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 ضاء انًذيُة في قصص جاس هللا انحًيذف

 كهاٍخ ٔمل٠خ

 د. سايي بٍ جشيذي انثـبيتي 

 ر األدب وانُقذ انحذيث انًساعذ أستا

 جايعة انطائف -كهية اآلداب  -قسى انهغة انعشبية

 s.s.j.2009@hotmail.co.uk  

 انًهخص:  

ثؼٕٛاْ: )فٚبء اٌّل٠ٕخ فٟ لٖٔ عبههللا اٌؾ١ّل( رٙلف اٌٝ رٕبٚي وبرت ٘نٖ اٌلهاٍخ     

ٍؼٛكٞ ِؼبٕو، ٠ؼزجو ِٓ هٚاك وزبثخ اٌمٖخ اٌم١ٖوح اٌؾل٠ضخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، 

َ ، إٔله فٟ 4554ٌٚل ٘نا اٌىبرت عبههللا اٌؾ١ّل فٟ اؽلٜ لوٜ ِٕطمخ ؽبئً فٟ ػبَ 

َ، ٟٚ٘: )أؽياْ 4551 -َ ١ٖٖ4595خ، ِب ث١ٓ أػٛاَ ١َِورٗ اٌىزبث١خ، أهثغ ِغّٛػبد ل

َ، )هائؾخ اٌّلْ( ػبَ 4515َ، )ٚعٖٛ وض١وح أٌٚٙب ِو٠ُ( ػبَ 4595ػْجخ ثو٠خ( ػبَ 

َ، ٚلل عّؼذ ٘نٖ اٌمٖٔ ّٙٓ األػّبي اٌىبٍِخ 4551َ، )ظالي هعبي ٘بهث١ٓ( ػبَ 4559

 ٌٍمبٓ ْٚٔود ثٕبكٞ ؽبئً األكثٟ.

كهاٍبد أوبك١ّ٠خ ٍبثمخ ػٓ ٘نا اٌىبرت، ٌُٚ ٠غل  ِٛٙٛع ِٚٓ أٍجبة اٌلهاٍخ: ػلَ ٚعٛك 

اٌفٚبء ٚاٌّل٠ٕخ ػٕلٖ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل ػٕب٠خ ِٓ إٌمبك، وّب ٠ّىٓ اػزجبه اٌؼّك ٚاٌٍغخ 

اٌْؼو٠خ اٌزٟ اِزبىد ثٙب أػّبي عبه هللا اٌؾ١ّل فٟ وزبثبرٗ اٌَوك٠خ ػٍٝ َِزٜٛ إٌٛف 

مٔ ٍججبً فٟ االفز١به، األِو اٌنٞ أػطبٖ ٚهٍُ اٌْق١ٖبد ٚثٕبء اٌيِٓ ٚاألؽلاس فٟ اٌ

ٌّىبْ ٚرٛص١ك ػاللزٗ ثبٌؼٕبٕو اف١ٕٖٛخ وزبث١خ ر١ّيٖ ػٓ غ١وٖ، ٚعؼٍزٗ ِزفوكاً فٟ رْى١ٍٗ 

اٌوئ١َ١خ، ٚمٌه ٚفك ِٕٙظ ٕٚفٟ ٠َزّل رؾ١ٍٍٗ ِٓ إٌمل اٌَوكٞ اٌؾل٠ش. ٚلل اّزٍّذ اٌلهاٍخ 

ٔزبئظ اٌلهاٍخ، أِب اٌز١ّٙل: رٕبٚي ٔجنح ػٓ ػٍٝ ِملِخ ٚر١ّٙل ِٚجؾض١ٓ صُ فبرّخ رزّٚٓ أُ٘ 

اٌّل٠ٕخ، ِٚٓ صُ ِفَٙٛ ِٖطٍؼ  رغوثخ عبههللا اٌؾ١ّل اٌم١ٖٖخ، ِٚلٜ ػٕب٠زٗ ثبٌّىبْ/

اٌفٚبء ػٕل إٌمبك، ٚعبء اٌّجؾش األٚي ثؼٕٛاْ: ٕٚف اٌّل٠ٕخ، ٚاٌّجؾش اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ: 

 اٌّل٠ٕخ ٚرْى١ً اٌفٚبء.

 اٌّل٠ٕخ.؛ إٌمل؛ اٌمٖخ ٞ؛ اٌَوك؛ اٌفٚبء؛: األكة اٌَؼٛكانكهًات انًفتاحية
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 انًقذية:
، ٌّؼوفخ اٌقطبة اٌَوكٞ (اٌؾ١ّل فٚبء اٌّل٠ٕخ فٟ لٖٔ عبههللا)رٕبٚي ِٛٙٛع رٙلف ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٝ 

ػ١ّمخ ٌٍىزبثخ اإلثلاػ١خ، ٚمٌه ػجو ٌغزٗ اٌَوك٠خ ٚإٌٛف ٚهٍُ رْىٍذ ػٕلٖ ِفب١ُ٘  ،ػٕل وبرت ٚاؽل

ِّب أػطبٖ ف١ٕٖٛخ وزبث١خ ر١ّيٖ ػٓ غ١وٖ، ٚرغؼٍٗ ِزفوكاً فٟ اٌمٔ، اٌْق١ٖخ ٚثٕبء اٌيِٓ ٚاألؽلاس 

عؼً ٘نٖ  ٓ اٌلهاٍبد األوبك١ّ٠خ ِّب، ٚ٘ٛ ِغ مٌه ٌُ ٠ؤفن ؽمٗ ِاٌمٖٖٟ ٌٍؼٕبٕو اٌوئ١َخفٟ رْى١ٍٗ 

 اّزٍّذ ٚللرؾ١ٍٍٗ ِٓ إٌمل اٌَوكٞ اٌؾل٠ش. ٚفك ِٕٙظ ٕٚفٟ ٠َزّل ٚمٌه ارغب٘ٙب ا١ٌٗ، اٌمواءح رٖٛة 

فبرّخ رزّٚٓ أُ٘ ٔزبئظ اٌلهاٍخ، أِب اٌز١ّٙل: رٕبٚي ٔجنح ػٓ رغوثخ صُ  ِملِخ ٚر١ّٙل ِٚجؾض١ٓ اٌلهاٍخ ػٍٝ

ِٚلٜ ػٕب٠زٗ ثبٌّىبْ/اٌّل٠ٕخ، ِٚٓ صُ ِفَٙٛ ِٖطٍؼ اٌفٚبء ػٕل إٌمبك، ٚعبء  ،عبههللا اٌؾ١ّل اٌم١ٖٖخ

لَّزٗ اٌٝ: إٌٛف إٌٙلٍٟ، إٌٛف إٌفَٟ، ٚإٌٛف لل ٚاٌّجؾش األٚي ثؼٕٛاْ: ٕٚف اٌّل٠ٕخ، 

اٌَّغل، اٌج١ٛد، ً اٌفٚبء، ٚاّزًّ ػٍٝ: ١ثؼٕٛاْ: اٌّل٠ٕخ ٚرْىفٙٛ اٌّجؾش اٌضبٟٔ اٌّؼوفٟ، أِب 

 اٌَبؽبد، اٌّّواد، األثٛاة، إٌٛافن، اٌغلاه، اٌيٚا٠ب، اٌطبٌٚخ.األٍٛاق، اٌْٛاهع، اٌجؾو،  اٌٖؾواء،

 ِٓ ث١ٕٙب: ،اٌلهاٍخ أٍئٍخ ػلح ٚرطوػ

أثوى اٌقٖبئٔ ٚاٌَّبد ٚاٌقطبثبد اٌَوك٠خ اٌزٟ ر١ّي  ِب ِفَٙٛ اٌّل٠ٕخ ػٕل اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل؟ ِٚب

ألثؼبك ألٕٚبف ٚاٚو١ف ؽٚود اٌّل٠ٕخ فٟ لٖٖٗ؟ ِٚب ػاللزٙب ثب؟ ثٙب ػٓ غ١وٖ ِٓ اٌمب١ٕٓ اٌَؼٛك١٠ٓ

اٌؾلٚك إٌٛف١خ ٚاٌفٚبئ١خ اٌزٟ  إٌٙل١ٍخ ٚإٌف١َخ ٚاٌّؼوف١خ؟ ٚأ٠ٓ ٠ىّٓ فطبة اٌّل٠ٕخ اٌَوكٞ ػٕلٖ؟ ِٚب

 رىْف مٌه ٚرلي ػ١ٍٗ؟

 انتًهيذ:
ٌٚل فٟ ٚلل ٠ؼل اٌىبرت عبههللا اٌؾ١ّل، ِٓ هٚاك وزبثخ اٌمٖخ اٌم١ٖوح اٌؾل٠ضخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،  

4554َاؽلٜ لوٜ ِٕطمخ ؽبئً فٟ ػبَ 
4

، إٔله فٟ ١َِورٗ اٌىزبث١خ، أهثغ ِغّٛػبد ل١ٖٖخ، ِب ث١ٓ 

َ، 4515أٌٚٙب ِو٠ُ( ػبَ  َ، )ٚعٖٛ وض١وح4595َ، ٟٚ٘: )أؽياْ ػْجخ ثو٠خ( ػبَ 4551 -َ 4595أػٛاَ 

َ، ٚلل عّؼذ ٘نٖ اٌمٖٔ ّٙٓ األػّبي 4551َ، )ظالي هعبي ٘بهث١ٓ( ػبَ 4559)هائؾخ اٌّلْ( ػبَ 

اٌىبٍِخ ٌٍمبٓ ْٚٔود ثٕبكٞ ؽبئً األكثٟ
2

، ٚفالي رزجؼٟ ٌٍلهاٍبد إٌمل٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌمٖخ اٌم١ٖوح 

َ فبٟٔ ٌُ أعل كهاٍخ 2242اٌىبٍِخ ِٕن ػبَ  ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، فبٔٗ ٚهغُ ٕلٚه ٘نٖ األػّبي

 ِٕٙغ١خ أوبك١ّ٠خ لل أفوكد ٌٙنا اٌّٛٙٛع، ٚثقبٕخ أْ اٌؾ١ّل ٠ٙزُ ثَّؤٌز١ٓ: اٌٍغخ، ٚاٌّىبْ.

ِٚٓ ٠زؤًِ وزبثبد اٌؾ١ّل اٌم١ٖٖخ، ٠الؽع أْ ٌغزٗ رزَُ ثبٌّغب٠وح ػٓ وزّبة ع١ٍٗ ِٓ وزبة اٌمٖخ 

لهللا ثبف٠ْٛٓ، ٚؽ١َٓ ػٍٟ ؽ١َٓ، ٚػجلهللا ثبلبىٞ، ٚػجلهللا اٌَؼٛك١٠ٓ، ِٓ أِضبي: فٙل اٌق١ٍٛٞ، ٚ ػج

اٌَبٌّٟ ٚآفو٠ٓ، ٚمٌه ِٓ فالي اٍزقلاِٗ ٌغخ ٍوك٠خ ِقزٍفخ، رزّٚٓ روو١ياً ػٍٝ اٌّْب٘ل ٕٚٚف 

 اٌزفب١ًٕ، ٚػٍٝ اٌٍمطخ اٌٛاؽلح، فٍغزٗ ِىضفخ ِٚقزيٌخ، رمزوة ِٓ ٌغخ اٌْؼو اٌٝ ؽل  وج١و.

 -اْ عبههللا اٌؾ١ّل ٠زغٗ اٌٝ فطبة ؽٍّٟي٘وأٟ( ٌغخ اٌمبٓ ف١مٛي: "غت ا٠ٌٖٚف إٌبلل اٌلوزٛه)ِؼ

٘ن٠بٟٔ ١ّ٠ي وزبثبرٗ هغُ ألهاعٙب رؾذ األٍٍٛة اٌؼبَ مارٗ"
3

، ٠مٖل ثنٌه األٍٍٛة اٌّغوك ِٓ اٌّؾَٕبد 

اٌجالغ١خ ٚاٌمبئُ ػٍٝ اٌٍغخ اٌْؼو٠خ. ٚفٟ ِٛٙغ آفو ٠مٛي إٌبلل اٌلوزٛه)ٍٛؼذ ٕجؼ ا١ٌَل(: " ٚاٌىبرت 

عبه هللا اٌؾ١ّل ٠ْؾٓ لٖٖٗ ٚثقبٕخ ِغّٛػزٗ اٌم١ٖٖخ )ٚعٖٛ وض١وح أٌٚٙب ِو٠ُ(، ٠ْؾٕٙب ثؤعٛاء 

هِي٠خ ١ٌٕظو اٌٝ اٌٛالغ ثوإ٠خ أزمبك٠خ ربهح ٚاؽزغبع١خ ربهح أفوٜ، ٠ٚؤفن اٌز١به اٌْؼوٞ ٠زلفك فٟ ٌغزٗ 

ػٍٝ ٔٙظ ِزٛاىْ ثؾ١ش ال ٠طغٝ ػٍٝ ٛج١ؼخ اٌجٕبء فٟ اٌمٖخ اٌم١ٖوح"
4

 . 

٠ؼل اٌؾ١ّل ٚاؽلاً ِٓ وزّبة ِوؽٍخ اٌؾلاصخ فٟ اٌَؼٛك٠خ، ام ػبٕو٘ب، ٚرّضً كٚه٘ب فٟ ثؼ٘ وزبثبرٗ وّب 

اٌم١ٖٖخ، ٚهف٘ أْ ٠ورٙٓ اٌٝ اٌطو٠مخ اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌىزبثخ، فٍُ ٠زجغ ٛو٠مخ اٌىزّبة اٌن٠ٓ ٍجمٖٛ فٟ 

، ر١ّّي ثٗ ُٚػوف ثٗ. ٚلل ٕٚف فُٛٙٙ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزغوثخ اٌَوك٠خ، ٚأّب ارغٗ ارغب٘بً ٍوك٠ًّب ِقزٍفبً 

رغوثزٗ اٌم١ٖٖخ ثؼ٘ إٌمبك، ِٓ أِضبي: اٌلوزٛه) ٍٛؼذ ٕجؼ ا١ٌَل( اٌنٞ ٠مٛي: " ٚاٌٛالغ اٌنٞ ال ّه 

ف١ٗ أْ أؽل ِؼبٌُ لٖٔ اٌىبرت عبه هللا اٌؾ١ّل ا١ٌّّيح ٘ٛ اٌزمبٛٗ ٌٍّْب٘ل، ٚهٕل رفب١ٍٕٙب اٌلل١مخ، وً 

مٌه فٟ ؽ١بك ربَ"
5

زٟ أّبه ا١ٌٙب إٌبلل رئول ا٘زّبِٗ ٚػٕب٠زٗ ثبٌفٚبء اٌنٞ ٘ٛ ِٛٙٛع ، ٚ٘نٖ اٌقب١ٕخ اٌ

 ٘نا اٌجؾش. 
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٠ٚظٙو ا٘زّبَ اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل، ٚػٕب٠زٗ اٌىج١وح ثؼٕٖو اٌّىبْ ِٓ فالي ٕٚفٗ اٌّل٠ٕخ، فٙٛ ال ٠ىبك أْ 

هع١بً ٕٚٛالً اٌٝ ٠م١ُ ػٛاٌّٗ اٌَوك٠خ ثّؼيي ػٓ فٚبئٙب، فٙٛ ٠م١ّٙب ِٓ اٌؼزجبد ٚاألّىبي إٌٙل١ٍخ فب

 رؤص١ضٙب ٕٚٚفٗ ٌٙب كاف١ٍبً، ثّب ٠زٕبٍت ِغ ٛج١ؼخ اٌٍغخ، ٚؽووخ اٌْق١ٖبد، ٚاألىِٕخ، ٚاألؽلاس.

وّب رؾٚو اٌّل٠ٕخ فٟ لٖٖٗ ثلهعخ ػب١ٌخ، ػجو ٕٛه ؽ١بر١خ ِقزٍفخ، ِزٕٛػخ، ٌىٕٙب ِغ مٌه رزفك فٟ 

ٗ اٌمبٓ فٟ ٕٚفٗ ٌٙب، ٚ٘ٛ فطبة هإ٠زٙب اٌفٍَف١خ اٌٛاؽلح، اٌزٟ رىْف ػٓ فطبة ٍوكٞ ٚاؽل ٠مَٛ ث

٠مَٛ ػٍٝ ِجلأ اٌىوا١٘خ. ٚ٘نا األِو ٠ىْف ٌٕب ػٓ ِفَٙٛ اٌمبٓ اٌؾ١ّل ٌفٚبء اٌّل٠ٕخ ِٓ وٛٔٙب ِىبٔبً 

 ٛبهكاً، ٟٚ٘ اّبهاد فزؾذ آفبلبً ٌٙنا اٌجؾش ٌٍزٕبٚي ٚاٌزٍٛغ ٚاٌلهً.

 يفهىو انفضاء: -

ب اٌؼل٠ل ِٓ إٌمبك ٚاٌجبؽض١ٓ اٌّؼبٕو٠ٓ، ِٓ ٠ؼل ِٖطٍؼ اٌفٚبء فٟ اٌَوك، ِٓ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ ٔبلْٙ

رٍىُ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ اٌفٚبء
6

، ِب مووٖ إٌبلل )ؽَٓ ثؾواٚٞ( فٟ لٌٛٗ: " ٚاٌفٚبء 

فٟ اٌوٚا٠خ ٠ْٕؤ ِٓ فالي ٚعٙبد ٔظو ِزؼلكح ألٔٗ ٠ؼبُ ػٍٝ ػلح َِز٠ٛبد،...فىً ٌغخ ٌٙب ٕفبد فبٕخ 

ِٕيي(، صُ ِٓ ٛوف اٌْق١ٖبد اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب اٌّىبْ..." – ؽٟ -ٌزؾل٠ل اٌّىبْ )غوفخ 
9

. ٚلل فّوق إٌبلل 

)ؽ١ّل ٌؾّلأٟ( ث١ٓ اٌفٚبء ٚاٌّىبْ، ٚ ػلَّ اٌفٚبء "أٍٚغ ٚأًّّ"
1
ِٓ اٌّىبْ، ٠ٚزفك ِؼٗ فٟ ٘نا اٌّفَٙٛ  

إٌبلل )ٍؼ١ل ٠مط١ٓ(
5
َُّ )ؽ١ّل ٌؾّلأٟ( اٌفٚبء اٌٝ أهثؼخ: "اٌفٚبء اٌغغوافٟ، ٚاٌ . فٚبء إٌٖٟ، ٌٚمل ل

ٚاٌفٚبء اٌلالٌٟ، ٚاٌفٚبء اٌوٚائٟ"
42
٠ٚوٜ إٌبلل )ؽَٓ ٔغّٟ( "أْ اٌفٚبء اٌوٚائٟ، ِضً وً فٚبء  .

فٕٟ، ٠جٕٝ أٍبٍبً فٟ رغوثخ عّب١ٌخ، ثّب ٠ؼ١ٕٗ مٌه ِٓ أي٠بػ ػٓ ِغّٛع اٌّؼط١بد اٌؾ١َخ اٌّجبّوح"
44

 . 

بْ وّب ٠نوو إٌبلل )٠ب١ٍٓ ا١ٌٖٕو(: " وّفَٙٛ ٕٚ٘بن ِٓ ٠فّوق ث١ٓ اٌّىبْ اٌٛالؼٟ ٚاٌّىبْ اٌفٕٟ، ألْ اٌّى

٠جزؼل ػٓ اٌٛالغ، فٙٛ فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ ٠جزؼل ٘ٛ ا٢فو ػٓ اٌّىبْ فٟ األهٗ، ٌٚىٓ صّخ ػاللخ أوضو ّٚبعخ 

ث١ٓ االص١ٕٓ..."
42

.  ٠ٚن٘ت إٌبلل )ػجلاٌٍّه ِوربٗ( اٌٝ أْ اٌؾ١ّي ٘ٛ ِٖطٍؼ اٌفٚبء فٟ اٌوٚا٠خ، ٠مٛي: " 

ِٓ ِٕظٛهٔب ػٍٝ األلً لبٕو ثبٌم١بً اٌٝ اٌؾ١ّي...، ػٍٝ ؽ١ٓ أْ اٌّىبْ ٔو٠ل أْ ٔمفٗ اْ ِٖطٍؼ اٌفٚبء 

فٟ اٌؼًّ اٌوٚائٟ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌؾ١ّي اٌغغوافٟ ٚؽلٖ"
43

، ٌٚمل ٍجمٗ اٌٝ ٘نا اٌّفَٙٛ، اٌؼبٌُ )ة.ً.ك٠ف١ي( 

."اٌنٞ ٠وٜ: " أْ اٌفٚبء ٠لي ػٍٝ اٌفواؽ، أٚ اٌٛػبء اٌٚقُ اٌنٞ ٠َزٛػت كافٍٗ اٌىْٛ..
44
. 

ٚػاللخ اٌمٖخ اٌم١ٖوح ثبٌّل٠ٕخ ٠ظٙو ِٓ فالي للهرٙب ػٍٝ ر٠ٖٛو اٌؾ١بح اٌٛالؼ١خ ٚاٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌإلَٔبْ 

اٌّؼبٕو ثىً ِب ٠ؾٍّٗ ِٓ لٚب٠ب َّٚ٘ٛ ِْٚبوً، ٠مٛي أؽل اٌجبؽض١ٓ: " رورجٜ اٌمٖخ اٌم١ٖوح اهرجبٛبً 

ِٓ رؤص١واد ٚاٙؾخ ػٍٝ ثٕبء اٌمٖخ اٌم١ٖوح ٚص١مبً ثبٌّل٠ٕخ ِٓ ؽ١ش رمبهة ْٔؤر١ّٙب، ِٚب رووزٗ اٌّل٠ٕخ 

ٚر١ّبرٙب اٌّٛٙٛػ١خ"
45

. ٌٚمل الؽع )١ِقبئ١ً ثبفز١ٓ( ؽ١ّٕب رؤًِ كٚه اٌّل٠ٕخ فٟ اٌمٖٔ اإلٔغ١ٍي٠خ ػجو 

ِواؽٍٙب اٌط٠ٍٛخ ٚاٌّزغ١وح، " أْ اٌّلْ فٟ اٌمٖٔ اٌىال١ٍى١خ رْىً ثبٌَٕجخ ٌٍؾجىخ فٍف١خ ٠ّىٓ االٍزؼبٙخ 

، فبفًَٛ ٠ّىٓ أْ رىْٛ وٛه٠ٕضخ أٚ ١ٍواو١ٛى"ثٛاؽلح ِٕٙب ػٓ األفوٜ
46

ً ػٕل   ، ٚ٘نا األِو ٠ظٙو ع١ٍّب

وزبة اٌمٖخ اٌَؼٛك١٠ٓ ع١ً اٌو٠بكح ٚ٘ٛ ِب ٠قزٍف ػٕٗ وزبة اٌمٖخ اٌم١ٖوح ِٓ ع١ً اٌضّب١ٕٔبد اٌنٞ ا١ٌٗ 

 ٠ٕزّٟ اٌؾ١ّل. 

فٚبء ِزق١الً، ففٚبء اٌّل٠ٕخ ٘ٛ ٌٚؼً اٌنٞ ٔمٖلٖ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِفَٙٛ اٌلالٌخ إٌٛف١خ ٌٍّىبْ ثبػزجبهٖ 

إٌٛف اٌقبهعٟ ٚاٌلافٍٟ ٌٙب، ِٚب رؾز٠ٛٗ اٌّل٠ٕخ ِٓ ِالِؼ ٕ٘ل١ٍخ ٚف١ٕخ ٚٔف١َخ ٚاعزّبػ١خ ِٚؼوف١خ، 

رورجٜ ثؼٕبٕو اٌَوك ِٓ ٌغخ ّٚق١ٖبد ٚأؽلاس ٚىِٓ، األِو اٌنٞ ٠مٛك اٌٝ أْ اٌّل٠ٕخ عيء ال ٠زغيأ ِٓ 

 ٘نٖ إٌّظِٛخ فٟ ثٕبء اٌفٚبء اٌَوكٞ.

 انًبحث األول: وصف انًذيُة:
 ٠ٙزُ ٘نا اٌّجؾش ثٖٛهح اٌّل٠ٕخ ػٕل اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل ِٓ فالي:

 إٌٛف إٌٙلٍٟ.  -4

 إٌٛف إٌفَٟ. -2

 إٌٛف اٌّؼوفٟ.  -3

 ٍٚٛف أٌمٟ اٌٚٛء ػٍٝ وً ٚاؽل ِٕٙب ثْٟء ِٓ اٌزف١ًٖ.

  انىصف انهُذسي: -1



 د. سايي بٍ جشيذي انثـبيتي
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ٕٚفٗ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ  ٚمٌه ّٙٓ ِمب١٠ٌ ٚأثؼبك، فمل ٚ٘ٛ إٌٛف اٌّبكٞ؛ أٞ اٌفٚبء اٌقبهعٟ ٌٍّىبْ، 

ثـ" األِبوٓ اٌّزو٠خ"٠ٚطٍك ػ١ٍٗ )ثٛي ك٠ف١ي( ثبٌفٚبء اٌف١ي٠بئٟ، 
49

، ٚ٘نا اٌفٚبء اٌّبكٞ، "٠جٕٝ ِضً وً 

فٚبء فٕٟ، أٍبٍبً فٟ رغوثخ عّب١ٌخ"
41

، ِّب ٠لي غٍٝ أْ إٌٛف اٌف١ي٠بئٟ ال ٠ٕفًٖ ػٓ اٌغب٠بد اٌف١ٕخ 

ق١ٖبد، ٚأٔٙب رْزون ِؼبً ٌوٍُ اٌقطبة اٌَوكٞ فٟ لٖٔ عبههللا اٌؾ١ّل ِٓ فالي ٚاٌغّب١ٌخ ػٕل اٌْ

ٕٚفٗ ٌّل٠ٕخ ِزق١ٍخ رمزوة ِٓ اٌٛالغ ٕ٘ل١ٍبً، ٚ٘نا إٌٛف إٌٙلٍٟ ٌٍّل٠ٕخ ٠ّىٓ إٌظو ا١ٌٗ ػجو 

 األٕٚبف اٌزب١ٌخ: اٌؾغُ، ٚاٌْىً، ٚاٌؼلك.

ُ٘ فٚبءاد ٕٚف اٌّل٠ٕخ ػٕل وزبة اٌمٖخ، رؼل األؽغبَ ِٓ وج١و ٕٚغ١و، ٠ًٛٛٚ ٚل١ٖو، ٚغ١و٘ب، ِٓ أ

رىّٓ أ١ّ٘زٙب فٟ كٚه٘ب اٌَوكٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ غب٠بد اٌْق١ٖبد ػجو ثٕبئٙب ٌألؽلاس، ِٓ مٌه ػٍٝ 

ٍج١ً اٌزّض١ً لٛي اؽلٜ اٌْق١ٖبد فٟ لٖخ )ٚعٖٛ وض١وح أٌٚٙب ِو٠ُ(: "ٍٕٚغبكه اٌّل٠ٕخ ٘نٖ اٌىج١وح 

اٌّزٕبلٚخ "
45

ٌ اال رؼج١واً ػٓ رؼي٠ي فىوح اٌْق١ٖخ ِٓ أٔٙب ِزٕبلٚخ، فٟٙ . فٕٛف اٌّل٠ٕخ ثبٌىج١وح ١ٌ

 ِل٠ٕخ وج١وح اٌؾغُ ِٓ اًٌَٙ أْ رزٖٛ ٚر١ٚغ ف١ٙب، ٚرمغ ف١ٙب أؽلاس ِقزٍفخ اٌٝ كهعخ اٌزٕبل٘. 

ٚ٘نا ِضبي آفو ٔغلٖ فٟ لٖخ ) ِٕخ ( ؽ١ش ٔغل ػجبهح: " فٟ ٠َٛ ِب وجود اٌّل٠ٕخ، ٚرفولذ اٌج١ٛد، افزبه 

ث١ّٕب افزود ِلْ ا٢فو٠ٓ، ٚػلد فّب ٚعلد ٍٜٛ ّٛاهع اٌط١ٓ" أٍ٘ٙب ِل٠ٕزُٙ،
22

. ٌٚؼً اٌّل٠ٕخ اٌزٟ 

وجود ١ٌَذ اال ِؼبكال ِٛٙٛػ١بً ٌٍفزبح اٌٖغ١وح )ِٕخ( اٌزٟ أؽجٙب، ٚ٘نا ِب وْفزٗ أؽلاس اٌمٖخ، ٌزٖجؼ 

اٌّل٠ٕخ ِٓ هٚائؼ اٌَّزؾ١ً، ؽ١ش رغ١ّو اٌّىبْ فٟ ؽغّٗ، ٚونٌه اإلَٔبْ ػجو رؾٛالد اٌيِٓ، ٌزٖجؼ 

 اٌناووح ٚاٌؾ١ٕٓ ٚاٌؼْك ِؼبً.

اٌْىً ِٓ أُ٘ األٕٚبف اٌّىب١ٔخ، ٚ٘ٛ ٠ٕمَُ اٌٝ ل١َّٓ: اٌْىً اٌقبهعٟ ٌٍّل٠ٕخ، ٚاٌْىً اٌلافٍٟ.  لوّب ٠ؼ

ٚفٟ ِمطغ ٠ُظٙو ا٘زّبَ اٌمبٓ اٌؾ١ّل ثفؼً اٌوٍُ اٌْىٍٟ ٌٍّل٠ٕخ، ٠مٛي: " ٘نٖ اٌغو٠جخ فٟ ِل٠ٕزٕب ٌُ رىٓ 

زُٙ، ٚؽٛاهرُٙ، ٚأها٘ب ث١ُٕٙ رٚؾه، ٚرَبػل أِٙب فٟ أػّبي اٌج١ذ..."ؽٍُ امْ، أهٍُ ّىً ث١
24

. فبٌمبٓ 

٘ٛ ِٓ هٍُ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ، ثلءاً ِٓ اٌْىً اٌقبهعٟ اٌٝ رْى١ً اٌج١ذ كاف١ٍبً  ثبٌغوف ٚاألصبس، ٚ٘ٛ هٍُ 

هاٍّبً ثنٌه ف١بٌٟ ٌؾ١بح ٚالؼ١خ، غبكهد ف١ٗ اٌفزبح )ِٕخ( ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٍٚبفود، ٌزىْٛ ٔٙب٠خ غ١و ِزٛلؼخ، 

اٌجطً ٔٙب٠خ ٍٍج١خ ٌناووح اٌؼْك فٟ اٌّل٠ٕخ. ٠ٚمزوة ِٓ ٘نا إٌٛف إٌٙلٍٟ ِب ر١ْو ا١ٌٗ اٌمٖخ اٌّؼٕٛٔخ 

ثـ )ؽٍٛي ٌّْىٍخ اٌط١ٓ(
22

، ماد اٌلالٌخ إٌٛف١خ ٌٍّىبْ اٌمل٠ُ، ؽ١ش اٌج١ٛد اٌط١ٕ١خ اٌزٟ ٘لِذ ِغ رطٛه 

 اٌّىبْ اٌمل٠ُ ١َِطوح ػٍٝ ّق١ٖخ اٌؾ١ّل، ٠مٛي: اٌؼّواْ ٌزٖجؼ ِل٠ٕخ ماد ِجبْ ؽل٠ضخ، ٚرجمٝ ماووح 

 " ً٘ ٘نا اٌج١ذ ِجٕٟ ِٓ اٌط١ٓ؟

اهرجه ل١ٍال.. ٌىٕٗ لبي: ٔؼُ.. ِٕن.. ال أرنوو"
23
. 

ٌٚمل ا٘زُ اٌمبٓ اٌؾ١ّل ثغبٔت اٌْىً اٌقبهعٟ ٌٍّل٠ٕخ ثبٌمَُ اٌضبٟٔ، اٌّزّضً فٟ  اٌْىً اٌلافٍٟ، هاٍّبً 

وخ ١ٍٚو ثؼ٘ اٌْق١ٖبد فٟ فٚبئٙب اٌّىبٟٔ، اٌزٟ رورجٜ اهرجبٛبً ثنٌه ٕٚفبً ٚاٙؾبً ٌٍّل٠ٕخ ػجو ؽو

ٚص١مبً ثزؼج١واد ٚؽبالد اٌْق١ٖخ إٌف١َخ، ِٕٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌزّض١ً ِب ٔغلٖ فٟ لٌٛٗ: "ٌٚىٕٗ م٘ت اٌٝ 

اٌفواُ ثْىً ػّٛكٞ"
24

. فٙنا اٌّمطغ ٚهك فٟ لٖخ ِؼٕٛٔخ ثـ )اٌؾي٠ٓ(، ٟٚ٘ لٖخ رىْف ػٓ ّق١ٖخ 

ي٠ٕخ، رؼٛك اٌٝ ث١زٙب ِٖبثخ ثبٌؾيْ، ل١ٍٍخ اٌؾووخ، وئ١جخ، رزٖف ثبٌؾيْ، عبءد ِٚطوثخ ٔف١َبً، ؽ

ؽووزٙب اٌٝ ٍو٠و٘ب ٌٍَٕٛ ػٍٝ ّىً ػّٛكٞ، ٟٚ٘ ؽووخ ِؼبوَخ ٌألٚٙبع اٌزٟ ِود ثٙب ِٓ وٛٔٙب ماد 

١خ  ارغب٘بد ٚكٚائو رزؼٍك ثّْبوً اٌؼًّ ٚاٌْبهع رّٕؼٗ ِٓ ا١ٌَو اٌَّزم١ُ فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح ٌىٓ ٘نٖ اٌْقٖ

ِغ مٌه ٌُ ريي َِزّوح فٟ فطٙب ا١ٌَوٞ اٌَّزم١ُ ٚاٌؼّٛكٞ. ٚفٟ لٖخ )أغ١ٕخ ٌٍٖوٕبه اٌط٠ًٛ ( ٔغل 

 ؽووخ اٌْق١ٖخ ثْىً ٕ٘لٍٟ، ٠مٛي:

"م٘جذ ثْىً ٌٟٛٛ َِٚزم١ُ اٌٝ اٌّطجـ، ٌُ اٌزفذ اٌٝ ثبة أٚ ٔبفنح أٚ ٍمف"
25

. ِّٚب ٠ٚبف اٌٝ ؽووخ 

الي اهرجبٛٙب ثبٌْىً إٌٙلٍٟ، ِب ٠ّىٓ اػزجبهٖ ِورجطبً ثغل١ٌخ اٌْق١ٖخ فٟ اٌفٚبء اٌّىبٟٔ ثبٌّل٠ٕخ ِٓ ف

)اٌٖؼٛك ٚاٌٙجٛٛ(، ِٕٙب ؽٛاه اٌْق١ٖخ ِغ ٕبؽت اٌفٕلق فٟ اٌّل٠ٕخ اٌزٟ هؽً ا١ٌٙب ام ٠مٛي: "ً٘ إٔؼل 

اٌٝ غوفزٟ ا٢ْ، ٚرؼط١ٕٟ ِفزبؽٙب.. أَ رؼط١ٕٟ اٌّفزبػ.. صُ إٔؼل..."
26

. ٚ٘ىنا ٠ّىٓ إٌظو اٌٝ لٌٛٗ ثؼل 

: " كاه ؽٛي ٔفَٗ كٚهر١ٓ.. فبٍزلاه هأٍٗ"مٌه
29

، ٟٚ٘ اٌؼجبهح اٌزٟ رىوهد أ٠ٚبً فٟ ٔٙب٠خ اٌمٖخ، ٚوبٔذ 

فبرّخ ٌٙب، ٚ٘نا اٌلٚهاْ فٟ َِزٛاٖ اٌّبكٞ ال ٠ٕفًٖ ػّب رؾلصٗ اٌّل٠ٕخ ثؾغّٙب اٌىج١و اٌّئصو فٟ ؽ١بح 

"، ٚأفزؼ مٌه ػٍٝ ػبٌُ األؽالَ ؽزٝ اٌجطً اٌنٞ افززؼ اٌىبرت اٌمٖخ ثىٍّزٗ ا١ٌْٙوح "وبٔذ اٌّل٠ٕخ ِألٜ...
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اْ اٌجطً ال ٠ف١ك ِٓ ؽٍُ ؽزٝ ٠لفً اٌٝ ؽٍُ ا١ٌٍٍخ اٌزب١ٌخ ٚ٘ىنا ٠زَغ فٟ مٕ٘ٗ ؽغُ اٌّل٠ٕخ. ٠ٚجلٚ اٌمبٓ 

َِىٛٔبً ثٖٛهح ِل٠ٕخ غ١و ِزٖبٌؾخ ِغ اٌؾ١بح ِٚجب٘غٙب، أٙب ِل٠ٕخ ٠زىوه ٕٚفٗ ٌٙب ثؤٔٙب " ِل٠ٕخ ٙقّخ 

ِٚألٜ"
21

ٕبف اٌٖبهِخ ٌْىً اٌّل٠ٕخ ٕ٘ل١ٍبً، ٚاٌّمب١٠ٌ اٌلل١مخ ٌؾبهارٙب ّٚٛاهػٙب فبٔه . ٚثؼ١لاً ػٓ األٚ

رٌٍّ ٛوفبً ِٓ ٘نا إٌٛف فٟ ِضً لٛي اٌجطً فٟ اٌمٖخ: "ؽ١ٓ ٚٛؤد للِبٞ أهٗ اٌّل٠ٕخ... أؽََذ 

أٔٙب أوجو ِٕٟ ثَّبفبد..."
25

. ٌٚؼً اٌزمبٛجبد ث١ٓ اٌفٚبء اٌمٖٖٟ ٚاٌْىً اٌف١ي٠بئٟ وّب ٠نوو ؽَٓ 

واٚٞ، فـ" اْ اٌّىبْ فٟ اٌَوك ال ٠قٚغ ٌزٍه اٌزؾل٠لاد اٌف١ي٠بئ١خ اٌٖبهِخ، ٚال ٠م١ُ ٍٜٛ ارٖبي ثؾ

ٙئ١ً ِغ إٌٙلٍخ االل١ٍل٠خ"
32

 . 

٠ٚغٟء إٌٛف إٌٙلٍٟ ٌٍّل٠ٕخ ونٌه ِٓ فالي )اٌؼلك( فٟ ِٛاٙغ ل١ٍٍخ ػٕل عبههللا اٌؾ١ّل، ِٕٙب ِب مووٖ 

٘جٜ فٟ ِبئخ ِل٠ٕخ..."ػٍٝ ٍج١ً اٌّجبٌغخ فٟ اٌىضوح ٠مٛي: "اْ 
34

، ٟٚ٘ ػجبهح عبءد ِورجطخ ثؾووخ 

 اٌْق١ٖخ فٟ اٌفٚبء اٌّزق١ً ٌٍّل٠ٕخ.    

 انىصف انُفسي: -2

ظٙو ٘نا إٌٛع ػٕل اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل ظٙٛهاً ثبهىاً، ٌٚؼً أغٍت ٕٚفٗ اٌّل٠ٕخ ٠ؼزجو ٕٚفبً ٔف١َبً، ٚ٘ٛ 

اٌٝ ١ّٕ٘خ اٌناد فٟ رؼج١و٘ب إٌفَٟ، ِٕٚبعبرٙب فٟ ؽم١مزٗ ٕٚف ٌفٚبء اٌناد. ٌٚؼً اٌَجت فٟ مٌه ٠ؼٛك 

اٌّزؼلكح، ٚرنوو٘ب ٌٍّٛالف ٚاأل١ّبء، ٚوضوح ؽٛاهارٙب اٌلاف١ٍخ، ٚ٘ن٠بٔٙب اٌّزىوه، فٙنا اٌزؼلك فٟ اٌزم١ٕبد 

إٌف١َخ أٍُٙ فٟ رؼلك٠خ إٌٛف اٌّىبٟٔ ٌٍّل٠ٕخ. األِو اٌنٞ عؼٍٙب رجلٚ وئ١جخً، ِٖبثخ ثمٍك اٌناد 

١خ، ٚ٘نا األِو ٠ؼزجوٖ أؽل إٌمبك ١ِيح ظٙود فٟ اٌمٖخ اٌَؼٛك٠خ ِٓ "ػلَ االلزٖبه ػٍٝ ِْٚبػو٘ب اٌلافٍ

اٌْىً اٌقبهعٟ، ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ اٌظب٘وح ٌٍْق١ٖبد، فؤػطذ ا٘زّبِبً أوجو ٌلفبئً إٌفٌ 

اٌجْو٠خ..."
32
. 

 ٚ فٟ ثؼ٘ اٌّمبٛغ رٖف اٌْق١ٖخ ٚعٗ اٌّل٠ٕخ ثبٌْؾٛة رمٛي:

ٌٚىٓ ٚعٙه ّبؽت لٍذ ثؤٍٝ: ٚونٌه اٌّل٠ٕخ..." ثؾواهح:" لبي ٚ٘ٛ ٠وؽت ثٟ 
33
. 

٠ٚظٙو اؽَبً ٚرؼج١و اٌْق١ٖخ ثب١ٌٚبع فٟ ٍٜٚ اٌّل٠ٕخ ٚؽ١ورٙب، ٚمٌه فٟ لٖخ ) صالعخ ػٍٝ ّىً 

غوفخ(
34

، ِٚٓ ٠زؤًِ ٘نا اٌؼٕٛاْ ١ٍغلٖ وبف١بً ٌوٍُ اٌْىً إٌٙلٍٟ ٌٍّىبْ/اٌغوفخ، فبٌضالعخ ٟ٘ ِىبْ، 

ٌنٞ ٘ٛ اٌغوفخ، ٚاٌغوفخ فٟ فٕلق أعٕجٟ، ٚرزّٚٓ ٘نٖ اٌغوفخ أِىٕخ أفوٜ ٚرٛعل فٟ فٚبء ِىبٟٔ ا

 ٕغ١وح، فٟٙ رؾزٛٞ ػٍٝ فيأز١ٓ ٌٍّالثٌ، اٌزٟ ٟ٘ أّجٗ ثطجمبد ِىب١ٔخ.

اٌضالعخ عبء ِورجطبً ثفٚبء اٌّل٠ٕخ اٌلافٍٟ، ٚثفٚبءاد ٕغ١وح أفوٜ  / ٚاؽَبً اٌْق١ٖخ فٟ ٘نٖ اٌغوفخ

زٚؼ فٟ ٔٙب٠خ اٌمٖخ أْ ٘نٖ اٌغوفخ/ اٌضالعخ رمغ فٟ فٕلق أعٕجٟ، ٠ؾًّ وبٌَو٠و، ٚاٌٖٕلٚق، ٚغ١و٘ب، ١ٌ

ِؼٗ فطبثبً ٍٍج١بً ِٚؼبك٠بً ٌٙلٚء ٚاٍزمواه اٌْق١ٖخ إٌفَٟ ٚاٌّؼوفٟ ِؼبً، ٠مٛي: " ٚلوهد أْ أهؽً ِٓ 

٘نا اٌفٕلق"
35

. ٠ٚغٍت اؽَبً اٌْق١ٖخ ثبٌٛؽلح فٟ لٖخ )ِؼبٔبح ِطو ػجلاٌوؽّٓ( ِغ رلافً ٌّْبػو 

خ أفوٜ وبٌقٛف ٚاٌؾ١وح ٚاٌٛؽلح ٚاٌمٍك، ٚػلَ ّؼٛه٘ب ثبٌطّؤ١ٕٔخ ٚاألِبْ، ٌزظٙو اٌْق١ٖخ ِٚطوث

لبي:  وبه٘خ ٌٍّل٠ٕخ، ٚ٘ٛ ِب رىْفٗ ثؼ٘ اٌّمبٛغ ِٕٙب: " ٠ب ٌٙب ِٓ ِل٠ٕخ غو٠جخ، رؼبٟٔ ّؼٛهاً ثبٌؼيٌخ،

"اٌّل٠ٕخ ٕفواء.. ونٌه ٚعٟٙ
36

ب ػٍٝ اٌْق١ٖخ ٚ٘ٛ هغجزٙ ًّ ب اٌّئهلخ فٟ اٌٙوة . ٕٚ٘بن ّؼٛه ٠زوكك كائ

ِٓ اٌّىبْ، ٚ٘نا ِب ٠ّىٓ ِالؽظزٗ فٟ ثؼ٘ اٌمٖٔ ِضً: لٖخ )اٌؾي٠ٓ(، ٚلٖخ )اٌّجىو(، ٚونٌه فٟ 

اٌّغّٛػخ اٌم١ٖٖخ اٌزٟ ثؼٕٛاْ )ظالي هعبي ٘بهث١ٓ(
39

، رمٛي اٌْق١ٖخ فٟ لٖخ اٌّجىو: " هاٚكرٕٟ 

هغجخ ؽبهح ثبٌٙوة"
31
. 
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 جذول انبعذ انُفسي نهشخصية يٍ خالل وجىدها في فضاء انًذيُة:  (1)

 انبعذ انُفسي انفضاء انُص 

اوزْف ِطو ػجلاٌوؽّٓ أٔٗ ٚؽ١ل فٟ فٕلق اٌي٘وح  4

اٌّزألٌئخ
35

 

 اٌٛؽلح اٌفٕلق

ٚلف ِطو ػجلاٌوؽّٓ ٚؽ١لاً فٟ اٌْبهع ٠ٕزظو ١ّئبً  2
42

 اٌٛؽلح اٌْبهع 

ػلًد اٌٝ اٌج١ذ، ّؼود ث١ؤً ػ١ّك 3
44

 ا١ٌؤً اٌج١ذ 

أٔذ ٚؽ١لح ٚأٔب ٚؽ١ل 4
42
 اٌٛؽلح اٌغوفخ  

وً مٌه ٚ أٔب ٚ أٔذ ٚؽ١لاْ فٟ ٚؽلح اٌَّبء 5
43

 اٌٛؽلح اٌغوفخ 

أٔب اٌؾي٠ٓ، اٌٛؽ١ل، وبْ اٌؼبٌُ ِمفوا ِٓ وً ّٟء 6
44

 اٌؾيْ/اٌٛؽلح اٌغوفخ 

ٔبَ اٌغ١ّغ ٚرووٟٛٔ، أٍٍّٟٛٔ ٌٙنا اٌؼواء، ٚؽ١لاً  9
45

 اٌٛؽلح اٌغوفخ 

أّؼو ث١ٚك ٚكٚاهثلأد  1
46

اٌٛؽلح/ا١ٌؤً/اٌقن اٌجٕب٠خ 

 الْ

فٟ اٌْبهع اٌٍّٟء ثبٌغ١بة 5
49

 اٌٛؽلح/اٌغ١بة اٌْبهع 

4

2 

اٌْبهع أّغبه ٠ٍٛٛخ ثال ثْو
41

 اٌٛؽلح اٌْبهع 

4

4 

ٚ٘ٛ ٠غٌٍ ٚؽ١لاً فٟ اٌٖبٌخ
45

 اٌٛؽلح اٌٖبٌخ 

4

2 

ٚغبكهد اٌّىبْ، ٚؽ١ٓ وُٕذ أ١ًٍوا ٚؽ١لاً فٟ ا١ًٌٍ 

إٌٙوٞ
52

 

 ٍِٝٙ

 األّغبْ

 اٌٛؽلح

 

٠الؽع أْ اؽَبً اٌْق١ٖبد فٟ اٌّل٠ٕخ ر١ّٙٓ ػ١ٍٙب ِْبػو اٌٛؽلح، فبٌٛؽلح ٟ٘ اٌغبٌت ػ١ٍٙب، ٚفٟ لٖخ 

)ٚعٖٛ وض١وح أٌٚٙب ِو٠ُ( رىْف اٌْق١ٖخ ػٓ ووا١٘زٙب ٌٍّل٠ٕخ، ٟٚ٘ ووا١٘خ ِزجبكٌخ، ٠مٛي:" ِٕن مٌه 

ٍٔمٟ أٔفَٕب فٟ اٌزبوَٟ" ا١ٌَٛ ِب أؽججذ اٌّل٠ٕخ ِٚب أؽجزٕٟ!!، لٍذ ٌٖل٠مٟ ٚٔؾٓ
54

. ِّٚب ٠مزوة ِٓ 

اٌىوا١٘خ، ِب ٠ّىٓ هإ٠زٗ فٟ ٙغو اٌْق١ٖخ، ٚ٘ٛ ِب رظٙوٖ فٟ رؼبٍِٙب ٍٍٚٛو١برٙب ِغ أ١ّبء اٌّىبْ، 

ِضً: اغالق اٌجبة ثمٛح "فوعُذ ثؼٕف وبٌو٠ؼ، ٕفمُذ اٌجبة ثمٛح"
52

. ٚ٘نا اٌّمطغ اٌغبٙت ِورجٜ ثّمطغ 

واً ثْلح"ٍجمٗ رمٛي: " وُٕذ ؽبٔمبً ِٚزٛر
53

 . اٌنٞ ٘ٛ رؼج١و ػٓ أىِخ اٌْق١ٖخ ٚؽبٌزٙب إٌف١َخ اٌؾبكح. 

 وصف انهىٌ:  -

ِّٚب ٠لفً فٟ رْى١ً اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل ٌفٚبء اٌّل٠ٕخ ػٕٖو اٌٍْٛ، ألْ اٌٖٛهح اٌَوك٠خ فٟ أؽب١٠ٓ 

وض١وح رورجٜ اهرجبٛبً ٚص١مبً ثٕٛف اٌٍْٛ، ٚمٌه ثغٛاه ػٕبٕو إٌٛف إٌٙلٍٟ اٌَبثمخ ٚاهرجبٛٙب اٌْل٠ل 

 ثبٌٕٛف إٌفَٟ ٌٍْق١ٖخ. 
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 ُة:جذول تىظيف انهىٌ في فضاء انًذي (1)

 دالنته انهىٌ انُص 

4 

 

األػْبة اٌقٚواء.. ك١ًٌ ػٍٝ لٛح اٌؾ١بح ٚػٍٝ اٌجووخ
54

 ا٠غبثٟ األفٚو 

هعً ؽٍُ ثؤٔٗ ٠َّه ثؼْجخ غو٠جخ.. ث١ٚبء ٚؽّواء ٚٚهك٠خ  2

ٚىهلبء، ٠ٚط١و
55

 

األث١٘+ 

 األؽّو

اٌٛهكٞ+ 

 األىهق

 ا٠غبثٟ

فٟ ثمؼخ كاوٕخ 3
56

 ٍٍجٟ اٌلاوٓ 

ػْت اٌجو اٌوِبكٞ 4
59

 ٍٍجٟ  اٌوِبكٞ 

اٌّل٠ٕخ ٕفواء، ونٌه ٚعٟٙ 5
51
 ٍٍجٟ األٕفو .

افزٕمذ ِٓ األصً اٌوِبكٞ 6
55

 ٍٍجٟ اٌوِبكٞ 

فٟ اٌؼ١بكح اٌج١ٚبء اٌٙبكئخ 9
62

 ٍٍجٟ األث١٘ 

ٚاٌّل٠ٕخ وّب ٟ٘ ٚعٗ أث١٘ وبٌؼغ١ٓ 1
64

 ٍٍجٟ األث١٘ 

اٌفٕلق اٌنٞ ٠غّوٖ األؽّواه 5
62

 ٍٍجٟ األؽّو 

فقُ ِٕزظوا ِغ اٌغ١ّغ.. ٚعٍَُذ ػٍٝ ِمؼل أث١٘ 42
63

 ا٠غبثٟ األث١٘ 

ٌىوا١ٍٗ ث١بٗ اٌؼلَ 44
64

 ٍٍجٟ األث١٘ 

اٌي٘ٛه اٌٖغ١وح اٌجورمب١ٌخ اٌزٟ ّٔذ فٟ ؽلائك اٌج١ٛد ثال  42

ٍجت
65

 

 ٍٍجٟ اٌجورمبٌٟ

اٌؼوثبد اٌفبه٘خ اٌَٛكاء 43
66

 ٍٍجٟ اٌَٛكاء 

٠ووْٚٛ ثؼوثبرُٙ ا١ٌل٠ٚخ اٌقٚواء 44
69

 ٍٍجٟ اٌقٚواء 

اٌٖجبػ ٠ىْٛ اٌَّزْفٝ ِّؼٕبً فٟ اٌج١بٗ ٚفٟ  45

االٍزؼّبهٞ
61

 

 ٍٍجٟ اٌج١بٗ

٠ٚىْٛ اٌَّزْفٝ أث١٘ ِٕقف٘ اٌَمف. 46
65

 ٍٍجٟ األث١٘ 

ّغ١واد اٌؼزّخ اٌٖفواء. 49
92

 ٍٍجٟ اٌٖفواء 

أثٛاثبً ماد أٌٛاْ لبرّخ. 41
94

 ٍٍجٟ )لبرُ( 

اٌؾبعي اٌقْجٟ األث١٘. 45
92

 ٍٍجٟ األث١٘ 

اٌمل٠ُ اٌناثً ٚاٌّٖفو. ٍٜٚ َِبؽخ ِٓ اٌؼْت 22
93

 ٍٍجٟ األٕفو 

 

ٚاٌّالؽع فٟ اٌغلٚي اٌَبثك أْ أغٍت ٘نٖ األٌٛاْ عبءد ػجو ١ٍبلبرٙب اٌَوك٠خ اٌّورجطخ ثبٌّل٠ٕخ ماد كالٌخ 

ٍٍج١خ. ِّٚب ٠ورجٜ ثبٌٍْٛ فٟ ٕٛهح اٌّل٠ٕخ، ِب ٕٚفزٗ اٌْق١ٖخ ثمٌٛٙب: "اْ صّخ ١ّئبً ثٍْٛ اٌزواة ٍِٖمب 

إٌٛف ثـ)ٌْٛ اٌزواة( ألوة اٌٝ ؽم١مخ اٌّىبْ ؽ١ش األهٗ، فبٌٍْٛ اٌزواثٟ ٘ٛ ٌْٛ ػٍٝ ؽٍمٗ". ٚ٘نا 

 األًٕ، اٌّىبْ اٌنٞ ُفٍمذ ِٕٗ اٌْق١ٖخ، ٚا١ٌٗ ٍزؼٛك فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف.

 أَسُة انًذيُة:  -

٠ٚزغبٚى اٌمبٓ ٕٚف اٌّل٠ٕخ اٌزٟ رىبك أْ رٍزّٙٗ اٌٝ عؼٍٙب رزؾلس اٌٝ اٌْق١ٖخ. فبٌّل٠ٕخ فٟ ٕٚفٗ ٌٙب، 

 ٟ٘ وبإلَٔبْ رّبِبً، ٌٙب ٌَبْ رَؤي ثٗ ٚرغ١ت ٚرؾبٚه، فٙب ٘ٛ فٚبء ثؾو اٌّل٠ٕخ، ٠مٛي:

"ِوح هأ٠ذ اٌجؾو فمبي ٌٟ وً ّٟء.. غولذ!!"
94
 . 

ِٚٓ عٙخ أفوٜ رزمّٔ اٌْق١ٖخ ٚعٗ اٌّل٠ٕخ، ٌزٖجؼ ٟ٘ اٌّل٠ٕخ، رمٛي: "اٌّل٠ٕخ ٕفواء، ونٌه 

ٚعٟٙ"
95
ؾيْ ٚا١ٌؤً، اٌنٞ رو٠ل أْ رؼجّو ثٗ اٌْق١ٖخ ػٓ ؽبٌزٙب ٚاٌٍْٛ األٕفو ٠وِي ٕ٘ب اٌٝ اٌىآثخ ٚاٌ .

 اٌىئ١جخ فٟ فٚبءاد ٘نٖ اٌّل٠ٕخ.



 د. سايي بٍ جشيذي انثـبيتي
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ِٚٓ إَٔٔخ فٚبء اٌّل٠ٕخ ونٌه، ِب ٔغلٖ فٟ اٌَّزْفٝ ِضً لٌٛٗ: "ٚوبْ اٌَّزْفٝ ِغزوثبً، ٌىوا١ٍٗ ث١بٗ 

اٌؼلَ، ٌّّٚوارٗ ٘لٚء اٌَغٓ"
96

ٚأٍُٙ اٌٍْٛ  . فٙنا اٌّىبْ/اٌَّزْفٝ رمّٔ كٚه اإلَٔبْ فٟ غوثزٗ،

األث١٘ ٚا٠مبع اٌؾ١بح اٌٙبكة فٟ رؼ١ّك ِالِؼ االغزواة، ِضٍّب ٠لفغ ١ٙك اٌّّواد ٚأغالق اٌَغٓ اٌٝ 

ؽٖبه ٔفَٟ، ٠َٚوٞ اٌقٛف فٟ ِفبًٕ ٘نا اٌىبئٓ/اٌَّزْفٝ اٌّغزوة ١ٌٕفزؼ ػٍٝ وبئٓ ِق١ف ِغٍك ٘ٛ 

 اٌَغٓ ِّب ٠ىوً األصو. 

 فضاء انشائحة:  -

ى١ً اٌّل٠ٕخ ػجو ؽبٍخ اٌجٖو، رغٟء اٌوائؾخ، اٌطو٠مخ األفوٜ ٌزْى١ً ٕٛهح ٠ٍٟٚ اٌٍْٛ اٌّزؼٍك ثزْ

اٌّل٠ٕخ ػجو ؽبٍخ اٌُْ. ؽ١ش ٠ظٙو ا٘زّبَ اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل ثنٌه ِٕن أْ ٚٙغ ػٕٛأبً هئ١َبً، ٕٚلهٖ 

 َ.4559ػٍٝ غالف ِغّٛػزٗ اٌم١ٖٖخ )هائؾخ اٌّلْ( اٌٖبكهح ػٓ ٔبكٞ علح األكثٟ اٌضمبفٟ ػبَ 

اٌؼٕٛاْ )هائؾخ اٌّلْ( ٠ىْف ١ّ١ٍبئ١بً ِٓ فالي ػزجزٗ األٌٚٝ )اٌؼٕٛاْ( ػٓ اهرجبٛ فٚبء اٌّل٠ٕخ  ٚ٘نا

 ثبٌوائؾخ، األِو اٌنٞ ٠لي ػٍٝ أْ اٌوائؾخ عيء ُِٙ ِٓ رؤص١ش اٌفٚبء فٟ اٌّل٠ٕخ ػٕل اٌمبٓ اٌؾ١ّل.

ّل٠ٕخ، ؽ١ش ثلأد اٌمٖخ ٚفٟ ِمطغ ِٓ لٖخ )أغ١ٕبد ٌفبئيح فٟ اٌٖؾٛ ٚإٌَٛ( ٠غٟء اهرجبٛ اٌوائؾخ ثبٌ

 ثٙنا اٌّمطغ:

 " ً٘ رقْٝ هائؾخ اٌّطبه؟ 

أٌم١ذ اٌَئاي ٠زلؽوط ػٍٝ األه١ٙخ اٌالِؼخ رّبِبً، ٚ٘ي هأٍٗ وبعبثخ غبِٚخ"
99

 

ٚرزؼل اٌوٚائؼ اٌّىب١ٔخ فٟ لٖٔ اٌؾ١ّل، ِٕٙب: هائؾخ اٌجؾو اٌزٟ روك ػجو ِمطغ ّبػوٞ أٍٛك ػ١ٍٗ اٍُ  

)أغ١ٕخ( ٠مٛي: "أٔذ ٚؽ١لح ٚأٔب ٚؽ١ل ٚٔؾٓ ِؼبً، ٚوبْ فٟ اٌَّبء مٌه، ٚهائؾخ اٌجؾو رؤرٟ ِٓ ثؼ١ل، ٚرّأل 

عٛ اٌغوفخ اٌٖغ١وح"
91

ٕغ١وح أٍٛمذ ػ١ٍٙب )أغ١ٕبد . رٛعٗ اٌْق١ٖخ هٍبئٍٙب ٚؽٛاهارٙب ػجو ِمبٛغ 

 ٌفبئيح فٟ اٌٖؾٛ ٚإٌَٛ(، رظٙو اٌْق١ٖخ ِٓ فالٌٙب ِٖبثخ ثبٌؾيْ ٚاٌٛؽلح. 

ٌٙنا ٠الؽع أْ اٌوائؾخ عبءد ِوح ِورجطخ ثبٌنووٜ، ِٚوح ِورجٜ ثبٌغوثخ ٚاٌَفو، ِٚوح ِورجطخ ثبٌٛؽلح 

ؤص١و٘ب اٌّجبّو ػٍٝ اٌْق١ٖخ، ٚاٌؼْك وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌّمطغ اٌَبثك. ٌٍٚوائؾخ ػجو ٕٛهح اٌّل٠ٕخ ر

ٚ٘ٛ ِب ٠ّىٓ ِالؽظزٗ فٟ ٕٚف اٌْق١ٖخ اٌغوفخ اٌٖفواء فٟ لٖخ )ّغ١واد اٌؼزّخ اٌٖفواء(، ١ٌٖف 

هائؾخ فّٗ فٟ ِْٙل ٔفَٟ ٠مَٛ ػٍٝ رم١ٕخ ر١به اٌٛػٟ، ٠مٛي: " ؽزٝ ففذ أٔٗ ٠زُّْ هائؾزٟ، وبٔذ هائؾخ 

، ٌَّذ مٌه فٟ ٚعٖٛ أٛفبٌٟ"فّٟ ١ٍئخ ٌىضوح ِب أكفٓ ٚأّوة اٌْبٞ، هائؾخ ١ٍئخ
95

. ٚ٘نا اٌّْٙل 

اٌَوكٞ اٌّورجٜ ثبٌوائؾخ فٟ فٚبء اٌغوفخ ػجو ٌِٕٛٛط اٌْق١ٖخ اٌلافٍٟ ٠ىْف ػٓ ِلٜ االٙطواة 

  إٌفَٟ اٌىج١و اٌنٞ رؼبٟٔ ِٕٗ اٌْق١ٖخ.

..."ٌٍْٚٛاهع هٚائؾٙب، ٠مٛي: " ٕبؽت اٌزبوَٟ ظً ٠زىٍُ .. ٠زىٍُ .. ٠زىٍُ.. ٚأٔب أُّ هٚائؼ اٌْبهع
12

. وّب 

لبهٔذ اٌْق١ٖخ فٟ ٕٚفٙب ث١ٓ هائؾخ ّبهع اٌّل٠ٕخ ٚهائؾخ اٌّطبه ِفٍٚخ ثنٌه هائؾخ اٌْبهع ػٍٝ 

هائؾخ اٌّطبه، رمٛي: " هائؾخ اٌْبهع أعًّ ِٓ هائؾخ اٌّطبه"
14
. 

 انىصف انًعشفي: -3

ٙب ِب ٠ج١ٓ ٠ٛ٘خ ٚ٘ٛ إٌٛف اٌّورجٜ ثب٠ٌٛٙخ ٚاٌضمبفخ اٌنٞ رٛٙؾٗ ٛج١ؼخ اٌّلْ ػٕل عبههللا اٌؾ١ّل، ِٕ

اٌْق١ٖبد ػجو فٚبء ٚاؽل رؾلكٖ ٛج١ؼخ اٌّل٠ٕخ اٌّمٖٛكح ثؼ١ٕٙب، ِٕٚٙب ِب ٠زٚؼ ػجو ػبكاد ٌٚغخ 

ٕٚٚف اٌج١ئخ اٌٛاؽلح فٟ اٌفٚبء اٌّزؼلك، ٚاهرجبٛٙب ثزن٠ٚت ا٠ٌٛٙخ ٌٍّل٠ٕخ، ٚأَالؿ ا٠ٌٛٙخ ِٓ فالي 

ٚاٌّىبْ اٌّؼوفٟ ١ٌٌ ٘ٛ اٌّىبْ  اٌٖؾواء. أَالؿ اٌم١ُ ٚاٌؼبكاد ػجو ؽ١بح ِقزٍفخ ػٓ ؽ١بح اٌجلٚٞ اثٓ

اٌغغوافٟ، ٚ٘نا ٘ٛ ِفَٙٛ إٌبللح )ٔج١ٍخ اثوا١ُ٘(، اٌزٟ رمٛي: "ٚاإلَٔبْ ال ٠ؾزبط اٌٝ هلؼخ ف١ي٠م١خ عغواف١خ 

٠ؼ١ِ ف١ٙب...، فبٌناد اٌجْو٠خ ال رىزًّ كافً ؽلٚك مارٙب، ثً رٕجَٜ فبهط اٌؾلٚك، ؽ١ش اٌّىبْ اٌنٞ ٠ّىٕٙب 

ٗ "أْ رزفبػً ِؼ
12

. ٠ٚوٜ أؽل اٌجبؽض١ٓ فٟ رؼو٠فٗ اٌفٚبء اٌّلٟٔ، ٠مٛي: ١ٌٌ اٌّمٖٛك ثبٌّل٠ٕخ، مٌه 

اٌّىبْ اٌغغوافٟ مٚ ِٛإفبد فٟ اٌؼ١ِ ٚاٌّؼّبه، ٚأّب ٟ٘ رغّغ ثْوٞ ٠َزٙلف ٍِٖؾخ ػبِخ...، ٟ٘ 

ٛٙغ ِغّٛع اٌّٛا١ٕٛٓ، ام رٛفو فٚبء ٌؾ١بح َِزمٍخ ٠َزْؼو اٌّٛاٛٓ ف١ٙب اٌَؼبكح، ٠َٚبُ٘ ف١ٙب ث

افز١بهاد ِفىو"
13

 ، ٚ٘نا ِفَٙٛ ٠زًٖ ثبٌّل٠ٕخ اٌّؼوف١خ ال اٌغغواف١خ وؤغٍت اٌّفب١ُ٘.



 دساسة َقذية - فضاء انًذيُة في قصص جاس هللا انحًيذ
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وّب أْ ِفَٙٛ اٌّل٠ٕخ ِؼوف١بً ٠زَُ ثبٌْواوخ فٟ ثؼ٘ اٌمٛا١ٔٓ ٚ ا٠ٌٛٙخ اٌٛاؽلح اال فٟ اٌق١بي فٍٗ اٌؾو٠خ فٟ 

خ ػٓ ِلْ ا٢فو٠ٓ، فنٌه اإلٍمبٛ مٌه، "وً ٍبوٓ ِٓ اٌّل٠ٕخ ٔفَٙب ٠َزط١غ رْى١ً ِل٠ٕزٗ اٌق١ب١ٌخ، اٌّقزٍف

اٌّؾٍٟ اٌّْزون ٠ىْٛ ثّٕيٌخ ٍٚبٛخ رؾلك ٠ٛ٘خ اٌَىبْ اٌٛاؽل رٍٛ ا٢فو، ِٓ كْٚ اٌقٍٜ ث١ُٕٙ"
14

   . 

فبٌّل٠ٕخ ػٕل عبههللا ٌٙب ِفِٙٛٙب ا٢فو اٌنٞ ٠قزٍف ػٓ ِفَٙٛ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ٚإٌمبك ِٓ أِضبي: )١ِْبي 

خ ِٓ اٌَّبفبد"ثٛرٛه( اٌنٞ ٠وٜ اٌّل٠ٕخ "أٔٙب ِغّٛػ
15

، ٚمٌه فٟ ٕٚف ٠مٛي: " ٚرقزٍف لٛا١ٔٓ ا١ٌَو 

ف١ٙب ٌواوجٟ ا١ٌَبهاد ٚاٌَبثٍخ فٕٙبن إٌّؼطفبد، ٚاٌؾٛاعي، ٚاىكؽبَ ا١ٌَو ؽَت اٌَبػبد ٚاأل٠بَ..."
16

 .

ِٚوح ٠ٖف اٌّل٠ٕخ ثبٌؼغٛى، ٠مٛي: "ّٛاهع اٌّل٠ٕخ اٌؼغٛى، رىبك رٍزّٕٟٙ"
19

. فّضالً فٟ ِغّٛػخ )أؽياْ 

ٔخ ثـ ) ِؼبٔبح ِطو ػجلاٌوؽّٓ ِٚجب٘غٗ( ٠ُنوو ف١ٙب أْ ٘نٖ اٌْق١ٖخ ػْجخ  ّٛ ثو٠خ( رغٟء ِملِخ ل١ٖوح ِؼٕ

)ِطو ػجلاٌوؽّٓ( ِٓ ِٛا١ٌل لو٠خ ثؼ١لح، ِغ موو ٌٙنٖ اٌَّبفخ اٌّىب١ٔخ: " ٠مبي أٗ ِٓ ِٛا١ٌل لو٠خ رجؼل 

صّب١ٔٓ و١ٍِٛزواً ػٓ اٌجٍلح..."
11

 ٕ٘لٍخ اٌَّبفخ، ال ّٟء آفو، ًٚ٘ اٌجٍلح . فب٠ٌٛٙخ اٌّىب١ٔخ ٕ٘ب ال روٍّٗ اال

 ٕ٘ب ٠مٖل ثٙب  اٌّل٠ٕخ؟ أَ أٔٙب ِىبْ آفو ٍٜٚ ث١ٓ اٌمو٠خ ٚاٌّل٠ٕخ؟

ٚ٘ٛ ِب ٠ّىٓ أْ أعلٖ، فٟ أْ اٌجٍلح ِىبْ ٠مغ فٟ ٍوك٠زٗ ػٕل اٌمبٓ ِب ث١ٓ اٌمو٠خ ٚاٌّل٠ٕخ، ٟٚ٘ ػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 

 ل٠ٕخاٌمو٠خ ___________ اٌجٍلح ___________ اٌّ

ٚفٟ اٌمٖخ ٔفَٙب ٠نوو اٌمبٓ ِفوكح اٌّل٠ٕخ فٟ ِٛاٙغ أفوٜ ِٕٙب، األِو اٌنٞ ٠لي ػٍٝ أٔٗ ٠مٖل 

 ثـ)اٌجٍلح( ِىبٔبً ِقزٍفبً فٟ ٠ٛ٘زٗ ػٓ اٌّل٠ٕخ، ٚرمزوة ِٓ اٌمو٠خ.

فٙٛ ٠ٖفٙب ثمٌٛٗ: " اٌْؼ١ت َِبؽخ ِٓ األهٗ اٌو١ٍِخ اٌجبهكح ٚا١ٌٍٕخ، ٚػٕلِب رىْٛ ٕ٘بن، رىْٛ اٌّل٠ٕخ 

ثبٌموة ِٕه..."
15
. ٠َٕٚت أٍ٘ٙب ا١ٌٙب، ٠مٛي: " ارًٖ أ٘بٌٟ اٌجٍلح ِواهاً ثبٌْوٛخ..." 

52
. فٙٛ ٌُ ٠َٕجٙب اٌٝ  

ٚثٙنا ٠ّىٓ اٌمٛي ثؤْ اٌمبٓ . اٌمو٠خ أٚ اٌّل٠ٕخ، ٚأّب َٔجٙب اٌٝ اٌجٍلح، ِّب ٠لي ػٍٝ أٔٙب فٚبء ِىبٟٔ آفو

ا فٟ لُٖٖٙ أىِخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌمو٠خ ٚاٌّل٠ٕخ، اٌؾ١ّل ٠ٕزّٟ اٌٝ ع١ً اٌىزبة اٌَؼٛك١٠ٓ اٌن٠ٓ رٕبٌٚٛ

١ٙٚبع اٌمو٠خ أِبَ اٌّل٠ٕخ، ٚأْ اٌّل٠ٕخ لل غيد اٌموٜ، ٍٍٚجذ اثٕبء٘ب ِٓ ؽ١ش رؼلك ٚرٛفو اإلِىب١ٔبد 

االلزٖبك٠خ ٚاٌٛظ١ف١خ ٚغ١و٘ب. ٌٚٙنا ٘بعو أثٕبء اٌموٜ اٌٝ اٌّلْ ربهو١ٓ ث١ٛرُٙ ِٚياهػُٙ، ٚماثذ ثؼ٘ 

أفند رزطٛه ٚرزٍٛغ فٟ هلؼزٙب اٌّىب١ٔخ، فياؽّزٙب ٚأكفٍزٙب ّٙٓ أؽ١بئٙب ٚؽٛاه٠ٙب  اٌموٜ فٟ اٌّلْ اٌزٟ

اٌغل٠لح. فبٌمبٓ ٠نوو مٌه فٟ لٖخ ٌٗ، ٠مٛي: " ففٟ ٠َٛ ِب وجود اٌّل٠ٕخ، ٚرفولذ اٌج١ٛد، افزبه أٍ٘ٙب 

ِل٠ٕزُٙ، ث١ّٕب افزود ِلْ ا٢فو٠ٓ، ٚػلد فّب ٚعلد ٍٜٛ ّٛاهع اٌط١ٓ"
54

ٌٍّىبْ . أٙب هٍُ فٚبئٟ 

٠ٚوك اٌّىبْ اٌّغٙٛي فٟ لٖٔ اٌؾ١ّل اٌنٞ . اٌنٞ ٕٛهٖ اٌمبٓ اٌَؼٛكٞ، ٌٚؼً ِٓ ث١ُٕٙ اٌمبٓ اٌؾ١ّل

٘ٛ رؼج١و ػٓ فٚبء اٌّل٠ٕخ اٌّغٙٛي ٚمٌه ػجو ١ٍبلبرٗ اٌٍغ٠ٛخ اٌنٞ رىْفٗ ػجبهاد اٌْق١ٖخ كافً اٌؾلس 

اٌَوكٞ، اٌزٟ رمٛي: "وٕب ٔلفٓ ّٟٚٔٚ فٟ كٚائو اٌّغٙٛي"
52

غ آفو: "ٌٚل ثطً اٌمٖخ. فٟ ، ٚفٟ ِٛٙ

ِىبْ ِب، ف١َؼ علاً"
53

. ١ٌٌ ٕ٘ب رؾل٠ل ؽم١مٟ ٌٍّىبْ أٚ اٌّل٠ٕخ، فٙٛ ِغوك )ِىبْ ِب(، ِىبْ ِفزٛػ ػٍٝ 

اٌزؼلك ٚػلَ اٌزم١١ل، ِىبْ ثؼ١ل ٚلو٠ت فٟ ٔفٌ اٌٛلذ، ِىبْ ، ٌٚٙنا ىاكٖ ٕٚفبً ِىب١ٔبً فٟ لٌٛٗ ف١َؼ علاً، 

 ّٕؼ ٌَبِؼٙب ؽو٠خ ال ٔٙبئ١خ ٌٙنا اٌّىبْ. ١ٌي٠ل ِٓ كالٌزٗ إٌٙل١ٍخ، اٌزٟ ر

١ٌٌٚ ٕٚف اٌْق١ٖخ ثؤٔٙب غبِٚخ: " ٠ب ٌه ِٓ غبِ٘"
54

.  ٚ" ٘ٛ غبِ٘ اٌْىً"
55

. فٟ ٘نٖ اٌمٖخ اال 

اِزلاكاً ٕ٘ل١ٍبً ٌٍّىبْ اٌنٞ ٔؼزٗ فٟ ثلا٠زٙب، ثؤٔٗ )ِىبْ ِب(، فبٌّغٙٛي ٚاٌغبِ٘ ٚعٙبْ ٌؼٍّخ ٚاؽلح، 

 ز١ٓ فٟ اٌّلٌٛي.فبٌّل٠ٕخ ٚاٌْق١ٖخ عبءرب ِزمبهث

 انًبحث انثاَي:

 انًذيُة وتشكيم انفضاء انسشدي:

ٚرٕفزؼ اٌّل٠ٕخ ػٍٝ فٚبءاد ٕغوٜ، ٚأفوٜ وجوٜ، وبٌَّغل، ٚاٌج١ٛد، ٚاٌٖؾواء، ٚاٌجؾو، ٚاٌْٛاهع، 

ٚاٌَبؽبد، ٚاٌّّواد، ٚاألٍٛاق، ٚاٌغوف، ٚاألثٛاة، ٚإٌٛافن، ٚاٌغلهاْ، ٚاٌيٚا٠ب، ٚاٌفٕلق، ٚاٌَّزْفٝ، 

ح، ٚاٌّمجوح ٚغ١و٘ب، اٌزٟ ٠ّىٓ اػزجبه٘ب ِىٛٔبد ٘نٖ اٌّل٠ٕخ، ٕٚ٘بن فٚبءاد ِىب١ٔخ ٕغوٜ ِضً: ٚاٌؼ١بك

اٌطبٌٚخ، ٚاٌىوٍٟ، ُٚؽفو اٌْٛاهع ٚغ١و٘ب. اٌزٟ ٟ٘ أِىٕخ ٕغ١وح كافً فٚبءاد ِىب١ٔخ أوجو ِٕٙب رزًٖ 

ٌَوكٞ اٌزٟ ٠ؾبٚي ِٓ فالٌٙب ثفٚبء ِىبٟٔ ٚاؽل وج١و، ٠ؾز٠ٛٙب ع١ّؼبً. ٌٚىً ٚاؽلح ِٕٙب، كالٌزٙب ١ٍٚبلٙب ا

 اٌمبٓ اثواى ػٛاٌُ ّق١ٖبرٗ.



 د. سايي بٍ جشيذي انثـبيتي
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 انًسجذ: -

ِٚٓ ٕٛه فٚبء اٌّل٠ٕخ ػٕل اٌمبٓ، ٠غٟء ٕٚف اٌّىبْ اٌّملً ِزّضالً فٟ )اٌَّغل( فٟ لٖخ ِؼٕٛٔخ 

ثبٍُ اٌّىبْ ٔفَٗ )اٌَّغل( وفٚبء ِفزٛػ. فٙنا اٌّىبْ ٠زّٚٓ ثلافٍٗ ػلح فٚبءاد ٕغ١وح، رىْف ػٓ 

ا اٌّىبْ اٌَّغل، ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اا٢رٟ: )هائؾخ اٌَّغل ع١ٍّخ، ؽٕف١بد اٌّبء، إٌٛف اٌقبٓ ٌٙن

ػٖبف١و رٚظ ثْىً ِزٛإً، هٚائؼ اٌجقٛه، ٍغبك اٌَّغل(. ٚاٌؼٖبف١و ٕ٘ب عيء ِٓ رْى١ً فٚبء 

اٌَّغل ٟ٘ أّجٗ ثؼٕبق هٚؽبٟٔ ٌٍٖؼٛك ٚاٌط١واْ، ٠ٖٚف اٌَّغل ثؤٔٗ ٚاٍغ. ٠ٚغٟء موو اٌَّغل ػبثواً 

أفوٜ ثؼٕٛاْ )ِٛد( ِٓ فالي ؽٛاه ا١ٌْـ، ٠مٛي: " أِب ١ّـ َِغلٔب فمل اثزَُ ثٛك، ٚلبي:  فٟ لٖخ

اٌَّغل اٌنٞ ٠زَُ  / ا١ٌْـ فوعذ ِٓ ٛج١ؼخ ٚ أعٛاء اٌّىبْ / اٌجووخ، رؼٍُ ٕٕؼخ" . اْ اثزَبِخ اٌْق١ٖخ

٠ٚوك اهرجبٛ اٌّىبْ ثبٌٛك ٚاٌطّؤ١ٕٔخ ٚاٌواؽخ إٌف١َخ ٚاالْٔواػ، ِٚبٌٗ ِٓ رؤص١و ا٠غبثٟ ػٍٝ اٌىً. 

ثبٌْق١ٖخ فٟ ٘نٖ اٌمٖخ ِٓ فالي روو١جٗ اٌٍغٛٞ )١ّـ َِغلٔب(، ٚ٘نٖ اٌْق١ٖخ روك فٟ لٖخ أفوٜ ِٓ 

فالي لٌٛٗ: " اِبَ اٌَّغل" كْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن أكٔٝ ٕٚف ٌٍّىبْ، ٌٚىٓ ٠جمٝ فٚبء اٌَّغل ٠َزؾٚو 

اٌنٞ عؼً اٌىبرت ١ٚ٠ف اٌَّغل اٌٝ اٌناد فٟ اٌّؼبٟٔ اٌؼبٛف١خ ٌٍطّؤ١ٕٔخ ؽ١ش اٌمٛح فٟ االٌزؾبَ اٌٝ اٌؾل 

 ػٕٛاْ لٖخ )١ّـ َِغلٔب(.

 انبيىت: -

٠ؼل اٌج١ذ ػٍٝ ؽل لٛي ) ١ِْبي أع١ٟ(: " ٘ٛ أٚي ١ٍبق إلٙفبء اٌطبثغ االعزّبػٟ، ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ، ٠ؼل 

رٕطٍك اٌٝ فٚبءاد ، ٚ٘ٛ ثٙنا إٌٛف ٠ئول أْ اٌجلا٠خ اٌؾمخ ٌٍفوك اٌّلٟٔ رجلأ ِٕٗ، ٚ..."ِغبالً ألٚي فوكا١ٔخ

أفوٜ. ٚاٌج١ٛد ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌجٖوٞ ِٓ ؽ١ش رغبٚه٘ب ٚرْبثىٙب ٚأفزبػ ٔٛافن ثؼٚٙب ػٍٝ ثؼ٘، 

 رؼطٟ ِؼٕٝ ؽم١م١بً ٌّفَٙٛ اٌّل٠ٕخ. 

ٚاٌج١ٛد فٟ لٖٔ اٌؾ١ّل عبءد ثٖٛهرٙب اٌجط١ٌٛخ فٟ لٖخ )ؽٍٛي ٌّْىٍخ اٌط١ٓ( ِورجطخ ثٕٛف 

٠ؤفن اٌج١ذ ".ً٘ ٘نا اٌج١ذ ِجٕٟ ِٓ اٌط١ٓ: "١ٓ اٌْق١ٖز١ٓ ٠مٛي)اٌج١ذ اٌط١ٕٟ(، ٚمٌه ػجو ؽٛاه كاه ث

اٌط١ٕٟ ٕٚفبً ٍوك٠بً رغؼٍٗ فٚبءاً ِغٍمبً لو٠جب ِٓ ٛفٌٛخ ٚماووح اٌْق١ٖخ، فٙٛ ِىبْ رَىٓ ف١ٗ اٌنوو٠بد، 

رووٗ أٍ٘ٗ، األِو اٌنٞ ٠مٛك اٌٝ أْ فٟ ٘نا اٌج١ذ ٠ىّٓ اٌيِٓ، فٙٛ ث١ذ ٠قزٍف ػٓ غ١وٖ ِٓ اٌج١ٛد 

 :  ح اٌزٟ إٔجؾذ رجٕٝ ثّٛاك ؽل٠ضخاٌّؼبٕو

 ىِٓ لل٠ُ -----------اٌج١ذ اٌط١ٕٟ 

فبٌْق١ٖخ رزنوو ؽىب٠برٙب فٟ ٘نا اٌّىبْ اٌمل٠ُ: " رنوود ؽىب٠خ ٍطٛػ اٌط١ٓ...". ٚفٟ ِٛٙغ آفو رمٛي:  

ٌٕٛف " ٠ب ٌٗ ِٓ ربه٠ـ لل٠ُ"، ِّب ٠لي ػٍٝ اهرجبٛ اٌج١ٛد اٌط١ٕ١خ ثزبه٠ـ اٌْق١ٖخ. ٚال ٠مف األِو ػٕل ا

ٌٍج١ذ اٌط١ٕٟ ػٍٝ ِظٙوٖ اٌقبهعٟ، ٚأّب رمَٛ اٌْق١ٖخ ثٕٛف علاهٖ ثبٌٕلٚة اٌزٟ اِزأل ثٙب، رمٛي: " 

لبي مٚ إٌْت اٌؼو٠٘ ٚ٘ٛ ٠ؾلق فٟ اٌغلاه مٞ إٌلٚة" . ٚ٘نٖ إٌلٚة اٌّىب١ٔخ ٟ٘ ِٓ فؼً اٌيِٓ، 

 .د ٚاٌزغ١وادٌزغلٚ ثنٌه ٔلٚثبً ِغبى٠خ رؾٍّٙب  اٌْق١ٖخ ػجو ؽ١برٙب ا١ٌٍّئخ ثبٌزؾٛال

 انصحشاء:  -

ٚ٘ٛ ِٓ اٌفٚبءاد اٌّىب١ٔخ اٌّفزٛؽخ، اٌٛاٍؼخ، اٌّّزلح، ٌٚمل ٕٚفٙب أؽل اٌجبؽض١ٓ أْ اٌٖؾواء "فٚبء   

ػٖٟ ػٍٝ اٌزط٠ٛغ...، ِٓ ١ِّيارٙب االِزلاك ٚاٌغّٛٗ"
56

. اٌزٟ رىْف ػٓ ٠ٛ٘خ اٌْق١ٖخ اٌَؼٛك٠خ اٌزٟ 

ِغ فٚبئٗ عبء ثلا٠خ ِورجطبً ثبٌْق١ٖخ، ِٓ مٌه اٌّمطغ رٕزّٟ اٌٝ اٌفٚبء اٌٖؾواٚٞ، ٌٚؼً رؼبًِ اٌمبٓ 

 ا٢رٟ:

" ٚوّب ٟ٘ كائّبً.. اهرؼْذ ػ١ٕب٘ب اٌٖؾوا٠ٚزبْ رؼزنهاْ..."
59

 . ٠مٖل ثنٌه ٚعٗ ِو٠ُ. 

ٚاٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل ٘ٛ اثٓ اٌج١ئخ اٌٖؾوا٠ٚخ ؽ١ش ػبُ ؽ١برٗ فٟ ِٕطمخ ؽبئً، ٌٚٙنا فبْ اٌٖؾواء 

ٖ ٚرقٍغ ِالِؾٙب ػٍٝ ؽ١بح أثطبي لٖٖٗ، ٘ىنا ٠ّىٓ أْ ٔفُٙ ِؼبٟٔ اٌزغُٙ رالؽمٗ ٚرئصو فٟ رْى١ً ٕٛه

ٚفٚبء اٌٖؾواء ١ٌٌ ِفٖٛالً ػٓ فٚبء اٌّل٠ٕخ اٌنٞ رٕفزؼ ػ١ٍٗ، اٌّٛالف ٚاٌّْبػو. ٚاٌزمٍت، ١ٌٙٚت 

ٚ٘ٛ ِب رٛٙؾٗ ثؼ٘ اٌّمبٛغ اٌَوك٠خ ٠مٛي: "ٚاوزْف أْ غوفزٗ فٟ اٌفٕلق ٟ٘ اٌغوفخ اٌّمبثٍخ رّبِب 

اء"ٌٍٖؾو
51

. فٟٙ غوفخ ِطٍخ ػٍٝ اِزلاك ثٖوٞ، ال رؾلٖ اٌغلهاْ، ٚال رم١لٖ اٌؼّبئو اإلٍّٕز١خ اٌزٟ 

ظٙو رْىالد ٘نا اٌفٚبء رْب٘ل٘ب ػبكح اٌْق١ٖخ فٟ اٌّل٠ٕخ، ٚأّب رطً ثجٖو٘ب ػٍٝ فٚبء ال ٔٙبئٟ، ٚر

 :مٌه ٔؾٛ
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" عٙبِخ اٌٖؾواء اٌمبثؼخ ٚهاء إٌبفنح" -4
55

غٍظزٙب، ٚلَٛرٙب،  . ٚ٘ٛ ٠مٖل ثغٙبِخ اٌٖؾواء؛ أٞ

 ٚػجٍٛٙب.

" رمٍجبد اٌٖؾواء..." -2
422
. 

" اٌٖؾواء رٍزٙت أِبِٟ" -3
424

اْ اٌْق١ٖخ رٖف ؽبٌزٙب ٟٚ٘ ، فٟٙ وب١ٌٍٙت ٌْلح ؽواهرٙب، ؽزٝ 

ثلأد أؽٌ أْ هأٍٟ ٌُ ٠ؼل فٟ ِٛلؼٗ"فٟ اٌطو٠ك اٌٖؾواٚٞ، رمٛي:"
422

   . 

ٕف اٌٖؾواء اٌٛالؼ١خ اٌٝ ٌغخ ٚرزغٍغً ِفوكح اٌٖؾواء ؽزٝ فٟ ١َٔظ ٌغخ اٌىبرت ٚ٘ٛ ٠ورفغ ػٕل ٚ

ِغبى٠خ رجلٚ ف١ٙب ٍٍطخ ٘نٖ اٌّفوكح ٚلٛح ؽٚٛه٘ب فٟ ؽ١بح اٌىبرت ػٍٝ ٔؾٛ ِب ٔغل فٟ ِٛٙغ آفو ؽ١ش 

رمٛي اٌْق١ٖخ: " وٕذ لل ٍود فٟ ٕؾواء هللا ٠ٛٛالً..."
423

. ٌٚؼٍٗ ٠مٖل ثبٌٖؾواء ٕ٘ب، ِؼٕٝ اٌؾ١بح، 

خ ال ٚالؼ١خ، ٚ٘ٛ ِب وْفٗ ا١ٌَبق اٌَوكٞ اٌنٞ ٚهكد ِٚؼبٔبرٙب، ٕٚؼٛثخ اٌؼ١ِ ف١ٙب، فٟٙ ٕؾواء هِي٠

 ف١ٗ.

 انبحش: -

ٚاٌجؾو عيء ِٓ فٚبء ٘نٖ اٌّل٠ٕخ اٌزٟ أفن ٠ئصضٙب اٌمبٓ ّٙٓ أِىٕخ ٚفٚبءاد أفوٜ، ٌٙب ٔفٌ اٌؾٛاه 

إٌفَٟ ٚاٌزْى١ً اٌٍَجٟ ٌٍّىبْ، ِٓ مٌه لٌٛٗ: "ِوح هأ٠ذ اٌجؾو فمبي ٌٟ وً ّٟء.. غولذ!
424

". ٠ٚزٖف 

وج١و، ٠مٛي: " اٌٝ ؽ١ش رغل ٛؼبِبً ٕغ١واً ٚثؾواً وج١واً"اٌجؾو ثؤٔٗ 
425

. ِّب ٠غؼً اٌجؾو ٠لفً ِٓ ّٙٓ 

ً٘ رؾت اٌجؾو أٚ رىوٖ اٌجؾو"ّفزٛؽخ. ٚفٟ ؽٛاه آفو ٠مٛي:"اٌفٚبءاد اٌٛاٍؼخ ٚاٌىج١وح ٚاٌ
426
كْٚ أْ .

 رغ١ت اٌْق١ٖخ ػٓ ٘نا اٌَئاي.

 انشىاسع: -

ٌىج١و ػٕل اٌمبٓ اٌؾ١ّل، ٚ٘ٛ اِزلاك ِلٟٔ فٟ اٌّىبْ، ٠ؼل اٌْبهع فٚبء ِفزٛؽبً، فمل وبْ ٌٗ ؽٚٛهٖ ا

رزٚؼ ِؼٗ األّىبي ٚاألٕٚبف ٚاٌغب٠بد اٌزٟ رزفبػً ِؼٗ اٌْق١ٖبد فٟ فٚبء ِؾلك، ال ٠ٕفًٖ ػٓ غ١وٖ 

 ِٓ اٌفٚبءاد اٌّزؾٌٛخ. 

 ٌٍْٚبهع فٟ اٌّل٠ٕخ هٚائؾٗ اٌزٟ رفٍٚٙب اٌْق١ٖخ ػٍٝ هائؾخ اٌّطبه، رمٛي: "هائؾخ اٌْبهع أعًّ ِٓ

هائؾخ اٌّطبه"
429

، ٚفٟ اٌّمطغ اٌنٞ ١ٍ٠ٗ ٠مٛي: " ٕبؽت اٌزبوَٟ ظً ٠زىٍُ .. ٠زىٍُ .. ٠زىٍُ.. ٚأٔب أُّ 

هٚائؼ اٌْبهع..."
421
. 

ٚفٟ لٖخ ) رفب١ًٕ إٌَٛ اٌؼبَ(، ٠ؾٚو اٌْبهع، "ٚاٌْبهع وبْ ١ٍِئبً ثبٌٕلٚة.. ٚاٌؾفو.. ٚأوٛاَ 

اٌوِبي...."
425

ٌٍْق١ٖخ اٌزٟ رزنوو ؽلصبً ؽًٖ ٌٙب ِٓ  . ٚاٌْبهع فٟ لٖخ )اٌَؾو( ٘ٛ ِٖله اٌقٛف

ىِٓ ٠ًٛٛ. ٚهغُ أفزبػ اٌفٚبء فٟ ٘نٖ اٌمٖخ ػٍٝ االِزلاك اٌقبهعٟ، ٚمٌه ػجو اٌغيء ِٓ اٌّىبْ ِٓ 

فالي )اٌجٍىٛٔخ(، ٌىٕٙب ٌألٍف ٍوػبْ ِب رؼٛك اٌْق١ٖخ اٌٝ مارٙب اٌّغٍمخ، ٠مٛي: " ٟ٘ رْؼو ثبٌلٚاه، 

ذ أٔٙب ٍزَمٜ ِٓ ٌٛٛٙب، اٍزؼبمد ثبهلل ِٓ ٍٍٚٛخ ا١ٌْب١ٛٓ لبٌذ ٚلٍجٙب ِٕمج٘، ال رلهٞ ٌّبما، أؽَ

أم٘ت اٌٝ اٌجٍىٛٔخ أعلك اٌٙٛاء، ٌٚىٕٙب ػٕلِب ٔظود اٌٝ اٌْبهع هأد ٔفٌ اٌٛعٗ اٌنٞ رواٖ فٟ أؽالِٙب 

األف١وح...ٚ٘وػذ اٌٝ اٌلافً، ٟٚ٘ رورغف..."
442
. 

ٕل٠مٗ فٟ ّٛاهع اٌّل٠ٕخ ثؤٔٙب ١ٍِئخ  ٚرؾٚو اٌّل٠ٕخ فٟ اٌؾٍُ ػجو لٖخ أفوٜ ٠ٖف ف١ٙب ؽووخ ١ٍوٖ ِغ

ثبٌؾفو ٠مٛي: "عؼٍذ أرّْٝ ِغ ٕل٠مٟ فٟ أؽل اٌْٛاهع... ثبئغ اٌىجبة اٌنٞ ٕوؿ ثٕب: أزجٙٛا. اٌؾفوح، 

اٌؾفوح،... "
444

. ؽ١ش ٠َمٜ ٕل٠مٗ فٟ أؽل ٘نٖ اٌؾفو، "ٚؽللذ ٚأٔب أٔزف٘ فبما ثٖل٠مٟ ٠ٙٛٞ فٟ ّٟء 

ند اٌْق١ٖخ رزَبءي ػٓ ٘نا اٌىبثًٛ ٚػٓ ِؼٕٝ اٌؾفوح اٌزٟ رؾٌٛذ ٠ْجٗ اٌجئو اٌؾٍيٟٚٔ...". ثؼل مٌه أف

اٌٝ ثئو ػ١ّك ثؼ١ل. ٚ٘نٖ اٌؾفو ٚإٌلٚة اٌزٟ رزُٖف ثٙب اٌّل٠ٕخ، ال رجزؼل وض١واً ػٓ إٌٛف اٌنٞ أٍٛمزٗ 

اٌْق١ٖخ ػٍٝ ِل٠ٕزٙب ثؤٔٙب اِوأح ػغٛى، ٠مٛي: "ّٛاهع اٌّل٠ٕخ اٌؼغٛى رىبك رٍزّٕٟٙ..."
442

. ٌُٚ ٠زٛلف 

ِو ػٕل ٘نا اٌؾل فمل أوٍّٙب ثؤْ ٘نٖ اٌْٛاهع وبٌٛؽُٛ رٍزُٙ ٚرجزٍغ وً ِٓ ٠لة ١َ٠ٚو ػ١ٍٙب، ٟٚ٘ األ

ٕٛهح رلي ػٍٝ ِلٜ اؽَبً اٌْق١ٖخ رغبٖ فٚبء اٌّل٠ٕخ اٌنٞ ظٙو فٟ ٕٚف اٌْٛاهع اٌزٟ رؾٌٛذ اٌٝ 

 أِىٕخ ِؼبك٠خ.

 ٚرٖف اٌْق١ٖخ فٟ لٖخ ) أٍفبه ( اٌْبهع ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

و٘خ فٟ اٌْبهع اٌٍّٟء ثبٌغ١بة اٌنٞ ٠زٕفٌ هٚائؼ اٌّٖذ ٚاألٍواه"" ٌزمف ث -4
443
. 

" فٟ اٌْبهع اٌٖغ١و اٌنٞ ٠زَىغ ف١ٗ ؽيْ ّف١ف" -2
444
. 



 د. سايي بٍ جشيذي انثـبيتي
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ً٘ رؾٓ اٌٝ اٌْبهع؟ ال رلهٞ! اٌْبهع أّغبه ٠ٍٛٛخ ثال ثْو. اِزلاكاد فمٜ" -3
445

 . 

)ِطو ٌٍغ١واْ.. ٌٟٚ(،  ِٚٓ إٌبكه أْ رغل ِفوكح )اٌيلبق( ػٕل اٌؾ١ّل، فمل ؽٚود ث١ٖغخ اٌغّغ فٟ لٖخ 

٠مٛي: " فٟ اٌظٍّخ اٌىبٍِخ.. ثؾنهٞ اٌْل٠ل ؽ١ٓ أُِؼٓ فٟ األىلخ"
446

. ٠ٖٚف اٌْٛاهع فٟ لٖخ أفوٜ 

٠مٛي: "ّٛاهع اٌّل٠ٕخ اٌؼغٛى"
449

. ٚ٘ىنا فبْ علي ا١ٌٚك ٚاٌٛاٍغ فٟ األِىٕخ ػٕل عبههللا اٌؾ١ّل ِٓ 

 ٚاٌزقٛف ٚاٌزٛعٌ.فالي اٌْبهع ٠ؼطٟ ٍٍطخ ١ٌٍٚك اٌنٞ ٠ؾزبط اٌٝ اٌؾنه 

 انساحات: -

رلي اٌَبؽبد ٚا١ٌّبك٠ٓ ػٍٝ اٌزْى١ً اٌفٚبئٟ ٌٍّىبْ اٌّفزٛػ ٚاٌٛاٍغ، اٌزٟ ِٓ فالٌٙب رظٙو اٌْق١ٖخ 

ثٖٛهح ِوربؽخ ٔف١َبً أٚ ػٍٝ األلً ثٖٛهح ٛج١ؼ١خ، ٘نا ػٍٝ ػىٌ ِب رظٙوٖ األِبوٓ اٌّغٍمخ ٚا١ٌٚمخ فٟ 

عيء ِٓ عّب١ٌبد ِؼّبه٠خ اٌّلْ اٌؼوث١خ، فال رىبك رقٍٛ ِل٠ٕخ ٠مٛي ّبوو إٌبثٍَٟ ػٓ اٌَبؽخ: " اٌّل٠ٕخ، 

ػوث١خ ِٕٙب،... ٚف١ٙب رّبهً ٍٍٛو١بد ؽ١بر١خ وض١وح وبٌج١غ ٚاٌْواء..."
441

. ٠ّٚىٓ رؤًِ ا١ٌَبق اٌَوكٞ 

 :ٌجؼ٘ اٌّمبٛغ اٌزٟ ٚهكد ف١ٙب ٕٛهح اٌَبؽخ، ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

"فوعذ اٌٝ ا١ٌّبك٠ٓ اٌٛاٍؼخ..." -
445
. 

٠ٛالً فٟ ٍبؽخ اٌَّزْفٝ"" ١ِْذ ٛ -
422
. 

"فزؾذ ٔبفنح اٌغوفخ اٌّطٍخ ػٍٝ ؽل٠مخ اٌّغّغ..." -
424
. 

ٚ٘نٖ اٌّمبٛغ اٌضالصخ عبءد فٟ لٖخ ٚاؽلح، رلٚه أؽلاصٙب فٟ ػ١بكح ٛج١ت ثبٌَّزْفٝ، ظٙود فٟ ثلا٠خ 

أْ اٌْق١ٖخ فٟ  اٌمٖخ اٌّؼٕٛٔخ ثـ )فّب١ٍخ األ٠بَ األهثؼخ(، ٕٚ٘ب ٔالؽع اٌّفبهلخ فٟ ػلك األ٠بَ. وّب ٔالؽع

٘نٖ اٌمٖخ ٌُ رفٖؼ ػٓ ٔٛع ٘نٖ اٌؼ١بكح، ٚال ػٓ افزٖبٓ اٌطج١ت، ٌىٕٙب ٕٚفذ فٚبء ٘نا اٌّىبْ 

اٌلافٍٟ، ثؤٔٗ ٍٍجٟ ػىٌ ِب ارغٙذ ا١ٌٗ فٟ فٚبءاد ٚاٍؼخ ٚعلرٙب فٟ ا١ٌّبك٠ٓ ٚاٌَبؽبد رمٛي: "فٕٙبن 

ٔج٘ اٌؾ١بح غ١و ِئعً وّب ٘ٛ فٟ اٌمَُ اٌلافٍٟ..."
422

  . 

 انًًشات: -

ال ٠قزٍف اٌّّو ػٓ اٌْبهع فٟ اٌّل٠ٕخ، اال ِٓ عٙخ وٛٔٗ ٛو٠مبً كاف١ٍبً؛ أٞ ؽ١ّٕب ٠ىْٛ فٟ َِزْفٝ أٚ 

عبِؼخ أٚ ؽ١ّٕب ٠ىْٛ ٛو٠مبً كاف١ٍبً ِغطٝ ثَمف، فٙٛ فٚبء كافً فٚبء آفو، أٚ وّب موو إٌبلل ِؼغت 

ٝ ِىبْ آفو"اٌؼلٚأٟ: "فبلبِخ ِىبْ فٟ إٌٔ، الثل أْ رؾٛٞ ٌٚٛ ١ّٕٙبً اإلّبهح اٌ
423

، ٕٚ٘ب وبٔذ 

فٚبءاد األِىٕخ ِؼٍٕخ ٚٚاٙؾخ ال ١ّٕٙخ اال ِب ٔله فٟ ثؼ٘ اٌمٖٔ. ٌٚمل ٚهكد ِفوكح )ِّو( ػٕل 

اٌمبٓ اٌؾ١ّل فٟ أوضو ِٓ لٖخ، ٚفٟ أوضو ِٓ ِٛٙغ، ِٕٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌزّض١ً ال اٌؾٖو: لٖخ )أٍفبه( 

١بد، فبٌْق١ٖخ رْب٘ل ٚروالت ٚرَّغ فٟ اٌزٟ عبء ف١ٙب )اٌّّو( وّووي ٍوكٞ رزؾون فٟ فٚبئٗ اٌْقٖ

٘نا اٌّّو، ٚ٘نا وٍٗ ٠لٚه فٟ ِّو ٚاؽل، كافً اٌَّزْفٝ، ِّب عؼً اٌّّو فٚبءاً ٍوك٠بً ٌٍزٍمٟ، فبػ١ٍزٗ 

 رىّٓ فٟ اٌوإ٠خ اٌجٖو٠خ ٚاٌؾ١وح ٚاٌزولت ٚاالٔزظبه، ٌٚمل ٚهكد ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

" أرون ٍئاٌٙب ٠زلؽوط فٟ اٌّّو اٌيعبعٟ" -4
424
. 

ثٛاٍطخ هأٍٟ اٌّورؼِ ِّواً ٠غوق فٟ ٙٛء" " أهٜ -2
425
. 

" ٚفوعذ اٌٝ اٌّّو ألِألٖ ثبٌّبء اٌّغٍٟ" -3
426
. 

"ٚلفذ فٟ ٕله اٌّّو" -4
429

 . 

٠ٚؼٛك اٌَّزْفٝ فٟ لٖخ أفوٜ )ٚفٟ اٌٖجبػ(، كْٚ أْ ٠زقٍٝ ػٓ فٚبئٗ اٌّىبٟٔ )اٌّّو(، ٠مٛي: " ٚوبْ 

ٓ"اٌَّزْفٝ ِغزوثبً، ٌىوا١ٍٗ ث١بٗ اٌؼلَ، ٌّّٚوارٗ ٘لٚء اٌَغ
421

. ِّب ٠لي ػٍٝ أْ ٕ٘بن ػاللخ فٚبئ١خ 

ث١ٓ اٌّّو ٚاٌَّزْفٝ رورجطبْ ثفٍَفخ اٌّغٍك، ١ًٌٖ ثّٙب اٌٝ أْ اٌَّزْفٝ ٠ّضً ثلافٍٗ ِىبٔبً صب١ٔبً أال ٚ٘ٛ 

 اٌَغٓ، فٙٛ ٠زَُ ثبالٔغالق ٚاٌغوثخ ٚاٌّٖذ.   

 األبىاب وانُىافز: -

ِىب١ٔخ رورجٜ ثـ)عل١ٌخ اٌّغٍك ٚاٌّفزٛػ(، ٚاٌزٟ  ٠ىْف فٚبء األثٛاة ٚإٌٛافن ػٕل اٌمبٓ اٌؾ١ّل ػٓ عل١ٌخ

رظٙو فٟ أٔٙب عبءد وض١واً فٟ رؾل٠ل٘ب ثبالٔغالق، اٌنٞ ٘ٛ رؼج١و ػٓ أغالق اٌّل٠ٕخ أِبَ اٌْق١ٖخ، ٚألفبي 

 ِززبثؼخ َِزّوح رّٕؼٙب ػٓ اٌؾووخ، ٠مٛي:

"وبٔذ أثٛاة اٌّلاهً ِغٍمخ" -
425

 ، 

"وبْ اٌجبة ِمفالً" -
432
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 خ فٟ ثؼ٘ اٌّمبٛغ اٌَوك٠خ ا٢ر١خ: ٚرغٟء إٌٛافن اٌّغٍم

"صُ أغٍك إٌبفنح" -
434
. 

 اٌزٟ ٌٙب كالٌزٙب اٌوِي٠خ ػٍٝ اغالق اٌؾل٠ش ٚاٌؾٛاه ث١ٓ اٌْق١ٖز١ٓ. 

 ٚفٟ ِٛٙغ آفو ِٓ لٖخ أفوٜ:

" ٚرىْٛ اٌْجبث١ه اٌؾغو٠خ ِٕٛلح ػٍٝ َٔبء ِفؼّبد ثبألك٠ٚخ ٚاالٍزغواة..." -
432
. 

االٔغالق فمٜ، ٚمٌه فٟ لٖخ )ِٕزٖف ا١ًٌٍ  ػجو كالٌخ ٚاٌّفزٛػ ٌألثٛاة، رغٟء ٚعل١ٌخ اٌّغٍك 

..لوة اٌفغو( اٌزٟ رلٚه أؽلاصٙب ؽٛي هعً ِغْٕٛ، ٚاعٙٗ االٔغالق ِور١ٓ، اٌّوح األٌٚٝ ِٓ لجً 

إٌبً،  فٟ اٌّمطغ ا٢رٟ: " ٚ أًٛ ثؼ٘ إٌبً ثؾنه صُ أغٍمٛا أثٛاثُٙ ثَوػخ"
433
. 

رزٛلؼٗ اٌْق١ٖخ، ألٔٗ لبكَ ِٓ أً٘  ث١زٗ، اٌن٠ٓ أعجوٖٚ ػٍٝ ٚاالٔغالق اٌضبٟٔ عبء ِٓ فٚبء ِىبٟٔ آفو، ٌُ 

ِغبكهرٗ، ؽ١ّٕب ثٍغٛا لَُ اٌطٛاهٞء ثبٌَّزْفٝ، فٟ ٘نا اٌّمطغ : "ٌُ ٠ٍزفذ اال ِوح ٚاؽلح ٔبؽ١خ ث١زٗ اٌنٞ 

أغٍك، ٚؽ١ٓ رؾووذ ا١ٌَبهح، هفغ ٠لٖ هاٍّبً ػالِخ إٌٖو"
434

. ٚ٘نا اٌغْٕٛ اٌنٞ ارٖفذ ثٗ اٌْق١ٖخ 

ٌٙٛ أغالق صبٌش، أغالق اٌؼمً ػجو ٕفخ اٌغْٕٛ اٌنٞ ػبّزٗ اٌْق١ٖخ ػجو فٚبء٘ب اٌَوكٞ  فٟ اٌمٖخ

 اٌنٞ أظٙورٗ فٟ ٔٙب٠خ ؽلس اٌمٖخ ِٓ اػالٔٙب اٌؼىَٟ ثبٌٕٖو ال اٌٙي٠ّخ ٚاٌغٚت ٚاٌؾيْ.  

 انجذاس: -

رمٛي: "  ٠ٚوٍُ اٌغلاه فٟ ِمطغ ل١ٖو ػٓ ؽ١وح ٚأٙيا١ِخ اٌْق١ٖخ، ٚاؽَبٍٙب ثب١ٌٚبع فٟ اٌّل٠ٕخ،

رَبءٌذ ٚأٔب أؽلق فٟ اٌغلاه: اٌٝ أ٠ٓ أم٘ت؟"
435

. فبٌغلاه ػٕل اٌمبٓ ٠ّضً ِفِٙٛبً ثٖو٠بً ٌٍؾل ِٓ 

االٍزّواه ٚاالِزلاك، فٙٛ فٚبء ل١ل ِٕٚغ ٕٚل، ال فٚبء ؽو٠خ ٚأطالق، ِّب عؼً ِٓ ٍئاي اٌْق١ٖخ 

 ٚؽ١ورٙب أْ رمف ػٕل ؽلٖ  ٚال رزغبٚىٖ.

 انزوايا: -

جطبً ثٕف١َخ اٌْق١ٖخ االٔٙيا١ِخ فٟ أوضو ِٓ ِٛٙغ لٖٖٟ، ِٕٙب ِب ٠ورجٜ ثبٌجىبء ٠وك فٚبء اٌيٚا٠ب ِور

ٚاٌؾيْ ِٓ ِضً: " ٠ٚقزبه ىا٠ٚخ ٌٍجىبء..."
436

. ِٕٚٙب ِب ٠غٟء ِورجطبً ثفؼً )االفزجبء(، ٚ٘نا اٌفؼً ال 

ىج١و، ٚاٌنٞ ٠جزؼل ػٓ األفؼبي اٌؾي٠ٕخ اٌَبثمخ ِٓ وٛٔٙب رّضً هِياً ٌٍقٛف ٚاٌو٠جخ فٟ فٚبء اٌّل٠ٕخ اٌ

أؾٖو فٟ ١ٍبق فٚبء اٌيا٠ٚخ، ٠مٛي: "فبفزجؤ رؾذ اٌيا٠ٚخ اٌزٟ أٙغ هأٍٟ ػ١ٍٙب"
439

، ٚ٘نا األِو ٠ورجٜ 

اهرجبٛبً ثبٌوإ٠خ اٌفٍَف١خ ٌٍؼيٌخ ٚاالفزجبء اٌزٟ موو٘ب )غبٍزْٛ ثبّاله( ؽ١ّٕب لبي: " اْ وً هوٓ فٟ اٌج١ذ، 

ٍق١بي"ٚوً ىا٠ٚخ فٟ اٌؾغوح...، ٘ٛ هِي ٌٍؼيٌخ ثبٌَٕجخ ٌ
431
. 

 انطاونة: -

ٚروٍُ اٌطبٌٚخ فٚبًء ِىب١ٔبً ِزٕٛػبً فٟ ٚعٛك٘ب اٌمٖٖٟ، ِْزووخ فٟ كالٌزٙب، فّضالً رغٟء اٌطبٌٚخ فٟ 

اٌّل٠ٕخ ث١ٓ ّق١ٖٓ ِزمبث١ٍٓ، ٠مٛي: " عٍَٕب ِزمبث١ٍٓ ػٍٝ اٌطبٌٚخ..."
435

. ٠لٚه ث١ّٕٙب ؽٛاه ػٍٝ ١ٕغخ 

ٟ، رمَٛ اٌْق١ٖخ )وبف( ثبٌَئاي ػٓ اٌَّبفخ اٌزٟ أٍئٍخ ؽٛي َِبفخ ِىب١ٔٓ ثؼ١ل٠ٓ ػٓ ؽ١يّ٘ب اٌغغواف

رجؼل ف١ٙب ِل٠ٕخ رجٛن،. ٌزغ١جٗ اٌْق١ٖخ ػٓ مٌه، "لٍذ: رمو٠جبً ِبئخ و١ٍٛ، أٚ ألً هثّب"، ٌزؼٛك اٌْق١ٖخ 

)وبف( ِوح أفوٜ ٚرَؤي ػٓ اٌَّبفخ اٌزٟ رجؼل ف١ٙب )رجٛن( ػٓ ِل٠ٕخ )ِؼبْ( األهك١ٔخ، ٠مٛي: "ال اػوف 

ِبئخ ٚفَّْٛ، ثٙب اٌؾلٚك". ٚاٌّغيٜ اٌوِيٞ ٌٙنٖ اٌطبٌٚخ ث١ٓ اٌْق١ٖز١ٓ ٠ىْف ػٓ ثبٌٚجٜ... ؽٛاٌٟ 

ِلٜ رْبثٗ اٌطبٌٚخ ِغ اٌؾلٚك ِٓ وّٛٔٙب فٚبء٠ٓ ِىب١١ٔٓ ٠مؼبْ ث١ٓ ١ّئ١ٓ. رَّٝ فٟ األٌٚٝ اٌطبٌٚخ ث١ٓ 

 ّق١ٖٓ ٚفٟ اٌضب١ٔخ اٌؾلٚك ث١ٓ ِل٠ٕز١ٓ. 

ٙب ِو٠ُ( ػجو كالٌخ رزفك ِغ اٌّضبي اٌمٖٖٟ اٌَبثك، ٚروك اٌطبٌٚخ ِوح أفوٜ فٟ لٖخ )ٚعٖٛ وض١وح أٌٚ

ٚ٘ٛ هٍُ اٌؾلٚك اٌفٚبئ١خ ث١ٓ ِىب١ٔٓ، ٌىٕٙب ٕ٘ب عبءد ثّؼٕٝ ؽلٚك ِىب١ٔخ ث١ٓ صمبفز١ٓ ِقزٍفز١ٓ، " ػبئٍزبْ 

رؾزفالْ ثيٚاط ّبة ٠زّزوً فٍف أغٍٝ اٌطبٚالد..."
442

 . 

ِٓ فالي ؽووخ اٌْق١ٖخ، اٌزٟ ٠ّىٓ ِّٚب ٠لفً فٟ ٕٚف اٌّل٠ٕخ، ٕٚف اٌزفب١ًٕ اٌّىب١ٔخ اٌٖغ١وح 

ٚػٕل اٌؾالق.. ٚٙغ ٝ ٍج١ً اٌزّض١ً، اٌّمطغ ا٢رٟ: "ِالؽظزٙب فٟ ثؼ٘ اٌّْب٘ل اٌم١ٖٖخ، ِٓ ث١ٕٙب ػٍ

هأٍٗ ػٍٝ ِئفوح اٌىوٍٟ اٌّورفؼخ ؽزٝ رىبك رالٌِ اٌَمف"
444

. أٙب أّجٗ ثّْٙل ثٖوٞ، ِْٙل ل١ٖو 

وّب رّضً اٌغل١ٌبد اٌفٚبئ١خ ح ِغ ؽووخ عَل اٌْق١ٖخ. د اٌٖغ١وعلاً، عيء ِٓ ؽلس، رزغبٚه ف١ٗ اٌفٚبءا

ٌألِىٕخ كٚهاً ِّٙبً فٟ رْى١ً ٚػٟ اٌْق١ٖبد، "ِٚٓ األِبوٓ ِب ٘ٛ ِؾلٚك ِٕٚٙب اٌٛاٍغ اٌنٞ ٠ّضً 
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َِبؽخ ّبٍؼخ رُٚ ٛبئفخ ِٓ اٌّٛاٙغ"
442

. ٚ٘نٖ اٌغل١ٌخ ظٙود فٟ أوضو ِٓ ٕٚف ِو ثٕب فٟ اٌفٚبءاد 

ل اٌمبٓ عبههللا اٌؾ١ّل، ٚ٘ٛ ِب رلي ػ١ٍٗ ِضالً: اٌٖؾواء وفٚبء ِفزٛػ اٌّىب١ٔخ اٌَبثمخ ٌٍّل٠ٕخ ػٕ

ٚاألٍٛاق ونٌه، ِمبثً اٌؼىٌ فٟ فٚبءاد ِغٍمخ ٔغل٘ب فٟ اٌغوف ٚاٌّّواد ٚغ١و٘ب. ٌىٓ لل ٠ؾلس 

اٌؼىٌ رّبِبً، ٚ٘ٛ أْ اٌفٚبء اٌّفزٛػ ٠ٖجؼ ِغٍمبً الىكؽبَ اٌجْو ف١ٗ، ٚوضورُٙ، ٕٚؼٛثخ ا١ٌَو، ٚ٘ٛ ِب 

أْ ٔالؽظٗ فٟ أؽل اٌّمبٛغ: " ٠َٛ اٌغّؼخ ٔٙبه أث١٘ الِغ، اٌجقٛه ٚىؽّخ اٌَٛق... ٚاٌَٛق اٌنٞ ٠ّىٓ 

ٌٚل ف١ٗ ِطو ػجلاٌوؽّٓ وبْ عيءاً ِٕٗ..."
443

. ٠ىّٓ اٌيِٓ ٕ٘ب فٟ ٠َٛ ٚاؽل، ٘ٛ ٠َٛ اٌغّؼخ، ِٚلٜ رؤص١وٖ 

٠ٓ ، ِْى١ٍٓ ثنٌه ػٍٝ اٌّىبْ، ٚػٍٝ اٌْق١ٖبد، ؽ١ش ٠غزّغ إٌبً ف١ٗ، ِٓ ١ٍِٖٓ ٚثبئؼ١ٓ ِْٚزو

 اىكؽبِبً ٚؽووخ ثْو٠خ.

ٚؽووخ ٘نا اٌّىبْ )اٌَٛق( أٍّٙذ فٟ ؽووخ اٌْق١ٖبد، ٕٚٚف اٌّىبْ ا١ٌٚك، فٙٛ ِزغلك، هغُ ٕفخ 

اٌنٞ وبْ ِورجطب ثيِٓ اٌزٛلف ٚا١ٌٚك  -اٌنٞ ِو ثٕب  -ا١ٌٚك ٌىٕٗ ِغ مٌه ١ٌٌ ١ِزبً وفٚبء )اٌؼ١بكح( 

ٛ اٌنٞ ٠ّٕؼ ِؼٕٝ ؽم١م١بً ٌجؼ٘ اٌزؼج١واد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼبٌُ ٚاٌّٛد، ٚلل ٠ىْٛ "االرَبع اٌلافٍٟ ٘

اٌّوئٟ"
444

٠ٚغٟء اٌمبٓ فٟ ِمطغ آفو  ، ٚ٘ٛ االرَبع إٌفَٟ اٌنٞ ٠ٕله فٟ ٚػٟ اٌْق١ٖبد ػٓ اٌؾ١ّل.

١ٌمٛي ػٍٝ ٌَبْ ّق١ٖزٗ: " ٠ب ٌٍيؽبَ اٌغجٟ"، األِو اٌنٞ ٠ىْف ػٓ ٍٍج١خ أفوٜ ِٓ ٍٍج١بد اٌّلْ، أال 

٠غٟء ٘نا إٌٛف )االىكؽبَ( رؼج١واً ػٓ فٚبء ا١ٌٚك فٟ ِٛٙغ آفو ِٓ لٖخ أفوٜ، ٟٚ٘ االىكؽبَ. ٚ

وّب ظٙو اؽَبً اٌْق١ٖخ . "فزنوود اٌّجٕٝ اٌنٞ ٠يكؽُ ثبٌزٛعٌ، ٚاٌو٠جخ" ، ٌىٕٗ اىكؽبَ ِٓ ٔٛع آفو

ثفٚبء ثبألِىٕخ اٌمو٠جخ ٚاٌجؼ١لح فٟ ثؼ٘ اٌّمبٛغ ٚاٌّْب٘ل اٌم١ٖٖخ ٌلٜ اٌىبرت اٌؾ١ّل، ِٕٙب ِب ٠زؼٍك 

اٌّل٠ٕخ اٌجؼ١ل، ِضالً ػجبهح: "فٕلق ٍٟء ثؼ١ل..."
445

، عبء ٘نا إٌٛف فٟ لٖخ ِؼٕٛٔخ ثـ)فٕلق األؽالَ ٠ملَ 

ثبلبد اٌي٘ٛه(، ٟٚ٘ لٖخ ثطٍٙب اٌّىبْ/اٌفٕلق، ٚ٘ٛ ونٌه اٌؾلس، فَّبفخ اٌجؼل ٌٍّىبْ ٟ٘ َِبفخ اؽَبً 

و ٚالؼٟ، ٌىٕٗ ٌألٍف ظٙو فٟ ٔٙب٠خ اٌمٖخ، اٌْق١ٖخ ثملهرٙب فٟ اٌجؾش ػٓ ؽ١بح ِقزٍفخ ثؼ١لح فٟ ِىبْ آف

 أٔٗ ٠ؾٍُ.

ٚفٟ َِؤٌخ اٌفٚبء اٌمو٠ت عبء ٕٚف اٌّياهع ثؤٔٙب لو٠جخ ػجو فٚبء ١ّٕ٘ذ ػ١ٍٗ ؽبٍخ اٌَّغ: " ٠زؾلصبْ 

ثَوػخ ػٓ اٌّياهع اٌمو٠جخ ٚٙغ١ظ إٌبً فٟ األٍٛاق". ٚفٟ ِٛٙغ آفو ػجو فٚبء ثٖوٞ آفو ٌٍّل٠ٕخ 

، رىْٛ اٌّل٠ٕخ ثبٌموة ِٕه، ٌىٕه ال روٜ ِٕٙب اال أػّلح اٌىٙوثبء..."٠مٛي: "ٚػٕلِب رىْٛ ٕ٘بن
446
. 

ٚػجو ١ٍبق آفو ِٓ فٚبءاد اٌّل٠ٕخ ٔغل )اٌؾبئٜ( ِمزؤبً ثَّبفخ اٌموة، ٚ٘ٛ ِب ٠ىْف ػٓ ٕٚف ؽبٌخ 

اٌْق١ٖخ ِٓ وٛٔٙب لو٠جخ ِٕٗ، ٠مٛي: " ٚلف هعً ١ٍّٓ ثغٛاه لٜ ثغٛاه ؽبئٜ..."
449
كالٌخ اٌؾبئٜ اْ  .

ؾل٠ش اٌْق١ٖبد ػٓ لٛح فٚبء اٌٍغخ اٌّورجٜ ث٘نٖ اٌمٖخ رىّٓ فٟ لٛرٗ، رٍه اٌمٛح اٌّّزلح ِٓ ٙل ِْفٟ 

ِىبْ  ٠زٗ ٚٛبلزٗ اٌفبػٍخ فٟ اٌّل٠ٕخ، فٙٛهِيفٍٍؾبئٜ  اٌؾ١بح فٟ اٌؾٛاه اٌنٞ ٍجك ؽٛي األػْبة اٌقٚواء.

اٌؾلس فٟ  ٔغلٖو٠ٓ، ٚ٘ٛ ِب ٚفوٕخ اػالْ وٍّزٙب أِبَ ا٢ف ،رمزوة ٚرغبٚهٖ اٌْق١ٖبد ٌزَزّل ِٕٗ لٛرٙب

 ./اٌؾبئٜ٘نا اٌّىبْ فٛقِغٟء اٌْق١ٖخ ٕٚوافٙب ثؤػٍٝ ٕٛد ٌٍؾٛاه ِؼُٙ ِٓ اٌوئ١ٌ ِٓ 

 نخاتًة:ا

اٌؾّل هلل اٌنٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌٖبٌؾبد، ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ػ١ٍٗ أفًٚ اٌٖالح ٚأرُ اٌز١ٍَُ، 

 ٚثؼل: 

  اٌؾ١ّل، فٟ اٌّجؾش األٚي: ٕٚف اٌّل٠ٕخ،فٟ لٖٔ عبه هللا رٕبٌٚذ اٌلهاٍخ ِٛٙٛع فٚبء اٌّل٠ٕخفمل 

أْ ؽٚٛه اٌّل٠ٕخ فٟ لٖٔ  :ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٚٓ أثوى اٌّل٠ٕخ ٚرْى١ً اٌفٚبء. ٚفٟ اٌّجؾش اٌضبٟٔ:

خ طٍك اٌْق١ٖاٌجطٌٟٛ اٌنٞ ِٕٗ رٕ بكٚه٘ ٌٍّل٠ٕخاٌؾ١ّل ال ٠ؼل ؽٚٛهاً ػبثواً أٚ صب٠ٛٔبً، ٚأّب عبههللا 

ٌغزٙب ٚرى٠ٕٛٙب إٌفَٟ ٚاالعزّبػٟ  ٍٍطزٙب ػٍٝ ٛج١ؼخ األؽلاس ِٓ فالي ؽووزٙب اٌَوك٠خ ٚٚرفوٗ 

اٌَّغل، ٚاٌج١ٛد، ٚاٌٖؾواء، ٚاٌجؾو، رؼلكد فٚبءاد اٌّل٠ٕخ فٟ لٖٖٗ ٌٕغل ِضالً: وّب . ٚاٌّؼوفٟ

اد، ٚاٌفٕلق، ، ٚاٌيٚا٠ب، ٚاٌَبؽبد، ٚاٌّّوٚاٌغلاه، ٚاٌغوف، ٚاألثٛاة، ٚإٌٛافن، ٚاألٍٛاقاٌْٛاهع، ٚ

فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ، ٌىً ٚاؽلح ِٕٙب ٕٛهرٙب  ٚ٘ٛ ِب رُ رٕبٌٚٗٚغ١و٘ب.   ٚاٌطبٌٚخ ٚاٌَّزْفٝ، ٚاٌؼ١بكح،

  ٚعّب١ٌزٙب اٌف١ٕخ.

ػٓ ٍطٛح اٌّل٠ٕخ ػٕل اٌمبٓ اٌؾ١ّل ثٕٛفٙب ا٠ّبءح اٌٝ ٍٍطخ  اٌؼبٌُ اٌقبهعٟ، ونٌه ٚوْفذ اٌلهاٍخ 

ووا١٘خ، ٚ ،ِٚؼوف١بً ١َبً ٚاعزّبػ١بً ، ِّب أٚعل اغزواثبً ٔفٚرؾٌٛٗ اٌٝ ِزب٘خ رؾبٕو أَبْ ٘نا اٌؼٖو
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ِل٠ٕخ ِٚبكح غ١و ِزٖبٌؾخ ِغ  ، ٌزٖجؼٌّل٠ٕخإٛهح ٚاٌجطً ّق١ٖخ ماد ث١ٓ ٚلط١ؼخ ٌغ٠ٛبً بً ٕواػٚ

 فىو ٍٍٚٛن اٌْق١ٖبد. 

 ٚآفو كػٛأب أْ اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ أّوف اٌّو١ٍٍٓ.
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Abstract 

The aim of this study, which is titled (The space of the city in the stories of 

Jarallah al-Hamid), is to address a contemporary Saudi writer. He is one of the 

pioneers of modern short story writing in Saudi Arabia. The author, Jarallah al-

Hamid, was born in a village in Hail in 1954.He issued in his writing career four 

story collections between the years 1979 and 1998 (The sorrows of wild grass) in 

1997, (many faces, the first of them is Maryam) in 1985, (The smell of cities) in 

1997, Shadows of fugitive men) in 1998.These stories were collected as the 

writer's full works and published at the Hail Literary Club. Some of the reasons for 

the study are : 

The absence of previous academic studies about this author and the title "The 

space and the city" has not been taken care of by critics. 

The depth and poetic language that distinguishes Jarallah al-Hamid in his narrative 

writing, description, drawing characters, building time and events in stories can be 

considered the reason to select him. This gave him specificity in writing to 

distinguish him from others and made him unique in forming and imagine the 

place and make his relationship with the main narrative elements stronger. This 

was according to a descriptive approach derived from his analysis of modern 

narrative criticism. The study included the introduction, preface , two subjects and 

a conclusion includes the most important results of the study, but the preface was 

about Jarallah al-Hamid' experience in writing stories, his interest in the place/city 

and the concept of the term " space " for critics . The title of the first subject was " 

Description of the city " and the title of the second subject was " The city and 

forming and image the space." 
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