
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ شىحٍ حُِٗزو

 حُوخَٛس

 

4102-10-10 

 

 

Narjis1234@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حَُكالص ٝحَُكخُش
 ك٢

 حُظخ٣ٍن حألٓال٢ٓ

 "٢ـال٢ٓ ح٤ُٓٞـخ٣ٍن حالٓـخىٍ حُظـش ك٢ ٜٓـ"ىٍحٓ
 

 

 ىًظٍٞ

  ٢ؿٔخٍ حُي٣ٖ كخُق ح٤ٌُالٗ 
 أٓظخً حُظخ٣ٍن ٝحُل٠خٍس حُؼَر٤ش حألٓال٤ٓش
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ
 

 

 

 

 

 

ْْ ك٤َِٜخ ٌُ َِْ٘خ َُ َؿَؼ َٝ  ِٝ ٍْ ْْ ك٢ِ حألَ ًُ َّ٘خ ٌَّ َٓ َُوَْي  َٝ  (( 

 

)) َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘ خ طَ َّٓ َٖ ه٤َِِالً  َؼخ٣ِ َٓ 

 

 ٛيم هللا حُؼظ٤ْ
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 ءحإلٛــــيح

 .ا٠ُ  َٜٗ حُؼطخء  حُوخُٚ

ٍٖ  ال ٠٘٣ذ.  ا٠ُ ٖٓ أٓي٢ٗ رٔؼ٤

 كظ٠ أ٣٘ؼض ػٔخٍ حُؼِْ.

 

 أٓظخ١ً ٤ٗٝو٢ ٝٓؼ٢ِٔ

 

 زي حُٔالّ ٍإٝفػٔخى ػحُيًظٍٞ 

 

 ا٤ُٚ حٛي١ أؿَٔ حُوطخف.
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 ٌَٗ ٝ طوي٣َ

 ػزي حُٔـ٤ي حٌُز٢ٔ٤ ٣ط٤ذ ٢ُ إٔ أٌَٗ رلَحٍس حُيًظٍٞ ػٔخى ػزي حُٔالّ ٍإٝف ٝحُيًظٍٞ كٔيحٕ

 ُٔخ أري٣خٙ ٢ُ ٖٓ ٓٔخػيس ًز٤َس ٝٓخ هيٓخٙ ٢ُ ٖٓ ٜٗخثق ه٤ٔش ًُِض أٓخ٢ٓ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜؼٞرخص .

ٝأهيّ ١ٌَٗ ٝطوي١َ٣ ٌَُ حألٓخطٌس ح٣ٌُٖ أ٢ًَٗٞٓ رؼٞ ؿٜيْٛ ٝٝهظْٜ ٝأهٚ رخًٌَُ حُيًظٍٞس ٛزخف 

خً حُيًظٍٞ ١خٍم حُلٔيح٢ٗ أٓظخً حُظؤ٣ٍن ك٢ ح٤ُ٘و٢ِ أٓظخًس حُظؤ٣ٍن ك٢ ٤ًِش ح٥ىحد / ؿخٓؼش رـيحى ٝحألٓظ

 ٤ًِش حُظَر٤ش / ؿخٓؼش رـيحى .

ٝأطويّ روخُٚ حٌَُ٘ ٝحإلٓظ٘خٕ ا٠ُ ؿ٤ٔغ حألهٞس حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُؼخٓالص ك٢ حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش رـخٓؼش رـيحى 

٤ًِش ك٢ ٌٓظزش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٓ٘ظٔز٢ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حٌُٔظزش ح٤٘١ُٞش ٌٝٓظزش حُـخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش ٝ

 هْٔ حُظؤ٣ٍن ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش / ؿخٓؼش رـيحىٌٓظزش ٝ / ؿخٓؼش رـيحىح٥ىحد
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 حَُكٖٔ حَُك٤ْ هللا رْٔ

 

 

 

 

 

 ط٤ٜٔي:

 

هزَ إٔ ٣ٜزق حُظخ٣ٍن "ػِٔخً" ُٚ ٗظ٣َخطٚ ٝأٓٔٚ حُلِٔل٤ش ٝهٞح٤ٗ٘ٚ ٝطلو٤وخطٚ ٝطؼ٤ِالطٚ، ُيٟ      

رخص حُظخ٣ٍو٤ش ػ٘ي حُؼَد ط٤َٔ ٝكن أٗٔخ١ ٓظٜخػيس حرٖ هِيٕٝ ٖٝٓ ؿخء رؼيٙ، ًخٗض حٌُظخ

 طظلخٝص ك٢ ػٔوٜخ َٝٓػظٜخ ٝطؤػَٛخ رخاله٤ِْ ٝحُؼَٜ.

ٝال ري ُ٘خ ٖٓ أُخٓش رظطٍٞ طِي حٌُظخرخص حُظخ٣ٍو٤ش ٍٝٛي حطـخٛخطٜخ، ٝطٔل٤ٚ ٓخ ٣ظَٜ       

 رٜخ ٖٓ َٓى كٞحىع، ٝط٤خٍحص ٤ٓخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝٗؼٞر٤ش.

ي حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ُِٜـَس، ُٝيٟ رؼٞ ٍٝحس حُظخ٣ٍن ٝحُٔـخ١ُ ٝح٤َُٔس، ٖٓ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗظٞهق ػ٘    

( . 4ّ)204ٛـ ـ 02ّ. ٝػَٝس رٖ حُِر٤َ )ص 234ٛـ ـ200( حُٔظٞك٠ 0أٓؼخٍ "ٝٛذ رٖ ٓ٘زٚ" )

 ّ(.232ٛـ ـ 041ّ( ٝػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس )ص 221ٛـ ـ 043َٝٗكز٤َ رٖ ٓؼي )ص 

ط٤ٜٔيحً ٤ٛؤ حأل٤ٍٟش حُالُٓش ُٖٔ ؿخء رؼيْٛ ًخ١َُِٛ  ٝهي ًخٗض ًظخرخص ٛئالء ك٢ حُٔـخ١ُ     

 ٝحُٞحهي١ ٝحرٖ حٓلن.

ّ( ٛٞ ح١ٌُ طٞٓغ ك٢ ؿٔغ حَُٝح٣خص ٝطٔل٤ٜٜخ ٝحٓظويحّ 220ٛـ ـ 042كخ١َُِٛ )ص       

ّ( ٗـيٙ 260ٛـ ـ 000ػزخٍس "ح٤َُٔس" ريالً ٖٓ حُٔـخ١ُ. كظ٠ اًح ِٝٛ٘خ ا٠ُ حرٖ حٓلن )ص 

َُٝح٣خص حُظخ٣ٍو٤ش ٝحألكخى٣غ ح٣َُ٘لش ٝحُ٘ؼَ ٝحُوٜٚ حُ٘ؼز٢. ٢٠ٔ٣ ١ٞٗخً ك٢ حُـٔغ ر٤ٖ ح

ّ( ٖٝٓ 203ٛـ ـ 402ٝهي ِٝٛظ٘خ ح٤َُٔس حُظ٢ ًظزٜخ حرٖ حٓلن ٓ٘ولش ػ٠ِ ٣ي حرٖ ٛ٘خّ )ص 

 ٛـ ( ك٢ ًظخرٚ حُٔـخ١ُ ًٝظزٚ حألهَٟ.412أػالّ طِي حَُٔكِش "حُٞحهي١" )ص 

( ، ًُٝي ك٢ 0( َٜٝٗ رٖ ِٓحكْ)2حُلٌْ)( ٝػٞحٗش رٖ 3ٝطزَُ ُي٣٘خ أٓٔخء ٓؼَ أر٢ ٓو٘ق)   

(،  )ٝحرٖ حٌُِز٢ 6ٛـ()٤ٓ440خم ٍٝح٣ش حألهزخٍ، ُٝؼَ أرَُ ٛئالء حإلهزخ٤٣ٍٖ )حُٔيحث٢٘ 

 ٛـ(. 400( )0( ٝأرٞ ػز٤يس)2ٛـ()416( ، ٝح٤ُٜؼْ رٖ ػي١ )2ٛـ( )412

خكذ /كظٞف ( 01ٛٛـ")420ٝهزَ إٔ ٗـخىٍ حُوَٕ حُؼخُغ ُِٜـَس ٣وق أٓخٓ٘خ "حُزال١ًٍ ص       

حُزِيحٕ/ ٝ/أٗٔخد حألَٗحف/. ٝٛٞ ٝإ ًخٕ ٣ؼظٔي ػ٠ِ أهزخٍ ٖٓ ِٓلٚ، اال أٗٚ ٣٘ظوي طِي حألهزخٍ 

ٛـ( ك٢ ًظخد "حُزِيحٕ" 422( )ص ٣ٝ00للٜٜخ ٣ٝ٘ظو٢ ٜٓ٘خ. ًٌُٝي ٣لؼَ ٓؼخَٛٙ ح٤ُؼوٞر٢)

ظخد ( ك٢ 04ًٛـ( )421ح١ٌُ ٣ؼظزَ أٍٝ ًظخد ك٢ حُــَحك٤ش حُظخ٣ٍو٤ش. ػْ حرٖ هظ٤زش )ص 

 ٛـ( ك٢ ًظخد "حألهزخٍ حُطٞحٍ".422"حُٔؼخٍف" ٝحُي١ٍٞ٘٣ )ص 

ٛـ( ح١ٌُ طٌظَٔ ُي٣ٚ 301كظ٠ اًح ىُل٘خ ا٠ُ ريح٣ش حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ ٗـي )حُطز١َ ص        

َٓكِش ٠ٗٞؽ حُزيح٣خص ٝحُظ٣ٌٖٞ ٌُِظخرش حُظخ٣ٍو٤ش. ٝهي حػظٔي حُطز١َ ػ٠ِ ػوخكظٚ حُٞحٓؼش 

 ك٢ حُٔ٘ي ٣ٝٔلٚ حَُٝح٣خص.ٜٝٓ٘ـٚ ًٔليع ٝكو٤ٚ ٣يهن 

ٌٌٝٛح ٗـي طلخٝص ٓيحٍّ حٌُظخرش حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ َٓحكِٜخ ػزَ حُوَٕٝ حُؼالػش، ٝػزَ حألٓخًٖ      

حُٔوظِلش ك٢ حُٔي٣٘ش ٝحٌُٞكش ٝحُزَٜس ٝرو٤ش حألٜٓخٍ ٝٛٞالً ا٠ُ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ ح١ٌُ 

حرٖ حُوط٤ذ ٝحرٖ هِيٕٝ ( ٝطط٣َٞٙ ُِٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ ػْ ػ٘ي 03ٗظٞهق ٓؼٚ ػ٘ي ٣ٌٞٔٓٚ)

 ٝحُٔو١ِ٣َ ًؤٓؼِش ألرَُ حُٔئٍه٤ٖ أٛلخد حُٜٔ٘ؾ حُٞحٟق ك٢ حٌُظخرخص حُظخ٣ٍو٤ش.
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(. 02طَى أرٞ ػ٢ِ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ؼوٞد حُٔؼَٝف ر٣ٌٞٔٔٚ أًؼَ ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ًظخرخً)       

آخ٢ٓ. ٝهي أرَُٛخ ًظخرٚ حُٜخّ "طـخٍد حألْٓ" حُٔطزٞع ك٢ ١َٜحٕ رظلو٤ن ٝطوي٣ْ أر٢ حُوخْٓ 

ٛـ( ٝحػظٔي ػ٠ِ حُطز١َ رٍٜٞس ٝحٓؼش، ًٔخ حػظٔي ػ٠ِ 240-341ػخٕ ٣ٌٞٔٓٚ هَٗخً ًخٓالً )

ٓ٘خٛيحطٚ ٝطـخٍرٚ ك٢ ك٤خطٚ حُط٣ِٞش، ٝح١الػٚ ػ٠ِ ػِّٞ حُؼَٜ ٖٓ كِٔلش ٝأى٣خٕ ٝكي٣غ 

 ٍٝٝح٣ش.

ٖٓ ٓؼخَٛس ٣ٝٔؼَ ٣ٌٞٔٓٚ هطٞس ٓظويٓش ك٢ حٌُظخرش حُظخ٣ٍو٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش، كبٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ     

حُٔال٤١ٖ ٝحٍُُٞحء حُز٤٤ٜ٣ٖٞ ال ٗـيٙ ٣ٔيكْٜ أٝ ٣ظِٔوْٜ ك٢ ًظخرخطٚ. ُْٝ ٣ظَٜ ٤ٓالً ا٠ُ ط٤خٍ أٝ 

ِٓي أٝ حطـخٙ، رَ كخٍٝ إٔ ٣َٛي ػَٜٙ ٣ٝلَِ أكيحػٚ رؼوال٤ٗش، ا٠ُ ىٍؿش أٗٚ ُوّذ رخُٔؼِْ 

 ش.حُؼخُغ ٗظَحً ُظٌٔ٘ٚ ٖٓ حُلٌَ حُلِٔل٢ ٝحإلكخىس ٓ٘ٚ ك٢ حٌُظخرش حُظخ٣ٍو٤

 ٣ٌٖٝٔ طِو٤ٚ ٓالٓق حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ ُيٟ ٣ٌٞٔٓٚ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 ـ حُظخ٣ٍن أكيحع ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ حإلٗٔخٕ ك٢ أٍٓٞ طظٌٍَ ، أٝ ٣ٌٖٔ إٔ طليع ٓٔظوزالً .

 ـ أٍٓٞ حُي٤ٗخ ٓظ٘خرٜش ك٢ حإل١خٍ حُؼخّ ٝػ٠ِ حإلٗٔخٕ طـَرظٜخ .

 ُٔخ٢ٟ .ـ ٓوخٍٗش حُٔخ٢ٟ رخُلخَٟ ُإلكخىس ٖٓ هزَحص ح

 ـ ٍَٟٝس ؿَرِش حألهزخٍ ٖٓ حألٓخ٤١َ ٝحألٓٔخٍ ٝحُٔؼـِحص .

ـ ٓلخُٝش طل٤َٔ أكيحع حُظخ٣ٍن ٝكن ٜٓ٘ؾ ػ٢ِٔ طـ٣َز٢ هخثْ ػ٠ِ حُلٌٍ ك٢ طِو٢ حَُٝح٣خص ، 

 ٝحُيهش ك٢ طل٤ِِٜخ .

 ـ حٓظلخى ٣ٌٞٔٓٚ ٖٓ كٌَٙ حُلِٔل٢ ك٢ طل٤َٔ حُظخ٣ٍن . كٜٞ رٌُي أٍٝ ٖٓ ريأ كِٔلش حُظخ٣ٍن . 

 ٣ٌٞٔٓٚ ٟٓٞٞػ٢ ال ٣٘طِن ٖٓ طٍٜٞ ٓٔزن . ٝك٤خى١ ك٢ هَحءس ٜٓخىٍٙ ٝحإلكخىس ٜٓ٘خ .  ـ

ـ ٣ؼظزَ ًظخرٚ : " طـخٍد حألْٓ " ٖٓ أْٛ حَُٔحؿغ حُظخ٣ٍو٤ش ألٗٚ ٓـَ ك٢ ألكيحع حُوَٕ حَُحرغ 

حُٜـ١َ. ٝهي ٓـَ ٣ٌٞٔٓٚ طِي حألكيحع ٖٓ أٛلخرٜخ ٝهخّ رظل٤َٔٛخ ػ٠ِ أٓخّ حالٓظيالٍ 

 ُٞحػ٢، ٝحُ٘ظَس حُؼ٤ِٔش، ٝحٌُٖٛ حُزّ٘خء حُٔ٘ظْ، ٝحُ٘ظَس حُٔلخ٣يس.حُلِٔل٢ ح

ِٝٗٔق أػَ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ رٍٜٞ ٓوظِلش ُيٟ حُٔئٍه٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ أطٞح ك٢ حُؼٍٜٞ       

ٛـ( ٝٛٞ ٛخكذ ًظخد "ؿخٓغ حُظٞح٣ٍن" ٝحرٖ 202حُالكوش ٓؼَ ٤ٍٗي حُي٣ٖ ك٠َ هللا )ص 

 ٍه٢ حألٗيُْ ٖٓٔ ٓٞف ٗظٞهق ػ٘يْٛ.هِيٕٝ ٝحُٔوخ١ٝ ٝحُٔو١ِ٣َ ٝرؼٞ ٓئ

ٝهي حػظٔيص ٗ٘ؤس ػِْ حُظخ٣ٍن ك٢ حألٗيُْ ػ٠ِ طؤػ٤َحص َٓ٘ه٤ش، ٝطزَُ ُي٣٘خ ك٢ حألٗيُْ         

أٓٔخء ٛخٓش طَحًٔض ُي٣ٜخ هزَحص أهٌص طظزٍِٞ ٓغ حُِٖٓ. ٖٝٓ ٌٛٙ حألٓٔخء ػزي حُِٔي رٖ كز٤ذ 

يٝ حٌُظخرش حُظخ٣ٍو٤ش أًؼَ ٠ٗٞؿخً ٝأٍٓن ٝأر٘خء حَُح١ُ، ٝحرٖ حُو٤١ٞش ٝػ٣َذ رٖ ٓؼي. ػْ طـ

هيٓخً ُيٟ أر٢ َٓٝحٕ رٖ ك٤خٕ ٛخكذ حُٔوظزْ. ٝحرٖ كِّ حُؼالٓش حُٔٞٓٞػ٢ ٛخكذ حُـَٜٔس 

َُٔ٘م"،  ُٔـَد" ٝ"حُ ٝحُلَٜ، ػْ حرٖ ٛخكذ حُٜالس، ٝر٢٘ ٓؼ٤ي ك٢ ًظخر٤ْٜ حُٔٞٓٞػ٤٤ٖ "حُ

 (00ٝٓٞحْٛ. )

رغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١"طٌٕٞ حٌُظخرش ك٢ ػِْ ٝك٤٘ٔخ َٜٗ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـ١َ" حَُح 

حُظخ٣ٍن هي رِـض أٝؿٜخ ُيٟ حرٖ حُوط٤ذ حُؼالٓش حُٔٞٓٞػ٢، ٝحرٖ هِيٕٝ ٛخكذ كِٔلش حُظخ٣ٍن 

 ٝػِْ حالؿظٔخع.

ٝٗظٞهق ه٤ِالً ػ٘ي حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ ُيٟ ُٔخٕ حرٖ حُوط٤ذ ك٢ ًظزٚ حُظخ٣ٍو٤ش حُٔوظِلش، ٝروخٛش 

 (.02( ٝٗلخٟش حُـَحد )02ُِٔلش حُزي٣ٍش)( ٝح06حإلكخ١ش ك٢ أهزخٍ ؿَٗخ١ش )

 ٝطزيٝ أرَُ ػ٘خَٛ ٜٓ٘ـٚ حُظخ٣ٍو٢ ك٢ حُٔالكظخص حُظخ٤ُش:

ٖ  حُظخ٣ٍن -  ؿخ٣ظٚ ٗوَ حألهزخٍ. كـ

ٓؤٍد حُزَ٘ ٤ِٓٝٝش ......... حَُ٘٘، ٣ؼَكٕٞ رٚ أٗٔخرْٜ ك٢ ًُي َٗػخً ١ٝزؼخً  حُلٖ حُظخ٣ٍو٢-4

ٌٕٞ ٝحَُك٤ٚ، ٣َٟٝ حُؼخهَ ٖٓ ط٣َٜق هيٍس هللا ٓخ ك٤ٚ، ٣ٌٝظٔزٕٞ رٚ ػوَ حُظـَرش ك٢ كخٍ حُٔ

 (00طؼخ٠ُ ٓخ ٣َ٘ف ٛيٍٙ ٣ٝ٘ل٤ٚ...." )

 ٌٌٝٛح كخُظخ٣ٍن ٓؼَكش حُٔخ٢ٟ ُإلكخىس ٜٓ٘خ ك٢ ٍإ٣ش حُلخَٟ. 
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حُظخ٣ٍن ُيٟ حرٖ حُوط٤ذ ٤ُْ ٓـَى ٗوَ ُألكيحع ح٤ُٔخ٤ٓش ٤ََٓٝ حُِٔٞى ٝحُٔال٤١ٖ، رَ ٛٞ -3

٣ش ٝحُؼَٔح٤ٗش رٔخ طِ٘ٔٚ ٌٛٙ حُل٤خس ٖٓ ٍه٢ ٝحُىٛخٍ، أٝ ط٣َٜٞ ُِل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى

 طوِق ٝطيٍٛٞ. ٝٛٞ ك٢ ًُي ٣ظخرغ حُظلخ٤َٛ حُيه٤وش ُِٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣ظليع ػ٘ٚ.

٣ظليع ك٢ حَُكِش حألٗي٤ُٔش" هطَس حُط٤ق" ػٖ ٜٓ٘ي حٓظوزخٍ حُِٔطخٕ ٖٓ هزَ ٌٓخٕ اكيٟ 

 حُٔ٘خ١ن ك٢ ٝحى١ كًَٕ، ك٤وٍٞ:

ٗخىٟ رؤَٛ حُٔي٣٘ش، ٓٞػيًْ ٣ّٞ ح٣ُِ٘ش، كٔٔلض حُلـخٍ رَرخطٜخ  -ٜخ هللا"ٝحٓظوزِظ٘خ حُزِيس كَٓ

ٝحُوِٞد رلزخطٜخ، ٝحُٔوخَٛ رلٍٞٛخ ٝحُٔ٘خٍُ ريٍٝٛخ، كَأ٣٘خ طِحكْ حٌُٞحًذ رخُٔ٘خًذ، ٝطيحكغ 

 حُزيٍٝ رخُٜيٍٝ، ر٠٤خً ًؤَٓحد حُلٔخّ،...."

حُـٔخٍ..ُ كِْ ٗلَم ر٤ٖ حُٔالف ػْ ٣وٍٞ:" ٝحهظ٢ِ حُ٘ٔخء رخَُؿخٍ، ٝحُظو٠ أٍرخد حُلـخ رَرخص 

 ٝحُؼ٤ٕٞ حُٔالف، ٝال ر٤ٖ حُز٘ٞى كَٔ حُويٝى....

٣ٝالكع ٛ٘خ ىهش حرٖ حُوط٤ذ، ًٔخ ٣الكع ٝٛلٚ ُِل٤خس حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣ظَٜ ك٤ٜخ  

حُ٘ٔخء ٝحَُؿخٍ. ًٔخ ٤٘٣َ ك٢ ٌٓخٕ آهَ ا٠ُ ٝؿٞى ٍػخ٣خ ٤ٔٓل٤٤ٖ ك٢ ٌِٓٔش ؿَٗخ١ش هَؿٞح 

 ظٔظؼٕٞ رٌخَٓ كوٞهْٜ.الٓظوزخٍ حُِٔطخٕ ْٝٛ ٣

٣ًَِ حرٖ حُوط٤ذ ػ٠ِ حُٞٛق حُــَحك٢ ُألٓخًٖ حُظ٢ ٣ظليع ػٜ٘خ ٣ٝـؼَ ٌٛح حُٞٛق -2

ٓيهالً ُزلؼٚ حُظخ٣ٍو٢. ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ؿَٗخ١ش ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ"حإلكخ١ش" ًٌُٝي ك٢ 

٣٘ش أؿٔخص ك٢ ًظخرٚ "ٗلخٟش حُـَحد" ك٤٘ٔخ ٣ٜق حألٓخًٖ حُظ٢ ُحٍٛخ. ٖٝٓ ًُي كي٣ؼٚ ػٖ ٓي

 ًظخد "ٗلخٟش حُـَحد" ك٤غ ٣وٍٞ:

"ػْ أط٤٘خ ٓي٣٘ش أؿٔخص ك٢ ر٢٤ٔ َٜٓ ١ٞٓؤ ال ِٗ٘ ك٤ٚ، ٣٘خٍ ؿ٤ٔؼٚ حُٔو٢ حَُؿي، ٍٝٓٞٛخ 

ٓلَٔ حُظَد، ٓ٘يَٓ حُو٘يم، ٣وظَهٜخ ٝحى٣خٕ حػ٘خٕ ٖٓ ًٝد حُؼِؾ، ٤٘ٓؼش حُز٘خء، ٓٔـيٛخ ػظ٤ن 

 (.41ٍٔٞ حألٍٝ..." )ػخى١، ًز٤َ حُٔخكش، ٝٓجٌٗظٚ ال ٗظ٤َ ُٜخ ك٢ ٓؼ

٣لظَّ حرٖ حُوط٤ذ حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ ريهش ٟٝٓٞٞػ٤ش، ٗخٕ حُٔئٍه٤ٖ حُٔلظ٤َٖٓ، كٜٞ -0

٣ٔظؼَٝ حُيٍٝ ٝٗ٘ٞءٛخ ٝٓو١ٜٞخ حٓظؼَحٟخً طخ٣ٍو٤خً ىه٤وخً، ٝال ٣وَد ىُٝش َُ٘كٜخ أٝ ٌٓخٗظٜخ 

 ًخألىحٍٓش ٓؼالً. ٝهي كؼَ ٓٞحٙ ًُي طوَرخً ُٔال٤١ٖ ػَْٜٛ.

٤ذ ػ٠ِ ًًَ ٜٓخىٍ ٓؼِٞٓخطٚ، ٣ٝلَٙ ػ٠ِ ًًَ حُٔئٍه٤ٖ حُٔخرو٤ٖ ٣يأد حرٖ حُوط-6

رخكظَحّ. ٝهي أٍٝى ٖٓ حألٓٔخء ٓخ ٤٘٣َ ا٠ُ ٓؼش ا١الع ٝػٔن ٓؼَكظٚ. كٜٞ ٣ًٌَ ك٢ ٓويٓش 

حإلكخ١ش حٌُظذ حُظ٢ ح١ِغ ػ٤ِٜخ ًظٞح٣ٍن ُِٔيٕ أٍحى إٔ ٣٘خكٜٔخ ك٢ ًظخرٚ "حإلكخ١ش" ٖٝٓ ًُي 

ألر٢ ػزي هللا حُلوخٍ، ٝطخ٣ٍن أٛزٜخٕ ُٜخكذ حُل٤ِش، ٝطخ٣ٍن  ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ: طخ٣ٍن روخٍٟ

ٌٛٔحٕ ُـ٘خ هَٔٝ حُي٢ِٔ٣،.... ٝطخ٣ٍن حَُهّش ُِو١َ٤٘، ٝطخ٣ٍن رـيحى ُِوط٤ذ حُزـيحى١، ٝطخ٣ٍن 

 ىٓ٘ن الرٖ ػٔخًَ، ٝطخ٣ٍن حإلٌٓ٘ي٣ٍش ُٞؿ٤ٚ حُي٣ٖ حُ٘خكؼ٢، ٝطخ٣ٍن ٌٓش ُألٍُه٢... حُن.

 ٠ِ ٓؼش حُٔؼَكش، ٝأٓخٗش حُ٘وَ، ٝحكظَحّ حَُأ١ ح٥هَ.إ ًًَ ٌٛٙ حألٓٔخء ى٤َُ ػ 

كَٙ ػ٠ِ حالٓظؼخٗش رخُٔؼِٞٓخص ٖٓ ٜٓخىٍٛخ حُو٣َزش. ٖٝٓ ًُي ١ِزٚ ٖٓ ٛي٣وٚ ٓل٤َ -2

ه٘ظخُش ٣ٞٓق رٖ ٝهخٍم ٓؼِٞٓخص ػٖ طخ٣ٍن حُٔٔخُي حَُٜ٘ح٤ٗش: ه٘ظخُش ٝأٍحؿٕٞ ٝحُزَطـخٍ 

 (.40) ًُٝي ُظٌٕٞ ٓؼِٞٓخطٚ ٓٞػوش ٝٓٔظ٘يس ا٠ُ َٓحؿؼٜخ

حػظٔخىٙ ػ٠ِ ٓ٘خٛيحطٚ ٖٓ حُ٘وٕٞ ٝحٌُظخرخص ػ٠ِ حُؼٔخثَ ٝحألَٟكش ٝحُٔ٘٘آص حُٔوظِلش، -2

 ٝطٞػ٤ن طِي حُ٘وٕٞ ٝحٌُظخرخص ٝحإلكخىس ٜٓ٘خ ك٢ ٓخىطٚ حُظخ٣ٍو٤ش.

أهاله٤ظٚ حُؼخ٤ُش ك٢ ٜٓ٘ـٚ حُظخ٣ٍو٢، ٝٛيهٚ ٟٝٓٞٞػ٤ظٚ ٝٓؼخٍ ًُي ٍٓخُظٚ حُظ٢ ٜٗق ك٤ٜخ -0

حُوخ٢ٓ، ٝهي أٍٝىٛخ حُٔٔظَ٘هٕٞ حألٓزخٕ ً٘خٛي ػ٠ِ أهاله٤ش حرٖ حُوط٤ذ.  حُِٔي حُو٘ظخ٢ُ ريٍٝ

ٝهي أٍٝى حُلخىػش حُٔئٍم حألٓزخ٢ٗ حُٔؼخَٛ ى١ ا٣خال. ٝٝٛلٜخ حُٔئٍم "ؿخ٣ٍزخ١" رؤٜٗخ ه٤ْ 

أهاله٤ش ؿخءص ٖٓ ٌٛح حُِْٔٔ حرٖ حُوط٤ذ، ٢ٛٝ طلٞم ك٢ ه٤ٜٔخ ٓخ ًظزٚ ٤ٌٓ٘خ ٝؿ٤َٙ ٖٓ 

 (.٤ٓ44ٖ)كالٓلش حَُٝحه٤٤ٖ حألهي
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ِٓؽ حرٖ حُوط٤ذ ر٤ٖ حُظخ٣ٍن ٝحُــَحك٤ش ٝحَُكالص ك٢ ا١خٍ ٖٓ حُ٘ؼَ حُل٢٘ ح٤َُٗن -01

 ٝحُز٤ِؾ. رل٤غ ؿخءص ًظخرخطٚ حُظخ٣ٍو٤ش ٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُطخرغ حألىر٢ ٝحُٔـغ حُِط٤ق.

ٌٛٙ حُٔالكظخص حُؼَ٘ ٢ٛ حُظ٢ ط٤ِٔ حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ الرٖ حُوط٤ذ ٣ٌٖٝٔ ٓوخٍٗظٜخ ٓغ 

ٖ أكيٛٔخ ٖٓ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ ٛٞ ٣ٌٞٔٓٚ. ٝح٥هَ ٓؼخَٛ الرٖ حُوط٤ذ ٓئٍه٤ٖ آه٣َ

 ٝٛٞ ٤ٗن حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد حرٖ هِيٕٝ.

 (:43ٝطوّٞ ػ٘خَٛ حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ ػ٘ي حرٖ هِيٕٝ ػ٠ِ حُٔالكظخص حُٔٞؿِس حُظخ٤ُش)

 حُظخ٣ٍن ػِْ  -0

 ٓلظ٣ٞخص حُظخ٣ٍن ٝحُلٌَس ػٜ٘خ   -4

 ُز١َ٘ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طـظٔغ ُٜ٘غ حُظخ٣ٍن ح -3

 هٞح٤ٖٗ حُظخ٣ٍن -2

 حُظخ٣ٍن ػِْ كِٔل٢ ػ٘ي حرٖ هِيٕٝ)ٝحُلِٔلش ًَ ٓخ ٤ُْ ُٚ ٛلش ى٤٘٣ش(  -0

حُظخ٣ٍن ػ٘ي حرٖ هِيٕٝ أهزخٍ ػٖ حأل٣خّ ٝحُيٍٝ ٝحُٔٞحرن ٖٓ حُوَٕٝ حأل٠ُٝ، ٝٛٞ ٗظَ  -6

 ٝطلو٤ن ٝطؼ٤َِ ٌُِخث٘خص ٝٓزخىثٜخ، ٝػِْ ر٤ٌل٤خص حُٞهخثغ ٝأٓزخرٜخ .. 

 ٤َحرٖ هِيٕٝ ٣يكٞ حألٓخ١ -2

 حرٖ هِيٕٝ ٠٣غ حُوٞحػي حُالُٓش ُٔوخٍٗش حُلو٤وش  -2

 حُ٘وي حُظخ٣ٍو٢ ػ٘ي حرٖ هِيٕٝ ٣زيٝ ك٢: -0
 طزيٍ حألكٞحٍ رظزيٍ حأل٣خّ. -

 ٝكيس حُ٘ل٤ٔش حالؿظٔخػ٤ش -
 ظَٝف حألهخ٤ُْ حُــَحك٤ش -
 حُظخ٣ٍن حُل٠خ١ٍ حُز١َ٘  -

 أٓخ ٜٓ٘ؾ حُزلغ حُظخ٣ٍو٢ ػ٘ي حرٖ هِيٕٝ ك٤ؼظٔي ػ٠ِ :

 ٔخع ُيٟ حُ٘ؼٞد حُظ٢ أط٤ق ُٚ حالكظٌخى رٜخ ٝحُل٤خس ر٤ٖ أِٜٛخ.ٓالكظش ظٞحَٛ حالؿظ -

 طؼوذ ٌٛٙ حُظٞحَٛ ك٢ طخ٣ٍن حُ٘ؼٞد ٗلٜٔخ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٔخروش ُؼَٜٙ  -
 طؼوذ أٗزخٜٛخ ك٢ طخ٣ٍن ٗؼٞد أهَٟ ُْ ٣ظق حالكظٌخى رٜخ ٝحُل٤خس ر٤ٖ أِٜٛخ. -

 حُٔٞحُٗش ر٤ٖ ٌٛٙ حُظٞحَٛ ؿ٤ٔؼخً. -
ٞف ػ٠ِ ١زخثؼٜخ ٝػ٘خَٛٛخ حٌُحط٤ش ٝٛلخطٜخ حُؼ٤َٟش حُظؤَٓ ك٢ ٓوظِق حُظٞحَٛ ُِٞه -

ٝحٓظوالٙ هخٕٗٞ طو٠غ ُٚ ٌٛٙ حُظٞحَٛ ك٢ حُلٌَ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝكِٔلش حُظخ٣ٍن ٝػِْ 

 حالؿظٔخع.
 ٣َٟٝ حرٖ هِيٕٝ ك٢ ٓويٓظٚ : 

حٕ ىٍحٓش حُظخ٣ٍن ٣ٍَٟٝش ُٔؼَكش أكٞحٍ حألْٓ ٝططٍٞ ٌٛٙ حألكٞحٍ رلؼَ حُؼٞحَٓ  -0

 ٝحالؿظٔخػ٤ش .ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالهظٜخى٣ش 

٣ًَِ حرٖ هِيٕٝ ػ٠ِ ٟٓٞٞع حالٓظزيحى ٝحُزطٖ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حُِٔطخٕ ٟي ٗؼزٚ ٝأػَ  -4

 ًُي ك٢ حُ٘ؼذ.

٣َ٘ف حرٖ هِيٕٝ ٤ًق إٔ رؼٞ حُٔال٤١ٖ ٣٘خكٕٔٞ ٍػ٤ظْٜ ك٢ حٌُٔذ ٝحُظـخٍس .  -3

٘ي ٣ٝٔوَٕٝ حُوٞح٤ٖٗ ُويٓش ٜٓخُلْٜ حُوخٛش ٝطِٔطْٜ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُ٘خّ، ٝا١الم ٣ي حُـ

 ك٢ حألٓٞحٍ حُؼخٓش ٓٔخ ٣َٓن حُ٘ؼٍٞ رخُظِْ ٝحإلكٔخّ رخُلوي ُيٟ حُ٘ؼذ .

٣ٟٞق حرٖ هِيٕٝ إٔ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ حُيحه٤ِش ٢ٛ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ حُوَِ ك٢ أكٞحٍ حُيُٝش  -2

أًؼَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش .ألٕ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ هَِ ىحه٢ِ ال ٣ٔظط٤غ ٓـخرٜش ػيٝ 

 هخٍؿ٢.

ِيٕٝ ٖٓ حَُر٢ حُيه٤ن ر٤ٖ حُؼٞحَٓ حالهظٜخى٣ش ٓخروخً رٌُي ٓل٣ٌَٖ أٍٝٝر٤٤ٖ طٌٖٔ حرٖ ه -0

 رؼيس هَٕٝ 
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حٓظٞػذ حرٖ هِيٕٝ حإلٍٛخٛخص حُٔخروش ك٢ حُلٌَ ح٤ُٔخ٢ٓ ُيٟ حُلخٍحر٢ ٝحُٔخٍٝى١  -6

ٝحُـِح٢ُ ٝاهٞحٕ حُٜلخ ٝحُط٢ٗٞ١َ ٣ٌٞٔٓٝٚ ٝٓٞحْٛ. ٝٛخؽ ٖٓ ًَ ًُي ٗظ٣َظٚ 

 ٝكِٔلش حُظخ٣ٍن ٝػِْ حالؿظٔخع.حُ٘خٟـش ك٢ حُلٌَ ح٤ُٔخ٢ٓ 

 ٣ظ٠ق ٖٓ هَحءس ٓويٓش حرٖ هِيٕٝ كٜٔٚ ُلِٔلش حُظخ٣ٍن ٖٓ هالٍ ػالع ٗوخ١ أٓخ٤ٓش:  -2

 حأل٠ُٝ : إٔ حُظخ٣ٍن ػِْ، ٤ُْٝ ٓـَى َٓى أهزخٍ رال طيه٤ن ٝال طٔل٤ٚ. -
حُؼخ٤ٗش : إٔ ٌٛح حُؼِْ ٤ُْ ٓ٘لٜالً ػٖ حُؼِّٞ حألهَٟ ًخ٤ُٔخٓش ٝحالهظٜخى ٝحُؼَٔحٕ  -

 ٝػِّٞ حُي٣ٖ ٝحألىد ٝحُلٖ.
حُؼخُؼش : إٔ ٌٛح حُؼِْ ٣و٠غ ُوٞح٤ٖٗ ط٘ظظْ رٔٞؿزٜخ أكٞحٍ حُيٍٝ ٖٓ هٞس ٟٝؼق،  -

 ٍٝكؼش ٝحٗلالٍ.
ٝهي ١زن حرٖ هِيٕٝ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ ًظخرٚ "حُؼزَ" ك٢ َٓىٙ ُألكيحع ٝحُظؼ٤ِن ػ٤ِٜخ ٝطل٤َِ 

 ٗظخثـٜخ.

، ٣ٝؼيى أٌٗخٍ ٌٛح حُظِْ ٖٓ حػظيحء ٣َٟ حرٖ هِيٕٝ إٔ حُظِْ ٓئًٕ روَحد حُؼَٔحٕ  -2

ػ٠ِ حُ٘خّ، ٝط٤٤٠ن ػ٠ِ ك٣َخطْٜ، ِٝٓذ أٓٞحُْٜ، ٝاٟؼخف كَٙ ٓؼخْٜٗ ٝطل٤َٜ 

 ٍُهْٜ. ٝحُؼَٔحٕ ٣لٔي رلٔخى حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٜ٘ؼٚ، ٝحُلٔخى ٣ئى١ ا٠ُ حُوَحد.

ٕٞ إ حُلٔخى ٣ئى١ ا٠ُ َّٛ حُيُٝش ٤ٗٝوٞهظٜخ. ٝحَُّٜ ٖٓ حألَٓحٝ حُِٔٓ٘ش حُظ٢ هي طٌ -0

 ١ز٤ؼ٤ش ٓغ ػَٔ حُيٍٝ ٝحألكَحى.

 ٝهي طٌٕٞ ١خٍثش رلؼَ طلخهْ حُظِْ ٝحُلٔخى ٝحُؼيٝحٕ.

ًخٕ حرٖ هِيٕٝ ػ٠ِ هيٍ ًز٤َ ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُل٤خى حُؼ٢ِٔ ك٢ هَحءطٚ ألكيحع   -01

 حُظخ٣ٍن ٝطل٤َٔٛخ ٍؿْ ٛؼٞرش حُل٤خى ك٢ ػَٜٙ.

ظلخ٤َٛ حُيه٤وش ٣ؤط٢ حُٔو١ِ٣َ ك٢ ٝحٓظَٔحٍحً ُٜٔ٘ؾ حرٖ هِيٕٝ ٝطط٣َٞحً ُٚ، ٝىهٞالً ك٢ حُ

ٝهض ؿيص ك٤ٚ حُوخَٛس ًَِٓ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ػوخك٤خً ٝحهظٜخى٣خً ٤ٓٝخ٤ٓخً أ٣خّ كٌْ حُٔٔخ٤ُي . 

ٝك٢ حُوخَٛس ُٝي حُٔو١ِ٣َ ألَٓس أِٜٛخ ٖٓ رؼِزي. ٣ًٌَٝ أٗٚ ًخٕ ٓؼ٤يحً رٞالىطٚ ٝػ٤٘ٚ ك٢ 

 ُلخثوش حأل٤ٔٛش ٓؼَ: ( ٝهي طَى ػيىحً ٖٓ حٌُظخرخص حُظخ٣ٍو٤ش ح42حُوخَٛس )

 حُِٔٞى ُٔؼَكش ىٍٝ حُِٔٞى  -

 حطؼخظ حُل٘لخ رًٌَ حألثٔش حُلخ٤٤ٔ١ٖ حُوِلخ -

 ػوي ؿٞحَٛ حألٓلخ١ ك٢ طخ٣ٍن ٓي٣٘ش حُلٔطخ١. -

 حُٔٞحػع ٝحالػظزخٍ )حُٔؼَٝف رخْٓ هط٢ حُٔو١ِ٣َ(. -

 اؿخػش حألٓش رٌ٘ق حُـٔش. -

زخً ك٢ ى٣ٞحٕ حالٗ٘خء ٝهخ٤ٟخً ٝهط٤زخً . ًٔخ ٝهي أكخى حُٔو١ِ٣َ ٖٓ طـخٍد ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش ًخط

 أكخى ٖٓ ح١الػٚ حُٞحٓغ ػ٠ِ حٌُظخرخص حُظخ٣ٍو٤ش حُٔخروش ٝروخٛش حرٖ هِيٕٝ.

 ُٝؼَ أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِٙ :

 (40حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحألٓخٗش حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ حَُٔى ٝحُؼَٝ.) -0

 ا٠ُ ح٥ه٣َٖ.ٝط٘زؼن ػٖ حُٟٔٞٞػ٤ش ٛلش حُؼلش ٝحألهالم حَُك٤ؼش ٝحُظَكغ ػٖ حإلٓخءس  -4

 (46حُظيه٤ن ٝحُظو٢ٜ ٝحُظلو٤ن ٝحُظؼ٤َِ ) -3

حُـالء  –حَُٗٞس  –حُلٔخى  –حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش  –حُيهٍٞ ك٢ حُظلخ٤َٛ حُيه٤وش : أكٞحٍ ح٤َُ٘  - 2

 اؿَحم حألٓٞحم رخُ٘وٞى. –

 حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُٟٔٞٞع ٝػيّ حالٓظطَحى، ٝػيّ حُوَٝؽ ػ٠ِ حُٟٔٞٞع . -0

 ّ ٝػيّ ٓيحٛ٘ظْٜ ٝحُظوَد ا٤ُْٜ .حُل٤خى٣ش طـخٙ حُلٌخ -6

حُظ٘زٚ ا٠ُ ٍر٢ كًَش حُظخ٣ٍن رخُؼٞحَٓ حالهظٜخى٣ش ٖٓ طـخٍس ٝٛ٘خػش ٍُٝحػش ٝحٗظوخٍ  -

 (42أٓٞحٍ ٝط٣ُٞغ ػَٝحص ٝحهطخػخص )

 ٍٛي ًؼ٤َ ٖٓ حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش ريهش : ٜٗخىس حٍُِٝ، حُِٗخ، حُِٞح١، حُلٔٞم، حُؤَ. -
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ص حُؼخٓش ٝحالٓظ٘ظخؿخص حُظ٢ طَ٘ٔ َٓحكَ ططٍٞ حٌُظخرخص ٝح٥ٕ ٗوِٚ ا٠ُ رؼٞ حُٔالكظخ

 حُظخ٣ٍو٤ش ػ٘ي حُؼَد:

حٕ حُلٌَ حُؼَر٢ حُظخ٣ٍو٢ حطـٚ أٓخٓخً ا٠ُ َٓى حُٞهخثغ ٝحألكيحع ٖٓ هالٍ حَُٛي أٝ  -0

 حَُٝح٣ش حُٔٔ٘يس، ٓٔظل٤يحً ٖٓ ػِْ حُلي٣غ.

ًَ ٢ٗء. ٝرٌُي إ ًِٔش "حُظخ٣ٍن" طؼ٢٘ ك٢ حُٔؼـْ حُـخ٣ش ٝحُٞهض ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٚ  -4

٣ظَٜ حُٔؼ٠٘ رلًَش حُِٖٓ حَُٔٛٞىس ٤ُْٝ رخُلٌخ٣ش حالٓط٣ٍٞش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ ًِٔش 

History  .رخُِـخص حألٍٝٝر٤ش 

حُـخ٣ش حُ٘ز٤ِش ٖٓ ًظخرش حُظخ٣ٍن ًؼِْ، ٣ٝ٘يٍؽ ًُي ك٢ ا١خٍ حُؼِّٞ ؿ٤ٔؼخً ًؼَٔ ٣ظوَد  -3

  ٗلؼ٤خً ٣ظٞه٠ ِٜٓلش آ٤ٗش.رٚ ٛخكزٚ ا٠ُ هللا ًٝؤٗٚ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُؼزخىس، ٤ُْٝ ػٔالً 

َٓى حَُٝح٣خص حُوي٣ٔش رٍٜٞس ك٤خى٣ش ٝطَى حُظؼ٤ِن ػ٤ِٜخ ٝاُوخء ٓٔئ٤ُٝش ٍٝح٣ظٜخ ػ٠ِ  -2

 ٖٓ أٓ٘يص ا٤ُٚ.

حالػظَحف رخ٥هَ ٝػَٟٚ رٟٔٞٞػ٤ش ا٠ُ كي رؼ٤ي ٝػيّ اُـخء ٖٓ ٣وخُق حَُأ١ أٝ  -0

 حُي٣ٖ أٝ حٌُٔٛذ أٝ حُؼَم.

ٝحُٔؼخَٛس طؤػَ حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد رخُٔيحٍّ  ٣الكع ك٢ حُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش حُلي٣ؼش -6

حُو٤ٓٞش أٝ حُٔخ٤ًٍٔش أٝ حُؼِٔخ٤ٗش أٝ ح٤ُِزَح٤ُش أٝ حُزَحؿٔخط٤ش . ْٝٛ ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ 

 ٓظؤػَٕٝ رخُؼٞحَٓ ح٤ُٔخ٤ٓش ح٠ُخؿطش رٍٜٞس أٝ رؤهَٟ.

 رَُٝ حُظوٜٜخص حُيه٤وش ك٢ حُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش : -2
 كي٣ؼش  –هي٣ٔش  -

 أٗي٤ُٔش –َٓ٘ه٤ش  -
 ٍحص: َٜٓ حُوي٣ٔش، رخرَ، رالى حُ٘خّ، حُٔـَدك٠خ -
 حُ٘ؼٞر٤ش  –حُلًَخص حإلٓال٤ٓش  -
 طخ٣ٍن حألىد  -
 حُظخ٣ٍن حالؿظٔخػ٢  -
 ػِْ ح٥ػخٍ -
 حُظَحع ؿ٤َ حُٔخى١ -

ٓلخُٝش اظٜخٍ ؿخٗذ حُؼزو٣َش ُيٟ حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد، ٝر٤خٕ ٓيٟ طؤػَ حُٔئٍه٤ٖ  -2

 حُـَر٤٤ٖ رْٜ.

ٖٓ حإلكزخ١ حُٔظالكن ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚ حُؼَد  حُِـٞء ا٠ُ ٛللخص حُظخ٣ٍن حَُٔ٘هش َٛرخً  -0

 ح٤ُّٞ.
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 عند العرة والوسلوين  العلىم

 

  .ٝٓئُلخطٜخ حُــَحك٤خ ٝػِٜٞٓخـ 

أ١ِن حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ٓؼخٍكْٜ حُــَحك٤ش أٓٔخء ػي٣يس؛ اً 

خ ٓٔظوالً ك٢ ًحطٚ  ْإ حُٔلّٜٞ حُــَحك٢ ُ ًٜ ٣ٌٖ طوٜ

ٖ اىٍحؿٜخ ْ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٣ٌٔ  ًخُؼِّٞ حألهَٟ. ٜٝٓ٘لخطٜ
طلض ٠ٔٔٓ حُٜٔ٘لخص حٌُُٞٓٞؿَحك٤ش؛ ٢ٛٝ حُٜٔ٘لخص 

حُؼخّ ٝطَ٘ٔ ا٠ُ  حُظ٢ طزلغ ك٢ ٓظَٜ حٌُٕٞ ٝط٤ًَزٚ

 ؿخٗذ حُــَحك٤خ ػ٢ِٔ حُلِي ٝحُـ٤ُٞٞؿ٤خ. ٌُح كبٕ حٌُظخرخص
ػِْ  ٓلظ٣ٞخطٜخ؛ كٖٔ ًُيحُــَحك٤ش ًخٗض ط٠ٔٔ ٝكن 

اًح ًخٗض ًحص  حُزِيحٕ حأل١ٞحٍ ٝحُؼَٝٝ ٝػِْ طو٣ْٞ

ُق حُٔٔخُي  ْٛ ٓلظٟٞ ك٢ٌِ. ٝٓخ ؿِذ ػ٠ِ ٓلظٞحٛخ ٝ

 ؿٔغ ر٣َي( أٝ ػِْ) ػِْ حُزَٝى حُٔٞحٛالص ٤ٔٓض ١َٝم

 ػِْ ٝحطوٌص حُٜٔ٘لخص حُــَحك٤ش حُظ٢ طٜق ٓـٔٞع حُٔ٘خ١ن ٝحُزِيحٕ حْٓ .حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي

ػِْ حألٗٞحء،  حُٔ٘خم ؿخءص طلض حْٓ ٝػِْ حُزِيحٕ، ٝٓخ هي ط٘خُٝض ٝػِْ ػـخثذ حُزِيحٕ، ٤ْ،حألهخُ

٤ض ِّٔ هخٛي٣ٖ  ٍٛٞس حألٍٝ ػِْ ح٤ُٜجش، ٝحٓظويٓٞح ٜٓطِق ٝٓخ هي ط٘خُٝض حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش ٓ

 .حُلخ٢ُ رٚ ٜٓطِق ؿـَحك٤خ

ػ٘خٙ ٣خهٞص  ٕ ُٜخ، ٌٝٛح ٓخحٓظويّ حُِٕٔٔٔٞ ًِٔش ؿـَحك٤خ ك٢ رخىة حألَٓ ٝكن حٓظويحّ ح٤ُٞٗخ

ي حُؼَٔحٕ ٖٓ حُويٓخء ٝحُلالٓلش ٝحُلٌٔخء،¸حُل١ٞٔ ػ٘يٓخ هخٍ  َٜ ْٜٝٓ٘ رط٤ِّٔٞ،  إ ٖٓ هَ

اهٞحٕ حُٜلخ أٍٝ ٖٓ حٓظويّ  ًٝخٕ·. ٝٓؼ٘خٙ ٍٛٞس حألٍٝ ...حُــَحك٤خ ٓٔٞح ًظزْٜ ك٢ ًُي

 .حألٍٝ ٜٓطِق ؿـَحك٤خ ك٢ ٍٓخثِْٜ ٝكَٔص ػ٠ِ أٜٗخ ٍٛٞس

ػي٣يس  رخص ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُــَحك٤خ ػ٠ِ ٓـخالص ٓليىس، رَ حٓظيص ُظَ٘ٔ ٓـخالصُْ طوظَٜ ًظخ

حُؼَر٤ش  ٓظ٘ٞػش. ٝريأص ٌٛٙ حٌُظخرخص ٓؼظٔيس ػ٠ِ حُٔؼَكش حُــَحك٤ش حُوي٣ٔش ك٢ حُـ٣َِس

حُظَؿٔش ٖٓ  رخإلٟخكش ا٠ُ ٓخ ًخٕ ُيٟ حُ٘ؼٞد حألهَٟ حُظ٢ ىهِض حإلٓالّ. ًٔخ حػظٔيص ػ٠ِ

ح ٖٓ حألهطخءٜٓخىٍ ٓوظِلش ٣ٞٗخٗ ًَ ح ٖٓ  ٤ش ٝكخ٤ٍٓش ٝٛ٘ي٣ش. ٝٛلق حُِٕٔٔٔٞ ًؼ٤ ًَ ٝأٟخكٞح ًؼ٤

ط٘خُٝظٜخ ٜٓ٘لخطْٜ ك٢ ٌٛح حُلوَ  حُٔالكظخص ػ٠ِ حٌُظذ حُٔظَؿٔش. ًٝخٕ ٖٓ أْٛ حُٔٔخثَ حُظ٢

 .ٝحالهظٜخى٣ش حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش ٝحإله٤ٔ٤ِش ٝحُز٣َ٘ش

  

  

 

 

  طٞح٣ٍن ٜٓٔش ك٢ حُــَحك٤خ

http://www.mawsoah.net/gae/freearticle.asp?th=1$$tmp=a3&ref=32955637&ImgNo=1
http://www.mawsoah.net/gae/freearticle.asp?th=1$$tmp=a3&ref=32955637&ImgNo=1
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حٛظْ  .حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش

حُِٕٔٔٔٞ رخُــَحك٤خ 

حُظ٢ ٛخٍص  حُل٤ٌِش

خ ُِــَحك٤خ  ًٓ أٓخ

 حُؼَر٤ش، ٢ٛٝ كَع

ٖٓ حُــَحك٤خ ٣وّٞ ك٢ 

حألٓخ٤ُذ  أؿِزٚ ػ٠ِ

ح٣َُخ٤ٟش، ًُٝي 

الطٜخٍ حُــَحك٤خ 

حُل٤ٌِش رٔٞحه٤ض 

حُٜالس ٝح٤ُٜخّ 

ٝحٓظو٠  .ٝحُلؾ

حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ ٌٛح 

حُ٘ٞع ٖٓ حُــَحك٤خ 

ٖٓ حٌُٔٛذ حُٜ٘ي١ ك٢ 

ح٣َُخ٤ٟش  حُــَحك٤خ

ٖٓ حٌُٔٛذ ح٤ُٞٗخ٢ٗ  ًٌُٝيحُٔيٛخٗظخ(، ) حُٔ٘يٛ٘ي ػٖ ٣َ١ن رالى كخٍّ، ٝطٔؼَ ًُي ك٢ ًظخد

ٖٝٓ ح٣ٌُٖ طؤػَٝح رٌظخد  .ُزط٤ِّٔٞ حُٔـٔط٢ ػٖ ٣َ١ن ح٣َُٔخٕ، ٝطٔؼَ ًُي ك٢ ًظخد

ى  رط٤ِّٔٞ ٜٝٗـٞح حُٜ٘ؾ حُل٢ٌِ ك٢ ٓئُلخطْٜ حُــَحك٤ش ٓلٔي رٖ َّ ٠ٓٞٓ حُوٞح٢ٍُٓ، ٌُ٘ٚ طل

خؽ )حُـيحٍٝ حُل٤ٌِش( ٝاٛالف أ٣ُ حُٔ٘يٛ٘ي رزلٞع ٓٔظوِش ُْ ٣وِّي ك٤ٜخ أكًيح، ٝهخّ رظِو٤ٚ ًظخد

ح  ٍٛٞس حألٍٝ رط٤ِّٔٞ. ٣ٝؼّي ًظخد حُوٞح٢ٍُٓ ًَ أَٜٗ ٓئُلخص حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش ٝأًؼَٛخ أػ

ح٣ٌُٖ أطٞح ٖٓ رؼيٙ. ٝٛ٘خى حهظالف ًز٤َ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ًظخد رط٤ِّٔٞ ػ٠ِ حَُؿْ  ك٢ حُــَحك٤٤ٖ

ح. ٝهي هخُق حُوٞح٢ٍُٓ ك٢ طو٤ٔٔٚ ُأله ٖٓ أٗٚ ًَ كز٤٘ٔخ  .خ٤ُْ طو٤ْٔ رط٤ِّٔٞأكخى ٖٓ ٓؼِٞٓخطٚ ًؼ٤

كٔذ  هْٔ رط٤ِّٔٞ حُؼخُْ ا٠ُ اكيٟ ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘طوش، هٔٔٚ حُوٞح٢ٍُٓ ا٠ُ ٓزؼش أهخ٤ُْ

ٌٝٛح حُظو٤ْٔ  .ىٍؿخص حُؼَٝ. ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ كؼَ ٌٛح، كزيأ ٌٛٙ حألهخ٤ُْ ٖٓ حُـ٘ٞد ا٠ُ حُ٘ٔخٍ

خٍ ٝحُـزخٍ ٝحُزلخٍ حألٜٗ ٛٞ ح١ٌُ ػَكٚ حُؼَد هزَ إٔ ٣ؼَكٞح رط٤ِّٔٞ. ًٌُي ُٝع حُوٞح٢ٍُٓ

حُوٞح٢ٍُٓ ٓ٘لَىس ٝكن ًَ اه٤ِْ،  ٝحُؼَٔحٕ رط٣َوش ٓوخُلش ُٔخ ٍٝى ػ٘ي رط٤ِّٔٞ. كوي ًًَٛخ

حُٔخىس حُــَحك٤ش ك٢ هٞحثْ. ٝحهظِق ٓغ  ر٤٘ٔخ ُٝػٜخ رط٤ِّٔٞ ٝكن حُٔ٘خ١ن. ًٔخ أٗٚ ػَٝ

 ٍٛٞس حألٍٝ ٢ ًظخدُألٓخًٖ. ٝحُوٞحثْ حُل٤ٌِش ك رط٤ِّٔٞ ك٢ طلي٣ي ًؼ٤َ ٖٓ حألرؼخى حُــَحك٤ش

ًخٕ ٣ًٌَ حْٓ حُٟٔٞغ ػْ ه٢ حُطٍٞ ح١ٌُ ٣وغ ػ٤ِٚ، ػْ ه٢ حُؼَٝ ٓزظيثًخ  كوي .رخأل٣ُخؽ أٗزٚ

 كخُـزخٍ كخُزلخٍ كخُـٍِ ػْ حُؼ٤ٕٞ ٝحألٜٗخٍ. ٣ٝزيأ حُٔٞحٟغ ٝكن رُؼيٛخ حُظي٣ٍـ٢ ػ٠ِ رخُٔيٕ

 .و٤خأٓخّ ٓٞهؼٜخ ٖٓ ه٢ حُِٝحٍ ح١ٌُ ٣َٔ رـٍِ حُٔؼخىس ػ٘ي ٓخكَ ؿَد اك٣َ

  

 
 ٣ُؾ ٓؼَ حأل٣ُخؽ ٣٘يٍؽ طلظٜخ ٓخ ٣ؼَف رٌظذ حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش

  .ُِط٢ٓٞ. ٝحٍُٜٞس ُٜللظ٤ٖ ٖٓ حٌُظخد حإل٣ِوخ٢ٗ
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ٍْٓ  ٖٝٓٔ ًظذ ك٢ ٌٛح حُلَع ٖٓ حُــَحك٤خ حُل٤ِٔٞف حٌُ٘ي١، ٝؿخءص آٍحإٙ ٌٛٙ ك٢ ًظخرٚ

ٓئُلًخ ر٤ٖ ًظخد  40ُٝٚ ك٢ حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش ٝػِْ حُلِي ٓخ ٣وَد ٖٓ  .حُٔؼٍٔٞ ٖٓ حألٍٝ

 .ٍٝٓخُش

 ٣ؾ حُٜخر٢حُِ ُِط٢ٓٞ؛ ٣ُؾ حإل٣ِوخ٢ٗ ٣٘يٍؽ طلض ٌٛح حُلَع ٓخ ٣ؼَف أ٠ً٣خ رٌظذ حأل٣ُخؽ ٓؼَ
ألر٢ حُٞكخء حُزُٞؿخ٢ٗ، ٝٓلظخف  حُٜيك٢، ٝحُٔـٔط٢ الرٖ ٣ْٞٗ ُِزظخ٢ٗ، ٝح٣ُِؾ حُلخ٢ًٔ حٌُز٤َ

 ػـخثذ حألهخ٤ُْ ُِز٢َٗٝ٤. ٖٝٓ حٌُظذ حُٜٔٔش ك٢ كوَ حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش ًظخد َٜٓحد ػِْ ح٤ُٜجش
حُطٍٞ  ٓظوَحؽحُٔزؼش ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُؼٔخٍس، ٣ٍٝٞى ك٤ٚ ٤ًل٤ش ٍْٓ هخ١ٍش حٌَُس حأل٤ٍٟش، ٝح

٣ظ٘خٍٝ حُٔيٕ  ُِوٞح٢ٍُٓ، كٜٞ ٍٛٞس حألٍٝ ٝحُؼَٝ ُِٔٞحهغ حُــَحك٤ش. ٝٛٞ ٓظؤػَ رٌظخد

حألهخ٤ُْ حُٔزؼش ك٢ هٞحثْ  كخُزلخٍ كخُـٍِ كخُـزخٍ ػْ حُٔ٘خرغ ٝحألٜٗخٍ ًال ٜٓ٘خ ػ٠ِ حٗلَحى ىحهَ

 .ٓٔخػِش ُٔخ كؼِٚ حُوٞح٢ٍُٓ

ٓل٢٤ حٌَُس  ك٢ كوَ حُــَحك٤خ حُل٤ٌِش رو٤خّ ٓل٢٤ حألٍٝ ٝٓٔخكظٜخ. حٛظْ حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ

ُْٜ؛ هخٛش رؼي ٓخ  حأل٤ٍٟش. ًُي إٔ حُٔوخ٤٣ْ حُظ٢ أهٌٝٛخ ػٖ حُٜ٘ٞى ٝحإلؿ٣َن ُْ طٌٖ ٓو٘ؼش

رؤَٓ ٓ٘ٚ رو٤خّ ١ٍٞ  طويٓض ػ٘يْٛ ٝٓخثَ حُو٤خّ. ٝهخّ حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ػٜي حُٔؤٕٓٞ

ٝح٥هَ ك٢ ٓ٘ـخٍ،  ٛٔخ ك٢ طَْيَٓىٍؿش ٖٓ ه٢ ٜٗق حُٜ٘خٍ ك٢ ٌٓخ٤ٖٗ ٛلَح٤٣ٖٝ أكي

 .٤َٓ 20,400 ٤ٓالً؛ أ١ إٔ حُٔل٢٤ كٞح٢ُ 06ٝطِٞٛٞح ا٠ُ إٔ ١ٍٞ حُيٍؿش ٣زِؾ 

حُظ٢  ٍٝىص ك٢ ًظخرخص حُــَحك٤٤ٖ حُؼَد ٓلخٝالص ُظوي٣َ ٓٔخكش حألٍٝ حُٔؼٍٔٞس ٝحُزلخٍ

رغ حُٔؼٍٔٞ ر٤ٜ٘خ ٝح١ٌُ ًخٕ ٠ٔٔ٣ َُّ حُٔٔؼٞى١؛ كوي  حُوخٕٗٞ ٖٝٓٔ ط٘خٍٝ ًُي حُز٢َٗٝ٤ ك٢ .حُ

رؼي إٔ َٗف  طو٣ْٞ حُزِيحٕ أرٞ حُليح ك٢ ًًَ ٓٔخكش حألهخ٤ُْ حُٔزؼش حُٔؼَٝكش آٌٗحى، ٝٗوِٜخ ػ٘ٚ

ٓؼـْ  حُٔٔخكخص. ًٔخ كؼَ ًُي أ٠ً٣خ ٣خهٞص حُل١ٞٔ ك٢ حُطَم حُظ٢ طَٞٛ رٜخ حُز٢َٗٝ٤ ٌُٜٙ

 .ُٔٔخكش حألٍٝ ٗوالً ػٖٔ ٓزوٚ ٖٓ حُــَحك٤٤ٖ ك٤غ أٍٝى طوي٣َحص حُزِيحٕ

  

هط١ٞ حُطٍٞ ٝحُؼَٝ. حٓظويّ حُــَحك٤ٕٞ 

 ٝحُؼَٝ ُظؼ٤٤ٖ حُِٕٔٔٔٞ هط١ٞ حُطٍٞ
حُٔٞحهغ حُــَحك٤ش ُِٔ٘خ١ن حُظ٢ ٣َ٣يٕٝ 

أٝ  طلي٣يٛخ؛ ٓٞحًء رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُوزِش ك٢ ٌٓش،

أ١ روؼش أهَٟ. ٝهي طِٞٛٞح ا٠ُ طلي٣ي 

ٖ ٣َ١ن ه٤خّ حٍطلخع حُ٘ـْ ٖ ػ ٝ حألٓخً  ػَ
حُوطز٢ أٝ حُْ٘ٔ. ٝهي ًخٕ ٖٓ حُ٘ظخثؾ 

حُٔزخَٗس ُـٜٞىْٛ ك٢ طلي٣ي هط١ٞ حُؼَٝ 

اٗ٘خء حُِٔحٍٝ ح٤ُٔٔ٘ش ٠ُز٢  طٌٔ٘ٞح ٖٓ إٔ

 .حُِٖٓ

  

 
ٍٜٓٔخ حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد  حُو٣َطش حُٔؤ٤ٗٞٓش

حُـِء حُٔؼٍٔٞ  ُِو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ ٝر٤٘ٞح ػ٤ِٜخ

  .ٖٓ حألٍٝ
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 ٝحٓظطخع حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد ػٖ ٣َ١ن طلي٣يْٛ هط١ٞ حُطٍٞ ٝحُؼَٝ إٔ ٣َٓٔٞح هخ١ٍش
ٓزؼش أهخ٤ُْ  حُو٣َطش حُٔؤ٤ٗٞٓش، ٝهي هْٔ حُؼخُْ ك٤ٜخ ا٠ُ ُألٍٝ ك٢ ػٜي حُٔؤٕٓٞ ػَكض رخْٓ

 .ٝحُٔيٕ زَ ٝحُزلَٝكن هط١ٞ حُطٍٞ ٝىٝحثَ حُؼَٝ. ٝك٤ٜخ ٍٛٞ ُألكالى ٝحُ٘ـّٞ ٝحُ

ك٢ حُٜٔ٘لخص حُظ٢ حطوٌص حُٜٔ٘ؾ  ٝط٠ٔٔ حُــَحك٤خ حُزِيح٤ٗش؛ ٝطظٔؼَ .حُــَحك٤خ حإله٤ٔ٤ِش

خ ُٜخ، ًٌُٝي حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش ًٓ ٝأك٤خًٗخ ًظذ حَُكالص حُــَحك٤ش حُظ٢ ٣ـِذ ػ٠ِ  حُٞٛل٢ أٓخ

ــَحك٤خ حُزِيح٤ٗش أِٓٞد حُــَحك٤ٕٞ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ ط٘خُْٜٝ ُِ ط٘خُٜٝخ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢. ٝهي حطزغ

 ح٤ُٔيح٤ٗش. كوي ُحٍ ٓؼظْٜٔ حألهخ٤ُْ ٝحُزِيحٕ حُظ٢ طليػٞح ػٜ٘خ، ال٤ٓٔخ حَُػ٤َ حُٔ٘خٛيس ٝح٣ُِخٍحص
ط٘خُٝٞح ك٢  حألٍٝ ْٜٓ٘ ٖٓ أٓؼخٍ ح٤ُؼوٞر٢، ٝحرٖ كٞهَ، ٝحُٔٔؼٞى١، ٝحإلى٢ٔ٣ٍ ٝؿ٤َْٛ. ٝهي

ٝػخىحطٜخ ٝىٍحٓش ُِٔٔخُي  ٞد ٝأى٣خٜٗخٜٓ٘لخطْٜ حُــَحك٤ش ٌٛٙ أٝٛخكًخ ُألهخ٤ُْ ٝحُٔيٕ ٝحُ٘ؼ

ر٤ٜ٘خ ٝٓخ ٣لَٜ ر٤ٜ٘خ ٖٓ أٜٗخٍ ٝرلخٍ  ١َٝم حُٔٞحٛالص حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ حُٔيٕ حُٔوظِلش ٝحألرؼخى

ظُذ ًُ ًظخد  الرٖ هَىحًرٚ؛ حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي :ٝرل٤َحص ٝؿزخٍ. ٖٝٓ ٗٔخًؽ ٌٛٙ حُٜٔ٘لخص 

 ُِٜٔيح٢ٗ؛ ٛلش ؿ٣َِس حُؼَد ٤ُِؼوٞر٢؛ ٕحُزِيح ُألٛٔؼ٢؛ ؿ٣َِس حُؼَد ُٜ٘خّ حٌُِز٢؛ حألهخ٤ُْ
 الرٖ كٞهَ؛ ٍٛٞس حألٍٝ ُإلٛطو١َ؛ حألهخ٤ُْ ُِٔوي٢ٓ؛ أكٖٔ حُظوخ٤ْٓ ك٢ ٓؼَكش حألهخ٤ُْ

 .حُي٣ٖ رٖ آٔخػ٤َ ٝؿ٤َْٛ ألر٢ حُليح ػٔخى طو٣ْٞ حُزِيحٕ

  

ٜٓ٘لخص اه٤ٔ٤ِش. ه٠ؼض حُٔئُلخص حُزِيح٤ٗش ك٢ رخىة 

ٓخثًيح ك٢ ًَ ٓـخالص  حألَٓ ٢ُٔ٘ حُظؤ٤ُق ح١ٌُ ًخٕ

حُٔؼَكش آٌٗحى. كِْ طٌٖ حٌُظخرش ٓظوٜٜش، ُْٝ ٣ٌٖ 

ظَّخد ٌُ ٍٔٞ ٓظو٤ٜٜٖ؛ ٌُح ًخٕ ٣٘لٞ ٝٛلْٜ ا٠ُ حُ٘ حُ

حُٔؼٍٔٞس  ريالً ػٖ حُؼَٝ حُٔلَٜ ُظِي حُٔ٘خ١ن ٖٓ

حُظ٢ ًخٗض طزؼي ػْٜ٘. ٌُح كوي طًَٞح ُ٘خ آىحرًخ ؿـَحك٤ش ػ٠ِ 

َّ  ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ حُيهش ػٖ هِذ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ، ٌُٖ طو

ك٢ آ٤ٓخ  ٌٛٙ حُيهش ٝط٠ؼق ًِٔخ حرظؼيٗخ ا٠ُ أ١َحكٚ

 .ٝاك٣َو٤خ

  

٘ٞػض ًظخرخص ٝرلٍِٞ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ ط

حُطز٤ؼ٤ش ٝحألكٞحٍ حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ُِ٘ؼٞد حُظ٢ ٣ٌظزٕٞ  حُــَحك٤٤ٖ ٝحٛظٔٞح رخُٔؼخُْ

حُظ٢ طٔؼَ ٌٛٙ حُلوزش ٢ٛ ٜٓ٘لخص حإلٛطو١َ ٝحرٖ كٞهَ ٝحُٔوي٢ٓ  ػٜ٘خ. ٝأك٠َ حُٜٔ٘لخص

 .أكٖٔ حُظوخ٤ْٓ ك٢ ٓؼَكش حألهخ٤ُْ ٍٛٞس حألٍٝ؛ حألهخ٤ُْ؛ :٢ٛٝ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ

  

 

ص رؼي  (ه٣َطش حُؼخُْ الرٖ كٞهَ

 .)022ّٛـ، 362(
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ريأص حُٜٔ٘لخص حإله٤ٔ٤ِش أٍٝ ٓخ ريأص رظـط٤ش ٝٛل٤ش 

ٝرِيحٜٗخ حٍُٜٔ٘ٞس،  ُـ٣َِس حُؼَد ِٗٔض ٓيٜٗخ

١ٍ، ٠ٓٝخٍد حُؼَد. ٖٝٓ أَٜٗ ٝحُزٞحى١ ٝحُٜلخ

 ؿ٣َِس حُؼَد ٛ٘خّ حٌُِز٢ ُٝٚ ك٢ ًُي ح٣ٌُٖ ًظزٞح ػٖ
حُٜـ٤َس؛ ًٝظخد حُزِيحٕ  ًٝظخد حُزِيحٕ ًظخد حألهخ٤ُْ؛

حُؼَد،  ؿ٣َِس ًٌُٝي حألٛٔؼ٢ ُٝٚ ًظخد .حٌُز٤َس

أٓخ حُٔؼخؿْ كوي  .ٛلش ؿ٣َِس حُؼَد ٝحُٜٔيح٢ٗ ُٝٚ

ٖ حُٔيٕ ٜٓٔزش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ػ ٍٝىص ك٤ٜخ ؿِٔش

 حُزِيحٕ ٓؼـْ ٝحُٔظخَٛ حُطز٤ؼ٤ش، ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔؼخؿْ
ألر٢ ػز٤ي حُز١ٌَ  ٤ُخهٞص حُل١ٞٔ، ٝٓؼـْ ٓخ حٓظؼـْ

حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش ػٔالً ك٣ًَيح حٓظؤػَ رٚ  ٝؿ٤َٛٔخ. ٝطؼي

أٓخ حُ٘وِش ك٢  .حُِٕٔٔٔٞ، ُْٝ طٔزوْٜ ا٤ُٚ أٓش ٖٓ حألْٓ

حُؼخ٤ُٔش، كوي ًخٗض ػ٠ِ ٣ي  ؿ٣َِس حُؼَد ا٠ُ حُظؤ٤ُق ٖٓ حٌُظذ حإله٤ٔ٤ِش، حُظ٢ حهظَٜص ػ٠ِ

 حُــَحك٤خ حإله٤ٔ٤ِش ٓئُلخص طلَٔ ػ٘ٞحٕ ٝهي ظَٜص ك٢ .ٍٛٞس حألٍٝ حُوٞح٢ٍُٓ ك٢ ًظخرٚ

ّ(، 222ٛـ، 422ك٤ٜخ ؿؼلَ رٖ أكٔي ح١َُُٝٔ )ص  ًٝخٕ أٍٝ ٖٓ ّٛ٘ق .حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي

ظخ٣ٍو٢ ٓلٔي حٍُٞحم )ص ّ(، ٝحإلٛطو١َ، ٝح899ُ ٛـ،426ٝحرٖ هَىحًرٚ، ٝحَُٔه٢ٔ )ص 

ّ(. ٝٓؼظْ ٌٛٙ 0102ٛـ، 222ّ(، ٝحُز١ٌَ )978 ٛـ،362ّ(، ٝحُِٜٔز٢ )ص 023ٛـ، 363

ٝحُلٌخّ ٝحُظـخٍ ٝػٔخٍ حُيٝح٣ٖٝ ُظزَْٜٛ  حُٔئُلخص حٓظٜيكض هيٓش أؿَحٝ حإلىح٤٣ٍٖ

 .رخألٜٓخٍ حإلٓال٤ٓش ٝحُطَم ا٤ُٜخ

ّٕٔٔٞ حألهخ٤ُْ ٝكوًخ ُٔخ ط ا٠ُ إٔ حطوٌص  ٞحٍػٞٙ ػٖ حُلَّ ٝح٤ُٞٗخٕ،ظَ حُــَحك٤ٕٞ حألٝحثَ ٣و

خ ؿي٣ًيح ُلٌَس حإله٤ِْ ريًءح ٖٓ حُوَٕ ًٓ حَُحرغ حُٜـ١َ ػ٠ِ ٣ي ٖٓ أ١ِن  حُــَحك٤خ حإله٤ٔ٤ِش ٓلٜٞ

ّ( ٝحإلٛطو١َ، ٝحرٖ 032ٛـ، 344حُزِو٢ )ص  ٣ٝٔؼِْٜ أرٞ ٣ُي حُــَحك٤ٕٞ حإله٤ٔ٤ِٕٞ ػ٤ِْٜ

ٕٔٞ ك٢ طِي حُلوزش ػ٠ِ ٢ٔٗ ٝحكي ُظو٤ْٔ حألهخ٤ُْ؛ حُِٔٔ كٞهَ، ٝحُٔوي٢ٓ. ُْٝ ٣ظلن حُــَحك٤ٕٞ

ٝكوًخ ُطز٤ؼش حإله٤ِْ ٝأهَٟ ٝكوًخ ُألهٞحّ ُٝـخطْٜ ٝػخُؼش ُ٘ٞع حُلٌْ.  كؤٜٔخ حإلٛطو١َ أك٤خًٗخ

خ ٢ٛ: ى٣خٍ حُؼَد؛ ٠٣ْٝ ٗزٚ ٝهْٔ ًٔ  حألهخ٤ُْ حإلٓال٤ٓش حُٔؼَٝكش ػ٠ِ ػٜيٙ ا٠ُ ػ٣َٖ٘ اه٤ِ
حُٔـَد؛  لَ كخٍّ؛ ٠٣ْٝ حُو٤ِؾ حُؼَر٢ ٝحُزلَ حألكَٔ. ى٣خٍحُـ٣َِس حُؼَر٤ش ٝرخى٣ش حُ٘خّ. ر

َٜٓ ٝرالى  ٠٣ْٝ رالى حألٗيُْ ٝأهطخٍ حُٔـَد حُؼَر٢ ٝحُٜلَحء حٌُزَٟ. ى٣خٍ َٜٓ؛ ٝط٠ْ

حُٔظ٢ٓٞ ٝرلَ  حُزـش )َٗم حُٔٞىحٕ(. أٍٝ حُ٘خّ. رلَ حَُّٝ؛ ٠٣ْٝ َٗه٢ حُزلَ حألر٤ٞ

حُزخى٣ش حُ٘ٔخ٤ُش.  ٣َِس ك٢ حُؼَحم ٝرؼ٠ًخ ََٖٓٓٓس ٝؿٍِٙ. أٍٝ حُـ٣َِس؛ ٠٣ْٝ ٓ٘طوش حُـ

رالى كخٍّ. رالى ًَٓخٕ ٠٣ْٝ  .حُؼَحم؛ ٣ٝٔظي ٖٓ ط٣ٌَض ا٠ُ ػزيحٕ ٝٓخ ر٤ٖ ح٣َُٜٖ٘. هُٞٓظخٕ

ٝحَُحٕ ٝأًٍر٤ـخٕ. اه٤ِْ حُـزخٍ ٠٣ْٝ رالى  حُؤْ حُـ٘ٞر٢ حَُ٘ه٢ ٖٓ ا٣َحٕ ٝرالى حُٔ٘ي. أ٤٘٤ٍٓخ

ػ٠ِ ٍٜٓٞ رلَ حُوٍِ حُـ٘ٞر٤ش. رلَ حُوٍِ؛ ٠٣ْٝ  شًَىٓظخٕ. حُي٣ِْ؛ ٠٣ْٝ حُزالى حُٞحهؼ

ٓ٘طوش ٛلَحء َٗه٢ ا٣َحٕ. ٓـٔظخٕ ٠٣ْٝ ؿًِءح  ٓ٘طوش رلَ حُوٍِ. ٓلخُس هَحٓخٕ؛ ٠٣ْٝ

أكـخٗٔظخٕ ٝٗٔخٍ َٗم ا٣َحٕ. ٓخ ٍٝحء حَُٜ٘؛  ٖٓ أكـخٗٔظخٕ. هَحٓخٕ؛ ٠٣ْٝ ٗٔخٍ ؿَد

 .٠٣ْٝ ٓ٘طوش ٍٜٓٞ ١َٜٗ ٤ٓلٕٞ ٝؿ٤لٕٞ

 
  ٍٛٞس حُؼخُْ ُإلٛطو١َ

  .)004ّٛـ، 311ص. ٗلٞ ٓ٘ش )
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ح  ٟق ر٤ٖ طو٤ْٔ حرٖ كٞهَ ٝحإلٛطو١َ ُألهخ٤ُْ، اال إٔ حرٖ كٞهَٛ٘خى ط٘خرٚ ًز٤َ ٝح ًَ ًخٕ ًؼ٤

حُـخٗذ حُطز٤ؼ٢ ح١ٌُ  ٓخ ٣ِظِّ ك٢ رؼٞ طو٤ٔٔخطٚ حإله٤ٔ٤ِش رخُؼخَٓ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحإلىح١ٍ أًؼَ ٖٓ

ّْٔ حرٖ كٞهَ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ا٠ُ  خ ٢ٛٝ ٗلْ حألهخ٤ُْ حُظ٢  44حٗظٜـٚ حإلٛطو١َ. ٝه ًٔ اه٤ِ

١زَٓظخٕ أٝ ٓغ ٓلخُس هَحٓخٕ  ٓغ ٣ُخىحص ١ل٤لش ًؤٕ ٣ًٌَ ٓغ حُي٣ِْ ًًَٛخ حإلٛطو١َ

 .ٝٛو٤ِش ٤٠٣ق كخٍّ. أٓخ حإله٤ِٔخٕ حُـي٣يحٕ ُي٣ٚ كٜٔخ حألٗيُْ

ْ حألهخ٤ُْ ك٢ حُٔٔخُي حإلٓال٤ٓش ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ّٔ  .ٝأهخ٤ُْ حُؼـْ حُؼَد أهخ٤ُْ :أٓخ حُٔوي٢ٓ كوي ه

ْ حألهخ٤ُْ ا٠ُ أهٔخّ  ش طلضكـخءص ٓزؼش ٜٓ٘خ طلض حألهخ٤ُْ حُؼَر٤ش ٝػٔخ٤ٗ ّٔ حألهخ٤ُْ حُؼـ٤ٔش. ٝه

ًٍُٞ ْ حٌٍُٞ ا٠ُ ٍٓخط٤ن، ٤ِّٓٝ ر٤ٖ حُؼٞحْٛ ٝحُوٜزخص  اىح٣ٍش أ١ِن ػ٠ِ حُٞحكي ٜٓ٘خ حْٓ  ّٔ ٝه

 .ٝحُٔيٕ حُؼخ٣ٞٗش

حُٜٔ٘ؾ حُظِو٤ِي١  ػْ أطض كوزش ٍؿؼض ك٤ٜخ حُظو٤ٔٔخص حأل٠ُٝ ُألهخ٤ُْ ا٠ُ ٓزؼش أهخ٤ُْ ك٤ٌِش ٝكن

ِٗٛش حُٔ٘ظخم ك٢  ًظخرٚ خٕ ٖٓ أرَُ ٖٓ أهٌ رٌٜح حألِٓٞد ح٣َُ٘ق حإلى٢ٔ٣ٍ ك٤ُِ٢ٞٗخٕ، ًٝ

آػخٍ حُزالى ٝأهزخٍ  حُــَحك٤خ، ٝحُو٢٘٣ِٝ ك٢ ًظخد ٝػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ حُٔـَر٢ ك٢ حهظَحم ح٥كخم

ّ( هي ؿٔغ ر٤ٖ حُٜٔ٘ؾ ح٤ُٞٗخ٢ٗ 0330ٛـ، 234حإله٢ٔ٤ِ أرٞ حُليح )ص اال إٔ حُــَحك٢ .حُؼزخى

 ط٤ِّٔٞ، ٝحُظو٤ْٔ حُؼَر٢ ح١ٌُ ٣ٔؼِٚ حرٖ كٞهَ، ٝهخّ رظو٤ْٔ حألٍٝ حُٔؤُٛٞش آٌٗحىر ح١ٌُ ٣ٔؼِٚ

خ 42ا٠ُ  ًٔ  .اه٤ِ

ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢  حُٔؼخؿْ ٝحَُكالص. ًخٗض حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظؤ٤ُق حُــَحك٢ ُيٟ

ؿْ ٓؼَ ٓؼخ ًُي حُؼٜي. ٢ٛٝ ط٤َٔ ػ٠ِ ٢ٔٗ حُٔؼخؿْ حألهَٟ حُظ٢ أُّلض ك٢ طوٜٜخص أهَٟ

خ ًٔ حٗلَى رٚ حُِٕٔٔٔٞ ُْٝ  ػِّٞ حُل٤ٞحٕ ٝحُ٘زخص ٝحُِـش ٝؿ٤َٛخ. ٣ٝؼي طؤ٤ُق حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش ػِ

ٛـ، 01ؿ٤َ حُؼَر٤ش ًخٕ ك٢ حُوَٕ  ٣ٔزوْٜ ا٤ُٚ أكي. اً إ أٍٝ حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش حُظ٢ ظَٜص ك٢

ٍ ٖٓ ّٛ٘ق ٓؼـٔ ّ ك٢ أٍٝٝرخ ٝٛٞ ٓؼـْ أٝط٤ِ٤ّٞ. ًٝخٕ أرٞ ػز٤ي06 ّٝ خً ؿـَحك٤خً حُز١ٌَ أ

٣ُٝؼّي ٌٛح حُٔؼـْ َٓكِش  .ٓؼـْ ٓخ حٓظؼـْ ٓؼـٔٚ ٝكن حُظَط٤ذ حألُلزخث٢ حألٗي٢ُٔ؛ ٝأ١ِن ػ٠ِ

حُــَحك٤خ ط٘خٍٝ ك٤ٚ طلي٣ي حألٓخًٖ حُظ٢ ٍٝى ًًَٛخ ك٢ حألكخى٣غ ٝحُظٞح٣ٍن  حٗظوخ٤ُش ٖٓ حُِـش ا٠ُ

حُِلٖ ٝحُظٜل٤ق ك٢  ٝحألٗؼخٍ. ًٝخٕ ٓٔخ ؿؼَ حُز١ٌَ ٣ويّ ػ٠ِ ٌٛح حُؼَٔ، ٤ٗٞع ٝحُٔ٘خٍُ

 حألٓخًٖ ر٤ٖ حُ٘خّ، كؤٍحى طٜل٤ق ٓخ ٝهغ ك٤ٚ رؼٞ حُِـ٤٣ٖٞ ٖٓ أهطخء ًخألٛٔؼ٢ ٝأر٢ أٓٔخء

 222ٟٓٞٞع طوغ ك٢  09411ٓخىس رٜخ ٗلٞ  39001ػز٤يس ٝهالكٜٔخ. ٝحكظٟٞ ٓؼـٔٚ ػ٠ِ 

 .رخرًخ

ؿْ حُــَحك٤ش. ُِٔؼخ ّ( ٖٓ أك٠َ حُ٘ٔخًؽ0440ٛـ، ٤ُ646خهٞص حُل١ٞٔ )ص  ٓؼـْ حُزِيحٕ ٣ُؼيّ 

ٝحُلالٓلش ٝحُلٌٔخء ٖٓ  ٝحػظٔي ك٢ ٜٓخىٍٙ ػ٠ِ ٓئُلخص ٖٓ طويٓٚ ٖٓ حُــَحك٤٤ٖ ٝحُِـ٤٣ٖٞ

أُلزخث٤خً ٓغ ٟز٢ حالْٓ ٝر٤خٕ حٗظوخهٚ،  ح٤ُِٖٔٔٔ ٝؿ٤َْٛ. ٍٝطذ ٣خهٞص ٓيحهَ ٌٛح حُٔؼـْ طَط٤زًخ

ُٚ، ٝػخىحص أَٛ حُٔٞهغ رِي ُٚ، ٝطخ٣ٍن كظق ح٤ُِٖٔٔٔ  ٝٓٞهؼٚ ٝطخ٣ٍوٚ، ٝحُٔٔخكش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أهَد

ْ حُٔؼـْ ا٠ُ  ٝطوخ٤ُيْٛ، ٝأٓٔخء ٖٓ ُٚ ػالهش ّٔ رخرًخ ػ٠ِ  42رخُٟٔٞغ ٖٓ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ. ٝه

ٝٛيٍٙ رٔويٓش ط٤ٜٔي٣ش ًًَ ك٤ٜخ ٍٛٞس حألٍٝ ٤ٛٝجظٜخ ٝأهخ٤ُٜٔخ، ٝأٍٝى  ػيى كَٝف حُؼَر٤ش،

 .ٓن ٝح٤َُٔ ٝحٌٍُٞسػزظًخ رخُٜٔطِلخص حُظ٢ ٣ظٌٍَ ًًَٛخ ك٢ حُٔؼـْ ًخُلَ ك٢ حُٔويٓش
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ْؼطخٍ ك٢ هزَ حألهطخٍ ٣ُؼّي ٓؼـْ ِٔ حُل١َ٤ٔ ٖٓ  ُٔلٔي رٖ ػزيحُٔ٘ؼْ حُٜٜ٘خؿ٢ حَُٝٝ حُ

ح ٖٓ ٓخىس  حُٜٔ٘لخص حُو٤ٔش.حػظٔي ك٢ ٓؼظٔٚ ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُٔـَر٤ش ٝحألٗي٤ُٔش؛ كوي ًَ ٗوَ ًؼ٤

 هظَٜ حُٔؼـْٝؿ٤َْٛ. ٝح ٌٛح حُٔؼـْ ٖٓ حإلى٢ٔ٣ٍ ٝحُز١ٌَ ًٌُٝي ٖٓ ح٤ُؼوٞر٢ ٝحُٔٔؼٞى١
حٜٓٔخ رٞهخثغ أٝ أهزخٍ حٗظَٜص ػٜ٘خ.  ك٢ ٓخىطٚ ػ٠ِ حُٔٞحٟغ حٍُٜٔ٘ٞس ؿًيح، أٝ طِي حُظ٢ حٍطز٢

ٓزظش(، اال أٗٚ ٍطّذ ٓيحهَ ٓؼـٔٚ ٝكن  ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٖٓ حُٔـَد حُؼَر٢ )ُٝي ك٢

حألٓخًٖ ك٢  حُؼَر٢. ٝهي أكخٝ ك٢ ٌٛح حُٔؼـْ ٖٓ ًًَ حُظَط٤ذ حألُلزخث٢ حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢ حَُٔ٘م

حٛظٔخٓٚ رزالى حَُٔ٘م ك٢ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش. ٝحٓظٌؼَ أ٠ً٣خ ٖٓ ًًَ  رالى حُٔـَد ٝحألٗيُْ، ٝؿخء

 .ٝحألهزخٍ حألكيحع ٝحُظخ٣ٍن

خ ٣َٔ ّٔ ٌٛٙ  طؼي ًظذ حَُكالص ٖٓ أك٠َ ٜٓخىٍ حُــَحك٤خ حإله٤ٔ٤ِش ك٢ ػَٜ حُىٛخٍٛخ، ٝٓ

حُزوؼش  حُي٤٘٣ش حُظ٢ ًخٗض طَر٢ حَُكالص كغ حإلٓالّ ػ٠ِ ح٤ُٔخكش ك٢ حألٍٝ، ٝحُٞكيس

ٍكالص حُلـ٤ؾ  حإلٓال٤ٓش ٖٓ ح٤ُٜٖ َٗهًخ ا٠ُ حُٔل٢٤ حأل٢ِٔ١ ؿَرًخ ٝحٓظظزخد حألٖٓ ك٤ٜخ، ػْ

ًٌُٝي حُوَٝؽ ك٢ ١ِذ  ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ³ٖٓ ٝا٠ُ ر٤ض هللا ك٢ ٌٓش حٌَُٔٓش، ٝٓٔـي ٍُٓٞٚ 

 .حُؼِْ، ٝحَُكالص حُظـخ٣ٍش

 (0022ّٛـ، 023ك٤خ حَُكالص أرٞرٌَ ٓلٔي رٖ حُؼَر٢ )ص ًخٕ أٍٝ ٖٓ ٛ٘ق ك٢ أىد ؿـَح

رط١ٞش، ٝحرٖ  ٖٝٓ أَٜٗ حَُكخُش ح٤ُِٖٔٔٔ حرٖ ؿز٤َ، ٝحرٖ .طَط٤ذ حَُكالص ُٝٚ ك٢ ًُي ًظخد

 .كٞهَ، ٝحُٔٔؼٞى١

َٝ )ص رؼي ٓ٘ش  ْٔ ّ(. 1063 ٛـ،200ًخٗض أ٠ُٝ حَُكالص حُظ٢ ِٝٛض ا٤ُ٘خ ٢ٛ ٍكِش ٗخَٛ َه

ح رِز٘خٕ  ٣ش ٝحُِٔـٞه٤ش. ٝهي ريأ ٍكِظٚ ٖٓ َٓٝ ك٢ هَحٓخٕٝهي ػخَٛ حُيُٝظ٤ٖ حُـِٗٞ ًٍ َٝٓ

ًخٕ ١ٞ٘٣ رٜخ حُلؾ  ٝكِٔط٤ٖ َٜٝٓ ٌٝٓش، كخُزَٜس كزِن. ًٝخٕ حُزخػغ َُكِظٚ ى٤٘٣خً. كوي

رخ٣غ ك٤ٜخ حُٔئٕٓ٘ٞ حٍَُٓٞ  ٝأٛلخرٚ؛ ٓؼَ حُزوؼش حُظ٢ ٣ُٝ³خٍس حألٓخًٖ حُظ٢ ػخٕ ك٤ٜخ حٍَُٓٞ 

حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ُحٍٛخ ٌٝٓخٜٗخ  ِظٚ ٓزغ ٓ٘ٞحص. ٝهي ٝٛق ًَطلض حُ٘ـَس. ٝحٓظـَهض ٍك ³

  .ٝٓالرْٜٔ ٝٓ٘خٍرْٜ ٝٓآًِْٜ

ٛـ، 578 ًخٕ حُزخػغ َُكالص حرٖ ؿز٤َ أ٠ً٣خ ى٤٘٣خً، كوي هخّ رؼالع ٍكالص ًخٗض حأل٠ُٝ ػخّ

حُٔـَد َٜٝٓ  ّ ٝحٓظـَهض ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ حُٔ٘ظ٤ٖ، ريأٛخ ٖٓ ؿَٗخ١ش ُٝحٍ ك٤ٜخ ٓزظش ك0024٢

ٍكِش  أٝ ٍكِش حرٖ ؿز٤َ حُؼَحم ٝرالى حُ٘خّ ٝٛو٤ِش، ٝأ١ُِْن ػ٠ِ ٌٛٙ حَُكِش حْٓٝحُلـخُ ٝ

ىه٤وًخ ك٢ طٔـ٤ِٚ حُلٞحىع ٝحُظؤ٣ٍن ُٜخ كظ٠ اٗٚ ًخٕ  ألٗٚ ًخٕ ٣٘ظٔذ ا٠ُ ً٘خٗش. ًٝخٕ حٌُ٘خ٢ٗ

أؿِذ حألك٤خٕ. أٓخ حَُكِظخٕ حأله٣َخٕ كِْ ٣ٔـَ حرٖ ؿز٤َ  ٣ًٌَ حَُٜ٘ ٝح٤ُّٞ ٝحُٔخػش ك٢

 .ك٢ ًظخد أهزخٍٛٔخ

ٓٞحًء ك٢  ُؼَ أَٜٗ حَُكالص حُــَحك٤ش حُظ٢ طٌخى ططـ٠ ػ٠ِ ٓخ ٓٞحٛخ ٖٓ حَُكالص حألهَٟ،

ى٤٘٣خً ًٌُي  ّ( ًٝخٕ حُيحكغ َُكالط0322ٚٛـ، 220حَُ٘م أّ حُـَد، ٍكالص حرٖ رط١ٞش )ص 

ّ(، 0340ٛـ، 725 ٝٛٞ أىحء ك٠٣َش حُلؾ. ٝهي ريأ ٌٛٙ حَُكالص حُؼالع ٖٓ ٓي٣٘ش ١٘ـش )ػخّ

خ ُحٍ ٝٝٛق ك٤ٜخ حُٔخكَ حُ٘ٔخ٢ُ إلك٣َو٤خ 40حٓظَٔص أٝالٛخ ٗلٞ  ًٓ َٜٝٓ ٝحُ٘خّ  ػخ

ٝٓٞٓطَس ٝؿ٣َِس  ٝحُلـخُ ٝحُؼَحم ُٝػٔخٕ ٝحُزل٣َٖ ٝهَحٓخٕ ٝأكـخٗٔظخٕ ٝحُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ
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حُؼخ٤ٗش كوي طٞؿٚ ك٤ٜخ  ّ. أٓخ حَُكِش0320ٛـ، 201َٓٗي٣ذ )٣َٓالٌٗخ ح٥ٕ( ٝػخى ا٠ُ كخّ ػخّ 

حُٔـَد. ٝك٢ حَُكِش حُؼخُؼش هَؽ ػخّ  لٞ رالى حألٗيُْ ٝأهخّ رـَٗخ١ش ػْ ػخى ا٠ُٛٞد حُ٘ٔخٍ ٗ

حإلٓال٤ٓش ك٤ٜخ ًٌِٔٔش ٓخ٢ُ ٝؿخٗخ ٝػخى ػخّ  ّ ا٠ُ ٢ٓٝ اك٣َو٤خ كِحٍ حُٔٔخُي0303ٛـ، 203

حرٖ رط١ٞش ٓلٔي رٖ ؿ١ِ حٌُِز٢ ربٓالء ٖٓ حرٖ  ّ. ٝهي هخّ رظي٣ٖٝ ٓ٘خٛيحص0302ٛـ، 202

 ّٔ ٠ حُ ّٔ  .حألٗظخٍ ك٢ ؿَحثذ حألٜٓخٍ ٝػـخثذ حألٓلخٍ طللش لَ ح١ٌُ ًظزٚرط١ٞش، ٝٓ

ػ٘خ٣ش ًز٤َس ُِـٞحٗذ حُز٣َ٘ش؛ كال  أ٠ُٝ حُــَحك٤ٕٞ حُِٕٔٔٔٞ .حُــَحك٤خ حُز٣َ٘ش ٝحالهظٜخى٣ش

ٝططَهٞح ا٤ُٚ. ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣ظ٘خٍٝ  ٗـي كًَػخ ٖٓ كَٝع حُــَحك٤خ حُز٣َ٘ش حُلي٣ؼش اال

ح إلَٗحفحُظ٘ز٤ٚ ٝح حُٔٔؼٞى١ ك٢ ًَ ٖٓ حُـٞحٗذ ك٢ حُــَحك٤خ حُز٣َ٘ش ٣ًٌَٝ أكٞحٍ حُؼَٔحٕ  ًؼ٤

 .(0216ّٛـ، 212هٞحػيٙ حرٖ هِيٕٝ )ص  ٝٛٞ حُؼِْ ح١ٌُ أٓٔٚ ٍٝطذ

حألٓؼِش  حُــَحك٤خ حُز٣َ٘ش. ط٘خُٝض حُٜٔ٘لخص حُــَحك٤ش حُـخٗذ حُز١َ٘ ٝحٛظٔض رٚ. ٝأٟٝق

خ ؿي٣ًيح ـً ١خف ٓؼظْ رالى  ك٢ ط٘خُٝٚ ُِــَحك٤خ. كوي ػ٠ِ ًُي ًظخرخص حُٔٔؼٞى١ ح١ٌُ ٣ٜ٘ؾ ٜٗ

ُٔ٘خٛيس ٓؼخُْ حُزالى  حُؼخُْ حُٔؼَٝف آٌٗحى، ُْٝ ٣ٌٖ ١ٞحكٚ ًُي ُِِ٘ٛش أٝ ًٔذ حُؼ٤ٖ، رَ

٤ٓٝخٓش. ًٔخ ٝٛق أػَ حُز٤جش  ٝٓؼَكش أكٞحٍ أِٜٛخ ٖٓ ػخىحص ٝطوخ٤ُي ٝأهالم ٝٓؼخ٣ٖ ٍُٝحػش

ٍُ حُٔٔؼٞى١ ٍ أهالم حُزَ٘. ٝط٘خٝ َّٞ ِــَحك٤خ حُز٣َ٘ش ٓ٘ٞد رٔؼِٞٓخص طخ٣ٍو٤ش ُ حُطز٤ؼ٤ش ٝٛ

٣ٌخى ٣وٜٚ حُ٘طَ حألًزَ ٖٓ حُؤْ حألٍٝ  حٌُٛذ َٓٝؽ ٝحؿظٔخػ٤ش ٝحهظٜخى٣ش ٤ٓٝخ٤ٓش. ٝك٢

ػخىحص حألْٓ ٝٓؼظويحطٜخ ٌٝٓحٛزٜخ ٝطخ٣ٍوٜخ ٜٝٓخىٍ  ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞٓٞػش حُــَحك٤ش ُٞٛق

٢ أُٞحٕ حُزَ٘ ٝك٢ حُ٘٘خ١ ٣ًٌَٝ أ٠ً٣خ أػَ حُٔ٘خم ك .أٍُحهٜخ ٖٓ ٛ٘خػش ٍُٝحػش ٝطـخٍس

 .حُـٔٔخ٢ٗ ٝحًٌُخء

حُٔٞحٛالص،  أكخٝ حُٔوي٢ٓ ك٢ ًًَ حُٔٔخكخص، ١َٝم أكٖٔ حُظوخ٤ْٓ ك٢ ٓؼَكش حألهخ٤ُْ ٝك٢

ٝؿٌحثْٜ َٝٗحرْٜ،  ٝحُِـخص ٝحُِٜـخص، ٝحٌُٔخ٤٣َ ٝحألُٝحٕ، ٝحُٔ٘خم، ٝحٍُِحػش، ١ٝٞحثق حُ٘خّ

كٌخٕ ٖٓ أْٛ ٖٓ ًظزٞح ك٢  ٣ٍش. أٓخ حرٖ هِيٕٝٝأهالهْٜ ٝػخىحطْٜ، ٌٝٓحٛزْٜ ٝٓؼخٓالطْٜ حُظـخ

ح  حُٔويٓش حالؿظٔخػ٤ش. كوي ط٘خٍٝ ك٢ حُــَحك٤خ حُز٣َ٘ش هخٛش ٓخ ٣ُطِن ػ٤ِٚ ح٥ٕ حُــَحك٤خ ًَ ًؼ٤

ٝٓٔخًْٜ٘ ٝر٤جخطْٜ ١ٝؼخْٜٓ ٝطوخ٤ُيْٛ ٝأ٣ُخثْٜ ٝطؤػ٤َ حُز٤جش  ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ػٖ ػخىحص حُ٘ؼٞد

ي أػَ حإله٤ِْ ٝحُظَرش ٝحُٔ٘خم. ٝطٌِّْ ػٖ هٜخثٚ حُؼَٔحٕ ًِْٜٝٓٞ، ًٌُٝ ك٢ أُٞحْٜٗ ٝأهالهْٜ

 حالٓظوَحٍ، ٝحُظٞٓغ ك٢ حُٔؤًَ ٝحُِٔزْ ٝحٌُٖٔٔ ٝحُظَف، ٝحٓظـخىس حُٜ٘ؼش ُِظزخ٢ٛ ًًَٝ ٜٓ٘خ

 .رٜخ، ًٌُٝي ه٤خّ ٗظخّ ُِيُٝش ٝحٗظ٘خٍ حُؼِْ

حُ٘خّ  خثغأكخٟض ًظذ حَُكالص حُــَحك٤ش أ٠ً٣خ ك٢ حُـخٗذ حُز١َ٘. كخرٖ رط١ٞش ٣ٜظْ رطز

حُٜ٘يّٝ ٝػٖ  ٝػخىحطْٜ ك٢ ًَ رِي ٣ظٞهق ك٤ٚ. كؼ٘يٓخ َٝٛ حُٜ٘ي ٓؼالً طٌِّْ ػٖ ٓؼظْ ػخىحص

حُؼ٤خد ٝطٔظط٢  كظَطي١ أكٖٔ ٓخ ُي٣ٜخ ٖٓ¸اكَحم حَُٔأس حُٜ٘ي٤ٓٝش ٗلٜٔخ رؼي ٝكخس ُٝؿٜخ 

حٌُٜ٘ش رؼٞد  ٜٛٞس ؿٞحىٛخ ٝط٠لي ٝطَٔف كظ٠ طَٜ ا٠ُ ٌٓخٕ حُللَ، ٝٛ٘خى ٣يػَٛخ أكي

ك٤٘ؼِٕٞ حُ٘خٍ ك٢  ٖ٘ ٖٓ حُوطٖ ػْ ٣ِو٢ ػ٤ِٚ ٤ًٔش ًز٤َس ٖٓ ح٣ُِض، ػْ ٣ظويّ حٌُٜ٘ش ٗلٞٛخه

ًخٕ ٤ًٌ٣ٜخ حُلخَٟٕٝ ر٣ِٔي  ٍأٜٓخ ًٝظلٜخ ٝٝٓطٜخ، َٝٓػخٕ ٓخ طِظٜٜٔخ ح٤َُ٘حٕ حُٔظٞٛـش حُظ٢

ِٓزْ حُوّٞ ٝٓآًِْٜ ٝٓ٘خٍرْٜ  ٝك٢ ح٤ُٜٖ ٣ظٌِْ ػٖ·. ٖٓ حُٞهٞى ٝحُلطذ ُظِىحى حٗظؼخالً 

حُؼٔالص حُل٤٠ش أٝ حٌُٛز٤ش. ٝٗـيٙ ٤٘٣ي رظٔٔي  ٓظويحْٜٓ ُِؼٔالص حٍُٞه٤ش ك٢ حُظيحٍٝ ريالً ػٖٝح

ٝكَْٜٛ ػ٠ِ اهخٓش حُ٘ؼخثَ حُؤْ. ٣ٝظ٠ق ٖٓ ٓـَٔ  حُٔٞىح٤٤ٖٗ )حُٔٞىحٕ حُـَر٢( ري٣ْٜ٘

خْٜٗ حالؿظٔخػ٤ش ٝٝٛق حُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ١ٝزخثغ حألهٞحّ ٝأى٣ ٓ٘خٛيحطٚ أٗٚ حٛظْ رظٔـ٤َ حُٔظخَٛ
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حُـخٗذ أهَد ا٠ُ ػِْ حُــَحك٤خ حالؿظٔخػ٤ش ٜٓ٘خ ا٠ُ حُظخ٣ٍن أٝ  ٝؿ٤َٛخ كٌظخرخطٚ ك٢ ٌٛح

 .حُطز٤ؼ٤ش حُــَحك٤خ

ٌٛٙ حُٜٔ٘لخص رًٌَ  كوي حٛظٔض .ؿـَحك٤خ حُٔيٕ ؿـَحك٤خ حُٔيٕ. ط٘خُٝض ٜٓ٘لخص ح٤ُِٖٔٔٔ أ٠ً٣خ

ًخٗض ػَر٤ش. ٝأك٠َ  أٓٔخء حألٜٓخٍ ٝحُٔيٕ ٝحُزالى ٟٝز٢ ٌٛٙ حألٓٔخء ٝحٗظوخهخطٜخ إ

 ٓؼـْ حُزِيحٕ؛ ٓؼـْ ٓخ حٓظؼـْ؛ حُٜٔ٘لخص حُظ٢ حٛظٔض رٌٜح حُـخٗذ ٢ٛ حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش ٓؼَ

 ٓئُلخص حهظَٜٛخ ػ٠ِ أٓٔخء حألٓخًٖ حُٔظ٘خرٜش ك٢ حالْٓ، ٓؼَ ٟٝٝغ رؼ٠ْٜ .طو٣ْٞ حُزِيحٕ

ًؼخ ْٟ َٝ حهظ٤خٍ حُٔٞحٟغ حُظ٢ ٤ُخهٞص حُل١ٞٔ. ٝطليػٞح ػٖ أْٓ  ٝحُٔلظَم ْٛوًؼخ ًظخد حُٔ٘ظَى 

حُٔيٕ ٖٓ ك٤غ طٞحكَ ح٤ُٔخٙ ٝٓالءٓش حُٜٞحء ٝحٍطلخع حٌُٔخٕ. ٝالرٖ هِيٕٝ آٍحء ك٢  طوخّ ػ٤ِٜخ

 ٓزذ¸ٗ٘ؤس حُٔيٕ، ٝأك٠َ حُزوخع إلهخٓش ٌٛٙ حُٔيٕ، ًٔخ ٣ظليع ػٖ أٓزخد هَحرٜخ ك٤وٍٞ  ٓزذ
 حهظطٞح حٌُٞكش ٝحٗظَ ُٔخ… هَحد حُٔيٕ هِش َٓحػخطْٜ ُلٖٔ حالهظ٤خٍ ك٢ حهظطخ١ حُٔيٕ

ٝٓٔخُي  ٝحُزَٜس ٝحُو٤َٝحٕ ٤ًق ُْ ٣َحػٞح ك٢ حهظطخ١ٜخ اال َٓحػ٢ ارِْٜ ٝٓخ ٣وَد ٖٓ حُولَ

رؼيْٛ. كوي  حُظؼٖ كٌخٗض رؼ٤يس ػٖ حُٟٞغ حُطز٤ؼ٢ ُِٔيٕ، ُْٝ طٌٖ ُٜخ ٓخىس طٔي ػَٔحٜٗخ ٖٓ

 .·حُ٘خّ ًخٗض ٓٞح١ٜ٘خ ؿ٤َ ١ز٤ؼ٤ش ُِوَحٍ، ُْٝ طٌٖ ك٢ ٢ٓٝ حألْٓ ك٤ؼَٔٛخ

ٝىٝحرْٜ.  ٘خٍٝ اهٞحٕ حُٜلخ أ٠ً٣خ ؿـَحك٤ش حُٔيٕ، ٌٝٓخٜٗخ ١ٝزخثؼْٜ، ٝأػٔخُْٜ، ٝػخىحطْٜ،ٝط

حألهخ٤ُْ حُٔزؼش أُٞكًخ  إ ك٢ ًَ اه٤ِْ ٖٓ¸ك٤وُٕٞٞ ك٢ حَُٓخُش حُوخٓٔش ٢ٛٝ ٍٓخُش ك٢ حُــَحك٤خ 

ْ، أُٔ٘ظْٜ، ٝأُٞحْٜٗ، ١ٝزخػٜ ٖٓ حُٔيٕ ط٣ِي ٝط٘وٚ. ٝك٢ ًَ ٓي٣٘ش أْٓ ٖٓ حُ٘خّ ٓوظِلش

٣٘زٚ رؼ٠ْٜ رؼ٠ًخ. ٌٌٝٛح كٌْ ك٤ٞحٜٗخ  ٝآىحرْٜ، ٌٝٓحٛزْٜ، ٝأػٔخُْٜ ٝٛ٘خثؼْٜ. ٝػخىحطْٜ ٝال

ٝحَُحثلش. ٝٓزذ ًُي حهظالف أ٣ٞٛش حُزالى ٝطَرش حُزوخع  ٝٓؼخىٜٗخ ٓوظِلش حٌَُ٘ ٝحُطؼْ ٝحُِٕٞ

 .·ٝػٌٝرش ح٤ُٔخٙ ِٝٓٞكظٜخ

ٜٓ٘خ ر٠خثغ ٓؼ٤٘ش أٝ  ٔيٕ حُظ٢ طٔظـِذػيًىح ٖٓ حُ حُٔٞحػع ٝحالػظزخٍ ط٘خٍٝ حُو٢٘٣ِٝ ك٢ ًظخرٚ

ْ٘يٍ َٓ ٓي٣٘ش رؤٍٝ حُٜ٘ي ٣ٌؼَ رٜخ  حٗظَٜص رٜ٘ؼش هخٛش أٝ حٗلَىص رٜلش ؿِزض ػ٤ِٜخ ٖٓ ًُي: 

حُؼِْ، َٜٝٓٔ ه٣َش رخُلز٘ش رٜخ  حُؼٞى كظ٠ ٣وخٍ ُِؼٞى حُٔ٘يٍ، ٤َٓٝؿخٕ هٜزش ًَٓخٕ ًؼ٤َس

٣َْٜش َّٔٔ ٓخف حُ َِّ  .ٛ٘خػش حُ

ٌٝٓخٜٗخ  ّ( ػ٠ِ ٓيٕ 0434َٜٓٛـ، 640يحُِط٤ق حُزـيحى١ )ص ُؼز حإلكخىس ٣ٝوظَٜ ًظخد

ٛٞٛخ َّٞ أٝ هَرٞٛخ.  ٝٗزخطٜخ ٝك٤ٞحٜٗخ. ٣ٜٝق ٓخ رٜخ ٖٓ آػخٍ، ٣ٝ٘ل٢ رخُالثٔش ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٗ

 .٣ٝظليع ػٖ حألر٤٘ش ٝأٗٞحع حأل١ؼٔش ٝحألَٗرش

ٓؼَ ١َم  ٣شحُــَحك٤خ حالهظٜخى٣ش. ُهَص حُٜٔ٘لخص حُــَحك٤ش رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حالهظٜخى

ٝحألُٝحٕ  ًٔذ حُؼ٤ٖ ػ٘ي حألْٓ ٝحٍُِحػش، ٝحُظـخٍس، ٝأٗٞحع حُٔؼخٓالص ٝحُٔوخ٠٣خص،

 .ٝحٌُٔخ٤٣َ، ٝأٗٞحع حُؼٔالص حُٔظيحُٝش ١َٝم حُ٘وَ ٝحُٔٞحٛالص

ٝحُز٤غ  ط٘خٍٝ حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد ٝحُِٕٔٔٔٞ ؿٞحٗذ ٖٓ حُــَحك٤خ حُظـخ٣ٍش، ٝأٗٞحع حُظـخٍس

حُظـخ٣ٍش ك٢ حَُٔ٘م  ٜخ هٞحكَ حُظـخٍس رَحً أٝ رلَحً. ٝأْٛ حُٔيٕٝحَُ٘حء ٝحُطَم حُظ٢ طٌِٔ

حُزلَ حألكَٔ(، ّ )حإلٓال٢ٓ ٝحُٔـَد ًٌُٝي حألٓٞحم ًٔٞم ػيٕ ٝٓٞحًٖ ػ٠ِ رلَ حُوِِ

رؼ٠ًخ ٖٓ ٌٛٙ  ٝٛلخٍ ُٝػٔخٕ ٝىر٢ ك٢ حُو٤ِؾ حُؼَر٢، ٝك٠َٓٞص ٝػيٕ. ًًَٝٝح إٔ
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ك٢ حُط٤ّذ  حُِظ٤ٖ حٗظَٜطخ رخالطـخٍ حألٓٞحم طوٜٜض ك٢ طـخٍس رؼ٤ٜ٘خ، ًؼيٕ ٝك٠َٓٞص

ؿخٗذ حُؼَد ك٢  ٝحُٜ٘خٍٟ ٣ؼِٕٔٞ ا٠ُ ٝحُ٘ؼخٍ. ًٝخٕ أهٞحّ ٖٓ حُٜ٘ي ٝرالى كخٍّ ٝح٤ُٜٞى

حُ٘خّ ك٢ حُيُٝش  حُظـخٍس ٖٓ ٝا٠ُ رالى حُؼَد. ًًَٝ حُــَحك٤ٕٞ حُؼٔالص حُظ٢ طؼخَٓ رٜخ

ىحهَ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ؼَد ك٢حإلٓال٤ٓش، كخُ٘وٞى ك٢ ح٤ُٜٖ ًخٗض ػٔالص ٍٝه٤ش. ٝحٓظويّ حُ

حُيٍْٛ ٌُْٜ٘ ُْ ٣ظؼخِٓٞح  حُي٣٘خٍ ح٠َُٔٝد ٖٓ حٌُٛذ ٝحُيٍْٛ حُل٢٠. ٝحٓظويّ أَٛ روخٍٟ

ٝحُٔي. ٝحٓظويّ أَٛ حُ٘خّ حُول٤ِ  رخُي٣٘خٍ. ٝحٓظويّ أَٛ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ٖٓ حٌُٔخ٤٣َ حُٜخع

ٌُٔٞى ػالع ٤ًخُؾ، ٝح٣ُٞزش حُٜخع، ٝح ٝح٣ُٞزش ٝحٌُٔٞى ٝح٤ٌُِـش؛ ٝح٤ٌُِـش ٗلٞ ٛخع ٜٝٗق

حُِٕٔٔٔٞ حُيحٗن ٝحُو٤َح١ ٝحُٔؼوخٍ ٝحألٝه٤ش ٝح١ََُ  ًٌٓٞخٕ، ٝحُول٤ِ أٍرغ ٣ٝزخص. ًٔخ حٓظويّ

ي٣َّْٖ، ٝحُلَم ٣ٔخ١ٝ ٓظش أهٔخ١. ٖٝٓ ٓوخ٤٣ْ حُٔٔخكخص ًًَ  ٝحُو٘طخٍ ٝحُو٢ٔ ٣ٝٔخ١ٝ ُٓ
ْزَ ٝحإلٛزغ ٝحُـِٞس ٢ٛٝ حُٔؼخٍ: حُلَٓن ٝح٤َُٔ ٝحَُٔكِش ٝحٌٍُحع ٝ حُــَحك٤ٕٞ ػ٠ِ ٓز٤َ ِّ٘ حُ

 .حُْٜٔ ٤ٍٓش

حإلٓال٤ٓش.  ط٘خٍٝ حُــَحك٤ٕٞ حُِٕٔٔٔٞ أْٛ حُٜ٘خػخص ٝحُلَف حُٔوظِلش ك٢ أٍؿخء حُيُٝش

ٖٓ حُٜٞف أٝ  ًًَٝٝح ٖٓ ًُي ٛ٘خػش حُؼ٤خد ٝٛزخؿظٜخ ٝحُٔٞحى حُظ٢ طٜ٘غ ٜٓ٘خ ٓٞحء ًخٗض

ٛ٘خػش كوي ًخٗض ى٤ٓخ١  ٘ظَٜ رلَكش أٝحُٞرَ أٝ حُوطٖ أٝ حٌُظخٕ أٝ حُل٣ََ، ًَٝ ٓ٘طوش ًخٗض ط

ك٢ رالى كخٍّ ٍٜٓ٘ٞس  ٝط٤ْ٘ ك٢ َٜٓ أًزَ ٣ًَِٖٓ ُٜ٘خػش ح٤ُٔ٘ؾ، ًٝخٗض ٓي٣٘ش ًخٍُٕٝ

َ.  رٜ٘خػش ٤ٔٗؾ حٌُظخٕ، َٝٓٝ ٤ٗٝٔخرٍٞ حٗظَٜطخ رٜ٘خػش ػ٤خد حُوطٖ، ُٜ ٝػزيحٕ رٜ٘خػش حُُل

ًٟؼخ هخٛخً رٜ٘خػش ح٤ُٔ٘ؾ ٓٞ 041كخّ  ٝٛق اك٣َو٤خ، إٔ رٔي٣٘ش ًًَٝ حرٖ حُُٞحٕ ك٢ ًظخرٚ

 .ػخَٓ ٣419111ؼَٔ ك٤ٜخ ٗلٞ 
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رؼيٓخ حطٔؼض ٓؼَكش ح٤ُِٖٔٔٔ رؤهٔخّ  .حُوَحث٢

ٝٛلخطٜخ رٔزذ حُلظٞف هالٍ حُوَٕ حألٍٝ  حألٍٝ

ٝحٓظويّ  .حُٜـ١َ، حٛظٔٞح رَْٓ حُوَحث٢ ٝهَحءطٜخ

حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد ٝحُِٕٔٔٔٞ أٓٔخء ًؼ٤َس ُظيٍ ػ٠ِ 

ُٞف  ٍٞس؛حُٜ حَُْٓ؛ ٓؼ٠٘ حُو٣َطش، ٖٓ ًُي؛

حُظ٢ ُْ طٌٖ  حُــَحك٤خ ُٞف حَُْٓ؛ ًٌُٝي حُظ٤َْٓ؛

طؼ٢٘ ٟٓٞ حُو٣َطش. أٓخ ُلع ه٣َطش كِْ ٣َى ػٖ 

حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ رخُٔؼ٠٘ حَُٔحى رٚ ح٥ٕ.  حُؼَد هزَ

رًخ ػٖ ُلع ََّ ؼ ُٓ أٝ ٓ٘ظوخً ٖٓ  Carta ٝهي ٣ٌٕٞ أِٛٚ 

ص ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ٜٝٓ٘خ ََ هَص حألٍٝ؛  ًِٔش َه

٣ض؛ أ١ ؿٞحٍ ٓخَٛ أ١ ؿخٍ ك٤ٜخ، َِّ  .ٝػخُِْ ِه

  

حػظٔيص حُوَحث٢ حُؼَر٤ش ك٢ حَُٔكِش حأل٠ُٝ ػ٠ِ 

َُٝٓخ٤ٗش رخُ٘ظ٣َخص ح حُلٔخرخص حُل٤ٌِش ٓظؤػَس

 .حُو٣َطش حُٔؤ٤ٗٞٓش ػَكض رخْٓ (ٝحإلؿ٣َو٤ش؛ كوي ٛ٘غ ؿـَحك٤ٞ حُؼَد ٍٛٞس ُألهخ٤ُْ )ه٣َطش

ش ُِؤْ حُٔؼٍٔٞ ٖٓ حألٍٝ ٝكن هط١ٞ حُؼَر٤ ظَٜص ػ٤ِٜخ حُٔ٘خ١ن ٝحُزِيحٕ ٓٞهؼش رؤٓٔخثٜخ

حُظ٘ز٤ٚ  ِٓٞٗش ًٔخ ٣ظليع ػٜ٘خ حُٔٔؼٞى١ ك٢ حُطٍٞ ٝىٝحثَ حُؼَٝ. ًٝخٗض ٌٛٙ حُو٣َطش

ٍس ك٢ ؿ٤َ ًظخد رؤٗٞحع حألٛزخؽ. ٝأكٖٔ ٓخ ٍأ٣ض ٖٓ ًُي  ٍأ٣ض ٌٛٙ حألهخ٤ُْ¸ :ٝحإلَٗحف ّٞ ٜٓ

حُظ٢ ػِٔض  ٍٞس حُٔؤ٤ٗٞٓشحُٜ ٝطل٤َٔ ؿـَحك٤خ هطغ حألٍٝ. ٢ٛٝ ك٢ ًظخد ؿـَحك٤خ ٓخ٣ٍّ٘ٞ،

ٍ ك٤ٜخ حُؼخُْ رؤكالًٚ ٝٗـٞٓٚ  ُِٔؤٕٓٞ، ٝحؿظٔغ ّٞ ػ٠ِ ٛ٘ؼظٜخ ػيس ٖٓ كٌٔخء أَٛ ػَٜٙ، ٛ

ٙ ٝرلَٙ، َّ ػخَٓٙ ٝؿخَٓٙ، ٝٓٔخًٖ حألْٓ ٝحُٔيٕ ٝؿ٤َ ًُي؛ ٢ٛٝ أكٖٔ ٓٔخ طويّ ٖٓ  ٝر

 .·ٝؿـَحك٤خ ٓخ٣ٍّ٘ٞ ٝؿ٤َٛٔخ ؿـَحك٤خ رط٤ِّٔٞ

  

 
أٍٝ ٖٓ ٍرطٜخ  حُٔؼِٞٓخص حُــَحك٤ش

 رخُو٣َطش أر٣ُٞي حُزِو٢؛ كوي ؿؼَ
ًٓخ إل٠٣خف حُــَحك٤خ،  حٍُٜٔٞحص أٓخ

ٝحٍُٜٞس طٟٞق ى٣خٍ حُؼَد ًٔخ 

  .ٍٜٓٔخ حُزِو٢
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خ ػٖ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ ٍْٓ حُوَحث٢ ك٢  ًٛ اال أٗ٘خ ٗـي ٌٗٞ

حُو٣َطش. ك٤غ ريأ ٢ٔٗ آهَ ٖٓ  حَُٔكِش حُظ٢ طِض ٌٛٙ

 وَحث٢ حٍطز٢ رخُٜٔ٘لخص حإله٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٍٜٓٔخحُ
خ ؿي٣ًيح ك٢  ـً حُــَحك٤ٕٞ حإله٤ٔ٤ِٕٞ ح٣ٌُٖ حٓظليػٞح ٜٓ٘

ٛئالء أرٞ ٣ُي حُزِو٢  ٍْٓ هَحث٢ حألٍٝ، ٖٝٓ ر٤ٖ

ٝحإلٛطو١َ ٝحرٖ كٞهَ ٝحُٔوي٢ٓ. كز٤٘ٔخ حٓظ٘يص 

حُٔؤ٤ٗٞٓش ٝهَحث٢ حُلوزش حُٔخروش حألِٓٞد حُل٢ٌِ  حُو٣َطش

ٝحُؼَٝ ك٢  ٓظؼخٗش روط١ٞ حُطٍٞح٣َُخ٢ٟ، ٓغ حال

طلي٣ي حُٔٞحهغ ٝحألٜٗخٍ ٝحُزلخٍ، ٗـي إٔ حُوَحث٢ حإله٤ٔ٤ِش 

حُؼ٤ِٔش حٗظزخًٛخ ٝحهظَٜ حٛظٔخٜٓخ ػ٠ِ طٔؼ٤َ  ُْ طؼَ حُيهش

 .رخٍُٜٔٞحص حُلوخثن حُؼ٤ِٔش حُــَحك٤ش

  

خ هخٛخً رـٔغ حُوَحث٢ حإله٤ٔ٤ِش ًٓ ُؼَر٤ش حُظ٢ رِؾ ح أػط٠ حُٔٔظَ٘م حألُٔخ٢ٗ ًَٞٗحى َُٓٞ حٛظٔخ

أ١ِْ  حُؼَر٤ش، ٝأ١ِن ػ٤ِٜخ حُوَحث٢ ه٣َطش َٝٗ٘ٛخ ك٢ ٓـِي هخٙ طلض ػ٘ٞحٕ 420ػيىٛخ 

حُٔؼِٞٓخص ك٤ٜخ ٝكن ٗظخّ ٝحكي ٣ٔظَٜ روخ١ٍش  هخ١ٍش ٝطؼَٝ 40ًُي ألٜٗخ طل١ٞ  حإلٓالّ

 02 حُؼَد، ٝرلَ كخٍّ ٝحُ٘خّ، َٜٝٓ، ٝرلَ حَُّٝ، ػْ حُؼخُْ حُٔٔظي٣َس، ط٤ِٜخ ه٣َطش ؿ٣َِس

ٍ حألؿِحء حُٞٓط٠ ّٞ ٝحَُ٘ه٤ش ٖٓ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ. ٣ٝؼي أر٣ُٞي حُزِو٢ أٍٝ  ه٣َطش أهَٟ طٜ

خ ُإل٠٣خف حُــَحك٢. ٝهي طزغ  ٖٓ ٍر٢ حُٔؼِٞٓخص حُــَحك٤ش ًٓ رخُو٣َطش ٝؿؼَ حٍُٜٔٞحص أٓخ

حإلٛطو١َ ٝحرٖ كٞهَ. ٖٝٓ ٗخك٤ش ػخٓش طٌخى ط٘ظَى ؿ٤ٔغ هَحث٢  حُزِو٢ّ ك٢ ًُي ًَ ٖٓ

ك٢ ٛلخطٜخ حُؼخٓش ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ حُٜ٘ي٢ٓ حُظوط٤ط٢ ح١ٌُ ال ٣ًَِ ػ٠ِ  ٤٤ٖ حإله٤٤ٔ٤ِٖحُــَحك

 ُِزالى؛ كـخُزًخ ٓخ طٍٜٞ حُزالى ػ٠ِ ٤ٛجش َٓرغ أٝ ٓٔظط٤َ، ٝطٌٕٞ حُـزخٍ ٝحألٜٗخٍ حٌَُ٘ حُلو٤و٢
خ ٝىٝحثَ. أٓخ حُزلخٍ حُيحه٤ِش كظؤط٢ ػ٠ِ ٤ٛجش ًٓ ِٓش. ىٝحثَ ًخ ٝحُزلخٍ هط١ًٞخ ٓٔظو٤ٔش أٝ أهٞح

خ ػٖ حألهَٟ رل٤غ ال ٣ٌٖٔ ؿٔؼٜخ ُظ٣ٌٖٞ ًٓ ه٣َطش ٝحكيس ٓؼَ  ًٝخٗض ًَ ه٣َطش ٓٔظوِش طٔخ

 .هَحث٢ حإلى٢ٔ٣ٍ

  

٣ؼي ػَٔ حإلى٢ٔ٣ٍ 

ريح٣ش حَُٔكِش حُؼخُؼش 

حُظ٢ ِٝٛض ٓخ حٗوطغ 

 .ٖٓ حَُٔكِش حأل٠ُٝ

كوي حهظِق ٓخ أػيٙ ٖٓ 

هَحث٢ ػٖ حُوَحث٢ 

حُظ٢ أػيٛخ حُــَحك٤ٕٞ 

 حإله٤ٔ٤ِٕٞ؛ اً إ
ٜٓ٘ـٚ حإله٢ٔ٤ِ ٣وظِق 

ٖ ٓ ػٖٔ طويٓٚ

 
ػَكض ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ  حُو٣َطش

ُٞف حُظ٤َْٓ، ٝحٍُٜٞس  رخْٓ

  .حُــَحك٤خ ًٌُٝي ٝحَُْٓ

 
  ِث٤ش حُظ٢ ًٔخ ًٜٞٗخ َُٓٞ ٖٓ حُوَحث٢ حُـ ه٣َطش حُؼخُْ ُإلى٢ٔ٣ٍ

  .)0003ّٛـ، 022حإلى٢ٔ٣ٍ ) ػِٜٔخ
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 حإله٤٤ٔ٤ِٖ. 

ٓو٤خّ حَُْٓ، ٝطلي٣ي ٓٞحٟغ هط١ٞ حُطٍٞ، ٝىٝحثَ  ى٢ٔ٣ٍ ك٢ هَحثطٚ ػ٠ِٝحُظِّ حإل

ّٖٔ ًظخرٚ حُؼَٝ، ٝحُظِّ رخٌَُ٘ حُٞحهؼ٢ ِٗٛش حُٔ٘ظخم  ُِٔ٘طوش حُــَحك٤ش حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ. ٝهي ٟ

ؿخٍ) ًظخد ٍؿخٍ أٝ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ أ٠ً٣خ ح٥كخم ك٢ حهظَحم ٍُ ِٓي  ٗٔزش ا٠ُ ٍٝؿَ حُؼخ٢ٗ أٝ 

ا٠ُ ػَ٘س أهٔخّ  ٟخكش ا٠ُ ه٣َطش حُؼخُْ حُيحث٣َش حُٔؤُٞكش. ٝهْٔ ًَ اه٤ِْه٣َطش رخإل 21ٛو٤ِش(

ٕ ٜٓ٘خ ه٣َطش ّٞ ٝحكيس رِـض ٓٔخكظٜخ  ٍأ٤ٓش أكَى ٌَُ ٜٓ٘خ ه٣َطش. ٝهي ؿٔؼٜخ َُٓٞ ًِٜخ، ًٝ

 .ٓظ٣َٖ َٓرؼ٤ٖ

ٝحُٔٔخؿي  ػ٢٘ حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد ٝحُِٕٔٔٔٞ رؤٗٞحع ٓوظِلش أهَٟ ٖٓ حُوَحث٢؛ ًوَحث٢ حُٔيٕ

ٝحإلٛطو١َ.  ٔٞحكَ، ٝهَحث٢ ط٤ٟٞق حطـخٙ حُوزِش. ٖٝٓ ًُي ه٣َطش حُؼَحم ُِٔوي٢ٓٝحُ

حٍُٞى١. ًٔخ حٛظْ  ٝه٣َطش ٓي٣٘ش ه٣ِٖٝ ُِو٢٘٣ِٝ. ٝه٣َطظخ طلي٣ي حُوزِش ُِٜلخه٢ٔ ٝحرٖ

ٍٓٔظٜخ أَٓس حَُ٘ك٢  حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد رخُوَحث٢ حُزل٣َش. ٖٓ أْٛ ٌٛٙ حُوَحث٢، طِي حُظ٢

حُزلَ حألر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ  ّ ٍٓٔٞح ك٤ٜخ ٓٞحك0000َٛـ، 002ريًءح ٖٓ ػخّ حُٜلخه٢ٔ حُظ٤ٔٗٞش 

َٝٓى٤٘٣خ ٤ًٌٍٓٞٝخ، ٝٓٞحكَ  حُـ٘ٞر٤ش ٝٓٞحكِٚ حُ٘ٔخ٤ُش ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٝأٓزخ٤ٗخ ٝؿ٘ٞد كَٗٔخ

  .حُزلَ حألٓٞى ٝرلَ آُٝف ٝٓٞحكَ حُ٘خّ ٝرَهش َٜٝٓ

أٗلخء حُؼخُْ حُٔؼَٝف آٌٗحى، ٓؼظْ  ؿخد حُــَحك٤ٕٞ حُِٕٔٔٔٞ .ٍٝحى حُــَحك٤خ ٝأْٛ ٓئُلخطْٜ

حُــَحك٤ش حُٜٔٔش حُٔز٤ّ٘ش ػ٠ِ حُٔ٘خٛيس، ًٝظزٞح ػٖ  ٝػخىٝح ٤ُٔـِٞح ك٤ِٜش ٝحكَس ٖٓ حُٔؼِٞٓخص

١ٝزخثؼْٜ ٝأٛزق ٌُٜح حُؼِْ أ٤ٔٛظٚ رؼي إٔ أْٜٓ ك٤ٚ ٛئالء  ك٤خس حُ٘ؼٞد حألهَٟ ٝػخىحطْٜ

خ ًٓ ع حُٔؼَكش حُــَحك٤ش حُٔؼَٝكش كخ٤ًُخ، ر٤ًّ٘خ. ٝهي ط٘خُٝض ط٤ٜ٘لخطْٜ ٗظ٠ كَٝ حُــَحك٤ٕٞ آٜخ

ًُي أػالّ حُــَحك٤٤ٖ ٖٓ أٓؼخٍ ح٤ُؼوٞر٢ ٝحُٔوي٢ٓ ٝحُٔٔؼٞى١ ٝحُز٢َٗٝ٤  ًٝظذ ك٢

ٝحرٖ كٞهَ ٝحإلى٢ٔ٣ٍ ٣ٝخهٞص حُل١ٞٔ. حٗظَ ؿيٍٝ أَٜٗ حُــَحك٤٤ٖ حُؼَد  ٝحإلٛطو١َ

ٖٓ حُــَحك٤٤ٖ ػخٗٞح ك٢ ك٢ ٌٛٙ حُٔوخُش. ٣ٝظ٘خٍٝ حُلي٣غ ك٤ٔخ ٢ِ٣ آٜخّ ػالػش  ٝأْٛ ٓئُلخطْٜ

 ٓوظِلش ٝٓؼِٞح ٓيحٍّ ؿـَحك٤ش ٓظزخ٣٘ش، ْٝٛ حُٔوي٢ٓ ٝحإلى٢ٔ٣ٍ ٣ٝخهٞص حُل١ٞٔ، ٣ٝٔؼَ كوذ
حُؼخُغ ًظّخد  حألٍٝ ٓيٍٓش حُــَحك٤ش حإله٤ٔ٤ِش، ٝحُؼخ٢ٗ حُٔيٍٓش حُٔطٍٞس ُِوَحث٢ ر٤٘ٔخ ٣ٔؼَ

 .حُــَحك٤خ حُٔؼـ٤ٔش

ًزخٍ  ّ( 0111ٖٓٛـ، 301حُٔوي٢ٓ حُز٘خ١ٍ )ص  آٜخّ حُٔوي٢ٓ. ًخٕ ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزيهللا

حُــَحك٤خ حإله٤ٔ٤ِش،  حُــَحك٤٤ٖ ٝٓ٘خ٤َْٛٛ. ٣ٝؼي حُٔوي٢ٓ ٖٓ ٤ِ١ؼش حُؼِٔخء ح٣ٌُٖ ًظزٞح ك٢

ٌِٓٔش حإلٓالّ،  ٝحهظَٜ ك٤ٚ ػ٠ِ .حألهخ٤ُْ أكٖٔ حُظوخ٤ْٓ ك٢ ٓؼَكش ٣ٝظ٠ق ًُي رـالء ك٢ ًظخرٚ

ُْ ٣ٍِٛخ، ُْٝ ٣َ كخثيس ك٢ ًًَٛخ ٝإ ًخٕ هي ًًَ  ٣وٍٞ ُْٝ ٣يٕٝ ٤ٗجًخ ػٔخ ٓٞحٛخ ألٗٚ ًٔخ

ٜٓ٘خ. ٝهخّ ك٢ ٌٛح حُٜٔ٘ق رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُــَحك٤خ حُٞٛل٤ش؛  حألٓخًٖ حُظ٢ ٣وطٜ٘خ حُِٕٔٔٔٞ

حُٔزؼش ٝٓطق حألٍٝ ٝحألهٔخّ ح٤ُٔخ٤ٓش ًًَٝ حُٔٔخكخص ١َٝم  ًخٌُالّ ػٖ حألهخ٤ُْ

خٍ ٝحألٜٗخٍ، ٌُٝ٘ٚ أٜٓذ ك٢ حُــَحك٤خ ُِــَحك٤خ حُطز٤ؼ٤ش ًخُـز حُٔٞحٛالص. ٝهِّٔخ طؼَٝ

حُٔ٘خم ٝحٍُِع ٝحُ٘ؼٞد ٝحُِـخص ٝأٗٞحع حُظـخٍس، ٝحألهالم ٝحُطزخع  حُز٣َ٘ش ًخُزلغ ك٢

ق ك٤ٜخ حألهخ٤ُْ حُظ٢ حُزِيحٕ ٝح٠َُحثذ. ٍْٝٓ ك٢ ًظخرٚ ٝحُؼخىحص، ّٟ ّٔٔش ٝ ُحٍٛخ  ه٣َطش ٓـ

ٝحُٜلخ١ٍ رخُِٕٞ  رخُِٕٞ حألكَٔٝكيٝىٛخ، ٝؿؼَ ك٤ٜخ حُطَم حُٔؼَٝكش حُظ٢ طَٜ ر٤ٖ حُٔيٕ 

 .رخُِٕٞ حألؿزَ حألٛلَ، ٝحُزلخٍ رخُِٕٞ حأله٠َ، ٝحألٜٗخٍ رخُِٕٞ حألٍُم ٝحُـزخٍ
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ْٖ ٓزوٚ ٖٓ حُــَحك٤٤ٖ حإله٤٤ٔ٤ِٖ َٓ ًخإلٛطو١َ ٝحرٖ  طؤػَ حُٔوي٢ٓ ك٢ طو٤ٔٔخطٚ حإله٤ٔ٤ِش رؼَٔ 

حألهخ٤ُْ حُظ٢ ُْ  ِ رؼٞكٞهَ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ كخٍٝ اىٓخؽ رؼٞ حألهخ٤ُْ ك٢ رؼٞ، ٤َّٓٝ 

ّْٔ حألهخ٤ُْ حإلٓال٤ٓش ا٠ُ ه٤ٖٔٔ: أكيٛٔخ ٣ظ٘خٍٝ أهخ٤ُْ حُؼَد، ٝحُؼخ٢ٗ أهخ٤ُْ  ٤ٔ٣ِٛخ ٓخروٞٙ. ٝه

ّٖٔ حُو٤ٖٔٔ خ ًخٕ ٤ٜٗذ أهخ٤ُْ حُؼَد ٜٓ٘خ ٓزؼش  15 حُؼـْ؛ ٝٛٞ أَٓ ُْ ٣ٔزن ا٤ُٚ. ٟٝ ًٔ اه٤ِ

َٜ؛ حُٔـَد؛ رخى٣ش حُؼَد. أٓخ حُـ٣َِس(؛ حُ٘خّ؛ ٓ ٢ٛ: ؿ٣َِس حُؼَد؛ حُؼَحم؛ آهٍٞ )أٍٝ

هَحٓخٕ، ٝٓـٔظخٕ، ٝٓخ ٍٝحء حَُٜ٘(؛ حُّي٣ِْ؛ حَُكخد؛ ) أهخ٤ُْ حُؼـْ كؼٔخ٤ٗش ٢ٛ: حَُٔ٘م

س  حُـزخٍ؛ هُٞٓظخٕ؛ كخٍّ؛ َّ ًَٓخٕ؛ حُٔ٘ي. ُْٝ ٣ٌٖ أٓخّ حُظو٤ْٔ ُي٣ٚ ػخرظًخ كٜٞ َٓس اىح١ٍ ٝٓ

س َّ أٓخ هَحٓخٕ كبٕ ¸… ٙ حُظو٤ٔٔخص روُٞٚ ُـ١ٞ، اال أٗٚ ٣يحكغ ػٖ ػيّ حال١َّحى ك٢ ٌٛ ٤ٓخ٢ٓ ٝٓ

ؿؼِ٘خٛخ  ٣ُي ؿؼِٜخ اه٤ٔ٤ِٖ، ٝٛٞ آخّ ك٢ ٌٛح حُؼِْ روخٛش ك٢ اه٤ِٔٚ؛ كال ػ٤ذ ػ٤ِ٘خ إٔ أرخ

خ ًٔ خ ك٤َٜص هَحٓخٕ اه٤ِ ًٓ زظٚ آخ َّٜ ٝحكًيح ه٤َ ُٚ: ُ٘خ ك٢ ٌٛح  ؿخٗز٤ٖ. كبٕ هخٍ ُْ هخُلظٚ رؼي ٓخ ٗ

ٝحُـٞحد حُؼخ٢ٗ إٔ أرخ ػزيهللا حُـ٤ٜخ٢ٗ  ٌش آٍ ٓخٓخٕ،ؿٞحرخٕ؛ أكيٛٔخ أٗ٘خ ُْ ٗلذ إٔ ٗلَم ِٓٔ

 .·هَحٓخٕ أ٠ً٣خ آخّ ك٢ ٌٛح حُؼِْ ٝٛٞ ُْ ٣لَم

ٍ )هَٟ َٞ ًُ ّْٔ ًَ اه٤ِْ ا٠ُ  ٓظـٔؼش(، ٌَُٝ ًٍٞ  ُْ ٣وق طو٤ْٔ حُٔوي٢ٓ ػ٘ي كي حألهخ٤ُْ، رَ ه

حك٤خ كخ٤ًُخ؛ كَٝع حُــَ هٜزش، ٌَُٝ هٜزش ٓيٕ. ػْ ط٘خٍٝ ؿٞحٗذ ػي٣يس طـط٢ ٓؼظْ ٓخ طـط٤ٚ

ٝحُٔ٘خكٌ ٝحُزلخٍ ٝحُزل٤َحص ٝحألٜٗخٍ،  كوي ط٘خٍٝ حُٔ٘خم ٖٓ ك٤غ حألٓطخٍ ٝح٣َُخف ٝحُلَحٍس،

ٜٖٝٓ، ٝحألُٝحٕ ٝحٌُٔخ٤٣َ ٝحأل١ؼٔش  ٝحُـٞحٗذ حالهظٜخى٣ش ٖٓ ٍُحػش ٝطـخٍس ٝٛ٘خػش

 .ٝحُٔٔخكخص ٝحألَٗرش ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ٝحٌُّٔٞ ٝحُطَم

  

آٜخّ حإلى٢ٔ٣ٍ. ٣ؼي ح٣َُ٘ق حإلى٢ٔ٣ٍ أَٜٗ ؿـَحك٢ِّ٤ 

حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ح٤ُٔالى١. ُٝٔخ حٗظوَ  حُوَٕ حُٔخىّ حُٜـ١َ،

 (٤ِش ٖٓ ه١َزش ىػخٙ حُِٔي ٍؿخٍ )ٍٝؿَ حُؼخ٢ٗا٠ُ ٛو
٤ُؼَف ٤ًل٤خص ¸ِٓي ٛو٤ِش ٤ُئُق ُٚ ًظخرًخ ك٢ حُــَحك٤خ 

ح رالىٙ كو٤وش، ٣ٝؼِْ كيٝىٛخ ًَ ح ٝرل ًَ ٠ٔٓٝ · ٝٓٔخٌُٜخ ر

٠ٔٔ٣ٝ  ِٗٛش حُٔ٘ظخم ك٢ حهظَحم ح٥كخم حٌُظخد رخْٓ

ٝه٤ٔش ٌٛح حٌُظخد  .حٌُظخد حَُؿخ١ٍ أٝ ًظخد ٍؿخٍ أ٠ً٣خ

حُوَحث٢ حُظ٢ رِؾ ػيىٛخ حُٔزؼ٤ٖ ٝؿطض حُؼخُْ  ط٘زغ ٖٓ

٣ًَٝش ك٢  أؿٔؼٚ ريهش. ٍٜٝٓٔخ ػ٠ِ أٓخّ إٔ حألٍٝ

ٝهض ٓخى هالُٚ حالػظوخى حُـخُّ رؤٜٗخ ٓٔطلش. ًٝخٕ 

ٝأَٗٔ ك٤غ ًخٕ ٌٛح حُٜيف  ٝٛلٚ ألٍٝٝرخ ك٤ٜخ أىم

ٝؿَ. ًٔخ أػّي حإلى٢ٔ٣ٍ َُٝؿَ ًَس  ٍُ حُؼخ٢ٗ ٖٓ أٛيحف 

حُـِء حُٔؼٍٔٞ ٖٓ حُؼخُْ آٌٗحى  حُل٠ش حُوخُٜش طٔؼَ ٖٓ

ٛو٤ِش آٌٗحى، ٝحٗلَٜ ٌٛح حُـِء حُٔؼٍٔٞ ر٤ٖ هط٢  ٟٝٝؼٜخ ك٢ هَٜ رخ٤َُٓٞ ػخٛٔش

ٓ٘خرغ ح٤َُ٘ ٝحُزل٤َحص حالٓظٞحث٤ش حُظ٢ ٣ُظٖ إٔ  ؿ٘ٞرًخ، ك٤غ° 06ٗٔخالً ٝ° 63ػَٝ 

ٕ ٍٝؿَ حُظخٓغ ػَ٘. ٣وٍٞ حإلى٢ٔ٣ٍ ػٖ ٌٛٙ حُو٣َطش ا حألٍٝٝر٤٤ٖ حًظ٘لٞٛخ هالٍ حُوَٕ

حُـَّ ٟؤش حُـْٔ ك٢ ُٕٝ أٍرؼٔخثش ١ٍَ رخ٢َُٓٝ، ك٢  ػظ٤ٔش¸أك٠َ ُٚ ًَس ٖٓ حُل٠ش 

خ، كِٔخ ًِٔض أَٓ إٔ ط٘وٖ ػ٤ِٜخ ٍٛٞ حألهخ٤ُْ حُٔزؼش  ًَ ١ٍَ ٜٓ٘خ ٓخثش ىٍْٛ ٝحػ٘خ ػَ٘ ًٔ ىٍٛ

ٝهِـخٜٗخ ٝرلخٍٛخ ٝٓـخ١ٍ ٤ٓخٜٛخ، ٝٓٞحهغ أٜٗخٍٛخ ٝػخَٓٛخ  رزالىٛخ ٝأهطخٍٛخ ٣ٍٝلٜخ،

 
حُظِّ ك٤ٜخ ٓو٤خّ  هَحث٢ حإلى٢ٔ٣ٍ

حَُْٓ ٝطلي٣ي حُوط١ٞ ٝىٝحثَ 

  .حُؼَٝ
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ك٤ٜخ ٝر٤ٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُطَهخص حُٔطَٝهش ٝحأل٤ٓخٍ حُٔليٝىس،  َٛخ، ٝٓخ ر٤ٖ ًَ رِي٣ٖٝؿخٓ

ٝحَُٔح٢ٓ حُٔؼَٝكش، ػ٠ِ ٗٚ ٓخ ٣وَؽ ا٤ُْٜ ٓؼالً ك٢ ُٞف حُظ٤َْٓ، ٝال  ٝحُٔٔخكخص حٍُٜٔ٘ٞس،

 .·٤ٗجًخ ٣ٝؤطٞح رٚ ػ٠ِ ٤ٛجظٚ ٌِٝٗٚ ٣ـخىٍٝح ٓ٘ٚ

ك٢ ٍٝؿَ ػخّ ظَ حإلى٢ٔ٣ٍ ك٢ رال١ ٍٝؿَ ا٠ُ إٔ طٞ

رالى حٍُ٘ٞٓ٘ي٤٣ٖ؛  ّ، ٝحٓظَٔ ٣ؼَٔ ك0002٢ٛـ، 020

ح١ٌُ حٗظَٜ ك٤ٔخ  ٍٝٝ حألُْٗ ِٝٗٛش حُ٘لْ كّٜ٘ق ًظخد

ٝهي أُّلٚ رطِذ ٖٓ حُِٔي  ًظخد حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي رخْٓ رؼي

ٍٝؿَ، ٝك٢ ػٜيٙ كطّْ حُؼٞحٍ  ؿ٤ِّٞ حألٍٝ ح١ٌُ هِق

ش ّ. ٝرخإلٟخك0061ٛـ، 000ًَس حُل٠ش ٜٝٗزٞٛخ ػخّ 

حٌُظخر٤ٖ ح٣ًٌٍُٖٞٔ ًخٗض ُٚ ٓئُلخص أهَٟ ك٢  ا٢ُ

ٍ ألٌٗخٍ حٌَُس ّٞ حأل٤ٍٟش، ٝهَحث٢  حُــَحك٤خ ٜٓ٘خ ٜٓ

طؼي أ٠ُٝ حُوَحث٢ حُٜل٤لش ك٢ حُؼخُْ. ٖٝٓ آٍحثٚ إٔ 

خ ك٢ٜ ًخُز٠٤ش  حألٍٝ ٣ًَٝش ًٓ ٌُٜ٘خ ٤ُٔض ىحث٣َش طٔخ

ٗٔخ٢ُ  ٣ؤٜٔخ ه٢ حالٓظٞحء ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ٓظٔخ٤٣ٖٝ؛

ٍٝ ٖٓ هخّ ر٘ـخف هط١ٞ حُؼَٝ. ٝؿ٘ٞر٢. ُٝؼِٚ أ

ٝطلي٣ي هط١ٞ حُطٍٞ  ٝحُظِٓض هَحثطٚ رٔو٤خّ حَُْٓ

خ حألُٞحٕ ًٓ  .ٝحُؼَٝ طلي٣ًيح ىه٤وًخ ٓٔظوي

  

آٜخّ حُل١ٞٔ. ّٛ٘ق أرٞ ػزيهللا ٣خهٞص رٖ ػزيهللا 

٣ٝـط٢ ًَ  .ٓؼـْ حُزِيحٕ حُٔؼخؿْ حُــَحك٤ش ٝٛٞ ًظخد ّ( أٝٓغ0440ٛـ، 646حُل١ٞٔ )ص 

كٌٜح ًظخد ك٢ ¸٣زيأ حُٔؼـْ رٔويٓش ٣ٟٞق ك٤ٜخ ٟٓٞٞع ٓؼـٔٚ ك٤وٍٞ  .٤ٓش آٌٗحىحَُهؼش حإلٓال

 ٝحُـزخٍ، ٝحألٝى٣ش، ٝحُو٤ؼخٕ، ٝحُوَٟ، ٝحُٔلخٍ، ٝحأل١ٝخٕ، ٝحُزلخٍ، ٝحألٜٗخٍ، أٓٔخء حُزِيحٕ،

 .·…ٝحُـيٍحٕ

ٖٝٓ  ٣ٌُٝٚ، ٣ٝخهٞص ٗخهَ أ٤ٖٓ كوي أكخى ٖٓ ٓئُلخص ٖٓ ٓزوٚ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ، ٝأٍؿغ حُل٠َ

ٝحُز١ٌَ.  ٛئالء حرٖ هَىحًرٚ، ٝحألٛٔؼ٢ ٝحُزِو٢، ٝح٤َُٔحك٢ ٝحإلٛطو١َ، ٝحرٖ كٞهَ،

حُؼِّٞ حُــَحك٤ش،  ٣ٝزيأ ًظخرٚ رٔويٓش طلظ١ٞ ػ٠ِ هٔٔش أرٞحد ٤ِٓجش رٔؼخٍف ػخٓش طظَٜ ر٘ظ٠

حُٜٔطِلخص حُــَحك٤ش،  ػْ طليع ػٖ ٍٛٞس حألٍٝ ٝأٜٗخ ًَس ك٢ ٢ٓٝ حُلِي. ػْ ط٘خٍٝ

حُٔظؼِوش رخًُِخس ٖٓ ك٤غ كٌْ حألٍٝ حُظ٢  ه٤خّ حُٔٔخكخص، ٝحألُلخظ حُِـ٣ٞش ٝحُلو٤ٜشٝحألهخ٤ُْ ٝ

ك٤ٔخ كظق ٜٓ٘خ رخُِٜق أٝ حُوظخٍ. ػْ ٣وظْ حُٔويٓش  ٣لظلٜخ حُِٕٔٔٔٞ، ٝكٌْ هْٔ حُل٢ء ٝحُوَحؽ

 .حإلٓالّ ٝؿ٤َٛخ رٔؼخٍف طخ٣ٍو٤ش ػخٓش طظؼِن ري٣خٍ

أ١ٞحٍ ٌٛٙ حألٓخًٖ  خًٖ َٓطزش طَط٤زًخ أُلزخث٤خً، ٣ٝليى٢ِ٣ ًُي ٓظٖ حُٔؼـْ، ٣ًٌَٝ ك٤ٚ أٓٔخء حألٓ

حُٔؼـْ ا٠ُ أَٛ  ٝػَٟٜٝخ ٝٗ٘ؤطٜخ ٝىٍٝٛخ حُظخ٣ٍو٢. ٣ٝلَٙ ػ٠ِ ٍى ًَ حْٓ ك٢ ٌٛح

حألٓخًٖ حٌُز٤َس أٝ  ػَر٢، اال ك٤ٔخ ٗيٍ، ٣ٝٔظٜ٘ي ػ٠ِ ٌٛح حالٗظوخم رؤٗؼخٍ حُؼَد. ٝطلظ٠

ىه٤وًخ ٣ًٌَ ك٤ٚ أْٛ حُٔؼخُْ  ٛلًخ ٓلٜالً حٍُٜٔ٘ٞس ُي٣ٚ رؼ٘خ٣ش هخٛش؛ اً ٣ٜق ًال ٜٓ٘خ ٝ

طٞهق ػ٘يٛخ َٝٓىٛخ ٝٝٛلٜخ. ٣ٍٝٞى  ًخُٔٔخؿي ٝحُوالع، ٝاًح حٗظَٜ حٌُٔخٕ رلخىػش طخ٣ٍو٤ش،

 
ٍٜٓٔخ ػ٠ِ  هَحث٢ حإلى٢ٔ٣ٍ

أٓخّ إٔ حألٍٝ ٣ًَٝش ك٢ ٝهض 

حُـخُّ أٜٗخ  ٓخى ك٤ٚ حالػظوخى

ٓٔطلش، ٝأػي َُٝؿَ حُؼخ٢ٗ ِٓي 

ٛو٤ِش ًَس ٖٓ حُل٠ش حُوخُٜش 

  .حُٔؼٍٔٞ ٖٓ حألٍٝ طٔؼَ حُـِء
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حٌُٔخٕ أٝ ػِٔٞح ك٤ٚ، ٣ٜٝق أك٤خًٗخ حألكٞحٍ  أٓٔخء أْٛ حُؼِٔخء ٝحألىرخء ح٣ٌُٖ ٗ٘ؤٝح ك٢ ًُي

 .ًُي ػيًىح ٖٓ حُوٜٚ أٝ حألكيحع حُط٣َلشأػ٘خء  حالؿظٔخػ٤ش ُِوخ٤٘١ٖ رٌٜح حٌُٔخٕ ٣ٍٝٞى

 

 أشهر الجغرافيين العرة وأهن هؤلفبتهن

 

 أهن هؤلفبته تبريخ وفبته الجغرافي

ؽ حُٔي٢ٓٝ ٍّ   .ًظخد حألٗٞحء  201ّٛـ، 195  ٓئ

  .ًظخد حألٗٞحء؛ ًظخد حُْ٘ٔ ٝحُؤَ  241ّٛـ، 204  ح٠َُ٘ رٖ ٤َٔٗ

ٛـ، 204  ٛ٘خّ حٌُِز٢

241ّ 

هخ٤ُْ؛ ًظخد حُزِيحٕ حُٜـ٤َس، ًظخد حأل

  ًظخد حُزِيحٕ حٌُز٤َس

حُوٞح٢ٍُٓ، ٓلٔي رٖ 

٠ٓٞٓ  
  .ٍٛٞس حألٍٝ  226ّٛـ، 232

  .ٍْٓ حُٔؼٍٔٞ ٖٓ حألٍٝ  222ّٛـ، 260  حٌُ٘ي١

ح١َُُٝٔ، ؿؼلَ رٖ 

  أكٔي
  .حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي  222ّٛـ، 274

  .كظٞف حُزِيحٕ  204ّٛـ، 279  حُزال١ًٍ

  .ًظخد حُزِيحٕ  202ّٛـ، 284  ح٤ُؼوٞر٢

  .حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي  200ّٛـ، 286  حَُٔه٢ٔ، أكٔي

ٛـ، 311ٗلٞ ٓ٘ش   حإلٛطو١َ

004ّ  
  .ٓٔخُي حُٔٔخُي

  .حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي  042ّٛـ، 312  حرٖ هَىحًرش

  .ح٣ُِؾ حُٜخر٢  040ّٛـ، 317  حُزظخ٢ٗ

  (خُي ٝحُٔٔخُيٍٛٞ حألهخ٤ُْ )حُٔٔ  032ّٛـ، 322  حُزِو٢، أرٞ ٣ُي

حَُح١ُ، أكٔي رٖ 

٠ٓٞٓ  
ك٢ ٛلش ه١َزش ٝهططٜخ ٝٓ٘خٍُ   036ّٛـ، 324

  .حألػ٤خٕ رٜخ
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ٛـ، 331ٗلٞ ٓ٘ش  َٜٓحد أرٞ حُلٖٔ

020ّ  
  .ػـخثذ حألهخ٤ُْ حُٔزؼش ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُؼٔخٍس

  .ٛلش ؿ٣َِس حُؼَد  020ّٛـ، 334  حُٜٔيح٢ٗ

  .ٚ ٝحإلَٗحفَٓٝؽ حٌُٛذ؛ حُظ٘ز٤  002ّٛـ، 346  حُٔٔؼٞى١

حُظخ٣ٍو٢ ٓلٔي 

  حٍُٞحم
حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي )ٓٔخُي اك٣َو٤ش   023ّٛـ، 363

  ,(ٝٓٔخٌُٜخ

ٛـ، 362رؼي ٓ٘ش   حرٖ كٞهَ ح٤ُٜ٘ز٢

022ّ  

  ,(ٍٛٞس حألٍٝ )حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي

  .ِِٓٔش حُظٞح٣ٍن  020ّٛـ، 368  ح٤َُٔحك٢، أر٣ُٞي

  .(ُؼ١ِ٣ِحُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي )ح  006ّٛـ، 386  حُِٜٔز٢

  .حُٔـٔط٢  002ّٛـ، 388  حُزُٞؿخ٢ٗ، أرٞ حُٞكخء

حُٔوي٢ٓ،ْٗٔ حُي٣ٖ 

  أرٞ ػزيهللا
  .أكٖٔ حُظوخ٤ْٓ ك٢ ٓؼَكش حألهخ٤ُْ  0111ّٛـ، 390

ٞ ح٣َُلخٕ حُوخٕٗٞ حُٔٔؼٞى١؛ ح٥ػخٍ حُزخه٤ش ٖٓ   0122ّٛـ، 440  حُز٢َٗٝ٤، أر

  .حُوَٕٝ حُوخ٤ُش؛ طوخ٤ْٓ حألهخ٤ُْ

ٛـ، 200رؼي ٓ٘ش  ٗخَٛ هَٔٝ

0163ّ  
  .ٓلَ ٗخٓش

  .ٓؼـْ ٓخ حٓظؼـْ؛ حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي  0102ّٛـ، 487  حُز١ٌَ، أرٞػز٤ي

حُِٓو١َ٘، أرٞ 

  حُوخْٓ
ٖ ٝح٤ُٔخٙ  0022ّٛـ، 538   .ًظخد حألٌٓ٘ش ٝحألُٓ٘ش ٝحألٓخً

ِٗٛش حُٔ٘ظخم ك٢ حهظَحم ح٥كخم )ًظخد   0062ّٛـ، 560  حإلى٢ٔ٣ٍ، ح٣َُ٘ق

  .(ٍؿخٍ

  .طللش حألُزخد ٝطللش حإلػـخد  0021ّٛـ، 565  أرٞ كخٓي حُـَٗخ٢١

حُٔـَر٢، ػ٢ِ رٖ 

٠ٓٞٓ  
  .ًظخد حُــَحك٤خ  0002ّٛـ، 593

  .(ٍكِش حرٖ ؿز٤َ )ٍكِش حٌُ٘خ٢ٗ  0402ّٛـ، 614  حرٖ ؿز٤َ حٌُ٘خ٢ٗ

  .ٓؼـْ حُزِيحٕ  0440ّٛـ، 626  ٣خهٞص حُل١ٞٔ
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ُزالى ٝأهزخٍ حُؼزخى؛ ػـخثذ آػخٍ ح  0431ّٛـ، 628  حُو٢٘٣ِٝ

  .حُٔوِٞهخص

 طًٌَس حالػظزخٍ )ًظخد حإلكخىس  0434ّٛـ، 629  حُزـيحى١، ػزيحُِط٤ق

  .(ٝحالػظزخٍ

حَُٔح٢ً٘، أرٞ ػ٢ِ 

  كٖٔ
ٛـ، 661ٗلٞ ٓ٘ش 

0464ّ  
  .ؿخٓغ حُٔزخىة ٝحُـخ٣خص ا٠ُ ػِْ ح٤ُٔوخص

ٓلٔي ح١ُٞٞح١ حٌُظز٢ 

  حٍُٞحم
َ ٝٓ٘خٛؾ حُِؼزََٓزخٛؾ حُلٌ  0302ّٛـ، 718  

حُيٓ٘و٢ حألٜٗخ١ٍ 

  حُٜيك٢
  .ٗوزش حُيَٛ ك٢ ػـخثذ حُزَ ٝحُزلَ  0346ّٛـ، 726

أرٞ حُليحء، ػٔخى حُي٣ٖ 

  آٔخػ٤َ
  .طو٣ْٞ حُزِيحٕ  0330ّٛـ، 732

حرٖ حٍُٞى١، َٓحؽ 

  حُي٣ٖ
  .ه٣َيس حُؼـخثذ ٝك٣َيس حُـَحثذ  0322ّٛـ، 749

حُؼ١َٔ، حرٖ ك٠َ 

هللا 
ٛـ، 749

0322ّ 

  .ٓٔخُي حألرٜخٍ ك٢ ٓٔخُي حألٜٓخٍ

طللش حُ٘ظخٍ ك٢ ؿَحثذ حألٜٓخٍ   0322ّٛـ، 779  حرٖ رط١ٞش

  .ٝػـخثذ حألٓلخٍ

  .حُٔويٓش  0216ّٛـ، 808  حرٖ هِيٕٝ

حُٔٞحػع ٝحالػظزخٍ ك٢ ًًَ حُوط٢   0220ّٛـ، 845  حُٔو١ِ٣َ

  .ٝح٥ػخٍ

  .أٍٛٞ ػِْ حُزلَ ٝحُوٞحػي حُلٞحثي ك٢  0220ّٛـ، 895  حرٖ ٓخؿي حُ٘ـي١

حُل١َ٤ٔ، ٓلٔي رٖ 

  ػزيحُٔ٘ؼْ
  .حَُٝٝ حُٔؼطخٍ ك٢ هزَ حألهطخٍ  0202ّٛـ، 900

ح١َُٜٔ، ٤ِٓٔخٕ رٖ 

  أكٔي
ٛـ، 001رؼي ٓ٘ش 

0023ّ  

حُٜٔ٘خؽ حُلخهَ ك٢ ػِْ حُزلَ حُِحهَ؛ 

  .حُؼٔيس ح٣َُٜٔش ك٢ ٟز٢ حُؼِّٞ حُزل٣َش
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   :أسئلت

 حُــَحك٤خ  

  ًخٗض ًِٔش ؿـَحك٤خ ٓؼَٝكش ُِؼَد ػ٘ي ريء طؤ٤ُلْٜ ك٢ ٌٛح حُؼِْ؟ َٛ - .0

  ُٔخًح حٛظْ حُؼَد رخُــَحك٤خ حُل٤ٌِش؟ - .4

 ٖٓ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ح١ٌُ ١ِذ ٖٓ حُــَحك٤٤ٖ حُؼَد إٔ ٣ـيٝح ُٚ ٓل٢٤ حٌَُس - .3

  حأل٤ٍٟش؟

  َٛ ػَف حُؼَد هط١ٞ حُطٍٞ ٝحُؼَٝ؟ - .2

  .حًًَ رؼٞ حُــَحك٤٤ٖ حُؼَد - .0

  .َ رؼٞ ٜٓ٘لخطْٜ حُظ٢ هِلٞٛخحًً - .6

  ٓخ ػ٘ٞحٕ ًظخد ٣خهٞص حُل١ٞٔ ك٢ حُــَحك٤خ؟ - .2

  .حًًَ رؼٞ أٓٔخء حَُكخُش حُؼَد ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ - .2

َٛ ػَف حُؼَد حُوَحث٢، ٝٓخًح ًخٕ حٜٓٔخ ك٢ حألٍٝ؟ ٝٓظ٠ حٓظؼِٔض ًِٔش  - .0

 حُِـش حُؼَر٤ش؟ هَحث٢ ك٢
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 : رؤيت تحليليت 

   

: ًظخد )طل٤َٔ حُوَإٓ( حٜٛٔخٖٝٓ  حُيٍحٓشض أ٤ٔٛش ٝحٟلش ك٢ ٓؼظْ ًظذ حُظل٤َٔ كوي حكظِ

ّ(، ًٝظخد )ؿخٓغ حُز٤خٕ ك٢ طل٤َٔ آ١  246ٛـ/ 400) خث٢٘ؼُؼزي حَُُحم رٖ ٛٔخّ حُٜ

ّ(، ًٝظخد )طل٤َٔ حُـال٤ُٖ( ُؼزي حَُكٖٔ  044ٛـ/301ؿ٣ََ حُطز١َ ) رٖحُوَإٓ( ُٔلٔي 

ًز٤َحً ك٢ رلؼ٘خ ك٤غ هخٓض  أػَحً ٌُٜٙ حٌُظذ ّ(. ًٝخٕ  0010ٛـ/ 000) ح٢١ٞ٤ُٔرٖ حٌُٔخٍ 

ٖٓ  ٍٝىحَُكِش َٝٗف ٓخ روٜٞٙ حُظ٢ أٍٝىٗخٛخ  ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش ح٣ٌَُٔش ٝح٠٣خفرَ٘ف 

 حُوٜٚ حُوَآ٤ٗش.

ًظذ حُٜلخف ٝحُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق رخٛظٔخّ ٝحٟق ك٢ حُٔؼخُْ ك٢ ٓؼظْ كٍٜٞ  ٝ

 410ػ٠ٔ٤ ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ )ص  ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ حٌُظذ ًظخد ) ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ( الر٢ حُزلغ

ّ(،  222ٛـ/ 420ّ(، ًٝظخد )ٖٓ٘ حر٢ ىحٝى( ٤ُِٔٔخٕ رٖ حالٗؼغ حُٔـٔظخ٢ٗ )ص  010/ٛـ

ّ(، ًٝظخد )ٛل٤ق  222ٛـ /  420)ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿش( الر٢ ػزي هللا ٣ِ٣ي حُو٢٘٣ِٝ )ص  ًٝظخد

 . 060ّٛـ/302حرٖ كزخٕ( الر٢ كخطْ ٓلٔي رٖ كزخٕ حُزٔظ٢ )ص 

ّ( ٖٓ أْٛ 0300ٛـ/200حُؼَد( الرٖ ٓ٘ظَ حرٞ حُل٠َ ؿٔخٍ حُي٣ٖ )ص ًظخد )ُٔخٕ ٣ٝؼي

ٖٓ حُٜٔطِلخص حُٞحٍىس ك٢ حُزلغ  ٝؿ٤َٛخحُٔؼخؿْ حُِـ٣ٞش حُظ٢ حٓظؼ٘خ رٜخ ك٢ ر٤خٕ ٓؼخ٢ٗ حُزؼؼش 

 321ٓلٔي رٖ حكٔي حال١َُٛ )ص ٍٜٓ٘ٞٝك٢ حُلَٜ حألٍٝ، ًٝظخد )ط٣ٌٜذ حُِـش( الر٢ 

ّ(، ًٝظخد  0114ٛـ/ 303)ص  حُـ١َٛٞٓٔخػ٤َ رٖ كٔخى ّ(، ًٝظخد )طخؽ حُِـش( ال 021ٛـ/

ّ(، ًٝظخد  0160ٛـ/ 202حرٖ ٤ٓيٙ )ص  حٓٔخػ٤َ)حُٔلٌْ ٝحُٔل٢٤ حالػظْ ك٢ حُِـش( ُؼ٢ِ رٖ 

ّ(، ًٝظخد )طخؽ حُؼَّٝ 0202ٛـ/202آرخى١ )ص حُل٤َُٝ)حُوخّٓٞ حُٔل٢٤( ُٔلٔي ٓل٢ حُي٣ٖ 

ّ(، كوي ًخٗض ٌُٜٙ  0201ٛـ /  ٤0410ي١ )صحُل٠َ حُِر أر٢ك٢ ؿٞحَٛ حُوخّٓٞ( ُٔلذ حُي٣ٖ 

 كٍٜٞ حُزلغ ًُٝي ٖٓ هالٍ ر٤خٕ ٓؼخٕ حٌُِٔخص حُٔزٜٔش ُـشً. ٓؼظْحُٔؼخؿْ أػَحً ًز٤َحً ك٢ 

ٜٓ٘خ ًظخد )حُز٤خٕ  حُزلغحٌُظذ حالىر٤ش كوي ًخٕ ُٜخ حُل٠ٍٞ ك٢ حؿ٘خء رؼٞ ؿٞحٗذ  حٓخ

)حٓخّ حُزالؿش( ُـخٍ هللا  ًٝظخدّ(  262ٛـ / 400ٝحُظز٤٤ٖ( الر٢ ػَٔ رـٖ رلَ حُـخكع )ص 

حالٍٝ ك٢ ر٤خٕ ٓلّٜٞ حُزؼؼش ٖٓ  حُلَّٜ( كوي حكخىط٘خ ك٢  0023ٛـ/032ٓلٔي رٖ ػَٔ )ص 

 ٜٓ٘خ .  حُظخ٣ٍو٤شهالٍ ط٤ٟٞق رؼٞ حُٔلخ٤ْٛ ٝحهظزخّ رؼٞ حُلٞحىع 
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ٜٝٓ٘خ  حالٓخ٤ٓش ٖٓ ٌٛٙ حٌُظذ حُزلغًظذ حُــَحك٤ش حُؼٔخى حالٍٝ ُزلؼ٘خ كوي حٓظو٤٘خ ٓخىس  ٌِٗض

،  013ّٛـ / 401رخرٖ ٍٓظٚ )ص حُٔؼَٝفًظخد )حالػالم حُ٘ل٤ٔش( الر٢ ػ٢ِ حكٔي رٖ ػَٔ 

 أٝح٢ٓ)ٍٓخُش حرٖ ك٠الٕ(، الرٖ ك٠الٕ أكٔي رٖ حُؼزخّ رٖ ٍحٗي رٖ كٔخى، )ػـخٕ ك٢  ًٝظخد

ح٠ُ رالى  ٣َ١وٚحُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ( ًٝظخرٚ ٌٛح ػزخٍس ػٖ ًٌَٓس ىٕٝ ك٤ٜخ ًَ ٓخ ٗخٛي ك٢ 

 ٍّٝٝ ٝٛوخُزش  رِـخٍزِـخٍ، ٣ٝؼي ٌٛح حٌُظخد ٍٛٞس ٗخ١وش ُل٤خس ٗؼٞد َٗم أٍٝٝرخ ٖٓ حُ

و٤ٚ حٌُٜٔح٢ٗ ( ألرٞ رٌَ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ حٓلن رٖ حُلحُزِيحًٕظخد )ٓوظَٜ ًظخد ٝ

حأل٠ُٝ حُظ٢ هِلٜخ ُ٘خ أرٞ ىُق ٓٔؼَ رٖ  حَُٓخُش، ٖٝٓ حٌُظذ حُٜٔٔش ٢ٛ  ّ(000ٛـ/321)ص

حُٜـ١َ( ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ًٌَٓس طظليع ػٖ ٍكِظٚ ح٠ُ  حَُحرغٜق حُوَٕ حَُِٜٜٔ )ػخٕ ك٢ ٓ٘ظ

 .ٙ ٖٓ ػخىحص ٝطوخ٤ُي حُظَى ًَ ٓخ ٗخٛي ُ٘خًَ ٖٓ ح٤ُٜٖ ٝحُٜ٘ي ك٤ٜق 

رلؼ٘خ ػ٠ِ  حهَحؽٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ ًظذ حُــَحك٤ش ًخٕ ُٜخ أػَ ًز٤َ ك٢  ٛ٘خُي

ٜٓ٘خ ًظخد  أٗٞحػٜخ،ٍٝٛٞطٚ ٌٛٙ ُٔخ هيٓظٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ٜٓٔش ٝؿي٣يس كـٍٞ حُزؼؼخص 

 حالٛطو١َ)حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي( ألر٢ حٓلن حرَح٤ْٛ رٖ ٓلٔي حُلخ٢ٍٓ حٌَُه٢ 

رٖ هَىحًرٚ  ػزيهللاّ(، ًٝظخد )حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي( الر٢ حُوخْٓ ػز٤ي هللا رٖ 004ٛـ/320)ص

 ح٤ُٜ٘ز٢ّ( ، ًٝظخد )ٍٛٞس حالٍٝ( الر٢ حُوخْٓ رٖ كٞهَ 003ٛـ/311)ص

رٌَ  حرـ٢)حالٗخٍحص ح٠ُ ٓؼَكش ح٣ُِخٍحص( الر٢ حُلٔـٖ ػِـ٢ ّ(، ًٝظخد 022ٛـ/362)ص

 رٖ ػزي هللا حُي٣ّٖ(، ًٝظخد )ٓؼـْ حُزِيحٕ( الرـ٢ ػزـي هللا ٜٗـخد 0402ٛـ/600ح١َُٜٝ )ص

)طو٣ْٞ حُزِيحٕ( ُؼٔخى حُي٣ٖ حٓٔخػ٤َ حر٢ حُليح  ًٝظخد، ّ( 0442ٛـ/٣646خهٞص حُل١ٞٔ )ص

ك٢ ٓؼَكش حالهخ٤ُْ( ُٔلٔي رٖ حكٔي حُز٘خ١ٍ  ْحُظوخ٤ّٓ(، ًٝظخد )حكٖٔ 0330ٛـ/234)

 ّ(.000ٛـ/301)ص

 

ٌٛٙ حٌُظذ  ٓويٓشحٌُظذ حُظخ٣ٍو٤ش كوي ًخٕ ُٜخ ٌٓخٗخ ٤ِٔٓح ك٢ ؿٞحٗذ ٓظؼيىس ٝك٢  حٓخ

ّ( 044ٛـ / 301)طخ٣ٍـن حََُٓ ٝحُِٔٞى( الر٢ ؿؼلَ ٓلٔي رٖ ؿ٣ََ رٖ هخُي حُطز١َ )ص 

 620حُؼز١َ ) ص  رٖرخ حُٔؼَٝف٢ ًٝظخد )طخ٣ٍن ٓوظَٜ حُيٍٝ( ُـ٣َـٍٞ حُِٔط

 ّ ( ًٝظخد )حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش( ُؼٔخى حُي٣ٖ حر٢ حُليح حُٔؼَٝف رخرٖ ًؼ٤َ 0426ٛـ/

 ّ(. 0324/ٛـ 222)ص  
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حً حكخىط٘خ كخثيس ًز٤َس ك٢ طَؿٔش حُ٘و٤ٜخص  حٌٛػِٔ٘خ  ك٢ ػٜ٘خال ؿ٠٘  حالهظٜخى٣ش حٌُظذ

رٖ كـَ  ػ٢ِ رٖ أكٔي٤ِ حُٜلخرش( الر٢ ٜٓ٘خ ًظخد )حالٛخرش ك٢ ط٤ٔ حَُٓخُشحُٔٞؿٞىس ك٢ 

(، ًٝظخد )١زوخص حال١زخء ٝحُلٌٔـخء( الرـ٢ ىحٝى ٤ِٓٔـخٕ  ّ 0222/  ٛـ 204)ص  حُؼٔوال٢ٗ

 ّ(022ٛـ/322رخرٖ ؿِـَ )ص  حُٔؼَٝفرٖ كٔـخٕ حالٗي٢ُٔ 

رٖ ػزي هللا ح١َٔ٠ُ حرٖ ػزي  ٣ٞٓقًٝظخد )حالٓظ٤ؼخد ك٢ ٓؼَكش حالٛلخد( الر٢ ػَٔٝ 

ٛخػي رٖ حكٔي حالٗي٢ُٔ  حُوخّْٓ(، ًٝظخد )١زوخص حالْٓ( الر٢ 0121ٛـ/263حُزَ )ص

َٜٗ ػزي حُٞٛخد حٌُخك٢  الر٢ّ (، ًٝظخد )١زوخص حُ٘خكؼ٤ش حٌُزَٟ(  0160ٛـ /  264)ص

 .ّ(  0360ـ/ٛ 220طخؽ حُي٣ٖ )ص 

، ٖٝٓ أْٛ طِي حَُٔحؿغ ٢ٛ : ًظذ أىد الٓال٤ٓش حُٔظخهَس ك٢ٜ ًؼ٤َس حَُٔحؿغ ح أٓخ

ًٝظخد )حُــَحك٤ش ٝحُــَحك٤ٕٞ  ٌَُحٗظٌ٘ٞك٢ٌٔ،ص ًٌظخد )طخ٣ٍن حالىد حُــَحك٢( حَُكال

 .ك٢ حالٗيُْ( ُل٤ٖٔ ٓئْٗ ًٝظخد )حُــَحك٤ش ٝحَُكالص ػ٘ي حُؼَد( ٣ُِخىس ٗوٞال 
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 على سبيل التوهيد

حًحً ٓلّٜٞ حَُكِش ٓخ ٛٞ  حَُكِش حُٞؿٚ ح١ٌُ طؤهٌٙ ك٤ٚ ٝط٣َيٙ، ٝحَُك٤َ: حْٓ حٍطلخٍ حُوّٞ ٢ُِٔٔ

س، ٝهي طٔظي ٝططٍٞ كظ٠ طؼط٢ حال ؿِء ٖٓ كًَش حُل٤خس ػ٠ِ حالٍٝ، ٝهي ال طظـخُٝ ٓٔخكش ه٤َٜ

أ١ٍٞ حُٔٔخكخص ر٤ٖ حٌُٔخٕ ٝحٌُٔخٕ ح٥هَ
(4) . 

ٓغ ظٍٜٞ ٗٞع ؿي٣ي ٖٓ حَُكالص كَٟظٚ ١ز٤ؼش حُظَٝف حُـي٣يس حُظ٢ ٍحكوض ه٤خّ حُوالكش حُؼزخ٤ٓش 

ٝحُٔظٔؼِش رخٗلظخف حُلٌَ حُؼَر٢ حالٓال٢ٓ ػ٠ِ ٓوظِق حُظ٤خٍحص حُل٠خ٣ٍش، ٢ٛٝ ٓخ ط٠ٔٔ 

حُظ٢ طز٘ظٜخ حىحٍس حُيُٝش ٝٗـؼظٜخ ُظلو٤ن ٓوخٛيٛخ ك٢ حال١الع ػ٠ِ ٗئٕٝ رالى  ٤شحُظ٤ٌِلرخَُكالص 

حُؼخُْ حُ٘خث٤ش 
(3) . 

كٌٜٙ حَُكالص ٢ٛ أٗزٚ رٞكٞى طزؼؼٜخ حُِٔطخص ٝحُلٌٞٓخص ح٠ُ حالهطخٍ ٝحُٔٔخُي ٝطلِٜٔخ 

٤ش ٓٔئ٤ُٝخص ٜٝٓٔخص طوّٞ رٜخ، حٓخ ٤ٓخ٤ٓش حٝ ػوخك٤ش حٝ ى٤٘٣ش حٝ حهظٜخى٣ش حٝ حٓظطالػ
هخُٜش  (2)

. طؼيىص حؿَحٝ حَُكالص ٝط٘ٞػض حٛيحكٜخ ٝحؿَحٟٜخ حالٓخ٤ٓش ٜٓ٘خ حُٔلخٍحص ٝحُزؼؼخص (0)

حالىح٣ٍش )حٌُٔي ٝحُز٣َي ٝحُوَحؽ( ٝحه٤َح حُزؼؼخص حُؼ٤ِٔش حُزلظش ٓوَص الؿَحٝ ػ٤ِٔش ٓوظِلش 

حُـٞحٗذ
خ حالٓٞحٍ . ٣ٌٖٝٔ ػيٛخ ٗٞػخ ٤ِٔٓح ٖٓ ١َم حٌُ٘ق ػٖ ٗٞحك٢ حُٔؼَكش، ًَٓض، ُٜ (0)

حُطخثِش ٝحٓظؼِٔض الؿِٜخ حُٞٓخثَ حُيرِٞٓخ٤ٓش ٝهيٓظٜخ ٤ٓخٓش حُيُٝش حُوخٍؿ٤ش
ٝكيىص أٛيحكٜخ  (4)

ح٤َُٔٓش
ح٠ُ حهظ٤خٍ حُٔزؼٞع حٝ حٍَُٓٞ ح١ٌُ طَِٓٚ ح٠ُ ٗخك٤ش ٖٓ حُ٘ٞحك٢ ٌُِ٘ق  رخالٟخكٚ (3)

ػٖ ٓٔؤُش ػ٤ِٔش 
ٛئالء حُٔزؼٞػ٤ٖ ٜٓ٘خ ٝطوّٞ رٔظخرؼش ه٤٠ش ػ٤ِٔش ٓؼ٤٘ش ط٘ٞػض ىٝحكغ ٜٝٓخّ  (2)

رغ ٍٝف حالٓظِحىس ٖٓ حُٔؼَكش ٝحال١الع ػٖ حُزالى حُظ٢ ُحٍٝٛخ
. ًخٕ ٛئالء حَُكخُش حٝ (0)

حُٔزؼٞػٕٞ ٣ظٔظؼٕٞ رلخٓش ه٣ٞش ك٢ حُٔالكظش ًْٝ طٌزيٝح ٖٓ ٓ٘خم ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ٜٓخْٜٓ 
                                                 

 .5(، ص1982-الشامي ، صالح الدين، الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الدراسة الميدانية، منشؤة المعارف باالسكندرية )القاهرة (2)
، )مركوز احيوا  2الندوة القومية االولى لتاريخ العلوو  عنود العورج،  اسود، فالح شاكر، الرحلة وأثرها في ازدهار المعرفة الجغرافية،  (3)

 .  1(، ص1989شباط 15-13التراث العلمي العربي، جامعة بغداد 
اسووتطالعيةو وهووي مووؤنو)ة موون )طووالي( الشووي  أ  اطلووي عليووه، وأطلعووه علووى سوورض، اسووتطلي رأيووه، وهووو اي ووا مو ووو  لالطووال  موون  (4)

 . 396-395، منتار الصحاح، مادة وطلي، صاشراف الى انحدارض، الراز 
ابن ف الن، احمد بن ف الن بن العباس بن راشد بون حمواد، رسوالة ابون ف والن، تحوسقييو سوامي الودهان، سلسولة المنتوار مون التوراث  (5)

 . 23(، ص1977-، )دمشي2، ط3العربي 
ترجمةو صالح الدين عثمان هاش ، مراجعة و ايغوور بليوايف،  كرانشكوفسكي، اغناطيوس يوليا نوفتس، تاريخ االدج الجغرافي العربي، (1)

 .132(، ص1957-، )موسكو1 
 . 374(، ص1979–، )بيروت 3زيغريد، هونكه، شمس العرج تسطي على الغرج ، ترجمةو فاروي بي ون وكمال الدسوقي، ط (2)
 . 219(،ص1980–الشامي ، صالح الدين ، الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة ،) القاهرة  (3)
 .9(، ص1967-مإنس، حسين، الجغرافية والجغرافيون في االندلس، معهد الدراسات االسالمية، )مدريد (4)
 .271(، ص1988-، )الكويت2بوزورت، شانت، تراث االسال ، ترجمةو حسين مإنس واحسان صدقي، مراجعةو فإاد زكريا،   (5)
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ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ىه٤وش ٝٓظ٘ٞػش
حُٔوي٢ٓ، كٜٞ  . ٖٝٓ حُـ٤َٔ حالٓظؼخٗش ر٘ٚ ٍكخُظ٘خ(6)

٣ٜق ُ٘خ حَُٝف حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ـذ حٕ ٣ظٔظغ رٜخ حَُكخُش حٝ حُٔزؼٞع ٝحٕ ُْ ٣ٌٖ ٓٞكيحً ٤ٍٔٓخً 

ٝٓخ حٓظؼ٘ض رٚ ػ٠ِ طز٤خٗٚ، ٓئحٍ … ٝطل٣َض ؿٜي١ حُٜٞحد ٝحٓظؼ٘ض رلْٜ أ٢ُٝ حألُزخد )…

حال١َحف حُظ٢ ١ًٝ حُؼوٍٞ ٖٓ حُ٘خّ، ٖٝٓ ُْ حػَكْٜ رخُـلِش ٝحالُظزخّ ػٖ حٌٍُٞ ٝحالػٔخٍ ك٢ 

…(رؼيص ػٜ٘خ، ُْٝ ٣ظويٍ ٢ُ حٍُٞٛٞ ح٤ُٜخ 
(2). 

ٝرٌٜح ٤ٛؤص حَُكِش َُِكخُش ٝحُٔزؼٞع حٕ ٣ـي ٗلٔٚ ٝؿٜخ ُٞؿٚ ٓغ حُٞحهغ حُــَحك٢ ٌُِٔخٕ، 

ٝحٕ ٣ؼخ٣٘ٚ ٣ٝ٘ؼَ رل٤خس حُ٘خّ ٝهٜخثْٜٜ ك٤ٚ 
، ٛ٘خ حٛزق حُلَم ٝحٟلخ ر٤ٖ حَُكالص (2)

 ح٥ط٢ رب٣ـخُ ٣َٓغ:  رخٗٞحػٜخ حُٔوظِلش حُظ٢ ٓ٘ٔظؼَٟٜخ ك٢

ٓغ حٕ كًَش حُـٜخى حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ٌِٗض أكي أْٛ ٓزخىة حالٓالّ ٌُٜ٘خ ٖٓ ٗخك٤ش حهَٟ 

٣ٌٖٔ ػيٛخ ٖٓ حٝحثَ حَُكالص حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٤٘ٔخ ِٗف حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ ؿ٣َِطْٜ ٝحٗيكؼٞح ك٢ 

ػٔن هخٍس آ٤ٓخ 
طًَٔظخٕ،  كظلٞحَُّٝ. ػْ كلظلض حٓخْٜٓ أ٤٘٤ٍٓخ ٝحُوٞهخُ ٝطٞؿِٞح ك٢ رالى ح (0)

ٝحٍٝ حُٜ٘ي ٓٞح٤ِٖٛ ُكلْٜ ح٠ُ ٓخ ٍٝحء ١َٜٗ ؿ٤لٕٞ ٤ٓٝلٕٞ
ٝٝحى١ َٜٓحٕ رخُٔ٘ي (4)

(3) 

ٝٛٞال ح٠ُ كيٝى ح٤ُٜٖ
(2). 

ٖٓ ٛ٘خ، ٣ٌٖٔ ػي حُلظٞكخص ٍكِش ؿٜخى ٝػَٔ ػ١ٌَٔ ك٢ ٓز٤َ هللا إلػالء ًِٔش هللا 

لش ٖٓ حُ٘ؼٞد ٝحُوزخثَٝحٍحىطٚ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٢ٛ ٍكِش طؼخ٣ٖ ٓغ أؿ٘خّ ٓوظِ
، ٓٔظ٘ي٣ٖ (0)

 ُِ ََ هَزَخثِ َٝ ُؼٞرخً  ُٗ  ْْ ًُ َِْ٘خ َؿَؼ َٝ ْٗؼ٠َ  أُ َٝ  ٍَ ًَ ًَ  ْٖ ِٓ  ْْ ًُ ُّ اَِّٗخ َهَِْوَ٘خ َخ حَُّ٘خ َّٕ رٌُي ح٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُ )٣َخ أ٣َُّٜ كُٞح اِ ٍَ ظََؼخ

)  َ ْ  َهز٤ِ َ َػ٤ِِ َّٕ هللاَّ ْْ اِ ًُ ِ أَْطوَخ َْ٘ي هللاَّ ْْ ِػ ٌُ َٓ ََ ًْ أَ
(6)     .        

حطٔخع حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ٝػيٛخ حًزَ هٞس ك٢ ًُي حُٞهض كخٍ ىٕٝ حًظلخثٜخ رٔؼَكش 

حٍح٤ٟٜخ ٝكيٝىٛخ رَ ًخٕ ٣ٍَٟٝخ حٕ طلَٜ ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ػٖ حالهطخٍ حالهَٟ ال٤ٓٔخ 

حُٔـخٍٝس ُٜخ
(2) . 

                                                 
 . 40(، ص1978–، )الكويت2ترجمةو فتحي عثمان، ط نفيس، احمد، الفكر الجغرافي في التراث االسالمي، (6)
 .3احسن التقاسي  ،ص (7)
 . 200الشامي، الفكر الجغرافي سيرض ومسيرض ، ص (8)
 . 48د.ت(، ص-، )القاهرة4–، فنون االدج العربي الفن القصصي 4 يف، شوقي، الرحالت، ط (1)
ز  فيتفر  بع ه في اماكن ويم ي باقيه الى البحيرة التي عليهوا القريوة ببلخ يجر  من أعين الى ان يؤتي نوارسرداريا جيحونو نهر  (2)

الهنود يجور  مون جبوال بؤقاصويها الوى ان يصوج فوي البحور أموداريا يقي في المعروفة بالجرجانية اسفل نوارز ، اما سيحون فهو نهر 
، دار احيوا  13القرآن العظي  والسبي المثاني،   الحبشي مما يلي ساحل الهند . اآللوسي ، ابو الف ل محمود، روح المعاني في تفسير

 . 99د.ت(، ص-التراث العربي )بيروت
 . 18-17، البي سعد، ادج الرحالت، ص46(،ص1892–النرشني، محمد، انبار بنارى، )باريس (3)
 .  48المصدر نفسه ،ص (4)
 . 92الشامي ، الرحلة عين الجغرافيا المبصرة، ص (5)
 . 13رة الحجرات، آية القرآن الكري  ، سو (6)
 . 36، ص1983–حميدة ، عبد الرحمن ، اعال  الجغرافيين العرج ومقتطفات من آثاره ، دمشي  (7)
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وَحٍ ح٠ُ ٖٓ ٛ٘خ ريأ حُؼَد رخالطٔخع َٗهخ ٝؿَرخ ِٓٔخ ػٖ ٣َ١ن حُظـخٍس ٝحُٜـَس ٝحالٓظ

هخٍس أك٣َو٤خ
كٌخٗٞح ٖٓ أٝحثَ ٖٓ ػَف حالؿِحء حَُ٘ه٤ش ٜٓ٘خ ًِٗـزخٍ  (2)

ٝٓيؿ٘وَ  (0)
(4). 

 

حٕ َٗ٘ حالٖٓ ٝحالٓظوَحٍٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش ك٢ ى٣خٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝكَٝ حُ٘ظخّ ك٢ ٍرٞع حالٍح٢ٟ 

َطٜخ حالٓال٤ٓٚ ٝحٗخػش ٤ٛزش ٝحكظَحّ حُوالكٚ ك٤ٜخ، ٣ؼي حْٛ ىػْ طظطِزٚ حَُكِش، ٢ٌُ طئٖٓ ٤ٓ

حُٜخىكش ك٢ أ١ حطـخٙ
ٓٔخ حىٟ ح٠ُ طٞٓغ حُٔؼخٍف حُــَحك٤ش (0)

. ٖٝٓ حُط٣َق حالٗخٍس ٛ٘خ ح٠ُ حٕ (6)

حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ ًخٗٞح ٣ؼظٔيٕٝ ػيىح ٖٓ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ٣ؼِٕٔٞ ك٢ حُزالى حُٔـخٍٝس ُِيُٝش 

حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ٣ٞحكْٜٞٗ رؤهزخٍٛخ ٝػـخثذ حالٍٓٞ ك٤ٜخ
 ح٤َُٜ٘ ر٤ٔي ؿخ١ُكوي ًخٕ ػزي هللا (2)

(2) 

ّ( ٝػ٠ِ ٓيٟ ػ٣َٖ٘ ػخٓخ 212-226ٛـ/003-٣021ٞحك٢ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي )

رؤهزخٍ رالى حَُّٝ ٝػـخثزٜخ
حٓخ ِْٓٔ رٖ حر٢ ِْٓٔ حُـ٢َٓ (0)

(01)
كل٤٘ٔخ حكظي١ ٖٓ حألَٓ حُز٤ِٗط٢  

(226-220ٛـ/434-442ُٖٓ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ حُٞحػن )
(00)

ٓؼِٞٓخص ٜٓٔش ٝىه٤وش  هيّ ُِو٤ِلش  

ػٖ ػـخثذ رالى حَُّٝ ٝحُظو٤ٔٔخص حالىح٣ٍش ك٤ٜخ
(04)

، ٣ٌٖٝٔ حٕ ٗؼي حُـ٢َٓ ٛٞ حكي حُــَحك٤٤ٖ 

حُوالثَ ح٣ٌُٖ ِٝٛٞح ح٠ُ حُٔ٘خ١ن حُو٣َزش ٖٓ ٤ٍٓٝخ ٝحالٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش 
ٝٓخ ؿخٍْٝٛ ٖٓ  (0)

حالكخٍ
حُزِـخٍ (4)

ٝحُوٍِ (3)
ٝحُٜوخُزش  (2)

حكٞحٍ رالىْٛ حُــَحك٤ش ٝحالهظٜخى٣ش كٌظذ ػْٜ٘ ٝ (0)
(6). 

 

                                                 
 .100-98(، ص1867–، )بوالي3ابن نلدون، ابو زيدون عبد الرحمن، العبر وديوان المبتدأ والنبر في ايا  العرج والبربر،  (8)
، 339تقووي قوورج شوواطن تنفانكيووا وتإلووف مووي جزيوورة بمبادولووة تنزانيووا، المنجوود فووي االعووال ، ص زنجبووارو جزيوورة فووي المحوويط الهنوود ، (1)

 .339(، ص1978-مجموعة من كتاج العال  العربي االسالمي، المطبعة الكاثوليكية )بيروت
حاصوالتها الزراعيوة  عاصومتها تنواريف، اهو 1960مدغشقر و جزيرة في المحيط الهند  جنوج شري افريقيوا اسوتقلت عون فرنسوا عوا   (2)

 . 645أرز، )رة، بن، قصج السكر ، المنجد في االعال  ، ص
 .217الشامي، الفكر الجغرافي سيرض ومسيرض ، ص (5)
 . 21( ،ص1977-فوز  ، حسين ، حديث السندباد القدي  ، )بيروت (6)
 . 133،ص1كراتشوفسكي ، تاريخ االدج الجغرافي ،   (7)
 از  و ل  نعثر له على ترجمة . عبد هللا الشهير بسيد غ (8)
 . 133،ص1المصدر نفسه ،   (9)
 ، النطيووج 854هووس / 240الرسووول مووات بطرسوووس فووي شووهر رم ووان سوونة  المهتمووين بحووديثمسوول  بوون عبوود الوورحمن الجرموويو احوود  (10)

 .102د.ت(، ص-، دار الكتج العلمية، )بيروت13البغداد ، احمد بن علي، ابو بكر، تاريخ بغداد،  
 . 133، ص1كراتشكوفسكي ، تاريخ االدج الجغرافي،   (11)
 .105د.ت(، ص–ابن نردادابه، ابو القاس  عبد هللا بن عبد هللا، المسالك والممالك، )بغداد  (12)
 . 134(، ص1959-، مطبعة الق ا )النجف1حسن، صبر  محمد ، الجغرافيون العرج،   (1)
   نزحت الى جنوج روسيا.االفارو أقوا  مغولية سكنت شمال آسيا ث (2)

Micropeadia of Britannica, VII, P.360, (London-1926). 
   ومن القبالوول القفقاسووية الرحول الوو)ين سوكنوا النيووا ، تقووي 885هووس/272البلغوارو هوو  شوعج ال يعوورف أصوله ، ورد اسوومه  حوووالي سونة  (3)

، 67، ص4ه بؤحد روافودض وعلوى نهور كاموا. دالورة، موادةو بلغوار،  بالده  شمال مملكة النوز شمال وأوسط نهر الفولغا، أ  عند التقال
88. 

النزرو أقوا  يرجعون الى يافث بن نوح يسكنون نلف مدينة باج األبواج ما بين بالد نووارز  شورقاو واقلوي  برطواس غربواو، أموا شوماالو  (4)
ريوا بون محمود بون محموود، آثوار الوبالد وأنبوار العبواد، ، القزوينوي زك80، ص1ابن االثير، الكامل فوي التواريخ،   .تحده  بالد الروس
 .584(، ص1960-دار صادر، )بيروت

 .250، ص14الصقالبةو ه  األسالف يسكنون االرا ي المجاورة لبالد النزر، دالرة المعارف االسالمي، مادةو صقالبة،   (5)
 . 105ابن نرادا)به، المسالك والممالك، ص (6)
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 يتـبلـالو

 

ْٔ  -أ ّْ طَ َ  جحُوَحؽ: ٍٝىص ُلظش حُوَحؽ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ روُٞٚ طؼخ٠ُ: )أَ رَِّي َه٤ْ ٍَ حُؽ  ََ ؿخً كََو َْ ْْ َه ُُِٜ

 ) َٖ ُِه٤ِ ََّ َُ حُ َٞ َه٤ْ ُٛ َٝ
٣ٝؼ٢٘ حَُُم حٝ حالؿَ (2)

(2). 

ٝحُوَحؽ ٢ٛ ٣َٟزش طٟٞغ ػ٠ِ ٍهخد حالٍٝ
، حهٌ ٌٛح حُٔلّٜٞ ٣ٜزق حًؼَ ٗٔٞال رؼي حطٔخع (0)

ػَٔ رٖ  خ ٌٓ٘ ػٜي حُو٤ِلشٓٔخكش حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ػ٠ِ حػَ كًَش حُـٜخى ٝحُلظٞف ال٤ٓٔ

ّ(، ال٠ٗٔخّ حٍحٝ ػي٣يس َٗهخ ٝؿَرخ ُِيُٝش حالٓال٤ٓش 623-632ٛـ/( )03-43حُوطخد )

حُـي٣يس
(01)

ح ٓي٣يح رخُؾ حأل٤ٔٛش حال٤ٔٛش ٓلخىٙ ؿؼَ ٌٛٙ حالٍح٢ٟ . حػَ ًُي حطوٌص حىحٍس حُيُٝش هَحٍ

ك٤جخ –أ١ حُٔلظٞكش ػ٘ٞس –
٤ُِِٖٔٔٔ حُٔوخطِش ٝح٣ٌٍُش ُٖٝٔ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼيْٛ رل٤غ طٜزق ٤ٌِٓظٜخ  (0)

ػخٓش ُالٓش
ٝػ٤ِٔخ طزو٠ ر٤ي حٛلخرٜخ ٣ٍِػٜٞٗخ ٣ٝيكؼٕٞ ػٜ٘خ ٣َٟزش حُوَحؽ ، ٤ُٝ٘ظلغ ػّٔٞ  (4)

حُٞهضح٤ُِٖٔٔٔ رٞحٍىٛخ ػ٠ِ ٍَٓٝ 
(3 )

ك٠ال ػٖ حهظالف طوي٣َ حُوَحؽ كٔذ ٗٞع حالٍٝ 

ٝحُٔوخ٣ش ٝٗٞع ؿِظٜخ
ًخٕ ُٚ حالػَ حُلخػَ ك٢ حٍٓخٍ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ حُؼٔخٍ ُٔٔق حٍحٝ حُ٘خّ  (2)

ٝحُٔٞحى َٜٝٓ ُٔؼَكش هَحؿخطٜخ . ٖٝٓ ٌٛٙ حُزؼٞع حٍٓخٍ     حُو٤ِلش ػَٔ رٖ حُوطخد ػؼٔخٕ رٖ 

كش حٍٝ حُٔٞحىٔٔخُ ٝك٣ٌلٚ رٖ ح٤ُٔخٕك٤٘ق 
ك٠الً ػٖ حٓظلخىس حُؼَد حٌُز٤َس ٖٓ ٓٔٞكخص  (0)

ٖٓ ٓزوْٜ ٖٓ حُلَّ ٝحَُّٝ ك٢ طوي٣َ هَحؽ حُٔٞحى ٝحُ٘خّ
، حال حٕ حُظَٝف حُـي٣يس حٓظِِٓض (6)

                                                 
 . 72سورة المإمنين ،آية  (7)
وال مو؛ ابو عبيدة، القاس  بون سوال ؛ اال315(، ص1981–، دار القرآن الكري ،) بيروت1الصابوني، محمد بن علي، صفوة التفاسير،   (8)

 . 75(، ص1986–)بيروت 
التوفيقيوة  الماورد ، علي بون محمود بون حبيوج البصور ، االحكوا  السولطانية والواليوات الدينيوة، مراجعوةو محمود فهموي السورجاني، دار (9)

 . 166(، ص1978 –للطباعة )د.  
، الووبال)ر ، أحموود بوون يحيووى بوون جووابر، فتوووح البلوودان، 131-130،  ص2نظوورو اليعقوووبي، توواريخ اليعقوووبي،  يعوون تلووك العمليووات  (10)

 .234-141،231(، ص1907-)القاهرة
هواد. وهوو موا ردض هللا تعوالى علوى اهول دينوه مون امووال مون الفي و وهو ما أفا  هللا على المسلمين من مال الكفار من غير حورج وال ج (1) 

نالف دينه بال قتال اما بؤن يجلو عن اوطانه  وينلوها للمسلمين او يصالحوا على الجزية يإدونها عون رإوسوه  او موال غيور الجزيوة 
 . 126، ص1يفتدون به من سفك دماله  فه)ا المال هو الفي . ابن منظور، لسان العرج، مادةو في ،  

؛ القرشووي، يحيووى بوون اد ، كتوواج النوورا ، 25(، ص1979–ابووو يوسووف، يعقوووج بوون ابووراهي ، كتوواج النوورا ، دار المعرفووة، )بيووروت (2)
 . 20(، ص1979–تصحيح ومراجعةو ابو االشبال احمد محمد بن شاكر، )بيروت

 . 403(، ص1979–ابن رجج الحنبلي، عبد الرحمن بن احمد، االستنرا  الحكا  النرا ، )بيروت (3)
 . 451-448، ص3القلقشند ، صبح االعشى،   (4)
، دار الكتووواج 1، الكتووواني، عبووود الحوووي، نظوووا  الحكوموووة النبويوووة المسووومى التراتيوووج االداريوووة،  26ابوووو يوسوووف، كتووواج النووورا ، ص (5)

 .394العربي)بيروت د.ت (، ص
 .  32-29ابو يوسف ، كتاج النرا  ، ص (6)
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ؿٔغ ٓؼِٞٓخص ىه٤وش ٝٓلووش ػٖ طو٤ْٔ حُٞال٣خص ٝحالٓخًٖ حُٔؤُٛٞش ٝحُٔلخ٤َٛ حٍُِحػ٤ش، ٝطوي٣َ 

ٗض ػ٤٘٤ش حّ ٗوي٣شحُوَحؽ ٝح٠َُحثذ ٓٞحء ًخ
(2). 

 حُز٣َي ٝحٌُٔي:  -د

حُز٣َي:  حََُٓ ػ٠ِ ىٝحد حُز٣َي ٝحُـٔغ رَى. ٝرَى ر٣َيح: حٍِٓٚ. ٝحُز٣َي حٍَُٓٞ ٝحرَحىٙ     

حٍٓخُٚ
ػْ حٓظؼَٔ ك٢ حُٔٔخكش (2)

حُظ٢ ٣وطؼٜخ حٍَُٓٞ ٢ٛٝ حػ٘خ ػَ٘ ٤ٓال  (0)
٣ٝوخٍ ُيحرظٚ  (0)

(4) 

ر٣َي ح٠٣خ ٤َُٔٙ ك٢ حُزَى
ن ػ٠ِ كخَٓ حَُٓخثَ ٝػ٠ِ ح٤ًخّ حُز٣َي ، ػْ حٓظؼَٔ ك٢ ػْ ح١ِ (3)

حالٓالّ ٝحه٤ْ ُٚ ػخَٓ ٓوٜٞٙ ٠ٔٔ٣ ػخَٓ حُز٣َي ٣٘وَ حهزخٍ حُٞالس ٝحُزالى ُيحٍ حُوالكش 

ٝرخُؼٌْ
(2) . 

حُز٣َي ًخٕ ٓؼَٝكخ ٌٓ٘ ػٜي حُو٤ِلش ػَٔ رٖ حُوطخد )ٍٝ( ٝأٍٝ ٖٓ ٍطزٚ ط٘ظ٤ْ ٍؿْ ًٕٞ 

ّ( ػ٠ِ ١َم ٝٓ٘خٛؾ ٓوٜٞٛش620-660ـ/ 61ٛ-20ٓؼخ٣ٝش رٖ حر٢ ٓل٤خٕ )
حال حٕ  (0)

ح٣ًَُِٔش ك٢ حُ٘ظخّ حالىح١ٍ ح١ٌُ ١زوظٚ حُوالكش حُؼزخ٤ٓش ٌٓ٘ ػٜي حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ حُؼخ٢ٗ حر٢ ؿؼلَ 

ّ( ططِزض حُؼ٘خ٣ش رخُطَم ٝطؤ٤ٜٓ٘خ ٝٗن ١َم ؿي٣يس رؼي 222-203ٛـ/ 002-036حٍُٜٔ٘ٞ )

طؼيحى حَُٔحكَ ٌٝٓي حُز٣َي حٓظ٤لخء ٓؼِٞٓخص ىه٤وش ػٖ طِي حُطَم ٓغ 
ُظلي٣ي حُٔٔخكخص  (6)

ٝظَٝف حُٔلَ
(2) . 

ٖٓ ٛ٘خ حٛزلض ٜٓٔش ٛخكذ حُز٣َي طظطِذ ح٣ـخى ٓلطخص ػخرظش ػ٠ِ حُطَم ُظ٘ل٤ٌ ٜٓخٓٚ ك٢ 

ح٣ٜخٍ حالهزخٍ ح٠ُ حُو٤ِلش ٖٓ ػٔخُٚ ك٢ حالهخ٤ُْ ٝرخُؼٌْ ، ًٌُي حهزخٍ حُٞح٢ُ ٓغ حَُػ٤ش ٝحُلخُش 

حُوَحؽ ٝحالٓؼخٍ ، ٣ٝظٞؿذ ػ٠ِ ٛخكذ حُز٣َي ؿٔغ حَُٓخثَ ٝط٘ظ٤ٜٔخ حُٔؼخ٤ٗش ك٤ٜخ ٝحٍٓٞ 

ٝحٍٓخُٜخ ح٠ُ حُو٤ِلش ٝحك٤خٗخ ح٠ُ ح٣َُُٞ
ٝػ٤ِٚ ٓؼَكش حُطَم ٝٓٞحٟغ حٌُٔي ٝحُٔٔخُي ح٠ُ  (2)

 ؿ٤ٔغ حُ٘ٞحك٢ رٌَ٘ ىه٤ن ك٢ أ١ ٝهض هي ٣طِذ ٓ٘ٚ حُو٤ِلش ًُي .  

                                                 
 .  19،ص 1الدج الجغرافي ،  كراشكوفسكي ، تاريخ ا (7)
 .  86،ص 3ابن منظور و لسان العرج ، مادة و برد ،   (8)
البريدو هو عل  يتعرف فيه كمية المسالك واالمصار من فراسخ واميال وانها مسافة شهرية او اقل او اكثر. القنوجي، صديي بون حسون،  (9)

، الووراز ، منتووار 127، ص1978 –، بيووروت2وعبوود الجبووار زكووار، ابجوود العلووو  الوشووي المرقووو  فووي بيووان احوووال العلووو ، تحقيي
 . 47الصحاح، ص

وهي اربعه فراسخ وفي الحديث ال تقصر الصالة في اقل من اربعوة بورد وهوي سوتة عشور فرسونا والفرسوخ ثالثوة اميوال والميول اربعوة  (1)
 . 86، ص 3آالف )را  ، ابن منظور ، لسان العرج ، مادة و برد ،  

في االصل البغل وهي كلموة فارسوية اصولها بريودض د  أ  محو)ف الو)نج، الن بغوال البريود كانوت مح)وفوة اال)نواج فعربوت الكلموة  البريد (2)
 . 92، ص1وسمي الرسول ال)  يركبه بريدا. الزمنشر ، الفالي في غريج الحديث،  

 .  127(، ص1990–وان الداية، دار الفكر )بيروت المناو ، محمد عبد الرإوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقييو محمد ر  (3)
 .  192، ص 1الكتاني، التراتيج االدارية ،   (4)
 . 192،ص 1المصدر نفسه ،   (5)
، 10السووكة هنووا، اثنووا عشوور موويال، والسووكة الطريووي المسووتوية ومووؤنو)ة موون سووك الحووراث. ابوون منظووور، لسووان العوورج، مووادةو سووكك،   (6)

 . 441ص
 .  19، ص1، تاريخ االدج الجغرافي ، كراتشوفسكي  (7)
 .   368-367،ص14القلقشند  ، صبح االعشى ،   (8)
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ٓغ حُـ٤ٖ ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ ٣يػٞ رخُٔؼَكش  ًٔخ هي طظطِذ ح٠ٍَُٝس حٕ ٣ٔؼِٚ حُو٤ِلش ك٢ ٜٓٔش 

رخُطَم
. حٕ ٜٓٔش ؿِذ حُز٣َي ًخٗض طظطِذ حُو٤َ حُـ٤يس ك٢ حٓخًٖ ٝٓ٘خٍُ حُز٣َي كخًح حَٝٛ (0)

حَُٔٔع ح٠ُ ٌٓخٕ ٜٓ٘خ ٝهي طؼذ كَٓٚ ًٍذ ؿ٤َٙ كَٓخ ٓٔظ٣َلخ ٌٌٝٛح كظ٠ ٣َٜ حُز٣َي ٛخكذ 

ٜ٘خ ك٢ حٍؿخء حُيُٝش حالٓال٤ٓش ًخكش ًخٗخ حُز٣َي ح٠ُ حٌُٔخٕ حُٔوٜٞى رَٔػش.كٔؼَكش حُطَم ٝطؤ٤ٓ

ػخ٤ِٖٓ ٤ٜٖٔٓ ُٔالٓش حٖٓ حُيُٝش ٝٝكيطٜخ
(4). 

حٕ حٓظليحع ؿٜخُ حُز٣َي ٝطط٣َٞٙ ٝط٤ٓٞؼٚ ٝٓي ٗزٌش حُطَم ٝحُٔٞحٛالص حى٣خ ح٠ُ طُٞي ىحكغ 

ُظٍٜٞ ًظذ ػيس طؼخُؾ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش ٝٗخُض حٛظٔخّ حُٔئُل٤ٖ ُظؤ٤ُق ًظذ ػيس ُٔؼخُـش ٌٛح حُٟٔٞٞع 

ك٢ )حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي (، ٜٝٓ٘خ ٓئُلخص ؿـَحك٤ش ٤َٜٗس ٝرؼ٠ٜخ ٣لَٔ ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ حرٖ هَىحًرٚ 

ّ(022ٛـ/362ّ(، ٝ حرٖ كٞهَ )ص002ٛـ/ 326ّ(، ٝ حالٛطو١َ )ص 004ٛـ/31)ص
(3) 

 ٝؿ٤َٛخ . 

 

 زؼؼخص ٝحُٔلخٍص ح٤َُٔٓش .. ح0ُ

 

٢ِٔ١ ؿَرخ ٝح٤ُٜٖ َٗهخ ٗظ٤ـش الطٔخع ٍهؼش حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش كظ٠ حُٔل٢٤ حأل

كظْ ػ٠ِ حُوِلخء ٝحُلٌخّ ح٤ُِٖٔٔٔ آٍخٍ حُٔلخٍحص ح٠ُ حُزِيحٕ حُٔـخٍٝس ُْٜ حٝ حُزؼ٤يس الهخٓش 

ػالهخص ٓؼٜخ ٝطل٤ٖٔ ٝطٔظ٤ٖ ٍٝحرطٜخ ٓغ ٗؼٞد طِي حُٔ٘خ١ن
ًٝخٕ حُٔٞكي رٔؼخرش حُ٘خ١ن رخْٓ  (0)

ٝػوي حُٔؼخٛيحص ٝحرَحّ حُٜيٗش حُوالكش حٝ حُِٔي حٝ حُِٔطخٕ ُٝٚ ٛالك٤ش اؿَحء حُٔلخٟٝخص 

ٝحُِٜق
(4). 

ُوي حٛظٔض حىحٍس حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش رخٍٓخٍ حُٔلخٍحص ح٠ُ رؼٞ حُيٍٝ ٌٓ٘ حُلوذ 

حال٠ُٝ ُو٤خٜٓخ، الىٍحًٜخ ح٤ٔٛش حُٔلخٍحص ك٢ ط٤ٟٞق ٓٞحهلٜخ ،٤ٓٝخٓخطٜخ حُوخٍؿ٤ش، ُٝظٔظ٤ٖ 

ٖٓ ح٤ُٖٔػالهخطٜخ رخُيٍٝ حالهَٟ، ٜٓ٘خ حُٔلخٍحص حُظ٢ حٝكيص 
ح٠ُ حُل٤َس (3)

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ  (2)

حُٔلخٍحص حُظ٢ ػؼَ ك٢ ح٤ُٖٔ ػ٠ِ ٗوٕٞ طخ٣ٍو٤ش ُٜخ
(0) . 

                                                 
 .184د.ت(،ص–اوال ينظر قدامة بن جعفر ابو الفر  الكاتج البغداد ،نب)ة من كتاج النرا ،و عه الكتابة،)بغداد (1)
 .  368-367، ص14القلقشند  ، صبح االعشى،   (2)
 .  40، ص نفيس ، الفكر الجغرافي (3)
 . 147الفرا ، الفكر الجغرافي ، ص (1)
 . 85-84( ،ص1975–التابعي ، محمد ، السفارات في االسال  ،)دمشي  (2)
 . 58،ص1953–، بغداد 4علي، جواد ، تاريخ العرج قبل االسال ،   (3)
المسيحيين النصاطرة ، فتحهوا نالود بون الوليود سونة  الحيرة و قاعدة الملوك اللنمينيين تقي بين النجف والكوفة في العراي وكان اهلها من (4)

 .  263  ، المنجد في االعال ،ص633هس/12
 . 110(،ص1958–نيلسن، دتليف وآنرون، التاريخ العربي القدي ، ترجمةو فإاد حسين علي )القاهرة (5)
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حٓظويّ ػَد حُـ٣َِس حُٔلَحء ُلوٖ حُيٓخء ًٔخ كيع ك٢ كَد حُزّٔٞ
ٝىحكْ  (6)

ٝحُـزَحء 
 ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔلخٍحص .  (2)

س حالٓال٤ٓش ٝطٞك٤ي ٝط٢٘٘ حُٔلخٍحص رٌَ٘ حًزَ ٝطٜزق حًؼَ كؼخ٤ُش ك٢ ػٜي حٍَُٓٞ ُِيػٞ

(، حُٔلَحء ح٠ُ ِٓٞى حُؼخُْ ٖٓ حُؼَد ٗؼٞد حُؼخُْ طلض ُٞحء حالٓالّ، كوي حٝكي حٍَُٓٞ حالًَّ )

ّ 642ٛـ/6( ح٠ُ َٛهَ حٓزَح١ٍٞ حَُّٝ ٓ٘ش ٝحُؼـْ، ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔلخٍحص حُٔلخٍس حُظ٢ حٍِٜٓخ )

رٖ ه٤ِلش حٌُِز٢  ُيػٞطٚ ُالٓالّ ٝحًَٝ حَٓ ٌٛٙ حُٔلخٍس ح٠ُ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ ىك٤ش
٣لَٔ  (0)

( ىحػ٤خ ح٣خٙ ُالٓالّ ٝهي حطٔٔض ٌٛٙ حُٔلخٍس رَٝف ٤ٓخ٤ٓش ٛخىثش ٝكِْ ًز٤َ ًٔخ ٣وٍٞ ٍٓخُظٚ )

ح٤ُؼوٞر٢
. رؼيٛخ طٞحُض حُٔلخٍحص ح٠ُ رِيحٕ ػيس، حٓخ حُـَٝ كٜٞ َٗ٘ حُي٣ٖ حالٓال٢ٓ ٝطل٤ٖٔ (4)

ٌٛٙ حُٔزخىٍحص ػ٠ِ حُيُٝش حُؼَر٤ش حُؼالهخص ٝحٝحَٛ حُٜيحهش ٓغ حُيٍٝ حُٔـخٍٝس. ُْ طوظَٜ 

حالٓال٤ٓش رَ ٓؼض حُيٍٝ حالهَٟ ُالطٜخٍ رٜخ  ُؼيٛخ حهٟٞ ىُٝش ك٢ ًُي حُٞهض كوي حٛظٔض ح٤ُٜٖ 

رخهخٓش ػالهش ؿ٤يس ٓغ حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ٖٝٓ حُٔلظَٔ حٕ ٣ٌٕٞ حالٓزَح١ٍٞ هي ح٠ٛٝ 

 ّ ٝه٤َ حٕ حُو٤ِلش ػؼٔخٕ 600ٛـ/30 ٓل٤َٙ ُظز٤٤ٖ ٓيٟ حطٔخع ٝهٞس حُيُٝش ًٝخٕ ًُي ك٢ ٓ٘ش

ّ( حٍَٓ حكي حُوٞحى ٤َُحكن حُٔل٤َ ح٢٘٤ُٜ ػ٘ي ٍؿٞػٚ ح٠ُ رالىٙ، 600-623ٛـ/43-30)

ٝطؼي ٌٛٙ ٝكخىس حٍٝ ٓل٤َ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٠ُ ح٤ُٜٖ 
(3). 

ٝطٔظَٔ حُٔلخٍحص رخطـخٙ حَُ٘م ٝحُـَد ٝٗٔخال ٝؿ٘ٞرخ ٜٓ٘خ حُٔلخٍس حُظ٢ حٍِٜٓخ حُو٤ِلش 

ّ( ح٠ُ ِٓي حَُّٝ ؿٔظ٤٘خٕ حُؼخ٢ٗ ك٢ ٓ٘ش 210-622ٛـ/26-60حُِٔي رٖ َٓٝحٕ )حال١ٞٓ ػزي 

ّ ٝػ٠ِ حػَٛخ ػوي ٛيٗش ر٤ٖ حُيُٝظ620ٖ٤ٛـ/66
. حٕ ٌٛٙ حُٔلخٍحص ٝؿ٤َٛخ ٓخٛٔض ك٢ حؿ٘خء (2)

حُٔؼَكش حُــَحك٤ش ٖٓ هالٍ ٓخ هيٓظٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ىه٤وش ٝٓظ٘ٞػش ػٖ حُزِيحٕ حُظ٢ حٍِٓض ح٤ُٜخ، 

                                                 
اس بون مورة ، وظلوت الحورج قالموة نحوو حرج البسوسو هي الحرج التي حدثت بين بني والل وبنوي تغلوج وقتول فيهوا كليوج، قتلوه جسو (6)

غال  من اشورافه  فكوانوا  100اربعين سنة، ويروى ان عمر بن هند توسط بينهما، فؤصلح بينهما وان) رهالن من كل حي من الحيين 
يصووحبونه فووي السوول  والحوورج. ويوورو  فريووي موون االنبوواريين ان الوو)  توسووط لعقوود الصوولح هووو المنوو)ر بوون مووا  السووما . لمزيوود موون 

، ابن االثير، عوز الودين ابوو الحسون علوي بون 80،355، ص2المعلومات ينظرو علي، جواد، المفصل في تاريخ العروبة قبل االسال ، 
 .  687-502، ص1965-، دار صادر، بيروت1محمد الجزر ، الكامل في التاريخ، 

اسوتمرت لمودة اربعوين عاموا، وتوسوط لفوب الحورج داحس والغبرا و هي الحرج التي حدثت بين داحوس والغبورا  وهو  اوالد عموموة و (7)
 . 355، ص4سفيران هماو هر  بن سنان والحارث بن عوف، لمزيد من المعلومات ينظر وعلي ، المف ل في تاريخ العرج،  

در ولو  يشوهدها، دحية الكلبيو هو احد رسل الرسول الكري  صلى هللا عليه وسل  ارسله اليصال كتابه الى هرقل ملك الرو ، اسل  قبول بو (1)

( بؤن جبريل يؤتيه بصوورة دحيوة لجموال صوورته ، شوهد اليرمووك وسوكن المورة وبقوي الوى زمون وكان يشبه جبريل، يقول الرسول )
 . الو)هبي ، محمود بون احمود بون عثموان قايمواز ابوو عبود هللا ، سويراعال  النوبال ، 679هوس/60معاوية بن ابي سوفيان وكانوت وفاتوه سونة 

 . 556-550، ص1993–، بيروت9، ط2الرناإوط ومحمد نعي ،  تحقييو شعيج ا
 . 71د.ت(، ص–، دار صادر )بيروت2اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوج بن جعفر العباسي، تاريخ اليعقوبي،  (2)
(3) Chavannes (E)K Douments sur les Tou-Kine Sures occidentaux; Petersburg –1930,P.172;  ،السوامر، فيصول

 . 340، ص1971–، مجلة الجامعة المستنصرية 2ات العربية الى الصين في العصور الوسطى االسالمية،  السفار
(، 1947-ابن الفرا ، ابو علي الحسين بن محمد، رسول الملووك ومون يصولح للرسوالة والسوفارة، تحقيويو صوالح الودين المنجود، )القواهرة (4)

 .283(، ص1963-، )القاهرة2ون البحر المتوسط بحيرة اسالمية، ط؛ العدو ، ابراهي  احمد، االمويون والبيزنطي13ص
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حىٛخ رظي٣ٖٝ ٓخ ٣ؼ٤َ حٗظزخْٜٛ كٍٞ حُو٠خ٣خ حُــَحك٤ش حٝ حالؿظٔخػ٤ش حٝ حُي٤٘٣ش حٝ ٓخ كوي حٛظْ حكَ

ٗخرٚ
(0). 

 

  . هظٜخىحال -4

ٍٖ اِ  ٣ْ ََ ظَخِء ُط٘ٞػض ح٤ٔٛش  حَُكالص حُظـخ٣ٍش  ٍكِش حال٣الف هخٍ طؼخ٠ُ )إل٣ِِق هُ ِّ٘ ٍِْكَِشَ حُ  ْْ ِٜ لِ

ُْز٤َْضِ  ح ح ٌَ دَّ َٛ ٍَ ٤َِْْؼزُُيٝح  ٤ِْق كَ َّٜ حُ َٝ  َٝ ْٖ ُؿٍٞع  ِٓ  ْْ ُٜ َٔ ١ٌِ أ١ََْؼ ٍف(ءححَُّ ْٞ ْٖ َه ِٓ  ْْ َُٜ٘ َٓ
كوي ًخٗض ُوز٤ِش  (4)

ه٣َٖ ٍكِظخٕ، ٍكِش ح٤ُٜق ح٠ُ حُ٘خّ، ٍٝكِش حُ٘ظخء ح٠ُ ح٤ُٖٔ
(3). 

ٝال٤ٔٛش ٌٛٙ حَُكِش كوي ػِٔض ه٣َٖ ػِىخٍٓخٍ ٓخىحطٜخ الهٌ حُؼٜي ٖٓٔ طَٔ طـخٍطٜخ ػ٤ِْٜ. 

ح٤ُٖٔ ٝحُلز٘ش ِٝٓٞى حَُّٝ ك٢ حُ٘خّ ٖٓ حَٗحف حُوزخثَ ٖٓ حُؼَد ِٝٓٞى 
(2) . 

ٝػ٘يٓخ ظَٜ حالٓالّ، ٝهخٓض حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ٗ٘طض حُلًَش حُظـخ٣ٍش حُؼَر٤ش     

حالٓال٤ٓش كِْ طؼي ط٘ظَٔ حُي٣خٍ حالٓال٤ٓش كو٢ رَ ٛخٍص ًحص طـخٍس ػخ٤ُٔش ١خُض حٍح٢ٟ ٗخث٤ش 

ٝرؼ٤يس ػٖ حٍح٤ٟٜخ
ٗظٔض رٌَ٘ ٓٔظخُ ٝىه٤ن حُؼَٔ حُظـخ١ٍ ًُي حٕ ط٣َ٘ؼخص حالٓالّ  (0)

ٝٗخًٍض ك٢ ط٤٘٘طٚ ح٠ُ كي ًز٤َ
. ٝٓخ حٕ كَ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ كظ٠ رٔطض حُظـخٍس (6)

حالٓال٤ٓش ٗلًٞٛخ ػ٠ِ كًَش حُظـخٍس حُؼخ٤ُٔش ِٝٝٛض ح٠ُ ٓ٘خ١ن ٗخٓؼش، كل٢ ح٤ٓخ طؼخَٓ حُظـخٍ 

ٍطْٜ ٓغ ح٤ُٜٖ ٝحُٜ٘ي ٝٓوظِق ؿٍِ حُؼَد حُِٕٔٔٔٞ ٓغ رالى حَُّٝ ٝحُزِـخٍ ٝٗ٘طض أًؼَ طـخ

ؿ٘ٞد َٗم ح٤ٓخ حٓخ ٓغ حُوخٍس حالك٣َو٤ش كِٞٛٞح ح٠ُ ٓ٘خ١ن ٗخث٤ش ك٢ ٓ٘طوش حُٔٞىحٕ حُـَر٢
حٝ  (0)

ك٢ ٓخكَ َٗم حك٣َو٤خ 
(4) . 

ٝحُٔٔظوَحص حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش  حُٔٔظ١ٞ٘خصٗظؾ ػٖ كًَش حُظـخٍ ٌٛٙ حٗ٘خء ٝطط٣َٞ حُؼي٣ي ٖٓ 

ذ َٓحًِْٛ حُظـخ٣ٍشك٢ حؿَِٝٗ٘ٝح حألٓالّ 
(3) . 

 

                                                 
 . 14اسود ، الرحلة وأثرها في ازدهار المعرفة ، ص (5)
 . 4-1سورة قريش ، آية  (2)
 . 309– 305، ص3الطبر  ، البيان في تفسير آ  القرآن ،  (3)
 . 162ابن الفرا  ، رسل الملوك ، ص (4)
 . 18صابو سعد ، ادج الرحالت ،  (5)
( ، 1990–. )الكويووت 151عثمووان ، شوووقي عبوود القووو  ، تجووارة المحوويط الهنوود  فووي عصوور السوويادة االسووالمية ، سلسوولة عووال  المعرفووة (6)

(، 1986-، )توونس2؛ متز، آد ، الح ارة االسوالمية فوي القورن الرابوي الهجور ، ترجموةو محمود عبود الهواد  ابوو ريودة،  71-70ص
 .786ص

ويسوكنها المنودنجو، لمزيود مون المعلوموات حوول السوودان الغربوي  Melleووالية ملي   Tinbuktoوتمبيكنو  Genne منها مدينة جني (1)
–، )القواهرة 3ينظرو و. ارنولد، توماس، الدعوة الى االسال ، ترجمةو حسن ابراهي  حسن وعبد المجيد عايد واسماعيل النحوراو ، ط

 .  360-355(، ص1970
 .  381-377المصدر نفسه، ص (2)
 .  48حميدة ، اعال  الجغرافيين العرج ،ص (3)
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ٓٔخ ٌْٜٓ٘ ٖٓ َٗ٘ حالٓالّ ٝٓؼخُْ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ حؿِذ ٌٛٙ حألٓخًٖ ًٔخ 

٤٘٣َ ح٠ُ ًُي ٤ٟق 
طؼيىص حؿَحٝ حُظـخٍس ٝحهظِلض ىٝحكؼٜخ ٝحؿَحٟٜخ، حً هخّ حُظـخٍ  (2)

َ حُز١َٜ حُ٘ظَ رٖ ريٍٝ ْٜٓ ك٢ طلو٤ن حُٔؼَكش حُــَحك٤ش ٝطي٣ٜٝ٘خ ك٢ ًظزْٜ، ًٔخ كؼَ حُظخؿ

ٕٞٔ٤ٓ
ح١ٌُ ُحٍ ح٤ُٜٖ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ) حُؼخٖٓ ح٤ُٔالى١ (ٝٛق حُط٣َن ٖٓ  (0)

هخٗوٞ ح٠ُ رـيحى
ٝطالٙ حرٞ ٣ُي حُلٖٔ ح٤َُٔحك٢ (6)

ح١ٌُ ًظذ ٍكِظٚ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخُغ  (2)

ح٠ُ ح٤ُٜٖ حُظخٓغ ح٤ُٔالى١، حً ٝٛق ك٢ ًظخرٚ )ِِٓٔش حُظٞح٣ٍن( حَُكِش حُز٣َش –حُٜـ١َ

ٝحُٜ٘ي ػٖ ٣َ١ن رالى كخٍّ ًٔخ ٣وٍٞ ٓئْٗ
ٛئالء حُظـخٍ ٝؿ٤َْٛ ُْ ٣زوِٞح رظي٣ٖٝ ًَ ٓخ  (2)

ػخ٣٘ٞٙ ٝٗخٛيٝٙ ػٖ حُزِيحٕ حُظ٢ ُحٍٝٛخ ٝريهش ٓظ٘خ٤ٛش، طلو٤وخ َُِٝف حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣لِٜٔٞٗخ 

٢ٌُٝ ٣ٌٕٞ حر٘خء رِيْٛ ػ٠ِ ٓؼَكش رٜخ 
(0) . 

 .ح٠ُ ر٤ض هللا حُلَحّ. حُلؾ 3

ْ طٞحكَ حُٔزَ حُٔخٌُش ٝطَح٢ٓ ح١َحف حُؼخُْ حالٓال٢ٓ حال حٕ حُلؾ آٌٗحى ُْ ٣ٌٖ ٜٓالً. ٍؿ

حً ًخٗض حَُكِش ُِلؾ طٔظـَم ٍٜٗٞح ٖٝٓ ر٤ٖ حُلـ٤ؾ ٖٓٔ طظٞم ٗلٔٚ ح٠ُ طٔـ٤َ ٓخ ٣َحٙ ك٢ 

٣َ١وٚ ٝٓخ طوغ ػ٤ِٚ ػ٤٘خٙ ٝٓخ ٣ٜخىكٚ ٖٓ حٗٔخ١ حؿظٔخػ٤ش ٝظٞحَٛ ١ز٤ؼ٤ش طيكؼٚ ك٢ ٜٗخ٣ش 

٠ُ طي٣ٜٝ٘خحالَٓ ح
ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ًًَ ٣خهٞص حُل١ٞٔ ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ ٓؼـْ حُزِيحٕ هُٞٚ:  (4)

ٖٝٓ ًح ح١ٌُ ٣ٔظـ٢٘ ٖٓ ح٢ُٝ حالرٜخٍ ػٖ ٓؼَكش حٓٔخء حالٓخًٖ ٝطٜل٤لٜخ ٟٝز٢ )… 

حٛوخػٜخ ٝط٘و٤ؼٜخ، ٝحُ٘خّ ك٢ حالكظوخٍ ح٠ُ ػِٜٔخ ٓٞح٤ٓش، َٝٓ ىٍٝحٜٗخ ػ٠ِ حالُٖٔ ك٢ 

ٌٛٙ حالٓخًٖ ٓخ ٢ٛ ٓٞحه٤ض ُِلـخؽ  ٝحُِحث٣َٖ ٝٓؼخُْ حُٜلخرش  حُٔلخكَ ػال٤ٗش الٕ ٖٓ

حُظخرؼ٤ٖ ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ حؿٔؼ٤ٖ ٝٓ٘خٛي ُال٤ُٝخء ٝحُٜخُل٤ٖ ٝٓٞح١ٖ َٓح٣خ ٤ٓي 

ح٤َُِٖٓٔ( 
(3)  . 

                                                 
 .  49الرحالت ، ص (4)
النظر بن ميمونو هو تاجر من اهالي البصرة عاش في اوانر القرن الثاني واوالل الثالوث الهجور  يودعى النظور بون ميموون السويرافي،  (5)

اروني، انبووار الصووين والهنوود، الوودار المصوورية/اللبنانية ابووي زيوود حسوون وسووليمان التوواجر، انبووار الصووين والهنوود، تحقيوويو يوسووف الشوو
 .16(، ص1999–)القاهرة 

 .  23(، ص1978–مال هللا، علي محسن عيسى، ادج الرحالت عند العرج في المشري، مطبعة االرشاد، )بغداد (6)
قطر المعلوموات عون الهنود والصوين عواش فوي أبي زيد الحسن السيرافيو ل  اعثر له على ترجمة سوى انه ل  يكن اال هاويا جغرافيا يست (7)

 . 9،11اوانر القرن الثالث الهجر . السيرافي، انبار الصين والهند، ص
 . 11الجغرافية والجغرافيون في االندلس، ص (8)
كوز احيوا  ، )مر2ابوو الحوج، جليول، الحيووان فوي رحلوة ابون بطوبطوة، مون بحووث النودوة القوميوة االولوى لتواريخ العلوو  عنود العورج،   (1)

 . 9( ص1989شباط ،   15-13التراث العلمي العربي ،جامعة بغداد، 
 . 1ابو الحج، الحيوان في رحلة ابن بطوطة، ص (2)
 . 3(، ص1885–)ليدن 1شهاج الدين، ابو عبد هللا بن عبد هللا الرومي البغداد ، معج  البلدان،   (3)



 

48 

 

ًٍِ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٛئالء حَُكخُش ػٔٞٓخ ػ٠ِ حُٔ٘خٛي حُي٤٘٣ش ٝحُِٔحٍحص ٝحُٔٔخؿي
ًٝخٕ  (2)

ِٔخء حُي٣ٖ ٝحُِٛخى ٝحُٔظٜٞك٤ٖ ُْٜ حٛظٔخّ ًز٤َ رِوخء ػ
(0) . 

ٝهي ٍٝىص ك٢ ًظخرخطْٜ ٓؼِٞٓخص ر٣َ٘ش ٝحهظٜخى٣ش ٓظ٘ٞػش ك٠ال ػٖ حُٔؼخُْ حُٞٛل٤ش 

ُِٔيٕ ٝحُزِيحٕ حُظ٢ ُحٍٝٛخ رٍٜٞس ػ٤َٟش 
ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص حطٔٔض رخَُه٢ ُٔخ كِٔظٚ ٖٓ  (0)

رٚ حالٗخٍحص ح٠ُ ّ(ك٢ ًظخ0402ٛـ/600ه٤ٔش ػ٤ِٔش ٖٝٓ ٌٛٙ حَُٝح٣خص. ٍكِش ح١َُٜٝ )ص

 ّ( ك٢ ًظخرٚ 0402ٛـ/602ٓؼَكش ح٣ُِخٍحص،ٝ ٍكِش حرٖ ؿز٤َ حُز٢ِٔ٘ حالٗي٢ُٔ )ص

)ٍكِش حرٖ ؿز٤َ ( ٝحَُكِش حُـَر٤ش َُِكخُش حرٞ ٓلٔي حُؼزي٢ُ حُزِٔظ٢ حُظ٢ ريأٛخ ك٢ ػخّ 

ّ( ػْ ٍكِش حرٖ رط١ٞش حُط٘ـ٢ )طللش حُ٘ظخٍ ك٢ ؿَحثذ حالٜٓخٍ ٝػـخثذ 0420ٛـ/622)

 ّ(. 0360ٛـ/220( )صحالٓلخٍ

 حُٔلَ .. 2

 َّٕ سَ اِ ََ ؤَسَ ح٥ِه ْ٘ ُت حَُّ٘ ِ٘ ْ٘ ُ٣ ُ َّْ هللاَّ َِْن ػُ َُْو ٤َْق رََيأَ ح ًَ ٝح  َُ ْٗظُ ِٝ كَخ ٍْ ٝح ك٢ِ حألَ َُ ٤ ِٓ  َْ  ٝهخٍ طؼخ٠ُ ) هُ

)  َ ٢ٍْء هَِي٣ َٗ  َِّ ًُ َ َػ٠َِ  هللاَّ
(3)  

ٟ حَُّظِ  ََ ُْوُ َٖ ح ر٤َْ َٝ  ْْ َِْ٘خ ر٤ََُْٜ٘ َؿَؼ َٝ َ٘خ ك٤َِٜخ ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ )  ًْ ََ ََ ه٢ رَ ٤ْ َّٔ َٗخ ك٤َِٜخ حُ ٍْ هَيَّ َٝ سً  ََ ِٜ ًٟ ظَ َ

أ٣ََّخٓخً  َٝ ٝح ك٤َِٜخ ٤ََُخ٢َُِ  َُ ٤ (ءِٓ َٖ ٤ِ٘ ِٓ آ
 (2). 

( ػ٠ِ حُٔلَ روُٞٚ )ٓخكَٝح طٜلٞح ٝطـ٘ٔٞح( ًٔخ ٗـغ حٍَُٓٞ حالًَّ )
ٝٗوٜي  (0)

ِش ًحطٜخ ٣ٝظٔؼَ رخ٤ُٔخكش حُظـٞحٍ ك٢ حالٍٝ رؼ٤يح ػٖ أ١ حُظِحّ حٝ ؿَٝ ؿ٤َ ؿَٝ حَُك

ٌٛح حُـَٝ ك٢ حَُؿزش ُِٔؼَكش ٝحال١الع حٝ ٣ُخٍس حالهطخٍ ٝحالٜٓخٍ ٝحًظٔخد حُوزَس 
(6) . 

حًح ٣ٌٖٔ حٕ حػظزخٍ ٍكِش ح٤ُٔخكش ٤ٓال كط٣َخ ُِزلغ ٝحالٓظطالع حٓخ ُـَٝ حُيٍحٓش حٝ 

حُٞهٞف ػ٠ِ ٓخ ُِزالى حالهَٟ ٖٓ ٓٔخص ٝهٜخثٚ
ٖ . ًخٕ ُِــَحك٤٤ٖ حُؼَد ٝح٤ُِٔٔٔ(0)

حٛظٔخّ رخالٓلخٍ ٝحُظـٞحٍ ك٢ ٓوظِق حٗلخء حُؼخُْ حُٔؼَٝف آٌٗحى ُـٔغ ٓؼِٞٓخطْٜ حُوخثٔش ػ٠ِ 

                                                 
ي يتعبود بهوا، فالمسوجد اسو  للبيوت ومحوراج البيووت ومصولى الجماعوات اموا المشواهد المشاهد الدينية والمزارات والمساجدو وهي موا  (4)

 . 494، ص3الدينية فهي مراقد االلمة والصحابة وهي اماكن للعبادة في الوقت نفسه، ابن منظور، لسان العرج،  
قيل له  الصحابة اما فوي العصور الثواني مون ( فالزهاد والمتصوفينوان المسلمين بعد الرسول ل  يتس  افا له  سوى بصحبة الرسول ) (5)

صحج الصحابة التابعين ث  انتلف الناس وتباينوت المراتوج قيول لنوواص النواس ممون لوديه  شودة عنايوة المور الودين الزاهود والعبواد ثو  
عقووف علوى ظهرت البدعوة وحصول التوداعي بوين الفوري فنفور نوواص اهول السونة المراعوون انفسوه  موي هللا باسو  التصووف، اصولها ال

العبادة االنقطا  الى هللا تعالى واالعراب عون زنورف الودنيا وزينتهوا والزهود عموا يقبول عليوه الجمهوور مون لو)ة وموال واالنفوراد عون 
 .155-154، ص2النلي في النلوة للعبادة. القنوجي، أبجد العلو ،  

 . 64ت(، صد.–نصباك ، شاكر ، الفكر الجغرافي وتطورض وطري بحثه، )جامعة بغداد  (1)
 .  20سورة العنكبوت ، آية  (3)
 .  18سورة سبؤ ، آية  (4)
 . 364( ، ص1986–، )بيروت 1القا ي، ابو عبد هللا محمد بن سال ، مسند الشهاج، تحقييو حمد  عبد المجيد السلفي،   (5)
 .  97الشامي ، الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، ص (6)
 .  37ص حميدة ، اعال  الجغرافيين ، (1)



 

49 

 

حُٔ٘خٛيس ٝحُظلو٤ن حُ٘و٢ٜ ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ ه٤ٔش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ٍٞىٜٝٗخ 
. ُٝؼَ حالٗخٍس  (4)

ؼَد ح٠ُ ٝحكيس ٜٓ٘خ ٤ُز٤ٖ رٟٞٞف طخّ ٌٛٙ حَُٝف حُؼ٤ِٔش حُيه٤وش حُظ٢ طٔظغ رٜخ حَُكخُش حُ

ٝحُِٕٔٔٔٞ، كل٢ حُـَد حُؼَر٢ ٝك٢ كيٝى حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ/حُظخٓغ ح٤ُٔالى١ هخّ حُلظ٤ش 

حُـٍَٕٝٝ رَكِظْٜ حُظ٢ ػِٓٞح رٜخ ػ٠ِ ًٍٞد رلَ حُظِٔخص
، ٤ُؼَكٞح ٓـخِٛٚ ٝح٠ُ ح٣ٖ (3)

٣٘ظ٢ٜ كؤرلَٝح ٓغ ح٣َُق حَُ٘ه٤ش ٓيس حكي ػَ٘ ٣ٞٓخ ح٠ُ ٟٓٞغ ٛو١َ ٓو٤ق ٗي٣ي حُظِٔش. 

ٞح ؿ٘ٞرخ ٓيس حػ٘خ ػَ٘ ٣ٞٓخ ح٠ُ حٕ رِـٞح ٓخ ٓٔٞٛخ )ؿ٣َِس حُـْ٘(ػْ حطـٜ
ُٞؿٞى هطؼخٕ  (2)

ًؼ٤َس ٜٓ٘خ ػْ طٞؿِٞح حػ٘خ ػَ٘ ٣ٞٓخً حهَٟ ك٢  حالطـخٙ ٗلٔٚ، كظ٠ رِـٞح ؿ٣َِس حهَٟ كؤَْٓٛ 

أِٜٛخ ًٝخٗٞح ١ًٝ رَ٘س كَٔحء ٝٗؼَْٛ ه٤َِ ٗخػْ ٣ٞ١ِٞ حُوخٓش، ٝػـ٘يٓخ ريأ ٛزٞد ح٣َُق 

َٓ ٤ٓي حُـ٣َِس رظَك٤ِْٜ ٓؼٜٞر٢ حألػ٤ٖ ػزَ حُزلـَ، ٝرؼي ػالػش ح٣خّ ِٝٛٞح ؿ٘ٞر٢ حُـَر٤ش أ

َٓحًٖ ػ٠ِ ٤َٔٓس ٣َٜٖٗ ٖٓ رِيْٛ، ًٝخٕ ٟٓٞغ ُِْٜٗٝ ٤ٓ٘خء حٓل٢
(0). 

ُوي حٛزلض حَُكِش ك٢ ١ِذ حُؼِْ ٍَٟٝس ٖٓ ُٞحُّ ٣َ١ن حُؼِٔخء ٜٝٓ٘ـْٜ ك٢ حُظل٤َٜ 

ِيٙ ػْ ٣َكَ ح٠ُ حُزِيحٕ حالهَٟ ُالهٌ ػٖ ػِٔخثٜخ حُؼ٢ِٔ كٌخٕ ١خُذ حُؼِْ ٣ؤهٌ ػٖ ٤ٗٞم ر

ٝحًح حكَؽ ٖٓ ٓٔخع حُٔٞح٢ُ )… ُٝالٓظلخىس ْٜٓ٘ ٣ٝؼِن ُ٘خ حرٞ حُٜالف رٌٜح حُوٜٞٙ هخثالً: 

…(ٝحُٜٔٔخص حُظ٢ رزِيٙ ك٤َِكَ ح٠ُ ؿ٤َٙ 
. ٝهي أهظل٠ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوِلخء حػَ ٖٓ ٓزوْٜ ك٢ (0)

ك٢ ١ِزٚ، ػَف ػٖ حُو٤ِلش حرٞ ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ طوي٣َٙ  كزْٜ ُِؼِْ ٝحُؼِٔخء ٍٝؿزظْٜ حُ٘ي٣يس

ٝحؿالُٚ ُِؼِْ ٝحُؼِٔخء )ه٤َ ٍُِٜٔ٘ٞ: َٛ ٣و٢ ٖٓ ٌُحص حُي٤ٗخ ٢ٗء ُْ طِ٘ٚ؟ هخٍ: رو٤ض هِٜش، 

كـيح ػ٤ِٚ حُ٘يٓخء ٝأر٘خء حٍُُٞحء رخُٔلخرَ …إٔ أهؼي ك٢ ٜٓطزش ٝك٢ُٞ أٛلخد حُلي٣غ

رْٜٝحُيكخطَ كوخٍ ُٔظْ رْٜ حٗٔخ ْٛ حُيٗٔش ػ٤خ
حُٔ٘ووش أٍؿِْٜ، حُط٣ِٞش ٗؼٍْٞٛ، رَى حالكخم  (4)

ٝٗوِٚ حُلي٣غ(
(3). 

ًًَٝ ػٖ حُو٤ِلش ح٤َُٗي حٗٚ ٍكَ ر٘لٔٚ ٣ٜلزٚ ُٝيحٙ حال٤ٖٓ ٝحُٔؤٕٓٞ ُٔٔخع ًظخد         

ّ(200ٛـ/020ح١ُٞٔؤ ػ٠ِ حالٓخّ ٓخُي رٖ أْٗ )ص
(2). 

                                                 
 . 101، ص 1سوسه ، التشريف االدريسي ،   (2)
بحر الظلماتو وهو المحيط االطلسي حاليا يفصل بين قوارتي آوربوا وامريكوا، الزرقواني، محمود عبود العظوي ، مناهول العرفوان فوي علوو   (3)

 .  730(، ص1996–، دار الفكر )بيروت2القرآن،  
شرقي من بحيرة نيطس ، حيث نهر يوجد نهر الغن  ويقي  من بالد السرير ، ويمر مون جنوبوه جزيرة الغن  و تقي في الجز  الشمالي ال (4)

 . 204نهر اتل فبقى بينهما جزيرة عر ها نحو ثالث مراحل تدعى جزيرة الغن  ، ابي الفدا  ، تقوي  البلدان ، ص
نتين عند مدنل نليج متي، وهي ليست قديمة العهود بودأ اسفيو مينا  في مراكش على الشاطن االطلنطي على بعد أميال قليلة من رأس ك (5)

)كرها من) القرن التاسي الهجر  دون ان ينسج اليها شي  من االهميوة، وهوي مينوا  كثيور الحركوة ولكنوه غيور موؤمون الطرقوات، وقود 
 .  239، ص2  . دالرة المعارف االسالمية، 1507هس/913احتل من قبل البرتغال عا  

؛ 222د.ت(، ص-و عموورو عثمووان بوون لصووالح، علووو  الحووديث، تحقيوويو نووور الوودين عنتوور، المكتبووة العلميووة )بيووروتالشووهرزور ، ابوو (1)
 .16د.ت(، ص-النطيج البغداد ، ابو بكر احمد بن علي، الرحلة في طلج الحديث، تحقيي نور الدين عنتر، دار الكتج )بيروت

 .212بقى دنسة بسبج )لك. الراز ، منتار الصحاح، صالدنسة ثيابه و لكثرة أسفاره  ال يفرغون لغسلها فت (2)
 .126، ص1ابن كثير، البداية والنهاية،   (3)
مالك بن انسو االما  ابو عبد هللا مالك بن انس بن أبي عوامر التميموي االصوبحي المودنيمن بيوت الملووك مون قبيلوة حميور القحطانيوة اموا   (4)

المالكي، أن) العل  في ربيعوة الوراس فقيوه اهول الحوديث كانوت وفاتوه بالمدينوة الشوريفة  دار الهجرة واحد المة االعال  وصاحج الم)هج
ودفون فوي البقيوي ومون اشوهر كتبوه الموطوؤ، ابون نلكوان، ابوو العبواس شومس الودين احمود، وفيوات األعيوان وألبنوا  هو)ا الزموان، تحقيوويو 

نصر عبد الوهاج بن عبود الكوافي، طبقوات الشوافعية الكبورى، ، تا  الدين ابو 555، ص1(،  1968-احسان عباس، دار الثقافة )بيوت
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ٜخ ط٣ِي ٝٓؼخٍكٚ طظ٘ٞع ٝط٠٘ؾ ٝٗٔظِوٚ ػٖ حَُكِش حُؼ٤ِٔش ٗظخثؾ ٜٓٔش ، كوزَحص ٛخكز      

هيٍحطٚ ٝطظزٍِٞ آٍحإٙ، ًَٝ ًُي ٣ليع ٗظ٤ـش حُظَكخٍ ٝحُظظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ٞم ًِٝٔخ ُحى ػيى 

حُيح٤ٍٖٓ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ًِٔخ ًخٗض حُ٘ظخثؾ حال٣ـخر٤ش ٝحٟلش ٝىه٤وش 
( . هخٍ حالٓخّ ػ٢ِ ) (0)

حِٜٛخ ٝال ٣ـٖ حُؼوَ ٖٓ  ٛـ( )٤ُٔض حَُإ٣ش ًخُٔؼخ٣٘ش ٓغ حالرٜخٍ، كوي طٌٌد حُؼ20ٕٞ٤)ص

حٓظٜ٘لٚ(
(6) . 

٣ٌٖٝٔ حٕ ٗؼِٝ ٓزذ ٗ٘خ١ حَُكِش ك٢ طِي حُلوزش حُظخ٣ٍو٤ش ك٠ال ػٖ ٓخ ٓزن ًًَٙ ح٠ُ ٗيٍس    

حٌُظذ رٔزذ حػظٔخى ٗٔوٜخ ػ٠ِ ح٤ُي حُز٣َ٘ش ، ٝٝؿٞىٛخ ك٢ هِحثٖ
ٓؼ٤٘ش حٓخ هخٛش حٝ ػخٓش (0)

(4) ،

ؼخُْ حالٓال٣ُ٢ٓخىس ػ٠ِ طؼيى حَُٔحًِ حُؼ٤ِٔش ك٢ حٗلخء حُ
(3) . 

حً ًخٕ حُِٕٔٔٔٞ ٝحَٛ حٌُٓٚ ٝؿ٤َْٛ  ح٣ٌُٖ ٣ٌٕٔ٘ٞ ىحهَ كيٝى حُيُٝش حالٓال٤ٓش ٣َكِٕٞ ك٢ 

١ِذ حُؼِْ ح٠ُ ٓخثَ حالٜٓخٍ حالٓال٤ٓش ك٤غ طٔظِِّ ٓؼَكش حالٓخًٖ ٝحُٔ٘خ١ن ٌُُي ًخٕ حٍٝ ٓخ 

٤شأُلٚ حُؼَد ك٢ حُــَحك٤ش ًًَ حرَُ حالٓخًٖ حُؼَر٤ش ٝحُٔؼخُْ حُــَحك
(2) . 

 

 في التبريخ العربي االسالهي الرحالث

 

( حال ٓخ ٗيٍ ال طظٞكَ ك٢ ٜٓخىٍٗخ حُوي٣ٔش ٓؼِٞٓخص ًخك٤ش ػٖ رؼؼخص ػ٤ِٔش ُٖٓ حٍَُٓٞ )       

 –( ٢ٜ ).. رؼؼ٘خ ٍٍٓٞ هللا )٤حالر٘     ،ٖٓ ٓؼِٞٓخص ػٖ طِي حَُكالص ٜٓ٘خ حَُٝح٣ش حُظ٢ ٣ًٌَٛخ 

( ِٗظو٢ ػ٤َ ه٣َٖ ُٝٝىٗخ حُزلَ ٝأَٓ ػ٤ِ٘خ حرخ ػز٤يس )ح٠ُ ٓخكَ  -ٓـٔٞػٚ ٖٓ حُٜلخرٚ 

ؿَحد ٖٓ طَٔ ُْ ٣ـي ُ٘خ ؿ٤َٙ، كٌخٕ حرٞ ػز٤يس ٣ؼط٤٘خ طَٔس طَٔس ٜٜٗٔخ ػْ َٗ٘د ػ٤ِٜخ حُٔخء 

كظٌل٤٘خ ٣ٞٓ٘خ ح٠ُ ح٤َُِ كؤَٗك٘خ ػ٠ِ ٓخكَ حُزلَ كَأ٣٘خ ٤ٗجخ ٤ًٜجش حٌُؼ٤ذ ح٠ُوْ كؤط٤٘خٙ كخًح ٛٞ 

٠ حُؼ٘زَىحرش ٖٓ ىٝحد حُزلَ طيػ
كؤهٔ٘خ َٜٗحً ٗؤًَ ٜٓ٘خ ٝٗلٖ ػالػٔخثش كظ٠ ٓٔ٘خ ُٝوي ٍح٣٘خ  (0)

ٗـظَف ٖٓ حُيٖٛ ح١ٌُ ك٢ ٝهذ ػ٤٘٤ٜخ رخُوالم ٝٗوطغ ٓ٘ٚ حُوطؼش ًخُؼٍٞ ُٝوي حهٌ ٓ٘خ حرٞ ػز٤يس 

ػالػش ػَ٘ ٍؿال كخهؼيْٛ ك٢ ٝهذ ػ٤٘٤ٜخ ٝحهٌ حٟالػٜخ كخهخٜٓخ، ػْ ٍكَ حػظْ رؼ٤َ ٓؼ٘خ كَٔ ٖٓ 

                                                                                                                                               
؛ السوويوطي، جووالل الوودين عبوود الوورحمن بوون أبووي بكوور، توواريخ النلفووا ، تحقيوويو محموود محووي الوودين عبوود 57(، ص1906-، )القوواهرة1 

 .294(، ص1952-الحميد )مصر
 . 39(، ص1941-، )بغداد1  حاجي نليفة، مصطفى بن عبد هللا، كشف الظنون عن اسامي الكتج والفنون، (5)
 . 68، ص4علي بن ابي طالج ، نهج البالغة ،   (6)
نزالنو هي جمي نزانة وهو اس  المو وي الو)  ينوزن فيوه الشوي ، وانتزنوه احورزض وجعلوه فوي نزانتوه. ابون منظوور، لسوان العورج،  (1)

 . 139، ص3 
 .39حميدة، أعال  الجغرافيين، ص (2)
 . 15(، ص1982-فية والرحالت عند العرج ، )بيروتزيادة ، نقوال ، الجغرا (3)
 .106(، ص1967–، )بيروت 2، ط3، 3زيدان ، جرجي ، تاريخ التمدن االسالمي ،  (4)
يستعمل ه)ا العنبر في صناعة العطور وما زال يحظى بؤهمية ناصة نظراو لقوة رالحتوه. محمود، ابتهوا ، العنبور عطور الحووت، جريودة  (5)

 .6،ص1(/ ط29/4/2002—، السنة الثانية والعشرون، )بغداد7418ومية،  القادسية، جريدة ي
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( ًُي كوخٍ ٛٞ ٍُم أهَؿٚ هللا ىٗخ ٖٓ ُلٜٔخ ، كِٔخ هيٓ٘خ حُٔي٣٘ش ًًَٗخ ٍَُٓٞ هللا )طلظٜخ ٝطِٝ

ٌُْ كَٜ ٓؼٌْ ٢ٗء ٖٓ ُلٜٔخ كظطؼٔٞٗخ كؤٍِٓ٘خ ُٚ ٓ٘ٚ كؤًِٚ(
. ٍٝأٟ ًَحٌٗ٘ٞك٢ٌٔ حهَد ح٠ُ (0)

حُٞحهغ ك٢ حٕ ٌٛٙ حُوٜش ه٤خ٤ُش ٝال طٔض ُِٞحهغ رِٜش
(4) . 

( ٝؿ٢ٜ٘ حرٞ رٌَ ))… ػزخىس رٖ حُٜخٓض، ٢ٛ  ٛ٘خُي ٍٝح٣ش حهَٟ طًٌَ حٝطٔ٘ي ح٠ُ

…(ٓ٘ش حٓظوِق ح٠ُ ِٓي حَُّٝ الىػٞٙ ح٠ُ حالٓالّ حٝ آًٗٚ رلَد 
(0)  . 

هخٍ ).. كوَؿ٘خ ؿج٘خ ؿزِش رٖ حال٣ْٜ ٝٛٞ رخُـ١ٞش كخىهِ٘خ ح٤ُٚ كخًح ٛٞ ػ٠ِ كَحٕ ٓغ 

خٙ رٍَٓٞ كؤًٗخ ٓ٘ٚ كٌِٔٚ ٛ٘خّ حُٔوق كؤؿِٔ٘خ رؼ٤يح ٝحٍَٓ ح٤ُ٘خ ٍٓٞال ٌِٗٔٚ، كوِ٘خ: ال ٝهللا ال ًِٔ٘

ٝىػخٙ ح٠ُ هللا كخًح ػ٤ِٚ ػ٤خد ٓٞى، كوخٍ ُٚ ٛ٘خّ ٓخ ٌٛٙ حُٔٔٞف حُظ٢ ُزٔظٜخ؟ هخٍ: ُزٔظٜخ ٝػ٢ِ 

ٌٍٗ حال حِٗػٜخ كظ٠ حهَؿٌْ ٖٓ حُ٘خّ، هِ٘خ: هللا ُ٘وَؿّ٘ي ٖٓ كَٗي ٖٝٓ ىحٍ ٌِٓٔظي ِٝٗٔي حُِٔي 

ٍ: )حًح حٗظْ حَُٔٔحء، هِ٘خ ٝٓخ حَُٔٔحء؟ هخٍ: ح٣ٌُٖ ( هخحالػظْ حٕ ٗخء هللا حهزَٗخ رٌُي ٗز٤٘خ )

٣ٜٕٞٓٞ حُٜ٘خٍ ٣ٝوٕٞٓٞ ح٤َُِ، هِ٘خ ك٘لٖ ْٛ، هخٍ: ٤ًٝق ٌْٛٞٓ٘؟ كؤهزَٗخٙ رٌُي، هخٍ: ك١َٞح 

ألٛلخرٚ ٝهخٍ: هٞٓٞح ٝػالٙ ٓٞحى ػْ رؼغ ٓؼ٘خ ٍٓٞال ح٠ُ ِٓي حَُّٝ كِٔخ ىٗٞٗخ ٖٓ ٓي٣٘ظٚ ، هخٍ 

يهَ ٓي٣٘ش حُِٔي ًٝ٘خ ػ٠ِ ٍٝحكَ كخٕ ٗجظْ كِٔ٘خًْ ػ٠ِ رَح٣ًٖح٣ٌُٖ ٓؼ٘خ حٕ ىٝحر٘خ ٌٛٙ الط
(0) 

ٝرـخٍ هِ٘خ ال ٝهللا ال ٗيهَ حال ػ٤ِٜخ كؤٍِٓٞح ح٠ُ حُِٔي حْٜٗ ٣ؤرٕٞ، كخٍَٓ حٕ هِٞح ػْٜ٘ كيهِ٘خ 

ٓؼظ٤ٖٔ ػ٤ِ٘خ ح٤ُٔٞف ػ٠ِ حَُٝحكَ ٝحًح ؿَكش ٓلظٞكش ٣٘ظَ ٜٓ٘خ ح٤ُ٘خ ٝأهزِ٘خ كظ٠ ٗو٘خ
طلض  (4)

خ ال اُٚ حال هللا ٝهللا حًزَ، هخٍ ٝهللا ٣ؼِْ ُوي حٗظل٠ض حُـَكش كظ٠ ًؤٜٗخ ػٌم ٓؼلش ِٛ رٜخ حُـَكش، هِ٘

ح٣َُق ٝحٍَٓ حٗٚ ٤ُْ ٌُْ حٕ طـَٜٝح ري٣ٌْ٘ ػ٠ِ رخر٢ كخٍَٓ حٕ حىهِٞح كيهِ٘خ ٝحًح ػ٤ِٚ ػ٤خد 

ٓخ ٓ٘ؼٌْ حٕ كَٔ ٝحًح ًَ ٢ٗء ػ٘يٙ حكَٔ ٝحُزطخٍهش كُٞٚ كيٗٞٗخ ٓ٘ٚ كخًح ٛٞ ٣لٜق حُؼَر٤ش كوخٍ: 

... طل٢ٗٞ٤ رظل٤ش ٗز٤ٌْ كخٕ ًُي حؿَٔ رٌْ، هِ٘خ طل٤ظ٘خ الطلَ ُي ٝطل٤ظي حُظ٢ طل٤خ رٜخ الطلَ ُ٘خ

ٝهَؿ٘خ ٖٓ ػ٘يٙ ٝهي حَٓ رٍِٔ٘ كٖٔ ٍِٝٗ ًز٤َ كٌٔؼ٘خ ػالػخً ػْ أٍَٓ ح٤ُ٘خ ٤ُالً كيهِ٘خ ػ٤ِٚ كخًح 

َُرؼش حُؼظ٤ٔش ٌٓٛزٚ ك٤ٜخ ر٤ٞص ٤ُْ ػ٘يٙ أكي كخٓظؼخىٗخ حُوٍٞ كخػيٗخ ػ٤ِٚ ٝىػخ ر٢٘ء ٤ًٜجش ح

ٛـخٍ ػ٤ِٜخ أرٞحد كلظق ر٤ظخً كؤهَؽ ٓ٘ٚ هَهش ٓٞىحء ك٣ََحً كَ٘٘ٛخ كخًح ك٤ٜخ ٍٛٞس ٝحًح ٍؿَ 

ٟوْ حُؼ٤٘٤ٖ ػظ٤ْ ح٤ُ٥ظ٤ٖ ٣ٞ١َ حُؼ٘ن، كوخٍ: أطيٍٕٝ ٖٓ ٌٛح هِ٘خ: ال، هخٍ ٌٛح ٗٞف ػ٤ِٚ 

ِٖٓ…حُٔالّ أ٣ٖ ٌٛٙ حٍُٜٞ ٌٌٛح كخٗخ ٗؼِْ حٕ  ٢٠ٔ٣ٝ ك٢ ػَٝ ٍٛٞ حألٗز٤خء ٝحََُٓ ... هِ٘خ: ٝ

( ٓؼِٚ. هخٍ: حٕ آىّ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٓؤٍ ٍرٚ ػِ ٌٛٙ حٍُٜٞ ػ٠ِ ٓخ ٍٛٞص الٕ ٍٛٞس ٗز٤٘خ ٓلٔي )
                                                 

 .153-65(، ص1952-، )مصر2محمد بن أحمد بن أبي الفتح، المستطرف في كل فن مستظرف،   (1)
 .56، ص1تاريخ األدج الجغرافيو   (2)
-، مطبعوة السوعادة، مصور2عبود الحسوين،   المسعود ، علي بون الحسوين، مورو  الو)هج ومعوادن الجووهر، تحقيويو أحمود محوي الودين (5)

 .162(، ص1958
 .47برا)ينو الدابة. الراز ، منتار الصحاح، ص (1)
 (.1978-ننناو تعظمنا وتكبرنا، الننوة الكر والفنر، المنجد في اللغة، مجموعة من كتاج العال  العربي، المطبعة الكاثوليكية )بيروت (2)



 

52 

 

ٝؿَ إٔ ٣َ٣ٚ أٗز٤خء ر٤٘ٚ كؤٍِٗ ػ٤ِٚ ٍْٛٞٛ ..(
. ٝحُـِء حأله٤َ ٖٓ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٣طخرن حَُٝح٣ش (0)

حُظ٢ أٍٝىٛخ حُٔٔؼٞى١ ك٢ َٓٝؽ حٌُٛذ
ظِق ػٜ٘خ ك٢ رؼٞ حُظلخ٤َٛ ٓغ ػيّ ح٣َحىٙ ٝحٕ حه (4)

حُـِء حألٍٝ ٜٓ٘خ. ٝك٢ ُٖٓ ػَٔ رٖ حُوطخد رؼغ َٜٗرَحُ ٛخكذ حُزخد رَؿَ هزَ ٓ٘ظ٤ٖ ٗلٞ 

حُٔي ٤ُ٘ظَ ٢ُ ٓخ كخُٚ ٖٝٓ ىٝٗٚ، ٓٞكَحً ُٚ ًَ ٓخ ٣لظخؿٚ ٖٓ ٓخٍ ٝط٤ٛٞخص ٌَُ ِٓي ٣َٔ ك٤ٚ، 

ًظذ ُٚ ح٠ُ ػخِٓٚ ػ٠ِ ًُي حُزِي كؤطخٙ كزؼغ هخٍ ".. كِٔخ حٗظ٠ٜ حُِٔي ح١ٌُ حُٔي ك٢ ظَٜ أٍٟٚ، 

ٓؼٚ رخ٣ُخٍ، ٓؼٚ ػوخرٚ..كِٔخ حٗظ٤ٜ٘خ حًح ؿزالٕ ر٤ٜ٘ٔخ ٓي ٓٔيٝى كظ٠ حٍطلغ ػ٠ِ حُـز٤ِٖ رؼيٓخ 

حٓظٟٞ رٜٔخ. ٝحًح ىٕٝ حُٔي ه٘يم أٗي ٓٞحىحً ٖٓ ح٤َُِ ُزؼيٙ..كوخٍ ٢ُ حُزخ٣ُخٍ: ػ٠ِ ٍِٓي أًخكجي، 

ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ رؤك٠َ ٓخ ػ٘يٙ ٖٓ حُي٤ٗخ ك٢َٓ٤ ك٢ ٌٛح حُِٜذ،  حٗٚ ال ٢ِ٣ ِٓي رؼي ِٓي حال طوَد

كَ٘ف ر٠ؼش ُلْ ٓؼٚ ٝأُوخٛخ ك٢ ًُي ح١ُٜٞ ٝحٗو٠ض ػ٤ِٜخ حُؼوخد، ..كوَؿض ػ٤ِ٘خ رخُِلْ ك٢ 

ٓوخُزٜخ، ٝحًح ك٤ٜخ ٣خهٞطش كؤػطخ٤ٜٗخ ٢ٛٝ ٌٛٙ ..((
(3). 

حٓخٍس ٣ِ٣ي رٖ أر٢ ٓل٤خٕ، أٍِٓض ٖٓ حُلـخُ ح٠ُ حُ٘خّ ك٢  ٍكِش طؼو٤ل٤شٗؼي أٍٝ ٣ٌٖٝٔ إٔ 

ٞح ح٠ُ ؿـخكظًظذ ٌٛح ح٠ُ ػَٔ رٖ حُوطخد: )) .. حٕ أَٛ حُ٘خّ هي ًؼَٝح ٍٝرِٞح ٝٓألٝح حُٔيحثٖ ٝح

ٖٓ ٣ؼِْٜٔ حُوَإٓ ٣ٝلوْٜٜ كؤػ٠٘ ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رَؿخٍ ٣ؼِْٜٔٞٗ(( كؤٍَٓ ح٤ُٚ ٓؼخًحً ٝػزخىٙ ٝحرخ 

حُؼخُغ ح٠ُ ىٓ٘نحُيٍىحء. كٜخٍ حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ح٠ُ كِٔط٤ٖ، ٝٛخٍ 
(0) 

 

 

 عصر الدولت االهىيت

  

، رٖ حر٢ ٓل٤خٕ  هخُي رٖ ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش حال٤َٓ طل٤َٜ حُؼِْ ػ٠ِ ٣يريحص حَُكالص ك٢ 

كوي حٛظْ رخُظل٤َٜ حُؼ٢ِٔ ٌُح ريأ رظل٤َٜ حٌُظذ حُوخٛش رؼِْ ح٤ٔ٤ٌُخء ٝطَؿٔظٜخ ح٠ُ حُؼَر٤ش، 

حالٓالّك٢  –حال حٜٗخ ح٤ُٝش–ٌٝٛٙ طؼي أٍٝ ػ٤ِٔش طَؿٔش 
. ٝح٠ُ ؿخٗذ ح٤ٔ٤ٌُخء ًخٕ ُٚ حٛظٔخّ رؼِْ (4)

حُلِي ٝحُ٘ـّٞ ٝهي أٗلن حألٓٞحٍ ك٢ ١ِزٚ ٌُٜٙ حُؼِّٞ ٝٛ٘خُي ٍٝح٣خص ك٢ ٜٓخىٍٗخ حُوي٣ٔش ٜٓ٘خ 

                                                 
 .143(، ص1885–بن محمد بن اسحي، منتصر كتاج البلدان )لندنابن الفقيه الهم)اني، ابو بكر  (1)
 .162، ص2المسعود ، مرو  ال)هج،   (2)
 .310-309( ص1975–الحمير ، محمد أبو عبد هللا عبد المنع ، الروب المعطار في نبر األقطار، تحقييو احسان عباس، )بيروت (3)
، دار 3لشوافعي، االصوابة فوي تمييوز الصوحابة، تحقيويو علوي محمود البجواو ،  ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي حجور أبوو الف ول ا (1)

 .171-17(، حسن 1968-، )القاهرة3، ط1، علي، محمد كرد، االسال  والح ارة العربية،  626(، ص1992–الجبل )بيروت
 .681، ص1،  2حاجي نليفة، كشف الظنون،   (2)
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ّ( طيٍ ػ٠ِ ه٤خّ هخُي رٔلخٝالص ػيس ُالطٜخٍ رخُيٍٝ حُٔـخٍٝس ػٖ 002ٛـ/326ُِٔٔؼٞى١ )

٣َ١ن حطٜخٍ حُيُٝش حالٓال٤ٓش رْٜ
لخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝح٣َُٔخ٤ٗشٜ٘لٍٜٞ ػ٠ِ حُُِٔ (3)

(4) . 

ٌٝٛٙ حكيٟ حَُٝح٣خص حُظ٢ طوظَٕ رخْٓ حال٤َٓ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ َٓٝحٕ ك٢ أػ٘خء ٝال٣ظٚ 

َُٜٔ، كوي أطخٙ ٍؿَ ًًَٝ ُٚ أٗٚ ٍأٟ ك٢ حُٜلَحء حُـَر٤ش ػ٘يٓخ ًخٕ ٣زلغ ػٖ ؿِٔٚ ح٠ُخٍ، 

أًَ ٜٓ٘خ ٝطِٝى، رؼيٛخ ٝؿٚ ػزي  ٓي٣٘ش هَرش ك٤ٜخ ٗـَ طلَٔ ٖٓ ًَ ٛ٘ق ٖٓ حُلخًٜش ٝحٗٚ

حُؼ٣ِِ ؿٔخػش ٖٓ ػوخطٚ ٓؼْٜ حَُؿخٍ ٝطِٝىٝح ُحى َٜٗ ٝٓ٘ٞح ٣طٞكٕٞ طِي حُٜلخٍٟ كٔخ ٝؿيٝح 

ُٜخ أػَحً 
(2) . 

ّ( ٣ُِخٍس 223 ٛـ/046حُظ٢ أٍِٜٓخ حأل٤َٓ حأل١ٞٓ ِٓٔٔش رٖ ػزي حُِٔي )ص هزَٜخ ٝٓ٘

ِٓٔٔش رٖ ػزي حُِٔي ك٢ ىهـُٞٚ ٝحٓظؼي ًٜق حُظِٔخص حُظ٢ ىهِٜخ حالٌٓ٘يٍ ًٝ حُو٤َٖٗ ٝكَٙ 

حُٔ٘خػَ ٝحُ٘ٔٞع كخٗطلؤص ٓٔخ كيح رٚ حَُؿٞع ػٜ٘خ 
(0) . 

، ١َٝ٣ ٓـخٛي رٖ ٣ِ٣يّ (200ٛـ/010) ٝك٢ ُٖٓ ٣ِ٣ي رٖ ػزي حُِٔي
ػ٘يٓخ هخّ ٛٞ  (0)

ٝٗوٚ ٣يػ٠ هخُي حُز٣َي١ 
ٓغ هخُي حُز٣َي١ ك٢ أ٣خّ  -أ١ ٓـخٛي رٖ ٣ِ٣ي  –روُٞٚ: "هَؿض  (4)

ٛـ ٤ُْٝ ٓؼ٘خ ػخُغ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ كويٓ٘خ حُؤط٘ط٤٘٤ش ػْ هَؿ٘خ  ٠014 حُطخؿ٤ش ٓ٘ش ٝؿٚ حُ

َٜٓ٘ك٤ٖ ح٠ُ ػ٣ٍٞٔش ػْ حط٤٘خ حُالًه٤ش حُٔلظَهش، ك٢ أٍرغ ٤ُخٍ ػْ حٗظ٤ٜ٘خ ح٠ُ ح٣ُٜٞش ٢ٛٝ ؿٞف 

ػالػش ك٤ٚ ... ٝأًح ًٜق ... ؿزَ كًٌَ ُ٘خ حٕ رٜخ أٓٞحطخً ال ٣ي١ٍ ٓخ ْٛ ٝػ٤ِْٜ كَحّ كؤىهِٞٗخ َٓرخً 

ػَ٘ ٍؿالً ٍهٞىحً ػ٠ِ أهل٤ظْٜ ػ٠ِ ًَ ٍؿَ ٜٓ٘ـْ ؿزش ال أى١ٍ ٖٓ ٛٞف أٝ ٝرَ حال حٜٗخ ؿزَحء 

ًٝٔخء أؿزَ ٣ظوؼوغ ًٔخ ٣ظوؼوغ حَُم ٝهي ؿط٠ رٌٔخثٚ ٝؿٜٚ ٝٓخثَ ؿٔيٙ ٝحًح ٢ٛ ًٝحص أٛيحد 

خف ح٠ُ حٜٗخف ٓٞهْٜ ٝرؼٞ ر٘ؼخٍ ٝرؼٞ رٌ٘ٔ٘خص ٝحُـ٤ٔغ ؿيى..كٔؤُ٘خْٛ لٝػ٠ِ رؼ٠ْٜ ه

ٖ أٓزخرْٜ ٝحَْٓٛ كِػٔٞح حْٜٗ ال ػِْ ُْٜ ر٢٘ء ٖٓ أَْٓٛ ؿ٤َ حٗخ ٤ْٜٔٔٗ حألٗز٤خء، هخٍ ٓـخٛي ػ

ٝهخُي ك٤ظٖ حْٜٗ حٛلخد حٌُٜق ٝهللا أػِْ 
، ٝال ٗؼَف ٖٓ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٟٓٞ ٓخ هٜٚ ػ٤ِ٘خ (3)

حُٔوي٢ٓ 
حُظ٢ . ٝطظيحهَ حُزؼؼخص رٔخ طلِٔٚ ٖٓ حألٛيحف ٝحألؿَحٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٜٝٓ٘ـخ حُزؼؼش (2)

                                                 
؛ ابوراهي ، فا ول نليول، نالود بون يزيود، منشوورات 150، ص3،  2ن االسوالمي،  ؛ زيدان، تواريخ التمود124، ص3مرو  ال)هج،   (3)

 .103-102(، ص1984-، )العراي62وزارة الثقافة واالعال  
 ، 338ابن الندي ، ، الفهرست، ص (2)

Arbuthornot, F.F, Arabic Authors, A manual of Arabian History, London-1890, P.40. 
 .250(، ص1978-، )بيروت3حسن علي بن الحسين، أنبار الزمان، طالمسعود ، أبي ال (4)
 .146المقدسي، احسن التقاسي ، ص (5)
 مجاهد بن يزيدو ل  أعثر على ترجمة له في مصادرنا القديمة. (1)
 نالد البريد و ل  اعثر على ترجمة له في مصادرنا القديمة. (2)
 .154-153المقدسي، أحسن التقاسي ، ص (3)
 .104، ص1؛ سوسة، الشريف االدريسي،  60، ص1شكونسكي،  كرات (4)
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ّ( ُيػٞطٚ ُالٓالّ هخٍ 242ٛـ/010أٍِٓض ح٠ُ حألطَحى ك٢ ػٜي حُو٤ِلش ٛ٘خّ رٖ ػزي حُِٔي )

حٍَُٓٞ: "هي ىهِض ػ٤ِٚ ٝٛٞ ٣ظوٌ َٓؿخً ر٤يٙ كوخٍ ُِظَؿٔخٕ: ٖٓ ٌٛح؟ كوخٍ: ٍٍٓٞ ِٓي حُؼَد. 

خ رـ٤ظي هخٍ ؿال٢ٓ: ٗؼْ، كوخٍ: كؤَٓ ر٢ ح٠ُ ر٤ض ًؼ٤َ حُِلْ ك٤َِ حُوزِ ػْ حٓظيػخ٢ٗ ٝهخٍ ٢ُ ٓ

كظِطلض ُٚ ٝهِض حٕ ٛخكز٢ ٣َ٣ي ٤ٜٗلظي ٣َٝحى ػ٠ِ ٟالٍ ٣ٝلذ ُي حُيهٍٞ ك٢ حالٓالّ، هخٍ: 

ٝٓخ حالٓالّ؟ كؤهزَطٚ رَ٘ح٣طٚ ٝك٠َٙ ٝحرخكظٚ ٝكَٟٝٚ ٝػزخىطٚ، كظ٢ًَ٘ أ٣خٓخً ػْ ًٍذ ًحص ٣ّٞ 

َ ك٢ ػَ٘س حٗلْ ٓغ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ ُٞحء ٝأَٓ رل٢ِٔ ٓؼٚ ك٤٠ٔ٘خ كظ٠ ٛؼي طالً ٝكٍٞ حُظ

ؿ٠٤ش، كِٔخ ١ِؼض حُْ٘ٔ أَٓ ٝحكيحً ٖٓ حُٝجي إٔ ٣َ٘٘ ُٞحءٙ ٣ِٝؾ رٚ كلؼَ كٞحك٠ ػَ٘س آالف 

كخٍّ ِٓٔق ًِْٜ ٣وٍٞ ؿخٙ ؿخٙ كظ٠ ٝهلٞح طلض حُظَ ٝٛؼي ٓظويْٜٓ كٌلَ ُِِٔي كٔخ ُحٍ ٣ؤَٓ 

ظَ ٝحكيحً ٝحكيحً إٔ ٣َ٘٘ ُٞحءٙ ٣ِٝؾ رٚ كخًح كؼَ ًُي ٝحك٠ ػَ٘س آالف كخٍّ ِٓٔق ك٤وق طلض حُ

كظ٠ َٗ٘ حأل٣ُٞش حُؼَ٘س ٝٛخٍ طلض حُظَ ٓخثش حُق كخٍّ ٓيؿؾ، ػْ هخٍ ُِظَؿٔخٕ: هَ ٌُٜح 

حٍَُٓٞ ٣ؼَف ٛخكزٚ إٔ ٤ُْ ك٢ ٛئالء كـخّ ٝال حٌٓخف ٝال ه٤خ١ كخًح أِٓٔٞح ٝحُظِٓٞح ١َٝٗ 

… "حالٓالّ ٖٓ أ٣ٖ ٣ؤًِٕٞ 
(0) 

                                                 
 .227، ص3الحمو ، معج  البلدان،   (1)
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 رحالثال صنبفا

 

 

 

ػ٠٘ رخُؼِّٞ ٓغ رَحػظٚ ك٢ حُلوٚ، ٝطويٓٚ ك٢ ػِْ  حٍٝ ٖٓ . ّ (203ٛـ/036) حُو٤ِلش حٍُٜٔ٘ٞ

حُلِٔلش
، ٝحٍٝ ٖٓ هَد حُٔ٘ـ٤ٖٔ ٝػَٔ رؼِْ حُلِي ٝحُ٘ـّٞ (3)

كوي حٍَٓ ح٠ُ رالى حَُّٝ ٣طِذ  (2)

ٖٓ حَٓح١ٍٞٛخ ًظذ حُلٌٔش، كزؼغ ح٤ُٚ رٌظخد حه٤ِيّ
ٝرؼٞ ًظذ حُطز٤ؼ٤خص (0)

، ٝحٝػِ (6)

ُٜ٘ي٣ش ح٠ُ حُؼَر٤ش، ٝؿٔؼٜخ ك٢ هِحٗش هخٛش رٜخرظَؿٔش ػيى ٖٓ حٌُظذ ال٤ٓٔخ ح٣َُٔخ٤ٗش ٝح
(0) 

٣ٌٖٝٔ حٕ ٗؼيٙ حُٔئْٓ حُلو٤و٢ ُز٤ض حُلٌٔش
(4). 

ّ، حٓظيػ٠ ٖٓ ؿ٘ي 262ٛـ /022ك٠ال ػٖ حٓظويحٓٚ ًزخٍ حال١زخء ح٠ُ رـيحى، كل٢ ٓ٘ش      

٣ٔخرٍٞ
ٍث٤ْ حال١زخء ٛ٘خى حُطز٤ذ حُٔؼَٝف ؿٍٞؿ٤ْ رٖ روظ٤٘ٞع (3)

ُؼالؿٚ ٖٓ كخُش  (2)

٤ش أُٔض رٚ، ٝظَ روظ٤٘ٞع ٓو٤ٔخ ك٢ رـيحى ٓ٘ظ٤ٖ كظ٠ حػظَ ٍٝؿغ ح٠ُ ى٣خٍَٟٙٓ
(0) . 

٣ؼي ػِْ ح٤ٔ٤ٌُخء ٖٓ ٟٖٔ حٛظٔخٓخص حُو٤ِلٚ حٍُٜٔ٘ٞ ٌُح ػَٔ ػ٠ِ حٍٓخٍ حُزؼٞع ح٠ُ      

حٓزَح١ٍٞ حَُّٝ ُـِذ ٓخ ػ٘يْٛ ٖٓ ًظذ ح٤ٔ٤ٌُخء 
، كوي حٝكي ػٔخٍس رٖ كِٔس (6)

ح٠ُ ِٓي  (2)

كخٗظ٤ٜض ح٠ُ ٌٓخٕ ٣لـذ ٓ٘ٚ حَُؿَ( ػ٠ِ ٓٔخكش )… خ كيع ُٚ ٛ٘خى روُٞٚ حَُّٝ، ١َٝ٣ٝ ٓ

                                                 
 .  75د.ت( ، ص-ابن صاعد االندلسي، ابو القاس  صاعد بن احمد، طبقات االم ، )مصر  (3)
 .23(، ص1962-اليعقوبي ، احمد بن اسحي ، مشاكلة الناس لزمانه  ، )بيروت  (4)
ي. (، من علما  االسكندرية، عنى بدراسة الريا يات وقد عرفه العرج وأنو)وا عنوه 283-306وقطرس بن برنيقس )اقليدسو بن ن (5)

الريا وويات، واجتهوود بعلوو  الهندسووة علووى ايووا  بطليموووس االول وو ووي مبووادب هوو)ا العلوو  ولووه كتووج كثيوورة منهووا )االصووول، اصووول 
؛ نواجي معوروف، اصوالة 109-108العورج تسوطي علوى الغورج، ص؛ زيغريود، شومس 371ندي ، الفهرست، صالابن …(. الهندسة

 . 427( ص1975-، )بيروت 3الح ارة العربية، ط
 . 679، ص2حاجي نليفة ، كشف الظنون ،   (6)
 . 271-269السيوطي، تاريخ النلفا ، ص (1)
 . 7(، ص1972-الديوض جي، سعيد، بيت الحكمة، مإسسة دار الكتج للطباعة والنشر )بغداد (2)
جنديسابورو احدى مدن بالد فارس  تعد المقر الشوتو  لملووك الفورس ، وعنودما طورد االمبراطوور جسوتنيان الفالسوفة اليونوانيين مون  (3)

  لجؤوا الى االمبراطورية الفارسية التي رحبت به  وأسكنته  مدينة جنديسوابور الواقعوة فوي قلوج 529اثينا بعد اغالي مدارسه  عا  

ية ، وهناك استؤنف العلما  عمله  واسسوا مدرسة للطج في تلك المدينة ظلت حيوة ونشوطة حتوى زمون النلفوا  االمبراطورية الفارس
العباسيين حيث نجد عددا مون االطبوا  والعلموا  والنقلوة ينتموون الوى تلوك المدينوة وناصوة ال بنتيشوو ، اوليبور ، د  السوي، علوو  

 . 19(، ص1962-)القاهرة 395مل، مراجعةو زنكي، سلسلة االلف كتاج اليونان وسبل انتقالها الى العرج، ترجمةو وهج كا
جورجيس بن بنتيشو  وبن جبراليل بن بنتيشو  الجنديسابور ، عرف في صدر الدولوة العباسوية  طبيبوا ناصوا بالمنصوور، وكوان  (4)

بنتيشوو  ثو  توالض ولودض بنتيشوو  هس، وهو اول من قد  من آل 152فا ال في صناعة الطج وبقي يند  المنصور الى ان توفي سنة 
 .412؛ ابن الندي ، الفهرست، ص64ث  احفادض من بعدض، على اثر استقدا  نلفا  بني العباس له . ابن جلجل، طبقات االطبا ، ص

(، 1958-، )بيووروت2؛ ابوون العبوور ، غريغوريوووس الملطووي، توواريخ منتصوور الوودول، ط160-159القفطووي، توواريخ الحكمووا ، ص (5)
  بوون سووليمان، انبووار بطاركووة المشووري موون كتوواج المجوودل، تعليووي و يحيووى بوون االنمووا بوون ابووي منصووور المتطبووج ، ؛ مووار124ص

 .  68( ،ص1899-)روما
 . 54ابن صاعد االندلسي، طبقات االم ، ص (6)
ه الهم)اني، منتصر كتواج عمارة بن حمزة و ل  اعثر له على أ  شارة في مصادرنا القديمة سوى ه)ض الرواية التي ي)كرها ابن الفقي (7)

 . 139-137البلدان ، ص
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ِٝٛض ىحٍٙ كخىهِض ىحٍح ٝحًح ػ٠ِ ٣َ١و٢ حٓيحٕ ػٖ ؿ٘ز٢ …رؼ٤يس كـِٔض كظ٠ حط٠ حالًٕ

حُط٣َن ٣َ١ٝو٢ ػ٤ِٜٔخ ال حؿي ٖٓ ًُي ريح كوِض الري ٖٓ حٓٞص ػخؿِح كلِٔض ٗل٢ٔ كِٔخ َٛص 

كخٗظ٤ٜض ح٠ُ حُِٔي كِٔٔض ػ٤ِٚ ٝحُظَؿٔخٕ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ... َٟ ر٤ٜ٘ٔخ ٌٓ٘خ كـِص ٝىهِض ىحٍح حه

كؤى٣ض حَُٓخُش ٝأِٝٛض حٌُظخد كؤ٢َٗٓ رخُـِّٞ ٝٓؤ٢ُ٘ ػٖ حُو٤ِلش ٝػٖ ح٤ٗخء ٖٓ حَٓ حالهخ٤ُْ 

ح٢َٗٓ رخالَٜٗحف ٝحُزٌٍٞ ػ٤ِٚ .. كًَزض ٓؼٚ ٣ٞٓخ كخٗظ٤ٜ٘خ ح٠ُ كخث٢ ػ٤ِٚ رخد ٝكلظٚ … ػْ 

كيهِ٘خ كخًح حٍٛٞ ١َكخء
وخٍ: حطؼَف ٌٛٙ حُ٘ـَس؟ كوِض: ال، ٝظ٘٘ض حٗٚ ػ٘يٙ ك٤ٜخ ٓؼ٠٘، ك (0)

كخًح ٓويحٍ هل٤ِ ٖٓ حٍٝ ك٤ٚ ...  كوخٍ: ٌٛٙ ٗـَس ٣٘لغ ىهخٜٗخ ٖٓ حُوَحؽ، ٝط١َٔ حُطؼخّ

ًزَ
... كوخٍ: ٌٛح ٗزض ٝٛٞ ؿٞحٍٖٗ ٣٘لغ ٖٓ حٛخرش حُلَم ٣ٝيهَ ك٢ حى٣ٝش حُـَحكخص، ... ، (4)

د ، هخٍ : حٓٞ ر٘خ ح٠ُ ه١َٜ ، كوَؿ٘خ كظ٠ حٗظ٤ٜ٘خ ح٠ُ كِٔخ حُف هَٝؿ٢ ٝحؿخد ػٖ حٌُظخ

هؼَ ػ٤ِٚ كلظش كيهِ٘خ كخًح ر٤ٞص ٓوظٞٓش كخَٓ رزخد ٜٓ٘خ كلظق كخًح ؿَد ر٤ٞ ٠٘ٓيس كٞح٢ُ 

حُز٤ض هخٍ حَٗ ح٢ُ ٓخ ٗجض ٜٓ٘خ كخَٗص ح٠ُ ؿَحد ٜٓ٘خ كؤَٓ رز٣َ٘ٚ
. ِٓجض ٜٓ٘خ ػْ حَٓ (3)

٠ُ حُوَٜ كيػخ ر٤ٌَ ٝٓ٘لخم ١ٍَٝٝحَٜٗك٘خ ح… روظٜٔخ ػْ حٓظلظق رخرخ حهَ 
ٗلخّ ١ٍَٝ  (2)

ٍٛخٙ كؤَٓ رؤكيٛٔخ كؤ٣ًذ ٝأَٓ إٔ ٣ِو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ حُيٝحء حالر٤ٞ ٓخ ٣لَٔ ظلَ حالرٜخّ حكَؿٚ 

كوَؽ ٓ٘ٚ ك٠ش ر٠٤خء، ػْ ح٣ًذ حُ٘لخّ ٝأُو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ حالكَٔ ٓؼَ ًُي كوَؽ ًٛزخ حكَٔ، 

 كؤٗي طؼِْ حْٜٗ حًؼَ ٝأًزَ(. كوخٍ أػِْ ٛخكزي حٕ ٌٛح ٓخ٢ُ ٝأٓخ حُو٤َ ٝحَُؿخٍ 

ٝأًَٔ كي٣ؼٚ روُٞٚ : حػـذ ٓخ ٍأ٣ض ك٢ ٓـِٔٚ حٗٚ ًخٕ حًح حٍحى حٕ ٣َٜف حُ٘خّ هَؿض     

ك٢ ظَٜ ًَ ٍؿَ ًق ٖٓ حُلخث٢ ك٤يكؼٚ ك٤ؼِْ حٗٚ هي حَٓ رخُو٤خّ
(0) . 

ّ( ػ٠ِ ٗلٔٚ ٜٗؾ ٝحُيٙ   ك٢ حٓظويحّ 226-222ٛـ/060 -002ٝٓخٍ حر٘ٚ حُو٤ِلش حُٜٔي١ )

١زخء ٝحالٓظلخىس ْٜٓ٘ حً حٓظيػ٠ حُطز٤ذ روظ٤٘ٞع رٖ ؿَؿ٤ْحال
ُظطز٤ذ ُٝيٙ حُٜخى١  (4)

(3) . 

 

                                                 
 . 390طرفا و نو  من الشجر، ويقال للشجرة الواحدة )طرفة(. الراز ، منتار الصحاح، ص (1)
 .  670كبرو شجيرة صغيرة شالكة من فصيلة الكبريات. المنجد في اللغة، ص (2)
 .  50برنيهو انا  من نزف. الراز ، منتار الصحاح، ص (3)
 . 246طلو وهو احد االوزان ويقدر بنصف المن. الراز ، منتار الصحاح ، صر (4)
 . 139-137ابن الفقيه الهم)اني ، منتصر كتاج البلدان ، ص (1)
بنتيشو  بن جورجيوس و ويكنى ابا جبراليل ، والبنتيشو  معناض عبد المسيح في اللغة السريانية البنوت العبود ويشوو  عيسوى عليوه  (2)

شو  عرف صناعة الطج مثل ابيه وقد ند  نلفا  بني العباس بعد استقدامه من قوبله  ولوه ث23ولد جورجيوس بن بنتيالسال  وهو 
 . 187-186مإلفات عديدة في الطج منها كناش منتصر، كتاج الت)كرة، ابن ابي اصبيعة، عيون االنبا ، ص

 .101د.ت( ص-كتبة المثنى )بغدادالقفطي، جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف، تاريخ الحكما ، م (3)
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ّ( طٞٓؼض هخػيس 212-226ٛـ/003-021ك٢ ػَٜ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي )   

حػط٤ظٚ ُِؼِٔخء ًٝخٕ ًح ٍأ١ ٓي٣ي ٢ٝططٍٞص رٞحػؼٜخ حً ًخٕ ٤ٍٗيح ك٤ِٔخ ٓو٤خ ك َكالصحُ
(0) 

ُ٘ؼَحءٝٓلزخ ُِ٘ؼَ ٝح
حُو٤ِلٚ ح٤َُٗي ػ٠ِ حٓظـالد حٌُظذ حُوي٣ٔش ٖٓ حٗوَس  ٌُح ٓؼ٠ (4)

(3) 

ٝػ٣ٍٞٔش
رؼي كظلٜخ ٖٓ هزَ حُؼَد ح٤ُِٖٔٔٔ ٝهي أًَٝ ح٠ُ ٣ٞك٘خ رٖ ٓخ٣ٞٓٚ (2)

ٝآه٣َٖ  (0)

ريٍحٓظٜخ طؼ٣َزٜخ ٖٓ حُِـش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ح٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش. ٓـيهخ ػ٤ِْٜ حُؼطخ٣خ حُٔو٤ش
، ًٔخ حٗلٌ (6)

٠ُ حالٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش َُ٘حء حٌُظذ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٔوظِلشحََُٓ ح
أىص ، ٢ٛٝ ٤ٓخٓش ك٤ٌٔش (2)

طَؿٔش حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ حالؿ٘ز٤ش ك٢ ٗظ٠ حُؼِّٞ ٝأؿِذ ٓخ كِٜٞح ػ٤ِٚ ٖٓ حٌُظذ  ٗظخثـٜخ ح٠ُ

حُطز٤ش
(2) . 

ُْٝ ٣ٌظق حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ػ٠ِ حٓظـالد حٌُظذ، كوي حطْ ٓخ ريأٙ ؿيٙ 

 ّ َٓٝ 222ٛـ/020حٍُٜٔ٘ٞ ٖٓ حٓظل٠خٍ حٍ روظ٤٘ٞع ك٢ هيٓش ر٢٘ حُؼزخّ، كل٢ ٓ٘ش 

ح٤َُٗي ػخ٠ٗ ٖٓ أُْ ك٢ ٍأٓٚ كخٓظ٘خٍ ٣ل٠٤ رٖ هخُي
كؤٗخٍ ػ٤ِٚ رخُطز٤ذ روظ٤٘ٞع  (0)

رٖ ؿٍٞؿ٤ْ كخٓظويٓٚ ًَٝٓٚ ٝؿؼِٚ ٍث٤ْ حال١زخء
ػْ ح٠ْٗ ح٤ُٚ حر٘ٚ ؿزَحث٤َ رؼي حٕ ػـِ  (4)

رٖ ٣ل٠٤ رٖ هخُي حُز٢ٌَٓ ٝحُيٙ ػٖ ٓؼخُـش ؿؼلَ
ٝٗـق ك٢ ًُي (3)

(2) . 

                                                 
 . 54(، ص1968-الزهر ، ابو عبد هللا محمد بن ابي بكر، كتاج الجغرافيا، تحقييو محمد حا  صادي، )دمشي (1)
ر الدين علي بن محمود البغوداد  ، منتصور التواريخ مون اول الزموان الوى منتهوى دولوة بنوي العبواس ، تحقيوي و يابن الكازروني ، ظه (2)

 . 125(، ص1970–د، )بغداد مصطفى جوا
انقوورةو اسوو  لمدينووة انكوريووة موون بووالد الوورو ، نزلتهووا قبيلووة ايوواد لمووا نفوواه  كسوورة موون بالدهوو . البغووداد ، صووفي الوودين بوون عبوود الحووي  (3)

 . 126(، ص1954-، )بيروت1البغداد ، مراصد االطال  على االمكنة والبقا ، تحقييو علي محمد البجاو ،  
 13  بعود حصوار دا  838هوس/224ينة بيزنطية فوي اسويا الصوغرى ، فتحهوا العورج علوى ايوا  المعتصو  بقيوادة االفشوين عمورية و مد (4)

 . 479اسيرا. فل  يبي منها اال أثر. المنجد في االعال ، ص 30…  يوما واعملوا السيف في اكثر اهاليها وساقوا منه  
نيا فوي جنديسوابور، وكووان سوريانيا نسوطوريا، نود  الرشوويد واالموين ومون بعوودض يوحنوا بون ماسوويهو هووو ابوو زكريوا، كوان ابوووض صويدال (5)

المؤمون جعله رليسا لبيت الحكمة، وعاش الى عصر المتوكل وله عودة كتوج فوي الطوج منهواو البرهوان، البصويرة ، الكموال والتموا ، 

 …كتابه في الحميات، في الفصد والحجامة 

Ferrand, Gabriel, Relation de veyages et textes geographiques, persans et turks, ralatifs al 

Etremeorient, du VIII “auXVIII” sides, P34. 
ابن ابي اصيبعة، موفي الدين ابو العباس احمد بن القاس  بن نليفة بن يونس السعد  النزرجوي، عيوون االنبوا  فوي طبقوات االطبوا ،  (6)

 . 246(، ص1965–تحقييو نزار ر ا، )بيروت 
 . 88د.ت(، ص-الجميلي، رشيد، حركة الترجمة في المشري االسالمي في القرن الثالث والرابي الهجر ، )بغداد (7)
 . 208اولير  ، علو  اليونان وسبل انتقالها ، ص (8)
أ  الف ول بون يحيوى  يحيى بن نالودو ابوو علوي الووزير والود جعفور البرمكوي  و  اليوه المهود  ولودض الرشويد فربواض، وأر وعته امرأتوه (1)

  805هوس/190فوب اليه الرشيد أموور النالفوة وأزمتهوا ولو  يوزل كو)لك حتوى نكوج البرامكوة بقتول جعفور وسوجن يحيوى. موات سونة 
-204، ص9وعمرض سبعين سنة. كان كريماو م وحياو )ا رأ  سوديد يظهور مون اموورض نيور وصوالح. ابون كثيور، البدايوة والنهايوة،  

205. 
 . 101خ الحكما  ، صالقفطي ، تاري (2)
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ُْ ٣وظَٜ حالٛظٔخّ رخُؼِْ ٝحٍٓخٍ حُزؼٞع الٓظـالد حُؼِٔخء ٝحٌُظذ ػ٠ِ حُو٤ِلش ح٤َُٗي 

كو٢  رَ ٗخًٍْٜ ك٢ ٌٛح ػيى ٖٓ حٍُُٞحء ٝحُٔظ٘لٌٕٝ ٝرٌُٞح ك٢ ٓز٤َ ًُي حالٓٞحٍ حُطخثِش. هيٓٚ 

ُِلًَش حُؼ٤ِٔش كوي ػَٔ حٍ رَٓي
ٍ ؿٜٞىْٛ ُظؼ٣َق حُؼَد رخُيٍحٓخص حُؼ٤ِٔش حُـي٣يس ػ٠ِ رٌ (0)

حُظ٢ رؼؼض ٖٓ ٜٓخىٍٛخ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ًٝخٗض ٣ٞٓجٌ ٓ٘ظَ٘س ر٤ٖ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ظٌِٕٔٞ ح٤ُٞٗخ٤ٗش 

ًٝخٕ ٣ل٠٤ ٓظلٔٔخ ُزؼغ حُؼِّٞ 
ٝط٘ـ٤غ ٠ٜٗظٜخ حُؼ٤ِٔش ٝحالىر٤ش ٝحُل٤٘ش كظ٠ حُىَٛص ر٤ٖ  (6)

ن. ٝرٌُي طٌخَٓ ػَٜ ح٤َُٗي ٝرَُ ٖٓ رٜـظٚ ٍٝٝػظٚح٣ي٣ْٜ حالُىٛخٍ حُٔؼَٝف ك٢ حُظخ٣ٍ
(0) .

كوي ػَٔ ٣ل٠٤ حُز٢ٌَٓ رظَؿٔش حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ ٖٓ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝحُٜ٘ي٣ش ُِؼَر٤ش ًٌظخد 

حُٔـٔط٢ ُزط٤ِّٔٞ
كٌخٕ ٛٞ حٍٝ ٖٓ ػ٢٘   رظَؿٔظٚ، كوخّ ػِٔخء ر٤ض حُلٌٔش رٌٜٙ حُٜٔٔش  (4)

ه٤َ ه٤خّ
ح٠ُ حُٜ٘ي الٓظـالد حال١زخء ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ حرٖ ىٖٛكوي حٍِٓٞح حُزؼؼخص  (3)

ٝأًِٝٞح  (2)

ٍثخٓش ر٤ٔخٍٓظخْٜٗ
ٝأٍِٓٞح رؼؼخص حهَٟ ًِلض رٜٔٔش ِٓىٝؿش، حال٠ُٝ ؿِذ حُؼوخه٤َ حُطز٤ش  (0)

( ٓغ حٗخٍحص ُِٔيٕ حُظ٢ ط٘ظؾ حُ٘زخطخص 6ٜٓ٘خ ٝحُؼخ٤ٗش طي٣ٖٝ حى٣خٕ حَٛ حُٜ٘ي ُال١الع ػ٤ِٜخ)

 (.2حُطز٤ش)

ّ( ىكؼخ ه٣ٞخ ُِلًَش 233-203ٛـ/402-002حُٔؤٕٓٞ ُٜٔ٘ذ حُوالكش ) ط٢ٌَُٞٗ      

(. كوي ػَف رؤٗٚ ٖٓ حَٜٗ هِلخء ر٢٘ حُؼزخّ ٝكخَٓ 2حُؼ٤ِٔش ػٔٞٓخ ُِٝزؼؼخص حُؼ٤ِٔش هخٛش)

( ٝؿؼَ ٛٔٚ 0ٍح٣ش حُؼِْ، ًخٕ ػخُٔخ ك٤ٌٔخ ٓلزخ ُِؼِْ ٝحُؼِٔخء ٍحؿزخ ك٢ حٌُظذ ٝحال١الع)

الىرخء، حً حٓظويّ رؼ٠ْٜ ٖٓ رِيحٕ ػيس ٝحؿَٟ ػ٤ِْٜ حُؼطخ٣خ ٓـخُٔش حُٔظ٤ٌِٖٔ ٝحُلوٜخء ٝح

                                                                                                                                            
جعفر بن يحيى و كان فصيحا لبيبوا )كيوا فطنوا حليموا وكوان الرشويد يوؤنس بوه اكثور مون أنيوه الف ول لسوهولة انالقوه وشراسوة انوالي  (3)

 . 205(، ص1960-الف ل. ابن الطقطقي، ابن طباطبا محمد بن علي، الفنر  في اآلداج السلطانية، )بيروت
 . 188النبا  ، صابن ابي اصيبعة ، عيون ا (4)
ال برمكو وه  الفرس الشرقيون وه  اسرة عريقة تميزت بوالثرا  اصوله  مون مدينوة بلوخ، وديوانته  عبوادة االوثوان وصوفت لهو  مكوة  (5)

وحال الكعبة فاتن)وا بيتا يقال له النوبهار ببلخ فكانت العج  تعظ  )لك البيت وتحج اليه وكان حول البيت ثالثمالوة وسوتون مقصوورة 
كنها ندامه وقوامه على كل ناد  ندمة يو  فوال يعوود الوى ندمتوه الوى الحوول فسوموا سوادتها االكبور برمكوا أ  انوه مون بواج مكوة يس

ووالي مكوة فصوار كول ولوي مونه  )لوك سومي برمكوا، اعتنقووا االسوال  زمون عثموان بون عفوان. ابون الفقيوه الهمو)اني، منتصور كتواج 
 . 323-322البلدان، ص

 . 207و  اليونان ، صاولير  ، عل (6)
 . 447(، ص1965-، )بيروت1الجومر، عبد الجبار، هارون الرشيد ،   (1)
ي.  وعربوه مون اليونانيوة الوى العربيوة حنوين بون 148يعتبر كتاج المحبسطي اقد  كتاج في الفلك ومعناض االكبر الفوه بطليمووس سونة  (2)

 .634، ص؛ المنجد في االعال 214اسحي. ابن زيدون، سرح العيون، ص
 . 98-97القفطي، تاريخ الحكما  ، ص (3)
 . 342، الفهرست، ص ابن دهنو ل  اعثر له على ترجمة سوى ما أوردض ابن الندي (4)
 . 342ابن الندي ، الفهرست، ص (5)
 .484المصدر نفسه، ص (6)
غرافيووا والجمعيووة الجغرافيووة الكويتيووة، مينورسووكي، الجغرافيووون والرحالووة المسوولمون، ترجمووةو عبوود الوورحمن حميوودة، نشوورض قسوو  الج (7)

 . 30(، ص1985يناير -)الكويت
 . 310السيوطي، تاريخ النلفا ، ص (8)
 .  216ابن الطقطقي، الفنر  في االداج السلطانية، ص (9)
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( رَع ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِّٞ ٝٗخُض ٖٓ هزِٚ ػِّٞ حالٝحثَ ػ٘خ٣ش ًز٤َس كٌخٕ 01حُٔو٤ش ٝحالٍُحم)

 (.3( ٝحُطز٤ش)4( ٝحُؼِّٞ حُلو٤ٜش ٝحُِـ٣ٞش ٝحالىر٤ش)0ُٚ رخع ك٢ حُلِٔلش)

حُل٠خ١ٍ حً ًخٕ ُٜخ حالػَ حُلخػَ ك٢ ؿؼَ حٕ ٗو٤ٜش حُٔؤٕٓٞ طٔظخُ رخُطخرغ حُؼ٢ِٔ    

ػَٜٙ ٖٓ حر٠ٜ ٝح٠ُٛ حُؼٍٜٞ حالٓال٤ٓش ال٤ٓٔخ ٖٓ ٗخك٤ش ط٘ـ٤غ حُؼِّٞ حُٔوظِلش كٜخٍ ٛٔٚ 

حالٍٝ ١ِذ حُؼِْ ٖٓ ٓٞحٟؼٚ ُظَؿٔظٚ ٟٝٔٚ ح٠ُ ر٤ض حُلٌٔش، ك٠ال ػٖ ؿِزٚ ح٣ُِٔي ٖٓ 

ػ٠ِ حٌُظذ ك٢ ٓوظِق حُؼِٔخء ٝحُ٘وِش ٝحُٔل٣ٌَٖ، ٝحٓظؼٔخٍ ٗظ٠ حالٓخ٤ُذ ُِلٍٜٞ 

 (. 2حالهظٜخٛخص)

كوي ػَٔ ػ٠ِ َٓحِٓش حُِٔٞى ال٤ٓٔخ حالرخ١َس حَُّٝ ٝحٍٓخٍ حُزؼؼخص ُِلٍٜٞ ػ٠ِ    

ًظذ حٍٓطٞ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُلالٓلش ٝهي ه٤َ حٕ ًُي ًخٕ ػ٠ِ حػَ كِْ ٗخٛيٙ حُٔؤٕٓٞ ًٔخ ٣وٍٞ حرٖ 

(، ٝحرٖ 6ْٛ حُلـخؽ رٖ ٓطَ) (، ًٝخٗض ٌٛٙ حُزؼؼش طظؤُق ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘وِش0حر٢ ح٤ٛزؼش )

حُزط٣َن
، ِْٝٓ ٛخكذ ر٤ض حُلٌٔش(2)

(2) ، 

ٝه٤َ حٕ ٣ٞك٘خ رٖ ٓخ٣ٞٓٚ ٖٓٔ ًخٕ ٓؼْٜ 
. ٝهي ٗـلٞح ك٢ ؿِذ ًظذ ًَ ٖٓ (0)

حكال١ٕٞ
ٝأٍٓطٞ (4)

ٝحروَح١  (3)
ٝؿخ٤ُّ٘ٞ (2)

ٝأه٤ِيّ ٝرط٤ِّٔٞ (0)
. ٝك٢ رؼٞ حالك٤خٕ (6)

                                                 
 . 28-27اليعقوبي، مشاكلة الناس، ص (10)
 . 235دت(، ص-،)د. 2باس،  الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات وال)يل عليها، تحقييو احسان ع (1)
 .  19د.ت، ص-الصولي، ابو بكر محمد ، انبار الرا ي ، بغداد  (2)
 . 275، ص9ابن كثير ، البداية والنهاية ،   (3)
 . 53حمادة ، المكتبات في االسال  ، ص (4)
 . 190-189عيون االنبا  ، ص (5)
لى نقل عدد من الكتج اليونانية الى العربية منها كتواج ارسوطو المورآة، الحجا  بن مطرو احد النقلة عاش في زمن المؤمون وعمل ع (6)

 .  280؛ ابن ابي اصيبعة، عيون االنبا ، ص42،98كتاج المجسطي لبطليموسن كتاج اقليدس. القفطي، تاريخ الحكما ، ص
ة الوى الروميوة مون ثو  الوى العربيوة، تورج  يوحنا بن البطرييو مولى المؤمون كان امينا علوى الترجموة نقول الكثيور مون الكتوج اليونانيو (7)

الكثير من الكتج الرسطو منها السياسة في تدابير الرياسة وبه)ا كان اميل الى الفلسفة من الطج وترج  كو)لك البقوراط . ابون جلجول 
 . 379.؛ القفطي ، تاريخ الحكما  ، ص68-28،67، طبقات االطبا  ، ص

المإرنون سوى اسمه ه)ا ويعد اول من تولى رلاسة بيت الحكمة في عصر الرشيد وكوان  ويدعى سل  صاحج بيت الحك  ول  ي)كر (8)
حا)قا في اللغتوين الفارسوية واليونانيوة بودليل ان الموؤمون قوا  بانتيوارض لجلوج الكتوج مون بوالد الورو  وقود اشورف علوى ترجموة الكتوج 

التكريتوي ، سولي  طوه ، بيوت الحكموة فوي بغوداد وازدهوار  ؛174الفارسية التي جمعت في بيت الحكموة . ابون النودي  ، الفهرسوت ، ص
 . 203(، ص1979-، )بغداد4، 8حركة الترجمة في العصر العباسي ، المورد ،  

 . 76ابن صاعد االندلسي، طبقات االم  ، ص (1)
ا الطوج والهندسوة ولوه فوي الفلسوفة افالطون وفالطنو ومعناض العمي  الواسي، احد فالسفة اليونان ولد في اثينا وبر  في علو  عدة منه (2)

 . 81-79تؤليف عدة منها كتاج السياسة النواميس البن ابي اصيبعة، عيون االنبا ، ص
ارسطوو ارسطو طاليس بن نيقو مانس الجهراشي الفيثاغور  وهو احود تالمو)ة افالطوون وقود بور  مثلوه فوي مجوال الفلسوفة فؤصوبح  (3)

ها وكان اوحد عصرض في الطج وله كتج فوي المنطوي ، الطبيعيات،االلهيوات، النلقيوات البون فيلسوف الرو  وعالمها ونطيبها وطبيب
 . 77؛ ابن صاعد االندلسي، طبقات االم ، ص347الندي ،الفهرست، ص

ول، ي. . ولوه عودة مإلفوات فوي الطوج منهوا الفصو357ابقراطو احد اطبا  اليونان وفالسفتها، ويطلي عليه الحكي  والكبير تووفي سونة  (4)
 . 16االمراب الحادة، طبيعة االنسان، القروح وجراحات الرأس البن جلجل، طبقات االطبا ، ص

جووالينوسو احوود فالسووفة اليونووان الطبيعيووين ولوود فووي مدينووة قرغوواموس ولووه تمييووز فووي الطووج وعلوو  الطبيعيووات وعلوو  البرهووان ويوو)كر  (5)
ه تآليف عدة منها لحن العامة، االسباج الماسكة، كتاج ينوص اصوحاج المإرنون انه ولد بعد المسيح بفترة من الزمان وعاصرض ول

البيهقوي، ظهيور الودين، تواريخ حكوسما  االسوال ، تحقيويو محمود كورد علوي، مطبوعوات المجموي العلموي العربوي … . الحيل في الطج
 .124؛ القفطي، تاريخ الحكما ، ص45(، ص1946–)دمشي 

موووسو أحوود حكمووا  اليونووان وفالسووفتها وأكثوور الوورواة يقولووون انووه ثالووث ملوووك اليونووان بعوود ؛ بطلي28اليعقوووبي، مشوواكلة النوواس، ص (6)
االسكسندر، وله عدة تآليف منها كتاج المجسطي الكبير، الجغرافية، االسطرالج، اللحون الثمانية، وهو اول مون انور  علو  الهندسوة 
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١ِذ ْٜٓ٘ ٖٓ ًظذ ك٠٤طَٕٝ ُِزلغ ػٜ٘خ طِز٤ش ٣ـي حرخ١َس حَُّٝ ٛؼٞرش ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓخ 

ًُي حُٞهض كل٢ حكيٟ حَُٔحٓالص ر٤ٖ حُو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ  ٤ش ك٢َُؿزش حُوِلخء ٌٝٓخٗش حُيُٝش حالٓالٓ

ِٝٓٞى حَُّٝ ٣طِذ ك٤ٜخ ًظذ حُلٌٔش، ك٠٤طَ ِٓي حَُّٝ ُِزلغ ُؼيّ ٓؼَكظٚ ٌٓخٕ ٝؿٞىٛخ 

ًٕٞ رؼ٠ٜخ طخٓخ ٝحُزؼٞ ٗخهٚ الٍٓخُٜخ ح٠ُ حُٔؤٕٓٞ، ٤ًلٔخ ٝؿيص ٌٝٛح ٓخ ٣لَٔ
ًٌظخد  (2)

 حُٔو١َٝخص
(2). 

ُْٝ ٣َٜ ُِٔؤٕٓٞ ٓ٘ٚ ٟٓٞ حُؤْ حالٍٝ كو٢ 
ٝهي ٗوِض ًظذ حهَٟ ُِٔؤٕٓٞ ٖٓ  (0)

ؿ٣َِس هزَٙ طوٚ حُلِٔلش ٝهي ٟٝؼض ك٢ ر٤ض حُلٌٔش 
، ٖٝٓ ر٤ٖ حٌُظذ حُظ٢ كَٜ ػ٤ِٜخ (4)

َٓ ٣ٞك٘خ رٖ حُزط٣َن ُزالى ح٤ُٞٗخٕ حُٔؤٕٓٞ ًظخد حالَٓحٍ الٍٓطٞ ٝٛٞ ًظخد ك٢ ح٤ُٔخٓش، حٍ

ُِلٍٜٞ ػ٤ِٚ
(3) . 

ٝهي حٓظـَ حُٔؤٕٓٞ ًَ ٝٓخثَ حالطٜخٍ رخُل٠خٍحص حالهَٟ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٗظخؿخطٜخ 

حُؼ٤ِٔش، حً ًخٕ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حٓظـالد ح٣ُِٔي ٖٓ حٌُظذ ػٖ ٣َ١ن ٓؼخٛيحص ٝحطلخه٤خص حُِٜق 

ًؤكي ١َٜٝٗخ
حُز٤ِٗط٢ ٌٓظزش حُؤط٘ط٤٘٤ش ًحص  ، ٝٗٚ حكي ر٘ٞىٛخ ػ٠ِ حٕ ٣ٜذ حالٓزَح١ٍٞ(2)

حٌُظذ حُ٘خىٍس حُظ٢ رِـض ٓخثش حُق ٓـِي ٓخ ر٤ٖ ػ٢ِٔ ١ٝز٢ ٝكِٔل٢، ٝٗظَح ال٤ٔٛظٜخ حٍَٓ 

حُو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ رؼؼش ٖٓ ًزخٍ حُؼِٔخء الهظ٤خٍ حكٜٔ٘خ طٌٞٗض ٖٓ حُلـخؽ رٖ ٓطَ ٝحرٖ حُزط٣َن 

 ِْٝٓ ٝآه٣َٖ، ًٔخ حٗخ١ ح٤ُْٜ طَؿٔظٜخ ح٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش
حطزـغ حُو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ طِي حُط٣َوش ٓغ  (0)

كخًْ ٛو٤ِش ك٤٘ٔخ حُظْٔ ٓ٘ٚ ٗوَ ٌٓظزش ٛو٤ِش حُـ٤٘ش ح٠ُ رـيحى
ٝهي ُؼذ ك٤ٖ٘ رٖ حٓلن (6)

(2) 

ىٍٝح ًز٤َح ك٢ حُٔلَ ح٠ُ رالى حَُّٝ ُِزلغ ػٖ حٌُظذ ٝؿِزٜخ ٝطَؿٔظٜخ
(2). 

 

                                                                                                                                            
سورح العيوون فوي شورح رسوالة ابون زيودون، تحقيويو محمود ابوو  من القوة الى الفعل البن نباتوة، ابون زيودون جموال الودين المصور ،

 .214(، ص1964-الف ل ابراهي ، دار الفكر العربي، )القاهرة
 . 30القفطي، تاريخ الحكما ، ص (7)
 . 61، ص أبن صاعد األندلسي ، نفس المصدر (1)
 . 132ابن نباتة، سرح العيون، ص (2)
 .67(، ص1955-الندلسي، طبقات االطبا  والحكما ، تحقييو فإاد سيد، )القاهرةابن جلجل، ابي داود سليمان بن حسان ا (3)
 . 260ابن ابي اصيبعة، عيون االنبا ، ص (4)
؛ فوورا  عووز الوودين، ف وول العلمووا  المسوولمين علووى 166؛ ابوون نباتووة، سوورح العيووون، ص76ابوون صوواعد االندلسووي، طبقووات االموو ، ص (5)

 .212-211(، ص1978-)د.  الح ارة االوربية، دار الفكر العربي
 . 327؛ السيوطي، تاريخ النلفا ، ص28اليعقوبي، مشاكلة الناس، ص (6)
  وهو طبيوج نصوراني مون قبيلوة عبواد العربيوة ولود فوي الحيورة درس الطوج فوي 873-808هس/260-193حنين بن اسحي و ولد سنة  (7)

الحكموة وانصورف الوى الترجموة ونقول مون اليونانيوة الوى السوريانية بغداد وت لي باليونانيوة، عينوه النليفوة الموؤمون رليسوا علوى بيوت 
والعربية بعب كتج افالطون وارسطو وجالينوس. له كتاج العشر مقاالت في العين، المودنل فوي الطوج. ابون ابوي اصويبعة، عيوون 

 . 263-257االنبا ، ص
 . 173القفطي، تاريخ الحكما  ، ص (8)
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حٍٝى حرٖ حُ٘ي٣ْ ٍٝح٣ش، ٓلخىٛخ حٕ حرخ حُل٠َ حُؼ٤ٔي 
غ ح٠ُ حٛلٜخٕ رؼؼش رَثخٓش ٣ٞك٘خ رٖ رؼ (0)

ٓخ٣ٞٓٚ ٝآه٣َٖ ُـِذ ًظذ هي٣ٔش ػؼَ ػ٤ِٜخ ٛ٘خى ك٢ ٍٓٞ حُٔي٣٘ش ح١ٌُ حٜٗخٍ ك٢ ػخّ 

ّ ٌٝٛٙ حٌُظذ ًخٗض رخ٤ُٞٗخ٤ٗش ٝهي كلظض ك٢ ٛ٘خى٣ن061ٛـ/301
ال ٣ٌٖٔ طٜي٣ن ٌٛٙ  (4)

 .حَُٝح٣ش ُٞكخس ٣ل٘خ رٖ ٓخ٣ٞٓٚ هزَ ٌٛح حُظخ٣ٍن روَٕ طو٣َزخً 

وٚ رخٍُٙ ٖٓ حُؼِٔخء ٍٜٕٓ٘ٞٝ حٓؼخٍ حر٘خء ٠ٓٞٓ رٖ ٗخًَظَٜص ١ز
ٓلٔي ٝحكٔي ٝحُلٖٔ  (3)

ْٝٛ ٖٓٔ ػ٢٘ رـِذ حٌُظذ ٝرٌُٞح ك٢ ٓز٤َ ًُي حالٓٞحٍ حُطخثِش كوي حٗلٌٝح ك٤ٖ٘ رٖ حٓلن 

ٝؿ٤َٙ ح٠ُ رِي حَُّٝ، كـخإْٝٛ رطَحثق حٌُظذ، ٝؿَحثذ حُٜٔ٘لخص ك٢ حُلِٔلش ٝحُٜ٘يٓش 

٢ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحالٍػٔخ٤١و
ٝحُطذ (2)

كخظَٜٝح ػـخثذ حُلٌٔش  (0)
ٝهي الُّ ك٤ٖ٘ رٖ حٓلن ر٢٘  (6)

٠ٓٞٓ رٖ ٗخًَ
ح٣ٌُٖ ٗـؼٞٙ ػ٠ِ حُ٘وَ ٖٓ حُِـش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ح٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش  (2)

.   هخٍ (2)

َّ َكِي٣ي ( ْٞ َ٤ ُْ َى ح َُ َٜ َْ٘ي ِؿطَخَءَى كَزَ ْلَ٘خ َػ َ٘ ٌَ ح كَ ٌَ َٛ ْٖ ِٓ َْ٘ض ك٢ِ َؿْلٍَِش  ًُ طؼخ٠ُ:)َُوَْي 
، أ١ ػِٔي ٣ٝيٍ (0)

ػ٠ِ ًُي هُٞٚ كٌ٘ل٘خ ػ٘ي ؿطخءى أ١ ػِٔي ٝٓؼَكظي رٜخ ه٣ٞش
(4). 

  ) َٕ ظَِط٤ُؼٞ ْٔ ِٞى كاَل ٣َ ـُ ُّٔ َٕ ا٠َُِ حُ ْٞ ٣ُْيَػ َٝ خٍم  َٓ  ْٖ ُق َػ َ٘ ٌْ ُ٣ َّ ْٞ ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ: )٣َ
، ٣ٌ٘ق ُٚ ػٖ ٍٗٞٙ (3)

حُؼظ٤ْ ك٤وَٕٝ ُٚ ٓخؿي٣ٖ
حالَٓ)ً٘ق( ٍكؼي ح٢ُ٘ء ػٔخ ٣ٞح٣ٍٚ ٣ٝـط٤ٚ ًٝ٘ق  (2)

حظَٜٙ  (0)

ٝحٌُ٘ق طل٤َٔ ح٢ُ٘ء ٝاُحُش حُـطخء ػ٘ٚ ٣ٝئهٌ حٌُ٘ق ُز٤خٕ حُلوخثن ٖٓ حؿَ حُٔطخُذ
(6) . 

                                                 
اموا  عصورض فوي بيوت الحكموه فوي عهود الموؤمون وأصوبح فيموا بعود  أحود رإسوا   هوس(360-300ميد )ابو الف ل العميدو محمد بن الع (1)

هس(. مسوكويه ، احمود بون محمود بون يعقووج ، تجوارج االمو  366-320االدج والكتابة والبالغة، وكان وزيرا لركن الدولة البويهي )
 . 202د.ت(، ص-وتعاقج الهم ، )د. 

 . 336-334الفهرست، ص (2)
بنا  موسى بن شاكرو ه  محمد واحمد والحسن اوالد موسى بن شواكر عاشووا فوي كنوف الموؤمون فنرجووا غايوة فوي علوومه  وكوان ا (3)

اكبوره  وأجلهو  محمود وافور الحووظ مون الهندسوة والنجوو  عالمووا باقليودس والمجسوطي، اموا احمود فكووان عارفوا بصوناعة الحيول، وكووان 
 . 444-441جيج ال يدانيه احد. القفطي، تاريخ الحكما ، صالثالث الحسن منفردا بالهندسة وله طبي ع

االرثماطيقيو وهو عل  يبحث عن نواص العدد من حيوث التوؤليف أموا علوى التووالي او بالت وعيف وأحوالوه وكيوف يتولود مون بع وه  (4)
 . 51-49البعب. القنوجي، ابجد العلو ، ص

 . 340ابن الندي ، الفهرست، ص (5)
  . 379المصدر نفسه، ص (6)

(7)
 Gasir, Michaelis, Bibliothecq Arabica-hispana Escurialensis, Biblio verlag (Osnabruck-1969), 

P.288. 
 . 173القفطي، تاريخ الحكما ، ص (8)
 . 22سورة ي، اية  (1)
(، 1995-، )القواهرة2بوي،  الغز ، محمود بون محمود، اتقوان موا يحسون مون االنبوار الودالرة علوى االلسون، تحقيويو نليول محمود العر (2)

 . 78ص
 . 42سورة القل ، اية  (3)
 . 533، ص2الغز ، اتقان ما يحسن من االنبار،   (4)
 . 300، ص 9ابن منظور ، لسان العرج ،   (5)
 . 406، ص1المناو  ، التوقيف على مهمات التعاريف ،   (6)
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اٌٗ٘ق ح٢ُ٘ء أظَٜٙ، حًظ٘ق ح٢ُ٘ء ً٘لٚ؛ ٝٓ٘ٚ حالًظ٘خكخص ُٔخ ٣ٌ٘ق ٖٓ حُطز٤ؼ٤ش،     

حٓظٌ٘ق ح٢ُ٘ء: ٓؤٍ حٕ ٣ٌ٘ق ُٚ 
ح٠ُ ٗخك٤ش . كخُزؼؼش حُؼ٤ِٔش ٢ٛ حُزؼؼش حُظ٢ طَِٜٓخ حُيُٝش (2)

ٖٓ حُ٘ٞحك٢ ٌُِ٘ق ػٖ ٓٔخُش ٓؼ٤٘ش
. حٍٝ حٗخٍس ٍٝىص ػٖ ػ٤ِٔش حالٓظٌ٘خكخص ٢ٛ حَُكِش (2)

حُو٤َٜس حُظ٢ هخّ رٜخ حُو٤ِلش ح٤َُٗي ر٘لٔٚ ٝٓؼٚ ٣َُٝٙ ٣ل٢٤ رٖ هخُي حُز٢ٌَٓ ػ٠ِ حػَ ٓٔخػٚ 

الهزخٍ حٌٍُٔ٘
. ٝرؼي ٍإ٣ظٚ الػخٍٙ ٝهزَٙ حٗظ٠ٜ رٚ حُٔطخف ح٠ُ ى٣َ ٛ٘ي حٌُزَٟ(0)

(01)
ٝٛٞ ػ٠ِ  

 ١َف حُ٘ـق كَأٟ ك٢ ؿخٗذ كخ٣طٚ ٤ٗجخ ٌٓظٞرخ كيػخ رِْٔ ٝأَٓ روَحءطٚ: 

 حٕ ر٢٘ حٌٍُٔ٘ ػخّ حٗو٠ٞح         رل٤غ ٗخى حُز٤ؼش حَُحٛذ

 طـ٘لغ رخُٔـٔي ًكـخ٣ٍْٜ         ٝػ٘زَ ٣وطــ٘ٚ حُوطذ

 ٝحُؼِ ٝحُٔـِي ُٜـْ ٍحٖٛ        ٝهٞس طـٞىٛخ ٓــخًذ

 ذ         ه٤َح ٝال ٣َٛزْٜ ٍحٛذحٟلٞح ٓخ ٣َؿْٞٛ ١ـخُ

 ًـؤْٜٗ ًخٗٞح رٜخ ُؼــزش          ٓخٍ ح٠ُ ح٣ٖ رٜخ حَُحًذ

 كؤٛزلٞح ك٢ ١زوخص حُؼَٟ         رؼي ٗؼ٤ْ ُْٜ ٍحطـــذ

 َٗ حُزوخ٣خ ٖٓ رو٢ رؼـيْٛ         هَ ٝهَ ٓــَس هخثـذ

ِٜخهخٍ كز٠ٌ كظ٠ ؿَص ىٓٞػٚ ػ٠ِ ُل٤ظٚ ٝهخٍ ٗؼْ ٌٛح ٓز٤َ حُي٤ٗخ ٝأٛ    
(0). 

ٍٝؿْ ًَ ٓ٘خؿَ حُلٌْ حال حٕ ٌٛح ُْ ٣َٜف ح٤َُٗي ػٖ حُزلغ ػٖ حُلو٤وش ٖٓ هالٍ     

ٓ٘خٛيطٜخ ٝحُظو٢ٜ ػٜ٘خ رَإ٣ظش ُٔآػَ حألهي٤ٖٓ ٖٓ حُِٔٞى ُٔخ طلِٔٚ ٖٓ حُٞػع ٝحُؼزَ. ٝك٢ 

هٍَ حُو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ حُظؼَف ػ٠ِ كو٤وش حالَٛحٓخص ٛ٘خى ، كزؼغ ح٤ُٜخ ٖٓ ٣ٔظطِغ  ٛـ406ٓ٘ش 

حَٓٛخ ٝحُظلون ػٔخ ك٤ٜخ كللَٝح ٛ٘خى ٝه٤َ حْٜٗ ٝؿيٝح ٗوٞىح ًٛذ ٠َٓٝرش ٝٓظَٜس ه٠َحء
(4) 

كِٔٞٛخ ح٤ُٚ كللظٜخ ك٢ هِحث٘ٚ
 ٝهخٍ ٗؼَح ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ :  (3)

 حٗظَ ح٠ُ ح٤َُٜٖٓ ٝحٓٔغ ٜٓ٘ٔخ     ٓخ ٣َٝ٣خٕ ك٢ حُِٓخٕ حُـخرَ

آهَُـٞ ٣٘ـطوخٕ حُوزَ حٗخ رخُـ١ٌ      كؼَ حُِٓـخٕ رؤٍٝ ٝر
(2) 

                                                 
 . 687، ص3المنجد في اللغة ، ط (7)
 .293، ص2؛ بوزرث، تراث االسال ،  9رافيون في االندلس، صمإنس، الجغرافية والجغ (8)
 ( اشهر الملوك اللنمينيين حارج الرو  مورارا. زوجتوه هنود الكبورى ا  عموروا قتول يوو  حليموة. 554-514المن)ر بن ما  السما و ) (9)

 .687المنجد في االعال ، ص
حارث بن عمرو زوجوة المنو)ر بون موا  السوما  وهوي ا  الملوك عمورو بون دير هند الكبرىو وهو دير يقي في الحيرة بنته هند بنت ال (10)

، 2المنوو)ر. بنووت هوو)ا الوودير لاللووه الوودهرداهر كووي يغفوور نطيلتهووا ويتوورح  عليهووا وعلووى ولوودها. يوواقوت الحمووو ، معجوو  البلوودان،  
 . 541ص

 .  709،ص 2ياقوت الحمو ، معج  البلدان ،   (1)
 . 151(، ص1975-، )القاهرة1بدالي الزهور في وقالي الدهور، تحقييو محمد مصطفى،  الحنفي، محمد بن احمد بن اياس،  (2)
 . 322-321، ص3القلقشند ، صبح االعشى،   (3)
 . 62-60، ورقة 39837عيسى، علي، عجالج البلدان، منطوطة موجودة فسي دار المنطوطات العراقية برق   (4)
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 أشهر الرحبلت العرة

حُظَكخٍ ك٢ حألٍٝ ٝ حُٔلَ ٖٓ حُٖٔ٘ حَُح٤ٗش حُظ٢ ٣يػٞ ا٤ُٜخ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٍٓٞس حُؼٌ٘زٞص : 

َ َػ٠َِ َّٕ هللاَّ سَ اِ ََ ؤَسَ ح٥ِه ْ٘ ُت حَُّ٘ ِ٘ ُ٘٣ ُ َّْ هللاَّ َِْن ػُ َُْو ٤َْق رََيأَ ح ًَ ٝح  َُ ْٗظُ ِٝ كَخ ٍْ ٝح ك٢ِ حألَ َُ ٤ ِٓ  َْ ٢ٍْء  هُ َٗ  َِّ ًُ

َ  هَ  ، ٝ هي حٗطزن ح٤َُٔ ك٢ حألٍٝ ٝ حُظَكخٍ ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حَُكخُش حُؼَد ، ْٜٓ٘ ٖٓ   ِي٣

حٍطلَ ٖٓ ٗلٔٚ ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ حٟطَطٚ حُظَٝف ٝ حُٔوخى٣َ ا٠ُ طـ٤٤َ حٍُِٔ٘ ٝ حُٔلَ حُٔٔظَٔ ، ٝ 

ال ٗي إٔ حَُكخُش حُؼَد ًخٗٞ ًؼَح اال إٔ رؼ٠ْٜ حٗظَٜ ىٕٝ ح٥ه٣َٖ ، ٝ ا٤ٌُْ الثوش أَٜٗ 

 َكخُش حُؼَد ٝ ح٤ُِٖٔٔٔحُ

i- -0(ٛـ220 – 213ّ رط٘ـش( )0322 – 0312كزَح٣َ  42  حرٖ رط١ٞش حُط٘ـ٢) 

 

ٝ ٛٞ أَٜٗ حَُكخُش ػ٠ِ حإل١الم ، ؿخد حٌُؼ٤َ ٖٓ حألٜٓخٍ ٝ حُوطخٍ ٝ ىٕٝ ٓ٘خٛيحطٚ ك٢ 

ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٓلٔي  ًظخرٚ : طللش حُ٘ظخٍ ك٢ ؿَحثذ حألٜٓخٍ ٝػـخثذ حألٓلخٍ ، ٝ ٛٞ

ُٝي ك٢ ١٘ـش ٝ رؼيٓخ ىٍّ ح٣َُ٘ؼش هٍَ حُٔلَ كخؿخ ، ٝ رٌٜح  رخرٖ رط١ٞش حُط٘ـ٤خُٔؼَٝف

حُٔـَد َٜٝٓ ٝحُٔٞىحٕ ٝحُ٘خّ  ٓ٘ش ٝ هي ُحٍ :  31ريأص ٍكِش أٓلخٍ ىحٓض أًؼَ ٖٓ 

ٝحُلـخُ ٝحُؼَحم ٝكخٍّ ٝح٤ُٖٔ ٝػٔخٕ ٝحُزل٣َٖ ٝطًَٔظخٕ ٝٓخ ٍٝحء حَُٜ٘ ٝرؼٞ حُٜ٘ي 

ظظخٍ ٝأٝح٢ٓ أك٣َو٢ٝح٤ُٜٖ حُـخٝس ٝرالى حُ . 

 

 حرٖ رط١ٞش أَٜٗ حَُكخُش حُؼَد ٍْٓ طوط٤ط٢ ُٔٔخٍ ٍكِش

  

http://www.arabitop.com/wp-content/uploads/2012/11/ibn-battuta-travel.png
http://www.arabitop.com/wp-content/uploads/2012/11/ibn-battuta-travel.png
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ii- 2- 0066ّٛـ 000 -٤ٓالى٣ش( 0011ٛـ ) 203 ح٣َُ٘ق حإلى٢ٔ٣ٍ 

أرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ اى٣ٍْ ح٣َُ٘ل٢ أٝ ح٣َُ٘ق حإلى٢ٔ٣ٍ ػخُْ ِْٓٔ 

ٖٓ أَٛ حُز٤ض. أكي ًزخٍ حُــَحك٤٤ٖ ك٢ حُظخ٣ٍن ٝٓئ٤ٖٔٓ ػِْ حُــَحك٢ ، حٓظويٓض ٍٜٓٞحطٚ 

ٝهَحثطٚ ك٢ ٓخثَ ً٘ٞف ػَٜ ح٠ُٜ٘ش حألٍٝر٤ش. ك٤غ ُـؤ ا٠ُ طلي٣ي حطـخٛخص حألٜٗخٍ 

  .ٝحَُٔطلؼخص ٝحُزل٤َحص، ٟٜٝٔ٘خ أ٠ً٣خ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُٔيٕ حَُث٤ٔ٤ش رخإلٟخكش ا٠ُ كيٝى حُيٍٝ

 . ٣ؼظزَ حالى٢ٔ٣ٍ ٖٓ أٍٝ ٖٓ ٍٓٔٞ ه٣َطش ُِؼخُْ ططخرن حٌَُ٘ ح١ٌُ ٗؼَكٚ ح٤ُّٞ

  

iii- 3-ُ٢ٔحرٖ ؿز٤َ حألٗي 

أرٞ حُلٖٔ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ؿز٤َ حٌُ٘خ٢ٗ حُٔؼَٝف رخْٓ حرٖ ؿز٤َ حألٗي٢ُٔ ُٝي ك٢ كخ٤ُٔ٘خ ٓ٘ش 

ّ، ٛٞ ؿـَحك٢، ٍكخُش، ًخطذ ٝٗخػَ أٗي٢ُٔ ػَر٢. أطْ كلع حُوَحٕ ح٣ٌَُْ, 0020ٛـ،  021

حُظ٢ ىحٓض ٓخ ٣وَد حُٔ٘ظ٤ٖ ٝىٕٝ   حُو٤خّ رَكِش حُلؾ  ٝىٍّ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝٗـق رٜخ هٍَ

طًٌَس رخألهزخٍ ػٖ ” يحطٚ ٝٓالكظخطٚ ك٢ ٤ٓٞ٣خص ػَكض رَكِش حرٖ ؿز٤َ، ٤ٔٓٝض رخْٓ ٓ٘خٛ

ٝ حٗطِوض ٍكِظٚ ٖٓ ؿَٗخ١ش ،ٓزظش، رخَُٓٞ ، ؿ٣َِس ٣ًَض ، ٛو٤ِش ،   حطلخهخص حألٓلخٍ 

   . حالٌٓ٘ي٣ٍش ، حُوخَٛس ، ٌٓش ، حُٔي٣٘ش ، ىٓ٘ن، رـيحى ، حَُٔٞٛ ، كِذ

iv- 4-أكٔي حرٖ ك٠الٕ حُزـيحى١ 

ي رٖ حُؼزخّ رٖ ٍحٗي رٖ كٔخى حُزـيحى١، ػخُْ آال٢ٓ ٖٓ حُوَٕ حُؼخَٗ ح٤ُٔالى١ . ًظذ أكٔ

 040ٝٛق ٍكِظٚ ًؼ٠ٞ ك٢ ٓلخٍس حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ا٠ُ ِٓي حُٜوخُزش )رِـخٍ حُلُٞـخ(ٓ٘ش 

ّ.كوي ُحٍ أكٔي رٖ ك٠الٕ ٤ٍٓٝخ رَٓخُش ٖٓ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ا٠ُ ِٓي حُٜوخُزش. َٝٛ حرٖ 

ٛـ(، )ٝهي حطوٌص طظخٍٓظخٕ حُٔؼخَٛس  301ٓلَّ  04) 044ٓخ٣ٞ  04ِـخٍ ٣ّٞ ك٠الٕ ا٠ُ حُز

  ٖٓ طِي حُٔ٘خٓزشً ٣ّٞ ػطِش ى٤٘٣ش

v- 5-( ٛـ016-ٛـ 240أكٔي حرٖ ٓخؿيحُ٘ـي١) 

ٓالف ٝؿـَحك٢ ػَر٢ ” حُ٘ـي١“ٛـ( 016-ٛـ 240أكٔي رٖ ٓخؿي رٖ ٓلٔي حُٔؼي١ حُ٘ـي١ )

  almirante :(ٓٔخٙ حُزَطـخ٤ُٕٞ )رخُزَطـخ٤ُشِْٓٔ، رَع ك٢ حُلِي، حُٔالكش، ٝحُــَحك٤خ ٝ

٣٘ظٔذ ا٠ُ ػخثِش ٖٓ حُٔالك٤ٖ. ًظذ حُؼي٣ي ٖٓ ” , ٓؼِْ رلَ حُٜ٘ي”ٝٓؼ٘خٛخ أ٤َٓ حُزلَ, ٣ِٝوذ

حَُٔحؿغ حُٔالك٤ش، ًٝخٕ هز٤َحً ٓالك٤خً ك٢ حُزلَ حألكَٔ ٝه٤ِؾ رَرَح ٝحُٔل٢٤ حُٜ٘ي١ ٝرلَ 

 ح٤ُٜٖ
حُٔالكٚ حُزل٣َش إلٍطزخ١ حٓٔٚ رخَُكِش ح٤َُٜ٘ٙ كٍٞ ٍأّ  ٣ٝظٔظغ أرٖ ٓخؿي رؤَٜٗ حْٓ ك٢ طخ٣ٍن

حَُؿخء حُٜخُق ا٠ُ حُٜ٘ي ك٤غ هخّ حرٖ ٓخؿي رٔٔخػيس كخٌٓٞ ى١ ؿخٓخ ألًظ٘خف ٣َ١ن حُـي٣ي 

 .حَُٔٞٛ ا٠ُ حُٜ٘ي

ٝألرٖ ٓخؿي حُل٠َ ك٢ أٍٓخء هٞحػي حُٔالكٚ ُِؼخُْ، ٝكوي رو٤ض آٍحإٙ ٝأكٌخٍٙ ك٢ ٓـخٍ حُٔالكٚ 

ٝٛٞ أٍٝ   ٛـ٣َش 013ٖ حُزلَ حألكَٔ ٝحُو٤ِؾ حُؼَر٢ ٝرلَ ح٤ُٜٖ كظ٠ ٓ٘ش ٓخثيٙ ك٢ ًَ ٓ

  ٖٓ ًظذ ك٢ ٟٓٞٞع حَُٔٗيحص حُزل٣َش حُلي٣ؼٚ
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vi- 6- ٕ٤ُٕٞ حالك٣َو٢ أٝ حُلٖٔ حُُٞح 

٤ُٕٞ حألك٣َو٢ أٝ ٣ٞك٘خ ٤ُٕٞ حألك٣َو٢ أٝ ٣ٞك٘خ حألٓي حألك٣َو٢ ٛٞ حُلٖٔ رٖ ٓلٔي حُُٞحٕ 

ُٞحٕ حُلخ٢ٓ. حٗظَٜ رظؤ٤ُلٚ حُــَحك٢ ك٢ ػَٜ ح٠ُٜ٘شح٣ُِخط٢ حُلٖٔ رٖ ٓلٔي حُ . 

ّ ػْ حٍطلَ ٓغ ػخثِظٚ ا٠ُ كخّ ، ٝ رؼي إٔ ًزَ 0200ٛـ /  010 ُٝي ٤ُٕٞ حالك٣َو٢ ك٢ ؿَٗخ١ش 

هخّ رَكَ طـخ٣ٍش ح٠ُ طٔزٌظٞ ػْ ١خف حُٔـَد ٝ رؼيٛخ ًٛذ ا٠ُ َٜٓ ٝ طْ حهظطخكٚ ٖٓ 

١ ٓٔخٙ ٤ُٕٞ ٝ ١ِذ ٓ٘ٚ ًظخرش هٜش ٍكالطٚ ، كٌظذ حٌُ  حُوَحٛ٘ش ٤ُِْٔ ا٠ُ حُزخرخ ٤ُٕٞ حُؼخَٗ

  .ًظخرخ حٓٔٚ : ٝٛق حك٣َو٤خ . ػخى ا٠ُ طْٞٗ ٤ُو٢٠ رٜخ آهَ أ٣خٓٚ

 

 

 )اًٗٔٞؿخ( ّ 040ٛـ /  310حرٖ ك٠الٕ ٍكِش 

 

رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٝٗٞع حُٜٔٔش حُٔ٘خ١ش رْٜ، َكِش طْ حهظ٤خٍ ٗوٞٙ حُ   

ٟٞ حُل١ٌَ ُـٜخُ كط٣َوش حُٞكي طيٍ ػ٠ِ كٌٔش ٝطير٤َ، ٝػ٠ِ حُٔٔظ

حُيُٝش ك٢ حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ، كظ٠ ك٢ حىٝحٍ ٟؼلٜخ ٝطيٍٛٞٛخ
كوي طوٍَ  (6)

حٕ ٣ٌٕٞ حُٞكي ح٢َُٓ ٖٓ حٍرؼش حٗوخٙ ْٛ ٖٓٞٓ ح٢َُٓ ٠ُٞٓ ٣ٌَٗ 

حُو٢َٓ ٝط٤٤ٌٖ حُظ٢ًَ ٝرخٍّ حُٜوالر٢ ٝحكٔي رٖ ك٠الٕ ٝٓؼْٜ 

ٍٍٓٞ حُٜوخُزش
. ٝحٍٝ ٛئالء حالٗوخٙ ٛٞ ٖٓٞٓ ح٢َُٓ ٌُٖٝ (0)

ي ٖٓ حهظ٤خٍ ٗوٚ ٓٞػن رٚ ُْٝ ٣ٌٖ حكي ٖٓ حالَٓحء حٝ حٍُُٞحء الر

حُٔل٤ط٤ٖ رخُو٤ِلش ٓٔظؼيح ٌُِٛخد ك٢ ٌٛٙ حُٔلَس حُط٣ِٞش حُوطَس ُٝٔخ 

ًخٕ ٣ٌَٗ حُو٢َٓ ٛٞ حُٔلَى حالٍٝ ٌُٜٙ حُلٌَس، ٝح٤ُٚ ٝؿٚ ِٓي 

حُزِـخٍ حكيٟ ٍٓخثِٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ حَٝٛ ح٠ُ حُو٤ِلش حَُٓخُش حُٔٞؿٜش 

ح٤ُٚ
وي حهٌ حالَٓ ػ٠ِ ػخطوٚ، ٍٝٗق ٌُٜٙ حُٜٔٔش حكي ٓٞح٤ُٚ ٝٛٞ ، ك(4)

ٖٓٞٓ ح٢َُٓ، ٝٓؼٚ ًٛذ ػي٣ِٚ ُْٝ ٣ًٌَ حٓٔٚ ٣ٝزيٝ حٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُٚ 

                                                 
 .18(، ص1976-، السنة الثانية )بغداد3روسيا، آفاي عربية،  صفوت، نجدت فتحي، أول دبلوماسي عربي في  (6)
 . 33-32ابن ف الن ، الرسالة ، ص (1)

(2)  . KoBAEBcKИИ, KHИAaXuega U6H. gagoHa OEO YTE ECBИИ HAR-ATY R 

921922 (X) SKOB-1965), P.63. 
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ىٍٝ ًز٤َ
ٖٝٓ ٗٔزٚ ٣زٍَ حٗٚ ٖٓ رالى حَُّٝ حٓظـِذ ٍه٤وخً ػْ طؼِْ  (3)

حُؼَر٤ش ٝكٖٔ حٓالٓٚ ٝطويٓض رٚ َٓحطزٚ
، ٣ًٌَٝ رؤٗٚ ًخٕ ؿالٓخ (2)

ّ(010-204ٛـ/420-420حُٔؼظ٠ي ) الر٢ حُؼزخّ
، ٝرؼيٛخ ٛخٍ (0)

حكي ٓٞح٢ُ حُو٤ِلش حٌُٔظل٢ ٖٝٓ ػْ حكي كـخد حُٔوظيٍ حُٔظش
(6). 

حٓخ رخٍّ حُٜوالر٢ كٜٞ هخثي ٝػخثَ ٝٛٞ ؿالّ حٓٔخػ٤َ رٖ حكٔي ٛخكذ هَحٓخٕ    
، ٣ٝو٤َ (2)

ح٤ُ٘خ رؤٜٗٔخ ٣ؼَكخٕ ح٤َُٓٝش ُ٘ٔزٜٔخ
حالَٛ ٣ـ٤ي ُـخص حالطَحى ٝحُؼخُغ ط٤ٌٖ حُظ٢ًَ ٛٞ ط٢ًَ  (2)

ح٣ٌُٖ ٣َٔ حُٞكي رزالىْٛ ك٢ ٣َ١وٚ ح٠ُ حُلُٞـخ، ٝٛٞ ح١ٌُ حه٘غ ٣ٌَٗ حُل٢ِٓ رخ٣ٜخٍ ًظخد ِٓي 

حُزِـخٍ ح٠ُ حُو٤ِلش حُٔوظيٍ
، ٝهي ًخٕ كيحىح ٣ؼَٔ ك٢ هٞحٍُّ(0)

، ٝٛٞ حٛال ٖٓ روخٍٟ ٝهي (4)

ٛخكذ حُِٗؾ ك٢ حُزَٜس ٝهي ػَٔ ًوخثي ك٢ ؿ٤ٖ حُوالكش حُؼزخ٤ٓش ٝأْٜٓ ك٢ كَد حُٔٞكن ٟي 

ًخٕ ٓظ٤ُٞخ حػٔخٍ حالٛٞحُ ٣ٝزيٝ حٗٚ طوِي حػ٘خء هالكش حُٔوظيٍ حػٔخٍ َٜٓ
(3). 

هزَ حٕ حطٌِْ ػٖ ٍحرغ حػ٠خء حُٞكي ٝأْٛ ٗو٤ٜخطٚ ٌُٞٗٚ هِق ُ٘خ ٍٓخُش أٍٝع ٓخ  

الري ٖٓ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٗو٤ٜش ٍٍٓٞ ِٓي حُزِـخٍ ػزي هللا رٖ رخٗظٞ ،ٝطٌٕٞ ك٢ حُٞٛق 

١حُوٍِ
، ح٠ُ حُو٤ِلش حُٔوظيٍ، كٖٔ حُـ٣َذ حػظٔخى ِٓي حُزِـخٍ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٜٔٔش حُوط٤َس (2)

حُٔٞؿٜش ٟي ِٓي حُوٍِ ػ٠ِ ٗوٚ ه١ٍِ ٣ٝلَٔ حُٔٔظَ٘م ًٞكخ ٤ُل٢ٌٔ ًُي رؤٕ ػزي هللا 

رٖ رخٗظٞ ًخٕ الؿجخ ٤ٓخ٤ٓخ ٖٓ حُوٍِ ٣ٔؼَ ٤ِٜٔٔٓخ ح٣ٌُٖ كخُٝٞح حال١خكش رخُِٔي ٝهِذ رالىْٛ 

ش ِٓٔٔش ٝحٕ حػظ٘خم ؿ٤َحْٜٗ حُزِـخٍ حُي٣خٗش حالٓال٤ٓش ًخٕ ٖٓ ٗؤٗٚ طو٣ٞش ٌٓخٗش ح٤ُِٖٔٔٔ ح٠ُ ىُٝ

ك٢ رالى حُوٍِ. ٝهي حهظخٍ ِٓي حُزِـخٍ ػزي هللا رٖ ر٘ظٞ حُو١ٍِ ٓل٤َح ُيٟ حُو٤ِلش الٗٚ ًخٕ حهيٍ 

                                                 
 .  18صفوت، اول دبلوماسي عربي ، ص (3)
 . 33ص ابن ف الن ، الرسالة ، (4)
-، دار المعووارف، )القوواهرة9الطبوور ، ابووو جعفوور محموود بوون جريوور، توواريخ الرسوول والملوووك، تحقيوويو محموود ابووو الف وول ابووراهي ،   (5)

 . 561(، ص1979
، دار الكتوج 8ابن الجوز ، عبد الرحمن بن علي بن محمد، المنتظ  في تاريخ الملوك واالم ، تحقييو مصطفى عبود القادر،عطوا،   (6)

الفولكووا -، نوواجي، عبوود الجبووار، انتشووار االسووال  اللفووار45ي، منتصوور التوواريخ، صن، ابوون الكووازرو68(، ص1992-ميووة )بيووروتالعل
 .38(، ص2002-،السنة الثالثة، بيت الحكمة، )بغداد9اعتماداو على رحلة ابن ف الن، مجلة دراسات اسالمية،  

ي ولد في غرناطوة حكو  موا ورا  النهور اثور وفواة انيوه نصور بعود ان نوال  ( امير سامان907-849هس/295-235اسماعيل بن احمد ) (7)
 . 45هس(. المنجد في االعال  ، ص280تؤييد النليفة )

-40(، ص1984-.، صفوت، نجدت فتحي، العورج فوي االتحواد السووفيتي، مكتبوة آفواي عربيوة، )بغوداد33ابن ف الن، الرسالة، ص (8)
43. 

 . 18صفوت، اول دبلوماسي، ص (1)
 . 33ابن ف الن، الرسالة، ص (2)
 . 546، ص9الطبر ، تاريخ الرسل والملوك،   (3)

(4)  A. . KoBAEBcKИИ, KHИAaxuega, P. 101. 
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ػ٠ِ حػطخثٚ ٓؼِٞٓخص ىه٤وش ػٖ حُلخُش حُيحه٤ِش ك٢ رالى حُوٍِ
ِٚ طل٤ِال ، ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ طل٤ِ(0)

 ٛخثزخ.

كٜٞ ٛخكذ حَُٓخُش، حكٔي رٖ ك٠الٕ رٖ حُؼزخّ رٖ ٍحٗي رٖ كٔخى  حَُكِش حٓخ حْٛ ٗوٞٙ

٠ُٞٓ ٓلٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ ٍٍٓٞ حُٔوظيٍ رخهلل ح٠ُ ِٓي حُٜوخُزش
(6). 

 ٝهي حهظِق ًح١ًَ ٍٓخُظٚ ك٢ حٓٔٚ، ك٤ًٌَ ٣خهٞص حُل١ٞٔ حٕ حٓٔٚ حكٔي رٖ 

حُؼزخّ رٖ حٓي رٖ كٔخى
و١ِ٣َ ك٤وٍٞ رؤٕ حٓٔٚ أٓـي رٖ ك٠الٕ، حٓخ حُٔ(0)

ٝٗؼِٝ ًُي ح٠ُ  (4)

 هطؤ ك٢ حُ٘وَ ػٖ حَُٝح٣ش حال٤ِٛش. 

حُؼَد حال حٕ ٌٛح ال ٣٘ل٢ رؤٗٚ ػَر٢ حُ٘٘ؤس ٖٓ هالٍ طظزغ  يٝحٕ ُْ ٣ٌٖ حْٓ حرٖ ك٠الٕ ٗخثؼخ ػ٘

ٚ حٓٔخء حؿيحىٙ ًٝٞٗٚ ح٠٣خ حكي حُٔٞح٢ُ ٣يٍ ػ٠ِ حٗٚ حػـ٢ٔ حالَٛ حال حٗٚ ال ٣ٔلٞ ٗ٘ؤط

حُؼَر٤ش
(3) . 

ٝال ٗؼَف ػٖ ٗو٤ٜش حرٖ ك٠الٕ ٟٓٞ ٓخ ًًَٙ ٛٞ ك٢ ٍٓخُظٚ ُْٝ ٗـي الٓ٘ش ٝالىطٚ 

ٝال ٝكخطٚ ٝال ح٣ش طَؿٔش ر٤ٔطش ُل٤خطٚ حٝ أ١ حٗخٍس حهَٟ، ػيح ًٞٗٚ ٠ُٞٓ ُٔلٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ 

ٓخ  ٝحٗٚ ٛخكذ حَُٓخُش، حٓخ ك٢ حَُٔحؿغ حُلي٣ؼش ك٤ظَؿْ حُزؼٞ ػٖ ك٤خطٚ ٓـظٜيح، ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ

٣ًٌَٙ ٛل٤لخ ٍٝرٔخ ؿ٤َ ٛل٤ق، ك٤ًٌَ حُيٛخٕ ك٢ ٓوخُظٚ "رؤٗٚ ػخُْ ٖٓ ػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ"
(2) .

٣ٝٞٛق رؤٗٚ كو٤ٚ ٝٓئٍم ٖٓ حَٛ رـيحى
، حٓخ حُي١ٍٝ ك٤ًٌَ رؤٗٚ هخٝ حٍِٓٚ حُو٤ِلش ح٠ُ رالى (0)

حُلُٞـخ
٠ ، ٝحٗٚ ٍؿَ ٝحٓغ حالكن ىه٤ن حُٔالكظش ًؼ٤َ حُٔئحٍ، ٓٔظ٘يح ك٢ هٍٞ ًُي ػِ(6)

حُٔوي٢ٓ ًٔخ ٤٘٣َ حال حٗٚ رؼي حُظلون ٖٓ ًُي ُْ ٗـي ٌُالٓٚ ٌٛح أ١ ٛلش
(2). 

ُوي حهظِق حٌُظخد كٍٞ ٍثخٓش حُزؼؼش كخالؿِذ ٣٘ٔزٜخ ح٠ُ حرٖ ك٠الٕ كٜٞ ك٢ ٍٓخُظٚ       

٣لخٍٝ حٕ ٣٘ٔذ ىٍٝ حُو٤خىس ُٚ كٜٞ ك٢ ًَ حُظَٝف ٣ؤَٓ ٢ٜ٘٣ٝ ٣ٝوٍَ حَُكِش حٝ حُزوخء، كٜٞ 

٘يرض حٗخ ُوَحءس حٌُظخد ػ٤ِٚ ٝط٤ِْٔ حُٜيح٣خ ٝحالَٗحف ػ٠ِ حُلوٜخء ٝحُٔؼ٤ِٖٔ"ٗلٔٚ ٣وٍٞ: " ك
(2) . 

 

 

 

                                                 
-شوباط-، )الكويوت3؛ الدهان، سامي، اول سوفارة لودى الوروس منو) عشورة قورون، مجلوة العربوي،  18صفوت، اول دبلوماسي، ص (5)

 . 24(، ص1959
حمد بن العباس بن راشد، رسالة ابن ف الن، مجمو  في الجغرافية البن الفقيه وابن ف الن وابوي دلوف، تقودي و فوإاد ابن ف الن، ا (6)

، ورقوة 3المانيا(، منطوطة مطبوعة موجوودة فوي مركوز احيوا  التوراث العلموي العربوي، جامعوة بغوداد، بورق  -سزكين، )فرنكفورت
390. 

 .  723ص ، 1ياقوت الحمو  ، معج  البلدان،   (1)
 . 219القزويني، عجالج المنلوقات ، ص (2)
ابوراهي  ، عبود هللا ، االلتباسوات الثقافيوة بوين االنووا واآلنور فوي رحلوة ابون ف والن الووى بوالد الشومال ، نشورة قسو  الجغرافيوة ، جامعووة  (3)

 . 3-2( ، ص1998-بنغاز  )ليبيا
 .23الدهان، أول سفارة للعرج، ص (4)
 .432(، ص1960-، )بيروت3فر  البستاني،  دالرة المعارف، أ (5)
بالد الفولغاو تحا)  بالد برطاس تقي على النهر ال)  يصج في بحر النزر, وه  بين النزر والصوقالبة، ابون رشود، ابوو علوي احمود  (6)

 .141(، ص1891-بن عمر، االعالي النفسية، ليدن )بريل
 .11جلة المجمي العلمي العراقي، صالدور ، عبد العزيز، الجغرافيون العرج وروسيا، م (7)
 . 33ابن ف الن ، الرسالة ، ص (8)
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ر٤٘ٔخ ٣َٟ ًَحٌٗ٘ٞك٢ٌٔ رؤٕ ٍث٤ْ حُٞكي ٛٞ ٖٓٞٓ ح٢َُٓ
، ٣ٝظلن ٓؼٚ ًَ ٖٓ (0)

ًٞكخ٤ُل٢ٌٔ
، ٝى١ ؿ٣ٞٚ(4)

 -ًخٕ هي ١ِزٜخ ٖٓ ٣ٌَٗ-. ٝهي هخّ حُو٤ِلش رظل٤َٔ حُزؼؼش ٛيح٣خ ٝأى٣ٝش(3)

طٚ ٝألٝالىٙ ٝأهٞطٚ ٝهٞحىٙ، ك٠الً ػٖ ط٤ٜجش حُٔخٍ حُالُّ ُز٘خء حُلٜٖ ٝطـط٤ش طٌخ٤ُق ُٚ ٝالَٓأ

حُزؼؼش ٖٓ هَحؽ ح٤٠ُؼش حُٔؼَٝكش رخٍػؤؼ٤ٖ ٖٓ حٍٝ هٞحٍُّ
ٖٓ ٤ٟخع حرٖ حُلَحص (2)

(0) . 

٤َٔٓطٜخ ك٢ ٣ّٞ حُو٤ْٔ حَُكِشريأص 
ّ، كخهٔ٘خ ك٢ 040ٛـ/310ٖٓ ٛلَ ٓ٘ش  00 (6)

حَُٜ٘ٝحٕ
ػْ كِٞحٕ …ـيح، ٣ٞٓخ ٝحك (2)

ػْ ٌٛٔحٕ…  (2)
ح٠ُ ح١َُ…  (0)

(01)
… ػْ هَحٓخٕ … 

حَٓ
(00)

  

ر٤ٌ٘ي  ػْ… رؼيٛخ ػزَٗخ ؿ٤لٕٞ
رؼيٛخ هخرِ٘خ ك٢ روخٍٟ… (0)

–310ٗلَ رٖ حكٔي حُٔخٓخ٢ٗ ) (4)

ّ( ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حٍػو٘ٔؼ٤ٖ، ٝطًَ٘خ روخٍح رؼي حٕ حهٔ٘خ ػٔخ٤ٗش ٝػ٣َٖ٘ 023–002ٛـ/330

خٗخ٣ٞٓخ ىٕٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓزظـ
كَؿؼ٘خ ح٠ُ حَُٜ٘ ٝطٌخ٣ٍ٘خ ٓل٤٘ش ح٠ُ هٞحٍُّ ٝحُٔٔخكش ح٤ُٜخ  (3)

ٖٓ حُٟٔٞغ ح١ٌُ حًظ٣َ٘خ ٓ٘ٚ حُٔل٤٘ش حًؼَ ٖٓ ٓجظ٢ كَٓن، رؼيٛخ ىهِ٘خ هٞحٍُّ رؼي حٕ حٓظؤًٗخ 

ٛخكزٜخ رخُيهٍٞ ح٠ُ رِي حُظَى رؼيٛخ حٗليٍٗخ ح٠ُ حُـَؿخ٤ٗش
ٝر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ هٞحٍُّ ك٢ حُٔخء  (2)

خٍ ٓوخٓ٘خ ٛ٘خى ُْٝ ٗ٘ؤ ىهٍٞ رالى حُزِـخٍ ُؼيّ ؿِز٘خ حُٔخٍ ٖٓ هزَ حُو٤ِلش هٕٔٔٞ كَٓوخ، ١ٝ

حال حٗ٘خ ك٢ حُٜ٘خ٣ش كٟٞ٘خ حَٓٗخ ح٠ُ هللا ٝحًظ٣َ٘خ ى٤ُال ٝحطـٜ٘خ رالى حُزِـخٍ ٓخ٣ٍٖ رزالى حُظَى 

 ٝحٜٗخٍٛخ كظ٠ ِٝٛ٘خ حُزِـخٍ رؼي ٓزؼ٤ٖ ٣ٞٓخ.

                                                 
 . 187، ص1كرانشكوفسكي ، تاريخ االدج الجغرافي ،   (1)

(2)  A. . KoBAEBcKИИ, KHИA, P. 192. 
 . 255،ص1دالرة المعارف االسالمية ،   (3)
هووو موون االقووالي  المجوواورة لشووري اوربووا. السووترانج، بلوودان النالفووة نوووارز و يقووي هوو)ا االقلووي  بووين نهوور جيحووون وبووين بووالد ارمينيووا و (4)

 . 489(، ص1954-الشرقية، ترجمة وتعلييو بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة المجمي العلمي العراقي )بغداد
-المثنوى، )بغوداد، مكتبوة 2؛ فوز ، فاروي عمر النالفوة العباسوية فوي عصور الفو وى العسوكرية، ط98ابن ف الن ، الرسالة ، ص (5)

 .125(، ص1977
( ال ينر  الوى السوفر اال يوو  النمويس، وفوي حوديث شوريف قوالو )اللهو  نظرا الهمية الرحلة واتفاقا مي اداج السفر فان الرسول ) (6)

د.ت(،  -ت، بواج اداج السوفر، )بيورو2بارك الفي بكورها اال يو  في يو  نميسها(، الغزالي، ابو حامد محمد، احيا  علو  الودين،  
  108ص 

 .846، ص4النهروانوهي كورة بين بغداد وواسط من جهة الشري. ياقوت الحمو ، معج  البلدان،   (7)
 .317، ص2حلوانو مدينة تقي في المنطقة الجبلية مما يلي بغداد. ياقوت الحمو ، معج  البلدان،   (8)
 . 412، ص5د شديدة البرد في الشتا . ياقوت الحمو ، معج  البلدان،  هم)انو تقي في االقلي  الرابي في الجز  الشمالي، وهي بال (9)
 . 116، ص3الر و مدينة معروفة تقي بين نيسابور وبحر النزر بالقرج من طهران. ياقوت الحمو ، معج  البلدان،   (10)
 . 69، ص1بلدان،  املو بلدة معروفة في غرج جيحون على الطريي القاصد الى بنارا. ياقوت الحمو ، معج  ال (11)
 .  797، ص 1بيكند و بلدة بين بنارا وجيحون . ياقوت الحمو  ، معج  البلدان ،   (1)
 . 571، ص 1بنارا و عاصمة الدولة السامانية في )لك الوقت وهي بالقرج من نهر جيحون . ياقوت الحمو  ، معج  البلدان ،   (2)
الف ول بون موسوى النصوراني وكيول ابون الفورات وزيور المقتودر فقود نوص الكتواج علوى و)لك بسبج المكيودة التوي وقعنوا بهوا مون قبول  (3)

علوى اعتقالوه فوي مورو –أ  الف ول بون موسوى–التسلي  الحمد بن موسى النوارزمي وكان قد وافانا فيما بعد فعمل من نوالل عيونوه
ي، نليول ابوراهي  وآنورون، تواريخ الدولوة ؛ السامرال109– 108ليحيل دون قدمه وحصولنا على مبتغانا، ابن ف الن، الرسالة، ص

 .123(، ص1988- (، )الموصل1258-749هس/656-132العربية االسالمية في العصر العباسي )
الجرجانيووةو مدينووة كبيوورة علووى نهوور جيحووون، يسووكنها اقوووا  موون االتووراك والتركمووان، تتميووز ببردهووا الشووديد. يوواقوت الحمووو ، معجوو   (4)

 . 54، ص2البلدان،  
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ىٙ ٝحَٛ رِيطٚ ٤ُٔٔؼٞح هَحءس حٌُظخد كوَأ كخٓظوزِ٘خ ِٓي حُزِـخٍ ٝرؼي حٍرؼش ح٣خّ ؿٔغ هٞح

ٝرؼيٛخ حهَؿض حُٜيح٣خ ُٚ ٝالَٓأطٚ، كخًَٓ٘خ ٝحكٖٔ ٤ٟخكظ٘خ، ٝرؼي  –أ١ ًظخد حُو٤ِلش–حٌُظخد 

ػالػش ح٣خّ حٍَٓ ك٢ ١ِز٘خ كطِز٘خ رخُٔخٍ ح١ٌُ حٍِٓٚ حُو٤ِلش، حال ح٢٘ٗ رٍَطٚ ُٚ ػيّ ؿِز٘خ ُٚ كِْ 

كخَٜٗك٘خ ٖٓ ػ٘يٙ ٝرؼيٛخ ٛخٍ ٣ئػ٢َٗ ٣ٝوَر٢٘ ٣ٝزخػي  ٣و٘غ ٝكخؿـ٢٘ رٌُي كِْ حٓظطغ حه٘خػٚ،

حٛلخر٢ ٢٘٤ٔٔ٣ٝ حرخ رٌَ حُٜي٣ن
(0). 

ٌٝٛح ال ٣ؼ٢٘ كَ٘ حُزؼؼش ك٢ ٛيكٜخ رَ ػ٠ِ حُؼٌْ حٕ ٌٛٙ حُزؼؼش طئًي  ٓيٟ هٞس 

حَُحرطش حُظ٢ طَر٢ ٓخ ر٤ٖ حؿِحء حُؼخُْ حالٓال٢ٓ حُزؼ٤يس رخُوالكش حالٓال٤ٓش ٍٝؿزظٜخ ك٢ حالٍطزخ١ 

والكش حُؼزخ٤ٓش رٌَ٘ حًزَ، ٌٝٛح ٓخ ٣ئًيٙ ؿٞحد ِٓي حُٜوخُزش الرٖ ك٠الٕ ػ٘ي ٓئحُٚ ُٚ ػٖ رخُ

ُٞ حٍىص حٕ حر٢٘ كٜ٘خ ٖٓ حٓٞح٢ُ ٖٓ ًٛذ حٝ ك٠ش ُٔخ ))… حالٓٞحٍ حُظ٢ ١ِزٜخ ٖٓ حُو٤ِلش. 

طؼٌٍ ًُي ػ٢ِ، ٝحٗٔخ طزًَض رٔخٍ ح٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، كٔؤُظٚ ًُي((
(0). 

ـ٤َ ؿـَحك٢ ػٖ ٓ٘طوش حُلُٞـخ ٝٝٛلخً ىه٤وخً ُِٔظخَٛ ك٠الػٖ ٗـخكٚ ك٢ طوي٣ْ طٔ

حُطز٤ؼ٤ش ٝحُظوخ٤ُي حالؿظٔخػ٤ش
ٍؿْ حال٤ٔٛش حُظ٢ طلِٜٔخ طِي حُزؼؼش، حال حٜٗخ ُْ طَىٗخ ًخِٓش كـِء  (4)

ًز٤َ ٜٓ٘خ ٗخهٚ ٝرخٌُحص ٗلٖ ٗـَٜ ًَ ٓخ ىحٍ ك٢ حُزالى حالهَٟ ًٌُٝي، ٤ًل٤ش ٍؿٞع حرٖ 

ك٠الٕ ح٠ُ رالى حالٓالّ
(3). 

ٝٛ٘خُي رؼؼخص طلو٤ٜ٤ٚ حهَٟ، طوٚ حُي٣خٗش ح٤ُٔٔل٤ش ٜٓ٘خ ٓخ ك٠ٌ حَُحٛذ حُ٘ـَح٢ٗ 

 ، ٌٛح حَُؿَ ٖٓ حَٛ ٗـَحٕ، أٗلٌٙ حُـخػ٤ِن ٛـ322حُٞحٍى ٖٓ رِي ح٤ُٜٖ ك٢ ٓ٘ش 

 ٌٓ٘ ٗلٞ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ح٠ُ رِي ح٤ُٜٖ، ٝأٗلٌ ٓؼٚ هٔٔش أٗخ٢ٓ ٖٓ حُٜ٘خٍٟ، ٖٓٔ 

 ٣ٞحَٛ  حَُحٛذ ٝحهَ رؼي ٓظش ٤ٖ٘ٓ ٣وّٞ رخَٓ حُي٣ٖ، كؼخى ٖٓ حُـٔخػش ٌٛح

كِو٤ظٚ ريحٍ حَُّٝ ٍٝحء حُزؼؼش كَأ٣ض ٍؿال ٗخرخ كٖٔ ح٤ُٜجش  حَُحٛذ حُ٘ـَح٢ٗ كي٣ؼٚ روُٞٚ :)...

 ه٤َِ، حالٕ ٣ٔؤٍ، كٔؤُظٚ ػٔخ هَؽ ك٤ٚ، ٝٓخ حُٔزذ ك٢ حرطخثٚ ١ٍٞ 

  ٌٛٙ حُٔيس كًٌَ حٍٓٞح ُلوظٚ ك٢ حُط٣َن ػخهظٚ، ٝحٕ حُٜ٘خٍٟ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ك٢

 رِي ح٤ُٜٖ ك٘ٞح ٝحٌِٛٞح رخٓزـخد، ٝحٗـٚ ُْ ٣زن ك٢ ؿ٤ٔـغ حُزالى حال ٍؿَ 

 ٝحكي كًٌَ حٗٚ ًخٕ ُْٜ ػْ ر٤ؼش هَرض. هخٍ: كِٔخ ُْ أٍ ٖٓ أهّٞ ُْٜ ري٣ْٜ٘ ػيص ك٢

 

                                                 
 . 152– 150ابن ف الن، الرسالة ، ص  (5)
 . 172المصدر نفسه ، ص (1)
، دار 2، زيدان، جرجي، تاريخ ادج اللغة العربيوة،  99(، ص1975–نصباك، شاكر، دراسة في التراث الجغرافي العربي، )بغداد (2)

، السونة النامسوة، 262–261ة،  ؛ عوزا ، عبود الوهواج، البلغوار المسولمون، مجلوة الثقافو 514(، ص 1978–مكتبة الحيواة )بيوروت
 .15، 33(، ص1943–)القاهرة

 .10ابراهي ، االلتباسات الثقافية، ص (3)
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(أهَ ٖٓ حُٔيس حُظ٢ ٤٠ٓض ك٤ٜخ 
ُْ ٣ظٞهق ٗـق حُوِلخء رخُؼِْ ٝحالٓظٌ٘خف رَ طؼيحٙ ح٠ُ     (0)

 حء حالكـخٍ ح٣ٌَُٔش.حٍٓخٍ حُزؼٞع َُ٘

كٌٜح حٍُٜٔ٘ٞ ٣ََٓ رؼؼش َُ٘حء كـَ ٖٓ ح٤ُخهٞص ٢ٔٓ )رخُـزَ( ٌُزَ كـٔٚ ٝهيٍ ػٔ٘ٚ    

كٔزٔخ طًٌَ حَُٝح٣خص ٓجش حُق ى٣٘خٍ، ٝحٗظَحٙ حُو٤ِلش رخٍرؼ٤ٖ حُلخ
(4) 

ٝح٤َُٗي ٖٓٔ أُٝغ رخالكـخٍ، كوي حٍَٓ حُزؼٞع ٖٓ حؿَ حالٓظلٞحً ػ٤ِٜخ، ك٤ًٌَ حٕ ح٤َُٗي    

ٗي٣ي حُُٞٞع رخُـٞحَٛ ك٣َٜخ ػ٠ِ حهظ٘خثٜخ ٝحٗٚ رؼغ رخُٜزخف حُـ١َٛٞ ؿي حٌُ٘ي١ ح٠ُ  ًخٕ

ٛخكذ َٓٗي٣ذ الرظ٤خع ؿٞحَٛ ػ٤ٔ٘ش ٖٓ ٗخك٤ش كخًَٓٚ حُِٔي ٍٝكذ رٚ ٝحٍحٙ هِحٗش ؿٞحَٛٙ 

ٝٛٞ ٣وزِٜخ ٣ٝظؼـذ ٖٓ ؿالُظٜخ 
(3). 

ُوي ًخٗض ٍؿزش حُوِلخء  ظَٜص رؼؼخص ًحص حؿَحٝ ٓظؼيىس ٗظ٤ـش الهظالف حٛيحف ًَ رؼؼش.     

رخال١الع ػ٠ِ ًَ ؿ٣َذ، حكيٟ حُٔزَ حُظ٢ ٌِٜٓخ ِٓٞى حُيٍٝ حُٔـخٍٝس ُِوالكش حالٓال٤ٓش 

ُال١الع ػ٠ِ ًَ ؿ٣َذ ُِظوَد ْٜٓ٘ ًٝٔذ ٍٟخْٛ ، ٜٓ٘خ حُٞكي ح٢٘٤ُٜ ح١ٌُ كَٔ ٓؼٚ 

١ؼخٓٚ ، كخٕ  حُوَٝى ُِو٤ِلش حُٜٔي١ ًح٣ًَٖ ٓ٘خكؼٜخ ُيٟ حُِٔٞى ػ٘ي ١ؼخْٜٓ ، ك٤ِو٠ حُِٔي ٖٓ

حًِٚ حًَ حُِٔٞى ٓ٘ٚ، ٝحٕ حؿظ٘زٚ ػِْ حٗٚ ّٓٔٔٞ كلٌٍ ٓ٘ٚ
(2). 

٤َُِٗٝي ٗؤٕ ك٢ رٌٍ حُٔخٍ ٝحُـٜي ك٢ حُظَهذ ٖٓ حؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ًَ ؿ٣َذ ُال١الع      

ٝٓطخروش حُوٍٞ ك٢ حُلو٤وش، ًُٝي رخٍٓخٍ حٗوخٙ ٓؼ٤٘٤ٖ ُْٜ هزَس ك٢ ٓـخٍ ٓخ ٣زلؼٕٞ ٖٓ 

حالٓٞح٢ٗ ٝٛٞ حكٔي رٖ ٓلٔي حُلو٤ٚ ٛخكذ ه٤ٜيس حُزٌَٙ حٗٚ ٣ؼَف  حؿِٚ، كوي ًًَ حرٞ ٍؿخء

رخٓٞحٕ
١ٍزخً حٗي ه٠َس ٖٓ حُِٔن ، ػ٠ِ حػَ ًُي حَٓ ح٤َُٗي حٕ طلَٔ ح٤ُٚ حٗٞحع حُظٍٔٞ ٖٓ  (0)

حٓٞحٕ ٖٓ ًَ ٛ٘ق ػَٔس ٝحكيس كـٔؼض ُٚ ٤ًٔش ٜٓ٘خ ٤ُْٝ رخُؼَحم ٌٛح ٝال رخُلـخُ ٝال 

٣ؼَف رخُي٤ٗخ رَٔ
حً، ٝال ١َ٣ذ حال رخٓٞحٕ ٝال ٣ظَٔ ٖٓ رِق٤ٜ٣َ طَٔ (0)

هزَ حٕ ٤ٜ٣َ رَٔح  (4)

حال رخٓٞحٕ هخٍ: ٝٓؤُض رؼٞ حَٛ حٓٞحٕ ػٖ ًُي كوخٍ ٢ُ: ًِٔخ طَحٙ ٖٓ طَٔ حٓٞحٕ ٤ُ٘خً كٜٞ ٓٔخ 

                                                 
 . 490ابن الندي ، الفهرست، ص (1)
  14–13(، ص1935–، )مصر2الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر، التبصير بالتجارة، نشرو حسن حسني، ط (2)
 . 63-62د . ت(، ص–عرفة الجواهر، )بيروتالبيروني، محمد بن احمد، الجماهر في م (3)
 . 196، ص1المسعود ، مرو  ال)هج،   (4)
اسوووانو انوور بووالد الصووعيد وبووالد االسووال ، وجميووي معووادن الحجووارة والعموود التووي بالووديار المصوورية ومووال فرعووون وعموودة السوووار   (5)

كتواج االشوارات الوى معرفوة الزيوارات، تحقيوي جوانين  باالسكندرية من جبال ه)ض المدينة، الهورو ، ابوي الحسون علوي بون ابوي بكور،
 . 45(، ص1953–طومين، )دمشي

 . 51بسرو اوله طلي ث  نالل ث  بلح ث  بسر ث  رطج ث  تمر وابسر الننل صارما عليه بسراو. الراز ، منتار الصحاح، ص (1)
 . 59، ص4منظور لسان العرج،   بلحو وهو تمرة في الننلة تتحول الى بلحة بعد ان تكون طلعاو ونالل. ابن (2)
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طَٔ رؼي حٕ ٤ٜ٣َ ١ٍزخ ٝٓخ ٍأ٣ظٚ حكَٔ ٓـزَ حُِٕٞ كٜٞ ٓٔخ ٣ظَٔ رؼي حٕ ٛخٍ رَٔح، ٝٓخ ٝؿيطٚ 

ي حٕ ٛخٍ رِلخً حر٤ٞ كٜٞ ٓٔخ ٣ظَٔ رؼ
(3). 

ًًَٝٝح حٕ ك٢ ػَٔ حٓٞحٕ طَٔٙ طؤًَ ر٘ٞحٛخ ٠َٓ٣ٝ روَ٘ٛخ،
ٝال ٣ٌٔ٘٘خ حُزض رٔيٟ  (2)

ٛلش ٌٛٙ حَُٝح٣ش الٜٗخ طظ٘خك٠ ٓغ كو٤وش حَٓ حُظٍٔٞ ك٢ حٓٞحٕ ٌُٜٞٗخ طٍٔٞح ػخى٣ش ٓظٞٓطش 

ح٠ُ٘ؾ ك٢ حُٔٞػي
حُٞهض ٝحٕ  ، ُٝؼَ حُوخٙ ٌُٜٙ حَُٝح٣ش أٍحى حٕ ٣زَُ ح٤ٔٛش حٓٞحٕ ك٢ ًُي(0)

 ٣ِلض حٗظخٍ حُو٤ِلش ح٠ُ ٌٛح حاله٤ِْ ٤ُلَٜ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ح٣ُِٔي ٖٓ حالٛظٔخّ ٝحَُػخ٣ش.

ٓغ ػِٞ ٗؤٕ ح٤َُٗي طؼيىص حؿَحٝ حُزؼؼخص ك٤ًٌَ حُٔٔؼٞى١ ك٢ ًظخرٚ )ٓوظَٜ 

حُؼـخثذ(، هَأص ك٢ ًظخد حُط٤ذ ح١ٌُ أُلٚ حرَح٤ْٛ رٖ حُٜٔي١ حٕ حكٔي رٖ كلٚ حُؼطخٍ، هخٍ: 

ر٢ حٓلن ٝٛٞ ٣ٜل٢ ػ٘زَحً، هي حًحرٚ ٝحهَؽ ٓخ ًخٕ ك٤ٚ ٖٓ حُل٤ٖ٘ ح١ٌُ ٛٞ ً٘ض ك٢ ٓـِْ ح

٣٘زٚ هِوٚ ٓ٘خه٤َ حُط٤َ، كٔؤ٢ُ٘ ػٖ ًُي كوِض ُٚ: ٌٛح ٓ٘خه٤َ حُط٤َ حُظ٢ طؤًَ حُؼ٘زَ حً ٍأطٚ 

حُيٝحد. ك٠لي حرٞ حٓلن ٝهخٍ: ٌٛح هٍٞ طوُٞٚ حُؼخٓش، ٓخ هِن هللا ىحرش طَٝع حُؼ٘زَ، حٗٔخ حُؼ٘زَ 

ٕٞ ك٢ هؼَ حُزل٢َٗء ٣ٌ
، ُٝوي ػ٢٘ ح٤َُٗي رخُٔٔؤُش ػٖ حُؼ٘زَ كؤَٓ كٔخى حُزي١ٝ رخُزلغ ك٢ (0)

حُٔٔؤُش، كٌظذ ح٤ُٚ حٕ ؿٔخػش ٖٓ حَٛ ػيٕ حػِٔٞٙ حٗٚ ٢ٗء ٣وَؽ ٖٓ ػ٤ٕٞ ك٢ هؼَ حُزلَ 

طوٌكٚ ح٣َُق رخالٓٞحؽ
(4). 

خ ٝٛ٘خُي ٍٓخُش أهَٟ ُٚ ٣ًٌَ ك٤ٜخ حالكـخٍ ٝحُٔؼخىٕ ٝحٓخًٖ ٝؿٞىٛخ ٝحٗٞحػٜ

ٝٓ٘خكؼٜخ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ُحٍٛخ ك٢ ح٣َحٕ ٝٓخؿخٍٝٛخ ٖٓ حُزِيحٕ
(0). 

ٓـُٜٞش حالؿَحٝ ٝال ٣ٌٖٔ طلي٣ي حٛيحكٜخ حُلو٤و٤ش ٜٓ٘خ حَُٝح٣ش حُظ٢ طوظَٕ  ٍكالصٝٛ٘خُي      

ر٘و٤ٜش ط٤ْٔ رٖ رلَ حُٔطٞػ٢، ٝح٤ُٚ ٣ؼٞى حُل٠َ ك٢ ٓؼَكش حُؼَد حُط٣َن حُز١َ ح١ٌُ 

ح٤ُٜٖ ٣ٝؼظوي ًَحٌٗ٘ٞك٢ٌٔ حٕ ط٤ٔٔخ ٌٛح ُْ ٣ٌٖ طخؿَح حٝ ػخُٔخ رَ ٣وظَم ح٤ٓخ حُٞٓط٠ ح٠ُ 

٣٘ظ٢ٔ ح٠ُ كجش حُٔظطٞػش ٖٓ ؿ٘ٞى حُؼـٍٞ حالٓال٤ٓش ػ٘ي طوّٞ حُوالكش ك٢ ح٤ٓخ حُٞٓط٠ ٝهي 

طٞؿٚ ح٠ُ هخهخٕ حُظَى حُظـَؿِ
رٜٔٔش ىرِٞٓخ٤ٓش ٣َٝؿغ طخ٣ٍوٜخ ح٠ُ حُٔيس ر٤ٖ ػخ٢ٓ  (4)

ٛـ( 211–261ٛـ/022–023)
٤ًٌَ حٗٚ ِٓي ح٠ُ رالى هخهخٕ ٝحُظـَؿِ )ػ٠ِ ر٣َي( ٗلٌٙ ، ك(3)

                                                 
 . 270 – 269، ص 1ياقوت الحمو . معج  البلدان،   (3)
 . 434عيسى، عجالج البلدان، ورقة  (4)
 . 723، ص1972–البكر، عبد الجبار، ننلة التمر ما يها وحا رها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها، بغداد( 5)
 . 166 – 165فوز ، حديث السندباد ، ص (1)
 . 45المسعود  ، انبار الزمان ، ص (2)
 . 5-4(، ص1955–ابو دلف، مسعر بن المهلهل، الرسالة الثانية، اعتنى بنشرها مينورسكي، مطبعة جامعة القاهرة )القاهرة (1)
 . 139، ص1تاريخ االدج الجغرافي،   (2)
 9924وطة محفوظوة فوي دار المنطوطوات العراقيوة بورق  مجهول، عجالج المنلوقات في تعريف االنسان والمعادن والنبات ، منط (3)

 . 18، ورقة 
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هخهخٕ ح٤ُٚ
ٝحٗٚ ًخٕ ٤ٔ٣َ ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش ػالػش ٌٓي رؤى ٤َٓ ٝحكؼٚ كٔخٍ ٤ُْٝ ك٤ٜخ ه٣َش ٝال  (2)

ٓي٣٘ش ؿ٤َ حٛلخد حٌُٔي ْٝٛ ٍِٗٝ ك٢ ه٤خّ ٝحٗٚ ًخٕ ك٢ حُز٣َش كَٔ ٓؼٚ ُحى ُؼ٣َٖ٘ ًُٝي 

… حُٔي٣٘ش ٝحٕ ٓٔخكظٜخ ػَٕ٘ٝ ٣ٞٓخً ك٢ رَحٍ ك٤ٜخ ػ٤ٕٞ ٝال حٗٚ ػَف ًُٝي حٗٚ ػَف حَٓ طِي

حَٓحً كَٔ ٓؼٚ ُحىحً ُؼ٣َٖ٘ ٣ٞٓخً ًُٝي حٗٚ ػَف حَٓ طِي حُٔي٣٘ش ٝحٕ ٓٔخكظٜخ ػَٕ٘ٝ ٣ٞٓخ ك٢ 

…رَح١ٍ ك٤ٜخ ػ٤ٕٞ ًٝأل
(0) 

ٝٛ٘خُي ٍٝح٣ش حهَٟ ُ٘وٚ ٣يػ٠ حرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ حٓلن ١َٝ٣ ُ٘خ كوخثن ػٖ 

حُٜ٘ي 
ٝٛٞ حالْٓ حُوي٣ْ  KHMERهي ح٠٠ٓ ػخ٤ٖٓ ك٢ ك٤خطٚ ك٢ هٔخٍ )أ١ ه٤َٔ ٝحٗٚ  (0)

ٌُٔزٞى٣خ
ٝكيع ك٢ حؿِذ حُظٖ ك٢ ريح٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ح٤ُٔالى١ حُؼخُغ حُٜـ١َ ٝطؼي ٌٛٙ …( (4)

حَُٝح٣ش حُٜٔيٍ حالٓخ٢ٓ ُِٔؼِٞٓخص ػٖ حُٜ٘ي ًٝٔزٞى٣خ رخٌُحص
(3). 

ض حُٜيف حَُٔؿٞ ٜٓ٘خ ٝك٢ ًحص ٝظَٜص أٗٞحع حهَٟ هيٓض حُيُٝش رٌَ٘ ًز٤َ حً كوو

حُٞهض كِٔض أؿَحٝ حهَٟ ًخُزؼؼخص حالٓظٌ٘خك٤ش حُظ٢ حٓظطخػض حطٔخّ ٜٓخٜٓخ رـ٤ش حال١الع 

ػ٠ِ رؼٞ حألٓخًٖ حُظخ٣ٍو٤ش حُٔؼَٝكش ًزؼؼش ٓالّ حُظَؿٔخص ٝكٔي رٖ ٠ٓٞٓ حُٔ٘ـْ ٝحُظؤ٤ًي 

 ػ٠ِ ٝكيس حُؼخُْ حالٓال٢ٓ.

 

 

 

 

 

                                                 
(4)  J . marquart , Ein arabscher Bericht Uber den arkfischen ( uralischen) Lander aus dem 10 

Jahrhundert ; Ungarische Janrbucher   -1924 , p. 261 – 334  
د بن اسحي انبار الودول، مجموو  الجغرافيوة البون الفقيوه وابون ف والن وابوي دلوف، تقودي و ابن الفقيه الهم)اني ابو بكر احمد بن محم (5)

( منطوطووة مطبوعووة موجووودة فووي مركووز احيووا  التووراث العلمووي العربووي، جامعووة بغووداد، 1987-فووإاد سووزكين، )فرانكفووورت المانيووا
 . 336، ورقة 3برق 

 . 132ابن رسته، االعالي النفسية، ص (1)
 . 369ي احدى جزالر بحر الشري التابعة للصين وتدعى قديما قمار. ابي الفدا، تقوي  البلدان، صكمبودياو ه (2)
 . 138، ص 1كرانشكوفسكي ، تاريخ االدج الجغرافي ،   (3)
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 شرق أوربب وأواسط آسيبفي 

 .حُظًَٔظخٕ –أ 

ْٛ أٝكٖ حُ٘خّ ًالٓخً ))…ٍٝى ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ ٤ٗجخً ػٖ ١زخع أَٛ هٞحٍُّ روُٞٚ: 

…(( ١ٝزخػخً، ًالْٜٓ أٗزٚ ٢ٗء ر٤ٜخف حٍُِح٣َُ 
(0)  

حٓخ حٌَُى٤ُش 
…(( ًالْٜٓ حٗزٚ ٢ٗء ر٘ؼ٤ن ح٠ُلخىع ))… كخٕ (4)

(3)  

 ـِحُ -د

ْٛ هز٤ِش ٖٓ حالطَحى رخى٣ش، )… ( ٝٛق حرٖ ك٠الٕ حكٞحٍ حَٛ هٞحٍُّ هخثالً: 2حُـ٣ِش )

…( ُْٜ ر٤ٞص ٗؼَ ٣لِٕٞ ٣َٝطلِٕٞ
. ًًَ ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ رؼٞ حُؼخىحص حُـ٣َزٚ ٝحُ٘خًس ػٖ (0)

٤ُْٝ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔخء ػَٔ …ٝال ٣ـِٕٔٞ…ال ٣ٔظ٘ـٕٔٞ)…طوخ٤ُي حُٔـظٔغ حالٓال٢ٓ روُٞٚ: 

…(هخٛش ك٢ حُ٘ظخء
(6) . 

ال ٣ٔظظَ ))… حٓخ ػٖ حُٔظَٜ حُؼخّ ح١ٌُ ٓخى ر٤ٖ ٍؿخٍ ٝٗٔخء ٌٛٙ حُوز٤ِش ك٤وٍٞ حرٖ ك٠الٕ: 

ٗٔخإْٛ ٖٓ ٍؿخُْٜ ٝال ٖٓ ؿ٤َْٛ، ًٌُي ال طٔظَ حَُٔأس ٤ٗجخً ٖٓ ريٜٗخ ػٖ أكي ٖٓ 

…((حُ٘خّ
(0) . 

٣ٜق ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ ػخىحص حهٞحّ ٖٓ حُظَى ٝحُظ٢ طؼٌْ ُ٘خ ٓظَْٜٛ حُوخٍؿ٢ روُٞٚ: 

٣٘ظلٕٞ ُلخْٛ حال حٓزِظْٜ)…)
. ٍٝرٔخ ٍأ٣ض ح٤ُ٘ن حَُّٜ ْٜٓ٘ ٝهي ٗظق ُل٤ظٚ ٝطَى ٤ٗجخً ٜٓ٘خ (4)

…(( طلض ًه٘ٚ
(3) . 

                                                 
ي. -ااعرر،ينظررا درياي:ررابو دبررا  برري دن عبعرري بررن  برري دنو ن ىررر د عآلررق،  لررا دلقرراد  دالرر، و د ارر   د  ،آلررا عررن در  رريم د لرر،ع و ) (1)

 .837ت(و ص
 . 113د كاي ير ب دبيى  اى لادا م . دبن لضالن و د ا:، ر و ص   (2)
 . 113و ص عصيا د :،ب د  (3)
د غ ير ب  بي ر قاكيرو :كناد د اب بل،اى ثم   ى ضف،ف نيا د فا غ، د ى د يدناب و أي لرا درادضرا عر، برين ببرا د لر ا د رى داد:ر   (4)

 . 50د :الاقر  ي دنفص اد  نيم اك،ن ع يم ىذه در:اة . ب،اقا ي و ق،ايخ د قاك و ص  عااى :يايداي، و اي ققي دن
  122د ا:، ر و ص  (5)
 . 123د عصيا نف:و و ص  (6)
 . 123د عصيا نف:و و ص  (1)
 .284د:ب قيمب د :ب ر د آل،اب اد اعع :ب،ل دا د:ب رو د اد يو علق،ا د صب،حو ع،ية :بلو ص  (2)
 .131 د ا:، ر و ص (3)
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حُزـ٘خى ـ  
(2)  

ْٛ َٓٔ ٗي٣يٝحَُٔٔس، … هيّ ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ ٝٛلخً ىه٤وخً ٌُٔخٕ ٌٛٙ حُٔ٘طوش روُٞٚ : )) 

ٖٓ حُـ٣ِش ٖٓ ٣ِٔي ػَ٘س حالف ىحرش، ٝحًح ْٛ ٓلِوٞ حُِل٠، كوَحء، هالف حُـ٣ِش. ال٢ٗ ٍأ٣ض 

ٝٓجش حُق ٍأّ ٖٓ حُـْ٘، ٝحًؼَ ٓخ طَػ٠ ٖٓ حُـْ٘ ٓخ ر٤ٖ حُؼِؾ رخظالكٜخ ططِذ حُل٤ٖ٘، كخًح ُْ 

…(( طـيٙ ه٠ٔض حُؼِؾ كٔٔ٘ض ؿخ٣ش حُٖٔٔ، كخًح ًخٕ ح٤ُٜق ٝحًِض حُل٤ٖ٘ ُِٛض
(0) . 

  .حُزخٗـَىـ  

َٗ حالطَحى ٝحهٌٍْٛ، ٝحٗيْٛ حهيحٓخً ))… ْٜ: ٣ٜق ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ ١ز٤ؼش حُزخٗـَى هخثالً رخٗ

ََ ك٤لَُ ٛخٓظٚ ٣ٝؤهٌٛخ ٣ٝظًَٚ  َُ حَُؿ …((ػ٠ِ حُوظَ ٣ِو٠ حَُؿ
(0) . 

…(( ْٛ ٣لِوٕٞ ُلخْٛ))…حٓخ حُٔظَٜ حُؼخّ ُِ٘وٚ حُزخٗـَى١ ك٤وٍٞ: 
(4). 

  .حُظـَؿِـ  

ش ٣ُِٕ٘ٞ ك٢ ْٛ رخى٣))… ٤٘٣َ حرٞ ىُق ح٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ ٌٛح حُ٘ؼذ هخثالً: 

…(( ه٤خّ ٝحًؼَْٛ ٖٓ حالطَحى
(3)  

 .حُزـَحؽ ٝحُوَُن ـ  

…(( هز٤ِش ط٤ًَش حٓزِش رـ٤َ ُل٤ش ))… ٣ٜلْٜ حرٞ ىُق روُٞٚ: 
، ٤٘٣َٝ ح٠ُ حػٔخُْٜ حُظ٢ (2)

…(( ٣ؼِٕٔٞ رخَُٓخف ػٔالً كٔ٘خً ))… ٣ِحُٜٝخ حر٘خء ٌٛٙ حُوز٤ِش: 
ر٤٘ٔخ٣ٜق هز٤ِش حُوَُن   (0)

ْٝٛ … ىْٛ حُزـ٢ ٝحُـٍٞ ر٤ْٜ٘ ظخَٛ ٣ٝـ٤َ رؼ٠ْٜ ػ٠ِ رؼٞ، ٝحُِٗخك٢ رال))… روُٞٚ: 

…((حٛلخد هٔخٍ 
 (6). 

…( طظ٤ِٔ ٗٔخإْٛ رخُـٔخٍ )… ٣ٜٝق ُ٘خ حرٞ ىُق ٗٔخءْٛ 
(2) 

 

                                                 
د بان،كب آل ب قاكرا  رييمو اي  ر    رييم لرا ب را دربير،ن بانرك .د ك،آلرفاييو عبعري عبعراي برن د ب:رين برن عبعريو ييرادن  غر،ت  (4)

 . 45(و ص1914–د قاكو )د:قنبال
 . 137د ا:، ر و ص  (5)
درنصر،اي د يعآلرقاو نلبرر د ريىا لرا ؛ آلريخ د ابراة؛ آلرع  د ريين دبرا  بري دن عبعري برن دبرا  ، رب 610د ق ايناو آث،ا د رباليو ص  (1)

 .4؛ د عقي:او د ع يا بن  ،ىاو ج275ي. ت(و ص– ا،ئب د با اد بباو )بغيدي
 . 139دبن لضالنو د ا:، رو ص  (2)
  351د ا:، ر درا ىو اا ر  (3)
 . 349د ا:، ر درا ىو اا ر  (4)
 . 349د عصيا نف:وو اا ر  (5)
 . 447و ص3عاي ع ام د ب يدنو ج؛ ي، ات د ب352د عصيا نف:وو اا ر  (6
 352د ا:، ر درا ىو اا ر  (7)) 



 

76 

 

 ٜوخُزشحُ –ؿـ 
(0) . 

كِْ حٍ حطْ حريحٗخً ْٜٓ٘ ))… ٣ٜق ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ حَُٝٓٞ ٓظَْٜٛ حُوخٍؿ٢ روُٞٚ: 

( ٣ٝٔظََٓ رٞٛق آُش حُلَد حُظ٢ ٣لِٜٔخ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ هخثالً: ًؤْٜٗ حُ٘وَ، ٗوَ كَٔ...(

…(( ٤ٓٞكْٜ ٛلخثق ٓ٘ط٤ش حكَٗـ٤ش ))… 
(4)  

ٝال ٣ـِٕٔٞ ح٣ي٣ْٜ ٖٓ حُطؼخّ، … ْٛ أهٌٍ هِن هللا ال ٣ٔظ٘ـٕٔٞ ))…٣ٝوٍٞ حرٖ ك٠الٕ ػْٜ٘: 

…(( رَ ْٛ ًخُل٤َٔ ح٠ُخُش 
(3). 

 .حُِٔزٞٓخص -4

 ـِحُ –أ 

 حٛخ٢ُ حُـَؿخ٤ٗش ـ 

ظَحً ُؤٞس حُٔ٘خم ك٢ حه٤ِْ ؿَؿخٕ ٖٓ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس ٝرَٝىس حُطوْ ك٢ ٗ

كَٜ حُ٘ظخء ٝحُلٍٜٞ حالهَٟ َٟٗ حٛخ٢ُ حُـَؿخ٤ٗش ػ٘ي ْٜٗٞٓ ٣ظيػَٕٝ رخال٤ًٔش ٝحُلَٟ 

٣ِٝزٕٔٞ حُـزخد ٝحُزٞٓظ٤٘خص
ٖٓ ؿِٞى حُـْ٘ ُجال طظ٘ون ٝطظٌَٔ (2)

٣ٝٔظَٔ حرٖ ك٠الٕ ك٢  (0)

ًخٕ ًَ ٍؿَ ٓ٘خ ػ٤ِٚ ه١َن، ٝكٞهٚ ))…خىس ٌُٔخٕ حُـَؿخ٤ٗٚ روُٞٚ: ٝٛلٚ ُِٔالرْ حُٔؼظ

َٝٓح٣َٝ ١خم، –أ١ ٣َطي٣ٚ–هلظخٕ ٝكٞهٚ رٞٓظ٤ٖ ٝكٞهٚ ُزخىس ٝرَٗٚ ال طزيٝ ٓ٘ٚ حال ػ٤٘٤ٚ

ٝآهَ ٓزطٖ ٝهق ٤ًٔوض، ٝكٞم حُوق هق آهَ، كٌخٕ حُٞحكي ٓ٘خ حًح ًٍذ حُـَٔ ُْ ٣ويٍ حٕ 

…((٣ظلَى ُٔخ ػ٤ِٚ ٖٓ حُؼ٤خد
(0). 

 حُـٌَـ 

ُزخْٜٓ حُٜٞف ٝحُلَحء ٝال ٣ِزٕٔٞ ))… ٣ٜق ُ٘خ حرٞ ىُق ُزخّ هز٤ِش ؿٌَ روُٞٚ: 

…((ػٜ٘ٔخ
…((ُزخْٜٓ حُِزٞى ال ٣ِزٕٔٞ ؿ٤َٛخ))…حٓخ حُزـَحؽ كخٕ:  (4)

٣ٝٔظَٔ ك٢ ٝٛلٚ  (3)

                                                 
د اا ب ققع بالي د اا  بين د ب غ،ا   ى نيا دقرل ابرين د صرق، ير اقاارع دصرال د آلر ب د اا:را د رى د:رالف ايقعير ان بر، بعاة لرا  (1)

 . 229و درص لايو د ع:، ك اد عع، كو ص145د آل ا اد ا ي. دبن ا:قوو در ال  د نف:يرو ص 
 . 835و ص2؛ ي، ات د بعايو ع ام د ب يدنو ج175د ا:، رو ص  (2)
 . 177د ا:، رو ص  (3)
 . 72د با:قين،تب اىا  ب، ة عن د ا ي د غ يظ دا ع  ف كبيا. يا ي و ع ام د عالب  و ص  (4)
 . 117–116دبن لضالنو د ا:، رو ص (5)
 . 119 – 118د عصيا نف:وو ص  (1)
 . 349اا ر  د ا:، ر درا ى و (2)
 . 350د عصيا نف:و و اا ر  (3)
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حٓخ … ٣ِزٕٔٞ حٌُظخٕ، ٝال ٣ِزٕٔٞ حُٜٞف، ))…ُِوزخثَ حُظ٤ًَش ٖٓ حُـ٣ِش ٝحُظـَؿِ: 

…((ٕ حُوطٖ ٝحُِزٞى٣ِزٔٞ…حُظـَؿِ
(2). 

  .حَُّٝ –د 

حػظخى ٌٓخٕ حه٤ِْ حَُّٝ ػ٠ِ رؼٞ حالىٝحص ُِيكخع ػٖ حُ٘لْ ٓؼَ كَٔ حُلؤّ ٝح٤ُٔق      

ال ٣ِزٕٔٞ حُوَح١ن، ٝال حُولخط٤ٖ، ٌُٖٝ ))…روُٞٚ: ك٠الٕ ٝح٤ٌُٖٔ ًٔخحٗخٍح٠ُ ًُي حرٖ 

ٝٓغ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ كؤّ  َُِؿَ ْٜٓ٘ ًٔخء ٣٘ظَٔ رٚ ػ٠ِ حكي ٗو٤ٚ، ٣ٝوَؽ حكيٟ ٣ي٣ٚ ٓ٘ٚ،

…(( ٤ٓٝق ٤ٌٖٓٝ ال ٣لخٍهٚ
(0). 

حُٜوخُزش  –ؿـ 
(0)  

ًِْٜ ٣ِزٕٔٞ هالْٗ))…٣ٔظَٔ حرٖ ك٠الٕ رٞٛلٚ ُٔالرْ حُٜوخُزش ك٤ًٌَ ًُي: 
(4) ،

كخًح حؿظخُ ك٢ حُٔٞم ُْ ٣زن حكي حال هخّ ٝحهٌ هِ٘ٔٞطٚ ػٖ ٍأٓٚ ٝؿؼِٜخ طلض …كخًح ًٍذ حُِٔي

ْٜٗٔ ح٠ُ ٍإْٜٝٓ ًٌُٝي ًَ ٖٓ ٣يهَ ح٠ُ حُِٔي ٖٓ ٛـ٤َ ًٝز٤َ حرطٚ، كخًح ؿخُْٝٛ ٍىٝح هال

كظ٠ حٝالىٙ ٝحهٞطٚ ٓخػش ٣٘ظَٕٝ ح٤ُٚ هي حهٌٝح هالْٜٗٔ كـؼِٞٛخ طلض حرخ١ْٜ، ػْ حٝٓٞح ح٤ُٚ 

٣وَؽ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ك٤ِزٜٔخ ػٖ ٝال ٣وَؽ هِ٘ٔٞطٚ ٝال ٣ظَٜٛخ كظ٠ … رَإْٜٝٓ ػْ ؿِٔٞح 

… ((ًُي
(3)  

ىحص ٝحُظوخ٤ُي حُظ٢ ٓخٍ ػ٤ِٜخ حُٜوخُزش ،٢ٛٝ طئًي ػِىٔؼـخُْ حالكظَحّ خؼحُ٘ٚ حػالٙ ٤٘٣َ ح٠ُ حُ

ٝحُظوي٣َ ٝحالػظَحف رٌٔخٗشحُلخًْ ػ٘يْٛ ٢ٛٝ ٛلخص ٍٓٞٝػٚ ػٖ حالؿيحى هي طؼخٍكض ػ٤ِٜخ 

 حالؿ٤خٍ ػزَ حُؼٍٜٞ.

 .حُطؼخّ ٝحَُ٘حد -3

ح٤ُٚ ٖٓ   حٍٝ ٓخ ٣٘ي حُٔزؼٞع ك٢ حػ٘خء ٍكِظٚ ٢ٛ حٛ٘خف حُطؼخّ ٝحَُ٘حد حُظ٢ طويّ

حُ٘ؼٞد حُٔخٍ ػ٤ِٜخ ًُٝي ُلخؿظٚ حُٔخٓش ُٜخ، ٝرؼ٠ٜخ ٣ٔظ٤ٔـٚ ٝحُزؼٞ ٓٔخ ال ٣ظالءّ ٓغ ًٝهٚ 

 حٝ ى٣خٗظٚ حٝ ١ز٤ؼظٚ.

 

                                                 
 . 350د عصيا نف:و و اا ر  (4)
 . 834و ص  2و ي، ات د بعاي ع ام د ب يدن و ج  175د ا:، ر و ص  (5)
 

د صررق، برب أانررر،  كثيررراة عرررن أان،:رريمو د صررربادبر ايارارررر انررر،عاين  :ررانينب دبرررا  بيررري د بكرررايو  برري دن برررن  بررري د   يررر و اغادليرررر  (1)
 .182(و ص1968-ألني   اأااب، عن كق،ب د ع:، ك اد عع، كو قبقي ب  بي د ابعن   ا د بااو يدا دراآل،ي )بيااتد

 . 26 الن ب اعع   ن:اة اىا  ب،  د اأ . يا يو ع ام د عالب و ص (2)
 

 . 615و د ق ايناو آث،ا د باليو ص 160–159د ا:، ر و ص  (3)
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 .حُظَى  –أ 

  .حُـَؿخ٤ٗشـ 

٢ٔٔ٣ حٛخ٢ُ حُـَؿخ٤ٗش حُوزِ )رٌ٘ي(، ٝحُـخٍّٝ
، ٝحًٌُ٘ٔٔٞ(0)

ُٝالطَحى ػخىحطْٜ  (4)

ال ٣ويٍ –أ١ حُـ٣ِش–ٖٝٓ َٓح٤ْٓ ٤ٟخكظْٜ ))…ك٠الٕ:  حُوخٛش رخٓظوزخٍ ٤ٟٞكْٜ ك٤وـٍٞ حرٖ

كَٔ ح٤ُٚ ٖٓ حُـْ٘ ػ٠ِ …حكي ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ حٕ ٣ـظخُ رِيْٛ كظ٠ ٣ـؼَ ُٚ ْٜٓ٘ ٛي٣وخً ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ

هيٍٙ، كظ٠ ٣ظ٠ُٞ حُِْٔٔ ًرلٜخ الٕ حُظَى ال ٣ٌرلٕٞ حٗٔخ ٠٣َد حُٞحكي ْٜٓ٘ ٍحّ حُ٘خس كظ٠ 

…(( طٔٞص
(3). 

 .ىٓـٔٞػش ٖٓ هزخثَ حُظَـ 

٣ز٤ٖ ُ٘خ حرٞ ىُق حهظالف حُٞحٕ حُطؼخّ ٝؿٞىطٚ رخهظالف حُٔ٘خ١ن ٝحالًٝحم ٝحُو٤َحص  

٣ظـٌٟ حِٜٛخ رخُزَ ٝحُ٘ؼ٤َ ٝحُيهٖ ))… ٝٗٞػ٤ش حُطوْ ،ك٤ٜق ُ٘خ ١ؼخّ هز٤ِش حُوًَخٙ روُٞٚ: 

…((ٝحٛ٘خف ٖٓ حُِلّٞ ٝحُزوٍٞ 
… ٣ؤًِٕٞ حُيهٖ ٝحُؼيّ ٝحُلٔٚ ))…، حٓخ حُ٘ـخ كخْٜٗ (2)

حُـٌَ ٣ؤًِٕٞ حُ٘ؼ٤َ ٝحُـِزخٕ ُٝلّٞ حُـْ٘ كو٢، ٝال … ٣ؤًِٕٞ حُيهٖ كو٢ … ى حُزٞؿ٘خ

ػ٘يْٛ ٗزخص ٣ؼَف رخ٤ٌٌُِخٕ ٤١ذ حُطؼْ ٣طزن ٓغ …٣ٌرلٕٞ حالرَ ٝال ٣وظٕ٘ٞ حُزوَ

ؿٌحإْٛ حُيهٖ …هز٤ِش حُزـَحؽ…٣ٝؼِٕٔٞ ٖٓ حُيّ ٝحُٞحى١ حُز١ِ ٗز٤ٌ ٣ٌَٔ ٌَٓحً ٗي٣يحً …حُِلْ

ػْ َٛٗخ ح٠ُ هز٤ِش طؼَف …٤ُْٝ ك٢ رِيْٛ روَ ٝال ٓؼُِٝلّٞ حًٌَُحٕ ٖٓ ح٠ُؤٕ 

٣ظـٌٕٝ حُزَ ٝحُ٘ؼ٤َ ٝحُزخه٢ِ ٝٓخ٣َ حُِلّٞ ٝحُٔٔٞى ٝحُزوٍٞ ٝحالػ٘خد …رظزض

٣ؤًِٕٞ حُلٔٚ ٝحُزخه٢ِ ُٝلّٞ ًًَحٕ ح٠ُؤٕ ٝحُٔؼِ ٝال ٣َٕٝ ًرق حالٗخع …٤ًٔخى…ٝحُلٞحًٚ

ٕ حُزَ ٤ُْٝ ُْٜ روٍٞ ٣ؤًِٞ…حُـِ…ٜٓ٘خ ٝػ٘يْٛ ػ٘ذ ٜٗق حُلزش حر٤ٞ ٜٝٗلٜخ حٓٞى

٣ؤًِٕٞ حُيهٖ ٝحالٍُ ُٝلّٞ حُزوَ …حُوَه٤ٖ…٣ٝؤًِٕٞ ُلّٞ ح٠ُؤٕ ٝحُٔؼِ حًٌَُحٕ ٝحالٗخع

٣ؤًِٕٞ حُلٔٚ ٝحُؼيّ ٣ٝؼِٕٔٞ …حُوَُن…ٝحُٔخػِ ٝح٠ُؤٕ ٝٓخ٣َ حُِلّٞ حال حُـٔخٍ

ٕ ٓخ٣َ ٣ؤًِٕٞ حُزَ كو٢ ٣ٝؤًِٞ… كطِن … حَُ٘حد ٖٓ حُيهٖ ٝال ٣ؤًِٕٞ حُِلْ حُٔـٔٔش رخُِٔق 

…((٣ؤًِٕٞ حُ٘ؼ٤َ ٝحُـِزخٕ ٝال ٣ؤًِٕٞ حُِلْ حال ًٌٓخس… حُو٤ظخٕ… حُِلّٞ ؿ٤َ ًٌٓخس 
(0). 

                                                 
 . 77د عناي لا در المو ص د ا،اا ب نب،ت يآلبو ببر درا .  (1)
 .117-115و دبن لضالنو د ا:، رو ص726وص2د نعك:اذب بم عافف عن غيا ققييا.يا يو د ع اموج (2)
 . 125د عصيا نف:وو ص (3)
 . 446و ص 3و ي، ات د بعايو ع ام د ب يدنو ج349د ا:، ر درا ىو اا ر  (4)
ي. -:ررب، و دبررادىيم بررن ع عررا د ف،ا:رراو كقرر،ب در رر، يمو عكقبررر د عثنررىو )بغرريدي؛ درصرر لايو دبررا د353–349د ا:رر، ر درا ررىو اا ررر  (1)

 .5ت(و ص
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٣ؤًِٕٞ )…ٝٛ٘خُي حـَٔ ك٤ٚ رؼٞ حُـَحرش هي ٗي حرٖ ك٠الٕ ك٤وٍٞ ػٖ حُزخٗـَى:  

ك٤وَٝ حُؤَ رخٓ٘خٗٚ، ُٝوي ًخٕ ٓؼ٘خ ْٜٓ٘ ٝحكي هي حِْٓ، ًٝخٕ ٣ويٓ٘خ كَأ٣ظٚ ٝؿي هِٔش …حُؤَ

ػٞرٚ كوٜؼٜخ رظلَٙ ػْ ُلٜٔخ ٝهخٍ ُٔخ ٍآ٢ٗ:)ؿ٤ي(( ك٢ 
(4)  

 حُٜوخُزش  -د

حٓخ َٓح٤ْٓ ح٤٠ُخكش ػ٘ي حُٜوخُزش كظزيأ رظوي٣ْ حُطؼخّ ٤٠ُِق ، ٣ٍٞى حرٖ ك٠الٕ ؿِءح ٖٓ 

أ١ ِٓي –كيػخ رخُٔخثيس كويٓض ٝػ٤ِٜخ حُِلْ ح١ُٞ٘ٔ ٝكيٙ، كخرظيأ ٛٞ))…طِي حَُٔح٤ْٓ هخثالً: 

هطغ ُؤش ٝأًِٜخ، ٝػخ٤ٗش، ٝػخُؼش، ػْ حكظِ هطؼش ىكؼٜخ ح٠ُ ٖٓٞٓ كؤهٌ ٤ٌٖٓ ٝ–حُٜوخُزش

حٍَُٓٞ، كِٔخ ط٘خُٜٝخ ؿخءطٚ ٓخثيس ٛـ٤َس كـؼِض ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، ًٌُٝي حَُْٓ، ال ٣ٔي حكي ٣يٙ ح٠ُ 

ٝحًِ٘خ …حالًَ كظ٠ ٣٘خُٝٚ حُِٔي ُؤش، كٔخػش ٣ظ٘خُٜٝخ هي ؿخءطٚ ٓخثيس، ػْ ٗخ٢ُ٘ٝ كـخءط٢٘ ٓخثيس

…((كِٔخ أًِ٘خ ىػخ رَ٘حد حُؼَٔ ْٝٛ ٣ٔٔٞٗٚ حُٔـٞ…ًَ ٝحكي ٖٓ ٓخثيطٚ
(0). 

٣ٝٔظَٔ حرٖ ك٠الٕ رٞٛق ؿٌحثْٜ روُٞٚ: ))..ٝأًؼَ أًِْٜ حُـخٍّٝ ُٝلْ حُيحرش
أٓخ  (4)

ػٖ ٣َ١وش كلظْٜ ُِطؼخّ ك٤ًٌَ حرٖ ك٠الٕ ًُي )٤ُْ ُْٜ ٓٞحٟغ ٣ـٔؼٕٞ ك٤ٜخ ١ؼخْٜٓ، ٌُْٜ٘ 

…((٣للَٕٝ ك٢ حالٍٝ آرخٍحً ٣ٝـؼِٕٞ حُطؼخّ ك٤ٜخ
(3). 

٣ٜٝٔذ حرٖ ك٠الٕ ك٢ ًًَٙ الٗٞحع ١ؼخْٜٓ ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ؿَحرش ))٤ُْ ُْٜ ٣ُض ٝال 

٤َٗؽ
ٝال ىٖٛ رظٚ، ٝحٗٔخ ٣و٤ٕٔٞ ٓوخّ ٌٛٙ حألىٛخٕ ىٖٛ حُٔٔي، كٌَ ٢ٗء ٣ٔظؼِٔٞٗٚ ك٤ٚ  (2)

٣ٌٕٞ ُكَ ٣ٝؼِٕٔٞ ٖٓ حُ٘ؼ٤َ كٔخء ٣لٔٞٗٚ حُـٞح١ٍ ٝحُـِٔخٕ، ٍٝرٔخ ١زوٞح حُ٘ؼ٤َ رخُِلْ، 

…((ٔٞح٢ُ حُِلْ ٝح١ؼٔٞح حُـٞح١ٍ حُ٘ؼ٤َكؤًَ حُ
(0). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .139–138د ا:، رو ص (2)
 . 146–145د ا:، رو ص (1)
 .158د عصيا نف:وو ص (2)
 .58د عصيا نف:وو ص (3)
 .448آلياج ب يىن د :ع:م؛ د عناي لا د  غرو ص (4)
 . 159د ا:، رو ص (5)
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 .ٔؼظويحصحُ -0

  .حُظَى -أ

 حُـ٣ِش ـ 

٤٘٣َ حرٖ ك٠الٕ ح٠ُ ١ز٤ؼش ٓؼظوي حُـ٣ِش هخثالً: ))ال ٣ي٣ٕ٘ٞ هلل ري٣ٖ، ٝال ٣َؿؼٕٞ ح٠ُ ػوَ، ٝال 

ٖ حػَٔ ٣ؼزيٕٝ ٤ٗجخ، رَ ٣ٕٔٔٞ ًزَحءْٛ حٍرخرخً، كخًح حٓظ٘خٍ ٍث٤ٔٚ ك٢ ٢ٗء هخٍ ُٚ: ))٣خٍد ا٣

((  ...ك٢ ًٌح ًٌٝح ؟
(0). 

(( طوَرخً ح٠ُ ٖٓ ٣ـظخُ ر٤ْٜ٘ ٖٝٓ ٓؼظويحطْٜ حْٜٗ ٣وُٕٞٞ: ))ال حُٚ حال هللا ٓلٔي ٍٍٓٞ هللا )

ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ال ح٣ٔخٗخً ْٜٓ٘ رٌُي
(4). 

٤٘٣َٝ حرٖ ك٠الٕ ك٢ ٍٓخُش ػٖ كٖٔ ػالهظْٜ ٓغ ٛخكذ حُـ٤ٖ ك٢ ٌٛح حاله٤ِْ ح١ٌُ 

ي حٛي٣٘خ ُٜخكذ ؿ٤ٖ حُـ٣ِش ٛي٣ش ٖٓ ػ٤خد ُٝر٤ذ ٝؿُٞ ٝكِلَ ٝه))… َٓٝح رٚ هخثالً: 

هي حهٌص ُلٔخً ُٝز٘خً ٤ٗٝجخً ٓٔخ حطلل٘خٙ رٚ، ٝهَؿض ٖٓ حُز٤ٞص ح٠ُ … ٝؿخٍّٝ ، كَأ٣ض حَٓأطٚ 

ٌٛٙ ٛي٣ش ُِوطخٕ حر٢ حطَى، …حُٜلَحء كللَص كلَس ٝىك٘ض ح١ٌُ ًخٕ ٓؼٜخ ك٤ٜخ ٝطٌِٔض رٌالّ

…((حٛيحٛخ ُٚ حُؼَد
(0). 

 ٗـَى حُزخـ 

٣ؼظوي ٛئالء رخٕ ٍرْٜ ٣٘زٚ حالك٤َِ كخًح حٍحىٝح ٓلَ حٝ ُوخء ػيٝ ٓـيٝح ُو٘زش ٗلظٞٛخ ػ٠ِ هيٍ 

حالك٤َِ، ٝكـظْٜ ك٢ ًُي روٍٞ حكيْٛ: ))ال٢ٗ هَؿض ٖٓ ٓؼِٚ كِٔض حػَف ُ٘ل٢ٔ هخُوخً 

ؿ٤َٙ((
(4). 

ٞحٗخص ١َٝ٣ٝ ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ ٓخ ٣ظوٌٙ ٗؼٞد ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٖٓ حٍرخد ُؼزخىحطْٜ ٖٓ حُل٤

ٍٝأ٣٘خ ))… ٝؿ٤َٛخ ًَ كٔذ حػظوخىحطٚ،١ٝوْٜٞٓ حُي٤٘٣ش حُظ٢ حٗ٘ـِٞح رٜخ ٝحكظَٓٞٛخ، هخثالً: 

١خثلش طؼزي حُل٤خص ٝحُٔٔي ٝحٌَُح٢ً
كؼَك٢ٗٞ حْٜٗ ًخٗٞح ٣لخٍرٕٞ هٞٓخ ٖٓ حػيحثْٜ  (3)

كِْٜٓٞٛ، ٝحٕ حٌَُح٢ً ٛخكض ٍٝحءْٛ كلِػٞح ٝحِٜٗٓٞح رؼيٓخ ِٛٓٞح، كؼزيٝح حٌَُح٢ً ٌُُي 

هخُٞح: ))ٌٛٙ ٍر٘خ ٌٝٛٙ كؼخالطٚ، ِّٛ حػيحءٗخ كْٜ ٣ؼزيٜٝٗخ ٌُُي((ٝ
(2). 

  .ٓـٔٞػش ٖٓ هزخثَ حُظَىـ 
                                                 

 . 122، ر و ص د ا:أبن لضالن و  (1)
 . 123د عصيا نف:و و ص  (2)
 . 132د عصيا نف:و و ص  (1)
 . 139دبن لضالن و د ا:، ر و ص  (2)
 . 681د كادكا ب اعع كاكا اىا  ،ئا كبيا . د عناي لا د  غر و ص  (3)
 . 610؛ د ق اينا و دث،ا د بالي و ص  140د ا:، ر و ص  (4)
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٣ي٣ٖ حَٛ حُوًَخٙ ري٣ٖ حالٓالّ 
، ر٤٘ٔخ ًخٗض حٛخ٢ُ هز٤ِش حُ٘ـخ ًَٕٓ٘ٞ ٣ؼزيٕٝ ِٓي (0)

حُطن حُطخم ٣ٝٔـيٕٝ ُٚ ٣ٝؼظٕٔٞ حُزوَ، حٓخ حُطن ١خم  كِْٜ حٛ٘خّ ٖٓ حُو٘ذ
(4). 

٣ٝؼزيٕٝ ٤ٜٓال ُٝكَ …ك٤ْٜ ٠ٗخٍٟ ه٤َِ))…حرٞ ىُق هز٤ِش حُيًَ روُٞٚ: ٣ٜٝق 

…((ٝحُـُٞحء ٝر٘خص حُ٘ؼٖ ٝحُـي١، ٣ٕٝٔٔٞ حُ٘ؼَٟ ح٤ُٔخ٤ٗش ٍد حالٍرخد
(3). 

طليع حرٞ ىُق ػٖ حَٛ ِٓي حُزـَحؽ روُٞٚ: ))حُزـَحؽ، ُْٜ ِٓي ٣ًٌَ حٗٚ ػ١ِٞ ٖٓ ُٝي 

ٗؼَ ٍػ٢ رٜخ ٣ُي ػ٤ِٚ حُٔالّ ْٝٛ  ٣ل٠٤ رٖ ٣ُي ٝػ٘يٙ ٜٓلق ٌٓٛذ ػ٠ِ ظَٜٙ حر٤خص

٣ؼزيٕٝ ٌٛح حُٜٔلق ٣ُٝي ػ٘يْٛ ِٓي حُؼَد ٝػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ حُٚ حُؼَد((
(2). 

  .حَُّٝ –د 

٣َٟٝ حرٖ ك٠الٕ ٓؼظويحطْٜ ))كؼ٘ي ٓالهخطْٜ ُٔلْٜ٘ ٣وَؿٕٞ ٝٓؼْٜ هزِ ُٝلْ ٝرَٜ 

ٖ ٓخ ؿِزٞٙ ٖٓ طـخٍس ػْ ٝٗز٤ٌ ك٤الهٕٞ ه٘زش ٣ٞ١ِش ٜٓ٘ٞرش، ُٜخ ٝؿٚ حٗٔخٕ ٣ٝٔـيٕٝ ُٜخ ًح٣ًَ

٣ًٌَٕٝ ٛي٣ظْٜ حػظوخىحً رخٜٗخ ٓظَُهْٜ ػْ ٣َٜ٘كٞح((
(0). 

 .حُٜوخُزش -ؿـ 

ٍٝأ٣ض ))…ُِٜوخُزٚ حٛظٔخّ ًز٤َ رخُٔؼظويحص ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ٣وٍٞ حرٖ ك٠الٕ: 

…((حُٜوخُزش ٣ظزًَٕٞ رؼٞحء حٌُالد ٣ٝلَكٕٞ رٚ، ٣ٝوُٕٞٞ ٓ٘ش هٜذ ٝرًَش ٝٓالٓش
(0). 

حٗٔخٗخً ُٚ كًَش ٝٓؼَكش رخال٤ٗخء هخُٞح: ))ٌٛح كوٚ حٕ ٣ويّ ٍر٘خ(( كخهٌٝٙ ٝؿؼِٞح ك٢  ))حًح ٍأٝح

ػ٘وٚ كزالً ٝػِوٞٙ ك٢ ٗـَس كظ٠ ٣ظوطغ((
(4) 

٣ٝؼظوي حُٜوخُزش رٞؿٞى هّٞ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ٝحٗٚ ٣لٍٞ ر٤ْٜ٘ حُزلَ
(3). 

  .َٓح٤ْٓ حُِٝحؽ -4

حُؼؼٍٞ ػ٠ِ ٝٛق َُٔح٤ْٓ  ُٝوي حٓظطؼ٘خ ٖٓ هالٍ ٓخ ًًَٙ حُٔزؼٞػٕٞ ك٢ ٍكالطْٜ

 حُِٝحؽ ػ٘ي ٗؼٞد حُٔ٘خ١ن حُظ٢ َٓٝح رٜخ، ٝهي حهظِلض ًَ كٔذ ١ز٤ؼظٚ حُي٤٘٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش.

 

                                                 
 . 349دبا ي ف و د ا:، ر درا ى و اا ر  (1)
 .349د عصيا نف:و و اا ر  (2)
 .349د ا:، ر درا ى و اا ر  (3)
 . 350د عصيا نف:و و اا ر  (4)
 .136و ص2؛ ي، ات د بعايو ع ام د ب يدنو ج179دبن لضالنو د ا:، رو ص (5)
 .726و ص1ي، ات د بعايو ع ام د ب يدنو ج (1)
 . 161دبن لضالنو د ا:، رو ص (2)
 . 219؛ د ق ايناو  ا،ئب د عل ا ،ت و ص109؛دبن د ااييو لايية د  ا،ئبو ص113و ص1م د ب يدنو جي، ات د بعايو ع ا (3)
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 .روخٍٟ –أ 

))١َْٜٝٗ ك٢ ٍٜٓٞ ٗٔخثْٜ حٕ ٣يكغ َٜٓٛخ ًٌح حُق ىٍْٛ(( 
(2). 

  .حُظَى -د

  .حُـ٣ِشـ 

َٓح٤ْٓ حُِٝحؽ :))… ٣َٟٝ حرٖ ك٠الٕ ١َم ٝحٓخ٤ُذ حُِٝحؽ ػ٘ي ٌٛٙ حُوز٤ِش رٞٛلٚ

ػ٘يْٛ حٕ ٣وطذ حُٞحكي ْٜٓ٘ ح٠ُ حالهَ رؼٞ كَٓٚ: حٓخ حر٘ظٚ حٝ حهظٚ حٝ رؼٞ ٖٓ ٣ِٔي أَٓٙ 

ػ٠ِ ًٌح ًٌٝح ػٞد هٞح٢ٍُٓ، كخًح ٝحكوٚ كِٜٔخ ح٤ُٚ ٍٝرٔخ ًخٕ حَُٜٔ ؿٔخالً حٝ ىٝحد حٝ ؿ٤َ 

ػ٤ِٚ، كخًح ٝحكخٙ ح٣خٙ ًُي، ٤ُْٝ ٣َٜ حُٞحكي ح٠ُ حَٓأطٚ كظ٠ ٣ٞك٢ حُٜيحم ح١ٌُ هي ٝحكن ٤ُٜٝخ 

ؿخء ؿ٤َ ٓلظْ٘ كظ٠ ٣يهَ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ ٢ٛ ك٤ٚ ك٤ؤهٌٛخ رل٠َس حر٤ٜخ ٝحٜٓخ ٝحهٞطٜخ كال 

٣ٔ٘ؼٞٗٚ ٖٓ ًُي 
(0) . 

  .حالٍٖٓـ 

ُْٜ ؿٔخٍ ٣ِٝٝؿٕٞ أٝالىْٛ حًٌٍُٞ ٛـخٍحً، ٣ِٝػٕٔٞ حٕ ًُي ه٤َ...(())… 
(4). 

  .حُـٌَـ 

ٝؽ حَُؿَ رخر٘ظٚ ٝحهظٚ ٝٓخ٣َ ٓلخٍٓٚ ٣ظِ))… ١َٝ٣ٝ حرٞ ىُق ػخىحص حُـٌَ روُٞٚ: 

…((٤ُٝٔٞح ٓـٞٓخً ٌُٖٝ ٌٛح ٌٓٛزْٜ رخٌُ٘خف
(3) . 

  .حُوطِنـ 

٣ظِٝؿٕٞ حالهٞحص، ٝال ٣ظِٝؽ حَُٔأس حًؼَ ٖٓ ُٝؽ ))… حٓخ َٓح٤ْٓ حُِٝحؽ ػ٘ي حُوطِن    

 ٝحكي كخًح ٓخص ُْ طظِٝؽ رؼيٙ ُْٜٝ ٍأ١ ٝطير٤َ ٖٓ ُٗخ ك٢ رِيْٛ حكَم ٛٞ ٝحُظ٢ ٢ِٗ٣ رٜخ

٤ُْٝ ُْٜ ١الم ٝحَُٜٔ ِٓي حَُؿَ، ٌِْٜٝٓ ال ٣ظِٝؽ كخٕ طِٝؽ هظَ((
(2). 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 110دبن لضالن و د ا:، ر و ص (4)
 . 125-124دبن لضالن و د ا:، ر و ص (1)
 .133دبن ا:قوو در ال  د نف:ير و ص (2)
 .447و ص 3ج؛ ي، ات د بعاي و ع ام د ب يدن و 349د ا:، ر درا ىو اا ر  (3)
 . 353 – 352دبا ي ف و د ا:، ر درا ى و اا ر  (4)
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 .حُٔٞط٠ ٝىكْٜ٘ -3

 .هٞحٍُّ –أ 

ٝالَٛ هٞحٍُّ رؼٞ حُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي حُٔوخٍرش ُؼخىحص ح٤ُِٖٔٔٔ ٝال٤ٓٔخ ك٢ ٗخك٤ش 

ػـِش ؿِٔٞٙ ؿَٔ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝكِٔٞٙ ػ٠ِ …ٝحًح ٓخص حُِْٔٔ ػ٘يْٛ))…ؿَٔ ح٤ُٔض هزَ حُيكٖ 

طـَٙ ٝر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٓطَى
كخًح حٗو٠٠ …ٝال طز٢ٌ حُ٘ٔخء ػ٠ِ ح٤ُٔض، رَ حَُؿخٍ…٣يك٘ٞٗٚ…(0)

٣ٜ٘زٕٞ رزخد هزظٚ ٓطَىحً، …٠٣َرٕٞ ؿ٘ٞرْٜ…رٌخإْٛ ٝحك٠ حُؼز٤ي ٝٓؼْٜ ؿِٞى ٓظلٍٞس

…((٣ٝل٠َٕٝ ٓالكٚ، ك٤ـؼِٜٞٗخ كٍٞ هزَٙ
(4) . 

  .حُظَى -د

 .حُـ٣ِش ـ 

…(طِٝؽ حالًزَ ٖٓ ُٝيٙ رخَٓأطٚ حًح ُْ طٌٖ حٓٚ حًح ٓخص حَُؿَ ُٝٚ ُٝؿش ٝحٝالى)… 
(3) .

كخٕ حُظخؿَ ك٢ ٝؿٜٚ ًُي ))… ٣ٝٔظَٔ حرٖ ك٠الٕ ك٢ ٝٛلٚ َُٔح٤ْٓ حالٍع ػ٘ي حُـ٣ِش هخثالً: 

ٝػخىص حُوخكِش، ُو٤ْٜ حُظ٢ًَ ٝهخٍ: )أ٣ٖ ٤ٟل٢( ؟ كخٕ هخُٞح: )ٓخص( ك٢ حُوخكِش ػْ ؿخء ح٠ُ أٗزَ 

ََّ ٓظخػٚ ٝٛٞ ٣٘ظَ، كؤهٌ ٖٓ ىٍحٛٔٚ ٓؼَ كخُٚ ػ٘ي ًُي حُظخؿَ رـ٤َ ٣ُخىس  طخؿَ ٣َحٙ ك٤ْٜ كل

ََّ كؼَ  كزٚ، ًٌُٝي ٣ؤهٌ ٖٓ ىٝحرٚ ٝؿٔخُٚ ٝهخٍ: )ًُي حرٖ ػٔي ٝحٗض حكن ٖٓ ؿَّ ػ٘ٚ(. ٝحٕ ك

ح٠٣خً ًُي حُلؼَ ٝهخٍ ُٚ: )ًُي ِْٓٔ ٓؼِي هٌ حٗض ٓ٘ٚ( ٝحٕ ُْ ٣ٞحكن حُِْٔٔ ٤ٟلٚ ك٢ حُـخىس 

خًح حٍٗي ح٤ُٚ ٓخٍ ك٢ ١ِزٚ ٤َٔٓس ح٣خّ كظ٠ ٤ٜ٣َ ح٤ُٚ ٣َٝكغ ٓخُٚ ٓؤٍ ػٖ رالىٙ: )ح٣ٖ ٛٞ( ؟ ك

ػ٘يٙ، ًٌُٝي ٓخ ٣ٜي٣ٚ ُْٜ.
أٓخ ٣َ١وٚ ىكٖ حَُؿَ رؼي ٓٞطٚ كٌخٗٞح ٣ظزؼٕٞ حُؼخىحص حُظ٢ ٣ٍٞىٛخ (0)

ٝحًح ٓخص حَُؿَ ْٜٓ٘ كلَٝح كلَس ًز٤َس ٤ًٜجش حُز٤ض، ٝػٔيٝح ح٤ُٚ )… ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ هخثالً: 

٘طوظٚ ٝهٞٓٚ ٝؿؼِٞح ك٢ ٣يٙ هيٓخً ٖٓ ه٘ذ ك٤ٚ ٗز٤ٌ، ٝؿخءٝح رٌَ ٓخُٚ كـؼِٞٙ كخُزٔٞٙ ه١َوٚ ٝٓ

ٝأًِٞح ُلٜٞٓخ حال حَُأّ ٝحُوٞحثْ … كوظِٞح ٜٓ٘خ ٓجش ٍأّ ح٠ُ ٓجظ٢ ٍأّ … ٓؼٚ ك٢ ًُي حُز٤ض 

…((ٝحُـِي ٝحٌُٗذ  كخْٜٗ ٣ِٜزٕٞ ًُي ػ٠ِ حُو٘ذ، ٝهخُٞح: )ٌٛٙ ىٝحرٚ ٣ًَزٜخ ح٠ُ حُـ٘ش(
(4). 

 ُزش حُٜوخ –ؿـ 

                                                 
 . 34و ص 2ع اي ب ىا د ادير اد  اد  . يا ي و ع ام د عالب  و ج (1)
 .170دبن لضالن و د ا:، ر و ص (2)
 . 125نف  د عصيا و ص (3)
 . 126دبن لضالن و د ا:، ر و ص (1)
 . 131-130د عصيا نف:و و ص (2)



 

84 

 

حٓخػخىحص حُٜوخُزش ػ٤ِٔش ىكٖ ح٤ُٔض ٝح٤َُٔحع كِْٜ ٣َ١وٚ هخٛٚ ،ك٢ كوي حٍٝى ُ٘خ حرٖ 

ك٠الٕ ٌٛح حُ٘ٚ روٜٞٙ ح٤َُٔحع ػ٘يْٛ هخثالً : )) .. ٝحًح ٓخص ْٜٓ٘ حَُؿَ ٍٝػٚ أهٞٙ ىٕٝ 

ُٝيٙ (( 
(3). 

ْٜٓ٘ حَُؿَ ػٔيحً أهخىٝٙ رٚ ٝحًح هظِٚ هطؤ ٛ٘ؼٞح ُٚ  –أ١ حُٜوخُزش  –كخًح هظَ ٍؿَ 

ٛ٘يٝهخً ٖٓ ه٘ذ حُوَٗي ٝؿؼِٞٙ ك٢ ؿٞكٚ َٝٓٔٝٙ ػ٤ِٚ ، ٝؿؼِٞح ٓؼٚ ػالػش حٍؿلش ًُٝٞ ٓخء 

، ٜٝٗزٞح ُٚ ػالع ه٘زخص ٓؼَ حُ٘زخثق ، ٝػِوٞٙ ر٤ٜ٘خ ٝهخُٞح: )) ٗـؼِٚ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝحالٍٝ 

ٔطَ ٝحُْ٘ٔ ، ُؼَ هللا حٕ ٣َكٔٚ ((. كال ٣ِحٍ ٓؼِوخً كظ٠ ٣ز٤ِٚ حُِٓخٕ ٝطٜذ رٚ ٤ٜ٣ٝزٚ حُ

ح٣َُخف
(0). 

 .ٜوخُزشحُ -ى

حطٜلض حُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حَُّٝ رخُـَحرٚ ك٢ َٓح٤ْٓ حُيكٖ ٝح٤َُٔحع )حًح َٓٝ       

حُٔخء، ٝال ٣وَرٞٗٚ، ْٜٓ٘ حكي َٟرٞح ُٚ ه٤ٔش ٗخك٤ش ػْٜ٘، ١َٝكٞٙ ك٤ٜخ ٟٝٝؼٞح ٓؼٚ حُوزِ ٝ

…(كخًح ٗل٢ ٍؿغ ح٤ُْٜ، ٝحٕ ٓخص أكَهٞٙ 
(4). 

ٝحْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ حَُّٝ ٢ٛ َٓح٤ْٓ حُيكٖ حُظ٢ ٣ظوٌٜٝٗخ ػ٘ي ٓٞص حكي ٍإٓخثْٜ ٟٝؼٞٙ 

ك٢ حُوزَ ػَ٘س ح٣خّ ٝحكخ١ٞح ػ٤خرٚ رؼِغ ٓخُٚ، ٝحُؼِغ ح٥هَ الِٛٚ، ٝحُؼِغ ح٥هَ ٗزٌٝح رٚ ٗز٤ٌحً 

 ٜٔخ.٣َ٘رٞٗٚ ٣ّٞ طوظَ ؿخ٣ٍظٚ ٗل

ٝطظطٞع ٌٛٙ حُـخ٣ٍش ُِٔٞص ٓغ ٤ٓيٛخ ٝطًَٞ ح٠ُ ؿخ٣ٍظ٤ٖ ُويٓظٜخ. ٝحُـخ٣ٍش ًَ ٣ّٞ طَ٘د 

ٝطـ٢٘ كَكش ٝٓٔظزَ٘س 
(3). 

ٝػ٘ي ٓـ٢ء ح٤ُّٞ ح١ٌُ طلَم ك٤ٚ ٓغ ٓٞالٛخ طل٠َ ح٠ُ حَُٜ٘ ح١ٌُ ك٤ٚ ٓل٤٘ظٚ كظل٠َ حَٓأس 

َؿٕٞ ح٤ُٔض ٝهي حٓٞى ػـُٞ ٣وُٕٞٞ ُٜخ ِٓي حُٔٞص . ٝطلَٕ ػ٠ِ ح٣ََُٔ حُلَٕ رؼيٛخ ٣ٔظو

 ُزَى حُزالى ٝكِٔٞح ٓؼٚ حُ٘ز٤ٌ ٝحُلخًٜش حُظ٢ ًخٗض ٓؼٚ .

أُزٔٞٙ حُٔالرْ ٝؿؼِٞح ػ٠ِ ٍأٓٚ هِ٘ٔٞس ٝأىهِٞٙ حُٔل٤٘ش 
(0). 

ؿخءٝح روزِ ُٝلْ ٝرَٜ، ًِٝذ هطؼٞٙ ٜٗل٤ٖ، ٝىحرظ٤ٖ هطؼٞٛٔخ رخ٤ُٔق ٝأُوٞح ُلٜٔٔخ 

رخُٔل٤٘ش ًٌُٝي روَط٤ٖ، ٝى٣ٌخً ٝىؿخؿش 
(4) . 

                                                 
 . 160و ص د عصيا نف:و (3)
 . 161دبن لضالن و د ا:، ر و ص (1)
 . 837و ص 2ي، ات د بعاي و ع ام د ب يدن و ج (2)
 . 181دبن لضالن و د ا:، ر و ص (3)
 . 181دبن لضالن و د ا:، ر و ص (1)
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ٔخ ًخٕ ٝهض حُؼَٜ ٖٓ ٣ّٞ حُـٔؼش ؿخءٝح رخُـخ٣ٍش، ٝرؼي حؿَحء ٓـٔٞػش ٖٓ كِ

حُطوّٞ، طِ٘ع ٓٞح٣ٍٖ ٝطؼط٤ٜٔخ ُِٔي حُٔٞص، ٝهخ٤ُٖ ُِـخ٣ٍظ٤ٖ حُِظ٤ٖ ًخٗظخ طويٓخٜٗخ 
(3). 

ػْ طٜؼي ح٠ُ حُٔل٤٘ش ٝطَ٘د حُ٘ز٤ٌ ٝطيهَ ح٠ُ حُوزش حُظ٢ ك٤ٜخ ٓٞالٛخ ٝٓؼٜخ حُؼـُٞ، ك٢ 

َد ػ٠ِ حُظَحّ ٢ً ال ٣ٔٔغ ٛٞص ٤ٛخكٜخ رؼيٛخ ط٠غ حُؼـُٞ أ١ ك٤ٖ ٣وّٞ حَُؿخٍ رخ٠ُ

ِٓي حُٔٞص ك٢ ػ٘وٜخ كزال ٝطو٘وٜخ ػْ طيهَ ر٤ٖ حٟالػٜخ ه٘ـَحً كظ٠ طٔٞص ػْ ٣ؤط٢ حهَد 

حُ٘خّ ٤ُِٔض ك٤ؤهٌ ه٘زش ك٤٘ؼِٜخ رخُ٘خٍ ك٤لَهٕٞ حُٔل٤٘ش رؼي حٕ ٠٣ؼٞح حُـخ٣ٍش حُظ٢ هظِٞٛخ 

هَ حُـ٘ش ؿ٘ذ ٓٞالٛخ حػظوخىحً ْٜٓ٘ رؤٗٚ ٣ي
(0) . 

رؼيٛخ ٣زٕ٘ٞ ٟٓٞغ ٗز٤ٚ رخُظَ حُٔيٍٝ ٝك٢ ٝٓطٚ ه٘زش ًز٤َس ، ًظزٞح ػ٤ِٜخ حْٓ حَُؿَ ٝحْٓ 

ِٓي حَُّٝ 
(4) . 

 

 .الحضبرة

 زِيحصحُ -0

  .ٓ٘يحرَـ 

… ٣ٜق ُ٘خ حرٞ ىُق ح٤ٌَُٜ حُؼَٔح٢ٗ ٌُٜٙ حُٔي٣٘ش ك٤ًٌَ ُ٘خ ػظٔظٜخ ٝٓؼش ٗٞحٍػٜخ هخثالً: )) 

….(( ىحٍ حُِٔي ػْ ح٠ُ رخد ٖٓ حرٞحرٜخٕٞ ٗخٍػخً ٣٘لٌ ًَ ٗخٍع ح٠ُ ٢ٛ ٓي٣٘ش ػظ٤ٔش ُٜخ ٓظ
(3)  

حٗخٍ حرٞ ىُق ح٠ُ حٕ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ًخٗض ُٜخ حٓٞحٍ هخٛش حً ًخٗض حُظَٝف طوظ٢٠ ٓالٓش 

ٝحٍطلخع ))… حٌُٔخٕ ٝحُيكخع ػٖ حُٔي٣٘ش ك٢ حالٝهخص حُظ٢ ًخٗض طظؼَٝ ك٤ٜخ ُوطَ هخٍؿ٢ 

حٍُٔٞ َٜٗ ػظ٤ْ ٣ظلَم ػ٠ِ ٓظ٤ٖ ؿِء ًَ ؿِء ٜٓ٘خ ٣ٍِ٘ ٍٓٞٛخ طٔؼٕٞ ًٍحػخً ٝػ٠ِ ٍأّ 

حُزٔخط٤ٖ ٣َٝؿغ ٜٗلٚ ح٠ُ ػْ ٣وَؽ ٜٗلٚ طلض حٍُٔٞ ك٤ٔو٢ … ػ٠ِ رخد ٖٓ حالرٞحد 

(( حُٔي٣٘ش
(0) . 

  .حُز٤ٞص -4

طٌَ٘ حُز٤ٞص ك٢ حُٔيٕ حكيٟ حُٔظخَٛ حُؼَٔح٤ٗش ٣َٝطز٢ ر٘خء حُز٤ٞص ٝحٌٗخُٜخ ريٍؿش 

 خ٣ٍش ٌُح ًخٕ ُِٔزؼٞػ٤ٖ ٝهلش ػ٘ي ر٤ٞص ٌٛٙ حُ٘ؼٞد ٢ٛٝ : ٍه٢ حُٔي٣٘ش ٝٓظخَٛٛخ حُل٠

                                                                                                                                            
 . 183د عصيا نف:و و ص (2)
 .185د عصيا نف:و و ص (3)
 . 185دبن لضالن و د ا:، ر و ص (1)
 . 186د عصيا نف:و و ص (2)
 . 354د ا:، ر درا ى و اا ر  (3)
 . 354د عصيا نف:و و اا ر  (1)
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 .حُظَى –أ 

  .حُـَؿخ٤ٗشـ 

٣ٌٖٔ حٛخ٢ُ حُـَؿخ٤ٗش ر٤ٖ ك٢ ؿٞف ر٤ظخً ٝك٤ٚ هزش ُزٞى ط٤ًَش ُ٘يس حُزَى ك٤ٜخ
(3) . 

  .حُـ٣ِشـ 

حٓظخُص هز٤ِش حُـ٣ِٚ رخُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ك٢ ٣َ١وش حُؼ٤ٖ ٝطٌٖٔ ك٢ حُو٤خّ ًٔخ ٝٛلْٜ 

هزخثَ ري٣ٝش ر٤ٞطْٜ ٖٓ حُ٘ؼَ ٝطَٟ ْٜٓ٘ حالر٤خص، ك٢ ًَ ٌٓخٕ ، ٝٓؼِٜخ ك٢ … الٕ: )) حرٖ ك٠

… ((ًَ ٌٓخٕ آهَ ػ٠ِ ػَٔ حُزخى٣ش ٝط٘وِْٜ 
، ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ كخُش ػيّ حالٓظوَحٍ حُظ٢ ًخٗٞح  (3)

 ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤ٜخ حً حُظ٘وَ ٝك٤خس حُزيحٝس ٢ٛ حُظ٢ ٓؼِض حٌٗخٍ ر٤ٞطْٜ.

  .حُـٌَـ 

حُـٌَ ٣ٌٕٔ٘ٞ ر٤ٞطخً ٖٓ ه٘ذ … ٛلخ ؿ٣َزخً ُز٤ٞص حُـٌَ روُٞٚ : )) ٣ًٌَ حرٞ ىُق ٝ

… (( حُؼظخّ 
(0) . 

طٞؿي ك٢ رالى حُظَى حٍٝ هَحد ٢ٛٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔيٕ حُوَرش ، ٣ًٌَ حٌُٔخٕ 

حُٔل٤طٕٞ رٜخ رؤٜٗخ حٍٝ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ 
(4) . 

  .حُٜوخُزش –د 

، ٣ٝزخُؾ حرٖ ك٠الٕ رٞٛلٚ ُوزش  حٓظخُص ىٍٝ ٌٖٓ حُٜوخُزش رخٜٗخ ػزخٍس ػٖ هزخد ًز٤َس

حال حٕ هزش حُِٔي ًز٤َس ؿيحً طٔغ حُق ٗلْ حٝ حًؼَ، ٓلَٝٗش رخُلَٕ ))…ِٓي حُٜوخُزش: 

…(( حال٢ٍ٘ٓ، ُٝٚ ك٢ ٝٓطٜخ ٣ََٓ ٓـ٠٘ رخُي٣زخؽ ح٢َُٓٝ
(3) . 

  .حَُّٝ –ؿـ 

٣ٔظََٓ حرٖ ك٠الٕ رخٛظٔخّ ك٢ ٝٛلٚ ُز٤ٞص حَُّٝ ٖٓ ك٤غ حُٔٞهغ ٝحُلـْ ٝحُٔخىس 

أ١ َٜٗ حطَ  –٣زٕ٘ٞ ٣ٝزٕ٘ٞ ػ٠ِ ٗطٚ ))…ُٔٔظؼِٔش ك٢ حُز٘خء ٝحُويٍس حالٓظ٤ؼخر٤ش ُِز٤ض حُٞحكي ح

ر٤ٞطخً ًزخٍحً ٖٓ حُو٘ذ ٣ٝـظٔغ ك٢ حُز٤ض حُٞحكي حُؼَ٘س ٝحُؼَٕ٘ٝ ٝحالهَ ٝحالًؼَ ٌَُٝ ٝحكي  –

…(( ٣ََٓ ٣ـِْ ػ٤ِٚ
(0) . 

 

                                                 
 . 116دبن لضالن و د ا:، ر و ص (2)
 . 122د عصيا نف:و و ص (3)
 . 349د ا:، ر درا ى و ص (1)
 . 163دبن لايدذبو و د ع:، ك اد عع، ك و ص (2)
 .160دبن لضالن و د ا:، ر و ص (3)
 . 177د عصيا نف:و و ص (1)
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 الوبليت :

 

ل٤خس حُ٘ؼٞد حُٔوظِلش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٕ ط٘ي ٣ٌَ٘ حُـخٗذ حالهظٜخى١ حكي حُـٞحٗذ حُٜٔٔش ُ

حُٔزؼٞع ٝطـِذ حٗظزخٛٚ ًخٍٓٞ حُٔٞم ٖٓ ر٤غ َٝٗحء ٝحٗٞحع حُؼٔالص حُ٘وي٣ش حُٔظيحُٝٚ ًٞحٓطٚ 

 ُؼ٤ِٔش حُز٤غ ٝحَُ٘حء  ك٠الػٖ ح٠ُ ح٠َُحثذ حُظ٢ طـز٠ ٖٓ طِي حُ٘ؼٞد .

 ٌٔش حُ -0

 .روخٍٟ –أ 

حُيٍحْٛ رزوخٍٟ حُٞحٕ ))… ٛ٘خى: ٣ؼَٝ ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ حٗٞحع حُؼٔالص حُظ٢ ًخٗض 

ٗظ٠. ٜٓ٘خ ىٍحْٛ ٣وخٍ ُٜخ حُـط٣َل٤ٚ: ٢ٛٝ ٗلخّ ٝٗزٚ ٝٛلَ، ٣ئهٌ ٜٓ٘خ ػيى رال ُٕٝ، ٓجش 

ُْٜٝ ىٍحْٛ حهَ ٛلَ ٝكيس، حٍرؼٕٞ ٜٓ٘خ ريحٗن. ُْٜٝ ح٠٣خً ىٍحْٛ ٛلَ …ٜٓ٘خ ريٍْٛ ك٠ش

…(( ٣وخٍ حَُٔٔه٘ي٣ٚ، ٓظٕٞ ٜٓ٘خ ريحٗن
(4) . 

  .هٞحٍُّ -د

ىٍحْٛ هٞحٍُّ ٣ِٓلش، ٍٝٛخٛخ ٣ُٝٞكخً ٝٛلَ، ٣ٕٝٔٔٞ حُيٍْٛ ١خُؿخ،  ٍٝأ٣ض))…

…((ُٝٝٗٚ حٍرؼش ىٝح٤ٗن ٜٝٗق ح٤َُٜك٢ ْٜٓ٘ ٣ز٤غ حٌُؼخد ٝحُيٝٓخص ٝحُيٍحْٛ
(0). 

  .ح٠َُحثذ -4

  .حُظَى –أ 

٣٘وَ ُ٘خ حرٖ ك٠الٕ ٗٞع ح٠َُحثذ حُظ٢ ًخٕ ٣ظوخٟخٛخ ِٓٞى حُظَى ػ٠ِ حالكَحى ٓٞحء 

٤ش، ٣ؤهٌ ِٓي حُظَى ػ٠ِ حُـَرخء ػ٘ي ٍَْٓٝٛ ك٢ حٍٟٚ هلظخٕ ؿَؿخ٤ٗش ًخٗض ٗوي٣ش حّ ػ٤٘

طٔخ١ٝ ػَ٘س ىٍحْٛ، ٝٗوش رخ١ رخف 
…(( ، ٝأهَحٙ هزِ ًٝق ُر٤ذ ٝٓجش ؿُٞس(4)

(3)  ًٌَ٣

٣ئى١ حٛخ٢ُ ٓي٣٘ش حُظزض حُوَحؽ حُؼ١ِٞ ))…حرٞ ىُق ح٣َ٠ُزش حُظ٢ ٣ئى٣ٜخ حَٛ طزض روُٞٚ: 

…((حُزـَحؿ٢
(2). 

 

 

                                                 
 . 484و ص 2و ي، ات د بعاي و ع ام د ب يدن و ج 110د ا:، ر و ص (2)
 . 113دبن لضالن و د ا:، ر و ص (1)
 . 323ب،ي ب،فب ىا  ب،    عاأة . د عقي:ا و أب:ن د قق،:يم و ص (2)
 . 129 – 128دبن لضالن و د ا:، ر و ص (3)
 . 350دبا ي ف و د ا:، ر درا ى و اا ر  (4)
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 .حُٜوخُزش  -د

حٓخ ػٖ ح٣َ٠ُزش ك٢ رِي حُٜوخُزش، كخٕ حُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ ًؼ٤َ ًَٝ ٖٓ ٍُع ٢ٗء حهٌٙ 

ُ٘لٔٚ، ٤ُْ ُِِٔي ك٤ٚ كن، ؿ٤َ حْٜٗ ٣ئىٕٝ ح٤ُٚ ك٢ ًَ ٓ٘ش ٖٓ ًَ ر٤ض ؿِي ٍٓٔٞ. ٝحًح حَٓ 

٣َٓش رخُـخٍس ػ٠ِ رؼٞ حُزِيحٕ كـ٘ٔض ًخٕ ُٚ ٓؼْٜ كٜش
(0). 

  .حُلخُش حالهظٜخى٣ش -3

 .حُظَى –أ 

ٍَٝ حُٔزؼٞع رزؼٞ حُ٘ؼٞد ٣ظٌٕٞ ػ٘يْٛ حٗطزخػخص ٝٓئػَحص ػٖ حُلخُش هالٍ ٓ

حُٔخى٣ش ٌُٜح حُ٘ؼذ ٝؿ٤َٙ، ٣َٟ حرٖ ك٠الٕ حٕ هز٤ِش حُزـ٘خى رخُٔٞحُٗش ٓغ هز٤ِش حُـ٣ِش 

كوَحء هالف حُـ٣ِش. ال٢ٗ ٍأ٣ض ٖٓ حُـ٣ِش ٖٓ ٣ِٔي ػَ٘س آالف ىحرش، ٝٓجش أُق ٍأّ ٖٓ ))…

ْ٘ ٓخ ر٤ٖ حُؼِؾ طزلغ رخظالكٜخ ططِذ حُل٤ٖ٘، كخًح ُْ طـيٙ هظٔض حُـْ٘ ، ٝأًؼَ ٓخ طَػ٠ ٖٓ حُـ

… (( حُؼِؾ ٝٓٔ٘ض ؿخ٣ش حُٖٔٔ ، كخًح ًخٕ ح٤ُٜق ٝحًِض حُل٤ٖ٘ ُِٛض 
(4) . 

 .حَُّٝ -د

ًَ حَٓأس ْٜٓ٘ كؼ٠ِ ػي٣ٜخ … َُِّٝٝ ػخىحطْٜ حُـ٣َزش رخُظؼز٤َ ػٖ كخُظْٜ حُٔخى٣ش )) 

خ ٗلخّ ٝحٓخ ًٛذ ، ػ٠ِ هيٍ ٓخٍ ُٝؿٜخ ٝٓويحٍٙ، كوش ٓ٘يٝىس حٓخ ٖٓ كي٣ي حٝ ٖٓ ك٠ش ٝحٓ

ٝك٢ ًَ كوش كِوش ك٤ٜخ ٤ٌٖٓ ٓ٘يٝى ػ٠ِ حُؼي١ ح٠٣خً. ٝك٢ حػ٘خهٜٖ ح١ٞحم ٖٓ ًٛذ ٝك٠ش ، 

الٕ حَُؿَ حًح ِٓي ػَ٘س آالف ىٍْٛ ٛخؽ الَٓأطٚ ١ٞهخً ٝحٕ ِٓي ػ٣َٖ٘ حُق ٛخؽ ُٜخ 

… ((  كَرٔخ ًخٕ ك٢ ػ٘ن حُٞحكيس ٜٖٓ٘ حأل١ٞحم حٌُؼ٤َس… ١ٞه٤ٖ 
(0) 

 

                                                 
 . 158ا:، ر و صدبن لضالن و د  (1)
 . 137دبن لضالن و د ا:، ر و ص (2)
ي.ت(و -؛ د ك:ررنيا :رريبيلو دلبرر،ا دعررم د عاررا  عررن دراعرر،ن ااانررك اد رراا و عكقبررر د عثنررى )بغرريدي176دبررن لضررالنو د ا:رر، رو ص (1)
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ــكحــلــه
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 حُ٘ٚ حُلَك٢ َُكِش حرٖ ك٠الٕ             

 

 حرٖ ك٠الٕ، أكٔي رٖ ك٠الٕ رٖ حُؼزخّ رٖ ٍحٗي رٖ كٔخى )ػخٕ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ(. -

 .،(0022-، كَحٌٗلٍٞص )حُٔخ٤ٗخٕ ٓوط١ٞش ،ٍٜٓٞسٍٓخُش حرٖ ك٠ال

  

 

 كخطلش حٌُظخد

 ٤ْرْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك

 هخٍ أكٔي رٖ ك٠الٕ :

ُٔخ َٝٛ ًظخد أُٖٔ رٖ ٣ِطٞحٍ ِٓي حُٜوخُزش ا٠ُ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔوظيٍ ٣ٔؤُٚ ك٤ٚ حُزؼؼش ا٤ُٚ ٖٓٔ 

٣لوٜٚ ك٢ حُي٣ٖ ٣ٝؼَكٚ َٗحثغ حإلٓالّ ٣ٝز٢٘ ُٚ ٓٔـيح ٣ٜٝ٘ذ ُٚ ٓ٘زَح ٤ُو٤ْ ػ٤ِٚ حُيػٞس ُٚ ك٢ 

ِٞى حُٔوخُل٤ٖ ُٚ كؤؿ٤ذ ا٠ُ ٓخ ٓؤٍ ٖٓ رِيٙ ٝؿ٤ٔغ ٌِٓٔظٚ ٣ٝٔؤُٚ ر٘خء كٜٖ ٣ظلٜٖ ك٤ٚ ٖٓ حُٔ

 ًُي.

ًٝخٕ حُٔل٤َ ُٚ ٣ٌَٗ حُل٢َٓ ك٘يرض أٗخ ُوَحءس حٌُظخد ػ٤ِٚ ٝط٤ِْٔ ٓخ أٛيٟ ا٤ُٚ ٝحإلَٗحف ػ٠ِ 

حُلوٜخء ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ٝٓزذ ُٚ رخُٔخٍ حُٔلٍٔٞ ا٤ُٚ ُز٘خء ٓخ ًًَٗخٙ ُِٝـَح٣ش ػ٠ِ حُلوٜخء ٝحُٔؼ٤ِٖٔ 

 ٖ أٍٝ هٞحٍُّ ٖٓ ٤ٟخع حرٖ حُلَحص.ػ٠ِ ح٤٠ُؼش حُٔؼَٝكش رؤٍػو٘ٔؼ٤ٖ ٓ

ًٝخٕ حٍَُٓٞ ا٠ُ حُٔوظيٍ ٖٓ ٛخكذ حُٜوخُزش ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ ػزي هللا رٖ رخٗظٞ حُو١ٍِ ٝحٍَُٓٞ 

ٖٓ ؿٜش حُِٔطخٕ ٖٓٞٓ ح٢َُٓ ٠ُٞٓ ٣ٌَٗ حُل٢َٓ ٝط٤ٌٖ حُظ٢ًَ ٝرخٍّ حُٜوالر٢ ٝأٗخ ٓؼْٜ 

طٚ ٝهٞحىٙ ٝأى٣ٝش ًخٕ ًظذ ا٠ُ ٣ٌَٗ ػ٠ِ ٓخ ًًَص كِٔٔض ا٤ُٚ حُٜيح٣خ ُٚ ٝالَٓأطٚ ٝألٝالىٙ ٝحهٞ

 ٣طِزٜخ.

 

 حُؼـْ ٝحألطَحى

كَكِ٘خ ٖٓ ٓي٣٘ش حُٔالّ ٣ّٞ حُو٤ْٔ ألكيٟ ػَ٘س ٤ُِش هِض ٖٓ ٛلَ ٓ٘ش طٔغ ٝػالػٔجش كؤهٔ٘خ 

رخَُٜ٘ ٝإ ٣ٞٓخً ٝحكيحً ٍٝكِ٘خ ٓـي٣ٖ كظ٠ ٝحك٤٘خ حُيٌَٓس كؤهٔ٘خ رٜخ ػالػش أ٣خّ ػْ ٍكِ٘خ هخٛي٣ٖ ال 

 َٛٗخ ا٠ُ كِٞحٕ كؤهٔ٘خ رٜخ ٤ٓٞ٣ٖ. ١ِٞٗ ػ٠ِ ٢ٗء كظ٠

َٝٓٗخ ٜٓ٘خ ا٠ُ ه٤ٔ٤َٖٓ كؤهٔ٘خ رٜخ ٤ٓٞ٣ٖ ػْ ٍكِ٘خ كَٔٗخ كظ٠ ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٌٛٔحٕ كؤهٔ٘خ رٜخ ػالػش 

 أ٣خّ.

ػْ َٓٗخ كظ٠ هيٓ٘خ ٓخٝس كؤهٔ٘خ رٜخ ٤ٓٞ٣ٖ ٜٝٓ٘خ ا٠ُ ح١َُ كؤهٔ٘خ رٜخ أكي ػَ٘ ٣ٞٓخً ٗ٘ظظَ أكٔي حرٖ 

 ح١َُ.ػ٢ِ أهخ ٛؼِٞى ألٗٚ ًخٕ روٞحٍ 

ػْ ٍكِ٘خ ا٠ُ هٞحٍ ح١َُ كؤهٔ٘خ رٜخ ػالػش أ٣خّ ػْ ٍكِ٘خ ا٠ُ ٓٔ٘خٕ ػْ ٜٓ٘خ ا٠ُ حُيحٓـخٕ ٛخىك٘خ رٜخ 

حرٖ هخٍٕ ٖٓ هزَ حُيحػ٢ كظٌَ٘ٗخ ك٢ حُوخكِش َٝٓٗخ ٓـي٣ٖ كظ٠ هيٓ٘خ ٤ٗٔخرٍٞ ٝهي هظَ ٠ِ٤ُ رٖ 

 ٗؼٔخٕ كؤٛز٘خ رٜخ ك٣ٞٔٚ ًٞٓخ ٛخكذ ؿ٤ٖ هَحٓخٕ.

ٜٓ٘خ ا٠ُ َٓٝ ػْ ٜٓ٘خ ا٠ُ هٜ٘ٔخٕ ٢ٛٝ ١َف ٓلخُس آَٓ كؤهٔ٘خ رٜخ ػالػش ػْ ٍكِ٘خ ا٠ُ َٓهْ ػْ 

 أ٣خّ ٣َٗق حُـٔخٍ ُيهٍٞ حُٔلخُس.

 ػْ هطؼ٘خ حُٔلخُس ا٠ُ آَٓ ػْ ػزَٗخ ؿ٤لٕٞ َٝٛٗخ ا٠ُ آك٣ََ ٍرخ١ ١خَٛ رٖ ػ٢ِ.

ػْ ٍكِ٘خ ا٠ُ ر٤ٌ٘ي ػْ ىهِ٘خ روخٍح َٝٛٗخ ا٠ُ حُـ٤ٜخ٢ٗ ٝٛٞ ًخطذ أ٤َٓ هَحٓخٕ ٝٛٞ ٣يػ٠ 
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روَحٓخٕ ح٤ُ٘ن حُؼ٤ٔي كظويّ رؤهٌ ىحٍ ُ٘خ ٝأهخّ ُ٘خ ٍؿالً ٣و٢٠ كٞحثـ٘خ ٣ِ٣ٝق ػِِ٘خ ك٢ ًَ ٓخ ٣َٗي 

 كؤهٔ٘خ أ٣خٓخً.

ػْ حٓظؤًٕ ُ٘خ ػ٠ِ َٜٗ رٖ أكٔي كيهِ٘خ ا٤ُٚ ٝٛٞ ؿالّ أَٓى كِٔٔ٘خ ػ٤ِٚ رخإلَٓس ٝأَٓٗخ رخُـِّٞ 

٤ٖ٘ أ١خٍ هللا روخءٙ ٝٓالٓظٚ ك٢ ٗلٔٚ كٌخٕ أٍٝ ٓخ ريأٗخ رٚ إٔ هخٍ: ٤ًق هِلظْ ٓٞال١ أ٤َٓ حُٔئٓ

 ٝكظ٤خٗٚ ٝأ٤ُٝخثٚ كوِ٘خ: رو٤َ هخٍ: ُحىٙ هللا ه٤َحً.

ػْ هَة حٌُظخد ػ٤ِٚ رظِْٔ أٍػو٘ٔؼ٤ٖ ٖٓ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ حَُٜ٘ح٢ٗ ٤ًَٝ حرٖ حُلَحص ٝط٤ِٜٔٔخ 

د ا٠ُ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ حُوٞح٢ٍُٓ ٝاٗلخًٗخ ٝحٌُظخد ا٠ُ ٛخكزٚ روٞحٍُّ رظَى حُؼَٝ ُ٘خ ٝحٌُظخ

 رزخد حُظَى رزٌٍهظ٘خ ٝطَى حُؼَٝ ُ٘خ.

كوخٍ: ٝأ٣ٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ كوِ٘خ: هِل٘خٙ رٔي٣٘ش حُٔالّ ٤ُوَؽ هِل٘خ ُؤٔش أ٣خّ كوخٍ: ٓٔؼخً ١ٝخػش 

 ُٔخ أَٓ رٚ ٓٞال١ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ١خٍ هللا روخءٙ.

أكٔي رٖ هخٍ: ٝحطَٜ حُوزَ رخُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ حَُٜ٘ح٢ٗ ٤ًَٝ حرٖ حُلَحص كؤػَٔ حُل٤ِش ك٢ أَٓ 

٠ٓٞٓ ًٝظذ ا٠ُ ػٔخٍ حُٔؼخٕٝ رط٣َن هَحٓخٕ ٖٓ ؿ٘ي َٓهْ ا٠ُ ر٤ٌ٘ي: إٔ أًًٞح حُؼ٤ٕٞ ػ٠ِ 

أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ حُوٞح٢ٍُٓ ك٢ حُوخٗخص ٝحَُٔحٛي ٝٛٞ ٍؿَ ٖٓ ٛلظٚ ٝٗؼظٚ كٖٔ ظلَ رٚ ك٤ِؼظوِٚ 

 ا٠ُ إٔ ٣َى ػ٤ِٚ ًظخر٘خ رخُٔٔؤُش كؤهٌ رَٔٝ ٝأػظوَ.

ٖ ٣ٞٓخً ٝهي ًخٕ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ أ٠٣خً ٝح١ؤ ػزي هللا رٖ رخٗظٞ ٝأهٔ٘خ ٗلٖ رزوخٍح ػٔخ٤ٗش ٝػ٣َ٘

 ٝؿ٤َٙ ٖٓ أٛلخر٘خ ٣وُٕٞٞ: إ أهٔ٘خ ٛـْ حُ٘ظخء ٝكخط٘خ حُيهٍٞ ٝأكٔي رٖ ٠ٓٞٓ اًح ٝحكخٗخ ُلن ر٘خ.

هخٍ: ٍٝأ٣ض حُيٍحْٛ رزوخٍح أُٞحٗخً ٗظ٠ ٜٓ٘خ ىٍحْٛ ٣وخٍ ُٜخ حُـط٣َل٤ش: ٢ٛٝ ٗلخّ ٝٗزٚ ٝٛلَ 

 ُٕٝ ٓجش ٜٓ٘خ ريٍْٛ ك٠ش ٝاًح ١َْٜٝٗ ك٢ ٍٜٓٞ ٗٔخثْٜ: طِٝؽ كالٕ حرٖ ٣ئهٌ ٜٓ٘خ ػيى رال

كالٕ كالٗش ر٘ض كالٕ ػ٠ِ ًٌح ًٌٝح أُق ىٍْٛ ؿط٣َل٤ش ًٌُٝي أ٠٣خً َٗحء ػوخٍْٛ َٝٗحء ػز٤يْٛ 

ال ٣ًٌَٕٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُيٍحْٛ ُْٜٝ ىٍحْٛ أهَ ٛلَ ٝكيٙ أٍرؼٕٞ ٜٓ٘خ ريحٗن ُْٜٝ أ٠٣خً ىٍحْٛ 

 َٔه٘ي٣ش ٓظش ٜٓ٘خ ريحٗن.ٛلَ ٣وخٍ ُٜخ حُٔ

(0/0) 
كِٔخ ٓٔؼض ًالّ ػزي هللا رٖ رخٗظٞ ًٝالّ ؿ٤َٙ ٣ل٢ٌٍ٘ٗٝ ٖٓ ٛـّٞ حُ٘ظخء ٍكِ٘خ ٖٓ روخٍح 

ٍحؿؼ٤ٖ ا٠ُ حَُٜ٘ كظٌخ٣ٍ٘خ ٓل٤٘ش ا٠ُ هٞحٍُّ ٝحُٔٔخكش ا٤ُٜخ ٖٓ حُٟٔٞغ ح١ٌُ حًظ٣َ٘خ ٓ٘ٚ حُٔل٤٘ش 

٘خ ٤َٓٙ ًِٚ ٖٓ حُزَى ٝٗيطٚ ا٠ُ إٔ هيٓ٘خ أًؼَ ٖٓ ٓجظ٢ كَٓن كٌ٘خ ٤َٔٗ رؼٞ حُٜ٘خٍ ٝال ٣ٔظ١ٞ ُ

هٞحٍُّ كيهِ٘خ ػ٠ِ أ٤َٓٛخ ٓلٔي حرٖ ػَحم هٞحٍُّ ٗخٙ كؤًَٓ٘خ ٝهَر٘خ ٝأُِٗ٘خ ىحٍحً كِٔخ ًخٕ رؼي 

ػالػش أ٣خّ أك٠َٗخ ٝٗخظَٗخ ك٢ حُيهٍٞ ا٠ُ رِي حُظَى ٝهخٍ: ال إًٓ ٌُْ ك٢ ًُي ٝال ٣لَ ا٢ُ طًٌَْ 

ِش أٝهؼٜخ ٌٛح حُـالّ ٣ؼ٢٘ ط٤ٌٖ ألٗٚ ًخٕ ػ٘يٗخ كيحىحً ٝهي ٝهق طـٍَٕٝ ريٓخثٌْ ٝأٗخ أػِْ أٜٗخ ك٤

ػ٠ِ ر٤غ حُلي٣ي رزِي حٌُلخٍ ٝٛٞ ح١ٌُ ؿَ ٣ٌَٗح ٝكِٔٚ ػ٠ِ ًالّ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝا٣ٜخٍ ًظخد ِٓي 

حُٜوخُزش ا٤ُٚ ٝحأل٤َٓ حألؿَ ٣ؼ٢٘ أ٤َٓ هَحٓخٕ ًخٕ أكن ربهخٓش حُيػٞس أل٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ ًُي 

ٜخً ٖٝٓ رؼي كز٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ ٌٛح حُزِي ح١ٌُ طًٌَٕٝ أُق هز٤ِش ٖٓ حٌُلخٍ ٌٝٛح ط٣ٞٔٚ حُزِي ُٞ ٝؿي ٓل٤

 ػ٠ِ حُِٔطخٕ ٝهي ٜٗلظٌْ.

ٝال ري ٖٓ حٌُظخد ا٠ُ حأل٤َٓ حألؿَ كظ٠ ٣َحؿغ حُِٔطخٕ أ٣يٙ هللا ك٢ حٌُٔخطزش ٝطو٤ٕٔٞ أٗظْ ا٠ُ ٝهض 

ٚ ٝٗوٍٞ: ٌٛح أَٓ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ؼٞى حُـٞحد كخَٜٗك٘خ ػ٘ٚ ًُي ح٤ُّٞ ػْ ػخٝىٗخٙ ُْٝ ٍِٗ َٗكن ر

ًٝظخرٚ كٔخ ٝؿٚ حَُٔحؿؼش ك٤ٚ كظ٠ إًٔ ُ٘خ كخٗليٍٗخ ٖٓ هٞحٍُّ ا٠ُ حُـَؿخ٤ٗش ٝر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ 

 هٞحٍُّ ك٢ حُٔخء هٕٔٔٞ كَٓوخً.

ٍٝأ٣ض ىٍحْٛ هٞحٍُّ ٣ِٓلش ٍٝٛخٛخً ٣ُٝٞكخً ٝٛلَحً ٣ٕٝٔٔٞ حُيٍْٛ ١خُؿش ُٝٝٗٚ أٍرؼش 

 حٌُؼخد ٝحُيٝحٓخص ٝحُيٍحْٛ. ىٝح٤ٗن ٜٝٗق ٝح٤َُٜك٢ ْٜٓ٘ ٣ز٤غ

ْٝٛ أٝكٖ حُ٘خّ ًالٓخً ١ٝزؼخً ًالْٜٓ أٗزٚ ٢ٗء ر٤ٜخف حٍُِح٣َُ ٝرٜخ ه٣َش ػ٠ِ ٣ّٞ ٣وخٍ ُٜخ 

أٍىًٞ أِٜٛخ ٣وخٍ ُْٜ حٌَُى٤ُش ًالْٜٓ أٗزٚ ٢ٗء ر٘و٤ن ح٠ُلخىع ْٝٛ ٣ظزَإٕٝ ٖٓ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

 ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك٢ ىرَ ًَ ٛالس.
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رخُـَؿخ٤ٗش أ٣خٓخً ٝؿٔي َٜٗ ؿ٤لٕٞ ٖٓ أُٝٚ ا٠ُ آهَٙ ًٝخٕ ٓٔي حُـٔي ٓزؼش ػَ٘ ٗزَحً كؤهٔ٘خ 

ًٝخٗض حُو٤َ ٝحُزـخٍ ٝحُل٤َٔ ٝحُؼـَ طـظخُ ػ٤ِٚ ًٔخ طـظخُ ػ٠ِ حُطَم ٝٛٞ ػخرض ال ٣ظوِوَ 

 كؤهخّ ػ٠ِ ًُي ػالػش أَٜٗ.

 ٣ٔو٢ ك٤ٚ حُؼِؾ اال ٝٓؼٚ ٣ٍق كَأ٣٘خ رِيحً ٓخ ظ٘٘خ اال إٔ رخرخً ٖٓ ح٣ََُِٜٓ هي كظق ػ٤ِ٘خ ٓ٘ٚ ٝال

ػخٛق ٗي٣يس ٝاًح أطلق حَُؿَ ٖٓ أِٛٚ ٛخكزٚ ٝأٍحى رَٙ هخٍ ُٚ: طؼخٍ ا٢ُ كظ٠ ٗظليع كبٕ 

ػ٘ي١ ٗخٍحً ٤١زش ٌٛح اًح رخُؾ ك٢ رَٙ ِٝٛظٚ اال إٔ هللا طؼخ٠ُ هي ُطق رْٜ ك٢ حُلطذ أٍهٜٚ 

 ػالػش آالف ١ٍَ.ػ٤ِْٜ: كَٔ ػـِش ٖٓ كطذ حُطخؽ ري٤ٍٖٔٛ ٖٓ ىٍحْٜٛٔ طٌٕٞ ُٛخء 

ٍْٝٓ ٓئحُْٜ إٔ ال ٣وق حُٔخثَ ػ٠ِ حُزخد رَ ٣يهَ ا٠ُ ىحٍ حُٞحكي ْٜٓ٘ ك٤وؼي ٓخػش ػ٘ي ٗخٍٙ 

 ٣ٜط٢ِ ػْ ٣وٍٞ: رٌ٘ي ٣ؼ٢٘ حُوزِ كبٕ أػطٞٙ ٤ٗجخً أهٌ ٝاال هَؽ.

ٝططخٍٝ ٓوخٓ٘خ رخُـَؿخ٤ٗش ًُٝي أٗخ أهٔ٘خ رٜخ أ٣خٓخً ٖٓ ٍؿذ ٝٗؼزخٕ َٜٝٗ ٠ٍٓخٕ ٝٗٞحٍ ًٝخٕ 

وخٓ٘خ ٖٓ ؿٜش حُزَى ٝٗيطٚ ُٝوي رِـ٢٘ إٔ ٍؿ٤ِٖ ٓخهخ حػ٢٘ ػَ٘ ؿٔالً ٤ُلٔالً ػ٤ِٜخ كطزخً ١ٍٞ ٓ

ٖٓ رؼٞ حُـ٤خٝ ك٤ٔ٘خ إٔ ٣ؤهٌح ٓؼٜٔخ هيحكش ٝكَحهش ٝأٜٗٔخ رخطخ رـ٤َ ٗخٍ كؤٛزلخ ٝحُـٔخٍ ٓٞط٠ 

 ُ٘يس حُزَى.

ؼَ حُ٘ٞحٍع ُٝوي ٍأ٣ض ُٜٞحء رَىٛخ رؤٕ حُٔٞم رٜخ ٝحُ٘ٞحٍع ُظوِٞ كظ٠ ٣طٞف حإلٗٔخٕ أً

ٝحألٓٞحم كال ٣ـي أكيحً ٝال ٣ٔظوزِٚ اٗٔخٕ ُٝوي ً٘ض أهَؽ ٖٓ حُلٔخّ كبًح ىهِض ا٠ُ حُز٤ض ٗظَص 

 ا٠ُ ُل٤ظ٢ ٢ٛٝ هطؼش ٝحكيس ٖٓ حُؼِؾ كظ٠ ً٘ض أى٤ٜٗخ ا٠ُ حُ٘خٍ.

ُٝوي ً٘ض أٗخّ ك٢ ر٤ض ؿٞف ر٤ض ٝك٤ٚ هزش ُزٞى ط٤ًَش ٝأٗخ ٓيػَ رخأل٤ًٔش ٝحُلَٟ كَرٔخ حُظٜن 

حُٔويس ُٝوي ٍأ٣ض حُـزخد رٜخ ط٢ٌٔ حُزٞٓظ٤٘خص ٖٓ ؿِٞى حُـْ٘ ُجال طظ٘ون ٝطٌَ٘ٔ كال هي١ ػ٠ِ 

 ٣ـ٢٘ ًُي ٤ٗجخً.

ُٝوي ٍأ٣ض حألٍٝ ط٘٘ن ك٤ٜخ أٝى٣ش ػظخّ ُ٘يس حُزَى ٝإٔ حُ٘ـَس حُؼظ٤ٔش حُؼخى٣ش ُظ٘لِن رٜ٘ل٤ٖ 

ؿ٤لٕٞ ٝأهٌٗخ  ٌُُي كِٔخ حٗظٜق ٗٞحٍ ٖٓ ٓ٘ش طٔغ ٝػالػٔجش أهٌ حُِٓخٕ ك٢ حُظـ٤َ ٝحٗلَ َٜٗ

ٗلٖ ك٤ٔخ ٗلظخؽ ا٤ُٚ ٖٓ آُش حُٔلَ ٝحٗظ٣َ٘خ حُـٔخٍ حُظ٤ًَش ٝحٓظؼِٔ٘خ حُٔلَ ٖٓ ؿِٞى حُـٔخٍ ُؼزٍٞ 

 حألٜٗخٍ حُظ٢ ٗلظخؽ إٔ ٗؼزَٛخ ك٢ رِي حُظَى ٝطِٝىٗخ حُوزِ ٝحُـخٍّٝ ٝحًٌُ٘ٔٔٞ ُؼالػش أَٜٗ.

(0/4) 
د ٝحالٓظٌؼخٍ ٜٓ٘خ ُٝٛٞٞح ػ٤ِ٘خ حألَٓ ٝأَٓٗخ ٖٓ ً٘خ ٗؤْٗ رٚ ٖٓ أَٛ حُزِي رخالٓظظٜخٍ ك٢ حُؼ٤خ

ٝػظٔٞح حُوٜش كِٔخ ٗخٛيٗخ ًُي ًخٕ أٟؼخف ٓخ ٝٛق ُ٘خ كٌخٕ ًَ ٍؿَ ٓ٘خ ػ٤ِٚ ه١َن ٝكٞهٚ 

هلظخٕ ٝكٞهٚ رٞٓظ٤ٖ ٝكٞهٚ ُزخىس ٝرَْٗ ال طزيٝ ٓ٘ٚ اال ػ٤٘خٙ َٝٓح٣َٝ ١خم ٝآهَ ٓزطٖ ٍٝحٕ 

حُـَٔ ُْ ٣ويٍ إٔ ٣ظلَى ُٔخ ػ٤ِٚ ٝهق ٤ًٔوض ٝكٞم حُوق هق آهَ كٌخٕ حُٞحكي ٓ٘خ اًح ًٍذ 

ٖٓ حُؼ٤خد ٝطؤهَ ػ٘خ حُلو٤ٚ ٝحُٔؼِْ ٝحُـِٔخٕ ح٣ٌُٖ هَؿٞح ٓؼ٘خ ٖٓ ٓي٣٘ش حُٔالّ كِػخ ٖٓ حُيهٍٞ 

 ا٠ُ ًُي حُزِي َٝٓص أٗخ ٝحٍَُٓٞ ِٝٓق ُٚ ٝحُـالٓخٕ ط٤ٌٖ ٝرخٍّ.

ُِٔي ٝهي ٝهق ػ٠ِ كِٔخ ًخٕ ك٢ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ػِٓ٘خ ك٤ٚ ػ٠ِ ح٤َُٔٔ هِض: ُْٜ ٣خ هّٞ ٓؼٌْ ؿالّ ح

أًَْٓ ًِٚ ٝٓؼٌْ ًظذ حُِٔطخٕ ٝال أٗي إٔ ك٤ٜخ ًًَ طٞؿ٤ٚ أٍرؼش آالف ى٣٘خٍ ح٤ُٔٔز٤ش ُٚ 

ٝط٤َٜٕٝ ا٠ُ ِٓي أػـ٢ٔ ك٤طخُزٌْ رٌُي كوخُٞح: ال طوٖ ٖٓ ٌٛح كبٗٚ ؿ٤َ ٓطخُذ ُ٘خ كلٌٍطْٜ 

 ٝهِض: أٗخ أػِْ أٗٚ ٣طخُزٌْ كِْ ٣وزِٞح.

 ٣وخٍ ُٚ هِٞحّ ٖٓ أَٛ حُـَؿخ٤ٗش ػْ طًِٞ٘خ ػ٠ِ هللا ػِ ٝؿَ ٝحٓظيف أَٓ حُوخكِش ٝحًظ٣َ٘خ ى٤ُالً 

ٝكٟٞ٘خ أَٓٗخ ا٤ُٚ ٍٝكِ٘خ ٖٓ حُـَؿخ٤ٗش ٣ّٞ حالػ٤ٖ٘ ٤ُِِظ٤ٖ هِظخ ٖٓ ١ً حُوؼيس ٓ٘ش طٔغ ٝػالػٔجش 

كُِ٘٘خ ٍرخ١خً ٣وخٍ ُٚ ُٓـخٕ ٝٛٞ رزخد حُظَى ػْ ٍكِ٘خ ٖٓ حُـي كُِ٘٘خ ِٓ٘الً ٣وخٍ ُٚ ؿ٤ض ٝؿخءٗخ 

 ٓ٘ض حُـٔخٍ ا٠ُ ًٍزٜخ ك٤ٚ كؤهٔ٘خ رٌٜح حٍُِٔ٘ ٤ٓٞ٣ٖ.حُؼِؾ كظ٠ 

ػْ أٝؿِ٘خ ك٢ رِي حُظَى ال ١ِٞٗ ػ٠ِ ٢ٗء ٝال ٣ِوخٗخ أكي ك٢ ر٣َش هلَ رـ٤َ ؿزَ كَٔٗخ ك٤ٜخ ػَ٘س 

أ٣خّ ُٝوي ُو٤٘خ ٖٓ ح٠َُ ٝحُـٜي ٝحُزَى حُ٘ي٣ي ٝطٞحَٛ حُؼِٞؽ ح١ٌُ ًخٕ رَى هٞحٍُّ ػ٘يٙ ٓؼَ أ٣خّ 

 ر٘خ ٝأَٗك٘خ ػ٠ِ طِق حألٗلْ. ح٤ُٜق ٤ٔٗٝ٘خ ًَ ٓخ َٓ
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ُٝوي أٛخر٘خ ك٢ رؼٞ حأل٣خّ رَى ٗي٣ي ًٝخٕ ط٤ٌٖ ٣ٔخ٢َٗ٣ ٝا٠ُ ؿخٗزٚ ٍؿَ ٖٓ حألطَحى ٣ٌِٔٚ 

رخُظ٤ًَش ك٠لي ط٤ٌٖ ٝهخٍ: إ ٌٛح حُظ٢ًَ ٣وٍٞ: ُي أ١ ٢ٗء ٣َ٣ي ٍر٘خ ٓ٘خ ٛٞ ًح ٣وظِ٘خ رخُزَى ُٝٞ 

ٌْ إٔ طوُٞٞح ال اُٚ اال هللا ك٠لي ٝهخٍ: ُٞ ػِٔ٘خ ػِٔ٘خ ٓخ ٣َ٣ي َُكؼ٘خٙ ا٤ُٚ كوِض ُٚ: هَ ُٚ ٣َ٣ي ٓ٘

ُلؼِ٘خ ػْ َٛٗخ رؼي ًُي ا٠ُ ٟٓٞغ ك٤ٚ ٖٓ كطذ حُطخؽ ٢ٗء ػظ٤ْ كُِ٘٘خٙ ٝأٝهيص حُوخكِش 

 ٝحٛطِٞح ِٝٗػٞح ػ٤خرْٜ ٍَٝٗٝٛخ.

ػْ ٍكِ٘خ كٔخ ُُ٘خ ٤َٔٗ ك٢ ًَ ٤ُِش ٖٓ ٜٗق ح٤َُِ ا٠ُ ٝهض حُؼَٜ أٝ ا٠ُ حُظَٜ رؤٗي ٤َٓ ٣ٌٕٞ 

ػْ ٍِٗ٘ كِٔخ َٓٗخ هْٔ ػَ٘س ٤ُِش ِٝٛ٘خ ا٠ُ ؿزَ ػظ٤ْ ًؼ٤َ حُلـخٍس ٝك٤ٚ ػ٤ٕٞ ٝأػظٔٚ 

 ط٘ـَف ػزَٙ ٝرخُللَس طٔظوَ حُٔخء.

كِٔخ هطؼ٘خٙ أك٤٠٘خ ا٠ُ هز٤ِش ٖٓ حألطَحى ٣ؼَكٕٞ رخُـ٣ِش ٝاًح ْٛ رخى٣ش ُْٜ ر٤ٞص ٗؼَ ٣لِٕٞ 

َٔ حُزخى٣ش ٝط٘وِْٜ ٝاًح ْٛ ٣َٝطلِٕٞ طَٟ ْٜٓ٘ حألر٤خص ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٝٓؼِٜخ ك٢ ٌٓخٕ آهَ ػ٠ِ ػ

ك٢ ٗوخء ْٝٛ ٓغ ًُي ًخُل٤َٔ ح٠ُخُش ال ٣ي٣ٕ٘ٞ هلل ري٣ٖ ٝال ٣َؿؼٕٞ ا٠ُ ػوَ ٝال ٣ؼزيٕٝ ٤ٗجخً رَ 

٣ٕٔٔٞ ًزَحءْٛ أٍرخرخً كبًح حٓظ٘خٍ أكيْٛ ٣ٍجٔٚ ك٢ ٢ٗء هخٍ ُٚ: ٣خ ٍد ا٣ٖ أػَٔ ك٢ ًٌح ًٌٝح 

ٓٞح ػ٤ِٚ ؿخء أًٍُْٜ ٝأهْٜٔ ك٘وٞ ٓخ ٝأَْٓٛ ٍٟٗٞ ر٤ْٜ٘ ؿ٤َ أْٜٗ ٓظ٠ حطلوٞح ػ٠ِ ٢ٗء ٝػِ

 هي أؿٔؼٞح ػ٤ِٚ.

ٝٓٔؼظْٜ ٣وُٕٞٞ: ال اُٚ اال هللا ٓلٔي ٍٍٓٞ هللا طوَرخً رٌٜح حُوٍٞ ا٠ُ ٖٓ ٣ـظخُ رْٜ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ال 

حػظوخىحً ٌُُي ٝاًح ظِْ أكي ْٜٓ٘ أٝ ؿَٟ ػ٤ِٚ أَٓ ٣ٌَٛٚ ٍكغ ٍأٓٚ ا٠ُ حُٔٔخء ٝهخٍ: ر٤َ ط١ٌَ٘ 

حُٞحكي ألٕ ر٤َ رخُظ٤ًَش ٝحكي ٝط١ٌَ٘: هللا رِـش حُظَى. ٝال ٣ٔظ٘ـٕٞ ٖٓ ؿخث٢ ٝال ٝٛٞ رخُظ٤ًَش هللا 

رٍٞ ٝال ٣ـظِٕٔٞ ٖٓ ؿ٘خرش ٝال ؿ٤َ ًُي ٤ُْٝ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔخء ػَٔ هخٛش ك٢ حُ٘ظخء ٝال ٣ٔظظَ 

 ٗٔخإْٛ ٖٓ ٍؿخُْٜ ٝال ٖٓ ؿ٤َْٛ ًٌُي ال طٔظَ حَُٔأس ٤ٗجخً ٖٓ ريٜٗخ ػٖ أكي ٖٓ حُ٘خّ.

٘خ ٣ٞٓخً ػ٠ِ ٍؿَ ْٜٓ٘ كـِٔ٘خ ٝحَٓأس حَُؿَ ٓؼ٘خ كز٤٘خ ٢ٛ طليػ٘خ اً ً٘لض كَؿٜخ ٝكٌظٚ ُٝوي ُِٗ

ٝٗلٖ ٗ٘ظَ ا٤ُٜخ كٔظَٗخ ٝؿٞٛ٘خ ٝهِ٘خ: أٓظـلَ هللا ك٠لي ُٝؿٜخ ٝهخٍ ُِظَؿٔخٕ: هَ ُْٜ طٌ٘لٚ 

رل٠َطٌْ كظَٝٗٚ ٝطٜٞٗٚ كال ٣َٞٛ ا٤ُٚ ٛٞ ه٤َ ٖٓ إٔ طـط٤ٚ ٝطٌٖٔ ٓ٘ٚ ٤ُْٝ ٣ؼَكٕٞ حُِٗخ 

ٖ ظَٜٝح ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٢ٗء ٖٓ كؼِٚ ٗوٞٙ رٜ٘ل٤ٖ ًُٝي أْٜٗ ٣ـٔؼٕٞ ر٤ٖ أؿٜخٕ ٗـَط٤ٖ ػْ ٝٓ

 ٣٘يٝٗٚ رخألؿٜخٕ ٣َِٕٝٓٞ حُ٘ـَط٤ٖ ك٤٘٘ن ح١ٌُ ٗي ا٤ُٜٔخ.

(0/3) 
ٝهخٍ رؼ٠ْٜ ٝٓٔؼ٢٘ أهَح هَآٗخً كخٓظلٖٔ حُوَإٓ ٝأهزَ ٣وٍٞ ُِظَؿٔخٕ هَ ُٚ: ال طٌٔض ٝهخٍ ٢ُ 

ٔخٕ: هَ ٌُٜح حُؼَر٢: أَُر٘خ ػِ ٝؿَ حَٓأس كخٓظؼظٔض ًُي ٌٛح حَُؿَ ٣ٞٓخً ػ٠ِ ُٔخٕ حُظَؿ

ٝٓزلض هللا ٝحٓظـلَطٚ كٔزق ٝحٓظـلَ ًٔخ كؼِض ًٌُٝي ٍْٓ حُظ٢ًَ ًِٔخ ٓٔغ حُِْٔٔ ٣ٔزق ٣َِٜٝ 

 هخٍ ٓؼِٚ.

ٍّٝٓٞ ط٣ِٝـْٜ ٝٛٞ إٔ ٣وطذ حُٞحكي ْٜٓ٘ ا٠ُ ح٥هَ رؼٞ كَٓٚ: آخ حر٘ظٚ أٝ أهظٚ أٝ رؼٞ 

ًٌح ػٞد هٞح٢ٍُٓ كبًح ٝحكوٚ كِٜٔخ ا٤ُٚ ٍٝرٔخ ًخٕ حَُٜٔ ؿٔخالً أٝ ىٝحد ٖٓ ٣ِٔي أَٓٙ ػ٠ِ ًٌح ٝ

أٝ ؿ٤َ ًُي ٤ُْٝ ٣َٜ حُٞحكي ا٠ُ حَٓأطٚ كظ٠ ٣ٞك٢ حُٜيحم ح١ٌُ هي ٝحكن ٤ُٜٝخ ػ٤ِٚ كبًح ٝكخٙ 

ا٣خٙ ؿخء ؿ٤َ ٓلظْ٘ كظ٠ ٣يهَ ا٠ُ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ ٢ٛ ك٤ٚ ك٤ؤهٌٛخ رل٠َس أر٤ٜخ ٝأٜٓخ ٝاهٞطٜخ كال 

 ًُي. ٣ٔ٘ؼٞٗٚ ٖٓ

ٝاًح ٓخص حَُؿَ ُٝٚ ُٝؿش ٝأٝالى طِٝؽ حألًزَ ٖٓ ُٝيٙ رخَٓأطٚ اًح ُْ طٌٖ أٓٚ ٝال ٣ويٍ أكي ٖٓ 

حُظـخٍ ٝال ؿ٤َْٛ إٔ ٣ـظَٔ ٖٓ ؿ٘خرش رل٠َطْٜ اال ٤ُال ٖٓ ك٤غ ال ٣َٝٗٚ ًُٝي أْٜٗ ٣ـ٠زٕٞ 

 ٣ٝوُٕٞٞ: ٌٛح ٣َ٣ي إٔ ٣ٔلَٗخ ألٗٚ هي طلَّ ك٢ حُٔخء ٣ٝـَٓٞٗٚ ٓخال.

كي ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ ٣ـظخُ رزِيْٛ كظ٠ ٣ـؼَ ُٚ ْٜٓ٘ ٛي٣وخً ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ ٣ٝلَٔ ُٚ ٖٓ رِي ٝال ٣ويٍ أ

حإلٓالّ ػٞرخً ٝالَٓأطٚ ٓو٘ؼش ٤ٗٝجخً ٖٓ كِلَ ٝؿخٍّٝ ُٝر٤ذ ٝؿُٞ كبًح هيّ ػ٠ِ ٛي٣وٚ َٟد ُٚ 

هزش ٝكَٔ ا٤ُٚ ٖٓ حُـْ٘ ػ٠ِ هيٍٙ كظ٠ ٣ظ٠ُٞ حُِْٔٔ ًرلٜخ ألٕ حُظَى ال ٣ٌرلٕٞ ٝاٗٔخ ٠٣َد 

 ُٞحكي ْٜٓ٘ ٍأّ حُ٘خس كظ٠ طٔٞص.ح



 

94 

 

ٝاًح أٍحى حَُؿَ ْٜٓ٘ حَُك٤َ ٝهي هخّ ػ٤ِٚ ٢ٗء ٖٓ ؿٔخُٚ ٝىٝحرٚ أٝ حكظخؽ ا٠ُ ٓخٍ طَى ٓخ هي هخّ 

ػ٘ي ٛي٣وٚ حُظ٢ًَ ٝأهٌ ٖٓ ؿٔخُٚ ٝىٝحرٚ ٝٓخُٚ كخؿظٚ ٍٝكَ كبًح ػخى ٖٓ حُٞؿٚ ح١ٌُ ٣وٜيٙ 

 ه٠خٙ ٓخُٚ ٍٝى ا٤ُٚ ؿٔخُٚ ٝىٝحرٚ.

خُظ٢ًَ اٗٔخٕ ال ٣ؼَكٚ ػْ هخٍ: أٗخ ٤ٟلي ٝأٗخ أ٣ٍي ٖٓ ؿٔخُي ٝىٝحري ٝىٍحٛٔي ًٌُٝي ُٞ حؿظخُ ر

ىكغ ا٤ُٚ ٓخ ٣َ٣ي كبٕ ٓخص حُظخؿَ ك٢ ٝؿٜٚ ًُي ٝػخىص حُوخكِش ُو٤ْٜ حُظ٢ًَ ٝهخٍ أ٣ٖ ٤ٟل٢ كبٕ 

هخُٞح: ٓخص ك٢ حُوخكِش ػْ ؿخء ا٠ُ أٗزَ طخؿَ ٣َحٙ ك٤ْٜ كلَ ٓظخػٚ ٝٛٞ ٣٘ظَ كؤهٌ ٖٓ ىٍحٛٔٚ ٓؼَ 

ٚ ػ٘ي ًُي حُظخؿَ رـ٤َ ٣ُخىس كزش ًٌُٝي ٣ؤهٌ ٖٓ ىٝحرٚ ٝؿٔخُٚ ٝهخٍ: ًُي حرٖ ػٔي ٝأٗض أكن ٓخُ

ٖٓ ؿَّ ػ٘ٚ ٝإ كَ كؼَ أ٠٣خً ًُي حُلؼَ ٝهخٍ ُٚ ًُي ِْٓٔ ٓؼِي هٌ أٗض ٓ٘ٚ ٝإ ُْ ٣ٞحكن حُِْٔٔ 

٤َٜ ا٤ُٚ ٤ٟلٚ ك٢ حُـخىس ٓؤٍ ػٖ رالىٙ: أ٣ٖ ٛٞ كبًح أٍٗي ا٤ُٚ ٓخٍ ك٢ ١ِزٚ ٤َٔٓس أ٣خّ كظ٠ ٣

 ٣َٝكغ ٓخُٚ ػ٘يٙ ًٌُٝي ٓخ ٣ٜي٣ٚ ُٚ.

ٌٝٛٙ أ٠٣خً ٓز٤َ حُظ٢ًَ اًح ىهَ حُـَؿخ٤ٗش ٓؤٍ ػٖ ٤ٟلٚ كٍِ٘ ػ٤ِٚ كظ٠ ٣َطلَ ٝٓظ٠ ٓخص 

حُظ٢ًَ ػ٘ي ٛي٣وٚ حُِْٔٔ ٝحؿظخُص حُوخكِش ٝك٤ٜخ ٛي٣وٚ هظِٞٙ ٝهخُٞح: أٗض هظِظٚ رلزٔي ا٣خٙ ُٝٞ ُْ 

َىٟ ٖٓ كخث٢ هظِٞٙ رٚ كبٕ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُوخكِش ػٔيٝح ا٠ُ أؿَ طلزٔٚ ُٔخ ٓخص ًٌُٝي إ ٓوخٙ ٗز٤ٌح كظ

 ٖٓ ك٤ٜخ كوظِٞٙ.

ٝأَٓ حُِٞح١ ػ٘يْٛ ػظ٤ْ ؿيحً ُٝوي ٍِٗ ػ٠ِ ك٢ ٤ًًًٍٖٞ ٝٛٞ ه٤ِلش ِٓي حُظَى ٍؿَ ٖٓ أَٛ 

هٞحٍُّ كؤهخّ ػ٘ي ٤ٟق ُٚ ٓيس ك٢ حرظ٤خع ؿْ٘ ًٝخٕ ُِظ٢ًَ حرٖ أَٓى كِْ ٣ٍِ حُوٞح٢ٍُٓ ٣يح٣ٍٚ 

لٔٚ كظ٠ ١خٝػٚ ػ٠ِ ٓخ أٍحى ٝؿخء حُظ٢ًَ كٞؿيٛٔخ ك٢ ر٤٘خٜٗٔخ كَكغ حُظ٢ًَ ًُي ٣َٝحٝىٙ ػٖ ٗ

ا٠ُ ٢ًًًٍٞ كوخٍ ُٚ: حؿٔغ حُظَى كـٔؼْٜ كِٔخ حؿظٔؼٞح هخٍ ُِظ٢ًَ: رخُلن طلذ إٔ أكٌْ أّ 

رخُزخ١َ هخٍ: رخُلن هخٍ: أك٠َ حر٘ي كؤك٠َٙ كوخٍ: ٣ـذ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حُظخؿَ إٔ ٣وظال ؿ٤ٔؼخً 

ٖٓ ًُي ٝهخٍ: ال أِْٓ حر٢٘ كوخٍ: ك٤لظي١ حُظخؿَ ٗلٔٚ كلؼَ ٝىكغ ُِظ٢ًَ ؿ٘ٔخً كخٓظؼٞ حُظ٢ًَ 

ُِلؼَ رخر٘ٚ ٝىكغ ا٠ُ ٤ًًًٍٖٞ أٍرؼٔجش ٗخس ُٔخ ٍكغ ػ٘ٚ ٝحٍطلَ ػٖ رِي حُظَى كؤٍٝ ٖٓ ُو٤٘خ ٖٓ 

ًِْٜٓٞ ٍٝإٓخثْٜ ٣٘خٍ حُٜـ٤َ ٝهي ًخٕ أِْٓ كو٤َ ُٚ: إ أِٓٔض ُْ طَإٓ٘خ كَؿغ ػٖ آالٓٚ كِٔخ 

٘خ ا٠ُ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٛٞ ك٤ٚ هخٍ: ال أطًٌَْ طـُٕٞٝ ألٕ ٌٛح ٢ٗء ٓخ ٓٔؼ٘خ رٚ ه٢ ٝال ظ٘٘خ ِٝٛ

أٗٚ ٣ٌٕٞ كَكو٘خ رٚ ا٠ُ إٔ ٢ٍٟ رولظخٕ ؿَؿخ٢ٗ ٣ٔخ١ٝ ػَ٘س ىٍحْٛ ٝٗوش رخ١ رخف ٝأهَحٙ 

هزِ ًٝق ُر٤ذ ٝٓجش ؿُٞس كِٔخ ىكؼ٘خ ٌٛح ا٤ُٚ ٓـي ُ٘خ ٌٝٛح ٍْٜٓٔ اًح أًَّ حَُؿَ حَُؿَ ٓـي 

 هخٍ: ُٞال إٔ ر٤ٞط٢ ٗخث٤ش ػٖ حُط٣َن ُلِٔض ا٤ٌُْ ؿ٘ٔخ ٝرَح ٝحَٜٗف ػ٘خ ٝحٍطلِ٘خ.ُٚ ٝ

(0/2) 
كِٔخ ًخٕ ٖٓ ؿي ُو٤٘خ ٍؿَ ٝحكي ٖٓ حألطَحى ى٤ْٓ حُوِوش ٍع حُؼ٤خد ه٢ٔء حُٔ٘ظَ ه٤ْٔ حُٔوزَ 

ٍؿَ  ٝهي أهٌٗخ ٓطَ ٗي٣ي كوخٍ: هلٞح كٞهلض حُوخكِش رؤَٓٛخ ٢ٛٝ ٗلٞ ػالػش آالف ىحرش ٝهٔٔش آالف

ػْ هخٍ: ٤ُْ ٣ـُٞ ٌْٓ٘ أكي كٞهل٘خ ١خػش ألَٓٙ كوِ٘خ ُٚ: ٗلٖ أٛيهخء ٤ًًًٍٖٞ كؤهزَ ٠٣لي 

٣ٝوٍٞ: ٖٓ ٤ًًًٍٖٞ أٗخ أهَٟ ػ٠ِ ُل٤ش ٤ًًًٍٖٞ ػْ هخٍ: رٌ٘ي ٣ؼ٢٘ حُوزِ رِـش هٞحٍُّ كيكؼض 

 ا٤ُٚ أهَحٛخً كؤهٌٛخ ٝهخٍ َٓٝح هي ٍكٔظٌْ.

ٝ ٍٍ ػز٤ي هيٓٞٙ ُْٝ ٣وَرٚ أكي ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ ٠٣َٝرٕٞ ُٚ هخٍ: ٝاًح َٓٝ حَُؿَ ْٜٓ٘ ًٝخٕ ُٚ ؿٞح

ه٤ٔش ٗخك٤ش ٖٓ حُز٤ٞص كال ٣ِحٍ ك٤ٜخ ا٠ُ إٔ ٣ٔٞص أٝ ٣زَأ ٝإ ًخٕ ػزيحً أٝ كو٤َحً ٍٓٞح رٚ ك٢ 

 حُٜلَحء ٝحٍطلِٞح ػ٘ٚ.

ٝاًح ٓخص حَُؿَ ْٜٓ٘ كلَٝح ُٚ كل٤َس ًز٤َس ٤ًٜجش حُز٤ض ٝػٔيٝح ا٤ُٚ كؤُزٔٞٙ ه١َوش ٝٓ٘طوظٚ 

ِٞح ك٢ ٣يٙ هيكخً ٖٓ ه٘ذ ك٤ٚ ٗز٤ٌ ٝطًَٞح ر٤ٖ ٣ي٣ٚ اٗخء ٖٓ ه٘ذ ك٤ٚ ٗز٤ٌ ٝؿخءٝح رٌَ ٝهٞٓٚ ٝؿؼ

ٓخُٚ كـؼِٞٙ ٓؼٚ ك٢ ًُي حُز٤ض ػْ أؿِٔٞٙ ك٤ٚ كٔولٞح حُز٤ض ػ٤ِٚ ٝؿؼِٞح كٞهٚ ٓؼَ حُوزش ٖٓ حُط٤ٖ 

ح ٝػٔيٝح ا٠ُ ىٝحرٚ ػ٠ِ هيٍ ًؼَطٜخ كوظِٞح ٜٓ٘خ ٓجش ٍأّ ا٠ُ ٓجظ٢ ٍأّ ا٠ُ ٍأّ ٝحكي ٝأًِٞ

ُلٜٞٓخ اال حَُأّ ٝحُوٞحثْ ٝحُـِي ٝحٌُٗذ كبْٜٗ ٣ِٜزٕٞ ًُي ػ٠ِ حُو٘ذ ٝهخُٞح: ٌٛٙ ىٝحرٚ ٣ًَزٜخ 

ا٠ُ حُـ٘ش كبٕ ًخٕ هظَ اٗٔخٗخً ًٝخٕ ٗـخػخً ٗلظٞح ٍٛٞحً ٖٓ ه٘ذ ػ٠ِ ػيى ٖٓ هظَ ٝؿؼِٞٛخ ػ٠ِ 
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 هزَٙ ٝهخُٞح: ٛئالء ؿِٔخٗٚ ٣ويٓٞٗٚ ك٢ حُـ٘ش.

ٞٓخً أٝ ٤ٓٞ٣ٖ ك٤لؼْٜ ٤ٗن ٖٓ ًزخٍْٛ ك٤وٍٞ: ٍأ٣ض كالٗخً ٣ؼ٢٘ ٍٝرٔخ طـخكِٞح ػ٠ِ هظَ حُيٝحد ٣

ح٤ُٔض ك٢ حُّ٘ٞ كوخٍ ٢ُ: ٛٞ ًح طَح٢ٗ ٝهي ٓزو٢٘ أٛلخر٢ ٝٗووض ٍؿال١ ٖٓ أطزخػ٢ ُْٜ ُٝٔض 

أُلوْٜ ٝهي رو٤ض ٝكي١ كؼ٘يٛخ ٣ؼٔيٕٝ ا٠ُ ىٝحرٚ ك٤وظِٞٛخ ٣ِٜٝزٜٞٗخ ػ٘ي هزَٙ كبًح ًخٕ رؼي ٣ّٞ أٝ 

ن ٝهخٍ: هي ٍأ٣ض كالٗخً ٝهخٍ: ػَف أ٢ِٛ ٝأٛلخر٢ أ٢ٗ هي ُلوض ٖٓ طوي٢٘ٓ ٤ٓٞ٣ٖ ؿخءْٛ ًُي ح٤ُ٘

 ٝحٓظَكض ٖٓ حُظؼذ.

هخٍ: ٝحُظَى ًِْٜ ٣٘ظلٕٞ ُلخْٛ اال أٓزِظْٜ ٍٝرٔخ ٍأ٣ض ح٤ُ٘ن حَُّٜ ْٜٓ٘ ٝهي ٗظق ُل٤ظٚ ٝطَى 

 ٤ٗجخً ٜٓ٘خ طلض ًه٘ٚ ٝػ٤ِٚ حُزٞٓظ٤ٖ كبًح ٍآٙ اٗٔخٕ ٖٓ رؼي ُْ ٣٘ي أٗٚ ط٤ْ.

َى حُـ٣ِش ٣وخٍ ُٚ ٣زـٞ ٝٛٞ حْٓ حأل٤َٓ ًَٝ ٖٓ ِٓي ٌٛٙ حُوز٤ِش كزٌٜح حالْٓ ٠ٔٔ٣ ٣ٝوخٍ ِٝٓي حُظ

ُو٤ِلظٚ ٤ًًًٍٖٞ ًٌٝح ًَ ٖٓ ٣وِق ٍث٤ٔخً ْٜٓ٘ ٣وخٍ ُٚ: ٤ًًًٍٖٞ ػْ ُِٗ٘خ رؼي حٍطلخُ٘خ ٖٓ ٗخك٤ش 

اًح ُٚ ٟز٘ش ٛئالء رٜخكذ ؿ٤ْٜ٘ ٣ٝوخٍ ُٚ: أطَى رٖ حُوطـخٕ ك٠َد ُ٘خ هزخرخً ط٤ًَش ٝأُِٗ٘خ ك٤ٜخ ٝ

ٝكخ٤ٗش ٝر٤ٞص ًز٤َس ٝٓخم ا٤ُ٘خ ؿ٘ٔخً ٝهخى ىٝحد ٌُ٘رق حُـْ٘ ًَٝٗذ حُيٝحد ٝىػخ ٛٞ ؿٔخػش ٖٓ 

أَٛ ر٤ظٚ ٝر٢٘ ػٔٚ كوظَ ُْٜ ؿ٘ٔخً ًؼ٤َس ًٝ٘خ هي أٛي٣٘خ ا٤ُٚ ٛي٣ش ٖٓ ػ٤خد ُٝر٤ذ ٝؿُٞ ٝكِلَ 

ٓٔخ أطلل٘خٙ رٚ ٝهَؿض  ٝؿخٍّٝ كَأ٣ض حَٓأطٚ ٝهي ًخٗض حَٓأس أر٤ٚ ٝهي أهٌص ُلٔخً ُٝز٘خً ٤ٗٝجخً 

ٖٓ حُز٤ٞص ا٠ُ حُٜلَحء كللَص كل٤َس ٝىك٘ض ح١ٌُ ًخٕ ٓؼٜخ ك٤ٜخ ٝطٌِٔض رٌالّ كوِض ُِظَؿٔخٕ: 

ٓخ طوٍٞ هخٍ: طوٍٞ ٌٛٙ ٛي٣ش ُِوطـخٕ أر٢ حُظَى أٛيحٛخ ُٚ حُؼَد كِٔخ ًخٕ ك٢ ح٤َُِ ىهِض أٗخ 

ٚ ٣ؤَٓٙ ك٤ٚ رخإلٓالّ ٣ٝل٠ٚ ػ٤ِٚ ٝحُظَؿٔخٕ ا٤ُٚ ٝٛٞ ك٢ هزظٚ ؿخُْ ٝٓؼ٘خ ًظخد ٣ٌَٗ حُل٢َٓ ا٤ُ

ٝٝؿٚ ا٤ُٚ ه٤ٖٔٔ ى٣٘خٍحً ك٤ٜخ ػيس ىٗخ٤َٗ ٤ٔٓز٤ش ٝػالػش ٓؼخه٤َ ٓٔي ٝؿِٞى أى٣ْ ٝػ٤خد ٣َٝٓش 

ٝهطؼ٘خ ُٚ ٜٓ٘خ ه١َو٤ٖ ٝهق أى٣ْ ٝػٞد ى٣زخؽ ٝهٔٔش أػٞحد ك٣ََ كيكؼ٘خ ا٤ُٚ ٛي٣ظٚ ٝىكؼ٘خ ا٠ُ 

 حَٓأطٚ ٓو٘ؼش ٝهخطٔخ.

ؿٔخٕ: ُٔض أهٍٞ ٌُْ ٤ٗجخً كظ٠ طَؿؼٞح ٝأًظذ ا٠ُ حُِٔطخٕ رٔخ أٗخ ٝهَأص ػ٤ِٚ حٌُظخد كوخٍ ُِظَ

ػخُّ ػ٤ِٚ ِٝٗع حُي٣زخؿش حُظ٢ ًخٗض ػ٤ِٚ ٤ُِزْ حُوِغ حُظ٢ ًًَٗخ كَأ٣ض حُو١َن ح١ٌُ طلظٜخ ٝهي 

طوطغ ٝٓوخً ألٕ ٍْٜٓٞٓ إٔ ال ٣ِ٘ع حُٞحكي ْٜٓ٘ حُؼٞد ح١ٌُ ٢ِ٣ ؿٔيٙ كظ٠ ٣٘ظؼَ هطؼخً ٝاًح ٛٞ 

 ٜخ ٝٓزخُٚ كزو٢ ًخُوخىّ ٍٝأ٣ض حُظَى ٣ًٌَٕٝ أٗٚ أكَْٜٓ.هي ٗظق ُل٤ظٚ ًِ

ُٝوي ٍأ٣ض ٣ٞٓخً ٝٛٞ ٣ٔخ٣َٗخ ػ٠ِ كَٓٚ اً َٓص ُٝس ١خثَس كؤٝطَ هٞٓٚ ٝكَى ىحرظٚ طلظٜخ ػْ 

 ٍٓخٛخ كبًح ٛٞ هي أُِٜٗخ.

(0/0) 
كِٔخ ًخٕ ك٢ رؼٞ حأل٣خّ ٝؿٚ هِق حُوٞحى ح٣ٌُٖ ٣ِٞٗٚ ْٝٛ: ١َهخٕ ٣ٝ٘خٍ ٝحرٖ أه٤ٜٔخ ٝا٣ِـِ 

ًٝخٕ ١َهخٕ أٗزِْٜ ٝأؿِْٜ ًٝخٕ أػَؽ أػ٠ٔ أَٗ كوخٍ ُْٜ: إ ٛئالء ٍَٓ ِٓي حُؼَد ا٠ُ 

١َٜٛ أُٖٔ رٖ ٢ٌِٗ ُْٝ ٣و٤َ ٢ُ إٔ أ١ِوْٜ اال ػٖ ٍٓ٘ٞطٌْ كوخٍ ١َهخٕ: ٌٛح ٢ٗء ٓخ ٍأ٣٘خٙ 

 ه٢ ٝال ٓٔؼ٘خ رٚ ٝال حؿظخُ ر٘خ ٍٍٓٞ ِٓطخٕ ٌٓ ً٘خ ٗلٖ ٝآرخإٗخ ٝٓخ أظٖ اال إٔ حُِٔطخٕ هي أػَٔ

حُل٤ِش ٝٝؿٚ ٛئالء ا٠ُ حُوٍِ ٤ُٔظـ٤ٖ رْٜ ػ٤ِ٘خ ٝحُٞؿٚ إٔ ٣وطغ ٛئالء حََُٓ ٜٗل٤ٖ ٜٗل٤ٖ 

 ٝٗؤهٌ ٓخ ٓؼْٜ.

ٝهخٍ آهَ ْٜٓ٘: ال رَ ٗؤهٌ ٓخ ٓؼْٜ ٝٗظًَْٜ ػَحس ٣َؿؼٕٞ ٖٓ ك٤غ ؿخءٝح ٝهخٍ آهَ: ال ٌُٖٝ ُ٘خ 

ٕ ر٤ْٜ٘ ٌٛٙ حأل٤ٗخء ٓزؼش ػ٘ي ِٓي حُوٍِ أَٓحء ك٘زؼغ رٜئالء ٗلخى١ رْٜ أُٝجي كٔخ ُحُٞح ٣ظَحؿؼٞ

أ٣خّ ٝٗلٖ ك٢ كخُش حُٔٞص كظ٠ أؿٔغ ٍأ٣ْٜ ػ٠ِ إٔ ٣وِٞح ٓز٤ِ٘خ ٢٠ٔٗٝ كوِؼ٘خ ػ٠ِ ١َهخٕ 

هلظخٗخً ٣َٝٓخً ٝٗوظ٤ٖ رخ١ رخف ٝػ٠ِ أٛلخرٚ ًَ ٝحكي ه١َوخً ًٌُٝي ػ٠ِ ٣٘خٍ ٝىكؼ٘خ ا٤ُْٜ كِلالً 

 ٝؿخٍّٝ ٝأهَحٛخً ٖٓ هزِ ٝحَٜٗكٞح ػ٘خ.

َٜٗ ٣ـ٘ي١ كؤهَؽ حُ٘خّ ٓلَْٛ ٢ٛٝ ٖٓ ؿِٞى حُـٔخٍ كزٔطٞٛخ ٝأهٌٝح ٍٝكِ٘خ كظ٠ َٛٗخ ا٠ُ 

رخألػخع ٖٓ حُـٔخٍ حُظ٤ًَش ألٜٗخ ٓيٍٝس كـؼِٞٛخ ك٢ ؿٞكٜخ كظ٠ طٔظي ػْ ك٘ٞٛخ رخُؼ٤خد ٝحُٔظخع 

كبًح حٓظألص ؿِْ ك٢ ًَ ٓلَس ؿٔخػش ٖٓ هٔٔش ٝٓظش ٝأٍرؼش ٝأهَ ٝأًؼَ ٣ٝؤهٌٕٝ رؤ٣ي٣ْٜ ه٘ذ 
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خى٣ق ٝال ٣ِحُٕٞ ٣ـيكٕٞ ٝحُٔخء ٣لِٜٔخ ٢ٛٝ طيٍٝ كظ٠ ٗؼزَ كؤٓخ حُيٝحد حُويٗي ك٤ـؼِٞٗٚ ًخُٔـ

ٝحُـٔخٍ كبٗٚ ٣ٜخف رٜخ كظؼزَ ٓزخكش ٝال ري إٔ طؼزَ ؿٔخػش ٖٓ حُٔوخطِش ٝٓؼْٜ حُٔالف هزَ إٔ ٣ؼزَ 

 ٢ٗء ٖٓ حُوخكِش ٤ٌُٞٗٞح ٤ِ١ؼش ُِ٘خّ ه٤لش ٖٓ حُزخٗـَى إٔ ٣ٌزٔٞح حُ٘خّ ْٝٛ ٣ؼزَٕٝ.

ٌٛٙ حُٜلش حُظ٢ ًًَٗخ ػْ ػزَٗخ رؼي ًُي َٜٗحً ٣وخٍ ُٚ ؿخّ ك٢ حُٔلَ أ٠٣خً ػْ كؼزَٗخ ٣ـ٘ي١ ػ٠ِ 

 ػزَٗخ ؿخهٖ ػْ أًٍ ػْ أٍىٕ ػْ ٝحٍٕ ػْ أهظ٢ ػْ ٝطزخ ٌٝٛٙ ًِٜخ أٜٗخٍ ًزخٍ.

ػْ َٛٗخ رؼي ًُي ا٠ُ حُز٘ـخى ٝاًح ْٛ ٍِٗٝ ػ٠ِ ٓخء ٗز٤ٚ رخُزلَ ؿ٤َ ؿخٍ ٝاًح ْٛ َٓٔ ٗي٣يٝ 

ُِل٠ كوَحء هالف حُـ٣ِش أل٢ٗ ٍأ٣ض ٖٓ حُـ٣ِش ٖٓ ٣ِٔي ػَ٘س آالف ىحرش حَُٔٔس ٝاًح ْٛ ٓلِوٞح ح

ٝٓجش أُق ٍأّ ٖٓ حُـْ٘ ٝأًؼَ ٓخ طَػ٠ ٖٓ حُـْ٘ ٓخ ر٤ٖ حُؼِؾ طزلغ رؤظالكٜخ ططِذ حُل٤ٖ٘ كبًح 

ُْ طـيٙ ه٠ٔض حُؼِؾ كٔٔ٘ض ؿخ٣ش حُٖٔٔ كبًح ًخٕ ح٤ُٜق ٝأًِض حُل٤ٖ٘ ُِٛض كُِ٘٘خ ػ٠ِ 

ْ حٍطلِ٘خ كُِ٘٘خ ػ٠ِ َٜٗ ؿ٤ن ٝٛٞ أًزَ َٜٗ ٍأ٣٘خٙ ٝأػظٔٚ ٝأٗيٙ ؿ٣َش ُٝوي حُزـ٘خى ٣ٞٓخ ٝحكيحً ػ

ٍأ٣ض ٓلَسً حٗوِزض ك٤ٚ كـَم ٖٓ ًخٕ ك٤ٜخ ًٝٛزض ٍؿخٍ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ٝؿَهض ػيس ؿٔخٍ ٝىٝحد 

 ُْٝ ٗؼزَٙ اال رـٜي.

ٓٞم ػْ َٜٗ  ػْ َٓٗخ أ٣خٓخً ٝػزَٗخ َٜٗ ؿخهخ ػْ رؼيٙ َٜٗ أٍهِ ػْ رخؿخؽ ػْ ٍٓٔٞ ػْ ً٘خٍ ػْ َٜٗ

 ً٘ـِٞ.

ٝٝهل٘خ ك٢ رِي هّٞ ٖٓ حألطَحى ٣وخٍ ُْٜ حُزخٗـَى كلٌٍٗخْٛ أٗي حُلٌٍ ًُٝي أْٜٗ َٗ حألطَحى 

ٝأهٌٍْٛ ٝأٗيْٛ اهيحٓخً ػ٠ِ حُوظَ ٣ِو٠ حَُؿَ حَُؿَ ك٤لَُ ٛخٓظٚ ٣ٝؤهٌٛخ ٣ٝظًَٚ ْٝٛ ٣لِوٕٞ 

ٓ٘خٗٚ ُٝوي ًخٕ ٓؼ٘خ ْٜٓ٘ ٝحكي ُلخْٛ ٣ٝؤًِٕٞ حُؤَ ٣ظظزغ حُٞحكي ْٜٓ٘ ىٍُ ه١َوش ك٤وَٝ حُؤَ رؤ

 هي أِْٓ ًٝخٕ ٣ويٓ٘خ كَأ٣ظٚ ٝؿي هِٔش ك٢ ػٞرٚ كوٜؼٜخ رظلَٙ ػْ ُلٜٔخ ٝهخٍ ُٔخ ٍآ٢ٗ: ؿ٤ي.

ًَٝ ٝحكي ْٜٓ٘ ٣٘لض ه٘زش ػ٠ِ هيٍ حإلك٤َِ ٣ٝؼِوٜخ ػ٤ِٚ كبًح أٍحى ٓلَحً أٝ ُوخء ػيٝ هزِٜخ ٝٓـي 

َٓ رؼ٠ْٜ ٓخ كـظْٜ ك٢ ٌٛح ُْٝ ؿؼِٚ ٍرٚ ُٜخ ٝهخٍ: ٣خ ٍد حكؼَ ر٢ ًٌح ًٌٝح كوِض ُِظَؿٔخٕ: 

 هخٍ: أل٢ٗ هَؿض ٖٓ ٓؼِٚ كِٔض أػَف ُ٘ل٢ٔ هخُوخً ؿ٤َٙ.

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ِػْ إٔ ُٚ أػ٢٘ ػَ٘ ٍرخ: ُِ٘ظخء ٍد ٤ُِٜٝق ٍد ُِٝٔطَ ٍد ٣َُِٝق ٍد ُِٝ٘ـَ 

ٍد ُِٝ٘خّ ٍد ُِٝيٝحد ٍد ُِٝٔخء ٍد ٤َُِٝ ٍد ُِٜٝ٘خٍ ٍد ُِٝٔٞص ٍد ُٝألٍٝ ٍد 

ك٢ حُٔٔخء أًزَْٛ اال أٗٚ ٣ـظٔغ ٓغ ٛئالء رخطلخم ٠َٟ٣ٝ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ رٔخ ٣ؼَٔ ٝحَُد ح١ٌُ 

٣ٌَٗٚ طؼخ٠ُ هللا ػٔخ ٣وٍٞ حُظخُٕٔٞ ػِٞح ًز٤َحً ٍٝأ٣٘خ ١خثلش ْٜٓ٘ طؼزي حُل٤خص ١ٝخثلش طؼزي حُٔٔي 

١ٝخثلش طؼزي حٌَُح٢ً كؼَك٢ٗٞ أْٜٗ ًخٗٞح ٣لخٍرٕٞ هٞٓخً ٖٓ أػيحثْٜ كِْٜٓٞٛ ٝإٔ حٌَُح٢ً 

كض ٍٝحءْٛ كلِػٞح ٝحِٜٗٓٞح رؼيٛخ ِٛٓٞح كؼزيٝح حٌَُح٢ً ٌُُي ٝهخُٞح: ٌٛٙ ٍر٘خ ٌٝٛٙ كؼخالطٚ ٛخ

 ِّٛ أػيحث٘خ كْٜ ٣ؼزيٜٝٗخ ٌُُي.

هخٍ: َٝٓٗخ ٖٓ رِي ٛئالء كؼزَٗخ َٜٗ ؿَٓ٘خٕ ػْ َٜٗ إٍٔٝ ػْ َٜٗ أٍّٝ ػْ َٜٗ ر٤خٗخم ػْ َٜٗ ٝط٤ؾ 

ٓٔخ ًًَٗخ ح٤ُٞٓخٕ ٝحُؼالػش ٝحألٍرؼش ٝأهَ ٖٓ ًُي  ػْ َٜٗ ٤ٗخٓ٘ٚ ػْ َٜٗ ؿخ٤ِٗٝ ٝر٤ٖ حَُٜ٘ ٝحَُٜ٘

 ٝأًؼَ.

(0/6) 
 حُٜوخُزش

كِٔخ ً٘خ ٖٓ ِٓي حُٜوخُزش ٝٛٞ ح١ٌُ هٜيٗخ ُٚ ػ٠ِ ٤َٔٓس ٣ّٞ ٤ُِٝش ٝؿٚ الٓظوزخُ٘خ حُِٔٞى حألٍرؼش 

ح٣ٌُٖ طلض ٣يٙ ٝاهٞطٚ ٝأٝالىٙ كخٓظوزِٞٗخ ٝٓؼْٜ حُوزِ ٝحُِلْ ٝحُـخُّٝ ٝٓخٍٝح ٓؼ٘خ كِٔخ َٛٗخ 

ٚ ػ٠ِ كَٓو٤ٖ طِوخٗخ ٛٞ ر٘لٔٚ كِٔخ ٍآٗخ ٍِٗ كوَ ٓخؿيحً ٌَٗحً هلل ؿَ ٝػِ ًٝخٕ ك٢ ًٔٚ ىٍحْٛ ٓ٘

 ك٘ؼَٛخ ػ٤ِ٘خ ٜٝٗذ ُ٘خ هزخرخً كُِ٘٘خٛخ.

ًٝخٕ ُٝٛٞ٘خ ا٤ُٚ ٣ّٞ حألكي الػ٘ظ٢ ػَ٘س ٤ُِش هِض ٖٓ حُٔلَّ ٓ٘ش ػَ٘ ٝػالػٔجش كٌخٗض حُٔٔخكش 

خ ٣ّٞ حألكي ٣ّٝٞ حألػ٤ٖ٘ ٣ّٝٞ حُؼالػخء ٣ّٝٞ حألٍرؼخء ك٢ ٖٓ حُـَؿخ٤ٗش ا٠ُ رِيٙ ٓزؼ٤ٖ ٣ٞٓخً كؤهٔ٘

حُوزخد حُظ٢ َٟرض ُ٘خ كظ٠ ؿٔغ حُِٔٞى ٝحُوٞحى ٝأَٛ رِيٙ ٤ُٔٔؼٞح هَحءس حٌُظخد كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ 

حُو٤ْٔ ٝحؿظٔؼٞح َٗ٘ٗخ حُٔطَى٣ٖ ح٣ٌُِٖ ًخٗخ ٓؼ٘خ ٝأَٓؿ٘خ حُيحرش رخَُٔؽ حُٔٞؿٚ ا٤ُٚ ٝأُزٔ٘خٙ 
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ًظخد حُو٤ِلش ٝهِض ُٚ: ال ٣ـُٞ أ ٗـِْ ٝحٌُظخد ٣وَأ كوخّ ػ٠ِ هي٤ٓٚ ٛٞ  حُٔٞحى ٝػٔٔ٘خٙ ٝأهَؿض

ٖٝٓ ك٠َ ٖٓ ٝؿٞٙ أَٛ ٌِٓٔظٚ ٝٛٞ ٍؿَ ري٣ٖ رط٤ٖ ؿيحً ٝريأص كوَأص ٛيٍ حٌُظخد كِٔخ رِـض 

ٓ٘ٚ ٓالّ ػ٤ِي كب٢ٗ أكٔي ا٤ُي هللا ح١ٌُ ال اُٚ اال ٛٞ هِض: ٍى ػ٠ِ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔالّ كَى 

ؤَْٓٛ ُْٝ ٣ٍِ حُظَؿٔخٕ ٣ظَؿْ ُ٘خ كَكخً كَكخً كِٔخ حٓظظٔٔ٘خ هَحءطٚ ًزَٝح طٌز٤َس ٍٝىٝح ؿ٤ٔؼخً ر

 حٍطـض ُٜخ حألٍٝ.

ػْ هَأص ًظخد ح٣َُُٞ كخٓي رٖ حُؼزخّ ٝٛٞ هخثْ ػْ أَٓطٚ رخُـِّٞ كـِْ ػ٘ي هَحءس ًظخد ٣ٌَٗ 

ُط٤ذ ٝحُؼ٤خد حُل٢َٓ كِٔخ حٓظظٔٔظٚ ٗؼَ أٛلخرٚ ػ٤ِٚ حُيٍحْٛ حٌُؼ٤َس ػْ أهَؿض حُٜيح٣خ ٖٓ ح

ٝحُِئُئ ُٚ ٝالَٓأطٚ كِْ أٍُ أػَٝ ػ٤ِٚ ٝػ٤ِٜخ ٤ٗجخً ٤ٗجخً كظ٠ كَؿ٘خ ٖٓ ًُي ػْ هِؼض ػ٠ِ 

حَٓأطٚ رل٠َس حُ٘خّ ًٝخٗض ؿخُٔش ا٠ُ ؿ٘زٚ ٌٝٛٙ ٓ٘ظْٜ ٣ُْٜٝ كِٔخ هِؼض ػ٤ِٜخ ٗؼَ حُ٘ٔخء ػ٤ِٜخ 

 حُيٍحْٛ ٝحَٜٗك٘خ.

ظٚ ٝحُِٔٞى ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٝأَٓٗخ إٔ ٗـِْ ػٖ كِٔخ ًخٕ رؼي ٓخػش ٝؿٚ ا٤ُ٘خ كيهِ٘خ ا٤ُٚ ٝٛٞ ك٢ هز

٣ٔخٍٙ ٝاًح أٝالىٙ ؿِّٞ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝٛٞ ٝكيٙ ػ٠ِ ٣ََٓ ٓـ٠٘ رخُي٣زخؽ ح٢َُٓٝ كيػخ رخُٔخثيس 

كويٓض ٝػ٤ِٚ حُِلْ ح١ُٞ٘ٔ ٝكيٙ كخرظيأ ٛٞ كؤهٌ ٤ٌٓ٘خً ٝهطغ ُؤش ٝأًِٜخ ٝػخ٤ٗش ٝػخُؼش ػْ حكظِ 

ءطٚ ٓخثيس ٛـ٤َس كـؼِض ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ًٌُٝي حَُْٓ ال هطؼش ىكؼٜخ ا٠ُ ٖٓٞٓ حٍَُٓٞ كِٔخ ط٘خُٜٝخ ؿخ

٣ٔي أكي ٣يٙ ا٠ُ حألًَ كظ٠ ٣٘خُٝٚ حُِٔي ُؤش كٔخػش ٣ظ٘خُٜٝخ هي ؿخءطٚ ٓخثيس ػْ ٗخ٢ُ٘ٝ كـخءط٢٘ ٓخثيس 

ػْ هطغ هطؼش ٝٗخُٜٝخ حُِٔي ح١ٌُ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ كـخءطٚ ٓخثيس ػْ ٗخٍٝ حُِٔي حُؼخ٢ٗ كـخءطٚ ٓخثيس ػْ ٗخٍٝ 

طٚ ٓخثيس ػْ ٗخٍٝ أٝالىٙ كـخءطْٜ حُٔٞحثي ٝأًِ٘خ ًَ ٝحكي ٖٓ ٓخثيطٚ ال ٣ًَ٘ٚ ك٤ٜخ حُِٔي حَُحرغ كـخء

أكي ٝال ٣ظ٘خٍٝ ٖٓ ٓخثيس ؿ٤َٙ ٤ٗجخ كبًح كَؽ ٖٓ حُطؼخّ كَٔ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ ٓخ رو٢ ػ٠ِ ٓخثيطٚ ا٠ُ 

خً كوخٍ: ُِٓ٘ٚ كِٔخ أًِ٘خ ىػخ رَ٘حد حُؼَٔ ْٝٛ ٣ٔٔٞٗٚ حُٔـٞ ٤ُٞٓٚ ٤ُِٝظٚ كَ٘د هيكخً ػْ هخّ هخثٔ

ٌٛح ١ٍَٝٓ رٔٞال١ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ١خٍ هللا روخءٙ ٝهخّ حُِٔٞى حألٍرؼش ٝأٝالىٙ ُو٤خٓٚ ٝهٔ٘خ ٗلٖ 

 أ٠٣خً كظ٠ اًح كؼَ ًُي ػالع َٓحص ػْ حَٜٗك٘خ ٖٓ ػ٘يٙ.

ٝهي ًخٕ ٣وطذ ُٚ ػ٠ِ ٓ٘زَٙ هزَ هي٢ٓٝ: حُِْٜ ٝأِٛق حُِٔي ٣ِطٞحٍ ِٓي رِـخٍ كوِض أٗخ ُٚ: إ هللا 

ال ٠ٔٔ٣ ػ٠ِ حُٔ٘زَ رٌٜح حالْٓ ؿ٤َٙ ؿَ ٝػِ ٌٝٛح ٓٞالى أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ هي ٢ٍٟ ٛٞ حُِٔي ٝ

ُ٘لٔٚ إٔ ٣وخٍ ػ٠ِ ٓ٘خرَٙ ك٢ حَُ٘م ٝحُـَد: حُِْٜ أِٛق ػزيى ٝه٤ِلظي ؿؼلَ حإلٓخّ حُٔوظيٍ رخهلل 

أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ًٌٝح ٖٓ ًخٕ هزِٚ ٖٓ آرخثٚ حُوِلخء ٝهي هخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓٔ: " ال 

٢َٗٝ ًٔخ أ١َص حُٜ٘خٍٟ ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ كبٗٔخ أٗخ ػزي كوُٞٞح: ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ " كوخٍ ٢ُ: طط

ك٤ٌق ٣ـُٞ إٔ ٣وطذ ٢ُ هِض: رخٓٔي ٝحْٓ أر٤ي هخٍ: إ أر٢ ًخٕ ًخكَحً ٝال أكذ إٔ أًًَ حٓٔٚ 

١ ػ٠ِ حُٔ٘زَ ٝأٗخ أ٠٣خ كٔخ أكذ إٔ ٣ًٌَ ح٢ٔٓ اً ًخٕ ح١ٌُ ٓٔخ٢ٗ رٚ ًخكَحً ٌُٖٝ ٓخ حْٓ ٓٞال

أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كوِض: ؿؼلَ هخٍ: ك٤ـُٞ إٔ أط٠ٔٔ رخٓٔٚ هِض: ٗؼْ هخٍ: هي ؿؼِض ح٢ٔٓ ؿؼلَح 

ٝحْٓ أر٢ ػزي هللا كظويّ ا٠ُ حُوط٤ذ رٌُي كلؼِض كٌخٕ ٣وطذ ُٚ: حُِْٜ ٝأِٛق ػزيى ؿؼلَ رٖ ػزي 

 هللا أ٤َٓ رِـخٍ ٠ُٞٓ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

(0/2) 
خ رؼالػش أ٣خّ رؼغ ا٢ُ ٝهي ًخٕ رِـٚ أَٓ حألٍرؼش آالف ُٝٔخ ًخٕ رؼي هَحءس حٌُظخد ٝا٣ٜخٍ حُٜيح٣

ى٣٘خٍ ٝٓخ ًخٕ ٖٓ ك٤ِش حَُٜ٘ح٢ٗ ك٢ طؤه٤َٛخ ًٝخٕ هزَٛخ ك٢ حٌُظخد كِٔخ ىهِض ا٤ُٚ أ٢َٗٓ 

رخُـِّٞ كـِٔض ٠ٍٓٝ ا٢ُ ًظخد أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كوخٍ: ٖٓ ؿخء رٌٜح حٌُظخد هِض: أٗخ ػْ ٠ٍٓ ا٢ُ 

أٗخ هخٍ: كخُٔخٍ ح١ٌُ ًًَ ك٤ٜٔخ ٓخ كؼَ رٚ هِض: طؼٌٍ ؿٔؼٚ ًظخد ح٣َُُٞ كوخٍ: ٌٝٛح أ٠٣خ هِض: 

ٟٝخم حُٞهض ٝه٤٘٘خ كٞص حُيهٍٞ كظًَ٘خٙ ٤ُِلن ر٘خ كوخٍ: اٗٔخ ؿجظْ رؤؿٔؼٌْ ٝأٗلن ػ٤ٌِْ ٓٞال١ 

ٓخ أٗلن ُلَٔ ٌٛح حُٔخٍ ا٢ُ كظ٠ أر٢٘ رٚ كٜ٘خً ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ ح٤ُٜٞى ح٣ٌُٖ هي حٓظؼزي٢ٗٝ كؤٓخ حُٜي٣ش 

إٔ ٣ـ٢ء رٜخ هِض: ٛٞ ًٌُي اال أٗخ هي حؿظٜيٗخ كوخٍ ُِظَؿٔخٕ: هَ ُٚ أٗخ ال  كـال٢ٓ هي ًخٕ ٣لٖٔ

أػَف ٛئالء اٗٔخ أػَكي أٗض ًُٝي إٔ ٛئالء هّٞ ػـْ ُٝٞ ػِْ حألٓظخً أ٣يٙ هللا أْٜٗ ٣زِـٕٞ ٓخ طزِؾ 

ٓخ رؼغ ري كظ٠ طللع ػ٢ِ ٝطوَأ ًظخر٢ ٝطٔٔغ ؿٞحر٢ ُٝٔض أ١خُذ ؿ٤َى ريٍْٛ كخهَؽ ٖٓ 
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ِٛق ُي كخَٜٗكض ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٌٓػٍٞحً ٓـٔٞٓخً ًٝخٕ ٍؿالً ُٚ ٓ٘ظَ ٤ٛٝزش ري٣ٖ حُٔخٍ كٜٞ أ

ػ٣َٞ ًؤٗٔخ ٣ظٌِْ ٖٓ هخر٤ش كوَؿض ٖٓ ػ٘يٙ ٝؿٔؼض أٛلخر٢ ٝػَكظْٜ ٓخ ؿَٟ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ 

 ٝهِض: ُْٜ ٖٓ ٌٛح كٌٍص.

خٓش كوخٍ ًٝخٕ ٓئًٗٚ ٣ؼ٢٘ حإلهخٓش اًح إًٔ كوِض ُٚ: إ ٓٞالى أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣لَى ك٢ ىحٍٙ حإله

ُِٔئًٕ: حهزَ ٓخ ٣وُٞٚ ُي ٝال طوخُلٚ كؤهخّ حُٔئًٕ ػ٠ِ ًُي أ٣خٓخً ٝٛٞ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ حُٔخٍ ٣ٝ٘خظ٢َٗ 

ك٤ٚ ٝأٗخ أ٣ٝٔٚ ٓ٘ٚ ٝأكظؾ ك٤ٚ كِٔخ ٣جْ ٓ٘ٚ طويّ ا٠ُ حُٔئًٕ إٔ ٣ؼ٢٘ حإلهخٓش كلؼَ ٝأٍحى رٌُي إٔ 

٤ِٚ كؼَف حُِٔي كؤك٢َٗ٠ ٣ـؼِٚ ٣َ١وخ ا٠ُ ٓ٘خظَط٢ كِٔخ ٓٔؼض طؼ٤٘ظٚ ُإلهخٓش ٤ٜٗظٚ ٝٛلض ػ

ٝأك٠َ أٛلخر٢ كِٔخ حؿظٔؼ٘خ هخٍ حُظَؿٔخٕ: هَ ُٚ ٣ؼ٢٘٤٘ ٓخ ٣وٍٞ ك٢ ٓئ٤ًٖٗ حكَى أكيٛٔخ ٝػ٠٘ 

ح٥هَ ػْ ٠ِٛ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ روّٞ أطـُٞ حُٜالس أّ ال هِض: حُٜالس ؿخثِس كوخٍ: رخهظالف أّ 

خال ال هٞحّ ٟؼل٠ ٓلخ٣َٖٛ ربؿٔخع هِض: ربؿٔخع هخٍ: هَ ُٚ كٔخ ٣وٍٞ ك٢ ٍؿَ ىكغ ا٠ُ هّٞ ٓ

ٓٔظؼزي٣ٖ كوخٗٞٙ كوِض: ٌٛح ال ٣ـُٞ ٝٛئالء هّٞ ٓٞء هخٍ: رخهظالف أّ ربؿٔخع هِض: ربؿٔخع كوخٍ 

ُِظَؿٔخٕ: هَ ُٚ: طؼِْ إٔ حُو٤ِلش أ١خٍ هللا روخءٙ ُٞ رؼغ ا٢ُ ؿ٤٘خً ًخٕ ٣ويٍ ػ٢ِ هِض: ال هخٍ: 

ٖٓ ر٤٘٘خ ٖٓ هزخثَ حٌُلخٍ هِض: ر٠ِ هخٍ: هَ ُٚ كؤ٤َٓ هَحٓخٕ هِض: ال هخٍ: أ٤ُْ ُزؼي حُٔٔخكش ًٝؼَس 

كٞهللا ا٢ٗ ُزٌٔخ٢ٗ حُزؼ٤ي ح١ٌُ طَح٢ٗ ك٤ٚ ٝا٢ٗ ُوخثق ٖٓ ٓٞال١ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ًُٝي أ٢ٗ أهخف إٔ 

٣زِـٚ ػ٢٘ ٢ٗء ٣ٌَٛٚ ك٤يػٞ ػ٢ِ كؤِٛي رٌٔخ٢ٗ ٝٛٞ ك٢ ٌِٓٔظٚ ٝر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ حُزِيحٕ حُ٘خٓؼش 

َٝٗٚ ك٢ ًَ ٝهض ه٘ظٔٞٙ ك٢ ٓويحٍ ٍٓخُش رؼؼٌْ رٜخ ا٢ُ ا٠ُ ٝأٗظْ طؤًِٕٞ هزِٙ ٝطِزٕٔٞ ػ٤خرٚ ٝط

هّٞ ٟؼل٠ ٝه٘ظْ ح٤ُِٖٔٔٔ ال أهزَ ٌْٓ٘ أَٓ ى٢٘٣ كظ٠ ٣ـ٤ج٢٘ ٖٓ ٣ٜ٘ق ٢ُ ك٤ٔخ ٣وٍٞ كبًح ؿخء٢ٗ 

 اٗٔخٕ رٌٜٙ حٍُٜٞس هزِض ٓ٘ٚ كؤُـٔ٘خ ٝٓخ أكَٗخ ؿٞحرخً ٝحَٜٗك٘خ ٖٓ ػ٘يٙ.

 خػي أٛلخر٢ ٢٘٤ٔٔ٣ٝ أرخ رٌَ حُٜي٣ن.هخٍ: كٌخٕ رؼي ٌٛح حُوٍٞ ٣ئػ٢َٗ ٣ٝوَر٢٘ ٣ٝز

ٍٝأ٣ض ك٢ رِيٙ ٖٓ حُؼـخثذ ٓخ ال أك٤ٜٜخ ًؼَسً ٖٓ ًُي: إٔ أٍٝ ٤ُِش رظ٘خٛخ ك٢ رِيٙ ٍأ٣ض هزَ 

ٓـ٤ذ حُْ٘ٔ رٔخػش ه٤خ٤ٓش أكن حُٔٔخء ٝهي حكَٔص حكَٔحٍحً ٗي٣يحً ٝٓٔؼض ك٢ حُـٞ أٛٞحطخً 

٘خٍ ه٣َذ ٢٘ٓ ٝاًح طِي حُٜٜٔٔش ٗي٣يس ٜٝٛٔٔش ػخ٤ُش كَكؼض ٍأ٢ٓ كبًح ؿ٤ْ أكَٔ ٓؼَ حُ

ٝحألٛٞحص ٓ٘ٚ ٝاًح ك٤ٚ أٓؼخٍ حُ٘خّ ٝحُيٝحد ٝاًح ك٢ أ٣ي١ حألٗزخف حُظ٢ ك٤ٚ ط٘زٚ حُ٘خّ ٍٓخف 

٤ٓٝٞف أطز٤ٜ٘خ ٝأطو٤ِٜخ ٝاًح هطؼش أهَٟ ٓؼِٜخ أٍٟ ك٤ٜخ أ٠٣خً ٍؿخالً ٝىٝحد ٝٓالكخً كؤهزِض ٌٛٙ 

ش كلِػ٘خ ٖٓ ًُي ٝأهزِ٘خ ػ٠ِ حُظ٠َع ٝحُيػخء حُوطؼش طلَٔ ػ٠ِ ٌٛٙ ًٔخ طلَٔ حٌُظ٤زش ػ٠ِ حٌُظ٤ز

 ْٝٛ ٠٣لٌٕٞ ٓ٘خ ٣ٝظؼـزٕٞ ٖٓ كؼِ٘خ.

هخٍ: ًٝ٘خ ٗ٘ظَ ا٠ُ حُوطؼش طلَٔ ػ٠ِ حُوطؼش كظوظِطخٕ ؿ٤ٔؼخً ٓخػش ػْ طلظَهخٕ كٔخ ُحٍ حألَٓ 

ًٌُي ٓخػش ٖٓ ح٤َُِ ػْ ؿخرظخ كٔؤُ٘خ حُِٔي ػٖ ًُي كِػْ إٔ أؿيحىٙ ًخٗٞح ٣وُٕٞٞ: إ ٛئالء ٖٓ 

 ٢٘ٓ حُـٖ ًٝلخٍْٛ ْٝٛ ٣وظظِٕٞ ك٢ ًَ ػ٤٘ش ٝأْٜٗ ٓخ ػيٓٞح ٌٛح ٌٓ ًخٗٞح ك٢ ًَ ٤ُِش.ٓئ

(0/2) 
هخٍ: ٝىهِض أٗخ ٝه٤خ١ ًخٕ ُِِٔي ٖٓ أَٛ رـيحى هي ٝهغ ا٠ُ طِي حُ٘خك٤ش هزظ٢ ُ٘ظليع كظليػ٘خ رٔويحٍ 

ُوزش ٝهي ١ِغ ٓخ ٣وَأ اٗٔخٕ أهَ ٖٓ ٜٗق ٓزغ ٝٗلٖ ٗ٘ظظَ أًحٕ حُؼظٔش كبًح رخألًحٕ كوَؿ٘خ ٖٓ ح

حُلـَ كوِض ُِٔئًٕ :أ١ ٢ٗء أًٗض هخٍ: أًحٕ حُلـَ هِض: كخُؼ٘خء ح٥هَس هخٍ: ٤ِٜٜٗخ ٓغ حُٔـَد 

هِض: كخ٤َُِ هخٍ: ًٔخ طَٟ ٝهي ًخٕ أهَٜ ٖٓ ٌٛح اال أٗٚ هي أهٌ ك٢ حُطٍٞ ًًَٝ أٗٚ ٌٓ٘ َٜٗ ٓخ ٗخّ 

ٍ ٝهض حُٔـَد ػْ ٢ِٜ٣ حُـيحس هٞكخ إٔ طلٞطٚ ٛالس حُـيحس ًُٝي إٔ حإلٗٔخٕ ٣ـؼَ حُويٍ ػ٠ِ حُ٘خ

 ٝٓخ إٓ ُٜخ إٔ ط٠٘ؾ.

هخٍ: ٍٝأ٣ض حُٜ٘خٍ ػ٘يْٛ ٣ٞ١الً ؿيحً ٝاًح أٗٚ ٣طٍٞ ػ٘يْٛ ٓيس ٖٓ حُٔ٘ش ٣ٝوَٜ ح٤َُِ ػْ ٣طٍٞ 

ح٤َُِ ٣ٝوَٜ حُٜ٘خٍ كِٔخ ًخٗض ح٤ُِِش حُؼخ٤ٗش ؿِٔض هخٍؽ حُوزش ٍٝحهزض حُٔٔخء كِْ أٍ ٖٓ حٌُٞحًذ 

لٞ حُؤٔش ػَ٘ ًًٞزخً ٓظلَهش ٝاًح حُ٘لن حألكَٔ ح١ٌُ هزَ حُٔـَد ال اال ػيىحً ٤ٔ٣َحً ظ٘٘ض أٗٚ ٗ

 ٣ـ٤ذ رظشً ٝاًح ح٤َُِ ه٤َِ حُظِٔش ٣ؼَف حَُؿَ حَُؿَ ك٤ٚ ٖٓ أًؼَ ٖٓ ؿِٞس ْٜٓ.

هخٍ: ٍٝأ٣ض حُؤَ ال ٣ظ٢ٓٞ حُٔٔخء رَ ٣طِغ ك٢ أٍؿخثٜخ ٓخػش ػْ ٣طِغ حُلـَ ك٤ـ٤ذ حُؤَ ٝكيػ٢٘ 
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ػالػش أَٜٗ هّٞ ٣وخٍ ُْٜ ٣ٝٔٞ ح٤َُِ ػ٘يْٛ أهَ ٖٓ ٓخػش هخٍ: ٍٝأ٣ض حُِٔي إٔ ٍٝحء رِيٙ ر٤َٔٔس 

حُزِي ػ٘ي ١ِٞع حُْ٘ٔ ٣لَٔٙ ًَ ٢ٗء ك٤ٚ ٖٓ حألٍٝ ٝحُـزخٍ ًَٝ ٢ٗء ٣٘ظَ حإلٗٔخٕ ا٤ُٚ ك٤ٖ 

ططِغ حُْ٘ٔ ًؤٜٗخ ؿٔخٓش ًزَٟ كال طِحٍ حُلَٔس ًٌُي كظ٠ طظٌزي حُٔٔخء ٝػَك٢٘ أَٛ حُزِي أٗٚ اًح 

٤َُِ ك٢ ١ٍٞ حُٜ٘خٍ ٝػخى حُٜ٘خٍ ك٢ هَٜ ح٤َُِ كظ٠ إ حَُؿَ ٓ٘خ ٤ُوَؽ ا٠ُ ًخٕ حُ٘ظخء ػخى ح

ٟٓٞغ ٣وخٍ ُٚ اطَ ر٤٘٘خ ٝر٤٘ٚ أهَ ٖٓ ٤َٔٓس كَٓن ٝهض ١ِٞع حُلـَ كال ٣زِـٚ ا٠ُ حُؼظٔش ا٠ُ ٝهض 

 ١ِٞع حٌُٞحًذ ًِٜخ كظ٠ ططزن حُٔٔخء كٔخ رَك٘خ ٖٓ حُزِي كظ٠ حٓظي ح٤َُِ ٝهَٜ حُٜ٘خٍ.

 ٕٞ رؼٞحء حٌُالد ؿيحً ٣ٝلَكٕٞ رٚ ٣ٝوُٕٞٞ: ٓ٘ش هٜذ ٝرًَش ٝٓالٓش.ٍٝأ٣ظْٜ ٣ظزًَ

ٍٝأ٣ض حُل٤خص ػ٘يْٛ ًؼ٤َس كظ٠ إ حُـٜٖ ٖٓ حُ٘ـَس ُظِظق ػ٤ِٚ حُؼَ٘س ٜٓ٘خ ٝحألًؼَ ٝال 

٣وظِٜٞٗخ ٝال طئ٣ًْٜ كظ٠ ُوي ٍأ٣ض ك٢ رؼٞ حُٔٞحٟغ ٗـَس ٣ٞ١ِش ٣ٌٕٞ ١ُٜٞخ أًؼَ ٖٓ ٓجش ًٍحع 

ْ ؿيحً كٞهلض أٗظَ ا٤ُٚ اً طلَى كَحػ٢٘ ًُي ٝطؤِٓظٚ كبًح ػ٤ِٚ ك٤ش ٝهي ٓوطض ٝاًح ريٜٗخ ػظ٤

ه٣َزش ٓ٘ٚ ك٢ حُـِع ٝحُطٍٞ كِٔخ ٍأط٢٘ ٓوطض ػ٘ٚ ٝؿخرض ر٤ٖ حُ٘ـَ كـجض كِػخً كليػض حُِٔي 

ٖٝٓ ًخٕ ك٢ ٓـِٔٚ كِْ ٣ٌظَػٞح ٌُُي ٝهخٍ: ال طـِع ك٤ِْ طئ٣ًي ُِٝٗ٘خ ٓغ حُِٔي ِٓ٘الً كيهِض أٗخ 

ٖٞٓ ٝرخٍّ ٝٓؼ٘خ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد حُِٔي ر٤ٖ حُ٘ـَ كَأ٣٘خ ػٞىحً ٛـ٤َحً ٝأٛلخر٢ ط٤ٌٖ ٝٓ

أه٠َ ًَهش حُٔـٍِ ٝأ١ٍٞ ك٤ٚ ػَم أه٠َ ػ٠ِ ٍأّ حُؼَم ٍٝهش ػ٠٣َش ٓز١ٞٔش ػ٠ِ 

حألٍٝ ٓلَٕٝ ػ٤ِٜخ ٓؼَ حُ٘خرض ك٤ٜخ كذ ٝال ٣٘ي ٖٓ ٣ؤًِٚ أٗٚ ٍٓخٕ أ٢ٔ٤ِٓ كؤًِ٘خ ٓ٘ٚ كبًح رٚ 

 ؼٚ ٝٗؤًِٚ.ٖٓ حٌُِس أَٓ ػظ٤ْ كٔخ ُُ٘خ ٗظز

ٍٝأ٣ض ُْٜ طلخكخً أه٠َ ٗي٣ي حُو٠َس ٝأٗي كٟٔٞشً ٖٓ هَ حُؤَ ٝطؤًِٚ حُـٞح١ٍ ك٤ٖٔٔ ػ٤ِٚ 

ُْٝ أٍ ك٢ رِيْٛ أًؼَ ٖٓ ٗـَ حُز٘يم ُوي ٍأ٣ض ٓ٘ٚ ؿ٤خٟخً طٌٕٞ حُـ٠٤ش أٍرؼ٤ٖ كَٓوخً ك٢ ٓؼِٜخ 

ّٝ حُ٘وَ ُٚ ٍٝأ٣ض ُْٜ ٗـَحً ال أى١ٍ ٓخ ٛٞ ٓل١َ حُطٍٞ ٝٓخهٚ أؿَى ٖٓ حٍُٞم ٍٝإٝٓٚ ًَإ

هٞٙ ىهخم اال أٗٚ ٓـظٔغ ٣ـ٤جٕٞ ا٠ُ ٟٓٞغ ٣ؼَكٞٗٚ ٖٓ ٓخهٚ ك٤ؼوزٞٗٚ ٣ٝـؼِٕٞ طلظٚ اٗخء 

 كظـ١َ ا٤ُٚ ٖٓ ًُي حُؼوذ ٓخء أ٤١ذ ٖٓ حُؼَٔ إ أًؼَ حإلٗٔخٕ ٓ٘ٚ أٌَٓٙ ًٔخ ٣ٌَٔ حُؤَ.

ٌٙ ُ٘لٔٚ ٝأًؼَ أًِْٜ حُـخٍّٝ ُٝلْ حُيحرش ػ٠ِ إٔ حُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ ًؼ٤َ ًَٝ ٖٓ ٍُع ٤ٗجخً أه

٤ُْ ُِِٔي ك٤ٚ كن ؿ٤َ أْٜٗ ٣ئىٕٝ ا٤ُٚ ك٢ ًَ ٓ٘ش ٖٓ ًَ ر٤ض ؿِي ٍٓٔٞ ٝاًح أَٓ ٣َٓش رخُـخٍس 

ػ٠ِ رؼٞ حُزِيحٕ كـ٘ٔض ًخٕ ُٚ ٓؼْٜ كٜش ٝال ري ٌَُ ٖٓ ٣ؼظَّ أٝ ٣يػٞ ىػٞس ٖٓ ُُٚ ُِِٔي 

 ػ٠ِ هيٍ ح٤ُُٞٔش ٝٓخهَم ٖٓ ٗز٤ٌ حُؼَٔ ٝك٘طش ٍى٣ش ألٕ أٍْٟٜ ٓٞىحء ٓ٘ظ٘ش.

ُْٜ ٓٞحٟغ ٣ـٔؼٕٞ ك٤ٜخ ١ؼخْٜٓ ٌُْٜٝ٘ ٣للَٕٝ ك٢ حألٍٝ آرخٍحً ٣ٝـؼِٕٞ حُطؼخّ ك٤ٜخ  ٤ُْٝ

ك٤ِْ ٢٠ٔ٣ ػ٤ِٚ اال أ٣خّ ٤ٔ٣َس كظ٠ ٣ظـ٤َ ٣َ٣ٝق كال ٣٘ظلغ رٚ ٤ُْٝ ُْٜ ٣ُض ٝال ٤َٗؽ ٝال ىٖٛ 

ٖ رظشً ٝاٗٔخ ٣و٤ٕٔٞ ٓوخّ ٌٛٙ حألىٛخٕ ىٖٛ حُٔٔي كٌَ ٢ٗء ٣ٔظؼِٔٞٗٚ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ ُكَحً ٣ٝؼِٕٔٞ ٓ

حُ٘ؼ٤َ كٔخء ٣لٔٞٗٚ حُـٞح١ٍ ٝحُـِٔخٕ ٍٝرٔخ ١زوٞح حُ٘ؼ٤َ رخُِلْ كؤًَ حُٔٞح٢ُ حُِلْ ٝأ١ؼٔٞح 

 حُـٞح١ٍ حُ٘ؼ٤َ اال إٔ ٣ٌٕٞ ٍأّ ط٤ْ ك٤طؼْ ٖٓ حُِلْ.

(0/0) 
ًِْٜٝ ٣ِزٕٔٞ حُوالْٗ كبًح ًٍذ حُِٔي ًٍذ ٝكيٙ رـ٤َ ؿالّ ٝال أكي ٣ٌٕٞ ٓؼٚ كبًح حؿظخُ ك٢ 

خّ ٝأهٌ هِ٘ٔٞطٚ ػٖ ٍأٓٚ كـؼِٜخ طلض ارطٚ كبًح ؿخُْٝٛ ٍىٝح هالْٜٗٔ ا٠ُ حُٔٞم ُْ ٣زن أكي اال ه

ٍإْٜٝٓ ًٌُٝي ًَ ٖٓ ٣يهَ ا٠ُ حُِٔي ٖٓ ٛـ٤َ ًٝز٤َ كظ٠ أٝالىٙ ٝاهٞطٚ ٓخػش ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ 

هي أهٌٝح هالْٜٗٔ كـؼِٞٛخ طلض آرخ١ْٜ ػْ أٝٓٞح ا٤ُٚ رَإْٜٝٓ ٝؿِٔٞح ػْ هخٓٞح كظ٠ ٣ؤَْٓٛ 

ر٤ٖ ٣ي٣ٚ كبٗٔخ ٣ـِْ رخًٍخ ٝال ٣وَؽ هِ٘ٔٞطٚ ٝال ٣ظَٜٛخ كظ٠ ٣وَؽ ٖٓ  رخُـِّٞ ًَٝ ٖٓ ٣ـِْ

 ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ك٤ِزٜٔخ ػ٘ي ًُي.

ًِْٜٝ ك٢ هزخد اال إٔ هزش حُِٔي ًز٤َس ؿيحً طٔغ أُق ٗلْ ٝأًؼَ ٓلَٝٗش رخُلَٕ حأل٢ٍ٘ٓ ُٝٚ ك٢ 

 ٝٓطٜخ ٣ََٓ ٓـ٠٘ رخُي٣زخؽ ح٢َُٓٝ.

هٌٙ ؿيٙ ىٕٝ أر٤ٚ ٝهخٍ: أٗخ أكن رٚ ٖٓ أر٤ٚ ك٢ ك٠٘ٚ ٖٝٓ ٍْٜٓٞٓ أٗٚ اًح ُٝي الرٖ حَُؿَ ُٓٞٞى أ

كظ٠ ٤ٜ٣َ ٍؿالً ٝاًح ٓخص ْٜٓ٘ حَُؿَ ٍٝػٚ أهٞٙ ىٕٝ ُٝيٙ كؼَكض حُِٔي إٔ ٌٛح ؿ٤َ ؿخثِ 
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 ٝػَكظٚ ٤ًق حُٔٞح٣ٍغ كظ٠ كٜٜٔخ.

ٝٓخ ٍأ٣ض أًؼَ ٖٓ حُٜٞحػن ك٢ رِيْٛ ٝاًح ٝهؼض حُٜخػوش ػ٠ِ ر٤ض ُْ ٣وَرٞٙ ٣ٝظًَٞٗٚ ػ٠ِ 

غ ٖٓ ك٤ٚ ٖٓ ٍؿَ ٝٓخٍ ٝؿ٤َ ًُي كظ٠ ٣ظِلٚ حُِٓخٕ ٣ٝوُٕٞٞ: ٌٛح ر٤ض ٓـ٠ٞد كخُظٚ ٝؿ٤ٔ

 ػ٤ِْٜ.

ٝاًح هظَ حَُؿَ ْٜٓ٘ حَُؿَ ػٔيحً أهخىٝٙ رٚ ٝاًح هظِٚ هطؤً ٛ٘ؼٞح ُٚ ٛ٘يٝهخً ٖٓ ه٘ذ حُويٗي 

ٝؿؼِٞٙ ك٢ ؿٞكٚ َٝٓٔٝٙ ػ٤ِٚ ٝؿؼِٞح ٓؼٚ ػالػش أٍؿلش ًُٝٞ ٓخء ٜٝٗزٞح ُٚ ػالع ه٘زخص ٓؼَ 

ٝػِوٞٙ ر٤ٜ٘خ ٝهخُٞح: ٗـؼِٚ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝحألٍٝ ٤ٜ٣زٚ حُٔطَ ٝحُْ٘ٔ ُؼَ هللا إٔ ٣َكٔٚ  حُ٘زخثق

 كال ٣ِحٍ ٓؼِوخ كظ٠ ٣ز٤ِٚ حُِٓخٕ ٝطٜذ رٚ ح٣َُخف.

ٝاًح ٍأٝح اٗٔخٗخً ُٚ كًَش ٝٓؼَكش رخأل٤ٗخء هخُٞح: ٌٛح كوٚ إٔ ٣ويّ ٍر٘خ كؤهٌٝٙ ٝؿؼِٞح ك٢ ػ٘وٚ 

 كزالً ٝػِوٞٙ ك٢ ٗـَس كظ٠ ٣ظوغ.

وي كيػ٢٘ طَؿٔخٕ حُِٔي إٔ ٓ٘ي٣خً ٓو٢ ا٠ُ ًُي حُزِي كؤهخّ ػ٘ي حُِٔي رَٛش ٖٓ حُِٓخٕ ٣ويٓٚ ُٝ

ًٝخٕ هل٤لخً كٜٔخً كؤٍحى ؿٔخػش ْٜٓ٘ حُوَٝؽ ٓؼْٜ كٜ٘خٙ ػٖ ًُي كخٓظؤًٕ حُٔ٘ي١ حُِٔي ك٢ حُوَٝؽ 

آَٓٝح ر٤ْٜ٘ ٓؼْٜ كٜ٘خٙ ػٖ ًُي ٝأُق ػ٤ِٚ كظ٠ إًٔ ُٚ كوَؽ ٓؼْٜ ك٢ ٓل٤٘ش كَأٝٙ كًَخً ٤ًٔخً كظ

ٝهخُٞح ٌٛح ٣ِٜق ُويٓش ٍر٘خ ك٘ٞؿٚ رٚ ا٤ُٚ ٝحؿظخُٝح ك٢ ٣َ١وْٜ رـ٠٤ش كؤهَؿٞٙ ا٤ُٜخ ٝ ؿؼِٞح ك٢ 

 ػ٘وٚ كزالً ٝٗيٝٙ ك٢ ٍأّ ٗـَس ػخ٤ُش ٝطًَٞٙ ٠ٓٝٞح.

ٝاًح ًخٗٞح ٤ٔ٣َٕٝ ك٢ ٣َ١ن كؤٍحى أكيْٛ حُزٍٞ كزخٍ ٝػ٤ِٚ ٓالكٚ حٗظٜزٞٙ ٝأهٌٝح ٓالكٚ ٝػ٤خرٚ 

ٌح ٍْٓ ُْٜ ٖٝٓ ه٢ ػ٘ٚ ٓالكٚ ٝؿؼِٚ ٗخك٤ش ٝرخٍ ُْ ٣ؼَٟٞح ُٚ ٣ٍِٝ٘ حَُؿخٍ ٝؿ٤ٔغ ٓخ ٓؼٚ ٝٛ

ٝحُ٘ٔخء ا٠ُ حَُٜ٘ ك٤ـظِٕٔٞ ؿ٤ٔؼخً ػَحس ال ٣ٔظظَ رؼ٠ْٜ ٖٓ رؼٞ ٝال ٣ِٕٗٞ رٞؿٚ ٝال ٓزذ 

ٖٝٓ ُٗخ ْٜٓ٘ ًخث٘خً ٖٓ ًخٕ َٟرٞح ُٚ أٍرغ ٌٓي ٝٗيٝح ٣ي٣ٚ ٍٝؿ٤ِٚ ا٤ُٜخ ٝهطؼٞح رخُلؤّ ٖٓ 

ًٌُٝي ٣لؼِٕٞ رخَُٔأس أ٠٣خً ػْ ٣ؼِن ًَ هطؼش ٓ٘ٚ ٜٝٓ٘خ ػ٠ِ ٗـَس ٝٓخ ُُض  ٍهزظٚ ا٠ُ كو٣ٌٚ

حؿظٜي إٔ ٣ٔظظَ حُ٘ٔخء ٖٓ حَُؿخٍ ك٢ حُٔزخكش كٔخ حٓظٟٞ ٢ُ ًُي ٣ٝوظِٕٞ حُٔخٍم ًٔخ ٣وظِٕٞ 

حُِح٢ٗ ٝك٢ ؿ٤خْٟٜ ػَٔ ًؼ٤َ ك٢ ٓٔخًٖ حُ٘لَ ٣ؼَكٜٞٗخ ك٤وَؿٕٞ ُطِذ ًُي كَرٔخ ٝهغ ػ٤ِْٜ 

كوظِْٞٛ ٝك٤ْٜ طـخٍ ًؼ٤َ ٣وَؿٕٞ ا٠ُ أٍٝ حُظَى ك٤ـِزٕٞ حُـْ٘ ٝا٠ُ رِي ٣وخٍ  هٞٓخ ٖٓ أػيحثْٜ

 ُٚ ٣ٝٔٞ ك٤ـِزٕٞ حٍُٔٔٞ ٝحُؼؼِذ حألٓٞى.

ٍٝأ٣٘خ ك٤ْٜ أَٛ ر٤ض ٣ٌٕٞٗٞ هٔٔش ح٥ف ٗلْ ٖٓ حَٓأس ٍٝؿَ هي أِٓٔٞح ًِْٜ ٣ؼَكٕٞ رخُزَٗـخٍ 

 كؼِٔض ؿٔخػش ٓخ ٣ِٜٕٞ رٚ.ٝهي ر٘ٞح ُْٜ ٓٔـيحً ٖٓ ه٘ذ ٣ِٜٕٞ ك٤ٚ ٝال ٣ؼَكٕٞ حُوَحءس 

ُٝوي حِْٓ ػ٠ِ ٣ي١ ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ ١خُٞص كؤ٤ٔٓظٚ ػزي هللا كوخٍ: أ٣ٍي إٔ ط٢٘٤ٔٔ رخٓٔي ٓلٔيحً 

كلؼِض ٝأِٓٔض حَٓأطٚ ٝأٓٚ ٝأٝالىٙ كٔٔٞح ًِْٜ ٓلٔيحً ٝػِٔظٚ حُلٔي هلل ٝ هَ ٛٞ هللا أكي كٌخٕ 

 كَكٚ رٜخط٤ٖ حٍُٔٞط٤ٖ أًؼَ ٖٓ كَكٚ إ ٛخٍ ِٓي حُٜوخُزش.

ًٝ٘خ ُٔخ ٝحك٤٘خ حُِٔي ٝؿيٗخٙ ٗخُالً ػ٠ِ ٓخء ٣وخٍ ُٚ هِـش ٢ٛٝ ػالع رل٤َحص ٜٓ٘خ حػ٘ظخٕ ًز٤َطخٕ 

ٝٝحكيس ٛـ٤َس اال أٗٚ ٤ُْ ك٢ ؿ٤ٔؼٜخ ٢ٗء ٣ِلن ؿٍٞٙ ٝر٤ٖ ٌٛح حُٟٔٞغ ٝر٤ٖ َٜٗ ُْٜ ػظ٤ْ 

َ ٓي٣يس ٣ٜذ ا٠ُ رالى حُوٍِ ٣وخٍ ُٚ َٜٗ اطَ ٗلٞ حُلَٓن ٝػ٠ِ ٌٛح حَُٜ٘ ٟٓٞغ ٓٞم طوّٞ ك٢ ً

 ٣ٝزخع ك٤ٜخ حُٔظخع حٌُؼ٤َ حُ٘ل٤ْ.

(0/01) 
ًٝخٕ ط٤ٌٖ كيػ٢٘ إٔ ك٢ رِي حُِٔي ٍؿالً ػظ٤ْ حُوِن ؿيحً كِٔخ َٛص ا٠ُ حُزِي ٓؤُض حُِٔي ػ٘ٚ 

كوخٍ: ٗؼْ هي ًخٕ ك٢ رِيٗخ ٝٓخص ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ أَٛ حُزِي ٝال ٖٓ حُ٘خّ أ٠٣خً ًٝخٕ ٖٓ هزَٙ إٔ هٞٓخً 

ٝٛٞ َٜٗ ر٤٘٘خ ٝر٤٘ٚ ٣ّٞ ٝحكي ًٔخ ٣وَؿٕٞ ٌٝٛح حَُٜ٘ هي ٓي  ٖٓ حُظـخٍ هَؿٞح ا٠ُ َٜٗ اطَ

١ٝـ٠ ٓخإٙ كِْ أٗؼَ ٣ٞٓخً اال ٝهي ٝحكخ٢ٗ ؿٔخػش ٖٓ حُظـخٍ كوخُٞح: أ٣ٜخ حُِٔي هي هلخ ػ٠ِ حُٔخء 

 ٍؿَ إ ًخٕ ٖٓ أٓش طوَد ٓ٘خ كال ٓوخّ ُ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُي٣خٍ ٤ُْٝ ُ٘خ ؿ٤َ حُظل٣َٞ.

بًح أٗخ رخَُؿَ ٝاًح ٛٞ رٌٍحػ٢ حػ٘خ ػَ٘ ًٍحػخً ٝاًح ُٚ ٍأّ كًَزض ٓؼْٜ كظ٠ َٛص ا٠ُ حَُٜ٘ ك

ًؤًزَ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُويٍٝ ٝأٗق أًؼَ ٖٓ ٗزَ ٝػ٤٘خٕ ػظ٤ٔظخٕ ٝأٛخرغ طٌٕٞ أًؼَ ٖٓ ٗزَ ٗزَ 
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كَحػ٢٘ أَٓٙ ٝىحه٢ِ٘ ٓخ ىحهَ حُوّٞ ٖٓ حُلِع ٝأهزِ٘خ ٌِٗٔٚ ٝال ٣ٌِٔ٘خ رَ ٣٘ظَ ا٤ُ٘خ كلِٔظٚ ا٠ُ 

٣ٔٞ ْٝٛ ٓ٘خ ػ٠ِ ػالػش أَٜٗ أٓؤُْٜ ػ٘ٚ كٌظزٞح ا٢ُ ٣ؼَك٢٘ٗٞ إٔ ٌٛح ٌٓخ٢ٗ ًٝظزض ا٠ُ أَٛ ٝ

حَُؿَ ٖٓ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ْٝٛ ٓ٘خ ػ٠ِ ػالػش أَٜٗ ػَحس ٣لٍٞ ر٤٘٘خ ٝر٤ْٜ٘ حُزلَ ألْٜٗ ػ٠ِ ٗطٚ 

ْٝٛ ٓؼَ حُزٜخثْ ٣ٌ٘ق رؼ٠ْٜ رؼ٠خً ٣وَؽ هللا ػِ ٝؿَ ُْٜ ًَ ٣ّٞ ٌٓٔش ٖٓ حُزلَ ك٤ـ٢ء حُٞحكي 

ش ك٤ـِ ٜٓ٘خ هيٍ ٓخ ٣ٌل٤ٚ ٣ٌٝل٢ ػ٤خُٚ كبٕ أهٌ كٞم ٓخ ٣و٘ؼٚ حٗظ٠ٌ رط٘ٚ ًٌُٝي ْٜٓ٘ ٝٓؼٚ حُٔي٣

ػ٤خُٚ ٣٘ظٌٕٞ رطْٜٞٗ ٍٝرٔخ ٓخص ٝٓخطٞح رؤَْٓٛ كبًح أهٌٝح ٜٓ٘خ كخؿظْٜ حٗوِزض ٝٝهؼض ك٢ حُزلَ 

 كْٜ ك٢ ًَ ٣ّٞ ػ٠ِ ًُي.

هي كخٍ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ  ٝر٤٘٘خ ٝر٤ْٜ٘ حُزلَ ٖٓ ؿخٗذ ٝحُـزخٍ ٓل٤طش رْٜ ٖٓ ؿٞحٗذ أهَ ٝحُٔي أ٠٣خً 

حُزخد ح١ٌُ ًخٗٞح ٣وَؿٕٞ ٓ٘ٚ كبًح أٍحى هللا ػِ ٝؿَ إٔ ٣وَؿْٜ ا٠ُ حُؼٔخٍحص ٓزذ ُْٜ كظق حُٔي 

 ٠ٗٝذ حُزلَ ٝحٗوطغ ػْٜ٘ حُٔٔي.

هخٍ: كٔؤُظٚ ػٖ حَُؿَ كوخٍ: أهخّ ػ٘ي١ ٓيس كِْ ٣ٌٖ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ٛز٢ اال ٓخص ٝال كخَٓ اال ١َكض 

ػَٜٙ ر٤ي٣ٚ كظ٠ ٣وظِٚ كِٔخ ٍأ٣ض ًُي ػِوظٚ ك٢ ٗـَس ػخ٤ُش كظ٠  كِٜٔخ ًٝخٕ إ طٌٖٔ ٖٓ اٗٔخٕ

ٓخص إ أٍىص إٔ ط٘ظَ ا٠ُ ػظخٓٚ ٍٝأٓٚ ٤٠ٓض ٓؼي كظ٠ ط٘ظَ ا٤ُٜخ كوِض: أٗخ ٝهللا أكذ ًحى 

َُ ػظخّ كظوي٢٘ٓ ا٠ُ ٗـَس ٓوطض ػظخٓٚ ٍٝأٓٚ طلظٜخ  كًَذ ٓؼ٢ ا٠ُ ؿ٠٤ش ًز٤َس ك٤ٜخ ٗـ

أٟالػٚ أًزَ ٖٓ ػَحؿ٤ٖ حُ٘وَ ًٌُٝي ػظخّ ٓخه٤ٚ ًٍٝحػ٤ٚ  كَأ٣ض ٍأٓٚ ٓؼَ حُول٤َ حٌُز٤َ ٝاًح

 كظؼـزض ٓ٘ٚ ٝأَٜٗكض.

هخٍ: ٝحٍطلَ حُِٔي ٖٓ حُٔخء ح١ٌُ ٠ٔٔ٣ هِـش ا٠ُ َٜٗ ٣وخٍ ُٚ ؿخ٤ِٗٝ كؤهخّ رٚ ٣َٜٖٗ ػْ أٍحى 

حَُك٤َ كزؼغ ا٠ُ هّٞ ٣وخٍ ُْٜ ٓٞحُ ٣ؤَْٓٛ رخَُك٤َ ٓؼٚ كؤرٞح ػ٤ِٚ ٝحكظَهٞح كَهظ٤ٖ كَهش ٓغ 

ًخٕ هي طِٔي ػ٤ِْٜ ٝحٓٔٚ ٣َٝؽ كزؼغ ا٤ُْٜ حُِٔي ٝهخٍ: إ هللا ػِ ٝؿَ هي ٖٓ ػ٢ِ هظ٘ٚ ٝ

رخإلٓالّ ٝريُٝش أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كؤٗخ ػزيٙ ٌٝٛٙ حألٓش هي هِيط٢٘ كٖٔ هخُل٢٘ ُو٤ظٚ رخ٤ُٔق ًٝخٗض 

حُلَهش حألهَٟ ٓغ ِٓي ٖٓ هز٤ِش ٣ؼَف رِٔي حٌَٓ ًٝخٕ ك٢ ١خػظٚ اال أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ىحهالً ك٢ 

الّ كِٔخ ٝؿٚ ا٤ُْٜ ٌٛٙ حَُٓخُش هخكٞح ٗخك٤ظٚ كَكِٞح رؤؿٔؼْٜ ٓؼٚ ا٠ُ َٜٗ ؿخ٤ِٗٝ ٝٛٞ َٜٗ حإلٓ

ه٤َِ حُؼَٝ ٣ٌٕٞ ػَٟٚ هٔٔش أًٍع ٝٓخإٙ ا٠ُ حَُٔس ٝك٤ٚ ٓٞحٟغ ا٠ُ حُظَهٞس ٝأًؼَٙ هخٓش 

ٝكُٞٚ ٗـَ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ـَ حُويٗي ٝؿ٤َٙ ٝرخُوَد ٓ٘ٚ ٛلَحء ٝحٓؼش ٣ًٌَٕٝ إٔ رٜخ ك٤ٞحٗخً 

ُـَٔ ك٢ حٌُزَ ٝكٞم حُؼٍٞ ٍأٓٚ ٍأّ ؿَٔ ًٝٗزٚ ًٗذ ػٍٞ ٝريٗٚ ريٕ رـَ ٝكٞحكَٙ ٓؼَ ىٕٝ ح

أظالف حُؼٍٞ ُٚ ك٢ ٢ٓٝ ٍأٓٚ هَٕ ٝحكي ؿ٤ِع ٓٔظي٣َ ًِٔخ أٍطلغ ىم كظ٠ ٤ٜ٣َ ٓؼَ ٓ٘خٕ 

حَُٓق كٔ٘ٚ ٓخ ٣ٌٕٞ ١ُٞٚ هٔٔش أًٍع ا٠ُ ػالػش أًٍع ا٠ُ أًؼَ ٝأهَ ٣َطؼ٢ ٍٝم حُ٘ـَ ؿ٤ي 

حُلخٍّ هٜيٙ كبٕ ًخٕ طلظٚ ؿٞحى أٖٓ ٓ٘ٚ رـٜي ٝإ ُلوٚ أهٌٙ ٖٓ ظَٜ ىحرظٚ حُو٠َس اًح ٍأٟ 

 روَٗٚ ػْ ُؽ رٚ ك٢ حُٜٞحء ٝحٓظوزِٚ روَٗٚ كال ٣ِحٍ ًٌُي كظ٠ ٣وظِٚ.

ٝال ٣ؼَٝ ُِيحرش رٞؿٚ ٝال ٓزذ ْٝٛ ٣طِزٞٗٚ ك٢ حُٜلَحء ٝحُـ٤خٝ كظ٠ ٣وظِٞٙ ًُٝي أْٜٗ 

ظٔغ ٌُُي ػيس ٖٓ حَُٓخس رخُٜٔخّ حُٔٔٔٞٓش كبًح ٣ٜؼيٕٝ حُ٘ـَ حُؼخ٤ُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ر٤ٜ٘خ ٣ٝـ

 طٞٓطْٜ ٍٓٞٙ كظ٠ ٣ؼو٘ٞٙ ٣ٝوظِٞٙ.

ُٝوي ٍأ٣ض ػ٘ي حُِٔي ػالع ٤١ل٣ٍٞخص ًزخٍ ط٘زٚ حُـِع ح٤ُٔخ٢ٗ ػَك٢٘ أٜٗخ ٓؼُٔٞش ٖٓ أَٛ هَٕ 

 ٌٛح حُل٤ٞحٕ ًًَٝ رؼٞ أَٛ حُزِي أٗٚ حًٌَُيٕ.

(0/00) 
ٓؼٍِٞ ٍٝرٔخ ٣ٔٞص أًؼَْٛ رخُوُٞ٘ؾ كظ٠ اٗٚ ٤ٌُٕٞ  هخٍ: ٝٓخ ٍأ٣ض ْٜٓ٘ اٗٔخٗخً ٣لَٔ رَ أًؼَْٛ

رخُطلَ ح٤َُٟغ ْٜٓ٘ ٝاًح ٓخص حُِْٔٔ ػ٘يْٛ أٝ ُٝؽ حَُٔأس حُوٞح٤ٍُٓٚ ؿِٔٞٙ ؿَٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ػْ 

كِٔٞٙ ػ٠ِ ػـِش طـَٙ ٝر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٓطَى كظ٠ ٤ٜ٣َٝح رٚ ا٠ُ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣يك٘ٞٗٚ ك٤ٚ كبًح ٛخٍ 

ٍٝ ػْ هطٞح كُٞٚ هطخً ٝٗلٞٙ ػْ كلَٝح ىحهَ ًُي حُو٢ ا٤ُٚ أهٌٝٙ ػٖ حُؼـِش ٝؿؼِٞٙ ػ٠ِ حأل

 هزَٙ ٝؿؼِٞح ُٚ ُليحً ٝىك٘ٞٙ ًٌُٝي ٣لؼِٕٞ رٔٞطخْٛ.

ٝال طز٢ٌ حُ٘ٔخء ػ٠ِ ح٤ُٔض رَ حَُؿخٍ ْٜٓ٘ ٣زٌٕٞ ػ٤ِٚ ٣ـ٤جٕٞ ك٢ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٓخص ك٤ولٕٞ ػ٠ِ 



 

112 

 

 رخد هزظٚ ك٠٤ـٕٞ رؤهزق رٌخء ٣ٌٕٞ ٝأٝك٘ٚ.

خإْٛ ٝحك٠ حُؼز٤ي ٝٓؼْٜ ؿِٞى ٠ٓلٍٞس كال ٣ِحُٕٞ ٣زٌٕٞ ٠٣َٝرٕٞ ٛئالء ُألكَحٍ كبًح حٗو٠٠ رٌ

ؿ٘ٞرْٜ ٝٓخ ظَٜ ٖٓ أريحْٜٗ رظِي ح٤ٍُٔٞ كظ٠ ط٤َٜ ك٢ أؿٔخىْٛ ٓؼَ َٟد ح١ُٞٔ ٝال ري ٖٓ إٔ 

 ٣ٜ٘زٞح رزخد هزظٚ ٓطَىحً ٣ٝل٠َٝح ٓالكٚ ك٤ـؼِٜٞٗخ كٍٞ هزَٙ ٝال ٣وطؼٕٞ حُزٌخء ٓ٘ظ٤ٖ.

ى ٝأهٌٝح ٖٓ ٗؼٍْٞٛ ٝىػخ أهَرخء ح٤ُٔض ىػٞس ٣ؼَف رٜخ كبًح حٗو٠ض حُٔ٘ظخٕ كطٞح حُٔطَ

هَٝؿْٜ ٖٓ حُلِٕ ٝإ ًخٗض ُٚ ُٝؿش طِٝؿض ٌٛح اًح ًخٕ ٖٓ حَُإٓخء كؤٓخ حُؼخٓش ك٤لؼِٕٞ 

 رؼٞ ٌٛح رٔٞطخْٛ.

ٝػ٠ِ ِٓي حُٜوخُزش ٣َٟزش ٣ئى٣ٜخ ا٠ُ ِٓي حُوٍِ ٖٓ ًَ ر٤ض ك٢ ٌِٓٔظٚ ؿِي ٍٓٔٞ ٝاًح هيٓض 

٠ُ رِي حُٜوخُزش ًٍذ حُِٔي كؤك٠ٜ ٓخ ك٤ٜخ ٝأهٌ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُؼَ٘ ٝاًح هيّ حُٔل٤٘ش ٖٓ رِي حُوٍِ ا

 حَُّٝ أٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ ٓخثَ حألؿ٘خّ رَه٤ن كِِِٔي إٔ ٣وظخٍ ٖٓ ًَ ػَ٘س أٍإّ ٍأٓخً.

ٝحرٖ ِٓي حُٜوخُزش ٤ٍٛ٘ش ػ٘ي ِٓي حُوٍِ ٝهي ًخٕ حطَٜ رِٔي حُوٍِ ػٖ حر٘ش ِٓي حُٜوخُزش ؿٔخٍ 

ٍىٙ كزؼغ ٝأهٌٛخ ؿٜزخً ٝٛٞ ٣ٜٞى١ ٢ٛٝ ِٓٔٔش كٔخطض ػ٘يٙ كٞؿٚ كٞؿٚ ٣وطزٜخ كخكظؾ ػ٤ِٚ ٝ

٣طِذ ر٘ظخً ُٚ أهَٟ كٔخػش حطَٜ ًُي رِٔي حُٜوخُزش رخىٍ كِٝؿٜخ ُِٔي حٌَٓ ٝٛٞ ٖٓ طلض ٣يٙ 

ه٤لش إٔ ٣ـظٜزٚ ا٣خٛخ ًٔخ كؼَ رؤهظٜخ ٝاٗٔخ ىػخ ِٓي حُٜوخُزش إٔ ٣ٌخطذ حُِٔطخٕ ٣ٝٔؤُٚ إٔ ٣ز٢٘ ُٚ 

 حُوٍِ.كٜ٘خً هٞكخً ٖٓ ِٓي 

هخٍ: ٝٓؤُظٚ ٣ٞٓخ كوِض ُٚ: ٌِٓٔظي ٝحٓؼش ٝأٓٞحُي ؿٔش ٝهَحؿي ًؼ٤َ كِْ ٓؤُض حُِٔطخٕ إٔ ٣ز٢٘ 

كٜ٘خً رٔخٍ ٖٓ ػ٘يٙ ال ٓويحٍ ُٚ كوخٍ ٍأ٣ض ىُٝش حإلٓالّ ٓوزِش ٝأٓٞحُْٜ ٣ئهٌ ٖٓ كِٜخ كخُظٔٔض 

ؼٌٍ ًُي ػ٢ِ ٝاٗٔخ ًُي ٌُٜٙ حُؼِش ُٝٞ أ٢ٗ أٍىص إٔ أر٢٘ كٜ٘خً ٖٓ أٓٞح٢ُ ٖٓ ك٠ش أٝ ًٛذ ُٔخ ط

 طزًَض رٔخٍ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كٔؤُظٚ ًُي.

 ح٤َُٓٝش

هخٍ: ٍٝأ٣ض ح٤َُٓٝش ٝهي ٝحكٞح ك٢ طـخٍطْٜ ُِٝٗٞح ػ٠ِ َٜٗ اطَ كِْ أٍ أطْ أريحٗخً ْٜٓ٘ ًؤْٜٗ حُ٘وَ 

َُ كَٔ ال ٣ِزٕٔٞ حُوَح١ن ٝال حُولخط٤ٖ ٌُٖٝ ٣ِزْ حَُؿَ ْٜٓ٘ ًٔخء ٣٘ظَٔ رٚ ػ٠ِ أكي ٗو٤ٚ  ٗو

 ٣ي٣ٚ ٓ٘ٚ ٝٓغ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ كؤّ ٤ٓٝق ٤ٌٖٓٝ ال ٣لخٍهٚ ؿ٤ٔغ ٓخ ًًَٗخ. ٣ٝوَؽ اكيٟ

٤ٓٝٞكْٜ ٛلخثق ٓ٘طزش أكَٗـ٤ش ٖٝٓ كي ظلَ حُٞحكي ْٜٓ٘ ا٠ُ ػ٘وٚ ٓو٠َ ٗـَ ٍٝٛٞ ٝؿ٤َ 

 ًُي.

ًَٝ حَٓأس ْٜٓ٘ كؼ٠ِ ػي٣ٜخ كوش ٓ٘يٝىس آخ ٖٓ كي٣ي ٝآخ ٖٓ ك٠ش ٝآخ ٖٓ ٗلخّ ٝآخ ٖٓ ًٛذ 

ٓويحٍٙ ٝك٢ ًَ كوش كِوش ك٤ٜخ ٤ٌٖٓ ٓ٘يٝىس ػ٠ِ حُؼي١ أ٠٣خً ٝك٢ أػ٘خهٜٖ ػ٠ِ هيٍ ٓخٍ ُٝؿٜخ ٝ

أ١ٞحم ٖٓ ًٛذ ٝك٠ش ألٕ حَُؿَ اًح ِٓي ػَ٘س آالف ىٍْٛ ٛخؽ الَٓأطٚ ١ٞهخً ٝإ ِٓي ػ٣َٖ٘ 

أُلخً ٛخؽ ُٜخ ١ٞه٤ٖ ًٌُٝي ًَ ػَ٘س آالف ٣ِىحى ١ٞهخً الَٓأطٚ كَرٔخ ًخٕ ك٢ ػ٘ن حُٞحكيس ٜٖٓ٘ 

 حأل١ٞحم حٌُؼ٤َس.

ٝأؿَ حُل٢ِ ػ٘يْٛ حُوٍِ حأله٠َ ٖٓ حُوِف ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حُٔلٖ ٣زخُـٕٞ ك٤ٚ ٣ٝ٘ظَٕٝ 

 حُوَُس ريٍْٛ ٣ٝ٘ظٔٞٗٚ ػوٞىح ُ٘ٔخثْٜ.

ْٝٛ أهٌٍ هِن هللا ال ٣ٔظ٘ـٕٞ ٖٓ ؿخث٢ ٝال رٍٞ ٝال ٣ـظِٕٔٞ ٖٓ ؿ٘خرش ٝال ٣ـِٕٔٞ أ٣ي٣ْٜ ٖٓ 

لْٜ٘ ربطَ ٝٛٞ َٜٗ ًز٤َ ٣ٝزٕ٘ٞ ػ٠ِ حُطؼخّ رَ ْٛ ًخُل٤َٔ ح٠ُخُش ٣ـ٤جٕٞ ٖٓ رِيْٛ ك٤َٕٓٞ ٓ

 ٗطٚ ر٤ٞطخً ًزخٍحً ٖٓ حُو٘ذ.

٣ٝـظٔغ ك٢ حُز٤ض حُٞحكي حُؼَ٘س ٝحُؼَٕ٘ٝ ٝحألهَ ٝحألًؼَ ٌَُٝ ٝحكي ٣ََٓ ٣ـِْ ػ٤ِٚ ٝٓؼْٜ 

حُـٞح١ٍ حَُٝهش ُِظـخٍ ك٤ٌ٘ق حُٞحكي ؿخ٣ٍظٚ ٍٝك٤وٚ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ٍٝرٔخ حؿظٔؼض حُـٔخػش ْٜٓ٘ ػ٠ِ 

ء رؼٞ ٍٝرٔخ ٣يهَ حُظخؿَ ػ٤ِْٜ ٤ُ٘ظ١َ ٖٓ رؼ٠ْٜ ؿخ٣ٍش ك٤ٜخىكٚ ٌٛٙ حُلخٍ رؼ٠ْٜ رلٌح

 ٣ٌ٘لٜخ كال ٣ٍِٝ ػٜ٘خ كظ٠ ٣ل٢٠ أٍرٚ.

(0/04) 
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ٝال ري ُْٜ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٖٓ ؿَٔ ٝؿْٜٞٛ ٍٝإْٜٝٓ رؤهٌٍ ٓخء ٣ٌٕٞ ٝأ١لٔٚ ًُٝي إٔ حُـخ٣ٍش 

ك٤ٜخ ٣ي٣ٚ ٝٝؿٜٚ طٞحك٢ ًَ ٣ّٞ رخُـيحس ٝٓؼٜخ هٜؼش ًز٤َس ك٤ٜخ ٓخء كظيكؼٜخ ا٠ُ ٓٞالٛخ ك٤ـَٔ 

ٝٗؼَ ٍأٓٚ ك٤ـِٔٚ ٣َٝٔكٚ رخ٢ُ٘ٔ ك٢ حُوٜؼش ػْ ٣ٔظو٢ ٣ٝزٜن ك٤ٜخ ٝال ٣يع ٤ٗجخً ٖٓ حُوٌٍ اال 

كؼِٚ ك٢ ًُي حُٔخء كبًح كَؽ ٓٔخ ٣لظخؽ ا٤ُٚ كِٔض حُـخ٣ٍش حُوٜؼش ا٠ُ ح١ٌُ ا٠ُ ؿخٗزٚ كلؼَ ٓؼَ 

ٖٓ ك٢ حُز٤ض ًَٝ ٝحكي  كؼَ ٛخكزٚ ٝال طِحٍ طَكؼٜخ ٖٓ ٝحكي ا٠ُ ٝحكي كظ٠ طي٣َٛخ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ

 ْٜٓ٘ ٣ٔظو٢ ٣ٝزٜن ك٤ٜخ ٣ٝـَٔ ٝؿٜٚ ٝٗؼَٙ ك٤ٜخ.

ٝٓخػش طٞحك٢ ٓلْٜ٘ ا٠ُ ٌٛح ح٠َُٓٔ ٣وَؽ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ ٝٓؼٚ هزِ ُٝلْ ٝرَٜ ُٝزٖ ٝٗز٤ٌ كظ٠ 

٣ٞحك٢ ه٘زش ٣ٞ١ِش ٜٓ٘ٞرش ُٜخ ٝؿٚ ٣٘زٚ ٝؿٚ حإلٗٔخٕ ٝكُٜٞخ ٍٛٞ ٛـخٍ ٝهِق طِي حٍُٜٞ 

ٝ ك٤ٞحك٢ ا٠ُ حٍُٜٞس حٌُز٤َس ٣ٝٔـي ُٜخ ػْ ٣وٍٞ ُٜخ: ٣خ ٍد هي ه٘ذ ١ٞحٍ هي ٜٗزض ك٢ حألٍ

ؿجض ٖٓ رِي رؼ٤ي ٝٓؼ٢ ٖٓ حُـٞح١ٍ ًٌح ًٌٝح ٍأٓخً ٖٝٓ حٍُٔٔٞ ًٌح ًٌٝح ؿِيحً كظ٠ ٣ًٌَ ؿ٤ٔغ 

ٓخ هيّ ٓؼٚ ٖٓ طـخٍطٚ ػْ ٣وٍٞ: ٝؿجظي رٌٜٙ حُٜي٣ش ػْ ٣ظَى ح١ٌُ ٓؼٚ ر٤ٖ ٣ي١ حُو٘زش ٣ٝوٍٞ: أ٣ٍي 

ٓؼٚ ىٗخ٤َٗ ٝىٍحْٛ ًؼ٤َس ك٤٘ظ١َ ٢٘ٓ ًَ ٓخ أ٣ٍي ٝال ٣وخُل٢٘ ك٤ٔخ أهٍٞ ػْ إٔ طَُه٢٘ طخؿَحً 

 ٣َٜ٘ف.

كبٕ طؼَٔ ػ٤ِٚ ر٤ؼٚ ١ٝخُض أ٣خٓٚ ػخى رٜي٣ش ػخ٤ٗش ٝػخُؼش كبٕ طؼٌٍ ٓخ ٣َ٣ي كَٔ ا٠ُ ًَ ٍٛٞس ٖٓ 

٠ طِي حٍُٜٞ حُٜـخٍ ٛي٣ش ٝٓؤُٜخ حُ٘لخػش ٝهخٍ: ٛئالء ٗٔخء ٍر٘خ ٝر٘خطٚ ٝر٘ٞٙ كال ٣ِحٍ ٣طِذ اُ

ٍٛٞس ٍٛٞس ٣ٔؤُٜخ ٣ٝٔظ٘لغ رٜخ ٣ٝظ٠َع ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ كَرٔخ طَٜٔ ُٚ حُز٤غ كزخع ك٤وٍٞ: هي ه٠٠ 

ٍر٢ كخؿظ٢ ٝأكظخؽ إٔ أًخك٤ٚ ك٤ؼٔي ٓخ أ٣ٍي ٝال ٣وخُل٢٘ ك٤ٔخ أهٍٞ ػْ ٣َٜ٘ف ا٠ُ ػيس ٖٓ حُـْ٘ أٝ 

س ٝحُٜـخٍ حُزوَ ك٤وظِٜخ ٣ٝظٜيم رزؼٞ حُِلْ ٣ٝلَٔ حُزخه٢ ك٤طَكٚ ر٤ٖ ٣ي١ طِي حُو٘زش حٌُز٤َ

حُظ٢ كُٜٞخ ٣ٝؼِن ٍإّٝ حُزوَ أٝ حُـْ٘ ػ٠ِ ًُي حُو٘ذ حُٜٔ٘ٞد ك٢ حألٍٝ كبًح ًخٕ ح٤َُِ 

 ٝحكض حٌُالد كؤًِض ؿ٤ٔغ ًُي ك٤وٍٞ: ح١ٌُ كؼِٚ هي ٢ٍٟ ٍر٢ ػ٢٘ ٝأًَ ٛي٣ظ٢.

ٝاًح َٓٝ ْٜٓ٘ حُٞحكي َٟرٞح ُٚ ه٤ٔش ٗخك٤ش ػْٜ٘ ١َٝكٞٙ ك٤ٜخ ٝؿؼِٞح ٓؼٚ ٤ٗجخً ٖٓ حُوزِ 

ال ٣وَرٞٗٚ ٝال ٣ٌِٔٞٗٚ رَ ال ٣ظؼخٛيٝٗٚ ك٢ ًَ أ٣خّ َٟٓٚ ال ٤ٓٔخ إ ًخٕ ٟؼ٤لخً أٝ ٝحُٔخء ٝ

ًِٓٔٞخً كبٕ رَة ٝهخّ ٍؿغ ا٤ُْٜ ٝإ ٓخص أكَهٞٙ كبٕ ًخٕ ًِٓٔٞخً طًَٞٙ ػ٠ِ كخُٚ طؤًِٚ حٌُالد 

 ٝؿٞحٍف حُط٤َ.

ػ٤وخً ٝػِوٞٙ ك٤ٜخ ٝاًح أٛخرٞح ٓخٍهخً أٝ ُٜخً ؿخءٝح رٚ ا٠ُ ٗـَس ؿ٤ِظش ٝٗيٝح ك٢ ػ٘وٚ كزالً ٝ

 ٣ٝزو٠ ٓؼِوخً كظ٠ ٣ظوطغ ٖٓ حٌُٔغ رخ٣َُخف ٝحألٓطخٍ.

ًٝخٕ ٣وخٍ ٢ُ اْٜٗ ٣لؼِٕٞ رَإٓخثْٜ ػ٘ي حُٔٞص أٍٓٞحً أهِٜخ حُلَم كٌ٘ض أكذ إٔ أهق ػ٠ِ ًُي 

كظ٠ رِـ٢٘ ٓٞص ٍؿَ ْٜٓ٘ ؿ٤َِ كـؼِٞٙ ك٢ هزَٙ ٝٓولٞح ػ٤ِٚ ػَ٘س أ٣خّ كظ٠ كَؿٞح ٖٓ هطغ 

 ػ٤خرٚ ٝه٤خ١ظٜخ.

ي إٔ حَُؿَ حُلو٤َ ْٜٓ٘ ٣ؼِٕٔٞ ُٚ ٓل٤٘ش ٛـ٤َس ٣ٝـؼِٞٗٚ ك٤ٜخ ٣ٝلَهٜٞٗخ ٝحُـ٢٘ ٣ـٔؼٕٞ ًُٝ

ٓخُٚ ٣ٝـؼِٞٗٚ ػالػش أػالع: كؼِغ ألِٛٚ ٝػِغ ٣وطؼٕٞ ُٚ رٚ ػ٤خرخً ٝػِغ ٣٘زٌٕٝ رٚ ٗز٤ٌحً ٣َ٘رٞٗٚ ٣ّٞ 

 طوظَ ؿخ٣ٍظٚ ٗلٜٔخ ٝطلَم ٓغ ٓٞالٛخ.

ٍٝرٔخ ٓخص حُٞحكي ْٜٓ٘ ٝحُويف ك٢ ٣يٙ ٝاًح ٓخص  ْٝٛ ٓٔظٜظَٕٝ رخُ٘ز٤ٌ ٣َ٘رٞٗٚ ٤ُالً ٜٝٗخٍحً 

حَُث٤ْ ْٜٓ٘ هخٍ أِٛٚ ُـٞح٣ٍٚ ٝؿِٔخٗٚ: ٖٓ ٌْٓ٘ ٣ٔٞص ٓؼٚ ك٤وٍٞ رؼ٠ْٜ: أٗخ كبًح هخٍ ًُي كوي 

 ٝؿذ ػ٤ِٚ ال ٣ٔظ١ٞ ُٚ إٔ ٣َؿغ أريح ُٝٞ أٍحى ًُي ٓخ طَى ٝأًؼَ ٖٓ ٣لؼَ ٌٛح حُـٞح١ٍ.

ُـٞح٣ٍٚ: ٖٓ ٣ٔٞص ٓؼٚ كوخُض اكيحٖٛ: أٗخ كًِٞٞح رٜخ  كِٔخ ٓخص ًُي حَُؿَ ح١ٌُ هيٓض ًًَٙ هخُٞح

ؿخ٣ٍظ٤ٖ طللظخٜٗخ ٝطٌٞٗخٕ ٓؼٜخ ك٤غ ٌِٓض كظ٠ اٜٗخ ٍرٔخ ؿِٔظخ ٍؿ٤ِٜخ رؤ٣ي٣ٜٔخ ٝأهٌٝح ك٢ ٗؤٗٚ 

 ٝهطغ حُؼ٤خد ُٚ ٝاٛالف ٓخ ٣لظخؽ ا٤ُٚ ٝحُـخ٣ٍش ك٢ ًَ ٣ّٞ طَ٘د ٝطـ٢٘ كَكش ٓٔظزَ٘س.

ـخ٣ٍش ك٠َص ا٠ُ حَُٜ٘ ح١ٌُ ك٤ٚ ٓل٤٘ظٚ كبًح ٢ٛ هي أهَؿض كِٔخ ًخٕ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٣لَم ك٤ٚ ٛٞ ٝحُ

ٝؿؼَ ُٜخ أٍرؼش أًٍخٕ ٖٓ ه٘ذ حُويٗي ٝؿ٤َٙ ٝؿؼَ أ٠٣خً كُٜٞخ ٓؼَ حألٗخر٤َ حٌُزخٍ ٖٓ حُو٘ذ 

ػْ ٓيص كظ٠ ؿؼِض ػ٠ِ ًُي حُو٘ذ ٝأهزِٞح ٣ٌٛزٕٞ ٣ٝـ٤جٕٞ ٣ٝظٌِٕٔٞ رٌالّ ال أكْٜ ٝٛٞ رؼي ك٢ 
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َ كـؼِٞٙ ػ٠ِ حُٔل٤٘ش ٝؿ٘ٞٙ رخ٠َُٔرخص حُي٣زخؽ ح٢َُٓٝ ٝحُٔٔخٗي هزَٙ ُْ ٣وَؿٞٙ ػْ ؿخءٝح ر٣َٔ

حُي٣زخؽ ح٢َُٓٝ ػْ ؿخءص حَٓأس ػـُٞ ٣وُٕٞٞ ُٜخ ِٓي حُٔٞص كلَٗض ػ٠ِ ح٣ََُٔ حُلَٕ حُظ٢ 

 ًًَٗخ ٢ٛٝ ٤ُٝض ه٤خ١ظٚ ٝاٛالكٚ ٢ٛٝ طوظَ حُـٞح١ٍ ٍٝأ٣ظٜخ ؿٞحٕ ر٤َس ٟؤش ٌٓلَٜس.

(0/03) 
ػٖ حُو٘ذ ٝٗلٞح حُو٘ذ ٝحٓظوَؿٞٙ ك٢ حإلُحٍ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ  كِٔخ ٝحكٞح هزَٙ ٗلٞح حُظَحد

كَأ٣ظٚ هي حٓٞى ُزَى حُزِي ٝهي ًخٗٞح ؿؼِٞح ٓؼٚ ك٢ هزَٙ ٗز٤ٌحً ٝكخًٜش ١ٝ٘زٍٞحً كؤهَؿٞح ؿ٤ٔغ ًُي 

 كبًح ٛٞ ُْ ٣٘ظٖ ُْٝ ٣ظـ٤َ ٓ٘ٚ ٢ٗء ؿ٤َ ُٞٗٚ.

ؼِٞح ػ٠ِ ٍأٓٚ هِ٘ٔٞس ى٣زخؽ كؤُزٔٞٙ َٓح٣َٝ ٍٝحٗخ ٝهلخً ٝه١َوخً ٝهلظخٕ ى٣زخؽ ُٚ أٍُحٍ ًٛذ ٝؿ

٣ٍٞٔٓش ٝكِٔٞٙ كظ٠ أىهِٞٙ حُوزش حُظ٢ ػ٠ِ حُٔل٤٘ش ٝأؿِٔٞٙ ػ٠ِ ح٠َُٔرش ٝأٓ٘يٝٙ رخُٔٔخٗي 

 ٝؿخءٝح رخُ٘ز٤ٌ ٝحُلخًٜش ٝح٣َُلخٕ كـؼِٞٙ ٓؼٚ.

ٝؿخءٝح روزِ ُٝلْ ٝرَٜ كطَكٞٙ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝؿخءٝح رٌِذ كوطؼٞٙ ٜٗل٤ٖ ٝأُوٞٙ ك٢ حُٔل٤٘ش ػْ 

كٚ كـؼِٞٙ ا٠ُ ؿخٗزٚ ػْ أهٌٝح ىحرظ٤ٖ كؤؿَٝٛٔخ كظ٠ ػَهظخ ػْ هطؼٞٛٔخ رخ٤ُٔق ؿخءٝح رـ٤ٔغ ٓال

 ٝأُوٞح ُلٜٔٔخ ك٢ حُٔل٤٘ش.

ػْ ؿخءٝح رزوَط٤ٖ كوطؼٞٛٔخ أ٠٣خ ٝأُوٞٛٔخ ك٤ٜخ ػْ أك٠َٝح ى٣ٌخً ٝىؿخؿش كوظِٞٛٔخ ١َٝكٞٛٔخ 

 ك٤ٜخ.

ك٤ـخٓؼٜخ ٛخكذ حُوزش ٣ٝوٍٞ ُٜخ: ٝحُـخ٣ٍش حُظ٢ ط٣َي إٔ طوظَ ًحٛزش ٝؿخث٤ش طيهَ هزشً هزشً ٖٓ هزخرْٜ 

 ه٢ُٞ ُٔٞالى اٗٔخ كؼِض ٌٛح ٖٓ ٓلزظي.

كِٔخ ًخٕ ٝهض حُؼَٜ ٖٓ ٣ّٞ حُـٔؼش ؿخءٝح رخُـخ٣ٍش ا٠ُ ٢ٗء هي ػِٔٞٙ ٓؼَ ِٓزٖ حُزخد كٟٞؼض 

ٍؿ٤ِٜخ ػ٠ِ أًق حَُؿخٍ ٝأَٗكض ػ٠ِ ًُي حُِٔزٖ ٝطٌِٔض رٌالّ ُٜخ كؤُِٗٞٛخ ػْ أٛؼيٝٛخ ػخ٤ٗش 

حَُٔس حأل٠ُٝ ػْ أُِٗٞٛخ ٝأٛؼيٝٛخ ػخُؼش كلؼِض كؼِٜخ ك٢ حَُٔط٤ٖ ػْ ىكؼٞح ا٤ُٜخ كلؼِض ًلؼِٜخ ك٢ 

 ىؿخؿش كوطؼض ٍأٜٓخ ٍٝٓض رٚ ٝأهٌٝح حُيؿخؿش كؤُوٞٛخ ك٢ حُٔل٤٘ش.

كٔؤُض حُظَؿٔخٕ ػٖ كؼِٜخ كوخٍ: هخُض ك٢ أٍٝ َٓس أٛؼيٝٛخ: ٛٞ ًح أٍٟ أر٢ ٝأ٢ٓ ٝهخُض ك٢ 

ط٠ هؼٞىحً ٝهخُض ك٢ حَُٔس حُؼخُؼش: ٛٞ ًح أٍٟ ٓٞال١ هخػيحً ك٢ حُؼخ٤ٗش: ٛٞ ًح أٍٟ ؿ٤ٔغ هَحرظ٢ حُٔٞ

 حُـ٘ش ٝحُـ٘ش كٔ٘ش ه٠َحء ٝٓؼٚ حَُؿخٍ ٝحُـِٔخٕ ٝٛٞ ٣يػ٢ٗٞ كخًٛزٞح ر٢ ا٤ُٚ.

كَٔٝح رٜخ ٗلٞ حُٔل٤٘ش كِ٘ػض ٓٞح٣ٍٖ ًخٗخ ػ٤ِٜخ ٝىكؼظٜٔخ ا٠ُ حَُٔأس حُظ٢ ط٠ٔٔ ِٓي حُٔٞص ٢ٛٝ 

٤ٜخ ٝىكؼظٜٔخ ا٠ُ حُـخ٣ٍظ٤ٖ حُِظ٤ٖ ًخٗظخ طويٓخٜٗخ ٝٛٔخ حر٘ظخ حُظ٢ طوظِٜخ ِٝٗػض هِوخ٤ُٖ ًخٗخ ػِ

 حَُٔأس حُٔؼَٝكش رِٔي حُٔٞص.

ػْ أٛؼيٝٛخ ا٠ُ حُٔل٤٘ش ُْٝ ٣يهِٞٛخ ا٠ُ حُوزش ٝؿخء حَُؿخٍ ٝٓؼْٜ حُظَحّ ٝحُو٘ذ ٝىكؼٞح ا٤ُٜخ 

غ ا٤ُٜخ هيف آهَ هيكخً ٗز٤ٌحً كـ٘ض ػ٤ِٚ َٝٗرظٚ كوخٍ ٢ُ حُظَؿٔخٕ: اٜٗخ طٞىع ٛٞحكزخطٜخ رٌُي ػْ ىك

كؤهٌطٚ ١ُٝٞض حُـ٘خء ٝحُؼـُٞ طٔظلؼٜخ ػ٠ِ َٗرٚ ٝحُيهٍٞ ا٠ُ حُوزش حُظ٢ ك٤ٜخ ٓٞالٛخ كَأ٣ظٜخ ٝهي 

طزِيص ٝأٍحىص ىهٍٞ حُوزش كؤىهِض ٍأٜٓخ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُٔل٤٘ش كؤهٌص حُؼـُٞ ٍأٜٓخ ٝأىهِظٜخ حُوزش 

 ٝىهِض ٓؼٜخ.

ٛٞص ٤ٛخكٜخ ك٤ـِع ؿ٤َٛخ ٖٓ  ٝأهٌ حَُؿخٍ ٠٣َرٕٞ رخُو٘ذ ػ٠ِ حُظَحّ ُجال ٣ٔٔغ

حُـٞح١ٍ ٝال ٣طِزٖ حُٔٞص ٓغ ٓٞح٤ُٜٖ ػْ ىهَ ا٠ُ حُوزش ٓظش ٍؿخٍ كـخٓؼٞح رؤَْٓٛ حُـخ٣ٍش ػْ 

أٟـؼٞٛخ ا٠ُ ؿخٗذ ٓٞالٛخ ٝأٓٔي حػ٘خٕ ٍؿ٤ِٜخ ٝحػ٘خٕ ٣ي٣ٜخ ٝؿؼِض حُؼـُٞ حُظ٢ ط٠ٔٔ ِٓي 

ض ٝٓؼٜخ ه٘ـَ ػ٣َٞ حَُٜ٘ كؤهزِض حُٔٞص ك٢ ػ٘وٜخ كزالً ٓوخُلخً ٝىكؼظٚ ا٠ُ حػ٤ٖ٘ ٤ُـٌرخٙ ٝأهزِ

 طيهِٚ ر٤ٖ أٟالػٜخ ٟٓٞؼخً ٟٓٞؼخً ٝطوَؿٚ ٝحَُؿالٕ ٣و٘وخٜٗخ رخُلزَ كظ٠ ٓخطض.

ػْ ٝحك٠ أهَد حُ٘خّ ا٠ُ ًُي ح٤ُٔض كؤهٌ ه٘زش ٝأٗؼِٜخ رخُ٘خٍ ػْ ٠٘ٓ حُوٜوَٟ ٗلٞ هلخٙ ا٠ُ 

ٟ ػ٠ِ رخد حٓظٚ ٝٛٞ ػ٣َخٕ حُٔل٤٘ش ٝٝؿٜٚ ا٠ُ حُ٘خّ ٝحُو٘زش حُٔ٘ؼِش ك٢ ٣يٙ حُٞحكيس ٣ٝيٙ حألهَ

كظ٠ أكَم حُو٘ذ حُٔؼزؤ ح١ٌُ طلض حُٔل٤٘ش ٖٓ رؼيٓخ ٟٝؼٞح حُـخ٣ٍش حُظ٢ هظِٞٛخ ك٢ ؿ٘ذ 

 ٓٞالٛخ.
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ػْ ٝحك٠ حُ٘خّ رخُو٘ذ ٝحُلطذ ٝٓغ ًَ ٝحكي ه٘زش هي أُٜذ ٍأٜٓخ ك٤ِو٤ٜخ ك٢ ًُي حُو٘ذ كظؤهٌ 

ٝؿ٤ٔغ ٓخ ك٤ٜخ ػْ ٛزض ٣ٍق ػظ٤ٔش  حُ٘خٍ ك٢ حُلطذ ػْ ك٢ حُٔل٤٘ش ػْ ك٢ حُوزش ٝحَُؿَ ٝحُـخ٣ٍش

ٛخثِش كخٗظي ُٜذ حُ٘خٍ ٝحٟطَّ طٔؼَٛخ ًٝخٕ ا٠ُ ؿخٗز٢ ٍؿَ ٖٓ ح٤َُٓٝش كٔٔؼظٚ ٣ٌِْ حُظَؿٔخٕ 

 ح١ٌُ ٓؼ٢ كٔؤُظٚ ػٔخ هخٍ ُٚ كوخٍ: اٗٚ ٣وٍٞ: أٗظْ ٣خ ٓؼخَٗ حُؼَد كٔو٠.

كٞٗٚ ك٢ حُظَحد ٝطؤًِٚ كوِض: ُْ ًُي هخٍ: اٌْٗ طؼٔيٕٝ ا٠ُ أكذ حُ٘خّ ا٤ٌُْ ٝأًَْٜٓ ػ٤ٌِْ كظطَ

 حُظَحد ٝحُٜٞحّ ٝحُيٝى ٝٗلٖ ٗلَهٚ رخُ٘خٍ ك٢ ُلظش ك٤يهَ حُـ٘ش ٖٓ ٝهظٚ ٝٓخػظٚ.

ػْ ٟلي ٟلٌخً ٓل١َخً كٔؤُض ػٖ ًُي كوخٍ: ٖٓ ٓلزش ٍرٚ ُٚ هي رؼغ ح٣َُق كظ٠ طؤهٌٙ ك٢ ٓخػش 

 ٓيىحً كٔخ ٠ٓض ػ٠ِ حُلو٤وش ٓخػش كظ٠ ٛخٍص حُٔل٤٘ش ٝحُلطذ ٝحُـخ٣ٍش ٝح٠ُُٞٔ ٍٓخىحً 

(0/02) 
ػْ ر٘ٞح ػ٠ِ ٟٓٞغ حُٔل٤٘ش ًٝخٗٞح هي أهَؿٞٛخ ٖٓ حَُٜ٘ ٗز٤ٜخ رخُظَ حُٔيٍٝ ٜٝٗزٞح ك٢ ٝٓطٚ 

 ه٘زش ًز٤َس هيٗي ًٝظزٞح ػ٤ِٜخ حْٓ حَُؿَ ٝحْٓ ِٓي حَُّٝ ٝحَٜٗكٞح.

هخٍ: ٖٝٓ ٍْٓ ِٓي حَُّٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ ك٢ هَٜٙ أٍرؼٔجش ٍؿَ ٖٓ ٛ٘خى٣ي أٛلخرٚ ٝأَٛ حُؼوش 

ٔٞطٕٞ رٔٞطٚ ٣ٝوظِٕٞ ىٝٗٚ ٝٓغ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ ؿخ٣ٍش طويٓٚ ٝطـَٔ ٍأٓٚ ٝطٜ٘غ ُٚ ٓخ ػ٘يٙ كْٜ ٣

٣ؤًَ ٣َٝ٘د ٝؿخ٣ٍش أهَٟ ٣طئٛخ ٝٛئالء حألٍرؼٔجش ٣ـِٕٔٞ طلض ٣ََٓٙ ٣ََٓٝٙ ػظ٤ْ 

َٓٛغ ر٘ل٤ْ حُـَٞٛ ٣ٝـِْ ٓؼٚ ػ٠ِ ح٣ََُٔ أٍرؼٕٞ ؿخ٣ٍش ُلَحٗٚ ٍٝرٔخ ١ٝت حُٞحكيس ٜٖٓ٘ 

 ٗخ.رل٠َس أٛلخرٚ ح٣ٌُٖ ًًَ

ٝال ٣ٍِ٘ ػٖ ٣ََٓٙ كبًح أٍحى ه٠خء كخؿش ه٠خٛخ ك٢ ١٘ض ٝاًح أٍحى حًَُٞد هيٓٞح ىحرظٚ ا٠ُ 

ح٣ََُٔ كًَزٜخ ٓ٘ٚ ٝاًح أٍحى حٍُِ٘ٝ هيّ ىحرظٚ كظ٠ ٣ٌٕٞ ُِٗٝٚ ػ٤ِٚ ُٝٚ ه٤ِلش ٣ّٔٞ حُـ٤ٕٞ 

 ٣ٝٞحهغ حألػيحء ٣ٝوِلٚ ك٢ ٍػ٤ظٚ.

 حُوٍِ

ك٢ ًَ أٍرؼش أَٜٗ ٓظِ٘ٛخً ٣ٝوخٍ ُٚ هخهخٕ حٌُز٤َ  كؤٓخ ِٓي حُوٍِ ٝحٓٔٚ هخهخٕ كبٗٚ ال ٣ظَٜ اال

٣ٝوخٍ ُو٤ِلظٚ هخهخٕ رٚ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣وٞى حُـ٤ٕٞ ٣ٜٝٔٞٓخ ٣ٝيرَ أَٓ حٌُِٔٔش ٣ٝوّٞ رٜخ ٣ٝظَٜ 

٣ٝـِٝ ُٝٚ طٌػٖ حُِٔٞى ح٣ٌُٖ ٣ٜخهزٞٗٚ ٣ٝيهَ ك٢ ًَ ٣ّٞ ا٠ُ هخهخٕ حألًزَ ٓظٞحٟؼخً ٣ظَٜ 

٤خً ٝر٤يٙ كطذ كبًح ِْٓ ػ٤ِٚ أٝهي ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ًُي حُلطذ كبًح حألهزخص ٝح٤ٌُٔ٘ش ٝال ٣يهَ ػ٤ِٚ اال كخك

كَؽ ٖٓ حُٞهٞى ؿِْ ٓغ حُِٔي ػ٠ِ ٣ََٓٙ ػْ ٤ٔ٣٘ٚ ٣ٝوِلٚ ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ ً٘يٍ هخهخٕ ٣ٝوِق ٌٛح 

 أ٠٣خً ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ ؿخ٤ٗٝـَ.

 ٍْٝٓ حُِٔي حألًزَ إٔ ال ٣ـِْ ُِ٘خّ ٝال ٣ٌِْٜٔ ٝال ٣يهَ ػ٤ِٚ أكي ؿ٤َ ٖٓ ًًَٗخ.

 ك٢ حُلَ ٝحُؼوي ٝحُؼوٞرخص ٝطير٤َ حٌُِٔٔش ػ٠ِ ه٤ِلظٚ هخهخٕ رٚ. حُٞال٣خص

ٍْٝٓ حُِٔي حألًزَ اًح ٓخص إٔ ٣ز٠٘ ُٚ ىحٍ ًز٤َس ك٤ٜخ ػَٕ٘ٝ ر٤ظخً ٣ٝللَ ُٚ ك٢ ًَ ر٤ض ٜٓ٘خ هزَ 

ٝطٌَٔ حُلـخٍس كظ٠ ط٤َٜ ٓؼَ حٌُلَ ٝطلَٕ ك٤ٚ ٝططَف حٍُ٘ٞس كٞم ًُي ٝطلض حُيحٍ َٜٗ 

ـؼِٕٞ حُوزَ كٞم ًُي حَُٜ٘ ٣ٝوُٕٞٞ: كظ٠ ال ٣َٜ ا٤ُٚ ٤ٗطخٕ ٝال ٝحَُٜ٘ َٜٗ ًز٤َ ٣ـ١َ ٣ٝ

 اٗٔخٕ ٝال ىٝى ٝال ٛٞحّ.

ٝاًح ىكٖ َٟرض أػ٘خم ح٣ٌُٖ ٣يك٘ٞٗٚ كظ٠ ال ٣يٍٟ أ٣ٖ هزَٙ ٖٓ طِي حُز٤ٞص ٠ٔٔ٣ٝ هزَٙ حُـ٘ش 

 ٣ٝوُٕٞٞ: هي ىهَ حُـ٘ش ٝطلَٕ حُز٤ٞص ًِٜخ رخُي٣زخؽ حُٔ٘ٔٞؽ رخٌُٛذ.

ٕٞ ُٚ هْٔ ٝػَٕ٘ٝ حَٓأس ًَ حَٓأس ٜٖٓ٘ حر٘ش ِٓي ٖٓ حُِٔٞى ح٣ٌُٖ ٍْٝٓ ِٓي حُوٍِ إٔ ٣ٌ

٣لخًٝٗٚ ٣ؤهٌٛخ ١ٞػخً أٝ ًَٛخً ُٝٚ ٖٓ حُـٞح١ٍ حَُٔح١ٍ ُلَحٗٚ ٓظٕٞ ٓخ ٜٖٓ٘ اال كخثوش حُـٔخٍ 

ًَٝ ٝحكيس ٖٓ حُلَحثَ ٝحَُٔح١ٍ ك٢ هَٜ ٓلَى ُٜخ هزش ٓـ٘خس رخُٔخؽ ٝكٍٞ ًَ هزش ٠َٓد 

زٜخ كبًح أٍحى إٔ ٣طؤ رؼ٠ٜٖ رؼغ ا٠ُ حُوخىّ ح١ٌُ ٣لـزٜخ ك٤ٞحك٢ رٜخ ٌَُٝ ٝحكيس ْٜٓ٘ هخىّ ٣لـ

ك٢ أَٓع ٖٓ ُٔق حُزَٜ كظ٠ ٣ـؼِٜخ ك٢ كَحٗٚ. ٣ٝوق حُوخىّ ػ٠ِ رخد هزش حُِٔي كبًح ١ٝجٜخ أهٌ 

 ر٤يٛخ ٝحَٜٗف ُْٝ ٣ظًَٜخ رؼي ًُي ُلظش ٝحكيس.

ٝر٤ٖ حُٔٞحًذ ٤َٓ كال ٣َحٙ أكي ٝاًح ًٍذ ٌٛح حُِٔي حٌُز٤َ ًٍذ ٓخثَ حُـ٤ٕٞ ًَُٞرٚ ٣ٌٕٝٞ ر٤٘ٚ 
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 ٖٓ ٍػ٤ظٚ اال هَ ُٞؿٜٚ ٓخؿيحً ُٚ ال ٣َكغ ٍأٓٚ كظ٠ ٣ـُٞٙ.

ٝٓيس ٌِْٜٓ أٍرؼٕٞ ٓ٘ش اًح ؿخُٝٛخ ٣ٞٓخً ٝحكيحً هظِظٚ حَُػ٤ش ٝهخٛظٚ ٝهخُٞح: ٌٛح هي ٗوٚ ػوِٚ 

 ٝحٟطَد ٍأ٣ٚ.

ٍٚ ٝال ٓزذ كبٕ حِٜٗٓض هظَ ًَ ٖٓ ٣َٜ٘ف ا٤ُٚ ٜٓ٘خ كؤٓخ حُوٞحى  ٝاًح رؼغ ٣َٓش ُْ طٍٞ حُيرَ رٞؿ

ٝه٤ِلظٚ كٔظ٠ حِٜٗٓٞح أك٠َْٛ ٝأك٠َ ٗٔخءْٛ ٝأٝالىْٛ كٞٛزْٜ رل٠َطْٜ ُـ٤َْٛ ْٝٛ ٣٘ظَٕٝ 

ًٌُٝي ىٝحرْٜ ٝٓظخػْٜ ٝٓالكْٜ ٝىٍْٝٛ ٍٝرٔخ هطغ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ هطؼظ٤ٖ ِٝٛزْٜ ٍٝرٔخ ػِوْٜ 

 رؤػ٘خهْٜ ك٢ حُ٘ـَ ٍٝرٔخ ؿؼِْٜ اًح أكٖٔ ا٤ُْٜ ٓخٓش.

٣٘ش ػظ٤ٔش ػ٠ِ حَُٜ٘ اطَ ٢ٛٝ ؿخٗزخٕ ك٢ أكي حُـخٗز٤ٖ حُِٕٔٔٔٞ ٝك٢ حُـخٗذ ُِٝٔي حُوٍِ ٓي

ح٥هَ حُِٔي ٝأٛلخرٚ ٝػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ٍؿَ ٖٓ ؿِٔخٕ حُِٔي ٣وخٍ ُٚ هِ ٝٛٞ ِْٓٔ ٝأكٌخّ 

ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ رِي حُوٍِ ٝحُٔوظِل٤ٖ ا٤ُْٜ ك٢ حُظـخٍحص َٓىٝىس ا٠ُ ًُي حُـالّ حُِْٔٔ ال 

 (0/00) ْ ٝال ٣و٢٠ ر٤ْٜ٘ ؿ٤َٙ.٣٘ظَ ك٢ أٍٓٞٛ
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 جعالوصبدر والورا
 

 :هصبدر 
 

 ّ(:0226ٛـ/٢ٜ201، ٜٗخد حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ أر٢ حُلظق )ص٤حألر٘

 (. 0004 –حُٔٔظطَف ك٢ ًَ ٖٓ ٓٔظظَف، )َٜٓ  .0

 ّ(:0434ٛـ/631حرٖ حألػ٤َ ػِ حُي٣ٖ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي حُـ١ٍِ )ص

 (.0021 –حُٜلخرش، ىحٍ حُ٘ؼذ )حُوخَٛس أٓي حُـخرش ك٢ ٓؼَكش  .4

 (. 0060 -حٌُخَٓ ك٢ حُظخ٣ٍن، ىحٍ ٛخىٍ )ر٤َٝص  .3

 ّ(:0062ٛـ / 061حالى٢ٔ٣ٍ، أرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا )ص 

 ى. ص(. –ِٗٛش حُٔ٘ظخم ك٢ حهظَحم ح٥كخم، )ٍٝٓخ  .2

 ّ(: 021ٛـ /  321حال١َُٛ، أرٞ ٍٜٓ٘ٞ ٓلٔي رٖ أكٔي )ص

 ى. ص(. –ش، طلو٤ن: ٓلٔي ػ٢ِ حُ٘ـخٍ، حُيحٍ ح٣َُٜٔش ُِظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش )حُوخَٛس ط٣ٌٜذ حُِـ .0

 ّ(:002ٛـ/326حالٛطو١َ، حرٞ حٓلن حرَح٤ْٛ رٖ ٓلٔي حُلخ٢ٍٓ )ص

 (.0060 –حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي، طلو٤ن: ٓلٔي ػزي حُؼخٍ، )حُوخَٛس  .6

 ى. ص(. –ًظخد حألهخ٤ُْ، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ )رـيحى  .2

ن حُي٣ٖ أر٢ حُؼزخّ أكٔي رٖ حُوخْٓ رٖ ه٤ِلش رٖ ٣ْٞٗ حُٔؼي١ حُوٍِؿ٢ زؼش، ٓٞك٤حرٖ أر٢ أٛ

 ّ(:0460ٛـ/662)ص

 (.0060 -ػ٤ٕٞ حألٗزخء ك٢ ١زوخص حأل١زخء، طلو٤ن ِٗحٍ ٍٟخ، )ر٤َٝص   .2

 ّ(:0421ٛـ/660ح٢ُٓٞ٥، أرٞ حُل٠َ ٓلٔٞى )ص

 –ُؼَر٢ )ر٤َٝص ُظَحع حٍٝف حُٔؼخ٢ٗ ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ حُؼظ٤ْ ٝحُٔزغ حُٔؼخ٢ٗ، ىحٍ حك٤خء ح .0

 ص(.ى.

 ّ(:0332ٛـ/230ٖ رٖ ػزي حُلن )ص٣حُزـيحى١، ٛل٢ حُي

 (.0002-َٓحٛـي حال١الع ػ٠ِ حالٌٓ٘ش ٝحُزوخع، طلو٤ن: ػ٢ِ ٓلٔي حُزـخ١ٝ، )ر٤َٝص .0

 ّ(:204ٛـ/420حُزال١ًٍ، أكٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ؿخرَ )ص .4

 (.0012-كظٞف حُزِيحٕ، )حُوخَٛس .3

 ّ(:0322ٛـ/200حُز٠٤خ١ٝ، ػزي هللا رٖ ػَٔ )ص .2

 –طل٤َٔ حُز٠٤خ١ٝ، طلو٤ن: ػزي حُوخىٍ ػَكخص حُؼ٘خ كٔٞٗش، ىحٍ حُلٌَ )ر٤َٝص  .0

0006.) 

 (:0132ٛـ/231حُز٢َٗٝ٤، ٓلٔي رٖ أكٔي )ص .6

 ى.ص(. -حُـٔخ٤َٛ ك٢ ٓؼَكش حُـٞحَٛ، ػخُْ حٌُظخد )ر٤َٝص .2

 ّ(:0466ٛـ/060حُز٤ٜو٢، ظَٜ حُي٣ٖ )ص .2

ٞػخص حُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ حُؼَر٢ طخ٣ٍن كٌٔخء حالٓالّ، طلو٤ن: ٓلٔي ًَى ػ٢ِ، ٓطز .0

 (.0026-)ىٓ٘ن

طخؽ حُي٣ٖ، حرٞ َٜٗ ػزي حُٞٛخد رٖ ػ٢ِ رٖ ػزي حُٞٛخد رٖ ػزي حٌُخك٢  .01

 ّ(:0360ٛـ/220)ص
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( حُظ١ٌَٓ، أرٞ ػ٠ٔ٤ ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ 0016 –١زوخص حُ٘خكؼ٤ش حٌُزَٟ، )حُوخَٛس  .00

 ّ(.010ٛـ/402)ص

 ّ(: 010ٛـ /  402حُظ١ٌَٓ، أرٞ ػ٠ٔ٤ ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ )ص  .04

 ى. ص(.-ٓـٖ٘ حُظ١ٌَٓ، طلو٤ن،: أكٔي ٓلٔـي ٗخًَ، حك٤خء حُظَحع حُؼَر٢، )ر٤َٝص .03

 ّ(:0402ٛـ/600حُظ٤لخ٢ٗ، أكٔي رٖ ٣ٞٓق )ص .02

أُٛخٍ حألكٌخٍ ك٢ ؿٞحَٛ حألكـخٍ/ طلو٤ن: ٓلٔي ٣ٞٓق كٖٔ ٝٓلٔٞى ر٢ٗٞ٤ٔ هلخؿ٢،  .00

 (.0022 –ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد )حُوخَٛس 

 ّ(.262ٛـ/400َ )صحُـخكع أرٞ ػَٔٝ رٖ رل .06

 ى. ص(. –حُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ، )ى. ّ  .02

 (.0030 –، )َٜٓ 4حُظزَٜ رخُظـخٍس، َٗ٘: كٖٔ ك٢٘ٔ، ١ .02

 ّ(.022ٛـ/322حرٖ ؿِـَ، أرٞ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ كٔخٕ حألٗي٢ُٔ )ص .00

 (.0000-١زوخص حأل١زخء ٝحُلٌٔخء، طلو٤ن: كئحى ٤ٓي، )حُوخَٛس .41

 ّ(.0411ٛـ/002ٓلٔي )ص حرٖ حُـ١ُٞ، أرٞ حُلَؽ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ .40

 (.0021 -حُٔ٘ظظْ ك٢ طخ٣ٍن حُِٔٞى ٝحالْٓ، )ك٤يٍآرخى .44

 ّ(.0114ٛـ/303حُـ١َٛٞ، حٓٔخػ٤َ رٖ كٔخى )ص .43

 (.0020-، )ر٤َٝص4طخؽ حُِـش ٝٛلخف حُؼَد، طلو٤ن: أكٔي ػزي حُـلٍٞ ػطخ، ١ .42

 ّ(:060ٛـ/302خٕ حُزٔظ٢ )صزخٕ، أرٞ كخطْ ٓلٔي رٖ كزحرٖ ك .40

 (.0003-، )ر٤َٝص4حرٖ رِزخٕ، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ، ١ ٛل٤ق حرٖ كٔخٕ رظَط٤ذ .46

 ّ(:0222ٛـ/204ػ٢ِ )صرٖ  حكٔيحرٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ،  .42

 ّ(.002ٛـ/326حالٛخرش ك٢ ط٤٤ِٔ حُٜلخرش، طلو٤ن: ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ )ص .42

 ّ(0112ٛـ/300حرٞ حُل٤ٖٔ، حكٔي رٖ كخٍّ رٖ ٣ًَُخ )ص .40

 (.0020-، )حُوخَٛس4ٓوخ٤٣ْ حُِـش، طلو٤ن: ػزي حُٔالّ ٓلٔي ٛخٍٕٝ، ١ .31

 ّ(: 0403ٛـ /  031حُل٘ل٢، ٓلٔي ٕ أكٔي رٖ أ٣خّ )ص  .30

 (.0020-ريحثغ حٍُِٛٞ ك٢ ٝهخثغ حُيٍٛٞ، طلو٤ن: ٓلٔي ٜٓطل٠، )حُوخَٛس .34

 ّ(:022ٛـ/362حرٖ كٞهَ، أرٞ حُوخْٓ رٖ كٞهَ ح٤ُٜ٘ز٢ )ص .33

 (0020-ٍٛٞس حألٍٝ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ ٌٓظزش حُل٤خس )ر٤َٝص .32

 ّ(:0020ٛـ/020ٓلٔي ػزي حُٔ٘ؼْ )ص حُل١َ٤ٔ، حرٞ ػزي هللا .30

 (.0020-حَُٝٝ حُٔؼطخٍ ك٢ هزَ حألهطخٍ، طلو٤ن: حكٔخٕ ػزخّ، )ر٤َٝص .36

 ّ(.004ٛـ/311حرٖ هَىحًرٚ، أرٞ حُوخْٓ ػزي هللا رٖ ػزي هللا )ص .32

 ى. ص(. –حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ )رـيحى  .32

 ّ(:0121ٛـ/263حُوط٤ذ حُزـيحى١، أرٞ رٌَ أكٔي رٖ ػ٢ِ )ص .30

 ى.ص(.-طخ٣ٍن رـيحى، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش )ر٤َٝص .21

 ى. ص(.-حَُكِش ك٢ ١ِذ حُلي٣غ، طلو٤ن: ٍٗٞ حُي٣ٖ ػ٘ظَ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش )ر٤َٝص .20

 

 ّ(:0210ٛـ/212حرٖ هِيٕٝ، أرٞ ٣ُي ػزي حَُكٖٔ )ص .24

 (.0262-حُؼزَ ٝى٣ٞحٕ حُٔزظيأ ٝحُوزَ ك٢ أ٣خّ حُؼَد ٝحُزَرَ، )رٞالم .23
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 ّ(:0424ٛـ/620ْٔ حُي٣ٖ أكٔي )صحرٖ هٌِخٕ، حرٞ حُؼزخّ ٗ .22

 (.0062-ٝك٤خص حألػ٤خٕ ٝأر٘خء ٌٛح حُِٓخٕ، طلو٤ن: حكٔخٕ ػزخّ، ىحٍ حُؼوخكش )ر٤َٝص .20

 ّ(: 222ٛـ /  420حرٞ ىحٝى، ٤ِٓٔخٕ رٖ حألٗؼغ حُٔـٔظخ٢ٗ )ص .26

 ى.ص(.-ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى، طلو٤ن: ٓلٔي ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي، ىحٍ حُلٌَ )ر٤َٝص .22

 َِٜ )ػخٕ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ(:حرٞ ىُق، ٓٔؼَ رٖ حُٜٔ .22

حَُٓخُش حُؼخ٤ٗش، َٗ٘ ٝطلو٤ن: رطَّ رُٞـخًٞف ٝحْٗ هخُيٝف، طَؿٔش:ٓلٔي ٤َ٘ٓ  .20

 (.0021-٢َٓٓ، ػخُْ حٌُظخد )َٜٓ

 ّ(:0322ٛـ/222حٌُٛز٢، ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ هخ٣ٔخُ أرٞ ػزي هللا )ص .01

-، )ر٤َٝص0حُؼَه٢ٓٞٔ، ١ ٤َٓس أػالّ حُ٘زالء، طلون: ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ ٝٓلٔي ٗؼ٤ْ .00

0003.) 

-طخ٣ٍن حالٓالّ ٝٝك٤خص حُٔ٘خ٤َٛ ٝحالػالّ، طلو٤ن: ػَٔ ػزي حُٔالّ حُظ١ٌَٓ، )ر٤َٝص .04

0022.) 

 حَُح١َِٜٓٓ، رٍِى رٖ ٣َٜٗخٍ: .03

 (.0226-ػـخثذ حُٜ٘ي رَٙ ٝرلَٙ ٝؿ٣َِٙ، )٤ُيٕ .02

 ّ(:0462ٛـ/666حَُح١ُ، ٓلٔي رٖ حر٢ رٌَ رٖ ػزي حُوخىٍ )ص .00

 (.0023-ٍ حَُٓخُش )ح٣ٌُٞضٓوظخٍ حُٜلخف، ىح .06

 ّ(:0304ٛـ/200حرٖ ٍؿذ حُل٘ز٢ِ، ػزي حَُكٖٔ رٖ أكٔي )ص .02

 (.0020-حالٓظوَحؽ ألكٌخّ حُوَحؽ/ )ر٤َٝص .02

 ّ(:013ٛـ/401حرٖ ٍٓظٚ، أرٞ ػ٢ِ أكٔي رٖ ػَٔ )ص .00

 (.0200-حألػالم حُ٘ل٤ٔش، )٤ُيٕ .61

 

 ّ(:021ٛـ/321حُِح١ٝ، حُطخَٛ أكٔي )ص .60

، ػ٠ٔ٤ حُزخر٢ 4حُٜٔزخف ح٤َُ٘ٔ ٝحٓخّ حُزالؿش، ١ طَط٤ذ حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ػ٠ِ ٣َ١ن .64

 ى.ص(.-حُلِز٢ )حُوخَٛس

 حٍُِهخ٢ٗ، ٓلٔي ػزي حُؼظ٤ْ: .63

 ّ(.0006-ٓ٘خَٛ حُؼَكخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ، ىحٍ حُلٌَ، )ر٤َٝص .62

 ّ(:0023ٛـ/032حُِٓو١َ٘، ؿخٍ هللا ٓلٔٞى ػَٔ )ص .60

-، )ُز٘خ4ٕرَح٤ْٛ، ١حُلخثن ك٢ ؿ٣َذ حُلي٣غ، طلو٤ن: ػ٢ِ حُزـخ١ٝ ٝٓلٔي أرٞ حُل٠َ ح .66

 ى.ص(.

 (.0044-أٓخّ حُزالؿش، )حُوخَٛس .62

 ح١َُِٛ، أرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ أر٢ رٌَ. .62

 (.0062-ًظخد حُــَحك٤ش، طلو٤ن: ٓلٔي كخؽ ٛخىم، )ىٓ٘ن .60

 ّ(.0160ٛـ/202حرٖ ٤ٓيٙ، ػ٢ِ رٖ حٓٔخػ٤َ )ص .21

-َحُٔلٌْ ٝحُٔل٢٤ حألػظْ ك٢ حُِـش، طلو٤ن: ػخث٘ش ػزي حَُكٖٔ ر٘ض حُ٘خ١ت، )ٜٓ .20

 ى.ص(.

 ح٤َُٔحك٢، أرٞ ٣ُي كٖٔ ٤ِٓٝٔخٕ حُظخؿَ: .24
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-)حُوخَٛس       أهزخٍ ح٤ُٜٖ ٝحُٜ٘ي، طلو٤ن: ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ، حُيحٍ ح٣َُٜٔش حُِز٘خ٤ٗش  .23

0000.) 

 ّ(:0010ٛـ/000ح٢١ٞ٤ُٔ ػزي حَُكٖٔ رٖ حٌُٔخٍ رٖ ؿالٍ حُي٣ٖ ٝآهَٕٝ )ص .22

 ى.ص(.-طل٤َٔ حُـال٤ُٖ، ىحٍ حُلي٣غ )حُوخَٛس .20

 (.0004-، طلو٤ن: ٓلٔي ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي، )َٜٓطخ٣ٍن حُوِلخء .26

 ّ(:0420ٛـ / 023ح١ٍَُُٜٝ٘، حرٞ ػَٔ ػؼٔخٕ رٖ حُٜالف )ص  .22

 ى. ص(. –ػِّٞ حُلي٣غ ، طلو٤ن: ٍٗٞ حُي٣ٖ ػظَ، حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش )ر٤َٝص  .22

 –ٛـ  ٤ٗ242ن حَُرٞس، ْٗٔ حُي٣ٖ حر٢ ػزي هللا ٓلٔي رٖ حر٢ ١خُذ حالٜٗخ١ٍ حُيٓ٘و٢ )ص .20

0346 ّ :) 

 ى . ص(  –. ٗوزش حُيَٛ ك٢ ػـخثذ حُزَ ٝحُزلَ ، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ ) رـيحى 04 .21

 حُٜخر٢ٗٞ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ:  .20

 ( . 0020 –. ٛلٞس حُظلخ٤َٓ ، ىحٍ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ) ر٤َٝص 03 .24

 ّ( : 0160 –ٛـ  264حرٖ ٛخػي حالٗي٢ُٔ ، حرٞ حُوخْٓ ٛخػي رٖ حكٔي ) ص  .23

 ى . ص(  –. ١زوخص حالْٓ ، ) َٜٓ 02 .22

 ّ( : 026 –ٛـ  ٢ُُٜٞ330 ، حرٞ رٌَ ٓلٔي ) ص ح .20

 ى . ص ( . –. حهزخٍ حَُح٢ٟ ، ) ر٤َٝص 00 .26

 ّ ( :  246 –ٛـ  400حُٜ٘ؼخ٢ٗ، ػزي حَُُحم رٖ ٛٔخّ ) ص  .22

 (.0001–. طل٤َٔ حُوَإٓ، طلو٤ن: ٜٓطل٠ ِْٓٔ ٓلٔي، ٌٓظزش ح٤َُٗي )ح٣َُخ06ٝ .22

 ّ(:0310ٛـ /  210حرٖ حُطوطو٢، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حُٔؼَٝف حرٖ ١زخ١زخ )ص  .20

 ّ( 0061 –. حُلو١َ ك٢ حالىحد حُِٔطخ٤ٗش ، ) ر٤َٝص 02 .01

 ّ ( : 044 –ٛـ  301حُطز١َ ، حرٞ ؿؼلَ ٓلٔي رٖ ؿ٣ََ )  .00

 ّ( 0020 –. ؿخٓغ حُز٤خٕ ك٢ طؤ٣َٝ آ١ حُوَإٓ، ىحٍ حُلٌَ )ر٤َٝص 02 .04

 (.0020–. طخ٣ٍن حََُٓ ٝحُِٔٞى، طلو٤ن: ٓلٔي حرٞ حُل٠َ حرَح٤ْٛ، ىحٍ حُٔؼخٍف )حُوخَٛس00 .03

 ّ(:0121–ٛـ  263حرٖ ػزي حُزَ، حرٞ ػَٔٝ ٣ٞٓق رٖ ػزيهللا ح١َٔ٠ُ )ص  .02

 ى . ص( –. حالٓظ٤ؼخد ك٢ ٓؼَكش حألٛلخد ، طلو٤ن : حُزـخ١ٝ ، ) حُوخَٛس 61 .00

 ّ( :  0426ٛـ /  620حرٖ حُؼز١َ ، ؿ٣َـ٣ٍّٞٞ حُِٔط٢ )ص  .06

 (  0002 –، ) ر٤َٝص  4. طخ٣ٍن ٓوظَٜ حُيٍٝ ، 60١ .02

 ّ(: 232ٛـ /  442خْٓ رٖ ٓالّ )ص حرٞ ػز٤يس، حُو .02

 (.0026 –. حألٓٞحٍ، )ر٤َٝص 64 .00

 ّ(: 0102ٛـ /  222حرٞ ػز٤ي حُز١ٌَ، ػزيهللا رٖ ػزي حُؼ٣ِِ )ص  .011

. ؿـَحك٤ش حالٗيُْ ٝحٍٝرخ ٖٓ ًظخد حُٔٔخُي ٝحُٔٔخُي، طلو٤ن: ػزي حَُكٖٔ ػ٢ِ حُلـ٢، ىحٍ 63 .010

 (.0062 –حالٍٗخى )ر٤َٝص 

 ّ(: 0002ٛـ /  010 حُـِح٢ُ، حرٞ كخٓي ٓلٔي )ص .014

 ى . ص ( . –. حك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ ، ) ر٤َٝص 62 .013

 ّ ( : 0601ٛـ /  0160حُـ١ِ ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي ) ص  .012
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–. حطوخٕ ٓخ ٣لٖٔ ٖٓ حالهزخٍ حُيحثَس ػ٠ِ حالُٖٔ، طلو٤ن: ه٤َِ ٓلٔي حُؼَر٢، )حُوخَٛس60 .010

0000.) 

 ّ(: 0330ٛـ /  234حرٞ حُليحء، ػٔخى حُي٣ٖ حٓٔخػ٤َ رٖ ٓلٔي رٖ ػَٔ )ص  .016

 (0221 –. طو٣ْٞ حُزِيحٕ، ىحٍ حُطزخػش حُِٔطخ٤ٗش )رخ٣ٍْ 66 .012

 ّ(: 044ٛـ /  301حرٖ حُلَحء، حرٞ ػ٢ِ حُل٤ٖٔ رٖ ٓلٔي )ص  .012

 (.0022–. ٍَٓ حُِٔٞى ٖٝٓ ٣ِٜق َُِٓخُش ٝحُٔلخٍس، طلو٤ن: ٛالف حُي٣ٖ حُٔ٘ـي، )حُوخَٛس62 .010

 ػخٕ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ(:حرٖ ك٠الٕ، حكٔي رٖ ك٠الٕ رٖ حُؼزخّ رٖ ٍحٗي رٖ كٔخى ) .001

، 4، 3١. ٍٓخُش حرٖ ك٠الٕ، طلو٤ن ٓخ٢ٓ حُيٛخٕ، ِِٓٔش حُٔوظخٍ ٖٓ حُظَحع حُؼَر62٢ .000

 (. 0022–)ىٓ٘ن

 ّ(:0202ٛـ/202حُل٤َُٝآرخى١، ٓلٔي ٓل٢ حُي٣ٖ رٖ ٓلٔي رٖ ٣ؼوٞد )ص .004

 (.0022-. حُوخّٓٞ حُٔل٢٤، )ر٤َٝص60 .003

 حُوخ٢ٟ أرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ ٓالّ: .002

 (.0026-٘ي حُٜ٘خد، طلو٤ن: كٔي١ ػزي حُٔـ٤ي حُِٔل٢، )ر٤َٝص. 21ٔٓ .000

 ّ(:034ٛـ/341هيحٓش رٖ ؿؼلَ، حرٞ حُلَؽ حٌُخطذ حُزـيحى١ )ص .006

 ى. ص(.-. ٗزٌس ٖٓ ًظخد حُوَحؽ ٝٛ٘ؼٚ حٌُظخرش، )رـيحى20 .002

 ّ(:202ٛـ/413حُو٢َٗ، ٣ل٠٤ رٖ آىّ )ص .002

 (.0020-رٖ ٗخًَ، )ر٤َٝص . ًظخد حُوَحؽ، طٜل٤ق َٝٓحؿؼش: أرٞ حألٗزخٍ أكٔي رٖ ٓلٔي24 .000

 ّ(:0423ٛـ/624حُو٢٘٣ِٝ، ٣ًَُخ رٖ ٓلٔي رٖ ٓلٔٞى )ص .041

 (.0061-. آػخٍ حُزالى ٝأهزخٍ حُؼزخى، ىحٍ ٛخىٍ )ر٤َٝص23 .040

 (.0023-، )ر٤َٝص3. ػـخثذ حُٔوِٞهخص ٝؿَحثذ حُٔٞؿٞىحص، طلو٤ن: كخٍٝم ٓؼي، 22١ .044

 ّ(:0422ٛـ / 626حُولط٢، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٣ٞٓق )ص .043

 ى. ص(. –. طخ٣ٍن حُلٌٔخء، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ )رـيحى 20 .042

 ّ(:0202ٛـ/240حُوِو٘٘ي١، أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػ٢ِ )ص .040

 (.0062-. ٓآػَ حألٗخهش ك٢ ٓؼخُْ حُوالكش، طلو٤ن: ػزي حُٔظخٍ أكٔي كَحؽ، )ح٣ٌُٞض26 .046

 ى.ص(.-. ٛزق حألػ٠٘ ك٢ ٛ٘خػش حالٗ٘خ، )حُوخَٛس22 .042

 حُو٘ٞؿ٢، ٛي٣ن كٖٔ: .042

-حُؼِّٞ ح٢ُٗٞ حَُٔهّٞ ك٢ ر٤خٕ أكٞحٍ حُؼِّٞ طلو٤ن: ػزي حُـزخٍ ًُخٍ، )ر٤َٝص. حرـي 22 .040

0022.) 

 حرٖ حٌُخ٢ٍُٗٝ، ظَٜ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي حُزـيحى١: .031

. ٓوظَٜ حُظخ٣ٍن ٖٓ حٍٝ حُِٓخٕ ح٠ُ ٓ٘ظ٠ٜ ىُٝش ر٢٘ حُؼزخّ، طلو٤ن: ٜٓطل٠ ؿٞحى، 20 .030

 (.0021-)رـيحى

 حٌُظز٢، ٓلٔي رٖ ٗخًَ: .034

 ى.ص(.-ص ٝح٣ٌَُ ػ٤ِٜخ، طلو٤ن: حكٔخٕ ػزخّ، )ى.ّ. كٞحص حُٞك٤خ21 .033

 

 ّ(:0324ٛـ/222حرٖ ًؼ٤َ، ػٔخى حُي٣ٖ حرٞ حُليح حٓٔخػ٤َ رٖ ػَٔحٕ )ص .032

 (.0022-، )ر٤َٝص4. حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش، 20١ .030



 

112 

 

 حٌُخٗـَى١، ٓلٔي ٓلٔٞى رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٓلٔي: .036

 (.0033-. ى٣ٞحٕ ُـخص حُظَى، )حٓظ٘ز24ٍٞ .032

 ّ(:222ٛـ/420ي حُو٢٘٣ِٝ )صحرٖ ٓخؿش، أرٞ ػزي هللا ٣ِ٣ .032

 ى. ص(.-. ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿش، طلو٤ن: ٓلٔي كئحى ػزي حُزخه٢، ىحٍ حُلٌَ )ر٤َٝص23 .030

 ٓخ١ٍ رٖ ٤ِٓٔخٕ: .021

. حهزخٍ رطخًٍش حَُٔ٘م ٖٓ ًظخد حُٔـيٍ، طؼ٤ِن: ٣ل٠٤ رٖ حالهٔخ رٖ حر٢ ٍٜٓ٘ٞ حُٔظطزذ، 22 .020

 (.0200-)ٍٝٓخ

 ّ(:0102ٛـ/201حُٔخٍٝى١، ػ٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ كز٤ذ حُز١َٜ )ص .024

. حالكٌخّ حُِٔطخ٤ٗش ٝحُٞال٣خص حُي٤٘٣ش، َٓحؿؼش: ٓلٔي ك٢ٜٔ حَُٔؿخ٢ٗ، ىحٍ حُظٞك٤و٤ش ُِطزخػش 20 .023

 (.0022-)ى.ّ

 ٓلٔي ػزيٙ : .022

 ى . ص ( . –. ٜٗؾ حُزالؿش، َٗف: ٓلٔي ػزيٙ ، ) رـيحى 26 .020

 ّ(:002ٛـ/326حُٔٔؼٞى١، حرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ )ص .026

-لو٤ن: ٓلٔي ٓل٢ حُي٣ٖ ك٤ٔي، ٓطزؼش حُٔؼخىس )َٜٓ. َٓٝؽ حٌُٛذ ٝٓؼخىٕ حُـَٞٛ، ط22 .022

0002.) 

 (.0022-، )ر٤َٝص3. حهزخٍ حُِٓخٕ )ٓ٘ٔٞد ُِٔٔؼٞى١(، 22١ .022

 ّ(:0131ٛـ/٣ٌٞٔٓ240ٚ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ؼوٞد: )ص .020

 ى.ص(.-. طـخٍد حالْٓ ٝطؼخهذ حُْٜٔ، )ر٤َٝص20 .001

 ّ(:000ٛـ/301حُٔوي٢ٓ، ٓلٔي رٖ أكٔي حُز٘خ١ٍ )ص .000

 ى.ص(.-٤ْ ك٢ ٓؼَكش حألهخ٤ُْ، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ )رـيحى. حكٖٔ حُظوخ01ٓ .004

 ّ(: 060ٛـ /  300حُٔوي٢ٓ، حُٔظَٜ رٖ ١خَٛ )رؼي  .003

 (.0013-. حُزيء ٝحُظخ٣ٍن، )رخ00ْ٣ٍ .002

 ّ(:0366ٛـ/262حرٖ ٗزخطش، حرٖ ٣ُيٕٝ ؿٔخٍ حُي٣ٖ ح١َُٜٔ )ص .000

حُلٌَ  . َٓف حُؼ٤ٕٞ ك٢ َٗف ٍٓخُش حرٖ ٣ُيٕٝ، طلو٤ن: ٓلٔي حرٞ حُل٠َ حرَح٤ْٛ، ىح00ٍ .006

 (.0062-حُؼَر٢، )حُوخَٛس

 ّ(:000ٛـ/320حرٖ حُ٘ي٣ْ، حرٞ حُلَؽ ٓلٔي رٖ حٓلن حٍُٞحم )ص .002

 ى. ص(.-. حُلَٜٓض، )ر٤َٝص04 .002

 حَُ٘ٗو٢، ٓلٔي )ػخٕ ك٢ حٝح٢ٓ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ(: .000

 (.0204-. حهزخٍ روخٍٟ، )رخ03ْ٣ٍ .061

 ّ(:0402ٛـ/600ح١َُٜٝ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ )ص .060

 (.0003-ح٣ُِخٍحص، طلو٤ن: ؿخ٤ٖٗ ٤ٓٞ١ٖ، )ىٓ٘ن . حالٗخٍحص ح٠ُ ٓؼَكش02 .064

 ّ(:000ٛـ/321حٌُٜٔح٢ٗ، حرٞ رٌَ حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ حٓلن رٖ حُلو٤ٚ )ص .063

 (.0220-. ٓوظَٜ ًظخد حُزِيحٕ، )٤ُي00ٕ .062

 ّ(:0206ٛـ/260حرٖ حٍُٞى١، َٓحؽ حُي٣ٖ حر٢ كلٚ ػَٔ )ص .060

 ّ(.0202-. ه٣َيس حُؼـخثذ ٝك٣َيس حُـَحثذ، )حُوخَٛس06 .066
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١ٞٔ،ٜٗخد حُي٣ٖ أر٢ ػزي هللا ٣خهٞص رٖ ػزي هللا حُل١ٞٔ حُزـيحى١، ٣خهٞص حُل .062

 ّ(:0442ٛـ/646)ص

 ى.ص(. –. حُٔ٘ظَى ٟٝؼخ ٝحُٔلظَم ٛوؼخ، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ )رـيحى 02 .062

 (.0220-. ٓؼـْ حُزِيحٕ، )٤ُي02ٕ .060

 ّ(:012ٛـ/404ح٤ُؼوٞر٢، حر٢ ٣ؼوٞد حٓلن رٖ ٝحٟق )ص .021

 (.0200-. حُزِيحٕ، ٤ُيٕ )ر00َ٣َ .020

 ى. ص(.-٣ٍن ح٤ُؼوٞر٢، ىحٍ ٛخىٍ )ر٤َٝص. طخ011 .024

 (.0064-. ٓ٘خًِش حُ٘خّ ُِٓخْٜٗ، )ر٤َٝص010 .023

 ّ(:202ٛـ/024حرٞ ٣ٞٓق، ٣ؼوٞد رٖ حرَح٤ْٛ )ص .022

-. ًظخد حُوَحؽ ٝطٜل٤ق َٝٓحؿؼش: حرٞ حألٗزخٍ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٗخًَ، )ر٤َٝص014 .020

0020.) 

 
 :هراجع

 

 حرَح٤ْٛ، كخَٟ ه٤َِ:

 (.0022–، )حُؼَحم364حُؼوخكش ٝحالػالّ  هخُي رٖ ٣ِ٣ي ٍٓ٘٘ٞحص ُٝحٍس -0

 ُٔظَحٗؾ:

رِيحٕ حُوالكش حَُ٘ه٤ش، طَؿٔش ٝطؼ٤ِن: ر٤َ٘ ك٤َْٔٗ ٤ًًٍْٞٝ ػٞحى، ٓطزؼش حُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ  -4

 (.0002–حُؼَحه٢ )رـيحى

 حُلَح، ٓلٔي ػ٢ِ:

 (.0022–حُلٌَ حُــَحك٢ ٝططٍٞٙ ك٢ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش ٝحُٞٓط٠، )ح٣ٌُٞض -3

 حرٞ ٓؼي، أكٔي:

 (.0060–الص ٝططٍٞٙ ك٢ حالىد حُؼَر٢، )ر٤َٝصأىد حَُك -2

 أٍُٗٞي، طٞٓخّ:

، 4حُيػٞس ح٠ُ حالٓالّ، طَؿٔش: كٖٔ حرَح٤ْٛ كٖٔ ٝػزي حُٔـ٤ي ػخ٣ي ٝحٓٔخػ٤َ حُ٘لَح١ٝ، ١ -0

 (.0021–)حُوخَٛس

 رًَِٝٔخٕ، ًخٍٍ:

–طخ٣ٍن حالىد حُؼَر٢، طَؿٔش: ح٤ُٔي ٣ؼوٞد رٌَ ٠ٍٓٝخٕ ػزي حُظٞحد، ىحٍ حُٔؼخٍف )َٜٓ -6

0020). 

 رخٍطُٞي:

طخ٣ٍن حُظَى ك٢ آ٤ٓخ حُٞٓط٠، طَؿٔش: أكٔي ٓؼ٤ي ٤ِٓٔخٕ، َٓحؿؼٚ: حرَح٤ْٛ ٛز١َ، ٌٓظزش الٗـِٞ  -2

 (.0002–ح٣َُٜٔش )حُوخَٛس

 حُزٔظخ٢ٗ، رطَّ:

 ى . ص ( –هطَ حُٔل٢٤، ) ٌٓظزش ُز٘خٕ  -2

 (  0021 –ٓل٢٤ حُٔل٢٤ ، ) ر٤َٝص  -0

 حُزٌَ، ػزي حُـزخٍ:

 (.0024–كخَٟٛخ ٝحُـي٣ي ك٢ ٍُحػظٜخ ٝٛ٘خػظٜخ ٝطـخٍطٜخ، )رـيحى.  ٗوِش حُظَٔ ٓخ٤ٟٜخ 01ٝ

 رٍُٞع، ٗخهض:
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 (.0022–طَحع حالٓالّ، طَؿٔش: ك٤ٖٔ ٓئْٗ ٝحكٔخٕ ٛيه٢، َٓحؿؼٚ: كئحى ٣ًَُخ، )ح٣ٌُٞض -00

 حُظخرؼ٢، ٓلٔي:

 (  0020 –حُٔلخٍحص ك٢ حالٓالّ ، ) ىٓ٘ن  -04

 حُـ٢ِ٤ٔ، ٤ٍٗي: 

 (.0026–حالٓال٢ٓ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ، )رـيحىكًَش حُظَؿٔش ك٢ حَُٔ٘م  -03

 حُـَٞٓ، ػزي حُـزخٍ:

 ( 0006–ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي، )ر٤َٝص -02

 ّ(:0606ٛـ/0162كخؿ٢ ه٤ِلش، ٜٓطل٠ رٖ ػزي هللا )ص

 (. 0020-ً٘ق حُظٕ٘ٞ ػٖ حٓخّ حٌُظذ ٝحُلٕ٘ٞ، )رـيحى.00

 كٖٔ، ٛز١َ ٓلٔي :

 ( . 0000 –ـق حُــَحك٤ٕٞ حُؼَد ، ٓطزؼش حُو٠خء ) حُ٘ -06

 كٔخىس ، ٓلٔي ٓخَٛ :

 ( . 0022 –، ) ر٤َٝص  4حٌُٔظزخص ك٢ حالٓالّ ، ١ -02

 ك٤ٔيس ، ػزي حَُكٖٔ :

 ( . 0023 –حػالّ حُــَحك٤٤ٖ حُؼَد ٝٓوظطلخص ٖٓ حػخٍْٛ ، ) ىٓ٘ن  -02

 هٜزخى ، ٗخًَ :

 ى . ص ( . –حُلٌَ حُــَحك٢ ططٍٞٙ ١َٝم رلؼٚ ، ) ؿخٓؼش رـيحى  -00

 ( . 0020 –ٓش ك٢ حُظَحع حُــَحك٢ حُؼَر٢ ، ) رـيحى ىٍح -41

 هلخؿ٢ ، ٓلٔي ػزي حُٔ٘ؼْ :

 ( . 0023 –حالٓالّ ٝحُل٠خٍس حالٗٔخ٤ٗش ، ىحٍ حٌُظذ حُِز٘خ٢ٗ ) ر٤َٝص  -40

 ( . 0020 –حرٞ ىُق ػزو١َ ٖٓ ٣٘زغ ، ) ح٣َُخٝ  -44

 ( .0061 –ىحثَس حُٔؼخٍف، حكَحّ حُزٔظخ٢ٗ ، )ر٤َٝص  -43

 (.0033–س حُٔؼخٍف حالٓال٤ٓش، طَؿٔش: ٓلٔي ػخرض، ىحٍ حُلٌَ )ر٤َٝصىحثَ -42

 

 ى١ُٝ ، ٣ٍٜ٘خٍص :

 (.0020–حُٔلَٜ رخٓٔخء حُٔالرْ ػ٘ي حُؼَد، طَؿٔش: حًَّ كخَٟ، ىحٍ حُل٣َش ُِطزخػش )رـيحى -40

 حُي٣ٞٙ ؿ٢ ، ٓؼ٤ي :

 (.0024 –، ٓئٓٔش ىحٍ حٌُظذ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ )رـيحى 4ر٤ض حُلٌٔش، ١ -46

 ّ(:0423ٛـ/٢ًٍُِِ624، ٣ًَُخ رٖ ٓلٔي )صح

-، )ر٤َٝص3حألػالّ، هخّٓٞ طَحؿْ ألَٜٗ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء حُؼَد. ٝحُٔٔظؼَر٤ٖ ٝحُٔٔظَ٘ه٤ٖ، ١.42

0021.) 

 ٣ُيحٕ ، ؿَؿ٢ :

 ( . 0022 –، ىحٍ ٌٓظزش حُل٤خس ) ر٤َٝص  4طخ٣ٍن حىد حُِـش حُؼَر٤ش ، ١ -42

 ( . 0062 –َٝص ، ) ر٤ 4طخ٣ٍن حُظٔيٕ حالٓال٢ٓ ، ١ -40

 ٣ُـ٣َي ، ٌٛٞٗٚ :

–، )ر٤َٝص3ْٗٔ حُؼَد طٔطغ ػ٠ِ حُـَد، طَؿٔش: كخٍٝم ر٠٤ٕٞ ًٝٔخٍ حُيٓٞه٢، ١ -31

0020.) 

 حُٔخَٓحث٢ ، ه٤َِ حرَح٤ْٛ ٝآهَٕٝ :
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–طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼَر٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ، ىحٍ حٌُظذ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ )حَُٔٞٛ -30

0022.) 

 ٓٞٓٚ ، حكٔي :

 ( . 0022 –ح٣َُ٘ق حالى٢ٔ٣ٍ ك٢ حُــَحك٤ش حُؼَر٤ش ، ) رـيحى  -34

 حُ٘خ٢ٓ ، ٛالف حُي٣ٖ :

 –حَُكِش ػ٤ٖ حُــَحك٤ش حُٔزَٜس ك٢ حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش ، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف رخالٌٓ٘ي٣ٍش ) حُوخَٛس  -33

0024 . ) 

 ( . 0021 –حُلٌَ حُــَحك٢ ٤َٓس ٤َٔٓٝس ، ) حُوخَٛس  -32

 : ٛلٞس ، ٗـيص كظل٢

 (.0022–حُؼَد ك٢ حالطلخى حُٔٞك٤ظ٢، ٍٓ٘٘ٞحص ٌٓظزش آكخم ػَر٤ش، )رـيحى -30

 ٤ٟق، ٗٞه٢:

 ى . ص(.–، )حُوخَٛس2، كٕ٘ٞ حالىد حُؼَر٢ حُلٖ حُو2٢ٜٜحَُكالص، ١ -36

 ّ(: 0061 –ٛـ  ١062خٕ ًز١َ ُحىٙ، حكٔي رٖ ٜٓطل٠ )ص 

 ى . ص (. –) ر٤َٝص . ٓلظخف حُٔؼخىس ٜٝٓزخف ح٤ُٔخىس ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، 32

 ػؼٔخٕ، ٗٞه٢ ػزي حُو١ٞ:

–)ح٣ٌُٞض 000طـخٍس حُٔل٢٤ حُٜ٘ي١ ك٢ ػَٜ ح٤ُٔخىس حالٓال٤ٓش، ِِٓٔش ػخُْ حُٔؼَكش  -32

0001.) 

 حُؼي١ٝ، حرَح٤ْٛ حكٔي:

 (.0063–، )حُوخَٛس4حال٣ٕٞٓٞ ٝحُز٤ِٗط٤ٕٞ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ رل٤َس حٓال٤ٓش، ١ -30

 ػ٢ِ ، ؿٞحى :

 ( . 0003 –زَ حالٓالّ ، ) رـيحى طخ٣ٍن حُؼَد ه -21

 ػ٢ِ ، ٓلٔي ًَى :

 ( . 0062 –، ) حُوخَٛس  3حالٓالّ ٝحُل٠خٍس حُؼَر٤ش ، ١ -20

 ك٤ْٜ ، ك٤ٖٔ ٓلٔي :

 ( . 0020 –، ) ح٣ٌُٞض  032أىد حَُكالص ، ِِٓٔش ػخُْ حُٔؼَكش  – 24

 ك١ُٞ ، ك٤ٖٔ :

 ( . 0022 –كي٣غ حُٔ٘يرخى حُوي٣ْ ، ) ر٤َٝص  -23

 كخٍٝم ػَٔ :ك١ُٞ ، 

، ٓطزؼش 4ّ(، 026١–260ٛـ/332–422حُوالكش حُؼزخ٤ٓش ك٢ ػَٜ حُل٠ٟٞ حُؼ٣ٌَٔش ) -22

 (.0022–حُٔؼ٠٘ )رـيحى

 ّ(: 0002ٛـ /  0333حٌُظخ٢ٗ، ػزي حُل٢ رٖ ػزي حٌُز٤َ رٖ حُوطذ )

 ى.ص(.-. ٗـظخّ حُلٌٞٓش حُ٘ز٣ٞش ح٠ُٔٔٔ حُظَحط٤ذ حالىح٣ٍش، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ )ر٤َٝص20

 طٌ٘ٞك٢ٌٔ ، حؿظخ٤١ّٞ ٤ُٞ٣خ ٗٞكظ٢٘ :ًَح

طخ٣ٍن حالىد حُــَحك٢ حُؼَر٢ ، طَؿٔش : ٛالف حُي٣ٖ ػؼٔخٕ ٛخْٗ ، َٓحؿؼٚ : ح٣ـٍٞ ِٓز٤خ٣ق  -26

 ٌٞٓٞٓ ( ،– 0002 . ) 
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 حٌُٔ٘يٍ ٤ٓزَ :

 –حهزخٍ حْٓ حُٔـّٞ ٖٓ حالٍٓخٕ ٍٝٗي حَُّٝ ٜٗٞٙ ػَر٤ش ٓـٔٞػش ، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘ ) رـيحى  -22

 .ى. ص ( 

 ٓخٍ هللا ، ػ٢ِ ٓلٖٔ ػ٠ٔ٤ :

 (.0022–حىد حَُكالص ػ٘ي حُؼَد ك٢ حَُٔ٘م، ٓطزؼش حالٍٗخى )رـيحى -22

 ٓظِ، آىّ :

 –حُل٠خٍس حالٓال٤ٓش ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ طَؿٔش : ٓلٔي ػزي حُٜخى١ حرٞ ٣ٍيٙ ) طْٞٗ  -20

0026 . ) 

 ( .0021 –، ) حُوخَٛس  4، ١ أُلخظ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُوخَٛس -01

 ى . ص(  –حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ، ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش، ىحٍ حك٤خء حُظَحع، )ر٤َٝص -00

 ّ(:0640ٛـ/0130حُٔ٘خ١ٝ، ٓلٔي ػزي حَُإٝف )ص

 (.0001-. حُظٞه٤ق ػ٠ِ ٜٓٔخص حُظؼخ٣ٍق، طلو٤ن: ٓلٔي ٍٟٞحٕ حُيح٣ش، ىحٍ حُلٌَ )ر٤َٝص04

 ( . 0022 –ٖ ًظخد حُؼخُْ حُؼَر٢، حُٔطزؼش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش، )ر٤َٝص حُٔ٘ـي ك٢ حالػالّ، ٓـٔٞػش ٓ -03

 ( . 0022 –حُٔ٘ـي ك٢ حُِـش ، ٓـٔٞػش ٖٓ ًظخد حُؼخُْ حُؼَر٢ ، حُٔطزؼش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ، )ر٤َٝص  -02

 ٓئْٗ ، ك٤ٖٔ :

 (.0062–حُــَحك٤ش ٝحُــَحك٤ٕٞ ك٢ حالٗيُْ، ٓؼٜي حُيٍحٓخص حالٓال٤ٓش، )ٓي٣ٍي -00

 ف :ٗخؿ٢ ، ٓؼَٝ

 ( . 0020 –، ) ر٤َٝص  3حٛخُش حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ، ١ -06

 ٗل٤ْ ، حكٔي :

 (.0022–، )ح٣ٌُٞض4حُلٌَ حُــَحك٢ ك٢ حُظَحع حالٓال٢ٓ، طَؿٔش: كظل٢ ػؼٔخٕ، ١ -02
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 :سيرة الببحث 

 .ؿٔخٍ حُي٣ٖ كخُق ح٤ٌُال٢ٗ

 

 روِْ

 .ى.ارَح٤ْٛ ه٤َِ حُؼالفأ

 .ؿخٓؼش حَُٔٞٛ–غ أٓظخً حُظخ٣ٍن حُلي٣

 

ٛي٣ن ػ٣ِِ ، أطخرغ ٌٓ٘ كظَس ٣ٞ١ِش ، ٗ٘خ١خطٚ حُؼ٤ِٔش، ٢ُٝ ٓؼٚ ػالهش طزخىٍ ػ٢ِٔ .... ٛٞ ؿٔخٍ      

حُي٣ٖ رٖ كخُق رٖ ٤ٜٗق رٖ ؿخْٓ رٖ أكٔي حُلـ٤ش رٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ ػزي حَُك٤ْ رٖ ه٤ْٔ رٖ ٢ُٝ حُي٣ٖ 

رٖ ٢ُٝ حُي٣ٖ رٖ ٣ُٖ حُي٣ٖ حٌُز٤َ رٖ ْٗٔ حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٣ل٠٤ رٖ كٔخّ حُي٣ٖ رٖ ٍٗٞ حُي٣ٖ 

رٖ حر٢ ٛخُق  ـ٢ِ٤رٖ َٗف حُي٣ٖ رٖ ٓلٔي حُٜظخى رٖ ػزيحُؼ٣ِِ رٖ حُزخُ حالٜٗذ ح٤ُ٘ن ػزيحُوخىٍ حُ

٠ٓٞٓ رٖ ػزيهللا حُـ٢ِ٤ رٖ ٣ل٠٤ حُِحٛي رٖ ٓلٔي حُٔي٢ٗ رٖ ىحٝى ح٤َٓ ٌٓش رٖ ٠ٓٞٓ حُؼخ٢ٗ رٖ ػزيهللا 

ٖ ػزيهللا حُٔلٞ رٖ حُلٖٔ حُٔؼ٠٘ رٖ حُلٖٔ حُٔـظز٠ رٖ حٓيهللا حُـخُذ ػ٢ِ حُٜخُق رٖ ٠ٓٞٓ حُـٕٞ ر

رٖ حر٢ ١خُذ ًَّ هللا ٝؿٜٚ ٢ٍٟٝ هللا ػْٜ٘ حؿٔؼ٤ٖ،ٖٓ حألَٓس ح٤ٌُال٤ٗش، ٣ًٍش ح٤ُ٘ن ػزيحُوخىٍ 

  حُـ٢ِ٤(

 

ٓظخً كخُق ، ٌٝٓ٘ ١لُٞظٚ أُٝغ رلذ حُظخ٣ٍن ،ٝ هَحءس حٌُظذ حُٔظ٘ٞػش ،طؤػَ رٞحُيٙ حأل0024ٖٓ ٓٞح٤ُي 

حألى٣ذ ٝحُ٘خػَ،ٝأهٌ ػ٘ٚ كذ حألىد ٝحُٔؼَكش ٝطٌٝم حُ٘ؼَ،ٝرلٌْ ٗ٘ؤطٚ ك٢ –حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ 

حُوخُٚ ٝػالهش حُوَحرش حُظ٢ طَرطٚ رخُؼالٓش ٓخُْ ػزٞى حال٢ُٓٞ ،طؼَف رخُؼالٓش ٜٓطل٠ ؿٞحى ٝطَحػٚ 

ه٤ن،٣ٝؼي ٗلٔٚ ٖٓ طال٤ٌٓ ،ٝحٛظْ ٌٓ٘ رٞح٤ًَ ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش رخُظَحع حُوخى١ٍ ٝح١ٌُ رخص طوٜٜٚ حُي

حألٓظخً حُيًظٍٞ ػٔخى ػزي حُٔالّ ٍإٝف ٝٓيٍٓظٚ حُظخ٣ٍو٤ش،ٓخٍّ حُظي٣ٍْ ك٢ حُظؼ٤ِْ حالرظيحث٢ 

ٝحُٔظ٢ٓٞ ٝحُؼخ١ٞٗ ، ًٔخ كخَٟ ك٢ ؿخٓؼش رـيحى ٝحُـخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش ٝحطلخى حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد 

 ٝؿخٓؼخص حُوخى٤ٓش ٝحُزَٜس ٝٝح٢ٓ

 

ؿخٓؼش رـيحى . ًٔخ ٗخٍ ٜٗخىس -حرٖ ٍٗي -ك٢ حُظخ٣ٍن ٖٓ ٤ًِش حُظَر٤ش  كَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس حُزٌخ٣ٍُّٞٞ

  .)ىرِّٞ (ك٢ حُِـش حال٣ِ٤ٌِٗش ٖٓ ٓؼٜي حُٔؼ٤ِٖٔ

 

ُْ ٣وق ػ٘ي ٌٛح حُلي ، رَ ؿٌ ح٤َُٔ ، ٝأًَٔ ىٍحٓظٚ ٝكَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس )ىًظٍٞحٙ( كِٔلش ك٢ حُظخ٣ٍن 

٣ن ٝحُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش حٗظ٠ٔ ا٠ُ" ٓؼٜي حُظخ٣ٍن حإلٓال٢ٓ ٖٓ ؿخٓؼش ٓخٗض ًِٔ٘ظْ حُؼخ٤ُٔش. ُٝلزٚ حُظخٍ

حُؼَر٢ ٝحُظَحع حُؼ٢ِٔ ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ حُظخرغ الطلخى حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد رزـيحى " ، ٝكَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس 

ٓخؿٔظ٤َ آىحد ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُل٠خٍس حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش . كَٜ ػ٠ِ ُوذ "رخكغ ػ٢ِٔ" ٖٓ ًَِٓ 

 . ١0002خص ٓ٘ش ىٍحٓخص حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝحُٔوطٞ

ٝػ٠ٞ ح٤ُٜجش حُؼَر٤ش ٌُظخرش طخ٣ٍن 0006ٝحُيًظٍٞ ح٤ٌُال٢ٗ ػ٠ٞ حطلخى حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد       

ٝػ٠ٞ )َٗف( ُـ٘ش حُيٍحٓخص  0000ٝػ٠ٞ ؿٔؼ٤ش حُٔئٍه٤ٖ ٝحالػخ٤٣ٍٖ ك٢ حُؼَحم 0002حالٗٔخد

رخُظَحع ٝحُظخ٣ٍن . َٓ٘ف ًَِٓ ىٍحٓخص حإلٓخّ ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ حُٔظوٜٚ 0002حُوخى٣ٍش حُٔـَد

 . 4100ٝحألٗٔخد حُوخى٣ٍش 
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ٝح٤ُٜجش حُؼَر٤ش ٌُظخرش طخ٣ٍن  0006ًَّ رخُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘خىحص حُظوي٣َ٣ش ٖٓ حُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ حُؼَحه٢

 .ٝؿ٤َٛخ 0000ٝؿخٓؼش رـيحى 0002،ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش ُالػخٍ 4111حألٗٔخد 

 

ٓخص حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ٓؼَكش رؤٍٓٞ ًؼ٤َس .ٝهي حٛظْ رظخ٣ٍن حألٗٔخد ٝٗـَ ٗلٔٚ رٌٜح حُِٕٞ حُْٜٔ ٖٓ حُيٍح

أؿ٤ِ ك٢ ٓـخٍ ىٍحٓش ٝطيه٤ن حألٗٔخد ٖٓ ػِش ٖٓ حألٓخطٌس حُؼَحه٤٤ٖ حُٔؼَٝك٤ٖ أٓؼخٍ حُيًظٍٞ ػٔخى 

ػزيحُٔالّ ٍإٝف ٝحألٓظخً ٓخُْ ػزٞى حال٢ُٓٞ ٝحألٓظخً حُِٞحء حكٔي ه٠َ حُؼزخ٢ٓ ٝحألٓظخً ح٤ُ٘ن ه٤َِ 

ُِؼِٔخء حألػالّ ًَ ٖٓ ح٤ُ٘ن حُؼالٓش ػزي  ى١ٍّٝ  ، ٣ٝلوَ رؤٗٚ ك٠َ حُي٢ٔ٤ُ ٝحألٓظخً ؿٔخٍ حَُحٝ

ٝحُؼالٓش حُيًظٍٞ ك٤ٖٔ ػ٢ِ ٓللٞظ ٝحُؼالٓش حُيًظٍٞ ػ٢ِ -ٓلظ٢ حُي٣خٍ حُؼَحه٤ش-ح٣ٌَُْ ٓلٔي حُٔيٍّ

 ٝحُؼالٓش ٛخُق حكٔي حُؼ٢ِ ٝحُؼالٓش ػزي حَُُحم حُل٢٘ٔ ٝؿ٤َْٛ-حٍُٞى١ ٝ حُؼالٓش حُيًظٍٞ ك٤ٖٔ أ٤ٖٓ

 

-إٔ ُي٣ٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ٝحٌُظذ .ٖٓ ًظزٚ حٍُٔ٘٘ٞس :ًظخد حإلٓخّ ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ  ًٔخ

.ًٝظخد 4110طل٤َٔ ؿي٣ي َٓحؿؼش حألٓظخً حُ٘خػَ كخُق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ ،ٌٓظزش حُٜٔطل٠ ، حُوخَٛس ،

ُٔالّ ٍإٝف ،ٓئٓٔش َٜٓ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٍإ٣ش طخ٣ٍو٤ش ٓؼخَٛس طوي٣ْ حُيًظٍٞ ػٔخى ػزي ح

. ٝٛٞ رخالَٛ ٍٓخُش رخَٗحف حُيًظٍٞس ُوخء حُطخث٢ ٝحُيًظٍٞ 4100رـيحى  –َٓط٠٠ ٌُِظخد حُؼَحه٢ 

ٍإٝف ًٝظخد " رٜـش حألَٓحٍ ٝٓؼيٕ حألٗٞحٍ ُِ٘ط٘ٞك٢ , ىٍحٓش ٝطلو٤ن " ،طوي٣ْ حُيًظٍٞ ك٤ٖٔ أ٤ٖٓ 

.ًٝظخد " أٍٛٞ حُظخ٣ٍن حإلٓال٢ٓ  4100ََٗ٘ ػ٠ِ ٗلوش ح٤ُٔي حكٔي ح٤ٌُال٢ٗ ،حُـِحث–٤ٗن حُٔئٍه٤ٖ 

.ًٝظخد " ط٘و٤لخص ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ُ٘ٔذ حإلٓخّ 0000" ،َٓحؿؼش حُيًظٍٞ ك٤ٖٔ ػ٢ِ ٓللٞظ )ٓوط١ٞ( 

ػزيحُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ" ، َٓحؿؼش حُيًظٍٞ ػزي حُوخىٍ حُٔؼخ٤ٟي١ )َٗ٘ ٓليٝى( ٓ٘ٚ ٗٔوش ٓللٞظش ك٢ 

حُيًظًٍٞٔخٍ ٓظَٜ حكٔي )ٓؼي  خ٣ٍن حألٍٝر٢" ، طوي٣ْ. ًٝظخد" ىٍحٓخص ك٢ حُظ0006حٌُٔظزش حُوخى٣ٍش

( ًٝظخد ،حَُكالص ٝحَُكخُش ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ : ىٍحٓش طخ٣ٍو٤ش ٝٛٞ رخألَٛ أ١َٝكظٚ ُِيًظٍٞحس َُِ٘٘

ًٝظخد حُظخ٣ٍن حُؼؼٔخ٢ٗ طل٤َٔ ؿي٣ي طوي٣ْ حُيًظٍٞ ػٔخى ػزي حُٔالّ ٍإٝف ًٝظخد حُظخ٣ٍن  .)ٓؼي َُِ٘٘( ،

خَٛس  طوي٣ْ حُيًظٍٞ ٛخُق حكٔي حُؼ٢ِ ًٝظخد حالٓظَ٘حم ًٝظخد حُٔيهَ ك٢ طخ٣ٍن حالٓال٢ٓ ٍإ٣ش ٓؼ

 حُلِٔلش حالٓال٤ٓش ٝؿ٤َٛخ.

 

طل٤َٔ ؿي٣ي ك٢ ٓـِش كٌَ كَ  -ٖٝٓ رلٞػٚ ٝىٍحٓخطٚ :ػَٝ ًظخد حإلٓخّ ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ 

 .ٝػَٝ ٓوط١ٞش ٜٓـش حُزٜـش ٝٓلـش حُِٜـش )ًظخد( ٍٓ٘٘ٞس ك٢ ؿ٣َيس حُٜزخف4110

. ٝٓوخُش ٤ٍٗي ػخ٢ُ 4116.ٝٓوخُش ٜٓطل٠ ؿٞحى ٝٓوط١ٞش ٗخىٍس ػٖ ح٤ٌُال٢ٗ ؿ٣َيس حُٜزخف 4110

.ٝٓوخُش حُٔويحى٣ش أَٛ حُظ٤ٔٔش حٍُٔ٘٘ٞس ك٢ ؿ٣َيس 4114ح٤ٌُال٢ٗ حرٖ ى٣خ٠ُ حٍُٔ٘ٞس ك٢ ؿ٣َيس حُؼَحم 

ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ  .ٝٓوخُش" حَُ٘م حأل٢ٓٝ ٝحَٛ حُظ٤ٔٔش" حٍُٔ٘٘ٞس ك٢ ٓـِش ٤ًِش حالىحد4114حُؼَحم 

.ٝٓوخُش ػٖ 4110.ٝٓوخُش ػٖ " رَحؿٔخط٤ش ح٤ُٔي ػزي حَُكٖٔ ح٤ٌُال٢ٗ حُ٘و٤ذ ",ٓـِش كٌَ ك4110َ

"ح٤ُ٘ن ػزيحُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ: ؿ٤الٕ حُؼَحم ال ؿ٤الٕ ١زَٓظخٕ،ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ 

. ٝ"حُٔئٍم ٛ٘خّ ؿؼ٢٤ 4101ىٍحٓش ك٢ ٗٔزش حُظل٤َٔ ُِٔئُق، ٓـِش ٍإٟ  –.ٝطل٤َٔ حُـ٤ال٢ٗ 4110

 .4101ىٍحٓش ك٢ ٍإ٣ظٚ ٤َُِٔس حُ٘ز٣ٞش " ، ٓـِش ٍإٟ  –

ٌٛح ك٠ال ػٖ ػَ٘حص حُٔوخالص حٍُٔ٘٘ٞس ػ٠ِ ٗزٌش حالٗظَٗض ٟٖٝٔ ٓٞحهغ ًؼ٤َس ٖٝٓ حُٟٔٞٞػخص 
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حُظ٢ ًظزٜخ ٟٓٞٞػخص ،ػٖ ػَٜ حَُٓخُش ٝػٍٜٞ حَُحٗي٣ٖ ٝحأل٤٣ٖٞٓ ٝحُؼزخ٤٤ٖٓ ٝحُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحُؼَٜ 

حُٔؼخَٛ ٝحُ٘و٤ٜخص حُؼَر٤ش ٝحإلٓال٤ٓش ٝرؼٞ حُ٘و٤ٜخص حُـَر٤ش ،ٓؼَ ٓوخالص طيٍٝ كٍٞ حُلي٣غ ٝ

ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ ٣ًٍٝظٚ ك٢ حُؼخُْ ،ٝأ٤ٔٛش ػٍٞس حُل٤ٖٔ ك٢ حُظخ٣ٍن حُؼَر٢ حإلٓال٢ٓ، ٝ ارخٕ 

ٓخّ حُزوخ١ٍ ،ٝح٤ُ٘ن رٖ ػؼٔخٕ حُٔئٍم حُٔزٌَ،ٝحإلٓخّ حُـِح٢ُ، ٝحإلٓخّ حَُكخػ٢، ٝحإلٓخّ أرٞ ٓي٣ٖ ،ٝحإل

حرٖ ط٤ٔ٤ش ٝه٤ٓٞظٚ، ٝح٣َُ٘ق حُزؼوٞر٢،حال٤ٖٓ ٝحُٔؤٕٓٞ ٝح٤ٌُٔخك٤ِش ،ٝحُط٣َوش حُوخى٣ٍش حُٔزٌَس ،ٝ ٓؼ٠٘ 

ىٍحٓش أ٤ُٝش ٝحإلٓخّ أرٞ اى٣ٍْ حُزؼوٞر٢، ٝحُٔـٍٞ، ٝؿ٤ٌِ٘ هخٕ،  –حُزخُ حالٜٗذ،ٝ حُظَحع حُٜٞك٢ 

لخءٛخ، ٝرـيحى، َٝٓٔه٘ي، ًٝخرٍٞ، ٝى٢ُٜ، ٝحُٔويحى٣ش ٝٛٞالًٞ هخٕ، ٝط٤ٍُٔٞ٘ي، ٝحُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش ٝهِ

أَٛ حُظ٤ٔٔش، ٝحُ٘خ٣َٛش حُؼَحه٤ش، ٝح٣َُٜٞس حُؼَحه٤ش، ٝحُؼ٣ِ٣ِش حُؼَحه٤ش، ٝحٍ رخرخٕ، ٝحٍ حُٔؼيٕٝ، 

ٝٓلٔي حُلخطق ،٤ِٓٝٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ،َٝٓحى حَُحرغ، ٝػزي حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ، ٝحَُ٘م حأل٢ٓٝ ،ٝحٌُٔ٘خ ًخٍطخ، 

ـِحث١َ، ٝؿٔخٍ حُي٣ٖ حالكـخ٢ٗ ،ٝػزي ح٣ٌَُْ هخْٓ ،ٝحُلزٞر٢ حُ٘خػَ ٝحإلٓخّ، ٝح٤ُٔي ٝػزي حُوخىٍ حُ

ٓلٔي رخهَ حُٜيٍ، ٝحُٔئٍم حُيٍٝر٢ ٝؿٜٞىٙ ك٢ طي٣ٖٝ طخ٣ٍن حألَٓس حُوخى٣ٍش ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ، 

ٓٞ ٝح٣َُ٘ٔخْٗ ،ٝٓظ٤َٗن، ٝرٔٔخٍى، ٝٛظَِ، ٤ٌٓٝخك٢ِِ ٝح٤ٌُٔخك٤ِش، ٝٝٗٔظٕٞ طََ٘ٗ، ٝؿخٕ ؿخى ٍٝ

،ٝحُؼٍٞس حُل٤َٔٗش، ٣ُْٞٝ حَُحرغ ػَ٘ ،٣ُْٞٝ حُٔخىّ ػَ٘، ٝٓخ١ٍ حٗطٞح٤ٗض ،ٝٗخر٤ِٕٞ حألٍٝ 

هطٞس ا٠ُ حإلٓخّ هطٞطخٕ ا٠ُ حٍُٞحء، ٝطِو٤ٚ ًظخد هٜش -٤٘٤ُٖ-،ٝٗخر٤ِٕٞ حُؼخُغ، ٝهَحءس ك٢ ًظخد

" حَُٜحع حُلِٔلش ُِٔئٍم ٣َٝ ى٣ٍٞحٗض، ٝطخؽ ٓلَ ،ٝحألَُٛ، ٝحُو٤٣َٖٝ، ٝريٍ ٗخًَ ح٤ُٔخد، ٝ

 . " ٗـَحٕ ًٗٔٞؿخ-ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُي٢٘٣ ك٢ ح٤ُٖٔ هزَ حإلٓالّ 

ىٍّ حُظخ٣ٍن ػ٠ِ أ٣ي١ حُؼي٣ي ٖٓ أٓخطٌس حُظخ٣ٍن ك٢ حُؼَحم ْٜٓ٘ حألٓخطٌس حُيًخطَس ػٔخى ػزي حُٔالّ       

ٍإٝف ًٝٔخٍ ٓظَٜ حكٔي ٝكخٍٝم ػَٔ ,ٝػزيحَُُحم حالٗزخ١ٍ ٝػزي حُوخىٍ حُٔؼخ٤ٟي١ ٝهخٗغ 

ٝػزي حُوخىٍ ح٤ُ٘و٢ِ ٝؿؼلَ ػزخّ ك٤ٔي١ ٣ٝوظخٕ ٓؼيٕٝ حُؼخَٓ ٝكٔيحٕ حٌُز٢ٔ٤ ٝهلطخٕ حُٔؼخ٤ٟي١ 

ػزي حُٔظخٍ حُلي٣ؼ٢ ٝٛخْٗ ٣ل٠٤ حُٔالف ٝػزي حال٤َٓ حُؼٌخّ ٝٛخىم ٣خ٤ٖٓ حُلِٞ ٝٓل٤ي ًخٛي ح٣ُِي١ 

ٝٓلٔي حكٔي حُ٘لخً ٝػزي حال٤َٓ ىًٖٔ ٝػزي حُـزخٍ ٗخؿ٢ ٝكخٍٝم ػزخّ ٤ٛٝذ ٝه٤٠َ حُـ٢ِ٤ٔ 

خٍم ٗخكغ حُلٔيح٢ٗ ٝٓلٔي ؿخْٓ حُٜٔ٘يح٢ٗ ٝٓلٔي ٣خهَ حُل٢٘٤ٔ ِٝٓحكْ ػ٢ِ ػ٤ٖ٘ حُزؼخؽ ٝٗخٛٞ ١ٝ

 .ػزيحَُُحم حُو٢ٔ٤ ٝٓل٢ ٛالٍ حَُٔكخٕ

ٖٓ آٍحءٙ" إٔ حُظخ٣ٍن ال٣ؼَف ح٤ُّٞ ٝحألْٓ ٝحُـي ٝاٗٔخ ٛٞ َٜٗ حُل٤خس ٢٠ٔ٣ ح٠ُ حالؿَ ح٠َُٔٝد       

خ٣ٍن ٓؼخَٛ ،ٗؼْ ُٚ طو٤ٔٔخص ػ٤ِٔش، ٌُٝ٘ٚ ٣ؼ٤ٖ ٓؼ٘خ ٣ٜٝٔ٘خ ح١ٌُ هيٍٙ ػالّ حُـ٤ٞد، كخُظخ٣ٍن ًِٚ ط

ٝػ٤ِ٘خ إٔ ٗٔظلخى ٓ٘ٚ ك٢ ك٤خط٘خ ًِٜخ ٣ٝٔظ٘ي ك٢ ٌٛح حَُأ١ ػ٠ِ إٔ حٓظوَحء حُظخ٣ٍن ه٤َ ٖٓ حُظـخٍد ،ٝحٕ 

حهظ٤خٍ ٓ٘ش رؼ٤ٜ٘خ أٝ كيع رٌحطٚ ُظلي٣ي ٜٗخ٣ش ػَٜ ٖٓ ػٍٜٞ حُظخ٣ٍن أٝ ريح٣ش ػَٜ آهَ ،٣زيٝ ، حَٓح 

ػٖ حُلو٤وش ٝحُٞحهغ الٕ حُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢ ٣ٔظخُ ىحثٔخ رخُظيٍؽ ٝحالٓظَٔحٍ ٝطيحهَ كِوخطٚ رؼ٠ٜخ رؼ٤يح 

رزؼٞ ، ٝحٕ ٝهخثغ حُظخ٣ٍن حٌُزَٟ ػخثٔخص ؿ٤ِي ١َكٜخ ظخَٛ كٞم حُٔخء ، ًٝظِظٜخ حَُث٤ٔ٤ش طلض ٓطلٚ 

ؼ٤ٖ ك٢ حُظخ٣ٍن كو٢ ٖٝٓ ٣َ٣ي حٓظٌ٘خكٜخ ػ٤ِٚ إٔ ٣ـٞٙ ك٢ حألػٔخم،ٝحُلَم ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حُـَد حٗ٘خ ٗ

ْٝٛ ٣لٜٔٞٗٚ ٣ٝٔظـِٞٗٚ ُظلو٤ن ٜٓخُلْٜ،ٝ حُظخ٣ٍن ٛٞ ٣َ١ن حإلٗٔخ٤ٗش ح٠ُ حُل٠خٍس، ألٗٚ ٟٞء ٤٘٣َ 

حُٔخ٢ٟ َُإ٣ش حُلخَٟ ٝ حُٔٔظوزَ ، كـٌٍٝ أٗظٔظ٘خ ح٤ُٔخ٤ٓش ،ٝحالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُي٤٘٣ش ٝحُؼ٤ِٔش 

 ."،طٔظي ػ٤ٔوخ ك٢ طَرش حألؿ٤خٍ حُٔخ٤ٟش.
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 بثــــــــــــقـــــرفـــه
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