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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 

 المقدمة

 
ك مك  يةةسكم مكن ال شكة سمكه ككعلتم   متسكم التك  سكككن  األةضكة الككةة  أن  الشك      

مت كموةةن   فملككج  ةكةان ولتك  مكن ة كموةل   فمل ككمة كك  واوال   م  وشك و  م  وم تم متك أفكةااا  
ةخ وال غةافةكك  لمككم التككمة  ا  إذة ككا رككاةا  ملسككك   لمشكك وب والككاوج فتكك  لكك  ت تككة  ةةاستككم   

 من لاا ال ةةان .
 وب الم كككموةة لتكككم وستة ككك  الت كككا  ب ركككاةمم لككك  تككككن ت كككةش شكككة م سكككن الشكككوالشككك و     

  ةةكك   ككغةةة    أشكك  ال ككمل   أ كك  التم ككج فكك  وكككم ج االت ككمج   والتكسولككو ال ممكك  
  ةةان . كأست ال شة المستشةةن ف  كج مكمن  وأ   

ولغككمت م تمفكك    وم ككمائذات مفككملة  وشكك وب واوج لككذا الت ككموة  ككةن م تم ككمت     
و  و م سمه عةفك  اللكاوا. مكن ستج سس   ةوز ا تالفمت لماة  ةن لؤالء ال ةةان 

ةكك  اللكاوا  كةن ال ةكةان سمكه سلكو ةمسك  ت كاع الم تم كمت سمكه  سمهلسم  اا ال مج 
ثككج ةم كككمن األمكة  ككمائمفتككو  اللكاوا فكك   أن. أع  أ ككة مكن ة موةلككم مككن م تم كمت 

 وةف ج كةماة تم  الاول  سن من ة موةلم . أمستموةلفظ   ملاول الكوة الذع ةلةع 
اللكاوا  تكالككةك  لملكاوا  مالضكملالج وأ ك لوم  مةوة الزمن ا ذ المفتو  ال    
 كالةج الكك  التم كج مكن اتفمرةكمت  األ كةلالت مج  ةن الش وب   ضتم م  ال  ض  أااة

 ككةن الككاوج المت ككموةة  تككاش تسظككة  ال الرككمت فةمككم الت ككمون ولكككن ال ككواة التكك  س ككات 
    ةستم  مم فةتم تسظة  شؤون ككمن مسمعق ال واة .

ات رواسككا سظككم  ال ككواة تتشكككج . فسظككم  ال ككواة ةمثككج م موسكك  ال واسككا مككن لسككم  ككا   
ال مسوسة  الت  تسظ  ال الرمت  ةن الكاوج المت كموةة   كف  سممك  وكككمن مسع ك  ال كواة 

   ف   م   . 
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سظككم  ال ككواة مككن كوسكك  ةككسظ  مكككمل  اللككاوا  ككةن الككاوج والتكك  يمل ككم  ألمةكك وت ككةز     
كمكم كثةكةة سمكه ذلك  كمكم ككةت ةن لسكم الل كم    م  تم واألمثن السزاسمت الاولة   ك ممتكو 
ةيك  األلمةك  التك  ةتمتك   تكم  أالنتت موة رواساه  شكج واض  للكا  سظم  ال واة ل  أن

  ف مككككه الككككةي  مككككن ت ككككاا الم ملككككاات الم  ككككواة  ككككةن الككككاوج المت ككككموةة التكككك  سسواستككككم 
فكك  مسككمعق ال ككواة س ككا إن ال ككاار  ولكككن ال ككواة والتمافكك  إلككه تسظككة  ت ككمون الككاوج 

كككمو  لككذه الككاوج فكك  لككذا الم ككمج ةكككةة فكك  ات ككمه مغككمةة لمككم تكك  االتفككمق سمةكك . لككذه 
 ال لث ف  لذا الموضوع . إلهويةةلم اف تسم  األك مب

لذل  كسضك   عك  تف كةمة  لم مل ك  ال واسكب ال مسوسةك  لسظكم  ال كواة فك  ال كمسون     
 األوج  وثالثكك  ف ككوج و متمكك    ففكك  الف ككج م امكك إلككه  لثسككمالككاول  ال ككم  م كككمةن 

 األككككم التكككمةة     وفككك  الف كككج الثكككمس  ككككسسمر   وتعكككوةهس كككةن مفتكككو  سظكككم  ال كككواة 
ركمسوس  م مشكة  كأككم ال مسوس  لسظم  ال واة الاول  موضلةن فة  م اأ لكن ال واة 

 إلكهج ف  الف ج الثملكث ككس ة  أممم مشةة   ال مسوسة  يةة ال األك ومن ث  س لث ف  
تع ةكككق سظكككم  ال كككواة الكككاول  والمتمثمككك  فككك  سظكككم  ال كككواة ال كككةع وسظكككم   م كككمالت ةكككمن 

 ال واة المم   وسظم  ال واة ال وع .
مك    ف  ثسمةم  لثسم لذا  إلةتماالكتستم مت الت  كستو ج  أل وف  ال متم  كس ةن    

من رواسكككا ة تةةككك نالمكككذا ممككك  مكككن التو كككةمت والم تةلكككمت لم مل ككك  الغمكككوض والكككس   
   سظم  ال واة الاول  .

    
     
    
 


