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-501 -"سورة التوبة اية"قُ ْل اِْعَملُوا َفَسَيرَى اهللُ َعَمَلُكْم َو رَُسوُلُو َو الُمْؤِمُنونَ   

 صدق اهلل العظيم

لُ ِإَلَّ ِبُشْكرَِك...َوَل َيِطيُب النََّياُر ِإَلَّ ِبطَاَعِتَك...  اَِلِيي َل َيِطيُب اللَّي ْ

ِإَلَّ بِرُْؤَيِتَك.َوَل َتِطيُب اللََّحظَاُت ِإَلَّ   ِبِذْكرَِك...َوَلََتطِيُب الَجنَّة ُ  

 "اهلل جلّ جاللو"

 إَِلى َمْن بَ لََّغ الرَِّساَلَة َو أََدى األََماَنَة ...َوَنَصَح اأُلَمَة...

َو ُنوُر الَعاَلمِيَن.  إَِلى َنِبيُّ الرَّْحَمة ِ

 "َسيِِّدنَ ا مَحمد َصلَّ اهلل َعَليِو َوَسَلم"

َكل ََّلُو اهللُ بِالَيْيَبِة َو الَوق َّاِر...إِلَى َمْن َعَلَمِني الَعطَاَء ِبُدوِن اْنِتظَار.  إَِلى َمنْ   

 إَِلى َمْن أَْحِملُ ِاْسَمُو ِبُكلِّ اْفِتخَار...أَْرُجوا ِمَن اهلل أَْن َيُمدَِّفي ُعُمرِكَ 

َتْبَقى َكلَِماُتَك ُنُجومٌ لَِترَى ِثَمارًا قَْد َحاَن قَْطُفَيا َبْعَد ُطولَ اْنِتظَاْر َو سَ   

 أَْىَتِدي ِبَيا الَيْوَم َو ِفي الَغدِّ َو إِلَى األََبِد...

 "َواِلِدي الَعزِيْز"

التَّفَ اِني  إَِلى مالِكي ِفي الَحيَ اِة...إَِلى َمْعَنى الُحِب َو َمْعَنى الَحنَ اِن و َ



 

َكاَن ُدَعاُءَىا ِسرُّ َنَجاِحيإَِلى َبْسَمِة الَحيَ اِة َو ِسرِّ الوُُجوِد...إَِلى َمْن    

 "أُِمي الَحبيَِبة"

َمَعِك ِسْرُت الدَّْرَب ُخْطَوةً   إَِلى َمْن رَافَقَْتِني ُمْنذُ أَْن َحِمْلنَ ا َحق َاِئَب َصِغيرََة و َ

 بُِخْطَوٍة َو َما َتزَالُ ُترَاِفِقنَنِي َحتَى اآَلن

 "أُْخِتي ُفوزَِية"

السََّعاَدِة إِْخَوتِي َو أََخَواِتي    إَِلى َمْن ُذْقُت ِفي َكَنِفِيمْ  طَْعم َ  

 "فَ اِطَمة،إِْبرَاىِيم،زُْىرَة،َعِفيْف"

أَْصَبَح ِسنً ا بِرٍقِّة ُيِضيئُ الطَرِيق أََماِمي  إَِلى ُكلِّ َمْن َعَلَمنِي َحْرفً ا و َ

 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد وأخص بالذكر

 "زكريا"

َو ِسْرُت َمَعَيا    إَِلى َمْن َتَحلَّْت بِاإلِخَاِء َو َتَمّيَزْت بِالَوفَ اِء َو الَعطاَء ِ  

 ِفي الُدرُوِب إَِلى َصدِيقَِتي الَعزِيزَة  

 "ُسَمَية"

َحَضارَة َعرَبَِية خَاَصًة وَأََساِتذَة اُللَغة الَعرَبِية َعاَمةً   إِلَى ُكلِّ أََساِتذَة أََدب و َ

ْيِدي َىِذهِ أُْىِدي َثْمرََة جُ   

 

خالدة                                                                                                   



 

 

 

.العمل  إنجاز هذاالعلم والمعرفة وأعانني على   الحمد اهلل الذي أنار لي درب  

      كل من ساعدني في إتمام هذا البحث  إلى واالمتنانالشكر    بجزيلأتوجه  

ذكر أستاذي المشرف  جهته من صعوبات و أخص بالا و   و في تذليل ما

 ونصائحه القيمة الت  بتوجيهاتهالدكتور " حمودي محمد" الذي لم يبخل علي  

.انت عونا لي في إتمام هذا البحثك  

رفة.األدب العربي و اللجنة المش  وال يفوتني أن أشكر كل أساتذة قسم  



 أ
 
 

:مقدمة  

ز سؼّح ٌألٔاَ اٌؽّذ هلل ػٍٝ ٔؼّٗ اٌرٟ أظٍٙا ٔؼّح اإلسالَ ، ٚاٌظالج ٚ اٌسالَ ػٍٝ اٌّثؼٛ

ثؼٛا ٔث١ُٙ ػ١ٍٗ ٌٗ ٚ طؽثٗ اٌٙذاج األػالَ ٚ األئّح األفٙاَ اٌز٠ٓ اذ  س١ذٔا ِؽّذ ٚ ػٍٝ آ

: اٌظالج ٚاٌسالَ ، أِا تؼذ   

شاش١ح األط١ٍح اٌّرعزسج فٟ األدب اٌؼشتٟ ، ظٙش فٟ رؼرثش فٓ اٌّماِاخ ِٓ اٌفْٕٛ ا٠ٌ  

ؼرثش ِٓ أوصش اٌفْٕٛ إٌصش٠ح ئشاسج ، وّا ٠   االٔؽطاؽاٌمشْ اٌشاتغ ٌٍٙعشٞ ٚ اصد٘ش فٟ ػظش 

 .ٌٍعذي ، ٔظشا ٌىصشج ا٘رّاَ اٌذاسس١ٓ تٗ 

ٕد تضخاسف اٌسعغ ، ٌٚمذ ئظٙاسا ٌثشاػرُٙ اٌٍغ٠ٛح ٚ األدت١ح ٚ ص٠   دتا  ٠رثاسْٚ ف١ٙاواْ األ

ش اٌثذ٠ؼ١ح واٌعسذ تذْٚ سٚغ ، أٚ تؼثاسج خ ػاللح ِر١ٕح تاٌثذ٠غ ، ٚ اٌؼٕاطِح راوأد اٌّما

، ٚ ٠ّراص ٘زا ؼرثش اٌّماِح ظأثا ٌغ٠ٛا فٟ لاٌة لظظٟ ٙا ؽؼاَ تذْٚ ٍِػ ، ٚذ  أخشٜ وأٔ  

.ٗ ٟ خاص فٟ ت١اْ غشػٗ ٚ خطاتٗ ٚ ٘ذفىائأسٍٛب سشدٞ ؼاٌفٓ ت  

ٚ     فٟ أطٍٗ ٚ ٔشأذٗ  ا٢سا د اٌذساساخ ؼٛي ٘زا اٌّٛػٛع ٚ اخرالف ا ٌرؼذ  ٚٔظش     

ج ذساؤالخ ؽشغ ػذ   خاطح اٌّماِاخ اٌرٟ أتذع ف١ٙا تذ٠غ اٌضِاْ اٌّٙزأٟ ذثادسخ ئٌٝ رٕٕ٘ا

 :أّ٘ٙا

ش٠ادج ٌِذٜ أؼم١ح اٌّٙزأٟ تا اٌّماِاخ ٚ ِظذس٘ا ؟ ِٚا٘ٛ أطً  ٘ٛ فٓ اٌّماِح ؟ ٚ ِا ِا

 ف١ٗ؟ ِٚاٟ٘ أُ٘ خظائض ٘زا اٌفٓ ٚ أغشاػٗ ؟ 

 –ظّا١ٌاخ اٌثذ٠غ فٟ ِماِاخ اٌّٙزأٟ : "تـ  اؤالخ فمذ ػٕٛٔا تؽصٕاٚ تٕا ا ػٍٝ اٌرس

ً  " اٌّماِح اٌثغذاد٠ح ّٔٛرظا  اٌثذ٠غ  س ٘ٛ ِؼشفح ٘زا اٌفٓدفؼٕا ئٌٝ اٌم١اَ تٙزا اٌثؽ ِا ٚ ٌؼ

  ً شرشن فٟ اٌشؼش فٟ اسرخذاَ اٌث١اْ تأسوأٗ ا٘رّاَ اٌىص١ش ِٓ األدتا  ، وّا ذ اٌزٞ واْ ِؽ

 .اٌّخرٍفح ، ٚ اٌثذائغ ٚ ِؽسٕاذٗ اٌٍفظ١ح ٚ اٌّؼ٠ٕٛح 

ْ   ش١ش  ٚٔ   ثً األدتا  ٚ اٌثاؼص١ٓ سٛا  ل   اٌذساساخ اٌرٟ ذٕاٌٚد اٌّٛػٛع ِٓ ئٌٝ أ

ِزوشج " ١ِّْٛ اٌعضائشٞ  التٓفح اٌّشػ١ح ِح فٟ اٌرؽفٓ اٌّما"وأد داخ١ٍح  أٚ خاسظ١ح 

اٌطا٘ش ؼس١ٕٟ  ذخشض شٙادج اٌّاظ١سرش فٟ األدب اٌؼشتٟ ، ظاِؼح ٚسلٍح ِٓ ئػذاد اٌطاٌة



ب  
 
 

  ِ اٌثذ٠ؼ١اخ فٟ ِماِاخ ػائغ اٌمشٟٔ "ا ف١ّا ٠خض اٌذساساخ اٌخاسظ١ح فرّصٍد فٟ أ

  ٚ ٘زا د١ًٌ واف " ٌٛسْ"ِؼح ٌؼصّاْ اٌش١خ ػثذ اٌّإِٓ ، تعا "ذؽ١ٍ١ٍحاٌسؼٛدٞ دساسح 

  ْ  .ا٘رّاَ اٌىص١ش٠ٓ  ً  ٘زا اٌفٓ واْ ِؽ ػٍٝ أ

  ِ ْ  ثغ ٘ٛ إٌّٙط األسٍٛتٟ ا تإٌسثح ٌٍّٕٙط اٌّر  أ  ارٌه ٌّ الرؼِٝٛػٛع اٌذساسح  أل

  ً  ( ِٓ ظٕاط ، ؽثاق ، ِماتٍح ، ذٛس٠ح ) أٔٛاػٗ  ف١ٗ ِٓ ظّا١ٌاخ اٌثذ٠غ تى

.ئٌٝ ِمذِح ٚ فظ١ٍٓ ٚ ذ١ٍٙا خاذّح  ذمس١ّٗ اٌثؽس ػشٚسجد ٚالرؼ  

  ِ  "اٌرؼش٠ف تفٓ اٌّماِح " ا اٌفظً األٚي اٌزٞ ٠رّصً فٟ ظأة إٌظشٞ فعا  تؼٕٛاْ أ

لٕاذؽرٗ ِعّٛػح ِٓ اٌ لذ ٚػؼٕا ٚ   أٚال ئٌٝ ذؼش٠ف فٓ اٌّماِح ٌغح ف١ٙا  ؼٕا٠ٚٓ اٌرٟ ذطش 

  ُ ُ  ػٓ أطً فٓ اٌّماِاخ  ذؽذشٕا اططالؼا ، ش فٓ ٚ خظائض ٘زا اٌ ذٕإٌٚا ٚ ِظذس٘ا ، ش

ػٍٝ      ئٌٝ دساسح أغشاع اٌّماِاخ اٌؼشت١ح اٌرٟ ذشرًّ  ١ِّضاذٗ ، ٚ فٟ األخ١ش ذطشلٕا

ٔعذٖ فٟ ِماِاخ تذ٠غ  ٚ ٘زا ِا ٠ح ، اٌفىا٘ح ٚ اٌٛػع ٚ األٌغاص ٚ اٌؽ١ٍح، اٌرؼ١ٍُ ، اٌىذ

 .اٌضِاْ اٌّٙزأٟ 

  ِ ِماستح "رطث١مٟ ، ٚ ٘ٛ ػثاسج ػٓ ا تإٌسثح ٌٍفظً اٌصأٟ ف١شرًّ ػٍٝ اٌعأة اٌأ

ػٍٝ أُ٘ ّٔٛرض فٟ ِماِاذٗ ٚ ٟ٘ اٌّماِح  ، ٚ لذ سوضٔا" ظّا١ٌح ٌفٓ اٌّماِاخ ػٕذ اٌّٙزأٟ

ُ   ، ٚ لّٕااٌثغذاد٠ح  ُ   تؼشع اٌّماِح ، ش ٚ    ث١ٕح اٌدساسح  ششغ اٌىٍّاخ ٚ ت١اْ اسرؼّاٌٙا ، ش

 .اٌّماِح  فٟ فؼا اٌ

ٚ فٟ األخ١ش اسرخشاض طٛس ِٓ اٌؼٕاطش اٌثذ٠ؼ١ح فٟ اٌّماِح ٚ ٟ٘ اٌسعغ ، اٌعٕاط اٌطثاق 

ُ   ٍح ٚ اٌّٛاصٔح ، ٚ فٟ األخ١ش خرّٕا تؽصٕا، اٌرٛس٠ح ، اٌّمات االلرثاط،  إٌرائط  أُ٘ تخاذّح ذؼ

.ٚ اٌفٙشط اٌّرؽظً ػ١ٍٙا ، ٚ ١ٍ٠ٙا لائّح اٌّظادس ٚ اٌّشاظغ   

ٓ اٌّظادس ٚ اٌّشاظغ اٌرٟ ِصٍد ٌٕا فٟ ٘زا اٌّٛػٛع ػٍٝ ِعّٛػح ِ وّا اػرّذٔا

       فٓ اٌّماِاخ "، ٚ أ٠ؼا  "فٓ اٌّماِح ٌشٛلٟ ػ١ف": ٘زا أٌٚٙا  سٕذا وث١شا فٟ ػٍّٕا

   اٌّٙزأٟ سائذ اٌمظح اٌؼشت١ح تذ٠غ اٌضِاْ "، ٚ  "فٟ اٌّششق ٚ اٌّغشب ١ٌٛسف ٔٛس ػٛع



ت  
 
 

ٚسا  إٌٙش  ؽشوح األدب اٌؼشتٟ فٟ اٌؼشاق اٌؼعّٟ ٚ ِاٚ اٌّماٌح اٌظؽف١ح ِغ دساسح ٌ

 ."ٌّظطفٝ اٌشىؼح 

  ً ً   اٌثؽٛز األواد١ّ٠ح فمذ ٚاظٙرٕا ٚ وطث١ؼح و : ِٓ أّ٘ٙا  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظؼٛتاخ ٚ ٌؼ

ؼٛي ٘زا اٌفٓ ، ٚ ئػافح ٚ اٌّٙر١ّٓ تراس٠خ األدب اٌؼشتٟ ٚ فٕٛٔٗ ذؼاسب أسا  اٌذاسس١ٓ 

  .اٌّادج اٌؼ١ٍّح ٚ ذشذ١ثٙائٌٝ ػ١ك اٌٛلد ٚ طؼٛتح ظّغ 

ً  " ؼّٛدٞ ِؽّذ " اٌذورٛس  اٌّششفٚ فٟ اٌخراَ أذمذَ تعض٠ً اٌشىش ئٌٝ أسرارٞ   ٌى

ا ج ساػذخ فٟ ئٔعاغ ٘زا اٌؼًّ وّا أذمذَ تاٌشىش ِا لذِٗ ٌٟ ِٓ ِساػذاخ ٚ ِالؼظاخ تٕ  

  ً  .ٗ هلل سثؽأٗ ٚ ذؼاٌٝ ٚ اٌفؼً اٌىث١ش وٍ  ِٓ لذَ ٌٟ ٠ذ اٌؼْٛ ،  أ٠ؼا ٌى

  



مةالتعريف بفن المق االفصل األول :    

 

فن المق امة : لغة و اصطالحا  * تعريف    

 * أصل فن المق امات ومصدرها .

 * خصائص فن المق امة و مميزاتها  
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 المقامة في اللغة و االصطالح :-1

كان اعتمادهم  ره ،جمٌع الذٌن تناولوا فن المقامة و تحّدثواعن نشأته و تطو  لغة :-أ

البن  "على معاجم اللغة خاصة لسان العربفً تحدٌد المعنى اللغوي للكلمة ،األساسً 

انطالقا من مادة )ق و م (. "منظور
1

 

" فكلمة مقامة من الناس ،على المجلس أو الجماعة  لتدلّ  و التً منها أخذت كلمة مقامة، 

من الناس"المجلس و الجماعة "البن منظور "ان العربإذن لها معنٌان فً لس
2
ذلك ما و.

مالك بن حرٌم "نجده عند العودة إلى بعض الشواهد من األدب العربً فقد استعملها 

 بمعنى المجلس فً قوله :"الهمذانً 

 ا.ع  ر  ف  أ  ة  ام  ق  الم   ى فً  و  ح  أ   ل  ى ك  ل  وا ***إ  ع  ض  و  أ  ف   اء  ف  الص   ان  و  خ  إ   ل  ب  ق  أ   و   

سٌاق الكالم  هنا ٌجب أن تعنً المجلس أو النادي الذي ٌتسامرون فٌه ألن   فالمقامة  

فا ٌسارعون فً كل مجلس إلى شاب أسود الشعر الص   فً البٌت ٌدل على ذلك ، فإخوان  

ٌ   طوٌله ، فكأن   ب عنه أوفى أصدقابه.إخوانه و رغّ  الشاعر زهد فٌه أعز  ب  ش
3

و فً نفس 

ٌ  المعنى ا  : بن علس"ب ستعملها" المس

 بٌ  ط  أ   م  ه  ور  ب  ق   ب  ر  ت  ***و   م  ه  ات  ام  ق  م   ب  ر  ت   ك  س  الم  ك   و  

المقصود بمقاماتهم هو الداللة على  على أن   فً البٌت ٌدل   ب  ر  ستعمال كلمة ت  ا إن  

  ٌ هً األماكن التً  م  ه  ور  ب  ق   " حٌث أن  م  ه  ور  ب  ه جعلها فً مقابل "ق  أن   ذلك د  المكان ، و ٌؤ

" هً األماكن التً نزلوها فً حٌاتهم و أقاموا بها.م  ه  ات  ام  ق  م  ،و" ٌحلونها بعد وفاتهم
4

 

                                                   
1
 .355، ص1991، 2، ط11، د(ٔ و ق)يبدح  ،"لضان العزب"يُظٕر،  اثٍ 

2
 .113، ص1993، 1، دار الزأ ،ثٍزٔد، ط"بذٌع الزمان الهمذاوً وعالقتها بأحادٌج ابه درٌذ مقاماث"فبػٕر،  إكزاو 
3
 .13/14، ص1991ٔ انتٕسٌغ، انزشائز،  نهُشز انشزكخ انٕطٍُخ ،"فه المقاماث فً األدب العزبً"ػجذ انًبنك يزتبض،  
4
، 1995، 1دار األفبق انزذٌذح ،ثٍزٔد، ط ،"المقاماث مه به فارس إلى بذٌع الزمان الهمذاوً"،  ْبدي حسٍ حًٕدي 

 .15ص
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ستعمل كلمة المقامات للداللة على إلى" زهٌر بن أبً سلمى" لوجدناه ابٌنما لو عدنا 

 الجماعة من الناس ،ذلك فً قوله:

 .ل  ع  الف   و   ل  و  ا الق  ه  اب  تٌن   ة  ٌ  د  ن  أ   *** و  م  ه  وه  ج  و   ان  س  ح   ات  ام  ق  م  م  ٌه  ف   و  

.مه  وه  ج  و   ان  س  و أراد بالمقامات أهله لذلك قال ح  
1

و كلمة" مقامات " الواردة فً 

هؤالء القوم جماعات  راد المدٌح بأن  البٌت تعنً الجماعات التً تحضر )األندٌة( و الم  

الكالم و  تضمّ ما حسنة وجوههم، ٌجتمعون فً أندٌة غٌر مقصورة على الكالم فحسب و إنّ 

.به العمل ول ما لم ٌكن مقرونا  ناس أو جماعات ال ٌكتفون بالقأ   إّنهم الفعل ، أي
2

 

 لبٌد بن ربٌعة للداللة على الجماعة من الناس فً قوله : استعملهاو كذلك 

ه م   أ ن  ق اب ك  ل ب الر  ة  غ  ق ام  ام  .***و  م   ٌ ر ق  ٌ ص اب الح  ى ب   جن  ل د 

بدلٌل كلمة على جماعة من الناس مقامة "التً جاءت هنا مفردة تدل  " كلمة واضح أن  

و تشبٌههم بالجن و هم قابمون على باب األمٌر من جهة ثانٌة كما وردت الرقاب من جهة ،

 .بالضم للداللة على محل اإلقامة "قامةالم  "كلمة 

  :د  ٌ  ب  و قول ل   ، "لسان العرب"جاء فً 

ف ت  الد   ل  ع  ح  ار  م  ا ٌ  ه  ق ام  ا ف م  أ ب   بمنً***ه  ل   د  ت  و  ا ف ر  غ  ها  ه  ام  .ج 
3

 

ما كان منها للحلول دون  "عفت دٌار األحباب و انمحت منازلهم"و معنى الشطر األول 

.اإلقامة و ما كان منها لإلقامة
4

 

اللفظة من الداللة على المجلس أو الجماعة من الناس للداللة على  ر مدلول  و لقد تطو  

بن قتٌبة "فً "ٌنشدها رجل بٌن ٌدي الخلٌفة و األمٌر فقد عقد طبة األخالقٌة أو الخ   ظةالع  

                                                   
 .51صالمرجع السابق ،هادي حسن حمودي، ،1

 .51المرجع نفسه ،ص 2

 .511صالمرجع السابق ،، ابن منظور 3

 .156، ص5995مكتبة المعارف، بٌروت،  شرح المعلقات السبع"،الزوزنً ،"4



 انفصم األٔل                                                                     انتؼزٌف ثفٍ انًمبيخ

 

 
4 

"و الملوك لفاء  الخ   عند   هاد  مقامات الز  "اه عٌون األخبار "فصال سم  
1
وفً نفس المعنى جاء .

بن عٌسى "نفسه فً المقامة الوعظٌة. قال  "بدٌع الزمان الهمذانً"اللفظة عند  ستعمال  ا

قد طرأ ال أعرف شخصه فاصبر علٌه  غرٌب  "قال:ا الحاضرٌن :من هذلبعض  فقلت  هشام" 

"بعالمته اٌنبه لعل  ،مقامته آخر إلى 
2

 

ون جاهدٌن للتأثٌر فً مستمعٌهم طب و المواعظ ٌسعهذه الخ   و لقد كان أصحاب  

ذلك هو  لعل  و ،كره الف  مع و تنب  الس   ة أنٌقة تقرع  أدبٌ عبارة،ورشٌقة   لغة  عتمدوا لذلك فا

خذوا من اللغة األنٌقة و تّ ا،خاصة العباسً فً العصر الشحاذونمنه  نطلقالمنطلق الذي ا

عطفهم و بالتالً نٌل  جلب   قلوبهم و و كسب  محسنٌن ،الفً  للتأثٌر   مسجوعة وسٌلة  الجملة ال

.همعطاب
3

 

إلى  نى  فتد  د انحرف فً القرن الثالث الهجري ، معنى المقامة ق " أن  وهكذا نجد  

 ٌستعملوا لغة   عاءات توجٌهٌة أن  لهم بد  الشحاذٌن الذٌن اضطروا فً توس   كالم الداللة على

 الطات و روادهامن ممٌزات الب   ف  الثقافة األدبٌة التً كانت فٌها سل   ذلك أن  ،منمقة   مختارة  

"الشعب   نتشار بٌن طبقات  أخذت فً اال
4

 

من فنون النثر العربً  كذلك عن نشأة المقامة كفن   "القلقشندي"ثنا و ٌحد  

مة الدهر و إمام األدب البدٌع الهمذانً أول من فتح عمل المقامات ،عالّ  أن   فٌقول:"واعلم  

تبة فً الر   و  عل  ،وهً فً غاٌة البالغة و(فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إلٌهه598)

(فعمل مقاماته الخمسٌن ه156) "الحرٌري أبو محمد القاسم"تاله اإلمام  ثم  ،الصنعة

."خاص المشهورة التً أقبل علٌها العام و ال
5

 

 

                                                   
1
 .15/11، ص5995، يطجؼخ انكبحٕنٍكٍخ، ثٍزٔد، "بذٌعٍاث الزمان" فكتٕر انكك، 

2
 .66ص،نًزرغ انسبثك ا، إكزاو فبػٕر 

3
يصطفى انشكؼخ، ثذٌغ انشيبٌ انًٓذاًَ، رائذ انمصخ انؼزثٍخ ٔ انًمبنخ انصحفٍخ يغ دراسخ نحزكخ األدة انؼزثً فً  

 .229، ص2113، 1انؼزاق انؼزًً ٔ يب ٔراء انُٓز، دار انًصزٌخ انهجُبٍَخ ،ط
4

 .11ص، انسبثكانًزرغ ،فكتٕرانكك

5
 .176،دار انُٓضخ انؼزثٍخ، ثٍزٔد، نجُبٌ،ص "األدب العزبً فً األوذلش"،ػجذ انؼشٌش ػتٍك 
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 صطالحا:ا-ب

ٌ  ا تقدّ ممّ  النهابً فً القرن الرابع خذ شكله ت  ر و افن المقامات قد تطو  رى أن  م 

 بأسلوب  ، على تلك القطعة األدبٌة التً تتضمن حادثة ٌروٌها راو   أصبحت تدل  وللهجري، 

ستطاعت لفظة مسجوعة،و الخٌال الكثٌر ،و بذلك اأدبً ٌعتمد األلفاظ الغرٌبة،و الجمل ال

،ٌحكً ضرب من السرد ٌسند إلى راو  على ابرة المصطلحات األدبٌة لتدل  تدخل "د المقامة أن  

متن  –ل الراوي أو لم ٌتدخل تدخ   سواء   -ل من مجموع أفعاله و أقواله ك  ٌتشّ  كد  عن بطل م  

".كاٌة التً ٌحملها خطاب المقامةالح
1

 

ا من ٌمثل فن  فً المقامة كمصطلح أدبً ، "عمر عبد الواحد"ذلك هو رأي الدكتور 

قصة  الفنٌة عتبر المقامة فا "ٌوسف نور عوض"أما الدكتور العربً.فنون النثر فً األدب 

،مغزاه  طرٌف   و بطلوتقوم على حدث  متسول لها راو   كدّ قصٌرة بطلها نموذج إنسانً م  

من ألوان النقد أو  مفارقة أدبٌة ،أو مسألة دٌنٌة أو مغامرة مضحكة ،تحمل داخلها لونا  

.من الصنعة اللفظٌة و البالغٌةضعت فً إطار الثورة أو السخرٌة ،و  
2

 

المقامة حدٌث  الذي ٌرى :"أن  "الكك رفكتو"و غٌر بعٌد عن هذا الرأي ،رأي األستاذ 

قصٌر من شطحات الخٌال أو دوامة الواقع الٌومً فً أسلوب مصنوع مسجع تدور حول 

 ة البطل أحٌانا ،وب  قد ٌلبس ج  لة بطل أفاق أدٌب شحاذ ٌحدث عنه و ٌنشر طوٌته راوٌة جواّ 

 موارده و مصادره ،فًى مذاهب الكالم و وقتدار علغرض المقامة البعٌد هو إظهار اال

لٌغة تقلقل الدراهم فً أكٌاسها أو نكتة أدبٌة طرٌفة أو نادرة لغوٌة لطٌفة أو شاردة عظةب

لفظٌة طفٌفة.
3

 

رأي واحد فً  أصحابها لم ٌتفقوا على السالفة الذكر ،أن   و نالحظ من خالل اآلراء

ا من ضروب السرد.تحمل خطابا ضرب   "عمر عبد الواحد"عتبرها تعرٌف المقامة،فقد ا

لك بعالم السردٌات لكنه لم ٌحدد ماهٌتها ،و لم ٌأبه ال بأسلوبها ،و ال بالهدف ،فألحقها بذ

                                                   
 .57ص،1005، 1ط،دار الهدى للنشر و التوزٌع، "السرد و الشفاهية دراسة في مقامات الهمذاني "،عمر عبد الواحد1

 .8، ص5979، 5، دار القلم، بٌروت، ط،"فن المقامات بين المشرق و المغرب"ٌوسف نور عوض 2

 . 11ص،"بديعيات الزمان"، فكتور الكك 3
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و ع،متصنّ بأسلوب  كتب  عتبرها قصة قصٌرة ت  فقد ا "ٌوسف نور عوض"ا،أما الدكتور منه

ز عن سابقه بتحدٌد ماهٌتها،و طبٌعة ،و هو بذلك ٌتمٌّ إلى النقد أو الثورة أو السخرٌة تهدف

عتبرها حدٌثا قصٌرا ٌأتً بأسلوب فا"فكتور الكك "تابتها،أما األستاذ كأسلوبها و الهدف من 

،وهو بهذا الرأي ال ٌختلف كثٌرا عن إظهار المقدرة األدبٌة و اللغوٌةع و ٌهدف إلى متصنّ 

.ٌعتبر المقامة قصة أعلى أن  م ٌتجرّ لهأنّ  إالّ ،ابق علٌهالرأي الس
1

 

بالتصرٌح أو  سواء  -اتفقتجمٌعها  أنّ  ،إالّ  اآلراءالواضح فً  االختالفو رغم هذا 

جعل مات تو تلك مقو  د لها من مكان و زمان،للمقامة راوٌا و بطال و أحداثا البّ  أنّ  -التلمٌح

و بالفعل" و قد برزت حبكة األحداث فً عدد من ،امات قرٌبة من القصةبعض المق

و تسلسلها و اإلثارة اقهابت فً سٌها قرّ انً إلى درجة أنّ المقامات،السٌما فً مجموعة الهمذ

."من األقصوصة
2

 

فً الحسبان المقاٌٌس التً إذا وضعنا ،اٌعتبر غلّو  عتبار المقامة قصة فنٌةا أنّ  إالّ 

ع ،هو أسلوبها المتصنّ عنها صفة القصة الفنٌةحددها النقاد المحدثون للقصة،و أهم ما ٌبعد 

هٌأدنى إلى الحٌلة منها إلى ا هً حدٌث أدبً بلٌغ و "فلٌست المقامة إذن قصة و إنمّ 

ٌلة ٌطرفنا هكذا بها حا هً فً حقٌقتها فظاهر هكذا فقط ،أمّ  القصة،فلٌس فٌها من القصة إالّ 

لع من جهة على حادثة معٌنة،و من جهة ثانٌة على أسالٌب  أنٌقة بدٌع الزمان و غٌره لنطّ 

.ممتازة
3

 

كلمة المقامة على جملة من القول وقعت على إنسان أو أكثر  استعمالو قد شاع 

و  االحتٌاللهم الكاتبو ٌضع على ألسنتهم عبارات عربٌة فصٌحة مملوءة بقصد ٌتخٌّ 

ً هذا التعرٌف :"هً حكاٌة أموال الناس بهذا األسلوب كما جاء ف ابتزازو   االستجداء

ة من صور األعراب الذٌن المح شخصٌم استمدت،مسجوعة العبارات عن بطل خٌالٌة

رجل من أهل الطرف و المعرفة و صمعً" نوادرهم،فهو األ" سجل

                                                   
1
، ربيؼخ ٔرلهخ، (يخطٕط)، رسبنخ يبرستٍز (الثٍ يًٌٍٕ انزشائزي)فٍ انًمبيخ فً انتحفخ انًزضٍخ " انطبْز حسًٍُ ، 

 ص
2

 .565، ص5981، 1دار انمهى نهًالٌٍٍ،ثٍزٔد،ط،"المعجم األدبً"رجٕر ػجذ انُٕر،

3
  .9ص،1776 ،1برف، يصز، طؼدار انً ،"المقامت"شٕلً ضٍف،
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 ،على الناسالذٌن ٌسحرهم بفصاحة اللسان و حسن البٌان و إنشاء الشعرباحتٌالهاألدب،ٌرتزق

هذا البطل فً مقامات الهمذانً هو" أبو الفتح اإلسكندري "و له راوٌة خٌالً ٌحكً  اسمو 

فً مقامات الحرٌري هو" أبو زٌد السروجً"و "عٌسى بن هشام"و البطل اسمهأخباره و 

.راوٌته" الحارث بن همام"
1

 

ها:"القصص القصٌرة التً ٌودعها الكاتب ما ٌشاء من بأنّ "زكً مبارك  "هافوقد عرّ 

إال لمحة من لمحات الدعابة و المجون". فكرة أدبٌة أو فلسفٌة أو خطرة وجدانٌة ،أو

فهً عنده حدٌث أدبً بلٌغ،و أقرب إلى أن تكون المقامة قصة استبعد"شوقً ضٌف"أنّ 

ما األساس ،و إنّ م حادثة معٌنة بأسلوب أنٌق،فالجوهر لٌس أساسا فً المقامة،و تقدّ الحٌلة

".العرض الخارجً و الحٌلة اللفظٌة
2

 

ها:"جنس أدبً ٌتخذ الشكل السردي نسٌجا فها بأنّ فعرّ "عبد المالك مرتاض "ا أمّ 

."ة الوجوه،و مختلفة األدوار ،و طرٌفة الطباع أساسا لهن الشخصٌات مكررّ له،وم
3

 

 أصل المقامات و مصدرها:-2 

فكرة إنشاء المقامات عند بدٌع الزمان قد تبلورت فً مخٌلته نتٌجة ألمور كثٌرة  "إنّ 

للتعلٌم فأخذ بدٌع  أنشأاألحادٌث،فهو  "درٌد "ابنمتعددة،منها هٌكل الحدٌث عند  ر  ك  و ف  

بها و أدخل علٌها عناصر الحٌاة و الحركة و المفاجأة و جعلها من أسس الزمان الفكرة و هذّ 

."المقامة
4

 

                                                   
1

 .6صانًزرغ انسبثك،، ٌٕسف َٕر ػٕض

2
 .9صانًزرغ انسبثك ، شٕلً ضٍف،

3
، "ألحمذ فارس الشادٌاق( الضاق على الضاق فٍما هى الفارٌاق)األجىاس األدبٍت فً كتاب"ٔفبء ٌٕسف إثزاٍْى سثبدي،  

 .517،ص1009،(يخطٕط)دراسخ أدثٍخ َمذٌخ، رسبنخ يبرٍستز

4
العزبٍت و المقالت الصحفٍت مع دراصت لحزكت األدب العزبً فً بذٌع الزمان الهمذاوً رائذ القصت "يصطفى انشكؼخ،  

 .312، ص2113، 1،دار انًصزٌخ انهجُبٍَخ، ط"العزاق العجمً و ما وراءالىهز
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 استوحىالمقامة كانت أول مرة مع بدٌع الزمان الهمذانً و قد  و من هنا نستنتج بأن  

عناصر الحكاٌة و قد القت ل فٌها و أخرجها بقالب فٌه كل عدّ بهاوا سبقوه و هذّ الفكرة ممّ 

 .ما بعدهورا فً ذلك العصا باهر  نجاح  

أساطٌر التوراة عند  " مترجم مقامات الحرٌري أن   chenryو فً رأي "هنري

"فً اللغة السنسكرٌتٌة ثم البهلوٌة قد histopadassaو الهٌستوباداساقصة لقمانالٌهود و 

.بفكرته أوحت إلى بدٌع الزمان
1

الهمذانً كان على إطالع على بدٌع الزمان  ومعناه ذلك أن  

 .أن ٌستوحً فكرة المقامات العربٌة استطاعاألدب القدٌم و منه 

ما هو تطور لمقتضى حٌاة إنّ  و قد ٌكون ظهور القصة عند بدٌع الزمان بهذا الشكل

،فاألدب العربً غنً بالصور الفنٌة و لكنه فقٌر فً الفن القصصً ،و ستقرارهاو ا العرب

ٌكون سبب فقر األدب العربً فً القصص راجعا إلى كثرة ترحال العرب و قد 

.استقرارها
2

العرب فً ذلك الوقت كانت مهتمة بشٌبٌن كثرة الترحال و  و ٌعنً ذلك أنّ 

إلى ظهور األمثال بشكل كبٌر،و تعتبر األمثال قصصا و هذا ما أدى  االستقرارالبحث عن 

 .غنٌة بالصور الفنٌة

بدٌع الفارسٌة و التركٌة و العربٌة من ملهمات  اآلدابفً  "حجا"وقد تكون قصص 

 "الندٌم "فابنكانت معروفة قبل البدٌع  "جحا"شخصٌة  أنّ  الزمان لفن المقامات ، و ال شكّ 

ٌذكر فً فهرست كتاب نوادر جحا.
3

 

مقامات قد استلهم الفكرة أٌضا فً اختٌار شخصٌات المدانً لهبدٌع الزمان ا و منه نرى بأنّ 

حا" الفكاهٌة المضحكة المرحة و منه استطاع بدٌع الزمان خلق شخصٌة ج"من شخصٌة 

 مغامر المضحك.أبً الفتح بطل المقامات ال

ر الهمذانً فً مقاماته  بما سبقه من فنون نثرٌة سردٌة حكابٌة و لكن ال ٌستبعد تأثّ 

ٌضا الٌستبعد أفة فً القرن التاسع للمٌالد . و كقصص "ألف لٌلة و لٌلة" التً كانت معرو
                                                   

1
 .501ص ،انسبثكانًزرغ يصطفى انشكؼخ، 

2
 .314ص انًزرغ َفسّ، 

3
 .انًزرغ َفسّ، ص َفسٓب
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الذي ترجم كتاب" كلٌلة و دمنة" حٌث ٌمتاز  "المقفع بابن"كون بدٌع الزمان متأثرا ٌأن 

بأسلوبه القصصً الرابع ،و الهادف و هو ما تراه فً المقامات.
1

 

أهل الكدٌة ر فٌه أثرا بلٌغا ،إذ تحدث فً بعض كتبه عن خر للجاحظ أثّ آوهناك عمل       

ه على هذا العمل للجاحظ و أنّ  اطلعنوادرهم ،و بدٌع الزمان الهمذانً  حدٌثا طوٌال و قصّ 

.هو الذي أوحى إلٌه أن ٌدٌر أغلب مقاماته على الكدٌة
2

 

درٌد فقد أثرت فٌه من  ابنر فٌه الجاحظ من حٌث الموضوع أما أحادٌث و قد أثّ 

درٌد  ابنما كتبه  فً عمله  استوحىالبدٌع قد  أن   ظنانا نظن ّحٌث الشكل."و معنى ذلك أنّ 

و فً و من غٌر شك ٌعل،على العملٌن اطلعفهو قد ،"األمالً"فً كتاب  من أحادٌثه المعروفة

ه هه لٌكتب أحادٌث تعلٌمٌة أي أنّ وجّ  "درٌد فابن"على العمل الثانً ، التأثٌر فٌه العمل األول 

ر فٌه من جهة الموضوع،إذ ٌجعله ٌدٌر أحادٌثه أو ثّ ر فٌه من جهة الشكل،أما الجاحظ فأأثّ 

دٌة ".مقاالته على الك  
3

 

أهمٌة عن عمله ،بل قد  خر ال ٌقلّ آ،ٌوجد هناك عمل و إضافة إلى عمل الجاحظ 

  ٌ عرفون حٌنبذ ٌتقدمه و هو بروز هذه الطابفة من أصحاب الكدٌة فً عصر البدٌع،و كانوا 

أباه  نسبة إلى ساسان و هو شخص من بٌت ملكً قدٌم فً فارس ٌقال إنّ  "بالساسانٌٌن"

جهه محترفا  الكدٌة و هً منه الملك دارا ،فهام على و اغتصبحرمه الملك و كان ملكا و 

أسطورة.
4

 

ن بعض المقامة تعبٌر عن هذه الطابفة الساسانٌة ،ووصف م و من الواضح أنّ 

اإلسكندري" بطل المقامات ساسانً كبٌر و هو كذلك  أبا الفتحالوجوه لحٌلهم و فٌها "نرى 

فً أكثر المقامات أدٌب شحاذ عظٌم.
5

 

                                                   
1
 .129،ص 4،ع1،صو تحلٍل التزاث األدبًفه المقاماث الىشأة و التطىر، دراصت يحًذ انٓبدي،  

2
  .58/10،ص انًزرغ انسبثكشٕلً ضٍف، 

3
 .59صانًزرغ َفسّ ،

4
  .10َفسّ،ص انًزرغ

5
 .15صانًزرغ َفسّ ،
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"و ٌالحظ الثعالبً ،فً وصفه السرٌع للمقامات ،بصورة خاصة على مظهر رغم 

ز شطرا بأكمله من الكتابة العربٌة الكالسٌكٌة:أناقة العبارة و ه ٌمٌّ أهمٌته  ال ٌعتبر كافٌا ،ألنّ 

ه المقامات تدور على الكدٌة غٌر أنّ  بالهزل ،و ٌالحظ الثعالبً أٌضا أن   الجدّ السجع و مزج 

موضوعات أخرى ال ٌحددها تعالج بها أٌضا .و هكذا ٌربط المقامات بأشعار ٌضٌف 

مرادفا للكدٌة." اماسمه،الذٌن صارا  "لفأبً د  "و  "بكريالع  "
1

 

هما ٌقوم علٌهما أدلة كثٌرة ،فهو ه بو صلة البدٌع فً مقاماته بهذٌن الشاعرٌن و تأثرّ 

 فً المقامة األولى ٌجري على لسان أبً الفتح بطل مقاماته هذٌن البٌتٌن:

 .ور  ر  الغ   ك  ن  ر  غ  ٌ   ال  ***ف   ور  ز   ان  م  ا الز  ذ  ه   ك  ح  ٌ   و  

 ال  ح   م  ز  ت  ل  ت   ال  
.ور  د  ا ت  م  ك   الً  ٌ  لل  با  ر  ***د  ن  ك  ل  و   ة 

2
 

لحقٌقً للمقامات فً األدب بدٌع الزمان الهمذانً هو الرابد ا بأنّ ومن هذا نستخلص 

المقامات ببدٌع  التصق اسمو هو الذي أظهر هذا الفن فً صورة فنٌة رابعة ،بل لقد ً،العرب

و ٌددر ابنالزمان فً أذهان الناس ،و لو كان بدٌع الزمان قد أخذ من الذٌن سبقوه أمثال 

، وتمكنه من وضعها فً ذلك ال ٌعٌبه، بل ٌزٌد من ابداعه الفذّ  ، فإنّ جحا و الجاحظ حقا

"الغزالً وابن إلى قالب مدهش ورغم محاوالت أخرى من طرف الحرٌري، وباإلضافة 

إلى ما وصل إلٌة البدٌع فً هذا الفن البدٌع. او غٌرهم غٌر أّنكّل هؤالء لم ٌصلو"اٌناق
3

 

 

 

 

 

                                                   
، 5عبد الكبٌر شرقاوي، دار توبقال لنشر ،المغرب، ط ،ترجمة"الثقافية نساق"المقامات السرد و األعبد الفتاح كلٌطو، 1

 .81،ص5995

 .21المرجع السابق، ص،شوقً ضٌف 2

3
 .22َفسّ، ص انًزرغ
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 :فن المقامات و مميزاتهاخصائص  - 3

ٌ  ممّ و  زات ،و لها دور عظٌم فً رفع راٌة للمقامات خصابص و ممٌّ  نكر أنّ ا ال 

ثار علمٌة و قرٌحة من قرابح آعجلة األدب إلى األمام و هً ذات اللغة إلى السماء و دفع 

 هً إاّل  د و تغرس حب اللغة فً قلوب العاشقٌن من طالب العلم ،و إن  عبقرٌة و منها تتولّ 

ل الحكمة تأخذ بأٌدي األجٌال من صحاري الجهالة ،إلى واحات مناهل المعرفة و مشاع

 المعرفة،و من ظلمات اللٌل إلى أنوار النهار .

ما األهداف األساسٌة و األغراض األولٌة و لم تهدف المقامة إلى إخبار عن القصة فإنّ      

ة و نٌرّ الهً حدٌث أدبً بلٌغ فالقصة مضامٌنها طرٌق ٌسلكه صاحب القصة لتحقٌق أهدافه 

ٌة الغاالحادثة التً تحدث للبطل ال أهمٌة لها إذ لٌست هً  ما القصة إال ظاهر فقط ،بل إنّ 

عرض به الحادثة طبٌعة المقامة تغلٌب اللفظ على ما الغاٌة التعلٌم و األسلوب الذي ت  فإنّ 

ما هو خٌط ضبٌل تنشر علٌه غاٌة تعلٌمٌة.المعنى،فالمعنى لٌس شٌبا مذكورا إنّ 
1

 

بدٌع الزمان تنحو نحو بالغة اللفظ و حب  ابتكرهاذلك ما  جعل المقامة مذ  "و لعلّ      

ما  األساس الغرض الخارجً و الحٌلة اللفظٌة و اللغة كذاتها فالجوهر فٌها لٌس أساسا ،و إنّ 

ما ألجموا عقولهم و أطلقوا ألسنتهم فلم كان لذلك  وجه من النفع فً حدود سطحٌة و كأنّ 

ر عن للعقل كً ٌعبّ  االنفساح،وال إلى اصف حوادث النفس و حركاتهبالمقامة إلى وٌتجهوا 

رفة ،إذا كان اللفظ فتنة  القوم ،و بها إلى ناحٌة لفظٌة ص   جهوااتّ ما لها ،و إنّ العواطف و ٌحلّ 

و نهاما راعهم م ت ألوان البدٌع كلّ كان السجع كل ما لفتهم من جمال اللغة و أسالٌبها كان

أسرارها."من 
2

 

فإذا أمعنا النظر فً هذا البٌان و تفكرنا فٌه تفكرا عمٌقا ٌمكن لنا أن نفهم ما تتصف 

 فًٌمكن أن نذكر تلك الخصابص زات ،و بعبارة أخرىبها المقامة من خصابص و ممٌّ 

الغرٌب من  اختٌار،مع ل والصناعة اللفظٌة المقامة مملوءة بالتعم   أسلوبالنقاط التالٌة:"

األلفاظ ٌلتزم فً أسلوبها السجع غالبا و إن أدى ذلك إلى سخف العبارة،ٌحول الكاتب فً 

                                                   
 .9صالمرجع السابق ،، شوقً ضٌف1

  .ص نفسها  ،نفسه، المرجع 2
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المقامة ضبٌل المغزى  شعر ،موضوع ال ومن حكم و أمث استطاعنها بما المقامة أن ٌزٌّ 

تافه الغرض".
1

 

منها ما هً حدٌث أدبً بلٌغ ،و هً أدنى إلى الحٌلة "لٌست المقامة إذن قصة و إنّ 

ا هً فً حقٌقتها فحٌلة ٌطرفنا بها بدٌع إلى القصة ،فلٌس فٌها من القصة إال ظاهر فقط ،أمّ 

، ة ثانٌة على أسالٌب أنٌقة ممتازةلع من جهة على حادثة معٌنة و من جهالزمان و غٌره لنطّ 

لٌم و ما الغاٌة هً التعالحادثة التً تحدث للبطل ال أهمٌة لها،إذ لٌست هً الغاٌة إنّ  بل إنّ 

األسلوب الذي تعرض به الحادثة ،و من هنا جاءت غلبة اللفظ على المعنى فً المقامة 

."ما هو خٌط ضبٌل تنشر علٌه الغاٌة التعلٌمٌة،فالمعنى لٌس شٌبا مذكورا و إنّ 
2

 

ها حكاٌة خٌالٌة مسجوعة العبارات عن ا ال ٌفوتنا ذكره عن هذه الممٌزات هو أنّ و ممّ 

صٌته من صور األعراب و غٌرها من الخصابص كما فً كتاب مالمح شخ استمدتبطل 

النقد األدبً للدكتور بدوي طبانة :"فالمقامة حكاٌة خٌالٌة ،مسجوعة العبارات عن بطل 

الذٌن سجل األصمعً نوادرهم ،فهو رجل من  مالمح شخصٌة من صور األعراب استمدت

على الناس الذٌن ٌسحرهم بفصاحة  باحتٌالهأهل الظرف و المعرفة و األدب ٌرتزق 

أبو الفتح هذا البطل فً مقامات البدٌع  اسماللسان،و حسن البٌان ،و إنشاء الشعر ،و 

و البطل فً مقامات  "عٌسى بن هشاماسمه"اإلسكندري ،و له راوٌةخٌالً ٌحكً أخبار و 

ام".الحرٌري هو أبو زٌد السروجً و راوٌته الحارث بن همّ 
3

 

و خاصة بدٌع الزمان إلى أصحاب المقامات العربٌة بحصرها و بنظرة شاملة 

هم ٌرمون نحو بالغة اللفظ و حب اللغة لذاتها فالجوهر الهمذانً و الحرٌري و غٌرهما فإنّ 

فً المقامات من حٌث المضمون و المعانً فٌها لٌس أساسا .فاألساس هو الغرض الخارجً 

مقامات العربٌة مهدت الطرٌق لألدباء لٌسلكوا و الحٌلة اللفظٌة و األسالٌب البالغٌة فً ال

                                                   
1
انٍٓئخ انؼبيخ نشؤٌٔ انًطبثغ ،" األدب و تارٌخه فً العصزٌه األمىي و العباصً"، حسٍ ػًبري ٔ غٍزِ 

 .115األيٍزٌخ،ص

2
 .09ص، نًزرغ انسبثك، ا شٕلً ضٍف 

3
ٔسارح انتؼهٍى نطالة انسُخ انخبنخخ حبَٕي، إدارح األثحبث ٔ انًُبْذ ٔ انكتت انذراسٍخ، ،"الىقذ األدبً"،ثذٔي طجبَخ 

 .559انسؼٕدٌخ،صانًًهكخ انؼزثٍخ 
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فٌها فً حركاتهم العلمٌة و تصرفاتهم األدبٌة و تركوها قدوة لألجٌال و أغرسوا ذلك فً 

الفنٌة أتاحت لبدٌع  االبتكارات قلوب عشاق اللغة و األدب من األسالف و األخالف،فهذه

ً المحسنات البدٌعٌة خاصة ف كٌف ٌشاء فٌتصرّ  الزمان الهمذانً فرصة و حرٌة فً أن  

.تعكس صورا جدٌدةالمرآة منها اللفظٌة و صارت هذه 
1

 

ها أوال قصة أهم ما ٌمٌز المقامات عن باقً الفنون األخرى بأنّ  و نستخلص أنّ 

دٌب فقٌر ٌجول فً البالد لٌحتال بأدبه لكسب رجأل لقصٌرة مختارة تدور حوادثها حو

الغرض من كتابتها هو إظهار البراعة ،و حفظ متن اللغة ،و تصوٌر حالة  رزقه ،و أنّ 

السجع تقرٌبا ،و كثرة المحسنات  بالتزامأسلوبها ٌمتاز  طابفة من األدباء الفقراء و أنّ 

و نثره أٌضا و ظهور باأللفاظ اللغوٌة الغرٌبة ،و تجمع بٌن شعر الكاتب  امتالبهاالبدٌعٌة و 

          ف فٌها".      التكلّ 

 :و عند دراسة ما تتميز به المقامات نجد أنها

ٌالٌة مسجوعة العبارات و السجع،حكاٌة خ-
2

البدٌع صٌغة السجع  اختارو قد 

العمٌد فً رسابله  ابنلمقاماته و كانت هً الصٌغة التً ٌعجب بها عصره ،أعجب بها عند 

على هذه الوسٌلة ،و  اعتمادامعاصرٌه من أن ٌعتمد  استحسان د للبدٌع كً ٌنال،فكان البّ 

،و هو ٌظهر براعة فابقة فً مق من مقاماته و ٌوشً فً أحادٌثهٌستخدمها فً كل ما ٌن

،فاألصل عنده أن ٌسجع و ال ٌترك السجع إال نادرا ،و كانت تسعفه فً ذلك  استخدامها

بنٌتها و و أ مرادفاتهاحافظة نادرة و بدٌهة حاضرة ،و ذكاء حاد و إحساس دقٌق باللغة ،و 

.المختلفة استعماالتها
3

 

                                                   
 .559صفحة  ، السابق مرجعبدوي طبانة ، ال1

 .150ص، المرجع السبقٌوسف نور عوض،  2

 .51صالمرجع السابق،، شوقً ضٌف 3
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و سجعه كان قصٌرا ،قد أحكم قوالبه و ضبط أنغامه ،و لم ٌكن ٌكتفً بذلك.بل كان -

خاصة بالتصوٌر فنسج كثٌرا من  مواهتّ ٌضٌف إلٌه تلوٌنات البدٌع المعروفة من جناس ، 

األخٌلة فً أسالٌبه.
1

 

 ال ٌتجزأمنها ،ألن  جع فً مقامات البدٌع الهمذانً هو جزأ أساسً السّ  و منه نستنتج بأن  

زادها ذٌال وفه .امةن األلفاظ المستعملة فً المقمن المحسنات اللفظٌة و هً تحسّ السجع ٌعتبر

 رونقا و جماال.

ا فً المقامات و هو الذي ٌقع علٌه معظم األحداث فً المقامات مثل و البطل رجل مهم جدّ -

أبو الفتح اإلسكندري فً مقامات الهمذانً ،و رجل المقامات ٌتصف بأوصاف أولها أن 

ٌكون رجال من أهل الظرف و المعرفة و األدب و لذلك نراه فً كثٌر من األحٌان ٌعجب 

.االرتزاقشعاره و نثره غرض و أسالٌبه و أالناس من فصاحة لسانه و أدبه 
2

 

ب هو،و لم تكن هناك حبدٌع كان ٌتصرف فً الكلمات كما ٌال زاته أٌضا نجد بأن  و من ممٌّ -

كلمات تختفً منه وراء حواجز اللغة و متشابكاتها ،بل الكلمات تقبل علٌه من كل جانب 

من جهة  هذا كله ٌدلّ  لٌختار منها ما ٌرٌد له هواه ،و ما ترٌد له حاسته اللغوٌة الدقٌقة ،و

على ذوق بدٌع ،ٌعرف كٌف ٌختار الكلمة المناسبة ، و  محصول لغوي واسع كما ٌدلّ على 

و ال شذوذ بل دابما دقة و ضبط و إحكام فً عذوبة و  كٌف ٌضعها فً مواضعها ،فال نبو  

، وهو ٌمسح على ذلك بروح فكاهٌة. انسجامسالسة و تناسق و 
3

 

 غراض فن المقامات:أ- 4

من المقامات ، و ٌهدف إلٌها و لفن المقامات أغراض و موضوعات تنص علٌها مقامة 

علماء المقامات و ٌنحون نحوها و ٌبذلون مجهوداتهم التعبٌرٌة و ٌركزون جمٌع حركاتهم و 

                                                   
 .15، صالسابقالمرجع شوقً ضٌف ، 1

 .150ص ،المرجع السابق،ٌوسف نور عوض 2

 .55صالمرجع السابق،، شوقً ضٌف 3



 انفصم األٔل                                                                     انتؼزٌف ثفٍ انًمبيخ

 

 
15 

نشودة ، و من مسكناتهم و ٌنفقون كل ما فً وسعهم من الحكم حتى ٌصلوا إلى غاٌاتهم ال

 .و الحٌلة األلغاز،الفكاهة ،الوعظ، التعلٌم ،كدٌةعندهم الأهم أغراضها 

الكدٌة كانت من أول األغراض التً دفعت  لٌس من شك فً أن  الكدية و المكدون: -1

ببدٌع الزمان إلى كتابة مقاماته ، وهً صفة  ربٌسٌة مالزمة للبطل فً المقامات ، و فً 

أبو زٌد السروجً كثٌر من األحٌان ٌطلع البطل فً المقامات كما ٌفعل أبو الفتح اإلسكندري 

الدراهم من  استخراجعلى  فً شكل أدٌب شحاذ ٌخلب بٌانه العذب و ٌحتال بهذا البٌان

ل قٌمة المأساة شكّ بطل المقامة و هً عند الهمذانً ت   باختالفجٌوبهم ، و الكدٌة تختلف 

 بالنسبة لبطله.

ر الحال و ضٌق العٌش و مع كثرة العٌال ،و ٌسلك تغٌّ  بادعاءا و نرى فً هذا الموضوع إمّ 

و نٌل النوال فالكدٌة ركن أساسً ال  الرتزاقجمٌع المسالك المشروعة و غٌر المشروعة 

ٌنسى من أغراض المقامات عند العرب.
1

 

ز من له ولع من أهم أغراض المقامات ، و لذلك ٌتمٌّ ال ٌتجزأ  فالتعلٌم جزأ:التعليم-2

ز من حٌث اللغة و األدب و الحكم و المعامالت بالمقامات و دراستها من غٌره و كان ٌتمٌّ 

وءة بأنواع التعلٌم و الطرق إلٌه و كٌفٌة كسبه و ما إلى ذلك ، و بٌن الناس، فالمقامات ممل

 التعلٌمٌة. االجتماعٌةلٌس هذا فقط بل ٌستفٌد قارئ المقامات من الفوابد 

و فً أحٌان كثٌرة نرى اإلسكندري فً المقامات التعلٌمٌة ٌستعمل أسالٌب شتى كاألسبلة و 

عمله و ٌصل  األسلوب العلمً كً ٌنجح فًغٌرها لتحقٌق أهدافه التعلٌمٌة و ٌعتمد على 

إلى غاٌته المنشودة.
2

 

ٌ  الوعظ:-3 ظهر فٌه الكاتب حكمته الدنٌوٌة الوعظ ٌكون على أنماط مختلفة ، و الواعظ 

الصالح هو الذي ٌتوجه به المخلوق إلى الخالق و عمل ال و أنّ هذه الدار فناء و غرر  بأنّ 

                                                   
1
ثحج يمذو نمسى انهغخ  ،"البذٌعٍاث فً مقاماث عائض القزوً الضعىدي، دراصت تحلٍلٍت" ػخًبٌ انشٍخ ػجذ انًؤيٍ، 

 .19، ص1055انؼزثٍخ، كهٍخ اَداة، انسؼٕدٌخ، سجتًجز 

2
 .َفسٓب صانًزرغ َفسّ ،، ػخًبٌ ػجذ انًؤيٍ 
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ف على أنماط مختلفة فهناك الل هذا الوعظ ٌتعرّ نا من خٌرجو به ثواب األخرة ، غٌر أنّ 

الواعظ الذي ال ٌروم من وعظه سوى نٌل العطاء الدنٌاوي و هناك الفاسق الذي ٌجبً 

حقبته فً ثٌاب الوعظ ، و هناك الوعظ الذي ال ٌرٌد بالفعل سوى ثواب األخرة.
1

 

الوعظ من األغراض األساسٌة فً المقامات العربٌة ، و الوعظ ال ٌنسى  و جملة القول أن  

ند وطٌد الوعظ ب   فً موضوعات المقامات عند السلف و الخلف من أصحاب المقامات ، فإن  

من بنود التً تبنى ألجلها المقامة ،و هناك نماذج كثٌرة تنص على الوعظ فً مقامات بدٌع 

 على أنّ  ٌدل  فإنما  شًءذلك على  ، و تابع التابعٌن ، و إن دل   الزمان الهمذانً و التابعٌن له

 .الوعظ من أغراض المقامة

ٌوجد من أغراض المقامة الفكاهة و الظرف و مقامة الفكاهة تحتوي على الفكاهة:-4

األضاحٌك التً تنشأ غالبا على الخرافات و التأوٌالت مما تمتلا القلوب بها فرحا و تتلذذ 

 بها.

الضحك من أعماق القلب و أما  انتزاعع الزمان قدرة خارقة على بعث الفكاهة و و لبدٌ

مقاماته فهً أكثر فكاهة و أوفر مرحا و إضحاكا ،و من أشهر مقاماته المضحكة المقامة 

بدٌع الزمان ٌكاد ٌكون فً  الحلوانٌة ، والمقامة البغدادٌة و المضٌرٌة.و مجمل القول أنّ 

من كتب الفكاهة فً العربٌة.قاماته أبرع كثٌر من م
2

 

هو أسلوب أدبً ٌسلك فٌه أدٌب  مغلق إظهارا لبراعته فً تعبٌره التحرٌري ،و :األلغاز-5

توقد ذكابه و رسوخ قدمه فً تعبٌر اللغة و كمال بلوغه و نضوجه و عبقرٌته و قرٌحته 

 أٌضا .الحرٌري  استخدمهاالهمذانً األلغاز فً مقاماته ،  استخدمالنٌرة ، و كما 

 .و من هنا نالحظ أٌضا بأن األلغاز كانت تستعمل لتزٌد المقامة جماال و رونقا ووضوحا

                                                   
1
 .95، صبنسبثكانًزرؼػخًبٌ ػجذ انًؤيٍ، 

بية و المقالة الصحفية، مع دراسة لحركة األدب العربي في الزمان الهمذاني ،رائد القصة العر"بديع مصطفى الشكعة،  2

 .511،ص العراق العجمي و ما وراء النهر"
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تمتاز المقامات من حٌث الموضوع و المضمون أٌضا بحٌلة أو حٌل ٌلجأ إلٌها الحيلة: -6

المقامات و خاصة الراوي الذي  با ما ٌبتلى بهذه الحٌل شخوص البطل لإلثارة، و غال

ٌنخدع و ال ٌتكشف له األمر إال فً نهاٌة المقامة.
1 

 

 

 

                                                   
1
 .529يحًذ انٓبدي يزادي، انًزرغ انسبثك ،ص 
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 :ِة اٌثغذادَةّٔىرج ٌٍّما-1

-1- 

 : لبي" ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ "َؽَلْصَٕب 

 َٝ ُ، َؽز َؾبٌَّٗ َِ َِٙي  ْٔزَ َٝ َْٔمٍل، فََقَوْعُذ أَ ِٟ َػْمٌل، َػٍ ؼ َِ  ٌَ ١ٌْْ َٚ أََٔب ثِجَْغَلاَك ،  َٚ ز١ََُْٙذ األََىاَك،  ّْ ِٟ ا أََؽٍَٕ

ٍْذُ  ُق ثبٌَِؼْمِل اَِىاَهُٖ ، فَم ٠َُطوِّ َٚ بَهُٖ ،  َّ ِْٙل ِؽ َُُٛق ثبٌُغ اِكٞ ٠َ َٛ ََ هللاِ :  اٌَىْوُؿ، فَبِماَ أََٔب ثِ َٚ ظَفِْؤَب 

َٝ اٌ َُ اٌ ٍَُّ٘ َٚ اف١ََْذ؟  َٚ  َٝ ز َِ َٚ ٌَْذ؟ َٓ ََٔي أ٠ْ َٚ ٍَْذ ؟  َٓ أَْلجَ ْٓ أ٠َْ ِِ َؽ١َّبَن هللاُ أثَب َى٠ٍْل ،  َٚ ١ٍْل  َٖ ج١َِْذ ، فَمَبَي ثِ

 ُٞ اِك َٛ ََّ  :اٌ

ِٟ أثُٛ ُػج١ْ   ٌَِىٕ َٚ ُذ ثِؤَثِٟ َى٠ٍْل  َْ ٍْذُ  لٍ ٌَ ب١َِٔه :" ، فَمُ ََ ْٔ َْ ، ا ١َب َْ أَْثَؼَل إٌِّ َٚ  ، َْ ١ْطَب َْ َٓ هللاُ اٌ ُْ ٌََؼ ََٔؼ

بَة ثَؼْ  َّ  َْ ِْٙلٞ؟ أَ بةٌّ َوَؼ َّ بَي اٌجُْؼِل، فََى١َْف َؽبُي أث١َِه؟ أَ َٖ َٚ ارِّ ِْٙل  فَمَْل َٔجََذ :  ِلٞ؟ فَمَبيَ ََُٛٛلٌَؼ

ٍْذُ  َٝ َعَٕزِٗ ، فَم ١َِّوُٖ هللاُ اٌ َٖ ُ٠ ْْ ا أَ ُٛ أَْهع َٚ  ، ِٗ َٕز ِْ َٝ ِك ث١ُِغ َػٍ َلَ : "  اٌوَّ َٚ  ، َْ ِٗ َهاِعُؼٛ أَّب هللِ أَّب ا١ٌْ

 ُِ ِّٟ اٌَؼِظ١ حَ اَِلَّ ثِبهللِ اٌَؼٍِ َّٛ َلَ لُ َٚ َي  ْٛ ِّٖ ". َؽ َٝ اٌ َلْكُد ٠ََل اٌجَِلاِه ، اٌ َِ َٚ َ٘ ِي٠مَُٗ ، فمَجَ ّْ َلاِه ، أُِه٠ُل رَ

لبَيَ  َٚ  ِٗ ِؼ ّْ ِوٞ ثُِغ ْٖ ُٞ ػٍَٝ َف اِك َٛ ََّ ْلزُٗ:  اٌ يَّ َِ ْلرَُه هللاَ َلَ  َْ َٔ. 

-2- 

ٍْذُ  ٗ :  فَمُ ُِ ََٛؼب َٚ ُٛق أَْلَوُة،  َُّ اٌ َٚ ٛاًَء،  ِّ زَِوٞ  ْْ ِٛق َٔ َُّ ْٚ اٌَٝ اٌ ْت َغَلاًء، أَ ِٖ َُّ اٌَٝ اٌج١َِْذ ُٔ ٍَُ٘

 ٍْ ١َُْٛت فَب َػطَفَزْ أَ َٚ  َِ خُ اٌمََو َّ اًء  ٌٗ زَفََيْرُٗ ُؽ َّٛ َّ َُّ أَر١ََْٕب  لََغ ، صُ َٚ  ُ ُْ أَّٔٗ ُْ ٠َؼٍَ ٌَ َٚ َغ  ِّ َٛ َٚ  ، ُِ فَخٌ اٌٍَّمَ ِٛ َػب

ٍْذُ  َولًب، فمُ َِ ًُ ُعَٛماثَبرُٗ  ب٠َ ََ اُإُٖ َػَولب ،ٚرَزَ َٛ ِّ ْْ :" ٠َزَمَبَُٛو  َُّ ِى اِء صُ َٛ ِْ ْٓ َ٘ناَ اٌ ِِ ِٟ َى٠ٍْل  ٌَُٗ  اْفِوْى أِلَث

١ئً  َّ  ِٗ َُّ َػ١ٍْ ُه َٚ لَبق  َهاَق اٌوِّ ْٚ ْل َػ١ٍَْٙب أَ ُٚ ْٔ َٚ أُ ْٛجَبِق  ٍَْه األَ ْٓ رِ ِِ َٚ اْفزَْو ٌَُٗ  اِء  َٛ ٍْ ٍَْه اٌَؾ ْٓ رِ ِِ ْٓ ِِ ب 

ِٖ فََغؼَ  ُِّٕٛه َٝ ُىْثَلِح رَ ِٖ َػٍ بُِٛٛه ََ اُء ثِ َٛ َّْ َٝ اٌ َْٔؾٕ بِق ١ٌَِؤُْوٍُُٗ أَثُٛ َى٠ٍْل ١َِٕ٘بً فَب َّّ َُ بِء اٌ َِ ًِ ٍََٙب َوبٌُىْؾ

بِؽِت  َٖ ٍُْذ ٌِ لُ َٚ ف١ََْٕب،  ْٛ زَ ٍْ َٝ ا ُذ، َؽز َْ َلَ ٠َئِ َٚ  ٌَ َلَ ٠ئِ َٚ ُذ،  َْ َٚ َعٍَ  ٌَ َُّ َعٍَ ِٓ َكلًب،صُ َٚ َوبٌطَّْؾ ٍُْؾمًب 

ٜ َٛ ٍْ قِ :" اٌَؾ َٛ ٍْ َٓ اٌَؾ ِِ َٛ أَْعَوٜ  ١ٍَْْٛٓ فَُٙ َى٠ِْْٕظ ِه َٓ اٌٍُّٛ ِِ ْْ أِلَثِٟ َى٠ٍْل   .ِى

   ٝ ِٚ ِْ ِٛ، فِٟ اٌ َٚ أَ ْْ ِو، وض١َف اٌَؾ ْْ َّٟ إٌْو، َهل١َِك اٌمِ ِِ ْٛ ِو ، ٠َ ُّ َّٟ اٌُؼ ٍِ١ٌَْ ْٓ ُؼُوِٚق، ٚ ١ٌَُِى

ِغ، ١ٌؤُوٍَُٗ أثٛ َى٠ْل ١َّٕ٘ب، لبي ْٚ َّ ِغ، لجً اٌ ّْ َٖ ِْ ٠َُنُٚة وبٌ ْٛ ُّٟ اٌٍَّ َوجِ ْٛ ، َو ِٓ ْ٘ َّٞ اٌّل َىَُٔٗ صُ : ٌُْئٌَُئ َٛ فَ

ْكُد،  َك ٚ عوَّ ٍْذُ لََؼَل ٚ لؼْلُد، ٚ عوَّ َُّ لُ زَٛف١َٕبَُٖ، صُ ٍْ ُغ : ؽزَٝ ا ِْ ْؼ َْ َعٕبَ اٌََٝ ِبٍء ٠ُ َٛ ب أَْؽ َِ ٠بَ أثبَ َى٠ٍْل 
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ٌْ ٠ب أثب ى٠ٍْل ؽزٝ ٔؤر١َه ثَمَبٍء، ٠ؤر١ه  ِح، اْعٍِ َُ اٌؾبهَّ بَهحَ، ٚ ٠فزَؤَ ٘نٖ اٌٍُّمَ َّٖ َغ ٘نٖ اٌ َّ ثبٌضٍِظ ١ٌِْم

 .ثْوثِخ ِبءٍ 

-3- 

ُذ ثَِؾ١ْشُ  َْ َٚ َعٍَ َُّ َفَوْعُذ  َٝ  صُ ُٞ اٌِ اِك َٛ ََّ ََ اٌ ِٗ لَب ب أَْثطَؤُْد َػ١ٍَْ َّّ َُٕغ، فٍََ ْٖ ب ٠َ َِ ْٔظُُو  َٚ َلَ ٠ََوأِٟ أَ أََهاُٖ 

َٚ لَبيَ   ،ِٖ اُء ثبَِىاِه َٛ َّْ ِٖ، فَبْػزٍَََك اٌ بِه َّ ٍَْذ؟ لَبَي أَثُٛ َى٠ْلٍ : ِؽ ب أََو َِ  ُٓ َّ َٓ صَ ُٗ : أ٠َْ َّ ١ْفبً، فٍَََى َٙ أَوٍزُُٗ 

َّٝ ػَ  َٚ صَٕ خً،  َّ اءُ ٌَْى َٛ َّْ َُّ لَبَي اٌ ٍخ، صُ َّ ِٗ ثٍَْط ١ٍَْ : ، َٓ ِو٠ ْْ خ ِِػ ْْ ٠َب أََفب اٌمُؾَّ ٔبََن؟ ِى ْٛ َٝ َكَػ ز َِ  َٚ َ٘بَن ، 

َٚ ٠َمُٛيُ   ِٗ ٕبَِٔ ٍْ َ ًُ ُػمََلُٖ ثِؤ َٚ ٠َِؾ  ِٟ ُٞ ٠َْجى اِك َٛ ََّ ًَ اٌ َٛ : فََغَؼ ُ٘ َٚ ٍُْذ ٌِناََن اٌمَُو٠ِْل أََٔب أثُٛ ُػج١ٍَْل  ُْ ل َو

ْٔذَ  ْلدُ  ٠َمُُٛي، أَ َْ ْٔ َ  :أَثُٛ َى٠ٍْل، فَؤ

 ْٗ ًَّ آٌَ ًْ ٌِِوْىلَِه ُو َّ ْٗ ***اْػ ًِّ َؽبٌَ َّْ ثُِى  َلَ رَْمُؼَل

خٍ  َّ ًِّ َػِظ١ ْ٘ ثُِى َْٙٔ ْٗ ***َٚ ا َؾبٌَ َِ ْوُء ٠ْؼِغُي َلَ  َّ فَبٌ
1
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 ّـــــــــوؽــــــــــٙــــــــــــب         

 

 

 "اٌـــّـــفـــوكح»اٌــــّـــمـــــبِــــخ  

ِو اٌَغ١ِّل - ّْ  .ٔٛع ِٓ اٌزَّ

 أٞ ٚ اٌؾبي أٟٔ ِؼلَ َل ِبي ػٕلٞ  -

اٌّؾبّي؛ عّغ ِؾٍخ ٚ اٌّواك ثٙب األِبوٓ اٌزٟ -

٠ٛعل ثٙب األىام ٚ أزٙي اٌّواك ِٕٗ أرٌٍّ ٚ 

ألٖل، ٚ ٌىٕٗ عؼٍٙب وبٌغ١ّٕخ اٌزٟ رَبهع 

ؿ ِؾً ثجغلاك، ٚ وَلٔزٙبى٘ب اٌٍجك، ٚ اٌى

هاعغ اٌٝ األىام، ِٓ ثبة : فٟ أؽٍٕٟا١ٌّٚو 

 .إٍبك اٌفؼً ٌٍَجت

-  ٚ ّٞ ه٠ف اٌؼواق ٚ لواٖ، ٚ إٌَجخ ا١ٌٗ ٍٛاك

ٚ ُ٘ فٟ أغٍت . اٌّواك هعً ِٓ أً٘ اٌَٛاك

 .أغواه َل ٠فطْٕٛ ٌلل١ك اٌؾ١ً. األؽٛاي

أهاك ثب١ٌٖل مٌه اٌوعً، صُ ألجً ػ١ٍٗ ٠ؾبكصٗ،  -

 .ٚ ٠ىبٌّٗ ٚ ٠زلفً ِؼٗ ١ٌٕبي ِب أهاك

ّٞ أٔٗ أ١ٌف  - أفن ٠ُلفً ثؾ١ٍزٗ ِٓ هٚع اٌَٛاك

 لل٠ُ ٚ ٕبؽت ِٓ ثؼ١ل، فٍّب أفطؤ رى١ٕزٗ، ٚ

اٌٝ أزؾبي اٌّؼبم٠و أَل رغٛى ؽ١ٍزٗ، ػّل  فْٝ

 .واق، ٚ ثُؼل ػٙل اٌزالق٠طٛي أِل اٌف

إٌجبد، ٚ : اٌّواك ثبٌلِٕخ اٌمجو، ٚ اٌوث١غ ٕ٘ب -

 .وٕٝ ثنٌه ػٓ ِٛرٗ ِٓ ػٙل ١ٌٌ ثبٌم١ٖو

لاه - ّٖ صٛة ٠ٍجٌ : اٌّجبكهح ٚ اٌَّبهػخ، ٚ اٌ

ِّب ٠ٍٟ اٌغَل، ٚ اٌّؼٕٝ أٔٗ ؽ١ٓ ٍّغ ثّٛد 

أث١ٗ ثبكه اٌٝ صٛثٗ ١ٌّيق اظٙبه ٌٍغيع، رؤو١لا 

 األىاك-

 َْٔملٍ -

 اٌىوؿ-

 

 

 

 

 

 اٌَٛاك-

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِكَِٕزٗ 

 

 اٌجلاه
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 .ٌٍؾ١ٍخ ثؤٔٗ ٕل٠ك أث١ٗ

لجٚزٙب، ٚ اٌّؼٕٝ أٔٗ اٌمج٘ ػ١ٍٗ : ثُٚ اٌغ١ُ

 . ثىً ٠لٖ ١ٌّٕؼٗ ٕلاهٖ

اٍزٙٛرٗ ٚ ؽووزٗ ثْلح، ٚ اٌؾٍّخ فٟ األًٕ 

اثوح اٌؼموة اٌزٟ رٍَغ ثٙب، صُ ؽٍّذ ػٍٝ :

اٌْٙٛح اٌجبٌغخ ألوً اٌٍؾُ، : اٌْلح ِطٍمب، ٚ اٌموَ

اٌَوػخ فٟ األوً، ٚ اٌّؼٕٝ أْ ّلح ؽجٗ : ٚ اٌٍمُ

ٌٍطؼبَ ٚ ػظ١ُ ّٛلٗ ا١ٌٗ أٍوػب ثٗ اٌٝ 

 .ِٛافمزٟ

 .هغ١ف ٠قجي ٚ فٛلٗ ٛبئو أٚ لطؼخ ٌؾُ

 .ؽت ٕغ١و أؽّو ؽبِ٘ ٠ؼزجو ِٓ اٌّْز١ٙبد

١ٓ ػظ١ّخ، ٚ ثٙنا اَلٍُ رؼوف ػٕل ػبِخ ِٓ ٍى

 .اً٘ ِٖو اٌٝ ا١ٌَٛ

ٔٛع ِٓ اٌؾٍٜٛ ٠زقن ِٓ اٌقجي، ٚ ٠َمٝ ثل٘ٓ 

اٌٍٛى، ٚ ٠ؾْٝ ثبٌٕمً، ٚ ِؼٕٝ وٛٔٗ ١ٌٍٟ اٌؼّو 

أٔٗ ٕٕغ ١ٌال، ٚ ِؼٕٝ وٛٔٗ ٔٙبهٞ إٌْو أٔٗ لل 

لل -ثؼل ِٟٚ ٘نا اٌٛلذ–ظٙو ٔٙبها، ١ٌىْٛ 

 .ّوة كٕ٘ٗ ٚ ػٍَٗ

 .ٍبػلٖ، ١ٌَوع فٟ األوًأٞ ّّو ػٓ 

ِْؼْؼخ، ألٔٙب : ٠قٍٜ، ٚ ِٓ صُ ل١ً ٌٍقّو

 .رْوة ِقٍٛٛخ ثبٌّبء اٌىض١و

٠ىَو : ّلح اٌؾو، ٚ ٠فضؤ: ٚ اٌٖبهح. ٠مٙو

٠ٚقفك ٚ اٌّؼٕٝ إٔٔب فٟ ؽبعخ اٌٝ اٌّبء 

اٌّقٍٛٛ ثبٌضٍظ، ١ٌوك ػٕٗ ٍطٛاد اٌؾو، ٚ 

 .٠قفك ِٓ ؽلح ٘نا األوً فٟ أعٛافٕب

 

 عّغ ا١ٌل-

 

 اٍزفيرٗ-

 

 

 

 

 

 اٌغٛماثخ-

 اٌَّبق-

 اٌَبٛٛه-

 

 اٌٍٛى٠ٕظ-

 

 

 

 

 عوك-

 ٠ْؼْغ-

 

 ٠مّغ-
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 :اٌّؼًٕ األوي

رىٓ فبئو اٌمٜٛ فزمؼل ػٓ ٍٛت اٌوىق ٚ أٔذ رؼٍُ أٔٗ َل رؤر١ه ؽزٝ رؼًّ ٌٗ، ٚ َل ٠مجً  َل

 .ػ١ٍه ؽزٝ ر١َو ا١ٌٗ، ثً أعٙل ٔفَه، ٚ أكأة فٟ اٌَؼٟ ا١ٌٗ، َٚل رلفو ٍٚؼب فٟ رؾ١ٍٖٗ

 :اٌّؼًٕ اٌثأٍ

ٚ لٛره  اٌم١بَ ثؾبعزٗ فبٔزٙي فوٕخ ّجبثهأٞ أٔٗ َل ثل أْ ٠ؤرٟ ػٍٝ اٌّوء ٠َٛ ٠ؼغي ف١ٗ ػٓ 

.ٚ ؽلاصخ ٍٕه، ِب ٠َبػلن ػٍٝ اٌم١بَ ثؼظبئُ األِٛه ٚ عالئٍٙب
1

 

 ( : واٌثُٕةاٌفضاء: )اٌّماِة اٌثغذادَة  -2

اٌّمٖٛك ثٗ اٌَفو ٚ اٌزوؽبي ٚ اٌزغٛاي ِٓ ِٕطمخ اٌٝ أفوٜ ، ٌنٌه  :اٌفضاء-أ

كائّب وا فٙٛ زبْ فٟ اٌّمبِبد رزؾووبْ فالي ِٕظو ٚ اْ وبْ ِزغ١ِّ ١فبٌْق١ٖزبْ اٌوئ١َ

ًِ فّٙب ػٍٝ أهٗ ٍٕجخ َل ٠يػيػٙاِؤٌٛف ، ٠ٚغوٞ رطٛ ب أٞ اٌزٟ رغؼً اإلَٔبْ ب ػّٛ

٠مطت ٚ ٠فزؼ ػ١ٕ١ٗ كْ٘خ
2

َّْ ٠زج١َّ  ٘نا ِٓ فالي.            أٍبً لٖخ اٌّمبِبد ٟ٘ اٌوؽٍخ ٓ أ

.ِمٖٛكا ٚ ٌٗ أ٘لاف د اٌوئ١َ١خ ٌٍّمبِخ ٚ وبْ مٌه ٌْق١ٖبغٛاي ٚ فبٕخ اٚ اٌزِّ 
3

 

َّْ ٚ رغله  هاٚٞ اٌّمبِبد ثبؽش كائّب      ، يغٛاوض١و اٌزِّ اٌّٙنأٟ َِبفو  اإلّبهح اٌٝ أ

ؼًّ َزَ اؽلاّ٘ب ِىب١ٔخ ٚ اٌضب١ٔخ ىِب١ٔخ ، ٠ُٚ  ٓاؽلاص١ز١ػٓ اٌؼٍُ اٌنٞ ٠مجغ فٟ ٔمطخ رمبٛغ 

 ََّ َّ . اٌؼبٌُفو فٟ ماد اٌٛلذ ٌٍؾفو ػٓ وٕٛى اٌّبٟٙ ٚ ٌّالؽظخ ؽبٙو اٌ فٟ  فوٚاٌ

         ُ فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح أٍبٍٗ اٌَفوؽبٙوا ثمٛح ، ٚ وبْ اوزَبة اٌؼٍُ ٚ اٌزؼٍّ اٌّمبِبد وبْ 

  ،ل اٌّؼوفخ اٌزٟ رزؼٍك ثبألكةاٌّوعٛح ِٓ اٌَفو ٚ ٟ٘ ر١ّٖ  اٌغب٠خٚ اٌؾووخ رىْٛ ثىضوح ٚ 

 ّْ .فٟ وَت ػ١ْٗ ٚ لٛرٗ ا١ٌِٟٛ ٚ فطٕخ ؽبكح رَبػلٖ  موبءِقبٌطخ إٌبً رىَجٗ  أل
4

 

                                                           
1
 .87ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّوعغ اٌَبثك،ٓ 

2
، 1روعّخ ػجل اٌىج١و ّولبٚٞ، كاه رٛثمبي ٌٍْٕو، ٛ ،"اٌّماِات اٌغشد و األٔغاق اٌثمافُة "ػجل اٌفزبػ و١ٍطٛ،  

1993ٓ،13. 

3
 .٠14ٕظو، اٌّوعغ اٌَب٠ك ،ٓ 

4
 .15/16ػجل اٌفزبػ و١ٍطٛ، اٌّوعغ ٔفَٗ،ٓ 



ِمبهثخ عّب١ٌخ ٌفٓ اٌّمبِبد ػٕل اٌّٙنأٟ                                                      اٌفًٖ اٌضبٟٔ          
 
 

 

24 

اٌّمبِخ اٌجغلاك٠خ ٌٍّٙنأٟ ٚ اٌزٟ رؼزجو اٌّمبِخ اٌضب١ٔخ ػْوح فٟ رور١ت ٚ اٌفٚبء فٟ 

ٕب ٍٕغل٘ب ِمبِزٗ ٚ اٌزٟ ٟ٘ ِؾً ِٛٙٛع كهاٍزٕب ، ٚ اما لبهٔب٘ب ثجم١خ اٌّمبِبد األفوٜ فبّٔ 

لٖخ رّض١ٍ١خ ماد فًٖ ٚاؽل فٟ صالصخ ِْب٘ل ٚ رلٚه أؽلاصٙب فٟ أؽل ّٛاهع ثغلاك ، ٚ فٟ 

ًّ أؽل ِطبػّٙب ث١ٓ ػل .ِؼ١ٓ ّٟءٚاؽلح روِي اٌٝ  ك ِؾلٚك ِٓ اٌْق١ٖبد و
1

 

ػٍٝ "بَػ١َٝ ثٓ ْ٘"خ اٌجغلاك٠خ ٟ٘ اؽز١بي ٚ اٌفىوح اٌؼبِخ اٌزٟ رلٚه ؽٌٛٙب اٌّمبِ

ثٗ ، ٚأ٠ٚب ثٙلف موو فٖبئٔ اٌّغزّغ اٌؼوثٟ فٟ اٌموْ اٌواثغ  ا٠مبػٗاٌَٛاكٞ ٚٛوائك 

َبك اٌزغبهٞ ٚ أزْبه اٌفمو أكٜ اٌٝ ٌٍٙغوٞ ٚ ر٠ٖٛو ٍٛء اٌؾبٌخ اَللزٖبك٠خ ٚ أزْبه اٌى

ظٙٛه اٌىل٠خ ٚ اٌؾ١ٍخ اٌزٟ وبٔذ رَبػلُ٘ ػٍٝ وَت ِؼبُّٙ ا١ٌِٟٛ ٚ ٌىٓ ثطو٠مخ ػ١ٍّخ 

 .٘بكفخ

 :ٚ رلٚه أؽلاس اٌّمبِخ فٟ صالصخ ِْب٘ل ِززبثؼخ ٚ ٟ٘ 

 :اٌّشهذ األوي 

َُّ  أؽلاصٗٚرلٚه  ٘نا  فٟ ٍذٚ رّضّ  "ػ١َٝ ٚ اٌَٛاكٞ"فٟ أؽل ّٛاهع ثغلاك ، ٚ لل ٙ

١ً ٘نا اٌجغلاكٞ اٌّبوو فٟ اإل٠مبع ثنٌه اٌموٚٞ ػٓ ؽ ُُ اٌّْٙل عٍّخ ؽووبد َِوؽ١خ رُِٕ 

كْٚ  إطٕؼٗاٌموٚٞ ثبٍّٗ ، ٚ اٌَئاي ػٓ ٚاٌلٖ ٚ اٌؾيْ اٌنٞ  ِٕبكاح:اٌَبمط ٚ رزّضً فٟ

فجبه ػٓ ٚاٌلٖ اٌنٞ ِبد ، اٌنٞ ٔبكاٖ ثٗ ، ٚ اإل رٖؾ١ؾبَلٍُك ، ٍٜٛ ٌٍوّ  فوٕخأْ ٠ؼط١ٗ 

ً ثٗ اٌٝ ِطؼُ فٟ صُ ٠ٕزم  ،ٌٙب ، اِؼبٔب فٟ اٌّى١لح ٚكػٛرٗ اٌٝ اٌغناء ام ١ْ٠و اٌٝ ث١زٗ ِىبٔب

.ٗ ألوة ٚ ٛؼبِٗ أ١ٛتاٌَٛق ألّٔ 
2

 

 : اٌثأٍاٌّشهذ 

ْ اٌطؼبَ ٚ اٌْواة ٚ اٌؾٍٜٛ ً ثؤٌٛاٟ اٌّطؼُ ، ٚ اٌّطؼُ ٘ٛ هِي ٌٍغٕٝ ، اْم ؽفف

َُّ أؽل ِٓ إٌبً ٍٜٛ األصو٠بء ، ٚ ل َل ٠َزط١غ رٕبٌٚٙباٌزٟ  اٌَٛاكٞ ٚ اٌْٛاء  ٚ ػ١َٝ ل ٙ

ِغ ِجبٌغخ اٌٍن٠نحٍُ ، ٚ اٌؾٍٜٛ ٌٗ اٌطؼبَ اٌلّ  طٍتُ ١ف ، ٚ ٠ُ ؼبًِ اٌموٚٞ ِؼبٍِخ اٌٚ، ؽ١ش ٠ُ 

                                                           
1

 .1،2112ٓ،193كاه ا١ٌَّوح ٌٍْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ػّبْ،ٛ ،"إٌص األدتٍ  جزوق"،ٍبِٟ ٠ٍٛف أثٛ ى٠ل

2
 .193ٓ،اٌّوعغ ٔفَٗ
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ّٓ ٘نا ٖاٌزقٍّ ٝ ػ١َٝ فٟ ٚ، فمل ِ بةَ ٚ َٛ  نَّ فٟ اوواِٗ ، ٚ اما اِزألد اٌجطْٛ ثّب ٌَ 

 ُّ َوػ األؽلاس ٚ ٠ىزفٟ زفٟ ػٓ ِبه اٌّبء اٌجبهك ، ٚ ٌىٕٗ ٠قٚب فٟ اؽًِ لُ ٟ لُ ِّٚ اٌّؤىق ثبٌ

.تثلٚه اٌّوال
1

 

 :اٌّشهذ اٌثاٌث 

َّ  ُُّ ٚ رلٚه أؽلاصٗ فٟ اٌّطؼُ ٚ ٠ٚ ٛاء ، ٚ ثؼل فبرّخ اٌّمبِخ ، ام رجٍغ ٛاكٞ ٚ اٌْاٌ

 َّ ا لًّ ، ٚام ٌُ ٠غل ثُ  اَلٔزظبهٛاكٞ ٠غٌٍ ٚؽ١لا ، ٚ لل ٛبي ػ١ٍٗ األؽلاس مهٚرٙب ، فبٌ

َّٝ ٌثؼل أْ  بَلٖٔوافِٕ ّٛ ٗ ٠ُ كػٛح ٕل٠مٗ ، فبّٔ  ج اء اٌنٞ أَِه ثزالث١جٗ ٠طٍت اٌضّٓ ، فبعؤ ثبٌْ

اٌؾً ٚ ٘ٛ اٌضّٓ  رزِّٚٓيكٚعخ ، ٚاؽلح ٚ اٌقبرّخ .ف١ٗ  ٚلغاٌنٞ  كْٚ أْ ٠لهن اٌّطتَّ 

 َّ ََ ) ٛاكٞ اٌجب٘ع اٌنٞ كفؼٗ اٌ َّْ  تُّ اٌ ( ىُ ٚ كفغ صّٓ اٌطؼبَ ٚ اٌؾٍٜٛ وة ٚ اٌٍّ زُ ٚ اٌٚٚ اٌ

ٚ (ه ا١ٌٍٍٛخ اٌغب٠خ رجوّ )اٌغًٍ ، ٚ اٌضب١ٔخ رزّٚٓ اٌّغيٜ  اٌّٖبةِغ اإلعٙبُ ثبٌجىبء ٌٙنا 

ُُّ ٕاٌنٞ ِٚٝ اٌٝ ٍج١ٍٗ ٚ ٘ٛ ٠ "ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"٠ؤرٟ ِجبّوا ػٍٝ ٌَبْ  ػٓ  ْل ّؼوا ٠ٕ

َّّ ثفؼٍزٗ اٌزٟ أللَ ػ١ٍٙب ، كْٚ أْ ٠َزٍَُ  اػزلاكٖؼل ّ٘زٗ ٚ ثُ  َّْ ١ٌٍؤً ، ٚ َل  ٘نا  ه فٟ أ

.اٌّغيٜ ٚهك فٟ ١ٍبق اٌّمبِخ ثطو٠مخ غ١و ِجبّوح
2

 

 ػٕبٕوثٙب روعّخ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌؼاللبد اٌّٛعٛكح ث١ٓ  ٠مٖلٚ  :اٌثُٕة-ة

َّْ .ث١ٓ ػٕبٕو٘ب اٌّقزٍفخ  اٌزٛإًي ف١ّب ث١ٕٙب ثبٌزٕظ١ُ ٚ ٚ ػ١ٍّبد أ١ٌٚخ رز١َّّ ِقزٍفخ وٍّخ  ا

ًٌّ ١ٕخ رؾًّ فٟ إٍٔٙب ثِ  ِٕٙب  ِؼٕٝ اٌّغّٛع أٚ اٌىً اٌّئٌف ِٓ ػٕبٕو ِزّبٍىخ ٠زٛلف و

ػٍٝ ِبػلاٖ ، ٚ ٠زؾلك ِٓ فالي ػاللزٗ ثّب ػلاٖ ، فٟٙ ٔظبَ أَٚٔك ِٓ اٌّؼم١ٌٛخ اٌزٟ رؾلك 

أٚ ١٘ىٍٗ أٚ اٌز١ُّٖ اٌىٍٟ اٌنٞ  اٌْٟء، فبٌج١ٕخ ١ٌَذ ٟ٘ ٕٛهح  ٌٍْٟءاٌٛؽلح اٌّبك٠خ 

.ٚ ِؼم١ٌٛزٗاٌْٟءٟ اٌمبْٔٛ اٌنٞ ٠فَو ّب ٘، ٚ أَّ  فؾَت٠وثٜ أعياءٖ 
3

 

                                                           
1

 .193، ٓ اٌَبثكاٌّوعغ ٍبِٟ ٠ٍٛف أثٛ ى٠ل، 

2
 .ٔفَٙب ، ٓاٌّوعغ ٔفَٗ

3
، 2002، 1ِئٍَخ اٌؼوث١خ ٌلهاٍبد ٚإٌْو، ث١وٚد، ٛ ،"اٌثُٕة واٌذالٌة فٍ سواَات إتشاهُُ ٔصش هللا"أؽّل ِوّل ، 

ٓ19. 
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ح ػٕبٕو ػٍٝ ػلّ  رؾزٛٞٚ اٌج١ٕخ فٟ اٌّمبِخ اٌجغلاك٠خ ٌجل٠غ اٌيِبْ اٌّٙنأٟ اٌزٟ 

ٌؾجىخ اٌم١ٖٖخ اٌزٟ رزٛفو ، ٚ ػٕٖو اٌيِبْ ٚاٌّىبْ ٚ ا اٌْق١ٖبداٌّٛٙٛع ، )أّ٘ٙب 

 (.ػٕٖو اٌَوك ٚ إٌٛف ٚ اٌؾٛاه ػٍٝ 

ؼزجو ِٓ أُ٘ ػٕبٕو اٌج١ٕخ فٟ اٌّمبِخ فٙٛ ٠ٍؼت كٚها أٍب١ٍب ٚ ف١ُ : أِا اٌّىضىع-1 

٠ؼزجو ِٓ أُ٘ األِٛه اٌزٟ ػبٌغٙب ثل٠غ اٌيِبْ  ٚ اٌنٞ اَلعزّبػ١خِّٙب ، فٙٛ ٠ّضً اٌظٛا٘و 

ػٍٝ اٌٛػع ٚ اإلهّبك ، فٚال ػٓ اٌَغغ ٚ  فٟ ِمبِزٗ ، ؽ١ش عبءد اٌّمبِخ رؾشّ اٌّٙنأٟ 

ِٓ  ٙب ِؤفٛمح ٌٍغخ ٚ األكة ، ٌنٌه ٕٚفذ اٌّمبِخ ثؤّٔ  اٌغٕبً ٚ اثواى اٌغبٔت اٌزؼ١ٍّٟ

ِٓ اٌّغزّغ اٌنٞ ػبُ ثبٌلهعخ األٌٚٝ ، ٚ ِؤفٛمح اَلعزّبػٟٚ ِٕزيػخ ِٓ اٌٛالغ اٌؾ١بح، 

.ٚ ٟ٘ ١ٌَذ رم١ٍل٠خ اٌىبرتف١ٗ 
1

 

اٌنٞ ٠ٕزٟٙ ا١ٌٗ  اٌَٟءواظٙبه ا١ٌّٖ٘ٛ  اٌجغلاك٠خفبٌّٛٙٛع اٌوئ١ٌ فٟ ِمبِزٗ 

ٚ ف١ّب ٠فٛى ٚ ٠ٕزٖو ( ٚ اٌّمٖٛك ثٗ اٌَٛاكٞ ٚ أً٘ اٌو٠ف ) اٌغفٍخ ٚ اٌَناعخ  إٔؾبة

الي ٚ ؾٚ ا١ٌو ٚ اٌْوّ كْٚ ٔظو اٌٝ ل١ٛك اٌق( ً اٌّل٠ٕخ اٌجطً ٚ أ٘) اٌّىو ٚ اٌؾ١ٍخ  إٔؾبة

ف أ٠ٚب اٍزقلاَ اٌجل٠ٙخ ٚ ٍوػخ اٌزى١ُّ ،ٚ ٔؼ١ّٗاٌّوء  ثئًاَ ، ٚ أ٠ٚب اٌّٛاىٔخ ث١ٓ وؾاٌ

.١ً ػ١ٍٗ ٚأطٛاء اٌؾِغ اٌّٛلف ، ٚ اٌفطٕخ ٚ اٌنوبء فٟ اٍزقلاَ اٌؾغظ إللٕبع اٌَٛاكٞ 
2

 

ٚ ِىبْ اٌزمبء  اٌمٖخٚفٟ اٌّمبِخ أ٠ٚب ٚ ٕف اٌّىبْ اٌنٞ ٚلؼذ ف١ٗ أؽلاس 

ٛاء ٚ أٌٛاْ ٕف األصٛاة ٚ إٌٙلاَ ٚ ؽبٔٛد اٌْاٌْق١ٖز١ٓ ٕلفخ فٟ اٌطو٠ك اٌؼبَ ٚٚ

َُّ  األٛؼّخ اٌىض١وح ٚهٚائؾٙب ٕٚف ِْٙل اٌّْبكاد ٚ اٌٖواع اٌّزؤىَ ث١ٓ ٕبؽت  ٕ٘بن ، ص

ٛه بٚهح اٌٝ عبٔت ّق١ٖخ اٌّوالت ٚ عّٙؾاٌْٛاء اٌّغفً ٚ ونٌه ٚ عٛك اٌْق١ٖبد اٌّز

ٓ كافً اٌّمبِخ ِٓ رٕبٍك ٗ ك١ًٌ ػٍٝ ٚعٛك ٔظبَ ِؼ١ّ ثمٖل اإلٙؾبن ، ٚ ٘نا وٍّ اٌّزفوع١ٓ 

لا ٚ ٘نا مخ هائؼخ ٚ ِؼوفخ افز١به اٌّىبْ ع١ِّ اٍزقلاَ اٌْق١ٖبد ثطو٠ َٓؽُ ٚ  األؽلاسفٟ 

 َّْ زٝ اٍزطبع افواعٙب فٟ ٘نٖ اٌٖٛهح اٌغ١ٍّخ ٚ ؽثل٠غ اٌيِبْ وبْ ِزّىٕب  ك١ًٌ لبٛغ ػٍٝ أ

                                                           
1

،ثَىوح، ربه٠ـ اَلٛالع  httpm//www.ahlamontada.comٔغُ اإلٍالَ ،ّوػ اٌّمبِخ اٌجغلاك٠خ،

11/00/2012،00:29. 

2
 .اٌّوعغ ٔفَٗ
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 ًّ ٖٔٗ ٚ ِب ٠ٕمٖٗ ٍٜٛ فٟ وؽ١خ اٌزٟ ٔغل٘بف١ٕبد اٌَّ اٌّزٕبٍمخ ٚ اٌّزواثطخ ، َِزقلِب و

.اٌزف١ًٖ
1 

: " بً ٚ ٘ٛ ٌْٛ ِٓ أٌٛاْ اٌجل٠غ ؽ١ش لبي وّب اٍزقلَ اٌّٙنأٟ فٟ ِمبِزٗ اٌغٕ

ً  ػ   ذ  م  ػ  ٍ ؼ  ِ   ظ  ُ  ٌ   ، و   اد  ذ  غ  ث  ت  ٔا  أ   ، و  ار  ص  األ  ح  ُ  ه  ح  اش   فٟ  ٚ ونٌه اٍزقلاَ اٌغٕبً إٌبلٔ"  ذ  م  ٔ   ٍ

ٔ  :"لٌٛٗ أشاب ": ٚأ٠ٚب اٍزقلاَ اٌطجبق فٟ لٌٛٗ ."ذ  ؼ  اٌث   اي  ص  اج   و   ذ  ه  اٌؼ   ىي  ط   ه  أُ  غ  إ

 .ٚ غ١و٘ب ِٓ أٌٛاْ اٌجل٠غ األفوٜ ِٓ الزجبً ٚ رٛه٠خ ِٛاىٔخ" شاب تؼذٌ؟ وؼهذٌ؟ أَ

يد اٌّمبِخ اٌجغلاك٠خ ثٛعٛك اٌىل٠خ ٚ اٌؾ١ٍخ ف١ٙب اٌزٟ وبٔذ ِٓ أُ٘ ِٛا١ٙغ ٚلل ر١ّّ 

ُٚ ِؼظُ ِمبِزٗ ، ٚ وّب أّٔ  ٙب ِزٍٛطخ اٌؾغُ ام ثٍغ ػلك ٕفؾبد اٌّمبِخ  أهثغ فذ ثؤّٔ ِٕ ٙب 

.ٕفؾبد فمٜ
2

 

غ اٌيِبْ ِمبِبرٗ ِٓ أعً ٘لف ٚاؽل ٘ٛ أْ رغوٞ أِبَ اٌّأل ِٓ إٌبً ٌمل ٚٙغ ثل٠

ْٙٛ ٚ ٠زؼٍّْٛ ، ٚ ٔؼٕٟ اٌغنه اٌلَلٌٟ اٌؼ١ّك فٟ إٌٔ اٌنٞ ٠َزّؼْٛ ٚ ٠ْب٘لْٚ ٚ ٠زفىَّ 

٠َزمطت وً اٌلَلَلد  اٌفوػ١خ األفوٜ ٚ ٠غزنثٙب ا١ٌٗ ٚ ٠غؼً اٌج١ٕخ اٌٖوف١خ ٚ إٌؾ٠ٛخ ِضً 

ِ   ث  خ  ش  ، خ   ث  ُ  ه  ح  اش  : " لٌٛٗ   ه  ٍ  ح  ٕ  ِ   ه  ٌ   ش  ح  ، اخ   ذ  َ  ٍ ص  ت  أل    ص  ش  ، اف   ٌ  اد  ى  اٌغ   ض  ث  ، ل   ت  د  ذ  ، 

.ِٓ اٌغًّ اٌفؼ١ٍخ"  و غُشها...  اق  ّ  اٌغ   اء  ِ   ٓ  ِ   ه  ُ  ٍ  ػ   ػ  ، س   ث  غ  ٍ  ، خ   اء  ى  ٍ  اٌح  
3

 

ِ  ؼ  ط   و  ،  ب  ش  ل  أ   ىق  اٌغ   و  : " فزّضٍذ فٟ  اَل١ٍّخأِب اٌغًّ   ُف  ث  ، و   ة  ُ  ط  أ   ه  ا

ٍ  ض  ِ  أىش  اٌح   ٍ   "ِضً : ٛظ١ف اٌٖفبد ٚ ر." وق  ش  اٌؼ   ً ف  ٍ ُ  ُك  ل  ، س   ش  ش  إٌ   ٍ  ِ  ى  ، َ   ش  ّ  اٌؼ   ٌ 

ٌ  ؤ  ، ٌ   ى  ش  اٌح   ُف  ث  ، و   ش  ش  اٌم   ِ   ْ  ى  اٌٍ   ٍ  ث  و  ى  ، و   ٓ  ه  اٌذ   ٌؤ ٍ ي ف  ش  خ  أ   ى  ه  ، ف   ح  ٍ  اٌث  ت   غ  ش  ؼ  ش  َ   اء  ، 

مًا" : ٚ اٌزْبث١ٗ فٟ لٌٛٗ  ." وق  ش  اٌؼ  ً فُ  ض  ِ  أ   و   ق  ى  ٍ  اٌح   ً  ع ح  اٌى ح   " . لاً د   ٓ  ح  اٌط  و  و   و 

ؾبك ربَ ٚ رّضً اٌغًّ اٌَطؾ١خ ٚ أٌٛاْ اٌجل٠غ اٌقبٕخ ٚ أّىبي اٌزؼج١و اٌظب٘وح فٟ ارِّ 

فٟ  اٌلَلٌٟ أٚ اٌج١ٕخ اٌف١ٕخ ٌٍٕٔ ، ٚ مٌه َل ٠ىْٛ اَلّ  اٌغنهِغ ٚؽلح اٌؾلس ٚ اٌّؼٕٝ أٚ 

                                                           
1
 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 

2
 .72ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّوعغ اٌَبثك،ٓ

3
 .72اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ 
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ٟٚ رؤ٠ٍٚٙب اٌٝ ِبَل ٠ٕزٟٙ ّبصٍٙب فٟ ث١ٕخ إٌٔ اٌزٟ ٠فاٛبه ، فٙنٖ األٚعٗ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚ ِب ٠ُ 

ِٓ فئبد ٛاء ٍٗ ٕبؽت اٌِْغ اَلفو اٌنٞ ٠ّض" ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ " ِٓ أّىبي اٌٖواع 

ثبٌّزٕبلٚبد ٚ َل ٠م١ُ ٚىٔب  ٍِٟءغ ٘بئظ فٟ ِغزّ ثجؼ٘ػلح ثؼٚٙب ٠مغ ٙؾ١خ  اعزّبػ١خ

ٗ أْ ٠ؼوف ِٓ رىْٛ ٙؾب٠بٖ ِٓ اٌىجواء األصو٠بء أَ ُّّ فبء ٚ اٌّغف١ٍٓ ِٓ إٌبً ٚ َل ٠ٌٍٙٚؼ

٠َزقلَ ِٓ وٍّبرٗ إٌبه٠خ لنائف " ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"ِٓ اٌفمواء اٌٚؼفبء ؟ ٚ ٘نا ِب عؼً 

ًِّ ٍُّ رقٛاعٗ ثٗ ٠طٍمٙب ػٍٝ ٘نا اٌّغزّغ ٚ ِٓ أكثٗ ٍالؽب ٠ُ  األكثبء ٚ  ف مٌه اٌؼلٚ اٌزم١ٍلٞ ٌى

اٌؼٍّبء
1
 . 

 ًُّ ٘نٖ اٌؼٕبٕو ِٓ أؽلاس ٚ ّق١ٖبد ٚىِبْ ٚ ِىبْ رلٚه ٚهاء ّو٠ٜ  ٚ و

 اٌٝفٟ ٖٕٔب ٘نا َل ٠ٕزّٟ  ّٟءاألؽلاس ٚ اٌٍّفٛظ أٚ اٌقطبة اٌظب٘و ٚ ِغ ٘نا ، َل ٠ٛعل

 َّٛ ٘ظ اٌّٛ٘جخ األكث١خ ٚ ث١ٓ ٍٍج١خ اٌٛالغ رٍه اٌج١ٕخ اٌف١ٕخ ، ٚ ٔؼٕٟ ثنٌه اٌٖواع ث١ٓ ر

٠وف٘ ؽزٝ ِغوك رٛف١و اٌطؼبَ اٌّبكٞ ٌألك٠ت ، فٛعٛك اٌَغغ ٚ اٌّؾَٕبد  اَلعزّبػ١بٌنٞ

 َّٛ .٘غخاٌجل٠ؼ١خ اٌىض١وح ٚ اٌٍغخ اٌوائمخ اٌّْولخ رلفً ّٙٓ رؤو١ل رٍه اٌّٛ٘جخ اٌّز
2

 

 : جمُٕات اٌغشد-7 

٘نا اٌٖواع ث١ٓ األك٠ت ٚٚالؼٗ ،  َلٍزَٕبؿا ٙوٚهٞ علًّ فبٌَوك "حذثٕا: " فٟ لٌٛٗ 

ك ٚ اٌفٓ ٚاإللٕبع ، ٚ٘ىنا زٖل٠ٚ إٍبك األػّبي اٌَّوؽ١خ اٌٝ ّق١ٖبد ٠ٛلؼٕب فٟ ٌؼجخ اٌ

َّّ ِب  وبْ ٌٙب  بؽخ ِزّٕٚخ اَلَّ ِٓ وٍّخ أٚ ٕٛهح ثالغ١خ أٚ ا٠مبع ٔغّٟ ١ٍِٛمٟ أٚ اّبهح ٌ

بٕو اٌٍغ٠ٛخ ٚاإل٠مبػ١خ األفوٜ أفن ٚ ػطبء ِغ اٌج١ٕخ اٌف١ٕخ ٌٍٕٔ ٚ ِغ ِغّٛع اٌؼٕ

ٚ " ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"ألك٠ت اٌجطً ا اٌّغبٚهح ٌٙب ٚثؼل٘ب ، ٚ ثٙنا رىْٛ ث١ٕخ اٌٖواع ٘نٖ ث١ٓ

 َّ ْٟء عبء فٟ إٌٔ ٚ ٟ٘ اٌزٟ و ٌٕب وٍّ ث١ٓ ِٛاى٠ٓ اٌمٜٛ فٟ ِغزّؼٗ اٌؼجبٍٟ ٟ٘ اٌزٟ رف

ِ   ذ  َ  ا ص  أت   هللا   ان  ُ  ح  و  ذ  ُ  ص  ت   هللا  ا و  ٔ  ش  ف  ظ  :  ث  ٍ  م  ف  " : لرٗ اٌؼ٠ٛٚخ اٌزبِخ ِضً رٖٕغ ٚؽ  ٓ  َ  أ   ٓ  ، 

َ   ؟ و   ث  ُ  اف  ً و  ح  ِ  ؟ و   ث  ٌ  ض  ٔ   ٓ  َ  أ   ؟ و   ث  ٍث  ل  أ    اب  ش  ِ  ٌ ، أ  ذ  ه  ؼ  و    اب  ش  ؟ أ   ُه  ت  األ   ح   ف  ُ  ى  ا ف  ضً أ

ٌ  ؼ  ت   ِِ َ٘ وِ ١ْ غَ  َٚ  "؟ ذ اٌؾبٙو sً ٚ ِٓ اٌّزق١ّ بٌٝ فوٜ اٌزٟ رٕمٍٕب فغؤح ِٓ اٌٛالؼخ األٍَ ضِ ِْ األَ  َٓ ب 

                                                           
1
 .ٔغُ اإلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 

2
 .ٔفَٗ اٌّوعغ
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 اثزلػٌُٗ اٌنٞ بوة ِٓ اٌّؼٍَٛ اٌٝ اٌّغٙٛي ، ٘ىنا ٔلفً اٌؼٚطاٌّطّئٓ اٌٝ اٌّبٟٙ اٌّ

 َُّ ٚ  اَلؽز١بيأفن ٠ؾْٖٛ ثّب ّبء ِٓ أؽلاس ٔفَٗ ٚ ٛجبئغ ػٖوٖ فٟ اٌجقً ٚ  ف١بي اٌىبرت ص

.غل اِزٕغ ػ١ٍٗ رؾم١مٙب فٟ اٌٛالونا ِقزٍف اٌّْزٙبح ٚ ٌىٕٙب فف١خ ِىجٛرخ ل
1

 

ٚ لل أفن اٌىبرت ٠ٕفـ فٟ هٚؽٗ رٍه اٌٛلبئغ ؽزٝ ٕبهد لطؼخ اٌؾ١بح رزؾون فٟ 

 اَلىكهاءٞ اٌنٞ ٚاعٗ ثٗ اٌىبرت هٚػ ّو٠ٜ ِزًٖ ٠وٚٞ رفب١ًٕ رٍه اٌوغجخ أٚ مٌه اٌزؾلِّ 

بٌٝ غوك ظٙٛه اٌوغجخ فٟ رٕبٚي اٌطؼبِثٕب ِٓ ِ فبٔزمًاٌالِجبَلح رغبٖ فئخ اٌّضمف١ٓ ، ٚ

ٟ ففٓ فوٓ اٌطؼبِح ِّضٍخ فٟ فؼً اٌقوٚط ٚأزٙبى األٍجبة ٚرؾ١ّ اٌؾوّ  ا٢هاءِّبهٍخ 

.اٌّزوفْٛ ِؾالد ثغلاك اٌىض١وح ػبّٕخ اٌل١ٔب ، ِٓ أهلٝ أؽ١بء ثغلاك َل ٠ّٙٗ اَلّ 
2

 

اٌنٞ ٠زؼبًِ ثٗ ( إٌمل)ٚ اٌجطً ِغ مٌه فم١و ِؼلَ َل ٠ىبك ٠ؼوف ّىً اٌؼٍّخ أٚ 

رزلافً  ِغ اٌٛالغ ٚاؽلٜ اٌّفبهلبد اٌىج١وح فٟ  األصو٠بء فٟ مٌه اٌّؾً فٟٙ أٌٚٝ ػالِبد

 َّْ ثٖٕبػخ األكة ٚ اٌجالغخ ٚ اٌىالَ اٌوالٟ فٟ رٕبل٘ ربَ ِغ إٌمٛك ٚ اٌضوٚح ، ٚ  اٌؾ١بح وؤ

اٌغبٖ األِو اٌنٞ ٠لفغ ثبٌَوك اٌٝ ِي٠ل ِٓ األؽلاس اٌّزالؽمخ اٌّؤٍب٠ٚخ علا ، ٠ىْٛ 

ٕلفخ ثٙنا اٌواٚٞ ٚ اٌجطً األك٠ت  اٌزمبئٗاٌْقٔ أٚي ٙؾ١خ فٟ إٌٔ ، ١ٌٌ ثَجت 

 َّْ .ِٓ األٍبً ٘ٛ اٌنٞ لبكٖ اٌٝ مٌهاٌفبٍل  اَلعزّبػٟاٌٛٙغ  اٌّضمف ، ثً أل
3

 

١وٍُ ٌٕب اٌىبرت ِلفال ٌٗ ٚرزالؽك أؽلاس اٌَوك ث١ّٚو اٌغبئت ٌزٕمً ا١ٌٕب أٚ ٌ

فمٜ ، ِٓ ٕوفخ  اٌّجزنٌخاٌّض١و ِٓ أعً اٌؾٖٛي َلػٍٝ ٌمّخ اٌؼ١ِ  اَلؽز١بي٘نا رفب١ًٕ 

 ِّٚ َّْ  اَلعزّبػ٠ٟخ فٟ ٚعٗ اٌظٍُ ؽبكح ل٠ٛخ ِل  اٌٛالغ ػٍٝ اٌّضمف١ٓ فٟ ػٖو اٌّئٌف ، أل

اٌٖجو طؼبَ أٚ اٌغناء ، فال ٠َؼٗ ػٍٝ غو٠يح اٌ ، اَلَّ  ّٟءاإلَٔبْ ٠ّىٕٗ أْ ٠ٖجو ػٍٝ وً 

ّٛ  ػٍٝ هٔب مٌه ، ٚوْٛ اٌوعً اٌّزؼٍُ األك٠ت ٘ٛ اٌنٞ ٠ٖوؿ ِٓ اٌغٛع ٠ي٠ل ِٓ ٘ٛي رٖ

فو فٟ آ ٌّؤٍبح اٌغٛع ٚ فلاؽخ اٙواهٖ ػٍٝ أفواك اٌّغزّغ ، ٚ ٘نا ٘ٛ ِّْٚٛ مٌه اٌْؼو 

 : إٌٔ فٟ لٌٛٗ 

                                                           

.ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 
1
 

.اٌّوعغ ٔفَٗ
2
 

.اٌّوعغ ٔفَٗ 3 
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 ٗبٌَ ؽَ  ًِّ ىُ ثِ  َْ لَّ ؼُ مْ  رَ ََل ***  ٌَٗ آ ًَّ وُ  هَ لِ وىْ ٍِ ٍْ َّ اػْ 

َّ ظِ ػَ  ًِّ ىُ ثِ  ْ٘ َٙ أْ َٚ  َّ فبَ ***  خٍ ١ .ٗبٌَ ؾَ َِ  َلَ  يُ غِ ؼْ ٠َ  ءُ وْ ٌ
1

 

٘ٛ ّو٠ٜ األؽلاس إٌّمٛي فٟ اٌَوك ِغ رفب١ًٕ أفوٜ إلصوائٗ ٚ ٘نا اٌَوك  مٌه

 .اٌمٖٖٟ ٘ٛ اٌلػبِخ األٌٚٝ ٌٕٔ اٌّمبِخ

 ِّ فٟ إٌٔ ٚ بٌَوك اٌّّزل ثطٛي اٌؾلّضً فٟ ٘بِِ فطزب ثبٌَٕجخ ٌٍلػبِخ اٌضب١ٔخ فزأ

 ُٚ ٙو اإلَٔبْ اٌّغفً ِمبهٔخ ثبٌَناعخ ٚ ثّظ فَ ِٕ ٘ٛ اٌوعً اٌنٞ عبء ِٓ اٌو٠ف أٚ اٌجبك٠خ ، 

ِل٠ٕخ ثغلاك اٌزٟ كفٍٙب ثٖؾجخ ؽّبهٖ ٌجؼ٘ اٌؾبعخ ، ٚ رظٙو غفٍزٗ ِٓ هثطٗ ثْطبه 

 ّّ ٗ ٠مغ ١ٕلا ب عؼٍثبٌؼمل ػٍٝ ٛوف صٛثٗ اٌنٞ ٠قفٟ ف١ٗ إٌمٛك اٌزٟ عّؼٙب فٟ اٌو٠ف ِ

ا اٌنٞ َل ٠َؼٗ اٌغٛع أْ ٠قزبه ٙؾ١زٗ ، ٚ ٘ىن" َبْػ١َٝ ثٓ ٘"ٍٙال ٌٍجطً ، فٟ ٔٔ 

ف ػٍٝ ١٘ؤح ٘نا اٌجلٚٞ اٌلافً اٌٝ اٌّل٠ٕخ ٚ ػٍٝ أؽٛاٌٗ ٚ ٔف١َزٗ ٚ ١ّئب وض١وا أفبكٔب ثبٌزؼوُّ 

.اٌجلِٚٞٓ ٛجبئؼٗ ٚ ٍٍٛوٗ 
2

 

 :اٌحثىة اٌمصصُة -3

َّْ  "ػ٠ٍٗٛٛف ٔٛه "إٌمبك ٚ اٌلاهٍْٛ ثٛعٛك ؽجىخ فٟ اٌّمبِخ فمل هأٜ  افزٍف  أ

 ِّ فمل أٔىو اٌؼملح ٚ اٌؾجىخ فٟ اٌّمبِخ  "١ٙفّٛلٟ "ب اٌّمبِخ رْزًّ ػٍٝ ؽجىخ ّبٍِخ ، أ

ِّ أِو٘ب ٌٍزؼ١ٍُ ، ٚ ٌُ رٙلف ألِو آٍمذ ِٓ ٙب فُ ٚهأٜ أّٔ  فمل  "ِٖطفٝ أ١ِٓ أؽّل"ب فو ، أ

.ٙب ٍبمعخٕٚف اٌؼملح فٟ ثؼ٘ اٌّمبِبد ثؤّٔ 
3

 

ٙب ؽجىخ ث١َطخ رظٙو فٟ إٌمبُ ٚ اٌغلاي اٌّمبِخ اٌجغلاك٠خ رٕٛف ثؤّٔ  ٚ اٌؾجىخ فٟ

ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ ، ٚاٌَٛاكٞ ٚ ِٓ ؽٛاهُ٘ فٟ اٌَّؤٌخ اٌّطوٚؽخ ٚ اٌؾً كائّب  اٌواٚٞث١ٓ 

.٠ؤرٟ ثٗ اٌجطً اٌّمبِخ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف
4

 

                                                           
1
 .87ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 

2
 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 

3
 .945ٓاٌّوعغ اٌَبثك،، ٠ٍٛف ٔٛه ػٛٗ 

4
 .ٔغُ ،اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 
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 :اٌشخصُات-7

، ٚ لل لح اٌجطً اٌنٞ كاه ؽٌٛٗ اٌؾلسؽيد ِمبِبد اٌّٙنأٟ ثٛؽلح اٌواٚٞ ٚٚر١ّّ 

غ ر١ِّْ "ػٛٗٔٛه"ظٙود ثواػخ اٌّٙنأٟ ثوٍُ ّق١ٖخ اٌواٚٞ فٟ ِمبِزٗ فٟٙ وّب ٠مٛي 

 ًّٛ ٌٍْٛ ِٓ األكة ٚؽالٚرٗ ، ٟ٘ اٌزٟ رّٕؼ ٘نا اب ٠ّزيط ثَّؾخ هِٚب١َٔخا ٚالؼ١ً ع

"ٚعّبٌٗ
1

١ل أك٠ت ٚاٍغ اٌؼٍُ ٚ ٍو٠غ اٌجل٠ٙخ ٠ورغً اٌىالَ ، ٠ٚغ: "٠ٕٗٛف ثؤّٔ  ٚاٌواٚٞ

."ألكث١خا إٌىبد رؤ١ٌف، ٠ٚؾَٓ ٚ ٠ؼوف إٌٛاكه اٌٍغ٠ٛخ، ٚاٌْٛاهك اٌٍفظ١خ اٌْؼو
2

 

ًّ كٚهً  اٌواٚٞٚ لل ٌؼجذ ّق١ٖخ  ب فٟ ِمبِبد اٌّٙنأٟ ، ام ِٙلد ٌظٙٛه اٌجطً ا ِٙ

ب فٟ رى٠ٛٓ ب ا٠غبث١ً ىبْ اٌواٚٞ ١ٌٌ فمٜ ها٠ًٚ ، ٚ أؽَٕذ ٛو٠مخ رمل٠ّٗ ، ف "ْ٘بَ ػ١َٝ ثٓ"

.فبٌواٚٞ ّق١ٖخ ف١ٕخ اٍزغّغ اٌّٙنأٟ أثؼبك٘ب ِٓ ٚالؼٗ اٌّؼبُٕٛهح ّبٍِخ ٌٍجطً 
3

 

."ٚاهرغبيخ أك٠ت ٠غ١ل األٍٍٛة ػٓ ثل٠ٙ"٘الي ِؾّل غ١ّٕٟ "ٚ اٌجطً وّب ٕٚفٗ 
4

 

.
َّٛ اٌجطً ٚ  ًَّ ْ ثغ١ّغ األٌٛاْاٌنٞ ٠زٍ اٌؾ١ً ٚ اٌطوق اٌٍّز٠ٛخ ٌىَت  ، ٚ ٠َزقلَ و

فوٖ ، فٙٛ ّٔٛمط ٌٍجٍٙٛاْ اٌنٞ ٠َزقلَ ع١ّغ اٌطوق اٌجٍٙٛا١ٔخ ٠ٚزَّؼ ثغ١ّغ أٚ ٠لّ  ِبَلً 

 وِٚؼز١ٍب ِٕج، فزبهح رواٖ فط١جب فٟ اٌمو٠خ ،  اَلعزّبػ١خاٌْقٛٓ ا١ٌَب١ٍخ أٚ اٌل١ٕ٠خ أٚ 

هاد ، ٚربهح رواٖ ٠ورلٞ اٌّالثٌ ب، ٚربهح رواٖ ِغ١ٕب ِطوثب ٠وربك اٌؾبٔبد ٚ اٌقّ َِغل٘ب

ْك ١ٍفٗ ومبئل ػَىوٞ ٠لػٛ إٌبً اٌٝ اٌغٙبك ، ثزمل٠ُ اٌّبي ٌلػُ اٌغ١ُٛ ، زاٌؼَىو٠خ ٚ ٠ّ

.ِٚوح أفوٜ ِٙوعب ِوث١ب ٌٍموٚك ٚ غ١و٘ب ِٓ اٌْق١ٖبد األفوٜ
5

 

ٚ اٌْق١ٖخ فٟ اٌّمبِخ ٟ٘ اٌزٟ رمَٛ ثزؾو٠ه األؽلاس ٚ رغ١ّؼٙب ؽٛي ٍٍٛوٙب اٌنٞ 

َّْ ٕبػٙب اٌؾ١ٍخ ٚ ا٠ٌّىْٛ ّبما أٚ ِض١وا ٌٍفٚٛي ثؼف٠ٛزٗ ٚ ٍناعزٗ ، أٚ ثبٕط ٔٔ  ىو، أل

ُّ الؾبَ اٌغّٙٛه اٌّمبِخ وٍٗ ٠ىبك ٠لٚهػٍٝ  ِٓ ١ِٖو اٌْق١ٖخ ر١ٖو ا١ٌٗوالت ثْٛق ِب اٌ

                                                           

. ٠551ٍٛف ٔٛه ػٛٗ، اٌّوعغ اٌَبثك،ٓ 
1
 

.ٔفَٗ، ٓ ٔفَٙب
2
 

3
 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 

4
 .528ٓ،2114، 1كاه اٌؼٛكح، ث١وٚد ،ٛ، "إٌمذ األدتٍ اٌحذَث"،ِؾّل غ١ّٕٟ ٘الي  

5
 .ٔغُ اٌَالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 
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ُّٛ غ١و ِزٛلغ ٔظوا ٌزٖوّ  ُّٛ إٌٔ ٚ  فبرٙب اٌّقزٍخ ١ٍٛخ ِواؽً ّٔ ٚ ٟ٘ ؽ١ٍخ األؽلاس ، هرط

ثلِغُٙ فٟ كٚه ِٓ أكٚاه اء فٟ ػٍّٗ ون اٌموّ ثبهػخ إطٕؼٙب ثل٠غ اٌيِبْ وٟ ٠ُْف١ٕخ 

، ٕٚ٘بن ٚظ١فخ أفوٜ " وؼ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"وح اٌَبمعخ أٚ اٌْو٠وح اٌّبووح ّق١ٖبرٗ اٌق١ِّ 

ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚ  ٚظُّ مل٠ُ ؽووخ ل٠ٛخ ٚ ِٕبظو ِززبثؼخ رٌٍْق١ٖخ فٟ اٌّمبِخ ، ٚرزّضً فٟ ر

، ٚ و١ف وبْ ق١ٛٛ اىاهٖ ١ٌقفٟ ف١ٗ ٔمٛكٖ بٌاٌزٕبٍك وّب هأ٠ٕب فٟ ٕ٘لاَ اٌجلٚٞ اٌنٞ ٠ؼمل ث

٠َٛق ؽّبهٖ ثبٌغٙل ٌىٛٔٗ أعٕج١ب ػٓ ِل٠ٕخ ثغلاك ٠غًٙ َِبٌىٙب َٚل ٠ؼوف ٚعٙزٗ ثبٌزؾل٠ل 

.به ٘نٖ اٌّل٠ٕخٌْطّ  ا ٍٙالً وّب َل٠ؼوف ٛجبئغ أٍ٘ٙب األِو اٌنٞ عؼً ِٕٗ ١ٕلً 
1
ٌٕزؤًِ ِضال ٚ 

ِِ لٍ ٠ْ ىَ ب أثَ  هللاُ  بنَ ١َّ ؽَ  َٚ : "٘نٖ اٌؼجبهاد اٌلاٌخ ػٍٝ ػّك ر٠ٖٛو اٌْق١ٖخ ِضال   َٚ  ذَ ٍْ جَ لْ أَ  َٓ ٠ْ أَ  ْٓ ، 

َٝ َِ َٚ ؟ذَ ٌْ يَ َٔ  َٓ ٠ْ أَ  ََّ  بيَ مَ ، فَ ذِ ١ْ ٝ اٌجَ اٌَ  َُ ٍُّ٘ َ : ذُ ٍْ مُ ؟ فَ ذَ ١ْ افَ َٚ  ز ٛ ثُ ٟ أَ ِّٕ ىِ ٌَ  َٚ ،لٍ ٠ْ ٟ ىَ ثِ ؤَ ثِ  ذُ َْ ٌَ : ّٞ اكِ َٛ اٌ

َْ  هللاُ  َٓ ؼَ ٌَ  ُْ ؼَ َٔ : ذُ ٍْ مُ ح ، فُ لَ ١ْ جَ ػُ  َْ طَ ١ْ اٌ َْ ١َ َْ إٌِّ ؼل ثأَ َٚ  ب ب١ِٔهَ ، ب ََ ْٔ  فَ ١ْ ىَ ، فَ  لِ ؼْ اٌجُ  بيَ َٖ ارِّ  َٚ لِ ْٙ اٌؼَ  ٛيَ ُٛ  ا

ِٞ ْٙ ؼَ وَ  بةٌّ َّ ؟ أَ  هَ ث١ِ أَ  بيُ ؽَ  ٞ ؟ لِ ؼْ جَ بثَ َّ  َْ ؟ أَ  ل
2

 

ٚلل لّٕب ثزؾ١ًٍ ّق١ٖبد اٌّمبِخ، ٚ أٌٚٙب اٌْق١ٖبد اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رلٚه ؽٌٛٙب 

"اٌَٛاكٞ"ٚ  "ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"األؽلاس ٚ ٟ٘ 
3

 

 

 

 :ػُغً تٓ هشاَ 

٠ٚئكٞ كٚه اٌجطً ٚ اٌواٚٞ فٟ ٘نٖ اٌّمبِخ ، فٙٛ وؤثٟ اٌفزؼ اإلٍىٕلهٞ ، ٕبؽت 

اٌؾ١ٍخ ٚ اٌّىو ٚاٌقلاع ٚ ٘ٛغب٠خ فٟ اٌفٖبؽخ ٠زّْٝ فٟ أؽل ّٛاهع ثغلاك ، ٚ لل اّزٙٝ 

                                                           
1

 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك

2
 .17ٓ،اٌّوعغ اٌَبثكِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، 

3
 ثك.اٌّوعغ اٌَب
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ٚ إط١بك لوٚٞ ٍبمط ِٓ أً٘ اٌَٛاك،اٌؾ١ٍخ فٟ  قنرَّ فباٌطؼبَ ٚ ١ٌٌ ثمبكه ػٍٝ ّوائٗ ، 

.اٌطؼبَ فٟ أؽل ِطبػُ ثغلاكاٍزغٍٗ فٟ ٚعجخ 
1

 

ك ػٍٝ ٚالؼٗ ٚػٖوٖ، ِزّوِّ  َِؾٛلخ،هِي ٌفئخ ِضمفخ  "ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"ٚ ّق١ٖخ

.ٚ اٌؾ١ٍخٌٗ فٟ رؾم١ك ِب ٠ٖجٛ ا١ٌٗ ثبٌّىو َؼفٗ موبإٖ ٍٚؼخ ف١ب٠ُ 
2

َ ٌٕب اٌّٙنأٟ للَّ ٚ 

َٚ َٔ وْ فِ ظَ : "ِٓ ألٛاٌٙب  "ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"ّق١ٖخ   " لٍ ١ْ َٖ ثِ  هللاِ  ب 

 .اٌقجوح ثؤٕٕبف إٌبً ٚ ٔف١َبرٌُٙل٠ٗ -

 .ّبه اٌزؾب٠ً ٚ اَلثزياىٙاٚ أ٠ٚب-

ُ  " "ذ  َ  ا ص  أت   هللا   ان  ُ  ح  ": اظٙبه اٌزٛكك ٌٍَٛاكٞ وَجب ٌضمزٗ ٚ -   "ث  ُ  ً اٌث  إٌ   ه ٍ 

ْ  ط  ُ  اٌش   هللا   ٓ  ؼ  ٌ  : "ف ِغ اٌّٛلف اٌجل٠ٙخ  ٚ ٍوػخ اٌزى١ّ ٚ  - ْ  ُ  غ  إٌ  ذ  ؼ  ت  أ   و   ا  . "ا

 " .ه  َم  ض  ّ  ج   َذ  س  أ   اس  ذ  ً اٌص  إٌ   اس  ذ  اٌث   ذ  َ   ت  د  ذ  ِ  ": ٚ اٌزظب٘و  اَلكػبء -

َٝ  َُ ٍُ٘ َ "غ اٌّٛلف زى١ف ِاٌاٌفطٕخ ٚاٌنوبء فٟ اٍزقلاَ اٌؾغظ إللٕبع اٌَٛاكٞ ٚ  -  ذِ ١ْ اٌجَ  اٌ

 .... َٚ  َُّ َٚ  ةُ وَ لْ ؤَ ٛلُ اٌ ".تُ ١َ ْٛ أَ  ُٗ ُِ ؼبَ َٛ ، 
3

كٚه اٌواٚٞ : ٠مَٛ ثلٚه٠ٓ  "ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"ٚ

ق وّ طَ ، ٠ُ  ٛقُ َُ ٠َ "ثبَلٔقواٛ فٟ ٍوك األؽلاس اٌزٟ رؾلك ٍّبد ّق١ٖبد اٌّمبِخ ِضً 

فو ِزّضً فٟ كٚه اٌجطً اٌّْبهن فٟ األؽلاس ، اٌنٞ ٠َزؼ١ٓ ثٗ اٌىبرت ٚكٚه آ..." ذُ عْ وَ فَ 

 ّٛ ي اٌم١ّٛ روِي ٌطوػ أفىبهٖ ٚ لٚب٠بٖ ٚ ث١بْ ِبٚعل فٟ ث١ئخ اٌموْ اٌواثغ اٌٙغوٞ ِٓ رؾ

ام  ُ ٚ رل٘ٛه٘ب فٟ ِغزّغ مٌه اٌموْ، أ٠ٚب اٌٝ أمالة اٌم١ "ثٓ ْ٘بَػ١َٝ "ّق١ٖخ 

.ٌالٍزوىاق١ٍٍٚخ  اَلؽز١بيإٔجؾذ اٌىل٠خ ٚ 
4

 

 :اٌغىادٌ

                                                           
1
 .193، ٓاٌَبثك اٌّوعغ، ٍبِٟ ٠ٍٛف أثٛ ى٠ل 

2
 .194ٔفَٗ، ٓ

3
 .87ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ

4
 .559ٓ، اٌّوعغ اٌَبثكٍبِٟ ٠ٍٛف أثٛ ى٠ل، 
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ٚ ٘ٛ هعً ِٓ أً٘ اٌو٠ف، ِغفً، ٍبمط، أثٖوٖ اثٓ ْ٘بَ ٚ ٘ٛ ٠َٛق ثبٌغٙل ؽّبهٖ،   ٚ 

ؽزٝ َل ٠َولٙب اٌٍٖٛٓ ٚ لل ٚلغ فٟ ّون ٘نا ٌّؼ ٕوه ٔمٛكٖ اٌزٟ فجؤ٘ب فٟ ص١بثٗ 

ٚ ٘ٛ هِي ٌفئخ ٔبً رؼ١ِ . اٌّؾزبي ٌىٛٔٗ ٍبمعب، أٚلؼٗ اٌطّغ فٟ ٚهٛخ كفغ صّٕٙب ثب٘ٚب

ٚ ِٓ ٕ٘ب . ػٍٝ ٘بِِ اٌؾ١بح ٠ٛلؼٗ ّٛؼٗ ٚ غجبإٖ فٟ ٚهٛخ رغؼٍٗ فو٠َخ ٙؼ١فخ ٚ ٍبمعخ

ي اٌٛاٍغ أؽٛاي إٌبً فٟ ػٖوٖ، ٠زج١ٓ ٌٕب أْ اٌّٙنأٟ ٔمً ٌٕب ِٓ فالي ِمبِبرٗ ماد اٌق١ب

ٚ اٌؼبكاد اَلعزّبػ١خ ٚ ٌُ رىٓ اٌّمبِبد ٚ ّٜٔ ؽ١برُٙ ٚ ِؼ١ْزُٙ فٟ اٌّآوً ٚ اٌّالثٌ 

.ٍٜٛ ٕٛهح ؽم١م١خ ٔمٍٙب ػٓ ػٖوٖ اٌنٞ ػبُ ف١ٗ
1

 

ٚ ٘نآِ فالي اٍزقلاِٗ ٌأللٛاي ٚ األفؼبي اٌَّبػلح ػٍٝ رؾم١ك اٌوغجخ فٟ األوً  

ّْ "ِضً لٌٛٗ  ِّ  "يُ ِٙ زَ ْٔ ؤَ زُ عْ وَ ، فَ  امَ ىَ بألَ زُ ١ْ َٙ زَ ا ب األؽٛاي كافؼبْ ل٠ٛبْ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ األوً ، أ

اٌّىبْ اٌٛالؼٟ ٠ؾ١ً  افز١بهفّؼولٍخ ٌزؾم١ك هغجخ اٌّىبْ ٚ ٘ٛ ِٓ َِزٍيِبد اٌؾىب٠خ ، ٚ 

.ِغزّؼٌٗغخ لٚب٠ب بػٍٝ هغجخ اٌىبرت فٟ ِؼ
2

 

مل٠ُ ؽووخ ل٠ٛخ ٚ ِٕبظو ِززبثؼخ ٚ ٕ٘بن ٚظ١فخ أفوٜ ٌٍْق١ٖخ فٟ اٌّمبِخ ، ٚ رزّضً فٟ ر

ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚ اٌزٕبٍك وّب هأ٠ٕب فٟ ٕ٘لاَ اٌجلٚٞ اٌنٞ ٠ؼمل ثبٌق١ٛٛ اىاهٖ ١ٌقفٟ ف١ٗ  ٚظّ ر

ػٓ ِل٠ٕخ ثغلاك ٠غًٙ َِبٌىٙب ٚ ١ٌؼوف ٔمٛكٖ ، ٚو١ف وبْ ٠َٛق ثبٌغٙل ٌىٛٔٗ أعٕج١ب 

 ٙال ٌْطبه ٘نٖٚعٙزٗ ثبٌزؾل٠ل وّب َل٠ؼوف ٛجبئغ أٍ٘ٙب األِو اٌنٞ عؼً ِٕٗ ١ٕلا ٍ

.اٌّل٠ٕخ
3

 

ب ؤثَ َٚ َؽ١َّبَن اٌٍُٙ :" ِضال ٚ ٌٕزؤًِ ِضال ٘نٖ اٌؼجبهاد اٌلاٌخ ػٍٝ ػّك ر٠ٖٛو اٌْق١ٖخ

ِِ  لٍ ٠ْ ىَ  َٚ  ذَ ٍْ جَ لْ أَ  َٓ ٠ْ أَ  ْٓ ،  َٚ  ذَ ٌْ يَ َٔ  َٓ ٠ْ أَ  ؟  َٝ َِ  ؟  ََّ  بيَ مَ ، فَ  ذِ ١ْ ٝ اٌجَ اٌَ  َُ ٍُّ٘ َ :  ذُ ٍْ مُ ؟ فَ  ذَ ١ْ افَ َٚ  ز :  ُٞ اكِ َٛ اٌ

َٚ  لٍ ٠ْ ىَ  ٟثِ ثؤِ  ذُ َْ ٌَ  َْ  هللاُ  َٓ ؼَ ٌَ  ُْ ؼَ َٔ :  ذُ ٍْ مُ ، فَ  لٍ ١ْ جَ ٛ ػُ ٟ أثُ ِّٕ ىِ ٌَ  ،  َٚ طبَ ١ْ اٌ  ٛيَ ُٛ  أَب١ٔه؟ْ ١بَ َْ إٌِّ  لَ ؼَ أثْ ْ 

".ٞلِ ؼْ جَ بثَ َّ  َْ ٞ ؟ أَ لِ ْٙ ؼَ وَ  بةٌّ َّ ؟ أَ  هَ ث١ِ أَ  بيُ ؽَ  فَ ١ْ ىَ ، فَ  لِ ؼْ ٌجُ ا بيَ َٖ ارِّ  َٚ  لِ ْٙ اٌؼَ 
4

 

                                                           
1
 ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك. 
2

 .ٔفَٗ اٌّوعغ

3
 .اٌّوعغ ٔفَٗ

4
 .17ك، ٓاٌَبث ؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّوعغِ 
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ٔمٛك ٘نا  اغزٖبةٚ ٘نا اٌؼًّ اٌَّوؽٟ لّخ فٟ اٌز٠ٖٛو إلظٙبه ١ٔخ اٌّؾزبي فٟ 

َٚ َٔ وْ فِ ظَ : "اٌجلٚٞ ٚ فطفٙب ِٕٗ ثبٌمٛح  ِٙ  ب  َٝ  ِٗ ِٕ طُ فَ رَ  َلَ ْٛ ٌَ  َٚ "لٍ ١ْ َٖ جِ اٌٍ ثؼًّ ِٚبك ٚل١بِٗ  هَ مٌَ  اٌ

َُّ اٌَ  ْٚ ، أَ اءً لَ غَ  تْ ِٖ ُٔ  ذِ ١ْ ٝ اٌجَ اٌَ  َُ ٍُ٘ َ : "ٌٗ ٌٍَبهق ٚ لٛ َٚ  اءً َٛ ِّ  وِ زَ ْْ َٔ  ٛقِ ٝ اٌ  ،  َُّ  ةُ وَ لْ أَ  ٛقُ اٌ

ُٗ ُِ ؼبَ َٛ َٚ 


 ْٛ ٍْ  تُ ١َ أ َٚ ا خُ َّ ؽُ  ُٗ رْ يَ فَ زَ فب  َِ ِٛ ػَ  ُٗ زْ فَ طَ ػَ ٌمََو ٚ ٘ٛ ..." غَ لَ َٚ  ُٗ َّٔ أَ  ُْ ٍَ ؼْ ٠َ  ُْ ٌَ َٚ  غَ ِّ َٛ  َٚ  ُِ مَ اٌٍَّ  خُ فَ ب

َٖ وبَ  ٚةُ نُ ٠َ : "، ٚ لٌٛٗ أ٠ٚب ِٓ اٌْٛاء اٌنٞ ٠مطو ِولٗ ٚ ٠فٛه٠مطغ ٌّٙب  َّ  ًَ جْ لَ  غِ ّْ ٌ غِ اٌ ْٚ 

 َُّ ، صُ  بُٖ َٕ ١ْ فَ ْٛ زَ ٍْ ٝ ازَ ، ؽَ دُ كْ وَّ عَ  َٚ  كَ وَّ عَ  َٚ  دُ لْ ؼَ لَ  َٚ  لَ ؼَ لَ  َُّ ، صُ  ُٗ َٔ ىَ َٛ فَ ": لبي  ،"ب١ً ِٕ َ٘  لٍ ٠ْ ٛ ىَ ثُ أَ  ُٗ ٍَ ؤوُ ١َ ٌِ 

َِ ب اٌَ َٕ عَ َٛ ؽْ ب أَ َِ  لٍ ٠ْ ب ىَ ثَ ب أَ ٠َ :  ذُ ٍْ لُ  َّٖ  ِٖ نِ َ٘  غَ َّ مْ ، ١ٌَ  ظِ ٍْ ٌضَ ثبِ  غُ َْ ؼْ َْ ٠ُ  بءٍ ٝ  : " ٠ٚب لٌٛٗ أ ٚ..." حَ بهَ اٌ

ََ ، لَ  ِٗ ١ْ ٍَ ػَ  دُ ؤْ طَ ب أثْ َّّ ٍَ ،فَ  غُ َٕ ْٖ ب٠َ َِ  وُ ظُ ْٔ ٟ أَ أِ وَ ٠َ  َلَ  َٚ  اُٖ هَ أَ  شُ ١ْ ؾَ ثِ  ذُ َْ ٍَ عَ  َٚ  ذُ عْ وَ فَ  َُّ صُ  ََّ  ب  ُٞ اكِ َٛ اٌ

َْ  كَ ٍَ زَ بػْ فَ ،  ِٖ بهِ َّ ٝ ؽِ اٌَ   "؟ذُ ٍْ وَ ب أَ َِ  ُٓ َّ صَ  َٓ ٠ْ أَ : ، ٚ لبي ِٖ اهِ بىَ ثِ  اءُ َّٛ اٌ

٠ٕنه  اٌّغفًفٟ اٌّٛلف ث١ٓ ٕبؽت اٌّطؼُ ٚ اٌَٛاكٞ  أمالةٚ ٟ٘ ؽووخ كاٌخ ػٍٝ 

، ٚ رٍمٟ اٌٍىّبد ٚ اٌووالد ، أزٙذ وٍٙب ٚ ٘نا ك١ًٌ ػٍٝ ٔفبم اٌٖجو ٚ  ثؾلٚس اٌْوّ 

 ّّ ّٚ اٌزؾ رؾذ  اٌزٙل٠ل  اٙطوع اٌنٞ ً ٚ أف١وا ؽلٚس اَلٍزَالَ ٚ اٌٙي٠ّخ أٚ اٌَمٛٛ اٌّو

فو اٌّطبف آزٟ عّؼٙب ١ٍٛخ ػّوٖ ، فٙٛ ام ٠جىٟ فٟ اٌّجبّو ثؤْ ٠فزؼ ثؤٍٕبٔٗ ػملح إٌمٛك اٌ

 ُّ  .لٍ ٠ْ ٛ ىَ ثُ أَ  ذَ ْٔ أَ  ٛيُ مُ ٠َ  َٛ ُ٘  َٚ  لٍ ١َ جَ ٛ ػُ ثُ ب أَ أَٔ  لِ ٠ْ وَ بٌمُ ىَ ٌِ نَ ٌِ  ذُ ٍْ لُ  ُْ وَ : "لبي  ص

ٚ ٕ٘بن أ٠ٚب ّق١ٖبد صب٠ٛٔخ ٍبػلد اٌْق١ٖبد اٌوئ١َ١خ فٟ رفؼ١ً اٌؾلس ٚ 

َّ إٌْٜ اٌنٞ ٌمَّ  اءٌشى  رزّضً فٟ ا ًّ  ، كهٍب لب١ٍب ام أٙبي ػ١ٍٗ  ٛاكٞٓ اٌ  ب ٚ ٙوةً ٌى

أ٠ٚب ٚ ب، ٔز١غخ غفٍزٗ ٚ ٍناعزٗ ، ٚأزيع ِٕٗ صّٓ اٌطؼبَ ٚاٌؾٍٜٛ أزياػً ٚمٌٍه 

ػٍٝ ٚىْ اٌؾٍٜٛ ٚ رمل٠ّٙب فٟ ٕبؽت اٌؾٍٜٛ اٌنٞ الزٖو كٚهٖ  رّضٍذاٌْق١ٖخ اٌضب١ٔخ 

١ٍٍٚخ ٌٍٙوة اٌجطً  قناٌنٞ افزوٗ أْ ٠ؤرٟ ثبٌّبء ٚ ٌىٕٗ ارّ  اءاٌغم   ّٚق١ٖخ.١ٌٍٚٛف

.اٌّؾزبي
1

 

 : اٌىصف -5

                                                           

 
1
 .194ٍبِٟ ٠ٍٛف اثٛ ى٠ل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 
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ّْ  ٚ ٌىٓ ٠ٕجغٟ أَلّ  ّّ  ٔفُٙ ِٓ مٌه أ ب ٠ؼٕٟ ثبٌؾبٙو ، اٌجل٠غ وبْ ٠ؼٕٟ ثبٌّبٟٙ أوضو ِ

فمل ٕٚف فٟ ِمبِبرٗ وض١وا ِٓ ٚعٖٛ اٌؾ١بح فٟ ػٖوٖ ػٍٝ ٔؾٛ ِبٔوٜ فٟ اٌّمبِخ 

فٟ ثغلاك ٌؼٖوٖ ، ٚػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٔنوو ِىبْ اٌزمبء  رٖٛه اٌؾ١بحاٌجغلاك٠خ ٚ ٟ٘ 

اٌْق١ٖز١ٓ ٕلفخ فٟ اٌطو٠ك اٌؼبَ ، ٕٚٚف األصٛاة ٚ إٌٙلاَ ٚ ؽبٔٛد اٌْٛاء ٚ أٌٛاْ 

األٛؼّخ اٌىض١وح ٚأ٠ٚب ثّؼوفخ أٔٛاع األٛؼّخ فٟ مٌه اٌؼٖو ٚ أٌٛأٙب ٚ أمٚالٙب ٚهٚائؾٙب 

.وٚاك ٚ اٌّْزو٠ٓٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ اٌ ٖٕغ ثٙبٚ اٌطو٠مخ اٌزٟ رُ 
1
ٚ أفبكٔب إٌٛف أ٠ٚب ثٛلغ  

َْ َٕ ١ْ رَ أَ  َُّ صُ : "٘نٖ األٛؼّخ فٟ إٌفٌ ٚ ػٍٝ اٌؾٛاً ع١ّؼب ِضال  َٚ لً وَ ػَ  ُٖ اإُ َٛ ِّ  وُ بَٛ مَ زَ ٠َ  اءَ َّٛ ب اٌ  ب 

ِْ نَ َ٘  ْٓ ِِ  لٍ ٠ْ ٟ ىَ ثِ أِلَ  ىْ وِ فْ ا:  ذُ مٍُ ب ، فَ لً وَ َِ  ُٗ برُ اثَ ٛمَ غُ ٍُ ب٠َ ََ زَ رَ  َٚ  اءِ َٛ ٍْ ؾَ اٌ هَ ٍْ رِ  ْٓ ِِ  ُٗ ٌَ  ْْ ىِ  َُّ ، صُ  اءِ َٛ ا اٌ  ، 

َٚ  بقِ لَ اٌوُّ  اقَ هَ ْٚ ب أَ َٙ ١ْ ٍَ ػَ  لْ ُٚ أْٔ َٚ  بقِ جَ ْٛ األَ  هَ ٍْ رِ  ْٓ ِِ  ُٗ ٌَ  وْ زَ افْ  ِِ ئً ١ْ َّ  ِٗ ١ْ ٍَ ػَ  َُّ هُ ،  َُّ  بءِ َِ  ْٓ ب   َٚ ".بقِ َّ اٌ

ِٟ  ٜوَ عْ أَ  َٛ ُٙ ، فَ  ِٓ ١ْ ٍَ ْٛ هِ  ظِ َٕ ٠ْ ٛىَ بٌٍُ َٕ ِِ  لٍ ٠ْ ٟ ىَ ثِ أِل  ْْ ىِ : "ٜ َٛ ٍْ اٌؾَ  تِ بؽِ َٖ ٌِ  ذُ ٍْ لُ  ٝ َٚ ِْ أَ  َٛ لِ َٛ ٍْ اٌؾَ  ف

َٚ  ٚقِ وُ ٟ اٌؼُ فِ  َّٟ ١ْ ٌَ  ْٓ ىُ ١َ ٌْ  ،  ،  ِٓ ْ٘ اٌلُّ  َّٞ ئِ ٌُ ئْ ٌُ  ِٛ ْْ اٌؾَ  ١فَ ضِ ، وَ  وِ ْْ اٌمِ  كَ ل١ْ ، هَ  وِ ْْ إٌَ  َّٟ ِِ ْٛ ، ٠َ  وِ ّْ اٌؼُ  ٍ

 ..."ْ ِْٛ اٌٍَّ  ُّٟ جِ وَ ْٛ وَ 

 ّٛ َْ  كَ ٍَ زَ بػِ فَ "اء فٟ لٌٛٗٚ ونٌه ٕٚف ِْٙل اٌؼوان ٚٙوة اٌْ َٚ  ِٖ اهِ بىَ ثِ  اءُ َّٛ اٌ  بيَ لَ  ، 

َٚ  خً َّ ىْ ٌَ  ُٗ َّ ىَ ٍَ ب ، فَ فَ ١ْ َٙ  ُٗ زُ ٍْ وَ ، أَ  لٍ ٠ْ ٛ ىَ ثُ أَ  بيَ مَ ؟ فَ  ذَ ٍْ وَ ب أَ َِ  ُٓ َّ ضَ َٕ ٠ْ أَ :  َّٝ صَ ،  :  بيَ لَ  َُّ ، صُ  خٍ َّ طْ ٍَ ثِ  ِٗ ١ْ ٍَ ػَ  ٕ

 َْ َٓ وِ ْْ ػِ  خِ ؾَ اٌمُ  بفَ بأَ ٠َ  ْْ ؟ ىِ  بنَ َٔ ْٛ ػَ ٝ كَ زَ َِ َٚ  بنَ ، َ٘  اءُ َّٛ اٌ ََّ  ًَ ؼَ غَ ، فَ  ٠ ِٟ جْ ٠َ  ُٞ اكِ َٛ اٌ  ُٖ لَ مَ ػُ  ًُّ ؾِ ٠َ َٚ  ى

٠لٛ ىَ ثُ أَ  ذَ ْٔ أَ  ٛيُ مُ ٠َ  َٛ ُ٘  َٚ  لٍ ١ْ جَ ٛ ػُ ثُ ب أَ َٔ أَ  لِ ٠ْ وَ اٌمُ  انَ نَ ٌِ  ذُ ٍْ لُ  ُْ وَ : " ٛيُ مُ ٠َ  َٚ  ِٗ بِٔ َٕ ٍْ ؤَ ثِ 
2

 

ونٌه ٚعٛك اٌْق١ٖبد اٌّزؾبٚهح ١ك اٌنٞ رؼغت ٌٗ األمْ ػٕل ٍّبػٗ، ٚاٌللٚ٘نا إٌٛف 

فٟ ٕٛهح ، ٚ افواعٙب ٚ عّٙٛه اٌّزفوع١ٓ ٠مٖل اإلٙؾبن اٌٝ عبٔت ّق١ٖخ اٌّوالت

 ع١ٍّخ

ُّٞ ٚ ٕٚف اٌّؤوَٛلد ٠ؼىٌ ٌٕب   ٚ رزّضً ٚظ١فخ إٌٛف فٟ اصبهح ١ّٙخ اٌَٛاك

ِظب٘و اٌزّّلْ اٌزٟ ّٙلرٙب اٌؾٚبهح اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ، وّب ٠ؼىٌ ِظب٘و اٌزوف ٚ اٌجنؿ 

فب ِٓ فالي إٌٛف اٌؾٟ ا٠ؾبء ِىضّ إٌٛف ٠ي٠ل اٌّؼٕٝ ر١ٍٛؼب ٚ .فٟ ِغزّغ اٌّٙلأٟ

ً؛ وبٌؼوٗ اٌَّوؽٟ ٌٍؾووخ اٌغ١َّخ ٚ رّض١ٍ َّٖ فّضً  .اٌّْب٘ل ػٍٝ اٌقْجخ ٙب ثغوٗ ِف

                                                           
1
 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 
2
 .84ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 



ِمبهثخ عّب١ٌخ ٌفٓ اٌّمبِبد ػٕل اٌّٙنأٟ                                                      اٌفًٖ اٌضبٟٔ          
 
 

 

37 

 ألكٚاه، ٚ ِب أػمجٗ ِٓ ّغبه ؽبك ٘نٖ اٌؾووخ ٚ إٌٛف ٚ ِب هافمٙب ِٓ ؽٛاه ٚ رجبكي ا

ض١وا فٟ ٔٔ اٌّمبِخ،  ًٕٚ اٌٝ ؽلِّ اٌٚوة ٚ اٌِؼوان ثبأل٠لٞ ٚ األهعً ّىًَّ ِْٙلاَ كاَل ِ

ً ٔفَٗ فٟ ٕٛهح أؽل أثطبي ٘نٖ ٚ ِٓ ّؤٔٗ اؽلاس ِْبهوخ ٚعلا١ٔخ ِغ اٌمبهة اٌنٞ ٠زق١ّ 

ب اؽزبط ِٓ ٘نا اٌٍّّؼ اٌَّوؽٟ فٟ اٌّمبِخ ثؾ١ش ٔالؽع ٚعٛك  اٌزّض١ٍ١خ اٌٙي١ٌخ ٌنوو هثَّّ

ّٓ اٌّمبِبد ثؼبِخ، ٚ ث١ٓ فٓ اٌَّوؽ١خ وّب  رْبثٗ وج١و ث١ٓ ف١َِّٕبِد ٘نٖ اٌّمبِخ اٌجغلاك٠خ ٚ ف

أٍٍفٕب، اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ ِجلأ اٌؾٛاه ٚ اٌزّض١ً اٌغَلٞ أٚ اٌؾووٟ اٌقبٓ اٌٝ عبٔت اٌل٠ىٛه 

ًّ فٟ إٌٔ ِّضٍخ فٟ ٍٛق األٛؼّخ اٌىٚ األّىبي ٚ األٌٛاْ اٌزٟ ٔغل٘ب   ض١وح اٌّزٕٛػخ، ٚ ٌؼ

اٌف١ٕخ اٌّٛظفخ  ػٕٖو رجبكي األكٚاه فٟ أكاء اٌؾىب٠خ اٌزٟ ٠َوك٘ب إٌٔ ِٓ أُ٘ األكٚاد

.ٔٔ ثل٠غ اٌيِبْ اٌنٞ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب ثبرمبْ فٟ
1
ف ػٍٝ ام ثٛاٍطخ ٘نا اٌؾٛاه اٌفٕٟ ٚؽلٖ ٔزؼوّ  

أكٚاه اٌّؼٕٝ فٟ إٌٔ ٚ أُ٘ ِؾطبرٗ ٚ ِفبٍٕٗ اثزلاء ِٓ اٌٍٛؽخ األٌٚٝ اٌزٟ رؼوٗ 

لٚٞ ثؤٚي ٙؾ١خ ٌٗ ٚ ٘ٛ هعً ث" ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ"ِْٙلا ١َِّّيا ؽ١ٓ ٠ٍزمٟ اٌجطً اٌّؾزبي؛ 

ََ ِٓ اٌو٠ف أٚ ٍٛاك اٌؼواق ٚ كفً ِل٠ٕخ ثغلاك ٌجؼ٘ ؽبعزٗ، ٚ ٘ٛ غو٠ت ف١ٙب أعٕجٟ .لَِل

ثٗ ِٓ اٌغفٍخ ٚ ٠ظٙو مٌه ثٛٙٛػ ِٓ فالي ُ ص١بثٗ ٚ ١٘ؤرٗ ػٍٝ ٍناعخ ٚ ٛج١ؼخ رموّ ِّٕ ػٕٙب رُ 

ة ػٍٝ اَلؽز١بي فٟ أىلخ ثغلاك ٚ اٌّلهَّ " ػ١َٝ ْ٘بَ" اػبكح رْى١ً ٘نا اٌؾٛاه ث١ٓ اٌجطً 

.ث١ٓ اٌجلٚٞ
2

 

ٚ اٌّْب٘ل ٟ٘ ك١ًٌ ػٍٝ وْٛ اٌْق١ٖخ رئكٞ أفؼبَل ٚ ؽووبد ِٚؾىخ أٚ ِؤٍب٠ٚخ ِض١وح   

.ٚ ٘نا ٠ئول ٚعٛك رم١ٕبد األكة اٌَّوؽٟ ٌٍؼطف
3

 

و ف١ٗ اٌْق١ٖخ ػٓ ٔفَٙب ػٛٗ أْ ٠ٖٕؼٙب ٌٕب اٌىبرت أٚ ٘ٛ اٌغيء اٌنٞ رؼجّ : اٌحىاس -6

 . اٌَبهك وّب ٟ٘ اٌؼبكح فٟ اٌمٖخ

 :أٔه َىخذ فٍ اٌّماِة حىاس لصصٍ و َٕمغُ إًٌ ٔىػُٓ وّا

                                                           
1
 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 

 .84ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 2

 ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك.3
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َٚ َٔ وْ فِ ظَ  ذُ ٍْ مُ فَ : " فٟ لٌٛٗ حىاس تاطٍٕ -1    َْ  هللاُ  َٓ ؼَ ٌَ  ُْ ؼَ َٔ : " ذُ ٍْ مُ فَ "  لٍ ١ْ َٖ ثِ  هللاِ  ب  َْ طَ ١ْ اٌ " ب

َْ ١َ َْ إٌِّ  لَ ؼَ ثْ أَ َٚ " ِٗ ٚأَّ   هللِ  بأَّ :"ذُ ٍْ مُ ، فَ "ب َْ ؼُ اعِ هَ  ب ا١ٌَْ ٛ  َٚ ُْ ظِ اٌؼَ  ِّٟ ٍِ اٌؼَ  بهللِ ثِ  َلَّ اِ  حَ َّٛ لُ  َلَ َٚ  يَ ْٛ ؽَ  َلَ ، ١ "

َٝ  َُ ٍُّ٘ َ :"ذُ ٍْ مُ فَ  َُّ اٌَ  ْٚ ، أَ  اءً نَ غَ  تْ ِٖ ُٔ  ذِ ١ْ اٌجَ  اٌ َٚ  اءً َٛ ِّ ٞ وِ زَ ْْ َٔ  ٛقِ ٝ اٌ  ،  َُّ  "  ةُ وَ ألْ  ٛقُ اٌ

ََّ فَمبََي ا: "ِٗضً لٌٛ" ٌَٛاكٞا"ٚ " اثٓ ْ٘بَ"٠مَٛ ث١ٓ  :اٌحىاس اٌثٕائٍ -2 ٟ ؤثِ ثِ  ذُ َْ ٌَ  ُٞ اكِ َٛ ٌ

َٚ  لٍ ٠ْ ىَ  َْ  هللاُ  َٓ ؼَ ٌَ  ُْ ؼَ َٔ :  ذُ ٍْ مُ ، فَ  لٍ ١ْ جَ ٛ ػُ ثُ ٟ أَ ِّٕ ىِ ٌَ ،  َْ طَ ١ْ اٌ َٚ ب َْ ١َ َْ إٌِّ  لَ ؼَ ثْ أَ  ،  ب١ِٔهَ ، ب ََ ْٔ  " لِ ْٙ ؼَ ٌا ٛيَ ُٛ  ا

َٝ ػَ  ١غُ ثِ اٌوَّ  ذَ جَ َٔ  لْ مَ فَ :"بيَ مَ فَ  َٚ ِٗ زِ َٕ ِْ كِ  ٍ َٝ  هللاُ  ١ُٖ٠ِّوُٖ  ْْ ٛ أَ عُ هْ أَ  ،   ِٗ ١ْ ب اٌَ َّٔ اِ  َٚ  ب هللِ َّٔ اِ : " ذُ ٍْ مُ ، فَ ِٗ زِ َٕ عَ  اٌ

َْ ؼُ اعِ هَ  ٛ َٚ ُِ ظِ اٌؼَ  ِّٟ ٍِ اٌؼَ  بهللِ ثِ  َلَّ اِ  حَ َّٛ لُ  َلَ َٚ  يَ ْٛ  ؽَ ََل  ،   لٍ ٠ْ ب ىَ ثَ ب أَ ٠َ : ذُ ٍْ لُ  َُّ صُ :" َٜٛ ٍْ اٌؾَ  تِ بؽِ َٖ ٍِ زُ ٍْ لُ ". ١

َِ ب اٌَ َٕ عَ َٛ ؽْ ب أَ َِ  "ظِ ٍْ ٌضَ ثبِ  غُ َْ ؼْ َْ ٠ُ  بءٍ ٝ 
1

 

فٟ ِمبِبرٗ ػبِخ ٚ فٟ اٌّمبِخ  اٌيِٓف ثل٠غ اٌيِبْ اٌّٙنأٟ ٚظَّ : اٌضِاْ و اٌّىاْ -7

َّْ " اٌموْ اٌواثغ ٌٍٙغوٞ" اٌجغلاك٠خ فبٕخ، ٚ ٘ٛ اٌيِٓ اٌنٞ ػبُ ف١ٗ آٔنان  ٚ ٔالؽع أ

ِٚؽلح ل١ب١ٍخ اٌيِٓ اٌنٞ رٕبٚي ّو٠ٜ األؽلاس اٌّززب١ٌخ فٟ ؽ١ِّ  ي إٌٔ ىِٓ ل١ٖو ِؾلك مٚ 

ُه ثبٌّلَّ  ػ١َٝ "جطً اٌّؾزبي اٍزض١ٕٕب ىِٓ فوٚط  اٌ بٍجخ ٔبكهح، فبماح اٌزٟ رٕبٚي ف١ٙب ِٕام ٠ُمَلَّ

ِٓ كاهٖ ثجغلاك ثؾضب ػٓ ٙؾ١خ ٠ٛلغ ثٙب ٚ ٠ٕبي ٛؼبِٗ اٌفبفو ِٓ ع١جٙب ٚ ػولٙب  "ثٓ ْ٘بَ

ٗ هغُ فوٜ، ٚ لل ٠ىْٛ ٘نا ىِٕب ٔف١َب أ٠ٚب ألّٔ ألٚ ٘ٛ ِٓ ّبهع ٢فو ٚ ِٓ ؽٟ أٚ ِؾٍخ 

 َّْ بٌجطً عبء فٟ ػوٗ ٍو٠غ اٌيِٓ ا٢فو اٌنٞ ٠ٍزمٟ ف١ٙ ِٛ٘جزٗ اٌىال١ِخ اٌظب٘وح، فب

ٗ اٌىبرت فٟ لبٌت كْٚ رمل٠ُ أٚ رؤف١و فٟ ِٓ اٌْبهع اٌٝ كوبْ األغن٠خ، لل ٕجَّ  ؽك ٠ّزلُّ ِزال

ٍٟ ػٕل اٌمبهة ٚ ٘نا ٍٗ ٌزؾف١ي إٌْبٛ اٌزق١ّ األؽلاس اٌّو٠ٚخ ِبػلا ثؼ٘ إٌٛف اٌنٞ ٠زقٍّ 

ْو٠ٓ ٍبػخ فٟ نٞ ٠غٛى أْ ٠ّزل أوضو ِٓ أهثغ ٚ ػاٌيِٓ ّج١ٗ ثّب ٠ُؼوف ثبٌَّوؽ١خ، اٌ

، ٚ ٌٙنا اٌزؾل٠ل اٌيِٕٟ أ١ّ٘زٗ فٟ اٙفبء ٛبثغ اٌٛالؼ١خ ػٍٝ ٚلبئغ اٌّمبِخ أؽلاس اٌَّوؽ١خ 

ِٗ ٚ اِزبػُٙ .ٚ اإلثٙبَ ثزٖل٠ك اٌنٞ ٠ي٠ل إٌٔ للهح ػٍٝ عنة لُّوائِ
2

 

      ِّ جخٌ ثبٌب ػٕبٕو اٌّىبْ ٚ اٌؾ١ّ أ ؼَّ َْ ُِ بي ٚ اٌقطٛٛ ٚ ٕٕبػخ ز٠ٍٛٓ فٟ األّىي فٟٙ وض١وحٌ 

َّ إٌّبظو ثلًء ثبٌؾّبه ا ًُّ ثبٌّل٠ِٕخ ألٚي ِوّ ٌ ح ٚ ٛاكٞ ٚ ػمل ٔمٛكٖ اٌنٞ ثبػزجبهٖ ١ٙفب ٠ؾ

                                                           
1

 .84اٌَبثك،ِٓؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، 
2

 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك
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ُلْ، ِوٚ ُّ ًِ اٌ ٍَ َلئٍِك ثٕظبفخ أ٘ ْٕلا ِ٘ ها ثؤٌٛاْ أٛؼّخ وض١وح، ثؼٚٙب ٠ؾوٓ أْ ٠جلٚ فٟ 

ِٗ ٚ ثؼٚٙب ا٢فُو ٠َٕيٌُِك ّىٍُٗ وبٌَٛائً، أٚ ٘ٛ ِزؼلك األٌٛاْ  غط٠َ ٚ ثؼٚٙب  ٠فٛه ِٓ ِولِ

.اٌّغو٠خ
1

 

ٚ ٘ىنا فبٌؾ١ِّي ٕ٘ب ٚاٙؼ ٠لػٛ اٌَبِغ ٚ اٌّْب٘ل اٌٝ رؤٍِٗ ٚ اَلٍزّزبع ثّٕظوٖ ٚ   

ًّ ح ِّىٕخ، ألّٔ ٖ فٟ اٌناووح ألٛٛي ِلّ جمبءاٍز ٕل ثَبٛخ ِىبْ ٠ورجٜ ثؤوضو اٌغوائي ػ ٗ ثى

هُٖ .اإلَٔبْ رٍَُّطب ٚ ٟ٘ اٌّزٍٖخ ِجبّوح ثغو٠يح ؽفع اٌؾ١بح َّٛ ٚ ثؼل كوبْ األٛؼّخ اٌنٞ ٕ

إٌٔ ِىبٔب ِؾفٛها فٟ اٌناووح ٌىضوح روكك إٌبً ػٍٝ أِضبٌٗ فٟ ٚالؼُٙ ٚ ٘نا أؽل أٍجبة 

.ٔغبػ ٘نا إٌٔ فٟ أكائٗ اٌفٕٟ اٌجبهع
2

 

خ اٌّٖجٛة ف١ٙب ١ٌٌ غوٙٙب اؽلاس فبٌزم١ٕخ اٌّزجؼخ فٟ ٘نا إٌٔ ثّب فٟ مٌه اٌٍغ  

ّب  ٘ٛ غوٗ ء ٚ اٌزقف١ف ػُٕٙ ِٓ ػٕبء اٌؾ١بح فؾَت ٚ أّ افوعخ ٚ اٌزو٠ٚؼ ػٓ اٌمُوَّ 

ق األك٠ت؛  َّٛ ثل٠غ اٌيِبْ "ّٕٟٙ ػبَ ٚ ٌىٓ اٌّمبِخ رٙلف فٟ اٌّمبَ األٚي اٌٝ اظٙبه رف

ٚ ثواػزٗ فٟ رٖل٠ك  فٟ ِغزّؼٗ ٚ اِز١بىٖ ػٓ غ١وٖ فٟ ِٛ٘جزٗ اٌٍغ٠ٛخ ٚ رؤو١لٖ" اٌّٙلأٟ

اٌىالَ اٌٝ ٚعٙبد ف١ٕخ َل ٠زمٕٙب ٍٛاٖ، أٚ فٟ اٍزطبػخ أغٍت اٌّضمف١ٓ فٚال ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ٚ الَ   وبفخ ٚ ثٍٛؼٕب أْ ٔالؽع ثٌَٙٛخ ربٍِخ ٘نا اٌٛعٗ األٚي اٌنٞ ٠قٔ ارمبْ ٕٕبػخ اٌى

ياَ اٌَغغ اٌٝ أثؼل ٓ اٌفوٓ ٚ الزٕبٕٙب وبٌزٛه٠خ ٚ اٌّٛاىٔخ ٚ اٌّطبثمخ ٚ اٌغٕبً ٚ اٌزرؾ١ُّ

 فالياٌؾلٚك اٌف١ٕخ، ٌىٓ فٟ الزلاه ٚ ِٙبهح ثؾ١ش َل رفَل ٘نٖ اٌٖٕؼخ، ٚ ٘نا اٌٍفع ١ّئب ِٓ 

ٚؽلح اٌّؼٕٝ ٚ رٕبٍك اٌَوك اٌو١ّك ِٓ ١ٕغخ ٔؾ٠ٛخ أٚ ٕوف١خ أفوٜ، ٚ ِٓ ٌْٛ ثل٠ؼٟ 

.اٌٝ آفو
3

 

     َّْ غ اٌزبَ رمو٠جب ٘ٛ ا١ٌَّطو اٌَغاٌزمبثً فٟ اٍزؼّبي اٌجل٠غ ِغ اٌزياَ ّىً اٌزٛاىٞ ٚ  ا

ىكٚاط ٚ ِمبثٍخ ثؼ١ٓ ِٓ َِزٜٛ اَلب١ٔخ ٚ ِواػبح لبٌت ١ػٍٝ األَٔبق اٌزؼج١و٠خ ِغ اٌٖٛه اٌج

اْ ٌُ ٠فمٗ ٌزٍه اٌمٛافٟ ٌٍْؼو ِضٍٙب ٚ ِضً ٘نا  ،اإل٠مبع ا١ٌٍّٛمٟ فٟ إٌٔ اٌٝ كهعخ اٌْؼو

اإل٠مبػ١خ، ٔغبَ األ١ٌٍّٛم١خ ٚ اٌزٛظ١ف ِىضف ألٌٛاْ اٌجل٠غ ٠ٛلغ اٌمبهة فٟ ِزب٘خ األّىبي ا

                                                           
1

 .اٌّوعغ ٔفَٗ
2

 .اٌّوعغ ٔفَٗ
3

 اٌَبثك.اٌّوعغ ٔغُ اَلٍالَ،
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ٗ ػٓ أ١ّ٘خ اٌّّْٚٛ ٚ ل١ّٗ اٌف١ٕخ ٚ اَلعزّبػ١خ ٚ أ٠ٚب اٌْىً اٌفٕٟ ٠ّيط ٚ ٠ىبك ٠ٖوف

أغٍت ِيا٠بٖ  ، ٚ لل الزجٌ إٌضو فٟ لبٌت اٌْؼوث١ٓ فٓ إٌضو ٚ فٓ اٌْؼو اٌمبئُ ثنٌه اٌؼٖو

ك١ٌال ػٍٝ ارقبم  فو اَلّ بك اٌْؼو ا٢األغواٗ ٚ ِب أْرَبع فٟ اَلا١ٌٍّٛم١خ ٚ ىاك ػ١ٍٗ 

.ّى١ٍٓ ٌٙنا اٌفٓ األكثٟ ا١ٌّّي
1

 

ٚ ٠ٚبف اٌٝ ٘نا اٌظب٘وح اٌجل٠ؼ١خ ا١ٌّّٕٙخ ػٍٝ ٔٔ اٌّمبِخ رٍه ثؼٕب٠خ ربِخ ِٓ  

ٕٔ ثواػخ اٍزقلاَ األٌفبظ ٚ ؽَٓ افز١به٘ب ثؼٕب٠خ، فّضال ػٕل اٌاٌىبرت، فمل اٍزؼًّ فٟ 

ّْ : " لٌٛٗ ٚ أ٠ٚب ."اّز١ٙذ اٌطؼبَ أٚ ٔٛع ِٓ اٌطؼبَ"ػٛٗ وٍّخ " اكَ لَ غْ جَ ب ثِ َٔ أَ  َٚ  امَ ىَ بألَ زُ ١ْ َٙ زَ ا

َؾبٌَُٗ  يُ ِٙ زَ ْٔ أَ  ذُ عْ وَ قَ فَ :" لٌٛٗ َٝ ؽَ  َِ ِٟ ؽٍَ أَ  ز  َٚ  ُٖ بهَ َّ ؽِ  لِ ْٙ ٌغَ ثبِ  ٛقُ َُ ٠َ  ٌٞ اكِ َٛ ََّ ب ثِ َٔ ا أَ بمَ ، فَ ْوؿَ اٌىَ  ٕ

َٚ َٔ وْ فِ ظَ  ذُ ٍْ مُ ، فَ ُٖ اهَ اىَ  لِ مْ ٌؼَ ثبِ  قُ وِّ طَ ٠ُ  َٚ لِ ١ْ َٖ ثِ  هللاِ  ب  ِِ لٍ ٠ْ ب ىَ ثَ أَ  هللاُ  بنَ ١َّ ؽَ  ،  َٚ ذَ ٍْ جَ لْ أَ  َٓ ٠ْ أَ  ْٓ ،   َٓ أ٠ْ  ؟ 

ثبإلٙبفخ اٌٝ عوٍٙب ا١ٌٍّٛمٟ اٌنٞ . "اَلٔزٙبى٠خ" اٌزٟ ٍّٔؼ ف١ٙب ٕفخ اٌّقبكػخ " ؟ ذَ ٌْ يَ َٔ 

اٍزؼًّ ٚ" اٌفوٕخ أرؾ١ّٓ:" ٝ اٌزفٛق األكثٟ ٚ ٌُ ٠مًىاك إٌٔ عّبَل ٚ هٚػخ ٚ كَلٌخ ػٍ

" ٍٛاكٞ:" لبيٚ ٌُ ٠مً؛ ؽبفظخ إٌمٛك ٚ" ُػمَلَ :" اٌٍفظ١ٓ ٚىٔب، ٚ أ٠ٚب لٌٛٗ رؼج١وا ٌزطبثك

اٌغو٠ت ػٓ فالؽخ ٚ ٌُ ٠مً اٌجلٚٞ أٚ اٌو٠فٟ أٚاّبهح اٌٝ ٍٛاك اٌؼواق اٌق١ٖت ثبٌ

.ٚ ٘ىنا ٍبئو األٌفبظ فٟ إٌٔ ...اٌّل٠ٕخ
2

 

أٍّبء : ٚ ٠ًٖ ٘نا اٌزفٕٓ فٟ أزمبء اٌّؼغُ اٌٍغٛٞ ألٖبٖ ػٕل ٍوك إٌٔ ِضً 

األٛؼّخ اٌفقّخ ٚ أٌٛاْ اٌؾٍٜٛ اٌفبفوح ثب٘ظخ اٌضّٓ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ اٌضبٟٔ، ٚ ٠ُطٍؼٕب 

و ٚ ا٘زّبَ األصو٠بء فبٕخ ثبألٛؼّخ اٌزٟ ٠زٕبٌٚٛٔٙب ػٍٝ ؽَبة  ُّٚ إٌٔ ػٍٝ كهعخ اٌزؾ

أِٛه أفوٜ وبٌضمبفخ ٚ اٌفىو ٚ ّئْٚ اٌلٌٚخ ٚ كفٛي صمبفخ اٌطجـ األعٕجٟ فٟ ِؼغُ 

.اٌؼوث١خ
3

 

 :أعٍىب إٌص -8  

ٚ ٠ّزبى أٍٍٛة إٌٔ اٌٝ عبٔت ٘نٖ اٌزم١ٕخ اٌّؼملح ٚ اعواء اٌؾَبة اٌلل١ك فٟ 

اٍزؼّبي اٌغًّ ٚ اٌّزىبفئخ أٚ اٌّزقبٌفخ اٌط٠ٍٛخ أٚ اٌم١ٖوح ِب ٔغلٖ فٟ إٌٔ ِٓ الزجبً 
                                                           

1
 .اٌّوعغ ٔفَٗ

2
 .اٌّوعغ ٔفَٗ

3
 بٌَبثك.اٌّوعؼٔغُ اَلٍالَ، 
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َْ  هللاُ  َٓ ؼَ ٌَ : ذُ مٍُ فَ :" ؽ١ٕب ٚ ِٓ رٛظ١ف ٌألِضبي ِضً لٌٛٗ َْ طَ ١ْ اٌ َْ ١َ َْ إٌِّ  لَ ؼَ أثْ  َٚ  ب ب١ِٔهَ ، ب ََ ْٔ  ٛيَ ُٛ  ا

 ".لِ ؼْ اٌجُ  بيَ َٖ ارِّ  َٚ  لِ ْٙ اٌؼَ 

َّ ١هَ ثِ أُل ؽبَ  فَ ١ْ ىَ فَ :" ٚ لٌٛٗ أ٠ٚب    َّ  َْ ٞ؟ أَ لِ ْٙ ؼَ وَ  بَةٌّ ؟ أ ا ػٓ ٛٛي رؼج١وً ". ٞ؟لِ ؼْ بََة ثَ أٔٗ 

َٝ ؼَ ١ؼُ ثِ اٌوَّ  ذَ جَ َٕ فَ :" اٌيِٓ، ٚ ِٓ رّضً ٌإلٍالَ ٚ اٌضمبفخ اإلٍال١ِخ ثُوِزِٙب، ٚ مٌه فٟ لٌٛٗ ٍ 

َٝ  هللاُ  ُٖ وَ ١ِّ َٖ ٠ُ  ْْ ٛ أَ عُ هْ أَ  َٚ  ِٗ زِ َٕ ِْ كِ  َْ ؼُ اعِ هَ  ِٗ ١ْ ب اٌَ أّ  َٚ  ب هللِ أَّ :" ذُ مٍُ فَ ...". ِٗ زِ َٕ عَ  اٌ  َلَ َٚ  يَ ْٛ ؽَ  َلَ  َٚ  ٛ

َٚ َلَ  َي  ْٛ ".ُْ ظ١ِ ٟ اٌؼَ ٍِّ اٌؼَ  بهللِ ثِ  َلَّ اِ  حَ َّٛ لُ  َؽ
1

 

ٚ ٠غؼً اٌؾمٛي اٌلَل١ٌخ رزْبثه فٟ إٌٔ ٚ رزَغ ٚ ٠َزلػٟ اٌؾبٙو ِٕٙب اٌغبئت،    

فززمبٛغ إٌٖٛٓ اٌزٟ لوأ٘ب اٌّزٍمٟ لجال ِغ إٌٔ، فٟ اٌّمبِخ، ٚ ٠ٕزظ ػٓ مٌه اِزالء ٚ 

رفبػً ٚ رٛإً ِٓ ّؤٔٗ أْ ٠غؼً ٘نا إٌٔ ٠زٕبًٍ فٟ ٖٔٛٓ أفوٜ ػل٠لح ٚ ٘ىنا 

غ اٌم١ٖوح أٍبٍب ٚ ِٓ ِغّٛع اٌزواو١ت ٚ األَٔبق اٌّزىوهح ٠زْىً أٍٍٛة إٌٔ ِغ ا١ٌٖ

ٚ ِٓ ففخ هٚػ اٌفىب٘خ ٚ  اٌلاٌخ ػٍٝ اٌّٛلف اٌقبٓ ٌألك٠ت ِٓ اٌٍغخ ٚ ٛوائك اٍزؼّبٌٙب

فٟ ػٖوٖ ٚ ِٓ  هّبلخ رؼج١وٖ ٚ إبثزٗ فٟ ٕٚف األ١ّبء ٚ ِٓ إٌمل اٌالمع ٌّٛاى٠ٓ اٌم١ُ

.اٌجئًفٟ ؽبٌزٟ اٌفمو ٚ  ٍقو٠زٗ اٌّوح ثبٌؾظٛظ
2

 

ٗ أٍٍٛة األك٠ت اٌؾبمق ٌفٓ اٌٖٕؼخ اٌٍفظ١خ اٌّزؤٔك فٟ رؼج١وٖ اٌؼ١ٍُ ثزواس اٌؼوث١خ، أّ     

ّّ كٚاٌَّزٛػت ٌؾالٚح عوٍٙب ٚ ا٠مبػبرٙب ،  ف ٠فٚؾٗ فمو اٌّّْٚٛ ، ٘ٛ ً أٚ رىٍّ ْ رؼ

ٚ ٕواِخ لٛا١ٕٔٗ اٌٝ عبٔت  ٗأٍٍٛة ٠غّغ اٌٝ ٛٛاػ١خ إٌضو ٚ ِوٚٔخ اٌْؼو ٚ ك٠جبعز

ًّ  ٝأ٘لاف أفوٜ َل رؾٖ ِٓ أّ٘ٙب أ٠ٚب مٌه اٌٙلف اٌزوثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ اٌنٞ ٠ؼٍُ  ، ٌٚؼ

ػٓ أىِبد  ب٘ب ، ٠َٚؾوُ٘ ث١بٔٙب األفبم ٚ ١ٍَ٠ُٙإٌٔ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌو١ٕٕخ ٠ٚلُْ٘ٙ غٕ

خ ِٓ اٌق١بي خ ِقزٍفخ ٠ؾزبط اٌٝ ٛبلوبٔذ اٌفٖبؽخ ِٓ كَلئً ١ٍبكح إٌجب٘ػٖوُ٘ فٟ ٚلذ 

اٌقالق اٌنٞ ٠مَٛ ِٓ اٌٛلبئغ اٌْج١ٙخ ثبٌٛلبئغ اٌزٟ ْٔب٘ل٘ب فٟ اٌٛالغ ،ٟٚ٘ ِزفولخ ِجؼضوح 

ؾىّخ ٠خ وض١فخ ِزغّؼخ فٟ ثئهح ٚاؽلح ِغ١و عناثخ ثبٌّوح ٔغل٘ب فٟ ٔٔ اٌّمبِخ َِزٛ

اٌٖٛه  اٌٍٖخ ف١ّب ث١ٕٙب رمٛكٔب اٌٝ ِؼٕب٘ب اٌفٕٟ ثْٛق وج١و، ِضً اٌّؼمل اٌّزؼلك اٌٍٛبئً ٚ

اٌّض١وح أثلا ٌٍلْ٘خ ٚ اَلٍزغواة ٘ٛ ِٓ أٔٛاع اٌق١بي اٌجؼ١ل، ف١بي اٌفٕبْ ٚ اٌىبرت اٌّٛ٘ٛة 

                                                           
1

 .73، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓؼجل اٌؾ١ّلِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٕ
2
 .ٔغُ اَلٍالَ، اٌّوعغ اٌَبثك 
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اٌنٞ ٠ٍزمٜ ِٓ ٚالغ اٌؾ١بح اٌّؤٌٛفخ صُ ٠غّؼٙب فٟ ٚػ١ٗ اٌؾبك ثبٌّزٕبلٚبد ٚ ٠ؼ١ل ١ٕبغزٙب 

.ِٓ ِقيْٚ فجورٗ، فبما ٟ٘ فٟ إٌٔ ماد ؽ١بح ٔبثٚخ ٚ ٚعٛك ِز١ّي
1

 

 :اٌؼاطفة -9

ٍٍٛخ فٟٙ ِل "أٟثل٠غ اٌيِبْ اٌّٙن"ٝ ػبٛفخ اٌىبرت ونٌه ّؤٔٙب فٟ إٌٔ أغْ ٚ

ٓ ٔفَٙب ٕواؽخ ثبٍزؾَبْ أٚ اَلٍزٙغبْ، ثبٌؾت أٚ ػ فٟ صٕب٠ب ٚلبئغ ٖٔٗ َٚل رؼجو

ٖ ػبٛفخ ٍبمعخ أ١ٌٚخ ّج١ٙخ ثؼبٛفخ فٙن. ثبٌؼطف أٚ اٌْفمخ أٚ ثبٌىوا١٘خ ٚاٌمَٛح ،٘اٌجغ

ِّ  ،اٌٖج١بْ ٛفزٗ اٌف١ٕخ رظٙو ِٓ فالي رؾو٠ىٗ ٌْق١ٖبرٗ ٚ َِبه ٚلبئؼٗ فؼب ب وبرت إٌٔأ

ٗ ؽ١ٓ ٠مبهْ اٌمبهة ث١ٓ ٖ ٌأل١ّبء أٚ ِب ٠ٕزظ ػٕٙب ارؾبك مٌه وٍّ ٠وفٟ إٌٔ ٚ ٛو٠مخ رٖٛ

لٚٞ زظ ظٍُ ٘نا اٌوعً اٌّلٟٔ ٌنٌه اٌجٝ ثٓ ْ٘بَ ٚ ٠َزٕخ اٌجلٚٞ ٚ ؽ١ٍخ اٌّلٟٔ ػ١َغفٍ

 َّ .ٛاكٞاٌ
2

 

ٚ ،األٛجبق اٌّزٕٛػخ ٚاألٛؼّخ ا١ٌْٙخ ٚاٌغٕبء اٌفبؽِ ٌألصو٠بء ظ ِٓ ٚعٛك رٍهزَزٕوّب ٔ    

ِغ مٌه ِؾو١ِٚٓ رّبِب ِٓ رٍه  ٠ٓجمٝ ٘نا األك٠ت ػ١َٝ ثٓ ْ٘بَ ٚ أِضبٌٗ ِٓ اٌّٛ٘ٛث١

ل١خ و ٘نا األك٠ت هغُ صمبفبرٗ ٚ ِٛ٘جزٗ اٌواٌزٟ اؽزىو٘ب ِٓ إٔؾبة اٌّزبعو ف١ٚطإٌؼّخ ا

 .٠ِٛٗ اٌٝ اٌؾ١ٍخ ٌىٟ ٠ؾًٖ ػٍٝ لٛد

  ّْ ثٙب اٌْق١ٖبد ٚ َل رفٖؼ  رزٖف ١ٍبق اٌّٛافك اٌزٟفٟ اٌؼبٛفخ فٟ إٌٔ رؤرٟ  ا

بٛفخ ٕ٘ب ػٓ ٔفَٙب اَل ثطو٠مخ اٌزّض١ً ٚ اإللٕبع اٌنٞ َل ٠ىْٛ ِفوٚٙب ػٍٝ اٌمبهة ثً اٌؼ

ٌّ ّؼٛه ِزّْؼت ِّزل ػٍٝ ٛٛ ثبٔزمبي ِضً ٘نٖ اٌؼبٛفخ ا١ٌٗ   ي إٌٔ ٠ؼ١ْٗ اٌمبهة ٚ ٠ؾ

ؽ١ٓ ٠ؾت ِٓ األٛؼّخ اٌّنوٛهح ِب رؾت اٌْق١ٖخ ٚ ٠ىوٖ ِٓ ٙوٚة اٌّؼبٍِخ اٌغبئوح ٚ 

ْ أٚ ٘ٛ ٠ىوٖ ِب رىوٖ ػ١ٍٗ اٌٍَٛن إٌّؾوف اٌْبم ِب ٠ىوٖ اٌوعً اٌؼبلً اٌوى٠ٓ اٌّزيّ 

ّْ اٌْق١ٖخ ِٓ ٙوٚة اٌمٙو ٚ اٌؾ١ٍخ ٚ اٌزٍَّ  ٌؼجخ ف١ٕخ ع١ٍّخ  ٗ ِب ٘ٛ اَلّ مٌه وٍّ  ٜ، ِغ أ

ٍغ ػٍٝ فجب٠ب ىِبٔٗ اٌؾبكح اٌزٟ َل رغؼً أٚعل٘ب ف١بي اٌىبرت ٌغب٠خ ٠و٠ل٘ب ِٓ اٌمبهة، أْ ٠طّ 

                                                           
1
 .اٌَبثك اٌّوعغٔغُ اَلٍالَ،  
2

 .اٌّوعغ ٔفَٗ
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فبٌٕٔ األكثٟ .ؽ١بح اٌجْو َِزم١ّخ ػٍٝ ؽبي ِٓ اَلهر١بػ ٚ اإلؽَبً ثبٌَؼبكح ٚ اٌطّؤ١ٕٔخ

.خ اٌٙبكفخّب ٘ٛ فٓ اٌىٍّٔلهٍٗ وغ١وٖ ِٓ ٖٔٛٓ اإلثلاع األكثٟ ١ٌٌ فٕب ٚ وفٝ ٚ أّ 
1

 

ٚ فٟ إٌٔ هٍبٌخ ِزّٕٚخ ماد ِغيٜ أَبٟٔ ٚ ٚص١ك اٌٍٖخ ثؾ١بح اٌجْو فٟ ع١ّغ 

ب ٌؾ١بح بْ اٌوٚؽ١خ ٚ اٌّؼ١ْ١خ ٔىزْفٙب ِغ  ِؼب٠ْزٕاٌؼٖٛه ٌٛعٛك صٛاثذ فٟ ؽبعبد اإلَٔ

قّب ٚ إٌٔ، ِضً غ١بة اٌؼلاٌخ اَلعزّبػ١خ فٟ رٛى٠غ اٌضوٚح اٌٝ ؽلٍّ ٠ٖجؼ اٌجؼ٘ ِزّ 

بة ٚ قجخ اٌىزّ ؼلِب، وَٛء رمل٠و اٌٍَطخ ٌوعبي اٌفىو ٚ إٔؾبة اٌّٛا٘ت ٚ ُٔ ُِ  اٌجؼ٘ ا٢فو

ٚ ٘ٛ ٠ُىو٘ٛٔٗ . اٌّضمف١ٓ اٌٝ كهعخ ٠ٚطوْٚ ِؼٙب اٌٝ إطٕبع اٌؾ١ٍخ ٚ اٌّقبكػخ

.ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ٚعجخ ٛؼبَ
2

 

فٙنا األِو ١ٌٌ ٍٛء ثلا٠خ اَلٔؾطبٛ فٟ اٌّغزّغ ٚ ٍمٛٛ اٌلٌٚخ وّب ؽلس ٌٍلٌٚخ   

اٌؼجب١ٍخ فٟ ىِٓ اٌجل٠غ ٚ ثؼلٖ ٚ ونا غ١بة اٌولبثخ ٚ أغّبً أفواك اٌّغزّغ فٟ أٌٛاْ اٌطؼبَ 

األوضو ُِٕٙ فٟ ثطُٛٔٙ، ِزمبػ١َٓ ػٓ ػًّ اٌق١و أٚ ػٓ  ُُ اٌيائل ػٓ اٌؾبعخ ؽزٝ ٕبه َ٘ 

" أٟثل٠غ اٌيِبْ اٌّٙن" ٚب ّؼٛه األك٠تٚ ِٓ رٍه اٌم١ُ أ٠. ِٓ َِزٛاُ٘ رضم١ف أٔفَُٙ

غب٘ٗ اٌٝ ٘نٖ اٌزم١ٕخ اٌّؼملح فٟ اٌىالَ ٚ ٚظ١فخ اٌٍغخ األ١ٍٕخ ثؼيٌزٗ ػٓ أفواك ِغزّؼٗ ٚ ارّ 

ٗ ٠ٖله فٟ ٕٕؼزٗ اٌؼب١ٌخ ػٓ ٚ رؾم١ك إٌّبفغ ث١ٓ اٌجْو، فبٌىبرت ٕ٘ب ٚ وؤّٔ  اَلرٖبيٚ ٟ٘ 

غبٖ ِٓ ٠زٌْٛٛ إٌّبٕت اٌؼب١ٌخ ٚ ٠ؾٍْٖٛ ػٍٝ اٌضوٚح فٟ ٌْؼٛه ثبٌٕمٔ ارّ ػملح ٔف١َخ ٚ ا

 ًّ ٘ٛ ِؾوِٚب ِٓ مٌه ف١َؼٝ ثّٛ٘جزٗ ٘نٖ اٌٝ اٌزؾلٞ ٚ اٌٝ رؼغ١ي ٘ئَلء اٌقَٖٛ  ؽ١ٓ ٠ظ

.اُ٘ ثفٕٗ ٚ ٠فٚؼ عٍُٙٙ فٟ وزبثبرِٗٓ مٚٞ اٌٍَطخ ٚ اٌقطٛح ٠زؾلّ 
3

 

 

 

 

 

                                                           
1

 اٌّوعغ اٌَبثك.ٔغُ اَلٍالَ ،

2
 اٌّوعغ ٔفَٗ.

3
 .اٌّوعغ اٌَبثكٔغُ اَلٍبَ ،
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 :اٌدٕاط، اٌطثاق، اٌغدغ، اٌّماتٍة، اٌحىسَة، االلحثاط، اٌّثاٌغةاعحخشاج؛  اٌّىاصٔة،  -4

 اٌغدغ -1-

 اٌَـــــغـــــغ ٔــــــــــٛػــــــــــــــــــٗ  ِــــــــٛٙغ عــّـــــبٌـــٗ

اٌَغغ ِمجٛي ألٔٗ عبء ِز١ٓ، 

اٌزوو١ت ثؼ١ل ػٓ اٌزىٍف، 

 فبي ِٓ اٌزىواه

 ثغلام -األىام .ِؾَٓ ٌفظٟ رَبٚد فموارٗ

اٌَغغ ِمجٛي ألٔٗ عبء ِز١ٓ، 

اٌزوو١ت ثؼ١ل ػٓ اٌزىٍف، 

 اىاهٖ-ؽّبهٖ    .ِؾَٓ ٌفظٟ رَبٚد فموارٗ
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 فبي ِٓ اٌزىواه

ؽَٓ اٌَغغ ٠جلٚ فٟ هٕبٔخ 

ٚ أَغبَ اٌفمواد ٚ ثؼل٘ب 

 .ػٓ اٌزىٍف

                              

 .ِؾَٓ ٌفظٟ رَبٚد فموارٗ

 ى٠ل–١ٕل   

ة رغٍٝ ؽَٕٗ فٟ لٛح األٍٍٛ

 .ٚ فٍٖٛ ِٓ اٌزىٍف

 ػج١ل -ى٠ل     //     //     //  

 ا١ٌَٕبْ-ا١ٌْطبْ   //     //     //   //     //     //  

 عٕزٗ -كِٕزٗ     //     //     //   //     //     //  

ِز١ٓ اٌزوو١ت، ثؼ١ل ػٓ 

 اٌزىٍف فبٌٟ ِٓ اٌزىواه

 ّٛاء -غلاء //     //     //  

 أ١ٛت-ألوة   //     //     //   //     //     //  

 اٌٍمُ -اٌموَ     //     //     //   //     //     //  

 اٌؾٍٛاء -اٌْٛاء     //     //     //   //     //     //  

عّبي اٌَغغ ٠ظٙو فٟ رٛف١ك 

اٌىبرت ث١ٓ اٌّؼٕٝ ٚ اٌّجٕٝ 

ِغ ؽَٓ ِب ف١ٗ عٕبً ٚ 

 .ِمبثٍخ

رَبٚد فمورٗ األٌٚٝ ٚ ٛبٌذ 

 فمورٗ األف١وح

 اٌَّبق -اٌولبق  -األٛجبق 

رغٍٝ ؽَٕٗ فٟ لٛح األٍٍٛة 

 .ٚ فٍٖٛ ِٓ اٌزىٍف

 كلب  -ٍؾمب   .ِؾَٓ ٌفظٟ رَبٚد فموارٗ

 ٠ئَذ -َذ  عٍ   //     //     //   //     //     //  

 إٌْو-اٌؼّو   //     //     //   //     //     //  

 اٌٍْٛ -اٌل٘ٓ //     //     //    //     //     //  

 ِبء-ٍمبء   //     //     //   //     //     //  

 : ِالحظة
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ٌمل أوضو ثل٠غ اٌيِبْ اٌّٙلأٟ ِٓ اٌَغغ ٚ مٌه ١ٌي٠ل ٔٔ اٌّمبِخ عّبَل ٚ هٚٔمب ٚ       

١ٍِٛمٝ ػنثخ رطوة ثٙب ٔفٌ اٌَبِغ، ٚ أ٠ٚب ٘نا إٌّٜ وبْ ٍبئلا ثىضوح فٟ اٌموْ اٌواثغ 

ٌٍٙغوٞ ٚ ارجؼٗ ِؼظُ اٌىزبة ٚ األكثبء ٚ لل ٔٙظ اٌّٙلأٟ ٛو٠مُٙ ٚ لل أثلع فٟ اٌؾم١مخ، 

 .بْ مو١ب فٟ افز١به األٌفبظ اٌّٛؽ١خفٍمل و

 اٌّــــىاصٔــــة -2-

 اٌّــــــــــــٛاىٔــــــــــــــــــــــــخ ِــــــٛٙـــــغ عــّــــبٌـــٙــــــــــــب

 .ٚاف١ذ –ٔيٌذ–ألجٍذ   .رم٠ٛخ اٌّؼٕٝ ٚ رؤو١لٖ ٚ ر١ٙٛؾٗ  

 .ػج١ل–ى٠ل–١ٕل  //        //      //         

 .ى٠ل –ُػج١ل  –لُو٠ل //        //      //         

 .اٌَّبق –اٌولبق  –األٛجبق  //        //      //         

 .اٌمْو –إٌْو–اٌؼّو   //        //      //         

 

 

 :ِالحظة

فٝ ػٍٝ ٔٔ اٌّمبِخ  ْٙ ٕب اٍزقلاَ اٌّٛاىٔخ فٟ اٌّمبِخ ٌٍّٙلأٟ ١ٌٌ ثْىً وج١و ٚ ٌىٓ أُ َْ ُؽ

 .ٚ ر١ٙٛؾب  أوضو ٌٍّؼٕٝ

 .رْجٗ اٌَغغ، ٚ ٌىٓ اٌَغغ ٠غٛى أْ ٠ىْٛ ِٛاىٔخ ٚ ١ٌٌ اٌؼىٌ ٙبوّب أٔ

 اٌدٕاط -3-

 اٌــــغـــٕـــــــبً   ٔـــــٛػــــــــٗ     ِــــٛٙــــغ عـــّـــبٌــٗ

 ٔمل–ػمل  عٕبً ٔبلٔ ؽَٓ اٌزؼج١و ٚ عّبي اٌّؼٕٝ
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 ِولب–ػولب  عٕبً ٔبلٔ //      //      //  

 اٌمْو -إٌْو //      //      //   //      //      //  

 اٌؾبهح  –اٌٖبهح  //      //      //   //      //      //  

 اٌٖلاه  -اٌجلاه   //      //      //   //      //      //  

 ػبٛفخ  - ػطفزٗ   //      //      //   //      //      //  

 ٌطّخ -ٌىّخ   //      //      //   //      //      //  

 ثؼلٞ-ػٙلٞ   //      //      //   //      //      //  

 

 اٌجؼل -اٌؼٙل   //      //      //   //      //      //   

 ى٠ل-١ٕل   //      //      //   //      //      //  

 ِؾبٌخ -ؽبٌخ   عٕبً ربَ  //      //      //  

 اٌٖلاه  -اٌجلاه     //      //      //   //      //      //  

 ؽبٌخ -آٌخ   عٕبً ٔبلٔ          //      //      //  

 :ِالحظة

اٌغٕبً إٌبلٔ ثىضوح ٚ ٌىٕٗ ِٓ اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ اٌزٟ ري٠ل فٟ ؽَٓ اٌزؼج١و ٚ عّبي  خغٍج

 .اٌّؼٕٝ ٚ رؤو١لٖ

 اٌطثاق  -4-

 اٌــــطــــجـــــــبق   ٔــــــٛػــــــــــٗ    ِــــٛٙــــغ عـــّـــبٌــٗ

ري٠ل اٌّؼٕٝ ر١ٙٛؾب ٚ رؤو١لا 

 . ٚ لٛح

 رّي٠مٗ   #عّؼٗ  ٛجبق اإل٠غبة
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  ّبةٌّ   #"  اٌىجو"ّبََة     ٛجبق اإل٠غبة  //      //      //  

 أهاٖ#َل ٠وأٟ     ٛجبق اٌٍَت //      //      //  

 رّي٠مٗ   #َل رّيلٗ    ٛجبق اٌٍَت //      //      //  

 

 :االلحثاط -5-

ّٛ ب هلل ٚ أّ أّ " اٌؼجبهح اٌّمزجَخ   ."ح اَل ثبهلل اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُب ا١ٌٗ هاعؼْٛ، ٚ َل ؽٛي ٚ َل ل

 :اٌّماتٍة -6-

أػطذ ٚ رؤو١لا، ٚ ٍالٍخأَّبٌَة وؼٙلٞ أَ ّبَة ثؼلٞ؟ ٚ ِٛٙغ عّبٌٙب أوَجزٗ ٚٙٛؽب ٚ " 

 ".األٍٍٛة ػنٚثخ ٚ ٚلؼب

 :اٌحىسَة -7-

اء ثَبٛٛه"  َّٛ  ".، ػٍٝ ىثلح رٕٛهٖٖفبٔؾٕٝ اٌْ

زِّؼُٗ ػٕل  َّ ق اٌمبهة ٚ ٠ُ ِّٛ ٌٙب ِؼٕٝ لو٠ت ٚ ِؼٕٝ ثؼ١ل ؛ اٌْبػو ٠و٠ل اٌّؼٕٝ اٌجؼ١ل ٌىٟ ٠ُْ

 .لواءح اٌّمبِخ ٚ اٙفبء اٌّزؼخ

 :اٌحشادف-8-

 .رزَب٠ً= رزمبٛو 
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   خاتمة: 

 ٕبأٌٚى صفحبرٙب ِغ ثذاٌخ ػشظ ؼٕبب ٚل  ٚصٍٕب إٌى رٛلٍغ صفحخ إٌٙبٌخ ثؼذ أْ وٕ  

أْ  ٔبٍخ ِؼٙب األسطش األخٍشح اٌزً أسدمف ػٕذ٘ب ، حبِٔ، ٌزىْٛ ٘زٖ اٌخبرّخ أخش ِحطخ ٘زا

شبٍِخ ِٚخزصشح ألُ٘ إٌمبغ اٌزً سّحذ ٌٙزٖ اٌذساسخ ثبٌزٛصً إٌٍٙب ىْٛ حٛصٍخ ر

 ٚٔسزخٍصٙب فً إٌمبغ اٌزبٌٍخ:

1-   ْ فً اٌمشْ اٌشاثغ ٌٍٙجشي وبٔذ أٌٚى خطٛاد ظٙٛسٖ  األصًٍ،فٓ اٌّمبِبد ػشثً  أ

  ٛ ٘زٖ اٌٍفظخ ػجش اٌؼصٛس ِٓ اٌؼصش اٌجبًٍ٘ حزى اٌؼصش اٌحذٌث.س ِذٌٛي وّب رط  

2-   ْ اسزٛحى ٘زٖ اٌفىشح ِٓ اٌٍزٌٓ  ش فٓ اٌّمبِبد فمذزىج٘ٛ ِ اٌضِبْ اٌّٙذأًثذٌغ  ٚأ

ػٕبصش اٌحىبٌخ ٚٚظؼٙب فً أحسٓ صٛسح ، ٌزٌه ثٙب ٚ أخشجٙب ثمبٌت فٍٗ وً ٖٛ ٚ٘ز  مسج

   اٌّمبِبد ، فمذ اللذ ٔجبحب ثب٘شا  اسُا إٌٍٗ ٘زا اٌفٓ اٌجذٌغ ، ٚ٘ٛ اٌزي أغٍك ػٍٍٙب ٔسجٛ

 فً ػصشٖ ِٚب ثؼذٖ .

3-   ْ ْ  ٍّخ ِٓ اٌخصبئص ٚ اٌٍّّضاد أّ٘ٙبٌٍّمبِبد ج وّب أ فٍٙب جّبٌٍبد اٌجذٌغ ٚحت  : أ

 اٌّخزٍفخ ًٚ٘ ٍِّٛءح ثبٌصٕبػخ اٌجذٌغ، وّب أظفى أٌٛاْ سبسً فٍٙباألجٛ٘ش اًٌ اٌٍغخ فٙ

خ ِشحخ.ٍثبٌذسجخ األٌٚى ٚأٌعب رّزبص ثشٚح فىب٘ خرؼٍٍّ، ٚغبٌزٙب ٍخظفاٌٍ  

ٌغ اٌضِبْ اٌّٙذأً ٌزضٌذ ِٛظٛػبد ٚ أغشاض ٌصجٛ إٌٍٙب ثذرحزٛي اٌّمبِبد ػٍى  -4

ض ػٍٍٙب ، سو  اض اٌزً شغإٌّشٛدح ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ األ زٗصً إٌى غبٌٌحزى  إثشاء   ِٗٛظٛػ

خ ، اٌزؼٍٍُ ، اٌٛػع ، اٌفىب٘خ ، ٚ األٌغبص ٚ اٌحٍٍخ{. ٌذِٕٙب:}اٌى  

5-   ْ         اٌحٍبح،ُ ِٓ ٘زٖ ٍُ ٚاٌزؼٍ  ي ٚ اوزسبة اٌؼااٌّمبِخ أسبسٙب ٘ٛ اٌشحٍخ ٚ اٌزجٛ وّب أ

ٗ اًٌٍِٛ ٚوً رٌه وبْ ٛر  ٚ ِخبٌطخ فئبد إٌبط رىسجٗ روبء ٚفطٕخ ٚد٘بء ٌٍحصٛي ػٍى ل  

 ِمصٛدا ٌٗ أ٘ذاف.

 اٌّٛظٛع،فبٌجٍٕخ فٍٙب ػٕبصش أّ٘ٙب  فعبء،اٌّمبِخ اٌجغذادٌخ رحزٛي ػٍى ثٍٕخ ٚ  -6

     ٚػٕصش اٌسشد ٚ اٌٛصف  اٌمصصٍخ،اٌحجىخ  اٌّىبْ،ػٕصشي اٌضِبْ ٚ ٚ اٌشخصٍبد،

فً إغبس فٓ اٌمصخ.ٙب رذخً ٚوٍ   اٌحٛاس،ٚ   
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وّب رشزشن فً ٘زا اٌفٓ إٌثش ٚ اٌشؼش فً اسزخذاَ اٌجٍبْ ثأسوبٔٗ اٌّخزٍفخ ٚ اٌجذٌغ  -7

 ِٚحسٕبرٗ اٌٍفظٍخ ٚ اٌّؼٌٕٛخ ِٓ غجبق ٚ جٕبط ٚ سجغ ِٚمبثٍخ ٚغٍش٘ب.

ثبٌجذٌغ ٚ اٌؼٕبصش اٌجذٌؼٍخ جضء ال ٌزجضأ ِٓ خصبئص وبٔذ اٌّمبِخ راد ػاللخ ِزٍٕخ  -8

حٍث أظفذ ػٍى ٘زا اٌفٓ جّبال ٚ سٚٔمب فأصجحذ ِحً ا٘زّبَ اٌؼذٌذ  اٌّمبِبد ٚ ٍِّضارٙب

 ِٓ األدثبء.

بٌخ اٌزً اسرجطذ ثٗ فًٙ فٓ اٌّمبِخ ِٓ أُ٘ فْٕٛ األدة اٌؼشثً، ٚ خبصخ ِٓ حٍث اٌغ -9 

ٕذ ثضخبسف ٍذ ثأٌٛاْ اٌجذٌغ ٚ صٌ  ٌزؼجٍش، ًٚ٘ صٍغ حٍ  ٍٓ إٌبشئخ صٍغ امغبٌخ اٌزؼٍٍُ ٚرٍ

.غ اٌسج  

فً ٘زا اٌؼًّ اٌزي ٌؼٛد اٌفعً األوجش  اٌشًءٚ ٔشجٛ أْ ٔىْٛ لذ ٚفمٕب ٚ ٌٛ ثؼط 

 فٍٗ إٌى هللا اٌزي أػبٕٔب ػٍٍٗ، ثُ إٌى األسزبر اٌّششف.
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 قائًة انًصادر وانًراجع

:انًعاجى-أوال  

 اتٍ يُظىر 

 .1997، 2، ط(ق و و)، يبدح 11دار احُبء انتزاث انعزثٍ، د نساٌ انعرب، 

 انًراجع:-ثاٍَا

 أحًد يرشد 

انًؤطظخ انعزثُخ نهذراطبد و انُشز،  انجُُخ و انذالنخ فٍ رواَبد إثزاهُى َصز هللا،-1

 .2005، 1ثُزود، ط

 اكراو فاعىر 

 1، دار اقزأ، ثُزود، ط"يقبيبد ثذَع انشيبٌ انهًذاٍَ و عالقتهب ثأحبدَج اثٍ درَذ-2

،198 ،1985. 

 جثىر عثد انُىر 

 .1984، 2انًعزى األدثٍ، دار انعهى نهًالٍَُ، ثُزود، ط-3

 ِحسٍ عًاري و غٍر 

األدة و تبرَخه فٍ انعصزٍَ األيىٌ و انعجبطٍ، انهُئخ انعبيخ نشؤوٌ انًطبثع األيُزَخ، -4

1992. 

 ًَانسوز 

 .1993بد انظجع، يكتجخ انًعبرف، ثُزود، شزس انًعهق -5

 سايً ٌىسف أتى زٌد 

 .2012، 1تذوق انُص األدثٍ، دار انًظُزح نهُشز و انتىسَع، عًبٌ، ط-6
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 شىقً ضٍف 

  1973، 3دار انًعبرف، يصز، ط انًقبيخ،-7

 عثد انعسٌس عتٍق 

 .األدة انعزثٍ فٍ األَذنض، دار انُهضخ انعزثُخ، ثُزود، نجُبٌ-8

 عثد انًانك يرتاض 

 .1980فٍ انًقبيبد فٍ األدة انعزثٍ، انشزكخ انىطُُخ نهُشز و انتىسَع، انزشائز، -9

 عًر عثد انىاحد 

، 2انهًذاٍَ، دار انهذي نهُشز و انتىسَع، طدراطخ فٍ يقبيبد : انظزد و انشفبهُخ -11

2003. 

 فكتىر انكك 

 .1961ثذَعُبد انشيبٌ انهًذاٍَ، انًطجعخ انكبحىنُكُخ، ثُزود، -11

 يحًد غًًٍُ هالل 

 .2014انُقذ األدثٍ انحذَج، دار انعىدح، ثُزود،  -12

 يحًد يحً اندٌٍ عثد انحًٍد 

 .انكتت انعهًُخ، ثُزود، نجُبٌشزس يقبيبد ثذَع انشيبٌ انهًذاٍَ، دار -13

 يصطفى انشكعة 

ثذَع انشيبٌ انهًذاٍَ رائذ انقصخ انعزثُخ و انًقبنخ انصحفُخ يع دراطخ نحزكخ األدة  -14

 .2003، 1انعزثٍ فٍ انعزاق انعزًٍ ويب وراء انُهز، انذار انًصزَخ انهجُبَُخ ،ط

 هادي حسٍ حًىدي 

 1انهًذاٍَ، دار األفبق انزذَذح، ثُزود، طانًقبيبد يٍ ثٍ فبرص إنً ثذَع انشيبٌ -15
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 ٌىسف َىر عىض 

 .1997، 1دار انقهى، ثُزود، ط، فٍ انًقبيبد ثٍُ انًشزق و انًغزة-16

 :انكتة انًترجًة-ثانثا

 عثد انفتاح كهٍطى 

دار تىثقبل نهُشز و انًقبيبد انظزد و األَظبق انخقبفُخ، تزرًخ عجذ انكجُز شزقبوٌ، -17

 .1993، 1طانتىسَع، انًغزة، 

 :انًقاالت

 انثدوي طثاَة 

انُقذ األدثٍ نطالة انظُخ انخبنخخ حبَىٌ، ادارح األثحبث و انًُبهذ و انكتت انذراطُخ، -18

 .وسارح انتعهُى، انًًهكخ انعزثُخ انظعىدَخ، كهُخ اِداة

 يحًد انهادي يرادي 

األونً، انعذد  دراطخ و تحهُم، انتزاث األدثٍ،انظُخ: فٍ انًقبيبد انُشأح و انتطىر-19

 .انزاثع

 :انرسائم انجايعٍة-راتعا

  ٍعثًاٌ انشٍخ عثد انًؤي 

انجذَعُبد فٍ يقبيبد عبئض انقزٍَ انظعىدٌ، دراطخ تحهُهُخ، ثحج يقذو نقظى انهغخ -21

 .2011انعزثُخ، كهُخ اِداة، طجتًجز، 

 وفاء ٌىسف اتراهٍى 

ألحًذ فبرص انشبدَبق، " انفبرَبقانظبق عهً انظبق فًُب هى "األرُبص األدثُخ فٍ كتبة -21

 .2009،انظعىدَخ،.......دراطخ ادثُخ َقذَخ ،ربيعخ
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 :انًىاقع اإلنكتروٍَة-خايسا

  َجى االسالو 

 http://www.ahlamontada.com11/07/2012،00:29،شزس انًقبيخ انجغذادَخ22
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