لعب٠ب أدث١خ  :اٌفصً األٚي
ِٚـب ٔ١ــً اٌّطـبٌـت ثبٌزّٕـٟ
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الوحدة األوىل
األدب يف العصر
األندلسي
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مقدمخ ربرخييخ مىجزح
 ماذا أطمق العرب عمى األندلس وأين تقع . 
 شبو الجزيرة إيبيريا ( إسبانيا والبرتغال ) التي تقع جنوبي غرب قارة أوروبا ويحدىا من
الغرب المحيط األطمسي  ،ومن الجنوب والشرق البحر األبيض المتوسط ومن الشمال بالد
الفرنجة ( فرنسا )
عاما حكم المسممون األندلس . 
 كم ً

 حكميا المسممون ثمانية قرون منذ فتحيا بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير عام ٕ ٜىـ
حتى سقوط غرناطة عام ٜٛٚىـ

ير  ،وتركوا حضارة
تفوق األندلسيون في مختمف العموم  ،وأجادوا معظم الفنون وأبدعوا أدبا غز ً ا

عظيمة ماتزال أثارىا شاىدةٌ عمى عظمتيا ،فال نكاد نجد ع ًمما أو ًفنا إال ولألندلسيين ًيدا فييا .

 مراحل الحكم اإلسالمي في األندلس والدول التي تعاقبت
فتح األندلس وحكم األندلس في ىذه
ٔ .عيد الفتح والوالية ( ٕ ٜىـ  ٖٔٛ -ىـ )ُ :
حيث استكمل ُ
الحقبة والة تعينيم الدولة األموية في المشرق ويتبعون ليا .
ٕ .عيد اإلمارة والخالفة ( ٖٔٛه – ٕٕٗ )  :تبدأ ىذه الحقبة بدخول عبد الرحمن بن معاوية (
صقر قريش ) األندلس وتأسيسو دولة أموية مستقمة عن المشرق .
قامت في ىذه الحقبة عدة ممالك ودول عمى
ٖ .عيد مموك الطوائف ( ٕٕٗه – ٗٗٛه ) :
ْ
أنقاض الدولة األموية .
ٗ .عيد المرابطين ( ٗٗٛه – ٓٗ٘ ه )  :شيدت ىذه الحقبة دخول يوسف بن تاشفين األندلس
والقضاء عمى مموك الطوائف .
٘ .عيد الموحدين ( ٓٗ٘ه – ٖٖ ٙه ) أصبحت األندلس في ىذه الحقبة والية تابعة لممغرب
العربي
 .ٙعيد بني األحمر ( ٖٖٙه –  ٜٛٚه )  :وكانت ىذه الحقبة نياية الحكم العربي اإلسالمي في
األندلس .
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 ما مكونات المجتمع األندلسي وما الديانات التي سادت فيه . 
 تكون المجتمع األندلسي من العرب والبربر واإلسبان والصقالبة .
 سادت الديانات السماوية الثالثة جنبا إلى جنب
تفاعمت ىذه المكونات وجعمت المجتمع األندلسي مجتمع متمي از في بنائو الحضاري  ،ومثال
يحتذى بالتعايش االجتماعي والتسامح الديني .
تميزت األندلس . 
 بماذا
ْ
ٔ .تميزت األندلس بجمال طبيعتيا .
ٕ .تنوع تضاريسيا .
ٖ .اعتدال مناخيا .
ٗ .غ ازرة مياىيا .
٘ .خصوبة أرضيا .
 .ٙخضرتيا الدائمة

 ما هي األسماء التي أطمقت عمى األندلس . 
ٔ .جنة اهلل عمى األرض .
 .2الفردوس المفقود .
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قضبيب مه الشعر يف العصر األودلسي
 عمل رطٛسد ِعبِ ٓ١اٌؾؼش ٚأعبٌ١جٗ ف ٟاٌؼصش األٔذٌغ ٟ
 اذكر أسباب تطور مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسي . 
 ثفؼً ِغّٛػٗ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌَ١بٍ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ  .فٕز١غخ ٌىضوح األؽلاس اٌَ١بٍ١خ
ٚرٕٛػٙب ٚ ،عّبي اٌج١ئخ األٔلٌَ١خ ٚرٕٛع رٚبهَٙ٠ب  ،ػبُ إٌبً ؽ١بح ؽو٠خ ٚأفزبػ ٚألِبط
ا
ّىال ِّٔٛٚٚاب .
ثبٌضمبفبد ٚاٌْؼٛة ٚاألفوٚ ٜرؤصو اٌْؼو األٔلٌَ ٟثنٌه
 ػبػ إٌبط ؽ١بح ؽش٠خ ٚأ فزبػ ٚأذِبط ثبٌضمبفبد ٚاٌؾؼٛة األخشٚ ٜرأصش اٌؾؼش األٔذٌغٟ
ا
ؽىًل ِٚعّٔٛاب ػًٍ رٌه 
ثزٌه
ٔ ز١غخ ٌىضوح األؽلاس اٌَ١بٍ١خ ٚرٕٛػٙب ٚ ،عّبي اٌج١ئخ األٔلٌَ١خ ٚرٕٛع رٚبهَٙ٠ب

.1
.2
.3
.4
.5

ِب ٘ ٟاٌغٛأت األدث١خ اٌز ٟرزصً ثبٌؾؼش األٔذٌغ ٟاٌز ٟوبْ ٌٍٛالغ اٌج١ئٚ ٟاالعزّبػٟ
ٚاٌغ١بع ٟدٚس ف ٟثشٚص٘ب 
ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ .
ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه .
ّؼو اٌّوأح االعزّبػ. ٟ
اٌّّٛؼ .
اٌْؼو االعزّبػ. ٟ

أوال  :شعر وصف الطجيعخ :

.1
.2
.3
.4

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

اعزأصشد اٌطج١ؼخ ثب٘زّبَ اٌؾؼشاء األٔذٌغ ٓ١١ػًٍ رٌه . 
ٌغّبٌٙب اٌّزّضً ف ٟرٕٛع اٌزٚبه. ٌ٠
اػزلاي إٌّبؿ
غياهح اٌّ١بٖ
فٖٛثخ األهٗ ٚفٚورٙب اٌلائّخ .

ِ ب أصش عّبي اٌطج١ؼخ ٚاػزذاي ِٕبخٙب ػٍ ٝاٌؾؼش . 
ٕ مً ٘نا اٌغّبي مٚق األٔلٌَٚ ٟعؼٍٗ هل١ماب  ٍٍٚاَب ٚعؼً اإلٔزبط اٌْؼو ٞغي ٠اوا
 وبْ اإلٔزبط اٌؾؼش ٞفٚ ٟصف اٌطج١ؼخ غض ٠اشا سل١ماب ػًٍ رٌه . 
ٌ . 1غّبٌٙب اٌّزّضً ف ٟرٕٛع اٌزٚبه. ٌ٠
 . 2اػزلاي إٌّبؿ ٚغياهح اٌّ١بٖ ٚفٖٛثخ األهٗ ٚفٚورٙب اٌلائّخ
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.1
.2
.3
.4

اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة في األندلس .
ٕٚف اٌج١ئخ األٔلٌَ١خ ػٍٔ ٝؾ ٛػبَٚ ،ث١بْ ِؾبٍٕٙب ٚاٌزغٕ ٟثغّبٌٙب .
ٕٚف اٌؾلائك ٚاٌو٠بٗ ٚاٌي٘ٛه وبٌٕوعٌ ٚاأللؾٛاْ ٚاٌَٚ ٍٓٛاٌجٙبه ٚاٌ١بٍّ.ٓ١
ٕٚف اٌّبئ١بد وبألٔٙبه ٚاٌجؾبه ٚاٌَٛالٚ ٟاٌجون .
ّ
ٚثش اٌٚ َّٛٙاٌّْبػو اٌٙ١ب ٚعؼٍٙب رْبهن إٌبً أفواؽٚ ُٙأرواؽُٙ
ِٕبعبد اٌطج١ؼخ

 أروش أٔٛاع اٌض٘ٛس ف ٟاألٔذٌظ . 
 إٌوعٌ ٚاأللؾٛاْ ٚاٌَٚ ٍٓٛاٌجٙبه ٚاٌ١بٍّٓ١
 ومن أبرز مظاهر وصف الطبيعة في األندلس ما يأتي :
ٔٚ .صف اٌج١ئخ األٔذٌغ١خ ػٍٔ ٝؾ ٛػبَٚ ،ث١بْ ِؾبعٕٙب ٚاٌزغٕ ٟثغّبٌٙب .
٠مٛي اثٓ عفش اٌّشِ ّٟ ٕ٠زغٕ١اب ثبألٔذٌظ ٚعّبٌـــــــٙب .

وال ي ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـارق فيـ ـ ـ ـيا ال ـق ـم ـب سـ ـ ـ ـ ـ ـراء

في أرض أندلس تم ـ ـت ـ ـ ـ ـ ّذ نعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

ٍ
روض بيا في الوشي صنعاء
وكل

وكيف ال يبيـ ـج األبصـ ـ ـار رؤيت ـ ـ ـيا
أنيـ ـ ـارى ـ ـ ـ ـ ـ ـا فض ـة والمسـ ـ ـك تربت ـ ـ ـ ـ ـيا
بدت
من جيات األرض حين ْ
قد مي ْ
ْ
ِّزت ْ
لذاك يبس ـ ـ ـم فييا الزى ـ ـ ـر مـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـرب

الدُّر حصب ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
والـ ـخ ـ ـ ـ ّز روضتيا و ّ
دة وتول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى م ـ ـ ـي ـ ـزىا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
ف ـ ـريـ ـ ً

والطّير يشدو ولألغ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـان إصغاء

 استنتج المظهر الذي تمثمه األبيات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة . 
ٕٚ ف اٌج١ئخ األٔلٌَ١خ ػٍٔ ٝؾ ٛػبَٚ ،ث١بْ ِؾبٍٕٙب ٚاٌزغٕ ٟثغّبٌٙب .
ٕٚ .صف اٌؾذائك ٚاٌش٠بض ٚاٌض٘ٛس وبٌٕوعٌ ٚاأللؾٛاْ ٚاٌَٚ ًٛاٌجٙبه ٚاٌ١بٍّ٠ ٓ١مٛي اثٓ
إٌظّبَ األٔذٌغٚ ٟاصفاب ص٘ش اٌجٙبس .
دت لـ ـمـ ـبـ ـيـ ـار ألـ ـوي ـةٌ
وقـ ـد بـ ـ ْ

ورق ـ ـ ـ ـ ـة
رؤوسـ ـيـ ـا فـ ـ ّ
ض ـ ـة م ـ ـ ـ ّ
حف بو
فيو أمير الّرياض ّ

تعبق مس ًكا طموعيا عجب

ور ع ـي ـون ـيا ذىـ ـب
ت ـش ـرق نـ ـ ً ا

لجب
النور
من سائر ّ
عسكر ُ
ٌ

ص َحفي في وصف سوسنة :
الم ْ
ويقول جعفر ُ
قد ُّ
يا ُّ
طعم المسك من ريق
ألثميا
رب سوسن ٍة ْ
وما ليا غير ْ
بت ُ
ٌّ
مبيض جوانبيا كأنيا عاشق في حجر معشوق
مصفرة الوسط
ّ

 استنتج المظهر الذي تمثمه األبيات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة . 
ٕٚ ف اٌؾلائك ٚاٌو٠بٗ .
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ٚ . 3صف اٌّبئ١بد وبألٔٙبه ٚاٌجؾبه ٚاٌَٛالٚ ٟاٌجون فبألٔلٌٌ ّجٗ عي٠وح رؾ ٜ١ثٙب اٌّ١بٖ ِٓ
صالصخ عٙبد ٚ ،رىضو فٙ١ب األٔٙبه فؤصبهد فٛاٛو اٌْؼواء ٚأثلػٛا فٕٚ ٟفٙب ٚرٖ٠ٛو٘ب ،
٠ٚمٛي اثٓ ؽّ١ذ٠ظ اٌصمٍٚ ٟاصفاب ٔبفٛسح األ عٛد ف ٟعبؽخ لصش اٌؾّشاء ٚاٌّبء ٠زذف ّك ِٓ
أفٛا٘ٙب .
ت خـ ـريـ ـَر الماء فيو زئي ار
سكنت عرين رئ ـ ـ ـاس ٍة
وضراغم
ت ـركـ ـ ْ
ْ
فكأنما غشى النضارُ جسوميا

أس ـ ـ ٌد كـ ـ ـأن سـ ـك ـ ـون ـ ـيا مـ ـ ـتح ـ ـرك

وت ـ ـخ ـالـ ـي ـ ـا والش ـمـ ـس تجمو لونيا

وأذاب فـ ـ ـي أفواىيا ال ـ ـب ـ ـمّ ـ ـ ـو ار

وجدت ىناك مثي ار
في النفس لو
ْ
ار وألـ ـس ـ ـنـ ـيا المّـ ـواحـ ـس ن ـ ـو ار
ن ـ ـ ًا

 استنتج المظهر الذي تمثمه األبيات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة . 
ٕٚ ف اٌّبئ١بد .
ٌّ برا أوضش ؽؼشاء األٔذٌظ ِٓ ٚصف اٌّبئ١بد . 
ٌّ برا أثذع ؽؼشاء األٔذٌظ فٚ ٟصف اٌّبئ١بد . 
ّ 
ألْ األٔلٌٌ ّجٗ عي٠وح رؾ ٜ١ثٙب اٌّ١بٖ ِٓ صالصخ عٙبد ٚ ،رىضو فٙ١ب األٔٙبه فؤصبهد فٛاٛو
اٌْؼواء ٚأثلػٛا فٕٚ ٟفٙب ٚرٖ٠ٛو٘ب

ِٕ . 4بعبد اٌطج١ؼخ ّ
ٚثش اٌٚ َّٛٙاٌّؾبػش ئٌٙ١ب ٚعؼٍٙب رؾبسن إٌبط أفشاؽٚ ُٙأرشاؽ٠ ُٙمٛي
اثٓ خفبعخ ِخبغجاب اٌغجً .
٠طبٚي أػٕبْ اٌَّبء ثغبهة
ٚاهػٓ ّٛبػ اٌنإاثخ ثبمؿ
َ٠ل ِٙت اٌو٠ؼ ِٓ وً ٚعٙخ
ٚلٛه ػٍٙٙ ٝو اٌفالح وؤٔٗ
إٔق ُ
ذ اٌ ٛ٘ٚ ٗ١أفوً ٕبِذ

٠ٚيؽُ ا
ٌ١ال ّٙجٗ ثبٌّٕبوت
ٛٛي اٌٍ ّ١بٌ٠ ٟفىو ف ٟاٌؼٛالت
فؾلصٕ ً١ٌ ٟاٌَو ٜثبٌؼغبئت

 استنتج المظهر الذي تمثمه األبيات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة . 
ّ
ٚثش اٌٚ َّٛٙاٌّْبػو اٌٙ١ب ٚعؼٍٙب رْبهن إٌبً أفواؽٚ ُٙأرواؽ.ُٙ
ِٕ بعبد اٌطج١ؼخ
 اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة . 
َ٠ . 1زقلَ اٌزْقٚ ، ٔ١مٌه ثبثواى اٌطج١ؼخ فٕٛ ٟه ّق ٓٛؽ١خ ٚثش اٌؾ١بح فٙ١ب  ،فبثٓ ٍفو
اٌّو ٟٕ٠عؼً اٌي٘و ٠جَُ ِٓ اٌطوة ٚأغٖبْ األّغبه رٖغ ٟاٌّ ٝلٚ
اٌط١و وّب ٠ظٙو مٌه ف ٟأث١بد اثٓ ففبعخ اٌز٠ ٟقبٛت فٙ١ب اٌغجً
٠ . 2جزؼل ػٓ األٌفبظ اٌغو٠جخ ٕ٠ٚؾ ٛاٌ ٝاٌّؼبٔ ٟاٌٍَٙخ اٌٛاٙؾخ اٌَّزّلح ِٓ اٌج١ئخ
األٔلٌَ١خ اٌز ٟرىضو فٙ١ب ِظب٘و اٌطج١ؼخ اٌقالثخ ِٓ أٔٙبه ٚأّغبه ٚٚهك ٚغ١و٘ب .
٠ . 3زٖف ثللخ اٌزٖ٠ٛو ٚعّبٌٗ  ،وّب فٕٚ ٟف ى٘و اٌجٙبه الثٓ إٌّظّبَ األٔلٌَٕٚٚ ٟف ٔبفٛهح
األٍٛك الثٓ ؽّل ٌ٠اٌٖمٍ. ٟ
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 ِٓ اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌؾؼش ٚصف اٌطج١ؼخ اعزخذاَ اٌزؾخ١ص ٚظؼ رٌه . 
 وذلك بإبراز الطبيعة في صور شخوص حية وبث الحياة فييا.
 اعزخذَ اثٓ عفش اٌّش ٟٕ٠اٌزؾخ١ص ف ٟؽؼش ٚصف اٌطج١ؼخ ٚظؼ رٌه . 
 جعل الزىر يبسم من الطرب وأغصان األشجار تصغي إلى شدو الطير .
األسئلخ
ٔ-

بين أسباب ازدىار شعر وصف الطبيعة في األندلس .

ٕ-

استنتج المظير الذي يمثمو كل بيت مما يأتي من مظاىر شعر وصف الطبيعة
أ  -الـ ـب ــحر أعظم مم ــا أنت تحسبو

من لم ير البحر يوما ما راى عجبا

ب  -ي ــا أى ــل أن ــدل ــس هلل درك ــم

م ــاء وظـ ــل وأشـ ـج ــار وأنـيار

ت  -عمى نرجس مثل الدنانير بددت

عـ ـم ــى بــسط خز والبيار دراىم

ٖ  -اق أر النص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئمة التي تميو :
القضاعي في وصف نير :
األبار
يقول ابن ّ
ّ
حكى بمحانية انعطاف األراقم
ونير كما ذابت سبائك فضة
إذا الشفق استولى عميو احم ارره
وتطمعو في دكنة بعد زرقة

تبدى خضيبا مثل دامي الصوارم
ظل ألدواح عميو نواعم

أ  -ما المظير الذي تمثمو األبيات السابقة من مظاىر شعر وصف الطبيعة ؟
ب -مثل من األبيات السابقة عمى الخصيصين الفنيتين اآلتيتين :
ٔ  -التشخيص والتشبيو .
ٕ  -لمعاني المستمدة من البيئة األندلسية
ت-
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اعبثبد ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ
جٔ - :لما تتميز بو بالد األندلس من جمال الطبيعة المتمثمة في تنوع التضاريس  ،واعتدال المناخ
 ،وغ ازرة المياه  ،وخصوبة األرض  ،وخضرتيا الدائمة .
ٕ - :أ- :وصف المائيات – البحار
ب - :وصف البيئة األندلسية عامة
ج - :وصف الحدائق والرياض والزىور
ٖ - :أ - :وصف المائيات – األنيار
ب - :ٔ - :شبو ماء النير بالفضة السائمة  ،وشبو تعرجات النير باألفاعي  ،وشبو النير
حين ينعكس عميو الشفق األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر من السيف .
ٕ - :وصف النير  ،فاألندلس تكثر فييا األنيار  ،كما أشار إلى جمال البيئة
األندلسية حين تحدث عن المياه واألشجار
ٗ - :وظف الشاعر المون األح مر حين شبو النير الذي انعكس عميو الشفق األحمر بالدماء الحمراء
التي تقطر من السيف  ،وأشار إلى المياه الزرقاء التي تتحول إلى سوداء داكنة حين تظمميا األشجار
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ً
ثبويب  :رثبء ادلدن وادلمبلك :

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

 اذكر أسباب اشتهار شعر رثاء المدن والممالك في األندلس . 
ٔ .حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شيدىا الحكم اإلسالمي إبان عصر مموك الطوائف.
سادت ذلك العصر واشتداد المواجية بين المسممين وأعدائيم .
ٕ .التقمبات السياسية التي
ْ
ٖ .ما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالمية مدينة تمو األخرى  ،ثم سقوط الممالك واإلمارات
انتياء بسقوط األندلس كاممة .
األندلسية  ،و ً
 عمل غدا رثاء المدن والممالك غرضا شعريا قائما بذاته .
أن الشعر األندلسي واكب أحوال األندلس  ،فجادت قرائح الشعراء بقصائد طوال تنبئ عن
 ذلك ّ
حسرة وألم شديدين عمى مدن ذاىبة  ،وممالك زائمة .
 اذكر مظاهر شعر رثاء المدن والممالك . 
ٔ .تصوير ما حل بالمدن من خراب ودمار  ،وما نزل بأهمها من كرب وضيق  ،يقول ابن خفاجة
في رثاء مدينتو الجميمة (بمنسية) التي سقطت عام(ٗٛٛىـ):
عاثت بساحتك العدا يا دار

ومحا محاسنك البمى والنار

واذا تردد في جنابك ناظر

طال اعتبار فيك واستعبار

أرض تقاذفت الخطوب بأىميا

وتمخضت بخرابيا األقدار
ْ
"ال أنت أنت وال الديار ديار"

كتبت يد الحدثان في عرصاتيا
ْ
 اعزٕزظ اٌّظٙش اٌز ٞرّضٍٗ األبيات التالية السابقة من مظاهر شعر الرثاء . 
 تصوير ما حل بالمدن من خراب ودمار  ،وما نزل بأىميا من كرب وضيق.
ٕ .الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها  ،يقول ابن المبانة في رثاء دولة بني عباد في (إشبيمية)
مقارنا بين حال المدينة أيام حكم المعتمد بن عباد وبعد سقوطيا :
بمزن رائح ِ
تبكي السماء ٍ
غاد
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عب ـ ـ ـاد
عمى البيالي ـ ـل مـ ـن أبنـ ـ ـاء ّ

ت قواعدىا
عمى الجبال التي ىد ْ

ِ
وكانت األرض منيم ذات أوتـ ـاد

وكعبةٌ كانت اآلمال تعمرىا

فالي ـوم ال عاكـ ـ ـ ـف فييـ ـ ـا وال ب ـ ـ ـاد

بيت المكرمات فخذ
أقفر ُ
يا ضيف َ

في ضم رحمك واجمع فضمة الزاد
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 اعزٕزظ اٌّظٙش اٌز ٞرّضٍٗ األبيات السابقة من مظاهر شعر الرثاء . 
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرىا .
ٖ .ذكر أسباب الهزيمة من ضعف المسممين وانقسامهم  ،وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف،
يقول ابن الجد في وصف ما آ ل إليو حال المموك الطوائف بسبب سوء تدبيرىم :
كٚائـو اٌــَٛء ال رجمـٚ ٝال رن ُه
أه ٜاٌٍّــٛن إٔبثز ُٙثؤٔــلٌٌ
٘ ٜٛثؤٔغّ ُٙفَف اب فّب ّؼوٚا
ٔبِٛا ٚأٍو ٌُٙ ٜرؾذ اٌلع ٝلله
 اعزٕزظ اٌّظٙش اٌز ٞرّضٍٗ األبيات السابقة من مظاهر شعر الرثاء . 
 ذكر أسباب اليزيمة من ضعف المسممين وانقساميم  ،وابتعادىم عن تعاليم الدين.
ٗ .االستنجاد بالمسممين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم :
يقول ابن األبار القضاعي بعد سقوط مدينة (بمنسية)  ،وقد أرسل إلى أبي زكريا بن حفص
سمطان تونس مستنجدا لنصرة األندلس :
أدرك بخـيـمـ ـ ـك خـ ـيـ ـ ـل اهلل أنـدلس ـ ـ ـا

إن السبي ـ ـل إل ـى منجاتيـ ـا درس ـ ـا

وىب ليا من عزيز النصر ما التمست

فمم يزل منك عز النصر ممتمسا

 اعزٕزظ اٌّظٙش اٌز ٞرّضٍٗ األبيات التالية السابقة من مظاهر شعر الرثاء . 
 االستنجاد بالمسممين واستنياض ىمميم ودعوتيم إلى نصرة إخوانيم
 تعد نونية أبي البقاء الرندي أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس .
ألنيا ال ترثى مدينة بعينيا بل ترثى األندلس في مجموعيا مدنا وممالك .
ّٔ .
ٕ .تعبر عن تجربة حقيقية عاشيا الشاعر  ،وبدأىا بحكمة عامة .
تأسي دونيا .
ٖ .صور ما حل باألندلس من خطوب جميمة ال عزاء فييا وال ّ

 يقول في نونيته :
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لكل شيء إذا ما تم نقصان

فال يغر بطيب العيش إنسان

ىي األمور كما شاىدتيا دول
وىذه الدار ال تبقى عمى أحد

من سره زمن ساءتْوُ أزمان

وال يدوم عمى حال ليا شان

فجائـ ـع الدىـ ـر أنواع منوع ـ ـة

ولمزمان مسرات وأحزان
األسزبذ  :فراس عجبثىخ  -إرثد 3787331881 -

ولمحوادث سم ـ ـوان يسيمي ـ ـا

وما لما حل باإلسالم سموان

ست ما تق ّدميا
تمك المصيبة أن ْ

وماليا من طول الدىر نسيان

يا من لذل ة قوم بعد عزىم

أحال حاليم جور وطغيان

 اذكر الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك . 
ٔ .يتصف بح اررة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن عند الحديث عما حل بالمدن
والموازنة بين ماضييا وحاضرىا .
ٕ .تغمب عميو النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب المريرة  ،ويتجمى ذلك في أبيات أبي
البقاء الرندي حين يتحدث بحكمة عن تداول األيام وتبدل الحال وتقمب الزمان
ٖ .يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطمبي ،مثل  :النداء  ،واالستفيام لمتحسر والتفجع

 لماذا أكثر شعراء رثاء المدن من استخدام أساليب األنشاء الطمبي . 
 لمتحسر والتفجع .
األعئٍخ
ٙٚ.1ؼ اثوى ِظب٘و ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه .
.2ػًٍ ِب ٠ؤر: ٟ
ٙب ّؼو٠ب لبئّب ثنارٗ .
أ  -رٍٛغ ّؼواء األٔلٌٌ ف ٟهصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه ؽز ٝإٔجؼ ػٕلُ٘ غو ا
ة ٠ -زٖف ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه ثؾواهح اٌؼبٛفخ .
ٚ.3اىْ ث ٓ١ؽبي ِلٕ٠خ (اّج١ٍ١خ ) أ٠بَ ؽىُ اٌّؼزّل ثٓ ػجبك ٚثؼل ٍمٙٛٛب  ،وّب ثٕٙ١ب
اٌْبػو اثٓ اٌٍجبٔخ .
٠.4مٛي اثٓ ػجل ْٚف ٟهصبء كٌٚخ ثٕ ٟاٌّظفو ف( ٟثطٍ)ًٛ١
اٌـــل٘ــو ٠فغغ ثؼل اٌؼ ٓ١ثــبألصو
فبٌل٘و ؽوة ٚاْ أثلَِ ٜبٌّخ ا

فــّب اٌـجىبء ػٍ ٝاألّجبػ ٚاٌٖٛه
ٚاٌَٛك ٚاٌجِ ٘١ضً اٌجٚ ٘١اٌَّو

ثــٕــ ٟاٌّظفو ٚاأل٠بَ ِب ثوؽــذ

ِــواؽــً ٚاٌــٛهِ ٜــٕٙب ػٍٍ ٝفو

أ٠ــٓ اإلثــبء اٌــن ٞأهٍٛا لٛاػلٖ ُ
أ٠ــٓ اٌــٛفبء اٌن ٞإفٛا ّوائؼٗ

ػــٍــ ٝكػــبئــُ ِــٓ ػــي  ِٓٚظفو
فــٍــُ ٠ــوك أؽــل ِــٕــٙــُ ػٍــ ٝوله

وبٔٛا هٚاٍـــ ٟأهٗ هللا ِـ ُـن ٔؤٚا

ػــٕــٙب اٍــزــطبهد ثّٓ فٙ١ب  ٌُٚرمو
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ثؼل أؼبَ إٌظو ف ٟإٌٔ اٌَبثك أعت ػّب ٠ؤر: ٟ
أ .اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنّ٠ ٞضٍٗ إٌٔ .
ةِ .ضً ِٓ إٌٔ ػٍِ ٝب ٠ؤر: ٟ
.1رٛظ١ف اٌؾىّخ
.2ؽواهح اٌؼبٛفخ ٚػّك اٌْؼٛه ثبألٍٚ ٝاٌؾيْ .
.5اّزٙود لٖ١لح أث ٟاٌجمبء اٌؤل ٞف ٟهصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه أوضو ِٓ غ١و٘ب  ،ثٍ ٓ١جت
مٌه .

اعبثبد ّؼو هصبء اٌّلْ اٌّّبٌه
 - :1رٖ٠ٛو ِب ؽً ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبه ِٚب ٔيي ثؤٍ٘ٙب ِٓ ووة ٚ ،اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ب ٟٙاٌّلْ
ٚؽبٙو٘ب ٚ ،موو أٍجبة اٌٙيّ٠خ ِٓ ٙؼف اٌٍَّّٚ ٓ١أمَبِِٚ ُٙب آٌذ اٌ ٗ١أؽٛاٌ، ُٙ
ٚاالٍزٕغبك ثبٌٍَّّٚ ٓ١اٍزٕٙبٗ ّّ٘ٚ ُٙكػٛر ُٙأٌٖ ٝوح افٛأ. ُٙ
 - :2أ - :ثَجت ؽبٌخ اٌٚؼف ٚاالٔمَبَ اٌزّٙ ٟلرٙب األٔلٌٌ اثبْ ػٖو ٍِٛن اٌطٛائف ٚ ،اٌزمٍجبد
اٌَ١بٍ١خ اٌزٍ ٟبكد مٌه اٌؼٖو ٚ ،اّزلاك اٌّٛاعٙخ ث ٓ١اٌٍَّّٚ ٓ١أػلائِٚ ، ُٙب رجغ مٌه ِٓ
ٍم ٛٛاٌؾٛاٙو اإلٍالِ١خ ِلٕ٠خ رٍ ٛاألفو ، ٜصُ ٍم ٛٛاٌّّبٌه ٚاإلِبهاد األٔلٌَ١خ ٚأزٙبء
ثَم ٛٛاألٔلٌٌ وبٍِخ فىضو ٔظُ اٌْؼوا ء ف٘ ٟنٖ اٌّٛٙٛػبد .
ة - :ألْ اٌْبػو ٕبكق فِ ٟب ٠مٛي  ،ف ٛٙال ٠زٖٕغ ٚال ٠زىَت  ،ثً ٖٛ٠ه ٚالؼب ِئٌّب ال
ِىبْ ٌٍزىٍف ف٠ٚ ٗ١ؼجو ػٓ ِْبػوٖ رغبٖ ِب ؽً ثبٌّلْ ٚأٍ٘ٙب  ،فغبءد ِؼظُ اٌمٖبئل ؽيٕ٠خ
ثبو١خ ّغ١خ .
 - :3وبٔذ اّج١ٍ١خ ّبِقخ ػي٠يح ٠مٖل٘ب اٌيٚاه ٌزؾم١ك آِبٌّٛٛٚ ُٙؽبرٚ ، ُٙوبٔذ ِؾطب ٌٍىوَ
ٚاٌىوِبء  .أِب ثؼل ٍمٙٛٛب فمل ألفود ِٓ اٌيٚاه ٚ ،فٍذ ِٓ اٌىوِبء  ،فؤٕجؼ اٌٚؼ١ف ٠مزبد
ِٓ ثمب٠ب اٌطؼبَ .
 - :4أ - :اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ب ٟٙاٌّلْ ٚؽبٙو٘ب ٚ ،موو أٍجبة اٌٙيّ٠خ .
ة - :1 - :فبٌل٘و ؽوة ٚاْ أثلَِ ٜبٌّخ
 - : 2اٌل٘و ٠فغغ ثؼل اٌؼ ٓ١ثبألصو فّب اٌجىبء ػٍ ٝاألّجبػ ٚاٌٖٛه
اٙبفخ اٌ ٝاٍزقلاَ اٌْبػ و أٍٍٛة االٍزفٙبَ اٌن٠ ٞف١ل اٌزؾَو ػٍِ ٝب ٙبع ِٓ اثبء ٚٚفبء .
 - :5ألٔٙب ال روصِ ٝلٕ٠خ ثؼٕٙ١ب ثً روص ٝاألٔلٌٌ فِ ٟغّؼٙب ِلٔب ِّٚبٌه ٚ ،رّضً ؽبي األٔلٌَٓ١١
عّ١ؼ ُٙف ٟرٍه اٌؾمجخ ٚ ،رؼجو ػٓ رغوثخ ؽم١مخ ػبّٙب اٌْبػو ٚ ،ثلأ٘ب ثؾىّخ ػبِخ  ،صُ ٕٛه ِب
ؽ ًّ ثبألٔلٌٌ ِٓ فطٛة عٍٍ١خ ال ػياء فٙ١ب ٚال رؤٍ ٟكٙٔٚب .
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ثبلثب  :شعر ادلرآح

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

ٚ ظؼ ِٓ خًلي دساعزه ِىبٔخ اٌّشأح ف ٟاألٔذٌظ . 
 ؽظ١ذ اٌّشأح األٔذٌغ١خ ثّىبٔخ وج١شح ف ٟاألٔذٌظ ٚظؼ رٌه . 
 أروش ِظب٘ش ؽش٠خ اٌّشأح ف ٟاألٔذٌظ . 
.1
.2
.3
.4
.5

ؽظ١ذ اٌّوآح األٔلٌَ١خ ثّىبٔخ وج١وح .
ّبهوذ ف ٟاٌؾ١بح اٌؼبِخ .
رٌٛذ ِٕبٕت ِقزٍفخ فىبٔذ وبرجخ ٚ ،ػبٌّخ ّٚ ،بػوح .
وّب ٔبٌذ اٌّوآح األٔلٌَ١خ لَطب وج١وا ِٓ اٌؾو٠خ .
وبْ ٌىض١و ِٓ إٌَبء ٔفٛم ٍ١بٍِ ٟضً ِ :و ُ٠أَ اٍّبػٚ ً١أٍّبء ثٕذ غبٌت .


.1
.2
.3

رٌٛذ اٌّشأح األٔذٌغ ١خ ِٕبصت ِخزٍفخ فىبٔذ وبرجخ ٚ ،ػبٌّخ ٚ ،ؽبػشح ٚظؼ رٌه
وبٔذ ٔٚبه ثٕذ أث ٟؽ١بْ اٌغؤب ٟٛػبٌّخ ف ٟاٌٍغخ ٚإٌؾٚ ٛاٌزفَ١و ٌٙٚب ِغٌٍ ػٍُ .
وبٔذ ٚالكح ثٕذ اٌَّزىف ٟرغّغ األكثبء فِ ٟغٍَٙب ٌلهاٍخ اٌْؼو ٔٚملٖ .
وبْ ٌىض١و ِٓ إٌَبء ٔفٛم ٍ١بٍِ ٟضً ِو ُ٠أَ اٍّبػ ٚ ً١أٍّبء ثٕذ غبٌت .


.1
.2
.3
.4
.5

اروش أعّبء اٌؾبػشاد األٔذٌغ١بد اٌّغ١ذاد . 
ؽّلٖ ثٕذ ى٠بك اٌّئكة .
ؽَبٔٗ اٌزّ١ّ١خ .
أَ إٌٙبء ثٕذ اٌمب. ٟٙ
ؽفٖخ اٌوو١ٔٛخ .
رّّ١خ ثٕذ ٍٛ٠ف .

ِ ب٘ ٟاٌغٛأت األدث١خ اٌزٔ ٟظّذ فٙ١ب اٌّشأح . 
ِ ب٘ ٟاٌّٛاظ١غ األدث١خ اٌز ٟاؽزٙشد فٙ١ب اٌّشأح األٔذٌغ١خ . 
 . 1اٌّلػ .
 . 2إٌٛف .
 . 3اٌفقو .
ومه اجلى اوت األدثيخ الزي وظمذ فيهب ادلرأح :
 .1اٌّذػ .
ٌّ برا ٔظّذ اٌّشأح األٔذٌغ١خ ف ٟغشض اٌّذػ . 
ٌٍ . 1زؼج١و ػٓ ِْبػو اٌٛك ٚاإلفالٓ .
 . 2رؾم١ك هغجخ مار١خ ِضً هفغ ظالِخ أٍٛ ٚت ٔغلح .
14
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 ِٓٚ مٌه لٛي ؽَبٔٗ اٌزّ١ّ١خ فِ ٟلػ اٌؾىُ ثٓ إٌبٕو ثؼل أْ ؽمك ٍٛجٙب ٚهفغ ظالِزٙب :
ٚف١و ِٕزظ ِٛ٠ب ٌوٚاك
اثٓ اٌٙبّّ ٓ١ف١و إٌبً ِؤصوح
ه ٜٚأٔبث١جٙب ِٓ ٕوف فوٕبك
اْ ٘ي  َٛ٠اٌٛغ ٝأصٕبء ٕؼلرٗ
ِمبثال ث ٓ١آثبء ٚأعلاك
لً ألِبَ أ٠ب ف١و اٌٛهَٔ ٜجب
فٙبن ف ًٚصٕبء هائؼ غبك
عٛكد ٛجؼ ٌُٚ ٟروٗ اٌظالِخ ٌٟ
ٚاْ هؽٍذ فمل ىٚكرٕ ٟىاكٞ
فبْ ألّذ ففٔ ٟؼّبن ػبٛفخ
 اعزٕزظ اٌغشض اٌؾؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 اٌّلػ .
 .2اٌٛصف :
 و١ف ٚصفذ ؽّذح ثٕذ ص٠بد اٌّإدة (ٚاد ٞآػ) . 
 اروش ّٔٛر اعب ٌؾؼش اٌٛصف ف ٟؽؼش اٌّشأح األٔذٌغ١خ . 
ٕٚ فذ ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّئكة (ٚاك ٞآُ ) ٕٚفب ثبهػب كل١مب ؽ ٓ١عٍَذ رزف١ؤ ظالٌخ ٚرجلٚ
اٌؾٖ ٝف ٗ١وؤٔٗ – ٌٖفبئٗ -عٛا٘و  ،فزظٓ اٌؾَبْ إٌبٙواد ف ٗ١وؤْ ػمٛك٘ٓ أفوٛذ فٗ١
فَ١وػٓ اٌ ٝرٌٍّ ػمٛك٘ٓ .
 رمٛي :
ٍمبٖ ِٚبػف اٌغ١ش اٌؼُّ١
ٚلبٔب ٌفؾخ اٌوِٚبء ٚاك
ؽٕ ٛاٌّوٙؼبد ػٍ ٝاٌفطُ١
ؽٍٍٕب كٚؽخ فؾٕب ػٍٕ١ب
٠وك اٌوٚػ ٌٍمٍت اٌَمُ١
ٚأهّفٕب ػٍ ٝظّؤ ا ىالال
ف١ؾغجٙب ٠ٚؤمْ ٌٍَُٕ١
ٖ٠ل اٌٌّْ أٔٚ ٝاعٙزٕب
فزٌٍّ عبٔت اٌؼمل إٌظُ١
٠وٚع ؽٖبٖ ؽبٌ١خ اٌؼناهٜ
 اعزٕزظ اٌغشض اٌؾؼش ِٓ ٞاألث١بد اٌغبثمخ . 
 إٌٛف .
 .3اٌفخش :
 ػذد (األِٛس  ،اٌغٛأت )اٌز ٟافزخشد ثٙب اٌّشأح األٔذٌغ١خ . 
 افزقود اٌّوآح األٔلٌَ١خ – فبٕخ ِٓ وبٔذ ِموثخ ِٓ اٌٍّٛن ٚاألِواء ٚاٌٛىهاء  -ثؾَجٙب
َٔٚجٙب ٚعّبٌٙب ٚػفزٙب ِٙٚبهارٙب .
 افزخشد اٌّشآح األٔذٌغ١خ ثؾغجٙب ٔٚغجٙب ػًٍ رٌه . 
 فبٌفقو ِزٕفٌ ٌٙب ٌزؼجو ػٓ وجو٠بئٙب ٚاٌّجب٘بح ثٕفَٙب .
 اروش ّٔٛر اعب ٌؾؼش اٌفخش ف ٟؽؼش اٌّشأح األٔذٌغ١خ 
15
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 لٛي رّّ١خ ثٕذ ٍٛ٠ف ِفزقوح ثٕفَٙب ٚأٔٗ ٖ٠ؼت إٌٛٛي اٌٙ١ب أ ٚإٌيٚي ِٓ ِىبٔٙب
اٌَبِ: ٟ
فؼي اٌفئاك ػياء عّ١ال
٘ ٟاٌٌّْ َِىٕٙب ف ٟاٌَّبء
 ٌٓٚرَزط١غ اٌ١ه إٌيٚي
 ٌٓٚرَزط١غ اٌ ٗ١اٌٖؼٛك
 اعزٕزظ اٌغشض اٌؾؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 اٌفقو .
 ِٓٚ مٌه افزقبه ؽفٖخ اٌوو١ٔٛخ ثقطٙب ؽٍ ٓ١ؤٌزٙب اِوأح ِٓ أػ١بْ غؤبٛخ أْ رىزت ٌٙب
ّ١ئب ثقطٙب فىزجذ اٌٙ١ب :
غ ٟٚعفٔٛه ػّب فطٗ لٍّٟ
٠ب هثخ اٌؾَٓ ثً هثخ اٌىوَ
ال رؾٍف ٟثوكٞء اٌقٚ ٜاٌىٍُ
رٖفؾ ٗ١ثٍؾع اٌٛك ِٕؼّخ
ِ ب اٌغشض اٌؾؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 اٌفقو .
 اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌؾؼش اٌّشأح . 
 - 1عبء فِ ٟؼظّٗ لٖبئل لٖ١وح ِٚمطٛػبد رزٖف ثٛؽلح اٌّٛٙٛع .
٠ - 2زٖف اٌزٖ٠ٛو ثجَبٛزٗ ٚعّبٌٗ ٚفٍ ِٓ ٖٛاٌزىٍف  ،فٖٛهٖ رقٚغ ٌؼبٛفخ اٌّوأح اٌّزلفمخ ،
٠ٚظٙو مٌه ف ٟلٛي ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّئكة ؽٕٚ ٓ١فذ (ٚاك ٞآُ ) ّٚجٙذ ظالي األّغبه
ف ٟاٌٛاك ٞثؾٕ ٛاألَ اٌّوٙغ ػٍٛ ٝفٍٙب اٌفطٚ ، ُ١وّب ف ٟأث١بد رّّ١خ ثٕذ ٍٛ٠ف اٌزّ ٟجٙذ
فٙ١ب ٔفَٙب ثبٌٌّْ .
٠ زصف ؽؼش اٌّشآح األٔذٌغ١خ ثجغبغزٗ ٚعّبٌٗ ٚخٍ ِٓ ٖٛاٌزىٍف ػًٍ . 
ّ 
ألْ ٕٛهٖ رقٚغ ٌؼبٛفخ اٌّوأح اٌّزلفمخ .
األعئٍخ
ٙٚ - 1ؼ ِٓ فالي ِب كهٍذ ِىبٔخ اٌّوأح ف ٟاألٔلٌٌ .
 - 2اٍزٕزظ اٌغبٔت األكث ٟاٌنّ٠ ٞضٍٗ وً ث١ذ ِّب ٠ؤر: ٟ
أ  -لبٌذ ٚالكح ثٕذ اٌَّزىف: ٟ
ٚأِْ١ِْ ٟزٚ ٟار ٗ١رٙ١ب
أٔب ٚهللا إٍٔؼ ٌٍّؼبٌٟ
ة  -لبٌذ ؽَبٔخ اٌزّ١ّ١خ :
أثب اٌؾٍَ ٓ١مزٗ اٌٛاوف اٌلُ٠
أ ٟاٌ١ه أثب اٌؼبِٕٛ ٟعؼخ
ٍِٚىزٗ ِمبٌ١ل إٌ ٝٙاألُِ
أٔذ األِبَ اٌن ٞأمبك األٔبَ ٌٗ
 - 3الوأ إٌٔ ا٢ر، ٟصُ أعت ػٓ األٍئٍخ اٌز ٟرٍ: ٗ١
ؽ ٓ١ػٍّذ ٚالكح ثٕذ اٌَّزىف ٟأْ اثٓ ى٠لِ ْٚبي اٌ ٝاِوأح غ١و٘ب وزجذ اٌ١خ
ٌُ ر ٛٙعبه٠ز ٌُٚ ٟرزق١و
ٌ ٛوٕذ رٕٖف ف ٟاٌِ ٜٛٙب ثٕٕ١ب
ٚعٕؾذ ٌٍغٖٓ اٌن٠ ٌُ ٞضّو
ٚرووذ غٖٕب ِضّوا ثغّبٌٗ
ٌٚىٓ م٘١ذ ٌْمٛر ٟثبٌّْزوٞ
ٌٚمل ػٍّذ ثؤٕٔ ٟثله اٌَّب
16
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أ ِ -ب ٌغوٗ اٌْؼو ٞاٌن ٞرّضٍٗ األث١بد اٌَبثمخ ؟
ة ِ -ضً ِٓ األث١بد اٌَبثمخ ػٍ ٝعّبي اٌزٖ٠ٛو

اعبثبد األٍئٍخ ّؼو اٌّوأح
طٔ - : 1بٌذ اٌّو أح ِىبٔخ وج١وح ف ٟاٌّغزّغ األٔلٌَّٚ ، ٟبهوذ ف ٟاٌؾ١بح اٌؼبِخ ٚ ،رٌٛذ
ِٕبٕت ِقزٍفخ  ،فىبٔذ وبرجخ  ٚ ،ػبٌّخ ّٚبػوح ٚوبْ ٌىض١و ِٓ إٌَبء ٔٛم ٍ١بٍٚ ٟمٌه
ثَجت أعٛاء اٌؾو٠خ ٚاالٔفزبػ اٌزٍ ٟبكد اٌّغزّغ األٔلٌَ. ٟ
ط - :2
اٌفقو (رفزقو ثضمزٙب ٔفَٙب ).
أ
اٌّلػ
ة
ط:3
أ
ة

17

اٌفقو (رفزقو اٌْبػوح ثغّبٌٙب ).
ّجٙذ ٔفَٙب ثبٌغٖٓ اٌّضّو ٚثبٌجله ٚ ،ف ٟاٌّمبثً ّجٙذ غ١و٘ب ثبٌغٖٓ
غ١و اٌّضّو ٚثىٛوت اٌّْزو. ٞ
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خبمسب  :الشعر االجزمبعي

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

 ثّبرا اِزبص اٌّغزّغ األٔذٌغ ٟئثبْ اٌؾىُ اٌؼشث.  ٟ
 اِزبى اٌّغزّغ األٔلٌَ ٟاثبْ اٌؾىُ اٌؼوث ٟثبٌزٕ٠ٛغ اٌضمبفٚ ٟاٌزفبػً االعزّبػ. ٟ
 اِزبص اٌّغزّغ األٔذٌغ ٟئثبْ اٌؾىُ اٌؼشث ٟثبٌزٕ٠ٛغ اٌضمبفٚ ٟاٌزفبػً االعزّبػ ٟػًٍ رٌه . 
 ؽ١ش رؤٌف ِٓ ػٕبٕو ِقزٍفخ األػواق ٚاألك٠بْ ٚ ،لل رفبػٍذ ٘نٖ اٌؼٕبٕو رفبػال ػّ١مب عؼً
ِٓ اٌّغزّغ األٔلٌَِ ٟغزّؼب ِزّ١يا ف ٟثٕبئٗ اٌؾٚبهٚ ٞاٌفىو٠ ٌُٚ ٞىٓ ٠زَٕ ٝمٌه ٌٛال
ٍ١بٍخ ؽىبَ األٔلٌٌ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌزؼبٚ ِ٠اٌزَبِؼ ٚ ،اؽزواَ ِىٔٛبد اٌّغزّغ األٔلٌَ. ٟ
 أعجبة ٔغبػ اٌزفبػً االعزّبػٚ ٟاٌزٕٛع اٌضمبف ٟف ٟاألٔذٌظ . 
 ػًٍ رفبػٍذْ األػشاق اٌّخزٍفخ ٚاألد٠بْ ف ٟاٌّغزّغ األٔذٌغ ٟرفبػًل ػّ١ماب .
 ثَجت ٍ١بٍخ ؽىبَ األٔلٌٌ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌزؼبٚ ِ٠اٌزَبِؼ ٚ ،اؽزواَ ِىٔٛبد اٌّغزّغ األٔلٌَٟ
 اروش ثؼط ِظب٘ش اٌزؼب٠ؼ ٚاٌزغبِؼ ف ٟاٌّغزّغ األٔذٌغ.  ٟ
 اروش ثؼط ِظب٘ش اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ف ٟاألٔذٌظ .
 . 1رص٠ٛش ػبداد األٔذٌغٚ ٓ١١رمبٌ١ذُ٘ ف ٟاألفشاػ ٚاألرشاػ ِ ،ضً فوٚط إٌبً ٌّوالجخ ٘الي
اٌؼ١ل ٚفوؽز ُٙاٌغبِوح ثنٌه ٚرجبكي اٌزٙبٔ ٟثٙنٖ إٌّبٍجخ اٌَؼ١لح  ،أث ٛاٌؾَٓ ثٓ ٘بهْٚ
إٌْزّو: ٞ
ٚػبك اؽَبٔه اٌن ٞأموو
٠ب ٌٍ١خ اٌؼ١ل ػلد صبٔ١خ
٘الن إٌٔ ٛٚبؽال إٔفوا
اما ألجً إٌبً ٕ٠ظو ْٚاٌٝ
ِؼوٙب ٌٍىالَ ال أوضو
فمٍذ ال ِئِٕب ثم ٌٟٛثً
٘نا اٌن ٞال ٠ىبك أْ ٠ظٙو
ثً أصو اٌٖ َٛف٘ ٟالٌىُ
 اعزٕزظ اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ .
 رٖ٠ٛو ػبكاد األٔلٌَٚ ٓ١١رمبٌ١لُ٘ ف ٟاألفواػ ٚاألرواػ .
٠ٚ مٛي اثٓ ى٠لِٕٙ ْٚئب ؽبوُ لوٛجخ أثب اٌ١ٌٛل ثٓ عٛٙه ثبٌؼ١ل :
روٚق اٌٚؾٚ ِٕٗ ٝرٕل ٜاألٕبئً
ٕ٘١ئب ٌه اٌؼ١ل اٌن ٞثه إٔجؾذ
فجْوان أٌف ثؼل ػبِه لبثً
رٍمبن ثبٌجْوٚ ٜؽ١بن ثبٌّٕٝ
 اعزٕزظ اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّضٍٗ االث١بد اٌغبثمخ . 
 رٖ٠ٛو ػبكاد األٔلٌَٚ ٓ١١رمبٌ١لُ٘ ف ٟاألفواػ ٚاألرواػ .
 ِٓٚ ػبداد األٔذٌغٌ ٓ١١جٌ اٌض١بة اٌجٚ١بء ف ٟاألرواػ ٚاألؽياْ ٠ٚ ،مٛي أث ٛاٌؾَٓ
اٌؾٖو:ٞ
ثؤٔلٌٌ فنٌه ِٓ اٌٖٛاة
اما وبْ اٌج١بٗ ٌجبٍب ؽيْ
ألٔ ٟلل ؽئذ ػٍ ٝاٌْ١بة
أٌُ رؤٌ ٟجَذ ث١بٗ ّ١جٝ
18

األسزبذ  :فراس عجبثىخ  -إرثد 3787331881 -

 اعزٕزظ اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رٖ٠ٛو ػبكاد األٔلٌَٚ ٓ١١رمبٌ١لُ٘ ف ٟاألفواػ ٚاألرواػ .
ِْ .2بهوخ اٌَّ١ؾ ٓ١ف ٟاألٔلٌٌ ِٕبٍجبرِٕٚ ُٙؾ ُٙؽو٠خ اٌؼجبكح ٚالبِخ اٌىٕبئٌ .
 اروش ِظب٘ش ؽش٠خ اٌّغ١ؾ ٓ١ف ٟاألٔذٌظ . 
أ ِٕ -ؾ ُٙؽو٠خ اٌؼجبكح ٚالبِخ اٌىٕبئٌ .
ة ِٕ -ؾ ُٙؽو٠خ االؽزفبي ثؤػ١بكُ٘  ،ػ١ل إٌ١وٚى ٚاٌّٙوعبْ ٚاٌؼٕٖوح .
 اموو أػ١بك إٌٖبه ٜاٌز٠ ٟؾزفً ثٙب
١ِ َٛ٠ .1الك اٌَ١ل اٌَّ١ؼ (ػ١ذ إٌ١شٚص ) ،
ٚ.2ػ١ل اٌؼٕٖوح (اٌّٙشعبْ ) ١ِ َٛ٠ ٛ٘ٚالك ٍ١لٔب ٠ؾ ٟ١ثٓ ىوو٠ب ػٍّٙ١ب اٌَالَ
٠مٛي اٌؾبػش ؽغبْ ثٓ أث ٟػجذح ف ٟػ١ذ (اٌؼٕصشح )
غلاح ثى ٝاٌّيْ ٚاٍزؼجوا
أه ٜاٌّٙوعبْ لل اٍزجْوا
ُ ٚعٍ ٍّذ إٌَلً األفٚوا
ٍٚوثٍذ األهٗ أفٛافٙب
فّٛ ٚػذ اٌَّه ٚاٌؼٕجوا
٘ٚي اٌو٠بػ ٕٕبث١و٘ب
ٍٚبَ اٌّمً ثٗ اٌ ُّىضوا
رٙبك ٜثٗ إٌبً أٌطبفُٙ
 اعزٕزظ اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّضٍٗ االث١بد اٌغبثمخ . 
ِْ بهوخ اٌَّ١ؾ ٓ١ف ٟاألٔلٌٌ ِٕبٍجبرِٕٚ ُٙؾ ُٙؽو٠خ اٌؼجبكح ٚالبِخ اٌىٕبئٌ
ٚ . 3صف اٌّ ٓٙاٌز٠ ٟؼًّ ثٙب إٌبط ٚرص٠ٛش ِؼبٔبر ، ُٙومٛي اثٓ ٍبهح األٔلٌَِٖٛ ٟها
وَبك ؽوفخ اٌٛهالخ :
أٚهلٙب ٚصّبه٘ب اٌؾوِبْ
أِب اٌٛهالخ ف ٟٙأٔىل ؽوفخ
رىَ ٛاٌؼواح ٚعَّٙب ػو٠بْ
ّجٙذ ٕبؽجٙب ثٖبؽت اثوح
 اعزٕزظ اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّضٍٗ االث١بد اٌغبثمخ .
ٕٚ ف اٌّ ٓٙاٌز٠ ٟؼًّ ثٙب إٌبً ٚرٖ٠ٛو ِؼبٔبر. ُٙ
ٚ . 4صف ِظب٘ش اٌزطٛس اٌؼّشأ ٟوبٌمصٛس ٚاٌّغبعذ ٚاٌىٕبئظ ٠ ،مٛي اثٓ ٘ٚج ْٛفٟ
ٕٚف لٖو اٌيا٘ ٟف ٟاّج١ٍ١خ :
وّب ٍٚغ اٌؾالٌخ ٚاٌىّبال
ٌٍٚيا٘ ٟاٌىّبي ٍٕب ٚؽَٕب
ٌٚىٓ ال ٠ؾب ٛثٗ عّبي
٠ؾب ٛثْىٍخ ػوٙب ٛٛٚال
ِٚقزبي ِٓ اٌؾَٓ افز١بال
ٚلٛه ِضً هوٓ اٌطٛك صجزب
ٚال َّّب رٕ١و ٚال ٘الال
فّب أثمّٙ ٝبثب ٌُ ٖٛ٠ة
 اعزٕزظ اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّ ضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ .
ٕٚ ف ِظب٘و اٌزطٛه اٌؼّوأ. ٟ
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 اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌٍؾؼش االعزّبػٟ
 . 1عبء فِ ٟؼظّٗ ػٍّ ٝىً ِمطٛػبد ّؼو٠خ ٕغ١وح ٚ ،ال ٍّ١ب ػٕل ٕٚف اٌّٚ ٓٙرجبكي
اٌزٙبٔ. ٟ
ٛ٠ . 2ظف اٌٍغخ اٌٍَٙخ ٚاألٌفبظ االعزّبػ١خ اٌَبئلح ف ٟاٌّغزّغ األٔلٌَِ، ٟضً ٌٍ١خ اٌؼ١ل
ٚ،إٌ١وٚى ٚ ،اٌّٙوعبْٚ ،اٌٛهالخ .
 ً١ّ٠ . 3اٌ ٝاٌّؼبٔ ٟاٌجَ١طخ ٛ٠ٚظف اٌٖٛه اٌْؼو٠خ اٌٍَٙخ وزْجٕ ٗ١بؽت اٌٛهالخ ثبإلثوح
اٌز ٟرىَ ٛإٌبً ٚ ،أصو اٌٖ َٛف ٟاٌٙالي ؽز ٝغلا ٔؾ١ال .

األعــئــٍــخ
 . 1ثِ ٓ١ظب٘و اٌزؼبٚ ِ٠اٌزفبػً ف ٟاألٔلٌٌ ِٓ فالي ِب كهٍذ .
 . 2اموو ثؼ٘ اٌؼبكاد االعزّبػ١خ ف ٟاألٔلٌٌ
 . 3اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنّ٠ ٞضٍٗ وً ث١ذ ِٓ ِظب٘و اٌْؼو االعزّبػ: ٟ
لٍذ اٌؾغبِخ أػٍ ٝػٕل ألٛاَ
أ  -لبٌٛا اٌىزبثخ أػٍ ٝفطخ هفؼذ
فٛ ٗ١بة اٌغٕٚ ٝفبػ اٌُّْ
ة  -وً لٖو ثؼل اٌلِْك ٠نَ
 َٛ٠ػٍ ِٓ ٗ١اؽزفبئه هٔٚك
د  -ثْو ٜث َٛ١اٌّٙوعبْ فبٔٗ
 . 4الوأ إٌٔ ا٢ر ، ٟصُ أعت ػٓ األٍئٍخ اٌز ٟرٍ١خ :
٠مٛي اثٓ ففبعخ ِٕٙئب ٕل٠مخ ثؼ١ل األٙؾ ٝاٌّجبهن ِْ١وا اٌ ٝاألٙؾ١خ :
فَوٚ ٜفًٖ ٍوٚه ٛوق
ٌٕٙ١ه ٚافل أٌٔ ٍوٜ
أهاق  ِٓٚصٛة ؽَٓ أهق
فّب ّئذ ِٓ ِبء ٚهك ثٗ
وّب اػزوٗ اٌٍ ً١رؾذ اٌْفك
ٍٛٚكاء رلِ ٝثٗ ِٕؾوا
ٍٛاك اٌلع ٝػٓ ث١بٗ اٌفٍك
ٍزقٍغ ِٓ فو٘ٚب ٙؾٛح
أ  -اٍزٕزظ اٌّظٙو االعزّبػ ٟاٌن ٞرّضٍٗ األث١بد اٌَبثمخ .
ة ِ -ضً ِٓ إٌٔ اٌَبثك ػٍ ٝفٖبئٔ اٌْؼو االعزّبػ ٟف ٟاألٔلٌٌ .

اعبثبد أٍئٍخ اٌْؼو االعزّبػٟ
ط- :1رغٍ ٝاٌزؼبٚ ِ٠اٌزفبػً فِ ٟظب٘و ّز ِٓ ٝثٕٙ١ب اؽزواَ عّ١غ ِىٔٛبد اٌّغزّغ
األٔلٌَِْٚ ٟبهوخ أرجبع األك٠بْ اٌّقزٍفخ إٌّبٍجبد فِ ٟبثِٕٚ ُٕٙ١ؾ ُٙؽو٠خ اٌؼجبكاد ٚثٕبء
اٌىٕبئٌ ٚ ،رجبكي اٌزٙبٔ. ٟ
ط - :2فوٚط إٌبً ٌّوالجخ ٘الي اٌؼ١ل ٚفوؽز ُٙاٌغبِوح ٚ ،رجبكي اٌزٙبٔ ٟثٙنٖ إٌّبٍجخ
اٌَؼ١لح ٚف ٟاألػ١بك ٚ ،اهرلاء اٌٍجبً األث ٘١ف ٟاألرواػ ٚاألؽياْ .
ط - :3إٔٚ :ف اٌّ ٓٙاٌز٠ ٟؼًّ ثٙب إٌبً ٚرٖ٠ٛو ِؼبٔبر. ُٙ
ةٕٚ :ف ِظب٘و اٌزطٛه اٌؼّوأٟ
طِْ :بهوخ اٌَّ١ؾ ٓ١أػ١بكُ٘ ٚاالؽزفبي ثٙب .
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ط - :4أ :رٖ٠ٛو ػبكاد األٔلٌَٚ ٓ١١رمبٌ١لُ٘ ٚ ،رجبكي اٌزٙبٔ ٟف ٟاألػ١بك.
ة * :األث١بد ِمطٛػخ ّؼو٠خ لٖ١وح .
* ٛ٠ -ظف اٌٍغخ اٌٍَٙخ ٚاألٌفبظ االعزّبػ١خ اٌَبئلح ف ٟاٌّغزّغ األٔلٌَِ ، ٟضً ِ :بء
ٚهك  ،صٛة ؽَٓ ٕٙ١ٌ ،ه ٍ ،وٚه .
*  -اٌٖٛه اٌْؼو٠خ اٌجَ١طخ  ،فمل ّجٗ عٍل إٌؼغخ ٚفو٘ٚب األٍٛك ثبٌٍ ً١اٌّظٍُ اٌنٞ
ىاي ػٓ ث١بٗ اٌفغو ّٚ ،جٗ اٌؼ١ل ثبٌٛافل اٌّئٌٔ .
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قضبيب مه الىثر يف العصر األودلسي
رؤصو إٌضو ف ٟاألٔلٌٌ ف ٟاٌّْوق اٌؼوث ِٓٚ ، ٟأّٙو اٌىزبة اٌّْبهلخ  :اثٓ اٌّمفغ ٚاٌغبؽع
ٚاثٓ اٌؼّ١ل ٚأث ٟؽ١بْ اٌزٛؽ١ل. ٞ
 اروش اٌمعب٠ب إٌضش٠خ اٌز ٟرٕبٌٙٚب األٔذٌغ.  ْٛ١
 . 1هٍبئً كٛ٠أ١خ ّٚقٖ١خ .
 . 2فطت ٕٚٚب٠ب .
 . 3فٓ اٌوٍبئً األكث١خ اٌزؤٌ١ف١خ .
 . 4فٓ اٌمٖٔ اٌفٍَف١خ .
أثذع األٔذٌغ ْٛ١ف ٟفٕ : ٓ١فٓ اٌشعبئً األدث١خ اٌزأٌ١ف١خ  ٚفٓ اٌمصص اٌفٍغف١خ

أوال  :الرسبئل األدثيخ الزأليفيخ
 ػشف اٌشعبئً اٌزأٌ١ف١خ . 
ِ ٟ٘ٚ غّٛػخ هٍبئً أكث١خ رزٕٛع أ٘لافٙب ث ٓ١اٌزوف ٗ١ػٓ إٌفٌ ثّب رٍن لواءرٗ ّٚ ،وػ
اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖ ٟف١بٌِٖٛ ، ٟهح ػٛاٛف إٌبً ٚأ٘ٛاءُ٘ ف ٟؽ١بر ُٙاٌقبٕخ
ٚاٌؼبِخ .
ِ ب اٌٙذف ِٓ اٌشعبئً اٌزأٌ١فّ١خ . 
 . 1اٌزوف ٗ١ػٓ إٌفٌ ثّب رٍن لواءرٗ .
ّ . 2وػ اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖ ٟف١بٌِٖٛ ، ٟهح ػٛاٛف إٌبً ٚأ٘ٛاءُ٘ ف ٟؽ١بر ُٙاٌقبٕخ
ٚاٌؼبِخ .
 اروش أؽٙش ِٓ وزت فِ ٟغبي اٌشعبئً األدث١خ اٌزأٌ١ف١خ . 
 . 1اثٓ ؽيَ ٕبؽت (ٛٛق اٌؾّبِخ ف ٟاألٌفخ ٚاألالف ) .
 . 2اثٓ ّ١ٙل ٕبؽت (اٌزٛاثغ ٚاٌيٚاثغ ) .
 .1طىق احلمبمخ يف األلفخ واألالف :
ِ ب عجت رأٌ١ف سعبٌخ غٛق اٌؾّبِخ . 
 ٟ٘ هٍبٌخ هك ثٙب اثٓ ؽيَ ػٍٍ ٝبئً ثؼش اٌِ ِٓ ٗ١لٕ٠خ أٌّو٠خ َ٠ؤٌٗ أْ ٕٖ٠ف ٌٗ هٍبٌخ فٟ
ٕفخ اٌؾت ِٚؼبٔٚ ٗ١أٍجبثٗ ٚأغواِٚ ، ٗٙب ٠مغ ِٕٗ ٍج ً١اٌؾم١مخ .
ِ برا رٕبٚي اثٓ ؽضَ ف ٟسعبٌزٗ غٛق اٌؾّبِخ ِ ب ِ٘ٛ ٛظٛع اٌشعبٌخ .
 رٕبٚي فٙ١ب اثٓ ؽيَ اٌؾت فْٔ ٟؤرٗ ٚرطٛهٖ ٚأغواٚ ٗٙكهعبرٗ ٚأٔٛاػٗ ِٚىبِٓ اٌَؼبكح
ٚاٌزؼبٍخ ف. ٗ١
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٠مغ غٛق اٌؾّبِخ ف ٟصًلص ٓ١ثبثب .
٠ مٛي اثٓ ؽضَ ف ٟثبة ػًلِبد اٌؾت :
"ٌٍٚؾت ػالِبد ٠مف٘ٛب اٌفطٓ ٙ٠ٚ ،زل ٞاٌٙ١ب اٌنو . ٟفؤٌٙٚب اكِبْ إٌظو ٚ ،اٌؼ ٓ١ثبة إٌفٌ
اٌْبهع  ٟ٘ٚ ،إٌّمجخ ػٓ ٍوائو٘ب ٚ ،اٌّؼجوح ٌّٚبئو٘ب ٚ ،اٌّؼوثخ ػٓ ثٛإٙٛب ،فزوٜ
إٌبظو ال ٠طوف ٕ٠ ،زمً ثزٕمً اٌّؾجٛة ٕ٠ٚ ،ي ٞٚثبٔيٚائٗ  ً١ّ٠ٚ ،ؽ١ش ِبي وبٌؾوثبء ِغ
اٌٌّْ ٚ .ف ٟمٌه ألٛاي ّؼوا :
وؤٔه ِب ٠ؾى ِٓ ْٛؽغو اٌجٙذ
فٌٍ ٌ١ؼ ٟٕ١ػٕل غ١ون ِٛلف
رمجٍذ وبٌّٕؼٛد ف ٟإٌؾٚ ٛإٌؼذ
إٔوفٙب ؽ١ش أٖوفذ ٚو١فّب
ِٕٙٚب اإللجبي ثبٌؾل٠ش  ،فّب ٠ىبك ٠مجً ػٍِ ٍٜٛ ٝؾجٛثٗ  ٌٛٚرؼّل مٌه ٚ ،اْ اٌزىٍف ٌَ١زجٓ١
ٌّٓ ٠وِمٗ فٚ ، ٗ١اإلٖٔبد ٌؾل٠ضٗ اما ؽلس ٚ ،اٍزغواة وً ِب ٠ؤر ٟثٗ  ٌٛٚأٔ ّٗ ػ ٓ١اٌّؾبي
ٚفوق اٌؼبكاد ".
 اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌشعبٌخ اثٓ ؽضَ ( غٛق اٌؾّبِخ ) . 
 . 1رَزقلَ ػجبهاد لٖ١وح ٍٍَخ ثؼ١لح ػٓ اٌزىٍ١ف ٚ ،مٌه ٚاٙؼ ف ٟلٛي اثٓ ؽيَ " فزوٜ
إٌبظو ال ٠طوف ٠ ،زٕمً ثزٕمً اٌّؾجٛة ٕ٠ٚ ،ي ٞٚثبٔيٚائٗ ً١ّ٠ٚ ،
ؽ١ش ِبي وبٌؾوثبء ِغ اٌٌّْ " .
 . 2رؼبٌظ ػبٛفخ اٌؾت ِٓ ِٕظٛه أَبَِٔ ٟزقلِخ اٌزًٍََ إٌّطم ، ٟفؤٚي
ػالِبد اٌؾت ػٕل اثٓ ؽيَ اكِبْ إٌظو  ،صُ اإللجبي ثبٌؾل٠ش .......
 . 3رَزْٙل ثبٌْؼو ٌز١ٙٛؼ اٌّؼٕ. ٝ

 - 2الزىاثع والزواثع الثه شهيد األودلسي :
ِ ب ٘ ٟأعجبة رأٌ١ف اثٓ ؽ١ٙذ سعبٌزٗ اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ . 
 مٌه أْ وبرجٙب اثٓ ّ١ٙل ٌُ  ِٓ ًٕ٠أكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ اال إٌمل  ،فؤهاك أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ
للهرٗ ػٍ ٝاٌىزبثخ .
ٌّ برا اخزشع اثٓ ؽ١ٙذ ؽ١بغٌٍ ٓ١ؾؼشاء اٌّؾٛٙسٚ ٓ٠اٌىزبة إٌبث.  ٓ١ٙ
َّ١ٌ ؼّ ِٓ ُٙؼوٖ ٔٚضوٖ ِب ٠ؾٍّ ُٙػٍ ٝاالػزواف ٌٗ ثبٌزفٛق ٚاٌؼجمو٠خ ف ٟىِبٔٗ ٚ ،عود
ثٚ ٕٗ١ثِ ُٕٙ١طبهؽبد أكث١خ ِٕٚ ،بلْبد ٌغ٠ٛخ رغٍذ فٙ١ب آهاء اثٓ ّ١ٙل إٌمل٠خ ٚ ،لل أعبى، ٖٚ
ٚمٌه ثبػزواف ُٙثزفٛلٗ ٚعٛكح أكثٗ .
ٚعٗ اثٓ ؽ١ٙذ سعبٌزٗ ئٌ ٝؽخص وٕبٖ أثب ثىش " ٛ٘ٚؽخص١خ خ١بٌ١خ ".
 ػًٍ رغّ١خ اثٓ ؽ١ٙذ سعبٌزٗ " اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ " . 
 افزبه اثٓ ّ١ٙل ٌوٍبٌزٗ اٍُ " اٌزٛاثغ ٚاٌيٚاثغ " ألٔٗ عؼً َِوؽٙب ػبٌُ اٌغٓ ٚ ،ارقن وً
أثطبٌٙبـ فِ ٟب ػلاٖ ـ ِٓ اٌْ١ب. ٓ١ٛ
23

األسزبذ  :فراس عجبثىخ  -إرثد 3787331881 -

 ػشف ِؼٕ ٝاٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ . 
 اٌزٛاثغ  :عّغ ربثغ أ ٚربثؼٗ  ٛ٘ٚاٌغٕ ٟأ ٚاٌغٕ١خ ٠ٚ ،ىٔٛبْ ِغ اإلَٔبْ ٠زجؼبٔٗ ؽ١ش م٘ت .
 اٌيٚاثغ  :عّغ ىٚثؼخ  ٛ٘ٚاٍُ ّ١طبْ أ ٚهئ ٌ١اٌغٓ .
 و١ف أزضع اثٓ ؽ١ٙذ ِٓ رٛاثغ اٌؾؼشاء ٚاٌخطجبء ؽٙبداد ثزفٛلٗ ف ٟاألدة
 ث ٓ١غش٠مخ اثٓ ؽ١ٙذ ف ٟئصجبد لذسرٗ ػٍ ٝاٌىزبثخ . 
 . 1افزوع اثٓ ّ١ٙل ّ١بٌٍْ ٓ١ٛؼواء اٌّْٛٙهٚ ٓ٠اٌىزبة إٌبثَّ١ٌ ٓ١ٙؼِٓ ُٙ
ّؼوٖ ٔٚضوٖ ِب ٠ؾٍّ ُٙػٍ ٝاالػزواف ٌٗ ثبٌزفٛق ٚاٌؼجمو٠خ ف ٟىِبٔٗ .
 . 2عود ثٚ ٕٗ١ثِ ُٕٙ١طبهؽبد أكث١خ ِٕٚ ،بلْبد ٌغ٠ٛخ رغٍذ فٙ١ب آهاء اثٓ ّ١ٙل إٌمل٠خ ٚ ،لل
أعبىٚ ، ٖٚمٌه ثبػزواف ُٙثزفٛلٗ ٚعٛكح أكثٗ .
ِ برا أزضع اثٓ ؽ١ٙذ ِٓ رٛاثغ اٌؾؼشاء ٚاٌىزبة اٌز ٓ٠ؽبٚسُ٘ . 
ّٙ بكاد ثزفٛلٗ ف ٟاٌْؼو ٚاألكة.
ِ ب ِ٘ٛ ٛظٛع سعبٌخ اثٓ ؽ١ٙذ . 
 ػوٙذ فٙ١ب آهاء اثٓ ّ١ٙل إٌمل٠خ ٚاالػزواف ٌٗ ثبٌزفٛق ٚاٌؼجمو٠خ ف ٟىِبٔٗ ِّٓ ٔبلِْٓ ُٙ
ّ١ب ٓ١ٛاٌْؼواء ٚاٌىزبة .

األعئٍخ
 - 1ث ٓ١اٌٙلف ِٓ اٌىزبثخ اٌزؤٌ١ف١خ .
 - 2ػًٍ  :رَّ١خ اثٓ ّ١ٙل هٍبٌزٗ ( اٌزٛاثغ ٚاٌيٚاثغ ).
 - 3الوأ إٌٔ ا٢ر ِٓ ٟهٍبٌخ (ٛٛق اٌؾّبِخ ) صُ اٍزٕزظ ِٓ فالٌٗ أُ٘ فٖبئٔ
اٌوٍبٌخ :
٠مٛي اثٓ ؽيَ ف ٟثبة ِٓ أؽت ثبٌٕٛف :
" ِٓٚغو٠ت إٔٛي اٌؼْك أْ رمغ اٌّؾجخ ثبٌٕٛف ك ْٚاٌّؼبٕ٠خ ٘ٚ ،نا أِو ٠زول ِٕٗ ٝاٌٝ
عّ١غ اٌؾت  ،فزى ْٛاٌّواٍٍخ ٚاٌّىبرجخ ٚ ،اٌٚ ُٙاٌٛعل ٚ ،اٌَٙو ػٍ ٝغ١و اإلثٖبه  ،فبْ
ٌٍؾىب٠بد ٔٚؼذ اٌّؾبٍٓ ٕٚٚ ،ف األفجبه  ،رؤص١و ف ٟإٌفٌ ظب٘وا ٚ .أْ رَّغ ٔغّزٙب ِٓ
ٚهاء علاه  ،ف١ىٍ ْٛججب ٌٍؾت ٚاّزغبي اٌجبي ٚ .ف ٟمٌه ألٛاي ّؼوا :
ـــــت ِٓ ٌُ ٠وٖ ٛوفٟ
٠ٚب ِٓ الِٕ ٟف ٟؽــــ
ــه ٌ ٟف ٟاٌؾت ثبٌٚؼف
ٌمل أفوٛذ فٕٚ ٟفــ
ـــخ ِٛ٠ب ثَ ٜٛإٌٛف
فمً  ً٘ :رؼوف اٌغٕـــ
 - 4و١ف أزيع اثٓ ّ١ٙل ِٓ رٛاثغ اٌْؼواء ٚاٌقطجبء ّٙبكح ثزفٛلٗ ف ٟاألكة ؟
ٚ - 5اىْ ث ٓ١هٍبٌزٛٛ" ٟق اٌؾّبِخ " " ٚاٌزٛاثغ ٚاٌيٚاثغ " ِٓ ؽ١ش ٍ :جت اٌزؤٌ١ف ،
ٚاٌّٛٙٛع .
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اعبثبد األٍئٍخ لٚب٠ب ِٓ إٌضو ف ٟاٌؼٖو األٔلٌَ١خ
ط - :1اٌزوف ٗ١ػٓ إٌفٌ ثّب رٍن لواءرٗ ّٚ ،وػ اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖ ٟف١بٌِٖٛ ، ٟهح
ػٛاٛف إٌبً ٚأ٘ٛاءُ٘ ف ٟؽ١بر ُٙاٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ .
ِب ػلاٖ –
ط : 2ألٔٗ عؼً َِوؽٙب ػبٌُ اٌغٓ (اٌزبثخ ٚاٌيٚثؼخ ) ٚ ،أرقن وً أثطبٌٙب – فٟ
ِٓ اٌْ١بٓ١ٛ
ط - * - :3اٍزقلِذ ػجبهاد لٖ١وح ٍٍَخ ثؼ١لح ػٓ اٌزىٍف
*  -اٌزًٍََ إٌّطم ، ٟفبٌؾت ثبٌٕٛف ٠زول ِٕٗ ٝاٌ ٝاٌّواٍٍخ ٚاٌّىبرجخ فبٌٚ ُٙاٌٛعل
ٚاٌَٙو ػٍ ٝغ١و اإلثٖبه .........
*  -اٍزْٙلد ثبٌْؼو ٌز١ٙٛؼ اٌّؼٕ. ٝ
ط - :4ػٓ ٛو٠ك ارٖبٌٗ ثزٛاثغ اٌْؼواء ٚاٌىزبة  ،فٕبلْٔٚ ُٙبلْٚ ، ٖٛأْٔلُ٘ ٚأْٔل، ٖٚ
ٚػوٗ ف ٟأصٕبء مٌه ثؼ٘ آهائٗ إٌمل٠خ ف ٟاألكة ٚاٌٍغخ ٚ ،وض١و ِٓ ّٔبمط ّؼوٖ ٔٚضوٖ
ٚ ،كافغ ػٓ فٕٗ .
ط- :5
اٌّٛظٛع
عجت اٌزأٌ١ف
اعُ اٌشعبٌخ
هك ثٙب ػٍٍ ٝبئً ثؼش اٌٗ١
ِٓ ِلٕ٠خ أٌّو٠خ َ٠ ،ؤٌٗ أْ
اٌؾت فْٔ ٟؤرٗ ٚرطٛهٖ
ٕٖ٠ف ٌٗ هٍبٌخ فٕ ٟفخ
أغواٚ ٗٙكهعبرٗ ٚأٔٛاػٗ
غٛق اٌؾّبِخ
اٌؾت ِٚؼبٔٚ ٗ١أٍجبثٗ
ِٚىبِٓ اٌَؼبكح ٚاٌزؼبٍخ فٗ١
ٚأغواِٚ ، ٗٙب ٠مغ ِٕٗ ػٍٝ
ٍج ً١اٌؾم١مخ
ػوٙذ فٙ١ب آهاء اثٓ ّ١ٙل
أْ اثٓ ّ١ٙل ٌُ  ِٓ ًٕ٠أكثبء
إٌمل٠خ ٚاالػزواف ٌٗ ثبٌزفٛق
ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ اال إٌمل ،
اٌزٛاثغ
ٚاٌؼجمو٠خ ف ٟىِبٔٗ ِّٓ
فؤهاك أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ للهرٗ
ٚاٌضٚاثغ
ٔبلْ١ّ ِٓ ُٙب ٓ١ٛاٌْؼواء
ػٍ ٝاٌىزبثخ
ٚاٌىزبة .
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ثبويب  :فه القصخ الفلسفيخ
:

 وضشد اٌمصص اٌفٍغف١خ اٌزأٍِ١خ ف ٟاٌؼصش األٔذٌغ ٟػًٍ رٌه . 
 ام وبْ وزبثٙب ٠زقنٙٔٚب ٍ١ٍٚخ ٌٍزؼج١و ػٓ فىوُ٘ ٚفٍَفزٚ ُٙآهائ. ُٙ
ِٓ أِضٍخ ٘زٖ اٌمصص لصخ ( ؽ ٟثٓ ٠مظبْ ) الثٓ غف. ً١
 ث ٓ١اٌٙذف ِٓ رأٌ١ف لصخ ؽ ٟثٓ ٠مظبْ . 
ٌ ى ٟرىٍ١ٍٚ ْٛخ ٌٍزؼج١و ػٓ فىوٖ ٚفٍَفزٗ ٚآهاءٖ .
ِ ب عجت رغّ١خ لصخ ؽ ٟثٓ ٠معبْ ثٙزا االعُ . 
َٔ جخ اٌ ٝثطً اٌمٖخ اٌطفً (ؽ ٟثٓ ٠مظبْ) .
 اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌمصخ ؽ ٟثٓ ٠مظبْ . 
 . 1رؤصوٖ ثّٚبِ ٓ١اٌموآْ اٌىوٚ ، ُ٠ال ٍّ١ب ثمٖخ ٍ١لٔب ِ ٍٝٛػٍ ٗ١اٌَالَ ػٕل
موو اٌزبثٛد ٚإٌبه اٌز ٟاٍزؤٌٔ ثٙب .
٠ . 2ؼزّل اٌزؤًِ ٚاٌزفى١و ف ٟاٌقٍك ٚاٌى٘ٚ ، ْٛنا ٚاٙؼ ف ٟل ٌُٙٛػٕل رفى١وٖ
ٚرؤٍِٗ ثؼل ٚفبح اٌظج١خ فب٘زل ٜاٌّ ٝك ٕله٘ب ٌّؼوفخ ِب إٔبثٙب .
 . 3ػٕ ٝثللخ إٌٛف ٚاٌَوك  ،فبٕخ ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ رؼٍُ اٌطفً ِٓ اٌظج١خ ِٚب ؽ ٌٗٛاٌّٙبهاد
ٚاوزْبف األّ١بء ٚاػزّبكٖ ػٍٔ ٝفَٗ ثؼل ِٛد اٌظج١خ .
ِٛ ظٛع لصخ ؽ ٟثٓ ٠معبْ . 
٘ٚ نٖ اٌمٖخ رٍق ٔ١فٍَف ٟرؤٍِ ٟعّ ً١ألٍواه اٌطج١ؼخ ٚاٌقٍ١مخ  ،ػوٙذ ِٓ فالي ؽ١بح
ٛفً ٠لػ( ٝؽ ٟثٓ ٠مظبْ ) أٌم ٟف ٟعي٠وح ِغٌٛٙخ ِٓ عيائو إٌٙل  ،عٕٛة ف ٜاالٍزٛاء .
ٚلل اٍزطبع ٘نا اٌطفً ثبٌّالؽظخ ٚاٌزؤًِ اٌزله٠غٌ ٟظوٚف اٌؾ١بح ِٚظب٘و٘ب اٌطج١ؼ١خ أْ
٠لهن ثفطورٗ ٚرفى١وٖ أْ ٌٙنا اٌى ْٛفبٌمب .
٠نوو اثٓ ٛف ً١ف ٟلٖزٗ أْ اٌغٛع لل اّزل ثبٌطفً ؽ ٟثٓ ٠مظبْ  ،فؤفن ٠جىَ٠ٚ ٟزغ١ش
 ٠ٚؼبٌظ اٌؾووخ  ،ؽزٚ ٝلغ ٕٛرٗ ف ٟأمْ ظج١خ وبٔذ لل فملد ٌٚلا ٌٙب  " ،فٍّب ٍّؼذ
اٌٖٛد ظٕزٗ ٌٚل٘ب فزجؼذ اٌٖٛد ؽزٍٕٚ ٝذ اٌ ٝاٌزبثٛد ففؾٖذ ػٕٗ ثؤظالفٙب ٛ٘ٚ
٠ئٓ ِٓ كافٍٗ ؽزٛ ٝبه ػٓ اٌزبثٛد ٌٛػ ِٓ أػالٖ " فٛعلد اٌظج١خ ف٘ ٟنا اٌٖغ١و
اٌّزوٚن ػٙٛب ػٓ ٌٚل٘ب  ،فؾٕٚزٗ ٚ " ،أهٚرٗ ٌجٕب ٍبئغب ِٚب ىاٌذ رزؼٙلٖ ٚروثٗ١
ٚرلفغ األم ٜػٕٗ ".
َ٠وك اثٓ ٛف ً١ف ٟلٖزٗ ثللخ و١ف ٠زؼٍُ اٌطفً ِٓ اٌظج١خ ِّٚب ؽ ِٓ ٌٗٛاٌؾٛ١اْ فٟ
اٌغي٠وح وض١وا ِٓ األّ١بء اٌز ٟرؼٕ ٗ١ػٍ ٝوْف اٌؾمبئك ٚاوزَبة اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ،
٠ٚؾى ٝعّ١غ ِب  ِٓ ٗ١َّ٠إٔٛاد  .صُ رّٛد اٌظج١خ اٌز ٟلبِذ ػٍ ٝهػب٠زٗ  ،فٙ١زُ ٌنٌه
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٠ٚمف أِبَ عضزٙب ف ٟؽ١وح ؽزٙ٠ ٝل ٗ٠رفى١وٖ اٌّ ٝك ٕله٘ب فِ ٟؾبٌٚخ ٌّؼوفخ ِب إٔبثٙب
 ،ف١ىزْف أْ ّ١ئب ِب لل فبهق اٌغَل ؛ ثٗ رى ْٛاٌؾ١بح أٚال رى . ْٛصُ ٙ٠زل ٞاٌٛ ٝو٠مخ كفٓ
عَل اٌظج١خ ثؼل أْ رؼفٓ ٚ .ثؼل مٌه ٠ؼزّل ػٍٔ ٝفَٗ َِزقلِب ِؼبهف ف ٟاوزْبف
ٙوٚه٠بد اٌؾ١بح ِٓ إٌبه ٚثؼ٘ أٌٛاْ اٌطؼبَ .
٠مٛي اثٓ ٛفٚ": ً١ارفك ف ٟثؼ٘ األؽ١بْ أْ أملؽذ ٔبه ف ٟأعّخ ...فٍّب ثٖو ثٙب هأٜ
ِٕظوا ٘بٌٗ ٚ ،فٍمب ٌُ ٠ؼٙلٖ ِٓ لجً  ،فٛلف ٠زؼغت ِٕٙب ٍِ١ب ِٚ ،بىاي ٠لِٕٔٙ ٛب ّ١ئب
فْ١ئب ،فوإٌٍٔ ٜبه ِٓ اٌٛٚء اٌضبلت ٚاٌفؼً اٌغبٌت  ،ؽز ٝال رؼٍك ثْٟء اال أرذ ػٍ، ٗ١
ٚأؽبٌزٗ أٌ ٝفَٙب فؾٍّٗ اٌؼغت ثٙب ٚثّب هوت هللا رؼبٌ ٝفٛ ٟجبػٗ ِٓ اٌغواءح ٚاٌمٛح ػٍٝ
أْ ّ٠ل ٠لٖ اٌٙ١ب ٚ ،أهاك أْ ٠ؤفن ِٕٙب ّ١ئب فٍّب ثبّو٘ب أؽولذ ٠لٖ ،فٍُ َ٠زط١غ اٌمج٘
ػٍٙ١ب  ،فب٘زل ٜاٌ ٝأْ ٠ؤفن لجَب ٌُ رَزٛي إٌبه ػٍ ٝعّؼ١خ فؤفن ثطوفٗ اٌٍَٚ ُ١إٌبه فٟ
ٛوفٗ ا٢فو فؾٍّٗ اٌِٙٛ ٝغ وبْ ٠ؤ ٞٚاٌ ...... ٗ١فىبْ ٠ي٠ل أَٔٗ ثٗ ٌ١ال ألٔٙب وبٔذ رمَٛ
ِمبَ اٌٌّْ ف ٟاٌ١ٚبء ٚاٌلفء  ،فؼظُ ثٗ ٌٛٚػٗ ٚ ،اػزمل أٔٙب أف ًٚاألّ١بء اٌ" ٗ١

األعئٍخ
 - 1ث٘ ٓ١لف اثٓ ٛف ِٓ ً١رؤٌ١ف لٖخ ( ؽ ٟثٓ ٠مظبْ )
ِ - 2ضً ػٍ ٝاٌقٖبئٔ اٌفٕ١خ ٌمٖخ ؽ ٟثٓ ٠مظبْ ِٓ إٌٔ ا٢ر: ٟ
"صُ أٗ ٍٕؼ ٌٕظوٖ غواثبْ ٠مززالْ ؽزٕ ٝوع أؽلّ٘ب ا٢فو ِ١زب  ،صُ عؼً اٌؾ٠ ٟجؾش فٟ
األهٗ ؽز ٝؽفو ؽفوح فٛاه ٜفٙ١ب مٌه اٌّ١ذ ثبٌزواة  ،فمبي فٔ ٟفَٗ ِ :ب أؽَٓ ِب ٕٕغ
٘نا اٌغواة فِٛ ٟاهاح ع١فخ ٕبؽجٗ ٚاْ وبْ لل أٍبء ف ٟلزٍٗ ا٠بْ !ٚأٔب وٕذ أؽك ثبال٘زلاء
اٌ٘ ٝنا ا ٌفؼً ثؤِ! ٟفؾفو ؽفوح ٚأٌم ٝفٙ١ب عَل أِٗ ٚ ،ؽضب ػٍٙ١ب ٚثم٠ ٟزفىو ف ٟمٌه اٌْٟء
اٌّٖوف ٌٍغَل ِب ٠لهِ ٞب ٘ ..... ٛصُ أٗ ثؼل ثؼل مٌه أفن ف ٟرٖفؼ عّ١غ األّ١بء اٌز ٟفٟ
ػبٌُ اٌىٚ ْٛاٌؾ١بح ِٓ اٌؾٛ١أبد ػٍ ٝافزالف أٔٛاػٙب ٚإٌجبد ٚإٕٔبف اٌؾغبهح ٚاٌزواة
ٚاٌّبء ٚاٌجق به ٚاٌضٍظ ٚاٌلفبْ ٚاٌغّو  ،فوأٌٙ ٜب أفؼبال ِقزٍفخ ٚؽووبد ِزفمخ ِٚزٚبكح ،
ٚأٔؼُ إٌظو ف ٟمٌه  ،فوأ ٜأٔٙب رزفك ثجؼ٘ اٌٖفبد ٚرقزٍف ثجؼ٘ ".
ٚ - 3اىْ ث ٓ١هٍبٌخ اٌزٛاثغ ٚاٌيٚاثغ ٚلٖخ ؽ ٝثٓ ٠مظبْ ِٓ ؽ١ش ٍ :جت اٌزَّ١خ ٚ ،اٌٙلف
ِٓ اٌزؤٌ١ف .

اعبثبد األٍئٍخ فٓ اٌمٖخ اٌفٍَف١خ
طٌ - :1ى ٟرىٍ١ٍٚ ْٛخ ٌٍزؼج١و ػٓ فىوٖ ٚفٍَفزٗ ٚآهائٗ
ط - * - 2:اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىو( ُ٠لٖخ اٌغواة اٌن ٞثؼضٗ هللا ٌ١ؼٍُ اثٓ آكَ و١ف ٛ٠اهٍٛ ٞءح
أف . ٗ١اٌمٖخ ٚاهكح ف ٟاٌموآْ اٌىو ُ٠فٍٛ ٟهح اٌّبئلح  ،األ٠خ )31
*  -اٌزؤًِ ٚاٌزفى١و ف ٟاٌى ، ْٛؽ ٓ١أفن ف ٟرٖفؼ األّ١بء اٌز ٟف ٟػبٌُ اٌىٚ ْٛاٌؾ١بح ػٍٝ
افزالف أٔٛاػٙب ١ِٚي٘ب ِٓ ثؼٙٚب .
*  -كلخ إٌٛف ٚ ،مٌه ؽٕٚ ٓ١ف ٛو٠مخ رؼٍّٗ كفٓ عضخ اٌظج١خ ٚؽٛاهٖ ِغ ٔفَٗ .
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ط - :3
ٍجت اٌزَّ١خ
ؽ ٟثٓ ٠مظبْ

َٔجخ اٌ ٝثطً اٌمٖخ اٌطفً
(ؽ ٟثٓ ٠مظبْ)

اٌزٛاثغ
ٚاٌيٚاثغ

أٔٗ عؼً َِوؽٙب ػبٌُ اٌغٓ ،
ٚارقن وً أثطبٌٙب – فِ ٟب ػلاٖ
– ِٓ اٌْ١بٓ١ٛ

28

اٌٙلف ِٓ اٌزؤٌ١ف
أهاك اثٓ ٛف ً١أْ ٠ؼوٗ
ِٓ فالي اٌمٖخ فىوٖ
ٚفٍَفزٗ ٚآههاءٖ ف ٟاٌىْٛ
ٚاٌٛعٛك
أْ اثٓ ّ١ٙل ٌُ ِٓ ًٕ٠
أكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ اال
إٌمل  ،فؤهاك أْ ٠ضجذ
ٌٕظوائٗ ػٍ ٝاٌىزبثخ .
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الوحدة الثانية
األدب يف العصرين
األيوبي واململوكي

29

األسزبذ  :فراس عجبثىخ  -إرثد 3787331881 -

لعب٠ب ِٓ اٌؾؼش ف ٟاٌؼصش : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ؽفً اٌؼٖواْ  :األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ٟثبألؽلاس اٌغَبَ  ،اٌز ٟإٔبثذ ألطبه اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ
ثبٌزفىه اٌَ١بٍٚ ٟاٌؼَىو ٞ؛ ِٓ عواء اٌغي ٓ٠ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌّغٌّْ ٌٟٛوق اٌؼبٌُ اٌؼوث. ٟ
ٚلل وبْ ٌألكة كٚه وج١و ف ٟرٖ٠ٛو رٍه األؽلاس ٚ ،اٍزٕٙبٗ ُّ٘ اٌٍَّّٚ ، ٓ١ؽض ُٙػٍٝ
اٌغٙبك ٚرؾو٠و أها ٟٙاٌٍَّّ.ٓ١

أوال  :شعر اجلهبد :

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

 - 1صدي الغزو الصليجي يف الشعر :
رؼوٙذ ك٠به اإلٍالَ ف ٟاٌّْوق اٌؼوثٌ ٟغي١ٍٕ ٚج ٟاِزل ِٓ أٚافو اٌموْ اٌقبٌِ
اٌٙغو ٞاٌ ٝأٚافو اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغو. ٞ
ِ ب ٘ٔ ٟزبئظ إٌضاػبد اٌذاخٍ١خ ث ٓ١أِشاء اٌذٌٚخ اإلعًلِ١خ ٚلبدارٙب . 
 فٚؼفذ لٛر ُٙاٌؼَىو٠خ ؛ ِب ٘١ؤ ٌلٚي أٚهٚثب أْ رغي ٚاٌّْوق اٌؼوثٚ ٟرؾزً ثؼ٘ ِلٔٗ
رؾذ َِّ" ٝاٌؾوٚة اٌٍٖ١ج١خ ".
ِ ب اٌز١٘ ٞأ ٌذٚي أٚسٚثب أْ رغض ٚاٌّؾشق اٌؼشثٚ ٟرؾزً ثؼط ِذٔٗ رؾذ ِغّ" ٝاٌؾشٚة
اٌصٍ١ج١خ " . 
ِ ب ّٙلرٗ ٘نٖ اٌؾمجخ ٔياػبد كافٍ١خ ث ٓ١أِواء اٌلٌٚخ اإلٍالِ١خ ٚلبكارٙب فٚؼفذ لٛرُٙ
اٌؼَىو٠خ .
 ل١ط هللا ـ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌ ٝـ ٌألِخ ثؼط اٌمبدح ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ٟأروشُ٘ . 
 ػّبك اٌل ٓ٠ىٔىٚ ، ٟاثٕٗ ٔٛه اٌل ٓ٠ىٔىٕٚ ، ٟالػ اٌل ٓ٠األٛ٠ث. ٟ
ٌّ برا ٚؽذ ػ ّبد اٌذٚ ٓ٠اثٕٗ ٔٛساٌذٚ ٓ٠صًلػ اٌذ ٓ٠صفٛف اٌّغٍّ ٓ١ف ٟثًلد اٌؾبَ ِٚصش
.
ٌّٛ اعٙخ ٘نا اٌغيٚ ٚرؾو٠و ِب اؽزٍٗ األػلاء ثؼل ؽوٚة ٛبؽٕٗ أػبكد ٌألِخ ؽمٙب ١٘ٚجزٙب .
 و١ف اعزطبع ػّبد اٌذٛٔٚ ٓ٠س اٌذٚ ٓ٠صًلػ اٌذِٛ ٓ٠اعٙخ اٌغض ٚاٌصٍ١ج ٟ
 ػٍّٛا ػٍ ٝرٛؽ١ل ٕفٛف اٌٍَّّ ، ٓ١ف ٟثالك اٌْبَ ِٖٚو ؛ ٌّٛاعٙخ ٘نا اٌغيٚ ٚرؾو٠و ِب
اؽزٍٗ األػلاء ثؼل ؽوٚة ٛبؽٕٗ أػبكد ٌألِخ ؽمٙب ١٘ٚجزٙب .
 أروش اٌؾؼشاء اٌز ٓ٠أؼىغذ أصذاء غض ٚاٌفشٔغخ ف ٟأؽؼبسُ٘ . 
 األثٛ١هكٚ ، ٞاٌوّ١ل إٌبثٍَّٙٚ ، ٟبة اٌلِ ٓ٠ؾّٛك اٌؾٍجٚ ، ٟاثٓ اٌَبػبرٚ ، ٟاثٓ
اٌمَ١وأٚ ، ٟاثٓ اٌّغبٚه .
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ث ٓ١دٚس اٌؾؼش ( األدة ) ف ٟرغغ ً١األؽذاس ِٛٚاوجزٙب ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ٟ
ٚاوت اٌْؼو اٌؾوٚة اٌٍٖ١ج١خ ٕٛٚ،ه أؽلاصٙب رٖ٠ٛوا كل١مب ٚ ،أّبك ثفزٛؽبرٙب ِٚ ،لػ
أثطبٌٙب ٚلبكرٙب ٚ ،موو اٌجطٛالد اٌوائؼخ فِ ٟمبِٚخ ٕٚٚ ،ف إٌىجبد اٌز ِٟٕ ٟثٙب اٌٍَّّْٛ
ٚوبْ ِٓ أُ٘ ِٚبِ ٓ١اٌْؼو .
رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١ج. ٓ١١
اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً .
رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً .


.1
.2
.3

اروش ِعبِ ٓ١ؽؼش اٌغض ٚاٌصٍ١ج.  ٟ
رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١ج. ٓ١١
اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً .
رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً

.1
.2
.3

ِعبِ ٓ١ؽؼش اٌغض ٚاٌصٍ١جٟ
أ  -رص٠ٛش عمٛغ ث١ذ اٌّمذط ثأ٠ذ ٞاٌصٍ١ج.ٓ١١
 ِٓٚ اٌمٖبئل اٌّجىوح اٌزٕٛ ٟهد ٘نا اٌؾلس لٖ١لح اٌْبػو ِؾّل ثٓ أؽّل األثٛ١هك، ٞ
اٌز ٟلبٌٙب ثؼل اؽزالي اٌٍٖ١ج ٓ١١ث١ذ اٌّملً ٍٕخ (٘492ـ) ٕٚٚف فٙ١ب آصبه ٘نا االؽزالي
ٚ ،ؽش ػٍ ٝاموبء اٌّْبػو ٚاٍزٕٙبٗ اٌٚ ، ُّٙؽ٘ ػٍ ٝلزبي اٌغياح ِٕٙٚب
فٍــُ ٠جــك ِٕب ػوٕخ ٌٍّواؽـــُ
ِيعٕب كِبء ثبٌلِٛع اٌَٛاعُ
اما اٌؾوة ّجذ ٔبه٘ب ثبٌٖٛاهَ
ّٚو ٍالػ اٌّوء كِغ ٠فٗٚ١
ػٍـــ٘ ٝفــٛاد أ٠مظـــذ وً ٔبئُ
ٚو١ف رٕبَ اٌؼًِ ٓ١ء عفٙٔٛب
ٚلبئــغ ٍ٠ؾمـٓ اٌنه ٜثبٌّٕبٍــُ
فبٙ٠ب ثٕ ٟاإلٍالَ اْ ٚهاءوُ
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١ج. ٓ١١
 ِٓٚ مٌه لٛي اثٓ اٌّغبٚه ٠جىِ ٟب ؽً ثبٌَّغل األلٖ٠ٚ ، ٝوث ٜث ٓ١األِبوٓ اٌّملٍخ فٟ
أؽيأٙب :
ٍٕ ٟف ٟاٌجىب إ٢بي ثبٌىجواد
أػ ٟٕ١ال رول ِٓ ٟاٌؼجواد
ػٍ ِٓٛٛ ٝاإلفجبد ٚاٌٍٖٛاد
ػٍ ٝاٌَّغل األلٖ ٝاٌن ٞعً للهٖ
ٚرؼٍٓ ثبألفياْ ٚاٌزوؽبد
ٌزجه ػٍ ٝاٌملً اٌجالك ثؤٍو٘ب
ٚرْى ٛاٌن ٞاللذ اٌ ٝػوفبد
ٌزجه ػٍٙ١ب ِىخ ف ٟٙأفزٙب
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ االث١بد اٌغبثمخ . 
 رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١ج. ٓ١١
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ة  -اٌذػٛح ئٌ ٝرؾش٠ش اٌّذْ ٚال عّ١ب ث١ذ اٌّمذط .
أفن اٌْؼواء ػٍ ٝػبرم ُٙػتء اٌزؾو ٘٠ػٍِٛ ٝاعٙخ اٌفؤغخ ٚ ،اٍزضبهح اٌٚ ُّٙاٌؼيائُ
 .فٙنا اثٓ اٌمَ١وأ٠ ٟلػ ٛاٌمبئل ٔٛه اٌل ٓ٠ىٔى ٟاٌ ٝأمبم ث١ذ اٌّملً ف ٟلٖ١لح ٠ؼبهٗ
فٙ١ب أثب رّبَ ف ٟلٖ١لرٗ اٌّْٛٙهح "فزؼ ػّٛه٠خ "
ٚم ٞاٌّىبهَ  ،ال ِب لبٌـذ اٌىزــت
٘ن ٞاٌؼيائُ ال ِب رلػ ٟاٌمٚت
رؼضود فٍفٙب األّؼــبه ٚاٌقطــت
٘ٚنٖ اٌ ُّٙاٌالرِ ٟز ٝفطجذ
ثواؽخ ٌٍَّبػـــ ٟكٙٔٚــب رؼـــت
ٕبفؾذ ٠ب ثٓ ػّبك اٌل ٓ٠مهٚرٙب
١ٌٛ٠ه ألٖ ٝإٌّ ، ٝفبٌملً ِورمت
فبٔ ٘ٙاٌ ٝاٌَّغل األلٖ ٝثنٌ ٞغت
 اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ االث١بد اٌغبثمخ . 
 اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً.
عـ  -رغغ ً١االٔزصبساد ٚ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال عّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّمذط .
ٌُ ٠ىٓ اٌْؼو ثّؼيي ػٓ أؽلاس ٘نٖ اٌّوؽٍخ ِٚب فٙ١ب ِٓ ِؼبهن فبٍٕخ ٚ ،أزٖبهاد
فبٌلح  ،ثً أٗ ربثغ رفٖ١الد ٘نٖ األؽلاس ِزبثؼخ كل١مخ فٔ ٟمب ٛاٌز ّّبً ِغ لٜٛ
اٌٍٖ١ج ٓ١١اٌجبغ١خ .
لبي اثٓ اٌَبػبر ٟف ٟفزؼ ٛجو٠خ ٍٕخ (٘583ـ ) ٚلل ٔ ٖٛثٙنا اٌفزؼ اٌّجٚ ، ٓ١أّبك ثبٌجطً
اٌّظفو ٕالػ اٌلٕ ٓ٠بؽت إٌٖو األغو ٚ ،ثِ ٓ١ىبٔخ ٘نا اٌفزؼ اٌؼظٚ ُ١اهرجب ٗٛثّىخ
ٚاٌملً :
فمل لود ػ ْٛ١اٌّئِٕٕ١ب
عٍذ ػيِبره اٌفزؼ اٌّجٕ١ب
غلا ٕوف اٌمٚبء ثٙب ٕ١ّٙب
هككد أفنح اإلٍالَ ٌّب
ٚف ٟع١ل اٌؼال ػمل صّٕ١ب
غلد فٚ ٟعٕخ األ٠بَ فبال
٠ٚب هللا وُ أثىذ ػٔٛ١ب
ف١ب هللا وُ ٍود لٍٛثٕب
روفغ ػٓ أوف اٌالَِٕ١ب
ِٚب ٛجو٠خ اال ٘لٞ
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ االث١بد اٌغبثمخ . 
 رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً.
 وبْ ٌّؼشوخ ؽطٚ ٓ١رؾش٠ش ث١ذ اٌّمذط صذ ٜوج١ش ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟآٔزان ٚظؼ رٌه . 
ِؼووخ ؽط ٓ١اٌقبٌلح اٌّٛلؼخ اٌفبٍٕخ ف ٟاٌزبه٠ـ اإلٍالَ اٌز ٟأزٖو فٙ١ب اٌٍَّّ ْٛثم١بكح ٕالػ
اٌل ٓ٠األٛ٠ث ٟػٍ ٝاٌٍٖ١جٚ، ٓ١١رّىٕٛا ِٓ رؾو٠و ث١ذ اٌّملً صُ رؾو٠و ِؼظُ ِب وبْ ِؾزال ِٓ
ك٠به اإلٍالَ ف ٟثالك اٌْبَ وبْ فزؼ اٌملً األًِ إٌّْٛك ٌىً ٍَُِ ػبُ ىِٓ رٍه اٌؾوٚة ٚ ،لل
رون ٘نا إٌٖو إٔلاء ١ٛجخ فٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١اٌن ٓ٠لود ػ ُٙٔٛ١ثبٍزوكاك ث١ذ اٌّملً ثؼل أْ
ٛبي اٌؼٙل ػٍ ٝاؽزالٌٗ .
٠ مٛي اٌوّ١ل إٌبثٍَٟ
فٍٛ١ف هلل ألٛاَ ثّب ٔنهٚا
٘نا اٌن ٞوبٔذ اِ٢بي رٕزظوٖ
اٍالَ ِٓ ثؼل ِٕ ٛ٘ٚ ٟٛزْو
٠ب ثٙغخ اٌملً أْ أٙؾ ٝثٗ ػٍُ اٌـ
ُّ اٌنهٚ ٜرىبك األهٗ رٕفطو
هللا أوجو ٕٛد رمْؼو ٌٗ
اال ٌزؼٍ ٛثٗ أػالِه اٌٖفو
ِب أفٚو ٘نا اٌطواى اٌَبؽٍ ٟصوٜ
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 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ االث١بد اٌغبثمخ . 
 رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً.
ّٙٚل اٌْؼو اٌّؼبهن األف١وح اٌز ٟأفوعذ اٌغياح ِٓ ثالك اٌٍَّّ ، ٓ١فَغٍٛا أفواؽُٙ
رَغ١ال كل١ب ف ٗ١إٌْٛح ثزؾم١ك اِ٢بي إٌّزظوح ِٕن ِلح ٍ٠ٛٛخ  .فال رقٍِ ٛؼووخ أزٖو فٙ١ب
اٌٍَّّ ْٛاال ٚرٕبفٌ اٌْؼواء فٔ ٟظُ اٌمٖبئل فوؽب ثبٌٕٖو ٚ ،اثزٙبعب ثقنالْ اٌىفو ِٓٚ،
مٌه ٌّب ؽوهد ِلٕ٠خ ػىب ػٍ٠ ٝل اٌٍَطبْ إٌّٖٛه ٍ١ف اٌل ٓ٠لال ْٚٚثؼل أْ ظٍذ
ِؾزٍخ أوضو ِٓ ِئ خ ػبَ ثؼل ِؼووخ ؽط٘ٚ ،ٓ١يَ آفو ع ِ١اٌٍٖ١جٍٕ ٓ١١خ (٘696ـ )
ٚأفوعٛا ِٓ ِؼمٍ ُٙاألف١و ٚ ،ف ٟمٌه لبي ّٙبة اٌلِ ٓ٠ؾّٛك اٌؾٍج: ٟ
هإ٠بٖ ف ٟإٌ َٛال ٍزؾ١ذ ِٓ اٌطٍت
٘نا اٌن ٞوبٔذ اِ٢بي ٌٍٛ ٛجذ
ّبة اٌ١ٌٛل ثٙب ٘ٛال  ٌُٚرْت
أَ اٌؾوٚة فىُ لل أْٔؤد فزٕب
ثٗ اٌفزٛػ ِٚب لل ف ٜف ٟاٌىزت
٠ب  َٛ٠ػىب ٌمل أَٔ١ذ ِب ٍجمذ
ثجْوٖ اٌىؼجخ اٌغواء ف ٟاٌؾغت
فمو ػٕ١ب ٌٙنا اٌفزؼ ٚاثزٙغذ
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً.

 - 2صدي الغزو ادلغىيل يف الشعر :

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

 أعجبة ظٛٙس ؽؼش اٌغض ٚاٌّغ.  ٌٟٛ
ِ ب ٘ٔ ٟزبئظ اٌغض ٚاٌّغٌٍ ٌٟٛؼبٌُ اإلعًلِ.  ٟ

 . 1غيا اٌّغٛي اٌؼبٌُ اإلٍالِ ٟلجً أزٙبء اٌؾوٚة اٌٍٖ١ج١خ .
 . 2لٛٚا ػٍ ٝاٌقالفخ اٌؼجبٍ١خ ٚكِوٚا ػبّٕزٙب ثغلاك ٍٕخ (٘656ـ) .
 . 3ػبصٛا ف ٟاألهٗ لزال ألٍ٘ٙب ٚكِبه ٌل٠به٘ب ٚؽولب ٌّىزجبرٙب .
 و١ف رفبػً اٌؾؼشاء ِغ أؽذاس غض ٚاٌّغٛي ٌٍؼبٌُ اإلعًلِ.  ٟ
 رفبػً اٌْؼواء ِغ أؽلاس ٘نا اٌغي ٚثزٖ٠ٛو٘ب ٚاإلّبكح ثجطٛالد لبكرٙب ِٓ اٌٍَّّٚ، ٓ١هصبء
ّٙلائٙب ٚرج١بْ آصبه٘ب ف ٟك٠به اٌٍَّّٚ ٓ١لبِٛا ثزٖ٠ٛو ٍم ٛٛاٌّلْ  ٚرَغ ً١االٔزٖبهاد.
 اروش ِعبِ ٓ١ؽؼش اٌغض ٚاٌّغ.  ٌٟٛ
 . 1رٖ٠ٛو ٍم ٛٛاٌّلْ .
 . 2رَغ ً١االٔزٖبهاد.
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ِعبِ ٓ١ؽؼش اٌغض ٚاٌّغ. ٌٟٛ
أ  -رص٠ٛش عمٛغ اٌّذْ .
ٍم ٜوض١و ِٓ اٌّلْ اإلٍالِ١خ ف٠ ٟل اٌغي ٚاٌّغ ِٓ ٌٟٛأّ٘ٙب ِلٕ٠خ ثغلاك  ،فىبْ ٍمٙٛٛب
ؽلصب عٍال ٌٗ ٚلغ ِئٌُ فٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١عّ١ؼ ُٙ؛ فٕظُ ّؼواإُ٘ ِواص ٟرْ١غ األٍٝ
ف ٟإٌفٚ ًٛرض١و ّغٙٔٛب ٘ ِٓ ،نٖ اٌّواص ٟلٛي رم ٟاٌل ٓ٠ثٓ أث ٟاٌَ١و :
فّب ٚلٛفه ٚاألؽجبة لل ٍبهٚا
ٌَبئً اٌلِغ ػٓ ثغلاك افجبه
فّب ثنان اٌؾّٚ ٝاٌلاه ك٠به
٠ب ىائو ٓ٠اٌ ٝاٌيٚهاء ال رفلٚا
ثٗ اٌّؼبٌُ لل ػفبٖ الفبه
ربط اٌقالفخ ٚاٌوثغ اٌنّ ٞوفذ
ٌٍٚلِٛع ػٍ ٝا٢صبه آصبه
أٙؾٌ ٝؼٖف اٌجٍ ٝف ٟهثؼٗ أصو
ِب ؽً ثبٌلٚ ٓ٠اٌجبغ ْٛفغبه
اٌ١ه ٠ب هثٕب اٌْى ٜٛفؤٔذ روٜ
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رٖ٠ٛو ٍم ٛٛاٌّلْ.
صُ ٍمطذ ِلٕ٠خ كِْك ػٍ٠ ٝل اٌمبئل اٌّغ ٌٟٛغبىاْ ٍٕخ (٘658ـ)
ٚ ظؼ ِبؽ ًّ ثّذٕ٠خ دِؾك ثؼذ عمٛغٙب ث١ذ اٌّغٛي وّب ث ٓ١اٌؾبػش ػٍ ٝاألٚربس. ٞ
 لبَ اٌّغٛي ثمزً إٌفٙٔٚ ، ًٛت األِٛاي ٚ ،اٍزولبق األٚالك ٍٚ ،ج ٟإٌَبء ٚلزٍٚ ، ٓٙرقو٠ت
اٌجالك .
لبي :اٌْبػو ػٍ ٟاألٚربه: ٞ
فِ ٟغبٔ١ه ٠ب ػّبك اٌجالك
أؽَٓ هللا ٠ب كِْك غيان
إٔجؾٛا ِغّٕب ألً٘ اٌفَبك
ٚثؤٌٔ ثـ (لبٍٔٚ ) ْٛ١بً
ــً ٙٔٚت األِٛاي ٚاألٚالك
ٛولز ُٙؽٛاكس اٌل٘و ثبٌمزـــ
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رٖ٠ٛو ٍم ٛٛاٌّلْ.
ة – رغغ ً١االٔزصبساد .
 وبْ ٌّؼشوخ ؽطٚ ٓ١رؾش٠ش ث١ذ اٌّمذط صذ ٜوج١ش ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟآٔزان ٚ،ظؼ رٌه . 
 وبٔذ ِؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد ٍٕخ (٘658ـ) ثم١بكح اٌٍَطبْ لطي ثلا٠خ رؾو٠و اٌجالك اإلٍالِ١خ ِٓ
اٌّغٛي ٚ .كفً اٌٍّه اٌّظفو لطي كِْك فِٛ ٟوت ػظٚ . ُ١وبْ ٌٙنا اٌؾلس اٌؼظ ُ١رؤص١وٖ
اٌؼّ١ك فٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١عّ١ؼب ٚ ،وبْ أّل فوؽب ٚأػظُ رؤص١وا فٔ ٟف ًٛاٌْؼواء ِٕ، ُٙ
فزغٕٛا ثٙنا إٌٖو اٌّئىه .
 لبي أؽلُ٘ ِٖٛها ِٖ١و اٌّغٛي ١ِْٚ ،لا ثبٌٍَطبْ اٌّظفو لطو :
ٚاٍزغل اإلٍالَ ثؼل كؽٗٙٛ
ٍ٘ه اٌىفو ف ٟاٌْآَ عّ١ؼب
ٚع ٍ١ف اإلٍالَ ػٕل ٔٗٙٛٙ
ثبٌٍّ١ه اٌّظفو اٌٍّه األه
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فبػزيىٔب ثَّوٖ ٚثجٗٚ١
ٍِه عبءٔب ثؼيَ ٚؽيَ
كائّب ِضً ٚاعجبد فوٗٙٚ
أٚعت هللا ّىو مان ػٍٕ١ب
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رَغ ً١االٔزٖبهاد .
ٚ لبي ّوف اٌل ٓ٠األٖٔبه ِٓ ٞلٖ١لح ّ٠لػ فٙ١ب اٌٍّه إٌّٖٛه اٌضبٔ ٟاألٛ٠ثٕ ٟبؽت
ؽّبح ِغ عٕلٖ اٌ ٝعبٔت اٌّظفو لطي فِ ٟؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد :
ٌٚم١زٙب فؤفند فً عّٙٛ١ب
هػذ اٌؼل ٜفّٕٚذ ًّ ػوّٙٚب
فغلد هإ ٍُٙٚؽطبَ عوْٙ٠ب
كاهد هؽ ٝاٌؾوة اٌيث ْٛػٍُٙ١
ِب ث ٓ١ثووزٙب ٚث ٓ١ػوْٙ٠ب
٠ٛٛٚذ ػٓ ِٖو فَ١ؼ ِواؽً
ِٓ هِٙٚب األلٖ ٝاٌ ٝأؽجّٙٛب
ؽز ٝؽفظذ ػٍ ٝاٌؼجبك ثالك٘ب
 اعزٕزظ اٌّعّ ْٛاٌزِ ٞضٍزٗ األث١بد اٌغبثمخ . 
 رَغ ً١االٔزٖبهاد .


.1
.2
.3

اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌؾؼش اٌغٙبد . 
٠زٖف ثبٌٛالؼ١خ ِٓ فالي ٕٚف أؽلاس اٌّؼبهن ٕٚفب ِجبّوا ِ ،ضً ٕٚف ّوف اٌلٓ٠
األٖٔبهِ ٞؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد .
٠ىضو ِٓ اٍزقلاَ اٌفٕ ْٛاٌجل٠ؼ١خ وبٌغٕبً (ٌٍٚلِٛع ػٍ ٝا٢صبه آصبه )
٠ٚب هلل وُ أثىذ ػٔٛ١ب )
ٚاٌطجبق (ف١ب هلل وُ ٍود لٍٛثب
٠زّ١ي ثؾواهح اٌؼطبفخ ٚرلفك اٌّْبػو ٚ ،ال ٍّ١ب ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ ٍم ٛٛاٌّلْ ٚرٖ٠ٛو
اٌّآٍٚ ٟاٌفوػ ثبالٔزٖبهاد

األعئٍخ
 - 1أموو صالصخ ِٓ اٌْؼواء اٌن ٓ٠أؼىَذ إٔلاء غي ٚاٌفؤغخ ف ٟأّؼبهُ٘ .
 - 2وبْ ٌّؼووخ ؽطٚ ٓ١رؾو٠و ث١ذ اٌّملً ٕل ٜوج١و ف ٟاٌْؼو اٌؼوث ٟآٔنان ٙٚ،ؼ مٌه
َِزْٙلا ثّٕٖ ٓٛؼو٠خ ِٕبٍجخ .
 - 3اٍزٕزظ اٌّ ّْٛٚاٌنّ٠ ٞضٍٗ وً ِّب ٠ؤر: ٟ
أ  -لبي اٌؼّبك األٕفٙبٔ: ٟ
ٌٍٕٚبً ثبٌٍّه إٌبٕو اٌٖالػ ٕالػ ٖٔٚو ٚف١و
ثفزؼ اٌفزٛػ ِٚبما ػَ١و
ٔٙٛٙب اٌ ٝاٌملً ْ٠ف ٟاٌغًٍ١
ة  -لبي اثٓ ِٕ١و اٌطواثٍَ: ٟ
فبفزو ِجَّٗ ٚا٘زي ػطفبٖ
فزؼ أػبك ػٍ ٝاإلٍالَ ثٙغزٗ
 - 4وبْ ٌّؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد ٕل ٜوج١و ف ٟاٌْؼو اٌؼوث ٟىِٓ اٌغيٚ ٚاٌّغ. ٌٟٛ
ٙٚؼ مٌه َِزْٙلا ثّٕٖ ٓٛؼو٠خ ِٕبٍجخ .
 - 5الوأ األث١بد ا٢ر١خ ٌجٙبء اٌل ٓ٠اٌجٙبئ ، ٟصُ أعت ػٓ األٍئٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب :
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ؽفذ ثٛٛ ٓٙاهق اٌؾلصبْ
ٌٙف ٟػٍ ٝرٍه اٌجوٚط ٚؽَٕٙب
ٚرجلي اٌغيالْ ثبٌض١واْ
ٌٙف ٟػٍٚ ٝاك كِْك ٌٚطفٗ
ٔٛه إٌّبىي أثلٌذ ثلفبْ
ّٚىب اٌؾو٠ك فئاك٘ب ٌّب هاد
أ  -ث ٓ١اٌّ ّْٛٚاٌن ٞرٕبٌٚزٗ األث١بد اٌَبثمخ .
ة  ِٓ -اٌقٖبئٔ اٌفٕ١خ ٌْؼو اٌغٙبك ف ٟاٌؼٖو ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ٟؽواهح
اٌؼبٛفخ ٙٚؼ مٌه ِٓ فالي األث١بد اٌَبثمخ .
 - 6ث ٓ١كٚه األكة ف ٟرَغ ً١األؽلاس ِٛٚاوجزٙب ف ٟاٌؼٖو ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو. ٟ
ٚ - 7اىْ ث ٓ١هصبء اٌّلْ ف ٟاٌؼٖو األٔلٌَٚ ٟاٌؼٖو ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو. ٟ

اعبثبد األٍئٍخ لٚب٠ب ِٓ اٌْؼو ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚاٌٍّّٛوٟ
األثٛ١هكٚ ، ٞاٌوّ١ل إٌبثٍَّٙٚ ، ٟبة اٌلِ ٓ٠ؾّٛك اٌؾٍجٚ ، ٟاثٓ اٌَبػبرٚ ، ٟاثٓ
ط- :1
اٌمَ١وأٚ ، ٟاثٓ اٌّغبٚه ٠( ،ىزف ٝثنوو صالصخ ).
طِ - :2ؼووخ ؽط ٓ١اٌقبٌلح اٌّٛلؼخ اٌفبٍٕخ ف ٟاٌزبه٠ـ اإلٍالَ اٌز ٟأزٖو فٙ١ب اٌٍَّّْٛ
ثم١بكح ٕالػ اٌل ٓ٠األٛ٠ث ٟػٍ ٝاٌٍٖ١جٚ، ٓ١١رّىٕٛا ِٓ رؾو٠و ث١ذ اٌّملً صُ رؾو٠و ِؼظُ ِب
وبْ ِؾزال ِٓ ك٠به اإلٍالَ ف ٟثالك اٌْبَ .رون ٘نا إٌٖو إٔلاء ١ٛجخ فٔ ٟف ًٛآٌٍَّّ١
اٌن ٓ٠لود ػ ُٙٔٛ١ثبٍزوكاك ث١ذ اٌّملً  ،ثؼل أْ ٛبي اٌؼٙل ػٍ ٝاؽزالٖ ٠ ،مٛي اٌوّ١ل
إٌبثٍَٟ
فٍٛ١ف هلل ألٛاَ ثّب ٔنهٚا
٘نا اٌن ٞوبٔذ اِ٢بي رٕزظوٖ
اٍالَ ِٓ ثؼل ِٕ ٛ٘ٚ ٟٛزْو
٠ب ثٙغخ اٌملً أْ أٙؾ ٝثٗ ػٍُ اٌـ
ُّ اٌنهٚ ٜرىبك األهٗ رٕفطو
هللا أوجو ٕٛد رمْؼو ٌٗ
اال ٌزؼٍ ٛثٗ أػالِه اٌٖفو
ِب أفٚو ٘نا اٌطواى اٌَبؽٍ ٟصوٜ
ط - :3أ - :اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً
ة - :رَغ ً١االٔز ٖبهاد ٚ ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً
ط - :4وبٔذ ِؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد ٍٕخ (٘658ـ) ثم١بكح اٌٍَطبْ لطي ثلا٠خ رؾو٠و اٌجالك اإلٍالِ١خ ِٓ
اٌّغٛي
ٚوبْ ٌٙنا اٌؾلس اٌؼظ ُ١رؤص١وٖ اٌؼّ١ك فٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١عّ١ؼب ٚ ،وبْ أّل فوؽب ٚأػظُ رؤص١وا فٟ
ٔف ًٛاٌْؼواء ِٕ ، ُٙفزغٕٛا ثٙنا إٌٖو اٌّئىه
ٚلبي ّوف اٌل ٓ٠األٖٔبه ِٓ ٞلٖ١لح ّ٠لػ فٙ١ب اٌٍّه إٌّٖٛه اٌضبٔ ٟاألٛ٠ثٕ ٟبؽت ؽّبح
ِغ عٕلٖ اٌ ٝعبٔت اٌّظفو لطي فِ ٟؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد :
ٌٚم١زٙب فؤفند فً عّٙٛ١ب
هػذ اٌؼل ٜفّٕٚذ ًّ ػوّٙٚب
فغلد هإ ٍُٙٚؽطبَ عوْٙ٠ب
كاهد هؽ ٝاٌؾوة اٌيث ْٛػٍُٙ١
ِب ث ٓ١ثووزٙب ٚث ٓ١ػوْٙ٠ب
٠ٛٛٚذ ػٓ ِٖو فَ١ؼ ِواؽً
ِٓ هِٙٚب األلٖ ٝاٌ ٝأؽجّٙٛب
ؽز ٝؽفظذ ػٍ ٝاٌؼجبك ثالك٘ب
 ،فم بي أؽلُ٘ ِٖٛها ِٖ١و اٌّغٛي ١ِْٚ ،لا ثبٌٍَطبْ اٌّظفو لطو :
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ٚاٍزغل اإلٍالَ ثؼل كؽٗٙٛ
ٍ٘ه اٌىفو ف ٟاٌْآَ عّ١ؼب
ٚع ٍ١ف اإلٍالَ ػٕل ٔٗٙٛٙ
ثبٌٍّ١ه اٌّظفو اٌٍّه األه
فبػزيىٔب ثَّوٖ ٚثجٗٚ١
ٍِه عبءٔب ثؼيَ ٚؽيَ
كائّب ِضً ٚاعجبد فوٗٙٚ
أٚعت هللا ّىو مان ػٍٕ١ب
ٚلبي ّوف اٌل ٓ٠األٖٔبه ِٓ ٞلٖ١لح ّ٠لػ فٙ١ب اٌٍّه إٌّٖٛه اٌضبٔ ٟاألٛ٠ثٕ ٟبؽت ؽّبح
ِغ عٕلٖ اٌ ٝعبٔت اٌّظفو لطي فِ ٟؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد :
ٌٚم١زٙب فؤفند فً عّٙٛ١ب
هػذ اٌؼل ٜفّٕٚذ ًّ ػوّٙٚب
فغلد هإ ٍُٙٚؽطبَ عوْٙ٠ب
كاهد هؽ ٝاٌؾوة اٌيث ْٛػٍُٙ١
ِب ث ٓ١ثووزٙب ٚث ٓ١ػوْٙ٠ب
٠ٛٛٚذ ػٓ ِٖو فَ١ؼ ِواؽً
ِٓ هِٙٚب األلٖ ٝاٌ ٝأؽجّٙٛب
ؽز ٝؽفظذ ػٍ ٝاٌؼجبك ثالك٘ب
ط - :5أٍ - :م ٛٛاٌّلْ ٍ :مط ذ ِلٕ٠خ كِْك ػٍ٠ ٝل اٌمبئل اٌّغ ٌٟٛغبىاْ ٍٕخ (٘658ـ) ،
فؾً ثٙنٖ اٌّلٕ٠خ اٌلِبه ٚلزً إٌفٙٔٚ ، ًٛت األِٛاي ٚ ،ؽوق إٌّبىي .
ة - :رجل ٚف ٟاألث١بد ؽواهح اٌؼبٛفخ عٍ١خ  ،ؽ١ش ووه اٌْبػو وٍّخ (ٌٙف ،) ٝاٙبفخ اٌٝ
رؼج١واد اٌْىٚ ٜٛاٌّٛاىٔخ ث ٓ١ؽبي كِْك لجً ٍمٙٛٛب ٚثؼلٖ ٘ٚ ،نا ِّب ال رٖٕغ فٗ١
ٚال ِغبي ف ٗ١اال ٌٍغل٠خ ٚثش اٌْىٚ ٜٛاٌزفغغ.
ط - :6ػب ِ٠اٌْؼو أؽلاس اٌؼٖو ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٚ ، ٟرفبػً ِؼٙب ثزٖ٠ٛو٘ب ،
ٚاإلّبكح ثجطٛالد لبكرٙب ِٓ اٌٍَّّٚ ٓ١رج١بْ آصبه٘ب ٕٚٚ ،ف إٌىجبد اٌز ِٟٕ ٟثٙب اٌٍَّّْٛ
ٚ ،أُ٘ اٌّٚبِ: ٓ١
*  -رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ٚاٌّلْ اإلٍالِ١خ ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١جٚ ٓ١١اٌّغٛي .
*  -اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً .
*  -رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فذ ث١ذ اٌّملً .
ط- :7
اٌؼٖو األٔلٌَٟ
اٌؼٖواْ  :األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ِٓ ِظب٘و ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه فٟ
ٕل ٜاٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغٌٟٛ
1
٘نا اٌؼٖو.
ف ٟاٌْؼو
رٖ٠ٛو ِب ؽً ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبه ،
رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠لٞ
2
ِٚب ٔيي ثؤٍ٘ٙب ِٓ ووة ١ٙٚك
اٌٍٖ١جٓ١١
اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ
اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ب ٟٙاٌّلْ ٚؽبٙو٘ب
3
اٌّملً
االٍزٕغبك ثبٌٍَّّٚ ٓ١اٍزٕٙبٗ ُّّ٘ٙ
رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد
4
ٚكػٛر ُٙأٌٖ ٝوح افٛأ. ُٙ
ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً
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ثبويب  :ادلدائح الىجىيخ

حيفظ الطلجخ مخسخ أثيبد شعريخ

ِ ف َٛٙاٌّذ٠ؼ إٌج  ٞٛػشف اٌّذائؼ إٌجّ٠ٛخ . 
 فٓ ّؼو٠ ٞؼٕ ٝثّلػ إٌجِ ٟؾّل ٍٕ ٝهللا ػٍٚ ٍٍُٚ ٗ١رؼلاك ٕفبرٗ اٌقٍم١خ ٚاٌقٍم١خ ٚاظٙبه
اٌْٛق ٌوإ٠زٗ ٚى٠بهرٗ ٚ ،ى٠بهح األِبوٓ اٌّملٍخ اٌز ٟرورج ٜثؾ١برٗ ِ ،غ موو ِؼغيارٗ اٌّبك٠خ
ٚاٌّؼٕ٠ٛخ ٚ ،اإلّبكح ثغيٚارٗ .
 عّ ٟؽؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ِذؽب ١ٌٚظ سصبء ػًٍ رٌه . 
ٌّ برا ٌُ ٠غّ ٝفٓ اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ثبٌشصبء إٌج.  ٞٛ
 ألْ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ؽ ٟفٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١ثوٍبٌزٗ ٍٕٚزٗ ِٚجبكئٗ اٌز ٟثؼش ِٓ
أعٍٙب .
ِ زٔ ٝؾأ اٌّذ٠ؼ إٌج ٞٛ
ْٔ ؤ اٌّل٠ؼ إٌج ٞٛفٕ ٟله اإلٍالَ ٚ،اٍزّو إٌظُ ف ٗ١ف ٟاٌؼٖو ٓ٠األِٚ ٞٛاٌؼجبٍ. ٟ
 ٌُ اصد٘ش ؽؼش اٌّذ٠ؼ إٌج ٞٛف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو.  ٟ
 رطٛس ؽؼش اٌّذ٠ؼ إٌجٚ ٞٛأصجؼ ٠ؾىً ظب٘شح رغزشػ ٟاالٔزجبٖ ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚاٌٍّّٛو ٟػًٍ رٌه . 
٠ٚ ؼٛك مٌه اٌِ ٝب رؼبلت ػٍ ٝاٌٍَّّ٠ٚ ِٓ ٓ١الد ِٖٚبئت ٚأؽياْ ٚ ،لل الل ٝاٌىض١وِٓ ْٚ
ّلح ٛٚؤرٙب اٌمٙو ٚاألٌُ ٚ ،عؼٍز٠ ُٙؼ ْْٛ١ف ٟرؼت ٔٚىل  ،فّب وبْ ِٕ ُٙاال اٌزٛعٗ اٌ ٝهللا ـ
عً عالٌٗ ـ ٚاٌزٚوع اٌ ٗ١وٕ٠ ٟغ ِٓ ُٙ١اٌىوة اٌنٚ ٞلغ ػٍٚ ُٙ١اٌ ُ١ٚاٌنٌ ٞؾك ث، ُٙ
ٚرٍٍٛٛا اٌ ٝهٍ ٌٗٛاٌىوِ ُ٠ؾّل ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١أْ ٠ىّ ْٛف١ؼب ٌ ُٙػٕل هللا ٌىٕ٠ ٟغُٙ١
ِٓ إٌٛائت اٌز ٟوبكد رم ٟٚػٍٚ ٝعٛكُ٘ .
 وضش إٌظُ ف ٟاٌّذ٠ؼ ٚألجً إٌبط ػٍ ٗ١ثؾغف ٌٙٚفٗ ػًٍ رٌه . 
 وبْ إٌبط ٠زذاسعٕ٠ٚ ْٛؾذ ْٚؽؼش اٌّذائؼ فِ ٟغبٌغِٚ ُٙؾبفٍٚ ُٙأِبوٓ ػجبدر ُٙػًٍ
رٌه . 
 ألٔ٠ ُٙغل ْٚف ٗ١فوؽزٍٚ ُٙؼبكرٚ ُٙهاؽز ُٙإٌفَ١خ .

 اروش أؽٙش ؽؼشاء اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ  اروش اٌىزت اٌز ٟأٌفذْ ف ٟاٌّذائؼ . 

.1
.2
.3
.4
.5
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أغت اٌىزت ا٢ر١خ ٌّإٌفٙ١ب . 
ِؼبهط األٔٛاه ف١ٍ ٟوح إٌج ٟاٌّقزبه ٌٍٖ :وٕو. ٞ
ثْو ٜاٌٍج١ت ثنوو ٜاٌؾج١ت  :الثٓ ٍ١ل إٌبً اٌ١ؼّو. ٞ
ِٕزقت اٌٙل٠خ ف ٟاٌّلائؼ إٌج٠ٛخ  :الثٓ ٔجبرخ اٌّٖو. ٞ
فوائل األّؼبه فِ ٟلػ إٌج ٟاٌّقزبه  :الثٓ اٌؼطبه اٌلَٔ١و. ٞ
ّفبء اٌىٍ ُ١ثّلػ إٌج ٟاٌىو : ُ٠الثٓ ػوثْبٖ اٌلِْم. ٟ
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 رؼذ لص١ذح اٌجشدٌٍ ٜجٛص١ش ِٓ ٞأؽٙش لصبئذ اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ػًٍ رٌه . 
 إللجبي إٌبً ػٍ ٗ١ثْغف ٌٙٚفٗ  ،ف٠ ُٙغل ْٚفٙ١ب فوؽزٍٚ ُٙؼبكرٚ ُٙهاؽز ُٙإٌفَ١خ ،
٠ٚزلاهٍٙٔٛب ْٕ٠ٚلٙٔٚب فِ ٟغبٌَِٚ ُٙؾبفٍٚ ُٙأِبوٓ ػجبكر. ُٙ

.1
.2
.3
.4

اروش ِٛظٛػبد ؽؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ . 
ِلػ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍٚ ٍٍُٚ ٗ١اٌزغٕ ٟثٖفبرٗ ١ٍٚبكرٗ ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ .
اٌز ًٍٛاٌ ٝاٌوٍٛي –ٍٕ ٝهللا ػٍٍٛٚ - ٍٍُٚ ٗ١ت اٌْفبػخ ِٕٗ ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه .
ا
ِفٖال كل١ماب .
ٕٚف ِؼغيارٗ ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفاب
ٚموو غيٚارٗ ٚفٍ١ٚخ علٖ ػجل اٌّطٍت .

ِٛظٛػبد ؽؼش اٌّذائؼ ِٚب ّ٠ضٍٙب ِٓ األث١بد اٌؾؼش٠خ .
ِٓ أّٙو ِٓ ّ٠ضً ٘نٖ اٌظب٘وح ف ٟرٍه اٌفزوح اٌج١ٕٛو ٌٗٚ ٞعٍّخ لٖبئل أّٙو٘ب
"اٌجوكح" اٌّؼوٚفخ ثبٍُ "اٌىٛاوت اٌلهّ ٠خ فِ ٟلػ ف١و اٌجو٠خ " ٚرمغ فِ ٟئخ ٚاصٍٕٚ ٓ١زٓ١
ث١زب ِ .طٍؼٙب :
ِيعذ كِؼب عوِ ِٓ ٜمٍخ ثلَ
أِٓ رنوو ع١واْ ثلٍٍُ ٞ
 صُ ٠ؼوٗ اٌج١ٕٛو ٞثغ١زٗ ثّلػ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ف١زغٕ ٝثٖ فبرٗ ١ٍٚبكرٗ
ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ٚ ،ؽبعخ إٌبً اٌّ ٝفبػزٗ  ،ف١مٛي :
ـٓ ٚاٌفو٠م ِٓ ٓ١ػوة  ِٓٚػغُ
ِؾّل ٍ١ل اٌىٚ ٓ١ٔٛاٌضمٍ١ـــــ
ٌــىــً ٘ــٛي ِـٓ األ٘ٛاي ِمزؾُ
٘ ٛاٌؾج١ت اٌن ٞروعّ ٝفبػزٗ
٠وِ ٝثّٛط ِــٓ األثطبي ِــٍزطُ
٠غو ثؾو فّ ٌ١فٛق ٍبثؾخ
اْ رـــٍــمــخ األٍلف ٟآعبِٙب رــغــُ
 ِٓٚرىٓ ثوٍٛي هللا ٖٔورٗ
ٚ لل ث ٓ١اٌْبة اٌظو٠ف ِٕيٌخ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١اٌوف١ؼخ ٚ ،اٌز ًٍٛاٌٍٛٚ ٗ١ت
اٌْفبػ خ ِٕٗ ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه  ،فبِ٢بي ِؼمٛكح ػٍ ، ٗ١فمبي :
٠ــب أّــوف اٌــقـــٍك اال أّوف اٌورت
ِب وبْ ٠وٌ ٝٙه اٌوؽّٓ ِٕيٌخ
ّفبػخ ِٕه رٕــغــ١ــِٕ ٟــٓ اٌٍــٙت
ٌ ِٓ ٟمٔٛث ٟمٔت ٚافو فؼَٝ
فــىــبْ ٌــٔ ٟــبظوا ِٓ ٔبظو إٌٛة
عؼٍذ ؽجه ٌ ٟمفوا ِٚؼزّلا
ػٓ ثبة عٛكن اْ اٌّٛد ف ٟاٌؾغت
اٌ١ه ٚعٙذ آِبٌ ٟفال ؽغجذ
ٕٚٚ ف اٌْؼواء ِؼغيارٗ ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفب ِفٖال كل١مب ٠ ،مٛي
أث ٛىوو٠ب ٠ؾ ٟ١ثٓ ٍٛ٠ف اٌٖوٕو ٞف ٟلٖ١لح رغبٚى ػلك أث١برٙب صّبّٔئخ ٚفَّ ٓ١ث١زب:
ٚاٌؼي ٚاٌٍّىٛد ٚاٌٍَطبْ
ٍجؾبْ م ٞاٌغجوٚد ٚاٌجو٘بْ
ألٖ ٝاٌَّبعل ٌ ٌ١ثبٌٍٕٛبْ
أٍو ٓ ِ ٜاٌج١ذ اٌؾواَ ثٗ اٌٝ
٠ط ٞٛاٌمفبه ثَوػخ اٌط١واْ
فؼال اٌجواق ٚوبْ أّوف ِووت
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ٚ موو غيٚارٗ ٚفٍ١ٚخ علٖ ػجل اٌّطٍت ٚ ،أّبه اٌ ٝمووٖ ٚاٌضٕبء ػٍ ٗ١ف ٟاٌىزت اٌَّب٠ٚخ
٠ ،مٛي اثٓ اٌَبػبرِ( ٟؼبهٙب لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و )
فــؾـــلصـــذ ػــٕــٗ رــٛاهاٖ ٚأــغً١
ثضذ ٔجٛرٗ األفجبه اما ٔطمذ
ٚاٌمٕ َٛوػ ٝوؼٖف ِ ٛ٘ٚـؤوــٛي
فٍ١ٚخ ػو فذ ِٓ ػجل ِطٍت
عـــ١ـــبكٖ اٌــمـــت ٚاٌــطـــ١ــو األثبثً١
هكد أػبك ٗ٠ف ٟثله ِٛ٠ٚئن
 اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌؾؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ . 
 . 1رجوى فٙ١ب اٌؼبٛفخ ٚرلفك اٌّْبػو رغبٖ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ػٕل اٌؾل٠ش
ػٓ ّّبئٍٗ ِٚؼغياد .
 . 2رزّ١ي ثٛؽلح اٌّٛٙٛع ٛٛٚي اٌمٖ١لح .
 . 3رؤصود ِٚبِٕٙ١ب ثبٌموآْ اٌىو ِٓٚ ، ُ٠مٌه اٌؾل٠ش ػٓ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٚموو إٌجٟ
ف ٟاٌىزت اٌَّب٠ٚخ ٚ ،اٌط١و األثبثٚ ، ً١ثبٌؾل٠ش إٌج ٞٛاٌْو٠ف
ػٕل موو اٌجواق ف ٟؽبكصخ اإلٍواء .
١ْ٠ . 4غ فٙ١ب فٓ اٌّؼبهٙبد ِ ،ضبي مٌه لٖ١لح اثٓ اٌَبػبر ٟاٌز ٟػبهٗ فٙ١ب وؼت ثٓ ى٘١و
ف ٟلٖ١لرٗ اٌزِ ٟطٍؼٙب :
ِز ُ١اصو٘ب ٌُ ٠فل ِىجٛي
ثبٔذ ٍؼبك فمٍج ٟاٌِ َٛ١زجٛي
 ٌُ رّزبص لصبئذ اٌّذ٠ؼ إٌج ٞٛثطٌٙٛب . 
 ثَجت رؼلك ِٛٙٛػبرٙب  :ف ٟٙرزغٕ ٝثٖفبد اٌوٍٛي – ٍٕ ٝهللا ػٍ١ٍٚ . – ٍٍُٚ ٗ١بكرٗ
ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ٕٚٚف ِؼغيارٗ ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفب ِفٖال
كل١مب ٚؽبعخ إٌبً اٌّ ٝفبػزٗ.

األعئٍخ
 - 1ػًٍ ِب ٠ؤر: ٟ
أ ّ ٍّٟ -ؼو اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ ِلؽب  ٌ١ٌٚهصبء .
 - 2اموو صالصخ ِٓ اٌىزت اٌز ٟأٌفذ ف ٟاٌّل٠ؼ إٌجِٚ ٞٛئٌفٙ١ب .
 ٌُ - 3اىك٘و ّؼو اٌّلائؼ إٌج ٞٛف ٟاٌؼٖو ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ٟ؟
 - 4اموو ِٛٙٛػِٛٙٛ ِٓ ٓ١ػبد ّؼو اٌّلائؼ ِٚ ،ضً ػٍّٙ١ب ثجؼ٘ اٌْٛا٘ل اٌْؼو٠خ .
ِ . 5ضً ػٍ ٝفٖٖ١خ ّٛ١ع اٌّؼبهٙبد اٌْؼو٠خ فّ ٟؼو اٌّل٠ؼ إٌجٞٛ
 . 6ف ٟهأ٠ه  ٌُ ،أوضو ّؼواء اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ ِٓ ِؼبهٙخ لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و فِ ٟلػ
اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ. ٍٍُٚ ٗ١
 - 7اٍزٕزظ اٌقٖبئٔ اٌفٕ١خ ٌْؼو اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ ف ٟاٌْٛا٘ل اٌْؼو٠خ ا٢ر١خ :
ٌٍْٙٚبكح رغو٠ؼ ٚرؼلً٠
أ  ٛ٘ -اٌجْ١و إٌن٠و اٌؼلي ّب٘لٖ
ألٖ ٝاٌَّبعل ٌ ٌ١ثبٌٍٕٛبْ
ة  -أٍو ِٓ ٜاٌج١ذ اٌؾواَ ثٗ اٌٝ
 - 8ف ٟهأ٠ه :
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أ  ٌُ -رؼل لٖ١لح اٌجوكٌٍ ٜج١ٕٛو ِٓ ٞأّٙو لٖبئل اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ
ة  ٌُ-رّزبى لٖبئل اٌّل٠ؼ إٌج ٞٛثطٌٙٛب .

اعبثبد أٍئٍخ اٌّل٠ؼ إٌجٞٛ

ط- :1
ٍّ٘ ٟنا اٌفٓ ِلؽب ال هصبء ألْ اٌوٍٛي – ٍٕٝ
ثوٍبٌزٗ ٍٕٚزٗ ِٚجبكئٗ اٌز ٟثؼش ِٓ أعٍٙب .
ط- :2
اٍُ اٌلٛ٠اْ
ِؼبهط األٔٛاه ف١ٍ ٟوح إٌج ٟاٌّقزبه
ثْو ٜاٌٍج١ت ثنوو ٜاٌؾج١ت
ِٕزقت اٌٙل٠خ ف ٟاٌّلائؼ إٌج٠ٛخ
فوائل األّؼبه فِ ٟلػ إٌج ٟاٌّقزبه
ّفبء اٌىٍ ُ١ثّلػ إٌج ٟاٌىوُ٠

هللا ػٍ – ٍٍُٚ ٗ١ؽ ٟفٔ ٟف ًٛآٌٍَّّ١

اٍُ اٌّئٌف
اٌٖوٕوٞ
اثٓ ٍ١ل إٌبً اٌ١ؼّوٞ
اثٓ ٔجبرٗ اٌّٖوٞ
اثٓ اٌؼطبه اٌلَٔ١وٞ
اثٓ ػوثْبٖ اٌلِْمٟ

ط- :3
٠ٚؼٛك مٌه اٌِ ٝب رؼبلت ػٍ ٝاٌٍَّّ٠ٚ ِٓ ٓ١الد ِٖٚبئت ٚأؽياْ ٚ ،لل الل ٝاٌىض١وِٓ ْٚ
ّلح ٛٚؤرٙب اٌمٙو ٚاألٌُ ٚ ،عؼٍز٠ ُٙؼ ْْٛ١ف ٟرؼت ٔٚىل ،فّب وبْ ِٕ ُٙاال اٌزٛعٗ اٌ ٝهللا ـ
عً عًلٌٗ ـ ٚاٌزٚوع اٌ ٗ١وٕ٠ ٟغ ِٓ ُٙ١اٌىوة اٌنٚ ٞلغ ػٍٚ ُٙ١اٌ ُ١ٚاٌنٌ ٞؾك ث، ُٙ
ٚرٍٍٛٛا اٌ ٝهٍ ٗ ٌٛاٌىوِ ُ٠ؾّل ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١أْ ٠ىّ ْٛف١ؼب ٌ ُٙػٕل هللا ٌىٕ٠ ٟغُٙ١
ِٓ إٌٛائت اٌز ٟوبكد رم ٟٚػٍٚ ٝعٛكُ٘ .
ط- :4
 اٌز ًٍٛاٌ ٝاٌوٍٛي –ٍٕ ٝهللا ػٍٍٛٚ - ٍٍُٚ ٗ١ت اٌْفبػخ ِٕٗ ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه ،
فبِ٢بي ِؼمٛكح ػٍ٠ ، ٗ١مٛي اٌْبة اٌظو٠ف :
٠ب أّـــوف اٌــقــٍك اال أّوف اٌورت
ِب وبْ ٠وٌ ٝٙه اٌوؽّٓ ِٕيٌخ
ّـفـبػـخ ِـٕـه رٕغِ ٟٕ١ــٓ اٌٍــٙــت
ٌ ِٓ ٟمٔٛث ٟمٔت ٚافو فؼَٝ
فـىـبْ ٌــٔ ٟـبظــوا ِــٓ ٔبظو إٌٛة
عؼٍذ ؽجه ٌ ٟمفوا ِٚؼزّلا
ػٓ ثبة عٛكن اْ اٌّٛد ف ٟاٌؾغت
اٌ١ه ٚعٙذ آِبٌ ٟفال ؽغجذ
ٕٚ ف ِؼغياد اٌوٍٛي ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفب ِفٖال كل١مب ٠ ،مٛي
اٌٖوٕو:ٞ
ٚاٌؼي ٚاٌٍّىٛد ٚاٌٍَطبْ
ٍجؾبْ م ٞاٌغجوٚد ٚاٌجو٘بْ
ألٖ ٝاٌَّبعل ٌ ٌ١ثبٌٍٕٛبْ
أٍو ِٓ ٜاٌج١ذ اٌؾواَ ثٗ اٌٝ
٠ط ٞٛاٌمفبه ثَوػخ اٌط١واْ
فؼال اٌجواق ٚوبْ أّوف ِووت
ط:5
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لٛي اثٓ اٌَبػبرِ( ٟؼبهٙب لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و )
فـــؾلصـــذ ػـــٕـــٗ رــٛاهاٖ ٚأغً١
ثضذ ٔجٛرٗ األفجبه اما ٔطمذ
ٚاٌمٕ َٛوػ ٝوؼٖف ِ ٛ٘ٚؤوٛي
فٍ١ٚخ ػوفذ ِٓ ػجل ِطٍت
عـــ١ـــبكٖ اٌـــمـــت ٚاٌـــطــ١ـو األثبثً١
هكد أػبك ٗ٠ف ٟثله ِٛ٠ٚئن
ٚلل ػبهٗ ثٙب وؼت ثٓ ى٘١و اٌزِ ٟطٍؼٙب :
ِز ُ١اصو٘ب ٌُ ٠فل ِىجٛي
ثبٔذ ٍؼبك فمٍج ٟاٌِ َٛ١زجٛي
ط- :6
٠زون ٌزمل٠و اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت ّ٠ٚ ،ىٓ اإلفبكح ِّب ٠ؤر: ٟ
رؼل لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و ِٓ أٚائً ِب ل ً١فِ ٟلػ إٌج ٍٕٝ ٟهللا ػٍٚ ، ٍٍُٚ ٗ١لل ٌم١ذ
ا٘زّبِب وج١وا ِٓ اٌملِبء ٚاٌّؾلصٚ ، ٓ١ػبهٙٙب وض١و ْٚوٙٔٛب ؽبفظذ ػٍ ٝاٌمبٌت اٌؼبَ
ٌٍمٖ١لح اٌغبٍ٘١خ ٚ ،ؽوٓ اٌْؼواء ػٍ ٝاإلفبكح ِٓ ٕٛه٘ب ٚأٌفبٖ  ٟ٘ٚ ،رّضً رؾل٠ب ٌٍْؼواء
ف١زبه ْٚفِ ٟؼبهٙزٙب إلصجبد للهارٚ ُٙاالػزلاء ثؤٔفَٚ ، ُٙأٚ٠ب ٌّب فٙ١ب ِٓ اٌؼبٛفخ اٌل١ٕ٠خ ،
اٙبفخ اٌ ٝأْ اٌجؾو ٌنٔ ٞظّذ ػٍ ٛ٘ ٗ١اٌجَ ِٓ ٛ٘ٚ ٜ١اٌجؾٛه اٌّؾججخ ٚاٌَّ١وح ٌلٜ
اٌْؼواء

ط- :7
*  -رؤصود ِٚبِٕٙ١ب ثبٌموآْ اٌىو( ُ٠ؽبكصخ األٍواء)
*  -رجوى فٙ١ب اٌؼبٛفخ ٚرلفك اٌّْبػو رغبٖ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ. ٍٍُٚ ٗ١
ط - :8
٠زون ٌٍّؼٍُ ٚاٌطبٌت ّ٠ٚىٓ اإلفبكح ِّب ٠ؤر: ٟ
أ  -إللجبي إٌبً ػٍ ٗ١ثْغف ٌٙٚفٗ  ،ف٠ ُٙغل ْٚفٙ١ب فوؽزٍٚ ُٙؼبكرٚ ُٙهاؽز ُٙإٌفَ١خ ،
٠ٚزلاهٍٙٔٛب ْٕ٠ٚل ٗٔٚفِ ٟغبٌَِٚ ُٙؾبفٍٚ ُٙأِبوٓ ػجبكرُٙ
ة  -ثَجت رؼلك ِٛٙٛػبرٙب  :ف ٟٙرزغٕ ٝثٖفبد اٌوٍٛي – ٍٕ ٝهللا ػٍ١ٍٚ – ٍٍُٚ ٗ١بكرٗ ٚل١بكرٗ
ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ٕٚٚف ِؼغيارٗ ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفب ِفٖال كل١مب ٚؽبعخ
إٌبً اٌّ ٝفبػزٗ.
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قضبيب مه الىثر يف العصريه  :األيىثي وادلملىكي

.1
.2
.3
.4

اروش اٌفٕ ْٛإٌضش٠خ اٌز ٟأزؾشد ف ٟاٌؼصش االٛ٠ة ٚاٌٍّّٛو. ٟ
أكة اٌوؽالد .
اٌزؤٌ١ف اٌٍّٛٛػ. ٟ
اٌوٍبئً .
اٌقطبثخ .

أوال  :أدة الرحالد
٠ ؼذ أدة اٌشؽًلد ِٓ أثشص اٌفٕ ْٛاألدث١خ ٚأِزؼٙب ئٌ ٝاٌمشاءح ػًٍ رٌه . 
 الٌزٖبق ٘نا اٌفٓ ثٛالغ إٌبً ٚؽ١برٚ، ُٙاِزياعٗ ثفٕ ْٛأفو ٜوبٌمٖٔ ٚ ،اٌّنوواد
ٚاٌزواس اٌْؼجٚ ، ٟاٌ١ِٛ١بد .
ِ ب أعجبة اخزًلف ا٘زّبِبد اٌش ّؽبٌخ فِ ٟب ٕ٠مٍِ ِٓ ٗٔٛؾب٘ذاد . 
 فمل ر ٌٝٛوزبثخ ٘نا إٌٛع ِٓ األكة هؽبٌخ ِزٕٛػ ْٛف ٟصمبفبرٚ ُٙػٍ ِّٓ ، ُِٙٛاٍزٛٙرُٙ
اٌّغبِوح ٚاٌَفو ٚاٌزوؽبي.
ِ ب ٘ ٟاٌغٛأت اٌزٔ ٟمٍٙب اٌش ّؽبٌخ خًلي اٌغفش ٚاٌزشؽبي . 
 . 1ثؼٔ ُٙٚمً ػبكاد ِٓ رؾلس ػٕٚ ، ُٙرمبٌ١لُ٘ ٚ ،صمبفبرٌٚ ، ُٙغبرٛٚ ، ُٙوق ػ، ُْٙ١
ِٚؼزملار ُٙاٌفىو٠خ ٚاٌّن٘ج١خ .
 . 2ثؼ ُٙٚاػزٕ ٝثٕمً عغواف١خ اٌجالك اٌز ٟاهرؾً اٌٙ١ب ٚ ،آصبه٘ب ِٕٚ ،بفٙب ٚ ،رٛى٠غ ٍىبٔٙب
ٛٚج١ؼزِٚ ، ُٙؼبٌُ ؽٚبهرٙب .
 ػًٍ  :اخزًلف ا٘زّبِبد اٌشؽبٌخ ف ٟسؽًلر.  ُٙ
 ثَجت رٕٛع صمبفبرٚ ُٙػٍ. ُِٙٛ
ٌّ برا ٠ؼذ أدة اٌشؽًلد ر ٚلّ١خ ػٍّ١خ وج١شح . 
 وٚ ٗٔٛصبئك ربه٠ق١خ ٚعغواف١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٠ؼزّل ػٍٙ١ب ٌّؼوفخ أؽٛاي اٌجالك اٌّىبٔ١خ
ٚاٌَىبٔ١خ .
 ُ٘ ِٓ اؽٙش اٌشؽبٌخ ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو. ٟ
 . 1اثٓ عج١و .
 . 2اثٓ ثطٛٛخ.
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 - 1اثه ججري ( د  614هـ) :
ِ٘ ٛؾّل ثٓ اؽّل ِٓ ثّٕٙ ٟوح ِٓ وٕبٔخ اٌّٚو٠خ اٌؼلٔبٔ١خ  .كهً ػٍ َٛاٌلٓ٠
ّٚغف ثٙب ٚثوىد ِ ٌٗٛ١ف ٟػٍُ اٌؾَبة ٚاٌؼٍ َٛاٌٍغ٠ٛخ ٚاألكث١خ ٚ ،أظٙو ِٛا٘ت
ّؼو٠خ ٔٚضو٠خ ِىٕزٗ ِٓ اٌؼًّ وبرجب .
د ْٚاثٓ عج١ش ِؾب٘ذارٗ ًِٚلؽظبرٗ ف١ِٛ٠ ٟبد عّ١ذ ثبعُ "رزوشح ثبألخجبس ػٓ ارفبلبد
األعفبس .


.1
.2

ِبرا د ْٚاثٓ عج١ش خًلي سؽٍزٗ ف ٟاٌمشْ اٌغبدط اٌٙغش.  ٞ
ِب أثشص اٌغٛأت اٌز ٟرٕبٌٙٚب اثٓ عج١ش ف ٟسؽٍزٗ . 
ٕٚف اٌج١ذ اٌؾواَ ٚاٌَّغل إٌجٚ ، ٞٛكِْك ٚ ،اٌؼواق ٚ ،غ١و٘ب ِٓ اٌجٍلاْ ٚاٌّلْ .
ٕٚف األٍٛاق ٚاألٍٛاه ٚاٌؾٖٚ ْٛاٌّْبفٚ ، ٟاألؽٛاي االلزٖبك٠خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٚاالعزّبػ١خ
ٌَبوٕ ٟاٌجٍلاْ اٌزِ ٟو ثٙب ٚ ،كهعخ االٍزمواه فٙ١ب .

وزبة  -رزوشح ثبألخجبس ػٓ ارفبلبد األعفبس  -الثٓ عج١ش .
ٖ٠ ف اثٓ عج١و هؽٍزٗ اٌجؾو٠خ إٌ ٝمٍ١خ  ،ف١مٛي :
"ٚإٔجؾٕب  َٛ٠األؽل اٌّنوٛه ٚاٌٛٙي ٠ي٠ل ٚ ،اٌجؾو لل ٘بط ٘بئغخ ِٚ،بط ِبئغخ  ،فوِ ٝثّٛط
وبٌغجبي ٖ٠لَ اٌّووت ٕلِبد ٠زمٍت ٌٙب ػٍ ٝػظّخ رمٍت اٌغٖٓ اٌو١ٛت ٚ ،وبْ وبٌَٛه
ػٍ ٛف١ورفغ ٌٗ اٌّٛط اهرفبػب ٠وِ ٟفٍٚ ٟطخ ثْآث١ت وبٌٛاثً إٌَّىت  .فٍّب عٓ اٌٍ ً١اّزل
رالٕٚ ، ّٗٛىذ ا٢ماْ غّبغّٗ ٚ ،اٍزْو ٜػٖٛف اٌو٠ؼ  .فؾطذ اٌْوع ٚٚ ......لغ
اٌ١ؤً ِٓ اٌلٔ١ب ٚٚ ،كػٕب اٌؾ١بح ثَالَ ٚ ،عبءٔب اٌّٛط ِٓ وً ِىبْ ٚ ،ظٕٕب أٔب لل أؽ ٜ١ثٕب
 .......فبٍزٍَّٕب ٌٍمله ٚ ،رغوػٕب غٖٔ ٘نا اٌىله ٚ ،لٍٕب :
ٍق ٜاٌؼجل أ ٚه"ٟٙ
"ٍ١ى ْٛاٌن ٞلٟٚ

 - 2اثه ثطىطخ (د  779هـ ) :
ِ٘ ٛؾّل ثٓ ػجلهللا اٌطٕغٌ ، ٝمت ثؤِ١و اٌوؽبٌخ اٌٍَّّ . ٓ١فوط ِٓ ٕٛغخ ٍٕخ (٘725ـ)
فطبف لبهر ٟآٍ١ب ٚأفو٠م١ب ٚثؼ٘ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب  .اٍزغولذ هؽٍزٗ ِب ٠مبهة اٌضالصٓ١
ػبِب .
ٌُ مت اثٓ ثطٛغخ ثأِ١ش اٌشؽبٌخ اٌّغٍّ.  ٓ١
 . 1ألٔٗ أّٙو اٌوؽبٌخ اٌٍَّّ. ٓ١
 . 2ألْ هؽٍزٗ أ ٛٛي هؽٍخ ؛ ام اٍزغولذ ِب ٠مبهة اٌضالص ٓ١ػبِب .
 . 3ألٔٗ اهرؾً اٌ ٝلبهاد ِزؼلكح ٍّّذ أٍ١ب ٚأفو٠م١ب ٚثؼ٘ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب  ،فبعزبى ثنٌه
َِبفبد ثؼ١لح ٌُ َ٠جك أؽل أْ اعزبى٘ب .
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ِبرا د ْٚاثٓ ثطٛغخ ف ٟسؽٍزٗ . 
ِب أثشص اٌغٛأت اٌز ٟرٕبٌٙٚب اثٓ ثطٛغٗ ف ٟسؽٍزٗ . 
فٕٛف ف ٗ١اٌجٍلاْ اٌز ٟىاه٘ب ِٛٚالؼٙب ٚاٌَّبفبد ثٕٙ١ب ِٚظب٘و اٌؼّواْ فٙ١ب ٚ ،ؽىبِٙب
ٚػبكاد أٍ٘ٙب ٚأٌجَزٚ ُٙأٌٛأٙب ٚأّىبٌٙب ٚؽ٠ٛ١زٙب ٚكالٌزٙب .
وّب ٕٚف األٛؼّخ ٚأٔٛاػٙب ٛٚو٠مخ ٕٕبػزٙب .

وزبة  -رؾفخ إٌظبس ف ٟغشائت األِصبس ٚػغبئت األعفبس – الثٓ ثطٛغخ .
ٚ فِ ٟب موو اثٓ ثطٛٛخ ػٓ عي٠وح ٍ١الْ أٔٗ :
"ٛ٠عل اٌ١بلٛد ف ٟعّ١غ ِٛاٙؼٙب ِ ٟ٘ٚ ،زٍّىخ  .فْ١زو ٞاإلَٔبْ اٌمطؼخ ِٕٙب٠ٚ ،ؾفو ػٓ
اٌ١بلٛد  ،ف١غل أؽغبه ثٚ١بء ِْجؼخ  ٟ٘ٚ ،اٌز٠ ٟزى ْٛاٌ١بلٛد ف ٟأعٛافٙب ف١ؼطٙ١ب اٌؾىبوٓ١
 ،ف١ؾىٙٔٛب ؽز ٝرٕفٍك ػٓ أؽغبه اٌ١بلٛد  ،فّٕٗ األؽّو  ِٕٗٚاألٕفو  ِٕٗٚاألىهق ......
ٚعّ١غ إٌَبء ثغي٠وح ٍ١الْ ٌ ٓٙاٌمالئل ِٓ اٌ١بلٛد اٌٍّ٠ٚ ، ْٛغؼٍٕٗ ف ٟأ٠لٚ ٓٙ٠أهعٍٓٙ
ػٙٛب ِٓ األٍٛهح ٚاٌقالفٌٚ .... ً١مل هأ٠ذ ػٍ ٝعجٙخ اٌف ً١األثٍ ٘١جؼخ أؽغبه ِٕٗ  ،وً
ؽغو أػظُ ِٓ ثٚ١خ اٌلعبط ".
ٕٚٚف اثٓ ثطٛٛخ ٔٙو إٌ ً١فمبي :
"ِٖ ً١ٔٚو ٠ف ًٚألٔٙبه األهٗ ػنٚثخ ِناق ٚارَبع لطو ٚػظُ ِٕفؼخ ٚ .اٌّلْ ٚاٌموٜ
ثٚفزِٕ ٗ١زظّخ  ٌ١ٌ ،ف ٟاٌّؼّٛه ِضٍٙب ٚ .ال ٠ؼٍُ ٔٙو ٠يهع ػٍِ ٗ١ب ٠يهع ػٍ ٝإٌٌ١ٌٚ . ً١
ف ٟاألهٗ ٔٙو  َّٝ٠ثؾوا غ١وٖ  .لبي هللا رؼبٌ ) ٝفبما ففذ ػٍ ٗ١فؤٌم ٗ١ف ٟاٌ ) ُ١فَّبٖ ّ٠ب
 ٛ٘ٚاٌجؾو ".
اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ األدة اٌشؽًلد . 
٠ - 1مزجٌ ِٓ ا٠٢بد اٌموآٔ١خ أ ٚاألؽبك٠ش إٌج٠ٛخ اٌْو٠فخ أ ٚاٌْؼبه ِ ،ضً ِب ٚهك ف ٔٔ ٟاثٓ
كث١و ٚ ":عبءٔب اٌّٛط ِٓ وً ِىبْ ٚ ،ظٕٕب أٔب لل أؽ ٜ١ثٕب ".
٠ - 2ؼزٕ ٟثبٌٕٛف ٚثنوو اٌزفبِٕٚ ، ً١ضبي مٌه ٕٚف اثٓ ثطٛٛخ اٌ١بلٛد ف ٟعي٠وح ٍ١الْ
ٚفٕٚ ٟف اثٓ عج١و هؽٍزٗ إٌ ٝمٍ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌجؾو .
 ً١ّ٠ - 3اٌ ٝاٌؼجبهاد اٌمٖ١وح اٌّزٕبغّخ ماد اإل٠مبع اٌّ١ٍٛمِٚ . ٝضبي مٌه  " :فٍّب عٓ اًٌٍ١
اّزل رالٕٚ ، ّٗٛىذ األماْ غّبغّٗٚ ،اٍزْ١و ػٖفٛف اٌو٠ؼ "
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األعئٍخ
 - 1أَت اٌىزبث ٓ١ا٢ر ٓ١اٌِ ٝئٌفٙ١ب :
أ  -رؾفخ إٌظبه ف ٟغوائت األِٖبه ٚػغبئت األٍفبه
ة  -رنووح ثبألفجبه ػٓ ارفبل١بد األٍفبه
 - 2ػًٍ ِب ٠ؤر: ٟ
أ ٠ -ؼل أكة اٌوؽالد ٚاؽلا ِٓ أِزغ اٌفٕ ْٛإٌضو٠خ
ة  -افزالف ا٘زّبِبد اٌوؽبٌخ ف ٟهؽالر. ُٙ
د  -ألكة اٌوؽالد لّ١خ ػٍّ١خ وج١وح .
 - 3ف ٟها٠ه ٌ ٌُ ،مت اثٓ ثطٛٛخ أِ١و اٌوؽبٌخ اٌٍَّّ ٓ١؟
 - 4الوأ إٌٖ ٓ١ا٢ر ٓ١١صُ أعت ػّب ٙ١ٍ٠ب :
ِّب عبء فٕٚ ٟف اثٓ عج١و ٌلِْك :
كِْك عٕخ اٌّْ وق ِٚ ،طٍغ ؽَٕٗ اٌّْوق  ٟ٘ٚ ،فبرّخ ثالك اإلٍالَ اٌز ٟاٍزموٕ٠ب٘ب ،
ٚػو ًٚاٌّلْ اٌز ٟاعزٍٕ١ب٘ب  ،لل رؾٍذ ثؤىا٘١و اٌو٠بؽٚ ، ٓ١رغٍذ ف ٟؽًٍ ٍٕلٍ١خ ِٓ
اٌجَبرِٕٙ ..... ٓ١ب هثٛح ماد لواه ِٚؼِٚ ٓ١بء ٍٍَج ، ً١رَٕبة ِنأجٗ أَ١بة األهالُ ثىً
ٍج .....، ً١لل ٍّذ أهٙٙب وضوح اٌّبء ؽز ٝاّزبلذ اٌظّ بء فزىبك رٕبك٠ه ثٙب الُٕ اٌٖالة
(اهو٘ ثوعٍه ٘نا ِغزًَ ثبهك ّٚواة )".
ٖ٠ٚف اٌجغلاك ٞاٌّغبػخ اٌز ٟؽٍذ ثّٖو ٍٕخ (٘597ـ) ف١مٛي :
" كفٍذ ٍٕخ ٍجغ ِفزوٍخ أٍجبة اٌؾ١بح ٚ ،لل ٠ئٌ إٌبً ِٓ ى٠بكح إٌٚ ، ً١اهرفؼذ األٍؼبه
ٚ ،ألؾطذ اٌجالك ٚ ،أّؼو أٍ٘ٙب اٌجال ٚ ....... ،أ ٜٛٚأً٘ اٌَٛاك ٚاٌو٠ف اٌ ٝأِٙبد اٌجالك
ٚ ،أغٍ ٝوض١و ِٕ ُٙاٌ ٝاٌْبَ ٚاٌّغوة ٚاٌؾغبى ٚاٌٚ ، ّٓ١رفولٛا ف ٟاٌجالك ِٚ ...... ،يلٛ
وً ِّيق ٚ ،كفً اٌ ٝاٌمب٘وح ِٖٚو ِٕ ُٙفٍك ػظٚٚ ....، ُ١لغ اٌّوٗ ٚاٌّٛربْ ٚ ،اّزل
ثبٌفمواء اٌغٛع ؽز ٝأوٍٛا اٌّ١زبد ٚاٌغ١ف ".
أ ٚ -اىْ ث ٓ١إٌٖ ِٓ ٓ١ؽ١ش  :اٌزؤص١و ثبٌموآْ اٌىوٚ ، ُ٠اٌغٕبً ٚاٌَغغ
ة  ِٓ -فالي إٌّبمط اٌز ٟكهٍذ  ٌّٓ ،رف ًٚاٌمواءح  :الثٓ ثطٛٛخ أَ الثٓ عج١و أَ
ٌٍجغلاك ٞ؟ ثٍ ٓ١جت مٌه .

اعبثبد أٍئٍخ لٚب٠ب ِٓ إٌضو ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚاٌٍّّٛوٟ
ط - :1
أ - :الثٓ ثطٛٛخ
ة - :الثٓ عج١و
ط- :2
أ - :ثَجت اٌزٖبق ٘نا اٌفٓ ثٛالغ إٌبً ٚؽ١برٚ ، ُٙاِزياعٗ ثفٕ ْٛأفو ٜوبٌمٖٔ ،
ٚاٌّنوواد ٚ ،اٌزواس اٌْؼجٚ ، ٟاٌ١ِٛ١بد .
ة - :ثَجت رٕٛع صمبفبرٚ ُٙػٍ. ُِٙٛ
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ط - :وٚ ٗٔٛصبئك ربه٠ق١خ ٚعغواف١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٠ؼزّل ػٍٙ١ب ٌّؼوفخ أؽٛاي اٌجالك
اٌّىبٔ١خ ٚاٌَىبٔ١خ .
ط٠ - :3زون ٌٍّؼٍُ ٚاٌطبٌت ّ٠ٚ ،ىٓ اإلفبكح ِّب ٠ؤر: ٟ
 ألٔٗ أّٙو اٌوؽبٌخ آٌٍَّّ١
 ألْ هؽٍزٗ أٛٛي هؽٍخ ؛ ام اٍزغولذ ِب ٠مبهة اٌضالص ٓ١ػبِب .
 ألٔٗ اهرؾً اٌ ٝلبهاد ِزؼلكح ٍّّذ أٍ١ب ٚأفو٠م١ب ٚثؼ٘ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب ،
فبعزبى ثنٌه َِبفبد ثؼ١لح ٌُ َ٠جك أؽل أْ اعزبى٘ب .
ط - :4أ- :
اٌغٕبً ٚاٌَغغ
اٌٍغخ
اٌزؤصو ثبٌمواْ اٌىوُ٠
ٚظف ٌىبرت ثؼ٘
رّزبى ثؼ٘ ِفوكارٗ
إٌٔ أٚهك ل ٌٗٛرؼبٌ: ٝ
اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ
ثبٌٖؼٛثخ (الُٕ ،
األٚي اهو٘ ثوعٍه ٘نا
وبٌَغغ (اٍزموٕ٠ب٘ب -
اٌٖالة ِ ،نأت ،
ِغزًَ ثبهك
اعزٍٕ١ب٘ب ،اٌو٠بؽ- ٓ١
األهلُ ).
ّٚواة
اٌجَبرٚ ،) ٓ١اٌغٕبً
ِضً ( اٌّْوق
ٚاٌ ُّْوق)
ػلَ اٌّ ً١اٌٝ
اٌٍغخ ٍٍٙخ ٚاٌّفوكاد
إٌٔ رؤصوا ثمٛي هللا رؼبٌٝ
اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ .
ماد ِؼبْ ٍٍٙخ
اٌضبٔ: ٟافغؼٍٕبُ٘ أؽبك٠ش
ٚثَ١طخ
ِٚيلٕبُ٘ وً
ِّيق
ة٠ - :زون ٌزمل٠و اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت .
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ثبويب  :فه الرسبئل يف العصريه  :األيىثي وادلملىكي
ِ ب٘ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟأدد ئٌ ٝاصد٘بس فٓ اٌشعبئً ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو. ٟ
 ثَجت ػٛاًِ ٍ١بٍ١خ ٚ ،اعزّبػ١خ ٚ ،ػٍّ١خ .
ِ ب٘ ٟاٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ اٌز ٟأدد ئٌ ٝاصد٘بس فٓ اٌشعبٌخ ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
 . 1وضوح كٚا ٓ٠ٚاٌلٌٚخ اٌز ٟالزٚذ اٌؾبعخ اٌ ٝوزبة اٌوٍبئً ٌز١َ١و أِٛه٘ب .
 . 2ؽبعخ اٌؾ١بح اٌَ١بٍ١خ اٌوٍّ١خ اٌز ٟػبّٙب اٌَالٚ ٓ١ٛاألِواء ٚاٌغٕل ِٓ ٍٍُ ٚؽوة اٌٝ
اٍزقلاَ اٌوٍبئً إلٕلاه أٚاِو اٌزؼ ٓ١١أ ٚاٌؼيي أ ٚر١ٛٛل اٌؼاللبد ِغ اٌجٍلاْ األفوٜ
ٚرؾَ ٓ١اٌَ١بٍ١خ اٌقبهع١خ  ...اٌـ .
ِ ب٘ ٟاٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ اٌز ٟأدد ئٌ ٝاصد٘بس فٓ اٌشعبٌخ ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
 . 1ػٍِٕ ٛيٌخ وزبة اٌوٍبئً ػٕل اٌَالٚ ٓ١ٛاٌٍّٛن  ،ؽ١ش لبهثذ ِٕيٌزِٕ ُٙيٌخ
اٌٛىهاء ٚوجبه اٌمٚبح .
 . 2ارقبم اٌوٍبئً ٍ١ٍٚخ رٛإً اعزّبػ ، ٟفىبٔذ رَزقلَ ف ٟاٌزٕٙئخ ٚاٌّلػ ٚاٌزؼي٠خ ٚاٌّٛاٍبح
ٚاٌْىو ٚ ،غ١و مٌه .
ِ ب ٘ ٟاٌؼٛاًِ اٌؼٍّ١خ اٌز ٟأدد ئٌ ٝاصد٘بس فٓ اٌشعبٌخ ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
 . 1كٛ٠اْ اإلْٔبء ِٚب ٙٚغ ِٓ ّو ٛٚػٍ٠ ِٓ ٝوك أْ ٠زقن اٌىزبثخ ٕٕؼٗ ٌٗ ِ ،غ وضوح
اٌّىبرجبد اٌز ٟوبٔذ رقوط ِٕٗ أ ٚرؼٛك اٌِ ِٓ ٗ١جب٠ؼبد ٚػٛٙك ٚ ،غ١و
مٌه .
 . 2هغجخ اٌىزبة ف ٟاظٙبه صمبفزٚ ُٙثواػز ُٙف ٟاٌىزبثخ ف ٟفٕ ْٛإٌضو اٌّقزٍفخ ِٕٙٚب اٌوٍبئً .
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أروش اؽٙش وزبة اٌشعبئً ف ٟاٌؼصش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو.  ٟ
اٌمب ٟٙاٌفب. ًٙ
اٌؼّبك األٕفٙبٕٔ ٟبؽت وزبة " فو٠لح اٌمٖو ٚعو٠لح اٌؼٖو ف ٟموو ّؼواء اٌؼٖو ".
ِؾ ٟ١اٌل ٓ٠ثٓ ػجل اٌظب٘و .
ػالء اٌل ٓ٠ثٓ غبُٔ .

 - 1القبضي الفبضل (د 596هـ) :
٘ ٛأث ٛػٍ ٟػجل اٌوؽ ُ١ثٓ ػٍ ٟاٌجَ١بٔ ٟكهً اٌؼٍ َٛاٌْوػ١خ ٚكٛ٠اْ اٌؾّبٍخ ٚ ،رؼٍُ فٓ
اٌىزبثخ ٚ ،ػًّ ف ٟكٛ٠اْ اإلْٔبء ىِٓ ٕالػ اٌل ٓ٠األٛ٠ث.ٟ
 اؽزٙش اٌمبظ ٟاٌفبظً ثؼذح اٌمبة اروش٘ب . 
ِ" ؾ ٟ١اٌلِ" ٚ " ٓ٠غ١و اٌل" ٚ " ٓ٠اٌمب ٟٙاٌفب. " ًٙ
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 ٌُ ػذ اٌمبظ ٟاٌفبظً أُ٘ أػّذح وزبة اٌشعبئً ف ٟاٌؼصش: ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو.  ٟ
ّ 
ألْ وزّبة اٌوٍبئً ف ٟػٖوٖ ٍبهٚا ػٍٛ ٝو٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ ثٕٛفٗ أؽل أُ٘ أػّلح وزّبة ٘نا
اٌفٓ ؛ فىبٔذ هٍبئٍٗ ٛٚو٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ ٔٙظ اٌٙلا٠خ ٌىزبة اٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ِٚؾفيح ٌ ُٙػٍ ٝاإلثلاع .
 عبس وزبثخ اٌشعبئً ف ٟػصش اٌمبظ ٟاٌفبظً ػٍ ٝغش٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ ػًٍ رٌه
 ثٕٛفٗ أؽل أُ٘ أػّلح وزبة ٘نا اٌفٓ ؛ فىبٔذ هٍبئٍٗ ٛٚو٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ ٔٙظ اٌٙلا٠خ ٌىزبة
اٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوِٚ ٟؾفيح ٌ ُٙػٍ ٝاإلثلاع .
ٚ فِ ٟب ٠ؤرّٛٔ ٟمط ٌوٍبئٍٗ اٌلٛ٠أ١خ اٌز ٟوزجٙب ف ٟفزؼ ث١ذ اٌّملً ػٌٍَ ٝبْ ٕالػ
اٌل ٓ٠األٛ٠ثِٛ ٟعٙخ اٌ ٝاٌقٍ١فخ اٌؼجبٍ ٟإٌبٕو ٌل ٓ٠هللا :
"ٌّٚ ،.....ب ٌُ ٠جك اال اٌملً ٚ ،لل اعزّغ اٌٙ١ب وً ّو٠ل ِٕٛٚ ُٙو٠ل ٚ ،اػزُٖ ثّٕؼزٙب وً
لو٠ت ِٕٚ ُٙثؼ١لا
؛ ظٕٛا أٔٙب ِٓ هللا ِبٔؼز.....، ُٙفٍّب ٔبىٌٙب اٌقبكَ هأ ٞثٍلا وجالك ٚ ،عّؼب و َٛ١اٌزٕبك ٚ ،ػيائُ
لل رؤٌجذ ػٍ ٝاٌّٛد فٕيٌذ ثؼوٕزٗ  .....،فياٚي اٌجٍل ِٕغبٔت فبما أٚك٠خ ػّ١مخ ٌٚ ،غظ ٚػوح
غو٠مخ ٍٛٚ ،ه لل أؼطف ػطف اٌَٛاه ٚ ،أثوعخ لل ٔيٌذ ِىبْ اٌٛاٍطخ ِٓ ػمل اٌلاه ،
فؼلي اٌ ٝعٙخ أفو ٜوبْ ٌٍّطبِغ ػٍٙ١ب ِؼوط ٌٍٚ ،ق ً١فٙ١ب ِزٌٛظ  ،فٕيي ػٍٙ١ب ٚ ،أؽب ٛثٙب
ٚ ،لوة ِٕٙب ٙٚ ،وثذ فّ١زٗ ثؾ١ش ٕ٠بٌٗ اٌَالػ ثؤٛوافٗ ٠ٚ ،ياؽّٗ اٌَٛه ثؤوٕبفٗ ٚ ،لبثٍٙب
 ،صُ لبرٍٙب ٔٚ ،يٌٙب ٚثوى اٌٙ١ب صُ ثبهى٘ب ٚ ،ؽبعي٘ب صُ ٔبعي٘ب  ،فّٙٚب ّٙخ اهرمت ثؼل٘ب
اٌفزؼ ٕٚ ،لع أٍ٘ٙب فبما ُ٘ ال ٖ٠جو ْٚػٍ ٝػجٛك٠خ اٌغل ػٓ ػزك اٌٖفؼ ،فواٍٍ٘ٛب ثجني
لط١ؼخ اٌِ ٝلح ٚ ،لٖلٚا ٔظوح ِٓ ّلح ٚ ،أزظبها ٌٕغلح  ،فؼوف ُٙفٌ ٟؾٓ اٌمٛي ٚ ،أعبثُٙ
ثٍَبْ اٌطٛي ٚ ،للَ إٌّغٕ١مبد اٌز ٟرز ٌٝٛػمٛثبد اٌؾٖ ْٛػٖٙ١ب ٚؽجبٌٙب ٚ ،أٚرو ٌُٙ
لَٙ١ب اٌز ٟرٚوة فال رفبهلٙب ٍٙبِٙب ٚ ،ال ٠فبهق ٍٙبِٙب ٖٔبٌٙب  ،فٖبفؾذ اٌَٛه فبما
ٍّٙٙب ف ٟصٕب٠ب ّوفبرٙب ٍٛان ٚللَ إٌٖو َٔوا ِٓ إٌّغٕ١ك ٠قٍل افالكٖ اٌ ٝاألهٗ ٠ٚ ،ؼٍٛ
ػٍ ٖٛاٌ ٝاٌَّبن  ،فْظ ِواكع أثواعٙب ٚ ،أٍّغ ٕٛد ػغ١غٙب ٚ ،هفغ ٍزبه ػغبعٙب ،
فؤفٍ ٝاٌَٛه ِٓ اٌَ١بهح ٚ ،اٌؾوة ِٓ إٌظبهح ،فؤِىٓ إٌمبة أْ َ٠فو ٌٍؾوة إٌمبة ٚ ،أْ
٠ؼ١ل اٌؾغو اٌ١ٍ ٝورٗ ِٓ اٌزواة "

 - 2حميي الديه ثه عجد الظبهر (د 692هـ)
٘ ٛاٌمبِ ٟٙؾ ٟ١اٌل ٓ٠أث ٛاٌفٌٚ ، ًٚل ف ٟث١ذ ػٍُ ٚك . ٓ٠كهً اٌزبه٠ـ ٚاٌَ١و ٚاألكة
ٚ ،ثوع ف ٟاٌىزبثخ إٌضو٠خ ٚ ،وضود ِئٌفبرٗ .
 اروش ِإٌفبد ِؾ ٟاٌذ.  ٓ٠
 . 1اٌو ٗٚاٌيا٘و ف١ٍ ٟوح اٌٍّه اٌظب٘و .
 . 2رْو٠ف األ٠بَ ٚاٌؼٖٛه ف١ٍ ٟوح اٌٍّه إٌّٖٛه .
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ر ٌٝٛدٛ٠اْ اإلٔؾبء ف ٟػٙذ اٌظب٘ش ث١جشط ٚلًلٚ ْٚٚاثٕٗ األؽشاف خٍ. ً١
 ػٓ ِبرا رؾذس ِؾ ٟاٌذ ٓ٠ف ٟسعبٌزٗ اٌز ٟوزجٙب ف ٟفزؼ اٌّظفش لطض ٌٍؾم١ف . 
ٕٚ ف فٙ١ب لٛح ع ِ١اٌؼل ٚثبٌجَبٌخ ٌزؤو١ل لّ١خ إٌٖو اٌن ٞأؽوىٖ اٌٍَّّ.ْٛ
٠ مٛي :
" ٕٚبهٚا ِغ ػلَ موو هللا ثؤفٛا٘ٚ ُٙلٍٛث٠ ، ُٙمبرٍ ْٛل١بِب ٚلؼٛكا ٚػٍ ٝعٕٛث ، ُٙفىُ
ِٓ ّغبع أٌٖك ظٙوٖ إٌ ٝبؽجٗ ٚؽبِٔٚ ، ٟبٚ ًٙهاِٚ ، ٟوُ فِ ُّٙ ِٓ ُٙ١ب ٍٍُ
ل ٍٗٛؽز٠ ٌُ ٝجك ف ٟوٕبٔزٗ ٍٚ ، ُٙمٛ ٍٓ ٞبهػ ثٗ فّب ٛوؽٗ ؽز ٝرضٍُ ٚ ،م١ٍ ٞف
ؽبكصٗ ثبٌٖمبي فّب عٍِ ٝؾبكصخ ؽز ٝرىٍُ ٚ ،أثبٔٛا ػٓ ٔف ًٛف ٟاٌؾوة أث." ٗ١
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اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ٌٍشعبئً. 
رزؤصو ثبٌموآْ اٌىو ، ُ٠وّب ٚهكف ٟهٍبٌخ اٌمب ٟٙاٌفب": ًٙفؼوف ُٙفٌ ٟؾٓ اٌمٛي "ٚ،فٟ
هٍبٌخ اثٓ ػجل اٌظب٘و ٠":مبرٍ ْٛل١بِب ٚلؼٛكا ٚػٍ ٝعٕٛث." ُٙ
رئهؿ اٌوٍبٌخ األؽلاس اٌؼٖو  ،فزؼل ٍغال ربه٠ق١ب  ،وّب ف ٟهٍبٌخ اٌمب ٟٙاٌفب ًٙف ٟفزؼ
ث١ذ اٌّملً.
رىضو ف ٟاٌوٍبٌز ٓ١اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ  ،وبٌغٕبً (فؤِىٓ إٌمبة أْ َ٠فو ٌٍؾوة إٌمبة
)ٚ،اٌطجبق (ٚاػزُٖ ثّٕؼزٙب وً لو٠ت ِٕٚ ُٙثؼ١ل ٠ ،مبرٍ ْٛل١بِب ٚلؼٛكا)
رّزبى هٍبٌ خ اٌمب ٟٙاٌفب ًٙثغواثخ ثؼ٘ األٌفبظ ِضً (اٌَّبن ِ،واكع ِ،زٌٛظ ٚ ،غ١و٘ب )،
 ٚأِب اثٓ ػجل اٌظب٘و فمل ِبي اٌ ٝاٍزقلاَ األٌفبظ اٌٍَٙخ ف ٟهٍبٌزٗ (فىُ ِٓ ّغبع أٌٖك
ظٙوٖ اٌ ٝظٙو ٕبؽجٗ ٚؽبِٔٚ، ٝبٚ ًٙهاِ.) ٟ
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األعئٍخ
ٙٚ - 1ؼ اٌؼٛاًِ اٌؼٍّ١خ اٌز ٟأٍّٙذ ف ٟاىك٘به فٓ اٌوٍبئً ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚاٌٍّّٛو. ٟ
 ٌُ - 2ػل اٌمب ٟٙاٌفب ًٙأُ٘ أػّلح وزبة اٌوٍبئً ف ٟاٌؼٖو: ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ٟ؟
ٚ - 3اىْ ث ٓ١اٌوٍبٌز ٓ١ا٢ر١ز ِٓ ٓ١ؽ١ش اٌقٖبئٔ اٌفٕ١خ ٌٍوٍبٌخ ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚاٌٍّّٛو: ٟ
ٕٚف ػالء اٌل ٓ٠ثٓ غبُٔ ف ٟهٍبٌخ ٌٗ اؽل ٜاٌمالع :
"ماد أٚك٠خ ِٚؾبعو ال روا٘ب اٌؼٌ ْٛ١جؼل ِوِب٘ب اال ّيها ٚ ،ال ٕ٠ظو ٍبوٕٙب اٌؼلك اٌىض١و
اال ٔيها ٚ ،ال ٠ظٓ ٔبظو٘ب اال أٔٙب ٛبٌؼخ ث ٓ١إٌغ َٛثّب ٌٙب ِٓ األثواط ٌٙٚ ،ب ِٓ اٌفواد
فٕلق ٠ؾفٙب وبٌجؾو ،اال أْ (٘نا ػنة فواد ٘ٚنا ٍِؼ أعبط )
ٚهك إٌ بٕولال ْٚٚػٍِ ٝؾّٛك غبىاْ اٌنٍٛ ٞت ِٕٗ اٌٍٖؼ ثوٍبٌخ ِٕٙب :
"ِٓ ٍ١ٍ ً١ف اٌجغ ٟلزً ثٗ ٚ ( ،ال ٠ؾ١ك اٌّىو اٌَ١ئ اال ثؤٍ٘ٗ )  ،ف١وًٍ إٌ١ب ِٓ فٛآ
كٌٚزه هعً ٠ى ْٛػٕلوُ ِّٓ اما لطغ ثؤِو ٚلفزُ ػٕلٖ ".

اعبثبد االٍئٍخ فٓ اٌوٍبئً ف ٟاٌؼٖوٓ٠
ط- :1
األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
:

أ .كٛ٠اْ االْٔبء ِٚب ٙٚغ ِٓ ّو ٛٚػٍ٠ ِٓ ٝو٠ل اْ ٠زقن اٌىزبثخ ٕٕؼخ ٌِٗ ،غ وضوح
اٌّىبرجبد اٌز ٟوبٔذ رقوط ِٕٗ أ ٚرؼٛك اٌِ ِٓ ٗ١جب٠ؼبد ٚػٛٙكٚ ،غ١و مٌه.
ة .هغجخ اٌىزبة ف ٟاظٙبه صمبفزٚ ُٙثواػز ُٙف ٟاٌىزبثخ ف ٟفٕ ْٛإٌضو اٌّقزٍفخ ِٕٙٚب
اٌوٍبئً.
ط - :2ألْ وزبة اٌوٍبئً ف ٟػٖوٖ ٍبهٚا ػٍٛ ٝو٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ؛ فىبٔذ هٍبئٍٗ ٛٚو٠مزٗ
ف ٟاٌىزبثخ ٔٙظ اٌٙلا٠خ ٌىزبة اٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوِٚ ،ٟؾفي ٌ ُٙػٍ ٝاألثلاع.
ط- :3
اٌقٖبئٔ اٌفٕ١خ
إٌٔ
 اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىو٘ ( ُ٠نا ػناة فواد ٘ٚنا ٍِؼ أعبط).
األٚي
 اٍزقلاَ اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ ،وبٌَغغ ( ّيها ٔ -يها  -أثواط  -أعبط).
 اٍزقلاَ اٌزْجٙ١بد ِٚضبٌٙبٌٙٚ :ب ِٓ اٌفواد فٕلق ٠ؾفٙب وبٌجؾو.
 اٌللخ ف ٟإٌٛف.
إٌٔ
اٌضبٟٔ
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 اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىوٚ ( ُ٠ال ٠ؾ١ك اٌّىو اٌَٟء اال ثؤٍ٘ٗ).
 رئهؿ اٌوٍبٌخ ألؽلاس اٌؼٖو.
ٛٙٚ ػ اٌّؼٌٍٕٛٙٚ ٝخ األٌفبظ ٕٚواِخ األٍٍٛة .
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ثبلثب  :اخلطبثخ يف العصريه  :األيىثي وادلملىكي
 ث ٓ١أّ٘١خ اٌخطبثخ ف ٟاٌؼصش ٓ٠اٌٍّّٛوٚ ٟاألٛ٠ث.  ٟ
ٌّ برا ٠ؼذ فٓ اٌخطبثخ ف ٟاٌؼصش ٓ٠االٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ِٓ ٟأُ٘ اٌفٕ ْٛاألدث١خ 
 ألّٔٗ أٍ ُٙف ٟاٌلفبع ػٓ اٌم ُ١اٌفبٍٙخ ٚ ،الٕبع اٌغّب٘١و ثآهاء ٚأفىبه ٍ١بٍ١خ .
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اروش اُ٘ اٌؼٛاًِ اٌز ٟأعّٙذ ف ٟرٕؾ١ػ فٓ اٌخطبثخ ٚاصد٘بسٖ . 
ْٔب ٛؽووخ ثٕبء اٌَّبعل ٚاٌيٚا٠ب ٚاٌوث. ٜ
رمو٠ت اٌَالٌٍ ٓ١ٛقطجبء ٚهفغ ِٕيٌز. ُٙ
رٛافو كٚاػ ٟاٌقطجبء ِٚؾفيارٙب  ،و بٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغٚ ، ٌٟٛاٌظوٚف اٌَ١بٍ١خ
ٚاٌؼَىو٠خ اٌز ٟػٍّذ ػٍ ٝاىك٘به اٌقطبثخ ٚال ٍّ١ب اٌقطبثخ اٌَ١بٍ١خ ٚاٌل١ٕ٠خ .

 حميي الديه اثه الزكي (د 558هـ)
٘ ٛأث ٛاٌّؼبٌِ ٟؾّذ اٌمشؽ ، ٟاٌٍّ مت ثّؾ ٟ١اٌذ ، ٓ٠اٌّؼشٚف ثبثٓ صو ٟاٌذ ، ٓ٠فمٗ١
خط١ت أد٠ت ،ؽغٓ اإلٔؾبء  ،وبٔذ ٌٗ ِٕضٌخ سف١ؼخ ػٕذ اٌغٍطبْ صًلػ اٌذ ٓ٠األٛ٠ث. ٟ
ؽٙذ فزؼ ث١ذ اٌّمذط فىبْ أٚي ِٓ خطت ثبٌّغغذ األلص ٝف ٟاٌغّؼخ األ ٌٝٚثؼذ
رؾش٠شٖ ٚ.رؼذ ٘زٖ اٌخطجخ أّٔٛر اعب ٌٍخطت اٌذ١ٕ٠خ .
٠ٚؼذ اثٓ اٌضو ٟأؽٙش خطجبء اٌؼصش. ٓ٠
ٚ فِ ٟب ٠ؤر ٟثؼ٘ ِٕٙب:
"أٙ٠ب إٌبً أثْوٚا ثوٛٙاْ هللا اٌن ٛ٘ ٞاٌغب٠خ اٌمٖٚ ، ٜٛاٌلهعخ اٌؼٍ١ب ؛ ٌّب َ٠وٖ هللا ػٍ ٝأ٠ل٠ىُ ِٓ
اٍزوكاك ٘نٖ اٌٚبٌخ ِٓ األِخ اٌٚبٌخ ٚ ،هك٘ب اٌِ ٝمو٘ب ِٓ اإلٍالَ  ،ثؼل اثزناٌٙب ف ٟأ٠ل ٞاٌّْووٓ١
لو٠جب ِٓ ِئخ ػبَ ٚ ،رط١ٙو ٘نا اٌج١ذ اٌن ٞأمْ هللا أْ ٠وفغ ٠ٚنوو ف ٗ١اٍّٗ ....،ف ِٓٛٛ ٛٙأث١ىُ
اثواِ٘ٚ ، ُ١ؼواط ٔج١ىُ ِؾّل ٍٕ ٝهللا ػٍٚ ، ٍٍُٚ ٗ١لجٍزىُ اٌز ٟوٕزُ رٍٖ ْٛاٌٙ١ب ف ٟاثزلاء اإلٍالَ ،
ِ ٛ٘ٚمو األٔج١ب ء ِٚمٖل األ١ٌٚبء ِٚ ،لفٓ اٌوًٍ ِٙٚ ،ج ٜاٌٛؽِٕٚ ، ٟيي ثٗ ٕ٠يي األِو ٚإٌ، ٟٙ
 ٛ٘ٚف ٟأهٗ اٌّؾْو ٕٚؼ١ل إٌّْو  ٛ٘ٚ ،ف ٟاألهٗ اٌّملٍخ اٌز ٟموو٘ب هللا ف ٟوزبثخ اٌّج، ٓ١
 ٛ٘ٚاٌَّغل األلٖ ٝاٌن ٍٕٝ ٞف ٗ١هٍٛي هللا ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ثبٌّالئىخ اٌّموث ٛ٘ٚ ، ٓ١اٌجٍل اٌنٞ
ثؼش هللا اٌ ٗ١ػجلٖ ٚهٍٚ ٌٗٛوٍّزٗ اٌز ٟأٌمب٘ب اٌِ ٝوٚ ، ُ٠هٚؽٗ ػ َٝ١اٌن ٜووِٗ ثوٍبٌزٗ ّٚوفٗ
ثٕجٛرٗ ٠ ٌُٚ ،يؽيؽٗ ػٓ هرجخ ػجٛك٠زٗ  ،فمبي رؼبٌَ٠ ٌٓ( : ٝزٕىف اٌَّ١ؼ أْ ٠ى ْٛػجلا هلل ٚال
اٌّالئىخ اٌّموثْٛ
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اروش اٌخصبئص اٌفٕ١خ ألعٍٛة اثٓ اٌضو.  ٟ
رجوى اٌؼبٛفخ اٌل١ٕ٠خ فٙ١ب فبٕخ ػٕل اٌزّض ً١ثبٌموآْ اٌىو. ُ٠
رزؤٔك ف ٟافز١به األٌفبظ اٌٛاٙؾخ ماد اٌّؼبٔ ٟاٌٍَٙخ .
رٛظ١ف اٌٖٛه اٌج١بٔ١خ ٚاٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ وبٌَغغ ٚاٌغٕبً ِب ٚ٠ف ٟػٍ ٝاٌقطجخ عوٍب
ِ١ٍٛم١ب ِٚ ،ضبي اٌَغغ ِب ٚهك ف ٟاٌؼجبهاد ِ ٛ٘ٚ":مو األٔج١بء ِٚ ،مٖل األ١ٌٚبء ِٙٚ ،جٜ
اٌٛؽِٕٚ ، ٟيي ثٗ ٕ٠يي األِو ٚإٌ ." ٟٙأِب اٌغٕبً فّضً (اٍزوكاك ٘نٖ اٌٚبٌخ ِٓ األِخ
اٌٚبٌخ ).
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األعئٍخ
 . 1ث ٓ١أّ٘١خ اٌقطبثخ ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو. ٟ
 . 2ػًٍ  :اىك٘به اٌقطت اٌَ١بٍ١خ ٚاٌل١ٕ٠خ ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
 . 3الوأ إٌٔ ا٢ر ِٓ ٟفطجخ الثٓ ِٕ١و اإلٍىٕلهأ( ٟد ٘683ـ) ،أٌمب٘ب ثؼلِب ٍِه
اٌززبه اٌْبَ ٍٕخ (٘658ـ)  ،صُ اٍزقوط ِٕٙب ِب ٕ٠بٍت ِٓ اٌقٖبئٔ اٌفٕ١خ ٌٍقطجخ :
(( اٌؾّل هلل اٌن٠ ٞوؽُ اٌؼ ْٛ١اما كِؼذ ٚ ،اٌمٍٛة اما فْؼذ  ....،اٌّٛعٛك اما
األٍجبة أمطؼذ  ،اٌّمٖٛك اما األثٛاة اِزٕؼذ  ....،فَجؾبْ ِٓ ٍٚؼذ هؽّزٗ وً
ّٟء ٚ ،ؽك ٌٙب اما ٍٚؼذ ٍٚ ،ؼذ اٌٛ ٝبػزٗ اٌَّبٚاد ٚاألهٗ ؽ ٓ١لبي (ائز١ب
ٛٛػب أ ٚوو٘ب ) فؤٛب ػذ ٍّٚؼذ  ،....أٙ٠ب إٌبً  ،فبفٛا هللا رؤِٕٛا فّٙ ٟبْ
ٚػلٖ اٌٛفٚ ، ٟال رقبفٔٛب اٌقٍك ٚاْ وضوٚا ؛ فبْ اٌقٛف ِّٕ ُٙون فف)) ٟ

اعبثبد أٍئٍخ اٌقطبثخ ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚاٌٍّّٛوٟ

 - :1أٍّٙذ اٌقطبثخ ف ٟاٌلفبع ػٓ اٌم ُ١اٌفبٍٙخٚ ،الٕبع اٌغّب٘١و ثآهاء ٚأفىبه
ٍ١بٍ١خ.
 :2ثَجت اٌغي : ٓ٠ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌّغٚ ، ٌٟٛاٌظوٚف اٌَ١بٍ١خ اٌَبئلح اٌزٚ ٟفود
ٌٍقطبثخ اٌَ١بٍ١خ ٚاٌل١ٕ٠خ كٚاػٙ١ب ِٚؾفيارٙب.
- :3
 اٌزّضً ثبٌمواْ اٌىو (ُ٠ائز١ب ٛٛػب ا ٚوو٘ب )ٚ ،اٌؼبٛفخ اٌل١ٕ٠خ رجوى فٙ١ب ثٛٙٛػ.
 رزؤٔك ف ٟافز١به األٌفبظ اٌٛاٙؾخ اٌٍَٙخ ( ٍجؾبْ ِٓ ٍٚؼذ هؽّزٗ ٠ ،وؽُ ،اٌّٛعٛك،
اٌمٖٛكّٙ ،بْ ٚػلٖ).
 رٛظف اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ وبٌَغغ( كِؼذ  -فْؼذ ٚ -ف- ٟففٚ ،)ٟاٌطجبق ( فبفٛا -
رؤِٕٛا).
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راثعب  :الزأليف ادلىسىعي يف العصريه  :األيىثي وادلملىكي
 ػشف اٌّٛعٛػخ ٚ ظؼ ِف َٛٙاٌّٛعٛػخ . 
 اٌٍّٛٛػخ وزبة ٠غّغ ِؼٍِٛبد ّز ِٓ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌّؼبهف فِ ٟقزٍف ِ١بك ٓ٠اٌّؼوفخ  ،أٚ
ِ١لاْ ِٕٙب ِ ،ورجخ رور١جب ٘غبئ١ب .
ِ ز ٝظٙش اٌزأٌ١ف اٌّٛعٛػ.  ٟ
ٚ رغله اإلّبهح اٌّ ٝ
أْ ثلا٠خ اٌزؤٌ١ف اٌٍّٛٛػ ٟظٙو ف ٟاٌؼٖو اٌؼجبٍ ٟف ٟاٌموْ اٌضبٌش
اٌٙغو ٞفظٙود ثؼ٘ اٌّٖٕفبد ماد االرغبٖ اٌٍّٛٛػِ ٟضً وزبة "اٌؾٛ١اْ" ٌٍغبؽع " ٚ ،
األغبٔ " ٟألث ٟاٌفوط األٕفٙبٔٚ ، ٟغ١وّ٘ب .
 اروش اٌىزت راد االرغبٖ اٌّٛعٛػ ٟف ٟاٌؼصش اٌؼجبع.  ٟ
 . 1وزبة اٌؾٛ١اْ ٌٍ :غبؽع .
 . 2وزبة األغبٔ : ٟألث ٟاٌفوط األٕفٙبٔ. ٟ
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ِب٘ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟوبْ ٌٙب رأص١ش فٔ ٟؾبغ اٌزأٌ١ف اٌّٛعٛػ.  ٟ
اٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغِٚ ٌٟٛب أؽلصبٖ ِٓ رلِ١و صمبفٚ ٟفىوٌّ ٞملهاد األِخ اإلٍالِ١خ
ف ٟاٌؼواق ٚاٌْبَ .
كٛ٠اْ اإلْٔبء .
أزْبه اٌّىزجبد اٌٚقّخ اٌز ٟأٚلفذ ٌقلِخ ٍٛجخ اٌؼٍُ .
اٍزمطبة ِٖو ٚاٌْبَ ٌٍؼٍّبء اٌّٙبعو ِٓ ٓ٠ألطبه أفو. ٜ

 ث ٓ١دٚس اٌغض ٚاٌصٍ١جٚ ٟاٌّغ ٌٟٛف ٟاصد٘بس اٌّٛعٛػبد ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛوٟ
 ثَجت ِب أؽلصٗ اٌغي ِٓ ٚرلِ١و صمبفٚ ٟفىوٌّ ٞملهاد األِخ اإلٍالِ١خ ف ٟاٌؼواق ٚاٌْبَ ،
األِو اٌن ٞأٌٙت غ١وح ػٍّبء األِخ ػٍ ٝؽٚبهرٙب ٚربه٠قٙب ٚرواصٙب  ،فؾضذ اٌقطٚ ٝأٌفذ
اٌٍّٛٛػبد ٌزؼِ ٘٠ٛب فَو .
 ث ٓ١دٚس دٛ٠اْ اإلٔؾبء ف ٟاصد٘بس اٌّٛعٛػبد ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو.  ٟ
 ثَجت ِب ٠زطٍجٗ كٛ٠اْ اإلْٔبء ِٓ ٍِٛٛػ١خ اٌّؼوفخ ٌل ٜوً ِٓ ٠ؼًّ ف . ٗ١فمل ٚعت ػٍٝ
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٗ١أْ ٠ىٛٔٛا ػٍ ٝكها٠خ ثبٌؼٍ َٛاٌْوػ١خ ٚاٌزبه٠ـ ٚاألكة  .....اٌـ .
 اروش أؽٙش وزبة اٌّٛعٛػبد اٌز ٓ٠وبٔٛا سؤعبء ٌذٛ٠اْ اإلٔؾبء أ ٚوزبثب فٗ١
 اٌمٍمْٕلٕٚ ، ٞالػ اٌل ٓ٠اٌٖفلٚ ، ٞاٌّمو٠ي. ٞ
 ث ٓ١دٚس أزؾبس اٌّىزجبد اٌعخّخ ف ٟاصد٘بس اٌّٛعٛػبد ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛوٟ
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 أٚلفذ اٌّىزجبد ٌقلِخ ٍٛجخ اٌؼٍُ ٚؽٛد ٔفبئٌ اٌىزت ٚاٌّقطٛٛبد ؛ األِو اٌن ٞأربػ اٌّغبي
ٌزٕٛع اٌّؼبهف ٚوضورٙب  ِٓٚ ،صُ اٌزؤٌ١ف اٌٍّٛٛػ. ٟ
 ث ٓ١دٚس اٌؼٍّبء اٌّٙبعش ٓ٠ف ٟاصد٘بس اٌّٛعٛػبد ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو.  ٟ
 ث ٓ١دٚس اعزمطبة ِصش ٚاٌؾبَ ٌٍؼٍّبء اٌّٙبعش ِٓ ٓ٠ألطبس أخش ٜف ٟاصد٘بس اٌّٛعٛػبد
ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو.  ٟ
 اٍزمطجذ ِٖو ٚاٌْبَ اٌؼٍّبء اٌّٙبعو ِٓ ٓ٠ألطبه أفو ٜوبألٔلٌٌ ٚإٌٙل ٚاٌؼواق ٚغ١و٘ب.
ٚلل وبْ ٌٙنا اٌزّبىط وج١و األصو ف ٟل١بَ ٔٚٙخ ػٍّ١خ ٚأكث١خ ِزّ١يح فِٖ ٟو ٚاٌْبَ ػٍٝ
ٚعٗ اٌقٖ. ٓٛ
 اروش ثؼط اٌؼٍّبء اٌّٙبعش ٓ٠اٌز ٓ٠اعزمطجزِ ُٙصش ٚاٌؾبَ ٚعبػذٚا ف ٟاصد٘بس
اٌّٛعٛػبد . 
 . 1اثٓ فٍلِ ْٚئٌٍ ػٍُ االعزّبع .
 . 2اثٓ اٌج١طبه اٌّبٌى ٟأّٙو ػٍّبء اٌؼوة ف ٟاٌٖ١لٌخ .
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اروش أٔٛاع اٌّٛعٛػبد . 
ٍِٛٛػبد اٌزواعُ .
ٍِٛٛػبد األكة .
ٍِٛٛػبد اٌطج١ؼخ ٚاٌغغواف١ب ٚاٌزبه٠ـ .

 اروش اؽٙش اٌّٛعٛػبد اٌز ٟظٙشدْ ف ٟاٌؼصش : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو.  ٟ
 . 1اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد ٌٖ :الػ اٌل ٓ٠اٌٖفل( ٞد ٘764ـ ) ِٓ ٛ٘ٚ :أٍٚغ وزت اٌزواعُ ٠ ،مغ فٟ
ٔؾ ٛصالصِ ٓ١غٍلا .
ٍِٛٛ( ػخ رواعُ )
 . 2غوه اٌقٖبئٔ اٌٛاٙؾخ ُ ٚػوه إٌمبئٔ اٌفبٙؾخ ٌ :غّبي اٌل ٓ٠اٌٛٛٛا( ٛد٘718ـ) :
 ٛ٘ٚوزبة ٠مغ فٍ ٟزخ ػْو ثبثب ْ٠ ،زًّ وً ثبة ِٕٙب ػٍٍ ٝزخ فٖٛي ّٕٙٙب ِقزبهاد ِٓ
إٌضو ٚاٌْؼو .
ٍِٛٛ ( ػخ أكة ) .
ٙٔ . 3ب٠خ األهة ف ٟفٕ ْٛاألكة ٌْٙ :بة اٌل ٓ٠إٌ٠ٛو( ٞد٘733ـ) ٍِٛٛ ٟ٘ٚ :ػخ رمغ فٟ
صالصِ ٓ١غٍلا لَّذ فَّخ ألَبَ  :اٌَّبء ٚا٢صبه اٌؼٍ٠ٛخ ٚ ،األهٗ ٚاٌّؼبٌُ اٌٍَف١خ ،
ٚاإلَٔبْ ِٚب ٠زؼٍك ثٗ ٚ ،اٌؾٛ١اْ اٌٖبِذ ٚ ،إٌجبد ٚ ،اٌزبه٠ـ ِٓ ثلء اٌقٍ١مخ اٌ ٝػٖوٖ .
ٍِٛٛ ( ػخ أكة ٍِٛٛٚػخ ربه٠ـ ٚعغواف١ب ٛٚج١ؼخ ) .
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َِ . 4بٌه األثٖبه فِّ ٟبٌه األِٖبه  :الثٓ ف ًٚهللا اٌؼّو( ٞد ٘749ـ)  ٛ٘ٚ :وزبة ٠مغ
ف ٟأوض و ِٓ ػْو ٓ٠عيءا ؽبفٍخ ثبٌفٛائل اٌمّ١خ ٚاٌٍِّٛبد اٌٛاٍؼخ ف ٟاٌزواعُ ٚاٌزبه٠ـ
ٚاٌغغواف١خ .
ٍِٛٛ ( ػخ رواعُ ٚربه٠ـ ٚعغواف١ب ٛٚج١ؼخ )
١ٍ . 5و أػالَ إٌجالء ٌٍ :ن٘ج٘748( ٟـ) ٛ٘ٚ :وزبة ٙقُ ٠مغ ف ٟصالصِ ٓ١غٍلا ف ٟرواعُ
اٌوعبي ٚاألػالَ .
ٍِٛٛ ( ػخ رواعُ )

ٕ . 6جؼ األػْ ٝفٕٕ ٟبػخ اإلْٔب  :ألث ٟاٌؼجبً اٌمٍمْٕل( ٞد٘821ـ) ٛ٘ٚ :وزبة ٙقُ
٠ؾزِ ٞٛملِخ ٚػْو ِمبالد ف ٟف ًٚاٌىزبثخ ٕٚفبد اٌىزبة ٚ ،اٌزؼو٠ف ثلٛ٠اْ اإلْٔبء
ٚلٛأٚ ‘ ٕٗ١ربه٠ـ اٌىزبثخ ٚرطٛهارٙب ٚ ،أٔٛاع إٌّبٕت ِٓ هعبي اٌَ١ف ٚاٌمٍُ ٚ .....غ١و
مٌه .
ٍِٛٛ ( ػخ أكة ) .
 ُ١َٔ . 7اٌٖجب ٌ :جله اٌل ٓ٠اٌؾٍج( ٟد٘779ـ)  ٛ٘ٚ :وزبة ٠مغ فٔ ٟؾ ٛصالص ٓ١فٖال فٕٚ ٟف
اٌطج١ؼخ ٚاألفالق ٚاألكة ٚغ١و٘ب .
ٍِٛٛ ( ػخ أكة ٍِٛٛٚػخ عغواف١ب ٚربه٠ـ ٛٚج١ؼخ ) .

األعئٍخ
.1
.2

.3
.4
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ػوف اٌٍّٛٛػخ .
ث ٓ١كٚه وً ِّب ٠ؤر ٟف ٟاىك٘به اٌٍّٛٛػبد ف ٟاٌؼٖو اٌٍّّٛو: ٟ
أ  -كٛ٠اْ اإلْٔبء .
ة  -اٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغ. ٌٟٛ
د ٘ -غو اٌؼٍّبء .
أَت اٌىزت ا٢ر١خ اٌِ ٝئٌفٙ١ب :
ٕجؼ األػْ ٝفٕٕ ٟبػخ اإلْٔب ١ٍ ،و أػالَ إٌجالء  ،اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد .
ٕٕف اٌٍّٛٛػبد اٌز ٟكهٍزٙب اٌ: ٝ
أ ٍِٛٛ -ػبد اٌزواعُ.
ة ٍِٛٛ -ػبد األكة
د ٍِٛٛ -ػبد اٌطج١ؼخ ٚاٌغغواف١ب ٚاٌزبه٠ـ .
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اعبثبد أٍئٍخ :اٌزؤٌ١ف اٌٍّٛٛػ ٟف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
 - :اٌٍّٛٛػخ وزبة ٠غّغ ِؼٍِٛبد ّز ِٓ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌّؼبهف فِ ٟقزٍف ِ١بك ٓ٠اٌّؼوفخ ،أٚ
ِ١لاْ ِٕٙب ِ ،ورجخ رور١جب ٘غبئ١ب.
- :2
أ ٠ -زطٍت كٛ٠اْ اإلْٔبء ٍِٛٛػ١خ ف ٟاٌّؼوفخ ٌل ٜوً ِٓ ٠ؼًّ ف .ٗ١فمل ٚعت ػٍٝ
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٗ١أْ ٠ىٛٔٛا ػٍ ٝكها٠خ ثبٌؼٍ َٛاٌْوػ١خ ٚاٌزبه٠ـ ٚاألكة...اٌـ.
ة  -اؽلس اٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌّغ ٌٟٛرلِ١وا صمبف١ب ٚفىو٠ب ٌّملهاد األِخ اإلٍالِ١خ فٟ
اٌؼواق ٚاٌْبَ ،األِو اٌن ٞاٌٙت غ١وح ػٍّبء األِخ ػٍ ٝؽٚبهرٙب ٚربه٠قٙب ٚرواصٙب،
فؾضذ اٌقطٚ ٝاٌفذ اٌٍّٛٛػبد ٌزؼِ ٘٠ٛب فَو.
ط -اٍزمطجذ ِٖو ٚاٌْبَ اٌؼٍّبء اٌّٙبعو ِٓ ٓ٠ألطبه أفو ٜوبألٔلٌٌ ٚإٌٙل ٚاٌؼواق
ٚغ١و٘بٚ .لل وبْ ٌٙنا اٌزّبىط وج١و األصو ف ٟل١بَ ٔٚٙخ ػٍّ١خ ٚأكث١خ ِزّ١يح فِٖ ٟو
ٚاٌْبَ ػٍٚ ٝعٗ اٌقٖ.ٓٛ
- :3
ٕجؼ األػْ ٝفٕٕ ٟبػخ األْٔبء الث ٟاٌؼجبً اٌمٍمْٕلٞ
ٍ١و أػالَ إٌجالء ٌٍن٘جٟ
اٌٛافٌٍٛ ٟف١بد ٌٖالػ اٌل ٓ٠اٌٖفل.ٞ
ٕ٘- 4بن ٍِٛٛػبد رْزون ف ٟاوضو ِٓ ٕٕف:
ٍِٛٛػبد اٌطج١ؼخ
ٍِٛٛػبد األكة
ٍِٛٛػبد اٌزواعُ
ٚاٌغغواف١ب ٚاٌزبه٠ـ
ٔٙب٠خ األهة ف ٟفْٕٛ
غوه اٌقٖبئٔ
اٌٛاف ٟثبٌٛاف١بد
األكة .
اٌٛاٙؾخ
َِبٌه األثٖبه فِّ ٟبٌه
ٔٙب٠خ األهة ف ٟفْٕٛ
َِبٌه األثٖبه فٟ
األِٖبه
األكة .
ِّبٌه األِٖبه
َٔ ُ١اٌٖجب
ٕجؼ األػْ ٝفٟ
ٍ١و أػالَ إٌجالء
ٕٕبػخ اإلْٔب
َٔ ُ١اٌٖجب
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