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 امللخص 
الحمددهلل ح دمددهللاي اً،ددمايي امددل الل ودده لودديم سلطددهي سالددة  اددالملعهي سالندديح سال ددي  االدد  ادد،هللعل  حمددهلل 

 ح ه ألمع،ن.ساال  آله سص
 سبعهلل:

الته تشكل لملم الدل  الصنندهي جولدول المكدلن جده العمدل الصننده العللصم  أه ةعهلل المكلن  ن ف
 ساألددهللا س حدم  ادل  لالشيندةل   م  دن اللصدم الصند لسن  كدلن جطدو الند دن ال تولدهلل صند    إذ ط  لهللايي  

ارت لطدلي بللمكدلن  علد  الكتدبل  سارتد    عل ل الكلتب  د  العلندم المكدلعهيز لمللة  المكلن الهلل تبم جه الصن ي جت
( بللمكددلني ج دده هددة  الموموادد  البددهللس المكددلن أشدد هااتلدد  عومددلن نلادد،ن جدده هددة  الموموادد   للددون س ددل  إذي سثةصددلي 

بمز جه الصن  سينف الةي عماصه الموصاله الكلتب اله عوملن نلا،ن سائب،ئ  الم   ه ةلي سرسدةليي جطع   الةهاصميب  
 كل ال ي سالملمص  الصهللنم  بشكل خلص.الب،ئ  الموصالة  بش

( التده تعدهلل  دن اعادت التودلر  أشد هلمللةل  المكلن جه صن   للدون س دل ان  الهللراا   هة   تكشف  س 
المبةعةددد  ادددن الندددللذة  التددده ذامهدددل الصدددلص جددده الصنددد   األ كلددد تم،،ددد   إلددد هدددة  الهللرااددد   ت دددع س الصنندددة ي 

المهللخل اال  تحهللالهلل المكلع،ن المبةعه سالنللاهي ساعم لالته بله ال حث اال   هللخل س  حً،ني للء إذ ستحال،الطلي  
د،ن  بهللراا  المكلن المبةعه سيشمل  ال ملءي ساللطمي سالوبل(ي جه األسمجه الل  الصننهي ساخت  الم حث 

لمصط ي سال دملا (ي ساادتلهلل هدةا ال حدث االد   ومواد  اخت  الم حث الًلعه بهللراا  المكلن النللاه  الومج ي سا
 :أهمطل ن ن المنللر سالممال  كب،مح  

 ه.جلو،ب العو لهلل نصم،ني لهللم الصماءحي  ع،لصلم الماسيي 
قةمدد  ال لةدد  الالكشددف اددن ااتمددهلل هددةا ال حددث االدد  الهللراادد  التحال،الةدد  لالمكددلن جدده اللنددوص الصننددة  لس 

 .لالمكلن سالومللة 
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Abstract 

 

 The place is one of the most important elements that make up the beauty of the 

fictional text. The presence of the place in the fictional work is very important, as 

there is no story without a place. It is an element of the story and a general drive for 

the characters and events in the story. The writers are closely linked to the place, as 

Najman Yassin in this group (Junoon and the like). In this group, the place seems 

close to it psychologically and spiritually . 

This study reveals the aesthetics of the place in the stories (Junoon and the like), 

which is one of the most mature narrative experiences. This study seeks to distinguish 

the natural places from the industrial ones that the narrator mentioned in the story and 

analyze them, and his impressions in the fictional text. The first topic is concerned 

with the natural place, including (the sky, the river, and the mountain), while the 

second is concerned with the industrial place (the room, the café, and the basement). 

The study is based on a wide range of sources and references including: "Qaala 

AlRawee" by Saeed Yaqteen and  "Chadal Al Qiraa" by Najeeb Al-Awfi. Finally, the 

study is relied on the analytical study of the place in the narrative texts to reveal the 

artistic and aesthetic value of the place. 
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 املكان الطبيعي:أوالً: 
 مدخل:

ستشددك،الهي جطددو صددهلل سلددهلل هكددةا  لددة  إصل تددهجدده  اإلع ددلنهو المكلن الةي ل  تتددهللخل الددهلل 
 أل اء أه سيعهلل المكلن المبةعه  ن  .(1)زم بنورته اليلص  سخلصةلته سخواصه المعبمحألا

ال تبددمز ي س (2) م،دد ح طبةعةدد  ألددواءمددم اال،طددل  ددن لتدده الطددت  الكلتددب بتنددويمهلي سبمددل نالب،ئ  ا
 .(3)ا تيكطل بمبةعتطلبطل س  اإلع لن لمإشو جه إالب طبةع  هةا المكلن 

المبةعةددد  التددده تشدددكل لددد ءاي طبةعةدددلي  دددن الحةدددلح هددده  ال دددملءي  األ كلددد  أهددد س دددن  
 ي الو لم(.األعطلري األرض
ي ستبددهللس ايصتدده بدده اإلع ددلنالددرثم جدده دةددلح  ي إذسيعددهلل المكددلن المبةعدده النددماي  طمددلي  

ي راضددهاألس حةددلح الس  ميددلضالو لم س الالمبةعة   ن  األرضاللصم  إل ي إذ الن الالوأ صهللنم 
ي سيشددمل المكددلن المبةعدده  ددل نشددكاله  ددن (4)ج،طددل  بددلأل نالشددعور    ااتصمار  لتحص،ق غلنلته  ن

 .(5)سالولب  سغ،مهلسال حم  ًل: البم  ن ر وز  
للي الددةي نحددة  بلددلي سيعددهلل ذلددم المكددلن الددةي نحتويلددل بوملل،تددهي بوصدد ه الولددول المدد  
العللصددم المبةعةدد  التدده لالبدد  علددم  أهدد سهددو  ي(6)عحددب بددهي سيددرثم االدد  دةلتلددل أسعك دد ه 

 

 . 250م: صلم الماسي: البلةل  الحكلئة  جه ال ،مح الشعبة ي اع،هلل نصم،ن: اللل (1 
 . 63 : 1981( ل ل  7الللم: الصن   ن سلط  علمي ي سل،هلل أبو بكمي  وال  األصي ي العهللل   (2 
 . 2550الللم: صلم الماسي:  (3 
 . 264الللم: الب،ئ  المبةعة  جه الشعم الولهالهي د ،ن لمع :  (4 
 . 24هللم الصماءحي عو،ب العوجه: الللم: ل (5 
 . 148المبةع  جه الصمآن الكمي ي ل. الصهلل نلام ال يهللي:  (6 
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المبةعةدد  س ددل تحتويدده  ددن  األ كلدد ي سالشددم بددأنخ اتيددلذ (1)تمدللددهسجكددم  جدده دةلتدده س  اإلع ددلن
ي سذلم أبعلل تملح ال ن شكاله اليلص بهي ستلوع  إذلالال  تحص،ق اميي لاخالةلي جه الل ي 

 .(2)ألنخ ال االم  تو،م اوعلي لاخالةلي دقةقةلي 
تعدددةا خدددلر   أنالمكدددلني سال نمكدددن لالشيندددة  هلل  االع دددول  بددد،ن الشيندددة  س سيحددد  

 .(3)غللرته فةكون خمسللي  رصتلي  سإذابه اشهلل االلتنلقي   كلعطلي جطه تالتنق
ل عتطدد مبةجدده سصددف األ كلدد  بستتشكل لمللةل  المكلن المبةعه جه هة  الموموادد   

سلصهلل تعهللل  األ كل  المبةعة  جه   :  ال ملءي ساألرضي ساللطمي سال حم(ي ن  ًلسأشكللطلي  
 صن   خم،ئ  اع،هلل أجلهللي(:

 
 "وفوقنا السماء صافية ترشنا نجومها بأضواء فضة متناثرة.

 أكاد اسمع صهيل أكثر من حصان.
الطيبتتة وتتستتر  ماكنة الطحين كانتته مامتتدة وشتتجيراه المنهتت  تتتتنرائ فتضتتو   ا حتهتتا 

 .(4)إل  صدو نا فتمتلئ بالراحة"
 

ملء( المكددلن المبةعدده جدده هددةا الددل  التدده ات ددم  بندد لئطل  ددن ال  ددلر تمًددل  ال دد  
هددةا المكددلن المائدد  بمددل الصددلص  ي إذ ننف  بلللوو كن لء الًالتي ست يل  بلألضواء المتللثمح  
اللوددو  جدده هددةا الددل   ي س تلددلثمح خللةدد   ددن الو،ددو نحويدده  ددن عوددو   تألئدد  بأضددواء عقةدد   
شدد ه س  (ي جلل ادد  لددوهم ثمدد،ن عصدده الالمدد  بةلضددليي بشكل ساضح سلم،ل اأعطل لددواهم  ال ادد 

لللوو  المتلددلثمح  ددن دولطددلي بدد اللوو  به بحك  تشلبه الالوني جبمز  ال ددملء بندد لئطل سعصلئطددل  
 

 . 52المبةعتلن الحة  سالنل ت  جه الشعم الولهالهي ل. بطةت الصلملر:  (1 
 . 430الللم: الالو  العالةل الللمح الشعوي ي  : أدمهلل إلريب لرسيا:  (2 
 . 36  العمبة  الحهللالً ي  حمهلل ال لرسلي: الللم: إعشلئة  اليمل  جه المسان (3 
 . 148للون س ل أش ه:  (4 
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لللم ت ل  أدلاةب االي،وم سالل لتل ي جل  ل المشطهلل  ن ال ملء إل  األرض ننفسيكتم
 ل وس.طل صو  النط،لي ساأعطل توله ستمم  اللته لعالتسال م  ا
االم   هل هللح(؛ ألعه نحددب بللماددد   ددن اددهلل  إصددهللار   جهالتنف هةا المكلن بللماد    

أصوا    او ي ساكتملم النورح سالماد  الل  ة  نمتهلل إلدد  دلاددته الشدد  سالددةسقي إذ التددةسق 
 األشولر المولولح جه هةا المكلن.مسائح بأط،ب المسائحي جطو ن تمع  الماد  الل  ة  

 : ميق(ن المبةعه جه صن   اا  الوكلذام المسصهلل للء  
 

 -شللة-"أبصرنا حو يتنا تخرج بيدما  غيف خبز وطاسة ماءئ وضعتها أمام 
أ تحملنتتائ ولتتو أنَّ ال   اَّلزلتته وابتلعتنتتائ لتحملنتتائ أمتتا  لو أنَّ السماء هبطه علينتتائ لنَّنتتَّ

 .(1)بصرنا فتلك مي الرجيعة التي أضحكتنا"أن نبصر ما أ
 

لولددول دللدد   ددن الددةهوم الل  دده (  األرضًللئة   ال ددملء   المبةعه بإذ ذام المكلن   
لكددون  األرضتلدد م ال ددملء االدد   أن ددن الم ددتح،ل إذ ال ددملء ط مدد  اال،لددل(  أنخ صولدده  لددو ب

 تلددلعي همددوم سلددول دددمو  لددو( سهددو دددمو ا تلددلع ال لي ادد ي س  ساألرضال ددملء  مت عدد  
إع ددلن ألعدده شددلههلل   ددن صبددل االدد  أي  لد ه الميح بممددم غ يددم سارلال ملء بممم غ يم تن

ي جطددة   ددن اللددواهم المبةعةدد  ألصددهللا  جصددهلل شددلههلل  سيعالدد  بددهاألرض تحدد  ات لدد م ذلددم. أس أن 
المعتللح ل  الم دوري  تيم   ن عطم  ن أالددن تددأته هددة  الحوريدد  بمزةددي اليبدد  سهدده صلل دد  

العدد،ن  ددن صبددل: س ن أالن لطل هة  الملا  ؟ شهء ال ننهللق بللعصددل سلدد  تشددلههلل     ن الملءي
  ًل  ال ل امي الفةالعل ي ساأل ملر(.

تمتددد    ي،الددد  ال دددلرل بللمبةعددد  الندددل ت  التددده أادددطم  جددده تشدددك،ل األددددهللا  التددده  
ي إذ الدددمو دوريددد  تيدددم   دددن اللطدددم تمدددهلل  بللحةدددلح ددددهللا أصددد ح  أكًدددم جلاالةددد  جددده راددد  األ

 

 . 132للون س ل أش ه:  (1 
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 عصدددهللحي جددده  ب دددةم  أساليبددد (  مدددل نشدددكل  كوعدددل  ادددملن  تتشدددلبم جددده ايصدددل     المدددلء
تت ددللم التددأث،م فةمددل ب،لطددلي هددة  الوددددهللا  ال ددملن  هدده ذ ددلرح اددن تعلصددب لمدددل  إذتواتمهددل 

عحويدد  ب ددةم ي أ ددل ال وااددل جدده هددة  الومددل جتتمًددل جدده اكت ددل  دددلال  أس الحنددوم االدد  
 .(1)ينةل  واضة  أس القةل  بأجعلم تنورهل الش

 و هلل المكلن المبةعه جه المصم  اآلته:تالجه د،ن  
 

ها بتتين قدميتته لتهبتته التتدفء ء يتتبمإ إلتت  النهتتر ومعتته متتدفأةئ  ضتتع"اعرف أنه في الشتا
وتقيه امهريتتر البتترد و يتتر النهتتر المتجمتتدئ واعتترف انتته  متتنر نرستته للنهتتر فتتي الصتتيفئ 

ة التتتي تتتنعو أ واحنتتائ فرتتي الصتتيف ينتتدفع مثلنتتا صتتو  النهتتر ويستتت ر  فتتي الستتباح
دو المتتواج أمامتته مزيلتتةئ متتبعو ة يتطتتاير ويمتتر  فتتي المتتاء ويشتتنه مثتتل ستتيف حتتت  تبتت 

 .(2) ذاذما أمام متانة جسده المتماسك النوي"
 

ي الشددتلء جنددلجدده هددةا نمًددل  اللطددم( المكددلن المبةعدده جدده هددةا الددل ي إذ نفددة   
الددةهب هددةا الولددهلل  دد   إذلح ساالعومددلل"ي "ن ددتمة  ال دد لد  فةدده لكًددمح البددمس جددد  الصلرص البددمسلح  

ق  ةلهدده سأ والدده بلل دد لد ي جطددو نمتالددم ل ددهللاي صويددلي ال التددأثم ببددمسلح  هللجئتدده إلدد  اللطددم سيشدد 
المةددل  سالطددواءي جطددة  اللددواهم المبةعةدد  جدده جنددل الشددتلء ال تددرثم االدد  ل ددهلل هددةا الولددهللي إذ 

لر هةا الولهللي فةش ه األ  ووتبهللس ضعة   سه يال  أ ل  ضمبل  ا  ساليددلئف  وا  بلإلع لن ال ددب
الطددت    ددمالي أ ددل  هددةا اإلع ددلن الددةي نمالددم ل ددهللاي صويددلي الالملطدد   الاددعةيي الددةي الددما   

 يمًل هةا اللطم  كلعلي إلاعلل  سإ هللال  بلالعتعلش لةشعم  بللماد .ببمسلح الملء سالطواءي س 

 

ي 44 هللخل إل  علمي  ال مل الهلل غميملسي ابهلل الع يد  بدن امجد ي  والد  ال كدم العمبده المعلصدمي العدهلللان    (1 
 . 26 : 1957( ل ل  45

 . 96للون س ل أش ه:  (2 
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 ته:تملطم المكلن المبةعه جه صن   للة  الولهلل ال،تة ( جه الل  اآلس  
 

ئ معهتتن المسبتتا والختتر  "اعتاده بعض النساء أن  تتأتين إلتت  ضتترة النهتتر فتتي الصتتيف
الوسخة في سسل من قصإ محمولة علتت  التترأم تضتتب الصتتابون أو النيتتلئ فضتتس  علتت  
الهاطو  المصنو  من الخشإ متين لطر  المسبائ وكنَّ يتخبنَّ أمتتاكنهنَّ علتت  صتتخو  

 .(1)نحها الشما بريق البمإ"الشاطئ الوسيعة الملساء التي تم
 

 ددن عدد ي جصددهلل سرل  أكًددمالز دد  تددواتم داددورهل جدده نعددهلل المكددلن المبةعدده  اللطددم(  
 اللطم جه صنت،ن  ن الموموا .

جدده دةددلح الصددلصي  لددة ط ولتدده سدتدد  شددةيوختهي جطددو ر دد   اي  ددرثم   اللطم اددل يي سيعهلل   
الحةددلح سالصالددب اللددلب  لمهللاللدد  الموصددل ألعطددل تصدد  االدد   عطددم للالدد (ي جلطددم للالدد  شددميلن 

اللددلس  إلةددهي جايي اال  اعه  كلن اةلده الددةهب  األاملص،هلل    جهلالمهللالل ي سسا،ال  لالمزق  
الم ددلءي جادديي االدد  التمفةدده ساالاددتومل  جدده  أسصل اةمل جه أع  ط  سالان   التمسيحلومض  

 النةي الةي نمتلز بلرت لع لرلل  الحمارح. أسصل 
 ر ددد  جطدددو   إلددد  ضددد لو اللطدددم لو دددل الميبدددبيجصدددهلل ااتدددلل  ع دددلء المهللاللددد  الدددةهل 

ي جطدددو الدددهللخل جددده ت لصددد،ل دةدددلح ادددل إع دددلني س دددلط  الل دددلء سدللدددلتط  الحةدددلح سر ددد  المدددو 
سصددف الل ددلء سهددنخ نحمالددنخ  جددهو هلل جه هددةا الددل  الحللدد  ال،و ةدد  إلةدده تال،و ة  إلةهي إذ ال

هددةا اللطددم الصددلب  عددل الته ت تيهلل  جه تللةي الميبددبي سل ايم الصنب سالك،ل ساأللسا 
   ةددل  اللطددم جدده الشددمب تددتأأل ابميددق الددةهبي المولددول جدده المهللاللدد   لددة صددمسني  ددن صمددما

نخ جندددل الندددةي تكدددون فةددده الشدددمب صويددد  تادددم  بأشدددعتطل  ةدددل  االددد  صددديور  ال دددلء؛ أل
 اللطم سأدولر  جتعكب لمللطل اال  سله المةل  جتبهللس اللممآح.
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    ط،ور الحب( جه الل  اآلته:ذام المكلن المبةعه اةلم جه صنس  
 

عزيتتزة( ستتتجمعنا وتنتترأ لنتتا ا تتاه متتن التتبكر الحكتتيب بنبتترة وو   "أسير وأتخيل أنَّ مّس تتة )
تجعلنا خاشعين بين يديها وقد سلّمنا أ واحنا لصوتها الرنان الممتلئ بحنان  جعتتل قلوانتتا 

دو بلبتتل  أختتبنا إلتت  تسافر إل  البعيد اختلج وأنا أتتتبكر صتتوتها الستتاحر المنهمتتر مثتتل شتت 
 .(1)ا ية"النهر والجبال ويرترع بنا إل  سماواه ن

 
الددهللم االدد  العالددو ساالرت ددلعي بمللددم   الددةي ذاددم  الوبددل( سهددو  ددن األ كلدد  المبةعةدد ي 

نشددعم  بددلل مل سال ددعللحي إذ  إذ بددلبالي سصهلل ا ت   صو  الصلص    صددو  الالوم،ل المبةعه
 عددد ي جطدددو نم،ددم امدددل نم،دددم البالبددل الدددهلل ادددملع نأخددة  هدددةا النددو  العدددة  إلددد  أ ددلكن  مت

بدد،ن أشددولرهل  لشددهلل،لمددل البددل  ددن األصددوا  الموددملح الوم،الدد ي دي جللبالصددو   يندد   ا يدد ح(
 حالصلي جه املئطل سجوق الو لم ساألعطلري جطو نم،م بيةللدده  دد  للددلده البالبددل الموددمل الددةي 

ر(ي ستتكددلثف لو ددلمي ساألشددول   األعطددلري سانحماله بع،هللاي ان ارض الواص  إل  للل  المبةعدد 
ا  ال ددعللح المسدةدد  سهدده تم،ددم جددوق الو ددلم ساألعطددلري هلل اللصم المبةع     بعاطل لتم 

 ج،بتعهلل ان ارض الواص  المميم.
 تو هلل  المكلن المبةعه( أنالي جه صن   األائال  المطالك ( جه الل  اآلته:س  

 
أن ننتتتر  متتن الطبيعتتة لتتنرهبئ  "د سنا اليوم في الهواء الطلق خا ج جد ان الصفئ علينا

ئ ونترنتتر كيتتف ق تستتنا علينتتا ومتتن التتبي أنشتتأما لستتماءسنمضتتي حصتتتنا فتتي مرا بتتة ا
و فعهتتا لتنتتون بهتتبا الجمتتال المعجتتز ل انلتتروا إلتت  الطيتتو ئ واستتألوا كيتتف تطيتترئ تتتدبروا 
وفنتتروا لمتتاذا  حتتدو متتبا واتتأي ستتر تطيتترئ تتتأملوا الستتماء تتتزدحب ا ن بتتال يوم والميتتاه 
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سيحصتتل لنتتا فتتي ال   حبا في قلبهائ واسألوا لماذا تريتتد المطتتا  أن تهطتتلئ ومتتاذا تن
 .(1)إن كره السماء عن إ سال المطر ل"

 
هددةا المكددلن ال اددلئه  جددهل ددهلل الصددلص المكددلن المبةعدده  ال ددملء( سالطددواء المالددق  

سدمادد   الم تولي سهو ن كم جه أائال  تدد لد  ب،لدده سبدد،ن ع  دده:  ددن الددةي رجدد  هددة  ال ددملء ؟
ل ددملء ؟ أثددم هددةا المكددلن االدد  الم،ددور جدده  كددلن   تددول س ددل ال ددم  ددن سلولهددل سارت ددلع ا

سب،ن ع  ه الهلل خمسله  ن  لهللار   هاألائال  ال ال فة  الولولن  الته تماسل  ب،ل جهشين،ته  
النددف( بددهللأ  تً،ددم الددهلل  هددة  األاددئال ي إذ بددهللأ نحالددل سي كددم سيت لاددل  دد  لمددلم الملددل م 

ه االدد  ال شددم ل  سععمدد الصهللرح اإللطة   ن خالق هللا ا حلعه ستعددل جهالم،وري المبةعة  سدما  
همددوم  دد  للء بكالم  ت لد  بللو،و ي سلول إعةار البق بأنخ ال ددملء االدد   واددهلل سالم،وري س 

األ ملري جإن أ  ك  ال ملء ان إرالم الممددم اددوو تندد ح األرض نلب دد  للجدد  لدد  تعددهلل 
رض تبددث رائحدد  الل لتددل  ساألشددولر سهه تلدد م االدد  األتلشم المسائح الوم،ال  رائح  الممم  

   سعهللن .تن ح رط ل
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 املكان الصناعي:ثانيًا: 
  مدخل:

ي إذ (1)هو المكلن الةي التهللخل اإلع لن جه تشك،اله سإاملئه طلبعلي  يتال ددلي اددن غ،ددم 
نمًددل هددةا المكددلن  ددل ااددتحهللثه اإلع ددلني جكالمددل اددلن المكددلن  ددرثماي س نددلغلي بإتصددلني الت دد  

ن ي سيشددمل هددةا المكددل(2)بللنهللق ال له سيددهللخل تددأث،م  جدده اليمددل  المسائدده سيً،ددم االعددهللهلش
ي سلطددةا (3)ي سالشوارعي سالمةللالني سالمرا ل  سالحددهللائقالمهللالل  سأه  ر وزهل  ن د،ث الومو

داددور  تلددوع جدده صندد   للددون س ددل أشدد ه(  ددن د،ددث المهللرادد  سالمصطدد  سالومجدد   المكددلن
 سال ملا  سالهللالن ... الخ.

 :اآلتهالمطالك ( جه الل   األائال تملطم المكلن النللاه جه صن   س  
 
 إلتت  وأصتت ياجلتتا متتع ثيتتابي الصتتينية فتتي فنتتاء صتتف المد ستتة ا تجتتف  ا ن انتتي "وأ

حكا اتتتهئ والتتدنيا صتتمه   وأعاجيتتإئ وقد جمدنا البتترد  هإليمعلمنائ كلنا في الصفئ نص ي  
 .(4)"ال  سنطه عل   إن اإلبرة سمع  أنأي مّنائ  بإمكان أنَّ مطبق حت  

 

 

 . 258الللم: صلم الماسي:  (1 
 . 17الللم:  ن األل  المسائهي زيهلل الشط،هلل:  (2 
 . 24الللم: لهللام الصماءحي عو،ب العوجه:  (3 
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الحنددوم لنددللاه الددةي نصنددهلل  التي ،ددة لتمًددل  المهللرادد ( جدده هددةا الددل  المكددلن ا 
ض بددللموتم  اللطددو ون العالدد  سالًصلجدد   لطددلي لاالدد  المعمجدد ي سهددو  كددلن تعالةمدده ثصددلجه نكت ددب

 ينددف الصددلص الطددهللسء الددةي ن ددول الوصددف  مددل الددهللم االدد  صهللاددة  المكددلني هددوستمددويم ي س 
 ين  لمالب العال ي سهددو عددلب   ددن ادتددما  العالدد  سالمعالدد ي بددهللل،ل النددم  سالطددهللسءي جادديي 
اددن ص ددلسح هددةا المكددلن  دد  هددة  الشينددة  ألعدده المتددهللي  يبددب خفة دد  سصددةفة  ل صددم ي  دد  

هدددة  كدددب الص دددلسح االددد  التالم،دددة ال ص،دددمي إذ ط عددد  ا   عالمطددد   مدددل تعالتي ،دددة سادتدددم  إصدددولء
المحةم  بط  تالت   الطهللسء التل ي لشددهللح تعالصطدد  بدده  جلأللواءالحللث  ذاميل   رلم  جه ع  هي  

 لطةا المعال  لعل الهللعةل س ل ج،طل جه ههللسء تل . سإصولئط 
 سرل اةلم المكلن النللاه جه الصن  ذاتطل جه الل  اآلته:س  

 
"متتو معلمنتتائ تتلمتتب علتت  يد تته وأقرانتتهئ وتتلمتتبنا نحتتن والتتبين جتتاءوا بعتتدنا علتت  يد تته 
وتخرجه عل  يد هئ أجيال كما  حلو له أن  رخر في جلساه منه  الحي العتيقئ أطلتتق 
 عليه خالي لنإ المتنبيئ وأسبغ عليه صرة الرجل البي سبق امنه في كشف المستنبل.

 وقال شيوخ في الحي:
 .(1)حد  جدِّف في ا اه هللا ويرسد عنول الصبيان"كافر ومل -
 

الحدده العت،ددق   لال ددل  المصطدد ( جدده ابددم لي صددللذة لي  كلعدد  بوصدد طللددلء   المصطدد (  
 ددل تكددون المصطدد  نددةل   ًص دد   ددن الحدده العت،ددقي س المتندد   بشي سهدده الندد وح التدده تمًددل

ون  األخ ددددلرفةددددهي سيت ددددلللون األدللالددددث س هددددل الحددددهي الت ددددل مسن أل ةددددلي التملذ لي  كلعدددد  سيكوعددددب
صهللاصل  سثةص   دد  سلددول تعددلسن فةمددل ب،ددلط ي سصددهلل نكددون هددةا المعالدد   حددل لددهللم ألهددل الحدده 

 هةا المكلن  المصط (. جه
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شدددكل هدددةا المكدددلن  إذسصدددللاه جددده هدددةا الحددده س حدددل لدددهللمي  جطدددةا المكدددلن أادددلس 
هددل الحدده عوا،ن  ن الللس: عوع  ن نحبون المعال  سيحتم وعه سيصهللرسعهي ساللوع اآلخم  ن أ 

هددةا المكددلن النددللاه   ب،ن  ًصف سللهل س تومهلل العصلي سيعددهلل نيتال ون جه آرائط  ست ك،مه
ي سصددهلل سصدد وا  عالمطدد  بكددلجم أجكددلره  الميتال دد  المصط (  ح  التمددلع اللددلس االدد    ددللئط  س 

 سآنلته بشكل خلطئ. تعلل  س الحهللي سالمالحهللسن ه   ن ن ط  اي  هللا
 جه صن   خم،ئ  اع،هلل أجلهللي( جه الل  اآلته:سرل المكلن النللاه اةلم س  

–وعلتت   ستتا ي ختتالي وصتتاحبه  -البؤستتاء –"أجلتتا فتتي المنهتت  وعلتت   مينتتي كتتتا  
بينمتتا  -الشتتطرنج–وغير بعيد مّنا  جلا أبي متتع أصتتحابه يلعبتتون   -ي أبو الزمايلصحو 

 .(1)"-الطاولة–انهمك اخرون في  مي و صف قطع 
 

لولح جه  للطق  هللاللدد  الموصددل الصهللنمدد ي جطددو  كددلن المو   كل نعهلل  المصط (  ن األ  
نوال ددون فةدده سيتددهللاسلون األدللالددث فةمددل ب،ددلط ي ستادد  الصددماء سالمًص دد،ن سال دد  اللددلسي سهددو 

الع دد  الشددممعت سالملسلدد ي جطددةا المكددلن النددللاه  المصطدد ( نحددوي ب كلن لالتمفةه ان الل ب 
العللمةددد  األكًدددم شدددطمحي سيحدددوي  كلعدددلي  المسانددد رالدددلي ثصلفةدددلي تصدددمأ فةددده رسانددد   البرادددلء( سهددده 

حللددل سلددول تلددلص  بدد،ن لع دد  الشددممعت ال كميدد  التدده الالعبطددل لالت ددالة  بلأللعددل  الشددعبة ي سل
المًص ون سلع   الملسل  الته تعتمهلل اال  الحظي سصهلل لم  ب،ن لع   الشممعت سرسان  البرالء 

الللس الةي نمًل لع   الملسل  العللمة  جه الولعب المًصفي سجه الولعب الةي نمًاله بعل   
 ه ال ص،م(.ص دو 

 :همل هةا المكلن اال  ص م،نسيص    
 .لأذاةلء: الم ص  المًص      سلول رسان  البرالء سلع   الشممعت األسمالص   
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الًصلجدد  سالعالدد ي جطدده الم صدد  الشددعبة  العل دد    إلدد   سن  تصددم الص   الًددلعه: ال دد  اللددلس الددةالن  ن
 تمًال  بالع   الملسل .ال  ةم  ال ص،مح الم

 :اآلتهسرل المكلن النللاه جه صن   ط،ور التةم ( جه الل  س  
 

 أن إلينتتاويرستتب ابتستتامة حنونتتة علتت  شتترتيهئ ويشتتير  بوداعة"يهز "غريإ النسلي"  أسه  
نهتتر  متتن  أنحتتت  بحتترف ذ مكتتبا كلمتتا ا تأينتتا  أويتروه بكلمة  أننجلا  شير من دون 

س المننوعتتة   جنتنتتا  إلتت ئ نلجتتأ وأيتتدينا أقتتدامنابالمتتاء والملتتر التتتي تتتنهو الحر وعصتتا المتتَّ
 ا منة.

المرصتتتحة عتتتن اقحترتتتاء  نتتتدخل ال رفتتتة فيواجهنتتتا "غريتتتإ النستتتلي" بابتستتتامته الر ينتتتة
 .(1)والترحيإ بنا"

  
 كلعددلي صددللذةليي جطددو  حبددب لالددل ب س كددلن بوصدد طل سرل   الومجدد ( جدده هددةا الددل  

 دددديذ آ ددددن فةدددده إع ددددلن ط،ددددب  بت دددد  المدددددب بلألط ددددلم و( س ص ددددلسح   ددددي ا ددددخ لالطددددمس   ددددن 
النولري  ومل الوالوس    هددةا الشددي  ال عددث جدده ع ددوس هددرالء األط ددلم  لتطدد  ال ددعللح 

وساأل دددلني ج،طمبددددون  ددددن بمدددا سلحددددة   المددددي  ( سيهللندددده اليشددددل  التددده تشددددعل لالددددوله  ا دددخ
ي إذ الولددهلل جدده ج،طمبددون إلدد  للدد  غميددب الل ددالهي جطددو ر دد  الت ددل ح سالمصدد  سالحددب سالحلددلن

 :لاخل هةا المكلن أسصلو د ة   ن  ًل
 انلج،م سط،ور. إذ تولهلل -1
 صلد ه  بت   سيمدب بلألط لم. -2
 نص،ط   ن دمارح الشمب هلرب،ن اللئ،ن إل  هةا الشي . -3
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نعددددهلل هددددةا المكددددلن الولددددب  اآل لدددد  لطددددرالء األط ددددلم النددددولر. ف موددددمل لخددددوم هددددرالء 
وكالندددولر س صدددلبالتط  الل ددداله الل دددون ادددةا    ( ستعةال ددده لطددد  بلبت دددل   ر ةصددد   دددن  دددخ

 شددلغب،ن ال المدددب بطدد  أدددهلل االدد  العكددب  ددن الل دداله  األط لمالل الهي اللح  ل نكون  
 بلبت ل ته. بلألط لمجطو المدب 

 سرل المكلن النللاه اةلم جه الصن  ذاتطل جه الل  اآلته:س 
 

الرتترف فتتي قلوانتتائ  وجودنا فتتي ال رفتتة التتتي تبتتة الستتكينة فتتي أ واحنتتائ وتنشتتر  ف أنَّ "أعر 
ا ستتننر شتتعر  موستتنائ أم ستتنؤجل   ديرتبا بما يري "غريإ النسلي" فهو من  نتتر  إن كنتتّ

 .(1)ئ ومو من  حدد مت  يبدأ وأين ينتهي ل"اخريوم  إل ذلك 
ادددعللح هدددرالء األط دددلمي بولدددول ايصددد  سلنددد   ددد  صدددلد هي سيكمدددل  لادددلن الحيصددد ( 

امالةددد  ديصددد   جدددهعمه  سييددددظ تندددمجلتط  جميط تددده لطددد  سهدددو ال دددللر بتللدددة  ستمت،دددب شددد 
رؤساددددط  سي اددددل رؤيددددتط  بشددددكل الئددددقي جطددددو صال،ددددل الكددددي  ال الددددتكال  إالب بكالمتدددد،ن  البهللاندددد  

 ساللطلن ( الهلل ديص  هرالء األط لمي جطو نصمر  ن أالن البهللأ سأالن اللتطه.
سرل ادددةلم المكدددلن الندددللاه جددده صنددد   بةاددد  دمدددهللسن أبدددو الودددبن( جددده الدددل  س 

 اآلته:
 
البي  صنع الجبن فيهئ وحتتين بتتدأ  لوا انه نزل إل  سردا  منزله ذاه يوم ومو المكان"قا
رصف الجبن في السلة قمسه يده شيئا  أملا غضتتا  فرفعتتهئ فتتإذا متتو أفعتت  تنزلتتق متتن ب

 .(2)كره وتسع  عل  ال   فطا  عنله"
 

 

 . 65 . ن:  (1 
 . 79للون س ل أش ه:  (2 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

 109 

سهدددو  األرضتحددد   إعشدددلئهال،دددهلل ال شدددمي  جددده   كدددلن تدددهللخل إلددد نشددد،م هدددةا الدددل   
ي جطددو  كددلن  شددطور جدده  هللاللدد  الموصددل األرض ملا ي ساأن المبةع  تتواجق    طبةع  ال
صددو،محي جطددةا  أ اددواء العدد  الب،ددو  اب،ددمح  صهللنمدد ي إذ الولددهلل ال ددملا  جدده اغالددب أدةلءهددلال

بلرلحي جطددو  كددلن  ألواء إل ي تيهلل  لالتيال   ن دم النةي سالالووء  س المكلن  ال ملا (  
لأامددلم المل لةدد  اددواء ت تيهلل  ال ددمالالب   األلواءطة   ي لعم األطرطب بلرل ن تيهلل  لي ن  

ن سالممشددده سال يتدددون(ي  الحبدددو  سال صولةدددل  ساليدددل سالودددب  ًدددل دددن كلعددد   ندددلع  الدددهللسيلي 
سادددةلم التيدددة ليددد ن المدددوال الوةائةددد ي جصدددهلل اادددتيهلل ته الشيندددة   دمدددهللسن( لندددللا  الودددبن 

لنددللاه  ال ددملا ( هددو شددميلن هددةا المكددلن ا ددب الددمزق سالعددةا  ددن هددة  المطلدد ي نعددهلل سا
 الحةلح بللل    لطة  الشينة ي جالوال سلول هةا ال ملا  س  اسل  العمل فةه لمل  لوالي.

مزق الشينددة ي لكلدده دددوو ذا  لدد  اي جدده الب،دد  س نددهللر  لي  طمددلي هةا المكلن رالسيمًل   
للوعددهي جولددول  إلدد  ألو ددمح االدد  اددلئن  اددم غ،ددم  حبددب أج ددهلل الوددبن الددةي صددلعه  مددل 

جدده ادددملابهي  أجعدد عدد  جدده هددةا ال ددملا  شددهء عدددللر لكددن  ددن اددوء دلدده اعددده صددهلل سلددهلل أج
يمًددل هددةا المكددلن المالوددأ اآل ددن لدده اصالددهي س  سأج ددهلل سأج ددهلل  لدده  لتولدده الددةي صددل  بنددلعهي 

نكون المكلن إذ الحمس ي  أسصل سالاةمل جه  ن لط  أخموي لالشينة  الهلل ل تكون خلئ    
 لحملن  الشينة   ن اصوط الصللبل.  أ للي  األكًمالنللاه  ال ملا ( 
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 اخلامتة 
 

 :اآلتة اللتلئت  إل  سصل ال حثبعهلل االعتطلء  ن الهللراا  التحال،الة  
( سالادددةمل أعددده ارتددد   سا،طدددل أشددد هخلصددد  جددده صنددد   للدددون س دددل  أهمةددد لالمكدددلن 

جدده المكددلن المبةعدده  المكددلن غلل ددلي بللحللدد  الل  ددة  لالشينددة  امددل نصتددمن لالعددلل ي إذ   سرؤيتطل
 جددهالددهلل ل خملدد  الشينددة   ددن لددهللار النددف بددهللأ نحالددل سي كددم سيت لاددل  دد  هددةا المكددلن 

التدده تددهللسر ب،لدده سبدد،ن ع  دده الددهلل رؤيدد  ال ددملء ساةددي ر جعدد  سدمادد  الم،ددور  األاددئال كًددمح 
تعددهللل  ستلوادده جطددو لدد  نصتنددم االدد  ال ددملء جصدد ي جصددهلل  جهالمكلن له   أهمة العشوائة ي جتبهللس  

صننددده االددد  اللطدددم جطدددو نمالدددم رؤيددد  تيتالدددف ادددن رؤيددد  الصدددلريء سالندددماي جدددلايي  ادتدددو 
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تتمتددد  بددده  دددن س الصدددلريء  إلددد س دددرثماي لالصدددلريءي جطلدددل  عطدددم نودددمي جددده لاخالددده الميدددهلل سصدددوله 
  لل م طبةعة  خيب .

ي ال دددملا ي المصطددد (ي إذ الدددوده المهللراددد   جدددهالمكدددلن الندددللاه  ستلواددد  أشدددكلم
 إلةددددهتالوددددأ  إذطلبعددددلي  يتال ددددليي امددددل جدددده ال ددددملا ي  إاملئطددددلس االنوددددلبه  سأثمهددددلالشينددددة  

جددده المصطددد  جطدددو  كدددلن  أ دددلالحدددم ي  أسصدددل الشيندددة  جكدددلن  الودددأي آ لدددلي لطدددل نحم،طدددل  دددن 
سهدد   األذاةددلءجئت،ني جئ  الالعبون الشممعت سهدده لع دد    إل التملاه ثصلجه سص   هةا المكلن  

اددهللخ هددةا ي لددةا اللددلس الددةالن الالعبددون الملسلدد عل دد  ال ئدد  الًلعةدد  ب ستتمًددل ددن الم صدد  المًص دد ي 
 المكلن جعلالي جه بللء  وميل  التعلسن سالت لال ب،ن هلت،ن ال ئت،ن.
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