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التنبوء ەاالستراتیجی





هرمان كان     

گاستون برگر     

مالتۆس      





َوتَ ْفََتُِق ُأمَِِّت َعَلى 
ْرَقة  ِِعَن ِِ َثََلٍث َوَسبْ 

لدَُغ ِمن إنَّ املُؤِمَن ال يُ 
ُجحٍر َمرََّتْنِ 

َِعُث ِِلَِذِه اْْلُمَِّة  ِإنَّ هللاَ يَ ب ْ
اَئِة َسَنٍة َعَلى رَأِس ُكلِ  مِ 

ُد ِلََ  ا ِدينَ َهاَمْن ُُيَدِ 



أحوال اعلم أن  ِن  الت أريخ ِن  عزيز املذهب جم  الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا  على
 تتم  حت  . وامللوك يف دوِلم وسياستهم. واْلنبياء يف سريهم. املاضن من اْلمم يف أخَلقهم

تاج إىل ِهو حمِائدة االقتداء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال الد ين والد نيا 
ق  يفضيان بصاحبهما إىل احلمآخذ متِعد دة ومِعارف متنو عة وحسن نظر وتثب ت 

ت واملغالط  د الن قل ومل ْلن  اْلخبار إذا اعتمد ِيها على جمر  وينك بان به عن املزال 
قيس حتكم أصول الِعادة وقواعد الس ياسة وطبيِعة الِعمران واْلحوال يف االجتماع اإلنساين  وال

ا مل يؤمن ِيها من الالغائب منها ابلش اهد واحلاضر ابلذ اهب  ِعثور ومزل ة ِرّب 
القدم واحليد عن جاد ة الص دق

ك أان  نشاهد هذا الِعامل ّبا ِيه من املخلوقات كل ها على هيئة من أرشدان هللا وإّي 
تيب واإلحكام وربط  اْلسباب ابملسب باتالَت 

......وواقع ومنتظروبدو وحضر، ......
ىل عواقب اعلم أن  من خواص  الن فوس البشري ة الت شو ق إ

أمورهم وعلم ما حيدث ِلم من حياة وموت وخري وشر  
ة ما بقي من الد نيا وم ة سي ما احلوادث الِعام ة كمِعِر ِعِر

مدد الد ول أو تفاوهتا 



يقول السيوطي يف ِوائد التاريخ
ة اآلجال : منها ات الشيوخ وحلوِلا وانقضاء الِعدد وأوقات التاليف وِومِعِر

ادقنبذلك كذب الكذابن وصدق الصومواليدهم والرواة عنهم ِيِعرف 

يِعد التاريخ من علوم الناِِعة يف دراسة املاضي واحلاضر و املستقبل

ِت يتكرر اْلحوال الوتدبري أصحاب اجليوش والوزراء وما يتصل بذلك من .....التاريخ غزير النفع كثري الفائدة 
ه كمن عاش الدهر كلهمثلها وأشباهها  اْلمور وجرب.....أبدا يف الِعامل غزير النفع كثري الفائدة حبيث يكون من عِر

أبسرها وابشر تلك اْلحوال بنفسه
ما انفق امللوك واْلغنياء اْلموال على املصانع واحلصون والقصور إال لبقاء الذكر



القدرية و الجبريةالعقل والنقل

البدع واالبداعالمقلد و المجتهد

الغيب والتنجيم والكهانة



كۆتایی


