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 المقدمة
 

 
وتجةةلايية ةةلاختةةياا اف سةةلاالوطةة, ااةةللمبةلعا ال ةةل االلعةةل عاالمعرفةةفافلية ةةفاة و ةةفا  

 الذات االلموضوي عا الو مااللحي ي عالتظ االمعرففاامجمةسةلااحلةةفاىلةلاالمراةعةفا

ا التيوخم.

ا



 2 

المعرفةةفاالوضةةع فا ةة افةة افلةةلااتةةيا لسلاالعراةة اارفةة   اتوفةةماامعرفةةفااأنح ةة ا

كلل لتا عرف ةفا أخيلوة ةفا مةلاىشةفكلناالاايا ةنا ةةو اا ويولفاامعظمسلاينااآلارخن

ف ا وضوي تسلا صة ح تسلالكلفةفاالمجتمعةلتا اافةرا ا ال, ةلنعا ا وصةلااخشكك

 ملاخعو ااأنا ذهاالمعلرفا لا  ااالاىنعكةل اارنطلن فاالمطتميةا نافةطفلتا تعي ةعا

جلا ةةفا ةةذهاصةةفانمةةاااسةةلعافكةةلناالحكةةمايةةةلااخلواقةةما عةة نا تجراةةفا حةةي ةا ا  ةةفاال

 اةةي تسلال ةةللتا وتجسةةلا مةةلاخجةةر افةة اااالةتمةةلي تةةتمافةة افةة لهااول سةةلااالمعةةلرف

ا  ياق تسلا ح ل ختسل.

 ةةذهااةةةلات لوةلافةة ان ةو االكتةةلنا الطةوفاالم ةةيراال ةةل هالةمعرفةفا العةةةمعافيةيا

 ةماا ورةايل فا المطةةماا ةورةاالصةفاالرا,ةلرايةنااااارنطلنالو و الت, خيا

ذةةذلكااللمعرفةةفا العةةةماالةةذ اخحتلةةةياارنطةةلنافةة اعا ال حيةةفالطةلايفا ذةةذلكاااحةةيا ا

ح لتياالين لا  لاخوفعياف ااآلارةعا راة ا ةذااذةةياايةلنوناالطة,, فعا  ة اتة ن اشة   نا

 ةو ااأ ايي لعافأحي ماخط,لااآلارعافلا لاف,,لا الثلن انت جفعا  ةذااختفةلا ةمايية ا

ليةوان ناالعةم ةفا قةل االذ االاخعرفاأ رااغ را راوطلااط,بعا الةذ اأرفةلاااارنطلن

ىنةلا كوةلالةيافة ااار اعاقةللاتعةلللا ااشة لاا ةل  ااىلةلاذتشلفسلا الوصةولااىلل

ا.ا(48فورةاالكسفا (ا اات ويا ناذ اش ااف,,ل

تعتمةيايةةلاك,اتةيات لتكتم ا ا ةرةاالمعرفةفا العةةماال ةح تاذلنةاا كونةلتاالعةةما  ر

المع ةو االةذ االاخوبةلااحل خة  أالوي اال ةح تاالةذ ا ةواذة  احافة,حلنيا تعةلللا

يةةناالسةةوياية ةةفاال ةة ةا الطةة  عا ةةماالعيةة اال ةةرختاالةةذ ا  ,ةةياال ةةلللاالم,ةةي ا

الليةةفعا الفبةةرةااىلةةل خستةةي اافأذر ةةيااةةيال تفكةةرا خةةرا ااافةة,لنااللمطةة,,لتلإلنطةةلنا

   ةةة,اناخ,ةةة نا ةةةييااارنطةةةلنالطةةةة مفاالتةةة اةةةةلاتالتكةةةوناطرخيةةةلاصةةةح حلاخطةةةةكيا

خكةةوناضةةمناالواقةةماالموضةةوي عاالمعوةة ااأن  ةةذااذةةةياخجةةبايةةناالحةةلعاااالنحةةراف

تب, يياف اذ ان لنا  كلن.افكلنااليةرنناالكةرخمان ةو اا وةفاخةيرذسلاذلفةفاااإ كلن ف

 تجةي ةاالاخحةي لان ةلناأ ا كةلناأا,ةرتافة اذة ااعالول ا ذٌ اخأاذا وسلا يةيارايةمةي

عةةلرفاشةةل ياىايةةةلا جةةلالتاالح ةةلةا العةةةمافكةةلناالفةةتتاال,شةةر افةة انفةةلهاالعةةةو ا الم

الحيةةل لاالعةم ةةفا المعرف ةةفاالميبةةو ااسةةلعا التةة اتتبةةلالا ةةماالواقةةمعا ية سةةلاالةةيل  عا

جرخ, اقةللااسةلعافيةياقةللاالجةرا االفرنطة اال,ر ف طةورا ةورخفاخوذةل افة ا العةماالت

ا ةلذتلايا اا خةلناالةث  افة ااة االمعةلرفاالحيخثةف(ااأنةيالةماخجةيافة االيةرنناالكةرخما

اأ اقللاا  فياا ايةلاالعكفاذلناالمرةع فاف االت ح تا التعيخ .اكذاياالعةمخ

 أهمية الموضوع:

ترةةةماأ م ةةفاالموضةةو اىلةةلاأ م ةةفاالو ةةو افةة االيةةرنناالكةةرخما الطةةوفاالو,وخةةفافةة ا

افةة,حلنيذونسمةةلا  ةةيرااأفلفةة لالةمعرفةةفا العةةةما يةةةلا ةةراال, ةةلنا حتةةلاخةةر احا

ا تعلللاالكون.

أ م ةةفااليةةرنناالكةةرخما الطةةوفاالو,وخةةفاذم ةةيرالةمعرفةةفاا:اىلةةلاا ةةلنايهدد ا الموضددوع

ا العةمعا االفتفل ةا التمعناف االو و .
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ا ل ي فاأ يافاال,ح عاتماتيط مارخل ةاالو و اىللاث ثفاأقطل :

 :اإلنسان أولا 

يةلاقمفااةلاالكوناالذ اُحكما اةلا فلاأنظمفااللغةفااف,حلني الذ ا ضعياال لللاا

ا(4 فةورةاالتة نانخةفا  لييااةيولاارنطلناف اأحطةناتيةوخم(اا:اةيياح  اقللاف,حلنياليقفافأحطنا

أييةةيانلةةفافةة االكةةوناتترذةةبا ةةنااارنطةةلن فةة رالةةيا ةةلافةة االطةةمواتا اار افكةةلنا

 ف ةفعاح ة اااة ةفعا ال ة ةفا حةيةا انترخة ةوفة اةطةماارنطةلناال,ةلل ا  ةفاا خلات,ةة ا

 أةسة,ةاتوظ ةفا أنلا ةباتوصة  اات وماال,ر ت وةلتا اسةلا  ةلننات ة,نااسةلاالمةوا ع

ا أراعة نفولعا خجةباتك, ةرةا  ةفاا  ولياتاطلقفعا ذااذةياف ا ةو اح االاتيرذياحو

 رةالك انراهعا  ننسلا احيا نا ة لرا ناالغرا .اخطتسةكاالجطماال,شةر ا ةناال  خةلا

 ة ونااة فعا أيملر ةلا تفل تةفا ةلااة ناثة  افةليلتال  خةلاا121الثلن فاالواحيةااف 

فليفعا ذرخلتاالي االحمةراااالتة اا44ال,شرةعا ا خلااا علاااليق يفاالت اتع شالميةا

 ةلايةيااا خةلااذلفةفاا خةلاالجطةمااة لاامةفافةوواتخو لعا تتجي اا121تع شالميةا

اليةبا الي لغ.ا تجيراارشلرةاىلةلاأناذة انةو ا ةنا ةذهاال  خةلا  تةفةفافة ا ال فسةلا

ال االشرط .ف احللفااالنعكاأفعللسل ر   ا

 أناف اذ انو ا نا ذهاال  خلانواها طؤ لفايناار ارةعا ااشرافعا الي ةل ةا يةةلا

ىا سةةلاأفةةرارا ةةناالمور ثةةلتعا  ةة ا ةةل ةاالح ةةلةعا ا ةةذهاالوةةواةاث ثةةفا يشةةر نان ةةةل

ثةةلتاأ االج وةةلتعا عةو ةةلتات,خةةيايةةةلاامطةةفا ة ةةلراتاالوةةةو عا يةةةلا ةةذهاالمور

ل,ةغةةااصةةفحلتسلا ة ةةوناصةةفحفا ذةة اصةةفحفاتحتةةو اا عةو ةةف.ا ىةااأر نةةلاأناتكت,سةةل

اامطفاأالفا عةو ف.

 التطةل ا جةةللا ةةذااالموضةةو ا ضةة ل فا يظةماالمعةو ةةلتاالتةة اخحتوخسةةلافوطتشةةسيا

 ف ااعضاالمواض مال فتياللايةلارخل ةاالو و افة اااا,ةلرااعا,عضاالو و 

لافة اةلةكا  فة ايل عاالذ اقللاتعللا1431يناالكث را ناالمعةو لتاف اارنطلناق, ا

عا  ةذااارا,ةلراالمعرفة االعةمة االةذ اتوافيةاا عةيا(21 الةذارخلتعانخةفاأنفطكماأف ات, ةر ن(ا

االعةو االتجرخ, فا الفتوحلتاال,شرخفاالمتعلق,فاي,راال, لنا المكلن.

ا

ا

 ريادة النصوص في اإلنسان:

 : األجنةعلم  في  .0

اذ االملااخكوناالوليا،اىةااا" لا نال  ةا الط  اخيولاالرفولاااذر اية يااااا

 (1434 اأرا احااةلاش االماخموعياش اا"اأارةيا طةماااا

ليياث,ةاايةم ةلافة االفتةرةاااا ةرةاأنايةي االوبةفاالم وخةفافة االةيةلااال, ةة ا

 ة ونانبففعا ذ انبففالسلارأ عا يولعا ةخ عا تطة,تافة اافث ثمل خ,خيايةلا

ذااالعي االسل ة التةية تاال,وخلةفااح ةوانافل  اخغذخسلا خطس احرذتسلعا نت جفا 
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ال,وخلةةفااةةأنات ةةبي ااىلةةل ة ةةونعا خةةتما اةةولاالوبفةةفاا311 وةةو ا احةةيا ةةنا

ن, ةفا رذ,ةافة ارأ االوبففااجياراال,وخلفاتم,هاالغشلاعافت رجا ل ةافل ةفا

خكوناارتحةل االوبففاتذخباةياراال,وخلفعافتيا عا تغةلاذلففااااوانعا اذلكا

 احةيةعا ذةذلكااوخلةفعا فة اذة انةواةااة ةفا عةو ةلتافةمل لاا نااة فاةذرخف

العةملااالمور ثلتاأ االج ولتاالت اخ,خيايي  لايةلاالعفا  خ ن.افإةنال فا

اا ة ون(اخكوناالجو ن.اف ناذ االوبفاالمووخفا الث ثمل 

ا

فة احةيخ اي,ةياحااةنا طةعو ااا-اية ياال ة ةا الطة  ا-ذملاخ ,رنلاالرفولا

ااثوةةلن ىةاا ةةرااللوبفةةفارفةةولاحاصةةةلاحاية ةةيا فةةةماخيةةولا:افةةمعااقةةلل

ر لا اةةةلافةةمعسلا ا ةةر لا ةةةةي لا ىاف ةةوع  أراعةةونال ةةةفااعةة احاىل سةةلا ةكةةل

اا طةم[]ر اهاا لحمسلا يظمسل(

 قةياةةةلااالتيةةي االعةمة افةة ا جةةللات ةوخراااةوةةفاح ةة اأ كةوسما ةةناتت,ةةمانمةةوا

عافيةيا ةةي اافة انسلخةفااافة,و ا تبوراالجو نا نااياخفاالحم ا حتلاار ةي

تفلص  ا  عللماالرأ ا ااخي ااارةة ا تفلصة  افة االةرأ عاااسورالطل  ا

 لةةواأاةةذنلااللحةةيخ االشةةرخفا  ةةلاتةةمااذتشةةلفيالوةةةينلا ةةيياالمبلايةةفاح ةة اأنا

أخةةل الكةة اأفةة,و اتكةةوناالوت جةةفااثوةةلنا أراعةة ناا7ا×أفةةلا ماا6حلصةة اضةةرنا

ىعاصيهاالم بفلاية ياالط  . اخو ل

ا

 السمع والبصر: .9

 ةةنانخةةلتاحافةة,حلنيا تعةةلللااليالةةفايةةةلاالرخةةل ةعاالتبةةلالاالعج ةةبااةة نا ةةلاا

العةماف االطوواتاااا ةرةا ةنااليةرناالمو ةر ا ةما ةلا ر ااكتةلنااىل ي ص ا

علةنولةلهُافلةِم  حاي,ا ةة اايولةيا شلةلجْانَّ,نتلِة ةِيافلجل فلةْفاأل ن اِ ةنانَبن ةلينولةلااِرنطلةلنل ىاىِنَّةلاال عل

فمعكمااحاا اق اأرأختماىناأاذعا ذةةةةةذلكاقولةةةةةياتعةةةةةلللاا(2عنخفاارنطةةةةةلنا الِ ةةةةة راىا"ا

 قةةللواالةةواذوةةلانطةةمماأ انعيةة ا ةةلاذوةةلافةة ا  قولةةياتعةةلللاا(46نخةةفاااانعل  ا أا لرذم(

.ا قةةياةةةلاتااآلخةةلتاالكرخمةةفاتيةةي االطةةممايةةةلا (11 المةةةكعانخةةفاا(أصةةحلناالطةةع ر

ف سلا لت ناالحلفةت نعا فة اااآلخلتاالت ااةتمعايشرةانخفا نااال, راف اف,م

ف اال ة لغفاالتة اةةلاتاتحةيخلعاقةي اال ةلللاالةرحمناةة اة لةيااليقفاال,للغفا

 الطمماتييخمااةلا أ م فا تفل  .

 ةةنااارنطةةلنفيةةياقةةللاالعةمةةلااأناالةةرحمناقةةي االطةةمماذونةةياأابةةرافةة اح ةةلةا

فعا فة االظة  ا الوةورعاال, رعااناارنطلناختةيلاااصواتا ناالجسةلتاالطةت

 الة  ا الوسلرعا  ةناذةلناأصةماذةلناأاكةمعافللةذ االاخطةمماالاخوبةلعا الةذ االا

ىعا ف االميلا االكث ةرا مةنافيةي ااأا ةلر ماذلنةاا خطمما الاخوبلاخعت,را ت ةفل

اا ل ر ماطرخيلاىللاارايا ا العةم.

ختوضةتايوةيها  ذاا لاخث,تياالعةماح  اأذتشفاالعةملااأناالجو ناف اابةناأ ةيا

أ ةةلذناالطةةمما ال, ةةرافةة اال ةةو االثةةلن ا العشةةرخنا ةةناتةيةة تاال,وخلةةفعا يوةةيا

لكةةناالةةوال ةاتكةةوناالشةة,ك فا كتمةةةفا خث,ةةااالبفةة اي و ةةيايةةةلا  ةةيرااللةةواا

االمبلايفاالاتتم.
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 ف االشسراالثلن ااعياالوال ةعاختلاماالبف االجطماالةذ اختحةرأاأ ل ةيعا تكةونا

اراامعا المبلايفات ,تاتل فااوسلخفاالشسراالطل  .رؤخفااالواناف االشسراال

 ف ا يلا ا ذاا ف انسلخفااافة,و االطةل  ا العشةر نا فةتفاأشةسرا ن ةف(ا

  واف اابناأ ياخطتمماىللاااصواتعاح  اخطمماصوتا قةلتاأ ةيا حرذةفا

المش فعا الو,ض...ا قيافج االعةملااأصةواتاضةرالتااليةةبا حف ةفاالمشة فا

اة االةوال ةا أفةمعو لالاطفةللا ذة اا ةي(ا قةياذةلناخ,كة الةعيخيا نااا سلتا

افطكا..ف,حلناح

 مراحل الحمل الثالث:  .3

أذتشفايةملااالببااأنيا ف اال و االطل  ا العشرخنااعياالم فعاأ اف اال ةو ا

العلشةةرااعةةياأراعةةفاأشةةسراخوةة,ضاقةةةباالجوةة نافةة اابةةنااا عا  ةةما ةةذااالوةة,ضا

ذفعا قةيافةمواا ةذهاالمرحةةفاامرحةةفاال ية نعاختحرأاقة,يعاتشعرااا ااسذهاالحر

لكونا ذاا ل  اقبع ايةةلاالحمة ا قةللواااأنةياق,ة ا ةذهاالمرحةةفاتكةونالةمةرأةا

ا رحةت ناالاخمكناالتأذياف سملا ناالحم .

فللمرحةفااا للاتكونا رحةفاالشةكعا ف سةلاخويبةما  االحة ضا  ةذاااالنيبةل ا

ياتكوناأاةريا ثة اارضةراالتاىشلرةاىللاالحم عافيكوناتاأنل فاالللر رةا

االوفط فعاأ االسر ون فعاأ ااات لاف االجسلناالتولفة .

 اعةةيا ةةذهاالمرحةةةفاتةةيا االمةةرأةاامرحةةةفافةةم اا رحةةةفاالظةةنعاح ةة اتأت سةةلا

أيرا عاذللشعورااللكآافعا الي اا الغث لنعا  ة اأيةرا االةو معا لكةنا ة ا

لة فاالللةر رةافيةياتكةوناتعيا ذهاالمرحةفا لة  ىايةةلاالحمة قاخيةولاالعةمةلاا

ا ذهااايرا ا  اأيرا االحم االكلةن.

 الذخناختوفونا وكما ىةناالحم االيبع اخكونااعيا أراعفاأشسرا يشراى(ا

ا(ا234 ال,يرة.انخفاا( خذر ناأن اةلاخترا نااأنفطسناأراعفاأشسرا يشرا

نب,لقلاف,حلناحا ذهاالحيل لاالعةم فاتوب,لا ما لا ر اف االيرنناالكرخماا

ا ذ  عالكنااعياألفا ث ثمل فا ث ثونايل ل.

ا

ا

ا

ا

 البنان: اإلنسانبصمات أصابع  .4

اذتشةفاالعةمةلااأناا ةمفاارنطةلناتعت,راا مفاارنطةلنافةج ا وخةفا توق ةمعا

تحم ا ل ةفاي  ةفعا ىةااتوافيةاااثوتة ايشةراي  ةفافة اا ةمت نالكلنتةلالةوففا

 فةةت نا ة ةةلراى.ا تتكةةونا ا احةةياىلةةلاأراعةةفاالشةة  ا ىنااحتملل ةةفاةلةةكا ةة

عا ىةااأنخةةااال, مفاف االشسراالطةل  ا ةنايمةراالجوة نعا ت,يةلاحتةلا ملتةي

يةل تاال, ةمفالمةلاذلنةااية ةيعا قةيااالةحةما ةرةاأاةرياذة لاأ ااحترقاا ن,ةا

ال, ةمفا لكوسةلا ةلاتة,ة ا ةماارنالةفرةةرااايمة ةفاايمياالكث را ناالمجر  نا
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أخحطةةبا اتعةةلللعا  ةةذاات ةةيخيلاليولةةيانفةةفاال, ةةمفاالييخمةةفاىلةةليةةو ةاالةحةةما

اا(4-3 :اآلخلتاالي ل ف اولني(اانطوينجممايظل ي*اةلاقل رخنايةلاأناالنأاارنطلن

ا

 اإلحساس: .5

 وةةةو ةافةة االةةي لغا المةةل(ا اناالجةةةيااارحطةةل ايةة االعةةةماخيةةولاأنا راذةة,ا

أنا راذةة,ااف مةةلااعةةيات,ةة ناح ةة ايسةةياقرخةةبعاىلةةلاةةلل ا ةةنا ةةذهاالمراذةة,عا

للعةةذانا اآلال ا وةةةو ةافةة االجةةةيعا اناذةة افةةوتمترا راةةماخحةةو اارحطةةل اا

اة ةةفاحطة فعا قةةياأا,ةرااليةرنناالكةةرخمااسةذهاالحي يةةفاالعةم ةفاق,ةة اا14أذثةرا ةنا

ذةملانلجااةةةو  مااةيلول ماةةةو اىاغ ر ةلال ةذ قواا فوفعاايولياتعلللاا1431

ا(16انخفالوطلاا العذانا(ا

 

 ألخرى:ثانيا: الريادة والمعرفة للمخلوقات ا

 أ حةلاراكةكاىلةلاالوحة اأناات ةذ ا ةناالج,ةللاا وتىةلا  ةناقللاتعةلللا النحل:  .0

ثةةماذةةة ا ةةناذةة االثمةةراتافلفةةةك اُفةة,ُ اراةةكاةلةة اا(64 خعرشةةون الشةةجرا  مةةل

افة اةلةكاآلخةفاليةو ا خ رجا ناابونسلاشرانا  تةف ألوانياف ياشفلاالةوةل اىنك

 (فورةاالوح ) (66 (اختفككر ن

 

ا نااات,ة ااثةث ا ننسلعا خحتلجاذغماالواحيااالوحةفا نارح لااان لراىناحمولفااااااااا

األفاذمعاأ ا لاخعل لايشراأضعلفا ح  اا411العط اىللاط راناأذثرا نااااا

ااار .اااا
ا

ا قياةلاتااآلخفاالكرخمفاا  غفاالتأن  عاذوناالعل  تا ناصلنعلتاالعط ااااااااااا

اكعا  ذااىا,لرا ناحاف,حلنيا تعلللااأنا ل فالةذذوراأ ا  راف اةلاااااااا

اااااالعل  تا ناصلنعلتاالعط .اااااااا

ا

 ةةناىلةةلانظةةل ا ق ةةلالكةة افةةر اال لةةمافةة ا علشةةستحشةةرةااةتملي ةةفاألنمددل:  .9

 طلذناخع شاف سلعا يطمفاىلةلااليو ااسلا النل,لطا ي شعا لست ا ففااأفرا  ل

 سةةلاي,ةةرا مةةراتاغةةرفا ع شةةفا  طةةتو يلتالت ةة,خنا ؤنةةياالشةةتلاات ةة اىل

اا   لل ,ا عييةعاختول ناية سلاحرا اا ورةا ا مفعاقللاتعةللل:ا تَّةلاىِةلااألتلةون  حل

لُنا اُفةةل نمل ةوَُّكمن ِبمل اخلحن االل ةلِذولُكمن طل ةُ اا نُاةُةواا ل ةلاالوَّمن ةلةفٌاخلةلاألخَسل انلمن ةِ اقللللةان اِ االوَّمن يلةللا ل

(ا اخلشنعُُر نل االل ُ من ُةوُو ُهُا ل    .[14]الوم :ا ل

ا ف ااآلخفاالكرخمفاةلن,لن:

 :أناال بةةةلناةةةةلاا ةةةذذراىعاذةةةوناةمليةةةفاالومةةة اف سةةةلاالةةةذذوراااا ل

 ارنةةةل عا ىةااأر تا  لط,ةةةفا جتمةةةماف ةةةياةذةةةورا ىنةةةل ا جتمعةةة نا

تطةةت ي اضةةم راالةةذذورةعا  ةةذاافةة,ٌلافةة اأناالومةة اخعمةة اف ةةياالةةذذورا

ا ارنل ا علعاا وملاف االوح االم لطبا ؤن .
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  الةو ا  الاخحبمةوكمافةة ملنا ةوةو ه(ا التحبة ماخطةت ي اا:اةةلاالثلن

ف ا لا وا  وو ا ناال,ةلجعا قيااذتشفاالعةملااحةيخثلاأناأذثةرا ةنا

 ق ناترذ ,فاالوم انةلجافط,حلناحاالذ ااةلافأتينا71%

 

لاالعُوضلا:اقللا والنلاالعظ م:االبعوضة .3 ثل ىا َّ ا ل ِرنل تلحن ِ األناخللن لااللاخلطن ااَّللَّ افىا}ىِنَّ

لاااا قلسل لافلون ا.(26 ال,يرة.انخفا{فلمل

اضرنارناالعللم ناف,حلنيا ث ىااعوضيقاالملااااا

الم ةوقةةلتعاا اصةةغراأ نةةللسوانسةةلايةةةلاالوةةل ا التفك ةةرافةة اخيةةولاالمفطةةر نا

ف يولاارنطلنالذاتي:انطتب ماأنان وماطةل رةااطةريفا ل ةةفا اأحجةل اضة مفا

ا نا ذهااالاترايلتق ,  ةااأحي االتيو لتعافأخناال,عوضفا

ا ت, نايظماارا,لرايوي لانكتشفاأناال,عوضفاي اصغر لا انحبلطا كلنتسلااااا

اايتطتب عريجلنايظ ماختجل نا لانت ورهاعا خذ  اارنطلنايملاتحمةيا يملااااا

اعاح  انجياأناف ارأفسلا  فاي نعا ف افمسلاثملنا أراعونا   ااسذااالحجماااا

ىعا لسلاث  اقاااا اخحتو اذ اةونعا رذ, اف اصير لعا ف اذ اةول ااقةبافول

اااقةبايةلاأةخولنا اب ولن.اااا

ااااااااااا

ا نا رةفاالحرارةاا1/1111ذملاتمةكا طتي, تاحرارخفات  احطلف تسلاااااااااااا

اةسلناىالتحة  االي عا لسلاارطو اف يافاافكلذ نعاأراعفاالم وخفعاذملاتمةكاااااااا

ىعاا وسلالعم ااااااا ىاال ت ل االي .ااةرحل ا ال ل فا الطل  اتكونلناأن,وال

ا

اذملالسلا فل  ا ,وطايةلاذلففاأنوا االطبو عافواااذلناااشوفاأ ا ةطلااأ ااااااااا

الةبل راتاالمر ح فعا لانالاالعةماخكتشفااح ارط,يعا ذهاالحشرةا  ات م ماااااااا

ا لاالاخ يهاف ا ذهاالحشرة.اااااااا

ا

ا ُ ِنااالذبابة:. 4 اِ نن اتلينُيونل االَِّذخنل تلِمعُواالليُاىِنَّ ثلٌ افللفن ا ل لاالوَّلُ اُضِرنل اقللاتعلللا}اخللاألخَسل

تلونِيذُ هُاِ ونيُاضلااااا اخلطن ةُ,نُسُماالذَاللُناشل ن ىلاالل اخلطن ىِنن عُواالليُا ل تلمل للِوااةن ةُيُوااةُاللاىلا ل اخل ن ِاللنن ااَّللَّ ااعُفل

ايلِ,خٌ,ا{االبَّلِلبُااااا لالليلِو ٌّ ااَّللَّ اقلينِرِهاىِنَّ لَّ لاحل لاقليلُر اااَّللَّ ةُوُنا*ا ل بن النمل اا{74ا-ا73}الحج.ااآلخلتاا ل

ىةااذلنةةااال,عوضةةفا حةة الت ةةم ماالبةةل راتاالمر ح ةةفافللذالاةةفا حةة الت ةةم ما

البةةل راتاالميلتةةةفعا  ةة احشةةرةا يلتةةةفا ,يجةةفاتث ةةرااالشةةم ,انا تطةة,باارخةةذااا

 , ةياىا اوةوااأنسةماعا الاخطتب ماارنطلناأناخت ة ا وسلافكةملاصةوعواا اا را 

عاذةةلناالج ةة االيةةل  اقةةياصةةوما لةةل اىالةمةةل ةعافسةةواية سةةلااةةياأناخيلةةوااافةةتبليوا

 لة فا ةذاافية عااة اخكةونااافر اف اصةوماالملةل ا  ةلاخكطة,ياالموليةفاضةي لعا

الطةف.الج  االيل  ا يل  الك االتغ راتاالت اطرأتا أثرتايةلاا

  لاأنانوتي ا ناالوصفاال لرة ا الطةوأالسذهاالحشرةااايجواةفاالتة االتةيق لا

 وةةلأاأالفااااسةلانجةةيا ةةلاالاخ ةيهعافعوةةياتك, ةةراية ناالذالاةةفا  ةةلتاالمةراتعاذلنةة

العيفلتاالمرصوففااعلسلاىلةلاةلنةبااعةضاتحيةلالةذالاةفارؤخةفاذل ةةفعا ح ومةلا
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حرذتسةةلا لنةةاافةةريتسلافل يةةفاةةةياىاقلفةةواافةةريتسلااللوطةة,فاىلةةلاحجمسةةلا  ننسةةلاذ

ا ذ ةف.

اذملاذشفاالعةماأناالذالافاليخسلاالييرةاالسل ةفاف اتحة  االموا االت اتتغذياية سلاااااا

اتسلااافلف فااطريفاذ, رةااح  الف العلاسلعااح  اتحة االموا االغذا  فاىللا رذ,اااا

ةُ,نُسُماالذَاللُناشل ن ىلاللاتعو ا ولأاصففا نا ذهاالموا عاف يولاف,حلنيا تعلاالاااا اخلطن ىِنن ا  ل

ااااا ةُوُن(االل بن النمل ااالبَّلِلُبا ل عُفل تلونِيذُ هُاِ ونيُاضل ا.خلطن

 مةةةلاتطةةة,,يا ةةةذهاالحشةةةرةا ةةةنانيةةة ااا ةةةرا ا ارنيةةةلجاالوفطةةة ا يةةةةلاالةةةرغما

الرت,لطسلاالليذارةعاىالاأنالسلا  راذ, راف اتوي فاالسواااليلةل سلايةةلاالعلةوخلتا

افط فا الوفلخلتاالمتعفوف.المت

 حيخ االرفولاالعظ ماية ياال  ةا الط  اخ ,رايناةلنبا سةمافة االذالاةفافة ا

 اىةاا قةةماالةةذالنافةة اشةةراناأحةةيذمافة غمطةةياثةةمال وت,يةةيافةةإنافةة اىحةةيياحيخثةةيا

الكةرخما وةلاخ,ة نالوةلاالرفولا (ااأارةياال, لر ا اانا لةيا أحمي ةولح فا ااا ف اااارياشفلاا(

لاافةة ا ةةةو ااةةيخ السةةذااالشةةرانا قةةياخكةةوناضةةر رخلاذللمةةفةة ااحةةللاايةةي اااأنةةي

أذةياالعةةماالحةيخ اأنافة اأحةياةوةلح االذالاةفاال حرااا....افسوةلأاالعة جعاح ة ا

ا لل ةاف ااآلار.اهترخلالم كر التاالللرةعافإنسلاتحم ا ل ةا

نا  ةواال قيا ر اأناأاواةعفراالمو وراف  اأحيايةملااالطةةفالمةلااةةلاحاالةذ

 ,يجا  لرعافيللالةياالعةللم:ارةاللاأنةوفاالبغةلةعاف جة ا ةنانفطةيعا يةةمااةأنا

اذ افتكيا ة,ر تيا قطوتيا فبوهاةل  اأ ل ا ذهاالحشرةاال غ رةا نااةلاح.

ثلِ اخيولاف,حلنيا تعلللالعنكبوت:  . 5 اذلمل ِل للال ِاأل ن ا ُ ِنااَّللَّ ذُ ااِ نن ااتَّ ل ثلُ االَِّذخنل اا  ل

(النعلا ةلُمةونل اذلةلنُوااخلعن االن,ُ ُوِتالل,ل نُااالنعلونكل,ُةوِتاللةون األ ن لنل ىِنَّ ىا ل اال نتل ذلتن ا(14 العوك,ةوت:اونكل,ُوِتااتَّ ل

ف,حلنكاراوةلعا ةذااىا,ةلرا تحةي ا رخل خةفال طةاافية الةعةمةلااا ةورةايل ةفعااة ا

العةملااالحشراتا المت    نا وسماف ا ذااالمجلل.

لةذذرعا قيااافتثولاخمفاتأن  ا ناخ,و اا ااالعوك,وتعا اذلكاليياةلاتااآلخفاالكر

ا واااآلخفاأناالو نالياةلن,لنعا  ناف االترذ باف اخي احراىاأ اار اىعا ل فا

ىاذ, راىعا اآلاراأنااليل مايةلاال,ولاا  ااانثلا الت اتأذ االذذرااعياالتةي تا  يل  ل

فسواضعفاف اال,  فعا ضعفاف اافر اعخىنالماخفرعا ذذلكاتأذ اأ ال  لاىنالما

  االت اتغ,لاال, ااااانثلعا  ذاا لاا وياالعةمااأناارةمل الر اا اا نا كونفا

ُُا اتا اا ال .ليِا  االت اتفتكااللذذراالُم

ا

ا ثالثا: ريادة النصوص في اآلفاق والكون:
تعةي ةاالاخمكةناأناتوح ةرافة ا رقةفعا لةةذلكاأنارخةل ةاالو ةو افة ااآلفةلها الكةونا 

عا لا وا عر فا أُث,اااملاالاخييواالشةكاف ةيا خةيرذسلاذة اة الةبااات لرف  لراىللا

  ةةواحي يةةفا يبةةو ٌااسةةلعاتبةةلالاالواقةةمعا ية سةةلاالةةيل  عا ةةذاا ةةمااااةةذااعةة ناااليت,ةةلرا

افوف.ا1431رخل خفا ذهاالمعةو لتا يظمتسلاىةاايةمولااأنسلاذلناا وذا
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األنَّةيُا فلوُِرخِسمنا اخيولاتعلللاف اذتلاياالعظ ما اللُسةمن تَّةلاخلتل,لة َّنل احل فِ األنفُِطِسمن فللِها ل  نخللتِوللافِ ااآلن

َل(ا فةورخسماىلةلاعا فةوظ انيرأ ةلعاا ف االتفطة را فةورخسم(ا لة فاأرخوةل ما(13ا.انخةفاف ة(النحل

ف ياةيخةياخُكتشةفعا الاخحةونااق ل االطليفعا الذ ا عولهاأنيا ف اذ اخو االاايا أناخكون

فةة الالةماخية االةرحمنافةورخسمانخلتوةةلافة ااار .... الافة ااافةلعااة اقةللاذمةالتعج ة عا

الطةو نااوشةلطلتسماا نالف ةناحيةل لاالكةونااعةيا  ةلتاااآلفله....ا ىنا لاف  ةوناىل ةي

االيرنن.اىل يالذ و فا اأاذ ماالاف,لناقياأشلرا

حكةةل اذكتةةلنايةةةمعااةة اأتةةلال عةموةةلاااالةةماخةةأتا  وةةلاخجةةباتوضةة تاأنااليةةرنناالكةةرخم

 المط,,لتعا ل عب االكوناةلن,لا ناالث,لتال مسياىللااذتشلفااليةوان نا الوصةولاىلةلا

اا ل  اااش لا.

ااألرض: )كروية األرض ودورانها( .0
  عولاخكورالةفااا(1ال, ر:ا (االة   يةل الوسلر  خكور الوسلر يةل الة   خكورا قللاتعلللا

ةعةتةةياخأاةةذاشةةك االكةةرةعا فةة ا ةةذاااأشةة لاايةةةلاذةةرةافويةةول:اذةةورتا ةةذاااليمةةل عاأ 

فطةراالشة لاالشةعرا  اقولةيا خكةوراالة ة ايةةلاالوسةلر(اأ اخجعةسمةلاخح بةلناخالمعولا

الار عا   ااذلكايةلاشك اذةرهعا لةماتةأت اخكةوراالة ة اثةماخكةوراالوسةلر....ا لكةنا

تف ياىنسمةلا وةةو انافة انفةفاالوقةااحةولاتعلللا خكوراالة  ايةلاالوسلر(ا ف,حلنيا 

عا  ذاالماخعرفا   (ا411ع24ذما ا111ع41تيرخ,لا ح بسلاكرةااارض فاالت اخ,ة اال

اىالا ؤاراى.

اة ليا  خيولاتعلللاة اا لِناُصةونمل االطَّةحل ةرَّ اتلُمةَرا ل ِ ة ل لِ ةيلةىا ل لاةل ة,ُسل طل اتلحن ِج,لةللل
ياالن تلرل  ل

ةلاتلفنعلةُة ,ِ ٌرااِمل ْااىِنَّيُاال اشل ن اُذ َّ ِاالَِّذ األتنيلنل   عوةلاتحطة,سلاحطة,لنا لة فاا(44 الومة .انخةفا(اونلااَّللَّ

اميلرنتةيااللثلاةاعااالاخمكناأناخيةل االمتحةرأاىالكااأنياحي يفعا  ولأانظرخفاتو ايةل

 ف احللااار افإنسلاتةي را المواقةمافةوهافةبحسلاثلاتةفعا اةذلكافإنوةلاالانشةعرااسةلا

ا نحط,سلاةل ية.

 ق ةلاةةياىعااناالطةحلناااات ةلرا(لن راالطح اافت يا  خيولاالمفطر نا العةملااأنا

ىعا اذلكالماخي االرحم ا ناتمرا راالرخل اأ االعواصفاأ ااا واجعا  ةذهاالاختحرأاةات ل

ذةسةلاحرذتسةةلاةات ةفعا توتيةة ا ةنا كةةلناآلاةرعااةة اقةللا  ةةراالطةحلن(اذةةوناالةرختا ةةوا

حةرأاأ ا اتتأ اتجراأااتط  راآلخفااماتأتالرختعا لسذاالاالنتيللالمحرأالسلعافس اتوتي ا

ىعااةة اتتحةةرأا ةةما تمةةرا ةةنا كةةلناآلاةةرعا  ةةذهاالياللةةفايةةةلاأناالج,ةةللاالاتتحةةرأاةات ةةل

ىعا امةلاأناالج,ةللا  ةلايةةلااار اذةةياختحةرأاحةحرذفااار االت ا  اتت رأاةات ةل

ىعا اةذلكافةإنااار اتةي ر.افسة اتةي راحةولانفطةسلا احرذفااار عافإنولانحط,ياثلاتةل

ذةةما/االثلن ةةفعا تةةي را  رتسةةلاذم/الطةةليفعاأ ان ةةفا1611ااالفةةتواااطةةريفافةة ااةة ا

اذما/االثلن ف.ا31حولاالشمفااطريفا

ا

 . األرض والقمر:9

خي رااليمراحةولااار افة اذة اشةسراقمةر ا ةرةا احةيةعا خةي راحةولانفطةياا

لي رتياحولااار عا ملاخعو اأنولاالانةرياىالا ةةيىا احةياىاااوففاالوقاا  طل ْا

ىا ثمةةلن الةيمةراطةولاالوقةاعا ت,ةة ا   رتةيا ةةذهافة احةي  اتطةعفا يشةر ناخو ةل

فليلتعا خيبماف اذ اخو ا نا ا رةافة رها ةنافةكةياحةولااار اثة  ايشةرا
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ىا أراعة نا ق يةفعا اةذلكا  رةيعا اذلكاختأاراف اشةر قيايةناال ةو االطةلالاتطةعل

نجيهاف ا رات,ياذةسلال  ,تاتيوخملالعي االطو نا الحطلنعاخيولافة,حلنيا تعةلللا

 اةعة االشةمفاضة لاا اليمةرانةوراا قةيرها وةلنلالتعةمةواايةي االطةو نا واالذ 

ا.ا(1انخف خونف.ا(ا الحطلن

فيةيا  ة,تاا(16 نةو .انخةفا(ا ةع االيمراف سنانةوراا ةعة االشةمفافةراةل قللاتعللل 

لا الةذ اخعوة ا اآلخلتاالكرخمفاا ناالشمفاالت ا ر تاف ااآلخلتاض لاعا فةراةل

ونافةليفاخو  ةياىنملااةي رةااار احولسةلاتككة  يرالةلواا الاختغ راشكةسلا 

اتحطبا نانيلطاال, الا الشر هعا توفبسلاالطملااطسراىاف ااذلكافليف.اا

 قيا ر االيمرانوراالةياللفايةلاأنيايلذفالةلواا ل فا  يراىاليعا اذلكافيةيا

ىالسذاااللوا. اأا,رااليرنناالكرخمااأناالشمفا  يرالالةلواا اليمرايلذطل

راُةةمعايرةةةوناثةةماىلةةلاغ ةةلناراحةة االيمةةرا  رات,ةةيا ةةنا ة لعاىلةةلا فة اتعةةي ا 

ى.اذل  ا يو تيا رةاأاريا  لاخكوناقياانيللاشسراىا ىعافسوااذلكاتيوخمل اقمرخل

 تيوخماالعرنا المطةم ناقمر عا خمكنا ناا لاحطلنا لاخيبعةيااليمةراحةولا

ناقولةياالكرةااارض فاف ا يةاألفافةويا مةلانعُةياىخجةل افةريفااللةواا ةلةكا ة

ا تعلللا اِ ينيلاُرهُاأللنةفل ْ اذللنل اخلعنُرُجاىِلل نِيافِ اخلون ِ اثُمَّ لرن لِااىِلللااان االطَّمل اِ نل رل ل ن خُيلاكُِرااان

لاتلعُيَ نلا اا(5:اانخف الطجية.ا(افلولْفاِ مَّ

ا4111ا×ا42ا×طاانلا2فويا=اا4111فملاخيبعيااليمراف ا

اذما(ا414111لذ اخ,ة اف احي  انلا ن فاقبراال,عياا نااليمرا اار اا

(ا اةةةذلكاتكةةةوناالمطةةةلففاالميبويةةةفافةةة ا7\22طا الوطةةة,فاالتيرخ, ةةةفا تطةةةل  ا

افوفاتطل  :ا4111

الطةةةةةةةةةةةريفاا×ا24ا×ا61ا×ا61=اا1111ا×ا12ا×(ا7\22 ا×ا343411ا×ا2

ا25012122111الت انيبعسلااللوااف االثلن فا

االطريفاف االثلن فا×ا00111=اا

االثلن فا\=االطريفاا00111ا\ا250121221111

ىالةلواا266762.1 ا=ا   االطريفاالمعةوفا  ل ل

ا

ذمةةلاتجةةيراارشةةلرةاىلةةلاأنااليةةرنناالكةةرخماقةةياأا,ةةرااللع قةةفااةة ناالطةةوفااليمرخةةفا

ْْ ََيَثَ   فِي َولَبُِثوا   الطوفاالشمط فاف احطلناالل االيقفعاقللاتعلللا َكْهِفِهي

فةوفااف  ذااارا,لراخ, ناأناالث ثمل ا(21انخف:االكسفا ( ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسًعا 

ىعاا405 تطةةمافةةوواتاقمةةر عافللطةةوفاالشمطةة فااافشمطةة فاتطةةل  اث ثمل ةة خو ةةل

ىعا  ذاالماخكنا عر فلاف االطلال.ا451 العمرخفا اخو ل

اا

 . مواقع النجوم: 3

 (57-57)الواقعة. اآليات (  فال أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم خيولاالحلا

ف ااياخفااالف فاالثللثةفعاأُرفةةاا رذ,ةفافلةل  فا حمةةفاامرصةيايمة هاختجةل نا

ال ةلرة ا تطة رااطةريفا ذ ةةفاحطةبااقبراييفتياالثملن ةفاأ تةلراىلةلاالفلةلا

http://www.google.jo/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CCcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ibnalislam.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D9655&rct=j&q=%D9%81%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85&ei=skCnS9zpK9D6_AbkoNH6Ag&usg=AFQjCNHbNf28AKraw0mVoV8pITKjUagrOg
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قل ةااالمرذ,ةفااإرفةللاصةورااذم/االطةليف.ا قةياألفق لفلتولات,خيايناال مط نا

االمة لراتا ناالطوواتااللو  ف.المجرةات,عيا  لتا

 قياذلنااالمعةو ةلتاالمتةوفرةاق,ة اةلةكاتيةولااةأناأقةرنانجةما ةتسةباخ,عةيايةنا

ا:ااار اأرامافوواتاضو  فعاأ اأناال,عياخطل  
اذم.ا111ع111ع211ع443ع37(اأ اف احي  ا361×ا24×61×61×311111×4 ا

المرذ,فاالطلايفاىللا لاخيلرنان فا ة ونافوفالةوصولاىللاةلةكا اذلكاتحتلجا

اذم/ .ا11111الوجمااطريفا

عا أناذملاذلناتييخراأق لا جرةاينااار ايشر ناألفا ة ةونافةوفاضةو  ف

نا أراع ناألفاذم/الثلن فعا اةذلكافعوةيات ةوخر لا فريتسلاقيرتااأذثرا نا ل ت

انسل.تكوناف ا كلنااع ياةياىايملاتظنااأنيا كل

 ية يافإنولانريا غ باالشمفااعياأناتكوناقيا للايةلاغ لاسلاثملن ةفا قةل لعا

 اذلكافإناذلففاال ةوراالتة اأُاةذتالةوجةو ا المجةراتافة احي يةفااا ةرال طةاا

اصح حفااللمواقماالموضحفايةلاال را  االفةك ف.

ا

ا. التوافق الع دي في القرآن:4
الكةرخماثة  ايشةرةا ةرةعا ذةمةفاال,حةرالييا ر اذةمفاال,را ال لاطف(افة االيةرننا

ىا ث ثونعا ىةاانط,ولاذةمفاال,راىللا جمو اال,را ال,حراف ااآلخلتاالكرخمةفعا ث ثل

اذلناانط,فاال,راىللاال,حرا  انففانط,تسملايةلااار .

ا

  في القتصاد: الريادة والمعرفة رابعا:

 

ت ةةل  االرنطةةلن ا,ةةماألطةةةوأااالقىناالتوةةةيااليرننةة اخحةةر ايةةةلاأناخبكااأول:

الةةذ اخشةةك ا ةةيفااالقت ةةل عافلرنطةةلنا ةةوا ةةيفااالقت ةةل ا  كونةةي.افللعمة ةةفا

ىا طتمراالتكراراتحكمسلااليةوان نااالةتملي ةفا العيل يخةفا ىااشرخل االقت ل خفانشلطل

 ارخيخولوة ف(االت ات تةةفايوسةلافة اأ ا   مةفااةتملي ةفاأاةريا ةناح ة اأنا

 قفااة ناالعمة االم,ةذ لا ذم ةفاارنتةلجا ىنتلة ةفاالع قفاف ايمة فاارنتلجا  اي

االعم (االمرت,بفاايالفاالح لا الحرا .

ا

ت,يأايمة فاالتونخما المي و االلتونخماالوا ف ا الذ اخعتمياذم ةفاالموةتجاثانيا: 

ذجسةيايمة ا حةةي الاةةرافةة االحللةفاالعل خةفا اةة ناالمةيفو ا ةةناق,ة ارناالعمةة ا

خطةةل مافةة االعمة ةةفاارنتلة ةةفاذةةأة راختطةةةمااا ةةورةااةةةرانيةةي ا ةةناالفةةر االةةذ 

 ااةةةر(عا ةةذااالرضةةلففاىلةةلاأناالبةةلاماح ةةتيا ةةناارنتةةلجايةةةلاشةةك انيةةي ا

تحيةلااالتونخةمةيخةيةا ةنااأنمةلطلسذهاالعمة فا التونخم(ااقتلااى اةللااارنطلن 

اارنطلنا ذرا تي.اىنطلن ف

ا

 المللةةكالةطةةةبفاأ ااي قةةفاالتونخةةماالت,ل ل ةةفاالتةة اتةةرا ااةة نارناالعمةة ثالثددا: 

ال ي ةةةةف(ا اةةةة ناالمطةةةةتسةك نا المطةةةةت ي الةي مةةةةفاأالفةةةةتعملل يالةطةةةةةعفا التةةةة ا



 12 

ُكاحُا ُل ُل  ةةةااا ةةةورةا ق يةةةفالترايةةة اذةةة اأطةةةرافاالطةةةوهعافةةةواااالموةةةتجاأ اكل

المطةةتسةكعاذةةونااالقت ةةل ا ةةواتفليةة اارنطةةلنا ةةمايولصةةراارنتةةلجااااةةريعا

ذ ف ةفاافةةتغ ليعا ية ةيانشةة را ارنطةلنا ةماال,  ةةفاالمح بةفا المةةوار االمتلحةفعا 

ف االو و اف ا حتةويااالقت ةل عافمةناالموبةيةلتاالطةلايفاىللااعضا لا ر ا

اخمكنا ضماااففاالتلل فال قت ل اارف   :ا

أناالمةكاالمبةلاهللاف,حلنيا تعةلللعا أناارنطةلنا ذ ة ا  طةت ةفافة ا ةذاا .1

للةكاالحي ية عاقةللاالمةكاأ اة,اا ويعاخيةو ااريلختةيعا افةت يا ياامةلاأ ةراالم

 ا(161 اانعل ا َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اأَلْرِض( تعلللا

عا  ة ااالفةت  فأناحاف,حلنيا تعلللافة را ةلافة االكةونالتحي ةلا سمةفا .2

  ,ا ليالوشةلطيااالقت ةل  ااارنطلنالعملرةا ي,ل ةاالرحمنعا ل للتاح لةا

حافةةة,حلنيا تعةةةلللا ةةةناا االةتمةةةلي ا الح ةةةلت اار تةةةيعافكةةةلنا ةةةلااةةةةل

ُاالَّةِذ ا اافة افةورةاىاةرا  ماالم ةوقلتا تعلقةباالة ة ا الوسةلر.اقةللاتعةللل اَّللَّ

ةةلاىا لِاا ل االطَّةةمل اِ ةةنل لل ألنةة,ل ا ل االرن ل اِتا ل ل ل االطَّةةمل ةلةةلل اِتا ال ةةرل االثَّمل ااِةةِياِ ةةنل جل رل فلةةألان

ةةةكلا االنفُةن اللُكةةةمن رل ةةة َّ فل ا ل قىةةةلاللُكةةةمن افِةةة االنا ِرنن ةةةِر ل اِلتلجن اللُكةةةمن رل ةةة َّ فل ِرِها ل ل ن ةةةِرااِةةةأ ,لحن

ةةةلرل  رلا32االنسل ةةة َّ فل ةةة لا ( ل االةَّ ن اللُكةةةمن رل ةةة َّ فل ا لا ِ,لةةة نِنا ل ةةةرل النيلمل ا ل فل االشَّةةةمن  للُكةةةمن

لرل  الوَّسل اتلعُةيَ ا33 ل ىِنن للنتُُموهُا ل ةأ ةلافل ا ل اُذة كِ اِ ةنن نتللُذمن ا ( ل ُ ةو للاىِنَّ ِاالاتُحن ةفلااَّللَّ نِعنمل

اللظلةُو  (ا.ا)34ٌ اذلفَّلٌر اِرنطللنل

أنا ولأاتفل تاف االرنهاا ناالع,ل عا الذ اخعو احرذفاالح لةا لك اخ,لشةرا .4

ا فةةر اااافةةتبل الفةةر انشةةلطيااالقت ةةل  عافةةةواتطةةل يااافةةرا افةة االةةرنهالةةمل

ىفت يا ااآلاراف ايم عا لفطيتااار عا  ةذااالاخعوة االتفلة  افة اغ ةرا

االطلة لا ا ذااالموقم.اقللاتعللل للون اافِة  ل اِلِع,لةلِ ِهالل,لغلةون هل نن ُاالةركِ ا اَّللَّ للِكةنن ِ ا ل لرن اان

,ِ رٌا لاخلشللُااىِنَّيُااِِع,للِ ِهاال ُلااِيليلْرا ل  .(27الشوري:ا (ا الِ  رٌا خُول,كِ
 ,ا لةةةفاالوشةةةلطااالقت ةةةل  اي,ةةةل ةعا ىناالمت ةةةةفايةةةنا ,ا لةةةفاالوشةةةلطا .4

ة ةُافللننتلِشةُر اافِة افلإِةلااقُِلة االقت ل  ا  واقل رافسوانثمعاقللاتعلللا  لِااال َّ

ِا ِ ااَّللَّ افللن اانتلغُوااِ نن ِ ا ل اللُكةُماعا قولةياتعةلللا (11 الجمعف.اأخةف:ا(ااالرن علة ل االَّةِذ اةل ُ ةول

ةِياالوَُشةور ىِلل ن قِةِيا ل نن ُذةُةوااِ ةناِرك لا ل وللِذ,ِسل ُشواافِ ا ل افلل ن اةللُوالى لرن ل عاا(11 المةةك.انخةفا(ااان

 لةةلا فلنتشةةر ا(اقةةللاالعةمةةلاا ةةواأ ةةرااللطةةع ا طةةةباالةةرنهعاففةة ااآلخةةفااا

 ذةذلكافةة ااآلخةفاالثلن ةةفعاقةللاالعةمةةلاا فل شةواافةة ا ولذ,سةل(ا ةةواأ ةرااعةةياأنا

طويةةاااار الإلنطةةلناامةةلاف سةةلا ةةناا ةةراتا  مةةلاأيبةة اارنطةةلنا ةةنا

  ةةناالةةذنوناالاقةةيراتعا قةةياقةةللاالرفةةولاالكةةرخماية ةةياال ةة ةا الطةة  ا 

العمةة (عا ذةةذلكاقولةةياية ةةياالطةة  ا  ةةنااةةلتاذةة ا ةةناتعةةباخيخةةيااخمحو ةةلاىاللا

 .غفراحاليا لاتيي ا ناةن,ي(

ىناارف  االاخي, االلغلخفا  ناالوف ةفعافسواخستمااللغلخفا الوف ةفعاخيةولاالحةلا .1

اِ ةةنلا  انلِ ةة ,لكل اتلةةوفل الل ةلا ل ِاةةرل ااآلن ُاالةةيَّارل ااَّللَّ ةةلانتلةةلأل اانتلةة ِافِ مل ةةلاالةةيَنن للا لا  ل ِطةةناذلمل ألحن

اتل,ن ِاالنفلطلل لافِ  الل ا ل ُاىِلل نكل ااَّللَّ طلنل ( ألحن اخُِحَباالنُمفنِطِيخنل لاالل ااَّللَّ ِ اىِنَّ لرن (ا77 الي ة .انخةفاااان

 اةةذلكانجةةياأنارناالعةةللم ناخ,ةة نالع,ةةل ها ةةنااةة لاق ةةفاقةةلر ناأناالوفةة ةفا

ة  الغلخفاخجباأناخكونلاصللحت نعا خيةولاتعةلللا وُةوانااللاتُ,نِبةُةواناخلةلاألخَسل ان ل لاالَّةِذخنل
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ااةلي ا ل نكِ يلقللتُِكمااِةللنمل ىنا  قةولاالرفةولاية ةياال ة ةا الطة  اا(ع264 ال,يةرة.انخةفاا(صل

ىا عا اةةذلكاخجةةباتةةوا االعمةة اال ةةللتاالحةة لافةة ا(حاط ةةباالاخي,ةة اىالاط ,ةةل

ية ةياا  ةذاا ةلاتةو  ف ةفىا ذةذلكاغلخةفعااايمللا الت اخجباأناتكوناح الىا

 اقلييةاالترة تاألُمطملهااطياالذرا م.ا

ااصةة افةة االوشةةلطااالقت ةةل  ا المعةةل  ت(اارالحةةفا ةةلالةةماخةةر انةة افةة ا .6

التحةةرخمعا  ةةذااخوفةةماالوشةةلطاارنطةةلن ااالقت ةةل  ال بةةللاذلفةةفا ةةلا ةةواحةة لا

اِلِع,للِ هِا  طتحي عاخيولاتعلللا جل رل األان تِ ل
ِاالَّ اِنخولفلااَّللك رَّ ل احل نن ا ل النبَّ كِ,للتِاا قُ ن ا  ل ِ ةنل

ِه( نن ا عا قولياتعللا(ا32 اايراف.انخفااالركِ ة َّ ةلاألحل ُ واناطل ِك,لةلِتا ل ِرك وُوانااللاتُحل ان ل لاالَِّذخنل خللاألخَسل

 (.47 المل ية.انخفاا(حُاللُكمنا

ىناالسيفا ناالوشلطااالقت ل  اتحي لاىنطلن فاارنطلنا ذرا تيا ملاخيرا الةفا .7

ي ةةفايةةةلا الةةفاالم ةةةحفاالفر خةةفا ترت ةةبا الةةفاارنتةةلجاحطةةباالم ةةةحفاالجمل

أ لوخةةةلتا ةةةذهاالم ةةةةحفاح ةةة اتُوةةةتجااللةةةر رخلتعافللحلة ةةةلتعا  ةةةناثةةةما

 .الكملل لت

ا

 الةةفاالحةة لا الحةةرا عاح ةة اأحةة احااىلةةل الةةفاارنتةةلج:ا  ةةذهااليالةةفات لةةما -4

رالحةفافلاص اف االوشلطااالقت ل  ا المعةل  ت(اااف,حلنياذلففاالمعل  تع

 ةةلالةةماخةةر انةة ااةةللتحرخمعا اةةذلكافةةإنا الةةفاارنتةةلجا رنةةفا  افةةعفعا ضةة,باا

ىااامحي اتا يوا  الماتُعرفاف االفكرااالقت ل  اىالكا  حيخثل
ا

ا  لارنهارناالعللم نا العم ايةلاتوم تسلذلففاالموار االمتلحفااافتغ لا-4:4

السماوات واألرض وأنزل  مزن السزماا مزاا فز خر   هللا الذي خلقخيولاتعلللا ا
 لتجري في البحر بز مر  وسزخر لكزم به من الثمرات رلقا لكم وسخر لكم الفلك

ار وآتزاكم مزن األنهار وسخر لكم الشمس والقمزر ااببزين وسزخر لكزم الليز  والنهز
 ت ,رااآلخلتا(اا34ع33ع32 ىارا  م.اأآلخةلت:اا( ك  ما س لتمو  وإن تعاوا نعمة هللا ال تحصوها

الكرخمفااأناحافة,حلنيا تعةلللافة را ةلايةةلااار ا  ةلافة اابوسةلالإلنطةلنا

خلاأخسلاالوةل اذةةواا مةلافة ااار ا اسلعا ةلكاليولياتعلللاا االنتفل االفتغ لسل

عا خيةةةولاالرفةةةولاية ةةةيا(ا164 ال,يةةرة.انخةةةفا(الا الاتت,عةةةوااابةةةواتاالشةةة بلنحةةة الاط ,ةةة

 لا نا طةماخغر اغرفلاأ اخ,ر انريلاف أذة ا وةياىنطةلناأ ا ال  ةا الط  ا

اأح ةةلفمةنا عا خيةولاية ةةياال ة ةا الطة  ا1(صةيقف ط ةراأ ااس مةفاىالاذلنةاالةي

 اةذلكانجةياأنااع 2(  تةفافسة الةي،ا لة فالمحتجة,احةلااعةياثة  افةوواتاأرضل

ارفة  احة ايةةلاافةتغ لاالمةوار ا  ضةمالمةناخيةو اية سةلااةلاةرافة االةين لا

ا اآلارةا أ اأناالحواف,ا لليفف(.

تَّةلاىِةلاا:اقللاتعلللا التبوخرا تحي لاالتيي االفو اف اارنتلجاا-0:9 ِيخةِياحل االنحل نتُونِ اُنالةرل

يلفل نِناقللللا اال َّ ياال ننل ااننفُُ ةوااحلا فلل ل ةرى ةل نةِياقِبن انتُةونِ اأُفنةِرغنايل ااقلةللل علةلةيُانلةلرى ةلا تَّةلاىِةلااةل فلمل

                                                 
اعاالمكتباارف   عاالمب,عفاالطةف ف1646عا2اليلض اأاواخوففعاذتلناال راجا الفتتاالك, رعاالمجةياالثلن عاطعااال,لن .االجل ماال غ را1

 .1342رقماا
 1111عاارقما3المرةماالطلالعاطاا2

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1940&idto=1940&bk_no=48&ID=1368#docu#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1940&idto=1940&bk_no=48&ID=1368#docu#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1940&idto=1940&bk_no=48&ID=1368#docu#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1940&idto=1940&bk_no=48&ID=1368#docu#docu
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ةةتلبللُيوااللةةيُانلين,ىةةل ةةلاافن ةةُر هُا ل ل سل اخلظن ةةبللُيوااألنن اتعةةلللا  قةةللااعا(66 الكسةةف.ااآلخةةف:ا(اافن ةةيتَمن ةةلاحل ل فلمل

لاتلأنُذةُونلا مَّ ا.(ا47ف: خوفف.ااآلخا(فلذلُر هُافِلاُفون,ُِةِياىالَّاقلِة  ىاِ ك

 نت,ةة نا ةةنااآلخةةفااا لةةلاتبةةوخراالحيخةةياىلةةلاالفةةوالةعاالةةذ ا ةةواأقةةويعا خيةةل  االمةةلاا

ا العوا  االب, ع فا نارطوافا حرارة.ا

الغوةةلا المعرفةةفافةة اا ةةل  اااشةة لاعا مةةلا يةةلان,ةة احاا ايةةةلالثلن ةةفاتةةيل اآلخةةفا

تا  راذ, راف اأناخبةبا وسماترأااليمتاف افولاةيعا لغ فااليماخوففاية ياالط  

حفظاح,فااليمتا ناالعفةنا التةةفعا  ةذهاتيو ةفافة االت ة,خناتةيخمايمةراارنتةلجا اأقة ا

االتكلل ف.

أناحاخحةباىةاايمة اأحةيذمايمة ىاأناختيوةي(ا خيولاالم بفلاصةلاحاية ةيا فةةما 

 ارتيلنا رةفاأيةلا ناارنتلجعا التيو فا أاوةةا ناارتيلنعا  ذاافة,ٌلافة االتبةوخرا

ا الجو ة.

ااال تمل االايمللاةاتاالمعولااالقت ل  اارنتلة االطو .اا-0:3

رُا قللاتعللا من لاالن ل وُواناىِنَّمل ان ل لاالَِّذخنل ةِ ا خللاألخَسل ايلمل نن ٌفا كِ اللُ اِرةن االنن لُنا ل االن ل النمل نِطُرا ل  ل

اتُفنِةُحونلا الشَّ نبللنِا تلوِ,ُوهُاللعلةَُّكمن لعةناحاال مةراعا قللاصةلاحاية يا فةما (61خةفا المل ية.انا(فللةن

شلراسل،ا فلق سل،ا ال عسل،ا امتليسل،ا يلصر ل،ا  عت ةر ل،ا حل ةسةل،ا المحمولةفا

 نجةةيااةةأناالو ةةو اقةةيان,سةةاا أا,ةةرتااللعوا ةة االمح,بةةفاا.(أاةةوا ا   (ىل ةةي،ا نذةة اثموسةةل

خرتكةة,ايةةةلاالوةةلفمااعا أنااالفةةتغ لااالقت ةةل  الإلنتةةلجاخجةةباأنيلإلنتةةلجا  ياا تةة

ا وةااالو ةو اىلةلاأنا المف يا غ راالللرالكلففاأفةرا االمجتمةما ط,يلتةيعا  وةلاقةيا

العل يال فاالُمحي الإلنتلجعا ىنملااليل يااالةتملي االميلرنااللتكةلل فااالةتملي ةفاالتة ا

ةتلِو االن لالماتكنا عر ففاحتلافوواتاقة ةفااةاعاخيولافة,حلنيا تعةلللا  اخلطن االل ,ِ ةُ اقُة ن

,ِ ةةة ِا ةُاالن ل اذلثنةةةرل ,لةةةكل األينجل للةةةون البَّ كِةةةُبا ل عا خمكةةةناصةةة لغفا الةةةفاالمعوةةةلا(ا111 المل ةةةية.انخةةةف:ا(ا ل

ااالقت ل  ا العل يا نا وظوراىف   اذملاخة : الوفماالعل عاط بعاا,  ....(

ا

ا:  ا السوق وتسويق اإلنتاج:ثالثا
 وضةماالتعل ة اا المطةةم نعافسةاالطوهاف االمرت,فاالثلن فااعياالمطجياف اح ةلةاتج ا

  اةةولاالطةةوها ةةماالوةةل ايةةةلاأفةةل اااحكةةل ا اآل اناالمتعةيةةفااةةلل, ما الشةةرااعا

ال ر جا وسل.ا قياقةللايةمةلااالمطةةم ناأنافلة ةفاالةذذراغ ةرا وح ةرةافة االتطة, تا

 التسة ةة ا التحم ةةيا التك, ةةرعا اافةةواها ةة ا وضةةعلاناةةرالةتعل ةة ا ةةماحافةة,حلنيا

أناالاخوطوااحا لا ا ةوااصةحااالوواخلا حر اال,ل عونا المشتر نايةلا تعلللاىةاا

 فوقكم  ذاف سل.ا قللاالم بفلاصةلاحاية يا فةمايويااات لرهاالطوهاف االميخوفا 

اعا ال راجا واااتل هاأ االلرخ,ف.ا3( الاخلراناية يااراج خوتي ن ف 

لسذهاالطةوها تفيةياأحولسةلاااالرت ل را قياذلناالرفولاالكرخماية ياال  ةا الط  اذث 

ا. الوقوفايةلا لاخجر اف سل

ا

اارف   فا ضعاالسلاضواا الةح ةولفا  ناانحرافسلعا   ا: الطوهاالُمثةلاا

                                                 
  9323 الح يث التجلرات ذتلن -  لةي اان فونا3

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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اىِةلااالوسةة ايةةناالةةوي افةة االمك ةةللا الم ةة,انعاقةةللاتعةةللا  .1 ا*االَّةةِذخنل ِفةة نل فكِ ةنُمبل ةةٌ الكِ خن  ل

ةتلونا تلللُوانايلةللاالوَّلِ اخلطن (اذن ِطةُر نل اخُ ن نُةوُ من نل ا َّ األ ن ىِةلااذلةللُوُ من ا*ا ل عا(3ع2ع1 المبففة ن.ااآلخةلت:افُونل

 ةةذااف ةةياأذةة الحيةةوهااآلاةةرخنعا ىنيةةل اق مةةفاالويةةيعا قةةللاية ةةياال ةة ةا الطةة  ا

 التر ةذ عاا(ىنكماقيا ل تماأ راىاف ةيا ةكةاااا ةماالطةللففاقة,ةكم اصحلناالك  ا الوننا

 الحط,فاالت اتراقبااافواهاف ا ذها ف اغ ر لا ملاخأت .عا ذلناأناقل اا(2173

الوسةة ايةةناأذةة االراةةلعا الةةذ اخفلةة اىلةةلانخةةل ةاأفةةعلراالطةةةما خيةةة ا ةةناال, ةةو ا .2

الموار ا خثي اذل  االمجتممعا  لااان فاالملل فاالحلل فاا,ع يعا  لاذةلناا افتغ ل

ذةلناا.(276 ال,يةرة.انخةفاا(قلتخمحلاحاالراةلا خراة اال ةي قللاتعلللا ناالرالا   ل ,يعا

 ن ةةةفعا فةةة اناةةةراانالاختجةةةل ناترخة ةةةوا2114حجةةةمااان ةةةفاالملل ةةةفافةةة ايةةةل ا

ترخة ونةلتعاا6الم تةفةفاختجةل ناال قت ةل خلتضة يا حيوةياارح لااتاأنا لاتما

ةلُمةةونلا قةةللاتعةةللا الاتُظن ا ل ِةُمةةونل االاتلظن اِلُكمن ةةول اُرُؤ ُ األ ن لةةكاعا فةة اةا) 276 ال,يةةرة:ا(فلةلُكةةمن

 انتعل ااالقت ل ا نخل ةاحجماارنتلجعا عللجفاال,لطةفا التل م.

اا ر اها طةةم(الوس ايناالغشا التيل فعاقللاصةلاحاية ةيا فةةما  ةناغةشافةة فا وةل(ا .3

 الغةةشاخشةةم اأناخثوةة اال,ةةل مايةةةلاالطةةةعفاامةةلالةة فاف سةةلعا خ فةة ا خكةةتماي واسةةلا

 الذ اخمكناأناخموماالمشةتر اا صفلتسلعا ذذلكا ننسلعا أناالاخيولا لال فاف سلع

 يناشرا سلاىةاايةمسلعاأ ااع يالاينااري نا التر خجاغ راال ل ها ال للت.

 الوجشا بةلر ةاا ر اها طةةما4الوس ايناالوجشعاقللاصةلاحاية يا فةما الاتولةشوا( .4

فةعراالطةةعفا نخل تةيا ةةناق,ة ا ةناالاخرخةةياشةرا سلعاال يةماغ ةةرهاف سةلعا ذةذلكاا ةةما

الةةذ ا ةةواا ر اهاأاةةوا ا  (ا عاقةةللاصةةةلاحاية ةةيا فةةةما غةة,ناالمطترفةة اراةةل(االمطترفةة

 حتةلجالةطةةعفااشةةيةعاخشةترخسلااةةأيةلا ةناق متسةةلعا الةذ اخطةة,باألتلة ما ارتفةةل ا

اافعلرعا ان فل االي مفاالشرا  فعا فة االميلاة عانسةلاارفة  ايةناتية ة االطةعرا

اللا لثموسةةلعا ةلةةكاليولةةياتعةةلللايمةةلاتطةةتحيياالطةةةعفالةملةةرال, عسةةلالحلةةةفا لفةةفا  ل

ِ اُ فنِطةةِيخنلا اافِةة ااالرن اللاتلعنثلةةون ا ل ُ من ةة للال األشن ُطةةواناالوَّةةل ل  ذةةذلكا ر تاا(ا41  ةةو .انخةةف:ا(تل,ن ل

(ا فةة اذةة ا143(ا فةةورةاالشةةعرااا اآلخةةفا41اآلخةةفافةة افةةورةااايةةرافا اآلخةةفا

لوةل االي مةفاالواقع ةفااا فااأنا واقعسلاأت ااعي لاالفطل اف ااار عالةياللفايةل

  الموضع فافطل اى.

الوسة ايةنااالحتكةلرعاقةللارفةولاحاصةةلاحاية ةيا فةةما الاخحتكةراىالااةلط (ا .1

 االحتكلراار طلأايةنا.ا ر اها طةةما أنا  ا  ( ف ار اخفا ا ناأحتكراطعل لافسواالط (ا

تةةؤ  اىلةةلاال, ةةما انتظةةلراالغةة اا ةةمااالفةةتغولاايوسةةلا حلةةةفاالوةةل اىل سةةلعا التةة ا

 ارتفل اأفعلر لعا  ناثماتية  االبةباية سلااعياأناحيا نايرضسل.

نس اارف  ايناتةف االجةةبااليةل  ا ةناال,ل خةفااطةةعسماىلةلاالميخوةفاق,ة اأناخ ة ا .6

ىللاالطوهعا اذلكاخع لانل فاالطوها ةناالتيةلااالعةر االلبةةبعا تحيخةياالكم ةلتا

نسةلاأناخكةوناالحلضةرافمطةلراىاالمبةوافا المعر ضفايوةيافةعراتةوانن عا ذمةلا

ل,ةةل عاقةةللارفةةولاحاصةةةلاحاية ةةيا فةةةما الاتةيةةوااالرذ,ةةلنعا الاخ, ةةماحلضةةرا

ق,ةةة االحلةةةرالجسةةةةيا  ةةةذااالوسةةة احتةةةلاالاخ ةةي اال,ةةةل ماال,ةةةل ا ةةةناا  تفةةةلاية سمةةل(.ل,ةةل (

الافةةعلرعا رامةةلااكطةةل ا ةةلا عسةةمال غ,ةةوسمعا  وةةلاخحةة, االموةةتجا خ,خةةيا ةةناأراةةل ا

                                                 
 1133ذتلناالوكل ا اا4
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,خيااافعلرايةلاالمطتسةك نعا خ  افة انل ةفاالطةوها  ةذاالةماخُعةرفاالمشترخنا خ

 ىالاف اأ ا لتاالميرففاالك ف ك ف.

يي االتطع رعاقللاصةلاحاية يا فةةمايوةي لاقةللوااالوةل الةرفةول:اخةلارفةولاحا .7

 ىناحاتعةةلللا ةةواال ةةلللعاا:غةة االطةةعرعافطةةعرالوةةلعافيةةلل صةةةلاحاية ةةيا فةةةم(ا

ف عاالرانهعا أن اارةةواأناأليةلاحاتعةلللا الاخبة,وة اأحةيااظةمةفااليلاضعاال,ل

.ا فةة االتطةةع راقةةياخكةةونااةةةمالة,ةةل ماأ االمشةةتر ا5ىخةةلهافةة ا  ا الا ةةلل(اةمتسةةلا

ا تعب  اآلل فاالطوها قوياالعر ا البةبا تحيخياالطعراالحي ي الةطةعف.

لايفاخكونافوها ولفطةفا اسذاانجيااأناألطوهاارف   ا ف اا ااال تثللالةووا  االط

عايةةي اذ, ةةرا ةةناال,ةةل ع نعا يةةي اذ, ةةرا ةةناالمشةةترخنعا ةةماحرخةةفاالةةياولااحتكلرخةةف

را ة اااقة ا ةناذلفةفال ال ر جا ةناالطةوهعا الةذ اخحيةلاأق ةلاىنتةلجا مكةنااأفةع

الموار ا خشة ماف سةلاالمعرفةفااافتغ لااافواهاالواقع فااااريعا الذ اخؤ  ا خحف,

ةما أفةةعلر لعاالرضةةلففاىلةةلاالتعل ةة االطةةةفافةة ا ةةذااالطةةوهعاالحي ي ةةفااةةأحوالاالطةة

 صيهاف االذ اختم ,اايالحيخثياصةلاحاية يا فةما رحماحاأ راىافةس اال, ةمافةس ا

ال, عةةلناىةااصةةيقلا ن ةةحلااةةورأالسمةةلافةة االشةةراا(ا حيخثةةياية ةةياال ةة ةا الطةة  ا 

ا(ا عسمل،ا ىةااذتملا ذذالان,يااارذفاا عسمل

افتوتلجاالط لففااري ن فا ناا لا لاةُذرااللتلل :ذملاخمكناا

 .يي االثولاايةلاالطةعفااملال فاف سل 

 .يي اىافلاا لااللطةعفا ناي ونعا ىاسلرا ذهاالع ون 

 .اري نايوسلااملاخف ياالمشتر عا  لاخسميا عرفتي 

 .أناخكوناف احي  االحلةفا  نا ,للغف 

 .حرخفا ف ل ةاالتمةك 

ف ااافواهاحتلااآلنعا ذةذلكافة اارية نعا  ةلاخحةي افة ايةللما  ذااذةيالماختحيلا

الط لراتا افترةليسلااعةياا عسةلاىالا ثةلالىايةةلاااتعةل اارية نايمةلا ر افة االطةوها

ا التطوهاارف   .

ا

ا:   :والستهالك والدخار ال خلرابعا

هلاخيولاتعلللاف,حلنيا  نن ِاالةركِ ا قولةياتعةلللا (ا17: العوك,ةوت.انخةف(فللانتلغُوااِيوةيلااَّللَّ علة ل االَّةِذ اةل ُ ةول

ُذةُوااِ ننا لا ل وللِذ,ِسل ُشواافِ ا ل اةللُوالىافلل ن ااالرن ل قِِي(اللُكمن اىِةلاا  قولياتعللاا(11 المةك.نخةف:ِرنن الَّةِذخنل  ل

ل ا ى اقلول اةلِلكل اال ننل ذللنل اخلينتُُر اا ل للمن ِرفُواا ل اخُطن ا(ا67 الفرقلن.نخفا(ألنفليُوااللمن

 تجعة االةرنهااةللح لا اف اطةباالرنهافرخلفايةةلااليةل رعا أ ةٌرا حمةو عافللطع

ي,ل ةا طليفعاخؤةراارنطلناية سلااغضاالوظةرايةنانةو االوشةلطاالةذ اخعمة ااةيعا ةلا

 ا االلم,ل عافسواخؤ  اىللاح ولاالفر ايةلاىش,ل احلةلتيا تحي ةلاذفلختةيعااتطة  را

نا ذاااليا ا ذملاأناالح ولاية ياخجةباأنا لاالكوناليعا تذل  االعوا لاأ ل ي.اىالكاأ

خكةةونا ةةنا  ةةيراحةة لاالاشةةل ,فاف ةةيعاخجةةباأناخوفةةلافةة ااا ةةةياال ةةح حفاغ ةةرا

اخلينتُةُر اا  لا ر اف ااآلخفاالكرخمفاالمحر فعا ةلكاف ا للةمن ةِرفُواا ل اخُطن اىِةلااألنفليُوااللةمن الَِّذخنل  ل

                                                 
 لتر ذ عا اانا لةير اهاأحميعا ااا5
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ةةل ا ى اقلول اةلِلةةكل االةة ننل ةةلنل ذل اخُِحةةَبا  ذةةذلكافةة اقولةةياا( ل ةةِرفُوااىِنَّةةيُاالل اتُطن الل اُواا ل ةةرل اشن ُذةُةةواا ل  ل

ِرفِ نلا ا(.31:نخف اايراف.ا(النُمطن

 اذلكانجةيااةأناالةيا اخةذ باابرخيةفاارنفةلهاىلةلااالفةتس أا ارنفةله(ا الةذ اخجةبا

يي اارفرافاف االتوفماف يااعياتغب ةفاالحلةةلتعاذمةلاالاخجةباال, ة ا التيت ةرايةةلا

تلةيننللااالَِّذخنلا الوففا ألين ةِةِيا ل ُاِ ةنافللن لانتللُ ُمااَّللك ا ل تُُمونل خلكن ِ ا ل ااِللن,ُ ن االوَّل ل ُ ُر نل
خلأن ا ل ةُونل خل,ن ل

ىا ىاَ ِس ول ايلذلاال ا(.ا37 الوطلا.نخفا(ِلةنكللفِِرخنل

لا  ا ى :ا واأناارنفةلهاخيطةماىلةلاقطةم نعا مةلااالفةتس أااااال اةلرعا الةذ اخ ةلغاقلول

ااY= C + Sف:االيا ا=ااالفتس أااااال الرااااللمعل لفاالتلل 

أناخجةةباأناخكةةونافةة االحةة لا نةةلفمعاذةةذلكااال اةةلراالةةذ اخجةةباااالفةةتس أ امةةلاأنا

خذ باىللاقوواتااالفتثملرعا  لالماخذ باىللااالفتثملرا المشلرذفاف اارنتلجاخطةملا

الَّةةِذخنلا انافةة اقولةةياتعةةلللافةة افةةورةاالتواةةفاذتوةةلناىعا حةةر االةةرحم ا وِةةُ, نلا  ل ا خلكن الةةذَّ لبل

فلا النِفلَّ ةل  ل اللاخُوِفيُونلسل ِا  ل ُ مااِعلةذلاْناألِلة ْما فِة افلة,ِ ِ ااَّللك ةرن ةلافِة انلةلِرا (34 فل,لشكِ ةل نسل ةلايل مل اخُحن خلةون ل

ةلاِة,لةلُ ُسمنا يااِسل افلتُكنول وَّمل سل افلةذُ قُوانا ةل االنفُِطةُكمن تُمن ةلاذلولة,ن ا لةذلاا ل ُاُسةوُرُ من ا ل ُةوةواُُسمن ةلا ل ا  ل ُذوةتُمن

ا وِةةُ, نل  ةةنااا ةةوالاالطةةل ةفا التةة اا%2.1 ةةذااالرضةةلففاىلةةلاأنا وةةلأانذةةلةاا((31 تلكن

 قةيا ر اأناالعةللماالمطةةمااتعم ايةلا فماالمللاىللااالفتثملراحتةلاالاتأذةةياال ةيقف.

اةي ناقياقطمااليا اىللاث ثفاأقطل عافملاذلنااميةيارااللةر رةا الحلةةفاالمةحةفاااان

ىعاأ ةةلاىناحيةةلافةةل ضافةةملها عل ىعا  ةةلاذةةلنانخةةل ةايةةةلاالحلةةةفاالمةحةةفافةةملهارخلشةةل شةةل

اةي ناقطمااليا اىللا ةلاق,ة اتيةلطما الةفااالفةتس أا ةماااان  يارافييافملهارنقلعا

ىعا يوياتيةلطما ا االيا االمتطل  عا الذ اخكوناف يااالفتس أااذ,را نااليا ا علشل

ىعا الفااالفتس أا ةمااة االةيا االمتطةل  ا   ةواتطةل  االةيا ا ةمااالفةتس أارخلشةل

 اعيانيبفاتيلطمااالفتس أا ةمااة االةيا االمتطةل  ا الةذ اخكةوناف ةياالةيا اأذ,ةرا

ىعافأ ارخل ةاأذثرا ناةلك. ا نااالفتس أاح  اخكونا ولأافل ضعافطملهارنقل

ا

ا: العمل  خامسا

الةةر  افةةرااأنةةيا ةةل ةاأ   احااسةةلااارنتةةلجخ تةةةفايو ةةراالعمةة ايةةنااةةلق ايولصةةرا

الح ةةةةلةا الحرذةةةةفا الوشةةةةلطعافكلنةةةةااالحلة ةةةةلتا الغرا ةةةة,عا ار راأعا ارحطةةةةل ا

 التةة اخترتةةباية سةةلافةةع اارنطةةلنالتة, ةةفا ةةذهاالحلة ةةلتاااافعةةلل المشةةليرعا ر   ا

اأعا ىش,ل االغرا ,االم تةففاالت اتتيلطما تتةيةلا ةمافةع ااآلاةرخنعافكةلنا  راار ر

اللةةةواا ا أُطةةةرا  حةةةي ات.افكةةةلناالعمةةة افةةة ا  ةةةةونااالتطةةةلها التوةةةلغما  ضةةةما

ارفة   افةةر ايةة نايةةةلاذة اقةةل رعاالاخطةةيبياىالكايةةي االيةيرةاالمطةةتويةاىلةةلاالعةةذرا

ىاخرفةمايوةيا ىعاأ ا رخلةل ىاذ, راىااة ا ناالعمرايت ل الشري عاذأناخكوناصغ راىعاأ اش  ل

االحرجا الوةون.

لعم اشرفااغةضاالوظةرايةنا خأت اارف  الح ا لتحف ,اارنطلنايةلاالعم ا  ذااا

خو  ذاخ ةيراالوةل اأشةتلتلال ةر اا نوي تيا ط, عتيا لا ا اح الىا صللحلعاخيولاتعلللا

(ا4-6 ال,لة,ال.ااآلخةلتاا(أيمللسم.افمناخعم ا ثيللاةرةاا راخرها.ا  ناخعم ا ثيللاةرةاشةراخةره

ةةرِاالع ةةرا  قولةياتعةةللافةة افةةورةا النعل ن ةةا(1  ل اللِفةة اُاطن ةةلنل ااِرنطل وُةةواا ىاِلَّاا(2 رْاىِنَّ ان ل الَّةةِذخنل

ا ةون اصل تلول ا ل ِ لك اااِللنحل ون اصل تلول لِتا ل لِلحل يلِمةُوااال َّ ة,نرِا  ل انُِلة ُما قولةياتعةلللا (ا(3)اِلل َّ ىِنَّةلاالل
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ا ة ى ايلمل طلةنل األحن ةنن ا ل ةرل  اآلخةلتا(ا74 ال, ةر.انخةف: قولةياتعةلللا فةوعماأةةراالعةل ة ن(ا(31نخةف:االكسةف (األةن

اأ م فاالعم .اييخيةالتيل ايةل

  : يناةلارارض احايوياقللا:اقللارفولاحاصةلاحاية يا فةم 

ُفرها ويالياصيقفا،ا  لا نا طةماخغر اغرفلاىالاذلنا لاأذ ا ويالياصيقفا،ا  ل  

ا.اها طةم ر) أحياىالاذلنالياصيقفارنؤها الاخ

)إن قامت الساعة وفي يا أحاكم فسيلة فإن اسزتاا  أن  ذملاقللاصةلاحاية يا فةما
 قولياية ياال ة ةا الطة  اااأللباني( )صحيح /( فله بذلك أجر ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها

ىا أطة,وااالرنهافة اا,لخةل(  تفافس الياأرضلاأح لفمنا  اار (عا قولةيااعا قللاأخلل

فةةيانفيتةيا لة فالةيا ةنااأ ةسةلاىةناغ ةرااأرضةل نانر ا ية ياأط باال  ةا الط  ا

ا.(ال,ر اش ا

ا

 مبادئ صيانة حقوق العمال:

ا

االعمل شرا: -أولا 
اىِنَّوِةة اِ ةةنلاخيةةولاحاتعةةلللا ا قلةةللل لا ل ةةلِلحى اصل يلِمةة ل ِا ل ةةلاىِللةةلااَّللَّ ا ليل ةةنن اِ مَّ الى ةةُناقلةةون طل األحن ةةنن ا ل ل

ِةِم نلا  العم ا ولاشل  ىالةعم االةيخو اأ اتوف ةذاأحكةل االشةرخعفا  ةوافة ا(.ا33 ف ةةا.نخفا(النُمطن

ايمو ياخشم االعم اال ولي ا الج,اااالمل  اف االح لةاالين ل.ا

ا.( قللاية ياال  ةا الط  ا ىناأشرفاالكطباذطباالرة ا ناخيه

ا

ا   العمل نعمة: – ثانيا

ُكُر نلااِل لأنُذةُوا خيولاتعلللا األفل اخلشن ِيخِسمن لايلِمةلتنيُاألخن ِرِها ل ل ا(ا31 خف.انخفا:ا(ِ ناثلمل

ايةلاالوعمفاخيتل احفظسلا الميا  فاية سل.ا الشكر

ا

ا   العامل مسؤول: – ثالثا

ةُةةونلا خيةةولاتعةةلللا اتلعنمل ةةلاُذوةةتُمن ايلمَّ للُنَّ ةةأ للتُطن عا خيةةولاية ةةياال ةة ةا الطةة  ا(63 الوحةة .انخةةفا ( ل

 ية ةياأناخةتينايمةةياا(را اف ا للاف يها ا وا ط ولايةناري تةيا العل  (ا ال ل   

ا ىناحاخحباىنايم االعل  اأناخحطن(.

ا

ا   رب العمل مسؤول: –رابعا

 ذةكما طؤ ٌلايناري تي(ا خيةولاية ةياالطة  ااخيولاية ياال  ةا الط  ا ذةكمارا ْا

لُُكمنا  ول اال انُُكمن ول ُاتلحنااانىِان ااَّللَّ علةلُسمن األخنِيخُكمناةل ا.(ال

ا

ا

ا

ا   ل عمل من غير أجر: –خامسا

نَ وَ رُنْ َ ُ نو َ  خيولاتعةلللا َْ نَ َوُهنْم ِهة َْ ْم هَْمَ نََهُْم ِهة ِْ َِي ِِلَنْة نَ انُنَو َْ َِرََناَن نََ  رُيِرنُا اْيَةَنََل النَااْنَةَ َو ََ   ةو .ا(َمن  

ا(ا11نخف.
ا

http://alhousseiny.wordpress.com/2007/08/21/%d8%a5%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d9%83%d9%85-%d9%81%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9/
http://alhousseiny.wordpress.com/2007/08/21/%d8%a5%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d9%83%d9%85-%d9%81%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9/
http://alhousseiny.wordpress.com/2007/08/21/%d8%a5%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d9%83%d9%85-%d9%81%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9/
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ا   األجر على ق ر العمل: –سادسا

ْم هَْمَ ََهُْم َوُهْم و رُْظَلُ و َ َوِلُكليٍّ َدرَ  خيولاتعلللا ُْ ا(ا16 ااحيلف.انخفا(َجٌَت ّمِيََّ َمِ ُلوا َولِةُنَوهِيةَن

ا(.41 اايراف.انخياا(َوَو تَنْ َ ُ واْ الَََّس َهْشَةََءُهمْ   خيولا

اح  ا ةبايةلارناالعم اأناخيفمالةعل  ا لاخطتحيي.

ا

ا   األجر حٌق ل منة فيه: –سابعا

ُي َّمَُْو ٍّ ِِ  خيولاتعلللا ا(.4 ف ةا.انخفا( َّ الَِّذرَ  آَمَُوا َوَمِ ُلوا الصََِّيََِت َهُْم َهْجٌي َغةنْ

ا

ا   األجر في حماية ال ولة: –ثامنا

يٍّ هَْو هُاَثى خيولاتعلللا ََ .ا خيولاية ةياال ة ةا(ا161 نلايمران.انخف(َهّنيِ َو ُهِضةُع َمَ َل َمَِملٍّ مِيَُكم مِي  َذ

ث ثةفاأنةلاا ةمسماخةو ا خيةولا وااااة ةراأةةرهاق,ة اأناخجةفايرقةي(عاأيبة الط  ا 

الي ل ف:ارة اأيبلاا اثماغير،ا رةة ااةل احةراافأذة اثموةي،ا رةة اافةتأةراأة ةراا

ا.(فلفتوفلا ويا لماخعبياأةره

 ف ا ةذااحملخةفالةعل ة ا ةناالعةي اناية ةيافة ا للةيعا أةةرهاالمطةتحلاأصة,تا ةلالىالةيا

ا تجباحملختي.

ا

ا   العمل على ق ر الطاقة: –تاسعا

 ىيبةلااا(فةأي وو م خب يةون،افةإةااذةفتمةو م ال  ةل تكةفةو م  ال خيةولاية ةياالطة  ا

نَ ِِوَّ  ااةراارضلف ايةلاالعم اارضلف اىيلنفاا ارخبعاخيولاتعلللا ْْ ا ُ اَن َو رَُكليِنُف اهَّ
َ َْ  .(ُوْسَع

 
احق العامل في تأمين نفقته: –عاشراا 

ولةةةلاالوِةةة ا   نانفيلتةةةياالعل ة ةةةفااناةلةةةكا ةةةناذرا تةةةيُاتةةةألةعل ةةة احةةةلافةةة ا لليلةةةيناذلرَّ ن  ل

 ذةةلنارفةةولاحاصةةةلاحاية ةةيا فةةةماخعبةة ااآل ةة احظةة نا خعبةة اا(.07 ارفةةراا.نخف:(ن ل لا

ا  ذااتييخرالحلاارنطلناف اذفلختياالمعلش ف.ا.]ر اهاال, لر ا غ ره[الع,ناحظلا احياا

ا

 راحة:حق العامل في ال –الحادي عشر 

فإنالجطيأاية كاحيلا ىنالع و كاية كاحيلا ىنال, ةةكا خيولاية ياال  ةا الط  ا

  ذااخعب االعل  االحلاف االراحفا أ اااالع,ل ةا الي ةل ااحةلاا.(ر اهاال, لر  ية كاحيل...(ا

اال, ة فا اااوخف.

ا

 للعامل حماية المجتمع: –الثاني عشر 

فةة اارفةة  احةةلاالمةةواطنافةة اتةةأ  نا ع شةةتياااالةتمةةلي ليةةياضةةموااقةةوان ناالتكلفةة ا

 ذرا تةةيايةةناالعجةة,ا المةةر ا الشةة  وافعاذمةةلاضةةمواالةةياحةةلاحملخةةفاأفةةرتيااعةةيا

 ناترأا لالىافةورثتيعا  ةنا فلتياىنا لتا ناغ راثر ةعاخيولاية ياال  ةا الط  ا 

ىا أ ا رثي(اأ اذ ىا أ اةرخفاضعفلاافة أتو افأنلا واله(. اترأاض ليل
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الو, اصةلاحاية يا فةمايملاخة : قيانسلاا

 .افت جلراااة راحتلاخت, نالياأةره 

 .ُاةماااة راأةرها ناالك,ل ر 

 ُكا ُك ُك اا االيةب.ال,بللفاتيفك

ا

 سادسا : التوزيع

ارف  ااعمة فاالتونخماا ناأفرا االمجتمماف اذلففاأنوا ااا والايو ااسلااا تم

اخلُكونلا غلخفاالعولخفعاخيولاتعلللا االل (اا ذل ن ِو للِااِ ونُكمن لغن ااان  قوليا.ا(7الحشرا  ُ للفىاال ننل

ُر  ِا تعلللا حن النمل عنةُوٌ اِلةطَّل ِِ ا ل ا ل لٌّ احل اِلِسمن ول افِ األ ن الَِّذخنل تعلللا.ا قوليا(48 المعلرج.انخفا( ل

ا(ا.33 الوور.انخفا(آتاكمواتوهم من مال هللا الذي  

ا:خوبةلا نا رتك,اتاأفلف فااال تمل   ذاا

ا

أنا ةك فاالمللاالمبةلا  اهللاف,حلنيا تعلللا ارنطلنا طت ةفاف ةيعااالمرتك,ااا ل:

واتووهم مون موال هللا الوذي    ذ  اخريلا ذااالمةللاامةلاختفةلا تعةلل ما للكةياااصةة ا
ا.(33 الوور.انخفا(آتاكم

ا

لانظرةاارف  اىللاارنطلنا تكرخميايةلافل راال ةلعا  ضةعيايةةاالمرتك,االثلن :ا

التة اتسةيفاىلةلايمةلرةاااالفةت  فلتحي ةلا سمةفاقمفاالكونعا أنا ذااالكونا ط راىا

الكونا ي,ل ةارناالعللم نعا ل للتاح لةاارنطلنا  ,ا لةفانشةلطيااالقت ةل  االةذ ا

اِتاخ ي اتحي لا تبة,لتاح لتيااللر رخفاالطة مفعاقللاتعةلللا  ل ل االطَّةمل ةلةلل ُاالَّةِذ اال اَّللك

ألا ا ل االرن ل ا ل اللُكةُماالنفُةنةكل رل فلة َّ ا ل قىةلالَُّكةمن اِتاِرنن ةرل االثَّمل ااِةِياِ ةنل جل رل ةلاافلةألان لاا ل االطَّمل اِ نل لل ن,ل

رلا فلة َّ ا ل ا لن ِ,ل نل رل النيلمل ا ل فل راللُكُماالشَّمن فل َّ ا*ا ل لرل اللُكُمااالننسل رل فل َّ ِرِها ل ل ن ِرااِأ افِ االن,لحن ِر ل اِلتلجن

ةل الوَّسل ا ل اللُكُماالةَّ نة ل ُ ةو للاىِنَّ ِااللاتُحن ااَّللك ةال ىِناتلعُةيَ انانِعنمل للنتُُموهُا ل ةأ ةلافل ا ل ةناُذة كِ نتلةلُذما كِ ا*ا ل رل

اللظلةُوٌ اذلفَّلرٌا ا.(36-34 ىارا  م.نخف:ا(اِرنطللنل

ا

ىناالسةةيفااافلفةة الةتونخةةما ةةواتحي ةةلاىنطةةلن فاارنطةةلنا صةةونااالمرتكةة,االثللةة :

ةملي عا ىناالعل  ااالقت ل  ال فا ةنااملي اةتذرا تيعا اذلكافسوا وبةلاىنطلن ا

افِ يِا أ لوخلتيعاخيولاتعلللا ةلِف نل تل ن اُ طن علةلُكمن لاةل ألننِفيُوااِ مَّ ا.(ا7 الحيخي.انخف:( ل

ا خيولاتعةلللا  طلةلِذ نل النمل الةلا ل تُةوااأُ ِلة االنيُرن اخُؤن الطَّةعلِفاألنن ا ل ةِ اِ ةونُكمن الاخلأنتلةِ اأُ لُةواالنفللن  ل

ل النُمسل ِا ل افِ افل,ِ ِ ااَّللَّ ا(22 الوور.اأخف:(ِةِرخنل

الةي، ةناذةلنا عةيافلةُ االسةْرافة عةيااةيايةةلا ةناالاالسةرا قللاصةلاحاية يا فةما 

ا.6( فة عياايايةلا ناالانا الي   ناذلناليافلٌ ا نانا 

ا

الِا ىناالحلةفا  االعل  االحلفماف االتونخمعاخيولاتعلللاااالمرتك,االراام: ةول فِ األ ن ا ل ِسمن

ُر  ِا حن النمل اِلةطَّل ِِ ا ل لٌّ ا .ا خيةولاتعةلللا(16 الذرخلن.نخةف:(حل ِذك ِسمن تُة,ل ا ل ةُرُ من ِسك ةيلقلفىاتُبل اصل اِلِسمن ةول األ ن ُاةذناِ ةنن

                                                 
 1117اال,لن .االجل ماال غ ر.ا اا6
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ةةل ةةل  قولةةياتعةةلللاعا(114 التواةةف.انخةةف:(اِسل ةل نسل ايل النعلةةلِ ِة نل ةةلِذ ِنا ل طل النمل ااا ل ةةيلقللُتاِلةنفُيلةةرل ةةلاال َّ  ىِنَّمل

لَّا النُمؤل فِة افلة,ِ  ِا ل ا ل النغلةلِرِ  نل قلةلِنا ل فِة االركِ ا ل ِا فلِفاقُةُواُُسمن ااَّللك ةنل ةفىا كِ اانةِناالطَّة,ِ ِ افلِرخلل ِا ل اَّللك

ِة ٌما ُايل اَّللك ِك م( ل .ا قللاصةلاحاية يا فةةما ىناحافةر ايةةلاااغو ةلاافة ا)61ا التواف:نخةفحل

ا اال,لن (.ااغو لا(ف مومااأ والسمااييرا لاخكف افيراا معافإناةليوااأ اير ا

  ةةناالمرتكةة,اتاالطةةلايفانجةةيااةةأناالتونخةةمافةة اارفةة  اخ لةةماارنتةةلجالةةيعا لةة فا

العكفعا اذلكافإناارنتلجاخأاةذاالحلةةلتا المتبة,ةلتاال ةح حفالافةرا عا خغ ةرا ةنا

ىعا اةذلكاخكةوناارنتةلجا ىا نويةل أناالعر اخ ةلاطة,ياىللاأناالبةباخحي االعر اذمل

االفا أق اتح ,اىاف اتوةسيانحوااليل را  ناخمةك.أذثرايي

ذمةةلاخجةةباارشةةلرةاىلةةلاأناالحلةةةفا ةة ا ةةناالمحةةي اتاالمسمةةفااللوطةة,فالةتونخةةمعا ةةما

 المعل ضةةف(عا التونخةةماالش  ةة عاامةةلاخ ةةت االلف ةةلتاارقةةرارااةةللتونخماالةةوا ف ا 

فة االعمة ةفااغ رااليل رةايةلاالعم ا الت اأ مةسلاالتونخةماالةوا ف الكونسةلالةماتشةلرأ

اارنتلة ف.ا

 ذااالرضلففاىللايي االويسمالةتونخماالش   عا الانوطلاأنا ولأا جمويفا ةنا

 الاتغبةة احلةةةلتسماالمشةةلرذ نافةة االعمة ةةفاارنتلة ةةفا  اةةولسما ةةنااةة لاالمشةةلرذفا

اللر رخفعا الةذ اخم ة,اارفة  ااوةةو اأ  اتاتونخةماغ ةرا رت,بةفاالرنتةلجا الةذ ا

الاحي اف االكطل االك, ر.خعب اارنتلجاذم

ذملاخ تةةفاالتونخةمافة اارفة  ا ةناةلنةبانةوي عاح ة انجةيااةأناالتونخةماالةوا ف ا

خةرت, اامةلاخطةملااةللتونخما ةةلااعةياارنتةلجاالةذ اشةةلرأاف ةياالعو ةرعا خي ةياتحيخةةياىا

العو راال,شر عاىالاأنانم االتونخماارفة   اخكةوناق,ة اارنتةلجعاالرضةلففاىلةلا ةلا

الجعا اوفل  اذث رةا توويفعا  وسل:اعياارنت

 لراتعا الف اعا تحرخمااالذتولن فل  اتونخما اة,ي:اذلل,ذلةعا الوفيلتعا الكفكا -أ

وي اةفعا فل  اتونخماأا ق فاىنطلن ف:اح اارفة  اية سةلا ارت ةلنااسةلا  ة ا  -ن

 ذلل يقلتاالتبوي فعا الكلف عا العلرخف......االل

اة ا عةلخ را ضةواا ا  حةي اتعا ثة اا فل  اتونخمات لماآلل ةفاالطةوهافة  -ج

ا ماال,ل  الحلضرعا   قلةاالرذ,لنعا ييناالةوجشا التةيل فعا ا ةماالملةبرا

  اليخناالليخنعا ذذلكاتحرخماالرال.

الطةةةةمعااالملةةةلرافع  اافةةةتثملرخفا تموخةةة اذللمشةةةلرذفعاالمرااحةةةفعا ةةةةو ااةةةيا - 

 الير االحطنعا الم لنعف......الل.

ىعا ختطةما ةيا لااياخةفىا ةنا خيلاذ ا ذاايةةلاأناالتون خةماالةوا ف افة اارفة  اشةمول ل

حرخفاارنتلجاالح لا  ناا لاةسلنااافعلرا نل فاالطوهاذأ  اتااقت ةل خفعالكوسةلا

ضمناالمفسو اااشم الةمحلفظفايةلاذلففاأطرافاالعمة فاارنتلة فاالرضلففالتحي ةلا

فاالمطةتيا فا ةناح ة اتةوف راذرا فاارنطلنا فياحلةلتياضمنا فسةو االتوم ةفاال,شةرخ



 22 

حياالكفلخفاالذ اخشم االمأذ ا المة,فا المطةكنا التعةة ما الة, اجالمةنااةغةوااالوكةل .ا

اا الذ الماختحيلاحتلااآلناف اا اذلففااالةتسل اتااالقت ل خف.

فةة اارفةة  ااالتونخةةماخوب,ةةلايةةةلاالتونخةةماالش  ةة االةةذ اةةةلااىيجةةلن  ةةلاانب,ةةلايةةةلا

ىافةة اقةةلنوناار ر االةةذ اأيبةةلاالحيةةوهااصةةحلاسلا  ناتم  ةة,ااةة ناةذةةرا ا وصةةل

اتطما ذاال شةم ا ةناحظةرااليطةمفعاقةللا أنثلا اااولاا اآلالاعاااحفل ا ااةيا .ا قيا

ِلةوِكطللاتعللا  ا ل اُونل االقنرل اِليلاِنا ل االنول أل لاتلرل مَّ لِلانل  ٌِباِ ك ةل ا.(7الوطلا.انخف: (ِلكةِرك

ةةرلا خيةةولاتعةةلللا  لل ىِةلااحل ةةيُاا ل اِ ون ُنقُوُ من ةةلِذ ُنافلةةلرن طل النمل لا ل الن لتلةةل ل الةةلا ل فلاأُ لُةةواالنيُرن ةةمل النِيطن

عنُر فىل ا ل الى اقلون قُولُوااللُسمن ا.ا:االوطلاا(4 ا( ل

ل نتفةل ااسةلاذملاختلمنا ذااالوو ا ناالتونخمااا قلفا تحوخ ا ةك ةفاالصةفالعل ةفا

  ةواتحوخة االمةك ةفاالعل ةةفااتجةلن االحاذ,ةرايةي ا ةناال,شةرعاىح ةلاااار االم تةفعا

ىا اسةلعاقةللاية ةياال ة ةا الطة  اااالنتفل غ راالمطتيةفاىللاالصفال,خل ةا أح ةلاأرضةل

ا.اا7(  تفافس الي،ا ل فالمحتج,احلااعياث  افو ن

النزاس شزركاا فزي ثالثزة  فزي   ماذ ا لافةفعاخيولاالم بفلاصةلاحاية ةيا فةةما
عا فةة ار اخةةفاالمةةةتاقةةللاالعةمةةلاااةةأنا ةةذااا(ر اهاأحمةةيا أاةوا ا  ا رةللةةياثيةلت  (الكز،  والمززاا  والنززار

ا.خوب,لايةلاذ ا لا واضر ر الح لةاالفر ا المجتمم

ا

افةتمرارخفاالااالقت ةل خف اذلكانجةيااةأناالتونخةمافة اارفة  اأيبةلالحرذةفاالح ةلةاا

 ناا لاالتوقماارخجلا عا الترذ ,ايةلا لاخوفماالول عات يخيلاليةولاالرفةولاا اليوة

 ث االمؤ و ناف اتةوا  ما تةراحمسما تعةلطفسماذمثة االجطةي اىةااالكرخماصةلاحاية يا فةما 

ا.(تيايلاليافل راالجطيااللحملا الطسراعاشتكلا ويايلو

ا رفاايالةمطةماذملاخة : اذلكاخمكناص لغفا الفااليا االمت

الةةيا االمت ةةرفااةةيا=ااالفةةتس أاالملةة,وطاالليوايةةياالشةةري فااااال اةةلراالمتجةةيا

ل فةتثملراالللةةر رةا يةي اانيبليةةيافةة اذة ان ةةلنا  كةةلنعا رابةيااللمعتيةةياالةةيخو ا

نذةةلةا اتعمةة ايةةةلافوةةلااالرصةة ياالويةةي اىنالةةماتطةةتثمرااااا%2.1المترتةةباية سةةلا

ا.الواة,لتاالمترت,فايةلا ةك فااا والا صيقلتعاذفلرات....(ارنفلهايةلاالحيوها 

ا

ا

ا

ا

 الاستنتاجات

ا

خُطةةتوتجا مةةلافةةةفعااةةأنا وةةلأارخةةل ةا  عرفةةفا ةةنااةة لااليةةرننا (1

الكةةرخما الطةةوفاالو,وخةةفعا التةة اأا,ةةرتااةةللكث را ةةناأ ةةوراالمعرفةةفا

 اُذتشةةةفاا  ةةةلانالةةةااتكتشةةةفعافموسةةةلا ةةةلافطةةةرهاالتةةة ااسةةةرتا
                                                 

ااعاالمكتباارف   عاالمب,عفاالطةف ف1646عا2اليلض اأاواخوففعاذتلناال راجا الفتتاالك, رعاالمجةياالثلن عاطعااال,لن .االجل ماال غ را7
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يا فةماف اح ويعا  وسلا لافكاايوسلاى ةلااالم بفلاصةلاحاية 

ىا ناحاتعلللاأ ا  ويعا لةوافُطةرتاالكث ةرا ةنااآلخةلتاااةتسل اىا ح ل

ف اةلكاالوقااحطبا فسو سمالكلناااآلناغ را فسو فعا لةواأنسةلا

فسمسةلايةةةلافُطةرتاحطةبا ةلا ةةواية ةياال ةو اأ االغةةيعاالفتع ةلا

فرطوةلافة االكتةلناأ  اةلةكاالوقةاا يةمل ةيعا فة,حلنيااليل ة ا  ةلا

 (.34 ناش اا( اانعل ا

نطةةتوتجااةةأناارا,ةةلرا الرخةةل ةافةة االمعرفةةفا العةةةمافةة ان ةةو ا (2

اليةةرننا الطةةوفا ةةلانالاالكث ةةرا وسةةلالةةماخكتشةةفااعةةيعا فةة اشةةتلا

الحيخثفاالت اتبلايااتمل اااالذتشلفلت جلالتاالعةو ا الح لةعافموذا

المواق اعااالمبلايفا ما لا ر اف االو و عا ث افريفااللواع

 حرذةةفاالكواذةةبعاالرضةةلففاىلةةلا ةةلاأا,ةةرتااةةياالو ةةو ا ةةنا

رخل خةةةفافةةة ااةةةةلاارنطةةةلنعاذةةةأطواراالجوةةة نعا اليةةةةبعا الةةةي لغعا

ا صيهاحاتعلللايوي لاقللا  فِ األنفُِطةِسمن فللِها ل انخللتِوللافِ ااآلن فلوُِرخِسمن

ةةِفا اخلكن للةةمن ةةَلاأل ل األنَّةةيُاالنحل اللُسةةمن تَّةةلاخلتل,لةة َّنل ْااحل ةة ن اشل ةلةةلاُذةة كِ األنَّةةيُايل اكِةةكل اِرل

(ا.ا اةةذلكافأنوةةلانطةةتب مايكةةفاقةةولااةةأنا13شلِس يٌ( ف ةةةا.انخةةف:

المعرفةةةفافةةة االعةةةللماارفةةة   ا ويولةةةفعا خمكةةةنااليةةةولاأنا وةةةلأا

 رةع لتالةمعرففا ناا لاالو و عا خجباالتووخيااأنا ةذااالا

اخعو اأنااليرنناذتلنايةما ىنملاذتلناىا,لرااللح لة.

ا
ا

ا

ا

ا

اا

اا

ا

 التوصيات

 
ا

خوص اال,ح اأناخكونا ولأا   فاتجمماا ناشتلاالعةملاعا ف ا (1

  تةفا جلالتاالعةمعا يةمةلااالتفطة رعال فةتفل ةا مةلا ر افة ا
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 وسةةلاالجيخةةيعا الاتوتسةة االو ةةو ا ةةنايةةةو اخُكتشةةفاذةة اخةةو ا

 عج,اتسةةةلا أا,لر ةةةلاامةةةلاخفةةةوهاافةةةت علناأ ان ةةةلناأ ا كةةةلنا

  حي .

اللوظرخةةفاالعةم ةةفاذةةوناالوظرخةةفاالعةم ةةفاقةةيااأناالاخيةةلرناالةةو  (4

تتغ راأ اتي حضا ماتيةي االعةةما المعرفةفا االذتشةلفلتعا ىنمةلا

ات حتاالوظرخلتايةلاالو .ا

ا
 

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جع:االمر

 
المكتةباااليلضة اأاةواخوفةفعاذتةلناال ةراجا الفةتتاالك, ةرع.االجل ماال غ رعا .0

 .1646عا2عايملناطارف   

 حمةةيااةةناىفةةملي  عاالجةةل ماال ةةح تعا اراىح ةةلااالتةةرا االعراةة عاال, ةةلر عا .9

 ا ر تعااي ناتلرخل.

 1677ال يرعا حمياالقراال يرعاىقت ل نلعا اراالكتلناالة,ولن عاا ر تا .3



 21 

يةةو عاأحمةةياصةةف االةةيخنعاالطةةوهافةة اارفةة  عا رذةة,اال,حةةو اارفةة   فعا .4

 .1661الطو انعا

 1342فاالطةف فعاالب,عفاالثلن فعاأاواخوففعااليلض عاذتلناال راجعاالمب,ع .5

الولاةطةة عا حمةةياراتةةباالولاةطةة عا وفةةويفااريجةةلناالعةمةة ا اليةةرننا الطةةوفعا .6

 2111عاا2نخلتاحاف ااآلفلهعا اراالمكت, الةب,ليفا الوشرعا  شلعاط

الولاةطةة عا حمةةياراتةةباالولاةطةة عا وفةةويفااريجةةلناالعةمةة ا اليةةرننا الطةةوفعا .7

 2111عاا2اراالمكت, الةب,ليفا الوشرعا  شلعاطنخلتاحاف اارنطلنعا 

ا


