
ة ِّ  .249- 237 ص ص  (2020 مارس)   01 /  الّعد: 11ع: المرلّ  الممارؿات الّلٍٔ

 

237                                                                              EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 

 
 

 ممًلس الّفّػِة بّن الٔػب والّػب
 ط.د/ طّػة بٍطاري 
.د/ بلٙاؿم مصّمع

ٔ
 المفػف: ا

بُ بٜػ بلٙاِع 
ٔ

 ثلمؾان/الرؼائػ-زامّة ا
Amelboukhari@hotmail.com 

 03/2020/ 10ثارِض الّوفػ:  .17/12/2019 ثارِض الٙبٍل: 2018/ 30/11رؿال: اإلثارِض 

ك:ال ثّعُّ الّفّػِة من الممًلصات الجُ اؿجًٙبت اًجمام  المفجٔلّن بصٙٞ الّوٙع ِلَ    ملظَّ
اطجالف خٙاٖجٌم ومفاربٌم، بصدٍا ِن ثرلّاثٌا ُٖ الظًاب اللؾاهُ الٔػبُ والّػبُ، اهًالٚا 
ِالم الوٙع الّفٜالهّّن الػوس،...ِظجك مرال 

ٔ
رؿًٍ، ومػورا با

ٔ
من رؤِة  الّٗلؾٍف الٍّهاهُ ا

َػِات اًجمامٌا  لّة، وًُ من بّن الوَّ ّٞ مٍٜهاثي الّلٍِٔة والّمٍثّة والّعل دبُ بٜ
ٔ

بالظًاب ال
م  راؤًا وممًلصاثٌا، وِلَ الٓػ

ٓ
اشة الّوٙعِة الٔػبّة لٌا اثراًاثٌا، وا والمواًذ الٍاٖعة من الؾَّ

ُّّ من ثباِن هَػة الوٙاد الّػب والٔػب إلَ الفّ  ًمّة البصح ُٖ ًّػِة وثف
ٔ

ن ا
ٔ

غا باثٌا إّل ا
دبُ. وإن ٝان ًغا 

ٔ
ٍع  ثجراوز ٝٞ ذلٛ إلَ ثٙمُ ٍٚاهّن الفّػِة ُٖ الظًاب ال المٍه

ثُ:
ٓ

طػى، ٖإّهي ِعّٖوا إلَ الّجؾاؤل ال
ٔ

ًٞ هرع لٌغا  الممًلس بجؾمّجي واٖعا من البّئة ال
الممًلس شوًٍرا ُٖ ُثػاخوا الّوٙعي الّػبُ ٚعِما وشعِدا؟ وًٞ هرع اثٗاٚا بّن المٌٍٗم الٔػبُ 

 .لّػبُ شٍلي؟وا
ةالٜلمات المٗجاشّة ِّ  الّالٚة. -الٔػب -الّػب -: الفّػ

 
Poetic term between the West and the Arabs 

 Abstract : Poeticism is one of the terms that has attracted the attention of 
those  working in the field of criticism of their different cultures and their 
aspects, they searched for their manifestations in the Western and Arab 
linguistic discourse, from the view of the Greek philosopher Aristotle, and 
through the Russian formative criticism literature, and the flags of criticism 
... The field of interest in the literary discourse with all its linguistic and vocal 
and semantic components, From the Western monetary arena have its 
orientations, views and terminology, and despite the divergence of opinion 
of Arab critics. 
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      And the West to poetry and its ramifications, but the importance of 
research in this subject goes beyond all this to investigate the laws of poetry 
in literary discourse. If this term is called an expatriate from the other 
environment, it leads us to ask the following question: Does this term exist in 
our heritage of Arab criticism of ancient and modern? Do we find an 
agreement between the Western concept and the Arab around it? 
 
Key words: Poetry - Arabs - West - Relationship  

ة، ومن بّن ًغى ِػف الّوٙع الٔػبُ ِّعة ممًلصات ولرت الّؾاشة مٙعمة:  ِّ الّوٙع
ّوٍهجي والروؽ  خار ِّعة إقٜالّات شٍل ماًّجي ٝو

ٔ
الممًلصات: ممًلس الّفّػِة الغي ا

دبُ الغي ِٗػض هٗؾي ّٖي، مّما شعا بالّوٙاد الّػب إلَ البصح ِوٌا ُٖ هَػِة ِمٍد الّفّػ 
ٔ

ال
دبُ من إبعاع ٖػهجي ٍٚا

ٔ
ل مصاولة الٜفٕ ِّما ِصجٍِي الّوك ال ة، وذلٛ من طال ِّ هّن الّفّػ

رؿًٍ ولٍل إلَ الٗالؿٗة الّػب 
ٔ

ة ابجعاء من ا ّّ اهت اهًالٚة البصح ِن الّفّػِة ٖلؾٗ ٝو
الغِن اؿجوبًٍا ٍٚاهّوٌا من الّومٍص الّفّػِة الٙعِمة، ُٖ شّن وردت إلّوا الّفّػِة 

دب وبصدٍا ِن ؿّاٚاثٌا الّجّبّػِة
ٔ

 الٔػبّة بّّعة ثٍّزٌات اِجمعت ُٖ مبعئٌا هَػِة ال
ة الّوك ُٖ الودػ والّفّػ، ٖما ًُ الظما ّّ دب

ٔ
ئك الجُ اؿجوًٌٙا وٍٚاهّوٌا الّاّمة الجُ ثصّعد ا

ّٞ من الّػب و ة؟ٝ ِّ  الٔػب ُٖ الفّػ
ة  ِّ ة الّفّػ ّّ  معطٞ: ماً

ٙعي المّالػ       ّػِة من الممًلصات الرعِعة ُٖ الظًاب الوَّ ٚام بجػزمجي  ِّّع ممًلس الّفِ
ٙاد،  ٙع الٗػهؾُ )الّعِع من الوُّ (، Poetics) ( وُٖ اإلهٜلّؼي poétiqueِمًلس ِلّي ُٖ "الوَّ

الًما موصعر من الٜلمة الالثّوّة) (  المفجٙة من الٜلمة اإلٓػِّٙة poéticaٝو
(Poietikosبالمّٔة الوّجّة الجُ ثعاولٌا الٗػهؾٍّن.)- ل الٙػن بمّوَ ٝٞ ما ًٍ  -م16طال

و بمّٔة Iventifمبجعع مبجٜػ طالق"
ٔ

ل الٙػن Poietikeالؿم المؤهح )" ا ( المجعاولة طال
ُّٞ ذلٛ مفج٘ من الّٗٞ  ّػ، ٝو رؿًٍ ُٖ ٝ جاب الّفِ

ٔ
الؾابُ ِفػ بالمٌٍٗم الغي طًي ا

و لوُ"  ( بمّوَ:poieinاإلٓػُِٙ )
ٔ

ٝ دػ الممًلصات زئبّٙة.1ّٖٞ ا
ٔ

 ٌٍٖ من ا
 

ة ِوع الٔػب: ِّ  الّفّػ
لة ِمّب ثصعِع مٌٍٗمٌا، ٖٙع ثفابٜت مؾّػة ًغا      باثٌا بّن الّعل الممًلس ُٖ ثٙلُّ

رؿًٍ)ت
ٔ

ٍٚاهّن  ،الغي اؿجلٌم موي الٗالؿٗة الّػب2ق.م(322الجارِظّة الجُ ثٍّد بوا إلَ ا
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ّول ِمٞ موٌرُ ُٖ الّفّػِة، هرع ًغا 
ٔ

الّفّػِة ومصّعداثٌا ُٖ ٝ جابي "ٖن الفّػ" الغي ِّّع ا
طّػ اًجّم بالّفّػ اًجماًما ٝبّػًا ٖٙع ولٗي 

ٔ
الفّػ مصاٝاة ثّجؾم بٍؿائٞ »بالمصاٝاة ُٖ ٍٚلي ال

رؿًٍ  ،3«خالث ٚع ثرجمُ وٚع ثوٗػد وًُ اإلِٙاع والهؾرام، واللٔة
ٔ

ٖمّّار الّفّػِة ِوع ا
 ٞ ِ

ّٜ ل ثلٛ الّالٚة بّن ًغى الّوالػ الّدالخة الجُ ٚع ثرجمُ  وٚع ثوٗػد لُجف ِجصّعد من طال
رؿًٍ"ِقّػِة، وِػى "

ٔ
ّن ما ِرمُ بّن اإلِٙ ا

ٔ
غي زّلي وؿى ا

ّ
اع و الّلٔة ًٍ الهؾرام ال

 الّوالػ.

رؿًٍاؿجلٌم "   
ٔ

وؿى "الهؾرام" من "ا
ٔ

غي شمػ مٌٍٗم ًّػاٚلًّؽ" الّومػ ال
ّ

" ال
هعاد، الّثٗاق، الطجالف، ٌٖغا الّجواٚن ُٖ 

ٔ
غي ِوبُ من ال

ّ
الّفّػِة ُٖ الهؾرام الرمالُ ال

ٞ ز ِ
ّٜ ف ُِ وإذا ِعها إلَ  ،4مالّة الّوك الّفّػي شّع ذاثي ِموُ وشعة و اهؾرام وثواؿ٘ 

ّػِة ِوع الوُّ  ٌا ٙاد الٔػبّّنممًلس الّفِ هَّ
ٔ

ؾاهّة الصعِدة، » هرع ا ٌوة الّلِ ُولعت ُٖ مًلُ الوَّ
ّػِة زّٞ مواٖغًا مجّّعدة  ٜالهُ، ولّٜن اّثؾاع هٗاف الّفِ مُ الٜٗػ البوٍّي ُٖ يٍرى الفَّ

َػ والقجٔالثٜاد ثٍٜن مظجلٗة من شّح زاوِة  واقجٔالثٌا ، ٌُٖ ثمّؽ زمُّ زٍاهب 5«الوَّ
دبُ.

ٔ
 الظًاب ال

ثَ بٌا "     
ٔ

ّػِة من رشم العراؿات الصعِدة الجُ ا  Saussure ٖػهاهع دي ؿٍؿّػاهبدٙت الّفِ
Fernand ن ثفٜٞ ٚؾما من اللؾاهّات، ًٍ بمدابة الّلم الفامٞ »"ٝما

ٔ
ّن الفّػِة ِمٜن ا

ٔ
ا

ّن ِعدا ًاما م
ٔ

لؾوّة، بّع ا
ٔ

ّػِة ل ِجٍٕٚ ِوع شعود للبوَ ال ن اإلزػاءات الجُ ثجواولٌا الّفِ
ا إلَ الجّّل٘ ِمٍما بوَػِة الّالمات   la théorie desالمفٜالت الّلٍِٔة، بٞ ِجراوًز

signes »6،ا إلَ الؾمّائّات ّن الّفِ ، ًغى الوَػِة الجُ ثفّػ بعوًر
ٔ

ّػِة ِجّّعد مرال ٝما ا
ّٞ هاٚع لي هَػثي الظاّلة ٌُٖ ِوع "زٍن ًٍٝن  ِلم مٍهٍِي »J. Cohenاقجٔالٌا، ٝو
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، وزّلي ُٖ La poétique est une science dant la poésie est l’objet "7«الفّػ
 الهؼِاح.

ّما "ِاٝبؾٍن "     
ٔ

دبّةٖٙع " Jakobsonا
ٔ

ّػِة هَػة ثجّؾم بال ثبى ، ٖٙع ار *هَػ إلَ الّفِ
ؾاهّة الجُ ّٚعمٌا ُٖ مومار شعِدي ِن وٍائ ٕ الّلٔة ، وٚع *ممًلس الّفّػِة برٌٍدى الّلِ

قار "
ٔ

خواء ثٙعِمي لمادةٚامٍس الّلؾاهّات" ا
ٔ

ّػِة"  ا ّن  "ِاٍٝبؾٍن" ما ورد ِوع إلَ" الّفِ
ٔ

 من ا
ّػِة ًُ الٍٍّٗة الّلٍِٔة الجُ ثٔعو رؿالة ما « خػا ّٖوّا–الٍٍّٗة الّفِ

ٔ
،ٖالفّػِة 8«بٍؿايجٌا ا

دِة الّعِع من الٍٍائ ٕ الّلٍِٔة لجبلّْ رؿالة ما بجّّٔػ مرػي البصح من 
ٔ

ثٍٙم ِلَ ثا
دبّة". 

ٔ
دب" ذاثي، إلَ ما ِمًلس ِلّي "بال

ٔ
 "ال

 

 
 

دبُ، ثفجػك ٌّٖا مرمٍِة من ّػِة الجُ هرعًا ُٖ الوّ ٞ الٍٍّٗة الّفِ ًغا المظًى ِمدِّ  
ٔ

ك ال
ع ِوٌا الّمٞ ا

ّ
، ٖٙع اهًالٚا من المػؿٞ ولٍل إلَ المػؿٞ إلّي إلبعاُِ،الّوالػ الجُ ِجٍل



ة ِّ  .249- 237 ص ص  (2020 مارس)   01 /  الّعد: 11ع: المرلّ  الممارؿات الّلٍٔ

 

241                                                                              EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 

 
 

دبُ ِلَ ّٝؼ الفّ ر 
ٔ

ّن ٜالهٍّن ُٖ دراؿاثٌم للظًاب ال
ٔ

دب وإهّما »ا
ٔ

دبُ لّؽ ال
ٔ

ٍع الّلم ال مٍه
دبّا

ٔ
ي الغي ِرّٞ من ِمٞ ما ِمال ا

ٔ
دبّة ا

ٔ
ِصاولٍن اؿجوًاق ًغا الظًاب  من خّم ، و9«ال

دبّجي.   
ٔ

ة ا  ومّٖػ
ٍع الّفّػِة   Todorovًغا الّثراى "ثٍدورف"وِغًب ُٖ       ّن مٍه

ٔ
ى ا

ٔ
لّؽ الّمٞ »الغي را

دبُ ُٖ شّع ذاثي...ٖما ثؾجوًٙي ًٍ طمائك ًغا الظًاب الّوٍُِ الغي ًٍ
ٔ

الظًاب  ال
ة مصّعدة و ِاّمة، لّؽ الّمٞ إّل إهرازا من  ّّ ّٞ ِمٞ ِوعئغ ل ِّجبػ إّل ثرلّا لبو دبُ، ٝو

ٔ
ال

دب الممٜن، إهرازاثٌا الممٜوة.ول
ٔ

دب الصُّٙٙ بٞ بال
ٔ

ّٞ ذلٛ ٖإّن ًغا الّلم ل ِّوَ بال ٜ
ي 

ٔ
دبُ، ا

ٔ
طػى ِّوُ بجلٛ الظمائك المرّػدة الجُ ثموُ ٖػادة الصعث ال

ٔ
وبّبارة ا

ة ّّ دب
ٔ

دبُ.10«ال
ٔ

 ، ثبصح ُٖ الٍٙاهّن الجُ ثصٜم ًغا الّمٞ ال
 

 ممًلس الّفّػِة ِوع الّػب:-1
ّػِة الّػبّة ِن الٔػبّ ك الّػبُ ثظجلٕ ِن يبّّة الوك ثظجلٕ الّفِ ّن يبّّة الوَّ

ٔ
ة ذلٛ ا

خّػ ُٖ الّؾامُ وًغا ما  الٔػبُ،
ٔ

زٞ الّجا
ٔ

وفع قّػى ارثراًل، من ا ُِ ٖٙع ٝان الّفاِػ الراًلُ 
ة للصٌٗ مّجمًعا ِلَ ذوٚي، وملٜ جي، وًٖػثي دون ِلٍم موي بٍٙاِِع  ؼ بي الراًلُ من ؿِػ ّّ ثم

ّٞ ما ٌّٖا  صاُٝ بّئجي بٜ ُِ من ِاداٍت و ثٙالّع، شػوب و اهجمارات، مٗاطػ ٍٚمي الّوَم.
ُّٞ ًغا ٝان ِجمّدلي بلٍٔة قّػٍِة  ّٞ ما ِصعُث ٌّٖا، ٝو ا، ٌٍٖ لؾان ٍٚمي الّواي٘ بٜ خًػ

ٓ
وما

ؼٍة ومجّٗػدة. ّّ  مجم
ػف بي الّفاِػ الراًلُ        ُِ غي 

ّ
ؿاس ال

ٔ
ة »وِلَ ًغا ال ّّ وِلَ طمائك الّفٍِٗة الراًل

ّؿؾت الّوَػة إلَ الّفّػِة 
ٔ

ّؿؽ ُٖ الّمٍر الاّلشٙة الّوٙع الّفّػي الّػبُ ُٖ مَّمي، وثا
ٔ

ثا
عت ِن ذلٛ مّاِّػ وٍٚاِع ل ثؼال مٌّموة لّؽ ِلَ الٜ جابة الّفّػِة 

ّ
ة هٗؾٌا، و ثٍل ّّ الّػب

ة الُمّجملة بالّفّػ وٚواِاى وشعًا، ّّ ة والمّٖػ ِّ ة والٜٗػ ّّ ِوا ِلَ المٙاربِة الغوٚ
ٔ

و ، 11«وإّهما ا
ة  ّّ  ُٖ الّوٙع الٙعِم.ومن خمَّ ٖالبصح ُٖ ٚواِا الّفّػ بمٗة ِاّمة بصح ُٖ الّفّػِة الّػب

 
و  هرعًا بّّعة ممًلصات ثّّعدت شؾب ثواول الّوٙاد لٌا، وٚبٞ الٍلٍج إلَ ًغا الّلم      

ٔ
ا

ٙابلٌا ممًلس " ُِ مًلس ِلٌّا بالّفّػِة ِوع الّػب، و ُِ جُ 
ّ

و الّوَػِة ال
ٔ

 "poétiqueالموٌذ ا
لّٞ لٌغا الممًلس

ٔ
الصعِح ِن الّفّػِة والبصح ِن ثرّلّاثٌا ٖ ،ِوع الٔػب، لبّع من الّجا

دبُ لّٗػض ِلّوا البصح ِن الممًلصات الجُ ثوعرج همن مٍٜهات ماّدثٌا 
ٔ

ُٖ الظًاب ال
ن من ماّدة )قّػ(الّلٔ ٍّ جُ هرعًا ثجٜ

ّ
 ٍِة، و ال
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ٞ لوا لواِة قّػِة، مٍزٍدة بّٗٞ الٗاِٞ،  ّٜ ؿاس ٖإّن ًغى الماّدة ثرجمُ لجف
ٔ

و ِلَ ًغا ال
وزعًا )

ٔ
غي ا

ّ
ي ال

ٔ
وزعًا الٗاِٞ )الّفاِػا

ٔ
جُ ا

ّ
ي الّفّػ(، والماّدة الظام ال

ٔ
ّّٗة إِرادًا ا (، ٝو

ة ٝالّفٍّر(، ِن يػِ٘ ) ع ومن ًوا ِمٜووا مّٖػ
ّ

ّي معى ثجٍل
ٔ

ّٞ ِومػ ِلَ شّعة و إلَ ا

ة والّفّػِة من ًغى الماّدة الّلٍِٔة.  ّّ ًغا الممًلس بٌغى ِن إذا بصدوا ُٖ المّازم الّػب
جي وًٍ لَٗة الّفّػ، الّفّػِةالّجؾمّة  " ّّ خًػا  وإّهما هرع ما ِعلُّ ِلَ طال

ٔ
"  ٖإّهوا ل هرُع لي ا

ُّ اًجّمت  دب
ٔ

ّوُل زوؽ ا
ٔ

ّن الّػب ا
ٔ

ا ذلٛ ا ًٙ غي ِػثبى ارثباًيا وخّ
ّ

بي اًجماًما ٝبًّػا ًٍ الّفّػ ال
م قّػِة.

ٔ
ٝاهت هدػِة ا

ٔ
دبّة ؿٍاًء ا

ٔ
زواس ال

ٔ
ّن الّفّػِة هرع ٌّٖا مرمٍِة من ال

ٔ
 بالّفّػِة مُ ا

 :الّفّػ
َػ     َّ طٍذ من ماّدة َق

ٔ
ًػا... وُٖ»بمّوَ  ما ّْ ًػا َو َق ّْ ُػ ِق ُّ ْف َِ َػ  ُّ َػ ِبِي َو َق َّ ِػي  َق ّْ َت ِق ّْ َ

الصعِح ل
لب ِلّي  ُٓ ، والّفّػ موٍَم الٍٙل  َُ و ُمِصُّى بما َلَو

ٔ
ِمُ َشاِهًػا ا

ْ
ل ِِ َت  ّْ َ

اَلٌن، َاْي ل ُٖ  ُُ ْمَو َِ َما 
َػ  ّْ َزاَد الّفِ

ٔ
َػ ا َّ َػا، وَق ّْ ٍم ِق

ْ
ل ِِ  ُّٞ ُٝ اَن  َٝ ي بالٍزن والٙاّٖة. وإْن  ، وبالّجالُ ٖإّن ًغى 12«لفٖػ

 ّٞ لة ثػثبى بمّواى، ٖالفّن قٍّر، والّّن الماّدة الّلٍِٔة "قّػ"ٝ شػف ٌّٖا إّل ولي دل
ة وِّجمع ُٖ  ِّ ة، ٖالّفاِػ ٍِٙل الّفّػ الوابُ من مفاِػى وِايٗجي بػو ِّ ِايٗة وِلم، الػاء رو

ّن ثّػِٕ" ، ذلٛ ِلَ ِلمي بٍٙاهّن الّفّػ المجّارف ِلٌّا
ٔ

 ابنومن ًغا الموًل٘ ُهالشٌ ا
ّما " ِػبى بّن الّلٍٔي والموٍَر 

ٔ
َػ ثّوُ الُفٍّر واإلشؾاس بالفُء، ا َّ لًالشُ، ٖٜلمة َق

ّهي ِظوُ لوٍابى الٍزن والٙاّٖة،
ٔ

ؼى ِن الودػ، وشجّ  ّٖما ِظّك ربًي بمّؼة اإلِٙاع، ل ّّ م ُِ  َ
ُّ موغ الٙعِم. ّػ الّػب ؼ الّفِ ّّ ًّم الّؾمات الجُ ثُم

ٔ
ّن الٍزن والٙاّٖة من ا

ٔ
 باِجبار ا

ٚػب إلَ     
ٔ

طػ ا
ٓ

َػ"  وًواك ثّػِٕ ا َّ الّجّػِٕ الّؾاب٘، ُٖٗ مّرم الّمصاح ثػد ماّدة "َق
َجِوُ »بمّوَ:  ّْ َ

ِػي، َاْي ل ّْ َت ِق ّْ َ
ُي. وموي ٍٚلٌم: ل

َ
ْوُت ل ًِ

َٖ ًػا:  ّْ ُػ ِبِي ِق ُّ ْق
ٔ

ِء بالٗجس ا ُْ ْػُت بالفَّ َّ َق
ا موٌا، والفَّ  ًّ ِمّعًة زم َٚ ُت  ِْ ٔ

ٙاُل َما َرا ُِ اِر. و َّ ْق
ٔ

ُػ: واشُع ال ّْ ِلْمُت. والّفِ ّػاء، َِ ُي الفُّ ُّ اِػ زْم
ِغي 

َّ
ُػ ال ِِ َوِجِي... والُمَجَفا

ْ
ً ِٗ ًػا ِل ِِ َُ َقا ٍػ، وُؿّمِ ّْ اِػ: لاشب ِق طٗـ: الفَّ

ٔ
ِلَ ّٓػ ّٚاس. وٚال ال

ػ ّْ َل الّفِ ٍْ َٚ اَيَ  َّ ج ؼ بالًٗوة والّلم. ،13«َِ ّّ غي ٍِٙل الّفّػ ِجم
ّ

 ومن خمَّ ٖال
ّهٌما ِٙجػبان إلَ شّعٍ ما من الّجّػِٕ الصالُ للّفّػِة  من  

ٔ
ل الّجّػِّٗن الّلٍِّٔن ُهالشٌ ا طال

جُ ِٙمعون بٌا "
ّ

دبُ" الظًاب ٍٚاهّنوال
ٔ

 وِجرّلَ ذلٛ ّٖما ِلُ:   ال
ّما ّٖما ِظّك 

ٔ
ائي، ا ٌا الّفاِػ بًٗوجي وٝذ ُّ ِب جَّ َِ ُّٞ ِلٍم لي ٍٚاهّن  إذا ٝان الّفّػ ِلًما ٖٜ

ّن الظًاب الّفّػي ملٍٗظ ِّّبػ ِن الظًاب ٖور
ٔ

عى ورد بمّٔة "ِجّايَ ٍٚل الّفّػ"، ل
ورد الّلٍٍِٔن 

ٔ
دبُ ٖٙع ا

ٔ
ؼ الّوك ال ّّ شاؿّؽ الّفاِػ، وإذا ٝاهت الّفّػِة الّؾمات الجُ ثُم

ٔ
ا

ؼت الّفّػ الّػبُ الٙعِم و ًُ الٍزن والٙاّٖة.. ّّ جُ م
ّ

 الّؾمة ال
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ّن ماّدة    
ٔ

ؿّؾًا ِلَ ما ؿب٘ هالشٌ ا
ٔ

ّول الفّػ ثا
ٔ

ؿاؿّة، ا
ٔ

قّػ اهبدٙت موٌا خالخة ِوالػ ا
باِجبارى الماّدة الظام، خاهّا الّفاِػ باِجبارى المبعع، وخالدًا الّفٍّر باِجبارى ذلٛ اإلشؾاس 

نَّ  الموبّح من ِايٗة الّفاِػ،
ٔ

ِم٘  ل
ٔ

الفّػ ما ًٍ إّل "ثرػبة روشّة وزمالّة ِمّٙة ثجّمٞ با
ا ٚعرة  ٝ دًػ

ٔ
لماثٌا إلَ الصّؽ، وا لٗاٌٍا ٝو

ٔ
ٚػب ا

ٔ
ا، وثؾجظعم من الّلٔة ا ّمة ومفاًِػ

ٔ
هات ال ٍّ مٜ

ّٞ ًغى الّوالػ ُٖ مّاهٌّا ًٍ الغي ِؾاًم ُٖ 14ِلَ الجػمّؼ والقّاع" ، ٖإّن ثعاطٞ ٝ
 ثفّٜٞ الّملّة اإلبعاِّة.   

 الٗالؿٗة الّػب : -2
 :  الٗارابُ

رؿًٍ"ثواول الٗالؿٗة الّػب قػح ٝ جاب"       
ٔ

بٍ بفػ مّجَ بن ، وذلٛ بّع ما ثػزمي ا
ٔ

"ا
بٍ يّٙاثصت ِوٍان "ه( 328ٍِهؽ )ت

ٔ
ّولٌم "15"ا

ٔ
غي هَػ إلَ الّوالػ الٗارابُ، وا

ّ
" ال

ي  ِِ
ٔ

ّٝبّة للّفّػِة ٖصؾب را ب من »الجػَّ َّٝ ٚاوِٞ الّفّػِة ًُ الجُ ثُػ
ٔ

ٞ ال ّّ ن ثُظ
ٔ

هٌا ا
ٔ

قّاء قا
ٔ

ا
و

ٔ
و ٚبًصا ا

ٔ
طّؽ، وذلٛ إّما إزماًل ا

ٔ
و ا

ٔ
ٖوٞ ا

ٔ
 ا

ً
و قًّئ

ٔ
مػ الغي ّٖي المظايبة شاًل ما، ا

ٔ
 ُٖ ال

و ّٓػ ذلٛ مّما ِفاٝٞ ًغى
ٔ

و ًٍاًها، ا
ٔ

ًل ا ؼ "16«زال ّٝ ّهي رابُاالٗ، ر
ٔ

ى ا
ٔ

" ِلَ الّجظّّٞ الغي را
ي

ٔ
لي بوّة الفّػ، ا ُٞ من طال َّٜ ؿاؿُ الغي ُثَف

ٔ
ومػ ال ُّ ذلٛ الّجمٍِػ الغي ٍِٜن إما  ال

و ُمؾجٙبصا.
ٔ

 ُمؾجصؾوا، ا
ػ "    خُّ

ٔ
رؿًٍ" "الٗارابٌَُِػ ثا

ٔ
ّهي با

ٔ
" واهًصا شّن ثصّعث ِن الّفّػ وهَػ إلّي وولٗي با

مصاٝاة. والُؾؤال الغي ًِػح هٗؾي ًٞ الّفّػ الٍّهاهُ ًٍ هٗؾي الّفّػ الّػبُ؟، وًوا مػبى 
ّن الّفّػ الٍّهاهُ ِقّػ مؾػشُ ِجرّلَ ُٖ الٗػس ٖالطجالف هرعى ُٖ يػِٙة المصاٝ

ٔ
اة، ل

ر الٗوالء، وًغا ما لّؽ لي  ِ
ٍّ ر الّواس الٍهّاء، والجػازّعِا ًُ الجُ ُثم ِ

ٍّ الٍٜمّعِا الجُ ُثم
ي ثلٛ البّئة المصػاوِة.

ٔ
صاُٝ الٍاُٚ ا ُِ  ِالٚة بالّفّػ الّػبُ الغي 

ؼ الّفّػ الّػبُ ِوع " ّّ م ُِ ًّم ما 
ٔ

ّهي " ثلٛ الّالالٗارابُوا
ٔ

لّما »ٚة الرًٍػِة بّن الّفّػ والٍزن ل
ٍع و زٍد من لواِة  ٝاهت لواِة الّفّػ والٜالم المؾر ٍُ عم ُٖ ال ْٚ ٔ

المٍزون بّاّمة ، ا
لت المٍؿّّٙة لشًٙا 

ٓ
ان اؿجوباط ال وزان، ٝو

ٔ
ا لال ًٙ لصان، ولّما ٝان ٍٚل الّفّػ ِواًء ؿاب

ٔ
ال

مُرػد ِالٚة بالٜالم، وإّهما ًُ ِالٚة للٔواء، ٖإّن ِالٚة المٍؿَّٙ بالّفّػ، لّؾت 
خّػ والّجظّّٞ، ٖالٍٙل الّفّػي إذا  17«مظمٍلة

ٔ
ُّ ِن ّٓػى لما لٌا من الّجا ّػ الّػب ؼت الّفِ َّّ م

ٝؾب الّوٗؽ لغة وثمًٍرا زمّاًل.
ٔ

 اٚجػن بالٍزن ا
ّن "     

ٔ
طػ ِلَ الّالٚة بّن الّفّػالٗارابُاؿجوادًا ِلَ ما ؿب٘ هرع ا

ٓ
ع ُٖ مٍهُ ا ّٝ  " ِؤ

ػزُ ؿبب ذلٛ إلَ  ُِ ة »والمٍؿَّٙ و لّٕ والٍزن، والمواؿبة بّن الصٝػ
ٔ

زوؽ واشع ًٍ الّجا
ّن الّفّػ ِظجّك بجػثّب الٜلمات ُٖ مّاهٌّا ِلَ هَم 

ٔ
ًا ًٍ ا والؾٍٜن، لّٜن بّوٌما ٖٚػ
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زؼاء الٜالم 
ٔ

ّن المٍؿَّٙ ثظجّك بمؼاشٗة ا
ٔ

مٍزون، مُ مػاِاة ٍٚاِع الّوصٍ ُٖ الّلٔة، وا
ؿلٍب المٍزون وإرؿ

ٔ
م با ّٜ لٍاثًا ِلَ هؾب مؤثلٗة، بالّٜمّة والّّٜٗة ُٖ يػائ٘ ثجص

ٔ
ال ا

، ومن خمَّ ٍِٜن الّجواؿب والّجواؿ٘ بّن المٍت المٍؿُّٙ والٜلمة ؿٍاًء ٝاهت 18« الّجلصّن
و زملة.

ٔ
 مٗػدة ا

 ابن ؿّوا: الّٗلؾٍف -
ػى      خُّ

ٔ
م ثا ا ٝ جبي ِن المصاٝاة ّٖم بالٗارابُٝان "لبن ؿّوا" هَػثي الظاّلة للّفّػِة ٓر

ّػ  ن الّفِ
ٔ

ٝالم »والّجظّّٞ، ثصّعث ًغا الّٗلؾٍف ِن الّفّػِة وولٌٗا بالّجظّّٞ ٌٍٖ ِػى ا
ٍٚاٍل مٍزوهٍة مجؾاوٍِة، وِوع الّػب ُمٙٗاة

ٔ
ٕ من ا

َّ
ٞ مؤل َّّ ، زّٞ الّجظّّٞ لٗة ِاّمة 19«مظ

ن الّفّػ الّػبُ لي من 
ٔ

ك ؿمة الٙاّٖة للّػب ٖٙى، ذلٛ ا الظمٍلّات ما للّفّػ خّم طمَّ
ة. ّّ دب

ٔ
زواس ال

ٔ
 لّؽ لّٔػى من ال

ّن 
ٔ

ٖالّجظّّٞ شؾب "ابن ؿّوا" ِػثبى ببػاِة الّفاِػ ُٖ طلٙي للمٍر وبوٗؾّة المجلُٙ ذلٛ ا
مٍر من ّٓػ روِة »

ٔ
مٍر وثوٙبن ِن ا

ٔ
ُِن لي الّوٗؽ ٖجؾجوبى ِن ا

ْ
ٞ ًٍ الٜالم الغي َثغ َّّ الُمظ

و وٖٜػ واطجّار، وبالرملة ثوّٗٞ لي اهّٗاًل 
ٔ

ا ّٓػ ٖٜػي، ؿٍاًء ٝان الٍٙل ممعًٚا بي ا ًّ هٗؾ
ّن  20«ّٓػ ممعق

ٔ
ي: ا

ٔ
ل، ا ٍّ فّػ "ابن ؿّوا" إلَ ٚوّة الًبُ الجُ ثصّعث ِوٌا الّوٙاد مً ُِ

ّي شالة ٝان طاّلة إذا لعرت 
ٔ

الّفاِػ ل ِجّٜلٕ ُٖ ٚمّعثي،و إّهما ِرّلٌا ثوؾاب موي ُٖ ا
و اهّٗال 

ٔ
و ٖػح قعِع ا

ٔ
ّهٌا موي ُٖ شالة شؼن قعِع ا

ٔ
هٗؾُ ٖإّهٌا ثمٞ إلَ المجلُٙ بؾٌٍلة ل

ّن الّؾبب ُٖ ثٍلّع الّفّػ ٍِّد ؿّوا ابنوُٖ ًغا الّمعد ِػى " ،هابّة من ثرػبة مّاقة
ٔ

" ا
لّٕ 

ٔ
ي مصاٝاة الٍاُٚ، وخاهٌّما شمٞ الواس للجا

ٔ
لجغاذ بالمصاٝاة ا ّولٌما: ال

ٔ
إلَ قّئّن مٌمّن ا

لصان، وبٌغِن الّومػِن ثمّٞ الّوٗؽ مّالً 
ٔ

 . 21 ٝبًّػا إلَ الّفّػ، وبٌغا ثجٍلع الفّػِةوال
 ابن رقع: الّٗلؾٍف -

ّما "      
ٔ

ة رقع ابنا ّّ ؿاؿ
ٔ

ة ال ّّ ّن الظال
ٔ

ى ا
ٔ

" ٖال ِظجلٕ ٝ دّػا ِن ؿابّٙي من الٗالؿٗة ٖٙع را
ّن المصاٝاة ُٖ الّفّػ ثٍٜن 

ٔ
الجُ ثصّعد زًٍػ الّفّػِة ثجمّدٞ ُٖ المصاٝاة والّجظّّٞ، وِػى ا

قّاء : من ٚبٞ الؤم »ّلصن والٜالم ٌُٖ: من الٍزن، وال
ٔ

ٚاوِٞ الّفّػِة من ٚبٞ خالخة ا
ٔ

ُٖ ال
ّٞ واشع موٌا مٗػًدا ِن  ة، ومن ٚبٞ الٍزن ومن ٚبٞ الّجفبّي هٗؾي...وًغى ٚع ٍِزع ٝ َٙ َٗ المَج
ك، والمصاٝاة ُٖ الّلٌٗ... وٚع ثرجمُ  لاشبي مدٞ وزٍد الّؤم ُٖ المػاؿّم والٍزن ُٖ الٚػ

قّار الّػب  ًغى الدالخة
ٔ

ززال... ٖإّن ا
ٔ

ٍع الغي ِؾّمَ المٍقصات وال ا مدلما ٍِزع بالو ؿًػ
ٔ

با
ا ٌّٖا ًّ  .22«لّؽ ٌّٖا لصن، وإّهما ًُ: إّما الٍزن ٖٙى، وإّما الٍزن والمصاٝاة م

ّػِة ِوع ًؤلء الٗالؿٗة ثرّؾعت ُٖ ِومػِن مٌّمّن ًما المصاٝاة والّجظّّٞ، لّٜووا ٖالفّ      
ا بّوٌما شّح هرع "هرع اطجالٖا  ًٗ ّن المصاٝاة والّجظّّٞ ابن ؿّوا" و"ابن رقع" يّٗ

ٔ
ّٙػان با ُِ
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ّهي ٚمػ المصاٝاة  الٗارابُُٖ الّفّػ ثٍٜن من ٚبٞ الّلٌٗ والٍزن ٖٙى، والٗػق بّوٌما وبّن 
ٔ

ا
 ُٖ الّفّػ ِلَ الّلٌٗ دون الٍزن.

ّن الٗالؿٗة الّػب ُٖ مصاولة ٌٖمٌم للفّ 
ٔ

ؿّؾا ِلَ ما ؿب٘ هرع ا
ٔ

اهًلٍٙا من  ،ّػِةثا
رؿًٍ"

ٔ
ٖ٘ الٜ جابة  "ا

ٔ
الغي شمػ الّفّػ ُٖ المصاٝاة واهجٌٍا إلَ الّجظّّٞ الغي ثجّؾُ ّٖي ا

 الّفّػِة.
 

ٙاد -2   الٙعماء:الّفّػِة ِوع الوُّ
ٙاد       رؿًٍ هوجٙٞ إلَ شلٙة الوُّ

ٔ
ػ الٗالؿٗة المؾلمّن با خُّ

ٔ
ػ ُمجٍاللة ٖمن ثا خُّ

ٔ
ثبَٙ شلٙة الجا

ػوا ب خَّ
ٔ

غِن ثا
ّ

فػوشات الٗالؿٗة، ومن ًغا الموًل٘ طاض الّوٙاد ُٖ ثصعِع مٌٍٗم الّفّػِة ال
ّول ُٖ ِواوِن الٜ جب الّوٙعِة من ٚبّٞ: "

ٔ
ابن  : ل الّفّػ ِّارالجُ هرعًا ثرّؾعت ا

ل  : ل الّمواِجّن"ه("، "337:"ٚعامة بن زّٗػ )ت ل الّفّػ هٙعه("، "33يبايبا)ت بُ ًال
ٔ

"ا
ابن ؿوان  : ل الٗماشة" ؿّػ ه("، "291لدّلب)ت الّفّػ ٍٚاِعه("  "384الّؾٜػي)ت

ؿػار"  ه("،466الظٗازُ)ت
ٔ

الّمعة ُٖ ه("، "471ِبع الٙاًػ الرػزاهُ )ت :ل  "البالٓة  ا
دابي"

ٓ
 ه(...إلض .463ابن رقّ٘ الّٙػواهُ)ت : ل مصاؿن الّفّػ وا

ٗات الّوٙعِة ثعّل ِلَ الٍُِ الّوٙعي لٌؤلء الّوٙاد واً
ّ

جمامٌم بالّفّػ الّػبُ  ٖٙع إّن ًغى المؤل
ّن 

ٔ
وا ا

ٔ
الّجمّّؼ بّن الرّع والػديء من الّفّػ ومؾجٍِات لصة المّوَ الفّػي وٖؾادى لبّع »را

ؼت بٌّموة الًابُ الّٙلُ  ّّ ْن ِؾجوع إلَ مّاِّػ ٖٜػِة اِجمع ِلٌّا الّوٙع ُٖ ًغا الّمػ، وثم
ٔ

ا
ؿ

ٔ
ٍهي إلَ ال ٝ دػ من ٝر

ٔ
ٖٜار ا

ٔ
ن إلَ المّاهُ وال وًغا الّوٍع  الّب والّجػاّٝب الّلٍِٔة.الغي ِٝػ

، وًغا ما هرعى ِوع الّوٙاد الّػب ٖالّفّػِة ِوعًم 23«من الّوٙع ِجًّلب خٙاٖة لٍِٔة مؤّؿؾة
ّؿؽ  ِلَ المّاهُ 

ٔ
طػى.ثجا

ٔ
ا من الّوالػ ال ٖٜار، وًّٓػ

ٔ
 وال

ٗات الّوٙاد ثواولت الٜ دّػ من الٙواِا الّوٙعِ
ّ

ّؿؾت اهًالٚا من ًغا الّجمٍر ٖإّن مؤل
ٔ

ة الجُ ا
ًّم ًغى الٙواِا للّفّػِة الّػبّة

ٔ
بُ والموّة، ِمٍد الّفّػ، الّجظّّٞ، الّوَم، الّلٌٗ ) وا ًّ ال

طػى ارثبًت بالراهب الرمالُ وٚع 
ٔ

والمّوَ،الّمعق والٜغب..(، إلَ زاهب ممًلصات ا
لؾوة الّوٙاد من ٚبّٞ 

ٔ
الوة والػوه٘ والصالوة والجصّبب إلَ الّوٗؽ ا»زػت ِلَ ا ًّ وُشؾُن ل

و الّجّرب
ٔ

ِٕ الٜالم واإلٓػاب ا لّ
ٔ

ٗات والٙواِا بمدابة 24«ثا
ّ

، ومن خمَّ ٖٙع ٝاهت ًغى المؤل
ر قامٞ للّوٙع الّػبُ. ٍّ  ثم

ثّبّػ ِن مٍٕٚ ّٝلُ مجٜامٞ ُٖ الّوَػة إلَ » وما ٝاهت دراؿة الّوٙاد لمدٞ ًغى الٙواِا إلّ 
ُبُػ موٌا إلَ الّجٗؾّػ    ّْ َِ ي الٙعرة ِلَ الّجمّّؼ و

ٔ
 بالّجغوق ا

ٔ
و إلَ الّفّػ طاّلة ِبعا

ٔ
الّٗن ِاّمة ا

طػى  و ًُ مجعّرزة ِلَ ًغا الّوؾ٘ ُٝ 
ٔ

والّجصلّٞ والّجّّٙم، طًٍات ل ثٔوُ إشعاًما ِن ال
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و ِاّمة  - إلَ ٍٚاِع ِّجظغ المٍٕٚ هًٌرا واهصًا مٍلال
ٔ

ة  -زؼئّة ا ٍّ ة الملٜة بّع ٚ ٍّ عا بٙ ِّ مؤ
ولي ِلَ ملٜة الغوق الجُ  منو ،25«الّجمّّؼ

ٔ
ّؿؽ ُٖ ا

ٔ
ّن الّوٙع ثا

ٔ
خمَّ ٖإّن ًغا الّوك ِفّػ إلَ ا

ؿؽ لؾّػ ِلٌّا الّواٚع وثٙاس بٌا 
ٔ

لبس الّوٙع لي مّاِّػ وا
ٔ

ا ِلَ الّؾماع ، خّم ا ّؿؾت بعوًر
ٔ

ثا
ّٞ قاِػِة الّفاِػ من  ّن ٝ

ٔ
خّػ ُٖ هٗؽ المجلُٙ، هرع ا

ٔ
ل ٚعرثي ِلَ البجٜار والّجٍٍّٕ وثا طال

ا  ًػ هاٚع من الّوٙاد الّػب ُٖ دراؿجي للّفّػِة َماَل إلَ ٚوّة من الٙواِا الّوٙعِة الّؾاب٘ ٝذ
ّهي وزع ٌّٖا ثرؾّعا للفّػِة.

ٔ
 ل

 
ؿّؾاً 

ٔ
ّػِة ُٖ الّوٙع الّػبُ الٙعِ ثا ّن مٌٍٗم الّفِ

ٔ
ّػ ٍٝهي ِلَ ما ؿب٘ هرع ا م اهصمػ ُٖ الّفِ

دبُ وبالجالُ 
ٔ

ٖالّفّػِة لّؾت ثارِض الّفّػ ول »دٍِان الّػب، ومٌَػ من مَاًػ اإلبعاع ال
زواس 

ٔ
ّن ّٖن الفّػ ِٙبٞ الٙؾمة ِلَ ا

ٔ
ثارِض الّفّػاء... والّفّػِة لّؾت ّٖن الفّػ ل

ٓػاض... والّفّػِة لّؾت الّفّػ ول هَػِة الفّػ... إّن الّفّػِة ُٖ 
ٔ

ذاثٌا ًُ ما ِرّٞ وا
ؼ الّفّػ لٗة الفّػ ولّلٌا زًٍػى المًل٘ ّّ ُْ ِلَ ش ْؾِب َِ ّػِة ما . ٖالّفِ 26«الفّػ قّػًا وما 

ؿلٍبي ولٔجي و إِصائي وًُ ما ِرّٞ من الّوك الفّػي 
ٔ

ؼ با ّّ ِرّٞ من الّوك الفّػي هما ِجم
ّهٌا ثٜمن ُٖ ذلٛ الّجو

ٔ
اؿب و الّجالؤم بّن ِجّٗػد بّوالػى الجُ ثرجمُ لجفٜٞ زمالّجي، ٝما ا

خػ 
ٔ

لة للّفّػِة الجُ ثصعث ال ّٜ ئ جالف المٍزٍد بّن الّوالػ المف لٗاظ والمّاهُ، وذلٛ ال
ٔ

ال
زؼاء الّوك الّفّػي. 

ٔ
ئ ّٙة بّن ا و ُٖ ثلٛ الّال

ٔ
 الرمالُ، ا

 
عت لٌا وٖ٘ رؤِة       ّّ ات الّوٙعِة الّجُ ٚ ًّ ة للّفّػِة، والمص ّّ ؿاؿ

ٔ
ة الٍٙاهّن ال ردها مّٖػ

ٔ
وإذا ا

مؤّؿؾة لٍٙاِع الّفّػ الّػبُ والمّاِّػ الجُ ثصّعدى ٖإّهوا هرعًا ِوع ِبع الٙاًػ الرػزاهُ 
ػ المجلُٙ بجلٛ المّآة الموجَمة ٝاهجَام الّٙع، وإذا  ِّ ْف ُّ ثلٕ ّٖي الٜالم ائ جالًٖا ل

ٔ
هَمًا ِا

ّٞ م ، ومّاِّػًا للّفّػِة ٖإّهوا هرعًا ِوع ٝ ُّ ًة لّمٍد الفّػ الّػب ِّ ردهاًا هَػ
ٔ

 ن المػزوُٚ،ا
معي،

ٓ
لٗاظ والمّاهُ والٙاهُ الرػزاهُ، وال

ٔ
ل دراؿجٌم لال من شّح الجالؤم،  من طال

ّال وثمٍِػا ٍِٙم ِلَ مصاٝاة الٍاُٚ  ،والٍهٍح والٔمٍض، والؿجّارات... ّّ ردهاًا ثظ
ٔ

وإذا ا
لجي لإلبعاع ٖإّهوا هرعًا ّّ م الفاِػ وثدّػى مظ ٌِ ّٞ ما ّٖي من ِوالػ الًبّّة الجُ ُثل ِوع  بٜ

ّٞ  "شازم الٙػيازوُ" لبصت هَػِة ثّجؾم بالفمٍلّة، ٖٜ
ٔ

الغي ثبلٍرت مّي الّفّػِة و ا
ة من ًغى الّوَػِات ثمّدٞ مػشلة من مػاشٞ همٍ الّوٙع الّػبُ. ِّ  هَػ

 
ٙاد المصعخّن:-3  الّفّػِة ِوع الوُّ
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راء وثظجلٕ ِوع الّوٙاد الّػب المصعخّن شٍل ثؾمّة ومٌٍٗم الفّػِة،       
ٓ

ٖٙع »ثجوارب ال
شمع 

ٔ
ولٌٗا مصمع الٍلُ ومصمع الّمػي وقٜػي المبظٍت ورزاء بن ؿالمة والمؾعي وا

ؿماًا ثٍّٖ٘ بٜار والًّب 
ٔ

اٍم زٌاد بالفّػِة، ُٖ شّن ا مًلٍب وؿامُ ؿٍِعان ٝو
ٝغلٛ بالفاِػِة ِوع ؿّّع ِلٍش وِبع هللا الٔغامُ، البٍٜش وشمادي لمٍد باإلهفائّة، و 

دب....ٝما ثؾمَ ِوع طلعون قمّة 
ٔ

بّوما ثؾمَ ِوع زابػ ِمٍٗر ومصمع الماقًة بّلم ال
دبّة

ٔ
غلٛ ِوع شؾّن الٍاد بٍِجّٛ، بّوما ِؾمٌّا ثٍّٖ٘ الؼبّعي بال وِػزُ ، 27«بًٍِّٙا، ٝو

مػ إلَ ثّّعد ثػزمة الممًلس مّما وهُ البا
ٔ

 شح ُٖ إقٜالّة ثلّٙي لٌغا الممًلس.ًغا ال
 طاثمة:

ا ؿب٘      ات البصح ومنهظلك ممَّ ّّ ػى ُٖ ي ل ٝذ  إلَ ثٍللوا الٙػاءة ًغى ُٖ زاء ما طال
ًّمٌا زٍاهب ِّعة ُٖ ثمّدلت وٚع البصح، لوجائذ ُطاللة ثّجبػ المٌمة الّوٙاط من مرمٍِة

ٔ
 : ا

 
ّػِة شجَ وإن ثّّع  - راء والجّػِٗات ممًلس الّفِ

ٓ
دت ثؾمّاثي وثفّّبت اثراًاثي، ٝو دػت ال

ّن الّوٙاد ِجٍٗٙن 
ٔ

شٍلي، إلَ وزٍد ثلٛ الٗػوٚات الرًٍػِة بّن ما ًٍ ِػبُ وما ًٍ ٓػبُ، إّل ا
ة.  ّّ دبُ والبصح ِن ثرّلّاثي  الرمال

ٔ
ّن الّفّػِة ثبصح ِن ٍٚاهّن الظًاب ال

ٔ
 ُٖ ا

 
 الّوٙعِة الّوَػِة ُموًّٗات ُٖ ُولع الٔػبّة، ٙعِةالوّ  الّؾاشة من واٖع ممًلس الّفّػِة -

رؿًّة،
ٔ

رؿًٍ الٍّهاهُ الّٗلؾٍف هَػ ٖٙع ال
ٔ

ّهي ِلَ الّفّػ إلَ ا
ٔ

ل من ِجصّعد مصاٝاة ا  طال
ؿاؿّة ِوالػ

ٔ
 الّلٔة. الهؾرام، اإلِٙاع،: ًُ ا

ل من ِجصّعد الّفّػِة مّّار -  هٍاع يػِ٘ ِن ثٍٜن الجُ المصاٝاة طال
ٔ

دبّة الٜالم وال
ٔ

 ال
 (.والٍٜمّعِا الجػازّعِا)
-ٕ ُّٙ رؿًٍ لٜ جاب الّػب الٗالؿٗة َثل

ٔ
 ٍٚاهّن من ّٖي زاء ما وٌٖم وقػشي" الفّػ ٖن" ا

بػز  الّػبّة الفّػِة ِن ثظجلٕ الجُ الّفّػِة
ٔ

ػ الٗالؿٗة ًؤلء وا  .هٝغ
هي ِلَ الّفّػ إلَ هَػ  الٗارابُ -

ٔ
ٗوُ ثظّّٞ و مصاٝاة، ا ن ّٖٞ إلَ ُِ ّّ قار ٝما مّ

ٔ
لة إلَ ا

ٔ
 مؾا

وّة، زاهب إلَ ومال الّموّة و الًبُ: ًُ مٌّمة ن واقجػط المَّ
ٔ

 بعٚائ٘ بمّػ الّفاِػ ٍِٜن ا
 .لوّجي

ؼ  ؿّوا ابن-  ّٝ ًمّة من لي لما الّجظّّٞ ِومػ ِلَ ر
ٔ

 مػادف وِّعى اإلبعاِّة الّملّة ُٖ ا
ّهي إل للمصاٝاة،

ٔ
ّن  ِػى  ا

ٔ
  للٍاُٚ مًابٙة لّؾت المصاٝاة ا

راءى اهّٜؾت رقع ابن - 
ٓ

ّهي للّفّػ، الّوٙعِة هَػثي ِلَ الٗلؾّٗة ا
ٔ

خػ ل
ٔ

راء ثا
ٓ

رؿًٍ، با
ٔ

ى ا
ٔ

 ورا
ّن 

ٔ
ّٖال الّفاِػ مصاٝاة ا

ٔ
و ٚبّصة ٝاهت ؿٍاء لال

ٔ
 .الٍاُٚ ُٖ ًُ ٝما ثٍٜن شؾوة ا
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ّن  ِالشٌ ما-
ٔ

ّن  ِػون رقع وابن ؿّوا ابن ِمْن  ٝالً  ا
ٔ

 ًما مٌمّن ِومػِن ُٖ ثجرّؾع الفّػِة ا
ّهٌما الجظّّٞ، و المصاٝاة

ٔ
ّهٌم ٝما. الٍزن  و اللٌٗ ٚبٞ من ِّٙان وا

ٔ
 بٍلٗي الّفّػ ثواولٍا ا

ا هفاًيا ًّ  .ثظّّل
ّما -   

ٔ
ل ٖمن الوٙاد ِظّك  ّٖما ا  اؿجًّوا موَػِي ِوع والٍٍٚف الفّػِة ممًلس مػازّة طال

ن
ٔ

ؼِة المؾائٞ من مرمٍِة ُهصعد ا ّول مًٍلً  ِوعًا وٍٚٗا المٝػ
ٔ

و المؾائٞ ًغى وا
ٔ

 الٙواِا. ا
 

زٞ من زاءت الجُ الفّػ ِمٍد هَػِة -
ٔ

 ِلَ ؿار ٖمن الٙعِمة، الٙمّعة ِلَ المصاَٖة ا
وائٞ هٌذ

ٔ
ٞ ال ؼ وما الفّػ، ِمٍد طالٕ ٖٙع المصعخّن هٌذ ِلَ ؿار ومن الفّػ، ِمٍد َمدَّ ّّ  م

 والموّة، الٍهٍح ٝالًبُ الٙواِا من بالٜ دّػ الّوٙعِة الّؾاشة إخػاؤًا الٙوّة ًغى
ل ٖمن ،(الؿجّارة) الّٗوّة المٍرة والمّوَ، الّلٌٗ والٔمٍض،  الٙواِا ًغى مّالرة طال

مات اؿجوبًت ٍّ جُ الفّػ ِمٍد مٙ
ّ

ا ٝوَػِة اٝ جملت ال ّٞ  ٖرّٞ المػزوُٚ، مُ بمّاًِّػ  لٜ
صجٜم مّّارا الفّػ ِمٍد ِوالػ من ِومػ ّن  إلّ  إلّي، ُِ

ٔ
معي ا

ٓ
 الّفّػ لّمٍد هَػثي اّثؾمت ال

ّهي بالّجصعِع
ٔ

ما البصجػي  قّػ ُٖ لي ثمّدٞ ل
ٔ

رى ٖٜان المػزوُٚ ا ٍّ  الٙعِم ِلَ موٗجصا ثم
 .والرعِع

  من ِوًل٘ الّػبّة للّفّػِة الرػزاهُ الٙاًػ ِبع ثمٍر  إّن  -
ٔ

ن، إلِراز دراؿجي مبعا
ٓ

 الٙػا
 .والبالٓة بالّوصٍ واًجمامي

ؿاؿا الّوَم زّٞ- 
ٔ

ّّٗة الٜالم مػثبة ِن والٜفٕ للّوٙع ا لّٗي ٝو
ٔ

ّهي ٝما ثا
ٔ

 الّعراؿات إلَ هَػ ا
 إلٌّما الوٙاد هَػ المّوَ، ٖٙع  ٝاللٌٗ ٚواِاى ُٖ زاء ما الفّػ، وبّن لّمٍد الؾابٙة

ن إلَ موٗملّن،
ٔ

ل من بّوٌما زمُ و "الرػزاهُ" زاء ا  .هَػِجي طال
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