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المقدمح

يعشفج جٓج انقتهج ْ ٙيٕمع اهْذًع و دُعذ جًٛع
انًغهً ٍٛف ٙيخذهف أسج ء انعع نى نٕجعٕا انذٕجّعّ
َذٕ انکعتج انًؾشفج دُذ أداء انقالث.
ٔ ک ٌ انًغجذ اٞققع

فع ٙةٛعخ انًقعذط انٕاقع

ف ٙفهغي ٍٛانقتهج أٞن
سعٕل اهلل (فهّ

نهًغهً ٍٛدهع

اهلل ده ٔ ّٛآنّ) دذّ

دٓعذ

يُذقف ؽٓش

سجب يٍ انغُج انش َٛج ةعذ انٓجشث.
ٔ ف ٙراک انضيع ٌ دُعذي کع ٌ انُتع ٙاٞد عى (ؿ)
یقهّ ٙي جً دج يٍ انًغهً ٍٛف ٙيغعجذ "ةُعٙ
ععع نى" فعع ٙانًذیُععج انًُ عّٕسث أيععشِ اهلل عععتذ َّ ٔ
دععع ن

نالدّجعع ِ َذععٕ انکعتععج انًؾععشّفج فعع ٙيکّععج

انًکشّيج.
ً ٙيغعجذ "ةُع ٙعع نى" ةًغعجذ
ٔ ٞجم ْزا عع ّ
"ر٘ قتهذ."ٍٛ
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ٔ يُععز دهععف ان ذععشث انضيُٛععج ٔ نذعذّ ا ٔ ٌٜانع

اٞة عذ

دکٌٕ انکعتج انًؾع ّشفج قتهعج نک فّعج انًغعهً ٍٛفعٙ
انع نى.
انقتهج دهٗ ٔصٌ ان عهج ةكغش ان ء دعذلّ دهعٗ د نعج
ده ٓٛانًق ةم سىّ َقهخ إنٗ يٕم يق ةم ٚذٕجّّ إنّٛ
انًقهّٗ ْٔ ٙانكعتج انًؾشّفج د ُٛأٔ جٓعجٔ .دجعب
يعشفذٓ

رنف ةؤدنّج يُٓ قٕنّ دعع نٗ

ٔاعذذّل ده

ف ٙانزكش انذكٛى:
"ٔيٍ دٛز خشجخ فٕلّ ٔجٓك ؽيش انًغجذ انذشاو
ٔإَّّ نهذقّ يٍ سةّك ٔي انهّّ ةغ فم دًّ دعًهٌٕٔ .يعٍ
دٛععز خشجععخ فععٕلّ ٔجٓععك ؽععيش انًغععجذ انذععشاو
ٔدٛععز يع كُععذى فٕنّععٕا ٔجععْٕكى ؽععيشِ نع الّ ٚكععٌٕ
نهُّ ط دهٛكى دجّج".
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معزفح سمد القثلح

قتم انخٕك فْ ٙزا انتذعز یجعب دهُٛع أٌ َؾعشح
ةععل انًق عيهذ ح ان هکٛعج انذ ع ٙععذزکش ف ع ْ ٙعزا
ان قم ٔ ْ:ٙ
 دائشث اهفق عًخ انشأط -عًخ انقذو

دائزج االفق

دائشث اهفق ْ ٙدائشث د ًٛج د شك ده

انکشث

انغً ٔیج ٔ ْ ٙدهٗ سالسج أقغ و:

األفق الحقيقي

ْٔ ٙد ًٛج يذٕسْ خو ٚخشص يٍ يشكض اٞسك
دهٗ اعذق يج ق يج كم ق ئى دهٗ ةغٛو اٞسك ٔ
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ًٚشّ يٍ عًخ سأعّ ٔعًخ قذيّ ُٔٚذٓ ٙإنٗ
انكشث انغً ٔٚج ةُقيذ ٍٛيذق ىشد ًْٔ ٍٛقيت ْ
ٔان ٕق َٛج سمد الزأس ٔانذذذ َٛج سمد القدم.
ٔ إرا َقّ خ انًعذّل فذُقّ ٓ دهٗ َقيذ ٙانًؾشق
ٔانًغشا ٔانٕافم ةًُٓٛ

خوّ اهدذذال ٔدُقّف

انًُيقج دهٗ اني ن ٔانغ سا (ْٕٔ انغ ة  َّ٠يتذأ
عة

انتشٔص يٍ اني ن

ة نذٕانٔ .)ٙانذٔائش انقغ س

انًٕاصٚج نٓ يقُيشاح.

األفق الحسّي
ْٔ ٙيقُيشث يً عّج نٟسك دهٗ انيشف اٞقشا
إنٗ عًخ انشأط يٍ قيش اٞسك انًخشص دهٗ
اعذق يج انق يج ْٕٔ دًٕد ده. ٓٛ

األفق الرزسّي
ْٔ ٙدائشث ٚشدغى يذٛيٓ يٍ دْٕى دٔساٌ ىشف
خو ٚخشص يٍ ةقش انق ئى دهٗ ٔجّ اٞسك  ًٚط
ةغيذٓ ٔ ُٚذٓ ٙإنٗ انكشث انغً ٔٚج.
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اٞفق انذقٛق ٙنغ كٍ يُيقج اعذٕائّٛج

ةعذ دت ٍٛٛانًقذيج انًزکٕسث َتذأ ةؾشح دائشث عًخ
ى ف ٙيعشفج جٓج انقتهج.
انقتهج انذ ٙنٓ دٔس يٓ ّ

دائزج سمد القثلح

ْٔعع ٙانععذائشث انع ًٛععج انًعع سّث ةغععًذ ٙسأط انتهععذ
ٔيكّج انًكشّيجٔ .ي ٚق ى يُٓ أفعق انتهعذ فع ٙجٓعج
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يكّج َْ ٙقيج عًخ انقتهج ٔانخوّ انٕافعم يع ةعٍٛ
ْزِ انُقيج ٔيشكض دائشث اٞفق ْٕ خوّ عًخ انقتهج.
ف نغ جذ دهٗ خوّ انغًخ َذٕ َقيج انغًخ ٕٚاجّ
انقت هج  َّٓٞيقذاس يٍ ان نع ء انًذع ر٘ نهكعتعج يعٍ
دُ ٌ انغً ء إنٗ دخٕو اٞسكٔ2.انقٕط انٕاقععج يعٍ
اٞفق ة ٍٛدائشث َقف انُٓ س نهتهذ ٔدائشث عًخ انقتهج
يٍ ج َب نٛظ أقشا يُّ ْع ٙقعٕط ععًخ انقتهعج
ٔقذ دغًّٗ ة َذشاف عًخ انقتهج.

*****
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8

أسالية معزفح القثلح

ٔادهى أٌّ ْ ُٓٛىشق كشٛشث نًعشفعج ععًخ انقتهعج ٔ
َذٍ َؾٛش إنٗ َتزث يُٓ ف ًٛیه:ٙ

 .1معزفح القثلح تثلىغ الشمس سمد رأس مكّح

اٌّ دشك يكّج انًكشّيج 3أقمّ يٍ انًٛعم انكهّع ٙفذًعشّ
انؾًظ ف ٙدٔسدٓ انغُّٕٚج دُذ ٔفٕنٓ إنعٗ َقعف
َٓ س يكّج دهٗ ععًخ سأععٓ يعشّدٔ ٍٛد ُٛعز ُٚععذو
ُْع

لعمّ انؾع خـ ٔدكعٌٕ انؾععًظ فعٕق انكعتععج

انًؾشّفج ة ننعتؤ .رنعك دُعذ ٔفعٕل انؾعًظ إنعٗ
انذسجعج انش يُععج يعٍ انجععٕصاء ٔانش نشعج ٔانعؾععش ٍٚيععٍ
انغّشى ٌ.
ٔدُذي ٔفهخ انؾًظ ان ًٓٛفخز انذ ٔح ة ٍٛانتهذ
ٔيكّج يٍ انيٕل ٔخز نكمّ خًظ دؾشث دسجع ح يعٍ
19
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انذ ٔح ة ٍٛانيٕن ٍٛع دج صي َّٛج ٔنكمّ دسجعج أسةع
دق ئق صي َّٛج ٔنكمّ د قٛقج فهكّٛج أسة سعٕاَ ٙصي َّٛعج ٔ
ْكزا…
فإٌ ك ٌ انتهعذ ؽعشق ّٛة نُغعتج إنعٗ يكّعج انًكشّيعج
ف نؾًظ دقم إنٗ ععًخ سأععٓ ةععذ ينع ّٓٛيعٍ
َقف َٓ سِ ةقذس انذ ٔح ة ٍٛانيٕنٔ .ٍٛإٌ ك ٌ غشةّٛع
فت نعكظ .فإرا ينخ انؾًظ يعٍ َقعف َٓع س انتهعذ
ةقعذس يع دُعذ

يعٍ انغع د ح ٔانعذق ئق إٌ صاد ىعٕل

انتهععذ ة نُغععتج إنععٗ يكّععج أٔ ةقعع ٙنععّ ةععُ ظ رنععك
انًقذاس يٍ انضيع ٌ إٌ َقعـ ف عمّ انؾع خـ د ُٛعز
خوّ عًخ انقتهج ْٔ ٙإنٗ خالف جٓعج ان عمّ .فعإرا
دٕجّٓخ ف ٙرنك انٕقخ إنٗ انؾًظ فذٕاجّ انقتهعج.
ٔرنك ف ٙخقٕؿ اٜف ق انذ ٙدقع إدعذٖ انعذسجذٍٛ
انًزكٕسد ٍٛف- ٓٛدُذ كَٕٓ دهٗ ععًخ سأط يكّعج-
فٕق اٞسكٚ ٔ .ععشف رنعك ةع ٌ ٚكعٌٕ د ع ٔح يع ةعٍٛ
انيعععٕن ٍٛاقعععم يعععٍ َقعععف قعععٕط َٓععع س انعععذسجذٍٛ
انًزكٕسد ٍٛف ٙانتهذ.
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ٔ ٚجععب أٌ ه ٚتهععض دععشك انتهععذ إنععٗ ي ع ٚكععٌٕ يععذاس
انؾععًظ فعع ٙانععذسجذ ٍٛانًععزكٕسد ٍٛيععٍ انًععذاساح
اٞةذّٚج ان ٕٓس أٔ اٞةذّٚج انخ ء.

4

 .2معزفح سمد القثلح تالدّائزج الهنديّح

5

ٚعشف عًخ انقتهج ة نذّائشث انُٓذّٚج أٚنع دهعٗ ٔجعّ
انذقشٚب انقشٚب يٍ انذذقٛعق ٔرنعك فع ٙخقعٕؿ يع
ك ٌ انذ ٔح ة ٍٛىٕل انتهذ ٔىٕل يكّعج أقعمّ يعٍ سةع
انذّٔسْ ٔ .زِ انًغؤنج ٚتذُ ٙدهٗ دقذٚى يقذّي ح:

المقدّمح األولً

دغععّٕٖ قيععع ج يععٍ ٔجععّ اٞسك ة نكَٕٛعع أٔ يٛععضاٌ
انتُّعع ئ ٍٛأٔ غٛشًْعع غ ٚععج انذغععٕٚج ةذٛععز إرا فععبّ
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دهٓٛع عع ئم عع ل يععٍ انجٕاَععب كهّٓع ٔ .نععذكٍ دهععك
انقيعج يٍ ٔجعّ اٞسك يُكؾع ج اٞفعق .سعىّ دشععى
ده ٓٛدائشث ٔدُقب دهٗ يشكضْ يق ٛع دهٗ قٕائى.
ٔانقٕاا أٌ ٚكٌٕ انًق ٛط دهعٗ ؽعكم يخعشٔه ٔأٌ
ٚكٌٕ ىٕنّ يغ ٔ ٚنشة قيش انذّائشث انًزكٕسث.

المقدّمح الثانيح
فإرا ىهعخ انؾًظ ٚكٌٕ لعم سأط انًقٛع ط خع سص
انععذائشث انُٓذّٚععج ٔكهًّعع اصداد اسد ع ي انؾععًظ ٚععضداد
دُ ع قـ ان عمّ فععإرا اَيتععق سأط ان عمّ دهععٗ يذععٛو
انذّائشث فذجعم دهٗ يُذقف دشك سأط ان مّ داليعج
ْٔ ٙيذخم ان مّ.
ٔدشفععذ خععشٔص ان عمّ دععٍ ان عذّائشث قتععم انغععشٔا فععإرا
اَيتععق سأط ان ععمّ دهععٗ يذععٛو انععذائشث -أ٘ قتععم
خشٔجعّ دُٓع  -فذجعععم دهعٗ يُذقععف دشمععّ داليععج
أخشٖ ْٔ ٙيخشص ان مّ.
سىّ دُقّف انقٕط ةع ٍٛانًعذخم ٔانًخعشص ٔدخعشص يعٍ
يُذق ّ خيّ ي سّا ةًشكض انعذائشث إنعٗ أٌ ُٚذٓع ٙإنعٗ
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يذٛيٓ ع يععٍ انج ع َت .ٍٛفٓععٕ خ عوّ َقععف انُّٓ ع س ٔقععذ
ٚغًّٗ خوّ انضٔال ٔىشف دق ى خو َقعف انُّٓع س يع
انذائشث انُٓذٚعج َقذيذع انؾعً ل ٔانجُعٕا .سعىّ دخعشص
خيّ آخش يق ىع نعّ دهعٗ قعٕائى يع سّا ةًشكعض انعذّائشث
ْٔععٕ خععوّ انًؾععشق ٔانًغععشا ٔقععذ ٚغععًّٗ ةخععوّ
اهدذععذالَٔ .قيذعع دق ىعععّ يعع يذععٛو انععذّائشث ًْعع
يؾعععشق اهدذعععذال(ْٔععع ٙانذععع ٙدقع ع إنعععٗ ج َعععب
انًؾشق) ٔيغشا اهدذذال (ْٔ ٙانٕاقعج إنٗ ج َعب
انًغشا).
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المقدّمح الثالثح
ه ٚخ ٗ أٌّ ْزا انعًعم دقشٚتع ّٙهخعذالف انًعذاسٍٚ
انٕٛي ٍٛٛد نذ ٙانذخٕل ٔانخشٔصٔ .رنعك ةغعتب دٔاو
دشكج انؾًظ ٔدغّٛش يٛهٓ آَ فآَع

فذذغّٛعش انًعذاساح

انٕٛيّٛج ف ٙكعمّ ٔقعخ ف نؾعًظ دُعذ دخعٕل ان عمّ
ك َخ ف ٙيذاس ٕٚي ّٙيعٔ ٍّٛدُذ خشٔجعّ ك َعخ فعٙ
يذاس ٕٚي ٙآخشٔ .انذع ل أٌّ دقّعج انعًعم دتذُع ٙدهعٗ
كععٌٕ انؾععًظ دععٔ ٍٛفععٕل سأط ان عمّ إنععٗ يذععٛو
انعذّائ شث قتععم انععضٔال ٔةعععذِ دهععٗ يععذاس ٚععٕئ ٙادععذ.
ٔدٛز اَّّ نٛظ كزنك ف نعًم نٛظ ة نذقّج ٔانذذقٛعق
ةم ْٕ دقشٚت.ّٙ
ٔٞجععم دقشٚععب انعًععم انًععزكٕس يععٍ انذذقٛععق ٚجععب
يشاد ث أيٕس َؾٛش إنٗ أًّْٓ .
 .1أٌ ٚكٌٕ انعًم دُذ كٌٕ انؾًظ ف ٙاهَقالةعٍٛ
أٔ قشٚت يًُٓ  ٌّٞدشكج انًٛم فع ٙرنعك انٕقعخ
ةي ٛجٔ .اٞجعٕد أٌ دكعٌٕ انؾعًظ فع ٙاهَقعالا
انق ٙ ٛخ فّج نكششث ٔمٕح ان مّ د ُٛز.
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 .2إرا ك ٌ انعًم فٕٚ ٙو دكٌٕ انؾًظ فعَ ٙقعف
َٓ سِ ف ٙانًُقهب ادّذعذ يعذاسْ انٛعٕي ٙدع نذٙ
انذخٕل ٔانخشٔص .نكُّّ َ دس انٕقٕي.
ٔ .3إرا ك ٌ ىهٕي انؾًظ أٔ غشٔةٓع فع ٙاهدذعذال
انشةٛع ٙأٔ اهدذذال انخش ٙ ٚفع نخوّ انعز٘ ٚخعشص
دهععٗ اعععذق يج ان عمّ ٔ ًٚعشّ ةع نًشكض -دُععذ كععٌٕ
انؾعععًظ فععع ٙأدعععذًْ ْ -عععٕ خع عوّ انًؾعععشق
ٔانًغشا .ف نخوّ انًق ى نّ دهٗ صٔا ٚق ئًج ْعٕ
خوّ َقف انُٓ س.
 .4إرا دشعى انذائشث ةذٛز دكٌٕ انقٕط انٕاقععج ةعٍٛ
يذخم ان مّ ٔيخشجّ-يٍ انعذّائشث انًعزكٕسث-افعغش
يٍ َقف انذٔس

6

قشا انعًم يٍ انذذقٛق.
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ٔ .5يًّ ٚقعشّا انعًعم يعٍ انذذقٛعق ْعٕ أٌ ه دكعٌٕ
انؾًظ قشٚتج يٍ َقف انُٓ س.
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ٔ ادهى أٌّ ْ ُٓٛأيٕسا أخشٖ دٕجب دقشٚب انعًم يعٍ
انذذقٛق ف ٙدذقٛم خيعَ ّٙقعف انُٓع س ٔانًؾعشق
ٔانًغععشا ة ع نيشٚق انًععزكٕس .كً ع دٕجععذ ىععشق كشٛععشث
أخععشٖ يعععزكٕسث فععع ٙانشععع ئم انً قّعععهج ك نقعع ٌَٕ
نهًغعٕد٘ ٔافشاد انًق ل ف ٙأيش ان عالل ٔغٛشًْع
فًٍ أساد اهعذ ٛء ف ٙرنك فهٛشاجعٓ .

المقدّمح الزاتعح
قعععذ دشفعععخ يًّع ع يع عشّاٌ انعععذائشث دقغّعععى ةع ع نخيٍّٛ
انًزكٕس ٍٚدهٗ أسةعج أقغ و يذغ ٔٚج فذقغّى كعمّ
سة يُٓ دغع ٍٛقغً يذغ ٔ ٚدذّٗ دكعٌٕ أقغع و
يذعٛو انعذّائشث كهّٓع سالسً ئعج ٔععذّ ٍٛجعضءاا يذغع ٔٚ
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ْٔ ٙدسجع ح انعذائشث .فذكعٌٕ انعذائشث انُٓذّٚعج د ُٛعز
ج ْضث نذذقٛم عًخ انقتهج ةٓ .

ذحصيل سمد القثلح تالدّائزج الهنديّح

إرا أدقُخ يع قعذّيُ ْ يعٍ انًقعذّي ح ف ةعذأ ةذذقعٛم
عًخ انقتهج ة نيشق انذ نٛج:
 .1إٌ دغ ٔ٘ انتهذ ٔيكّج انًكشّيج ىٕه فقتهذّ َقيج
انجُعععٕا إٌ صاد دشمعععّ انؾعععً نٔ ٙإهّ فُقيعععج
انؾً ل ييهق ٚٔ .خعذـّ ْعزا ةُقعف انعذٔس انعز٘
دق ف ّٛيكّج ة ٍٛقيت ٙانؾً ل ٔانجُٕا دٌٔ ي
ٚق ف ّٛيق ىشْ ة. ًُٓٛ
ٔ .2إٌ دغ ٔ٘ انتهذ ٔيكّج انًؾعشّفج دشمع ٔجٓعج -
أ٘ إرا ك ٌ انتهذ ؽً ن ٔ ّٛدشمعّ ٚغع ٔ٘ دعشك
يكّج -فٓ ُٓٛيزْت ٌ:
أ.

رْععب جًع يععٍ انعهًع ء إنععٗ أٌّ قتهععج انتهععذ

انًزكٕس َْ ٙقيج انًغشا إٌ ك ٌ ؽعشق ّٛيعٍ يكّعج
َٔقيج انًؾشق إٌ ك ٌ غشة ّٛيُٓ ٔ .قعذ َغعتٕا ْعزا

17

انشأ٘ إنعٗ جً دعج يعُٓى اةعشخظ ٔانذكعٛى كٕؽع ٛس
ٔدتذ انشدً ٌ ةٍ دًش انقٕفٔ ٙاةٍ اٞدهى.
ٔ ق ل انعالّيج انك ةهٗ:
" ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يعشاد يعٍ رْعب إنعٗ أٌّ انقتهعج فعٙ
ْععزا ان ععشك َقيعععج انًؾععشق أٔ انًغععشا إٌّ يكّعععج
انًكشّيج ٔانتهذ انً شٔك دذخ دائشث ٔادذث يٍ انذّٔائش
انعشمّٛج ٔه ؽكّ إٌّ انقتهج د ُٛعز إيّع َقيعج انًغعشا
إٌ صاد ىٕل انتهذ أٔ َقيج انًؾشق إٌ َقـ".
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ٔق ل ف ٙيٕم آخش:
"ةم انجٓج9د ُٛز -أ٘ إرا ك ٌ انتهذ ٔيكّعج يذغع ٍٔٛٚ
ف ٙانعشك ٔانجٓج َ -قيج انًؾشق أٔ انًغشا دهعٗ
سأ٘ انًذؤخش ٍٚيٍ أْم اسٔة كً رْب إنٛعّ اةعشخظ
ٔاةٍ اٞدهى يٍ انقذي ء".

10

ٔاعذؾععكم دهععٓٛى ةععؤٌّ ْععزا انععشأ٘ يتُ ع ّٙدهععٗ أٌّ
دائشث أّٔل عًٕح انتهذ دًشّ ةغًخ سأط يكّج ٔد ُٛعز
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دكٌٕ يذّذذث ةذائشث أّٔل عًٕح يكّج ٔانذ ل أٌّ اٞيعش
نٛظ كزنك .هيذُ ي ادّذ د دائشث أّٔل عًٕح انتهذٔ ٍٚ
إٌ ك َ يذغ ٔ ٍٛٚدشم ٔ جٓج إهّ ف ٙفٕسد:ٍٛ
انقّٕسث أٞنٗ :إرا كع ٌ انتهععذاٌ دهععٗ خعوّ اهعععذٕاء
هٌّ يعععذّل انُٓعع س د ُٛععز ْعع ٙدائععشث أّٔل انغّععًٕح
نكه. ًٓٛ
انقّٕسث انش َٛج :إرا كع ع ٌ أدعععذ انتهعععذٔ ٍٚاقعع ع دهعععٗ
انًٕم انًذق ىش نٝخش فذذذذ دائعشث أّٔل ععًٕدًٓ
 ٌّٞعًخ انشأط كعمّ ٔادعذ يًُٓع ْعٕ ععًخ قعذو
اٜخش ٔة نعكظ.
ٔه ٚخ ععٗ إٌّ ي ع َذععٍ فٛععّ نععٛظ يععٍ قتٛععم ْ ع دٍٛ
انقععٕسد ٍٛفععال دذّذععذ دائععشث أّٔل عععًٕح يكّععج ٔانتهععذ
انًغ ٔ٘ نٓ دشم ٔجٓج.
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بٔ .رْععب جً دععج إنععٗ أٌّ انتهععذ انًععزكٕس (أ٘ انععز٘
ٚغ ٔ٘ يكّج دشم ٔجٓج) إرا ك ٌ غشة ّٛدٍ يكّج ك ٌ
عًخ قتهذّ ف ٙانشة انؾشقٔ ٙانؾً نٔ ٙإٌّ ك ٌ
ؽشق ّٛدُٓ ك ٌ ف ٙانشةع انغشةع ٙانؾعً نْٔ .ٙعزا
انقٕل يُغٕا إنٗ يذؤخش ف ٙيُجًّ ٙا٠عالو.
ق ل انًذقّق انيٕع:ٙ
" ٔكمّ ةهذث ٚغ ٔ٘ دشمٓ دشك يكّج ك َخ يع يكّعج
دذخ يذاس ٔادذ ٕٚي ٙفع ٌ كع ٌ ىٕنٓع أقعمّ
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فًكّعج

دٍ ٚغ س يؾشق اهدذعذال (أ٘ فع ٙانشةع انؾعشقٙ
انؾععً نٔ .)ٙإٌ ك ع ٌ ىٕنٓ ع اكشععش فًكّععج دععٍ ًٚععٍٛ
يغشا اهدذذال."13
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ٔٔجّ ْزا انًزْب ْٕ أٌّ انعتشث فع ٙيعشفعج ععًخ
انق تهج ْ ٙةذائشث أّٔل انغًٕح دٌٔ انعذائشث انعشمعّٛج
انًذٕاصٚج نخوّ اهعذٕاءٔ .دٛز إٌّ كعمّ َقيعج د عشك
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دهٗ دائشث أّٔل عًٕح انتهذ فتعذْ دٍ انًعذّل اقعمّ
يٍ ةعذ عًخ انشأط إهّ انًٕم انًذق ىش نهتهذ ْٔعٕ
عًخ انقذو فغعًخ سأط يكّعج انًكشّيعج ٚقع فعٙ
ؽً ل أّٔل عًٕح انتهذ عٕاء ك ٌ انتهذ فع ٙؽعشق
يكّج أٔ غشةٓ .
ٔإرا أدقُخ ي ركشَ ٔىتّقذّ دهٗ انكشث ة ننتو

فقعذ

دشفخ اَّّ إرا ك ٌ انتهذ انًزكٕس (أ٘ انًغع ٔ٘ نًكّعج
دشم ٔجٓج) غشةّٛع دعٍ يكّعج انًكشّيعج كع ٌ ععًخ
قتهذّ ف ٙانشةع انؾعشق ٙانؾعً نٔ ٙإٌ كع ٌ انتهعذ
ؽعشقٛا دُٓع كع ٌ عععًخ قتهذعّ فعع ٙانشةع انغشةععٙ
انؾً نٔ ٙاٞفنم ْٕ أٌ دغذخشص عًخ قتهج انتهعذ
انًزكٕس ة نيشق اٞخشٖ يشم انيشٚعق أّٞل أ٘ ةتهعٕ
انؾًظ عًخ سأط يكّعج فع ٙانذسجعج انش يُعج يعٍ
انجٕصاء أٔ انش نشج ٔانعؾش ٍٚيٍ انغشى ٌ.

 .3إٌ ك ٌ انتهذ ؽً ن ّٛدٍ خوّ اهعذٕاء ٔصاد دشمّ
ٔىٕنّ انؾشق ٙدهٗ دشك يكّج ٔىٕنٓع

فعٛعهى

أٌّ يكّج دق إنٗ ج َب انجُٕا انغشة ٙيٍ انتهعذ.

21

ف ةذأ ةذذقٛم عًخ قتهج انتهعذ انًعزكٕس ة نعذائشث
انُٓذّٚج ةً ٚه:ٙ
أ .دؤخعز انذ ع ٔح ةع ٍٛىععٕل انتهعذ ٔىعٕل يكّعج ٔدععذّ
انعذسج ح يتذعذأ يععٍ َقيذع ٙانؾعً ل ٔانجُععٕا -
دهٗ انذائشث انُٓذّٚج -إنٗ انًغشا ةقذس د ٔح يع
ةععع ٍٛانيعععٕن ٍٛةذغعععب انعععذسج حٔ .فعععم ةعععٍٛ
انُٓ ٚذ ٍٛةخوّ ٚكٌٕ يٕاص ٚنخوّ َقعف انُٓع س فعٙ
انذائشث انُٓذّٚج ٔ .رنك انخوّ انًٕاص٘ نُقف انُٓع س
ٚغًّٗ ة نخوّ انيٕن.ٙ
ا .دؤخز انذ ٔح ة ٍٛدشك انتهذ ٔدعشك يكّعج ٔدععذّ
يععٍ َقيذعع ٙانًؾععشق ٔانًغععشا  -دهععٗ انععذائشث
انًععزكٕسث -إنععٗ انجُععٕا ةقععذس د عع ٔح يعع ةععٍٛ
انعشم ٍٛيٍ انذسج حٔ .فم ة ْ ٍٛد ٍٛانُٓع ٚذٍٛ
أٚن ةخعوّ ٚكعٌٕ يٕاصٚع نخعوّ انًؾعشق ٔانًغعشا.
ٔرنك انخوّ انًٕاص٘ ٚغًّٗ ة نخوّ انعشم.ٙ
ص.

ه ٚخ ععٗ أٌّ انخععوّ انيععٕنٔ ٙانخععوّ انعشمعععٙ
ٚذق ىع ٌ دهعٗ َقيعج ْع ٙغٛعش يشكعض انعذائشث.
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فععؤخشص يععٍ يشكععض انععذائشث إنععٗ َقيععج دقعع ى
انخيّعع ٍٛانًععزكٕس ٍٚخيّعع ْٔ .ععٕ دهععٗ فععٕا
انقتهج.

 .4إٌ ك ٌ انتهذ ؽً ن ّٛدٍ خوّ اهعذٕاء َٔقـ كعمّ
ٔادذ يٍ دشمّ ٔىٕنّ يعٍ دعشك يكّعج ٔىٕنٓع
فٛعهى أٌّ يكّج انًكشّيج دقع إنعٗ ج َعب انؾعً ل
انؾشق ٙيٍ انتهذ .فذؤخز انذ ٔح ة ٍٛىعٕل يكّعج
ٔىععٕل انتهععذ ٔدعععذّ يتذععذأ يععٍ َقيذعع ٙانؾععً ل
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ٔانجُٕا يٍ انذسج ح -دهٗ انذائشث انُٓذّٚج -إنعٗ
انًؾشق ةقذس انذ ع ٔح ةع ٍٛانيعٕنتٍٔ .فعم ةعٍٛ

انُٓ ٚذ ٍٛةخو يٕاص نخعو َقعف انُٓع س ْٔعٕ انخعو
انيٕن .ٙسىّ دؤخز انذ ٔح ة ٍٛانعشمٔ ٍٛدععذّ يعٍ
َقيذعع ٙانًؾععشق ٔانًغععشا إنععٗ انؾععً ل ةقععذس
د ٔح ي ة ٍٛانعشمٔ .ٍٛفم ة ٍٛانُٓع ٚذ ٍٛةخعو
يٕاص نخو انًؾشق ٔانًغشا ْٕٔ انخعو انعشمعٙ
ٔأخشص يٍ يشكعض انعذائشث خيعا إنعٗ َقيعج دقع ى
انخو انيٕنٔ ٙانخعو انعشمعْٔ ٙعٕ دهعٗ فعٕا
انقتهج.
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 .5إٌ ك ٌ انتهذ ؽً نٛا دٍ خوّ اهععذٕاء ٔصاد ىٕنعّ
انؾععشق ٙدهععٗ ىععٕل يكّععج َٔقععـ دشمععّ يععٍ
دشمٓ

فذق يكّج ف ٙج َب انؾً ل انغشة ٙيٍ

انتهععذ .فذؤخععز انذ عع ٔح ةعع ٍٛانيععٕنٔ ٍٛدعععذّ يععٍ
َقيذ ٙانؾً ل ٔانجُٕا إنٗ انًغشا ةقذس د ٔح
يع ةع ٍٛانيعٕنٍٛ

ٔدؤخعز انذ ع ٔح ةع ٍٛانعشمععٍٛ

ٔدعذّ يٍ َقيذ ٙانًؾشق ٔانًغشا إنٗ انؾعً ل
ةقذس انذ ٔح ة ٍٛانعشمٔ ٍٛأكًم انعًم ةً يشّ.

 .6إٌ ك ٌ انتهذ ؽشق ّٛدٍ خو اهعذٕاء َٔقـ ىٕنّ
انؾشق ٙيٍ ىٕل يكّج ٔصاد دشمّ دهٗ دشمعٓ
فذق يكّج ف ٙج َب انجُٕا انؾشق ٙيعٍ انتهعذ.
فذعذّ يٍ َقيذ ٙانؾً ل ٔانجُٕا إنٗ انًؾعشق
ةقععذس د عع ٔح يعع ةعع ٍٛانيععٕنٔ ٍٛيععٍ َقيذععٙ
انًؾععشق ٔانًغععشا إنععٗ انجُععٕا ةقععذس يعع ةععٍٛ
انعشمٔ ٍٛأكًم انعًم ةً دشفخ.
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 .7إٌ ك ٌ انتهذ ؽً نٛا دٍ خو اهععذٕاء ٔنعٛظ نعّ
ىٕل أفالا كًذُٚعج غعشُٚذؼ
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ععٕاءا كع ٌ دشمعّ

م أٔ أكشعش يعٍ يكّعج فذؤخعز ىعٕل يكعج ةًُضنعج
أق ّ
انذ ٔح ة ٍٛانيٕنٔ ٍٛأكًم انعًم.

 .8إٌ ك ٌ انتهذ ؽً نٛا دٍ خو اهعذٕاء ٔك ٌ ىٕنّ
غشةٛا دٍ غشُٚذؼ فؤجً انيٕل انغشة ٙنهتهذ ي
ىٕل يكج ٔأجعم يجً انيٕن ٍٛةًُضنج د ٔح ي
ة ٍٛانيٕنٔ ٍٛدذّ يعٍ َقيذع ٙانؾعً ل ٔانجُعٕا
إنٗ انًؾشق ٔأكًم انعًم.

 .9إرا ك ٌ انتهعذ دعذٚى انععشك (أ٘ ٚقع دهعٗ خعو
اهعذٕاء)

فذؤخعز دعشك يكعج ةًُضنعج د ع ٔح يع

ة ٍٛانعشمٔ ٍٛدعذّ يٍ َقيذ ٙانًؾشق ٔانًغعشا
إنٗ انؾً ل ةقذس دشك يكج يٍ انذسج ح ٔأكًم
انعًم.

Greenwich
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 .11إرا ك ٌ انتهذ جُٕةٛعا دعٍ خعو اهععذٕاء فع جً
دشمععّ انجُععٕة ٙي ع دععشك يكععج ٔاجعععم يجً ع
انعشم ٍٛةًُضنج د ٔح ي ة ٍٛانعشم .ٍٛفععذّ يعٍ
َقيذعع ٙانًؾععشق ٔانًغععشا إنععٗ انؾععً ل ةقععذس
يجًٕي انعشمٔ ٍٛأكًم انعًم.

 .11إرا ك ٌ ي ة ٍٛانيٕنَ ٍٛقف انذٔس ( 181دسجعج)
ٔك ع ٌ انًٕم ع يق ع ىشا نًكععج انًكشيععج (أ٘ كعع ٌ
دشمّ انجُٕة ٙيغ ٔٚا نعشك يكج) فؤ ًُٚدٕنّعٕا
فشى ٔجّ اهلل.

 .12إرا ك ٌ ي ةع ٍٛانيعٕنَ ٍٛقعف انعذٔس ٔنعى ٚكعٍ
انًٕم يقع ىشا نًكعج فإٌ كع ٌ دشمعّ انجُعٕةٙ
أقم يٍ دشمٓ فُقيج انؾً ل َْ ٙقيج عًخ
انقتهج ْٔكزا إٌ نى ٚكٍ نعّ دعشك أفعالا أٔ كع ٌ
دشمّ ؽً نٛأ .إٌ ك ٌ دشمّ انجُٕة ٙأكشعش يعٍ
دشك يكعج فُقيعج انجُعٕا ْعَ ٙقيعج ععًخ
انقتهج.
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ذكملح

دكععٗ دععٍ ةعععل انًذققعع ٍٛأَععّ :إٌ كعع ٌ يعع ةععٍٛ
انيٕن ٍٛسة انعذٔس فع قى دهعٗ َقيعج انًؾعشق يعٍ
انععذائشث انُٓذٚععج إٌ كعع ٌ انتهععذ غشةٛععا ٔدهععٗ َقيععج
انًغععشا إٌ كعع ٌ انتهععذ
ؽععشقٛا دًععٕدا ٔ أخععشص
انخو انعشمع ٙإنعٗ أٌ
ٚالق ٙانعًعٕد فع نخو
انًغذقٛى انٕافم ةٍٛ
انًشكض َٔقيج انًالق ح ْٕ خو عًخ انقتهج.
يش نّ ف ٙةهذ دشمّ انؾً ن 48 ٙدسجج ٔ  55دقٛقعج
ٔي ة ٍٛىٕن 91 ًٓٛدسجج فٛكٌٕ يع ةع ٍٛدشمعًٓٛ
 27دسجج ٔ  31دقٛقج فُقٕل:
إرا ك ٌ انتهعذ ؽعشقٛا َقعٛى دهعٗ َقيعج انًغعشا ( )
دًععٕد ( س) ٔ َخععشص انخععو انعشمعع ٙإنععٗ أٌ هقععٗ
انعًٕد ف َ ٙف نخو انًغعذقٛى انٕافعم ةع ٍٛانًشكعض
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َٔقيج انًالق ح ( َ) ْٕٔ (و َ) خعو ععًخ انقتهعج.
ٔقِظ ده ّٛإرا ك ٌ انتهذ غشةٛا.
ٔإٌ ك ٌ ي ة ٍٛانيٕن ٍٛأكشش يٍ سة انعذٔس َعّعذ يعٍ
ك عمّ يععٍ َقيذعع ٙانؾععً ل أٔ انجُععٕا ةقععذس ي ع ةععٍٛ
انيٕن ٍٛيٍ أجضاء انذائشث إنعٗ انًغعشا إٌ كع ٌ انتهعذ
ؽععشقٛا ٔإنععٗ انًؾععشق إٌ ك ع ٌ غشة ٛعا َٔقععم ةععٍٛ
انُٓ ٚذ ٍٛةخو يغذقٛىْٔ .عزا انخعو ه يذ نعج ٚقيع
انخو انعشمع ٙدهعٗ صٔاٚع ق ئًعج .فقعم ةع ٍٛانًشكعض
َٔقيج دق ى ْز ٍٚانخي ٍٛةخو يغذقٛى فؤَّ خو
عًخ انقتهج .يش نّ ةهذ دشمّ انؾً ن 41 ٙدسجعج ٔ
 25دقٛقععج ٔي ع ةعع ٍٛىٕن ًٓٛع  121دسجععج فً ع ةععٍٛ
دشم 21 ًٓٛدسجج .ف هٕ فعشك انتهعذ ؽعشقٛا َععذّ يعٍ
َقيج (ػ) إنعٗ ( ) يعٍ أجعضاء انعذائشث ( 121دسجعج)
فُٛذٓ ٙإنعٗ (طَ)

ٔيعٍ َقيعج (ص) إنعٗ ( ) (121

دسجععج) فُٛذٓعع ٙإنععٗ (طَ) َٔشعععى انخععو انعشمععٙ
فٛالقعع( ٙطَ طَ) فعع( ٙلَ)

فُقععم ةعع( ٍٛلَ) ٔ (و)

ةخو يغعذقٛى ْٔعٕ (لَ و) ْٔعٕ خعو ععًخ انقتهعج.
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ٔقظ ده ّٛإرا ك ٌ انتهعذ غشةٛعا فٛكعٌٕ انخعو (و ل)
خو عًخ انقتهج
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قذ دشفخ أٌّ قٕعا يٍ اٞفق دق ة ٍٛدائشث َقف َٓ س
انتهذ ٔدائشث عًخ انقتهج يٍ ج َب نٛظ أقشا يُعّ
ْ ٙقٕط عًخ انقتهج ٔقذ دغًّٗ اَذعشاف ععًخ
انقتهج .فٓ ٙقٕط ٔاقعج يٍ اٞفق ةَ ٍٛقيج عًخ
انقتهج ٔةَ ٍٛقيج انؾً ل أٔ انجُٕا يٍ ج َب نعٛظ
أقشا يُّ.
فععإرا دقّععهخ جٓععج اهَذععشاف ٔيقععذاس قٕعععّ (ٔنععٕ
ة نجذأل انًعذتشث انًٕمٕدج فْ ٙزا ان ٍّ) فذشععى
انععذائشث انُٓذٚععج ٔدغععذخشص خععو َقععف انُٓعع س ٔخععوّ
انًؾشق ٔانًغشا ٔدقغى كم سة يٍ يذعٛو انعذائشث
إنٗ  91دسجعج يذغع ٔٚج ٔدذقعم ععًخ انقتهعج ةًع
ٚه:ٙ

30

 - 1إٌ ك ٌ ىٕل انتهذ يغ ٔٚا نيعٕل يكعج أٔ كع ٌ يع
ة ٍٛانيٕن 181 ٍٛدسجج فكالًْع ٔاقعع ٌ دذعخ
َقف َٓع س ٔادعذ ٔه ٚكعٌٕ نهتهعذ قعٕط اهَذعشاف
ٔٚكٌٕ خو َقف َٓ سِ خوّ عًخ انقتهج.

 - 2إٌ نى ٚكٍ اٞيش كزنك فعذّ يعٍ يتعذأ انغعًخ

17

يٍ انقٕط انذ ٙف ٙجٓعج اهَذعشاف ةقعذس أجعضاء
اهَذشاف ٔفم ةع ٍٛيُذٓع ِ ٔيشكعض انعذائشث ةخعو
يغذقٛى ْٕٔ .خو عًخ انقتهج.

 - 3إٌ كع ٌ انعععشك انؾععً ن ٙنهتهععذ يغع ٔٚا نعععشك
يكععج انًكشّيعععج فقعع ل انُشاقععع ٙانشعع َٙ

18

فعععٙ

انًغذُذٔ :يع اهدذع د دشمعا يعٍ انؾعً ل إنعٗ

31

انًغشا ةقذس دًع و انععشك إنعٗ انذغعع ٍٛإٌ صاد
ىٕل انتهذ ٔيُّ إنٗ انًؾشق كزنك إٌ َقـ.

ٔق ل اٞعذ ر انعالّيج اٜيهٗ ف ٙدسٔط يعشفج انٕقخ
ٔانقتهج إٚن دا نٓزا انكعالوٚ :عُع ٙأٌّ انتهعذ ٔيكعج إٌ
ادذعععذا دشمععا ٔجٓععجا  ٌٞ-كاليعععّ جعع س فععع ٙانعععتالد
انؾعً نٛج -فععإٌ كع ٌ انتهععذ ؽعشقٛا يععٍ يكعج فجٓععج
اهَذشاف يٍ انؾً ل إنٗ انًغشا ةقذس دً و

19

دعشك

انتهععذ انًغعع ٔ٘ نعععشك يكععج أ٘ دتذععذأ يععٍ َقيععج
انؾً ل ف ٙانذائشث انُٓذٚج ٔدعّذ يٍ انشة انز٘ ةُٓٛ
ٔةَ ٍٛقيج انًغشا ةقذس دً و انعشك أ٘ َ68( 68° 35
دسجج ٔ  35دقٛقج)

 ٌّٞدعشك يكعج َٔ 21° 25انتهعذ

ٚغ ٔ ٓٚدشما فقم ة ٍٛيُذٓ ِ ٔيشكعض انعذائشث ةخعو
يغذقٛى فٕٓ خو عًخ انقتهجٔ .إٌ ك ٌ انتهعذ غشةٛعا
يٍ يكج َّّٞ .قذّط عشِّ أخز انيٕل يٍ آخش انعًع سث
فع ٙجٓععج انغععشا فؤَعّ كع ٌ فعع ٙعع نف اٚٞع و يتععذأ

32

انيٕل ٔإرا ك ٌ ىٕل انتهذ َ ققا دعٍ ىعٕل يكعج كع ٌ
غشةٛا يُٓ ه يذ نج فجٓج اهَذشاف يٍ انؾً ل إنٗ
انًؾشق ةقذس دً و انعشك إنٗ انذغع.ٍٛ
نكٍّ انعالّيج انك ةهٗ سدّ دهٗ كالو انُشاقٗ ةعؤٌّ رنعك
ف ٙانتالد انعذًٚج انعشك أدُٗ انعتالد انٕاقععج دهعٗ
خوّ اهعذٕاء فذذةّش.

ذنثيه

ه ٚخ ٗ دهٗ يعٍ دؤيّعم فع ٙانيعشق انًعزكٕسث فعٙ
يخذهف انكذب نذذقٛم عًخ انقتهج أٌّ كشٛعشا يُٓع
دقشٚتٛج ة نُ ش إنٗ إف ددٓ انذٕجّّ إنٗ د ٍٛانكعتج.

*****
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معزفح القثلح تالعالماخ المنصىتح شزعا

أٌّ ي ة ِ ُّّٛف ٙان قم انغ ةق يٍ انيعشق انعهًٛعج ٔ
ان هکٛج نذذقٛم عًخ انقتهج ْ ٙيٍ أدقٓ ٔأقشةٓع
إنععٗ انذذقٛععق َٓٞع دتذُعع ٙدهععٗ اٞفععٕل انش ٚمععٛج
انًتشُْجُْ ٔ .ع

أيع ساح يشٔٚعج فع ٙکذعب انذعذیز

ٔدالي ح يُقٕةج يعذٔدث دخعـ ةعتعل انتهعذاٌ ٔ قعذ
اعذُتيٓ ان قٓ ء سمٕاٌ اهلل دهٓٛى ٔ ؽعشدْٕ فعٙ
انکذب ان قٓٛج.
ٔقذ َ ًخ انًؾعٕٓس يعٍ دهعف انعاليع ح فع ٙکذع ا
"يُيٕيج انقٕادذ ان قٓٛج" کً ٚه:ٙ
فمّ إنٗ انكعتج دُٛا أٔ جٓج
ة نعهى

ف نً ُّج

انًٕجٓج

ٔ أجعم دهٗ ا ًٍٚٞف ٙانعشاق
ٔ

يؾتّٓٛ

يغشا

اٜف ق

34

سى اجعم انجذّٖ

20

خهف انًُكب

يٍ جٓج ان ًٍٛٛدُذ انيهب
ٔ دكغّ اجعم نٕ دشٚذ انؾ ي
فن

عٓٛالا

ف ٙانًغشا
دُذ

انٕقٕف

ى نعا

أي يا

انعّٕٛق ٔ انششّٚ
س ةذا

عّٕٚ

دهٗ ؽً ل ٔ  ًٍٛٚأجعهٍ
ٔدكظ دكى انؾ و دكى نهًٍٛ

ذىضيح العالماخ المنصىتح

ٔ ا دهععى أٌّ ْععزِ اٞيعع ساح دقشٚتٛععج ٔدخععذـّ ةععتعل
انتهذاٌ ٔه ٚعشف ةٓ عًخ انقتهج فع ٙغٛشْع ٔ .يعٍ
انتهذاٌ انًزكٕسث فٓٛع ْعٕ انععشاق ٔانؾع و ٔانًغعشا
ٔان.ًٍٛ
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قثلح العزاق
ق ل انًذقق انؾٓٛذ يذًذ ةعٍ يكّعٗ انعع يهٗ فعٙ
انهًّعج انذّيؾقّٛج:
(( ٔداليععج أْععم انعععشاق ٔيععٍ فعع ٙعععًذٓى جعععم
انًغشا دهٗ أ ًٍٚٞانًؾشق دهٗ اٚٞغش ٔانجعذٖ
خهف انًُكب ا.)) ًٍٚٞ
ه ٚخ ٗ أٌّ دذقٛق انًق و ٔد غٛش ْزا انكالو ٚتذُٙ
دهٗ يعشفج كٕكتج انجذّٖ ٔٞجم ْزا ٚجب ده ُٛأٌ
َتذز دٍ ْزِ انُجًج ة هخذق س.

كىكثح الجُدَيّ
انجذٖ ف ٙاٞفم ة ذخ انجٛى ٔعكٌٕ انذال انًًٓهج
ٔدخ ٛعف انٛع ء نكعُّٓى فعغّشِٔ فعع ٙاهفعيالح .فقع س
انجُعذَّٖ ةنعى انجعٛى ٔفععذخ انعذال ٔدؾعذٚذ انٛع ء ْٔععٕ
أعى َجًج انقيعب انًعهشٔفعجٔ .إًَّع فعغّشِٔ نه عشق
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ةعع ٍٛانجععذٖ ْععزا ٔانجععذٖ انععز٘ ْععٕ انع ؽععش يععٍ
انتشٔص.21
ْزِ انُجًج دق ف ٙىشف رَب انقٕسث ان هكٛج انذٙ
دغ عًّٗ ة نععذاّ اٞفععغش ٔقععذ دغ عًّٗ ةتُ ع ح انععُعؼ
انقععغش٘ ْٔعع ٙأقععشا انقععٕس ان هكٛععج إنععٗ انقيععب
انؾععً نٔ .ٙانجععذٖ ٚععذٔس دععٕل انقيععب انؾععً نٙ
انذقٛق ٙف ٙكم أسةعج ٔدؾش ٍٚعع دج دٔسث ٔادعذث
ك يهععج ٔرنععك نذشكععج اٞسك انٕمعععّٛجٔ .ةعععذ انععُجى
انًزكٕسث دٍ انقيعب انؾعً ن ٙانذقٛقع ٙأكشعش يعٍ
دسجج ٔادذث ف ٙصي َُ ٔنكُّّ يذغٛعش دغٛعشا ةي ٛعا ٔقعذ
دشفععخ ٔجٓععّ فعع ٙيتذععز انذشكععج انذقذًٛٚععج يععٍ
انًق نج أٞنٗ.
دكٗ اهعذ ر انعالّيعج اٜيهعٗ دعٍ أسٔاء ان ًع ء يعٍ
يذ عٍ انقتج انضسق ء نه مم ف َذٚك أٌّ ةع ٍٛانجعذٖ
ٔةعع ٍٛانقيععب دسجععج ٔادععذث ٔدؾععش ٍٚدقٛقععجٔ .ق ع ل
انعالّيععج انك ع ةهٗ ةععؤٌّ ةُٛععّ ٔةعع ٍٛانقيععب انؾععً نٙ
15
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انذقٛق ٙا ٌٜدسجج ٔادذث ٔأسةع دؾعشث دقٛقعج كًع
فععع ٙدائعععشث انًعع ع سف انتشٚي َٛعععج (انًجهعععذ انشع ع يٍ
ؿ 153انيتعج انش نشج دؾشث) ٔدٛشًع ٚعذٔس انجعذٖ
دٕل انقيب فعٚ ٙعٕو ٔنٛهعج يعشث ٔادعذث فهعّ غ ٚعج
اسد ي ٔغ ٚج اَخي ه ٔفْ ٙز ٍٚانعٕقذٚ ٍٛكعٌٕ أكشعش
أَيت قا دهٗ انقيعب انذقٛقعٞٔ .ٙجعم ْعزا إرا أساد
ان قٓ ء دعٛع ٍٛانقتهعج ةعّ ٚقٛذَٔعّ ةكَٕعّ فع ٙغ ٚعج
اسد دّ أٔ اَخ مّ ف َقذح ةً أعه ُ أَُع إرا جعهُع
انجذٖ خهف انًُكب ا ًٍٚٞف ٙأٔع ه انععشاق يشعم
انكٕفج فُذٕجّ إنٗ انجُٕا انغشة ْٙ ٔ ٙجٓج انقتهج
إجً هأ .رنك  ٌّٞىعٕل انتهعذ ٔدشمعّ فٓٛع أكشعش يعٍ
يكج انًكشيج.
ق ل انؾٓٛذ انش َ ٙص ٍٚانذ ٍٚانجتعع ٙانعع يهٗ فعٙ
انشٔمج انتّٓٛج ف ٙؽشح انهًعج انذيؾقٛج:
(( ْٔععزِ انعاليععج (أ٘ جعععم انجععذٖ خهععف انًُكععب
اًٚٞععٍ) ٔسد ةٓعع انععُـّ خ فععج داليععج نهكٕفععج ٔيعع
َ عتٓ ْٔ ٙيٕافقج نهقٕادذ انًغذُتيج يعٍ انٓٛعؤث
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ٔغٛشْ  .ف نعًم ةٓ يذع ٍّٛف ٙأٔع ه انعشاق ينع فا
إنٗ انكٕفج كتغذاد ٔانًؾٓذٔ ٍٚانذهّج))
ٔق ع ل انعالّيععج ةذ عش انعه عٕو انيت ىت ع ئ ٙفعع" ٙانععذسّث
انًُ ٕيج":
ٔ ٚعشف انتعٛذ عًخ انقتهج

يٍ انعالي ح انذ ٙعٛقخ نّ

ٔ انجذٖ يُٓ ٔ ْٕ أجهٗ آٚج

دغا ٔ ة ٜٚج

ٔ انشٔاٚج

ف جعهّ خهف انًُكب ا ًٍٚٞفٙ

أٔاعو انعشاق يشم انُجف

ٔ كشةال

ٔ ع ئش

ٔ ي

انًؾ ْذ

ٚذاَ ٔ ٓٛنى ٚت دذ

سى ادذشك انؾٓٛذ انش َ ٙدهعٗ فعذس كعالو انؾعٓٛذ
أٞل ةً ٚه:ٙ
(( ٔ أيّ ع انعاليععج أٞنععٗ

23

فععإٌ أسٚععذ فٓٛعع ةعع نًغشا

ٔانًؾععشق اهدذععذان ٌ ٛكً ع فععشّح ةععّ انًقّععُف فععٙ
انت  ٌ ٛأٔ انجٓذ ٌ افيالدا ًْٔ انًق ىعذ ٌ نجٓذٙ
انجُٕا ٔانؾً ل ةخيع ٍٛةذٛعز ٚذعذر دًُٓع صٔاٚع

39

22

قٕائى ك َخ يخ ن ج نهش َٛج
اعععذق يذّ

25

24

كشٛشا  ٌّٞانجعذٖ دع ل

ٚكععٌٕ دهععٗ دائععشث َقععف انُٓعع س انًعع سّث

ج ْعمُ انًؾعشق ٔانًغعشا
ةُقيذ ٙانجُٕا ٔانؾً ل .ف َ
دهععٗ انٕجععّ انغع ةق دهععٗ انًٛعٔ ٍٛانٛغع س ٕٚجععب
جعم انجذٖ ة ٍٛانكذ  ٍٛقنٛج نهذقع ى  .فعإرا ادذتعش
كٌٕ انجذٖ خهف انًُكب ا ًٍٚٞنضو اهَذشاف ة نٕجّ
دععٍ َقيععج انجُععٕا َذععٕ انًغععشا كشٛععشا فُٛذععشف
ةٕاعيذّ ا ًٍٚٞدٍ انًغعشا َذعٕ انؾعً ل ٔاٚٞغعش
دٍ انؾشق َذٕ انجُٕا فال ٚقخ جعهٓ يععا داليعج
نجٓج ٔادذث أهّ أٌ ٚذدٗ اغذ س ْعزا انذ ع ٔح ْٔعٕ
ةعٛذ خقٕفا يع يخ ن عج انعاليعج نهعُـّ
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ٔاهدذتع س.

فٓعع ٙأيعع ف عععذث انٕمعع أٔ دخععذـ ةععتعل جٓعع ح
انعشاق ْٔ ٙأىشافّ انغشةٛج ك نًٕفم ٔي ٔاهْ ف ٌّ
انذذقٛق أٌّ جٓذٓى َقيج انجُٕا ْٔع ٙيٕافقعج نًع
ركععش فعع ٙانعاليععجٔ .نععٕ ادذتععشح انعاليععج غٛععش يقّٛععذث
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ة هدذذال ٔه ة نًقيهخ ةم ة نجٓذ ٍٛانعشفّٛذ ٍٛاَذؾش
ان غ د كشٛشا … )).
ًٔٚكٍ أٌ ٚج ا دٍ ْعزا اهدذعشاك ةعؤٌل انغعشك ْعٕ
ةٛعع ٌ يشادعععم دذقععٛم فعععٕا انقتهععج فععع ٙانتهعععذاٌ
انًزكٕسث ةعؤٌ دكعٌٕ انًشدهعج أٞنعٗ جععم انًغعشا
دهعععٗ اًٚٞعععٍ ٔ انًؾعععشق دهعععٗ اٚٞغعععش إجًع ع ها
ٔانًشدهععج انش َٛععج اَذععشاف اًٚٞععٍ دععٍ انًغععشا َذععٕ
انؾً ل ٔاٚٞغعش دعٍ انًؾعشق َذعٕ انجُعٕا ةذٛعز
ٚجعم انجذٖ خهف انًُكب اًٚٞعٍ ٔرنعك نهذغعٓٛم
فعع ٙانذذقععٛم .فًٓعع يشدهذعع ٌ نعاليععج ٔادععذث ه
داليذ ٌ يغذقهذ ٌ نك ٙه دذالئًا.

قثلح الشام
رْب جً يٍ ان قٓع ء إنعٗ أٌّ داليعج انؾع و ْعٙ
جعععم انجععذٖ فعع ٙغ ٚععج اسد دععّ أٔ اَخ مععّ خهععف
انًُكعععب اٚٞغعععش ٔجععععم عُععَٓٛم أّٔل ىهٕدعععّ ةعععٍٛ
انع.ٍُٛٛ
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أدهععى أٌّ َجًععج عععٓٛم ْعع ٙيععٍ كٕاكععب انقععٕسث
ان هكٛععج انذعع ٙدغ عًّٗ ة نغ ع ُٛج ْٔعع ٙيععٍ انقععٕس
انجُٕةٛععجْٔ .ععزِ انُجًععج يشئٛععج فعع ٙانًٕام ع انذععٙ
دشمٓ انؾعً ن 38 ٙدسجعج ٔ  35دقٛقعج فُع صها -كًع
ف ٙيعجى انًقيهذ ح انُجٕيّٛج ْٙٔ -دٍ ىهٕدٓع
ٔةشٔصْ دعٍ اٞفعق دكعٌٕ يُذشفعج دعٍ انجُعٕا َذعٕ
انًؾععشق ٔدُععذ كَٕٓعع فعع ٙغ ٚععج اهسد عع ي دكععٌٕ
يغ يذج نهجُٕا.
فإرا جعهٓ انؾ ي ٙدُذ ىهٕدٓ ة ٍٛانعُٛعٔ ٍٛجععم
انجذٖ د ل كَّٕ ف ٙغ ٚج اهسد ي أٔ اهَخ ك خهف
انًُكعب اٚٞغععش فٓعٕ يذجععّ إنعٗ انجُععٕا انؾععشقٙ
ْٔ ٙجٓج انقتهج إجً هأ .رنك  ٌّٞىٕل انتهعذ ُْع
أقم يٍ يكج ٔدشمّ أكشش يُٓ .
ٔرْب ى ئ ج أخشٖ يٍ ان قٓ ء إنٗ أٌ داليج انؾ و
ْ ٙجعم انجذٖ ف ٙانذ نعج انًعزكٕسث خهعف انكذعف
اٚٞغععش ه انًُكععب اٚٞغععشٔ .إنٛععّ أؽعع س انعالّيععج
انيت ىت ئ ٙةقٕنّ:
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ٔ مَعُّ ف ٙانؾ و دهٗ اٚٞغش يٍ

كذ ٛك ه انًُكب ف ٙسأ٘ صُكٍ

ٔق ل انؾٓٛذ انش َ ٙف ٙةٔ ٌ ٛجّٓ:
((  ٌّٞاَذععشاف انؾ ع ي ٙأقععم يععٍ اَذععشاف انعشاقععٙ
انًذٕعععو ٔةعع نذذشٚش انذّعع و ٚععُقـ انؾعع ي ٙدُععّ
جضأٍٚ

27

يٍ دغع ٍٛجضءا يًّ ة ٍٛانجُٕا ٔانًؾعشق

أٔ انًغشا)).
ٔق ل ف دب جٕاْش انكالو ف ٙيتذز دالي ح انقتهعج
ْٞم انؾ و يٍ يت دز كذ ا انقالث يٍ انجٕاْش:
(( ٔرنععك  ٌّٞةععَ ٍٛقيععج انجُععٕا ٔانًؾععشق دغعععٍٛ
جضءا ٔةٔ ُٓٛةَ ٍٛقيج انًغعشا دغعع ٍٛجعضءا أٚنعا
ٔاَذشاف انؾ يَ ٙذٕ انًؾشق أدذ ٔسالسٌٕ جضءا يٍ
انذغعٔ ٍٛاَذشاف انعشاقَ ٙذٕ انًغشا سالسج ٔسالسٌٕ
جضءا فُٛقـ انؾ ي ٙدٍ انعشاق ٙجض ٌٞ ٍٚانكذف
أقشا إنٗ ي ة ٍٛانكذ  ٍٛيٍ انًُكب فٛذ ٔح ةًٓع
اهَذشاف)).

43

ه ٚخ عععٗ دهٛعععك أٌّ ْعععزا انذكعععى إرا كع ع ٌ فعععذٛذا
ة نُغععتج إنععٗ ديؾععق ه ٚكعع د ٚعععىّ جًٛعع أقيعع س
انؾ و.

قثلح المغزب
ق ل انؾٓٛذ ف ٙانهًعج انذيؾقٛج:
(( ٔنهًغعععشا جععععم انشّشّٚععع ٔانعٛعععٕق دهعععٗ ًُٛٚعععّ
ٔؽً نّ)).
انششٚع ْعع ٙيجًٕدععج دذععؤنف يععٍ دعذّث كٕاكععب دهععٗ
ؽكم دُقٕد ٔعذج يُٓع لع ْشث ٔادعذ يُٓع خ ّعٗ
ًٚذذٍ ةّ انُ ط أةقع سْىْٔ .ع ٙدقع دهعٗ ععُ و
فٕسث انشّٕس ان هكٛج انذ ْٙ ٙانش َٛج يٍ انتشٔص.
ٔانعّٕٛق كٕكب ةٓٚ ّٙقع فع ٙانقعٕسث ان هكٛعج انذعٙ
دغًٗ يًغك اٞدُّج ْٔع ٙيعٍ انقعٕسث انؾعً نٛج
ٔةعععذْ -كًعع فعع ٙيعجععى انًقععيهذ ح انُجٕيٛععج-
خًععظ ععع د ح ٔسالسععٌٕ دقٛقععج ٔيٛهٓعع انؾععً نٙ
أسةعٌٕ دسججٚٔ .يه انعٕٛق ي انشش ّٚة فهج قهٛهج.
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ٔأم ف دهٗ ْزِ انعاليج ف دب جعٕاْش انكعالو فعٙ
يت دز دالي ح انقتهج يٍ كذ ةعّ جععم انجعذٖ دع ل
اعذق يذّ أٔ ييهقا كً جضو ةعّ كؾعف انهّشع و دهعٗ
ف ذج انخذّ اٚٞغش .فذؤيّم.
ٔرْععب انعالّيععج انيت ىتعع ئ ٙإنععٗ أٌّ داليععج قتهععج
انًغشا ْ ٙجعم انجذٖ دهٗ اُٞرٌُ انٛغشٖ.

ذثصزج

ه ٚخ ٗ دهٛك أٌّ انًغشا ٚيهق دهٗ ؽً ل أفشٚقٛع
فٛؾعًم نٛتٛع ٔدعَٕظ ٔانجضائعش ٔيعشاكؼ ْٔعزا ْععٕ
انًؾٕٓس ف ٙيقيهخ انجغعشافٔ ٍٛٛقعذ ٚيهعق ٔٚعشاد
ةّ ةعل انًغشا ك نذتؾج ٔانُّٕةج -كًع فع ٙانشٔمعج
انتٓٛععجٔ -ه ؽ عكّ فعع ٙأٌّ ْععزِ اٞقيع س يخذه ععج يععٍ
دٛز عًخ انقتهجٔ .نعمّ ْعزا ْعٕ انغعتب هخعذالف
آساء ان قٓ ء.
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قثلح اليمن
داليععج انععْ ًٍٛعع ٙجعععم عُععٓٛمو أٔل ىهٕدععّ ةععٍٛ
انكذ ٔ ٍٛجعم انجذٖ ف ٙغ ٚج اهسد ي أٔ اهَخ ع ك
دهٗ يقذو انًُكب اًٚٞعٍ أٔ انكذعف اًٚٞعٍ دغعب
اخذالف أقي سِ.
ٔإنٗ رنك أؽ س انؾٓٛذ أٞل ةقٕنّٔ (( :ان ًٍٛيق ةم
انؾ و)) .فذؤيّم.

ذذكزج

إرا أيعُخ انُ ش ف ًٛأعه ُ فقذ دشفعخ أٌّ اٞيع ساح
انؾععشدٛج ٔانعاليعع ح انًغععذُتيج انذعع ٙدعععشك نٓعع
فقٓ ئُ -سمٕاٌ اهلل دهٓٛى ْٙ -دقشٚتٛجٔ .إًَّع ٚععٕل
ده ٓٛيٍ ه ٚقذس دهٗ دذقٛم عًخ انقتهج ة نقٕادذ
انًذيقُج انش ٚمٛج انًزكٕسث ٔاننعٕاةو انشفعُٛج انذعٙ
دعشك نٓ انًذنهّعٌٕ فْ ٙزا ان ٍّ كق دعذث انععشك
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أٞعو ٔق دعذ ث انغعهك انتغعٛو ٔانًشهّشع ح انكشٔٚعج
ٔأيش نٓ .28
*****
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