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 جملة كلية الرتبية
يعود هذا االسم الذي صار اسما لمجلتناا  للاا اسام ةليات الترويات واسا  

يات  ةليات وةانت تاوعت إلا جامعت القادسايت ياب واادأل ا مار تاير تقارر 

  تلوياات لمت لوااات 6991/6991العااام الدراسااب  قائماات وااذاتعا مااة وداياات

خ اا  التنمياات الةاااملت التااب يةااعدها الق اار العراقااب لمتاي اات واساا  

والتوسية الةوير يب ق اا  التعلايم الناانوي وت عايم هاذا الق اا  التياوي 

يب لام ومالةات للميت   تأسست المجلت العلميت الوتنيت يب ةليت الترويت 

وتصاادر هااذم المجلاات وةااةت يصاالب متخصصاات وم هلاات تروويااا   7001

ومعنيااا  لةااب يساااهموا مساااهمت يعالاات يااب تنةاائت وإلااداد الجياات الجديااد   

  ورقم اإليادا  ياب مجلتناا ياب  1761 -6991الترقيم الدولب لليونسةو 

 م .7001لسنت  916دار الةتب والونائق وغداد 
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 فقط 20ترتٌْ ىطب٘ االضتالل %

ٙ صفح٘ مطتقل٘.ٓ  – 1 ٌ عنلُ عل  رتت  عيْاٌ البحث ّاضه الباحث ّلقبُ ّاختصاصُ العلنٕ ّمرتا
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 ، ّٓرتتتتتتتٌْ ىتتتتتتْع ّححتتتتتته ا تتتتتتط (A4ْع )ٓطبتتتتتتع البحتتتتتتث علتتتتتتٙ ّز  متتتتتتً ىتتتتتت   -4

(simplified Arabic 14)      للنتتتو ،ّاشتتتام  ٓرتتتتٌْ يف ىَآتتت٘ البحتتتث  تتتط ،

(Simplified..Arabic..12 )ّ٘حبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْث اللػتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘ اإلىرتلٔصٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، 

  (Times New Romans  ( علٙ أال ٓتحاّش البحث ، )صفح٘ ّيف حالت٘ اتاّش    20 )

 البحث الصفحات أعالِ ٓتحنل الباحث أجْزًا إضافٔ٘.

تسضل البحْث إىل خرباء مشَْد شه باملرتاى٘ العلنٔ٘ داخل العسا  ّخازجُ ، ّٓلصو الباحث  -5

 ْل اليشس. بإجساء كاف٘ التعدٓالت اليت ٓضعَا ا رباء علٙ البحث قبل تصّٓدِ  طاب قب

. ٓلصو الباحث بدفع مبلؼ مائ٘ الف دٓياز علٙ اٌ ٓته تصّٓدِ بإٓصال قبض حماضت  ٓتضتنً قٔنت٘    6

 املبلؼ املدفْع، ذلك  ألٌ اجملل٘ تعنل علٙ ّفق ىظاو التنْٓل الراتٕ

 . ال ٓعاد املبلؼ ّال تعاد البحْث يف حال٘ زفض البحث مً قبل الطادٗ ا رباء.7

اء ىطخ٘ ّاحدٗ مً العدد الرٖ ىشس فُٔ حبثُ ، ّٓصّد بيطختني )ُمطتل( مً ٓلصو الباحث بشس -8

 البحث .
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 الممخص

ينتميييتزمتيييطزمدييي زمدمشضاييي زملاتنيييضملي زملدم نيييي زممدتيييتزم  ييي ز نييي  ز ييي  زمدمشضاييي ز
زاتنضلينزمدم نزم  ممزمدج نبزمدمتنشش.مل  ضزم تشملزمعزمجمشزم

 ت  وزمدصيز نمنوز ي:ز)نيض زملاال (،زمد نوزتمفتزل ي زمنزيب هيوزفتيضج ززمدفزمتط
منزملدم ني زمد زملن  يطي ،ز  زتضجموزمدش تمضز  يشزمديي شيزم يمزضييشىزمدي زمد عي زمدهض يي ،ز
مب هوز هنممن:ز)مدحض ضىزملاالمي زفتزمدقضنزمدضم عزمديجضي(،زملشزت زتقاي زمد حثزمد ز

م ،زتني م زمدتميييشزمدمشضاي زملدم نيي زمتضجمي زد ماتنيض زمتيط،زمقشم زمتمييشزممض ه زفص
متهضيييفز  ت  ييوزنيضيي زملاييال ،زممد صيي زملم ز هنييممن:زمييممضشزمتييطززمتن مدنيي زفيييوزمىيي ز
مدمممضشزمدتتزم تمشى ،زم  ن زمممضشهزماالمي زمينزمميي  زمدمصي شضزمدتيتزمنيصزمنيي ،زممي ز

  يو،زمتني م زمدمنيجييي  زمدمتهيششىزمدتييتزمد صي زمد ي نتزفقييشز نيمنز يي:ز منيجييي زمتيطزفييتز ت
م تمشى زمنزمنيجزمقي ضنزممصي تزممنيجيي  زمتهيششىزتن مدن ىي زفيتزمد حيث،زممي زمد صي ز
مد  ديييييثزفقيييييشزمايييييمن هز هنيييييممن:زمدهييييي شم زمملنيييييال زملايييييالمي ز نيييييشزمتيييييط،زتن مدنييييي زفييييييوز

مي زمد صي زملناللي  زمدا  ي زممليج  ي زممده شم زمدتيتزممضاي زفيتزمدشمدي زملايالمي ،زم
مدضم ييعزفهنمنيي هز هنييممن:زماييتمةزمدمهينيي زفييتزمدشمديي زملاييالمي زميينزنييال زمد تيي ب،زتت هنيي ز
فيييييوزب قيييي  زمدمجتمييييعزممدقصييييمضزممفيييي ىضزمد ييييصسزممدتييييضفزمنتمنيييي زمد حييييثز  اييييتنت ج  ز

زممالح ز شىزمل ئم ز  دمص شضزممدمضمجعزمدمهتمشىزمنزل  زمتط.



حي م زج ىيشمزمنزي  ي زمي زىيمزجشييشز ت  يوزمززتيلديفممتضحز نشن زمنزمتيطزتم ينزمينز
مم   زد نفضزمينزمه ممي  زتنيشزمدقي ضيكزد  تي ب،زمصزمنيوزض يطز  ي زملنالليي  زمداي  ي ز

؛زلنزمدتنفيييضزملاييالمتزمدحقيقييتز  ألفهيي  مىييصمز حقيقيي زمدحيي  زلزيم يي زملزضميزميينزليي  ز
زيتق بعزمينت فز نزىصهزملفه  زمدتتزلزتم  زملزمجي زنفضزمضت  يي .
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(Habits, Ethics and Standard of Living -Adam Metz  -Orientalism ) 

Abstract 

     Adam Mez belongs to the German Orientalist School, It is a moderate Orientalist Schoolt 

but may be there are extremists in this School, Mez is the author of "the renaissance of 

Islam" and diede before he printed it. The book translated from German language to English 

and then translatwd by Dr. Abdul Hadi Abureada into Arabic and printed under the title 

(Islamic civilization in the fourth century AH). The study was devided into an introduction, a 

preface, four chapters and a conclusion. Of the life of the writer and his book Nadet al-Islam. 

Chapter 1 under the title Mez vison and discussed the vision and the Islamic sources 

that the used in the book, Chapter 11 under the title Mez methodology in the book, including 

the comparative approach and descriptive approach. Chapter 111 under the heading of 

customs and Islamic ethics from Mezs point of view and we touched on the negative and 

positive habits that focused on Mez. Chapter four under the title of the standerd of living in 

the Islamic state and discussed the layers of socity and palaces and opulence and concluded 

the study with several results. 

We believe that Mezs book entitled "the Renaissance of Islamic" in which the write 

tried to present new information about Islam, but the problem in the book that he focused on 

the negative phenomena and leave the positive phenomena and the Islamic religion rejects 

the negative phenomena mentioned by Mez as representing Islam and these phenomena do 

not represent those who did it.     

 

P.D.Yousif Kahdum Jougahle 
 University of Babylon 
Coulage of Educatian 

Habits, ethics and standard of living 

From the point of view of German orientalist 

Adam Mez With his book (Renaissance Islam) 
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 العدد التاسع والعشروفممحؽ ب  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػة مجمػػػػػػػػة 
 

 املقــدمــــة

نزلػػتعالػػ للـعال ػػػ  ألعبيػػ عامنهلػػ ألعاػػػا رىـعه للػػدؿعكاسا ػػ فسعكي نػػػتعالر ػػ ل عاس ػػ  ل ع  ا ػػػ ع
الر  ل عال   كل سعقدعريزتعبي عا فعال يؽسعاا عافعاهللعال ل عانػزؿعيػكعيا هػوعاليػرلـعلاػؼع ػ اـع

نَّػػػَؾ َلَعمػػػق ُ مُػػػٍؽ َ ِظػػػيـٍ :االنهلػػػ ألعكالر ػػػؿعه كلػػػو َواِ 
إنمػػػا بعألػػػ  كتمػػػـ مكػػػاـر (:ع"لنهػػػكع)سعكقػػػ ؿعا(ُ)

سع ػػفعىػػذاعال نطيػػؽعااػػاا عخى لػػ عاال ػػ ؽعيػػكعالػػدلفعاال ػػ  كسعكقػػدعياػػبعال  ػػي كفعبػػفع(ِ)اك ػػ"ؽ 
اال ػػ ؽعيػػكعاس ػػ ـعاليجلػػرسعكرػػ ألتعالدرا ػػ تعاال اوػػراقل علاانػػ كؿعىػػذاعالر نػػبع ػػ ن نسعك ػػفعهػػلفع

(سعThe Reniassains of Islamاال ػ ـ)ال  اوػرقلفعددـع اػزسعالػذمعالػؼعيا هػوعهلنػكاف:عني ػ ع
الذمعايررـعإل عاللرهل عكطهععهلنكاف:ع)الا  رةعاال   ل عيكعال رفعالراهععاليررم(سعكقدعيياػبعاليجلػرع
بفعالا  رةعاال   ل عيكعيا هػوسعي راالنػ عافعنياػبعبػف:ع)اللػ داتسعكاال ػ ؽعك  ػاكلعال للوػ عيػكع

هوعني  عاس ػ ـ(سعكقػدعب ينػ عر ىػدلفعبيػ عااهػععالناػكصع نظكرعال  اورؽعاالل  نكعددـع ازعهيا 
ذاتعالل ق عه ك كععالدرا  ع فعيا بعددـع ازسعك فعىن عاااكعخى ل عال ك كعسعخمععا يلطعال ػكألع
بيػػ عاليلةلػػ عالاػػكعانػػ كؿعيليػػ عال  اوػػرؽع اػػزعاللػػ داتعكاال ػػ ؽسعك ػػدلعاػػاجلرع  ػػاكلعال للوػػ عبيػػ ع

طهلل عالهاثعافعل  ـعبي ع  د  عكارهل عياكؿسعك  ا  ع ععق ئ  ععىذهعالل داتعكاال  ؽسعي قا ت
كقٌ ػ ن هععالفصؿ اكوؿ: )موارد آدـ متز فػ  كتابػو ني ػة امسػ"ـ  ه ل ا درعكال رارعسعي فعبنػكافع

عبي عبنكان تعبٌدة:عال كاردعكان كلن عيلوعخىـع كاردهعالاكعابا دى .
سعكوٌ اػػػن عيلػػػوعتػػػز بكتابػػػو ني ػػػة امسػػػ"ـ والفصػػػؿ الألػػػان  فكػػػاف بعنػػػواف: )منيجيتػػػو آدـ مع

ال نيرلػػ تعالاػػكعابا ػػدى ع اػػزعكالاػػكعليػػ عب قػػ عه ك ػػكععالهاػػثعااػػرانسعكقػػدعي نػػتع الػػددةعك انكبػػ ع
عي  ع لااكعيكعاةا تعالهاث.

كيلوع يطعال كألعبي عالل داتعكاراه طيػ ععالفصؿ الألالث فقد  نوناه بػ: )العادا  واك "ؽ  خ  ع
ل عالاكعان كلي عددـع ازعهيذاعال اػكصسعإذعق ػـعالةاػؿعبيػ عبنكانػ تعبػدةع نيػ :عه م  ؽع ععاليلة

الاي يػػؿعاالرا ػػ بكعكال ظػػ ىرعال ػػيهل ع)الةياػػشسعالهءػػ ألسعال اػػ ألسعوػػربعال  ػػكر(سعكان كلنػػ عيلػػوعخل ػػ نع

                                                 
ع.ْ كرةعال يـسعاالل /ع(ُ)
؛عالءزالػكسعاالػ ألعُِٗ/ِ؛عاهػفع ػ   سع  ػندعالوػي بسعٕٔ؛عاله  رمسعاالدبعال ةػردسعَُّالء زمسع  ندعاس  ـعالر  سعع(ِ)

عالدلفسع  .ُِٗ/َُ؛عالهلي كسع نفعالهلي كسعَٗبيـك
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ال ػركفعك ػ علاػػدثعيليػ سعككلػػععال  اػ عه لوػػلرعكالءنػ ألسعكاطرقنػػ عإلػ عاليلةلػػ عالاػكعيػػ فعلوػ رؾعيليػػ ع
ع  ي كفعخىؿعالذ  ع)النا رل(عابل دىـعال انكب عكال الددةعر للي .ال

كا ا ياػن عيلػوعطه ػ تعال را ػعع ػفع ػ ؿع ػ ععالفصؿ الرابع  بعنػواف: )ححػواؿ المعيشػة  كي فع
ياهوع ازسع لررلفعبي عالةفعكالذكؽعالل رانكعيكعهن ألعال اكرعكا   ي عيؿع ػ عليةػتعالنظػرعالليػ ع ػفع

اػػدائؽعكدٌلػػرعالػػكاشسعكالااػػؼعالنةل ػػ سعكان كلنػػ عاطػػكرعك ػػ ئؿعالايللػػؼع ػػععال  ئػػدةعالهيػػرؾعكالةػػٌكاراتعكال
كاطػػػكرعا ػػػػيكبعالػػػػدبكةعالليػػػ سعكك ػػػػ ئؿعالا ػػػػيل عكالييػػػكسعكانػػػػكاععاالللػػػػ بعالاػػػكع كر ػػػػتسعجػػػػـعاالبلػػػػ دع

عاال   ل عكاالااة ؿعه ن  ه تعالزكاجعكال ا فسعكيكعال  ا  ع رين عخىـعالنا ئجعالاكعاكاين عاللي .
ـعااه عع نيرل عا اا رعىكل عاليا بعيكعالي  شعبندعذيػرهعلي ػرةعامكلػ عكال ػراتعال ا ػ عليػ سعا

كاياةلنػ عهاةاػػلؿعىكلػ عالياػػ بعيػػكعق ئ ػ عال اػػ درسعا يلػ نعليايػػرارسعكا يػػل نعلب طػ ألعكالريػػدعال هػػذكؿسع
ل  ػوعابا ػدعبيػ عي  عاـعااهععاغيبعالناػكصعك   رنايػ ع ػععال اػ درعالاػكعا ػذع نيػ سعكه ػ عانػوعيػكعا

بددعيهلرع فعال  طكط تسعيانن عررلن عإل عالاكعطهلتع ني عكالاكعال رعالااكؿعبيلي سعك ػ عالػذرع
الكقكؼعبيلي سعي دعابا دن عبي عا  ن ع ازعه لن ؿعكبكلن عبي عاا ع  عذيرهعيػكعيا هػو؛عمننػ علػـعنرػدع

رلن عإل عاليا بعاالاؿعال اػررـعإلػ عبندعال   رن ع  عل يفعافعل ؿعها  ناوعاللي ل عيكعالن ؿسعيذلؾعرع
عاالنييلزل عكق رن عاليجلرع فعالناكصعليالرؼعبي عدق عالارر  .

الهػػدعلنػػ ع ػػفعاالوػػ رةعإلػػ ع  ػػال عالايػػرارعالاػػكعاٌا ػػتعطهللػػ عالهاػػثعااػػكلي سعإذعافعىنػػ ؾعبػػدداع
هػػتع ػػ ع ػػفعالناػػكصعا ػػطررن عإلػػ عايػػرارع لن ىػػ عخكع ااكاىػػ عيػػكعايجػػرع ػػفع يػػ فعهكاػػةي عوػػ ىدانعلج

عنرلدعالكاكؿعاللوع فعا  ئؽعي  طررن عإل ع كقي عيكعخيجرع فع ن  ه عل ركرةعذلؾ.
ك فعال يـعال كؿعىن عهافعطهلل عالهاثعاقا تعال  نعالايرارعالا اػؿعيػكعاالاػ التعإلػ عياػ بع
) اػػػزسعالا ػػػ رةعاال ػػػ  ل (سعيػػػكعاليػػػكا ش؛عذلػػػؾعمننػػػ ع  ػػػطرلفعليررػػػكععاللػػػوعهوػػػيؿع  ػػػا رسعمفع

عرا  عاليابعاياٌاـعبي عاله اثعاالا ل عإل عاليا بعال دركسعهويؿع  ا ر. نيرل عد
ابا ػػدن عبيػػ ع ر كبػػ ع ػػفعال اػػ درعكال رارػػععال  ػػ بدةعالاػػكعا ػػاي ين ع ػػفع ليك  ايػػ ع اطيهػػ تع
الهاػػثعك ػػدعالجءػػراتعيلػػوسعخكعالاك ػػلا تعكالالرلةػػ تعلػػهلضعال اػػطيا تعكال ةػػ ىلـعالاػػكعكردعذيرىػػ ع

عهعال ا درعكال رارعع الددةعقدعاـعاجهلاي عيكعق ئ  عال ا درعكال رارع.يكعال افسعكي نتعىذ

 الباحث                              
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 سعيييػؿعالػددتعال ػدارسعاال اوػراقل عكاة كاػتعاكقػ تعظيكرىػ سعكا ايةػتعاىػدايي عكاه لنػتع  لزاايػ
 در ػػ ع ػػفعىػػذهعال ػػدارسعظػػركؼعاوػػاريتعيػػكعالر دىػػ سعك ػػفعىػػذهعال ػػدارس:ع)ال در ػػ عاال اوػػراقل ع
االل  نلػػ (سعكليلػػٌرؼعاال اوػػراؽعهانػػو:عبيػػـعليػػاـعهدرا ػػ علءػػ تعالوػػرؽعكاػػراجيـعكا ػػ راايـعك را لػػ ايـع

ع.(ُ)ال   كع ني عكالا  ر

الهػػػ اجكفعها ػػػػ رةعالوػػػػرؽعكاياوػػػػ يي عيػػػاالعاال اوػػػػراؽعن يػػػػذةعردلػػػػدةعناػػػكعالوػػػػرؽسعاىػػػػاـع  ليػػػػ ع
سعكقػػػدعق ػػػـعال  ااػػػكفعاال اوػػػراؽعبيػػػ ع رااػػػؿعبػػػدةعىػػػك:ع)ال رايػػػ ع(ِ)كدرا ػػػاي عدرا ػػػ ع  اةل ػػػ 

سعكليػ دعلاةػؽع  ذىػبعااػدعالهػ اجلفعيػكعىػذاعال رػ ؿع ػعع(ّ)ال هيرةسع راي عالاهولرسع راي عاال ػال  ر(
ال اوػػراقل عاال ػػرلع ػػكاألع ػػفعالػػثعالنوػػاةسعالػػرخمعال  ئػػؿعهػػ  ا ؼعال در ػػ عاالل  نلػػ عبػػفعال ػػدارسعا

سعكاو رعغلرهعإل عافعال  نل علػـعايػفعلػدلي ع اػ لالعا ػال  رل ع(ْ)ك فعالثعاالىا  ـعه لدرا  تعالورقل 
سعليفعىن ؾع فعذىبعإل عرخمعد رع ل يسسعي  ؿ:ع(ٓ)يكعال نط  عبي ع  ؼعالدكؿعاالكرهل عام رل

مارية شػرىة وُمعمنػة  لكنيػا مػا كانػ  فا مػة ام بعػد الوحػد   ... فاكلماف كانوا يممكوف رغبا  استع
ـ  وف  الوق  الذي اندفعوا فيو ل مؽ مجاؿ حيوي مف اوربا  الت  ز موا انيـ ٓٚٛٔاملمانية  اـ 

كانوا ي تنقوف فييا تح  وطأ  الحصػارا  البريطانيػة والفرنسػية والنمسػاوية  اتجيػوا صػوق افريقيػا 
ـ صػػوق آسػػيا العألمانيػػة عقامػػة  "قػػة اسػػتراتيجية مػػع الرجػػؿ المػػريض منتػػزاع بعػػض امقػػاليـ  ألػػ

سعالػػنصع ا ػػدـع(ٔ)"]الدولػػة العألمانيػػة  فػػ  مواجيػػة الػػروس والبريطػػانييف والفرنسػػييف  مػػق حػػد سػػوا 
الػػػذيرعلػػػدؿعداللػػػ عكا ػػػا عبيػػػ عكرػػػكدع اػػػ لالعمل  نلػػػ عيػػػكعالوػػػرؽسعكليػػػفعىػػػذهعالاػػػكادثعالا رل لػػػ ع

كطاةع فعالدكؿعالاكعد يتعال نط ػ عكاجػرتعيليػ عاػاجلرانعيػ ب نعالزالػتعاجػ رهعكالدرا  تعاجهاتعانيـعا ؼع
عكا ا عهودةعاا عاللارعال ل شسعهؿعالعزالكاعل  ر كفعالدكرعاليٌداـعال اياكعيكعال نط  عنة و.

                                                 
 .ُّال   كؾسعاال اوراؽعك ن ىروسعع(ُ)
 .ٓسعالٌ لدسعال  اورقكفعاالل  فع(ِ)
 .ِِ-ُّال   كؾسعاال اوراؽعك ن ىروسعع(ّ)
ع.ٗىلكلدمسعاال اوراؽعاالل  نكسعع(ْ)
 .ُُّال   كؾسعاال اوراؽعك ن ىروسعع(ٓ)
 .ٕال لدسعال  اورقكفعاالل  فسعع(ٔ)
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للػػػكدعاااػػػ ؿعال  نلػػػ عه لوػػػرؽعإلػػػ عباػػػرعالاػػػركبعالاػػػيلهل سعاادلػػػدانعالا يػػػ عالاػػػيلهل عالج نلػػػ ع
ـ(سعك ععاالندلسعبند  عق ـعالرىه فعه لارر  ع فعاللرهل عإل عال النلػ عُُْٗ-ُُْٕىػ/ّْٓ-ُْٓ)

للددع فعاالنوط عاللي ل عاال   ل عيكعا ه نل سعكاازبعيردرلؾع يؾعال  نل علإل  ـع دعالينل  سعجـع
ع.(ُ)اكروعال  نل عناكعالهركا ا نال 

اادلػػدانعيػػكعالكقػػتعالػػذمعايػػررـعيلػػوععاػػ كؿعخاػػدعالهػػ اجلفعالايػػكلالعإلػػ عظيػػكرعاال اوػػراؽعاالل ػػ نك
ال ػػردفعاليػػرلـعمكؿع ػػرةعإلػػ عاليءػػ عال النلػػ سعكذلػػؾعيػػكعال ػػرفعالجػػ نكعبوػػرعال ػػل دمسعكيػػذلؾعاػػدكرع

لػػػوعرخمعهيػػػػذاعع(ِ)قػػػراراتعين ػػػل عه ا ػػػ ذع ػػػدارسعلاليػػػلـعاليءػػػػ عاللرهلػػػ سعاالعافعالػػػدياكرعر ػػػكافعال ػػػلد
رجمػة  وغيرىػػا ممػا يشػابييا مػا كانػ  استشػػراقًا  ... بيػد اف ىػذه الجيػود ]التال اػكصسعاذعقػ ؿ:ع"

ع".كف مقاصدىا ماكان  معرفية  بؿ تبشيرية

كره ػػ عللػػكدع ػػهبعاػػا رعاال اوػػراؽعامل ػػ نكع   رنػػوعهءلػػرهع ػػفعال ػػدارسعاال اوػػراقل عإلػػ عاػػا رع
عانوػػ ألعالر  لػػ تعيػػكعال  نلػػ ع   رنػػ ع ػػععدكؿعاكرهػػ عالاػػكع ػػه اي عيػػكعىػػذاعال رػػ ؿسعيهلػػدعافعنوػػطعب ػػؿ
الر  لػػ تعاالل  نلػػ عكظيػػكرعارر ػػ تعلياػػكراةع ػػفعلءايػػ عال دل ػػ عإلػػ عاليءػػ عال النلػػ سعهلػػدعافعكرػػدعناػػ نع
برهل نعلياكراةعياررـع فعاللرهل عإل عال النلػ سعكليػفعيػكع طيػععال ػرفعالجػ  فعبوػرعاىػاـعاالل ػ فعه ليءػ ع

اعمل  نل عكبٌي كى عيػكعر  لػ ايـسعجػـعاللرهل عكاليء تعالورقل عاال رلعكالي كى عيكعىكلنداعاكالنسعجـعررلكع
هدخعااا ؿعال  نل عه لورؽعكييااتع دارسعلٌيء تعالورقل عيكعال  نل عبي عغرارع  عي فع ل كؿعيلوعيػكع

سعكر لػػتعال  طكطػػ تعكقػػدع ػػٌ تعال ياهػػ تعاالل  نلػػ عُٕٖٖىػػػ/َُّْالن  ػػ عيرن ػػ سعيػػ فعذلػػؾع ػػن 
ـعيػػكع رػػ ؿعاال اوػػراؽعه النةاػػ حعبيػػ عال ػػدارسعاليجلػػرع ػػفعال  طكطػػ تسعكهػػدخعاالل ػػ فعهاطػػكلرعب ييػػ

ع.(ّ)اال اوراقل عاال رلعكاسي دةع فعار رهيـعك هراايـ

هيءتعال در  عاالل  نل عذركاي عيػكعال ػرفعالا  ػععبوػرسعكظيػرتعالدرا ػ تعاال اوػراقل عاالل  نلػ ع
-ُْٖٓ)عErpeniusإل عالنػكرسع ػعع ػركرةعاالوػ رةعإلػ عاجػرعال  اوػرؽعاليكلنػدمعاك ػ سعارنلػكسع

ـ(عالذمعق ـعهنورعيا بع يـعيكعالناكعاللرهكعه ليء عال النلػ سعكه ػكعاػ جلرعىػذاعالياػ بعكا ػالعُِْٔ

                                                 
 .َّْ/ِالل ل كسعال  اورقكفسعع(ُ)
 .ُُال  اورقكفعاالل  فسعع(ِ)
 .ُّْع-َّْ/ِالل ل كسعال  اورقكفسعع(ّ)
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ل رنلفع فعالز  فسعكزادعااجلرهعبند  عاررـع فعال النل عإل عاالل  نل عبي علدعاالل  نكع ل ػ ئليلسع ػن ع
اال اوػػػػػراقل عكط ئليػػػػػ عسعجػػػػػـعظيػػػػػرع ػػػػػ ؿعال ػػػػػرفعالا  ػػػػػععبوػػػػػرعابػػػػػ ـعال در ػػػػػ عاالل  نلػػػػػ عُُٕٕ

(سعكالة لػػػػػػػػدعُُٖٓ-ُّْٕـ(سعكغك ػػػػػػػػا ؼعال  ػػػػػػػػفع)ُٕٕٗ-ُُٕٔسعا جػػػػػػػػ ؿعرال ػػػػػػػػيوع)(ُ)الهػػػػػػػػ رزلف
ع(سعكغلرىـ.ُٖٖٖ-َُُٖسعي ولر)(ِ)(ُٕٖٓ-َُّٖ)

الػذلفع ٌجيػكاعال در ػ عاالل  نلػ عاال اوػراقل سعكيػ فعع(ّ)كقدعهرزعبػددعيهلػرع ػفعال  اوػرقلفعاالل ػ ف
ػػػؿعاىا ػػػ  يـعه لدرا ػػػ تعالوػػػ رقل عكاالىا ػػػ ـعه  طكطػػػ تعالاػػػراثعاال ػػػ  كسعااػػػ عظيػػػرتعدرا ػػػ تعري

ا اوراقل عمالؼعال  طكط تعيكعا ااػ تع انكبػ سع ػفعدرا ػ تعدلنلػ سعقردنلػ سعكي يلػ سعكادلجلػ سع
كال لرةعالنهكل سعكاليء عاللرهل عكدداهي سعكالا رلخعكاالن  بسعكالهيدافسعكالرا تسعكال اصسعكالاي ل تسع

طكطػػػ تسعكقػػػدعاظلػػػتعه ىا ػػػ ـعال  اوػػػرقلفعاالل ػػػ فسعالػػػذلفعب ػػػدكاعبيػػػ عيير ػػػاي عكغلرىػػػ ع ػػػفعال  
كاالىا ػػ ـعهيػػ عكدرا ػػاي ع ػػفع ػػ ؿعاا ل يػػ عكطه بايػػ سعكظيػػكرعىػػذهعالدرا ػػ تعه رااػػؿعبدلػػدةعاا ػػالع
 ل ل يػػػ علي يػػػػاـعبنػػػػدعقراألاػػػػوعلي ػػػػلرعاللي لػػػػ علي  اوػػػػرقلفعاالل ػػػػ فسعالػػػػذلفعاىا ػػػػكاعيػػػػكعاػػػػراثعال وػػػػرؽع

ل طهػكعسعهػؿعكااػ عاالجػرعال كرػكدعيلػوعالػن شعكاليا هػ تعكالر ػكزسعكال لػ لـعالا ػ رل عال  طػكطع نػوعكا
سعك ػػػػفعىنػػػػ عكهللػػػػدانعبػػػػفعيػػػػؿعال   اػػػػدعالاػػػػكعي نػػػػتعكراألعدرا ػػػػايـعليػػػػذاعاالرثع(ْ)ال  ايةػػػػ عكال انكبػػػػ 

الا ػػ رمعكالاػػ رلخعالطكلػػؿعلي نط ػػ سعالعل يننػػ عاالعاالباػػراؼعهة ػػييـعيػػكعال ا يظػػ عبيػػ عىػػذاعالاػػراثع
الىا ػػ ـعيلػػوسعهػػؿعاظيػػ رهعإلػػ عالنػػكرعااػػ عليػػكفعهػػلفع انػػ كؿعال ػػٌراألعيػػكع  ايػػؼعا ٌااػػ ايـعاله ػػلطعكا

ع ني عكال ل د.ع

 المستشرؽ املمان  متز وكتابو ني ة امس"ـ.

للػػدعادـع اػػزع ػػفعال  اوػػرقلفعاالل ػػ فعالهػػ رزلفسعكلػػدعيػػكع لػػكنخعااػػدلعال ػػدفعاالل  نلػػ عالوػػيلرةع
ـسعدرسعكاربػرععيليػ سعكيػ فع يا ػ عه ليءػ تعالوػرقل عكدداهيػ سعُٖٗٔلػ ع ػن عالكاقل عيكعنكااليػ عالرنكه

                                                 
 .ُّ-ُِدسعال  اورقكفعاالل  فسعال للع(ُ)
 ُّْ/ِالل ل كسعال  اورقكفسعع(ِ)
 (.ِلنظر:عال ياؽعرقـ)ع(ّ)
لي زلػػػػػػدع ػػػػػػفعالاة اػػػػػػلؿعبػػػػػػفعالاػػػػػػراثعاللي ػػػػػػكعال  طػػػػػػكطعالػػػػػػذمعدر ػػػػػػوعكا  ػػػػػػوعال  اوػػػػػػرقكفعاالل ػػػػػػ فعلنظػػػػػػر:عهػػػػػػدكمسعع(ْ)

ف؛عىكلػػػػػػػػػػػدمسع؛عال ػػػػػػػػػػػلدسعال  اوػػػػػػػػػػػرقكفعاالل ػػػػػػػػػػػ ّْٖ-َّْ/ِ ك ػػػػػػػػػػػكب عال  اوػػػػػػػػػػػرقلف؛عالل ل ػػػػػػػػػػػكسعال  اوػػػػػػػػػػػرقكفسع
عاال اوراؽعاالل  نك.ع
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كازدادعاىا   وعه الدبعاللرهكعال ل  عيكعال رفعالراهععاليررم/عالل ورعال ل دمسعدرسعيكعالر  لػ تع
سعكقػػػػدعا اػػػػصعيػػػػكعاالدبع(ُ)االل  نلػػػػ عكا ػػػػرجع نيػػػػ سعجػػػػـع ػػػػ يرعالػػػػ ع كل ػػػػراعكا ػػػػا رعه دلنػػػػ عهػػػػ زؿ

لاكرعالله  ل سعكىكعاىا   وعاالكؿعالذمعي فعلط العيكعالكاكؿعال عاا  نوسعكهايػـعاال   كعيكعال
ـسعكهػػنةسعَُِٗا ااػػوعيػػكعاالدبعاال ػػ  كسعي ػػدعا ػػؽعكنوػػرعاي لػػ عاهػػكعال   ػػـعالهءػػدادمع ػػن ع

سعك ػفعاىػـع فلة اػوع(ِ)ال ن عنورعيا ب:عاهػكعال   ػـعكا  للػدعهءػدادعيػكعباػرهسعكطهػععه طهلػ عى لػدلهرج
سعالػذمعياهػوعه ملػ عالي اهػ عا يلػداععDie Renaissance Des Islam ي ػ عاال ػ ـ(يا هػو:ع)ن

ـسعُُٕٗسعااػ عكايػ هعاالرػؿع ػن ع(ّ)لطه باوسعكلـعليفعقدعرارلػوع رارلػ عا لػرةسعكلػـعل ػععلػوع  د ػ 
ـسعبيػػ عنوػػرعالياػػ بعه ليءػػ عاالل  نلػػ عُِِٗ ػػن ععH Reckendorfيل ػػؿعا ػػا ذهعىػػػعرلينػػدركؼع

ع.(ْ)ـُّٔٗذيرسعكقدعايررـعال عاالنييلزل سعكاال ه نل ع ن عهلنكانوع  لؼعال

كبندعادلثعر كافعال لدعبفع فلة تعرليندركؼعا ا ذعال  اورؽع اػزسعال ػل  عيا هػوعال لنػكف:ع
عااللكىلػػ عكالنهػػكةسعقػػ ؿ:ع  م ي ػػاى  كتابػػو ىػػذا فػػ  )االييػػ رعال ػػ ئدةعيػػكعاال ػػ ـ(سعكل اػػدعهيػػ ع ةيػػـك

كىذاعلدؿعبي ع دلعاالى ل عالاكعا اعع  (ٓ)يذه آدـ متز ني ة امس"ـ س"ستو ودقتو غير كتاق تمم
هي عىػذاعالياػ ب؛عاال ػرعالػذمعاػداعه لػدياكرعبهػدعاليػ دمعاهػكعرلػدةعالػ عارر اػوعالػ عاليءػ عاللرهلػ سعكقػدع

 وقد شا  القػدر العجيػق  فػ  األنػا  الحػرق ]العالميػة الألانيػة  وتقمباتيػا ومفاجاتيػا اف اتػـ ق ؿعيلو:ع
ت   بعػد انقطا يػا ببػاريس  فػ  جامعػة بػازؿ بسويسػر   حيػث كػاف مبلػؼ الكتػاق اسػتاذا قبػؿ دراس

 شػػريف  امػػا  واف اتتممػػذ  مػػق تمميػػذه و ميفتػػو فػػ  منصػػبو  وىػػو اسػػتاذي... رودولػػؼ تشػػودي 
Rudolf Tschudi   وكاف الكتػاق احيانػا مو ػع حػديألناح فاحػق اف انّبػو القػارن الػق اف المبلػؼ

بو اف يسػجؿ ح ػار  امسػ"ـ فػ  القػرنيف الألالػث والرابػع ]اليجػرييف  مػع العنايػة كاف يقصد مف كتا

                                                 
 .ْْٓهدكمسع ك كب عال  اورقلفسعع(ُ)
 .ُّْالل ل كسعال  اورقكفسعع(ِ)
  ازسعالا  رةعاال   ل سع  د  عال ا ؽسعف.ع(ّ)
 .ُّْسعال  اورقكفسعكالل ل ع(ْ)
 .ِْال  اورقكفعاالل  فعالنوكألعكالا جلرسعع(ٓ)
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كقػدع  (ُ)ال اصة بالقرف الرابع  ليكوف كتابو مقاب" ومشابيا لما كتق  ف  صر الني ػة فػ  اوربػا 
سعكىػكع(ِ)اررـعالدياكرعاهكعرلػدةعالياػ بعكبنكنػوعه  ػـ:ع)الا ػ رةعاال ػ  ل عيػكعال ػرفعالراهػععاليرػرم(

علطهل عالاكعابا دن ى عيكعالدرا  .ا
 وكتاق متس ]ىكذا ف  النص  ىذا  رض ممتاز لمح ار  كق ؿعالدياكرعبهدعالرا فعهدكم:ع

ع.(ّ)امس"مية ف  القرف الرابع اليجري )العاشر المي"دي   يتناوؿ كؿ مرافؽ المدنية... 
عبي عاطيع علـ عاالكل  ع رةس ع ف عايجر عاللرهل  عال  عهارر او عاليا ب عيي  عطهع عها ب عكليف لي س

عكيي  ع عاالكل س عليطهل  عال اررـ عيي   عيلي  عكال جهت علييا بس عالج نل  عالطهل  عياهتعيك عالاك ال اررـ
ع.(ْ)ـَُْٗىػ/ُّٗٓال اررـعليطهل عالج نل سعي دعي فعا رلخعيي  عالطهل عاالكل عال جهتعىك:ع

لػػػ عالاػػػكعابا ػػػدن ى عيػػػكعـسعكىػػػكعالطهُٕٓٗكي نػػػتعالطهلػػػ عالج نلػػػ عهارر اػػػوعالػػػ عاللرهلػػػ ع ػػػن ع
عُْٗالدرا  سعكالاكعن دـعكاة علييا بعيكعىذهعالطهل عالاكعطهلتعهرزئلفسعاالكؿع ني سعلايكفع فع)

اةا (سع  عاادلرعكيي الفعيػكعاكؿعالياػ بسعيي ػ علي اػٌدرعليياػ بعالػدياكرعاا ػدعا ػلفسعكيي اػلفع
اػػةا (سعكاػػةا عكااػػدةععُُكفع ػػفع)لي اػػررـعااػػداى  عليطهلػػ عاالكلػػ عكج نلي ػػ عليطهلػػ عالج نلػػ سعاايػػ

اػػػػةا (عبنكنػػػػتعهػػػػػ:ع)يير ػػػػتععُٔهػػػػ كؿعالياػػػػ بعبنكنػػػػتعهػػػػػ:ع) ااكلػػػػ تعالياػػػػ ب(سعكهػػػػ  رعالياػػػػ بع)
اػةا (سعجيٌهػتععُٖٓاةاليكعه ااكل تعاليا ب(سعه لنالر عي فعبػددعاػةا تعىػذاعالرػزألعي  يػ عىػك:ع)

الكؿسعكخ لػػرانعه لةاػػؿعال ػػ هععياػػ (سعكىػػكع ااكلػػ تعالرػػزألعاالكؿع رق ػػ عاهاػػداألنعه لةاػػؿعاعُٕيلػػوع)
بوػػرسعكىػػذهعالةاػػكؿعها ػػبع ػػ عكردتعهيػػذاعالةير ػػتعنوػػلرعالػػ عبنػػكافعالةاػػؿعدكفعاػػرقلـعها ػػبع
الا ي ػػؿعالػػذمعااايػػوعيػػؿعياػػؿ:ع)ال  ييػػ عاال ػػ  ل سعال يةػػ ألسعاال ػػراألسعالليػػكدعكالناػػ رلسعالوػػلل سع

عدارعال  يػػػػ عاالدارةسعالػػػػكزارةعكالػػػػكزراألسعال  ػػػػ ئؿعال  للػػػػ سعر ػػػػـك  سعاالوػػػػراؼسعالرقلػػػػؽسعاللي ػػػػ ألسعبيػػػػـك
                                                 

 ل. ازسعالا  رةعاال   ل سع  د  عال ا ؽسعع(ُ)
ـ.عليليػـعافعالياػ بعكاػؿعبػددعُٕٓٗالطهل عهرزئلفسعكقدعطهلتعالطهل عالج نلػ عال لا ػدةعيػكعالدرا ػ عيػكعال ػ ىرةع ػن عع(ِ)

طهل اوعال عال  سعطهل ت.عليفع هبعاريلزن عبي عالطهل عالج نل عىكعاكايرى عيػكع ياهػ عاله اػثعالو اػل سعكلػـعايػفع
ة عيكعا دلـعيؿعطهل ع فعالطهلػ تعال   ػ عالاػكعااػؿعاله اػثعا ايؼعبفعغلرى ع فعالطهل تع كلع  اظ تعطةل

  فعوهي عاالنارنت.عpdfبيلي عهالء ع
ع.ْْٓ ك كب عال  اورقلفسعع(ّ)
 /ععيي  عال اررـعليطهل عاالكل .ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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الدلفسال ذاىبعالة يل سعال   ةسعبيـعاليء سعاالدب(سعبنكان تعىذهعالةاػكؿعخدرجعااػتعيػؿعكااػدع نيػ ع
ع.(ُ) ليك  تعكهل ن تعاةاليل عه للنكان تعالاكعان كلي عيؿعياؿع فعىذهعالةاكؿ

 بعاػػػةا عكااػػػدةعا ػػػذتعاػػػةا (سعكيػػػكعاكؿعالياػػػعَْْخ ػػػ عالرػػػزألعالجػػػ نكسعيلايػػػكفع انػػػوع ػػػف:ع)
بنػػػػكاف:ع) ااكلػػػػ تعالياػػػػ ب(سعلػػػػلسع ػػػػ فعالػػػػرقـعال ػػػػذيكرع ػػػػ ه  سعكهػػػػ  رعالياػػػػ بعيير ػػػػتعاةاػػػػليكع

عْٔٓاػػػةا (سعكه لنالرػػػ عيػػػ فعبػػػددعاػػػةا تعالرػػػزألعىػػػك:ع)عُُه ااكلػػػ تعالياػػػ بعبػػػددعاػػػةا او:ع)
ؿعالرزألعرزأل(سعاالعافعياكلوعا ذتعالارقلـعاال ا رارمعال ي ؿعللددعياكععُِاةا (سعاااكلعبي ع)
(سعكي نػػتعبنكانػػ تعالةاػػكؿع راهػػ عيػػ الاكعنػػدرري عِٗ(سعكانايػػ عهػػ لرزأل:ع)ُٖاالكؿسعي هاػػدخعهػػ لرزأل:ع)

ها بعا ي يي عالذمعراهػتعيلػوسع ػفعدكفعاػرقلـسعكىػك:ع)الرءرايلػ سعالػدلفسعاال ػ ؽعكاللػ داتسعااػكاؿع
النيرلػػػ سعال كاػػػ تعال للوػػػ سعااػػػكاؿعال ػػػدفسعاالبلػػػ دسعالا اػػػ تسعالاػػػن ب تسعالارػػػ رةسعال  اػػػ ع

الهرل سعال  ا عالهارل (سعكقدعادررتعااتعيؿعبنكافعياؿع فعىذهعالةاكؿعبنكانػ تعبدلػدةعوػييتع
ع.(ِ)يؿعياؿع فعىذهعالةاكؿ

عكالج نكع ع)الراهعس عالةايلف عاالكؿ عالرزأل عي ف عرزألس عيؿ ع ف ع للن  عياكؿ عبي  عالدرا   ريزت
ا  عالرزألعالج نكسعيي فعالاريلزعااليلرعبي عج ج عبور(عال لنكنلفعهػ:ع)الليكدعكالنا رلسعكالرقلؽ(سع

ع  اكلع عكالل داتس ع)اال  ؽ عامال : عه للنكان ت عكىك عكال  دس(س عكالراهعس ع)الج لثس عىك: ياكؿس
ال للو سعاالبل د(سعك هبعالالكلؿعبي عىذهعالةاكؿعىكعاالراه طعال ه ورعه ك كععالدرا  سعككركدع

ع ليك  تعذاتعاي ع رٌيزةعبني .ع
ع

ع

ع

ع

ع
                                                 

 .َٖٓ-ّْٗ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِٓ-ِّالو رمسع كاردعك نيرل ع ازسعع(ِ)
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ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

 الفصل االول

 موارد آدم متز بلتابه نهضة االسالم
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ابا ػػدعددـع اػػزعيػػكعيا هػػوعبيػػ ع ػػكاردعيجلػػرةعك  ايةػػ عالا ااػػ تسعكيػػ فعقػػدعخاػػ ؿعالليػػ عه ينلػػ ع
كا  ن عبي ل عب لل ع ععكركدعهلضعال  اظ تعالاكعاـعا رليي عهيذاعال اكصعلااكعيػكعذيرىػ عيػكع

 ػػكاردعالاػػكعا ػػا  ع نيػػ ع اػػزع ليك  اػػوعوػػ ؿعياػػبعالاػػدلثسعكالة ػػوع اػػؿعوػػ ىدى سعالانػػكععالػػذمعبػػـعال
كاالدبعكالاػػ رلخعكالرءرايلػػ عالهيدانلػػ عكالػػرا تعكياػػبعال ػػدفسعن ىلػػؾعبػػفعاليػػـعاليهلػػرع ػػفعال اػػ درع
االرنهل عالاكعابا دى سعب ينػ عيػكعهاجنػ عىػذاعبيػ عالاريلػزعيػكعال ػكاردعذاتعالل قػ عه ل  ػعع ػفعدكفع

ع دى عيكعيا هوعكىكعهللدةعبفع ك كععالدرا  .االىا  ـعلياكعابا

ان كلنػػػػػ عىػػػػػذهعال ػػػػػكاردعها ػػػػػبعاػػػػػكارلخعكيلػػػػػ تع فلةليػػػػػ سعكقػػػػػدعب يػػػػػتعاااػػػػػ ئل علايػػػػػؾعال ػػػػػكاردعالع
ن ػػػػػػكؿعانيػػػػػػ عدقل ػػػػػػ عهن ػػػػػػه ع طي ػػػػػػ عكليػػػػػػفعا ػػػػػػاطلععافعافيػػػػػػدعهانيػػػػػػ عقرلهػػػػػػ عرػػػػػػدانعلبرقػػػػػػ ـعالا ل لػػػػػػ سع

لا نػػػػػػ عال اه لػػػػػػ ع نيػػػػػػ عه ياػػػػػػؽع راػػػػػػبع(ع ػػػػػػراتسعكاَُكان كلنػػػػػػ عال ػػػػػػكاردعالاػػػػػػكعابا ػػػػػػدى عايجػػػػػػرع ػػػػػػفع)
ها ػػػػػبعبػػػػػددع ػػػػػراتعاالا لػػػػػ عالليػػػػػ عان زللػػػػػ نسعا ػػػػػ عال ػػػػػكاردعاالرنهلػػػػػ عي نيػػػػػ عقيليػػػػػ ع   رنػػػػػ عه ل اػػػػػ درع
اال ػػػػػ  ل سعكقػػػػػػدعاياةلنػػػػػػ عه لا قيػػػػػػ عه ياػػػػػػؽع رػػػػػػدكؿع ػػػػػ صعهيػػػػػػ سعكقػػػػػػدعراهن ىػػػػػػ عارالهػػػػػػ عان زللػػػػػػ ع ػػػػػػفع

عاالبي عال عاالدنكعها بع راتعاالا ل عاللي .

ا ػػػدةعا ػػػا دـعال فلػػػؼع  طكطػػػ تعيجلػػػرةسعك طهكبػػػ تعقدل ػػػ سعكراػػػدن عيػػػكعهلػػػضعال ػػػكاردعال ل
اا الاوعلي كردعالكاادع ني عانوعلالػؿعإلػ عال  طػكطع نػوعكال طهػكعسعكغلرىػ علوػلرعلي طهػكععاالعانػوعيػكع
االبػػـعاالغيػػبعلاػػددعال  طػػػكطعك ي نػػوسعكيػػذلؾعال طهػػػكععره ػػ عذيػػرعطهلػػ عالياػػػ بسعكىػػذاع ػػ عكرػػػدن هع

شع ازسعكيل  عليكعنان كؿعاىـعال كاردعالاػكعابا ػدى عنراهيػ عارالهػ عا رل لػ عها ػبعًقػدـعكا ا نعيكعىكا 
عكيل تعال فلةلف.

 ـ .ٜٛٓىػ/ٜٕٙػ ديواف ابف المعتز مبف المعتز ) :ٔ

عيػػػػػكع ػػػػػكاردع اػػػػػػزسعك ػػػػػفعالػػػػػػدكاكلفعالاػػػػػكعبػػػػػػٌدى ع يػػػػػ فعلياػػػػػبعاالدبعاللرهػػػػػػكعكدكاكلنػػػػػوعا ػػػػػػكره
سعاذعافعالوػػػػلرعاػػػػٌكرعاليجلػػػػرع ػػػػفعالاػػػػكادثع(ُ)ل لاػػػػز( اػػػػزعااػػػػدع ػػػػكاردهعىػػػػكعياػػػػ ب:ع)دلػػػػكافعاهػػػػفعا

الا رل لػػػػػػػػ عككاػػػػػػػػةي عهػػػػػػػػاقكاؿع  ػػػػػػػػركب ع نٌ  ػػػػػػػػ سعكي نػػػػػػػػتعايجػػػػػػػػرعاا الاػػػػػػػػوعذاتعالل قػػػػػػػػ عه ك ػػػػػػػػكعع

                                                 
(عُ.علنظػػر:عىػػ  ش)ُُٖٗ.عاوػػ رع اػػزعإلػػ عا ػػا داـعلػػدلكافعال طهػػكععيػػكع اػػرع ػػن عٖٓ/ُسع اػػزسعالا ػػ رةعاال ػػ  ل ع(ُ)

  فعالاةا عال ذيكرة.
ع
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سعك ػػػػػرةعكااػػػػػدةعااػػػػػ ؿع(ُ)(ع ػػػػػراتعهاػػػػػلء :ع)دلػػػػػكافعاهػػػػػفعال لاػػػػػز(ٗالدرا ػػػػػ عليػػػػػذاعالػػػػػدلكافسعاذعذيػػػػػرهع)
ع(ّ)كاوػػػػػػ رعاللػػػػػػوعه  ػػػػػػـ:ع)الػػػػػػدلكاف(عس(ِ)(ُُٖٗاللػػػػػػوعهاػػػػػػلء :ع)دلػػػػػػكافعاهػػػػػػفعال لاػػػػػػزعطهلػػػػػػ ع اػػػػػػرع

سعيػػػػ ياة عهػػػػذيرعا ػػػػ وعيػػػػكعال ػػػػافسع(ْ)ي ػػػػط؛عمنػػػػوعيػػػػكعال ػػػػافعاوػػػػ رعاللػػػػوعه كلػػػػو:ع"كل ػػػػكؿعاهػػػػفعال لاػػػػز"
كىػػػػػذهعال نيرلػػػػػ عىػػػػػكع ػػػػػفع نيرلػػػػػ تعاليا هػػػػػ عالا رل لػػػػػ عاللاػػػػػرل سعالاػػػػػكعافيػػػػػدعافعا ػػػػػـعال فلػػػػػؼعافع

عذيرعيكعال افعي عليررعذيرهعيكعالي  ش.

اهل تعولرل عيكعدلكانوعهلضعاال ػ ؽعال ػيهل سع ا جيػ عهػ لةياشعكاليػكاطسعوٌ صعاهفعال لازعيكع
كا ػػػػا داـعالةػػػػ ظع ااػػػػررةعك يللػػػػ ع  دوػػػػ عليالػػػػ ألسعكر ػػػػ ئؿعقػػػػدعاهكدلػػػػتعهػػػػلفعاوػػػػ  صع ػػػػفعال  اػػػػ ع
ك لوكقليـع فعالءي  فسعادؿعبي عولكععىيذاعا  ؽسعكاهٌلفعانيـعالعله لكفعيكعالااػرلالعهيػ عاػراا ع

فعا ػػرعلوػػلرعإلػػ عطرل ػػ عالايػػ دمعهػػلفعالاهلهػػلفعكخ ػػيكبعذاؾسعك ػػفعانػػكاععاليػػدال عالعايكلاػػ نسعكيػػكع يػػ 
ال  ااه :ع)اة ا عبيلي عاجرعب  عالاهلب(سعكالعل اابعاىداألعلل كن عمفعه طني عاػ  ضعكىػذاعغلػرع

عسعكىذهعالل داتعكاال  ؽعي نتع  ئدةعيكع را ععال  ا عايجرع نوعبندعب   عالن س.(ٓ) ا كد

لازعال اكرعالاكعقدعهن ى ع ية ألعهنكعاللهػ سعكخ ػرافىـسعككاػةي عيػكعوػلرهعهيي ػ تعكذيرعاهفعال 
ادؿعبي ع دلعالهذخعكالاػرؼعكالر ػ ألعيػكعاللػلشسعككاػؼعًقهػ بعااػدعال اػكرعكىػكعقيٌهػ عا ػ  :ع)قٌهػ ع

سعكره ػػ عىػػكع(ٕ)(سعكه يػػ فعا ػرعكاػػؼعقاػرع ػػفعقاػػكرعال  يػ عل ػػ  عهػػ:ع)قاػػرعالوػررة((ٔ)اميارٌرػ 
ع.ذاتعال ي ف

كلكاػػؼعللػػ دةع ػػفعبػػ داتعال را ػػععكا  قل اػػوعالاػػكعي نػػتع اداكلػػ عك ناوػػرةعكىػػكعلااػػدثعبػػفع
ا ػػرلا عليوػػلرعاباػػ دتعالرػػكارمعكالءي ػػ فعال لػػ ـعهيػػ سعكىػػكعافعليػػكمعالءي ػػ فعكيػػذلؾعالرػػكارمعوػػػلرع

                                                 
عِِٓ(سعْىػػػػػػػػ  ش)عُِْ(سعٔىػػػػػػػػ  ش)عَِٗ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُٖٗ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُٕٔ/ِسع اػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػ  ل ع(ُ)

عِّٖ(سعْىػػػػػػػػ  ش)عِّّ(سعُىػػػػػػػ  ش)عِِٓ(سعٓىػػػػػػػ  ش)عِّْ(سعِىػػػػػػػ  ش)عِّٖ(سعْىػػػػػػػ  ش)عِّّ(سعُىػػػػػػػ  ش)
 (.ّى  ش)ِْٔ(سعٓى  ش)عِّْ(سعِى  ش)

 (.ْى  ش)عٖٓ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 (.ّى  ش)عَِٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .َِٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ُٖٗسعُٕٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .َِٖ/ِلـسعكىكعر ععاميارٌر سعي يي ع لركي .عالطرلاكسع ر ععالهارلفسعاميارٌج:عه ـعالي زةعكاودلدعالرع(ٔ)
 .ُِْسعَِٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
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سعيػػذلؾعانػػ كؿعهلػػضعاللػػ داتعالاػػكعلرػػبع(ُ)الاػػدغعبيػػ عاػػكرةعاػػرؼع)ف(سعخكعبيػػ عاػػكرةعالل ػػرب
هي عها كرعال يلة سعخكعالكزلرعكااا بعالنةكذسعكبٌدعااللازاـعهيذهعااليل ؿع فعر يػ عاال ػ ؽعااللازاـع

سعكلهػدكعافعىػذهعاال ػ ؽعيػ فع ل ػكالنعهيػ سعكىػكعرػزألعالعلارػزخع(ِ)كالل داتعال  ئدةعالكارػبعااللاػزاـعهيػ 
ع فعا  قل تعذلؾعال را ععال ل  عبندعااا بعالل  رعكالنةكذعكالر ه.

ا ػػ ؽعذلػػؾعال را ػػععالاػػكع ػػ دتعكاناوػػرتسعىػػكعظيػػكرعهلػػكتعال  ػػرعك اػػ ٌؿعهللػػوسعك ػػفعر يػػ ع
سعكيػػ فع ػػفعاللػػ داتعافعلرايػػؽع(ّ)ك يػػ فعوػػرهوسعالػػثعال ػػ قكفعكال ػػ قل تع ػػفعالناػػ رلعبيػػ عاالغيػػب

الورابعالءن ألعكالرقصعييكعرزألعالعلارزخع فع ي فعوػربعال  ػرعكا ػا داـعاالتع ك ػل ل ع الػددةعيػكع
ع.(ْ)قدعابالدعبي عذلؾايؾعال ر لسسعكع

 ـ .ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗػ مروج الذىق ومعادف الجوىر لممسعودي ) :ٕ

يػػ فعلياػػ بع ػػركجعالػػذىبعا ػػكرانعيػػكعااػػ التعادـع اػػزعهيػػكا شعيا هػػو:ع)ني ػػ عاال ػػ ـ(سعكلػػـع
ل ايؼعبػفعغلػرهع ػفعال ػكاردعال لا ػدةعكالاػكعااػ ؿعالليػ عهاػل ع  ايةػ سعيػ فعايجػرعىػذهعالاػل عاػداكالنع

سعاذعاا ؿعاللوعهيذهعالاػلء ع ػفعدكفعذيػرعال فلػؼسعكي نػتع(ٓ) ووسعى  :ع) ركجعالذىب(بندهعيكعىكا
(ع ػػػػرةسعكذيػػػػرعا ػػػػـعالياػػػػ بع  ركنػػػػ نعه  ػػػػـعال فلػػػػؼعي ػػػػ ؿ:ع) ػػػػركجعالػػػػذىبعِّبػػػػددع ػػػػراتعاالا لػػػػ ع)

سع(ٕ)(ع ػػػػػػػػراتسعكذيػػػػػػػػرهعهاػػػػػػػػل عا ػػػػػػػػرلع جػػػػػػػػؿ:ع)نةػػػػػػػػسعال اػػػػػػػػدر(ٖسعكااػػػػػػػػ ؿعاللػػػػػػػػوع)(ٔ)لي  ػػػػػػػػلكدم(
ع.(َُ)سع)ال ركجعلي  لكدم((ٗ)سع)ال ركج((ٖ)ك)ال  لكدم(

                                                 
 .ِِٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .ِّّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ِّٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
ع.ِْٔسعِّْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
عُْٖسع(ِ)ىػػ  شعُُٔسع(ّسعُ)ىػػ  شعُٗٓسعٓسع(ّ)ىػػ  شعُٓٓ/ِسع(ُ)ىػػ  شعٖٓ/ُعس اػػزسعالا ػػ رةعاال ػػ  ل ع(ٓ)

عِّٗسع(ٔ)ىػػػػػػػ  شعُِّسع(ْ)ىػػػػػػػ  شعُِِسع(ِ)ىػػػػػػػ  شعَِِسع(ِ)ىػػػػػػػ  شعَِْسع(ُ)ىػػػػػػػ  شعَُٗسع(ِ)ىػػػػػػػ  ش
 .(ٔسعْسعُ)ى  شعِْٓسع(ِ)ى  شعِْٖسع(ُ)ى  شعِْٕسع(ْ)ى  ش

عُِٖسع(ْ)ىػػػػػػػ  شعُِٔسع(ّ)ىػػػػػػػ  شعُِّسع(ّ)ىػػػػػػػ  شعَِٕسع(ٓ)  شىػػػػػػػعُْٖ/ِعس اػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػ  ل ع(ٔ)
 .(ُ)ى  شعِْٖسع(ِ)ى  شعِْٔسع(ّ)ى  شعِِّسع(ّ)ى  شعَِِسع(ِ)ى  ش

 (.ْى  ش)عَِِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سع(ٕ)
 (.ّى  ش)عَُٗ(سعُى  ش)عُٖٓ/ِ ازسعالر  رةعاال   ل سعع(ٖ)
ع.(ْ)ى  شعَِِ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٗ)
 .(ّ)ى  شعَُٗسع(ُ)ى  شعُٖٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(َُ)
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لـعللا دع ازعن   ع  طكط عليػذاعالياػ بسعهػؿعابا ػدعالياػ بعال طهػكععكاوػ رعاللػوعيػكعاػةا تع
سعكاوػػػػ رعاللػػػػوعال ػػػػ عه كلػػػػو:ع(ُ)"مػػػػروج الػػػػذىق لممسػػػػعودي الطبعػػػػة امردنيػػػػةيا هػػػوعاالكلػػػػ سعه كلػػػػو:ع"

اعالياػ بعقػدعاا طػتعهيجلػرعسعي نػتعاالاػ التعالاػكعابا ػدى ع اػزع ػفعىػذ(ِ)" المسعودي مػروج الػذىق
 ػفعاللػػ داتعكاال  قلػػ تعال كرهػ عكال ػػ له سعيػػذلؾعال  ػاكلعال ل وػػكعك ػػدلعاػاجلرهعبيػػ عايػػؾعاللػػ داتع
كام ػػػ ؽسعك ػػػفعر يايػػػػ عنظػػػرةعاال ػػػا ة ؼعهيػػػػـعككاال ػػػاير فعالاػػػػكعيػػػ فعاللػػػكاـعلنظرىػػػػ علي ػػػدـع ػػػػفع

اػػػدعال ػػػدـع ػػػفعال اػػػل فعا ػػػ  بوعال اػػػل فع ػػػ ؿعاللاػػػكرعاس ػػػ  ل عاالكلػػػ سعاذعاباػػػ دكاعافعرخكاعا
االلة ظعالر را عكاال ػاي ن عهػوسعااػ عدرجعالل  ػ عهػ فعليػكفعال ػدـعرػزألع يػـع ػفعنػكادرىـعك  ػ ًاييـع

ع.(ّ)يكعالطرق تعكاال  يفعالل   سعكدخهكاعبي عا يلدعاري ايـعكااكاايـع   رلفع  ا ٌةلفعهيـ

دعال ية ألعالله  ػللفعيػكعوػٌدةعانوػء لوعك   عاو رعاللوع ازعدكفعااٌةظعىكعال راي عالاكعكايي عاا
-ُّٗه لءي ػػػ فسعكا ػػػػرلهيـعاللػػػػوعكوػػػءةوعهيػػػػـعااػػػػ عااػػػهالعالعلػػػػانسعاالعهيػػػػـسعكىػػػكعال يلةػػػػ عاال ػػػػلفع)

ـ(سعكن ؿعبفعال  لكدمعاليلةل عالاكعكاؿعهي عا ؿعال يلة عاال لفع ػفعاال ػ ؽعُّٖ-َٖٖىػ/ُٖٗ
الا ؿعالذمعاي  عاللوعاهني سعكيلؼعااٌكلتععا كلتع ل لر ع(ْ) ععالءي  فسعكيلؼعافعا وعزهلدةعالارة

ػػرؼعاباػػ دهع يةػػ ألعهنػػكعاللهػػ سعل ػػ عاه ػػ ع ػػفعب ػػرعدكلػػايـع نػػذع ىػػذهعال ا كلػػ علي ل لرػػ عإلػػ عظيػػكرعبي
باػػػػػػرعام ػػػػػػلفعكااػػػػػػ عني لايػػػػػػ سعاالعكىػػػػػػكعظيػػػػػػكرع ػػػػػػ علطيػػػػػػؽعبيلػػػػػػوعااػػػػػػط ا نعا رل لػػػػػػ نعظػػػػػػ ىرة:ع

 ػ فعكقااػفعوػلكرىفعلااػهالعاػكرىفعاوػهوعسعكىٌفعاس ػ ألعال اػكعخيله ػفع  هػسعالءي(ٓ))الء  ل ت(
ع.(ٔ)  عل يفعه لءي  ف؛علا رلهيفعهدالنع نيـع فعقهؿعال ية ألعالذلفعليـع لؿعليـ

                                                 
 .(ُ)ى  شعَِِ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .(ٓ)ى  شعِٖ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .(ُ)ى  شعِ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
ةرعكالػدةعاال ػلفعهػفعالروػلد.عاهػفعاهلػبعزهلدةعالارة:عىكعزهلدةعهنتعرلةرعهفعال ناكرعاهكعرلةرسعالله  ل عينلاي عاـعرلع(ْ)

.عي نػػتعليػػػ عدجػػ رعا لػػػدةعيػػكعطرلػػػؽعالاػػجسعكي نػػػتعليػػ عجػػػركةعبظل ػػ سعكافعرػػػٌدى عاهػػكعرلةػػػرعَْٓالهءػػدادمسعال اهػػػرسع
؛عالػػذىهكسع ػػلرعِٕٓ/ْـ.عالػػه ذرمسعان ػػ بعاالوػػراؼسعُّٖىػػػ/ُِٔال ناػػكرعىػػكعالػػذمعل هيػػ عهػػػ:عزهلػػدةسعاكيلػػتع ػػن ع

-ُٕ/ِ؛عيا لػػ سعد.عب ػػرعر ػػ سعابػػ ـعالن ػػ ألسعِْ/ّ؛عالزرييػػكسعاالبػػ ـسعٔٓرر ػػ عرقػػـعاعُِْ/َُابػػ ـعالنػػه ألسع
ع.ِٗ

ع.َّْ-ِْٗلي زلدع فعالاة الؿعاكؿعالء  ل ت.علنظر:عقرا كسعاال ا ؼعيكعالج  ي عاال   ل سعع(ٓ)
ع.ُٗٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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 ـ .ٜٚٙىػ/ٖٙ٘ػ كتاق امغان  مب  الفرج امصفيان  )ٖ

انكبتع كاردعددـع ازعال لا دةعيكعااللةػوعليا هػو:ع)ني ػ عاال ػ ـ(سعكيػ فع ػفعهلنيػ عياػبعاالدبع
ياػػ بعاالغػػ نكعكااػػدانع ػػفعخى يػػ سعي نػػتعالاػػلء عالء لهػػ عيػػكعااػػ التع اػػزعليػػذاعال ػػكردعىػػك:ععالاػػكعليلػػد ع
سعدكفعالاػػ ؽعلةػػظعا ػػرعي  ػػـعال فلػػؼع ػػج نسعكاوػػ رعاللػػوعيػػكعا ػػ يفعا ػػرلع ػػفعىكا وػػوسع(ُ))االغػػ نك(

ع.(ّ)سعكهإا ل عكاادةعا ا دـعلةظ:ع)نةسعال ادر((ِ)ه  ـ:ع)يا بعاالغ نك(

كردعال يػػـع ليك ػػ تع ةلػػدةعبػػفعاللػػ داتعكاال ػػ ؽعالاػػكعي نػػتع ناوػػرةعيػػكعنيػػؿع اػػزع ػػفعىػػذاعال ػػ
الدكل عاال   ل سعًزدعبي عذلؾع ليك  تعادؿعبي عال  اكلعال ل وكعال رٌيوسعك فعر ي ع ػ عا ػذهع ػفع

درىػـ(عيػكعال ػرفعالجػ نكعلييرػرةسعكافععََِاالغ نكعىكعاادلدهعج فعاللهلدعالذمعهاػٌدعقكلػوعالعلارػ كزع)
الرػػكارمعكال ءٌنػػلفعلػػدليـع كىهػػ عيػػكعالػػرقصعكالءنػػ ألسعكاليػػلـعغلػػرىـعالءنػػ ألعكيػػفعالػػرقصعكره ػػ عاللهلػػدعكع

ر ػػععل ػػفعلدلػػوع كىهػػ عايجػػرع ػػفعج ػػ نلفعر رلػػ عكبهػػدان؛علػػللي يـعىػػذاعالةػػفعالػػذمعلزلػػدع ػػفعا ػػل رىـعبنػػدع
لي ػػػػ ألعالهلػػػػعسعإلػػػػ عالدررػػػػ عالاػػػػكعااػػػػهاتعيليػػػػ عهلػػػػكتعالنٌ   ػػػػلفع  اػػػػدانعليوػػػػلراألعك ي نػػػػ نعليجػػػػرعيلػػػػوعا

سعاا عافعىن ؾعركرامع  يكي تعررتعالل دةعافعلواءيفعه لرقصعكالءن ألعااػ عليػكفع  ػدارع(ْ)االدهك
 ػػ علااػػيفعبيلػػوعيػػكعالنيػػ رعدلنػػ رلفعكيػػكعاليلػػؿعدلنػػ رعكااػػدعيليػػكفع  ػػدارع ػػ عارنلػػوعيػػكعب ػػؿعلك يػػ ع

لػ تعرػزألع ػفعال را ػععسعكره  ع  ر فعالرذلي عينكعع فعانكاععالاي بعكىػذهعا  ق(ٓ)كلليي عج ج عدن نلر
سعكي فع فعر ي ع  عا ذعبنوع ازعالزمعكال يهسعكيلؼعررتعالل دةعهيػهسعال  نػسعكالطلػ لسع(ٔ)دنذاؾ

كىػػكعبػػ دةع يا ػػه سعكا ػػبع ػػ علػػراهعاللػػربعانػػوعلهػػ سعالةػػرسسعكااػػهاتعبريػػ نع ػػ ئدانعك ػػفعر يػػ ع ػػ ع
ع.(ٖ)ا ر فعالثعالطكؿعكال ارعهلفعبارعكعع(ٕ)ليهسسعاالعافعالطل لسعىذهعاذهذهت

                                                 
عِٓٓ(سعُىػػػػػػ  ش)عَِِ(سعُىػػػػػػ  ش)عُُٕ/ِ(سعُ)ىػػػػػػ  شعَِٖ(سعُىػػػػػػ  ش)عِٕٗ/ُعس اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػ  ل ع(ُ)

 (.ْى  ش)عُِٗ(سعٓى  ش)عِٕٓ(سعٔى  ش)عِٖٓ(سعِى  ش)
 (.ِى  ش)عِٓٗ(سعْى  ش)عََِ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 (.ّى  ش)عِٓٓ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
ع.َُٖع-ُٕٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ُُٕ-َُٕ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ُُٕ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
له تعال  نسعالطكلي عه ل ـعال يلة عاهكعرلةرعال ناكرعالػذمعا ػرعهػ فعايػهسعال  نػسعالطػكاؿسعاالعافعال يلةػ عال  ػاللفعع(ٕ)

سع اػػز؛عّْٕ/ّبنػػد  عايػػـعكدلػػتعاللػػوعاال ػػكرعا ػػرعها اػػلرعال  نػػسعكله ػػي عقاػػ را.عال طلػػبعالهءػػدادمسعاػػ رلخعهءػػدادسع
 .ِِّ؛عالو رمسعالاوهوعهلفعالرن لفعال  هسعان كذر سعُِٗ/ِسعالا  رةعاال   ل 

 .َِِ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٖ)
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كان كؿع ليك  تع يٌ  عبفعال    رةسعكيلؼعا ا رعال  ي كفعبيلي عهرغـعااػرلـعال ػردفعليػ عكنيلػوع
هناكصعقردنل عارلا سعاالعاني عاةٌوتعيل دةعيكعا  قلػ تعال را ػععلاي ػهكفع نيػ عكلا ػٌيكفسعكره ػ ع

فعكلجػركفعي ػ عدا ػكاعقػدعسعكااػ عالػذلفعلي ػهكع(ُ)اجرلعهل يـعاكعايا رعا رلفعرراألع   ر اي عكابال دى 
عابا دكى عي فع ادرىـع يٍاتعكاراـعكل  ركفع  عرنكهع ني عيكعركالتع    رةعا رل.

كررتعالل دةعافعلا ذعال ية ألعكاال ػراألعكااػا بعالل ػ رعيػكعهلػكايـع ػ علطيػؽعبيػليـعا ػـ:ع)اٌلػرع
ااةػػ التعه مبلػػ دعسعكىػػكعاوػػهوعهادل ػػ عالكانػػ تسعك  ػػ عرػػ ألعيػػكعىػػذاعال ػػكردعىػػكعابالػػ دعاال(ِ)الكاػػكش(

اال ػػػ  ل عإذعاكزلػػػععال ايػػػؿعكال وػػػربسعكب ػػػؿعاال ػػػ ط عالاػػػكعره ػػػ علا ػػػرى عال يلةػػػ سعكايػػػكفعه ذ ػػػ ع
ع.(ّ)ه  ايؼعانكاععاالطل  عكاموره 

 ـ .ٜٓٚىػ/ٖٓٙػ ادق النديـ لكشاجـ ) :ٗ

ا ػػندع اػػزعبػػددع ػػفع ليك  اػػوعليػػذاعال ػػكردعكالػػداؿعبنكانػػوعبيػػ ع  ػػ كنوسعكقػػدعا ػػا دـع  طػػكطع
اه عه رلسعاالىيل سعاالعانوعلـعلذيرعاانلؼعىذاعال  طكطعيكعال ياه عي  عىكع لا دعلدلوعبندعذيرع ي

ال كردعمكؿع رةسعاذعبي عاالبـعاالغيػبعلوػلرعإلػ عىكلػ عالياػ بسعكالعن ػكؿعانػوعب ػؿعهيػذاعال ػنيجعيػكع
الياػ بعي  يػ ع ػراتعيؿعإا لاوعاالكل عال عال كاردعليفعال   عالء له عىكعىذهسعكره ػ عيػٌررعذيػرعىكلػ ع

عبدلدةعيكعاليجلرع فعال كا ععكللسعال رةعامكل عكا ب.

سعكااػػػ ؿعاللػػوعهػػػ ل كؿ:ع)ادبعالنػػػدلـع(ْ)اغيػػبعاالاػػػ التعليػػذاعال ػػػكردعي نػػتعهاػػػلء :ع)ادبعالنػػدلـ(
ع.(ٔ)سعكاا ؿعاللوعهالء :ع)ادبعالندلـعليو رـع  طكطعه رلس((ٓ)ليو رـ(

 درعال  ااػ سعيلنػدعادلجػوعبػفعالنػد  ألعا ػذعبػفعياػ ب:عدخهتعالل دةعبندع ازعالرركععإل عال اػ
 وكػػاف بعػػض النػػدما  ي ػػعوف م ػػازف )ادبعالنػػدلـ(ع ليك ػػ تعذاتعب قػػ ع ه وػػرةعه للػػ داتسعي ػػ ؿ:ع

                                                 
 .ِٓٓ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .ِٖٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ِٓٗع-ُِٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 (.ِع-ُى  ش)عِّْ(سعّى  ش)عِِّ(سعِى  ش)عِِّ(سعٖ  ش)ىعُِِسعع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 (.ِى  ش)عِْٔ(سعِى  ش)عِِْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 (.ّى  ش)عُِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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مممػػو   ادىانػػا فػػ  ِ فػػاؼ غممػػانيـ... مدرجػػة فػػ  المناديػػؿ  فػػاذا مّ ػػيـ الجػػوع وشػػحذىـ الشػػراق 
ع.(ُ)تناولوا ما ا ّدوه مف ذلؾ 

تعالاكعدرجعبيلي عيكعاللاكرعاال   ل عالك طل سع  عن يوع ازعبفعال كردعال ذيكرسعك فعالل دا
وكػػاف غسػػؿ المػػد ّويف ايػػدييـ معػػًا  مػػق المااػػد  قبػػؿ الطعػػاـ  ػػاد  شػػااعة  ويكػػوف غسػػؿ ي ػػ ؿ:ع"ع

اميدي مف و ا  واحد  ويبدح رق البي   لا" يحتشـ احد... اما اذا كاف الغسؿ مع الربسا   م مػع 
را  كػػأف يكػػوف امنسػػاف مػػع الػػوزير مػػألً"  فكػػاف اكليػػؽ اف يغسػػؿ ال ػػيوؼ ايػػدييـ فػػ  ناحيػػة النظػػ

 اصة  ويقوؿ كشاجـ ف  امر غسؿ البػدف قػد اصػطمل النػاس  مػق اجػ"ؿ ربسػاايـ وممػوكيـ مػف 
سعي ػػ ع(ِ)غسػؿ ايػدييـ بح ػرتيـ  واسػتجازوا ذلػؾ مػع نظػراايـ ومػف ُيسػَقط الػتحفظ بينػو وبيػنيـ... 

سعكىػذاع(ّ)ةعبندعيو رـعه فعا يلؿعاال ن فعهلدعالطل ـعالهدع فعال ل ـعهوعبي عن الػ عر نهلػ ررتعالل د
ه لاايلدعرزألع ػفعال ػيكيل تعالاػكعاباػ دعبيليػ عال را ػعسع ػل  عالطه ػ عال اريػ عذاتعال  ػاكلعال ل وػكع

عالل لك.
االن  ف:ع)الا ػدعك فعالل داتعكاال  ؽعالاكعاو رعاللي ع ازع فع كردهعال ذيكرسعىك:عبدـعقكؿع

هلل(عاجن ألعالطل ـ؛عمنوعا رعغلرع  اا فعال ل  عافعيػ فعلوػ ريوعالطلػ ـع ػلؼ؛عمنػوعلػديععال ػلؼع
ع.(ْ)إل عالنيكضعبفعال  ئدةعقهؿعاالياة ألع ني 

كلةٌاػػؿعيوػػ رـعانػػكاعع كائػػدعالوػػرابعكل ػػ لي عها ػػبعبػػددعالر ل ػػلفعبيليػػ سعكللػػٌدعال  ئػػدةعالاػػكع
ع فعالاػكعلريػسعبيليػ عو اػ ف؛عمفعااػدىـعاذاعقػ ـعل  ػ ألعلوارؾعبيلي عج ثعاو  صعل يورابعااـٌ

ا ر عه كعاال رعكادهعدكفعانلسسعكل  كع  ئدةعورابعالو الفعهػ:ع)ال نو ر(سعكبٌدى ع  ئػدةعوػرابع
سعكابالدعبي عبدـعالاطٌرؽعإلػ عالاي لػ تعالطكليػ ع(ٓ)لييرهعالريكسعبيلي عهيذاعاللدد؛علي هبع  رعالذير

 لسعال ٌاػ صسعكلةاػرضعاهػ دؿعاا دلػثعامينػسعكاليػزؿعكال ػركجعبػفعالردٌلػ عيػكعىػذهعمني عا صع ر
ع.(ٔ)ال ر لسسعمني ع ر لسعاركلالعبفعالنةس

                                                 
 .ُِِ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .ِِّع-ُِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ِّّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ِّْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ِِْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ِْٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)ع
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 ـ .ٜٜٜىػ/ٜٖٓػ احسف التقاسيـ لممقدس  ) :٘

ابا دع ازعيػكعىكا وػوعبيػ ع ػكردع يػـعكىػكعياػ بعاا ػفعالا   ػلـعيػكع لريػ عاالقػ للـعلي  د ػكسع
سعدكفعذيػػرعا ػػـعالياػػ بسعكااػػ ؿع(ُ)بػػدةعايجرىػػ عابا ػػ دانعىػػكسعاػػلء :ع)ال  د ػػك(كاوػػ رعاللػػوعهإاػػ التع

سعكبػػددعاالاػػ التع(ِ)(ع ػػرةعهيػػذهعالاػػلء سعكااػػ ؿعاللػػوعهاػػلء عا ػػرلعىػػك:ع)نةػػسعال اػػدر(ِْاللػػوع)
ه لاػػلء عالج نلػػ ع ػػرالفعي ػػطسعكلػػـعللا ػػدعبيػػ ع  طػػكطعالياػػ بسعهػػؿعابا ػػدعبيػػ ع طهكبػػوعيػػكع طهلػػ ع

ع.(ّ)ـُٕٕٖللدفع ن ع

ي فعليذاعال كردعاجرعكا العيكعريدعيا بع ازع)ني  عاال ػ ـ(عه ليك ػ تعكره ػ عانةػردعههل ػي سع
ال ػػل  ع ػػ علاليػػؽعهااػػنلةوعلي ػػدـعكااػػكليـسعك ليك  اػػوعالاػػكعانةػػردعيليػػ عبػػفعال اػػل فسعكيلػػؼعيػػ نكاع

ٍدعبنػدعالا رػ  ٍدعالرا صعيكع نةذعالهكؿعاا عالعلءيؽسعكلي ػرجعىػذاعالً ػٍركى ععلاٌهكفعً ٍركى ـٌ إلػ عالاهػكؿعجػ
عع رةعا رلسعكله  عبي عىذاعالا ؿعاا علهرخعال ك ععكلوة  ع.(ْ)ليررى

ـ(عال   لةػ عّٖٗ-ّٔٗىػػ/ِّٕ-ِّْ)ع(ٓ)ك فعا  قل تعاال راألعالهكليللفعال ػل  عب ػدعالدكلػ 
هػػدالع ػػفعال نػػعع-لياوػػرلععالانلػػؼعهػػ فعا ػػرعهةػػرضع ػػرائبعبيػػ عالراقاػػ تعكالزكانػػكعيػػكعهػػ دعيػػ رسع

ك  ػػلتعىػػذهعال ػػرله علي ػػ  فسعكااػػهاتعرػػزألانعالعلارػػزخع ػػفعاللػػ داتعكاال ػػ ؽعيػػكعع-كال ا  ػػه 
الدكلػػ عاال ػػ  ل سعاذعب ػػؿعهيػػ عالةػػ ط لكفسعيةر ػػكاعبيػػ عهلػػكتعالػػدب رةعكالةياػػشعر ػػك  نعطيهػػ نعلي ػػ ؿسع

الاكعا جؿع ريزع دلنػ ع كز ػا فعي نػتعهلػكتعالػدب رةعايػرلعكىػكعقرلهػ ع ػفعاهػكابعع(ٔ)يذلؾعيكعال كس

                                                 
(سعُىػػ  ش)عُِٖ(سعُىػػ  ش)عٗٔ(سعْىػػ  ش)عٖٔ(سعْىػػ  ش)عٕٔسعٔ(سعّىػػ  ش)عٓٔ/ُعس اػػزسعالا ػػ رةعاال ػػ  ل ع(ُ)

عَِٔ(سعُىػ  ش)عُِٕ(سعِىػ  ش)عُٗٔع(سِىػ  ش)عُٖٔ(سعِىػ  ش)عُٓٓ(سعِى  ش)عُْٓ(سعِى  ش)عُّٓ/ِ
عِٕٔ(سعّىػػػػػػػػ  ش)عِّٖ(سعٔىػػػػػػػ  ش)عِِْ(سعّىػػػػػػػ  ش)عِِّ(سعْىػػػػػػػ  ش)عُِٓ(سعّىػػػػػػػ  ش)عَُِ(سعُىػػػػػػػ  ش)
 (.ّى  ش)عِِٗ(سعّى  ش)عِٕٓ(سعِى  ش)عِِٕ(سعّى  ش)عِٗٔ(سعِى  ش)عِٖٔ(سعُى  ش)

 (.ِى  ش)عُِٕ/ِ(سعْى  ش)عٓٔ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 (.ُى  ش)عْ/ُعساال   ل ع ازسعالا  رةع(ّ)
 .ُْٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
ال يط فعاهكعور ععين   ركعا ابعاللػراؽعكيػ رسسعاهػفعريػفعالدكلػ عا ػفعهػفعهكلػوعالػدلي كسعيػ فعي ر ػ ععب دعالدكل :(ٓ)

سع ػػلرعـسعاػػكيكعههءػػدادعكن ػػؿعللػػديفعيػػكع وػػيدعالنرػػؼ.عالػػذىهكّٖٗ-ٓٓٗىػػػ/ِّٕ-ّّْادلهػػ سعايػػـعاللػػراؽعيػػكعال ػػدةع
 (.ُٕٓارر  عرقـع)عُِٓ-ُْٗ/ُٔاب ـعالنه ألسع

 .ُِٖ/ّال كس:عهيدةعه كز ا فسعكاايي عالوكشعجـٌعبيٌرهتعكااهاتعال كس.عالا كمسع لرـعالهيدافسعع(ٔ)
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لػرايهفعع(ِ)كىػراةع(ُ)ععكظػ ىرةسع ػفعدكفعافعلا ػذعها يػ عارػراألعخكع نػعسعكي نػتعالن ػ ألعيػكعوػلرازالر  
ع.(ّ)ال ل اكعكالةكااشع فعااليل ؿ

يػػػػػػذلؾعاوػػػػػػ رعال  د ػػػػػػكعإلػػػػػػ عك ػػػػػػ ئؿعالايللػػػػػػؼعال لاػػػػػػ دعا ػػػػػػا دا ي سعكيلػػػػػػؼعي نػػػػػػتسعك رااػػػػػػؿع
ا ػػػػػػا د كى عااػػػػػػ عاطكرىػػػػػ عيػػػػػػكعاللاػػػػػػكرعالله  ػػػػػػل سعكيلػػػػػؼعهػػػػػػدختعه ل  ٌاػػػػػػ عجػػػػػػـعقيٌػػػػػدى عالل  ػػػػػػ سعكع

وػػػػػ بتعكاناوػػػػػرتسعيػػػػػذلؾعابا ػػػػػ دعال ػػػػػرادلبعااػػػػػتعاالرضعل اا ػػػػػ ألعهيػػػػػ ع ػػػػػفعق ػػػػػكةعالط ػػػػػسعيػػػػػكع
ع.(ْ)ياؿعالالؼ

كاوػػػػػ رعإلػػػػػ ع ػػػػػ عاباػػػػػ دعالنػػػػػ سعافعليه ػػػػػكهع ػػػػػفعال  هػػػػػسسعكيلػػػػػؼعافعليػػػػػؿعطه ػػػػػ عخكعاػػػػػ ابع
كظلةػػػػػ ع يػػػػػهسعل ٌلػػػػػزهعبػػػػػفعغلػػػػػرهسعكيلػػػػػؼعافع  هػػػػػسعال  اػػػػػ عي نػػػػػتعا يػػػػػدى عالل  ػػػػػ عااػػػػػ عاباػػػػػ دكاع

ع.(ٓ)اداألى عكاناورتعهلنيـارع

ك ػػػػفعاال  قلػػػػ تعالاػػػػكعالعايلػػػػؽعهػػػػ لةردعال  ػػػػيـعاله ػػػػلطعىػػػػكعااا ػػػػ ألعال  ػػػػرسعي  ػػػػذعبػػػػفعىػػػػذاع
ال ػػػػػػكردعاليلةلػػػػػػ عالاػػػػػػكعااػػػػػػهالعيليػػػػػػ عااػػػػػػ عال وػػػػػػ لخعالعلاكربػػػػػػكفعبػػػػػػفعىػػػػػػذهعال لاػػػػػػل عكقػػػػػػدعاد نػػػػػػكاع

ع.(ٔ)وربعال  ر

 ـ .ٖٔٓٔىػ/ٕٔٗػ تجارق اممـ لمسكويو ) :ٙ

 ربعاال ػػػػـعالهػػػػكعبيػػػػكع  ػػػػيكلو(ع ليك ػػػػ تع ي ػػػػ عكد ػػػػؿعالياػػػػ بعا ػػػػذع اػػػػزعبػػػػفعياػػػػ ب:ع)ارػػػػ
يااػػػػػػدع ػػػػػػكاردهعال ي ػػػػػػ عبٌ ػػػػػػ علػػػػػػوعب قػػػػػػ عه ك ػػػػػػكععام ػػػػػػ ؽعكاللػػػػػػ داتعك  ػػػػػػاكلعال للوػػػػػػ سعكقػػػػػػدع
ا ػػػػػا  ع ػػػػػفعالياػػػػػ بعال طهػػػػػكعع ػػػػػفعدكفعاالوػػػػػ رةعإلػػػػػ عا ػػػػػـعال طهلػػػػػ عكالعرقػػػػػـعطهلاػػػػػوسعاذعافع اػػػػػزع

بنػػػػدعذيػػػػرعال ػػػػكردعمكؿع ػػػػرةسعاالعافعىػػػػذاععبػػػػ دةع ػػػػ عب ػػػػؿعبيػػػػ عاسوػػػػ رةعلين وػػػػرعكالطهلػػػػ عكال طهلػػػػ 
الياػػػػػػ بعذيػػػػػػرهعمكؿع ػػػػػػرةعكال ػػػػػػراتعال ا ػػػػػػ عر لليػػػػػػ عدكفعذيػػػػػػرعههيكغرايلاػػػػػػوسعكيػػػػػػكعر لػػػػػػععاال ػػػػػػ يفع

                                                 
 .ّٖٕ/ّهيدعبظلـع ويكرسعكىكعقاه عي رسسع فعاالقيلـعالج لث.عالا كمسع لرـعالهيدافسعولراز:عع(ُ)
 .ّٔٗ/ٓ دفع را  فع ويكرةع.عالا كمسع لرـعالهيدافسعع دلن ع فعا ي تىراة:عع(ِ)
 .ُِٕسعُٗٔع-ُٖٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .َُِسعَِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .عِِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ِّٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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سع ػػػػ ع ك ػػػػللفع ػػػػ  هعيلي ػػػػ :ع)اهػػػػفع(ُ)الاػػػػكعااػػػػ ؿعيليػػػػ عإللػػػػوسعك ػػػػٌ  هعه  ػػػػـعكااػػػػدعىػػػػك:ع)  ػػػػيكلو(
ٍ ػػػػػػيكلو(سعكلػػػػػػلس:ع)اهػػػػػػفع  ػػػػػػيكع(ِ)  ػػػػػػيكلو( لو(سعالفعاهنػػػػػػوعلػػػػػػوعياػػػػػػ بعيػػػػػػكعسعطهلػػػػػػ نعكالاػػػػػػالال:ع) ى

ع)ايذلبعاال  ؽعكاطللبعاالبراؽ(.ع(ّ)الةي ة عا  و:ع

ك  ػػػػػػػػ عا ػػػػػػػػذعبنػػػػػػػػوع اػػػػػػػػزعه ػػػػػػػػ علاليػػػػػػػػؽعه ك ػػػػػػػػكععالدرا ػػػػػػػػ سعىػػػػػػػػكعافعال يلةػػػػػػػػ عال  اػػػػػػػػدرع ػػػػػػػػن ع
ـعقيػػػػػدعالا ػػػػػلفعهػػػػػفعال   ػػػػػـعالػػػػػكزارةسعكطيػػػػػبع نػػػػػوعافعلرايػػػػػدعهي ػػػػػبعابدائػػػػػوعهر نهػػػػػوسعُّٗىػػػػػػ/ُّٗ

سعااػػػػ عانةٌػػػػذعالياٌػػػػ بع ػػػػفع ػػػػ ؿع(ْ)لناػػػػ رلسعكاػػػػكددعليػػػػـيل ػػػػؿعبيػػػػ عا ػػػػ لفعال ػػػػ  ن تعليياٌػػػػ بعا
ىػػػػذهعال ػػػػٌدةعكااػػػػهالعبريػػػػ نع ػػػػ ئدانعهػػػػ فعلااػػػػيكاعبيػػػػ عا الػػػػ زاتع ػػػػفعالػػػػكزراألسعكانةػػػػذكاعكازدادكاعغنػػػػ ع
كجػػػػػػراألنسعكااػػػػػػهالع  ػػػػػػاكلع للوػػػػػػايـعالعل ػػػػػػ رفعهػػػػػػوعااػػػػػػدسعكااػػػػػػهاكاعرػػػػػػزألع ػػػػػػفعالطه ػػػػػػ عالهرركازلػػػػػػػ ع

تعذلػػػػؾعىػػػػكع ػػػػ عا ػػػػذهع اػػػػزعبػػػػفع  ػػػػيكلوعال ػػػػ نعيل ػػػػ نعال انةٌػػػػذةعكال ا ػػػػٌيط عبيػػػػ عال  ػػػػٌدراتسعك ػػػػ علجهػػػػ
لاليػػػػؽعهانةٌػػػػذعالياػػػػ بعالناػػػػ رلعالػػػػذلفعب يػػػػكاعبيػػػػ عاطػػػػ ؽعال ػػػػ ؿعمهنػػػػ ألعريػػػػدايـعك يٌػػػػايـسعككاػػػػؿع
الاػػػػ ؿعإلػػػػ عدررػػػػ عاياػػػػ ألعالة يػػػػ ألعهرػػػػكازعاللػػػػلفعاىػػػػؿعالذ ػػػػ عكزراألعكخاػػػػهالعىػػػػذاعاال ػػػػرعبػػػػ دةع ل ػػػػكالع

ع.(ٓ)هي عيكعالدكل عاال   ل عكبري نعر ئزانع

 ػػػ عارػػػدرعاالوػػػ رةعاللػػػوعافع اػػػزعا ػػػذعبػػػفع  ػػػيكلوع ليك ػػػ تعااليػػػؽعهانةٌػػػذعاالطهػػػ ألع ػػػفعالليػػػكدعك 
 ناػػبعالطهلػػبعال ػػ صعلي يةػػ ألعكالػػكزراألسعكااػػهاكاعنػػد  ألعع-دكفع نػػ يس-كالناػػ رلسعكالػػذلفعارٌهلػػكاع

يػ عسعك ػرلع ةلػكؿعىػذهعاللػ دةعإلػ عهػ طعال  (ٔ)ك  ٌرهلفعك ا ينلفعلاك طعبندىـعط لبعالنةكذعكالرػ ه
عالله  ل عاا ع  كطي .

                                                 
عُِٔ(سعّىػػػ  ش)عُُٔ/ِ(سعٔىػػػ  ش)عِٔٔ(سعٔ(سع)ْ-ّىػػػ  ش)عَٗ(سعْىػػ  ش)عٖٗ/ُعس اػػزسعالا ػػػ رةعاال ػػػ  ل ع(ُ)

عِّٖ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عِّٗ(سعِىػػػػػػػ  ش)عِِّ(سعُىػػػػػػػ  ش)عِِّ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُِٖ(سعٔىػػػػػػػ  ش)عَِٗ(سعُىػػػػػػػ  ش)
 (.ْى  ش)عِٓٗ(سعُى  ش)

 (.ُى  ش)عِّٖ(سعٔى  ش)عَِٗ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
هػػػػػػععهػػػػػػدارعالياػػػػػػبعاللي لػػػػػػ عطهلاػػػػػػوعاالكلػػػػػػ ع ػػػػػػن عالهػػػػػػفع  ػػػػػػيكلوعياػػػػػػ بعهلنػػػػػػكاف:ع)ايػػػػػػذلبعاال ػػػػػػ ؽعيػػػػػػكعالارهلػػػػػػ (عطع(ّ)

 .ـسعكلوعيا بعد رعهلنكاف:ع)ايذلبعاال  ؽعكاطيلرعاالبراؽ(سعكىكعغلرعاليا بعال  هؽُٖٓٗىػ/َُْٓ
 .ٖٗ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .َٗ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ِٓٓ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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ك ػػػػػ عا ػػػػػذهع اػػػػػزعبػػػػػفع  ػػػػػيكلوع ػػػػػ عااػػػػػؿع ػػػػػععاال لػػػػػرعه الػػػػػ رعالػػػػػدلي كعالػػػػػذمعبوػػػػػؽعغ  ػػػػػ نع
سعالاػػػػػكعلفيػػػػػدع(ُ)كاػػػػػًزفعبيلػػػػػوعاػػػػػٌدعالرنػػػػػكفعكااػػػػػهالع ػػػػػدارعاػػػػػدلثعالن ٌػػػػػ دعال  ػػػػػانيرلفعليػػػػػذهعالظػػػػػ ىرة

فعبٌ ػػػػ ؿعالاػػػػ رلخعهانيػػػػ عااػػػػهاتعرػػػػزألانعالعل يػػػػفعياػػػػيوعبػػػػفعيهػػػػ رعررػػػػ ؿعالدكلػػػػ عكال انةػػػػذلفعيليػػػػ ع ػػػػ
ككزراألعكياٌػػػػ بسعكقػػػػدعراي ػػػػتعاػػػػ رلخعالله  ػػػػللفعيلػػػػرؼعك يػػػػؽسع ػػػػععنهػػػػذعاال ػػػػ ـعكال يػػػػؽعاللػػػػ ـعليػػػػذهع
اال  قلػػػػػ تعال نهػػػػػكذةسعكىػػػػػذاع ػػػػػ عايػػػػػدهع  ػػػػػيكلوعكقػػػػػدعاوػػػػػ رعاللػػػػػوع اػػػػػزعبنػػػػػدعادلجػػػػػوعبػػػػػفعاػػػػػ ابع

بػػػؿ يحكػػػق اف سػػػيؼ الدولػػػة صػػػاحق حمػػػق المشػػػيور بحروبػػػو وغزواتػػػو كػػػاف لػػػو ايػػػبسعي ػػػ ؿ:ع"
ع.(ِ)"سـ مبنث وىو: ألمؿ وكاف  زيزًا  ميوغ"ـ يسّمق با

ك  علفيدعذى هن عيكعال كؿعافعاٌبعالءي  فعكالاوػٌهبعهيػـعااػهالعرػزألانع ػفعبػ داتعبػددعيهلػرع ػفع
خاػػا بعال ػػػطكةعكالنةػػػكذعكا  قلػػ ايـسعىػػػكع ػػػ ع ػػػ قوع اػػزع ػػػفعاي لػػػ تعكقاػػصعكركالػػػ تعيػػػكعيا هػػػوع

ع.(ّ)ال ذيكر

ه ل ظ ىرعالا  رل سعكاراة عع  ػاكلعال للوػ عىػكع ػ ععك  علدؿعدالل عكا ا عبي عالااجلرعكالااجر
او رعاللوع ازعن  نعبفع  يكلوعه فعاادعال انةذلفعكخاا بعالري هعكالنل ػ عقػدعهنػ علارل ػوع)اٌ   ػ تع

سعكالذمعلهدكعانوعقدعهن ع ي نػ نعل يػععال  هػسع  اػ  نعليا ػ ـعخكعرػزألانع نةاػ نعبػفعالا ػ ـع(ْ)رك ٌل (
ع.(ٓ)لٌيؽسعكىذاعااجلرعغرهكعخكعره  ع رل نكعبي عادع  عاو رعاللوع ازا يععيلوعال  هسعكا

ك فعر ي عالل داتعالاكعاباػ دكاعبيليػ سعلػهسعال ػراكلؿعالػذمعللػٌدع ي ػ نعليهػ سعالررػؿسعكقػدعاػٌددع
لهػػػػ سعالطه ػػػػ تعال انةٌػػػػذةعهيهػػػػ سع ػػػػ ٌصعهيػػػػـعي لػػػػدرارلععليياٌػػػػ بسعكالطلي ػػػػ فعليلي ػػػػ ألسعكال ػػػػ دةعليه ػػػػكفع

ع.(ٔ)الً ه أل

ك فعا  ؽعهلضعال ية ألعالذلفعي نكاعلنيكفعغلرىـعبفعًيلؿع  سعكلـعلنيكاعانة يـعبنوسعاذعاو رع
ـ  اي ػًا امػر ٖٖٜىػ ]ٕٖٔ ومف  اـ  ازعهيذاعال اكصعل ليك  ع يٌ  عا ذى عبفع  يكلوعي  ؿ:ع

                                                 
 .ُُٔ/ِعسل  ازسعالا  رةعاال   ع(ُ)
 .ُِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ُٕٔع-ِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ُِٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 (.ُى  ش)عُِٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ِِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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ال ميفػػة القػػاىر بتحػػريـ الغنػػا  وال مػػر  وكػػاف ىػػو مػػع ذلػػؾ يشػػرق المطبػػوخ  وم يكػػاد يصػػحو مػػف 
ع.(ُ)السكر 

عال زٌلفع)الاٌ ؽ(عهل يل عالار  ػ ع ك   عللٌدعا يلدانعابالدعبيلوع  عليل ؿعيكعبلدعاالاار ـسعاذعل ـك
سعكي فعىذاعبري نع  ئدانعكب دةع فعالل داتعالاػكعب ػؿع(ِ)يليدلعلوعاليدال عكلل ؿعلوعاركدعانكاععالطل ـ

عهي .

 ـ :ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗػ يتيمة الدىر لمألعالب  ) :ٚ

(عإا لػ سعِٔ التعددـع ازعلياػ بعلال ػ عالػدىرعليجلػ لهكعيػكعىػكا شعيا هػوعه ػ عل ػ كمع)ر ألتعاا
كقدعكردتعبندهعيكعاليكا شعهال عبٌدةسعايجرى عا ال  النعاو راوعال ـعاليا بعهػ ل كؿ:ع)لال ػ عالػدىر(ع

سعكيػػكعجػػ ثع كا ػػععيػػكعىػػكا شعالياػػ بع(ّ)(ع ػػرةَِاذعيػػ فعبػػددعاالاػػ التعليياػػ بعه  ػػ وعالاػػرلالع)
  هعه  ػػػػـعالياػػػػ بع  ركنػػػػ نع لػػػػوع يًا ػػػػ عهػػػػوعا ػػػػـعال فلػػػػؼسعيرػػػػ ألعه لاػػػػلء عالا للػػػػ :ع)لال ػػػػ عالػػػػدىرع ػػػػ

سعيػػكعىػػكا شع(ٓ)سعكذيػػرعاال ػػـعاالكؿعليياػػ بعي ػػ ؿ:ع)اللال ػػ (سعكرػػ ألعهيػػذهعالاػػلء ع ػػرالف(ْ)ليجلػػ لهك(
هيػػ  شعع(ٔ)ةالياػ بسعكرػػ ألعهػذيرعاال ػػـعاالكؿعليياػ بعيػػذيرةع ػفعدكفعالرلةػػوعكه  ػـ:ع)لال ػػ (ع ػرةعكااػػد

سع(ٕ) فعىكا شعاةا تعاليا بسعكيذلؾعكردتعاالاػ التعاللػوع ػرةعه لاػلء عامالػ :ع)نةػسععال اػدر(
ع.(ٖ)ك رةعكاادةعاو رعاللوعهالء :ع)ال ادرعنة و(

                                                 
ع.ِّٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
ع.ِٓٗ/ِسع ل  ازسعالا  رةعاال  ع(ِ)
(سعُىػػػ  ش)عَٖ(سعِىػػػ  ش)عٖٕ/ِ(سعٓىػػػ  ش)عٖٔ(سعٓىػػػ  ش)عٖٔ(سعُىػػػ  ش)عٖٓ/ُ اػػػزسعالا ػػػ رةعاال ػػػ  ل سعع(ّ)

عِِْ(سعُىػػ  ش)عُِٔ(سعِىػػ  ش)عُٕٕ(سعْىػػ  ش)عُٕٔ(سعّىػػ  ش)عُِٔ(سعِىػػ  ش)عُُٔ(سعٓىػػ  ش)عَُٔ
عِِٗ(سعِ ش)ىػػػػ عَِٗ(سعْىػػػػ  ش)عَِٔ(سعُىػػػػ  ش)عِْٗ(سعّسعُىػػػػ  ش)عِّْ(سعِىػػػػ  ش)عِِّ(سعُىػػػػ  ش)
 (.ِى  ش)عِٓٗ(سعْى  ش)

 (.ُى  ش)عَِْ(سعّى  ش)عُِٓ(سعُى  ش)عُْٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 (.ّى  ش)عِّْ(سعُى  ش)عِّٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 (.ْى  ش)عُْٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 (.ّى  ش)عَِّ(سعّى  ش)عُٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 (.ٓى  ش)عُٕٔ/عِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
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ااػػ ؿع اػػزعإلػػ عياػػ بعلال ػػ عالػػدىرعبنػػدعالاػػدلثعبػػفعاال  قلػػ تعالوػػ ذةعالاػػكعنيػػ عبنيػػ عالػػدلفع
بعه لءي ػػ فعيػػكعوػػلرعالءػػزؿعال ػػ رفعال يلػػعسع ػػععافع اػػزعقػػ ؿعإفعاال ػػ  كسعك نيػػ :عالارػػ ىرعه لاوػػه

سعكذيرعإفعىن ؾع ي ن نعبي عنيرعدريػ ع(ُ)الولراألع فعىذاعالنكععقيليكفعك  ؽعا جي عبدلدةعهيذاعال ر ؿ
انو كاف  مق شاطئ دجمػة مكػاف لّميػو فيػو لف وعط بعال ال عكالييكعكوربعال  رسعي  ؿعيكعذلؾ:ع"

  حو  ظبية غرير   وقاصده م يػدفع ليػذا كمػو فػ  الميمػة اّم (ِ) مر  ظبٌ  غرير إلق جانق ال مار وال
 .(ّ)"درىمػػيف

كيػػ فعياػػ بعلال ػػ عالػػدىرع ػػكردانعبنػػدع اػػزع ي ػػ نعل ػػ عا اػػععهػػوعهلػػضعال  اػػ ع ػػفع  ػػاكلع للوػػ ع
يػػػ اشعإلػػػ عاهلػػػدعالػػػدرر تسعاذعكاػػػؿعالاػػػ ؿعإلػػػ عدررػػػ عا ػػػدلـعدبػػػكاتعايياػػػبعهاػػػكرةع نٌ  ػػػ عكااػػػ غع

غ تعيلي ع فعال دلالعكالي ـعال رلكعال يلالعال فجرسعكره ػ ع ػٌ فعاػ ابعالػدبكةعايػؾعاال ػطرعهال 
اهل تعولرل عخكعا ج نعكًاي  نسعكان كؿع كائدعهلضعال  ا عه لكاؼعال هيرسعالذمعلدؿعبي ع ػدلع ػ ع

عهػوعسعك ػفعاللػ داتعكاال ػ ؽعالا ػن ع ػ عيػ (ْ)كاؿعاللوعاكلئؾع فعالا ؿعالة ًرهعكاللػلشعالرغلػد فعل ػـك
ـ(عالذمعابا دعافعلدبكعقراه عالػؼعوػ صعلإليطػ رعيػكعدارهعيػؿعٓٗٗىػ/ّٖٓ)ت:ع(ٓ)الكزلرعاهفعبه د

ع.(ٔ)للي ع فعلل لكعويرعر   ف

ع
                                                 

 .َِْسعُٕٕ-ُٕٔسعُُٔ-َُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
اءن عالولراألعه لظهكعالءرلرعه هل تعولرل عكقا ئدعيجلرةسعبي ع هلؿعال ج ؿعالعالااػر.علنظػر:عاالاػهي نكسعاالغػ نكسعع(ِ)

؛عالا ػكمسعُِٓ/ٓسعّٖٔ/ُ؛عالجلػ لهكسعلال ػ عالػدىرسعُٕٔ/ٔ؛عالانك كسعنوػكارعال ا  ػرةسعٕٗسعِٗ/ِّسعُْٔ/ُٗ
سع ػػػ ي عُُٓ؛عاسرهيٌػػكسعالاػػػذيرةعالة رلػػ سعُٖٕ/ِهءلػػ عالطيػػبسع؛عاهػػفعاللػػػدلـسعِٓ/َِ لرػػـعاالدهػػ ألسع ؛عاهػػفع لاػػـك

 .َُْاللارسع
 .ُِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .َِْسعَِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
اهكعال   ػـعا ػ  بلؿعهػفعالا ػفعبٌهػ دعهػفعاللهػ سسعقلػؿعبنػوعه نػوعنػ درةعالػدىرعكابركهػ عاللاػرسعلػوعالا ابعهفعبه د:عع(ٓ)

 فلةػػ تعبػػٌدةسعكيػػ فعوػػ برسعكقػػدعوػػءؿع ناػػبعالػػكزارةعكقػػدعكرجيػػ عيػػ هراعبػػفعيػػ هرسعكىػػكعاكؿع ػػفعل ػػبعه لاػػ ابسعالنػػوع
ـ.عاهػفع ييػ فسعكيلػ تعٓٗٗىػػ/ّٖٓعاابع فلدعالدكل عهػفعهكلػو؛عيي هػوعهيػذاعالي ػبعكيػ فعل ػ لوعالاػ ابسعاػكيكع ػن 

 .ِِّ-ِِٖ/ُاالبل فسع
ع.ععِِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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 ـ .ٙ٘ٓٔىػ/ٛٗٗػ كتاق الوزرا  لمصاب  ) :ٛ

ا اندع ازعبي ع ركل تعيا ب:ع)ااة عاال راألعيكعا رلخعالػكزراألعالهػكعالا ػفعاليػ ؿعهػفعالا ػفع
سعكقدع ػٌ  هعيػكعيػؿعاا الاػوعه  ػـ:ع(ُ)َُْٗاىلـعالا هك(سعالذمعنورهعا دركزعيكعهلركتع ن عهفعاهرع

ع(ع رة.ُٔسعكي فعبددعاالا التعذاتعالل ق عه ك كععالدرا  عىك:ع)(ِ))يا بعالكزراأل(

ك ػػػػفعال  اػػػػظعافعىػػػػذاعالياػػػػ بعررػػػػععاللػػػػوع اػػػػزعبنػػػػدعادلجػػػػوعبػػػػفعال ػػػػركفعك ػػػػ علاػػػػرؼعبيػػػػ ع
سعيػػػذلؾعبػػػفع(ْ)ر ػػػا ن تعك لزانٌل ايػػػ عال اػػػددةعينة ػػػ تعطلػػػ ـعكادكلػػػ ع)اوػػػره (سعك ػػػفعالهل  (ّ)ال  ػػػ رلف

ـ(علػكزلرهعِّٗ-َٕٗىػػ/َِّ-ِٓٗسعكاوػ رعالػ عىدلػ عال  اػدرع)(ٓ)قاكرعال ية ألعكر  للاي ع   ل اي 
ـسعكىػػػكعلاػػػؼع  ػػػ للسعال كائػػػدعالاػػػكعاىػػػدلتعِٗٗىػػػػ/َّٓاهػػػفعالةػػػراتعبنػػػد  ع ػػػافعايهػػػرعكلػػػدهع ػػػن ع

ا ػػػرعا ػػػا  ع نػػػوعركالػػػ عبػػػفع  ئػػػدةعطلػػػ ـعقػػػٌد ي عالػػػكزلرعهػػػفعالةػػػراتعلا وػػػلاوعسعكيػػػكع يػػػ فع(ٔ)ليػػػكزلر
سعكاوػػ رعال ػػ عإلػػ عكزارةعاهػػفعالةػػراتعاالكلػػ عكيلػػؼعي نػػتعال ءنلػػ تعلءنػػلفعهػػلفعلدلػػوعهابػػدادع(ٕ)ك  رهلػػو

سعكاوػػ رعإلػػ عالػػكزلرعبيػػكعهػػفعبل ػػ عيػػكع يػػ فع(ٖ)يجلػػرةع ػػفعكراألعال ػػا رسعكيػػ فع لػػوع ػػلكيوعك  رهلػػو
كؿعاي لاػػوعيػػكعاهالػػ ععالا لػػرعكالهءػػ ؿعكال  ييػػ علن ػػؿعال ػػ ألعإلػػ عخىػػ لكع يػػ عهلػػدعافعوػػاٌلعا ػػرعكىػػكعلانػػ 

ع.(ٗ)بندىـ

اذفعن ػػادؿع ػػفع ػػ عا ػػدـع ػػفعال ػػكؿعإفع اػػزعقػػدعب ػػدعبيػػ عا ػػا  ألع ليك  اػػوعبػػفعال يةػػ ألعكا هػػ رع
 داتعكزرائيػػػـع ػػػفعالياػػػ بعال ػػػذيكرسعهلػػػداهع ػػػكردانعخ   ػػػل نعا ػػػ فع ليك ػػػ تعقٌل ػػػ عبػػػفعالػػػكزراألسعكاللػػػ

                                                 
ع(.ِى  ش)عُْ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
عَِٗ(سعٓىػػػػػػ  ش)عََِ(سعٓىػػػػػػ  ش)عُٕٗ(سعْىػػػػػػ  ش)عَٓٗ/ِ(سعُىػػػػػػ  ش)عُْٓ/ُسع اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػ  ل ع(ِ)

عِْْ(سعُىػػػػػػ  ش)عُِّ(سعْىػػػػػػ  ش)عِِٕ(سعُىػػػػػ  ش)عِِّ(سعْسُىػػػػػػ  ش)عُِٔ(سعْىػػػػػػ  ش)عَِٗ(سعُىػػػػػ  ش)
 (.ُى  ش)عِْٕ(سعٓى  ش)عِّٕ(سعّى  ش)عِّٕ(سعّى  ش)عَِٕ(سعّى  ش)عِٔٓ(سعُى  ش)

 .ُٕٗسعُٓٗ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ََِ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .َِٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ُِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
 .ُِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
 .ِْْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٖ)
 .َِٕ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٗ)
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كاال  ؽعالاكعان  زكاعهي سعاذعافع  عاو رعاللوع فع ليك  تعا ذى عبفعىذاعال كردعال  اصسع  عىػكع
عاالعا  ؽعاره بعالدكل عكب داايـعكا  للدىـ.

 ـ .ٚٙٓٔىػ/ٛ٘ٗػ تاريخ يحيق بف سعيد النصران  ) :ٜ

 ع(ع ػػػػػػرةسعكقػػػػػػدعابا ػػػػػػدعن ػػػػػػ ّٕررػػػػػػعع اػػػػػػزعلاػػػػػػ رلخعلالػػػػػػ عهػػػػػػفع ػػػػػػللدعاالنطػػػػػػ يكعالناػػػػػػرانكع)
سعيااػػػػ ؿعإلػػػػ عال  طػػػػكطعكالػػػػذمعبنػػػػد  عذيػػػػرهعلي ػػػػرةعامكلػػػػ ع(ُ)(ُِٗ  طكطػػػػ عيػػػػكعهػػػػ رلسعهػػػػرقـ:ع)

يػػػػكعىػػػػ  شع ػػػػفعىػػػػكا شعاػػػػةا تعيا هػػػػوعذيػػػػرهعهػػػػ ل كؿ:ع)لالػػػػ عهػػػػفع ػػػػللدعاالنطػػػػ يكع  طػػػػكطعرقػػػػـع
سعكقػػػػدعاوػػػػ رع ػػػػػرالفعإلػػػػ عال  طػػػػكطعهػػػػ ل كؿ:ع)لالػػػػ عهػػػػفع ػػػػػللدع(ِ)ه ل ياهػػػػ عامىيلػػػػ عههػػػػ رلس(عُِٗ

يػػػػػػػكعالكقػػػػػػػتعالػػػػػػػذمع ػػػػػػػٌ  هع ػػػػػػػرةعكااػػػػػػػدةعه  ػػػػػػػـ:ع)اػػػػػػػ رلخعلالػػػػػػػ عهػػػػػػػفع ػػػػػػػللدعسع(ّ)  طػػػػػػػكطعهػػػػػػػ رلس(
ع.(ْ)(ُِٗاالنط يكع  طكطعه رلسعرقـع

كالهدع فعالانكلوعىن عإل ع  عذىبعاللوع اررـعاليا بعالدياكرعبهدعالي دمعاهكعرلػدةسعالػذمعها ػبع
الػذمعاا ػالعاو رةع نوعإل ع نيرلاوعيكع   رن عالناكصعال لا دةع فعيا بعا رلخعلالػ عهػفع ػللدسعكع

عانيػ عنةػسعالن ػ  عالاػكع انوعلـعلػا يفع ػفعاالطػ ععبيػ عالن ػ  عال طهكبػ ع ػفعالياػ بسعكالاػكعااا ػؿى
او رعاللي عال  اورؽعي رؿعهركيي  فعهيا هو:عا رلخعاالدبعاللرهكسعالاكعاددعا رلخعطهلي عي ػ ع ػلااكع

 عال طهكبػػ سعليػػذاعابا ػػدعذيػػرهعالا ػػ نسعكه ػػهبعبػػدـعا يػػفعالػػدياكرعاهػػكعرلػػدةع ػػفعالااػػكؿعبيػػ عالن ػػ 
  طكطعاليا بعيكع ياه عه رلسعالذمعاورن عاللوعيكعاال طرعال  ه  سعكقدعجٌهتعال اػررـعذلػؾسعه كلػو:ع

 ...  مػػػػػػػػػق اف المبلػػػػػػػػػؼ يشػػػػػػػػػير احيانػػػػػػػػػًا إلػػػػػػػػػق نسػػػػػػػػػ ة مطبو ػػػػػػػػػة لعّميػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػ  ذكرىػػػػػػػػػا "
وّحػدُ  ح وقػد ٖٜٚٔمف طبعػة ليػدف  ٕٕٛص ٔبروكمماف مف ممحؽ كتابو: تاريخ امدق العرب  ج

]الكػػ"ـ لممتػػرجـ  امشػػار  فجعمتيػػا كميػػا بحسػػق م طػػوط بػػاريس لصػػعوبة لحصػػوؿ  مػػق النسػػ ة 
ع.(ٓ)لمطبو ة. المترجـ 

                                                 
 (.ِ/ى  ش)ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 (.ّى  ش)عِّٖ(سعْى  ش)عِٖٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ٕ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 (.ّى  ش)عِّٖ/ِ(سعْى  ش)عِٖٕ/ِ(سعُى  ش)عٖٕ/ِ   ل سع ازسعالا  رةعاالع(ْ)
 (.ٓى  ش)عِِٕ/ِ(سعِى  ش)عُِٔ/ِ(سعُى  ش)عُٕٓ/ِلنظر:ع ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
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كيػػػكعا ػػػ يفعبػػػٌدةع ػػػفعدكفعا ػػػ ل ععُّٕٗكابا ػػػدعال ػػػ نعن ػػػ  عالياػػػ بعال طهكبػػػ عطهلػػػ عللػػػدفع
سعكيػكعا ػ يفعبػٌدةع ػفع(ِ)سعك ٌ  هع رةعا رلعه  ـ:ع)لال عهػفع ػللد((ُ)اليا بعيل كؿع رة:ع)اهفع للد(

ىكا شعاةا تعاليا بعذيرعا ـعاليا بع  اارانعكهلدهعا ـعال فلؼسعكهيذهعالالء :ع)ال ءربعالهػفع
سعكاو رعه ٌرةعكاادةعال ـعالياػ بعلاهلػوعه  ػـعال فلػؼسعكهيػذهعالاػل غ :ع)ياػ بعال ءػربعالهػفع(ّ) للد(
ع.(ٓ)سعكيكعايجرع فع رةعا ا دـعالء :ع)نةسعال ادر((ْ) للد(

ابا دع ازعبي عىذاعال كردعابا  دانعكا ا ن؛عكال هبعيكعذلؾعانوعانةػردعه ليك ػ تع يٌ ػ سعال ػل  ع
 ػ علاليػػؽعه لناػ رل؛عمفعال فلػػؼعيػػ فع فر ػ نعناػػرانل نسعيػػذلؾعجٌهػتعهيا هػػوع ليك ػػ تعقٌل ػ عبػػفع اػػرع

 عاهنػ ألعب لداػوعهويؿع  ص؛عكره  ع هبعاىا   وعها رلخع ارعىكعاليج ي عال ػٌي نل عكالن ػه عالاػكع ٌجييػ
ع)ب لدةعلال عهفع للد(ع فعاالقه طعيكع ار.

عهػوعهلػضعاالغنلػ ألع ػفع او رع ازعإل عىذاعال كردعكىكعلاادثعبفع دلعالهذخعكالارؼعالذمعل ػـك
ـ(سعالػذمعب ػؿعبيػ عدبػكةعْٓٗىػػ/ّّْال  ا سعكاو رعإل ع  عق ـعهوع ا دعهػفعبيػكعال ػ درائكع)ت:

هعيػكعه ػا نوسعكااػة نع ػ عقػٌدـعل  لوػدعكا وػلاوع ػفع ػ ٌذعـ(عليانػزٌعٖٔٗ-َٓٗىػػ/ّٕٓ-ِِٗاال ولدع)
ػنلتع ػفعالػذىبعكالة ػ ع الطل ـعكك  ئؿعالٌراا عكالا يل سعك  عنيابعهلفعلدمعاال وػلدع ػفعا  جلػؿعاي
كال لػػ دفعالج لنػػ عكالنػػ درةسعك ػػ عنيجًػػرع ػػفعالػػدراىـعكالػػدن نلرعالة ػػٌل عكالذىهلػػ عهػػلفعلػػدمعاال وػػلدسعالػػذمع

خفعليا ؿع لوع  عي فعر ل  نعبيلوعك  عايؿععيلوع فعامكانكسعيا يتعبي عير لفعبند  عانارؼعا رع
سعىذهعالركال عان  عادؿعبي عال دلعالػذمعكاػؿعاللػوعااػا بع(ٔ) ررا عكلر ا عه رجعكلر ـع فعالذىب

عالر هع فعالًءن عكال  اكلعال ل وكعال  رؽعليل دة.

                                                 
عِٗ(سعّ-ِىػػػػ  ش)عُٗ(سعُىػػػػ  ش)عّٖ(سعّىػػػػ  ش)عٖٕ(سعٓسعْىػػػػ  ش)عِٕ/ُلنظػػػػر:ع اػػػػزسعالا ػػػػ رةعاال ػػػػ  ل سعع(ُ)

عُّٓ/ِ(سعِسعىػ  ش)ُِٔ(سعّسعُىػ  ش)عٗٗ(سعِىػ  شع)عٔٗ(سعْىػ  ش)عٓٗ(سعّ-ِىػ  ش)عْٗ(سعّ-ِىػ  ش)
 (.ُسعى  ش)ِِْ(سعِى  ش)عُٖٗ(سعٔى  ش)عُٔٓ(سعْى  ش)

 (.ُى  ش)عِٔٓ(سعْى  ش)عِّٓ(سعِى  ش)عَُٖ(سعُى  ش)عُٗٔ/ِلنظر:ع ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 (.ُى  ش)عْٕ/ُلنظر:ع ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 (.ُى  ش)عِٕٗ(سعُى  ش)عَُٖ/ُ   ل سع ازسعالا  رةعاالع(ْ)
 (.ٓى  ش)عُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .َُٖ-ُٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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سعكلهػدكع ػفعا ػرعال يلةػ عالاػ يـع(ُ)االده ألعكيذلؾعخو رعإل عنكععال  هسعالاكعابا دعافعليه ي 
ـ(عك نلػػػوعالن ػػػ ألعافعاييوػػػؼعكرػػػكىيفعكراألعالرنػػػ ئزعَُُِ-ٖٓٗىػػػػ/ُُْ-ّْٕهػػػا رعاهللعالةػػػ ط كع)

سع(ِ)ك ػػنليفع ػػفعالهيػػ ألعكاللكلػػؿعبيػػ عال ػػكا سعكا ػػرع ػػركجعالن ئاػػ تعك ػػربعالطهػػؿع يػػؼعال ٌلػػت
عل ل ـعهي .لهدكعاني عي نتعب دةعو ئل عبندعالة ط للفعدخهكاعبي عا

خ  ع  علاليؽعهػ ل  رعكوػرهوعيظيػرعافعذلػؾع ػفعاللػ داتعال اةوػل عبنػدعال ػ صعكاللػ ـسعي ػ عاػدؿع
ع.(ّ)ركال تعاهفع للدعالاكعا ذعبني عددـع از

 ـ .ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗػ تاريخ بغداد لم طيق البغدادي )ٓٔ

 لػرعدللػؿعبيػ ع ٌريتعاكارلخعال دفعا كرانعيكعق ئ  ع كاردع ازعه ػ علاليػؽعه ك ػكععالدرا ػ سعكع
ذلػػػؾعابا ػػػ دهعبيػػػ عياػػػ ب:ع)اػػػ رلخعهءػػػدادعلي طلػػػبعالهءػػػدادم(سعكالػػػذمعا اوػػػيدعهػػػوعيػػػكعىكا وػػػوعذاتع

(سع ػػرةعاغيهيػػ عاطيػػؽعبيليػػ عا ػػـعالياػػ بع  ركنػػ ع ػػععالن وػػرعه كلػػو:ع)اػػ رلخعهءػػدادعطهلػػ عُّالل قػػ ع)
دعطهلػ ع ػي كفعليػذاعسعكلػـعلياػؼع اػزعه با ػ (ٓ)سعكااػ ؿعاللػوع ػرالفعه كلػو:ع)نةػسعال اػدر((ْ) ي كف(

اليا بسعهؿعرلؿع  طكطعاليا بع كردانع فع كاردهعكاا ؿعاللوعه لالء :ع)ا رلخعهءدادع  طكطع ياهػ ع
ع.عكل ٌرةعكاادةعه  علاليؽعه ك كععالدرا  .(ٔ)(ُِِٖه رلسعامىيل عرقـع

رعابا ػػدع اػػزعىػػذاعال ػػكردعيػػكعا ػػا  ألهعل ليك ػػ تعبػػفعاللػػ داتعكاال ػػ ؽعك  ػػاكلعال للوػػ سعياوػػ 
اللوعكىكعلاؼعدارعال  ي عههءدادعكلليٌدى عليهرى ع دلن عق ئ  عهذااي سعكال   ا تعالاكعاوءيي عقاػكرع

سعكاو رعإل عقارعال يلة عال  ادرعه هللعكيلؼع(ٕ)دارعال  ي عكاله  الفعكا ادادعردراني ع   ي تعطكلي 
علذلؾعال ارعالة ًرهعكهيع ٍريىاوعكه  النوعكااة نعنيرعالراػ صعب دعال يلة عإل عاد  ؿعكيدعإ هراطكرعالرـك

                                                 
 .ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِْع-ُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
عُِٗ(سعُىػػػػػػػػ  ش)عُِٗ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُِّ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُُِ(سعْىػػػػػػػػ  ش)عَِٖ/ِعس اػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػ  ل ع(ْ)

 (.ِى  ش)عِّٕ(سعِى  ش)عِٔٔ(سعِى  ش)عِٗٓ(سعٔى  ش)
 (.ّى  ش)عِٔٔ(سعٔى  ش)عُِٗ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 (.ْى  ش)عِِّ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
 .ِٗٓسعَِٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
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ٌلػفعهطرل ػػ ع هيػرةع ػػفع كطكلػوعكاهلػ دعالهيريػػ عال كرػكدةعيلػػوسعكالن لػؿعالػذمعيػػكعاله ػا نلفعال الطػػ عكقػدعزي
سعكا ا رعلا ذع فعىػذاعال ػكردعكىػكعلاػؼعقاػكرع(ُ)ااؿعالرذععإل عابي عج  رهع   عاهيرعذلؾعالكيد
يلػػػوعا اػػػ زتعه  ػػػه ني عال ذىهػػػ عكال ة  ػػػ عكالػػػكافععال  اػػػدرع ػػػل  عدارعالوػػػررةسعك ػػػ كعلكرػػػكدعوػػػررة

سعكىػػكعداللػػ عبيػػ ع  ػػاكلعال للوػػ عالػػذمعكاػػؿعابيػػ ع(ِ)امركاؽعكاللاػػ يلرعال ذٌىهػػ عيػػكعايػػؾعالوػػررة
عدرر تعالهذخعكالارؼ.

كاوػػ رعإلػػ عابػػػدادعالاٌ   ػػ تعيػػػكعهءػػدادعكا ػػػل نع   رنػػ عيػػكعابػػػدادى عهػػلفعال ػػػرنلفعالج لػػثعكالراهػػػعع
اٌ ػػ ـعيػػكعالناػػؼعاالكؿع ػػفعال ػػرفعالراهػػععاليرػػرمسعللاػػؿعع0ََََُ قاػػتع ػػفعاليرػػرللفسعكيلػػؼعان

سعيكعالفعق ؿعال طلبعالهءدادمعافعبددعالاٌ    تعيػكع(ّ)اٌ  ـعيكعال رفعال  دسعاليررمعََِإل ع
 ػػػالفعالػػػؼعاٌ ػػػ ـعيػػػكعال ػػػرفعالج لػػػثعاليرػػػرمسعكىػػػكعدللػػػؿعبيػػػ عا ػػػا داـعع0ََََٔهءػػػدادعلاػػػؿعإلػػػ ع

ال اءن ألعولئ نعيولئ نعبفعالا   ػ تعالل  ػ عكىػذاع فوػرعبيػ عالاطػكرعالا اػؿعالاٌ    تعيكعالهلكتعكا
عيكعال را عسع جؿ:عطرازعالهن ألعك  اكلعال للو .

ك   علدؿعدالل عكا ا عبي عا يلدعالل   علي  ا عىكعنكععاليه سعالذمعي فعليه ػوعال يةػ ألسعيةػكع
  ي علهسعق لصعكرداألعيكؽعال ػراكل تسعـعبند  عهكلععلي يلة عال  ئـعه  رعاهللععه لِّٗىػ/َِّ ن ع

سع(ْ)ي اهالعىذاعالزامعلييهسع فعقهؿعاىؿعالل  رعكذكمعال  اكلعال ل وكعال راةعع ػفعاالغنلػ ألعكالارػ ر
(ع0ََََٖكانػػ كؿعال ػػ نعبػػددعال ػػكاربعالاػػكعاااػػ ى عال طلػػبعالهءػػدادمعيػػكعدريػػ عكقػػٌدرعبػػددى عهػػػ:ع)

عج  نلفعالؼعق ربعكافع ٌ الي علي هكفعيكع .عره ػ عىػذهعاالرقػ ـع(ٓ)ا للفعالػؼعدلنػ رع0ََََٗيؿعلـك
 ه ل عيلي ؛عاذعيلؼعل يفعلنيرع جؿع لؽعنيرعدري عكبدـعاا  ععبرضع رراهعافعل ػاكببعيػؿعىػذهع
االرق ـسعالاكعلةيػـع ػفع ػ ؿع ردكدىػ عال ػ دمعال ػ ـعكب ئػدااي عانيػ عال ػؿعر لليػ سعكىػذهعاالرقػ ـعافع

يليػػ عي نيػػ ع فوػػرعكا ػػالعبيػػ عالنوػػ طعاالقااػػ دمعاليهلػػرعال ػػل  ععدلػػتعبيػػ عوػػكألعي نيػػ ع ػػععال ه لءػػ 
عال اليؽعه ل  ا عالنيرل عالدا يل .

                                                 
 .ُُِ/ِسعلا  رةعاال   ل  ازسعاع(ُ)
 .ُِْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ِٔٔسعُِٗ/عِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ِِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ُِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
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 ـ .ٔٔىػ/٘ػ حكاية اب  القاسـ البغدادي ) :ؽٔٔ

ابا ػػػدع اػػػزعبيػػػ عالاي لػػػ تع ػػػكردانع ػػػفع ػػػكاردهسعكيػػػ فعياػػػ ب:ع)اي لػػػ عاهػػػكعال   ػػػـعالهءػػػدادم(سع
 ػػدعطهلػػ عالياػػ بعالاػػكعطهليػػ عىػػكعنة ػػوسعكالاػػكعاوػػ رعلػػ زدمسعاجػػرعكا ػػالعيػػكعااػػ التع اػػزعالػػذمعابا

وقد جا  ف  كتاق حكاية اب  القاسـ البغدادي تأليؼ حميػد بػف  مػ  المطيػر اللي عمكؿع رةعه كلو:ع"
ع.(ُ)"ٕٜٓٔامزدي  طبعة متز بييدبرج سنة 

(عاا لػػػػ عليػػػػذاعالياػػػػ بسعاالعافعاغيػػػػبعىػػػػذهعاالاػػػػ التعي نػػػػتعُِااػػػ ؿع اػػػػزعيػػػػكعىػػػػكا شعيا هػػػػوع)
سعدكفعذيرعا ـعال فلؼسعكاالا ل عالج نل عي نتعه لالء عالا لل ع)اي ل ع(ِ)ء :ع)اي ل عاهكعال   ـ(هال

ع.(ّ)اهكعال   ـعطهل ع از(

يػػ فعليػػذاعال ػػكردعاى لػػ عه لءػػ عيػػكعاجهلػػتع اػػزعلػػهلضعاال ػػ ؽعكاللػػ داتعك  ػػاكلعال للوػػ ع ػػفع
دمعهػػ فع لظػػـعال لػػ فعال ئػػكعالي ػػفع  لػػوسعي ػػدعاوػػ رعإلػػ عاكائػػؿعال ػػرفعالراهػػععاليررم/الل وػػرعال ػػل 
سعكىػذهعاللػ دةعا ػا د ي عالنٌ   ػػكفع(ْ)الءنػ ألعكلرلدٌنػوعىػفع ػفعالرػكارمعالع ػفعالارائػرعاالعال يلػؿع ػنيف

الذلفعب يػكاعبيػ عاػدرلبعالرػكارمع ػفعاللهلػدعالءنػ ألعكالػرقصعكالوػلر؛عللهللػكىفعها ػل رعه ىظػ سعكىػذاع
سعكررتعالل دةعيػكعهءػدادعافعايهنػ عيكاًوػؾعكركاًوػفع(ٓ)لله  ل ال نيجعديًرجعبيلوعههءدادع  ؿعاللاكرعا

يكعالط هؽعاال ةؿع ػفعالهلػكتسعكقػدعاا ػذتعىػذهعالطرل ػ ع ػفعطػرؽعالهنػ ألع ػفعقهػؿعاىػ لكعهءػدادعااػ ع
سعاالعافعا ػػ ؽع(ٔ)ااػػهاتعبػػ دةعق ئ ػػ عبنػػدىـسعكىػػذاع ػػ عا ػػا  هع اػػزع ػػفعاي لػػ عاهػػكعال   ػػـعالهءػػدادم

الذلفعاا ذكاع فعايؾعااليو ؾعكالركاشع ي فعلا ااركفعيلوعلي لػ ـعه ة  ػدىـعهلضعالة  دلفعال اايي سع
سعكاوػ رعإلػ ع ليك ػ عيػ فع اػدرى عاي لػ عاهػكعال   ػـعكىػكعلااػدثعبػفعالً ػكافع(ٕ)اا عاوايرتعهذلؾ

                                                 
 (.ُى  ش)عٗٔ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
(سعّىػ  ش)عِْٓ(سعِىػ  ش)عِّٕ(سعٓىػ  ش)عِّٔ(سعّى  ش)عُِٔ(سعِسعى  ش)ُِٓسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)

 (.ّى  ش)عِٓٔ(سعّى  ش)عِِٓ
عُِٔ(سعِىػػػػػػ ش)عَِٗ(سعُىػػػػػػ  ش)عُٓٗ(سعِىػػػػػػ  ش)عُُٕ/ِ(سعْىػػػػػػ  ش)عَِٖ/ُعس اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػ  ل ع(ّ)

 (.ُى  ش)
 .َِٖ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ِٖٓع-ِْٖ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ُِٓ/ِسعالا  رةعاال   ل ع ازسع(ٔ)
 .ُِٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
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الذمعي نتعا ععلوعقكائـع فعال وبعاه فعال رفعالج لثسعاالعاني عااهاتع  ؿعال رفعالراهععاليرػرمع
 ػػػفعال ػػػركفعااػػػنععقكائ يػػػ ع نيػػػ سعدكفعياػػػؿعكالعكاػػػؿسعيليػػػكفعال ػػػكافعكقكائ ػػػوعقطلػػػ ععالػػػذمعليلػػػو

ع.(ُ)كاادة

  .ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘ػ المنتظـ مبف الجوزي ) :ٕٔ
يػػ فعلياػػ بعال نػػاظـعاجػػرعكا ػػالعيػػكعريػػدع ػػكاردعددـع اػػزسعكقػػدعال  ػػؿع اػػزع لػػوعالػػ   نعالعل ايػػؼع

(ع ػػػرةعهاػػػل ع  ايةػػػ سعللػػػؿعايجرىػػػ عُّللػػػوع)بػػػفعغلػػػرهع ػػػفعال ػػػكاردعامي ػػػرع ػػػ لة عالػػػذيرسعي ػػػدعاوػػػ رعا
ا ال  النعىكعذيرهعل  ـعاالكؿعلييا بعدكفعذيرعا ـعال فلؼسعي   هعهػ:ع)ال ناظـ(سعكيػ فعبػددع ػراتع

سعك ػػػ  عالياػػػ بعكارديػػػوعه  ػػػـعال فلػػػؼعهاػػػلء :ع)ال نػػػاظـعالهػػػفع(ِ)(ع ػػػرةُٕذيػػػرهعهيػػػذاعاال ػػػـسعىػػػك:ع)
سععكخاػػ ؿعاللػوع ػرالفعيػػكعىكا وػوعهاػػلء ع(ّ)(ع ػرةُِالرػكزم(سعكيػ فعبػػددعاالاػ التعهيػذاعال  ػػ  :ع)

سعيػػكعاػػلفعكردعل ػػرةعكااػػدةعها ػػدلـعا ػػـعال فلػػؼعبيػػ عا ػػـعالياػػ بسعيرػػ ألعيػػكعىػػذهع(ْ))نةػػسعال اػػدر(
ع.(ٓ)الالء :ع)اهفعالركزمعال ناظـ(

كالرػػدلرعهػػ ل كؿعىنػػ سعهػػافعياػػ بعال نػػاظـع ا ػػدـعالػػذيرعقػػدعابا ػػدهعددـع اػػزع طهكبػػ نسعكقػػدعا ػػا دـع
عّْٔٗاليا بعال  سعكاو رعلوعه ل كؿ:ع)ال ناظـعيكعا رلخعاال ػـعالهػفعالرػكزمع  طػكطعرقػـعع  طكط

ع.(ٕ)سعكقدعابا دهعج ثع راتسعكهإا لالفع   ه:ع)ال ناظـ((ٔ)ه ل ياه عاالىيل عههرللف(

                                                 
 .ُِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
عُٕٗ(سعُىػػػػػػػ  ش)عُْٕ(سعِىػػػػػػػ  ش)عَٖ/ِ(سعٓىػػػػػػػ  ش)عَِٗ(سعٓىػػػػػػ  ش)عَِٖ/ُ اػػػػػػزسعالا ػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػ  ل سعع(ِ)

(سعُثع ػراتعىػ  ش)ذيػرهعجػ عَِِ(سعٓ-ْ(سع)ِ-ُىػ  ش)عَُِ(سعٔذيرهع رالفعيػكعىػ  ش)عََِسعّ(سعُى  ش)
 (.ّى  ش)عُِٖ(سعٓى  ش)عَِٔ

عَُِسع(ّ)ىػػػػػػػ  شعَِٗسع(ُ)ىػػػػػػػ  شعُٖٗسع(ْ)ىػػػػػػػ  شعُِٕ/ِسع(ٓ)ىػػػػػػ  شعِٗ/ُع اػػػػػػزسعالا ػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػ  ل سع(ّ)
عِٖٔسع(ِ)ىػػػػػػػ  شعِٕٓسع(ِ)ىػػػػػػ  شعِْٓسع(ُ)ىػػػػػػػ  شعِّٗسع(ْ)ىػػػػػػ  شعِِٗسع(ْ)ىػػػػػػػ  شعِِٔسع(ُ)ىػػػػػػ  ش
 .(ّ)ى  شعِّٗسع(ِ)ى  ش

 (.ٓى  ش)عِِٔ(سعْى  ش)عُٕٗسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .(ُ)ى  شعُْٔ/ِع ازسعالا  رةعاال   ل سع(ٓ)
 .ُ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
 .(ُ)ى  شعِِٖسعُِى  شععّٗسع(ُ)ى  شعٖٔ/ُع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
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كىذاعال ػكردعليلػد ع ػفعياػبعالاػ رلخعاللػ ـع)الاػكلك(سعك ػ عللطػكع لػزةع للنػ عليػذاعال ػكردعخفع فلةػوع
شعيػػػكعهءػػػدادع ػػػػ ؿعال ػػػرفعال ػػػ دسعاليررم/الجػػػ نكعبوػػػػرعال ػػػل دمسعكيػػػ فعي ليػػػ نعك فر ػػػػ نسعاٌرخعبػػػ 

لاكادثعب ارى سعا ػا  ع اػزعبػٌدةعركالػ تعذاتعاػي عكجل ػ عه ل ك ػكعسعكا ػذعبنػوعقٌاػ عااػدعالناػ ةع
ؽعالاكعرٌ دتعاال  ؽعالذ ل  عكال نهكذةسعكيلؼعافعذلؾعالناكمعبىًوؽعغ   عاا عاكايوعذلؾعاللوػ

سعكا ػػذعبنػػوع اػػػزعيلػػؼعرػػرتعاللػػ دةعبنػػػدع يةػػ ألعهنػػكعاللهػػ سعهػػػ فع(ُ)إلػػ عال ػػكتعيػػكعني لػػػ عال طػػ ؼ
سعاا عافعاغيبعا ي تع ية ألعهنكعالله سعيٌفعإ ػ ألسعغلػرع(ِ)لازكركفعال  يكي تع فعالركارمعكاس  أل

نػػدعك  ػػ عا ػػذع اػػزعبػػفعىػػذاعال ػػكردعهلػػضعالركالػػ تعالاػػكعاػػدؿعبيػػ عال  ػػاكلعال ل وػػكعبعس(ّ)برهلػػ ت
سعكانػػػ كؿعا ػػػ ؽعاال ػػػراألع(ْ)الطه ػػػ عال  اػػػ عكالاػػػدعالػػػذمعكاػػػؿعاللػػػوعذلػػػؾعالػػػن طعال ا لػػػزع ػػػفعاللػػػلش

كبػػػ داايـسعكيلػػػؼعيػػػ نكاع ػػػكلللفعهػػػ لركارمعكوػػػرائيفعها ػػػل رعه ىظػػػ سعكيلػػػؼعيػػػ نكاعلللوػػػكفعرػػػكانع ػػػفع
كاللػػلشعسعكبػػ داتعالاػػلدعالاػػكعي نػػتعقػػدعابا دىػػ عال يةػػ ألعكام ػػراألعكااػػا بعالل ػػ رع(ٓ)الطػػربعال ةػػرط

سعيػػذلؾعبػػ دةعال اػػ فعالاػػكعل ل يػػ عاال ػػراألعكال يةػػ ألعك ػػ ع(ٔ)الرغلػػدسعي ػػدعي نػػتعبػػ دةع ػػ ئدةعا ػػ رسعهيجػػرة
ع.(ٕ)ل رؼعيلي ع فع  ؿ

 ـ .ٜٕٕٔىػ/ٕٕٙػ ارشاد امريق لياقو  الحموي ) :ٖٔ
وكتػاق ارشػاد امريػق ا ا دـع ازعىذاعاليا بعطهل ع رريلػكفعها ػبع ػ عاػددعذلػؾع اػزعه كلػو:ع"

ااػػػ ؿعإلػػػ عىػػػذاعال ػػػكردعع (ٖ)معرفػػػة امديػػػق )وىػػػو معجػػػـ اكدبػػػا   ليػػػاقو  طبعػػػة مرجميػػػو ... إلػػػق 

                                                 
هػػػػفعدرلػػػػدع.عك  ػػػػ عاوػػػػ رعاللػػػػوع اػػػػزعلي نػػػػاظـعىػػػػكع ػػػػ عاػػػػدثع ػػػػععاليءػػػػكمعأُْع-ُّٔ/ِسع اػػػػزسعالا ػػػػ رةعاال ػػػػ  ل ع(ُ)

ـ(سعكي فعقػدعارػ كزع ػفعالل ػرعالا ػللفعب  ػ نسعاالعانػوعيػ فعلاا ػكعال  ػرعدكفع رػؿعككرػؿسعااػ عّّٗىػ/ُِّ)ت:
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعافعزٌكارهعالذلفعلد يكفعبيلوعي نكاعل ريكفع   علركنوع نو.ع

 .ُْٕ/ِع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ُّٔ-ّْبكسعن  ألعال ية ألسعهيذاعال اكص.علنظر:عاهفعال  ع(ّ)
 .ٕٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ِْٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ِٖٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 (.ٓى  ش)عِْ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٖ)



 
 
 
 

32 

 
 
 

 العدد التاسع والعشروفممحؽ ب  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػة مجمػػػػػػػػة 

سع(ُ)ه   ل تعاه لنتعيل  عهلني ع فعالثعر ـعاليي  سعي   هعبي عاالبـعاالغيػبعهػػ:ع)االروػ دعللػ قكت(
قػػععسعدكفعذيػػرعا ػػـعال فلػػؼع لػػوسعكهكا(ِ)(ع ػػراتسعكيػػكع كا ػػععا ػػرلع ػػ  هعهػػػ:ع)االروػػ د(َُكهلػػددع)

عسعل رالفعي ط.(ّ)(ع راتعي طسعكاا ؿعاللوعهالء :ع)نةسعال ادر(ّ)
ي نػػػتعاا الاػػػػوعليػػػػذاعالياػػػ بع ي ػػػػ عرػػػػدانسع نيػػػ عانػػػػوعااػػػػ ؿعاللػػػوعبنػػػػدعان كلػػػػوعالاػػػدعبي ػػػػ ألعاليءػػػػ ع

ـ(سعكىػػػػكعللػػػػرضعقٌاػػػػ عّٓٗىػػػػػ/ِّّاللرهلػػػػ عكالاػػػػدلثسعكىػػػػكعاهػػػػكعبهػػػػداهللعهػػػػفع ا ػػػػدعنةطكلػػػػوع)ت:
 ػػػػػرلعلاايلػػػػػدعقػػػػػكؿعالطهػػػػػرمعيػػػػػكعيلةلػػػػػ عا ػػػػػا داـعك ػػػػػ ئؿعالاهرلػػػػػدعسعكااػػػػػ ؿعاللػػػػػوع ػػػػػرةعا(ْ)كللػػػػػوعهءػػػػػ ـ

الػػػػػ ـعال ناػػػػػكرعالله  ػػػػػكسعي  اوػػػػػيدعه ػػػػػكؿعلػػػػػ قكتعمهلػػػػػ تعااػػػػػدعالوػػػػػلراألعهيػػػػػذاعال اػػػػػكصسعكاردؼع
سعيػػػػػذلؾع ليك ػػػػػ ع(ٔ)سعكااػػػػػ ؿعاللػػػػػوعيػػػػػكعا ػػػػػ ل عمكانػػػػػكعالطػػػػػهخ(ٓ)لػػػػػ قكتعهػػػػػ لطهرمعيػػػػػكعىػػػػػ  شعكااػػػػػد

سعكيػػػػػكعيػػػػػ ـعلنػػػػػد  ألع(ٕ) ػػػػػععيليػػػػػ ع ليػػػػػوبػػػػػفعاالي ػػػػػ ـعكيلػػػػػؼعيػػػػػ فعل ػػػػػا د ي عال ينػػػػػدسعيرلػػػػػكبعل
ال يةػػػػ ألعالػػػػ ـعاليػػػػ دمعكب قػػػػايـع ػػػػععال يلةػػػػ عااػػػػ ؿع اػػػػزعلياػػػػ بعلػػػػ قكتسعكىػػػػكعلوػػػػلرعلل قػػػػ عبل ػػػػ ع

ع.(ٖ)ـ(ع ععال يلة ٕٖٕىػ/ُُٕهفعلزلدعاليلجكع)ت:
 ـ .ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙػ الكامؿ ف  التاريخ مبف امألير ) :ٗٔ

شعيا هػوسعكاوػ رعاللػوعهإاػ التعذيػرعيليػ عا ػـعابا دع ازعبي عيا بعالي  ؿعيكعالا رلخعيػكعىػكا 
عسعيػكعيػؿع ػرةعذيػرهعيليػ سعكلرلػدعه كلػوعىػذاعياػ ب(ٗ)ال فلؼعدكفعا ـعاليا بعإذعع   هعهػ:ع)اهػفعاالجلػر(

ع
                                                 

عُِٕ(سعْىػػػػػػػ  ش)عَِٓ(سعُىػػػػػػػ  ش)عُٕٕ(سعُ ش)ىػػػػػػػ عُٕٔ(سعُىػػػػػػػ  ش)عُّٔ/ِعس اػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػ  ل ع(ُ)
عِٕٕ(سعْىػػػػػػػ  ش)عِّٕ(سعّىػػػػػػ  ش)عِٗٓ(سعِىػػػػػػػ  ش)عَِْ(سعِىػػػػػػ  ش)عِّّ(سعُىػػػػػػػ  ش)عُِِ(سعِىػػػػػػ  ش)
 (.ّى  ش)عِٓٗ(سعِى  ش)

 (.ّى  ش)عُٕٕ(سعُى  ش)عُْٔ(سعُى  ش)عُِٔ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 (.ْش)ى  عِٓٗ(سعّى  ش)عُِِ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ُّٔع-ُِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل لي زلدعلنظر:عع(ْ)
 (ع ني .ْ ععى  ش)عَِٓ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 .ُٕ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
 .ُِِ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
 .ِّّ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٖ)
(سعذيػػػػػػػػرهعُىػػػػػػػػ  ش)عُْٓ(سعّىػػػػػػػػ  ش)عَٗ/ِ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عٔٗ(سعٓىػػػػػػػػ  ش)عٓٗ/ُعس اػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػ  ل ع(ٗ)

(س=عِىػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عُٖٕ(سعُىػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عُٗٔ(سعّىػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عُُٔ(سعُىػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عُٕٓ ػػػػػػػػػػػػػػرالفعهيػػػػػػػػػػػػػػذاعاليػػػػػػػػػػػػػػ  شسع
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ع.(ُ)الي  ؿعيكعالا رلخسعالطهل عاالكرهل عاادلدانعدكفعغلرى 
عيػػػكعاػػػةا اوع ليك ػػػ تعارا  بلػػػ عذا ـٌ تعاػػػي عه للػػػ داتعيػػػ فعياػػػ بعالي  ػػػؿعيػػػكعالاػػػ رلخعقػػػدع ػػػ

كاال  ؽسعكقدعان كؿعدكرعال دـعكال ال فعال ل  كعالذمعلاؿعاال ن نعلدرر عالاايـعه اػدرعال ػرارسع
كاو رعإل عقراراتعلادرى عال ية ألعظ ىرىػ عااػ اكعاالعافعه طنيػ ع اػياك؛علاا لػؽعغ لػ عو اػل ع

لػػ تعبيػػ عانيػػفع ػػكاذجسعجػػـعاذعا ػػرعااػػدعال يةػػ ألعهااػػرلـعهلػػععال  ػػكرسعكا ػػرعهػػ فعاهػػ ععالرػػكارمعال ءن
ع.(ِ)اوارلع نيفعاليجلرعها ل رعر لا 

 ـ .ٕٗٗٔىػ/٘ٗٛػ كتاق ال طط المقريزية لممقريزي ) :٘ٔ
ع ػكردعال طػػطعال  رلزلػ عا ػكرانعكا ػػا نعيػكعياػػ بعددـع اػزسعكالػذمعابا ػػدعالياػ بع طهكبػػ نع  ػٌرؿى

ال لا ػػدع ػػفعال طهػػكععدكفعالررػػكععإلػػ ع  طكطػػ ع ػػفع  طكط اػػوعي ػػ عيلػػؿع ػػعع اػػ درعخي ػػرسعكيػػ فع
ع.(ّ)ـَُِٕليذاعاليا بعىكعطهل عهكالؽع ن ع

(ع رةسعكهال عبدةعي فعايجرىػ عاػداكالنعلدلػوعاػلء :ع)ال طػطعُٓاا ؿع ازعليذاعاليا بعهيكا ووع)
(ع ػػػرةسعكاوػػػ رعاللػػػوعهػػػذيرعاليي ػػػ عاالكلػػػ ع ػػػفعالياػػػ بعي ػػػ  ه:عِٗسعكالاػػػكعايػػػررتعبنػػػدهع)(ْ)لي  رلػػػزم(
كيػ فعبػددعال ػراتعالاػكعذيرىػ عهيػذاعع(ٔ)اتسعكذيرعهالء :ع)نةػسعال اػدر((ع رعٖهلدد:ع)ع(ٓ))ال طط(

                                                                                                                             

عُِٖ(سعُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عِٕٓ(سعُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عِْٗ(سعُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عِّّ(سعْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)عَُٗ(سعُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ش)ُٖٓ=
 (.ٓى  ش)عَِٗ(سعّى  ش)عِّٖ(سعٔى  ش)

 .ُ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .ُٖٕسعُُٔسعُٕٓ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .(ِ)سعى  شَُ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
عَُٕسع(ْ)ىػػػػػػػ  شعُٖٓسع(ّ)ىػػػػػػ  شعُٖٔ/ِسع(ُ)ىػػػػػػػ  شعْٗ/ُسع(ْ)ىػػػػػػ  شعُٗ/ُسع اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػ  ل ع(ْ)

عُُِسع(ّ)ىػػػػػػ  شعَِٖسع(ّ)ىػػػػػػ  شعَِٓسع(ُ)ىػػػػػ  شعََِسع(ّ)ىػػػػػػ  شعُٔٗسع(ّ)ىػػػػػػ  شعُّٕ/ِسع(ّ)ىػػػػػ  ش
عِّٓسع(ٔ)ىػػ  شعِْٖسع(ْ)ىػػ  شعِّٖسع(ّ)ىػػ  شعُِٗسع(ٓ)سع(ّ)ىػػ  شععُِٔسع(ّ)ىػػ  شععُِِسع(ُ)شىػػ  

سع(ّ)ىػػػػػ  شعِٕٖسع(ِ)ىػػػػػ  شعِْٖسع(ِ)ىػػػػػ  شعِّٖسع(ّ)ىػػػػػ  شعِْٕسع(ْ)سع(ِ-ُ)ىػػػػػ  شعِٗٔسع(ّ)ىػػػػػ  ش
 .(ُ)ى  شعِّٗسع(ِ)ى  شععُِٗ

عِٗٓسع(ّ)ىػػػػػػػػ  شعِٖٓسع(ٓ)ىػػػػػػػػ  شعُِِسع(ٓ)ىػػػػػػػػ  شعُِٗسع(ِ)ىػػػػػػػػ  شعََِ/ِعس اػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػ  ل ع(ٓ)
 .(ِ)ى  شعِٖٗسع(ْ)ى  شعُِٔسع(ِ)ى  شعَِٔسع(ّ)ى  ش

 .(ّ-ِ)ى  شعِٖٔسع(ّ)ى  شعِْٖسع(ٓ)سع(ْ)ى  شعِٕٗسع(ّ)ى  شعُِّ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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(ع ػػػراتسعك ػػػ  هعهػػػػ:ع)ال  رلػػػزمعْااػػػ ؿعاللػػػو:ع)ع(ُ)(ع ػػػراتسعكهاػػػلء :ع)ال طػػػطعال  رلزلػػػ (ٔالوػػػيؿ:ع)
ع.(ّ)(ع راتعهالء :ع)ال  رلزم(ّ(ع راتعال  نسعكاا ؿعاللو:ع)ْسعكاا ؿعاللوعهيذاعاال ـ:ع)(ِ)ال طط(

كؿعىن عهافع ازعيكعا  يفعبػدةع ػفعىػكا شعيا هػوعكبنػدعا ػا  ألع ليك ػ تعبػفعياػ بعكالهدع فعال 
ال طػػطعلي  رلػػزمسعقػػدعاوػػ رعإلػػ ع اػػدرعال ليك ػػ عبنػػدعال  رلػػزمعك ػػندى سعكىػػك:ع)ال  ػػٌهاكعال اػػكي ع

ع.(ْ)ـ(عكيكع    ع كا ععكهالء :ع)ن  نعبفعال  ٌهاك(َُِٗىػ/َِْ

منػػػػػوعانػػػػػػ كؿعاػػػػػ رلخع اػػػػػػرعالة ط لػػػػػ عهوػػػػػػيؿعع جٌػػػػػؿعياػػػػػ بعال طػػػػػػطع ػػػػػكردانع ا ػػػػػػد  نعبنػػػػػدع اػػػػػػز؛
 رٌيػػػػز؛عكااػػػػدثعبػػػػفع طػػػػطعال ػػػػ ىرة؛علػػػػذلؾعيػػػػ فعا ػػػػكرهع  لػػػػزانعبنػػػػدع اػػػػزسعا ػػػػا  ع نػػػػوع ليك ػػػػ تع
قٌل ػػػػػ عك ةلػػػػػدةعااليػػػػػػؽعه ل اػػػػػ ألعكال اػػػػػل فعك ػػػػػػ عيػػػػػ نكاعلةليكنػػػػػػوع ػػػػػفعاب ػػػػػ ؿسعكيلػػػػػػؼعا ينػػػػػكاع ػػػػػػفع

ؿعاللػػػػػوعال اػػػػػٌكعااػػػػػا ؿع ن اػػػػػبع ي ػػػػػ عك ا د ػػػػػ عال ػػػػػل  عبنػػػػػدعالةػػػػػ ط للفسعك لػػػػػرعدللػػػػػؿع ػػػػػ عكاػػػػػ
سع ػػػػػفعا الػػػػوعهاػػػػػ ال تعك يػػػػ ـعانلطػػػػػتعلػػػػوع ػػػػػفعقهػػػػؿعال يلةػػػػػ عالةػػػػ ط كعاللزلػػػػػزعهػػػػػ هللع(ٓ))هررػػػػكاف(

ع.(ٔ)ـ(ٔٗٗ-ٓٓٗىػ/ّٖٔ-ّْْ)

كابا ػػػػدهع اػػػػػزعيػػػػػكعالررػػػػػكععالػػػػػ عركالػػػػػ تعا رل لػػػػ عاليػػػػػسعاال ػػػػػ ؽعالاػػػػػكعاناوػػػػػرتعيػػػػػكع اػػػػػرع
ع.(ٕ)للفالاكعكاؿعيلي عالا ؿعإل عيرضع رله عبي عهلكتعالةكااشعال ـعالة ط 

                                                 
 .(ْ)ى  شععُٕٓ/ِسع(ُ)ى  شعُٖ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .(ُ)ى  شعِٖٗسع(ِ)ى  شعَُِ/ِسع(ِ)ى  شعٔٗعس(ُ)ى  شعٖٓ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .(ُ)ى  شعِِٗسع(ٓ)ى  شعَِٗسع(ُ)ى  شعِٖٔ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
عِٖٔسع(ّ)ىػػػػػػػػ  شعِْٖسع(ْ)ىػػػػػػػػ  شعِٗٔسع(ْ)ىػػػػػػػػ  شعُِٔسع(ِ)ىػػػػػػػػ  شعَِٔ/ِسع اػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػ  ل ع(ْ)

 .(ُ)ى  ش
 ارسعك دهرعدكلاوعكي نػتعاكا ػرهعن يػذةعك ط بػ عيػكع اػرععهرركافعال اٌك:عىكع  دـع اٌكعليلزلزعالة ط كعا ابع(ٓ)

ـسعكقاػؿعيػكعال ػ ىرةعبيػ عٕٗٗىػػ/ّٕٖكه دعالو ـعك دفعال ءربعالا هل علية ط للفسعاػكل عالنظػرعيػكعا ػكرعالدكلػ ع ػن ع
ـسعكيػػ فعقػػدعاػػرؾعا ػػكاالعط ئيػػ عك  هػػسعكدالتعكياػػبعكغلرىػػ سعكاللػػوعان ػػبعاػػ رةعٗٗٗىػػػ/َّٗلػػدعرلػػدافعالاػػ يهكع ػػن ع

؛عاهػػػفعاءػػػرمعهػػػردمعٗٔ/َُ؛عالاػػػةدمسعالػػػكايكعه لكيلػػػ تسعَِٕ/ُهررػػػكافعيػػػكعال ػػػ ىرة.عاهػػػفع ييػػػ فسعكيلػػػ تعاالبلػػػ فسع
عالزاىرةعسع  .ْٖ/ْاالا هيكسعالنرـك

 .ُٖٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
 .ُٖٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
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ك ػػفعال ػػكاهطعالاػػكعالػػٌدعرادبػػ عىػػكعيػػرضع هيػػ ع ػػفعال ػػ ؿعاػػٌددعه ػػا عدراىػػـسعا اااػػؿع ػػفعيػػؿع
وػػػ صعلػػػد ؿعال ػػػرفعكلػػػكعلياظػػػ عكااػػػدةسعاال ػػػرعالػػػذمعادلعإلػػػ عاي لػػػبعال ػػػ  نلفعلي ػػػركفسعالنيػػػـع

ع.(ُ)ل ااايكفعا كاالنعط ئي عرراألعذلؾسعكىذاعالنظ ـعابالدعالل ؿعيلوعه ارعال ـعالة ط للف

عهيػػ عالةػػ ط لكفعبنػػدعهنػػ ألعقاػػكرىـسعىػػكعالاػػ ؿعايػػؾعال اػػكرعههلػػكتعك ػػفع اللػػ داتعالاػػكعالاػػـز
اػػءرلعليػػـعلاػػيكفعهل ػػي عهػػهلضعبػػفعطرلػػؽعال ػػرادلبعال ػػٌل  عااػػتعاالرضعا يػػنيـع ػػفعالػػد كؿع
يلي عكال ركجع ني عبنػدعالا رػ ع ػفعدكفعافعلػراىـعااػدسعكيػ فعطػرازعالهنػ ألع ػفعالدقػ عيػكعالااػ لـع ػ ع

كقػػدعكاػػةتعايػػؾعال اػػكرعهاكاػػ ؼعالياػػ علينظػػرعه ػػ عااكلػػوع ػػفعهيػػرؾعزئه لػػ عاري نيػػ ععلهيػػرعالنػػ ظرس
كا  طلني ع فعالة  عال  لا سعاا عافعال  رعليرلعيلي علل نعه نظرعبرلبعل طؼعاالها رعكل ارع

ع.(ِ)الللكفعكلهيجعال يكب

هػسسعاذعابالػدعك فعالل داتعالاكعا ا  ى ع ازع فعيا بعال ططعال  رلزلػ عىػكعطػرازع ل طػ عال  
افعا ػػ طعاي ػػ ـعال  ػػلصعكل ػػ طعيليػػ عرلػػكبعا ايػػؼعيػػكعاار  يػػ سعكا ايػػؼعالء لػػ ع نيػػ عها ػػبع ػػ ع
لن  بع ين عا ابعال  لصسعيةكع ارعالة ط ل ع ػج نعيػ فعال   ػكعل ػععيرٌا ػوعيػكعايػؾعالرلػكبع

عالر ل  ع.(ّ)الاكعيكعاالي  ـعلل رخع طهاوعهذلؾعاليراسعيكعلـك

 فعب دةع ناورةعك اةول عيكعطه  تعال را ععال ػ صع نيػ عكاللػ ـسعكىػذاعكلهدكعافعوربعال  رعي
... اف لليػػػسعخ ػػػ ؽعالػػػذلفعل  ر ػػػكفعىػػػذاعالةلػػػؿع ػػػنيـسعكقػػػدعن ػػػؿع اػػػزعهيػػػذاعال اػػػكصع ػػػ عناػػػو:ع"

                                                 
 .ُٔٗ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .ُُِ-َُِ/ِسع   ل  ازسعالا  رةعاالع(ِ)
كي فعالا ؽعل عع  اوعكبداػوعيػكعييٌ ػوسعكره ػ عكاػؿعالاػ ؿعافعاك ػععاغػراضعع.ُِِ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)

الا ٌكؽعيػكعامي ػ ـسعكافعاػ دع ػهكعاػءلرعاكع ػٌبعك ػلوعيػكعي ػوسعكك ػلكاعالياػبعيػكعامي ػ ـسعكال طلػبعل ػعع
؛عُِٖ/ٔسعُّٔ/ٓسعُٔ/ْااليي ػ ـ.علنظػر:عاهػفعانهػؿسع  ػندعاا ػدسععقرط  وعيكعي وسعامعيكعالرلكبعالاكعاي  طعيػك

سعاا لػػػؽ:ع ػػػيلؿعزيػػػ رسعدارعالةيػػػرسعِْٔ/ٓسعُٕٗٗالػػػه ذرمسعان ػػػ بعاالوػػػراؼسعاا لػػػؽ:عاا ػػػ فعبهػػػ سسعهلػػػركتسع
؛عكيلػػػػػعسعا هػػػػػ رعال  ػػػػػ ةسعِِّ/ُّسعاا لػػػػػؽ:ع ػػػػػيلؿعزيػػػػػ رسعدارعالةيػػػػػرسعهلػػػػػركتسعد.تسعّٕسعٔٓ/ٗهلػػػػػركتسعد.تسع

؛عال طلػػبعالهءػػدادمسعاػػ رلخعِِٖ/ِسعٕٔ/ُ؛عالانػػك كسعالةػػرجعهلػػدعالوػػدةسعُُِنػػكادرعال لرػػزاتسعع؛عالطهػػرمسِّٖ/ُ
؛عاهػػػػػػفعا ػػػػػػزةعالطك ػػػػػػكسعالج قػػػػػػبعيػػػػػػكعِّٓ/ُّسعِْٔ/ُِ؛عٕٓ/َُسعُُِ/ٖسعِّٖ/ٕسعِّْ/ْسعَُُ/ِهءػػػػػػدادسع
 ؛عَْٗ/ِسعّّ/ُ؛عالراكندمسعال رائجعكالررعائالسعُٕال ن قبسع
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  وذىبػ  كػؿ (ُ)المشايخ فييا ]مصر  م يتوّر وف  ف شرق ال مور  حتق ترى الشيخ منيـ سكراف
اوا ر  يد الفاطمييف كاف ُيكتفق بإغ"ؽ قا ا  ال ّماريف بالقاىر  اوامر رجاؿ الشرطة سدى. وف  

ع.(ِ)ومصر ومنع بيع ال مر ف  ا ر جمادى مف كؿ سنة 

ك ػػفعاللػػ داتعال ػػ ئدةعيػػكع اػػرعالة ط لػػ عبنػػدعاالااةػػ ؿعهللػػدعالكقػػكدعال ػػ صعه لناػػ رلسعكالػػذمع
الررالػػػ تعكال ػػػؿعبيػػػ عاكزلػػػععي نػػػتعال  يػػػ عالة ط لػػػ عاػػػكلكعاالػػػ ألهعاىا   ػػػ نعكرب لػػػ سعيي نػػػتعالطػػػكع

الايكلعكاي رىجعالةكانلسعيكعالوكارععكال ا ؿسعكللط علية راألعيػكانلسعلػفرركفعبيػ عا ييػ عهػدرىـعليػؿع
و صعلا ؿعي نكسعكل لرعيكعالوكارعسعررتعالل دةعال  نعيكع ارعافعاي  ألعا كاؽعي  ي سعكاه  ع

ااػػدعابلػػ دعالناػػ رلسعكيػػ فعال يةػػ ألع اػػ ؿع ػػكؽعالوػػٌ  بلفعيػػكعال ػػ ىرةعااػػ ع نااػػؼعاليلػػؿعه ن  ػػه ع
سعا ػػ عيػػكعقاػػكرعال يةػػ ألع(ّ)كاال ػػراألعلوػػ ريكفعهلػػضعابلػػ دعالناػػ رلسعليػػدكفعالنػػ سعاليػػدال عكاالطل ػػ 

عبيليػ عه ػ ع الله  للفعههءدادعيي نتعانجرعالزىكرسعكق ؿع اػزعهيػذاعال اػكصعهلػٌدهع ػفعاللػ داتعال ػداـك
يػػد النػػوروز  نألػػر الزىػػور  وىػػ   ػػاد  اصػػميا :  وكػػاف مػػف العػػادا  بقصػػور العباسػػييف ]فػػ   ناػػو

ع.(ْ)يرجع إلق ام ياد الطبيعية 
 ـ .ٓٚٗٔىػ/ٗٚٛػ النجـو الزاىر  مبف تغري بردي امتابك  ) :ٙٔ

عالزاىػػػػػػػػرةعيػػػػػػػػكعا ػػػػػػػػ يفعيجلػػػػػػػػرةسعكلجهػػػػػػػػتعذلػػػػػػػػؾع ػػػػػػػػفع ػػػػػػػػ ؿع نيػػػػػػػػؿع اػػػػػػػػزعبػػػػػػػػفعياػػػػػػػػ بعالنرػػػػػػػػـك
سعاوػػػػػػػػػػػػ رعاالاػػػػػػػػػػػػ التعيػػػػػػػػػػػػكعىػػػػػػػػػػػػكا شعالياػػػػػػػػػػػػ بسعاالعانػػػػػػػػػػػػوعابا ػػػػػػػػػػػػدعطهلاػػػػػػػػػػػػلفعليياػػػػػػػػػػػػ بعال ػػػػػػػػػػػػذيكر

 W.Popper النجػػػػػػػػػػوـ الزاىػػػػػػػػػػر  مبػػػػػػػػػػف تغػػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػػردي  نشػػػػػػػػػػره لكااػػػػػػػػػػدةع ني ػػػػػػػػػػ عه كلػػػػػػػػػػو:ع
 النجػػػػػػػػػػػوـ الزاىػػػػػػػػػػػر  مبػػػػػػػػػػػ  سعا ػػػػػػػػػػػ عالطهلػػػػػػػػػػػ عالج نلػػػػػػػػػػػ عي ػػػػػػػػػػػدعذيرىػػػػػػػػػػػ عقػػػػػػػػػػػ ئ ن:ع(ٓ)بكمفورنيػػػػػػػػػػػا... 

ع.(ٔ)"...٘٘ٛٔالمحاسف بف تغري بردي  طبعة ليدف 

                                                 
ع يران .عىيذاعكردتعبندع ازسعكالاكاب:ع(ُ)
ع.ِّٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ِٕٖ-ِٖٔ/ِسعِْٖ-ِّٖ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ُِٗ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 (.ِى  ش)عُٓٓسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 (.ُى  ش)عٗ/ُسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
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ياػ بعيليػ عا ػ ل تع اه لنػ سع(ع ػرةسع ػٌ  عالُٕي نتعاالا التعالاكعاو رعيلي ع ازعليذاعال ػكردع)
عالزاىػػرةعطهلػػ عللػػدف( عالزاىػػرة((ُ)ي ػػرةعل ػػ لوعهػػػ:ع)النرػػـك سعدكفعاادلػػدعا ػػـعامع ػػفع(ِ)سعكا ػػرل:ع)النرػػـك

سعكاا ؿع(ّ)الطهلالفسعك ٌ  هعال  عه  ـع فلةوعدكفعا  ل عا ـعاليا بعه لالء عاالال :ع)اهكعال ا  ف(
عالزاىػرةع(ْ)ل عللدف(اللوعال  عه لالء عالا لل :ع)اهكعال ا  فعطه سعكذيرهعه رةعكاادةعه لالء :ع)النرػـك

ع.(ٔ)سعك   هعه رةعكاادةعهػ:ع)ا رلخعاهكعال ا  ف((ٓ)طهل عي للةكرنل (
د ػػػػػؿعىػػػػػػذاعالياػػػػػػ بع ػػػػػػ فع ػػػػػكاردع اػػػػػػزسعاذعاػػػػػػكلع ليك ػػػػػػ تعا رل لػػػػػ عالعل يػػػػػػفعاغة ليػػػػػػ ع ػػػػػػفع

 ؽعالاػػػػكعي نػػػػتعقهػػػػؿع اػػػػزعالػػػػذمعا ػػػػا  ع نػػػػوعناػػػػكصعذاتعاػػػػي عكاراهػػػػ طعكجلػػػػؽعه للػػػػ داتعكاال ػػػػ
 ػػػػػ ئدةعدنػػػػػذاؾسعك ػػػػػفعهلػػػػػضعىػػػػػذهعاللػػػػػ داتسعافعىنػػػػػ ؾعاليجلػػػػػرع  ػػػػػفعيػػػػػ فعي لػػػػػراعإلػػػػػ عدررػػػػػ عبػػػػػدـع
كرػػػػكدع ػػػػاكلعلػػػػاكمعاللػػػػوسعكالعهلػػػػتعل ػػػػينوسعاالعانػػػػوعيػػػػ فعلظيػػػػرعالًءنػػػػ ع ػػػػفع ػػػػ ؿعاراػػػػداألعال  هػػػػسع
عالاػػػػػػػكعليه ػػػػػػػي عاىػػػػػػػؿعالل ػػػػػػػ رعكال ػػػػػػػ ؿسعيلراػػػػػػػدمعق لاػػػػػػػ نعكرداألنعكلزلػػػػػػػدعبيليػػػػػػػ عنلػػػػػػػ نعردلػػػػػػػدانسعكللػػػػػػػاـٌع
عيػػػػ فعلػػػػاكمع هل   ػػػػ سعكل  ػػػػؾعهلػػػػدهع ةا اػػػػ نسعكيانػػػػوع ػػػػفعااػػػػا بعالرػػػػ هعكالنةػػػػكذسعاالعانػػػػوعكقػػػػتعالنػػػػـك

ع.(ٕ)إل عال   ردعكاال  يفعالاكعا  العه سلػػػكاألعاللي 

كابا دعاىؿعال  ؿع فعاالغنل ألعكااا بعال يط فعال  عبي عاالىا  ـعهػ  رايـع ػفع ػ ؿعاادلػدع
ع.(ٖ)كدخهكاعبي عذلؾ كاً ععقهكرىـعكهن ألعقه بعبيلي سع

ك ػػػفعاللػػػ داتعالاػػػكعدرجعبيليػػػ عاىػػػؿعالءنػػػ عكال ػػػيط فعالاػػػكعافيػػػدعهػػػ فعلي  ػػػاكلعال ل وػػػكعاالجػػػرع
الكا ػػالعيػػكعظيػػكرعاليجلػػرع ػػفعاللػػ داتعالاػػكعلل ييػػ عال  اػػ سعجػػـعافعا يػػفعليل  ػػ عال لػػ ـعهيػػ عييػػـعالع

                                                 
عِّٗ(سعّىػػػػػػػ  ش)عِِٔ(سعُىػػػػػػػ  ش)عِِْ/ِ(سعُىػػػػػػػ  ش)عُِِ(سعْىػػػػػػ  ش)عٖٓ/ُسع اػػػػػػزسعالا ػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػ  ل ع(ُ)

 (.ْى  ش)عِٔٓ(سعُى  ش)
 عع(.ُى  ش)عِٗٓ(سعِى  ش)عِّٗ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 (.ِى  ش)عِِٗ/ِ(سعِى  ش)عِٓٓ(سعِى  ش)عُٗ/ُ(سعُى  ش)عُٖٓ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 (.ّى  ش)عَِِ/ِ(سعٕ)ى  شعِِٓ(سعُى  ش)عٖٗ/ُعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 (.ُى  ش)عِِٗ/ِعس ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٓ)
 (.ُى  ش)عَُِ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٔ)
ع.ِِْ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٕ)
 .ِِٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ٖ)
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   ركلػوعهػفعاا ػدعهػفعلاا ركفعكالعلاكانػكفعبػفعذلػؾسعكهيػذاعالاػددعا ػا  ع اػزع ليك ػ تع ي ػ عبػفع
طكلػػكفسعالػػذمعاىػػاـعه لنػػ درعكالءرلػػبع ػػفعالالكانػػ تسعي ػػ ـعههنػػ ألع ك ػػععيهلػػرعيػػكعدارهسعلب ػػكدعي ػػطسع

ع.(ُ)كقٌ  ي عإل عهلكتسعليؿعا دع ععانج هعهلتعالعاو ريي  عيلوعال ه ععاال رل

افعال فلػػؼععلرػدعال ػػدقؽعيػكعال ػػكاردعالاػكعا الر ػػن عاليػ ـعبنيػػ عكالاػكعابا ػػدى ع اػزعيػػكعيا هػوس
ابا دعهويؿعيهلرعبي عال ا درعاال   ل سعاالعافعىػذاعالعللنػكعانػوعلػـعللا ػدعبيػ ع اػ درعارنهلػ سع
ىػػكعررػػػععللػػػددع نيػػػ علينػػػوعانػػ كؿع نيػػػ ع ػػػ علةلػػػدعاكرػػػوعال   رنػػ عهػػػلفعالا ػػػ راتعاال ػػػرلسعكاوػػػ رعالليػػػ ع

لاليػػػؽعهءلرىػػػ ع ػػػفعاوػػػ راتعطةلةػػػ سعليػػػذاعال ػػػهبعكرػػػدن عافعنريػػػزعبيػػػ عال اػػػ درعاال ػػػ  ل سعكيل ػػػ ع
عال ا درعي دعادررن ى عه ياؽعكٌ العبددع راتعاالا ل عاللي عكا  يني عيكعيا هو.

كلهػػدكعافع اػػزعبنػػد  عا ػػذع ػػفعال اػػ درعاال ػػ  ل عانا ػػ ع  داػػوع نيػػ عانا ػػ ألاعه ػػ علةلػػدع ك ػػكعع
 هػوسعاذعافعىػذهعدرا اوعكا كؿعالاريلزعي  ع ٌرعهن ع ية عبي ع  عىكعاليتعل ناه هعكلوٌدعال  رمألعال عيا

ال ػػكاردعالاػػكعررػػععالليػػ ع اػػزعيػػكع ليك  اػػوع يلئػػ عه ل ليك ػػ تعكالاػػكادثعالا رل لػػ عالاػػكعاليػػسعبػػ داتع
كا  ؽعال را ععاال   كعالة  ي عالا لدةسعالاكعالطكعالاكرةعالا ل ل علن ه عبظ ػ ع ػفعال را ػعع

ن ػ نل سعًزدعبيػ عذلػؾعيػ فع اػزعه نوعل  رسعب داتعكا  ؽعطله عانطيػؽع ػفعركحعاال ػ ـعكنظرلاػوعاال
ب دعبي ع نيجعاالنا  ئل عيكعا ذعال ليك  ع فعىذهعال ا درسعال عالدرر عالاكعلةيـعيلي عال  رئعغلرع
ال طيػععبيػ عايػػؾعال ػكاردعهػ فع ػػ عياهػوع اػزعىػػكعه لةلػؿع ػ عيػػ فعليل ػؿع ػفعقهػػؿعاليػؿسعكالعلنطهػؽعبيػػ ع

عان سعدكفعغلرىـ.عع

ع

ع

ع

ع

ع
                                                 

 .ِٗٓع-ِٖٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
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ا ايةتعال نيرل تعالاكعابا دى ع ازعكاه لنتسعياػ رةعنرػدهعل ػا دـعال ػنيجعكالكاػةكع)ال ػردم(سع
كغلرىػ عل ػا دـعال ػنيجعالاايليػػكعكالل يػكعيػكعاال ػانا جسعي ػػ عريػفعيػكعايجػرع ػػفع يػ فع ػفعيا هػوعالػػ ع

فعا  لاوعهػ:عال ر ىلؿعه ليك  اوعال لا ػدةسعكالهػدع ػفعابا  دعالاي ل تعالولهل عيلوسعكاا ؿعال ع  عل ي
االوػػ رةعىنػػ عالػػ عا ػػرع يػػـعاالعكىػػكعافع اػػزعبنػػدعادلجػػوعبػػفع ػػ علاليػػؽعهػػ ال  ؽعكاللػػ داتعك  ػػاكلع
ال للو سعي نوعلـعلذيرعدل تعقردنلػ عكالعاا دلجػ نعنهكلػ ع ه ريػ عاػراا عاالعيػكعا ػ يفعقيليػ ع ػفعالياػ بسع

 ... وقػد شػفؼ  عالايكلالعل ل تعكاالا دلثعالنهكل سعي كلوعيكعللبعال   ر:علينوعاا ؿعال عذلؾعهطرل 
سععكيػكع يػ فعد ػرع ػفعيا هػوعكىػكعلااػدثع(ُ)عالناس بذلؾ ]لعبة النػرد  رغػـ تحػريـ القػرآف لمقمػار... 

سع(ِ) ... وكػػاف الشػػراق منتشػػرا رغػػـ نيػػ  القػػرآف  نػػو... بػػفعنيػػكعال ػػردفعبػػفعوػػربعال  ػػرسعي ػػ ؿ:ع
 ... وقػػد شػػدد القػػرآف وشػػدد  السػػنة فػػ  اػػرلـعال اػػ ألعيػػكعالوػػرععاال ػػ  كسعه كلػػو:عكاوػػ رعالػػ عا

سعكقػ ؿعبػفعنيػكعالنهػكع ا ػدع)اػي عاهللعبيلػوعكدلػوعك ػيـ(عبػفع(ّ)تحريـ  صا  امنساف والبيػااـ... 
ع.(ْ) ... ويروى  نو  ميو الس"ـ ف  روايا  كألير ... ال    رةعكالرى ن ت:ع

لػػ تعال الػػددةعالاػػكعاوػػاءؿعبيليػػ عيػػكعيا هػػوسع ػػراهلفعبنكان ايػػ عها ػػبعكيل ػػ علػػ اكعنانػػ كؿعال نير
عاركؼعال لرـ.

عػ امحالة إلق المجاىيؿ وبصيغة الجمع.ٔ

ب ؿع ازعكيؽع نيرل عاالا لػ عإلػ عال ريػكؿعكهاػلء عالر ػعسعي ػدعا ػا دـعيػكع ػافعيا هػوعر ػؿع
ل فر كف(سعيلنػد  عيػ فعلااػدثعكبه راتعدٌلتعبي عال ريكؿع فعام   ألسعينردهع ج عل ا دـعلةظ:ع)ا

 وم يػػػتكمـ المبر ػػػوف المسػػػمموف كأليػػػرًا  ػػػف راػػػيس بػػػفعرئػػػلسعالليػػػكدعيػػػكعالدكلػػػ عاس ػػػ  ل عقػػػ ؿ:ع
سعكقػػ ؿعيػػكع يػػ فعد ػػرعكىػػكعلااػػدثعبػػفعالالاػػبعالػػدلنكعهػػلفعال  ػػي لفعكخىػػؿعالذ ػػ عي ػػ ؿ:ع(ٓ)الييػػود 

يقصد الفتف بػيف المسػمميف واىػؿ  ومف العجق انو  مق الرغـ مف ىذا الو ع الذي لـ يكف طبيعيًا ]
الذمة  م نجد المبر يف حتػق المسػيحييف مػنيـ  يػذكروف ام قمػيً" مػف المشػاغبا  بػيف المسػمميف 

                                                 
 .ِٓٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُ)
 .ِّٖ/ِسعازسعالا  رةعاال   ل  ع(ِ)
 .ُُٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ّ)
 .ِّٓ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ْ)
 .ِٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
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سعكهاددعادلجوعبفعالالاػبعالػدلنكعهػلفعال  ػي لفعكخىػؿع(ُ)"وحىؿ الذمة مف القرف الرابع اليجري...
 ... اما ما كتبػو المبر ػوف المعاصػروف :عالذ  عال ل  عالنا رلع نيـعق ؿع لي  نعيكعى  شع  عناو

سعكخا ؿعإل عال ريكؿع فعر ععال فر لفعبندعادلجوعبػفع(ِ)"اآل روف... فيو حشبو بقصص امتقيا 
 ... ومف المبر يف مف رحى انو جعػؿ بػيف لػوحيف  ظيمػيف  اليلةل عالاكعقاؿعهي عخادعال ية ألعي ػ ؿ:ع

علااػةل عالا ػ بسعسعكنلػرضع(ْ)إلق حف ما ...  (ّ)وُشّد بالحباؿ ادلجػوعبػفعا ػا داـعالهػلضعال  ػ ـك
سعكهاددعالاػدلثعبػفعال اػؿع(ٔ)"...(ٓ)... كما يقوؿ المبر وف القدما  المعاصروف لموزيري نوعق ؿ:ع"

اما المبر وف المتأ روف فذكروا انو ُسـّ ف  بيض مشوي    نعه لهلضعال وكمسعق ؿ:ع"
ع.(ٕ)

يةػػكع لػػرضعادلجػػوعبػػفعابانػػ ؽعخاػػدعيهػػ رعررػػ ؿععكخوػػ رعإلػػ عال ريػػكؿعكهاػػلء عالر ػػععخل ػػ نس
سعخ ػ عرئػلسعالليػكدعالػذمعقػ ؿع(ٖ)فصّق  ميو مبر ػو الكنيسػة لعنػتيـ الدلفعالنا رلعلإل  ـسعي  ؿ:ع"

سعكهإوػ رةع ػفع اػزع(ٗ)"... ويقوؿ مبر و الييود انػو  ػانق مػف القػرف الرابػع حيامػًا شػديد بنوع از:ع"
ال هراطػػػكرعالهلزنطػػػكع دلنػػػ عانط يلػػػ ع ػػػفعالػػػدمعال  ػػػي لفسعا ػػػصعخىػػػؿعالذ ػػػ عخل ػػػ نعبنػػػد  عا ػػػاررععا

يل  ؿعالنا رلعيلي ع ل  ي عااهاكاع  لي علاٌنكفعإل ع ل  ي عال  ي لفعالطله ع   رنػ عهػ س هراطكرسع
 ... لػػػـ يػػػأؿ جيػػػدًا ]اعمبراطػػػور البيزنطػػػ   فػػػ  م ػػػايقة اليعقػػػوبييف  ي ػػػ ؿع اػػػزعهيػػػذاعال اػػػكص:ع

انطاكيػػة  ولػػذلؾ نجػػد مػػبر   اليعقػػوبييف يصػػفوف البطارقػػة التػػ   فا ػػطرىـ مػػألً" إلػػق ال ػػروج مػػف
سعكللينػػ عالع(َُ) ينػتيـ الدولػة فػػ  انطاكيػة بػأنيـ اظػػّؿ مػف ِفر ػوف وحشػػد كفػرًا بػػا" مػف ب تنّصػر... 

                                                 
 .ُٗ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ٕٗ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 كارادعهيذهعالركال ع  اؿعال يلة عال يادم.ع(ّ)
 .َُٗ/ِالا  رةعاال   ل سع ازسعع(ْ)
.عاهػفعيجلػرسعالهدالػ عكالني لػػ سعِّٗىػػ/ُُّكل اػدعهػ لكزلرعىنػ عىػك:عا  ػدعهػفعاللهػ سعالػذمع ػػ تع  ػ ك  عهػ لهلضع ػن عع(ٓ)

ُُ/ُٔٗ. 
 .ُِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ُِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 (.ُى  ش)عٖٓ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ّٕ-ِٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
 .ُٕ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(َُ)
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نهالدعبفع ك كععالدرا  عبندعاالو رةعمىؿعالذ  عيكنيـعرزألع فعالاريلهػ عاالرا  بلػ عليدكلػ عاللرهلػ ع
يكاعه كةعه ك كععالل داتعكاال  ؽعك  اكلعال للو سعكي فعليـعاالجرعالكا العيكعىػذهعاس   ل عكد 

الركانػػػبسعكخ ػػػ عال فر ػػػكفعغلػػػرعال لػػػركيلفعالػػػذلفعلوػػػلرعالػػػليـع اػػػزعهاػػػلء عالر ػػػعع ػػػفعدكفعا ػػػ لايـع
عه ال ـعخكعاا عدكفعاالو رةعإل عخادىـعيكعالي  شعييذاعه لاايلدعاا ل عإل عال ريكؿع فعاال   أل.

سعكخ ػػػػػػػرلعه  ػػػػػػػـ:ع)الياٌػػػػػػػ بع(ُ) رعإلػػػػػػػ عال ريػػػػػػػكؿعه  ػػػػػػػٌ  :ع)خاػػػػػػػا بعال ػػػػػػػلرعكالاػػػػػػػكارلخ(كخوػػػػػػػ
سعكخوػػػ رعالػػػليـع(ْ)سعكقػػػ ؿعبػػػنيـ:ع)الراػػػ للفعخكعالرا لػػػ ((ّ)سعكخاػػػ ؿعه  ػػػٌ  :ع)ال اػػػٌدجلف((ِ)ال اػػػا رلف(

ع.(ٔ)سعكخا ؿعهيذاعال اكصعه  ـ:ع) فلة تعالة ي أل((ٓ)ه  ـ:ع)ااا بعالنكادر(

 واست دامو الفعؿ )حكق . ػ ا تماده الحكايا ٕ

ابا ػػػدع اػػػزعيػػػكعيا هػػػوعبيػػػ عالاي لػػػ تعال ػػػا  ألع ليك  اػػػوع نيػػػ سعكقػػػدعيػػػ فعلاي لػػػ عاهػػػكةعال   ػػػـع
سعي ػػػ عخنػػػوعا ػػػا دـعال لػػػ نكعالدالػػػ عبيػػػ ع(ٕ)الهءػػػدادمعا ػػػكراعكا ػػػا عيػػػكعىػػػكا شع اػػػزعي ػػػ ع ػػػٌرعهنػػػ 

سعخكعافعلذيرهع(ٖ)ادعال فلةلف)الاي ل ت(عكهالة ظع  اية سعينردهع رةعل كؿ:ع)لاي عبف(عجـعلذيرعا ـعا
هيةػػػظ:ع)ايػػػ عخكعلايػػػك(سعكلػػػااكعهلػػػدهعا ػػػـعال يلةػػػ عخكعخاػػػدعارهػػػ بعالدكلػػػ عكال انةػػػذلفعيليػػػ سعخكعماػػػدع

سعكا ػػا د ي عهيةػػظ:ع)ايػػ عخكعلايػػ (ع يا ػػ عهاػػكادثع ػػنلفعكخبػػكاـعخكعاػػكادثع(ٗ)الوػػلراألعكال اػػنةلف
                                                 

 .َُٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .َُِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِّٖسعِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ِٕٓسعِْٕسعِّٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِِٕ-ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِْٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
عِّٔ(سعّىػػػػػػػػ  ش)عُِٔ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُِٓ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عَِٗ(سعِىػػػػػػػػ  ش)عُُٕ/ِ اػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػ  ل سعع(ٕ)

 (.ُى  ش)عُِٔ(سعّى  ش)عِِٓ(سعّى  ش)عِْٓ(سعِى  ش)عِّٕ(سعٓى  ش)
سعُِٕسعَُِسعَِٖسعُْٗ-ُّٗسعُٖٗ-ُٖٖ(سعِىػػػػ  ش)عَُٔ(سعّىػػػػ  ش)عُّٓ/ِ اػػػػزسعالا ػػػػ رةعاال ػػػػ  ل سعع(ٖ)

 .ِِٖ-ُِٖسعُِٕسعِٗٔسعِْٗ-ِْٖسعُِْسعِّٗسعِّٖ-ِّٕ(سعُى  ش)عُِِ(سعُى  ش)عَِِ
سعُٕٗ-ُٔٗسعُْٗ-ُّٗسعُٖٗسعُّٖ-ُٕٔسعُْٕ-ُّٕسعَُٕسعُّٔ-ُِٔ/ِ اػػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػػ  ل سعع(ٗ)

عُٗٗ عَِْ-َِّس عَِٔس عَِٗس سعِْٗسعِْٕ-ِْٔسعِْْسعَِْسعِّٖسعِّٓسعِِٓ-ُِِسعُِْسعُُِس
 .َِّسعِٖٗسعِّٗ-ُِٗسعِِٕسعِٖٓسعِٔٓع-ِْٓسعِِٓ
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سعكخوػػ رعالليػػ عها ػػ يفعبػػدةعهيةػػظ:ع(ُ)  ػػ ا رل لػػ ع للنػػ عدكفعذيػػرعا ػػـعمبػػ ـع ػػفعال  اػػ عكالع ػػفعالل
يػـسعكقػدعابطػ عرخلػ نعيػكعهلػضع(ِ))اي ل ت(عخكع)اي ل ( سعكال  ؿع ازع ععهلػضعالاي لػ تعال  ػؿعالاى

سع(ّ)وف  حكاية ا تر   ىذهعالاي ل تسع ل  ع  عاليؽعه اداقلاي عكا ل اي سعي  ؿعيكع كا ععبنيػ :ع"
سعكخوػ رع(ْ)"مصر حكاية كالسػابقة م نكػاد نصػّدقيا  وكذلؾ يحك  المقريزي  فكق ؿعيكع ي فعد ر:ع

اراا عيكع ي فعد ػرعإلػ عا اػراععال ػفر لفعخال نػ نعالاي لػ تع ػل  عالناػ رلع ػنيـعمغػراضع للنػ سع
 ... مػػق اف المػػبر يف النصػػارى بنػػوع  ػػاص ا تر ػػوا كأليػػرًا مػػف الحكايػػا  القاسػػية ونسػػبوىا ي ػػ ؿ:ع

سعكخوػػ رعإلػػ عاي لػػ عي ػػ ؿعبنيػػ عانيػػ ع(ٓ)قويػػة ايمػػاف النصػػارى لمحػػاكـ ]الحػػاكـ بػػأمر ا" الفػػاطم   لت
ع.(ٔ) ك كب عيابط عاي وعيلي 

 ػ ا تماد الشعر كشواىد تاري ية.ٖ

لط ل ػػ عيػػ فعالوػػلرعكااػػدانع ػػفعال ػػكاردعال ي ػػ عالاػػكعا يػػتعيػػكعخهل ايػػ عالوػػلرل ع ليك ػػ تعا رل لػػ ع
طلععال ػكؿعافعالوػلرعيػكع كا ػعع لٌلنػ ع ي  سعكيجلرانع  عخرخعالولراألعالاكادثعيكعقاػ ئدىـسعهػؿعل ػا

ن ػػؿع ليك ػػ تعلاػػكادثعا رل لػػ علػػـعلػػذيرى عال فر ػػكفسعهػػؿعانةػػردعالوػػلراألعهاكجل يػػ سعكهللػػدانعبػػفعدرا ػػ ع
ال ه لء تعالاكعل ا د ي عالولراألعكامكاػ ؼعال نٌ  ػ عالاػكعلكظةكنيػ عس ػة ألعاػة عالرػذبعكالا ػكلؽع

كادثعالا رل لػػ سعا ػػ عه اػػكصعابا ػػ دع اػػزعدكاكلػػفع ػػفعلوػػلرىـسعيػػإفعالػػدكاكلفعالوػػلرل ع اٌ يػػ عهػػ لا
الولراألعكاقاط بػوعمهلػ تعوػلرل علايػكفع اػؿعالوػ ىدعبيػ ع ػ علرلػدعالكاػكؿعاللػوسعي ػدعي نػتعكا ػا ع
يكعيا هػوسعهػؿعل يػفعبػٌدى ع نيرلػ عهػ رزةعهػافعخاػ ؿعإلػ عاهلػ تعوػلرل عك  طكبػ تع ػفعقاػ ئدعوػلرل ع

اللػوع ػفعإل ػ حعخكعاػدللؿعل كلػوسعكلػـعليػفعال ػافعكاػدهعقػػدعلزلػدعبػددى عكل ػؿعها ػبع ػ علرلػدعالكاػكؿع

                                                 
سعِٕٖسعِِٕسعَِٔسعِٔٓسعِْٕ-ِْٓسعِّٖسعُِٔسعَُِسعَِِسعُّٗ-ُِٗ/ِ اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػ  ل سعع(ُ)

 .ِٗٗ-ِٖٗسعُِٗ
سعِْٗسعِْٕسعِْٓسعِّّسعُِٔسعَُِسعُِٗسعُٖٗ-ُٖٖسعَُٖسعُّٕسعُٖٔ/ِ اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػ  ل سعع(ِ)

 .ِٖٓسعَِٔ
 .ععُٖٔ/ِا  رةعاال   ل سع ازسعالع(ّ)
 .ُٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 (.ٕى  ش)عَِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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سعكيل ػ عليػكعنهػٌلفع اكلعخهل تعولرل سعهؿعىكا شعاةا تعيا هوعىكعاال رلعي فعليولرعيليػ عا ػكره
يلػػػؼعافع ػػػفعر يػػػ ع نيرلػػػ ع اػػػزعا اوػػػي دهعه لوػػػلرعكدكاكلنػػػوعكرر لػػػوسعسل ػػػ حعظػػػ ىرةعذاتعب قػػػ ع

عه ك كععالدرا  .

الااػػرعا ػػاندع اػػزع ػػفع ػػ ؿعاهلػػ تعوػػلرل عالهػػكعنػػفاسع ػػ قي عسجهػػ تع ػػ عيليػ ع ػػهلؿعال جػػ ؿعالع
عهوعال يلة عام ػلفعه الىا ػ ـعه لءي ػ فسعي ػ ؿعيػكعذلػؾ:ع" وصػّيرىـ ل موتػو ]الغممػاف  فػ  ليمػو ي فعل ـك

عسعجـعق ؿ:ع"كاا عق ؿعاهكعنفاسع   ران.(ُ)"ونياره  وقواـ طعامو وشرابو وامره ونييو...

 احمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا ا" جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممينا 
 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا م تمّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 

 ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؽ اكمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػّير ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّير التعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فاقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  

 

 (ِ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمير المبمنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
كهػػدتعكا ػػا عاللػػ داتعكاال ػػ ؽعال ػػيهل عالوػػ ذةسعالاػػكعب اػػرى عاليجلػػرع ػػفعالوػػلراألسعاالعكىػػكع 

ي ػػ فعكذيػػرىـعيػػكعقاػػ ئدعالوػػلراألسعكلػػلسعالوػػلراألعكا ػػبسعهػػؿعخاػػا بعبػػ داتعالاوػػهبعكالاءػػٌزؿعه لء
ال يػفعخل ػػ نعب يػكاعبيػػ عالاػػركلجعله ػ ئليـعهإل ػػ ألعيػ ـع ػػفعالوػػلرعلرػذبعالػػليـع  ػفعلطيهػػكفعال ػػ ٌذع

 وكػاف كاال ا  ععليي ـعال يلالعكال يلعسعاا عافع ه زانعيكعالهارةعي فعل هػزعكلنوػدعوػلرانعل ػكؿع اػز:ع
تنافسوف ف  ميمو الػييـ وذكػره ليػـ  ويحفظػوف ك"مػو لسػيولتو وقػرق مأ ػذه ومػف احداث البصر  ي

عذلؾ قولو:

 ودد  انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بكّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 حو اننػػػػػػػػػػػػػػ  ُمػػػػػػػػػػػػػػػّد   مػػػػػػػػػػػػػػػق قممػػػػػػػػػػػػػػػو 
 يأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذن  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ويمألمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 (ّ)اف  مقػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػعر  بفمػػػػػػػػػػػو 
 

                                                 
 .ُُٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
هبعه لءي ػػػ فعلنظػػػر:ع.عهيػػػذاعال اػػػكصعكيل ػػػ علاليػػػؽعه لوػػػلرعال يلػػػععكالاوػػػُِٓع-ُُٓ/ِ اػػػزسعالا ػػػ رةعاال ػػػ  ل سعع(ِ)

 .ِّٖسعِِٓسعُٖٕ-ُٕٕسعُٔٔسعُْٔ(سعُى  ش)عُُٔ
 .ُُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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كيػػػ فع  ػػػ عظيػػػرعردلػػػدانع ػػػ ؿعاللاػػػكرعالله  ػػػل سعال ػػػل  عيػػػكعال ػػػرفعالراهػػػععاليرػػػرمسعال ط لهػػػ ع
انيػػ ع يػػ ٌ يـعع-هوػػيؿعبػػ ـعالع طيػػؽ–ها ػػكؽعالن ػػ ألعلي لػػ ـعه ل يػػ ـعالاػػكعيػػ فعالررػػ ؿعدنػػذاؾعللا ػػدكفع

عكللسع ي ٌ يفسعي  ؿعالو بر:

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ولمكتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 والَعمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وال طابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 (ُ)مّنػػػػػػػػػػػػا اف يبػػػػػػػػػػػػتف  مػػػػػػػػػػػػق جنابػػػػػػػػػػػػة 
 

كناػػفعا ارن ىػػ علنجهػػتعهػػافعالوػػلرعىػػذهعاالهلػػ تعالوػػلرل عاليػػسعكريػػ عنظػػرعالوػػ برعالػػذمعق ليػػ سع
اٌرخعلي ظػػػ ىرعاالرا  بلػػػ ع ػػػععال ظػػػ ىرعام ػػػرلسعالاػػػكعار ػػػدتعيػػػكعالوػػػلرعكامدبسعكاػػػ ابعىػػػذهع
االهل تعلـعلجفعال رخةع فعافعليكفعلي عدكرعكا ػالعيػكعال را ػععاال ػ  كعدنػذاؾسعكقػدعذيػرعذلػؾع اػزع

 المػػا  بالػػديف  ُيقبػػؿ النػػاس  مػػق  وكػػاف مػػف النسػػا  يػػكعيا هػػوعهلػػدعافعاوػػ رعليػػذهعاالهلػػ تعكقػػ ؿ:ع
... ومف الفقيا  َمف جّوز لممرح  اف تتػولق الق ػا   فتق ػ  فيمػا تصػّل شػيادتيا فيػو  (ِ)دروسيف

سعكيػػػ فع ػػػفعاللػػػ داتع(ّ)"وىػػػو ابػػػو حنيفػػػة وجػػػّوز ابػػػف جريػػػر الطبػػػري ق ػػػا ىا فػػػ  جميػػػع اكحكػػػاـ
لػػػدتعلوػػػ صعكللػػػدةعانجػػػ عيانػػػوعلييٌنػػػاعهايػػػؾعالػػػكال دةسعكقػػػدع ػػػ ؽع اػػػزعاهلػػػ تعليوػػػرلؼعاالرا  بلػػػ عاذاعكي

عـ(عكىكعلينئعا لوعه كلكدةعخنج سعي  ؿ:َُُٔىػ/َْٔ)ت:ع(ْ)الر ك

 اآلف جػػػػػػػػػػػا    يػػػػػػػػػػػوؿ العػػػػػػػػػػػّد راك ػػػػػػػػػػػة
 

 تجػػػػػػػػػري بيػػػػػػػػػوـ م ػػػػػػػػػ   الوجػػػػػػػػػو مجػػػػػػػػػدود 
 بمولػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػقؿ اكبػػػػػػػػػػػػػػػا  حميتػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 

 فطػػػػػػػػػػػػػػّو  المجػػػػػػػػػػػػػػد ا نػػػػػػػػػػػػػػاؽ المواليػػػػػػػػػػػػػػد 
 

                                                 
 .ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
ليالرؼعبي عن  ذجع فعالن  ألعاليكااكعي فعليٌفعدكرعيهلرعيكعريػدعالالػ ةعالةيرلػ عكاالدهلػ .علنظػر:عالوػ يلكسعياػ بعاالـسعع(ِ)

عاالندل ػػكسعال يايٌػػ سعِّٗ؛عالوػػلخعال ةلػػدسعاال ااػػ صسعِّٗالاػػٌة رسعهاػػ ئرعالػػدرر تسعع؛ْٖ/ٕسعّٔ/ّ ؛عاهػػفعاػػـز
؛عاهػػفعارػػرعالل ػػ  نكسعالاي ػػلصعالرهلػػرسعّٓٓ/ٕ؛عبهػػدعالػػرا فعهػػفعقدا ػػ سعالوػػرحعاليهلػػرسعَِّسعِٔٓ/َُسعِٖ/ٕ
ُ/ُِٕ. 

 .ُّٕع-ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
لا فعهفع ا دعهفعالا فعهفع ا دعهفعالا لفعال ك كمسعلػوع فلةػ تعبػدةسعكيػ فعوػ براعلػوعالورلؼعالر ك:عىكعخهكعاع(ْ)

؛عاهػػفعٖٔدلػػكافسعكيػػ فعوػػ براعهل ػػرع هيػػرع نػػذعبوػػرةعابػػكاـع ػػفعب ػػرهعقػػ ؿعالوػػلر.عاهػػفعوػػيرعاوػػكبسع لػػ لـعاللي ػػ ألسع
 .ععٕٔٔارر  عرقـععُْٕ-ُْْ/ْ يي فسعكيل تعاالبل فسع
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 مولػػػػػػػػػػػػود  تيػػػػػػػػػػػػُق الػػػػػػػػػػػػرابوف بيجتيػػػػػػػػػػػػا
 

 (ُ)سػػػػػػػػػػػػػػػودلألمػػػػػػًا  و انقتيػػػػػػا فػػػػػػ  ألػػػػػػوق مح 
 

سعكالاػػكعذيرىػػ ع اػػزسع وػػلرانعإلػػ ع(ِ)ك ػػفعاللػػ داتعالاػػكع كر ػػتع ػػفعقهػػؿعال ػػرن أل:عاػػن ب عالًايػػؾ
اهل تعالو برعاهفعال لازعالذمعلاكرعىذهعالاكرةعالولرل عالاكعلراى سعكي فعالةيػؾعلػدكرعهػ ليجلرع ػفع

عالن سعيلاٌكليـع فعير  فعإل عا نلكعايؾعااليل ؿ:

 نسػػػػػػػػػػ  التكػػػػػػػػػػؾتعممػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػجف 
 

 وكنػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػرًح قبػػػػػػػػػػػُؿ حبػػػػػػػػػػػيس ُممػػػػػػػػػػػؾ 
 وقّيػػػػػػػػػػػػػػػػػد  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػػػػػػػػػوق الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 

 (ّ)ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾ ام بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدور الفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 
كلنا ؿع ازعإل عب داتعال ر  ي عكالاي دمعهلفعاللوػ ؽعكاماهػ عكيلػؼعيػ نكاعقػدعاباػ دكاعنكبػ نع ػفع 

 برعاهػػفعال لاػػزسعاليػػدال عكا اا ػػنكى ع نػػدكفعغلرىػػ سعاػػكركى عهاهلػػ تعوػػلرل سعانا  ىػػ ع ػػفعدلػػكافعالوػػ
كيلؼعي فعلاهذعافعان خعاهل تعولرهعبي عقطل عق  شعخكع ندلؿعج ػلفعكار ػؿعإلػ عال لوػكق علليػكفع

سعكخو رع  اويدانعه مهل تعالولرل علكاؼعا كرع فعي نكاعذاعل  رعكغن سعكيلػؼع(ْ)لي عكقعع  ص
اقػػعسعكاػػدؿعبيػػ عافعاهػػفعال لاػػزعكاػػؼعقاػػرعالجرلػػ عهاهلػػ تعوػػلرل عاػػكرى عهػػاهي عاػػكرةعااػػ يكعالكع

ع.(ٓ)  اكلعال للو عالة ًرهعكاله ًذخ

                                                 
 .ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
الايػػؾ:عكىػػكعايػػ عال ػػراكلؿعر ليػػ عايػػؾسعكالايػػ عرهػػ طعال ػػراكلؿسعكل ػػ ؿعيػػ فعل ػػااؾعهػػ لارلر.عالةراىلػػدمسعياػػ بعاللػػلفسعع(ِ)

.عقػػ ؿعاهػػكعالا ػػفعاا ػػدعهػػفعبيػػكعالهاٌػػك:ع"ا رنػػكعهيػػ ألعالدكلػػ عافعاياػػبعَْٓ/َُ؛عاهػػفع نظػػكرسعل ػػ فعاللػػربسِٕٓ/ٓ
 يياهت:اهل ا علياهي عهلضعالركارمعبي عاٌي عالهرل ـسع

ـَ م اتيػػػػػػػػو وم ػػػػػػػػجع   ِلػػػػػػػػ
 

 بػػػػػيف الػػػػػروادِؼ وال صػػػػػػػػػػػورِ  
 واذا نسػػػػػػػج  فاننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 بػػيف الترااػػػِق والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحورِ  

 ولقػػػػػػػد نشػػػػػػػا  صػػػػػػػػػػػػػػػػغير  
 

 بػػاُكّؼ ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال ػػدوِر  
ع.ععِِْ/ٓالانك كسعنوكارعال ا  رةسعع 

ع.ُٕٔ/ْ.علنظرعال  :عالجل لهكسعلال  عالدىرسعُٔٗ/ِزسعالا  رةعاال   ل سع اع(ّ)
 .ُٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .َِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)



 
 
 
 

47 
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عبنػػدع اػػزسعكيلػػؼعلر ػػزعنػػكعع ػػفعال  هػػسعالػػ ـعاللاػػرع كيػػ فعليلػػ داتعال الي ػػ عهػػ ل يهسعا ػػكره
ـ(سع ك ػػا نعذلػػؾعالػػٌزمعهاهلػػ تعوػػلرل عٖٕٕىػػػ/ُُٔ)ت:ع(ُ)الله  ػػكعاالكؿسعكيلػػؼعانا ػػدى عاهػػكعدال ػػ 

ع.(ِ)ر لي 

قا ئدعالولراألسعكاقاطػؼع اػزع  طكبػ تعوػلرل عبنػدعادلجػوعبػفعكي فعلي  رعكالورابع ي ن نعيكع
 كائػػدعالوػػرابعكانكابيػػ عكااػػن ؼعال وػػركبسعكيلػػؼعيػػ فعالوػػلراألعلاػػةكفعاػػ ليـعهلػػدعافعاا ػػذعال  ػػرةع

ع.(ّ) نيـع ا ذى سعكىـعلاةكفعا جلرعالورابعكلذاوعيليـ

ىدعداب ػػ عل ػػ علرلػػدعكال ػػدقؽعال ػػاةاصعيػػكعانا ػػ ألاتع اػػزعلبهلػػ تعالوػػلرل عالاػػكعاا ػػذع نيػػ عوػػكا
الكاػػكؿعاللػػوسعلرػػدعانػػوعيػػ فعقػػدعا ا رىػػ عهػػا ٌلفعكدقٌػػ عإذعالطػػكعالاػػاجلرعال ه وػػرعبيػػ عال ػػ رئعكاوػػٌدهع
لييا بعايجرسعكال ؿعىذهعاالهل تعبي عابط ألعاكرةعكا ػا عل ػ عيػ فع ػ ئدانع ػفعبػ داتعكا ػ ؽسعًزٍدع

اى لػ عكا ػا عيػكعاءذلػ عاللػ داتععبي عذلؾع  عي نتعافجرعيلي  عاالعكىك:ع  اكلعال للوػ سعالػذمعلػو
عكاال  ؽعال  ئدةعيكعال را ل ت.

 ػ المني  المقارف.ٗ

ب ػػػػػػؿع اػػػػػػزعهػػػػػػ ل نيجعال  ػػػػػػ رفعيػػػػػػكعيا هػػػػػػوسعكقػػػػػػدعاٌاهػػػػػػععىػػػػػػذاعال ػػػػػػنيجعهاوػػػػػػي ؿع الػػػػػػددةسعكيػػػػػػ فع
اريلػػػػزهعااليجػػػػرعبػػػػفعال   رنػػػػ عهػػػػلفعهءػػػػدادعكال ػػػػ ىرةسعكيػػػػذلؾع   رن اػػػػوعهػػػػلفعال ػػػػدفعاال ػػػػ  ل عنة ػػػػي سع

هػػػػػػػلفعالاػػػػػػػكادثعالاػػػػػػػكعدارتعه لػػػػػػػ ـعاللكنػػػػػػػ فعكالرك ػػػػػػػ فعاكعالهلػػػػػػػزنطللفعكالا ػػػػػػػ رةععكارػػػػػػػرلع   رنػػػػػػػ ت
اليندلػػػػػ عكال   ػػػػػ نل ع ػػػػػفعريػػػػػ سعك ػػػػػفعريػػػػػ عا ػػػػػرلع ػػػػػععالا ػػػػػ رةعاال ػػػػػ  ل سعكالعهػػػػػدع ػػػػػفعالايػػػػػكلالع
الػػػػػ عاررائػػػػػوع   رنػػػػػػ تعهػػػػػلفعالاػػػػػكادثعاال ػػػػػػ  ل ع ػػػػػععاللاػػػػػكرعالادلجػػػػػػ عكره ػػػػػ عهل ػػػػػي عب اػػػػػػرى ع

ال  ػػػػػ رفسعالػػػػػذمعراهنػػػػػ عي رااػػػػػوعها ػػػػػبعالا ي ػػػػػؿعال لر ػػػػػكع اػػػػػزعي ػػػػػ ع لا ػػػػػالعيػػػػػكعدرا ػػػػػ ع نيرػػػػػوع
عالير ئكسعكي ماك:

ع
                                                 

اهػػكعدال ػػ :عىػػكعزنػػدعهػػفعرػػكفعيػػ فع ػػكل علهنػػكع ػػلدعي  ػػدعالػػدلفع ايايػػ سعيػػ فعللاػػ شعبيػػ عرػػكائزعوػػلره.عبػػفعارر اػػو.عع(ُ)
 .َّْ-َْٕ/َُرجعاالاةي نكسعيا بعاالغ نكسعلنظر:عاهكعالة

 .َِِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِّْع-ُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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 المقارنة بيف امتفاؽ وام ت"ؼ ف  آرا  المبر يف. -ح

ب ػػػؿع اػػػزعبيػػػ عابطػػػ ألعاكرػػػوعاالاةػػػ ؽعكاال ػػػا ؼعيػػػكعال ليك ػػػ تعالاػػػكعا ػػػذى عبػػػفعال اػػػ درع
 ػهلؿعال جػ ؿعالعالااػرعبنػد  عجهػتععال لا دةعلدلوسعيل  علاليؽعها دج عخكعركالػ عا رل لػ ع لٌلنػ سعيليػ 

ـ(عالليػػكدمسعكيػػكعُُّٕىػػػ/ٗٔٓ اػػزعخبػػدادعالليػػكدعيػػكع اػػرعه البا ػػ دعبيػػ عهنلػػ  لفعالاطليػػكع)ت:
 وىػػػػو ]بنيػػػػاميف  يتفػػػػؽ مػػػػع اليػػػػ  شعقػػػػ رفع اػػػػزع ػػػػععال ػػػػفرخعال  د ػػػػكعهيػػػػذاعال اػػػػكصسعي ػػػػ ؿ:ع

ع.(ُ)"المقدس 

 سعالاػػكعذيػػرعخنيػػ ع   ػػ عكىنػػ ؾع ػػفعكخق ػػ  ي عال ػػاع(ِ)كخجنػػ ألعانػػ كؿع اػػزع ك ػػكعع ػػرله عالرزلػػ 
ذىػػبعإلػػ عال ػػكؿعانيػػ عارهلػػ عهػػؿعقػػ ؿعهل ػػيـعج جػػ عخكعق ػػ لفسعخا لنػػ ع اػػزعيػػكعاليػػ  شعإلػػ ع اػػدرلفع
ارنهلػػلفعي نػػ عقػػدعيٌاػػ عهيػػذهعاالق ػػ ـعكارادنػػ عافعنٌطيػػععبيػػ عاالاةػػ ؽعكاال ػػا ؼعهػػلفع ػػ عذيػػرعيليػػ عك ػػ ع

ع.(ّ)"كرباجؾ... وكذلؾ حي ًا ما حكاه ديوأليوس  وانظر ما قالوذيراوعال ا درعاال   ل سعي  ؿ:ع

هلن ػػ عانػػ كؿع اػػزعال ػػدـعكااػػكليـعال ن ط لػػ عكاللرقلػػ سعي نػػوعقػػدعا ػػذعبػػفعال  ػػلكدمعهػػافعااػػن ييـع
السوداف  والصقالبة  والروـ  والصيفح ويذكر المقدس  اف ال ػدـ البػيض صػنفاف: ارهل عخنكاععىـ:ع"

ع.(ْ)"الصقالبة... والروـ...

لطعيػػػكعالػػػنصعال ػػػ هؽعل يػػػفع  اظػػػ عقػػػكلكعال  ػػػلكدمعكال  د ػػػكسعكاال ػػػانا جع ػػػفعكهاػػػدقلؽعه ػػػ
  لي  سعافعال  لكدمعق ـعال دـعهيػؿعاػنكييـعبيػ عخرهلػ عاق ػ ـسعا ػ عال  د ػكعي ػدعذيػرعافعال ػدـع

عالهلضعانة فسعخمععالهلضع نيـعي ط.

-ّٖٓكانا ػػػػػػػدع اػػػػػػػزعال ػػػػػػػفرخع)دمع   ػػػػػػػك(سعالػػػػػػػذمعياػػػػػػػبعبػػػػػػػفعالاػػػػػػػ يـعم ػػػػػػػرعاهللعالةػػػػػػػ ط كع)
ـ(سعَْٗىػػ/ِّٖـ(سعإالعانوعلـعلررػععإلػ عاػ رلخعلالػ عهػفع ػللدعالناػرانكع)ت:َُِٔ-ٔٗٗىػ/ُُْ

... اوسػع تػاريخ لمحػاكـ ىػو الذمعبٌدهع ازعه ناي عاالى لػ ؛عيكنػوع ل اػرعلياػ يـعال ػذيكرسعي ػ ؿ:ع"
                                                 

 (.ِى  ش)عٓٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 ػ ـسع رله عالرزل :عكا   ع رله عالراسعاكع رله عالا  ل سعكاةػرضعبيػ عال كٌاػدعالػذٌ كعالػذمعللػلشعيػكعارضعاالع(ِ)

يػػ فعابانػػؽعاال ػػ ـعا ػػ طعبنػػوع ػػرله عالرزلػػ .علياة اػػلؿعيػػكعااي  يػػ .علنظػػر:عقدا ػػ عهػػفعرلةػػرسعال ػػراجعكاػػن ب ع
 .ِِٔ-ِِْاليا ه سع

ع(.ّى  ش)عَٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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و ما حكاه دي ساس ... ولكف دي ساس  لـ يرجع إلق تاريخ يحيق بف سعيد معاصر الحاكـ... وىػ
مػػبرخ ألقػػة معتػػدؿ  ومػػف ىػػذا الكتػػاق ]كتػػاق دي ساسػػ    اصػػة نسػػتطيع معرفػػة الحػػوادث بحسػػق 
ترتيبيػػا التػػاري   كوؿ مػػر   امػػا مػػا كتبػػو المبر ػػوف المعاصػػروف ام ػػروف... فيػػو اشػػبو بقصػػص 

ع.(ُ)"امتقيا 

 ؿعقػػ رفع اػػزع ػػعع ػػ عذيػػرهعالوػػ برعالله  ػػكعاهػػفعال لاػػزسعال  ػػانيرعلريػػكبعاىػػؿعالذ ػػ عبيػػ عالهءػػ
سعك  انيرانعال  نعل فعاكٌل عال ن ابع نيـسع ل  عاليٌا بعكا يطيـعكظي يـسعكقدعبٌدعىذهع(ِ)ال  ركر 

ـسعكبند  عن ؿع ازع  عَِٗىػ/َِٗسعي فعذلؾع ن ع(ّ)ال   ر  تع فعب   تعظيكرعال  لالعكالدر ؿ
يي ػػ :ع)قػػ رف(عق لػػوعاهػػفعال لاػػزعهيػػذاعال اػػكصسعاا لنػػ عإلػػ عىػػ  شعذيػػرعيلػػوعدلػػكافعاهػػفعال لاػػزعجػػـع

عالزاىرة سعخمععانوعخرادع فعال  رئعالرركععإل عاليا هلفعكالاكقؼعبي ع  عااة  عبيلػوعك ػ ع(ْ)كهلدى عالنرـك
عا اية عيلوعهيذاعالواف.

كاار دعاالزدكارل عبندعالنا رلعالذلفعها بع  عخو رعالر اظعانيـعلٌدبكفعالرىهن عكرٌق عال يبسع
سعكىذاعان قضعكا ػالعهػلفع ػ علٌدبكنػوعك ػ علةليكنػوسعكىػذاعالانػ قضع(ٓ)االعانيـعل  ر كفعب يل عال ا أل
وكػذلؾ سعكىػكعلااػدثعبػفعالينػكدعن اطػؼع نػوعقكلػوعاللهػ رةعاالالػ :ع"(ٔ)ق رنػوع اػزع ػعع ػ عذيػرهعالهلركنػك

                                                 
(سعُ  شعيلػػوع طػػاعطهػػ بكسعاذعانػػوعيػػكعال ػػافعجٌهػػتعهػػرقـ)(.عبي ػػ نعافعرقػػـعاليػػُىػػ  ش)عٕٗ/ُ اػػزسعالا ػػ رةعاال ػػ  ل سعع(ُ)

 (.ُ(؛علذاعاباهرن هعرقـ)ِكيكعالي  شعجهتعهرقـ)
ـعافعا ػػػرعال اكيػػػؿعالله  ػػػكعه قااػػػ رعاىػػػؿعالذ ػػػ عبيػػػ عريػػػكبعالهءػػػ ؿعكالا لػػػرعدكفعال لػػػؿعّٖٓىػػػػ/ِّٗاػػػدثع ػػػن عع(ِ)

 .ٖٓ/ُكالهراذلف.ع ازسعالا  رةعاال   ل سع
 فعىذاع فعب   تعقل ـعال  ب .ارادعىن عافعل كؿعه ع(ّ)
 .ْى  شعٖٓ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
ال ا أل:عىكعقطععال الالفعكا راري ػ سعكالوػ صعالػذمعلالػرضعليػذاعالل ػؿعل ػ  :ع) اػٌك(سعكافعقطػعع ليػ عالػذ رعع(ٓ)

ال ػرادعهػوعقطػعع  ك:ع)   كحعخكع رهكب(سعكافعديٌقتعال الالفعهاررعدكفعا ا راري  سع  ك:ع) كرػكأل(سعكالػكركأل:ع
.علي زلدع فعالاة الؿعلنظر:عالوػ رمسعظػ ىرةعال اػ ألعيػكعاللاػكرعِْٖسعُُٗ/ُالني ح.عاهفع نظكرسعل  فعاللربسع

 .ُْٔع-ُّٔ؛عالو رمسعال ال فعكال ارري عيكعالدكل عاللرهل عاال   ل سعُٗٓال دل  سع
عكالاي ػػػ سعكاىػػػاـعالهلركنػػػك:عخهػػػكعالرلاػػػ فع ا ػػػدعهػػػفعاا ػػػدعال ن ػػػكبعل دلنػػػ عهلػػػركفعيػػػكعهػػػع(ٔ)  دعال ػػػندسعاوػػػاءؿعيػػػكعالليػػػـك

ـ.عاهػفعاهػكعااػلهل سعبلػكفعاالنهػ ألع ػفعطه ػ تعاالطهػ ألسعَُّٗىػػ/َّْهان ب عالطػبسعكلػوعيلػوع اػنة تعاػكيكع ػن ع
ْٓٗ. 
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سعجػـع(ُ)"تكمـ البيرون  ف   و  ك"مو  ف العقوبػا  والكفػار   نػد الينػود فػ  فمسػفة نبيمػة مػنيـ...
ا نعلذيرعيلوعيلؼعلا  هػؿعالينػكدع ػفعل ػكألعالػليـعه سا ػ فسعكالػدب ألعليلػدكعه لاػا علدرجعالهلركنكعن

ع.(ِ)كالل يل 

 المقارنة بيف بغداد والقاىر . -ب

ريػػػزع اػػػزعبيػػػ عالل قػػػ عهػػػلفعهءػػػدادعكال ػػػ ىرةعرػػػ ألعىػػػذاعالكرػػػوع ػػػفعال   رنػػػ عل  ػػػا ؼعالل  ئػػػدمع
نػكافع ػ صعبػفعهءػدادعكال ػ ىرةعىػكعاالى لػ عكاالدارمعهلفعالر نهلفسعكي فعالل  ؿعالرئلسعيػكعا ػراجعب

الاػػكع جيايػػ عىػػ الفعال نط لاػػلفسعيكني ػػ عنػػ العاٌلػػزانعيهلػػرانعيػػكعياػػ بعالا ػػ رةعاال ػػ  ل عل اػػز؛عالني ػػ ع
 ريػػزافعل  ياػػلفعا ػػ  لالفع جٌػػؿعيػػؿعكااػػدع ني ػػ عب لػػدةعكيي ػػة عدلنلػػ عكادارلػػ عا ايػػؼعهلػػضعالوػػكألع

اػػكؿع نػػ طؽعالنةػػكذعيػػكعهػػ دعالوػػ ـسعكقػػداىاـع اػػزعه ك ػػكععبػػفعاال ػػرل؛عي ػػ عاني ػػ عد ياػػ عه ن ي ػػ ع
ال   رنػػػ عهػػػلفعىاػػػلفعال نط اػػػلفعيةػػػكعاػػػ لـعاللػػػ داتعكام ػػػ ؽعاوػػػ رعالػػػ ع ك ػػػكععالٌ ػػػركفسعكهءػػػضع
النظرعبفع ك كععظيـعاللدلدع فعالذلفعد يكاعال ػرفعبػفعغلػرعذنػبعاقاريػكهسعليػفعال ػرفعىػكعكااػدع

ل رػر لفعكالػذلفعلا ػههكفعيػكعالػذاألعام ػرلفعكارهػ ؾعالػ ايـع فعالل كه تعالاكعلةارضعافعلل قبعهيػ عا
الطهلللػػ سعقػػ رفع اػػزعهػػلفعال ػػركفعيػػكعهءػػدادعخلػػ ـعالله  ػػللفسعكيػػكعال ػػ ىرةعخلػػ ـعالةػػ ط للفسع وػػلرانعإلػػ ع
ال اػػػ درعاال ػػػ  ل عالاػػػكعان كلايػػػ سعيةػػػكعهءػػػدادعيػػػ فعاالىا ػػػ ـعه ل ػػػرفعكاادلػػػدعهلػػػضعاال ػػػكاؿعالاػػػكع

وفػػ   يػػد ىػػاروف قػػدعا ػػا  ع اػػزع ػػفعخهػػكعلك ػػؼعركالػػ سعقػػ ؿعيليػػ :ع"...عاياػػرىؼعبيػػ عال ػػرن ألسعكع
الرشيد رحى الفقيا  اف اىؿ الد ار  والفسؽ والتمّصص  اذا ُح ذوا ف  شػ   مػف الجنايػا  وُحبسػوا  
ف"بد اف ُتجري  مييـ الصدقا  حو مف بيػ  المػاؿ مػا يقػوتيـ  وُتجػري  مػق كػؿ مػنيـ  شػر  دراىػـ 

ع.(ّ)"ف  يده  دفعا لظمـ السّجاف ليـ...ف  الشير  تُعطق لو 

                                                 
 .ٕٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ٕٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٓٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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 وقػد ُجعػػؿ فػػ   كرػ ألعيػكعنػػصعد ػرعا ػا  هع ػػفعالاػ هكعانػػ كؿعيلػوعال ػرفعالج لػػثعاليرػرمسعي ػػ ؿ:
ـ  الػػؼ و مسػػمااة دينػػار لنفقػػا  الّسػػجوف وألمػػف ٕٜٓ-ٕٜٛىػػػ/ٜٕٛ-ٜٕٚميزانيػػة المعت ػػد )

ع.(ُ)"اقوا  المحبوسيف وماايـ وساار شبونيـ

ل ػػػػركفعيػػػػكع اػػػػرعالة ط لػػػػ سعكقػػػػدعررػػػػععيليػػػػ عالػػػػ :عال طػػػػطعال  رلزلػػػػ سعوػػػػ رةع نػػػػوعإلػػػػ عاإكيػػػػكع
 حمػػػا فػػػ  مصػػػر  مػػػق  يػػػد الفػػػاطمييف فكانػػػ  السػػػجوف ُتَ ػػػّمف  وكانػػػ  احػػػق شػػػ   إلػػػق ي ػػػ ؿ:ع

مػػػػف َي ػػػػمف امػػػػور الحكومػػػػة  وكػػػػانوا يتزايػػػػدوف فػػػػ   ػػػػمانيا لكألػػػػر  مػػػػا يتحصػػػػؿ منيػػػػا  وكػػػػاف 
ع.(ِ)جف ولو لـ يقـ بو ام لحظة يب ذ مف كؿ َمْف ُيسجف ستة دراىـ بمجرد د ولو الس

لػػػػػػـعايػػػػػػفعاالرػػػػػػراألاتعال ٌاهلػػػػػػ ع ػػػػػػفعقهػػػػػػؿعالةػػػػػػ ط للفعالٌ ػػػػػػةل عخكعالعان ػػػػػػ نل سعه ػػػػػػدرع ػػػػػػ عل يػػػػػػفع
ع ػػػػفعوػػػػانوعافعليػػػػدً ؿعي بيػػػػوع ها ػػػػبعرخلنػػػػ عبػػػػٌدى عارػػػػراألاتعرادبػػػػ عكاادلهلػػػػ عا يػػػػؿع ػػػػفعارايػػػػ بعرػػػػـر

  ػػػػػػ عااػػػػػػ ال عال ػػػػػرفسعكيػػػػػػذلؾع ػػػػػ عيليػػػػػػوعالله  ػػػػػلكفعييػػػػػػكع ػػػػػػفعكارػػػػػبعالدكلػػػػػػ سعمفعال ػػػػػرفع فع
كااىليلػػػػػػػ عل ػػػػػػػفعلد يػػػػػػػوسعااػػػػػػػ علػػػػػػػا يفع ػػػػػػػفعالررػػػػػػػكعع ػػػػػػػرةعخ ػػػػػػػرلعهلػػػػػػػدعق ػػػػػػػ ألع ايك لاػػػػػػػوعان ػػػػػػػ ن نع

عارا  بل نعا لا نعل ينوعاالناي رعه ل را عع رةعا رل.

الناػػكصعال ػػ ه  عافيػػدعابا ػػ دع اػػزعبيػػ عخيجػػرع ػػفع اػػدرعلاك ػػلالعبػػ دةعارا  بلػػ ع لٌلنػػ عيػػكع
عهءدادعكيكع ار.

كابػػدادى عيػػكعيػػؿع ػػفعهءػػدادعكال ػػ ىرةسعي ػػدعابا ػػدع اػػزعبيػػ عياػػ هك:عكبنػػدعادلجػػوعبػػفعالاٌ   ػػ تع
 وكػاف ا رلخعهءدادسعكال ططعال  رلزل سعلللطكع   رن عبفعابػدادعالاٌ   ػ تعيػكعيػ عال يػ نللفسعي ػ ؿ:ع

ع.(ّ)ف  جانب  بغداد ف  النصؼ اموؿ مف القرف الرابع  شر  امؼ ]حّماـ  

حمػػػا بمصػػػر فمػػػـ تكػػػف العنايػػػة بانتشػػػار ل  رلػػزمسعي ػػػ ؿ:ع"خ ػػ عبػػػفعال ػػػ ىرةعي نػػػوعاوػػػ رعل ػػػ عذيػػػرهعا
ع.(ْ)"ـ ألمانيف حماماً ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙالحّماما  كألير ... وكان  حّماما  القاىر  ف   اـ 

                                                 
ع.ُٓٗ/ِالا  رةعاال   ل سع ازسعع(ُ)
 .ُٔٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِٗ-ُِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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كخبط ع   رن عهلفعهءػدادعكال ػ ىرةعخلػ ـعالله  ػللفعكالةػ ط للفسعيل ػ علاليػؽعه ا ػ ذعال ػرادلبع ػ ذانع
: رلزمعيكع ططوسعكالذمعابط ع   رن عهلفعال نط الفسعي ػ ؿ فعق كةعالط سسعكقدعررععإل عقكؿعال  

 ... اف مف محاسف مصػر اف اىميػا م يحتػاجوف فػ  حػّر الصػيؼ الػد وؿ فػ  جػوؼ اكرض  كمػا 
ع.(ُ)"يعانيو حىؿ بغداد

  عا دـعيكع ااكلعالنصعلك العخفع ازع ػ ؽع اػدرانعكااػدانسعك ػالعيلػوعبػ دةعي نػتع ػ ئدةعيػكع
عكيلؼعي فعلال  ؿعاى لكعال دلنالفع ععىذهعالل دةعاالرا  بل .يؿع فعهءدادعكال  ىرةسع

 المقارنة بيف الحوادث التاري ية ف  الدولة امس"مية. - 

يل ػػ عا ػػدـع ػػفعال ػػكؿعان كلنػػ عيلػػوعال   رنػػ عهػػلفعهءػػدادعكال ػػ ىرة؛عا ػػ عيػػكعىػػذهعالة ػػرةع ػػنان كؿع نػػ طؽع
لػػػذلؾعكااػػػ عالعنءةػػػؿعبػػػفعهػػػ قكعارػػػزاألعالدكلػػػ عالدكلػػػ عاال ػػػ  ل سع ػػػ عال   رنػػػ عهػػػلفعهءػػػدادعكال ػػػ ىرة؛ع

اال ػػ  ل عكرػػدن عافعنان كليػػ عااػػتعىػػذاعاللنػػكافسعكقػػدعظيػػرتعال نيرلػػ عال   رنػػ عيػػكعياػػ بع اػػزعهلػػدةع
ا  يفسعك ني ع  عاو رعاللوعبندعان كلوع ك كععالل داتعكاال  ؽسعال ل  عادلجوعبفعال دـعال اػل فع

الكل عي نكاعلنظرعالليـعه  ا ة ؼعكا ايزاألعكاويلرعكلطي كفعالذلفعق ؿعهانيـعيكعاللاكرعاال   ل عا
بي عكاادىـعا ـ:ع)ال اك(سعاالعانيـعكه ركرعالز فع ل  عال رفعالراهععاليررمعي فعا  ل ايـعكال  هيـع

ـ ٕٜٔىػػ/ٖٓٓ وحػوال   ا ايةتسع   رنػ ع ػععال ػرفعاالكؿسعيكاػؼع اػزعىػذهعال   رنػ عهػ لنصعاالاػك:
اف  الٌتعسػا  اسػما  اقػرق إلػق امحتػراـ  فسػم  الواحػد مػنيـ بال ػادـ  حو اطمؽ  مق ىبم  ]ال صي

المعمـ  حو الشيخ  حو امستاذ   مق حيف كانوا ف  العصور امولػق يسػموف بال صػياف  مػع مػا فػ  
ع.(ِ)"ذلؾ مف تشيير

كىػػذاعلػػدؿعبيػػ عافعىػػفالألعال اػػل فعبنػػد  عوػػلركاعهػػ لن صعالل ػػكمعالػػذمعااػػٌكؿعإلػػ عانليػػ سع
 يػكاعبيػ عالػكلضعذلػؾعالػن صسعكنرػالعبػددع ػنيـعه لكاػكؿعإلػ ع رااػبعارا  بلػ عاكعادارلػ عنة كسعب
عخي ؿ.

                                                 
 .َِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُٓٓع-ُْٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
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يػػذلؾعخبطػػ عكرػػوع   رنػػ عهػػلفعوػػرؽعالدكلػػ عك ءرهيػػ سعكىػػكعلااػػدثعبػػفعالءػػكانكعكالةياػػشعكالًزنػػ سع
غير اف المقدس  يحكػ  لنػا انػو فػ  مدينػة السػوس  ي  رفعهلفعركالاكعال  د كعكاهفعاكقؿسعي  ؿ:ع"

  ترى دور الزنا  ند حبواق الجامع ظاىر ح ىذا  مق حيف اف ابف حوقؿ يقوؿ انو (ُ)ة  وزستافقصب
ليس ف  بمداف المغرق مف الفػواحش الظػاىر  وتعػاط  اممػور المنكػر  والفسػؽ الشػنيع مألػؿ مػا فػ  

ع.(ِ)"الشرؽ

وػرععبيػػ عكهػذاتعاالطػ رعخوػ رعإلػػ ع كقػؼعالوػرععاال ػػ  كع ػفعافعالليػٍرؼعيػ فعلينيػػرعالهءػ ألعكل
الػػددعالزكرػػ تسعكانػػوعقػػدعك ػػععاػػدكدعليًزنػػ عي نػػتعاػػ د  عاػػٌدعال ػػكتسع يكاػػ نعهانػػوعهلػػدعىػػذاعالاوػػرلعع
لةاػرضعافعليػػكفعارايػ بعىػػذاعاسجػـعا ػػرانعوػ ذانعرػػدانسعجػػـع ػ علهػػثعهلػضعا ػػراألعالدكلػ عافعيػػرضع ػػرله ع

ال ػػرله عطيهػػ نععبيػػ عالءػػكانكعكالراقاػػ تعكه ئلػػ تعاليػػكلعيػػكعهػػ دعيػػ رسسعكب ػػؿعبيػػ عافعل ػػٌ فعىػػذه
عبيػ عهلػكتعالةػكااشسع لي  ؿسعكق ؿعه ل ي فعنة ػوعهػافعالةػ ط للفعب يػكاعهيػذهعال ػرله عكير ػكاعالر ػـك

كقلػػتعا ػػلرةعهالػػدمعالهػػكليللفسعكيػػرضعبيليػػ ع ػػ ؿسعا ػػ عافعع(ّ)ك ػػ ؽعركالػػ عبػػفعااػػدلعن ػػ ألعام ػػراأل
ع.(ْ)افدلوعخكعاذىبعإل عدارعال كه  تعلاي بعال  ؿعيافدلوعالليـ

 ازعهلفع  عي فعبيلوعاللرهكعيكعال رفعاالكؿعاليررمسعإذعي فعللػدعالل كهػ عالهدنلػ عا ػدشععكق رف
اما ف  القرف الرابع فقػد كانػ  العقوبػة يرا اوعكافجرعيلوعال  عااجلرسعا  عيكعاللاكرعال ا  سعي  ؿ:ع"

                                                 
 .َْٓ-َْْ/ِره ؿعكالعر  ؿعاالعال يلؿ.عالا كمسع لرـعالهيدافسع كز ا ف:عىكعا ـعلر لععه دعال كزسعللسعهي عع(ُ)
 .ُٗٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
ال  اكدعهي عر لي عالا دانل :عكىكعهنتعن ارعالدكل عالا فعهػفعبهػدعاهللعالا ػدانكسعاػ ابعال كاػؿسعكي نػتعكااػدةعع(ّ)

سعكالل ؿسعكالر  ؿسعلـعاازكجعدنة وع فعاايػـعالػزكجعيليػ سعكلٌ ػ عاءيػبعب ػدعالدكلػ عالهػكليكع فعويلراتعالن  ألعيكعاليـر
ـسعيػٌرعاهػكعاءيػبعالػ عالر يػ سعكا اػوعر ليػ ع لػوسعي ػرجعبيػليـعٕٗٗىػػ/ّٗٔبي عا لي عاهكعاءيػبعا لػرعال كاػؿع ػن ع

ا لػرعطػكعدغةيػػؿعهػفع ةػػرجسعكيػ فعللا ػػدعافعالا ػدانللفعارػ كزكاعبيػػ عارا ػلوعكانيػػـع ل ػلطركفعبيليػػ سعيػد ؿعه لريػػ ع
الا دانللفعكا يفع فعي اؿعا لي عكا ييػ عالػ عايػبعجػـعالػ عهءػدادسعكاىػداى عالػ عب ػدعالدكلػ عالػذمعري ػتعر ليػ ع عع

ـٌعوػٌيرعيليػ سعكطيػبع نيػ عا ػكاالعااٌلعانيػ علػلسع الا دانل عهةارةع  ه  عالزكاجع نوعبند  عطيهي سعيػ  رعه با  ليػ عهارػرةسعجػ
كه  تعلرنكعال  ؿسعيدهرتعلنة ي ع يلػدةعيال ػتعهنة ػي عيػكعدريػ عك  اػتع لي عيل  ؿعانوعا رى عه ال ا ؼعال عهلكتعال 

غرقػ سعكل ػ ؿعانػػوعىػكعالػذمعا ػػرعهإغراقيػ عهلػػدعافعري ػتعطيهػو.عبػػفعارر ايػ سعلنظػػر:عاهػفعاالجلػرسعالي  ػػؿعيػكعالاػػ رلخسع
 .ُّٗ/ِ؛عالزرييكسعاالب ـسعِّٔ/ُُ؛عالذىهكسع لرعاب ـعالنه ألسعٗٗٔ/ٖ

 .ُٖٔ/ِ  ل سع ازسعالا  رةعاال ع(ْ)
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النػػػ سعبيػػػ عع؛عكره ػػػ عيػػػ فعذلػػػؾعه ػػػهبعاناوػػػ رى عكابالػػػ د(ُ)"البدنيػػػة م تكػػػاد تعتبػػػر مزريػػػة بالكرامػػػة
ع و ىداي عك   ععا ه رى .

 مقارنة الحوادث فيما سبقيا مف العصور وما جا  بعدىا. -ث

يػػػػػػ فع ػػػػػػفعر يػػػػػػ عال ػػػػػػنيجعال  ػػػػػػ رفعالػػػػػػذمعاوػػػػػػاءؿعبيلػػػػػػوع اػػػػػػزعىػػػػػػكعذيػػػػػػرع ػػػػػػ علػػػػػػوعب قػػػػػػ ع ػػػػػػفع
ا ػػػػػا ؼعكاوػػػػػ هوعهػػػػػلفعالناػػػػػكصعالا رل لػػػػػ عالاػػػػػكعذيرىػػػػػ عبػػػػػفعني ػػػػػ عاس ػػػػػ ـعكاللاػػػػػكرعال ػػػػػ ه  ع

األعيػػػػػػكعال نط ػػػػػػ عاال ػػػػػػ  ل سعخكعغلرىػػػػػػ سعك ػػػػػػفعالن ػػػػػػ ذجعالاػػػػػػكعل يػػػػػػفعافعلػػػػػػوسعخكعالاػػػػػػكعاياػػػػػػوسع ػػػػػػكع
ل ػػػادؿعهيػػػ عىػػػكع ػػػ عذيػػػرهعبػػػفعظػػػ ىرةعال اػػػ ألسع وػػػلرانعإلػػػ ع دلنػػػ عيػػػكعالاهوػػػ عيػػػكعال ػػػرفعال ػػػ دسع

 اف مدينػػػػة ىديػػػػة بالحبشػػػػة النصػػػػرانية ىػػػػ  التػػػػ  كػػػػاف اليررم/الجػػػػ نكعبوػػػػرعال ػػػػل دمسعي ػػػػ ؿ:ع
سعجػػػػـعااػػػػدثعبػػػػفعاػػػػللدع اػػػػرعيػػػػكع(ِ)"الحبشػػػػة...يػػػػداوى بيػػػػا ال صػػػػياف دوف غيرىػػػػا مػػػػف بػػػػ"د 

:  ...  مػػػػػق انػػػػػو فػػػػػ  اوااػػػػػؿ اكائػػػػػؿعال ػػػػػرفعالا  ػػػػػععبوػػػػػرعال ل دم/الج لػػػػػثعبوػػػػػرعاليرػػػػػرمسعي ػػػػػ ؿ
القػػػػرف التاسػػػػػع  شػػػػر كػػػػػاف فػػػػ  الصػػػػػعيد بمصػػػػر دّيػػػػػراف قبطيػػػػاف د ميمػػػػػا اكساسػػػػ  مصػػػػػدره 

مػػف تركيػػا  ال صػػا   وكػػاف ىػػذا يعمػػؿ بنسػػبة كبيػػر   حتػػق كػػاف يكفػػ  لتمويػػؿ مصػػر كميػػا وجػػز 
ع.(ّ)"بال ػػػصياف

افعالناػػػػػػلفعال ػػػػػػذيكرلفعدنةػػػػػػ ع ػػػػػػععالةػػػػػػ رؽعالز نػػػػػػكعال ػػػػػػذيكرعيلي ػػػػػػ سعاالعاني ػػػػػػ ع رٌيػػػػػػزافعبيػػػػػػ ع
ظػػػػػػػ ىرةعال اػػػػػػػ ألعبنػػػػػػػدعالناػػػػػػػ رلسعكيلػػػػػػػؼعيػػػػػػػ فعللػػػػػػػٌكؿعبيػػػػػػػ ع ردكدىػػػػػػػ عال ػػػػػػػ دمعهػػػػػػػلفعال   ػػػػػػػكع

عكالا  ر.

 ػ فعكال لػؿعالػليـعكهلدعافعان كؿع ازع  عااؿعاللػوعهلػضعارهػ بعالدكلػ عكا راألىػ ع ػفعالكلػععه لءي
ي ل يلةػػ عاال ػػػلفسعالػػذمعلػػػراهع اػػزعهانػػػوع ػػركجعب ػػػ عيػػػ فع ػػ ئدانعيػػػكعباػػكرع ػػػ ه  سعيل ػػؿع اػػػزعبيػػػ ع

ولػػـ يكػػف الااػرلالعه ػػ عي نػػتعبيلػػوعطهػػ ئععاللػػربعال ػػ ه  عللاػػرعام ػػلفعكاللاػػكرعالاػػكعاياػػوسعي ػػ ؿ:ع"

                                                 
 .ُُٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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لعربيػةح ولػـ يكػف ألػـ مػا ليذا الولوع بالغمماف شػأف طػواؿ العصػور التػ  كانػ  السػياد  فييػا لمػروح ا
ع.(ِ)"...(ُ)يد و الفقيا  اكوليف إلق الك"ـ ف  ذلؾ

كبنػػػػػد  عيػػػػػ فعالوػػػػػلرعكااػػػػػدانع ػػػػػفعخىػػػػػـعلءػػػػػ تعالا  طػػػػػبعال  ػػػػػركعسعكيػػػػػذلؾعال اػػػػػصعكالنػػػػػكادرع
بنػػػػػدعاللػػػػػربسعكالاػػػػػكعر ػػػػػدتعركحعج  يػػػػػ عاللاػػػػػرعالػػػػػذمعنارػػػػػتعبنػػػػػوسعيةػػػػػكعىػػػػػذاعالاػػػػػددعيػػػػػ فع اػػػػػزع

كوػػػػػػػلرىـعك ػػػػػػػ عللهػػػػػػػركفعهكا ػػػػػػػطاوعبػػػػػػػفع وػػػػػػػػ برىـسعانػػػػػػػايجعال ػػػػػػػنيجعال  ػػػػػػػ رفعهػػػػػػػلفعلءػػػػػػػ عاللػػػػػػػػربع
كاليي ػػػػ تعالاػػػػكعاػػػػداكلكى عيػػػػكعال ػػػػرفعاالكؿعاليرػػػػرمع ػػػػعع ػػػػ عاااكاػػػػوعالةػػػػ ظيـعيػػػػكعالوػػػػلرعكال اػػػػصع
كالنػػػػػكادرسعيانيػػػػػ ع يئػػػػػ عهالةػػػػػ ظعالةياػػػػػشعكال  بػػػػػ عكال رػػػػػكفسع   رنػػػػػ ع ػػػػػععال ػػػػػرفعاالكؿسعي ػػػػػ ؿعهيػػػػػذاع

يػػػا  امجتما يػػػة وحػػػده السػػػبق فيمػػػا  ... ولػػػـ يكػػػف انفصػػػاؿ النسػػػا   ػػػف الرجػػػاؿ فػػػ  الحالاػػػدد:ع
ي"حػػػػظ فػػػػ  كػػػػ"ـ امػػػػـ الجنػػػػوق مػػػػف ُفحػػػػش ننفػػػػر منػػػػوح فأننػػػػا لػػػػو قارنػػػػا قصػػػػص العػػػػرق مػػػػف 
 صػػػػرىـ اموؿ ونػػػػوادرىـ وك"ميػػػػـ وشػػػػعرىـ بمػػػػا فػػػػ  القػػػػرنيف الألالػػػػث والرابػػػػع لميجػػػػر  كدىشػػػػنا 

شػػأنو –مػػا نجػػده فػػ  ىػػذيف القػػرنيف مػػف ميػػؿ شػػديد إلػػق الُفحػػش فػػ  القػػوؿ  ولػػيس ىػػذا حي ػػًا 
ام مػػػػف األػػػػر سػػػػيطر  العػػػػادا  الشػػػػرقية غيػػػػر العربيػػػػة التػػػػ  كانػػػػ  قبػػػػؿ امسػػػػ"ـ   –شػػػػأف غيػػػػره

ع.(ّ)سيطر   اد  ليا مف جديدح وم يزاؿ البدوي إلق اليـو ا ؼُّ واطير مف غيره... 

جػػػـعلنا ػػػؿعلي   رنػػػ عهػػػلفعوػػػلرعبػػػددع ػػػفعوػػػلراألعال ػػػرفعاالكؿسع ػػػععوػػػلراألعال ػػػرنلفعالج لػػػثعكالراهػػػعع
 وقد تسيطر   مق شعر اليجا  بنوع  اص مف املفػاظ ا  ععكالل ورعال ل دللفسعي ػ ؿ:عاليررللف/ال

 البذياػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتمد  مػػػػػػػػف المجػػػػػػػػوف المتصػػػػػػػػؿ بالمسػػػػػػػػااؿ الجنسػػػػػػػػيةح ولػػػػػػػػو نظرنػػػػػػػػا إلػػػػػػػػق
 فػػػػػػػػػ  ديػػػػػػػػػواف الحماسػػػػػػػػػة وقارناىػػػػػػػػػا  (ْ)امشػػػػػػػػػعار القديمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ  جمعيػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػو تمػػػػػػػػػاـ 

                                                 
ا ايػػؼعي يػػ ألعال ػػذاىبعاال ػػ  ل عاالرهلػػ ع ػػ ؿعال ػػرفعالراهػػععاليررم/الل وػػرعال ػػل دمعاػػكؿعاليػػكاطعهل ػػيـعرلػػؿعاػػدهعع(ُ)

؛ع اػػزسعُٖ/ّؿسعكغلػػرىـعبػػٌدعاليػػكاطعهػػ ل يكؾعرػػ ئزان.علنظػػر:عال ػػهيكسعطه ػػ تعالوػػ يلل سعياػػدعالزنػػ عكب كهاػػوعالػػررـعكال اػػ
 .َُٔ-ُٗٓالا  رةعاال   ل سع

 .ُٗٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)ع
 .ُٕٔ-ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 سعكاال الػ راتع ػفعوػلرعالوػلراألسعخهكعا  ـ:عىكعاهلبعهػفعاكسعالطػ ئكسعلػوعوػلرعيجلػرسعك فلةػ تع نيػ عياػ ب:عالا   ػع(ْ)

؛عال ػػػ ل نكسعَُٗـ.عاهػػػفعالنػػػدلـسعالةير ػػػتسعْٖٓىػػػػ/ُِّكاال الػػػ راتع ػػػفعوػػػلرعال ه ئػػػؿسعاػػػكيكعيػػػكعال كاػػػؿع ػػػن ع
 .ّٔ/ْاالن  بسع
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لوجػػدناىا اشػػّد  فػػة وطيػػار   حمػػا ابػػف  –ما الػػذي كػػاف مػػف اتبػػاع طريقػػة القػػد- (ُ)بشػػعر البحتػػري
ـ  فانػو اجػاق  مػق حبيػق لػو ٜٜٓىػػ/ٜٕٙ  وىو اممير العباس  الشػا ر )المتػوفق  ػاـ (ِ)المعتز

 :(ّ)ف  ظير كتابو  وىو يبّيف سبق ذلؾ  فيقوؿ

 واجبػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  ظيػػػػػػػػػػر الكتػػػػػػػػػػاق اذ حتػػػػػػػػػػق
 

 ليمػػػػػػػػػػوط  طػػػػػػػػػػّ  فػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػاق ب طػػػػػػػػػػو 
هلفعال ػرفعاالكؿعكال ػرنلفعالج لػثعكالراهػعسعي نػوعلهػلفعافعالةياػشععكا اي  النعل  عهدخهع ازع فع   رن  

كال رػػػكفعقػػػدعطءػػػ عبيػػػ عوػػػلراألعال ػػػرنلفعال ػػػذيكرلفعكا ػػػابتعقاػػػ ئدىـعكر ػػػ ئييـعه ملةػػػ ظعالة اوػػػ ع
ع.(ْ)ك ي ؼعالي ـعال  رف

كبيٌػػػػؽعددـع اػػػػزعبيػػػػ عبػػػػ دةع ػػػػفعاللػػػػ داتعالاػػػػكعي نػػػػتع ػػػػ ئدةعيػػػػكع ػػػػركفعهءػػػػدادسعإذعيػػػػ فع ػػػػفع
يػػػػكعال ػػػػرفع ػػػػدةع ػػػػفعالػػػػز فعي نػػػػوعلػػػػاليـعال يػػػػ راتعاللدكلػػػػ عللاي ػػػػبع نيػػػػ سعك ػػػػفعىػػػػذهعلايػػػػـعبيلػػػػوع

ال يػػػػ راتعالاػػػػكعاباػػػػ دعال  ػػػػركنلفعال لػػػػ ـعهيػػػػ عىػػػػك:ع)اػػػػن ب عالًايػػػػؾ(سعكقػػػػدع ػػػػٌرعهنػػػػ عاليػػػػ ـعبنيػػػػ سع
سع(ٓ)كالاػػػػكعبنػػػػد  عذيرىػػػػ ع اػػػػزعبيػػػػؽعبيليػػػػ عهانيػػػػ عالعاػػػػزاؿعلل ػػػػؿعهيػػػػ عإلػػػػ عاللاػػػػرعالػػػػذمعب وػػػػوع اػػػػز

ًا مػػػػا نجػػػػد ام بػػػػار بػػػػأف المسػػػػجونيف كػػػػانوا يشػػػػتغموف بعمػػػػؿ الِتكػػػػؾ  وىػػػػ  م  ... وكأليػػػػر ي ػػػػ ؿ:ع
ع.(ٕ)"  اجمؿ ما يصنع ببغداد(ٔ)تزاؿ إلق اليـو

                                                 
الهااػػرم:عىػػكعالكللػػدعهػػفعبهػػ دةعالوػػ برعال لػػركؼسعلػػوعياػػبع نيػػ :عا   ػػ عاهػػكعا ػػ ـسعكياػػ ب:ع لػػ نكعالوػػلرسعاػػكيكعيػػكعع(ُ)

 .َِٗ-ِٖٗ/ُ؛عال  ل نكسعاالن  بسعَُٗـ.عاهفعالندلـسعالةير تسعٖٖٗىػ/ِٖٓ نهجع ن ع
ـسعكل ػػبعَٖٗىػػػ/ِٔٗاهػػفعال لاػػز:عىػػكعبهػػدعاهللعهػػفعال يلةػػ عالله  ػػكعال لاػػزسعبػػلفع يلةػػ عهلػػدع يػػععال  اػػدرعهػػ هللسع ػػن عع(ِ)

عكلليػػ عاذعا يػػفع.عليػػفعاهػػفعال لاػػزعلػػـعلػػدـعاي ػػوع ػػُّنة ػػوعه ل نااػػؼعهػػ هلل.عال رطهػػكسعاػػي عاػػ رلخعالطهػػرمسع كلعلػػـك
ارر ػػ عرقػػـععٕٔ/ّااػػا بعال  اػػدرع ػػفعقايػػوعكاررػػ ععال  اػػدرع ػػرةعا ػػرلعالػػ عال  يػػ .عاهػػفع ييػػ فسعكيلػػ تعاالبلػػ فسع

ُّْ. 
 .ُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سععع(ّ)ع
ع.ُٕٕ-ُٕٔ/ِلي زلدع فعالاة الؿعهيذاعال اكصعلنظر:ع ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
اللاػػػرعال لػػػ شعالاػػػ لكعلل ػػػؿعال ػػػرن ألعه ل يػػػ راتعاللدكلػػػ عي ػػػفعال لػػػكطعلاليػػػكفعا د ػػػ عكاللػػػ ؼعلء ػػػؿعكانػػػ عاقػػػكؿعافعع(ٓ)

 االر  ـسعكلاةننكفعه ي راتعالر ـعكغلرى .
 ال  اكدعىن عاللارعالذمعي فعلللشعيلوعددـع ازع فلؼعاليا ب.ع(ٔ)
 .ُٔٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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غ صع ازعه ظ ىرعاالهي عالل رانل عكالهػذخعيليػ سع وػلرانعإلػ عيػؿع ػ عىػكعاليػتعلينظػرسعك ػفعىػذهع
سع(ُ)ن بل عيكع ارعه ارع   ركلػوالركانبعالاكعان كلي عىكعادلجوعبفعالهيرؾعكالللكفعال  ئل عاالاط

كق رفعهلفعىذهعالهيرؾعاالاطن بل سعكهلفع  عي فع  ال  نع ني عيكعقاكرعال ارللفعال ػدا  سعي ػ ؿ:ع
 ... وجعػػؿ ] مارويػػو  بػػيف النحػػاس واجسػػاـ الن ػػؿ مزاريػػق الرصػػاص  واجػػرى فييػػا المػػا  المػػدّبر  

إلق مسافة معمولة  ويفيض منيا المػا  فكاف ي رج مف ت ا يؼ قوااـ الن ؿ  يوف الما  وتنحدر 
إلػػق مجػػاٍر تسػػق  سػػاار البسػػتاف  وبنػػق فيػػو ُبرجػػًا مػػف  شػػق السػػاج  فكانػػ  ىػػذه الفػػّوارا  والُبػػرؾ 

إلػق جانػق ابػراج  – مػق طريقػة المصػرييف القػدما  فػ   مػؿ البسػاتيف–والعيوف المااية الصنا ية 
ع.(ِ)"ال شق  مما يزيد البستاف جمامً 

بيػ عالػنصعال ا ػدـعكي نػتعب  ػ عع(ّ)و رةعاللوعىكعاليلؽع ازعيكعى  شعالاةا ك   عاردرعاال
 ىػذا  ػرق مػف الػذوؽ الشػرق  القػديـ  وكػاف  الي  شعيكؽعيي  :ع) وبعال ػ ج(سعكبيٌػؽعه ػ عناػو:

ع".مموؾ الفرس مف قبؿ يجمسوف إلق الناس تح  اشجار قد ُكِسَي  حجساميا بالف ة

ويػذكر لنػا الرحالػة هػلفعاللاػرعالاػدلثعالػذمعب وػوسعي ػ ؿ:ع"كق رفع ازعهلفعاللارعاال ػ  كعكع
انػػو شػػاىد بح ػػرمو  حاكيػػًا ىزليػػًا يقمػػد ا مػػاؿ التػػرؾ والبحػػرييف بػػؿ  V.Wredeفػػوف فيريػػدي 

ع.(ْ)"ف  العصر الحديث  ف رجؿ كيذا Sachauام راق  ويحدألنا س او 

 المقارنة بيف الح ار  امس"مية والح ارا  المجاور  ليا. -ج

رتعبنػػػػدع اػػػػزع نيرلػػػػ عال   رنػػػػ عهػػػػلفعالا ػػػػ رةعالرك  نلػػػػ عكالهلزنطلػػػػ ع ػػػػفعريػػػػ سعكالا ػػػػ رةعايػػػػرع
اال   ل ع فعري عخ رلسعي دعاو رعإل عاليجلرع فعالل داتعكام  ؽعيكعالدكل عاس ػ  ل سعجػـعب ػؿع

نطلػ سعبي عال   رنػ عه ػ علاليػؽعهيػذهعاللػ داتعكاال ػ ؽع ػععالا ػ رةعالرك  نلػ عال دل ػ عكالا ػ رةعالهلزع

                                                 
ب  ػ سعيػكعالػ ـععَِدعهػفعطكلػكفسعاػكل عايػـع اػرعهلػدعكيػ ةعكالػدهسعكلػوع ػفعالل ػرع   ركلو:عىكعاهػكعالرلػكشعهػفعاا ػع(ُ)

ـ.عكلػوع ػفعالل ػرعج جػكفعٖٓٗىػػ/ِِٖـسعكه كعاا عكي اػوع ػن عٕٖٓىػ/ِِٔال يلة عال لا دعالله  كسعي فعذلؾع ن ع
 .عَِٓ-ِْٗ/عِب   .عاهفع يي فسعكيل تعاالبل فسع

 .ُِِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 (.ِى  ش)عُِِ/ِازسعالا  رةعاال   ل سع ع(ّ)
 .ُِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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كيل  عليكعن  ذجعبيػ ع ػهلؿعال جػ ؿعكاالجهػ تسعالعبيػ ع ػهلؿعالااػرسعيلنػدعان كلػوعلب ػ ؽعكاللػ داتع
الاػػكعي نػػتع ػػ ئدةعيػػكعقاػػكرعاال ػػل دعكاليهػػراألعيػػكعالدكلػػ عاال ػػ  ل سعيانػػوعقػػرفعكرػػكدعال اػػل فع ػػفع

يػو  السػاد  والكبػرا   اسػتمزم  العػاد  فػ  باللهلدعكال دـسعكالزاـعايلئاي عليـسعي ػ ؿعهيػذاعال اػكص:ع
ع.(ُ)" ند الدوؿ الشرقية القديمة وف  الدولة الرومانية والبيزنطية اف تييأ ىذه البيو  بال صياف

كبنػدعاػدلثع اػػزعبػفعال ػرادلبعكاياوػػ يي عكيلػؼعانيػ عااػػهاتعبػ دةع ل ػكؿعيليػػ سعي نػوعاررليػػ ع
ويرجع ي  ؿ:ع"عWang Yen Teإل عه دعا ل ع لا دانعيكعذلؾعبي ع  عق لوعالرا ل عالالنكعكانجعاكع

إلػق بػ"د آسػيا الوسػطق يحكػق  – اد  اتقا  الحر الشػديد بػالنزوؿ فػ  السػراديق-اصؿ ىذه العاد  
ـ اف بعػض اىػؿ تمػؾ الػب"د يسػكنوف فػ  ٜٔٛفػ   ػاـ  Wang Yan teلنا الرحالة وان  يف ت  

ع.(ِ)"الصيؼ مساكف تح  امرض

امػا فعاال ػ  ل عالاػكعاٌاهػععىػذهعاللػ دةسعي ػ ؿ:ع"جـعب ؿع ازععبي عابط ألع   رن عه اػكصعال ػد
  (ٓ)  ومدينػػة ارجػػاف(ْ)اكبػػر مػػدف سجسػػتاف (ّ)فػػ  بػػ"د امسػػ"ـ لػػذلؾ العيػػد فقػػد كانػػ  مدينػػة زرنػػ 

ع.(ٔ)"بفارس اوؿ مدينتيف ات ذ اىميا ف  الصيؼ سراديق تح  امرض يجري فييا الما 

بطػػػ ع   رنػػػ عهػػػلفعالطػػػرؽعكالك ػػػ ئؿعالاػػػكعكبنػػػد  عانػػػ كؿع ك ػػػكععالايللػػػؼعليرػػػٌكعكطيرقػػػوسعي نػػػوعا
ا ػػا د ي عاي  ػػرةعالةػػرسسعكهػػلفع ػػ علل ػػؿعهػػوعيػػكعالدكلػػ عاال ػػ  ل عللاػػهالعبػػ دةع ٌاهلػػ ع ػػفعاللػػ داتع

 وكان   اد  امكاسر  اف ُيطّيف سقؼ بي  ]اي احد بيوتو  فػ  كػؿ يػـو صػااؼ  االرا  بل سعي  ؿ:ع
ع.(ٕ)"فتكوف قيمولة الممؾ فيو...

                                                 
 .ُُٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُّٖ/ّزرنال:عىكعقاه ع ر ا فسعك ر ا فعا ـعاليكرةعييي .عالا كمسع لرـعالهيدافسعع(ّ)
 ػل سعكا ػػـع ػدلناي عزرنػػجسعهلنيػ عكهػلفعىػػراةعبوػرةعالػػ ـسعكا ػععيػكعاسقيػػلـعالج لػثسعار ػػي ع ر ػا ف:عن الػ عيهلػػرةعككاللػ عكاع(ْ)

 .َُٗ/ّ نر عكر  لي عا رةسعيلي عن لؿسعكالعل ععيلي عجيج.عالا كمسع لرـعالهيدافسع
ىر ػزسععارر ف:عب   عاللرـعل  كني عارغ ـسعكيكرةعارغ فعهل ي عإل عااهي فعكهل ي عإلػ عااػط رسعكهل ػي عإلػ عراـع(ٓ)

 .ُّْ-ُِْ/ُيااهاتعيكرةعكاادةعال ـعاال  ـعا ععيكعه دعي رس.عالا كمسع لرـعالهيدافسع
 .َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .َِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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-ٖٙٔ ولكػػػػف فػػػػ   يػػػػد المنصػػػػور العباسػػػػ  ] ػػػػععاللاػػػػرعالله  ػػػكعي ػػػػ ؿ:ععكا ػػػادرؾع   رنػػػػ نع
الغمػػيظ وم يزالػػوف  (ُ)ـ  ات ػػذ  طريقػػة ا ػػرى لمتبريػػد  فكػػانوا ينصػػبوف ال ػػيشٗٚٚ-ٖ٘ٚىػػػ/ٛ٘ٔ

يبّمونػػو بالمػػا   فيبػػرد الجػػو  وكػػاف ال ػػيش ينصػػق  مػػق ُقّبػػة  ألػػـ اّت ػػذ  بعػػدىا الشػػراال فات ػػذىا 
ع.(ِ)"الناس

رن عهلفعقاكرعال يلة عال  ادرعالاكعي نتعاالطي عاله  الفسعكيلؼعافعقاكرعكقدعخررلع ازع   
ب يػػػتعهيػػػذهعاللػػػ دةسعكىػػػكعبيػػػ عالطرل ػػػ ععAugustus دلنػػػ عرك ػػػ عيػػػكعالػػػ ـعاس هراطػػػكرعاكغ ػػػطكسع

 ػػػاد  إنشػػػا   Angustus وقػػػد ظيػػػر  بمدينػػػة رومػػػو فػػػ   صػػػر اوغسػػػطوس ال اػػػرل عي ػػػ ؿ:ع
ريةح وىػػ  فػػ  العصػر القػػديـ تشػػبو  مػػق وجػػو التقريػػق مػػا البسػاتيف  مػػق الطريقػػة المسػػّما  بالمصػػ

ع.(ّ)صار يعرؼ فيما بعد بالبساتيف امنجميزية... 

كهػػػػذاتعال  ػػػػ  رعالػػػػذمعااػػػػدثعيلػػػػوعبػػػػفعال اػػػػكرعبنػػػػدع يةػػػػ ألعالله  ػػػػللفسعك ػػػػ عاكرػػػػدتعيلػػػػوع
 ػػػػػػفعبر ئػػػػػػبعاهيػػػػػػرعاالنظػػػػػػ رسعيانػػػػػػوعاوػػػػػػ رعإلػػػػػػ عقاػػػػػػرعالوػػػػػػررةسعك ػػػػػػ عيػػػػػػ فعلاػػػػػػكمع ػػػػػػفعغرائػػػػػػبع

لػػػػػ سعكال لػػػػػ دفعالاػػػػػكعاػػػػػنلتع نيػػػػػ عاال ػػػػػطكان تعكالهػػػػػرؾسعي نػػػػػوعاوػػػػػ رعإلػػػػػ عقاػػػػػرعالااػػػػػ  لـعال ل  رع
اس هراطػػػػػػكرعالهلزنطػػػػػػكعيػػػػػػكعال  ػػػػػػطنطلنل سعك ػػػػػػ عيػػػػػػ فعلاكلػػػػػػوع ػػػػػػفعااػػػػػػؼعنةل ػػػػػػ عكااػػػػػػ  لـعهنػػػػػػ ألع
غرلهػػػػػػػػ سعك ػػػػػػػػه عع ذٌىهػػػػػػػػ عااػػػػػػػػٌؼعاللػػػػػػػػرشعاس هراطػػػػػػػػكرمسعكيلػػػػػػػػؼعي نػػػػػػػػتعاػػػػػػػػزخرعكا ػػػػػػػػربعاالرضع

ع.(ْ)هاذن هي 

فعال  ػػػي لفعابانػػػكاعهيػػػ عبن لػػػ ع  ٌاػػػ سعكيلػػػؼعا ػػػال يكاعكبنػػػدعادلجػػػوعبػػػفعالاٌ   ػػػ تسعكيلػػػؼعا
الاٌ    تعال   ن عكوٌلدكى سعيانوعخو رعإل ع   رن ع ععالةرسسعالذلفعلهدكع فعقكلوعانيػـعاػاجركاعهػ لةيرةع

 امػا الحّمامػا  السػا نة فنجػد اس   ل علياٌ    تسعالاكعلرلعانيػ عه ماػؿعلكن نلػ عكرك  نلػ سعي ػ ؿ:ع
بيا وتشػييدىـ الكأليػر منيػا ميراألػًا مػف ححسػف مػا ُح ػذ  ػف اليونػاف والرومػاف  ولػـ  ناية المسمميف 

يكف ات اذ الحّماما  العامة مف مظاىر الحيا  ف  الشرؽ القديـ  حتق انػو ليحكػق  ػف بػ"ش ممػؾ 

                                                 
 .َُّ/ٔ؛عاهفع نظكرسعل  فعاللربسعََُٓ/ّال لش:عجل بع فعاردخعاليا ف.عالركىرمسعالاا حسعع(ُ)
 .َِٓ/ِلا  رةعاال   ل سع ازسعاع(ِ)
 .ُُِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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ـ  انػػو لمػػا حمػػر بإنشػػا  الحّمامػػا  لمنػػاس فػػ  مػػدف مممكتػػو جمػػق  مػػق ٛٛٗ-ـٗٛٗالفػػرس ) ػػاـ 
كنيـ رحوا ف  ذلؾ انتياكًا لحرمة الديف  ولما جا  ُقّباذ بعد ذلػؾ واسػتولق  مػق نفسو س ط الكينةح 

  ود ؿ ححد حّماماتيا العامة ُسّر بو كأليرًا  وحمر افُ يبن  حّماـ مألمو ف  كؿ مدينة مػف (ُ)مدينة آمد
 مدف فارس  ويذكر الطبري وىو مف مبر   العرق المتقدميف  اف الفػرس لػـ يكػف ليػـ قبػؿ اعسػ"ـ

.عكالعل يػػفعاال ػػذعهوػػيؿع طيػػؽعهركالػػ عالطهػػرمسعال ػػل  عاذعي نػػتعركالاػػوع ر ػػي عهػػ ع ػػندع(ِ)"حّمامػػا 
ا رل كسعالثعافعالةرسعي نتعليـعا  رةع لركي عيكعدكل عيهلرةعىكعالدكل عال    نل سعكه لا لكعيػ فع

عركال ع ازعىكعاال رلعالعل يفعاالبادادعهي عال  .

 فعايجرعال ظ ىرعاالرا  بل عااجلرانعه لن سسعيلند  عا ينػتعالدكلػ ععخ  ع  علاليؽعه ل يهسعي دعي ف
اال ػػ  ل ع ػػفع ػػٌدعنةكذىػػ عوػػرق نعكغرهػػ نسعيانيػػ عاة بيػػتع ػػععايػػؾعال نػػ طؽعيػػاٌجرتعيليػػ عيجلػػرانسعلينيػػ عىػػكع
ام رلعااجرتعال  عهلػ داتعكا  قلػ تعايػؾعاال ػـسع ػل  ع نط ػ عال وػرؽعاس ػ  كسعكهلػدع ػٌدةعل ػلرةع

ال  يػػ عالله  ػػل عي ػػدعهػػدتعاللػػ داتعال وػػرقل عكا ػػا عيػػكعال را ػػععاس ػػ  كسعااػػ عظيػػرعع ػػفعقلػػ ـ
الاػ جرعريٌلػػ نعيػكعال ػػرفعالراهػػععاليرػرمسع ػػل  ع ػػ علاليػؽعهػػ ل  هسسعكقػدعاكلػػ ع اػػزعاىا   ػ نعهيػػذاعالر نػػبع

رنػ عي ػدعابطػ ع   ع-ىػكعلهػ سعبيػ عالػراس– فع  ؿعاريلزهعبيلوسعإذعانػوعبنػدعادلجػوعبػفعالطلي ػ فع
االيػػػػؽعهطػػػػكؿعكقاػػػػرعالطلي ػػػػ ن تعالاػػػػكعليه ػػػػتسعااػػػػ عااػػػػهاتعبريػػػػ نعكبػػػػ دةع ل ػػػػكؿعيليػػػػ عه لدكلػػػػ ع

 وكان  الق"نػس والمنػاطؽ ]مفردىػا نطػاؽ  فػ  نظػر العػرق الجػاىمييف مػف لبػاس  اال   ل سعي ػ ؿ:
و الفػرس... اف المعتصػػـ ا ػاد لػػبس الق"نػس تشػػبييًا بممػػوؾ ام ػاجـ  فمبسػػيا النػاس اقتػػدا ًا بفعمػػ

ع.(ّ)"وسّمي  المعتصمّيا ...
سعكيلؼعافعاليكفعاالا رعي فعله سعغلرع رغكبعيلوعبندعال  ػي لفسع(ْ)كق رفعهلفعخلكافعالً ة ؼ

عكاكللػ ألعبيػدىـسعي ػ ؿ:ع  وكػاف لػبس الِ فػاؼ االعانوعابط ع   رنػ عهيػذاعال اػكصع ػععقل اػرةعالػرـك
يفح وكػػاف ولػػ  العيػػد  نػػد الػػروـ الُحمػػر معيبػػًا واف كػػاف قػػد لبسػػيا قيصػػر الػػرـو و امػػة المسػػمم

                                                 
ع.ٔٓ/ُد د:عىكعايهرع دفعدل رعهيرعكابظ ي سعا ععيكعاالقيلـعال   س.عالا كمسع لرـعالهيدافسعع(ُ)
 .ُِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 (.ُ شع)ى عَِِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 الً ة ؼ:ع ةردى ع يٌؼ.ع(ْ)
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يمػػػبس ُ ّفػػػا احمػػػر وُ ّفػػػا اسػػػود  كمػػػا كػػػاف يمػػػبس ذلػػػؾ اىػػػؿ الػػػب"د مػػػف المتظػػػّرفيف  (ُ)البيػػػزنطييف
ع.(ِ)"والمت ّنأليف الجّياؿ

كبنػػػػدعادلجػػػػػوعبػػػػفعخىػػػػػؿعالذ ػػػػػ سعك ػػػػ عل ػػػػػ العليػػػػػـعافعلريهػػػػكاع ػػػػػفعالالكانػػػػػ تعك ػػػػ ع نلػػػػػكاعبنػػػػػوسع
وكػػػػؿ اف يقتصػػػػر حىػػػػؿ الذمػػػػة فػػػػ  مػػػػراكبيـ ـ امػػػػر المتٖ٘ٛىػػػػػ/ٜٖٕ ... وفػػػػ   ػػػػاـ :ع(ّ)ي ػػػػ ؿ

"سعبيػػػػؽعبيػػػػ عىػػػػذاعال ػػػػكؿعيػػػػكعاليػػػػ  شعهلػػػػدعافع(ٓ)  دوف ال يػػػػؿ والبػػػػرذوف(ْ) مػػػػق البغػػػػاؿ والُحمػػػػر
جهػػػػػتع اػػػػػ درهسعب قػػػػػدانع   رنػػػػػ سع ك ػػػػػا نعيليػػػػػ عاليلةلػػػػػ عالاػػػػػكعال  ػػػػػؿعهيػػػػػ عال  ػػػػػلالكفع ػػػػػععالليػػػػػكدسع

القػػػرف الألػػػان   شػػػر المػػػي"دي  اف الييػػػود كػػػانوا ُيمنعػػػوف فػػػ  (ٔ) ... ويحكػػػ  بنيػػػاميف...ي ػػػ ؿ:ع
ع.(ٕ)"مف ركوق ال يؿ ف  القسػطنطينية

كىذاعلفيدعافعال كقؼعالاورللكع ادرهعكاادعيكعيؿعدل ن تعالاكالػدسعاالعافعاال ػا ؼعيػ فعيػكع
عالاطهلؽعكاااو.

ا  عالطهخعيكعالدكل عاال   ل سعي دعان كلوع اػزعكهػٌلفعافعالػذلفعاػٌنةكاعيػكعىػذاعالةػفعييجيػرسعي ػنيـع
سعكيػذلؾعخاػدعاال ػراألع(ٖ)فعي فعلر لسعال ية ألسع جؿ:عخهكعالا فعبيكعهفعىػ ركفعال لػركؼعهػ ل نرـ 

                                                 
عىيذاعيكعالنص.ع(ُ)
 .ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ٖٓ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 ل اد:عالا لر.ع(ْ)
ع.ٖٔ/ِالهرذكف:عنكعع فعال لكؿعغلرعاالاػلي ؛عكليػكفعااػدعاهكلػوعاكعي ى ػ عغلػرعبرهػك.عاهػفعب لػؿسعوػرحعاهػفعب لػؿسعع(ٓ)

نظػػر:عاهػػفعالييهػػكسعن ػػبعال لػػؿعيػػكعانػػكاععال لػػكؿسعااػػليي عكىرلنيػػ سعاػػة اي سعان ػػ هي سعايهػ تع ػػه قي .علليالػرؼعبيػػ ع
الر ىيلػػ عكاال ػػ ـ؛عاالاػػ لكسعال لػػؿ؛عالاػػ لاكعالاػػ ركسعالايهػػ عيػػكعا ػػ  ألعال لػػؿعال وػػيكرةعيػػكعالر ىيلػػ عكاال ػػ ـ؛ع

عال لؿ؛عال يكسعيكائدعالنلؿعهة  ئؿعال لؿ.الهي لنكسعقطرعال لؿعيكعا رعال لؿ؛عال لكطكسعرٌرعالذلؿعيكعبيـع
 ك ععىن عرقـعاةا عيا بعهنل  لفعالاكعا ذع ني .ع(ٔ)
 (.ِى  ش)عٖٓ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
خهػػػكعالا ػػػفعبيػػػكعهػػػفعىػػػ ركفعال ػػػنرـ:عىػػػكعبيػػػكعهػػػفعىػػػ ركفعهػػػفعلالػػػ عهػػػفعاهػػػكع ناػػػكرعينلاػػػوعاهػػػكعالا ػػػفسعكلػػػدع ػػػن عع(ٖ)

كياػػػػ بعالػػػػردعبيػػػػ عال يلػػػػؿعيػػػػكعاللىػػػػركضسعكغلرىػػػػ سعاػػػػكيكع ػػػػن ععياػػػػ بعالنػػػػكركزـسعلػػػػوعياػػػػبعبػػػػٌدةع جػػػػؿعَٖٗىػػػػػ/ِٕٕ
 .ععُُِ/ُٓ؛عالا كمسع لرـعاالده ألسعٕٕ/ٓـ.عال طلبعالهءدادمسعا رلخعهءدادسعّٔٗىػ/ِّٓ
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سعكال ػفرخعالوػيلرعاهػفع  ػيكلوسعاالع(ُ)ال لنللفعكىكعاهراىلـعهفعال يدمسعكالو برعال لركؼعهػ:عراظػ 
  وكتػق  ... ولكف يظير اف جميع الكتق  ا   مع امسػؼانوعاا ؼعبي عي دافعايؾعاليابعي  ؿ:ع

سعكقػدعب ػدع   رنػ عهػلفعكاػة تعالطػهخعيػكعالياػبع(ِ)"الطبيخ الت  وصم  الينا كميػا حديألػة بالعيػد...
:  ... وُكتػق الطبػيخ التػ  وصػم  الينػا كميػا حديألػة الادلج عبيػداعك ػ عيػ فعلطه ػوعااللطػ للكفسعي ػ ؿ

يميػػؿ بالعيػػد  وىػػ  تشػػتمؿ  مػػق  ػػروق مػػف الطبػػيخ وىػػ  مػػزي  مػػروع... كمػػا كػػاف إلػػق ذلػػؾ 
ع.(ّ)"اميطاليوف ف   صر الني ة

كبنػػدعان كلػػوعل ك ػػكععالةياػػشعكالهىءػػ ألسعي نػػوعب ػػؿعبيػػ عال   رنػػ عهػػلفع ػػ عيػػ فع كرػػكدانعيػػكعالدكلػػ ع
اال   ل سعك  عي فعيكعالالفسعكقدعان كؿع كقؼعالوػرععاال ػ  كعكالل كهػ عالاػكعاػٌددى عهاػؽعالٌزانػكع

دعالورعع ػفعر نػبعد ػرعيػكعاالاالػ طعهاي ػ عالزنػ عكاجه ايػ سعكالزانل عكافعلرر  عاا عال كتسع هٌلن نعاودل
سعكهلػدعىػذاعالاػدلثعانا ػؿع اػزعإلػ عقػكؿعماػدع(ْ)إل عالدرر عالاكع فعالالبع لي عاجه تعىذهعالاي ػ 

ـسعكىػكعلاػؼعاػ ؿعالهءػ ألعكالزكانػكعيػكعالاػلفسعكافعليػفعُِٗىػػ/ََّالرا ل عال  ػي لفعاػدكدع ػن ع
ع.(ٓ)فعالزكانك(سعكبيليفع رله عافدلعلهلتعال  ؿعيؿع ن دلكافع  صعهيفعل   عهػ:ع)دلكا

ع ػػػػػػػرلهل عبيػػػػػػػ ع كه ل ػػػػػػػل ؽعذااػػػػػػػوعااػػػػػػػدثعبػػػػػػػفعقلػػػػػػػ ـعب ػػػػػػػدعالدكلػػػػػػػ عالهػػػػػػػكليكعهةػػػػػػػرضعر ػػػػػػػـك
الراقاػػػػػ تعكالءػػػػػكانكعكالزكانػػػػػكعيػػػػػكع نط ػػػػػ عال وػػػػػرؽعاال ػػػػػ  كسعطيهػػػػػ نعلي ػػػػػ ؿسعكقػػػػػ ـعها ػػػػػ لفعىػػػػػذهع

 يقػػػػوؿ البيرونػػػػ   الينػػػػدسعي ػػػػ ؿ:ال ػػػػرله سعكقػػػػدع ػػػػٌرعهنػػػػ عىػػػػذاع ػػػػ ه  سعجػػػػـعقػػػػ رفع ػػػػ عيػػػػ فعلاػػػػدثعيػػػػكع
بعػػػد حكايػػػة مػػػا كػػػاف  ميػػػو ممػػػوؾ الينػػػد مػػػف فػػػرض ال ػػػريبة  مػػػق المغنيػػػا  والراقصػػػا  طمبػػػًا 

ع.(ٔ)لمماؿ وىكذا كاف   د الدولة... 

                                                 
راظ عالو بر:عىكعاا دعهفعرلةرعهػفع ك ػ ععهػفعلالػ عهػفع  لػدعهػفعهر ػؾعالهر يػكسعخهػكعالا ػفعالنػدلـعال لػركؼعهػػ:عع(ُ)

برعاالدلبعكاال ه رمسعا ابعينكفعكنكادرسعلرلػدعالءنػ ألسعلػوعاوػل رعهةنػكفعبػدة.عالا ػكمسع لرػـعاالدهػ ألسعراظ عالو 
 .َِٗ/ُُ؛عاهفعيجلرسعالهدال عكالني ل سعُٕٕ/ٔ؛عالاةدمسعالكايكعه لكيل تسعُِْ/ِ

 .ِّٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِّٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
عالللفعانوعلد ؿعهي عيد كؿعال لؿعه ل ياي .اجهتعاي  عالزعع(ْ)  ن عاذاعويدعارهل عويكدعه نيـعرخكاعهايـٌ
 .ُٖٔ-ُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ُٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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ااػٌدثع اػػزعبػفعاػػاجلرعاال ػ ـعيػػكعا ػه نل عاال ػػ  ل ع)امنػدلس(سعكذيػػرعهػافعج  يػػ ع ػ دتعىنػػ ؾسع
 ل  عن  ألعاليهراألعكاال راألعكاالوراؼعيكعا ه نل سعجـعذيرعافعىػذاعكىكعبدـع ركجعالن  ألع فعالهلكتسع

وبتػأألير امسػباف كانػ  م تػرى المػرح  قػط فػ  شػوارع ايطاليػا حػوال  الااجلرعانا ؿعإل عالط لل سعي  ؿ:ع"
ع.(ُ)"منتصؼ القرف الرابع  شر المي"دي

ةعاال ػػ  ل عبنػػد  ع  ػػ عا ػػدـع ػػفعالناػػكصعلا ػػالعافع اػػزعابا ػػدعال ػػنيجعال  ػػ رفعهػػلفعالا ػػ رع
كايتعذركةع ردى سع ػععالا ػ رةعالءرهلػ عالاػكعازب ػتعاللػ لـعقهػؿعاال ػ ـسعك ػععاكرهػ عيػكعباػكرى ع
ال  اية عبي عاباه رعافعاكره عيكعبارمعالني  عكاالنػكارعارا ػتعلاارػوعاػكبعزب  ػ عاللػ لـعهلنػكافع

ااػػدةع نيػػ ع ػػل دةعاللػػ لـعيػػكعالا ػػ رةعاالكرهلػػ سعاذفعانػػايجع اػػزعال   رنػػ عهػػلفعا ػػ راتعا ينػػتعيػػؿعكع
عا ه ع فعالا بعالا رل ل .

 ػ المني  الوصف .٘

للدعال نيجعالكاةكعكاادانع فع نيرل تعالهاػثعالاػ رل كسعكلرايػزعبيػ عكاػؼعالاػكادثعهاػل ع
  اية سعا رةعكاؼعدقلؽعهرزئل تعاةاليل سعكخ رلعكاؼع  ااػرعكه ػلطسعكيػ فعىػذاعط غلػ نعبيػ ع

انػ كؿعن ػػ ذجع نيػػ عناػ كؿع ػػفع  ليػ عافعنجهػػتعهػػافع اػزعابا ػػدعىػػذاعبػددع ػػفعاػةا تعياػػ بع اػػزسعكن
النيجسعك فعىذهعاال جي عىك:عكاؼع اػزعاػة تعال اػل فع ػفعال ػدـسعكيػ فعالكاػؼعه نايػ عالدقػ ع
 ان كالنعاة ايـعالر   نل سعكيلؼعااءلرع فعاة تعطهللل عإل عاة تع ااكل سعي ن طؽعن ػكعالوػلرع

ردع ني عالوىلرسعهلدعالالرضعلي ا ألسعجـعاػة ايـعاالنةل للػ عال زارلػ عيكعالر ـعخكعال ن طؽعالاكعلنر
كالنة ػػل سع ػػفع ػػرب عالء ػػبعك ػػرب عالهيػػ ألع ػػفعريػػ سعك ػػرب عاال ار ػػ ألع ػػفعريػػ عا ػػرلسعيػػذلؾع
اػػة ايـعالكظلةلػػ ع جػػؿعاػػهيـعلبب ػػ ؿعال نزللػػ عيػػ لرٌشعكاليػػنسعكال  ػػالسعكالرغهػػ عيػػكع وػػ ىدةع ي روػػ ع

ع.(ِ)لرى ع فعاالكا ؼعالاكعكاةي ع ازعيكعيا هوالدلي عكنط حعاليه شسعكغ

كيػكعاطػػ رعان كلػوعااػػكاؿعال للوػ عااػػٌدثعبػفعالر نػػبعالل رانػكعال ططػػكعل دلنػ ع ػػ  راألسعكااػػة نع
هلكاي عكطرازعالهن ألعالذمعوٌلدتعيلوسعكيلؼعي نتعالوكارععكالدركبعكالدى للزعال   كي سعك فعالدى للزع

كااة نعاهل دهعكاطكالوسعكال  ب عاليهرلعالاكعاي دعايػكفع كرػكدةعلة  عإل عاافعكا عسعزكال هعق ئ  سع
                                                 

 .َُٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُٗٓع-ُْٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
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يكعاغيبعالهلكتسعكلاؼعالءرؼعال طٌي عبي عاافعالدارعكالاػكعا اػ زعهاػءرى سعجػـعلاػؼعال رايػؽع
ال نزلل عكالط ر  تعذاتع ن يذعايكل سعكره  علاؿعبددعغرؼعالدارعالكاادةعال الفعغري سعيلي عوه هلؾع

ع.(ُ) عااللكافسعكل ا رعهكاؼعايؾعالدكرعكطرازعهن ئي عكه ا اي  زٌرر عه لكاحع انكب

كبندعان كلوعك  ئؿعالايللؼعيكعهلكتعكقاكرعاال راألسعلاؼعاليلةل عالاكعي نتعهكا طاي عايٌلؼع
ايػػؾعال اػػػكرع ػػػفع ػػػ ؿعك ػػػععال ػػػلشعالءيػػػلظعال هيػػػكؿعه ل ػػػ ألعلاهرلػػػدعالرػػػكسعجػػػـعلاػػػؼعطرل ػػػ عب ػػػؿع

لياػػػٌرؾعهلػػػدعرهطػػػوعه ػػػ ؼعالءريػػػ سعكهيٌػػػوعه ػػػ ألعالػػػكردعللهلػػػثعرائاػػػ ع ركاػػػ عوػػػراعسعلوػػػهوعوػػػراععال ػػػةلن ع
ع.(ِ)طله 

ككاػػػؼعاليلةلػػػ عكالطرل ػػػ عالاػػػكعلهنػػػكعيليػػػ عالهنػػػ ألعبيػػػ عالطػػػرازعالالػػػرمعالػػػذمعا ػػػا د وعال اكيػػػؿع
سعي  عكاؼع  كؼعهلضعهلكتعالل نللفعالر   ل عالا يل ع(ّ)ـ(ُٖٔ-ْٖٔىػ/ِْٕ-ِِّالله  كع)

كع فعال  يفعافعليرلعًظػؿعالطػ ئرعالػذمعل ػرعيػكؽع ػطالعالهلػتسعيػذلؾعهكاؼع ذىؿسعإل عالدرر عالا
سعككاػؼعقاػكرعدارعال  يػ عكخزٌقايػ عكه ػ الني ع(ْ)لكعازلؿعال ػارعبػفعالنكايػذعل ػ عا ايػؼع ػكألعالهلػت

كاال وػػدللفسعكالهيػػرؾعالزئه لػػ عع(ٓ)كا ػػكاقي سعكقاػػرعالوػػررةعههءػػدادسعككاػػؼعقاػػكرعاال ػػراألعالطكلػػكنللف
ع.(ٔ)يٌل عه لرا صسعكالزاىل عاملكافالر لي عاكعال ط

ا ػػػػػ عالػػػػػدبكاتعكالػػػػػكالئـعك رػػػػػ لسعال ػػػػػيرعكالييػػػػػكعي ػػػػػدعيػػػػػ فعليػػػػػ عا ػػػػػكرانعيػػػػػكعياػػػػػ بع اػػػػػزسعإذع
ا ػػػػا دـعال ػػػػنيجعالكاػػػػةكعيػػػػكعايجػػػػرع ػػػػفع يػػػػ فسعكااػػػػة نعايػػػػؾعال رػػػػ لسعك ػػػػ علػػػػدكرعيليػػػػ عهاةاػػػػل تع

 ييػػػػػ سعكالطهػػػػػؽعدقل ػػػػػ سع ػػػػػفعطرل ػػػػػ عالريػػػػػكسعإلػػػػػ عا ػػػػػدـعاالطهػػػػػ ؽعكيػػػػػكعيػػػػػؿعطهػػػػػؽع ػػػػػٌيلفعل طػػػػػععالة

                                                 
 .َِْ-َِّ/ِع ازسعالا  رةعاال   ل سع(ُ)
 .َِٔ-َِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .َِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .َِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)ععع

الدكل عالطكلكنل :عىكعدكل عق  تعيكع اػرعالػ ـعال  يػ عالله  ػل سعا  ػي عاا ػدعهػفعطكلػكفعاكؿعا راألىػ سعكانايػتعهايػـعع(ٓ)
ـ(.عَْٗ-ٖٖٔىػػػػ/ِِٗ-ِْٓقػػػبعوػػػله فعهػػػفعاا ػػػدسعكا ػػػاءرؽعا يػػػ عال ػػػدةعالا رل لػػػ :ع)ا ػػػرعا راألىػػػ عكىػػػكعاهػػػكعال ن 

 .ُّْ/ُزا ه كرسع لرـعاالن  بعكاال راتعالا ي  سع
 .ُِٕ-ُِّسعَِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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اليهلػػػػػرعالرئل ػػػػػكعالػػػػػذمعلاػػػػػكمعااػػػػػن ؼع ػػػػػفعالة ييػػػػػ عال كرػػػػػكدةسعكلاػػػػػؼعيػػػػػؿعدقػػػػػ ئؽعايػػػػػؾعال  ئػػػػػدةع
ع.(ُ)ك  علدكرعاكلي 

كيكعذاتعال ك كععكاؼع اػزعهيػ ـعاةاػليكعبػفع ػ علييػرهعاييػوع  ػ ع كرػكدعبيػ عال  ئػدةسعك ػ ع
عيهلػػرةعكالعهوػػراى عكنىع ـٍ ٍيػػـسعكافعلفيػػؿعالرقلػػؽع ػػفعال  ئػػدةعك ػػ عليػػرهعيليػػوعكال لػػ ـعهػػوسعيػػ علفيػػؿعااليػػؿعهيي ىػػ

ؿعكاللىاىبعكالًلػٍرؽعكالًييػكةعكالًيػرشعكالًطاػ ؿعكالًرئػ سعكافعالعلياا ػ عال ػرؽع لاك طي سعكبدـعايؿعاللى ى
ااا ػػ ألنسعكاالهالػػ دعبػػفعا ػػ يفعالٌد ػػـسعكلهػػدخعهالدلػػدعالنػػكاىكعالاػػكعلة ػػؿعاالهالػػ دعبنيػػ عهيػػ ـعاطػػكؿع

ع.(ِ)ا طره

لي  ئػػػدةعانػػػ كؿعالوػػػرابعال  ػػػيرعك ػػػ علل يػػػوعذلػػػؾعالوػػػرابعهل ػػػؿعوػػػ رهوسعكهلػػػدعالاػػػدلثعالكاػػػةكع
ككاػػؼعااليلػػ ؿعالاػػكعل  ر ػػي عهلػػضع ػػفعاا ػػذعال  ػػرةعيػػكعرا ػػوع ا ػػذى سعإلػػ عدررػػ عي ػػدافعب يػػوسع
كقل  وعهااري تعوهوع رنكن عي النةلػ ؿعاليهلػرعالػذمعلاػؿعهػوعاػٌدعا زلػؽعالجلػ بسعك ػربعرخ ػوعه ػكةع

كر ػػ وعهػػ لارابسعكهل ػػيـع ػػفعلػػزدادعىلر نػػوعيػػللٌضعخاػػ هلوعكلايييػػ ععهاػػ ئطسعك ػػنيـع ػػفعل ػػرغعرا ػػو
ا زل  نعكلةاصعهرريلوعه مرضسعكيذلؾعلطـعالكروعهيؿعقكةعه ره تع رلل عقكل عك فل  سعكغلرى ع فع

عهلدعال ير االيل ؿعال هلا عالاكعانـٌعبفعقهالعب ؿعال يرسعكقهالعيلؿو
ع.(ّ)

 لػػػػػػػركؼعال انهػػػػػػػكسعكيلػػػػػػػؼعيػػػػػػػ فعاكلئػػػػػػػؾعكخكردع اػػػػػػػزعيػػػػػػػ ـعبػػػػػػػفع ادهػػػػػػػ عا ػػػػػػػرى عالوػػػػػػػ برعال
مػػػػف لػػػػو ممكػػػػة شػػػػعرية –وكػػػػاف امدبػػػػا  الوػػػلراألعلراريػػػػكفعوػػػػلرىـسعي ػػػػ ؿعكااػػػة نع ػػػػادهايـسعه كلػػػػو:ع"

يرتجمػػػػػوف القصػػػػػااد القصػػػػػير  فػػػػػ  وصػػػػػؼ الزىػػػػػر وآنيػػػػػة الشػػػػػراق الجميمػػػػػة  –ومػػػػػف لػػػػػيس لػػػػػو
 والمغنػػػػيف والمغنيػػػػا  والسػػػػما   ويحكػػػػق انػػػػو ُحح ػػػػر  فػػػػ  مجمػػػػس كصػػػػحاق الشػػػػا ر الكبيػػػػر
ابػػػ  الطيػػػق ]المتنبػػػ   صػػػور  ُدميػػػة  تػػػدور حػػػوؿ نفسػػػيا  وقػػػد رفعػػػ  احػػػد سػػػاقييا  وامسػػػك  
بيػػػدييا باقػػػة زىػػػر  فكانػػػ  كممػػػا دار  وجييػػػا نحػػػو احػػػدىـ شػػػرق  مػػػق ذلػػػؾ  ألػػػـ دفعيػػػا لتػػػدور  

ع.(ْ)وكاف المتنب  كمما جا  دوره يقوؿ فييا بعض الشعر 

                                                 
 .ُِّع-َِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِّٔع-ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِْٓ/ِةعاال   ل سع ازسعالا  رعع(ّ)ع
ع.ِْٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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قاػػػدكاع اػػػرعيػػػكعال ػػػرفعالراهػػػعععككاػػػؼعال  اوػػػرؽعهػػػ يجرع ػػػفعاػػػةاالفسعاي لػػػ عمرهلػػػ عياٌػػػ ب
اليررم/الل ورعال ل دمسعكيلؼعالا كاعهو بعق ـعه  ا  يايـعيكعهلاوسعك ػ عاػدثع ػفع رػ لسعطػربع
كغنػػػ ألعك  ػػػرعك ػػػيرعك رػػػكفعكهػػػذخعكرػػػكارمع يللػػػ تسعكلاػػػؼعالاػػػكادثعهدقػػػ عكاةاػػػلؿعغلػػػرعغ يػػػؿع

عهػوعاػ ابعالػدارع ػفعهػذخعكا ػراؼعك رػ كفسع ػفع ػ ؿعا ػدلـعماءرعاال كرعكدق ئ ي سعك  عي فعل ػـك
ع.(ُ)ادكاتعالة ؽعكال  ب عكالدب رةعليـعيكعهلاو

سعكقػػػدع(ّ)سعكالنػػػرد(ِ)كلػػػلسعهللػػػدانعبػػػفعال كائػػػدعكالييػػػكعكال  بػػػ سعيػػػافع اػػػزعانػػػ كؿعللهاػػػكعالوػػػطرنج
كاػػؼعالوػػطرنجعكدالاػػوعكالبهلػػوعكيلةلػػ عريك ػػيـعكالرػػكعالػػذمعلة ػػؿعافعليلهػػكفعيلػػوسعكزادعبيػػ عذلػػؾع

 نػزالنسعكبػددعاار رىػ ععِْ نػزالنعخكععُْرانعكاػؼعالرقلػ عك ن زليػ عالاػكعبػددى عاكا ؼعلله عالنػردعذايػ
اررانعكيٌاػلفسعجػـعلاػؼعيلةلػ عاليلػبعهيػؿع رااييػ عك ػهبعا ػ ل تعيػؿع نػزؿع ػفعىػذهعال نػ زؿسععَّ

ع.(ْ)كاليليوعلبلكافعال كركدةعهاة الؿعدقل  

لنيػػػ عك رااػػػؿعاليلػػػبعكيلةلػػػ عسعك ل د(ٓ)ي ػػػ عانػػػايجعذاتعال ػػػنيجعبنػػػدعادلجػػػوعبػػػفعللهػػػ عالاػػػكلر ف
عا ا داـعال  ربسعكبندعني ل عاليلبعلد ؿعال بهكفعاٌ    تع   ن علراي يػ عاػدللؾعلانوػلطعار ػ دىـ

ع
                                                 

 .ُِٓ-ِْٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
.عكىػكعللهػ عايلػبعبيػ عرقلػ عذاتعَّٖ/ِالوطرنج:علةظعي ر كع لربسعكي رعالولفعيلو.عاهفع نظػكرسعل ػ فعاللػربسعع(ِ)

 جػػػؿعال ييػػػلفعكالػػػكزلرلفعكال ل لػػػ عكال ػػػ ععكالةليػػػ عارهػػػععك ػػػالفع رهلػػػ ع جػػػؿعدكلاػػػلفع ااػػػ رهالفعهػػػ جنالفعكج جػػػلفعقطلػػػ عا
 .ِّٔكالرنكد.عقيلركسع لرـعلء عالة ي ألسع

.عكالنردعلةػظعابر ػكع لػربعكوػلرعه لنػ عالايػك.عاهػفعِِ/ٖالنرد:عىكعاليلبعالذمعليلبعيلو.عالةراىلدمسعيا بعالللفسعع(ّ)
لػػػو:عالنردوػػػلر.عالةلركزاهػػػ دمسعال ػػػ  كسع.عك ػػػععالنػػػردعاردوػػػلرعهػػػفعه هػػػؾ؛عليػػػذاعل ػػػ ؿعُِْ/ّ نظػػػكرسعل ػػػ فعاللػػػربسع

.عكقػػػ ؿعقيلرػػػك:ع"النػػػرد:عهةػػػاالعي ػػػيكفعلةػػػظع لػػػٌرب:عللهػػػ عالا ػػػدعبيػػػ عالاػػػظسعذاتعاػػػندكؽعكارػػػ رةعُّْ/ُال اػػػلطسع
عهػػػ:ع)الط كلػػ (.ع "ع لرػػـعلءػػ عGame at diceكزىػػرلفعكلنا ػػؿعيليػػ عالارػػ رةعا ػػه  علػػ اكعهػػوعالزىػػرلفسعكالػػرؼعاللػػـك

 .ْٕٕالة ي ألسع
ع.ِّٓع-ِِٓ/ِا  رةعاال   ل سع ازسعالع(ْ)
للهػػ عالاػػكلر ف:عكىػػكعللهػػ عبريػػتعه  ػػ  ألعبػػٌدةسع نيػػ :عالاػػكالر عكالاػػكلر فعكالطوػػ  فعكالركيػػ ف.عال ي وػػندمسعاػػهالعع(ٓ)

.علي زلػػػدعيػػػكعالاة اػػػلؿعبػػػفعىػػػذهعاليلهػػػ .علنظػػػر:عالوػػػ رمسعْٖٓ/ٓاالبوػػػ عيػػػكعاػػػن ب عاالنوػػػ ألسعال طهلػػػ عاال لرلػػػ سع
 .عَُٓل ية ألعكاال راألسع ظ ىرعالهذخعكالارؼعبندعا
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ع.(ُ)كا ال دةعقكاي 

ككاػػػػػؼع  ىػػػػػكعال ػػػػػ ىرةعيػػػػػكعال ػػػػػرفعالراهػػػػػععاليررم/الل وػػػػػرعال ػػػػػل دمعذايػػػػػرانعابػػػػػدادعال  ىػػػػػكع
اـ  ومػػػوا ير الجيػػػز  وجسػػػرىا  وبسػػػاتيف القػػػّس كمصػػػايد الغػػػزمف بجانػػػق امىػػػر كخ  ينيػػػ سعي ػػػ ؿ:ع"

  وححسػػػنيا كميػػػا دّيػػػر القعيػػػر  وكػػػاف  مػػػق جبػػػؿ المقّطػػػـ  وكػػػاف لػػػو منظػػػر (ِ)وممعػػػق ديػػػر مرحّنػػػا
ع.(ّ)"جميؿ...

كالهػػدع ػػفعال ػػكؿعافع ػػ عذيػػرع ػػ عىػػكعااٌلعن ػػ ذجعم جيػػ عيجلػػرةعا ػػا دـعيليػػ ع اػػزعال ػػنيجعالكاػػةكسع
ع.(ْ)كهاةا تعبدةع فعيا هو

 ة التنّوع ف  المصادر المعتمد :ػ منيجيٙ

 الموارد الت  اشار الييا متز ف  متف الكتاق. -ٔ

ابا ػػػػدع اػػػػزعاليجلػػػػرع ػػػػفعال ػػػػكاردعالاػػػػكعذيرىػػػػ عيػػػػكعىػػػػكا شعيا هػػػػوسعكي نػػػػتعهاػػػػؽع ػػػػكاردعا   ػػػػل ع
 ي ػػػػػػ سعكال  لػػػػػػ سعيػػػػػػكعا ال رىػػػػػػ عىػػػػػػكعب قايػػػػػػ عالرئل ػػػػػػ عه ل ك ػػػػػػكععالػػػػػػذمعلل لرػػػػػػوسعكيػػػػػػ فع ػػػػػػ فع

 اػػػػػزسعذيػػػػػرهعليلدلػػػػػدع ػػػػػفعال ػػػػػكاردعيػػػػػكع ػػػػػافعيا هػػػػػوعهإوػػػػػ راتعإلػػػػػ عا ػػػػػـععال نيرلػػػػػ عالاػػػػػكعاوػػػػػاءؿعيليػػػػػ 
الياػػػػػ بع ػػػػػرةسعكخ ػػػػػرلعا ػػػػػـعالياػػػػػ بع  ػػػػػركفع ػػػػػععا ػػػػػـعوػػػػػيرةعال فلػػػػػؼسعكج لجػػػػػ عاوػػػػػ رعال ػػػػػـعوػػػػػيرةع
ال فلػػػػؼعي طػػػػػسعكيل ػػػػ علػػػػااكعن ػػػػ ذجعل ػػػػ عذيػػػػرهع اػػػػزع ػػػػفع ػػػػكاردعيػػػػكع ػػػػافعيا هػػػػوعي ػػػػطعدكفعاليػػػػ  شسع

لًليػػػػػـعالػػػػػذمعانا ػػػػػكعاللػػػػػوسعكنػػػػػدرري ع رٌاهػػػػػ عان زللػػػػػ عكل يػػػػػفعا  ػػػػػلـعىػػػػػذهعال ػػػػػكاردعإلػػػػػ عخق ػػػػػ ـعها ػػػػػبعا
عها بعاركؼعال لرـ.

                                                 

 .ِٔٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
دٌلػػرع راٌنػػ :عىػػكعدٌلػػرعيػػكع اػػرعبيػػ عوػػ طئعهريػػ عالاػػهشسعهلنػػوعكهػػلفعالة ػػط طسعقرلػػبع ػػفعالنلػػؿسعالػػ عر نهػػوعه ػػ الفعع(ِ)

فعبنػدى سعك ريسعبي عب دع فعالر  ـسعكه ربعالدٌلرعهئرعالرؼعههئرع   اكعبيلي عوػررةعلرا ػععبنػدى عالنػ سعكلانزىػكع
كىػػػكعنػػػزهع ػػػل  عاذاعزادع ن ػػػكبعالنلػػػؿعكا ػػػا تعالهريػػػ عي نػػػوعلاػػػهالعاا ػػػفع انػػػزهعيػػػكع اػػػر.عالا ػػػكمسع لرػػػـعالهيػػػدافسع

 .ععّٓٓ/ِ
 .ِٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ِٓٗع-ِٖٕ/ِلنظر:ع ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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 كتق امدق والمغة. -ح 

 ٌريتعىذهعال ا درعا كرانع ا لزانعيكع اػكفعاػةا تعالياػ بعقلػدعالدرا ػ سعكيػ فعلياػبعامدبع
 قػػ ع ػل  عالػػدكاكلفع نيػػ عاالجػػرعالة بػػؿعيػػكعريػػدعال ليك ػػ تعالا رل لػ عبنػػدع اػػزسعكيػػكع  ػػد اي ع ػػ علػػوعب

عه لركانبعاالرا  بل عالاكعااٌدراي عاال  ؽعكالل داتعك  اكلعال للو .

ااايػػػػػتعالػػػػػدكاكلفعالوػػػػػلرل عالاػػػػػدارةعيػػػػػكعاالاػػػػػ التعالليػػػػػ سعك ػػػػػفعخىػػػػػـعالػػػػػدكاكلفعالاػػػػػكعابا ػػػػػدى ع
 اػػػػزعىػػػػك:ع)دلػػػػكافعاهػػػػفعال لاػػػػز(سعي ػػػػدعذيػػػػرهعيػػػػكع ػػػػافعيا هػػػػوعبػػػػدةع ػػػػراتسعكهاػػػػل ع  ايةػػػػ سع نيػػػػ :ع

  مػػػػق انػػػػو يحكػػػػق إا لػػػػ عإلػػػػ عالوػػػػ بر:ع)ال انهػػػػك(عبػػػػفعدلكانػػػػوسعقػػػػ ؿ:عسعكه(ُ))ل ػػػػكؿعاهػػػػفعال لاػػػػز(
 ػػػف المتنبػػػ  الشػػػا ر الكبيػػػر... انػػػو ىجػػػر ال مػػػر  و ػػػـز  مػػػق ام يشػػػرق ام مػػػا يشػػػربو الكػػػـر  

سعكخ ػػػػػػذعال ػػػػػػ نعبػػػػػػف:ع)دلػػػػػػكافعالوػػػػػػرلؼع(ّ)سعكخوػػػػػػ رعإلػػػػػػ :ع)دلػػػػػػكافعالي ػػػػػػذانك((ِ)يعنػػػػػػ  المػػػػػػا ... 
ع.(ْ)الر ك(

 عاهلػ ايـعالوػلرل عليػفعلػـعليالػؿعال ػ رئعإلػ عدكاكلػنيـعهػؿعإلػ عياػبعكخا ؿعإل عا   ألعولراألعا ا 
سعكذيػػػر:ع)مهػػػكعدال ػػػ (عاهل اػػػ نعوػػػلرل عها ػػػرةعال ناػػػكرع(ٓ)خدهلػػػ عا ػػػرلسعي وػػػ رعالػػػ :ع)خهػػػكعنػػػفاس(

  عس(ٖ)سعكالوػػػػػػػػػػػػػػػػ برعال وػػػػػػػػػػػػػػػػيكرعهػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ع)ال هػػػػػػػػػػػػػػػػزعخرزم((ٕ)سعكالوػػػػػػػػػػػػػػػػ بر:ع)الهااػػػػػػػػػػػػػػػػرم((ٔ)الله  ػػػػػػػػػػػػػػػػك

عسعكخاػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿعإلػػػػػػػػػػػػػػػػ عالوػػػػػػػػػػػػػػػػ بر(ٗ)نيػػػػػػػػػػػػػػػػ كىػػػػػػػػػػػػػػػػكعا ػػػػػػػػػػػػػػػػ ل عن ػػػػػػػػػػػػػػػػه عالػػػػػػػػػػػػػػػػ عال ينػػػػػػػػػػػػػػػػ عالاػػػػػػػػػػػػػػػػكعل ناي

                                                 
 .ِٗٗسعِٕٕسعِْٔسعِّٖعسِّّسعِِٓسعَِٗسعُٖٗسعُٔٗسعُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِْٕ.علنظرعخل  ن:عُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٖٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِِْع-ُِْسعِّٕسعُُٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .َِِع-ُٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ِِْ/ِل سع ازسعالا  رةعاال   ع(ٕ)
 .ُُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
نارعهفعاا دعال هزارزم:عىكعاهكعال   ـعنارعهفعاا دعهفعناػرعهػفع ػ  كفعالهاػرمعال لػركؼعهػػ:عال هػزارزمسعكيػ فعع(ٗ)

ع=ا ٌلػػ عالعل ػػػرخعكالعلياػػبسعكيػػػ فعل هػػػزعاالرزعه رهػػدعالهاػػػرةعكلنوػػػدعالوػػلرعيػػػكعدي نػػوسعكلػػػزداـعبيلػػػوعالنػػ سسعكلػػػوع ػػػعع
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سعيػػذلؾعالوػػ بر:ع)خهػػكع(ّ)سعكالوػػ بر:ع)اهػػكعيػػراسعالا ػػدانك((ِ)سعكالوػػ بر:ع)الاػػنكهرم((ُ):ع)يوػػ رـ(
سعكالوػػػ بر:ع(ٓ)سعكخاػػػ ؿعإلػػػ عالوػػػ بر:ع)الاػػػ ابعهػػػفعبهػػػ د(سعهاهلػػػ تعوػػػلرل علػػػو(ْ)ا ػػػا ؽعالاػػػ هك(

سعكا ػذع(ٖ)يذلؾعالوػ بر:ع)اهػفعه ػ ـ(سعكع(ٕ)سعكاقاطؼعخهل تعليو بر:ع)خهكعالل ألعال لرم((ٔ))ال   ك(
ع.(ٗ)ال  عبفعالو بر:ع)بهدافعاالاةي نك(

كخو رعإل عولراألعدكفعذيرعا  يـعالارلالسعهؿعذيرىـعه لايكلالعدكفعاال ـسعكي نتعاا الاوعالليـع
سعكلػدرجعخهلػ تع(ُُ)سعخكعه لال غ عالا لل :ع)ي  عق ؿعهل ػيـ((َُ)ه لال عامال :ع)كلاي عخادعالولراأل(

سعكهيػػػػػذهعاللهػػػػػ رة:عع)ك ػػػػػفعال ػػػػػاجكرعقػػػػػكؿع(ُِ)يػػػػػذلؾعكردتعهػػػػػ الاك:ع)كا ػػػػػارلدعقػػػػػكؿعهلػػػػػض(عوػػػػػلرل س
سعككردتعهيػػذاعالػنص:ع)ك ػػفعذلػؾعقػػ ؿع(ُْ)سعكرػػ ألتعهيػذهعالاػػلء عخل ػ ن:ع)كقػػ ؿعالوػ بر((ُّ)هل ػيـ(

ع.(ُٓ)خادعالولراأل(

                                                                                                                             

ارر ػ عرقػـععّّٖ-ّٕٔ/ٓ.عاهػفع ييػ فسعكيلػ تعاالبلػ فسعِٗٗىػػ/ُّٕالهءدادمع ر لسعادبسعاػكيكع ػن ععبال طل=
 .ُّٗ/ِ(؛عال  ل نكسعاالن  بسعَٕٔ)

 .ِِّسعُِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِّْسعُٔٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سععع(ِ)
 .َُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .َِٗسعِْٖ/ِ   ل سع ازسعالا  رةعاالع(ْ)
 .ُٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ُْٕع-ُّٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 .ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
 .ُٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(َُ)
 .ِّّ/ِ   ل سع ازسعالا  رةعاالع(ُُ)
 .ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُِ)
 .ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُّ)
 .ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُْ)
 .ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُٓ)
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سع(ُ)ك ػػفعياػػبعامدبعالاػػكعخوػػ رعالليػػ ع اػػزعىػػكعياػػب:ع)الرػػ اظ(عالػػذمعكردعا ػػ وعها ػػ يفعبػػدة
سعخ ػ عياػبعاليءػ عاللرهلػ عك ل ر يػ عي ػدعخوػ رعالجنػلفع(ِ)يا ب:ع)الًلٍ دعالةرلد(سعسهفعبهدعرهوعاالندل ككع

سعكيػػػ فعلياي لػػػ تعكال اػػػصع(ْ)سعكاوػػػ رعإلػػػ :ع)اػػػا حعالرػػػكىرم((ّ) نيػػػ عى ػػػ :عياػػػ ب:ع)الز  وػػػرم(
فػػ  القػػػرف  و سعالػػػذمعقػػ ؿعيلػػوع اػػػز:ع(ٓ)ا ػػكرانعيػػكعياػػ بع اػػػزسع جػػؿ:ع)اي لػػ عخهػػػكعال   ػػـعالهءػػدادم(

ال ػػامس اليجػػري نجػػد محمػػد بػػف احمػػد ابػػو المطيػػر امزدي يبلػػؼ كتػػاق سػػماه حكايػػة ابػػ  القاسػػـ 
البغدادي  جعؿ فيو مألؿ المحاكا  والتمأليؿ مو و ًا لألدق  وجعؿ ذلؾ وسيمة لوصػؼ ا ػ"ؽ  امػة 

ع.(ٔ)"بغداد وك"ميـ القبيل

سعكخو رعإل ع(ٕ)ؿ:ع)خاا بعالنكادر(ككردتعاو راتعإل عيابعالنكادرعكال اصسعلكحعإللي عه مقكا
مػػا يقػػاؿ مػػف  سعكيػػذلؾعهيػػذاعال ػػكؿ:ع(ٖ)...الحكايػػا  القصػػير  مػػف النػػوادر اليزليػػة... النػػكادرعه كلػػو:ع"

.عكىيػػذاعرػػ ألتعاوػػ راتع اػػزعالػػ عال اػػ درعاالدهػػكعكالاػػكعذيرىػػ عيػػكع ػػافعيا هػػوع(ٗ)"القصػػص ال ياليػػة
عدكفعالي  ش.

 ق ػ كتق التاريخ.

كععالياػػ بعالررػػكععإلػػ عال اػػ درعالا رل لػػ عه  اػػؼعخاػػن يي سعكيػػذلؾعالياػػبعاٌا ػػتعطهللػػ ع ك ػػ
الاػػكعاىا ػػتعهاػػكارلخعال ػػدفسعكىػػذاعا ػػرعطهللػػكعل ػػفعلياػػبعهييػػذاعبنػػكافسعي نػػوعلاكرػػبعبيلػػوعاالطػػ عع
بيػػ ع جػػؿعىػػذهعال اػػ درعكا ػػا  ألع ليك  اػػوع نيػػ سعك ػػفعىػػذهعال اػػ درعياػػبعالاػػ رلخعاللػػ ـعالاػػكعاٌاهػػعع

(سع جػػؿعياػػ ب:ع) ػػركجعالػػذىبعلي  ػػلكدم(سعكالػػذمعخاػػ ؿعاللػػوعيػػكعالاػػل غ تعاالالػػ :عال ػػنيج:ع)الاػػكلك

                                                 
 .ِٕٗ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِّْسعُِٔسعُْٕ/ِسعٕٖسعْٖسعِٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .َُٕ/ِالا  رةعاال   ل سع ازسعع(ّ)
 .ُِٕ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُٓٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِِٓ-ُِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ُِٔ-َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
ع.ِْٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ِْٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
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سعيذلؾعيػ فعياػ ب:ع)الي  ػؿعيػكعالاػ رلخعالهػفع(ُ))ل كؿعال  لكدمسعذيرعال  لكدمسعاي عال  لكدم(
سعكىكع فعر ي عياػبعالاػ رلخعاللػ ـعالاػكعابا ػدى ع اػزعيػكع ػافعيا هػوسعك نيػ :ع)اػ رلخعاال ػـع(ِ)االجلر(
سعالػػذمعخاػػ ؿعاللػوعااػػ التعليػػ عب قػػ عهراػػدعال ك ػػكعسعإالعانيػػ ع(ّ)يػكؾعل ا ػػدعهػػفعررلػػرعالطهػػرم(كال 

قيليػػ ؛ع   رنػػ ع ػػععاى لػػ عاػػ رلخعالطهػػرمعه لن ػػه علي اػػبعيػػكعاػػ رلخعالدكلػػ عاال ػػ  ل سعكره ػػ ع ػػهبعذلػػؾع
طيػععىػػذاعللػكدعإلػ عافعياػػ بع اػزعريػػزعبيػ عال ػػرفعالراهػععاليررم/الل وػرعال ػػل دمسعكالطهػرمعاػػكيكع 

سع(ْ)ـ(سعكخاػػ ؿعال ػػ عإلػػ :ع)ال  ااػػرعيػػكعا هػػ رعالهوػػرعالهػػكعالةػػداألعا ػػ  بلؿ(ُِٗىػػػ/َُّال ػػرفع)
ع.(ٓ)كيا ب:ع)االج رعاله قل عليهلركنك(

اف ك فلة تعا رل لػ عا ػرلعل ػ  عال اػدرع ػرةعكا ػـعال فلػؼعخ ػرلسع جػؿ:ع)كايػ عاهػفعىوػ ـ(ع"
ل اػػدعهػػو:عر ػػ ئؿعع(ٕ)"وكػػذلؾ كتػػق ال ػػوارزم "سعكقػػ ؿعخل ػػ ن:ع(ٔ)"الرسػػوؿ صػػمق ا"  ميػػو وسػػمـ...

عس(ٖ)ال ػػػػػػكارز كسعك ػػػػػػفعاال جيػػػػػػ عاال ػػػػػػرلعبيػػػػػػ عىػػػػػػذهعال نيرلػػػػػػ عاماػػػػػػكع ػػػػػػفعاال ػػػػػػ  أل:ع)اللل ػػػػػػكهك(
سع(ُّ)سع)اهػػػػفعالرػػػػػكزم((ُِ)سع)ال طلػػػػبعالهءػػػػدادم((ُُ)سع)اهػػػػفع  ػػػػيكلو((َُ)سع)الانػػػػك ك((ٗ))الةير ػػػػت(

                                                 
سعِّٓسعُِٓسعِْٖسعِْٔسعَِِسعُِٖسعُِٗسعَُٗسعُٗٓسعُٓٓسعُِٓ/ِسعَِٗ/ُرةعاال ػػػ  ل سع اػػػزسعالا ػػػ ع(ُ)

ع.ََّسعِْٖ
 .ُِٖسعُْٗ-ُّٗسعَُٗسعُْٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِٕسعُُٓ/ِسعٖٓ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُِٖسعَُٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِٖٖسعِِٖ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .َُٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
ع.ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 .ِٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ُِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
 .ِْٗسعُِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(َُ)
 .ِّٖسعِّٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُُ)
 .ِٔٔسعِِّ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ُِ)
 .ُِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُّ)
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سعكىذهعال   ل تعادؿعبي عالانػكععيػكعال اػ درع(ّ)سع)الللكفعكالادائؽ((ِ)سع)اهفعطه طه ((ُ))ال  رلزم(
عالا رل ل سعي دع ٌجيتعيؿع ف:ع)ا رلخعال لرةسعالا رلخعالل ـع)الاكلك(سعاكارلخعال دفعكال طط(.

كذيػػػػػػرعيػػػػػػكعال ػػػػػػافع ػػػػػػفر لفعلػػػػػػـعلاػػػػػػٌرحعها ػػػػػػ  ئيـسعكهاػػػػػػل ع  ايةػػػػػػ سع جػػػػػػؿ:ع)ايػػػػػػ عال ػػػػػػفرخع
سع)خاػػػػػػػػػػػػػا بعال ػػػػػػػػػػػػػلرع(ٔ)سع)ال فر ػػػػػػػػػػػػػكفعال اػػػػػػػػػػػػػا ركف((ٓ)سع) فر ػػػػػػػػػػػػػكعالناػػػػػػػػػػػػػ رل((ْ)الناػػػػػػػػػػػػػرانك(
سع)ك ػػػػػػػػػػػفعال ػػػػػػػػػػػاجكرعقػػػػػػػػػػػكؿع(ٗ)سع)كيػػػػػػػػػػػكعاال هػػػػػػػػػػػ رعال ػػػػػػػػػػػاجكرة((ٖ)سع)ك ػػػػػػػػػػػفعال ػػػػػػػػػػػفر لف((ٕ)كالاػػػػػػػػػػػكارلخ(
سعكىػػػػكعي ػػػػ ع(ُِ)سع)كالعنرػػػػدعلػػػػوعذيػػػػرعيػػػػكعالاي لػػػػ تعال ػػػػاجكرة((ُُ)سع)ي ػػػػ عيػػػػكعام هػػػػ ر((َُ)هل ػػػػيـ(

ل اػػػػظع ػػػػفعهل ػػػػي عاوػػػػ راتعغلػػػػرعدقل ػػػػ عالػػػػ ع اػػػػ درع ليك ػػػػ تعالياػػػػ بعال ػػػػل  عالن ػػػػ عل ػػػػا دـع
علء عالر ع.ا

كقدعخو رعإل عيا بع يـعلـعلٌطيػععىػكعبيلػوعهػؿعاوػ رعاللػوعكىػكعلااػدثعبػفعايهػ تع ػه ؽعال لػؿع
 ويذكر المسعودي اف لعيسق بف لييعة المصري كتاق يسػمق الج"اػق والح"اػق  يكع ارسعي  ؿ:ع

ع.(ُّ)وذكر فيو كؿ حمبة اجري   ف  الجاىمية واعس"ـ 

 

                                                 
 .ُِٗسعُٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .عكل ادعهو.ع)خهكع للد(.ُّٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ُِٗ/ِازسعالا  رةعاال   ل سع ع(ٔ)
 .َُٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 .َُٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .َُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
 .ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(َُ)
ع.ُْٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُُ)
 .ِْٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُِ)
 .ِْٓ/ِاال   ل سعع ازسعالا  رةع(ُّ)
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   ػ كتق الجغرافية والرح" .

رع اػػزعبػػػددع يػػـع ػػفعال ػػػكاردعالهيدانلػػ عكياػػبعالػػػرا تسعك ػػفعىػػذهعال ػػػكاردعياػػ ب:ع)ال  ػػػ لؾعذيػػ
سعكخوػػػ رعال ػػػ عإلػػػ :ع)ال  ػػػ لؾعكال   لػػػؾعل اػػػط رم(سعكياػػػ ب:ع)اػػػكرةع(ُ)كال   لػػػؾعالهػػػفع رداذهػػػ (

سعي ػػػ عابا ػػػدعيجلػػػرانعبيػػػ عراياػػػكع(ّ)سعيػػػذلؾعياػػػ ب:ع)اا ػػػفعالا   ػػػـعلي  د ػػػك((ِ)االرضعالهػػػفعاكقػػػؿ(
لفعالاطليكعكها ال عالليكدللفسعكي نػتعاساػ التعاللي ػ عيجلػرةسعال ػل  ع ػ علاليػؽعهػ لليكدعكاػكزلليـعهنل  

سعا  عه لن ه عليرا تعي دعي فعخى ي عبندع ازعىك:ع)راي عن ارع  رك(سعالاكع(ْ)الرءرايكعكابدادىـ
كالرا لػػػػػػ عسع(ٔ)سعكخوػػػػػػ رعإلػػػػػػ عرا لػػػػػػ عا ػػػػػػرلفع جػػػػػػؿ:ع)الرا لػػػػػػ عالاػػػػػػلنكعكانػػػػػػج((ٓ)ذيرىػػػػػػ عبػػػػػػٌدةع ػػػػػػرات

سعكاو رعإلػ عرا لػ عدكفعذيػرعا ػ  ألىـعخكعخ ػ  ألعياػهيـعكهاػلء ع(ٖ)سعكالرا ل :ع)   ك((ٕ))  ريكهكلك(
عسعكىكعاو راتع للة عي  عا يةن .(ٗ)الر ع

 ث ػ كتق الفقو والوميا  الدينية.

ل ػػدعيػػ فعليػػذهعالياػػبعإوػػ راتعبػػدةعكردتعيػػكع ػػافعياػػ بع اػػزسعكقػػدعاػػٌرحعها ػػ  ألعهلػػضعالياػػبع
إل عهل ي عام رسعن ػادؿعبيػ عالياػبعالة يلػ عالاػكعاوػ رعالليػ عدكفعذيػرعا ػـعالياػ بسعكالعا ػـععكلٌكح

 الحشيش لـ يظير ف  مبلفا  الفقيا  ام ف  القػرف الألالػث اليجػري ال فلؼع فع  ؿعقكلوعاالاك:ع

                                                 

 .َِٖ/ِسعٖٕ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
ع.َُّسعُِٕسعِٔٔ/ِسعٔٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
سعِٕٓسعِّٓسعِّٖسعِِْسعَُِسعَِٓسععُِٕ-ُُٕسعُْٓع-ُِٓ/ِسعٕٔسعٓٔ/ُ اػػػػزسعالا ػػػػ رةعاال ػػػػ  ل سعع(ّ)

 .ََّسعِٗٗع-ِٖٗسعُِٖع-َِٖ
 .ِّٖسعٖٕ-ٕٕسعٗٔسعٓٔ-ّٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُِٕسعِٗٔع-ِٔٔسعُِٕسعُِْسعَُِسعَِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِٖٖسعَِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .َِّسعُٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 .ُِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ِٕٗسعِٕٗسعِٕٓسعُِٔ-َِٔسعِْٕسعِّٖ/ِسعٖٕ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
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سعكخوػػػػػػ رعإلػػػػػػ عالة لػػػػػػوعالوػػػػػػللكعاهػػػػػػفعه هكلػػػػػػوعال  ػػػػػػكع(ُ)"فقػػػػػػد حّرمػػػػػػو الشػػػػػػافعية واباحػػػػػػو الحنفّيػػػػػػة
... وقد تكمـ ابف بابوية القم  الشػيع  ـ(سعبندعان كلوعمادعابل دعالنا رلعي ػ ؿ:ع"ُٗٗىػ/ُّٖت:)

غيػػر اف سعكبنػػدعادلجػػوعبػػفعالرل  ػػ عقػػ ؿ:ع"(ّ)" وذىػػق بعػػض الفقيػػا سعكقػػ ؿعخل ػػ ن:ع(ِ)"الفارسػػ ...
سع(ْ)"مػاؿالفقيا  اشػترطوا فػ  ىػذه الريا ػة التػ  اقاموىػا وىػ  مسػابقة ال يػؿ  اف م تمعػق طمبػًا لم

ع.(ٔ)"  مؿ الشيطافبفعالنردسعكاةوعه كلو:عع(ٓ)كبندعادلثعالة لوعخهكعاليلثعال  رقندم

سعكياػ ب:ع)ايلػ ع(ٕ)خ  عه لن ه علييابعام رلعي ني عبيػ ع ػهلؿعال جػ ؿ:عياػ ب:ع)ال ػكالكعليينػدم(
ع.(ٗ)سعكذيرعال  عيا ب:ع)االاي ـعال يط نل علي  كردم((ٖ)الكزراألعليا هك(

  . ند ذكره لمنب  ) ػ منيجيتوٚ

(عيػػكعيا هػػوع ػػٌراتعيجلػػرةسعكقػػدعا ايةػػتع نيرلاػػوع ػػفع يػػ فعم ػػرعبنػػدعذيػػرهسعذيػػرع اػػزعالنهػػكع)
(ع ػػرةسعكرػػ ألتعه لاػػل عُْ ػػل  عالاػػ ةعكالا ػػيلـعبيلػػوسعكقػػدعكردعا ػػ وعه ػػ علاليػػؽع ك ػػكععالدرا ػػ ع)

 رااوعلينهػكعهيػذهعالاػل عالاػكعسعك جي ػ عي نػتعاوػ(ُِ)سع)كلركلعبنو((ُُ)سع)ر كؿعاهلل((َُ)امال :ع)النهك(

                                                 
ع.ِْٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ٕٕ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ِّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
ـ.عٖٓٗىػػػػ/ّٕٓاهػػػكعاليلػػػثعال ػػػ رقندم:عىػػػكعناػػػرعهػػػفع ا ػػػدعهػػػفعاهػػػراىلـعالانةػػػكعاػػػ ابعياػػػ بعالةاػػػ كلسعاػػػكيكع ػػػن عع(ٓ)

 .ْٓ/ِٕاةدمسعالكايكعه لكيل تسعال
 .ِّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ِٗٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 .َُّسعِْٖسعُٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ٜٕٛ  ٜٙٔ  ٔ٘ٔ/ٕ  ٙٛ/ٔ ازسعالا  رةعاال   ل سع(ٗ)
ذيػػػػػرعيليػػػػػ ع ػػػػػرالفسععِِٗسعِٖٖسعِٓٓسعِّٓسعِِِسعُٗٗسعَُٖ/ِسعِٖٖسعٗٔ/ُ اػػػػػزسعالا ػػػػػ رةعاال ػػػػػ  ل سعع(َُ)

ِّٗ. 
 .َُٖ/ِسعَٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُُ)
 .ِّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُِ)
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سعي  عارٌي ع ظيرعاالااراـعكا ا نعبندع(ُ) فع  لي عن ادؿعهانوعل ٌرعهنهكاوعكر  لاوع هدل عاالااراـعلو
(سعيلنػػد  عانػػ كؿع كارلػػثعخىػػؿعالذ ػػ عالػػذلفعاطيػػؽع اػػزع ػػفع ػػ ؿعاػػ اوعخكعا ػػيل وعبيػػ عالنهػػكع)

نيف ]يقصػد  مػر بػف ال طػاق  يػرى مػف مواريػث كف اميػر المػبمبيليـع ازعا ـ:ع)الا هئلف(عق ؿ:ع"
.عالػػنصعال ا ػػدـعذيػػرع(ِ)"الصػػابايف وغيػػرىـ مػػف الم ػػالفيف رحي رسػػوؿ ا" صػػمق ا"  ميػػو وسػػمـ...

(عه كلو:ع)ر كؿعاهلل(عجـعانوعق ؿ:ع)اي عاهللعبيلوعك يـ(سعكىػذهعالاػ ةعكالا ػيلـعب  ػ ع ازعالنهكع)
تعناػػكصعا ػػرلعبنػػدع اػػزسعاػػي عك ػػيـعيليػػ عبيػػ عالنهػػكع ػػفعب  ػػ تعاالااػػراـعكالا ػػدلرسعي ػػ عرػػ أل

(سعك نيػػ ع ػػ عرػػ ألعيػػكعىػػ  شعاػػةا تعيا هػػوسعكىػػكعلااػػدثعبػػفعدٌلػػ عررػػؿعذٌ ػػٌكعياػػ هكعقايػػوع ا ػػدع)
حكق اف رجً" مف المسمميف قتؿ رجً" مف اىؿ الكتاق فرفع إلق  النبػ  صػمق اادعال  ي لفسعي  ؿ:ع"

 حكػق ابػف ىشػاـ اف رسػوؿ فعىوػ ـعاػ ابعال ػلرةسعقػ ؿ:عسعك فعادلجوعبفعاه(ّ)"ا"  ميو وسمـ...
سعكيكعادلجوعبفعال  هسعكافعاليكفعاالهػلضعلػوع  اػٌل عبيػ عغلػرهسع(ْ)"ا" صمق ا"  ميو وسمـ...

سعكقػػدعانػ كؿع اػػزعاالللػ بعالاػػكعا ػ ـعلءػػرضع(ٓ)" ... وروى  ػػف النبػ  صػػمق ا"  ميػػو وسػمـ...قػ ؿ:ع
النهػكعيػ فعلوػرععبيػ عال  ػ ه  عه ل لػؿسعكليػفعلػلسعًرى نػ نع ػفعارػؿعااليا  بعكال راىن سعي دعذيرعافع

 ... ويحكػػق  ػػف النبػػ  صػػمق ا" (عقػػدع ػػ هؽعه ل لػػؿسعي ػػ ؿ:عالي ػػبسعكاوػػ رع اػػزعإلػػ عافعالنهػػكع)
(عه اػكصع ل  يػ عاللهلػدسعسعكيكعادلثع ػ قوعبػفعالنهػكع)(ٔ) ميو وسمـ انو سابؽ بيف ال يؿ... 

ع.(ٕ)"صمق ا"  ميو وسمـ... ويروى  ف النب  ي  ؿع از:ع

                                                 
(عنهلػػػػػ نعخكعىنػػػػػ ؾعاللدلػػػػػدع ػػػػػفعال  اوػػػػػرقلفعالعل ػػػػػٌركفعكالعللاريػػػػػكفعه لر ػػػػػ ل عاال ػػػػػ  ل سعكالعللػػػػػٌدكفعالنهػػػػػكع ا ػػػػػدع)ع(ُ)

لذيركنػػػػػوعه ال ػػػػػا ة ؼعكاال ػػػػػايزاألسع جػػػػػؿ:ع ػػػػػكناءرمعكاتسعكال ػػػػػنسسععر ػػػػػكالنعه م ػػػػػ سسعهػػػػػؿعبنػػػػػد  علذيركنػػػػػوعيػػػػػ نيـ
 كغلرىـ.

 .َٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 (.ِى  ش)عٗٔ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .َُٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِِِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِّٓ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ِٖٖ/ُا  رةعاال   ل سع ازسعالع(ٕ)
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الناػػػكصعال  اه ػػػ ع ا د ػػػػ عالػػػذيرسعال ػػػػا ٌلفعيليػػػ علرػػػدعافع اػػػػزعقػػػدعاظيػػػػرعاالااػػػراـعكالا ػػػػدلسع
(ع(ع فع  ؿعالا ةعكالا يلـعبيلوعا رةسعكا ػرلع ػفع ػ ؿعا ػدلـعاػة عالر ػكؿع)لو صعالنهكع)

عه ل كؿ:ع)الر كؿ(ع رةعك)النهك(عخ رل.
(عيكعيا بع ازعال اليؽعه ل ك كعسعه فع ٌيـعبيػ عالنهػكعينهكع)يذلؾعر ألتعبه راتعاالااراـعل

(عجـعليا يػ ع)(عيكعخ  يفعبدةعه كلو:ع)بيلوعال  ـ(سعكقدع هؽعىذاعالا يلـعيكعيؿع رةعاة :ع)النهك
هػ:ع)بيلوعال  ـ(سعكنكردعن  ذر نعا يٌصعىذهعال نيرل عالاكعااهلي ع ازسعكقدعخو رعإل عركال عاػدؿعبيػ ع

 ...  مق انػو تػروى  ػف  النبػ   ميػو السػ"ـ كعه للٌزةعكاليرا  سعركلتعبفعالنهكسعي  ؿ:عولكرعاللره
سعيلنػػدعادلجػػوعبػػفعطه ػػ تعال را ػػععاادلػػدانعاللهلػػدسعكنيػػكعالنهػػكعبػػفع ػػربعاللهػػدسعقػػ ؿ:ع(ُ)"حكايػػة...

ع.(ِ)" ... وقد نسق... إلق امر النب   ميو الس"ـ...
عىػػػػػػذهعالظػػػػػػ ىرةعهليػػػػػػاـعالنهػػػػػػكع)كبيٌػػػػػػؿع اػػػػػػزعظػػػػػػ ىرةعاللطػػػػػػؼعبيػػػػػػ عاللاػػػػػػ   سعكقىػػػػػػ (سعي ػػػػػػ ؿ:عرىفى

ونظػػػرًا كف النبػػػ   ميػػػو السػػػ"ـ كػػػاف يتيمػػػًا فقػػػد صػػػار المسػػػمموف يعطفػػػوف  مػػػق اليتػػػامق  طفػػػًا "
سعكه لاايلػػػػػدعيػػػػػ فع اػػػػػزعلػػػػػـعليًاػػػػػبعيهػػػػػدعالا ل ػػػػػ ؛عمفعاالىا ػػػػػ ـعه للاػػػػػ   عظػػػػػ ىرةعيػػػػػ فع(ّ)" اصػػػػػًا...

ه لػػػػػػػ تعقردنلػػػػػػػ عافيػػػػػػػدعكاكرػػػػػػػبعبيػػػػػػػ ععليػػػػػػػ عكرػػػػػػػكدعقهػػػػػػػؿعاال ػػػػػػػ ـسعكبنػػػػػػػدع رػػػػػػػكألعاال ػػػػػػػ ـعبٌززىػػػػػػػ 
ع.(ْ)ال  ي لفعاالىا  ـعه للا   

كبنػػػػػدعانػػػػػ كؿع اػػػػػزعال  ػػػػػ  رةعكال راىنػػػػػ تعاوػػػػػ رعإلػػػػػ عوػػػػػ ىدعاػػػػػ رل كعبػػػػػفعال  ػػػػػ رعيػػػػػكعباػػػػػرع
لمقمػػػػار  بػػػػؿ  (ٓ)... وقػػػػد شػػػػغؼ النػػػػاس بػػػػذلؾ ]القمػػػػار  رغػػػػـ تحػػػػريـ القػػػػرآف(سعي ػػػػ ؿ:ع"النهػػػػكع)

ليػػػق قػػػامر العاصػػػ  بػػػف ىشػػػاـ فقمػػػرىف  يحكػػػق مػػػف ا بػػػار  صػػػر النبػػػ   ميػػػو السػػػ"ـ اف ابػػػا
ع.(ٔ)"حتق ا رجو مف مالو...

                                                 
 .َُٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِٖٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٗٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
سعٖسعّسع ػكرةعالن ػ ألسعااللػ ت/ُٓسع ػكرةعالهيػدسعااللػ /ٖسع ػكرةعاالن ػ فسعااللػ /َِِسعُٕٕلنظر:ع كرةعاله ػرةسعااللاػ ف/ع(ْ)

 .َِِسع كرةعاله رةسعاالل /ِ-ُفسعااللا ف/سع كرةعال  بكعّٔ
 .ُٗ-َٗسع كرةعال  ئدةسعااللا ف/ُِٗلنظر:ع كرةعاله رةسعاالل /ع(ٓ)
 .ِٓٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)ع
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خو رع ازعإل عاللػ داتعاالرا  بلػ عالاػكعبٌ ػتعالدكلػ عاس ػ  ل سعك نيػ عاالااةػ ؿعه ل كلػدعالنهػكمع
 وكاف ازدياد التعظيـ لمنب   ميو الس"ـ بيف اىؿ الص"ح والورع سببا مػف اف صػار الورلؼسعي  ؿ:ع
. وكػػاف ذلػػؾ بد ػػة فػػ  نظػػر المتمسػػكيف بالعػػادا  امسػػ"مية امولػػق  ويحكػػق اف ُيْحَتَفػػؿ بمولػػده..

ـ  كاف مف الزّىاد المتعبديف  انػو كػاف م يفطػر ام فػ  العيػديف ٜٗ٘ىػ/ٖٖٗالكرج  )المتوفق  اـ 
سعكاررػعع اػزعاالااةػ ؿعه ل كلػدعالنهػكمعالوػرلؼعإلػ عالرهػععاالكؿع(ُ)"وف  يـو مولػد النبػ   ميػو السػ"ـ

  مق اف اوؿ مػف احتفػؿ بمولػد النبػ   ميػو السػ"ـ احتفػاًم  ظيمػًا  رفعال  هععاليررمسعي  ؿ:ع فعال
ع.(ّ)"...(ِ)كمير ابو سعيد مظفر الديف امربم  –كما يقاؿ –ىو

(سعه ظيػ رعالا ػدلسعالناكصعال  ه  عدٌلتعدالل عكا ػا عبيػ ع نيرلػ ع اػزعبنػدعذيػرعالنهػكع)
ةعلذيرهعيلي سعكىذاعلػدؿعداللػ عكا ػا عبيػ عاناػ ؼعكاباػداؿع اػزعكاالر ؿعلو اوعاليرلـعيكعيؿع رع

(سعكهيذاعل يفع ٌ وعإل عال در  عاال اوػراقل عال ناػة عذاتعالػرامعال لاػدؿسعازاألعو صعالر كؿع)
عال هالدةعبفعالاالبعالدلنكسعالراين عإل عال نيجعاللي كعالرالف.

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
ع

ع

                                                 
 .ِِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
لنهػػكمعالوػػرلؼسعكليػػفعىنػػ ؾعاهػػكع ػػللدع ظةػػرعالػػدلفعاسرهيػػك:عكىػػكعاػػ يـعارهػػؿعالػػذمعل ػػ ؿعانػػوعاكؿع ػػفعاااةػػؿعه ل كلػػدعاع(ِ)

 .ُٗردكدعبي عىذاعال كؿ.علي زلدع فعالاة الؿعبني .علنظر:عالل  يكسعال كا ـعكال را ـسعقـسع
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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 الفصل الثالث

 قالعــادات واألخـــــال
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 توطاة:

الهدعلن عقهؿعالكلكجعيػكع ك ػكععاللػ داتعكاال ػ ؽعبنػدع اػزعافعنالػرؼعبيػ عالرلةي ػ عيػكعاليءػ ع
 ىػ  الديػدف ُيعػاد اليػو  معروفػة وجمعيػا  ػاد  لري عالل دةعهػ ل كؿ:عع(ُ)كاالاط حسعي  ؿعاهفع نظكر

تعّود الش   و ػاده و ػاوده و ادا  و يد... انما العيد ما  اد اليو مف الشوؽ والمرض ونحوه... و 
ع معاود  و ّوادا وا تاده واستعاده وا اده اي صار  اد  لو .

 العاد  تكرير الش   دااما او غالبا  مق ني  واحد بػ"  "قػة  قميػة. وقيػؿ: :ع(ِ)كق ؿعالزهلػدم
 ما يستقر ف  النفوس مف اممور المتكرر  والمعقولة  ند الطباع السميمة  ونقؿ شػي ا  ػف جما ػة

:وقد ت تّص العاد  بامفعاؿ والعرؼ بامقواؿ .  اف العاد  والعرؼ بمعنق  وقاؿ قـو
كىن ؾع فعذىبعال عال كؿعهػ فعاللػ دةعىػك:ع ػا كذةع ػفعال لػ كدةعكىػكعا ا ػكعايػرارعاال ػرع ػرةع

 انيا بفعالل دة:عع(ْ)سعكر ألعيكعال لرـعالك لط(ّ)هلدعا رلعاا عل رجعبفعيكنوعكاقل عهطرلؽعاالاة ؽ
ما ا تيد حتق صار يفعؿ مف غير جيد... والحالػة التػ  تتكػرر  مػق نيػ  واحػد   ػاد  و ػادا  كؿ 

سعي دعذيرخافعالل داتعىكع  عا ا رعالن سعبيلػوعبيػ عايػـعال ل ػكؿعكبػ كدكاع(ٓ)ا  عالررر نكعو وااد  
عاللوع رةعهلدعا رل.

ا يػػػا وُيػػػَتعّمـ  كػػػؿ سػػػموؾ متكػػػرر يكتسػػػق اجتمكجٌ ػػػ ع ػػػفعذىػػػبعالػػػ عال ػػػكؿعهػػػ فعاللػػػ داتعىػػػك:ع
كالالرلػػػؼعاال لػػػرعاااػػػكلعال ا ػػػدـع ػػػفعاليػػػ ـع. (ٔ)اجتما يػػػا ويمػػػارس اجتما يػػػا ويتػػػوارث اجتما يػػػا 

عال  هؽعبفعالل دات.
كقدعاقارنتعيي  :ع)الل دات(عهيي  عا رلعراي اي عبي عاالبـعاالغيبسعكىكعيي ػ :ع)الا  للػد(سعقػ ؿع

ل"نسػػاف والفػػرس والكمػػق والبدنػػة التػػ  تيػػدى  القػػ"د  مػػا ُجعػػؿ فػػ  العنػػؽ يكػػوف :ع(ٕ)اهػػفع نظػػكر

                                                 
 .َِٕ/ّل  فعاللربسعع(ُ)
   دةع)بٌكد(.عُّٓ/ٓالزهلدمسعا جعاللركسسعع(ِ)
 .ِٓٗالانةكسعغ زعبلكفعالها ئرسعع(ّ)
 .ّٓٔ/ِ ع فلةلفسع ر كبع(ْ)
 .ُْٔالالرلة تسعع(ٓ)
 .َُٓ-َُْدل بسعال لـعكالل داتعاالرا  بل سعع(ٔ)
 .ِْٓ-ِِْ/ّل  فعاللربسعع(ٕ)
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ونحوىاح وقّمد  المرح  فتقمد  ى . قاؿ ابف ام رابػ : قيػؿ م رابػ  مػا تقػوؿ فػ  نسػا  بنػ  فػ"ف  
قاؿ: ق"اد ال يؿ اي ىّف كػراـ وم ُيقّمػد مػف ال يػؿ ام سػابؽ كػريـ... وقػد قّمػده قػ"دا وتقمػداح ومنيػا 

ام مػاؿ... وتقمػد اممػر احتممػو وكػذلؾ تقمػد السػيؼ... ويقػاؿ قّمتػو  التقميد ف  الػديف  وتقميػد الػوم 
الِحمق ا ذتو كؿ يـو تقّمده قمدا... وقد قّمتنا وسقتنا السما  قمدا ف  كؿ اسبوع اي مطرتنا لوقػ ... 
يقاؿ سػقق ابمػو قمػدا وىػو السػق  كػؿ يػـو بمنزلػة الظػاىر . ويقػاؿ: كيػؼ قّمػد ن ػؿ بنػ  فػ"ف  فقػاؿ 

ع. شر مر ... 
سعاذفع(ُ)كىنػػ ؾع ػػفعقػػ ؿعافعالا  للػػدسعىػػك:عيػػؿعاللػػ داتعال اكارجػػ عالاػػكعل يٌػػدعيليػػ عال يػػؼعال ػػيؼ

الا يلدعااهالع  ارن عه لً دـعك  كعالز  فسعكاذاعاااؼعال يكؾعه نوعا يلدمسعي نوعل اوٌؼع فعذلػؾعافع
ع.عع(ِ) زاكلاوعدا تعز ن عطكل سعكانوع ا ي ةعل يكؾعال دا  عك اكارثعبنيـ

الػػ عالا  للػػدع ك ػػا عانيػػ عبهػػ رةعبػفعاٌاهػػ ععاالن ػػ فعغلػػرهعيل ػػ عل ػػكؿعاكعلةلػػؿعع(ّ)الرررػػ نكعكاوػ ر
 لا ػػداعالا ل ػػ عيلػػوع ػػفعغلػػرعنظػػرعكا  ػػؿعيػػكعالػػدللؿسعيػػافعال ااهػػععرلػػؿعقػػكؿعغلػػرهعاكعيليػػوعقػػ دةعيػػكع

عبن وسعكىكعقهكؿعقكؿعال يؼعه عار عكالعدللؿ.
فعالا  للػػدعىػػكعبػػ داتع يا ػػه عايا ػػ ه ع ػػفعاذفع ػػفع ػػ ؿع ػػ عا ػػدـع ػػفعناػػكصعل يػػفعال ػػكؿعا

ال   ػػكعالػػ عالا  ػػرسعجػػـع ػػفعالا  ػػرعالػػ عال  ػػا هؿسعييػػكعان ػػؿعكاػػكرثع ػػفعرلػػؿعالػػ عرلػػؿسعك ػػفع
ع يؼعال ع يؼسعكلزدادعا  ؾعالةردعه لا  للدعيي  ع ٌرعالز ف.

 عاكعك ػػفعىنػػ عل يػػفعال ػػكؿعافعاللػػ داتعىػػكع ػػيكؾعللاػػ دهعاالن ػػ فعنالرػػ عايػػرارهسعكقػػدعليػػكفع ػػيهل
الر هل سعا  عالا  للدعييكعالل داتعال اكارج ع فعااله ألعال عاالهن ألسعكىكعاال رلعاد ؿعيػكعهػ هكعال ػيبع

عكااللر ب.
ا ػػ عه لن ػػه عل  ػػ ؽعي ػػدعاكلػػ عال  ػػي كفعاىا   ػػ عيهلػػراعهيػػ سعك نػػذعنػػزكؿعالر ػػ ل عال ػػ  كل عبيػػ ع

  ؽسعكااة عالنهكع ا دعاػي عاهللعبيلػوعالنهكع ا دعاي عاهللعبيلوعكدلوسعايدعال ردفعاليرلـعبي عاال
عكدلوعانوعبي ع يؽعبظلـ.

                                                 
 .ُِْ/ِ ر كب ع فلةلفسعال لرـعالك لطسعع(ُ)
 اهكعزرسعا ط ألعب  ئدل عيكعاال ج ؿسع.ع(ِ)
 .ْٔالالرلة تسعع(ّ)
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:  ال ػا  والػ"ـ والقػاؼ (ُ) ىػ  جمػع ُ مُػؽ  واصػميا َ َمػَؽ  قػاؿ ابػف فػارسكاال  ؽعيكعاليءػ :ع
 ال مػؽ: الػديف  ي نػوعقػ ؿ:ع(ِ)ا ػ عاهػفع نظػكراص"ف احدىما تقدير الش   واآل ر م"مسو الشػ     

قتو انو لصور  امنساف الباطنة وى  نفسو واوصافيا ومعانييا الم تّصة بيا والطبع والسجّية  وحقي
بػفعاػكرةعاالن ػ فعاله طنػ عع(ّ)كقػ ؿعاهػفعاالجلػرعبمنزلة ال مؽ لصورتو الظاىر  واوصػافيا ومعانييػا  

 وليا اوصاؼ حسنة وقبيحة  والألواق والعقاق مما يتعمقاف باوصػاؼ ذاتعالل ق عه ل يؽسع  عناػو:ع
الباطنة اكألر مما يتعمقاف باوصاؼ الصور  الظاىر   وليذا تكرر  امحاديث فػ  مػدح حسػف الصور  

عك فعىذاعال نطيؽعل يفعاجهلتعا ل الفع ي الفعى  :عال مؽ ف  غير مو ع  
عػعافعاال  ؽعاة تعلينةسعاله طن .ُ
عع.(ْ)ػعافعاال  ؽع  ا عهطه ئععالنةسعكًقكاى عالاكعل يفعكاةي عه لاً فعكال هلالِ

 اف ال مؽ تمؾ الحالة النفسػانية التػ  تػد و امنسػاف كفعػاؿ م تحتػاج الػق كبرؼعال يؽعه نػو:ع
 ا مػـ اف ال مػؽ ىػو  بػار   ػف بيػـعاال ػ ؽعه كلػو:عع(ٔ)سعكبػٌرؼعالةػلضعالي وػ نك(ٓ)التفكير والتدبر 

ك ػفعىنػ عسعىياة قاامة ف  النفس  تصػدر منيػا امفعػاؿ بسػيولة مػف دوف الحاجػة الػق تػدبر وتفكػر 
عالوػػػػلرازم اال ػػػػ ؽعبيػػػػ عق ػػػػ لفسعى ػػػػ :عال ييػػػػ تعالاػػػػكعااهػػػػععيليػػػػ عاالب ػػػػ ؿعع(ٕ)قٌ ػػػػـعن اػػػػرع يػػػػ ـر

كال يكيل تعالا ن عكا   :ع)الة ػ ئؿ(سعكا ػرلعايػكفع اػدرعلي ػيكيل تعال ػلئ عكا ػ  :ع)الرذائػؿ(.ع
الحسػنة    مػـ يبحػث فيػو  ػف الممكػا  والصػفا  فعىذاعال نطيؽعبٌرؼعالولرازمعبيـعاال  ؽعانو:ع

 ىػػو  مػػـ يو ػػل معنػػق ال يػػر  لريػػ عبيػػـعاال ػػ ؽ:عع(ٖ)سعكقػ ؿعاا ػػدعا ػػلفوالسػػياة وآألارىػػا وجػػذورىا 
والشر  ويبّيف ما ينبغ  اف تكوف  ميو معاممة الناس بع يـ بع ا  ويشرح الغايػة التػ  ينبغػ  اف 

ع.يقصدىا الناس ف  ا ماليـ وينير السبؿ لعمؿ ما ينبغ  

                                                 
 .ُِّ/ِـع   للسعاليء سعر لع(ُ)
 .ٖٔ/َُل  فعاللربسعع(ِ)
 ُٗٔ/ٕ.علنظرعال  :عال  زندرانكسعورحعااكؿعالي يكسعٖٓ/ِالني ل عيكعغرلبعالادلثسعع(ّ)
 .ُِالي لكسعايذلبعاال  ؽسعع(ْ)
 .ُٓاهفع  يكلوسعاال  ؽسعع(ٓ)
 .ْٓالا  ئؽسعع(ٔ)
 .ُٓاال  ؽعيكعال ردفسعع(ٕ)
 .ِيا بعاال  ؽسعع(ٖ)
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الاػػػػػكعان كلػػػػػتعهاةاػػػػػل تعع(ُ)ىنػػػػػ ؾعاليجلػػػػػرع ػػػػػفعال اػػػػػ درعكال رارػػػػػععكالهػػػػػدع ػػػػػفعال ػػػػػكؿعىنػػػػػ عاف
كا ااػػػ راتع ك ػػػكب عاال ػػػ ؽعاال ػػػ  ل سعيػػػكعالاوػػػرلععكالاطهلػػػؽسعكىػػػذهعال فلةػػػ تعبي ػػػتعالر نػػػبع
النظػرمعل  ػ ؽعاال ػػ  ل سعكالر نػبعالل يػكعالاطهل ػػكعىػكعاال ػػرعاريػ عكا ػا عيػػكعىػذهعال اػػنة تع

النظػػرعال اكلػػدةعنالرػػ عاال ػػا ؼعالل  ئػػدمعهػػلفعال ػػذاىبعكالةػػرؽعكغلرىػػ سعك ػػععاال ػػا ؼعيػػكعكريػػ تع
اال   ل سعاالفعافعاال ا ؼعيكعكري تعالنظرعايؾعىػكعا ػا ؼعرزئػكعكلػلسعرػذرمسعكبيلػوعل يننػ ع
ال كؿعافعالانظلرعاال   كعكاطهل  اػوعىػكع ػ عياػبعيػكعىػذهعال اػنة تسعا ػ ع ػ عرػ ألعبػفع ػكألعال يػؽع

عؽعهايؾعاال  ؽعال  له سعكالعل جؿعالانظلرعكالاطهلؽعاال   ك.عييكعل جؿعكري تعنظرع فعا ي
كيل  عل اكعنان كؿعالل داتعكاال  ؽعالاكعان كلي ع ازعيكعيا هوعقلدعالدرا  سعكقدعراهن ى عها بع

عالاركؼعالير ئل عليلنكاتعالاكعاراالن عك لي عليؿع  دة.ع
 ػ امشتراؾ ف  امحتفام  الدينية كىؿ الذمة:ٔ

سعكيػػػػ فعلةاػػػػرضعهػػػػوعافع(ِ) اػػػػزعالةاػػػػؿعالج لػػػػثعكاللوػػػػرلفع ػػػػفعيا هػػػػوعهلنػػػػكاف:ع)االبلػػػػ د(عايػػػػرد
لانػػػػ كؿعاالبلػػػػ دعاال ػػػػ  ل عهوػػػػيؿعدقلػػػػؽسع ػػػػععبػػػػدـعاغةػػػػ ؿعابلػػػػ دعاىػػػػؿعالذ ػػػػ عالدلنلػػػػ سعمفعبنػػػػكافع
يا هػػػوعىػػػك:ع)ني ػػػ عاال ػػػ ـ(سعاالعافع ػػػ عقػػػ ـعهػػػوعىػػػكعالليػػػسعا   ػػػ نسعييػػػ فع ر ػػػكعع ػػػ عان كلػػػوعبػػػفع

سعخ ػػػػػػػ عاالبلػػػػػػػ دعاال ػػػػػػػ  ل عي ػػػػػػػدعان كليػػػػػػػ عه لاػػػػػػػةاالفع(ّ)اػػػػػػػةا (عُٕ ػػػػػػػ عىػػػػػػػك:ع)ابلػػػػػػػ دعاىػػػػػػػؿعالذ
ع.(ْ)اال لرلالفع فعالةاؿ

كقدعه ل عيجلرانعيكعان كلوعمبل دعالنا رلعدكفعالليكدع فعاىؿعالذ  سعكره  عليكفعالػدايععيػكعذلػؾع
عا ه بعبدةسعىك:

                                                 
ال اػ درعكال رارػععالاػكعان كلػتعاال ػ ؽعاال ػ  ل سع جػؿ:عاهػفعاهػكعالػدنل سعنكردعبي ع هلؿعال ج ؿعالعالاارعبلنػ ع ػفعع(ُ)

عاال  ؽ؛عالة راهكسعيا بعدراألعاىؿعال دلن عالة  ي ؛عاهفع  يكلوسعايػذلبعاال ػ ؽعكاطللػبعاالبػراؽ؛عالطهر ػكسع  ي ـر
عاال ػػ ؽ؛عالوػػلرازمسعاال ػػ ؽعيػػكعال ػػردف؛ع ػػلدعالػػدلفسعاال ػػ ؽعيػػكعاال ػػ ـعهػػلفعال نظرلػػ عكالاطهلػػؽ؛عال لػػدانكسع يػػ ـر

اال ػػ ؽعاال ػػ  ل ؛عال ػػر رانكسعاال ػػ ؽعيػػكعاال ػػ ـعكالةي ػػة عال دل ػػ ؛عدرازسعد ػػاكرعاال ػػ ؽعيػػكعال ػػردف؛ع ػػفع يػػؽع
 ال ردف؛عاي كسعاال  ؽعاال   ل ؛عالايرلاكسعيي ة عاال  ؽعهلفعار طكعك  يكلو؛عكايكسعال دلن عالة  ي .

 .ِٓٗ-ِٕٔ/ِسع ازسعالا  رةعاال   ل ع(ِ)
 .ِّٗ-ِٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ِٓٗ-ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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عاكعلنا كعاللي .انوعي فع  لال نع فعالنا رلسعيديلاوعال عذلؾعاكري اوعالدلنل عال -ُ
ي نتعلػوع لريػ عكدرالػ عهابلػ دعالناػ رلعيكنػوع  ػلال ن؛عليػذاعال ػهبعرٌيػزعبيػ عاالبلػ دعال  ػلال ع -ِ

 دكفعالليكدل .

انءػػػػػ ؽعالليػػػػػكدعبيػػػػػ عخنة ػػػػػيـعرلػػػػػؿع ػػػػػفعالل ػػػػػرعالالػػػػػرؼعبيػػػػػ عط ك ػػػػػيـسع   رنػػػػػ عهػػػػػ لط كسع -ّ
 ال  لال .

 ععيكعان كلوعلببل دعال  لال عىذهعاال ه بعكره  عىن ؾعا ه بعا رلعغلرى عادتعهوعإل عافعلاكع
 هويؿع ةاؿعك ك ع.

:  ... كانػ  ا يػاد حىػؿ بغػداد تكػاد تكػوف كي نتع ه لء ع ازعخل  نع فعن ال عا ػرلعبنػد  عقػ ؿع
نصرانية مف كؿ وجػو  وكانػ  ا يػاد القديسػيف فػ  م تمػؼ امديػر  اكألػر ام يػاد نصػيبًا مػف احتفػاؿ 

ع.(ُ)الناس... 
 فعقدعاو رعإل ع ليك  عغ لػ عه لدقػ عااليػؽعه ل وػاريلفع ػفعال  ػي لفعك فعاالنا ؼعال كؿعإنوعي

:  ... واشػػػتركوا ]المسػػمميف  فػػ  الجانػػق امجتمػػػا   المسػػّم  مػػف تمػػػؾ يػػكعابلػػ دعالناػػ رلسعي ػػ ؿ
ام ياد... وكان  امدير  ببساتينيا الفسيحة  وقا ا  شرابيا البارد   مجتمع اىؿ البطػام  ومقصػد 

ع.(ِ)بغدادييف... ط"ق المذا  مف ال
النصعال ا دـعلك العهويؿعارلالع ػهبعاوػاراؾعال  ػي لفعهابلػ دعالناػ رلسعكىػكعطيػبعالا ػيل ع

عكال يذاتعكالاركلالعبفعالنةسسعكللسعالالٌهدعكالادٌلفع ليـ.
 ... فقػػػد كػػػاف ك  ػػػ علفيػػػدعابالػػػ دعاليجلػػػرع ػػػفعال  ػػػي لفعاالوػػػاراؾعهابلػػػ دعالناػػػ رلعقػػػكؿع اػػػز:ع

ع.(ّ)ع ام ياد النصرانية طوؿ العاـ... المسمموف يحتفموف بجمي
 وفػػ  كرػػرتعاللػػ دةعافعلوػػارؾعال  ػػي كفع ػػفعخىػػؿعالطػػربعكالييػػكعاالوػػاراؾعهللػػدعالةاػػالسعي ػػ ؿ:ع
سع(ْ)"يـو الفصل ببغداد كاف المسمموف والنصارى... وم يبقق ححد مف حىػؿ الطػرق والميػو ام ح ػره

                                                 
 .ِٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِٕٕ-ِٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ِٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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سعكليػػػفعال  ػػػي لفع ػػػفعطػػػ لهكعالييػػػكعكاليػػػذةعالػػػنصعال ا ػػػدـعلػػػذيرعال  ػػػي لفعكالناػػػ رلعبيػػػ عاػػػدع ػػػكاأل
كال الػػ سعكاايػػررعىػػذهعاللهػػ رةعهلػػٌدعاىػػؿعالييػػكعكال الػػ عكالوػػرابعكالطػػربسعانيػػـعيػػ نكاعلا ػػركفعابلػػ دع

ع.(ُ)النا رلعال الددةعيكعهءدادعكال  ىرةعبي عادع كاأل
يػػكعال ػػ ىرةسعكلػػـعلءةػػؿع اػػزعاالوػػ رةعإلػػ عاوػػاراؾعال يةػػ ألعكاال ػػراألعيػػكعايػػؾعاالبلػػ دعيػػكعهءػػدادعخكع

سعي ػ عاوػ رع اػزع(ِ)كاو رعإل عقلػ ـعبػددع ػنيـعهػهلضعال   ر ػ تعكاال ػي ـعيػكعاهيػ جعايػؾعاالااةػ الت
إل عبددع فعاالب ـعخكعال ناةلفعخكعالرا ل عالذلفعو ىدكاعخكعاواريكاعيػكعايػؾعاالبلػ دعككاػةكاعرػزألع

 فقػػد احصػػق إبػػراىيـ بػػف القاسػػـ : سعي ػػ ؿ(ّ) ػػفعاااة الايػػ عكط ك ػػي سع جػػؿ:عإهػػراىلـعهػػفعال   ػػـعالي اػػب
الكاتػػق حػػوال  اوا ػػر القػػرف الرابػػع معػػالـ ليوىػػا  كمصػػايد الغػػزمف بجانػػق امىػػراـ ومػػوا ير الجيػػز  

سعكيػػػذلؾع(ٓ)سعكقػػػ ؿعافعالرا لػػػ عال  د ػػػكعلةا ػػػرعانػػػوعرخلعبلػػػدعهرهػػػ رة(ْ)"وجسػػػرىا  وبسػػػتاف الِقػػػّس...
ع.(ٕ) يكع ارعككاةي عهدقع(ٔ)ال  لكدمعالذمعويدعللي عالءط س

                                                 

 .ِٕٖ-ِٖٓسعَِٖع-ِٕٗسعٕٕ/ِ  ل سع ازسعالا  رةعاال ع(ُ)
 .ُِٗسعِٕٖسعِٖٓ-ِِٖسعٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
اهراىلـعهفعال   ـعالي اب:عكللرؼعه لرقلؽعال لركانكسعكالرقلؽعل ه علوسعكىكعررؿعي  ؿعبػ لـعه ال هػ رعلػوعااػ نلؼعيجلػرةعع(ّ)

لن ػ ألعكياػ بعالػراحعكاالرالػ حسعغيػبعبيلػوعل ػبعاليا هػوعيكعبيػـعاال هػ رسعك نػوعياػ بعاػ رلخعايرل لػ عكال ءػربسعكياػ بعا
 .ُٔ/ٔ(؛عالاةدمسعالكايكعه لكيل تسعِٖارر  عرقـع)عُِٔ/ُكالا رلخ.عالا كمسع لرـعاالده ألسع

 .ٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 ولميمػة الغطػاس بمصػر شػأف  ظػيـ  نكسعقػ ؿعال  ػلكدمعبنيػ :عللي عالءط س:عكىكعاليلي عالا دلػ عبوػرع ػفعيػ نكفعالجػع(ٔ)

 ند اىميا  م ينػاـ النػاس فييػا... ولقػد ح ػر  ]القػوؿ لممسػعودي  سػنة أل"ألػيف وأل"ألمااػة ليمػة الغطػاص بمصػر  
 وام شيد محمد بف طغ  ف  داره المعروفة بالم تػار  فػ  الجزيػر  الراكبػة لمنيػؿ والنيػؿ يطيػؼ بيػا  وقػد امػر فُأسػرج
مف جانق الجزير  وجانق الفسطاط الؼ مشعؿ غير ما اسرج اىؿ مصر مػف المشػا ؿ والشػمع... وىػ  احسػف ليمػة 
تكوف بمصػر  واشػمميا سػرورا  وم تغمػؽ الػدروق  ويغطػس اكألػرىـ فػ  النيػؿ  ويز مػوف اف ذلػؾ امػاف مػف المػرض 

 .ّٕٗ/ُ.ع ركجعالذىبسعومبرن لمدا  
 .ِْٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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ك   علفلدعذلؾعكلجهتعافعال  ي لفعي نكاعقػدعاباػ دكاعال  ػ ى  عكاالوػاراؾعيػكعاااةػ التعالناػ رلع
 وكػاف يػوـ احػد الشػعانيف قػ ؿ:عع(ُ)كابل دىـسعبهػ راتعاػدؿعبيػ عذلػؾسعيلنػدعادلجػوعبػفعبلػدعالوػل نلف

ار الػػػب"د التقميػػػد  بمصػػػر وسػػػا–وكػػػاف الرسػػػـ ]العػػػاد سعكقػػػ ؿعال ػػػ ن:ع"(ِ)"يػػػـو  يػػػد كبيػػػر لمعامػػػة
سع(ٓ)" وكاف م يت مؼ  ف  يده احد مف النصارى والمسمميفسعق ؿ:ع(ْ)سعكبفعدلرعالجل لب(ّ)"اي ًا...

سع(ٔ)"انو مف ا ياد النصارى التػ  يتعارفيػا المسػمموف...كاو رعإل عبلدعهره رةعه فعال  د كعكاةو:ع"
لػػػدفع  (ٕ) ير ليمػػػة الوقػػػودوجػػػر  العػػػاد  فػػػ  القػػػرف الرابػػػع اليجػػػري بػػػالتبكبػػػفعبلػػػدعالكقػػػكدسعقػػػ ؿ:ع"

سعكبػفعلليػ عالءطػ سعقػ ؿ:ع(ٖ)"الم ّر ... وصار ف  رسـو المموؾ ف  ليمتو ايقاد النيراف وتأجيجيػا...

                                                 
عيلػوعع(ُ) بلدعالول نلف:عىكعاادعاالبل دعال  لال سعلرا ععيلوعالنا رلع فعر لععالنكااكعكلااةيػكفعهيػذاعالللػدسعكيػ فعل ػـك

ع ػكؽعبظػػلـع ػفعال ػػن عالػ عال ػػن سعيلهللػكفعكلوػػاركفعج جػ عالػػ ـسعكقػدعوػػ رييـعال  ػي كفعىػػذاعاالااةػ ؿ.عالكاقػػدمسعياػػكح
 وىو  يد الشعانيف الذي لمنصارى... فعمؿ فيو مف الميػو وال مػور والمغػان  : .عكق ؿعالذىهكعهيذاعالللػدٕٗ/ُالو ـسع

ما ي اى  المولد المكـر ]ربما يقصد المولد النبوي  فكاف يمّد سماطا طوي" الق الغابػة بظػاىر البمػد  ويجمػع مغػان  
 ...  يػد ل ي وػندمعهػ ل كؿ:ع.عكذيػرهعاَّٖ/ِْ؛عالاػةدمسعالػكايكعه لكيلػ تسعِّّ/ْٖ".عالذىهكسعا رلخعاال ػ ـسعالب"د

الشػػعانيف وتفسػػيره بالعربيػػة التسػػبيل  يعممونػػو فػػ  سػػابع احػػد صػػوميـح وسػػّنتيـ فيػػو اف ي رجػػو بسػػعؼ الن ػػؿ مػػف 
الكنيسة  وىو يـو ركػوق المسػيل لميعفػور ]الحمػار  فػ  القػدس ود ولػو صػييوف وىػو راكػق والنػاس يسػبحوف بػيف 

 .ُْٔسعْْٓ/ِاليابعاللي ل سعع.عاهالعاالبو عيكعان ب عاالنو سعداريديو 
 .ِٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِٖٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
دٌلرعالجل لب:عكىكعدٌلرع فعدٌل راتعهءدادسعيكعر نهي عالءرهكسعيػكعال ك ػععال لػركؼعهػػ:عهػ بعالادلػدسعل اػدهعاىػؿعهءػدادعع(ْ)

يػػؼعبنػػوعااػػدع ػفعال  ػػي لفعكالعالناػػ رلسعكقػ ؿعيلػػوعالوػػلراألعال اػػ ئدعليانػزهسعكالعليػػ دعل يػػكع ػفعق اػػدسعكلػػوعبلػدعالعلا 
 .ِٕ-ِْكاالول ر.علي زلدع فعالاة الؿ.علنظر:عالو هواكسعالدٌل راتسع

 .َِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .َِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
يػ عكلوػلؿ.عكن ػؿعاهػفعاالجلػرعركالػ عبػفعلليػ عالكقػكدع ػن عللي عالكقكد:عكىكعللي عال ػل دعال  ػلاكسعكيػ فعلر ػععالاطػبعيلع(ٕ)

ـعكيلػػؼعاااةػػؿعيليػػ عهلػدعافعر ػػععالاطػػبعي ل هػػ بعكك ػععاػػكؿعالرهػػؿعه ػػربع دلنػ عزنػػدركذعيػػكعال وػػرؽعّْٗىػػ/ِّّ
اال   كعكر ععنةػطعكرشعبيػ عالاطػبعكاوػلؿعيػكعلليػ عال ػل دسعكيلػؼع ػٌدع ػ  طعيلػوعانػكاععال ػ يكالتعكال وػركه تسع

.علنظػػػرعال ػػػ :عاهػػػفع يػػدكفسعاػػػ رلخعاهػػػفع يػػػدكفسعِٖٗ/ٖالنػػػ رعكالنػػػ سعااةػػرجعبيليػػػ .عالي  ػػػؿعيػػػكعالاػػ رلخسعجػػـعاوػػػليتع
ْ/ِْٗ. 

 .ِِٖ-ُِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
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كبػفعع (ِ)املوؼ مف الناس مػف المسػمميف والنصػارى...  (ُ) ... وقد ح ر النيؿ ف  تمؾ الميمة ماو
سعكيػكعبلػدعدٌلػرع(ْ)ّما يف بإ ا   كبير ... وكان  العاد  اف ي ا  سوؽ الشسعق ؿ:ع"(ّ)بلدعالول نلف
 وكاف يجتمع اليو نصارى بغداد  وم يبقق احػد يحػق الميػو وال " ػة ام تػبعيـ  وكػاف در  سعق ؿ:ع

ع.(ٓ)"الناس يقيموف فيو امياـ

وكػػػػاف مػػػػف اك يػػػػاد الكبػػػػرى  نػػػػد النصػػػػارى بمصػػػػر  يػػػػد :ع"(ٔ)كقػػػػ ؿعيػػػػكعبلػػػػدع ػػػػرفعلك ػػػػؼ
  وكانػػػػ   ػػػػاد  (ٕ)و  يػػػػد ال ػػػػروج لسػػػػجف يوسػػػػؼ بػػػػالجيز سػػػػر اف مػػػػا ات ػػػػذه المسػػػػمموف  وىػػػػ

العامػػػة والسػػػوقة اف يطوفػػػوا قبػػػؿ ال ػػػروج لمسػػػجف... فػػػامر ال ميفػػػة الظػػػاىر التجػػػار بػػػاف يػػػدفعوا 
ع.ع(ٖ)"ما جر  بو العاد ...

وكانػ  العػاد  فػ  رحس السػنة الفارسػية والقبطيػة كيكعاااة ؿعبلدعال ن عال هطل عه ارسعقػ ؿ:ع"
ع.(ٗ)" يـ بع ًا بالما ...اف يرّش الناس بع

                                                 
 .ىيذاعكردتعبندع ازسعكبندعالرركععال عال ادرعالذمعا ذعبنوع ازسعكردن هع ط هؽعل  عن يوع ازع(ُ)
 .ِْٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
عاالاػدعال ػ هؽعلللػدعالةاػالسعلااةػؿعيلػوعع(ّ) علػـك بلدعالول نلف:عىكعاادعاالبل دعال  ػلال سعكل ػ  عال ػ عبلػدعالزلاكنػ سعل ػـك

؛عاهػػكعاهلػػبسعال ػػ  كسعالة يػػكسعُْٕ/ُّهػػذيرلعد ػػكؿعال ػػلدعال  ػػلالعهلػػتعال  ػػدس.علنظػػر:عالنػػكلرمسععني لػػ عاالربسع
لا ػػركفعيلػػوعالطلػػ ـعه نكابػػوسعكلاا ػػكفعال  ػػرسعكل  ر ػػكفعالرػػنسع ػػعع.عكيػػ فعالناػػ رلعههءػػدادعيػػكعىػػذاعالللػػدعُٖٗ

؛عِّٓالءي ػػػ فسعكلوػػػػ رييـعال  ػػػي كفعالػػػػذلفعلهاجػػػػكفعبػػػفعال الػػػػ عكالييػػػكعىػػػػذهعااليلػػػػ ؿ.عال اػػػلهكسعاليدالػػػػ عاليهػػػػرلسع
 .عُْٔسعَُٕ/ْالجل لهكسعلال  عالدىرسع

 .ِْٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِٖٓ/ِ سع ازسعالا  رةعاال   لع(ٓ)
ل ادعهوع ن  ه ع ػركجعالنهػكعلك ػؼعهػفعلل ػكبعالػذمعاكدبػوعبزلػزع اػرعال ػرفعيػكع نط ػ عالرلػزةسعي ااةػؿعالناػ رلعع(ٔ)

 ه ن  ه عذيرلعا راروع فعال رف.
الرلػػزة:عه لي ػػرسعيػػكعلءػػ عاللػػربعالنػػكعاي ػػؿع ك ػػععيػػكعالػػكادمسعكىػػكعهيلػػدةعغرهػػكعي ػػط طع اػػرعك ػػفعاي ػػؿعيػػكرةعع(ٕ)

االنظ ػػ ـعلل ػركعهػفعاللػػ صعهلػدعالةػاالسعيػ  اطكاعالرلػػزةع ططػ عكه ػكاعيليػػ .عالا ػكمسع لرػـعالهيػػدافسعه اػرسعيػرهعاىييػ ع
ِ/ََِ. 

 .ِٖٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ِٕٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
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 وكػػاف العامػػة ]المسػػمموف  بمصػػر مػػف  يػػد النيػػروز ينت بػػوف رجػػً" كيػػكعبلػػدعالنلػػركزعقػػ ؿ:ع
ع.(ُ)..."يسمونو امير النيروز

:  ونسػػتطيع اف نتبػػّيف فػػ  العػػاد  الجاريػػة بمصػػر انيػػا تشػػبو  يػػد كقػػ ؿعيػػكعبنػػدعااػػدعابلػػ دىـ
ع.(ِ)الكرنفاؿ شبيًا وا حًا... 

سعكيػكعبلػدع(ّ)."وكاف مف العادا  بقصور العباسييف نألر الزىػور..كزعال  نعق ؿ:ع"كيكعبلدعالنلرع
ع.(ْ)" وكاف العامة يغّيروف فيو الفرش واآلم  وكأليرًا مف الم"بس النلركزعال  نعق ؿ:

وكػػاف مػػف الرسػػوـ كيػػكعبلػػدعالءطػػ سعه اػػرعيػػ فعل ػػ ـعاااةػػ ؿع يلػػبعكيهلػػرسعقػػ ؿعيلػػوع اػػز:ع"
اف يركق متول  الشرطة السػف"نية ليمػة الغطػاس فػ  موكػق كبيػر  وتوقػد ]العادا   القديمة بمصر 

ع.(ٓ)"بيف يديو الشموع الموكبية والمشا ؿ...
الناػػكصع ا د ػػ عالػػذيرعاػػدؿعداللػػ عكا ػػا عبيػػ عاللػػ داتعالاػػكعابا دىػػ عال  ػػي كفعه  ػػ ى ايـع

 فعلااةؿعه مبل دعغلػرعهابل دعالنا رلع فعيؿعهءدادعكال  ىرةسعاا عااهالعر   نعكب دةع ل كالعهي سعه
عاال   ل ع)النارانل (.

 ػ التكافؿ امجتما  .ٕ
 ... والكافؿ ..العااؿ ... والكفيؿ ال امف... وتكفؿ بو كّمو  ػمنو ... وحمػا :ع(ٔ)ق ؿعاهفع نظكر

عكغ لهػ نع ػ علػراهطعلةػظ:ع)اليةلػؿ(سعاراه طػ نعيهلػرانعع(ٕ)"الكافؿ فيو الذي كفؿ انسانًا يعولو وينفػؽ  ميػو...
 .(ٖ) ...َوَكفََّمَيا َزَكِريَّا... هية ل عاللالـعكاب لاوسعي  عر ألعيكعقكلوعال ل :

                                                 
 .ِٖٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِٖٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِٗ/ِ   ل سع ازسعالا  رةعاالع(ّ)
 .َِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِّٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .َٗٓ-ٖٗٓ/ُُل  فعاللربسعع(ٔ)
 .ُُُٖ/ٓالركىرمسعالاا حسعع(ٕ)
ع.ّٕ كرةعاؿعب رافسعرزألع فعاالل /ع(ٖ)
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يقصػػػػد بالتكافػػػػؿ امجتمػػػػا   فػػػػ  معنػػػػاه المفظػػػػ  اف يكػػػػوف هيػػػػذاعالوػػػػافع:"ع(ُ)قػػػػ ؿعخهػػػػكعزىػػػػرة
احػػػػاد الشػػػػػعق فػػػػػ  كفالػػػػػة جمػػػػػا تيـ  واف يكػػػػػوف كػػػػػؿ قػػػػػادر حو مػػػػػف ذوي سػػػػػمطاف كفػػػػػيً" فػػػػػ  

ع.مجتمعو يمده بال ير... 
انػػػ كؿع اػػػزع ك ػػػكععالاي يػػػؿعاالرا ػػػ بكعيػػػكعجن لػػػ عاػػػةا تعياهػػػوعبيػػػ عوػػػيؿعركالػػػ تعكاػػػكادثع
اراهطػػتعهوػػيؿع ه وػػرعه لاي يػػؿعاالرا ػػ بكسعكقػػدعاكردعجػػ ثعركالػػ تعاوػػ رعيليػػ عإلػػ عارػػ رعي نػػتعليػػـع
عا   نل عاي ييل ع عع فعل ااؽعالكقػكؼعلرػ نهيـعكاىية ػؿعرػزألع ػفعنة ػ ايـسعك ػفعىػفالألعاهػكعبهػداهللعهػف

سعكالػذمعيػ فعلطيػبعافعا ػربعلػوعدنػ نلرعذىهلػ عكزفع(ِ)ـ(ٖٖٗىػ/ّٖٕاهكعذيىؿعال هكعاليركمع)ت:
 انػػ  كفػػرح  اذا ناولػػ  فقيػػرًا الكااػػدع نيػػ ع ج ػػ ؿعكناػػؼعال ج ػػ ؿعخكعايجػػرسعجػػـعلااػػدؽعهيػػ سعكل ػػكؿ:ع

ع.(ّ)اي ًا كاغدًا فيتوىـ انو ف ة  فاذا فتحو ورحى صفرتو فرح  ألـ اذا وزنو فزاد  مق مألقاؿ  فرح 

ي فعمهكعبهداهللعاليركمعال هكعغ ؿعيجلػرةسعكلػـعليػفعلػد ؿعهلاػوعاالعبيوػرعىػذهعالءػ ؿعكا ػل ع
اف النسػ ة ابو رى عي فعلااٌدؽعهوسعااػ عل ػ ؿعانيػ عي نػتعازلػدعبيػ عا ػؿعالػؼعر ػؿسعكل ػ ؿ:ع"...ع

و ر ػ   ميػو  الت  كان   نده بأسما  مف يقوتيـ حبو  بدا" بيرا  يزيد  مػق  مسػة امؼ بيػ  
ع.(ْ)وميا  جميمة فامتنع 

ـ(سعي ػػػػدعيػػػػ فعاػػػػ ررانعغنلػػػػ نعكلػػػػوعاػػػػدق تعِٔٗىػػػػػ/ُّٓ)ت:ع(ٓ)ا ػػػػ عدبيػػػػجعهػػػػفعاا ػػػػدعهػػػػفعدبيػػػػج
 انػػػو بعػػػث بالمسػػػند إلػػػق ابػػػف سعذيػػػرع اػػػزع:(ٔ)ر رلػػػ عبيػػػ عاىػػػؿعالاػػػدلثعه يػػػ عكاللػػػراؽعك ر ػػػا ف

                                                 
زلػػدع ػػفعالاة اػػلؿعلنظػػر:عبهػػدالل ؿسع.علي ٕ ا ػػدسعالاي يػػؿعاالرا ػػ بكعيػػكعاال ػػ ـسعدارعالةيػػرعاللرهػػكسعال ػػ ىرةسعد.تسعع(ُ)

ع.ِٕ/ُُالاي يؿعاالرا  بكعيكعاال  ـسع
خهكعبهداهللعاهكعزىؿ:عىكع ا دعهفعالله سعهفع ا دعهفعباػـعهػفعهػ ؿعهػفعهرػ دةعال ػهكعاللاػ كسعيػ فعرئل ػ نعب ل ػ نعع(ِ)

 نػتعلػععنة ػ تعلررػ ؿعادلػفعسعكيِٗٗىػ/ُّٕي   نع لازانع فعالادلثعلوعراه ع فعىراةعإل عنل  هكرعكد ؿعهءدادع ن ع
ا لالفسعكلد ؿعبورعغ نوعإل عهلاوسعكلا ؿعالا ل عابو رعإل عال  اكرلفعكالة راألسعكيػ فعايجػرعال ا جيػلفع ػفعىػراةع

 .َِٓ/ْلا كاكفع فعابو رهعطكؿعال ن .عال  ل نكسعاالن  بسع
 .ّّٔ/ّبعالهءدادمسعا رلخعهءدادسع.علنظرعه  ا ؼعقيلؿعيكعالنص:عال طلُٕٗع-ُٔٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ّْٔ/ِٔالذىهكسعا رلخعاال  ـسعع(ْ)
؛عاهػػػفع ييػػػ فسعكيلػػػ تعاالبلػػػ فسعّّٖ/ٖلي زلػػػدع ػػػفعالاة اػػػلؿعبػػػفعارر اػػػو.علرارػػػع:عال طلػػػبعالهءػػػدادمسعاػػػ رلخعهءػػػدادسعع(ٓ)

ِ/ُِٕ. 
 .ُٖٖ/ّالذىهكسعاذيرةعالاة ظسعع(ٔ)
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ا ػػػدـعالػػػذمع ػػػ قوع اػػػزعسعالػػػنصعال (ِ)"ينظػػػر فيػػػو  وجعػػػؿ فػػػ  الجػػػزا  كػػػؿ ورقتػػػيف دينػػػاراً  (ُ) قػػػد 
لػػػػدؿعداللػػػػ عكا ػػػػا عبيػػػػ عاىا ػػػػ ـعال اػػػػررـعلػػػػوعهركالػػػػ عالاػػػػدلثعكالااػػػػنلؼع ػػػػفعريػػػػ سعك ػػػػفعريػػػػ ع
ا ػػػػػرلعيػػػػػ فعللػػػػػرضعياهػػػػػوعبيػػػػػ عال  ااػػػػػلفعال لػػػػػركيلفعه ىا ػػػػػ  يـعه لاػػػػػدلثسعك ػػػػػفعطػػػػػرؼعج لػػػػػثع
لل ػػػػػؿعبيػػػػػ ع  ػػػػػ بدايـعكاسا ػػػػػ فعالػػػػػليـعيكنػػػػػوعاػػػػػ ررانع ل ػػػػػكرعالاػػػػػ ؿسعكلنةػػػػػؽعبيػػػػػ عاىػػػػػؿعالاػػػػػدلثع

عيكعنصع  هؽعذيرن ه.عي  عكرد

كيكعركال عبفعراظ عالو برعالهر يكسعكي فعقدعكقععيكع لؽعودلدع فعالاػ ؿعكاللػكزعهلػدعافع
سع(ّ)صار بيتو افرغ مف فباد اـ موسق ي فع ل كرانعالا ؿعإل عالدرر عالاكعكاؼعيلي عهلاوسعه ل كؿ:ع"

الاال ر تسعك نيػ ع ػ ذيرهع اػزعكقدعبرؼعاادعالل  ؿعال ا  بدلفعيكايوعكزارهعكاا رعلوعاليجلرع فعا
 ... واحظػر لػػو مػف بيتػو فرشػػًا وقماشػًا وكػػؿ مػا يحتػاج اليػػو البيػ  مػػف آم  ومبونػة  وحػػّؿ ه كلػو:ع

 نػػده طػػوؿ يومػػو... وفػػ  اليػػـو التػػال  ارسػػؿ اليػػو كيسػػًا فيػػو الفػػا درىػػـ ورزمػػة أليػػاق مػػف فػػا ر 
ع.(ْ)"الألياق... فقاؿ لو: احفظ بابؾ فكؿ ما ف  دارؾ لؾ

ـعالج ج عال ا دـعذيرىـعي فع ازعقدعان كليـعيكعيا هوسعكليػفعلػـعايػفعىػذهعالوػكاىدعكالػدالئؿعاالب 
او ؿعان كذجعالاي يؿعاالرا  بكعاالي ؿعكاالهرزعيكعالدكل عاال   ل سعكليػفع ػ قي عيػدالئؿعارادع ػفع

جيػ عا ا رىػ ع اػزع  لي عافعلك العافعىن ؾعال كنػ نعكاػ زرانعيػكعىػذاعال رػ ؿسعكافعال  اػظعافعىػذهعاال 
مفعىػػػفالألعاالبػػػ ـعالج جػػػ عب وػػػكاعر ػػػلليـعيػػػكعال ػػػرفعالراهػػػععاليررم/الل وػػػرعال ػػػل دمعكالػػػذمعل جػػػؿع

ع ك كععيا هو.

ك ػػػػػػ عد نػػػػػػ عيػػػػػػكعاػػػػػػددعالاػػػػػػدلثعبػػػػػػفعالارػػػػػػ رعك ػػػػػػ ليـع ػػػػػػفعدكرعيػػػػػػكعاالىا ػػػػػػ ـعه ىػػػػػػؿعالليػػػػػػػـع
غػػػداد انػػػو ارسػػػؿ  ويحكػػػق اف ححػػػد التجػػػار المشػػػيوريف بكألػػػر  المػػػاؿ فػػػ  بكالػػػكبظسعي ػػػدعقػػػ ؿع اػػػز:ع

                                                 
للدعالي ػػػػدانكعالة لػػػػوعالاػػػػ يظسعلػػػػوع اػػػػنة تعبػػػػٌدةسعاػػػػكيكع ػػػػن عاهػػػػفعب ػػػػدة:عىػػػػكعاهػػػػكعاللهػػػػ سعاا ػػػػدعهػػػػفع ا ػػػػدعهػػػػفع ػػػػع(ُ)

ع.عِْٖ-ّٖٗ/ّ؛عالذىهكسعاذيرةعالاة ظسعِِّـ.عالليكمسعال ردمعيكعان  بعالط لهللفسعْْٗق/ّّّ
 .ُٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 ػا كذةع ػفعقكلػوعالػ ل :ع(عهلػدعافعازنػتعبيػ عي دانػوسعكىكع جؿعاطيؽعهيذهعالاة عن ه عإل عقيػبعاـعالنهػكع ك ػ ع)ع(ّ)

ـُ ُموَسػػق َفارًِغػا ِإْف َكػػاَدْ  َلتُْبػػِدي ِبػػِو َلػْوَم َحْف َرَبْطَنػػا َ َمػػق َقْمِبَيػا ِلَتُكػػوَف ِمػػَف اْلُمػػ  ػكرةعال اػػصسععْبِمِنيفَ َحْصػَبَل فُػػَباُد ُح
 .َُامل /

 .ُٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
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سعالػػػنصعال ا ػػػدـعلك ػػػالع(ِ)"فػػػ  كػػػؿ منيػػػا دينػػػار (ُ)مبػػػف سػػػمعوف الػػػوا ظ  مسػػػمااة  شػػػكنانكة
الطرل ػػػ عالاػػػكعاكاػػػػؿعيليػػػ عالاػػػ ررعال ػػػػ ؿعالهػػػفع ػػػ لكفعالػػػػكابظعييػػػ فعقػػػدعار ػػػػؿعاللػػػوعالطلػػػ ـعكيػػػػكع
الطلػػػػػػ ـعك ػػػػػػععلػػػػػػوعال ػػػػػػ ؿسعييػػػػػػكعارادعافعلكاػػػػػػؿعاال ػػػػػػكاؿعهطرل ػػػػػػ ع ػػػػػػرل عالعللرييػػػػػػ عااػػػػػػدعيػػػػػػكعالع

هبعلػػػػوعهػػػػ ساراجسعكىػػػػذهعالطرل ػػػػ عل يػػػػفعافعنطيػػػػؽعبيليػػػػ عا ػػػػـ:ع)اػػػػدق عال ػػػػر(سعكىػػػػكعنػػػػكعع ػػػػفعلا ػػػػ
عانكاععالاي يؿعاالرا  بكعالراقكعال   ك.

كيػػ فعليانوػػئ عاالرا  بلػػ عاالجػػرعاليهلػػرعيػػكعاليػػلـعكارهلػػ عالاػػء رعبيػػ عالاي يػػؿعاالرا ػػ بكع نػػذع
 وكػػاف محػػد اـعالاػػدعالياػػ بسعي ػػ ؿ:عالاػػءرعيلالي يػػ عكل  ر ػػي عيػػكعاليهػػرسعاذع ػػ ؽع اػػزعركالػػ عبػػفع

الكتاق اـ صالحة  فعودتو منذ ُولد اف تجعؿ تح  رحسو  ند نومو ف  كؿ ليمة رغيفًا فيو رطؿح فػاذا 
ع.(ّ)"كاف الصباح تصدق  بوح فظؿ ابنيا يفعؿ ذلؾ طواؿ حياتو

عهوعخىؿعير ػ ف  ػفعالن لػؿعكي نػتعليػـعاليجلػرعع(ْ)ك فعالل داتعكاال  ؽعالا ن عىكع  عي فعل ـك
االعانيـعي نكاعالعليا طػكفع ػ عل ػ طوعالػرلالع ػفعالا ػكرعهػؿعلاريكنػوعلي ااػ رلفعكال لػكزلفعاا ػ ن نعليػـسع
كره  عيكعال كا ـعالاكعايبعيلي عرل حعودلدةعايكفعاٌا عالة راألعكال   يلفعايجرع فعااػ عااػا بع

ع.(ٓ)الن لؿ؛عليجرةع  عل  طع فعالا رعرراألعىهكبعالرل ح

اللاػػػػػػلـعالػػػػػػدع ػػػػػػفعر يػػػػػػ عاللػػػػػػ داتعكاال ػػػػػػ ؽعاال ػػػػػػ  ل عالا ػػػػػػن سعكللا ػػػػػػدع اػػػػػػزععكي نػػػػػػتعية لػػػػػػ 
 ونظػػػػرًا (علال ػػػػ نسعي ػػػػ ؿ:ع طػػػػانعافعاالىا ػػػػ ـعه ملاػػػػ ـعيػػػػكعاال ػػػػ ـعلررػػػػععإلػػػػ عيػػػػكفعالنهػػػػكع ا ػػػػدع)

كف النبػػػػ   ميػػػػو السػػػػ"ـ كػػػػاف يتيمػػػػًا  فقػػػػد صػػػػار المسػػػػمموف يعطفػػػػوف  مػػػػق اليتػػػػامق  طفػػػػًا 

                                                 
 وػين نج(عكللنػكعاللرػلفعال اوػكعهػ ليكزعكالرػكزسعالهءػدادمسع ا ػدعهػفعالا ػفع وين ني :عقلػؿعانػوعلةػظعيػكعالة ر ػل ع)ع(ُ)

؛ع رزهػػػػ فسعااللةػػػػ ظعالة ر ػػػػل عك ر الايػػػػ عٕٗسعُْٔٗـ(سعدارعالياػػػػ بعالردلػػػػدسعُِّٗىػػػػػ/ّٕٔهػػػػفع ا ػػػػدعالي اػػػػبع)ت:
 .ٖٖسععٕ-ٔالا  رل سعاللدد/ع

 .ُٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
ير  ف:ع فعاالقيػلـعالراهػععذاتعهػ دعيػ رسعك ػدفعكا ػل ع ػفعهػ دعيػ رسعك يػرافعك ر ػا فعك را ػ فسعايجػرعيلػوعالا ػكرعع(ْ)

 .ْْٓ/ْكاالرط بعكامور رعكالج  ر.عالا كمسع لرـعالهيدافسع
 .ُٖٗ/ِ؛ع ازسعالا  رةعاال   ل سععُِّ-ُِِاهفعاكقؿسعاكرةعاالرضسعع(ٓ)
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اـعبػػػػػفعب ػػػػػدعافعال ػػػػػردفعاليػػػػػرلـعكالوػػػػػرائععاس ػػػػػ  ل عايػػػػػدتعبيػػػػػ عسع ان  ػػػػػل نعبػػػػػفعريػػػػػؿع(ُ)" اصػػػػػاً 
(عَِاالىا ػػػػػػ ـعه ملاػػػػػػ ـعكربػػػػػػ لايـعرب لػػػػػػ ع  اػػػػػػ سعكقػػػػػػدعايػػػػػػدعال ػػػػػػردفعبيػػػػػػ عذلػػػػػػؾعيػػػػػػكعايجػػػػػػرع ػػػػػػفع)

ع.(ِ) ك ل نعيكعال ردفعاليرلـ

كىنػػػػػػػ عالهػػػػػػػدع ػػػػػػػفعال ػػػػػػػكؿعافع ػػػػػػػ عذيػػػػػػػرهع اػػػػػػػزع ػػػػػػػفعركالػػػػػػػ تعكرػػػػػػػدن ى عانطهػػػػػػػؽعبيػػػػػػػ عالاي يػػػػػػػؿع
بنكانػػػػػػػ نعهيػػػػػػػذاعال  ػػػػػػػ  سعالعالنػػػػػػػكعافعىػػػػػػػذهعالن ػػػػػػػ ذجعكاال جيػػػػػػػ عىػػػػػػػكعاالرا ػػػػػػػ بكعاذعانػػػػػػػوعلػػػػػػػـعلةػػػػػػػردع

اال ػػػػ  عكاالي ػػػػؿعيػػػػكعالا ػػػػ رةعاس ػػػػ  ل سعهػػػػػؿعافعىنػػػػ ؾعناكاػػػػ نعكركالػػػػ تعيجلػػػػرةعرػػػػدانعالطػػػػػكع
الاػػػػػكرةعالا ل لػػػػػ عليػػػػػذاعاللنػػػػػكافسعكقػػػػػدعياهػػػػػتعبنيػػػػػ عكاػػػػػداكلاي عال اػػػػػ درعاالكللػػػػػ عكال رارػػػػػععالادلجػػػػػ ع

ع.(ّ)كاالها ث

مػألً"  (ْ) ففػ  اصػفيافكصعقكلوعبفعاللاػ   عكاالىا ػ ـعهيػـسع ػ عناػو:عكقدعن ؿع ازعهيذاعال ا
"سعكيكع ارعيػ فعلك ػععكاف احد الصالحيف يذىق باكيتاـ يوـ الجمعة إلق منزلو  ويدىف ربوسيـ

عالر لػػ عيػكعال  ػػردعطهلػػبع يػكعال  ػػردع زانػػ عيليػ عادكلػػ عكاوػػره ع الػددةعاالاػػن ؼسعكلريػػسعيػكعلػػـك
ع.(ٓ)ليل ج

                                                 

 .ُٗٗ/ِ  ل سع ازسعالا  رةعاال ع(ُ)
سع ػػكرةعاالنلػػ ـسعَُسعٖسعٔسعِسع ػػكرةعالن ػػ ألعاملػػ /َِِسعُِٓسعُٕٕسعّٖلنظػػر:عال ػػردفعاليػػرلـسع ػػكرةعاله ػػرةعاملػػ ع/ع(ِ)

سعٕسع ػكرةعالاوػػرسعاملػػ ع/ِٖسع ػػكرةعالييػؼسعاملػػ /ّْسع ػكرةعاال ػػراألسعاملػ ع/ُْسع ػػكرةعاالنةػ ؿسعاملػػ ع/ُِٓاملػ ع/
سع ػػػكرةعال ػػػ بكفسعٗسع ػػػكرةعال ػػػا سعاملػػ عُٓسع ػػػكرةعالهيػػػدسعاملػػ /ُٕالةرػػػرسعاملػػ ع/سع ػػػكرةعٖ ػػكرةعاالن ػػػ فسعاملػػ ع

 .ِاالل 
 .ََِ-ُٗٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
ااػػةي ف:علػػـعارػػدعيػػكع لرػػـعالهيػػدافعا ػػـعل دلنػػ عا ػػ ي عااػػةي فسعهػػؿعكرػػدتعا ػػـع دلنػػ عااػػهي فسعكقػػ ؿعبنيػػ عالا ػػكم:عع(ْ)

امكألػػر  وَكَسػػرىا آ ػػروف... مدينػػة  ظيمػػة مشػػيور  مػػف ا ػػ"ـ المػػدف المػػدف   اصػػبياف: مػػنيـ بفػػتل اليمػػز   وىػػـ
وا يانيا... امصق بمغة الفػرس ىػو الفػرس  وىػاف كانػو دليػؿ الجمػع  فمعنػاه الفرسػاف وامصػبيان  الفػارس... كػاف 

".عالا ػػكمسعق اسػػباىاف وىػػ  جمػػع اسػػباه  واسػػباه: اسػػـ لمجنػػد والكمػػق... وذلػػؾ اف افعاليمػػا الحراسػػة ]الجنػػد والكمػػ
 .َِٓ/ُ لرـعالهيدافسع

 خهكعزىرةسعالاي يؿعاالرا  بكعيكعاال  ـ؛عبهدعالل ؿسعالاي يؿعاالرا  بكعيكعاال  ـ.ع(ٓ)
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 اك "ؽ السمبية:ػ العادا  و ٖ

للػػدعال را ػػععاس ػػ  كعكااػػدانع ػػفعال را لػػ تعاليجلػػرةسعالاػػكعاا يييػػ عا ػػ ؽعكبػػ داتع ػػ له عغلػػرع
 ا ػػػكدةسعكليػػػفعالهػػػدع ػػػفعال ػػػكؿعافعىنػػػ ؾعبػػػ داتعكا  قػػػ نعلطهػػػععهيػػػ عال را ػػػععكااػػػهالعىػػػكعال ػػػ ئدةع

كعالاكعي نتع ػ ئدةسعا ػ ع ػ عكالء له سعا  عيكعال را ل تعاال   ل عي فعاال  ؽعكالل داتعاسلر هل عى
ىكع يهكعي نوع كركدع ل كؿعيلوسعكليفعن ػه عالػذلفعليٍ ػًد كفعبيلػوسعىػؿعىػكعن ػه عيهلػرةسعاـع اػدكدة ع
كىػػؿعيػػ فعلةليػػوعال  اػػ عكالل  ػػ ع لػػ ن عاـعال  اػػ عهوػػيؿعبػػ ـعكرػػزألع ػػفعالل  ػػ  عكىػػؿعيػػؿعال  اػػ ع

عهايػػؾعااليلػ ؿعال ػػيهل  عا ل ػػ عىػذهعالا ػػ فالتعلػػلس لػدلن عبيليػػ عار هػػ تعرق لػ عدقل ػػ سعكليػػفععي نػتعا ػػـك
 فع  ؿعا انط ؽعالناكصعالاكعذيرى ع ازعل يفعالكاكؿعإل عنالر ع للن عافيدعافعىذهعال ظ ىرع
  عىكعاالع ظ ىرعن ػهل عرهًػؿعبيليػ عهل ػيـعدكفعام ػرسع ػفعيػؿعالطه ػ تعاالرا  بلػ سع ػععالاريلػزع

عبي عالطه  عال  ا ع ني .

 التشبق بالغمماف: خعػ

ب ػػؿع اػػزعبيػػػ عااهػػععالناػػػكصعكاالقػػكاؿعذاتعالل قػػ عه للػػػ داتعكاال ػػ ؽعال ػػػيهل سعكررػػععإلػػػ ع
ال ا درعاال   ل عال لاهرةع  اه  نع ني ع  لوعب ق عه ل ك كعسعكابط عهلضعاالاي ـعبيلي سعكنا ػذع

عن  ذجع   عاي دع نوع از.

 ػػج نعهيػػذاعالوػػافععانػػ كؿع اػػزع ك ػػكععال اػػ ألعكال اػػل فسعككلػػععهلػػضعال  اػػ ع ػػنيـسعك ػػرب
 يحكػػ  المسػػعودي انػػو لمػػا اف ػػق اممػػر الػػق ال يلةػػ عام ػػلفسعكقػػدعا ػػذع اػػزعبػػفعال  ػػلكدمعي ػػ ؿ:ع

اممػػيف قػػّدـ ال ػػدـ وآألػػرىـ ورفػػع منػػازليـ  فممػػا رح  اـ جعفػػر شػػغفو بال ػػدـ واشػػتغالو بيػػـ ات ػػذ  
ري المطمومػػػا   الجػػػواري المقػػػدودا  الِحسػػػاف الوجػػػوه و ّممػػػ  ربوسػػػيف... فات ػػػذ النػػػاس الجػػػوا

كيػػكع يػػ فعد ػػرعكهيػػذاعال اػػكصعال اليػػؽع  (ُ)والبسػػوىف امقبيػػة  والمنػػاطؽ  وسػػموىّف الغ"ميػػا  
 ... وذلػػؾ اف اممػػيف وىػػو ابػػف ىػػاروف الرشػػيد  لمػػا ه ل يلةػػ عام ػػلفسعكقػػدعا ػػذعبػػفعالطهػػرمسعقكلػػو:ع

وتو ف  ليمو ونياره... ممؾ  بمغ مف كمفو بال صياف انو طمبيـ  وابتا يـ  وغالق بيـ  وصّيرىـ ل م
 ورفض النسا  الحراار واعما  حتق رمَ  بيف وحتق قاؿ حبو نباس سا رًا:

                                                 
 .ُٗٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
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 احمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ا" جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجميع المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممينا 
 
 

 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا م تمّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 
 

 ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؽ اممينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػّير ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّير التعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

 فاقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 
 

 (ُ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامير المبمنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

هءضعالنظرعبفعاػا ع–ل دعا ٌ فعالنٌا فعال ا د  فعا ٌ ن عي ـعلةيـع نوعافعال يلة عاال لفع
بند  عي فع كلل نعه ل ال فع فعالءي  فسعيػ فعالنػ سعقػدعاػاجركاعيلػوسعكا ػذكاعطرل اػوعع–ال كؿع فعبد و

الجػػ نكعالهلػػتععك نيرػػوسعي للهػػ رةعيػػكعالػػنصعاالكؿعالاػػكعا ػػكؿ:ع)ي ا ػػذعالنػػ سعالرػػكارم...(سعكيػػكعالػػنص
الولرمعالذمعق لوعخهكعنفاسع)ي قادلعالن سعر لل نعها لرعال ف نلن (سعلةيـع فعال كللفعافعىذاعالةلؿعقػدع
اناورعهلفعالن سعهويؿعيهلرسعكىذاع  ع ن اكعإل عاك ػلاوعكاهللنػوعالا ػ نسعكىػذاع  لجهػتعال ػكؿعالوػ ئعع

عه ف:ع)الن سعبي عدلفع يكييـ(.

رعك يػـعهػػذاتعالكقػتسعاالعكىػكعاال ػػا ؼعالة يػكعهػػلفعي يػ ألعال ػػرفعكخوػ رع اػزعإلػػ ع ك ػكعع طلػػ
الراهععاليررمعه اكصعاليكاطعه لء ـعال  يكؾعكغلرعال  يكؾع  ػاللن نعه كلػوعبيػ :عطه ػ تعال ػهيكسع

 ... امػػا فػػ  القػػرف الرابػػع اليجػػري فقػػد كياػػ بعال ػػراجعكاػػن ب عالياػػ بعل دا ػػ عهػػفعرلةػػرسعي ػػ ؿ:ع
المػواط بالغممػاف ا ت"فػًا بّينػًا  فػاراد الػبعض اف يعتبػروه كالزنػا  واف يجعمػوا  ا تمف  آرا  الفقيا  ق 

 قابو القتؿ والػرجـ  واراد ا ػروف اف يفّرقػوا بػيف المػواط بػالغ"ـ المممػوؾ وغيػر المممػوؾ  وقػالوا اف 
إلػػ ععسعكىػػذاعالػػنصعلفلػػدعاناوػػ رعظػػ ىرةعاليػػكاطعيػػكعال را ػػع(ِ)"الحػػّد م يمػػـز اموؿ ب ػػ"ؼ الألػػان ...

الدررػػ عالاػػكعاكاػػيتعهلػػضعالة يػػ ألعلياػػدلثعبنػػوعليكاػػكؿعإلػػ عاػػؿعك ػػطعل رايػػبعىػػذاعالةلػػؿسعكليػػفع
ره ػػ عىػػذاعاال ػػا ؼعيل ػػ عهلػػنيـسعاكرػػدعلا يػػلصعهلػػضعال ػػكاصعخكعسلرػػ دعبػػذرع ػػ سعلهػػررعليػػـعال لػػ ـع

 تعبػفعهايل ليـعال  رر عبفعاال  ؽعاال   ل سعكي فع ازعقػدعاوػ رعيػكع يػ فعد ػرع ػفعيا هػوعهركالػ
هلضعال  ا عا كؿعالة ي ألعال ا ي كفعليـسعكللسعالة ي ألعالا ل لكفعافعلردكاعليـعاللذرعلي ل ـعهوربع

                                                 
.علي زلػػػدع ػػػفعالاة اػػػلؿعبػػػفعىػػػذهعاالهلػػػ ت.علنظػػػر:عالطهػػػرمسعاػػػ رلخعالر ػػػؿعُِٓ-ُُٓ/ِ اػػػزسعالا ػػػ رةعاال ػػػ  ل سعع(ُ)

 .ععَُُ/ٕل يكؾسعكا
 .َُٔ-ُٗٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
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ـ(سعهػػ لرركععإلػػ عَْٗ-ّّٗىػػػ/ِّٗ-ِِّ)ع(ُ)ال  ػػرع ػػج نسعكىػػذاع ػػ عق لػػوع اػػزعبػػفعال يلةػػ عالرا ػػك
عالزاىرةعالهفعاءرمعهردم(سعي  ؿع از:ع" و ]ال ميفة الرا    كػاف ... ان)ال ناظـعالهفعالركزمسعكالنرـك

ا طق ا"  يدًا اّم يشرق ]ال مر ... ولكف لـ يزالوا بو  ليشرق  فكتق رقعة بمفظ يمينو  و ر ػيا 
 مق الفقيا   فوجدوا لو ر صة كالعػاد   فػأ طق اسػتاذه ونديمػو الصػول  الػؼ دينػار ليتصػدؽ بيػا 

ع.(ِ)" نو وشرق

الة يػ ألعكال  ػ ةعيػ نكاعلرا لػكفعللياػلفعيػكعكىن ؾعنصعد ػرعلك ػالعيلػوع اػزعيلػؼعافعبػددانع ػفع
اال هكععهدارعالكزلرعال ييهػكسعكل  ػكفعلليػ عا ػراألع ػفعوػربعكزنػ عكدبػ رةعااػ عالاػه حسعجػـعلػذىهكفع
إل ع ا ٌؿعب ييـعه لكظ ئؼعالدلنل عال ييةكفعيلي عر  ل نسعكقػدعخوػ رع اػزعإلػ ع)لال ػ عالػدىرعليجلػ لهك(سع

اد  لمكأليػريف  حتػق كبػار ذوي المناصػق الشػر ية  فيحكػق انػو وكاف الشػراق  ػي  ذعبنوع  عنٌاو:ع"
  ويجتمعػػوف  نػػده فػػ  امسػػبوع ليمتػػيف   مػػق (ّ)كػػاف جما ػػة مػػف الكبػػرا  ينػػادموف الػػوزير الميمبػػ 

المراح والتبسط ف  القصػؼ وال " ػة  وانيػـ أل"ألػة ق ػا ... ومػا مػنيـ ام ابػيض المحيػة طويميػا  
. و ع ف  يد كؿ منيـ كػاس ذىػق  وزنػو الػؼ مألقػاؿ  مممػو   فاذا تكامؿ امنس وطاق المجمس..

                                                 

عاليػػػػ ـعهػػػػػ:عع(ُ) فى عهػػػػوع يةػػػػ ألعهنػػػػكعاللهػػػػ سسعكبٍنػػػػكى ذيػػػػرعال   ػػػػكعالانػػػػك كعركالػػػػ عن ػػػػادؿع نيػػػػ عاال ػػػػراؼعالػػػػذمعيػػػػ فعل ػػػػـك
ان ػػػػكذجع ػػػػػفعا ػػػػراؼعال يلةػػػػػ عالرا ػػػػك.عاوػػػػػ رعيلػػػػوعالػػػػػ ع ريػػػػسعوػػػػػرابعيلػػػػؼعىلػػػػػاهعلنة ػػػػوعكنػػػػػد  ألهسعكالي لػػػػ عالاػػػػػكع

اليػػػػػ يكرعكالرلاػػػػػ فعال ءطػػػػػ عهػػػػػ ل طفعاالهلػػػػػ ضعال نػػػػػدكؼعبيلػػػػػوسعااػػػػػ عقػػػػػٌدرعاليةػػػػػ رعهػػػػػ فعي لاػػػػػوعازلػػػػػدععك ػػػػػلتع ػػػػػف
بيػػػػػػػ عالػػػػػػػؼع ج ػػػػػػػ ؿعكهلػػػػػػػدعافعطػػػػػػػربعكوػػػػػػػربع ػػػػػػػعع  اػػػػػػػاوعا ػػػػػػػرعهنيػػػػػػػبعاليػػػػػػػ يكر.عكركلعالاػػػػػػػكلكعنػػػػػػػدلـعال يلةػػػػػػػ ع
ـعالرا ػػػػكعيلػػػػػؼعافعال يلةػػػػػ عيػػػػ فعر ل ػػػػػ علك ػػػػػ عبيػػػػ عارػػػػػرةسعكيػػػػػ فعندل ػػػػوعالاػػػػػكلكعكهلػػػػػضعال ػػػػكاصعكقكيػػػػػ عيػػػػػ  رى

افعلري ػػػػػكاعي  ػػػػػذعيػػػػػؿعكااػػػػػدع ػػػػػنيـعارػػػػػرةعكريػػػػػسعبيليػػػػػ عكاػػػػػدثعافعا ػػػػػذعالاػػػػػكلكعارػػػػػرةالفع يااػػػػػ الفعههل ػػػػػي  سع
كبنػػػػد  عني ػػػػكاعا ػػػػرعال يلةػػػػ عهػػػػ فعللطػػػػ عليػػػػؿعكااػػػػدع ػػػػنيـعكزفعاالرػػػػرةعالرػػػػ لسعبيليػػػػ عدنػػػػ نلرسعيا ػػػػ بةتعرػػػػ ئزةع

 .ِٖٗ-ِٔٗ/ُالاكلك.عنوكارعال ا  رةسع
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
الكزلرعال ييهك:عاهكع ا دعالا فعهفع ا دعهفعىػ ركفسع ػ كعهػ ل ييهكعالنػوعلررػععه لن ػبعالػ عال ييػبعهػفعاهػكعاػةرةسعع(ّ)

ـ.عاهفع ييػ فعكيلػ تعاالبلػ فسعّٔٗ-َٓٗىػ/ِّٓ-ّّٗي فعكزلراعل لزعالدكل عاا دعهفعهكلوسعي نتعكزاراوعيكعال دةع
 (.ُِٕارر  عرقـع)عُّْ-ّّٖع(؛عالياهكسعيكاتعالكيل تسُٖٕارر  عرقـع)عُِٕ-ُِْ/ِ
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  فيغمس لحيتو فيو  بؿ ينقعيا نقعًا  حتق تتشػرق اكألػره  ويػرش منػو (ِ)  حو  كبرياً (ُ)شرابًا ُقطربُّمياً 
بع يـ  مق بعض ويرقصوف اجمعيـ... فاذا اصػبحوا  ػادوا  ػادتيـ إلػق التزّمػ  والتػوّقر والػتحّفظ 

ع.(ّ)"المشايخ الكبرا بأبية الق ا  وحشمة 

الػػنصعامكؿعال اليػػؽعهايػػؼعكق ػػـعال يلةػػ عالظػػ ىرسعاجهػػتعافعىنػػ ؾعبػػددانع ػػفعالة يػػ ألع ػػفعلهلػػعع
ورؼع يناوعسر  ألعال يط فسعكىذاع  عاردن عقكلوعه اكصعالة يػ ألعالػذلفعا ايةػكاعاػكؿعرػكازعاليػكاطع

ة يػػ ألعالػػذمعذيػػرهع اػػزسعكالػػذمعهػػ ل  يكؾعكغلػػرعال  يػػكؾسعيره ػػ عرػػ ألعيػػكعىػػذاعالن ػػ شعكاال ػػا ؼعهػػلفعال
اورن عاللوع  ه  نسعره  عسلر دعبذرعوربكعقدعوٌربوعالػذلفع ػٌ كاعانة ػيـعي يػ ألعسر ػ ألعغرلػزةعهل ػيـع

الػذمعكردعيػكعنػصعال ػكؿسعاذفعع-افعاٌاتعالركال – فعاىؿعال يط عال لئلفسعا ج ؿعال يلة عالظ ىرع
 هسعكىػػكعكرػػكدعي يػػ ألعالعذٌ ػػ عليػػـعا ػػ ـعار ػػ ألعىػػذهعالركالػػ عل يػػفع ػػفع  ليػػ عاجهػػ تعال ػػكؿعالػػذمعاردنػػ

ال ػػيط فسعككرػػكدعهلػػضعال  اػػ عل يػػفعافعاوػػرٌععمرػػؿعغرائػػزىـعالاوػػرلل تعالاػػكعالعا ػػ سعليػػ ع ػػفع
الوػرععالاػػالالسعكلػػدلن ع ػػفعال  اػ عكااػػا بعالنةػػكذعكال ػػيط عكررػ ؿعال ن اػػبعالدلنلػػ ع  ػػفعارايػػبع

الاػكعذيرن ىػ عبػفعالػكزلرعال ييهػكعكال  ػ ةعالج جػ ععابظـعاليه ئرعكىكع  عر ألعيكعهنصعالركالػ عالج نلػ 
الػػػذلفعيػػػ نكاعل ػػػ ركفعبنػػػدهعللياػػػلفع ػػػفعيػػػؿعا ػػػهكعسعك ػػػ عل ك ػػػكفعهػػػوعللػػػ لليـعال  رنػػػ عال يللػػػ سعك ػػػ ع

علاهاكفعبيلوعه زاكل ع ينيـعالدلنل عي   ةعكقرلف.

بعالءي ػ فعكذيرع ازعبددانع فعاالبػ ـعالػذلفعليػـعوػيرةعيػكعالاػ رلخعكالػذمعيػ فعليػـعىػكلعيػكعاػ
سع(ٔ)سعكالوػػػ برعخهػػػكعهيػػػرعالاػػػنكهرم(ٓ)سعكالوػػػ برعال هػػػزعخرزم(ْ)كالاوػػػهبعهيػػػـسع جػػػؿ:عالة لػػػوعخهػػػكعداكد

                                                 
عجػـعال ػيكفعجػـعجػـعيػاالعالػراألعكهػ ألع كاػدةعقع وػددةع  ػ ك  عكالـسعكىػكعيي ػ عابر لػ عال ػـعقرلػ عع(ُ) ـٌ ورابعقيطره ؿ:عه ل ػ

 انزىػػ عليطػػ لهلفعكا نػػ علي  ػػ رلفسعكلن ػػبعالليػػ عع-امعباػػرعلػػ قكت–هػػلفعهءػػدادعكبيهػػراعلن ػػبعالليػػ عال  ػػرسعك ػػ عزالػػتع
 .ِّٕ-ُّٕلرـعالهيدافسعالوراب.عالا كمسع 

وػػرابعبيهػػرم:عن ػػه علهيلػػدةعبيهػػراعكىػػكع ػػفعنػػكااكعالػػدرلؿعقػػربعاػػرلةلفعاهلػػدعبػػفعهءػػدادعبوػػرةعيرا ػػخسعكىػػذاعالوػػرابعع(ِ)
ن ػػػػه عالليػػػػ ؛عالفعلػػػػ قكتعالا ػػػػكمعذيػػػػرعاهلػػػػ تعوػػػػلرل عذيػػػػرعيليػػػػ عالنهلػػػػذعبنػػػػدعارر اػػػػوعليػػػػذهعالهيلػػػػدة.عالا ػػػػكمسع لرػػػػـع

ع.ُِْ/ْالهيدافس
ع.َِْ/ِاال   ل سع ازسعالا  رةعع(ّ)
 .ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ُٓٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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سعكغلػرىـع  ػفع(ّ)سعكالو برعاا دعهفعييلػبعالا ػكم(ِ)سعخهكعيراسعالا دانك(ُ)ك لؼعالدكل عالا دانك
ـعاالنارايل ع ػععالءي ػ فعكردتعا   فىـعيكعيا بع ازسعالذمعهدكرهع  ؽعليؿعكاادع نيـعقا عب ق اي

ع.(ْ)كالاءٌزؿعهيـعكاا  ذىـعي  رهلفعليـعك فعر ي عا ول ايـعك  اايـ

االبػػػػ ـعالػػػػذلفعذيػػػػركاع ػػػػ ه  نسعكالاي لػػػػ تعالاػػػػكعياهػػػػتعبػػػػنيـعهيػػػػذاعالوػػػػافعلل ػػػػتع  ل  ػػػػ نعلهػػػػ قكع
قػدعيلييػ عال  ي لفسعكللسعه ل ركرةعافعي فعىفالألعا  نعقدعق  كاعهايل ؿع فعىذاعالنكععافعليكفعغلػرىـع

ال  نسعي  عانيـعالعل جيكفعب   عال  ي لفسعكالعل جيكفع فعب ؿعب ييػـسعاالعالػذلفعاقاػدكاعهيػـعكاػنلكاع
 جؿعانلليـسعاذفعل يفعال كؿعافعىيذاعنكعع فعالل ؿعال خ  قكع كركدعكليفعهن ه ع للن عالعل يفع

فعبػددانع ػفعال  اػ عكالل  ػ ع فع  لي عافعن كؿعبػفعال را ػععانػوعطهػععهيػذاعالطػ هععال ػيهكسعي ػطعم
ع  ر كاعىيذاعيلؿ.

 ق ػ ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .

مف الفعؿ  صا  ىك:ع"ع(ٓ)ال ا ألعيكعاليء عر ألعهال رلؼعبدةسعي ل اكعا بعقكؿعاهفع نظكر
سعكال اػٌكعلػااكعه ػـعوال صيتاف ىمػا بي ػتا الػذكر  وال صػيتاف الجمػدتاف المتػاف منيمػا البي ػتاف 

ع.(ٔ)ي رهسعك ا هعخمععوٌؿع الالوسعكال ال ع فعاب  ألعالان  ؿال  ألعكه

ال صػ  الػذي ُسػّم  بي ػتاه وبقػ  ذكػره فيػذا :ع"(ٕ)خ  عيكعاالاط حسعي ػدعقػ ؿعالوػلخعالطك ػك
سعكقلػؿعيول  اشد مف اي"ج الفحؿ  وينزؿ ماً  رقيقػًا م يكػوف منػو الولػد  وقيػؿ انػو م ينػزؿ اصػً"  

ع.(ٖ)"اذا سمم  انألييو حو قطعتيما فيو  ص    صي  الفحؿ  صا : خل  ن:

                                                 
 .ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .َُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُّٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُٓٔ-ُٗٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .َِّ/ُْل  فعاللربسعع(ٓ)
 .ِّْ/ْالةلركزعده دمسعال   كسعال الطسعع(ٔ)
 .ُِْ/ٓال ه كطعيكعي وعاال   ل سعع(ٕ)
 .ُٔٗقيلركسع لرـعلء عالة ي ألسعع(ٖ)ع
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سع(ِ)سعخكع رهػرانع(ُ)كقػدعنيػ عالػدلفعاس ػ  كعبػفعاالقػداـعبيػ عىػذاعالةلػؿع ػكاألعخيػ فعال ػرألع  اػ رانع
ـْ َفَمُيَغُيُرفَّ َ ْمػَؽ المَّػوِ كر ألعيكعقكلوعال ل :ع َوآَلَُمَرنَُّي

)الاءللػر(عع:سعكا ايػؼعاللي ػ ألعيػكع لنػ عيي ػ (ّ)
ع.(ْ)ي  لتعط ئة ع نيـعافعال  اكدعىك:ع)ال ا أل(يكعامل سع

كقػػػدعكردتع راديػػػ تعبػػػدةعيػػػكعاليءػػػ عاللرهلػػػ علي اػػػ ألسعكيػػػؿع نيػػػ عللػػػًطع لنػػػ ع ػػػ صعهػػػوسعكيػػػ فع
لظػػػ ىرةعال اػػػ ألعرػػػذكرعا رل لػػػ عالػػػكدعإلػػػ عاللاػػػكرعال دل ػػػ عيػػػكعاللػػػراؽعال ػػػدلـسعكا ايةػػػتع  ػػػ ل اي ع

اػكع  ر ػتعىػذهعالظػ ىرةسعكاليلةلػ عالاػكعيػ فعل ػ رسعال دل  سعكيذلؾعال ليك  تعالاكعان كلػتعاالقػكاـعال
هيػ عال اػ ألسع ػععاال ػه بعال الػػددةعالاػكعا ػههتعهإلرػ زعىػذاعالةلػػؿسعكالاءللػراتعالدلنلػ عكالنة ػل عالاػػكع

ع.(ٓ)ارايؽعالو صعالذمعللرضعلي ا ألسعكيذلؾعالاءلراتعالكظلةل عكغلرى 

الن ػػ فعكالهيػػ ئـع لػػ سعكليػػفعلػػكبزع اػػزعانػػ كؿع اػػزعىػػذهعالظػػ ىرةعسع هلنػػ نعااػػرلـعاال ػػ ـع اػػ ألعا
 ... وىػذا ]ال صػا   اي ػًا كركدعىذهعالظ ىرةعيكعالدكل عاال   ل عه ني عقدعر ألتع فعالورؽسعي  ؿ:ع

ـ  بسػػبق تقمػػص ظػػؿ الػػروح العربيػػة   ػػادا  شػػرقية ٘ٔٛىػػػ/ٕٓٓد ػػَؿ  مػػق اعسػػ"ـ حػػوال   ػػاـ 
ع.(ٔ)"قديمة...

وقػد احتػاؿ المسػمموف لتفػػ"  دكفعال  ػي لفسعي ػػ ؿ:ع"عكاررػعع اػزعىػذاعالةلػؿعليناػ رلعكالليػكدس
سع(ٕ)مف حرمة ال صا  بأف كانوا يشتروف ال صياف  تاركيف لمييود والنصارى األـ ىذا العمؿ الشنيع 

                                                 
ااػدثعالرػػ اظعبػػفعاقػػداـعالناػػ رلعبيػػ عا اػػ ألعاكالدىػػـعكالةػ دىـعإلػػ عهلػػكتعاللهػػ دةعلي د ػػ عيليػػ سعخكعلطيهػػكفعال اػػ ألعع(ُ)

عكامجػ ـسعاوػايرعالاػ هئ عهوػيؿعيهلػرعلبقػداـعم نة يـسعكل د كفعبيلوعهرغهايـعطيه نعليدل ن عكالالهدعكاالهالػ دعبػفعال اػ ـر
 .ُِٗ-ُِْ/ُبي عا ا ألعانة يـسعكاو رعالر اظعإل عا   ألىـعكان  هيـسعيا بعالالكافسع

سعلااػػةل عالا ػػ بعيػػكعاللاػػرعاال ػػكمع ػػ رسعبػػددع ػػفعال يةػػ ألعال اػػ ألعبػػفعطرلػػؽعإبطػػ ألعاال ػػرعهإ اػػ ئي عاوػػ  صع(ِ)
 .ُِٖ-ُٕٗكالله  كعيذلؾعاالندلس.عالو رمسعال ال فعكال ارري سع

 .ُُٗ كرةعالن  ألسعامل /ع(ّ)
؛عال رطهػػػكسعالرػػػ  ععمايػػػ ـععّّْ/ّ؛عالوػػػلخعالطك ػػػكسعالاهلػػػ فع ػػػفعاة ػػػلرعال ػػػردفسعُٓٗ/ِالناػػػ سسع لػػػ نكعال ػػػردفسعع(ْ)

 .ّٖٗ/ٓال ردفسع
ذكرعالا رل لػ عكال  ػػ ل تعكاال ػه بع ػععالاءللػراتعالاػكعاطػػرخعبيػ عال  ػ لك.علنظػر:عالوػ رمسعظػػ ىرةعلياة اػلؿعبػفعالرػع(ٓ)

 .َِٕ-ُِٔ؛عالو رمسعال ال فعكال ارري سعُُٕ-ُٖٓال ا ألع  ؿعاللاكرعال دل  سع
 .ُُٓ/ِع ازسعالا  رةعاال   ل سع(ٔ)
 .ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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وكػؿ  صػا  مػف الػدنيا قاامػا سعاذعقػ ؿ:ع"(ِ)افعاكؿع ػفعاهاػدععىػذاعالل ػؿعىػـعالرك ػ فع(ُ)ذيرعالرػ اظ
ال نػػ طؽعالاػػكعيػػ فعل ػػ رسعهيػػ عال اػػ ألسع جػػؿع دلنػػ عىدلػػ عيػػكعع"سعكذيػػرع اػػزاصػػمو مػػف قبػػؿ الػػرـو

الاهوػػ سعكذيػػرعافعىنػػ ؾعدٌلػػ راتعابا ػػدتعبيػػ عال اػػ ألعي ػػكردعاقااػػ دمع يػػـعليػػ سع جػػؿع اػػرعالاػػكع
يػػ فعيليػػ عدٌلػػرافعقهطلػػ فعد يي ػػ عالػػرئلسعىػػكعال اػػ ألسعااػػ عذيػػراعخني ػػ عل ػػكالفعيػػؿع اػػرعكال نػػ طؽع

ع.(ّ)اال رلعه ل ال ف

 لفعال ػػل  عاىػػؿعالًءنػػ عكالل ػػ رعكال ػػيط فعالػػذلفع  ػػاكلع للوػػايـع راةلػػ سعهػػافعوػػ ععبنػػدعال  ػػي
ليػػكفعيػػػكعقاػػػكرىـعبػػددع ػػػفعال اػػػل فعلي د ػػ عكال لػػػ ـعه مب ػػػ ؿعالاػػكعلاا ريػػػ عاػػػ ابعال اػػػرعخكع
ن  فهسعاا عخاهاتع فعالل داتعالو ئل سعكركدىـعيكعايؾعالهلكتعكال اكرسعكابا دعالل   عال ػ رل ع

فعال ػدـعكاال ػايزاألعهيػـسعل ػ علركنػوع ػنيـع ػفعردكدعيلػؿعاهلػثعال ػ رل عكال ػاؾسع فعاكلئػؾعال اػل 
وكػػاف ال صػػياف داامػػًا يمقػػوف مػػف العػػواـ كأليػػرًا مػػف السػػ ريةح ويحكػػ  كهيػػذاعال اػػكصعقػػ ؿع اػػز:ع"

المسػػعودي اف العػػواـ كػػانوا يسػػتيزاوف بال ػػدـ السػػوداف فػػ  الشػػوارع  ويصػػيحوف بيػػـ ويقولػػوف: 
ع(ْ)"رح الدقيؽ  يا اؽ ياطويؿ الساؽ...يا قيؽ  صق ما  واط

كاناوػػػػرتعاي لػػػػػ تعكقاػػػػصعال ػػػػػدـعال اػػػػػل فعااػػػػ عااػػػػػهالعذيػػػػػرعقااػػػػيـعكاي لػػػػػ ايـع ػػػػػ دةع
 وكانػػػػػ  قصػػػػػص ال ػػػػػدـ ]ال صػػػػػياف  مو ػػػػػو ًا   وػػػػػكق عاػػػػػداكلي عااػػػػػا بعالنػػػػػكادرسعي ػػػػػ ؿع اػػػػػز:

داامػػػػًا لمقصػػػػاص واصػػػػحاق النػػػػوادر والم ػػػػاحؾ فػػػػ  الطػػػػرؽ  وكػػػػاف تقميػػػػد اصػػػػواتيـ وحركػػػػاتيـ 
ع.(ٓ)"ما يجذق الناس الييـم

االعافعىػػػذهعاللػػػ داتعالاػػػكعوػػػ بتعكاناوػػػرتسعلػػػـعا ػػػا رعطػػػكل نعي ػػػرب فع ػػػ عانا ػػػرتعكا ػػػاهدلتع
ه دى ع  ؿعال ركفعالراهععكال   سعكال ػ دسعاليررلػ سعي ن يهػتعاللػ داتعكاال ػ ؽعال ل ػكؿعهيػ ع ػعع

كالاة ػػلـسعهػػؿعااػػ عاال ػػ  ألعال ػػدـعال اػػل فعرخ ػػ نعبيػػ عب ػػبسعكاػػ رتعاطيػػؽعبيػػليـعال ػػ بعاالااػػراـع
                                                 

 .ُِْ/ُسعالر اظسعيا بعالالكافع(ُ)
الناكصعالا رل ل عاجهاتعافعاكؿع فع  رسعىذاعالةلؿعىػـعاموػكرلكف.علياة اػلؿسعلنظػر:عالوػ رمسعظػ ىرةعال اػ ألعيػكعع(ِ)

 .عُُٔ-َُٔاللاكرعال دل  سع
ع.ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
ع.ُٓٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُٓٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
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الاكعا  كاعهي عااهاتعادؿعبي عاالااراـسعي ػ  عهل ػيـعهػػ:ع)ال ليػـسعالوػلخسعاال ػا ذ(سعكقػ ؿع اػز:ع
ع.(ُ)"  مق حيف كانوا ف  العصور امولق يسموف بال صياف  مع ما ف  ذلؾ مف تشيير

 ومػػػػف :ع ػػػػ رسعال اػػػػل فعبػػػػ داتعكبريػػػػكاعه ىا ػػػػ  يـعهيػػػػ سعااػػػػ عقػػػػ ؿع اػػػػزعيػػػػكعىػػػػذاعال رػػػػ ؿ
صػػػػفاتيـ التػػػػ  ي تّصػػػػوف بيػػػػا ولػػػػو يـ بالعبػػػػث والمعػػػػق بػػػػالطير والفػػػػخ  وىػػػػـ اكألػػػػر مػػػػف يرتػػػػاد 

ع.(ِ)"اسواؽ الطيور...

ك  ػ عارػػدرعاالوػػ رةعاللػػوعخفعىنػػ ؾعاليجلػػرع ػػفعال اػػل فسعااػػهالعليػػـعدكرعيهلػػرعيػػكعاػػ رلخعالدكلػػ ع
ك ػػنيـع ػػفعبلنػػكاعا ػػراألععاال ػػ  ل سعي ػػنيـع ػػفعاػػدرجعإلػػ عقلػػ دةعرلػػكشعخكعاالنةاػػ ؿعهإ ػػ راتع  ػػا ي س

بي عا ا رسعكغلرىـعاكيدعه ة راتسعهلدعافعااهاكاعلرلدكفعا  ؽعال ةراألسعكنردع نيـع فعهػرععيػكع
عاال   ل  ع.(ّ)الة وسعكركال عالادلثسعكانةكاعيكعالليـك

   ػ شرق ال مور:

كقيليػوسععني عالدلفعاال   كعبفعوػربعال  ػكرعنيلػ نعوػدلدانسعكاػذرع ػفعاالقػداـعبيػ عوػرهوعيجلػره
سع ني عه لاارلالعكغلرى عه لايكلالسعكقدع  ؽع ازعاليجلرع فع(ٓ)سعكادلجل (ْ)كر ألعالنيكعهناكصعقردنل 

خفعوربعال  كرعكال  يرعااهالعكااػدانع ػفعاللػ داتععبي عالناكصعكاالقكاؿعالاكعادؿعدالل عكا ا 
اػاوعكب  اػوسعي ػ ؿع اػز:عكاال  ؽعال نهكذةعالاكعبٌ تعاليجلرع فعاالك  طعيكعال را ععاال   كع  

وكػاف الشػػراق منتشػرًا رغػػـ نيػ  القػػرآف  نػو  ولكػػف مسػألة الشػػراق كانػ  ت تمػػؼ بػا ت"ؼ الػػب"د  "

                                                 
 .ُٓٓ/ِلا  رةعاال   ل سع ازسعاع(ُ)
 .ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِٖ-ُٕٗالو رمسعال ال فعكالارري سعع(ّ)
سع ػكرةعال  ئػدةسعّّسع ػكرةعاالبػراؼسعاملػ /ُِٗامل تعال ردنل عالاكعر ألعيلي عنيكعوربعال  ػرعىػكع ػكرةعاله ػرةسعاملػ /ع(ْ)

 .ِْسع كرةعالن  ألسعامل /ُٗ-َٗامل /
يكعاالا دلثعالنهكل عنيكعكااػذلرعبػفعوػربعال  ػر.علي زلػدع ػفعالاة اػلؿ.علنظػر:عاهػفعانهػؿسع  ػندعاال ػ ـعاا ػدسعر ألعع(ٓ)

؛ع  ػػػػػػػيـسعُٕٕ/ٕسعَِْسعُٖٓ/ٔسعاله ػػػػػػػ رمسعاػػػػػػػالالعاله ػػػػػػػ رمسعّْٖسعِّْ/ْسعّٓسعِٖسعِِسعُٗ/ِسعَُْ/ُ
؛عايػػذلبعِّٓسعِِٗسعُِِ/ْسعُٕٗسعُِ/ّ؛عالوػػلخعالطك ػػكسعاال اهاػػ رسعَُُ-ََُ/ٔسعٕٔ/ّاػػالالع  ػػيـسع

 .ُُٔسعَُُ-َُٗ/عٖسعّٖٗسعِٖٗ/ٕاالاي ـسع
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سعكىػذاعال ػكؿع(ُ)"فبينما كاف ُيعاقق  ميػو فػ  الحجػاز... كػاف اىػؿ العػراؽ م يػروف اف بالشػراق باسػاً 
تعااليػؽعهيػذاعام ػرسعيهػ لرغـع ػفعافعا ذهعبفعا رلخعالطهرمسعكلدؿعبي عاال  ؽعكاللػ داتعالاػكعي نػ

الاوػػرلععكااػػػدعكال ػػػ نكفعكالنظػػ ـعكااػػػدسعاالعافعاللػػػ داتعال ػػ له عكاال ػػػ ؽعال نهػػػكذةعا ايةػػتع ػػػفع يػػػ فع
ويحكق  ف نسا  مراكش  م رسعكقدعاو رع ازعإل ع دلن ع رايشعيكعه دعال ءربعاس   كعي  ؿ:ع"

شراق  ويحدألنا ]القوؿ لمتػز  ححػد الرحػاليف الُمْحػَدأليف وى  ب"د كألير  ام ناق  انيف كّف مولعا  بال
ع.(ِ)"اف اوؿ جن  العنق يكوف الكألير مف اىؿ مراكش سكارى

النصعال  هؽعاو رعيلوع ازعإل عالن  ألعيكع رايشعك ٌايفعه كلوعكقرفعوراهيفعهيجرةعاالبنػ بسع
اليػػ ـعلػػدؿعبيػػ عاناوػػ رعاليجلػػرع ػػفعاىػػؿع ػػرايش(سعكقػػرنيـعهيي ػػ :ع) ػػي رل(سعكىػػذاع)جػػـعبٌ ػػـعال ػػكؿ:ع

وربعال  يرعالذمعلانعع فعاللنبسعكه كؿعا ندهعلي  د كعبفع ارسعهٌلفعيلوعااػٌدمعىػكاةعكبوػ ؽع
 اف المشػػايخ بيػػا ]مصػػر  م يتوّر ػػوف  ػػف شػػرق ال مػػور  حتػػق تػػرى وػػربعال  ػػرعلي ػػيط سعي ػػ ؿ:ع

نصعبنػػد  عقػػ ؿ:عسعكيػػكعىػػذاعالػػ(ّ)الشػػيخ مػػنيـ سػػكراف  وذىبػػ  كػػؿ اوامػػر رجػػاؿ الشػػرطة سػػدًى... 
)ال وػػ لخ(سعي ل  اػػكدعىنػػ علػػلسعالررػػ ؿعيهػػ رعال ػػفسعهػػؿعره ػػ عل اػػدع  ػػفعيػػ فعلػػوعدكرعيػػكعال وػػل  ع
الدلنل سعخكع  فعاكلكاعال ن ابعالدلنل سعمفعىن ؾعناكا نعا ػرلعكاقػكاالنعذيرىػ ع اػزعبػفعررػ ؿعاكلػكاع

ربعال  ػرعكال ػيرسعي ػدعقػ ؿعكالل تعدلنل عيكعهلضع نػ طؽعالدكلػ عاس ػ  ل عال لركيػ سعقػدعالػ طكاعوػ
سع(ْ)ـ(ع ػ ندانعقكلػو:ع)ل  ػيكلوسعكاهػفعاءػرمعهػردم(ّْٗ-ِّٗىػػ/ِِّ-َِّ ازعبفعال يلة عال  ىرع)

                                                 
 .ِّٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِّٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
.عقػػكؿع اػزعال ػذيكرعيػكعال ػػافعرارلنػ ع اػدرهعالػذمعا ػػذعبنػوعيكرػدن عافعىػذاعال ػػكؿعِّٖ/ِ اػزسعالا ػ رةعاال ػ  ل سعع(ّ)

 ...ميتوّرع مشاي يـ  ػف شػرق ال مػور  وم نسػابىـ  ػف لن عالة ط طعه ارسعي  ؿ:عذيرهعال  د كعبندعارر اوعل د
.عُْٗـسعََِّ.عال  د كسعاا ػفعالا   ػلـسعطهلػ عال ف  ػ عاللرهلػ سعالفجور. لممرح  زوجاف  وترى الشيخ سكراف... 

رةعالاػكعاوػ رعالليػ عال  د ػكعنصعال  د كعالذمع  ن هعىن عالل يفعالريكفعاللوعكال ل وسعهؿعل يفعال كؿعافعىػذهعالظػ ى
 افعكردتعه لةلؿعييكعن هل عالااكؿعكللسع طي  .

 وفييا امر القاىر بتحريـ القيػاف وال مػر  وقػبض  مػق المغنػيف  ـسعي  ؿ:عّّٗىػ/ِِّكذيرعالذىهكعيكعاكادثع ن عع(ْ)
اف مػػع ذلػػؾ يشػػرق ونفػػق الم انيػػث  وكسػػر آم  الميػػو. وامػػر ببيػػع المغنيػػا  مػػف الجػػواري  مػػق انيػػف سػػواذج. وكػػ

 .ٗ/ِْا رلخعاال  ـسععالمطبوخ والس"ؼ  وم يكاد يصحو مف السكر  وي تار القّينا  ويسمعيف .
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 قػد ـ(:عَُِٔ-َُِْىػػ/ُْٔ-ُْْسعكق ؿعبفعال  ػايةكع)(ُ)"م يكاد يصحو مف السكر  عناو:ع"
سع(ِ)"  و ػاد إلػق شػربوـ د ػا بػو مػف وقتػوٜٗٗىػػ/ٖٖٖترؾ النبيذ  فممػا اف ػ  اليػو ال "فػة  ػاـ 

 وكػػػاف الشػػػراق  ػػػاد  سعي ػػػ ؿ:ع(ّ)كهإوػػػ رةعاػػػرلا ع نػػػوعخفعالوػػػرابعااػػػهالعبػػػ دةعاليجلػػػرع ػػػفعال  اػػػ 
ع.(ْ)"الكأليريف  حتق كبار ذوي المناصق الشر ية...

كهإو رةعطرلة ع نوعبفعال يلة عالرا كعالذمعايػؼعافعالعلوػربسعاالعافعا وػلاوعاكرػدكاعلػوعاػ نع
ع.(ٓ)ا كلوع فعوربعال  رسعكب كدعورهوع–ي  ع رعهن ع–كر ا نع

الػػكدعالػػ ع-ك ػػفعال   ػػذعكال ػػيهل تعالاػػكعل يػػفعا وػػلرى عبيػػ ع اػػزسعىػػكعابا ػػ دهع اػػ درع اػػا رةع
يػػكعدرا ػػ عو اػػل تعب وػػتعيػػكعاللػػراؽعيػػكعال ػػرفعع-ال ػػرفعالا  ػػععاليررم/ال ػػ  سعبوػػرعال ػػل دم

عالراهععاليررم/الل ورعال ل دم.ع
سعييػػكعداللػػ عبيػػ عاناوػػ رعط لهلػػوسعكوػػ رهلوسعكالػػذلفع(ٔ)ر ال مػػر... وانتشػػر  دو خ ػػ عقػػكؿع اػػز:ع"

يػ نكاعل ػد كفعبيلػػوعهيجػرةعالػػ ـعاالااةػ التعالدلنلػػ عليناػ رلسعاذعاػػرددتعاللهػ راتعالدالػػ سعبيػ عال طلػػوسع
كقػ ؿعيػكعلليػ عالكقػكد:ع  (ٕ) وكأليرًا ما يقرف ذكػر امديػر  بػذكر الشػراق... ها  يفعبدةعبندع ازسع جؿ:ع

سعكقػ ؿعيػكعخاػدع(ٖ)"وح ر الوق  الػذي ينبغػ  اف يجمػس فيػو مػع النػاس لمطعػاـ ألػـ لمشػراق... ... 
سعكقػ ؿع(َُ)"ويعّمػروف دّيػره واكنافػو وحاناتػوسعكيػكعبلػدعد ػرسعقػ ؿ:ع"(ٗ)" وىناؾ يدور الشػراقاالبل د:ع

                                                 
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
؛عاهػفعَٗٓ/ْالن ػ بسع؛عال ػ ل نكسعآُٗارر ػ عرقػـععْٕٔل ط ععبي عالاة الؿ.علنظر:عال ػي كسعاػ رلخعرررػ فسعع(ّ)

؛عٕٔٓ/ِ؛عاػذيرةعالاةػ ظسعِّٓ/ِٓسعّّٗ/ٗ؛عالػذىهكسعاػ رلخعاال ػ ـسعَّٖ/ٗٓسعَٗٓ/ُْب  يرسعا رلخعد وػؽسع
 .ّْٔسعَِّ/ْ؛عاهفعاررعالل   نكسعل  فعال لزافسعّْٗسعُُّ/ّ لزافعاالباداؿسع

 .َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِّٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِّٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ِٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
 .ِِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
 .ِٕٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٗ)
 .َِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(َُ)
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ؼعسعكقػػ ؿعلاػػ(ُ)" ... ويظيػػروف كػػؿ مػػا يمكػػنيـ اظيػػاره مػػف المأكػػؿ والمشػػارق...لليػػ عالءطػػ س:ع
   مػؽ كأليػر (ِ)... فػاجتمع  نػد كنيسػة المقػّس اااة ؿعالنا رلعكال  ي لفعهاادعاالبل دسع  عناو:ع"

مػػف النصػػارى والمسػػمميف مػػف القيػػاـ لألكػػؿ والشػػرق والميػػو  وشػػوىد مػػف سػػكر النسػػا  وتيػػتكيف 
و مػف وكػاف ُيبػاع فيػسعكخو رعإل عخادعابل دع ارسعي ػ ؿ:ع"(ّ)"وحمميف ف  ِقفاؼ الحّماليف سكارى...

ع.(ْ)"ال مر  اصة بما يزيد  مق مااة الؼ درىـ ف ة...

سعكظلةاػػػػػوعاللن لػػػػػ عه لوػػػػػرابع(ٓ)كيػػػػػ فعيػػػػػكعهلػػػػػكتعال  اػػػػػ عكاليهػػػػػراألعوػػػػػ صعل ػػػػػ  :ع)الوػػػػػراهك(
سعككاػػػػػؼع اػػػػػزع(ٔ)كخدكااػػػػػوسعك ػػػػػ علاا رػػػػػوعالوػػػػػرابسعكافعليػػػػػكفع رلػػػػػدانعلياػػػػػنل عالاػػػػػكعاكرػػػػػدعمرييػػػػػ 

 امػػػػػا كألػػػػػر  الشػػػػػاربيف وقّمػػػػػتيـ فكػػػػػاف  ػػػػػ ؿ:ع رػػػػػ لسعالوػػػػػرابعكانػػػػػكاععىػػػػػذهعال رػػػػػ لسعك  ػػػػػ ل اي سعي
يكػػػػره جمػػػػوس امألنػػػػيف لمشػػػػراق  وىػػػػو يسػػػػمق المنشػػػػار  كف المنشػػػػار يجمػػػػس  ميػػػػو رجػػػػ"فح 
ـّ مجمسػػػػًا  كف امألنػػػػيف اف نيػػػػض احػػػػدىما لػػػػبعض حاجتػػػػو فيبقػػػػق  وكػػػػاف الأل"ألػػػػة يعتبػػػػروف اتػػػػ

عل كؿ:عنباس اننا نجد حبإام ر وحده واجما... ف

 أل"ألػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  مجمػػػػػػػػػػػس طيػػػػػػػػػػػق
 

 ق الػػػػػػػػػػػػد و  وال ػػػػػػػػػػػػارقوصػػػػػػػػػػػػاح 
 

 فػػػػػػػػػاف تجػػػػػػػػػاوز  إلػػػػػػػػػق سػػػػػػػػػادس
 
 

 (ٕ)اتػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػنيـ شػػػػػػػػغق شػػػػػػػػاغق 
 

ع
                                                 

 .ِْٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
سعكال  سع  لال عقهؿعهن ألعالة ط طسعا اػرى عب ػركعهػفعاللػ صعكق ايػوعينل  عال  س:عه لةاالعجـعال يكفعجـع لفع ي ي ع(ِ)

.علنظر:عال روػكعياػكحع اػرعكا ه رىػ سعُٕٓ/ٓـسعجـعيااي .عالا كمسع لرـعالهيدافسعُْٔىػ/َِاىيي عقا العودلداع ن ع
ُٖٓ. 

 .ِٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ِٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
االعالوػػلفعال لر ػػ عكالػػراألسعكىػػكعن ػػه عالػػ عالوػػرابسعكاوػػايرعهيػػذهعالن ػػه عر  بػػ ع ػػفعال اػػٌدجلفعيػػ فعهلػػضعالوػػراهك:عهةػػع(ٓ)

 .ُُْ/ّاردادىـعاوايرعهيذهعالانل عكاةظعالوراب.عال  ل نكسعاالن  بسع
 .َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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يػكعع(ُ)النصعال ا دـعلك العبددعالر ل ػلفعبيػ ع ريػسعالوػرابسعالػذمعل ػاابعااٌلعلزلػدعبػددىـ
عليكفعال ريسعها بعرخليـع ج لكسعكقدعاولرعإل عذلؾعال  نعهاهل تع فعالولر:

 فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 
 
 

 متميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيف وم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزد 
 دويف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا وحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 (ِ)محػػػػػػػػػػػػػػػػداوفويقػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ  
كيػػ فع ػػػفع اػػػ اه تعالوػػرابسعالءنػػػ ألعكالػػػرقصعكال ك ػػػل  سعكا اا ػػفعا ػػػكرع ريػػػسعالوػػػرابع 

ن ػػ ألعذكاتعله قػػ سعكرػػرتعاللػػ دةعافعانجػػرعارضعق بػػ عالوػػرابعهػػ لزىكرسعكيػػذلؾعك ػػلتعددابع للنػػ ع
رعبلهػ نعك ا ػذاعبيػ ع ػفعل  لةيػ سعي ػ ؿ:عبندىـعابا دكاعااللازاـعهي عكالاادبعه  عل ا كسعكااٌلعي فعاال 

 وكاف المتظّرفوف يحي  بع يـ بع ًا بالورد  وكػاف م يستحسػف اف يػدفع بع ػيـ إلػق بعػض ورد  
واحد ح وم تقوؿ متظّرفة ك رى ىذه وردتؾ  فيذا  ندىّف مف اكبر العيوق  ويعتبرونػو كػ"ـ العػواـ  

ع.(ّ)"الشراقوكاف امدبا  يحي  بع يـ بع ًا بالفاكية  مق 

كقػػدعاةػػنفعالػػهلضعهػػ لالرؼعبيػػ عانػػكاععال وػػركبع ػػفعال  ػػرعا للػػزانعلرٌلػػدهعبػػفعردلئػػوسعين ػػؿع اػػزع
بف:ع) لرـعاالده ألعلل قكت(سعبفعق  كع فعال   ةعي فعلا رع ريسعوػرابعي اػبعالاػدعال يةػ ألسع

                                                 
 لهٌلفعيلي عال ريسعال ج لكعليوربعكىكعج ج عاو  صعي  ؿ:عن ؿعاالهوليكعاهل تعولرل عع(ُ)

 أل"ألػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  مجمػػػػػػػػػػػس طيػػػػػػػػػػػق
 

  يشػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيػػػػػػػػػػػػو تكػػػػػػديرُ  
 ىػػػػػػػػػػػذا يغنػػػػػػػػػػػ  ذا وىػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػذي 

 
 يسػػػػػػػػػػػػػق  وذا بالشػػػػػػػػػػػػػرق مسػػػػػػػػػػػػػرورُ  

عكق ؿعيكعال ريسعالذمعلايكفع فعارهل عاو  ص: 
 ام انمػػػػا  يػػػػُر المجػػػػالِس مجمػػػػُس 

 
 

 بػػػػػػػو ولػػػػػػػو صػػػػػػػفو الزمػػػػػػػاف مسػػػػػػػػا دُ  
 فتػػػػػا  وسػػػػػاٍؽ والمغنػػػػػ  وصػػػػػاحقُ  

 
ـّ  مػػػػػػػق الكػػػػػػػؿ زااػػػػػػػدُ    و امسػػػػػػػيـ ىػػػػػػػ

عكقلؿعيكع ريسعالورابعالذمعلر عع ا عاو  ص: 
  ير المجالس  مسػة او سػػػػػػػػػتة

 
 او سػػػػػػػػبعة او  مػػػػػػػػق الكأليػػػػػػػػر ألمانيػػػػػػػػة 

 فػػاذا تعػػّدى صػػار شػػغ" شاغػػػػػػػػ" 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػيةوتكسػػػػػػر  بػػػػػػيف الرجػػػػػػاؿ اآلنػػػػػػػػػ 
 فاىرق اذا مػا كنػ  تاسػع مجمػس 

 
 ولػػػاف اتيػػػ  بػػػو فامػػػؾ زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ع.َِٕ/ِال  اطرؼعيكعيؿعيٌفع  اظرؼسع 
 .ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِّْ-ِِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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ا ػػذع نػػوعقػػدعوػػربع ػػهل عانػػكاعع ػػفعال  ػػرعهػػذلؾعال ريػػسسعجػػـعلػػٌؼعهطلي ػػ نوعكا ػػؿعبيػػ عدارهعهلػػدعافع
ع.(ُ)ال يرع ا ذانع

خفعااػػػا بعبيػػ عىػػذهعاللػػ داتعكاال ػػ ؽعالاػػكعذييػػرتعيل ػػ ع ػػػٌرع ػػفعال ػػكؿعاػػدؿعداللػػ عكا ػػا ع
ال يط عكالءن عي فعاليجلرع نيـعل  رسعىذاعالةلؿعكلد فعوربعال  يرسعهؿعالٌداهعإل عايجػرع ػفعىػذاسع

ةسعكاليا هػػػ سعكق  ػػػكعال  ػػػ ةسعاذعبٌ ػػػتعىػػػذهعاللػػػ داتعكاال ػػػ ؽعالة يػػػ ألعالػػػذلفعاكلػػػكاع ن اػػػبعالػػػكزارع
كال   ةسعكاليٌا بسعن ىلؾعبفع  عي فعلةليوعال ية ألعانة يـعيكعهءدادعكيػكعال ػ ىرةعبيػ عاػدع ػكاألسعكالع
ن ػػاجنكعاالنػػدلسعالاػػكع ػػرؿعا رل يػػ عىػػذهعام ػػ ؽعكان قيايػػ عال اػػ درسعي لًل ػػدعالةرلػػدعالهػػفعبهػػدعرهػػوع

عاالندل كسعكالرقلؽعال لركانكعكغلرىـ.

 حش والبغا .ث ػ الفُ 

يجلرةعىكعالناكصعالاكعان كلي عددـع ازعه اكصعظػ ىرة:ع)الةياػش(سعكالاػكعخاػهاتعبػ دةعقػدع
ابا دىػ عبػددع ػػفعال  اػ عكالل  ػ سعن ىلػػؾعبػفعيكنيػػ ع ػفعاال ػ ؽعالاػػكعاى يٌػؽعهيػ ع ػػيه نعاكلئػؾعالػػذلفع

فع   ر ػ ع جػؿع  ر كى عكزاكلكىػ سعك ػنل ؿعبيػ ع ػكؽعن ػ ذجع نيػ عبيػ ع ػهلؿعاال جيػ عالاػكعاػدبـعيػكع
عدكفعغلرىـ.ع فعفلنىذاعام رعقدعابالدعبي عب يوعكايرارهعهويؿع  ا رع فعقهؿعايرادع للٌع

هػػػ لرغـع ػػػفعاوػػػرلععاس ػػػ ـعلالػػػددعامزكاجسعكيػػػرضعب كهػػػ تعاوػػػرللل عاػػػ ر  عقػػػدع ػػػٌني عالػػػدلفع
اهػػ نعخكعاال ػػ  كعالانلػػؼعهاػػؽعالزنػػ ةعك رايهػػكعالة اوػػ عه  ايػػؼعااػػنلةيـعاالرا ػػ بكع ػػكاألعيػػ نكاعبزٌع

سع ػػػػـر  ااػػػنلفسعكاه لنػػػتعىػػػػذهعالل كهػػػ تعكالزكارػػػػرعهػػػلفعالاػػػػٌدعكالػػػررـسعليػػػؿعا ػػػػبع ػػػ عارايهػػػػوع ػػػفعري
كهاةاػػلؿعلياػػ التعكامدلػػ عكالوػػيكدسعي ػػ عوػػددعاال ػػ ـعبيػػ عاجهػػ تعذلػػؾعاوػػددانع ن طػػععالن ػػلرعه ػػ ع

سعكلػكعافعىػذاع(ِ)لاليؽعه لويكدسعارا نع نوعبي عكقكععالل كه عال ءٌيظ عهاؽعالذمعل طئعهيذهعاليهلػرة
 ػل  عخاػا بعالنةػكذعكال ػيط ع ػنيـسعليػ فعالالر لػعععبيػ دكفع ر  يػ ع ػفعالاورلعع رلع ةلكلوعا  نع

عالا ؿعهءلرع  عكايتعاللوعاال كرع فعاناو رعالرذلي عكاةولي عيكعاك  طعاىؿعالنةكذعكال يط .

                                                 
 .ععّٗ-ّٓ/ُْالركال سعلنظر:عالا كمسع لرـعاالده ألسع.علياة الؿعبفعَِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
سعُٖٔسعُٔٓسعُْٓ/ٔسعُٖٔ/ٓ)هػ بعاػػدعالزنػ (؛عالوػ يلكسعياػػ بعاالـسععِٖٔ/ِلنظػر:عاال ػ ـع  لػؾسعياػػ بعال كطػاسعع(ِ)

 .ُِِسعَِِ-َُِسعُٗٗسعُِٗع-ُُٗسعُِٖ/ٓ؛عالولخعالطك كسعال ه كطعيكعي وعاال   ل سعسعَِٕ
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د انتشػػر البغػػا  فػػ   ... وقػػذيػػرع اػػزعالهءػػ ألعيػػكعالدكلػػ عاال ػػ  ل ع فيػػدانعبيػػ عوػػلكبوسعي ػػ ؿ:ع
سعكىنػ عهػٌلفع اػزعافعالهءػ ألعقػدعاناوػرع(ُ)امس"ـ  مق الرغـ مف انو ابػاح الػزواج بػأكألر مػف واحػد ... 

سع(ِ)هرغـعالايدلدعكالكبلدعه للرؼعاالرا  بكعكالايـعالوربكسعك فعر نبعد رعال   حعهالددعالزكر ت
ريعة جعمػ  حػد الزانػ  المتػزوج قاسػيًا   اف العرؼ كاف ينكر البغا ...  مق الرغـ مػف اف الشػي  ؿ:ع

ع.(ّ)"فق   اف يرجـ حتق المو 

اف النسػا  بمصػر م يتػوّر ف  ػف الفجػور  ولممػرح  نوعا ذعبفعال  د كسعي  ؿ:ع"إكبفعالةاشعي
زوجافح وىو يقوؿ ]المقدس    ف حىؿ شيراز  وُحّدألُ   ف نساايـ بش   قبػيل  ويحكػق اف نسػا  

.عك ػفعن ييػ عال ػكؿعافعركالػ عال  د ػكع(ْ)"جار الغبيرا  كما تغػتمـ السػنانيرىرا  يغتممف اذا ازدىر  اش
بفعن  ألع ارعالاكعا ذعهي عال  اوػرؽعالل يػفعافعالٌ ػـعبيػ عر لػععن ػ ألع اػرسعكلاػلبعقهكليػ ؛ع

عمفعالال لـعكال ل  عيكع جؿعىذهعالا التع اةكؼعه ل طاعكال ه لء .

اػرع يٌااػتعلٌييػكعكال  بػ عكال  ػرعكط هيػ سعخو رع ازعإل عكركدعخ  يفعب  ػ عيػكعهءػدادعك 
 ... كػػاف  مػػق شػاطئ دجمػػة مكػػاف لّميػػو فيػػو إلػق جانػػق ال مػػار  وال مػػر ) ػػب  غريػػر   حو ي ػ ؿ:ع

سعكيػكعىػذاعال  ػ  رعالػذمعلفيػدع(ٓ)") بية غرير   وقاصػده م يػدفع ليػذا كمػو فػ  الميمػة اّم درىمػيف
لةاػشعكالهءػ ألسعي ػدعذيػرع اػزعاي لػ عقػ ؿعبنيػ عانيػ :عكركدعا  يفعكدكرع  ا عليزكانكعل  ر ػفعيليػ عا

)ا اربػػت(سعخمععايػػـعبيػػ عنةليػػ سعكليػػفعنةيػػـعافعىنػػ ؾعا ػػ يفع  اػػ علي  بػػ عكهلػػكتعالزكانػػكعهليػػـع
ـ  ٕٜٛىػػ/ٕٖٚ وف  حكاية ا تر ػ  حػوال  القػرف الرابػع اليجػري اف   ػد الدولػة )الدكل سعي  ؿ:ع

يو  فممػا اسػرىا اسػتولق  مػق جميػع امواليػا  وقيػؿ انػو  طق اممير  جميمة الحمدانية  فامتنع   م
سعكخيػػدع(ٔ)"فػرض  مييػػا مػاًم  والزميػػا امػا اف تبديػػو حو ت تمػؼ إلػػق دار القحػاق  لتكتسػػق مػػا تبديػو

                                                 
 .ُٕٔ/ِل سع ازسعالا  رةعاال   ع(ُ)
ق ؿعال ل عيكعيا هوعاليرلـ:ع"كافع ةاـعااٌلعا  طكاعيكعاللا   عيػ نياكاع ػ عطػ بعليػـع ػفعالن ػ ألع جنػ عكجػ ثعكرهػ ععيػ فعع(ِ)

 .ّ ةاـعااٌلعالدلكاعيكاادةعاكع  ع ييتعال  نيـعذلؾعادن عااٌلعالكلكا"ع كرةعالن  ألسعامل /
؛ع  ػػيـسعِٖٔ/ْبػفعايػػـعالزانػػك.علنظػر:عاا ػػدعهػفعانهػػؿسع  ػندعاا ػػدسع.علياة اػػلؿعُٕٔ/ِ اػزسعالا ػػ رةعاال ػ  ل سعع(ّ)

 .ععُِِ/ٓاالالع  يـسع
ع.ُِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ّْٖ/ُ.علنظر:عالجل لهكسعلال  عالدىرسعُِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ُٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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:  ...  ازعذلؾعه ليك  تعبفعكركدع جؿعىذهعاال  يفعيكع ن طؽع  ايةػ ع ػفعالدكلػ عاال ػ  ل سعي ػ ؿ
  مدينػػة السػػوس قصػػبة  وزسػػتاف  تػػرى دور الزنػػا  نػػد ابػػواق غيػػر اف المقدسػػ  يحكػػ  لنػػا انػػو فػػ

ع.(ُ)"الجامع ظاىر 

كهإوػػ رةعاػػرلا عذيرىػػ ع اػػزفعالطلنػػ عاػػكرةعهك ػػكحعخيجػػرعبيػػ عافعظػػ ىرةعالةاػػشعي نػػتعاػػزاكؿع
سعمفعالػػػػػػنصعالػػػػػػذمع ػػػػػػن اكعبيلػػػػػػوعذيػػػػػػرعيلػػػػػػوعيػػػػػػ سعكا كليايػػػػػػ كدرالعي ك  ػػػػػػ لال ػػػػػػيط عبيػػػػػػ ع ػػػػػػردلع
وعا ػكل :ع)ارػ زةعه لل ػؿ(سعكلػذيرعالةنػدؽعي يػ فعل ػ رسعيلػوعالزنػ سعسعكالػكالكسعكلػذيرعيلػ(ِ))ال اا ب(

  اف المحتسق فييا كاف يجمع الِقحػاق والغربػا  المػبألريف (ّ)ومما ا تص  بو مدينة ال"ذقيةي  ؿ:ع"
لمفساد مف الرـو ف  حمقػة وينػادي  مػق كػؿ واحػد  مػنيف  ويتزايػد الفسػقة فػييف لميمػةح ألػـ يب ػذف 

  (ْ)يسػػكنيا الغربػػا   بعػػد اف تأ ػػذ كػػؿ واحػػد  مػػنيف  اتمػػًا يسػػمق  ػػاتـ المطػػرافإلػػق الفنػػادؽ التػػ  
ليكػػوف حّجػػة بيػػدىا مػػف تعّقػػق الػػوال  ليػػا  وحف وجػػد  ػػاطئ مػػع  اطاػػة مػػف غيػػر  ػػاتـ المطػػراف 

ع.(ٓ)" وقق

كانػػػػػػ كؿع اػػػػػػزعالطرل ػػػػػػ عالاػػػػػػكعب ػػػػػػؿعيليػػػػػػ عالينػػػػػػكدعلي ػػػػػػبعال ػػػػػػ ؿعهػػػػػػ فعير ػػػػػػكاع ػػػػػػرله عبيػػػػػػ ع
 وىكػػػذا كػػػاف   ػػػد الدولػػػة  وح ػػػاؼ اليػػػو حمايػػػة الر يػػػة مػػػف  ػػػزاق الءػػػكانكعكالراقاػػػ تعي ػػػ ؿ:ع

ع.(ٔ)"الجند  وقد ا ذ الفاطميوف بيذا النظاـ اي ًا  ففر وا الرسـو  مق بيو  الفواحش

                                                 
 .ُٗٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
ال اا ػػػػػػب:عنظػػػػػػ ـعاكرػػػػػػدعيػػػػػػكعاال ػػػػػػ ـعهيػػػػػػذاعال  ػػػػػػ  عكللنػػػػػػكعال ػػػػػػ :ع)اػػػػػػ ابعال ػػػػػػكؽ(سعكييػػػػػػؼعهكارهػػػػػػ تعبيلػػػػػػوعع(ِ)

؛عالاطػػػػػ بعالربلنػػػػػكسع كاىػػػػػبعّٔسعّْ/ُّال لػػػػػ ـعهيػػػػػ عبيػػػػػ عاي ػػػػػؿعكرػػػػػوسعكىػػػػػكعريػػػػػ عرق هلػػػػػ .عالنػػػػػككمسعال ر ػػػػػكعسع
 .ُُٖ/ٖالريلؿسع

 .ٓ/ٓرـعالهيدافسعال ذقل :ع دلن عيكع  اؿعهارعالو ـع فعاب  ؿعا ص.عالا كمسع لع(ّ)
ال طػػػػػػراف:عىػػػػػػكع ناػػػػػػبعدلنػػػػػػكع  ػػػػػػلاكعكال ن اػػػػػػبعالدلنلػػػػػػ عال  ػػػػػػلال عااػػػػػػدرجعيػػػػػػ ماك:عهطرلػػػػػػؽعينل ػػػػػػ عانط يلػػػػػػ سعع(ْ)

ليػػػػكفعاااػػػػوعالرػػػػ جيلؽعكىػػػػكعرئػػػػلسعناػػػػ رلعهػػػػ دعاال ػػػػ ـعيػػػػكعالل اػػػػ  عهءػػػػدادسعلػػػػ اكعهلػػػػدهعال طػػػػرافسعكليػػػػكفعهلػػػػدهع
؛عالزهلػػػػػػػػػػدمسعاػػػػػػػػػػ جعُّٕسعُّٓ/ّكسعال اػػػػػػػػػػلطسعاال ػػػػػػػػػػ يؼسعجػػػػػػػػػػـعال  ػػػػػػػػػػلسسعجػػػػػػػػػػـعالوػػػػػػػػػػٌ  س.عالةلركزاهػػػػػػػػػػ دمسعال ػػػػػػػػػػ  

 .ٗٓ/ُّاللركسسع
 .ٔ/ٓ.علنظرعهيذاعالو ف:عالا كمسع لرـعالهيدافسعُٗٔ-ُٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
ع.ُٖٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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الناػػػػػكصع ا د ػػػػػ عالػػػػػذيرسعا ػػػػػذى ع اػػػػػزعبػػػػػفعال اػػػػػ درعاس ػػػػػ  ل سعكقػػػػػدعب ينػػػػػ عبيػػػػػ عااهػػػػػعع
 عكرػػػػدن ع ػػػػ عاوػػػػ رعاللػػػػوعيػػػػكع اػػػػ درعايػػػػؾعال اػػػػ درعيكرػػػػدن عدقػػػػ ع اػػػػزعيػػػػكعا ػػػػا  ألع ليك  اػػػػوسعي ػػػػ

ا ػػػػرلع لاهػػػػرةعكقػػػػدعان كلػػػػتعوػػػػكاىدعكخدلػػػػ عايجػػػػرع  ػػػػ عن يػػػػوع اػػػػزعبنيػػػػ سعن ىلػػػػؾعبػػػػفعا  نػػػػ ع اػػػػزعيػػػػكع
الن ػػػػؿعهيػػػػذاعال اػػػػكصسعي ػػػػ عنهػػػػٌلفعىنػػػػ عهػػػػافعىػػػػذهعاال  قلػػػػ تعكاللػػػػ داتعلػػػػـعايػػػػفعا  قلػػػػ تعب  ػػػػ ع

ج للػػػػػ نع طي ػػػػػ نسعلكرػػػػػكدعال را ػػػػعسعي ػػػػػ عالعل يػػػػػفعممع را ػػػػػعع ػػػػػفعال را لػػػػ تعاال ػػػػػ  ل عافعليػػػػػكفع 
 ػػػػػػػػػل  عالكاهػػػػػػػػػ لفعه ل ػػػػػػػػػدراتعكال لا ػػػػػػػػػداتعكالظػػػػػػػػػركؼعال الطػػػػػػػػػ عهيػػػػػػػػػؿع را ػػػػػػػػػعع ػػػػػػػػػفعال را لػػػػػػػػػ تع

عىػػػػذاعال ك ػػػػكععييػػػػؿع ػػػػ عياهنػػػػ هعرػػػػ ألع ػػػػفع نطيػػػػؽعال  ننػػػػ عهػػػػافع ـٌ اال ػػػػ  ل ع نيػػػػ سعكناػػػػفعيػػػػكعً  ػػػػ
اللػػػػػػ داتعكاال ػػػػػػ ؽعكال ظػػػػػػ ىرعال ػػػػػػيهل ع كرػػػػػػكدةعيػػػػػػكعال را ػػػػػػععاال ػػػػػػ  كعاالعخنيػػػػػػ ع اػػػػػػدكدةعكلػػػػػػـع
لاػػػػطه عال را ػػػػععاس ػػػػ  كعهاػػػػهءاي سعهػػػػؿعبيػػػػ عالليػػػػسعيػػػػ فع جػػػػؿعىػػػػذهعاللػػػػ داتعكاال ػػػػ ؽعوػػػػٌذع
يليػػػػػ عنةػػػػػرع ػػػػػفعال  اػػػػػ عكالل  ػػػػػ سعكىػػػػػذاعالوػػػػػذكذعىػػػػػكعالػػػػػذمعرلػػػػػؿع ػػػػػفعالاػػػػػكادثعال ػػػػػيهل عال الي ػػػػػ ع
هيػػػػػػـع اػػػػػػطعانظػػػػػػ رعالػػػػػػذلفعياهػػػػػػكاعيريػػػػػػزكاعبيليػػػػػػ سعهلػػػػػػٌدى ع  ررػػػػػػ عبػػػػػػفعال  ػػػػػػ رعاللػػػػػػ ـعلي را لػػػػػػ تع

عاال   ل .

 ل اصة بالشعر.ػ ولع اٗ

خذكاقيـعكالايذذعه   ععالوػلرعكه  ايػؼعاق ػ  وسعكقػدعالددتعانكبتعاىا    تعال  ا عالولرل عكع
ععد ل  عبنالااهالع فعالل داتعالاكعو بتعيكعالدكل عاال   ل ع ال  ا سعهؿعل يفعال ػكؿعانػوعبىيىػسى

رع ػفع ن  ػه سع اػ كالنعا  قل تعهلضع نيـعها بع  داوعالاكعلااكلي سعكاو رع اػزعإلػ عذلػؾعيػكعايجػ
االيػػ دةع ػػفعذلػػؾعاالرثعاليهلػػرعال ػػ ـعالػػذمع يةػػوعاللػػربعيػػكع رػػ ؿعالوػػلرسعكب ػػؿعبيػػ عاقاهػػ سع ػػ ع

ع  دارعال اليؽعه ك كععالهاث. لل دـعال ك كععالذمعليابعبنو؛علذلؾع نل ؿعبي عااهععذلؾعكه

بعلا ااػوعكلػـعن يتعدكاكلفعالولرع  دةعا رل ل ع    عالػددتع ر الايػ سعك ػععافعالوػلرعياػ
ليابعلليكفع  دةعا رل ل سعاالعافعاليجلرع فعالولراألعاٌر كاعلاػكادثعهاهلػ تعوػلرل عارادع نيػ عافعايػكفع

عكفع ػػػ عياػػػبعوػػػلرانعللطػػػإسعكالعل يػػػفعال ػػػكؿع(ُ)كاػػػة نعلا دجػػػ عخكعلل ػػػؿع ٌلػػػلفع ػػػ سعقػػػدعقػػػ ـعهػػػوعوػػػ ص
سعيػػ كاي للعيػػ االقػػكاؿعكازكل عكاػػة نعكاقللػػ نعا ل ػػ نعبػػفعاػػدثع ػػ سعهػػؿعل يػػفعال ػػكؿعافعىنػػ ؾع ه لءػػ عيػػك

                                                 
 .ٕٔ/ٓبي ع هلؿعال ج ؿعالعالاار:عاال لفسعابل فعالولل سعع(ُ)
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كا ال رعالة ظعر ذه عك فجرةسعكره  عال ل ـعهييذاعوكألع لاكرعالا دج عهاكرةعيليػ عنػكعع ػفعاال ػا ؼع
عبي عاليجلر.ال لطرةعكاالا  فعكليفعل يفع فع  لي عع- كافعي فعاال ا ؼعرزئل-بفعالكاقعع

 عاػػذكقيـعليوػػلرعيػػكع ر ل ػػيـع ػػعع ػػفعاللػػ داتعالاػػكعابا دىػػ عااػػا بعالنةػػكذعكالرػػ هع ػػفعال  اػػ
ا وػػػػلايـعك كااػػػػيـسعكقػػػػدعالػػػػددتعاال  قلػػػػ تعال ػػػػذيكرةعيػػػػكعالوػػػػلرعالػػػػذمعلينوػػػػدعخكعليءٌنػػػػكعيػػػػكعايػػػػؾع
ال رػػػ لسسعكالء لػػػبعبيػػػ ع ػػػ عذيػػػرهعددـع اػػػزع ػػػفعاالهلػػػ تعالوػػػلرل عذاتعالل قػػػ عه ل ك ػػػكععىػػػكعوػػػلرع

ادـع ازعي فع يا ػ عهػ الدبعاللرهػكعافععال سعكره  عللكدعال هبعيكعذلؾع(ُ)ال ركفعكال  ب عكال ي ؼ
عكاليء عاللرهل سعكارادعافعليابعيؿع  عىكع جلرعكردلد.

وقػػد كقػػدعكاػػؼع اػػزعالوػػلرعالػػذمعاداكلػػوعوػػلراألعال ػػرفعالراهػػععاليررم/الل وػػرعال ػػل دمسعي ػػ ؿ:ع"
سػػيطر   مػػق شػػعرا  اليجػػا  بنػػوع  ػػاص مػػف املفػػاظ البذياػػة المسػػتمد  مػػف المجػػوف المتصػػؿ 

ع.(ِ)"نسية...بالمسااؿ الج

كلنا ػػػػػدع اػػػػػزعاالبػػػػػ ـعكالوػػػػػلراألعال وػػػػػيكرلفع ػػػػػفع ػػػػػ ؿعايي ػػػػػوعبيػػػػػليـعهالةػػػػػ ظسع نيػػػػػ عبنػػػػػد  ع
امػػػػػػا ابػػػػػػػف المعتػػػػػػز  وىػػػػػػو امميػػػػػػر العباسػػػػػػػ  الشػػػػػػا ر )المتػػػػػػوفق  ػػػػػػػاـ قػػػػػػ ؿعاهػػػػػػفعال لاػػػػػػز:ع"

 ـ   فانو اجاق  مق حبيق لو ف  ظير كتابو  وىو يبّيف سبق ذلؾ فيقوؿ:ٜٜٓىػ/ٜٕٙ
 

 اذ اتػػػػػػػػق واجبػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  ظيػػػػػػػػر الكتػػػػػػػػاق
 

 (ّ)ليمػػػػػػػوط  ّطػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الكتػػػػػػػاق ب ّطػػػػػػػوِ  
فػػػ  القػػػرف الألػػػان  زاد الفحػػػش  وحتػػػق يحكػػػق  ػػػف الػػػوزير كقػػ ؿعهاػػػؽعالػػػكزلرعاهػػفع ػػػيل  ف:ع"ك 

ـ انػػو اظيػػر مػػف سػػ ؼ الكػػ"ـ و ػػرق اممألمػػة ٖٜٔىػػػ/ٜٖٔحػػوال   ػػاـ  (ْ)سػػميماف بػػف الحسػػف

                                                 
 .ِّٖسعِِٓسعُٖٗسعُٖٕ-ُٕٔ/ِ سعددـع ازسعالا  رةعاال   لع(ُ)
 .ُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 ػػػيل  فعهػػػفعالا ػػػف:عىػػػكع ػػػيل  فعهػػػفعالا ػػػفعهػػػفع  يػػػػدعهػػػفعالرػػػراحعاهػػػكعال   ػػػـسعكلػػػكعبػػػدةعكاللػػػ تعلي يلةػػػ عال  اػػػػدرعع(ْ)

كا ػػػػػل عالػػػػػ ـسعجػػػػػػـعا ػػػػػاكزرهعال يلةػػػػػ عالرا ػػػػػػكعععـسعكي نػػػػػتعكزاراػػػػػوع ػػػػػػن عكوػػػػػيرلفَّٗىػػػػػػػ/ُّٖجػػػػػـعكاٌلهعالػػػػػكزارةع ػػػػػن ع
ـسعّْٗىػػػػػػػ/ِّّـسععل ػػػػػػدةعبوػػػػػػرةعاوػػػػػػيرعكج جػػػػػػ عالػػػػػػ ـسعجػػػػػػـعا ػػػػػػاكزرعليرا ػػػػػػكع ػػػػػػرةعج نلػػػػػػ ع ػػػػػػن عّٓٗىػػػػػػػ/ِّْ ػػػػػػن ع

عب  ػػػػػػ .عالاػػػػػػةدمسعُٕـسعكلػػػػػػوع ػػػػػػفعالل ػػػػػػرعّْٗىػػػػػػػ/ِّّل ػػػػػػدةع ػػػػػػن عكج جػػػػػػ عاوػػػػػػيرعكبوػػػػػػرلفعلك ػػػػػػ سعاػػػػػػكيكع ػػػػػػن ع
؛عالي ػػػػػػػػػدانكسعَِٗ-ِٖٗ/ٓ ػػػػػػػػػيكلوسعارػػػػػػػػػ ربعاال ػػػػػػػػػـسع.عبػػػػػػػػػفعارر اػػػػػػػػػو.علنظػػػػػػػػػر:ع ِِْ/ُٓالػػػػػػػػػكايكعه لكيلػػػػػػػػػ تسع
 .عّٖٗ/ِّ؛عالذىهكسعا رلخعاال  ـسعّٔ/ُاي ي عا رلخعالطهرمسع
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   نػو  فاستنقصػو ال مػؽ  وىجػاه الم حكة واظيار المفظ القبيل بيف يػدي ال ميفػة مػا ُيَجػّؿ الػوزرا
ع.(ُ)"الشعرا  واستعظموا الوزار  لمألمو

 ولكف ف  حوا ر ىػذا القػرف ]ال ػامس اليجػري  نجػد ابػف جـعق ؿعيكعالكزلرعاهفعبٌه دع  عناػو:ع
 ّباد الوزير الجميؿ المشيور بالصاحق يستعمؿ ف  شعره افحش اموصاؼح وىو يبّيف رحيو ف  احد 

ع.(ِ)"وق مف الفحش...شعرا  اىؿ  صره ف  أل

بػػؿ نجػػد اف الصػػاب  ىػػذا  مػػع انػػو مف ػػر  النألػػر ـ(عهػػ ل كؿ:ع"َُٔٓىػػػ/ْْٖكذيػػرعالاػػ هكع)ت:
ع.(ّ)"العرب   اذا ىجا اتق بألفاظ فاحشة مقذ ة مف الفاظ المقاذر والمجوف...

ـ(عه كلو:ع"هؿعنردعليو برعاهكعيراسعٖٔٗ-ِّٗىػ/ّٕٓ-َِّكخو رعإل عاهكعيراسعالا دانكع)
ع.(ْ)وعكاازانوسعقا ئدعيكعالاوهبعه لءي  ف" ععوري

كاف بالبصػر   ٖٖٓ وحوال   اـ كخو رع ازعإل عولرعالو برعالهارمعاا دعال هزعخرزمعي  ؿ:ع
نصر بف احمد ال بزارزي الشا ر  وكان  حرفتو  بز امرز وكاف بمربد البصػر ح فكػاف ي بػز وينشػد 

اث البصػر  يتنافسػوف فػ  ميمػو الػييـ وذكػره اشعاره ف  الغػزؿ  والنػاس يزدحمػوف  ميػو  وكػاف احػد
ع.(ٓ)"ليـ  ويحفظوف ك"مو لسيولتو وقرق مأ ذه...

والغػػػػػزؿ الػػػػػذي كهيػػػػػذاعال  ػػػػػ  رعخل ػػػػػ نعقػػػػػ ؿع اػػػػػزعلاػػػػػؼعالءػػػػػزؿعكالاوػػػػػهلبعه لءي ػػػػػ فسعي ػػػػػ ؿ:ع"
ع.(ٔ)قيؿ ف  التوّجع مف ىوى الذكراف يعادؿ ما قيؿ ف  النسا   مق امقؿ... 

لػػػػػو:  ... امػػػػػا الشػػػػػعرا  اناػػػػػ ؼع اػػػػػزعالوػػػػػلراألع ػػػػػفع ػػػػػ ؿعقػػػػػكعكالهػػػػػدع ػػػػػفعاسوػػػػػ رةعىنػػػػػ عإلػػػػػ 
الػػػػذيف كػػػػاف تشػػػػبيبيـ مقصػػػػورًا  مػػػػق الغممػػػػاف دوف غيػػػػرىـ  وكػػػػانوا مجػػػػاىريف فػػػػ  امسػػػػتيتار 
بالغممػػػاف  فقػػػد كػػػانوا قميمػػػيف...  مػػػق اف الشػػػعرا  ام ػػػريف الػػػذيف اقتصػػػروا بالنسػػػا  ليسػػػوا ىػػػـ 

                                                 
 .ُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُٕٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٕٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُُٔ/ِاال   ل سع ازسعالا  رةعع(ٓ)
 .َُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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زعه لوػػػػلراألعر للػػػػ نسعاذعانػػػػوعبػػػػٌدعال ياػػػػ ألعسعكىػػػػذاعهاػػػػؽعاناػػػػ ؼع ػػػػفعقهػػػػؿع اػػػػ(ُ)"اي ػػػػًا بػػػػالكأليريف
 ػػػػػػنيـعكال اوػػػػػػػههلفعه لءي ػػػػػػػ فعكالن ػػػػػػ ألعال يٌػػػػػػػ عال يلػػػػػػػ ع ػػػػػػفعالوػػػػػػػلراألسعاالعانػػػػػػػوعنػػػػػػ قضعنة ػػػػػػػوعهنة ػػػػػػػوسع

سعكلػػػػااكعالانػػػػ قضع ػػػػفع(ِ)":  ... ولكننػػػػا لػػػػـ نسػػػػمع اف احػػػػد ال مفػػػػا  اسػػػػتيتر بغػػػػ"ـبنػػػػد  عقػػػػ ؿ
سعكره ػػػػػ عارادعه كلػػػػػوعانيػػػػػـعلػػػػػـع(ّ) ػػػػػ ؿع ػػػػػ عذيػػػػػرهعبػػػػػفعال يلةػػػػػ عاال ػػػػػلفعالػػػػػذمعيػػػػػ فع كللػػػػػ نعه لءي ػػػػػ ف

علاوههكاعهيـعكلذيركنيـعهاول رىـ.

لػػػػػـعليػػػػػفع ك ػػػػػكععالاكرػػػػػععكالوػػػػػيكلع  ااػػػػػػرانعبيػػػػػ عي ػػػػػدافعالاهلػػػػػبعخكعالاهلهػػػػػ سعالاػػػػػػكعكردتع
 عيػػػػكع ن  ػػػػه تع لٌلنػػػػ عي ػػػػ عرػػػػ ألعبنػػػػدعسعهػػػػؿعيػػػػ فعىنػػػػ ؾعا ػػػػكرعلياينئػػػػ(ْ)يػػػػكعاػػػػةا تعياػػػػ بع اػػػػز

سع(ٓ) اػػػػػػزعافعالوػػػػػػرلؼعالر ػػػػػػكعياػػػػػػبعم لػػػػػػوعه ن  ػػػػػػه ع كلكداػػػػػػوعالهنػػػػػػتعاهلػػػػػػ تعوػػػػػػلرل عىنػػػػػػاهعهيػػػػػػ 
كرػػػػػ ألتعاهلػػػػػ تعوػػػػػلرل عهػػػػػ لاكرععياهيػػػػػ عااػػػػػدعاالبػػػػػ ـع لزلػػػػػ نعاػػػػػ اه نعلػػػػػوعهة ػػػػػدافعاهناػػػػػوعرػػػػػ ألعيػػػػػكع

ؽ وال مػػػػػؽ شػػػػػريؼ ححػػػػػاِّ ليػػػػػا سػػػػػوىَّ ال مػػػػػد رىػػػػػ عدبػػػػػ ألعلكالػػػػػدى عخفعللك ػػػػػوعاهللعبنيػػػػػ سعيياػػػػػب:ع"
ع.(ٔ)"الِفعؿ والِعرؽ

ك ػػػػفعاللنكانػػػػ تعالاػػػػكعان كليػػػػ عالوػػػػلرعالػػػػذمع ػػػػ ؽعهلػػػػضعاهل اػػػػوع اػػػػزعيػػػػكعيا هػػػػوعقلػػػػدعالدرا ػػػػ سع
خهلػػػػػػ تعق ليػػػػػػ عوػػػػػػ برعبنػػػػػػد  عيػػػػػػ فع ػػػػػػلؼعبنػػػػػػدهعكىػػػػػػكعلهػػػػػػٌلفعاليلةلػػػػػػ عالاػػػػػػكعلرلػػػػػػؿعيليػػػػػػ عال ػػػػػػلؼع

ألع ػػػػػػ يا نعسعيل وػػػػػػ عافعلػػػػػػاييـعيليػػػػػػكفعي  ػػػػػػوع ػػػػػػهه نعيػػػػػػكعًاوػػػػػػ  عال ػػػػػػلؼسعكل وػػػػػػ عاله ػػػػػػ   نه ػػػػػػط
الهي ػػػػػػؿسعكرػػػػػػ ألتعاهلػػػػػػ تعوػػػػػػلرل عم ػػػػػػرعلنيػػػػػػ عيليػػػػػػ عبػػػػػػفععو كيػػػػػ نعافعلةيػػػػػػـعال ػػػػػػلؼعافعذلػػػػػػؾع ػػػػػػهه

قػػػػػكؿ:ع)الا ػػػػػدعهلل(عاجنػػػػػ ألعالطلػػػػػ ـ؛ع وػػػػػل عافعلةيػػػػػـعال ػػػػػلؼعافعىػػػػػذاعالػػػػػذان نعه لوػػػػػهععيلنيػػػػػكعطل  ػػػػػوع
ع.(ٕ)قهؿعافعلياةكع نو

                                                 
 .َُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُُٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِٓ-ُُٓ/ِهيذاعال اكصعلنظر:ع ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ُٕٓ/ِزسعالا  رةعاال   ل سع اع(ٔ)
 .ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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ابػػػػ ةعال ػػػػػلؼعكىػػػػذاع ػػػػفعر يػػػػ عاال ػػػػ ؽعالاػػػػكعابالػػػػدعال لػػػػ ـعهيػػػػ عيػػػػكعال را ػػػػععاس ػػػػ  كسع رع
عدكفعاااو ـعاا عالًوهع. فعاٌل  ع راب ةعيكعلاايدعال  ٌلؼعانوعايؿع

خ ػػػػػػ عوػػػػػػلرعال  رلػػػػػػ تسعييػػػػػػ فعلػػػػػػوعا ػػػػػػكرعيػػػػػػكع  اػػػػػػ راتع اػػػػػػزسعالػػػػػػذمعانا ػػػػػػدعهاػػػػػػكرةعغلػػػػػػرع
 ... ويحكػػػػػػق  ػػػػػػف ابػػػػػف طباطبػػػػػػا نقيػػػػػػق سعي ػػػػػ ؿعبنػػػػػو:ع(ُ) ه وػػػػػرةعن لػػػػػبعالطػػػػػػ لهللفعاهػػػػػفعطه طهػػػػػػ 

نيػػػػًا مػػػػف الطبقػػػػة امولػػػػق  انػػػػو كػػػػاف لػػػػو شػػػػعر فػػػػ  الطػػػػالبييف بمصػػػػر... وىػػػػو يشػػػػغؿ منصػػػػبًا دي
ع.(ِ)"ال مر...

ـ(سعلكٌ ػػػػػالعيليػػػػػ عيلػػػػؼعافعىػػػػػذاعالوػػػػػ برعٓٔٗىػػػػػ/ّْٓكخوػػػػ رعمهلػػػػػ تعوػػػػلرل عق ليػػػػػ عال انهػػػػػكع)
ىرػػػػػػ عال  ػػػػػػرعكااػػػػػػهالعلوػػػػػػربعال ػػػػػػ ألعالاػػػػػػ يكسعجػػػػػػـعا ػػػػػػادرؾعهلػػػػػػدعايػػػػػػؾعاالهلػػػػػػ تعالوػػػػػػلرل ع نا ػػػػػػدانع

ع.(ّ)ًا  فيو لـ يكف لو بالديف اكتراألًا  ولكف ىذا لـ يكف مف المتنب  تور ال انهكعه ل كؿ:ع

كبنػػػػدعان كلػػػػوع ك ػػػػكعع  ئػػػػدةعالوػػػػرابعكانكابيػػػػ ع ػػػػ ؽعاهلػػػػ تعوػػػػلرل عيوػػػػكاىدعبيػػػػ ع ػػػػ علػػػػذىبع
اللػػػػوع ػػػػفعال ػػػػػكؿسعكايػػػػؾعاالهلػػػػ تعالوػػػػػلرل عالطػػػػكع ػػػػػدلكالتعكا ػػػػا عبػػػػفعاللػػػػػ داتعكاال ػػػػ ؽعالاػػػػػكع

هءػػػػػضعالنظػػػػػرعبػػػػػفعيػػػػػكفع ػػػػػل  عال ػػػػػرفعالراهػػػػػععاليررم/الل وػػػػػرعال ػػػػػل دمسعالي نػػػػػتع ػػػػػ ئدةعدنػػػػػذاؾسع
ال ػػػػػركجعبػػػػػفعكاػػػػػةي ععنػػػػػ ننػػػػػ عالعل ين ايػػػػػؾعاللػػػػػ داتعكاال ػػػػػ ؽع يا ػػػػػه عاكع ارػػػػػذرةعيػػػػػكعال را ػػػػػعسعي

ع  زكر عهلفعاالا ل عكااليا  بعكالااجر.ع كبٌدى عب داتعكا  ق

ع

 
                                                 

ٌ ػكعال اػرمعالليػكمسعع(ُ) اهفعطه طه :عىكعاهكعال   ـعاا دعهفع ا ػدعهػفعا ػ  بلؿعهػفعاهػراىلـعال لػركؼعهػػ:عاهػفعطه طهػ عالرى
تعاري ػوعكا ػكؿعيه يهػ عن لبعالطػ لهللفعه اػرسعكيػ فع ػفعايػ هرعرف ػ ئي سعكان ػكع ػ كعرػدهعهػػ:عطه طهػ ؛عالفعا ػوعي نػ

للنك:عنػ ـسعكل ػ ؿعانػوعيػ فعليجػ عيػكعال ػ ؼسعيلرلييػ عطػ ألسعيطيػبعلك ػ ع ػفعغ  ػوعقهػ ألعليه ػوعيرػ ألهعهدرابػ سعي ػ ؿعالسع
ـسعكىػػػذاعّٔٗىػػػػ/ِّٓـسعكل ػػػ ؿع ػػػن ٓٔٗىػػػػ/ّْٓاردتعطه طهػػػ سعامعقه  هػػػ سعيه ػػػكعبيلػػػوعل هػػػ عاوػػػايرعيلػػػو.عاػػػكيكع ػػػن ع

؛عالاػػةدمسعالػػكايكعَُّ/ُبػػفعارر اػػو.علنظػر:عاهػػفع ييػػ فسعكيلػ تعاالبلػػ فسععاال ػا ؼعره ػػ علو اػػلفعكلػلسعلكااػػد.
؛عال  ػػػكسعلينػػػ عُُّ/ِ؛عالهءػػػدادمسعال ػػػ حعال ينػػػكفسعُُُٖ/ِ؛عاػػػ ركع يلةػػػ سعيوػػػؼعالظنػػػكفسعُُٓ/ِه لكيلػػػ تسع
 .ُْْ/ِكاالل  بسع

 .ُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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 الفصـل الرابــع

 أحـــوال املعــــيشــة
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 توطاة:

لرهل عاال   ل سعك  ني عاةا تعيا هوعكياػكلوسع وػلرانعان كؿع ازعااكاؿعال للو عيكعالدكل عال
الطػرؽعاليـعبفعإل عال اكرعالاكعاهدععال  ا عههن ئي سعك  عاكردكهعيلي ع فعادائؽعكهيرؾعكه  الفسعكع

الاكعا ٌينكاع  لي ع فعايللؼعايؾعال اكرعها بعياكؿعال ػن سعكازللنيػ عهيػؿع ػ عىػكع جلػرعل ناهػ هسع
يػػ عطه ػػ تعىػػك:ع)ال  اػػ سعالل  ػػ سعاللهلػػد(سعب ينػػ ع ػػفعا  ػػلـعال را ػػععك ػػفع ػػ ؿع ػػ عياهػػوع اػػزعا

كك  ئؿعالا يل عالاكعاو رعاللي ع ازعىكعاال رلعي نتع فع  فعالل داتعالاكعوػ بتع   ر ػاي عيػكع
اك ػػ طعال را ػػعسعا ػػ عاالااةػػ التعه ن  ػػه عالػػزكاجعكال اػػ فسعكاالبلػػ دعاال ػػ  ل عكغلػػرعاال ػػ  ل سعي ػػدع

سعزدعبيػػ عذلػػؾع كايػػبعال يةػػ ألعكال  اػػ عك ػػ علاليػػؽعوكا  قػػال را ػػعععكعبػػ داتيػػ فعليػػ عا ػػكرعيػػ
يكعاال رلعد يتع ػ فعيه ن  ه اي سعا  عال ر لسعال  ا عك كائدعالورابعكط ك ي عكا  للبعالدبكةع

عاد ؿعيلي ع  اكلعال للو .لالل داتعكاال  ؽسعالاكعاااجرع ه ورةعكع

 .ػ اكلعاق )الشطرن   النرد  الصولجاف ٔ

الػػػػػػػددتعاالللػػػػػػػ بعكانكبػػػػػػػتعيػػػػػػػكعالدكلػػػػػػػ عاال ػػػػػػػ  ل سعك ػػػػػػػفعاالللػػػػػػػ بعالاػػػػػػػكعللهيػػػػػػػ عال  اػػػػػػػ ع
كالل  ػػػػ عىػػػػكعللهػػػػ :عالوػػػػطرنجسعااػػػػ عافعىنػػػػ ؾع ػػػػفعهػػػػرععيػػػػكعىػػػػذهعاليلهػػػػ عيي نػػػػتع ػػػػهه نعيػػػػكعد كلػػػػوع

ـ(سعالػػػػػػػذمعل ػػػػػػػ ؿعانػػػػػػػوعاميجػػػػػػػرع يػػػػػػػ رةعيػػػػػػػكعللػػػػػػػبعْٖٗىػػػػػػػػ/ّّٔدارعال  يػػػػػػػ سع جػػػػػػػؿعالاػػػػػػػكلكع)ت:
ع.(ُ)الوطرنج

 ألػـ تسػاىموا فػ  سعكليفعا بع ػ عذىػبعاللػوع اػزعه كلػو:ع(ِ) نع فعللبعالوطرنجي فعلية ي ألع كقة
ـ(عَُُّىػػ/َْْسعي فعقكلوعىذاعا انا ر نعل كؿعخادعي ي ألعنل  هكرسعكىك:ع يؿعهػفع ػيؿع)ت:(ّ)"امره

 اذا سػػمـ المػػاؿ مػػف ال سػػراف والصػػ"  مػػف النسػػياف  ةاػػكعنل ػػ هكرسعالػػذمعقػػ ؿعبػػفعللػػبعالوػػطرنج:ع
ع.(ْ)"لِ ّ"ففذلؾ انس بيف ا

                                                 
 .ُِٓ/ِلا  رةعاال   ل سع ازسعاع(ُ)
  كقؼعالة ي ألع فعلله عالوطرنج.ع(ِ)
 .ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُِٓ/ِ؛ع ازسعالا  رةعاال   ل سعُُْ/ْال هيكسعطه  تعالو يلل سعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعع(ْ)
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كذيرعال  ػلكدمعدالتعالوػطرنجعكخنكابيػ عكدكاللهيػ سعقػدعااػدثعبػفعالينػدعكللهػ عالوػطرنجعكيلػؼع
 ألػػـ آلػػة ح ػػرى تسػػّمق الجوارحيػػة  للهكىػػ سعكهلػػدعان كلػػوعدالتعالوػػطرنجعيػػكعاللاػػكرعال ػػ ه  سعقػػ ؿ:ع

السػتة يسػمق استحدأل  ف  زماننا ىذا ]القوؿ لممسعودي ... ف  كؿ جية منيا ستة  كؿ واحد مػف 
سعكىذهع(ُ)"باسـ جارحو مف جوارح امنساف الت  بيا يميز وينطؽ ويسمع ويبصر ويبطش ويسعق...

ع.(ِ)امل عاد يتعقارعال  ي عهال ـعال يلة عال لا دعاكا رعال رفعالج لثعاليررم/الا  ععال ل دم

البقػػػػر   انمػػػػا و ػػػػع الشػػػػطرن  لمعجػػػػـح كنيػػػػـ اذا اجتمعػػػػوا ت"حظػػػػوا ت"حػػػػظ قػػػػ ؿعاللػػػػرب:ع
فع ػػػػفعالءراهػػػػ عها ػػػػبعطهػػػػ بيـعافعلري ػػػػكاعإسعخ ػػػػ عه لن ػػػػه عليلػػػػربعيػػػػ(ّ)فجعمػػػػوا الشػػػػطرن  مشػػػػغمة 

اػػػػػ  الفسعمنيػػػػػـعاباػػػػػ دكاعالوػػػػػلرعكاال جػػػػػ ؿعكالاي لػػػػػ تعالهيلءػػػػػ عكالنػػػػػكادرعاليطلةػػػػػ سعك ػػػػػ  ععالءنػػػػػ ألسع
وبعػػػػػد ـ(عخنػػػػو:ع"ّّٖ-ُّٖىػػػػػػ/ُِٖ-ُٖٗكاسل ػػػػ ععال ك ػػػػػل كسعك ػػػػػ ؽع اػػػػػزعركالػػػػ عبػػػػػفعال ػػػػػا كفع)

  اشػػػػتيق الشػػػػطرن   فاستح ػػػػر كبػػػػار اىمػػػػو  (ْ)و  ػػػػرش ال "فػػػػةاػػػػو مػػػػف  راسػػػػاف وارتقاقدومػػػػ
فكػػػانوا يتػػػوقروف بػػػيف يديػػػو  حتػػػق  ػػػاؽ بػػػذلؾ  فقػػػاؿ: اف الشػػػطرن  م يمعػػػق مػػػع الييبػػػةح قولػػػوا 

ع.(ٓ)"ما تقولوف اذا  موتـ

فعالبػػػػػػبعالوػػػػػػطرنجعلػػػػػػـعليػػػػػػفع رغكهػػػػػػ نعيلػػػػػػوعارا  بلػػػػػػ نسعااػػػػػػ عبػػػػػػٌدهعإك ػػػػػػفعال ةلػػػػػػدعال ػػػػػػكؿعىنػػػػػػ ع
فعخىػػػػػؿعال دلنػػػػػ علػػػػػـعليكنػػػػػكاعل هيػػػػػكفعهاػػػػػزكلجعإسعهػػػػػؿع(ٔ) ػػػػػةكعكغلػػػػػرهع  ػػػػػفعالعلرػػػػػكزعال ػػػػػ ـعبيػػػػػليـالن

سعي نػػػػػػتعىػػػػػػذهعاليلهػػػػػػ ع ػػػػػػفعخللػػػػػػ بعال  اػػػػػػ عهػػػػػػذكمعالػػػػػػد ؿعال ل وػػػػػػكعال راةػػػػػػعسع(ٕ)البػػػػػػبعالوػػػػػػطرنج
عكللهي عخل  نعالل   .

                                                 
 .ِّّ/ْ ركجعالذىبسعع(ُ)
 .ُِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِِٓ/ِ رةعاال   ل سع ازسعالا ع(ّ)
(؛عادثعافعه لععخىػ لكعهءػدادعإهػراىلـعهػفعال يػدمع يلةػ عيػكعهءػدادعبيػ عاجػرعابطػ ألعال ػا كفعالهللػ علإل ػ ـعالر ػ ع)ع(ْ)

 لذلؾعاكروعال ا كفع فع را  فعإل عهءدادعلله  عيلي ع يلة .
 .ِِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ٖٔ/ِ:عالاط بعالربلنكسع كاىبعالريلؿسعسعكلنظرعخل  نعِّٖ/ُاة لرعالن ةكسعع(ٔ)
 .ِِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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  ػػفعللهيػػ عخ ػػ عالنػػردعييػػ فع ػػفعامللػػ بعالاػػكعلا ػػٌي عهيػػ عال  اػػ عكالل  ػػ سعإالعافعىنػػ ؾعاليجلػػرع
سعيػػ فعالنػػردعلييلػػبعاهاءػػ ألعالي ػػبسع(ُ)نيػػكعالة يػػ ألعبػػفعاليلػػبعيلػػو ػػفعرغـعبيػػ عالػػ ػػل  عال  اػػ سعال

ارران(عكيٌالفسعكاليله عادكرعبي عَّ نزالن(سعكيلي ع)عِْ نزالن(سعخكعيلي ع)عُِكليلبعبي عرقل عيلي ع)
ىػػو دعهل ػػؿعالوػػلط ف:ع"هػػػ:ع)ب ػػؿعالوػػلط ف(سعي ػػ ؿع اػػزعال  اػػكععيـالاػػنل عكاالاةػػ ؽسعكوػػهيي عهل ػػ

ع.(ِ)"]النرد  وسباؽ الحمير والصيد بالك"ق وميارشة الكبااش والديوؾ

ا ػػػ عللهػػػ عالاػػػكلر فعييػػػ فعخيجػػػرع ػػػفعاوػػػاءؿعهيلهيػػػ عىػػػـعاليهػػػراألع ػػػفعال يةػػػ ألعكالػػػكزراألسعكاليلػػػبع
ه لاػػػكلر فسعىػػػكع ػػػربعاليػػػرةعه  ػػػربع ػػػفعبيػػػ عظيػػػرعالةػػػرسسعكخاػػػيي عي ر ػػػكسعكاػػػدثعيػػػكع ػػػن ع

د ؿعالكزلرعخهكعالا فعبهداهللعهفعلال عهفع  ق فعال ع لدافعًليىلبعالاكلر فعيكعـعافعٕٖٔىػ/ِّٔ
ع.(ّ)دارهسعكي فعقدع  طع فعبي عظيرعداهاوعي  تع فعالنوعبي عخجرعاد  ع فع  د و

عكقدعك لتع كاهطعليذهعاليله سعخى ي :

عافعل ربعال ببعاليرةع ي  ع اري  نع ار  ن. -ُ
عال -ِ  .(ْ)داه اك كع ربعاليرةع فعااتع اـز

 بدـعاال ال ن عه كط. -ّ

 كلفٌجرعيلي عيلني رعالاكلر فسعخكعلل رعقكائـعالداه .ع(ٓ)افعالعل ربعاالرضعه لاكلر ف -ْ

 االناه هعل فع لوعيكعال لدافعيكعالعلا هبعهإلذائيـ. -ٓ

  ر نه عالء بعيكعاليلب. -ٔ

                                                 

؛عالوػػ يلكسعياػػ بعاالـ؛عبيػػػكعهػػفعاال ػػ ـعرلةػػػرعٖٓٗ/ِاػػكؿعااػػرلـعللهػػ عالنػػػردسعلنظػػر:عاال ػػ ـع  لػػؾسعياػػػ بعال كطػػاسعع(ُ)
 .ِْٗالا دؽسعر  ئؿعبيكعهفعرلةرسع

 .ِّٓ/ِالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِٔٓ/ِاال   ل سعع ازسعالا  رةع(ّ)
عالداهػػػ :عخمعع ناػػػرعالداهػػػ سعكغ لهػػػ نع ػػػ عيػػػ فعلج ػػػبع ن ػػػرعالداهػػػ عيا ػػػ  ع  رك ػػػ .عاهػػػفع نظػػػكرسعل ػػػ فعاللػػػربسعع(ْ)  اػػػـز

 .َِٓ/ُٔ.علنظر:عالزهلدمسعا جعاللركسسعُّٔ/ُِ
ليػرةع ػفعبيػ عالاكلر ف:عهةاالعال ـسعي ر كع لربسعكالر ععاكالر سعكىكعبه رةعبفعبا علل ؼعطريي عل ػربعهيػ عاع(ٓ)

 .َُّ/ِ؛عاهفع نظكرسعل  فعاللربسعسععِّٓ/ُالدكاب.عالركاىرمسعالاا حسع
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 .(ُ) رهعكال و ىدلفعيكعالعااؿعالليـع ره عاكلر فاالناه هعلينظٌع -ٕ

كال كانلفعلربع راب اي سعكلربعبي ع فعليلبعالاكلر فعافعليكفعب ريػ نعهيػ ع ا نػ نعىذهعالجكاهتع
ع.(ِ)فعىذهعاليله عي نتع فعااللل بعال  يل سعكقدعللهي عيه رعالدكل عك  ااي إلي سعزدعبي عذلؾعي

عك فعخلل بعالا يل عام رلعكرل   اي عالهدنل علله عال ا رب سعالاكعخىًنسعه و ىداي عكالا ػيكعهيػ 
ارهػػػ بعالدكلػػػ سعيلنػػػد  عرػػػ ألع لػػػزعالدكلػػػ عإلػػػ عهءػػػدادسعرغػػػبعافعلوػػػ ىدعالاػػػراعسعيكاػػػؼع اػػػزع لػػػدافع

 فتقاـ شجر  وتجعؿ  مييا ألياق الػديباج والمػروى ونحوىمػا  وتو ػع تحتيػا حكيػاس الاراععه ل كؿ:ع
فييا دراىـ  ويقؼ  مق سور الميداف اصحاق الطبػوؿ والزمػور  و مػق البػاق اصػحاق الػدبادق  ألػـ 

 (ّ)بذف لمعامة ف  د وؿ الميداف  فمف َغَمق ا ذ الألياق والشجر  والدراىـ  ألـ د ؿ ف  ذلؾ احػداثي
ف َغمػق اجريػ  إبغداد حتق صار بكؿ مو ع صراعح فاذا برع ححػدىـ صػارع بح ػر  معػز الدولػة  فػ

ع.(ْ)" ميو الجرايا   فكـ مف  يف ذىب  بمطمة وكـ مف رجؿ اندق ...

يليػ عنػكعع ػفعالاػلكه عكالطرايػ سعع   تعال  ٌيل عالاكعخكردكاعليػ عوػركطكي نتعال ه ا ع فعالرل 
بالسػػباحة  فتعاطاىػػا حىػػؿ بغػػداد  حتػػق ححػػدألوا فييػػا  (ٓ) وشػػغؼ شػػباف معػػز الدولػػةي ػػ ؿعبنيػػ ع اػػز:ع

  فوقػػو حطػػق يشػػعؿ تحػػ  قػػدر إلػػق اف (ٔ)الطرااػػؼ  فكػػاف الشػػاق يسػػبل قاامػػًا  و مػػق يديػػو كػػانوف
.عكبيػ عالػرغـع ػفعال ه لءػ عالكا ػا عالاػكع(ٕ)"إلػق اف يصػؿ دار السػمطافين  ح ألـ يأكػؿ مػف القػدر 

عر ألتعيكعىذاعالنصسعلينوعلليسعلن عاذؽعالهلضعك ي راايـ.

خللػػػ بعالا ػػػيل عالاػػػكع ػػػرتعهنػػػ عاىػػػاـعهيػػػ عخاػػػا بعال ػػػيط عكالطه ػػػ عال  اػػػ عخيجػػػرع ػػػفعغلػػػرىـسع
عكاا ذكى ع اط تعلا يل عانة يـعخكع لةكىـ.

                                                 
 ع.ِٕٓ-ِٔٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُُٓ-َُٓالو رمسع ظ ىرعالهذخعكالارؼعبندعال ية ألعكاال راألسعع(ِ)
 الوه بعالل يللف.ع(ّ)
 .ِٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
اله ئللفعي نكاعلادرهكفعبي عال ه ق تعللواريكاعيلي عاذاعغيهػكاعاقػرانيـعهاةػرةع لػزعالدكلػ عليةػكزعه لرػ ئزةعطه  ع فعاالاداثعع(ٓ)

 .ِٕٓ/ِكالويرة.ع ازسعالا  رةعاال   ل سع
عي نكف:عن رع والي .ع(ٔ)
 .ِٕٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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ع.ػ الزواج وال تافٕ
يػػ فعل  ػػاكلعال للوػػ عبنػػدعال  اػػ ع ػػل  عال يةػػ ألعكالػػكزراألعاالجػػرعاليهلػػرعبيػػ ع ن  ػػه تعالػػزكاجععععععع

كال اػػ فعكاالااةػػ ؿعيليػػ عك  ػػدارع ػػ عليػػدرع ػػفعاال ػػكاؿعيليػػ عكال ه لءػػ عيليػػ سعكالل  ػػ ع ػػفعالنػػ سعيػػ نكاع
كفعاقػػؿعا ػػراي علااةيػػكفعيػػكعىػػ الفعال ن  ػػهالفعكليػػفعلػػلسعه لطرل ػػ عالاػػكعاااةػػؿعهيػػ عال  اػػ سعاذعايػػ

كاهػذلراعيػػكعيػػؿعاالاػكاؿسع ػػفعالػػثع ػػ عا ػدـعيلي ػػ ع ػػفعىػدال عك ػػ علهػػٌذرع ػػفعال ػ ؿسعاذعبنػػد  عا ػػ ـعىػػذهع
الاة تعللٌدعلي عابداداع ه لء عيلوعيؿعال ه لء ع فعقهؿعال ية ألعكا رائيـسعياهذؿعاال كاؿعكاػكزععالايػكلع

 نػػبعنجػػرعالػػذىبعكالػػدرعكال طػػععالذىهلػػ عكلءٌنػػكعال ءنػػلفعكاػػرقصعالرػػكارمسعكا طػػععاالقط بػػ تسعالػػ عر
كاالار رعالج لن عبي عالا  رلفسعااػ عيػ فعيػؿعكااػدع ػنيـع  ػفعل ػلـعىيػذاع ن  ػه تعلرلػدعافعايػكفع
 ن  هاوع  لزةعه النة ؽعكالالهلرعبفعالةرحعكاالهاي جع فعقهػؿعاال ػرلفعكار ػ ئيـعهيػؿع ػ عل يػفعا دل ػوع

ع.(1) فعالء لكعكالنةلس
يػػ ؼع ػػفعاوػػيرعالاةػػ تعيػػكعقاػػكرعال  يػػ سعاذعل ػػ ؿعافعزيػػ ؼعىػػ ركفعالروػػلدعكالػػدعاةػػ تعالزععععع

سع(2)هيءػػتعنة  اػػو:ع)   ػػلفعالػػؼعالػػؼعدرىػػـ(سعكنة ػػ تعزيػػ ؼعال ػػ  كفعهيءػػتع) ػػهللفعالػػؼعالػػؼعدرىػػـ(
ككاػؼعاهػػفعالطي طي ػػ عزكاجعال ػػ  كفعكاػػة علػػدلؿعكللهػػرعالهلػراعا ل لػػ عل  ػػراؼع ػػفعقهػػؿعارهػػ بعالدكلػػ ع

موف ]الحسػػف بػػف سػػيؿ  بعػػد ا يػػو الف ػػؿ بػػف سػػيؿ ومػػاؿ اليػػو وت"فػػاه جبػػرا أالمػػ اسػػتوزره ي ػػ ؿ:ع
لمصابو بقتؿ ا يو  وتزوج ابنتو بوراف  وانحدر ف  اىمو واصحابو و ساكره وامرااو الػق فػـ الصػمل 
بواسط  فقاـ الحسف بف سيؿ ف  انزاليـ قياما  ظيما  وبذؿ مف اممػواؿ ونألػر مػف الػدرر مػا يفػو  

تػػق انػػو  مػػؿ بطػػاطيخ مػػف  نبػػر وجعػػؿ فػػ  وسػػط كػػؿ واحػػد  منيػػا رقعػػة ب ػػيعة مػػف حػػد الكألػػر   ح
 ػػيا و ونألرىػػا  فمػػف وقعػػ  فػػ  يػػده بطي ػػة منيػػا فتحيػػا وتسػػمـ ال ػػيعة التػػ  فييػػا. وكانػػ  د ػػو  
 ظيمة تتجاوز حد التجّمؿ والكألر   حتػق اف المػاموف نسػبو فػ  ذلػؾ الػق السػرؼ. وقػالوا جممػة مػا 

موف أ مسػػوف الػؼ الػػؼ درىػػـ. وكػاف الحسػػف بػػف سػيؿ قػػد فػػرش لممػػ ا ػرج  مػػق د ػػو  فػـ الصػػمل
موف قػاؿ: قاتػؿ ا" أحصيرا منسوجا مف الذىق ونألر  ميو الؼ لبلب  مػف كبػار المبلػب  فممػا رآه المػ

 ابا نباس كانو شاىد مجمسنا ىذا حيث يقوؿ: 

                                                 
 .ععِٔٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
ع.ععِْٗ/ِ ل سع ازسعالا  رةعاال  ع(ِ)
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 كػػػػػػػػػأف صػػػػػػػػػغرى وكبػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػف فقاقعيػػػػػػػػػا
 

 (1)حصػػػػػػػػبا  دٍر  مػػػػػػػػق ارٍض مػػػػػػػػف ذىػػػػػػػػق  
عع فع  ؿعععع  عكب   عالن سعيكعكادو النصعال  هؽعل يفعال كؿعافعاره بعالدكل عي نكاعلللوكفعيكعكادو

د رسعاذعافعىيذاعكاؼعل ن  ه عزكاجعال يلة ع فعهكرافعللطلن ع دلكالعكا ا عبي عال  اكلعالذمع
عيهلرع عكالنللـعكاللهثعه  دراتعالدكل عاال   ل ع ععابداد عالكزراألعكالاي ـع فعالري ه ع فعكاؿعاللو ة

عالن سعاللشعهذلؾعاللارعهة رع دقع.ع
ـسعمنيػ عِِٗىػػ/َُّكادثعخفعال  عال يلة عال  ادرعه هللعال هضعبيػ عاـع ك ػ عال ير  نػ ع ػن عععععع

زكرػػتعاهنػػ عا ايػػ عهػػا لرع ػػفعا ػػراألعالهلػػتعالله  ػػكعيػػ فع روػػا علي  يػػ سعكي نػػتعقػػدعايجػػرتع ػػفعنجػػ رع
فعالػػذلفعدبػػايـعلا ػػكرعال ن  ػػه سعااػػ عا ػػريتعا ػػكاالعال طػػععالن دلػػ عكغلرىػػ ع  ػػ عنجػػرعبيػػ عالا  ػػرل

ع.(2)ط ئي 
قيٌػػػػػػػػػػػدعالل  ػػػػػػػػػػػ عا ػػػػػػػػػػػل دىـع ػػػػػػػػػػػفعارهػػػػػػػػػػػ بعالدكلػػػػػػػػػػػ عسظيػػػػػػػػػػػ رعانة ػػػػػػػػػػػيـعه ظيػػػػػػػػػػػرعالءنػػػػػػػػػػػ عا ػػػػػػػػػػػ ـععععع

اال ػػػػػػػػػػرلفع ػػػػػػػػػػععب ػػػػػػػػػػرعاػػػػػػػػػػ ليـعييػػػػػػػػػػ نكاعل ػػػػػػػػػػاارركفعه جػػػػػػػػػػؿعىػػػػػػػػػػذهعال ن  ػػػػػػػػػػه تعالةػػػػػػػػػػرشعالج لنػػػػػػػػػػ ع
ع.عععع(3)كالزلن عكامالتعكغلرى 

فعبفعالزكاجعسعكي فعاال ن عبندعال  ا عر  بل سعيافعل افعللػددع ػفعكلـعا ايؼع ن  ه تعال ا عععع
اال ػػكةعكاهنػػ ألعاالخعاكعاهنػػ ألعاال ػػرةسعكللػػؿع ػػ عرػػرلعه ن  ػػه ع اػػ فعاهػػفعال يلةػػ عال لاػػزع)بهػػدعاهلل(ع ػػفع

سعي ػ ع(4)انة ؽعي فع  دارهع تعكج  نكفعالؼعدرىـسعىكع  علةكؽعادعالااػكرعها ػبعرخمعن قػؿعالركالػ 
ـعإذعنجػػرعبيػػليـع   ػػ عدالؼعُْٗىػػػ/َِّافعال يلةػػ عال  اػػدرعل   ػػ ع ػػفعاكالدهع ػػن عاػػدثعبنػػد  ع ػػ

دلن رعك  ئ عالؼعدرىـسعكهيءتعنة  عذلؾعال ا فع اكفعالؼعدلن رسعكيكع ا فعالادعاره بعالدكل عالذمع
 افع ر كب ع فعاهن ألعا راوعيطػهخعطل  ػ عكاػؼعه نػوعالعلياػد ع  ػدارهسعيناػرعالػؼعرخسعوػ ةسعكج جػ ع

سعكي فع اػ فعاال لػرعاهػكعاللهػ سعاا ػدعكاهػكعالة ػؿع(5)ؼعدر ر سعكاقل تع ظ ىرعالةرحعكاالهاي جدال
ـسع ػػععبػػددع ػػفعاال ػػراألعكاكالدعيهػػ رعُِْٔىػػػ/ْْٔبهػػدعالػػرا فعاهنػػكعال يلةػػ عال  الاػػـعهػػ هللسع ػػن ع

                                                 
ع.ععِِِالة رمعيكعامدابعال يط نل سعع(ُ)
ع.ععِٓٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
ع.ععُُٗ/ٓاالاةي نكسعاالغ نكسعع(ّ)
ع.ِِِالة رمعيكعامدابعال يط نل سعع(ْ)
ع.ععََّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
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 هػ رؾعـعيػ فع اػ فعاال لػرعاهػكعال ن قػبعالُِِٓىػػ/َٓٔسعكيكع ن ع(1)يكعغ ل عال رؼعكالارؼعال  دة
اهػػػفعال يلةػػػ عال  الاػػػـعك ػػػافع لػػػوعبػػػددع ػػػفعاال ػػػراألعكيهػػػ رعال ػػػ دةعكقػػػدعاػػػريتعا ػػػكاؿعط ئيػػػ عهيػػػذهع

يععكاليدال  ع.عععع(2)ال ن  ه سعاذعكزبتعال ي
 ػ السجوف وما يحدث فييا.ٖ

عه لنػػ عاػػهسسعكهي ػػرعال ػػلفع يػػ فعالاػػهسسع فى قػػ ؿعخهػػكعغػػدةعافعال ػػرفعهةػػاالعال ػػلفع اػػدرع ىػػرى
ويقػاؿ لمرجػؿ: مسػجوف وسػجيف  والجما ػة رفعيكعاليءػ سعقػ ؿعاهػفع نظػكر:ع"سعكال (ّ)كالر عع ركف

سجنا  وتجنق )بفتل فسكوف  ويقاؿ لممرح : سػجيف وسػجينة ومسػجونة... ويسػمق مػف يتػولق امػر 
سعكلراديوعيكعاالاط حعلةظ:ع)اهس(سعكىكع فعال نععكاال   ؾسع(ْ)المسجونيف وحراستيـ سجانًا... 

هٍسعه  الفسعكلي رخةعاهل ػ عكلير لػععاهػ سسعكل  ؿعليررؿ:ع رهكسعكاه سسعكلير  ب ع اهك كعك اي
ع(ٓ)كه فعل ععيلوعالاهس:عا هس"

َمػػػػػْف َحَراَد ِبَأْىِمػػػػػَؾ كرػػػػ ألتعدلػػػػ تعقردنلػػػػ عاا ػػػػػ فع لنػػػػ عال ػػػػركفسعخكعالاػػػػػهسعي كلػػػػوعالػػػػ ل :ع
ُسػػػػػػوً ا ِإمَّ َحْف ُيْسػػػػػػَجَف َحْو َ ػػػػػػَذاٌق َحِلػػػػػػيـٌ 

ػػػػػػَ"ِ  َتْحِبُسػػػػػػوَنيُ  سعكقػػػػػػ ؿعالػػػػػػ ل :(ٔ) َما ِمػػػػػػْف َبْعػػػػػػِد الصَّ
اليَّػػػػػوًع َفُيْقِسػػػػػَمافِ 

كخجهػػػػػتعال ػػػػػردفعاليػػػػػرلـعال ػػػػػ نعافعال ػػػػػرفعيػػػػػ فع ال ريػػػػػ نعبيلػػػػػوعيػػػػػكعاللاػػػػػكرع  (ٕ)
ـْ ِمػػػْف َبْعػػػػِد َمػػػػا َرَحُوا  ػػػل  عبنػػػػدعالةرابنػػػ عاذعرػػػ ألعيػػػػكعقكلػػػوعالػػػ ل :عالال ػػػ ه  علإل ػػػ ـع َـّ َبػػػَدا َلُيػػػػ ألُػػػػ

َوَدَ ػػػػَؿ َمَعػػػػُو الُسػػػػْجَف َفَتَيػػػػافِ : سعكقػػػػ ؿعالػػػػ ل (ٖ)فوعًاػػػػلاآْلََيػػػػاِ  َلَيْسػػػػُجُننَُّو َحتَّػػػػق 
سعكقػػػػدعال ريػػػػتع(ٗ)

عىذهعالل كه عبندعاال ـعال دل  عكب ؿعهي .

                                                 
ع.عٖٔٓالء  نكسعال  ردعال  هكؾسعع(ُ)
ع.ُُّ/ِدكؿعاال  ـسعع(ِ)
ع.ّٗااي ـعال رفعك ل ل عال رن ألسعع(ّ)
 ل  فعاللربع)  دةع رف(.ع(ْ)
 الركاىرمسعالاا حع)  دةعاهس(.ع(ٓ)
 .ِٓ كرةعلك ؼسعامل /ع(ٔ)
ع.َُٔ كرةعال  ئدةسعامل /ع(ٕ)
 .ّٓ كرةعلك ؼسعامل /ع(ٖ)
ع.ّٔ كرةعلك ؼسعاالل /ع(ٗ)
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(سعيهلدعافعق ـعالر كؿعبي ؿعبي عاةللؿعىذهعال ف   عاالا ال عيكعاال  ـع نذعال ـعالنهكع)
ل يةػػ ألع ػفعهلػػدهسعليػفعاللاػػرعالػػذمعه ػرفعالػػهلضعيػكعال  ػػردسعكيػكعالهلػػكتعكالػدى للزعكال لػػ ـسعجػـعا

ـ(سعجـعالػ ـعاال ػكللفعَٔٔ-ٓٓٔىػ/َْ-ّٓ(ع)هدتعيلوعكا ا عريٌل عىكع دةعايـعاال  ـعبيكع)
كالله  للفعااهاتعال ػركفعال ػؿعهنظػ ـع اطػكرع   رنػ عه ل ػدةعال ػ ه  عليػ سعي اػهالعلنظػرعلي اهػكسع

الن ػػ ألعه ػػرفع ػػ صعهيػػفسعكب ػػؿععك ي ناػػوعاالرا  بلػػ سعك نيػػ ع ػػركفعيردلػػ عكا ػػرلعر  بلػػ سعكبػػزؿ
ع.(ُ)بي عك ععاالاداثعيكع ركفع  ا عهيـعكا للزىـعبفعاليه ر

ان كؿع ازعناؼعبفعالاكادثعذاتعالاي عه ك كععالدرا  عكال الي  عه ل ركفسعكقدعريزعيكعىذهع
ل داتعال ليك  تعالاكعجهاي عبي عال   رن عهلفعال ركفعيكعهءدادسعكال ركفعيكعال  ىرةسعكه  علاليؽعه ل

عهػوعال ػيط تعارػ هعال ػرن ألسعيةػكعباػرع كاال  ؽعي نوعاو رعإل ععهلضع  علل يوعال رن ألسعك  عا ـك
ـ(عي ػػدعاػػدرتعالاكرليػػ تعه لال  ػػؿع ػػععال ػػرن ألعَٖٖ-ٖٕٔىػػػ/ُّٗ-َُٕال يلةػػ عىػػ ركفعالروػػلدع)

اىػػػؿ   وفػػػ   يػػػد ال ميفػػػة ىػػػاروف الرشػػػيد رحى الفقيػػػا  اف:ع(ِ)ال اي ػػػلفعهػػػايـعا  قلػػػ عسعي ػػػ ؿع اػػػز
الد ار  والفسؽ والتمصػص اذا ُح ػذوا فػ  شػ   مػف الجنايػا  وُحبسػوا  ف"بػد اف يجػري  مػييـ مػف 
الصدقا  او مف بي  الماؿ ما يقوتيـ  ويجري  مق كؿ منيـ  شر  دراىـ ف  الشير  تعطق لو فػ  

لشػػتا  يػػده  دفعػػًا لظمػػـ السػػّجاف ليػػـ او حرمانػػو ايػػاىـ مػػف طعػػاميـ وشػػرابيـح ومبػػد اف يكسػػو فػػ  ا
قميصًا وكسا   وف  الصيؼ قميصًا وازارًا ومقنعة  وذلؾ ا فا  ليـ  ف ال ػروج فػ  س"سػؿ لطمػق 

ع".صدقة

الػنصعال ا ػدـعها رػ عإلػ ععالكقػػكؼعبنػدهعقيػل نعك ن قوػاوسعك ػنل ؿعبيػػ عذلػؾع ػفع ػ ؿعالررػػكعع
بيػػدعىػػ ركفععإلػػ ععال اػػدرعالػػذمعا ػػا  ع نػػوع اػػزع ليك  اػػوسعكىػػك:ع)ياػػ بعال ػػراج(سعقػػ ؿع اػػز:ع)كيػػك

الروػػػلدعرخلعالة يػػػ أل(سعاػػػددع اػػػزع ػػػفع ػػػ ؿعىػػػذاعال ػػػكؿعيػػػ فعالة يػػػ ألعك ػػػلكاعىػػػذاعالايػػػـعالػػػ ـعال يلةػػػ ع
 حػدألنا بعػض اشػيا نا... ى ركفسعيكعالكقتعالػذمعاوػ رعخهػكعلك ػؼعال   ػكعهيا هػوعال ػراجسعهػ ل كؿ:ع

ؽ... واجػروا  مػييـ كتق الينا  مر بف  بد العزيز م تد ف ف  سجونكـ احدًا مف المسمميف ف  وألا
الصدقة ما يصمحيـ ف  طعاميـ وحدبيـ... فقـ بالتقدير ليـ ما يقوتيـ فػ  طعػاميـ وادبيػـ  وصػّير 

                                                 
 .ُِّ-ُّْسعِٓ-ْٔا فسعااي ـعال رفعك ل  ي عال رن ألسعع(ُ)
 .ُٓٗ/ِا  رةعاال   ل سعالع(ِ)
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ذلؾ دراىـ تجرى  مييـ ف  كؿ شير يدفع ذلؾ الييـ... ويكوف لألجرا   شر  دراىـ ف  الشير لكػؿ 
ع.(ُ)"واحد...

لال  ػػؿعللػػكدعليلاػػكرعال ػػ ه  عخفعىػػذاعابيػػ علك ػػؼعكا ػػالعلػػدؿعداللػػ عاػػالا ععكاذفعقػػكؿعخهػػ
للارعى ركفسعكىكعرخمعي يكعكا العر ألعبي عل  فعب ػرعهػفعبهػدعاللزلػزسعالػذمعهػدكرهعلػـعليػفعاكؿع
 ػػفعب ػػؿعهيػػذاعالاوػػرلعسعي ػػ عافعال ػػدقؽعهػػ لنصع ػػللرؼعدكفعبنػػ ألعافعىػػذاعاليػػ ـعالعل ػػصعيئػػ ع ػػفع

حػػدًا مػػف المسػػمميف فػػ   م تػػد وا فػػ  سػػجونكـ ادكفعخ ػػرلعهػػؿعالػػنصعاػػرلالسعل ػػكؿ:ع ػػفعال ػػرن ألع
سعاذفعلػػػـعليػػػفعال  اػػػكد:ع)اىػػػؿعالػػػدب رةعكالة ػػػؽعوألػػػاؽ... واجػػػروا  مػػػييـ ]المسػػػمميف  الصػػػدقة... 

فعب ػرعهػفعبهػدعاللزلػزعلػـعيػإكالاياص(سعكادىـعال  اكصعهيػذاعال ػكؿسعكبطةػ نعبيػ عقكلنػ عال ػ هؽع
 ػػكمعالػػذمعلانػػ كؿعاىػػؿعليػػفعاكؿعاللػػ  يلفعهيػػذاعالل ػػؿسعيإننػػ عنررػػععإلػػ ععاللاػػرعال ػػ هؽعليلاػػرعاال

 ... كػػاف  مػػ  بػػف ابػػ  طالػػق اذا كػػاف مػػف القبيمػػة او القػػوـ :ع(ِ)الة ػؽعكالػػدب رةسعاذعقػػ ؿعخهػػكعلك ػؼ
الرجؿ الدا ر حبسو فاف كاف لو ماؿ انفؽ  ميو مف مالو  واف لـ يكف لو ماؿ انفؽ  ميػو مػف بيػ  

الػػرهطعهػػلفعىػػذاعالػػنصع ػػععسعمػػاؿ المسػػمميف وقػػاؿ: يحػػبس  ػػنيـ شػػّر  وينفػػؽ  ميػػو مػػف بيػػ  مػػاليـ 
النصعالذمعاقاه ن هع فع ازعىك:عىؿعافعلديععليؿع فعاايـعه لدب رةعكالة ؽعكالاياصع هيء نعويرل نسع
ٌاػػكاعدكفعغلػػرىـع  ػػفعارايػػبعىػػذاعالنػػكعع ػػفعالرن لػػ ت سعالرػػكابعقػػدعاػػـعاادلػػدهعيػػكع اـعاػػددع ػػنيـعك ي

"سعخمعق ػـع ػنيـسعكىػـعالػذلفعمسػمميفواف لـ يكف لو ماؿ انفؽ  ميو مػف بيػ  مػاؿ الالنصعاال لػر:ع"
عالدكلػػ عه النةػػ ؽعبيػػليـسعكلػػلسعر للػػ نعي ػػ عذيػػرع اػػزعه كلػػوعيػػكعالػػنصعاالكؿ :  اف لػػلسعليػػـع ػػ ؿعيا ػػـك

اىؿ الد ار  والفسؽ والتمصص اذا ا ػذوا فػ  شػ   مػف الجنايػا  وحبسػوا فػ" بػّد اف تجػرى  مػييـ 
عاليمف الصدقا  او مف بي  الماؿ ما يقوتيـ ع ـعىن عي نيـعر لل نعاررلعبيليـعالنة  ت."سعك ةيـك

يػذلؾعالهػػدعلنػػ ع ػػفع ن قوػػ عالة ػػرةعاال لػػرةع ػػفعقػكؿع اػػزسعكالػػذمعلااػػدثعبػػفعخىػػؿعالػػدب رةعكالة ػػؽع
دكفعغلػػػرىـسع ليػػػ نعااػػػدعا ػػػه بعاالنةػػػ ؽعع ػػػفكالاياػػػصعااػػػ علاػػػؿعني لػػػ عاليػػػ ـسعكالػػػذمعل اػػػدىـع

سعيلنػػدعالررػػكععإلػػ عع(ّ)سػػؿ لطمػػق الصػػدقة :  ... وذلػػؾ اغنػػا  ليػػـ  ػػف ال ػػروج فػػ  س"بيػػليـسعي ػػ ؿ

                                                 
 .ُْٗيا بعال راجسعع(ُ)
 .َُٓيا بعال راجسعع(ِ)
 .َُٓيا بعال راجسعع(ّ)
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 اػدرع ليك اػوعكىػك:ع)ياػ بعال ػراجعالهػكعلك ػؼ(سعنرػػدعافعال لنػكعهيػذاعال ػكؿعلػلسعي ػ عهلنػوع اػػزسع
دكفع اكاػل ع ػفعلك ػؼعال   ػكعبػفعب  ػ ع ػرن ألعال  ػي لفععكادلثعخهػعبندهؿعىذاعالي ـعر ألع

 ... واغػنيـ ]سػجنا   لياػدق سعي ػ ؿ:عهل يـسعيذيرعكىكعلاادثعبفع ركجعال رن ألعه   ييـعطيهػ نع
المسمميف   ف ال روج ف  الس"سؿ يتصدؽ  مػييـ النػاس... ومػا اظػف اف اىػؿ الشػرؾ يتصػدقوف 

ع.(ُ)لما ليـ فيو مف جيد الجوع  فربما وجدوا ما يأكموف وربما لـ يصيبوا... 

 عاررػععالػنصعيلػوعسعكىػذاع ػ وف   يد ىاروف الرشػيد رحى الفقيػا ... كردانعبي ع ازعالذمعق ؿ:ع
 ... تجري  مق اىػؿ السػجوف مػا يقػوتيـ مػف طعػاميـ وادميػـ الهكعلك ؼسعالذمعهدكرهعن ؿسعق ئ ن:ع

وكسوتيـ الشتا  والصيؼ  واوؿ مف فعؿ ذلؾ  م  بف اب  طالػق كػـر ا" وجيػو بػالعراؽ  ألػـ نقمػو 
تعافعىػذاعاالرػراألعكال يػؽعسعاذفعىػذاعدللػؿعد ػرعلجهػ(ِ)معاوية بالشاـ  ألـ فعؿ ذلؾ ال مفػا  مػف بعػده 

ه لال  ؿع ععال رن ألعلـعلياةؽعبيلوعخل ـعى ركفسعكليفعره  عقاػدع اػزعيػكعىػذاعال ػكؿ:ع)ااةػؽعالة يػ أل(سع
ىكعافع  عق لوعخهكعلك ؼع جٌػؿعكريػ عنظػرعااةػ ؽعالة يػ ألسعيكنػوعقػدعالػؼعيا هػوعال ػراجعلي يلةػ عىػ ركفع

اٌرحعهوعخهػكعلك ػؼعال   ػكعيػكع  د ػ عيا هػوععالرولدعالذمعييةوعهاانلؼعيا بعيكعال راجسعكذلؾع  
 ... اف اميػر المػبمنيف اّيػده ا" امرنػ  اف ا ػع لػو كتابػًا جامعػًا  هلن نع هبعاانلةوعليياػ بسعي ػ ؿ:ع

يعمؿ بو ف  جباية ال راج  والعشور والصدقا  والجوال  وغير ذلؾ لما يجق النظر فيو والعمػؿ بػو  
افعبيػ عسعكىػذاعال ػكؿعلػدؿعداللػ عكا ػا ع(ّ)"تػو  وامصػ"ح كمػرىـوانما اراد بذلؾ رفع الظمـ  ف ر ي

ال يلةػػ عىػػ ركفعارادعافعليػػكفعىػػذاعالياػػ بعد ػػاكرانعاةاػػليل نعلىٍ يػػٍصعيلػػوع فلةػػوعه  اػػوعاييػػ رعالة يػػ ألع
عاالقاا دل عكاالدارل سعره  عليذاعال هبعق ؿع از:ع)ااةؽعالة ي أل(.

فعالل داتعكاال  ؽعالعا اارعبي عالنوػ طعالةػردمعكل ا كعالانكلوعىن عإل عع  ال ع للن عىكعا
لبو  صسعكالعبي عر  ب ع للن عدكفعا رلعهؿعل يفعال لـعىذاعالر نبعبي عال  ػاكلعاسدارمعيػكع
الال  ؿع ععام رسعهؿعره  عليكفع فعالر لػؿعافعلااػكؿعالال  ػؿعإلػ عبػ دةعك يػؽعاً ػفع ػععالػذلفعالع

عبفعرن ل ايـعالاكعاه كاعهاي اي .ع هلؿعليـعليااررعي ل   رلفعهءضعالنظر

                                                 
 .ُُٓ-َُٓيا بعال راجسعع(ُ)
 .َُٓع-ُْٗيا بعال راجسعع(ِ)
 .ّيا بعال راجسعع(ّ)
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 العدد التاسع والعشروفممحؽ ب  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػة مجمػػػػػػػػة 

دلنػػػ رعانةػػػؽعبيػػػ ععََُٓكاػػػدثعالػػػ ـعال يلةػػػ عال لا ػػػدعافعاىػػػاـعها اػػػلصع هيػػػ ع ػػػ ـعقػػػدرهع
ع.(ِ)سعكه  ني عقكتعلي اهك لفعك  ئيـعكيؿع فنيـ(ُ)ال ركف

ابا دعال   رلفعبي عالل ؿعدا ػؿعال ػركفسعكي نػتعا ااػرعايػؾعامب ػ ؿعبيػ عالاػرؼعاله ػلط ع
 وكأليػػػرًا مػػػا نجػػػد ام بػػػار بػػػاف  ػػػكفعهيػػػ عدا ػػػؿعال ػػػرفسعكاوػػػ رع اػػػزعإلػػػ عىػػػذاعه كلػػػو:عكعالاػػػكعيػػػ نكاعل 

ع.(ّ)"المسجونيف كانوا يشتغموف...

عهػػػوعال ػػػرن ألعبػػػ دةعقػػػدعابا دكىػػػ سع ػػػل  عالػػػذلفع كقػػػدعي نػػػتعال يػػػ راتعاللدكلػػػ عكاالوػػػء ؿعالاػػػكعل ػػػـك
بيػػػ عانة ػػػيـعدا ػػػؿععل  ػػكفع ػػػدةعايػػػـعطكليػػػ عارلييػػػـعل ػػػطركفعلي لػػػ ـعهل ػػػؿ؛عللا ينػػػكاع ػػػفعاالنةػػػ ؽ

ال رفسعكىن عالهدع فعال ػكؿعانػوعره ػ عا ػطرعااػ عااػا بعالرػ هعكالػا يفع ػفعال  ػركنلفعل وػاء ؿع
ع.(ْ)ه ل رف

 ػػػل  عال ػػػرفعالراهػػػععاليررم/الل وػػػرعال ػػػل دمسعالاىا ػػػتعال ف  ػػػ عاالدارلػػػ عيػػػكعهءػػػدادعه ل ػػػرن ألع
عاػػػ  يلفع ليػػػـعاالدكلػػػ عيل يػػػتعبيػػػ عا اػػػلصعاطهػػػ ألعايػػػردكاعلي ػػػرن ألسعلػػػد يكفعالػػػليـعيػػػكعيػػػؿع لػػػـك

ع.(ٓ)كاالوره عالاكعالط عل فعلاا ري 

كخو رع ازعإل ع ارعال ـعالة ط للفعكيلؼعال  يكاع ععال رن ألسعكاا الع فع ػ ؿع ػ ع ػ قوع ػفع
قػػكؿعافعالةػػ ط للفعقػػدعب يػػكاعبيػػ عا ػػ لفعال ػػركفسعكا  ػػلكى علي ػػزادسعكي نػػتعااػػبعوػػكألعلي ػػ  فع

رةع ػػ عاػػدرعبيلػػوع ػػفعا ػػكاؿسعكذيػػرعال ػػ نعافعال ػػ  فعالػػذمع ػػفعالدكلػػ عىػػكعافعل ػػ فعال ػػركف؛عليجػػ
 ... وكػػاف يب ػػذ مػػف كػػؿ مػػف يسػػجف سػػتة دراىػػـ ل ػػ فعال ػػركفعل اااػػؿع ػػرله ع للنػػ سعي ػػ ؿ:ع

ع.(ٔ)"بمجرد د ولو السجف  ولو لـ ُيتـ ام لحظة

                                                 
 .ُّٕ/ّسعق ـعال يلة عالظ ىرعه  رعاهللعها الصعاال كاؿعلي اهك لف.عاهكعالةداألسعال  اارعيكعا ه رعالهورع(ُ)
 .ُٓٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٔٗ/ِالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .ُٔٗ/ِالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُٔٗ/ِ؛ع ازسعالا  رةعاال   ل سعَُّاهفعاهكعاالهل سعبلكفعاالنه ألع فعطه  تعاالطه ألسعع(ٓ)
 .ُٔٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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عهوعالة ط لكفعللسعبدالنع كيلػوعرػكرعال كؿعال ا دـعالذمعاي دعهوع ازعره  علةي وعال  رئعافع  عل ـك
بي عالربل سعنلـعافعي فعال رلفعخكعال ػايـعهرن لػ عظي ػ نعكبػدكان نعيػ فعىػذاعاالرػراألعللػدعال ػةل نعها ػوسع
يكنوع وػاهوعيلػوسعكلةاػرضعافعجهاػتع ظيك لاػوعكهراألاػوعافعا ػاررععال هػ ل عال  اااػي سعكليػفعلننظػرع

الػػػردععكالا يلػػػؿع ػػػفعالررل ػػػ عع ػػػفعانػػػكاعع بػػػٌدعىػػػذاعاالرػػػراألعنكبػػػعنػػػ ننػػػ عل ينإليػػػ ع ػػػفعالر نػػػبعام ػػػرسعي
 ػػل  عاذاع ػػ عبرينػػ عافعىػػذاعال هيػػ عللػػٌدعيهلػػرانعبيػػ عالطه ػػ عالل  ػػ ع ػػفعالكال ػػركجعبػػفعال ػػ نكفعالاػػ يـسع

عسعاذفعييذاعارراألعل يفعكاةوعه نوعنكعع فعانكاععالردع.(ُ)الن س

 ػ طبقا  المجتمع.ٗ

ةعطه ػػػػػ تسعليػػػػػؿع نيػػػػػ عخ ػػػػػيـع  ػػػػػاكلعال للوػػػػػ عا ػػػػػي   نعكا ػػػػػا نعيػػػػػكعا  ػػػػػلـعال را ػػػػػععإلػػػػػ عبػػػػػد
 ػػػػػ  تعك كااػػػػػة تع  اػػػػػ عهيػػػػػ عها ػػػػػبعالػػػػػد ؿعالػػػػػذمعلػػػػػدٌرعبيػػػػػ عيػػػػػؿعطه ػػػػػ ع ػػػػػفعىػػػػػذهعالطه ػػػػػ تع

يػػػػػػ عج جػػػػػػ عاق ػػػػػػ ـسعىػػػػػػك:ع)ال  اػػػػػػ سعبكالاػػػػػػكع ػػػػػػفع ػػػػػػ ؿعدرا ػػػػػػان علياػػػػػػ بع اػػػػػػزسعل يػػػػػػفعا  ػػػػػػل ي ع
 الل   سعاللهلد(.

 ح ػ الطبقة ال اصػػػػػػػػػػػػػة.

 فعهلدى عز  ـعاال كرسعكال ا ين ع فعاا لؽع اطيه اي عكاٌلدعىذهعالطه  عالرائدةعكال اادل سعكالاكع
عدكفعريدعكبن ألسع   رن عه لطه الفعام رالفع)الل   سعاللهلد(.

 ػ ؽع اػػزعركالػػ سعا ػػذى ع ػفعياػػ ب:ع)الػػكزراألعلياػػ هك(عه اػػكصعانةػ ؽعالػػكزلرعبيػػكعهػػفعالةػػراتع
ا  انػو انفػؽ  مػق  ويحكػق  ػف الػوزير ابػ  الحسػف بػف الفػر ـ(سعبيػ عهلاػوسعي ػ ؿ:عِْٗىػ/ُِّ)ت:

  أل"ألمااة الؼ دينار  واشػتيق فػ  وزارتػو ىػذه اف يجمػع (ِ)الدار الت  كاف ينزليا ف  وزارتو الألانية
حرمػػو وبنػػا  ا وتػػو واصػػاغر ولػػػده فػػ  الػػدار المعروفػػة بػػدار البسػػػتاف مػػف الػػدار الكبػػرى  فػػػامر 

                                                 

درىػـ(عيػكعاللػ ـعالكااػدعىػذاعيػكعبيػدعال يلةػ عىػ ركفعالروػلدسعكافع ػفععََّ سعكزكراػوع)ي فعليةكعليررؿع فعب  ػ عالنػع(ُ)
 .َِّ/ِدلن ر(عالاهرعجركةعيهلرة.ع ازسعالا  رةعاال   ل سععََٕل يؾع)

هلػػدع رارلػػ عالػػنصعبنػػدعالاػػ هكعاا ػػالعافعىػػذاعاالنةػػ ؽعيػػ فعيػػكعكزاراػػوعالج لجػػ عكلػػلسعالج نلػػ سعكقػػدعاوػػاهوع اػػزعهػػذلؾ.عع(ِ)
سعاه عالا فعهفعال ا ػفعاليػ ؿسعالػكزراألعخكعااةػ عاال ػراألعيػكعاػ رلخعالػكزراألسعاا لػؽ:عبهػدعال ػا رعاا ػدعيػراجسعالا هك

 .ُٗٗ ياه عاالبل فسعد.تسع
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سعاػدثع(ُ)"مسيف الػؼ دينػاربإص"حيا وتنظيفيا وانفاؽ ما يحتاج اليو ف  ا دادىا  فبمغ  النفقة  
ع.(ِ)ي طعاكاادع ـعكالءرلبعافعىذاعالكزلرعلـعل يني عااٌلعلك ُّٗىػ/َُّىذاع ن ع

كيػػ فعلل ػػػدعالدكلػػ عالهػػػكليكعقاػػرعيػػػكعوػػػلرازسعلااػػكمعبيػػػ عج ج  ئػػ عك ػػػالفعارػػرةسعيػػػ فعىػػػذاع
عيكعكاادةع ني عإلػ عالاػكؿسعىػذاع ػ عايػ دعهػوعرئػلسعالةٌراوػلفعلي  د  ػكعالػذمعا ػذعاال لرعلريسعيؿعلـك

ع.(ّ)بنوع از

زعيػكعالااػ لـسعيةػكعااػدعقاػكرع كقدعاةنفعال ية ألعكاال راألعكال  طلفعيكعاالىا  ـعهءرائػبعالطيػري
ـ(سعهيري ع فعالزئهؽعطكليػ ع   ػكفعذرابػ نعكبر ػي ع   ػكفسعَٓٗ-ٖٔٔىػ/ِِٗ-ِِٓالطكلكنللفع)

جكفعذراب نعيػكعبػرضعبوػرلفعسعيكعك طوعهيري عرا صعطكلي عج (ْ)كي فعلي يلة عال  ادرعه هللعقار
ع.(ٓ)ذراب نسعكاكلي عنيرعرا ص

ب شعال  ا عال ةع اري عايذذكاعيلي عه لذمعلاهكفعكلا نكفعهللدانعيؿعالهلدعبػفع ل نػ ةعام ػرلفسع
عبػػفعهػػذخعاللػػلشعكاريػػوسعك لػػرعدللػػؿعىػػكع ػػ عاىػػداهع يااػػ عطرل ػػ عاهػػ دؿعاليػػدال عيل ػػ عهلػػنيـعي نػػتعاػػنـ 

فعالةػراتسعكىػذهعاليدلػ عىػكعجػ ثع كائػدع  ػادلرةعي نػتعا ػادارةعاليهػرلع ػنيفعال يلة عال  ادرعلػكزلرهعاهػ
ع.(ٔ)   كفع ارانسعاا عافعاله بعلـعل لي سعيل ؿعبي ع يلوعكاك للوعسد  لي 

وكػاف التػاجر الغنػ  حو خ  ع  هسعالطه  عال  ا عكخىؿعالًءن عيانيػ عي نػتعها ػبع ػ عقػ ؿع اػز:ع"
فػػوؽ السػػريوي"   وىكػػذا كػػاف لبػػاس ال ميفػػة القػػاىر يػػوـ   ً وردا االغنػػ  مػػف النػػاس يمػػبس قميصػػ

سعكلاػدثعافعلاػػ كؿعهلػضعالة ػراألعكال لػػكزلفعاظيػ رعالًءنػػ ع(ٕ)"ِّٗىػػ/ٖٓٔاح ػر لمبيعػػة مػف  ػػاـ 

                                                 
 .َِٗ-َِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ُٗٗالا هكسعالكزراألسعع(ِ)
 .َُِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
كىػػكعقاػػرعل ػػععهػػلفعاله ػػ الفسعكيػػكعك ػػطوعهريػػ عراػػ صعقيلػػكسعكىػػكعاا ػػفع ػػفعكىػػذاعال اػػرعىػػكعقاػػرعالرك ػػؽسعع(ْ)

الة ػػ عال ريػػٌكةسعيػػكعالهريػػ عارهػػععطلػػ راتعه رػػ لسع ذٌىهػػ ع زلنػػ عه لػػدله كعال طػػرزعال ػػذٌىب.عاػػكؿعكاػػؼعىػػذاعال اػػرع
 .ُُٖ/ُكهيرياو.علنظر:عال طلبعالهءدادمسعا رلخعهءدادسع

 .ُُِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ُِٔ/ِازسعالا  رةعاال   ل سع ع(ٔ)
 .ِِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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سعي ػ ؿ:عع(ُ) ععي رىـسعي دعخو رعاهػفعب ػ ير  مػا رحيػ  فػ  الفقػر احسػف إلػ عنػصعللطػكعىػذاعال ةيػـك
اف ممف ُيظِير الِغنق ف  الفقػر يمػبس قميصػيف ابػيض وردا  مف اب  بكر بف اسما يؿ الفرغان  وك

وسػػراويؿ ونعػػً" نظيفػػًا و مامػػة وفػػ  يػػده مفتػػاح كبيػػر حسػػف ولػػيس لػػو بيػػ  يػػاوي فيػػو يتطػػرح فػػ  
عالمساجد ويطوي ال مس والس  داامًا .

كا لػػػزتع كائػػػدعال  اػػػ عكااػػػا بعال ػػػيط عهالػػػددعخاػػػن يي عكالكانيػػػ عكاط لػػػبعطل  يػػػ سعكيػػػكعىػػػذاع
ومف اوااؿ القرف الرابع اليجػري كػاف حبػو الحسػف بػف ان كؿعخن كذر نعكاادانعبني سعي  ؿع از:ع"عال ر ؿ

 م  بف الفرا  يد و إلق طعامو كػؿ يػـو تسػعة مػف الكتػاق الػذيف ا ػتص بيػـ  وكػاف مػنيـ اربعػة 
نصارى... ويقّدـ إلق كؿ واحد مػنيـ طبػؽ فيػو اصػناؼ مػف الفاكيػة الموجػود  فػ  الوقػ  مػف  يػر 

ألـ يجعؿ ف  الوسط طبؽ كبير يشمؿ  مق جميع امصناؼح وكػؿ طبػؽ فيػو سػّكيف يقطػع بيػا  ش  
صاحبيا ما يحتاج إلق قطعو مف سفرجؿ و وخ وكمألرىح ومعو طسػ  زجػاج يرمػ  فيػو الُنُقػؿ  فػاذا 
بمغوا مف ذلؾ حاجتيـ واستوفوا كفايتيـ شيم  امطباؽ وقّدم  الطسو  وامبػاريؽ  فغسػموا ايػدييـ  

... وا ػػػذ القػػػـو باككػػػؿ... واملػػػواف تو ػػػع وترفػػػع اكألػػػر مػػػف (ِ)  المااػػػد  مغشػػػا  بػػػديبق واح ػػػر 
ع.(ّ)"سا تيف...

يػػكعطرل ػػ عبلوػػيـسعهػػؿعانليػػسعذلػػؾعااػػ عبيػػ ععكا ػػالهععيػػ فعل  ػػاكلعال للوػػ عبنػػدعال  اػػ عاجػػرهع
عطرل  عاةيلرىـعه  ال عال كتسعاذعافعهل يـعي فعلال  ؿع ليـعااػ عهلػدع ػكايـعال  ػؿع ػ صسع ػكاأل
خيػػػ فعىػػػذاعالال  ػػػؿعبيػػػ عاجػػػرعكاػػػٌل علكاػػػكفعهيػػػ عخكعدكفعكاػػػل سعيػػػ فعطرل ػػػ عال ه لءػػػ عهيػػػـعن يايػػػ ع
ال ا درعالا رل ل سعكاو رع ازعإل عهل ي سعكنا ذع ني عبي ع هلؿعال جػ ؿعاء ػلؿعال لػتع ػنيـسعي ػ ؿع

 وكػػاف يعمػػؿ فػػ  تغسػػيؿ الكبػػرا  وتكفيػػنيـ مػػف التػػرؼ والسػػرؼ مػػا ىػػو غريػػق  ػػف امسػػ"ـ   اػػز:ع

                                                 
 .َٔ/ِٓ.علنظر:عالذىهكسعا رلخعاال  ـسعَُِ/ِٓا رلخع دلن عد وؽعاليهلرسعع(ُ)
الػػػػػػدله ك:عنػػػػػػكعع ػػػػػػفعانػػػػػػكاععال  ػػػػػػ شعل ػػػػػػ طع نيػػػػػػ عالجلػػػػػػ بعكال ن دلػػػػػػؿعكاالزر.عال   ػػػػػػكعالانػػػػػػك كسعالةػػػػػػرجعهلػػػػػػدعالوػػػػػػدةسعع(ِ)

؛عاهػػػػػػػػػػفعب ػػػػػػػػػػ يرسعاػػػػػػػػػػ رلخعّٗٔ/ٕسعّٕ/ُ؛عال طلػػػػػػػػػػبعالهءػػػػػػػػػػدادمسعاػػػػػػػػػػ رلخعهءػػػػػػػػػػدادسعَْٔعسَّْ/ِسعَُٕسعٔٔ/ُ
؛عاهػػػػػػػػػػفعيجلػػػػػػػػػػرسعالهدالػػػػػػػػػػ عكالني لػػػػػػػػػػ سعُٕ/ِٓ؛عالػػػػػػػػػػذىهكسعاػػػػػػػػػػ رلخعاال ػػػػػػػػػػ ـسعََْ/ُٓسعُّٓ/ُّ دلنػػػػػػػػػػ عد وػػػػػػػػػػؽسع

 .َِّ/ُُسعُٓٗ/َُ
 .ُِّع-َِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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... (ُ)ـ ُغّسػػؿ تسػػع مػػرا ٜٚٙىػػػ/ٖٙ٘فيحكػػق انػػو لمػػا مػػا  امميػػر سػػيؼ الدولػػة الحمػػدان   ػػاـ 
ونُشػؼ بعػد غسػمو بػػديبق  بألمانيػة و مسػوف دينػػارًا ا ػذه الغاسػؿ  وىػو قا ػػ  الكوفػة  إلػق جانػػق 
اجرتو  ألـ ُدِىف بالز فراف والكافور وو ع  مػق  ديػو ورقبتػو مااػة مألقػاؿ مػف الغاليػة  وفػ   ينيػو 

اذنيػػػو أل"ألػػػوف مألقػػػاًم مػػػف الكػػػافور  وألمػػػف كفنػػػو الػػػؼ دينػػػار  ألػػػـ و ػػػع فػػػ  تابوتػػػو ورّش  ميػػػو و 
ع.(ِ)"الكافور

ىذهعال ه لء عالاكعكاةي عالنصعالطلن عاكرةعكا ا عبفع  اكلعال للو علدلعال  اػ عكيلػؼع
يػػ نكاعلةيػػركفعااػػ عيػػكعالك ػػععالػػذمعىػػـعيلػػوع لاػػكفسعهءػػضعالنظػػرعبػػفعر ػػ عال لػػتعهػػذلؾسعككاػػلاوع

وسعيػػ فعىػػذاعاال ػػراؼعكالهػػذخعا ػػ نعي ػػ عكاػػةوع اػػزسعهللػػدانعبػػفعركحعئػػ لل ػػؿعيلػػوعاـعه رايػػ دع ػػفعاكلل ه
عاال  ـعكال لل وعكالعاءنكعبفعال لتعولئ ن.

بندع كاوسعكىذاع  عااؿعبنػدعع(ّ)خفعىن ؾع فعال  ا ع فعيىٌةفعاهنوعه الفعجكه نعال عكخو رع ازع
ي نػػػػوعبنػػػػد  ع ػػػػ تع ػػػػن عع(ٓ)سعخ ػػػػ عاهػػػػفعيىيٌػػػػس(ْ)ـٖٓٗىػػػػػ/ّٕٓ ػػػػكتعا ػػػػلـعهػػػػفعال يلةػػػػ عال لاػػػػزع ػػػػن ع

ع.(ٔ)ـعي فعييٌةفعكاةظعه  عقل اوعبورةعاالؼعدلن رَٗٗىػ/َّٖ

الناػػػػػػكصعال ا د ػػػػػػ عاك ػػػػػػالعه  ااػػػػػػ رعالالػػػػػػ ةعالاػػػػػػكعيػػػػػػ فعلللوػػػػػػي عطه ػػػػػػ عال  اػػػػػػ عكااػػػػػػكاؿع
ك  ػػػػاكلع للوػػػػيـعالاػػػػكعيػػػػ نكاعبيليػػػػ سعها ػػػػبعالناػػػػكصعالاػػػػكعا ارن ىػػػػ ع  ػػػػ عذيػػػػرهع اػػػػزعيػػػػكعيا هػػػػوع

علدرا  .قلدعا

                                                 

سعُِ؛عال  ػػكسعي ػػوعالر ػػ سعّٕٗ/ّ؛عالاػػنل نكسعال اػػنؼسعِِِ/ُبػػفعيلةلػػ عغ ػػؿعال لػػت.علنظػػر:ع  لػػؾسعال كطػػاسعع(ُ)
 .ْٓ؛عالولخعالادكؽسعال  نعسعُٓٔ

 .ِِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
...".عاػ رلخعاال ػـعياابِ  ىيأ  لؾ ستيف ألوبًا اكفنػؾ فييػاذيرعالطهرمعافعزل دعهفعاهلوعبندعا راوعالكي ةعق ؿعلوعاهنو:ع"ع(ّ)

 .َِٓ/ُٗرسعا رلخعد وؽعاليهلرسع؛عاهفعب  يُِٓ/ْكال يكؾسع
 .ُُٗ-ِِٖ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
ىػكعخهػكعالةػرجعلل ػكبعهػفعييَّػسعكزلػػرعال يلةػ عالةػ ط كعاللزلػزعهػ هللسعكيػ فعه الاػػؿعليػكدمعجػـعا ػيـسعكاػدرجعيػكعال د ػػ عع(ٓ)

عالزاىرةسع  .ُٓ/ْاا عكلكعالكزارة.عاهفعاءرمعهردمعاالا هيكسعالنرـك
 .ُٔٔ/ٖ.علنظر:عاهفعاالجلرسعالي  ؿعيكعالا رلخسعِِٗ/ِرةعاال   ل سع ازسعالا  ع(ٔ)
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 ق ػ الطبقة العامة.

ا جٌػػؿعىػػذهعالطه ػػ عالن ػػه عااليهػػرع ػػفعال ػػي فسعكي نػػتعاوػػا ؿعبيػػ عابػػراؽعبػػٌدةسع جػػؿ:ع)اللرهلػػ سع
الة ر ػػػل سعالاريلػػػ سعالدلي لػػػ سعااليػػػرادسعالهرهػػػر(سعخ ػػػ عا جلييػػػ عالػػػدلنكعييػػػ فعال ػػػكادعاالبظػػػـعكاالبػػػـعىػػػـ:ع

عخىؿعالذ  :ع)ليكدسعكنا رل( ال  ي كفسعجـٌ
ع.(ُ)

اللدلػػدع ػػفعالناػػكصعبنػػدع اػػزعانػػ كؿعيليػػ عطه ػػ عالل  ػػ عهلػػداى عكااػػدةع ػػفعايهػػرعطه ػػ تععكردت
ال را عسعالاكعي نتعبي عاالبـعاالغيبعا يدع  عاةليوعال  ا عهناكعرزئػكعكهػ ل  يفعال ال ػرسعيليػ ع

ويظيػػػر اف ىػػػذه  ػػػهلؿعال جػػػ ؿعبنػػػد  عانػػػ كؿع اػػػزعطػػػرؽعالايللػػػؼعالاػػػكعا ػػػال فعهيػػػ عال  اػػػ سعقػػػ ؿ:ع"
سعخ  عا ال  ؿعال لشعالءيػلظعالػذمعليهػٌؿعه ل ػ ألعكىػكع(ِ)"ة ف  التبريد كان  شااعة جدًا ف  بغدادالطريق

:  ... ألػػـ ات ػػذ  بعػػدىا الشػػراال  فات ػػذىا  ناػػكبعبيػػ ع ن يػػذعالايكلػػ عللهػػٌردعالرػػكسعقػػ ؿعبنيػػ ع اػػز
ع.(ّ)"الناس

دلبسعكا ػال  لي عك فعالل داتعالاكع  دتعهلػضع نػ طؽعالدكلػ عاال ػ  ل عىػكعا ػا دا يـعال ػرا
 م يحتػاجوف فػ  سعكهإو رةع نوعإل عخىؿع ارعالذلفعي نكاعها بعقكلو:ع(ْ)لي ين عيكعياؿعالالؼ

سعكيػػكعىػػذاعالػػنصعلهػػٌلفع اػػزعافع(ٓ)"حػػّر الصػػيؼ الػػد وؿ إلػػق جػػوؼ امرض  كمػػا يعانيػػو حىػػؿ بغػػداد
رادلبعي اكلعليػـعككق لػ عالاادمعالذمعاةر وعالطهلل عه  كةعط  ي عي نتعاال ار ه عاللي سعه ا  ذعال 

 فعالارسعإالعانوعيكع ي فعد رعن قضعنة وعهنة وسعه اكصعالكاألعاىػؿعهءػدادعكالػ عال ػرادلبعىرهػ نع
بػالعراؽ مػا يػدؿ  مػق اسػتعماؿ  (ٔ)وم نجد فيما بيف ايػدينا مػف ا بػار القػرف الرابػع فعالارسعي  ؿ:ع"

ا ػبع ػ عذىػبعاللػوع اػزعلنػ  كفعبيػ ععسعكيػ فعالل  ػ عيػكعهءػداد(ٕ)السراديق لمسكنق فػ  الصػيؼ... 

                                                 
 .ُٗٓ-ُِّ؛ع لدسعالل   عيكعهءدادسعِٗ-ّٗال دا فسعالال ةعاالرا  بل عيكعهءدادسعع(ُ)
 .َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .َِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 .َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .َِٓ/ِسعالا  رةعاال   ل سع ازع(ٓ)
 ره  عي نتع كركدةعيكعغلرعال رفعالراهععههءداد.ع(ٔ)
 .َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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سعكب يتعالل   عبي عا يلدعالطه  عال  ا سعيلند  عا ػاادثعال يلةػ ع(ُ) طكحعالهلكتعيكعللؿعالالؼ
سعيػ فع اػػزعاوػػ رعإلػػ عىػػذاعال لنػػ ع(ِ)ـ(ع ػػ عللػػرؼعه لهنػػ ألعالالػػرمُٖٔ-ْٕٗىػػػ/ِْٕ-ُِّال اكيػؿع)
ع.(ّ)"حتق اشتير ىذا البنا  ... وقد اتبع الناس المتوكؿ ااتمامًا بفعمو ه ل كؿ:ع"

كان كؿع اػزعهلػضعاللػ داتعاالرا  بلػ عالاػكعقػ ـعهيػ عالل  ػ سعيلنػدعادلجػوعبػفعغ ػؿعااللػدمعهلػدع
 وكاف غسؿ المد ّويف ايدييـ معًا  مق المااد  قبؿ الطعاـ  اد  شااعةح ويكػوف ان كؿعالطل ـسعق ؿ:ع

  حمػا (ْ)د  ا ن  مػف التقػدـ لمطعػاـ حومً غسؿ اميدي ف  و ا  واحد  ويبدح رق البي  لا" يحتشـ اح
الغسؿ بعد الطعاـ وكاف اشبو بتنظيؼ حقيق   ورق البي  يغسؿ بعد جميػع  ػيوفو... حمػا اذا كػاف 
الغسػػؿ مػػع الربسػػا  م مػػع النظػػرا   كػػأف يكػػوف عنسػػاف مػػع الػػوزير مػػألً"  فكػػاف اكلَيػػؽ اف يغسػػؿ 

د  شػػااعة  ففػػ  العػػراؽ مػػألً" كػػاف الػػػػػ اصة ال ػػيوؼ ايػػدييـ فػػ  ناحيػػة  اصػػة... وكانػػ  ىػػذه العػػا
ع.(ٓ)ينتظروف العامة اف يقوموا  ف مجمسيـ  ليغسموا حيدييـ جانبًا 

نوعاي دعه واراؾعب   عالن سعإكبندعادلثع ازعبفعااللل بعكالا  هؽعه ل لؿعكالا  ـعكال ي رو سعي
 ...غيػر اف الفقيػا  اشػترطوا يكع ه ق تعال لؿسعبي عافعالعا  ـعايػؾعال ػه ق تعلطيػبعال ػ ؿسعي ػ ؿ:ع

  اّم ُتمعػق طمبػًا لممػاؿ  وكػاف سػباؽ ال يػؿ (ٔ)ف  ىػذه الريا ػة التػ  اباحوىػا  وىػ  مسػابقة ال يػؿ
كأليرًا بمصر  وبمغ مف شغؼ الناس بو وتقديرىـ لو اف السػابؽ كػاف يأ ػذ حصػاف المسػبوؽ  وذلػؾ 

ـ مقػاـ ام يػاد... وكػاف النػاس ـ... وكانػ  حمبػة السػباؽ فػ  ايػاـ  مارويػو تقػو ٙٓٛىػ/ٜٓٔ اـ 

                                                 
 .َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
الهنػػ ألعالالػػرم:عكىػػكعطػػرازع ػػفعطػػرزعالهنػػ ألعاكرػػدهعال اكيػػؿسعكللػػرؼعه  ػػ  ألعبػػٌدة:عالالػػرمسعكالي ػػلفسعكاالركقػػ ؛عك ػػهبعع(ِ)

 ااداجوعافعهلضع ٌ  رهعاٌدجوعيكعهلضعاليل لكعافعهلضع يكؾعالالرةع ػفعهنػكعناػرعاهنػ ألعالنل ػ فعهػفعال نػذرسعهنػ عا
قاراعيكعب ا اوسعككاؼعلػوعذلػؾعالهنػ ألسعي ػررعافعلهنػكعبيػ عوػ يياوسعكان ػ ع ػ كعهػ لالرم؛عالنػوعهنػكعبيػ عااػ لـع

 .ْ/ْال ارعالذمعكاؼعلوع فعقهؿعالررؿ.عال  لكدمسع ركجعالذىبس
 .َِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
 ىذاعال كؿعل از.ع(ْ)
 .ِِّ-ُِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
 .ِّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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مػػولعيف بسػػباؽ الحمػػاـ  رغػػـ انكػػار الفقيػػا  لػػو  وكػػاف منتشػػرًا فػػ  مصػػر  وزاد كأليػػرًا فػػ  القػػرف 
ع.(ُ)."ال امس اليجري..

الناكصعال ا د  عاهٌلفعهلػضعبػ داتعكخنوػط عالطه ػ عالل  ػ عالاػكعا جػؿعال ػكادعاالبظػـعها ػبع
ع  عر ألعيكعيا بعني  عاال  ـعل از.

 طبقة العبيد.   ػ 
 ٌجيػػتعىػػذهعالطه ػػ عالاي ػػ عاال ػػلؼع ػػفع يكنػػ تعال را ػػععاال ػػ  كسعكي نػػتعظػػ ىرةعاال ػػارق ؽع
 كرػكدةع نػذعاللاػػكرعال دل ػ سعكي نػتعالاػػركبعال  ػكؿعالػرئلسعليلهلػػدسعكقػدعاػـعا  ػػلـعاللهلػدعخكعال ػػدـع

هػػرعا ػػكاؽعالرقلػػػؽعإلػػ عاق ػػ ـعبػػػٌدةسعي نػػتع اػػرعكرنػػػكبعوػػهوعالرزلػػرةعاللرهلػػػ عكوػػ  ؿعايرل لػػ ع ػػػفعاي
اال كدسعي نتعا ػل رىـع اه لنػ عيةػكع نااػؼعال ػرفعالجػ نكعاليررم/الجػ  فعال ػل دمسعيػ فع ػلرعاللهػدع

كىذاع هي ع  ـسعكال هبعىكعع(ِ)دلن ران(عُٖدرىـ(سعكاوارلعي يكرعاال ولدمعبهداعه هي ع)عََِىك:ع)
دلنػ ر(سعكاوػارلععَُٓه ػلرع)عـسُِٗىػػ/ََّسعكاوػارمعبهػدهعيػكعب ػ فع ػن ع(ّ)انوعي فعبهدانع  ال نع

ع.(ْ)دلن ر(عي  ايجرعىذاعال هي عََْالا ابعهفعبٌه دعزنرٌل نعاهول نعه هي :ع)
ليا ػػػكفعاىا   ػػػ نعيهلػػػرانعيػػػكعالرػػػكارمعكلػػػدرهكنيفعبيػػػ عذائ ػػػ عالوػػػلرعكالطػػػربعع(ٓ)يػػػ فعالنٌ   ػػػكف

. وقػػد يحػػدث اف  ..كاػػادلهيفعاادلهػػ نع  اػػ نعلريػػععا ػػل رىفعل ػػفعلطيػػهيفسعي ػػ ؿع اػػزعهيػػذاعال اػػكص:ع
يكوف بي  الن اس مكانًا ُيكأِلػر غشػيانو الشػعرا   وكػاف معظػـ القيػاف ال"اػ  يحتػرفف الغنػا  ببغػداد 

ـ  جواري  وقميؿ منيف حّرا   وكاف لممشيورا  مف ُحػّذاؽ المغنيػا  األمػاف ٜٛٔىػ ]ٖٙٓف  سنة 

                                                 
 .ِْٓ-ِّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِٕٗ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
عال هبعالذمعمريوعله غعال  اكعه لرعخيجر.ع(ّ)
 .ُِٖ/ُزسعالا  رةعاال   ل سع اع(ْ)
النٌ   ػكف:ع ةردىػػ عنٌ ػ سسعك ػػ كعنٌ   ػػ علن  ػوعالػػدكابسعكىػػكعاءرلػزهع ػػف رةعالداهػػ سعجػـعقلػػؿعلهػػ ئععالنػ سعن ػػ سعال ػػ .عع(ٓ)

؛عكيلػػعسعِٔٓ.عكالن ػ سعىػػكعالػذمعلهلػععالرػكارمعكالءي ػػ فسعالرػ اظسعالهلػ فعكالاهلػلفسعٖالرػكالل كسعوػرحعخدبعالي اػبسع
سعُُ/ُٕسعْٕٖسعّْٔ/ُٔسعَّٕ/ُِسعُْٕ/َُسعُٕٕ/ٓ؛عاالاػػػػػػػػػةي نكسعاالغػػػػػػػػػ نكسعُّٔ/ِسعا هػػػػػػػػػ رعال  ػػػػػػػػػ ة

؛عاهػػػػفعالرػػػػػكزمسعال نػػػػػاظـسعَّٗ/ِ؛عاهػػػػفعا ػػػػػدكفسعالاػػػػذيرةعالا دكنلػػػػػ سعِّ/ِسعال ػػػػ لكسعاال ػػػػػ لكسعّّ/ِّسعْٕ/ُٗ
 .ِْٓ/ُ؛عاالهوليكسعال  اطرؼعيكعيؿعيٌفع  اظرؼسعُّٔ/َُ؛عاهفعيجلرسعالهدال عكالني ل سعّْٕ/ٖسعُّّ/ٕ
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اػػدثعيػػكع دلنػػ ع ػػ  راألسععسعكاػػدثعافعجهاػػتعا ػػكاؽعلهلػػععالرقلػػؽع ػػفعالءي ػػ فعكالرػػكارمسعي ػػ (ُ)"كبيػػر 
كب ؿعالنٌ   كفعبي عاا لنيفعكاػزكل يفعهػ لاهرجسعكيػ نكاعقػدعا ػا د كاع  ػ الؽعالار لػؿسعكالػدىكن تع
ػػنةتعالياػػبعالاػػكعاروػػدعإلػػ عطػػرؽعالال  ػػؿعكبػػرضعاللهلػػدعليهلػػععكالك ػػ ئؿعالاػػكعل ػػاطللكفع ػػفع ي ػػ عاي

سعكقػدعهػٌلفعذلػؾع اػزع ػفع ػ ؿع(ِ)ف  لي عي بعالرهالسعكا ا داـعالادللسعكالءشعيكعيجلرع ػفعاالالػ 
:  ... فكـ مف سمرا  كمد  بيع  بصػفرا  مذىبػة  وممسػوح العجػز بألقيػؿ الػروادؼ... وكػـ مػف قكلو

سعكيػ فع ػفع(ّ)"مّر  جعموا العيف الزرقا  كحػ"   وحّمػروا ال ػدود المصػفّر   وسػمنوا الوجػوه المقعقعػة
للهلػػدعكايجػػرىـع ي نػػ عىػػـعا يػػ عال ػػ حسعكقػػدعاللهلػػدع ػػفعلػػا يفع ػػفعنلػػؿعالا ػػكةعبنػػدع ػػلدهسعكاي ػػؿعا

ع.(ْ)اواءؿعاللهلدعه لزراب عكال ل ط 

ىػػذهعالطه ػػ تعالػػج ثعالرئل ػػل عالاػػكعايػػٌكفع نيػػ عالن ػػلجعاالرا ػػ بكعيػػكعالدكلػػ عاس ػػ  ل سعكىػػكع
ا  ػلـع ػػفعالا  ػػل  تعالل  ػ عالاػػكعاػػد ؿعااػتعيػػؿعق ػػـع نيػ عااػػن ؼعااػػنؼعها ػبعاللػػرؽعكالل لػػدةع

علزاكلي .عكال ين عالاك

 ػ طرؽ التكييؼ.٘

ي فعالا  عع   ا عالدكل عاس   ل عورق نعكغره نسعامجرعالكا العيكعا ػا ؼعالط ػسع ػفع نط ػ ع
م ػرلسعزدعبيػػ عذلػػؾعي ل نػ خعهوػػيؿعبػػ ـعيػػ فعل ايػؼع ػػفع نط ػػ عم ػػرل؛علػذلؾعي ػػدعب ػػؿعال  ػػي كفع

 ألعها ػ للبع الػددةسعي لكق لػ ع ػفعبي عالر دعطرؽعكك  ئؿعل  ار ه علااٌدمعالطهلل سعكىذاعالااٌدمعرػ
الاػػرعيػػكعياػػؿعالاػػلؼعقػػدعا ػػار بعليػػ عاالن ػػ فعه لل اػػوعاله ػػلط ع ػػفع ػػ ؿعاليرػػكألعإلػػ عال ػػرادلبسع

ػػػػه نعككق لػػػػ ع ػػػػفعالاػػػػٌرسعكقػػػػدعب ػػػػؿعىػػػػذاعاىػػػػ لكع دلنػػػػ عاررػػػػ ف يػػػػكعهػػػػ دعيػػػػ رسسعكيػػػػذلؾع دلنػػػػ عع(ٓ)اا  

                                                 
ع.َِٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِٖٓ-ِْٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ِْٖ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
ع.ِٓٗسعِّٗسعَِٗ/ُ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
  ن.عالا ػكمسعارر ف:عب   عاللرـعل  كني عارغ فسعكىػكع دلنػ عيهلػرةعسعهيػ عن ػؿعكزلاػكفعسعهلنيػ عكهػلفعوػلرازع ػاكفعير ػع(ٓ)

 .ُّْ-ُِْ/ُ لرـعالهيدافسع
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ؿ الصػيؼ السػرداق تحػ  امرض...  اوؿ مدينتيف ات ذ اىميا فػ  فصػ ي  ؿع ازعبني ػ :ع(ُ) ر ا ف
اف مف  صػااص مدينػة ارجػاف اف فييػا مػف امبنيػة تحػ  امرض مألػؿ مػا فوقيػا  واف المػا  يجػري 

فعاىػؿعالػ عإسعكخوػ رع اػزع(ِ)"تح  امرض وف  السراديق  وف  اشػير الصػيؼ يسػتروح النػاس فييػا
ؼع دلنػ عاػنل ألعيػكعالػل فسعهءدادعي نكاعلن  كفعيكؽع طكحعالهلكتعلل نعيكع ك ـعالالؼسعبي ع ػ 
ي نػتع ػ كيي ع  ػٌن  ؛عليجػرةعع(ّ)ي نيـعه ك ـعالالؼعالعل رركفع فعالهلكت؛عالني عه ردةسعك دلنػ عد يػؿ

  كطعاال ط رعيكع ك ـعالالؼعكالوا ألعكللسعالوا ألعكا بسعيذلؾعاو رعإلػ عخىػؿعالػل فعخنيػـعكافع
مفع ػ ةوع ػفعالر ػ ـعاالهػلضعالاػ يكسعكالػذمعاطه كاعاالهػكابعكيجٌةػكاعال ػا ئرعيػ علاءلػرع ػل ألعالهلػتع

ػػةٍكعهلػػضعاػػ كرعالر ػػ ـعيػػكع ػػ كؼعهلػػضعالهلػػكتسعي نػػوعلػػرلعظػػؿعالطلػػرعالػػذمعلايٌػػؽعيػػكؽع ره ػػ عًلاى
ع.(ْ)الهلت

خ ػػ عه لن ػػه عليطه ػػ عال  اػػ عيػػ فعا ػػار هايـعليااػػدمعا ايػػؼعنكبػػ ع ػػ عبػػفعالل  ػػ سعمفع  ػػاكلع
لتػػرؼ فػػ  ذلػػػؾ العصػػر يستعي ػػػوف  ػػف د ػػػوؿ :  وكػػاف حىػػػؿ ا للوػػايـعل ايػػؼعال ػػ نسعي ػػػ ؿع اػػز

سػقؼ البيػ   (ٔ)  اف يطػيَّف(ٓ)السراديق بنصق قّبة ال يش  حو بيػ  ال ػيش  وكانػ   ػاد  امكاسػر 
ف  كػؿ يػـو صػااؼ... وكػاف يػبتق بأطبػاؽ ال ػ"ؼ طػوًم فتو ػع حػوؿ البيػ   ويػبتق بقطػع الػألم  

يػػكعىػػذاععانعسعكلهػػدكعافعىنػػ ؾعاطػػكرع(ٕ)"فالكبػػار  فتو ػػع مػػا بػػيف ا ػػعافيا  وكانػػ  ىػػذه  ػػاد  اممػػويي
-ُّٔـ(سعإذعانػػوعيػػكعالػػ ـعال ناػػكرعالله  ػػكع)ُِٖٓ-ْٕٗىػػػ/ٔٓٔ-ُِّال رػػ ؿعالػػ ـعالله  ػػللفع)

                                                 
ً ًر ػػا ف:عهي ػػرعاكلػػوعكج نلػػػوسعن الػػ عيهلػػرةعككاللػػػ عكا ػػل سعالػػ عالرنػػكبع ػػػفعىػػراةعهلني ػػ عبوػػػرةعالػػ ـ.عالا ػػكمسع لرػػػـعع(ُ)

 .ُٖٕ/ّالهيدافسع
 .َِٓ-َِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
يكعال يؿعمفعطهر ا فع يؿعكرهػؿ.عالا ػكمسع لرػـعالهيػدافسععد يؿ:عه ـعال لـعكال ـسعا ـعميهرع دلن عيكعطهر ا فسع(ّ)

ُ/ٕٓ. 
 .َِٕ-َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 امي  رة:ع يكؾعالةرسعكاادهعي رل.ع(ٓ)ع
 لطٌلف:عخمععلطي عه لطلفعل نععد كؿعالارارةعاللو.ع(ٔ)ع
 .َِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)ع
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ـ(سعب ػػؿعهطرل ػػ عا ػػرلع ة دىػػ عك ػػععال ػػلشعالءيػػلظعكهيٌػػوعه ل ػػ ألسعيلنػػالشعالرػػكعْٕٕ-ّٕٓىػػػ/ُٖٓ
ع.(ُ)كلهردسعجـعقٌيدعالن سعىذهعالطرل  عكو بتعيل  عهلد

 ع اػػزعناػػ نعبػػفعال  د ػػكعالػػذمعرخلعقاػػرعب ػػدعالدكلػػ عهوػػلرازسعيلػػؼعيػػ فعال ػػلشعلهيػػؿعكا ػػا 
ه ل ػػ ألعبيػػ عالػػدكاـعهكا ػػط عخن هلػػبعااػػبعال ػػ ألعبيػػ عال ػػلشع ػػفعاالبيػػ سعيلهػػردعالرػػكسعكهػػٌلفع اػػزعافع

سعكىػػذاعدللػػؿعبيػػ عافعالل  ػػ عيػػكعهءػػدادعا ينػػكاع ػػفعا ػػال  لي ع(ِ)ىػػذهعالطرل ػػ عوػػ بتعهيجػػرةعيػػكعهءػػداد
عيكعاك  طيـسعهلدعخفعا اي د تع فعقهؿعال  ا عالذلفعانا يكاعإل عطرل  عايجرعاطكرانع ني .عك ىرنتٍع

ي ػػ عا ػػا دـعال  اػػ عيػػكعهلػػكايـع ػػراكحعاوػػهوعالوػػراعع لٌي ػػ عيػػكع ػػ ؼعالهلػػتعاػػرهطعهاهػػؿسعكاهيػػؿع
هػػ ردعه ل ػ ألعالػذمعغ لهػ نع ػ علي يػطعه ػ ألعالػكردسعيليرػػذبعالاهػؿعياػذىبعكارػكألعهطػكؿعالهلػتعيليػٌبعن ػلـع

ع.(ّ) لٌطرعهلطرع  ألعالكرد
الاػكعيػ نكاعع(ْ)كلـعل اارعالايللؼعبيػ عالهلػكتعكا ػبعهػؿعب ػؿعال  اػ عبيػ عايللػؼعالاٌراقػ ت

ً ػععال ػلشعال هيػؿعلايللػؼعالرػكعيػكعالاٌراقػ سعكلهيػؿعذلػؾعال ػلشسعهلػدع لريهكني عيكعنيرعدري سعكقػدعكي
ع.(ٓ)افعار  عبيلوعال ا ئر

 ػػػػػفعانػػػػػكاععالرػػػػػكعع جػػػػػرعالكا ػػػػػالعيػػػػػكعافعللطػػػػػكعالهلػػػػػتعنكبػػػػػكيػػػػػ فعلطػػػػػرازعالهنػػػػػ ألعكا طلطػػػػػوعام
ال يٌلػػػػػػػػػؼسعيلا ػػػػػػػػػبعا ػػػػػػػػػ بعالنكايػػػػػػػػػذعككاريايػػػػػػػػػ عك ػػػػػػػػػلاي سعيػػػػػػػػػذلؾعكاريػػػػػػػػػ تعاالهػػػػػػػػػكابسعكزرابػػػػػػػػػ ع
االوػػػػػر رعال ػػػػػيٌل عيػػػػػكعاال ػػػػػ يفعال رلهػػػػػ ع ػػػػػفعنكايػػػػػذعالهلػػػػػتعكاهكاهػػػػػوسعخكعررلػػػػػ فعال ػػػػػ ألعهػػػػػ ل ربع نيػػػػػ ع

لوػػػػ عيػػػػكعىػػػػذاعالر نػػػػبعالػػػػدكرعيهلػػػػرعيػػػػكع ػػػػفعانػػػػكاععالاهرلػػػػدسعكيػػػػ فعل  ػػػػاكلعال لع لللطػػػػكعالرػػػػكعنكبػػػػ
ع.(ٔ)ايلئاو

ع
                                                 

 .َِٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
الاٌراقػػػ ت:عه لاوػػػدلدعكالةػػػاال:عنػػػكعع ػػػفعال ػػػةفعيليػػػ ع را ػػػكعنلػػػرافعلر ػػػ عهيػػػ عاللػػػدكعيػػػكعالهاػػػر.عالةراىلػػػدمسعياػػػ بعاللػػػلفسعع(ْ)

 .ِٔ/ّ؛عاهفع لدةسعال  اصسعُْٖٓ/ْ؛عالركىرمسعالاا حسعِْ/ّ
 .َِٔ/ِاال   ل سع ازسعالا  رةعع(ٓ)
 .ُِٓسعُُِسعَِٕ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
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 ػ القصور وحماكف الُسكنق وطرؽ البنا  والتزييف.ٙ

اىػػاـعايػػ ـعال  ػػي لفعيػػكعهءػػدادعكال ػػ ىرةعكقرطهػػ سعكغلرىػػ ع ػػفعال ػػدفسعيػػكعهنػػ ألعال اػػكرعالة  ػػ سع
لر دعيؿع  عىكع يةتعلينظرسعان كؿ  اػزع ليك ػ تععكي نكاعقدعاةننكاعيكعالا طلطعالل رانكعكالاا لـسعكا 

عالاريلزعيلي عبي عالر نبعال ططكسعكلـعلةٌاؿعيكعاليلةل عالاػكعانوػاتعيليػ سعلينػوعانػ كؿعيػؿع قٌل  عاـٌ
 ػػ عىػػكع جلػػرعليدىوػػ عكالءراهػػ عيػػكعنػػكااكعايػػؾعالػػدكرسعكالاػػكعي نػػتعاااػػكمعيػػؿعدارع نيػػ عبيػػ عقاػػكرع

ل "فػة يشػتمؿ  مػق دور وكػاف قصػر ايجلرةسعيلي ع هلؿعال جػ ؿعقػ ؿعبػفعقاػرعال  يػ عيػكعهءػداد:ع"
وبسػاتيف ومسػطحا  مظّممػة باكشػجار و مػق قبػاق واروقػة  وكانػ  تزيػد فػ  جمالػو الُبػرؾ وامنيػار 

ـ  انػػو كػػاف يجمػػس فػػ  البيػػ  ٖٔٓٔ-ٜٜٔىػػػ/ٕٕٗ-ٖٔٛالجاريػػة  ويحكػػق  ػػف ال ميفػػة القػػادر ]
ين  بحسػػق المعػػروؼ ببيػػ  الرصػػاص... وكانػػ  امروقػػة تسػػمق بػػاكربعين  حو السػػتين  حو التسػػع

ع.(ِ)"  حو الحرس الذيف يجتمعوف فييا(ُ)الغمماف

كادثعه ارعخل ـعالة ط للفعخفعاكايتعقاػكرىـعههل ػي عه ػرادلبعاقل ػتعلءػرضعال ػركجع ػفع
سعكخقػػ ـعالطكلكنلػػكفعيػػكعقاػػكرىـعهيريػػ ع ػػفع(ّ)دكفعافعلػػراىـعخاػػدعكقػػتعالا رػػ علػػذلؾ ػػفعا ػػ يفعا ػػرلع

سعاري ني ع فعالةٌ  عال  لا سعكىػكعالهيريػ عالاػكعاق  يػ عالزئهؽعطكلي ع   كفعذراب نعكبر ي ع   كف
وكان  مف ح ظـ ما ُسمع بو مف اليمـ المموكية  فكػاف ُيػرى ليػا فػ  الميػال     ركلوسعكقلؿعبني :ع"

ع.(ْ)المقمر  منظر  جيق  اذا تأّلؼ نور القمر بنور الزابؽ 

ع ػن ع ي ػ ؿع اػز:عع(ٓ)ـُٕٗىػػ/َّٓخ  عقاػرعال  اػدرعهػ هللسعالػذمعااػطابعاللػوعر ػؿع يػؾعالػرـك
 زّيػػف قصػػره ورتّػػق آلتػػو فيػػو  ألػػـ اد ميػػـ اليػػو ]الرسػػؿ  فػػرحى الرسػػؿ فيػػو العجػػق  ألػػـ ا رجػػوا إلػػق 

                                                 
عخكع ػالفعخكعا ػللفسع اػزسعع(ُ) ىذهعال   ل تعاطي تعها بعطكؿع دةعركااهيـسعخمعافعهل ػيـعلا   ػ عرااهػوعهػارهللفعلػـك

 (.ِى  ش)عَّٗ/ِالا  رةعاال   ل سع
 .َِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .َُِ/ِ   ل سع ازسعالا  رةعاالع(ّ)
 .ُُِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ُُٔ-ُُٓ/ُبفعاة الؿع  عو ىدهعاكلئؾعالر ؿعيكعقاكرعال  ي علنظر:عال طلبعالهءدادمسعا رلخعهءدادسعع(ٓ)
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... وكػػاف فييػػا اربػػع (ِ)  وكػػاف دارًا بػػيف بسػػاتيف  فػػ  وسػػطيا ُبركػػة رصػػاص(ُ)الجوسػػؽ المحػػدث
ع.(ْ)"ّىقلطاؼ مذّىبة مزّينة بالديبق  المطّرز  واغشيتيا ديبق  مذ (ّ)طيارا 

عالذمعي فعمادعال  ا عال انةذلفسعي فعالو برعاهفعال لزعق ؿعيلو:ع(ٓ)خ  عقارعالجرل 

 حممػػػػػػػػػػػػ  الألريػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػر دار ومنػػػػػػػػػػػػزؿ
| 

 فػػػػػػػ" زاؿ معمػػػػػػػػورًا وبػػػػػػػورؾ مػػػػػػػػف قصػػػػػػػػر 
 وبنيػػػػػػػػػاف قصػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػرفاتو 

 

 (ٕ)امزر (ٔ)كصػػػػؼ نسػػػػا  قػػػػد تػػػػربعف فػػػػ  
 

ةعكالةػػػٌكاراتسعكالطلػػػكرعكالالكانػػػ تعال اكاوػػػ سعزكدتعىػػػذهعال اػػػكرعهػػػانكاععالػػػكركدعكاالزىػػػ رعالنػػػ درع
ـ(عِّٗ-ِٗٗىػػ/َِّ-ُّٕكره  عركألعهيذهعاالان ؼع فع ن طؽعهللدةسعااػ عافعال يلةػ عال ػ ىرع)

ٌهوعمادعقاكرهسعي  ؿ:ع  وكان  لّذ  ال ميفة القاىر مف الدنيا بسػتانو ق ؿعبنوع ازعكىكعلاادثعبفعاي
ممػا حمػؿ مػف ارض الينػد  قػد اشػتبك  اشػجاره ومحػ   الكبير الذي غرس فيو النارن   وحمؿ اليػو

ألماره  وكاف فيو انواع امطيارح وكػاف ال ميفػة كأليػر الجمػوس والشػراق فيػو  وىػو يقػوؿ  نػو: وكػاف 
ع.(ٖ)"لذت  مف الدنيا

                                                 
 .ُْْٓ/ْالرك ؽعال ادث:عالرك ؽعىكعال ار.عالركىرمسعالاا حسعع(ُ)
 .ُُٖ/ُهءدادمسعا رلخعهءدادسعبفعكاؼعىذهعالهري عكاهل دى علنظر:عال طلبعالع(ِ)
؛ع  ػيكلوسعارػ ربعَِٖسعِِٔسِالطل رات:عكىكعنكعع فعال ةفعالنيرل عالاػكعاهاػرعه ن ػل هل عايهػر.عالاػكلكسعاالكراؽسعع(ّ)

؛عاهػفعَُْ؛عالز  وػرمسعا ػ سعاله غػ سعَُِ/ُ؛عالي ػدانكسعاي يػ عاػ رلخعالطهػرعمسعَّٔسعُِٖ/ٔسعُْٔ/ٓاال ـسع
 .ععُْٕ/ُّالركزمسعال ناظـسع

 .ُُِ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
ـ(سعقػػربعقاػرعالاػػ جعكب ػػؿعهلني ػػ ع ػػرداه عّْٗ-ِّٗىػػػ/ِِّ-َِّقاػرعالجرلػػ :عكىػػكعقاػػرعهنػ هعال لا ػػدعالله  ػػكع)ع(ٓ)

 .ٕٕ/ِلا ٌرعيلوعاظ ل ه.عالا كمسع لرـعالهيدافسع
رػػػػػػػػػػػـعالهيػػػػػػػػػػػدافسعااػػػػػػػػػػػهالعىػػػػػػػػػػػذاعال اػػػػػػػػػػػرعيػػػػػػػػػػػكعالػػػػػػػػػػػ ـعالا ػػػػػػػػػػػكمع راهػػػػػػػػػػػ سعاذعقػػػػػػػػػػػ ؿعيلػػػػػػػػػػػو:ع"كىػػػػػػػػػػػكعامفع ػػػػػػػػػػػراب".ع لع(ٔ)

ع.ٕٕ/ِ
.عل طػػػػػػػػػػػػػػ ععبيػػػػػػػػػػػػػػ عاالهلػػػػػػػػػػػػػػ تعي  يػػػػػػػػػػػػػػ علنظػػػػػػػػػػػػػػر:عالا ػػػػػػػػػػػػػػكمسع لرػػػػػػػػػػػػػػـعَِٗ/ِ اػػػػػػػػػػػػػػزسعالا ػػػػػػػػػػػػػػ رةعاال ػػػػػػػػػػػػػػ  ل سعع(ٕ)

ع.ٕٕ/ِالهيدافسع
 .ُِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٖ)
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عََُٓال اػػنكب ع ػػفعالة ػػ سعككزنيػػ ع)ع(ُ)كخوػػ رعإلػػ عقاػػرعال  اػػدرعهػػ هللسعكىػػكعقاػػرعالوػػررة
فعال ػػ ألعالاػػ يكسعكليوػػررةعج  نلػػ عبوػػرعغاػػن نسعكليػػؿعغاػػفعوػػ   تعدرىػػـ(سعك ػػلتعك ػػطعهيريػػ ع ػػ

كايػػرععا ػػرلسعق ػػه ني عالػػذىبعكالة ػػ سعكليػػ عكرؽع الػػددعااللػػكافسعبيليػػ عطلػػكرعكباػػ يلرع ة  ػػ ع
عبنػػػد  عرخكىػػػ سعكيػػػذلؾعا ػػػاي دـعيػػػكعايػػػؾعال اػػػكرعاالجػػػ ثع ك ذٌىهػػػ سعكيػػػ فعقػػػدعالرػػػبعهيػػػ عر ػػػؿعالػػػرـك

الا ػكتعكال كائػدعال اػنكب ع ػفعاي ػرعانػكاععاال وػ بسعكزلنػتعال انكعع فعال وبعال ػ جعالينػدمسعكع
ع.(ِ)ه  ايؼعاالوي ؿعكااللكافعهلدعط ألعردراني سعكر ـعاموي ؿعكالاكرعبيلي 

 ػ المااد  والشراق واسموق الد و :ٚ

اىػػػاـعال  ػػػي كفعاىا   ػػػ نعيهلػػػرانعهػػػإيراـعال ػػػلؼعكال  ئػػػدةعالاػػػكعا ػػػدـعاللػػػوسعكه ػػػركرعالػػػز فعخاػػػهالع
يػػػذاعالر نػػػبع ه لءػػػ نعيلػػػوعإلػػػ عدررػػػ عاال ػػػراؼعكالهػػػذخسعياةننػػػكاعهاػػػنكؼعاالطل ػػػ عكاالوػػػره سعاالىا ػػػ ـعه

عكطرؽعاا لرى سعكا  للبعا دل ي سعكالل داتعالاكعابالدعبيلي عيكع جؿعىذهعال ن  ه ت.

ي ل لاػػػ دعيػػػكعاللاػػػرعاال ػػػ  كعامكؿعافعل ػػػٌدـعالطلػػػ ـعديلػػػ عكااػػػدةسعيلا ػػػذعيػػػؿعكااػػػدع نيػػػ ع ػػػ ع
الاطػػكرعالا اػػؿعه لطرل ػػ سعىػػكعافعلي ػػدـعالطهػػؽعالػػرئلسعيػػكعدنلػػ عيهلػػرةعااك ػػطعاطهػػ ؽعلوػػايكسعإالعافع

بٌدةسعيلا ػذعيػؿعيػردع ػفعال ػدبكلفع ػ عليةلػوعلل ػلوعيػكعاػانوسعكافعاااػ جعلي زلػدعازادسعكي نػتعليػؿع
وػػ صع ػػدبكعاطه قػػوعال  ٌاػػ ع ػػفعاػػنكؼعالطلػػ ـعام ػػرلعدكفعافعلوػػ ريوعيليػػ عخاػػدسعمفعليػػؿع ػػفع

ع.(ّ)ايردتعلوعااكنوال دبكلفعقدع

كيػػ فعاػػ ابعالػػدبكةعلهػػدخى عهيا هػػ عهط قػػ عااػػكمعه  ػػ كني عيػػ ـع نٌ ػػؽع لهػػرعيلػػوع ػػفعاله غػػ ع
كال رععكالي ـعال يلالسعكقدعن ؿع اػزعنػصعلػدبكةعقػد تع ػفعقهػؿعااػدعال  اػ عللػدبكعل  ئداػوعاػدلؽع

                                                 
قاػػػرعالوػػػررة:عكىػػػكعدارع ػػػفعدكرعال يلةػػػ عال  اػػػدرعهػػػ هللسع ػػػ لتعهيػػػذاعاال ػػػـعالنيػػػ عك ػػػلتعيليػػػ عوػػػررةع اػػػنكب ع ػػػفعع(ُ)

كزني ع     ئ عالؼعدرىـسعبيلي عاطل رع فعالة  سعكاكا يي عبرله عه لن ه عالىػؿعذلػؾعالز ػ فسعااػ عافعكيػدعالة  سع
عالربعل  عردهع فعذلؾعال ويد.علي زلدع فعالاة الؿعبفعقاػرعالوػررةسعلنظػر:عال طلػبعالهءػدادمسعاػ رلخع قلارعالرـك

؛عُِْ/ِ؛عالا ػكمسع لرػـعالهيػػدافسعُٕٓ/ُّ ػـسع؛عاهػفعالرػكزمسعال نػاظـعيػكعاػ رلخعال يػكؾعكاالُُٖ-ُُٕ/ُهءػدادسع
؛عاهػػفعالل ػػ دعالانهيػػكسعوػػذراتعالػػذىبعيػػكعُّٓ/ِ؛عالػػذىهكسعاللهػػرعيػػكع هػػرع ػفعغهػػرسعُْٖ/ِاللػ يلكسع ػػردةعالرنػػ فسع

 .عععِْٔ/ِا ه رع فعذىبسع
 .ُِٔ-ُِْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُِّع-َِّ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
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تحػػ  فيػػو  يػػوف نحػػف يػػا سػػيدي فػػ  مجمػػس غنػػًق ام  نػػؾ  شػػاكر ام منػػؾ  قػػد تف لػػوسعقػػ ؿعيليػػ :ع"
النرجس  وتورد  فيو  دود البنفس   وفاح  مجامر اُكتُرّج... واىتز  رياح امقػداح  نفقػ  سػوؽ 
اُكنْس  وقاـ منػادي الطػرق... فبحيػات  لّمػا ح ػر  لنحصػؿ بػؾ فػ  جّنػة ال مػد  وتتصػؿ الواسػطة 

كةعافعلاػٌدثعكلػفانسعسعىذاعالنصعللػكدعإلػ عال ػرفعالراهػععاليرػرمسعكالػذمعبيػ عاػ ابعالػدب(ُ)"بالعقد
ال ػػدبكلفعكله  ػػطيـسعكافعلهػػدخعربعالهلػػتعهء ػػؿعاللػػدلفعاكالنعبنػػدعا ػػكرعال  ئػػدةعااػػ علريػػععاالاػػراجع
بفع لكيوسعكك لتعنكاىكعلةٌ ؿعااده نعبدـعال ل ـعهي عخجنػ ألعالطلػ ـسعًزدعبيػ عذلػؾعىنػ ؾعاوػل ألعيػكع

نيػكسعكبػفعاػ ابعالػدبكةعافعالعلا ػدعال  ئدةعلييرهعان كلي سعكقدعاددتع ػععاال ػه بعالاػكعادتعإلػ عال
اهللعريػػػ رانعاجنػػػ ألعالطلػػػ ـعخكعلوػػػيره؛علػػػئ علةيػػػـعال ػػػلؼعانيػػػ عاوػػػ رةعاذفعل نايػػػ ألع ػػػفعالطلػػػ ـعيلياػػػرجع

ع(ّ)سعيػػػذلؾعاػػػنةتعالياػػػبعلينػػػد  أل(ِ)كلياةػػكسعكاػػػٌنةتعال اػػػنة تعالاػػػكعايػػػاـعهةنػػػكفعالطػػػهخعككاػػػة او
يـعيليوعكقكلوسعك  عنيكاعبفعال ل ـعيلوسعكي فعكقتعكالري  ألعالذلفعلو ريكفعاليهراألعكال  ا سعك  عبيل

ع.(ْ)ال    رةعكالةرحعلةلؿعا    نعبفعكقتعالطل ـ

خ ػػ عال كائػػدعالاػػكعا ػػدـعه مبلػػ دعيػػ فعالايػػكلعال اػػنكب ع ػػفعال ػػيرعكل ػػ ؼعاللػػوعال طٌلهػػ تعي ػػ ألع
ةعكاةػػنفعيػػاىٍفعالػػكردعكاليػػ يكرعكيػػذلؾعاللنهػػرسعيلنػػدعا ػػدل ي عاك ػػععك ػػطعال  ئػػدةسعكي نػػتعااػػنععه يػػ رع

سعكاوػ رع اػزعإلػ ع  ئػدةعب ٌ ػ ع(ٓ) فعال يرعكاليكزعكالل ؿع  انكبع ايكفعقاكرع فعال يرسعخكع  ي
ـ  حمػػؿ يػػأنس ٕٜٓىػػػ ]ٖٛٓويحكػػق انػػو فػػ  آ ػػر يػػوـ مػػف رم ػػاف سػػنة هػػٌلفعخاػػن يي سعي ػػ ؿ:ع"

مػػف الصػػقمب  صػػاحق الشػػرطة السػػفمق السػػماط وقصػػور السػػكر والتماأليػػؿ واطباقيػػا فييػػا تماأليػػؿ 
الحموى  وحمؿ حي ًا  م  بف سعد المحتسق القصػور والتماأليػؿ وتماأليػؿ السػكر وطػاؼ بيػا شػوارع 
القاىر   وكان  ُتعمؿ اسػمطة ح ػرى فػ  القصػر يح ػرىا ال ميفػة بنفسػو فػ  يػـو  يػد الفطػر و يػد 
النحر ]اك حق  فف   يػد الفطػر ُيعمػؿ سػماط طولػو أل"ألمااػة ذراع فػ  سػبعة اذرع مػف ال شػكناف 

                                                 
 .َِّ/ِ  رةعاال   ل سع ازسعالاع(ُ)
  جؿعيا بعالطهلخعليهءدادم.ع(ِ)
  جؿعادبعالندلـعليو رـ.ع(ّ)
 .ِّٕع-ِّْ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
 .ِّٕع-ِّٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
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ف صػػػمق ال ميفػػة الفجػػر جمػػػس ومّكػػف النػػاس مػػػف ذلػػؾ السػػماط )مااػػػد  إ  فػػ(ِ)والبسػػند (ُ)الفانيػػذو 
ع.(ْ)"الممدود   فييجموف  ميو وينيبونو ويحممونو (ّ)الطويمة 

  عا دـع فعالي ـعهٌلفعهاكرةعكا ا ع  عي فعلل يوعال  ا ع فعاالىا  ـعه ل  ئدةعكخان يي ع ػفع
عهكل عيكعا دل ي عكخي رؼعا راي نعيهلران.عامطل  عكاموره سعكالاكعره  

 وسااؿ التسمية والميو )الصيد  الميارشة بيف الديكة  المناطحة بيف الكباش .ػعٖ

د يتعك ػ ئؿعالا ػيل عهانكابيػ عال  ايةػ عالػ ةعال  اػ ع ػل  عال يةػ ألعكام ػراألعكخاػا بعال ػيط سع
ال  اػ عه لا ػيل سعي لاػلدعيػ فعكااػدانععًزٍدعبي عذلؾعب   عالن سسعكليؿعطه  ع فعىذهعالطه  تعطرقيػ 

 ػػل  عالله  ػػلكفع ػػنيـسعااػػ عافعالاػػلدعد ػػؿعيػػكعال ػػفعك ػػ ئؿعالا ػػيل عالاػػكع  ر ػػي عاغيػػبعال يةػػ ألع
سعاالعافعاغيػػػبعىػػػذهعال اػػػ ئدعي نػػػتع(ٓ)امدبعاللرهػػػكعه اػػػ ئدعاطيػػػؽعبيليػػػ عا ػػػـ:ع)ال اػػػ ئدعالطردلػػػ (

ع.(ٔ)  داي ع دحعككاؼعي بعالالد

جرعالكاكشع راكةسعك فعخوػيرى عكلػـعايػفعنػ درةعرػدانعهػؿعاوػلرعالركالػ تعإلػ عي نتعاال كدع فعاي
كركدى عيكعه دعالو ـسعبي عو طئكعدري عكالةراتعكي نتع  لة عكخال ن نعادنكع فعهءدادسعاا عاذاعيي دع

سعكقػدعي نػػتعال ػه ععاػػدنكع ػػفع(ٕ)الوػ صعك ػػ ععاجػرهعاكؿع ػػ علاهػػ درعإلػ عالػػذىفعافعل ػ ؿ:ع)اييػػوعخ ػػد(
ـع ػػػرجعال يلةػػػ عال ا ػػػكعِْٗىػػػػ/ُّّكيػػػ فعال يةػػػ ألعخكع  اػػػايـعل ررػػػكفعلاػػػلدى سعيةػػػكع ػػػن عهءػػػدادع

                                                 
ياػػ بعالة نلػػذ:عنػػكعع ػػفعانػػكاععالايكلػػ تعالػػذمعلاػػنعع ػػفعباػػ رةعقاػػبعال ػػيرسعكىػػكعلةػػظعي ر ػػكع لػػرب.عالةراىلػػدمسعع(ُ)

 ... والفانيػػذ نػػوع مػػف السػػكر م يوجػػد ام .عقػ ؿعالا ػػكم:عَُٓسعِّْ/ّ؛عاهػػفع نظػكرسعل ػػ فعاللػػربسعُُٖ/ٓاللػلفسع
ع.ُّ/ٓ.ع لرـعالهيدافسعبمكراف  ومنيا يحمؿ الق ساار البمداف... 

 اله ند:علـعاردعلوعارر  سعليفع فع ل ؽعالنصعلهدكعانوعنكعع فعالايكل.ع(ِ)
 ىيذاعذيرهع از.ع(ّ)
ع.ِِٗ-ُِٗ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ْ)
ال اػػػػػػ ئدعالطردلػػػػػػ :عىػػػػػػكعقاػػػػػػ ئدعا ػػػػػػ ؿعكااػػػػػػة ع طػػػػػػ ردةعالالكانػػػػػػ تسعكاػػػػػػلدى عكلػػػػػػـعا ػػػػػػال ؿعيي ػػػػػػ عطػػػػػػردعلالطػػػػػػكعع(ٓ)

 لنػػػػػػ عالاػػػػػػلدسعكيػػػػػػ فع ػػػػػػفعخىػػػػػػؿعالوػػػػػػ ـعل ػػػػػػال يكفعيي ػػػػػػ عطػػػػػػ ردعهػػػػػػدالنع ػػػػػػفعاػػػػػػ د.ع اػػػػػػزسعالا ػػػػػػ رةعاال ػػػػػػ  ل سع
 (.ُى  ش)عِٖٓ/ِ

 .ِٖٓع-ِٕٓ/ِل سع ازسعالا  رةعاال   ع(ٔ)
 .ِٖٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
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سعكلايػػػ عبػػػفع   ركلػػػوعاػػػ ابع(ُ)ـ(عإلػػػ عالوٌ   ػػػل علاػػػلدعال ػػػه عَُُٔ-ُُّٔىػػػػ/ٓٓٓ-َّٓ)
سعكقػػػدعا ػػػال يتع ػػػفعالطػػػرؽعكاال ػػػ للبعكالة ػػػ خع ػػػ ع(ِ) اػػػرعانػػػوع ػػػ ع ػػػ ععها ػػػدعإالع ػػػرجعيػػػكعطيهػػػو

كى ػػ عبهػػ رةعبػػفعاةػػرعااةػػرعكاءطػػ عهاغاػػ فععسعكالوػػرهل (سجػػؿ:ع)الطاػػفألل ػػ بدىـعيػػكعاػػلدعال ػػه عع 
اوػػػر رعخكعاءطػػػ عهػػػ لارابعلايػػػكفع وػػػ هي علػػػبرضعال رػػػ كرةعكليطػػػ ردعاال ػػػدعه ار ىيػػػ سعيل ػػػ طعيليػػػ سع

سعكىنػػ ؾعركالػػ عللػػكدعا رل يػػ ع(ّ)كل ػػيؿعالػػا يفع نػػوسعكقػػدعا ػػال يتعىػػذهعالطرل ػػ ع نػػذعاللاػػكرعال دل ػػ 
طػ ردكاعا ػداعي ػ طعخرهلػ عررػ ؿع ػنيـعيػكعيػٌخعاال ػدسعيزلٌػتعقػدـعاالكؿعع ؾعررػ الللارعالنهكةسعهػافعىنػ

ي   ػؾعه لجػ نكعكالجػػ نكعاليػؽعه لج لػثعكالج لػػثعا  ػؾعهػ لراهعسعااػػ ع ػ طعارهلػ ع ػػنيـسعكا يػفع ػفعيػػ فع
ع.(ْ) ليـع فعان  ذعهل يـعهلدعافعررايـعاال دعرراا نعهيلء عك  تع نيـع ةارى  نع فعام د

ال ه ععااداكلي عالل   عليا يل عكاال ا ا ععهي سعكيػ فعيػكعقاػكرعال يةػ ألعكالػكزراألعكي نتعقاصع
كالكالةعا  يفعاك ععيلي عالالكان تعالن درةسعاا عافعقاػرعال يلةػ عال لااػـعه ػ  راألع يػ فعل ػ  عهػػ:ع

سعكب ػؿع   ركلػوعبيػ عارػا بعنػكادرعالكاػكشسعيهنػ عيػكعدارهع يػ فعلي ػه ععكق ػ وع(ٓ))اٌلرعالػكاش(
سعكقارعال  ادرعي فعيلػوعخاػن ؼعالكاػكشسعي ػ ؿعيلػوع اػز:ع(ٔ)ل عهلكتعلي سعيكعيؿعهلتعخ دعكلهفاوإ

ع.(ٕ)" وصار يرسؿ الييا كؿ غريق مف الحيواف مف جميع الب"د
ل دعاةنفعال  ا ع فعالكزراألعيكعريبعكاقان ألعيؿع  عىكعن درعكب يكاعاليجلرع   عىكعغرلبعبي ع

ـ(عاكل ع ناػبعالػكزارةعكال لػركؼعهػػ:عَََُىػ/ُّٗفعالةراتع)ت:بارىـسعيي فعرلةرعهفعالة ؿعه
سعيػػ فعلا ػػي عهػػ لنظرعإلػػ عااليػ بكعكالاٌلػػ تعكالل ػػ ربعكالاوػػراتسعكيػػ فعلهػػذؿعاال ػػكاؿع(ٖ))اهػفع نزاهػػ (

                                                 
 .ِٖٓ/ِ؛ع ازسعالا  رةعاال   ل سعِْ/ُْاهفعالركزمسعال ناظـع فعا رلخعال يكؾعكام ـسعع(ُ)
 .ِٖٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .َُِ/ُ؛عالةلركزاه دمسعال   ك كعال الطسعُُّ/ُاهفع نظكرسعل  فعاللربسعع(ّ)
 .ُٗٔ/ُ لزافعاالباداؿسعالذىهكسعع(ْ)
 .ِِٔ/ُُسعُّٕ/َُاالاهي نكسعاالغ نكسعع(ٓ)
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٔ)
 .ِٗٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)
اهفع نزاه :عىكعالكزلرعاال ولدمعاهكعالة ؿعرلةرعهفع ا دعهفع ك  عهفعالا فعهفعالةػراتسعاػكيكعه اػرعكن ػؿعالػ عع(ٖ)ع

ع=ب  ػػ .عبػػفعارر اػػو.علنظػػر:عال ػػ ل نكسعاالن ػػ بسعّٖـ(عبػػفعب ػػرعََُُىػػػ/ُّٗرةعكديػػفعيليػػ سع ػػن ع)ال دلنػػ عال نػػكع
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ليؿع فعلاط دعلوعاورةعن درةسعكبٌلفعبي عايؾعالدارع فعلدلرى عكلياـعهاورااوسعكا ػي عب  ػ عالنػ سع
اال هػػ رعكال اػػصععيـليػػ عليػػـعالا يلػػ سعكل ػػا الكفعيليػػ سعكط ل ػػ عا ػػا دـعهل ػػه لاي لػػ تعالاػػكعلركع

سعكاػػدثعافع(ُ)النػ درةعال ػػ  رةعكاليزللػ سعكيػػ فعالػػهلضعقػدعاا ػػذع ػػفعىػذاعالةػػفعليي ػػبعكالا ػيل عكال الػػ 
سعيػػ فعلاةػػظع ػػػفعاال هػػ رعكال اػػػصع(ِ) ػػ ععال يلةػػ عال لا ػػػدعهررػػؿعههءػػدادعا ػػػ و:ع)اهػػفعال ءػػػ زلك(

 ػػاؾعالجييػػ سعيار ػػؿعبيلػػوعك ػػ عع نػػوعي برػػبعيلػػوسعكبػػٌدهع  ػػفعيػػ فعلا ػػي عهااػػ دلجيـعالنػػ درةع ػػ عل
كقاايـعال  ال عال   رةسعكقػدعاػٌنؼعاالزدمعيػكعال ػرفعال ػ  سعاليرػرمعيا هػ نعيلػوعاي لػ تع  الػ ع

ع.(ّ)ك  يل عهلنكاف:ع)اي ل عاهكعال   ـعالهءدادم(
ك ػػ ئؿعالا ػػيل عالاػػكعزادعاالىا ػػ ـعيليػػ سعيػػ فع ػػفعك ػػ ئؿعالا ػػيل عام ػػرلسعال  ػػ ه  عه ل لػػؿعكىػػكع

ع  ػ ـعّٖٔىػػ/ِْٗكيااتعايه تعال ه ؽعيػكع اػرع ػن ع ـعااػ عافعايهػ ع ػه ؽع   ركلػوعي نػتعا ػـك
سعخوػػ رعيلػػوعإلػػ عيػػؿع(ْ)االبلػػ دسعكاػػنؼعيػػكعىػػذاعال رػػ ؿعياػػ بعهلنػػكاف:ع)ياػػ بعالر ئػػبعكالا ئػػب(

ع.(ٓ)ايه عاقل تعقهؿعاال  ـعكيكعبارعاال  ـ

نػػ سعه ػػه ؽعالا ػػ ـسعكيػػ فع ناوػػرانعهػػلفعال  اػ عكالل  ػػ سعهػػرغـعالنيػػكعبنػػوعكانيػػ رهسعكقػػدعكا ػٌي عال
اناورعيكع اػرعهػلفعالل  ػ عكال  اػ سعهػؿعااػ ع ػفعهءػدادسعإذع ػ هؽعال يلةػ عال لػزعالةػ ط كعا   ػوع

ع.(ٕ)سعي هؽعا  ـعالكزلرعا  ـعال يلة سعكغ بعال يلة علذلؾ(ٔ)الةرجعلل كبعك ععا  ـعالكزلرعخه

                                                                                                                             

؛عيا لػػػػ سعد.ب ػػػػرعر ػػػػ سع لرػػػػـعّّٔ/ُُ؛عاهػػػػفعيجلػػػػرسعالهدالػػػػ عكالني لػػػػ سعُٖٖ/ّ؛عاهػػػػفعاالجلػػػػرسعاليهػػػػ بسعِْٕ/ٓع=
 .ععُِْ/ّال فلةلفسع

ع.ِٗٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 ٌاؾعلركمعالاي ل تعكال  ػ اؾعههءػدادسعالعل ػ ععنػكادرهعكاي ل اػوعااػدعاالعكل ػاؾع نيػ سعكيػ فعاهفعال ء زلك:عكىكع ع(ِ)

 .عُٓٔ-ُّٔ/ْاذق عب ارعال يلة عال لا دسعكلوع ععال يلة عال لا دعنكادرعك   اؾ.عال  لكدمسع ركجعالذىبسع
ع.ُِٔ-َِٔ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ّ)
لال عهفعليلل عال ارمسعكقدعذيرعيلػوعبيػ ع يلػ عاررلػتعيليػ ع لػؿعيػكعالر ىيلػ ععالا ئبعكالر ئب:عكىكع فعاانلؼع(ْ)

 .ُِٓ/ِكاال  ـ.عال  لكدمسع ركجعالذىبسع
 .ِْٓ-ِّٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٓ)
ع رتعارر اوع  ه  عه  ـعالكزلرعاهفعيٌيس.ع(ٔ)
 .ِْٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ٕ)



 
 
 
 

141 

 
 
 

 العدد التاسع والعشروفممحؽ ب  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػة مجمػػػػػػػػة 

رعهافعل يلة عال لازعقدعااطابعبهداهللعهفعبهداهللعهفعطػ ىرعبنػد  عيػ فع ػلة نعبنػدهعبيػ عكذي
ع.(ُ)براؾعخ دعكيلؿسعكي فعذلؾع فعاال كرعالءرله عالاكعادىشععلي 

ا  عال ي رو عهلفعاليه ئشعكالدلكؾسعييكعايللجعكاغراألعالالكان تعهل ي ع دعهلضسعكي نتع ػفع
الاريكعي فعلدلوعيهشعنط حعقكمسعقدعذيػرهعاهػفعالارػ جعالنليػكعيػكععك  ئؿعالا يل سعيذيرعافع هيايلف

ع.(ِ)خول رهعكي فعقدعا ن عافعلنطالعىذاعاليهشعزكجعقهلالعالاكرةعل ءنل عر لي عي فعىكع الي  نعهي 

كقػػدعاررػػععالػػدياكرع ا ػػكدعا ػػ  بلؿعافعىػػذهعاللػػ داتعكاال  قلػػ تعالاػػكعب ػػتعال را ػػععللػػكدع
رنهلػػ عبيػػ عال ل  ػػ عيػػكع  ايػػؼعال نػػ طؽسعي ػػ ؿعيػػكع اػػرعالة ط لػػ :ع ػػههي عالػػ ع ػػلطرةعاللن اػػرعاال

 تطاوؿ المغاربة وامتراؾ وامكراد والغز والديمـ والسوداف الذيف شكموا  مد الجيش الفػاطم   والػذيف 
 فقػد تعػاظـ نفػوذ  كا  عال  ر  عي  ؿعبنيـ:  (ّ)يـ لموزرا  العظاـ اكبر مف وم ىـ لم مفا  اكاف وم 
الػػذيف قطعػػوا امرض وىيمنػػوا  مػػق السياسػػة والجػػيش  و مػػق الصػػعيد امجتمػػا    احػػدألوا  امتػػراؾ

ع.(ْ) م مة ف  البنا  امألن   ف "  ف ذيوع ا "قيـ البدااية الت  كّرس  الت مؼ 
 اسػتمر امتػراؾ  صوصػا بعػد نجػاىـ فػ  تاسػيس امػارا  كبفعبيدعاالا هي عكااللكهللفسعق ؿ:ع

يمػػة مألػػؿ حمػػق...ألـ صػػاروا ]امتػػراؾ  الركيػػز  امساسػػية فػػ  الجػػيش متركيػػة فػػ  بعػػض المػػدف ال
ع.(ٓ)اميوب ... 

:  امػػػا العػػػرق فقػػػد فقػػػدوا ا ػػػ عه لن ػػػه عليلػػػربعيػػػكعاللاػػػكرعالله  ػػػل عال اػػػ  رةسعيػػػذيرىـعهػػػ ل كؿ
التوجيو السياس  والصدار  امجتما ية منذ اوا ر العصر العباسػ  اموؿ  ولػـ تعّمػر الػدوي"  التػ  

ـّ اتسـ تاري يـ منػذ ذلػؾ الحػيف اقاموى ا ف  ا ال  ب"د الشاـ والعراؽ وشبو الجزير  العربية  ومف أل
بطابع البداو  القّحة  حيػث شػّكموا قػوى م ربػة فػ  الشػرؽ والغػرق  مػق حػّد سػوا ... و ممػوا  مػق 

ع.(ٔ)قطع طريؽ الحجي  معمنيف العصياف لمسمطة والسمق والنيق 
 

                                                 
 .ِٖٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ُ)
 .ِْٓ/ِ ازسعالا  رةعاال   ل سعع(ِ)
 .ُٗ/ٔ ل لكلكرل عالةيرعاال   كسعع(ّ)
 .ِٗ/ٔ ل لكلكرل عالةيرعاال   كسعع(ْ)
 .ّٗ/ٔا   بلؿسع ل لكلكرل عالةيرعاال   كسعع(ٓ)
 .ْٗ/ٔا   بلؿسع ل لكلكرل عالةيرعاال   كسعع(ٔ)
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 اخلامتــــة
عل ع ر كب ع فعاال انا ر تعللؿعخى ي :اكاؿعاله اثعإ

الػػٌدعال در ػػ عاال اوػػراقل عاالل  نلػػ ع ػػفعال ػػدارسعالاػػكعهػػرزعيليػػ عخبػػ ـعييجػػرسعإالعافعاغيػػهيـعيػػ فع -ُ
كللزلعذلؾعلياكري تعاال ال  رل عال لادل ع فعقهؿعال  نل عع– ل  عددـع از– لادالنعار هعاال  ـع

عفسعك فعىن عر ألعاالباداؿ.لاهولرلعار هعالل لـعاال   كسعيي فعاغيبع ةيرلي 
ابا  دعددـع ازعبي ع ر كب عيهلرةع فعال ا درعال ي  عالاكعيػ فعيػكعطيللايػ ع  طكطػ تعلػـعع -ِ

خل  ػوسعي ػػ عانػوعابا ػدعال طهػكععال ػ نعكي نػػتع اػ درهع انكبػ سعكخػػر دعه  ػػا دا ي عيػكعاا ػؽعهلػدع
  ليك  تعغ ل عيكعامى ل .عيكعيا هوعالذمعللٌدع فعاليابعال ٌل  عالاكعاا ؿعيكعطل اي 

اوػػاءؿع اػػزعيا هػػوعه نيرلػػ تعاليا هػػ عالا رل لػػ عال الػػددةسعي ل   رنػػ عكالاايلػػؿسعكبػػرضعالاػػكادثعع -ّ
ككاةي سع ا كالنعالالرضعليؿع  ىكعردلدعاليتعلينظرع فعغرائػبعكطرائػؼعالاي لػ تسعكيػ فعقػدع

ادرعالوػلهل علايػكفع اػدرانعلػوعابا ػدعن  ذرػ نع نيػ سعكناػكصعنػ درةعكا اػ رعاال نػ نعالاي لػ تعكالنػكع
ال   ـعالهءدادمسعيكعلا ذع ني ع  ىكعغرلبع فعالاػكادثسعكقػدععك جؿعالؼعللي عكللي سعكاي ل عخه
 خر دعا ا داـعىذهعالطرل  .

رٌيزع ازعبي عالل داتعكام ػ ؽعال ػ له سعكخى ػؿعهن ػه عيهلػرعالركانػبعال وػرق سعيػ لايكلالعبيػ عع -ْ
ة يػ ألعليظػكاىرعكاللػ داتعاالرا  بلػ عال ػيهل عهوػيؿع  ااػرعرػدانسع نععالدلفعاال   كعكاارلـعال

كي نوعه لةلؿعخرادعافعلا  ؾعهيؿع  ىكعردلدعكن درع فعالاي ل تعالاػكعاى ػؿعاليا هػ عيليػ عاللػربع
 كي ـعل دشعالال أل.غلرعالئ  عفعل  عيلوع فعبه راتعكعكال  ي 

 ػػل  عال اليػػؽعالليجلػػرع ػػفعاػػةا اوعال طيػػععال ػػدقؽعه لياػػ بعلرػػدعهك ػػكحعال ػػنيجعال  ػػ رفعيػػكعاع -ٓ
ه ل   رنػػ عهػػلفعهءػػدادعكال ػػ ىرةع ػػ ؿعال ػػرفعالراهػػععاليررم/الل وػػرعال ػػل دمسعإذعيػػ فعاريلػػزهعيهلػػرانع

فعلفعكا ػػػ رللفع ل  ػػػللبيػػ عىاػػػلفعال نط اػػػلف؛عكه لاايلػػػدعال ػػػهبعللػػػكدعإلػػ عاني ػػػ عل ػػػج فع ريػػػزع
ن ىلػؾعبػفعالانػ يسعال ل  ػكعيل ػ عهلني ػ عفعيكعالدكل عاال   ل سعكهل  ئدع ذىهل ع ا ػ دةسعلرئل 

بيػػ ع نػػ طؽعالنةػػكذعدا ػػؿعال نط ػػ عاال ػػ  ل عاادلػػداعيػػكعهػػ دعالوػػ ـسعكخى ػػؿعهوػػيؿعيهلػػرعالدكلػػ ع
الكقػتعاال كلػ عيػكعاالنػدلسع ػععانيػ عب اػرتعالله  ػللفعههءػدادسعكالةػ ط للفعيػكعال ػ ىرةسعكي نػتع

رػػكدع نػػ طؽعا ػػ سع ليػػ سعكيػػ فعاراجيػػ عا ايػػؼع لي ػػ ع ػػذىهل عك ل  ػػل سعكال ػػهبعىػػكعبػػدـعكععونة ػػ
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 ػػ عياهػػوع اػػزعاػػكؿعاللػػ داتعكام ػػ ؽسعهػػؿعره ػػ عايػػ دعب اػػ ايـعقرطهػػ عا ػػ ىكعهءػػدادعخكعهعئػػ  يل
 ال  ىرةعه لنكادرعكالاي ل تعالدال عبي عالل داتعكاال  ؽعالاكعريزعبيلي ع از.

للوػػػ عالػػػذمعاػػػددعطه لػػػ عفعاللػػػ داتعكام ػػػ ؽعاراهطػػػتعاراه طػػػ نعيهلػػػرانعه  ػػػاكلعال إل يػػػفعال ػػػكؿعع -ٔ
ال را عسعكه لا لكعا  قل اوعكب دااوعالاػكعيػ فعل  ر ػي سع ػععاايلػدن عبيػ عافع ػ عياهػوع اػزعلجهػتع
كركدعىذهعالل داتعكاال  ؽسعكلفيدع  اكلعال للو عال اه لفسعكليفعىذاعل جؿعالوػ ذعبػفعا ػ ؽع

ر ػكهعكب يػكهعكب وػكهعالعل جيػكفعاال  ـعكال را ععاال ػ  كسعكيػ فعىػذاعالا جلػؿعن ػهل نسعكالػذلفع  
اذاعي نػػػتع   ر ػػػاوعهوػػػيؿعيهلػػػرعكاناوػػػ رعكا ػػػعسعيػػػ فعانظلػػػرعكالء لػػػبعيػػػؿعال را ػػػععاال ػػػ  كسع

كالػػ للـعالػػدلفعاال ػػ  كعي نػػتعهللػػدةعيػػؿعالهلػػدعبػػفعىػػذهعال   ر ػػ تعكقػػدعنيػػتعبنيػػ عهناػػكصع
ىػذهعال   ر ػ تعا جػؿعفعإقردنل عكخا دلثعنهكل سعكوددعالة ي ألعبيػ عال نػعسعك ػفعىنػ عل يػفعال ػكؿع

 الذلفع  ر كى عكالعا جؿعالدلفعاال   ك.
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 العدد التاسع والعشروفممحؽ ب  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػة مجمػػػػػػػػة 

 املـــــالحـــق
 

  ٔالممحؽ )

 الموارد العربية الت  ا تمدىا متز واشار الييا باقؿ مف ألماف احام 

 دد  اسـ المبلؼ اسـ الكتاق
 المرا 

 الجز  والصفحة مف كتاق متز

عِٔٔ(سعُىػػػػػػػػػػػػ  ش)عُٖٗ(سعّىػػػػػػػػػػػػ  ش)عُٗٔ/ِ ٗ اهفعاكقؿ اكرةعاالرض
(سعُىػػػػ  ش)عِٖٔ(سعُىػػػػ  ش)عِٖٔ(سعُىػػػػ  ش)
عِّٕ(سعُىػػػػػػػػػػػ  ش)عِِٕ(سعِ-ُىػػػػػػػػػػػ  ش)عُِٕ

 (.ِى  ش)

عُى  ش)عُٔٓ/ِ ٗ الهلي ك ال ا  فعكال   كئ عْ-ّى  ش)عُٕٓ(س عُٖٓ(س
عِى  ش) عّى  ش)عُْٕ(س (سعُى  ش)عُٔٗ(س
عْى  ش)عَِٔ عّى  ش)عِِّ(س عِْٖ(س

 (.ْى  ش)

عّى  ش)عُٕٔ/ِ ٖ برلب دلكافعبرلب عٔ-ٓى  ش)عُْٖ(س عَِْ(س
عِى  ش) عٓى  ش)عِِّ(س (سعُى  ش)عِِْ(س
 (.ُى  ش)عِّٓ

 ا دعهفع ا رلخعالطهرم
ررلرع
 الطهرم

عْ-ّى  ش)عُُٓ/ِ ٕ عْى  ش)عُٓٓ(س عَِٓ(س
عْى  ش) عُى  ش)عِّٖ(س (سعٓى  ش)عِٔٓ(س
 (.ِى  ش)عُِٗ(سعِى  ش)عَِٕ

عّى  ش)عََِ/ِ ٕ اللل كهك رءرايل عاللل كهك عّى  ش)عَِٕ(س عُِٔ(س
عٔى  ش) عّى  ش)عُِٔ(س (سعُى  ش)عَِٕ(س
 (.ٓى  ش)عِّٕ(سعّى  ش)عُِٕ
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ن ارع راي عن ارع  رك
   رك

عِى  ش)عَُِ/ِ ٕ عِى  ش)عُِْ(س عُِٕ(س
عّى  ش) عِى  ش)عِٕٔ(س (سعْى  ش)عُِٕ(س
 (.ُى  ش)عِِٗ(سعٓى  ش)عِِٕ

عُى  ش)عَُٔ/ِ ٕ ال هيك طه  تعال هيك عِ-ُى  ش)عُٕٗ(س عُِٕ(س
عٖ ش)ى  عْسِى  ش)عِِٗ(س عُِٓ(س

 (.ِى  ش)

عّى  ش)عَِّ/ِ ٕ الانك ك الةرجعهلدعالودة عُى  ش)عُِٔ(س عُِِ(س
عٔى  ش) عٓى  ش)عِّٗ(س (سعٕى  ش)عِْٖ(س
 (.ّى  ش)عِٕٓ(سعْى  ش)عِٖٓ

عُى  ش)عَِٕ/ِ ٕ االاط رم ال   لؾعكال   لؾ عْسِى  ش)عَِٖ(س عِٕٔ(س
عُى  ش) عِ-ُى  ش)عُِٕ(س عِِٕ(س
 (.ّى  ش)

عُى  ش)عٓٔ/ُ ٔ ال ةطك ا ه رعالاي  أل عِى  ش)عْٕ(س عٖٔ(س
عٔى  ش) عِى  ش)عُٔٗ/ِ(س عَِِ(س
 (.ّى  ش)عِّٔ(سعُى  ش)

 فلؼع الللكفعكالادائؽ
  ريكؿ

عْى  ش)عُٔٓ/ِ ٔ عِى  ش)عَِْ(س عِِٕ(س
عٓى  ش) عُى  ش)عِِٖ(س (سعِى  ش)عِٕٓ(س
 (.ُى  ش)عِْٗ

عّى  ش)عَِٔ/ِ ٔ الءزكلك  ط لععالهدكر عٓسُ  ش)ىعُِٖ(س عِِّ(س
 (.ّى  ش)عِْٓ(سعٓى  ش)عِْٖ(سعْى  ش)

عِى  ش)عُٔٓ/ِ ٓ الر اظ الالكاف عٓسّى  ش)عُٕٓ(س عُٖٓ(س
 (.ّ-ِى  ش)
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عْى  ش)عُٗٗ/ِ ٓ طلةكر يا بعهءداد عْى  ش)عِْْ(س عِْٔ(س
 (ُى  ش)عِٓٓ(سعْى  ش)عِْٓ(سعُى  ش)

عٓسُى  ش)عٔٔ/ُ ٓ اهفع رداذه  ال   لؾعكال   لؾ عٕى  ش)عَِٗ/ِ(س عَُِ(س
 (.ٗى  ش)عِِْ(سعْى  ش)

عِى  ش)عُّٕ/ِ ٓ الي دانك ال     ت عٓى  ش)عُِٓ(س عُِٔ(س
 (.ْسِى  ش)عِٕٓ(سعّى  ش)

عِ-ُى  ش)عِِٕ/ِ ٓ اليندم الكالة (سعِ-ُى  ش)عِّٓ(س
 (.ُى  ش)عِٖٗ

عِى  ش)عُُٓ/ِ ْ ال  كردم االاي ـعال يط نل  عُى  ش)عُّٕ(س عِٓٓ(س
 .(ِى  ش)عِْٕ(سعٓى  ش)

عْى  ش)عُْٖ/ِ ْ  زهدةعالةيرة عُى  ش)عُٖٓ(س عِٔٓ(س
 (.ُى  ش)عِٓٗ(سعْى  ش)

الراغبع  ا  راتعاالده أل
 االاهي نك

عِى  ش)عِْْ/ِ ْ عِى  ش)عُِٓ(س عِِٓ(س
 (.ّى  ش)

ال  اظربع فعيؿع
   اطرؼ

عِى  ش)عُِّ/ِ ْ االهوليك عٓى  ش)عِّْ(س عُِٓ(س
 (.ّى  ش)عَِٔ(سعُى  ش)

عُى  ش)عِِٖ/ُ ّ لركنكاله االج رعاله قل  عُى  ش)عِٖٖ(س عِٖٗ(س
 (.ْى  ش)

عُى  ش)َِِ/ِ ّ الر اظ الهل فعكالاهلف عّى  ش)عَِٔ(س عِِٕ(س
 (.ُى  ش)

عْى  ش)عُٗٓ/ِ ّ اهكعنفاس دلكافعاهكعنفاس عِى ش)عِِٓ(س عِِْ(س
 (.ّى  ش)
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دلكافعالورلؼع
 الر ك

الورلؼع
 الر ك

عِى  ش)عُٕٓ/ِ ّ عٔى  ش)عِِٔ(س عِٓٓ(س
 (.ْش)ى  

عِى  ش)عُِْ/ِ ّ ال انهك دلكافعال انهك ع رالفس عيلو عذير عِْٕ(
 (.ّى  ش)

عُى  ش)عِِٔ/ِ ّ اهفعالندلـ الةير ت عِى  ش)عِّٔ(س عِٗٓ(س
 (.ْى  ش)

ل قكتع  لرـعالهيداف
 الا كم

 (.ّسُى  ش)عِِٕ(سعِى  ش) ِٖٔ/ِ ّ

عْى  ش)عِِٖ/ِ ّ اهفع يي ف كيل تعاالبل ف عْى  ش)عِِٗ(س عِّٗ(س
 (.ِ ش)ى 

 (.ْى  ش)عَِٔ(سعّى  ش)عُْٕ/ِ ِ الولزرم ر يرةعاال  ـ

 (.ْ-ّى  ش)عُِٗ/ِ ِ اهفعرهلر راي عاهفعرهلر

 (.ّسُى  ش)عُٕٓ/ِ ِ ال كارز ك ر  ئؿعال كارز ك

 (.ِى  ش)عِِٖ(سعّى  ش)عُٔٓ/ِ ِ الي دانك ر  ئؿعالي دانك

 (.ْى  ش)عِّٔ(سعِى  ش)عَِٕ/ِ ِ الي ذانك اة عرزلرةعاللرب

 (.ْ-ّى  ش)عَِٔ/ِ ِ الجل لهك ب دةعال ن كب

 (.ّى  ش)عِِٕ(سعُى  ش)عِٕٓ/ِ ِ اهفعقاله  بلكفعاال ه ر
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اهفعه هكلوع يا بعالليؿ
 ال  ك

 (.ُى  ش)عِِّ(سعّى  ش)عُِّ/ِ ِ

 (.ّى  ش)عِّْ/ِ ُ الر اظ اله  أل

ال راجعكانل ع
 اليا ه 

قدا  عهفع
 رلةر

 (.ٓى  ش)عُٗٓ/ِ ُ

 (.ٓى  ش)عِِْ/ِ ُ الهاارم كافعالهاارمدل
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  ٕالممحؽ )

 الموارد اكجنبية الت  احاؿ الييا متز اقؿ مف اربع احام 

 المصدر  دد المرا  الجز  والصفحة

 Michaele Syruse Chabot 3 (.ّ-ِى  ش)عِٔ(سعّى  ش)عَٔ/ُ

 Benjamin 3 (.ٓى  ش)عْٔ(سعّ-ِى  ش)عّٔ/ُ

 Petachja, S 2 (.ٓسُى  ش)عْٔ/ُ

ُ/ُٔ 1 Dionys Chabot 

 H. Greatz, Qeschichte 1 (.ُى  ش)عّٔ/ُ

 Gold Ziher Revuedes 1 (.ُى  ش)عّٔ/ُ

 Mitteil Samml. Frzh 1 (.ْى  ش)عّٔ/ُ

 .Tafel. Und Thomas 1 (.ّى  ش)عْٔ/ُ
Urkunder 

 Landberg, Proverbes 1 (.ُى  ش)عُٕٔ/ِ

 Quatermere, Hist.des 1 (.ِى  ش)عِٔٓ/ِ

 Mittwoch, Meoe 1 (.ِى  ش)عَُٔ/ِ

 Dvorak, s 1 (.ُى  ش)عُُٔ/ِ

 Fontanic, funt 1 (.ٓى  ش)عَُِ/ِ

 Reinand 1 (.ُى  ش)عُٖٔ/ِ

 Kremer, ZDMG 1 (.ْى  ش)عُّٕـِ

 Sarreand Herzfeld 1 (.ِى  ش)عَِْ/ِ
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 .De Goeje, Carmathes, P 1 (.ِى  ش)عَِٔ/ِ

 Rohlfs,Meinerster 1 (.ٔى  ش)عِّٖ/ِ
Aufenthelt in Markko 

 Pfizmaier, SwA 1 (.ُى  ش)عِْٖ/ِ

 Stendhal, Viepe Rossini 1 (.ّى  ش)عِْٓ/ِ

 Ane Barhabraeus , Buch 1 (.ُى  ش)عِٖٓ/ِ
der Strahlen 

 Goldziher, Afr 1 (.ِى  ش)عِْٓ/ِ

 Schwarz, Turkestan 1 (.ّى  ش)عِْٓ/ِ

 v. Maltzam 1 (.ِى  ش)عُِٔ/ِ

 E. Sachau, Am Euphyal 1 (.ّى  ش)عُِٔ/ِ
and Tigris 

 ,Grothe, Warderungen 1 (.ُى  ش)عِِٕ/ِ
in Persien 

 C.H Becker, Papyri 1 (.ٔى  ش)عِٕٓ/ِ
Schott. Reimn 
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ع

  ٖالممحؽ رقـ )

 قاامة باسما  المستشرقيف املماف مرتبيف حسق حروؼ المعجـ

 امسـ   امسـ  

 َُِٗونرا   لرع ُُِ ارد  فعؾع ُ

 ُِِٖونكرلرع ُِِ ُٖٗٔارنكلدع ِ

 ونكيوع ُِّ ارلنزؾ ّ

 ُِٖٗونلا رع ُِْ اوه خ ْ

 ُّٖٗوكارنسع ُِٓ ُِّٗإنرلرع ٓ

 ُُٗٗوكالي ع ُِٔ ُْٔٗاكهن لـع ٔ

 وك  ف ُِٕ ُُّٗاكانجع ٕ

 ُِٓٗوكلع ُِٖ ُِِٗاك لرع ٖ

 ُِٓٗرتعوكلاةكع ُِٗ الزلـ ٗ

 َُُٗوله سعكلدع َُّ ُٕٖٓالة لدع َُ

 ُٕٔٗولؿعىػع ُُّ ُٖٓٔه رتع ُُ

 دفع-ول ؿ ُِّ ُُْٗه رث ُِ

 ُٖٖٗوللرع ُّّ ُّٓٗه رن ك رع ُّ

 َُٗٗغليي ـع ُّْ ه نلت ُْ

 ي رنلر ُّٓ ه ك  يلر ُٓ
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 ُٖٖٔي ندلنكؼع.بع ُّٔ ُِّٗه لزلرع ُٔ

 ي ل ة لف ُّٕ ُٕٔٗه لنرلرع ُٕ

 ُٖٖٗي لؿع ُّٖ ُِٕٗراالكرلكسعه ُٖ

 ي لؿعركرج ُّٗ ُّّٗهرروارا رجع ُٗ

 َُٓٗياوجلفع َُْ ُْٓٗهركجيلخع َِ

 َُٗٗيرايلؿع ُُْ ُٔٓٗهركيي  فع ُِ

 ُُٖٔيرانل جع ُِْ هركنيو ِِ

 ُٖٖٖي ولرع ُّْ ُٕٖٗهركلوارع ِّ

 ُُٓٗقعكلدع–ي ل لرع ُْْ ُُٔٗهرلاشع ِْ

 ُُٖٗيييكزفع ُْٓ ُُْٗهرلاؿع ِٓ

 عَُٕٖييكرلؿع ُْٔ هة ؼع ِٔ

 ُُٖٖييكللرسع ُْٕ هة نكلرجع ِٕ

 ُُّٗي كندع ُْٖ هيل نر ِٖ

 ُّٕٗينديكعكلدع ُْٗ هكهلرع ِٗ

 ين ل  ف َُٓ هك و َّ

 ُُّٗينييلرع ُُٓ هكالؾع ُّ

 ُْٖٗجعكلدعع-يكؾ ُِٓ َُٖٓهكلكسع ِّ

 ُْٖٗيكلؼع ُّٓ ُٕٖٗهك وا رؾعكلدع ّّ
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 َُْٗيكلؼع ُْٓ هكنسعىػع ّْ

 َُٗٗيكليلرسع ُٓٓ ُُٓٗىػعكلدعع–هكل لرع ّٓ

 َُّٗيكللؾع ُٔٓ ُٖٗٗهلراشع ّٔ

 ُِٖٗيل د  ف ُٕٓ هلرجكع ّٕ

 يل  لؿع ُٖٓ هلريلن  لرع ّٖ

 يل نر ُٗٓ هلر  ف ّٗ

 َُٗٗيلرى نزعكلدع َُٔ ُّّٗهليرع َْ

 ُٖٗٗيل اةيدع ُُٔ هلنلش ُْ

 ُْٗٗيلورع ُِٔ هلكي  ف ِْ

 ي رفع ُّٔ ُٕٔٗزعا لول ّْ

 ُِٖٗي  ه رلع ُْٔ ُُٖٓاه  فع ْْ

 َُٕٗي  يلؿع ُٓٔ ارلهسع ْٓ

 ُّٔٗي  هة  لرع ُٔٔ ا لر ْٔ

 ُْٔٗيا لوع ُٕٔ ُْٖٖان يلرع ْٕ

 يراكزه ُٖٔ َُٖٗاكرههيوع ْٖ

 ُْْٗيراكسع ُٗٔ اك  لف ْٗ

 ُُٔٗيرال لرعهكرجع َُٕ كعع-الؿ َٓ

 َُُٗيرهؿع ُُٕ ُّٕٗر يكبع ُٓ
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 َُٗٗيرك ه  ر ُِٕ ُْٓٗر نرسع ِٓ

 ُّٖٓي هركتع ُّٕ رراا ؿ ّٓ

 يينيو ُْٕ ُٓٓٗرراؼع ْٓ

 يكهلرت ُٕٓ ُّّٗرركاةليدعكلدع ٓٓ

 َُٖٓيكزلر رافع ُٕٔ ُِٗٗرركجلرتع ٔٓ

 يكف ُٕٕ ُِْٗررل و.ىػع ٕٓ

 ُْٔٗيكنلؿع ُٖٕ رن لف ٖٓ

 ُٖٗٗيل عهلرتع ُٕٗ سعع-ركالالف ٗٓ

 ُُِٗعيلرف َُٖ ركاو لؾ َٔ

 ُُِٗيل ينجعكلدع ُُٖ رك و ُٔ

 ُٔٔٗؾعع-الالنس ُِٖ َُُٗركن هرجع ِٔ

 ال   فع ُّٖ ُْْٗرل زهع ّٔ

 ُٕٖٗالندع ُْٖ ُِْٖرلزلنكس ْٔ

 ُّٕٗالنداكرع ُٖٓ َُٖٗرليدعل  ل ارع ٓٔ

 ُُِٗلندؿع ُٖٔ ُْٖٔ هيوع ٔٔ

 ُُٖٖلكثع ُٕٖ ُُْٗدال  فع ٕٔ

 لكزلف ُٖٖ دا نا دارع ٖٔ

 لكيكاش ُٖٗ ُْْٗـعكلدعدال ٗٔ
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 ُُُٗللهرتع َُٗ ُْٖٗدمعاو ؾع َٕ

 للرزه ر يكع ُُٗ ُُِٗدل ارلشعالهرتعكلدع ُٕ

 لل  ف ُِٗ َُّٗدلارلشع ِٕ

 َُّٗ  رية رتع ُّٗ ُّٖٗدلركؼع ّٕ

 ُْٕٗبعع–  ل ارع ُْٗ دلةكنولر ْٕ

 ُْٓٗ  ليرع ُٓٗ ُْٖٗدلي  فع ٕٓ

 ُُٕٗ ازع ُٔٗ ُِِٗدليلاشع ٕٔ

 ُٖٖٔ جلي  رع ُٕٗ ل اركؼعد ٕٕ

 ُّٗٗ نالؿعع ُٖٗ ُٗٓٗرايكؼع ٖٕ

 ُِّٗ كردن  ف ُٗٗ ُِٕٗرا هكع ٕٗ

 ُّٗٗ كرلنسع ََِ ُّٓٗرانيو.عىػع َٖ

 ُْٕٖ كلؿع َُِ راليةس ُٖ

 ُِٖٗ كليرع َِِ ركاوا لف ِٖ

 عEع- كلير َِّ ُّٖٓركزن كارع ّٖ

ع كليرعجع َِْ ُّٓٗركزلفع ْٖ

 َُّٗ كليرعيركغع َِٓ ُْٗٗرك ي .جع ٖٓ

 ُِْٗ لاةكخع َِٔ ُٖٔٔركيلرتع ٖٔ

 ُْٓٗ لرىكؼع َِٕ ُٖٗٓركىرعه تع ٕٖ
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 ُِٓٗن  دهع َِٖ ُْٕٖركلرررع ٖٖ

 ُُٖٖنولي  ف َِٗ ُُٖٓرلاو ردع ٖٗ

 نكالؿ َُِ ُُٕٗىػعع-رلالر َٗ

 َُّٗنكلديوع ُُِ رل يلف ُٗ

 َُْٗنليسع ُِّ ُّٖٖرلولرعكلدع ِٗ

 ُّٖٗى هل تع ُِْ ُِْٗرليندركؼعع ّٗ

 ُُٖٗى را  فع ُِٓ َُّٗزا  كع ْٗ

 ُٓٔٗى را  فع ُِٔ عُْٓٗزارهع ٓٗ

 َُٖٖى رركيلرع ُِٕ ُُِٗزالهكلدع ٔٗ

 ُِْٗى ر  فعكلدع ُِٖ زكرهرن لـ ٕٗ

 ى يرلاز ُِٗ زكنا ل رع ٖٗ

 ُِٔٗى نزعارن تعكلدع َِِ زكنا ل ر ٗٗ

 ُٕٖٔى لنهرجع ُِِ زكلدل لـع ََُ

 ُْٖٗىر ةيدع ِِِ رجعزلهيره َُُ

 ىر  ف ِِّ ُِْٖ هكفع َُِ

 َُُٗكعكلدعع-ىييلرو ِِْ  اله ت َُّ

 َُٖٗىنازعكلدع ِِٓ ُّٖٗ كدركفع َُْ

 ىكهلر ِِٔ ُٖٓٗ لا  فع َُٓ
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 ىكهلرجع ِِٕ ُٗٔٗو  تع َُٔ

 ىك  لـ ِِٖ ُٕٓٗو لدرع َُٕ

 ُْٓٗعُْٓٗىكرالفع ِِٗ ُّٓٗىػع–وه هرع َُٖ

 ُُّٗىكركيانشع َِّ ُّٖٖوها ع َُٗ

 عُْٗٗىك وع ُِّ َُُٗوها للرعكلدع َُُ

 ُّٔٗىك لؿع ِِّ ُُُٗبعكلدعع–وهكللرع ُُُ

 ىكلنره خ ِّّ َُٕٗوا نو لدرع ُُِ

 ىلرشع ِّْ َُٔٗواركا  فع ُُّ

 ُّْٖىلروةيدع ِّٓ وارلؾ ُُْ

ع ُُٓ  ُِٓٗىلرولرج ِّٔ ُّٕٗواـك

 َُٓٗجعع-ىلؿ ِّٔ ُٖٔٗواليؿع ُُٔ

 ُٕٖٔىليرفع ِّٕ ُِٕٗعورالز ُُٕ

 ىلنررع ِّٖ ُّٖٗويكولرع ُُٕ

 كلةن كف ِّٗ َُٖٖو كلدلرسع ُُٖ

 ُُٕٗل فع َِْ و لدتع ُُٗ

 ُِِٗلا كلدع ُِْ عُّٖٗو لدتع َُِ
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 قاامة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ

 ـ .ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛامبشيي   شياق الديف محمد بف احمد ) :
عرؼسعدارعك ياه عالي ؿسعهلركتسعلهن ف.ػعال  اطرؼعيكعيؿعيٌفع  اظ

 ـ .ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙابف امألير   م  بف اب  الكـر الجزري ) :

عـ.ُٔٔٗػعالي  ؿعيكعالا رلخسعدارعا درسعهلركتسع
 ـ .ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙابف امألير  ابو السعادا  مجد الديف ) :

سع ف  ػػ عْكسعطػػػعالني لػػ عيػػكعغرلػػبعالاػػدلثسعاا لػػؽ:عظػػ ىرعاا ػػدعالػػزاكمسعك ا ػػكدع ا ػػدعالطنػػ ر
عش.ُّْٔا   بليل فسعقـسع

 ـ .ٕٜٕٔىػ/ٕٜٙاعربّم   المنشئ بيا  الديف )
ػعالاذيرةعالة رل سعاا لؽ:عد.نكرمعا كدمعال ل كسعد.عا اـعا لالعال   فسع طهل عال ر ععاللي كعع

عـ.ُْٖٗاللراقكسعهءدادسع
 ـ .ٜٙٙىػ/ٖٙ٘امصبيان   ابو الفرج ) :

علاراثعاللرهكسعهلركتسعد.ت.ػعيا بعاالغ نكسعدارعاال ألعاع
  .ـٕٜٛىػ/ٖٙٔامصمع   ابو سعد  بد الممؾ بف قريق ) :

عـ.ََِٗىػ/َُّْػعال لؿسعاا لؽ:عد.ا اـعا لالعال   فسعدارعالهو ئرسعد وؽسع
 ـ .ٜٕٙٔىػ/ٛٙٙابف اب  اصيبعة ) :

عػعبلكفعاالنه ألع فعطه  تعاالطه ألسعاا لؽ:عد.عنزارعر  سع ياه عالال ةسعهلركتسعد.ت.
  .ٜٙٛىػ/ٕٙ٘الب اري  امماـ ابو  بد ا" اسما يؿ بف ابراىيـ ) :

عـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔػعاالدبعال ةردسع ف   عاليابعالج  يل سعهلركتسع
عـ.ُُٖٗػعاالالعاله  رمسعدارعالةيرسعهلركتسع

 ـ .ٜٖٕٔىػ/ٖٚٙالبغدادي  محمد بف الحسف بف محمد الكاتق ) :
ع.ُْٔٗا بعالردلدسعػعالطهلخعيكعاللاكرعالله  ل سعدارعالي
 ـ .ٕٜٛىػ/ٜٕٚالب"ذري  احمد بف يحيق بف جابر ) :

عـ.ُٕٗٗق/ََُْسعر لل عال  اورقلفسعهلركتسعٓػعان  بعاالوراؼسعاا لؽ:عاا  فعبه سسعج
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عسعدارعالةيرسعهلركتسعد.ت.ُّسعجٗػعان  بعاالوراؼسعاا لؽ:ع يلؿعزي رسعج
 ـ .ٕٓٗٔىػ/٘ٓٛالبمقين   سراج الديف  مر بف رس"ف ) :

اا لػػػػػػػؽ:عد.اػػػػػػػ اـعاػػػػػػػ لالعال ػػػػػػػ  فسعدارعالهوػػػػػػػ ئرسعد وػػػػػػػؽسعػػػػػػػػعقطػػػػػػػرعال ػػػػػػػلؿعيػػػػػػػكعا ػػػػػػػرعال لػػػػػػػؿسع
عـ.ََِٗىػ/َُّْ

 ـ .٘ٙٓٔىػ/ٛ٘ٗالبييق   حبو بكر احمد بف الحسيف بف  م  )
عػع نفعالهلي كسعدارعالةيرعسعد.ت.ع

 ـ .ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛابف تغري بردي امتابك   ابو المحاسف يوسؼ ) :
عالزاىرةعيكع ع. يكؾع ارعكال  ىرةسعطهل ع اكرةعبفعطهل عدارعاليابعاللي ل سعهلركتسععد.تػعالنرـك

 ـ .ٜٜٗىػ/ٖٗٛالتنو    ابو  م  المحسف بف  م  ) :
عـ.عُٓٓٗىػ/ُّٕٓػععالةرجعهلدعالودةسعدارعالطه ب عال ا دل سعال  ىرةسع

 ػعنوكارعال ا  رةعكا ه رعال ذايرةسعاا لؽ:عال ا  كعبهكدعالو لركسعهلركت.

 ـ .ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗعالب    بد الممؾ ) :الأل
عـ.ُّٖٗىػ/َُّْػعلال  عالدىرسعاا لؽ:عد.ع ةلدع ا دعق لا سعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسع

 ـ .ٛٙٛىػ/ٕ٘٘الجاحظ  ابو بكر  مرو بف  ألماف ) :
عـ.ُِٔٗىػ/ُِْٓػعالهل فعكالاهللفسعال طهل عالار رل عاليهرلسعهلركتسع

ع.َُٗٗ ؿسعهلركتسعػعيا بعالالكافسعدارع ياه عالي
 ـ .ٛٚٓٔىػ/ٔٚٗالجرجان    بد القاىر بف  بد الرحمف ) :

عـ.ُٖٖٗسعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسعّػعيا بعالالرلة تسعط
 ىػ .ٕجعفر   بدا" بف امماـ الصادؽ )ؽ 

عىػ.َُْْػعر  ئؿعبيكعهفعرلةرسعاا لؽ:ع ف   عاؿعالهلتعبيليـعال  ـسع طهل ع يرسعقـسعع
 ـ .ٗٗٔٔىػ/ٜٖ٘موىوق بف احمد ) : الجواليق  

عػعورحعخدبعالي ابسع ياه عال د كسعال  ىرةسعد.ت.
 ـ .ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘ابف الجوزي  ابو الفرج  بد الرحمف بف  م  ) :

ػػػعال نػػاظـعيػػػكعاػػ رلخعال يػػكؾعكاال ػػػـسعاا لػػؽ:ع ا ػػدعبهػػػدعال ػػ درعبطػػ سعدارعالياػػػبعاللي لػػ سعهلػػػركتسع
عـ.ُِٗٗىػ/ُُِْ
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 ـ .ٕٓٓٔىػ/ٖٜٖما يؿ بف حّماد )الجوىري  ابو نصر اس
ع.ُٔٓٗػعالاا حسعدارعالليـعلي  للفسعهلركتسع

 ـ .ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابف حجر العسق"ن   شياق الديف ابو الف ؿ ) :
عػعالاي لصعالرهلرعيكعورحعالرايلكعاليهلرسعدارعالةيرسعهلركتسعد.ت.

عـ.ُُٕٗسع ف   عاالبي كعلي طهكب تسعهلركتسعِػعل  فعال لزافسعط
 ـ .ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗحـز امندلس   ابو محمد  م  بف احمد بف سعيد )ابف 

عػعال ياٌي سعدارعالةيرسعهلركتسعد.ت.
 ـ .ٖٛ٘ٔىػ/ٜ٘ٗالحطاق الر ين   ابو  بد ا" محمد بف  بد الرحمف ) :

عـ.ُٓٗٗػع كاىبعالريلؿعلورحع  اارع يلؿسعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسع
 ـ .ٔٗٔٔىػ/ٖٙ٘)ابف حمدوف  محمد بف الحسف بف محمد 

عـ.ُٔٗٗػعالاذيرةعالا دكنل سعاا لؽ:عاا  فعبه سعكهيرعبه سسعدارعا درعليطه ب سعهلركتسع
 ـ .ٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘ابف حمز  الطوس    ماد الديف بف اب  جعفر ) :
عـ.ُُِْسع ف   عانا رل فسعقـسعِػعالج قبعيكعال ن قبسعاا لؽعنهلؿعر  عبيكافسعط

 ـ .ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙلبغدادي الروم  ) :الحموي  ابو  بد ا" ياقو  ا
عىػ.ََُْسعدارعالةيرسعهلركتسعّػع لرـعاالده ألسعط

ع.ـُٕٗٗ لرـعالهيدافسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسعػع
 ـ .ٖٛٛىػ/ٕٕٗابف حنبؿ  امماـ احمد ) :

عػع  ندعاال  ـعاا دسعدارعا درسعهلركتسعد.ت.
 .ـ ٜٛٛىػ/ٖٛٚابف حوقؿ  حبو القاسـ النصيب  ) :

ع.ُِٖٗسعدارعا درةعسعهلركتسعِػعاكرةعاالرضسعط
 ـ .ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗال صيب   ابو  بد ا" الحسيف بف حمداف ) :

عـ.ُُٗٗىػ/ُُُْسع ف   عاله غسعهلركتسعْػعاليدال عاليهرلسعط
  .ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗال طيق البغدادي  حبو بكر احمد بف  م  ) :

ع.ُٕٗٗل  درعبط سعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسعػعا رلخعهءدادعك دلن عال  ـسعاا لؽ:ع اطة عبهدعا
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 ـ .٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛابف  مدوف   بد الرحمف الح رم  المغرب  ) :
عكالهرهرعك فع عاللربعكاللرـ عكال هرعيكعا ه ر عال هادخ عاللهرعكدلكاف عاهفع يدكفعال    عهػ: عا رلخ ػ

عـ.ُُٕٗ/ُُّٗب ارىـع فعذكمعال يط فعااليهرسع ف   عاالبي كعلي طهكب تسعهلركتسع
 ـ . ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابف  مكاف  حبو العباس)

عػعكيل تعاالبل فسعاا لؽ:عد.عاا  فعبه سسعدارعالج  ي سعهلركت.
 ـ .ٜٗٛىػ/ٕٔٛابف اب  الدنيا   بد ا" بف محمد بف  بد القرش  ) :
عاال  ؽسع ياه عال ردفسعهكالؽسعال  ىرةسعد.ت. عػع ي ـر

 ـ .ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالذىب   شمس الديف بف قايماز ) :
ع.ُٕٖٗػعا رلخعاال  ـسعاا لؽ:عد. ا دعبهدعال  ـعالد رمسعدارعاليا بعاللرهكسعهلركتسع

عػعاذيرةعالاة ظسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركت:عد.ت.
عسعالدرعاه دسعالديفسعد.ت.ِػعدكؿعاال  ـسعطع

عـ.ُّٗٗىػ/ُُّْسع ف   عالر  ل سعهلركتسعٗػع لرعخب ـعالنه ألسعاا لؽ:ع ا كفعالا غرركسعط
عـ.ُُٔٗػعاللهرعيكع هرع فعغهرسعاا لؽ:عيفادعال لدسعاليكلتسع

ع.عُّٔٗػع لزافعاالباداؿسعاا لؽ:عبيكع ا دعالهر كمسعدارعال لري عليطه ب سعهلركتسع
 ـ .ٚٚٔٔىػ/ٖٚ٘الراوندي  قطق الديف ) :

عىػ.َُْٗـسعػعال رائجعكالررائالسعاا لؽ:ع ف   عاال  ـعال يدمع)ع(سعال طهل عاللي ل سعق
 ـ .ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘الزم شري  جار ا" ) :

عـ.َُٔٗػعا  سعاله غ سعدارعالولبسعال  ىرةسع
 ـ .ٕ٘ٚٔىػ/ٗٚٙابف السا    تاج الديف ابو طالق  م  بف انجق ) :

ػعن  ألعال ية ألعال    :عري تعال ية ألع فعالارائرعكاس  ألسعاا لؽ:عد. اطة عركادسعدارعال ل رؼسع
ع.ال  ىرةسعد.ت

 ـ .ٜٖٙٔىػ/ٔٚٚسبك   تاج الديف  بد الوىاق بف  م  ) :ال
عىػ.ُّٖٓػعطه  تعالو يلل عاليهرلسع طهل عبل  عاله هكعالايهكسع

ػػػػعطه ػػػ تعالوػػػ يلل عاليهػػػرلسعاا لػػػؽ:عبهػػػدعالةاػػػ حع ا ػػػدعالايػػػكسعك ا ػػػكدعا ػػػدعالطنهػػػ ركسعدارعاالػػػ ألع
عاليابعاللي ل سعهلركتسعد.ت.
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 ـ .ٕٙٓٔىػ/ٗ٘ٗ   )ابف س"مة  حبو  بدا" محمد الق ا
ع.ُٖٓٗػع  ندعالوي بسعاا لؽ:عا دمعبهدعال رلدعال يةكسع ف   عالر  ل سعد وؽسع

 ـ .ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘السمعان    بد الكريـ ) :
ع.ُٖٖٗػعاالن  بسعا كلـعكاليلؽ:عبهداهللعاله ركنكسعدارعالرن فعليطه ب سعهلركتسع

 ـ .ٖ٘ٓٔىػ/ٕٚٗالسيم   حمز  بف يوسؼ )
عـ.ُٕٖٗسعطهل عدائرةعال ل رؼعاللج  نل سعْطعػعا رلخعررر فسع

 ـ .٘ٙٓٔىػ/ٛ٘ٗابف سيد   ابو الحسف  م  بف اسما يؿ النحوي ) :
عػعال  اصسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسعد.ت.

 ـ .٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالسيوط   الحافظ ج"ؿ الديف ) :
عـ.ََِٗىػ/َُّْد وؽسععاا لؽ:عد.ا اـعا لالعال   فسعدارعالهو ئرسػعررعالذلؿعيكعبيـعال لؿسع

 ـ .ٜٜٛىػ/ٖٛٛالشابشت   ابو الحسف  م  بف محمد )
عـ.عُٖٔٗىػ/َُْٔسعدارعالرائدعاللرهكسعهلركتسعِػعالدٌل راتسعاا لؽ:عيكريلسعبٌكادسعط

 ـ .ٜٔٛىػ/ٕٗٓالشافع   ابو  بد ا" محمد بف ادريس )
عـ.ُّٖٗىػ/َُّْسعدارعالةيرسعهلركتسعِػعيا بعاالـسعط
 ـ .ٕٜٔٔىػ/ٛٛ٘ق  ابو جعفر محمد المازندران  )ابف شير اشو 

عػع ل لـعاللي  ألسعقـسعد.ت.
 الصاب   ابة الحسف بف المحسف الي"ؿ.

عػعالكزراألعخكعااة عاال راألعيكعا رلخعالكزراألسعاا لؽ:عبهدعال ا رعاا دعيراجسع ياه عاالبل فسعد.ت.
 ـ .ٕٛٚٔىػ/ٚٚٙالصالح  التاج   محمد بف  م  بف كامؿ ) :

سعدارعِاا لػؽ:عد.اػ اـعاػ لالعال ػ  فسعطايه عيكعا   ألعال لؿعال ويكرةعيكعالر ىيل عكاال ػ ـسعػعال
عـ.ََِٗىػ/َُّْالهو ئرسعد وؽسع

 ـ .ٜٜٔىػ/ٖٔٛالشيخ الصدوؽ  ابو جعفر محمد بف  م  بف بابويو القم  )
عىػ.ُُْٓػعال  نعسع طهل عابا  دسع

 ـ .ٕٜٓىػ/ٜٕٓالصّفار  محمد بف الحسف المنصور )
عىػ.َُْْػعها ئرعالدرر تسعاا لؽ:عالا جع لرزاعا فعيكر عبيكسع طهل عاالبي كسعطيرافسع
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 ـ .ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالصفدي   ميؿ بف آيبؾ ) :
عهلركتسع عاللرهكس عالاراث عاال أل عدار ع اطة س عكاريك عاالرنفكط عاا د عاا لؽ: عه لكيل تس عالكايك ػ

ع.ـَََِىػ/َُِْ
 ـ .ٕٙٛىػ/ٕٔٔ :الصنعان   ابو بكر  بد الرزاؽ بف ىماـ )

عػعال انؼسعاا لؽ:عاهلبعالرا فعاالبظ كسع نوكراتعال ريسعاللي كسعهءدادسعد.ت.
 ـ .ٜٙٗىػ/ٖٖ٘الصول   ابو بكر محمد بف يحيق ) :

عـ.ََِْػعاالكراؽسعاا لؽ:عجعىكرث.دفسعوري عاال ؿعليطه ب سعال  ىرةسع
 ـ .ٕٔىػ/ٙالطبرس   ر   الديف ابو محسف )ؽ

عاال  ؽسع  عياه عااللةلفسعاليكلتسعد.ت.ػع ي ـر
 ـ .ٕٕٜىػ/ٖٓٔالطبري  محمد بف جرير ) :

عػعا رلخعاال ـعكال يكؾسع ف   عاالبي كعلي طهكب تسعهلركتسعد.ت.
 ـ .ٓٔىػ/ٗػ الطػبري الشيع   محمد بف جرير )ؽ

عىػ.َُُْػعنكادرعال لرزاتسع ف   عاال  ـعال يدمسعقـسع
  .ـٜٖٓٔ/ىػٜٓٚابف الطقطقا  محمد بف  م  بف طباطبا )

عـ.ُٔٔٗبعال يط نل سعدارعا درسعهلركتسعاالة رمعيكعاالدػع
 ـ .ٚٙٓٔىػ/ٓٙٗالشيخ الطوس   محمد بف الحسف بف  م  )

عػعاال اها رعيل  عا ايؼع فعاال ه رسعدارعاليابعاال   ل سعطيرافسعد.ت.
عاال   كسعقـسعد.ت.ػعالاهل فع فعاة لرعال ردفسعاا لؽ:عاا دعاهلبعقلارعالل  يكسع ياه عاالب ـع

عػعايذلبعاالاي ـسعاا لؽ:عال لدعا فعال ك كمعال ر  فسعدارعاليابعاال   ل سعطيراف.عد.ت.
عػعال ه كطعيكعي وعاال   ل سعال ياه عالر كل سعطيرافسعد.ت.

 ـ .ٕٚٔٔىػ/ٕٔ٘اليمدان   محمد بف  بد الممؾ ) :

عـسعُُٔٗال طهل عالي جكلليل سعهلركتسعسعِػػعاي ي عا رلخعالطهرمسعاا لؽ:عالهرتعلك ؼعينل فسعط
 ـ .ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙ بد الرحمف بف قدامة  موفؽ الديف اب   بد ا" محمد )

عػعالورحعاليهلرسعدارعاليا بعاللرهكسعهلركتسعد.ت.
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 ـ .ٕٔٙٔىػ/ٓٙٙ) :ابف العديـ  كماؿ الديف  مر بف احمد بف اب  جراد  
ع.ُٖٖٗي رسعد وؽعػعهءل عالطيبعيكعا رلخعايبسعاا لؽ:عد. يلؿعزع

  .٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘ابف  ساكر  حبو القاسـ  م  بف الحسف بف ىبة ا" ) :
عىػ.ُُْٓػعا رلخع دلن عد وؽعاليهلرسعاا لؽ:عبيكعولرمسعدارعالةيرعليطه ب سعهلركتسع

 ـ .ٖٚٙٔىػ/ٜٙٚابف  قيؿ  بيا  الديف  بد ا" اليمدان  )
ع.ُْٔٗال  ىرةسععسعال ياه عالار رل عاليهرلسُْػعورحعاهفعب لؿسعط

 ـ .ٜٖٓٔىػ/ٜٚٓالعموي   م  بف محمد ) :
ػػػػعال رػػػدمعيػػػكعان ػػػ بعالطػػػ لهللفسعاا لػػػؽ:عد.عاا ػػػدعال يػػػدمعالػػػدا ء نكسع طهلػػػ ع ػػػلدعالوػػػيداألسعقػػػـسع

عىػ.َُْٗ
 ـ .ٛٚٙٔىػ/ٜٛٓٔابف العماد الحنبم    بد الحّ  العكرّي الدمشقّ  )

عاللرهكسعهلركتسعد.ت.ععػعوذراتعالذىبعيكعا ه رع فعذىبسعدارعاال ألعالاراث
 ـ .ٛٔٛىػ/ٖٕٓالغازي  داود بف سميماف ) :

عـ.ُُْٖػع  ندعالر  ع)ع(سعاا لؽ:ع ا دعركادعالر لكسعال يابعاالب  كعاال   كسع
 ـ .ٔٔٔٔىػ/٘ٓ٘الغزال   ابو حامد )

عالدلفسعدارعاليا بعاللرهكسعهلركتسعد.ت. عػعإال ألعبيـك
 ـ .ٜٓ٘ىػ/ٜٖٖالفاراب   ابو نصر محمد بف محمد ) :

عسعدارعال ورؽسعهلركتسعد.ت.ِػعدراألعاىؿعال دلن عالة  ي سعط
 ـ .ٗٓٓٔىػ/ٜٖ٘ابف فارس  ابو الحسيف احمد بف زكريا ) :

ػػػػػع لرػػػػـع  ػػػػ للسعاليءػػػػ سعاا لػػػػؽ:عبهػػػػدعال ػػػػ ـع ا ػػػػدعىػػػػ ركفسع ياػػػػبعاالبػػػػ ـعاال ػػػػ  كسعهلػػػػركتسع
عق.َُْْ

 ـ .ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚابو الفدا   الممؾ المبيد  ماد الديف اسما يؿ ) :
عػعال  اارعيكعا ه رعالهورسعدارعال لري عليطه ب سعهلركتسعد.ت.

 ـ .ٙٛٚىػ/ٓٚٔالفراىيدي  ال ميؿ بف احمد ) :
عىػ.َُُْسع ف   عدارعاليررةسعِيا بعالللفسعاا لؽ:عد.ع يدمعال  زك كسعط
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 ـ .ٗٔٗٔىػ/ٚٔٛالفيروزابادي  مجد الديف محمد بف يعقوق الشيرازي ) :
عال الطسعدارعالليـعلير لعسعهلركتسعد.ت.عػعال   كس

 ـ .ٜٙٙىػ/ٖٙ٘القال   اسما يؿ بف القاسـ )
عػعاال  لكسع نوكراتعال يابعاال   كسعد.ت.

 ـ .ٔٚٛىػ/ٕٚ٘القرش  المصري  ) :
عـ.ُٔٗٗػعياكحع ارعكا ه رى سعاا لؽ:عا دعالارلرمسعدارعالةيرسعهلركتسع

 ـ .ٕٖٜىػ/ٕٖٓالقرطب    ريق بف سعد ) : 

عػعاي عا رلخعالطهرمسع ف   عاالبي كعلي طهكب تسعهلركتسعد.ت.عع
 ـ .ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙالقرطب   ابو  بدا" محمد احمد امنصاري )

عىػ.َُْٓػعالر  ععماي ـعال ردفسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسع
 ـ .ٜٓٗىػ/ٜٕٖقدامة بف جعفر  ابو الفرج بف زياد البغدادي )

عاليا هع عكان ب  عال راج عهءدادسعػ علينورس عالرولد عدار عالزهلدمس عا لف ع ا د عد. عكاليلؽ: عورح  س
عـ.ُُٖٗ

 ـ .ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛالقمقشندي  ابو العباس احمد ) :
ػعاهالعاالبو عيكعان ب عاالنو سعاا لػؽ:ع ا ػدعا ػلفعوػ سعالػدلفسعدارعالياػبعاللي لػ سعهلػركتسع

عد.ت.ع
عـ.ُُٓٗىرةسعػعاهالعاالبو عيكعان ب عاالنو ألسعال طهل عاال لرل سعال  

 ـ .ٜٓٗىػ/ٜٕٖالقم    م  بف بابويو ) :
عىػ.َُْٔػعي وعالر  سعاا لؽ:ع ف   عدؿعالهلتسع طهل ع ف   عدؿعالهلتعسال ألعالاراثسعقـسع

 ـ .ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالكتب   محمد بف شاكر )
عـ.َََِػعيكاتعالكيل تسعاا لؽ:عبيكع ا دعهفعللكضعاهللسعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسع

 ـ .ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚ  حبو الفدا  اسما يؿ الدمشق  ) :ابف كألير
ع.ُٖٖٗػعالهدال عكالني ل عيكعالا رلخسعاا لؽ:عبيكعولرمسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسع
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 ـ .ٕٔٛىػ/ٕٙٓ) السااق ىشاـ بفابو المنذر ابف الكمب   
دارعالهوػ ئرسعد وػؽسعاا لػؽ:عد.اػ اـعاػ لالعال ػ  فسعػعن بعال لؿعيكعالر ىيل عكاال ػ ـعكا ه رىػ سع

عـ.ََِّىػ/ُِّْ
 ـ .ٜ٘ٚىػ/ٜٚٔامماـ مالؾ بف انس )

ع.ُٖٓٗػعيا بعال كطاسعاا لؽ:ع ا دعيفادعبهدعاله قكسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسع
 ـ .ٗٚٛىػ/ٕٔٙمسمـ  ابو الحسف ابف الحجاج القشيري النيسابوري ) :

عػعاالالع  يـسعدارعالةيرسعهلركتسعد.ت.
 ـ .ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗحبو الحسف  م  )المسعودي  

ع.ُْٖٗىػ/َُْْسعدارعاليررةسعقـسعِػع ركجعالذىبعك ل دفعالركىرسعط
 ـ .ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمسكويو  احمد بف محمد الرازي ) :

ػػػػػػػػعارػػػػػػػ ربعاال ػػػػػػػـعكال قػػػػػػػبعالي ػػػػػػػـسعاا لػػػػػػػؽ:عد.اهػػػػػػػكعال   ػػػػػػػـعا ػػػػػػػ  كسع طهلػػػػػػػ عدارع ػػػػػػػركشسعقػػػػػػػـسعع
عـ.ُٖٗٗش/ُّٕٕ

 ـ .ٔٔىػ/٘ابف مسكويو  محمد احمد بف محمد )ؽ
عـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓػعايذلبعاال  ؽعكاطللبعاالبراؽسعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسع

 ىػ .ٔٔابف معصـو  السيد  م  المدن  ) : ؽ
عػع  ي عاللارعيكع ا  فعالولراألعهيؿع ارسعال ياه عال را كل سعقـ.

 ـ .ٕٕٓٔىػ/ٖٔٗالشيخ المفيد  محمد بف محمد النعماف ) :
سعدارعال ةلػدعليطه بػ سعهلػركتسعِيكعايهرعغة رمسعكال ػلدع ا ػدعالزرنػدمسعطػعاال اا صسعاا لؽ:عب

عد.ت.
 ـ .ٜ٘ٙٔىػ/ٓٚٓٔالمك    م  بف  بد القادر الحسين  ) :

سعدارعالهوػػػػػػ ئرسعد وػػػػػػؽسعِاا لػػػػػػؽ:عد.اػػػػػػ اـعاػػػػػػ لالعال ػػػػػػ  فسعطػػػػػػػعيكائػػػػػػدعالنلػػػػػػؿعهة ػػػػػػ ئؿعال لػػػػػػؿسع
عـ.ََِٗىػ/َُّْ

 ـ .ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابف منظور  جماؿ الديف محمد بف مكـر ) :
عىػ.َُْٓػعل  فعاللربسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعقـسع
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 ـ .ٙٗٓٔىػ/ٖٛٗابف النديـ  ابو الفرج محمد بف اب  يعقوق ) :
عـ.ُُٕٗىػ/ُُّٗػعالةير تسعاا لؽ:عر  عارددسع ياه ع يرسعطيرافسع

 ـ .ٜٜٗىػ/ٖٖٛالنحاس  حبو جعفر )
عىػ.َُْٗ ل عاـعال رلسعالرل ضسعػع ل نكعال ردفسعاا لؽ:ع ا دعبيكعالا لرك كسعر 
 ـ .ٖٔٓٔىػ/ٔٓٚالنسف   حبو البركا   بدا" بف احمد بف محمود )

ػعاة لرعالن ةكعال  ػ  عه ػدارؾعالانزلػؿعكاػة ئؽعالااكلػؿسعاا لػؽ:ع ػلدعزيرلػ سع ياهػ عنػزارعك اػطة ع
عاله زسعد.ت.

 ـ .ٕٖٖٔىػ/ٖٖٚالنويري   شياق الديف احمد بف  بد الوىاق ) :
عاالربعيكعينكفعاالدبسعال ف   عال ارل عالل   سعال  ىرةسعد.ت.ػعني ل ع

 ـ .ٕٚٚٔىػ/ٙٚٙالنووي  محي  الديف )
عػعال ر كعسعدارعالةيرسعهلركتسعد.ت.
 ـ .ٜٛٔىػ/ٖٙٓوكيع  محمد بف  مؼ بف حّياف ) :

عػعا ه رعال   ةسعب لـعاليابسعهلركتسعد.ت.
 ـ .ٖٚٗٔػ/ىٛٗٚاليافع    بد ا" بف اسعد اليمن  المك  ) :

عـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٕ ردةعالرن فعكبهرةعالل   فسعاا لؽ:ع يلؿع ناكرسعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسعع
 ـ .ٜٛٚىػ/ٕٛٔحبو يوسؼ  يعقوق بف ابراىيـ )

عػعيا بعال راجسعدارعال لري سعهلركتسعد.ت.
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 المراجع
 اميف  احمد.

عـ.ُُّٗىػ/َُّٓسعدارعاليابعال ارل سعال  ىرةسعِػعيا بعاال  ؽسعط
 امميف  السيد محسف العامم .

ع.ُّٖٗػعابل فعالولل سعاا لؽ:عا فعاال لفسعدارعال ل رؼسعهلركتسع
 بدوي   بد الرحمف.

ع.عََِّسعال ف   عالدلنل عليدرا  تعكالنورسعبٌ  فسعْػع ك كب عال  اورقلفسعط
 ـ .ٕٜٓٔىػ/ٜٖٖٔالبغدادي  اسما يؿ باشا ) :

ع ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسعد.ت.ػعال  حعال ينكفسعدارعاال
 ـ .ٙ٘ٙٔىػ/ٚٙٓٔحاج   ميفة  مصطفق  بد ا" )

عػعيوؼعالظنكفعبي عا   كعاليابعكالةنكفسعدارعاال ألعالاراثعاللرهكسعهلركتسعد.ت.ع
 ابو حبيق  د. سعدي.
عـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖسعدارعالةيرسعد وؽسعِػعال   كسعالة يكسعط

 حسف  محمد.
ع.ُٕٖٗ رن ألعيكعاال  ـسع ياه عال ن رسعاليكلتسعػعااي ـعال رفعك ل  ي عال

 حمم   د.مصطفق.
عـ.ََِْىػ/ُِْْػعاال  ؽعهلفعالة  ة عكبي  ألعاال  ـسعدارعاليابعاللي ل سعهلركتسع

 الحنف   احمد بف محمد.
ػػػػػػػػعغ ػػػػػػػزعبلػػػػػػػكفعالهاػػػػػػػ ئرعيػػػػػػػكعوػػػػػػػرحعياػػػػػػػ بعاالوػػػػػػػه هعكالنظػػػػػػػ ئرسعدارعالياػػػػػػػبعاللي لػػػػػػػ سعهلػػػػػػػركتسع

عـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓ
 ز   الد بف جمعة.ال زا

عـ.ََِٗىػ/َُّْػع ك كب عاال  ؽسع ياه عاىؿعاالجرسعاليكلتسع
 دراز  محمد  بد ا".

عـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗػع فع يؽعال ردفسعاا لؽ:عبهدعاهللعاهراىلـعاالنا رمسعدارعالوفكفعالدلنل سعقطرسع
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 ذياق  د.فوزية.
عسعد.ت.ػعال لـعكالل داتعاالرا  بل سعدارعاليا بعاللرهكسعال  ىرة

 زامباور. ج. 

ػػػع لرػػـعاالن ػػ بعكاال ػػراتعالا ي ػػ عيػػكعالاػػ رلخعاال ػػ  كسعارر ػػ :ع ػػلدعا ػػ  بلؿعي وػػؼسعكد ػػركفسع
ع.ََِٖدارعاليابعكالكج ئؽسعال  ىرةسع
 ـ .ٜٓٚٔىػ/ٕ٘ٓٔالزبيدي  محمد مرت ق ) :

عػعا جعاللركسع فعركاىرعال   كسسع ياه عالال ةسعهلركتسعد.ت.ع
 الزركم    ير الديف.

ع.َُٖٗسعدارعالليـعلي  للفسعهلركتسعٓػعاالب ـسعط
 الساموؾ  د. سعدوف.

عـ.ََُِػعاال اوراؽعك ن ىروعيكعالدرا  تعاال   ل سعدارعال ن ىجعلينورعكالاكزلعسعاالردفسع
 السجمران   د. اسعد.

عـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖػعاال  ؽعيكعاال  ـعكالةي ة عال دل  سعدارعالنة ئسسعهلركتسع
   د. ايماف  بد المبمف.سعد الديف

عىػ.ُِْْػعاال  ؽعيكعاال  ـعهلفعالنظرل عكالاطهلؽسعالرل ضسع
 سعد  د. فيم .

ػػػػعالل  ػػػ عيػػػكعهءػػػدادعيػػػكعال ػػػرنلفعالج لػػػثعكالراهػػػععلييرػػػرةعدرا ػػػ عيػػػكعالاػػػ رلخعاالرا ػػػ بكسعدارعال نا ػػػبع
ع.ُّٗٗاللرهكسعهلركتسع

 الّسيد  د. ر واف.
ع.ََِٕالااجلرعكال ا ئرسعدارعال راألعاال   كسعهنء زمسعػعال  اورقكفعاالل  فعالنوكألعكعع
 الشمري  د.يوسؼ كاظـ جغيؿ. 
ع ظ ىرعالهذخعكالارؼعبندعال ية ألعكاال راألعيكعاللارعالله  كعع ىػسعهاثع نوكرعيكعٔٓٔ-ُِّػ

عاالن  نل سعبددع  صعه ل فا رعاللي كعالراهعسعاللدد/ عـ.عََُِل ن ععُ ري عالارهل عليليـك
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ك نيرل عال  اورؽعاالل  نكعددـع ازعبفعاالاكاؿعاالرا  بل عمىؿعالذ  عيكعيا هًوعالا  رةعػع كاردع
عالا  رل ع عليدرا  ت عه هؿ ع ريز ع ري  عيك ع نوكر عهاث عاليررمس عالراهع عال رف عيك اال   ل 

ع.َُِٕسعل ن عُ/عال ريد/ٕكالا رل ل سعالا درةعيكعر  ل عه هؿسعاللدد/
 د.  جاج حميد. الشمري  د. يوسؼ كاظـ جغيؿ 

ع ػعالاوهوعهلفعالرن لفعيكعال را ل تعاال   ل عال  هسعان كذر سع ريػ عييلػ عالارهلػ عاال   ػل عليليػـك
ع.َُِّسعل ن عُْالارهكل عكاالن  نل سعر  ل عه هؿسعاللدد/

سعٓػعظ ىرةعال ا ألع  ؿعاللاكرعال دل  سع ري ع ريزعه هؿعليدرا  تعاالن نل سعر  ل عه هؿسعال ريػد/
ع.عُاللدد/

 الشمري  يوسؼ كاظـ جغيؿ  د. محمد  بدا" المعموري.
ـعدرا ػػػػ عيػػػػكعاك ػػػػ بيـعُِٖٓىػػػػػ/ٔٓٔػػػػػعال اػػػػل فعكال ارريػػػػ عيػػػػكعالدكلػػػػ عاللرهلػػػػ عاس ػػػػ  ل عااػػػػ ع

ع.َُِْسع ن عُٓال ل  ل عكاالرا  بل عكالةيرل سع ري عييل عالارهل عاال   ل عر ل عه هؿسعاللدد/
. عالولرازمسعالولخع ي ـر

عىػ.عُِْٔال  ؽعيكعال ردفسع طهل عا لرعال ف نلفسعقـسعػعا
 ـ .ٗٚٙٔىػ/٘ٛٓٔالطريح   الشيخ ف ر الديف ) :

عش.ُِّٔسع طهل عر ل  ن عطراكتسعطيرافسعِػع ر ععالهارلفسعط
 العامم   السيد جعفر مرت ق.

عىػ.َُْٕػعال كا ـعكال را ـسعقـسع
  بدالعاؿ  احمد.

عالوري عاللرهل علينورسعال  ىرةسعد.ت.عػعالاي يؿعاالرا  بكعيكعاال  ـس
 العقيق   نجيق.

ع.ََِٔسعدارعال ل رؼسعال  ىرةسعٓػعاال اوراؽعكال  اورقكفسعط
 القدحاف  د. محمد  بدا" احمد.

ع.ََِٓػعالال ةعاالرا  بل عيكعهءدادعيكعاللارعالله  كعاال لرسعدارعالهولرسعهءدادسع
 قرام   د. اماؿ.

ع.ََِٕاال   ل عدرا  عرندرل سعدارعال دارعاال   كسعهنء زمسععػعاال ا ؼعيكعالج  ي 
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 قمعج   حميد.
ع.ُٖٖٗسعدارعالنة ئسسعهلركتسعِػع لرـعلء عالة ي ألسعطع

 كحالة  د. مر ر ا.
عـ.عُٗٓٗىػ/ُّٖٕسعال طهل عالي و ل سعد وؽسعِػعاب ـعالن  ألعيكعب ل كعاللربعكاال  ـسعط

عهلركتسعد.ت.ػع لرـعال فلةلفسع ياه عال جن سع
 ابو زىر   محمد. 

عػعالاي يؿعاالرا  بكعيكعاال  ـسعدارعالةيرعاللرهكسعال  ىرةسعد.ت.ع
 مرزباف  د.  م  مـز 

ػػػعااللةػػ ظعالة ر ػػل عك ر الايػػ عالا ػػ رل عيػػكعال را ػػععاللرهػػكع ػػفعال را ػػععاللرهػػكعيػػكعال ػػرفعالراهػػععع
ع.ٕ-ٔاليررمسع ري عدرا  تعالرانل سعاللدد/

 احمد محمود. ىيويدي  د.

ع.َََِػعاال اوراؽعاالل  نكسعا رل وعككاقلوعكاكري اوعال  ا هيل سعال  ىرةسع
 القم   الشيخ  باس.

عػعالين عكاالل  بسع ياه عالادرسعطيرافسعد.ت.ع
 ـ .ٓٚٙٔىػ/ٔٛٓٔالمازندران   محمد صالل ) :

راثعاللرهػػػكسعهلػػػركتسعػػػػعوػػػرحعااػػػكؿعاليػػػ يكسعاا لػػػؽ:عال لػػػرزاعاهػػػكعالا ػػػفعالوػػػلرانكسعدارعاالػػػ ألعالاػػػ
عـ.ََِىػ/ُُِْ

 متز  آدـ.

سع طهل علرن عِػعالا  رةعاال   ل عيكعال رفعالراهععاليررمسعارر  :ع ا دعبهدعالي دمعاهكعرلدةسعط
عـ.ُٕٓٗىػ/ُّٕٕالا للؼعكالارر  عكالنورسعال  ىرةسع

 مجمو ة مبلفيف.
عػعال لرـعالك لطسعدارعالةيرسعهلركتسعد.ت.

 ف حسف جنكة.الميدان    بد الرحم

عـ.ُٗٗٗىػ/َُِْػعاال  ؽعاال   ل عكا  ي سعدارعال يـسعد وؽسع
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 العدد التاسع والعشروفممحؽ ب  كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػة مجمػػػػػػػػة 

 الي"ل   د. ماد.
عـ.َُُِػعايذلبعاال  ؽعل  يكلوسعدرا  عكاا لؽسع نوكراتعدارعالر ؿسعهلركتسع

 واف   د. م   بد الواحد.
عػعال دلن عالة  ي علية راهكسع طهل عني  ع ارسعال  ىرةسعد.ت.
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