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 الملخص  الكلمات المفتاحية

الطب، المدارس 

الطبية، الدخوارية، 

 الدنيسيرية، اللبودية

لاغ ش٘اَ /حلؼخحلنـًَحُىمَص حللَكش حلعلمَش فٌ رالى حل٘اخ  هاالا حلناَل حلٔاخر      

حلطاذ شلاي هؿال حلوٜاوٙل هًلاف لظاوفَ شايس شوحةا   للمَالى, رٜاةش شخةاش هشلاو 

ٓخممض فٌ مٌح حالُىماخٍ, هةهناخ ىشال حلٔالطش حللخكماش حةٍورَاش, هحلمملوكَاش, ه  اخ  

ةاا  طااوفَ حلواايةخص حلطزَااش فااٌ فظااَس ٗاانيص فَنااخ حلمهطنااش شملَااخص حلوقااا حالٓااالةٌ, 

أٓمخء كزََس ة١زخء ٍفعوح لاوحء  الي ظنوٍؿنخىٍش كزََس ٟي حلٜلَزََن, همو ةخ أىى 

ةغلاذ مائالء حة١زاخء  خ  مٌح حلعلال, هٓاخمموح فاٌ ططاوٍَك, هكخ اض ةيٍهاش ىة٘ا  ةَايح 

ٓظخ خص حلوقةَشٍحلزَمخف٘نيص رٌلف رهخء حلعيٍي ةن حلميحٍّ حلطزَش ه
i

, هقي كخل حلطزَذ 

حلية٘نٌ ةنٌد حليٍن حلايهوحٍ هَاَ ةؼاخا شلاي حلوقاا حلٜالٌ ةان هاالا هقاا ىحٍك 

كميٍٓش لظعلَل ٛهخشش حلطذ هماٌ ةاخ شَفاض رخلميٍٓاش حليهوحٍٍاش رية٘ا , هةان طال 

 ش حلطزَش حلوقةَش فٌ ًحص حلمـخا.طظخر  ظنوٍ حلميحٍّ حلظوَٜٜ

النخء حل٠وء شلي حلمٜخىٍ حلظخٍٍوَاش هكظاذ حلطزناخص  يهشلَل فني ميف حلزلغ ال    

حلظٌ أٗخٍص الي هؿوى ةيحٍّ كزََس ةظوٜٜش لظايٍٍْ حلطاذ هطعلَمال ةٔاظنلش شان 

ىهٍ حلوقااا فااٌ طهمَااش حلعلااو  حلطزَااش هطعٍِااِ  مخٍٓااظخ خص أه ةـااخلْ حلعلاال حلطزَااشحلزَ

 .ل حلميحٍّ حلطزَش فٌ رالى حل٘خ حمهةعَفش هخٛش, 

 

 يمذية :     

َٗي حلمٔلمول ك٠خٍس فٌ ةوظلا أ وحع حلمعَفش, أٓنمض آنخةخ فعخال  فٌ حلل٠خٍس حال ٔخ َش هرهض     

قخشيس حلهن٠ش حلعلمَش حلليٍؼش, كَغ لناض حالٗاخٍحص حلنَي َاش حلمٍَماش الاي ١لاذ حلعلال هحلاظعلل  حٓاظـخرش, 

ؿال حلوٜاوٙ, فناو ةان فمخ ض فظوكخ  المظمخ  حلمٔالمَن فاٌ ةوظلاا حلعلاو  شموةاخ هشلال حلطاذ شلاي ه

ٍعي ةن أَٗف حلٜاهخث  هأٍراق حلز٠اخث , هٍى  حًأرَُ حلعلو  حلظٌ كخُص شهخٍش حلمٔلمَن فٌ رالى حل٘خ , 

 حرانلعلال حةىٍاخل, هفَال ٍناوا  خ  طةَٜلل فٌ حلمظذ حاللنَش, هحةهٍحى حلَ٘شَش كظي ؿع  شلال حةرايحل قٍَها

أرٌ أَٛزعش
ii

ةهاٌ حلولَناش, هالاي أل ٍاَع ر حةٍٝ هةان : "طعاي ةنهاش حلطاذ ةان أؿا  هأٗاَف حلمنان 

شلَنخ, ة نخ طنو  شلي طوةَا يال  حلمظؤلمَن, هحلٌٍن ٍعخ ول حلمَٝ فٌ ك  كَن, هةمخل
iii

." 

لني كخ ض حلزَمخٍٓظخ خص     
iv

مٌ حلممخل حلَثٌَٔ لمنهش حلطذ هحلَٜيلش, ةن كَغ حلظيٍٍْ, هحلظطزَ , 

نَن, هحلملااخلَحة١زااخء, هحلـااَحك ٍؾهمااٌ ةعخمااي شلمَااش, هةاايحٍّ للظعلااَل, هطوااَ
v

, هلاال ط نااَ ةاايحٍّ 

ةظوٜٜااش لظئٍٍاال, هطعلَماال ةٔااظنلش شاان حلزَمخٍٓااظخ خص أه ةـااخلْ حلعلاال حلطزَااش قزاا  حلنااَل حلٔااخر  

/ حلؼخلغ شَ٘ للمَالى, هكاخل ًلاف فاٌ حلعٜاَ حلمملاوكٌ كَاغ أٓٔاض أها ةيٍٓاش لظئٍٍال فاٌ حلنـًَ

 , همااٌ حلميٍٓاش "حليهوحٍٍااش", هةان رعاايمخ طظاخر  ظنااوٍ 1224ما//621راالى حالٓاال  فااٌ ىة٘ا , ٓااهش 

 حلميحٍّ حلطزَش حلظعلَمَش.

  -تكًٍ أًٍْة انذراضة فً :ه 

ةان قةاِس شلماخء حلمٔالمَن ل الةٌ فٌ اريحشخطال هشطخثال لماخ قيةاالنخء حل٠وء شلي شزنٍَش حلعخلل حالٓ    
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كزََس هأٓخّ شلمٌ فٌ مٌح حلمـخا حلًٌ رهٌ شلَل حلعيٍي ةن حالكظ٘اخفخص, هحلممخٍٓاخص حلطزَاش حلليٍؼاش, 

 ةن هالا طموٍن أها ةيحٍّ ١زَش آالةَش هقةَش ةظوٜٜش لظئٍٍل فٌ رالى حلمٔلمَن رخل٘خ .

   -جًانٓا فً :اأيا أْذاف انذراضة فًٍكٍ 

 ش هكظااذ حلطزنااخص حلظااٌ أٗااخٍص الااي هؿااوى ةاايحٍّ كزَااَس النااخء حل٠ااوء شلااي حلمٜااخىٍ حلظخٍٍوَاا

 ةظوٜٜش لظيٍٍْ حلطذ هطعلَمل ةٔظنلش شن حلزَمخٍٓظخ خص أه ةـخلْ حلعلل حلطزَش.

  ارَحُ ىهٍ حلوقا فٌ طهمَش حلعلو  حلطزَش هخٛش, ةن هالا ىشل هقا حلزَمخٍٓظخ خص, هأةخكن هخٛاش

 لظعلَل ٛهخشش حلطذ.

  وٍ مٌح حلعلل هحلًٌ ٍعظزاَ رَحُ ىهٍمخ فٌ ططاحلطزَش فٌ رالى حل٘خ , هحلميحٍّ النخء حل٠وء شلي حمل

 ل مل ٍهحىك, ةن هالا حريحشخطنل هحهظَحشخطنل فَل. وحلمٔلم

  طئكي مٌك حليٍحٓش أل حلمٔلمَن مل أها ةن هٟ  كـَ حةٓاخّ لمايحٍّ ةظوٜٜاش فاٌ ةـاخا شلال

 حلطذ.

 ايا إشكانٍة انذراضة فًٍكٍ اترازْا يٍ خالل :

ٍ  ط  غل ظنوٍ حلعيٍي ةن حلمـخلْ حلظٌ ٍ لأ      / حلنـاًَّ فَنخ ةنهش حلطذ هطعلَمل قزا  حلناَل حلٔاخر  مخ

ن لاال ٍعَفااوح حلماايحٍّ حلوقةَااش حلطزَااش حلمظوٜٜااش َى, فااٌ رااالى حل٘ااخ , اال أل حلمٔاالمحلؼخلااغ ش٘ااَ للمااَال

هٍممان طوٟاَق ًلاف ةان  / حلؼخلاغ ش٘اَ للماَالى,حلنـاًَحلٔخر  حلمظمخةلش لظئٍٍل هطعلَمل اال فٌ حلنَل 

 هالا حالؿخرش شن شيس طٔخإالص ةهنخ:

  ؟13م/ / 7ةخ أمل حلمه٘آص حلظعلَمَش لٜهخشش حلطذ قز  حلنَل  .1

 هٍ حلوقا فٌ طهمَش حلعلو  حلطزَش؟ةخ ى .2

 ةخ أمل حلميحٍّ حلطزَش حلوقةَش حلظوَٜٜش لظعلَل حلطذ؟ .3

 -يُشآت تعهٍى صُاعة انطة لثم ظٕٓر انًذارش انًتخصصة: أٔالً:

حٍطز٢ طعلَل حلطاذ شهاي حلمٔالمَن رؤةاخكن طعلَمال قزا  حالٓاال , كميٍٓاش حالٓامهيٍٍش, هؿهاي  َٔاخروٍ,    

ةاخكن ل أها ةان حٓاْ أوء حلعَد هحلمٔلمَن, هكخل حلعزخَٓهرَمخٍٓظخ نخ, كَغ ىٍّ رنخ شيى ةن حة١زخ

رَض حللممش أها ةئٓٔش ح ٘جض لظيٍٍْ طلف حلعلو  , هكخل حلظعلَل  هاالا طلاف  فمخل لظعلَل حلعلو  حلطزَش,

حلمَكلااش حلِةهَااش ٍااظل شزااَ شاايس قهااوحص
vi

ٍطااز٢ طااخٍٍن حلظعلااَل فااٌ حلعااخلل ححلمٔااخؿي كَااغ  يننٍ أًْٓننا:, 

حلايٍن حالٓالةٌ ةهٌ ريحٍظل رنخل ًلف ةل حليٍحٓخص ي ٌحك كخ ض ىٍهَش هخلٜش طعهي رَ٘ف هطوَٟق طعاخلَل 

هأكمخةل, هحٓٔل, هةَحةَل, هكلنخ ةن حهظٜخٛخص حلمٔـي حةهلَش
vii

, هشلَل فلل ٍمن حلطذ فٌ حلمٔخؿي 

أةَح  ةَفوٟخ  أه ةٔظغَرخ  ليى حلعلمخء حلمٔلمَن, فخلطذ ةن أَٗف حلعلو  هأكيمخ, فال غَحراش أل ٍايٍّ 

فَنخ
viii

ةان قاٍَٖ ٍناخا لال كزاخل  , شن شخث٘ش ٌٍٟ ر شهنخ قخلض: أَٛذ ٓعي ٍو  حلوهيق, ٍةخك ٍؿا 

حلعَقش, ٍةخك فٌ حةكل , ف٠َد حلهزاٌ ٛالي ر شلَال هٓالل هَماش فاٌ حلمٔاـي لَعاوىك ةان قٍَاذ,  حرن

حٓلخق فٌ هَمش ٍفَيس شهي ةٔـيك, هكخ ض طيحهً حلـَكي حرنهًكَ ًحص حلمٜيٍ شهي 
ix
. 

حللخؿش حلنخثمش شلي ةان لني ىلض حلمؼََ ةن حلهٜوٙ شلي َٗف شلل حلطذ هأممَظل شهي حلمٔلمَن, ه    

اَف رخلةنال, هحللايٍغ, هحلظةٔاََ, هحللغاش  ٍظعلل مٌح حلعلل, لٌح  ـاي حلمؼَاَ ةان أما  حل٘اخ  هغََماخ ةمان ش 

ةن مو ةخمَ رخلطاذ هلال فَال ةٜاهةخص, هةاهنل ةان ٗاخٍك فاٌ شاالؽ ةهنل هغََمخ ةن حلعلو  حلَ٘شَش, 

 طذ.حلمَٟي هةيحهحطنل هشني حلمـخلْ حلعلمَش لظعلَل ٛهخشش حل

كمخ أىص حلمٔخؿي حلـخةعش فٌ رالى حل٘خ  ىهٍمخ حلعلمٌ هكخ اض طِهاَ رللناخص حلعلال فاٌ كا  فان, هةان    

طلف حلعلو  حلطذ, هلل طٌكَ حلمٜخىٍ أهزخٍح  هحفَاش شان كلناخص طعلَمال فاٌ حلمٔاخؿي حل٘اخةَش كماخ ماو فاٌ 

ؿخ زاال حله ااًَ هحلعلمااٌ حلعلااو  حةهااَى, هٍرمااخ ٍَؿاا  ًلاافل الٍطزااخ١ طعلااَل حلطااذ رؤةااخكن حلعااالؽ ةاان 
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هةالُةش حة١زخء لَ٘وهنل رنيف ةعَفش ١َق حلم٘ا ههٓخث  حلعالؽ
x
فنل  ًلف ةن كلنخص طعلاَل حلطاذ  

فٌ حلمٔخؿي
xi
. 

حللزاخى حرانأراٌ أٛاَزعش طَؿماش لل٘اَن ةوفا  حلايٍن شزايحللطَا ران ٍوٓاا  حرانهقي ًكَ     
xii

 , أ ال قاخا:

رخلـخة  حةُمَ ةن أها حلهناخٍ الاي  لاو حلٔاخشش حلَحرعاش, قَة حلهخّ أ ٌ أ"هكخل ََٓطٌ فٌ مٌك حلميس, 

ه٢ٓ حلهناخٍ ٍاؤطٌ ةان ٍناَأ حلطاذ هغَاَك, هأهاَ حلهناخٍ أٍؿا  الاي حلـاخة  حةُماَ فَناَأ قاو  أهاَهل, 

...
xiii

", هٍظ٠ق ةن كال  ةوف  حليٍن أ ل قخ  رظيٍٍْ حلطذ فاٌ حلمٔاـي رخالٟاخفش لنَخةال رظايٍٍْ شلاو  

 أهَى.      

ٜاٍَش, هأكؼاَ حل٘اخ  هحل٘اَق, ف حلٔلطخل حلملف حلعخىا َٓا حليٍن أرورمَ أٍود حلايٍخٍ حلمهشهيةخ ةل    

أهالى أهَل حلملف حلهخَٛ ٛالف حليٍن, هح ظِع ةلمنل طوؿل حلَ٘ن ةوف  حلايٍن الاي حلنايّ, هأقاخ   هطةَق

ك كظزخ  كؼََس, رنخ ةيس, هكخل ٍظَىى الي حلـخة  حةقٜي هٍ٘ظغ  حلهخّ شلَل رمؼََ ةن حلعلو , هٛها مهخ

م/, هَٗع فٌ حلظيٍٍْ هحالٗاظغخا, هكاخل 604ػل أ ل طوؿل الي ىة٘  ه ِا رخلميٍٓش حلعٍٍِِش رنخ ٓهش 

هل أٛهخفخ  ةن حلعلو , هلمهل طمَِ فٌ ٛهخشش حلطذإطَل هل  كؼََ ٍ٘ظغلول شلَل, هٍنٍَؤ
xiv
. 

ٍرمخ لمخ طعطَال للعاخلل ةان ء, خ ةطملخ  هةطلزخ  لزعٞ حلعلمخهشلَل فني أٛزلض رعٞ حلمٔخؿي هكلنخطن    

ةمخ ش شلمَش أه حؿظمخشَش هٍغزش فٌ  َ٘ حلعلل رَن أكزَ ةـموشش ةن ١الد حلعلل كخلـخة  حةةوً
xv

  . 

 ٔيٍ انمُٕات انذٌٍَٕة: ُدٔر انعهى:

رخٓل رَض حللمماش أه ىحٍ حللمماش, هقاي لعزاض ىهٍح  ةنماخ  فاٌ طعلاَل حلطاذ, فناي كخ اض  كَغ حٗظنَص      

ىد ةن فنل ه لو هلغش هكَمَاخء ه١اذ, ظٌ ط٠ل كظذ ةظهوشش فٌ حلعلو  هحةطلظوً شلي هِحثن للمظذ حل

كمخ ططوٍص ىهٍ حلعلل هأٛزلض رمؼخرش ةعخمي شخةش ط٠ل قخشخص هخٛش طلني رنخ حلملخَٟحص فٌ حلعلو  

لموظلةش, هقي ك٠َمخ حلهاخّ شلاي ١زناخطنل فماهنل ةان ٍل٠اَ لناَحءس حلمظاذ هةاهنل ةان ٍل٠اَ للهٔان, ح

هةهنل ةن ٍل٠َ للعلل
xvi

, هقي كخ ض لظيٍٍْ حةةاوٍ حله ٍَاشل هةل حلطاذ ةان حلعلاو  حلظـٍَزَاش, لاٌلف 

خ خصل كَاغ طظاوحفَ كخل الري ةن حليٍحٓش حلعملَش, فخلميحٍّ حلطزَش ٍىٍةش للظطزَنخص حلعملَش فاٌ حلزَمخٍٓاظ

فَنااخ حللااخالص حلمَٟااَش ه١ااَق حلعااالؽ, فنااٌ أٗاازل ةااخ طمااول حُل رملَااخص حلطااذ هحلٜااَيلش فااٌ حلوقااض 

ىٍن فااٌ وحللخٟااَ, طنااي  فَنااخ حلاايٍهّ حله ٍَااش, ةيشوةااش رخلظطزَنااخص حلعملَااش شلااي حلمَٟااي حلموؿاا

موؿوىٍن فٌ حلميحٍّ حلطزَشحلحلزَمخٍٓظخ خص هغََ 
xvii
. 

 لي ةـموشظَن: قي أ نٔل حة١زخء اه 

  ةـموشااش حلممخٍٓااَن حلااٌٍن حمظمااوح فااٌ حلمنااخ  حةها رظ٘ااوَٚ حلمااَٝ هشالؿاال, ةعظماايٍن شلااي

حلم٘خميحص هحلمالك اخص, هطماول حلةلٔاةش شهايمل هٓاَلش لزلاوا ماٌك حلغخٍاش, هٍمؼا  ماٌك حلمـموشاش 

 . (901م/ /320أرورمَ حلَحًُ )ص:  حلطزَذ

  ل ؿِء ةن حلمعَفش ال غهاي شهال, ٌٍن ىٍٓوح حلطذ شلي أأةخ حلةٍَ  حلؼخ ٌ فنو فٍَ  حلميٍَٓن حل 

شاَنل الااي حٓاظممخا حلمعَفااش ماو حلااًٌ ىفعناال الاي طلٜااَ  حلطاذ رؤٓاالود ةهطناٌ, لااٌلف أ١لاا  هه

 (, هكااال حلةااٍَنَن حطزاا  حلمااهنؾ 1036ماا/ / 428ٓااَهخ )ص:  حراانشلاَنل "حة١زااخء حلةالٓااةش" هٍمااؼلنل 

َلشحلظـٍَزٌ رَٜف حله َ شن كو ل غخٍش أه هٓ
xviii
. 

 انًجانص انطثٍة ٔيُازل انعهًاء: -

كخ ض مهخك ةـخلْ ١زَش طعلَمَش فٌ ىحٍ شزاخىس أه ةٔاـي أه فاٌ أً ةماخل أهاَ رَثخٓاش أكاي حة١زاخء      

حلم٘نوٍٍن
xix

ٟخفش حلٌ ًلف  ـي ةهخُا حلعلمخء, هحلظٌ ٓخممض رهَٜذ كزََ فٌ حللَكش حلظعلَمَش شهي ح, 

رخلٔنولش هحلمَه ش, هشي  طنَيمخ رممخل ةعَن, كَغ شنيص حلللناخص  حلعَد حلمٔلمَن, هحةظخُ حلظعلَل فَنخ

حلعلمَش فٌ رَوص حلعلماخء هقٜاوٍ حلولةاخء هحلٔاال١َن هحلةالٓاةش هحةىراخء
xx

, هةان هاالا طظزا  حلمٜاخىٍ 

حلظخٍٍوَش, لل ٍظل طليٍي حةةخكن حلظٌ كخ ض طعني رنخ, هةن حلمَؿق أل طلف حلمـخلْ كخ ض طعني فاٌ ةهاخُا 
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, هٍمخى ٍمول لم  ١زَذ الة  ةـلْ طعلَمٌ ةن ماٌح حلهاوع, فناي كاخل لمـلاْ ٍوكهاخ ةخٓاوٍلحة١زخء
xxi

 ,

١الرخ  للطذ ٍنٜيه ل, هكخل كهَن رن حٓل 
xxii

ً كَ أل مٌح حلمـلاْ أشماَ ةـلاْ  أكي أهلجف حلطالد, ه

فٌ حلظٜيً لظعلَل ٛهخشش حلطذ
xxiii

 أرٌ أَٛزعش أ ل كاخل لال ةـلاْ شاخ  للم٘اظغلَن شلَال حرن, هقي ًكَ 

رخلطذ, ههي  رٜاهخشش حلطاذ فاٌ حلزَمخٍٓاظخل حلهاوًٍ. هةان أراَُ طلاف حلمـاخلْ حلطزَاش حلظعلَمَاش حلظاٌ 

  / حلؼخلغ شَ٘ للمَالى, ةهنخ:حلنـًَكخ ض طعني رخل٘خ  هالا حلنَل حلٔخر  

ةـلااْ حلطزَااذ ةوفاا  حلاايٍن شزاايحلعٍِِ راان حلـزااخٍ حلٔاالمٌ .1
xxiv

 (, كااخل ٍ عنااي 1207ماا//604)

ش حلطذللم٘ظغلَن شلَل رٜهخش
xxv

. 

ةـلْ حلطزَذ ٍَٗي حلايٍن .2
xxvi

ٍاو ْ ران أراٌ حلنخٓال ران هلَةاش  حرانأراو حللٔان شلاٌ ران هلَةاش  

 (, ؿع  ةـلٔخ  شخةخ  لظيٍٍْ ٛهعش حلطذ, هحٗظغ  شلَل ؿمخشظل, هكلنال طمَاِ 1219م//616)

فٌ حلطذ
xxvii
. 

عناي  (, كاخل ٍ  1230ما//628ةـلْ حلطزَذ ةنٌد حليٍن شزيحلَكَل رن شلٌ رن كخةاي حلايهوحٍ ) .3

حٍِك قز  أل ٍنا ةيٍٓش للطذ مٌح حلمـلْ فٌ ى 
xxviii
. 

ةـلْ حلطزَذ ٌٍٟ حليٍن ٍوٓا رن كَيٍس رن حللٔان حلَكزاٌ .4
xxix

 (, حٗاظغ  1231ما//631)

رٜهخشش حلطذ هطمنَ فَنخ, هقي حٗظغ  ةـلٔل شلي هل  كؼََ ه زغ ةهنل ؿمخشش شيس
xxx

. 

 (, 1236ما//634ةـلْ حلَ٘ن َٓا حليٍن أرو حللٔان شلاٌ ران أراٌ شلاٌ ران ةلماي حُةايً )  .5

هحلنخٟاااٌ حلطزَاااذ أراااو حلعزاااخّ أكماااي رااان حلولَااا  رااان ٓاااعخىس رااان ؿعةاااَ رااان شَٔاااي حلواااوى 

 (, كااااخل ٍنااااَأ شلَاااال شاااايى ةاااان حلطلزااااش ةماااان ٍظااااَىىهل شلَاااال فااااٌ ةمااااخل 1239ماااا//637)

اقخةظل
xxxi

رخلميٍٓش حلعخىلَش
xxxii
. 

ماا/(, هكااخل ًه ممااش شخلَااش هفطااَس ٓاالَمش هًكااخء 621مْ حلاايٍن حللزااوىً )ص:ةـلااْ حل٘ااَن ٗاا .6

ةة١َ, هكَٙ رخلغ فظمَِ فٌ حلعلو  هحطنن حللممش هٛهخشش حلطذ, هٛخٍ قوٍاخ  فاٌ حلمهاخظَس, 

هلل ةـلْ لالٗظغخا شلَل رٜهخشش حلطذ هغََمخ
xxxiii
. 

فاٌ ك٠اوٍ ىٍهّ رعاٞ  خ  َؿاهلنٌك حلمـخلْ حلظئٍٍَش حكظَح  هخٙ, فني كخل حلولةخء ال ٍـيهل ك    

حةٓاخطٌس ةان كاَن ُهاَ, كمااخ أل رعاٞ حلم٘اخمََ ةان حة١زاخء, كـزَحثَاا  ران ٍوظَ٘اوع
xxxiv

, كؼَاَح  ةااخ 

ٍل٠اااَ حلااايٍهّ حلطزَاااش حلظاااٌ ٍلنَناااخ كهاااَن رااان حٓااالخق
xxxv

, هقاااي ٛاااَف رع اااَل حالٓاااظةخىس ةااان طلاااف 

حليٍهّ
xxxvi

. 

 تعهى انطة يٍ انكتة ٔانًًارضة: -

حلمٔلمَن رعي  طظلمٌمل  شلي أكي ةن َٗوم حلطذ, ر  طعلماوح حلٜاهعش لني رَُ رعٞ ة٘خمََ حة١زخء     

شلي قَحءس حلمظذ, ػل حلممخٍٓش شلي حلوطؤ هحلٜوحد كظي حٓظنخةض ةمخٍٓظنل, هقي طَقاي  حلمؼَاَ ةاهنل 

الي أشلي حلمَحطذ فٌ حلطذ
xxxvii

حللٔان ران  ٌحرن َٓهخ أرا, فني ؿخء فٌ شَول حة زخء شن حلَ٘ن حلَثَْ 

ٌ رن َٓهخ, قولل: "ػال أهاٌص أقاَأ حلمظاذ شلاي  ةٔاٌ, هأ١اخل  حل٘اَهف كظاي أكمماض شلال شزي ر رن شل

حلمهطا , ..., هحٗاظغلض أ ااخ رظلٜاَ  حلمظااذ ةان حلهٜاوٙ هحل٘ااَهف, ةان حلطزَعااٌ هحاللناٌ, هٛااخٍص 

أروحد حلعلل لظةظق شلٌ, ػل ٍغزض فٌ شلل حلطذ هَٛص أقَأ حلمظذ حلمٜهةش فَلل هشلال حلطاذ لاَْ ةان 

ٜعزش, فال ؿَ  أ ٌ راَُص فَال فاٌ أقا  ةايس كظاي رايأ ف٠االء حلطاذ ٍناَأهل شلاٌ شلال حلطاذ, حلعلو  حل

هطعنيص حلمَٟي فخ ةظق شلٌ ةن أروحد حلمعخلـخص حلمنظزٔش ةن حلظـَرش ةخ ال ٍوٛا"
xxxviii
. 

حلَٟاوحل لال ٍمان لال فاٌ ٛاهخشش حلطاذ ةعلال ٍهٔاذ الَال, هلال كظاخد ط٠امن أل  حرنهفَل أ٠ٍخ , أل      

شش ةن حلمظذ أهف  ةن حلمعلمَن, كَغ ؿخء فٌ طَؿمظل ٓزذ ًلف أ ل: "... لمخ أقمض أٍرا  طلَٜ  حلٜهخ

شَ٘ ٓهش أهٌص فٌ طعلل حلطذ هحلةلٔةش, هلل ٍمن لٌ ةخا ح ة  ةهل, فلٌلف شَٝ لٌ فٌ حلاظعلل ٛاعورش 

هة٘نش"
xxxix

, هلع  ٓازذ لـاوء رعاٞ حلطلزاش للاظعلل راخلنَحءس هحلممخٍٓاشل كاول ىٍحٓاظل شلاي حلمعلماَن 

ملةل أؿوٍح  ال ١خقش لنل شلَنخ, كظاي أل رع٠انل قاخا: أل طعلال حلطاذ شلاي حلناَحءس هحلممخٍٓاش هَاَ ةان ط

حاللظلااخق رمـااخلْ حلمعلمااَن, هٍَؿاا  ٓاازذ ًلاافل أل رعااٞ ةعلمااٌ حلطااذ كااخ وح ٍلنااول ىٍهٓاانل رنااَحءس 

خءل ل٠اَهٍس حلمظذ ىهل طةََٔ ةخ ٍنَإهل للظالةٌَ, هقور  ماٌح حلاَأً راخلمؼََ ةان حلمعخٍٟاش ةان حة١زا

طعلل حلٜهعش حلطزَش شن ١ٍَ  حلظطزَ  هحلظـَرش
xl

 . همو حةٛود لظعلل طلف حلٜهعش.
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 انتعهٍى فً انثًٍارضتاَات: -

لناي أٓاْ حلعااَد شايىح  ةان حلمٔظ٘ااةَخص حلممظاخُس هؿعلومااخ ةَكاِح  ليٍحٓاش حلطااذ هلعاالؽ حلمَٟااي     

كؤكيع حلمٔظ٘ةَخص, هقي رلغ شيى مٌك حلم٘اخفٌ أٍرعاش هػالػاَن ةوُشاش راَن أ لاخء حلازالى حالٓاالةَش هال 

كخل أممنخ ة٘خفٌ رغيحى هىة٘  هق١َزش هحلنخمَس
xli

الى حل٘اخ  كاخل , كمخ أل أها ةٔظ٘ةي ػخرض أقاَل فاٌ را

فٌ ىة٘  هٍَؿ  طخٍٍن اقخةظل للولَةش حلولَي ٍن شزي حلملف
xlii

ػل رَمخٍٓظخل ح طخكَش حلًٌ رهخك حلموظخٍ رن  

م/455حللٔن رن ١الا حلًٌ طوفٌ ٓهش 
xliii

 . 

كمخ َٗي  وٍ حلايٍن ةلماوى ُ ماٌ رَمخٍٓاظخ خ  كزَاَح  فاٌ ىة٘ا , ٍناخ  ريحهلال طايٍٍْ حلطاذ, هطـاَى     

لطلزش ة  أ١زخثنل ىحها  حلزَمخٍٓاظخ خص هطلاض اٗاَحفنل, هحٓاظليع فَناخ ةنهاش ةٔاجوا شملَخص حلظيٍٍْ ل

َٛف حلعالؽ للمَٟي, أٟخفش حلٌ ًلف شني حالؿظمخشخص حلعلمَش رَن حة١زاخء رماخ فاٌ ًلاف كايٍؼنل شان 

حةةَحٝ هةيحهحطنخ هٍووٟول فٌ غَحثذ حلميحهحس هحلظنٌٜ فٌ حلمعخلـش هحالقيح  شلي ٛةخص حةىهٍاش 

ٌ طزااَة هط٘ااةٌ حلمَٟااي ر٘اام  أٓااَع, كمااخ حٓااظليع   ااخ  حلعَااخىحص حلوخٍؿَااش, هأهٍحق ٓااـالص حلظاا

حلمَٟي, حلظٌ حشظمي شلَنخ أٓمخثنل, هٍَٜف لنل حلعالؽ, هٍـظم  ة٘خٍن حة١زخء ىحثمخ  فٌ حلزَمخٍٓظخل 

حلهوًٍ حلمزََ
xliv

ةَطَن أٓزوشَخ  
xlv

. 

وكٌ هال كخ اض ةايحٍّ ماٌك حلٜاهخشش طزايه لني كخ ض ٛهخشش حلطذ ةِىمَس ه ٘طش فٌ حلعَٜ حلممل    

قلَلش فٌ حلعَٜ حةٍورٌ هةخ ٓز , هقي أٍؿ  أكي حلزخكؼَن ٓازذ ماٌك حلنلاش الاي أل حلطاذ كاخل ال ٍايٍّ 

فٌ ةيحٍّ هخٛش اال  خىٍح  ٗؤ ل ٗؤل ٓخثَ حلعلو  كخلنهيٓش هحلةلف هحلظخٍٍن هحلطزَعَخص
xlvi

. 

ؿخُحصهةن مٌك حلزَمخٍٓظخ خص أ٠ٍخ  كخ ض طمهق حال    
xlvii

حلطزَش
xlviii

فٌ فن ةن فهاول حلطاذ, أه كظاخد , 

ةعَن, هكخ ض طهنٔل الي قٔمَن: اؿخُس   ٍَش, هاؿخُس ةمخٍٓش
xlix

كخ ض رمؼخرش اؿاخُس طئما  ٛاخكزنخ , ه

هؿوى هشملٌ, هفَل طؤكَي شلي لالٗظغخا رنٌح حلعلل هطئٍٍل, كَغ كخل حةظلخل حلطالد ٍظل ر٘م    ًَ 

حلظعلَل حلطزٌ فٌ حلمٔظ٘ةَخص
l

 , كَغ كخ ض مهخك ةيحٍّ ةللنش رخلزَمخٍٓظخ خص طظز  ةهنـَن فٌ حلظعلَل: 

حةها:   ااًَ ٍظلنااي حلطااالد حةٛااوا حله ٍَااش لمنهااش حلطااذ شزااَ حلمظااذ حلمظَؿمااش فااٌ حلطااذ أه  -

 حلموٟوشش لنٌح حلغَٝ.

حلؼاخ ٌ: شملاٌ فاٌ حلمٔظ٘اةَخص, كَاغ كاخل حلطااالد ٍـظمعاول كاوا ٍثاَْ حة١زاخء ٍَحقزو ال همااو  -

ة٠ٍَخ  أه ٍٜا ىهحء أه ٍـًَ شملَش ؿَحكَشٍةلٚ 
li
. 

 انتعهٍى عهى انُطاق انفردي ٔانعائهً: -

الي ؿخ ذ حلظعلَل حلطزٌ فٌ حلزَمخٍٓظخ خص هحلمـخلْ حلطزَش, كخ ض مهاخك ظاخمَس ةهظ٘اَس شلاي  طاخق     

ٍرن  حرن هحٓ , طظمؼ  فٌ حلظعلَل ةخ رَن ١زَذ ةعَهف هطلمٌَ, أه ١زَذ ةزظية, هةن أةؼلش ًلف: حلطزَذ

حلطزًَ
lii

ٓاَهخ  حرانكخل أٓظخًح  للَحًُ, هٓهخل رن ػخرض رن قَك كخل أٓظخًح  لللٔاَن ران ك٘امَحٍخ. هللا   

رخلنمًَ حللٔن رن  وف, هالُ  ىٍهٓل هح ظة  رل
liii
. 

نل, هقاي أ اظؾ ماٌح حةٓالود فاٌ ثنل أه ةان أقَراخثرهخء ٍظعلمول ٛهخشش حلطذ ةن أرخهكؼََح  ةخ كخل حال     

 طزٌ ٓالالص شخثلَش ةن حة١زخء:حلظعلَل حل

ل ٍوظَ٘اوع ران ؿوٍؿَاوّ ػال شلاي حلظاوحلٌ ؿزَحثَا  راان حرهافماخل ةان شخثلاش ٍوظ٘اوع ران ؿزَحثَا :  -

ٍوظ٘اوع, هٍوظَ٘اوع ران ؿزَحثَا , هؿزَحثَا  ران شزَاير ران ٍوظَ٘اوع, هشزَاي ر ران ؿزَحثَا  ران 

شزير رن ٍوظَ٘وع., همل أٓاَس كزَاَس ةان حلٔاٍَخل حلهٔاخ١َس
liv

, حٓاظمَ أفَحىماخ فاٌ هٌةاش حلولةاخء 

حلعزخََٓن ةيس ػالع قَهل, هؿوٍؿَوّ مو ةئْٓ مٌك حةَٓس
lv

. 

 ٗنَنش كهَن. حرنهةن شخثلش كهَن: كهَن رن حٓل , هحٓل  رن كهَن, هكزَٖ حةشٔل  -

هةن شخثلش ػخرغ رن قَك -
lvi

: ػخراض ران قاَس, هٓاهخل ران ػخراض ران قاَس, هػخراض ران ٓاهخل. هاراَحمَل ران 

ٓهخل
lvii
. 

/ حلؼخلاغ ش٘اَ للماَالى, أٓاَس حلَكزاٌ هةئٓٔانخ ماو حلنـاًَهةن حةَٓ حلطزَش هالا حلنَل حلٔاخر   -

 (, هٗاَف حلايٍن حلَكزاٌ 1233ٌٍٟ حليٍن أرو حللـخؽ ٍوٓا رن كَيٍس ران حللٔان حلَكزاٌ )ص:
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ا رخ ل شالةش شَٜك هفٍَي ىمَك, ألاا حلعيٍاي ةان حلمئلةاخص ةهناخ كظاخد فاٌ 667)ص:  ٛ م/(, هقي ه

 (, هقاي كاخل 1263 ٔخل, همَجش أش٠خثل هةهةعظنخ, ه٠ٍخف الَنمخ ؿمخا حلايٍن حلَكزاٌ )ص:هل  حال

١زَزخ  رخٍشخ , هشم  فٌ حلزَمخٍٓظخل حلهوًٍ رية٘ 
lviii
. 

 ثاٍَاً: انٕلف انصذً فً انعصرٌٍ األٌٕتً ٔانًًهٕكً: 

ةٍاورٌ, حٓاظممخال  حٓظمَ   خ  حلوقا فٌ حلهنوٝ هحالٍطنخء هطعايى حلمنخٛاي هحةمايحف فاٌ حلعٜاَ ح     

ليهٍك فٌ ةوحؿنش طليً حالكظالا حلٜلَزٌ, فناي كاخل مايف ٛاالف حلايٍن طلٍَاَ حلنايّ ةان حلٜالَزَن, 

حةةَ حلًٌ حقظ٠ي حالٓظمَحٍ فٌ ةَ٘هع  وٍ حليٍن ُ مٌ, فٌ  ن٠ش حةةش هحشايحىمخ لموحؿناش حلظلايً 

ل لٌلف أشظماي شلاي   اخ  حلوقاا هرَحةـال حلٜلَزٌ لألةش شٔمٍَخ  هػنخفَخ  هحؿظمخشَخ  هحقظٜخىٍخ  هك٠خٍٍخ  

حلمظعيىس هحلمظهوشش فٌ طلنَ  طلف حةميحف
lix
. 

أهااٌ ر عاايح   حةٍااورٌ ططااوٍح   وشَااخ  ؿيٍاايح  اًهقااي ٗااني   ااخ  حلوقااا حالٓااالةٌ فااٌ حلعٜااٍَن حلِ مااٌ ه     

حٓااظَحطَـَخ  طمؼاا  فااٌ حللةااخظ شلااي موٍااش حةةااش هطنوٍظنااخ هطلٜااَهنخ لظمااول قااخىٍس شلااي ةوحؿنااش حلغااِه 

هحالٓااظعمخٍ حلٜاالَزٌ همااٌ ةوحؿنااش ةظعاايىس حلـوح ااذ هحةماايحف: حلعٔاامٍَش, هحلؼنخفَااش, هحالؿظمخشَااش, 

ش ةن كزوطنخ فٌ ًلف حلعَٜهحالقظٜخىٍش, كَغ كخل حلوقا مو حلَكَِس حةٓخَٓش فٌ ٍكخثِ ح نخى حةة
lx

. 

هفٌ حلعَٜ حلمملوكٌ ٗاني ماٌح حله اخ  ططاوٍح  كزَاَح , هطمَاِ رظعاخظل أػاَك حالقظٜاخىً هحالؿظماخشٌ      

ههٟوف ٍٓاخلظل هميفال فاٌ طلنَا  حللخؿاخص حلـٔايٍش هحلَهكَاش هحلعنلَاش هكخ اض حٓانخةخطل حلمزَاَس فاٌ 

ؿظماخشٌ, هحُىماخٍ حللَاخس حلعلمَاش هحلؼنخفَاش, كماخ طلنَ  حالُىمخٍ حالقظٜخىً, هحالٓظنَحٍ حلَٔخٓاٌ هحال

طعيىص أ وحع حلوقا حلٜلٌ
lxi
هحلظعلَمٌ هحلؼنخفٌ هُحى شيى حلمٔظةَيٍن ةن ماٌك حةهقاخف, ةماخ أىى الاي  

حلمٍِي ةن حالٓظنَحٍ هحلظ٠خةن حالؿظمخشٌ هحالُىمخٍ حلؼنخفٌ هحلعلمٌ, هةان ةئٗاَحص ًلاف شلاي ٓازَ  

 حلمؼخا: 

ةيٍٓااش هقةَااش فااٌ  75لوقا حلعلمااٌ, كَااغ رلااغ شاايى حلماايحٍّ فااٌ مااٌح حلعٜااَ حالمظمااخ  حلمزَااَ رااخ -

ةيٍٓااش هقةَااش فااٌ حلناايّ رخالٟااخفش الااي ش٘ااَحص حلماايحٍّ فااٌ ىة٘اا , هرنَااش حلماايل  40ةٜااَ, ه

حةهَى
lxii
. 

خةوح قاأمظل حلممخلَف رخلوقا حلٜلٌ هحٍَٔش, هحللزوىٍش "حلهـمَش", كمخ هةهنخ حلميحٍّ حلطزَش, حلي  َ -

ٗانَمخ هقاا حلزَمخٍٓااظخل حلمزَاَ حلمهٜاوًٍأخص حلمزَاَس هةاان حلزَمخٍٓاظخ 
lxiii

اَف راايحٍ  , أه ةااخ ش 

حل٘ةخء أه ةخٍٓظخل قالههل هفَل ٍني  حلعالؽ ةـخ خ  كمخ كخل ٍني  حلظعلَل حلطزٌ
lxiv

. 

هرخلهٔاازش لظموٍلنااخ فنااي لعزااض حةهقااخف ىهٍح  كزَااَح  فااٌ طغااٌٍظنخ ةخىٍااخ , كظااي ح ظ٘ااَص ر٘اام  هحٓاا ,      

َل حلوقا هػخث  هخٛش رل, كظي ٍممن حلنوا ال هػَنش حلوقا أه كظاخد حلوقاا كاخل أٗازل هرَُص فٌ طه 

 ةخ ٍمول رخلالثلش حةٓخَٓش للمئٓٔش حلظعلَمَش أه حله خ  حليحهلٌ للميحٍّ, هٍظ٠من:

 حلَ٘ه١ حلوحؿذ طوفَمخ فٌ حلنخثمَن رخلظيٍٍْ.  -

 هةوحشَي حليٍحٓش هغََمخ ةن حلظه َمخص حالىحٍٍش هحلمخلَش.  -

فخةهقااخف كخ ااض حلمااوٍى حلَثَٔااٌ للٜااَف شلااي حلماايحٍّ هرااخقٌ حلمئٓٔااخص حلعلمَااش هحٓااظمَحٍ       

رمخ طغلل للَٜف شلي ماٌك حلمئٓٔاخص, هطلظاخؽ ماٌك حةهقاخفل لظزناي  خ  حةهقخف فٌ أىحء ٍٓخلظنخ, ةَمو 

هَرض فَماول ٛوىٍص أه  الةعطخءس لمخ هٜٜض لل أل ٍلٔن حالَٗحف شلَنخ هطٔوىمخ حةةخ شل ة نخ 

ًلف ريحٍش لظيموٍ مٌك حلمئٓٔش هطوقةنخ شن شملنخ
lxv

. 

هحلمظظز  ليهٍ حلوقا فٌ طهمَش حلعلو  حلطزَشل ٍـي أ نخ قاي ٗاملض شلاي حال ةاخق شلاي حلمٜاخلق حلعخةاش      

خء حةةش, طال طوٓاعض ٍقعاش طلاف حلمئٓٔاش لظ٘ام  ىهٍ حلعلال هحلعهخٍاش رناخ حرههحلنَخ  رؤةَ ًهً حللخؿش ةن 
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ء حلمٔخؿي هحلمالؿت هحلمٔظ٘ةَخص هحلممظزخص حلعلمَش حلمظوٜٜاش, كماخ شما  شلاي اػاَحء حلمـظما  ها ٘خ

حالٓالةٌ رمئٓٔخص شلمَش هػنخفَش ةوظلةش حةٗمخا هحلٜاَغ هحلمهاخمؾل حةةاَ حلاًٌ كاخل لال حةػاَ حلمزَاَ 

ي طَقَظالل را  فٌ رهخء حلل٠خٍس حالٓاالةَش هحُىمخٍماخ هطهمَظناخ, هفاٌ حلهناوٝ رعلال حلطاذ, هحلعما  شلا

طعيى حةةَ ًلف الي طيٍٍْ حلطذ هحالمظمخ  رل
lxvi

. 

هفااٌ ةـااخا حلوقااا حلٜاالٌ  ـااي أل هػَنااش هقااا حلزَمخٍٓااظخل حلمهٜااوًٍ  ٜااض شلااي طعَااَن ٗااَن      

لالٗظغخا رخلطذ, ٍمول فَنخ ةن رَن أ١زخء حلزَمخٍٓظخل, ههٜٚ لال حلوقاا ةمخ اخ  ةلايىح  اللناخء ىٍهّ 

حلطذ شلي ١لزظل
lxvii

ا حلوقا شلي طعلَل حلطذ,  ـي أل هػَناش هقاا للٔاخ  حلايٍن الؿاَن, هفٌ ةـخ
lxviii
 

 ٜاض شلاي طَطَااذ ةايٍّ للطااذ رخلـاخة  حلطولااو ٌ,  ٜاض شلااي أل:"... ٍؿاال  شخٍفااخ  رطاذ حةراايحل, 

ة٘نوٍ حلمعَفش لألةَحٝ هحةىهٍش, همو حلنخٟاٌ حةؿا  حلعاخلل حلةخٟا  ٗاَف حلايٍن ةلماي ران ٗانخد 

حلطزَذ حلٔلطخ ٌ, ٍـلْ رخلـخة  حلمٌكوٍ القَحء حلطذ هطعلَمل, هٍَطذ لل  حليٍن أكمي رن أرٌ حللوحفَ,

ةن حلطلزش شَ٘س, ٍ٘اظغلول رخلطاذ, هٍلاِةنل حلمايٍّ رلةاع ةاخ ٍـاذ فاٌ حلطاذ هشَٟال هطٜالَلل, 

هٍوٟق لنل ٗملل...
lxix

." 

 ثانثاً: انًذارش انٕلفٍة انطثٍة انًتخصصة:

ةاان حلمعااَهف أل حلماايحٍّ مااٌ ىهٍ ٍااؤهً الَنااخ ١ااالد حلعلاال, هٍظااولي طئٍٍاانل قلااش ٛااخللش ةاان      

حلميٍَٓن هحلعلمخء, ػال رايأص ماٌك حلمايحٍّ طزاَُ شلاي حلٔاخكش كمَحكاِ لظعلاَل حلطاذ ةهاٌ أهحهاَ حلناَل 

َش كَاغ ةا  حلمَحكاِ حلظعلَمَاش حةهاَى, هح ظ٘اَص حلمايحٍّ فاٌ ةوظلاا حلمايل حالٓاالة نـًَحلَحر  حل

ل ةن أما  حلوَاَ هحلمعلماول ػال حلٔاال١َن هحللماخ  هًلاف فاٌ حلناَ َن حلواخةْ هٓخمل فٌ ا ٘خثنخ حلنخىٍ

حلنـًَهحلٔخىّ 
lxx

. 

هقي رَُص فٌ حلعَٜ حةٍورٌ ظخمَس ةلةظش طيا شلي حلـو حلعخ  حلًٌ كخ اض طعَ٘ال حلزَاوص حلية٘انَش,     

ذ, قي ٓخمموح فاٌ حُىماخٍ حلوقاا حلعلماٌ, اً أهقةاوح فني كخل شيى ةن حلم٘خمََ فٌ حلعلو  حللممَش, هحلط

رَوطنل رعي ةمخطنل ةيحٍّ للعلل
lxxi

, ةهنل: ٗنخد حليٍن حلٔنَهًٍ
lxxii
م/(, أرو حلة٠  حلطزَاذ 586)ص: 

مااااا/(, ٓاااااَا حلااااايٍن حُةاااااي602ًشزاااااي حلماااااهعل رااااان شماااااَ)ص:
lxxiii

مااااا/(, ةناااااٌد حلااااايٍن 631)ص:

 م//(, هغََمل.628حليهوحٍ)ص:

 خٍش رب ٘خثنخ, هقي كخل لم  ةيٍٓش هخٛش فٌ ًلف حلعَٜ ةخ ٍلٌ:هلل٘خ   َٜذ كزََ ةن حلعه    

ةه٘ات أه ةئٓاْ هماٌح حلمئٓااْ: ٍعاَن لناخ حلموقاا , ػال ٍعاَن لناخ أٓااخطٌس هٍلايى أؿاَ حةٓااظخً,  .1

هٍليى شيى حلطالد فَنخ هشلي أً ةٌمذ هحلمزلغ حلًٌ ٍعطي للطخلذ ةن حلوقا, هٍزَن رمظاخد 

لووح َااض حلظااٌ طٔااظةَي ةهنااخ حلميٍٓااش هحلعااخةلَن فَنااخ حلوقةَااش حل٠ااَ  هحةٍحٟااٌ هحلطااوحكَن هح

هٍعَن  خظَ الٓظال  حلملٜوا هحلمخا لَوُع رمخ مو ةمظود, ػل ٍعَن ةن لل ك  حالٓظةخىس ةن 

حلوقا رعي ةوطل
lxxiv

. 

ٍل  لمن حٓظطخع هٍٔظطَ  أل ٍئْٓ ةيٍٓش هٍوقا شلَنخ حرظيحء  ةن حلٔلطخل كظي حلنخىٍ ةن  .2

حلوخٛشحلطزنش حلعخةش شلي  ةنظل 
lxxv

. 

كخل مهخك ةيحٍّ لليهلش هٍوُع لميٍَٓنخ ةن ةاخا حليهلاش )حلَٓامَش(, هكاخل ماٌح حلعما  ٓاخثيح   .3

فٌ ؿمَ  أٍؿخء حلٔلطهش حةٍورَش, هحٓظمَ شلي  ةْ حلطٍَنش رخلعَٜ حلمملوكٌ
lxxvi

. 

طظااؤلا حلميٍٓااش فااٌ رااالى حل٘ااخ  فااٌ حلعٜااَ حلمملااوكٌ ةاان اٍااوحل .4
lxxvii

حلملخٟااَحص, هرَااوص  

للميٍَٓن, هٓمن للطلزش, رخالٟخفش الي حلمَحف  حلعخةش
lxxviii
. 

مظمض رظعلَل حلطذ فٌ حلعَٜ حةٍورٌ هحلمملوكٌ فٌ حل٘اخ  ححلميحٍّ حلوقةَش حلوخٛش حلظٌ هةن أمل      

 :حلميحٍّ حُطَش/ حلؼخلغ شَ٘ حلمَالىً, حلنـًَهالا حلنَل حلٔخر  
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 :انًذرضة انذخٕارٌة - أ

رايٍد حلعـا  رخلٜاخغش حلعظَناش, قزلاٌ حلـاخة  حةةاوً, ةن حلميحٍّ حل٘انََس فاٌ ىة٘ا  همٌ     
lxxix

 ,

همٌ حلَو  ىهٍ ٓامن
lxxx

, الاي ؿخ اذ حلزَمخٍٓاظخل حلايقخقٌ, قاَد قٜاَ حلو٠اَحء, هماو قٜاَ حلولَةاش 

حةةوً ةعخهٍش رن أرٌ ٓةَخل
lxxxi

, لني طل طؤَٓٔنخ فاٌ شناي حلملاف حلمع ال شَٔاي
lxxxii

ران حلعاخىا 
lxxxiii

 ,

حلاايٍن شزاايحلَكَل راان شلااٌ راان كخةااي حلاايهوحٍهقااي هقااا ةنااٌد 
lxxxiv

ماا/, حلاايحٍ حلظااٌ رية٘اا , 622ٓااهش  

هؿعلنخ ةيٍٓش ٍيٍّ فَنخ ٛهخشش حلطذ
lxxxv

. 

ما/, هىفان فاٌ ؿزا  628طوفٌ حليهوحٍ فاٌ لَلاش حةػهاَن حلواخةْ ش٘اَ ةان ٛاةَ ٓاهش افتتاح انًذرضة: 

قخَٓول
lxxxvi

فزَحٍاَ  18ما/, 628ٓاهش , هكخل فظلنخ فٌ ٍو  حةػهاَن حلؼاخ ٌ ش٘اَ ةان ٗانَ ٍرَا  حُهاَ 

 , فٌ ك٠وٍ حللمَل ٓعي حليٍن ارَحمَل رن حللمَل ةوف  حليٍن شزيحلعٍِِ, هحلنخٌٟ ٗامْ حلايٍن 1230

حلوااوحطَمٌ, هحلنخٟااٌ ؿمااخا حلاايٍن حلوَٓااظخ ٌ, هحلنخٟااٌ شِحلاايٍن حلٔااهـخًٍ, هؿمخشااش ةاان حلةننااخء 

هحللممخء
lxxxvii

ٛاهخشش حلطاذ, غَاَ أل ىحٍك  , هكخ ض ىحٍ حليهوحٍ فٌ حلزيحٍش شزخٍس شن ةـلْ لظايٍٍْ

مٌك حلظٌ ٍٔمهنخ ح نلزض الي ةيٍٓش للطاذ رعاي هفخطال, هحٓاظلنض حٓال ةيٍٓاش ١زَاش, فلال ٍولاا حلايهوحٍ 

أهالىح , فمااخل هقااا ىحٍك شهااي حلٜااخغش حلعظَنااش لظمااول ةيٍٓااش ٍـااًَ فَنااخ طاايٍٍْ ٛااهخشش حلطااذ ةاان 

رعيك
lxxxviii

ٜاخللنخ, هفاٌ ؿخةمَاش, ههقا لنخ ٟاَخشخ  هشايس أةاخكن ٍٔاظغ  ةهناخ ةاخ ٍٜاَف فاٌ ة
lxxxix

 

حلميٍٓش, هؿخةمَش حلم٘ظغلَن رنخ
xc

حلَكزٌ حرن, هأهٛي أل ٍمول حلميٍّ رنخ ةن رعيك َٗف حليٍن 
xci

 ,

لمخ قي طلننل ةن شلمل هفنمل
xcii
. 

: ةن كزخٍ حة١زاخء حلزاخٍٍُن فاٌ حلزَمخٍٓاظخل حلهاوًٍ حلمزَاَ, فناي كاخل ٍناو  فَال رظايٍٍْ يُسنتّ انعهًٍة

خفش الي ططزَذ  ِالء حلزَمخٍٓظخل ةن حلمَٟي, حٓظمَ فاٌ هيةاش حلملاف حلعاخىا حة١زخء هطعلَمنلل رخالٟ

م/, هؿع  لال ةـلٔاخ  لظايٍٍْ حلٜاهعش622ههالك ٍثخٓش أ١زخء ةَٜ هحل٘خ , ػل ١لزل حةَٗف ٓهش 
xciii

 ,

كمخ حٗظنَ رملخَٟحطل حلنَمش, هريٍهٓل حلٍٍََٔش فٌ حلمٔظ٘ةي هرغهخك حلوحفَ
xciv
. 

ةن حة١زخء حلٌٍن أطَق لنل أل ٍٜزلوح ةن حلم٘خمََ, ةان مائالء:  ـال حلايٍن هقي ىٍّ رنخ شيى كزََ      

 حرانم/(, ه687حلهةَْ ) حرنم/( ٛخكذ شَول حة زخء, ه668أرٌ أَٛزعش )ص: حرنم/(, ه66حللزوىً )ص:

حلٔااوٍيً
xcv

قخٟااٌ رعلزااف حراانماا/(, ه690)
xcvi

ماا/(, حلااًٌ شااَن ةيٍٓااخ  فااٌ مااٌك حلميٍٓااش رااؤةَ 670)ص:

 1297م// 637حليٍن ٍو ْ رن حلملف حلعخىا حةٍورٌ, فٌ ٓهش هطٌ ةن حلملف ة ةَ 
xcvii

, هةاهنل أ٠ٍاخ  

ؿمخا حليٍن ةلمي رن ٗانخد أكماي حلملاخا, هكزَاَ حة١زاخء يةاَن حلايٍن ٓالَمخل ران ىحهى حلية٘انٌ, ٗاَن 

حة١زااخء رية٘اا , هةيٍٓاانل, همااو ة٘اانوٍل الشظنااخى حلهااخّ رة٠االل, هحقيحةاال شلااي حلماايحهحس, هةعَفظاال 

حلمعخلـش
xcviii
. 

ماا/(, لمااخ 667هقااي طعخقااذ شلااي اىحٍس حلميٍٓااش شاايى ةاان حة١زااخء ةااهنل: شلااٌ راان ٍوٓااا حلَكزااٌ )     

رميٍٓاظل خ  حكظ٠َ حلمنٌد ؿعلل ةيٍٓ
xcix

ما/(686قخٟاٌ رعلزاف, هشماخى حلايٍن حلي َٔاًََ )ص: حران, 
c

 ,

ةٔالل ران م/(, هحللمَل ةلماي ران شزايحلَكَل 694هحلـمخا حلملن  أكمي رن شزير حللَٔن حلية٘نٌ )ص:

م/(, هغََمل717م/(, هؿمخا حليٍن رن ٗنخد حليٍن أكمي حلملخا )ص:697كمخا حليٍن )ص:
ci

 . 

   انًذرضة انذٍَطٍرٌة انرتٍعٍة: - د

طنا  غَراٌ حلزَمخٍٓاظخل حلهاوًٍ هحلٜاالكَش راآهَ حلطٍَا  ةان قزلاش, فاٌ حلـهاود حلغَراٌ ةان رااخد      

حلزَمخٍٓظخل حلهوًٍ
cii

َ ٍوٓا حةٍورٌ رن شزيحلملف حلعٍِاِ ةلماي, هقي أ ٘جض فٌ شني حلملف حلهخٛ
ciii

 ,

أكمي حلَرعٌ, حلَثَْ حلطزَذ حللاخًق حرنشزير ةلمي رن شزخّ  ٌم/, همٌ لعمخى حليٍن أر686ٓهش 
civ

 ,

ً كَ أ نخ كخ ض ةن ةيحٍّ حلطذ, ةـنولش حلموق , أ ٘ؤمخ ةلمي رن شزخّ حلَرعاٌ, أه  هفٌ ةعـل ىة٘  

 1287م//686حلَرَعٌ ص:
cv
. 

لاال ةاان ةيٍٓااٌ مااٌك حلميٍٓااش هةماان حٗااظغ  رنااخ: حلنخٟااٌ  ـاال حلاايٍن حلزااخؿٍَنٌ  ه نااال       شاان ؿَاايس, ش 
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حلي َٔاااًََ, حلاااًٌ حٗاااظغ  رخلموٛااا , ػااال قاااي  لية٘ااا  ههطاااذ رـخةعناااخ هىٍّ رخلميٍٓاااش حليهلنَاااش 

م/699م/, هطوفٌ ٓهش 679هرخلنَمٍََش, ههلٌ ق٠خء غِس ٓهش 
cvi
. 

نا  الاي أً طاخٍٍن هشن مٌك حلميٍٓش, فٌ كظخد حلظعلَل حلط     زٌ أ ل لل طوؿي طةخَٛ  مخةش شهناخ, كماخ ؿ 

حٓظمَ  ٘خ١نخ فٌ ةـخا طيٍٍْ حلعلو  حلطزَش
cvii

, هكخل هةمن ىٍّ فَناخ حلعماخى ةلماي حلعزاخّ ٛاخكذ 

حلميٍٓش
cviii

 . 

أراٌ أٛاَزعش كظاي  حرانهقي أٗخٍ أكي حلزخكؼَن الي أ ل كخ ض مهخك شالقخص ةظَهش طَر٢ شمخى حليٍن ة       

قخا فَل: أ ل قي طمَاِ شلاي حةهحثا  هحةهحهاَ, هراخلَغل ةان ٛالظل رخلي َٔاًَ هاشـخرال رال, لال ٍاٌكَ فاٌ 

طَؿمظاال حلظااٌ أهٍىمااخ شاان كَخطاال ةااخ ٍ٘ااََ الااي هؿااوى ةيٍٓااش لاال لظعلااَل حلطااذ, هلمهاال ًكااَ أ اال حٗااظغ  

 حرانًََٔ قي أ ٘ؤ ةيٍٓظل رعي هفاخس رخلزَمخٍٓظخل حلهوًٍ حلمزََ رية٘ , هقي ٍؿق كيهع ًلفل ةل حلي َ

ٓهش سشَ٘ ٌأرٌ أَٛزعش, هحلظٌ طمض قز  هفخس حلي ًَََٔ رلوحلٌ ػمخ 
cix
. 

 انًذرضة انهثٕدٌة "انُجًٍة":  - ت

أ ٘ؤ مٌك حلميٍٓش حلطزَش حلطزَذ حلهطخٌٓ    
cx

هحل٘خشَ حلمـوحى هحةىٍذ حةلمعٌ 
cxi
 ـل حليٍن ٍلٌ ران  

ةلمي رن حللزوىً
cxii

ةوقعناخ ًكاَ حلهعَماٌ أ ناخ: "هاخٍؽ حلزلاي ةالٛانش لزٔاظخل  ما/, هشان664, فاٌ ٓاهش 

حلةلف حلمًََ٘
cxiii

م/ ٛخٍص ط  طَحد, ػال ؿعلاض ةٔاـيح  رَٓال طؤىٍاذ حة١ةاخا قخٟاٌ 949, هفٌ ٓهش 

حلن٠خس ةلمي رف حلَهةٌ حللهةٌ
cxiv
. 

أٛاَزعش, ٓاهش  حرانمن ىٍّ رنخ ةن حة١زخء حلَ٘ن ةوف  حليٍن أكمي رن حلنخٓل حلوٍِؿٌ حلطزَذ, هة    

لل ٓمخشخص هاؿخُحصهم/(, 723م/, هرنخء حليٍن حلنخٓل رن ةلموى رن شٔخكَ )ص:668
cxv

, 

فناَ فاٌ حلمعلوةاخص حليحلاش شلاي ةٔاظوى  شناال  شان ةلماي كماخا ٗالخىس, أ ال طماهكخل أها ةن ىٍّ رناخ  

حلظيٍٍْ فَنخ, هشن ١الرنخ, هأٓخطٌطنخ, هشن ةيى حٓظمَحٍمخ فٌ حلعم , هك  ةخ هٍى فٌ مٌح حلمـخا ةخ 

 ن  شن حلهعَمٌ, أل أها ةن ىٍّ رنخ مو ؿمخا حليٍن حلاِهحهً
cxvi

ٓاخفَ شهناخ هقظا  شلاي حلنٜاذ فاٌ  

١ٍَ  كمٚ ػل طولي رعيك حلمغَرٌ
cxvii
. 

أرٌ أَٛزعش قي هٚ  ـل حليٍن حللزوىً رظَؿمش ةٔظة٠َش شان كَخطال حلطزَاش, هحلَٔخٓاَش,  حرنكمخ أل     

ل, هحلةخٛا  راَن هفاخس هحةىرَش, فٌ شَول حة زخء, لمهل لل ٌٍكَ لل ةيٍٓش ١زَش, ة  أ ل كخل ةن ةعخٍَٛ

أ ـاِ كظخرال  ل فن٢, هقي ٍؿق حلزخكغ ٗلخىس أل ٍمول ٓزذ ًلف أل ٛخكذ شَول حة زاخء قايخحةػهَن ٓهظ

زعَيرم/ رِةن لَْ 664ههٟعل رَن أٍيً حلهٔخم قزَ  حفظظخف حللزوىً ةيٍٓظل ٓهل 
cxviii
.   
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 انخاتًة:

 -يًا ضثك ًٌكٍ اٌ َصم انً انُتائج انتانٍة :

/ لنـاًَهَش هى َوٍش, قز  حلناَل حلٔاخر  حطعيىص حلنهوحص حلظعلَمَش لظيٍٍْ ٛهخشش حلطذ, فمخ ض ىٍ -

للماَالى, فاٌ راالى حل٘اخ , هرعايك فناي ٗاني   اخ  حلوقاا حالٓاالةٌ ططاوٍح  ةللوظاخ  فاٌ حلؼخلغ ش٘اَ 

حلعَٜ حةٍورٌ هحلمملوكٌ, فظعيىص ةـخالطل فمخل ةهنخ حلوقا حلٜلٌ, هحلظعلَماٌ, حلاًٌ أىى الاي 

 حالمظمخ  حلمزََ رزهخء حلميحٍّ حلظعلَمَش حلعخةش فٌ رالى حل٘خ .

ى حل٘اخ  فاٌ حُىماخٍ طعلاَل ٛاهخشش حلطاذ, اً قاخةوح روقاا ةٔخممش شيى ةان ة٘اخمََ حلطاذ فاٌ راال -

رَوطنل رعي ةمخطنل كميحٍّ لظعلَل طلف حلٜهعش, هأٛزلض طوَٜٜش ههقةَش شلي ًلف حلعلل, رلَاغ 

كخل لنٌك حلميحٍّ ةئْٓ همو هحقةنخ هشَن لنخ ةوقعخ , هكيى لنخ أٓخطٌس للظيٍٍْ رناخ, هأهقاا لناخ 

 ٍٍعنخ فٌ ةٜللش مٌك حلميحٍّ.  شيس ةَحف  ةن َٟخع هرٔخطَن لََٜف

فني كخل ل نوٍ طلف حلميحٍّ ىاللش هحٟالش شلاي حلظناي  حلعلماٌ حلاًٌ ٗانيطل راالى حل٘اخ  شخةاش فاٌ  -

 طعلَل ٛهخشش حلطذ. 

راايهٍمل  نحلااٌٍ, عاال ل نااوٍ شاايى ةاان حال١زااخء حلمزااخٍحُىمااخٍ حلعلااو  حلطزَااش هااالا مااٌك حلةظااَس ةَؿ -

 ٗـعوح شلي ١لذ حلعلل فٌ ةوظلا حلظوٜٜخص, هشلي هؿل حلوٜوٙ شلل حلطذ هفَهشل. 

هةٔاخشيطنل  ,ٓاخء ػنخفاش حالمظماخ  رطاالد حلعلالط٘ـَ  حلٔال١َن هحالةَحء شلي حلم٠ٌ قيةخ فاٌ حٍ -

فٌ حللٜوا شلي حشلي حلمَحطذ, هًلف ةن هالا فظق حلمؼََ ةن كلنخص حلايٍّ هحلمـاخلْ حلعلمَاش 

حلطَذ فٌ ظنوٍ حلمؼََ ةن حال١زاخء حلزاخٍٍُن  حةػَحلعخةش هحلوخٛش كال كٔذ ٍغزظل, ةمخ كخل لل 

 حرخل حلعَٜ حالٍورٌ هحلمملوكٌ.
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 ٔانًراجع:لائًة انًصادر 

 انًصادر:

 (, 2013ما/(, )654حلـوًُ, ٗمْ حليٍن أرٌ حلم ةَ ٍوٓا رن قِ أه شلٌ ران شزاير, )ص: حرن 

 ةَيس حلِةخل فٌ طخٍٍن حةشَخل, ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص.

 أرٌ أَٛزعش, ةوف  حليٍن أرٌ حلعزخّ أكمي رن حلنخٓل ران هلَةاش ران ٍاو ْ حلٔاعيً حلوٍِؿاي,  حرن

, ىحٍ 2, ؽ1 (, شَااول حة زااخء فااٌ ١زنااخص حة١زااخء, طلنَاا : شااخةَ حلهـااخٍ, 1996١(, )668)ص:

 حلمعخٍف, حلنخمَس.

 زااخء  (, ١زنااخص حة1985١ماا/(, )377ؿلـاا , أرااٌ ىحهى ٓاالَمخل راان كٔااخل حة يلٔااٌ, )ص: حراان

 هحللممخء, طلنَ : ٍَٗي, فئحى, ةئٓٔش حلَٓخلش, رََهص.

 (, حةٗزخك هحله اخثَ شلاي ةاٌمذ 1999م/(, )970 ـَل, ٍُن حليٍن رن ارَحمَل رن ةلمي, )ص: حرن 

 أرٌ كهَةش حلهعمخل, ٟز٢: شمََحص, ُكٍَخ, ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص.

 (, حٍٗاخى 2016ما/(, )923فعٌ, )ص:حلنٔطال ٌ, ٗانخد حلايٍن أراٌ حلعزاخّ أكماي ران ةلماي حل٘اخ 

, ىحٍ حلمظااذ حلعلمَااش, 9حلٔااخًٍ ل٘ااَف ٛاالَق حلزوااخًٍ, ٟااز٢: ةلمااي شزاايحلعٍِِ حلوخلاايً, ؽ

 رََهص.

 :(, أهزاخٍ حلعلماخء رؤهزاخٍ 2005ما/(, )646حلنةطٌ, ؿمخا حليٍن أرٌ حللٔن شلٌ ران ٍوٓاا, )ص 

 , رََهص.. ىحٍ حلمظذ حلعلمَش1حللممخء, طعلَ : ٗمْ حليٍن, ارَحمَل, ١

 :(, /ما1418ما/(, )845حلمنًٍَِ, طنٌ حليٍن أرٌ حلعزاخّ أكماي ران شلاٌ ران شزايحلنخىٍ حلعزَاي, )ص

 , ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص.3حلوط٢ حلمنٍٍَِش, طَؿمش: حلمهٜوٍ, هلَ , ؽ

  :(, حليحٍّ فٌ طاخٍٍن حلمايحٍّ, حشايحى 1990م/(, )978حلهعَمٌ, شزيحلنخىٍ ةلمي حلية٘نٌ, )ص 

 , ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص.2, ؽ1ٗمْ حليٍن, ١ارَحمَل 

 انًراجع:

 ( ,ةنيةاش فاٌ حقظٜاخى حلوقاا حالٓاالةٌ, ةَكاِ حلمظاخد حةكاخىٍمٌ, 2020حةفهيً, ةلمي أكماي ,) 

 شمخل.

 ( ,ٍهحثاا  حةهقااخف فااٌ حلل٠ااخٍس حالٓااالةَش, ٗااَكش  ن٠ااش ةٜااَ 2010حلٔااَؿخ ٌ, ٍحغااذ ,) 

 للطزخشش هحلهَ٘ هحلظوٍُ , حلـَِس.

, ةئٓٔاش حقاَأ لله٘اَ 1 (, قٜش حلعلو  حلطزَش فٌ حلل٠خٍس حالٓالةَش, 2009١) -

 هحلظوٍُ  هحلظَؿمش.

  ( ,ْ 132 (, حلمئٓٔاااخص حلظعلَمَاااش فاااٌ حلعٜاااَ حلعزخٓاااٌ حةها )2014حلَرخٛاااٌ, ةةظاااخف ٍاااو-

 , هُحٍس حةهقخف هحل٘ئهل حالٓالةَش, لزهخل.1 (, 846١-749م//232

 ٔىحٍ شمخٍ 1 (, حالٓال  هةئٓٔخطل حلظعلَمَش حلطزَش, 2001١عوى, )حلٔعَي, شزير شزيحلَُحق ة ,

 للهَ٘ هحلظوٍُ , شمخل.

 ( ,ٍحةَٓ حلعَرَش حلم٘ظنَس رخلطذ حلعَرٌ هحٗنَ حلموطو١اخص 1935حلمعلوف, شَٔي حٓمهي ,) 

 حلطزَش حلعَرَش, ١زعش هخٛش, حلمطزعش حةىرَش, رََهص.

 ( ,ٌأػااَ حلعلمااخء 1981حلمااال, أكمااي شلاا ,) ىحٍ حلةمااَ, 2حلمٔاالمَن فااٌ حلل٠ااخٍس حةهٍهرَااش, ١ ,

 ىة٘ .

 ( ,طخٍٍن حلزَمخٍٓظخ خص فٌ حالٓال , 1981١رف, أكمي شَٔي ,) ىحٍ حلَحثي حلعَرٌ, رََهص.2 , 

 ( ,648 (, حلميحٍّ ه  خ  حلظعلَل فاٌ راالى حل٘اخ  فاٌ حلعٜاَ حلمملاوكٌ )2001ؿَيس, أكمي هخلي-

 حلـخةعَش لليٍحٓخص هحلهَ٘ هحلظوٍُ , رََهص., حلمئٓٔش 1 (, 1517١-1250م/ / 923

 ( , ٍةعـاال حالٓااال  حلظااخٍٍوٌ, طَؿمااش: أ.حللمااَل, حلاايحٍ حللزهخ َااش لله٘ااَ 1996ؽ. ه ى. ٓااوٍى ,) 

 حلـخةعٌ, لزهخل.

 ( ,ٌطخٍٍن يىحد حللغش حلعَرَش, ؽ1913ٍُيحل, ؿَؿ ,) ةطزعش حلنالا, ةَٜ.3 , 
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 ( ,ّحال ـااخُحص حلعل2013ٍُهاا ,  نااخى شزااخ ,)  ٍمَااش لأل١زااخء فااٌ حة اايلْ هأػَمااخ شلااي حلظطااو

 , ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, لزهخل.1 , 1492١-711م/ /897-92حلل٠خًٍ فٌ أهٍهرخ حلنَهل حلوٓطي 

 ( ,طااخٍٍن حلظعلااَل حلطزااٌ, ةه٘ااوٍحص ؿخةعااش كلااذ, 2000ٗاالخىس, ةلمااي كمااخا ,) حلمظااذ  ةيٍٍَااش

 هحلمطزوشخص حلـخةعَش, ٓوٍٍخ.

 ( ,ْ 2011شوٝ, ةلمي ةئ,)  ىحٍ 1فٌ ٍكخد حلل٠خٍس حالٓالةَش فٌ حلعٜاوٍ حلوٓاطي, ١ ,

 حلعلل حلعَرٌ, حلنخمَس.

 ( ,ّشلمخء حلطذ, 1991١ عمش ر, مَم ل ةلَلش, حلَخ ,) ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص.1 , 

 ( ,ٗمْ حلعَد طٔط  شلي حلغَد, طَؿمش: ر٠َاول, فاخٍهقل ىٓاوقٌ, 1993مو مش, ٍُغٍَي ,) 

 , ىحٍ حلـَ , رََهص, ىحٍ حةفخق حلـيٍي, رََهص.8حلووًٍ, ةخٍهل شَٔي, ١كمخا, ةَحؿعش: 

 انرضائم ٔاألطارٌخ:

 ( ,حةكوحا حلٜالَش هحلطزَاش فاٌ ةٜاَ هراالى حل٘اخ  فاٌ حلعٜاَ 2012أرو مَ٘ , ةلمي شطَش ,) 

 , ٍٓااخلش ةخؿٔااظََ غَااَ ةه٘ااوٍس, قٔاال حلظااخٍٍن هحُػااخٍ, 1517-1250ماا/ / 923-648حلمملااوكٌ 

 غِس.-حالٓالةَشحلـخةعش 

 ( ,حلزَمخٍٓظخ خص حالٓالةَش كظي  نخٍش حلوالفش حلعزخَٓش, ٍٓاخلش 2009حلزخرخ, ةئةن أ َْ شزير ,) 

 ةخؿٔظََ فٌ حلظخٍٍن, حلـخةعش حالٓالةَش, غِس.

 ( ,ٌحللَكاش حلعلمَاش حلطزَاش فاٌ راالى حل٘اخ  ُةان حللاَهد 2006حللخُةٌ,  خَٛ رن ةلمي شل ,) 

ىكظااوٍحك فااٌ حلل٠ااخٍس هحلااه ل حالٓااالةَش,  ح١َهكااش (, 1291-1099 ماا//690-492حلٜاالَزَش )

 ؿخةعش أ  حلنَى, كلَش حلٍَ٘عش هحليٍحٓخص حالٓالةَش, حلمملمش حلٔعوىٍش.

 انًجالت انعهًٍة:

 ( ,40(, حلعيى )9 (, حلزَمخٍٓظخ خص, ةـلش كَحء, حلٔهش )2014أروٍُي, هلا أكمي ةلموى.) 

  ,(, حلطذ فٌ ةَٜ هرالى حل٘خ  فٌ حلعٜاَ حلمملاوكٌ 2018)أكمي, لمي فخث ل  وحف, ٍُن هلا 

 (.34(, حلعيى)10 (, ةـلش حليٍحٓخص حلظخٍٍوَش هحلل٠خٍٍش, ةؾ)1517-1250م//648-923)

 ( ,حلعَٜ حلٌمزٌ للممخٍٓش حلطزَش ةيٍٓش ىة٘ , ةـلش ىة٘  شخٛمش 2008حللمخٍ ش,  ٘ؤص ,) 

 حلؼنخفش حلعَرَش.

 ٓ1250ما//923-648ٓاالةٌ فاٌ حلعٜاَ حلمملاوكٌ )وقاا حال (, حل2018ل, ٓانخى  ٜاَا, )ؿخ-

 (, حلعَحق.1(, حلعيى)25 , ةـلش ؿخةعش طمٍَض للعلو  حال ٔخ َش, ةؾ)1517

 ( ,َٓحليهوحٍ هحلميٍٓش حليهوحٍٍش, ةـلش حلمعَفش لليٍحٓخص هحلزلوع, 2010ُكوٍ, ةلمي ٍخ ,) 

 .119(, 49ٙ(, حلٔهش)564حلعيى)

  ,ماا/(, أهقااخف حلَشخٍااش حلٜاالَش فااٌ حلمـظماا  حالٓااالةٌ, كظااخد 1428)شزاايحلَكمن, أكمااي شااوف

 (.27(, حلٔهش)119حةةش, حلعيى)

 انمٕايٍص ٔانًعاجى ٔاألطانٍص:

 ( ,ةعـال حلمٜاطللخص هحةلناخد حلظخٍٍوَاش, 1996١حلوطَذ, ةٜطةي شزايحلمٍَل ,) ةئٓٔاش 1 ,

 حلَٓخلش, رََهص.

 ( ,ةعـل ىة٘  حلظخٍٍوٌ, 1999حل٘نخرٌ, قظَزش ,) ةه٘اوٍحص هُحٍس 1اَٗحف: حللمو, ُمََ, ؽ ,

 حلؼنخفش, ىة٘ .

 ( ,أ١لْ طخٍٍن حلعَد هحالٓال , 2007١حلمخطذ, َٓا حليٍن ,) ىحٍ حلَ٘ق حلعَرٌ, رََهص.2 , 

 ( ,هؿَااِ ةوٓااوشش ةلااوكٌ حلطزَااش, 2021١ةلااوكٌ,  خٛااَ ةلااٌ حلاايٍن ,) ىحٍ حلغٔاا  1, ؽ1 ,

 للهَ٘, ىد
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 انٕٓايش:

                                                           

i-  حلوقا: ؿمعنخ أهقخف, أه حللزوّ فٌ حلمغَد, همٌ أةاالك ةَٛاوىس فاٌ حلوٓا٢ حالٓاالةٌ, ال ٍلا

لمخلمنااخ حةٛاالٌ أل ٍظٜااَف رنااخ, طَؿاا  شخثاايحطنخ الٓااظعمخا ةعااَن, هٍـااذ أل ٍمااول حلوقااا أةالكااخ  ال 

ممظزاش, طظ٠خءا قَمظنخ رخالٓظعمخا, هكخ ض غخلزخ  شزخٍس شن أٍٝ أه كوح َاض, هأكَخ اخ  كظاذ ةوٜٜاش ل

كخ ض شخثيحص حلوقا طٔخشي شخىس  شلي ٛاَخ ش حةرهَاش حليٍهَاش كخلمٔاخؿي هحلمايحٍّ هحلِهحٍاخ, هحلملخف اش 

ح ظَ٘   خ  حلوقا ر٘م  هحٓ  فاٌ هقي شلي حةرهَش ًحص حلمهخف  حلعخةش, كخلمٔظ٘ةَخص هحلـٔوٍ هحةقهَش, 

حليهلااش قااي أهااٌهح راال لمهاا  أٍااش  حلنااَهل حلوٓااطيل ةل حةغهَااخء حلمزااخٍ, هروخٛااش أٛاالخد حلمَحكااِ فااٌ

 (, ةعـاال حالٓااال  حلظااخٍٍوٌ, 1996ةٜااخىٍس ةلظملااش لؼااَهطنل للظةخٛااَ  ٍه ااَ: ؽ. ه ى. ٓااوٍىٍ , )

 .1010طَؿمش: أ.حللمَل, حليحٍ حللزهخ َش للهَ٘ حلـخةعٌ, لزهخل, ٙ

ii-ة٘ا  ٓاهش مو ةوف  حليٍن أرو حلعزخّ أكمي رن حلنخٓل ران أراٌ أٛاَزعش حلٔاعيً حلوٍِؿاٌ, هلاي فاٌ ى

م/, فٌ أَٓس يهٌس ةن حلطذ رن٢ٔ هحفَ, هكهي أرخ حلعزخّ قز  أل ٍطل  شلَل لنذ حرن أراٌ أٛاَزعش. 600

, ىحٍ حلمظااذ حلعلمَااش, 1 (, شلمااخء حلطااذ, 1991١للظةخٛااَ  ٍه ااَ:  عمااش ر, مَماا ل ةلَلااش, حلَااخّ, )

طل حلعلل فٌ حلمخٍٓظخل حلهخًَٛ ل هكخل أروك ١زَزخ  ٍعخلؾ حلَةي فَنخ, فظلني حلطذ شهل ػل أ72رََهص, ٙ

فٌ حلنخمَس, هح ظ ل فاٌ هيةاش حليهلاش حةٍورَاش, ه اخا حلمهخٛاذ فاٌ ىهلاظنل هىشاخك شاِ حلايٍن أٍايةَ الاي 

م/, هحٗظنَ رمظخرل فٌ حلظاَحؿل حلمٔامي "شَاول حة زاخء فاٌ ١زناخص 668َٛهي فَك  الَنخ, هطوفٌ ٓهش 

هماو ةان هَاَس كظاذ حلظاَحؿل, ال ٍ٘ازنل ةهناخ اال كظاخد  حة١زخء" ألةل ةةَن حليهلش هٍَُ حلملاف حلٜاخلق,

, 3 (, طااخٍٍن يىحد حللغااش حلعَرَااش, ؽ1912أهزااخٍ حللممااخء للنةطااٌ. للظةخٛااَ  ٍه ااَ: ٍُاايحل, ؿَؿااٌ, )

 (, حةٓاَ حلعَرَاش حلم٘اظنَس رخلطاذ 1935ل حلمعلوف, شَٔي حٓمهيٍ, )957ةطزعش حلنالا, ةَٜ, ٙ

 .16َرَش, ١زعش هخٛش, حلمطزعش حةىرَش, رََهص, ٙحلعَرٌ هحٗنَ حلموطو١خص حلطزَش حلع

iii- ,حرن أرٌ أَٛزعش, ةوف  حليٍن أرٌ حلعزاخّ أكماي ران حلنخٓال ران هلَةاش ران ٍاو ْ حلٔاعيً حلوٍِؿاي

, ىحٍ 2, ؽ1 (, شَااااول حة زااااخء فااااٌ ١زنااااخص حة١زااااخء, طلنَاااا : شااااخةَ حلهـااااخٍ, 1966١(, )668)ص:

 .11حلمعخٍف, حلنخمَس, ٙ

iv-ش فخٍَٓش طعهٌ حلمٔظ٘ةي أه حلم٘ةي, ههةةنخ حلعَد الي ةخٍٓظخل. للظةخٛاَ  ٍه اَ: حلزَمخٍٓظخل: كلم

, ةه٘ااوٍحص هُحٍس 1 (, ةعـاال ىة٘اا  حلظااخٍٍوٌ, اٗااَحف: حللمااو, ُمَااَ, ؽ1999حل٘اانخرٌ, قظَزااش, )

 .51حلؼنخفش, ىة٘ , ٙ

v-لـٔاال, حلملااخلول: ؿماا , ةةَىمااخ كلااخا. همااو حلطزَااذ حلموااظٚ رمعخلـااش أةااَحٝ حلعااَن ىهل ٓااخثَ ح

, 1 (, ةعـل حلمٜطللخص هحةلنخد حلظخٍٍوَش, 1996١للظةخَٛ  ٍه َ: حلوطَذ, ةٜطةي شزيحلمٍَل, )

 .365ةئٓٔش حلَٓخلش, رََهص, ٙ

vi- .قهوحص: هٓخث  طعلَمَش 

vii-( ,648 (, حلمايحٍّ ه  اخ  حلظعلاَل فاٌ راالى حل٘اخ  فاٌ حلعٜاَ حلمملاوكٌ )2001ؿَيس, أكمي هخلي-

 .55, حلمئٓٔش حلـخةعَش لليٍحٓخص هحلهَ٘ هحلظوٍُ , رََهص, 1ٙ (, 1517١-1250م/ / 923

viii-( ,طخٍٍن حلزَمخٍٓظخ خص فاٌ حالٓاال , 1981١رف, أكمي شَٔي ,) ىحٍ حلَحثاي حلعَراٌ, رَاَهص, 2 ,

ٙ9-10. 

ix-:(, حٍٗااخى 2016ماا/(, )923حلنٔااطال ٌ, ٗاانخد حلاايٍن أرااٌ حلعزااخّ أكمااي راان ةلمااي حل٘ااخفعٌ, )ص 

, ىحٍ حلمظاذ حلعلمَاش, رَاَهص, 9حلزواخًٍ, ٟاز٢: ةلماي شزايحلعٍِِ حلوخلايً, ؽحلٔخًٍ ل٘اَف ٛالَق 

ٙ160. 

x- ( 492حللخُةٌ,  خَٛ رن ةلمي شلٌ, حللَكش حلعلمَش حلطزَش فٌ رالى حل٘خ  ُةن حللَهد حلٜلَزَش-

 (, ٍٓخلش ىكظوٍحك فٌ حلل٠خٍس هحله ل حالٓالةَش, ؿخةعاش أ  حلناَى, 2006 (, )1291-1099م// 690

 .128ٙ كلَش حلٍَ٘عش هحليٍحٓخص حالٓالةَش, حلمملمش حلٔعوىٍش,

xi-ٙ , 128ل حللخُةٌ,  خَٛ رن ةلمي شلٌ, حلمَؿ  حلٔخر , 67ٙؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 
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xii- مو حلَ٘ن حالةخ  حلةخٟ  ةوف  حليٍن أرو ةلمي شزيحللطَا رن ٍوٓا رن ةلمي رن شلٌ رن أرٌ ٓاعي

ةظللَااخ  رخلة٠ااخث , ةلااَق هكااخل ةٛاا  رغاايحىً حلمولااي, حٗااظنَ رااخلعلو , هٍعااَف رااخرن حللزااخى, ةوٛاالٌ ح

حلعزخٍس, كؼََ حلظٜهَا, ةظمَِح  فاٌ حلهلاو, هحللغاش حلعَرَاش, شخٍفاخ  رعلال حلماال  هحلطاذ, حشظهاي رٜاهخشش 

 .683حلطذ فٌ ىة٘  هحٗظنَ رعلمنخ. للظةخَٛ  ٍه َ: حرن أرٌ أَٛزعش, ةٜيٍ ٓخر , ٙ

xiii-634, 2ٙحلمٜيٍ  ةٔل, ؽ. 

xiv-636, ٙ.2 ةٔل, ؽ. 

xv-ٙ , 65ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 

xvi-( ٌ648أكمي, لمي فاخث ل  اوحف, ٍُان هلاا, حلطاذ فاٌ ةٜاَ هراالى حل٘اخ  فاٌ حلعٜاَ حلمملاوك-

 (, 34ٙ(, حلعيى)10 (, ةـلش حليٍحٓخص حلظخٍٍوَش هحلل٠خٍٍش, ةؾ)2018 (, )1517-1250م//923

xvii-( ,َٓحليهوح2010ُكوٍ, ةلمي ٍخ ,)  ,هحلميٍٓش حليهوحٍٍش, ةـلش حلمعَفش لليٍحٓخص هحلزلوع ٍ

 .119(, 49ٙ(, حلٔهش)564حلعيى)

xviii-( ,ّحال ـااخُحص حلعلمَااش لأل١زااخء فااٌ حة اايلْ هأػَمااخ شلااي حلظطااوٍ 2013ٍُهاا ,  نااخى شزااخ ,) 

, ىحٍ حلمظااذ حلعلمَااش, لزهااخل, 1 , 1492١-711ماا/ /897-92حلل٠ااخًٍ فااٌ أهٍهرااخ حلنااَهل حلوٓااطي 

ٙ92 . 

xix- ٙ , 30ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

xx- ٙ , 77ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 

xxi- ٍوكهااخ راان ةخٓااوٍل: كااخل ١زَزااخ  ًكَااخ  فخٟااال  هزَااَح  رٜااهخشش حلطااذ, هلاال كااال  كٔاان هطٜااخ َا

ة٘اانوٍس, هكااخل ةاازـال  ك َااخ  شهااي حلولةااخء هحلملااوك, هااي  رٜااهخشش حلطااذ حلمااؤةول هحلمعظٜاال هحلوحػاا  

 (, 1985ما/(, )377للظةخَٛ  ٍه َ: حرن ؿلـ , أرٌ ىحهى ٓالَمخل ران كٔاخل حة يلٔاٌ, )ص:هحلمظوك . 

ل حران أراٌ أٛااَزعش, ١65زناخص حة١زاخء هحللمماخء, طلنَا : ٍٗاَي, فاائحى, ةئٓٔاش حلَٓاخلش, رَاَهص, ٙ

 .195, 2ٙةٜيٍ ٓخر , ؽ

xxii-:ش حلظَؿماش فاٌ  (: كخل ةوظٜخ  فٌ ١ذ حلعَول, هلل ىهٍ رخٍُ فٌ كَكا883كهَن رن آلخق )ص

شني حلمؤةول, ألا حلعيٍي ةن حلمظذ, هحلمئلةخص, ةهنخ كظاخد حلمٔاخث , هكظاخد حلعاَن شان ١ٍَا  حلٔائحا 

 (, فٌ ٍكخد حلل٠اخٍس 2011هحلـوحد, هكظخد طَكَذ حلعَن. للظةخَٛ  ٍه َ: شوٝ, ةلمي ةئ ْ, )

 .148, ىحٍ حلعلل حلعَرٌ, حلنخمَس, 1ٙحالٓالةَش فٌ حلعٜوٍ حلوٓطي, ١

xxiii- ٙ , 30ٗلخىس, ةلمي كمخا, حلمَؿ  حلٔخر. 

xxiv- َمو حلَ٘ن حالةاخ  حلعاخلل ةوفا  حلايٍن شزايحلعٍِِ ران شزايحلـزخٍ ران أراٌ ةلماي حلٔالمٌ, كاخل كؼَا

 ةانحلوََ ةلزخ  لل ةئػَح  للـمَ , شٍِِ حلمَهءس, هحفَ حلعَرَش, ٗيٍي حل٘ةنش شلاي حلمَٟاي ههٜوٛاخ  

هٍوٛا  الاَنل حلهةناش هةاخ ٍلظخؿو ال ةان حةىهٍاش هحةغٌٍاش, كخل ةهنل, ٟاعَا حللاخا ٍةظنايمل هٍعاخلـنل 

هكخل أها أةَك فٌ حلميٍٓش فنَنخ  فٌ حلميٍٓش حةةَهَش رية٘  شهي حلـخة , هحٗظغ  رعي ًلف شلاي الَاخّ 

هشملناخ, هٛاخٍ ةان أٍرخرناخ, هحلم٘اخٍن حلاٌٍن  شلمناخرن ةطاَحل رٜاهخشش حلطاذ هأطنان ةعَفظناخ هٛا  

ةـلْ شخ  للم٘ظغلَن شلَل رخلطذ, ههي  رٜهخشش حلطذ فٌ حلزَمخٍٓظخل حلمزَاَ  ٍنظيى رنل فَنخ, هكخل لل

, 2حرن أرٌ أٛاَزعش, ةٜايٍ ٓاخر , ؽ :حلًٌ أ ٘ؤك حلملف حلعخىا  وٍ حليٍن ةلموى ُ مٌ. للظةخَٛ  ٍه َ

 .217ل رف, أكمي شَٔي, ةَؿ  ٓخر , 621ٙٙ

xxv-ٙ , 210حللخُةٌ:  خَٛ رن ةلمي شلٌ, ةَؿ  ٓخر. 

xxvi-يٍن شلٌ رن هلَةش: مو أرو حللٔن شلٌ رن هلَةاش حران ٍاو ْ ران أراٌ حلنخٓال ران هلَةاش ران ٍَٗي حل

 , حطـل الي ةَٜ هحٗظغ  رٜاهخشش حلطاذ, الُ  ؿماخا حلايٍن ران 1183م//579حلوٍِؽ هلي رللذ ٓهش 

أرٌ حللوحفَ ٍثَْ حة١زخء رمَٜ, هةلمنخ حلعٍِِ شؼمخل رن حلملف حلهخٛاَ ٛاالف حلايٍن هالُ  ة٘اخميس 

ماا/, ح ظناا  الااي حل٘ااخ  هرخٗااَ حلمَٟااي فااٌ حلزَمخٍٓااظخل حلمزَااَ 593لمَٟااي رخلزَمخٍٓااظخل, هفااٌ ٓااهش ح

 .218حلهوًٍ. للظةخَٛ  ٍه َ: رف, أكمي شَٔي, حلمَؿ  حلٔخر , ٙ

xxvii- ٙ , 211حللخُةٌ:  خَٛ رن ةلمي شلٌ, ةَؿ  ٓخر. 
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xxviii- ٙ ,211حلمَؿ   ةٔل. 

xxix- ةاان أملنااخ, لاال ٍااِا ةاازـال  شهااي حلملااوك هغَااَمل, مااو ةاان حةكااخرَ فااٌ ٛااهخشش حلطااذ, هحلمعظهااَن

كؼًََ حالكظَح  لل, كخل هحليك ةن حلَكزش, لل أ٠ٍخ    َ فٌ ٛهخشش حلطاذ, اال ال ٛاهخشش حلملا  كخ اض 

أغلذ شلَل هشَف رنخ, هحٗظغ  رٜاهخشش حلطاذ هطمناَ فَناخ, حٗاظغ  شلاي ةناٌد حلايٍن حلهناخٕ حلطزَاذ 

 .673, 2ٙعش, ةٜيٍ ٓخر , ؽهالُةل. للظةخَٛ  ٍه َ: حرن أرٌ أَٛز

xxx-211ل حللخُةٌ:  خَٛ رن ةلمي شلٌ, حلمَؿ  حلٔخر , 673ٙ, 2ٙحلمٜيٍ  ةٔل, ؽ. 
xxxi

 .211حللخُةٌ:  خَٛ رن ةلمي شلٌ, ةَؿ  ٓخر , ٙ -

xxxii-ل رعااي ٛااالف حلاايٍن شلااي ا ٘ااخء حلماايحٍّ حلموقوفااش, فةااٌ شنااي حلملااف حلعااخىا وكااَٙ حةٍورَاا

نََس هحلمهٔاورش الَال حلميٍٓاش حلعخىلَاش فاٌ ىة٘ا . للظةخٛاَ  ٍه اَ: م/(, قخ  رزهاخء ةيٍٓاظل حل٘ا615)ص:

 (, ٍهحثا  حةهقاخف فاٌ حلل٠اخٍس حالٓاالةَش, ٗاَكش  ن٠اش ةٜاَ للطزخشاش 2010حلَٔؿخ ٌ, ٍحغذ, )

 .112هحلهَ٘ هحلظوٍُ , حلـَِس, ٙ

xxxiii-662, 2ٙحرن أرٌ أَٛزعش, ةٜيٍ ٓخر , ؽ. 

xxxiv- هحليك ةظَٜفخ , هلا هحلايك لايى حلمنظايٍ, قاَأ حلطاذ مو ؿزَحثَ  رن شزَي ر رن ٍوظَ٘وع, كخل

شلي ٍي ١زَذ حلمنظيٍ مَةِى هالُةل هقَأ شلَل, هشلي حرن ٍوٓا حلوحٓطٌ حلطزَذ هالُ  حلزَمخٍٓظخل 

ماا/(, 646هحلعلاال هحلاايٍّ. للظةخٛااَ  ٍه ااَ: حلنةطااٌ, ؿمااخا حلاايٍن أرااٌ حللٔاان شلااٌ راان ٍوٓااا, )ص:

, ىحٍ حلمظااذ حلعلمَااش, 1خء, طعلَاا : ٗاامْ حلاايٍن, ارااَحمَل, ١ (, أهزااخٍ حلعلمااخء رؤهزااخٍ حللمماا2005)

 .115رََهص, ٙ

xxxv- حلطزَذ حلهَٜح ٌ أروٍُي كهَن رن حٓلخق حلعزخىً, كخل ٍثَٔخ  لزَض حللممش فٌ رغيحى حلًٌ أ ٘اؤك

ل كااخل طلمَااٌح  لَوكهااخ 68ماا/. للظةخٛااَ  ٍه ااَ: حراان ؿلـاا , ةٜاايٍ ٓااخر , 215ٙحلولَةااش حلمااؤةول ٓااهش 

ل ١زَزخ  كٔن حله َ فٌ حلظؤلَا هحلعاالؽ, قعاي للظَؿماش, لال كظاخد فاٌ حةغٌٍاش هكظاخرَن فاٌ ةخٓوٍل, هكخ

طيرََ حلظاخثنَن هفاٌ حةىهٍاش حلمٔانلش هحةغٌٍاش شلاي طايرََ حلٜالش لال ٍٔازنل الَال أكاي. للظةخٛاَ  ٍه اَ: 

 .132-131حلمٜيٍ  ةٔل, ٙ

xxxvi-( ,طاخٍٍن حلظعلاَل حلطزاٌ, ةه٘اوٍحص2000ٗلخىس, ةلمي كماخا ,)  ٍَاش حلمظاذ ٍؿخةعاش كلاذ, ةي

 .31هحلمطزوشخص حلـخةعَش, ٓوٍٍخ, ٙ

xxxvii-( ,حالٓاال  هةئٓٔاخطل حلظعلَمَاش حلطزَاش, 2001١حلٔعَي, شزير شزايحلَُحق ةٔاعوى ,) ىحٍ 1 ,

 .53شمخٍ للهَ٘ هحلظوٍُ , شمخل, ٙ

xxxviii-438-437, 2ٙحرن أرٌ أَٛزعش, ةٜيٍ ٓخر , ؽ. 

xxxix- ٙ ,561حلمٜيٍ  ةٔل. 

xl-54 شزيحلَُحق ةٔعوى, حلمَؿ  حلٔخر , ٙحلٔعَي, شزير. 

xli-( ,40(, حلعاايى )9 (, حلزَمخٍٓااظخ خص, ةـلااش كااَحء, حلٔااهش )2014أروٍُااي, هلااا أكمااي ةلمااوى ,)

ٙ46. 

xlii-( ,ٌأػااَ حلعلمااخء حلمٔاالمَن فااٌ حلل٠ااخٍس حةهٍهرَااش, 1981١حلمااال, أكمااي شلاا ,) ىحٍ حلةمااَ, 2 ,

 .140ىة٘ , ٙ

xliii-46مَؿ  حلٔخر , ٙأروٍُي, هلا أكمي ةلموى, حل. 

xliv- فٌ حلـخ ذ حلغَرٌ ةان حلـاخة  1154م/ /549أ ٘ؤك حلملف حلعخىا حلٔلطخل  وٍ حليٍن ُ مٌ ٓهش , 

حةةوً حلمزََ رية٘ , هلني كخل فٌ حلزَمخٍٓظخل أٍهقش ةهةٜلش هخٛش رخلَؿاخا هأهاَى هخٛاش رخلهٔاخء 

قخشااش للـَحكااش, هللظواايٍَ, كمااخ كااخل فَاال قخشااخص ةظوٜٜااش ٗااملض قخشااش للطااوحٍة هقخشااش للملخلااش, ه

م/ / 687-607هةةَحٝ حلزخ١هش, هطولي حلظيٍٍْ رل هََس حلعلمخء ةن أٗنَمل َٗن حة١زخء حرن حلهةَْ 

, 2 (, أ١لاْ طاخٍٍن حلعاَد هحالٓاال , 2007١ . للظةخَٛ  ٍه َ: حلمخطذ, َٓا حلايٍن, )1210-1288

 .203 , ٙل رف, أكمي شَٔي, ةَؿ  ٓخر120ىحٍ حلَ٘ق حلعَرٌ, رََهص, ٙ
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xlv- (, حلزَمخٍٓظخ خص حالٓالةَش كظي  نخٍش حلوالفش حلعزخَٓش, ٍٓخلش 2009ةئةن أ َْ شزير, ), حلزخرخ 

 .32ةخؿٔظََ فٌ حلظخٍٍن, حلـخةعش حالٓالةَش, غِس, ٙ

xlvi-ٙ , 194ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر . 

xlvii- ةان حلعخةاش ةان رعاٞ   , حطٜ  حلمنظيٍ أل غلطخ  ؿَى شلاي ٍؿا 931م//319ً كَ أ ل: فٌ ٓهش

حلمظَّطززااَن فمااخص حلَؿاا , فااخةَ حلولَةااش أرااخ ارااَحمَل راان ةلمااي راان أرااٌ رطَلااش رمهاا  ٓااخثَ حلمظطززااَن ةاان 

  لال حلظٜاَف فَال ةان لان قاَس, هكظاذ لال ٍقعاش روطال رماخ ٍطحلظَٜف, اال ةن حةظلهل ٓهخل رن ػخرض ر

. للظةخٛااَ  ٜاالق أل ٍظٜااَف فَاالةااخ ٍحلٜاهخشش, فٜااخٍهح الااي ٓااهخل هحةظلااهنل هأ١لاا  لماا  هحكااي ةااظنل 

ل هال أها ةن   ل ٛهخشش حلظطزَاذ هقَايمخ ره اخ  هاخٙ 260ٍه َ: حرن أرٌ أَٛزعش ةٜيٍ ٓخر , ٙ

كَٛخ  شلي ةٜللش حلـمنوٍ, حلولَةش حلعزخٌٓ "حلمنظيٍ رخهلل ؿعةَ رن حلمعظ٠ي حلًٌ طولي حلوالفاش ٓاهش 

ل لللٜوا شلي اؿاخُس طوولال ماٌح حللا  راَن م/", فةَٝ شلي ةن ٍٍَي ةعخ خس حلظطزَذ طؤىٍش حةظلخ295

حلهخّل هحلٔزذ فٌ ماٌح حلظنََاي, ماو ةاخ ٍهً شان ٓاهخل ران ػخراض ٍثاَْ حة١زاخء فاٌ شٜاَك. للظةخٛاَ  

 .42ٍه َ: رف, أكمي شَٔي, ةَؿ  ٓخر , ٙ

xlviii- ,َٓ119ٙةَؿ  ٓخر , ُكوٍ, ةلمي ٍخ. 

xlix-( ,هؿَااِ ةوٓااوشش ةلااوكٌ حلطزَااش2021ةلااوكٌ,  خٛااَ ةلااٌ حلاايٍن ,) ىحٍ حلغٔاا  1, ؽ1, ١ ,

 للهَ٘, ىد.

l- ( ,ْ 132 (, حلمئٓٔااااخص حلظعلَمَااااش فااااٌ حلعٜااااَ حلعزخٓااااٌ حةها )2014حلَرخٛااااٌ, ةةظااااخف ٍااااو-

 .177, هُحٍس حةهقخف هحل٘ئهل حالٓالةَش, لزهخل, 1ٙ (, 846١-749م//232
li- ,ّ333ةَؿ  ٓخر , ٍُٙه ,  نخى شزخ. 

lii- ,١زَذ ٍنوىً هةاهـل, ةان أما  ١زَٓاظخل, كاخل كمَماخ  ٍرن حلطزًَ: شلٌ ٍرن حلطزًَ أرو حللٔن

١زَزخ  شخلمخ  رخلنهيٓش هأ وحع حلٍَخٟش, هك  كظزخ  كممَش ةن لغاش الاي أهاَى, كاخل هحلايك ١زَزاخ  ة٘انوٍح . 

 .145للظةخَٛ  ٍه َ: حلنةطٌ: ةٜيٍ ٓخر , ٙ

liii-ٙ , 32ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

liv-ٙ , 65حرن ؿلـ , ةٜيٍ ٓخر. 

lv-(, قٜش حلعلو  حلطزَش فاٌ 2009ل ٍحغذ حلَٔؿخ ٌ, )151مي ةئ ْ, ةَؿ  ٓخر , ٙشوٝ, ةل 

 .272, ةئٓٔش حقَأ للهَ٘ هحلظوٍُ  هحلظَؿمش, حلنخمَس, 1ٙحلل٠خٍس حالٓالةَش, ١

lvi- مو أرو حللٔن ػخرض رن قَس ران ةاَهحل ران ػخراض ران كَحٍاخ حللَح اٌ حلٜاخريء, ٓامن رغايحى هغلزاض

 .75خل فٌ ىهلش حلمعظ٠ي. للظةخَٛ  ٍه َ: حرن ؿلـ , حلمٜيٍ حلٔخر , ٙشلَل حلةلٔةش ىهل حلطذ, هك

lvii- ٙ , 32ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

lviii-ٙ , 151شوٝ, ةلمي ةئ ْ, حلمَؿ  حلٔخر. 

lix-( ,ةنيةااش فااٌ حقظٜااخى حلوقااا حالٓااالةٌ, ةَكااِ حلمظااخد حةكااخىٍمٌ, 2020حةفهاايً, ةلمااي أكمااي ,) 

 .80شمخل, ٙ

lx-ٙ ,80حلمَؿ   ةٔل. 

lxi- هةن حلوقا حلٜلٌ حمظمخ  حةةََ  وٍ حليٍن ةلموى رب ٘خء ةٔظ٘ةَخص هٍََش فاٌ كا  حلمايل حلظخرعاش

ليهلظال, هأهقاا شلَناخ ةاخ ال ٍلٜاي ةان حةهقاخف, هكاٌلف حلمٔظ٘اةي حلاًٌ رهاخك  اوٍ حلايٍن ةلماوى ٓااهش 

ٟاطَحٍ لايهحء غَاَ م/, هقاي أهقةال شلاي حلةناَحء هحلمٔاخكَن فنا٢, ال ٍؤهاٌ ةهال حةغهَاخء اال شهاي حال459

اااَف 1899مااا//1317ةوؿاااوى, هكاااخل ةااان أكٔااان حلمٔظ٘اااةَخص, هظااا  ٍعمااا  كظاااي ٓاااهش   , هأهاااَ ش 

رخلزَمخٍٓظخل حلهوًٍ, أهقةض شلَل أهقخف كؼَاَس ؿايح , ةهناخ قٍَاش ةعَحطاخ, ه ٜاا ةٍِشاش هىحً حلعٔا  

ا ةان حلمعاَس, ةن ؿز  ٓمعخل, ههمٔش أفي ش ةن ةٍِشش أرٌ ةَحٍخ, هحػهخ شَ٘ فيح خ  ةان ةٍِشاش حلةاَُ

هػلغ قٍَش رَض ٍحشَ  ةن حلعِرَخص, هشَ٘س ىكخكَن رٔوق حلناوحء, هأكماخٍ ظاخمَ راخد أ طخكَاش هراخد 

حلةاَؽ هراخد حلـهاخل, هفاٌ شناي ٛاالف حلايٍن ح ظ٘اَص حلمٔظ٘اةَخص حلموقوفاش ح ظ٘اخٍح  هحٓاعخ . للظةخٛاَ  
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-206خر , ٙل رااف, أكمااي شَٔااي, ةَؿاا  ٓاا114-112ٍه ااَ: حلٔااَؿخ ٌ, ٍحغااذ, ةَؿاا  ٓااخر , ٙ

214. 

lxii-ٙ , 83-81حةفهيً, ةلمي أكمي, حلمَؿ  حلٔخر. 

lxiii-( فٌ حلنخمَس, ةان أش ال حلمٔظ٘اةَخص فاٌ 683أٓٔل حلملف حلمهٜوٍ َٓا حليٍن قالههل ٓهش ,)/م

طخٍٍن حالٓال , هكخل يٍش ةن يٍخص حلي َخ فٌ حليقش هحله خ  هحله خفش, هأهقا شلَل ةاخ ٍغطاٌ  ةنخطال ٓاهوٍخ , 

يالف ةاٍَٞ. للظةخٛاَ  ٍه اَ: ٍحغاذ حلٔاَؿخ ٌ, ةَؿا   4لؾ فٌ حلَو  حلوحكاي أكؼاَ ةان كَغ كخل ٍعخ

ل هشهايةخ ح ظناي حلمٔظ٘اةي فاٌ حلناخمَس 88-80ٓخر , قٜاش حلعلاو  حلطزَاش فاٌ حلل٠اخٍس حالٓاالةَش, ٙ

١لذ حلٔلطخل قيكخ  ةن حلعََٜ ةن حلمٔظ٘ةي, فَ٘رل, هقخا: "ا ٌ قي همزض مٌح حلمٔظ٘اةي الاي أ ايحىً 

زااخشٌ ههٜٜااظل لللمااخ  هحلوااي , هللـهااوى هحةةااَحء, للمزااخٍ هحلٜااغخٍ, لألكااَحٍ هحلعزَااي, للَؿااخا هأط

 (, ٗامْ حلعاَد طٔاط  شلاي حلغاَد, 1993هحلهٔخء شلي حلٔوحء". للظةخَٛ  ٍه َ: مو مش, ٍُغٍَاي, )

, ىحٍ حلـَا , رَاَهص, 8طَؿمش: ر٠َول, فخٍهقل ىٓوقٌ, كمخا, ةَحؿعش: حلواوًٍ, ةاخٍهل شَٔاي, ١

 .229حٍ حةفخق حلـيٍي, رََهص, ٙى

lxiv-ٙ , 83-81حةفهيً, ةلمي أكمي, ةَؿ  ٓخر. 

lxv-ٙ , 87-86ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 

lxvi-( ,أهقااخف حلَشخٍااش حلٜاالَش فااٌ حلمـظماا  حالٓااالةٌ, كظااخد 1428شزاايحلَكمن, أكمااي شااوف ,)/ماا

 .136(, 27ٙ(, حلٔهش)119حةةش, حلعيى)

lxvii-ٙ ,136حلمَؿ   ةٔل. 

lxviii-ف كٔخ  حليٍن الؿَن حلمهٜوًٍ, ٛخكذ ةَٜ هحل٘خ , أكي ةمخلَف حلمهٜاوٍ قاالههل, مو حلمل

ماا/. للظةخٛااَ  ٍه ااَ: 698, قظاا  فااٌ ٓااهش ش٘ااَ ٍوةااخ  طااولي حلٔاالطهش, هكماال ٓااهظَن هٗاانٍَن هػالػااش 

ما/(, حلوطا٢ 1418ما/(, )845حلمنًٍَِ, طنٌ حليٍن أرٌ حلعزخّ أكمي رن شلٌ رن شزيحلنخىٍ حلعزَاي, )ص:

 . 417, ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص, 3ٙحلمنٍٍَِش, طَؿمش: حلمهٜوٍ, هلَ , ؽ

lxix-ٙ , 137-136شزيحلَكمن, أكمي شوف, حلمَؿ  حلٔخر. 

lxx- 43فخث ل  وحف, ٍُن هلا, ةَؿ  ٓخر , ٙأكمي, لمي. 

lxxi-1517-1250ماا//923-648ٓااالةٌ فااٌ حلعٜااَ حلمملااوكٌ )ؿخٓاال, ٓاانخى  ٜااَا, حلوقااا حال , 

 .521(, حلعَحق, 1ٙ(, حلعيى)25 (, ةـلش ؿخةعش طمٍَض للعلو  حال ٔخ َش, ةؾ)2018)

lxxii-ؿخةعااخ  للعلااو  مااو حالةااخ  حلةخٟاا  أرااو كةااٚ شمااَ راان رَااخٝ, كااخل أهكاايح  فااٌ حلعلااو  حللممَااش ,

 .641, 2ٙحلةلٔةَش, هكخل شلمل أكؼَ ةن شنلل. للمٍِي ٍه َ: أرن أرٌ أَٛزعش, ةٜيٍ ٓخر , ؽ

lxxiii- َٓا حليٍن حُةيً: مو حلعخلل حلمخة  َٓا حليٍن أرو حللٔن شلٌ رن أرٌ شلٌ رن ةلمي ران ٓاخلل

هحلماٌحمذ حل٘اَشَش, هحلمزاخىة حلظغلٌ حُةيً, كخل أًكي أم  ُةخ ل, هأكؼاَمل ةعَفاش راخلعلو  حللممَاش, 

حلطزَش, هي  ليى حلملاف حلمهٜاوٍ  خٛاَ حلايٍن أراخ حلمعاخلٌ ةلماي ران حلملاف حلم ةاَ طناٌ حلايٍن ٛاخكذ 

 .650, 2ٙكمخس. للظةخَٛ  ٍه َ: حلمٜيٍ  ةٔل, ؽ

lxxiv-ٙ , 59-58ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 

lxxv-ٙ ,59حلمَؿ   ةٔل. 

lxxvi-.ةٔل, حلٜةلش  ةٔنخ  

lxxvii- هحٓ  ةن ػالع ؿيٍحل هٓنا, ةعي الٓظنزخا حلهخّ, ةؼا  اٍاوحل كٔاَى, هاٍاوحل حةٍوحل: ةمخل

 . 16حلمٔـي, هاٍوحل حلنلعش, هاٍوحل حلعيا. للظةخَٛ  ٍه َ: حل٘نخرٌ, قظَزش, ةَؿ  ٓخر , ٙ

lxxviii- ٙ ,97حلمَؿ   ةٔل. 

lxxix- :(, حلاايحٍّ فااٌ طااخٍٍن حلماايحٍّ, 1990ماا/(, )978حلهعَمااٌ, شزاايحلنخىٍ ةلمااي حلية٘اانٌ, )ص 

 .100, ىحٍ حلمظذ حلعلمَش, رََهص, 2ٙ, ؽ1شيحى ارَحمَل ٗمْ حليٍن, ١ح

lxxx-ٙ , 195ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 

lxxxi- , 182حل٘نخرٌ, قظَزش, حلمَؿ  حلٔخر. 
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lxxxii- مو حلملف حلمع ل شَٔي رن حلعخىا, هحليك حلملف حلعخىا رن أٍود قٔل حلمملمش راَن أهالىك, فمخ اض

حلمَك هغََمخ ةن حللٜاول هحلازالى حلمـاخهٍس ةان  ٜاَذ حرهال شَٔاي ىة٘  هحلنيّ ه١َزش هحةٍىل ه

 . للظةخٛااَ  ٍه ااَ: حراان حلـااوًُ, ٗاامْ حلاايٍن أرااٌ حلم ةااَ 1226ماا//634راان حلعااخىا, هقااي طااوفٌ ٓااهش 

 (, ةاَيس حلِةاخل فاٌ طاخٍٍن حةشَاخل, ىحٍ حلمظاذ 2013م/(, )654ٍوٓا رن قِ أه شلٌ رن شزير, )ص:

 .17حلعلمَش, رََهص, ٙ

lxxxiii-ٙ , 195ؿَيس, أكمي هخلي, حلمَؿ  حلٔخر. 

lxxxiv-ٙ , 100حلهعَمٌ, حلمٜيٍ حلٔخر. 

lxxxv- ٙ , 58حلٔعَي, شزير شزيحلَُحق ةٔعوى, ةَؿ  ٓخر . 

lxxxvi-ٙ , 37ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

lxxxvii-ٙ , 37ل ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر , 41ٙرف, أكمي شَٔي, ةَؿ  ٓخر. 

lxxxviii- , 120ُٙكوٍ, ةلمي ٍخَٓ, ةَؿ  ٓخر. 

lxxxix- ,ؿخةمَش: فٌ حةهقخف لنخ ٗزل حةؿَس, هٗزل حلٜلش, هٗزل حلٜيقش, فَعطي ك  ٗازل ةاخ ٍهخٓازل

همٌ ةخ ٍظَطذ فٌ حةهقخف ةٛلخد حلوظخثا. للظةخٛاَ  ٍه اَ: حران  ـاَل, ٍُان حلايٍن ران اراَحمَل ران 

شمَااَحص,   (, حةٗاازخك هحله ااخثَ شلااي ةااٌمذ أرااٌ كهَةااش حلهعمااخل, ٟااز1999:٢ماا/(, )970ةلمااي, )ص:

ً كاَ أ ال لةاع فخٍٓاٌ ةعهاخك: ةَطاذ حلـهايً أه حلواخى , 168ُكٍَخ, ىحٍ حلمظاذ حلعلمَاش, رَاَهص, ٙ ل ه

أ١لاا  شلااي حةشطَااخص هحلمَطزااخص حل٘اانٍَش أه حلٔااهوٍش حلظااٌ كااخل ٍظنخٟااخمخ حلـهااي, ٍـماا  شلااي ٛااَغش 

 .119ؿوحةف. للظةخَٛ  ٍه َ: حلوطَذ, ةلمي شزيحلمٍَل, ةَؿ  ٓخر , ٙ

xc-ل حلٔااعَي, شزااير شزاايحلَُحق ةٔااعوى, ةَؿاا  ٓااخر , 39ي شَٔااي, حلمَؿاا  حلٔااخر , ٙرااف, أكماا

 .196ل ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر , 58ٙٙ

xci-ٙ ,196حلمَؿ   ةٔل. 

xcii-ٙ , 46 عمش ر, مَم ل ةلَلش, حلَخّ, ةَؿ  ٓخر. 

xciii-ٙ , 101حلهعَمٌ, ةٜيٍ ٓخر. 

xciv- 59ر , ٙحلٔعَي, شزير شزيحلَُحق ةٔعوى, حلمَؿ  حلٔخ. 

xcv- ما/, حٗاظغ  600مو حللمَل أرو حٓل  ارَحمَل رن ةلمي, شِحليٍن رن حلٔوٍيً, هلي فٌ ىة٘  ٓاهش

هاٌ ةاخ شهايمل ةان حلةوحثاي أكاخرَ حللمماخء, أٟا  حة١زاخء, الُ  رٜهخشش حلطذ كظي حطنهنخ, حؿظم  ةا  حفخ

حران أراٌ أٛاَزعش, ةٜايٍ حلطزَش, هحةٓاَحٍ حللممَاش, كخل٘اَن ةناٌد حلايٍن حلايهوحٍ. للظةخٛاَ  ٍه اَ, 

 .759, 2ٓخر , ؽ

xcvi- ةاخ  حلعاخلل ةـاي حلايٍن شزايحلَكَل ريٍ حليٍن حلم ةَ حران حلنخٟاٌ حال مو حللمَل حةؿ  حلعخلل حلمخة

رن ارَحمَل, كخل هحليك قخَٟخ  رزعلزف,  ٘ؤ فٌ ىة٘ , هحٗظغ  فٌ ٛهخشش حلطذ, قَأ ٛهخشش حلطذ شلاي 

, 2, هأطنهنخ فٌ أَٓع حةهقخص. للظةخَٛ  ٍه َ: حلمٜيٍ  ةٔل, ؽحللمَل ةنٌد حليٍن شزيحلَكَل حليهوحٍ

ٙ751. 

xcvii-ٙ , 37ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

xcviii-ٙ , 104حلهعَمٌ, ةٜيٍ ٓخر. 

xcix-  ٌأرو مَ٘ , ةلمي شطَش, حةكوحا حلٜلَش هحلطزَش فاٌ ةٜاَ هراالى حل٘اخ  فاٌ حلعٜاَ حلمملاوك

ةخؿٔظََ غََ ةه٘وٍس, قٔال حلظاخٍٍن هحُػاخٍ, حلـخةعاش  (, ٍٓخلش 2012 , )1517-1250//م648-923

 .79غِس, ٙ-حالٓالةَش

c-( ,حلعَٜ حلاٌمزٌ للممخٍٓاش حلطزَاش ةيٍٓاش ىة٘ا , ةـلاش ىة٘ا  شخٛامش 2008حللمخٍ ش,  ٘ؤص ,) 

 .235-234حلؼنخفش حلعَرَش, ٙ

ci-ٙ , 37ٗلخىس, ةلمي كمخا, حلمَؿ  حلٔخر. 

cii-ٙ , 182حل٘نخرٌ, قظَزش, ةَؿ  ٓخر. 

ciii-ٙ , 195ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 
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civ-ٙ , 105حلهعَمٌ, ةٜيٍ ٓخر. 

cv-ٙ , 183حل٘نخرٌ, قظَزش, ةَؿ  ٓخر. 

cvi-ٙ , 197ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر. 

cvii-ٙ , 39ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

cviii-ٙ , 80أرو مَ٘ , ةلمي شطَش, ةَؿ  ٓخر. 

cix-ٙ , 36ٗلخىس, ةلمي كمخا, حلمَؿ  حلٔخر. 

cx-ٌٓحلعخلل حلميق . طخ : 

cxi-ٙ , 60حلٔعَي, شزير شزيحلَُحق ةٔعوى, ةَؿ  ٓخر. 

cxii-َٔرن حللمَل حالةخ  ٗمْ حليٍن ةلمي ران شزايحل  يي حلٜخكذ  ـل حليٍن أرو ُكٍَخ ٍلمو حللمَل حل

م/, أهكي فٌ حلٜهخشش حلطزَش,  يٍس فٌ حلعلاو  حللممَاش, 607رن شزيحل رن شزيحلوحكي, هلي فٌ كلذ ٓهش 

حلٌكخء, فَٜق حللةع, ٗيٍي حللَٙ فٌ حلعلاو , ةظةاهن فاٌ حُىحد, طمَاِ فاٌ حللمماش فاٌ حةهحثا , ةة١َ 

هفٌ حلزالغش, هي  حلملف حلمهٜوٍ ارَحمَل رن حلملاف حلمـخماي ران أٓاي حلايٍن ٗاََكوك ران ٗاخًً ٛاخكذ 

وٍُك كمٚ, رنٌ فٌ هيةظل هكخل ٍعظمي شلَل فٌ ٛهخشش حلطذ, هلال طاِا أكوحلال طهماٌ شهايك كظاي حٓاظ

, 2هفوٝ الَل أةاوٍ ىهلظال, هحشظماي شلَال رملَظال. للظةخٛاَ  ٍه اَ: حران أراٌ أٛاَزعش, ةٜايٍ ٓاخر , ؽ

 .106ل حلهعَمٌ, ةٜيٍ ٓخر , 663ٙٙ

cxiii-ٙ ,106حلمٜيٍ  ةٔل. 

cxiv- ٙ ,200ل ؿَيس, أكمي هخلي, ةَؿ  ٓخر , 106ٙ ةٔل. 

cxv-ٙ ,200حلمَؿ   ةٔل. 

cxvi-ٙ , 38ٗلخىس, ةلمي كمخا, ةَؿ  ٓخر. 

cxvii-ٙ , 81أرو مَ٘ , ةلمي شطَش, ةَؿ  ٓخر. 

cxviii-ٙ , 38ٗلخىس, ةلمي كمخا, حلمَؿ  حلٔخر. 


