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حول تقريـر   2011االستفتاء  الزمع عقده فى التاسع من يناير  يمكن اعتبار :تمهيد
مصير جنوب السودان  بمثابه نقطه مفصليه فى تاريخ السودان السياسى واالجتماعى 

ته ستعبر عن مدى صحه تشخيص  النخبـه السـودانيه   ، و فى ذات الوقت فان نتيج
لطبيعه مشكله جنوب  السودان، والحـل الـذى قدمتـه لهـذه     ) الشماليه والجنوبيه (

  .المشكله

 فعلى مستوى تحديد طبيعه  المشكله تم  :جنوب السودانمشكله النخبه السودانيه و
العرقيه و (القبليه  بعض المميزاتب فتم االحتجاج ،عتبار شعب الجنوب اقليه قوميها

وترتب على هذا  ،القومىالوطنى و على الوجودين  ...)اللغويه و الفسيولوجيه
بينما  ..حق اقامه دوله قوميه خاصهالتشخيص منطقيا ان صار لشعب جنوب السودان 

التشخيص الصحيح للمشكله يوضح انها مشكله تخلف  فى النمو االجتماعى للمجتمع 
...) كالجمود واالستبداد(من عوامل داخليهالسودانى ككل والنائج 

متفاعله ، وهو ما حال دون تبرز االمه كطور ارتقت اليه ) كاالستعمار(وخارجيه
الشعوب والقبائل من خالل البحث عن حياه افضل ، والوطن ككل لهذه الشعوب 
والقبائل يحدها فيكملها ويغنيها ولكن ال يلغيها ، وهنا يبدء الناس  فى البحث عن 

  ...).العشائريه القبليه الشعوبيه (الحياه االفضل فى عالقات اضيق 

اما على مستوى الحل فقـد تـم اقـرار حـق تقريـر المصـير لشـعب جنـوب         
دون النظر الى الخلط )  2005وانفاقيه نيفاشا 1995مقررات ميثاق اسمرا (السودان

  .الذى شاب مفهوم حق تقرير المصير عبر تاريخه فى القانون الدولى 

ففى البدء كان تقرير المصير : والخلط بين االمه والشعب مفهوم تقرير المصير
  .نظريه مؤداها ان لكل امه الحق فى ان تكون لها دوله قوميه

اما على مشستوى القانون الدولى فقد كان هناك مايسمى بحق الفتح ،وبمقتضاه تؤول 
ـ   تعماريه، وكـان ذلـك   ملكيه الشعب المغلوب الى الدوله الغالبه فى الحـروب االس

  .مشروعا ومصدرا للشرعيه

ثم اصبح تعريف حق تقرير المصير وتعيين اشكاله احد المشاكل الرئيسيه التى تواجه 
القانون الدولى وذلك نسبه الى التعسف الذى صاحب استعماله عقب منـاداه الـرئيس   

 عائشـه راتـب، مشـروعيه   .د.( امريكى ولسن به خالل الحرب العالميه االولـى  
  ).37المقاومه المسلحه، ص

فقد جرى العمل فى عصبه االمم وبعد قيام االمم المتحده على اعطـاء هـذا الحـق    
للجماعات التى رغب المجتمع الدولى فى االعتراف بها كامم مستقله ، وذلـك مـن   



خالل تعريف االمم بانها جماعات الها اهليه وقدره على التمتع باالستقالل وممارسته  
  ).40المصدر السابق،ص (تم الربط بين االمه والشعب ، وبالتالى

وبهذا اصبحت اى جماعه تسمى  امه او ال تسمى ال تبعا لتكوينها التاريخى ولكن تبعا 
  .لما اذا كانت الدول الكبرى تريد او التريد ان منحها من عندها حق اقامه دوله

ادى الـى ان تختـار    استمر الخلط بين االمم والشعوب فى ميثاق االمم المتحده ممـا 
  . الدول الكبرى التفسير الذى يعجبها عندما تمنح الناس حق تقرير المصير

وتجدد الخالف حول معنى االمه والشعب عند النظر المشرعات االولـى التفاقـات   
لهـا الحـق    كل الشعوب واالمـم حقوق االنسان، فقد تضمنت هذه االتفاقيات عباره 

بقاء على كلمه شعب اصبح من الممكن ان يسـمى  الجماعى فى تقرير المصير، وباال
  .اى جزء من امه شعبا

واخيرا قامت اللجنه الخاصه التاسعه للجمعيه العامه لالمم المتحده بحذف كلمه امه من  
وال تشير تلـك االتفاقيـات االن اال    1955مشروع لجنه حققوق االنسان فى ديسمبر 

ف الدوله، الطريق،دار الوحـده،  عصمت سي.د.(الى حق الشعوب فى تقرير مصيرها
  .) 128-124بيروت ، ص

������واذا آ�ن * ا��ا() ان &���ر $�# "!�ب  :ا�����ل ا������ وا�����ل ا�
الن جوهر هذه الدعوه ان  ، ا���دان ا�8�93ل �6ن ا��4�5 ا�/ ا��(�4 3 2!01/ �.�-

تشد أجزاء ستظل  ...)جغرافيه،تاريخية،اجتماعيه،حضارية(روابط موضوعيههناك 
اإلقرار بالحقيقة فعلى سبيل المثال فان   .رغم االنفصال السياسى  الوطن الواحد

التاريخية التي مضمونها أن االستعمار البريطاني هو الذي شكل حدود السودان 
المعروفة اآلن ال يعنى انه قد شكلها طبقا الهوئه الذاتية فقط ،بل طبقا الكتشافه هذه 

فاالستعمار البريطاني لم يضم إلى السودان اإلقليم أرضا .ضوعية أيضاالروابط  المو
من خارجه،اى ال تربطها به روابط موضوعيه ،بل على العكس حاول عزل الجنوب 

،وضمه إلى مستعمراته في وسط وشرق أفريقيا )قانون المناطق المقفولة(عن الشمال
لهذا التحليل فان الحدود التى وطبقا  .وفشل في تحقيق هذه المهمة...) يوغندا،كينيا(

ستقام بين اجزاء الوطن الواحد ستتناقض مع التكوين االجتماعى التاريخى للمجتمع 
السودانى ، ووحده الوجود الوطنى السودانى  وان هذا التناقض وعدم االتساق سيعبر 

كالتمازج –واشكال موجبه  -كالصراع بين الشمال والجنوب -عن ذاته باشكال سالبه 
ولن يحل هذا التناقض اال باالتفاق ...-لتداخل بين الجماعات الجنوبيه والشماليه وا

تتيح لهذه ... على قواعد وصيغ وقوانين قانونيه وسياسيه  واجتماعيه  واقصاديه
الروابط الموضوعيه ان تعبر عن ذاتها باقصى درجه ممكنه فى ظل االنفصال 

  . الغائهاالسياسى، و تقلل من مقدره هذه الحدود على 



والقوانين  تتجسد فى ما اطلق عليه فقهاء واغلب هذه  القواعد والصيغ  :الكونفدراليه
دول : نيالدول الى قسمبالدوله التعاهديه او الكنفدراليه ، حيث قسموا  علم القانون 

بسيطه ودول مركبه، ثم قسموا الدول المركبه الى انواع منها الدوله 
  ) .الكونفدراليه(دوله التعاهديهوال) الفيدراليه(االتحاديه

والدوله البسيطه هى التى تمارس السلطه فيها حكومه مركزيه واحده اما الدول  
المركبه فهى التى نشات ابتداءا من دولتين او اكثر وتكون الدولهفيدراليه اذا كان 
دستورهايبقى داخلهاوحدات اقليميه تقوم فيها حكومات تقتسم مع الحكومه المركزيه 

وتكون الدوله كونفدراليه حين . ع بقاء االخيره ممثله للدوله فى العالقات الخارجيهم
تنشىء دولتين او اكثر هيئات شتركه تنوب عنها فى ممارسه بعض السلطات الداخليه 
والخارجيه وقد يصل االتفاق بين هذه الدول الى حد ان يكون للهئيئات المشتركه حفق 

لحرب وابرام اصلح ومع ذلك تظل كل دوله محتفظه التمثيل الديبلماسى واعالن ا
  .بسيادتها مستقله
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في الواليات المتحدة  بدأت  االقتصاديةاألزمة  يرى المحللين االقتصاديين الغربيين أن
 ظهـرت بنمط استهالك غير متوازن صاحبه تشجيع لالستثمار ، ومن ثـم  االمريكيه 

لرهن العقاري التي خلقت الديون المعدومة ولم يعد باستطاعة البنوك تسـديد  مشكلة ا
  . المتطلبات الملقاة عليها 

فمـع انهيـار البنـوك    ، األمريكية على معظم دول العـالم  المالية  وقد أثرت األزمة
الواليات المتحدة األمريكية في  ستثمراألخرى التي تانخفضت قيمة األسهم في الدول 

البورصة كان لـديهم علـم    ومسئولوأن مدراء البنوك ض  هؤالء المحللين بع ويعتقد
بسحب أموالهم مما ساهم في اتسـاع  قبل وقوعها  هاحاولوا النجاة منو مسبق باالزمه

  .األجنبي الصغير و المستثمر  وقوع الضرر األكبر على عاتق نطاقها
وسارت علـى خطاهـا     التي طرحتها الحكومة االمريكيه وتقوم خطة اإلنقاذ المالي 

هي أزمة سيولة فقط وفي حـال   االقتصاديةعلى أساس أن األزمة الحكومات الغربية 
  .تم دعم المصارف فسيتم تجاوزها

هـي ازمـه اقتصـاديه       األزمةغير أن التحليل االقتصادي االعمق يوضح أن هذه  
دي االقتصـا  صـميم النظـام    وان جذورها ترجع إلـى )  وليست ازمه مالية فقط(

كمنهج والقائلة بان مصلحه المجتمع ككـل سـتتحقق    الليبراليةالمستند إلى الرأسمالي 
النظام االقتصادي القـائم   حتما من خالل محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى

واقع المجتمعات االوربيه ذاتـه   تعلى عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،وهو ما اثب
ن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسـلمه  خطاه ،إذ قبل أن ينتهى القر

إال انه بعد المتغيرات .  في كل المجتمعات االوربيه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل
الدولية االخيره المتمثلة في انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطـب  

ضرورة تـدخل الدولـة   ممثال في الواليات المتحدة ظهرت الدعوات التي تشكك في 
يدل على هذا  . وهذه الدعوات شكلت األساس االيدولوجى لالزمه االقتصادية االخيره

أن بعض االقتصادات العالمية الصاعدة  التي ظلت للدولة فيها دور في أداره العملية 
االقتصادية كالصين والهند وروسيا وغيرها كانت اقل تـأثرا باالزمـه مـن الـدول     

  .. األخرى

يعنى التحليل السابق  أن هذه االزمه االقتصادية تعنى نهاية النظـام االقتصـادي    وال
كما يرى بعض الممعنين في التفاؤل ،فتاريخ النظـام االقتصـادي    الراسمالى العالمي

الراسمالى هو تاريخ النمو مـن خـالل األزمـات التـي تكـاد تتكـرر بصـوره        
الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من فاالزمه االخيره هي  احد هذه األزمات ..دوريه

خالل تدخل الدولة اى من خالل نفى األساس الفكري االيديولوجى الذي يسـتند إليـه   
اى أن هذه االزمه االقتصادية هي تأكيد علـى انهيـار   . النظام االقتصادي الراسمالى

  .  األساس الفكري للنظام االقتصادي الراسمالى



االليه ( الخصخصة ية هي بمثابة بيان لخطاْ موقفين منكما أن هذه االزمه االقتصاد
موقـف الـرفض المطلـق     : هما في الدول النامية) االقتصادية الرئيسية للراسماليه

وموقف القبـول  . للخصخصة  الن هذا الموقف يعنى العزلة عن االقتصاد العالمي
الغربـي   المطلق للخصخصة  الن هذا  الموقف يعنى التبعية لالقتصاد الراسـمالى 

  . وبالتالي التأثر بكل أزماته الدورية
التأكيد على دور الدولـة  : قائم علىوال يبقى إال تبنى موقف نقدي من الخصخصة 

في االقتصاد  مع العمل على إصالح القطاع العام و تطهيـره مـن البيروقراطيـة    
. والوقوف ضد خصخصة المؤسسات االسـتراتيجية والسـلع الضـرورية   .والفساد
شفافية وديمقراطية الخصخصة للقطاعات والسلع األخرى بـالرجوع إلـي    وضمان

  . الشعب ورقابه الدولة
وفى إطار المجتمعات المسلمة ساهمت االزمه االقتصادية االخيـره فـي تصـاعد    
الدعوة إلى االقتصاد االسالمى،وهى دعوه صحيحة إذا استندت إلى أسس صـحيحة  

ة اى المفاهيم الكلية المجردة التي تسبق النشـاط  أهمها التمييز بين الفلسفة االقتصادي
وعلم االقتصاد اى الظواهر االقتصـادية الجزئيـة العنيـه والقـوانين     . االقتصادي

والمذاهب االقتصادية اىالنظم واإلشـكال الفنيـة   .الموضوعية التي تضبط حركتها
  .  االقتصادية

اهللا تعـالى هـو    ه منهـا أن أما الفلسفة االقتصادية االسالميه فقائمه على مبادى كلي
وان الفـرد  . االنتفـاع بـه  وان الجماعة هي المستخلفة في . المالك الحقيقي للمال 

والحاكم  هما نواب ووكالء عن الجماعة في إدارته علـى الوجـه الـذي يحقـق     
وبالتالي فان الموقف من الفلسفات االقتصادية األخرى ... و تحريم الربا. مصلحتها
  .ما ال يناقض المبادىء السابقة، ورد ورفض ما يناقضها خذ وقبولهو على ا

المالئمة .   أما المذاهب االقتصادية االسالميه فهى النظم واإلشكال الفنية االقتصادية
لتحقيق هذه المبادىء الكلية في زمان ومكان معـين ، وهـى خاضـعة الجتهـاد     

مـذاهب والـنظم   وبالتالي يمكن للمسلمين االسـتفادة مـن إسـهامات ال   . المسلمين
  االقتصاديةاألخرى بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية و واقع المجتمعات المسلمة 

أما معيار أخذ أو رفض إسهامات المجتمعات األخرى فـي مجـال علـم االقتصـاد     
التجريبي فهو التجربة واالختبار العلميين، فما تحقق من صحته وجب قبولـه، ومـا   

  قاً لهذا المعيار تحقق من خطأه وجب رفضه طب
  
  
  
  

ا5'ا��  �� ا����0, *0��ء ا��!م� ا�����6 
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ABCDا� Eا��� FهH):          رة��S� 9��A<وا�� �� �!� ا�-��ا� ���رض �ه
ا ا�(
هc !��ى أن ه��ك "��
 9i ه� ا��>9�A ا���69�6 إذ أن، /�9 وا��>9�A ا���6�S� 9�6رة 8��A2 9?��)9 ا��A<ا  ،ا��
وأن ه

       Y�<j)?4 ا���ا� ��9 ه��A<ا�� ��� h�'�Sا� B�7�)ن ا�p? ��(�و��� �(�>�� ه�
ا     ،ا�)�رض �Y<j، و�
 #�  ).ا��)وى(ا�(
ه�8J(� 4�� cي ا�'��>9 آ�� ا�S ح ?� آ)

 JK���L:   ا ����رض ����!� وا��>A���9 وه��� �Q���  ه��
ا ا�(��
هc آ(� ذآ�6�� �,���� />��+ أ-�س أن ه���ك "���
�"r� h�'i:  

•  47�� B7�)ا ا�
 وأن ه!V;ا� s�)H �� �2ًا�� ً�7�� 
8J" 9�A<9 أن ا���U�? +</ Euأ7 #6
7ل أن ا�� -�9  �� +</ Mا�� "�(�9 ?� ���ض رد M�7ر ��aا s7وا )��� �(�B7 ا��!� ���

 E�7��ا �;�م ا�� ً��)H) أو ً;<j� 9�A<��6 ا��  ?  !($� إذ ��c�� 9�- �<� v ���� أ��",wإ
ت  �������,jا� �����ات و% ?�����,�د وا�!�S�����و6# و% 7�����ل !)�;�����ن />�����# ?����� ا��������ت وا�(�����

ت�U  .).253ا�� +���,، �>/�ج ا��>,، ص( وا��!

•  x��'" ة�(? �? ��y B7�)ا ا�
ط /;>� آ>� ���د إ�+ �'K ?� ) ا�'$(9(آ( أن ه.6 ��
� xj<(8رف �'��9 آ�A'� وا�$�96 وا�.��ذة و!�ل />+ ه
ا رب �)�8Jي ا���,�ت ?�)

م ا��>�E ا�.��/�،     (!;�ل ا���وي . ا��;�ء ��� ا��>9�A وه
M ا��>�م ا�('��9�A7أ ��� �7 ذآ�6
# � ه� �'�م أو �$�وM أو �,�ح ?��('�م آ�)�>E ا�A�6p? �'�# 2��ام       �9 /Hرو�� ا��>�م ا�=

وا�)����E و/>���م  ) ا�.����ذة((����ر وآ��>A��9 وا�.��,
ة   />�+ ا�(�
هc ا�S��h�' و��# j7�s ا��    
����u��jب، ج (  )ا�@AA/�ع AAC(ح ا�AA�E�وي ا�AA<رف   .)27، ص1ا�وواU��h أن ه��
M ا�(���

� ا�)�$��� ا��>A��� وا��>(��            �)6 s�� 47�R أ6(�ط ا�)�$��� ا-a��jري وا�=�ا?�� ا�)�� ")��)"
  .?Vً  /� ا��!�

•      ��7��.(A)4 ا���� s�� Y��(! cه
�Y ذآ��M إذ !)=�
 ه�T%ء ا�(A).����7       آ( أن ه
ا ا�(��Aا�
�9 ا��>9�A ا�- ��9iر أر ه
ا ا�(
هc آ���R />+ إ$6S6أ B7��. 

Eu />�+ أ6�� #��v ه��ك "��رض �<j�Y ���� ا��>A��S� 9��رة /��9              :ا�HDهF ا�!��ي�7 cه
وه
ا ا�(�
!$��ن ا���?4   وا���6�S� 9�6رة 8R� 9i ه�ك أوH�# ا"��ق وأوH�# ا8�) ف و?�� 2��9 ا%8�) ف        

8
 وا�;,�لaق !$�ن ا  .و?� 2�9 ا%"�

PDL �Q9     :ا��A<ا�� ��� ��2�� B7�� 
8J! %  ً�� 9�)�" ��?)    9��6-��اء  ) ا�(;S��د ه�� ا��>A��9 ا���6
مA79 أw w +إ� �)A;! R� 4 أو ا�;,�ل?���:  

�ت  )1 ����KT(ا��
Dا ا�;: )ا�
وه� !�?V# وأc<Q ر?! 9�A<�<� #V�cS />+ ه��� EA.  

�ت )2�+Cت : ا������ #jم ر��/ s� #� 
=�aاز ا�H و!�ى);!>�?ا���69�6، و!�),��M  ) ا�(�)
)          % Y�'# ا��ون ���S;� E�وه s�� ا��ل وو/�?��;/ E�و�� s�-وا ����,# آ م ��H وه� آ م آQ

ل ���>E ا�����H E��$د و�  ).!E��</ ��z ?�# ا���

�ت )3��V�Kو�  :ا�� #��� 
��8aب ا���Hى و���و! M����,�()  9��(9 ا�)�آ��A74 وuا���م ا�����ور!9 ��>���U
 )ا�* ���2=، ا��د �5/ ا��!@��1*، ���= ���وت دار ا����6= (و��Qه




ا % !>�� 9�i ا�- ��9 /� ا�6)ج ا��$�ي ��T%ء ا�� -�� 9�R !;��ر   �H +</ ءًاأ6�#  (و��
       �Aب وا��B ��# ا�$)��8 �� c�A'� B�!�'(د ا��9 و���E ��� ا�S��اب    آن ?� آR �� هT%ء �� ا��'

oوا?;�ا ?�# ذ�  ).252ا�* ���2=، !�Dج ا���!=، ص( وا�'$(9 �

 أو  :ا�TWا���Uر�" cA2 مA79 أw w +9�6 إ�8
 v�6 ا�(�EA;�? B7 ا��>9�A ا���6J! أن ا��<ا�� آ(
  :"�ا?;� �s أ�iل ا��!�

 ه��             .1!�V7 ث �w ��? M��S2و  و����ًً�z�� ل��iaا M
رض ��s ه��)�! EA7(   9��- ل ا����7
ت�u>��� +�  .ا���6���6 �;�م ا���E وإ$6ر ا�,�K ا���Aي وإ$6ر />E ا| "�

2. 9V7 ة��P 9�,- �? M�S2و ً��� ��� Y?و!)�ا ًz�� ل�iaا M
رض �s ه�(! EA7.  
3.  و���ًًz�� ل�iaا M
�E ���وت، ص ( .EA7 !�ا?Y ه� ،=��Fا�� G6�D2 Hا�IJ13-9ا�(. 

م Ew !'�د ا�(�A7aا M
c�! EA7 ا�)$��� ?�# وc�! EA7 ا�),�!s ��# وA7��! % E�B7)    c �� ه
 ًiأ Mر .)88-85، ص2ا�IJا�H، ا��!1. * ا�F0ل، ��E دMN، ط( ).إ$6

� 'Tم ا��Xه�يQه�  :اzا� Rأه cه
� 9)uه�ي �� أzا�� 2<م ا� أ�2 �
اهc أهR ا�A�9 ?��ى (أ�
 ) إi ح ا���)v!9 أن ا��>s� Y�(" 9�A ا��!� ?� ا���� 
8aا c�! ا
�) M
�� 9�A<ظ ا��2�9 ا2)� �?

9! �Q�� إi� ح    ) ا��ً���P v�� M�'6 د�S;)وا���ض ا� �"�)wو ه��� أن ا��>9�A />+ ا�';�;9 إ6(
   �(�-�- ��A2د وRu و�A2 ا���Aة ا�(T!�ة إ�+ - �)� ?� ا�(�Vا�� ا���J� vن "R)�(A ?� د�6ه

/�9 وه
M��Q % #A�6 M ه� �Qض ا��A!�9، وه
ا � % 8 ف ?�# ���� أ2�� ��� ا��>(�ء     �>(�<ل وا��
9�!�.���O= ا��O1ه�ة،   1ا�* (Iم، ا��H6 �8 ا���� وا�!��O، ج (���>9�A و% ��� أ�2 �� ا��>(ء �� ،

  .)هـ1317



 �� FــــــــــــــــــH<�  ؟ا�
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AC!Dا� YK��L:  �$أي ا�$ م، و� Yj�9 �� ا�;(.� ا�>�9 ا�����9 �? Yj�� 9)<آ
ظ و?� ا�>�ت اaور��9 ��6 آ>(9 ��a�6 أو د%%ت ا�.);Logic ( �� 9(ا�(;�Sد ا�(�

?� ا�>�9 ا���69�6 و"��� ا�$>(9 وا��;R وا�(��+ ا%ji �2 ) ���7س) (Logoc(آ>(9 
E<أي �7ا��6 ا��$� ا�� R;�7ا/� ا�� �? K',! ي
  .ا�

A��C!Dا� Z[����\:  Y��j�)ا� �u��S8 E��ر!9اه���Sو ا� Y��j�)ر!9 أن ا����S�ا�(;S���د �
#6�)V� د"# أو� �/ �z�ف ا��S� #<$P ر ا��$� أو�i �? K',!.  

AC!Dا� �� ،AC!Dا� JB� ،AC!Dا� P%�B�:     9;��Aا� Eه�ر أو ا�(���$?aه� ا Yj�)9 ا��A<?
) "��!���#(K ?��� 7���ا��6 ا�)�$���� و!;��s ?��� إ:ره�� ا�,'��K ?��� :,����9 ا�(�j��Y    />��+ ا�,'��

ت�A<? �� o�ت �(�Yj �(;�ار � ه��A<? o�  .و�7()# وو��y)# وه�

� �2آ���9 ا�)�$����� وه���� 7����ا��6   ,���V" ����ا��6 ا�)����ا�; ����? K���',ا� �����? Y���j�ا�( E���</ أ����
     / B�7�(� ���Qو ��(?��� +�</ Y�>�+ ه�
M ا�(��?��U��    9/�9 �(��+ أ�6 ذات و�Hد -�

�6 % !=���ج /���� إذ ا�=���وج /���� !����� ا������ن          ) 2)(���9(��A6إ ����$�" R��أن آ +����)�
ن!
�Q��� أن ه��
ا % !����� أن آ��</ R��E ا�(�j��i Y��h�'، ?$���ن ا���z!��9 ا��(>���9 %    ) وا����

            �!�z6 E��)</ 9�i 9�'�9 وأ8��ى 8:��9 ?$ ه(� />(��9 �(���+ أ�6��? 9'�'�i !��� أ�6
  .�Sق أو % "�Sق ?� اآ).ف ا�;�6ن ا�(�K'��/�U />(� و�$� �7 "

ل أو أ6(��ك ا��$��� ا�)��� !���c أن "���� />��+ �;)V��+ 7���ا��6        $��Pأ ����? Y��j�)ا� ���? أ���
9'�'i ن�$" �$� Yj�)ا�.  

�&%
� ا�-�9w w 9:^�ا[-aا Yj�)و�7ا��6 ا�:  

  )ا ه+ ا(ا�
ا"�9 .1

2. 47  )ا��xA % ا)/�م ا�(�

�K ا�(�?�ع .3� .)ا ا� ا او %ا(ا�

 Y^�)�DB�Dء ا��DB� AC!Dا� �): 

1( A��BCDا� Eا����� Y��^�) :  #���وه��� ���� ) ا��)��وى(و���� ��>��# ا���� ا�S�� ح ?��� آ)
  .�)�8Jي ا�'��>9 و!;�م />+ ا��?4 ا�()<� Y<j�Yj آ�>9�A و/>E و?�



�2��K !���?4 ا��>A���9 (و!;���م />��+ ا�)(����< ����� ?>A���9 ا�(�j��Y   :ا�Y��^�D ا�!����ي )2
�B ا��;����ة  اaر-��9�j �>(�j��� Y��� �2��K ا-��)�د ��=" 9���;!>?ت ��)��!�z6 +��</ �"

� �2آ�9    ,�V" 9��/�6 ��6أي آ;�ا E<آ� Yj�)ا� 
8J! K�2 Yj�)ا� E</ا�- ��9 و
ت ���;j���� 9��a 9ن آ��ن ا���z!�9 ا�(����9       �!�z�� #V?9�6 را��$� �s ";�!� إ�$

   Y�j�)ا� ��9 و?'�'i ل ا�)�$��� ا�)��       (/>(�9 % !��� أ�6$�P4 أ��� 
�8J! K��2
ء Hأ�8ى B�V!و �j-أر   .و�� �(�>�# ا��<ا�� وا�� 2<م وا�� "�(9�) ��

A���C!Dت ا������+CL: و  ت آ������ة ���������;�,j" Y���j�)<� : ���)� K���',ه� ا�� ا�;�ا/���� ه��������
آR ا��>(��9    �.)�� E�<ق ا����9 ا�)� "'�د :��Uا��،        M
و6(�� ا��$�� ا��
ي !S��غ 2>��ل ه�

ه� ا  ،ا�(.آR ?�� "�)(� إ�+ ا�(�Yj آ����� E</ا        و
�� E�</ R�آ ��? K�',ة ا���/7 K�',�
  و).Biolgy, Sociology(�>�%��9 />�+ ا�(�j�Y آ$>(�Logy      9"�)�� ا��>�م �$>(�9  ����

/� وه��� ?��ع ��� />���م ا�'-��ب ا�$(,���"� !;���م />�+ �'آ�9 ا�)�$����         �j�i%ء اا��
آ
ن ا��� A6ا� #";�,j" ب و���-�6 />+ ا�'A6ا����ت(ا�.(  
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يستعمل مصطلح الليبرالية للتعبير عن دالالت ومعاني مختلفة، لذا نحاول هنا تحديد 
حيث أن .  مي من هذه الدالالتالمصطلح ودالالته المتعددة، وموقف الفكر اإلسال

داللة عامة : المعنى اللغوي للمصطلح هو الحرية،غير أن لمصطلح الليبرالية داللتين
وداللة . مشتركة اى الحرية كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج

خاصة منفردة اى ما اكتسبه مفهوم الحرية من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع 
واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر حتى (عين زمانا ومكانااجتماعي م

هما الليبرالية كفلسفة (وهو المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين). اليوم
  ) .ومنهج

، )التقليد(فهناك موقف الرفض المطلق لليبرالية. وهناك مواقف  مختلفة من الليبرالية
م الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى و يستند إلى أن تحقيق التقد

وهناك موقف القبول المطلق لليبرالية .الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة
، ويستند إلى أن  تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن )التغريب(

ك الموقف النقدي وأخيرا هنا. يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية
الذي يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال يناقض ) التجديد(

أصول اإلسالم التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع 
  .المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى

أن مصلحه المجتمع ( طبيعي، ومضمونهاويستند المنهج الليبرالي إلي فكره القانون ال
ويلتقي ). ككل تتحقق حتما من خالل عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة

المنهج اإلسالمي مع المنهج الليبرالي في تقريره الجانب السلبي للمنهج الليبرالي ممثال 
كنه في أن تحرير الناس من القيود المفروضة عليهم شرط الزم لتغيير الواقع،ول

يختلف عنه في الجانب االيجابي ممثال في وضعه مجموعه من الضوابط التي تهدف 
  .إلى تحقيق التوازن بين مصلحه الفرد ومصلحه الجماعة

وتطبيق المنهج الليبرالي على المشاكل التي طرحها الواقع الغربي أدى إلى ظهور 
) سيادة القانون(انونوالق) الديمقراطية الليبرالية(من النظريات في الدولة رالكثي

الفن (واألدب) الفردية(واالجتماع واألخالق) الراسماليه أو االقتصاد الحر(واالقتصاد
المذاهب البروتستانتية "حركات اإلصالح الديني (المسيحيومذاهب في الدين ) للفن

ولما كانت  .والتي يمكن أن نطلق على مجموعها المذاهب والنظم الليبرالية") المختلقة 
ذاهب و النظم المالئمة لتحقيق المبادىء الكلية الصالحة لكل زمان ومكان والتي الم

فانه يمكن . جاء بها اإلسالم، في زمان ومكان معين خاضعة الجتهاد المسلمين
للمسلمين االستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الليبرالية بشرط اتفاقها مع هذه 

  .سلمة المبادىء الكلية و واقع المجتمعات الم



والمفهوم الليبرالي للحرية قائم على أن حرية المجتمع ككل ستتحقق حتما من خالل 
فهو يركز . سعى كل فرد لتحقيق حريته الخاصة،استنادا إلي فكره القانون الطبيعي

على الحرية الفردية ويتجاهل حرية الجماعة، كما انه يركز على الجانب السلبي 
أما  الحرية في التصور .بي للحرية ممثال في ضوابطهاللحرية ويتجاهل الجانب االيجا

لكن هذه المقدرة .اإلسالمي فهي ليست المقدرة على الفوضى، بل المقدرة على التطور
تكوينيا بالسنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود، ) مقيده( ليست مطلقه، بل محدودة

حديد هو ضمان موضوعي وتكليفيا باألوامر والنواهي التي جاء بها الوحي ،وهذا الت
مطلق  لتوافر هذه المقدرة،وبالتالي تحقيق الحرية بتحقيق التوازن بين  أبعادها 

  .المختلفة

أماعالقة الدين بالدولة فتقوم في الليبرالية على فصل الدين عن الدولة،اى العلمانية 
كانت في األصل جزء من الديانة المسيحية، وتحولت إلي جزء من النظام  التي

ليبرالي كنظام متكامل للحياة جاء محصله عوامل عديدة سادت أوربا نحو سبعه ال
) ال خلط(أما الحل اإلسالمي فيقوم على أن عالقة الدين بالدولة عالقة وحده. قرون

القواعد األصول التي مصدرها النصوص اليقينية الن السلطة في اإلسالم مقيده ب
الن اإلسالم ميز بين النوع ) ال فصل( تمييز كما أنها عالقة. الورود القطعية الداللة

. السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده
  والقواعد الفروع،والتي محلها الفقه في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة

ليبرالية في تقريرها والفلسفة االقتصادية االسالميه تلتقي مع الفلسفة االقتصادية ال
للحرية االقتصادية، إال أنها تختلف عنها في وضعها لمجموعه من المبادىء الكلية 

إسناد :التي هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في المجال االقتصادي أهمها
ملكية المال هللا تعالى وحدهـ ، واستخالف الجماعة في االنتفاع بالمال،وان الفرد 

أما الفلسفة .ي االنتفاع المال على الوجه الذي ال يتناقص مع مصالحهاوكيل عنها ف
للفرد ) حق التصرف المطلق في الثروة(االقتصادية الليبرالية فتنطلق من إسناد الملكية

أما على مستوى المذاهب النظم واإلشكال الفنية االقتصادية المالئمة لتحقيق هذه 
ة من إسهامات المذاهب والنظم االقتصادية المبادىء،فانه يمكن للمسلمين االستفاد

الليبرالية في هذا المجال بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات 
  .المسلمة 

كما تلتقي الفلسفة السياسية االسالميه مع الفلسفة السياسية الليبرالية في تقريرها 
ه من المبادىء الكلية التي للحرية السياسية، لكنها تختلف عنها في تقريرها لمجموع

إسناد : هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في مجال السياسة أهمها
إليها،وان الحاكم ) السلطة(هللا وحدة،واستخالف الجماعة بإسناد األمر) السيادة(الحاكمية

أما الفلسفة السياسية الليبرالية .نائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله
أما على مستوى المذاهب النظم . للشعب) السلطة المطلقة(ق من إسناد السيادةفتنطل



. واالشكال الفنية السياسية المالئمة لتحقيق هذه المبادىء الكلية في زمان ومكان معين
فانه يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات المذاهب والنظم السياسية الليبرالية 

رط اتفاقها مع بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية في هذا المجال بش) الديمقراطية(
  .وواقع المجتمعات المسلمة 
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7>�ت ا��!��9 ��aول �.$># اواة!($� "�A)دئ،ا�'�!9، ا�ءا />+  ";�!� ا�- م �(,  .
وH(�# ��� ا���2ة وا�)��د ا-)�دا إ�� ����م ا��-9�j />+ ا�(A)�!�� ا�)$>��+ 

  :وا�)$�!��
 M�2ا�$�ن وو M�2ا�- م  و �!�;" �? R����2ة  ?ن ا��(A)ى ا�)$�!�� !)(� Y<�(! )��?

A)ا�,.�ى،  ا� Riaا M�2+ و�ات ا�,.� ، �(�
واة ��� إ?�اد�V=� ، Mع آR ا��س �
���0  ﴿ا�A�� ا%���# ا�$>�9 وا���/�9  ا�)� ه� ��yر aرادM ا| ^ Fآ� >�Cو

 Fآ�D#3 ا: ا M F��&ر�0ا أن أآ��	! �_�O
.                                                 ﴾و
ين  بمعنى وحده مصدر كل اما المستوى ألتكليفي فيتمثل في تقرير مفهوم وحده الد 

، وان  اإلسالم هو جوهر كل األديان السماوية، وانه ) اهللا تعالى(األديان السماوية 
ليس نفي أو إلغاء  لهذه األديان، بل إكمال وتوحيد لها، فهو أكثر اكتماال باعتباره أخر 

ي عالقة وارقي مراحل الوحي فالعالقة بين اإلسالم واألديان السماوية السابقة عليه ه
7ً اْ�ِ$َ)َب ِ�ْ�َ'�Y ِإoَ�ْ�َ َوَأ6َ<ْ�َ� ﴿ الكل بالجزء يحدده فيكمله ويغني ولكن ال يلغيه��Sَ�ُ 

 ).48:املائدة( ، ﴾  َوُ�َ�ْ�ِ(ً� َ/َ>ْ�ِ# اْ�ِ$َ)ِب ِ�َ� َ!َ�ْ!ِ# َ�ْ�َ� ��َ(

ء أهR أ�A�#، وا�)� "�ى أن)</ �V?ن ا�)� رآR اaد!ن  �= ف �z6!# وM�2 اaد!
 )� ،Y�j" 97 / 9!و)Aن ا�ن / 97 ا�- م �aد!? ��(�وي، و�A(�� 9'�'i

 9�/�U�)ء  ا�  .!Tدى إ��  ا6)�
�)��د!9 � Y<�(! )�?  ]فالمستوى التكويني  يتمثل في تقرير القران التعدد كسنه إلهيها�

ء َوَ�ْ�Pَ #ُ<ّا� Eْ$ُ<َ�َ�َ�َ 9ًة) َوا2َِ�ًة ُأ���uَواِت �َ!ِ"ِ# َوِ�ْ� ﴿) 48:ا�()َ�Aا� Yُ<ْ8َ ْرِضJَ�َْوا 

ٍت َذoَ�ِ ِإن� ِ?� َوَأْ�َ�اEْ$ُ6ِ َأَAِ�ْ�Eْ$ُ(ِ َوا8ِْ)َ>ُف!َ��َ �َ�)ِ�ِ  ).22:ا��وم( ﴾��ْ>َ�
suد ا�.�ا��" �!�;" �? R�  . ا� ا��(A)ى ا�)$>��+ ?�)(

ا��!�� ?� ا%�# ا��ا�2ة دون أن !(v ه
ا  ��ءا />+ � -,Y ا�7 ا�- م "��د ا6%)(ء
ا�)��د وM�2  ا%�# �
ا ��6 ?� ا�;�ان /.�ات ا�!ت ا�)� "�Ez ا�� 97 ��� ا�(�)(�� إ�� 
أد!ن �)��دة ?� أ�# واM�2،?�� !�/� أهR ا�$)ب إ�� � ه� �.)�ك ?� اaد!ن 

#�� Eء إ��# ?�� !�/�هو!9 % ا�)=>�  /� د!��E وا6%)()Aإ��# ا� Eه�/�! %﴿   �

 �  ��2 أه� ا!�	�ب #��!0ا إc آ<I? ,0اء �

 ،�f�و?+ ه
M  ﴾و�� �F أ$ ��3O إ$ ا: و$ �R&ك �? ^
 M
ا�'�ة ا�(.)�آ9 !$�ن ا�'�ار �2ل أ!�E اhi /;��ة دون أن !(v أو !��د ا�'�ار ه

أه� ا!�	�ب إ$ ��!j هi  او$ �hد!0﴿ا�'�ة ا�(.)�آ9 و% 



��kن  .﴾أول H(># �� ا�';�ق ا�)� �7ره ا�- م   �>(�)(�� إ�� اaد!�(6 وه�
  :ا�8aى

 c<QJآ Y<j)ا� s�)ك �� !�ى ا� ��6  أن ه��6p? E<A)ل ���� ا�)/aد ا�-p� Y<�(! )��?
 ،9�$�ا�(�$�9 وا��م ا2(�، �$� ه�ك �� !�ى ا���از ا�(Y<j آ�� 2���9 و��4 ا�(

66 وه� رأى اc<Q ا��>(ء K�2 !�ى ا�� ا����� أو ا���از أ�2أن آx6 " وا�(�s أ�2
�uة �';;# ?  �س �#? oوردي وأ�� !�>+ ) 16،268ا�� ا�����، (?� ذ�آ( �Hز ا�(

وا�
ي .�>�v�u أن !)��+ وزارM ا�)���
 دون و%!9 ا�)��!4 و"ر!=� ا-)�ن ��E ا�=>�ء
 E<A)ا� ��Q ��� >��)(ب ا��Hو M�6ا #� Y'! ولa? ،+,�H%ا E<A)ا� ��Qا�(�ا:� و

 �6�ل �# �دام �Pط ا�$�H #6a ،#� �?�(� #u<ء �� Y2 ا�(�ا:�9  أ� ا�)/aد اإ-�
  .?�)�S� +</ B7>'# ا��و�9

8
 ��أ!# ?� ا�.�رى %ن ��ل aا  E<A)ا� ���� Y'! #6�.�رى ?� Y<�(! )�? ا�
ا-��Jا ( ل ا�� آ��� ?� "���A ا%!# ا-��Jا أهR ا�
آ�ا�.�رى ه�  ا���وع % ا�iaل !;�

uا�jا� �uرى و-S�د وا�����  ).B)(3/215أهR ا��>E �� اE�a آ
�'�!9 ا��!��9 ?;� �7ر ا�- م ا�'�!9 ا��!��9 �(�># ?� �2!9 ا%/);د � Y<�(! )�? ا�

م ا��م و�2!9 �(ر-# ا�.��u وا�2aال ا�.=9�S، �.�ط ا�=�Vع �;�ا/� ا��z
  .ا�- �� % إآ�اM ?� ا��!�

ن �aن وا)V9 وا��ن ا�
�9 ��9 ا���� وا�$�? 9�
ا����وز ا�دى، (ا� /� ����م أهR ا�
 ،�2  ) 4/115ا�;��س ا�('� jiا ا�)<ام ";�!� ا�$�ر ?� د!ر6 و2(!)�E ( أ�

E�(�H �� م A(-%ل ا��<!9 وا
,� E��/ ب
6+، ص  أ�� زه�M ا�()( وا�A6%ا s)(�
ا����د أ�# �s (?�� ";�!� 2;�ق ا�(�ا:�9 ���� ا�(E<A ?� ا��و�9 ا%- ��# ) 194

����T)ى ا��-)�ري) ا��(A)9 />+ ا���ا��! #(!�'� #y) ?� ذ�# ا| ور-��#s� ) ا�(2
�",Hا�� )u9 �دام 7)<A)ا� #�,<Q%9 اj-ا�� 6 ���م إه�اره)U.  


���� وا�(R;! E<? ��)<A �# ا�2 �� ا�();���� و7ل �# �� "�(�# وا�� أ� ا�)(��< ��� ا�
ب � �� ��)<A)ا� �U رر!=�9 %2;# ���7ف ��4 ا�
���� �s ا�))" #<2�� �? E�;ا�

ر!=� ����ط ��zوف ����#" E$2 R� ة�/7 v�� ��? (ا%2)�اس ،R�/,� ا��<!< آ
  )199، ص��1�># ��Q ا�(A>(�� ج

ء �� ا����!9 ورد ?� ا�s� h<S أ� ا��<!9 ?�/X� م ا�'�ب آ,�ل�� E$2 �� أ$2
رى ��6انS6 ) 9 />+ أن % !$>��ا�
ل وإ6( أ/�jا ا�(7 M�P,� 9�
��v />+ أهR ا�

oذ� ( cا ذه
2�# أداء ا�=��9 ا��A$�!9 آ( ?� ا��و�9 ا�'�!�9 إ�� ه �? 
8T" % ا
�
 ووه,# ا�<�2>+ Uر ��Pر ا�'�(رw698،صبأ ( ز!�ان E!�$و/,� ا� )دا��� 

ر!=�T" 9!� ذ�E<A� �� c�,2 h<i ��? o �>��ا�2#) 98وا��و�9،ص" Yك -�ا�( وه�
8
وا T! % وان ��)<A)<� �'�M />+ أن !$��6ا أ/�ا6S? h<Sن وا��aا ا�,<: E�6أ

9!>��أن !���وا �$) R و�s أهR ار���#( 217ص/ 1ا�, ذردى، ?)�ح ا�,>�ان،ج)( �



QMر ...oب إ�� ذ�Hا��<اء /(� أ sU�" ج )( />+ أن ،E�aا b!ر،ص 5ا�j,�ي، "
257.(.  
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  . للفكر الجمهوري العديد من المصادر الرئيسية والثانوية
االسالمى استند الفكر الجمهوري إلى نظريه وحده الوجود بى العرففي إطار الفكر 

عند محي الدين ابن عربي،وهي نظريه ترى أن هناك وجود حقيقي واحد هو وجود 
ومصدر اعتقادنا بوجودها خداع ،اهللا تعالى،أما ما سواه من مخلوقات فوجودها وهمي

  .الحواس
  . لسنيببعض مقوالت أعالم التصوف ا الفكر الجمهورى كما اخذ

كما استند الفكر الجمهوري في فهم القران إلى منهج تاؤيلى يقول باولويه باطن النص 
  .على ظاهره

أما في إطار الفكر الغربي فقد اخذ الفكر الجمهوري من هيجل مفاهيم الجدل اى 
التطور من خالل صراع المتناقضات، والمثالية الموضوعية اى القول باولويه الفكر 

كما اخذ من الوجودية .والمقصود بالروح هنا الروح المطلق ،المادةأو الروح على 
  ...عده مفاهيم منها القول بالحرية الفردية المطلقة

  .ةاخذ من الليبرالية مفاهيم الديمقراطية والفرديكما 
  .مفاهيم منها االشتراكية،الشيوعية،الصراع الطبقي هاخذ من الماركسية عدكما 

  .مفاهيم التطور العضوي والصراع من اجل البقاءاخذ من الدارونيه ايضا و
  .فقد اخذ منها مفهومي العقل الظاهر العقل الباطن هأما الفرويدي

يترتب على ما سبق انه يمكن تصنيف الفكر الجمهوري بأنه يقع في إطار التصوف 
محاوله تطوير " بالرجوع إلى مصادره"الفلسفي االسالمى المعاصر، وان مضمونه 

باالستناد إلى الفلسفة  )�0Pر( أ,�,�?(ه الوجود عند ابن عربي نظريه وحد
�? �0Pر( أ,�,�?(الغربية الحديثة والمعاصرة>m�nا(.(  

محصله إطالع على الفكر السابق عليه، وان  هو كما يترتب عليه أن الفكر الجمهوري
 .لمؤسسه فضل التأليف بين مصادره المتعددة

سيمه إلى نقد داخلي مضمونه  أن هناك اتساق بين أما نقد الفكر الجمهوري فيمكن تق
كما أن هناك تناقض بين  ....)وحده الوجود، وحده األديان(بعض مكونات هذا الفكر

 الليبراليةوبين الفردية المطلقة والجماعية المطلقة، بين ( بعض هذه المكونات
  ...).الذاتية والموضوعيةوبين  والماركسية،

ن عده نقاط أهمها أن الفكر الجمهوري  هو شكل من أشكال أما النقد الخارجي فيتضم
الفلسفة المثالية الموضوعية التي تقول باولويه الفكر أو الروح على المادة، وليس 



واالولويه هنا تعنى أن ,المقصود بالفكر هنا الفكر االنسانى بل الفكر أو الروح المطلق
و3k( (ودها وهميأما المادة فوج ,للفكر أو الروح وحده وجود حقيقي

وبالتالي تطبق عليه ما ينطبق على المثالية من نقد كإلغاء دور  ,)ا!0C0د
التركيز على العوامل الفكرية و).اVo(اإلنسان في التطور االجتماعي

مع إلغاء أو التقليل من دور العوامل ..)األخالق(والروحية
عشيرة، القبيلة، الشعب، ال"وحدات التكوين االجتماعي(واالجتماعية)االقتصاد(المادية
  "..).االمه

مكوناته  عددا منن فا،  االسالم بعض مكونات الفكر الجمهوري تتسق مع واذا كانت
ومع اعتقاد الجمهور اى عقيدة  ،النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة تتناقض مع

ا> ��<Y، ،ا!	0Pف ،ا$^�M&((أهل السنة بمختلف مذاهبهم
q�!امكانيه االتحاد ك(لمكونات نظريه وحده الوجود وما يلزم منها واهم هذه ا. )ا

  …) .، و,0Dط ا!	��!�rبالذات االلهيه
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 ا���ذ ا������ ����� ا����م/�ى 
	� ���� .د
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ت ا��(ل ، و��sH ه
ا ا�)��د ?+ رْا!�� ه�"���د ا���د ا��(�ل، و"�آ�<آ�R      "��دت "���!

ول "��!B ا��(ل �� 8 ل "�ول آR ا��دB!��" M />+ ا�2 ه
M ا%��د ،'�-    :وه�
ل !)(��R ?�+     أ� ا�,�� ا�(��U/� : )ا)'��ق( ا�$�� ا#�"�! /ا�)�<�

ق، A"%ا? #� ه�ة ا�Jن و:,;z9 ه� ا���)�    �YA6، اى ��(�/# �� ا�� 7�ت ا�)�� "���
  9�6A6ه�ة آ�9�6 او إy x6  ) .?��9(���دا"� -�اء آ

?     ه�
M ا�(���دات    ،�+ ا��� ��6 أن ا�>�92 /,رة /� ��(�/�9 ��� ا�� 7�ت ���� ���دا"��
ل (ه� $Pان وا���a،)ا     ����� ��+ 6'�ل />$P%ان وا��aود�� ا s!ت ه� "�زوا�� 7

������ ) "�آ����c و"�"����c ������� ( ه���� /,���رة /���� ��(�/���9 ����� ا�� 7���ت وا�(�-����;+ .
 ت ا�E<A ا�(�-�;�( ���دا"�Hدر .(  

ن ��� !�,���� أن !$���ن />���# ا�.��� او       ��A6X� د���"' ���ا�) ��!آ(�� !)V��(� ه��
ا ا�,���� ا�(���
 R�)H #�i #�</ Y<j�� ��ا�� R)ه�ة او ا��zا�.  

��0را�+ا', ��	.ـ� ا)!�ـ,  ( ا�$�� ا�+ا' /ب�أ��  :)ا
ل ?�)(�Rا�,�� ا�
ا"� )�<� �?   ��اى !)(��R ?�� آ��ن    . ا�)�Sر ا�
ا"� �>(�R اa/>�+ ا��(�

ه�ة        �zا� ��ن ?�A6ا� Mر��S(! ي
ن ا�(�R اa/>�+ ا��A6X� �A�! �/�U�)ا� YA�ا ا�
ه
ن ?��         �A6# ا��رآ�! �)�Sر � ه� إ% إ/�دة ".�$�R ذات /�i�� ا��ا7�s آ(�? ، 9��ا��(

8U��s �>)����� ?��+ ا�($��ن    z2 � s��# ان ه��
ا ا�)S���ر ا���
ا"+ A6���،   +,��i���رة �H!���ة  
�)��ع    آ(� .  وا�)�jر 8 ل ا�<�ن�� >��))! s�7ن    (أن ا��ا�A6ان، ا��ت، �2د، 6,��)H(...  ،

              Mر��S(! ي
ل آ�R 6��ع !$��ن />�+ A6��� Y��� A�!�� ا�(��R اa/>�+ ا���)H ن�? ��(�و�
ن ?� ا���ع ا�(��� A6ا�.  

ا� ا�(�B7 ا���s ���� ا�,���!�    :)#�45 ا3	�6ا( ا#�45 ا2��3/ ج
    +��? R�� !$��ن    ا�(�7�B ا��(���   ا�(�U��/+ وا��
ا"+ ?�)(����/ Y��;'(! ى
ه�
ا ا��A��Y   ا��

 �/�U�)9  (ا����ه�ة ا��(zا� ( ��A�!         +�دى إ�T�! ن �(��A6X� ر��S()ا� +�</aا R��ا�(
رة �6ع �� ا��6%ل wي  ( إ��V/ �A�6 ����"(،    � ذM ا��A�Y او    !�Tدى إ��+ ا"=���" B�7�

ن A'(-%ه�ة ه� اz+      . ا��دى إ�T�" ����R اa/>�+ ا��(�)<� 9V7ه�ة ��zا� x6وإذا  آ
ه� ه� ا%-);,ح�" B7�� ذرة �6ع ���� �� ا��6%ل !Tدى ا"=wإ.  

  
  
  



  
  
  
  
  

*  )وا��!�8&� وا��ق ا���ن( إ$����Wت  ا��D&= ا���دا�9= 
�ى 
	� ���� .د/� ������ ���� ا����ما���ذ ا
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من ضمن (إن اللون ليس أكثر من االستجابة الفسيولوجية :ا>�;: وا���ن

لمتطلبات المناخ ثم ينتقل بالوراثة خالل مراحل زمنيه طويلة ) استجابات عديدة
شر وال تقوم مميزا اجتماعيا أو حضاريا بين نسبيا،فهو عمليه ماديه يخضع لها كل الب

فهو نتيجة مالئمة بين التكوين الفسيولوجي لإلنسان وبيئته الجغرافية خالل . البشر

عصمت سيف الدولة،النظرية، .د.(مراحل زمنيه طويلة وليس لها مدلول يتجاوز هذا

د في ولو صح أن االلون تميز األمم فلن نج ،)258، ص1971بيروت ،دار الوحدة، 
وإذا كان السود والملونين في جميع أنحاء العالم يكافحون ضد التفرقة .العالم أمه واحده

العنصرية استنادا إلى مقوله علميه هي أن الناس ال يتميزون فيما بينهم بألوانهم ، وإذا 
كان الذين يستعلون علي غيرهم  بألوانهم األقل سوادا أو األكثر بياضا ال يفعلون شيئا 

فان الذين . لمساهمة في تأكيد التفرقة العنصرية بقبولهم اللون مميزا للمجتمعاتسوى ا
يتخذون اللون كحجه إلنكار عالقات االنتماء القومية للشخصية السودانية ذات 

  . المضمون اللساني الحضاري ال يفعلون شيئا سوى تأكيد التفرقة العنصرية أيضا
:;�0=��+ إ�2ى ا�((�<ات ا�;,>�9، أو ا�(�رو9w �� ا�);ء />?ا����S!9 ا�   :ا

R�ت (و�2ة ا���v، أو اRia: /� ا��jر ا�;,>�، �/ا����S!9 ا���9�7 آ( /�� ا��(
ت ا�.����9( ، أو ا�>�9 أو ا�);���)ا�;,>�9/?�9 آ( /�� ا��(;�ورEQ أن ).ا����S!9 ا�

واة A)إ�+ ا� 
vO"ا�- م د/َv�0ً� وy�ُ̂ {Fُآ� َ>ْ}�}Cvو �َ_ِ�
Fآ�D#3ِ اِ: أ ْMِ {F�ُv�}&ر{0�ُا، إن� َأْآ�}�	َ!ِ" . 4;6 +</ R)/و

 K!د2a9 ا<)H oل  />+ ذ��! ا����S!9 ا�)� ��<ت ا�(�)(s ا����� ا�;,>� ا��ه>� آ(
 B<=(<� #<S')آ #)<A)ت ا�ا��اردة ?� ذم ا����y �;? ،9�,Sت ا����S!9  ?� ا�(�)(�

ب ا�(�)iي أ
/� ا�)(H%9 ا�-ر!=�9 -�" R6)��9 ���ا� #��ت ?� ��2># "�)
#�/)(H9... ا</�(�.  

 Ruوه� !�c ا�)(��< ��� ��j)6 �� أ6(ط ا����S!9 اaول ��Sر��P Mب و7,
 ،Rءًا �� آ>H x',iJ? ار ا�;,>�9 وا�.����9 إ�� :�ر أ�9؛�:aوزت ?�ً  ا�"

�z� 9,A6 ؛Y�Uو�9 ا���دة إ�+ / 97 أ'� ��H�6 و���وف "ر!=�9 ����9، وا�
ور ��� اa:�ار ا�;,>�9، أو ا�.����9�(" E� Ru
ا"# . ��Sر��P Mب أو 7,� Eu7 ¬Rآ ��?



?9 و% ا��!�;�و �7م دو�EV" 9 ه
M . % ".)�ك ���Q sه ?� أي �Pء % ا�>�9، و% ا�
ت /  .ا��(

  )�� ;,: 9!�S�دا�6 ا���Aا� �/)(H%ا s7د ?� ا��ا�A!و Rد آ اaول ،اى ا/);�j
وزه ا���>� �[:�ار �" EQر،زه />+ ��Qه�(�/9 7,>�# أو 9����P -�دا9�6 �)H
ب ا�(�)(s ا��Aدا�6 6)��9 iي أ
/� ا�)(H%ا B<=(<� #<S')ا�;,>�9 وا�.����9 آ

#�/)(H9 ا�-ر!=�9 -�" R9... ���ا�</وتأخذ أشكال عده منها رفض املصاهرة مع (�)�
/9 7,>�# ...).جلماعات القبلية األخرىا)H +</ ر�S;� ��Q 9!�S�ط ا��
ا ا��(� �� أ6(�?

 M
وت ه�" EQدا9�6 ،ر�Aت ا�;,>�9 وا�.����9 ا�/-�داR).�� �()! R� ،9�6 آR ا��(
#�$Pوأ ت ا�;,>�9 ?� ��ى ��P/# ��� أ?�اده/�� ?pن إ�;u# أو إ��u# . ا��((�و�

/9 7,>�9 أو ��� 9����P�9����A� 9 �.)�آ9،)H 9����A� vو��.  
#�6 �)�وز ه
ا ا��(� �� أ6(ط ا����S!9 ،�$� ه
M ا%�$�6# �.�و:9 آ( أن ه�ك ا�$

) ا�
ا"�9(/>+ "���� أ6(ط ا�)�$��) ا�)�اآ(�(���(R ا�(.)�ك وا�)�ر!�� 
Ez�9(وا��/�U�)ا�  (�/)(H%ا B<=(<� ا�)� "$�س.  
سات السالبة التي عوقت التقدم االجتماعي للمجتمع السوداني هي احد الممار :ا��ق

الرق ، وترجع جذور الرق إلى األطوار القبلية في كل أنحاء العالم كحل سلبي  
لمشكله أسرى الحروب القبلية،وعلى هذا مارسته كل المجتمعات في أطوارها 

صادي االوربى القبلية،وحسب ماركس فان الرق هو احد مراحل تطور النظام االقت
وهو أمر (الذي عممه على العالم، فهذه الممارسة لم تكن مرتبطة بلون أو جنس معين

لم يكن مبنيا على اللون بدليل أن العرب في الجزيرة العربية كانوا يسترقون الفرس 
والروم وكن هؤالء ذوى بشره أكثر بياضا من العرب أنفسهم كما كان يوجد عرب 

عبد اللطيف .د()إلى اؤلئك لقادمين من أفريقيا خالص مسترقون باالضافه

  ).27منظور تاريخانى،أوراق استراتيجيه، ص: البونى،الهوية السودانية
وقد كان المجتمع القبلي العربي الجاهلي يمارس هذه العادة كغيره من المجتمعات التي 

لى ال تزال في األطوار القبلية،وعندما جاء اإلسالم تعامل مع هذه الممارسة ع
،فعلى المستوى األول  لغي اإلسالم األساس النظري الذي  والعمليالمستويين النظري 

تستند إليه هذه الممارسة بتقريره المساواة بين الناس، أما على المستوى التطبيقي فكان 
بالتدرج مما هو كائن،إلى ما (يهدف إلى االنتقال مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون 

بحضر (وذلك استنادا إلى قاعدة تضييق المدخل) ينبغي أن يكون هو ممكن، إلى ما
سبب الرق في احد الخيارات المتاحة للمسلمين تجاه مصير أسرى الحرب المشروعة 
للدولة والتي تتم طبقا للضوابط االخالقيه التي حددتها بجانب خيارات أخرى كالمن 

وتوسيع ...) رديوالفداء، ومنع األسباب األخرى كالعدوان القبلي أو الف
 ...)بتقرير تحرير الرق ككفاره لكثير من الذنوب وكعباده وقربى هللا تعالى(المخرج

 B<=(<� #<S')9 آ)<A)ت ا�،ورEQ ذ�o ?;� ا-)(�ت ه
M ا�((ر-9 ?� ا�(�)(�



 9�-ر!=�9 -�" R6)��9 ���ا� #��ب ا�(�)(�ت ?� ��2># "iي أ
/� ا�)(H%ا
#�/)(H9... ا</�(�.م  آ(z�ر ا��j" R2آ(�2># �� ��ا Y�7ا�� Mر��yت "�

#��  .ا%-)�(ري ا����� ?� ��2># "
بناءا على ما سبق نجد أن الجماعات القبلية السودانية المختلفة قد مارست هذه العادة 
عندما كان المجتمع السوداني  في األطوار القبلية كصفه مالزمه لهذه األطوار، كما 

/� ز المجتمع السوداني األطوار القبلية كمحصله مارستها عندما تجاو)(H%ا B<=(<�
9</�(� R9 ���ا���(6 s)(�)ا ا�
وقد ساهم في استمرار هذه الممارسة في السودان . ��

أن احد أهداف محمد على من فتح السودان كان الحصول على الرجال لتجنيدهم في 
لى بيعهم كرقيق،وقد انتهز الجيش، ولما فشل في تحقيق هذا الهدف تحول األمر إ

بعض األوربيين فرصه اتساع البالد وضعف الحكومة في األقاليم البعيدة باالضافه 
الموظفين لتنشيط تجاره الرقيق،حيث قام قناصل بعض الدول االوربيه  ضلفساد بع

ورغم أن . بتمويلها ،كما عمل بعض اليونانيين والسودانيين والمصريين كوكالء لهم
،غير أن 1939عند زيارته السودان عام)قانونيا(اشا ألغى تجاره الرقيق محمد على ب

عندما استولى  1860في ممارستها حتى عام) فعليا(تجار الرقيق األوربيين استمروا 
يقول إسماعيل . الحكمدار جعفر صادق على مراكزهم وحول عملها إلى تجاره العاج

كي في السودان كانت الشرارة األولى فتجاره الرقيق والتي دشنها الحكم التر(سليمان 

المشكلة القومية واتفاقيه () في السودان ) كذا(التي رسمت مسار المشكلة القومية

  .)2007،  13السالم في السودان، الشركة العالمية للطباعة والنشر،ص
وقد اتخذ االستعمار البريطاني من إلغاء هذه الممارسة في السودان حجه الحتالله  

،الن تاريخ دخوله السودان اقترن بتجاوز االستعمار لمرحله 1898عام السودان 
إلى مرحله أخرى يأخذ ) 1890اتفاقيه بروكسل إللغاء تجاره الرقيق( تجاره الرقيق 

وعندما دخل االستعمار البريطاني البالد حارب تجاره (فيها االستغالل أشكال أخرى 
ين وهى ليست سوى شكل من أشكال الرقيق ولكنه فرض ضريبة الدقنيه على الجنوبي

  ).14إسماعيل سليمان ،المرجع السابق،ص()الرق

  
  

Pا��	ا� �ا��	ا� �&%
  وا�
 ا�ــ��ذ ا����ــ�� ����ــ� ا���ــ�م/ــ�ى 
	ــ� ���ــ� .د
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ه  يسمى خرافه ،غاب عن أهله زمانا، ولمـا  تزعم العرب أن رجال من بنى عذر:  �PWا�	�ا��  
رجع اخبرهم انه عاش مع الجن ،ولكنهم كذبوه ،وصاروا يقولون لكل حديث ال يمكن تصـديقه  

أن  -إن صح-ضعفه العديد من علماء الحديث، ومعناه ) خرافه حق( حديث خرافه ،وورد حديث



أن روايتـه عـن    كنه اليعنـى ول ،اعتقاد خرافه بوجود الجن حق الن اإلسالم يقر بوجود الجن
   .اتصاله بالجن صحيحة

 فـي تعددت معاني الخرافة بتعدد أنواعها ،وتعـدد المنـاهج المسـتخدمة     :اصطالحاالخرافه 
بأنها فكره تحاول تفسير ) بالمعنى العلمي ( نعرف الخرافة هناوطبقا للمنهج المستخدم .تفسيرها

موجودة في مكان وزمان معينين (،عينيه)وجوداى نوع معين من أنواع ال"( نوعيه"ظاهره جزئيه 
أمـا  . دون أن تكون قابله للتحقق من صدقها أو كذبها بالتجربة واالختبار العلمي التجريبي، ) 

قصة أبطالها شخصيات غير عاقلة من الحيوان والجمـاد، ولكنهـا    الخرافة بالمعنى االدبى فهي
واقعي،  إنسانيمشاعر كالبشر وتقوم بدور تفكر وتتكلم وتتصف بالعقل والمنطق، ولها عواطف و

والخرافة بالمعنى االدبى ال تناقض العلم  .مختلفة وقد تصاغ شعرا أو نثرا وأهداف أغراضولها 
  .ألنها تنتمي إلى مجال مختلف هو األدب

هو نمط من أنماط التفكير المناقض للتفكيـر  فالخرافي  التفكير اما :وخصائصه التفكير الخرافي
 فيولكنه يختلف عنه  ،)تفسير الظواهر الجزئية العينية(الموضوع فيألنه يشترك معه  ،العلمي
فالتفكير العلمي يقوم على اإلقرار بان هناك قوانين حتمية تضبط حركه األشياء والظواهر ،المنهج

،بينما التفكير الخرافـي  بومضمون الحتمية  تحقق السبب بتوافر المسبب وانتفائه بانتفاء المسب،
وم على إنكار هذه القوانين الموضوعية التي تضبط حركتها أو إنكار حتميتها ، اى يقوم على يق

  .امكانيه انقطاع اطراد هذه السنن اإللهية

والتفكير العلمي يقوم على عدم قبول اى فكره تفسر هذه الظواهر قبل التحقق من صدقها أو كذبها 
قبول اى فكره تفسـر هـذه    افي فيقوم على امكانيهبالتجربة واالختبار العلميين أما التفكير الخر

  .الظواهر دون توافر امكانيه التحقق من صدق هذا التفسير بالتجربة واالختبار العلميين
اقر اإلسالم التفكير العلمـي ورفـض   وقد  :موقف اإلسالم من نمطي التفكير العلمي و الخرافي

فلن تجد لسنه اهللا ( لعة لسنن إلهيه ال تتبدالتفكير الخرافي حين قرر القران أن حركه الكون خاض
ومن خصائص التفكير العلمـي التخطـيط ولـه    ). 43:فاطر)( تبديال ولن تجد لسنه اهللا تحويال

وضرورة سبق األحداث قبل . عدم توقع تحقق غاية معينه دون تدخل ايجابي من اإلنسان: شرطين
فكير الخرافي فيناقض التخطـيط  وذلـك   أما الت. أن تقع والتحكم في وقوعها طبقا لخطط معينه 

إللغائه شرطه األول بالسلبية والتواكل ،وإلغائه شرطه الثاني بالتجريبية والمغامرة، واإلسـالم ال  
يحث على التزام شرطه األول بتقريره أن شيئا من الواقع لن يتغير ما لم  ألنه ، التخطيط ضيعار



كما حث علـى التـزام    ،)قوم حتى يغيروا ما بأنفسهمما ب رأن اهللا ال يغي(يتدخل اإلنسان لتغييره
  .شرطه الثاني بنهيه عن التواكل

  المجتمع العربي الجاهلي  فيوقد ورد النهى عن كثير من أنماط التفكير الخرافي التي كانت سائدة 
  .)رواه الطبراني)( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول  فقد بريء مما انزله اهللا على محمد( كالكهانة 
  .)رواه ابو داود وابن ماجه)( من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر(والتنجيم 
  .)من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صاله أربعين يوما(والعرافة 
  .)العيافه والطيرة والطرق من الجبت(والتطير
  ...).ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر(...والسحر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

� اg��Cرى ا���Cرة&%
  وا�
 ا���ذ ا������ ����� ا����م/�ى 
	� ���� .د

SABRI50090@YAHOO.COM   
م ���        :�PًWاg��Cر� �z6 % ��9 ا�)�9  أو ا�(<�8?�(;�ا�( K!د2aرة ?� ��9 ا���ب ا�j-aا

 . ��� �jAء   ?�� �.);9 �� ا���ا�. :        . �(���+ ا�S�B ��� ا�$)�ب وا�.��� وا��=�R و6'�ه�



 �j-و : +�، و-��jه �(���+ أ���� ،    )ن والقلم وما يسـطرون  ( إذا آ)c آ( ورد ?� #��7 "�
 ��</ �j-و :    ، 7و!�R ، و6(;��a# ا�ن />+ ? ن ، إذا ز�8ف � ? �j-و ، ��:-a� 6أ"

 R!و7aا o<"و :��:-a( وآ>(9  .ا �أ- ��: (       ، s�)ا�� #���i ��? E!��$ن ا����ا�; ��وردت ?
?9 إ��+   �V� ً)uءت داH قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هـذا إال أسـاطري   :() اaو���� (آ( إ�6

�6ل (  )  األولنيaوإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالو أساطري األولـني ()  31: ا )(   R�'�قـد  () 24: ا�
وقالوا أساطري األولني  إكتتبها )(68: ا��(�R   ( ) ن قبل إن هذا إال أساطري األولنيوعدنا هذا حنن وآباؤنا م

و/��� اaور����� �y�� ?��ع �H!�� ��� ?��وع ا��>�E         ). 5: ا���7�ن   )( فهي متلى عليه بكرة وأصيالً
      +H�����:�� ه�� ا�(��-aا ���A�"9 و�را-�� +��!Mythology  .   9�)<$ا� ��ول �aا Y�.وا�  

Mytho � �8ذةJ�9�6  Mutho  � ا���6j� %9 ";>��!9 /� ا���9 وأ!، أ��   لا�)� "��� $2
�6����?���� ) ��Q����س( و آ>(���9 أ-����jرة "����رض ا��;���R  ) 1(?������� ا��>���Logy  E  ا�.���Y ا�

 9�6  )2(ا���6
 �)���د أ�6ا/��، و"���د ا�(��ه� ا�)��         :اiCj'�اg��Cر� �;,: Mر�j�-%ت ا"��دت  "��!�

��را-9� و���(".  

��د أ[�ا� �/ 1� ��+,: 
�6 أن    : ا-a���jرة ا�j;�-���9  /اJ��P ���� ���(ل ا����?aس ا���;j� ���� $ا� c��6وه��� "(���R ا��

 Mء  ."'�° �>(�)(s ر8
  .وه� ا�)ـ� "�Sر �� /(>�Y<8 9 ا�$�ن : ا�j-aرة ا�)$�!��9 /ب
ه�ة "A��) : ا-a���jرة ا�)�>�>���9 /ج��y R��<�! أن ، ن /��� :�!;�����A6ول ا��/� وه��� ا�)��� 2��

  M
$2!9 أ-�jر!9 ، ".�ح -� و�Hد ه� Y<=! ��? Ew ًا ، و����A�" M�z6 ، و�$�# % !�� ��
ه�ة zا�.  

وه��� ا�)��� ")V��(� ر����زًا ")<j��c ا�)�A���� ، و���� ا�(Tآ��� أن ه��
M     : ا-a���jرة ا���<!��9 /د
  ور�7ًً�V6 ��:�� �7 أ��x ?� ��2>9 ?$�!9 أآ-aا.  

M/  ��7رل ا�=����j�aرة ا�j��-: أ��وه    ���9 ، و�$��ر7ت ا�=���Sذو ا� R��j,ا� � ا�)��� !)(���< ?����
 �Uرaا E� ".�M إ�+ ا��ً)u9�6 داA6ا� #"�i).3(  

2/�
��د (!�هm درا�P ا���,� ��+,:         
?�9         : ا�(���� ا�(��زي  /ا;��6 ا���� Y�)/أ ��9 ، "=��ز!�� 9�S7 رة�j�-aى أن ا��.! �����ا�(


��! o��c  !���ى أن ا-a���jرة S7��9 ر�<!��9 ،: ا�����<ي��� ، "�,��� /��� ?>A���9 آ�>��S�� 9���ه
 ����o ر���ز ا-a���jرة    ��A�6 ر���S9 ا���.درا- ��ا��;> �����رة  : ا�(�j��-aء ا���+ 6.�إ� cه
��!

  .-�دهE ��وا!9 أو 2دث.6)��9 -�ء ?�E أر"$,# أ?�اد ?� "���AهE ، أو �7اء"�E أو
ت �Q!<!9 وا��6: ���� ا�)'>�R ا����A/ب,Q�� رة ر��زًا�j-aا cA('! 9�A�6 ت%.  
 ��6ف ا%-��jرM /ج�6p? 9-)=�م ?� ا��راAا�( ���)<� �(��+ ا��>A���  (و :,;�� (   M��$? ��6J�

ول "���A ا���Hد />+ ا�(A)�ى ا�$>+ ا�(��د �$� دون "�ا?� ا�$�6# ا�)';�� Y�� i��ق    '"
   9���;j�)9 وا���# ا��;>��9 ا%د�j��-ا�� ��
�(��+ ا%د���+   .ه�
M ا��$���ة أو آ��� Mر�j��-%ا  :?����أ��



  ����/ ���H�" ���(9، ا�����ت ا�=���!ا�'$$��Pأ ���? E���a,� لا���دب ا�.aا ���? ���ا�)�,�-����U�  ،
ص أو �2ادث =Pأ    ...أ/(ل ?�ق :97 ا�,.� أوو�د"�
� اg��Cرى&%
  :\��]Z ا�

ر ا�8aى -1$?]� Y<j)ا��?4 ا� ��(�  .ا�;,�ل ا�(M�$�� Y<j و�
)';i �� Y'9 أي ?$�ة، أو ا��</9 ا�;��j�9 أي ا�)A�E�<   ا�.o ا�(Y<j أي إ$6ر إ�$9�6 ا� -2

د97 أم آذ�9i   .�S'9 ?$�ة دون ا�)';Y �� آ��6
  ).ا�
ي !>�+ ا��;R( ا%-)�د إ�+ ا���م أو ا���Hان وا�=�ل  -3
4-  #�;j�� 47( ا�  ) .ا�)�

�� ا���i[��� و اg���Cرى    &%
�u ا�)�$���� ا�� : (�^�Y ا����iم (�� [���CD ا��S8 ���� ���6 ;
وز آ��� R��� ��7��B ا�;,���ل ا�(<j��Y وا����?4 ا�(<j��Y إ����         ���" ���</ Euا�(�7��B ا��;���ي ا�;��

 ه��     ،ا�(�B7 ا�;Eu />� ا�,'K /� أوH# ا��Sاب وأوH# ا�=Jj ?�� ا���أي ا�(����   �� 
وأ8�
  #���7 �?  ا�- م آ(��</ K2 9!�;�ا ا��وح ا�
% )( ص(�iاب ور?4 و� ه� Jj8، وه

ل إ6 �s ا��س أن أA2��ا أA2��x وان ا-�ؤا أ-��� x�R و:���ا أA�6��E       !$�ن أ�2آE ا��# !;�
E�"ء#��7 "���) أن أ�A2 ا��س أن "'A��ا وأن أ-ءوا "�)�,�ا أ- �? ا��
!� !A�(��ن   ( آ(

#���A2ن أ���ل ?�),����ا�;(،   ����(�أ��� ا�)�$���� ا-a���jري ?�;���م />��� ا�;,���ل ا�(<j��$�� Y���M و�
ر ا�8aى$?]� Y<j)ه� و ا��?4 ا�    . ر?V# ا�- م �

�u ا�)�$�� ا��; �6 ا�.o ا�(���� ا�;Eu />� /�م ا�)S� E�<A�'9 ?$��ة �����9 %    وS8 ��
� Y;'(9 ���� ا�'�'i ه
ا ا�.o ا�(���� ��6 6(�ذج �# ?�� وi�B ا�;���ن 6%);�ل      ،آ��6

 Eع(إ��اه� (%إ�� ا v).د ������9 ا�د �������9 ا|  �� ا%/);د ������9 ا�;�) إ�� ا%/(;;(/

ا ا���ع �� ا�.o ?� ا�;��ن�� ًHو!($� أن ��6 6(�ذ ���" )   �H />�# ا�>�R رأى آ�آ,�ً)<?

7ل % أc2 ا�?>�� R?أ ل        . 7ل ه
ا ر�� ?>(�7 R�?أ ل ه�
ا ر��� ?>(��7 ً�Qز رأى ا�;(� �)<?
 ���V�6 ر�� %آ��6 �� ا�;�م ا���! E� ���.Qز� v).رأى ا� 9 7ل ه
ا ر�� ه
ا اآ,��  ?>(

ل !� 7��م إ6�� ���يء �(� ".��آ�ن          �7 x�<?أ م (  )?>(���6aم   ، )78 – 76اآ(� ا-�)=��# ا����
/>��� ا�.��o  ا��� أ��� ا�)�$���� ا-a���jري ?�;���م  ،ا��<ا���� آ(�� ?��� آ)���# ا�(����
 ���� ا�V�� ل   

        #��/ ��,/ o�.ا� ��ع ����ا ا�
ا�;���ن  ا�(Y<j أي إ$6ر إ�$9�6 ا�)';i �� Y'9 أي ?$��ة، ه�
 c��!ر h<j��S)�) ا��ا��</��9 ا�;��j��9 أي ا�)A��E�<   !;���م />��+ أو ،)أ?��� <7�����E ����ض أم ار"��

د97 أم آذ�9 وه� ا��a ا�
ي ذ�# ا�;��ن i �� S�)'9 ?$�ة دون ا�Y;'( �� آ��6�7:  �,�A2
 % !�)�ونً��P ن�)<�! % E�u6 />�# إ�ؤ6 أو �� آن إ��Hو   .)ا| و�

�u ا�)�$و S8 ��      9�?��)<� 9<��-آ� R�;ا�� ��د إ�وإذا آ�ن ا�-� م 7��     ،�� ا��; 6�� ا%-�)�
 R;ل ا��47 ا�'�اس وا����2 آ�-�Ru ا�(��?�K2)   9 />� إ/(�(! % ?�pن 6(�� ا�)�$���    ) �(

وه��� ��� ر?V��# )  ا���
ي !>���+ ا��;��R( ا-a���jري !A��)�� />��� ا�����م أو ا��H���ان وا�=���ل   
  . ا�- م

�u ا�)�$�� ا وS8 ��   9��;j�)ا� ��، ��; 6        ��ط ا�)�$� ه�� أ6(��)� Y�j�)ا� ��د إ�اى ا%-�)�
ر إ���# ا�;��ان         ،ا�A>�(9 ا�(A)��ة إ�� �7ا��6 ا�)�$��� �Pي أ
�6ن /��م ا�)��47 وا���7 ( وأه(��



�=�� ف 6(��� ا�)�$���� ا%-���jرى    ) و���� آ��ن ���� /���� �Q��� ا| ��H���وا ?���# ا8) ?�� آ,����ا     
 +;j�� 47( ا�  ). ا�()�

  :n)ا��Dا
  .��12اس ا���اح ، ص/ (�W(�ة ا���o ا�و�� )1(
F ، (!�rرات ���Kات )2(sه!�ي ز PDn�L ، ل�DK�s ر�Q ، P]�]�� ا�n���uDوت،ص 1982ا��Q5.    

  22-15دار نهضة مصر ، القاهرة ص  -نبيلة إبراهيم )3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�Xا� Yر ا��(ا�� وا�����دات ا�  *��-��� ا���
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( التصور االسالمى للوجود  قائم على أن الوجود ال يقتصر على الوجود الشهادى
كائنات  دالمتضمن لوجو( بل يمتد ليشمل الوجود الغيبي ،)المتضمن لوجود اإلنسان

: غير ان هناك عده مذاهب تحاول االجابه على االسئله،)الجن والشياطينكغيبيه 
ماهى طبيعة العالقة بين عالمي الغيب والشهادة؟وهل هناك اتصال بين اإلنسان 

   والجن؟وماهى طبيعة هذا االتصال في حال وجوده؟
دة هي عالقة يقوم على أن عالقة عالم الغيب بعالم الشها: مذهب النفي المطلق

ومن ممثليه  .ن واإلنسانج،وانه ليس هناك اى شكل من أشكال االتصال بين الفصل
المعتزلة قديما وبعض العلماء المتقدمين والمتاخرين، غير أن هذا المذهب في رأينا 

  .يخالف روح التصور االسالمى للوجود 
عالم الغيب بعالم  أن عالقةيقوم على  :)املادي االتصال احلسي(مذهب اإلثبات المطلق

هو اتصال حسي  و. اتصال الجن  باإلنسان  وان هناك. الشهادة هي عالقة خلط
استخدام  مصطلحات غير قرانيه تفيد معنى االتصال الحسي كدخول يعبر عنه بمادي 

ا!�2A �2آ<0ن ا!&�� $ (الخ استنادا إلى ظاهر االيه ...أو خروج 
R!ا ?HO�	2 يA!0م اD2 �I0�0ن إ$ آD2 �� ن�H�

   "275: البقرة")ا��

  .جمهور المفسرين  كما قال أن ذلك يوم الجزاءغيران ظاهر االيه يفيد  

ويرى كثير منهم أن ذلك جاء موافقا لمعتقد العرب أيام الجاهلية في امكانيه االتصال 
  رد على مااأي التخبط والمس ، و: وهو ( البيضاوي يقول:الحسي المادي بالجن 

   )173/  1 -تفسري البيضاوي   () يزعمون 

آ0D2 �Iم ا!Aي " مصطفى المراغي في تفسير آية  الشيخ ويقول 
��Hن �� ا�� R!ا ?HO�	2"  ) :النص القرآني جاء موافقاً لما  إن هذا

أي مسه : رجل ممسوس  : فكانوا يقولون" زعماتهم " يعتقده العرب ، وإن كان من 
  .  ) 3/63،تفسري املراغي() الجن  إذا ضربته: الجن ، ورجل مجنون 

أن هذا االتصال الحسي المادي بالجن يسبب اضطرابات   هذا المذهب يرىكما  أن 
البعد الغيبي الروحي   وهذا يعنى الخلط بين. )سيكولوجية(ونفسيه) جسديه(عضويه 
ومنها المس بما هو اتصال غيبي بين ( واألمراض والعلل المرتبطة به لإلنسان

  ).ويكون عالجها بالقران اإلنسان والجن

 المرتبطة به األمراض أو العلل و لإلنسان)العضوي والسلوكي( البعد المادي و
كاألمراض العضوية التي يتناولها علم الطب واألمراض النفسية التي يتناولها علم (

والتي يكون عالجها كيميائي أو جراحي أو ) الطب النفسي- النفس اإلكلينيكي 



فَتَداووا ولَا  ِإن اللَّه َأنْزَل الداء والدواء وجعَل ِلكُلِّ داء دواء)( ص(سيكولوجي لقوله 
  ))تَداووا بِحرامٍ 

يخالف المنهج  الذي وقد رفض كثير من العلماء المتقدمين والمتاخرين هذا المذهب
تقادات الشعبية ذات إلى االع )في اعتقادنا( االسالمى والتفكير العلمي وتعود جذوره

و  رواح التي سادت في الشعوب القديمةكديانة عبادة اال( األصول غير االسالميه 
  )التي تفسر كافة مظاهر الحياة باألرواح الخيرة والشريرة التي تدخل الجسم

 قمخاريالشيطان على لسان المصروع فهذا من  وأما كالم: ( ابن حزم يقول 
العجائز ، ونحن نسمع المصروع يحرك  في عقول ضعفاءالعزامين ، وال يجوز إال 

إن هذا لتخليط ما شئت ، وإنما  لسانه بالكالم ، فكيف صار لسانه لسان الشيطان ؟
v0�2,}�0س�  ا!Aي( : تعالى  يلقي الشيطان في النفس يوسوس فيها ، كما قال اهللا

 .الشيطان فقط فهذا هو فعل  ) 5اآلية  –سورة الناس (  )y3�W i�ِور� ا! ��س� 
فنعوذ باهللا من الخذالن  وأما أن يتكلم على لسان أحد فحمق عتيق وجنون ظاهر ،

  ) 228/  3 –رسائل ابن حزم الظاهري () والتصديق بالخرافات 

كون الصرع والجنون من  ُل من الشافعية أيضاً أنفاوقد أنكر القَ: (  ياأللوس يقول
   . )49/ 3 –ح املعاين رو() الشيطان ، ألنه ال يقدر على ذلك 

والعقل معاً ، ويتعلق  وبعض الناس يجاوز النقل...: ( الغزالي ويقول الشيخ محمد
من فوضى فكرية تصيب  بمرويات خفيفة الوزن أو عديمة القيمة ، وال يبالي بما يثيره

متزوج بجنية ، أو  ومن هذا القبيل زعم بعض المخبولين أنه! اإلسالم وتؤذي سمعته 
، واستولى   من الجن متزوج بإنسية ، أو أن أحد الناس احتل جسمه عفريتأن رجالً

روايات بعد ما كشف القرآن وظيفة الشيطان  أي: فقلت ...! على عقله وإرادته 
ويصرفه برغم أنف صاحبه المسكين ؟ إن  ورسم حدودها ؟ فكيف يحتل الجني جسماً

فال تفتحوا  ،د من آيات وسنن ور الشيطان يملك الوسوسة ، والتحصن منها سهل بما
هناك أمراض نفسية  : قلت ... أبواباً للخرافات بما تصدقون من مرويات تصل إليكم

ما  أصبح لها تخصص علمي كبير ، وهذا التخصص فرع من تخصصات كثيرة تعالج
 ولكني الحظت أنكم تذهبون إلى دجالين في بعض الصوامع ،يعتري البشر من علل 

لكم عالجات سقيمة ويكتبون لكم أوراقاً ملئ بالترهات ، فهل هذا  واألديرة فيصفون
؟إن اإلسالم دين يقوم على العقل ، وينهض على دعائم علمية راسخة ، وقد  دين

فهل ! أمم في عصرنا هذا بالعلم أن تصل إلى القمر ، وتترك عليه آثارها  استطاعت
األسطورة اليت  (م عن عالم الجندين كاإلسالم أن تشيع بينهم هذه األوها يجوز ألتباع

 ) 8 -5 ص ،عالقة اإلنسان باجلان  –هوت 



المس بالنصب  المفسرين في معنى إسناد أوهاموترددت : ( ابن عاشور  ويقول
الوسوسة كما هو  والعذاب إلى الشيطان ، فإن الشيطان ال تأثير له في بني آدم بغير

 .آثارها اب من الوسوسة وال منمقرر من مكرر آيات القرآن ، وليس النصب والعذ
من علل تعتري الجسم ،  وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم ، والصرع إنما يكون
العصبي عند المتأخرين ،  مثل فيضان المرة عند األطباء المتقدمين وتشنّج المجموع

 من توجهات شيطانية ، إال أنه يجوز عندنا أن تكون هذه العلل كلها تنشأ في األصل
اآلن ، ولعل لها  لم تنكشف أسرارها لنا حتى –كاألرواح  –فإن عوالم المجردات 

يتخبطه الشيطان هو المجنون  والذي  .ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد
) إذا أراد القيام  ويسقط على األرض . تاضطرا باالذي أصابه الصرع ، فيحدث له 

    .)234/  2 –فتح القدير (
يزعم الناس أن : (  في مصر الوفا محمد درويش من جماعة أنصار السنةأبو  يقول

يؤدي به إلى الصرع ،  اإلنسان وضربه ومسه مساً مادياً للشيطان قدرة على خبط
روجه في الناس طائفة من الدجالين الذين يحاولون أن  وهذا زعم باطل كل البطالن ،

ألن وال حجة لهم في هذا ،  … قولهم أموالهم ويعبثوا بع يحتالوا على الناس ليسلبوهم
فيه معنى غير المعنى الذي يتوهمون ، فهو من األمور الغيبية التي نؤمن بها  المس

، ولو كان كما زعموا أصبح الناس جميعاً صرعى يتخبطون ، وهذا  كنهها وال ندرك
  )204ص  –صيحة حق () المشاهد  غير الواقع

تغلب الوهم على الناس ، ودرج  هذا كله قد ومع: ( الشيخ محمود شلتوت ويقول 
األوهام في نفوس الناس  المشعوذون في كل العصور على التلبيس ، وعلى غرس هذه

يلبس جسم الجن  ، استغلوا بها ضعاف العقول واإليمان ، ووضعوا في نفوسهم أن
وكانت  ، ومن ذلك كانت بدعة الزار ،اإلنسان ، وأن لهم قدرة على استخراجه 

في  ته الساخرة المزرية ، ووضعوا في نفوسهم أن لهم القدرة على استخدام الجنحفال
 " الحب والبغض ، والزواج ، والطالق ، وجلب الخير ودفع الشر ، وبذلك كانت

  ).27ص  –الفتاوى () التحويطة والمندل وخاتم سليمان 

وال يلغيه ،  الشهادةعالم يحد  عالم الغيبان يرى :)االتصال الغييب(مذهب اإلثبات المقيد

وان هناك شكل من . )ال فصل(وتمييز  )ال خلط (وان العالقة بينهما هي عالقة وحده 
غير أن هذا االتصال هو اتصال  .أشكال االتصال بين  هذه الكائنات الغيبية واإلنسان 

للتعبير عن هذا " المس"غيبي ال اتصال حسي مادي، وقد استخدم القران مصطلح 
ا!�2A �2آ<0ن ا!&�� $ 0�0D2ن إ$ آ�I (يبي االتصال الغ

��Hن �� ا��R!ا ?HO�	2 يA!0م اD2("فمصطلح ، "275: البقرة



الحسي فقط  لمس اشمل من مصطلح لمس إذا يقتصر األخير على معنى االتصا
  ،بينما يشمل األخير معنىٍ االتصال  الحسي وغير الحسي 

  :المتعلقة بعالقة اإلنسان بالجنفي تفسير اآليات  وهو مذهب كثير من المفسرين

�0yُذوَن ��&C{�ل� ( : تعالى  يقولv2 �����وvَأ��?y َآ�َن ر�C{�ٌل ِ�ْ� اْ!
�ْ�ِ  �Dً}ر{ه {Fyوهyاد"َ�َ ���m!ْ6اآلية  –سورة الجن (  )ا (  

وَأنَّه : ( قال حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في قوله  ( : قال الطبري
نزلوا  كانوا في الجاهلية إذا: ، قال ) من اِإلنسِ يعوذُون بِرِجاٍل من الْجِن  كَان رِجاٌل

نملك  تتعوذون بنا وال: نعوذ بسيد هذا الوادي ، فيقول الجنيون : بالوادي قالوا 
 ) .263/  12 –جامع البيان يف تأويل القرآن (! ) ألنفسنا ضرا وال نفعا 

تفسير ( في كتابه  ابن كثير و) معالم التنزيل ( تابه وذكر مثل ذلك البغوي في ك 
 ) القدير  فتح( في كتابه  الشوكانيو )العظيم نالقرآ

 
��� �v2( : يقول تعالى و�Iِ}C {Fyهy&Rُ��v2 vم{0v2vو }&Rَ��v�  �3
َ ���m!ْا


�َل َأو}ِ!��vؤyهFy} ِ�ْ� ا�����َvا����� و �ْ�ِ {F#ُ�&1َ�ْ	َر{��َ �  ا,}
���� وv�vَ<ْ�َ � َأC{َ<َ � ا,}َ	vO�� � َy���v� }�	َ{IيA!ا }�>ْ�Cَأ  � َ!َ

 y?�>!َ̂�َء ا �v� $6{� إ���ِ �َ23ِ!ِ�'َ {Fاُآv01ْv� yَل ا! ��ر�
َ
��F  إ�ن�>ِ}M �F��ِ}k =َ��}128اآلية  –سورة األنعام ( )ر  ( 

 
استمتاع الجن باإلنس ، وأما : ( ما قاله اإلمام البغوي وزاد عليه  ( : قال الطبري 

ذكر ، ما ينال الجن من اإلنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم ،  فإنه كان فيما
 / 5 -جامع البيان يف تأويل القرآن  -تفسري الطربي () سدنا الجن والجن  قد: ( فيقولون 

343(  
لهم ،  بإتباعهمأما استمتاع الجن باإلنس فهو ما تقدم من تلذذهم : ( قال الشوكاني و

بها   وأما استمتاع اإلنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا
  )83،  82/  3 –تفسري التحرير والتنوير  () فذلك هو استمتاعهم بالجن 

بين نوعين من األمراض أو  )ال الفصل( يجب التمييز وانه بناءا على هذا المذهب فانه
  :العلل

�اض ا���0&= ا��H &�!�و�b�5 �D ا�@#(بط بالبعد العضوي ترت:األولىVوالسلوكي  )ا
) HW�!آ��dا e�!ا� b�5 �Dو��!�& Hاض ا�!���= ا���Vا -H��!والسنن  ،لإلنسان )ا�@# ا�



وهنا يكون عالجها كيميائي أو جراحي أو سيكولوجي . اإللهية التي تضبط حركته
فَتَداووا ولَا تَداووا بِحرامٍ  داء والدواء وجعَل ِلكُلِّ داء دواءِإن اللَّه َأنْزَل ال() ص(قوله ل
(  

ومنها المس بما هو اتصال غيبي بين تربط بالبعد الغيبي الروحي لإلنسان :الثانية
  .اإلنسان والجن ويكون عالجها بالقران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� ا�+���&%
  ا�+��� وا�
�.د ���� �	
 ا�ـ��ذ ا����ـ�� ����ـ� ا���ـ�م    /ى 

SABRI50090@YAHOO.COMا  
ل -��Y :��9  ا�+��� �   .ه� إ�2اث أو إ6.ء �Pء أو �i# ��ون ا2)
اء أو إ7)�اء �RiJ أو �

  بديِع السموات( . "9:  46ا2%;ف " ... )قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ ومآ أدرِي ما يفعل بِي وال بِكُم( 
  ".. 117:  2ا�,;���ة " )وإذَا قَضــى أمــراً فإنمــا يقُــولُ لَــه كُــن فَيكُــونُ        األرض و

) ���� ,7��<8 R��Y و% ذآ��� و% ���?��9    إ2���اُث P���ء ���E !$��� ���#   : ا�َ,���ع : (ا���اه����ي  !;���ل



ٍن  وا�����اع ،) وإ7)���اءه��� إ6.��ء i���9ٍ ���  ا2)��
اء  :  ا�����اع: (ا��اQ��c  و!;���ل)1(��w Rٌ��iأ
  ) 2(.» أ������������������������������ع«�>,�/����������������������������9 ، وه����������������������������� ������������������������������8Jذ ������������������������������  

?# إ�+ ا��!�، وا :اiCj'�ا�+��� U%ه� ا    M���8%ن ا�(;�Sد ���!� أ��i# % ?�و/�#، ?�
د، دون ا%-)�د إ�+ �6 !;��� ا��رود ��j7 ا��9�%�(Hه� ا:  

 +�  .....)رِضوان اِهللا  ابتغاءورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إالّ (...  !;�ل "�
�� ���      ?�� ا�'��!K ا��
ي رواi–    M�>+ ا| />��# و-�>E     ا��-�ل !;�لو �H ��/ M���Qو  E<�A�

إذا j8���c ا2(����ت /�����M و/���   -i���>+ ا| />����# و-���>E–ا|  آ���ن ر-����ل: /,���� ا| 7���ل
#"�i "....و?�# !;�ل K!�'ا�: ��� ?pن ��8 ا�'�!K آ)ب ا| و�8�� ا����ي ه��ي �'(��     : أ�

–E<-ا| />�# و +<i-  ��P9      و� �U 9�/�� R�وآ �"w��'� ر���aا ."   ��/ M� رواA� M�E< و����
  .K!�2 ا�� ���Aد ا�,=ري ��

ا�(���!�� ��� ����ي "(A�$�ا ��� و/V��ا        ?�>�$A� E�)� و-�9 ا�=>�ء ا��اP��!�  ")ص(و7ل 
 R�ن آp? ر��aت اw�'و� Eآ
 وإ!Hا���� ��</   9� �U 9�/�� ."     ��#، وا��° ��وا�>� ��أ2( Mروا

9H وا�)��
ي�..   

هc �� ا�ّAُ��P 9ء ��z! +(2 �� ا�,�« )ص(و7ل! %  ���z"9 و�ّAُا� cه
" +(2 ، #<�� 9/

  |  222:  1آ�����������������< ا��(����������������ل ، ������������������ ء ا������������������!� ا��������������������ي  (» ...ا�,�/����������������9 
 آ�ن ��#        : (ا�� رcH ا�'�,>� !;�لو��  ُأ�2ث �( % أRi �# ?� ا�.��!�9 !�ّ�ل />��# ، أ���

 وإْن آ������ن ��/������9 ��������9ً     ً/�������P 9������/�,� v�������<? #�������</ ّ�ل������ع !�������ا�. �������� R������i3()أ(   
ل -�Y ، و"<j�Y ?�� ا�.��ع ?��     : ( �6ا�� ��2 ا��A; و!;�ل�� ��Q +</ ُأ2ِ�َث � �<iأ

9�����������������������������������������
���������������������������������������R ا�Aُ��������������������������������������ّ�9 ?)$���������������������������������������ن �;� (...)4(  
�A�>�ك />���      : ( أ�.:,� و!;�ل� ��S;!ُ 9�/��.ه� ا��V" 9/�(=� �!ا�,�/9 :�!;9 ?� ا��

   �A>�ك />��� �S;!ُ ن ��8 ـ��j!;9 ا�.�/�9 ـ و7ل ?� �$� �S;!ُ � :  �? 9���� ا�)�ّ,��  ا�(,
+��" |()5(.   

� ا�+���&%
� ا�)�$�� ا�,�/+ وان آن !)�s� Y ا��!� ?� ا�(�U��ع، ?�)��ول �� ه��     : ا�)�?
� ا�)�$�� ا��!��)6 �/ ��(�B<(=! #6 /�# و�? ،Y<j� �,�Q)د�(H%>9   )  ا��وو- ����ا�( �?

   2��� آ(�� ?��� ا�8a���،  ا�?��)��A! ��?،9��(�� إ���+  ا�'���اس وا��;��R دون أن !$���ن �'���ودا ���
ن 6(� ا�)�$��ا�,�/+ !)6 �)V(�j ا�)�$�� P�,# ا�=�ا?��  ? ��(�� ���� ا����c     ( و��<=! #�6a

�/�U(و ا�'�اس و��  ���ا��� ��u>رى   )) ا���j�-%ا #,�P ���$�(وا� )     c�ا��� ���� ��<=! #�6a
 #/���Uو�� R��;د(وا�����+ ا�(���ا�$>.( (  أو ����8ا? ����$�" ���j)6 �)��V(! % ����$�(ا ا�
�$��� ه��

�V7(ا��(� R� ا�$)�<$P �? رى�j-%ا ��$�(  #6�� Y,-   . �s ا��!� آ(
د(آ(�� إن 6(��� ا�)�$���� ا����!�� ���(H%ا (    ���)6 #��6a ���6 ;وا�� ���ا��>( ����$�(ا� ���j)6 �)��V(!

ا�)�$�� ا�
ي !'�د ا��R)$�? �2 و!���+ و�$�� % !>��+ �'و��#  ا��;�A�" R��� ا��H��د ا������         
  .س ، أو ا���Hد ا�$>+ ا�(��د ا-)�دا إ�+ ا��;R و�7ا�6�#ا��<�u ا-)�دا إ�+ ا�'�ا

   . 54:  2ا!�� ، !<�&اه�3ي )1(



�Fm ��&دات أ!�ـ�ظ ا!Dـ&*ن ا!�ـ&� ، !<&ا�ـ8      )2(�
 i��6�W$36: ا .  

)3( i>O <8 اCر ��$ ، F�<0م وا>�\���C :160  �O ا!
3 nا.  

)4(  i��D��  156:  �5	� ا!�Oري ، $�� mk& ا!
  .M1  :37	�Pم ، !<�R\� ا$)5(

        

        

        

        

        

        

        

        

        

��            5!� اه� ا��!�5!� اه� ا��!�5!� اه� ا��!�5!� اه� ا��!�    ا����ا����ا����ا��

 ا�ــ��ذ ا����ــ�� ����ــ� ا���ــ�م/ــ�ى 
	ــ� ���ــ� .د
SABRI50090@YAHOO.COM        

 �w��;�ان ، و7���ا ا6�#   :�ا^��( و ا�� #"�,�� ،�'Aد ا��Hا�(=)>�9 و E�7��� 9�Aا� Rأه x,wا
�! EA;+إ� ��)A7:  

-1����B	L:   !� % ?���� ذا"��������)<� 9,���A��ن �����/aا c���<7 ����اى( وه  ����A'ا�دراك ا� �������"
ء�P]� (#+ :وأد�)��ا ا�(�
 .(..سحروا أعـني النـاس واسـترهبوهم   ( :ورود ا�A'� ?� ا�;�ان ��

� وi�B -�'  ] 66: :�# )[ فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أا تسعى ()116 :اa/��اف ]
7��x,w �;?�?      x ) ص(ا��-�ل  u.�9 رض أ�6�/ ��/ ��'�'Sل ا|   "ا���'� ر-�ص(- (

��"J! Eء و�A�ا� +"  ". 2)+ آن ��=�R إ��# ا#6 !
 -2 ����ن   : '����/aا c��<7 ���?  ء     ���� ��اى "( ذا"������P]� 9�/���U�)9 ا���ا�';�;(  #���Hو +��</

  . ا%: ق او />+ وH# ا�);���



 �����wا� �w����ا��%L FاهH��): ف   إذا ��ن % 8ن ه���ك   ،ا�)=��>��+ �"�A���� ا�A��'  ?���آ����?

ه,�� ��?  �'Aا� ��A�"�;�;'ا� :  
ن   ا�';�;���اى ا�;���ل ���Jن ا�A��'� : ا�A��BCD ا�y+���ت���/]� c��<7 ���ه���? !�����  اى ا6��#( ذا"���

ء  ��P]� 9�/��U�)ا�: ق   )ا�';�;9 ا� #�Hو +�</    c�<;ا ان ا�
ا�)����� !($�� أن    أو،و!���+ ه�
عj;6� +(2 E(! د�H�2آ# ا�� �,V" �(ا%���# ا� ��Aا:�اد ا�،     ����)ا� s�� 47��! وه� �

    .ا�- ��،?V  /� /�م "(��<M ��� ا�A'� وا�(��<ة
��Dت ا��+y�ت و�Hد ا�A'� ا�';�;�� ��s "  :ا,w#       اى إ�ا%��� ���Aاد ا���ع ا:�j;6م ا���� M����;

ن ا�)��/]� c<7 #6J� M��A�" د، اى�H�2آ# ا�� �,V" �(ا�     �,�V" ��(# ا��ا%��� ��Aا� h�("
رة أ8��ى ?�Jن ه�
ا ا�)�����          �,�� ،9�/��U�)ا�  اى "����� 2;�;)����,<#�6 7�2آ# ا���Hد  ا�$

 �;��ا��6 �6/��#   �;,: E(!)      9��<$ا��6 ا���ا�; #��</��P 9��ط ����2 و!��>��   )  ه�� �(�Aا� ��)<�! 
M��Q �2 و!��>�Aا� ب !�>(�,-a ;,: E(! #6اى ا ،M��Q.6و    ���/ ���A�(ا ا�
رات ���Pإ ��

  :��4 ا��>(ء
7)� % !)�i�R      (!;�ل  ا�;�:,+  ��� ب، �Q�� أ�6�A(آ%� /�Ri�(! 9 إ����i R�2 �'Aا�

     M��H�� E�<ء وا����Paاص ا��+ 8�د"# ا���7ف /> "�آ�,�� وأو7"  إ��� إ% �2د ا��س، و��� ،
ت ���� w,�ت، ?��ل      وأآ��ه "=�� ت ���� 2;�;9، وإ!��7 �Ez /�� ��� % !���ف ذ��o آ(�

�F(: ا| "��+ /� -'�ة ?�/��ن �M �&���ِ�� ءوا�Cاف ()و��/aأن  ). 116: ا s��
   �ً��S/و %ً��,2 ل. 2,����E و/S����� E��E "=���ج /��� آ��6����7 E��w :  ف���i,�4 أ��أن � Y��'وا�

         ;�Aوا� E�aE، ا��wJ" �'Aً�ا ?� ا�;>�ب آ�'�c وا��,�4 وإ�;�ء ا�=��� وا�.��، و?�� ا�a��ان ��
o�2 و6'� ذ�Aا� �'A� #A$/ أو    )وإ6( ا�(�$�ر أن ا��(د !�;>c ��2ا6ً


M وَدّق ?���� -��'�     (و!;���ل ا�����ه�ي ��8J� B��jُ�َ ��� Rّ��ة ، وآ
   . ا�A��'� ا�8����V!أ M�'��-و
وا��V��9 /����  . آّ��� Aَ6ُ��ّ(� ا�A��'� ?��� ا��ه>���9 ا�Vَ�ِ��9   : و7��ل ا���� �A����د . �(����+ �8/��#  

  ).ا�$
بPّ�ة ا�َ,x�ْ و"(�!# : ا���ب
ع ا:���اد  ��j;6+ ا��م />���# % !;��6a ���)<ا�� ���47 ا�)�$�وا�)�A��� ا�8a��� �A<��'�ا�';�;+ % !���

  .�= ف ا�)���A اaول  .ا�A�� ا%���#

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        ���*���*���*���*اااا    

 ا�ــ��ذ ا����ــ�� ����ــ� ا���ــ�م/ــ�ى 
	ــ� ���ــ� .د
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 9�Aا� Rأه x,wا����ا �6J� نا�)� ا���zة  و/�?�هA6ا� �����M؛ إ�� A2�ً�ا     ���A# أو !��zه
�ً، وإ� إ/�,<- �wT"،  ر�V�� .�(��,: ��A�" �? ��,ه
  :��Q أن ه�ك �

 Y<j)ت ا�,w: ا�       ��# ا�)�ا%��� ���Aاد ا��j�Uع ا�j;6م ا���� M���;" ا���� دون ��wJ" ت,wاى إ
 �,V"          ض��# "���ء و�$�2آ# ا���Hد، ?�� "�)E دون أ-�,ب، و7�ل ���
ا ا���اى ���4 ا��>(�

E�;ا�� ا� R;�!، 4;�<�  )    ،��wJ�" %و c,�- ���Q �� |ا�(��� �;�رة ا +</ �u!'�ث �Uر ا��
ب ��Q ا�(�9�u وا�('�A-9، وه
ا �
ه�H�� cح,-aي ا�$�� cه
  ).وه
ا �

ت ا�(;��  ,wا� :   s�� ���ت ا��,wاى إ         ��# ا�)�ا%��� ���Aاد ا��j�Uع ا�j;6م ا���� ";��� "��wJه�
     E(�" ت ،اى,,�A)ب وا�,�-aا ���ا�� 97 ا�')(�9 � +V(;� +</ E(" �? ،د�H�2آ# ا�� �,V"
       h(�? ��? 6+ ورد�A6%ا  E�<�<� ��<2�)ر ا���S;ا� oذ� sH�� و c,Aا ا�
�c,A و�$�� R��6 ه

ب   وا������ 2�Y % �(����+ أن ���� "���wJا ؛   : ا���دود  ,��-aا �u��Aدي آ�/ c,��- ���R �(���+ أ�6��
ء �� أ�E أو ه>$9 ا6)�+ P � #� ).ا��د!Y<=! 9 ا| "��+ /�� �z6 ا���u إ�+ �Pء وإ/�

 ����j=ل ا�وأن ا���
ي !)(.��+ />��+ :�!;��9 أه��R ا�A���9 أن ا������ إ6(�� "V��� /���� z6���   (و7��
     �=�P 9�<�دة أ�Hاه ا| "��+ أن !'��ث ا�V��ر /�� �;�� �u�8��، وه�w R�H E��اه�      ا��

"# و% #��6,wp� sj;! % R)('� 9��8 أو%؟ ه� أ�� .(  

�6 ا�
ي !)�� Y�s ا�(����   ��)���A اaول �>��� !�47 ا�)�$�� ا��>�)، �= ف ا���A�( ا�?
�6ن             �;�� ��<�H s�� دل�6ن ا�$>�+ ا�)���wJ ا�(),��;�� ا��>(� 6a�# % !=��ج /�� إ:�ر ���?)��



��wJ(<� �/��#،         ا��+ ?���6ن ا�$>ا�(),دل ��� ا�
وات ا��ا/�9 وا�
ي !'��د ��� P��ط ?����9 ا�;�
  . ?���ف ��# آ�B !'�ث ا�)��wJ ا�(),دل ����

  

  

        

  

  

  

  

        5!� اه� ا��!�5!� اه� ا��!�5!� اه� ا��!�5!� اه� ا��!�آ�ا�ت ا3و���ء آ�ا�ت ا3و���ء آ�ا�ت ا3و���ء آ�ا�ت ا3و���ء 

 ا�ــ��ذ ا����ــ�� ����ــ� ا���ــ�م/ــ�ى 
	ــ� ���ــ� .د
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?�� آ��!E و��# آ�ا��9 أو /�<ازة، وآ�R       ،�� آ�م ا�.�ء آ��ً إذا v�6 و/<: �PWا�&�ا(� 
�$�م، وأآ��)��# إآ�ا��ً /z()�# و6<ه)�#         �� B�i�! #�6p? #���وا�آ���ام  ،P��ء P��ف ?�� 2

     9�UVQ #���? #�;'<! % ام أي���ن إآ��A6+ ا��إ� R��i�! أن E!��$(وا�) س��ح وا�;��'��Sا�
ح,S)وا�.(  

و!#،2��>���9،أهR (ا,w���x أه���R ا�A������ 9����E�7 ا�(=)>����9 :اiC���j'��&�ا(���� ا ':، M�/���Pا
#!�!�"ه�،ا�(zا� (�",wه,�� ?� إ
  :آ�ا�ت اaو��ء، ��Q أن ه�ك �

 FهHDا�ولا�: ABCDت ا��+y��6 :ا�)V� ���;" ت ا�$�ا�9 دون,wاى إ:  
���!K�&L : ���(�ز آ�ا���# �����+ ،و���H ���,�� M>����� ز��H ن ا�$�ا���9 ه��� "$���!E ا| ?(����? �

h�i �=.�)) ا����        ��د،وه�H# ا����2آ �,�V" ��(# ا��ا%��� ���Aاد ا��j�Uع اj;6�
     ���6J� 9��ا�$�ا� B��!��(� ����A�(ا ا�
ب ه��'��iأ #���/ ���,/ وا�(;S���د " 8���ق �>���دة " ���

ب ه
ا ا�)���A ا��دة ا�(�jVة اى ا�A�� ا%���#'iأ ��دة /���..  
�%B&L :ا ا
79ل ���?�S�8ى ا�(� 4�� ��A�(�. ا���ق hU�! % ��A�(ا ا�
��Q أن ه

/�ة و  ��� ا�$�ا�9 وا�(��<ة �
ا ر?V# /�د ��P%�8ي اJ(� E��� 9?�S()ا��$,Aا� 
Ruذ ا| أن !)'�ى 6,� �$�ا�# "$�رت />+ و��( ا�;��،  % �R % �� أن !J"� ا��,� �(

ز و�7/،!��7# ا| />+ !� ا���� H و إن#  ا��;�ل وا�7!V7 �? >uH Rآ v�<? .  و
�� s?,� أ/>+ و أر�9 ا�,"�� x6 !J"� �# ا��,�  ��",9 ا���� �( آ)� آن ا���� �(��/

 ).1() و ا�)'�ي ، أد� �s ا��,� ا�/�ز />+
 cه
�6ا�(�ت ا�(;��:ا�,wا�: �6�)V� ���;" s�،ءت ا�$�ا�9 �[و��,wاى إ:  



�%B&L: ا>(�وه�� رأى ا�'��>�9 و آ���� ���     . م اaوا�� وا���اه� ا�)�� �S��ره ا����2   �
 9�?���S�6  .ا���Hا��� B!���.رٍن  (ا���;�ُ ����Q �=��P R��,َ7ِ ���� دة�y���ُر أ���ٍ� 8��رق �>���

، و�� !$��ن       ًH)�را�ن ا-��$! h��Sا� R�)ن وا��)!�� ��/�ى ا��,�ة، ?( % !$�ن �;�و6ً
��,�ة !$�ن ���<ة�   .)2)(�;�و6ً

&L�!K�:   ع�j;6دون ا E(" � �2آ# ا���Hد ، اى أ�6,V" ا%���# ا�)� ��Aام 2)(�9 ا�>(��
� �2آ# ا���Hد,V" �(ا%���# ا� ��Aاد ا��jUا. 

ز ����<M    وه� !;رب �H رأى /�د �� ا��>(ء ا�
!� ?��7ا ��� ا�$�ا�9 وا�(��<ة �ن ��
ا�'�����   إ��م ا�(����   أ���  ���م ا7�ل  (ا����وي   ا���م  ��,� % !��ز آ�ا�# ���+ ، !;��ل 

ر  �i ي
ر ���4     ... اaو���ء  �اق ا���دة ?�� 2�Y   =� ا�'�H Y��از ا6   أه�R  إ���# ا��iل و�7
 ��'�iأ  ��ة   أن إ�>���� s��7و ��       ����/ s��()�? ����� #��9 آ�ا��!� و�7/��ز ";���! % ���,�<�

ن و!'�  !��>Y ا�,'� و!�;>c أنهT%ء ,�w Sإ�� ا�(�"+ا��   ��� oذ� ��Q ت�!� aء ا��,6 
  ) 3)(آ�ا�9 ���� 

 M�/P%ا �� +��uة      (و ا%-��ا��9 د/��Hإ ��ه إن ا�$�ا�º<,� º<," % 9 �8ق ا���دة وإ6(�
      >��! E�� ��,�� <ة�ز ����H � Rوآ ،oه� ذ�U أو  ��ا?ة �ء ?� s7�� ��Q ا�(�M أو �

� اaول ا�
ي ر?4 ا�$�ا�9 :,;� �>)�A��   ز!� ا�(�$� أ���'(� ��  وأ��) 4)(آ�ا�9 ����
 ?� ا�(�م �wإ% �.�ط �2و,      ��</ ��A'ا� و",�# ?� ه
ا ا��اى /�دا �� ا��>(ء ����E أ��

 �A�   ). هـ402(وأ� ���H أ2(� ا��اودي ) هـ403ت (ا�;
     ه� ا�$�ا�9 :,; �>)���A اaول ?�� �2�ة ا��-��ل أ��zا� Rم ا�� 2<م �� أهو�Hز ا��


ا ) 6. )5��- % #��R�, إ���+ P���ء ���� ه��
ا ����� ��"��# i��>+ ا| />���# و-��>E ?����ى ا ���� و:,;��
 ���6J� 9��ا�$�ا� B!��(���� 
��8aز ا����! ����A�(دة"ا��.���ط أن !$���ن ا�(;S���د ".8���ق �>���

دة ������ ا/)�����د />������# ا�������س % ا�������دة ا�(V������jدة، ورد ?������ P������ح ا��;�������ة        ��������
و!#'jا�"u%ا�$�ا�9 ?� /�ف أ o�
�(��<ة ?� ا�>�9 آR أ�� 8رق �>�دة ،وآ?  R�أه #)

   ا�a��� ...ا��>��E ا�();������، و�$��� آ����� ���� ا�()���8J!� !��7���ن ?��� ا�>���° ����(�����/)Hو
ل ��� ">�o ا�� w�9 �;��ر �� !��j�# ا| ،و!�>(�# �/>(�# ا| إ!�M،            ...ا�=رق �>��دة ��! وإ6(�

دة            ���<� 9����M ا| ،و!;���ر />��+ ��� ا7���رM ا| />���# ���� ا�a���ر ا�(=���Qأ ��)/ +��(��A!و
 ��V)ا�        M
�jدة أو ����دM ا<Q��c ا����س ،?�(����s ا�(����<ات وا�$�ا���ت % "=���ج /��� ه���

  )6)(ا�6aاع 
        Y��(! ���A�(ا ا�
��� ن ��$�ا��9 :,;��)!aن ا�? ��(�ا�(���� ا�-� �� ا��
ي !;��ر      ��s و�

ط �2آ��9 ا��H���د �A���� إ�����9 % "),���ل   ,��V6! ً (ا���9 ا| ",���A� ����" ���و� (  s��� Y���(! آ(��
47 ا�)�$�� ا�=�ا?�ا�)�$�� ا��>(� و�!.  

)1( 9��?ت ا�.;,:32./2.  
�6، ص)2(Hت،ا���  .210ا�)��!�
ن ا��ر?�� ،ا���وي ا��م)3((A�،  30ص.   
  .25ا%-��ا�u�+، ا�(�ا?;ت، ص)4(
  . 123،ص1984ا�� 2<م،ا�iaل وا���وع،دار ا�$)c ا��>(�9،���وت،)5(



و!# ،�$),# ا��/�ة ا%-) 6( 'jح ا��;��ة ا��P ه�ة،ص  .499 ��#،ا�;
  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�\�Oق ا!�H_&ة

 ا���ذ ا������ ����� ا����م/�ى 
	� ���� .د
SABRI50090@YAHOO.COM  

م  ��!�# ?�: : : :     4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة/ �? �روزول �����$�A$� و��;�ب �� 7/�ة أ��!9�$ -;
م  /�ة م �Pء � و8 ل1947j')>�9 �� ا�=� sj7 s(H E" مأ/>� 6:Y �� ،أ!

��وا />+ �7ص :�u ا�;/�ة ا�)��A� 9 ح ا���/ K�2 °'اء ا���- E�6أ �$!��aا ،
9�uV? ت�u$� K�H +</ وا��/ E�6ت ?�و    .و�7ر ��4 ا�.��د أ���,Aأت ��4  ا���

9,!�Q ت7�<=)� K�Hو �u: Y,: �/ K!�'9 ?� ا��V;أ:�اف ا� Tو� �uا��ة ��8
�A� K,�>��ج(و�iر آ)ب �رت ا�;9S )ا�(�ا9�H /� �7ب �� ا���ع ا�S?  9��,;�

م     .��ون "'�° / �?1995 �w9  م إ��� h!�." +</ 9 و!')�يwد/�ض ?�>E /� ا�'
�� 9�V;ت ا���y نA6�� #�,P ق�<=� �!�H. 

ت ا�)� "A)�� إ�+: : : : ا��6ا�iت ��ا�6=ا��6ا�iت ��ا�6=ا��6ا�iت ��ا�6=ا��6ا�iت ��ا�6=    U7 اى ا%?)�ا ��Qر�7 ا?$�i �� Y;'(<� #<�
�)���9 وا8%),ر ا��>(����:R)'" 9�;�;2 9�uV? ��- ءت  أ�6H 9,!�Q ت7�<=�

  .��Sره �7ى رو9�2 8ر97 أن .اaرض %آ).ف
 Mj�1) Mj�1) Mj�1) Mj�1) : : : :#wد'� 9,A���1947  �;?x,'-ح ا���ي و Aإدارة ا� x<8�"  R;6م وj'ا�

سA$" �? دةد ا�دارة أن ،وأ/>�xإ�+ ��آ< ا�;�j�� �/ رةم /,j'م  ا��=(A! ي�H
u# ه� د�+�>��i ا���يV? ت�u$� ��H ا�.��د M�,(/ا آ( أ"hV أن  .، وان �


M ا�;9S ���ف "�(��� xHرو #�<'� M�!�H�  رA� ����" ��� �6$- ا�,>�ة ا�)� ه��ه
، و6)� /� ه
M ا�.9�u أن أx',i  ه
M ا�,>�ة �<ارا �>(��9$ �2!� /Aا� �8 ����T



�uةjق ا�,:aد ا�H��. E<��� 9,A��آ�� آ�� آ�� آ�� . ا/),�M ا�=,�اء ���د "<!�B?;� 1995و�
م AHaا M
ر�x ا�.�دات �2ل وBi هV". 

ت أ�6 "A)�� إ�+ أ?$ر 7�># �>)';�k9 : : : : �� Y&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5�    !�z�ا� M
و��Sر />(�# ه
�6 �'Y�,j" #<S ا�(��� ا�a 9�)</ ��? ،9ذ�د7# أو آi ه�ة، Ew آ��6zا� +</ �)<�

 #�:        :ه� �� ��� ذ�o �7 "$�ن i'�'9 أو 8
�u ?� �2اس وإ!'ء ذا"�أ�6 ���د �8اع  •Aا���اغ ا��و�2 ا� Mر�S�  s)(�)ا�

  .ا�)$�����Hا����� 
•     +</ 9�A).ا� #�P%س ال ا�)� "$�ن 6)��9 ا$�6$Paرة /� ا,/ أ�6

9��<� .ا�,>�رات ا�
ه�ة ه •zا� M
 9آ�� ��u تأو "�"�ا�7ى وأ�2اث ا�j,��9 آc'A  �أن ��Sر ه

:Y ا�)�Sع ا�������H و"J!� ا���اء�� �?  �/ �"ا-)�دًا ���z!9 ا�)�"� ا��
  .�2آ9 7.�ة اaرض

•    /j8 9!�$A# أ�6�H����$" ء�8� 9���$2. 
 و�.آR وا9��7، أو إ/ ��#  •!V7 �/ رz6aف ا�S� 9���$2 #/�8 أ�6

hا��� Y�;'(�. 
	�[� ، (����P ا��*�]F وا��Wا]F، ص(� �D�506( 
•  �Sة ?� ا���ujق ا�,:aرؤ!9 ا Mه�y م />+ أن�;! �)</ R�<'" كوه�

ا�'�!K ه� "�,�� /� ا���اvH وا�(=وف ا�)� ا?�زه ا�);�م 
�H����$(ا�)ص�S=ا� #Hي />+ و�$Aن ) ا��?� ا���ب ?� ا��x7 ا�
ي آ

ن !��j<� +�Aان /,� �%A69 �� رؤ!9 ا�!�Sت أو��9 ��أت ا�(�2>9 ا��
�uة ا�(����9،jت ا��uة، .ا�(�آ,jا� x!�8!� راaات 7>�>9 ا8)�ع ا��و��� -

9)u�uة إ�+ 7 9;�;2jت ا�ا"x'V آR ا��aر ا���9V، . و"'�ل وهE ا�(�آ,
7د�9 �� ا�$�اآc ا�8aى،   M�uو" xP ا�;�S ا�)� ")'�ث /� ��آ,ت :

29�6)+ ا�'�ب ا��(�9 ا���.�A�uر >?2 9�6����zر  و"�),� ا�'�ب ا���(�9 ا�
�uة jق ا�,:aرؤ!9 ا Mر�i �? �A�6 �/ �,�(- �(وف  ا�ا���اvH وا�(=
x<�H 9�6 ا��س �ت ا�;BS ا���!9 ا�)� ا6).�ت ?� ا�'�ب ا���(�9 ا��<)�?

7ذ?ت ا�;��R ا�(�د!9 �/ �ء �')Aن �(�ا9,7 ا���و !(�- M
ن � "'��x ه/�
 cه�وا ��اآP �!
ء إ�+ �6ع �� ا���اvH ?)<ا!�ت أ/�اد ا�)Aت �� ا�ا�)��7

 ��9�u �����9 و8 ل /V?1896 -1897  ت ا�()'�ةx2 ا��%!(Hا
ت ";�ل �Jن ا���« �uP 9 /�!�ة، وا6).�ت�H����$" vH9 ه�ا�$!��aا

V? 9,آ�� R� ة�uت    9�u،ا��a!$� :�ر أآ�� �� ���د :�uو-� ه
M ا�.
ن$� R9 ?� آ�uV? ت  ..��أ ا��س !�ون ��آ,



والواقع من األمر أن هذه الظاهرة تتضمن عددا كبيرا من الوقائع ذات األسباب  •
المختلفة، فبعضها مرجعه اإليحاء الذاتي والخداع البصري ،وبعضها مرجعه 

د من الحاالت التي والذى ثبت زيفه، وفى العدي1995الخداع كما في حاله فيلم
من الشهود بافاده برؤيتهم لألطباق الطائرة للحصول على جوائز  دتقدم فيها عد

مالية معلنه وثبت كذبهم، وبعضها مرجعه التفسير الخطى لبعض الظواهر 
،وبعضها مرجعه ظواهر مجهولة 1947كحاله المنطاد الجوى في حادثه عام

 .السبب

/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lU�6# ا�- م !;�ل �و: : : : ا���ت �Q,�#، و�$� !��+ ا�$�u��Hد /��Q E,� وآ
ر�H�� Mد ا��� وا�( u$9 وا���9 ,8p�2 آ��ت % ��u���?# ه
ا ا���E أو ه
M ا�$

�B!�'" 9 و !($� ا/),ر ... وا��ر�د ا��H�� h�'Sد /��Q E,� ه
ا ا�;�ل �(;(/ �
ت �Q,�# وS7# ه,�ط ادم />�# ا�A م �� ا���9�u6,�ء وا��-Rو وآaا Rل �# آ .ا�
ي 7

.  
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ه�ارد  ا��6>�<ي>+ !� ا�(�;c ��أت �s اآ).ف �;,�ة "�ت /�b ���ن / ::::4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة

 �/ B.$ا� E" �7ر�6?�ن ووو�H  1922ا�(;,�ة /م  أ��ابآر"� �)(�!R �� ا�>�رد آ
 �? �?>8 �2# />+ آR  أن"ا���ف !;�ل  أ�2ىآر"� ر�7(��� �V;! ا�(�ت -�ف

ح و."!�,M�,;� K أو!</� ه
ا ا���/�ن  أن�� !'ول ((??� !�م ا2%)�ل ا��-(� �
�9V ?� '(+� نآر6?�"�?� ا�>�رد   ,�ةا�(;Q ه�ةو��� ذ�o ��أ ا�(�ت !'�S .. ا�;

 9�,�2%ت ا��?ة آo<" c,A� x6 ا�'(+  ا�(;,�ة و��Ez ا�
!� د8>�ا  �ا��z(+ �ا��
ن ورT" 9�Hدي إ�+ ا��?ة!
 ...ا���s� 9V ه

ا التجربة اى تستند إلى أفكار يمكن التحقق من صدقها أو كذبه ::::�k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5�
        .واالختبار العلميين

ز •Q �� 9��ص ا�
!� !�)'�ن ا�(;�� ا���/�9/��� 9�6 �$=Pa6)��9 �)��ض ا 
إ�+ ">B  ا-)�.ق آ(�9 آ,��ة ��# ا�
ي !Tدى ا��ادون وه� أ�2 ا��رات ا�(.�9 
 oا�(�ت ��� ذ� c,A!و ��(uر.ا���=S9 وا���(د ?� ا��H�� وه� ) ا���ا�6)�9

9�"آ� ا�S=�!9 أو، )وا���-��aً�ا ?� اH 9��/ M>9 "�آ�,A6 ا�'��!9  و"$�ن
�R 7,�ر ا���ا/�9� oذ� #�P ، وه
ا  ا�(�>;9، ��R أ9�,7 ا�(�زل وا�(�EH و�

�7س A6,9 "�آ�< ه
ا ا��ز ��/ �Hو � R���آ� ��aا M
  . ?� ه
2%ت و? "�.� ?�ق H>� ا�(���ء ا�()'>R ا�,$)��! ا�)� • xw�2 �7و ��/ #<w)� M

E� .?)h 7,�ر أ�8ى ?� ��:Y أ�8ى ?� ا��
• Eه�� .-(�م 6��ه ا���ا/�9 ?� �;
م "�Aب  •A� �� ���()ا�ا���اء ا� )� #Hدى�T! +ا8) %ت  (�ت و�2وثا� إ�

#�,S/. 
ر  •wء ا�)</ �� ������9 ا���ا/�9 ه
M ���د �8ا?9 و2%ت ا��?ة  أن�iح ا�$

) آر"�  دهور( وا����R />+ ذ�o ه�  ��ى ا��S?9ا�)� xw�2 % !($� أن ")
c2 ا�$.B /� �;,�ة ا���/�ن i #A�6 )b�/ ث �# ) ���ن  "�ت�'! E� ي
وا�

Mف 7,�ر..أي �$�و?�/�9�6  إ% أن ا�$���!� ���E % !��ؤون />+ اآ).
ر ا���/�9�6..أ�8ىwرة ا�  .و% 2)+ ز!

/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���:::: 
 :ا��!� ا%- �+  )�رض �sه
M  ا��$�M �8ا?�9 و "

•  +�ر ه� ا| "�Vوا� s?أن ����م ا�>��# !)�رض �s ا�- م  ا�;Eu />+ أن ا��
��j(+ /� ا���وا�)x,ق �� ا���jة وا���jوا� #? .   )ا���



ا�(�x إ�+ ا�'�M ا%ر�U# ��� ا�(�ت أو �7ر"#  Mأن ه
M ا�=�ا?9 7u(# />+ /�د •
�2ء وه� �aا �V! ر ا%- �+ />+ أن�S(ا� s� رض��Q  آ�)E إن ?>�%"!)�

���!��، �6��H�" ��7دi E(�ن "    "إن آ�� ".و�� وراE�u ��زخ إ�+ !�م !,�
8
 �)���A />(� ، وأرhH ه
M ا�)�-�� ا��>(�9 ه� و�Hد  •aا %�� �� ا
� ا�,$)��!

ا��>(ء، Ew  وا�)� أدت إ�+ و?M ا���!� �� "�.� ?�ق H>� ا�(���ء ا�()'>R ا�)�
ب أ�8ى و2%ت ا��?ة اaو�+ ,-J� �!�8ء ا�� ��� ��ت ا��>(���7م ا��س �

M /أ c,A<�. 
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 ا���ذ ا������ ����� ا����م/�ى 
	� ���� .د
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4�N94�N94�N94�N9    ة�Wةا���Wةا���Wةا���Wا�� 
م ?� روا!9 �#   �$"c ا%!����ي ��ام -)�آ��8��# ا�)$�ه ا 9�S=P دراآ�% •/

 إ�+» ا�
ي % !(�ت«وآx6 ا��وا!9 ����ان   1٨٩٧;2% #<!��" E"دراآ�% ،و  ،
�i ا���ء S� �2ل �wو"�ور أ�2ا. 

ص ا���ء ه� P=� !��د إ�+ ا�'�M ��� ا�(�ت، ?� : �V(�ن ا�=�ا?9 •S� أن
ن !�4  ، و!)�
ى />+ ا���ء) !��z ?� ا�(�أة %�
ا ( �iر�AH M �  روح �

#(�'U Y�ا�� �? )ءص د�S� +إ� V!9 ا�'Vا ")'�ل ا�
،وآ
�o !'�ث  و�
�)،أو ��Hا  ا�(�x ?�ا�)'�ل إذا �E(! E دH ت��y#  آ ،وإذا?� ���ةا�.=�  ن

�2ا و"�"�,-# <u/ ��� s�Aء و ...).)#ا�ص ا���S�  �$)!ذ إ�+)'�ل ا��H 



?� ?)�ة ا���ر  #�8ج �� ?� "��ت و��،و!�م  �Qاباوذcu أو �8ش  أو
-c �(و!Tذ!# ا�c�<S..!')�ق�(! )� 9S;ا� s!�j" 9A��$و�# ا�'� ��z!  sه�
 ?� ا�;>sj;" Ew c !��ا-9j 8.,9  و!($� 7)># ،)/;�uه�� ��j#-و"'�ق  رأ ،

 9!  .9 ا���م��v ��# ��ا-jا�و!($� 2(
• ���a2;�;�9 ه�  ا #�S=P9 و��ا��و��6  و"E ا���� ��� ه
M ا�.=9�S ا�=�

ن(و"��� "دراآ�%  "? د"�,��A ا�(>;c بj�.ش ?� ا�;�ن )ا�� ا�، وا�
ي /
�./ sا��ا�   R(;<� #,2ة و�A;�� ��(Pوا.  

�6 ?)��� ��ا��� ��!��P����- 9ارا  "�,��Aو? د •M �� ، و "��+ ا�'$E ?� رو�
ع ا6)<اع ا�'$E �� أM�8 ا��ia» رودا«و�$�  ا�<�� ،j(-ا#  �� M�/A)�
وه�ك "<وج ،-�# ?� ا�(��  8١٢رج ا�, د M +V7 K�2 و"E :�د  اa"�اك،

آ�ن  ، E�(V,7 />+ ا�, د اa"�اكE$2 ا(�ت رودا و� ،�� ا��u>9 ا�'آ(9 �>(��
)�دة -% »�H %دراآ�#P�/ oم � �$ ،و"($� �� ذا���ة  ���<و اa"�اك7

   .وه<��M وR(7 ?� ا�(��آ9 أ�8ى
�i ا���ء ?� اور� �7ون /�M ،و%-�( ا�;���6  •S� �/ ت/Pا6).�ت إ

دس /.�Aوا� �./ v�آ� ا�)� �  ا/);� ا��س ���HدهE،و ا�=A)ع وا� ;�
 c!
 �>;)R وا�)�ً)!�7 x��=(-ا�)� وا vuا�;�Sر وا�$���iر وا أ  �=�اب ا���

/�9 ?� ا�;�ن  •�Sرة ا���ا�=�ا?9 ا�(� دي ��أت ه
M  s�١٩ ا�)�jر ا��>(� وا�
B�V" . % �$� >!ك لا��4 ا�
!�  ه��('S� ون�;(�! )z�!% ت�ن ا2)�
ح !<ورون ��4 -��!9 �Aال ا�>! % ا�(�:Y ا�)� آن !�);� ���Hد ،آ(

 �iS�   .ا���ء ��
•  Y,A! Eأنذآ�  أنو� S� ك اa? م ا��وا!ت و ?� إ%�i د�ء 2;�;��� ه�

R!وJ"س  و�9ار",ط ا���ء  �=�ا?#��4 ا��:p�  �? �)ا�� ��:-a4 ا�� 
  .ا�;�!(9 

/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���::::        
 x�)ا� M�6# /�د�6 "A)�� إ�+ ا�$a +� -%ا��!� ا s� رضه
M ا��$�ة ا�=�ا?�9 ")�

#�Uا%ر Mص د�ء(إ�+ ا�'�S� R$P �?(  " ن�� ".و�� وراE�u ��زخ إ�+ !�م !,�
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• ر!b ا��>�م �" �? v��  ��.!+اءة ا إ��;� �(=� E</B$�، ه� c,Aن ا�و!;ل �

9?ع آ�U !�),� �� ا��>�م ا�=��9  ،أو ا6# آنآ)s� #��2 c ��ور ا�<�� �
 ،ا�;�!(9 دون ��QهE اaز��9 ا�)� آن !���د �� آ��9�A!ر�" s�)! ن أو?;� آ

R7�(" x6ه# "�و!�� ?� ا�$)c وآ�P �;?.  
رM  أول •Pا�)�  إ�+ا Ruإ�+ ا-$��ر  أر-�j أر->�/>E ا�$B آx6 ?� ا�2 ا��-

   .اآ,�
�R �;�اءة�>(��  آ�6اا�;��ء  وا�� -�9اc<Q ا��>(ء  أن!
آ�  •� B$ا�;�اط  ا�

�Qرس وأ? :�نA$6وا.   
• x69 ��
ا  و!;ل �ن ��4 />(ء ا���ب ��R ا��ازي وا�� -��ء آ?��� E��

�6ا�(��Hدة ?� ا�()'B ا�,�! �-Ruا��>E و��R ا�� -��ء "�ك ��4 ا�j  وه�
B$ت /� �7اءة ا�:�j=)رة /� ��(�/# �� ا�,/.  



• 
ا ا�(��Uع  ا�.��ب أآ��ا���� ?;� آx6 ��  أ��� ;<�"�! />+ ذا�o  لو�
E�6J�  R)�� �6 !;���نمآ�iأ ن  و% !��zون ��� E��� د�j8ط ا��� ا/);

);,>�  ج% "')ا%��# A� 9?(���.  
رتا��P ا�$)c ا�)�  •Pح  أ�Uإ��+� Mب �7اء�E و�U# ا ا�$B ه� آ)��

�6)�aر">)« ا��� و?ة آ",# ا�
ي ر?4  1475و 6.� ?� /م  �Hهن ه
#� �� ا"�?�8 ���2 �? M�.6 �'A��.   

ت ا�)� "Tآ�  •��T)ت ا���  .�8ا?#ا�(�ر�Uن ا�
ي !�),�و6# ���د  و ،/>6J� E#آ
• ��(��yذات و B$ط ا��j8 أن �)</ x��:ا��� Ri ��>� ا�$R��A(� B أ�6

M��Q �/ �=.ا� >�)" #)S� 9��)� :#، وأ�6A,6وا #U   .ا6;,
نو •A6ا� EA�� ي�Vا�� �!�$(�  .أن ه
M ا�=�jط �� ار",ط �
ا�( 9z2 (�7اءM ا�$B �� ا��>�م ا�<ا9�u ا�)� ")�s� Y ا��>E ?� ا�(���  •

Y;'(ا%?)�اض ا�(',ع ?  "��ف إ�+ ا��U�)ا� �? #�/ B<(="اه� و�zا� �? K
7م />+ �'و�# إ!�د / 97 ��� . ا��<9�u ا�����R� 9  ا��zاه� ا���,�9  �;?

 #z2 � +</ ءا�� ، #���� �uS8و B$ط ا��j=� 9�<(=)ل ا�$Paا
�# �j8ط اآ��Y�,j" Ew ، E ه
M ا�� 97 .(" �!
�u ا�(.)�آ9 �>�س ا�S=ا�

و�# ���?# ���S ا��س'� �? . 
F�dا lU�F�dا lU�F�dا lU�F�dا lU�        ::::مممم

���c />+ ا| "��+ ،و�6M /� آR و� E<ا�� �S7 ي
s� 47 ا�- م ا��(" B$ا� M�7اء
���c ه� �Pك� E<ء ا��َواِت  (���Hد -�اM، و�7ر أن اد/)َ�Aا� �?ِ �ْ�َ Eُ<َ�ْ!َ % Rْ7ُ

��� ( )َواJَ�ْْرِض اcَ�ْ�َ�ْ ِإ% ا�>�ُ# � E<�!E�!�!8>�� أ  إ%!'��jن �.� �� />(#  و% Eو�
ء P )� (.   

                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ��� ا�رواح
 ا���ذ ا������ ����� ا����م/� ���� �ى 
	.د

SABRI50090@YAHOO.COM  
        4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة                            
م?� أ��!$ ?� ا���S ا�'�!K  ?$�ة "'��V اaرواح ��أت •/ 1848، Ew 

 �وsU ا�$��� � ��� ذ�o و"E ،ا���Eو��� إ�+ ��7 ا6'ء ،أورو� اx<;(6 إ�+
ت��T)ا�  x�.6ت  وأ .ا�)� "�/� إ�+ ه
M ا��$�ة ا���!� �� ا��(��

، وإ�$9�6 ه� إ�$9�6 ا��j�Aة />+ اaرواح ��� ��ت ا���A  أ-س ا��$�ة •
رهV'(-ا�E اaرواح أ�2ا��/�  �))'�ث ?� Ry :;�س ����# / �?،  V!وأ
 4�� �/ su  .?� ا���6 );,Rا�(A-)'�ث ?� ?� ا�(�U أو ?�  xw�2 ا�)� ا��7

��V'" #�6 اaرواح •$�ل �� ���ة :�ق و!�ى ا�
!� !�);�ون �S"%أ6# !($� ا 
���: 

{����Q ZD�
ء ��� د�Q �? #��8,��9 :ا�j-أ�2 ا�� �AH ا��وح R('" نJ� oوذ�
E<$("أ-�>9 و �� �� #H�! � Rآ �/ c��"و �ن ه
ا ا��-�A<� ا��وح.  

��*
2,� ?� و!��� أن "��z ا��وح :ا�i رة�S� 9;�j� رة�i �? ة�A�� 
 .ا���6
 Mj�1) Mj�1) Mj�1) Mj�1)        
9�6و •$�p� 4�,د ا�ر أرواح ا��)"+  رEQ ا/(;V'(-ا،وا�)��ف  وا�)'�ث ���

 9!J� رواحaل �S"9 أي ا'i ت,w($� 2)+ ا�ن إ! E� #6إ% أ ، �)�/ +</
 .و-�>9

ت أن ">o ا��$�ة �8ا?�9 أ/>�x ��>9  وآ�-�>9 •,w�"��(�!- oن/� " أ��!$
9)=U 9��u<ة �H  ال>" % �(� !Tآ� �iق ه
M ا��zاه� ا��و9�2، و�$��

u<ة �� .."�)�z و�E !�< أ�2 �
ت />(�# أ�6 �'Y�,j" #<S ا�(���  ::::    �k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5�!�z�ا� M
و ا�(;�Sد �$�ن ه

ت ا��>(�9 �7 "$�!�z��9  ���Vورة،?'�'i ن ا��>(� و% !��+ آ��6 />(�# أ�6
#�:        :i''# و�7 "$�ن 8

 
ه�ة �Jن •zا� M
ء ا���v ه)</ 4�� �A?  ي
Y<=! 9�S=P ا��;R ا�,:� ه� ا�

 x�)ا�Eل، وه!,�ه��ن />+ ذ�J� oن  و!��>� ")$>E أو "$)c أو ��Q ذ�o �� أ?�
E<7ر ور97 وV2/>+ إ ��رواح "aا ��V'(� 9i إ�2ى ا��jق ا�=

ص"iا�� �A'(A!و "j=4 ا��� E-ر E(!و E(! oو��� ذ� ،E<;ا� s?ط ��ون ر�



?pذا آ),x ا-E ا�.=� �p? 9;S(<� 9;!�jن ذ�o !��� أن ا��وح ا�)�  إر8ء ا���
�7 "'$(x ?� !� ا��-��، و�A? �7 ا��>(ء ذ�J� oن ا��� ��)دة  !)��V'" Eه

7م ��(>�9 />+ آ)�9 ا%-E أ��ف �:  flash back ا�(�ات وأن ا��;R ا�,
 ه� ا�
ي  %-E و/�� -Tال ا��وح?��>� "$)c اV!أ �:أي -Tال ?pن ا��;R ا�,

9�Hا� R�=(! �=.ا� R���..  
شخص يتحدث من  اى وجود كما يرى بعض  العلماء أن مرجعها الخداع، •

اإليحاءات المختلفة من  خاصة مع وجود ،وراء باب مغلق أو ستارة مسدلة
بوجود اتصال  لإليحاء إضاءة خافتة ونقل األجسام وتحريكها بتتابع معين

 .باألرواح

  :هذه الفكرة تناقض مع التصور االسالمى من جهتين :المواقف االسالميه من الفكرة

•  �,�Q أن ا��وح أ�� ا��� +</ Euيسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من َو"أن ه
ا ا�)�Sر 7
ن ا�$�6# ���?)#" أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِال قَليلًاA6X� �?ة  ?  ")�ا�j�Aا� ��(�و�

#�? E$'(أو ا� #�</ )$'(<� ط�P ء ه��.�  )  .E ?�#إذ ا�(��?9 �
أن ا�)�Sر ا%- �+ 7Eu />+ ا-)'�9 ر�Hع ا�(�x أو رو2# إ�+ ا�'�ة  •

�6 ،��Q ��!��� آ�)E إن ?>�%"ا���6��H�" ��7دi E(�زخ إ�+ " " إن آ�� E�uو�� ورا
 ."!�م !,���ن 

 /,�"ا�.�b ا��آ)�ر  !�ى ��4 ا��>(ء أن � "M��V'" E ه� ا��� أو ا�;�!� !;�ل
ت ا�)�  إن � !'�Vّ ?� ه
M( "�Lازن ا�رواح"?� آ)�# " ا�'>�E �'(�دA<ا��

9!�=- �V'" ه� أ�6اع �� ا��� �,��  !�;�و�6 ��xA أروا2 �,�� ا�,.�، وإ6(
E��  �<V" ا�,.�، أو.(  

��Q أن ا�;�ان !;�ر أن ا��� % !s<j />+ ا���c ا�(Y<j و��# أ8,ر 
E���2أر!� �((ا�(�"ى�ا �P�6رى ا % � ?� اaرض أم أراد ��E ر��E وإ6

  )10:ا���()ر�Pا
#�� 4�� R� �,A�ا� cا��� Rآ E<�! % ر أن ا����;! R�)   />�# ا�(�ت ���V7 )<?
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، فقد )أو السفن، وغيرها كالمنازل،(عادة ما ترتبط ظاهرة األشباح ببقعة معينة 
فيها الحوادث  اشتهرت العديد من المناطق أو البقع بظهور األشباح وكثرت

 . يمكن أن يتجاهلها أي متابع لتلك الظاهرةبصورة ال

و كون هذه النظريات علميه أنها محصله تطبيق المنهج العلمي ::::    ا�!�k&�ت ا�����=ا�!�k&�ت ا�����=ا�!�k&�ت ا�����=ا�!�k&�ت ا�����=
        .على الظاهرة ثم هي من بعد ذلك قد تكون صحيحة اوخاطئه

وبعد إجراء سلسلة طويلة من الدراسات  –) بريطانيا(الباحثون في  ضيرى بع •
أن جميع هذه المنازل تحتوي على  - كونة باألشباح المس حول معظم البيوت

الجرانيت، وبسبب احتكاك الماء بهذه  مجاري مائية تمر على صخور
ساكني المنزل، األمر  تؤثر على عقول ةكهرومغناطيسيالصخور، تتولد طاقة 

أشكاال هالمية  الذي يجعلهم في حالة أشبه إلى الهلوسة، فيخيل لهم أنهم يرون
يرى  كما - يكون لها وجود، ورغم أن هذا التفسير منطقي جدا وأشباحا قد ال

 وهو من أشهر التفسيرات المتعلقة بتلك الظاهرة بالفعل، غير أنه لم - الخبراء 

  .يفسر جميع الظواهر المتعلقة باألشباح

تكون بعض هذه  أنوال يستبعد الدكتور كريس فرنش من جامعة لندن  •
مثل شراء (مدروسة لتحقيق غايات معينة خدع  أو أصحابهامن خيال  القصص

 .)العقار رخيصا

وهناك من يرجعها إلى اإليحاء الذاتي أو الخداع البصري اوالتفسير الخاطى  •
 .لبعض الظواهر

��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا::::        

يرى بعض العلماء أن األشباح هي الجن،ولكن يرى البعض األخر أن الجن  •
��  و7,�>9إ6# !�اآE ه� "ه تعالى استنادا إلى قولكائن غيبي ال يمكن رؤيته 

E�6و�" % K�2" من ادعى أنه قد رأى الجن ردت  (:يقول اإلمام الشافعي
 .)شهادته لفسقه



هذا التفسير يعنى أن هذه الظاهرة تنتمي إلى الغيب المطلق الذي نهى اإلسالم  •
  .عن الخوض فيه الن الجن تنتمي إليه

7 �� ";�!� ا�- م أن ه�ك �7ا�6 • j6ا#�/�U�� �)#�/�6آ>�# و ( �,V"
) E$<,7 �� x<8 �7 -��( �2آ# ا���Hد /,� /�� ا�;�ان �(h<jS ا�A�� ا%���#

)R,7 �� �<8 �!
2)(�9 اى )أو ا�A�� ا%���# (،وان ه
M ا�;�ا��6  )-�# ا| ?� ا�
,A)ء ا��(6� #u7Y;'" +</ #)u ا��(� c,Aا?� ا�c,A) وا�(6 ، وا�)� /,� cأ�6

  ()?>� "�� �A�# ا| ",�!  و�� "�� �A�# ا| "'�! ( ا�;�ان ���م ا�),�ل/��
�:?:43.(  96�$A)ح وا�,��ت ا�,Paرؤ!9 ا Mه�y ��A�" ن��� ا-),�د (?

ا��7su ا�)� -,,� ا�!'ء ا�
ا"� أو �8اع ا�'�اس أو ا�$
ب أو ا�)���A ا�=:+ء 
 % !=�ج /� إ:ر ���?)� �)�,�4 ا��zاه��<�H s� د�H�<� 9�<$ا��6 ا��;�

ه�ة  وا�
ي !'�د �� �Pط ?���9 ه
M ا�;�ا��6 ا�$>�9 zا� M
�6ن ا���/� ��;��
 E(" ت ،اى,,A)ب وا�,-aا�� 97 ا�')(�9 ��� ا +V(;� +</ E(" �? ، ،��?

c,Aا ا�
 .�c,A و�$�� R��6 ه

• ,A�ا� c)(� إ�+ ا����ه�ة "zا� M
� ا�
ي ���H# ا�;�Sر ��,رة أ�8ى ?ن ه
6+ وا�
ي % ���+ ا�- م /� ا�,'K ا��>(� وا��;>� ?�# A6%ا E<�<� �<2�)ا�

 إ�+ /�E ا�.�دة-أ?>��A! Eوا ?� اaرض ?)$�ن ��E 7>�ب 6a)# !�((� أ-
  .".46: ا�'�) "!�;>�ن �� أو �ذان !A(��ن ��

  

  

  

  

F�m 	!ا  

�ى 
	� ���� .د/���� ������ � ا����ما���ذ ا
SABRI50090@YAHOO.COM  

            ��&��2��&��2��&��2��&��2    :::: Mا�)���E ه� �'و�# وsU / 97 ��� �2آ# ا�Haام ا��>$�9 وأ�2اث ا�'�
EV!ن وA6X� 9ا�����: 

ء  :�اءة ا���اج�)Aن ا���<� إ�+EA7 ا�,ًH�� �./ ��wا )��(�/# �6(�#(ا��Uوو 
وه� /,رة /� ر-hU�! E . ا�;�ن ا�=�R,7 v ا�(� د إ�+"�9j!�8  sH �>,�وج أ�7م

 T,�(ا� E(! E-ا ا��
��s7 اaرض وا�$�اآc وا�,�وج ا���(�9 ?� وx7 ا�'�ث، و�� ه



�2aاث ا�)� ")�"c />+ ذ�o ا�'�ث�. 
 ا�;��ء �نرا7,� ا���ا�7 آن ا�;(� أول ا�$�اآc ا�)� :��اءة $�آ" ا! �� 

"�)(� />+ �2آت  ه ?� ";E�A ا��x7، وه�ك ا�$��� �� �S6ص ا��Jل ا�)�و(�وا/)
v).��# و�A8?# و/ 7)# �$Pا�;(� وأ. 

ا�.(v ر�< ا�=cS وا�;�ة وا���ا�9، و�
�o آx6  :��اءة $�آ" ا!&�% 
E���(ا� v-أ ��   .��ا7,)�

  .R2وه� آ�اآc ا�<ه�ة وا�(.)�ي وا�(�!b وز :��اءة ا!-,اآ+ ا!*()رة 
�)9 �7اءة -��)9، و�2دوا أ�آ�� ?� 71وBi ا�$>�ا��6ن 6'� : ا����م ا�w 9)�6 

 .ا��aاج
 .و".(R ا��/� وا�,�ق وا�(�j وا��!ح وا���اBi: ��اءة ا�.,اء 

��s وا��Pa وا�A��ات، و"'�!�ًا � ه� : ��اءة ا!,�/  -aم وا!a�7اءة ا R)."و
v'6 ��� �A2و 

ا�
ي !�رس   c�!ASTRONOMY ا�)(��< ��� />E ا��>b��b��b��b��    ::::oوا��!وا��!وا��!وا��!    b�5 ا���-b�5 ا���-b�5 ا���-b�5 ا���-
 E���(و!9 وا�)Aام ا��Ha�2آ# ا �,V" �(9 ا��/�U�)ا�;�ا��6 ا� ASTROLOGY 

"# أو ��ه�(# ?� -�ق �A2 4�� ن���=(A! �7 ن�)��)ن ا��Y "��!�#، وإن آAا�
ت أ�8ى!Q #��=أ�8 و�. 

H���ا�!�1 ا�H���ا�!�1 ا�H���ا�!�1 ا�H���ا�!�1 ا�        

و!A! 9)�� ا�)���E />+ ا?)�ا •)Aام ا��Haك / 97 ��� �2آ# اض �V(�6# أن ه�
ن ،وه
ا ا%?)�اض h�'i و�$� ا�(.$>9 ?� �2!� A6X� 9ا����� Mوأ�2اث ا�'�
 ��wJ(�6ن ا�$>+ ا�;<� :,��9 ه
M ا�� 97 ، ?��>�A�! E :,��9 ه
M ا�� 97 :,;

?���A :,��9 ه
M  اى أن آ�P Rء ��wJ(� M��Q �? �wT �# ، أ� ا�)���E : ا�(),دل
و!9 ه� ا�)� "'�د �2آ# )Aام ا��Haا M
ا�� 97 ��ءا />+ ا%/);د �ن �2آ# ه

ت�H M�/ �� ء+:ن و�M��S وه� ا/);د 8A6ا�:  
•  ن �7ا�6�# ا���/�9 ا�(=)>�9 وان x)$2 آ ه(A6و!9 وا�)Aام ا��Haا �� R$�

M�2�7ا��6 آ>�# وا.  
ن ا�7م  •)��(�ا9,7 � !�.� �� ا��iارات ا��>$�9 /� � و6% آ��� �>$�نا��

-��� و��6م�Aة ا��2  �� �� ?�(��ا أآ)��A3000ا�  ��� hS! E� ،�$<? T,�"
� ?� ا�(�9 10إ% ;?.. 

 ا�)���E ?� ا%/),ر 6
آ� ��� •��V! E� o<ا�� E</ �? رات�j" M�/ xw�2: 
6 ا��>(�DK. MULTI MIDIA 9 ��-�/9 أوردت .1j!�,9 /� ا��

 9,A��ء أو ا�;,9  إ�+"�ار!b ا��aاج اc,A� #6 "��� �'�ر اaرض �)Aا�
د�8ل ا�.(v ?� ا�(�(�/ت ا��>$�9 أي  ?;� �2ث "��� ?� ز�نا��>9�$ 



 !;)V+ ا-)��ق �%ف ا�A���  ه
ا ا�)��� ?� "�ار!b ا��aاج ا��aاج�
? E���(�2وث "��� ?� ا�  ً�أن !��zوا />��E (�ا��� ��ج ا���زاء �

���:E ر ?� ��ج��وه$
ا وه� � ا�'(R  ?� ��ج ا���ر و��ا��� ��ج ا�
 :.�E !'�ث

2. v).ر ا�A� +</ �!�H ج�� K!�'ا� o<ا�� E</ فUأو?�$�س  ه� أ
)+�?a�6  30 ��) ا�وأه(># ) د!A(,�(آ�6ن اaول  15 إ�+".�!� ا�

E���(ا�. 
رب" .3V اT,�"(�� ت��ا�( �./ +</ s<j6 9  و!$�� أن�<(=� B'i

  . ?�;�أ /.� 6,�ءات �=)>�9 �>,�ج ا��ا�2 ?� ا���م ا��ا�2

8رH# /� �2آ#  R(�� /�ا���9 ��4 أ�7ال ا�('i ر�S� نءا />+ ه
ا ?��
  .ا�$�اآc آ��S?9 أو ا���ا-9 و��Qه

 xA6ار M�# !A)�� إ�+ � ا-($Pأ �� R$آ E���(وا� T,�(ن ا�و?+ آ��� �� ا�2aال ?
غ و!�>� 6RH ا�)�S! ��2 #6a +/�U����Qو �)</ ��Q T,�" وه� #A��� Y;')ا� T,

�S" % اتT,�" �� B�J(!ق ,A� د7i ��S! #�$اك و�
��2 9)u c?�  />+ ا��7su ا�;
ل ا�)� !)=
ه ا��س آ�)��9 "><م /� ا%/);د �S'9 ه
ا ا�)�,T ا�$ذب �?aح . د(اij

&)،P���� وا�%&� وا�Kا���ه�ة، ص^!���، ا�� ،���gا �+
181،2006(  

/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���::::        

 #��;� E���(ر?4 ا� �? s:" آ
ب ا�(���)ن و�� �7�iا( "ص(ا�(�B7 ا%- �+ 7
  :أ-,ب M،ه
ا ا��?4 �,�+ />+ /�

• #� �=A� ه� ن �(A6ا� ��=A" د  .!)�"c />+ ه
ا ا%/);
ن />+ •A6ا� Mء �7ر .ا���R وا8%)�ر !><م �� ه
ا ا%/);د ا��,� اى إ��
• .c���� E<(�� ا�(;�رة />+ ا����أن �>( #�</ c"�(! . 
دM ا�$�اآc ا�)� -دت /�� ��4 ا�.��ب ا�.�9�7  •,/ 96
ور ا�)���E د!H

 #(,wأ ت �2# رو�2# �= ف ��uا�;�!(9 آ�'�ا���6 ،وا%/);د أن ا�$�اآc آ
v).ء ا��U v$�" #!دم �AHا  . ا��>E �� ا�6

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

YO2&� 32 آ�_ �ت +>M ء ا�ه&ام� �  
��# ا�=�:�م/i,�ى �'(� R�<8.د�� #�A<ذ ا�� SABRI50090@YAHOO.COMا-)

�6 أن ا�
!� ���ا ::::4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة4�N9 ا���Wة�)V� 9�?ت �8اUا?)�ا M�/ ت ?� ا���ب��y
/A)� تت �Q!,9  أو أن ا���ا/�9 �7 ���ا ا%ه�ا��uت ا%ه�ا�ت ه� آ�u�M ه
M ا�$

 ر آ��A  ا��a!$���اف ء ا�اد/ا���!,# ���Hأناد  �� E���</ وا
ا���ا/�9 ا8
رة V2�� x7�Q ?� ا�('��  أآً��7�A<:a9( ا��"�/+ ) ��� ا�(��ب وأ��!$ ا�.(
v�j<:ل . ارة اx<;(6  أنو7V'ا� M
��S �� 8 ل E�$2  إ�+ا��A ت ا��>(�9 ��

 +/�!v!د? أوزور Ewا���م c<7 �? ً;2% x� . �;(�!عوو!<!� /�دهE ا���م (آ��A  أ",
���R ��2 اآ).�x �;,�ة  أن) أ�� أر����/>+ � x;;'" #"6,�ءv!أوزور ;2% 



        l�v�2 ا���اl�v�2=6 ا���اl�v�2=6 ا���اl�v�2=6 ا���ا6=
 c�.أن !$�ن ا� ��,(A! ي�S�/ B7�� ت ا�=�ا?�8 �)$! 9>��Uا%?)�ا M
ه

رىV'ا�);�م ا� �� #Hدر º<� �7 E!�;ي ا��Sا ا�(
�ا��>(+ ا�
ي �$��Y�;'" �� E ه
  .ا��6ز ا����-�

 Mj�1) Mj�1) Mj�1) Mj�1)        
%ت ا�$�(�ء وا��ي وا����-9  •�� �? �)</ رة ا���/�9�6 ";��V'ا� x;;2

 .وا�<را/9 وا��>o و�$� ه
M ا��>�م آ�S;� x6رة />+ :,;# ا�$��9
•  �� �S� x)$2 �(ه�ام �[-�ة ا��ا��9 ا�aء ا . -�R,7 9 ا�(� د 3000!��د ��
 20 ا���م اaآ,��E ")�� ��ة ��ء  •ً�/.  
ث ا�'�!�9 أx(,w رRH ���ا ه
ا ا���م ) 100000(إن : 7ل ه��ودوت •'�aا �$�

  25و20أن /�دهE !)�اوح ���
�� />+ R$P ه�م •;� �? Eه  .آن ا���ا/�9 !�?��ن ��"
ء ا���م اaآ,� •�� R,7. )�2 ��iت ا7م ا���ا/�9 �,�ء اه�ا� . 
• �Hإ E"��!�S)ا� �� Eت ه. اء �'�ث �>'(4 ا���وي وأw,)x أن ��M ا%ه�ا�

 v;: ت��هE أE�6 !�)(�ن إ�+ :,;# ا��aاء ?;� آن ��ء ا%ه�ا�;� x(,wأ آ(
ب ا�)� ا-)=��x . د!�� ".�!��.8a9 اj-ر ��ا�2aا R;�� 9�/م ا���ا7

  .آ�� ت
• � 9j-ر ��ا�2aا s?ر E" #6ت "�ى ا!�z�ا� hHم �$�ن �� أر���� ��'! �)

�H�� Mدة ?� !�# M��A$" E" Ew ��� ذ�o و% "<ال �;;- R$P �? ا�'�� ا����ي
 .ا���م

•  #� ])! ��,�x أ�2ر اaه�ام و�$� ا-)=�م �6ع �� ا���(� ً;<j� ط � �H�! %
ا�'�� ا�)� ?�ق ا�'�� sU�! Ew R�.! Ew ا�'�� ا��8 ?)'�ث 8>=>9 �>��اء 

ت ا���اء( ?��,x ا�'��- ).?$�ة آ
•  9�uرًا �(�اد آ�(�w� وا�H�? ة>���2ت �� أ�2ر اaه�ام �A� ءR<2 ا��>(

 9�u�2ر �� أ7�i ا�H ���S��ب ��S �(�اد آ�(�aا M
�,x أ��j7 E�6ا ه"
ء�)�$�� E</ +</ �6ا !Tآ� أن ا���ا/�9 آ)� .  

 

/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���::::        

رات أن ��ء ا�(�S!�� ا�;��ء � V'ا�;�ان إ�+ أن ا� �!�;" s� YA(! ته�ا�
رات أ�)��# �s آ��هV'ا� �"�)/)���  ا�.����9 ا�;�!(9 /(�ت اaرض اآ

+�7ل "� " �P�6ا أأو���A! Eوا ?� اaرض ?���zوا آ�B آن /9,7ُ  ا�
!� �� E�<,7 آ
� E�<-ر E�"ءHو  /(�وه)ّ� ��روا اaرض و/(�وه أآw�7ة وأ E��� نت ?( آ��ّ,�

  .”ا| ��E�)<z و�$� آ�6ا أz! E�Aَ�6>(�ن



+�ِرِه�َ� " و7ل "�?َ  " َوَ"ْ�ِ'ُ)�َن ِ�َ� اْ�ِ�َ,ِل ُ�ُ��ً"

  

  

  

  

  

  
  
  

Y�  ه� 3C0# آ�_ �ت ���_
��# ا�=�:�م/i,�ى �'(� R�<8.د�� #�A<ذ ا�� SABRI50090@YAHOO.COMا-)

  

ذات ذكاء غير اإلنسان في الفضاء أساس الفكرة امكانيه وجود كائنات حيه  •
 )الكواكب أو المجرات األخرى( الخارجي

قبل  300هو الفيلسوف اليوناني ابيقور في عام  الفكرةمن قال بهذه  أول •
هناك عدد ال نهائيا من  أنقال " هيرودوتس إلىرسالة " كتابه  الميالد في

لعوالم توجد لعالمنا والبعض مغاير وفي جميع هذه ا العوالم بعضها مشابه
  .مخلوقات ونباتات

  .الفكرةنفوا هذه  واسطوا ولكن افالطون •

ترجع الفكرة  ايضا إلى ديانة عباده الكواكب التي سادت عند بعض الشعوب  •
الشرقية القديمة كالحرانيينن ،واالعتقاد أن الكواكب كائنات حيه روحيه بخالف 

  ما أثبته العلم من انهااجسام ماديه تعكس ضوء الشمس



 بعض العلماء من ذوي الشهرة العالمية من أمثال الفكرة هويؤيد هذ •
من  (Archibold Roy) البروفسور أرشيبولد روي ،"ساجان"البروفسور

 كما يعارضها علماء آخرين.جامعة جالسكو

الحصول على موافقة حكومية  "ناسا" وكاله في الواليات المتحدة استطاعت •
 . الكون ود حياة ذات ذكاء فيبحث كبير عن وج بإجراءعلى مشروع 

   . لم يستطيع العلم حتى اآلن إثبات صحة هذه الفكرة •

��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا:::: 

يرى بعض العلماء المسلمين بامكانيه وجود كائنات حيه ذات ذكاء غير :الموقف االول
 :اإلنسان في الفضاء الخارجي بناءا على

 ".آ�P Rء �7!� />+أن ا|  "تقرير القران أن القدرة االلهيه مطلقه •

 ...تقرير القران وجود عوالم و كائنات غيبيه كالمالئكة والجن والشيطان •
ا| ا�
ي s,- Y<8 "تأويل بعض اآليات إلثبات صحة الفكرة كقوله تعالى •

 R$� طوات و�� اaرض ��>�� !)�<ل ا��a ����� �)�>(�ا وأن ا| �7 أ2)-
  )12:سورة الطالق( "�Pء />(
 :ثانيالموقف ال

االتفاق مع الموقف االول في تقرير المقدمتين القرآنيتين أن القدرة االلهيه مطلقه 
ووجود عوالم و كائنات غيبيه ال يلزم منه اإلقرار بصحة الفكرة بصوره مطلقه بل 

  :تقييدها بضوابط نص عليه القران

 تقرير القران أن الوجود غير مقصور على العالم المحسوس المحدود بالزمان •
بل يتجاوزه إلى  عالم الغيب والكائنات الغيبية مقيد بأنه ) عالم الشهادة(والمكان

ال تتوافر لإلنسان امكانيه معرفه هذا العالم الغيبي وهذه الكائنات الغيبية إال 
  ...بواسطة الوحي كإخبار الوحي بوجود المالئكة أو الجن



المحدود بالزمان و  من الممكن وجود كائنات غير اإلنسان  في عالم الشهادة •
ولكن هذه االمكانيه ) سواء األرض أو الكواكب أو المجرة الشمسية(المكان 

مكانه اإلنسان باعتبار )فضال عن تجاوز( مقيده بان هذه الكائنات ال تتساوى مع
وإذ 7ل ر�o أ6+ " درجه االستخالف على األرض التي خص بها اإلنسان

/R ?� اaرض 8>��9H" مقصورة على اإلنسان بل تضم الجماد  فالكائنات غير
والنبات الحيوان في حين يصر أنصار هذه الفكرة على حصر الكائنات التي 

 .يحتمل وجودها على كائن حي يماثل اإلنسان

  

  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ),$) Werewolf	Aءابا

��# ا�=�:�م/i,�ى �'(� R�<8.د�� #�A<ذ ا�� SABRI50090@YAHOO.COMا-)

W��0ن ا��W��0ن ا��W��0ن ا��W��0ن ا��وخاصة  ،باذئ إلى بعض األشخاصتحول تقوم الفكره على امكانيه ::::�ة�ة�ة�ة
 يكتسب الشخص المتحول نفس خصائص الذئاب، هذه الحالةوفى   ،ل القمرمااكت عند

        ...تصبح حواسه قوية،وويعوي كالذئاباضافره،وتطول أسنانه تبرز ف

        ::::أ(�اثأ(�اثأ(�اثأ(�اث

  .في القرن السادس عشر اروياانتشرت في  االستذءابظاهرة  •
وفي النهاية ،انه ذئب) يدعى جاكوي روليه(اعتقد فالح فرنسي 1598عام  فيف •

  وافتراسهم في الغابة األطفالبتهمة اختطاف  إعدامهتم 
عامل بناء يدعى بل رامسي  أصيب 1987عام  اإلنجليزيةمنطقة اسكس وفى  •

ويسبب  أنيابهالشوارع يعوي ويكشر عن  إلىفكان يخرج ليال باالستذءاب،
مستشفى رنويل  وأودعتهوفي الليلة الثالثة قبضت عليه الشرطة  ،الفزع للمارة

  .للصحة النفسية 
 أنتجتفكرة استحوذت على اهتمام السينما منذ أمد بعيد؛ فهوليوود مثال الو •

  .عددا كبيرا من األفالم حول هذه الخرافة

        ::::ا�!�k&�ت ا�����=ا�!�k&�ت ا�����=ا�!�k&�ت ا�����=ا�!�k&�ت ا�����=    

وهم المصاب اضطراب عقلي يتوظاهره االستذءاب عند علماء النفس مرجعها  •
االضطراب العقلي الغريب يحدث  وهذا ،به أنه ذئب أو أي حيوان مفترس آخر

  . الذين يؤمنون بالتقمص األشخاصأكثر ما يحدث عند 
 اإلنساناإلصابة بداء السعر حيث تظهر على كما أن هناك حاالت ترجع إلى  •

 . كلب مسعور أوأعراض مشابهة فيما لو عضه ذئب 



/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���::::        

تصور االسالمى لإلنسان يقوم على أن اهللا تعالى ميز اإلنسان بدرجه االستخالف ال
و�;� آ��� ��+ ادم ( ،دون باقي المخلوقات التي في درجه أدنى هي درجه التسخير

 "��V ... و2(>�هE ?� ا�,� وا�,'� �(;<8 )� ���هE />+ آ�<V?وان هناك حالتين )و
  :جه أدنىفقط يمكن أن يهبط فيهما إلى در

أو��o (الهبوط أو االنحطاط االخالقى القيمى وهو هبوط مجازى ال الحقيقي_ 1
�6م �R أRU -,� آa(  

المسخ الذي جعله اهللا تعالى عقابا لبعض بنى إسرائيل وهو معجزه، وبوفاة  -2
  .وختم النبوة انتهت المعجزات) ص(الرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                        Dرة ا���D!ا�H >\0دة ا 

Atlantis  



��# ا�=�:�م/i,�ى �'(� R�<8.د�� #�A<ذ ا��  SABRI50090@YAHOO.COMا-)

�8��# ذآ�ه  ه� • #S7 �? وراتأ? :�ن!v  آ�!)�س و �')�"
“Criteaus” “Timaeus” +دا إ���9 ا�(�S!�ن �>(Tرخ 6;>� ا�$ روا!9،ا-)�

�6�6 ا6# آx6 ه�ك ا���6�)Vو� ، �S� زار  ،دو�H 9<!�ة ���iن /���
 �و"()ز . -�9ً  أ�B 11:�ال  ،���v �7ي �A$�96 ا<:a��j،و-� ا�('�

9���,jارد ا��)�) ��-��ون (  �'(�9 ��ا-x 9jآ6و ���و?# �>��E ا�;�!E ، و ،�
 )أ: vj6( ا�)� "��« ?� , ا�,.�!9 ) آ>�)�  ( ا�
ي "<وج .إ�# ا�,'� وا�<%زل

!�أ-# ) ا"'د �>�ك ( ?� , "E$2 E�A;" E ا�;رة ����E , ا�
آ�ر  /.�M �اأ�6, و
ل /شوa ، وا�
ي -(�x ا�;رة �-(#) أ:>v ( اaآ,�  ا%���H   ن$-

�ء ��ءوا ?� ا�ّ)�ّ��. �2ة ?9j�A� 9<U ا��<!�ة ,� �ّ$� .  �;? s)jّو ��أ ا�
 EدهA?9 ?� إj<Aّ،ا� ��رأى ز!�س ه/ ن ا��<!�ة   % أ8 9�7)آ,�� ا%��#($-

يمكن ( .وآx6 إ�Qاق ا��<!�ة. ا�8aى �)'�!� /;��9 ��-,s)� 9 ا���9?
،المحاورات، تعريب زكى نجيب نإلى أفالطوالرجوع 

   ) 1945،القاهرة،2محمود،ط

فان هذه الجزيرة  وبالتاليقية قصه أفالطون حقي أنكثيرا من الناس اعتقد  وقد •
مكان هذه القارة وكيفية  نظريات عديدة حول وضعواو, كانت موجودة بالفعل

  .زوالها 
تشارلز " شهير ال غواص منهم ال ,حاول بعض الباحثين اكتشاف بقايا أطلنتس ف •

المحيط  واضحة في قاع ألطالللتقط عددا من الصور الذي ا" بير ليتز 
صنعها بوساطة  رأى انه ال يمكن ة ذات زوايا قائمة ومكعبات صخرية ضخم،

عثر الباحثون بالقرب من سواحل فنزويال  و.الطبيعة وعوامل التعرية وحدها 
وعثر , المحيط  أعماقأكثر من مائة وعشرين كيلومترا في  على سور طوله

 المباني القديمة في قاع المحيط أطاللمن  أفدنة شمال كوبا على عشرة روسال
 .  
نظريه  هامن بين .القديمة  اتضارحاطلنتس أساس ال نأ وهناك نظريات تقول •

سفينة فضائية ضخمة  في آخرسكان اطالنطس قد اتو من كوكب  أنتقول 
 وصنعوا كل األرضانتشروا في  وإنهم األطلسياستقرت على سطح المحيط 



وتركوا  رحلوا وإنهم... كانوا عمالقة زرق البشرة  وإنهم,  الحضارات القديمة
 ... اآلثارخلفهم كل هذه 

األرض القارة ستخرج يوما ما من تحت  أن نيتنبأ ووهناك بعض منهم بدأوا  •
انه ومن " إدجار كايس  " ا أعلن الوسيط الروحي الشهير 1940يونيو  ففي 

يبرز جزء من قارة أطالنطس الغارقة  أنروحية قوية يتوقع  خالل وساطة
  .، وهو كما لم يحدثم 1969و  1968امي ع بالقرب من جزر بهاما مابين

جبال أطلس  أن المحيط األطلسي و Encarta  تذكر موسوعة انكارتا الحديثة •
 .  من اسم أطلس ، ملك تلك القارة المفقودة أسماهمافي شمال أفريقيا اشتقت 

 Atlantis the Eighth“ عالم اآلثار شارلز بيرليتز في كتابهوذكر  •

Continent”  من الشعوب القديمة ما زال يحتفظ بتسميات مشابهة عدداً أن 

 ففي شمالي شرقي أفريقيا ثمة قبائل يعرفون بشعب. لقارة أطالنتس

Atlantes و Atarantis تحدثوا في تقاليدهم الموروثة عن قارة تدعى 

Attala في  إلباسكأما . “ مجددا لتظهر“ غرقت في البحر وستعود يوما
قارة غرقت و “ تراثهم القديم أيضا يصفون في ياأسبانجنوب فرنسا و شمالي 

 Aztecs المعروفين بال أن شعوب المكسيك القدامى و.  Atlaintika  اسمها

و في . المكسيك التي كانت تقع شرق Aztlan أطلقوا على قارتهم المفقودة اسم
 ثمة ذكر ل (Veda) التي تضم التعاليم الفيدية الهندية مهابهاراتا ملحمة

Attala قارة تقع غرب المحيط بعيدة بمقدار نصف  أي الجزيرة البيضاء وهي
 . األرض عن الهند

 " "تربط بين اطالنطس وجزيرة كريت " فروست " ر وهناك نظرية للبروفس •

التي حملت يوما حضارة عظيمة ومبهرة تشابهت في كثير من وجوهها مع 
هما لقيت في جزيرة وكلتا نشأتفكل من الحضارتين ... اطالنطس حضارة

 .نهاية مفاجئة



•  �!T!و�A?را�,�و  " »"�� " #��E  أ�6و!Tآ� , ه
ا ) �6!9 ا: ) vj6 ?� آ(
 �ر9w وإ6("��ق ?� 7ع ا�('�$� xU��"  ن ��أودت�R آر9w ��آ�  "

ر ود�� H<!�ة آ�>9" آ�اآ"�ا w ���/.   
• K27رة �z6 �=<(( ، 9)=U!)# ?� أ6# آx6 ه�ك ���?، ) -,�v ( أ� ا�, R�

R('"  �A<:aا �ل ا�('�)P 9;j�� , دة�H�� x<y �;و� ، #���H �� ءا>Hو
�Sم ،  2)+ أوا�8 ا��ا�(��-��� ، ا�
ي !��د إ�+ � !<!� />+ /.�ة � !�� /

9��(6 ، �w��" أت�� Ew  9,7رة  و���ا�R :,���9 ، ��آ9�6 وز�<ا��9 �)�V2 إن )
 vj6 :أ (E� )" 9��;(� �$" رة ��ا9�u إ�+ �2 آ,�� , �V2 x6إ�6 , وإ6( آ

R�$." ف أ��ا��" E� دن ، ا6).� -$ن .أو ا-)=�ام ا�(�V!أ #(!�z�� ( وو?;
 vj6 :ا�;�!,9  ، ���) أ E��7 ، ?� أ6'ء ا���Q , �� اة ���د���6ا ا�وآ

R�رات ا�(��و?9 ، �V'رة  ا�V2 ) �S� ( و ، ) x!رة , ) آ�V'وا�
aز!>�9 ?� ا )   ) أورو�

/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا��� 

صياغة أفالطون للقصة مرفوضة إسالميا ألنها تستند إلى األساطير والديانات  •
 .اليونانية الوثنية القديمة  القائمة على تعدد االلهه وتشابهها مع البشر

القول بامكانيه وجود حضارات بلغت شأوا بعيدا من التطور في المجال  •
ارت تؤكده األديان السماوية ومنها اإلسالم، فالقران تناول ثم انه المعماري

ِ�َ�ْد "  ... ...سبا وارم"عددا من هذه الحضارات  oَÉَر� Rَ�َ?َ Bَ�َْآ �َ"َ Eْ�َارم .َأ 

َ�  ا�)� .َذاِت ا�ِ�َ(ْد<ُ�ْ�ِ Yْ<َ=ْ!ُ Eْ�َ�? ِل  ".)8- 6:الفجر( "ا�ِ, ْدَوَ"ْ�ِ'ُ)�َن ِ�َ� اْ�ِ�َ,

   .كما يؤكده علمي التاريخ واآلثار.   " َ?ِرِه�َ�ُ�ُ��ً"

أما القول بان هذه الحضارات من صنع كائنات قادمة من الفضاء فهو ما ليس  •
عليه دليل، فاإلسالم يقول بوجود عالم غيبي وكائنات غيبيه، ولكن ينفى امكانيه 

لمالئكة معرفه هذا العالم أو هذه الكائنات إال بالوحي كأخباره بوجود الجن وا
لالعتقاد الصحيح بوجود هذا القول بمثابة تحريف و يمكن ... والجنة والنار

والذي قال به كل  عالم غيبي وكائنات غيبيه و هبوط ادم عليه السالم من الجنة
  .األنبياء والرسل 



اتصال بينها على القول بوجود قارة  دواتفاق العديد من الشعوب التي ال يوج •
دليل على صحة إخبار الرسل واألنبياء المعلومين مفقودة يمكن أخذه ك

والمجهولين بوجود حضارات سابقه بلغت مبلغا كبيرا من التطور في نواحي 
معينه كالمعمار وكفرت بأنعم اهللا وكان نصيبها االنهيار منها على سبيل المثال 

"تحدث عنها القران  قصه طوفان نوح عليه السالم!َ Rَ�7ِءِك  َأْرُض اْ�َ>ِ�� َو�َ
�ُ�ْaَا �َVِ7ُء َوء َأ7ِْ>ِ�� َو4َ�Qِ اْ�َ()َ-َ َواْ-َ)َ�ْت َ/َ>+ اْ�ُ��ِدي� َوRَ�7ِ ُ�ْ��ًا  َوَ!

�َ�)ِ�ِ�zكدليل على حضارات شيدتها كائنات فضائية ال) 44:هود"( ��ْ>َ;ْ�ِم ا�. 

  

  

  

  

  

                                           

  

  

  

  

  

  

  ا��� ا>+ )Zombie(و�� !"ا



��# ا�=�:�م/i,�ى �'(� R�<8.د�� #�A<ذ ا��  SABRI50090@YAHOO.COMا-)

 �(�);�ي د!96 ا���دو  ا�(�x ا�'�ا�.=�  !��+ ا-E وه� ;,: Ew ت� �=P و ه�
 x)"دةت  أو,  إ��#ا�'�ة  إ/�iر97 ووه� x)" �=P -�97 رو2# ��ا-9j �7ى 8

 9�,:)9�,./ ( E" 9 و����Mر,H9/>+  إ/9 /(�ء إ:/: M��-.  
        ::::�k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5��k9&�ت ���5�

 اaو�+��2>)��  إ�+/(>�9 ��ء ا�<و�,� "�;EA  أن!�hH ا�$��� �� ا��>(ء  •
و/� "م  % أو?� 2�E(! ( R<P 9 ا8)�ر��H Mا أن��� (ا�.=� ا�V'�9  إد8ل

 Ew �� ��7 و��� (ا��/� ��
ا ا�.=�  إ/دة".,# ا�(�ت /� :�!Y ��4 ا��;
  . �� ا��;��7 أ�8ى/� :�!Y ��(�/9 ) د?�# !)E أن

2�K�2 9 "�ى ا� •,9�$!��aر زورا ه��-)� ا� ا�<$<��هT%ء  أن(�)(9 �
=Paا�<و�,�( صا ( ���U"��wJ �=�ر �7ي !�wT ?�  إ�+!$��6ن 8

 E�,<A! و E�"?�S"ر />+ ,  ا�رادة��صو �$�� �sj(A" E ا��=Pأ  !(�و�6
ه�ة ا�<و�,�  أو/� ه
M ا�(=�رات ��(<!� �� ا�(�>��ت y c,A" �(��7 ا�  ا��;

زو�,�  إ�+/(>�R!�'" 9 ا�.=�  أن, و!� د!�< , ا�,K2 ا��>$>�ري  آ( !�ى •
ن �?�! ��i8 ��7�'A� Y!�: �/ E("+إ�  Y!�: �/ 9�'Vا� EAHإ�2اث 

!c,A ا�.>R ا�.,�# ��(�ت �>V'�9 ���ة  اaولا�(A'�ق , �Hح ?� ���ى ا��م 
�6 �=�ر �7ي !�wT . و ?� v�6 ا��x7 % !�;� ا�V'�9 و/�# مأ!�و ا�(A'�ق ا�

 9�'V<� �,Sم ا��z�ت/>+ ا�%��6%و ا�(./� و ه� ا�
ي !R)�(A ?�  آ
9�S=P 9Q ا�<و�,� �'�K !,�و ��ون  أو/(>�9 "$�!� �i9!إرادة أ  s�j! و

9 /(�ء/: M��- .  

    )�)�� A��	ارق،�+� ا��	ب ا��wjأ P+Wاه� ا��Xوا�،Pw%j :85 :93(  
/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���/F�3ا lUا���::::        

�6 "A)�� إ�+ ا�$�6# /�دM ا�(�x إ�+ ا�'�ة a +� -%ا��!� ا s� رضه
M ا�=�ا?9 ")�
#�Uا�<و�,+(ا%ر R$P �?(  " ن��  ".و�� وراE�u ��زخ إ�+ !�م !,�

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

i��2���, ا��ا��j0 ا����رات :ا���را/E�  ؟�l"�ر5- أم ا�

��# ا�=�:�م/i,�ى �'(� R�<8.د�� #�A<ذ ا��  SABRI50090@YAHOO.COMا-)

  

 psychology  ،و��� � وراء "و Para  ا�(h<jS �$�ن �� آ>()� •
 وراء />E ا���v ،اى/>E ا���v  و"��+�. 

•  �? �H���$�-را  : أه(�اه� �K',! M�/y ا�,
ر  ه� �6ع �� �7اءةو: Telepathyا�
	�,� ـ 1$?aا Y!�: �/ E(!و ،

ل ��� /;�ل اa?�اد و ذ�o ����ا /� :�!Y ا�'�اسS"%9 أي ��ون  اA)=ا�
رة P9 أو ا��ت ����ة آ( !)E ه
ا ا�)=:c ��. ا�'9H إ�+ ا�$ م أو ا�$)?A�  


+��ر-  2 �gا Clairvoyance  :R�2ة ا�دراك وا�;�رة />+ رؤ!9 آ ��و "� 
ق ا�,�S آ�ؤ!9j6 ه� وراء �  ��� �� EQ��c!�7 أو Y!�i !)��ض �'دث �

9?A)ا� oإ�+ ذ�  ، و�)���� .  

!+�ـ 3�� Precognition:اى آ)�s7 ��ت رv�u  . ���?9 ا�2aاث R,7 و�7/�

�7ت�" ��   . دو�9 أو �2وث آر9w و��Qه
� ��Qـ 4) �K�w
�� Psychokinesis  ���"ء أو  />+ ا�;�رةو�Paا o!�'"

 ��ون �!��o<" c2i �A)<! أن �;?   .ا�;�رة وإ6( !'�آ� ��ا-9j ا���z إ���
2��ن وا�(�$�ون وا��>(ء �����7 �� ه
M ا�(;�رات وا�(>$ت :و�7 ا"=
 ا�,



Y^�Dول ا�gا:  8ر7#،اى أ�6 �6J� دا��7ار ���Hد ه
M ا�(;�رات وا�(>$ت، �s ا%/);
ع ا�jUاد ا�;�ا��6 ا�(��U/�9 ا"'�ث j;6� �2آ# ا���Hد،�,V" �(�  ��� 
=(�?

 � �2آ# ا���Hد، و2)(�)�,V" 9 ا�)��/�Uر ا�;�ا��6 ا�(�  . و-�># �$6
�]�uا� Y^�Dا�(;�رات  :ا� M

هc ا%ول ?��?4 ا��7ار ���Hد ه)<� R�? 9 رد��وه� �(

� وا�(>$ت 2)+ % !�$� ا�;�ا��6 ا�(��U/�9 أو 2)(�)� ?��)h ا�,ب �>)�$�� ا�=�ا?
ر ه
ا ا�(�M��� #)�/�" B7 أد�# ���S6ول أ  :و2

رب ا#6 �7  .1�" x!�Hةأ���  ذ���z" E� o ا��)�u و���EQ �� آ�)</ �!T! �
  اد/ءات��'iأ)#<��National Research Council( .  

ث ا�)� "��ى ?pن آx6 ا�)���9 "��ى  .2'�aا �u(6 �? R8�(" 9�"ا
أن ا���ا�R ا�
R,7 ��  o$.(�v$��� v$أن "$�ن ->,�9 ، وا�� �uه�ة ?)R�) ا��(zا� �? .  

3. �� R�'ن ا�J� وذآ� ��aا �? o$P �� كه�ة ه�zا� o<" �? ل   . دور ?�
  .ا��zاه� وا-)� ��)>o ا�)�و!c��� h دورا آ,��ا ?� ا�)�ري  ا�/ م أن ....4
 ��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا��F�3ا lUا���ا    :    :    :    :        

��!� �� ا�(�$�!� ا�- ���� !�);�ون أن ا�(�B7 ه�ك ا�:اإلثبات املطلق:ا�Y^�D ا�ول 
 �s� Y ا�(�B7 ا%ول اى ا��7ار ���Hدهj(!  تا%- �+ �� ه
M ا�(;�رات وا�(>$

8ر#7 �6J� د  .�s ا%/);
 Y<j)ا� cإ�+ ا��� �)(�" ��Q أن ا�;�ل �Jن ه
M ا�(>$ت وا�(;�رات 8ر7# !��+ أ�6

  .�>�;R ا�$�6# ���?)# و�6+ /� ا�=�ض ?�# �ا�
ي �7ر ا�- م ا6# % ")�ا?
�]�uا� Y^�Dوز آ  ا: اإلثبات املقيد:ا��(! ن ا�(�B7 ا%- �+ ا�h�'S ?� رأ!�

�K !;�م />+w B7�� +ا�(����7 إ�:  
gر ا��>(��� :أو�)���9 وا8%),�   ا��7ار ���Hد ا�(>$ت وا�);�رات ا�x,w �( و�Hده

 �� 7 j6ا:  
6+";�!� ا�;�ا •A6%ا E<إ% 7>�  ( ن �'�ود!9 ا�� E<ا�� �� E(�"أو و?�ق آR )(و�

E�</ E</ ذي(.� ���ا�(>$ت وا�(;�رات  �?��>Ri�" �7 E إ�+ ���?# ا�$
�6# و�7ا��6 �2آ)�، إ% اRi�(! E� #6 إ�+ ���?# آR ه
M ا�(>$ت A6%ا

  .وا�(;�رات
�� ا�)���9 •(�وا8%),ر ا��>(��� آ(��ر  د/�M ا�;�ان إ�+ ا"=ذ ا�'�اس و�

�E ا�.�دة و�yاه�M ا��<9�u ا�����9/ �A�" �(ر ا�$?a9 ا'i �� Y;'(<�) %و
%��A� #�/ ن ��E</ #� o� v أن ا�s)A وا�,�S و ا���اد آR أو��o آ� B;"(  

�]�y: #7ر8 xA�� اه��zا� M
%ن ا�- م !�ى أن ه�ك �7ا�U�� ��6/�# : أن ه
� �2آ# ا�,V"#���%ا ��Aا� h<jS)� ا�;�ان ) قد خلت من قبلكم سنن( ��Hد /,� /��

)R,7 �� �<8 �!
،وان ه
M ا�;�ا��6 أو ا�A�� ا%���# 2)(�9 و�V(�ن  )-�# ا| ?� ا�



,A)ء ا��(6� #u، و�7 /,� ا�;�ان /� cا�')Y;'"  9�) ا��(� c,Aا?� ا�c,A) وا�(6
 ).43:فاطر( ) ",�!  و�� "�� �A�# ا| "'�! ?>� "�� �A�# ا|( ا�')(�9 ���م ا�),�ل

 9�A2 ب أ-,�� cأ6$�وا آ�ن �2آ9 ا�$�اآ �� +</ Mو!;�ل ا�� "�(�9 ?� ���ض رد
 �� إv�� #6 �� ا�B<A �� أ6$� آ�ن �2آ9 ا�$�اآc �7 !$�ن �� "(م (!���A�" cه

�� أ-,ب  أ-,ب ا�'�ادث، آ( أن ا| R�H ه,�ب ا��!ح و�6ر ا�.(v وا�;(�
  ).ا�'�ادث

6ن ا�B<=(A) وا�x  9��,jو�( آA6X� R�� �2آ# ا���Hد ا�.,V" #�<ك �7ا��6 آه�
� �2آ# �6ع ���� �� ) ا�'�آ9 وا�)��� وا�)��wJ ا�(),دل(ا�(A=�ة,V" #�/�6 ��6و�7ا


M ا�;�ا��6 ا�$>�9��  أ�6اع ا���Hد، ?ن  "���A ه
M ا��zاه� % !=�ج /� إ:ر ���?)�
 �? ، ،�6ن ا���/� �� وا�
ي !'�د �� �Pط ?���9 ه
M ا�;�ا��6 ا�$>�9 ?��;�� �<�H s�
ت ،اى ")c,A� E و�$�� R��6 ه
ا ,,A)ب وا�,-aا�� 97 ا�')(�9 ��� ا +V(;� +</ E("

 c,Aا�.  

�u��y: +)(� إ��ت "رة أ�8ى ?ن ه
M ا�(>$,�� E� � Rآ �)V(! ي
ا���c ا��A,� ا�
�(" 9��" 9<2�� �? 9�6ن إ�$��� 9<2�� �? #(?��� 9�6�s� 9 "�ا?� ه
M ا��$A6X� �?ا

 E�ق /j6 �?  ًiأ s;! #6a #�? �<;ا��>(� و ا�� K',+ ا�- م /� ا���ي % !
وا�
 ِ?� ا�َ?ِق َوِ?� َأEْ�ُ�َ �َ��,َ(َ!َ +�(2َ Eْ�ِAِ�ُ6ْ َأ�6ُ# ا{ا�.�دة�َ"ِ!َ� Eْ�ِ!�ِ�ُ-َ ÉY'َ�ْ

{]x<S?:53،54["  
  ��Qرا: B7�)ء وا�رأى ��4 ا��>(ء أن ه
M ا�(>$ت وا�(;�رات ";رب آ�ا�ت اaو��

�c"�(! % Y />�# ا���� ا�(Y<j �$�ا�Aت ا�(;��، تا�,wا� R� ءت  اaو��,wاى إ
�6�)V� ���;" s� 9ا�$�ا�:  

  �%B&L:�'ا ا�
�)<ام اaوا�� وا���اه� و7ل �����Aف ا��S(ا� Rوأه M�/P%9  وا<�    
�!K�&L:  9ن ا�$�ا�? ��(�� �2آ# ا���Hد ، و�,V" ا%���# ا�)� ��Aام 2)(�9 ا�>(��

 �,V" �(ا%���# ا� ��Aاد ا��jUع اj;6دون ا h�i �=.� +�ه� "$�!E ا| "�
 .�2آ# ا���Hد

 +��uدة (!;�ل ا%-��ا�9 د/�ة أو  ��ا?ة إن ا�$�ا�º<,� º<," % 9 �8ق ا��Hه� إ وإ6(
ز ���<ة ��,� �E !�< آ�ا�9 H � Rوآ ،oه� ذ�U ء ?� s7�� ��Q ا�(�M أو ��

  ).25اg�%�ا]!�، ا��Dا���ت، ص)(����
ز ���<M وه� !;رب H رأى /�د �� ا��>(ء ا�
!� ?��7ا ��� ا�$�ا�9 وا�(��<ة �ن �

ا�'����  إ�ما�(���  أ�� ا��م7ل (ا���وي  ما�� ��,� % !��ز آ�ا�# ���+ ، !;�ل
ر i ي
ر ��4  ... اaو��ء �اق ا��دة ?� Y2=ا�'�H Yاز ا6 أهR إ��#ا�iل و7

��'iة أن إ�� أ>��� s7و �  ��/ s�()�? ���� #ز ";�!� و9/�7 آ�ا���! % �,�<�
ن و!'�  !��>Y ا�,'� و!�;>c أنهT%ء ,�w Sإ�� ا�(�"+ا��  ��Q �� oتذ�6,�ء �!aا 

� ،ا�!�وي ا�(�م)(آ�ا�9 ���� 
�ن ا���ر��Q،  30ص(.  



     ه� ا�$�ا�9 :,; �>)���A اaول ?�� �2�ة ا��-��ل أ��zا� Rم ا�� 2<م �� أهو�Hز ا��
� 'Tم،ا���jل   ( .��� ��"# i>+ ا| />�# و->E ?���ى ا6�- % #�R�, إ��+ P��ء ��� ه�
ا       �Qا

Q،PDBا�� F
  ).123،ص1984�وت،وا�%�وع،دار ا�&
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -*��m ل  02Y� ��H�0o-ا��(اع ا��2(ى �
م/ �q(ى �6�� ��0p.دm)"ا� -*���  ا���ذ ا����0- 

�WN� ��6@�*ه!�ك  2}��4 Hا��8اع ا�� =���  . ����2ات ���دة �@
i+�WON� �O� bj�OU *�@O��6* ا��     وه�����2  :ا�����( ا�!ه 4�O�{2 �5/ أن ا��8اع ا�.ي bj�U  *���O�

�WN� ��اع ��* اVد&�ن HD6  ،د�D& bD9أ��ى ����د أ =D" * �OD.ا وا9� �OUل  . * "D= وا���Dد 
=��آ�� &�W* .ا������ ا�W!��= ا��W{���آ�� H6 أور�� H6 ا���8ر ا���@F� Hل 4��6 ا���Fت ا���8

     ��Oا ا����.Oل ه�WO$أ *O �WO$ H9��D8ر ا������ ا����OD.ا ا������O   آ��O1&  �Oل ��O~ ا������O*     . ا�5
    �OO�� �OO4 وه�OO�{2 HOOاع ا���OO8ا� =OO������ ����WOON= و�OO8ا� /FOO�3ا bOODا�� �OO{�& �OO9ا bD!OOا�OO1�5دا 

 ���3ن اF�dم �b &�ذن �����O�1� *���Oل ���O ا������O* إH���O) HO6 3 إآ�OاهO�5 bD/ ا��Oدة  أو          �
* د&�رهb ، أن  bD"ا�        إ��ا *�O� �O�j�U e�O� *�@O��6 ��WON 4�O�{2 ي.Oاع ا��O8ا�    =OD" *O *���O��

  .�� 3ن ��~ ا���Dد ا��8��ا ارض ��6@�* ،وا���Dد * "D= أ��ى ����د أ�D& bD9د 
O� دو�O�          وه��O��2 �O  :  )ا�*0�i��A ( ا���0(ا�iA  ا�����(�U�� ن�OW& *�@O��6 ��WON �O) أن /O�5 bj�O1ا�

HO6 ا���O    ن ه.ا ا������O ر�bO اO9� O5 lO���&* ا������O ا�FهH2�O       ا�9���5= �8�2 ا��&* 5* ا��و�=، 
���OO= ا���WOON���  =�WOON=ا���OO1م � �OO&��2 HOO6 �OO� HOO1��& �OO9إ3 ا،   *�OO� اع�OO� ��WOON �OOD9ض أ�OO��& إذ
���د اFO�dم �O) *O5 ا���WON=        . اVد&�ن�Oا� HO!�& ��Oآ�� أن ه.ا ا����  *�O) /O�    *�@O��6 ب�O�2 ن�

2�G را&= اF�dم b2 ��9ا إ�Nو� �iأر.  
iرآ����WON� O��6@�* ه �O��Oاع (�Oل         bj�U �5/ أنو4 ����2   :ا�����( ا� 4�O�{2 ي.Oا��8اع ا�

Eإ�/ ذات ا����� H��!2 �1ت�و و"� ا��@� H6 ه.ا ا������ أن ا��8اع . ��W� أدوات ا��9dج ��* �
�WOOON� OOO��6@�* ه �OOO��OOOاع (�OOOل �OOO8در ا�OOO�9dج  4�OOO�{2 ي.OOOا�)��OOO8�J��OOO* ) اى (�OOOل ارض 

�����ت)�� *���ت $�O8��3 /�O�2 /�Oب هO.4     اى ��* ���E ه� ��(# اVرض و"���5ت 
  ).اVرض
�Oj�U أن �WON� �j�O} *�@O��6ة �O� �O��6* ا��Oول ،أو ��O* ا3O�          وه� ��O��2   :ا��و�i ا��u6  (ا�����

�16 Hا��و� Eا�����= وا�����.         ��WON HO6 ���O�2 ول�Oا� GO9إذا آ� �O9ا ��Oه.ا ا���� H6 �@ا�� �وو"



�OO��6 �D@�* ا�OO8�9را ���MOO ا����H!�@OO أو د�OO��� �OO�5وا��OO8 HOOه �OODآ��ن ا��OO6 H9��DOO8ن ا�OO.ي &
�8���D ا���!�= وا��1�= ا����= Hه Hم ا��و�F=، و�� آ�ن ا���ا��� =�  .ا���!�= وا��1

 ���i(ا�����( ا��05*Y��6@�*،  وه� ����2 :)ا� #�N� =��� ��WN *�@��6 ��WNbj�U �5/ أن 
  .ا��1�= وا��&!�=  تأن ه.ا  ا������ &�!/ ا��!�8 وا��Dوب * ا����و���

 i��/AAا�� )�AAا���� : ��OO��2 �OOوه      #�OONا� *OO��D ا���OOب OO8ارض ا�� HOOه *�@OO��6 أن /OO�5 bj�U
     *O GOوأ��� �O9�U 4�ON5 ��أر� * G�/، اى أن ��6@�* اVرض ا��8F�3ا���� ا .!ا���Dدي 

  �OO2د�U أن /OOرض إ�Vر ا�OO@Uأ HOO6 G�OON9 دي�OODا�� #�OONوان ا�، �OO��1دي إ3 ا��OODا�� #�OONا�  =OOآ��ا�
       ��jا�Oإ� �Oدو� �OD��5 م�OUوأ، #�ONا� *O �O���� �9= إ�/ ��6@�* ���3داده���D8ا� .   .OD� �O1�� �O9اوا 

    �O�، =&ر�O0�/ ��e إI� 3وا و�5وا�9 ��� �Nوع ��د * ا���O��5= ا�F�3ا������ �6ن ���� ا
O* اVرض  �@� ���@�ر ا���O0ري ،و�����O6 H��Oن MO) *O ا���ODد أن &��2�O1ا ا�IOJاة و&@�Oدوه          b

OO�5 bj�OOU/ إ��OOJء ا���OOر&� ا���OO0ري      هOO.ا ا������OO اذا  .و&���OOدوه� �����9��OOا �bD2��OO ا���OO0ر&=   
/F�3ا���� ا .! *�@���� /F�3ا.  

��� ���WN� ��6@�* ه� ا������ ا�.ى &�!�Oول ا���WON� �����ده�O ا�����Oد4 ،     وا���ا �6ن ا������ ا�8
 ��WOON�5��OOر4 �� �OODا�� �OOk!& ى.OOاى ا� �OO�!ق و��OO1))��!�@OO��6( �OO��Uو)�OO���5( �OO�!&ود)��FOOا�( 

  . ا���داده�  ا���� �5/ &�#)����5�( وا�9��9�
  

�J/ ان &�Wن!& � *�� I��& ا������ ا�.ى �آ�� ا9 ،  F{� =�H6 ا����د4 آ� ا���1ق ا���!�= وا��1
 bا���� H���ا� H!�@ا���� #�N�� =�!&3 وه� ،وا�� �ا3راد4 3 5!� �2(� إ&��W�&  M1* ان 

��F�3وا �وا����� �ا����@�!�. *W�، ه.ا ا���W* �� ��~ ه.4 ا���1ق�}F 6/ ا����د4  و� ه� 
 �{ 4�&�5 ��/�م ا�)�زل /� ا�';�ق ا��:��9 وا�;���9 وا��!��c�.<� 9 ا��>�jA��،/�م ا$�Wل ���

ب هS(Q9 ";�م />+ ا�-�- #A-Tآ�و�# و� R�uا�-p� ا%/)�اف s!ر
M ا�';�ق،  ور?4 �.
إ�+ ا%/)�اف ��
M ا�';�ق،�;:�# دو�# إ-�اR�u وا��ول وا�.�آت ا�)�A!9 ا�)� % ";�د 
ت ا�)� "�/(�A-T)9  كما ان له اشكال. وا����jA<و�9 ا��، إ",ع آR  ا!���# /�!�ة آ�/E ا�(;

#�u>H ل />+ 2;�ق�S'دى  إ�+ ا�T" �(ا� Ru�';�ق ا�$�>�9.�ط /�م ا-),�ا ا��-� ��. R)ا�� ،
 s)(�)م ا�/>+ إ��ء ا�'�ا��jA<? ��� >H وأ�)� ا�����9 ا�(A>(9، ا��?ع /� ا�';�ق ا��>�jA��9 أ�

���jA<ا�� c�.2;�ق ا� E/ا��و��، إ�7ار ود...  
  
  
  
  
  


