّا    ٖاا ُٓعاا٘ سايٝاّا اؿهَٛاا  

% ضٝ٪ثس عًا٢ ازعؿااع   5ٕ ضؿع إعسٚض َٔ ا٭زاقٞ بٓطب١ أٖٓدضّٝا( ٚؾسقٓا 

)ٚٗ ايٛاقع اـازدٞ قد ٜهٕٛ عأثرلٙ أندل بهجرل ددّا ٚقد  (2)% أٜكّا5قُٝ ٗا بٓطب١ 

 ٜهٕٛ أقٌ( ؾٗرا ٜعين:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

% َأ  80َرل١ٜ ٚاييت عكاع ؼا  ضاًى١ ٚشاز٠ إايٝا١، ٗ ايعاسام زَاا عبًاؼ        ٕ ا٭زاقٞ ا٭أَك٢ ( 1)

 .أزاقٞ ايعسام نً٘

 َٓطٛبّا  ٍ زأع إاٍ. (2)



  اـبضائع؟ ؿقف يؤثر ؼالء إرايض بؿتواـقة هـدسقة طذ ؼالء ؿاؽة

ايارٟ اغاذلاٖا َا٥ا١ أياـ  ٫ٚز      ٕ َايو ا٭زض ٚيٝهٔ ازل٘ )أ( َاج٬ّ   ا  أ

% بايٓطاب١  ٍ  5ٚنإ ٜبٝعٗا َا١٥ ٚٔط١ آ٫ف  ٫ٚز َج٬ّ أٟ )بسبض َعاٌ قادزٙ   

أٟ بسبض أندل )َٔ زع٘  (1)ْ٘ ضٝبٝعٗا اٯٕ َا١٥ ٚعػس٠ آ٫ف  ٫ٚزإزأع إاٍ( ؾ

 % ؾٗرٙ ٖٞ اؿًك١ ا٭ٍٚ.5إعٝٸٔ ايطابل( بٓطب١ 

ٜػاذلٟ ٖارٙ ا٭زض )أٚ ٜطا أدسٖا بازعؿااع     ٕ اي اادس )ب( ايارٟ    ثِ  ا  ب

% ؾسقّا( يرلبٞ ؾٝٗا إاغا١ٝ يٝ اادس بؿاٛؾٗا َاج٬ّ )ٚنارا بًشَٛٗاا       5ق١ُٝ اٱداز٠ 

ُٸًٗا ؾاٛم  5ٕ ٖرٙ اياإ% )ؾسقّا( ؾ5ٕ ٜسبض أْ٘ سٝح ٜسٜد إ... اخل( ؾ  110% ضٝش

ٕ اي ااادس )ب(  ذا ناْاا   أأيااـ ٗ اؿاياا١ ايعا ٜاا١ أٟ   105آ٫ف ٚيااٝظ ؾااٛم ايااا 

ٕ زأزلاياا٘ اياارٟ إ% ؾاا5ٕ ٜااسبض عًاا٢ نااٌ زأزلاااٍ ىؿؿاا٘ يً ذاااز٠ باااأاعدعاا٘ ق

آ٫ف ؾطٝبٝع ايؿٛف عٝاح ٜػىاٞ    110ضؿؿ٘ يً ذاز٠ ٚاغذل٣ ب٘ ا٭زض ٖٛ 

% 5آ٫ف )بدٍ  110% ع٢ً ايا5ايسأزلاٍ ايرٟ ؾسؾ٘ ٚأْؿك٘ )أٟ ٜعٛق٘( شا٥دّا 

 أيـ( ؾٗرٙ ٖٞ اؿًك١ ايجا١ْٝ. 105ع٢ً ايا

س ايرٟ اغاذل٣ ا٭زض بطاعس أغًا٢، ٫ ٜكاّٛ عاا ٠،      ٕ اي اد ْعِ، سٝح 

ب عٜٛع اـطاز٠، ٗ ايدٚز٠ ٚايٛدب١ ا٭ٍٚ َٔ إبٝعات، بٌ ٜكطُٗا ع٢ً عػس 

ٕ ٖارا ايػا٤٬ ٜ اٛشع عًا٢ عػاس  ٚزات )ٚض٬ضاٌ َأ        إؾا  (2) ٚزات َ  اي١ٝ َج٬ّ

%( ٗ 05ٕ ْطب١ ايػ٤٬ ٗ ايدٚز٠ ا٭ٍٚ ض هٕٛ ْؿـ بإا١٥ )أإبٝعات( ٖا ٜعين 

َجايٓا ايطابل ؾٝهٕٛ اي ؿاعد قطٛبّا ع٢ً أضاع ْؿاـ بإا٥ا١، ثاِ عبادأ ضًطا١ً      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ٫ ع٢ً فُاٛع إبًاؼ ايارٟ اغاذلاٙ     % ع٢ً إبًؼ ايرٟ اغذلاٙ ب5ٕ٘ ٜسبض أْ٘ ٜسٜد أايؿسض ٖٛ  (1)

 %; أنجس.5ب٘ َع زع٘ ايطابل، ٚ ٫ ؾط هٕٛ شٜا ٠ ايػ٤٬ بٓطب١ 

ٚٗ بعع اؿا٫ت ٜٛشعٗا عًا٢ ٚدباات أنجاس، ٚٗ بعاع اؿاا٫ت عًا٢ ٚدباات أقاٌ، س ا٢           (2)

 ٘  ٚزَا أسٝاّْا ع٢ً ايٛدب١ ا٭ٍٚ ْؿطٗا، ٚذيو سطب َد٣ عٓاؾط١ٝ ايطٛم ٚغد٠ ايىًب أٚ قً ا

 ٚنجس٠ إعسٚض أٚ قًٓ ٘.



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

    ٚ َاا  ذا  أاي ؿاعد اشلٓدضٞ إرنٛز ٗ اؿًكات اي٬سك١، باد٤ٶ َأ ْؿاـ بإا٥ا١، 

ضااشب ناَااٌ اـطاااز٠ عًاا٢ ايٛدباا١ ا٭ٍٚ َاأ إبٝعااات )ٗ ايطاا١ٓ ا٭ٍٚ َااج٬ّ(  

% ٚايايت بٓٝٓاا اؾذلاقااعٓا    5 يا١ عكااعـ اياا   ؾطٝهٕٛ ا٭َس سطابُا ذنسْااٙ َأ َعا   

% عًا٢ ا٭ضاعاز ٚذياو    5عًٝٗا، ٚذيو غرل بعٝد  ذ أسٝاّْا ٜ شٌُ ايطٛم  قااؾ١  

     ٚ ٕ ازعؿااع ضاعس ا٭زاقاٞ     ؾُٝا  ذا نإ ايىًاب غادٜدّا ٚايعاسض قًا٬ّٝ، ضاؾا١ 

بػاهٌ أٚ   ا  ْٝعّا ٜ٪ثس بػهٌ عاّ ع٢ً أضعاز ك ًاـ ايبكاا٥ع ٭ٕ أنجسٖاا ٜعاٛ     

ْاا٘ ضاٝهٕٛ َاأ َؿااًش١ اي ذااز ْٝعااّا زؾااع   إ ٍ ضااعس ا٭زض، ياريو ؾ  ا   با ضس 

 َا. ا٭ضعاز بٓطب١ نبرل٠  ٍ سدٺ

ٕ ْؿاسض  أْٓا،  ؾعّا ي ِٖٛ اٱغهاٍ ٚا٭ضار ٚاياس ، ّهٓٓاا    أٖٚرا نً٘ َع 

زض )ٚل ٜػذلٖا( ٚذيو ْٛسّا ٭ٕ ق١ُٝ اٱهاز ٕ اي ادس )ب( )اض أدس( ٖرٙ ا٭أ

ععاٜٛع اـطااز٠ ٗ قأُ ايطا١ٓ       ٍٜكىس س٦ٓٝارٺ   ٕ اي ادسإسٝح ناْ  ض١ٜٛٓ ؾ

ْؿطااٗا ؾااإذا نااإ  ْ اداا٘ ٚقؿااٛي٘ ٗ ايطاا١ٓ  ؾعاا١ ٚاسااد٠، ناحملاؾااٌٝ ايصزاعٝاا١    

ًٓٓٗا ناٌَ اـطاز٠ ٖٚٞ   % ٖٚهرا.5عا ٠، 

ثااِ  ٕ اي ااادس )ز( اياارٟ اغااذل٣ ايؿااٛف َاأ عااادس إٛاغااٞ ٚناْاا    ا   ز

% 5ْ٘ ضٝكاٝـ عًا٢ ضاعس بكااع ٘     إ% َج٬ّ ؾ5ٕ وٛي٘  ٍ ضٝٛٙ ٜٚسبض أػازع٘ ب

 ٘ % ايايت  ؾعا    5)ٖٚاٛ َا٥ا١ ٚٔطا١ آ٫ف       (1)ع٢ً ناٌَ ايسأزلاٍ ايرٟ  ؾعا

 % اييت  ؾع  ي ادس إٛاغٞ( ؾٗرٙ ٖٞ اؿًك١ ايجايج5.١ٕايو ا٭زض   

% عًا٢ ناَاٌ   5ٕ اي ادس ) ( ايرٟ ٜػذلٟ إػصٍٚ يٝٓطاذ٘ ٜكاٝـ    ثِ  ا   

زأزلاٍ إاٍ ا٭ؾًٞ َع  قااؾات َ  ايٝا١ بكادز     َا  ؾع٘ يبا٥ع إػصٍٚ )ٚإ كُٔ

 .% عص ا  بصٜا ٠ نٌ سًك١(5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َااا ٗ عػااس  ٚزات، أٚ أنجااس، أٚ أقااٌ ٚؾاا٫ّٛ  ٍ اياادٚز٠ ايٛاسااد٠.. نُااا ضاابل.. ٖٚهاارا ٗ    أ (1)

 ايؿسٚض اٯع١ٝ.



  ؿقف يؤثر ؼالء إرايض بؿتواـقة هـدسقة طذ ؼالء ؿاؽة اـبضائع؟

% عًا٢  5ٜكاٝـ ناٌ َآِٗ     ،ثِ عادس ا٬ٕبظ ،ٖٚهرا لد عادس ا٭قُػ١

ٕ ايجٝاب ٚايدغاا ٜؼ َاج٬ّ   أا٭ؾٌ ٚع٢ً ايصٜا ات، ٖٚرا ٜعين بايٓ ٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ 

ُاا عٛضاى  سًكا١ شا ت    % ٚيهٔ َ ٛاي١ٝ َ ؿاعد٠ ٖٓدضاّٝا ؾهً 5ازعؿع  قُٝ ٗا 

 % ع٢ً ايسأزلاٍ  ايطابل ٚع٢ً فُٛع ايصٜا ات ايطابك5.١ايا

% عًا٢ أؾاٌ زأع إااٍ    5 % 5  % 5ٕ ع صاٜاد سطاابّٝا أٟ   أٖٚهرا ؾبادٍ  

% عًاا٢ 5% ثااِ 5% عًاا٢ ا٭ؾااٌ ٚايصٜااا ٠ ايطااابك١ اياايت ٖااٞ  5لااد ايٓ ٝذاا١ ٖااٞ 

 ٖٚهرا. .ا٭ؾٌ ٚايصٜا ٠ ايطابك١ ٚايصٜا ٠ ا٭ضبل..

آ٫ف )قبااٌ  ١105 زٜاقاا١ٝ عهاإٛ إعا ياا١ ٖهاارا: ٗ اؿًكاا١ ؾااؿس     ٚبًػاا

ايصٜاا ٠ ايايت ساادث  بعاد ضؿاع إعااسٚض َأ ا٭زاقاٞ(، ٚٗ اؿًكاا١ ا٭ٍٚ:       

ٚٗ اؿًكاا١ ايجايجاا١:   1.05×  1.05×  105، ٚٗ اؿًكاا١ ايجاْٝاا١:  1.05×105

 ٖٚهرا ًِٖٚ دسا. 10(1.05× ) 105ٚٗ اؿًك١ ايعاغس٠:  3(1.05× ) 105

ٕ ٜدؾعا٘ ؾااسب إٛاغاٞ َاع اؾاذلاض      أٚبعباز٠ أضس٣: إبًؼ ايرٟ هاب  

 :(1)ٜهٕٛ بٗرٙ ايؿٛز٠ % َٔ ا٭زاق5ٞعدّ عدضٌ ايدٚي١ ٗ اس هاز 

100.000 + (100.000 × 0.05) =105000 

ٕ ٜدؾع٘ ؾااسب إٛاغاٞ َاع اؾاذلاض عادضٌ ايدٚيا١ ٗ       أإبًؼ ايرٟ هب 

 :% َٔ ا٭زاق5ٞاس هاز 

100.000 + (100.000 × 0.10) =110000 

 :%5ايصٜا ٠ اييت ٜدؾعٗا ؾاسب إٛاغٞ )ب( ٖٞ 

110000 − 105000 = 5000 

 % بٌ ٖٞ: 5يهٔ ايصٜا ٠ اييت ٜدؾعٗا َػذلٟ ايؿٛف )ز( يٝط  

110000 + (110000 × 0.05) = 115500 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ ايٓ ٝذ١ ٖٞ ايٓ ٝذ١.إٔ عه ب إعا ي١ بىسٜك١ أضس٣،  ٫ أَٔ ايٓاس١ٝ ايؿٓٸ١ٝ ّهٔ  (1)
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105000 + (105000 × 0.05) = 110250 

 %10.25 ذٕ ايصٜا ٠ اييت ٜدؾعٗا َػذلٟ ايؿٛف )ز(  

115500 − 110.25 = 5250 

 :ايصٜا ٠ اييت ٜدؾعٗا َػذلٟ إػصٍٚ ) (

  115500 + (115500 × 0.05) = 121.275 
110250 + (110250 × 0.05) = 115.762.5 

 %:15.7625ايصٜا ٠ اييت ٜدؾعٗا َػذلٟ إػصٍٚ ) ( 

121275 − 115762.5 = 5512.5 

ٜاادؾعٗا إطاا ًٗو إٛدااٛ  ٗ عًاا٢ ٖاارا ايػااساز ّهاأ قاضااب١ ايصٜااا ٠ اياايت 

 اؿًك١ ايسابع١ َج٬ّ ٖٚٛ َػذلٟ ا٭قُػ١ )ٖا(

5000 × (1.05)4 = 6078 

 %63ايصٜا ٠ اييت ٜدؾعٗا إط ًٗو ايٓٗا٥ٞ إٛدٛ  ٗ اؿًك١ ايعاغس٠ ٖٞ 

5000 × (1.05)10 = 8145 

( Ruleof 70)  ي70َٔ ايكٛاعد ايعا١َ ايسٜاق١ٝ ٗ ايصٜا ٠ إسنب١ ٖٞ  يقاعاد٠ اياا  ٚ

ٗ نٌ سًك١ )أٚ ٗ ناٌ ضا١ٓ ٗ أزبااح     (ع)ٕ َكدازّا َٔ ايصٜا ٠ قدزٖا أٚاييت عكٍٛ ب

ٕ إ% ضآّٜٛا ؾا  2ض١ٓ ؾإذا ناْ  ايصٜا ٠ َج٬ّ  ع/70ؿٛا٥د إسنب١( ض  كاعـ ض٬ٍ اي

% ضآّٜٛا  7ض١ٓ، ٚعًٝ٘ ؾإذا اقذلقا  بؿا٥اد٠ َكادازٖا     35إبًؼ ايهًٞ ضٝ كاعـ ٗ 

ايرٟ عًٝاو  ؾع٘ا يًُكاسض بعاد عػاس ضآٛات )ياٛ ل عطاد  ي٘ا          ٕ إبًؼ أؾٗرا ٜعين 

ـ   ،غ٦ّٝا طٛاٍ ٖرٙ إد٠( ضٛف ٜ كاعـ ٕ إؾا   ٫ٚز ؾإذا نإ ايرٟ اقذلق ٘ َا٥ا١ أيا

ٕ عطاد  يا٘ ناَاٌ إبًاؼ َاع      أعًا٢   ا  % ضآٜٛاّ 7 ذا ؼًُ  ؾا٥د٠ َسنب١ قادزٖا   ا  عًٝو

٫ٚز ٚبعااد عػااس ٕ عسدااع ياا٘ َااا٥يت أيااـ  إٔ عًٝااو إؾٛا٥اادٙ بعااد عػااس ضاآٛات، ؾاا

 زبعُا١٥ أيـ ٖٚهرا..إٔ عسدع ي٘ أضٓٛات أضس٣ عًٝو 



  إشؽال: ٓ كجد تصاطد إسعار هـدسقاً ً، بؿـع احلؽومة حقازة إرايض؟

ٚقد ذنس ذيو ٗ ن اب )ا٫ق ؿا (: )َٚٔ ايكٛاعد إؿٝد٠  ذات ايع٬ق١ 

ٕ َكادازّا َأ   أٚايايت عآـ عًا٢      يrule of 70 ي  ي70بايؿا٥د٠ إسنب١  يقاعد٠ ايا

اعاا١ ع ضاا١ٓ َااج٬ّ، ْ/70ٗ ايطاا١ٓ ضٝ كاااعـ ضاا٬ٍ   (ع)ايُٓااٛ َعدياا٘ 

ضا١ٓ، ٚباي اايٞ  ذا    35با١٦ٕ ضّٜٓٛا ضٛف ع ؿاعد ضا٬ٍ   2بػس١ٜ عصٜد َعدٍ 

با١٦ٕ ضآّٜٛا، ؾإْٗاا ضاٛف ع كااعـ ناٌ       7اض جُست أَٛايو بؿا٥د٠ َكدازٖا 

 ضٓٛات(. 10

ٕ أ)ٚسٌ عط جُس ايٓكٛ  بػهٌ َ ٛاؾٌ، ؾإْٗا عهطب ؾا٥اد٠ َسنبا١، أٟ   

ٓكٛ  اييت عه طب بؿا٥د٠ َسنب١ عص ا  ٖٓاى ؾا٥د٠ عه طب ع٢ً ايؿا٥د٠ ايطابك١. ٚاي

 سطب َ ٛاي١ٝ ٖٓدض١ٝ.

 ٫ٚزّا ايايت   24َٚٔ اؿطابات احملٝٸس٠ ؼدٜد َا ناْ  ض ٪ٍٚ  يٝا٘ قُٝا١ اياا   

عًكاٖا اشلٓٛ  اؿُس مثّٓا ؾصٜس٠ َاْٗاعٔ يٛ أْٗا أٚ ع  بؿا٥د٠ َسنب١ ٗ ذيو اؿاٌ  

% ضّٜٓٛا 6بؿا٥د٠ َكدازٖا ٕ ٖرا إبًؼ قد أٚ ع نٛقـ أٚبكٝ  س ٢ ايّٝٛ. اؾسض 

 .(1)(1995بًٕٝٛ  ٫ٚز ٗ ايعاّ  59، ؾإْ٘ ضٝطاٟٚ 1624َٓر ايعاّ 

، مبٓع احله١َٛ حٝاط٠ ٶإؽهاٍ: ال جنز تصاعز األععاص ٖٓزعّٝا

 األصاضٞ؟

٫ ٜكاااٍ: يهٓٓااا ٫ لااد ا٭ضااعاز عؿاااعدت عؿاااعدّا ٖٓدضااّٝا،  ثااس َٓااع       

 قٞ؟اؿهَٛات سٝاش٠ ٚ سٝا٤ ْطب١ نبرل٠ َٔ ا٭زا

 اجلٛاب: أٚاّل: اصتفاع األععاص خالٍ ايكضٕ املاضٞ، بؾز٠

زاقااٞ ٚناؾاا١ ا٭غااٝا٤ ا٭ضااس٣، ازعؿعاا     ٕ أضااعاز ا٭  ذ ٜكاااٍ: أ٫ّٚ: 

 500ازعؿاعّا َر٬ّٖ طٛاٍ ايكسٌْ ا٭ضرلٜٔ، ؾكبٌ َا١٥ عااّ ناإ ايبٝا  َطااس١     
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ًَٝإٛ   500 باا ٚيهٓو ٫ ّهٓو غسا٩ٙ اٯٕ  ٫ (1)َذلّا ٜٴػذل٣ بأيـ  ٜٓاز بٌ أقٌ

ٗ بعع إٓاطل ٚبأقعاف ذيو ٗ َٓاطل أضاس٣ ٚزَاا بأقاٌ َأ ذياو ٗ بعاع       

 إٓاطل ايٓا١ٝ٥ َٔ ايعسام، ٚذيو ٜعهظ أَسٜٔ ٗ ٚق  ٚاسد: 

 .ٚازعؿاع أضعاز ا٭زاقٞ ٚغرلٖا ا2  .انؿاض ق١ُٝ ايع١ًُ ا1

 ٠:ٕ ايطبب ٗ ٖرا ا٫زعؿاع إرٌٖ ٜعٛ   ٍ عٛاٌَ عدٜدأَٚٔ ايٛاقض 

َٓٗااا: ازعؿاااع ايىًااب عًٝٗااا ْٛااسّا ي صاٜااد أعاادا  ايطااهإ إطاا ُس باي ٛايااد   

 ٚبايٛاؾدٜٔ اؾد .

 اٖٚاٛ َاٛز  ايبشاح      اَٚٓٗا: ازعؿاع قُٝ ٗا ْٛسّا ٫س هااز اؿهَٛا١ يٮزاقاٞ    

ٚيريو ناْا  ا٭زاقاٞ عآمؿع أضاعازٖا ؾاٛزّا نًُاا زلشا  اؿهَٛا١ يًٓااع          

 ٓمؿك١ أٚ زَص١ٜ.ددٜد٠ بأضعاز َ نبرل٠عٝاش٠ َطاسات 

َٚٓٗا: ازعؿاع قُٝ ٗا بطبب غل ايىسم ٚعػٝٝد اؾطٛز ٚا٭ْؿام أٚ َاسٚز  

ض٘ ضهو اؿدٜد يدٜٗا، أٚ غاب٘ ذياو ٖاا َٓشٗاا َٝاصات َأ سٝاح اضاذلاعٝذ١ٝ         

إٛقع ؾصا  ايىًب عًٝٗا أنجس. ٚٗ ذيو نًا٘ عؿؿاٌٝ ضآ ىسم يا٘ ٗ ن ابٓاا اٯعاٞ       

 )ا٫ق ؿا  ايؿىسٟ( بإذٕ اهلل ععاٍ.

 ثاّْٝا: ألٕ ايتكزّ ايتهٓٛيٛجٞ، قاّٚ ايػال٤ إىل حز نبري

سد٣ ايبكا٥ع )ضاؾ١ عٛاٌَ اٱْ از نا٭زض ٖٚاٞ ا٭ّ   ٕ غ٤٬  ثاّْٝا: 

يطا٥س ايبكا٥ع( ٜعدٸ أسد أِٖ ايعٛاٌَ اييت عكٛ  مٛ غ٤٬ أضعاز ايبكا٥ع ا٭ضس٣ 

ٔ عااأثرل ٖاارا ايايت عكااع ٗ ضًطااً ٗا ايىٛيٝاا١، ٚيكاد نااإ ايبشااح ٗ ٖاارا إكااٍ عاا   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َاذل ٗ  اضاٌ اي٫ٜٛا١ )أٟ     300 اا  200َج٬ّ ٗ نسب٤٬ إكدضا١، ناإ ايبٝا  اؾٝاد َأ َطااس١        (1)

 ٜٓاز، ٚٗ ضاازز اي٫ٜٛا١ بأقاٌ َأ َا٥ا١  ٜٓااز، ٚذياو         300 ا 200 اضٌ إد١ٜٓ ايكد١ّ( ٜباع با

اغاذل٣ أٚ بااع،    ٕ نبااز ايطأ ٗ ناسب٤٬ ٜ ارنسٕٚ ذياو ٚقاد      أنً٘ قبٌ أقٌ َأ َا٥ا١ عااّ س ا٢     

 بعع َٔ ضأي ِٗ َباغس٠ّ، َٓاشٍ ب ًو ا٭ضعاز إرنٛز٠ أع٬ٙ.



  ؾاكون اـتصاطد اهلـدد يف اـعؾم وإخالق وادجتؿع

ايعاٌَ يٛ اْؿس  بٓؿط٘ ٚل عصآ٘ عٛاٌَ أضس٣، ٚيهأ َأ أٖاِ َاا سااٍ  ٕٚ      

ْٗاا ازعؿعا  ازعؿاعاّا نابرلّا(     أازعؿاع أضعاز ايبكا٥ع ايىٛي١ٝ ازعؿاعّا ٖٓدضّٝا )زغِ 

ٕ اي هٓٛيٛدٝا إ ىٛز٠ داا٤ت باايٛؾس٠ ياريو شا      ٖٛ اي ىٛز اي هٓٛيٛدٞ ٚسٝح 

 عأثرل ايػ٤٬ إ ؿاعد.َا  ٚاشٕ  ٍ سدٸ ايعسض بػهٌ نبرل ددّا ٖا

 قإْٛ ايتصاعز اهلٓزعٞ يف ايعًِ ٚاألخالم ٚاجملتُع

َٚعا ياا١ إكاااعـ َعا ياا١ عاَاا١ ْاؾعاا١ ٗ ك ًااـ غاا٪ٕٚ اؿٝااا٠ ٚيٝطاا      

ْٗااا عٓىباال عًاا٢ ناؾاا١ ا٭بعااا  ا٫د ُاعٝاا١      بااٌ  ،عىبٝكاعٗااا اق ؿااا ١ٜ ؾشطااب  

 ؾا٥د٠ ذاع١ٝ أٜكّا: ابأَج١ً شلٚايطٝاض١ٝ ٚغرلٖا، ٚيُٓجٌ يريو 

ٚعاال   َا٥ا١ طاياب   ا  اؿاقسٕٚ ٗ ٖرٙ ايكاعا١  ا  ْ٘ يٛ ؾسقٓا أْهِإؾ األول 

ٚ      أؾكسز نٌ َآهِ   َٚجكـ ْٚاغ٘، ٕ إٔ ٜ ٛاؾاٌ يطا١ٓ ناًَا١ َاع عػاس٠ غاباب 

زٚساّا ْٗكاّٜٛا   ٜبعاح ؾاِٝٗ   ٕ أٚ ّاِْٗ سٜٝٛ ِٗ ٚٚعِٝٗ ْٚصاٖ ِٗ ٚواؾٜ ع٢ً 

ٛ قاسزمت ذياو َٚكاٝ ِ بعاصّ ٚداصّ ٚلشا ِ ٗ       ، ؾًا ٱْكاذ ايعبا  ٚ ؾ٬ح ايب٬ 

ْهِ نطب ِ أيـ غاب، ٚٗ بدأ ايط١ٓ ايجاْٝا١ ياٛ قاسز    أَطعانِ ؾطٓذد آضس ايط١ٓ 

ٕ ٜهطب نٌ َِٓٗ ض٬ٍ ٖرٙ ايط١ٓ عػس٠ غباب، نإ َع٢ٓ ذيو أا٭يـ غاب 

ٚيٛ قاسز ناٌ َأ ايعػاس٠      ،ٕ ا٭يـ ؼٛيٛا ٗ ْٗا١ٜ ايط١ٓ ايجا١ْٝ  ٍ عػس٠ آ٫فأ

َا٥ا١ أياـ    ،ٕ ٜهطب عػس٠ غباب نإ َعٓا٢ ذياو ٗ ْٗاٜا١ ايطا١ٓ ايجايجا١     أآ٫ف 

ٚيٛ قآُُا ٗ بداٜا١ ايطا١ٓ     ،ايسضايٌٝايٓٗكٌٜٛ غاب اقٝؿٛا  ٍ قا١ُ٥ ايػباب 

 أندل.ايٓاعر ايهًٞ ايجا١ْٝ إا١٥ ا٭ٍٚ يٮيـ ا٭ٍٚ ٖٚهرا، يهإ 

ْٗاٜا١  ايعًُٝا١  يٛ قاسز ناٌ َأ إا٥ا١ نطاب طاايبٌ يًشاٛش٠          ويف مثال آخور 

ايط١ٓ، ؾاز عد نِ ث٬مثا١٥، ٚيٛ قاسز ناٌ ايج٬مثا٥ا١ نطاب اثآٌ ؾااز عاد ِٖ        

ْٗا١ٜ ايط١ٓ ايجا١ْٝ عطعُا١٥، ٚيٛ قاسز ناٌ َآِٗ نطاب اثآٌ ؾااز عاد ِٖ ْٗاٜا١         
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 ايط١ٓ ايجايج١ أيـ ٚمثاِا١٥ ٖٚهرا.

ٖٚهرا ػدٕٚ )ؾهس٠ إكاعـ( ؾهس٠ ؾىس١ٜ بدٜٗٝا١ عاَا١ ٗ ناؾا١ َٓااسٞ     

 ٕ عٓىبل ع٢ً إطا٥ٌ ا٫ق ؿا ١ٜكأٝا٠ك َٚٔ ايىبٝعٞ بعد ذيو اؿ

% أضاابٛعّٝا بٓشااٛ 7ٕ ٜ ىااٛز أض٬قٝااّا بٓطااب١ إٔ ايػاامـ يااٛ قااسٸز    انثوا  

ضآٛات ضٝؿابض أؾكاٌ َأ ضاابك٘ بدزدا١        10ْا٘ بعاد   أايصٜا ٠ إسنب١ ؾٗرا ٜعين 

 َكاعؿ١.

% أٚ ٗ 7ب١ ٕ ٜص ا  ٗ َعًَٛاع٘ ناٌ ضا١ٓ بٓطا   إٔ ايػمـ يٛ قسز    انثانوث 

ضآٛات أعًاِ    10ْ٘ ضٝؿابض بعاد   إٔ ذيو ٜعين إ% ؾ7ع٬قاع٘ ا٫د ُاع١ٝ بٓطب١ 

ٕ غبه١ ع٬قاع٘ ا٫د ُاع١ٝ ياٛ ناْا  عػاس٠    أٖا ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ بٓطب١ َكاعؿ١، ٚ

% ؾكاا٘ )يهاأ بٓشااٛ ايصٜااا ٠ 7ْاا٘ يااٛ قااسز شٜا عٗااا نااٌ ضاا١ٓ إآ٫ف غاامـ َااج٬ّ ؾ

 ٖٚهرا. ;ػسٜٔ أيـ بعد عػس ضٓٛاتْ٘ غبه١ ع٬قاع٘ ض بًؼ ايعإإسنب١( ؾ

 ٌٖ ٜبعح قإْٛ األصض يًٓاؼ، ع٢ً ايفٛض٢؟

ٖٳاا    ٚقد ٜعذلض ع٢ً قاإْٛ   ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٕ ذياو ٜطا ًصّ   أبا  (1)اِياَأزٵضٳ يٹًٖا

ايؿٛق٢ ٚاشلسز ٚإسز ٚيريو عٴشهٹِ اؿهَٛات قبك ٗا عًا٢ ا٭زاقاٞ ٚع اٍٛ    

ٕ اؿهَٛا١ ياٛ زؾعا  ٜادٖا عأ      أأَسٖاا ناٞ ٫ وادخ ذياو نًا٘; أ٫ عاس٣ َاج٬ّ        

ٕ ايهاٌ ساسٸ ٗ   أَرل١ٜ ٚأزاقٞ ٚشاز٠ إاي١ٝ ٚغرلٖا، ٚأعًٓ  َاج٬ّ:  ا٭زاقٞ ا٭

ـ     أ أٚ نااسب٤٬ أٚ اؿًاا١   ا٭غااسف ٕ وااٛش َااا غااا٤ َاأ ا٭زاقااٞ احملٝىاا١ بااايٓذ

ٚايطُا٠ٚ ٚايبؿس٠ ٚأزبٌٝ ٚنسنٛى، ٚقاِ َٚػاٗد ٚطٗاسإ، ٚايكااٖس٠ ٚ َػال      

 ٛ  ؿٝاااش٠ٕ ايٓاااع ضااٝٗذُٕٛ س٦ٓٝاارٺ  إّ ٚغرلٖااا، ؾااٚنسادااٞ ٚطااسابًظ ٚاـسطاا

ٚ ا٭زاقٞ إٛات ٚض شدخ ؾٛق٢  َأ  ٚسسَاإ  ٫ َطااٚا٠ ٚ دشااف   َٔ دٗا١ 
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ؾـاس، طذ اـػوىض؟   هل يبعث ؾاكون إرضـ 

 :د١ٗ أضس٣

نجس َٔ سك٘ ايىبٝعٞ بهجرل دادّا، ؾٝشاٛش   ا٭ٕ وٛش أؾكد واٍٚ أسدِٖ  ا  أ

           ٔ  َج٬ّ عػس٠ ٬َٜاٌ َاذل أٚ س ا٢ ًَْٝٛاّا أٚ أقاٌ أٚ أنجاس ٖاا واسّ ضاا٥س ايٓااع َا

 سٝاش٠ س ٢ أيـ أٚ ٔطُا١٥ أٚ َا١٥ َذل ٖا ٜٛيد اقىسابّا اد ُاعّٝا.

ِٸٚقد عٴؿ كد ايعداي١  اب    َطاٚا٠ بٌ عا١َ ايٓااع  ذ قاد   اٱدشاف ٚاي٬ ٜٚع

 وٛش َٔ ي٘ ٚيدإ َج٬ّ أيـ َذل ٚوٛش َٔ ي٘ عػس٠ أ٫ٚ  َأعٞ َذل.

ْٗاا   ;  ذ سٝح نُا ؼدخ ؾٛق٢ ٗ ٖٓدض١ إٓاطل احملٝا٠ بٗرٙ ايىسٜك١ ا  ز

 ٕ ٕ ناٌ أساد ضاٝبين  ازٙ    إؾا  ،ل ؽكع ٕسنص١ٜ اي مىٝ٘ اؿهَٛٞ ٗ ٖٓدض١ إاد

نٝااـ غااا٤ ٚٗ أٟ َهااإ غااا٤، ٫ٚ ْؿادااأ س٦ٓٝاارٺ  ذا ٚداادْا ايػااٛازع قااٝك١ أٚ   

نُا ض ؿ كد ٖرٙ إٓاطل ايهٗسبا٤ ٚغبهات ايؿسف ايؿاشٞ   ;َعٛد١ َٚ عسد١ك

طٛز ٚا٭ْؿام ٚغرلٖا  ذ يٝظ َكدٚز آسا  ٚأْابٝب إٝاٙ ٚقىاعٗا، ٚايطدٚ  ٚاؾ

سٝح ْ٘ ٫ ٜكّٛ بريو عا ٠،  ذ إؾبٌ س ٢ ايكا ز َِٓٗ  ،ريوايكٝاّ بايٓاع عا ٠ 

ٜابين دطاسّا   ٕ أٔ ٜسٜد بٓاا٤ بٝا    ٘ يٝظ َٔ ا٫ق ؿا ٟ ْٕإْٗا عهًـ ايهجرل ددّا ؾ 

 ٗ إٓىك١ ٭ْ٘ قد ٜهًؿ٘ َج٬ّ أيـ قعـ ضعس َٓصي٘.

ظ َاأ اؿهَٛاات اياايت  ذا اضاا ًُ  إًااـ ٚشَاااّ  ٚذياو نًاا٘ عًاا٢ ايعهاا 

ْٗا ض ط دعٞ اـدلا٤ ٗ اشلٓدض١ إد١ْٝ بػ ٢ ؾسٚعاعٗا ناٞ ىىىاٛا يبٓاا٤    إا٭َس ؾ

ايىاسم   سادخ أَد١ٜٓ َط ٛؾ١ٝ يهاؾ١ إٛاؾؿات ايكسٚز١ٜ يًعٝؼ ايهاسِٜ سطاب   

ٚ زاض١  ٝٛعهٓٝه١ٝاؾؾُج٬ّ: ٜكّٛ ؾسٜل بأعُاٍ اشلٓدض١  ،بعا ايع١ًُٝ ٗ ناؾ١ ا٭

اـااٛاف ايهُٝاٜٚاا١ ٚايؿٝصٜاٜٚاا١ ٚإٝهاْٝهٝاا١ يًؿاامٛز َٚااٛا  ايذلباا١ ٚاياايت عًاا٢  

أٚ ا٭ْؿاام   ٕ عػال ؾٝٗاا  أايايت هاب    ٛاقاع إسطاب ؾا٬ب ٗا ٚنجاؾ ٗاا ٚ... عكاسز     

 ايطدٚ  ٚاؾطٛز ٚنٝؿٝ ٗا.عػا  



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٜٚكّٛ ؾسٜل آضس بعًُٝات ٖٓدض١ إٛاؾا٬ت عادل عؿاُِٝ ٚ ْػاا٤ ايىاسم      

 ٚإسٚز سطب إٛاؾؿات ايعا١ٕٝ.ٖٚٓدض١ ايٓكٌ 

ٜٚكااّٛ ؾسٜاال آضااس بعًُٝااات اشلٓدضاا١ ايؿااش١ٝ إ مؿؿاا١ ب ؿااُِٝ أُْٛاا١  

 ايؿسف ايؿشٞ ٚقىات إٝاٙ.

ٜٚكّٛ ؾسٜل آضاس بعًُٝاات ٖٓدضا١ إٛا٥اع ٚايايت عكاّٛ بدزاضا١ ضؿاا٥ـ         

عًا٢ ايعُاازات ٚإٓػاأت ٚاؾطاٛز ْٛارل أثاس قاػ٘ إٝااٙ عًا٢          ٚآثازٖا ايطٛا٥ٌ 

 ٚأثس ايسٜاح ع٢ً إباْٞ ٖٚهرا. ايطدٚ 

 ٖٚهرا ًِٖٚ دسا. ،ٜٚكّٛ ؾسٜل آضس بٗٓدض١ ٚعؿُِٝ ايػبه١ ايهٗسبا١ٝ٥

ٕ  غااساف اؿهَٛاا١ عًاا٢ عٛشٜااع ا٭زاقااٞ بااٌ ٚعؿااُُٝٗا     أٖٚهاارا لااد  

ٔٵ    ٕ عهٕٛ أٚ  ازعٗا ٚعٓؿٝرٖا يًع١ًُٝ ٖٛ ا٭ؾًض يًٓاع، بدٍ  ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  اِياَأزٵضٳ يٹًٖا

ٖٳا ُٳسٳ  ٠ سه١َٛ َسنص١ٜ ق١ٜٛ.بدٕٚ   از عٳ

 ايٝز اخلف١ٝ ايػٝب١ٝ يف اقتصار ايغٛم

ٕ اـارل ناٌ    باٌ   ياٝظ ا٭َاس ناريوك   نا٬،  ْكاٍٛ:   اؾٛاب عٔ ذيوٚٗ 

ٚ   أاـارل ٗ   ٌ ا٭َاس ٗ سٝااش٠ ا٭زاقاٞ إاٛات     َٛنا ٕ ٜٴإٔ ع ٓشا٢ اؿهَٛا١ داْباّا، 

نات ٚ ٍ َ٪ضطااات اجمل ُااع إاادْٞ ٚايػااس   ا    نااٌ ايٓاااع ا ٚ سٝا٥ٗااا  ٍ ايٓاااع     

  دشاف.ًِٚ ٚا٭١ًٖٝ، ٫ٚ عًصّ َٔ ذيو ؾٛق٢ ٫ٚ ٖسز َٚسز ٫ٚ 

ٚعٛقااٝض ذيااو ٚبسٖٓ اا٘ ٜ ٛقااـ عًاا٢ اضاا ٓىام قااإْٛ َاأ أٖااِ ايكااٛاٌْ   

ا٫ق ؿا ١ٜ اييت ؼهاِ ايعاال َٓار أياٛف ايطآٌ ٚضا بك٢ سانُا١ َاا اّ اٱْطاإ          

ٟ أزلااٙ أباٛ   ايار ٚ ْطاّْا ٚايبػس بػاسّا، ٚذياو ايكاإْٛ ٖاٛ قاإْٛ )ايٝاد ايػٝبٝا١(        

( باا)ايٝد اـؿٝا١( ٚأزلااٙ ايابعع     1776ا٫ق ؿا  اؿادٜح ٗ ن ابا٘ ثاس٠ٚ ا٭َاِ )    

با)ْٛاّ ايطٛم( ٚعدل عٓ٘ بعكِٗ با)ايطرل ايطًظ ي٬ق ؿا  اي٬َسناصٟ( ٚايارٟ   



  اـقد اخلػقة اـغقبقة يف اؾتصاد اـسوق

ٚ  أٜعهاظ سكٝكاا١   ٕ إٔ ا٫ق ؿااا  ٜ ذا٘ يً شااسى طٛعااّا ماٛ اي ااٛاشٕ طٜٛااٌ إااد٣ 

ذ عؿشض ْؿطٗا بٓؿطٗا عادل قاٛاٌْ ايعاسض      ١ا٭ضٛام عكّٛ بع١ًُٝ عؿشٝض ذاعٝ

 ٚايىًب ْٚٛاّ ا٭ضعاز.

ٕ اـًٌ  ذا سدخ ؾإِاا وادخ بطابب عاَاٌ ضاازدٞ طااز٨،        ْٚكٝـ: 

ٕ ْٛاّ ٖرا ايطٛم ٚايٝد اـؿ١ٝ ععُاٌ َاا ٖاٞ ٖاٞ بػاهٌ َجاايٞ َاا اّ ل        إٚ ٫ ؾ

ب اادَرل ايعًُٝاا١ ا٫ق ؿااا ١ٜ  ا   أٚ اٜ اادضٌ عاَااٌ ضااازدٞ ٜكااّٛ باي ػااٜٛؼ عًاا٢    

ٌٸ       ايطًط١ً إس١ْ، ٚإسا  بايعاٌَ اـازدٞ: ضاًىإ أٚ ًَاو أٚ ساانِ َطا بد ىا

غارل َؿاد٦ا١، أٚ شياصاٍ    س ا٢  ب دض٬ع٘ بايع١ًُٝ ا٫ق ؿا ١ٜ، أٚ سسب َؿاد١٦ أٚ 

ٕ ا٭ضااٛام ُٝااٌ ٭ٕ عطااذلدع عاؾٝ ٗااا ٚعٛاشْٗااا باي اادزٜر  أأٚ غااب٘ ذيااو، عًاا٢ 

 ٚبػهٌ َرٌٖ َذس  شٚاٍ ذيو ايعاٌَ اـازدٞ.

ٚ٭ٕ إطأي١ ٗ غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٚ٭ْٗا أسد أٖاِ قاٛاٌْ عًاِ ا٫ق ؿاا  ٚ٭ٕ     

ايػاااسٜع١ اٱضااا١َٝ٬، ٖٓدضااا  ا٭ضاااٛام ٚبٓ ٗاااا عًااا٢ ذياااو، قباااٌ ا٫ق ؿاااا   

          ايه٬ضااٝهٞ اؿاادٜح ٦َااات ايطاآٌ، َااع بعااع اي ىااٜٛس اٱضاا٬َٞ اياارٟ عبٓاااٙ     

ٕ ِٓشٗاا بعاع ايػاسح    أٔ ا٫ق ؿاا ٜٕٛ ايًٝدلايٝإٛ، ؾا٬ باد َا      ابػهٌ أٚ آضاس    ا

ٚايبط٘ يٝ كض يٓا نٝـ ؼٌ ايٝد اٱشلٝا١ أٚ ايٝاد اـؿٝا١ َعكا١ً عٛشٜاع ا٭زاقاٞ       

بعدٍ ٚ ْؿاف َٚػه١ً ؾٛق٢ إدٕ إب١ٝٓ ٚؾل ٖارا ايٓٛااّ، ٚنٝاـ ٜػٓٝٓاا ْٛااّ      

ايطٛم اي٬َسنصٟ عٔ اي مىٝ٘ إسنصٟ اؿهَٛٞ ٗ )ا٭زاقٞ( نُا أغٓاْاا عٓا٘   

ٌ  ٗ )ا٭ضاٛام(  ٕ ا٭زاقاٞ ٖاٞ َؿادام َأ إؿاا ٜل َٚؿاس ٠ َأ        أ ا  ؿال ا ا  با

 .(1)َؿس ات ٖرٙ ايهدل٣ ايه١ًٝ
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 َعجظ٠ األععاص ٚاألعٛام!!

ٕ َٔ أغسب أضساز ؾٓع اهلل ٚعذا٥ب٘ ٗ عال اـًك١، ذيو ايارٟ ٜؿؿاض    

ٕ عذا٥ب اهلل ععاٍ ٗ أ، َٚٔ ايجاب  عٓ٘ َا هسٟ نٌ ّٜٛ ٗ ناؾ١ أضٛام ايعال

اق ؿسٚا ع٢ً اي ؿهرل  اعا ٠   إ ؼؿ٢ ٚيهٔ ايعًُا٤  إٔ ععدٸ أٚ أ عال اـًك١ ؾٛم

ٚاض عساض ايعذا٥اب ٚا٭ضاساز ٚايػسا٥اب ايايت َاٮت أزداا٤ ايطاُاٚات أٚ         اٗ  

عأ بعاع    ا  ٜٚاا يٹػسابا١ ذياو    ا  ايبشاز أٚ أعُام ا٭زض ٚعال ايىبٝع١، ٚغؿًاٛا 

 .ٚا٭ضعاز(أغسب غسا٥ب ؾٓع اهلل اييت أبدع ٖٓدض ٗا ٗ )عال ا٭ضٛام 

ؾًكاد أداس٣    ،ٕ عٗد إعذصات قد اْ ٗا٢ أٜكٍٛ: ٜبدٚ ٕ ايهجرل َٔ ايٓاع قد  

بايعؿا٢ ٚايجعباإ ٚايادّ ٚايكاؿا ع ٚايٝاد ايبٝكاا٤        اهلل اٱعذاش ع٢ً ٜد َٛضا٢  

بايٓااز   بايطؿ١ٓٝ ٚايىٛؾإ، ٚٱبساِٖٝ  ٚؾًل ايبشس ٚغرلٖا، ٚع٢ً ٜد ْٛح 

بااإبسا٤ ا٭نُاا٘   َّا، ٚعًاا٢ عٝطاا٢  اياايت دعًااٗا بإعذاااش َاارٌٖ بااس ّا ٚضاا٬   

بػال ايكُاس    ٚا٭بسف ٚ سٝا٤ إاٛع٢ باإذٕ اهلل ٚعًا٢ ٜاد ايسضاٍٛ إؿاىؿ٢       

ٚعهًِ اؿذس َٚػٞ ايػذس ٚغرل ذيوك ٚيهٓٓاا ٫ ْاس٣ َعذاص٠ هلل ععااٍ ٗ ٖارٙ      

 ككٕ عؿس إعذصات قد اْ ٢ٗأؾٝبدٚ  ايعؿٛز أؾ٬ّ

 .َ ذًّٝا ٗ نٌ غ٤ٞٚيهٔ إؿٓهس إ دبس ٜس٣  عذاش اهلل ععاٍ 

 ٞ  ٤ ياااااا٘ آٜاااااا١  ٚٗ نااااااٌ غاااااا

 

 عاااااادٍ عًااااااا٢ أْاااااا٘ ٚاساااااااد   

٘ٴ اِيُكًُاٛبٴ بٹشٳَكاا٥ٹٔل    :ٚقاٍ   ٔٵ زٳَأعٵ ٚٳَيهٹ ٖٳدٳ٠ٹ اِيَأبٵؿٳأز  ُٴػٳا ٕٴ بٹ ٙٴ اِيعٴٝٴٛ ِٵ عٳسٳ َي

ٕٔ ّٳا  .(1)اِئإ

     ٍ اٱعذااش   إطا ُس إ ٛاؾاٌ،   َٚٔ أعٛاِ ايػاٛاٖد عًا٢  عذااش اهلل ععاا

ْ٘ ٜاساٙ ناٌ ٜاّٛ ٗ ناؾا١ أضاٛام ايعاال،       أؿ   يٝ٘ اٱْطإ زغِ ٕ ًٜ أايرٟ ٜٓدز 
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  !اـعامل اخلػي ـتـسقق اإلكتاج واـتوزيع وآستفالك ـؾؿاليع

ٚذياو اٱعذااش ٖااٛ: )اؿسنا١ ايطًطاا١ً إسْا١ إ ٛاشْاا١ يٮضاٛام ٗ ك ًااـ  ٍٚ      

     ٌ َأ دٗا١ ٚباٌ     ايعال، اييت عٛؾل ب ٓاضل َرٌٖ باٌ ٦َاات ا٭ياٛف َأ إٓا ذ

يااٛف َاأ بٛاضااى١ ٦َااات ا٭َاأ دٗاا١ أضااس٣، عػااسات ا٬ٕٜااٌ َاأ إطاا ًٗهٌ 

أٚ عٓطااٝل َ كؿٸااد بااٌ عًااو     َطاابل  ايٛضااىا٤ ٚإااٛشعٌ، َاأ  ٕٚ أٟ اعؿااام    

ِٸ ا٭طساف ايج٬ث١ إم ًؿ١ أؾ٬ّ، ٚذيو نً٘  عدل ْٛاّ ايعاسض ٚايىًاب ايارٟ    ٜ 

 ٜعٌُ غؿٝؿ ٌ عذٝب ٌ:

 .ْ٘ ٜعٌُ بدٕٚ ؽىٝ٘ َسنصٟأ ا أ

 ْ٘ ٜعٌُ بػهٌ طٛعٞ عًكا٥ٞ ٚبدٕٚ  نساٙ.أنُا  ا ب

عكااّٛ )ا٭ضااعاز( ب ٓٛااِٝ َاارٌٖ يعًُٝاا١ ايعااسض ٚايىًااب      ٕ أٚا٭غااسب 

ؾ مؿع ايعسض سّٝٓا ٚعصٜدٙ سّٝٓا ٚؽؿع ايىًب سٝٓاّا ٚعسؾعا٘ سٝٓاّا، ٗ عٓااغِ     

 َرٌٖ ٜطرل مٛ غا١ٜ َع١ٓٝ َسض١َٛ ٖٚٞ ١ُ٥٬َ ايعسض ٚايىًب ٚعىابكُٗا.

ٕ عكااّٛ ا٭زباااح بٛٚٝؿاا١ ايجااٛاب ٚايعكاااب ي عٝااد  ٍ     أثااِ ايػسٜااب أٜكااّا   

م عٛاشْٗاا ٚيٝ ٓاضال ايعاسض ٚايىًاب نًُاا سادخ انؿااض أٚ ازعؿااع ٗ         ا٭ضٛا

 اسدُٖا عٝح ىٌ باي ٛاشٕ بُٝٓٗا.

 ٖٚرا َا ضٝ كض دٝدّا عدل عسض إجاٍ إبط٘ اي ايٞ:

 ًُالٜني!يايعاٌَ اخلفٞ يتٓغٝل اإلْتاج ٚايتٛطٜع ٚاالعتٗالى 

ٝإٛ ْطا١ُ،   ٕ عد  ضهاْ٘ ٖاٛ أزبعإٛ ًَ  أيٓأضر ايعسام ِٛذدّا ٚيٓؿذلض 

ٕ نااٌ غاامـ ٜطاا ًٗو ضاآّٜٛا نُعاادٍ ضاا ُا١٥ زغٝااـ ضبااص )أٟ   أثااِ ياآؿذلض 

ٕ أَعدٍ ٔطٌ قسف ضبص غٗسّٜا َٚعدٍ زغٝـ ٚثًجاٞ زغٝاـ َٜٛٝاّا، عًُاّا با     

ايبعع قد ٜط ًٗو أزبع١ أٚ ٔط١ أقساف َّٜٛٝا ٚقاد ٜطا ًٗو ايابعع قسؾاّا أٚ     

ٞ يٓؿذلق٘ َاا ذنسْااٙ( ؾاريو    ٫ ٜط ًٗو غ٦ّٝا أبدّا نايسقٝع، ؾإعدٍ اجملُٛعقد 
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 ًَٝاز زغٝـ ضبص ضّٜٓٛا ٗ ايعسام ؾك٘ك 24ٜعين اض ٬ٗى 

ٕ نٌ غمـ ٜط ًٗو  داد١ ٚاسد٠ نٌ غاٗس )َاع   أَجاٍ آضس: يٓؿذلض 

ِ عػاسٜٔ   ٚبعكاِٗ ٜطا ًٗو  قد ٜط ًٗو بايػٗس ث٬ثاٌ  ايٓاع ٕ بعع أ  ٚبعكاٗ

 داد١ نٌ  عػس٠ ٚقد ٫ ٜط ًٗو بعع س ٢  داد١ ٚاسد٠، يرا ْؿذلض إعدٍ

ٕ ا٭زبعاااٌ ًَْٝٛاااّا أ دادااا١ بايطااا١ٓ، ٜٚعاااين بايٓ ٝذااا١  12غاااٗس( ؾٗااارا ٜعاااين 

 ٜط ًٗهٕٛ أزبعُا١٥ ٚمثاٌْ ًَٕٝٛ  داد١ ضّٜٓٛاك

ٚاٯٕ يٓ ٛقااـ قًاا٬ّٝ يٓاادزع اٱعذاااش إاارٌٖ يااا)ايٝد اـؿٝاا١( ٚ)ْٛاااّ         

 ٕأ داد١ زقِ نبرل ددّا، ٚإِٗ ايػسٜب ٗ ا٭َس  480.000.000ٕ إايطٛم( ؾ

ٖرٙ ايددادات عذلب٢ ٗ عػسات ا٭يٛف َٔ اؿٛاا٥س )سٛاا٥س ايادداز( إٓ ػاس٠     

عع ُاد عًا٢ ايىعااّ ايارٟ هاب عاٛؾرلٙ يًاددادات        ْٗاا  أ، ٚٗ غ ٢ أزدا٤ ايب٬ 

نًٗا ٚايرٟ عٓ ذ٘ أيٛف إصازع أٚ اؿٛا٥س أٚ اييت عط ٛز  َأ ٖٓاا ٖٚٓااى ٚايايت     

 كعكّٛ ب ٛؾرل إكداز إىًٛب بػهٌ ناٌَ؟

  از٠ ايادداز َساسًا٘ إم ًؿا١ )َسسًا١ ايباٝع، ايؿكاظ       ٕ أَٔ ايٛاقض ٚ

( ثاِ  ٜؿااشلا  ٍ إطا ًٗهٌ ناؾا١     ٚاي ؿسٜى ٚؾ٫ّٛ  ٍ َسس١ً ايددادا١ إه ًُا١  

ْٚٛاَاّا يًسعاٜا١ ٚاؿؿاٜ َأ ا٭َاساض ٚا٭ٚب٦ا١، ٚقاد        نبرلّا ع١ًُٝ ع ىًب دٗدّا 

ايطاا١ٓ. ٚيهاأ َٚااع ذيااو عؿااٌ ّاٛت ايهااجرل ايهااجرل داادّا َٓٗااا ٗ اؿٛااا٥س طااٛاٍ  

ًَٕٝٛ ٗ إجاٍ(  ٍ ناؾ١ إط ًٗهٌ ٗ أزدا٤ اياب٬    480ا٭عدا  إىًٛب١ )ٖٚٞ 

أياٛف ايطاٝازات ٚايػااسٓات ايايت عٓكاٌ ايادداز        ٚذيو عدل ٚٗ ايٛق  إىًٛب

ٚايايت  اؿٞ أٚ إربٛح  ٍ عػسات ا٭يٛف َٔ احملا٬ت إٓ ػاس٠ ٗ غا ٢ اياب٬ ،     

  ٍ ا٬ٌٕٜ َٔ إط ًٗهٌكبإٜؿاشلا  بدٚزٖا عكّٛ

ْاا٘ ٫ ٜٛدااد ؽىااٝ٘ َسنااصٟ عاااّ ٜٛداا٘ ٖاارٙ ايعًُٝااات  أٚايػسٜااب ٖٓااا 



  اـعامل اخلػي ـتـسقق اإلكتاج واـتوزيع وآستفالك ـؾؿاليع!

ؾا٬ ٜٛداد ساانِ ٚاال أٚ عاا ٍ أٚ سهَٛا١        ;إ ٓٛع١ ايى١ًٜٛ إ ػابه١ أباداّ 

ًَه١ٝ أٚ ْٗٛز١ٜ، اض بدا ١ٜ أٚ  ّكساط١ٝ قاَ  بدزاض١ ناِ ًَٝإٛ  دادا١    

 430ًَٝاإٛ أٚ  460ًَٝاإٛ أٚ  480ْٗااا أبايطاا١ٓ ٚو ادٗااا ايػااعب ايعساقااٞ 

٫ٚ ٚدااد سااانِ أٚ ؽىااٝ٘ َسنااصٟ وااد  نااِ عااد     كًَٝاإٛ أٚ أقااٌ أٚ أنجااس 

ًَٕٝٛ  داد١  480ْ از إٕ عػٝٸد ٗ أما٤ ايعسام ي  هؿٌ بأاؿٛا٥س اييت ٜٓبػٞ 

ْ٘ ل ود  سانِ َٛاقع إًَٔٝٛ شا٥د٠ّ ٫ٚ أزبعُا١٥ ًَٕٝٛ ْاقؿ١ّك نُا  ٫500 

اؿٛا٥س ٚن١ُٝ  ْ ااز ناٌ َٓٗاا ٫ٚ قااّ ظُاع بعكاٗا  ٍ بعاع ؾٛدادٖا          ٖرٙ

ْاقؿ١ ؾؿٓع سٛا٥س ددٜد٠ أٚ أَس بريو، أٚ ٚددٖا شا٥د٠ ؾأيػ٢ بعكٗاك ٫ٚ 

ًَٝإٛ   480قاّ سانِ ب شدٜد عد  ق٬ت بٝاع ايادداز ايايت عٛؾاٌ عًاو اياا      

  داد١  ٍ أٜدٟ إط ًٗهٌ بطٗٛي١ك

ٕ )ايٝاد اـؿٝا١( ٖاٞ ايايت  ؾعا        باٌ   ،ل ودخ أٟ غا٤ٞ َأ ذياو أباداّ    

٦َات ا٭يٛف َٔ إٓ ذٌ، َٔ غرل عساب٘ بِٝٓٗ أؾ٬ّ،  ٍ  ْ از ايهُٝا١ إىًٛبا١   

٘  40ًَٝاإٛ( اياايت و ادٗااا ٬َٜااٌ إطاا ًٗهٌ )    480إرًٖاا١ )  ًَٝاإٛ( بايكااب

 ٚ ٜؿاشلا  يِٝٗ ٗ ايٛق  إٓاضب ٚإهإ إٓاضبك

ْ٘ ضاسعإ َاا ٜسداع  ٍ ْكىا١ اي اٛاشٕ      إؾ ٕ شا  عسض ايددازأٚ ذا سدخ 

     ٚ ٕ ٖٓااى  أَس٠ أضس٣، بػهٌ آيٞ أعَٛاعٝهٞ َٚأ  ٕٚ ؽىاٝ٘ َسناصٟ، باٌ ٜباد

٫ َس٥ّٝا بٌ ٦َات ا٭يٛف َأ إٓا ذٌ ـؿاع اٱْ ااز  ذا اش ا  عأ طًاب        اعؿاقّا

٬َٜااٌ إطاا ًٗهٌ، ٚعٛاؾكااّا آضااس ٫ َس٥ٝااّا نااريو يصٜااا ٠ اٱْ اااز  ذا شا  طًااب     

  ًٗهٌككإط

ٚنٝاـ سادخ    كَأ ايارٟ أ از ايعًُٝا١ نًاٗا؟    ك ؾُٔ ايرٟ قاّ بريو نً٘؟

 كذيو اي ٓاضل إرٌٖ بٌ إساسٌ ايج٬خ: اٱْ از ثِ اي ٛشٜع ثِ ا٫ض ٬ٗى؟
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 )األععاص( ٖٞ احلهِ ايعارٍ!

ِٸ: نٝااـ نااإ )ايطااعس( زغااِ   ٛ أثاا  )ايكا٥ااد( بااٌ ْاا٘ أعذااِ أبهااِ ٫ ٜؿٗااِك ٖاا

ْاا٘ ٜسضااٌ بااريو إْاا٘  ذا ازعؿااع ايطااعس ؾإَساسااٌ ايعًُٝاا١; ؾ)اؿهااِ ايعااا ٍ( ٗ ناؾاا١ 

 غااز٠  ٍ إطاا جُسٜٔ اؿاايٌٝ يصٜااا ٠ اٱْ ااز ٚ ٍ غرلٖااِ با٫ضا جُاز ٗ ٖاارا اؿكااٌ     

ْا٘  إؾْٛسّا يٮزبااح ايهابرل٠ إ ٛقعا١، ؾٝاص ا  باريو اٱْ ااز، ٚعٓادَا ٜاص ا  ثاِ ٜاص ا            

  ٍ ضااعاز( عباادأ َطاارل٠ َعانطاا١  ذ   ٕ )ا٫أؾااإذا اش ا  أنجااس ؾاا   ،ٜؿااٌ  ٍ ْكىاا١ اي عااا 

عٓمؿع س٦ٓٝرٺ عدزهّا ٭ٕ ايعسض شا  ع٢ً ايىًاب ؾاإذا انؿكا  ا٭ضاعاز أزضًا       

 ٕ ٜعٛ   ٍ ْكى١ اي ٛاشٕ َٔ ددٜدك.أ غاز٠ يًُٓ ذٌ ي كًٌٝ اٱْ از ؾٝكٌ  ٍ 

ٖٚهاارا ػااد )ايطااعس( ٜاا شهِ بػااهٌ َاارٌٖ ٗ عٓٛااِٝ سسناا١ ايعااسض         

ن١ْٝٛ قاد ٠    اٗ ايبشس ؼهُ٘ َعا ٫ت دٝٛيٛد١ٝ  ٕ إدٸ ٚاؾصز أٚايىًب، ٚنُا 

نذاذبٝاا١ ايكُاااس َااج٬ّ، ؾٝاااص ا  عاادٚ  ٜٚٓشطاااس عاادٚ ،  ٫  ذا سااادخ طااااز٨     

ٕ شلا عا٬َّ ٜ شهِ بٗا إضازدٞ، ؾهريو سسن١ إدٸ ٚاؾصز ٗ ايعسض ٚايىًب ؾ

 ع٢ً َداز ا٭ٜاّ ٚا٭غٗس ٚايطٌٓ ٖٚٛ )ايطعس( نُا أضًؿٓاٙ.

: َّايضعٍٛ  َّٔإ ََٚج ِ٘ َعظَّ  َّ  َُا ايغِِّعُض ٔإَي٢ اي

ٜػاارل  ٍ ٖارٙ اؿكٝكاا١ إرًٖاا١   نًاا٘ لاد ايسضااٍٛ ا٭عٛاِ    ٚٗ إاأثٛز 

ٌٻ: بكٛي٘ ٚٳدٳ ٘ٹ عٳصٻ  ُٳا ايطاعٵسٴ ٔ َي٢ ايًٖ ايايت  ععااٍ  ٕ )ايطاعس( نطاا٥س قٛاْٝٓا٘    إؾا  (1)ٔ ْٻ

ٝٛإ أٚ اٱْطاإ، ؾهُاا   ٚقعٗا ٗ ايهٕٛ ٚاييت عٗٓدع عال ايىبٝع١ أٚ عال اؿ

نُاا عكاب٘   ٕ قإْٛ اؾاذب١ٝ ٖٚٛ قإْٛ ٚقع٘ اهلل ععاٍ، ٜٗٓدع عال ايىبٝعا١  أ

سسن١ ا٭زض ٚايهسات إم ًؿ١، ؾهريو قاإْٛ )ايطاعس(    ايك٠ٛ اؾاذب١ ٚايىاز ٠

ٜٗٓدع عال ا٭ضٛام نًٗا ؾِٝٓٛ سسن١ ايعسض ٚايىًب ٜٚ شهِ ٗ  زدا١ إادٸ   
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ْعُر إَِغ اَّللَِّ َطزَّ َوَجلَّ  اَم اـسِّ   اـرسول : إِكَّ

 شَين َعٌ  ٍ ساي ُٗا ايىبٝع١ٝ. ددٍٚعُٗا ٗ ٚاؾصز ؾٝٗا س ٢  زدا

٘ٴ ٔ ذٳا غٳاا٤ٳ    قاٍ:  ْ٘  ثِ  ٚٳٜٳمٵؿٹكٴا ٘ٴ ٔ ذٳا غٳاا٤ٳ  ٚ ِاا ٜسؾعا٘ ٚىؿكا٘     ٜٳسٵَؾعٴا

ٕ هاسٟ ا٭َاٛز  ٫   أعطب ايكٛاٌْ ايايت ٚقاعٗا، نكاإْٛ ايطاعس،  ذ )ابا٢ اهلل      

ٌٵبأضاابابٗا( ٚٚز   ٛٳٖناا ٌٵ ٚعٳ تْاٚقاااٍ:  (1)اعٵكٹاا
َ
اخ ًَ إِْناٚقاااٍ:  (2)َبووَعاَشوولَب يًاُثوو

ًْا اَحُُِْصُْز واااَّلَلَ َٔ ٍاٚقااٍ:   (3)َتُُِْصُ اكُو َْ ٌِو ا ًْ ٌَ يااْشوَجَطْػُج ا ًْ ُٓ َ واال ِغدُّ
َ
نُاا   (4)َوأ

ًِاقاٍ:  اِغِِْدااَّلَلِااىَْػزيزِااْْلَهي َْ ٌِ اإاَِلا ٌَ ياانلَُْصُ  :(5)َو

 ؾهاٌ غا٤ٞ عؿاضٸ    ؾٮْ٘ َطباب ا٭ضباب ٚبٝدٙ َكايٝاد ا٭َاٛز بأْعٗاا    ا  أ

اَرىمْطب ٘  يٝ٘ ٚيرا قاٍ:  ااَّلَلَ ََ يَْتاَوىِس ٌَ يَْتاإِذْاَر ٌَ َوٌو ياتَشو يُؤَنا(6) ٚ َوٌ ياَر
ْناَُش يَءااَّلَلُا

َ
 .(7)إاَِلاأ

ٚ٭ْ٘ ؾطض يٓا فاٍ اي شسى ٗ  ا٥س٠ ا٫ض ٝاز ؾ ؿض ْطاب١ أؾعايٓاا  يٝٓاا     ا  ب

 أٜكّا نريو.

ُٳااا ايطااا  :ٚقااد قاااٍ ايسضااٍٛ  ٌٻٔ ْٻ ٚٳ دٳاا ٘ٹ عٳااصٻ  دٛابااّا عًاا٢  عٵسٴ ٔ َياا٢ ايًٖاا

ٕ إٔ أَاسِٖ با  إٔ ٜطعاس ع٢ً احمل هسٜٔ ؾسؾع، ٚان ؿا٢ با  أايرٜٔ طًبٛا َٓ٘ أٚي٦و 

ِ ٜٴمٔس  ٍ ا٭ضاٛام، ٚل ٜطاعٸس عًاِٝٗ، ٚذياو ٫ساط ا٘ ٚعًُا٘        (8)دٛا سٴهاسعٗ

 ٕ ايعااسض  ذا اش ا أبايكااإْٛ ا٫ق ؿااا ٟ اٱشلااٞ اؿااانِ عًاا٢ ا٭ضااٛام ٖٚااٛ     
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)بإضساز احمل هسٜٔ بكا٥عِٗ ٚعسقٗا ٗ ايدنانٌ ٚا٭ضاٛام( انؿكا  أضاعازٙ    

 طبٝعّٝا ٫ٚ ساد١ َع ذيو  ٍ اي طعرل٠ أبدّا.

٘ٹ )ْٚـ ايسٚا١ٜ:  ٍٴ ايًٖ ٕٵ عٴمٵسٳزٳ  َٳسٻ زٳضٴٛ ِٵ َأ ٔٗ َٳسٳ بٹشٴِهسٳعٹ ٔٳ َؾَأ ُٴشٵ ٳهٹٔسٜ بٹاِي

ُٛسٴ اي ٓٵ ٚٳسٳٝٵحٴ ٜٳ ٛٳأم  ٕٔ اِيَأضٵ ٘ٹ  ٔ َي٢ بٴُىٛ ٍٔ ايًٖا ٌٳ يٹسٳضٴٛ ٗٳا، َؾكٹٝ َٵا ٳ   ٓٻاعٴ ٔ َيٝٵ ٛٻ ٛٵ َق : َيا

ِٵ ٔٗ ٍٳ:       َؾػٳكٹبٳ  كعٳًَٝٵ ٚٳَقاا ٘ٹ،  ٗٔا ٚٳدٵ ِٵ    سٳ ٻ٢ عٴأسفٳ اِيػٳكٳابٴ ؾٹاٞ  ٔٗ ّٴ عٳًَاٝٵ ٛا َأْٳاا ُأَقا

٘ٴ ٔ ذٳا غٳا٤ٳ ٚٳٜٳمٵؿٹكٴ ٘ٴ ٔ ذٳا غٳا٤ٳ  ٌٻ ٜٳسٵَؾعٴ ٚٳدٳ ٘ٹ عٳصٻ  ُٳا ايطاعٵسٴ ٔ َي٢ ايًٖ  .)(1)ٔ ْٻ

 ٳعٴاٛا ايٓٻااعٳ   ؾسح بسؾك٘ اي مىٝ٘ إسنصٟ يٮضٛام بكٛي٘  ْ٘ أنُا 

ٔٵ بٳعٵٕع َٹ ِٵ  ٗٴ ٘ٴ بٳعٵكٳ  .(2)ٜٳسٵشٴمٴ ايًٖ

 فؾٌ ايؾٝٛع١ٝ ايعامل١ٝ يف ايتدطٝط املضنظٟ يألعٛام

ايرٟ َٓٝ  ب٘ ايػاٝٛع١ٝ ايعإٝا١، ؾكاد     ايهاٌََٚٔ ذيو ْعسف ضس ايؿػٌ 

ٟ( ي٬ق ؿاا  نُااا زؾعا  ايػااعاز ْؿطا٘ يًطٝاضاا١    زؾعا  غااعاز )اي مىاٝ٘ إسنااص  

أٜكّا، ٚيهِٓٗ ٗ )ايؿٌ( بدأٚا َٓر أٚاضس ايجُاْٝٓاات باايذلادع عأ ٖارا ايٓٛااّ      

عدزهّٝا ٚا٫ػاٙ مٛ ْٛاّ ايطٛم غ٦ّٝا ؾػا٦ّٝا ٚناإ ذياو َأ أضاساز عكادّ ايؿاٌ        

 اق ؿا ّٜا بػهٌ ضسٜع ض٬ٍ ايعكٛ  ا٭ضرل٠.

 1956ٕ نااإ ضسٚغااٛف قااد ؾااسح عاااّ  أبعااد َااا ا٫ؼااا  ايطااٛؾٝاعٞ ؾ أٚ

ٕ اي ازٜى ٗ ؾاؿٓاك ٚضاٛف ْادؾٓهِك(،    إبا)ضٛا٤ٶ أعذبهِ ذيو أّ ل ٜعذبهِ ؾ

يهٔ اي ازٜى قاّ باايعهظ َأ ذياو ُاَاّا  ذ ناإ اي اازٜى ٖاٛ ايارٟ عهؿاٌ بادؾٔ           

 ا٫ؼا  ايطٛؾٝاعٞ َٚسنصٜ ٘ إىًك١ ٗ ايطٝاض١ ٚا٫ق ؿا  ٚ ٍ ا٭بدك

ا٫ؼااا  ايطااٛؾٝاعٞ قااسزٚا ٗ ايبااداٜات   از٠ ا٫ق ؿااا      ٕ قااا ٠أٚايًىٝااـ 
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 .396: ا ًىٛضٞا يا٭َايٞ  (2)



  اـتخطقط ادرؿزي ـْلسواق ؽشل اـشقوطقة اـعادقة يف

َذًُاا٘ عاادل اي مىااٝ٘ إسنااصٟ، ا٭نجااس سهُاا١ بٓٛااسِٖ َاأ ؾٛقاا١ٜٛ ايطااٛمك    

اٱدابا١   ،بدٍ ايٝد ايػٝب١ٝ أٚ اـؿٝا١  ،ؾذُعٛا ضرل٠ عًُا٤ ا٫ق ؿا ، يٝكسزٚا ِٖ

 اااز َٳاأ ٕٚاأ؟( ٗ َساسااٌ اٱْ ،أٜاأ ،َ اا٢ ،نٝااـ ،عًاا٢ ا٭ضاا١ً٦ اي ايٝاا١ )نااِ

ٚاي ٛشٜع ٚا٫ض ٬ٗى، ؾؿٞ َجايٓا ايطابل، ناِ  دادا١ هاب إ عٓا ر ٗ اياب٬ ؟      

 ؟ٚنٝـ ٚعدل أ١ٜ ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ َٔ اؿٛا٥س ٚا٭دٗص٠؟ َٚ ا٢ عػاٝٸد عًاو اؿٛاا٥س    

َٳأ ٜكاّٛ باإ از٠          ٚأٜٔ )ٗ أ١ٜ َٓىك١ عػٝٸد ناِ سٛارل٠ أٚ ٫ ٜػاٝٸد غا٤ٞ َٓٗاا؟( ٚ

َٳٔ عٛشع؟  ٚنِ ٜٴعى٢ َٓٗا يًُطا ًٗو سطاب ْٛااّ    اؿٛا٥س؟ ٕٚٔ عسضٌ؟ ٚعدل 

ايهٛبٓات.. ٖٚهارا سااٍٚ اؿاصب ايػاٝٛعٞ  ضكااع ناٌ غا٤ٞ ٗ ا٫ق ؿاا   ٍ         

اي مىٝ٘ إسنصٟ: َٔ اـبص ٚاؾاي ٚاـكاسٚات بأْٛاعٗاا ٚايؿٛانا٘ بأغاهاشلا،      

 ٍ ايباارٚز ٚا٭زلااد٠،  ٍ ا٭قُػاا١ ٚا٬ٕبااظ،  ٍ ا٭ؾااباؽ ٚا٭قاا٬ّ ٚاياادؾاعس 

 ٭دٗص٠ إٓصي١ٝ ٚايهٗسبا١ٝ٥ ٚأيـ غ٤ٞ ٚغ٤ٞككٚايه ب، ٚ ٍ ا

ٚ ٕ ٜٛادٳأٚنإ َٔ ايىبٝعٞ  ٕ ٜه ػاؿٛا عادّ   أ٘ إمىىٕٛ بايؿػٌ ايارزٜع 

 ٚ ٕ إٔ ٜذلادعااٛا عاادزهّٝا )س اا٢ ايطااكٛٙ( بعااد  أعىااابل سطااابات اؿكااٌ ٚايبٝاادز 

ٕ ْٛاااّ ايطااٛم اؿااسٸ ٖااٛ ايٓٛاااّ ا٭ؾكااٌ ا٭نجااس عىااٛزّا    أان ػااؿٛا َ ااأضسّا داادّا  

ْ٘ ٖٛ ايرٟ ٜعُاٌ  ٕٚ  ناساٙ   أٚ ،١ ي ًب١ٝ سادات ايبػس بػهٌ ضًظ ُاَّاَٚىابك

ٚبدٕٚ عٛدٝ٘ َسنصٟ َع ُدّا ع٢ً ْٛاّ ايعاسض ٚايىًاب ايىبٝعاٞ ٚعًا٢ َٝاصإ      

)ا٭ضعاز( نُكٝاع َسدعٞ ي ِٓٛٝ سسن١ ايعسض ٚايىًب بػهٌ َ اٛاشٕ ٚعًا٢   

ًاب ايٓااع أنجاس    )ا٭زباح( نٓٛاّ يًُجٛب١ ٚايعكٛب١، َٚٔ ثِ عػذٝع  ْ ااز َاا ٜى  

 .(1)ٚعجبٝ٘  ْ از َا ٫ ٜسٜدٙ ايٓاع
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ ايٝد اـؿ١ٝ عِٓٛ، َا ّٜا، ع١ًُٝ ايعسض ٚايىًب ٚا٭ضعاز نُاا ضابل،   أضٝأعٞ ٗ عح آضس،  (1)

 ع٢ً ٖرٙ ايٓٛس١ٜ )ايعسض ٜٛدد طًب٘ اـاف( ٚيهٔ )ايٝد ٕ قإْٛ )ضاٟ( ٗ ا٭ضٛام ٜب ينأٚ

ْٗاا ععهاظ قاِٝ اجمل ُاع ٚزغباعا٘ ٚعؿكا٬ٝع٘ ؾا٬ عهإٛ         أاـؿ١ٝ( َك ٕع ٚيٝط  ع١ً عاَا١، نُاا   

 بد٬ّٜ عٔ ايكِٝ ا٭ض٬ق١ٝ ٚاٱْطا١ْٝ ٚايد١ٜٝٓ.



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

 ايٝز اخلف١ٝ تٓٓعِ حضن١ تٛطٜع األصاضٞ

ْٗاا يٝطا  َعكا١ً     زاقٞ ؾٓكاٍٛ:   ذا عٛقض ذيو، ؾٓعٛ   ٍ َعك١ً ا٭

 ذا ناْ  )ايٝد ايػٝب١ٝ( أٚ )ايٝد اـؿ١ٝ( ٖٞ اييت عِٓٛ سسن١ ا٭ضٛام  ْ٘إأؾ٬ّ، ؾ

   َ ْٗاا بٓؿطاٗا عكاّٛ    إضاعاز، ؾ ٪غاسات ا٭ سطب قإْٛ ايعاسض ٚايىًاب ٚسطاب 

ُٹٓٛاٍ ُاَّا سرٚ ايكر٠ بايكر٠ك  ب ِٓٛٝ سسن١ ا٭زاقٞ ع٢ً ْؿظ ايؿٛز٠ ٚايا

ٕ )ا٭زاقااٞ( ٖااٞ ؾااػس٣ َاأ ؾااػسٜات عًااو ايهاادل٣      وععبوواهة أخوور   

 ايه١ًٝك

زاقٞ ٖاٞ نايعكاازات ٚناا٭دٗص٠ ايهابرل٠ ٚايؿاػرل٠      ٕ ا٭  وععباهة ثانثت 

ُ  يج٬دات ٚ...، ٖٞ بكاع١ َٔ ايبكا٥ع اييت  ٕ ؼٓهٚايطٝازات ٚإهٝؿات ٚا

 ؾٝٗا اؿه١َٛ نإ َا عؿطدٵ أنجس ٖا عؿًض.

ًِح، جلٗاٍت مخػ ُٜص ُٜفِغز أنجض مما   ايتزخٌ احلهَٛٞ 

٭ٕ اؿهَٛااا١ ُٝاااٌ بىبعٗاااا  ٍ اي ُسناااص ٚ ٍ إصٜاااد َااأ ا٫ضااا ٦جاز     ٶأوال

قااٞ ايهااجرل٠ اؾٝااد٠ شلااِ    ٚا٫ضاا بدا  ؾٝش هااس إطاا٪ٚيٕٛ، غاا٦ّٝا ؾػاا٦ّٝا، ا٭زا    

 ٚ٭قسبا٥ِٗ ٚأسصابِٗ ْٚاعاعِٗ.

٭ٕ اؿه١َٛ بىبعٗا ٌُٝ  ٍ قاٍٛ )٫( ٭ٟ طًاب ٜىًاب َٓٗاا،  ٫       ٶثاويوا 

 باب صاش ٚزغ٠ٛ ٚ...

٭ٕ اؿهَٛااا١ بىبعٗاااا ُٝاااٌ  ٍ إصٜاااد َااأ ايبرلٚقساطٝااا١ ٚاياااسٚعٌ    ٶثانثووا 

 ٚاي عكٝدات ٚاي كٝٝدات اٱ از١ٜ.

١َٛ عذلنص ٗ أٜدٜٗا ضًىات ٚق٣ٛ َر١ًٖ: نك٠ٛ ايطا٬ح،  ٭ٕ اؿه  ٶهاععا

ٚضًى١ اي شهِ ٗ ايع٬قات َع ضاا٥س  ٍٚ ايعاال عادل ٚشاز٠     ،عدل اؾٝؼ ٚغرلٙ

ٛٸشلااا  ٜاٖااا ٚشازات ايصزاعاا١ ٚاي ذاااز٠   ضااا٥س اـازدٝاا١، ٚ ايكاا٣ٛ إرًٖاا١ اياايت ؽ



  سقؽوـوجقة احلؽومات: ٓ ـؾطؾبات وٓ ـؾعؿل واإلكتاج!

دز٠ ٚايؿٓاع١ ٚغرلٖا، ؾهًُاا أقاٝؿ  شلاا ؾا٬س١ٝ ددٜاد٠ ٚقادز٠ ددٜاد٠ )نكا        

ِٗ نُاا  ًَُنٜػ ِٓ ُأ قإز ٕعبٴقب٘ ا٭زاقٞ ٚاي شهِ ؾٝٗا( نإ ضىس اْك٬بٗا  ٍ ضٳ

ِ     : قاٍ ا٭َرل  ٗٴا ِٴ َأِنًَ ِٵ ضٳابٴعّا قٳاأزّٜا عٳػٵ ٳآٹ ٔٗ ٔٻ عٳًَاٝٵ أنادل ؾاأندل،    (1) ٚٳَيا عٳُهْٛٳ

َأ ْٛااّ ؾؿاٌ ايطاًىات      ٚقد ؾؿٸًٓا طسٜك١ عكطِٝ ايطًىات بػهٌ أنجاس عىاٛزاّ  

 ٗ ن اب )ايطًىات ايعػس ٚايدلٕاْات إ ٛاش١ٜ( ؾسادع. إعٗٛ 

٭ٕ اؿه١َٛ ٖٞ أقٌ نؿا٠٤، بدٕٚ قٝاع، َٔ َ٪ضطات اجمل ُع   ٶوخامسوا 

 إدْٞ ٚايػسنات ا٭١ًٖٝ ٚايٓٛاّ اي٬َسنص١ٜ يًطٛم.

 ًعٌُ ٚاإلْتاج!ٚال يعٝهٛيٛج١ٝ احلهَٛات: ال يًطًبات 

ٝهٛيٛد١ٝ اؿهَٛاات، ْػاٗد   ْٓاا عٓاد  زاضا١ ضا     ٜٚٛقاض ايٓكىا١ ايجاْٝا١:    

ٕ غان١ً اؿهَٛات ٖٞ قٍٛ )٫( ٭ٟ   ذ ، ٖرٙ اؿكٝك١ ع ذ٢ً نأٚقض َا ٜهٕٛ

طًب ٜىًاب َٓٗاا،  ٫ باأيـ غاسٙ ٚقٝاد، ٚ ٫ باسٚعٌ ٚبرلٚقساطٝا١، ٚ ٫ بعاد         

ٕ اؿهَٛات ع ُٝاص بايبماٌ ايػادٜد نأغاد َاا       ٚبعباز٠ أضس٣:  ;زغ٠ٛ أٚ غبٗٗا

 ٜهٕٛ ايبمٌك

ٕ اؿهَٛات ا٫ضا بدا ١ٜ غاأْٗا اياسؾع    أٜكٍٛ: ب ٛايد ٚنإ ايطٝد اي

% ٖا ٜكادّ يًشهَٛاات   98ٕ إ٭ٟ طًب أٚ َػسٚع أٚ َبا ز٠ عكدٸّ شلا، ٚيريو ؾ

 ،ٚإط٪ٚيٌ ٜٴاسؾع ) ٫ بػاسٚٙ ٚععكٝاد ٚعاأضرل ٚزغا٠ٛ ٚغارل ذياو نُاا ضابل         

ِٸ نبرل َٓٗاا  ناإ ٜٛؾاٞ ايهاٌ ب ذاٖاٌ      ْا٘  إٚياريو ؾ  ،(َٚع ذيو ٜٴسؾع ن

١ ايٛا١ٕ قادز إطا ىاع ٚعأضاٝظ إػاازٜع اـدَٝا١ ٚاي ذازٜا١ ٚإ٪ضطاات        اؿهَٛ

ٕ  اٱْطا١ْٝ ٚاٱض١َٝ٬  ٕٚ اض ٦رإ َٓٗا، ي هٕٛ ناإَٔس ٚاقاع، ٚاي ذسبا١ عكاٍٛ     

% َاأ إػااازٜع ض طاا ُس ٚضاا بك٢   98ٕ إذيااو يااٛ متٸ عهُاا١ ٚباادٕٚ قااذٝر ؾاا    
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     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

 رإ اؿهَٛاات ع٢ً ايعهاظ ٖاا ياٛ داس٣ اضا ٦      ،% َٓٗا ؾك2٘ٚض ػًل اؿه١َٛ 

ٚقد دسب  ذيو غمؿاّٝا سٝاح اض ػاازْا أساد ايعًُاا٤       ;% َٓٗا98ؾاْٗا ض ُٓع 

ؾػاذع ٘ عًا٢ ايؿهاس٠     ،ٛش٠ عًُٝا١ ٖٓااى  ما ساد٣ اياب٬  اجملااٚز٠ ٗ عأضاٝظ      ٗ 

ٍ  ،ددّا ْٗاا ضاٛف ٫   إيهأ اؿهَٛا١ ٫ عطاُضك ؾكًا :  ٕ اضا أذْ ُٖٛا ؾ      :ؾكاا

ٕٔ     ٚيهأ اباد   ،عطُض ٭ْ٘ كايـ يًكإْٛ بصعُِٗ أٚا ببٓاا٤ إدزضا١، بعٓاٛإ ضاه

ٕ ٜٴعُا٢  أغمؿٞ َج٬ّ، ثاِ ابادأٚا ايادزٚع ؾٝٗاا بادٕٚ قاذٝر، ٚا٭َاٌ بااهلل         

ٚقد َك  سٛايٞ عػسٕٚ  ،نُا أٚؾٝ ٘ذيو ايعال ٚقد ؾعٌ  ،أبؿازِٖ عٓهِ

ا٦ٕاات َأ    اٚهلل اؿُاد    اؽسٸز َٓٗاا     زع ؾٝٗا أٚ ض١ٓ ع٢ً بٓا٤ عًو إدزض١ ٚقد

 ٚايعًُا٤ ٚل عػًكٗا اؿه١َٛ ٚهلل اؿُدكاـىبا٤ ٚايه اب 

 حه١َٛ ايهٛصبٛقضاطٝات املعاصض٠

ٕ اؿهَٛاات ٗ ايعاال ايادّكساطٞ    إٔ ْػارل  ٍ  أَٚٔ ايكسٚزٟ ٗ اـا١ُ 

د أنجاس ٖاا   ؿطٹا ٕ اؿهَٛاات عٴ أيٝط  َٓأ٣ عٔ ايكاعد٠ ايه١ًٝ اييت ذنسْاٖا )ٖٚٞ 

و ااز  ٍ عكاد عاح َطا كٌ      ؿًض، ٭نجاس اؾٗاات اـُاظ ايطاابك١( ٖٚارا ٖاا      عٴ

ٛٸٍ، ٚيهٔ ْه ؿٞ ٖٗٓاا بإغااز٠ ٚاساد٠ َك كاب١ ؾكا٘، ٖٚاٞ        ٕ أَٚط ٛعب َٚى

اؿهَٛات ايدّكساط١ٝ قد عىٛزت دادّا ٗ ايعؿاس اؿادٜح  ذ أقاش  َصهاّا َأ       

ؼااايـ اؿهَٛاا١ )ايطااًى١ اي ٓؿٝرٜاا١( ٚايػااسنات ايهاادل٣ )ايهااازع٬ت( ٚايبٓااٛى   

ايادٍٚ إطاُا٠ بايدّكساطٝا١،     ا  ٗ ايٛاقاع  ا  ٟ ٜادٜس إسنص١ٜ، ؾٗرا اجملُاٛع ٖاٛ ايار   

ٚضاٝهٕٛ َأ    Corporatocracyٖٚرا ايُٓ٘ َٔ اؿه١َٛ زلٞ بايهٛزبٛقساطٝا١  

إاارٌٖ سكااّا يٓااا  ٕ ان ػااؿٓا سذااِ اؾااسا٥ِ عاال اٱْطااا١ْٝ اياايت اقااىًع  بٗااا       

 نٛزبٛقساطٝات عال ايّٝٛ، َٚٓٗا ايكك١ٝ اي اي١ٝ:
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ّ عكاادّ فُٛعاا١ َاأ احملاااٌَ  2003َاااٜٛ عاااّ  7ٗ ) :ؾعًاا٢ ضاابٌٝ إجاااٍ

ا٭َسٜهٌٝ ّجًٕٛ سٛايٞ ث٬ثاٌ أيؿاّا َأ ا٭ٖاايٞ ٗ اٱناٛا ٚز، ٚزؾعاٛا قكا١ٝ        

ْ٘ باٌ عااَٞ   أععٜٛع ًَٝاز  ٫ٚز ع٢ً غسن١ غٝؿسٕٚ عهطانٛ، ٚع٪ند ايكك١ٝ 

ٕ  ّ نإ ٖرا ايع1992٬ُٚ 1971  (1)م ايبذلٚيٞ ًٜكٞ سٛايٞ أزبع١ ٬َٜاٌ داايٛ

ُٸ١ُ بايبذلٍٚ ٚإعا ٕ ايجكًٝا١ ٚكًؿاات سٝٛاْاات قػاس١ٜ ٗ      َّٜٛٝا َٔ ايٓؿاٜات إط

سؿااس٠  350ا٭ْٗااز، ٚٗ سؿاس ٗ ا٭زض، نُاا إٔ ٖارٙ ايػاسن١ عسنا  ٚزا٤ٖاا        

ساد   َهػٛؾ١ َٔ إمًؿات ٚاييت َا شاي  ع طبب ٗ َك ٌ ايبػس ٚاؿٝٛاْات ع٢ً

ٕ ع ؿااٛزٚا ا٬ٕٜااٌ َاأ ايبػااس ٚا٭طؿاااٍ ٚايػااٝٛخ ٚايػااباب    أٚيهااِ  (2)ضااٛا٤(

 إ كسزٜٔ بريو اي طُِٝ ايسٖٝب يًُٝاٙ ٚيًب١٦ٝ.

ٖٚرا ٖٛ غٝع َٔ ؾٝع ٖا ُنػـ يٓا  ٍ داٛاز بعاع ايككااٜا ا٭ضاس٣،     

ٕ فُٛعا١ َأ احملااٌَ ا٭َاسٜهٌٝ عؿادٚا      أيهٔ َا ضؿٞ أعٛاِ ؾاأعِٛك ٚيا٫ٛ    

ٕ  ؾع شلاِ َٛنًاِٖٛ َأ أٖاايٞ ا٭ناٛا ٚز َباايؼ       أشٛا ايػسن١ بعد يًًُـ ٚؾك

ُٳا دٝد٠  زلع بٗرٙ اؾس١ّ ايهدل٣ عل اٱْطا١ْٝ أسد.، َيا

بٌ يٛ ْكٌ َجاٌ ذياو ْاقاٌ ٫عٗاِ بايهارب أٚ اياِٖٛ ٚاـساؾا١ أٚ عًا٢ ا٭قاٌ          

 ربكْٓا ٫ لد  ي٬ّٝ عًٝٗا ؾ٬ ْؿدم ٫ٚ ْهأيػهو ايٓاع ٗ ؾدم زٚاٜ ٘ ٚان ؿٛا ب

 ٚيهٔ نٝف تزٜض ايٝز اخلف١ٝ اعتصالح األصاضٞ؟

: نٝااـ عاادٜس ايٝااد اـؿٝاا١ ْٚٛاااّ  ايطاا٪ا٫ٕ إُٗااإ ُٖٚاااٚيهاأ ٖٓااا ٜاادلش 

ا٭ضٛام اي٬َسنص١ٜ، ع١ًُٝ عٛشٜع ا٭زاقاٞ بػاهٌ عاا ٍ؟ ٚنٝاـ عا ِ ٖٓدضا١       

 كإدٕ؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يذل.  3.8اؾايٕٛ ا٭َسٜهٞ ٜعا ٍ:  (1)

 .25ا٫ق ؿا ٟ يٮَِ / اعذلاؾات قسؾإ اق ؿا : فا٫غ ٝاٍ ( 2)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

ا ٖٓدضا١ إاادٕ ؾ ا ِ عاادل   ٚاؾاٛاب عًا٢ ناا٬ ايػاكٌ ٗ قأُ اٯعااٞ: أَا     

ايػااسنات ا٭ًٖٝاا١ إ مؿؿاا١ ٚإ ٓاؾطاا١ ؾهااٌ غااسن١ ععااسض عؿااُُٝات أؾكااٌ   

ٚنُا عا ِ ناؾا١    ;ٕ ايٓاع ضٝكبًٕٛ عًٝٗا أنجسإٚضدَات أنجس ٚاَ ٝاشات أٚؾس، ؾ

ٚنُااا عاا ِ عًُٝاا١ عااسض  ،ٕ عاا ِ ٖاارٙ ايعًُٝاا١ أٜكااّاأعًُٝااات )إٓاقؿاا١( ّهاأ 

زاقاٞ إًُٛنا١ بايؿعاٌ،    ذاز١ٜ إب١ٝٓ بايؿعٌ ٚا٭ايعكازات ٚإطانٔ ٚاحمل٬ت اي 

 ع ِ ٖرٙ ايع١ًُٝ.نريو 

ٕٸٚذيو ٜعين،  ٘ ا ٕ عؿ ض اجملااٍ   أع٢ً اؿه١َٛ  أ  ذ ياٝظ شلاا    ،أٟ ٫ عػًكا

َااّ  أ ا  سل أؾ٬ّ ٗ ضًب سسٜات ايٓاع ٗ اؿٝاش٠ ٚايصزاع١ ٚايؿٓاع١ ٚغرل ذيو

ً    ا ايػسنات إطذٸ١ً   ْا٘ ضا٬ف سسٜاات    إٗا أبادّا ؾ ٫ٚ ْاس٣ ٚدٗاّا ٫غاذلاٙ عطاذٝ

يهاٞ   ا  ، ٚيهأ ْكاٍٛ عٓاص٫ّ: ايػاسنات إطاذ١ً     ٚقد ؾؿٸًٓاٙ ٗ عاح آضاس  ايٓاع 

ؾكاد   ،ُاا بٝٓٗاا ٗ عكادِٜ أؾكاٌ ا٫طسٚساات ٱسٝاا٤ ا٭زاقاٞ إاٛات        ؾٝع ٓاؾظ 

ع هؿٌ غسن١ ًَٝإٛ َاذل ٚأضاس٣ ًَٝإٛ آضاس ٚثايجا١ بعػاس٠ ٬َٜاٌ ٚزابعا١ َا٥ا١           

كىىاعٗاا يبٓاا٤ ا٭زاقاٞ عًا٢      .سن١ ٚعًو ٚايجايج١ ٚ..أيـ، ثِ ععسض ٖرٙ ايػ

غهٌ بٝٛت َٔ َا١٥ َذل َٚأعٞ َذل ٚث٬مثا١٥ َذل ٚ... ٚأيـ َذل ٖٚهارا.. ٚعًا٢   

غهٌ َصازع ك ًؿ١ ا٭سذاّ ٚإٛاؾؿات، ٚع٢ً غهٌ أضٛام ٚق٬ت، ٚعًا٢  

ٜٚهإٛ يًٓااع اـٝااز ٚا٫ض ٝااز ٗ ايػاسا٤ َأ        ،غهٌ اؾىب٬ت ٚسٛا٥س.. اخل

ٕ ٜ٪ضطااٛا غااسنات إٔ شلااِ اـٝاااز ٗ أزاقااٞ ٖاارٙ ايػااسن١ أٚ عًااو ٚ... نُااا   أ

 ددٜد٠ ٜط جُسٕٚ بٗا ا٭زاقٞ بأْؿطِٗ.

 ٖٚٗٓا ؾٝػ إ: 

ٕ عكّٛ َ٪ضطات اجمل ُع إدْٞ إع١ٝٓ، باٱغساف ع٢ً ذيو نًا٘  أ األوىل 
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ؾ  ِ إٓاقؿاات ؼا   غاساؾٗا ٖٚهارا ٗ فُاٌ ضارل ايعًُٝا١ بأنًُاٗا ٖٚاٞ ايايت           

هؿٌ أٜكّا بإسساش عداي١ اي ٛشٜع، ٚقد ؾؿٸًٓا طسٜكا١ ذياو ٗ ن ااب )ايطاًىات     ع 

ايعػااس ٚايدلٕاْااات إ ٛاشٜاا١( ؾسادعاا٘ ٭ٕ ايؿهااس٠ ض  كااض بػااهٌ دًااٞ ٫ ٜكبااٌ   

 ايًبظ سٝٓراى بإذٕ اهلل ععاٍ.

، ٕ عكاّٛ اؿهَٛا١ باٱغاساف عًا٢ ايعًُٝا١     أٖٚاٞ ؾاٝػ١ عٓصٸيٝا١:     انثاويوت  

 ٚذيو ٜعين: 

أٟ ٫ ع شااٍٛ ٖااٞ   ،ايدٚياا١ ٫ ُااازع ٖاارٙ، اي مىااٝ٘ ٚايبٓااا٤ ٚ..     ٶأوال

بٓؿطاٗا  ٍ )غاسن١( عكابع شَااّ ا٭َاٛز يٝعاٛ  قارٚز ا٫ضا بدا  ُٚسناص ايكا٣ٛ           

س ا٢  دًٝا١، أٚ   م أضاس٣ ٚ قؿا٤ ايػسنات إٓاؾط١ ا٭ًٖٝا١، عٝاٌ ضؿٝا١ أٚ بىاس    

ٕ إ، ؾٗاارا َاأ دٗا١ َٚاأ دٗاا١ أضااس٣ ؾاا ؾاا٬ّعادّ ايطااُاح شلااا بااإس٠ باايٛدٛ  أ  

ْٗاا   اؿه١َٛ عك ؿس ع٢ً اٱغساف ايهًٞ ناٞ ٫ عٓ ٗاو ايكاٛاٌْ، ٫ أنجاس، أٟ     

 .عكّٛ بدٚز اؿازع يًكٛاب٘ ؾك٘

ٟٸ دٗااش اي ٓؿٝارٟ ناإ،         ٶثاويا ٕ إسدع ٗ  عا٣ٚ اْ ٗاى ايكإْٛ ٖاٛ ياٝظ أ

سد٣ ايػسنات ايكٛاعد ايعا١َ، نُاا ياٛ قاَا      اٚشت ؾإذا ػبٌ ٖٛ ايككا٤ سؿسّا، 

ٌ دٗااش ايككاا٤ سؿاسّا ٫ٚ غارل ٖٚاٛ      باس هإز أٚ غٕؼ أٚ ع٬عبٺ أٚ ضاسقات، عادضٸ  

ٜٚ ُٝاص بايػاؿاؾ١ٝ ناٞ ٫     ؼا  أْٛااز ايٓااع   ٕ ٜهٕٛ نٌ غ٤ٞ أايطًى١ ايجايج١، غسٙ 

ىاع٘ )بسغااا٣ٚ أٚ قطااٛبٝات ٚغااب  ُا( ٜٗٗطاا٤ٞ اؾٗاااش ايككااا٥ٞ أٜكااّا اضاا مداّ ضاًا

 ؾ١ُُٗ اؿه١َٛ فس  زؾع عكسٜس يًطًىات ايككا١ٝ٥ ٫ٚ غرل.
 



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا
 

ٖااٛ )فًااظ ا٭َاا١( ٚإكؿااٛ  َاأ    ٕ اياارٟ ٜكااع ايكااٛاٌْ ايعاَاا١     ٶانثووثا

ْا٘ ٫ وال يًػامـ ايٛاساد     أَجاٌ  ايكٛاٌْ ايعا١َ سدٚ  َا عؿض سٝاشع٘، ٚذيو 

يهٌٍّ اؿلټ بإكداز ايرٟ ٫  ٕ ٚأقٸس عكٛم اٯضسٜٔ،   ذاَج٬ّ ٕ وٛش ًَٕٝٛ َذل أ

هشـ عكٛم اٯضسٜٔ، ؾؿٞ إٓااشٍ: َأ َا٥ا١ َاذل  ٍ أيؿاٞ َاذل ٚأنجاس أٚ أقاٌ         

)سطااب ان ٛاااٚ إدٜٓاا١ بايطااهإ َٚطاااس١ ا٭زاقااٞ إ ااٛؾس٠ ٚسطااب اؿادااات  

كؿاٛ   ٚإٚايسغبات( ٚٗ ايػسنات ٚإصازع ٚاؿٛا٥س ٚغرلٖا، نٌ عطب ساي٘. 

ٖٛ فًظ ايػٛز٣ )ايدلٕإ( إٓ مب اْ مابّا ٚاقعّٝا َٔ ايٓاع،  َٔ )فًظ ا٭١َ(

ٕ ا٭َس َؿٛض  يِٝٗ ٗ أَجاٍ ذيو نُا ٖٛ اياسأٟ إٓؿاٛز،   أع٢ً زأٟ َٔ ٜس٣ 

ٙٹ ٚدٛ ٹ عاد ٺ َأ اجمل ٗادٜٔ ٗ اجملًاظ ناٞ ٫ ٜػاسٸعٛا َاا         ٟٕ آضس: بػس ٚع٢ً زأ

داع ٚنايا١ يابعع ثكاات اجملًاظ أٚ عادٚشلِ،       ٕ ٜعىاٞ بعاع إسا  أسسٸّ اهلل، أٚ 

ٟٕ ثايح: ؾايرٟ ٜكع ايكٛاب٘ ٖٛ غٛز٣ إساداع، ٚعًا٢ زأٟ زاباع:     ٚع٢ً زأ

إسدع ايرٟ عكًدٙ ا٭نجس١ٜ، ؾُاج٬ّ َأ ايكاٛاب٘ ايايت ٜساٖاا ايعدٜاد َأ ايؿكٗاا٤         

ٕ َٔ ساش أزقّا ٭داٌ بٓاا٤ أٚ شزاعا١ أٚ غارل ذياو،      أاض ٓا ّا  ٍ بعع ايسٚاٜات 

ٌّٗ ث٬خ ضٌٓ، ؾإٕ أًُٖاٗا ٫ بعارز َٛدا٘، ضاك٘ سكا٘ ٚناإ يٰضاسٜٔ        ْ٘ إؾ

 سٝاش٠ عًو ا٭زض ٚ عُازٖا.

ٚعًاا٢ أٟ، ؾبااريو وؿااٌ اي ااٛاشٕ اي اااّ بااٌ ايػااعب ٚاؿهَٛاا١ ٚايكاا٣ٛ  

ا٭ضس٣:  ذ ٜهٕٛ  ْػا٤ ايػسنات ٚ  ازعٗا ٚ... بٝد ايٓاع ناؾ١، ٜٚهٕٛ اي كٌٓ 

ؾ١ بؿٝػ١ ايطاًىات ايعػاس إ ىاٛز٠( ٜٚهإٛ     بٝد ايدلٕإ ايرٟ اْ مب٘ ايٓاع )ضا

اٱغااساف ايعاااّ يًشهَٛاا١ )ايكاا٠ٛ اي ٓؿٝرٜاا١( ٜٚهاإٛ إسدااع ٗ ؾؿااٌ ا٭َااٛز         

ٚايٓصاعات ٖٛ ايككا٤ ٚاحملاانِ إدْٝا١ ثاِ ايدضا ٛز١ٜ )زاداع أٜكاّا ٕصٜاد اي ادقٝل         



  اـعداـة يف حقازة إرايض وادعادن واستؿالؿفا

 ٚاي ؿؿٌٝ ٚايكٛاب٘ ن اب ايطًىات ايعػس(.

 اعتُالنٗاايعزاي١ يف حٝاط٠ األصاضٞ ٚاملعارٕ ٚ

ٖٳإ قإْٛ أضبل  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٜعادٸ َأ أٖاِ عٛاَاٌ ايككاا٤       (1)اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

ْاا٘ أعًا٢ ايبىاياا١ ٚايؿكاس ٚاي كاامِ ٚا٭َااساض، ٚيهأ قااد ٜعااذلض عًا٢ ذيااو ب    

ٜط ًصّ ايؿٛق٢ ٚاشلسز ٚإسز، ٚقد أدبٓا عأ ذياو ؾُٝاا َكا٢، ٚقاد ٜعاذلض       

سا٥ض ايؿكارل٠ َأ اجمل ُاع ٜٚبعاح عًا٢      ْا٘ ٜطا ٛدب ايًٛاِ عًا٢ ايػا     أعًٝ٘ أٜكّا ب

اي٬َطاااااٚا٠ ٜٚىااااٝض بايعداياااا١ ٗ اي ٛشٜااااع ٚذيااااو ٭ٕ )ايػااااسنات ايع٬ُقاااا١(  

ٚ)ايهازع٬ت( أٚ )اؿهَٛات( قد عبا ز ٚعطبل  ٍ سٝااش٠ ناؾا١ ا٭زاقاٞ احملٝىا١     

باايٓذـ ا٭غاسف أٚ ناسب٤٬ إكدضا١ أٚ أٜا١ بًااد٠ أضاس٣، ؾا٬ ٜبكا٢ فااٍ يعاَاا١          

 أٚ عأضاٝظ غاسن١ٺ   زض ٚيٛ َٔ َأعٞ َذل يبٓا٤  إز أٚ عػٝٝد َصزعا١ٺ ايٓاع ؿٝاش٠ أ

ٌٕ  .أٚ َؿٕٓع أٚ َعُ

 ايطٛابط يف حٝاط٠ املباحات

ٚيهاأ ذيااو ٖااا ل ٜهاأ ضاؾٝااّا عًاا٢ ايػااازع ا٭قاادع، ٚيااريو ٚقااع    

ايػسٜع١ ي ًُٓو إباسات َٔ أزإض َٚٔ َعا ٕ ٚثسٚات، قابىٌ أضاضٌٝ بُٗا 

 ع شكل ايعداي١:ٜسعؿع اٱدشاف ٚايًِٛ ٚ



ٕ ٜهٕٛ ايطابل  ٍ سٝااش٠ إباساات ٗ  طااز قٛيا٘ ععااٍ:       أ انضاعط األول 

ًْا رِْ اََجيػوو يًاْاا٘ ععاااٍ  ؾشٝااح  ىَُسوو
َ ْْ اٌوو ياِلاا ًْ يَووَقاىَُسوو ََ  ٚسٝااح  ٕ

ُوو يمِا
َ
رَْ اَوَضووَػٓ يالِْْل

َ ْْ هَٛاا١ إٔ ؼااٛش  ؾاا٬ هااٛش يػااسن١ أٚ ًَٝاااز ٜس أٚ س   ا

ًْاا٭زاقٞ ٚإعا ٕ ٚايجسٚات نًٗا  ذ ٫ عهٕٛ ا٭زض َٚا ؾٝٗا   س٦ٓٝرٺ. ىَُس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279ف 5ايهاٗ: ز( 1)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ًْإ  يٌٝ   وععباهة أصونيت فىيوت   ُو يمِا ٚىَُسو
َ
ساانِ عًا٢  يٝاٌ     لِْْل

٘ٹ ٛٳ َأسٳلټ بٹ ٗٴ ِٴ َؾ ُٴطٵًٹ ٘ٹ اِي ٝٵ ٘ٴ ٔ َي َٳا َيا ٜٳطٵبٹُك ٔٵ ضٳبٳلٳ ٔ َي٢   .(1)َٳ

َٔ ضبل...( َٓؿسف ) ٍ( ايطبل إ عازف َٚٓؿسف ٕ )إؾ وععباهة أخر  

ٕ ٜطبل  ٍ سٝاش٠ أياـ َاذل أٚ عػاس٠    أ)عٔ( ايطبل غرل إ عازف، ٚإ عازف ٖٛ 

آ٫ف َذل َج٬ّ، ٚذيو سطب أعساف نٌ بًد ٚعد  ضهاْ٘ َٚطاس١ أزق٘ ٚضا٥س 

ٕ واٛش ناٌ ايؿاشازٟ أٚ اؾبااٍ أٚ ا٭زاقاٞ إاٛات أطاساف        أَا أضؿٛؾٝاع٘، 

ْاا٘ َٓؿاسف عٓا٘ قىعاّا; ْٛااسّا ٕٓاضابات اؿهاِ ٚإٛقااٛع      إٚاياب٬  َاج٬ّ ؾ   ايكاس٣ 

ًْاٚبًشاٚ اؿٹه١ُ ٚيصّٚ ْكع ايػسض، بٌ بًشااٚ   يََقاىَُس ََ...    أٜكاّا ٚيػارل

ذيو ٖا ٜط دعٞ عج٘ ا٭ؾٛيٞ ٚاؾٛاب عُا قد ٜٛز  عًٝ٘  ٍ عكد عاح ضااف   

 ؽؿؿٞ ؾٓٛنً٘  ٍ َٛاْ٘.

٘ )ٗ  ٚعهؿٞ ٖٗٓا اٱغاز٠  ٍ َا ذنسٙ ايطٝد ايٛايد   (ا٫ق ؿاا   :ايؿكا

 بكٛي٘:

ٌٴ ٔٵ ضٳبٳلٳ... )٫ ٜكاٍ:  يٝ ٌّ  َٳ ع٢ً إٔ َٔ ضبل ؾٗٛ ي٘، ؾاس ّا ناإ أٚ     ا

 ْاع١.

ٌٴ ًْأَ ضبل  ِا ٜهٕٛ  ذا نإ ٗ  طااز  يٝاٌ    ٭ْ٘ ٜكاٍ:  يٝ نُاا   ىَُسو

ابك١، ٚع٢ً ٖرا ؾااي٬شّ إٔ ٜطا مسز ايآؿ٘    عكدّ بٝإ ذيو ٗ بعع إباسح ايط

 .(2)بريو ايكدز إعكٍٛ(

 ٚقاٍ: )ثِ ٗ إكاّ ا٭َٛز:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .480ف 3: زٞي٦اعٛايٞ ايً (1)

 .191ف 108/2: زا ا٫ق ؿا  ا َٛضٛع١ ايؿك٘( 2)



  اـضوابط يف حقازة ادباحات

  ٘ ، ٚياٛ ناإ أزقاّا، بػاسٚٙ      ا٭ٍٚ:  ٕ اٱْطإ ًّو نٌ َا اضا ٍٛ عًٝا

 اٱسٝا٤، ٚقد عكدّ ٖرا ٗ إبشح ايطابل. 

ا٤، ايجاااْٞ: يٲْطااإ إٔ ًّااو َااا ٜػااا٤ بكاادز َااا ٜػااا٤ ٜٚؿعااٌ ؾٝاا٘ َااا ٜػاا   

 بػسٙ: 

 : إٔ ٫ ٜأضر ايؿسف َٔ اٯضسٜٔ، َٔ ٖرا اؾٌٝ أٚ ا٭دٝاٍ اٯع١ٝ. 1

 : ٚإٔ ٜعىٞ سك٘ ايٛادب عًٝ٘، َٔ ٔظ ٚشنا٠ ٚمُٖٛا. 2

 : ٚإٔ ٫ ٜؿسؾ٘ ٗ ايؿطا ، ٚايرٟ َٓ٘ اٱضساف.3

( يٝطااا غااسطٞ إًااو، ٚ ِااا ُٖااا غااسطإ بعااد  3ا    2ٖٚاارإ ايػااسطإ: )

 اي ًُو، نُا ٖٛ ٚاقض. 

ايجايح:  ٕ يٲْطإ إٔ وٛش بٓؿط٘ أٚ َٔ هعً٘ يًشٝاش٠، ٚنا٬ّٝ أٚ أدارلّا   

 أٚ فع٫ّٛ ي٘ دعاي١ أٚ غرلِٖ.

 ٖٚرٙ ا٭َٛز نًٗا عك١ًٝ قبٌ إٔ عهٕٛ غسع١ٝ. 

أ: ؾأٟ َاْع ٗ إٔ ًّو اٱْطإ َا اض ٍٛ عًٝ٘،  ذ قد عكدّ ؾش١ إًه١ٝ 

 عٛٗاااس ايهؿاااا٤ات، ٚسطاااب ايؿس ٜااا١، باااٌ ياااصّٚ  دااااش٠ ايكاااإْٛ شلاااا، ٚا٫ل 

 ا٫ؾى٬ح ايؿكٗٞ: إك ك٢ َٛدٛ  ٚإاْع َؿكٛ .

ب: نُا ٫ َاْع َٔ إصٜد َٔ إًو ب ًاو ايػاسٚٙ إكاسز٠ ٚياٛ بًاؼ ًَاو       

 اٱْطإ ٬ٌَٜ.

ٚقد عكدّ إٔ ايكٍٛ بإٔ أضااع إًاو ٚضابب٘ ٖاٛ ايعُاٌ ؾكا٘، ٚباريو ٫        

ع يا٘ َأ عكاٌ أٚ غاسع، باٌ      ٜصٜد ًَو اٱْطإ ع٢ً َكداز زؾاٖ٘ ؾك٘، ٫ أضا

ايعكٌ ٚايػسع َ ىابكإ ع٢ً ض٬ؾ٘، ٚل ٜ ؿٛٙ ؾكٝ٘ بريو س ٢ دا٤ت ايػٝٛع١ٝ 

َٓىكٗا اـاط٧، ٚعبعِٗ بعاعٷ َأ  ٕٚ اطا٬ع نااف عًا٢ إاٛاشٜٔ ٚايكٛاعاد،        



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٌٕ عًا٢ ايسأزلايٝا١ ايػسبٝا١ أنجاس َأ نْٛا٘ ؾعا٬ّ  ٍ عًٝا٘           ز ٻ باعٴعٸٚيكد نإ اٱ ؾعا

 عكٌ أٚ َٓىل.

ٚضااٝا اياايت طبكاا  بعااع ضاابٌ ايػااٝٛع١ٝ ل ؼؿااد  ٫ٓ ضٓاال سسٜااات     ٚز

اٱْطإ ٚعأضس سٝاع٘، ؾٗٞ َبدأ ؾاغاٌ عًُٝاّا ٚػسٜبٝاّا، ؾا٬ َادلز ٱعاا ٠ ػسبا١        

 .(1)( ئَ دسٸب اجملسٸب سًٓ  ب٘ ايٓدا١َ ي :ايؿاغٌ، ٚٗ إجٌ

ها٘  ٚقاٍ: )ايؿسع ايسابع: إا٤ نا٭زض ضًل يًذُٝع، ٜٚؿض يٲْطإ ًُٓ

ا ٫ ٜكس اٯضسٜٔ ٫ٚ ٜأضر ايؿسؾ١ َٔ أٜدِٜٗ، ؾإذا ْصٍ إىس َٔ ايطاُا٤ دااش   َ

يٲْطإ سٝاشع٘ يٓؿط٘، ضٛا٤ أْصٍ ٗ ًَه٘ أّ ٗ إبااح، ٚياٛ سؿاس ب٦اسّا ٗ ًَها٘      

ْعِ يٝظ ي٘ ذيو  ذا ناْ  ايب٦س عطشب إٝاٙ اجملاٚز٠ إٛدب ذيو  نإ ي٘ َا٩ٖا.

نُاا  ذا أْاصٍ َطا ٣ٛ قعاس ايب٦اس عٝاح ضاشب         ؿسَإ َٔ ٗ ا٭طساف َٔ إا٤، 

 دست َٝاٙ اٯضسٜٔ.   يٝٗا إٝاٙ َٔ ا٭طساف، أٚ ْؿب ع٢ً ب٦سٙ َكم١

ٚ ذا سؿس ْٗسّا ٜ ؿاٌ باايٓٗس ايهابرل أٚ أٚؾاٌ باايعٌ ضااق١ٝ عؿاٌ  ٍ َٝااٙ         

ا٭زض، ؾايٛاٖس أْ٘ ًّو َا٤ٙ، ٚيٝظ ٭سد َصآ ا٘ َاع عادّ أضارٙ ايؿاسف      

 َٔ ٜد اٯضسٜٔ. 

٭ْ٘ ععاٍ ضًل ا٭زض َاا    ِا قٝدْا إطا٥ٌ إرنٛز٠ بعدّ أضر ايؿسف،ٚ 

 ؾٝٗا يهٌ  ْطإ نُا عكدّ، ؾًٝظ ٭سد إٔ ٜأضر ايؿسؾ١ َٔ ٜد اٯضسٜٔ.

ٚيٲْطإ اؿل ٗ إٔ ٜأضر َٔ َا٤ ايبشس ٚايٓٗاس ايهابرل َٚٝااٙ ايطاٍٝٛ َٚاا      

     ٘ أٚ َاا أغاب٘ ٗ ٖارٙ     أغب٘ َا ٜػا٤ بدٕٚ عؿٜٛ  ايؿسؾا١، نُاا يا٘ إٔ ُماس ضاؿٝٓ 

إٝاٙ ايهباز، ٚهٛش يٲْطإ بٝع إا٤ ٚ دازعا٘ نإدااز٠ ايكًٝاب ٚايٓٗاس ٚايطااق١ٝ،      

 ٚ دسا٤ ضا٥س إعا٬َت عًٝ٘، ٱط٬م ا٭ ي١ بدٕٚ َصاسِ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، ب ؿسف بطٝ٘.78ا  76ف 108/2: زا ا٫ق ؿا  اَٛضٛع١ ايؿك٘ ( 1)



  اـضوابط يف حقازة ادباحات

قاٍ ٗ إطايو: )َا ىسد٘ اٱْطإ َٔ ْٗس َبااح َٚاا ىسدا٘ َأ ا٭زض     

، نُااا ًّااو ايطااابل عًاا٢  َاأ ب٦ااس ٚعااٌ، َاارٖب ا٭ؾااشاب أْاا٘ ًّااو بااريو  

ٗ إبطٛٙ أٚدب ع٢ً َايه٘ برٍ ايؿاقاٌ عأ ساد ا٘      ايعُّٛ، يهٔ ايػٝى 

يػسب٘ ٚغسب َاغٝ ٘ ٚشزع٘،  ٍ غرلٙ بػرل عٛض  ذا اس از  يٝ٘ يػاسب٘ ٚغاسب   

َاغٝ ٘ عٔ ايطاب١ً ٚغرلِٖ، ٫ يطاكٞ اياصزع ٚايػاذس، َطا ٓدّا  ٍ َاا زٚاٙ ابأ       

 .(1)اع غسنا٤ ٗ ث٬خ، ايٓاز ٚإا٤ ٚايهٮايٓقاٍ:  عباع، إٔ ايٓيب 

 . ْ٘ ٢ْٗ عٔ بٝع ؾكٌ إا ،٤دابس، عٓ٘   ٚزٚا١ٜ

َٔ َٓع ؾكٌ إا٤ يُٝٓع ب٘ ايهٮ َٓع٘ اهلل ؾكاٌ زٓ ا٘ ٜاّٛ     :ٚقٛي٘ 

 .(2)ايكٝا١َ

ٚإسا  إٔ إاغ١ٝ  ِا عسع٢ قسب إا٤ ؾإذا َٓع َأ إاا٤ ؾكاد َٓاع َأ ايهاٮ       

، ٚايؿسم بٌ ضكٞ اؿٝٛإ ٚاياصزع سٝاح َٓاع َأ بٝعا٘ ا٭ٍٚ  ٕٚ      ٚساشٙ يٓؿط٘

ايجاْٞ، إٔ اؿٝٛإ قذلّ يسٚس٘ غ٬ف ايصزع، ٖٚرٙ ا٭ضباز نًٗا عاَٝا١، ٖٚاٞ   

َع ذيو أعِ َٔ إدع٢، َٚديٛشلا َٔ ايٓٗٞ عٔ َٓع ؾكً٘ َىًكاّا ٫ ٜكاٍٛ با٘،    

 .(4)طايو(، اْ ٢ٗ ن٬ّ إ(3)بٌ ٫ٚ غرلٙ ٖٔ ٜع ُد ٖرٙ ا٭سا ٜح(

ُٸسٖا ٫ٚ ًُٜٗٗا، ضٛا٤ أنإ  سٝا٩ٙ أانضاعط انثوا     ٕ وٝٞ ا٭زض ٜٚع

ٌٕ   إز أّ ببٓاا٤ٹ  بصزاع١ٺ ٌٕ  أٚ َؿآعٕ  أٚ َعُا ٕ إأٚ غارل ذياو، ؾا    أٚ سٛارل٠ٺ  أٚ اؾاىب

ٔ  إط ؿا  َٔ عد  َٔ ايسٚاٜات ايؿشٝش١ ايطآد، ٚايايت أؾ ا٢     ايؿكٗاا٤   ايعدٜاد َا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .331ف17زايٛضا٥ٌ:  (1)

 . 12اؾعؿسٜات: ف (2)

 .445ف 12: زؾٗاَّطايو ا٭ (3)

 ، ب ؿسف بطٝ٘.29ا  28ف 108/2: زا ا٫ق ؿا  اَٛضٛع١ ايؿك٘ ( 4)



     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٕ  ُٖاٍ ا٭زض ٜطكىٗا عٔ نْٛٗا )ًَهّا يًُشٝٞ ايطابل( أٚ عٔ  ع٢ً طبكٗا، 

 نْٛٗا سكّا يًشا٥ص.

دااا٤ ٗ ن اااب  سٝااا٤ ٤، ؾكااد ًُااات ايؿكٗااانٕ ْٓكااٌ ٖٗٓااا بعااع أٜٚهؿااٞ 

 ٘ ٕاأ أسٝاٖااا ددٜاادّا، نُااا   (1))ايكااٍٛ ايجاااْٞ:  ْٗااا  :إااٛات َاأ َٛضااٛع١ ايؿكاا

غعست ب٘ عباز٠ ايٛض١ًٝ، ٚأؾ ٢ ب٘ اي ارنس٠ ٚايسٚقا١ ٚإطاايو، ٚعأ ايهؿاٜا١      أ

 ْ٘ أقسب، ٚعٔ إؿاعٝض  ْ٘ أٚؾل باؾُع باٌ ا٭ضبااز، ٚعأ دااَع إكاؾاد  ْا٘       

 :ٚ)أَا ايكٍٛ ايجاْٞ: ؾكد اض دٍ ي٘ (2)َػٗٛز بٌ ا٭ؾشاب(

٘  بإط٬قات  ا  أ يجااْٞ، نُاا   ، ؾإْٗاا عػاٌُ ا  (3)َٔ أس٢ٝ أزقّا َٝ ١ ؾٗاٞ يا

 ناْ  عػٌُ ا٭ٍٚ.

ى س ا٢ ل ٜاسٙ ايعاسف ًَهاّا، نُاا  ذا عاسى       ٔسٚبإٓااٙ ٗ ناٌ ًٖاٛى عٴا     ا  ب

ايىا٥س ٚايطُو ٗ ايبشس َٚا أغاب٘، سٝاح ٜؿاسض  َهاإ ا٫ضا ٤٬ٝ عًٝا٘ ثاْٝاّا،        

ؾإْ٘ بايؿٝد ًّه٘، ؾإذا أطًك٘ ل ٜعد ًَهّا ي٘ ؾٝشل يػرلٙ أضرٙ ٚ ٕ ُهٔ ٖٛ َأ  

 عسض عٓ٘.أْ٘ ل ٜٴ اض عا ع٘ ٚؾسض

 .ٚبإٔ إًو اع باز عك٥٬ٞ ٫ٚ اع باز ي٘ ٗ َجٌ ا٭زض إذلٚن١ ا ز

  :ٚايعُد٠ ايسٚاٜات ايداي١ ع٢ً ذيو

ؾُٔ أس٢ٝ أزقّا  :َجٌ َا عكدّ ٗ ؾشٝض ايهابًٞ، عٔ أبٞ عبد اهلل 

ا، ضسادٗا  ٍ اٱَاّ َٔ أٌٖ بٝيت، ٚي٘ َاا أناٌ َٓٗا    َٔ إطًٌُ ؾًٝعُسٖا ٜٚ٪ ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٟ ا٭زض اييت أًُٖٗا ؾاسبٗا. (1)

 .59ا  58ف 80: زا ن اب  سٝا٤ إٛات اَٛضٛع١ ايؿك٘ ( 2)

 .1 سٝا٤ إٛات ح 1ايباب  149ف 3إط دزى: ز (3)



  اـضوابط يف حقازة ادباحات

ٚ ٕ عسنٗا أٚ ضسبٗا ؾأضرٖا زداٌ َأ إطاًٌُ َأ بعادٙ ؾعُسٖاا ٚأسٝاٖاا ؾٗاٛ         

 ، اؿدٜح. (1)ضسادٗا  ٍ اٱَاّ َٔ أٌٖ بٝيت أسل بٗا َٔ ايرٟ عسنٗا ؾًٝ٪ ا

ٚعسنٗا ياٝظ ٗ َعٓا٢ اٱعاساض، ٭ٕ اياذلى أعاِ َأ اٱعاساض نُاا ٫         

م عًٝا٘ اياذلى، ٚ ٕ   ىؿ٢، ؾإٕ َٔ عسى أزق٘ ْٚصح  ٍ إدٜٓا١ ٚل ٜعاسض ؾاد   

 ل ٜؿدم عًٝ٘ اٱعساض ؾبُٝٓٗا عُّٛ َىًل. 

أّا زدٌ أعا٢  ٜكٍٛ:  ٚؾشٝض َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب، زلع  أبا عبد اهلل 

ضسب١ با٥س٠ ؾاض مسدٗا ٚناس٣ أْٗازٖاا ٚعُسٖاا ؾاإٕ عًٝا٘ ايؿادق١، ؾاإٕ ناْا          

ٕٚأ  ٜىًبٗا، ؾإٕ ا٭زض هلل  يسدٌ غاب عٓٗا ٚعسنٗا ؾأضسبٗا ثِ دا٤ بعدٴ ّاأزق

عادّ  عًا٢  ؾإٕ ٖرا اؿدٜح أٚٗس َٔ ضابك٘، ؾإٕ ف٦ٝا٘ ٜىًبٗاا قسٜٓا١     .(2)عُسٖا

اٱعساض، ْعِ اي٬شّ ؾدم ايذلى عسؾّا، ؾإذا ل ٜؿدم أْ٘ عسنٗا، ٚ ِا وااٍٚ  

 .(3)ْع إاٍ ٭دٌ  عا ٠ شزاع ٗا ٚعُازعٗا ل ٜهٔ يًجاْٞ ذيو(

ٕ ل ٜٴعأسض عٓٗاا، ٚقاد    ْ٘ عسنٗا عسؾاّا ٚ  إٔ ٜؿدم إٔ ا٬ٕى   واحلاصم 

ْ٘ عسنٗا  ذا َست ض١ٓ ٚقد ٜؿدم  ذا َست ث٬خ ضٓٛات ٚقاد ٜؿادم ٗ   أٜؿدم 

ا٭قٌ ٚا٭نجس َٔ ذيو، ع٢ً سطب ٚقاع ايػامـ ٚإٓىكا١ ٚا٭عاساف ٚغاب٘      

ٕ إكٝاااع ثاا٬خ ضاآٛات ؾااإذا أًُٖااٗا ثاا٬خ أذيااو، ٚقااد اؾ اا٢ بعااع ايؿكٗااا٤ باا

 ضٓٛات ضكى  ا٭زض احملٝا٠ عٔ إًه١ٝ.

: 24ٗ ٚضاا١ًٝ ايٓذااا٠: )َطااأي١  قااٍ ايطااٝد أبااٛ اؿطاأ ا٫ؾاؿٗاْٞ   

ياٝظ يًُشذٸااس ععىٝااٌ إاٛات احملذٸااس عًٝاا٘ ٚاٱُٖااٍ ٗ اياا عُرل، بااٌ اياا٬شّ إٔ    
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     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

ٜػا ػٌ بايعُاااز٠ عكٝااب اياا شذرل، ؾااإٕ أُٖااٌ ٚطاياا  إاادٸ٠ ٚأزا  غاامـ آضااس   

ٍ اؿانِ َع ٚداٛ ٙ ٚبطا٘ ٜادٙ، ؾًٝاصّ احملذٸاس       سٝا٤ٙ ؾا٭سٛٙ إٔ ٜسؾع ا٭َس  

ُٸااسٙ غاارلٙ،  ٓيااا إٔ ٜباادٟ عاارزّا   َٸااا ايعُاااز٠، أٚ زؾااع ٜاادٙ عٓاا٘ يٝع بأسااد أَااسٜٔ:  

ُٳ١ً ؾٝٴٌُٗ َكاداز   َٛدٸّٗا َجٌ اْ ٛاز ٚق  ؾاحل ي٘ أٚ  ؾ٬ح آ٫ع٘ أٚ سكٛز ايعٳ

يؿكاسٙ  َا ٜاصٍٚ َعا٘ ايعارز، ٚياٝظ َأ ايعارز عادّ ايا ُٓهٔ َأ ع٦ٝٗا١ ا٭ضاباب            

 ٚاي ُٓهٔ،    َٓ ٛسّا يًػ٢ٓ

  .ؾإذا َك  إدٸ٠ ٚل ٜػ ػٌ بايعُاز٠ بىٌ سٓك٘ ٚداش يػرلٙ ايكٝاّ بايعُاز٠

ٚ ذا ل ٜهٔ سانِ ٜكاّٛ بٗارٙ ايػا٪ٕٚ ؾايٛااٖس أْٸا٘ ٜطاك٘ سٓكا٘ أٜكاّا ياٛ          

أٌُٖ ٗ اي عُرل ٚطاٍ اٱُٖاٍ َدٸ٠ ط١ًٜٛ ٜعدٸ َجً٘ ٗ ايعسف ععىًّٝا ؾذااش يػارلٙ   

ٚيٝظ ي٘ َٓع٘، ٚا٭سٛٙ َساعا٠ سٓك٘ َا ل ُاع َادٸ٠ ععىًٝا٘ ٚ ُٖايا٘       سٝا٩ٙ،

 .(1)ث٬خ ضٌٓ(

: اٱسٝا٤ إؿٝد يًًُو: عبااز٠ عأ دعاٌ ا٭زض سٝٸا١     26ٚقاٍ: )َطأي١ 

ٕٸ عُاااز٠    بعاد إٛعااإ ٚ ضسادٗااا عاأ ؾااؿ١ اـااساب  ٍ ايعُااسإ، َٚاأ إعًااّٛ أ

َٸااا ب   َٸااا بهْٛٗااا َصزعاا١ أٚ بطاا اّْا، ٚ  َٸااا سٛاارل٠   ا٭زض   هْٛٗااا َطااهّٓا ٚ ازّا ٚ 

يٮغٓاّ ٚإٛاغٞ أٚ ؿٛا٥ر ُأضس ن ذؿٝـ ايجُاز أٚ ْاع اؿىاب أٚ غارل ذياو.     

سادٸ ؾادم أساد ايعٓااٜٚٔ       ؾ٬ بدٸ ٗ ؾدم  سٝا٤ إٛات َٔ ايعٌُ ؾٝ٘ ٚ ْٗا٥٘  ٍ

ايعاَس٠; باإٔ ؾادم عًٝا٘ إصزعا١ أٚ اياداز َجًّاا أٚ غرلٖاا عٓاد ايعاسف، ٜٚهؿاٞ           

ٍ     ٚٸٍ َساعب ٚدٛ ٖا، ٫ٚ ٜع دل  ْٗا٩ٖا  ٍؼٓكل أ   سدٸ نُاشلاا، ٚقباٌ إٔ ٜبًاؼ  

ذيو اؿدٸ ٚ ٕ ؾٓع ؾٝ٘ َا ؾٓع ل ٜهٔ  سٝا٤ بٌ ٜهإٛ ؼذارلّا، ٚقاد َاسٸ أْٸا٘ ٫      

ٜؿٝد إًو، بٌ ٫ ٜؿٝد  ٓيا ا٭ٚيٜٛٸ١. ؾاإذا عباٝٸٔ ٖارٙ اؾًُا١ ؾًاٝعًِ أْٸا٘ ى ًاـ َاا         

ُاز٠ اييت ٜكؿدٖا احملٝٞ ؾُاا اع ادل ٗ  سٝاا٤ إاٛات     اع دل ٗ اٱسٝا٤ باض ٬ف ايع
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  اـضوابط يف حقازة ادباحات

َصزع١ أٚ بط اّْا غرل َا اع دل ٗ  سٝا٥٘ َطهّٓا ٚ ازّا، َٚا اع ادل ٗ  سٝا٥ا٘ قٓاا٠ أٚ    

ٌٸ  شاي١ اُ٭َاٛز إاْعا١ عأ     ب٦سّا غرل َا اع دل ٗ  سٝا٥٘ ْٗسّا ٖٚهرا. ٜٚػذلٙ ٗ ايه

از أٚ ايكؿااب ٚا٭غااذاز يااٛ ناْاا     اياا عُرل نإٝاااٙ ايػايباا١ أٚ ايسَااٍٛ ٚا٭سذاا   

ٌٸ َٓٗا ببعع ـٸ ن  .(1)اُ٭َٛز عٓد إػٗٛز(  َط أ١ْ ٚغرل ذيو. ٚى 

ايؿك٘: )ثاِ  ٕ اي اازى يٲسٝاا٤ بعاد ايا شذرل  ٕ ذناس       َٛضٛع١  نُا دا٤ ٗ

عرزّا ٚدٝٗاّا ٜاصٍٚ َاا ٫ ٜٛداب ععىٝاٌ ا٭زض احمل ااز  يٝٗاا، أٚ اضا ٌُٗ َاد٠          

ٌَٗ، ٚذيو ٭ْ٘ يٝظ َٔ اي عىٌٝ ايكاز، ؾٝػاًُ٘  نريو ٚيٛ بدٕٚ ذنس ايعرز أ

، ٚ ٕ ذنس عرزّا غارل ٚدٝا٘ ٚل ٜاس  ايا عُرل، أٚ عارزّا ٚدٝٗاّا ٫       َٔ ضبلأ ي١ 

عارزّا   بادٹ ٜصٍٚ بطسع١، نُا  ذا قاٍ: س ٢ أْع إاٍ ٕد٠ عػس ضٓٛات، أٚ ل ٜٴ

ايبٝع، ناإ  ٫ٚ اض عدا ّا يً عُرل، نُا يٛ قااٍ: ٫ أعُاس ٫ٚ أعىٝا٘ يًػارل ٚياٛ با      

ذيو َٛقع ددل اٱَاّ، أٚ أضرٙ عٔ ٜادٙ، ٚقاد ذناس غارل ٚاساد ذياو َأ  ٕٚ        

 ذنس اـؿٛؾٝات اييت ذنسْاٖا. 

قاٍ ٗ َؿ اح ايهسا١َ: )ؾاإٕ ذناس عارزّا ٗ اي اأضرل أًَٗا٘ ايطاًىإ َكاداز        

ايعرز، ؾإٕ طًب اي أضرل َٔ غرل عرز أًَٗ٘ َد٠ قسٜب١ ٜط عد ؾٝٗا يًعُاز٠ عطب 

 .(2)ايطًىإ، نُا ؾسح بريو ْاع١( اْ ٢ٗ(َا ٜساٙ 

: ا٭زض إًُٛنا١  3ٗ َٓٗاز ايؿااؿٌ )َطاأي١    ٚقاٍ ايطٝد اؿهِٝ 

 ذا عسى إايو عُازعٗا س ٢ ضسب  داش يػرلٙ عُازعٗا، ضٛا٤ ل ٜهٔ شلاا َاياو   

أّ نإ شلا َايو َعًّٛ أٚ  انأزاقٞ ا٫َُِ ايطايؿ١ اييت ٫ بك١ٝ شلا َعسٚؾ١   اعسؾّا  

ٍٗٛ، ٚضٛا٤ نإ إايو ا٭ٍٚ قد ًُهٗا باٱسٝا٤ أّ بػارلٙ، نااٱزخ ٚايػاسا٤    ف

ٚمااِٖٛ، ٚضااٛا٤ نااإ ايااذلى يٲعااساض عاأ ْؿااظ ا٭زض أٚ عاأ عُازعٗااا أّ   
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     خؾق ـؽم ما يف إرض مجقعا

يًعذص عٔ ايعُاز٠ أّ يدٚاع ُأضس، نا٫ْػػاٍ َاا ٖاٛ أٖاِ. ْعاِ ٫باد َأ َكاٞ        

 َد٠ َع د بٗا، عٝح ٜؿدم بأْ٘ أضسبٗا.

ٕ عسى إايو عُازعٗا س ا٢ ضسبا  بطابب َٓاع ٚاال َأ       :  ذا نا4َطأي١ 

عُازعٗا ؾايٛاٖس عدّ دٛاش  سٝا٥ٗاا بػارل  ذٕ إاياو.  ٫ إٔ ٜطا ُس اـاساب بعاد       

ازعؿاع إٓع، عٝاح ٜؿارل بٛضاع٘ إٔ وٝٝا٘، ؾاٝذلى  سٝاا٤ٙ، ؾٝذاٛش س٦ٓٝارٺ يػارلٙ          

 .(1)( سٝا٩ٙ. ٚأٍٚ باؾٛاش َا  ذا ؾاز ذيو ضببّا ٗ اٱعساض عٔ ا٭زض

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ، َٚع قىع ايٓٛاس عأ اـؿٛؾاٝات ايؿكٗٝا١ ٚا٫ض ٬ؾاات      

ٕ ايعدايا١  إؾ (2)َع ايعٌُ بٗرٜٔ ايكابىٌْ٘ إٔ اؾاَع إَسٵقٞ يدٜٓا ٖٛ إاٯْؿ١، ؾ

َا ايعداي١ ؾٮْٓا اغذلطٓا أ ;ض هٕٛ سان١ُ أ٫ّٚ ٚضٝمٝٸِ ايسضا٤ ع٢ً اجمل ُع ثاّْٝا

ٚايجاسٚات ٚا٭زاقاٞ  ٫ بايكادز ايارٟ ٫ ٜكاس      ٕ ٫ ٜأضر ناٌ أساد َأ إعاا ٕ     أ

ًْاباااٯضسٜٔ ٜٚهاإٛ ٗ  طاااز  َااا ايسضااا٤ ؾااٮٕ ايهااٌ س٦ٓٝاارٺ ضااٝٓىًل  أٚ ىَُسوو

ٜٚٓػ٘ ٱعُاز ا٭زاقٞ ثِ إ َٔ عكاعظ ٚأٌُٖ ٜطك٘ سك٘ ؾا٬ عبكا٢ ا٭زض   

 با٥س٠ س٦ٓٝرٺ بٌ ضٝهٕٛ يًػرل اؿل ٗ  عُازٖا َٔ ددٜد.

أؾاٛي١ٝ ؽؿؿا١ٝ ٚياارا ل    اندزاضا١ ؾكٗٝا١      ياٝظ ٖارا ايبشاح َعكااٛ اّ    تىبيًو  

ْاارنس ضااا٥س ا٭قااٛاٍ ٗ إطااأي١ ٚأ ي ٗااا َٚٓاقػاااعٗا، بااٌ اق ؿااسْا عًاا٢ ذنااس بعااع     

 ايسٚاٜات ٚؾ ٣ٛ بعع أع٬ّ ايىا٥ؿ١، ٚاَا ايبشح اي مؿؿٞ ؾُٛنٍٛ  ٍ قً٘.

 َز٣ ضضٚص٠ حبح ايبطاي١ ٚايتطدِ، يًعًُا٤ ٚاألطبا٤ ٚ..

أ١ُٖٝ عح أَجاٍ ٖرٙ ايككاٜا يسداٍ ايدٜٔ أٚ ٚيعٌ ضا٬ّ٥ ٜطأٍ عٔ َد٣ 

ِْٗ إْٗااا عااٛخ ٫ عٗااِ  ٫ ا٫ق ؿااا ٌٜ ؾاا إيٮطبااا٤ ٚاحملاااٌَ أٚ عاَاا١ ايٓاااع، ؾ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .156: ف2/ إعا٬َت َٓٗاز ايؿاؿٌ( 1)

ٕ ٫ ٌُٜٗ ا٭زض بػهٌ ناٌَ، ع٢ً ا٭قٌ ٗ ايكدز إ ٝكٔ َٔ ٖارا  إٔ ٜهٕٛ ٗ  طاز يهِ، ٚأ (2)

 ايػسٙ ا٭ضرل.



  مدى رضورة بحث اـبطاـة واـتضخم، ـؾعؾامء وإصباء و..

َا اس هانٝا١ أٚ  ٚزٜا١ أٚ ٖٝهًٝا١ أٚ     ٕ ايبىاي١ أإ مؿؿٕٛ؟ ؾُا ٖٞ ؾا٥د٠ عح 

٫ َ٪ضط١ٝ َج٬ّ؟ َٚا ٖٞ ؾا٥د٠ ايبشح عٔ إكاعـ ا٫ق ؿا ٟ يٮزض يًٓااع  

 يًشهَٛات؟ ٚنريو ضا٥س ا٭عاخ؟

 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

ٖٳإ ايه٬ّ عٔ قإْٛ   انوخوً األول   ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ   ِا ٖٛ ن٬ّ  اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

   ٘ ٍ    ،عٔ زضاي١ َٔ زضا٫ت اهلل ٚعٔ سهاِ َأ أسهاَا ا :ٚقاد قااٍ ععاا ََ يو َّ ا
َحداًاإاَِلااَّلَلااُحَبيُِّؾَٔنارِش يالِتااَّلَلِا

َ
َناأ ْٔ اَوالاَُيَْش ُّ َُ ْٔ ٍ  (1)َوَيْخَش ْٔاالاَجَفَرا :ٚقاا ـَيَ

اىََػيَا ًْ ِٓ ْ ٔااإََِل اإِذاارََجُػ ًْ ُٓ َم ْٔ اَوَِلُِِْذُروااكَ َِ ٔااِلااِّلِي ُٓ اط ينَِفٌةاَِلََجَفَل ًْ ُٓ ِْ ٌِ ٍةا
اـِرْكَ ِ

اُُكّ َْ اٌِ ًْ و ُٓ

اََيْاْاا٘ قاااٍ: أنُااا  ،(2)ََيْووَذُرونَا ًْ الَوو َْ وو اٌَ ًُ وو ُْ وىهِووَما
ُ
اـَأ ُْووَزَلااَّلَلُ

َ
ابٍِوو ياخ ًْ ُسوو

ٔنَا(3) ٚاىْ ـُِرونَا ٍُ ِ ااىَظ يل ًُ ُْ وىهَِما
ُ
اـَأ َُْزَلااَّلَلُ

َ
ابٍِ ياخ ًْ اََيُْس ًْ َ ال َْ ٌَ  .(4)َو

ٚ ب٬ؽ زضا٫ت اهلل ععاٍ ٚادب، ٚيٝظ ٖرا ايٛادب ضاؾّا بسداٍ ايدٜٔ 

   ٌ ٚ بٌ ٜػٌُ ا٭طباا٤ ٚإٗٓدضاٌ ٚاحملااَ عًُاا٤ ايآؿظ ٚا٫د ُااع    ، ٚايؿ٬ضاؿ١ 

ٚايه ااب ٚايؿاشؿٌٝ ٚغرلٖاِ بٓشااٛ     ٚاؿكاٛم ٚايكاإْٛ ٚايطٝاضا١ ٚا٫ق ؿاا ،    

ايٛدٛب ايهؿا٥ٞ، ٚنُا هب ععًِٓ َطا٥ٌ ايىٗاز٠ ٚايٓذاضا١ ٚايؿا٠٬ ٚايؿاّٛ    

٘     زضا٫ت ٚٚايصنا٠ ٭ْٗا  ،  ْاراز ٚعبًٝاؼ ٚبا٬ؽ    أسهااّ  شلٝا١ ٚهاب ععًُٝٗاا ٭ْا

ات اؿٜٝٛاا١ ٗ ايكااسإٓ اؿهااِٝ( ٚاياايت ع كاأُ   نااريو هااب ععًااِ ٚععًااِٝ )اٯٜاا  

 أسهاَّا عسعب٘ باجمل ُع ناؾ١ ٚيٝظ ب سا  أغماؾِٗ ؾك٘.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .39ضٛز٠ ا٭سصاب:  (1)
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 .44ضٛز٠ إا٥د٠:  (3)
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ٌٸ َػانٌ ايبىاي١  ٕ اٱض٬ّ  ٜٔ ٚ ْٝا، ٚ  انوخً انثا   ًٔ ع ْٓا  ذا ل ْع

إٓ ايهاااسِٜ ٚايؿكااس ٚاي كااامِ ٚإااسض ٚاؾٗاااٌ ٚ...، عًاا٢ قااا٤ٛ آٜااات ايكاااس    

ـاسز ايٓااع َأ  ٜأ اهلل أؾٛاداّا;       ٚا٭سا ٜح ايػسٜؿ١ ٚضرل٠ إعؿٌَٛ 

ٕٳ ُنِؿاساّ    : نٝـ ٫ ٚقد قاٍ أَرل إا٪ٌَٓ   ٕٵ ٜٳُهاٛ ٛٳ   (1) َٚناا ٳ اِيَؿِكاسٴ َأ ٖٴا اِيَؿِكاسٴ 

ٛٵتٴ اِيااَأِنبٳسٴ  ُٳاا ٔٔ  (2) ٚاِي ٘ٹ ؾٹااٞ اياادٻازٳٜٵ ٛٳدٵاا ٛٳا ٴ اِي زب ايعااص٠ ٕ أبااٌ لااد   (3)اِيَؿِكااسٴ ضٳاا

ااـَيَْيْػُبُدوااَرَباَْذاااْْلَيِْتا :ٚاؾ٬ي١ ٜكٍٛ َْ ٌِو ا ًْ ُٓ َِ ٌَ اُجٍٔعاَوآ َْ ٌِ ا ًْ ُٓ ٍَ ْطَػ
َ
ياأ َّ ا

ٍْٔفا ََ(4) اهلل ععاٍ، ع٢ً عُٛ ٘، ٜأَس ايٓاع بعبا ع٘ ٚوسٸقِٗ ع٢ً ذياو  إؾ ٕ

ْ٘ ايرٟ أطعُِٗ َٔ دٛع، ٖٚاٞ سادا١ دطاد١ٜ، ٚآَآِٗ َأ      أأٚ و رٸ عًِٝٗ ب

ٖٚااٞ ساداا١ ْؿطاا١ٝ، ؾكااد قكاا٢ ضاابشاْ٘ ٚععاااٍ يًٓاااع نً ااا اؿاااد ٌ  ضااٛف، 

ُٴٓعٹِ ٚادااب؟ أؾهٝااـ ٫ ٜعباادٚٙ َااع   ُٴٓعٹِ بكااٍٛ َىًاال ػااب   كٕ غااهس ايااا ٚايااا

ٕ أٍٚ ضًطا١ً اٱطعااّ ٚا٭َأ ععاٛ   يٝا٘      إْ٘ اٱي٘ ؾأعبا ع٘، بٌ ذيو  يٌٝ ع٢ً 

 ٕ ٜٓ ٗٞ  ٍ َا بايرات.أ٭ٕ نٌ َا بايعسض ٫ بد 

َٛدات َٔ ا٫زعدا  عٔ ايادٜٔ أٚ َأ قاعـ اٱّاإ ٚعصعاصع      ٜٚػٗد يريو 

ُٸا  ٚسلًا  ايهاجرل َأ غابابٓا        ايٝكٌ أٚ ا٫ب عا  عٔ ايعًُا٤ ٚزداٍ ايدٜٔ، ايايت ع

ٕٕ غرل غأِْٗ، بٌ  ،ًٌَُٗ ٭َسِٖ ،سٝح زأْٚا غرل َٗ ٌُ بػ٪ِْٚٗ َٓػػًٌ بػأ

ظٳ قٝااا ٙ إٕ اٱْطااإ عبااد اٱسطااإ ؾاا سٝااح  يٮسااصاب ٚايؿ٦ااات ٕ نااجرلّا َاآِٗ أضاًا

 ايكاي١ اييت ٚٓؾست شلِ يك١ُ ايعٝؼ أٚ ؾسؾ١ ايعٌُ أٚ َا أغب٘ ذيو.
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  مدى رضورة بحث اـبطاـة واـتضخم، ـؾعؾامء وإصباء و..

َٚا ثٛز٠ اؾٝاع ٗ ايٛطٔ ايعسبٞ بٌ ٗ أزدا٤ نجرل٠ َٔ ايعال  ٫ َٔ ْ ا٥ر 

ايبىاياا١ ٚايؿكااس ٚاي كاامِ، ٚسٝجُااا نااإ اؿهااِ بٝااد اٱضاا٬ٌَٝ عٛدٗاا  اياا ټِٗ  

ٕ اٱض٬ّ أٚ ٍ اٱض٬ّ ثاّْٝا َع  ، ضٞ نًٗا يِٝٗ أ٫ّٚ، باِْٗ ايطبب ٗ عًو إ

عأ أَجااٍ قاإْٛ    عاا ٠  ٫ ٜا هًِ  ايعاال  ٕ أبسا٤ َٔ ذيو، ٚايطبب ٗ ذياو نًا٘   

ٖٳااا ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳاا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٌٸ َػااانٌ ايبىاياا١ ٚايؿكااس   اِيااَأزٵضٳ يٹًٖاا ٚعاأ ضااا٥س َااا ٜ هؿااٌ عاا

س ٫ٚ.. ٫ٚ.. ٚاي كمِ، ٫ٚ ايىبٝب ٜ هًِ ٫ٚ ايؿشؿٞ ٫ٚ ايطٝاضٞ ٫ٚ اي اد

ؾُٔ ايىبٝعٞ بعد إٔ ضه  اؾُٝع، إٔ عٓىال اؿهَٛاات ٚا٫ق ؿاا ٜٕٛ     ،٫ٚ..

ايرٜٔ ع ًُرٚا يد٣ ايػسم أٚ ايػسب ؾٝكٛياٛا: )ا٭زض يًشهَٛاات(ك ٖاا ٜآذِ     

عٔ ذيو ايؿطا  ا٫ق ؿا ٟ إرٌٖ ايرٟ ْػااٖدٙ ٗ غا ٢  ٚيٓاا َأ ؾكاس ٚبىايا١       

 ٚعكمِ ٚغرل ذيو؟

ٖٳاا   اِياَأزٵضٳ يٹ ٚقإْٛ  ُٳسٳ ٔٵ عٳ ُٳا ٚٳيٹ ٘ٹ  ٚأضٛاعا٘ ؼاٌ عًاو إػاانٌ نًاٗا...       ًٖا

ٛٓسْا يا ؾُٝاٚعؿٛزٚا أ١ٜ  ع٠ٛ  ٍ ايدٜٔ نإ ضٝػهً٘ ذيو  ٔٵ يٛ ْ ُٳ ٚٳيٹ ٘ٹ  اِيَأزٵضٳ يٹًٖ

ٖٳا ُٳسٳ ثِ طبكٓاٖا ع٢ً أزض ايٛاقع ؾٛٓؾسْا ؾاسف ايعُاٌ ايهاسِٜ ي٬ًُٜاٌ َأ       عٳ

 ..ايعاطًٌ

ٖٹادٹ ؾٹاٞ    :ٕ يًعٌُ أدسّا ٚقد ٚز   انوخً انثانوث   ُٴذٳا ٘ٹ َناِي اِيَها ټ عٳ٢ًَ عٹٝٳايٹ

٘ٹ ٌٔ ايًٖ ٚيًصزاع١ أدسّا ٚبا٘ ٚز ت زٚاٜاات ناجرل٠، ؾُأ ىىا٘ ياريو نًا٘         (1)ضٳبٹٝ

 ٜهٕٛ غسٜهّا ٗ ا٭دس نً٘.

 ايسٚاٜات ايهجرل٠ ايداي١ ع٢ً سطأ أٚ اضا شباب أٚ ٚداٛب    انوخً انراعو   

قكا٤ سٛا٥ر اٱضٛإ، ٚ ذا ناإ  عىاا٤ ايؿكارل َاا٫ّ ٜهؿٝا٘ يٝاّٛ أٚ يػاٗس قكاا٤ٶ         
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 ؿاد ٘ ؾُا بايو َا يٛ ٚٓؾسْا ي٘ ؾسؾ١ عٌُ عهؿٝ٘ طٛاٍ عُسٙ؟

ثِ ؾٛم ذيو نً٘ َااذا ياٛ ٚقاعٓا إآٗر ا٫ق ؿاا ٟ ايؿاشٝض ايارٟ واٌ         

َاأ َػاه١ً ايؿكااس ٚايبىايا١ ٚاي كاامِ ٫ يػامـ ٚعػااس٠ ٚأياـ، بااٌ ي٬ًُٜاٌ      

 ايٓاع؟

 

ٕ اؿُد هلل زب ايعإٌ ٚؾا٢ً اهلل عًا٢ قُاد ٚايا٘ ايىٝابٌ      أٚآضس  عٛاْا 

 .ايىاٖسٜٔ



  مصادر اـؽتاب

 

 

 َصارص ايهتاب

 ايكسإٓ ايهسِٜ. *

 ْٗر ايب٬غ١. *

 ايػسٜـ ايهاٗ *

 

 .ايؿمس ايساشٟ ،اي ؿطرل ايهبرلا 

 .َطعٛ  ايعٝاغٞ قُد بٔ ،عؿطرل ايعٝاغٞ ا

َ٪ضط١ ايىباع١ قُد باقس إًهٞ إٝالٞ،  بٝإ ٗ عؿطرل ايكسإٓ،َٓاٖر ايا 

 طٗسإ. اٚايٓػس ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاٱزغا  اٱض٬َٞ 

 از ايػاسٜـ ايسقاٞ    اؿطأ بأ أباٞ اؿطأ ايادًُٜٞ،       زغا  ايكًاٛب، ا 

 يًٓػس.

 .ايىٛضٞ ،ا٭َايٞا 

 . اغعح قُد بٔ قُد ،اؾعؿسٜات ا

 .ايػٝى ايؿدٚم، اـؿاٍا 

 .ايع١َ٬ اجملًطٞ ،عاز ا٭ْٛازا 

 قِ. اَ٪ضط١ ايٓػس اٱض٬َٞ  اؿطٔ بٔ غعب١ اؿساْٞ، ؼـ ايعكٍٛ، ا

 ا قِ.  از ضٝد ايػٗدا٤ ٔ أبٞ ْٗٛز ا٫سطا٥ٞ، اب ،ٞي٦اعٛايٞ ايً ا

 .ايػٝى ايؿدٚم ،نُاٍ ايدٜٔا 

 .احملدٸخ ايٓٛزٟ ،َط دزى ايٛضا٥ٌ ا
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َ٪ضطاا١ ايع٬َاا١ قُااد باأ غااٗس آغااٛب،  ،َٓاقااب آٍ أبااٞ طايااب  ااا

 قِ. ايًٓػس 

 .قُد بٔ اؿطٔ اؿس ايعاًَٞ ،٥ٌ ايػٝع١ٚضا ا

 .ايػٗٝد ايجاْٞ ،َطايو ا٭ؾٗاّا 

 ط١ ايٓػس اٱض٬َٞ ا قِ.َ٪ض ايػٝى ايؿدٚم، َٔ ٫ وكسٙ ايؿكٝ٘، ا

َ٪ضطاا١ ايطااٝد قُااد ضااعٝد اؿهااِٝ، ، 2َٓٗاااز ايؿاااؿٌ / إعااا٬َتااا 

 اؿه١ُ يًجكاؾ١ اٱض١َٝ٬.

ٟ   ،َٛضٛع١ ايؿك٘ / ا٫ق ؿا ا  ،  از ايعًاّٛ  ايطٝد قُد اؿطاٝين ايػارلاش

 يً شكٝل ٚايىباع١ ٚايٓػس ا برلٚت.

ايطاٝد قُاد اؿطاٝين ايػارلاشٟ،      َٛضٛع١ ايؿك٘ / ن اب  سٝاا٤ إاٛات،   ا

 ع١ ٚايٓػس ا برلٚت. از ايعًّٛ يًىبا

َىبع١ َٗس اض ٛاز ايطٝد أبٛ اؿطٔ إٛضٟٛ ا٫ؾؿٗاْٞ،  ٚض١ًٝ ايٓذا٠،ا 

 ا قِ.

 ،اضاذلاعٝذٝات  ْ ااز ايجاس٠ٚ َٚهاؾشا١ ايؿكاس ٗ َآٗر اٱَااّ عًاٞ         ا 

 .2ايٓذـ َٙ٪ضط١ اي ك٢ ايجكاؾ١ٝ ا  ايطٝد َسعك٢ ايػرلاشٟ،

دإٛ بسنٓاص،    ا٫غ ٝاٍ ا٫ق ؿاا ٟ يٮَاِ / اعذلاؾاات قسؾاإ اق ؿاا ،     ا 

 َه ب١ ا٭ضس٠، ضًط١ً  ْطاْٝات.

عس١ْ ٖػاّ عبد اهلل، ايداز ا٭١ًٖٝ يًٓػاس  بٍٛ ضاًَٜٛطٕٛ،  ا٫ق ؿا ،ا 

 عُإ. اٚاي ٛشٜع 

  از ايؿسقد ا  َػل. آ ّ زلٝح، ثس٠ٚ ا٭َِ، ا

ٟ  َط كبٌ عًِ ا٫ق ؿا  َٔ َٓا   ٛٛز  ض٬َٞ / عس١ْ زؾٝل ٜاْٛظ إؿاس



  مصادر اـؽتاب

  از ايؿهس ا  َػل. عُس غابسا،

ؿازضاٞ ا٫ؾاىمسٟ،   أبٛ اضشام  بساِٖٝ بٔ قُاد اي  ،إطايو ٚإُايوا 

 .إعسٚف بايهسضٞ

 .إطعٛ ٟا 

 از اشلا٬ٍ ب عًٝكاات ايادن ٛز    دسدٞ شٜادإ،  عازٜى اي ُدٕ اٱضا٬َٞ، ا 

 سطٌ َ٪ْظ.

َ٪ضط١ اياٛعٞ اٱضا٬َٞ ا    ايطٝد قُد اؿطٝين ايػرلاشٟ،  عًو ا٭ٜاّ،ا 

 ٚت.برل

 .زس١ً ابٔ بىٛط١ا 

 ايٓاغس:  از ايعًِ ا قِ.ايطٝد قُد اؿطٝين ايػرلاشٟ،  عال ايػد، ا

 .ًٜٚٝاّ دُٝظ  ٜٛزٳاْ  ،قؿ١ اؿكاز٠ا 
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. : ا٫س هان١ٝ، ايدٚز١ٜ، اشلٝه١ًٝ ٚإ٪ضط١ٝأْٛاع ايبىاي١ . . . . . . 105 

. ًَٕٝٛ عاطٌ عٔ ايعٌُك 172 . . . . . . . . . . . . . 107 



  اـػفرس
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. ١ َّٜٛٝا ؾك٘كٚ لاش إٛٚـ اؿهَٛٞ ضاع . . . . . . . . . . 111 
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. ٚ ْ از ايعاٌَ إؿسٟ ْؿـ ضاع١ َّٜٛٝا ؾك٘ك . . . . . . . . . 112 
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. اي ١ُٝٓ بعٝد٠ إد٣ ٗ ن٬ّ اٱَاّ عًٞ  . . . . . . . . . . 128 

. كٚايعًٟٛ   ُٖاٍ عًُا٤ ا٫ق ؿا  ي٬ق ؿا  ايٓبٟٛ  . . . . . 130 

ٌٸ  . أش١َ ايطهٔ ٜٚىعِ ايٓاع ضبص ايدلٸ )و . . . . . . . . . 131 

. عًِ ا٫ق ؿا  نُا ن بٓا ٗ ايؿّٛ ٚايؿ٠٬ يٓه ب بعُل ٗ . . . . . . 132 
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