اٌغُذاخ واٌغادج يف االططالح اٌٍغىٌ واالعرخذاَ اٌُىٍِ
دٌ .طُفح اٌىٕذسٌ
إْ ادلطٍغ ػًٍ هنش اٌرشاز اإلعالٍِ َذسن أْ اٌغُذ واٌغادج واٌغُذاخ ذغرخذَ تظىس
شىت وميىٓ اػرثاس٘ا ِٓ أٌفاظ اٌؼٍُ وادلؼشفح واحلؼاسج.
وسدخ وٍّح اٌغادج يف ِىلغ اٌىساق ِصال ِ 1558شج ،ويف  1355طففذح ،ويف
 240وراب ورٌه تؼذج دالالخ ذىشف ػٓ عؼح وششاء ٌغرٕا اٌؼشتُح اجلٍُّح وفُّا ٍٍَ حملفح
خمرظشج ػٓ ٘زا اِْش اعرٕادا دلؼاجُ اٌٍغح اٌؼشتُح ،وورة اٌرفغًن ،واٌشؼش ،واٌفمٗ ،واْخالق،
واٌؼمُذج.
َمىي احملمك اْدَة اٌذورىس ػثذ اٌغين أتى اٌؼضَ أعرار اٌرؼٍُُ اٌؼايل جباِؼفح احلغفٓ
اٌصاين ،وٍُح اِداب واٌؼٍىَ اإلٔغأُح ،ػٌن اٌشف اٌذاس اٌثُؼفاء" :عَفُدذ ،،ج  -ض :أَعِفُاد،،
عَُدذاخ ،،عادَج[ .ط و د]".1 .واَْ عَُدذَ لَ ِى ِِٗ"  :شَشَفَهُ ُِ وَسَئُغَهُُِ".2 .إَِّٔها عَُدذَج ُِذَِر َشَِح" :
ِا ِِ َشأَج راخُ عُِادَجٍَ ٌَ ،مةِ َّ ٌٍِْ ،شأَجِ".3 .أََُّها اٌغَّادَجُ واٌغَُّدذاخُ"  :ػِثاسَج ذُمايُ ادِرِشاِاً ٌِ ٍْذُؼفىسِ.
اٌالػِفةَ اٌَّفزٌِ
".4اٌغَُّدذُ أَدَِّذُ"َ ٌَ :مةُ اٌشَّ ُجًِ ادِرِشاِاً وَذَِثجُِالً".5 .واَْ عَُدذَ اٌَّْ ٍْ َؼةِ" َّ :
اعِرَطاعَ أَْْ َ ْفشِعَ َٔفْغَُٗ تٍَِؼِثِِٗ".6 .اٌغَُّدذُ اٌَّْغُخُ" َ ٌَ :مةُ إٌَّثٍِد ػُِغًَ ِتِٓ َِشََُِ".7 .اٌغَّفُدذَجُ
اٌؼَزْساءُ" َ ٌَ :مةُ َِشََُِ اٌؼَزْساءَُ٘".8 .ىَ عَُدذُ َٔفْغِِٗ"  :أٌَ اٌُّْغَِرمًِِّ تَِٕفْغِفِٗ".9 .اٌغَّفُدذاِْ" :
غُٓ واحلُغَُُِٓ اتِٕا ػٍٍَِد ِتِٓ أَتٍِ طاٌِةٍ" (ِؼجُ اٌغين) .ويف اٌرؼشَفاخ ٌٍجشجاين اٌغَُّدذ اٌزٌ
احلَ َ
ميٍه ذذتًن اٌغىاد اْػظُ (ص  .)37ويف وراب ادلخظض التٓ عُذٖ "فاٌمادج :اٌغّادج".
ويف ادلؼجُ احملُط اٌغَُّدذ "ٌَ َمةُ ذششَفٍ َُخاطَة تٗ اْششاف ِٓ ٔغً اٌشعىيٌ :-.مةُ
َُطٍَك دذَصاً يف تؼغ اٌذوي ػًٍ وً فشد ذؼثًناً ػٓ االدرشاَ وذأوُذاً ٌٍّغاواج؛ اٌغُذ فُفالْ
احملرشَ ِٓ -.وً شٍء :أششفُٗ وأسفؼُٗ؛ اٌمشآْ عُذ اٌىالَِ ،ض عَادج وأَعَُِاد" (أدَة اٌٍجّفٍ
،وشذادج اخلىسٌ ،واٌثشًن تٓ عالِح ،وػثذ اٌٍطُف ػة ،ؤثٍُح اٌشصاص ).
ووسد يف ادلؼجُ اٌىعُط ِا َؤوذ ِا عثك روشٖ" :اٌغَُّدذُ :ادلاٌهُ .و -ادلٍَِفهُ .و -ادلفىًٌَِ رو
ػدِ طاػرُٗ .وٌ -مةُ ذشفشَفٍ
اٌؼثُذ واخلذَِ .و -ادلُرَىٌٍَِّ ٌٍجّاػح اٌىصًنج .و -وًُّ ِٓ افُرشِ َ
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خياطة تٗ اْششاف ِٓ ٔغًِ اٌشعىي ....وأطٍك دذَصا يف تؼغ اٌذُّوي ػًٍ وًِّ فشد .وعفُدذُ
وً شٍء :أششفُٗ وأسفؼَُٗ .ماي :اٌمشآْ عُدذُ اٌىالَِ( .ض) عادج ،و عُائذُ".
وروش ػادي ػثذاجلثاس صاَش يف وراتٗ ِؼجُ أٌفاظ اٌؼٍُ وادلؼشفح يف اٌٍغح اٌؼشتُح أْ اٌغُذ
٘ى احلٍُُ ووثًن اٌمىَ واٌفمُٗ واٌششَف يف اٌؼٍُ واٌؼثادج (ص .)95
ويف اٌرٕضًَ احلىُُ ٔمشأ لىٌٗ جً وػال " { َولَاٌُىا سَتََّٕا إَِّٔا أَ َطؼَِٕا عَادَذََٕا َووَُثشَاءَٔا فَأَػٍَُّىَٔا
اٌغَّثُِال } (عىسج اْدضاب .)67 :ويف لشاءج عاداذٕا وٍ٘ مجغ اجلّغ واٌغادج ٕ٘ا اْئّفح أٌ
أئّح اٌؼالي .وذشد اٌغُذ مبؼىن احلٍُُ وطادة ادلٕضٌح اٌؼاٌُح وّا يف لىٌٗ عفثذأٗ "{فََٕادَذِفُٗ
ششُنَ تَُِذَُِفً ُِظَذدلاً تِىٍََِّحٍ دَِٓ اٌٍِّٗ وَعَفُدذاً
ذشَابِ أََّْ اٌٍَّٗ َُثَ د
اٌَّّْئِىَحُ َوُ٘ىَ لَائَُُِ ،ظٍٍَِّ فٍِ اٌْ ِّ ِ
ذٌنَ } (آي ػّشاْ .)39 :وذشد مبؼىن اٌضوض وّا يف لىٌٗ {وَاعُفرََثمَا
وَ َدظُىساً ؤََثُِّاً دَِٓ اٌظَّاٌِ ِ
اٌْثَابَ َولَذَّخِ لَُِّظَُٗ ِِٓ دُُتشٍ َوأٌَْفََُا عَُد َذَ٘ا ٌَذَي اٌْثَابِ لَاٌَدِ َِا َجضَاء َِِٓ أَسَادَ تَِأٍِِ٘هَ عُىَءاً ِإالَّ
جَٓ أَوِ ػَزَاب ،أٌََُُِ( } ،ىعف .)25 :واٌغُذج ذطٍك ػًٍ اٌضوجح.
غَ
أَْ َُ ِ
وػٕذِا ٔثذس يف ورة اٌؼمُذج فغٕجذ أْ "(اٌغُذ) َطٍك ػٍفً اٌفشب ،وادلاٌفه،
واٌششَف ،واٌفاػً ،واٌىشًن ،واحلٍُُ ،واٌشئُظ ،واٌضوض وِرذًّ أري لىِٗ واهلل ػض وجفً
٘ى اٌغُذ اٌزٌ ميٍه ٔىاطٍ اخلٍك وَرىالُ٘ فاٌغؤدد وٍٗ دمُمح هلل واخلٍك وٍهُ ػثُذٖ .و٘زا
ال َٕايف اٌغُادج اإلػافُح ادلخظىطح تاْفشاد اإلٔغأُح فغُادج اخلاٌك ذثفاسن وذؼفال ٌُغفد
وغُادج ادلخٍىق اٌؼؼُف (عؼُذ اٌمذطاين ،ششح أمسفاء اهلل احلغفىن) .ويف عفٕٓ أ داود
(وراب اْدب) " "اٌغَُّدذ اهلل ذثاسن وذؼال " .ولاي اٌطٌّّ يف جاِغ اٌثُاْ "فشتٕا جً شٕفاهٖ،
اٌغُذ اٌزٌ ال شثٗ ٌٗ ،وال ِصً يف عؤددٖ ،وادلظٍخ أِش خٍمٗ مبا أعثغ ػٍُهُ ِٓ ٔؼّٗ ،وادلاٌه
اٌزٌ ٌٗ اخلٍك واِْش" (عىسج اٌفاحتح).
ويف اٌشؼش جنذ لىي اٌشاػش إتشاُُ٘ اٌشَادٍ:
وَسِشىا اٌغُّذاجَ عُّذاً ػٓ عَُدذِ
آيِ اٌشّعىي اٌغّادجِ اْششافِ َِِٓ
ولاي أتى اٌفؼً اٌىٌُذ:
وذغىدَ ذٍِهَ اُِْحُ اٌض٘شاء
اهلل لذَّسَ أْ ذغىطَ ػثادَُٖ
لىٍِ فمَىٍِ اٌغادجُ اٌمذِاء
ٌغُادجٍ ولُادجٍ و٘ذاَحٍ
ولاي اٌشىواين:
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َوػَادَجُ اٌغَّادَجِ اٌْ َؼفْىُ َػِٓ رَِٔةِ َِِٓ وَاَْ ِسلّا
وػٕذِا ٔغرؼشع ورة اٌرشاز اٌؼش ٔالدع شغف اٌؼٍّاء يف أرماء وٍّح اٌغفادج ٌظفُا ح
ػٕاوَٓ ورثهُ ِٓ ِصً:

اٌىىاوة يف ذشاجُ اٌغادج اٌظىفُح

ذأٌُف ادلٕاوٌ ،صَٓ اٌذَٓ حمّذ ػثذ اٌشهف تٓ ذاض اٌؼاسفٌن تٓ ػًٍ احلذادٌ اٌشافؼٍ
(٘1113ف(.

فرخ اٌؼالَ تششح ِششذ أْاَ يف اٌفمٗ ػًٍ ِز٘ة اٌغادج اٌشافؼُح
ذأٌُف اجلشداىن ،حمّذ ػثذ اهلل

خمرظش إحتاف اٌغادج ادلهشج تضوائذ ادلغأُذ اٌؼششج

اٌثىطًني ،أمحذ تٓ أىب تىش تٓ إمساػًُ تٓ عٍُُ تٓ لامياص ،شهاب اٌذَٓ أتى اٌؼثاط
٘ 841-762ف

إحتاف اٌغادج ادلرمٌن تششح إدُاء ػٍىَ اٌذَٓ

ادلشذؼً اٌضتُذٌ ،حمّذ تٓ حمّذ تٓ ػثذ اٌشصاق ،أتى اٌفُغ ٘1215-1145ف
ويف اٌىرة اٌؼظشَح ٔالدع اِْش ٔفغٗ:

اٌغادج اجلذد ػّالء إٌفىر ووُف عُطشخ اٌُاتاْ ػًٍ إٌظاَ اٌغُاعٍ وااللرظاد اِْشَىٍ
شىسخ،تاخ

أَها اٌغادج اخٍؼىا اْلٕؼح
حمّىدِ ،ظطفً

اٌىشائك اٌرذؼًنَح الجرّاع اٌغادج وصساء اٌرخطُط يف اٌذوي اْػؼاء يف جمٍظ اٌىدذج اٌؼشتُح.
لائّٗ اٌغادج أػؼاء اٌغٍه اٌذتٍىِاعٍ

اٌىىَد وصاسج اخلاسجُح إداسج ادلشاعُ
وِٓ اعرخذاِاخ اٌغادج اٌؼٍّاء ٌىٍّح اٌغادج" :اٌغادج أْثُاء" و"اٌغادج ادلرمٌن" أٌ اٌمفشاء
اٌظذَاتَحُ عَا َدجُ َأًِِ٘ اٌْفَرِىَي"  ...وادلشاد ِٓ ٘زا ادلماي أْ وٍّح اٌغادج ذغغ ِؼاْ وفصًنج
اٌىشاَ " َّ
وختذَ أ شاػا واعؼح وِٕها اإلشاسج إل طادة اٌؼٍُ واحلٍُ فاٌغَُّدذ ِٓ أٌفاظ اٌؼٍُ واٌرششَف
يف ٌغرٕا اٌغشاء وششَؼرٕا اٌغّذاء.
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