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اىَعْي فيَا ٗساء اىعشاسي 
 

مَاه ٍذَ٘د مَاه ٍذَذ اىجثالٗي 

. يصش– جبيؼخ ثُٓب - كهٍخ انُٓذعخ ثجُٓب – لغى انؼًبسح 
 

ABSTRACT 
This research is an introduction to the attempt to understand and explanation the 
philosophical ideas, expressions and symbolic meanings that emerged behind the 
element of Al-eishari & trace the roots of these ideas in previous times, as these ideas did 
not stem from a vacuum but inherited through different generations of intellectuals & 
one place, then test these ideas in the reality of Egypt and During the group of 
research examples and then to express opinion and participation through thought by 
the questionnaire, which was attended by a group of architects, students and students 
of the people, in order to reach to the extent of absorption and credibility of those 
ideas, and from this point was this research d And his understanding through the mind 
of society in general & architecture in particular to reach a better world to call 
understanding and reflection in the universe to reach a dignified life to please God and 
invite him. 

 

  :الملخص
ٌمثل هذا البحث مدخالً لمحاولة فهم وتفسٌر األفكار الفلسفٌة والتعبٌرات والمعانً الرمزٌة التً ظهرت وراء 

حٌث أن هذه األفكار لم تنبع من فراغ ولكنها متوارثة , العشاري مع تتبع جذور هذه األفكار بالعصور السابقة
ثم أختبار هذه األفكار بالواقع المصري وذلك من خالل , عبر األجٌال المختلفة أصحاب الفكر والمكان الواحد

مجموعة األمثلة البحثٌة ثم أبداء الرأي والمشاركة من خالل الفكر بواسطة االستبٌان الذي شارك فٌه مجموعة 
وذلك للوصول إلً مدي استٌعاب , من المهندسٌن المعمارٌٌن والطالب الدارسٌن والمستخدمٌن من الناس

ومن هذا المنطلق فكان هذا البحث دعوه للفهم من خالل العقل للمجتمع بشكل عام , ومصداقٌة تلك األفكار
والمعماري بشكل خاص للوصول لعالم أفضل ٌدعوا إلً الفهم والتدبر فً الكون للوصول إلً حٌاة كرٌمة 

. ترضً هللا وتدعوا إلٌه
 

.  الفلسفة– الرمز – الثقافة – الفكر – المعني : الكلمات المفتاحية
 

 : المقدمة العامة- 1
 :مقدمة عن العنصر, المنهجٌة, الفرضٌات, األهداف, اإلشكالٌة

: اإلشكالية البحثية ... 1/1
وقد أستخدم , منذ عصر الخلفاء الراشدٌن ومروراً بكل العصور المتعاقبة وحتً العصر الحدٌث المعاصر

وببعض المبانً الجنائزٌة فوق األضرحة والمشاهد , عنصر العشاري بالمبانً الدٌنٌة فوق بعض المآذن والقباب
دون فهم ووعً للفكر , ألهداف وظٌفٌة ورمزٌة وتعبٌرٌة ولكنها األن تستخدم كشكل جمالً زخرفً فقط

وفً أماكن , الخاص والمعنً الخفً الذي أوجد ذلك العنصر وجعله ٌظهر فً العصور السابقة بهذا الشكل
. وأوضاع محددة

 
: أهداف البحث ... 1/2

 التعرف علً مجموعة من األفكار الرمزٌة والمعانً الخفٌة المتعددة التً ظهرت وراء أحدي تشكٌالت :أأوًال 
وهو عنصر , العناصر المعمارٌة بالعمارة المصرٌة بعد دخول اإلسالم منذ عصر الوالة وحتً العصر العثمانً

. وذلك من خالل دراسة أراء بعض الفالسفة واألدباء وأصحاب الفكر فً هذا المجال, العشاري
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وذلك من خالل عمل إسقاط لهذا العنصر بالعصور القدٌمة ,  تتبع جذور الفكر الخاص بعنصر العشاري:ثانياًال 
. وذلك للوصول إلً مالمح ذلك الفكر المتوارث عبر األجٌال, بالعصر الفرعونً والعصر القبطً

 اختبار بعض هذه األفكار الرمزٌة التً ظهرت فً عصرنا المعاصر لمعرفة درجة مصداقٌة ذلك الفكر :ثالثاًال 
ومدي استٌعابه وفهمه من خالل المهندسٌن المعمارٌٌن والطالب الدارسٌن فً مجال العمارة والمستخدمٌن من 

. الناس
 
 :فرضيات البحث ... 1/3

 :تؤثرت العشاري التً ظهرت فً العمارة المصرٌة بعد دخول اإلسالم بـ

 .  العصور التً سبقتها من حٌث الفكر والمعنً والمضمون:أأوًال 

.   روح العقٌدة المتمثلة فً جزئٌٌن وهما القرآن والسنة النبوٌة:ثانياًال 
, حٌث أخذها المعماري وأعاد صٌاغتها لكً تتالئم مع أسلوب حٌاة المجتمع المسلم عن فهم ووعً لذلك العنصر
مع تغٌر المستوي الثقافً للمجتمع بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة بالعصر الحدٌث نظرا للغزو الفكري 

ومن , مما أثر بشكل مباشرعلً فهم وإدراك هذه األفكار والمعانً التً ظهرت وراء تشكٌالت عنصر العشاري
. هنا كانت البداٌة فً البحث فً الماضً وفهمه جٌداً إلستعمال ذلك العنصر عن وعً وصٌاغته من جدٌد

 
 

 :المنهجية المتبعة ... 1/4

: ٌعتمد البحث على عدة مناهج لتحقٌق أهدافه و هذه المناهج كاألتً
 

  :المنهج الأصفي التحليلي ... 1/4/1
وكذلك األهداف الوظٌفٌة , للتعرف على مفاهٌم وأنواع وأشكال وطرٌقة التصمٌم الخاصة بعنصر العشاري

. مع تحلٌل تلك اآلراء, واألفكار الرمزٌة والمعانً التً توجد وراء ذلك العنصر
 

  :المنهج التحليلي المقارن ... 1/4/2
ثم اإلنتقال إلً الدراسة , ذلك من خالل عمل إسقاط لهذا العنصر لمعرفة أصل ذلك الفكر فً العصور السابقة

لعمل تحلٌل تتابعً ومقارنة , المٌدانٌة وعرض بعض النماذج من العصر الحدٌث فً الواقع المصري المعاصر
. بٌن القدٌم والحدٌث عبر الزمن من خالل التطور

 

  :المنهج التحليلي اإلستنباطي الرصدي ... 1/4/3
قد تم إستخدامه بالدراسة التحلٌلٌة التفصٌلٌة لعنصر العشاري وطرح ورصد بعض األفكار من خالل مقابلة 

والذي قد تم من خالل المشاركة الفكرٌة إلبداء الرأي والوصول إلً األفكار , بعض األفراد وعمل إستبٌان معهم
. والمعانً الرمزٌة علً مستوي المعمارٌٌن والطالب الدارسٌن فً مجال العمارة والمستخدمٌن من الناس

 

: مقدمه عن عنصر العشاري ... 1/5
وهً عبارة عن خوذة على شكل سفٌنة صغٌر أو , ظهرت العشاري فً العمارة المصرٌة بعد دخول اإلسالم

كما أنها ظهرت بؤعلً قمم القباب والمآذن سواء كانت بالعمائر الدٌنٌة , مركب النٌل تدور مع حركة الهواء
. أو فوق قباب العمائر الجنائزٌة المتمثلة فً عماره األضرحة والمقابر, المتمثلة فً عماره المساجد والجوامع

ومثال علً ذلك قبة اإلمام الشافعً التً تحتوي علً عنصر العشاري الذي ٌتخذ شكل القارب البرونزي وهو 
 (1 ).موجود أٌضاً فوق القبة أو الجوسق الذي ٌعلوا مئذنة الجامع الطولونً والتً سقطت بعد ذلك

كما أنها ظهرت أٌضاً فوق قبتً خانقاه ومسجد برقوق وفرج الذي ٌوجد بالقرافة الشرقٌة كما ٌطلق علٌها 
واالستعمال هنا لٌس , وهً مازالت توجد به حتً األن, ببعض الكتب بمقابر الممالٌك بالعصر المملوكً البرجً

ولكن لتحقٌق أهداف وظٌفٌة وأفكار رمزٌة ومعانً آخري خفٌة متوارثة ذو أصل , بغرض الجمال والزٌنة فقط
(2 ).نابع من ثقافة المجتمع فً العصور السابقة وتوارثت عبر األجٌال حتً وصلت لنا بهذا الشكل

  
 
: األهداف الأظيفية الخاصة بعنصر العشاري- 2

الغرض الوظٌفً األساسً من العشاري هو استعمالها كمكان لوضع الحبوب بها التً تم التبرع بها من قبل أهل 
وهو نوع من أنواع األعمال الخٌرٌة التً توضع بؤسم , المتوفً لكً تؤكل الطٌر منه المتواجدة فً ذلك المكان

صاحب الضرٌح أو المنشاءه التً ٌوجد بها عنصر العشاري سواء كانت مبنً دٌنً أو جنائزي أو حتً خٌري 
وٌتم وضع الحبوب والماء بعنصر العشاري الذي ٌوجد , كما أن ٌمكنها الدوران مع حركة الرٌاح, لخدمة الناس

وهذه الفكرة مازالت موجودة حتً اآلن فً معظم مدافن المسلمٌن , فوق القبة الضرٌحٌة فً المبنً الجنائزي
وهً من العادات التً حرص علٌها كثٌراً من الناس حٌث ٌتم بعثره المٌاه ثم الحبوب بعد , حٌث قد تم رصدها

وهو ٌعتبر عمل , فً سبٌل هللا {باسم المتوفً}الدفن علً القبر لكً تؤكل الطٌر منه كنوع من أنواع التبرع 
 (3).خٌري
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: الفكر أالمعني الرمزي- 3

ٌذكر المعماري حسن فتحً عن الرمزٌة أن وجد اإلنسان وجدانٌه الرموز بتجرٌد الظواهر والبحث فٌما وراء 
فإن الناحٌة , األشكال من القوانٌن األزلٌة واألفكار والتعبٌرات الرمزٌة والمعانً الخفٌة التً ٌحملها الشكل

فإذا خلت العمارة من , الرمزٌة التً تظهر فٌما وراء األشكال تعود إلى الوجدان أي الروح وبالتالً إلى العقٌدة
وهنا دعوة من المعماري بؤن ٌكون العمل فٌه جانب من المعنً , الناحٌة الوجدانٌة ألصبحت مٌكانٌكا

 (4).الرمزي
 
 

وٌمكن التوصل إلً أن الرمزٌة هً مذهب أدبً فلسفً  تعبر عن التجارب األدبٌة والفلسفٌة المختلفة بواسطة 
والرمز معناه اإلٌحاء أو التعبٌر بشقٌه المباشر والغٌر مباشر المعبر عن النواحً , الرمز أو اإلشارة والتلمٌح

 (5) .النفسٌة المستترة التً ال تقوى اللغة على أدائها أو ال ٌراد التعبٌر عنها مباشرة
هو ما وراء الطبٌعة والبحث فً مشكالت الوجود الال مادي وغاٌته القصوي ونحو ذلك من : وٌقصد بالمٌتافٌزٌقا

الموضوعات التً تهدف للبحث فٌما وراء الظواهر المحسوسة وتقوم المٌتافٌزٌقا علً التؤمل الباطنً للذات 
: وٌنقسم التعبٌر بالرمزٌة إلً, عندما ترٌد أن تسمو عن الحالة الحسٌة والنفسٌة

  
 : التعبير بالرمزية المباشرة... 3/1

حٌث ٌلجؤ المعماري الستخدام إشارة أو الفته , ٌعد مستوي التعبٌر بالرمزٌة المباشرة أبسط مستوٌات التعبٌر
توضح ماهٌة الشًء لكً تصل بسهوله إلً ذهن المتلقً فمثال الدٌن اإلسالمً اتخذ من الهالل رمزا والدٌن 

حٌث نبعت هذه االختٌارات من مفاهٌم متعارف علٌها فً , المسٌحً أختار الصلٌب والٌهودٌة النجمة السداسٌة
مما , وقد ٌعجز المعماري أحٌاناً أن ٌعبر عن حقٌقة بعض الفراغات, الدٌانات وقد ارتبطت بالنتاج المعماري

ٌضطره إلً الرمزٌة فعلً المستوي الداخلً للمبنً قد ٌصعب التعبٌر عن صراحة األماكن الخدمٌة كدورات 
 .ونتٌجة لهذا قد ٌلجؤ المعماري إلً استخدام رموز ومعانً, المٌاه وغٌرها

 
  :التعبير بالرمزية من خالل المعني... 3/2

قد ٌحتاج المعماري إلٌضاح بعض األفكار والمعانً حٌث أنها تمر علً بعض المشاهدٌن دون أن ٌدركوا 
الرسالة الخفٌة وذلك ألنها تحتاج إلً درجة كبٌرة من الوعً تمكنهم من فهم ما وراء السطور فً العمل 

حٌث أن العمارة المصرٌة التً ظهرت بعد دخول اإلسالم قد اتخذت الكثٌر من األفكار والتعبٌرات , المعماري
فهً تعبر فً , كمثال عرائس السماء التً تتواجد فً نهاٌة الواجهة, الرمزٌة التً تعبر عن بعض مفاهٌمها

كما أنها تعبر عن االتصال بٌن مادٌات األرض , مضمونها عن الوحدة واإلتحاد والمساواة لصفوف المسلمٌن
 (6).وروحانٌات السماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اىَثْياىَثْي  اىَسرخذًاىَسرخذً

تاىَعْيتاىَعْيسٍزيح سٍزيح    ٍثاششج ٍثاششجسٍزيحسٍزيح  إدساك اىَعْيإدساك اىَعْي   

,  ديجشاً ىر٘ضيخ اىعالقح اىرثادىيح تيِ اىَسرخذً ٗشنو اىَثْي ديث يشَو تعض ٍفشداخ عْاصشج اىَعَاسيح ٗتعض اىعالٍاخ (1- 1)شكم 

                                          (2017, ثٕاعطخ انجبدش)ٗرىل إلدساك اىَعْي ٍِ خاله اىشٍزيح تاىطشيقح اىَثاششج ٗاىشٍزيح ٍِ خاله اىَعْي  

.......   . 

  أسرعَاه اىشٍزيحأسرعَاه اىشٍزيح

  اىَثاششج تاىذَاٍاخاىَثاششج تاىذَاٍاخ

..........  
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: األفناس اىشٍزيح ٗاىَعاّي اىخفيح اىري ذ٘جذ ٗساء عْصش اىعشاسي- 4

ٌزكش األدٌت جًبل انغٍطبًَ أٌ انؼشبسي أرخزد شكم انمبسة انجشَٔضي دٍش أٌ ْزا انشكم َبثغ يٍ 

فبنمبسة سيض يٍ انشيٕص األعبعٍخ فً رهك انذعبسح دٍش أٌ انًصشي لذًٌبً كبٌ , فكش يصشي لذٌى

ٔفكشرّ َبثؼخ يٍ َٓش انٍُم , ٌزخٍم سدهّ انشًظ يٍ انششق انً انغشة يٍ خالل اعزخذاو شكم انمبسة

: ففكشح انؼجٕس رؼزجش فكشح أعبعٍخ فً انفكش انًصشي انمذٌى دٍش, ْٕٔ أعبط انذعبسح فً يصش

.  انؼجٕس يٍ انذٍبح انً انًٕد: أٔوً 

. انؼجٕس يٍ انششق انً انغشة: صبٍَبً 

انؼجٕس يٍ انغشة انً انششق نٍالً فً انؼبنى انغفهً ْٕٔ ػبنى األيٕاط انًمغى انً أصًُ ػشش عبػخ : صبنضبً 

يشاكت }ٔنزنك ظٓشد انؼشبسي ػهً شكم لبسة , ْٔزِ انشإٌخ انًصشٌخ اعزًشد فً انؼًبسح

.  {صغٍشح
 

ًْٔ يغزًذح يٍ لصخ َجً , فؤصم رنك انفكش ٌشجغ انً فكشح انغفٍُخ انزً رؼزجش أعبط انؼجٕس ٔانُجبح

فًٓ رشيض , هللا َٕح ػهٍخ انغالو ػُذيب جًغ انًئيٌُٕ َٔجب ثٓى جًٍؼبً يٍ انطٕفبٌ ثٕاعطخ انغفٍُخ

ٔلذ أصش رنك انفكش ػهً يؼزمذاد ٔرخٍالد انًصًى , ٔرشٍش انً انؼجٕس يٍ انخطش ٔانُجبح يغ انًئيٌُٕ

. فً انؼصٕس انًصشٌخ انمذًٌخ يًب أدي انً رمذٌغّ نفكشح انمبسة انزي ٌذًم يؼًُ انؼجٕس ٔانُجبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٔلذ أَزمم ْزا انًفٕٓو يٍ انفكش انًصشي انمذٌى انً انفكش انمجطً دٍش ظٓشد ثكضٍش يٍ انكُبئظ دبيهخ 

فبرا َظشَب انً عمف , نٓزا انًؼًُ كًجًُ انكٍُغخ انًؼهمخ انزي ٌٕجذ ثًجًغ األدٌبٌ ثًُطمخ يصش انمذًٌخ

, ًْٔ رؼزجش يٍ انكُبئظ انزً نى ٌجًُ ثٓب أي لجخ, انكٍُغخ انًؼهمخ نٕجذَبْب ارخزد شكم انمبسة انًمهٕة

ْٕٔ شكم , ٔلذ الزصش ثُبء عمفٓب ػهى انخشت نهٕصٕل انً ْزا انفكش انًزٕاسس ػجش انؼصٕس ٔاألجٍبل

دٍش أٌ رنك , عفٍُخ َٕح سيض نهخالص ٔانُجبح يٍ انُبس أٔ انطٕفبٌ ٔأٌعبً انُجبِ يٍ كم يب ْٕ خطش

ٔنزنك صًًذ انكٍُغخ نكً رُمم ْزا انًفٕٓو انًزٕاسس يٍ , انفكش يزشعخ ثشذح فً ػًبسح انضمبفخ انمجطٍخ

انؼًبسح انًصشٌخ انمذًٌخ انزي ٌشجغ أصهخ انً لصخ َجً هللا َٕح َٔجبِ انًئيٍٍُ يٍ انطٕفبٌ ٔيٍ كم 

 (7).ٔنزنك ظٓشد ُْب نكً رشٍش نهخالص,يب ْٕ خطش
 

 

 

 

 

 

 

 

أسرعَاه اىشٍزيح اىَثاششج تاىَثاّي اىَرعذدج أسرعَاه اىشٍزيح اىَثاششج تاىَثاّي اىَرعذدج   أسرعَاه اىرعثيشاخ اىشٍزيح ٍِ خاله اىَعْي أسرعَاه اىرعثيشاخ اىشٍزيح ٍِ خاله اىَعْي 

..........  
, ٗأيضاً اسرعَاه اىَثاّي اىري ذأخز أشناه دي٘اّاخ تاىَالٕي,  اسرعَاه اىرعثيش تاىشٍزيح اىَثاششج معالٍح عِ ٗج٘د دٗساخ اىَيآ(2- 1)شكم 

 www.albeet.com, 2017)), (The Mosque 1994 -)ٗاسرعَاه اىرعثيشاخ اىشٍزيح ٍِ خاله اىَعْي في شنو عشائس اىسَاء تاىج٘اٍع 

........ 

ٕٗي ٍسرَذج ٍِ سفيْح , ظٖ٘س شنو اىَشامة في اىفنش اىَصشي اىقذيٌ اىزي عثش ٍِ خاله أسرعَاىٖا عِ فنشج اىعث٘س ٗاىْجاج (3- 1)شنو

 (www.islamonline.ne ,2017)ٕٗي ذشٍز ٗذشيش إىي اىعث٘س ٗاىْجاج ٍع اىَؤٍُْ٘ ٍِ اىط٘فاُ أٗ اىجذيٌ , ّثي هللا ّ٘ح عييح اىسالً

 ..... 

http://www.albeet.com/
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ٔلذ اَزمم ْزا انفكش يٍ انؼصش انًصشي انمذٌى ٔانؼصش انمجطً نكً ٌظٓش يجذداً ثبنفكش اإلعاليً فً 

ٔلذ , ػًبسح انضمبفخ اإلعاليٍخ ٔلذ رجهٕسد انفكشح ػُذ ظٕٓسْب يشح أخشي يٍ خالل ػُصش انؼشبسي

اَزششد انؼشبسي فً انؼصٕس اإلعاليٍخ انغبثمخ ثبنؼًبسح انًصشٌخ ٔخصٕصبً فً انؼًبسح انجُبئضٌخ 

, فًٓ كبَذ رٕظغ فٕق انمجبة ٔانًشبْذ ٔأدٍبَبً فٕق انًآرٌ ثبنؼًبسح انذٌٍُخ ثغشض ٔاظخ ٔصشٌخ

فٕٓ َٕع يٍ إَٔاع , ْٕٔ ٔظغ انذجٕة انزً رى انزجشع ثٓب يٍ لجم أْم انًزٕفى نكً رؤكم انطٍش يُّ

ٔارا َظشَب انً ْزا انؼُصش فً ٔلزُب انذبنً نٕجذَبِ رمشٌجبً لذ أخزفً يٍ يجبٍَُب , انزجشع فً عجٍم هللا

ٔكزنك لذ أخزفً يٍ انًجبًَ انذٌٍُخ كبنجٕايغ ٔانًغبجذ ٔانًجبًَ انجُبئضٌخ كبنًمبثش ,انًؼبصشح ثشكم ػبو

دٍش أٌ رنك انؼُصش فًٍب يعً كبٌ ٌزى ٔظؼّ فٕق انمجبة ٔانًآرٌ عٕاء , ٔاألظشدخ ثشكم خبص

يضم يئزَخ أدًذ ثٍ غٕنٌٕ ثبنؼصش انطٕنًَٕ ٔلجخ األيبو انشبفؼً , كبٌ رنك ثبألظشدخ أٔ ثبنًغبجذ

 (8).ْٕٔ فكش يزٕاسس يٍ انؼصٕس انزً عجمزّ ٔنكٍ ثشكم يخزهف,ثبنؼصش األٌٕثً كؼًم خٍشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فبإلَغبٌ ػُذيب ٌصهً , َٔالدع أٌ فكشح انؼجٕس انزً رشٍش انٍٓب انؼشبسي ٌشجغ أصم يؼُبْب انً انصالح

ٌمٕو ثبنؼجٕس ثٕاعطخ انًذشاة يٍ يكبَّ فً انًغجذ انً انكؼجخ ثًكخ انًكشيخ يزٕجٓبً انً هللا عجذبَّ 

ٔيٍ ُْب فؤٌ رفغٍش ػًم انًكبٌ انزي ٌزى ٔظغ انذجٕة انًزجشػخ , ٔرؼبنً َذٕ انًطهك انً انالَٓبٌخ

ٌٔشجغ أصم رنك انً لصخ َجً هللا َٕح ػهٍخ , نهًزٕفً ػهً شكم لبسة يغزًذ يٍ انفكش انًصشي انمذٌى

 ٔلذ رى اػبدح (9) ,انغالو ٔيُز ْزا انٕلذ أرخز انمبسة سيض نهُجبح ٔانؼجٕس يٍ انخطش يضم عفٍُخ َٕح

صٍبغخ ْزِ انفكشح فً انؼصش اإلعاليً دٍش أعزؼًم انمبسة نهؼجٕس يٍ انذٍَب انً اَخشح دبيالً انضٕاة 

 (10) .نكً ٌٕظغ فً يٍضاٌ دغُبد انًزٕفً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٗاىْجآ ٍِ اىخطش , ٗرىل ىرذقيق فنشج اىعث٘س, اسرخذاً شنو اىقاسب اىَقي٘ب تسقف اىنْيسح اىَعيقح تَجَع األدياُ تَصش اىقذيَح (4- 1)شكم

 (innovationtours.net, 2017). ىنو ٍِ تذاخو اىَناُ, فشنو اىسفيْح ْٕا يشٍز ٗيشيش إىي اىخالص, ٗاى٘ص٘ه إىي اىْعيٌ اىذائٌ

 ................ 

ٗخص٘صا تاىَقاتش ٗرىل ىيرثشع ٍِ خاله , في اىعَاسج اىَصشيح تعذ دخ٘ه اإلسالً (اىَشامة اىصغيشج)ظٖ٘س عْصش اىعشاسي  (5- 1)شكم

 (www.islamonline.ne ,2017)ٗقذ صٌَ عيي شنو قاسب ىني يشٍز ٗيشيش إىي اىْجاج ٍِ اىجذيٌ ٗاى٘ص٘ه إىي اىْعيٌ , ٗضع اىذث٘ب تٔ

.....…. 
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: ذسأالخ ىَا ٗصيْا إىئ في اىعصش اىَعاصش- 5

لذ لم أعزؼًبل ػُصش انؼشبسي فً انؼصش انذذٌش ػهً انشغى أَّ ٌؼزجش يٍ انؼُبصش انًؼًبسٌخ انشبئؼخ 

ٔخصٕصبً ثبنؼًبسح انذٌٍُخ انًزًضهخ فً داس انؼجبدح كبنجبيغ ٔانًغجذ ٔانضأٌخ , ٔانًزؼبسف ػهٍٓب لذًٌب

فٕٓ ٌؼزجش سيض ٔاظخ , ٔانؼًبسح انجُبئضٌخ انًزًضهخ فً ػًبسح األظشدخ ٔانًشبْذ انزً رٕجذ ثبنًمبثش

ٔنكٍ ْم ٌغزؼًم رنك انؼُصش اٌَ فً يجبٍَُب انذذٌضخ كشكم , ٔصشٌخ ػٍ انُجبح كًب ركشَب يٍ لجم

ٔنإلجبثخ ػهً كم , أو يبصال ٌغزؼًم ػٍ فٓى ٔٔػً نًب ٌذًهخ يٍ يؼبًَ؟, جًبنً صخشفً نهضٌُخ فمػ؟

ٔسصذ يٍ خالل , ْزِ انزغبإود ٌجت اػبدح انُظش فً كٍفٍخ اعزؼًبل ْزا انؼُصش فً يجبٍَُب انًؼبصشح

انضٌبساد انًٍذاٍَخ نكٍفٍخ أعزؼًبنخ ٔيؼشفخ ْم ْٕ ٌهجً انغشض األعبعً ٔانٕاظخ يُّ فً األػًبل 

أو رذٕل انؼشبسي انً يجشد شكم جًبنً صخشفً ٌٕظغ فٕق ثؼط انًآرٌ ٔانمجبة ثذٌٔ أي , انخٍشٌخ؟

 .ٔظٍفخ رزكش؟
 

: األٍثيح اىثذثيح اىري اسرعَيد فنشج اىقاسب ٍِ خاله اىذساسح ٗاىشصذ- 6

: {فشَغب, سَٔشٕ, كٍُغخ َٕرشداو دٔ ْٕ}خاسج ٍصش  ... 6/1

و نهًؼًبسي 1954ٔانزً أكزًم ثُبئٓب ػبو , ركشس رنك انفكش ثبنؼصش انذذٌش ثكٍُغخ َٕرشداو ثفشَغب

نكً رشٍش انً ,  دٍش أَٓب ارخزد شكم انغفٍُخ ثشكم رجشٌذي(11) ,انغٌٕغشي نٕكٕسثٕصٌٍّ- انفشَغً

كًب أَٓب , ْزا انًؼًُ انخفً انًؼجش انزي ٌشيض ٌٔشٍش انً انُجبح ٔانخالص نكم يٍ ثذاخم ْزِ انكٍُغخ

فٕٓ رطٌٕش نهفكش , أٌعبً رشٍش انً انؼجٕس يٍ انخطش أ انؼجٕس ٔرخطً انجذٍى ٔانٕصٕل انً انُؼٍى

انزي ٌشجغ اصهخ انً عفٍُخ , انمذٌى انًزٕساس ػجش انؼصٕس نهٕصٕل انً َفظ انًؼًُ يٍ خالل انزجشٌذ

  .َجً هللا َٕح ػهٍّ انغالو َٔجبِ انًئيٍٍُ يؼّ

 

ديث أّٖا ذشٍز إىي اىْجاج ٍِ اىط٘فاُ ٗاىعث٘س ٍِ , تاىعَاسج اىَصشيح تعذ دخ٘ه اإلسالً (اىقاسب اىثشّٗزي) أسرعَاه اىعشاسي (6- 1)شكم 

       (و1999, يٕعٕػخ ػُبصش انؼًبسح اإلعاليٍخ), (www.islamonline.net ,2017)ٗيشجع أصو رىل اىفنش إىي قصح ّثي هللا ّ٘ح , اىخطش
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