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 حم١مخ ٚفبح أجشث١ٕب اٌىجشٜ ث١ٓ اإلضشاة ػٓ اٌطؼبَ ٚاإلغز١بي
 "دساعخ ٔمذ٠خ فٟ ضٛء اٌّصبدس األدث١خ"

                                           ؿخٓؼش أ١ٞ٤ٓ -٤ًِش ح٥ىحدحَُٝٓخ٢ٗ(،  -)ح٤ُٞٗخ٢ٗحُوي٣ْ ٍّ حُظخ٣ٍن ٓي   كٔي١ هخُي كٖٔى/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Abstract: 

The death truth of Agrippina the elder between hunger-strike and murdering  

“Critical study in the light of literary sources”       

 

Agrippina the elder was the grand-daughter of the emperor Octavianus Augustus, wife of 

Germanicus (nephew of the second roman emperor Tiberius). Also; she was one of the 

roman virtuous women, who gave birth for many children. She refused marriage after her 

husband’s death, and spent her life for only one hope; that any one of her sons reaches the 

imperial throne.  

 

Agrippina lived during the reign of emperor Tiberius, who had known with many 

characters, their most obvious one was getting rid of any person presents danger on his 

throne. Because of this, many conflicts occurred between him and Agrippina (some of 

them may have been orchestrated) led her to exile and prison on one of the islands far from 

Rome.  

After years of exile, Agrippina died in prison, surprising everyone, especially the nobility 

and cultural class. Then Tiberius pretended that she chose this end for herself (by 

suiciding). The weirdest on this is that the ancient historians wrote Tiberius’s quote about 

Agrippina’s suicide to Senates in their works, also did the modern researchers.  

So this research paper decided to rewrite the past events depending on the ancient 

historians who lived through these events, to be able to clarify the real historical truth and 

to present a new reading based on criticism and analysis for what have been reported about 

the accident of Agrippina death. 
 

 ٍَِّخص اٌجحش:

وبٔذ أجشث١ٕب اٌىجشٜ حف١ذحً ٌإلِجشاطٛس أٚوزبف١بٔٛط أٚغغطظ، ٚصٚجخً ٌجشِب١ٔىٛط )اثٓ أخٛ صبٟٔ 

أثبطشح اٌشِٚبْ ر١جش٠ٛط(. ٚلذ وبٔذ أجشث١ٕب ٚاحذحً ِٓ ٔغبء سِٚب اٌفبضالد، اٌزٟ حظ١ذ ثئٔجبة اٌىض١ش 

 ْ ٠جٍغ أحذ أثٕبئٙب اٌؼشػ اإلِجشاطٛسٞ.ِٓ األثٕبء، ٚسفضذ اٌضٚاط ثؼذ ٚفبح صٚجٙب، ٚػبشذ ػٍٝ أًِ أ

ٚلذ ػبشذ أجشث١ٕب فٟ ػٙذ اإلِجشاطٛس ر١جش٠ٛط، اٌزٞ إرغُ ثصفبٍد ػذ٠ذح، أثشص٘ب اٌشغجخ فٟ اٌزخٍّص 

ِّٓ ٠شٜ ف١ُٙ خطٛسحً ػٍٝ ػششٗ؛ ِٚٓ صُ حذس ٚث١ٓ أجشث١ٕب صذاِبد )سثّب وبْ ثؼضٙب ِذَّثشاً(، أٚدد 

 ٌجضس اٌجؼ١ذح ػٓ سِٚب.   ثٙب إٌٝ إٌفٟ ٚاٌغجٓ، فٟ إحذٜ ا
 

ت ٚاعزغشاة اٌج١ّغ، الع١ّب اٌطجمخ  ٚثؼذ ػذح عٕٛاد ِٓ إٌفٟ، ٌم١ذ أجشث١ٕب حزفٙب فٟ اٌغجٓ، ٚعظ رؼجُّ

األسعزمشاط١خ ٚاٌّضمف١ٓ ثج١ّغ طٛائفُٙ. ٚإدػٝ ر١جش٠ٛط ح١ٕٙب أْ أجشث١ٕب ٟ٘ اٌزٟ اخزبسد ٌٕفغٙب ٘زٖ 

ض١شاً ِٓ اٌّؤسخ١ٓ اٌمذاِٝ لذ ٔمٍٛا والَ ر١جش٠ٛط فٟ عبحخ إٌٙب٠خ )ِٕزحشح(. ٚاٌغش٠ت فٟ األِش أْ و

 ِجٍظ اٌغٕبرٛط دْٚ رؼ١ٍك، ٚػُٕٙ ٔمً وض١ش ِٓ اٌجبحض١ٓ اٌّحذص١ٓ. 

ِٚٓ صُ أسادد ٘زٖ اٌٛسلخ اٌجحض١خ، أْ رؼ١ذ ص١بغخ أحذاس اٌّبضٟ، ِؼزّذحً ػٍٝ ألٛاي اٌّؤسخ١ٓ اٌمذاِٝ 

َ لشاءحً جذ٠ذح لبئّخ ػٍٝ إٌمذ ٚاٌزح١ًٍ اٌّؼبصش٠ٓ ٌألحذاس؛ ٌزغزج١ٓ اٌصح١ح ِٓ اٌّ غٍٛط ف١ٙب، ٌٚىٟ رمّذِّ

 ٌّب ٚسد حٛي حبدصخ ٚفبح أجشث١ٕب اٌىجشٜ؛ ثٙذف اٌٛصٛي إٌٝ اٌحمبئك اٌزبس٠خ١خ اٌغ١ٍّخ ف١ٙب.    

ِخ:  ِمّذِّ

ً اٌمشْ األٚي ا١ٌّالدٞ؛ ثحىُ ػشالخ ٔ ب، غجٙوبٔذ أجشث١ٕب اٌىجشٜ ٚاحذحً ِٓ ٔغبء سِٚب اٌش١ٙشاد فٟ ِغزَّٙ

١ٌصجح خ١ٍفخً ٌز١جش٠ٛط، ٚإلٔجبثٙب اٌىض١ش ِٓ األطفبي اٌز٠ٓ وبْ ٌُٙ فٟ  ٚشٙشح صٚجٙب، اٌزٞ وبْ ٠ُؼَّذ

ٌْ ػظ١ُ. ٌٚزّزؼٙب ثغّؼٍخ ط١جخ، أشبد ثٙب اٌّؤسخْٛ اٌمذاِٝ،  شئْٛ اٌغ١بعخ ٚاٌحىُ فٟ سِٚب ثؼذ رٌه شأ

 خبصخً ف١ّب ٠زؼٍك ثٛفبئٙب اٌشذ٠ذ ٌضٚجٙب. 
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ػٍٝ حذ ػٍُ –اٌذساعبد ِب رٕبٚي ع١شح أجشث١ٕب ٚح١برٙب، إال إٔٗ ال رٛجذ دساعخ ٚاحذح  ٚسغُ أْ ٕ٘بن ِٓ

ًٍ ثبٌفحص ٚاٌزذل١ك. ِٚب ٠ّىٓ ٌٍمبسا ِالحظزٗ أْ  -اٌجبحش ًٍ ِغزم لذ رٕبٌٚذ ِغأٌخ ٚفبح ٘زٖ اٌّشأح ثشى

بدس حٌٛٙب، أٚ أغٍت اٌذساعبد اٌغبثمخ، رٕبٌٚذ ِٛضٛع ٚفبح أجشث١ٕب ثئلزضبٍة شذ٠ذ؛ سثّب ٌٕمص اٌّص

ٌصّذ اٌّصبدس اٌمذ٠ّخ ػٓ رٕبٚي ٘زا اٌحذس رفص١الً، ٚٔمً رٍه اٌّصبدس ٌشٚا٠خ ر١جش٠ٛط أِبَ ِجٍظ 

دْٚ ٔمٍذ أٚ رؼ١ٍك.  -فٟ اٌغبٌت األػُ -اٌغٕبرٛط ػٓ ٚفبح أجشث١ٕب، فٕمٍذ اٌذساعبد اٌحذ٠ضخ ػٓ اٌّصبدس 

 ٌٚفُٙ رٌه ٠ّىٕٕب رمغ١ُ اٌذساعبد اٌغبثمخ، وبٌزبٌٟ: 

ٍ ِٓ اٌشأ١٠ٓ: -ٔ ّٞ  فّٓ اٌذساعبد ِب ػشض لض١خ ٚفبح أجشث١ٕب، دْٚ رشج١ح أٚ أح١بص أل
- Lightman M.; Lightman B., A to Z of Ancient Greek and Roman Women, New 

York: Facts On File, 2008.    

رشج١ح ً٘ وبٔذ  اٌزُٙ اٌزٟ رؼشضذ ٌٙب أجشث١ٕب ػٍٝ ٠ذ ر١جش٠ٛط ثؼذ ٚفبرٙب، دْٚ ٠ٚLightmanٕفٟ 

١ب أٚغغطب ڤاٌٛفبح ثئسادح أجشث١ٕب أَ غ١ش رٌه. ٠ٚزوش أْ عّؼخ أجشث١ٕب ٚػفَّزٙب، ٌُ رىٓ ٌزؼبدٌٙب إال عّؼخ ١ٌ

 ٚاٌذح ر١جش٠ٛط.  

 ِٕٚٙب ِب ٠ؤوذ ػٍٝ أْ أجشث١ٕب لذ أزحشد، ٚأٔٙذ ح١برٙب ث١ذ٘ب:  -2
- Hamilton E., Memoirs of the Life of Agrippina: The Wife of Germanicus, Three 

Vols, Vol.3, London, 1804.  

- Rogers R.S., "The Conspiracy of Agrippina", A.Ph.A., Vol.62, 1931, (pp.141-168).    

- Bowmen E.W., "Agrippina the elder —a portrait", C.O., Vol.21, No.4, (January, 

1944), (pp.39-41).   

- Powell L., Germanicus: The Magnificent Life and Mysterious Death of Rome's Most 

Popular General, Havertown: Pen and Sword, 2013.  

 ٠ٚزوش جش٠فٓ أ٠ضبً، أْ أجشث١ٕب إْ وبٔذ لذ إٔزحشد، فٙٛ د١ًٌ ػٍٝ ٚالئٙب اٌشذ٠ذ ٌضٚجٙب ح١َّبً وبْ أٚ ١ِزبً.
- Griffin M.T., Nero: The end of a dynasty, New York: Routledge, 1

st
 Pub., 2001.  

َ ٌٕب أ٠خ أدٌخ ِصذس٠خ ِٚٓ اٌذساعبد ِب ال ٠زمجًّ سٚا٠خ ر١جش٠ٛط فٟ أْ اٌّٛد وبْ أزحبساً، ٌ -3 ىٕٗ ال ٠مّذِّ

 أٚ اعزٕزبج١خ ٌزأوذ ػىظ رٌه.
- Spence I., Conflict in ancient Greece and Rome: The definitive political, social, and 

military encyclopedia, Three Vols, Vol.1, California, 2016.   

 ٠غزٕذ ف١ٗ إٌٝ اٌّبدح اٌّصذس٠خ، ػٍٝ ػذَ لجٌٛٗ ِٕٚٙب ِٓ حبٚي اٌٛصٛي إٌٝ اعزٕزبطٍ شخصٟ، ال -4

 الٔزحبس أجشث١ٕب.
- Burns J., Great Women of Imperial Rome: Mothers and Wives of the Caesars, 

London & New York: Routledge, 1
st
 Pub., 2007.  

س اٌمذ٠ّخ، ٚإخضبػٙب ٌٍٕمذ ٌٚٙزا أسادد ٘زٖ اٌٛسلخ اٌجحض١خ، إػبدح لشاءح فحٜٛ رٍه اٌمض١خ ِٓ اٌّصبد

 ٚاٌزح١ًٍ ٚاٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌشٚا٠بد؛ ٌّؼشفخ اٌصح١ح ِٓ اٌّغٍٛط ف١ٙب، ِٚحبٌٚخ اٌٛصٛي إٌٝ اٌشأٞ األصٛة. 

ٚرىّٓ ِشىٍخ اٌذساعخ األعبع١خ، فٟ رشد٠ذ اٌّؤسخ١ٓ اٌمذاِٝ ٌزمش٠ش ر١جش٠ٛط ٌّجٍظ اٌغٕبرٛط، حٛي 

اٌزؼ١ٍك ػٍٝ ٘زا اٌحذس ثزأو١ذٖ أٚ ٔف١ٗ؛ ٚسثّب وبْ رٌه  إِزٕبع أجشث١ٕب ػٓ اٌطؼبَ حزٝ اٌّٛد، ٚػذَ

ٌىزبثزُٙ ٌٙزٖ األحذاس صِٓ ر١جش٠ٛط اٌزٞ وبْ ٠خشٝ ِٕٗ اٌج١ّغ؛ األِش اٌزٞ ٠ٍضَ ِؼٗ اٌزٕم١ت، ٚاٌذساعخ 

 ٚاٌزح١ًٍ ثؼٕب٠خ ٌٙزٖ اٌّصبدس، ِٚحبٌٚخ اعزٕجبط اٌحمبئك اٌزبس٠خ١خ ف١ّب ث١ٓ اٌغطٛس. 

 ٙب:ٚشخص١ز (ٔ)ٔغت أجشث١ٕب
َ(، ٟ٘ ٚاحذح ِٓ خّغخ أحفبد 33 -ق.44َ) أٚ أجشث١ٕب اٌىجشٜ Vipsania Agrippinaشث١ٕب أججغب١ٔب ڤ

Augustusٌإلِجشاطٛس أٚغغطظ
(2)

Iuliaؿ٤ُٞخ، ِٓ اثٕزٗ 
(ٖ) 

Agrippa ُٝؿٜخ أؿ٣َزخٝ
(ٗ)

؛ ٌُح ك٢ٜ ط٘ليٍ 

ًالٝى٣ش-ٖٓ حألَٓس ح٤ُٞ٤ُٞ
(٘)

، ٢ٛٝ حر٘ش ط٤ز٣َّٞ رخُظز٢٘ ٖٓ ُٝؿظٚ ؿ٤ُٞخ
(ٙ)

. ٝهي طِٝؿض ٖٓ 

Germanicusؿَٓخ٤ٌّٗٞ
(7)

ّ(، ح١ٌُ ًخٕ ٣ُؼي  ٤ُٜزق 4حرٖ ىٍّٝٓٞ )ٗو٤ن حإلٓزَح١ٍٞ ط٤ز٣َّٞ ػخّ  

٠ حُؼٌْ ٖٓ أٜٓخ حُوخ١جش )ؿ٤ُٞخ(، ًخٗض أؿَر٤٘خ ٓؼخالً ُِل٤٠ِش، ه٤ِلشً ػ٠ِ حُؼَٕ رؼي ط٤ز٣َّٞ. ٝػِ

ًٝٗٔٞؿخً ٣ُلظٌٟ ُِِٝؿش حُٔوِٜش حُٞك٤ش
(8)

 . 

 :أعجبة اٌخالف ث١ٓ ر١جش٠ٛط ٚأجشث١ٕب
ف رخُؤٞس ٝحُ٘ي س ٝحُؼ٘ق ك٢ ٓٞحؿٜش ٖٓ ٍآْٛ هٜٞٓخً.  َِ ٍٍ ػخٍص، ُػ ٍ ألؿَر٤٘خ إٔ طؼ٤ٖ ك٢ ًِ٘ق آزَح١ٞ هُيِّ

ٌذ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألػٔخٍ حُوخ٤ٓش ٝحُٞك٤٘ش طلض ٓظخٍ حَُٜحٓش ٝطل٤ٖٔ حألهالم حُؼخٓش ر٤ٖ ًٔخ اٗٚ اٍط

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Germanico&la=la&can=germanico0&prior=Interea
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حَُٝٓخٕ، ٌُٖٝ ك٢ حُٞحهغ ُْ ٣ٌٖ ًُي اال إلٍٟخء ؿَحثِٙ حُطز٤ؼ٤ش
(9)

ًٝخٕ ٣ؼظزَ إٔ ٓ٘ظوي٣ٚ ؿ٤َ ٛز٣ٍٖٞ  .

َٓٞح ٢ًِٞٓ". ٝك٢ ػ٠ِ ٍإ٣ش ٗظخثؾ اٛالكخطٚ، ًٝخٕ ٣وٍٞ ٖٓ ٝهض ٥هَ: "ىػْٜ ٢ٌَ٘ٗٞٛ٣، ٣َٗطش إٔ ٣لظ

ٝهٍض الكن، أػزض ٛٞ ٗلٔٚ أْٜٗ ًخٗٞح ٛخىه٤ٖ ُِـخ٣ش ٝؿ٤َ هخ١ج٤ٖ
(ٔٓ)

 . 
 

أٓخ ػٖ أؿَر٤٘خ ٗلٜٔخ، كوي كيػض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلٞحىع ك٢ ك٤خطٜخ؛ ؿؼِض ٜٓ٘خ آَأسً ط٤َٔ ػ٠ِ ٓـ٤ظٜخ، ٝطظلٌْ 

ٍ ػٞحهذ حألٍٓٞ. ٝهي ريأص َٗحٍس حُوالف ر٤ٖ حإلػ٘ ٤ٖ ر٤٠ن ط٤ز٣َّٞ ٖٓ ١ٔٞف ك٤ٜخ ػٞح١لٜخ، كال طُويِّ

أؿَر٤٘خ، ٝكٔخٜٓخ حُ٘ي٣ي ك٢ إٔ ٣زِؾ ُٝؿٜخ ؿَٓخ٤ٌّٗٞ حُؼَٕ رؼيٙ. ًُي حألَٓ ح١ٌُ َٓػخٕ ٓخ طلط ْ رٞكخس 

ف َُّ ُٝؿٜخ؛ ٓٔخ أػَ ك٢ ٗو٤ٜظٜخ، كزخطض أ٤َٓسً ُطز٤ؼظٜخ حُؼخ١ل٤ش، ٝحكظوخٍٛخ ا٠ُ حإلطِحٕ ُٝكٖٔ حُظٜ
(ٔٔ)

 .

ُٝؿٜخ، كظ٠ إٔ  خٗض ٣َٛلشً ا٠ُ كيٍّ ًز٤َ ك٢ ٌٗٞحٛخ رؼي ٓٞصك٤غ ٤٘٣َ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ إٔ أؿَر٤٘خ، ً

ط٤ز٣َّٞ أٌٜٓٔخ ٖٓ ٣يٛخ، هخثالً: َٛ طؼظوي٣ٖ ٣خ حر٘ظ٢ حُؼ٣ِِس أٗي ُْ طوطؤ١، ألٗي ُْ ط٢ٌٗٞ آزَح١ٍٞس؟
(ٕٔ)

. 
 

ظَ ٖٝٓ ط٤ِٔلخص ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٓخروش حًٌَُ، ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ أؿَر٤٘خ ًخٗض طظْٜ ط٤ز٣َّٞ ٝطِ ٔق ا٠ُ ط١ٍٞٚ ك٢ ه

ُٝؿٜخ. ٝٛٞ ٓخ ٣ئًيٙ طخ٤ًظّٞ أ٠٣خً، ك٤٘ٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ ٗلٔٚ ًخٕ ٣ؼِْ طٔخٓخً، ٓيٟ حٌَُح٤ٛش 

ٚ ط٤ز٣َّٞ ٝؿي طٚ ٤ُڤ٤خ ّٔ ؿ٤َ حُٔؼِ٘ش، حُظ٢ ٣ٌ٘ ٜخ ُٚ ػ
(ٖٔ)

 Livia Augusta  ِْظِْ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼ ٞٛٝ ،

ىٝحكؼٚ
(ٔٗ)

 ْ ٣ٌٖ ٣َؿذ ك٢ اؿَحء أ١  كي٣ٍغ ٓؼٜخ. ٣ٝٔظطَى ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ رٔخ ٣ل٤ي، إٔ ط٤ز٣َّٞ رؼي ًُي ُ

“Nec ullo mox sermone dignatus est”
 (ٔ٘)

. 
 

ع أؿَر٤٘خ ك٢ ٍىّس كؼِٜخ، أٗٚ ك٢ ػخّ  َُّ ّ ك٤٘ٔخ ًِ ق ٕٖٙٝٓ حُٔٞحهق حألهَٟ حُظ٢ طُؼظزَ ه٣َ٘شً ػ٠ِ طٔ

٤ٓخّٗٞ
(ٔٙ)

، أكي أطزخػٚ ٝٛٞ ح٤ُٔ٘خطٍٞ ى٤ٓٝظ٤ّٞ أك٤َ
(ٔ7)

ؿٚ حإلطٜخّ ا٠ُ ًال  ٞ  Claudĭa ٝى٣خ رٌَُٞح، رؤٕ ٣

Pulchra
(ٔ8) 

رخٍطٌخرٜخ طٜٔش حُِٗخ ٓغ ػ٤٘وٜخ ك٤َٗ٤ّٞ
(ٔ9)

رٞر٤ِّٞ ًٞٗظ٤ِّٞ ڤخٍّٝ،  ، ٝه٤خٗش ُٝؿٜخ

 ً ٝٓلخُٝظٜخ ط٤ٔٔٔٚ، ٝحُظوِٚ ٓ٘ٚ ٜٗخث٤خ
(ٕٓ)

. ًٔخ طْ اطٜخٜٓخ رخُظآَٓ ٟي ٗوٚ حإلٓزَح١ٍٞ ط٤ز٣َّٞ ُوظِٚ 

رخُْٔ ٝحُٔلَ ٝحُ٘ؼًٞس
(ٕٔ)

ز٣َّٞ، ح١ٌُ ُْ ٣ظَىى ك٢ اىحٗش رٌَُٞح. ٝطْ ػَٝ حُو٤٠ش ػ٠ِ ط٤
(ٕٕ)

، ٝاهَحٍ ًَ 

حُظْٜ حُٔ٘ٔٞرش ا٤ُٜخ
(ٕٖ)

 . 
 

طِ وض أؿَر٤٘خ ٌٛٙ حألهزخٍ ر٣ٍِٔي ٖٓ حأل٠ٓ ٝحإلٓظ٤خء ٖٓ ط٤ز٣َّٞ
(ٕٗ)

، ٝاػظزَص إٔ ٌٛٙ حُلخىػش اٗٔخ حُٜيف 

ّ حُوَحر٤ٖ ُظٔ خٜٓ٘ ؼخٍ أٝؿٔط٢ْٛ ٤ُْٝ ه٣َزظٜخ، كؤَٓػض رلؼخً ػٖ ط٤ز٣َّٞ، كظ٠ ٝؿيطٚ ٣ويِّ
(ٕ٘)

ًٝخٗض  ،

ٍَ ؿ٤َ الثن،  حكش، كبهظلٔض ػ٤ِٚ حُٜٔ٘ي، ٝهخٓض رظٞر٤وٚ رٌ٘ ّٞ طل٢٤ رٚ ك٢ حُٔؼزي ٛخُش ٖٓ ٍٝحثق حُزوٍٞ حُل

ّ حُوَحر٤ٖ ُِٔئُٚ أٝؿٔطْ، ك٢ ٗلْ حُٞهض ح١ٌُ ط٠طٜي ك٤ٚ  َٝٛهض ك٢ ٝؿٜٚ، هخثِشً: "ٓخًح؟ طُويِّ

٣ًٍظٚ؟
"(ٕٙ)

ِٔش ٓو١ٞ أؿَر٤٘خ، ػ٠ِ حألهَ ك٢ ٗظَ ط٤ز٣َّٞ، ٝحُزيح٣ش . ٝطُؼي طِي حُلخىػش ٢ٛ حأل٠ُٝ ك٢ ِٓ

حُلؼ٤ِش ُـ٠زٚ حُ٘ي٣ي ٜٓ٘خ، ٍٝؿزظٚ ك٢ طي٤َٓٛخ
(ٕ7)

  . 

َِ ػ٘خٍء ٢ٍٔٓ، ٝؿِٔض أؿَر٤٘خ رـٞحٍ ٤ُڤ٤خ ٝط٤ز٣َّٞ، ك٢  ٝك٢ اكيٟ حأل٤ٔٓخص، ىػخٛخ ط٤ز٣َّٞ ا٠ُ كل

طلخكش ٍٝى٣ش حُِٕٞ، أػطظٜخ ػ٠ِ حُلٍٞ ألكي ٍٛٔض ىٕٝ إٔ طؤًَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُطؼخّ، ٝػ٘يٓخ هيّّ ُٜخ ط٤ز٣َّٞ 

"ً٘ ِٓ ػجت هيحٜٓخ، كوخّ ر٤َٜٓخ رؼ٤يحً؛ ٓٔخ أٗؼَ ط٤ز٣َّٞ رخُلَؽ ٝحإلٛخٗش، ٝاُظلض ا٠ُ أٓٚ )٤ُڤ٤خ( هخثالً: 
(8ٕ)إرا ِب وٕذ أرصشف ثشذَّح، رجبٖ ِٓ ٠صفٟٛٔ ػال١ٔخ ثبٌغَّٛ؟"

. ٣ِٝ وٚ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٌٛٙ حُلخىػش، ك٢ 

م طلخكش ِٓ ٜٔخ ُٜخ ػ٠ِ حُؼ٘خء، كظ٠ أٗٚ إٔ ؿ٠ذ ط٤ز٣َّٞ ٓ ٜ٘خ، ك٢ حُٞحهغ، رؼي إٔ أظَٜص هٞكًخ ٖٓ طٌٝ 

طٞهق ػٖ ىػٞطٜخ ا٠ُ ١خُٝظٚ؛ ٓي ػ٤خً أٜٗخ هي اطٜٔظٚ رٔلخُٝش ط٤ٜٔٔٔخ
(ٕ9)

 . 
 

 ً ٌُٖٝ ك٢ حُٞحهغ طْ طَط٤ذ ٌٛح حألَٓ رَٓظٚ ٓٔزوخ
(ٖٓ)

“cum praestructum utrumque consulto 

esset” ٓ َ٤خّٗٞ، ًٝخٕ ػ٠ِ ط٤ز٣َّٞ إٔ ٣ؼَٝ ػ٤ِٜخ حُظلخكش الهظزخٍٛخ، ًٝخٕ حإلكظٔخٍ حألهَد ٖٓ هز

لظَٔ ٛٞ إٔ طَكٞ؛ هٞكخً ٖٓ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُظلخكش طلظ١ٞ ػ٠ِ ْٓ، ٣لَٔ ٓؼٚ حُٔٞص ُٔ حُ
(ٖٔ)

.“ut et ipse 

temptandi gratia offerret et illa quasi certissimum exitium caveret” 

 

ّٗٞ إٔ أؿَر٤٘خ ٝأٜٗخٍٛخ هي هخٓٞح رظ٤ٌَ٘ كِد ٓ٘خٝة ُظ٤ز٣َّٞ؛ ػٔي ٤ٓخّٗٞ ا٠ُ ٓلن ٝك٤٘ٔخ ٍأٟ ٤ٓخ

أؿَر٤٘خ ٝػخثِش ؿَٓخ٤ٌّٗٞ ؿ٤ٔؼٜخ
(ٖٕ)

. ال٤ٓٔخ ك٤٘ٔخ ٍحكض أؿَر٤٘خ طزلغ ػٖ ٛي٣ٍن ه١ٞ طٔظ٘ي ا٤ُٚ، 

C. Asinius Gallusكبهظخٍص ؿخ٣ّٞ أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ 
(ٖٖ)

ٜٔخ ، ٝرٌٜح حالهظ٤خٍٛخ حُوخ١ت ه٠ض ػ٠ِ ٗل

Vipsaniaطٔخٓخً؛ كوي ًخٕ ؿخُِّٞ ٛٞ حَُؿَ ح١ٌُ طِٝؽ ٖٓ ڤ٤زٔخ٤ٗخ 
(ٖٗ)

رؼي ١الهٜخ ٖٓ ط٤ز٣َّٞ، ٝٓغ إٔ  

ط٤ز٣َّٞ ًخٕ ٗي٣ي حُلوي ػ٠ِ ؿخُِّٞ، ًٝخٕ ٣٘ظظَ أ٣ش كَٛش ّ، اال إٔ ٕٓڤ٤زٔخ٤ٗخ ًخٗض هي ٓخطض ػخّ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Vipsania&la=la&can=vipsania0&prior=matrimonium
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اكظٔخٍ َُِكٔش ٖٓ ط٤ز٣َّٞ ُِو٠خء ػ٤ِٚ ٜٗخث٤خً؛ ٖٝٓ ػْ كزِـٞء أؿَر٤٘خ ا٠ُ ؿخُِّٞ ًخٗض هي كويص أ١
(ٖ٘)

 .

ٌُٝح كل٤٘ٔخ ١ِزض أؿَر٤٘خ ٖٓ ط٤ز٣َّٞ حُٔٔخف ُٜخ رخُِٝحؽ ٖٓ أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ، أىحٍ ُٜخ ظَٜٙ، ٝٓخٍ رؼ٤يحً 

ٕٝ إٔ ٣٘طن رٌٍِٔش ٝحكيسى
(ٖٙ)

 .   
 

ٝ ػ٠ِ حُلَد حأل٤ِٛش، ٖٓ هالٍ  َّ ًٔخ طْ اطٜخٜٓخ رؤٜٗخ ٓظؼـَكش؛ ًٕٞ إٔ ُي٣ٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حأل١لخٍ، ٝأٜٗخ طل

حُظ٣َٝؾ أل١لخُٜخ، ُزِٞؽ حُؼَٕ حإلٓزَح١ٍٞ١
(ٖ7)

ً –. ٝأه٤َحً طْ اطٜخٜٓخ  رؤٜٗخ طٞى حُِـٞء ا٠ُ طٔؼخٍ  -ًٌرخ

ـ٤ٕٞأٝؿٔطْ، أٝ حُلَحٍ ٓغ حُ
(ٖ8)

.“Novissime calumniatus modo ad statuam Augusti modo ad 

exercitus confugere velle”.  
  

 إٌفٟ ٚاٌغجٓ: 
ٝٗظ٤ـش ُألكيحع ٓخروش حًٌَُ؛ ًخٕ ط٤ز٣َّٞ أٗي ٍؿزش ك٢ طٞؿ٤ٚ حُظْٜ ُٜخ ٝاػظوخُٜخ، ُْٝ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ ًُي اال 

حُظ٢ ًخٗض ىحثٔخً ٓخ طل٤ٜٔخ ٝطيحكغ ػٜ٘خ، ٖٝٓ ػْ كزٔـَى ٓٞص ٤خ ًخٗض ال طِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس، ٢ٛٝ ڤألٕ أٓٚ ٤ُ

ّ ربٍٓخٍ ًٌَٓس ا٠ُ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٣ظْٜ ك٤ٜخ أؿَر٤٘خ ٝار٤ٜ٘خ حَُٔحٛو٤ٖ  ٤ٕ9خ، هخّ ط٤ز٣َّٞ ك٢ ػخّ ڤ٤ُ

رؤْٜٗ ٣وططٕٞ ُإل١خكش رٚ ٝرؼَٗٚ، ١ٝخُذ ك٤ٜخ ربىحٗظٜخ
(ٖ9)

 . 

 

طَىى ك٢ إٔ ٣ْٔ كل٤يس أٝؿٔطْ رٔٞء، ًٔخ إٔ ٗؼذ  -ٌٗحىٍٝؿْ ه٠ٞػٚ حُظخّ ُظ٤ز٣َّٞ آ–ٌُٖ حُٔ٘خطّٞ 

ٍٝٓخ ٍحف ٣وَؽ ك٢ ٓظخَٛحٍص ػي٣يس، ٣ٝؼِٖ ػٖ ٝالثٚ ألؿَر٤٘خ ٝأر٘خثٜخ
(ٗٓ)

؛ ٝرخُظخ٢ُ ططِ ذ حألَٓ ٍٓخُش 

ػخ٤ٗش ػ٤٘لش ٖٓ ط٤ز٣َّٞ ُٔـِْ حُٔ٘خطّٞ، كو٠غ حُٔ٘خطّٞ
(ٗٔ)

رظٜٔش حُو٤خٗش،  . ٝطْ ٓلخًٔش أؿَر٤٘خ ٝأر٘خثٜخ

 ْ ٌِ ػ٤ِْٜ رخُ٘ل٢ُٝك
(ٕٗ)

ٍَ ٖٓ ط٤ز٣َّٞ طْ طو٤٤ي أ٣ي١ ٝأٍؿَ أؿَر٤٘خ ٝأر٘خثٜخ رخُٔالَٓ ، ٝرؤٓ
(ٖٗ)

     . 

 

كوي طْ ٗل٤ٚ ا٠ُ ؿ٣َِس رٞٗظ٤خ -أًزَ أر٘خثٜخ-أٓخ ٤َٕٗٝ 
(ٗٗ)

 “Neronem in insula Pontia”
(ٗ٘)

، ٝطْ  

طـ٣ٞؼٚ كظ٠ ٓخص رٜخ
(ٗٙ)

ي كٌْ ػ٤ِْٜ )أ١ أر٘خء . أٓخ ٓٔؤُش أٗٚ اٗظلَ، ك٤ًٌَ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ إٔ ط٤ز٣َّٞ ه

 ً ”et iudicatos fame necavit“أؿَر٤٘خ( رخُٔٞص ؿٞػخ
(ٗ7)

. ٝكظ٠ اًح ًخٕ هي اٗظلَ، ًٔخ ٣َٟ 

حُزؼٞ
(ٗ8)

ََ ػ٠ِ حإلٗظلخٍ، ألٕ حُـالى ح١ٌُ طظخَٛ أٗٚ ؿخء  ، كبٕ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٣ئًي، إٔ حألَٓ حألٍؿق أٗٚ أُْؿزِ

َْ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٛٞ ح١ٌُ طَى ُٚ رؼٞ حُ لزخٍ ٝحُٔ٘خ٤َٗ؛ ٢ً ٢ٜ٘٣ ك٤خطٚ ر٤ي٣ٖٚٓ هِزَ
(ٗ9)

 . 
“Putant Neronem ad voluntariam mortem coactum, cum ei carnifex quasi ex senatus 

auctoritate missus laqueos et uncos ostentaret”. 

ّ ػ٠ِ حألٍؿقًٖٔٝخٗض ٝكخس ٤َٕٗٝ ك٢ ػخّ  
(٘ٓ)

           . 

 

ر١ًَٔخ طْ ٗل٢ ىٍّٝٓٞ ا٠ُ ؿ٣َِس ًخ
(٘ٔ)

ػْ طْ اػخىطٚ ا٠ُ ٍٝٓخ، ٤ُظْ ٟٝؼٚ ك٢  -ك٤غ ًخٕ ٣و٤ْ ط٤ز٣َّٞ– 

 ٍٖ ”Drusum in ima parte Palatii“أٓلَ حُوَٜ حإلٓزَح١ٍٞ١ ٓـ
(ٕ٘)

. ػْ ٓخص ىٍّٝٓٞ ك٢ حُٔـٖ 

 ً ؿٞػخ
(ٖ٘)

ّٖٖ، ًُٝي ػخّ 
(٘ٗ)

. أٓخ حرٜ٘خ حُؼخُغ ؿخ٣ّٞ )ًخ٤ُـٞال( كوي طْ ٗل٤ٚ ٓغ أه٤ٚ ىٍّٝٓٞ ا٠ُ ؿ٣َِس 

ًخر١َ
(٘٘)

  . 
 

ٝأٓخ أؿَر٤٘خ كوي طْ ٗل٤ٜخ ا٠ُ ؿ٣َِس رخٗيحطخ٣ٍخ
(٘ٙ)

، ٢ٛٝ حُـ٣َِس ٗلٜٔخ حُظ٢ طْ ٗل٢ ٝحُيطٜخ )ؿ٤ُٞخ( ا٤ُٜخ هزَ 

ٝك٢ أػ٘خء ًُي ًخٗض طظِٔي أؿَر٤٘خ حُل٤َس ٖٓ ٤َٜٓ أر٘خثٜخ ػ٠ِ ٣ي ط٤ز٣َّٞ -ًُي رؼيس ٓ٘ٞحص
(٘7)

 .  

 
 ٚفبح أجشث١ٕب: 

ٌؼ٤َ ٖٓ ؿَحثْ حالؿظ٤خٍ، أٝ ٓخ حػظزَٙ ط٤ز٣َّٞ ٓـَى كخالص حٗظلخٍ، ّ، ٣ٝلَٔ ك٢ ٤١خطٚ ح٣ُٖٖٝؤط٢ ػخّ    

ٝٗظَى حُظٔخإالص ك٤ٜخ ا٠ُ ٓخ رؼي ػَٝ حألكيحع. ٝحُظ٢ ٗزيأٛخ رٔٞص أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ، ٝح١ٌُ ٣َٔى ُ٘خ 

ً رال أى٠ٗ ٗي، ٌُٖ ٖٓ ؿ٤َ حُٔئًي، ٓخ اًح ًخٕ ًُي  -ك٢ ٓلزٔٚ–طخ٤ًظّٞ ػ٘ٚ، إٔ حَُؿَ هي ٓخص  ؿٞػخ

ٙ ػ٤ِٚربٍحى َِ طٚ، أٝ أٗٚ أًُ
(٘8)

. ٝرؼي ًُي ٓؤُٞح ط٤ز٣َّٞ إٔ ٣ٔٔق ُْٜ ريك٘ٚ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼ٢ ُْٜ حإلًٕ، ٝريالً ٖٓ 

ًُي، ٝهق ٓٔظٌَ٘حً أكؼخٍ حَُؿَ )ؿخُِّٞ( ح٤ُ٘ٔ٘ش هزَ ٓٞطٚ
(٘9)

  . 
 

ً ٖٖٝرؼي أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ، طٞك٠ ىٍّٝٓٞ ارٖ أؿَر٤٘خ ك٢ ػخّ   ّ ٗلٔٚ، ٝحُـ٣َذ ك٢ حألَٓ أٗٚ ٓخص ؿٞػخ

ك٢ ٓلزٔٚ أ٠٣خً. ٣ٝئًي طخ٤ًظّٞ إٔ ىٍّٝٓٞ هي ًخٕ ٓظٌٔٔخً رؤٛيحد حُل٤خس، ا٠ُ آهَ ُلظخص ػَٔٙ؛ كظ٠ 
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ٍّ ٖٓ ك٤خطٚ، ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ ٠ٓؾ ك٘ٞ َٓطزظٚ أٗٚ ه٠٠ آهَ ػٔخ٤ٗش أ٣خ
(ٙٓ)

حّ كٔٚ ِٓٔٞءحً  َّ . ٝػ٘ي ٓٞطٚ ٝؿي حُل

َّ ٖٓ  -كظ٠ رؼي ٓٞطٚ–رخُوٖ ح١ٌُ ٣ٔأل َٓطزش ٣ََٓٙ، ُْٝ ٣٘ؾ ح٤ٌُٖٔٔ  ح َّ ِٙ حُل ه٘ن ط٤ز٣َّٞ ُٚ، ٝأَٓ

 ً ِٙ اٍرخ رظ٣ِٔن ؿٔي
(ٙٔ)

      . 
   

ٝرؼي ٝكخطٚ ُْ ٣ِْٔ ىٍّٝٓٞ، كوي ٛخؿْ  ط٤ز٣َّٞ أكؼخُٚ، ٝحألَٟحٍ حُظ٢ ُلوض رَٝٓخ ٝأَٓطٚ رٔززٚ، 

ٝاػظزَٙ ػيّٝحً ُِ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ، ٝأٗٚ ٗخٍى ٓغ ٤ٓخّٗٞ ك٢ ط٢٣ٍٞ أه٤ٚ ح٤ٌُٖٔٔ ٤َٕٗٝ، ٝأٗٚ ًخٕ حُٔزذ 

َٗ ٍٝحء ٝكخس ٤َٕٗٝحُٔزخ
(ٕٙ)

ػيٙ رخُؼٌحد  ّٞ . ٝحٓظَٔ ط٤ز٣َّٞ ك٢ ٜٓخؿٔش ىٍّٝٓٞ أٓخّ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٝط

ح١ٌُ ال ٣ُلظَٔ، ٝاٜٗخٍ ػ٤ِٚ رخألُلخظ حُٔئ٣ًش ُِٔ٘خػَ ُٚ ٝألَٓطٚ، رَ ٝأَٓ روَحءس حُٔـَ ح٢ٓٞ٤ُ ألكؼخُٚ 

ٝأهٞحُٚ ػ٠ِ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ ٝأٓخّ ؿٍٜٔٞ حُلخ٣َٟٖ
(ٖٙ)

 . 
 

ح٢ٓٞ٤ُ ُيٍّٝٓٞ، كٜٞ أَٓ ٣ٔظٌَ٘ٙ طخ٤ًظّٞ، ٣ًٌَٝ أٗٚ كظ٠ ط٤ٜ٘يحص ىٍّٝٓٞ، ٝطؤُٔٚ ٖٓ ٝأٓخ حُٔـَ 

 ًَ ّٞ ُٓـٖ رٜخ، ٝه٤خّ حُؼزي حُٔ آالّ حُٔلخَٛ ًخٗض طُٔـَ ػ٤ِٚ، ًٔخ طْ طٔـ٤َ ٓلخٝالطٚ ُٔـخىٍس حُـَكش حُظ٢ 

َّ ًُي ًخٕ ٣ظْ رلَحٓظٚ ر٠َرٚ ٝط٣َٝؼٚ، ٝكظ٠ ًِٔخص ح٣ٌُٜخٕ حُظ٢ ًخٕ ٣ظِلع رٜخ ٣ِٝؼٖ ك٤ٜخ ط ٤ز٣َّٞ، ً

طٔـ٤ِٚ ك٢ ًٌَٓحطٚ ٤ٓٞ٣خً، رَ ُلظش رِلظش
(ٙٗ)

 . 
 

ٖٝٓ ٛ٘خ ٗالكع ٓيٟ حٌَُح٤ٛش حُ٘ي٣يس حُظ٢ ًخٕ ٠٣َٔٛخ ط٤ز٣َّٞ ُيٍّٝٓٞ، ُٝؼِٜخ ٗظ٤ـش ُل٤خس حُؼُُِش 

ٍّ ٝحُلظخػش حُظ٢ ًخٕ ٣ؼ٤ٜ٘خ ك٢ آهَ ٓ٘ٞحص ك٤خطٚ ك٢ ؿ٣َِس ًخر١َ، رؼ٤يحً ػٖ ٍٝٓخ ٝٗجٕٞ حُلٌْ، ٣ٔخ

ٛ٘خى ٟي أػيحثٚ ًَ ٛ٘ٞف حُؤٞس ٝحُظؼ٣ٌذ
(ٙ٘)

؛ ٌُٝح ٛخٍ هخ٤ٓخً ٓغ حُـ٤ٔغ رال ٓزٍَ، ٖٝٓ ػْ ًخٗض حُؼوٞرش 

ً ر٢ٍ٘ء أهٟٞ ٖٓ ٓـَى حٌَُح٤ٛش حُ٘و٤ٜش حُظ٢ كَٟٜخ ػ٠ِ ىٍّٝٓٞ، ٝٓٞهلٚ ٓ٘ٚ رؼي ٝكخطٚ، ٓيكٞػخ
(ٙٙ)

 .

َّ ٓخ هخّ رٚ ك٢ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ طـخٙ ىٍّٝٓٞ، أٍحى ٓ٘ٚ إٔ ٣ؼز ض ُِـ٤ٔغ إٔ أَٓ أؿَر٤٘خ ك٢ ارٜ٘خ ُٝؼ

هي ًٛذ ا٠ُ ؿ٤َ ٍؿؼش -رؼي حإلرٖ حألًزَ ٤َٕٗٝ–ىٍّٝٓٞ 
(ٙ7)

   . 

    

أٓخ أؿَر٤٘خ، كِْ ٣ٌٖ ط٤ز٣َّٞ ٤َُكٜٔخ أريحً، طِي حَُٔأس حُظ٢ ًخٕ ط٤ز٣َّٞ ٣و٠٘ ٜٓ٘خ، ٖٝٓ ١ٔٞكٜخ،     

ح١ٌُ ٣ظ٘خٓذ ٝٗٔزٜخ حُؼ٣َن
(ٙ8)

ُٔٞص، ٝأٍحى إٔ طٔظَٔ ك٢ ػوٞرظٜخ كظ٠ ح
(ٙ9)

، كِْ ٣ٌٖ ط٤ز٣َّٞ ٣ٔظط٤غ إٔ 

٣ظؤَٓ حُؼ٤ٖ رٔالّ ك٢ ٍٝٓخ، اًح ٓخ ػخىص ا٤ُٜخ أؿَر٤٘خ
(7ٓ)

. ٝهي رو٤ض أؿَر٤٘خ ك٢ حُٔـٖ ٓيس ػالع ٓ٘ٞحص 

 ً طو٣َزخ
(7ٔ)

. ٝك٢ هالٍ ٓيس ٓـٜ٘خ، أَٓ ط٤ز٣َّٞ ؿ٘ٞىٙ ٛ٘خى، رٔؼخِٓظٜخ رؤٗي ٛ٘ٞف حُؤٞس ٝحُؼ٘ق، ًٝخٗض 

ٛخ ٖٓ أٗٞحع حُؼٌحد حُظ٢ طلٖ٘ ط٤ز٣َّٞ ك٢ ٓؼَكظٜخطُؼٌّد رخ٠َُد رخ٤ُٔخ١ ٝؿ٤َ
(7ٕ)

. ٜٝٓ٘خ ه٤خّ أكي حُلَحّ 

ً ٓزَكخً، ٖٝٓ ٗيس ح٠َُد ٝحُظؼ٣ٌذ؛ كويص أؿَر٤٘خ  ربِٗحٍ ٍأٜٓخ ألٓلَ، ٝه٤خّ كخٍّ آهَ ر٠َرٜخ َٟرخ

ح٠ُؼ٤لش اكيٟ ػ٤٘٤ٜخ؛ ٗظ٤ـش ٠َُِد ػ٠ِ ٣ي هخثي حُٔخثش
(7ٖ)

ًظٞرَ ٖٓ أ 7ٔ. ػْ ٓخطض أؿَر٤٘خ كـؤسً ك٢ ٣ّٞ 

ّ(، ٝٛٞ ح٤ُّٞ ٗلٔٚ ح١ٌُ طٞك٠ ك٤ٚ ٤ٓخّٗٞ ٌٓ٘ ػخ٤ٖٓ؛ ٓٔخ أٗؼَ ط٤ز٣َّٞ رخَُٟخ؛ ُٔخ ٖٖحُؼخّ ٗلٔٚ )ػخّ 

اػظزَٙ ٜٓخىكش
(7ٗ)

. ٝٛٞ حألَٓ ح١ٌُ أٍحى ط٤ز٣َّٞ طؤ٤ًيٙ ُٔـِْ حُٔ٘خطّٞ، ًًَٝ ُِـ٤ٔغ إٔ حُٜيكش ٝكيٛخ 

أًظٞرَ، ٤ٌُٕٞ ٣ّٞ ٝكخس أؿَر٤٘خ  7ٔػخ٤ٖٓ، ٝٛٞ ٢ٛ حُظ٢ اهظخٍص ح٤ُّٞ ٗلٔٚ، ح١ٌُ طٞك٠ ك٤ٚ ٤ٓخّٗٞ ٌٓ٘ 

٢ٛ حألهَٟ
(7٘)

 . 

ًٝؼخىطٚ حٗظِٜ ط٤ز٣َّٞ حُلَٛش، ٝىػ٠ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ ا٠ُ اٛيحٍ هَحٍ ٣ؼظزَ ك٤ٚ ٣ّٞ ٝكخس أؿَر٤٘خ    

أًظٞرَ(، ٣ّٞ ٗئّ ك٢ حُظو٣ْٞ حَُٝٓخ٢ٗ ٤ٓٝٔ7خّٗٞ )٣ّٞ 
(7ٙ)

أؿَر٤٘خ،  . ٣ٍٝٞى ُ٘خ طخ٤ًظّٞ أٗٚ ك٤٘ٔخ طٞك٤ض

َ ط٤ز٣َّٞ ُٔـِْ حُٔ٘خطّٞ أٗٚ ُْ طٌٖ ٛ٘خى أ٣ش هٔٞس ك٢ ٓؼخِٓظٜخ، ٝأٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ ٓخطض ربٍحىطٜخ، ًً

ٓ٘ظلَس، ُْٝ ٣ظْ كـذ حُطؼخّ ػٜ٘خ
(77)

. ٝٛ٘خ ٗالكع إٔ ػيىحً ًز٤َحً ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، هي ٗوَ ٌٛح حُليع ػٖ 

ـش اَٟحد أؿَر٤٘خ ػٖ حُطؼخّحُٜٔخىٍ حُوي٣ٔش ىٕٝ طٔل٤ٚ، ٓغ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ ٓزذ حُٞكخس اٗٔخ ؿخء ٗظ٤
(78)

 .

ً ٝال طؤًَ؛ ٖٓ أؿَ إٔ ٣ظٞهق هِزٜخ ػٖ حُ٘زٞ ٝأٜٗخ ًخٗض طٌخكق ٤ٓٞ٣خ
(79)

، ٝأٜٗخ ًخٗض طَكٞ ٓلخٝالص 

حّ إل١ؼخٜٓخ رخُوٞس حُو٣َٔش َّ حُل
(8ٓ)

. ٝأٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كظق كٜٔخ ػ٘ٞس إل١ؼخٜٓخ رخُوٞس
(8ٔ)

، اال أٜٗخ ٗـلض 

ك٢ حُٜ٘خ٣ش ك٢ طلو٤ن ٛيكٜخ
(8ٕ)

ٍٝرٔخ كؼِض ًُي؛ اػظَحٟخً ٜٓ٘خ ػ٠ِ حُٔؼخِٓش ح٤ُٔجش حُظ٢ ػخ٣٘ظٜخ ٝحُظؼ٣ٌذ . 

ٝحُؤٞس ك٢ حُٔـٖ
(8ٖ)

أٝ ُظٌٕٞ ًٗٔٞؿخ ٣ُلظٌٟ ُيكخع حَُٔأس ػٖ كوٞهٜخ ك٢ حُؼخُْ حُوي٣ْ ،
(8ٗ)

 . 

  

خإلٛخٗخص ٣ٝظٌٍَ حألَٓ ٗلٔٚ ٓغ أؿَر٤٘خ، كِْ ٣ظَى ط٤ز٣َّٞ كخىع ٝكخطٜخ ٣َٔ ٍَٓٝ حٌَُحّ، كبٜٗخٍ ػ٤ِٜخ ر   

ٝحُظْٜ ٝحُ٘وي ٝحإلٓظٜـخٕ
(8٘)

، ٝٛخؿْ ًًَحٛخ رؤر٘غ حإلكظَحءحص
(8ٙ)

 . كًٌَ أٜٗخ ًخٗض طَطٌذ كخك٘ش حُِٗخ ٓغ
 ً ٖ ؿخ٣ّٞ أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ، ٝح١ٌُ طٞك٠ أ٠٣خ ِّٔ رٔزذ حإلَٟحد ػٖ  -ًٔخ ٣يّػ٢ ط٤ز٣َّٞ–ح٤ُٔ٘خطٍٞ حُٔ
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حُطؼخّ
(87)

َ حُٜزَ ػ٠ِ كَحهٚ، ٝهخٓض ٢ٛ . ٝإٔ أؿَر٤٘خ ٗظ٤ـش ُٔٞص كز٤زٜخ أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ ّٔ ، ُْ طظل

حألهَٟ رخإلٓظ٘خع ػٖ ط٘خٍٝ حُطؼخّ، كظ٠ حُٔٞص
(88)

 . 

 

ً ػٖ أؿَر٤٘خ ك٢ ٌٛٙ حُظٜٔش، ٣ٝئًي إٔ أؿَر٤٘خ ُْ طٌٖ ُظٌٍ ٗلٜٔخ ٌُٜح ح٠ُؼق  ٣ٝ٘ظلٞ طخ٤ًظّٞ ٓيحكؼخ

حألٗؼ١ٞ
(89)

ًٔخ ًًَ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٓخروخً ، ٝأٜٗخ ًخٗض ٓ٘٘ـِش رٔٔؤُش إٔ طَٜ رؤكي أر٘خثٜخ ا٠ُ ٢ًَٓ حُؼَٕ. 

إٔ ط٤ز٣َّٞ ًخٕ هي اطْٜ أؿَر٤٘خ ًٌرخً رؤٜٗخ طٞى حُِـٞء ا٠ُ طٔؼخٍ أٝؿٔطْ، أٝ حُلَحٍ ٓغ حُـ٤ٕٞ
(9ٓ)

. ٖٝٓ ػْ 

 كال ٣ُٔظزؼي إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُظْٜ ألؿَر٤٘خ رؼي ٓٞطٜخ، ٓـَى حكظَحءحص ال أٓخّ ُٜخ ٖٓ حُٜلش.

 

ٛخٗش ًخٗض حأله٤َس، إلَٓأٍس أهَ ًَ ٖٓ ػخَٛٛخ ػ٠ِ ٝالثٜخ حُ٘ي٣ي ٣ٝيحكغ ػٜ٘خ رخكٌغ آهَ ك٤ًٌَ إٔ ٌٛٙ حإل    

 ً ُِٝؿٜخ، ك٤ خً ًخٕ أٝ ٤ٓظخ
(9ٔ)

٤خ ڤ. ٣ًٌَٝ رخكٌغ آهَ، رؤٕ ٓٔؼش أؿَر٤٘خ ٝػل ظٜخ، ُْ طٌٖ ُظؼخىُٜخ اال ٓٔؼش ٤ُ

أٝؿٔطخ ٝحُيس ط٤ز٣َّٞ
(9ٕ)

ر٤٘خ، حُظ٢ ػًَض . ًٔخ ٣ظٔخثَ أكي حُزخكؼ٤ٖ، َٛ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طُوِيّ آَأس ٓؼَ أؿَ

حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝأكيحػٜخ حأل٤ُٔش، ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ؼطلخص ك٢ ك٤خطٜخ، ٓغ حألهٌ ك٢ حإلػظزخٍ ػَٝطٜخ حُطخثِش، 

٤ال، ٝأؿَر٤٘خ حُٜـَٟ(، ٓغ ڤٝروخء أٍرؼش ٖٓ أر٘خثٜخ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ْٝٛ )ؿخ٣ّٞ، ٝى٤ٍٓٝال، ٝؿ٤ُٞخ ٤ُ

ٌٍ ك٢ حُٔزؼ٤٘خص ٖٓ ػَٔٙ، ٣ؼ٤ٖ ٝك٤يحً رؼ٤يحً ػٖ ٍٝٓخ، ٓالكظش ٜٓٔش أ٠٣خً، ٢ٛٝ إٔ ط٤ز٣َّٞ ًخٕ ك ٤٘ج

أ٤ُْ ك٢ ًَ ًُي ٓخ ٣يػٞٛخ ُِظلخإٍ ٝحألَٓ ك٢ حُٔٔظوزَ
(9ٖ)

. ٖٝٓ ػْ كبٕ ٍٝح٣ش ط٤ز٣َّٞ ك٢ ط٣َٜٞ ٓٞطٜخ 

ًٝؤٗٚ اٗظلخٍ، طٌخى طٌٕٞ ٍٝح٣ش ؿ٤َ ٓوزُٞش
(9ٗ)

 . 

 

ّٞ ك٢ ٓخكش ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ك٤غ ٣ٜ٘ت ٣ٝٔظٌَٔ طخ٤ًظّٞ حُٜٔ٘ي ح٢ُُِٜ حُٔؼ٤َ ُِٔو٣َش ٖٓ ط٤ز٣َ    

حء ٛزَٙ ػ٠ِ أؿَر٤٘خ، ٝأٗٚ ُْ ٣وْ رو٘وٜخ؛ ًـِحء ُِو٤خٗش، أٝ اُوخثٜخ ٖٓ أػ٠ِ   َ ط٤ز٣َّٞ ٗلٔٚ ر٘يّس؛ ؿ

حُٔالُْ
(9٘)

imputavit etiam, quod non laqueo strangulatam in Gemonias abiecerit   ٍأٝ طال

ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔـ٤٤ََٖٓٓطلؼش كظ٠ حُٔٞص، ًٔخ ٛٞ حُٔظزغ ٓغ 
(9ٙ)

. ٝحُـ٣َذ إٔ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ أٛيٍ 

ً ٣ويّ  ُٚ حٌَُ٘ ػ٠ِ طَٜكٚ ًَٝٓٚ ٍٝكٔظٚ طـخٙ أؿَر٤٘خ َٓٓٞٓخ
(97)

. ًٔخ طْ طو٤ٜٚ ٛي٣ش ًٛز٤ش ُإلُٚ 

ؿٞر٤ظَ حٌُخر٤ظ٢ُٞ؛ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش
(98)

quo sibi gratiae agerentur et Capitolino Iovi donum ex auro 

sacraretur ٔظَٔ طوي٣ٜٔخ ُٚ ك٢ حُٔٞػي ٗلٔٚ ٖٓ ًَ ػخّ ك٢ حُٔ٘ٞحص حُوخىٓش ٣ٝper omnis annos 

donum Iovi sacraretur
(99) . 

 

ٍَ أٝ رآهَ ك٢ كن ط٤ز٣َّٞ     ٝٛ٘خ ُ٘خ إٔ ٗظٔخثَ، كلظ٠ اًح اكظَٟ٘خ إٔ أؿَر٤٘خ ًخٗض ٌٓٗزش رٌ٘

٣ّٞ طـخٜٛخ ٝطـخٙ أر٘خثٜخ، كظ٠ اٗٚ ُْ )حإلٓزَح١ٍٞ(، ٝأٜٗخ طٔظلن حُٔـٖ، كٔخ ٛٞ حُظل٤َٔ ُؤٞس ٝػ٘ق ط٤زَ

 ٣ٜيأ اال رؼي حُو٠خء ػ٤ِْٜ طٔخٓخً. 

ُٝإلؿخرش ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ الري إٔ ٗٔظؼَٝ ُٔلش ٣َٓؼش طٟٞق ُ٘خ ٗو٤ٜش ط٤ز٣َّٞ؛ ٢ٌُ ٗٔظط٤غ ٖٓ 

 هالُٜخ كْٜ ٝطل٤َِ طَٜكخطٚ طـخٙ ح٥ه٣َٖ رٜلش ػخٓش، ٝطـخٙ أؿَر٤٘خ ٝأر٘خثٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ.
 

  ر١جش٠ٛط:د٠ِٛخ 
٣ٌٝٛذ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ك٢ ًُي ا٠ُ إٔ ط٤ز٣َّٞ ًخٕ هي اٗظَٜ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ رخُؤٞس ٝحُؼ٘ق، كظ٠ إٔ ٓؼِٔٚ    

ٌٖ ٓؼـٕٞ رخُيٓخء" ُِزالؿش ٣ُٝيػ٠ ػ٤ٞىٍّٝٝ، ك٢ ٝٛلٚ ُظ٤ز٣َّٞ ك٢ ١لُٞظٚ، ًًَ رؤٗٚ "٤١
(ٔٓٓ)

 ٚ. ًٔخ أٗ

٣ٝزي١ حإلٛظٔخّ رٚ، ػ٠ِ ك٤ٖ أٗٚ ك٢  ءٍ ًخٕ ٗوٜخً ؿ٣َذ حأل١ٞحٍ، ٝٓوخىع، ٝؿخُزخ ٓخ ًخٕ ٣ظليع ػٖ ٢ٗ

ىحهِٚ ٣َ٣ي ػٌْ ًُي
(ٔٓٔ)

اطْٔ رخُؤٞس ٝحٌَُٔ ٝحُـ٘غ، ًٝخٕ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حإلًظجخد حُلخى ٝحُزُـٞ ًٔخ . 

حٌُحط٢
(ٕٔٓ)

؛ كظ٠ أٗٚ ًخٕ ال ٣َكْ أػِ أٛيهخثٚ اًح ٍأٟ ْٜٓ٘ أ١  هطؤ، ُٝٞ ؿ٤َ ٓوٜٞى؛ ك٤ظلٍٞ أٛيهخء 

حألْٓ ا٠ُ أُيِّ أػيحثٚ
(ٖٔٓ)

 . 
 

ً ٓخًَحً ًٝخ ٌ ٖ ٖٓ اه٠خع آزَح٣ٍٞ١ش ٓظَح٤ٓش حأل١َحف طلض ٤ٓطَطٚ ٓخ ٣َرٞ ػ٠ِ ػالػش  ،ٕ ٤ٗطخٗخ طٔ

 ً ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخ
(ٔٓٗ)

٣َحػ٢ ٤ٌِٗخص حُوخٕٗٞ كو٢، أٓخ أهاله٤خطٚ كِْ طٌٖ طٜٔٚ ك٢ ٢ٗء؛ ٖٝٓ ػْ  -ًلخًْ–، ًٝخٕ 

ر٘غ ٛ٘ٞف حُظًِْخٕ ٣زظٌَ ٖٓ حُٞٓخثَ ٓخ ٣ظلن ٓغ ٗٚ حُوخٕٗٞ ٍٝؿزخطٚ ٛٞ، ًٝخٕ ًُي ٛٞ أ
(ٔٓ٘)

. ٝك٢ 

ػٜيٙ ٓخص حٌُؼ٤َٕٝ، ىٕٝ إٔ ٣ؼِٔٞح ٓخ ٢ٛ حُـَحثْ حُظ٢ حٍطٌزٞٛخ
(ٔٓٙ)

  . 
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، ٝكخس حر٘ٚ ىٍّٝٓٞ، ٝػِٔٚ إٔ ُٝؿش ار٘ٚ )٤ُ ٤ال( ٝػ٤٘وٜخ ٤ٓخّٗٞ، ٛٔخ ٖٓ ڤٝهي ُحى ٖٓ هٔٞطٚ ا٠ُ أرؼِي كيٍّ

ه٠٠ ػ٤ِٚ رخُْٔ حُزط٢ء؛ كِْ ٣ٌٖ رؼيٛخ ٤َُكْ أكيحً 
(ٔٓ7)

ٗخص ًخر١َ ٓٔظِجش ػ٠ِ حُيٝحّ، ٤ُْ . ًٝخٗض ُِٗح

 ً رخُؼز٤ي ٝحُٔـ٤َٖٓ كو٢، ٝاٗٔخ رخُ٘زالء ٝحألَٓحء أ٠٣خ
(ٔٓ8)

، ٝكظ٠ أػ٠خء ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ ُْ ٣ِٔٔٞح ٖٓ 

٣يٙ
(ٔٓ9)

 . 
 

رخُ٘ٔزش ُظ٤ز٣َّٞ ؿَحثْ ال طُـظلَ ًٝخٕ ٣لخٓذ حُ٘خّ ػ٠ِ أهَ حألكؼخٍ، ُٝٞ ؿ٤َ حُٔوٜٞىس، كظؼظزَ
(ٔٔٓ)

، كوي 

ٍّ أهَٟ. أٝ كظ٠ ُو٤خّ ٗوٚ رظـ٤٤َ ٓالرٔٚ رخُوَد ٖٓ ػخهذ ٍؿالً ُو٤خٓٚ  رظـ٤٤َ ٍأّ طٔؼخٍ أٝؿٔطْ رَأ

ً ٣لَٔ ٍٛٞس ط٤ز٣َّٞ ًٝخٕ  طٔؼخٍ أٝؿٔطْ. ٝٓؼخهزش آهَ ُلَٔ ػِٔش ٓؼي٤ٗش طلَٔ ٍٛٞطٚ، أٝ هخطٔخ

ٍٚ ٣وّٞ ربٗظوخى أ١ ًِٔش أٝ كؼَ  ُٚ أٝ حَُؿَ ٓٞؿٞىحً ك٢ أكي ر٤ٞص حُِٜٞ. ًٔخ ًخٕ ٣وّٞ ربػيحّ أ١  ٗو

ُِيُٝش
(ٔٔٔ)

  . 

ُْٝ ٣ٌٖ ٣َٔ ٣ّٞ ريٕٝ اػيحّ   
(ٕٔٔ)

Nullus a poena hominum cessavit dies   ، كظ٠ ك٢ أ٣خّ حُؼطالص

ًخٗض ال طوِٞ ٜٓ٘خ animadversum in quosdam ineunte anno novoٝحألػ٤خى ٍٝأّ حُٔ٘ش 
(ٖٔٔ)

 . 
 

حٍ رَإ٣ش ًرق ًٝخٕ ط٤ز٣َّٞ ٣ُلظِّٖ ػ٠ِ حُٔـٕٞ ٝهخػخص حُظؼ٣ٌذ؛ ٤ُٔظٔظغ رَإ  ِ ٣ش ٟلخ٣خٙ، ًٔخ ٣ٔظٔظغ حُـ

ٓخ٤ٗظٚ. ًٝخٗض ٤ٛلخص حألُْ ٖٓ هِغ حُٔلخَٛ ٝحألظخكَ ٝطلط٤ْ حألٓ٘خٕ ٝهِغ حُؼ٤ٕٞ ٝح٢ٌُ رخُ٘خٍ ططَد 

أ٤ًٗٚ، ًٝخٕ ػخىسً ٓخ ٣لٍٞ ر٤ٖ ٟلخ٣خٙ ٝر٤ٖ حُٔٞص ح٣َُٔغ
(ٔٔٗ)

حُٔل٤طٕٞ رٚ  . ًٔخ أٗٚ ًخٕ ٣ٔؼي رؤٕ ٣زظٌَ ُٚ

َ  ؿي٣ي ٖٓ ٝٓخثَ  حُظؼ٣ٌذ، ٝك٤٘ٔخ ال ٣ـيٕٝ ًخٕ ٣لخٍٝ ٛٞ ارظٌخٍ حُـي٣ي ر٘لًٔٚ
(ٔٔ٘)

 . 
 

١َٝ٣ٝ ُ٘خ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٓؼخالً ػ٠ِ ًُي، ٝٛٞ إٔ ط٤ز٣َّٞ ًخٕ ٣ٔظيػ٢ ٟل٤ظٚ ٣ٝوخرِٚ رظَكخد ٝارظٔخٓش، ػْ 

ؼٚ ػ٠ِ حإلًؼخٍ ٓ٘ٚ، كظ٠ ٣ٔظِت ح٠ُل٤ٚ ػٖ آهَٙ، ك٤ؤَٓ ط٤ز٣َّٞ رظـ٣َيٙ ٖٓ ػ٤خ ـ  رٚ ٣ؤَٓ ُٚ رخُ٘ز٤ٌ ٣ٝ٘

ٍَ ٓظ٤ٖ ٢ٌُ ٣لزْ ٓخءٙ، ٣ٝٔظٔظغ ٛٞ رؼي ًُي رَٜهخص ٟل٤ظٚ ٝآالٓٚ  ٝطٌظ٤لٚ، ٍٝر٢ ػ٠ٞٙ ح١ًٌَُ رلز

كظ٠ حُٔٞص، إ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حألُْ، كٖٔ اٗلـخٍ حُٔؼخٗش
(ٔٔٙ)

  . 
 

ٌٝٛٙ ًخٗض ٗو٤ٜش ط٤ز٣َّٞ، ال ٤ٓٔخ ك٢ ٓ٘ٞحص ػَٔٙ حأله٤َس، حُظ٢ ه٠خٛخ ك٢ ًخر١َ، ٝحُظ٢ طزِؾ هَحرش     

ّ ًخٕ هي أٓؼي حُـ٤ٔغ7َٖ٘ ػخٓخً. كظ٠ إٔ هزَ ٝكخطٚ ػخّ أٍرؼش ػ
(ٔٔ7)

؛ كوَؽ حُ٘خّ ك٢ ك٢ ٓظخَٛحص ك٢ 

ٗٞحٍع ٍٝٓخ، ٛخطل٤ٖ: "أُوٞح رظ٤ز٣َّٞ حُِؼ٤ٖ ك٢ َٜٗ حُظ٤زَ"
(ٔٔ8)

.  

 إٔصبف أجشث١ٕب ثؼذ ٚفبرٙب:
ػَٕ ٍٝٓخّ، ىٕٝ إٔ طلون كِٜٔخ ك٢ إٔ طَٟ أكي أر٘خثٜخ ػ٠ِ ٌٌٖٖٝٛح ٍكِض أؿَر٤٘خ حُظؼ٤ٔش ػخّ 

(ٔٔ9)
 .

ٝهي كَٙ ط٤ز٣َّٞ ػ٠ِ ط٣ٞ٘ٚ ًًَحٛخ رؼي ٝكخطٜخ، ٝأه٘غ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ ػ٠ِ اٛيحٍ هَحٍ ٣ؼظزَ ك٤ٚ ٣ّٞ 

ٍْ ٝٗئّ ػ٠ِ ٍٝٓخ، اال إٔ حُٔئٍه٤ٖ ًخٗٞح أًؼَ ٍكٔشً ُٝطلخً ك٢ طوي٣َْٛ ًًَٟ آَأسٍ، هخىٛخ  ٝكخطٜخ ٣ّٞ ٗل

ىكخػٜخ حَُّ٘ ػٖ ُٝؿٜخ ا٠ُ ٌٛٙ حُٜ٘خ٣ش حُٔؤٓخ٣ٝش
(ٕٔٓ)

 . 
 

َٓٔف ٓـٖ –ا٠ُ ؿ٣َِس رخٗي٣ظ٣َخ Gaius Caligula ٝرؼي ط٤ُٞٚ حُؼَٕ ٓزخَٗسً، ًٛذ ؿخ٣ّٞ ًخ٤ُـٞال    

ف، ٝطْ  -ٝحُيطٚ ٝٓٞطٜخ َِّ س، ٝطْ اػخىطٜخ ا٠ُ ٍٝٓخ ك٢ ًٍٓٞذ ٓ٘  َ ٝؿٔغ ٍٓخى ؿؼظٜخ ر٤ي٣ٚ، ٟٝٝؼٚ ك٢ ؿ

س ا٠ُ ؿٞحٍ ٣َٟق ؿيّٛخ أٝؿٔطْ، ٝال ٣ِحٍ هزَٛخ رخٍم كظ َّ ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح. ػالٝسً ػ٠ِ ًُي، أُـ٠ ٟٝغ حُـ

ً –حإلٓزَح١ٍٞ حُ٘خد  حإلؿَحءحص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظوٌس ٟي أٓٚ ٝاهٞطٚ، ٝػخهذ  -ًٝ حألٍرغ ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخ

٠ٓطٜي٣ْٜ، ٝآظيػ٠ أٛيهخء أؿَر٤٘خ حُويح٠ٓ ٝأٛيهخء أٛيهخثٜخ، ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ال ٣ِحُٕٞ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ك٢ 

كخً، حُٔ٘ل٠، ٝآظٜيٍ أَٓحً رخُؼلٞ ػٜ٘ َِّ ْ، ٝأًَْٜٓ. ُٝظو٤ِي ًًَحٛخ؛ ؿؼَ ًخ٤ُـٞال ٣ّٞ ٝكخطٜخ ٣ٞٓخً ٣ٞ٘ٓخً ٓ٘

طوخّ ك٤ٚ حإلكظلخالص، ٝطٌُرق ك٤ٚ حألٟخك٢، ًٔخ طْ ٛي حُؼي٣ي ٖٓ حُؼٔالص حُٔؼي٤ٗش
(ٕٔٔ)

، حُظ٢ طلَٔ 

ٍٛٞطٜخ
(ٕٕٔ)

  . 
 

ٜٓخ حإلٓزَح١ٍٞ ط٤ظّٞ     َ ٍٕ ٖٓ حُِٓخٕ ٖٓ ٝكخطٜخ، ً ٝرؼي هَحرش ٜٗق هَ
(ٕٖٔ)

ٛيٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼٔالص ، ٝأ

حُٔؼي٤ٗش حُظ٢ طلَٔ ٍٛٞطٜخ، ٝأٛزلض أؿَر٤٘خ رٔؼخرش ٗو٤ٜش أٓط٣ٍٞش، ًزطِش ٟٝل٤ش ػ٠ِ كيٍّ 

ٓٞحء
(ٕٔٗ)

 . 

 رؼم١ت: 
ٝآظ٘ظخؿخً ٓٔخ ٓزن، ًخٕ ط٤ز٣َّٞ ٗوٜخً ٣ظْٔ رخُؤٞس ٝحُؼ٘ق طـخٙ ٖٓ ٣َٟ ك٤ْٜ أػيحًء ُٚ؛ ٌُح ال ٣ٌٖٔ إٔ    

ال ٤ٓٔخ طـخٙ آَأس ًؤؿَر٤٘خ. ٍأٟ أٜٗخ ٓظؼـَكش، ٝأٜٗخ ط٘ظَ ا٤ُٚ رخكظوخٍ، ٝال ٗ٘ظظَ ٓ٘ٚ ٗلوشً ٝال ٍكٔش، 

، ٣للع حُؼَٕ ألر٘خثٜخ  ٍٖ ِّٔ ٓ ٍّ ً إٔ ار٘ظٜخ ٤ُ -كليس أٝؿٔطْ–طَٟ ك٤ٚ ؿ٤َ كخٍ ٤ال ڤًٔخ أٗٚ ُْ ٣ْ٘ ٣ٞٓخ



 (8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

8 

 

 

ٍَ ُٚ ك٢ حُل٤خس، ك٢ إٔ ٣َطو٢ ار٘ ٚ ىٍّٝٓٞ حُؼَٕ ٝػ٤٘وٜخ ٤ٓخّٗٞ ٝأػٞحٜٗٔخ، ًخٗٞح هي ه٠ٞح ػ٠ِ آهَ أٓ

َ  ٖٓ طَٜ ا٤ُٚ ٣يٙ رؼيٙ، كوخٓٞح رظ٤ٔٔٔٚ، ٝأٍىٝٙ هظ٤الً. كؼخع رؼيٛخ ك٢ حألٍٝ هَحرخً، ٣وظَ ٣ٝٔلي ىّ ً
(ٕٔ٘)

 .

٣ًٌَٝ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ إٔ ط٤ز٣َّٞ، ريأ رظي٤َٓ أر٘خء ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ؛ كظ٠ ٣ئٖٓ حُؼَٕ ُلل٤يٙ )حرٖ حر٘ٚ 

ىٍّٝٓٞ(
(ٕٔٙ)

َٟ إٔ حإلٓزَح١ٍٞ ًخٕ ٣ٌَٙ كل٤يٙ ربػظزخٍٙ . ٌُٖ ٣ؼخٍٟٚ ك٢ ًُي ى٣ٞ ًخ٤ّٓٞ، ح١ٌُ ٣

ُو٢٤، ٌُُٝي هخّ ر٘ل٢ حُؼي٣ي ٖٓ حألٗوخٙ ح٥ه٣َٖ أ٠٣خً، أٝ طي٤َْٓٛ ألٓزخٍد ٓوظِلش، ٓؼظٜٔخ ٤ٔٛٝش
(ٕٔ7)

 . 
 

ٝهي ريأص ِِٓٔش حُظي٤َٓ ٌٛٙ رخُو٠خء ػ٠ِ أر٘خء ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ
(ٕٔ8)

، رخٓظٜيحٍ هَحٍحً ٖٓ حُٔ٘خطّٞ، ٣ؼظزَ ك٤ٚ 

ٝىٍّٝٓٞ أػيحء ُِ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ إٔ ًالً ٖٓ ٤َٕٗٝ
(ٕٔ9)

. ٝٓخ ٗٔٞهٚ ٟٖٔ حألىُش حُظخ٣ٍو٤ش ػ٠ِ ًُي، اطزخع 

ط٤ز٣َّٞ ألِٓٞد حُوظَ ٗلٔٚ، ح١ٌُ طْ اطزخػٚ ٓغ حرٜ٘خ حألًزَ ٤َٕٗٝ، ٝاىػخء ٍٝح٣ش أٗٚ ٗ٘ن ٗلٔٚ. ٌٛٙ حَُٝح٣ش 

٤ز٣َّٞ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٓظ١ٍٞخً ك٢ ٓٞطٚ حُظ٢ ُْ طِن هزٞالً ٖٓ أؿِذ حُٔئٍه٤ٖ حُويح٠ٓ، ٖٝٓ هَِزَِٜخ ْٜٓ٘، ًًَ إٔ ط

ٍَ أٝ رآهَ.  ََ ػ٠ِ حإلٗظلخٍ؛ ألٕ حُـالى ح١ٌُ طظخَٛ رٌ٘ ك٤ئًي ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ، إٔ حألَٓ حألٍؿق إٔ ٤َٕٗٝ أُْؿزِ

أٗٚ ؿخء ٖٓ هِزََ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٛٞ ح١ٌُ طَى ُٚ رؼٞ حُلزخٍ ٝحُٔ٘خ٤َٗ، ٢ً ٢ٜ٘٣ ك٤خطٚ ر٤ي٣ٚ
(ٖٔٓ)

 . 
 

ً رٜ٘خىس ػْ ٓٞص ارٜ٘خ حُؼخ٢ٗ ىٍّٝٓٞ ، ٝح١ٌُ طٔٔي رؤٛيحد حُل٤خس كظ٠ ُلع أٗلخٓٚ حأله٤َس، ٝٓخص ؿٞػخ

طؼَٝ ُِظؼ٣ٌذ ٖٓ حُـٞع، ُيٍؿش ّٞ ىٍٝٓحُٔئٍه٤ٖ حُويح٠ٓ، ْٜٝٓ٘ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ح١ٌُ ًًَ َٛحكشً، إٔ 

أٗٚ كخٍٝ ط٘خٍٝ ك٘ٞس َٓطزظٚ
(ٖٔٔ)

.   

 

ٍَّ ٖٓ ٤َٕٗٝ ٝىٍٝ    ّٓٞ أر٘خء أؿَر٤٘خ رؼي حُظوُِّٚ ٜٓ٘ٔخ، ٣ٝالكع أ٠٣خً ط٘خرٚ أِٓٞد طؼخَٓ ط٤ز٣َّٞ ٓغ ً

ٍَّ ٜٓ٘ٔخ ًخٗض ٓ٘ظَ٘س ك٢ ٌٓخٕ ٓٞطٚ،  ْ  حُظٔؼ٤َ رـٔي٣ٜٔخ، كظ٠ إٔ روخ٣خ ؿٔي ً ك٤ًٌَ ُ٘خ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ، أٗٚ هي ط

ُيٍؿش ٣ٜؼذ ٓؼٚ ؿٔؼٜخ
(ٖٕٔ)

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ئًي ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ َٛحكشً، إٔ ط٤ز٣َّٞ هخّ رخُظوِٚ ٖٓ أر٘خء  .

ٔخ ؿ٤َ ٛل٤لشأؿَر٤٘خ، ٝإٔ ه٤٠ش حٗظلخٍٛ
(ٖٖٔ)

. ٖٝٓ اٗخٍس ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ح٣َُٜلش ا٠ُ إٔ ط٤ز٣َّٞ، كٌْ 

”et iudicatos fame necavit“رخُٔٞص ؿٞػخً  ػ٤ِٜٔخ
٣ظ٠ق ُ٘خ َٛحكشً إٔ ط٤ز٣َّٞ هي طوِ ٚ ٖٓ  (ٖٗٔ)

ػٜٔخ كظ٠ حُٔٞص، ٝأٜٗٔخ ُْ ٣ويٓخ ػ٠ِ حإلٗظلخٍ.  ٞ    أر٘خء أؿَر٤٘خ، ٝؿ
  

ٓٞص أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ، ًُي حَُؿَ ح١ٌُ طِٝؽ ٖٓ ُٝؿش ٗلٔٚ، كٍٞ ًٝٔخ ًًَٗخ كوي طٌٍَ حألَٓ     

ً رخٍُحً، ُطخُٔخ اٗظوي  ط٤ز٣َّٞ حُٔخروش، ٝحُظ٢ ًخٗض ُكذ  ك٤خس ط٤ز٣َّٞ حُٞك٤ي، ٝح١ٌُ ًخٕ ػ٠ٞحً ٤ٓ٘خط٣ٍٞخ

ط٤ز٣َّٞ ك٢ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، كظ٠ ك٢ ك٤خس أٝؿٔطْ ٗلٔٚ. ػْ طـَأ رؼي ٓٞص ُٝؿظٚ ٤ُطِذ حُِٝحؽ ٖٓ 

خ؛ كظ٠ ٣ٌٕٞ ُٚ ك٢ حُؼَٕ حإلٓزَح١ٍٞ١ ٤ٌٜٗذ رؼي ًُي. ًًَٝ ط٤ز٣َّٞ إٔ ٓٞص حَُؿَ ًخٕ أؿَر٤٘

 اٗظلخٍحً؛ ألٗٚ ٓجْ حُل٤خس. 
 

ػْ اٗظ٠ٜ حألَٓ رظي٤َٓ ك٤خس أؿَر٤٘خ ٗلٜٔخ، رخُط٣َوش حُٔظزؼش ٓخُلش حًٌَُ، ٢ٛٝ طـ٣ٞؼٜخ كظ٠ حُٔٞص، ػْ    

ُ٘خ طخ٤ًظّٞ أٗٚ ك٤٘ٔخ طٞك٤ض أؿَر٤٘خ، ًًَ ط٤ز٣َّٞ  اىػخء ٍٝح٣ش أٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ ٍك٠ض حُطؼخّ؛ ك٤غ ًًَ

أ٣ش هٔٞس ك٢ ٓؼخِٓش أؿَر٤٘خ، ٝأٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ ٓخطض ربٍحىطٜخ، ٓ٘ظلَس، ُْٝ ٣ظْ  ُٔـِْ حُٔ٘خطّٞ أٗٚ ُْ طٌٖ ٛ٘خى

كـذ حُطؼخّ ػٜ٘خ
(ٖٔ٘)

 . 
 

حُؼي٣ي ٖٓ حألٗوخٙ  ٢ٛٝ حَُٝح٣ش حُظ٢ ِٗلع إٔ ى٣ٞ ًخ٤ّٓٞ ُْ ٣وزِٜخ، ك٤ًٌَ ُ٘خ، إٔ أؿَر٤٘خ ًخٗض ٖٓ ر٤ٖ

ٝحُؼي٣ي ٖٓ حألٗوخٙ حُزخ٣ٍُٖ ح٥ه٣َٖ، ػخهزْٜ  -ربٓظؼ٘خء حألٛـَ ّٓ٘خً –ح٣ٌُٖ كويٝح ك٤خطْٜ، ٓغ أر٘خثٜخ 

ط٤ز٣َّٞ آخ رخُ٘ل٢ أٝ حُظي٤َٓ ألٓزخد ٓوظِلش، ٓؼظٜٔخ ٤ٔٛٝش
(ٖٔٙ)

. ٝٛٞ رٌُي ٣٘ل٢ حُظْٜ ػٖ أؿَر٤٘خ ٝػٖ 

حُظْٜ ح٤ُٔٛٞش ؿ٤َ حُٜل٤لش، ػْ طوِّٚ ْٜٓ٘؛ أ١ أْٜٗ ُْ ٣ويٓٞح  أر٘خثٜخ، رٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ ط٤ز٣َّٞ ُلّن ُْٜ ٌٛٙ

ػ٠ِ حإلٗظلخٍ. ٝٛٞ حألَٓ ح١ٌُ ٣زض ك٤ٚ طخ٤ًظّٞ َٛحكشً، ك٤ًٌَ إٔ ٍٝح٣ش ٓٞص أؿَر٤٘خ ؿٞػخً، ٝإٔ حألَٓ 

ًخٕ ربٍحىطٜخ، ٢ٛ ٍٝح٣ش ه٤خ٤ُش
(ٖٔ7)

. 
 

ّ ػٖ ٝكخس أؿَر٤٘خ ٓ٘ظلَس، أٝ ٓٞطٜخ ٖٝٓ ٛ٘خ ُ٘خ إٔ ٗظٔخثَ، ػٖ ٓزذ حُظـ٤َ حُٔلخؿت ك٢ ٍٝح٣ش طخ٤ًظٞ   

 رـ٤َ اٍحىطٜخ؟ 

ٝطل٤َِ ًُي، إٔ طخ٤ًظّٞ ٍٟٝ ك٢ حُزيح٣ش، ٍٝح٣ش ط٤ز٣َّٞ ػٖ ٓٞص أؿَر٤٘خ ك٢ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ػْ هخّ 

طل٤ِ٤ِش، كًٌَ إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ه٤خ٤ُش، أ١  رخُظؼ٤ِن ػ٠ِ حُو٤٠ش رَٓظٜخ، ٖٓ ٝحهغ ٓؼخ٣٘ظٚ ُألكيحع، ٝرَإ٣شٍ 

 ٓٞطٜخ ربٍحىطٜخ ٛٞ أَٓ ؿ٤َ ٓوزٍٞ. ٝرخُظخ٢ُ كبٕؿ٤َ كو٤و٤ش، 
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ٝر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طويّ  ٖٓ أىُش، ُْ ٣ٌٖ ط٤ز٣َّٞ ٤ُٔٔق ألؿَر٤٘خ رخُل٤خس ُظَٟ كِٜٔخ ٣ظلون ك٢ ط٢ُٞ أكي أر٘خء     

ؿَٓخ٤ٌّٗٞ حُؼَٕ، رؼي ٝكخس ىٍّٝٓٞ )حرٖ ط٤ز٣َّٞ(. ًٔخ أٗٚ ًخٕ ٣ؼظزَ إٔ روخثٜخ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس، 

ًٝخٗض كٌَس ػٞىطٜخ  .٣ئٍم ٠ٓـؼٚ، ٣ٝـؼَ ٜٓ٘خ رطِشً أٓخ حُ٘خّ ك٢ ٍٝٓخ حً أَٓ ،ُِظؼ٣ٌذ ر٘ـخػش ٝآظوزخُٜخ

ً ٝك٢ أَٓع ٝهٍض، رؼي ار٤ٜ٘خ ُٚ َُٝٓخ، طؼ٢٘  حُٔ٘خًَ ٝػيّ حَُحكش أٝ حُٔالّ؛ كلخٍٝ حُوالٙ ٜٓ٘خ ٜٗخث٤خ

 ٤َٕٗٝ ٝىٍّٝٓٞ.
 

ٍَّ ْٜٓ٘، ًخٕ ط٤ز٣َّٞ ًٔخ ُٞكع اطزخع ط٤ز٣َّٞ ألٍِٓٞد ٝحكي ٓغ ٟلخ٣خٙ حألٍر   غ ٓخرو٢ حًٌَُ، كزؼي ٝكخس ً

٣لَٙ ػ٠ِ طوي٣ْ طو٣ََ ُٔـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٣ئًي ك٤ٚ ػ٠ِ إٔ ٌٛح حُ٘وٚ أ٠ٜٗ ك٤خطٚ ر٤ي٣ٚ؛ ٣ؤٓخً ٖٓ حُل٤خس، 

ٍٚ ػ٣ِِ، ػْ ٣ٜ٘خٍ ػ٤ِٚ رخُظْٜ ٝحُظ٤َٜ٘ رٔٔؼظٚ، رٔخ ٢ٔ٣ء ُٚ ٝألَٓطٚ ٖٓ رؼيٙ.   أٝ كِٗخً ػ٠ِ ٓٞص ٗو
 

ر٤٘خ ػخٗض ػ٠ِ أَٓ إٔ ٣َطو٢ أكي أر٘خثٜخ حُؼَٕ حإلٓزَح١ٍٞ١ رؼي ط٤ز٣َّٞ، ًُي حَُؿَ ح١ٌُ ًٔخ إٔ أؿَ   

طوط٠ حُٔزؼ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ، ٝه٠٠ أؿِذ كٌٔٚ ٓؼِٝالً ػٖ ٍٝٓخ، رل٤خطٚ حُي٣ٞٓش حُزخثٔش ك٢ ؿ٣َِس ًخر١َ، 

ٍَ ك٢ حُل٤خس ُي٣ٚ. ًٔخ إٔ أؿَر٤٘خ حُظ٢ اطٔٔض رخُ ٘ـخػش ٝحُؼلش، ٝطوي٣ْ حُل٤خس رال أر٘خء ٣لٌٕٔٞ رؼيٙ، ٝرال أٓ

ٖ ٓؼَ ؿخُِّٞ، ٝال  -رٜ٘خىس حُٔئٍه٤ٖ حُويح٠ٓ أٗلْٜٔ-حُِٝؿ٤ش  ِّٔ ٓ ٍَ ًخٗض أرؼي ٓخ ٣ٌٕٞ ػٖ ح٣ًَُِش ٓغ ٍؿ

١ٍ أ٣ي١  ّٞ ٟق ُ٘خ ط  ٞ كظ٠ ُٔٞص ارٜ٘خ ىٍّٝٓٞ؛ كوي ًخٕ ارٜ٘خ ؿخ٣ّٞ ال ٣ِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس. ًَ ٌٛٙ أىُش ط

 ٖ أر٘خء ؿَٓخ٤ٌّٗٞ حألًزَ ّٓ٘خً، ُٝٝؿظٚ حُٔظـطَٓش أؿَر٤٘خ. ط٤ز٣َّٞ ح٥ػٔش، ك٢ حُوالٙ ٓ
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 اٌّالحك
 

  

( طٔؼخٍ ٖٓ حَُهخّ ألؿَر٤٘خ ٌَٔٗ )

 -حٌُزَٟ، ٓللٞظ رٔظلق حٌُخر٤ظٍٞ )ٍٝٓخ

 ا٣طخ٤ُخ(، ٗوالً ػٖ:

Spence I., Conflict in ancient 

Greece and Rome:"The definitive 

political, social, and military 

encyclopedia", Three Vols, Vol. 

1, California, 2016, p.687.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( طٔؼخٍ ٜٗل٢ ألؿَر٤٘خ حٌُزَٟ، ٗوالً:ٌَٕٗ ٍهْ )   

 ػٖ

Bradley P., The Ancient World 

Transformed, Cambridge: Cambridge 

Univ. Press, 2014, p.251.  
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 ًالٝى٣ش، ٗوالً ػٖ: -ٓوط٢ ٣ٟٞق ٗٔذ أؿَر٤٘خ ك٢ حألَٓس ح٤ُٞ٤ُٞ( ٌَٖٗ ٍهْ )
Hanson-Harding A., Ancient Rome, New York; Toronto: Scholastic Inc., 2000, p.23.  
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 ًالٝى٣ش، ٍحؿغ: -( ٌَٗ ٗـ١َ٤ ألرخ١َس ألَٓس ح٤ُٞ٤ٌَُٞٗٗ ٍهْ )
Meijer F., Emperors Don't Die in Bed, Translated by: Leinbach (S.J.), London and New York: 

Routledge, 1
st
 Publ., 2004, p.164.   
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 ّ( ٗوالً ػٖ: ٔٗ -7ٖ( ػِٔش ر٣َِٗٝش ألؿَر٤٘خ حٌُزَٟ، طْ ٌٜٓخ ك٢ ػٜي ارٜ٘خ حإلٓزَح١ٍٞ ًخ٤ُـٞال )ٌَ٘ٗ )

Bunson M., Encyclopedia of the Roman empire, New York: Facts On File, 2002, p.11.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 )٢ٛٝ ٓللٞظش رخُٔظلق حُز٣َطخ٢ٗ(، ٗوالً ػٖ:  ( ػزخٍس ػٖ ػِٔش ػ٤ِٜخ ػَرش أؿَر٤٘خ حٌُزٌََٟٙٗ ٍهْ )
Sandys J.E., A Companion to Latin Studies, Cambridge: Cambridge Uni. Press, 3

rd
 ed., 1921. 

p.210.   
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 خ اإلخزصبسادلبئّ
 أٚالً: اٌّصبدس األدث١خ:

Cass. Dio, Rom. His. = Cassius Dio: Roman History. 

Suet. Aug. = C. Suetonius Tranquillus, The Lives of the Twelve Caesars, (The Life of 

Augustus).  

Suet. Cal. = C. Suetonius Tranquillus, The Lives of the Twelve Caesars, (The Life of 

Caligula). 

Suet. Tib. = C. Suetonius Tranquillus, The Lives of the Twelve Caesars, (The Life of 

Tiberius).   

Tac., Ann. = Tacitus, The Annals. 

 صب١ٔبً: اٌذٚس٠بد األجٕج١خ:

A.Ph.A = The American Philological Association 

A.S. = Ancient Society 

C.J. = The Classical Journal 

C.O. = The Classical Outlook 

C.Ph. = Classical Philology  

C.W. = The Classical Weekly 

G&R = Greece & Rome 

H.S.C.Ph = Harvard Studies in Classical Philology 

Z.A.G. = Zeitschrift für Alte Geschichte 

Z.P.E. = Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik  

 

 ذساعخ:حٛاشٟ اٌ

                                                 

  ( طٔؼخٍ ٜٗل٢ ألؿَر٤٘خ حٌُزَٟ. ٍٕهْ ) ( ٌَٝٗٔأٗظَ ٌَٗ ٍهْ )(ٔ)

ُِيَ ك٢ ٍٝٓخ ًُٝي ك٢ ٗٔ -م.ّٖٙ)Gaius Julius Caesar Octavianusًخٕ حٓٔٚ ؿخ٣ّٞ أًٝظخك٤خّٗٞ(ٕ) ُٝ ٓزظٔزَ ّٖٕ( ، 

ز٤خً؛ ٌُٝح ال ٗؼَف ػٖ ػخثِظٚ حٌُؼ٤َ. ٝهي طز٘خٙ ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ ٝأ٢ٛٝ ُٚ ربٍػٚ ٖٓ ٣ٝ٘ظ٢ٔ ُؼخثٍِش ٓظٞحٟؼش حُلخٍ ٗٔ ،م.ّٖٙػخّ 

  ٌ  Augustus Diviأٓخ أٝؿٔطْ ٖ أًٝظخك٤خّٗٞ ٖٓ اُـخء حُ٘ظخّ حُـ١ٍٜٞٔ، ٝطؤ٤ْٓ حُ٘ظخّ حإلٓزَح١ٍٞ١ ك٢ ٍٝٓخ.رؼيٙ. ٝطٔ

filius Caesar Imperator  م.ّ(، رؼي كظق َٜٓ ٣ٝؼ٢٘ ٣ٕ7٘خ٣َ ػخّ ٙٔكٜٞ حُِوذ ح١ٌُ ٓ٘لٚ ُٚ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ )ك٢

  "حُـ٤َِ" أٝ "حُؼظ٤ْ".حٗظَ:
Southern P., Augustus, London; New York: Routledge, 1998, p.1ff; A. Everitt, Augustus: "The Life of 

Rome's First Emperor", New York: Random House, 1
st
 ed., 2006, pp.3-5.    

ّ(: ٢ٛ حر٘ش أًٝظخڤ٤خّٗٞ أٝؿٔطْ ٖٓ ُٝؿظٚ حأل٠ُٝ ٣ٌَٓز٤ٗٞخ، ٝهي طِٝؿض ؿ٤ُٞخ ػالع َٓحص، ًخٗض ٗٔ -م.9ّٖؿ٤ُٞخ )(ٖ)

م.ّ، كظِٝؿض ٖٓ ٓخًٍّٞ ٌُٕٕ٘ٚ طٞك٠ ػخّ  -حرٖ أًٝظخڤ٤خ )أهض أًٝظخڤ٤خّٗٞ(–حأل٠ُٝ ٖٓ ؿخ٣ّٞ ًالٝى٣ّٞ ٓخ٤ٍِّٓٞ 

ّ(. ٣ُِِٔٝي كٍٞ 7ٖ -ٗٔم.ّ، ػْ طِٝؿض ٖٓ ط٤ز٣َّٞ، ح١ٌُ ط٠ُٞ حُؼَٕ رؼي أًٝظخك٤خّٗٞ ٖٓ )ٕٔػخّ أؿ٣َزخ، ح١ٌُ طٞك٠ 

   ؿ٤ُٞخ ٍحؿغ:  
Suet. Aug., 63.1-2; Salisbury J.E., Encyclopedia of Women in the ancient World, Santa Barbara, Calif.: 

ABC-CLIO, 2001, pp.180-2; Bunson M., Encyclopedia of the Roman Empire, New York: Facts On File, 

2002, pp.289-290; E. Fantham, Julia Augusti (The Emperor’s Daughter), London & New York: Routledge, 

1
st
 Publ., 2006, pp.14-15; Dennison M., Livia, Empress of Rome: A biography, New York: St. Martin's Press, 

1
st
 ed., 2010, pp.200-205.     

م.ّ(، أكي حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ ٝحُٔخٓش حَُٝٓخٕ ٕٔ -ٖٙ)Marcus Vipsanius Agrippa ٓخًٍّٞ ڤزٔخ٤ّٗٞ أؿ٣َزخ ٛٞ (ٗ)

ً ألًٝظخك٤خّٗٞ أٝؿٔطْ، ٓخٗيٙ ك٢ كَرٚ ٟي هظِش  .حُزخ٣ٍُٖ، ٣ٝ٘ظ٢ٔ ألَٓسٍ ٍٝٓخ٤ٗش ؿ٤َ ٓؼَٝكش ً ٝٝك٤خ ً ٓوَرخ ًٝخٕ ٛي٣وخ

ًٔخ رَُ ٗـٔٚ ك٢ كَٝد حُـخٍ، ٝٛو٤ِش ٝؿ٤َٛخ. ًٔخ أٗٚ طوِ ي حُؼي٣ي ٖٓ ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ، ٝك٢ كَرٚ ٟي ٓخًٍّٞ أٗط٤ّٗٞٞ، 

م.ّ، ٝأٗـذ ٜٓ٘خ ػالػش ٕٔحُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش حَُٔٓٞهش ك٢ ٍٝٓخ ك٢ ػٜي أٝؿٔطْ، ٝهي ُٝؿٚ أٝؿٔطْ ٖٓ حر٘ظٚ ؿ٤ُٞخ ػخّ 

   أر٘خء ْٝٛ )ؿخ٣ّٞ ٤ًُّٞٝٞ ٝأؿ٣َزخ رٞٓظّٞٓٞ(، ٝحر٘ظ٤ٖ ٛٔخ )ؿ٤ُٞخ ٝأؿ٣َزخ(. ٍحؿغ:
Kleiner D.E.E., Cleopatra and Rome, Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2005, 

pp.53-4; Johnson A.Ch.; Coleman-Norton P.R.; Bourne F.C.; Pharr C., Ancient Roman Statutes, Clark (N.J.): 

The Lawbook exchange Ltd., 2012, p.117; Powell L.; Saylor S., Marcus Agrippa: Right-hand man of Caesar 

Augustus, Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2015, pp.2ff.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Octavian
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_(honorific)
https://en.wikipedia.org/wiki/Divi_filius
https://en.wikipedia.org/wiki/Divi_filius
https://en.wikipedia.org/wiki/Divi_filius
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_(title)
https://en.wikipedia.org/wiki/Imperator
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٣ًٌَٝ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ إٔ أٝؿٔطْ، ًخٕ ُٚ ٖٓ أؿ٣َزخ ٝؿ٤ُٞخ ػالػش أكلخى ْٛ: ؿخ٣ّٞ، ٤ًُّٞٝٞ، ٝأؿ٣َزخ. ٝكل٤يط٤ٖ ٛٔخ: ؿ٤ُٞخ، 

ؽ ؿ٤ُٞخ ا٠ُ ٤ًُّٞٞ رُّٞٞ، ارٖ حَُه٤ذ، ٝأؿ٣َزخ ا٠ُ ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ، كل٤ي أهظٚ.   ٝ  (Suet. Aug., 64.1)ٝأؿَر٤٘خ. ٝهي ُ
“Nepotes ex Agrippa et Iulia tres habuit C. et L. et Agrippam, neptes duas Iuliam et Agrippinam. Iuliam L. 

Paulo censoris filio, Agrippinam Germanico sororis suae nepoti”. 

 ( ٣ٟٞق ٗٔذ أؿَر٤٘خ ألًٝظخك٤خّٗٞ أٝؿٔطْ. ٖ؛ ٝأٗظَ ٌَٗ ٍهْ )

٣ٝٔظي طخ٣ٍوٜخ ُ٘لٞ ٝٓخ ك٢ حُؼَٜ حإلٓزَح١ٍٞ١، ٛٞ ٜٓطِق أ١ِوٚ حُٔئٍهٕٞ ػ٠ِ أ٠ُٝ حألَٓحص حُلخًٔش ُؼَٕ ٍ(٘)

 -ّٗٔ(، ط٤ز٣َّٞ )ٗٔ -م.ّّٖٓ(، ٝهي طؼخهذ ػ٠ِ كٌٜٔخ هٔٔش أرخ١َس، ْٝٛ: أًٝظخك٤خّٗٞ أٝؿٔطْ )8ٙ -م.ّٖٓػخٓخً )98

ًالٝى٣ش( ٢ٛ ك٢ حألٓخّ ٗٔزشً ا٠ُ  -ّ(. ًِٝٔش )ح8ٞ٤ُٞ٤ُٙ -ّٗ٘(، )ٗ٘ -ّٔٗ(، ًالٝى٣ّٞ )ٔٗ -7ّٖ(، ًخ٤ُـٞال )7ٖ

)٤ُٞ٣ّٞ( أ١ ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ، ٝحُي أًٝظخك٤خّٗٞ رخُظز٢٘، ٝ)ًالٝى٣ّٞ( ٣ٝوٜي رٚ )ط٤ز٣َّٞ ًالٝى٣ّٞ ٤َٕٗٝ( ٝٛٞ ٝحُي 

 ط٤ز٣َّٞ، ػخ٢ٗ أرخ١َس ٌٛٙ حألَٓس. ٣ُِِٔي ٍحؿغ: 
Dihle A., Greek and Latin Literature of the Roman Empire: From Augustus to Justinian, Translated by: 

Malzahn M., London & New York: Routledge, 1
st
 Publ., 1989, pp.62-3; Mackay Ch.S., Ancient Roma: A 

Military and Political History, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p.192; Gibson A.G.G., The 

Julio-Claudian succession: Reality and Perception of the (Augustan model), Leiden: Brill, 2012, 65ff.  

 ًالٝى٣ش.  -( ٌَٗ ٗـ١َ٤ ألرخ١َس ألَٓس ح٤ُٞ٤ُٞٗأٗظَ ٌَٗ ٍهْ )؛ ٝ
(6)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 5.6. 

 ًخ٤ّٓٞ ٗٔذ أؿَر٤٘خ، ك٤ًٌَ أٜٗخ ًخٗض حر٘ش أؿ٣َزخ ٝؿ٤ُٞخ )حر٘ش أٝؿٔطْ(.  ٣ٕظ٘خٍٝ ى٣ٞ
“αὖζηο, θαὶ ηῶλ ηε πξέζβεσλ ὀιίγνπ ηηλὰο ἀπέζθαμαλ θαὶ ἐθείλῳ ἐλέθεηλην, ηήλ ηε γπλαῖθα αὐηνῦ 

Ἀγξηππῖλαλ, ηνῦ ηε Ἀγξίππνπ θαὶ ηῆο Ἰνπιίαο ηῆο ηνῦ Αὐγνύζηνπ ζπγαηέξα  νὖζαλ, θαὶ ηὸλ πἱόλ, ὃλ Γάηνλ 

Καιηγόιαλ, ὅηη ἐλ ηῷ ζηξαηνπέδῳ ηὸ πιεῖζηνλ ηξαθεὶο ηνῖο ζηξαηησηηθνῖο ὑπνδήκαζηλ ἀληὶ ηῶλ ἀζηηθῶλ 

ἐρξῆην, πξνζσλόκαδνλ, ὑπεθπεκθζέληαο πνη ὑπὸ ηνῦ”. 
(7)Tac. Ann., I.33.  

ً ُظ٤ز٣َّٞ، ًٝخٗض ٤ُڤ٤خ )أٝ ٔطخ( رخُظخ٢ُ ؿي سً ؿ٣ًٌَ ُ٘خ طخ٤ًظّٞ، ٓخ ٣ل٤ي إٔ ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ، ٝٛٞ حرٖ ىٍّٝٓٞ، ح١ٌُ ًخٕ ٗو٤وخ

ؽ ٖٓ أؿَر٤٘خ، كل٤يس أٝؿٔطْ، ٝحُظ٢ أٗـزض ُٚ حُؼي٣ي ٖٓ حأل١لخٍ.  ٝ  ُـ٤َٓخ٤ٌّٗٞ. ًخٕ هي طِ
“Interea Germanico per Gallias, ut diximus, census accipienti excessisse Augustum adfertur. neptem 

eius Agrippinam in matrimonio pluresque ex ea liberos habebat, ipse Druso fratre Tiberii genitus, 

Augustae nepos”. 

ْٜٓ٘ ك٢ ١لُٞظٜٔخ، ػْ ٓخص حرٖ ػخُغ رؼي ًُي رؼيس ٓ٘ٞحص. ٝرو٠  ٝٗؼِْ ٖٓ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ، أٜٗخ أٗـزض ُٚ طٔؼش أ١لخٍ، ٓخص حػ٤ٖ٘

. ٝػالػش ٤Liuillaال ڤ، Drusilla٤ُٝ ، ٝى٤ٍٓٝال Agrippina Minor ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس، ػالع ر٘خص، ٖٝٛ: أؿَر٤٘خ )حُٜـَٟ( 

 C. Caesar .(Suet. Cal., 7.1)، ٝؿخ٣ّٞ ه٤َٜ Drusus، ٝىNeroٍّٞٓٝأر٘خء، ْٝٛ: ٤َٕٗٝ
"habuit in matrimonio Agrippinam, M. Agrippae et Iuliae filiam, et ex ea nouem liberos tulit: quorum duo 

infantes adhuc rapti, unus iam puerascens insigni festiuitate, cuius effigiem habitu Cupidinis in aede 

Capitolinae Veneris Liuia dedicauit, Augustus in cubiculo suo positam, quotiensque introiret, 

exosculabatur; ceteri superstites patri fuerunt, tres sexus feminini, Agrippina Drusilla Liuilla, continuo 

triennio natae; totidem mares, Nero et Drusus et C. Caesar". 

   ، ٍحؿغ:طل٤ٜالً  ٗ٘ؤس ٝك٤خس أؿَر٤٘خ حٌُزَٟ كٍٞٝ(8)
Bowmen E.W., "Agrippina the elder —a portrait", C.O., Vol.21, No.4, (January, 1944), (pp.39-41), p.39; 

Poulsen F., Glimpses of Roman Culture, Leiden: E.J. Brill, 1950, p.301; Kreitzer L.J., Striking New Images: 

Roman Imperial Coinage and the New Testament World, Sheffield, Great Britain: Sheffield Academic Press, 

1996, p.102; Roberts P., Ancient History, Glebe, N.S.W.: Pascal Press, 2006, p.162; Williams C.D., Boudica 

and her stories: Narrative transformations of a warrior queen, Newark: University of Delaware Press, 2009, 

p.120; Dennison M., Livia, Empress of Rome, pp.260-1; Gagarin M., The Oxford encyclopedia of ancient 

Greece and Rome, Oxford: Oxford Univ. Press, 2010, p.53; Matyszak Ph.; Powell L., Germanicus: The 

Magnificent Life and Mysterious Death of Rome's Most Popular General, Havertown: Pen and Sword, 2013; 

Dickison Sh.K., Hallett J.P., A Roman Women Reader: Selections from the Second Century BCE through 

Second Century CE, Mundelein, Illinois USA: Bolchazy-Carducci Publishers, 2015, p.xiv.  

(9)Suet. Tib., 59.1.  

“Multa praeterea specie gravitatis ac morum corrigendorum, sed et magis naturae optemperans, ita saeve 

et atrociter factitavit”. 

(10)Suet. Tib., 59.2.    

“Quae primo, quasi ab impatientibus remediorum ac non tam ex animi sententia quam bile et stomacho 

fingerentur, volebat accipi dicebatque identidem: "Oderint, dum probent." Dein vera plane certaque esse 

ipse fecit fidem”. 

(11)Bowmen, Op.Cit., p.39.   

ٓؼخٍ كٍ٘ن ٗي٣ي ٖٓ هزَ ط٤ز٣َّٞ، ًٝخٕ ٗوخثٜخ ٝكزِّٜخ ُِٝؿٜخ، ٛٞ حُيحكغ ٍٝحء  -آٌٗحى–ًٝخٗض ٍىٝى أكؼخٍ أؿَر٤٘خ ك٤خٍ ط٤ز٣َّٞ 

   (Tac. Ann., I.33)ًُي حُِٔٞى حُوخ٢ٓ طـخٛٚ. 
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“accedebant muliebres offensiones novercalibus Liviae in Agrippinam stimulis” 

ٙ، ك٢ حُٔ٘ش حَُحرؼش ٝحُؼالػ٤ٖ ٖٓ ػَٔ، ٣ًٌَ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ، أٗٚ ٝكٍٞ ه٤٠ش ٓوظَ ؿَٓخ٤ٌّٗٞ، ٝح٥ٍحء حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ ٓوظِٚ رخُْٔ

ألٗٚ ا٠ُ ؿخٗذ حُزوغ حُيحً٘ش حُظ٢ ظَٜص ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء ؿٔيٙ ٝحَُؿٞس حُظ٢ طيكوض ٖٓ كٔٚ،  ْ؛ٛ٘خى رؼٞ حٌُ٘ٞى رؤٗٚ طٔٔ ضًخٗ

٣ٌٕٞ ٓٔخص ٌٛح حُؼ٠ٞ أٗٚ ػ٘يٓخ  ٖٝٓ حُٔلظَٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔش ٖٓ رؼي إٔ طْ حهظِحُٚ ا٠ُ ٍٓخى ٝؿي هِزٚ رخٌُخَٓ ر٤ٖ ػظخٓٚ؛ٝ

ً ؿخٍهحُ٘وٚ   (Suet. Cal., 1.2)ٍحؿغ:  .ك٢ حُْٔ ال ٣ٌٖٔ طي٤َٓٙ رخُ٘خٍ خ
“annum agens aetatis quartum et tricensimum diuturno morbo Antiochiae obiit, non sine veneni 

suspicione. Nam praeter livores, qui toto corpore erant, et spumas, quae per os fluebant, cremati quoque 

cor inter ossa incorruptum repertum est, cuius ea natura existimatur, ut tinctum veneno igne confici 

nequeat”. 

١ٍ حإلٓزَح١ٍٞ ط٤ز٣َّٞ ك٢ ه٤٠ش ٓوظَ   ٞ ؿَٓخ٤ٌّٗٞ، ٝكٍٞ ح٥ٍحء حُظ٢ ط٤َ٘ رؤٛخرغ حالطٜخّ ا٠ُ ٝح٢ُ ٣ٍٞٓخ )ر٤ٔٞ(، ٝا٠ُ ط

 ٍحؿغ: 
Kuntz O., Tiberius Caesar and the Roman constitution, Seattle: University of Washington Press, 1924, p.50; 

Ashmore H.S., Encyclopaedia Britannica: A new survey of universal knowledge, Chicago,1961, p.960; Cole 

Th.; Ross D.O., Studies in Latin language and literature, Vol.23, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1973, 

p.223; Devillers O., "LE RÔLE DES PASSAGES RELATIFS À GERMANICUS DANS LES 

"ANNALES" DE TACITE", A.S., Vol.24 (1993), (pp.225-241), p.235;  Guy de la Bedoyere, The Romans 

for dummies, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006, p.313; Lott J.B., Death and dynasty in early imperial 

Rome, Cambridge & New York: Cambridge Univ. Press, 2012, p.268.   

(12)Suet. Tib., 53.1. 

“Nurum Agrippinam post mariti mortem liberius quiddam questam manu apprehendit Graecoque versu: 

"Si non dominaris," inquit, "filiola, iniuriam te accipere existimas?”. 

هي ، ٢ٛٝ ط٘ظ٢ٔ ُٞحكيس ٖٓ أهيّ ٝأػَم حألَٓحص حَُٝٓخ٤ٗش حألٍٓظوَح٤١ش، ٝ Livia Drusillaًخٕ حٜٓٔخ ٤ُڤ٤خ ى٤ٍٓٝال (ٖٔ)

أًٝظخك٤خّٗٞ رؼي ١الهٜخ ٖٓ ُٝؿٜخ حألٍٝ )ط٤ز٣َّٞ ًالٝى٣ّٞ ٤َٕٗٝ(،  رخُؼَحء ٝحُـٔخٍ ٝحُظٞحٟغ، ٝهي طِٝؿض ٤ُڤ٤خ ط٤ِٔص

ّ )أ١ أًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ػخٓخً(، ٍٝؿْ أٜٗخ ُْ ط٘ـذ ُٚ أ١لخالً، اال إٔ ُٝحؿٜٔخ ًخٕ ٗٔم.ّ كظ٠ ٝكخطٚ ػخّ 9ٖٝرو٤ض ٓؼٚ ٌٓ٘ ػخّ 

 :ٓؼخ٤ُخً، ًٝخٗض ٤ُڤ٤خ ٍِٓحً ٖٓ ٍُٓٞ حُل٤٠ِش ُ٘ٔخء ٍٝٓخ ؿ٤ٔؼخً. ٣ُِِٔٝي ٍحؿغ
Deckman A.A., “Livia Augusta”, C.W., Vol.19, No.3 (Oct.19, 1925), (pp.21-25), p.21; Barrett A.A., Livia: 

First Lady of Imperial Rome, New Haven & London: Yale Univ. Press, 2002, pp.7-8; Kunst Ch., Livia: 

Macht und Intrigen am Hof des Augustus, Stuttgart: Klett-Cotta, 2008, pp.9-11; Dennison M., Livia, 

Empress of Rome, pp.19-20.     

(14)Tac. Ann., I.33.   

“ipse Druso fratre Tiberii genitus, Augustae nepos, set anxius occultis in se patrui aviaeque odiis 

quorum causae acriores quia iniquae”. 

(15)Suet. Tib., 53.1.  

ًٝخٗض ٛ٘خى أٓزخد ػي٣يس ُـ٤َس ط٤ز٣َّٞ ٖٓ ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ، ٜٓ٘خ كذ حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ ُٚ، ٓؼِٔخ أكذ  ٝحُيٙ ىٍّٝٓٞ، ح١ٌُ 

كون حُؼي٣ي ٖٓ حالٗظٜخٍحص َُٝٓخ ك٢ حُوخٍؽ. ًٝخٕ حَُٝٓخٕ ٣َٕٝ ك٢ ؿ٤َٓخ٤ٌّٗٞ ٗخرخً ٓلؼٔخً رخُل٣ٞ٤ش، ُٝط٤لخً، ػ٠ِ حُؼٌْ 

 (Tac. Ann., I.33)خً، ٣ٝظْٔ رخُـٔٞٝ. ٖٓ ط٤ز٣َّٞ، ح١ٌُ ًخٕ ٓٔ٘  
“quippe Drusi magna apud populum Romanum memoria, credebaturque, si rerum potitus foret, 

libertatem redditurus; unde in Germanicum favor et spes eadem. nam iuveni civile ingenium, mira 

comitas et diversa ab Tiberii sermone vultu, adrogantibus et obscures”. 

ٖٝٓ ر٤ٖ أٓزخد ًَح٤ٛش ط٤ز٣َّٞ ُـَٓخ٤ٌّٗٞ ًٌُي، طؼُِّن حَُٝٓخٕ، ٍٝػخ٣خ حإلٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش رٚ أ٠٣خً، ٍٝؿْ إٔ 

ٓ٘ٚ ًؼ٤َحً، ط٤ز٣َّٞ ًخٕ هي أػ٠٘ ػ٤ِٚ ك٢ ػيس ٍٓخثَ ٓخٍس ُٚ ُِٝٝؿظٚ أؿَر٤٘خ، اال أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٍَٓٔٝحً ٖٓ ًِٓٞٚ، ًٝخٕ ٣و٠٘ 

 (Cass. Dio, Rom. His., LVII, 6.2)ال٤ٓٔخ ٓغ طؼُِّن ؿلخهَ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ رٚ. 
“καὶ ὁ μὲν δςνηθεὶρ ἂν ηὴν αὐηοκπάηοπα ἀπσὴν λαβεῖν ῾ἡ γὰπ εὔνοια πάνηων ἁπλῶρ ηῶν ηε Ῥωμαίων 

καὶ ηῶν ὑπηκόων ζθῶν ἐρ αὐηὸν ἐποίεἰ οὐκ ἠθέληζε: Τιβέπιορ δὲ ἐπῄνεζε μὲν αὐηὸν ἐπὶ ηούηῳ, καὶ 

πολλὰ καὶ κεσαπιζμένα καὶ ἐκείνῳ καὶ ηῇ Ἀγπιππίνῃ ἐπέζηειλεν, οὐ μένηοι καὶ ἥζθη οἷρ ἔππαξεν, ἀλλὰ 

καὶ ἐπὶ πλεῖον αὐηὸν ὡρ καὶ”. 

   (Tac. Ann., I.33)٤خ ا٠ُ أؿَر٤٘خ. ڤًٔخ ًخٗض ٛ٘خى ؿ٤َس أٗؼ٣ٞش، ٖٓ ٤ُ
“accedebant muliebres offensiones novercalibus Liviae in Agrippinam stimulis”. 

ّ(، ُٝي ك٢ اط٣ٍَٝخ ُؼخثٍِش ٍٝٓخ٤ٗش ٤ٍٓٔٞس حُلخٍ، ٖٔ -م.ّٕٓ) ٤ًُٞLucius Aelius Seianusّٞ أ٤ِ٣ّٞ ٤ٓخّٗٞ (ٙٔ)

ُِلَّ  ًٝخٕ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ١زوش حُلَٓخٕ، ٝهي ريأ ك٤خطٚ ؿ٘ي٣خً ك٢ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ، ٝطيٍؽ ك٢ حُٔ٘خٛذ حُؼ٣ٌَٔش كظ٠ ٛخٍ هخثيحً 

 ٖٓ ٌّٖ حُزَح٣ظ١ٍٞ. ٖٝٓ هالٍ حُ٘ٔذ ٖٓ اكيٟ حُؼخثالص ح٤ُٔ٘خط٣ٍٞش، طٌٖٔ ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٝطٔ

د ا٠ُ حإلٓزَح١ٍٞ ط٤ز٣َّٞ ٝحًظٔخد ػوظٚ، كظ٠ ٛخٍ ٌٓ٘ ػخّ  َُّ ً ك٢ ٍٝٓخ رؼي ٕٙحُظو ّ حَُؿَ حُؼخ٢ٗ ٝحألًؼَ ٗلًٞحً ٍٝػزخ

ٌ ٖ ػٖ ٍٕٙ ا٠ُ حُؼ٤ٖ ك٢ ًخر١َ ػخّ حإلٓزَح١ٍٞ؛ ك٤غ ًٛذ حإلٓزَح١ٞ ّ، ٝطَى أٍٓٞ حإلىحٍس ٝحُلٌْ ك٢ ٣ي ٤ٓخّٗٞ، ح١ٌُ طٔ

ؽ رؤؿَر٤٘خ ٝأر٘خثٜخ ٝؿ٤َْٛ ٖٓٔ ٍأٟ ك٤ْٜ هٜٞٓخً ٤ٓخ٤٤ٖٓ ك٢ ؿ٤خٛذ حُٔـٕٞ. ٌُٖٝ ك٢ ػخّ   ِ ّ، ط٤وّٖ ٣َ١ٖٔن حُٔئحَٓس ٖٓ حُ

 ظْ حُوزٞ ػ٤ِٚ ٝاػيحٓٚ. ٣ُِِٔي ٍحؿغ:    ط٤ز٣َّٞ ٖٓ إٔ ٤ٓخّٗٞ ٣ي٣َ ٓئحَٓس ٟيٙ ُإلٗلَحى رخُؼَٕ؛ ك
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Ben Jonson B., Whalley P.; Louis Du Guernier; D. Midwinter, The Works of Ben. Johnson, 7 vols, vol.2, 

London, 1756, pp.132-3; Maturin E., Sejanus, and other Roman tales, New York, 1839, pp.11-13; 

Smallwood E.M., The Jews under Roman rule: From Pompey to Diocletian, Leiden: Brill, 1976, pp.201-2; 

Johnson B.; Ayres Ph.J., Sejanus (his fall), New York: Manchester Univ. Press, 1990, pp.8-14.  

ٛ ، Gnaeus Domitius Aferؿ٘خ٣ّٞ ى٤ٓٝظ٤ّٞ أك٤َ (7ٔ)  ٞ ً ٝػ٠ٞحً ٓل ً ٝٓلخ٤ٓخ ً رٔـِْ حُٔ٘خطّٞ، حُىَٛص ًخٕ هط٤زخ خ

   . ٣ُِِٔي ٍحؿغ: 9ّ٘ك٤خطٚ ح٤ُٔخ٤ٓش ٌٓ٘ ػٜي ط٤ز٣َّٞ، ٝظِض ًٌُي ك٢ ػٜي ًخ٤ُـٞال ًٝالٝى٣ّٞ ٤َٕٗٝٝ، ٝهي طٞك٠ ػخّ 
Warner Ch.D., A Library of the World's Best Literature, Vol.30 "Polybius - Read", New York: Cosimo Press, 

1896, p.1980; Lindsay H., Adoption Roman World, Cambridge, UK; New York: Cambridge Univ. Press, 

2009, pp.157-9; Rawson B., A Companion to families in the Greek and Roman worlds, Chichester, West 

Sussex, U.K. ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011, p.358.     

رش، ٢ٛٝ حر٘ش ػْ (8ٔ) َّ    َح ٍحؿغ:ٌٝى٣خ رًُٞالٍ ٗٔذ ٝك٤خس ٣ُِِٔي كٞأؿَر٤٘خ ٝٛي٣وظٜخ حُٔو
Bayer E., “Die Ehen der jüngeren Claudia Marcella”, Historia: Z.A.G., Bd. 17, H.1 (Jan., 1968), (pp.118-

123), p.119; Koenen L., "Die "Laudatio funebris" des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrus (P. 

Colon. inv.nr. 4701)", Z.P.E., Bd.5 (1970), (pp.217-283), p.217; Wiseman T.P., "Pulcher Claudius", 

H.S.C.Ph., Vol.74 (1970), (pp.207-221); Barrett A.A., Agrippina: Mother of Nero, London, 1
st
 Publ., 1996, 

p.40; Reinhold M., “Marcus Agrippa's Son-in-Law P. Quinctilius Varus”, C.Ph., Vol.67, No.2 (Apr., 

1972), (pp.119-121), p.119; Syme R., “arriage Ages for Roman Senators”, Historia: Z.A.G., Bd.36, H.3 

(3rd Qtr., 1987), (pp.318-332), p.330. 

(19)Brotier G.; Vaply A.J., C. Cornelii Taciti opera, 3 Vols, Vol.1, London, 1972, p.176.   

(20)John W., "Zu den Familienverhältnissen des P. Quinctilius Varus", Hermes, 86. Bd., H.2 (Jun., 1958), 

(pp.251-255), p.251.   

(21)Rogers R.S., Studies in the reign of Tiberius, Westport, Conn., Greenwood Press,1972, p.53; Barrett 

A.A., Caligula: The Corruption of Power, New York: Simon & Schuster, 2001, p.20; Burns J., Great Women 

of Imperial Rome: Mothers and Wives of the Caesars, London & New York: Routledge, 1
st
 Pub., 2007, p.52; 

Stratton K.B.; Kalleres D.S., Daughters of Hecate: Women and Magic in the Ancient World, Oxford: Oxford 

Univ. Press, 2014, p.190.     

(22)Chalmers A., The General Biographical Dictionary, London, 1812, p.209.  

   . 8ٓٔ، ٣َُٜٔٔ98٘ٙش حُؼخٓش ٌُِظخد، ٓخٕٓٞ: حإلٓزَح١ٍٞ ح٤َُٛذ ط٤ز٣َّٞ، طَؿٔش: ؿٔخٍ ح٤ُٔي، حُوخَٛس: ح٤ُٜجش ح أٍٗٔض؛ 
(23)Cramer F.H., Astrology in Roman law and politics, Philadelphia, 1954, p.257.     

(24)Syme R., “Princesses and Others in Tacitus”, G&R, Vol.28, No.1, Jubilee Year (Apr., 1981), (pp.40-

52), p.40.       

(25)Lightman M.; Lightman B., A to Z of ancient Greek and Roman Women, New York: Facts On File, 

2008, p.73.       

(26)Baring-Gould S., The Tragedy of the Caesars, London: Methuen and Co., Two Volumes, Vol.1, 2
nd

 ed., 

1893, p.306; Flint W.W., "The Delatores in the Reign of Tiberius, as Described by Tacitus", C.J., Vol.8, 

No.1 (Oct., 1912), (pp.37-42), p.41.    

ٍٝرٔخ كؼِض أؿَر٤٘خ ًَ ًُي؛ ٖٓ ٓ٘طِن كزٜخ حُ٘ي٣ي الر٘ش ػٜٔخ ٝٛي٣وش ػَٔٛخ رٌَُٞح، أٝ ألٜٗخ ًخٗض ٓئٓ٘ش رزَحثظٜخ ٓٔخ ٛٞ 

ٍْ ػي٣يس. أٝ ػ٠ِ حألهَ ًخٗض طَٟ إٔ ٛ ٌٙ حألهطخء كظ٠ ٝإ ًخٗض هي ٝهؼض ٖٓ رٌَُٞح، ك٢ٜ حأل٠ُٝ ك٢ ٓ٘ٔٞد ا٤ُٜخ ٖٓ طٜ

 ك٤خطٜخ، ٝال ٣ـذ إٔ ٣ؼخِٜٓخ ط٤ز٣َّٞ رٌٜٙ حُؤٞس. ٍحؿغ:
Hamilton E., Memoirs of the Life of Agrippina: The Wife of Germanicus, Three Vols, Vol.3, London, 1804, 

p.125.     

(27)Shotter D.C.A., “Agrippina the Elder: A Woman in a Man's World”, Historia: Z.A.G., Bd.49, H.3 (3rd 

Qtr., 2000), (pp.341-357), p.352.        

(28)Baring-Gould S., The Tragedy of the Caesars: A study of the characters of the Julian and Claudian 

Houses, Two Volumes, Vol.1, New York: Scribner Press, 1892, p.307; Rogers R.S., "The Conspiracy of 

Agrippina", A.Ph.A., Vol.62, 1931, (pp.141-168), p.155; Hummel C., Arminius, Bloomington, 2001, 

pp.649- 650.   

(29)Suet. Tib., 53.1.     

“Quondam vero inter cenam porrecta a se poma gustare non ausam etiam vocare desiit, simulans veneni 

se crimine accersi”. 
(30)Suet. Tib., 53.1; Smith W., A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, London, 1880, 

p.81; Elene O’Gorman, Irony and Misreading in the Annals of Tacitus, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

2006, p.93.     

(31)Suet.,Tib., 53.1; Thorburn J.E., “Suetonius’ Tiberius: A Proxemic Approach”, C.Ph., Vol.103, No.4 

(October, 2008), (pp.435-448), p.446; Thompson C.J.S., Poison romance and poison mysteries, The Floating 

Press, 2014, p.35.        

(32)Bowmen, Op.Cit., P.41. 
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ٛٞ حرٖ حُٔئٍم حُؼظ٤ْ ؿخ٣ّٞ أ٤٘٤ّٓٞ ر٤ُٞٞ، ًٝخٕ ٣٘ظ٢ٔ ألَٓسٍ ػ٣َوش ٖٓ أَٓحص ٍٝٓخ هي٣ٔخً، ٝهي رِؾ حٌُؼ٤َ ٖٓ أر٘خء (ٖٖ)

ٌٛٙ حألَٓس حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٍٝٓخ، ٝهي ًخٕ ؿخ٣ّٞ أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ ػ٠ٞحً رخٍُحً ك٢ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ُٝٔيس 

ٝأٗـذ ٜٓ٘خ هٔٔش أر٘خء. ٝهي حػظخى ؿخُِّٞ ػ٠ِ اكَحؽ  -ُٝؿش ط٤ز٣َّٞ حأل٠ُٝ–ِش ٖٓ حُٔ٘ٞحص، ٝهي طِٝؽ ٖٓ ك٤زٔخ٤ٗخ ٣ٞ١

ط٤ز٣َّٞ ك٢ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُـِٔخص، هزَ إٔ ٣ٜزق حٓزَح١ٍٞحً ٝرؼي ًُي. ٝهي رِؾ حُظٞطَ ًٍٝطٚ ر٤ٖ حإلػ٤ٖ٘، 

ّ ّٖٓ، كخٗوِذ ط٤ز٣َّٞ ػ٠ِ ؿخُِّٞ ٝأَٓ رخػظوخُٚ ك٢ ُِٓ٘ٚ، ٌٓ٘ ػخّ ٖٓخّٗٞ ٌٓ٘ ػخّ ك٤٘ٔخ ظَٜ طؤ٣ي ؿخُِّٞ ٝٓٔخٗيطٚ ٤ُٔ

     ّ. ٍحؿغ:ٖٖٝكظ٠ ٝكخطٚ ػخّ 
Berwick E., Lives of Caius Asinius Pollio, Marcus Terentius Varro, and Cneius Cornelius Gallus: with notes 

and illustrations, London: R. Triphook, 1814, pp.81-2; Johnson B.; Ayres Ph.J., Sejanus (his fall), p.73; 

Wood S., Imperial Women : A Study in Public Images (40 B.C.-A.D.68), Leiden; Boston: Brill, 2001, 

pp.179-180; Flower H.I., The Art of Forgetting: Disgrace and oblivion in Roman political culture, Chapel 

Hill: University of North Carolina Press, 2006, p.143; Richardson J., Augustan Rome (44 BC to AD 14):  

The restoration of the Republic and the establishment of the Empire, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 

2012, p.194.   

ّ(، ٢ٛ حر٘ش ٓخًٍّٞ أؿ٣َزخ، ًٝخٗض ٝحكيسً ٖٓ أؿ٠٘ ٗٔخء ٍٝٓخ، ٕٓ -م.ّٖٖ) Vipsania Agrippinaڤ٤زٔخ٤ٗخ أؿَر٤٘خ (ٖٗ)

م.ّ. ٝك٤٘ٔخ طٞك٠ ٖٔم.ّ، كؤٗـزض ُٚ حر٘ٚ ىٍّٝٓٞ ك٢ ػخّ 9ٔأٝ  ًٕٓٝخٗض حُِٝؿش حأل٠ُٝ ُظ٤ز٣َّٞ، ح١ٌُ طِٝؿٜخ ػخّ 

ّٞ إٔ ٣طِِّن ُٝؿظٚ ڤ٤زٔخ٤ٗخ ٝإٔ ٣ظِٝؽ ٖٓ ؿ٤ُٞخ ػخّ أؿزَ أًٝظخك٤خّٗٞ أٝؿٔطْ ط٤ز٣َ -ُٝؽ ؿ٤ُٞخ–ٝحُيٛخ ٓخًٍّٞ أؿ٣َزخ 

م.ّ( ٖٓ حُِٝحؽ ٖٓ ح٤ُٔ٘خطٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ حُٔؼَٝف ؿخ٣ّٞ أ٤٘٤ّٓٞ ؿخُِّٞ، ػْ ٔٔم.ّ، كوخٓض ك٤زٔخ٤ٗخ ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ )ٔٔ

 ّ. ٍحؿغ:  ٕٓطٞك٤ض ػخّ 
Tac. Ann., 1.12; Landor W.S.; Boothroyd R.H., Imaginary conversations, Boston, 1936, p.21;  Janson T., A 

Natural History of Latin, Oxford: Oxford University Press, 2004, p.40; Flower H.I., The Art of Forgetting, 

p.143; Lightman M.; Lightman B., A to Z .., pp.332-3.   

(35)Bowmen, Op.Cit., P.41.     

(36)Griffin M.T., Nero: The end of a dynasty, New York: Routledge, 1
st
 Publ., 2001, p.25.  

(37)Spence I., Conflict in ancient Greece and Rome: The definitive political, social, and military 

encyclopedia, 3 Vols, Vol.1, California, 2016, p.688.     

(38)Suet. Tib., 53.2.  

اىػ٠ أٗٚ ًخٕ ػخُٓخً ػ٠ِ طز٢٘ أكي أر٘خء أؿَر٤٘خ ٤ُوِلٚ ػ٠ِ ػَٕ ٍٝٓخ، ُٞال أٗٚ ٍآْٛ  -خس حر٘ٚ ىٍّٝٓٞرؼي ٝك– ٌُٖ ط٤ز٣َّٞ

 (Suet. Tib., 54.1ال ٣ِحُٞح ٛـخٍ ٖٓ، ٝأٟٝق ًُي ُٔـِْ حُٔ٘خطّٞ. )
“destitutus morte liberorum maximos natu de Germanici filiis, Neronem et Drusum, patribus conscriptis 

commendavit diemque utriusque tirocinii congiario plebei dato celebravit. Sed ut comperit ineunte anno 

pro eorum quoque salute publice vota suscepta,egit cum senatu, non debere talia praemia tribui nisi 

expertis et aetate provectis”. 

(39)Wood S.E., Imperial Women: A study in public images (40 B.C.-A.D.68), Leiden; Boston: Brill, 2
nd

 ed., 

2001, p.207.   

(40)Rogers, Op.Cit., p.158. 

    .  9ٓٔٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن، ٙ أٍٗٔض(ٔٗ)
(42)Roberts P., Excel HSC ancient history, Glebe, N.S.W.: Pascal Press, 2006, p.165.   

(43)Dando-Collins S., Blood of the Caesars: How the murder of Germanicus led to the fall of Rome, Wiley: 

Hoboken, N.J., 2008, p.109.  

ًْ  8ٕٙؿ٣َِس رٞٗظ٤خ أٝ رِٞٗح اكيٟ حُـٍِ حإل٣طخ٤ُش حُوي٣ٔش، ٢ٛٝ أهَد ٗوطش ػ٠ِ حُٔخكَ حُـَر٢ إل٣طخ٤ُخ، ٝطزؼي ٗلٞ (ٗٗ)

َ حَُ٘ه٢ َُٔى٤٘٣خ، ٢ٛٝ ط٘ظَٜ رٌؼَس حألٗـخٍ حُؼٔالهش ٝحُظالٍ حَُٔطلؼش. ٝهي طْ حٓظؼٔخٍٛخ َُِٔس حأل٠ُٝ ٖٓ هزَ ٖٓ حُٔخك

ّ، ٝطٞك٠ رٜخ ك٢ حُؼخّ حُظخ٢ُ، 9ٕحإلط٤٣ٍَٖٝ، ٝهالٍ حُؼَٜ حإلٓزَح١ٍٞ١ ك٢ ٍٝٓخ، طْ ٗل٢ ٤َٕٗٝ )ٗو٤ن ًخ٤ُـٞال( ا٤ُٜخ ػخّ 

ّ. ٣ُِِٔي 9ٖأؿَر٤٘خ حُٜـَٟ )ٝحُيس حإلٓزَح١ٍٞ ٤َٕٗٝ( ٝؿ٤ُٞخ ٤ُڤ٤ال ا٠ُ ؿ٣َِس رِٞٗح ػخّ  ًٔخ طْ ٗل٢ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أهٞحطٚ، ٝٛٔخ:

 ٍحؿغ:
Delgado J.P., Encyclopaedia of underwater and maritime archaeology, London: British Museum Press, 1997, 

p.315; Stillwell R.; MacDonald W.L.; McAllister M.H., The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, 

Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2017, p.728.       

(45)Suet.,Tib., 54.2.    

(46)Johnson B.; Procter J.; Butler M., The selected plays of Ben Jonson, Cambridge & New York: 

Cambridge Univ. Press, 1989, p.435; Bowmen, Op.Cit., p.41. 

(47)Suet., Tib., 54.2.    

(48)Bradley P., The Ancient World Transformed, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p.251.   

(49)Suet., Tib., 54.2.    

(50)Johnson B.; Ayres Ph.J., Sejanus (his fall), Manchester & New York: Manchester University Press ,1990, 

p.5.   

 ّ. ٍحؿغ: ٖٖٝػيىٌ ه٤َِ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، ٣َٕٝ إٔ ٝكخس ٤َٕٗٝ ًخٗض ٓ٘ش 
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Johnson and others, The selected plays .., p.435.  

ّ؛ ك٤غ طئًي حُٜٔخىٍ حُوي٣ٔش رؤٗٚ ٓخص هزَ أه٤ٚ ٌُٖٖٔ حَُأ١ حألٍؿق، ٛٞ ٓخ أهٌ رٚ ؿخُز٤ش حُزخكؼ٤ٖ، ٖٓ أٗٚ طٞك٢ ػخّ 

 ّٝٓٞ رٔ٘ٞحص. ىٍ

٢ٛ اكيٟ حُـٍِ حإل٣طخ٤ُش حُظ٢ طوغ ك٢ حُزلَ حُظ٤َح٢ٗ، ؿ٘ٞر٢ ه٤ِؾ ٗخر٢ُٞ، هزخُش ٓخكَ ًٔزخ٤ٗخ، ٝهي ًخٗض ٌٛٙ حُـ٣َِس ٌٓ٘ (ٔ٘)

رخُڤ٤الص ػ٠ِ حُـخٗز٤ٖ. كظ٠ إٔ أٝؿٔطْ هي اطوٌ ٜٓ٘خ ٓظِ٘ٛخً ُو٠خء  ُىكٔضحُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ ٓظِ٘ٛخ ك٣ٞ٤خً ألػ٣َخء ٍٝٓخ؛ كخ

 ص حَُحكش، ٍأٟ ك٤ٜخ ط٤ز٣َّٞ ٌٓخٗخً ؿٌحرخً ه٠٠ ك٤ٚ رو٤ش ػَٔٙ، ٓل٠الً ا٣خٛخ ػٖ ٓي٣٘ش ٍٝٓخ. ٣ُِِٔي ٍحؿغ:رؼٞ أٝهخ
Bunson M., Encyclopedia of the Roman empire, New York: Facts On File, 2002, p.94; Tippett J., 

Landscapes of Sorrento: Amalfi and Capri a countryside guide, London: Sunflower Books, 3
rd

 ed., 2004, 

pp.121-3.     

(52)Suet., Tib., 54.2.; Bowmen, Op.Cit., p.41. 

(53)Suet., Tib., 54.2. 

“Druso autem adeo alimenta subducta, ut tomentum e culcita temptaverit mandere; amborum sic reliquias 

dispersas, ut vix quandoque colligi possent”. 

; Salisbury J.E., Encyclopedia of Women in the ancient World, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2001, 

p.3.   

(54)Bradley P.,The Ancient World Transformed, p.251.   

    .  ٓٔٔٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن، ٙ أٍٗٔض(٘٘)
(56)Suet., Tib., 53.2.   

أٝ  Πανδατερίαٝرخُِـش ح٤ُٞٗخ٤ٗش  insula Pandateriaأٝ رخٗيحط٣َ٤خ   insula Pandatariaخ٣ٍخٝؿ٣َِس رخٗيحط

Πανδατωρία  ك٢ حُزلَ حُظ٤َح٢ٗ، ٝطوغ ك٢ ه٤ِؾ ٗخر٢ُٞ، ر٘زٚ حُـ٣َِس حإل٣طخ٤ُش. ٌٝٛٙ حُـ٣َِس حُٜـ٤َس ٢ٛ اكيٟ ؿٍِ رٞٗظ٤خ

ّ كو٢. ٝط٘ظَٜ ٌٛٙ حُـ٣َِس رؤٕ حإلٓزَح١ٍٞ 8ٓٓٝ كٞح٢ُ ًْ، ٝػَٖٓخ ٢ٛ اال روخ٣خ رًَخٕ هي٣ْ، ٢ٛٝ طٔظي رطٍٞ ٗلٞ 

ّ طْ ٗل٢ أؿَر٤٘خ حٌُزَٟ 9ٕم.ّ؛ رٔزذ ٓٔخٍٓظٜخ حُٔل١َش ُـ٣َٔش حُِٗخ. ٝك٢ ػخّ ٕأٝؿٔطْ هخّ ر٘ل٢ حر٘ظٚ ؿ٤ُٞخ ا٤ُٜخ ػخّ 

  ا٤ُٜخ. ٣ُِِٔي ٍحؿغ: 
Limborch Ph.; Chandler S., The history of the inquisition, 2 vols, vol.1, London, 1731, p.11; MacFarquhar 

C.; Gleig G.; A. Bell, Encyclopaedia britannica, Edinburgh, 1797, p.691; Toynbee A., Hannibal's legacy: The 

Hannibalic War's effects on Roman life, London & New York: Oxford Univ. Press, 1965, p.282; Carroll 

W.H., The founding of Christendom, Front Royal, Va.: Christendom College Press, 1985, p.596.     

(57)Bunson M., Encyclopedia of the Roman empire, New York: Facts On File, 2002, p.11.  

(58)Tac. Ann.,VI, 23.  

“Isdem consulibus Asinii Galli mors vulgatur, quem egestate cibi peremptum haud dubium, sponte vel 

necessitate incertum habebatur”. 

(59)Tac. Ann.,VI, 23.  

“consultusque Caesar an sepeliri sineret, non erubuit permittere ultroque incusare casus qui reum 

abstulissent antequam coram convinceretur”. 

(60)Tac. Ann., VI, 23.    

“Drusus deinde extinguitur, cum se miserandis alimentis, mandendo e cubili tomento, nonum ad diem 

detinuisset”.   

 .Suet) .ُيٍؿش أٗٚ كخٍٝ ط٘خٍٝ ك٘ٞ َٓطزظٚ ،طؼَٝ ُِظؼ٣ٌذ ٖٓ حُـٞعّٞ ى٣ٍٝٓٝئًي ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ حُلخىع ٗلٔٚ، ٣َٟٝ إٔ 

Tib., 54.2) 
“Druso autem adeo alimenta subducta, ut tomentum e culcita temptaverit mandere”. 

 ٝ َّ   ٙ ك٢ ٌٓخٕ ٓٞطٚ، كظ٠ أٗٚ ًخٕ ٣ٜؼذ رؼي ًُي ؿٔؼٜخ.إُِظٔؼ٤َ رـؼ ظٚ، ٝطزؼؼَص أٗال -ٓؼَ أه٤ٚ ٤َٕٗٝ–ٝرؼي ٓٞطٚ طؼ

(Suet. Tib., 54.2) 
“amborum sic reliquias dispersas, ut vix quandoque colligi possent”. 

     .  ٕٔٔٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن، ٙ أٍٗٔض(ٔٙ)
(62)Barrett A.A., Agrippina: Sex, Power, and Politics in the early Empire, London Routledge, 1

st
 Publ., 1999, 

p.47-48; Shotter D., Tiberius Caesar, London; New York: Routledge, 2
nd

 ed., 2004, p.53.     

(63)Tac. Ann.,VI, 24.  

"Quin et invectus in defunctum probra corporis, exitiabilem in suos, infensum rei publicae animum 

obiecit recitarique factorum dictorumque eius descripta per dies iussit". 

(64)Tac. Ann.,VI, 24.   

“quo non aliud atrocius visum: adstitisse tot per annos, qui vultum, gemitus, occultum etiam murmur 

exciperent, et potuisse avum audire, legere, in publicum promere vix fides, nisi quod Attii centurionis et 

Didymi liberti epistulae servorum nomina praeferebant, ut quis egredientem cubiculo Drusum pulsaverat, 

exterruerat. etiam sua verba centurio saevitiae plena, tamquam egregium, vocesque deficientis adiecerat, 

quis primo alienationem mentis simulans quasi per dementiam funesta Tiberio”. 

 ّ(، طل٤ٜالً ٍحؿغ:7ٖ -٤ٕ7َس ٖٓ ك٤خطٚ )كٍٞ ؿَحثْ ط٤ز٣َّٞ ٝكظخثؼٚ ك٢ ؿ٣َِس ًخر١َ، ٤١ِش حُٔ٘ٞحص حُؼَ٘ حأله(٘ٙ)
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Houston G.W., "Tiberius on Capri", G&R, Vol.32, No.2, (Oct., 1985), (pp.179-196); Edwards R., "Tacitus, 

Tiberius and Capri", Latomus, T.70, Fasc.4, (Décembre 2011), (pp.1047-1057), p.1053-7; Champlin E., 

"Sex on Capri", A.Ph.A., Vol.141, No.2, (Autumn 2011), (pp.315-332).     

(66)Barrett, Agrippina: Sex, power.., p.48.  

(67)Barrett, Caligula, p.32. 

(68)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 6.3. 

“ηὰ ζηπαηεύμαηα ἀνηπηημένον ἔδειζεν. οὐ γάπ πος καὶ θπονεῖν οὕηωρ ὡρ ἐδόκει, ἐξ ὧν ἑαςηῷ ζςνῄδει 

ἄλλα μὲν λέγονηι ἄλλα δὲ ποιοῦνηι, ὑπελάμβανεν, ὥζθ᾽ ὑπεηόπει μὲν καὶ ἐκεῖνον, ὑπεηόπει δὲ καὶ ηὴν 

γςναῖκα αὐηοῦ: ἦν γὰπ ἀνηίπαλον ηὸ θπόνημα ηῷ ηοῦ γένοςρ ὄγκῳ”. 

(69)Adams G.W., The Roman emperor Gaius "Caligula" and his Hellenistic aspirations, Boca Raton, Fla.: 

BrownWalker Press, 2007, p.115.   

(70)Griffin, Nero "The end of a dynasty", p.25.   

 ٖٝٓ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ ٣َٟ إٔ ٓيس ٓـٜ٘خ كظ٠ ٓٞطٜخ، ١خُض ألٍرغ ٓ٘ٞحص. أٗظَ:(7ٔ)
Saari P., 4000 BC to 1849, Detroit [u.a.]: UXL, 1997, p.22.   

(72)Salisbury, Encyclopedia of Women, 2001, p.3.   

(73)Suet. Tib., 53.2. 

“nouissime calumniatus modo ad statuam Augusti modo ad exercitus confugere uelle, Pandatariam 

relegauit conuiciantique oculum per centurionem uerberibus excussit”. 

; Rydberg V.; Lindehn H.A.W.; Clark A.C., Roman days, from the Swedish of V. Rydberg, London, 1879, 

p.44.  

ٍٝؿْ إٔ حُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، ٣ٌخىٕٝ ٣ظلوٕٞ ػ٠ِ ٍٝح٣ش كوي أؿَر٤٘خ ُؼ٤ٜ٘خ رٔزذ حُظؼ٣ٌذ، ٣ظلخَٓ أٗط٢ٗٞ رخ٣ٍض ػ٤ِٜخ، 

خ ٓٔج٤ُٞش ٓخ كيع ُؼ٤ٜ٘خ، ٣ًٌَٝ أٜٗخ ُْ طٌٖ ٓـ٤٘شً ِٜٓش، ُْٝ ٣ٌٖ ٓ ٖ حَُٜٔ ػ٠ِ حُلَحّ ح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ، اال ٖٓ هالٍ ٣ٝلِٜٔ 

 حإلًَحٙ؛ كظ٠ أٜٗخ كويص اكيٟ ػ٤٘٤ٜخ ك٢ َٛحعٍ ٓغ هخثي حُٔخثش. ٍحؿغ: 
Barrett, Agrippina: "Mother of Nero”, p.45.   

هي الٓظٚ ػ٠ِ ًُي؛ كظ٠ إٔ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٗلٔٚ، ٣ئًي ػ٠ِ أٗٚ رؼي إٔ هخّ ط٤ز٣َّٞ ر٘ل٤ٜخ ا٠ُ ؿ٣َِس رخٗيحطخ٣ٍخ، ًخٗض أؿَر٤٘خ 

 (Suet. Tib., 53.2)كظؼَٟض ٠َُِد ػ٠ِ ٣ي هخثي حُٔخثش كظ٠ كويص اكيٟ ػ٤٘٤ٜخ. 
“Pandatariam relegavit conviciantique oculum per centurionem verberibus excussit”. 

(74)Shotter D., Tiberius Caesar, London; New York: Routledge, 2
nd

 ed., 2004, p.53.   

(75)Barrett, Caligula, p.32.  

(76)Tac. Ann.,VI, 25. 

“actae ob id grates decretumque ut quintum decimum kal. Novembris, utriusque necis die, per omnis 

annos donum Iovi sacraretur”. 

; Barrett, Agrippina: "Mother of Nero”, p.55.   

 .حُ٘لْ أٝ حُ٘ئّ )ك٢ طخ٣ٍن ٍٝٓخ( به٘خع ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ربٟخكش ػ٤ي ٤ٓالىٛخ ا٠ُ أ٣خّهخّ ر٣ًٌَٝ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ إٔ ط٤ز٣َّٞ، 

(Suet. Tib., 53.2) 
“cum diem quoque natalem eius inter nefastos referendum suasisset”. 

(77)Tac. Ann.,VI, 25.    

“Nondum is dolor exoleverat, cum de Agrippina auditum, quam interfecto Seiano spe sustentatam 

provixisse reor, et postquam nihil de saevitia remittebatur, voluntate extinctam”. 

(78)Watling E.F., Four tragedies and Octavia, Harmondsworth [i pozostałe]: Pengiun Books, 1966, p.294; 

Balsdon J.P.V.D., Romans and aliens, London: University of North Carolina, 1979, p.114.  

(79)Weigall A.E.P.B., Nero: The singing emperor of Rome, New York; London: G.P. Putnam, 1930, p.16.  

(80)Baker G.P., Tiberius Cæsar, New York: Barnes & Noble,1967, p.254. 

(81)Suet. Tib., 53.2.  

 ػويص حُؼِّ ػ٠ِ حُٔٞص ؿٞػخً، طْ كظق كٜٔخ ػ٘ٞسً، ٝطْ كَ٘ حُطؼخّ ريحهِٚ.، أٗٚ ك٤٘ٔخ ٣ًٌَٝ ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ
“Rursus mori inedia destinanti  per vim ore diducto infulciri cibum iussit”. 

(82)Salisbury J.E., Encyclopedia of women in the ancient world, Calif.: ABC-CLIO Press, 2001, p.3.      

(83)Suet. Tib., 53.2; Rydberg V.; Lindehn H.A.W.; Clark A.C., Roman days, 1879; p.44; Hare A.J.C., Walks 

in Rome, London: G. Allen, 1893, p.75.   

(84)Walsh C.M., The Climax of Civilisation, New York: Sturgis & Walton Company, 1917, p.97.  

(85)Tac. Ann.,VI, 25. 

“enimvero Tiberius foedissimis criminationibus exarsit, impudicitiam arguens et Asinium Gallum 

adulterum, eiusque morte ad taedium vitae compul- sam”. 

; Schall U., Agrippina Kaisermacherin - Kaiserm rderin, Hamburg: ACABUS Verlag, 2010, p.106.     

(86)Suet. Tib., 53.2.  

“Sed et perseverantem atque ita absumptam criminosissime insectatus”. 

(87)Tac. Ann.,VI, 25.   
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(88)Tac. Ann.,VI, 25.  

“enimvero Tiberius foedissimis criminationibus exarsit, impudicitiam arguens et Asinium Gallum 

adulterum, eiusque morte ad taedium vitae compul- sam”. 

(89)Tac. Ann.,VI, 25.  

“sed Agrippina aequi impatiens, dominandi avida, virilibus curis feminarum vitia exuerat”. 

(90)Suet., Tib., 53.2.  

“Novissime calumniatus modo ad statuam Augusti modo ad exercitus confugere velle”. 

(91)Griffin , Nero, p.25.    

(92)Lightman; Lightman, A to Z .., p.12.     

(93)Burns, Op.Cit., p.53.     

(94)Burns, Op.Cit., p.53; I. Spence, Conflict in ancient Greece and Rome, 2016, p.688.    

(95)Suet. Tib., 53.2.   

كي ٍؿخٍ حُٔخٓش حُزخ٣ٍُٖ آٌٗحى ٣ُٝيػ٠ أ٤ُّٞ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ أٓخّ ٓـِْ ٝحألٓؼِش ػ٠ِ ًُي ًؼ٤َس، ٜٓ٘خ اطٜخّ ط٤ز٣َّٞ أل(9ٙ)

حُٔ٘خطّٞ، رؤٗٚ طِ لع رؼزخٍحٍص ال ط٤ِن ر٘وٚ حإلٓزَح١ٍٞ، ٝك٤٘ٔخ طْ اىحٗظٚ، أَٓ ط٤ز٣َّٞ ػ٠ِ حُلٍٞ ربُوخثٚ ٖٓ أػ٠ِ طَ 

 (Cass. Dio, Rom. His., LVII, 22.5)حٌُخر٤ظٍٞ. 
“ἀπεῖπε δὲ ὁ Τηβέξηνο ηνῖο ππξὸο θαὶ ὕδαηνο εἰξρζεῖζη κὴ δηαηίζεζζαη: θαὶ ηνῦην θαὶ λῦλ θπιάηηεηαη. 

Αἴιηνλ δὲ Σαηνξλῖλνλ, ὡο θαὶ ἔπε ηηλὰ ἐο αὐηὸλ νὐθ ἐπηηήδεηα ἀπνξξίςαληα, ὑπό ηε ηὴλ βνπιὴλ ὑπήγαγε 

θαὶ ἁιόληα ἀπὸ ηνῦ”. 

(97)Tac. Ann.,VI, 25. 

"actae ob id grates decretumque ut quintum decimum kal". 

; Suet. Tib., 53.2. 
“proque tali clementia interponi decretum passus est”. 

; Barrett, Agrippina: Mother of Nero, p.55; Barrett, Agrippina: Sex, power.., p.48; Levick B., Tiberius the 

Politician, London & New York: Routledge, 1999, p.65.     

(98)Suet. Tib., 53.2.  

(99)Tac. Ann.,VI, 25. 

; Suet. Tib., 53.2. 

“proque tali clementia interponi decretum passus est”. 

; Barrett, Agrippina: "Mother of Nero”, p.55; Barrett, Agrippina: "Sex, power, p.48; Levick, Tiberius, p.65.     

(100)Suet. Tib., 57.1.    

“quam Theodorus Gadareus rhetoricae praeceptor et perspexisse primus sagaciter et assimilasse aptissime 

visus est, subinde in obiurgando appellans eum πειὸλ αἵκαηη πεθπξακέλνλ, id est lutum a sanguine 

maceratum”. 

(101)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 1.1-ٕ. 

[1] ηαῦηα κὲλ θαηὰ Αὔγνπζηνλ ἐγέλεην, Τηβέξηνο δὲ εὐπαηξίδεο κὲλ ἦλ θαὶ ἐπεπαίδεπην, θύζεη δὲ 

ἰδησηάηῃ ἐθέρξεην. νὔηε γὰξ ὧλ ἐπεζύκεη πξνζεπνηεῖηό ηη, θαὶ ὧλ ἔιεγελ νὐδὲλ ὡο εἰπεῖλ ἐβνύιεην, ἀιι᾽ 

ἐλαληησηάηνπο ηῇ πξναηξέζεη ηνὺο ιόγνπο πνηνύκελνο πᾶλ ηε ὃ ἐπόζεη ἠξλεῖην θαὶ πᾶλ ὃ ἐκίζεη 

πξνεηείλεην: ὠξγίδεηό ηε ἐλ νἷο ἥθηζηα ἐζπκνῦην, θαὶ ἐπηεηθὴο ἐλ νἷο κάιηζηα ἠγαλάθηεη [2] ἐδόθεη εἶλαη: 

ἠιέεη ηε δῆζελ νὓο ζθόδξα ἐθόιαδε, θαὶ ἐραιέπαηλελ νἷο ζπλεγίγλσζθε: ηόλ ηε ἔρζηζηνλ ὡο νἰθεηόηαηνλ 

ἔζηηλ ὅηε ἑώξα, θαὶ ηῷ θηιηάηῳ ὡο ἀιινηξησηάηῳ πξνζεθέξεην. ηό ηε ζύκπαλ νὐθ ἠμίνπ ηὸλ 

αὐηαξρνῦληα θαηάδεινλ ὧλ θξνλεῖ εἶλαη: ἔθ ηε γὰξ ηνύηνπ πνιιὰ θαὶ κεγάια πηαίεζζαη θαὶ ἐθ ηνῦ 

ἐλαληίνπ πνιιῷ. 

(102)Burns (J.), Op.Cit., p.54.     

(103)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 1.1-4.  

ٖٓ ًزخٍ ٍؿخٍ حُيُٝش ًٔٔظ٘خ٣ٍٖ ك٢  ػ٣َٖ٘ ٍؿالً،رخإلٟخكش ا٠ُ أٛيهخثٚ حُويح٠ٓ ٝحُٔوَر٤ٖ ٓ٘ٚ، ١ِذ  ّٞ، أ٣ٞٓٚٗظ٤ٗٞ ٣ًٌَٝ

    . أٝ أهَٟ ر٣ٌٍؼشٍ )ط٤ز٣َّٞ( ىَْٓٛ  كويٕ ٝح٥هَأٓخ  ػ٤ٖ٘ أٝ ػالػش؛ار٤ٖ ًَ ٛئالء ُْ ٣يهَ رخٌُخى  ، ٖٝٓحُ٘ئٕٝ حُؼخٓش

(Suet. Tib., 55.1)  
“Super veteres amicos ac familiares viginti sibi e numero principum civitatis depoposcerat velut 

consiliarios in negotiis publicis. Horum omnium vix duos anne tres incolumis praestitit, ceteros alium alia 

de causa perculit”. 

ٌٛح حَُؿَ ح١ٌُ طويّ رٚ ا٠ُ أػ٠ِ ِٓطش، ٤ُْ إلٛظٔخّ ط٤ز٣َّٞ  ح٥ه٣َٖ،، ح١ٌُ َٗٔ ٓو١ٞٚ ٝكخس حُؼي٣ي ٖٓ ٤ٓخّٗٞ رٔخ ك٢ ًُي

 .Suet) .رٚ ًؼ٤َحً، ٝاٗٔخ ٤ُظٌٖٔ ٖٓ هالٍ هيٓخطٚ ٝك٤ِٚ ٖٓ طي٤َٓ أر٘خء ؿ٤ٌَّ٘ٓٞ ٝطؤ٤ٖٓ حُوالكش ُلل٤يٙ، حرٖ حر٘ٚ ىٍّٝٓٞ

Tib., 55.1)  
“inter quos cum plurimorum clade Aelium Seianum; quem ad summam potentiam non tam benivolentia 

provexerat, quam ut esset cuius ministerio ac fraudibus liberos Germanici circumveniret, nepotemque 

suum ex Druso filio naturalem ad successionem imperii confirmaret”. 
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ْٜٝٓ٘ ٗوٚ ٣يػ٠ ٣ُٕ٘ٞ، حػظزَ أٗٚ ٣ٔوَ ٖٓ ُٜـظٚ أػ٘خء حُلي٣غ؛ كوخّ  ًٔخ هخّ ر٘ل٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٍكخهٚ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٝحُظ٤ٌَ٘ رْٜ،

 ٖٓ ً ر٘ل٤ٚ ا٠ُ ؿ٣َِس ٤ً٘خ١ٍ، ْٜٝٓ٘ ٤ٌُّٓٞٞ، ٝٛٞ أكي حُ٘لخس، ح١ٌُ حػظزَ ط٤ز٣َّٞ إٔ اكيٟ ١َحكخطٚ ػ٠ِ حُؼ٘خء ٗٞػخ

  .  (Suet. Tib., 56.1)حُٔو٣َش ُ٘وٜٚ؛ كوخّ ك٢ حُزيح٣ش ر٘ل٤ٚ ػٖ ١ٞٓ٘ٚ، ػْ أؿزَٙ رؼي ًُي ػ٠ِ حإلٗظلخٍ. 
“Nihilo lenior in convictores Graeculos, quibus vel maxime adquiescebat, Xenonem quendam exquisitius 

sermocinantem cum interrogasset, quaenam illa tam molesta dialectos esset, et ille respondisset Doridem, 

relegavit Cinariam, existimans exprobratum sibi veterem secessum, quod Dorice Rhodii loquantur. Item 

cum soleret ex lectione cotidiana quaestiones super cenam proponere comperissetque Seleucum 

grammaticum a ministris suis perquirere, quos quoque tempore tractaret auctores, atque ita praeparatum 

venire, primum a contubernio removit, deinde etiam ad mortem compulit”. 
(104)Burns, Op.Cit., p.53.     

ٓض ك٤خطٜخ ٤َُٜ ط٤ز٣َّٞ ا٠ُ حُؼَٕ، ٍكٞ حُٔٔخف ريكٜ٘خ، (٘ٓٔ) َّ ٖٝٓ حألٓؼِش ػ٠ِ ًُي، أٗٚ ك٤٘ٔخ طٞك٤ض ٝحُيطٚ ٤ُڤ٤خ، حُظ٢ ً

ٍحثلظٜخ طًِْ حألٗٞف، ٝط٘ل غ ػ٘يٙ رؼٞ ٍؿخٍ حُٔ٘خطّٞ ٝرؼٞ حُٔخٓش حُزخ٣ٍُٖ؛ كٔٔق ٝطَى ؿؼٔخٜٗخ كظ٠ طؼلٖ، ٝأهٌص 

ًُِ ٚ، ٍحؿغ: )  (.  ٓٔٔ -9ٓٔٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن، ٙ أٍٗٔضأه٤َحً ريكٜ٘خ. كٍٞ ًُي 
(106)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 1.3. 

“πιείσ θαὶ κείδσ θαηνξζνῦζζαη ἔιεγε. θαὶ εἰ κὲλ κόλα ηαῦη᾽ εἶρελ, εὐθύιαθηνο ἂλ ηνῖο ἐο πεῖξαλ αὐηνῦ 

ἐιζνῦζηλ ἦλ: πξὸο γάξ ηνη ηὸ ἐλαληηώηαηνλ πάληα ἂλ ιακβάλνληεο  ἐθ ηνῦ ἴζνπ ηό ηε κὴ βνύιεζζαη δή ηη 

αὐηὸλ ηῷ πάλπ πνζεῖλ θαὶ ηὸ ὀξέγεζζαί ηηλνο ηῷ  κὴ ἐθίεζζαη ἐλόκηδνλ: λῦλ δὲ ὠξγίδεην εἴ ηηο αὐηνῦ 

ζπλεὶο θαλεξὸο ἐγέλεην, θαὶ πνιινὺο νὐδὲλ ἄιιν ζθίζηλ ἢ ὅηη ζπλελόεζαλ αὐηὸλ ἐγθαιέζαη ἔρσλ 

ἀπέθηεηλελ”. 

(107)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 22.4.  

“ὁ δέ γε Τηβέξηνο εἰο ηὸ ζπλέδξηνλ ἀθηθόκελνο ἐθεῖλόλ ηε ἀπσδύξαην θαὶ ηὸλ Νέξσλα ηόλ ηε Δξνῦζνλ 

ηνὺο ηνῦ Γεξκαληθνῦ παῖδαο ηῇ γεξνπζίᾳ παξαθαηέζεην, θαὶ ηὸ ζῶκα ηνῦ Δξνύζνπ πξνπηέζε ἐπὶ ηνῦ 

βήκαηνο, θαὶ ὁ Νέξσλ γακβξὸο αὐηνῦ ὢλ ἐπαίλνπο ἐπ᾽ αὐηῷ εἶπελ. ὁ δὲ δὴ ζάλαηνο αὐηνῦ πνιινῖο αἴηηνο 

ζαλάηνπ ἐγέλεην ὡο ἐθεζζεῖζη ηῇ ἀπσιείᾳ αὐηνῦ. πνιινί ηε γὰξ θαὶ ἄιινη δηώινλην θαὶ ἡ Ἀγξηππῖλα κεηὰ 

ηῶλ παίδσλ αὐηῆο, ηνῦ λεσηάηνπ ρσξίο. πνιιὰ γὰξ θαη᾽ αὐηῆο ὁ Σεταλὸο”. 

Suet. Tib., 62.1.  

"Auxit intenditque saevitiam exacerbatus indicio de morte filii sui Drusi. Quem cum morbo et 

intemperantia perisse existimaret, ut tandem veneno interemptum fraude Livillae uxoris atque Seiani 

cognovit , neque tormentis neque supplicio cuiusquam pepercit". 

ً –ًٝخٗض أؿَر٤٘خ ٖٓ ر٤ٖ حُؼي٣ي ٖٓ حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ كويٝح ك٤خطْٜ، ٓغ أر٘خثٜخ  ٝحُؼي٣ي ٖٓ حألٗوخٙ حُزخ٣ٍُٖ  -ربٓظؼ٘خء حألٛـَ ّٓ٘خ

 (Cass. Dio, Rom. His., LVII, 22.4)ظي٤َٓ ألٓزخد ٓوظِلش، ٓؼظٜٔخ ٤ٔٛٝش. ح٥ه٣َٖ، ػخهزْٜ ط٤ز٣َّٞ آخ رخُ٘ل٢ أٝ حُ
“ὁ δέ γε Τηβέξηνο εἰο ηὸ ζπλέδξηνλ ἀθηθόκελνο ἐθεῖλόλ ηε ἀπσδύξαην θαὶ ηὸλ Νέξσλα ηόλ ηε Δξνῦζνλ 

ηνὺο ηνῦ Γεξκαληθνῦ παῖδαο ηῇ γεξνπζίᾳ παξαθαηέζεην, θαὶ ηὸ ζῶκα ηνῦ Δξνύζνπ πξνπηέζε ἐπὶ ηνῦ 

βήκαηνο, θαὶ ὁ Νέξσλ γακβξὸο αὐηνῦ ὢλ ἐπαίλνπο ἐπ᾽ αὐηῷ εἶπελ. ὁ δὲ δὴ ζάλαηνο αὐηνῦ πνιινῖο αἴηηνο 

ζαλάηνπ ἐγέλεην ὡο ἐθεζζεῖζη ηῇ ἀπσιείᾳ αὐηνῦ. πνιινί ηε γὰξ θαὶ ἄιινη δηώινλην θαὶ ἡ Ἀγξηππῖλα κεηὰ 

ηῶλ παίδσλ αὐηῆο, ηνῦ λεσηάηνπ ρσξίο. πνιιὰ γὰξ θαη᾽ αὐηῆο ὁ Σεταλὸο”. 

  . 8ٔٔٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن، ٙ أٍٗٔض(8ٓٔ)
(109)Suet. Tib., 61.2.  

، ُٔ٘خطّٞس رؼٞ حإلؿَحءحص ك٢ ٓـِْ حر٘ي  ، ٝٛٞ ٖٓ ١زوش حُلَٓخٕ، ٣يػ٠ رٞٓز٤ّٞأكي أػ٠خء حُٔ٘خطّٞ ٝؼ٘يٓخ ػخٍٝ ك

ً  ط٤ز٣َّٞىٙ ٛي     .ْٓ ٤َٜٓٝ حُلِد حُوي٣ْحالرؤٞس ػ٠ِ  ٣ٚؼخهز أٗٚ ٓٞفأٗٚ ٖٓ رٞٓز٤ّٞ ٤ٜٓ٘غ ٓ٘ٚ رٞٓز٤٤ٖ، ٝ رخُٔـٖ، ٓؼِ٘خ

(Suet. Tib., 57.1) 
“Nec multo post in senatu Pompeio cuidam equiti R. quiddam perneganti, dum vincula minatur, 

affirmavit fore ut ex Pompeio Pompeianus fieret, acerba cavillatione simul hominis nomen incessens 

veteremque partium fortunam”. 

(110)Suet. Tib., 58.1.   

كزؼي ٍٝٛٞ ط٤ز٣َّٞ ا٠ُ ؿ٣َِس ًخر١َ رؼي س أ٣خّ، ػخهذ أكي ح٤ُٜخى٣ٖ ٛ٘خى، ألٗٚ طِٔ ن ا٠ُ حُـ٣َِس ٖٓ حُوِق، ٝهيّ  ا٠ُ 

ّ ُإلٓزَح١ٍٞ ٓٔي  ط٤ز٣َّٞ ٓٔي حُز١ٍٞ ٝٛٞ ال ٣ؼَكٚ، كؤَٓ رظؼ٣ٌزٚ. ٝك٢ أػ٘خء حُظؼ٣ٌذ ٌَٗ ح٤ُٜخى ح٥ُٜش، ألٗٚ ُْ ٣ويِّ

م ٝؿٚ حإلٓزَح١ٍٞ، ٝرخُظخ٢ُ ًخٕ ػٌحرٚ ٤ٌٕٓٞ أٗي رٌؼ٤َ.   ِ    (Suet. Tib., 60.1)حُِٔطؼٕٞ، ح١ٌُ ٍرٔخ ٓ
“In paucis diebus quam Capreas attigit piscatori, qui sibi secretum agenti grandem mullum inopinanter 

obtulerat, perfricari eodem pisce faciem iussit, territus quod is a tergo insulae per aspera et devia 

erepsisset ad se; gratulanti autem inter poenam, quod non et lucustam, quam praegrandem ceperat, 

obtulisset, lucusta quoque lacerari os imperavit”. 

  (Suet. Tib., 60.1)ُو٤خٓٚ رَٔهش ١خّٝٝ ٖٓ ٓل٤ٔخطٚ.  ؛ٞصًٔخ ػخهذ ؿ٘ي٣خ ٖٓ حُلَّ ح٢ٌُِٔ رخُٔ
“Militem praetorianum ob subreptum e viridario pavonem capite puniit”. 

(111)Suet. Tib., 58.1.  

“Sub idem tempus consulente praetore an iudicia maiestatis cogi iuberet, exercendas esse leges respondit 

et atrocissime exercuit. Statuae quidam Augusti caput dempserat, ut alterius imponeret; acta res in senatu 



 (8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

ٕٖ 

 

 

                                                                                                                                                    
et, quia ambigebatur, per tormenta quaesita est. Damnato reo paulatim genus calumniae eo processit, ut 

haec quoque capitalia essent: circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestimenta mutasse, nummo vel 

anulo effigiem impressam latrinae aut lupanari intulisse, dictum ullum factumve eius existimatione aliqua 

laesisse. Perit denique et is, qui honorem in colonia sua eodem die decerni sibi passus est, quo decreti et 

Augusto olim errant”. 

(112)Suet. Tib., 61.2.  

(113)Suet. Tib., 61.2.     

  . 8ٔٔٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن، ٙ أٍٗٔض(ٗٔٔ)

٠٣َٝد ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ حُؼي٣ي ٖٓ حألٓؼِش ػ٠ِ ًُي، ك٤ًٌَ إٔ ط٤ز٣َّٞ ًخٕ ٣لٍٞ ر٤ٖ حُٔٔـ٤ٖٗٞ ٝر٤ٖ حُٔٞص ح٣َُٔغ، كٖٔ ط٠٘ٔ 

ٌح ك٤٘ٔخ ػِْ أكي حألٗوخٙ ٣ٝيػ٠ ًخٍُّٗٞٞ رؤٗٚ ٓظْٜ، أَٓع ٝهظَ ٗلٔٚ هزَ إٔ ٣وزٞ ػ٤ِٚ حُٔٞص ًخٕ ٣ُـزَ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ، ُٝ

َٓ ا٤ُٚ أكي حُٔٔـ٤ٖٗٞ إٔ ٣ؤَٓ روظِٚ ٣َٓؼخً؛ ٤َُكٔٚ ٓٔخ   ٞ حّ؛ ٓٔخ أؿ٠ذ ط٤ز٣َّٞ، ٝهخٍ: "ُوي أكِض ٖٓ ٣ي١"، ٝك٤٘ٔخ ط  َ حُل

  (Suet. Tib., 61.5)ُٔض ٛي٣و٢". ٍحؿغ:  ٣اله٤ٚ ٖٓ حُؼٌحد، ٍى  ػ٤ِٚ ط٤ز٣َّٞ: "ال ُٖ أكؼَ؛ كؤٗض
“Mori volentibus vis adhibita vivendi. Nam mortem adeo leve supplicium putabat, ut cum audisset unum 

e reis, Carnulum nomine, anticipasse eam, exclamaverit: "Carnulus me evasit." Et in recognoscendis 

custodiis precanti cuidam poenae maturitatem, respondit: "Nondum tecum in gratiam redii". 

٣ِـؤٕٝ ا٠ُ حإلٗظلخٍ ك٢ ٓ٘خُُْٜ رظ٣ِٔن ػَٝهْٜ؛ ٍؿزشً ك٢  -رٔـَى ػِْٜٔ ربىحٗظْٜ-ٖٝٓ ٗي س حُوٞف ٖٓ حُظؼ٣ٌذ، ًخٕ حُزؼٞ 

ٖٓ ٓـِْ حُٔ٘خطّٞ، ٖٝٓ طْ اٗوخًٙ ْٜٓ٘، أُوٞح ٖٓ طـ٘ذ حُظؼ٣ٌذ ٝحإلًالٍ. ٝرؼ٠ْٜ ح٥هَ هخٓٞح رَ٘د حُْٔ ػ٠ِ َٓأٟ ٝٓٔٔغ 

ٍّ ٝحكي، رٔخ ك٢ ًُي حُ٘ٔخء  ً ك٢ ٣ٞ أػ٠ِ حُٔالُْ، ٝطْ ؿَْٛ روطخكخص ا٠ُ َٜٗ حُظ٤زَ. كظ٠ أٗٚ طْ اػيحّ ٗلٞ ػ٣َٖ٘ ٗوٜخ

    (Suet. Tib., 61.4)ٝحأل١لخٍ. ٍحؿغ: 
“Quibusdam custodiae traditis non modo studendi solacium ademptum, sed etiam sermonis et conloqui 

usus. Citati ad causam dicendam partim se domi vulneraverunt certi damnationis et ad vexationem 

ignominiamque vitandam, partim in media curia venenum hauserunt; et tamen conligatis vulneribus ac 

semianimes palpitantesque adhuc in carcerem rapti. Nemo punitorum non in Gemonias abiectus uncoque 

tractus, viginti uno die abiecti tractique, inter eos feminae et pueri”. 

َْ ػ٤ِْٜ رخإلػيحّ ٖٓ َٓطلؼخٍص ه٣َزش ٖٓ حُزلَ، ك٢ حُظؼ٣ٌذ ٖٝٓ ٝٓخثَ ط٤ز٣َّٞ حُٔزظٌَس(٘ٔٔ) ٌِ ؼي ٓو١ْٜٞ ٝر، اُوخء ح٣ٌُٖ ُك

 (Suet. Tib., 62.2)ألٓلَ ًخٕ ٣٘ظظَْٛ ػٜخرش ٣لطٕٔٞ ٍإْٜٝٓ ٝػظخْٜٓ، كظ٠ ط٘ظ٢ٜ أٗلخْٜٓ ٖٓ حُل٤خس. 
“Carnificinae eius ostenditur locus Capreis, unde damnatos post longa et exquisita tormenta praecipitari 

coram se in mare iubebat, excipiente classiariorum manu et contis atque remis elidente cadavera, ne cui 

residui spiritus quicquam inesset”. 

(116)Suet. Tib., 62.2.  

“Excogitaverat autem inter genera cruciatus etiam, ut larga meri potione per fallaciam oneratos, repente 

veretris deligatis, fidicularum simul urinaeque tormento distenderet”. 

 (Suet. Tib., 61.2)ػ٤ِْٜ.ٖٝٓ ؿَحثٔٚ حُٔزظٌَس ًٌُي، اطٜخٓٚ ُِزؼٞ ٝاىحٗظْٜ ْٛ ٝأ١لخُْٜ، ٝٓ٘غ أهخٍرْٜ ٖٓ حُليحى 
Accusati damnatique multi cum liberis atque etiam a liberis suis. Interdictum ne capite damnatos 

propinqui lugerent”. 

ٍٚ ك٢ ٟٓٞغ ٗي. ٚ حٌُٔخكآص حُٔـ٣ِش ُِٞٗخس ػ٠ِ حُٔظ٤ٜٖٔ، أٝ كظ٠ حُٜ٘ٞى. ٝأل١ ًِٔش ط٠غ أ١  ٗو ِّٜ  .Suet) ًٔخ ًخٕ ٣و

Tib., 61.2) 
“Decreta accusatoribus praecipua praemia, nonnumquam et testibus”. 

(117)J. Burns, Op.Cit., p.54.     

  . 7ٕٔٙٓخٕٓٞ: َٓؿغ ٓخرن،  أٍٗٔض(8ٔٔ)

ٝك٢ ٌٛٙ حُِلظخص، ًخٕ ٛ٘خى ػيى ٖٓ ح٠ُلخ٣خ ٣٘ظظَٕٝ حألَٓ رظ٘ل٤ٌ حإلػيحّ ك٢ ًخر١َ، ِٝٝٛض حألهزخٍ رٔٞص ط٤ز٣َّٞ، ٌُٖ 

حُٔٞظل٤ٖ حُز٤َٝهَح٤٤١ٖ ٍك٠ٞح حُؼلٞ ػْٜ٘، رلظٟٞ إٔ ح١ٌُ ٣ِٔي كن حُؼلٞ ٤ُْ أكيٌ ٟٓٞ ط٤ز٣َّٞ، ٝهي ٓخص، أٓخ ًخ٤ُـٞال كِْ 

ٓخٕٓٞ: َٓؿغ  أٍٗٔضْ رؼي؛ ٌُٝح كؼ٤ِْٜ ط٘ل٤ٌ حألٝحَٓ، ٝرخُلؼَ أػيٓٞح ح٠ُلخ٣خ ك٢ حُٔٞحػ٤ي حُٔلي ىس. ٍحؿغ: )٣ظِْٔ  ٓوخ٤ُي حُلٌ

  (. 7ٕٔٓخرن، ٙ
(119)Bowmen, Op.Cit., p.41.  

ّ، ًخٕ ؿخ٣ّٞ ٣زِؾ ٖٓ 7ٌُٖٖ ارٜ٘خ حُؼخُغ ؿخ٣ّٞ ه٤َٜ )ًخ٤ُـٞال(، ػخٕ ٝأٛزق آزَح١ٍٞحً، ٝك٤٘ٔخ طٞك٠ ط٤ز٣َّٞ ػخّ 

  ػخٓخً، ًٝخٕ ػخُغ حألرخ١َس ػ٠ِ ػَٕ ٍٝٓخ. أٗظَ:ٕٗحُؼَٔ 
Burns, Op.Cit., p.59.     

(120)Salisbury, Encyclopedia of women, p.3.    

 ( ػٔالص ٓؼي٤ٗش ألؿَر٤٘خ حٌُزَٟ. ٙ( ٌَٝٗ )٘أٗظَ ٌَٗ )(ٕٔٔ)

(122)Burns , Op.Cit., p.54.      

(ٕٖٔ) َِ ف ربْٓ ط٤ظّٞ، ٝٛٞ ػخ٢ٗ أرخ١َس حألَٓس حُلالك٤ش، ٝكٌْ ٍٝٓخ ك٢ حُلظَس ٖٓ ًخٕ آٔٚ ط٤ظّٞ كالڤ٤ّٞ ڤٔزخ٤ٓخّٗٞ، ُٝػ

   ّ(. ٣ُِِٔي ٍحؿغ: 8ٔ -79)
Steinwenter A., Titus Flavius Vespasianus Augustus mit besonderer Ber cksichtigung der  erst rung 

Jerusalems, Graz, 1876; Oxley R.I., The Christian Church the Early Years, USA, 2009, p.615; Zissos A., A 
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Companion to the Flavian age of imperial Rome, Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd., 2016, 

pp.76-83.    

(124)Burns, Op.Cit., p.55.      

لخ٢ُ، حهظلْ ًَ أٌٗخٍ حُؤٞس، حُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ٣٘وٜٜخ أ١ ك٢ حُٞهض حُٝٗئًي ًُي ٖٓ ٍٝح٣ش ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ٗلٔٚ، ك٤غ ٣ًٌَ أٗٚ، (ٕ٘ٔ)

خ ػ٠ِ أٛيهخثٚ ٝكظ٠ ٓؼخٍكٚ، أٝالً ٖٓ أٓٚ، ػْ ا٠ُ أكلخىٙ ُٝٝؿظٚ، ٝأه٤َحً ٤ٓخّٗٞ   (Suet.,Tib., 61.1) .ٓ٘خٓزش، كوي ٗلٌٛ 
“Mox in omne genus crudelitatis erupit numquam deficiente materia, cum primo matris, deinde nepotum 

et nurus, postremo Seiani familiares atque etiam notos persequeretur”. 

(126)Suet. Tib., 55.1. 

“inter quos cum plurimorum clade Aelium Seianum; quem ad summam potentiam non tam benivolentia 

provexerat, quam ut esset cuius ministerio ac fraudibus liberos Germanici circumveniret, nepotemque 

suum ex Druso filio naturalem ad successionem imperii confirmaret”. 

(127)Cass. Dio, Rom. His., LVII, 22.4. 

“θαὶ ὁ Νέξσλ γακβξὸο αὐηνῦ ὢλ ἐπαίλνπο ἐπ᾽ αὐηῷ εἶπελ. ὁ δὲ δὴ ζάλαηνο αὐηνῦ πνιινῖο αἴηηνο ζαλάηνπ 

ἐγέλεην ὡο ἐθεζζεῖζη ηῇ ἀπσιείᾳ αὐηνῦ. πνιινί ηε γὰξ θαὶ ἄιινη δηώινλην θαὶ ἡ Ἀγξηππῖλα κεηὰ ηῶλ 

παίδσλ αὐηῆο, ηνῦ λεσηάηνπ ρσξίο. πνιιὰ γὰξ θαη᾽ αὐηῆο ὁ Σεταλὸο”. 

(128)Suet. Tib., 55.1. 

“inter quos cum plurimorum clade Aelium Seianum; quem ad summam potentiam non tam benivolentia 

provexerat, quam ut esset cuius ministerio ac fraudibus liberos Germanici circumveniret, nepotemque 

suum ex Druso filio naturalem ad successionem imperii confirmaret”. 

(129)Suet. Cal., 7.1. 

"Neronem et Drusum senatus Tiberio criminante hostes iudicauit". 

(130)Suet. Tib., 54.2.  

“Putant Neronem ad voluntariam mortem coactum, cum ei carnifex quasi ex senatus auctoritate missus 

laqueos et uncos ostentaret”. 

(131)Suet. Tib., 54.2. 

“Druso autem adeo alimenta subducta, ut tomentum e culcita temptaverit mandere”. 

(132)Suet.,Tib., 54.2. 

“amborum sic reliquias dispersas, ut vix quandoque colligi possent”. 

(133)Suet. Tib., 61.1.  

ألٗٚ ٝؿيٙ ٣٘لْ ػٖ ًَح٤ٛظٚ  ٤ٓخّٗٞ ٝٓغ ًُي، ك٢ ٤َٓس ًحط٤ش ٓوظ٠زش ٝؿٌحرش هخّ رظؤ٤ُلٜخ، ًخٕ ُي٣ٚ ٟٔخٕ رؤٕ ٣ٌظذ أٗٚ ػخهذ

ٝح٥هَ رؼي  ٤ٓخّٗٞ، ك٢ ك٤ٖ أٗٚ ك٢ حُٞحهغ هي ٟٝغ أكيْٛ كظ٠ حُٔٞص، رؼي إٔ ريأ ٣٘ي ك٢ ٓخ٤ٌّٗٞ،ؿ٤َ ػ٠ِ أ١لخٍ حر٘ٚ

  (Suet.,Tib., 61.1) .ٓو١ٞ حأله٤َ
“etsi commentario, quem de vita sua summatim breviterque composuit, ausus est scribere Seianum se 

punisse, quod comperisset furere adversus liberos Germanici filii sui; quorum ipse alterum suspecto iam, 

alterum oppresso demum Seiano interemit”. 

أٗٚ رؼي ٝكخس ىٍّٝٓٞ رٖ ط٤ز٣َّٞ، ٗؼَ ط٤ز٣َّٞ رخ٤٠ُن ٖٓ أر٘خء ٣ٝئًي ٣ٞٓظ٤ّٗٞٞ ػ٠ِ ًُي ك٢ ٟٓٞغٍ آهَ ك٤ًٌَ، 

، ٝهخّ رخُؼي٣ي ٖٓ حُل٤َ ُظ٣ٍٞطْٜ، ُٝـؤ ا٠ُ اطٜخْٜٓ رخُو٤خٗش، ٝأْٜٗ أػيحء ُِ٘ؼذ أؿَر٤٘خ، ٝأهٌ ٣ؼَْٟٜ ُإلطٜخٓخص حُٔظؼيىس

  (Suet. Tib., 54.2))حَُٝٓخ٢ٗ(، ٝؿٞػْٜ كظ٠ حُٔٞص. 
“Atque ex eo patefacta interiore animi sui nota omnium criminationibus obnoxios reddidit variaque 

fraude inductos, ut et concitarentur ad convicia et concitati proderentur, accusavit per litteras amarissime 

congestis etiam probris et iudicatos hostis fame necavit”. 

(134)Suet. Tib., 54.2.  

(135)Tac. Ann.,VI, 25. 

“Nondum is dolor exoleverat, cum de Agrippina auditum, quam interfecto Seiano spe sustentatam 

provixisse reor, et postquam nihil de saevitia remittebatur, voluntate extinctam”. 

(136)Cass. Dio. Rom. His., LVII, 22.4.   

“ὁ δέ γε Τηβέξηνο εἰο ηὸ ζπλέδξηνλ ἀθηθόκελνο ἐθεῖλόλ ηε ἀπσδύξαην θαὶ ηὸλ Νέξσλα ηόλ ηε Δξνῦζνλ 

ηνὺο ηνῦ Γεξκαληθνῦ παῖδαο ηῇ γεξνπζίᾳ παξαθαηέζεην, θαὶ ηὸ ζῶκα ηνῦ Δξνύζνπ πξνπηέζε ἐπὶ ηνῦ 

βήκαηνο, θαὶ ὁ Νέξσλ γακβξὸο αὐηνῦ ὢλ ἐπαίλνπο ἐπ᾽ αὐηῷ εἶπελ. ὁ δὲ δὴ ζάλαηνο αὐηνῦ πνιινῖο αἴηηνο 

ζαλάηνπ ἐγέλεην ὡο ἐθεζζεῖζη ηῇ ἀπσιείᾳ αὐηνῦ. πνιινί ηε γὰξ θαὶ ἄιινη δηώινλην θαὶ ἡ Ἀγξηππῖλα κεηὰ 

ηῶλ παίδσλ αὐηῆο, ηνῦ λεσηάηνπ ρσξίο. πνιιὰ γὰξ θαη᾽ αὐηῆο ὁ Σεταλὸο”. 

(137)Tac., Ann.,VI, 25.  

"nisi si negatis alimentis adsimulatus est finis qui videretur sponte sumptus". 
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 حصن نارموثيس بالفيوم

 
 أ.د/ منال أبو القاسم دمحم  حسين                                                

 عبِؼخ اٌف١َٛ -اٍزبم ا٢صبه ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌوِٚب١ٔخ و١ٍخ ا٢صبه

 اأصوٜ ثّؾبفظخ اٌف١َٛ أ.سيذ عوض دمحم شعيب

 
بٌؾىِٛبد ػٍٝ ِو اٌؼصٛه ٚاٌزبه٠ـ ٠ؼزجو ِٛلغ ِصو ِٛلغ ِز١ّياً، ٚ٘ٛ األِو اٌنٞ ؽنٞ ث   

ثّؾبٚالد رؤ١ِٓ اٌجالك ٍٛاء ١ٍب١ٍب ٚالزصبك٠ب أٚ ػَىو٠ب، ٚ٘ٛ ِب اٍزلػٟ إْٔبء اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾصْٛ 

ٚاٌمالع ٚاٌّؼَىواد، ٚاٌزٝ رٕٛػذ فٝ ِقططبرٙب ِٓ فزوح ٢فوٜ. ِٚٓ ث١ٓ رٍه إٌّْآد اٌؼَىو٠خ،رُ 

(. 1ِل٠ٕخ ِبظٟ ثّؾبفظخ اٌف١َٛ ؽب١ٌب( )فو٠طخ هلُ ) 1ٌاٌىْف ػٓ إؽلٞ إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ فٝ ٔبهِٛص١

ٚلل رُ اٌىْف ػٕٙب ػٍٟ ٠ل اٌجؼضخ اإل٠طب١ٌخ ٌغبِؼخ ث١يا ثّل٠ٕخ ِبظٝ فالي ٍِّٛٝ ؽفبئو أثو٠ً 

 .2002َ2ٚٔٛفّجوػبَ 

ٚرؤول اٌٛصبئك اٌجوك٠خ ٚاألصو٠خ اٌزٝ ػضو ػ١ٍٙب فٝ اٌّٛلغ ٚإٌّبغك اٌّغبٚهح أْ رٍه إٌّْؤح رؤهؿ 

ٚافو اٌؼصو اٌوِٚبٟٔ ٚثلا٠خ اٌؼصو اٌج١ئطٟ ؽ١ش ػضو أصٕبء اٌؾفبئو فٝ اٌّٛلغ ػٍٝ ػّالد روعغ ثؤ

، ٚاٌنٜ ػوف ػٕٗ أ٘زّبِٗ ثزغل٠ل ٚثٕبء 3َ(305-284َإٌٝ ػصو اإلِجواغٛه اٌوِٚبٔٝ كلٍل٠بًٔٛ )

، ِٚٓ 4اٌٛلذاٌؼل٠ل ِٓ اٌّؼَىواد اٌوِٚب١ٔخ فٝ اٌٛال٠بد اٌزبثؼخ ٌإلِجواغٛه٠خ اٌوِٚب١ٔخ فٝ مٌه 

اٌٛصبئك اٌجوك٠خ اٌزٝ رؤول ػٍٟ ٚعٛك رٍه إٌّْؤح فالي أٚافو اٌؼصو اٌوِٚبٟٔ إؽلٞ  اٌجوك٠بد اٌزٟ ػضو 

ػضو ػٍٟ أؽلٞ اٌجوك٠بد  ، ٚونٌه5فٝ ِٕطمخ عٕٛة ِؼجل  )ط( 2001ػ١ٍٙب أصٕبء اٌؾفبئو اٌزٟ رّذ ػبَ 

موود اٍُ لبئل اٌؾصٓ اٌوِٚبٔٝ فٝ  َ، ٚاٌز326ٝفٝ أؽل إٌّبىي ػجبهح ػٓ ػمل وفبٌخ ٠ؤهؿ ثؼبَ 

، أِب اٌجوك٠بد اٌزٝ ػضو ػ١ٍٙب Flavius Salvitius6ٔبهِٛص١ٌ فٝ رٍه اٌفزوح ٠ٚلػٟ فالف١ًٛ ٍبٌف١زًٛ

ِٓ إؽلٞ   28َ، فزنوو اٌمطؼخ هلُ 328فٝ ص١بكٌف١ب )ثطٓ ؽو٠ذ ثّؾبفظخ اٌف١َٛ ؽب١ٌب( ٚاٌّؤهفخ ثبٌؼبَ 

 Flavius Salvitius.2بهِٛص١ٌ اٌجوك٠بد رنوو أٍُ لبئل اٌّؼَىو فٝ ٔ

ٌٚىٓ ِّب ال ّه ف١ٗ أْ رٍه إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ لل رٛلفذ ػٓ رؤك٠خ ٚظ١فزٙب اٌؼَىو٠خ ٌُٚ رؼل ِٛعٛكح 

فالي إٌصف اٌضبٔٝ ِٓ اٌموْ اٌواثغ ا١ٌّالكٞ، ٚ٘ٛ األِو اٌنٞ أولٖ غٍت أ٘بٌٟ لو٠خ ٔبهِٛص١ٌ اٌؾّب٠خ 

 .8ِٓ لبئل ِؼَىو ك١َٔٛ٠بً اٌّغبٚه ٌُٙ

ٓ ث١ٓ األكٌخ األصو٠خ ػٍٟ أْ ٘نٖ إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ روعغ ٌٍؼصو اٌوِٚبٟٔ أْ ِل٠ٕخ ِبظٝ ٌُ رىٓ ِٚ

ِؾبغخ ثبألٍٛاه فالي اٌؼصو اٌفوػٛٔٝ أٚ اٌؼصو اٌجطٍّٝ، ٌٚىٓ ِغ اٌزٛاعل اٌوِٚبٟٔ ثبٌّل٠ٕخ رُ ثٕبء 

ٟ ٠َجك ثٕبئٙب اٌّؼَىو ، ٚاٌز9٘نٖ إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ ظّٓ فطخ اٌلفبع ػٓ اٌٛاكٜ ِٓ إٌبؽ١خ اٌغوث١خ

، ثبٌوغُ ِٓ أْ ٘نٖ إٌّْؤح ٟ٘ ِْٕؤح ػَىو٠خ إال أٔٙب غجمب ٌٍىزبثبد اٌؼوث١خ 10اٌوِٚبٔٝ فٝ ك١َٔٛ٠بً

ٚاألعٕج١خ ٌُ ٠زُ رؾل٠ل وٛٔٙب ِؼَىو ٌٍغٕل أَ ؽصٓ ألٔٗ فٝ اٌؼل٠ل ِٓ األؽ١بْ ٠زُ اٌقٍػ ث١ُٕٙ، ٚفبصخ 

فصً ث١ُٕٙ ٠ؾزبط إٌٝ كهاٍخ كل١مخ ٌىال ِّٕٙب ِٚمبهٔزٗ أْ اٌفوق ث١ٓ وال ِٓ اٌؾصٓ ٚاٌّؼَىو ٠غؼً اٌ

 ثبٌّْٕؤح اٌؼَىو٠خ فٝ ِل٠ٕخ ِبظٝ )ٔبهِٛص١ٌ(.

 تخطيط المنشأه العسكرية
َ )ّىً 50×50َ( اٌْىً اٌّوثغ، فزجٍغ َِبؽزٗ 1رزقن إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ  فٝ ٔبهِٛص١ٌ )صٛهح هلُ 

ة، ٠ٚمغ اٌّلفً اٌوئ١َٟ ٌٙنٖ إٌّْؤح فٝ ( ٠قزولٙب ّبهع غٌٟٛ ٠ٚزغٗ ِٓ اٌّْبي إٌٝ اٌغ1ٕٛهلُ

اٌغبٔت اٌّْبٌٟ ػٍٝ ِؾٛه ّّبٌٝ عٕٛثٝ، ٠ٚمغ اٌّلفً اٌضبٜٔٛ فٟ اٌغبٔت اٌغٕٛثٟ اٌّٛاعٗ ٌٍّل٠ٕخ، 

ٚرلي ثمب٠ب اٌغلهاْ اٌقبهع١خ اٌزٝ ٠صؼت رؾل٠ل اهرفبػٙب اٌىٍٟ ٔز١غخ رٙلِٙب فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛاظغ، أْ 

ٍزقلَ فٟ ر١ْلٖ اٌطٛة اٌٍجٓ وّب اٍزقلِذ ِٛٔخ ِٓ اٌط١ٓ ٌٍوثػ َ ٚلل ا3880ٍّه اٌغلاه ؽٛاٌٟ 

ِلا١ِه اٌطٛة فٟ ثؼط اٌّٛاظغ، فٟ ؽ١ٓ اٍزقلَ اٌطٛة اٌّؾوٚق ٚاٌّٛٔخ اٌج١عبء ٌٍوثػ ِل١ِه 

اٌطٛة فٝ ثؼط اٌّٛاظغ األفوٜ، وّب ٘ٛ اٌؾبي ِغ اٌجٛاثبد ٚفياْ ا١ٌّبٖ اٌٛالغ غوة اٌجٛاثخ اٌغٕٛث١خ 

اٌّؤول أْ غو٠مخ اٌجٕبء رٕزّٝ ٌٍؼصو اٌوِٚبٔٝ، ؽ١ش أْ اٌطٛة اٌّؾوٚق ٌُ  (، 2ِٓٚ)صٛهح هلُ 

، ٠ٚالؽع أْ ٍٛه اٌؾصٓ اٌقبهعٟ فٝ اٌغبٔت اٌْولٝ لل ١ّل ٠11َزقلَ فٝ ِصو لجً اٌؼصو اٌوِٚبٔٝ

ِجبّوح ػٍٟ ٍطؼ اٌغجً ِغ غ١بة األٍبٍبد اٌجٕبء ٚلل ػضو ػٍٟ ثمب٠ب أهثؼخ أثواط ظقّخ فٝ اٌيٚا٠ب 
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ػوض( وّب ٘ٛ اٌؾبي ِغ أثواط ؽصٓ ك١َٔٛ٠بً 10× غٛي 10ٚاٌزٝ رزقن اٌْىً ِوثغ ) األهثؼخ،

، ٚؽصٓ لصو 13،ٚؽصٓ ٔغغ اٌؾغو ٚاٌٛالغ ػٍٟ اٌعفخ اٌْول١خ ٌٕٙو ا١ًٌٕ ّّبي أٍٛا12ْثبٌف١َٛ

. ٚإْ وبْ لل ػضو فٝ اٌغبٔت اٌغوثٟ 14ٍجبٟ٘ فٟ عٕٛة ّوق لَطٕط١ٓ فٟ ٚال٠خ ١ِٛٔل٠ب ثّْبي أفو٠م١ب

 (.3إظبفٟ ٠مغ فٟ ِٕزصف اٌَٛه رمو٠جب ِزقنا ّىً ؽلٚح ؽصبْ)صٛهح هلُ ثوط  ٟػٍ

، فٝ ؽ١ٓ أْ اٌّلفً اٌضبٔٛٞ اٌّٛاعٙخ ٌٍّل٠ٕخ propylonاٌجٛاثخ اٌوئ١َ١خ ػجبهح ػٓ ثٛاثخ ِيكٚعخ 

ػجبهح ػٓ ثٛاثخ ث١َطخ، ٚروعغ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌجٛاثخ ١ٌٌ فٟ وٛٔٙب رطً ػٍٟ اٌّل٠ٕخ فمػ ثً أ٠عب الْ لٕبح 

بح اٌزٝ رلفً إٌٝ إٌّْؤح رّو ثٙب. أؽ١طذ اٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ ٌٍّْٕؤح ِٓ األهثغ عٛأت ثصف ِٓ ا١ٌّ

( ِّب ٔزظ ػٕٗ ِّو ِؼّل، ٚاٌنٞ ظُ صىٕبد اٌغٕل، 4األػّلح ماد ر١غبْ وٛهٔض١خ ظقّخ )صٛهح هلُ

ٌّلفً .ػضو ػٍٟ ثمب٠ب صىٕبد اٌغٕٛك فٝ اٌغبٔت اٌغوثٟ ِٓ ا15ِزْبثٙب فٟ مٌه ِغ ِؼَىو ك١َٔٛ٠بً

، ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ػلك ِٓ اٌؾغواد اٌصغ١وح اٌؾغُ، رٕٛػذ ِبث١ٓ اٌْىً اٌّوثغ ٚاٌَّزط١ً 16اٌغٕٛثٝ

ٍُ، ٚرٕؾصو رٍه 60َ(، ٚفٟ ؽ١ٓ ٠جٍغ ٍّه علهأٙب ؽٛاٌٟ 4× 6ََ(، ٚ)4×4َٚاٌجبٌغ َِبؽزٙب ِبث١ٓ )

اٌؾبي فٟ ِؼَىو ك١َٔٛ٠بً اٌضىٕبد فٝ اٌَّبؽخ اٌٛالؼخ ِب ث١ٓ اٌَٛه اٌقبهعٝ ٚاٌفٕبء اٌلافٍٝ، وّب ٘ٛ 

(، ِٚٓ اٌّؤول أْ ٘نٖ اٌضىٕبد ٌُ رىٓ رىفٝ ػلك اٌغٕٛك فٝ اٌفص١ٍخ ٚاٌنٜ وبْ ٠جٍغ ػلكُ٘ 2)ّىً هلُ 

، ٠ٚفَو ثؼط األصو٠ٓ ٘نا األِو ثؤْ ػلك ِٓ اٌغٕٛك ٚاٌمبكح ػبكح ِب وبٔٛا ٠معٛا اٌٛلذ فٝ 12عٕل480ٜ

ْٕؤح اٌؼَىو٠خ ٚمٌه ٌمعبء ؽٛائغُٙ ٚاٌن٘بة إٌٝ اٌّؼَىو ِٕبىٌُٙ ٍٛاء فٝ اٌموٞ أٚ اٌّلْ اٌزبثغ ٌٙب اٌّ

. ٚلل ظُ  اٌّّو اٌّؼّل فٟ اٌغبٔت اٌغٕٛثٝ ِٕٗ ِمصٛهح اٌؼجبكح ٚاٌزٝ رزقن 18أٚ اٌؾصٓ ػٕل اٌؾبعخ

اٌزقط١ػ اٌوِٚبٟٔ فززىْٛ ِٓ لبػلح ِورفؼخ ماد ػلك ِٓ اٌلهاعبد ٚاٌجبٌغ ػلك٘ب ِبث١ٓ أهثغ أٚ فٌّ 

 .19ِمصٛهح اٌؼجبكح، ٚاٌزٝ ٠ؾ١ػ ثٙب ؽغور١ٓ )ل١بٍب ػٍٝ ؽصٓ ك١َٔٛ٠بً( كهعبد، ِٕٚٙب ٔصً إٌٝ

( ِجٕٟ ِٓ األعو رصً إ١ٌٗ ا١ٌّبٖ ِٓ لٕبح صغ١وح فوػ١خ  5ػضو كافً إٌّْؤح ػٍٝ فياْ ١ِبح )صٛهح هلُ 

لٕبح َ، ٚلل رُ اٌىْف ػٓ ثمب٠ب اِزلاك 320ِٓ اٌمٕبح اٌوئ١َ١خ ٚاٌزٝ رّل ٔبهِٛص١ٌ ثب١ٌّبٖ، ٚرّزل ٌَّبفخ 

َ 0890ا١ٌّبٖ اٌّؾفٛهح فٝ األهض ٚ٘ٝ روثػ ِبث١ٓ اٌمٕبح اٌوئ١َ١خ ٚاٌقياْ. ٚاٌزٟ ٠زواٚػ ػّمٙب ِبث١ٓ 

 .20َ ٔبؽ١خ اٌغوة1815َ فٟ ٔبؽ١خ اٌْوق 0825َٚ فٝ ؽ١ٓ ٠زواٚػ ػوظٙب ِبث١ٓ 1820ٚ

 ِٛظغ اٌلهاٍخ ٌٚنا وبْ الثل ِٓ اٍزؼواض أٔٛاع إٌّْآد اٌؼَىو٠خ اٌوِٚب١ٔخ ٌزؾل٠ل ٔٛع رٍه إٌّْؤح

فٝ اٌجلا٠خ ػجبهح ػٓ ِٕيي اٌمبئل اٌؼَىوٞ فٝ اٌؾصٓ أٚ اٌّؼَىو اٌوِٚبٔٝ ِمبه اٌم١بكح: وبٔذ  -1

ٚوبْ ٠ؼل ِووياً الرقبم اٌمواه، أِب فٝ اٌؼصو اإلِجواغٛهٜ فمل رطٛهد ِمبه اٌم١بكح اٌوِٚب١ٔخ 

جبهح ػٓ  ثٕبء ١ِٙجبً ؽزٝ اٌؾصْٛ اٌصغ١وح ػ ثْىً وج١و، فىبْ ِجٕٝ اٌم١بكح فٝ اٌّؼَىواد أٚ

٠زىْٛ ِمبه ٚ ظقّبً، ٠زىْٛ ِٓ ػلك ِٓ اٌؾغواد ا١ٌّْلح ؽٛي فٕبء هئ١َٝ أٚ أوضو ِٓ فٕبء.

 اٌم١بكح األوضو اوزّبالً ِٓ صالصخ ألَبَ ِزصٍخ:

اٌمَُ األٚي: ٠ٛعل فٝ ِلفً ِمو اٌم١بكح ووك٘خ ِّزلح ٠مطؼٙب اٌطو٠ك اٌوئ١َٝ ٌٍّمو ٚرْغً رٍه اٌوك٘خ 

 خ اٌؼوظ١خ ٌٍّجٕٝ ٚوبْ ٠طٍك ػ١ٍٙب اٍُ لبػخ اٌزّبه٠ٓ.ِؼظُ اٌَّبؽ

اٌمَُ اٌضبٔٝ: ٠زىْٛ ِٓ فٕبء أٚي ِؾبغ ثبألث١ٕخ ٚلل صجذ أْ ػلكاً وج١واً ِٕٙب وبْ ٠َزقلَ وّقبىْ ٌألٍٍؾخ 

 Castraوّب فٝ ِمو اٌم١بكح اٌٛالغ ػٍٝ ظفخ ٔٙو اٌو٠ٓ ٚاٌّؼوٚف ثبٍُ وبٍزواف١زبها 21ٚاٌؼزبك ٚاٌّؤْ

Vetera  ٌٚلل وبٔذ اٌؾغواد اٌزٝ رؾ١ػ ثٙنا اٌفٕبء غٌٛٙب ظؼف 22ّؤهؿ ثجلا٠خ اٌؼصو اإلِجواغٛهٜا .

 .Atriumاٌؾغواد األفوٜ ٚوبْ ٠طٍك ػٍٝ ٘نا اٌفٕبء اٍُ اٌفٕبء األٍٚػ 

اٌمَُ اٌضبٌش: ٠زىْٛ ِٓ فٕبء صبٔٝ ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ اٍُ اٌفٕبء اٌّملً، ٚمٌه ألٔٗ ٠عُ فٝ ِؤفورٗ اٌؾغوح 
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ٌجٕبء ٚ٘ٝ ػجبهح ػٓ ١٘ىً ٠ٚؾفع ف١ٗ األػالَ ٚاٌوا٠بد، ثّب فٝ مٌه ِزبع اٌغٕل ٚؽ١ٍُٙ األٍب١ٍخ ٌٙنا ا

ِضبي ِمبه .( 3)ّىً هلُ 23اٌفع١خ ِٚلفوارُٙ اٌزٝ وبٔذ رؾذ ؽّب٠خ اٌوا٠بد فىبٔذ رؼل ِٓ اٌّملٍبد

 24.اٌم١بكح فٝ ؽصٓ ثٛ ٔغ١ُ ثؤفو٠م١ب اٌجوٚلٕص١ٍخ

إٌّْآد اٌؼَىو٠خ ٚاٌزٝ ر١ّيد ثزقط١ػ َِزط١ً مٚ  اٌّؼَىواد: رؼل اٌّؼَىواد اٌوِٚب١ٔخ أؽلٜ -2

عٛأت ٔصف كائو٠خ ٠ْٚغٍٙب أثواط رزىْٛ ِٓ غبثم١ٓ أٚ صالس ٚػبكح ِب ٠عُ ثٛاثبد ِؾبغخ 

ثؤثواط، ٚوبٔذ ٘نٖ اٌّؼَىواد رعُ ّٛاهع كاف١ٍخ ٠ّزل ِٓ ٚإٌٝ اٌجٛاثبد اٌوئ١َ١خ ٌٍّؼَىو، وّب 

ػًّ إلصالػ اٌّؼلاد ٚاألٍٍؾخ، ٚلل ظّذ  وبٔذ رعُ ِٕيي ِٚمو اٌمبئل، ونٌه ظّذ ٚهُ

ِٓ أِضٍخ رٍه اٌّؼَىواد ِؼَىو ك١َ١ٔٛ٠بً اٌٛالغ فٝ لصو  25ثؼط ٘نٖ اٌّؼَىواد َِزْف١بد.

 26لبهْٚ ثبٌف١َٛ.

اٌؾصْٛ : ػجبهح ػٓ ِجٕٝ كفبػٝ أصغو فٝ اٌَّبؽخ ِٓ اٌّؼَىواد اٌوِٚب١ٔخ ٚوبْ ٠زُ ثٕبئٗ  -3

ء ٚونٌه وّووي ٌٍّوالجخ ٠ٚؼزجو إؽلٜ إٌّبغك ثغوض ؽّب٠خ اٌّؼَىو أٚ ٌصل ٘غَٛ األػلا

 ( 4)ّىً هلُ  22اٌؼَىو٠خ اٌزٝ ٠ٍغؤ إ١ٌٙب اٌغٕٛك ١ٌزيٚكٚا ثبٌّبء ٚاٌطؼبَ

اٌّياهع اٌّؾصٕخ: ػوفذ إٌّْآد اٌؼَىو٠خ اٌوِٚب١ٔخ ٘نٖ اٌّياهع اٌّؾصٕخ ٚاٌزٝ ػبكح ِب   -4

٠ؤكٜ إٌٝ اٌفٕبء اٌلافٍٝ ٚرعُ  وبٔذ رزقن اٌزقط١ػ اٌّوثغ أٚ اٌمو٠ت ِٓ اٌّوثغ ٌٚٙب ِلفً ٚاؽل

ِجبٔٝ ماد غبثم١ٓ أٚ أوضو فٝ ّىً لٍؼخ أٚ ثوط، ٚأؽ١بٔب وبٔذ رؾبغ ثقٕلق ٚوبٔذ رعُ ٚهُ 

ِٚؼبصو ٌٍي٠زْٛ، ِٚٓ رٍه اٌّياهع اٌّؾصٕخ اٌوِٚب١ٔخ ِيهػخ لصو اٌجٕبد ِٚيهػخ لصو 

 ( 5ىً هلُ . ِٚيهػخ ١ْٕ٘و ٍالِبد) 28ّفٝ ٚال٠خ افو٠م١باٌجوٚلٕص١ٍخ CasrDuibك٠ٚت

ػٕصواً أٍب١ٍبً فٝ إْٔبء ثٛاثبد اٌّل٠ٕخ اٌوِٚب١ٔخ اٌّؾصٕخ ثصوف إٌظو رؼزجو األثواط األثواط:  -5

، وّب أْ األثواط رؼزجو ػٕصو أٍب١ٍب فٝ إٌّْآد اٌؼَىو٠خ اٌوِٚب١ٔخ ػٓ ػلك فزؾبد رٍه اٌجٛاثبد

ن اٌْىً اٌلائوٜ فّٕٙب ِب أرق ،ٚلل رٕٛػذ األثواط ِٓ ؽ١ش اٌْىً وبٌؾصْٛ ٚاٌّؼَىواد،

وبألثواط اٌّؾ١طخ ثجٛاثخ الِج١ي اٌّْب١ٌخ، ٚاٌنٜ ٠ؼزجو اٌْىً اٌّفعً إلْٔبء األثواط ػٕل 

.ونٌه ظٙود األثواط ماد اٌْىً ٔصف اٌلائوٜ وّب فٝ ثٛاثخ الِج١ي اٌغٕٛث١خ، وّب 29اٌوِٚبْ

أِضٍخ ٌٙب فٝ  ظٙود األثواط ِزؼلكح األظالع ِضً أثواط ثوط اٌؼ١ٓ ٚاٌزٝ ٌُ رىٓ ٔبكهح فظٙود

 35ِل٠ٕخ ّوّبي ٚاٌزٝ اػزجود أٍٛاه٘ب أوجو أٍٛاه فٝ ِلْ ّّبي أفو٠م١ب، ٚلل ظّذ أوضو ِٓ 

ً وبْ أوضو٘ب ثْىً ِوثغ، إال أْ اٌجٛاثخ اٌغٕٛث١خ اٌعقّخ وبٔذ ِؾبغخ ثؤثواط صّب١ٔخ  ثوعب

 ألثواط.ٚلل أػزبك اٌوِٚبْ اٍزقلاَ األؽغبه أٚ اٌطٛة اٌّؾوٚق فٝ ثٕبء رٍه ا .30األظالع

ِّٚب ٍجك ِٚغ اٍزؼواض رقط١ػ رٍه إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ ِٚمبهٔزٙب ِغ رقط١ػ إٌّْآد اٌؼَىو٠خ 

اٌّؼبصوح ٌٙب فئٔٗ ِّب ال ّه ف١ٗ أْ رٍه إٌّْؤح ِٛظغ اٌلهاٍخ ِب ٟ٘ إالؽصٓ ١ٌٌٚ ِؼَىو أٚ ِمبه 

 ٌٍم١بكح ٚمٌه ٌّب ٠ٍٟ 

ح ٚمٌه ٌغ١بة اٌؼٕبصو اٌّؼّبه٠خ األٍب١ٍخ فٟ ِمبه أٚال: ِّب ال ّه ف١ٗ أْ رٍه إٌّْؤح ١ٌَذ ِمو ٌٍم١بك

اٌم١بكح ٚ٘ٝ األف١ٕخ اٌّزؼلكح اٌزٝ رعُ ِووي رله٠ت ٚإٍطجالد ٌٍق١ٛي ثبإلظبفخ ٌٍٛهُ ٚلبػبد ٌٍزّو٠ٓ 

) اٌغيائو ؽب١ٌب(، ِٚمو اٌم١بكح فٝ ٍبٌجٛهط  31وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ ِمو اٌم١بكح فٝ الِج١ي ثٛال٠خ ١ِٛٔل٠ب

Saalburg ٔٙو اٌوا٠ٓ.اٌٛالغ ػ ٍٟ 

ِٕيي ِٚمو اٌمبئل، ونٌه غ١بة ٚهُ ػًّ ٚإصالػ صب١ٔب: رٍه إٌّْؤح ١ٌَذ ِؼَىو ٠ٚوعغ مٌه ٌغ١بة 

اٌّؼلاد ٚاألٍٍؾخ ٟٚ٘ ِٓ اٌؼٕبصو اٌٙبِخ ٌزى٠ٛٓ اٌّؼَىواد اٌوِٚب١ٔخ ٚونٌه غ١بة اٌَّزْفٝ ٚاٌزٟ 

 ػبكح ِب وبٔذ عيء ِٓ اٌّؼَىو.

 ْبح اٌؼَىو٠خ ِب ٘ٝ إال ؽصٓ ٚمٌه ٌألٍجبة األر١خ:ٌٚىٓ ِّب الّه ف١ٗ فئْ رٍه إٌّ
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أٚال اٌّٛلغ:رمغ رٍه إٌّْؤح فٝ ِٕطمخ ِورفؼخ اٌطو٠ك اٌّؤكٞ ٌٍّل٠ٕخ وّووي ٌٍّوالجخ، ٚلل أل١ُ ثٙلف 

 ٚ٘ٛ أؽل اٌؼٕبصو األٍب١ٍخ فٝ إْٔبء اٌؾصٓ.ؽّب٠خ اٌّل٠ٕخ ِٓ أٞ ٘غَٛ ػ١ٍٙب، 

ِغ رقط١ػ اٌؾصْٛ اٌوِٚب١ٔخ، وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ ؽصٓ  لصو  صب١ٔب اٌزقط١ػ: ٠زْبثٗ رقط١ػ رٍه إٌّْؤح

 .32عٕٛة ًٍٙ ثولخ Casr el- Geballa at el Beniaعبة هللا فٟ اٌج١ٕخ 

 صبٌضب: ظُ اٌؾصٓ ِصله ١ٌٍّبٖ ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ فياْ ١ٌٍّبٖ ٚاٌنٞ ٠ؼزجو ػٕصو أٍبٍٟ فٟ اٌؾصْٛ.

ك ِٓ اٌؾغواد اٌزٟ رٛعل فٝ إٌّْؤد ، ٚإْ وبٔذ ألً ػل33هاثؼب: ظُ اٌؾصٓ ػلك ِٓ صىٕبد اٌغٕل

 .34اٌؼَىو٠خ ِٓ غوى آفوٞ.فؾصٓ ِل٠ٕخ ِبظٝ ٠زجغ اٌطواى اٌّؤٌٛف ٌؼّبهح اٌؾصْٛ اٌوِٚب١ٔخ

فبَِب: ٠ؼزمل أْ اٌؾصٓ وبْ ٠عُ غبثك صبٟٔ وبْ ٠َزقلَ ٌٛظغ اٌّؼلاد اٌؾوث١خ ٌٍّٚوالجخ ٚاٌوِب٠خ 

اٌضبٌش ٚاٌواثغ ا١ٌّالك١٠ٓ وبٔذ رعُ غبثك  ٔظوا الْ أغٍت اٌؾصْٛ اٌوِٚب١ٔخ فٟ ِصو فالي اٌموْ

 35صبٟٔ.

 ٠ٚChorsquartaؼزجو ؽصٓ ِل٠ٕخ ِبظٟ ِمو ٌمٛاد اٌفوٍبْ ٚاٌّؼوٚفخ ثبٌىز١جخ اٌواثؼخ ا١ٌِٕٛل٠خ

Numidarum36. 

، فم١بٍب ػٍٝ 32أِب ػٓ إِلاكاد ٚر٠ّٛٓ اٌؾصٓ فمل وبْ ػجبهح ػٓ عيء ِٓ ظو٠جخ األٔٛٔب اٌؾوث١خ

مٝ اٌؾصٓ ٘نٖ اإلِلاكاد ِٓ اٌموٜ اٌّغبٚهح ٚوبٔذ رٍه اٌّقصصبد ِٓ )ى٠ذ ِؼَىو ك١َٔٛ٠بً فمل رٍ

، ٚوبٔذ ٠زُ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ِٓ 38ٚلّؼ ّٚؼ١و ٚأؽيِخ عٍل٠خ ٚثؼط األػالف إلغؼبَ اٌق١ٛي ٚاٌجغبي(

ؽ١ش وبْ ٠وًٍ لبئل اٌّؼَىو أٚاٌؾصٓ فطبة إٌٝ مٌه  تاٌفالؽ١ٓ ِجبّوح أٚ ػٓ غو٠ك عبثٝ اٌعوائ

 ثٗ اؽز١بعبد اٌؾب١ِخاٌَّئٛي ِلْٚ 

٠ؤهؿ اٌؾصٓ غجمب ٌألكٌخ األكث١خ ٚاألصو٠خ اٌزٝ ػضو ػ١ٍٙب فٝ ِٛلغ اٌؾصٓ ثبٌفزوح ِبث١ٓ أٚافو اٌؼصو 

 .39اٌوِٚبٟٔ ٚإٌصف اٌضبٟٔ ٌٍموْ اٌواثغ ا١ٌّالكٞ، ؽ١ٓ رٛلف ػٓ رؤك٠خ ٚظ١فزٗ

 الخالصة : 
ؤ١ِٕٙب ِٓ ٘غّبد ا١ٌٍج١ٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ إْ ؽصٓ ٔبهِٛص١ٌ ٌؼت كٚها ٘بِب ِٕن ْٔؤرٗ ٌؾّب٠خ اٌّل٠ٕخ ٚر

، ٚونٌه ٌؾّب٠خ اٌَّبفو٠ٓ ِٓ لطبع اٌطوق ِٚالؽمخ اٌّٙوث١ٓ اٌن٠ٓ ٠قبٌفْٛ لٛا١ٔٓ 40اٌصؾواء اٌىجوٞ

، 41االؽزىبه اٌؾىِٟٛ َِٚبٔلح اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّْوف١ٓ ػٍٟ االِالن اإلِجواغٛه٠خ فٟ عّغ اٌعوائت

إٌٝ اإلٍىٕله٠خ ِبها ثبٌف١َٛ ٚونٌه ٠ْوف ػٍٟ ٚفبصخ أْ ِٛلؼٗ وبْ ٠ْوف ػٍٝ اٌطو٠ك ِٓ ِٕف 

أْ اٌؾصٓ فٝ ٔبهِٛص١ٌ ٚك١َٔٛ٠بً لل ػًّ  42اٌطو٠ك اٌّؤكٞ إٌٝ اٌٛاؽبد، ٚلل أولد كهاٍبد اٌجوكٜ

ِؼب فٝ ٚلذ ِٓ األٚلبد صُ لٍذ أ١ّ٘خ أٚ رٛلف اٌؼًّ فٝ ِؼَىو ٔبهِٛص١ٌ، ٚرله٠غ١ب  فمل أ١ّ٘زٗ ٚثلأ 

اٌموْ اٌواثغ ا١ٌّالكٞ. ٌَٚجت غ١و ِؼوٚف أٔزمٍذ أ١ّ٘خ ؽصٓ  فٝ اٌزل٘ٛه ِٕن إٌصف اٌضبٟٔ ِٓ

ٔبهِٛص١ٌ إٌٝ ؽصٓ ك١َٔٛ٠بً )لصو لبهْٚ( ٚاٌنٜ ٌُ ٠َزّو غ٠ٛال أ٠عب ِغ ثلا٠خ ٘غوح  ػلك وج١و 

ِٓ فالؽٟ اٌموٜ اٌّغبٚهح  ٌٗ الهظ١ُٙ ثَجت اٌغفبف اٌنٞ أصبة إٌّطمخ، ٌمٍخ ٚصٛي ١ِبح اٌيهاػخ 

 . 43مغ فٝ لَُ ص١ّ١َزًٛ ثؼل ا١ٙٔبه ٍل ّلِٖٛإٌٝ اٌموٜ اٌزٝ وبٔذ ر

٠زجغ اٌؾصٓ اٌطواى اٌوِٚبٟٔ اٌؼبَ ٌٍؾصْٛ اٌوِٚب١ٔخ ِٓ ؽ١ش اٌزقط١ػ  ِٚبكح اٌجٕبء ٟٚ٘ اٌطٛة 

اٌّؾوٚق، ٚهثّب ٠وعغ اٍزقلاَ اٌطٛة اٌّؾوٚق إٌٟ غج١ؼخ إٌّطمخ اٌيهاػ١خ ٚاٌزٝ رقٍٛ ِٓ األعؾبه 

إٌٟ اٌوغجخ اٌَو٠ؼخ فٝ ثٕبء اٌؾصٓ، ٚلل أٍزقلِذ غو٠مخ أٍّو فٝ اٌصبٌؾخ ٌٍجٕبء ٚهثّب وبْ ٠وعغ مٌه 

  اٌجٕبء.
 قائمة األختصارات: -

- P.Abinn=The Abinnaeus Archive: Papers of a Roman Officer In the Reign of 

Constantius II, ed. H.I.Bell,V. Martin,E.G.Turner, D.Van 

Berchem,Oxford,1962,Nos.1-82. 

- P.Fay= Fayoum Towns and their Papyri,ed.B.P.Grenfell,A.S.Hunt and D.G. 

Hogarth, London,1900. (Egypt Exploration Society, Graeco-Roman Memoirs 3). 

Nos.1-366 are Papyri; Ostraca (numbered Separately)1-50. 
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 : ِٛلغ اٌؾصٓ فٝ ِل٠ٕخ ِبظٝ  1فو٠طخ هلُ 

 
 ــكالاألشـــــــــــــ

 

 

 : رقط١ػ إٌّْؤح اٌؼَىو٠خ فٟ 1ّىً هلُ 

 )ٔمال ػٓ اٌجؼضخ اإل٠طب١ٌخ( ٔبهِٛص١ٌ
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 Schwartz): رقط١ػ ؽصٓ ك١َٔٛ٠بً ٔمال ػٓ 2ّىً هلُ 
J, Badawy A. et Wild H., Qasr-Qârün/ Dionysias 
1950, fouilles Franco- Suissesrepports II, 
l'institutfrançaisd'archéologieorientale, Le 

Caire,1969,Fig.48b,p.76  ) 

 

 

 

 : اٌزقط١ػ اٌؼبَ ٌٍّمبه اٌم١بكح اٌوِٚب١ٔخ3ّىً هلُ 

Jacobi,L., Der Reihe Der obergermanish-
raetische Limes des Romerreiches,1910. 

 

 
 

 

 

  : ِقطػ ؽصٓ إ١ٍٕبو١َٛ اٌّب١ٔب4ّىً هلُ 
Der Römische Limes.  Dietwulf Baatz,

rchäologische Ausflüge zwischen A
. 4. Auflage, Gebr. Rhein und Donau

 Mann, Berlin 2000. 
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 : ِيهػخ ١ْٕ٘و ٍالِبد5ّىً 

ِٙب دمحم ا١ٌَل، اٌؾصْٛ ٚاٌزؾص١ٕبد اٌلفبػ١خ فٟ ّّبي أفو٠م١ب 

 .8هلُ  61، ٓ  2008فٝ اٌؼصو اٌوِٚبٟٔ،اإلٍىٕله٠خ،

 الصـــــــــــور

 

 

: اٌؾصٓ أصٕبء ؽفبئو اٌجؼضخ 1هلُ صٛهح 

 ، رص٠ٛو اٌجبؽش2006اإل٠طب١ٌخ 

 

 

:اٌؾصٓ أصٕبء ؽفبئو اٌجؼضخ 2صٛهح هلُ 

٠ظٙو ثمب٠ب اٌغلهاْ )رص٠ٛو  2006اإل٠طب١ٌخ 

 اٌجبؽش(
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 : ثمب٠ب أؽل أثواط اٌؾصٓ أصٕبء اٌؾفبئو )رص٠ٛو اٌجبؽش(3صٛهح هلُ 

 
 اٌعقّخ اٌزٝ وبٔذ ػٍٝ أػّلح اٌّّو)رص٠ٛو اٌجبؽش( : أؽل اٌز١غبْ اٌىٛهٔض١خ4صٛهح هلُ 

 
 : ِلفً لٕبح ا١ٌّبح إٌٝ اٌقياْ كافً اٌؾصٓ)رص٠ٛو اٌجبؽش(5صٛهح هلُ 
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E., Giammarusti,A., I Templi di Medinet Madi nel Fayum ,Pisa, Pisa University Press 2015, p.31. ٚأىك٘ود
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59

Bresciani,E.,Giammarusti,A.,ITempli " p.31. 
40

Lesquier,M.J., L'armee Romaine d'Egypted'augste a Diocletien, L'institutfrancaisd'archeologieorientale du 

Cairo, 1918,p.381. 
41

 P.Abinn,3=P.Lond.II.234; VanBerchern, D., "Ala Quinta Praelectorum", p.16. 
42

 ثبٌجؾش 2ٓ 1ٚ2٘بِِ هلُ  
43

Romer, C., ed al,  Philoteris in the Themistou Meris. Report on the Archaeological Survey Carried out as 

Part ofthe Fayum Survey Project, ZeitschriftfürPapyrologie und Epigraphik, Bd. 147 (2004), pp. 281-305., 

 



 (8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

57 

 

 

 أضٕاء حبرٚخٛت جذٚذة عهٗ شخصٛت أبٙ بكر انصذٚق، رضٙ هللا عُّ،

 و(216-216ْـ/11-11)
  

 د/خهٕد سهطبٌ بخٛج انبخٛج                                                             

 ِٟ / وٌٚخ اٌى٠ٛذثبؽضخ فٟ اٌزبز٠خ اإلظال                                                                   

 

 

 :انًهخص

اٌؽخف١خ اٌضب١ٔخ فٟ ربز٠خ اٌؾمبزح اإلظال١ِخ ثؼد  -ػٕٟ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ     

ثبٌزبز٠خ ٚاألوة، ٚؼت ػٍٝ  -َ( 8856-856٘ـ/15-11اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، ٚاٌخ١ٍفخ اٌساؼدٞ األٚي )

صس ػظ١ّخ ظٛاء لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ فٟ ِىخ اٌّىسِخ، األخالق اٌفبلٍخ ٚاٌع١سح اٌىس٠ّخ، ٚوبٔذ ٌٗ ِآ

أٚ ثؼد اٌٙغسح إٌج٠ٛخ فٟ اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح، ِٚٓ ٘رٖ اٌّآصس اٌزبز٠خ١خ اٌٙغسح اٌزٟ ُ٘ ثٙب ٔؾٛ أزق 

اٌؾجؽخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ، ٚاٌزٟ ٌُ رزُ، ِٚب ازرجه ثٙب ِٓ أؽداس فٟ ِىخ اٌّىسِخ رّضً ثؼك 

، ِضً ثٕبء أٚي ِعغد فٟ ربز٠خ ِىخ اٌّىسِخ، ٚغ١س ذٌه، وّب رّضً اٌغٛأت اٌغد٠دح فٟ ؼخف١زٗ

ِآصسٖ ثؼد ر١ٌٛٗ اٌخالفخ اإلظال١ِخ لًٛءا عد٠دًا ػٍٝ ؼخف١زٗ ظٛاء فٟ اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح، أٚ فٟ ِىخ 

 اٌّىسِخ.

اٌفالح  –اٌّعغد  -األؽبث١ػ  –اٌٙغسح  -اٌفد٠ك  –اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح  -ِىخ اٌّىسِخ  كهًبث يفخبحٛت:

 ِٕٝ. –ثئس  –اٌعمف  –عرٚع إٌخً  –واز  -لساءح اٌمسآْ  –

 ًقذيت:ان

وزاظخ ثؼك اٌغٛأت اٌغد٠دح ِٓ ؼخف١خ "أثٟ ثىس اٌفد٠ك"، زلٟ ٠ٙدف ِٛلٛع ٘را اٌجؾش اٌٝ 

ملسو هيلع هللا ىلص، رٍه اٌؽخف١خ  اٌزٟ رؼد اٌؽخف١خ اٌضب١ٔخ فٟ ربز٠خ اٌؾمبزح اإلظال١ِخ ثؼد اٌسظٛي،هللا ػٕٗ، ٚ

ملسو هيلع هللا ىلص، اٌٝ اإلظالَ، ٚأصسد رؤص١ًسا  ملسو هيلع هللا ىلص، فؤظٍّذ ػٕدِب وػب٘ب إٌجٟ، ١ّخ اٌزٟ رؤصسد ثدػٛح إٌجٟ،اٌؼظ

ب فٟ ِغزّغ ِىخ اٌّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ ًّ ٠ٚؼد اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، اٌخ١ٍفخ اٌساؼدٞ  ،ػظ١

 . َ(881-856٘ـ/64-11األٚي فٟ ػفس اٌخٍفبء اٌساؼد٠ٓ )

ػّبزح  فٟ ٚلد رّضٍذ ٘رٖ اٌغٛأت اٌغد٠دح خالي البِزٗ ثّىخ اٌّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ اٌٝ اٌّد٠ٕخ

ٚ٘ٛ اٌؾدس اٌؼظ١ُ اٌرٞ ازرجه ثٙغسح  ٚلساءح اٌمسآْ، ،ثفٕبء وازٖ ٌٍفالح ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ِعغد ؼ١دٖ

أخسٜ ر١ّص ف١ٙب، زلٟ هللا ُ٘ أْ ٠مَٛ ثٙب، زلٟ هللا ػٕٗ، ٔؾٛ أزق اٌؾجؽخ، فمالً ػٓ عٛأت 

ػٕٗ، ثبٌؾدح ٚاٌفساِخ ػٍٝ خالف ػبورٗ ِٓ اٌسؽّخ ٚاألٌفخ، ٟٚ٘ وٍٙب ِّب ٠ّط اٌفدق ٚاٌزفد٠ك، 

 . أٚ ٠ّط اإل٠ّبْ

ٚاٌٝ عبٔت ِب رمدَ ٠ٍمٟ اٌجؾش اٌمٛء ػٍٝ ِآصسٖ، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ ربز٠خ ػّبزح اٌّعغد إٌجٛٞ 

ِٓ عٙخ أخسٜ، ِّب ٠ٍمٟ لًٛءا عد٠دًا ػٍٝ ؼخف١زٗ،  اٌؽس٠ف ِٓ عٙخ، ٚؽفس ثئس ا١ٌبلٛرٗ ثّٕٝ

       . زلٟ هللا ػٕٗ، ظٛاء ِٓ إٌبؽ١خ اٌزبز٠خ١خ، أٚ ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌؾمبز٠خ ٚاٌّؼّبز٠خ

 ٠ٕٚمعُ ٘را اٌجؾش اٌٝ صالصخ ِؾبٚز ٠ّىٓ ػسلٙب ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

 ظخ ر١ّٙد٠خلجً ٚثؼد اٌٙغسح إٌج٠ٛخ ودزا ِىخ اٌّىسِخ ، ٠ٚزٕبٚياٌّؾٛز األٚي. 

 ٟٔخالي ٔعجٗ ألث٠ٛٗ، ٚذٌه  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،اٌفد٠كأثب ثىس  ، ٠ٚزٕبٚياٌّؾٛز اٌضب ِٓ

ٚأٚالوٖ، ٚاألظّبء اٌزٟ أنٍمذ ػ١ٍٗ ظٛاء فٟ اٌغب١ٍ٘خ أٚ اإلظالَ، صُ وازٖ ثّىخ اٌّىسِخ، صُ 

    . ٚفبرٗ زلٟ هللا ػٕٗ

 ٚاثٓ اٌدغٕخ أٚ اٌدغ١ٕخ، ٚفٟ ٘را  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ثىس اٌفد٠ك بٕبٚي أث٠ٚز ،اٌّؾٛز اٌضبٌش

  . اٌّؼّبز٠خ ٚاٌؾمبز٠خ اٌّآصسزٕبٚي ٘را اٌّؾٛز اٌزؼس٠ف ثبألؽبث١ػ، صُ ٠اإلنبز 
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 انًٕضٕع: 

 :انًحٕر األٔل 

 يكت انًكريت: -

ب  ،ملسو هيلع هللا ىلص، أزظً هللا رؼبٌٝ ِؾّدًا ًِ ثبٌؾ١ٕف١خ اٌعّؾخ، ٚاٌؽس٠ؼخ اٌغبِؼخ، ٚفٟ ِدٜ صالصخ ٚػؽس٠ٓ ػب

فٟ وػٛح إٌبض اٌٝ اإلظالَ، رُ ٌٗ ِب أزاو ِٓ رج١ٍغ اٌد٠ٓ، ٚأعّغ إٌبض  ،ملسو هيلع هللا ىلص، مس٠جًب، لمب٘ب زظٛي هللار

 فٟ ِىخ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،عبء فٟ ـؾ١ؼ اٌجخبزٞ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌفزسح اٌزٟ لمب٘ب إٌجٟ فمد ػ١ٍٗ،
1
اٌّىسِخ لجً  

"ؽدصٕب ِطس ثٓ اٌفمً ؽدصٕب زٚػ ؽدصٕب ٘ؽبَ ؽدصٕب : اٌٙغسحاٌٙغسح، صُ فٟ اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح ثؼد 

ػىسِخ ػٓ اثٓ ػجبض زلٟ هللا ػّٕٙب لبي ثؼش زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألزثؼ١ٓ ظٕخ فّىش ثّىخ صالس ػؽسح 

ظٕخ ٠ٛؽٝ ا١ٌٗ، صُ أِسٖ ثبٌٙغسح فٙبعس ػؽس ظ١ٕٓ، ِٚبد ٚ٘ٛ اثٓ صالس ٚظز١ٓ".
6

 

"ٚؽىّخ ذٌه أْ وضسح األظّبء ردي ػٍٝ ػظُ : ، ٚفٟ ذٌه أٚزو اٌصزوؽٟٚلد ػسفذ ِىخ ثؤظّبء وض١سح

اٌّعّٝ"
5
ب، خّعخ ػؽس   ًّ ، ٚلد ٚـٍذ ٘رٖ األظّبء ِٓ لجً ثؼك اٌجبؽض١ٓ اٌٝ أزثؼخ ٚخّع١ٓ اظ

ب ِٕٙب ٚزود فٟ اٌمسآْ اٌىس٠ُ ًّ اظ
، ٔروس ِٕٙب ػٍٝ ظج١ً اٌّضبي لٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح آي  6

ْ   "ػّساْ:  ٚ   اِ ٌٍِٕ بِض ٌٍَ ِرٞ ث َي ث١َۡذ  أَ ِلَغ  جَ ُٚ ُِ َٓ َزو  بجَى خَ  ١ ِّ ٍَ ؼََٰ ٍۡ ٌِّ ٜ ُ٘د  َٚ ، ٚلٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح ٩٦ب 

ًُ ُنَتاَرك   "األٔؼبَ:  ىَزۡلَنَٰ
َ
ِي َبۡۡيَ  َوَهََٰذا نَِتٌَٰب أ ُق ٱَّلذ َصّدِ ِيَو يُ نُّ اۚ َوٱَّلذ ٍَ َ ل َۡ مذ ٱۡلُلَرىَٰ َوَنۡو َح

ُ
ۡؤِنيََُن يََديًِۡ َوِِلُيِذَر أ

ٍِۡم ُُيَافُِظََن  ِ َٰ َصََلت ۡم لََعَ ٌُ َوَكَذَٰلَِم ":، ٚلٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح اٌؽٛزٜ" ٩٢ةِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِنُيََن ةًِِۦۖ َو
وَۡحۡيَيآ إََِلَۡم كُۡرَءاىًا َغَربِّي  

َ
مذ ٱۡلُلرَ أ

ُ
ُيِذَر أ ََۡم ٱۡۡلَۡهِع ََل َريۡ ا ِّلِ ا َوتُيِذَر يَ ٍَ َ ل َۡ ِِف ٱۡۡلَيذثِ َوفَرِيق   َب فِيًِِۚ فَرِيق  ىَٰ َوَنۡو َح

ػِريِ  ِِف  ٍُم  "، ٚلٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح اٌفزؼ: " ٧ٱلسذ يِۡديَُكۡم َعۡي
َ
ۡم َغيُكۡم َوأ ٍُ يِۡدَي

َ
ِي َنفذ أ ََ ٱَّلذ ٌُ َو

ُ ةَِها َتۡػَهلََُن ةَ  ٍِۡمۚ َوََكَن ٱَّللذ ۡظَفَرُكۡم َغلَۡي
َ
ۡن أ

َ
َث نِۢو َبۡػِد أ أْ أؼٙس ِب ػسفذ ثٗ ِٓ  ، غ١س" ٢٤ِصرًيا ةَِتۡطِو َنهذ

األظّبء ٘ٛ ِىخ اٌّىسِخ.
7
 

ث١ذ هللا : "ِىخ: َ( ف١ّب ٠زؼٍك ثبالؼزمبق ِب ٔف1661ٗ٘ـ/868ٚلد ذوس اٌؾّٛٞ )اٌّزٛفٝ ظٕخ 

ظ١ّذ ِىخ ألٔٙب رّه اٌغجبز٠ٓ...٠ٚمبي أّب : اٌؾساَ...أِب اؼزمبلٙب فف١ٗ ألٛاي، لبي أثٛ ثىس ثٓ األٔجبزٞ

لد اِزه اٌفف١ً لسع أِٗ اذا ِفٗ ًِفب ؼد٠دًا، ٚظ١ّذ : ىخ الشوؽبَ إٌبض ثٙب ِٓ لٌُٛٙظ١ّذ ِ

ِىخ ٟ٘ ثىخ ٚا١ٌُّ : ِىخ اظُ اٌّد٠ٕخ ٚثىخ اظُ اٌج١ذ، ٚلبي آخسْٚ: ثىخ الشوؽبَ إٌبض ثٙب...٠ٚمبي

ي ال ٠زُ أّب ظ١ّذ ِىخ ألْ اٌؼسة فٟ اٌغب١ٍ٘خ وبٔذ رمٛ: ثدي ِٓ اٌجبء...لبي اٌؽسلٟ ثٓ اٌمطبِٟ

ؽغٕب ؽزٝ ٔؤرٟ ِىبْ اٌىؼجخ فّٕه ف١ٗ أٞ ٔففس ـف١س اٌّىبء ؽٛي اٌىؼجخ، ٚوبٔٛا ٠ففسْٚ 

ظ١ّذ ِىخ ألٔٙب ث١ٓ عج١ٍٓ ِسرفؼ١ٓ ػ١ٍٙب ٟٚ٘ فٟ ٘جطخ : ٠ٚففمْٛ ثؤ٠د٠ُٙ اذا نبفٛا ثٙب...ٚلبي لَٛ

ثىخ : .ٚلبي آخسْٚظ١ّذ ِىخ ألٔٙب ال ٠فغس ثٙب أؽد اال ثىذ ػٕمٗ..: ثّٕصٌخ اٌّىٛن...ٚلبي آخسْٚ

ِٛلغ اٌج١ذ ِٚب ؽٛي اٌج١ذ ِىخ...ٚٚعدد أٔب أٔٙب ظ١ّذ ِىخ ِٓ ِه اٌضدٞ أٞ ِفٗ ٌمٍخ ِبئٙب ألُٔٙ 

أٙب رّه اٌرٔٛة أٞ رر٘ت ثٙب وّب ٠ّه اٌفف١ً لسع أِٗ : وبٔٛا ٠ّزىْٛ اٌّبء أٞ ٠عزخسعٛٔٗ، ٚل١ً

أّب ظ١ّذ ثىخ ألْ األلداَ : فٗ...ٚل١ًظ١ّذ ِىخ ألٔٙب رّه ِٓ ظٍُ أٞ رٕم: فال ٠جمٟ ف١ٗ ؼ١ئًب، ٚل١ً

ثىخ ِٛلغ اٌج١ذ ِٚىخ ٘ٛ اٌؾسَ وٍٗ، ٚلبي ش٠د ثٓ : رجه ثؼمٙب ثؼًمب، ٚػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أثٟ أ١ٔعخ لبي

ثىخ اٌىؼجخ ٚاٌّعغد ِٚىخ ذٚ نٜٛ ٚ٘ٛ ثطٓ اٌٛاوٞ اٌرٞ ذوسٖ هللا رؼبٌٝ فٟ ظٛزح اٌفزؼ، ٌٚٙب : أظٍُ

أظّبء غ١س ذٌه...".
8
 

: "لبي: َ( ف١ّب ٠زؼٍك "ثزروس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚأـؾبثٗ ِىخ"084٘ـ/674)اٌّزٛفٝ ظٕخ  ٚلد أٚزو األشزلٟ

: لبٌذ ػبئؽخ: ؽدصٕب ِعٍُ ثٓ خبٌد، ػٓ اثٓ أثٟ ٔغ١ؼ، لبي: ؽدصٕٟ عدٞ، لبي: ؽدصٕب أثٛ ا١ٌٌٛد، لبي

ٌُٚ ٠طّئٓ لٍجٟ  ٌٛال اٌٙغسح ٌعىٕذ ِىخ، أٟ ٌُ أز اٌعّبء ثّىبْ له ألسة اٌٝ األزق ِٕٙب ثّىخ،

أؽعٓ ِٕٗ ثّىخ". }له{ثجٍد له ِب انّؤْ ثّىخ، ٌُٚ أز اٌمّس ثّىبْ 
7
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 :َٙانًحٕر انثب 

 أبٕ بكر انصذٚق رضٙ هللا عُّ: -

 َسبّ: -

 ٔانذِ: -

ر١ُ لس٠ػ –َ( ٔعجٗ ػٕد ذوسٖ "ِٚٓ ثٕٟ ر١ُ 067٘ـ/654)اٌّزٛفٝ ظٕخ  ذوس اثٓ ظؼد
0
ثٓ ِسح ثٓ  - 

١ٗ اٌعالَ، ٚاظّٗ ػجد هللا ثٓ أثٟ لؾبفخ، ٚاظّٗ ػضّبْ ثٓ ػبِس ثٓ "أثٛ ثىس اٌفد٠ك، ػٍ: وؼت" فمبي

ػّسٚ ثٓ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح".
1
 

"ػجد هللا ثٓ ػضّبْ ثٓ ػبِس ثٓ ػّسٚ ثٓ : َ( ثم1655ٌٗٛ٘ـ/854ٚذوسٖ اثٓ األص١س )اٌّزٛفٝ ظٕخ 

ثٓ أثٟ لؾبفخ، ٚاظُ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح ثٓ وؼت ثٓ ٌئٞ اٌمسؼٟ اٌز١ّٟ، أثٛ ثىس اٌفد٠ك 

ػضّبْ".: أثٟ لؾبفخ
14
 

"٠ٍزمٟ ٘ٛ ٚزظٛي هللا، ـٍٝ هللا : َ(1606٘ـ/801ٚفٟ ٘را اإلنبز أٚزو اثٓ خٍىبْ )اٌّزٛفٝ ظٕخ 

ػ١ٍٗ ٚظٍُ، ػٕد ِسح ثٓ وؼت".
11
 

 أيّ:  -

"ٚأِٗ أَ اٌخ١س ٚاظّٙب ظٍّٝ ثٕذ ـخس : لبي اثٓ ظؼد ػٓ أِٗاظُ أِٗ "ظٍّٝ"، ٚو١ٕزٙب "أَ اٌخ١س"، 

ػبِس ثٓ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح".ثٓ 
16
 

"ٚأِٗ أَ اٌخ١س ظٍّٝ ثٕذ ـخس ثٓ ػبِس ثٓ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح، : ٚفٟ ذٌه لبي اثٓ األص١س

اظّٙب : لبٌٗ دمحم ثٓ ظؼد، ٚلبي غ١سٖ. ١ٌٍٝ ثٕذ ـخس ثٓ ػبِس: اظّٙب: ٟٚ٘ اثٕخ ػُ أثٟ لؾبفخ، ٚل١ً

ٚ٘را ١ٌط ثؽٟء، فبٔٙب رىْٛ اثٕخ أخ١ٗ، . ظؼد ثٓ ر١ُ ظٍّٝ ثٕذ ـخس ثٓ ػبِس ثٓ ػّسٚ ثٓ وؼت ثٓ

ٚاألٚي أـؼ".. ٌُٚ رىٓ اٌؼسة رٕىؼ ثٕبد اإلخٛح
15
 

"ٚأِٗ ظٍّٝ، ٚرىٕٝ أَ اٌخ١س، ثٕذ ـخس، ٟٚ٘ ثٕذ ػُ : ٚفٟ ٘را اإلنبز أ٠ًمب أٚزو اثٓ خٍىبْ

أث١ٗ".
16
 

 

 أٔالدِ:  -

إٌطبل١ٓ ٚأِٙب لز١ٍخ ثٕذ ػجد اٌؼصٞ ثٓ "ٚوبْ ألثٟ ثىس ِٓ اٌٌٛد ػجد هللا ٚأظّبء ذاد : لبي اثٓ ظؼد

ػجد أظؼد ثٓ ٔمس ثٓ ِبٌه ثٓ ؽعً ثٓ ػبِس ثٓ ٌئٞ".
17
  

"ٚػجد اٌسؽّٓ ٚػبئؽخ ٚأِّٙب أَ زِٚبْ ثٕذ ػبِس ثٓ ػ٠ّٛس ثٓ ػجد ؼّط ثٓ ػزبة ثٓ أذ٠ٕخ ثٓ 

١ّسح ثٓ ظج١غ ثٓ وّ٘بْ ثٓ اٌؾبزس ثٓ غُٕ ثٓ ِبٌه ثٓ وٕبٔخ، ٠ٚمبي ثً ٟ٘ أَ زِٚبْ ثٕذ ػبِس ثٓ ػ

ذً٘ ثٓ وّ٘بْ ثٓ اٌؾبزس ثٓ غُٕ ثٓ ِبٌه ثٓ وٕبٔخ".
18
 

"زلٟ هللا : ،زلٟ هللا ػٕٙب ،لبي اثٓ خٍىبْ ف١ّب ٠زؼٍك ثؤَ اٌّئ١ِٕٓ ػبئؽخ ثٕذ أثٟ ثىس اٌفد٠ك

ػٕٙب ٚػٓ ٚاٌد٘ب، رصٚعٙب زظٛي هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، ثّىخ، ؼسفٙب هللا رؼبٌٝ، لجً اٌٙغسح".
17
   

ثىس ٚأِٗ أظّبء ثٕذ ػ١ّط ثٓ ِؼد ثٓ ر١ُ ثٓ اٌؾبزس ثٓ وؼت ثٓ ِبٌه ثٓ لؾبفخ ثٓ  "ٚدمحم ثٓ أثٟ

ػبِس ثٓ ِبٌه ثٓ ٔعس ثٓ ٚ٘ت هللا ثٓ ؼٙساْ ثٓ ػفسض ثٓ ؽٍف ثٓ أفزً، ٚ٘ٛ خضؼُ".
10
  

"ٚأَ وٍضَٛ ثٕذ أثٟ ثىس ٚأِٙب ؽج١جخ ثٕذ خبزعخ ثٓ ش٠د ثٓ أثٟ ش١٘س ِٓ ثٕٟ اٌؾبزس ثٓ اٌخصزط، 

فٍّب رٛفٟ أثٛ ثىس ٌٚدد ثؼدٖ". ٚوبٔذ ثٙب ٔعؤ
11
 

 :(رضٙ هللا عُّ)األسًبء انخٙ أطهقج عهّٛ  -

أخجسٔب دمحم ثٓ ػّس : "لبي: أٚزو اثٓ ظؼد ػٓ اظُ "ػز١ك"ظّٟ اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثؼز١ك، فمد 

: لبي، أخجسٔب اظؾبق ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ نٍؾخ ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ اظؾبق ثٓ نٍؾخ ػٓ أث١ٗ ػٓ ػبئؽخ أٔٙب ظئٍذ

٘را ػز١ك هللا ِٓ إٌبز".: ٔظس ا١ٌٗ زظٛي هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، فمبي: ٟ أثٛ ثىس ػز١مًب ؟ فمبٌذٌُ ظّ
64
 

ٚاخزٍفٛا فٟ اٌعجت اٌرٞ ل١ً ٌٗ ألعٍٗ ػز١ك، فمبي . ػز١ك أ٠ًمب: "٠ٚمبي ٌٗ: ٚفٟ ذٌه أٚزو اثٓ األص١س

ٚلبي اٌصث١س ثٓ ثىبز . خ ِؼٗ"ػز١ك" ٌؾعٓ ٚعٙٗ ٚعّبٌٗ، لبٌٗ ا١ٌٍش ثٓ ظؼد ٚعّبػ: ل١ً ٌٗ: ثؼمُٙ
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أّب ظّٟ "ػز١مًب" ألْ : ٚل١ً. "ػز١ك" ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ فٟ ٔعجٗ ؼٟء ٠ؼبة ثٗ: أّب ل١ً ٌٗ: ٚعّبػخ ِؼٗ

ِٓ إٌبز". }هللا{"أٔذ ػز١ك : زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبي ٌٗ
61
 

ب ٠ص٠د ثٓ ٘بزْٚ أخجسٔ: "لبي: أٚزو اثٓ ظؼد ػٓ اظُ "اٌفد٠ك" ِب ٔفٗ ظّٟ "اٌفد٠ك"، فمد وّب

: أخجسٔب أثٛ ٚ٘ت ٌِٛٝ أثٟ ٘س٠سح أْ زظٛي هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، لبي ١ٌٍخ أظسٞ ثٗ: أخجسٔب أثٛ ِؼؽس لبي: لبي

٠فدله أثٛ ثىس ٚ٘ٛ اٌفد٠ك".: لٍذ ٌغجس٠ً اْ لِٟٛ ال ٠فدلٕٟٛٔ، فمبي ٌٗ عجس٠ً
66
 

: أخجسٔب ػجد اٌٛاؽد ثٓ ش٠بو لبي: لبي "أخجسٔب ػفبْ ثٓ ِعٍُ: ، فمد أٚزو اثٓ ظؼد"األٚاٖ" ظّٟ ورٌه

وبْ أثٛ ثىس ٠عّٝ األٚاٖ ٌسأفزٗ : أخجسٔب اثسا١ُ٘ إٌخؼٟ لبي: أخجسٔب اٌؾعٓ ثٓ ػج١د هللا لبي

ٚزؽّزٗ".
65
 

وبْ ػجد اٌىؼجخ فعّبٖ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػجد : "ٚلد اخزٍف فٟ اظّٗ، فم١ً: اثٓ األص١س ظُ لبيٚفٟ ٘را اال

اْ أٍ٘ٗ ظّٖٛ ػجد هللا".: ٚل١ً. هللا
66
 

ِٚٓ األٌمبة اٌزٟ أنٍمذ ػ١ٍٗ "أثٛ ثىس"، ٚلد ذوس أٗ ظّٟ ثؤثٟ ثىس ٌزجى١سٖ ثبٌدخٛي فٟ اإلظالَ.
67

 

 بًكت انًكريت: ،رضٙ هللا عُّ ،دار أبٙ بكر انصذٚق -

ٟ ثّىخ اٌّىسِخ ػٕد ذوسٖ "زثغ ثٕ ،زلٟ هللا ػٕٗ ،أٚزو األشزلٟ ف١ّب ٠زؼٍك ثداز أثٟ ثىس اٌفد٠ك

ٌُٙ واز أثٟ ثىس اٌفد٠ك زلٟ هللا ػٕٗ فٟ خه ثٕٟ عّؼ: "لبي أثٛ ا١ٌٌٛد: ر١ُ"
68
، ٚف١ٙب ث١ذ أثٟ  

ِٕٚٗ خسط إٌجٟ ـٍٝ هللا ػ١ٍٗ . ثىس اٌرٞ وخٍٗ ػ١ٍٗ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٚ٘ٛ ػٍٝ ذٌه اٌجٕبء اٌٝ ا١ٌَٛ

ٚظٍُ ٚأثٛ ثىس اٌٝ صٛز ِٙبعًسا".
67

 

 :(رضٙ هللا عُّ)ٔفبحّ  -

"ث٠ٛغ ٌٗ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌرٞ رٛفٟ ف١ٗ زظٛي هللا، : ثمٌٛٗ ح اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ"وس اثٓ خٍىبْ ٚفبذ

٠َٛ اٌغّؼخ، ٌزعغ ١ٌبي ثم١ٓ ِٓ عّبوٜ ا٢خسح ظٕخ صالس ػؽسح، : ملسو هيلع هللا ىلص، ٚرٛفٟ ثبٌعً ١ٌٍخ اٌضالصبء، ٚل١ً

ٚرعؼخ أ٠بَ".ٚظٕٗ صالس ٚظزْٛ ظٕخ، ٚوبٔذ خالفزٗ ظٕز١ٓ ٚصالصخ أؼٙس 
60
 

 :انًحٕر انثبنث 

 :سٛذ األحببٛش ٔابٍ انذغُت أٔ انذغُٛت ،رضٙ هللا عُّ ،أبٕ بكر انصذٚق -

ُ٘ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثبٌٙغسح اٌٝ أزق اٌؾجؽخ، غ١س أْ ٘رٖ اٌٙغسح ٌُ رىزًّ، فمد 

ٚلد : لبي اثٓ اظؾبق": أٚزو اثٓ ٘ؽبَ ػٕد ذوسٖ "وخٛي أثٟ ثىس فٟ عٛاز اثٓ اٌدغٕخ صُ زوٖ ػ١ٍٗ"

وبْ أثٛ ثىس اٌفد٠ك زلٟ هللا ػٕٗ، وّب ؽدصٕٟ دمحم ثٓ ِعٍُ اٌص٘سٞ، ػٓ ػسٚح، ػٓ ػبئؽخ زلٟ 

ـٍٝ  –هللا ػّٕٙب، ؽ١ٓ لبلذ ػ١ٍٗ ِىخ ٚأـبثٗ ف١ٙب األذٜ، ٚزأٜ ِٓ رظب٘س لس٠ػ ػٍٝ زظٛي هللا 

فٟ اٌٙغسح، فؤذْ ٌٗ، فخسط أثٛ ثىس  – ملسو هيلع هللا ىلص –ٚأـؾبثٗ ِب زأٜ، اظزؤذْ زظٛي هللا  –هللا ػ١ٍٗ ٚظٍُ 

ب أٚ ١ِٛ٠ٓ، ٌم١ٗ اثٓ اٌدغٕخ، أخٛ ثٕٟ ػجد ِٕبح ثٓ وٕبٔخ، ٚ٘ٛ ٠ِٛئر  ًِ ِٙبعًسا، ؽزٝ اذا ظبز ِٓ ِىخ ٠ٛ

ظ١د األؽبث١ػ".
61
 

"ثٕٛ اٌؾبزس ثٓ ػجد ِٕبح ثٓ وٕبٔخ، : ٚلد ٔمً اثٓ ٘ؽبَ ػٓ اثٓ اظؾبق فٟ رؼس٠ف األؽبث١ػ ُ٘

. ّخ ثٓ ِدزوخ، ٚثٕٛ اٌّفطٍك ِٓ خصاػخ"ٚاٌْٙٛ ثٓ خص٠
54
  

"رؾبٌفٛا ع١ّؼًب، فعّٛا األؽبث١ػ ٌٍؾٍف".: ٚفٟ ظجت رع١ّزُٙ ثبألؽبث١ػ لبي اثٓ ٘ؽبَ
51
 

ٚفٟ ٘را اٌفدو لبي األشزلٟ فٟ "ثبة ِب عبء فٟ ٚال٠خ لفٟ ثٓ والة اٌج١ذ اٌؾساَ ٚأِس ِىخ ثؼد 

اٌؾجؽٟ ػٍٝ : ثىس رؾبٌفٛا ػٍٝ عجً ٠مبي ٌٗ"ٚاألؽبث١ػ ٠ِٛئر ِغ ثٕٟ : خصاػخ ِٚب ذوس ِٓ ذٌه"

لس٠ػ، فعّٛا األؽبث١ػ ثرٌه".
56
 

عجً : "ثبٌمُ صُ اٌعىْٛ، ٚاٌؽ١ٓ ِؼغّخ، ٚا١ٌبء ِؽدوح: ٚفٟ ذٌه أٚزو اٌؾّٛٞ ػٕد ذوسٖ ؽجؽٟ

ثٗ ظ١ّذ أؽبث١ػ لس٠ػ، ٚذٌه أْ ثٕٟ اٌّفطٍك ٚثٕٟ اٌْٙٛ ثٓ : ثؤظفً ِىخ ثٕؼّبْ األزان، ٠مبي

أب ١ٌد ٚاؽدح ػٍٝ غ١سٔب ِب ظغب ١ًٌ ٚٚلؼ ٔٙبز : دٖ ٚؽبٌفٛا لس٠ًؽب ٚرؾبٌفٛا ثبهللخص٠ّخ اعزّؼٛا ػٕ

ِٚب زظب ؽجؽٟ ِىبٔٗ، فعّٛا أؽبث١ػ لس٠ػ ثبظُ اٌغجً، ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ ِىخ ظزخ أ١ِبي، ِبد ػٕدٖ ػجد 



 (8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

51 

 

 

اٌسؽّٓ ثٓ أثٟ ثىس اٌفد٠ك فغؤح فؾًّ ػٍٝ زلبة اٌسعبي اٌٝ ِىخ، فمدِذ ػبئؽخ ِٓ اٌّد٠ٕخ ٚأرذ 

لجسٖ ٚـٍذ ػ١ٍٗ".
55
 

لبي اثٓ  -ٚلد ذوس اثٓ ٘ؽبَ ػٓ اثٓ اظؾبق ؽٛاًزا ث١ٓ أثٟ ثىس اٌفد٠ك زلٟ هللا ػٕٗ ٚاثٓ اٌدغٕخ 

اثٓ اٌدغ١ٕخ": "٠ٚمبي: ٘ؽبَ
56
"ؽدصٕٟ : فٟ ظجت ٘غسح اٌفد٠ك ِٓ ِىخ اٌّىسِخ، ؽ١ش أٚزو - 

أخسعٕٟ : ٓ ٠ب أثب ثىس ؟ لبيأ٠: فمبي اثٓ اٌدغٕخ: اٌص٘سٞ، ػٓ ػسٚح، ػٓ ػبئؽخ زلٟ هللا ػٕٙب لبٌذ

ٌُٚ ؟ فٛهللا أه ٌزص٠ٓ اٌؼؽ١سح، ٚرؼ١ٓ ػٍٝ إٌٛائت، ٚرفؼً : لِٟٛ ٚآذٟٚٔ، ٚل١مٛا ػٍٟ، لبي

فسعغ ِؼٗ، ؽزٝ اذا وخً ِىخ، لبَ اثٓ اٌدغٕخ . اٌّؼسٚف، ٚرىعت اٌّؼدَٚ، ازعغ فؤٔذ فٟ عٛازٞ

فىفٛا ػٕٗ".: لبٌذ. ٌٗ أؽد اال ثخ١س ٠ب ِؼؽس لس٠ػ، أٟ لد أعسد اثٓ أثٟ لؾبفخ، فال ٠ؼسلٓ: فمبي
57
 

لبي اٌجخبزٞ )اٌّزٛفٝ ظٕخ  ، ٌُٚ رىزًّزلٟ هللا ػٕٗ ،ثىس ٛأث ُ٘ ثٙبٚفٟ ٘رٖ اٌٙغسح اٌزٟ 

"ؽدصٕب ٠ؾ١ٝ ثٓ ثى١س ؽدصٕب ا١ٌٍش ػٓ ػم١ً لبي اثٓ ؼٙبة فؤخجسٟٔ ػسٚح ثٓ اٌصث١س : َ(088٘ـ/678

 لبٌذ ٌُ أػمً أثٛٞ له، اال ّٚ٘ب ٠د٠ٕبْ اٌد٠ٓ، ٌُٚ ٠ّس ػ١ٍٕب أْ ػبئؽخ زلٟ هللا ػٕٙب شٚط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

٠َٛ اال ٠ؤر١ٕب ف١ٗ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص نسفٟ إٌٙبز ثىسح ٚػؽ١خ، فٍّب اثزٍٟ اٌّعٍّْٛ خسط أثٛ ثىس ِٙبعًسا 

د ٠ب أثب ثىس ؟ فمبي ؽزٝ ثٍغ ثسن اٌغّبو ٌم١ٗ اثٓ اٌدغٕخ ٚ٘ٛ ظ١د اٌمبزح، فمبي أ٠ٓ رس٠ ٔؾٛ أزق اٌؾجؽخ

أثٛ ثىس أخسعٕٟ لِٟٛ، فؤز٠د أْ أظ١ؼ فٟ األزق ٚأػجد زثٟ، لبي اثٓ اٌدغٕخ فبْ ِضٍه ٠ب أثب ثىس ال 

٠خسط ٚال ٠خسط، أه رىعت اٌّؼدَٚ، ٚرفً اٌسؽُ، ٚرؾًّ اٌىً، ٚرمسٞ اٌم١ف، ٚرؼ١ٓ ػٍٝ 

اثٓ اٌدغٕخ فطبف اثٓ اٌدغٕخ ٔٛائت اٌؾك، فؤٔب ٌه عبز، ازعغ ٚاػجد زثه ثجٍدن، فسعغ ٚازرؾً ِؼٗ 

ػؽ١خ فٟ أؼساف لس٠ػ فمبي ٌُٙ اْ أثب ثىس ال ٠خسط ِضٍٗ ٚال ٠خسط، أرخسعْٛ زعالً ٠ىعت اٌّؼدَٚ، 

٠ٚفً اٌسؽُ، ٠ٚؾًّ اٌىً، ٠ٚمسٞ اٌم١ف، ٠ٚؼ١ٓ ػٍٝ ٔٛائت اٌؾك فٍُ رىرة لس٠ػ ثغٛاز اثٓ 

١ٍفً ف١ٙب ١ٌٚمسأ ِب ؼبء ٚال ٠ئذ٠ٕب ثرٌه ٚال اٌدغٕخ ٚلبٌٛا الثٓ اٌدغٕخ ِس أثب ثىس ف١ٍؼجد زثٗ فٟ وازٖ ف

٠عزؼٍٓ ثٗ فبٔب ٔخؽٝ أْ ٠فزٓ ٔعبءٔب ٚأثٕبءٔب، فمبي ذٌه اثٓ اٌدغٕخ ألثٟ ثىس فٍجش أثٛ ثىس ثرٌه ٠ؼجد 

زثٗ فٟ وازٖ ٚال ٠عزؼٍٓ ثفالرٗ ٚال ٠مسأ فٟ غ١س وازٖ، صُ ثدا ألثٟ ثىس فبثزٕٝ ِعغدًا ثفٕبء وازٖ، 

اٌمسآْ ف١ٕمرف ػ١ٍٗ ٔعبء اٌّؽسو١ٓ ٚأثٕبإُ٘، ُٚ٘ ٠ؼغجْٛ ِٕٗ، ٠ٕٚظسْٚ ٚوبْ ٠فٍٟ ف١ٗ، ٠ٚمسأ 

ال ٠ٍّه ػ١ٕ١ٗ اذا لسأ اٌمسآْ ٚأفصع ذٌه أؼساف لس٠ػ ِٓ اٌّؽسو١ٓ  ا١ٌٗ، ٚوبْ أثٛ ثىس زعالً ثىبًء،

فمد فؤزظٍٛا اٌٝ اثٓ اٌدغٕخ فمدَ ػ١ٍُٙ فمبٌٛا أب وٕب أعسٔب أثب ثىس ثغٛازن ػٍٝ أْ ٠ؼجد زثٗ فٟ وازٖ، 

عبٚش ذٌه، فبثزٕٝ ِعغدًا ثفٕبء وازٖ، فؤػٍٓ ثبٌفالح ٚاٌمساءح ف١ٗ، ٚأب لد خؽ١ٕب أْ ٠فزٓ ٔعبءٔب 

ٚأثٕبءٔب فبٔٙٗ فبْ أؽت أْ ٠مزفس ػٍٝ أْ ٠ؼجد زثٗ فٟ وازٖ فؼً ٚاْ أثٝ اال أْ ٠ؼٍٓ ثرٌه، فعٍٗ أْ 

ؼالْ، لبٌذ ػبئؽخ، فؤرٝ اثٓ ٠سو ا١ٌه ذِزه، فبٔب لد وسٕ٘ب أْ ٔخفسن، ٌٚعٕب ِمس٠ٓ ألثٟ ثىس االظز

اٌدغٕخ اٌٝ أثٟ ثىس فمبي لد ػٍّذ اٌرٞ ػبلدد ٌه ػ١ٍٗ، فبِب أْ رمزفس ػٍٝ ذٌه، ٚاِب أْ رسعغ اٌٝ 

ذِزٟ فبٟٔ ال أؽت أْ رعّغ اٌؼسة أٟٔ أخفسد فٟ زعً ػمدد ٌٗ، فمبي أثٛ ثىس فبٟٔ أزو ا١ٌه 

 ٠ِٛئر ثّىخ فمبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٍّع١ٍّٓ أٟ أز٠ذ واز عٛازن، ٚأزلٝ ثغٛاز هللا ػص ٚعً، ٚإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

٘غسرىُ ذاد ٔخً ث١ٓ الثز١ٓ ّٚ٘ب اٌؾسربْ، فٙبعس ِٓ ٘بعس لجً اٌّد٠ٕخ، ٚزعغ ػبِخ ِٓ وبْ ٘بعس 

بٟٔ أزعٛ ثؤزق اٌؾجؽخ اٌٝ اٌّد٠ٕخ، ٚرغٙص أثٛ ثىس لجً اٌّد٠ٕخ، فمبي ٌٗ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٍٝ زظٍه ف

ًٚ٘ رسعٛ ذٌه ثؤثٟ أٔذ ؟ لبي ٔؼُ، فؾجط أثٛ ثىس ٔفعٗ ػٍٝ زظٛي هللا : أْ ٠ئذْ ٌٟ، فمبي أثٛ ثىس

ملسو هيلع هللا ىلص ١ٌفؾجٗ ...".
58
 

ذوس٘ب اٌؾّٛٞ  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ٚثسن اٌغّبو اٌزٟ ٚزود فٟ ؽد٠ش اٌجخبزٞ، ٚثٍغٙب أثٛ ثىس اٌفد٠ك

ثبٌمُ، ٚاٌىعس أؼٙس، ٚ٘ٛ ِٛلغ : ٌّؼغّخ، ٚلبي اثٓ وز٠دثىعس اٌغ١ٓ ا: "ثسن اٌغّبو: ثّب ٔفٗ

ثٍد ثب١ٌّٓ وفٓ ػٕدٖ ػجد هللا ثٓ عدػبْ اٌز١ّٟ اٌمسؼٟ، : ٚزاء ِىخ ثخّط ١ٌبي ِّب ٠ٍٟ اٌجؾس، ٚل١ً

 : لبي اٌؽبػس

 ظمٝ األِطبز لجس أثٟ ش١٘س،

 اٌٝ ظمف، اٌٝ ثسن اٌغّبو                            

٘ٛ ِٛلغ فٟ : سن اٌغّبو، ثفزؼ اٌجبء، ػٓ األوضس٠ٓ، ٚلد وعس٘ب ثؼمُٙ ٚلبيث: ... ٚفٟ وزبة ػ١بق

فٟ اٌؾد٠ش أْ ظؼد ثٓ ِؼبذ ٚاٌّمداو ثٓ ػّسٚ لبال ٌسظٛي : ألبـٟ أزق ٘غس ...ٚلبي اثٓ اٌد١ِٕخ
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ػٓ أثٟ ٌٛ اػزسلذ ثٕب اٌجؾس ٌخمٕبٖ ٌٚٛ لفدد ثٕب ثسن اٌغّبو ٌمفدٔبٖ، ٚفٟ ؽد٠ش آخس : ملسو هيلع هللا ىلصهللا، 

ٌٛ أػ١زٕٟ آ٠خ ِٓ وزبة هللا فٍُ أعد أؽدًا ٠فزؾٙب ػٍٟ اال زعً ثجسن اٌغّبو ٌسؽٍذ ا١ٌٗ، ٚ٘ٛ : اٌدزواء

ٚلد ذوس ثسن اٌغّبو دمحم ثٓ أثبْ ثٓ عس٠س اٌخٕفسٞ، ٚ٘ٛ فٟ ثٍد اٌخٕفس١٠ٓ : ألفٝ ؽغس ثب١ٌّٓ، لبي

ٚاٌجسن : ح ِٓ ظفٍٝ اٌّؼبفس، لبيٚ٘رٖ ِٛالغ فٟ ِٕمطغ اٌد١ِٕخ ٚؽساش: فٟ ٔبؽ١خ عٕٛثٟ ِٕؼظ...لبي

ؽغبزح ِضً ؽغبزح اٌؾسح خؽٕخ ٠فؼت اٌّعٍه ػ١ٍٙب ٚػسح ...".
57
 

أزق ٔؾٛ " ُ٘ ثبٌٙغسح ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ثىس اٌفد٠ك بأث أْٔؿ اٌجخبزٞ اٌٛعٙخ  ٠زج١ٓ ِٓٚ

 اٌؾجؽخ" ؽزٝ ثٍغ ثسن اٌغّبو، ٟٚ٘ اٌٛعٙخ اٌزٟ ٌُ رسو فٟ ٔؿ اثٓ ٘ؽبَ اٌرٞ رمدَ ذوسٖ.

 

 يسجذ أبٙ بكر انصذٚق، رضٙ هللا عُّ، بًكت انًكريت قبم انٓجرة انُبٕٚت: -

أٚزو اثٓ ٘ؽبَ ِعغدًا ألثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثّىخ اٌّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ، ٚذٌه 

ٚوبْ ألثٟ ثىس ِعغد ػٕد ثبة وازٖ فٟ ثٕٟ عّؼ، فىبْ ٠فٍٟ ف١ٗ، ٚوبْ : "لبٌذ )ػبئؽخ(: ثمٌٛٗ

ف١مف ػ١ٍٗ اٌفج١بْ ٚاٌؼج١د ٚإٌعبء، ٠ؼغجْٛ ٌّب ٠سْٚ ِٓ : ، اذا لسأ اٌمسآْ اظزجىٝ. لبٌذزعالً زل١مًب

٠ب اثٓ اٌدغٕخ، أه رغس ٘را اٌسعً ١ٌئذ٠ٕب : فّؽٝ زعبي ِٓ لس٠ػ اٌٝ اثٓ اٌدغٕخ، فمبٌٛا: ١٘ئزٗ. لبٌذ

زخٛف ػٍٝ ـج١بٕٔب ! أٗ زعً اذا ـٍٝ ٚلسأ ِب عبء ثٗ دمحم ٠سق ٠ٚجىٟ، ٚوبٔذ ٌٗ ١٘ئخ ٚٔؾٛ، فٕؾٓ ٔ

فّؽٝ اثٓ اٌدغٕخ ا١ٌٗ، : ٚٔعبئٕب ٚلؼفزٕب أْ ٠فزُٕٙ، فؤرٗ فّسٖ أْ ٠دخً ث١زٗ ف١ٍفٕغ ف١ٗ ِب ؼبء. لبٌذ

٠ب أثب ثىس، أٟ ٌُ أعسن ٌزئذٞ لِٛه، أُٙ لد وس٘ٛا ِىبٔه اٌرٞ أٔذ ف١ٗ ٚرؤذٚا ثرٌه ِٕه، : فمبي ٌٗ

عٛازن ٚأزلٝ ثغٛاز هللا ؟ لبي فبزوو ػٍٟ  أٚ أزو ػ١ٍه: فبوخً ث١زه، فبـٕغ ف١ٗ ِب أؽججذ لبي

٠ب ِؼؽس لس٠ػ، اْ اثٓ أثٟ لؾبفخ لد زو : فمبَ اثٓ اٌدغٕخ، فمبي: لد زوورٗ ػ١ٍه لبٌذ: عٛازٞ، لبي

ػٍٟ عٛازٞ فؽؤٔىُ ثفبؽجىُ".
50
 

ٚلد أٚزو اٌجخبزٞ ِعغد أثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ إٌؿ اٌعبثك فٟ ثبة ٘غسح إٌجٟ، 

"... ٚلبٌٛا الثٓ اٌدغٕخ ِس أثب ثىس ف١ٍؼجد زثٗ فٟ وازٖ : ، ٚأـؾبثٗ اٌٝ اٌّد٠ٕخ، ٚذٌه ثّب ٔفٗملسو هيلع هللا ىلص

ف١ٍفً ف١ٙب ١ٌٚمسأ ِب ؼبء ٚال ٠ئذ٠ٕب ثرٌه ٚال ٠عزؼٍٓ ثٗ فبٔب ٔخؽٝ أْ ٠فزٓ ٔعبءٔب ٚأثٕبءٔب، فمبي ذٌه 

٠عزؼٍٓ ثفالرٗ ٚال ٠مسأ فٟ غ١س وازٖ،  اثٓ اٌدغٕخ ألثٟ ثىس فٍجش أثٛ ثىس ثرٌه ٠ؼجد زثٗ فٟ وازٖ ٚال

صُ ثدا ألثٟ ثىس فبثزٕٝ ِعغدًا ثفٕبء وازٖ، ٚوبْ ٠فٍٟ ف١ٗ، ٠ٚمسأ اٌمسآْ ف١ٕمرف ػ١ٍٗ ٔعبء اٌّؽسو١ٓ 

ٚأثٕبإُ٘، ُٚ٘ ٠ؼغجْٛ ِٕٗ، ٠ٕٚظسْٚ ا١ٌٗ، ٚوبْ أثٛ ثىس زعالً ثىبًء، ال ٠ٍّه ػ١ٕ١ٗ اذا لسأ اٌمسآْ 

 سو١ٓ ...".ٚأفصع ذٌه أؼساف لس٠ػ ِٓ اٌّؽ

وّب أٚزو ٘را اٌّعغد فٟ ِٛلغ آخس فٟ ثبة "أف١ٕخ اٌدٚز ٚاٌغٍٛض ف١ٙب ٚاٌغٍٛض ػٍٝ اٌفؼداد" 

"ٚلبٌذ ػبئؽخ فبثزٕٝ أثٛ ثىس ِعغدًا ثفٕبء وازٖ ٠فٍٟ ف١ٗ ٠ٚمسأ اٌمسآْ ف١زمفف ػ١ٍٗ ٔعبء : ثّب ٔفٗ

".اٌّؽسو١ٓ ٚأثٕبإُ٘ ٠ؼغجْٛ ِٕٗ ٚإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ِٛئر ثّىخ
51
 

  Creswellٚ٘ٛ األِس اٌرٞ ٠ضجذ أْ ِب ذ٘ت ا١ٌٗ اٌّعزؽسلْٛ ٚػٍٝ زأظُٙ اٌؼبٌُ 
64

ِٓ أْ 

اٌّع١ٍّٓ ٌُ ٠ؼسفٛا ػّبزح اٌّعبعد فٟ ؽ١بح إٌجٟ، ملسو هيلع هللا ىلص، غ١س ـؾ١ؼ، ٘را ِٓ ٔبؽ١خ، ِٚٓ ٔبؽ١خ أخسٜ 

ّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ ِٓ فبْ ثٕبء ٘را اٌّعغد ِٓ لجً أثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثّىخ اٌ

عٙخ، ِٚب ازرجه ثٙرا اٌّعغد ِٓ أؽداس ربز٠خ١خ ِٓ عٙخ أخسٜ، ٠ٍمٟ لًٛءا عد٠دًا ػٍٝ ؼخف١خ أثٟ 

 ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ.

 :)ُّيآثر حبرٚخٛت يعًبرٚت أخرٖ ألبٙ بكر انصذٚق )رضٙ هللا ع 

 انًسجذ انُبٕ٘: -

"ز٠ٕٚب : فد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ اٌّعغد إٌجٛٞ ِب ٔفٗٔمً اٌعّٙٛوٞ ف١ّب ٠زؼٍك ثّآصس أثٟ ثىس اٌ

أخجسٖ أْ اٌّعغد وبْ  –٠ؼٕٟ اثٓ ػّس  –فٟ ـؾ١ؼ اٌجخبزٞ ٚظٕٓ أثٟ واٚو ػٓ ٔبفغ أْ ػجد هللا 

ػٍٝ ػٙد زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِج١ٕب ثبٌٍجٓ، ٚظمفٗ اٌغس٠د، ٚػّدٖ خؽت إٌخً، فٍُ ٠صو ف١ٗ أثٛ ثىس ؼ١ئًب، 

: ػٓ ػط١خ ػٓ اثٓ ػّس زلٟ هللا ػّٕٙب لبي –ٚظىذ ػ١ٍٗ  –ػّس...ٚزٜٚ أثٛ واٚو أ٠مب  ٚشاو ف١ٗ
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اْ ِعغد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص وبٔذ ظٛاز٠ٗ ػٍٝ ػٙد زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ عرٚع إٌخً، أػالٖ ِظًٍ ثغس٠د إٌخً، 

إٌخً ٚثغس٠د إٌخً".صُ أٙب ٔخسد فٟ خالفخ أثٟ ثىس زلٟ هللا ػٕٗ فجٕب٘ب ثغرٚع 
61
 

ٌُ : "ٚ٘ٛ ال ٠ٕبفٟ زٚا٠خ أٔٗ ٌُ ٠صو ف١ٗ، ٚلبي أً٘ اٌع١س: ٚفٟ ِٛلغ آخس أٚزو اٌعّٙٛوٞ ِب ٔفٗ

٠صو أثٛ ثىس فٟ اٌّعغد ؼ١ئًب ألٔٗ اؼزغً ثبٌفزؼ".
66
 

ٞ فٟ خالفخ ٚاٌٛالغ أْ األؽداس اٌزٟ ِسد ثٙب اٌدٌٚخ اإلظال١ِخ إٌبؼئخ ثؼد ٚفبح اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، أ

اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ٚاٌزٟ رّضٍذ فٟ ثؼش 
65
)ؽٍّخ( أظبِخ ثٓ ش٠د ِٓ عٙخ، ٚؽسوخ اٌسوح  

66
 

ِبٔؼٛ اٌصوبح  –)اٌّزٕجئْٛ 
67

( ِٓ عٙخ أخسٜ لد أصسد رؤص١ًسا ػ١ّمًب فٟ اٌدٌٚخ اإلظال١ِخ ِٓ وبفخ 

مُ اٌخ١ٍفخ اٌفد٠ك، زلٟ هللا اٌغٛأت، ِٕٚٙب ثطج١ؼخ اٌؾبي إٌبؽ١خ اٌزبز٠خ١خ اٌّؼّبز٠خ، ِٚٓ صُ ٌُ ٠

ػٕٗ، ثبٌص٠بوح فٟ ػّبزح اٌّعغد إٌجٛٞ، أٚ اٌؼّبزح فٟ اٌّعغد اٌؾساَ ثّىخ اٌّىسِخ.
68
 

"ألٔٗ اؼزغً ثبٌفزؼ"، ٠ٚدػُ  -وّب رمدَ  –ٚ٘ٛ األِس اٌرٞ ٠زمؼ ع١ًٍب ِٓ خالي ِب أٚزوٖ اٌعّٙٛوٞ 

َ، ٚ٘ٝ 856٘ـ/15ش رٛفٟ فٟ ظٕخ ٘را األِس لفس فزسح ؽىُ اٌخ١ٍفخ اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ؽ١

اٌفزسح اٌزٟ لمب٘ب فٟ رضج١ذ أزوبْ اٌدٌٚخ اإلظال١ِخ إٌبؼئخ ِٓ عٙخ، ٚاٌؼم١دح اإلظال١ِخ ِٓ عٙخ 

 أخسٜ ر١ّٙدًا الٔطالق اٌفزٛؽبد اإلظال١ِخ ؼسلًب ٚغسثًب، ِٚٓ صُ ٔؽس اٌد٠ٓ اإلظالِٟ. 

زلٟ هللا ػٕٗ، ٌُ ٠صو فٟ اٌّعغد إٌجٛٞ ٚػٍٝ اٌسغُ ِٓ أْ ا٢زاء أعّؼذ ػٍٝ أْ أثب ثىس اٌفد٠ك، 

أٚ غ١سٖ ِٓ اٌّعبعد، اال أٔٗ أغٍت اٌظٓ اظزجدي عرٚع إٌخً ثغرٚع عد٠دح، ِٚٓ صُ اٌعمف اٌّىْٛ 

ِٓ عس٠د إٌخً ثغس٠د عد٠د ٌزؤصس اٌغرٚع ٚاٌغس٠د، ٚ٘ٛ األِس اٌرٞ ال ٠زؼبزق ِغ وٛٔٗ ٌُ ٠صو فٟ 

 وسٖ "ٚ٘ٛ ال ٠ٕبفٟ زٚا٠خ أٔٗ ٌُ ٠صو ف١ٗ".اٌّعغد إٌجٛٞ وّب أٚزو اٌعّٙٛوٞ ٚرمدَ ذ

 حفر بئر انٛبقٕحّ بًُٗ: -

ذوسد اٌٙبَ اٌجبثط١ٓ أٔٗ ِّب رغدز ِالؽظزٗ ٔدزح اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّفبوز اٌّزبؽخ ؽٛي ؽفس ا٢ثبز فٟ 

ِٛلٛع ثؾضٙب  -ػٙد اٌسظبٌخ اٌّؾّد٠خ أٚ فٟ اٌؼفس اٌساؼدٞ، ٚرفعس ذٌه ف١ّب ٠زؼٍك ثّىخ اٌّىسِخ 

ت ػٍٝ ٘غسح اٌّع١ٍّٓ ِٓ ِىخ اٌٝ اٌّد٠ٕخ، صُ ٔصٚػ أً٘ ِىخ ثؼد ذٌه فٟ اٌؼفس اٌساؼدٞ أٔٗ رسر –

اٌٝ اٌّد٠ٕخ ٚاألِفبز ٌٍّؽبزوخ فٟ اٌفزٛؽبد ٚإٌؽبنبد، أْ لً ظىبْ ِىخ، ِٚٓ صُ فمد وبٔذ 

بز ِفبوز ا١ٌّبٖ رفٛق ؽبعخ اٌعىبْ ثبظزضٕبء ِٛظُ اٌؾظ، ٌُٚ رعغً اٌّفبوز ٌٍخٍفبء اٌساؼد٠ٓ ؽفس آث

عد٠دح فٟ ِىخ اٌّىسِخ ظٜٛ ِب لبَ ثٗ اٌخ١ٍفخ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ أصٕبء خالفزٗ ِٓ 

ؽفس ثئس ا١ٌبلٛرٗ فٟ ِٕٝ، ٌُٚ رىٓ فٟ ِىخ اٌّىسِخ ٔفعٙب.
67
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خس٠طخ رٛلؼ ِٛلغ ِىخ ثبٌٕعجخ ٌٍٍّّىخ اٌؼسث١خ اٌعؼٛو٠خ ػٓ ٚوبٌخ ا٢صبز ٚاٌّزبؽف، ٚشازح اٌزسث١خ 

، اٌس٠بق، 6ؼ١ٍُ، آصبز ِٕطمخ ِىخ اٌّىسِخ، ظٍعٍخ آصبز اٌٍّّىخ اٌؼسث١خ اٌعؼٛو٠خ، ٚاٌز

 َ.6445٘ـ/1665
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خس٠طخ ِىخ اٌّىسِخ شِٓ اٌسظٛي ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ ِئٔط، ؽع١ٓ، أنٍط ربز٠خ اإلظالَ، اٌص٘ساء ٌإلػالَ 

 َ.1107٘ـ/1647، 1اٌؼسثٟ، اٌمب٘سح، ن
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 انخبحًت:

ظٛاء ثّىخ اٌّىسِخ  ،زلٟ هللا ػٕٗ ؼك اٌغٛأت اٌغد٠دح فٟ ؼخف١خ أثٟ ثىس اٌفد٠ك،خ ثثؼد وزاظ

 ، ٚاٌزٟإٌزبئظ ثؼكٔخٍؿ اٌٝ  ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌزبز٠خ١خ ٚاٌؾمبز٠خ ، أٚ ثؼد٘بلجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ

 ٠ّىٓ ػسلٙب ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

د٠خ ِٓ ِٕظٛز أٔٙب ودزاظخ ر١ّٙ ِىخ اٌّىسِخ اٌمٛء فٟ اٌّؾٛز األٚي ػٍٝ ذ اٌجبؽضخأٌم -

 .ؼٙدد أٚي ِآصس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، اٌزبز٠خ١خ اٌّؼّبز٠خ

زلٟ هللا ػٕٗ، ٚأٚالوٖ،  ،اٌمٛء فٟ اٌّؾٛز اٌضبٟٔ ػٍٝ ٔعت أثٟ ثىس اٌفد٠ك ذ اٌجبؽضخأٌم -

 ٚاألظّبء اٌزٟ أنٍمذ ػ١ٍٗ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚاإلظالَ، صُ وازٖ ثّىخ اٌّىسِخ، صُ ٚفبرٗ.

اٌٙغسح ِٓ ِىخ اٌّىسِخ  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ػٍٝ ِؾبٌٚخ أثٟ ثىس اٌفد٠كاٌمٛء  ٌجبؽضخأٌمذ ا -

ٚث١ٓ اثٓ اٌدغٕخ أٚ اٌدغ١ٕخ،  ، زلٟ هللا ػٕٗ،اٌؾٛاز اٌرٞ واز ث١ٕٗ ػٍٝ اٌٝ أزق اٌؾجؽخ، صُ

 اٌزؼس٠ف ثبألؽبث١ػ. جبؽضخِٚٓ صُ ػٛورٗ اٌٝ ِىخ اٌّىسِخ، ٚفٟ ٘را اإلنبز رٕبٌٚذ اٌ

ِٓ ٚذٌه ، اٌرٞ ؼ١دٖ اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ ثّىخ اٌّىسِخغد اٌمٛء ػٍٝ اٌّع اٌجبؽضخ أٌمذ -

 .خالي ٔفٛؾ اثٓ ٘ؽبَ، ٚاٌجخبزٞ
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 :قبئًت انًصبدر ٔانًراجع انعربٛت ٔاألجُبٛت 

 انقرآٌ انكرٚى:

 أٔالً: انًصبدر ٔانًراجع انعربٛت:

 1655َ٘ـ/854 اٌغصزٞ، داثٓ األص١س، ػص اٌد٠ٓ ثٓ األص١س أثٟ اٌؾعٓ ػٍٟ ثٓ دمحم : 

ِؾّٛو ػجد  –دمحم أؽّد ػبؼٛز  –أظد اٌغبثخ فٟ ِؼسفخ اٌفؾبثخ، رؾم١ك دمحم اثسا١ُ٘ اٌجٕب  -

 اٌٛ٘بة فب٠د، وزبة اٌؽؼت، واز اٌؽؼت.

 084َ٘ـ/674األشزلٟ، أثٟ ا١ٌٌٛد دمحم ثٓ ػجد هللا ثٓ أؽّد، د : 

هللا ثٓ ػجد هللا ثٓ و١٘ػ، ِىزجخ أخجبز ِىخ ِٚب عبء ف١ٙب ِٓ ا٢صبز، وزاظخ ٚرؾم١ك ػجد  -

 َ.6445٘ـ/1666، 1األظدٞ، ن

  ،ٟاٌجخبزٞ، أثٛ ػجد هللا دمحم ثٓ اظّبػ١ً ثٓ اثسا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١سح ثٓ ثسوشثخ اٌجخبزٞ اٌغغف

 : 088َ٘ـ/678د
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 . 6445َ٘ـ/1665
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 .  66، ؾ6َ، ط1118٘ـ/1618، 7اثٓ ٘ؽبَ، اٌع١سح إٌج٠ٛخ، رؾم١ك ػّس ػجد اٌعالَ ردِسٞ، ث١سٚد، ن 
54

 .66، ؾ6٘ؽبَ، اٌع١سح، ط اثٓ  
51

 .66، ؾ6اثٓ ٘ؽبَ، اٌع١سح، ط  
56

 .107األشزلٟ، أخجبز ِىخ، ؾ  
55

 .616، ؾ6اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍداْ، ِظ  
56

 .66، ؾ6اثٓ ٘ؽبَ، اٌع١سح، ط  
57

 .67، ؾ6اثٓ ٘ؽبَ، اٌع١سح، ط  
58

هللا ػٕٗ، ثّىخ . أٔظس ػٓ ِعغد أثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ 77-75، ـؿ7، ط6اٌجخبزٞ، ـؾ١ؼ اٌجخبزٞ، ِظ  
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ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌٛفبح إٌجٟ،  وبْ أٚي أِس أـدزٖ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثؼد أْ رّذ ٌٗ اٌج١ؼخ ثبٌخالفخ فٟ 

فبز، ثم١بوح ملسو هيلع هللا ىلص، أْ لبي: "١ٌزُ ثؼش أظبِخ"، ٚاٌّؼسٚف أْ اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، وبْ لد أػد ؽٍّخ ِٓ خ١بز اٌّٙبعس٠ٓ ٚاألٔ

 ِٛالٖ أظبِخ ثٓ ش٠د ٌغصٚ أنساف اٌؽبَ اٌغٕٛث١خ اٌّزبخّخ ٌؽجٗ اٌغص٠سح اٌؼسث١خ.

   . 51أٔظس: ػ١ٍبْ، ربز٠خ اٌخٍفبء اٌساؼد٠ٓ، ؾ ِص٠د ِٓ اٌزفبـ١ً
66

ظٙسد اٌسوح أٚي ِب ظٙسد فٟ ثالو ا١ٌّٓ، ألْ إٌصاع ث١ٓ أٍ٘ٙب ٚأً٘ اٌؾغبش لد٠ُ، وّب وبٔذ ٘رٖ اٌجالو ِعسًؽب  

ٚلجً أْ ألو٠بْ ؼزٝ، فمد عبٚزد اٌٛص١ٕخ اٌؼسث١خ والً ِٓ ا١ٌٙٛو٠خ ٚإٌفسا١ٔخ ٚاٌّغٛظ١خ، صُ وخً اإلظالَ ٘رٖ اٌجالو، 

٠زؤـً فٟ ٔفٛض أٍ٘ٙب، لبَ أؽد اٌىٙبْ ا١١ّٕ١ٌٓ اٌّؼسٚف ثبألظٛو اٌؼٕعٟ ثبصبزح اٌسٚػ اٌٛن١ٕخ فٟ لِٛٗ ٌٍزخٍؿ ِٓ 

اٌّع١ٍّٓ، ظٛاء وبٔٛا ِٓ ػسة اٌؾغبش اٌر٠ٓ أٚفدُ٘ اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، ١ٌفمٙٛا ا١١ّٕ١ٌٓ فٟ اٌد٠ٓ، ٠ٚغّؼٛا ُِٕٙ اٌفدلبد، 

ٕبء اٌّم١ّ١ٓ ثجالو ا١ٌّٓ اٌر٠ٓ اػزٕمٛا اإلظالَ، ٚػ١ٓ اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، ٚالح ُِٕٙ ػٍٝ ثؼك ِٕبنك ٘رٖ أٚ وبٔٛا ِٓ األث

 اٌجالو.

 .    68-67ِص٠د ِٓ اٌزفبـ١ً أٔظس: ػ١ٍبْ، ربز٠خ اٌخٍفبء اٌساؼد٠ٓ، ـؿ
67

دوًا، ٚاألؼد خطًسا، وّب وبٔذ وػٛرُٙ وبْ اٌّسردْٚ ـٕف١ٓ: اٌّزٕجئْٛ، ِٚبٔؼٛ اٌصوبح، ٚاٌفٕف األٚي ُ٘ األوضس ػ 

رؼٕٟ اٌخسٚط ػٍٝ رؼب١ٌُ اإلظالَ، أِب ِبٔؼٛ اٌصوبح فمد اخزٍف اٌّعٍّْٛ فٟ و١ف١خ اٌزفسف ِؼُٙ فٟ ثبوة األِس، 

ٚػٍٝ  –ِٓ لزبٌُٙ، ػٍٝ أْ فئخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌّع١ٍّٓ  –ُِٕٚٙ ػّس ثٓ اٌخطبة، زلٟ هللا ػٕٗ  –فزؾسعذ األغٍج١خ 

 زأد لسٚزح اٌؾصَ ِغ ِبٔؼٟ اٌصوبح أ٠ًمب. –ٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ زأظُٙ أثٛ ثىس ا

 .   71ِص٠د ِٓ اٌزفبـ١ً أٔظس: ػ١ٍبْ، ربز٠خ اٌخٍفبء اٌساؼد٠ٓ، ؾ
68

 .171َ، ؾ6441٘ـ/1654، 1اٌؾبزصٟ، ٔبـس ثٓ ػٍٟ، ا٢صبز اإلظال١ِخ فٟ ِىخ اٌّىسِخ، اٌس٠بق، ن 
67
ىخ ِٕر ِب لجً اإلظالَ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼفس األِٛٞ، اٌغص٠سح اٌؼسث١خ فٟ اٌجبثط١ٓ، اٌٙبَ أؽّد، إٌّؽآد اٌّبئ١خ فٟ ِ 

َ، 6445٘ـ/1666اٌؼفس األِٛٞ، وزاظبد ربز٠خ اٌغص٠سح اٌؼسث١خ، اٌىزبة اٌساثغ، عبِؼخ اٌٍّه ظؼٛو، اٌس٠بق، 

 . 654ؾ
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 بذر الذين لىلى حاكن الوىصل بين الىالء والخيانة
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 ا.د/ دمحم هحوىد علي الجهيني

 عبٓؼخ ع٘ٞة اُٞاك١ -اٍزبم االصبه االٍال٤ٓخ ٝػ٤ٔل ٤ًِخ االصبه االٍجن 

 هلخص 

ٚ اُؼٔالد اُز٢ رْ ٌٍٜب كزوح زٓب رٚٔ٘ ٣ؼوٗ اُجؾش ا٢ُ ّق٤ٖخ ثله اُل٣ٖ ُُٞٞ ؽبًْ إَُٔٞ ٖٓ فالٍ

ٕٝب٣زٚ ػ٢ِ اث٘بء ٤ٍلٙ ٝا٣ٚب كزوح اٗلواكٙ ثبُؾٌْ ٝؽز٢ ٝكبرٚ ، ًٝنا اُزؾق اُل٤٘خ أُؼل٤ٗخ ٝرٖب٣ٝو 

أُقطٞٛبد ٝٓب رٚٔ٘زٚ ٖٓ اُوبة ٝمُي ُِؾٌْ ػ٢ِ ٛنا اُوعَ ٤ًق ًبٕ ٜٓ٘غٚ ك٢ اكاهح ّئٕٞ إَُٔٞ 

ٌبّ اال٣ٞث٤ٖ ك٢ ٖٓو ٝاُْبّ ًٝنا ؽٌبّ ٍال٤ٖٛ ٍالعوخ اُوّٝ ، ٝٓبما ءٓبد اُز٢ هبّ ثٜب ٓغ ؽاٝٓب٢ٛ أُٞ

كؼَ ٓغ اُقطو أُـ٢ُٞ اُن١ ثبد ٤ّٝي االهزواة ٖٓ ؽبٙوح اُقالكخ ثـلاك ،ٝثبُزب٢ُ َٖٗ ا٢ُ اُلٝه اُن١ 

 .ُؼجٚ ٖٓ اعَ إ ٣َزٔو ؽبًٔب ُٔلح ف٤َٖٔ ػبٓب ٖٓ فالٍ كالئَ ٝهوائٖ اصو٣خ ال رؾزَٔ اُْي اٝ اُزأ٣َٝ 

رٖب٣ٝو ٓقطٞٛبد–رؾق ٓؼل٤ٗخ –ٗوٞك  –ٍالعوخ اُوّٝ –ٓـٍٞ –اربثي  -:إَُٔٞهصطلحات البحث  

  Abstract       
The research presents the character of Badr al-Din Lulu, the governor of Mosul, through what was 
included in the coins that were minted during the period of his guardianship over the sons of his 
master, as well as the period of his exclusivity in power until his death, as well as the Metal Work , 
Manuscript pictures and the titles they contained in order to judge this man how his approach to 
managing the affairs of Mosul and what are the reconciliations that he made with the rulers of the 
Ayyubids in Egypt and Syria , as well as the rulers of the Seljuk sultans of Rum, and what did he do 
with the Mongolian danger that is imminent to approach the capital of the caliphate, Baghdad, and 
thus we reach the role he played in order to continue ruling for fifty years through evidence and 

evidence Archeology does not bear doubt or interpretation. 

 
 الوقذهة

ؼجب٤ٍخ ػ٢ِ ٓ٘ؼ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ اػزواكٚ اهزٖود اُؼالهبد ث٤ٖ كُٝخ إَُٔٞ ك٢ اٝافو ا٣بٜٓب ٝث٤ٖ اُقالكخ اُ

ثؾٌبّ إَُٔٞ ٝاهٍبٍ اُقِغ ا٤ُْٜ مُي إ ٖٓ ر٢ُٞ اُؾٌْ ك٢ ٛنٙ اُلزوح ٕج٤خ ٕـبهٖٓ اث٘بء اُج٤ذ اُي٢ٌٗ ال 

ثبكاهح ّئٕٞ اُلُٝخ ثؼل رؼ٤٤٘ٚ ٖٓ هجَ  ٣1لوٜٕٞ ٤ّئب ٖٓ َٓزِيٓبد اُؾٌْ ؽ٤ش اٍزجل اال٤ٓو ثله اُل٣ٖ ُإُإ

ّ ًبٕ هل ػٜل ا٢ُ 1211ٛـ/606ػبّ  2ٓلثوا ُْئٜٞٗب. كجؼل إ رٞك٢ ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ االٍٝ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ 

ّ اُجبُؾ ٖٓ اُؼٔو ػْو ٍ٘ٞاد ثبُؾٌْ ٖٓ ثؼلٙ 1211-1211ٛـ/615-606اث٘ٚ اُوبٛو ػي اُل٣ٖ َٓؼٞك اُضب٢ٗ 

ًبٕ ا٣ٚب ٕـ٤واَُٖ ٣جِؾ ّ 1214ٝ-1211ٛـ/ 616-615، ٝثؼل ٝكبرٚ ر٢ُٞ اث٘ٚ ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ اُضب٢ٗ 

ػٔوٙ ػْو ٍ٘ٞاد ُْٝ ٣َزٔو ١ٍٞ ػبٓب ٝاؽلا صْ رٞكبٙ هللا ، ٝػوت ٝكبرٚ  ر٢ُٞ افبٙ ٗبٕو اُل٣ٖ ٓؾٔٞك ثٖ 

، كز٢ُٞ ثله اُل٣ٖ ُإُإ  3ّ اُؾٌْ ًٝبٕ ػٔوٙ صالس ٍ٘ٞاد1233-1214ٛـ/631-616ػي اُل٣ٖ َٓؼٞك اُضب٢ٗ 

ُؼجب٢ٍ اُن١ اٍزغبة ُٔ٘ؼ اُزو٤ِل ٌَُ ا٤ٓو ػ٢ِ اُزؼبهت ٓغ ٖٓ٘ت ٓلثو ّئٕٞ اُلُٝخ ثز٤ٌِق ٖٓ اُق٤ِلخ ا

 . 4ٗظوثله اُل٣ٖ ُإُإ  ك٢ آٞه اُلُٝخ

ٝاُؾو٤وخ اٗٚ ُْ ٣ؼل ٛ٘بى ا١ ٍِطخ ُِج٤ذ االربث٢ٌ ك٢ إَُٔٞ ٓ٘ن ٝكبح ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ االٍٝ ك٢ ٍ٘خ 

ُؾٌْ ١ٍٞ االٍْ كوٜ اُن١ ارقن ٓ٘ٚ ثله اُل٣ٖ ُْٝ ٣ؼل ُقِلبئٚ ك٢ ا 5اٗز٢ٜ ثٞكبرٚ ِٓي اُج٤ذ االربث٢ٌٛـ كول 606

 ُإُإ ٍزبها ٣قزل٢ ٝهاءٙ ا٢ُ إ ٣ؾ٤ٖ اُٞهذ أُ٘بٍت ٣ٝؼِٖ ٗلَٚ ٍِطبٗب ػ٢ِ إَُٔٞ .
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٣ٌٖٝٔ ُ٘ب إ َٗزؼوٗ مُي ٖٓ فالٍ ٓب ِٕٝ٘ب ٖٓ ػٔالد مٛج٤خ ٝٗؾب٤ٍخ  الث٘بء ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ االٍٝ 

ّ( ثؼل 1233- 1210ٛـ / 631 -ٛـ 606ضب٢ٗ ، ٝٗبٕو اُل٣ٖ ٓؾٔٞك )ْٝٛ اُوبٛو ،ٝٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ اُ

رؾ٤َِ ٓب ٝهك ػ٤ِٜب ٖٓ ٖٗٞٓ ًزبث٤خ ٝث٤بٕ كالالرٜب ٝهثطٜب ثبالؽلاس اُزبه٣ق٤خ ،ٍُِٕٞٞ ا٢ُ ىثلح اُلٌوح 

ٖٓ ٝهاء ٛنا اُجؾش ،٢ٛٝ ث٤بٕ ٍٝبئَ ثله اُل٣ٖ ُإُإ اُز٢ اٗزٜغٜب ػ٢ِ ٓل١ اهثغ ٝػْو٣ٖ ٍ٘خ ٢ٛٝ كزوح 

٣زٚ ػ٢ِ اث٘بء ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ االٍٕٝٝب
6
 ؽز٢ ٣َٖ ا٢ُ االٗلواك ثؾٌْ إَُٔٞ.   

كِول ِٕٝ٘ب ٖٓ ػٔالد اُوبٛو ػي اُل٣ٖ َٓؼٞك اُضب٢ٗ اٌُض٤و ٖٓ اُوطغ اُ٘ؾب٤ٍخ اُز٢ رؾَٔ ك٢ اُٞعٚ ٝاُظٜو 

هللا ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ صْ اٍْ  ًزبثبد ر٤ْو ك٢ ٓوًي اُٞعٚ ا٢ُ  ّٜبكح اُزٞؽ٤ل صْ اٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ اُ٘بٕو ُل٣ٖ

االربثي ػي اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ اربثي َٓؼٞك ثٖ ،ٝػ٢ِ اُغبٗت اال٣ٖٔ ٖٓ اُؼِٔخ اٍْ ٝاُلٙ اهٍالْٗبٙ ٝػ٢ِ اُغبٗت 

اال٣َو اٍْ اَُِطبٕ اال٣ٞث٢ اُؼبكٍ ٖٝٓ اػ٢ِ ًِٔخ "أُِي" ٖٝٓ اٍلَ اٌُزبثبد أُوًي٣خ اٍْ " اثٞثٌو" ٝػ٢ِ 

ٗٚ ٍٝ٘زٚ ث٤ٖـخ"ٙوة ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ ٍجغ ٍٝزٔب٣خظٜو اُؼِٔخ آو اُٚوة ٌٝٓب
6
"،ٝٛنٙ اٌُزبثبد ٣زـ٤و  

ٓٞٙؼٜب ٝرٞى٣ؼٜب ػ٢ِ عٞاٗت اُؼِٔخ ٖٝٓ اػالٛب ٝاٍلِٜب ، ٝهل اّبهد رِي اٌُزبثبد ا٢ُ اصجبد رجؼ٤خ اربث٤ٌخ 

٢ِ اٌُض٤و ٖٓ إَُٔٞ ا٢ُ اَُِط٘خ اال٣ٞث٤خ ًٝنا اُٞالء ُِق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ اُ٘بٕو ، ٢ٛٝ ػجبهاد كهط ر٘ل٤نٛب ػ

اُؼٔالد ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ اُزياّ ا٢ُٕٞ ثله اُل٣ٖ ُإُإ ثناد االٗٔبٛ اُْبئؼخ ك٢ ر٘ل٤ن اُؼٔالد ٓغ ػلّ اظٜبهٙ ال٣خ 

ر٤ْو ا٢ُ ٌٓبٖٓ ٗلَٚ ٝهؿجزٚ ك٢ إٍُٞٞ ا٢ُ اُؼوُ ،٣َٝزٔو ر٘ل٤ن مُي ؽز٢ ٝكبح االربثي اُوبٛو ٝٛٞ ك٢ ٍٖ 

ب ؽو٣ٖب ػ٢ِ ػلّ ثوبئٚ ػ٢ِ ه٤ل اُؾ٤بح ٤ُجلء ٗوَ اَُِطخ ا٢ُ اف٤ٚ اُْجبة ,ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ إ ٝهاء ٝكبرٚ ّقٖ

ُٔلح ػبّ صْ ٝكبرٚ ا٣ٚب ٖٝٓ ثؼلٙ ا٢ُ اف٤ٚ اُضبُش ٝاُن١ ٣َزٔو ٝٛٞ اثٖ صالصخ اػٞاّ ؽز٢ ٣زٌٖٔ ٖٓ اُزقِٔ 

٢ُ ٓ٘ٚ ثؼل فٌٔ ػْوح ٍ٘خ ٖٓ ٕٝب٣زٚ ػ٤ِٚ ٝٛٞ اثٖ صٔبٕ ػْوح ٍ٘خ ،ٝٓغ ٛنٙ اُوؿجخ اُؼبهٓخ ك٢ إٍُٞٞ ا

اَُِطخ كٕٝ إ ٣٘بىػٚ ٓ٘بىع ٖٓ اث٘بء اُج٤ذ االربث٢ٌ ًبٗذ ُٜنا ا٢ُٕٞ ٍٝبئَ ػل٣لح  اُٜٝب ف٤ْزٚ ٖٓ ػٔبك 

اُل٣ٖ ى٢ٌٗ اُضبُش ػْ اث٘بء اهٍالْٗبٙ االٍٝ اُن١ ٛبُت ثبؽو٤زٚ ك٢ ؽٌْ إَُٔٞ فِلب الف٤ٚ ٝمُي ُٖـو ٍٖ 

٤ٖ ٝكفَ ك٢ ٛبػزْٜ ٝاػِٖ رجؼ٤زٚ ُِِٔي االّوف ٢ٍٞٓ اث٘بئٚ كٔب ًبٕ ٖٓ ثله اُل٣ٖ ُإُإ اال إ اٍزؼبٕ ثبال٣ٞث

٤ُؾَٖ ػ٢ِ َٓبٗلرٚ ك٢ هك اٛٔبع اُؼْ ػٔبك اُل٣ٖ ى٢ٌٗ اُضبُش
1
،ٝهل ِٕٝز٘ب هطؼزبٕ ٖٓ اُلٗب٤ٗو اُنٛج٤خ  

ٝٛٔب ٓزْبثٜزبٕ ك٢ 11، ٝههْ 5ّ ٓؾلٞظزبٕ ك٢ أُزؾق اُؼواه٢ ثوهْ 1211ٛـ/ 615ٙوة إَُٔٞ ٍ٘خ 

ّٜٔب ٛنا اُٞالء ٝرِي اُزجؼ٤خًَ اُزلب٤َٕ  رؾَٔ ٗوٞ
4 

ٌُٖٝ ٖٓ فالٍ اٍزقلاّ اٍْ االربثي ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ 

 اُضب٢ٗ ٝمُي ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

 ٓوًي اُٞعٚ:                                                                      ٓوًي اُظٜو              

 ثٖ ػي اُل٣ٖ                                                             االٓبّ                               

 ال اُٚ اال هللا                                                                     دمحم هٍٍٞ هللا            

 أُِي        ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ          االّوف   أُِي ٝؽلٙ الّو٣ي ُٚ  اٌُبَٓ                                            

 اُ٘بٕو ُل٣ٖ هللا                                                                    ٗٞه اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ          

 ثي اهٍالٕ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ                                                                        ارب          

 ّبٙ                                                                                                          

 اُٜبِٓ اُلاف٢ِ: ثَْ هللا ٙوة ٛنا                                    اُٜبِٓ :دمحم هٍٍٞ هللا اهٍِٚ 

 ثبُٜل١ ٝك٣ٖ اُؾن ٤ُظٜوٙ ػ٢ِ                             اُل٣٘به ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ فٌٔ ػْوح         

 اُل٣ٖ ًِٚ ُٝٞ ًوٙ أُْوًٕٞ    ٍٝزٔب٣خ                                                                 

 ٜبِٓ اُقبهع٢:هلل االٓو ٖٓ هجَ ٖٝٓ ثؼل ٣ٝٞٓئن ٣لوػ أُإٕٓ٘ٞ ثٖ٘و هللااُ

ُش هل اٍزـَ ٓوٗ ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ اُضب٢ٗ ثٖ اُوبٛو ٝكػب اُ٘بً ا٢ُ اُٞالء ُٚ ًٝبٕ ػٔبك اُل٣ٖ ى٢ٌٗ اُضب

كٜٞ االؽن ثِٔي اثبئٚ ٝاعلاكٙ كلاٗذ ُٚ ثؼ٘ اُوالع ثبُٞالء ٝرْ ر٤َِٜٔب ُٚ ٝاثؼبك ٗبئت ثله اُل٣ٖ ُإُإ ػٜ٘ب ك٢ 

ذ ى٢ٌٗ، ٌُٖٝ ٝٓغ َٓبٗلح ٛـ ، كِٔب ػِْ ُإُإ ثنُي عوك ع٤ْب ٝٙوة اُؾٖبه ؽٍٞ اُجالك اُز٢ ٝا615ُػبّ 

ٓظلو اُل٣ٖ ًًٞجٞه١ ٕبؽت اهثَ ُيٝط اث٘زٚ ػٔبك اُل٣ٖ اٜٗيّ ع٤ِ ُإُإ ٓٔب اٙطوٙ ا٢ُ ِٛت اُؼٕٞ ٖٓ 

االّوف ٢ٍٞٓ ٝػوٗ ػ٤ِٚ اُلفٍٞ ك٢ ٛبػزٚ ٝاالٗزٔبء ا٤ُٚ كأعبثٚ االّوف ثبُوجٍٞ ٝاالهر٤بػ ام ُْ ٣ٌٖ ٖٓ 

ثبُغي٣وح ،كٚال ػٖ إ كفٍٞ إَُٔٞ ك٢ ٛبػزٚ ٤ٚ٣ق  ِٖٓؾخ االّوف ٢ٍٞٓ ظٜٞه هٞح رٜلك آالًٚ ك٢

ا٢ُ هٞرٚ هٞح عل٣لح 
10
ؿ٤و ’،كطِت االّوف ٖٓ ًًٞجٞه١ ػلّ َٓبٗلح ى٢ٌٗ ٝهك ٓب ٝهغ ك٢ ا٣بك٣ْٜ ٖٓ ثالك  

اٗٚ هك٘ ،ٝٓغ اْٗـبٍ االّوف ٢ٍٞٓ ك٢ ٓغبثٜخ اُقطو ا٤ُِٖج٢ ،رٌٖٔ ى٢ٌٗ ثَٔبػلح كوهخ ٖٓ ع٤ِ 

اُوو٣جخ ٖٓ إَُٔٞ ،ٌُٖٝ ًبٕ ُغ٤ِ ُإُإ اُـِجخ ؽ٤ش اٜٗيّ ع٤ِ ى٢ٌٗ آبٓٚ ًًٞجٞه١ ٖٓ ٜٓبعٔخ اُجالك 

ـ616ٛٓٔب اٙطوٙ ُِؼٞكح ا٢ُ اهثَ ٓؾز٤ٔب ثٔظلو اُل٣ٖ ًًٞجٞه١ ٝمُي ك٢ أُؾوّ ٍ٘خ 
11
 ـ.
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ِٕٝذ ك٢ ٛنٙ اُلزوح هٍَ اُق٤ِلخ اُؼجبً اُ٘بٕو ،ٝهٍَ أُِي االّوف ٝهوهٝا هٞاػل اُِٖؼ ث٤ٖ ػٔبك اُل٣ٖ 

٤ِلٚ ٓظلو اُل٣ٖ ًًٞجٞه١ ،ٝث٤ٖ ثله اُل٣ٖ ُإُإ كزْ اُِٖؼ ث٤ْٜ٘ ك٢ اُؼبّ ٗلَٚى٢ٌٗ ٝؽ
12
 

ٖٝٓ اُٖ٘ٞٓ اُز٢ رزْبثٚ ٓغ ٖٗٞٓ اُل٣٘به اَُبثن ٓب رْ ٌٍٚ ػ٢ِ كٗب٤ٗو اف٤ٚ ٗبٕو اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ اربثي 

ٌُزبثبد أُوًي٣خ ٓؾٔٞك ثٖ َٓؼٞك ثٖ اهٍالْٗبٙ ،ٌُٖٝ رْ اٍزجلاٍ اٍْ أُِي اٌُبَٓ اُز٢ ٗلند ػ٢ِ عبٗج٢ ا

عبٗج٢ اٌُزبثبد أُوًي٣خ ثبُظٜو ثبُٞعٚ ثأٍْ أُِي االّوف اُز٢ ًبٗذ ٓ٘لنح ػ٢ِ
13

ًٝنا اٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ 

االٓبّ اُ٘بٕو ُل٣ٖ هللا ثأٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ  االٓبّ اُظبٛو ثأٓو هللا ثبالٙبكخ ا٢ُ رـ٤٤و اٍْ االربثي ٝاُوبثٚ 

ًٝنُي ربه٣ـ اَُي
14
و ا٢ُ رأ٤ًل ُإُإ ػ٢ِ رجؼ٤زٚ ٝٝالءٙ ُِِٔي االّوف ٢ٍٞٓ ٝاُن١ اؽزَ أٍٚ ،ٝٛٞ ٓب ٤ْ٣ 

ٝؽٚ اُؼِٔخ ثل٣ال ػٖ اٍْ اَُِطبٕ اال٣ٞث٢ اُن١ رواعغ ا٢ُ ٝعٚ اُظٜو ؽٍٞ اٌُزبثبد أُوًي٣خ، ؿ٤و إ ٓضَ 

ٝٛٞ اثٖ  ٛنا اُطواى اُن١ ٕله ثأٍْ ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ اُضب٢ٗ ُْ ٣٘ز٢ٜ ثٞكبرٚ ثؼل ػبّ ٝاؽل ٖٓ ؽٌٔٚ

اُؼبّوح ٖٓ ػٔوٙ ثَ اٍزٔو ك٢ ؽٌْ اف٤ٚ ٗبٕو اُل٣ٖ ٓؾٔٞك اُن١ ر٢ُٞ اُؾٌْ ٝٛٞ اثٖ اُضالس ٍ٘ٞاد
15
ٓٔب  

٤ْ٣و ا٢ُ إ أُ٘لن ُزِي اُطوى ٛٞ ثله اُل٣ٖ ُإُإ ثبػزجبهٙ ٓؼ٤٘ب ٓلثوا ُْئٕٞ اُلُٝخ ك٢ ظَ ؽٌْ ٛإالء االث٘بء 

 اُوٖو ُ٘ٞه اُل٣ٖ اهٍالْٗبٙ االٍٝ.

ٗب٤ٗو ا٣ٚب اُز٢ رقزٔ ثبالربثي ٓؾٔٞك ك٣٘به رزْبثٚ ٖٗٞٓ اُٞعٚ ٝاُظٜو ك٤ٚ ٓغ ٖٗٞٓ ٖٝٓ رِي اُل

اُلٗبر٤و اَُبثوخ ثبٍزض٘بء اٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ االٓبّ اُظبٛو ثأٓو هللا ثأٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ االٓبّ أَُزٖ٘و ثبهلل 

ّ 1226ٛـ/ 623ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ،ٝربه٣ـ اَُي ػبّ 
16
. 

ّ 1223ٛـ/620خ كول ِٕٝ٘ب ٜٓ٘ب ٓب َٛٞٓ٘ٞة ا٢ُ االربثي ٓؾٔٞك ثٖ َٓؼٞك إلاه ػبّ آب اُ٘وٞك اُ٘ؾب٤ٍ

ؽ٤ش عبءد اٌُزبثبد ػ٢ِ اُؼِٔخ ثزَغ٤َ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ٝاٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ اُ٘بٕو ُل٣ٖ هللا  ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ 

ًي٣خ ثبُٞعٚ ث٤٘ٔب اُوبثٚ ٗلن عيء ػلح اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ اثٞ ٖٗو دمحم صْ رل٣ٖٝ اٍْ االربثي ٓؾٔٞك اػ٢ِ اٌُزبثبد أُو

ٜٓ٘ب ك٢ ٜٗب٣خ اٌُزبثبد أُوًي٣خ ٝػ٢ِ اُغبٗت اال٣ٖٔ ٜٓ٘ب ٓغ ػلّ  رل٣ٖٝ اٍْ أُِي االّوف ٢ٍٞٓ اُز٢ 

ًبٗذ ٓزلاُٝخ ك٢ اُطوى اَُبثوخ ٝاالًزلبء ثنًو أُِي االّوف اٍلَ اٌُزبثبد أُوًي٣خ ثبُٞعٚ ثؼل إ ًبٗذ 

خ ثبُٞعٚ ٝٛٞ ٓب ٤ْ٣و ا٢ُ ثلا٣خ اُزِٔٔ ٖٓ رِي اُزجؼ٤خ ٝاُزؾَِ ٖٓ ٛنا اُٞالء ػ٢ِ عبٗج٢ اٌُزبثبد أُوًي٣

ُِِٔي االّوف ٢ٍٞٓ اُن١ اٝعلرٚ ٙوٝهح ٓٞاعٜخ فطو ػٔبك اُل٣ٖ ى٢ٌٗ اُضبُش،ٌُ٘ٚ ػ٢ِ ٓب ٣جلٝ هل آٖ 

٢ِ اُٞعٚ عبٗجٚ كجلأ االَٗؾبة رله٣غ٤ب ٖٓ ٛنا اُٞالء ثزقل٤ق ٝرؾو٣ي ٓٞاٙغ اٌُزبثبد ًٔب مًوٗب ٝمُي ػ

 اُزب٢ُ:

 اربثي ٓؾٔٞك                                     

 ٗبٕواُل٣ٖ         ال اُٚ اال هللا دمحم    أُِي اٌُبَٓ             

 هٍٍٞ هللا اُ٘بٕو                                 

 ُل٣ٖ هللا ا٤ٓو أُإ                                 

 ٤ٖ٘ٓ ػلح اُل٤ٗب ٝ                                     

 اُل٣ٖ اثٞ ٖٗو دمحم                              

 أُِي االّوف                                 

ٝٛنا اُ٘ٔ اُٞاهك ػ٢ِ ٛنٙ اُؼِٔخ اُ٘ؾب٤ٍخ فبُق اُزٞى٣غ اُن١ كهط ػ٤ِٚ ٛواى اُلٗب٤ٗو اُز٢  إلهٛب االربثي 

به٣ـ ؽ٤ش عٔغ ػ٢ِ ٝعٚ اُؼِٔخ اُ٘ؾب٤ٍخ اٍْ االربثي ٝاُوبثٚ ٝاٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ ٕبؽت إَُٔٞ ك٢ ماد اُز

ٝاٍْ اَُِطبٕ اال٣ٞث٢ ٝا٣ٚب اٍْ ؽبًْ اُغي٣وح ٝاُْبّ 
16
. 

ًٔب ٝعلٗب ا٣ٚب ػٔالد ٗؾب٤ٍخ ٣زْبثٚ ٛواىٛب ٓغ ٛواى اُلٗب٤ٗو اُز٢ رؾَٔ اٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ أَُزٖ٘وثبهلل 

ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ 
11
ّ ٝر٢ُٞ ثله اُل٣ٖ ُإُإ 1234ٛـ/ 631ظَ ٌٍٜب َٓزٔوا ؽز٢ ٜٗب٣خ ؽٌْ ٛنا االربثي  ٝاُز٢ 

ؽٌْ إَُٔٞ
14
. 

 ػ٠ِ أُِي اُوبٛو صْ ُٝل٣ٚ ٗٞه اُل٣ٖ ٝٓؾٔٞكرِي كزوح إُٞب٣خ  اص٘بءثله اُل٣ٖ ُإُإ  ٓٔب ٍجن ٣زٚؼ ؽوٓ

٤لخ اُؼجب٢ٍ  ٕبؽت اُؾن ك٢ ػ٢ِ اظٜبه رجؼ٤زٚ ُِقِ ٝػْو٣ٖ ٍ٘خ باٍزٔود أهثؼاث٘بء اُج٤ذ اُي٢ٌٗ اُز٢ 

اٙلبء ّوػ٤خ اُؾٌْ ٝاُز٢ ثٜب ٣٘زل٢ اظٜبه اُزجؼ٤خ ال١ ه١ٞ افو١ ٌُٝ٘ٚ ًبٕ ؽو٣ٖب ػ٢ِ إ ٣ظٜو ثزِي 

اُٖلخ ثبظٜبه رجؼ٤زٚ ٝا٢ُ اَُِطبٕ اال٣ٞث٢ ك٢ ٖٓو ٝرجؼ٤زٚ ُؾبًْ اُغي٣وح  ٝثالك اُْبّ ٛنا اُٞالء اُن١ ٌٓ٘ٚ 

٢ٛٝ اربث٤ٌخ  روغ ٍٜٝ هٟٞ رزٖبهع ػ٠ِ اَُِطخ ثٌَْ َٓزٔو اُز٢ ٍخؾَبأُ٘طوخ رِي اُػ٠ِ  ح٤َطوٖٓ اُ

"ٓؾٜ هؽبٍ اُوًجبٕ" ٜٝٓ٘ب  إَُٔٞ رِي أُ٘طوخ اُز٢ ػوكٜب اُغلواك٢ اٌُج٤و ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ ك٢ ٓؼغٔٚ ثبٜٗب

بَُٕٔٞ ثذ ٤ٍٔٝهل ئ٠ُ أمهث٤غبٕ...  َٖل ئ٠ُ ع٤ٔغ اُجِلإ، ك٢ٜ ثبة اُؼوام ٝٓلزبػ فواٍبٕ، ٜٝٓ٘ب ٣ٖو٣

ِٕٝذ ث٤ٖ كعِخ ٝاُلواداٜٗب ا٣ٚب ألٜٗب ِٕٝذ ث٤ٖ اُغي٣وح ٝاُؼوام، ٝه٤َ 
20

،رِي ا٤َُطوح اُز٢ ٌٓ٘زٚ ثلؼَ 

رِي اُزجؼ٤خ ٤َُٝذ اُؼالهبد ا٤َُب٤ٍخ اُز٢ اّبه ا٤ُٜب اؽل اُجبؽض٤ٖ
21

ٖٓ إٍُٞٞ ا٢ُ ػوُ إَُٔٞ ٝاػالٕ   
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ُؼجب٢ٍ أَُزٖ٘و ُنُي ؽ٤ش اٗلن ا٤ٓوافٞهٙ ٗلَٚ ٍِطبٗب ػ٤ِٜب ٝرِوجٚ ثبُِٔي اُوؽ٤ْ ثؼل ٓجبهًخ اُق٤ِلخ ا

اال٤ٓوثله اُل٣ٖ ٍ٘وو اُظبٛو١ ا٢ُ إَُٔٞ ٝٓؼٚ فِؼخ اَُِط٘خ ٝاُزو٤ِل ؽ٤ش فِغ ػ٤ِٚ ٝآطبٙ كوٍب ثٔوًت 

مٛجب ًٝ٘جُٞ اثو٣َٔب ٤ٍٝق هًبة ْٝٓلح ك٢ ػ٘ن اُلوً ُٝوت ثبُِٔي أَُؼٞك ٝامٕ ُٚ مًو أٍٚ ػ٢ِ 

ٝاُٞهم أُ٘بثو ٝٗوْٚ ػ٢ِ ٌٍخ اُؼ٤ٖ 
22
 . 

ثؼل إ ؿل١ ٍِطبٗب َُِٕٔٞ ّوػ٤خ ؽٌٔٚ ّأٗٚ ّإٔ ًَ االٓبهاد ٝاالٖٓبه اُز٢ رلٝه ك٢  ثله اُل٣ٖ  اظٜو

( ،ٝأَُزؼْٖ ثبهلل ػ٢ِ 6( ، ُٞؽخ )5كِي اُقالكخ اُؼجب٤ٍخ ثزَغ٤َ اٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ أَُزٖ٘وثبهلل ُٞؽخ )

ّ ،ٝٓغ مًو اٍْ اُق٤ِلخ اٍزٔو ا٣ٚب 1251ٛـ/656اك ػبّ ز٠ ٍوٞٛ ثـلًٌَٓٞبرٚ اُنٛج٤خ ٝاُل٤ٚخ ٝاُ٘ؾب٤ٍخ ؽ

ك٢ مًو ٍِطبٕ اال٣ٞث٤٤ٖ ك٢ ٖٓو ٝؽبًْ اُغي٣وح ٝثالك اُْبّ ػ٢ِ ًٌَٓٞبرٚ  ثبػزجبهْٛ اُو١ٞ ا٤َُب٤ٍخ 

اٌُجو١ اُز٢ ٣َزٞعت اُزيُق ُٜب ٝاُزَٔؼ ثؼزجبرٜب ٙٔبٗب الٍزٔواه ؽٌٔٚ كٕٝ ا٣خ ٓ٘ـٖبد ؽ٤ش ٍغِذ ػ٢ِ 

اؽل اُلٗب٤ٗو
23
 ٖ٘ٞٓ اٌُزبث٤خ اُزب٤ُخ: اُ

ك٢ ٓوًي اُٞعٚ: االٓبّ /ال اُٚ اال هللا/ٝؽلٙ ال ّو٣ي ُٚ/ أَُزٖ٘و ثبهلل/ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ، ٝػ٢ِ عبٗج٢ رِي 

اٌُزبثبد أُِي ك٢ عبٗت ،ٝاٌُبَٓ ك٢ اُغبٗت االفو .آب اُٜبِٓ اُلاف٢ِ كول ٗلن ثٚ "ثَْ هللا ٙوة ٛنا اُل٣٘به 

زٔب٣خ" ث٤٘ٔب اُٜبِٓ اُقبهع٢ هل رٖٚٔ اُ٘ٔ اُزب٢ُ"هلل االٓو ٖٓ هجَ ٖٝٓ ثؼل ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ صِش ٝصِض٤ٖ ٍٝ

 ٣ٝٞٓئن ٣لوػ أُإٕٓ٘ٞ ثٖ٘و هللا"

آب ٓوًي اُظٜو كول ٗوِ ثٚ "ُُٞٞ/دمحم هٍٍٞ هللا/ ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ /ثله اُل٤ٗب/ ٝاُل٣ٖ اربثي،ٝػ٢ِ عبٗج٢ رِي 

٤٘ٔب ٣ؾ٤ٜ ثٜب ًزبثبد ٛب٤ْٓخ رزٖٚٔ اُوٍبُخ أُؾٔل٣خ اٌُزبثبد أُِي ك٢ عبٗت ٝاالّوف ك٢ اُغبٗت االفو ث

"دمحم هٍٍٞ هللا اهٍِٚ ثبُٜل١ ٝك٣ٖ اُؾن ٤ُظٜوٙ ػ٢ِ اُل٣ٖ ًِٚ ُٝٞ ًوٙ أُْوًٕٞ"،ٝٓضَ ٛنا اُل٣٘به افو 

634ٙٓإهؿ ثؼبّ 
24

ٛـ635ّ ،ٝافو ٓإهؿ ثؼبّ 1236ـ/  
25

ّ،٢ٛٝ اَُ٘خ اُز٢ رٞك٢ ك٤ٜب اَُِطبٕ 1231/ 

اؽزلّ اُٖواع كافَ اُج٤ذ األ٣ٞث٢ ئصو ٝكبح أُِي اٌُبَٓ، ٝؽبٍٝ ُإُإ إٔ ٣٘زٜي َٓ ،ؽ٤ش اال٣ٞث٢ أُِي اٌُب

ٝػ٢ِ اُلٞه رِٔٔ ٖٓ رِي اُزجؼ٤خ ٝاظٜوا ٝكا ٝريُلب عل٣لا ثبُِغٞء ٛنٙ اُلوٕخ ُِزؾوه ٖٓ ٍِطخ األ٣ٞث٤٤ٖ، 

اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ ٤ًقَوٝ اُضب٢ٗ ا٢ُ هاع عل٣ل ٝٛٞ
26

اُٚؼق ثبُقالكخ  ،ٝٛٞ ٓب٣لَو ا٢ُ ا١ ؽل َٕٝ

اُؼجب٤ٍخ ٓٔب ًبٕ ٍججب ٓجبّوا ك٢ ه٤بّ ٓضَ ٛنا اُؾبًْ االه٢ٔ٤ِ ثلؼَ ٓب ٣ؾِٞ ُٚ ٖٓ اٙبكخ ٓب ٣ْبء ٝؽنف ٓب 

٣ْبء ٖٓ أٍبء اُؾٌبّ ػ٢ِ اٌَُخ كٕٝ اُزياّ ثبُٔجلأ اَُبئل ٝاُقبٓ ثزَغ٤َ اٍْ اُق٤ِلخ ُٝوجٚ ػ٢ِ ٝعٚ اُؼِٔخ 

ل٢ رؾو٤ن ػالهبد ٤ٍب٤ٍخ ثبُو١ٞ أُؾ٤طخ اُز٢ اّبه ا٤ُٜب اؽل اُجبؽض٤ٖ ٝأٍٚ ُٝوجٚ ك٢ ظٜوٛب،االٓو اُن١ ٣٘

ًٔب مًود
26
 ٝاٗٔب ٛٞ اُ٘لبم اَُِط١ٞ ٝاُٞالءاد اال٤ٍٔخ ٖٓ اعَ اُؾلبظ ػ٢ِ ًو٢ٍ اُؾٌْ . 

1234ّٛـ/636ٖٝٓ رِي اُؼٔالد ك٣٘بها ٣ؼٞك ُؼبّ 
21
ؽجش اّزِٔذ ًزبثبد ٓوًي اُٞعٚ ػ٢ِ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل  

اُؼجب٢ٍ أَُزٖ٘و ثبهلل ٓٞىػخ ػ٢ِ فَٔخ اٍطو ث٤ٖـخ االٓبّ/ال اُٚ اال هللا/ٝؽلٙ ال ّو٣ي ٝاٍْ اُق٤ِلخ 

ُٚ/أَُزٖ٘و ثبهلل /ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ٣ؾ٤ٜ ثزِي اٌُزبثبد أُوًي٣خ ٛبْٓبٕ اُلاف٢ِ ٣زٖٚٔ "ثَْ هللا ٙوة ٛنا 

ٍٞهح اُوّٝ "هلل االٓو ٖٓ هجَ اُل٣٘به ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ ٍجغ ٝصِض٤ٖ ٍٝزٔب٣خ ،آب اُٜبِٓ اُقبهع٢ ك٤ْٚ ا٣خ ٖٓ 

 ٖٝٓ ثؼل ٣ٝٞٓئن ٣لوػ أُإٕٓ٘ٞ ثٖ٘و هللا .

آب اُظٜو كول رٖٚٔ ًزبثبد ٓوًي٣خ ٝٛبِٓ ٝاؽل ٍغَ ك٢ اٌُزبثبد أُوًي٣خ اٍْ اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ ُٝوت 

َوٝ/ثله ُإُإ كٕٝ أٍٚ ك٢ ٍزخ اٍطو ٓززب٤ُخ ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ اَُِطبٕ/ االػظْ ؿ٤بس/ اُل٤ٗب ٝاُل/٣ٖ ٤ًق

اُل٤ٗب/ ٝاُل٣ٖ اربثي ، ٝك٢ اُٜبِٓ ٍغِذ اُوٍبُخ أُؾٔل٣خ " دمحم هٍٍٞ هللا اهٍِٚ ثبُٜل١ ٝك٣ٖ اُؾن ٤ُظٜوٙ 

 634ػ٢ِ اُل٣ٖ ًِٚ ُٝٞ ًوٙ أُْوًٕٞ ،ٝهل اٍزٔو ك٢ ٍي اُلٗب٤ٗو اُز٢ رؾَٔ اٍْ اَُِطبٕ اَُِغٞه٢  ٍ٘خ  

ٛـ
24
1243ّٛـ / 640  ، 

30
1246ّٛـ/643،ٝؽز٢ ٍ٘خ 

31
اعواء ثؼ٘ اُزـ٤واد ك٢ ٓٞاٙغ أٌُِبد اُز٢ ،ٓغ 

رْ رَغ٤ِٜب ػ٢ِ ٝعٚ ٝظٜو رِي اُؼٔالد،ٝاٍزقلاّ ُوت ه٤َْ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ
32
اُن١ اثزلػٚ اَُالعوخ ُِزؼج٤و  

ػٖ رٔزؼْٜ ثبُ٘لٞم ا٤َُب٢ٍ ٗظ٤واؽزلبظ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ ثٔوًيٙ اُل٢٘٣ كٕٝ إ ٣ٌٕٞ ُٚ ٤ٖٗت ك٢ اُؾٌْ كٌبٕ 

ه٤َٔٚ ثبُلؼَ ك٢ ٍِطبرٚ اُيٓب٤ٗخ ٝاُل٤٘٣خ، ؿ٤و إ ٛنا اُِوت اُن١ ّبع ػ٢ِ ػٔالد  اَُِطبٕ اَُِغٞه٢

اَُالعوخ  اُنٛج٤خ ٝاُل٤ٚخ ُْ ٣َغِٚ ثله اُل٣ٖ ُإُإ ػ٢ِ ػٔالرٚ ٌٓزل٤ب ثنًو اٍْ ٝاُوبة اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ 

ٙ االٗظبه ا٤ُٚ فبٕخ ٝإ كوٜ،ٝاٍلِٚ اُوبة ُإُإ كٕٝ أٍٚ،ؽ٤ش اٗٚ ثٜنا االصجبد هبّ ثزؾ٤ٖٖ ػوّٚ ٖٓ  ارغب

اُٖواع ث٤ٖ اكواك اُج٤ذ اال٣ٞث٢ ًبٕ ػ٢ِ اّلٙ ،ٝاُز٢ ػلٛب ُإُإ كوٕخ مٛج٤خ هل ٝارزٚ ُِزقِٔ ٖٓ ٍِطخ 

اال٣ٞث٤٤ٖ اُن٣ٖ ُٖ ٣ولٓٞا ُٚ ٤ّئب الْٗـبُْٜ ثأٓو اٗلَْٜ ٝثبُزب٢ُ ًبٕ اُِغٞء ا٢ُ اَُِطبٕ اَُِغٞه٢  آوا ؽز٤ٔب 

اُٖواػبد اُز٢ ّٜلرٜب أُ٘طوخ ٤ُٖجؼ ؽبئٜ ٕل ٙل اٌُض٤و ٖٓ 
33 

 . 

ٝٓغ ٝكبرٚ رْ هكغ أٍٚ ٖٓ ػ٢ِ اُ٘وٞك ٌُٖ ٝعلٗب  ،ّ 1246ٛـ /644اُضب٢ٗ ػبّ ٤ًقَوٝرٞك٢ اَُِطبٕ  

ٕبؽت ؽِت أُِي  ٝريآ٘ب ٓغ رَغ٤َ اٍْ اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ ٤ًقَوٝ اُضب٢ٗ ٝعٞك ػٔالد رؾَٔ اٍْ 

اُ٘بٕو ٣ٍٞق اُضب٢ٗ
34
ي اٌُبَٓ ٍِطبٕ ٖٓو ،ٝرٞك٢ االّوف ٢ٍٞٓ ٕبؽت فبٕخ ثؼل إ رٞك٢ أُِ ،
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ثغبٗت اُؼٔالد اُز٢ ؽِٔذ اٍْ اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ ٝمُي  ك٢ ٍ٘ٞاد  ٗوِ أٍٚ ػ٠ِ ٗوٞكٙ ؽ٤ش رْ  35ؽِت

ٛـ 656ٛـ ، 655ٛـ ، 654ٛـ ، 653ٛـ ، 652ٛـ ، 651ٛـ ، 650ٛـ ،644ٛـ ،646ٛـ، 640
36

ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ 

فٞف اما ظَ ثال ؿطبء ه١ٞ ٣ؾ٢ٔ ٍِطبٗٚ االٓو اُن١ عؼِٚ ٣زيُق ٓل١ ٓب ًبٕ ٣َزْؼوٙ ٛنا اُجله ٖٓ 

ٌُِض٤و٣ٖ ٣ٝو٤ْ ػالهبد ٝك ٓؼْٜ كٕٝ ٓؼوكزْٜ اٝ ثٔؼوكزْٜ  اُالٍزؼبٗخ ثْٜ اما ٓب كػذ اُٚوٝهح ُنُي ؽز٢ ٝإ 

اٙطو ا٢ُ رَغ٤َ أٍبء اًضو ٖٓ ؽ٤ِق ك٢ ماد اُٞهذ االٓو اُن١ ٣ٌٔ٘٘ب ٖٓ اٍز٘زبط ٓل١ ٓب ًبٕ ٣ؾظ٢ ثٚ 

نا اُؾبًْ ٖٓ هجٍٞ ٓلكٞع اُضٖٔ ُل٣ْٜ ع٤ٔؼب ،ٝهل ِّٔذ ٗوُٞ  اُؼٔالد اُز٢  رٚٔ٘ذ اٍْ أُِي اُ٘بٕو ٛ

٣ٍٞق اُضب٢ٗ اُٖ٘ٞٓ اُزب٤ُخ : ك٢ ٓوًي اُٞعٚ االٓبّ / أَُزؼْٖ ثبهلل/ أُِي اُ٘بٕو / ٣ٍٞق ٝرٖٚٔ 

ذ ًزبثبرٚ أُوًي٣خ أٍٚ ُٝوجٚ اُٜبِٓ أُؾ٤ٜ ثٚ ٙوة/ ثبَُٕٔٞ/اهثغ/ ف٤َٖٔ ٍٝزٔب٣خ، آب اُظٜوكول ِّٔ

ك٢ اهثؼخ اٍطو ث٤ٖـخ "ُُٞٞ/ أُِي اُوؽ٤ْ /ثله اُل٤ٗب ٝاُل/ ٣ٖ"٣ٝؾ٤ٜ ثنُي ٛبِٓ ٣زٖٚٔ آو اُٚوة 

ٌٝٓبٗٚ ٍٝ٘زٚ ث٤ٖـخ"ٙوة/ ثبَُٕٔٞ/اهثغ/ف٤َٖٔ/ٍٝزٔب٣خ
36
ًٔب اٍزٔو ٍي ٛنٙ اُؼٔالد ٓزٚٔ٘خ اٍْ  

ٖ ٛوُٝخ ٛنا اُجله ا٢ُ اًزَبة ٝك أُِي اُٖبُؼ ٗغْ ّ ، هؿْ ٓب ؽلس 1251ٓٛـ656اُ٘بٕو ٣ٍٞق ؽز٢ ػبّ 

ّ فبٕخ ثؼل ه٤بٓٚ ثٔؾبٕوح أُِي 1244-1231ٛـ/646-636اُل٣ٖ ا٣ٞة اُن١ ر٢ُٞ ػوُ ٖٓو ػبّ 

اُ٘بٕو ٣ٍٞق ٝاالٍز٤الء ػ٢ِ ٓوًي ؽٌٔٚ 
31
ٓٔب ًبٕ ُٚ اصوٙ ك٢ ه٤بّ االف٤و ثٜٔبعٔخ إَُٔٞ ٝاعجبه ثلهٛب  

ٔالرٜب فبٕخ كؼبك ا٢ُ ٌٍٜب فبٕخ ثؼل اٍزْٜبك اُٖبُؼ ٗغْ اُل٣ٖ ا٣ٞة ػبّ ػ٢ِ اػبكح اٙبكخ أٍٚ ا٢ُ ػ

ّ ،االٓو اُن١ ٤ْ٣و ا٢ُ ٤ٍب٤ٍخ أُٞاالح اُز٢ اٗزٜغٜب اُجله ك٢ أُؾبكظخ ػ٢ِ ًو٢ٍ اُؾٌْ ٜٓٔب 1250ٛـ/641

اُٖبُؼ ًِلٚ مُي ٖٓ ف٘ٞع ٝفٚٞع ٓغ ٓب ٣ٖبؽت مُي ٖٓ آٞاٍ ٗظ٤و اُؾٔب٣خ ٛنا ٓب عؼِٚ ا٣ٚب ٣َغَ اٍْ 

ٗغْ اُل٣ٖ ا٣ٞة ػ٢ِ ػٔالرٚ ُٔلح ػبّ ك٢ ماد اُٞهذ اُز٢ هبّ ك٤ٚ ثزَغ٤َ اٍْ اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ ٝا٣ٚب 

اُ٘بٕو ٣ٍٞق ؽ٤ش عبءد ًزبثبد اُؼٔالد اُز٢ رؾَٔ اٍْ اُٖبُؼ ٗغْ اُل١ ا٣ٞة ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: ك٢ ٓوًي 

ٖو ثبهلل/ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ٝك٢ اُٜبِٓ اُلاف٢ِ ثَْ هللا اُٞعٚ " االٓبّ / ال اُٚ اال هللا /ٝؽلٙ ال ّو٣ي ُٚ/ أَُز٘

ٙوة ٛنا اُل٣٘به ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ ٍجغ ٝاهثؼ٤ٖ ٍٝزٔب٣خ،ث٤٘ٔب اُٜبِٓ اُقبهع٢ رٖٚٔ ا٣خ ههْ ٖٓ ٍٞهح اُوّٝ 

،آب اُظٜو كول رٚٔ٘ذ ًزبثبرٚ أُوًي٣خ فَٔخ اٍطو "ُُٞٞ/دمحم هٍٍٞ هللا/٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ/ ثله اُل٤ٗب /ٝاُل٣ٖ 

ٝػ٢ِ عبٗج٤ٜب ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ أُِي اُٖبُؼ ،ٝك٢ اال٣َوٗغْ اُل٣ٖ، ٝك٢ اُٜبِٓ أُؾ٤ٜ اُوٍبُخ أُؾٔل٣خ   اربثي

"دمحم هٍٍٞ هللا اهٍِٚ ثبُٜل١ ٝك٣ٖ اُؾن ٤ُظٜوٙ ػ٢ِ اُل٣ٖ ًِٚ ُٝٞ ًوٙ أُْوًٕٞ"
34
 

إ ٣ؾبكع ػ٢ِ ٛنا هل ٣ٌٕٞ ٓوجٞال ٜٗظ اُجله ٓغ اُو١ٞ ا٤َُب٤ٍخ أُؾ٤طخ ثٚ ُِؾلبظ ػ٢ِ ًو٢ٍ ؽٌٔٚ آب ٝ  

اٌُو٢ٍ ثبُق٤بٗخ ٝر٤ََٜ كفٍٞ أُـٍٞ ا٢ُ ٓوو اُقالكخ كٜنا ٛٞ أُوكٞٗ ٝاُن١ عؼِٚ ٖٓ ث٤ٖ عَ اُؾٌبّ 

فبئ٘ب اػظٔب، ٣ْٜل ػ٢ِ ٛنٙ اُق٤بٗخ ٓب رٚٔ٘زٚ ػٔالرٚ ٖٓ ٖٗٞٓ ًزبث٤خ ٝٓب ٕبؽجٜب ٖٓ اؽلاس ربه٣ق٤خ ، 

 اُز٢ ٣ٌٖٔ هٕلٛب ٖٓ فالٍ ٓب ٢ِ٣ : اُقالكخ اُؼجب٤ٍخ،ب٣خ ؽ٤ش ًبٕ ُٜنٙ اُق٤بٗخ كٝهٛب اٌُج٤و ك٢ اُزؼغ٤َ ثٜ٘

ٚ ًٝبٕ ٍج٤ِٚ ك٢ مُي ؽٔؼٚ ك٢ ٛبػزْٜ ثؼل إٔ ّؼو ثبُوػت ٝاُقٞف ػ٠ِ ٌِٓ ُٚٞلفثٓغ أُـٍٞ  ُإُإ  رؾبُق

ػ٠ِ أَٛ اُْبّ ٙو٣جخ ُِززبه -كأهٍَ ًزبثًب ألَٛ اُْبّ ٣وٍٞ ك٤ٚ: )ئ٢٘ٗ هوهد ثنُخ،ُْٜ ؽز٢ ٝإ ًبٗذ  األٓٞاٍ-

ىٝكْٛ ثبَُالػ، ّٝبهى  ًٔب40كهاْٛ، ٖٝٓ اُلو٤و كهْٛ( 5كهاْٛ ٖٝٓ أُزٍٜٞ ٢10 ًَ ٍ٘خ ٖٓ اُـ٢٘ك

ّ 1256ٛـ/ 654ٝك٢ ػبّ ، أُوبة ًِْٜٓٞ ػ٠ِ ٗوٞكٙٝ آو ث٘وِ أٍبءٝ ثبؽزلبالرْٜ، ٝأًوّ ٝكٞكْٛ أ٣ٔب ئًواّ

عَوا ُِغ٤ِ أُـ٢ُٞ ػ٠ِ  ُإُإ ٖٓ كبهً ا٠ُ ثـلاك، ُٝزؼي٣ي صوخ ٛٞالًٞ ثٚ أهبّ هبئل اُززبه ٓغ رؾوى ٛٞالًٞ

ُْٝ ٣ٌزِق ثنُي ثَ ٝأص٘بء ؽٖبه اك ُز٤ََٜ ػجٞه ع٤ِ أُـٍٞ اُناٛت الؽزالٍ ثـل ٜٗو كعِخ هوة رٌو٣ذ

ع٤ِ ٓغ ٞا ػ٠ِ هأً أُق كبهً ٤َُبٛٔ هًٖ اُل٣ٖ أٍبػ٤َ أُِي اُٖبُؼ ٛٞالًٞ ُجـلاك أهٍَ ُإُإ اث٘ٚ

ٌُٖ ٛنٙ اُلوهخ رأفود ك٢ إٍُٞٞ، ٓٔب أؿٚت ٛٞالًٞ اُن١ أٗنه ُإُإ ٝارٜٔٚ  .ثـلاك رل٤ٓو ٛٞالًٞ ك٢

 ؽ٤ش عبء اٌُالّ ػ٠ِ َُبٕ ٛٞالًٞك٢ هٍبُخ ثؼش ثٜب ا٤ُٚ ثبُٔواٝؿخ 

و أٗزْ ثؼل ك٢ ّي ٖٓ أٓوٗب، ٝٓبِٛزْ ٗلٌٍْٞ ٣ٞٓب ثؼل ٣ّٞ، ٝهلٓزْ هعال ٝأَفورْ أفوٟ ُز٘ظوٝا ٖٓ اُظبك"

ُول ػغج٘ب ٓ٘ي رؼغجب ٤ًق مٛت ػ٤ِي اُٖٞاة  ،ثٖبؽجٚ، كِٞ اٗزٖو اُق٤ِلخ ٝفنُ٘ب ٌُبٕ ٓغ٤ئٌْ ئ٤ُٚ ال ئ٤ُ٘ب

|"ٝػلٍ ثي مٛ٘ي ػٖ ٍٞاء اَُج٤َ ٝارقند ا٤ُو٤ٖ ظ٘ب، ٝهل الػ ُي اُٖجؼ كِْ رَزٖجؼ
41
. 

ٙ. كبٗزجٚ ٖٓ ؿلِزٚ ا،ًٝبك ٣قَق ثلهٙ ٣ٌَٝق ٗٞهلِٕٝذ ٛنٙ اُوٍبُخ اُياعوح ئ٠ُ ُإُإ، كقبف فٞكب ّل٣

ٝأفوط ع٤ٔغ ٓب ك٢ فيائ٘ٚ ٖٓ األٓٞاٍ ٝاُآلُئ ٝاُغٞاٛو ٝأُؾوٓبد ٖٓ اُض٤بة، ٕٝبكه م١ٝ اُضوٝح ٖٓ 

هػب٣بٙ، ٝأفن ؽز٠ ؽ٢ِ ؽظب٣بٙ ٝاُلههٖٓ ؽِن أٝالكٙ، ٍٝبه ئ٠ُ ٛبػخ ٛٞالًٞ ثغجبٍ ٛٔنإ. كأؽَٖ ٛٞالًٞ 

ٚ ئ٠ُ إٔ إٔؼلٙ ئ٤ُٚ هجُٞٚ ٝاؽزوٓٚ ٌُجو ٍ٘ٚ، ٝهم ُٚ ٝعجو هِجٚ ثبُٔٞاػ ٤ل اُغ٤ِٔخ، ٝاٍزأٖٓ ئ٤ُٚ ٝكاػجٚ ٝهلَّٓ

ب صْ ػبك  ًٓ ػ٠ِ اُزقذ ٝأمٕ ُٚ إٔ ٣ٚغ ث٤لٙ ك٢ أم٤ٗٚ ؽِوز٤ٖ ًبٗزب ٓؼٚ ك٤ٜٔب كهربٕ ٣ز٤ٔزبٕ. ٝأهبّ ك٢ فلٓزٚ أ٣ب

 .ؽ٤ش آو ث٘وِ ا42ٍْا، ثَ ٓنػٞها ٓٔب ّبٛل ٖٓ ػظٔخ ٛٞالًٞ ٤ٛٝجزٚ ٝكٛبئٚهئ٠ُ إَُٔٞ َٓوًٝها ٓجوٝ

ٝكن اُٖ٘ٞٓ اُزب٤ُخ:ك٢ ٓوًي اُٞعٚ  43ّ 1254ٛـ/652آجواٛٞه أُـٍٞ ٝاُوبثٚ ػ٢ِ ػٔالرٚ ٓ٘ن ػبّ 
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ُُٞٞ/ ال اُٚ اال هللا/ ٝؽلٙ ال ّو٣ي ُٚ/ دمحم هٍٍٞ هللا /٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ/ ٍِْٝ ٝػ٢ِ عبٗت ٛنٙ اٌُزبثبد أُوًي٣خ 

٢ِ كول ٗوِ ٓزٚٔ٘ب اُجَِٔخ ٝآو اُٚوة ٝٗٞع ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ ًِٔخ ثله ٝك٢ ا٤َُبه ًِٔخ اُل٣ٖ آب اُٜبِٓ اُلاف

اُؼِٔخ ٍٝ٘خ ٌٍٜب ث٤ٖـخ"ثَْ هللا ٙوة ٛنا اُل٣٘به ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ اص٘ز٤ٖ ٝف٤َٖٔ ٍزٔب٣خ ٝك٢ اُٜبِٓ 

 اُقبهع٢ "اال٣خ ههْ  ٖٓ ٍٞهح اُوّٝ هلل االٓو ٖٓ هجَ ٖٝٓ ثؼل ٣ٝٞٓئن ٣لوػ أُإٕٓ٘ٞ ثٖ٘و هللا".

ٛٞه أُـ٢ُٞ ٝاُوبثٚ ك٢ فَٔخ اٍطو ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ"ٌٓ٘ٞ/ هبٕ إٓ االػظْ/ آب اُظٜو كول رٖٚٔ اٍْ االٓجوا

ٕبؽت اُؼبُْ ٍِطبٕ ٓب ػ٠ِ ٝعٚ األهٗ ىاكٙ فلاٝاٗل ػبُْ/ثبكّبٙ ه١ٝ/ى٤ٖٓ ى٣ل ػظٔزٚ ٝٓؼ٘بٛب ثبُؼوث٤خ "

٤ٗٚ ك٢ ثئو ٝٛنا اُل٣٘به ثٔب ؽٞاٙ ٖٓ ٗوُٞ هو٣٘خ كآـخ ػ٢ِ ٍوٞٛ ٛنا اُِإُإ ؽز٢ ام.(4ُٞؽخ ) هللا ػظٔخ"

ٝاٙبف اٍْ  44اُق٤بٗخ كول هبّ ثبُـبء ٗوِ اٍْ اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ اُن١ ٛٞ ٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو ّوػ٤خ ٍِطخ اُؾٌبّ

االٓجواٛٞه أُـ٢ُٞ ٝاُوبثٚ ًٝأٗٚ ٣و٣ل إ ٣وٍٞ ثأٗٚ هل اٗز٢ٜ كٝهًْ ٝاكَ ٗغْ فالكزٌْ ٝؽبٕ اُٞهذ ُجنٝؽ ٗغْ 

ه٤َِ ثلػ٢ٔ اُؼٌَو١ ٝأُبك١ ثَ ٝري٣ٝلْٛ ثٌَ عل٣ل ٍبٛٔذ اٗب ًقبئٖ ك٢ ظٜٞهٙ ٍٝٞف ٣َٖ ػٔب 

،ٝٛٞ 45أُؼِٞٓبد ػٔب إبثٌْ ٖٓ ٙؼق ٍُِٕٞٞ ا٢ُ ٓووًْ ٝاُوٚبء ػ٢ِ فالكزٌْ .ٝاؽزالٍ ػبٕٔزٜب 

اًلرٚ االؽلاس اُزبه٣ق٤خ الؽوب،ثٔب ٣٘ل٢ ٓب مٛت ا٤ُٚ اؽل اُجبؽض٤ٖ ثإٔ ٗوِ ُإُإ الٍْ ؽبًْ أُـٍٞ ػ٢ِ ٗوٞكٙ 

ٚٞػٚ ٝرجؼ٤زٚ ا٤َُب٤ٍخ ُٚ ٓزـبكال ػٖ ربه٣ـ ٗوِ اٍْ اُؾبًْ أُـ٢ُٞ هل ًبٕ هجَ ٍوٞٛ  ٓب ٛٞ اال اّبهح ا٢ُ ف

ٓوو اُقالكخ ثـلاك ثبهثغ ٍ٘ٞاد ًبِٓخ كب١ فٚٞع ٝا١ رجؼ٤خ اُز٤ْ٤٤و ا٤ُٜب اُجبؽش اٜٗب اُق٤بٗخ ك٢ إلم 

ٕٞهٛب ٤ٌُٝ ؿ٤وٛب 
46

أُـٍٞ ثَي كهاْٛ ،ؽ٤ش رزأًل رِي اُق٤بٗخ ٝٗزبئغٜب ٛوت ٍوٞٛ ٓوو اُقالكخ ٝكفٍٞ
46
 

رؾَٔ اُوبثب عل٣لح ُٜنا اُِإُإ ثؼل رـ٤٤و ٓٞاٙغ ٖٗٞٓ اٌُزبثبد ػ٤ِٜب ٝمُي ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: ك٢ ٓوًي 

اُٞعٚ أُِي هلل / ال اُٚ اال هللا ٝؽلٙ / ال ّو٣ي ُٚ دمحم هٍٍٞ هللا /٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ /أُِي اُوؽ٤ْ ثله اُل٣ٖ/ 

د ُوت اُق٤بٗخ أُٔ٘ٞػ ُٚ ٖٓ آجواٛٞه أُـٍٞ ٝٛٞ ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ اَُِطبٕ االػظْ ُُٞٞ. ٝػ٢ِ عبٗج٢ رِي اٌُزبثب

 ٝك٢ ا٤َُبه اثٞ اُلَٚ .

آب اُظٜو كول رٖٚٔ اٍْ االٓجواٛٞه أُـ٢ُٞ ٝاُوبثٚ ث٤ٖـخ ٌٓ٘ٞ/ هبٕ إٓ االػظْ / فلاٝاٗلػبُْ/ ثبكّبٙ 

ّؼجٚ ؽ٤ش ٗوْذ ػجبهح ِٓؼٕٞ ه١ٝ/ ى٤ٖٓ ى٣ل ػظٔزٚ ٝػ٢ِ عبٗج٢ ٛنٙ اٌُزبثخ ٗٔ اُقٞف ٝاُوػت ٖٓ 

ػ٢ِ ٤ٔ٣ٖ اٌُزبثبد أُوًي٣خ ٝػجبهح ٖٓ ٣ـ٤وٙ ػ٢ِ ٣َبهٛب ، ًٝأٗٚ ٣ق٢ْ إ ٣زْ رـ٤٤و رِي اُٖ٘ٞٓ آؼبٗب 

 ك٢ اُنٍ ٝاُقٚٞع ُِٔـٍٞ ٝرأ٤ًلا ُٞالءٙ ُْٜ ؽلبظب ؿ٢ِ ًو٢ٍ اُؼوُ .

ًي اُٞعٚ  ُُٞٞ/ أُِي ّ رؾَٔ ػجبهاد ّج٤ٜخ ٖٜٗب ك٢ ٓو1251ٛـ/656ًٔب رْ ٍي كٍِٞب ٗؾب٤ٍخ ػبّ 

اُوؽ٤ْ/ ثله اُل٣ٖ/ ٍِطبٕ االٍالّ / اثٞ اُلٚبئَ ،آب اُٜبِٓ كول رٖٚٔ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ٝاُوٍبُخ أُؾٔل٣خ 

ٝاُٖالح ػ٤ِٚ "ث٤ٖـخ ال اُٚ اال هللا دمحم هٍٍٞ هللا  ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ"آب اُظٜو كول رٚٔ٘ذ ًزبثبد أُوًي 

ػبُْ /ثبكّبٙ ى١ٝ / ى٤ٖٓ ث٘ل ػظٔخ ، ٝك٢ اُٜبِٓ ٗوِ " ثَْ هللا ٙوة ٛنا  " ٌٓ٘ٞ/ هبٕ إٓ االػظْ/ فلاٝٗل

اُلٌِ ثبَُٕٔٞ ٍ٘خ ٍذ ٝف٤َٖٔ ٍٝزٔب٣خ
41

، ٝهل رالؽع ُ٘ب إ ٓضَ رِي اُلًِٞ هل ؽِٔذ ُوت ٍِطبٕ االٍالّ 

ْؼت ٗؾٞ ثل٣ال ػٖ اَُِطبٕ االػظْ اُز٢ رْ رَغ٤ِٜب ػ٢ِ اُلهاْٛ ٝاُز٢ ٤ْ٣و ٗوْٜب ا٢ُ ٓؾبُٝخ  عٌ ٗج٘ اُ

ٛـ ُوت ا٤َُِٖٔٔ هجَ 656روجِٜب ،صْ ٗغل اٗٚ ُْ ٣ٌزق ثنُي ثَ اٙبف ٖٙٔ ٗوُٞ  كٌِ افو ثناد ٍ٘خ اَُي 

،ثَ ٝارقبم اٌُض٤و ٖٓ االُوبة ًْلذ ػٜ٘ب 44ُوجٚ اثٞ اُلٚبئَ ك٤ٌٕٞ ثٜنٙ االٙبكخ ٍِطبٕ االٍالّ ٝا٤َُِٖٔٔ

ٜ ِ اَُ٘ـ ٓغ ػ٠ِ ؽبكزٜ ٗو٤ٗٞ٤ِٓـ ٓزؾق  ٤٘٤ٕخ ًج٤وح ٓؾلٞظخ ك٢ ٌٓزجخ  ب ّو٣ًطب ى٣ٖ ثٌزبثخ ػوث٤خ ثق

 :ثؼ٘ أُلوكاد اُؼغ٤ٔخ، ٖٜٝٗب

ػي ُٔٞالٗب اَُِطبٕ/ أُِي اُوؽ٤ْ/ اُؼبُْ/ أُغبٛل/ أُواثٜ/ أُإ٣ل/ أُظلو/ أُٖ٘ٞه/ ثله اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ/ ٤ٍل 

٤ٖ ٖٓ اُظب٤ُٖٔ/ أُِٞى ٝاَُال٤ٖٛ/ ٓؾ٢ اُؼلٍ ك٢ اُؼب٤ُٖٔ/ ٍِطبٕ اإلٍالّ ٝا٤َُِٖٔٔ/ ٖٓ٘ق أُظِٞٓ

ٗبٕو اُؾن ثبُجوا٤ٖٛ/ هبرَ اٌُلوح ٝأُْو٤ًٖ/ هبٛو اُقٞاهط ٝأُزٔوك٣ٖ/ ؽب٢ٓ صـٞه ثالك ا٤َُِٖٔٔ/ ٓؼ٤ٖ 

اُـياح ٝأُغبٛل٣ٖ/ أثٞ ا٤ُزب٠ٓ ٝأَُب٤ًٖ، كقو اُؼجبك/ ٓبؽ٢ اُجـ٢ ٝاُؼ٘بك/ كِي أُؼب٢ُ/ ه٤َْ اُلُٝخ/ ٗبٕو 

ظٔخ/ ثِٜٞإ عٜبٕ فَوٝ ئ٣وإ اُت ؿبى١ ا٣٘زبط هزِؾ ثي/ أعَ ِٓٞى أُِخ/ عالٍ األٓخ/ ٕلٞح اُقالكخ أُؼ

 اُْوم ٝاُـوة/ أثٞ اُلٚبئَ/ ُُٞٞ ؽَبّ أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ
50

 ، ًٔب رٞعل رؾلخ افو١ ػجبهح ػٖ ػِجخ ماد  ٤ٛئخ

ثيفبهف ٖٓ اُلٚخ. ػ٠ِ اُؾبكخ اُلائو٣خ ٌلذ ـطبء ثٔلِٖخ ٣ٓ اداُ٘ؾبً األٕلو م  خ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓأٍطٞا٤ٗ

وهبثٜب ئ٠ُ اُقِق ُزٌَْ ػولح ك٢ ث ٘ظوبء ر٤ٖٔٔبد ػ٠ِ ٌَّ ٙلبئو ؽٍٞ اُؾبكخ، ٝأهثغ ثطبد رُِـط

اُيفبهف اُؼوث٤خ  هثبػ٤خ اُلٖٞٓ رز٘بٝة ٓغ ر٤ٌْالد ٖٓ ٞه٣لادٍَِِخ ٖٓ اُ ثلٕ اُؼِجخي٣ٖ ٣أُوًي. ٝ

: ػي ُٔٞالٗب أربثي ٖٗٚػ٠ِ ؽبكخ اُـطبء  ًزبث٢ ٗوِ ،ٓغ ٝعٞكرؾ٤ٜ ثٜب أٌّبٍ ٛ٘ل٤ٍخ. ،األهاث٤َي  أُٞههخ

أُِي اُوؽ٤ْ اُؼبُْ اُؼبكٍ أُإ٣ل أُظلو أُٖ٘ٞه أُغبٛل أُواثٜ ثله اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ُإُإ ؽَبّ أ٤ٓو 

ٖأُإ٤٘ٓ
51

،ٝهطو 10,2،ٝك٢ أُزؾق اُجو٣طب٢ٗ ػِجخ ٕـ٤وح كائو٣خ اٌَُْ ُٜب ؿطبء ٓضجذ ثبُجلٕ اهرلبػٜب 
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أٌُلذ ثبُلٚخ، ٗلن ػ٢ِ ؿطبئٜب اُ٘وِ اُزب٢ُ "ػي ُٔٞالٗب ٍْ،٢ٛٝ ٖٓ٘ٞػخ  ٖٓ اُ٘ؾبً االٕلو 11هبػلرٜب

اربثي أُِي اُوؽ٤ْ اُؼبكٍ أُإ٣ل أُٖ٘ٞه أُغبٛل ثله اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ُإُإ ؽَبّ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ 
52

 (3ُٞؽخ)

رٞىػذ أعياؤٛب ث٤ٖ كاه اٌُزت أُٖو٣خ  ًزبة األؿب٢ٗ ٣ظٜو اٍْ ثله اُل٣ٖ ُإُإ ك٢ َٗقخ ثل٣ؼخ ًٖٓٔب 

-1211ٛـ/615-٣614ؼٞك ربه٣قٚ ُؼبّ  ٖعك٢ ًٞثٜ٘ب خك٤٘ هللا ثبٍط٘جٍٞ ٝأٌُزجخ ا٤ٌُِٔخ ٗٝفيا

٣ٝجلٝ اٍْ "ُُٞٞ" خ،ؽب٤ّزٓغ األ٤ٓو رظٜوُٖبؽت إَُٔٞ  رٖب٣ٝوا أُقطٞٛ  رٖٚٔ ٛن ّ،ؽ٤ش1214

٢  ٜب،ٝاٙؾب ك٢ ثؼ٘ ٓ٘  ٔ ؽ٤ش ٗو١   ٣ٞٛزٚ ؽوٕب ٓ٘ٚ ػ٢ِ اصجبد األ٤ٓو، ٝمُي ى١ٝٛٞ ٛ٘ب ٓطوى ػ٠ِ ً

األ٤ٓو عبَُب ك٢ ص٤بثٚ اُيههبء أُّٞؾخ ثبُنٛت، ؽبٓال ث٤لٙ هٍٞب، ( ، 1ك٢ ٝاؽلح ٖٓ ٛنٙ اُزٖب٣ٝو )ُٞؽخ 

ٝؽٍٞ مهاػ٤ٚ ّو٣طبٕ ،ٌبٕ ٣ؾٔالٕ ّٝبؽب ٣ٔزل ًبُق٤ٔخ كٞم هأٍِٚٔب٤ٗخ أّقبٓ، ٝك٢ األػ٠ِ ٓصٚ ٤ٜ ث٣ؾ

ؽ٤ش ٣ظٜو ( 2ُٞؽخ ) ر٣ٖٞوح افو١ ٢ ٣زٌوه االٍْ ثبٌَُْ ٗلَٚ ك ،٣ؾٔالٕ اٍْ ثله اُل٣ٖ ُُٞٞ ثٖ ػجل هللا

كٞم ثؾ٤وح رؾز١ٞ ػ٠ِ أهثغ ثطبد. ٣ؾَٔ ثله اُل٣ٖ ث٤َواٙ  اُن١ ٣ولي ثٚ  عٞاكٙاأل٤ٓو ك٢ اُي١ ٗلَٚ ٓٔزط٤ب 

٤ٛ٢و اُجبى، ٣ٝؾ٤ٜ ثٜبٓزٚ ٌِٓبٕ ٣ظِالٗٚ ثّٞبؽٜٔب أٌُِ
53

،ٝآبّ ٓب رولّ ٣زٚؼ ُ٘ب إ ٛنا اُؾبًْ ًبٕ ٣لؼَ ٓب 

ٕخ ٝإ اُقالكخ اُؼجب٤ٍخ ك٢ ٛٞه االؽزٚبه ،كبػط٢ ُ٘لَٚ ٖٓ االُوبة ٓب ٣و٣لٙ كٕٝ ٣ؼٖ ُٚ كٕٝ هه٤ت ،فب

اهرجبٛ ثوٞاػل ٓ٘ؾٜب اُز٢ ٗظٔزٜب ًزت االُوبة ٝأُوا٤ٍْ
54

،ؽ٤ش  ًبٕ ُزلٛٞه ٍِطخ اُق٤ِلخ ٖٓ عٜخ ٝرٜبٝٗٚ 

اال٣ٞث٢ ٝك٢ اُؼٖو ٛٞ ٗلَٚ ك٢ ٓ٘ؾٜب إ ٍِت ٍِطبٗٚ ك٢ االٗلواك ثبُزِو٤ت، ؽ٤ش ّبع ٛنا االٓو ك٢ اُؼٖو 

اَُِغٞه٢ ٝك٢ اػوبثٚ ؽ٤ش رغوأ ٓضَ ٛنا اال٤ٓو ػ٢ِ افز٤به ٗؼٞرٚ اُْق٤ٖخ ،كول ٕبه ُوت االٙبكخ ا٢ُ اُل٣ٖ 

ؽوا ًبفز٤به االٍٔبء ،ك٘واٙ ٝهل رِوت  ثجله اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ،ًٔب رِوت ؽَبّ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ، ٤ٍٝل أُِٞى 

ٖٓ االُوبة اُز٢ ثلأ اٌُزبة ك٢ اٙبكزٜب ا٢ُ ٗؼٞد االٓواء اُقبٕخ ٝاَُال٤ٖٛ ،ٍِطبٕ االٍالّ ٝا٤َُِٖٔٔ ٢ٛٝ 

كٕٝ ٙجٜ اٝ رق٤ٖٔ ،ٗز٤غخ اُزؾوهٖٓ ٍِطخ اُق٤ِلخ ك٢ ٓ٘ؼ االُوبة
55

، ُنا ًبٕ ٛنا اٌُْ اُٜبئَ ٖٓ االُوبة 

هبٛو أُلوكح اُز٢ فبُق ًض٤وا ٜٓ٘ب ؽو٤و٤خ ٓٞاهلٚ اُزبه٣ق٤خ ،كبصجبرٚ ُ٘ؼٞد ٓضَ هبرَ اٌُلوح ٝأُْو٤ًٖ ،ٝ

اُقٞاهط ٝأُزٔوك٣ٖ ،ؽب٢ٓ صـٞه ثالك ا٤َُِٖٔٔ ،كٜٞ ٓؾ٘ اكزواء ًٝنة كِْ ٣ي اثلا ٓوبرال ٙل اٌُلوح 

ٝأُْو٤ًٖ ثَ كاػٔب ُْٜ ٝٓؼ٤٘ب ُْٜ ٙل ا٤َُِٖٔٔ ثز٤ََٜ ٜٓٔزْٜ ك٢ هزَ ف٤ِلخ ا٤َُِٖٔٔ ٝاُوٚبء ػ٢ِ 

اُـياح ،,ًٔب اِٛن ػ٢ِ ٗلَٚ ُوت  فالكزْٜ ،ؽ٤ش اًل ٛنا أُؼ٢٘ ك٢ ٗؼزٚ اُْق٢ٖ اُزب٢ُ ُنُي ٝٛٞ ٓؼ٤ٖ

اَُِطبٕ َٓجٞهب ثب٢ُُٞٔ ث٤ٖـخ "ػي ُٔٞالٗب اَُِطبٕ" ٝاُز٢ اًلٛب ك٢ ماد اُ٘وِ "ثَِطبٕ االٍالّ ٝا٤َُِٖٔٔ 

صْ اًلٛب صب٤ٗخ ثبُِـخ اُلبه٤ٍخ ثؼجبهح "ثِٜٞإ عٜبٕ "اُز٢ رؼ٢٘ "ِٓي اُؼبُْ "
56

،ٓغ ٓب ٕبؽت مُي ٖٓ اُوبة 

ٔواثطخ ٝاُغٜبك ٝاُؼِْ ٝاُزأ٤٣ل ،٢ٛٝ ع٤ٔؼٜب ًٔب ٝهكد ػ٢ِ رِي اُزؾق أُؼل٤ٗخ ٖٓ ٓلوكح ر٤ٔيٙ ثبُظلو ٝاُ

٤ٕ٘ؼزٚ ،ٝثبُزب٢ُ كال ػغت ٖٓ ًضورٜب كِول ٓ٘ؾٜب ُ٘لَٚ ُؼَ اُزبه٣ـ ٣ؾٌْ ػ٤ِٚ ؽٌٔب ٣و٤ٙٚ ،ٓزـبكال ػٖ إ 

 ٤خ .آو ف٤بٗزٚ هٕلٙ ٛٞ ث٘لَٚ ػ٢ِ ػٔالرٚ ٖٝٓ فالٍ رِي اُزؾق أُؼل٤ٗخ ٝرٖب٣ٝوٙ اُْقٖ

ٝٛٞ ٓب ٣لَو ٓل١ ٓب هلٓٚ ٖٓ ف٤بٗخ ٓوبثَ اُؾٍٖٞ ػ٢ِ ٛنٙ االُوبة فبٕخ ٝاٗٚ ُْ ٣َزٔو ًض٤وا ثؼل ٍي ٛنٙ  

اُلًِٞ ام رٞك٢ ك٢ اُضبُش ٖٓ ّؼجبٕ  ٍ٘خ ٍجغ ٝف٤َٖٔ ٍٝزٔب٣خ ػٖ ػٔو ٗبٛي اُضٔب٤ٖٗ ػبٓب 
56

،ؽ٤ش ككٖ 

ْأٛب ػ٢ِ ّبٛئ كعِخ رؾَٔ أٍٚ ٢ٛٝ أُلهٍخ ثبُوِؼخ صْ هبّ اث٘ٚ اُٖبُؼ أٍبػ٤َ ث٘وَ هكبرٚ ا٢ُ ٓلهٍخ اٗ

،كول اٗطٞد ٕلؾزٚ ٝمٛت ثغ٤ٔغ ٓبهلٓٚ ٖٓ ٓٞاالح ٝف٤بٗخ ٢ً ٣ؾزلع ثبُٖٔ٘ت ا٢ُ ٓٞالٙ كْٜ ٖٓ . 51اُجله٣خ

 ٣ؼِْ فبئ٘خ االػ٤ٖ ٝٓب رقل٢ اُٖلٝه ٍجؾبٗٚ . 

 

 الخاتوة والنتائج

ٌُزت اُزبه٣ق٤خ ثبٍْ ُإُإ ٝػ٢ِ اُؼِٔخ ٝاُزؾق اٗز٢ٜ اُجؾش ا٢ُ إ  ؽبًْ إَُٔٞ ثله ا٤ُٖ ُُٞٞ هل ػوف ك٢ ا

 اُل٤٘خ ٝأُقطٞٛبد ثبٍْ ثله اُل٣ٖ ُُٞٞ.

 ٓبهً ٛنا اُؾبًْ ًبكخ ٛوم أُٞاءٓبد ٝاُقٚٞع ُزأ٤ٖٓ ًو٢ٍ اُؾٌْ

 ثنٍ ٛنا اُُِٞٞ ًَ ؿبٍ ٝٗل٤ٌ  ُِٔـٍٞ ٓٚبكب ا٤ُٜب اُق٤بٗخ ُِقالكخ اُؼجب٤ٍخ  ُِؾلبظ ػ٢ِ ثوبئٚ ك٢ اُؾٌْ .

ٖٓ فالٍ اُؼٔالد ٝاُزؾق أُؼل٤ٗخ ا٢ُ ًضوح ٓب رٔزغ ثٚ ٛنا اُؾبًْ ٖٓ اُوبة ٝٗؼٞد ّق٤ٖخ ٢ٛ  اّبه اُجؾش

 اثؼل ٓب رٌٕٞ ػٖ ربه٣قٚ 

اّبهد ًضوح االُوبة ٝاُ٘ؼٞد اُْق٤ٖخ اُز٢ رٚٔ٘زٜب اُ٘وُٞ اُٞاهكح ػ٢ِ اُزؾق أُؼل٤ٗخ ُٜنا االربثي ا٢ُ 

 ٤ل اٌُزبة .كولإ اُق٤ِلخ ا٢ُ كٝهٙ ك٢ ٛنا اُْإٔ ٝاٛالهٚ ث

ًَ أُولٓبد اُز٢ ػوٗ ُٜب اُجؾش ر٤ْو ثبٕبثغ االرٜبّ ا٢ُ ِٙٞع ٛنا االربثي ك٢ اُق٤بٗخ كٕٝ إ ٣ٜزي ُٚ 

 علٖ ،ٓوبثَ االٍزٔواه ك٢ اُؾٌْ .
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  حواشي البحث

                                                 
1
ٛـ /    ؽ٤ش رٌٖٔ ثؼل ٝكبح ٤ٍلٙ ٖٓ ر٢ُٞ االٓٞه ك٢  545ٛـ/  ػ٤٘ٚ ٗبئجب ُٚ ػبّ 606-514ٞ ِٓٔٞى ٗٞه اُل٣ٖ اهٍالٕ االٍٝ ٛ 

اُجالك ٤ٗبثخ ػٖ اٝالك ٤ٍلٙ اُوٖو كإٔجؼ اُؾبًْ اُلؼ٢ِ كوبك اُغ٤ُٞ ٝػول أُؼبٛلاد ٝر٤٤ْو ا٤ُٚ إبثغ االرٜبّ ثبٗٚ ٝهاء 

ذ اُي٢ٌٗ ٝاؽلا ثؼل االفو ا٢ُ إ اػِٖ ٝكبح افوْٛ ٗبٕو اُل٣ٖ ٓؾٔٞك ثٖ أُِي اُوبٛو  ك٢ ٍ٘خ اُزقِٔ ٖٓ ِٓٞى ٝآواء اُج٤

ّ كبٗلوك ثؾٌْ إَُٔٞ ٝاٍزجل ثْئٜٞٗب ٝٙوة اٌَُخ ثبٍٔٚ ,اٗظو اثٖ االص٤و)ػي اُل٣ٖ اث٢ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم 1233ٛـ/631

ـ اُجبٛو ك٢ اُلُٝخ االربث٤ٌخ ك٢ إَُٔٞ رؾو٤ن ػجل اُوبكه اؽٔل ٛـ(, اُزبه630٣-555ػجل اٌُو٣ْ أُؼوٝف ثبثٖ االص٤و اُغيه١ 

  113ّ  ٓ ٤ِٛ1445ٔبد ,كاه اٌُزبة اُؾل٣ضخ ,
2
ا٣ُٞ٘و١ )اؽٔل ثٖ ػجل اُٞٛبة ّٜبة اُل٣ٖ(,ٜٗب٣خ االهة ك٢ كٕ٘ٞ االكة ’140-114اثٖ االص٤و ,أُٖله ٗلَٚ ,ٓ , 

  133,ٓ,26,ط,
3
 134ا٣ُٞ٘و١, أُٖله ٗلَٚ ,ٓ,  
4

ّ ,كاه اُ٘لبئٌ ,ث٤وٝد 1233-1126ٛـ/630-521 ٤ٍَٜ ٛوُٞ, ربه٣ـ اُي٤٤ٌٖٗ ك٢ إَُٔٞ ٝثالك اُْبّ دمحم 

2010,ٓ,146-146 
5
ٛـ (, ٓلوط اٌُوٝة ك٢ افجبه ث٢٘ ا٣ٞة ,اُغيء اُضبُش رؾو٤ن عٔبٍ 646اثٖ ٝإَ) عٔبٍ اُل٣ٖ دمحم ثٖ ٍبُْ ثٖ ٖٗو هللا د  

 261,ٓ, 1460اُل٣ٖ ا٤ُْبٍ ،االٌٍ٘له٣خ 
6
 262،263اثٖ ٝإَ ، أُٖله اَُبثن ، ٓ  

7
 lane poole(s),catalogue of oriental coins  in the british museum vol,III,the coins of turkuman 

housesof seljook,.urtuk,zengee,London,1877,No,538 ,544                                                                                       
ٛـ ، 632د ٔبك اُل٣ٖ ئٍٔبػ٤َ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔٞك ثٖ دمحم اثٖ ػٔو ثٖ ّبْٛ٘بٙ ثٖ أ٣ٞة، أُِي أُإ٣ل، ٕبؽت ؽٔبح اثٞ اُللا)ػ 1

 261-260,ٓ,4اعياء( ط4أُقزٖو ك٢ افجبه اُجْو,أُطجؼخ اُؾ٤٘٤َخ ، اُوبٛوح )
4
 54ّ ,ٓ, 1465ل االربث٢ٌ ,ٓقطٞٛ هٍبُخ ٓبعَز٤و ,عبٓؼخ اُوبٛوح دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ, اُؼِٔخ االٍال٤ٓخ ك٢ اُؼٜ 
10
-53,ٓ,1465دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ, اُؼِٔخ االٍال٤ٓخ ك٢ اُؼٜل االربث٢ٌ , ٓقطٞٛ هٍبُخ ٓبعَز٤و ,٤ًِخ االكاة عبٓؼخ اُوبٛوح , 

54 
11
ّ 1465عيء( كاه اُٖبكه ، ث٤وٝد 13زبه٣ـ ,)اثٖ االص٤و ) ػي اُل٣ٖ اثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ االص٤و اُغيه١ ( اٌُبَٓ ك٢ اُ 

 331, ٓ,12ط 
12
 331أُٖله ٗلَٚ ,ٓ,  

13
, lane poole(s),catalogue of oriental coins  in the british museum vol,III,the coins of turkuman 

houses of seljook,.urtuk,zengee,London,1877,No,562                
14
 Ibid, No, 563 
15
 334,ٓ,12اثٖ االص٤و ,أُٖله اَُبثن ط 

16
 Iane poole,op.cit,no,564               

 16
 lane poole .ibid, no,565                  اٗظو        
11
وهو في الثانية  الناصر لدين هللا ولى الحكم بعد أبيه   1242-1226ٛـ/640-624ؽٌْ اُق٤ِلخ أَُزٖ٘و ث٤ٖ ػب٢ٓ   

 اٗظو ىآجبٝه ٓؼغْ االَٗبة ٝاالٍواد اُؾبًٔخ ولمدة ست عشرة سنة والخمسين من عمره
14
ٓغِلاد رؾو٤ن ؽَبٕ ػجل 3ٛـ (، ٤ٍو اػالّ اُ٘جالء  641اُنٛج٢)ٌّٔ اُل٣ٖ دمحم ثٖ اؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ هب٣ٔبى اُنٛج٢ د  

 351-356، ٓ 35ّ اُوٍبُخ 1415ٓإٍَخ اُوٍبُخ ث٤وٝد  3أُ٘بٕ ،ٛ 
20
ٓغِلاد( ،كاه ٕبكه أُغِل اُقبٌٓ 5ٞ ػجل هللا ٣بهٞد ثٖ ػجل هللا اُو٢ٓٝ اُجـلاك١ (، ٓؼغْ اُجِلإ)اُؾ١ٞٔ )ّٜبة اُل٣ٖ اث 

 225-223، ٓ 1466ث٤وٝد 
21

-631/1223ّػ٢ِ ؽَٖ ػجلهللا، اُؼالهبد ا٤َُب٤ٍخ ث٤ٖ إَُٔٞ ٝاُلٍٝ أُغبٝهح  اص٘بء ؽٌْ ثله اُل٣ٖ ُإُإ) 

 1112-1041،ٓ 13به اُٖٞٛ اُؼوث٢ ،اُزؾبك اُؼبّ ُالصبه٤٣ٖ اُؼوة ،ّ(ٖٓ فالٍ أًٌَُٞبد،كهاٍبد ك٢ اص656/1251
22
ٛـ( ، اُؾٞاكس اُغبٓؼخ ٝاُزغبهة اُ٘بكؼخ  623اثٖ اُل٢ٛٞ )ًٔبٍ اُل٣ٖ اث٢ اُلَٚ ػجل اُوىام ثٖ اؽٔل ا٤ُْجب٢ٗ اُجـلاك١ د  

 56، ّ ، 2003ٓ، ث٤وٝد 1ك٢ أُئخ اَُبثؼخ ، رؾو٤ن ٜٓل١ اُ٘غْ ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ٛ 
23
،ٓ 1461،  1466دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ،ٗوٞك اُق٤ِلخ اُؼجب٢ٍ أَُزٖ٘و ثبهلل، ٓغِخ أًٌَُٞبد،اُؼلك اُضبٖٓ ٝاُزبٍغ ،ثـلاك، 

 1036Artuk ,Ibrahim and cevriye,istambul، هطؼخ ههْ ،٤ُٝ،1413ْ هبىإ ،أًٌَُٞبد االٍال٤ٓخ ، ث٤وٝد ،103

Arkeoloji Muzelere teshirdeki Islamisikker katalougu Cilt II,Istambul, 1970,NO,1266                      

    
24
دمحم ػجلهللا ا٤َُل ٣ٌٞٗ، ٗوٞك ٓل٣٘خ إَُٔٞ ك٢ اُؼٖو االٍال٢ٓ،ٓقطٞٛ هٍبُخ ٓبعَز٤و ٤ًِخ االصبه عبٓؼخ اُوبٛوح،  

 53ّ، ،ُٞؽخ 2005
وٙ،ًزبة أًٌَُٞبد االٍال٤ٓخ ك٢ مًو١ ٤ٍٔو ّٔب ،ػٔبٕ ٣ؾ٢ ٤ٙبء ،اُزبه٣ـ أُٞعي ُجله اُل٣ٖ ُإُإ ٖٓ فالٍ كٗب٤ٗ 25

 21، ٝهطؼخ 26، هطؼخ 2002،
ارٖق ثبُغٜبُخ  ّ ٝهل1246ٛـ/644ّ ٝؽز٢ 1236ٛـ/634ٛٞ ف٤ِلخ اث٤ٚ ػالء اُل٣ٖ ٤ًوجبك ر٢ُٞ اُؾٌْ ػبّ ٤ًقَوٝ اُضب٢ٗ  26

ك ك٢ اُ٘ياػبد اُلاف٤ِخ، ٝػوٜٙب ُؤلفطبه ثأٍب٤ُت اُؾٌْ ٤ٍٝطوح ثؼ٘ اُٞىهاء ػ٤ِٚ ٓٔب أكفَ اُجال ا٤َُب٤ٍخ، ٝثبُغَٜ 

-1066ٛـ/604-ٛـ460،اٗظو دمحم ٤ٍَٜ ٛوُٞ،ربه٣ـ ٍالعوخ اُوّٝ ك٢ ا٤ٍب اُٖـو١)اُقبهع٤خ اُز٢ رٔضِذ ك٢ اُـيٝ أُـ٢ُٞ

 242-265ّ ، ٓ، 2002، 1ّ(،كاه اُ٘لبئٌ ُِطجغ ٝاُْ٘و ،1304ٛ
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26
 1112- 1041ػ٢ِ ؽَٖ ػجلهللا ، أُوعغ اَُبثن ،ٓ ، 
21
 316ّ، ٓ 2002،ٗبٛ٘ ككزو،اُ٘وٞك ك٢ اُؼوام ،11 ثبهو اُؾ٢٘٤َ ، اُؼِٔخ االٍال٤ٓخ ك٢ اُؼٜل االربث٢ٌ ،هطؼخ ههْ دمحم 
24
 255دمحم ػجلهللا ٣ٌٞٗ ، أُوعغ اَُبثن، ٓ،  

30   Artuk ,Ibrahim and cevriye,op.cit, No.1266   ٓ، َٚ256،دمحم ػجلهللا ٣ٌٞٗ ،أُوعغ ٗل ,                  
31

،٤ُٝ1031ْ هبىإ،أُوعغ اَُبثن هطؼخ ههْ   Artuk ,Ibrahim and cevriye,bid,No,1267i 
32
ّ ٖٓ ػٜل ػالء اُل٣ٖ ٤ًوجبك َٓغَ ػ٤ِٚ ك٢ ًزبثبد اُٞعٚ 1233ٛـ/630ٝعل ٛنا اُِوت ػ٢ِ ك٣٘به ٓإهؿ ثَ٘خ  

خ ،آب ٓوًي اُظٜو كول رٖٚٔ صالصخ اٍطو االٓبّ/أَُزٖ٘و/ثبهلل ٣ؾ٤ٜ ثٚ ٛبِٓ ٣ؾَٔ ًزبثخ"ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ٍ٘خ صِض٤ٖ ٍٝزٔب٣

اَُِطبٕ/االػظْ ػالء/اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ٝك٢ أُٜبِٓ ؽُٜٞب اثٞ اُلزؼ ٤ًوجبك ثٖ ٤ًقَوٝ ه٤َْ ا٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ اػي هللا اٖٗبهٙ ثؾن دمحم 

 Lane Poole,The Coins of theTurkoman Houses ofٝاُٚ، ًٔب ّبػذ ا٣ٚب ػ٢ِ اُلهاْٛ ٝاُلًِٞ  اٗظو 

Seljook,Urtuk,Zencee,in the British Museum Classes X-XIV ,London,1877,No,231                           
33
 242-265دمحم ٤ٍَٜ ٛوُٞ،ربه٣ـ ٍالعوخ اُوّٝ ك٢ ا٤ٍب اُٖـو١ ، أُوعغ اَُبثن  ٓ،  
34
/ 634ا٣ٞة ؽٌْ ك٢ اُلزوح ٖٓ ٛٞ اُ٘بٕو ٣ٍٞق ثٖ دمحم اُؼي٣ي ثٖ اُظبٛو ؿبى١ ثٖ اُ٘بٕو ٕالػ اُل٣ٖ ٣ٍٞق ثٖ   

ّ ُٝٚ ٖٓ اُؼٔو ٍجغ ٍ٘ٞاد ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٖجؼ ُٚ اُزٖوف اُؾو٤و٢ ك٢ اَُِطخ اال ثؼل ٝكبح علرٚ اُٖبؽجخ ٤ٙلخ فبرٕٞ اث٘خ 1236

ّ ،اٗظو ،ًّٞذ ؽغٚ،ٓٞهق اُ٘بٕو ٣ٍٞق اُضب٢ٗ 1224ٛـ/ 651ّ ٝمُي ؽز٢ ػبّ  1242ٛـ/640أُِي اُؼبكٍ اث٢ ثٌو ك٢ ٍ٘خ 

ّ ،ٓ، 2006ّ ،ٓغِخ اُؼِّٞ االَٗب٤ٗخ عبٓؼخ اُق٤َِ ،أُغِل اُضب٢ٗ ،1260-1236ٛـ/651-634ُٔـ٢ُٞ ُجالك اُْبّ )ٖٓ اُـيٝ ا

161 
35
 162-161ّ،ٓ،2016اثٖ اُٞهك١،)ى٣ٖ اُل٣ٖ ػٔو ثٖ أُظلو(، ربه٣ـ اثٖ اُٞهك١، اُغيء اُضب٢ٗ ،أٌُزجخ اُؾ٤له٣خ، 
36
،ٝٗبٛ٘ ككزو ،اُ٘وٞك ك٢ 1041،ٝههْ 1040، أُوعغ اَُبثن ، ههْ  ،٤ُْٝ هبىإ Lane Poole,Op.cit No 574اٗظو ، 

 20اُؼوام ، هطؼخ ههْ 
37
-- Nicol )N(.,Nabarawy) R(., Bacharach )J.(,catalogue of the Islamic coins Glass weights Dies and 

Medals in the Egyptian National Library,Cairo,American research Center in Egypt,1983,No,3341 

 
31
 140، 114ٛـ ـ،ٓ 1413ّ(،٤ٍو اػالّ اُ٘جالء ،اُغيء اُضب٢ٗ ،ث٤وٝد،1344ٛـ/646اُنٛج٢ )ٌّٔ اُل٣ٖ اثٞ ػجلهللا دمحم د 
 241دمحم ػجل هللا ٣ٌٞٗ ،أُوعغ اَُبثن ، ٓ ،  34
 54-53ٓ.ٓ ّ،2015لاء، ػالء ٓؾٔٞك هلا١ٝ، إَُٔٞ ٝاُغي٣وح اُلوار٤خ ك٢ ػٜل كُٝخ أُـٍٞ اإل٣ِقب٤ٗخ، كاه ؿ٤ 40
41
ٛـ(،ربه٣ـ ٓقزٖو اُلٍٝ ،ٝٙغ ؽٞا٤ّٚ  ف٤َِ أُٖ٘ٞه،كاه 615اثٖ اُؼجو١ )اث٢ اُلوط ؿو٣ـٞه٣ٞ٣بثٖ اٛوٕٝ أُِط٢ د 

 241ّ ، ٓ،1446اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ث٤وٝد ، اُطجؼخ اال٢ُٝ ،
42
 241اثٖ اُؼجو١ ، أُٖله ٗلَٚ ، ٓ  
43
 60دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ،أُوعغ اَُبثن ، ٓ، 
44
ّ، ٓغِخ 1251-1155ٛـ/ 656-550دمحم ػجل هللا اُولؽبد،ٓوا٤ٍْ ر٤ُٞخ اُقِلبء ٝٝالح ػٜٞكْٛ ك٢ اُؼٖو اُؼجب٢ٍ االف٤و  

 214-204ّ ،2015االكاة ٝاُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ، عبٓؼخ اَُِطبٕ هبثًٞ ،
45
 54-53 ،ٓوعغ اَُبثن ػالء ٓؾٔٞك هلا١ٝ، أُ 
46
 1103 ػ٢ِ ؽَٖ ػجلهللا ، أُوعغ اَُبثن ، ٓ ، 
46
، ػبٛق ٖٓ٘ٞه ، 261-260، دمحم ػجل هللا ٣ٌٞٗ ، أُوعغ اَُبثن ٓ، ٤ُٝ1042ْ هبىإ ، أُوعغ اَُبثن ، هطؼخ ههْ  

 110ّ،ٓ 2001اُ٘وٞك االٍال٤ٓخ ٝا٤ٔٛزٜب ك٢ كهاٍخ اُزبه٣ـ ٝاالصبه ٝاُؾٚبهح االٍال٤ٓخ ، ىٛواء اُْوم، 
41
 50ًٞ ٛٞالًٞ ثٖ ر١ُٞٞ، ٓغِخ كهاٍبد ك٢ اُزبه٣ـ ٝاالصبه ،ِٓؾن اُؼلك ٗبٛ٘ ػجل اُواىم ككزو ، ا٣ٔبٕ ػلٗبٕ عبٍْ ، كِ  

 114ّ ، ٓ ، 2015َُ٘خ 
44
 115ٗبٛ٘ ككزو ، أُوعغ ٗلَٚ ،ٓ ، 

50  Rice,( D. S)., 'The Brasses of Badr al-Din Lulu', in 'Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies', 13, 1951, .pp.627–34                                                                                                                         
51 .Ward,( R)., 'Islamic Metalwork', London, 1993, p.80                                                                              

52
، ى٢ً دمحم ؽَٖ ،كٕ٘ٞ االٍالّ، ٓ 455،ٓ،٤1451ل اُل٣ٞٙ ع٢ ،إَُٔٞ ك٢ اُؼٜل االربث٢ٌ ، ٓطجؼخ ّل٤ن ،ثـلاك ،ٍؼ 

،545،Lane Poole,(Stanley),The Art  of  the Saracens in  Egypt, London,1886,p,173     ٖٕالػ ؽ٤َ،

 31-33ّ ،ٓ ٓ ،1460بهف ثـلاك ،اُؼج٤ل١،اُزؾق أُؼل٤ٗخ ا٤ُِٕٞٔخ ك٢ اُؼٖو اُؼجب٢ٍ،ٓطجؼخ أُؼ
53
 241،ٓ،166،166ى٢ً دمحم ؽَٖ ،اٌِٛ اُلٕ٘ٞ اُيفوك٤خ ٝاُزٖب٣ٝو االٍال٤ٓخ ،كاه اُوائل اُؼوث٢ ، ث٤وٝد ،ر٣ٖٞوح  
54
 36ّ،ٓ،1456ؽَٖ اُجبّب ، االُوبة االٍال٤ٓخ ك٢ اُزبه٣ـ ٝاُٞصبئن ٝاالصبه ،كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ ، 
55
 101-100ٓ ٓ ، ؽَٖ اُجبّب ، أُوعغ ٗلَٚ ، 
56
 226ؽَٖ اُجبّب ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ ،  
56
 140-114اُنٛج٢ ، أُٖله اَُبثن ، ٓ ،  
51
 140أُٖله ٗلَٚ،ٓ   
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 وقُش انعمائر َانسكح كمصذر نذراسح انتاريخ اإلسالمي تآسيا انصغرِ

 )عصر اإلماراخ انتركماويح أومُرجاً(

 
 د جمال صفُخ سيذ.أ                                                                          

 داب جامعح انمىياآلسالميح كهيح ااإلثارألاستار أ

gamal2013@minia.edu.eg 

       
 مقذمح 

٠ؼض ػوغ حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش ِٓ حٌؼوٛع حٌظخع٠ش١ش حٌّّٙش فٟ ؿٍـٍش حٌظخع٠ز حإلؿالِٟ ػخِش      

حٌظخع٠ش١ش ٚحٌذٌخع٠ش ٌٙظٖ حإلِخعحص  ، ٚػٍٟ حٌغغُ ِٓ حأل١ّ٘شػٍٟ ٚجٗ حٌشوٛم ٚرّٕطمش حألٔخًٛي

ػخِش ٚحألٚعٚر١١ٓ ٚحٌؼغد ُِٕٙ ػٍٟ ٚجٗ حٌشوٛم ػٓ ٘ظٖ  حٌزخدؼ١ٓٔجض أْ ٕ٘خن لٍش ح٘ظّخَ ِٓ لزً 

ٚرظخع٠ز ٚجٙٛح ػٕخ٠ظُٙ ٔذٛ حال٘ظّخَ رظخع٠ز ٚدٌخعس ؿٍطٕش ؿالجمش حٌغَٚ  حٌزخدؼ١ٓحٌفظغس ، طٌه أْ 

حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش حٌّزؼؼغس ٕ٘خ ٕٚ٘خن ارخْ فظغس ٚدٌخعس ز ، ٚأٍّ٘ٛح طخع٠ حٌضٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش ٚدٌخعس

حالٔظمخي ر١ٓ طرٛي ؿٍطٕش حٌـالجمش ٚظٙٛع حٌؼؼّخ١١ٔٓ وّخ ٌٛ وخٔض ِجغص ط١ّٙض ٌٍظخع٠ز حٌؼؼّخٟٔ ال أوؼغ 

، ٚ٘ىظح ٠ؼزغ حٌّئعسْٛ ِٓ حٌـالجمش اٌٝ حٌؼؼّخ١١ٔٓ وّخ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ  ر١ٓ حٌضٌٚظ١ٓ ٚجٛص ٠ـظذك ٚلفش ِٓ 

، ٚعرّخ وخْ طٌه الػظمخصُ٘ أْ حٌضٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش لض ٔلؤص رخٌٌغٚعس فٟ ِذ١َ ٘ظٖ حإلِخعحص دؼ١ٓحٌزخ
6
. 

ٚلض ؿخعػض ِؼظُ حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش حٌظٟ ظٙغص رخألٔخًٛي فٟ فظغس حًّذالي صٌٚش ؿالجمش   

ؿش حٌفظخ ٚحٌغؼٚ حٌغَٚ ، ِٕظ حٌزضح٠ش فٟ ؿز١ً أْ طىْٛ اِخعحص ِـظمٍش وخْ ٘ضفٙخ حٌغث١ـٟ ٘ٛ اطزخع ؿ١خ

حٌظٟ طغطىؼ ػٍٟ ِفَٙٛ حٌجٙخص ًض صحع حٌىفغ ) أعحًٟ غ١غ حٌّـ١ٍّٓ(
2
، وّخ لخِض وً اِخعس ِٓ ٘ظٖ  

حإلِخعحص رّذخٚالص وؼ١غس ٌظؤو١ض أدم١ظٙخ فٟ ١ِغحع حٌـالجمش ِٚٓ ػُ كٙض ػوغ حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش 

 سالي حٌؼوغ حٌؼؼّخٟٔ. ٌٔٙش ف١ٕش ٚاع٘خهخص ِؼّخع٠ش ؿٛف ٠ـظّغ رؼٌٙخ ٠ٚوً اٌٟ حٌمّش

فمض لخِض وً اِخعس ِٓ ٘ظٖ حإلِخعحص رّذخٚالص وؼ١غس ٌظؤو١ض أدم١ظٙخ فٟ ١ِغحع  َعهي آيح حال   

حٌـالجمش ِٚٓ ػُ كٙض ػوغ حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش ٌٔٙش ف١ٕش ٚاع٘خهخص ِؼّخع٠ش ٚف١ٕش ؿٛف ٠ـظّغ 

 رؼٌٙخ ٠ٚوً اٌٟ حٌمّش سالي حٌؼوغ حٌؼؼّخٟٔ حٌالدك.

ٕمٛف حٌؼّخثغ ٚحٌـىش وّوضع ٌضعحؿش حٌظخع٠ز حإلؿالِٟ رآؿ١خ صعحؿش ٌحٌزخدغ ٌٛعلش ٠ظٕخٚي ٘ظٖ حٚفٟ 

 ػوغ حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش أّٔٛطجخ  ارخْ  حٌوغغٜ

 

 فتح انمذن أَالً وقُش 

 وقص فتح مذيىح تركي  
٠مغ ٘ظح حٌٕمق أػٍٟ حٌّضسً حٌلّخٌٟ ٌجخِغ دمحم ره رٓ أ٠ض٠ٓ   

3
طمغ٠زخ   ٚحٌٛحلغ رٛؿَ ِض٠ٕش رغوٟ 

ٚحٌٕمق صحسً ٌٛدش ِـظط١ٍش ِٓ حٌغسخَ ٚ٘ٛ رخٌٍغش حٌؼغر١ش رخٌذفغ حٌزخعػ رشَ حٌؼٍغ فٟ ؿطغ٠ٓ 

٘ـ ٠707فوً ر١ّٕٙخ سَ ِـظم١ُ رخعػ ٚ٘ٛ ٔمق فٟ غخ٠ش حأل١ّ٘ش د١غ ٠ل١غ اٌٟ فظخ ِض٠ٕش رغوٟ ػخَ 

   -حٌظخٌٟ:َ ٚه١غش حٌٕمق ػٍٟ حٌٕذٛ 6362٘ـ /762ٚطل١١ض جخِغ دمحم ره فٟ ؿٕش  ،َ 6307/

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا فظخ ٘ظح حٌزٍض رٕوغ هللا ٚرظؤ١٠ضٖ ِٛالٔخ حأل١ِغ حٌىز١غ حٌغخػٞ   -

ٌجخِغ فٟ ؿٕش حػٕٟ فٟ ؿز١ً هللا طؼخٌٟ دمحم رٓ أ٠ض٠ٓ فٟ طخع٠ز ؿٕش ؿزغ ٚ ؿزؼّخ٠ش ٚرٕٟ ٘ظح ح -

 (6) ٌٛدش  ػلغ ٚؿزؼّخ٠ش 

ظٟ أؿظطخع ف١ٙخ أِغحء رٕٟ أ٠ض٠ٓ ِٓ اسٌخع ٚطغجغ أ١ّ٘ش حٌٕمق وٛٔٗ ٠لظًّ ػٍٟ طخع٠ز حٌـٕش حٌ

ِض٠ٕش رغوٟ ٌـ١طغطُٙ رؼض ِذخٚالص ػض٠ضس إلسٌخػٙخ ٔظغح  ٌّٛلؼٙخ حٌجغغحفٟ حٌذو١ٓ ٚٔظغح  ٌمٍؼظٙخ 

 حٌذو١ٕش أ٠ٌخ .

ٚوّخ ٠فُٙ ِٓ حٌٕمق أْ طخع٠ز رٕخء حٌجخِغ جخء رؼض فظخ حٌّض٠ٕش رشّؾ ؿٕٛحص طمغ٠زخ  ، ِغ أْ حٌّؼغٚف 

ؿال١ِش ػخِش أْ ٠ٛحوذ فظخ حٌّضْ حٌّغوؼ٠ش رٕخء ِـجض جخِغ  ٚصحع ٌٍذىُ فٟ ٔفؾ فٟ حٌفظٛدخص حإل
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ؿٕش حٌفظخ ِؼٍّخ دضع فٟ حٌفظٛدخص حإلؿال١ِش حألٌٟٚ فٟ حٌلخَ ٚحٌؼغحق ِٚوغ ٚغ١غ٘خ ِٓ حٌّضْ 

 .حإلؿال١ِش

غ .؟  ً٘ ٚحٌـئحي ٕ٘خ ٌّخطح حٌفخعق حٌىز١غ ٚ٘ٛ سّؾ ؿٕٛحص ر١ٓ فظخ ِض٠ٕش رغوٟ ٚرٕخء ِـجض٘خ حٌجخِ

 أؿظغغق اسٌخع حٌّض٠ٕش وً ٘ظٖ حٌفظغس .؟  أَ ً٘ أؿظغغق رٕخء حٌجخِغ وً ٘ظٖ حٌفظغس. ؟ 

ٚحٌجٛحد فٟ عأٞ أْ حٌزضح٠ش فٟ ألخء حٌجخِغ وخْ فٟ ٔفؾ حٌـٕش حٌظٟ طّىٓ ف١ٙخ أِغحء رٕٟ أ٠ض٠ٓ ِٓ 

ٛي رذغٞ لٛٞ َ( ٌٚىٓ ٔظغح  الٔلغخي أِغحء رٕٟ أ٠ض٠ٓ رظى٠ٛٓ أؿط6307٘ـ/ 707فظخ حٌّض٠ٕش )

ٌّـخػضطُٙ فٟ حٌغؼٚ ٚػ١ٍّخص حٌجٙخص حٌزذغٞ ًض حٌجؼع حإلغغ٠م١ش ٚ رالص حٌزٍمخْ حألِغ حٌظٞ وخْ 

٘ـ/ 762ؿززخ  فٟ طؤسغ حالٔظٙخء ِٓ رٕخء حٌجخِغ ٌّضس سّؾ ؿٕٛحص ِٓ فظخ حٌّض٠ٕش أٞ فٟ ػخَ )

6362.)َ 

 وقص فتح مذيىح أوطانيً

٠ٌٟٛ ِٕخعس  ٠مغ ٘ظح حٌٕمق أػٍٟ حٌّضسً حٌلغلٟ ٌجخِغ
4

٠ل١غ حٌٕمق حٌىظخرٟ حٌّٛجٛص ، ٚ رّض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ

صحساً ٌٛداش ِـاظط١ٍش   ٚحٌإمق، أػٍٟ حٌّضسً حٌجٕٛرٟ ٌٍجاخِغ أْ ِٕلاجٗ ٘اٛ حأل١ِاغ دمحم راه حٌذ١ّاضٞ 

ِؼمٛصس ِٓ حٌّغِغ ، رخٌٍغش حٌؼغر١ش رشَ حٌؼٍغ حٌجٍٟ ٠ل١غ اٌٟ فظخ ِض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ ٚطؤؿا١ؾ حٌجاخِغ ػاخَ 

َ" ، ٚحٌٕمق فٟ ؿزؼش أؿطغ ٠فوً ر١ٓ حٌـطغ ٚحٌظٞ ١ٍ٠ٗ سَ ِـظم١ُ رخعػ ٚحٌإمق 6373٘ـ/ 774" 

 رو١غش :

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا -

 رؼض فًٌ هللا طؼخٌٟ ٚج١ًّ أٌطخفٗ ٌّخ دوً دوً هللا -

 طزخعن ٚطؼخٌٟ رؼٕخ٠ظٗ حٌؼخ١ٌش فظخ ِض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ رٕٟ ٚجضص ٘ظح  -

 ش حٌٍّه حٌٛ٘خد حأل١ِغ حٌىز١غحٌجخِغ حٌلغ٠ف حٌّزخعن ٚكىغ حٌّٛ٘ز -

 ؿٍطخْ حٌـٛحدً ِزخعػ حٌضٌٚش ٚحٌض٠ٓ دمحم رٓ ِذّٛص رٓ  -

 ٠ٛٔؾ سٍض هللا ٍِىٗ حٌذخصٞ ٚحٌؼلغ٠ٓ ِٓ طٞ حٌمؼضس   -

 (2) ٌٛدش  ٚؿزؼّخ٠ٗ ِٚؼّخعٖ  رٍزخْ حٌطٛحكٌٟـٕش أعرغ ٚؿزؼ١ٓ  -

خَ ، ٌٚىٓ و١ف ٟٚ٘ طلظًّ ػٍٟ أػخع ٚألٚي ٍٚ٘ش ٠ؼظمض حٌمخعة أْ ِض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ طُ فظذٙخ فٟ ٘ظح حٌؼ

ٚػّخثغ اؿال١ِش طـزك حٌفظخ رؼلغحص حٌـ١ٕٓ ، ٌٚىٓ حٌّموٛص رخٌفظخ ٕ٘خ ٟ٘ ػٛصس ِض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ اٌٟ 

َ  رؼضِخ سٌؼض  ٌـ١طغس أِغحء رٕٟ لغحِخْ ِٕظ 6373٘ـ/ 774طزؼ١ش أِغحء رٕٟ د١ّض ِغس ػخ١ٔش ػخَ 

 َ.64٘ـ/ 8ِٕظوف حٌمغْ حٌـ 

 انفترج انتاريخيح نحكم تعض األمراء وقُش تصححثاوياً 

األمير خضر تك ته يُوس ته انحميذ -أَالً 
5

 

ِٓ سالي طجغ٠ض حٌّوخصع حٌظخع٠ش١ش حٌشخهش حٌظٟ وظزض ػٓ طخع٠ز أِغحء رٕٟ د١ّض ٔجض أْ حأل١ِغ 

أٚعص رؼي حٌزخدؼ١ٓ ؿٛحء ِٓ حٌؼغد أٚ حألجخٔذ ِؼٍِٛخص سٌغ ره رضء دىّٗ وؤ١ِغ طخرغ ، د١غ 

 ػٍٟ حٌٕذٛ حٌظخٌٟ : ُ حأل١ِغ سٌغ ره رٓ ٠ٛٔؾ ػٓ فظغس دى

فز١ّٕخ طوغ حٌضوظٛع أدّض حٌـؼ١ض ؿ١ٍّخْ فٟ وظخرٗ طخع٠ز حٌضٚي حإلؿال١ِش ِٚؼجُ حألؿغحص حٌذخوّش أْ  

َ( ٌُٚ ٠ظٌخ رؼض فظغس ٔٙخ٠ش 6327٘ـ/ 728رضح٠ش دىُ سٌغ ره إلِخعس رٕٟ د١ّض وخْ فٟ ػخَ  )

 دىّٗ.

" أٚعص حٌفظغس حٌظٟ دىُ ف١ٙخ سٌغ Turkiye Tarihiحػٚطٛٔخ فٟ وظخرٗ " ٔجض أْ حٌزخدغ حٌظغوٟ ٠ٍّخػ 

  َ(.6328-6327٘ـ/ 729-728ره اِخعس رٕٟ د١ّض سالي) 

ٚوال حٌظخع٠ش١ٓ غ١غ هذ١خ ٚطٌه ِٓ سالي حألصٌش حألػغ٠ش ِٚخ طضػّٗ حٌغٚح٠ش حٌظخع٠ش١ش حٌظٟ أٚعص٘خ  

 خعس .رٓ رطٍٛش ٚحٌظٞ ػخهغ أِغحء ٘ظٖ حإلِحٌغدخٌش حٌؼغرٟ 
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 .ثرياأل انذنيم:  1

 وقص إوطاء مذرسح سىان انذيه قرقُدني في أوطانيً

َ 6369٘ـ/ 769جخء رٕمق ألخء حٌّضعؿش أٔٙخ ك١ضص ِٓ لزً حأل١ِغ ؿٕخْ حٌض٠ٓ جخٌؾ رٓ ٠ٛٔؾ ؿٕش 

 ، ٚحٌٕمق رو١غش :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

 أِغ رؼّخعس ٘ظٖ حٌّضعؿش حٌّزخعوش 

 رٓ ٠ٛٔؾ حأل١ِغ ؿٕخْ حٌض٠ٓ جخٌؾ

 رٓ ا١ٌخؽ رٓ حٌذ١ّض أدزٗ هللا 

 (3)ٌٛدش  فٟ كٙٛع ؿٕش طـغ ػلغ ٚؿزغ ِخ٠ٗ

ٚػٕض طجغ٠ض حٌّوخصع ٚحٌّغحجغ حٌظغو١ش ٚجضٔخ أْ حأل١ِغ ٠ٛٔؾ ره ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ؿٛٞ ػالػش أٚالص فمَ 

ّ٘خ ) ِذّٛص ٚسٌغ ٚػزض حٌغد١ُ ( ٚلض أٚعص حٌزخدغ حٌظغوٟ )ؿؼ١ض وٛفغٍٛ ( فٟ وظخرٗ " 

Hamidoğulları Beyliği  (6336٘ـ/ 732" فظغس دىُ ػزض حٌغد١ُ ره ٌّض٠ٕش لغلٛصٌٟ فٟ ؿٕش )َ

أٞ رؼض ألخء ٘ظٖ حٌّضعؿش رؤوؼغ ِٓ ػالػش ػلغ ػخِخ  ، فٟ د١ٓ دىُ ِذّٛص ره رجٛحع ٚحٌضٖ فٟ 

 أٔطخ١ٌٗ ، ٌظح فّٓ حٌّئوض أْ ؿٕخْ حٌض٠ٓ جخٌؾ ره ٘ظح ٟ٘ حٌى١ٕش حٌظٟ طىٕٟ رٙخ حأل١ِغ سٌغ ره  ٚلض

٘ـ/ 769ٚعصص و١ٕظٗ فمَ رخٌٕمق رضْٚ أؿّٗ ، ٚػ١ٍٗ طىْٛ فظغس دىّٗ ٌّض٠ٕش لغلٛصٌٟ طزضأ ِٓ ؿٕش 

 َ أٚ لزٍٙخ رم١ًٍ.6369

 تطُطح انرَايح انتاريخيح الته:  2

أٚعص حٌغدخٌش حرٓ رطٍٛش ٚحٌظٞ وخٔض ػ٠خعطٗ ِؼخهغس ٌذىُ ٘ظح حأل١ِغ ، رً لخَ رٓ رطٍٛش رؼ٠خعس 

حٌّغى ، فظوغ ػٕض دض٠ؼٗ ػٓ ِض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ رمٌٛٗ "ٚؿٍطخٔٙخ سٌغ ره رٓ  ٘ظح حأل١ِغ ٚ٘ٛ فٟ فغحف

٠ٛٔؾ ره ٚجضٔخٖ ػٕض ٚهٌٕٛخ ا١ٌٙخ ػ١ٍال فضسٍٕخ ػ١ٍٗ رضحعٖ ٚ٘ٛ فٟ فغحف حٌّغى فىٍّٕخ رؤٌطف والَ 

 ٚأدـٓ ٚٚصػٕخ ٚرؼغ ا١ٌٕخ ربدـخْ".

( اطح فمض أؿظّغ دىُ سٌغ 6330َ٘ـ/ 736ٌّٚخ وخٔض ػ٠خعس حرٓ رطٍٛش ٌّض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ سالي ػخَ ) 

 َ أٚ رؼض٘خ رم١ًٍ 6330٘ـ/ 736ره ٌـٕش 

ٚػ١ٍٗ ٔمٛي اْ رضح٠ش دىُ حأل١ِغ سٌغ ره رٓ ٠ٛٔؾ ٍزمخ ٌّخ ٚعص رٕمق ألخء ِضعؿش ؿٕخْ حٌض٠ٓ فٟ 

 َ( 6330٘ـ/736َ( ٚأْ ٔٙخ٠ش دىّٗ وخٔض فٟ ػخَ )6369٘ـ/ 769لغلٛصٌٟ وخٔض فٟ ػخَ )

ُ ف١ٙخ حأل١ِغ سٌغ ره رٓ ٠ٛٔؾ حِظضص ألوؼغ ِٓ أػٕٟ ػلغ ػخِخ  ؿٛحء أٞ أْ حٌفظغس حٌؼ١ِٕش حٌظٟ دى

وذخوُ ػٍٟ ِض٠ٕش لغلٛصٌٟ أٚ وـٍطخْ ٌّض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ وّخ طوغ حرٓ رطٍٛش ١ٌٚـض ػخَ ٚحدض وّخ أٚعص 

 حٌضوظٛع أدّض حٌـؼ١ض ؿ١ٍّخْ أٚ ػخ١ِٓ وّخ أٚعص حٌزخدغ حٌظغوٟ ٠ٍّخػ حػٚطٛٔخ.

 سهيمان ته جاوذاراألمير عادل تك ته ثاوياً : 

ِٓ سالي طجغ٠ض حٌّوخصع حٌظخع٠ش١ش حٌظٟ وظزض ػٓ طخع٠ز أِغحء رٕٟ جخٔضحع ٔجض أْ حأل١ِغ ػخصي ره 

٘ٛ حأل١ِغ حٌشخِؾ ِٓ أِغحء رٕٟ جخٔضحع ، ٚاْ وخْ ٕ٘خن حجّخع ر١ٓ حٌّئعس١ٓ ػٍٟ أْ رضح٠ش دىّٗ 

حسظٍفٛح فٟ طذض٠ض حٌـٕش حٌظٟ ِخص َ( ، اال أْ أغٍذ ٘ئالء حٌّئعس١ٓ 6346٘ـ/ 748ٌإلِخعس وخْ ػخَ )

 ف١ٙخ ٚحٔظٙخء فظغس دىّٗ ٌإلِخعس .

َ( 6366٘ـ/ 763فز١ّٕخ أٚعص أغٍذ حٌّئعس١ٓ حألطغحن أْ ٚفخس حأل١ِغ ػخصي ره وخٔض فٟ ؿٕش )    

حٌفظغس حٌظخع٠ش١ش حٌظٟ طٌٟٛ ف١ٙخ حأل١ِغ ػخصي ره رٓ ٠ؼمٛد أٚعص حٌضوظٛع أدّض حٌـؼ١ض ؿ١ٍّخْ ٔجض أْ 

 َ( .6376-6345٘ـ/ 773-746ٟ جخٔضحع ٟٚ٘ ؿزؼش ٚػلغْٚ ػخِخ  ٚطٌه سالي حٌفظغس ِٓ)اِخعس رٕ

َ( أٚػخَ 6366٘ـ/ 763ؿٛحء ػخَ)حأل١ِغ ػخصي ره ٚوً حٌظٛحع٠ز حٌظٟ أٚعص٘خ حٌّئعس١ٓ ٌٛفخس 

 غ١غ هذ١ذش ٚطٌه ِٓ سالي حألصٌش حألػغ٠ش حٌظخ١ٌش :َ( 6376٘ـ/ 773)

وقص تؤسيس جامع محمُد تك -1
6
 كُي تمذيىح قسطمُوي تقصثً 

حٌٕمق حٌظؤؿ١ـٟ ٌجخِغ ِذّٛص ره  ٚرخٌغجٛع اٌٟ حٌٕمٛف حٌىظخر١ش حٌظٟ طشن اِخعس رٕٟ جخٔضحع ػخِش 

 حالرٓ حألوزغ ٌأل١ِغ ػخصي ره ٚحٌّٛجٛص رموزٗ وٛٞ رّض٠ٕش لـطّٟٛٔ ٚحٌظٞ ه١غظٗ :

 ٚأْ حٌّـخجض هلل فال طضػٛ ِغ هللا أدض -6
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 زخعن حٌلغ٠ف أِغ رؼّخعس ٘ظح حٌّـجض حٌّ -2 

 حأل١ِغ حٌىز١غ ِذّٛص رٓ ِغدَٛ ػخصي ره -3 

 ٍخد ػغحٖ دغعٖ فٟ عٌِخْ حٌّزخعن ؿٕش ػّخْ ٚؿظ١ٓ ٚؿزؼّخثٗ(  -4 

غ حٌىز١غ ِذّٛص رٓ ِغدَٛ ػخصي ٚوّخ ٠فُٙ ِٓ حٌٕمق حٌىظخرٟ ٚرشخهش ِخ جخء فٟ حٌـطغ حٌغحرغ )حأل١ِ

ء حٌجخِغ ١ٌٚؾ حٌّموٛص رخٌّغدَٛ ٕ٘خ حٌضػخء أْ حأل١ِغ ػخصي ره وخْ لض ٚحفظٗ ح١ٌّٕش ػٕض رٕخ ره(

 رخٌغدّش ٌأل١ِغ ػخصي ره .

وّخ أٔٗ رظجغ٠ض وظخٌٛؽ حٌّـىٛوخص حٌظٟ طغجغ اٌٟ ػوغ اِخعس رٕٟ جخٔضحع ٚحٌّٕلٛعس فٟ ِجّٛػش  -2

 َ . 6366٘ـ/ 768ر١ضْ حٌظغو١ش ٌُ أػؼغ ف١ٙخ ػٍٟ أ٠ش ِـىٛوخص طشن ٘ظح حأل١ِغ رؼض ػخَ 

مٛي روذش ِخ طوغٖ حٌضوظٛع أدّض حٌـؼ١ض ؿ١ٍّخْ ػٓ رضح٠ش فظغس دىُ حأل١ِغ ػخصي ٚػٍٟ ٘ظح ٔـظط١غ حٌ

( ٌٚىٓ ِخ أٚعصٖ ػٓ ٔٙخ٠ش فظغس دىُ ٘ظح 6345٘ـ/ 746ره رٓ ٠ؼمٛد إلِخعس رٕٟ جخٔضحع ٟٚ٘ ػخَ )

َ 6366٘ـ/ 768َ( غ١غ صل١ك ، د١غ طغجغ ٚفخطٗ اٌٟ ِخ لزً ػخَ 6376٘ــ/ 773حأل١ِغ ٚ٘ٛ ػخَ )

 ٠فُٙ ِٓ ٔمق حإلٔلخء رخٌجخِغ ؿخٌف حٌظوغ.ٚطٌه وّخ 

ٚعرّخ لض طغجُ ص أدّض حٌـؼ١ض ؿ١ٍّخْ ػٓ رؼي حٌّئعس١ٓ حألطغحن ِخ ٠شن ٚفخس حرٕٗ حأل١ِغ دمحم ره  

َ  ٚطٌه 6370٘ـ/ 772رٓ ِذّٛص رٓ ػخصي ٚحٌظٞ طٛفٟ فٟ حٌؼخٌغ ػلغ ِٓ كٙغ عر١غ حألٚي ِٓ ػخَ 

 ٟٔ.وّخ ٘ٛ ِضْٚ ػٍٟ كخ٘ض لزغٖ رّض٠ٕش لـطّٛ

 

 وقُش انسكحثانثاً : 

فٟ حٌؼضص حٌؼخٟٔ ِٓ ِجٍش ػٍُ ح١ٌّٕخص   Kamil Eron  ٚ Gültekin Teomanٔلغ حألؿظخطحْ 

 َ ِمخي رؼٕٛحْ :2007حألٔخ١ًٌٛش ػخَ 

 (Ġzmir’de basılan ilk Aydınoğlu dirhemi, Anadolu Numizmatik Bulteni , sayi 

: 02\2007 , P, 4 ) 

 أ٠ض٠ٓ رؤػ١ِغ() صعُ٘ ِٓ ػوغ رٕٟ   

ٚحٌضعُ٘ ٠ؼٛص ٌفظغس دىُ حأل١ِغ دمحم ره رٓ أ٠ض٠ٓ ِئؿؾ اِخعس رٕٟ أ٠ض٠ٓ ، ٚحٌضعُ٘ ًغد ِض٠ٕش   

 َ .6367٘ـ/ 767أػ١ِغ فٟ ؿٕش 

٠ظ١ّؼ ٘ظح حٌضعُ٘ رؤْ وظخرخص وً ِٓ حٌٛجٗ ٚحٌظٙغ طمغ صحسً كىً ٕ٘ضؿٟ ِـظط١ً ٠ٚذ١َ رٗ ِٓ 

ٚطظىْٛ وظخرخص حٌٛجٗ ِٓ أعرؼش أؿطغ فٌال  ػٓ  حٌشخعؽ كىً صحثغس ِٓ دز١زخص غ١غ ِٕظظّش ,

وظخرخص طذ١َ رؤًالع  حٌّـظط١ً  ِٓ حٌشخعؽ طل١غ اٌٟ طخع٠ز ًغد حٌضعُ٘ ٚفك حٌظخع٠ز حٌٙجغٞ 

َ , فٟ د١ٓ ٠ٌُ حٌظٙغ أعرؼش  أؿطغ طظٌّٓ أٌمخد حأل١ِغ دمحم ره رٓ أ٠ض٠ٓ ِٕٙخ ٌمذ 6367٘ـ/ 767

حٌّـظط١ً أِخ حٌـطغ حٌغحرغ فؤؿفً حٌّـظط١ً ٘ظح ٠ٚظشًٍ جض٠ض ٚ٘ٛ " سضحرٕضٖ" , ػالػش ِٕٙخ صحسً 

 وظخرخص حٌظٙغ ػسغفش ٔزخط١ش لٛحِٙخ أكىخي ِٓ حٌغِٟٚ .

 كتاتاخ انُجً                                                  كتاتاخ انظٍر

 

 حٌـٍطخْ حألػظُ       ال حٌٗ حال هللا                                            

 غ١خػخ حٌض١ٔخ ٚحٌض٠ٓ        دمحم                                            

 عؿٛي هللا                                                      سضحرٕضٖ

ًغد أػ١ِغ                   
7
 دمحم                                                             

٘ـ ٚحؿظشضِض ف١ٗ 767أِخ حٌىظخرخص دٛي أًالع حٌّـظط١ً فظل١غ اٌٟ طخع٠ز ًغد حٌضعُ٘ ػخَ  

 ٚ٘ٛ رو١غش  )ؿٕش ؿٛ ػلغ ٚؿزؼّخثش(. 8حألعلخَ حٌض٠ٛح١ٔش

 أٌميح انذرٌم

 طغجغ أ١ّ٘ش حٌضعُ٘ اٌٟ أٔٗ جخء ًّٓ أٌمخد حأل١ِغ دمحم ره ٌمذ " سضح رٕضٖ" 
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جخي ح٢ػخع حإلؿال١ِش ػخِش ٚحٌّظشووْٛ فٟ ػٍُ ح١ٌّٕخص ػٍٟ ٚجٗ ٚوّخ ٘ٛ ِؼغٚف ٌٍزخدؼ١ٓ فٟ ِ

حٌشوٛم أْ حٌـٍطخْ حٌٛد١ض حٌظٞ طٍمذ رٙظح حٌٍمذ ٘ٛ حٌـٍطخْ أٌٚجخ٠ظٛ دمحم سخْ سضح رٕضٖ حٌـٍطخْ 

 َ(.6366-6303٘ـ/ 766-703حٌظخؿغ ِٓ ؿال١ٍٓ صٌٚش ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي)

 طـخإالص ِٕٙخ  ٌظح فخألِغ ٠ذظخؽ اٌٟ صعحؿش ٚطضل١ك ٍٚغح ػضس

 ً٘ وخٔض أػ١ِغ صحع ٌٌٍغد سالي ػوغ ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي.؟

 ً٘ صسٍض أػ١ِغ طذض طزؼ١ش ؿال١ٍٓ ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي .؟

 ً٘ صسٍض أػ١ِغ طذض طزؼ١ش ؿال١ٍٓ آي ػؼّخْ ألٔٗ عرّخ حٌّموٛص رخٌـٍطخْ دمحم ٕ٘خ ٘ٛ دمحم جٍزٟ  .؟

ظخع٠ش١ش ػٓ طٍه حٌفظغس ٚحٌظٟ حؿظشٍوٕخ ِٕٙخ ِخ ٚوخٔض حإلجخرش ِٓ سالي طجغ٠ض حٌّوخصع ٚحٌّغحجغ حٌ

: ٍٟ٠ 

أٚال  : أٔٗ ػٍٟ حٌغغُ ِٓ رـَ ٔفٛط ٚؿ١طغس صٌٚش ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي ػٍٟ أغٍذ حٌّضْ حألٔخ١ًٌٛش ػمذ 

ٌُ ىش حإل٠ٍشخ١ٔش ِؼً ط١غٖ ٚرغجخِٗ ح١ٙٔخع صٌٚش ؿالجمش حٌغَٚ ٚحطشخط حٌؼض٠ض ِٓ حٌّضْ وضحع ٌٌغد حٌـ

 شخٔخص ٌُٚ طظشظ أ٠ٌخ  وضحع ٌٌغد حٌـىش سالي دىُّٙ .ٌٍـ١طغس صٌٚش حإل٠ طشٌغ أػ١ِغ ٠ِٛخ ِخ

 ػخ١ٔخ  : أْ حٌمٛي رؤْ حٌضعُ٘ ٠شن حٌـٍطخْ أٌٚجخ٠ظٛ سضح رٕضٖ غ١غ هذ١خ ألِغ٠ٓ 

َ أٞ رؼض ػخَ طمغ٠زخ  ِٓ ٚفخس حٌـٍطخْ أٌٚجخ٠ظٛ 6367٘ـ/ 767طخع٠ز ًغد حٌضعُ٘ فٟ ػخَ  -6

َ ، ٚوخْ حٌذخوُ حٌفؼٍٟ ٌضٌٚش 6366٘ـ/ 766ِٓ ػخَ دمحم سخْ ٚحٌّظٛفٟ فٟ كٙغ عٌِخْ 

 ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي فٟ طٌه حٌٛلض ٘ٛ أرٕٗ أرٛ ؿؼ١ض رٙخصع سخْ.

  ٌُ أجض ٌٙخ ّٔخطؽ فٟ ح٢ٔخًٛي فٟ دضٚص ػٍّٟ.أْ ظخ٘غس ًغد حٌٕمٛص ٌٍذخوُ رؼض ٚفخطٗ  -2

صٌٚش ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي  ٚرٙظح فبْ حٌمٛي رؤْ حٌضعُ٘ ٠غجغ اٌٟ ػوغ حٌـٍطخْ أٌٚجخ٠ظٛ دمحم سخْ ؿٍطخْ

 ١ٌؾ ِٓ حٌوذش فٟ كت. 

ر١ٓ أل١ِغ ػؼّخْ رٓ أعٍغغي ػخٌؼخ  : ػٍٟ حٌغغُ ِٓ حٌوغحع حٌظٞ ٔلذ فٟ حٌز١ض حٌؼؼّخٟٔ رؼض ٚفخس  

 .( ٌُ طشٌغ أػ١ِغ فٟ طٍه حٌفظغس ٌظزؼ١ش اِخعس رٕٟ ػؼّخْ دمحم ِٚٛؿٟ ٚػ١ـٟحٌؼالػش )  أٚالصٖ

ش فٟ حٌؼوغ حٌؼؼّخٟٔ اال فٟ فظغس دىُ حٌـٍطخْ ِوطفٟ وّخ ٌُ طؼغف أػ١ِغ وضحع ٌٌغد حٌـى 

 .َ(6703-6695حٌؼخٌغ ) 

 َعهيً فإن انقُل تؤن انذرٌم يرجع إني عصر انسهطان انعثماوي دمحم جهثي نيس مه انصحح في ضئ.  

عحرؼخ  : رؼضِخ أؿظطخع حأل١ِغ دمحم ره رٓ أ٠ض٠ٓ فظخ حٌؼض٠ض ِٓ حٌّضْ فٟ غغد حألٔخًٛي ِؼً رغجٟ 

س  ، رظي جٙٛصح وز١غس ٚطٌذ١خص ػضس ِٚذخٚالص وؼ١غس فٟ ؿز١ً فظخ ِض٠ٕش أػ١ِغ ٚحٌظٟ وخٔض ٚط١غ

ػو١ش ػٍٟ حٌّـ١ٍّٓ رـزذ لٍؼظٙخ حٌذو١ٕش ِٓ لزً جٕٛص عٚصؽ ، ٌٚىٓ أؿظطخع حأل١ِغ دمحم ره فٟ 

 َ ِٓ اسٌخع حٌّض٠ٕش ٌذٛػس حٌّـ١ٍّٓ 6367٘ـ/ 767أدضٞ حٌذّالص فٟ عر١غ ؿٕش 

ظح حألِغ وخْ صحفؼخ ل٠ٛخ  ٌٗ ألْ ٠ٌغد ؿىش طظٙغ سٌٛع حٌّض٠ٕش ٌـ١طغس حٌّـ١ٍّٓ ِٚٓ حٌّئوض أْ ٘

 ٌٚزٕٟ أ٠ض٠ٓ ٚطش١ٍضح  ٌٗ ػّخ طىزضٖ ِٓ ِؼخٔخس وز١غس فٟ فظخ طٍه حٌّض٠ٕش.

ٚػ١ٍٗ ٔمٛي أْ ٘ظح حٌضعُ٘ ٠غجغ اٌٟ ػوغ اِخعس رٕٟ أ٠ض٠ٓ ٌٚفظغس دىُ حأل١ِغ دمحم ره رٓ أ٠ض٠ٓ ٚرٙظح 

ره رٓ أ٠ض٠ٓ حأل١ِغ حٌٛد١ض ر١ٓ أِغحء حإلِخعحص حٌظغوّخ١ٔش رخألٔخًٛي حٌظٞ طٍمذ رٙظح ٠ؼض حأل١ِغ دمحم 

 حٌٍمذ " سضح رٕضٖ" 
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 جخِغ دمحم ره رٓ أ٠ض٠ٓٔمق فظخ ِض٠ٕش رغوٟ ٚطؤؿ١ؾ  – 6ٌٛدش 

 

 

 وقص فتح مذيىح أوطانيً:  2نُحح 
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 ي أوطانيًوقص إوطاء مذرسح سىان انذيه قرقُدني ف:  3نُحح 

 

 

 وقص تؤسيس جامع محمُد تك تقصثً كُي تمذيىح قسطمُوي:  4نُحح 
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 َرد تً نقة خذاتىذي  تك ته أيذيهدمحم : درٌم خاظ تاألمير 5نُحح 
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 حُاضي انثحث

                                                 

ٕ٘خن حسظالف وز١غ ر١ٓ حٌؼٍّخء ٚحٌزخدؼ١ٓ دٛي طذض٠اض ػاضص حإلِاخعحص حٌظغوّخ١ٔاش حٌظاٟ ٔلاؤص رخألٔخًاٛي رؼاض ح١ٙٔاخع  - 6

ػضص ٘ظٖ ، ٔجض أْ حٌزؼي ح٢سغ ٠ظوغ س اٌٝ أعرؼش ػلغ اِخعس صٌٚش ؿالجمش حٌغَٚ , فز١ّٕخ ٠ظوغ حٌزؼي أٔٙخ ِخ ر١ٓ ػلغ

ِااغ حإلِااخعحص حٌّـاا١ذ١ش ػااالع  ال أْ حٌّاائعر غ١زااْٛ ٠جؼااً ػااضص ٘ااظٖ حإلِااخعحص ا حإلِااخعحص رؤٔٙااخ  ؿااظش ػلااغ اِااخعس ،

 .ٚسّـ١ٓ اِخعس 

ؿخٌش صوظٛعحٖ غ١غ حٌؼّخثغ حٌض١ٕ٠ش رغغد حألٔخًٛي ارخْ ػوغ حإلِخعحص )حٌزىٛحص( ِشطٍٛ ع جّخي هفٛص ،  ؿ١ض ،

 8-6.م  َ ، م2009ِٕلٛعس ، و١ٍش ح٢ػخع جخِؼش حٌمخ٘غس ، 

 ٌّٚؼ٠ض ِٓ حٌظفخه١ً ػٓ ٘ظح حًٌّٛٛع أٔظغ : 
- Uzuncarsili .,I.H, Anadolu Beylikleri ve Ak-Koyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1986,   

       Pp.5- 45 

- Sevim ,A& Yucel,Y. , Turkiye Tarihi, cilt,I,II( Fetihten Osmanlilara Kadar) ( 1018 1300)- (Osmanli     

        Donemi 1300- 1566) Turk tarihi kurumu  basimevi ,Ankara 1990,Pp. 201- 229           
2
ِغوؼ حألرذخع  ،طغجّش هخٌخ ؿؼضحٚٞ  ، 6 ٍض، ِجحٌضٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش طخع٠ز ٚدٌخعس ،  ادـخْحٌض٠ٓ  أوًّأٚغٍٟ ،  - 

      7-6. م.م  6999َ( ، اؿظخٔزٛي، رخؿظخٔزٛي )حعؿ١ىخ حإلؿال١ِشٌٍظخع٠ز ٚحٌفْٕٛ ٚحٌؼمخفش 
3
ٚ٘ٛ ٠ظىْٛ ِٓ ِـخدش ِغرؼش طظجٗ ِٓ حٌلّخي اٌاٝ حٌجٕاٛد  ،٠ظزغ طشط١َ ٘ظٖ حٌجخِغ طشط١َ حٌجخِغ طٚ حألعٚلش صْٚ حٌوذٓ  - 

خثىخص ػّٛص٠ش ػٍٟ جضحع حٌمزٍش اٌٟ سّـش أعٚلش ) رالٍخص( طظىْٛ وً رخثىاش َ( لـّض ِٓ سالي أعرغ ر٠85،69زٍغ ٍٛي ًٍؼٙخ )

ِٓ أعرؼش ػمٛص طغطىؼ ػٍٟ ػالػاش أػّاضس فاٟ حٌٛؿاَ ٚػٍاٟ حٌجاضعحْ فاٟ حٌجاخٔز١ٓ ) جاضحع حٌمزٍاش ٚحٌجاضحع حٌّمخراً ٌاٗ( أِاخ حألعٚلاش 

ٌخ رٛجاٛص ػماض ِاٛحػٞ ٌجاضحع حٌمزٍاش دظاٝ ٠ـاظط١غ حٌشّـش فٕالدع أْ حٌغٚحق حألٚؿَ ) حٌؼخٌغ( ٘ٛ أٚؿؼٙخ ٠ٚظ١ّؼ ٘ظح حٌغٚحق أ٠

ٚطجاخٖ  ،ٚروضع جضحع حٌمزٍش حٌّذغحد ػٍٟ جخٔز١ٗ كزخوخْ رٛحلغ كزخن رىاً جخٔاذ ،حٌّؼّخع الخِش حٌمزش حٌظٟ طغطٟ ِغرؼش حٌّذغحد 

خْ ح٢ساغحْ فٕجاض أْ حٌّذغحد ٚػٍٟ ٔفؾ ِذٛعٖ طمغ٠زخ  رخد حٌضسٛي ٌٍجخِغ ػٍٟ جخٔز١ٗ كزخوخْ رٛحلغ كزخن رىً جخٔذ أِاخ حٌٌاٍؼ

أِاخ حٌجاضحع حٌلاغلٟ ف١ظٛؿاطٗ طمغ٠زاخ  حٌّاضسً  ،حٌجضحع حٌغغرٟ ٠لظًّ ػٍٟ كزخو١ٓ فٌال  ػٓ صٚالد دخثطٟ رخٌطغف حٌجٕٛرٟ ِٕٗ 

ٚٔالداع أْ فظذاخص كازخر١ه ٘اظح حٌجاضحع ١ٌـاض ػٍاٟ ِذاٛع ٚحداض ِاغ  ،حٌفغػٟ ٌٍجخِغ ػٍٟ جخٔز١ٗ كزخوخْ رٛحلغ كزخن رىً جخٔاذ 

 ٠ٚغطٟ حٌجخِغ ؿمف سلزٟ. ،حٌغغرٟ  كزخر١ه حٌجضحع

ؿ١ض ، جّخي هفٛص ، حٌؼّخثغ حٌض١ٕ٠ش فٟ غغد حألٔخًٛي ارخْ ػوغ حإلِخعحص )حٌزىٛحص( ، ِشطٍٛ عؿخٌش صوظٛعحس  ل١ض حٌٕلغ ، 

 48و١ٍش ح٢ػخع جخِؼش حٌمخ٘غس ، م 
4
ٚحٌّغطاٟ رخٌمزاخد ، ٚحٌاظٞ حهاطٍخ ػٍاٟ ٠ظزغ طشط١َ جخِغ ٠ٌٟٛ ِٕخعس طشط١َ حٌجاخِغ طٚ حألعٚلاش حٌّظمخٍؼاش صْٚ حٌواذٓ    - 

طـ١ّظٗ رطغحػ أٌٚٛ جخِغ  أٚ حٌجخِغ طٚ حٌمزخد حٌّظؼضصس، ٚ٘ٛ ػزخعس ػٓ ِـخدش ِـظط١ٍش طلظًّ ػٍٟ ػٕظخ ػلغ ػّٛصح  ٠ظٛجٙخ ؿض 

ٙاش حٌمزٍاش لزخد ِظـخ٠ٚش حٌذجُ طمغ٠زخ  رخإلًخفش اٌٟ لزٛ ٔوف رغ١ٍِاٟ رخٌجٙاش حٌغغر١اش ٠واً را١ٓ حٌمزاخد، ٚرواضع ٘اظٖ حٌّـاخدش ج

حٌّذغحد ػٍٝ جخٔز١ش ؿض كزخر١ه رٛحلغ أعرؼش كزخر١ه ػٓ ١ّ٠ٓ حٌٛحلف طجخٖ حٌّذاغحد ٚكازخوخْ ػآ ٠ـاخعٖ ، أِاخ حٌٌاٍغ حٌلاّخٌٟ 

حٌّمخرً ٌٗ  ف١لظًّ ػٍٟ حٌّضسً حٌفغػٟ ٌٍجخِغ ، ػٍٟ جخٔز١ٗ صسٍظخْ رٛحلغ صسٍش رىً جخٔذ، فٟ د١ٓ ٠لاظًّ حٌٌاٍغ حٌلاغلٟ ػٍاٟ 

 ِغ فٌال  ػٓ كزخن ػٓ ٠ـخعٖ ، أِخ حٌٌٍغ حٌغغرٟ فٙٛ سخٌٟ ِٓ أ٠ش فظذخص.حٌّضسً حٌغث١ؾ ٌٍجخ

 65َ ، م 2067ؿ١ض ، جّخي هفٛص ، ػّخثغ رٓ د١ّض رّضرٕش أٔطخٌزخ ، ِجٍش حٌزذٛع ٚحٌضعحؿخص حألػغ٠ش ، حٌؼضص حألٚي ؿزظّزغ 
 
5
 ٠ٕش لغلٛصٌٟ .خس أر١ٗ دىُ ِضرٓ ا١ٌخؽ رٓ حٌذ١ّض ، طٌٟٛ فٟ د١ ٘ٛ حأل١ِغ سٌغ ره رٓ ٠ٛٔؾ - 

  KOFOĞLU، S.. Hamidoğulları Beyliği، EKLER ، P. 383 

Ucok .، Bahriye، Hamitoğulları Beyliği، P. 77 

لخرٍٗ رٓ رطٍٛش أػٕخء عدٍظٗ اٌٟ ِض٠ٕش أٔطخ١ٌٗ رخألٔخًٛي ٚطوغٖ رمٌٛٗ "ٚؿٍطخٔٙخ سٌغ ره رٓ ٠ٛٔؾ راه ٚجاضٔخٖ ػٕاض  

دـآ ٚٚصػٕاخ ٚرؼاغ ا١ٌٕاخ ربدـاخْ"، ٚ٘ٛ فٟ فغحف حٌّغى فىٍّٕخ راؤٌطف واالَ ٚأٚهٍٕخ ا١ٌٙخ ػ١ٍال فضسٍٕخ ػ١ٍٗ رضحعٖ 

 .303رٓ رطٍٛش ، حٌغدٍش ، م 
 
6
فٙااٛ ػزااخعس ػاآ ِـاخدش ِـااظط١ٍش طظجااٗ ِاآ حٌلااّخي اٌااٟ  ،٠ظزاغ طشطاا١َ ٘ااظح حٌجااخِغ ٍااغحػ حٌّـاجض طٚ حألعٚلااش صْٚ حٌوااذٓ   - 

حٌّـخدش ِٓ سالي راخثىظ١ٓ ِآ حألػّاضس حٌشلاز١ش اٌاٟ ػالػاش أعٚلاش ) َ( لـّض ٘ظٖ x 55،66 70،66حٌجٕٛد أرؼخص٘خ ِٓ حٌشخعؽ )

ٚرواضع ٘اظٖ حٌّـاخدش جٙاش حٌمزٍاش حٌّذاغحد ػٍاٟ  ،رالٍخص( طـ١غ رلىً ػّٛصٞ ػٍٟ جضحع حٌمزٍش أوزغ٘خ دجّخ  حٌزالٍش حٌٛؿاطٟ 

حٌضسٍش حألسغٜ رىخًِ حطـاخػٙخ  فٟ د١ٓ حؿظشضِض ،جخٔز١ٗ صسٍظخْ حؿظشضِض حٌظٟ ػٓ ١ّ٠ٓ حٌٛحلف طجخٖ حٌّذغحد وضٚالد دخثطٟ 

أِخ حٌٌاٍؼ١ٓ  ،ٚػٍٟ ِذٛع حٌّذغحد طمغ٠زخ  فٟ حٌجٙش حٌلّخ١ٌش رخد حٌضسٛي ٌٍجخِغ ِٓ حٌـم١فش حٌظٟ طظمضِٗ  ،وفظذش كزخن ِـظط١ٍش 

١ٌش ؿام١فش ٘ظح ٠ٚظمضَ حٌجخِغ فٟ حٌجٙاش حٌلاّخ ،حٌلغلٟ ٚحٌغغرٟ ٌٍجخِغ ف١لظًّ وً ِّٕٙخ ػٍٟ كزخوخْ وً ِّٕٙخ ػٍٟ ِذٛع حألسغ 

 . حٌلّخٌٟ حٌغغرٟ ِٕٗ ِجظٔش وّخ ٠ٌُ حٌظشط١َ رخٌغوٓ ،) عٚحق سخعجٟ( 

ؿا١ض ، جّاخي هافٛص ، جٛحِاغ رٕاٟ جخٔاضحع رّض٠ٕاش لـاطّٟٛٔ ، ػااضص طاظوخعٞ رّٕخؿازش ٔاضٚس لـاُ ح٢ػاخع داٛي حألوظلاخفخص حألػغ٠ااش 

 ، م  2062حٌذض٠ؼش ، ِجٍش و١ٍش ح٢صحد جخِؼش ح١ٌّٕخ 
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7
ػغفض ٘ظٖ حٌّض٠ٕش ػزغ ػوٛع٘خ حٌظخع٠ش١ش رؤؿّخء ِشظٍفش فؤٍٍك ػ١ٍٙخ فٟ حٌؼوٛع  ،١غٔخ لض٠ّخ  ( ) اػ١ِغ( : ) ؿّ - 

) ٠ؼ١ِغ  ( ٚأٍٍك ػ١ٍٙخ حرٓ رطٍٛش فٟ عدٍظٗ أؿEsmiraُ( ٚ اؿ١ّغس )  zmirra( ٚػِغس )smireحٌٛؿطٟ ؿ١ّغس )

أ١ِغ٘خ ػّغ ره حرٓ دمحم حرٓ أ٠ض٠ٓ ٚؿىٕخٖ ٚ ،ٌٚٙخ لٍؼش ِظوٍش رؤػال٘خ ،ِض٠ٕش وز١غس ػٍٟ ؿخدً حٌزذغ ِؼظّٙخ سغحد 

 رمٍؼظٙخ( 

حؿظطخع أِغحء أؿغس رٕٟ  ،ٚطؼغف دخ١ٌخ رؤػ١ِغ أدض أوزغ حأللخ١ٌُ حٌظغو١ش فٟ غغد حألٔخًٛي طمغ ػٍٟ ؿخدً رذغ ح٠جش 

َ ٚحؿظشضِٛ٘خ ومخػضس ٌلٓ حٌغخعحص حٌزذغ٠ش ًض حٌمغحهٕش ٚؿفٓ 6320٘ـ/ 720أ٠ض٠ٓ ِٓ حٌـ١طغس ػ١ٍٙخ فٟ ػخَ 

 ٚوخٔض ِمغ ٚحٌٟ ال١ٍُ أ٠ض٠ٓ  ،َ أُ٘ ِضْ طغو١خ حٌظجخع٠ش 64٘ـ /8ٚوخٔض سالي حٌمغْ  ،ٌفغٔجش ح

 ٌّٚؼ٠ض ِٓ حٌظفخه١ً ػٓ ٘ظٖ حٌّض٠ٕش أٔظغ : 
Izmir, Repablic of turkey , Ministry of culture , Ankara , 1993, Pp,74-76 

صحع حٌؼٍَٛ ٌٍٕلغ  ،حٌّمخٍؼخص( -حٌٛال٠خص–) حٌضٚي 4ؽ  ،حٌّٛؿٛػش حٌجغغحف١ش  ،ٚآسغْٚ  ،ِوطفٟ أدّض  ،أدّض  -

 646م  ،حرٓ رطٍٛش  ،  63م  ، 2004 ،6ٍ  ،ٚحٌظٛػ٠غ 

 - 
8
حٌض٠ٛح١ٔش :حؿظشضِض حألعلخَ حٌض٠ٛح١ٔش فٟ طـج١ً حٌظخع٠ز حٌٙجغٞ ػٍٟ حٌٕمٛص حالؿال١ِش ألٚي ِغس ػٍٟ  َحألعلخ 

ِٚٓ  ،َ( وّخ حؿظؼٍّٙخ سٍفخإٖ ِٓ رؼضٖ 6246-6236٘ـ/ 644) حٌٕمٛص حٌظٟ ؿىٙخ غ١خع حٌض٠ٓ و١شـغٚ رٓ و١مزخص ػخَ

وّخ حؿظؼٍّض حألعلخَ  ،٘ـ 640أِؼٍظٙخ صعُ٘ رخؿُ حٌـٍطخْ غ١خع حٌض٠ٓ و١شـغٚ ًغد ل١ٔٛش ؿٕش " أرٛ " ٚؿظّخ٠ٗ = 

 ،ٔخًٛي حٌض٠ٛح١ٔش ػٍٟ ٔمٛص صٌٚش ا٠ٍشخٔخص حٌّغٛي فٟ ا٠غحْ ٚروفش سخهش صٚع حٌـه حٌظٟ طمغ فٟ آؿ١خ حٌوغغٞ ٚحأل

وّخ حؿظؼٍّض حألعلخَ حٌض٠ٛح١ٔش فٟ طـج١ً حٌظخع٠ز حٌٙجغٞ ػٍٟ صعحُ٘ حٌـٍطخْ غخػحْ ِذّٛص ًغد ِض٠ٕش حع١ِٕخن 

وّخ حؿظؼٍّض حألعلخَ حٌض٠ٛح١ٔش ػٍٟ صعُ٘ ٔخصع رخؿُ حٌـٍطخْ أٌٚجخ٠ظٛ ًغد رغصٚع ؿٕش " طٛ  ،ٚأِخؿ١ش ٚؿ١ٍّخٔلٙغ 

علخَ حٌض٠ٛح١ٔش فٟ طـج١ً حٌظخع٠ز حٌٙجغٞ ػٍٟ ّٔٛطؽ ٔخصع ِٓ ػوغ ٚحؿظؼٍّض حأل ،َ 6309٘ـ/  709ٚؿزؼّخ٠ٗ" = 

َ( 6352-6335٘ـ/ 753-736َ( ٚ٘ٛ صعُ٘ رخؿُ ػالء حٌض٠ٓ حعطٕخ )6380-6335٘ـ/ 782-736اِخعس رٕٟ حعطٕخ ) 

 ٚ٘ظح حٌظخع٠ز ٠مغ رؼض ٚفخس ػالء حٌض٠ٓ حعطٕخ. ،٘ـ 754ًغد ِض٠ٕش أعػٔجخْ ؿٕش " أرٛ / سّـ١ٓ / ؿزؼّخ٠ٗ = 

ِىظزش ػ٘غحء  ،حإلؿال١ِشحٌٕمٛص حإلؿال١ِش ٚأ١ّ٘ظٙخ فٟ صعحؿش حٌظخع٠ز ٚح٢ػخع ٚحٌذٌخعس  ،ِٕوٛعػخٍف  ،عٌِخْ

 96-89م  ،2008َ ،حألٌٟٚحٌطزؼش  ،حٌلغق
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 انفىٍت فً انجشائز خالل انؼصز انؼثمبوً انمىظىمت

  
 د. بىسرٌىت سؼٍذ

 اٌعضائش. –اٌّشوض اٌعاِؼٟ ٔٛس اٌثش١ش تاٌث١غ  - أأعرار ِؽاػش 
elbayadh.dz.-s.bouzrina@cu 

 انمهخص:

ٌمذ ذعاٚصخ اٌّؤششاخ اٌؼصّا١ٔح إٌّظِٛح اٌّؼّاس٠ح فٟ ذخط١طاذٙا ٚػٕاطش٘ا اٌّؼّاس٠ح إٌٝ      

اٌّظا٘ش اٌف١ٕح اٌضخشف١ح ٚأعا١ٌثٙا، ٚإرا واْ ذؤشش ٦ٔغاْ تاٌّظا٘ش اٌّؼّاس٠ح ذؤششا ِاد٠ا  اٌرؤش١ش فٟ

ّْ ذؤششٖ تّظا٘ش اٌفٓ ٚاٌضخشفح ذؤششا ٔفغ١ا سٚؼ١ا.  فىش٠ا فئ

 ِٚٓ ت١ٓ اٌؼٕاطش اٌف١ٕح اٌضخشف١ح ٔعذ:    

، ٚفٟ اٌّآرْ، اعرخذاَ اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ػٍٝ ٔطاق ٚاعغ فٟ اٌّؽاس٠ة، ٚذىغ١ح اٌعذساْ    

ٚاٌؽّاِاخ، ٚاعرخذاَ أعا١ٌة ٚػٕاطش صخشف١ح ػصّا١ٔح، ِصً ا٤عٍٛب اٌشِٟٚ، ٚػٕاطش ا٤ص٘اس 

ِصً ص٘شج اٌالٌٗ ٚاٌمشٔفً، ٚاٌضٔثك، ٚا٤شعاس وشعشج اٌغشٚ، ٚتؼغ ا٤شىاي اٌشِض٠ح وا٤ٍ٘ح 

 ٚإٌّعَٛ.

اخ اٌؼصّا١ٔح، اٌؼظش اٌؼصّأٟ، أعا١ٌة اٌّظا٘ش اٌف١ٕح، اٌثالؽاخ اٌخضف١ح، اٌرؤش١ش انكهمبث اإلفتتبحٍت:

 ٚػٕاطش صخشف١ح.
 

The artistic system in Algeria during the Ottoman era 

Summary: 
     The Ottoman influences exceeded the architectural system in its designs and 

architectural elements to influence the decorative artistic appearances and methods, 

and if a person was affected by the architectural manifestations materially and 

intellectually, then he was psychologically affected by the manifestations of art and 

decoration. 

    The Ottoman artistic themes and decorative elements in Turkey were not 

different in their shapes, formulas, contents, and molds from what was known 

before them in the bright and western Islamic world, but the Ottoman art was 

distinguished by special features in its nature, style and elements, elements that 

moved to Algeria with different levels and varying degrees, as a confirmation of the 

Ottoman presence politically. Culturally, among these decorative artistic elements 

we find: 

Porcelain tiles are widely used in niches, wall claddings, minarets, and bathrooms, 

and the use of Ottoman styles and decorative elements, such as the roman style, 

floral elements such as lilac and carnations, lilies, trees such as cypress trees, and 

some symbolic figures such as crescent and stars. 

Opening words: artistic appearances, ceramic tiles, Ottoman influences, Ottoman 

era, styles and decorative elements. 
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ٌمذ ذعاٚصخ اٌّؤششاخ اٌؼصّا١ٔح ٔظاَ اٌّغاظذ ٚذخط١طاذٙا ٚػٕاطش٘ا اٌّؼّاس٠ح إٌٝ اٌرؤش١ش فٟ     

ّْ اٌّظا٘ش اٌف١ٕح اٌضخشف١ح ٚأعا١ٌثٙا، ٚإرا واْ ذؤشش ٦ٔغاْ تاٌّظا٘ش اٌّؼّا س٠ح ذؤششا ِاد٠ا فىش٠ا فئ

 ذؤششٖ تّظا٘ش اٌفٓ ٚاٌضخشفح ذؤششا ٔفغ١ا سٚؼ١ا.

ٌُٚ ذىٓ اٌّٛاػ١غ اٌف١ٕح ٚاٌؼٕاطش اٌضخشف١ح اٌؼصّا١ٔح فٟ ذشو١ا ذخرٍف فٟ أشىاٌٙا ٚط١غٙا  

ّٓ اٌفٓ اٌؼصّأٟ ذ١ّّض  ا ػشف لثٍُٙ فٟ ِششق اٌؼاٌُ ا٦عالِٟ ِٚغشتٗ، ٌٚى ّّ ِٚؼا١ِٕٙا ٚلٛاٌثٙا ػ

ػ خاطح فٟ ؽاتؼٗ ٚأعٍٛتٗ ٚػٕاطشٖ، ٟٚ٘ ػٕاطش أرمٍد إٌٝ اٌٛال٠اخ اٌؼصّا١ٔح ِششلا تّالِ

ِٚغشتا تّغر٠ٛاخ ِخرٍفح ٚدسظاخ ِرفاٚذح، ٚرٌه ذؤو١ذا ٌٍؽؼٛس اٌؼصّأٟ ع١اع١ا ٚشماف١ا، ِٚٓ ت١ٓ 

اٌثالؽاخ اٌخضف١ح  ذٍه اٌؼٕاطش اٌف١ٕح اٌضخشف١ح ٔعذ:
1
. 

 انبالطبث انخشفٍت: .1

ٍػ اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ِٓ ِٕطمح ٤خشٜ، فٕعذ٘ا تاعُ تالؽ خضفٟ ٚذشت١ؼاخ ذؼذدخ ِظط      

لاشأٟ
2

ُّ غطٝ تطثمح ِٓ  ، وً ِا ػًّ آ١ٔح ِٓ اٌط١ٓ أٚ اٌظٍظاي ٚشٛٞ تإٌاس فظاس فخاسا ش

اٌضظاض ٚأػ١ذ ؼشلٗ فظاس خضفا، ِٕٚٗ ا٤ٚأٟ اٌخضف١ح ٚاٌثالؽاخ اٌخضف١ح ٚٔؽٛ٘ا
3
. 

اٌخضف١ح فٟ شّاي إفش٠م١ا ِظطٍػ اٌض١ٌط، ٚاٌرٟ ذؼذدخ ذفغ١ش٘ا ؼٛي  ٠ٚطٍك ػادج ػٍٝ اٌثالؽاخ     

أٞ اٌٍّْٛ ا٤صسق، ت١ّٕا فٟ  Azulejoأطً ٘زٖ اٌرغ١ّح، ٠ٚشظغ أّٔٙا ِٓ أطً إعثأٟ ٚذشظغ ٌىٍّح 

اٌّؼاظُ اٌؼشت١ح ذؼطٟ ذؼش٠فا آخش ٌٙزٖ اٌىٍّح إر ذؼٕٟ اٌظخش ا٤ٍِظ ٤ْ ا٤لذاَ ذٕضٌك ػٕٙا، 

ء ذشثٗ فٟ ؽث١ؼرٙا اٌثالؽاخ اٌخضف١ح اٌٍّغاءفاٌظخٛس اٌٍّغا
4
. 

ٌُ ٠ٍعؤ ا٦ٔغاْ ػٍٝ ٘زا إٌّٛع ِٓ اٌرىغ١اخ اٌعذاس٠ح ػف٠ٛا ٚإّّٔا وأد ذمف ٚساءٖ ػذج دٚافغ      

ٚاػرثاساخ، فاٌثالؽاخ اٌخضف١ح ٌٙا اٌمذسج ػٍٝ ؼفع اٌؽشاسج، ؼ١س ذخضْ ؼشاسج اٌشّظ فٟ اٌشراء 

ء ا١ًٌٍ، ٚفٟ اٌظ١ّف ذغاػذ ػٍٝ ذثش٠ذ اٌّغاؼح اٌّرٛاظذج ف١ٙا، ٚإرا وأد خالي إٌٙاس ٌرثصٙا تثؾء أشٕا

 اٌىغٛاخ اٌخضف١ح فٟ اٌعذساْ غ١ش ِؼشػح ٌٕٛس اٌشّظ فئّٔٙا ذؽافع ػٍٝ اٌثشٚدج.

ّْ ظذساْ اٌّثأٟ ٚأسػ١رٙا ذرؼشع ٌٍّاء أٚ اٌّشؽٛتح، ٚ٘ٛ ِا ٠ؤشش عٍثا ػٍٝ د٠ِّٛرٙا       وّا أ

ُّ ٠رُ اٌٍّعٛء إٌٝ اعرؼّاي اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ٌّا ٌٙا ٚاعرّشاس٠رٙا، ٚذؤخز ف ٟ اٌرذاػٟ ٚاٌرآوً، ِٚٓ ش

 ِٓ خاط١ح ذعؼٍٙا ِماِٚح ٌٍّاء ٚاٌّشؽٛتح.

ِٚٓ ١ِّّضاخ اٌثالؽاخ أّٔٙا عٍٙح اٌرٕظ١ف، ٌٚٙا دٚس ظّاٌٟ فٟ إػفاء ِٕظشا ف١ٕا ظّا١ٌا ذشذاغ       

ٟٚ٘ تزٌه ذغرع١ة ٌطث١ؼح إٌّفظ اٌثشش٠ح، اٌرٟ ٌٗ إٌّفٛط، ٚذمٛٞ ف١ُٙ ا٦ؼغاط ٚاٌزٚق اٌفٕٟ، 

فطش٘ا هللا عثؽأٗ ٚذؼاٌٝ ػٍٝ ؼة اٌعّاي ٚا٤ٔالح فٟ راخ ا٦ٔغاْ ِٚا ٠ؽ١ؾ تٗ
5
. 

٠ٚؼٛد اٌغثة فٟ ذفؼ١ً اٌؼصّا١١ٔٓ ٌطش٠مح وغٛج اٌعذساْ تاٌثالؽاخ اٌخضف١ح إٌٝ وشا١٘رُٙ 

ٚاٌخثشج اٌف١ٕح اٌؼا١ٌح اٌرٟ وأد ذؽراظٙا ٌٍضخشفح تا٠٦مٛٔاخ، ٚاٌرىا١ٌف اٌثا٘ؼح ٚاٌٛلد اٌط٠ًٛ 

اٌفغ١فغاء اٌخضف١ح، ٌذا ٌعؤ اٌخضافْٛ إٌٝ ؽش٠مح أعشع ٚأٚفش، فاذّعٙٛا ٔؽٛ طٕاػح اٌثالؽاخ اٌخضف١ح 

اٌّشتؼح ٚشّعؼُٙ ػٍٝ رٌه أ٠ؼا، إلثاي اٌغالؽ١ٓ ٚا٤ِشاء ػٍٝ صخشفح لظٛسُ٘ ِٚغاظذُ٘ ٚؼرٝ 

 لثٛسُ٘ تٙزا ا٤عٍٛب.

ضائش ِٚراؼفٙا ػٍٝ ػذد وث١ش ِٓ تالؽاخ اٌّشتؼاخ اٌخضف١ح ذشظغ إٌٝ اٌؼٙذ ذؽرٛٞ ِثأٟ اٌع

اٌرشوٟ، ٚذٕٛع ٘زٖ اٌثالؽاخ ِٓ ؼ١س ِظذس٘ا ٚل١ّرٙا اٌف١ٕح، وّا أّٔٙا ذؼرثش ٚشائك ؼ١ح ذشٙذ ػٍٝ 

 .ذؼذد ػاللاخ اٌعضائش فٟ ٘زٖ اٌفرشج ِغ تٍذاْ إعال١ِح ٚأٚست١ح

خ اٌرٟ اؼرفٍد تٙا فشٔغا تّٕاعثح ِشٚس ِائح عٕح ٚلذ وأد ٘زٖ اٌّشتؼاخ إؼذٜ اٌّٛػٛػا

ػٍٝ اؼرالٌٙا ٌٍعضائش، إر وٍّفد أؼذ تاؼص١ٙا اٌؼغىش١٠ٓ )ٚ٘ٛ اٌعٕشاي تشٚعٛ( ٌذساعرٙا أٚ ذمذ٠ُ 

ِظٕف ٠عّغ أٔٛاػٙا ٚأشىاٌٙا، فمذ اعرعاب رٌه اٌثاؼس، ٚٚػغ ِظٕفا ٌٙا، ؼذد تؼغ اٌّشتؼاخ ، 

ٚذشن اٌثؼغ ا٢خش دْٚ ٠ٛ٘ح
6
. 

ّْ اٌز٠ٓ صاسٚا اٌعضائش خالي اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ، تذءا ِٓ ؼغٓ اٌٛصاْ ٚسغُ   أ

ّْ ِغاوٓ اٌعضائش 7171( إٌٝ ٘ا٠ذٚا ٚفأرٛس رٞ تاسادٚ)7271)١ٌٛ ا٦فش٠مٟ  (، لذ أشاسٚا إٌٝ أ

ّْ أؼذ اٌثاؼص١ٓ، ٚ٘ٛ وافٌٛد، لذ روش أْ  ِٚغاظذ ٚؼّاِاخ وٍٙا ذضداْ تاٌّشتؼاخ اٌخضف١ح، ؼرٝ أ
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ا ٚؼذٖ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ خّغّائح أٌف ِشتؼح، ٚأشٕاء ص٠اسذٗ ٤ؼذ اٌث١ٛخ تاٌمظثح، تمظش ِظطفٝ تاش

ٚظذ تٗ أوصش ِٓ شالش١ٓ ٔٛػا ِٓ اٌّشتؼاخ. ٥ٌعف ٘زا اٌث١د ٌُ ٠ؼذ ٌٗ ٚظٛد تاٌمظثح
7
. 

ٚتذأخ طٕاػح ٘زٖ اٌثالؽاخ فٟ أٚائً اٌؼظش اٌؼصّأٟ فٟ اٌمشْ اٌشاتغ ػشش ا١ٌّالدٞ، فىأد 

خشفح ٘اِح، ِٚا إْ ظاء اٌمشْ اٌخاِظ ػشش ا١ٌّالدٞ ؼرٝ أطثؽد ٘زٖ راخ ٌْٛ ٚاؼذ ٚدْٚ ص

اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ذضداْ تّؼظُ اٌؼٕاطش اٌّخرٍفح )إٌثاذ١ح إٌٙذع١ح، اٌىرات١ح، ٚاٌشِض٠ح......(
8
. 

ٚٔظشا الٔؼذاَ أٚ لٍح طٕاػح اٌّشتؼاخ اٌخضف١ح فٟ اٌعضائش أدٜ إٌٝ اعر١شاد اٌؼذ٠ذ ِٕٙا ِٓ      

ٍفح وأد أتشص٘ا إص١ٔك ٚورا١٘ح ٚتشٚعا ِٓ ذشو١ا ٚذٛٔظ ٚإ٠طا١ٌا ٚإعثا١ٔا ٌٕٚ٘ٛذاِظادس ِخر
9
. 

ٚاؼرٛخ ِغاظذاٌعضائش ٚصٚا٠ا٘ا ٚأػشؼرٙا ٚدٚس٘ا ٚؼّاِاذٙا فٟ اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ ػٍٝ ػذد وث١ش      

إٌٝ ػذج ِٓ اٌثالؽاخ اٌخضف١ح اٌرٟ اعرخذِد فٟ ذىغ١ح اٌعذساْ تؤظضائٙا، ٠ّٚىٓ ذمغ١ُ ٘زٖ اٌثالؽاخ 

 ِعّٛػاخ: 

 :مجمىػت انمصىىػت بتزكٍب 

ذؼرثش ٘زٖ اٌّعّٛػح ِٓ أؼغٓ ا٤ِصٍح ِٓ ؼ١س اٌظٕاػح ٚاٌضخشفح، أُ٘ ِشاوض٘ا إص١ٔك ٚورا١٘ح      

ٚتشٚعح، ٚاعرؼٍّد تىصشج فٟ اٌّغاظذ ٚاٌضٚا٠ا ٚا٤ػشؼح ٚاٌؽّاِاخ واٌعاِغ اٌعذ٠ذ، ٚظاِغ اٌذاٞ 

ػثذ اٌشؼّٓ ٚؼّاَ ع١ذٔا تّذ٠ٕح اٌعضائش، ٚظاِغ ع١ذٞ اٌىرأٟ  )ظاِغ اٌمظثح اٌذاخٍٟ( ٚصا٠ٚح ع١ذٞ

، ٚلظش أؼّذ تاٞ تّذ٠ٕح لغٕط١ٕح ٟٚ٘ ذر١ّض تخظائض ف١ٕح ٚطٕاػح ِرّاشٍح
10
. 

 :مجمىػت انمصىىػت بتىوس 

ػشفد طٕاػح اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ترٛٔظ أرشاسا وث١شا خالي اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ ٚوأد ذظذس ِٕٙا إٌٝ     

ِٓ ت١ٕٙا ِظش ٚاٌعضائش، ٚلذ اشرٙش ِشوض٘ا اٌظٕاػٟ تؽٟ اٌمال١ٌٓ تّذ٠ٕح ذٛٔظ أوصش تٍذاْ ػذ٠ذج 

ِٓ غ١شٖ، ٚتا٦ػافح إٌٝ ؼٟ اٌمال١ٌٓ، اشرٙشخ ترٛٔظ ِذ٠ٕح ٔاتً، فٟٙ ا٤خشٜ ػشفد طٕاػح 

َ، ػٍٝ ٠ذ ؼشف١١ٓ ِٓ ظشتح لثً أْ ٠رٛافذ ػ١ٍٙا ا٤ٔذٌغ١ْٛ خالي 73اٌثالؽاخ اٌخضف١ح فٟ اٌمشْ 

َ ِا ال ٠مً ػٓ 7713َ، ٚأرششخ تٙا ٘زٖ اٌظٕاػح ٚذٛعؼد ١ٌظً ػذد اٌّؼاًِ تٙا عٕح 71اٌمشْ 

ِظٕغ 27
11
. 

 :مجمىػت انمصىىػت بأوربب 

ٚطٕاػح اٌثالؽاخ اٌخضف١ح تئعثا١ٔا ذشظغ إٌٝ اٌفرشج ا٦عال١ِح، ٚاٌرٟ شٙذخ خالٌٙا أص٘ٝ أ٠اِٙا   -   

َ ٚسز ا٦عثاْ أعا١ٌة ٘زٖ اٌظٕاػح 7117خاطح فٟ ػٙذ تٕٟ ا٤ؼّش، ٚتؼذ عمٛؽ غشٔاؽح عٓ 

سٚ٘ا، فأرششخ ػثش ِخرٍف ألا١ٌّٙا ٚظٙشخ ِشاوض ػذ٠ذج تٙا ِصً ِا١ٔغ١ظ ٚأسلٛٔح ٚوراٌٛٔا  ّٛ ٚؽ

ٚإشث١ٍ١ح، ٚلذ ذؤششخ اٌثالؽاخ ا٦عثا١ٔح تؤعا١ٌة ػظش إٌٙؼح، فؼال ػٓ اٌرما١ٌذ ا٦عال١ِح اٌرٟ 

ا١ٌّالد١٠ٓ 71ٚ 73اعرّشخ ؽٛاي اٌمش١ٔٓ 
12
. 

َ، ٚلذ اشرٙشخ ف١ٙا  ِشاوض 73٘ـ/71شظغ طٕاػح اٌثالؽاخ اٌخضف١ح تئ٠طا١ٌا إٌٝ اٌمشْ ٚذ -

َ تؤعا١ٌة 73٘ـ/71ػذ٠ذج ِصً فا٠ٕضا، ٔاتٌٟٛ، طم١ٍح، فٍٛسٔظ، ٚوزٌه ذؤششخ ٘زٖ اٌّشاوض ِٕز اٌمشْ 

ُّ ذٍرٙا ِشؼٍح ش ا١ٔح ػظش إٌٙؼح، ٚعادخ ف١ٙا ألٛاط اٌغٙاَ ٚأٔظافٙا ٚػٕاطش ٔثاذ١ح ؼٍض١ٔٚح، ش

 ذ١ّضخ ترم١ٍذ اٌظٛس اٌض٠ر١ح فٟ سعِٛٙا.

وّا ذؼذ ا٠طا١ٌا ِٓ أُ٘ اٌذٚي اٌرٟ ذثادٌد ِؼٙا اٌعضائش ذعاس٠ا، وأد ذظذس ِٛادا ِخرٍفح        

 واٌضظاض ٚاٌّشا٠ا ِٚٛاد اٌثٕاء واٌشخاَ ٚاٌثالؽاخ اٌخضف١ح ٚغ١ش٘ا.

ذؼُ ػذج ِشاوض طٕاػ١ح  َ، ٚوأد73٘ـ/٠ٚ71شظغ إٔراض اٌخضف تٌٕٙٛذا إٌٝ تذا٠ح اٌمشْ  -

ػخّح ذٛصػد ػثش ِؼظُ ٚأوثش اٌّذْ اٌشئ١غ١ح، ؼ١س ذؼرثش دٌف ِٓ أُ٘ اٌّشاوض اٌظٕاػ١ح ٚأوثش٘ا 

تٌٕٙٛذا ٚأوصش٘ا أرشاسا تؤٚستا، وّا ذؤششخ اٌظٕاػح اٌخضف١ح تذٌف ترظا١ُِ اٌظٕاػح اٌخضف١ح اٌششل١ح 

 71ٚ77 ِص١ً ٌٙا خالي اٌمشْ ِٓ خضف اٌثشع١ٍٓ اٌظ١ٕٟ ٚا١ٌاتأٟ ٚاٌزٞ اورغة شٙشج ال

ا١ٌّالد١٠ٓ، ٚتٍغ دسظح ػا١ٌح ِٓ اٌّٙاسج ٚا٦ذماْ
13

، ٔعذ ٘زا إٌّٛرض فٟ لظٛس اٌمظثح ومظش 

 ِظطفٝ تاشا.
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 استؼمبل أوىاع وأشكبل انبالطبث انخشفٍت: مجبالث 

ٌمثاب ٚاظٙاخ اٌّآرْ ٚا ٌمذ ذٕٛػد ِعاالخ اعرؼّاي اٌثالؽاخ اٌخضف١ح، إر ٔعذ٘ا فٟ صخشفح       

ٚاٌّؽاس٠ة ٚاٌعذساْ اٌذاخ١ٍح تؤلغاِٙا ٚأظضائٙا  اٌغائشج، ٚرٌه تطش٠فح ذشىً أششؽح أٚ ؼشٛاخ أٚ 

أفاس٠ض أٚ ذىغ١ح ؼائط١ح ِرىشسج، أٚ إؽاساخ ؼٛي ا٤تٛاب ٚاٌشثات١ه ٚاٌذخالخ، أٚ ذغرخذَ فٟ 

 اٌٛاظٙاخ اٌخاسظ١ح اٌّطٍح ػٍٝ اٌشٛاسع ٚا٤صلح.

١ا وث١شا، فمذ ذؼذدخ أٔٛاػٙا ذثؼا ٌرؼذد ِظادس٘ا، غ١ش أْ أتشص ٘زٖ ٌٚؼثد دٚسا ف١ٕا ٚظّاٌ      

ُّ إٌٛع ا٤ٚستٟ، ٚذمَٛ اٌضخاسف  ا٤ٔٛاع اٌثالؽاخ ِٓ إٌٛع اٌرشوٟ اٌؼصّأٟ، شُ إٌٛع اٌرٛٔغٟ، ش

فٛق أسػ١ح ت١ؼاء ٔاطؼح، ٚذرىْٛ اٌرشى١ٍح ا١ٌٍٔٛح فٟ صخاسف ِٓ ا٤خؼش إٌّؽاعٟ ٚا٤صسق 

ٟ ٚا٤سظٛأٟ ٚا٤طفش، ٚأوصش٘ا ششاء ٚفخاِح ٌّٚؼأا تاٌٍْٛ ا٤ؼّش اٌطّاؽّٟ، اٌىٛتاٌرٟ ٚاٌثٕ

ٚشٍّد ِٛاػ١غ ِرٕٛػح ِغد اٌؼٕاطش إٌثاذ١ح ٚإٌٙذع١ح ٚاٌىرات١ح ٚاٌؼٕاطش اٌشِض٠ح، أُ٘ اٌّٛاػ١غ 

اٌضخشف١ح ذرّصً فٟ أغظاْ ٚتشاػُ ِٚشاٚغ ٔخ١ٍ١ح شذ٠ذج اٌرؽ٠ٛش، ٚأٚساق ِخرٍفح ا٤شىاي وٛسلح 

وٕرظ ٚا٤ٚساق اٌّفظظح ٚاٌّغٕٕح، ٚأٔٛاع ِٓ ا٤ص٘اس وض٘شج اٌمشٔفً ٚاٌالٌٗ ٚإٌغش٠ٓ ا٤

ٚص٘ش٠اخ ػٍٝ شىً ِشىاج، ِغ أشىاي ِٓ إٌّعَٛ ٚاٌّؼ١ٕاخ ٚاٌّصٍّصاخ، ٚٔٛع ِٓ اٌىراتاخ تخطٛؽ 

ثذ ِخرٍفح واٌخؾ إٌغخٟ ٚاٌصٍس. ٔعذ٘ا فٟ اٌّغاظذ واٌعاِغ اٌعذ٠ذ، ٚظاِغ اٌذاٞ ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ػ

اٌشؼّٓ، ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ادمحم ٚؼّاَ ع١ذٔا تّذ٠ٕح اٌعضائش ٚصا٠ٚح ع١ذٞ أؼّذ تٓ ٠ٛعف ت١ٍّأح، 

( و 01،02،03،04)نىحتٚاٌعاِغ اٌثاشا تٛ٘شاْ ٚصا٠ٚح تشراسصٞ ٚلظش أؼّذ تاٞ تمغٕط١ٕح 

 (.01،02)صىرة 

 انؼىبصز انىببتٍت: .2

ٛظ١ٗ ِٓ اٌؼم١ذج، تاٌشغُ ِٓ أّٔٗ ٌُ ٠ثرىش ٚؼذاخ ٌمذ ٌعؤ اٌفٕاْ اٌّغٍُ وزٌه إٌٝ اٌؼٕاطش إٌثاذ١ح تر    

صخشف١ح ظذ٠ذج، ٌٚىّٕٗ أؼغٓ سعّٙا ٚذٛص٠ؼٙا ٚذٕغ١مٙا ٚاٌرؤ١ٌف ت١ٕٙا تطش٠مح ذثذٚ ظذ٠ذج، ٚ٘زا ٌىٛٔٗ 

أػفٝ ػ١ٍٙا ٌّغرٗ اٌف١ٕح ٚفٍغفرٗ ِٚفِٙٛٗ ٌٍعّاي
14

 . 

  :األسهبر 

اٌذ١ٕ٠ح ٚاٌّرّصٍح فٟ اٌّغاظذ ٚاٌضٚا٠ا  ذر١ّض اٌضخاسف فٟ اٌؼّاسج تىً أٔٛاػٙا خاطح اٌؼّاسج     

فٟ اٌعضائش ترٕٛع ػٕاطش٘ا إٌثاذ١ح ٚاٌرٟ ذرّصً فٟ ا٤ص٘اس تؤٔٛاػٙا اٌثغ١طح ٚاٌّشوثح  ٚا٤ػشؼح

س٘ا ذؽ٠ٛشا شذ٠ذا،  ّٛ ٚا٤شعاس ٚا٤ٚساق ٚاٌؽ١ٍاخ إٌثاذ١ح ٚاٌفشٚع اٌّٛسلح ٚاٌّض٘شج، تؼذ أْ ؼ

ٔد اِرذادا ّٛ ٌضخشفح  تؽ١س فمذخ ِٓ خالٌٙا شىٍٙا اٌطث١ؼٟ، أػرّذ ف١ٙا ػٍٝ اٌرىشاس اٌالٔٙائٟ فى

ً تؼؼٗ اٌثؼغ فٟ ظ١ّغ االذعا٘اخ، ٌذسظح ٠ظؼة ِؼشفح تذا٠ح اٌرىشاس ٚٔٙا٠رٗ فٟ  ّّ ٚذظ١ُّ ٠ى

تؼغ ا٤ؼ١اْ، وّا أّٔٙا ذ١ّضخ تؼذَ ذشن اٌفشاغاخ، تؽ١س ذغطٟ ا٤سػ١ح وٍٙا ٟٚ٘ تزٌه ذخؼغ 

، ٚتٙزٖ اٌرى٠ٕٛاخ ٌٍرّاشً اٌزٞ ٠ؼرثش ِٓ أُ٘ اٌمٛاػذ اٌرٟ ذمَٛ ػ١ٍٗ اٌؼٕاطش أٚ اٌرى٠ٕٛاخ اٌضخشف١ح

ٔرعد أعا١ٌة ِؼ١ٕح تغ١طح ِٕٚٙا أعٍٛب اٌثاسٚن ٚاٌّشوٛوٛ
15

 (.03)صىرة . 

 :سهزة انقزوفم -

روشخ ذغ١ّح اٌمشٔفً فٟ اٌّظادس ا٦عال١ِح وؤؼذ أُ٘ اٌّغرٛسداخ ِٓ تالد اٌششق ا٤لظٝ،       

ؼ١س وأد ذعٍة ِٓ أذ١ٔٚغ١ا ٚتاٌزاخ ِٓ عِٛطشج
16
. 

ّْ أ      طٍٙا  ِعٙٛي، ِٚٓ اٌّؽرًّ ذىْٛ ِٓ اٌظ١ٓ أٚ إ٠شاْ، ٚلذ ؼظ١د ٘زٖ ٚاٌثؼغ ٠ؤوذ أ

اٌض٘شج تؼٕا٠ح خاطح ِٓ ؽشف ا٤ذشان، ؼ١س واْ ٠ضسع ِٕٙا تاعرأثٛي أوصش ِٓ ِائرٟ ٔٛع تّخرٍف 

ا٤شىاي ٚا٤ٔٛاع، وّا أرششخ ٘زٖ اٌض٘شج ػٍٝ اٌفْٕٛ اٌرطث١م١ح ٌٍّٕاؽك اٌرٟ وأد خاػؼح ٌٍذٌٚح 

ٚشّاي إفش٠م١ا، ٚذعاٚص ذؤش١ش٘ا إٌٝ أٚستا اٌؼصّا١ٔح وّظش
17

 (.01.)شكم

ٚذعّغذخ ٘زٖ اٌض٘شج فٟ صخشفح اٌّشتؼاخ اٌخضف١ح اٌرٟ وغ١د تٙا ظذساْ ِٚؽاس٠ة اٌّغاظذ     

ٚاٌضٚا٠ا ٚاٌمظٛس ٚاٌذٚس ٚاٌؽّاِاخ تشىً ِؽٛس، واٌعاِغ اٌعذ٠ذ ٚظاِغ اٌذاٞ )ظاِغ اٌمظثح 

اَ ع١ذٔا تّذ٠ٕح اٌعضائش، ٚظاِغ ع١ذٞ اٌىرأٟ تمغٕط١ٕح، اٌذاخٍٟ( ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ػثذ اٌشؼّٓ ٚؼّ

 ٚلظش أؼّذ تاٞ تمغٕط١ح.، ٚاٌعاِغ اٌثاشا تٛ٘شاْ
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 / أوىاع األسهبر انمستؼمهت فً انشخزفت انىببتٍت17شىً

 بتصزف –ػه: سؼبد مبهز 

 

 سهزة انالنت )شقبئق انىؼمبن(: -

 – ١١7117ٓ فٟ ػٙذ اٌغٍطاْ أؼّذ اٌصاٌس)ؼظ١د ص٘شج اٌالٌح تؼٕا٠ح وث١شج ِٓ ؽشف اٌؼصّأ     

َ( ٚاٌزٞ ػشف ػظشٖ تؼظش ص٘شج اٌالٌٗ، ؼ١س وأد أؼة ا٤ص٘اس إٌٝ ٔفغٗ ٚاٌٝ ٔفٛط 7171

Laleاٌؼصّا١١ٔٓ، اٌز٠ٓ صسػٛ٘ا تظٛسج ٚاعؼح، ٚذؼشف ػٕذ ا٤ذشان تاعُ 
77

 . 

ّؼٕٝ اٌزٞ ذؽٍّٗ ؼشٚفٙا ٚال ٠ؼٛد ٘زا اال٘رّاَ ٌعّاي ٘زٖ اٌض٘شج فمؾ، ٚإّّٔا أ٠ؼا ساظغ ٌٍ      

اٌّشّىٍح ِٓ ٔفظ ؼشٚف اعُ اٌعالٌح هللا، تا٦ػافح أّٔٙا إرا لشأخ ِٓ ا١ٌغاس إٌٝ ا١ّ١ٌٓ فٟٙ ذرشىً ِٓ 

ٌٚٙزٖ اٌض٘شج ذاس٠خ ػش٠ك ػٕذ  .ٔفظ ؼشٚف وٍّح ٘الي، اٌزٞ ٘ٛ سِض ِٓ سِٛص اٌذٌٚح اٌؼصّا١ٔح

أدخٍد إٌٝ ذشو١ا ػٓ ؽش٠ك إٌٌٙٛذ١٠ٓ فٟ اٌمشْ  اٌؼصّا١١ٔٓ، ؼ١س ٠زوش أسعفاْ فٟ وراتٗ اٌغاتك تؤّٔٙا

َ فٟ ػٙذ اٌغٍطاْ أؼّذ اٌصاٌس ػٍٝ ٠ذ اٌغف١ش إٌٌٙٛذٞ فٟ اعطٕثٛي77
19

 (.04.)صىرة 

ٚذعّغذخ ٘زٖ اٌض٘شج فٟ صخشفح اٌّشتؼاخ اٌخضف١ح اٌرٟ وغ١د تٙا ظذساْ اٌّغاظذ ٚاٌعٛاِغ      

٠ذ ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ػثذ اٌشؼّٓ اٌصؼاٌثٟ تّذ٠ٕح ٚاٌضٚا٠ا ٚاٌمظٛس ٚاٌذٚس تشىً ِؽٛس، واٌعاِغ اٌعذ

اٌعضائش ٚظاِغ ػ١ٓ اٌث١ؼاء تّؼغىش ٚظاِغ ع١ذٞ اٌىرأٟ ٚلظش أؼّذ تاٞ تمغٕط١ٕح ٚاٌعاِغ اٌثاشا 

 تٛ٘شاْ. 

ٚاعرؼًّ اٌفٕاْ اٌؼصّأٟ أ٠ؼا ص٘شج اٌٛسد ٚا١ٌالٛذ١ح ٚػثاد اٌشّظ، ٚاٌّشِاْ ٚاٌضٔثك، ٚص٘شج     

 ٚأص٘اس تغ١طح عذاع١ح اٌثرالخ ٚشّا١ٔح اٌثرالخ.اٌؽٛراْ راخ خّظ ترالخ، 

اعرؼٍّد ٘زٖ ا٤ص٘اس فٟ ظاِغ ع١ذٞ اٌىرأٟ تمغٕط١ٕح ؼ١س ص٠ٕد ػمٛد ٚػؼادذٟ اٌّذخً      

 اٌشئ١غٟ ػٍٝ ظذساْ لاػح اٌظالج  تٛس٠ذاخ تغ١طح اٌرٕف١ز ٚاٌّظمش.
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ر ٔعذ ٘زٖ اٌض٘ٛس ِعغذج فٟ ٚاعرؼٍّد ا٤ص٘اس تشىً ِفشؽ فٟ اٌعاِغ اٌعذ٠ذ تّذ٠ٕح اٌعضائش، إ    

اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ذغطٟ تٙا اٌّؽشاب ٚذىغ١ح اٌعذساْ، ٚٔفظ اٌشٟء ٔعذ أ٠ؼا فٟ ظاِغ اٌذاٞ 

 )ظاِغ اٌمظثح اٌذاخٍٟ(، ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ػثذ اٌشؼّٓ اٌصؼاٌثٟ تّذ٠ٕح اٌعضائش ِٚغعذ اٌثاشا تٛ٘شاْ.

 ِٚٓ اٌؼٕاطش إٌثاذ١ح ٔعذ.

 :األشجبر 

تّىٛٔاذٙا اٌصالز، اٌعزٚع ٚاٌفشٚع ٚا٤ٚساق، ؼ١س أذمٕٙا اٌفٕاْ أ٠ّّا إذماْ، سعّد ا٤شعاس        

ِٕٚٗ شّىٍد صخشفح ذعّغ ت١ٓ اٌعّاي ٚاٌرؽ٠ٛش، ٚلذ ٔعذ٘ا أ٠ؼا فٟ ِٛاػ١غ صخشف١ح ِرٕٛػح، فٟٙ 

ا فٟ ِٕظش ؽث١ؼٟ.  ِّ ا ِٕفشدج ٚإ ِّ  إ

 ِٚٓ ا٤شعاس ا٤وصش أرشاسا ٔعذ:

 شجزة انسزو: -

ٟٚ٘ ِرٕٛػح ا٤شىاي، ذؼرثش ِٓ ت١ٓ ا٤شعاس اٌرٟ ذضسع فٟ  Selviذشان تاعُ ذؼشف ػٕذ ا٤      

اٌعثأاخ ٚرٌه لظذ لؼائٙا ػٍٝ اٌشٚائػ اٌىش٠ٙح إٌّثؼصح ِٓ ظصس اٌّٛذٝ فٟٙ ؼغة اػرمادُ٘ سِض 

اٌخٍٛد ٌذٚاَ خؼشج أٚسالٙا ؽٛاي فظٛي اٌغٕح، ٚذؼث١ش ػٓ اٌؽ١اج اٌّرعذدج ٚاٌخاٌذج
20
. 

سِؽٟ ِٕرفخ فٟ ا٤عفً ٠رؼا٠ك تاذعاٖ أػٍٝ ١ٌٕرٟٙ تمّح دل١مح ذرخز ػذجأشىاي  ٟٚ٘ راخ شىً     

ِٕٙا ِا سعّد تعزػٙا، ٚاٌثؼغ ِٓ دٚٔٗ، ِٕٚٙا ِا سعّد تؤعٍٛب اٌؽفشذؽذد٘ا أششؽح راخ 

 ػٕاطش ٕ٘ذع١ح فٟ شىً ِصٍصاخ ِرماتٍح ذرٛعطٙا ِؼ١ٕاخ.

ٚشّغ١اخ ظظ١ح فٛق ِؽشاب اٌعاِغ أرشش ٘زا اٌؼٕظش اٌضخشفٟ، إر ٔعذٖ ٠شىً لّش٠اخ       

 (.05،06)صىرة اٌعذ٠ذ، ِظؽٛتح تثؼغ ا٤ص٘اس. 
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 تكسٍت انمحزاة –بالطت خشفٍت ساوٌت سٍذي ػبذ انزحمه انثؼبنبً / 17ٌٛؼح 

 
 تكسٍت انجذران –بالطت خشفٍت، انجبمغ انجذٌذ بمذٌىت انجشائز/ 17ٌٛؼح 
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 تكسٍت انجذران   –ي بمذٌىت انجشائزبالطبث خشفٍت، جبمغ انذا/ 17ٌٛؼح 

 
 

 
 تكسٍت انجذران   –بالطبث خشفٍت، جبمغ انبزاوً بمذٌىت انجشائز/ 11ٌٛؼح 
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 بالطبث خشفٍت ػهى واجهت انمئذوت    -/ جبمغ انبزاو01ًصىرة 

 

 
 بالطبث خشفٍت ػهى واجهت انمئذوت -/ ساوٌت سٍذي ػبذ انزحمه انثؼبنب02ًصىرة 
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 سخبرف وببتٍت -ىبز انجبمغ انجذٌذ بمذٌىت انجشائز/ م03صىرة 

 

 
 األسهبر -صحه بشخبرف وببتٍت / 11طٛسج 
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 شجزة انسزو -انجبمغ انجذٌذ/ 12طٛسج 

 

 
 شعشج اٌغشٚ ٚإٌخٍح –/ دٌٛ تضخاسف ٔثاذ١ح 13طٛسج 
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 انخبتمت:

ّْ دساعح إٌّظِٛح اٌف١ٕح فٟ اٌعضائش  خالي اٌؼٙذ اٌ        ؼصّأٟ،ظؼٍٕا ٔغرٕرط إٌماؽ اٌرا١ٌح:إ

  اعرخذاَ اٌثالؽاخ اٌخضف١ح ػٍٝ ٔطاق ٚاعغ فٟ اٌّؽاس٠ة ٚذىغ١ح اٌعذساْ خاطح فٟ اٌّغاظذ

واٌعاِغ اٌعذ٠ذ ٚظاِغ اٌذاٞ تّذ٠ٕح اٌعضائش ٚظاِغ اٌذاٞ تٛ٘شاْ ٚظاِغ ع١ذٞ اٌىرأٟ تمغٕط١ٕح 

ادمحم ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ػثذ اٌشؼّٓ اٌصؼاٌثٟ ٚصا٠ٚح  ٚاٌضٚا٠ا اٌّٛظٛدج فٟ إٌّاؽك اٌشّا١ٌح وضا٠ٚح ع١ذٞ

 ع١ذٞ أؼّذ تٓ ٠ٛعف ت١ٍّأح.

اعرخذاَ أعا١ٌة ٚػٕاطش صخشف١ح ػصّا١ٔح، ِصً ا٤عٍٛب اٌشِٟٚ، ٚػٕاطش ا٤ص٘اس ِصً  -

 ص٘شج اٌالٌٗ ٚاٌمشٔفً، ٚا٤شعاس وشعشج اٌغشٚ، ٚتؼغ ا٤شىاي اٌشِض٠ح وا٤ٍ٘ح ٚإٌّعَٛ.

 ٟٕذرؤشش تاٌرما١ٌذ اٌرشو١ح اٌؼصّا١ٔح فؽغة، ٚإّّٔا أ٠ؼا ترما١ٌذ أٚست١ح،  اٌؼّاسج ِٓ اٌعأة اٌف ٌُ

ٟٚ٘ ذظٙش فٟ تؼغ اٌّٛاد اٌّغرٛسدج ِٕٙا، ػٍٝ غشاس اٌثالؽاخ اٌخضف١ح اٌرٟ ذشظغ طٕاػرٙا إٌٝ 

ذٛٔظ ٚإ٠طا١ٌا ٚإعثا١ٔا ٌٕٚ٘ٛذا، ٚ٘زا ِا ٔعذٖ خاطح فٟ اٌعاِغ اٌعذ٠ذ تّذ٠ٕح اٌعضائش، ٚظاِغ ع١ذٞ 

رأٟ تمغٕط١ٕح ٚظاِغ ػ١ٓ اٌث١ؼاء تّؼغىش، ٚصا٠ٚح ع١ذٞ ػثذ اٌشؼّٓ اٌصؼاٌثٟ، ٚلظش أؼّذ تاٞ اٌى

 تمغٕط١ٕح.

  ٚإٌٝ ظأة اٌرما١ٌذ اٌف١ٕح اٌٛاسدج اعرّشخ اٌرما١ٌذ اٌّغشت١ح اٌّؽ١ٍح اٌرم١ٍذ٠ح خالي اٌؼٙذ

مد تؼغ ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌؼصّأٟ، ٔراض ػذج ػٛاًِ ذؼافشخ ِؼا فٟ ا٦تماء ػٍٝ رٌه اٌطشاص، ٚلذ أثص

ِٓ خالي ِا ٠ّىٓ أْ ٠طٍك ػ١ٍٗ اعُ فٍغفح اٌؽىُ اٌؼصّأٟ، فمذ عاّ٘د ع١اعح اٌؼصّا١١ٔٓ ٟٚ٘ 

اٌخاطح تئتماء ا٤ٚػاع ػٍٝ ِا١٘ح ػ١ٍٗ، فٟ ِؽافظح اٌّعرّغ اٌعضائشٞ ػٍٝ ؽاتؼٗ اٌؼشتٟ 

ّْ اٌؼصّا١١ٔٓ ٌُ ٠فشػٛا ا٦عالِٟ ٚعّاذٗ اٌشئ١غ١ح، ٚذما١ٌذٖ ٚأػشافٗ ِٚؼرمذاذٗ اٌّخرٍفح، ٚ٘زا ٠ ؼٕٟ أ

ّْ اٌّغٍٛب ٠مرذٞ دائّا تاٌغاٌة، ٚإٌّاط ػٍٝ د٠ٓ  رٚلا أٚ ؽشاصا ِؼّاس٠ا خاطا تُٙ، ػٍٝ اػرثاس أ

ٍِٛوُٙ وّا ٠ماي، ِٚٓ ذُ اؼرفع خاطح اٌفٓ اٌّؼّاسٞ اٌعضائشٞ اٌّغشتٟ ا٦عالِٟ تطاتؼٗ اٌّؽٍٟ 

 اٌّٛسٚز، ٠ٚظٙش رٌه فٟ:

 ٔد ِؼٙٛدج فٟ تالد اٌّغشب لثً اٌؼظش اٌؼصّأٟ، ِٕٙا اٌّشاٚغ اعرخذاَ ػٕاطش صخشف١ح وا

 إٌخ١ٍ١ح ٚٚسلح ا٤وأرظ ٚٚسلح اٌؼٕة، ِٚخرٍف ا٤شىاي إٌٙذع١ح اٌذائش٠ح ٚاٌّؼٍؼح.
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 حىاشً انبحث 

                                                 
1

اٌّؤذّش اٌخاِظ ٌعّؼ١ح ا٢شاس١٠ٓ  " ِظا٘ش اٌرؤش١ش اٌؼصّأٟ ػٍٝ إٌّرعاخ اٌف١ٕح تاٌعضائش "،ػثذ اٌؼض٠ض ٌؼشض،  

 .277، 271ص 7117، إٌذٚج اٌؼ١ٍّح اٌشاتؼح، اٌما٘شج ، 7ٌٛؽٓ اٌؼشتٟ اٌؼشب، دساعاخ فٟ آشاس ا
2

ّشؼ١ُ : ػثذ اٌواوظز أٌضبعّٟ اٌماشأٟ، ٔغثح إٌٝ ِذ٠ٕح لاشاْ تئ٠شاْ اٌرٟ ٔاٌد شٙشج ٚاعؼح فٟ اٌظٕاػح اٌخضف١ح، 

 .731، ص7177، ت١شٚخ، 7، ؽا٦عال١ِح، ِٛعٛػح اٌؼّاسج غاٌة
3

 .71ص، 7111 اٌما٘شج، ، ِىرثح ِذتٌٟٛ،اٌؼّاسج ٚاٌفْٕٛ ا٦عال١ِح ِؼعُ ِظطٍؽاخدمحم سصق ػاطُ، 
4

"، دساعح ذظ١ٕف١ح ٌٍثالؽاخ اٌخضف١ح اٌّؼشٚػح فٟ اٌّرؽف اٌٛؽٕٟ ٣ٌشاس اٌمذ٠ّحػٍٟ تٓ تٍح، ٚدمحم اٌّمشأٟ، "

 .71 – 77، ص7111، اٌعضائش، 1ؼ١ٌٛاخ اٌّرؽف،اٌؼذد
5

. ٌّض٠ذ ِٓ 17، ص7111ِىرثح ص٘شاء اٌششق، اٌما٘شج،  ،ظذاس٠اخ اٌعاِغ ا٤ِٛٞأؼغٓ ػشعاْ اٌشتاػٟ، 

، ِزوشج ١ًٌٕ شٙادج اٌثالؽاخ اٌخضف١ح تّذ٠ٕح لغٕط١ٕح خالي اٌؼٙذ اٌؼصّأٟص١٘شج ؼّذٚػ، اوظز: اٌّؼٍِٛاخ، 

 .72 - 77، ص7117/7111اٌّاظغر١ش فٟ ا٢شاس ا٦عال١ِح، ِؼٙذ ا٢شاس، ظاِؼح اٌعضائش، 
6

ِعٍح اٌذساعاخ  اطش اٌعّا١ٌح فٟ اٌث١د اٌعضائشٞ ا٤ط١ً )اٌّشتؼاخ اٌخضف١ح("،ِٓ اٌؼٕدمحم اٌط١ة ػماب، " 

 .33، ص 7117،، اٌعضائش7، ظاِؼح اٌعضائش7ا٤شش٠ح، اٌؼذد
7
 .31ٔفغٗ، ص 
8

 .771، داس اٌصمافح، ت١شٚخ، ب.خ، صاٌفْٕٛ اٌضخشف١ح ا٦عال١ِح فٟ اٌّغشب ٚا٤ٔذٌظػثذ اٌؼض٠ض ِشصٚق، 
9

 .771ص، 7172سعاٌح اٌذورٛساٖ اٌؽٍمح اٌصاٌصح، اٌعضائش  )اٌمٍؼح ٚ لظش اٌذاٞ(،ائش ػٍٟ خالطٟ، لظثح اٌعض
10

سعاٌح اٌذورٛساٖ فٟ ا٢شاس ا٦عال١ِح، ِؼٙذ ا٢شاس،  إٌّشآخ اٌذ١ٕ٠ح تاٌعضائش خالي اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ،تٓ تٍح خ١شج، 

 .717 – 773 ص ،7111/7117اتٛ اٌماعُ عؼذ هللا، اٌعضائش،  7ظاِؼح اٌعضائش 
11

، اٌّؤعغح اٌٛؽ١ٕح ٌٍىراب، 7، ؽاٌض١ٌط فٟ اٌؼّاسج ا٦عال١ِح تاٌعضائش فٟ اٌؼظش اٌرشوٟػثذ اٌؼض٠ض ٌؼشض،  

 .32، ص7111اٌعضائش، 
12
 .717ػثذ ٌؼض٠ض ٌؼشض، اٌض١ٌط فٟ اٌؼّاسج ا٦عال١ِح تاٌعضائش فٟ اٌؼظش اٌرشوٟ ...............، ص  
13

 .771، 773ٔفغٗ، 
14
 .22، اٌّشظغ اٌغاتك، ص ٚقاٌؼض٠ض ِشصدمحم ػثذ  
15

ِشرك ِٓ ٌفظح تاسٚن اٌثشذما١ٌح اٌرٟ ذؼٕٟ اٌٍؤٌؤج ، راخ اٌشىً غ١ش ِرٕاعة، شُ أؽٍمد ٘زٖ اٌىٍّح ػٍٝ  انببروك: 

اٌؼٕاطش اٌشئ١غ١ح َ، 71ٚ٘ـ / 77ا٤ٚست١ح فٟ اٌمشْ ا٤عٍٛب اٌضخشفٟ اٌزٞ عاد تؼغ اٌؼّائش فٟ تؼغ اٌثٍذاْ 

 لشْٚ اٌّشخاء، ٚ اٌعاِاخ.٤طذاف ٚاٌمٛالغ، ٚاٌشّاػذ ٚا٤ٚساق اٌّؼمٛفح ٌّٚىٛٔح ٌٙزا اٌطشاص ٟ٘ اا

ا  ِّ س فٟ أٚائً اٌمشْ  :انّزكىكىأ ّٛ َ، ؼ١س ١ّ٠ً إٌٝ اٌّشلح 77٘ـ / 77فاعرّذ اعّٗ ِٓ اٌثاسٚن، اصد٘ش فٟ فشٔغا، ٚ ذط

اص فٟ صخاسفٗ تىشا١٘ح اعرخذاَ ٘ٛ ِصً اٌثاسٚن ٠ّرٚاػرّذ فٟ ػٕاطشٖ ػٍٝ ا٤ٚساق ٚاٌفشٚع إٌثاذ١ح، ٚ اٌششالح،ٚ

 .23: وراب ِشصٚق دمحم ػثذ اٌؼض٠ض، اٌّشظغ اٌغاتك، ص.  واوظز أٌضب.اٌخطٛؽ اٌّغرم١ّح ٚؼثٗ ٌٍخطٛؽ اٌؽٍض١ٔٚح
16

سعاٌح  اٌرظ٠ٛش فٟ عمٛف إٌّشآخ اٌّذ١ٔح فٟ اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ تّذ٠ٕح اٌعضائش ٚاٌّذْ اٌغٛس٠ح )ؼٍة(،، تٛساتحٌط١فح 

 .717، ص7117/7111أتٛ اٌماعُ عؼذ هللا،  7اس ا٦عال١ِح، ِؼٙذ ا٢شاس، ظاِؼح اٌعضائش اٌذورٛساٖ فٟ ا٢ش
17

 .777ػثذ اٌؼض٠ض ٌؼشض، اٌّشظغ اٌغاتك، ص
18
 .21، 27ػثذ اٌؼض٠ض ِشصٚق، اٌّشظغ اٌغاتك، ص 

Arseven (C.E.), Les arts décoratifs Turcs, Istanbul, 1952,p. 59-60                                  
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 .71، 77، ص7111، اٌما٘شج، اٌفْٕٛ اٌضخشف١ح ا٦عال١ِح فٟ اٌؼٙذ اٌؼصّأٟدمحم ػثذ اٌؼض٠ض ِشصٚق، 
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 طرز بناء البيث الكىيحي القذيم
  

 

 هللا االنصاري فهذ عبذدكحىر/   
 دولة الكىيث-دكحىراه الفنىن الجميلة 

  

 ملخص البذث 
٠ؼوٗ اٌجؾش اُ٘ ِواؽً اٌجٕبء ٌٍج١ذ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ِغ ر١ٙٛؼ ا١ّ٘خ اٌٖؼٛثخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ رٍه اٌّٛاك 

٠ٚب، وّب ٠ٙلف اٌٝ ِؼوفخ اٌجَبٛخ ِٓ ؽ١ش اٌز١ُّٖ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌؼٕٖو اٌجْوٞ فٟ اٌغٍت ٚاٌزٕف١ن ا

اٌَّزقلَ فٟ اٌجٕبء ِٚلٜ ِؼوفخ ِىٛٔبد اٌج١ذ اٌمل٠ُ لجً اوزْبف إٌفٜ ، ٚ٘نا ٌٙلف اْ ٠ىْٛ رواس ٍبثك 

 .ػزّبكا ػٍٝ ػٕٖو اٌلفً ٚ٘ٛ اٌجؾوػبُ ف١ٗ اٌَبثمْٛ فٟ ظً ٕؼٛثخ اٌؼ١ِ ا

 
The Styles  of  the Building of  the  Old Kuwaiti House   
Summary of Research: 

 
The research presents the most important stages of the building of the old Kuwaiti 
house and clarifies the importance of the difficulty of obtaining these materials 
depending on the human element in the retrieval and execution. It also aims to 
know the simplicity in terms of the design used in construction and the knowledge 
of the components of the old house before the discovery of oil. Where the former 
lived under the difficulty of living depending on the income component of the sea. 

 

 مقذمة :
 ٚرم١لٖ اٌّغزّغ ٘نا إٔبٌخ ػٓ ٕواؽخ ثىً ٠ٕطك فز١ّّٖٗ ثبٌجَبٛخ اٌمل٠ُ اٌى٠ٛزٟ اٌج١ذ ٠ز١ّي

 فٟ اٌَّزقلِخ اٌجٕبء ِٚٛاك اٌزٖب١ُِ رٕبٍت ٔغل ؽ١ش اٌّؾ١طخ ثبٌج١ئخ ٚرأصوٖ اإلٍال١ِخ ٚاٌزمب١ٌل ثبٌؼبكاد

 األ١ٌٚخ اٌّٛاك ٚرَق١و اٌٖؼبة ١ًٌنر لٛاِٙب ث١َطخ ألعلاكا ؽ١بح وبٔذ .إٌّبف١خ اٌى٠ٛذ ظوٚف ِغ اٌجٕبء

 ِٓ ث١َطب اٌّبٟٙ فٟ اٌى٠ٛزٟ اٌج١ذ ثٕبء وبْ فمل وو٠ّخ ِؼ١ْخ اٌى٠ٛزٟ ٌإلَٔبْ ٠ىفً ِب ثٕبء أعً ِٓ اٌّزبؽخ

 ًهأ ِٕطمخ ِٓ اٌٖؾواء ث١ئخ وبٔذ ٍٛاء اٌطج١ؼ١خ اٌج١ئخ فٟ اٌّزٛفوح اٌجٕبء ِٛاك ثبٍزقلاَ ٚرُ اٌز١١ْل ؽ١ش

 فٟ إٌّي١ٌخ اٌّقٍفبد ٠ٚؾولْٛ اٌطبثٛق ٌز١ٕٖغ اٌّياهع ِٓ اٌط١ٓ أٚ اٌؾٛائٜ ٌجٕبء اٌّل٠ٕخ غوة ػْو٠ظ

 ِٕطمخ ِٓ األث١٘ اٌط١ٓ ٠ٚغٍجْٛ ٚاٌغلهاْ اٌؾٛائٜ َِؼ فٟ ٚاٍزؼّبٌٗ ٔع ئٌٟ اٌوِبي ٌزؾ٠ًٛ ؽفو

 اٌقْت ٠َزٛهكْٚ ٔغلُ٘ األّغبه ٚعٛك ئٌٟ اٌٖؾوا٠ٚخ ث١ئزُٙ ٚالفزمبه .ٚغ١و٘ب اٌغوف ٌل٘بْ اٌّمٛع

 فٟ ثبٌللخ رزَُ أٔٙب ئال اٌجٕبء ثَبٛخ ِٓ اٌوغُ ٚػٍٟ األٍمف ٌؼًّ ٚاٌغٕلٚي ٚاألثٛاة اٌْجبث١ه ٌٖٕبػخ

 ٌٍج١ذ اٌجٕبء ِٚواؽً اٌجٕبء ٌّٛاك ٕٚف ٠ٍٟ ٚف١ّب اٌى٠ٛذ أثٕبء ِٓ اٌجٕبئ١ٓ أِٙو ػ١ٍٙب ػًّؽ١ش  اٌّمبٍبد

 (.1، وّب ٘ٛ فٟ ّىً )اٌمل٠ُ اٌى٠ٛزٟ

 

 القذيمة : الكىيث في البناء في المسحخذمة األولية لمىادا

 ِٓ ِقزٍفخ أٔٛاع ٕٚ٘بن اٌلل١مخ اٌوِبي ٚرغط١ٙب اٌجؾو رزبفُ ٕؾوا٠ٚخ أهٗ ػٓ ػجبهح اٌى٠ٛذ

 ئم ع١لح ثٕبء ِٛاك رىْٛ ال اٌٛالغ فٟ ٟٚ٘( أأل١ٌٚزٟ اٌؾغو أٚ اٌقْٓ اٌغ١وٞ اٌوٍِٟ وؾغاٌ) األؽغبه

 أؽل ٚ٘ٛ( ثووبٟٔ إًٔ ِٓ) اٌؾٖٝ ثؼٚٙب فٟ ف١ىضو اٌَٙٛي أِب ،اٌغ٠ٛخ ٌزؼو٠خا ثؼٛاًِ رزأصو ِب ٍوػبْ

 ٠غؼٍٙب ِّب ٌلْ غ١و ع١وٞ غو٠ٓ ِٓ رزىْٛ اٌط١ٕ١خ اٌّٛاك أْ وّب ٚاٌووبَ ٌألٍبٍبد اٌّّزبىح اٌّىٛٔبد

 ١ٍٍٟ اٌّٛاك ثؼ٘ ثٛٙغ ٠ٚؼبٌظ ٌٍجٕبء ٕبٌؼ ٍٕجٟ ١ٛٓ ٠ٛعل أٔٗ ئال ٌٍّبء رؼوٙٙب ػٕل ١ٌٌٍَٛخ ػوٙخ

 :وبٌزبٌٟ اٌى٠ٛذ فبهط ِٓ رَزٛهك األ١ٌٚخ اٌّٛاك ٚثبلٟ ٕالثخ إلػطبئٙب الؽمب موو٘ب

 

 والجذران: الذىائط بناء في المسحخذمة األولية المىاد

 .ػْو٠ظ ِٕطمخ ِٓ فبٕخ اٌجؾو ِٓ ٠ٚؾٚو اٌٖقو  -1
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 ػٓ ػجبهح ٚ٘ٛ) ٌجٛا –اٌؼبكٞ اٌط١ٓ – اٌٍٖجٝ اٌط١ٓ ِٓ ر١ٕٖؼٗ ٠زُ ٛبثٛق ػٓ ػجبهح ٚ٘ٛ: اٌط١ٓ ٓجٌ -2

( اٌٍّجٓ) اٍُ ُِٕٙ اٌؼبًِ ػٍٟ ٠طٍك ّٓاٌٍ ٕٕبػخ فٟ ِزقْٖٖٛ أّقبٓ ٕٚ٘بن اٌّبء ئٌٟ ثبإلٙبفخ( لِ

 ٓجاٌٍّ ٠طٍجْٛ األ٘بٌٟ ثؼ٘ أْ ئٌٟ اٌؾبعخ ؽَت اٌّْزوٞ ػٍٟ ٚث١بع فبٓ ِىبْ فٟ اٌز١ٕٖغ ػ١ٍّخ ٚرزُ

 ٚاٌط١ٓ اٌّبء أْ مٌه فٟ ٚاٌَجت ،عب٘يا ٍٓجٌا ٠ْزوٞ أْ ِٓ ٍؼوا اهفٔ اٌج١ذ فٟ ػٕلُ٘ اٌٍجٓ ٠ٖٕغ ثأْ

 :اٌزب١ٌخ ثبٌّواؽً اٌز١ٕٖغ ػ١ٍّخ ٚرّو فمٜ ٠لٖ أعوح اٌٍجٓ ٌٖبٔغ فٍنٌه اٌج١ذ ِبٌه ػٕل ِٛعٛكاْ

 ِىبْ فٟ ٠ٚىَٛ اٌّط١ٕخ ِٓ اٌلٚاة ثٛاٍطخ ثٕمٍٗ ٚمٌه اٌٍجٓ ٌجٕبء اٌٖبٌؼ اٌٍٖجٟ اٌط١ٓ ئؽٚبه ٠زُ(  أ 

 .هٚث١خ ٖٔف ٚاٌَؼو ثبٌٛعي اٌط١ٓ ٔمً فٟ قِْٖٖٛز أّقبٓ ٕٚ٘بن اٌٍجٓ ر١ٕٖغ

 ١ٌزقّو ٠ٚزون رّبِب رقزٍٜ ؽزٝ ِواد ػلح ثبألللاَ ٚكٍٚٗ ٚاٌّبء اٌط١ٓ ثقٍٜ ٚمٌه اٌغ١ٍٗ رغ١ٙي ٠زُ(  ة

 .أ٠بَ خصالص أٚ ١ِٛ٠ٓ

 ٍز١واكا ٠ٚزُ ألٛٞ ٚرٖجؼ اٌٍجٕخ رزّبٍه ٌىٟ اٌغ١ٍخ ػًّ أصٕبء ١ٓاٌط ئٌٟ ٓجاٌز ١ٚ٠فْٛ األؽ١بْ ثؼ٘ فٟ(  ط

 .اٌٍجٓ رّبٍه ػٍٟ أ٠ٚب ٠ؼًّ لِ ػٓ ػجبهح ٚ٘ٛ( اٌجٛ) اٌط١ٓ ٠قٍٜ ٚلل( ػجبكاْ) ئ٠واْ ِٓ ٓجاٌز

 ثؼٚٙب ِغ لٛاٌت صالصخ وً ٚهثّب َِزط١ً ّىً ػٍٟ اٌقْت ِٓ ِٖٕٛػخ لٛاٌت فٟ اٌط١ٓ ٚٙغ ٠زُ(  ك

 .ٕبءٌٍج عب٘يا ٠ىْٛ ٚثنٌه اٌٌّْ أّؼخ رؾذ ١ٌغف اٌط١ٓ ٠ٚزون( ِالثٓ) ٚرَّٟ اٌجؼ٘

 والجذران: الذىائط مسخ في المسحخذمة األولية المىاد

 اٌى٠ٛذ ٍٛه فٍف اٌّغٖخ ٠َّٟ ِىبْ فٟ اٌغٔ ٠ٖٕؼْٛ وبٔٛا األٍّٕذ اٌى٠ٛذ فٟ إٌبً ٠ؼوف أْ لجً

 ػ١ٍّخ ٚرّو اٌغوف ٚؽٛائٜ اٌغلهاْ َِؼ فٟ ٠َٚزقلَ ٠ؾوق ػبكٞ رواة ػٓ ػجبهح ٚ٘ٛ اٌّولبة عٙخ ِٓ

 :زب١ٌخاٌ ثبٌّواؽً اٌغٔ ر١ٕٖغ

 (.ّبَقاٌ) لل٠ّب ٚرَّٟ( اٌيثبٌخ) اٌج١ٛد ِقٍفبد ف١ٙب غٛٙف١ ِزو ثؼّك وج١وح ؽفوح رؾفو  -

 رقّل ؽزٝ صالصخ أٚ ١ِٛ٠ٚٓ ٌّلح ِْزؼٍخ ٚرزون إٌبه ف١ٙب ٚرْؼً اٌٖغ١وح األفْبة ٚثؼ٘ اٌؼوفظ ٠وٓ  -

 .هِبكا ٚرٖجؼ

 ثٚوة ٠ٚجلأ اٌّؾوٚلخ األهٗ رظٙو ٝؽز اٌوِبك ثاىاٌخ اٌغٔ ر١ٕٖغ فٟ اٌؼبًِ ٚ٘ٛ اٌغٖبٓ ٠مَٛ  -

 .األهٗ

 ِٚٓ ح. ثبٌىبه ٠زُ ٚاٌج١غ ِٕيٌٗ ٌجٕبء ٠ؾزبط ٌّٓ ٌج١ؼٗ ٚرغ١ّؼٗ اٌؾفو ِٓ( اٌغٔ) اٌّؾوٚق اٌزواة ٔمً ٠زُ  -

 ٠ؾلك .(و١ٍٗ) ع١ٍٗ ػْو٠ٓ ٚاٌىبهٖ اٌؾل٠ل ِٓ ِٖٕٛػخ و١ٍٗ فٖٖذ اٌى٠ٛذ ثٍل٠خ أْ ثبٌنوو اٌغل٠و

 ِوح ػْو٠ٓ ثبٌغٔ اٌى١ٍخ ثًّء اٌغٔ ٕبؽت ف١جلأ ّواؤ٘ب ٌّطٍٛةا اٌىبهاد ػلكٕبؽت اٌج١ذ 

 .اٌّطٍٛثخ اٌىبهاد ػلك ؽَبة فٟ ٠غٍٜ ال ؽزٝ وبهٖ وً ثؼل ٠ؼملٖ ؽجً ِؼٗ ٠ٚىْٛ

 .أوضو أٚ هٚث١بد 5    رمو٠جب ٌٍىبهٖ ٍؼو ألٖٟ ثٍغ ٚلل اٌلٚاة ظٙو ػٍٟ ثبٌٛعو اٌغٔ ٔمً ٠زُ  -

 

 والجذران: الذىائط( صبغ) دهان في المسحخذمة األولية المىاد

 اٌط١ٓ ِٓ ٔٛػب اوزْفٛا اٌى٠ٛذ فٟ اٌغوف ٙبث رل٘ٓ اٌزٟ ٚاألٌٛاْ اٌٖجغ إٌبً ٠ؼوف أْ لجً

 ف١ٖجؼ اٌغوف ٗث ٠لْٕ٘ٛ صُ ٠نٚة ؽزٝ اٌّبء فٟ ٠ٕمؼٛٔٗ صُ ٠ٕمٍٛٔٗ ػ١ٍٗ فزَبهػٛا اٌّمٛع ِٕطمخ فٟ األث١٘

 اٌقبٕخ اٌل٠ٛا١ٔبد غوف أٚ غوفُٙ ٠لْٕ٘ٛ ِٓ ٘بٌٟاأل ِٓ اٌؾبي ١َِٛهٚ وبْ اٌجلا٠بد ٚفٟ الِؼٗ ث١ٚبء

 .ثُٙ

 

 الغرف: أسقف بناء في المسحخذمة األولية المىاد

 ِٓ األٍمف ثٕبء فٟ ِزق١ٖٖٓ ِٙوح ثقبه١٠ٓ أ٠لٞ ػٍٟ رجٕٟ اٌّبٟٙ فٟ اٌغوف أٍمف وبٔذ

 أٍمف ثٕبء فٟ اٌَّزقلِخ األ١ٌٚخ اٌّٛاك ِبأٚ .اٌى٠ٛذ فٟ رٛفو٘ب ٌؼلَ اٌقبهط ِٓ اٍز١واك٘ب ٠زُ اٌزٟ األفْبة

 :وبٌزبٌٟ فٟٙ اٌغوف

 ثؼ٘ فٟ األٔٙبه ٍٛاؽً ػٍٟ رٕجذ ألّغبه اٌٍْٛ ٍٛكاء فْج١خ ١ٍمبْ ػٓ ػجبهح اٌغٕلي: اٌغٕلي لٛائُ -1

 لٛائُ أٛٛاي ٚرزواٚػ( ٍّجوأغب) األفو٠م١خ اٌٍغخ فٟ اٌغلي ٠َّٟٚ ١بٔٚرٕي و١ٕ١ب ِضً األفو٠م١خ اٌلٚي

 ٚمٌه( وجٛ أثٛ عٕلي) أٍُ ِٕٙب اٌغ١ل اٌغٕلي ػٍٟ ٠ٚطٍك اٌغوف ػوٗ ٠ؾلك ٚ٘نا 5-3 ِٓ اٌغٕلي

 عٕلي) ٠َّٟ ا٢فو إٌٛع أِب فأً ػٓ ػجبهح ٘ٛ ٚاٌطجو رمط١ؼٗ فٟ اٌطجو ٠َزقلَ ؽ١ش ٕٚالثزٗ ٌَّبوٕٗ

( اٌجغٍخ) اٌْواػ١خ اٌَفٓ رَزقلَ أٔٗ ثبٌنوو اٌغل٠و ِٚٓ .رمط١ؼٗ فٟ إٌّْبه ٠َزقلَ ألٔٗ ٚمن( ِْٕبه أثٛ

 لطؼخ ػْو٠ٓ وً ٚرغّغ ػّبْ فٟ اٌَبؽ١ٍخ ٕٛه ِٕطمخ ِٓ أٚ ألفو٠م١ب اٌْول١خ اٌَٛاؽً ِٓ مٌٍٕٗ
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 اٌموْ أٚائً) اٌغٕلي ثٕمً اٌّْٙٛهح اٌْواػ١خ اٌَفٓ ِٚٓ .(وٛه٠ٗ) اٍُ ػ١ٍٗ ٠ٚطٍمْٛ ِؼب   ٠ٚوثطٛٔٙب

 .هٙٛاْ ثٓ ثغٍخ ،لطبِٝ ثٓ ثغٍخ ،ػ١َٟ ثٓ ثغٍخ ،هللا عبه ثٓ ثغٍخ( اٌؼْو٠ٓ

 ِٓ ٠َزٛهك اٌمٖت أػٛاك ِٓ ِٖٕٛع وج١و ؽ١ٖو ػٓ ػجبهح ٟٚ٘ إٌّمٛه أٚ( اٌجٛاهٜ عّؼٙب: )به٠خاٌج -2

 .٠ٛاْألا فٟ أٚ اٌؾُٛ فٟ ػ١ٍٙب ٌٍغًٍٛ وَغبكح األ٘بٌٟ ٠َزقلِٗ غ١واْ

 رَم١ف فٟ اٍزؼّبٌٙب ػٕل ٖٔف١ٓ رْك أفو٠م١ب ِٓ رغٍت ِب ٔٛػب ِز١ٕخ( اٌجبِجٛ) لٖت أػٛاك ٚ٘ٛ اٌجبٍغ١ً -3

 ٠ٚغٙي٘ب ص١ٕخ ثٙب وبْ ئما ٠ٚجَطٙب اٌؼوٚق ثزٕظ١ف رغ١ٙي٘ب ػٍٟ إٌغبه ف١ؼًّ ٙببئثٕ ٠ًَٚٙ بىيإٌّ

 .ٌٍجٕبء

 غيٚ ِٓ األفْبة ٌؾّب٠خ ٠َزقلَ( اٌٍْٛ أٍٛك) اٌقبَ إٌفٜ ِقٍفبد ِٓ ك٘بْ ٚ٘ٛ( األٍٛك اٌمبه) اٌىبهٞ -4

 .اٌوٛٛثخ رّٕغ فٟٙ ٚرأوٍٙب اٌل٠لاْ

 رٍه ٚرزُ اٌٍجٓ ١ٛٓ فٍٜ ٛو٠مخ ثٕفٌ اٌّبء ِغ ٠قٍٜ ؽ١ش األٍمف ثٕبء فٟ ٓاٌط١ ٠َزؼًّ اٌٍٖجٟ اٌط١ٓ -5

( ٔغبه) األٍمف ثٕبء أٍزبم ١ٌمَٛ ٌززقّو ا١ًٌٍ ٛٛي اٌغ١ٍخ ٚرزون َِبء األٍمف ثٕبء ِىبْ ٔفٌ فٟ اٌؼ١ٍّخ

 :اٌزبٌٟ ا١ٌَٛ فٟ ٌٍجٕبء ثبٍزقلاِٙب

 اٌزلفئخ فٟ اٌَّزقلَ اٌفؾُ ؽوق ٔبرظ أٚ اٌقجي أٚ ٌٍطٟٙ رَزقلَ اٌزٟ اٌزٕب١ٔو ِقٍفبد ٔبرظ ٚ٘ٛ: اٌوِبك -6

 .األِطبه ِٛاٍُ فٝ اٌغوف ٌٟئ ا١ٌّبٖ رَوة ٠ّٕٚغ اٌوٛٛثخ ٠ّزٔ ٚفبئلرٗ

 اٌنٞ ٚ٘ٛ( اٌوِبك هاػٟ) ُِٕٙ اٌٛاؽل ٠َّٟ اٌج١ٛد ِٓ اٌوِبك رغ١ّغ فٟ ِزقْٖٖٛ ٔبً ٕ٘بن ٚوبْ

 ِقٍفبد ػٓ إٌبرظ اٌوِبك ٚئػطبء ثٕلائٗ ٌٟاأل٘ب ف١ٙت( هِبك هِبك) ِٕبك٠ب ؽّبهٖ ِغ األؽ١بء فٟ ٠لٚه

 ث١ٛرُٙ ٠ؼّوْٚ اٌن٠ٓ إٌبً ػٍٟ ث١ؼٗ ِٓ ا٢فو ٘ٛ ٠َٚزف١ل ِٕٗ ١ٌزقٍٖٛا ِمبثً ٚثلْٚ اٌزلفئخ أٚ اٌطٟٙ

 .ثٕبئٙب أٞ اٌَطؼ ٛؼبَ فٟ الٍزقلاِٗ

 .اٌى٠ٛذ فٟ لاكحاٌؾ ػٕل ِٕٙب اٌىج١وح ٚر١ٕٖغ ئ٠واْ أٚ إٌٙل ِٓ ِٕٙب اٌٖغ١وح اٍز١واك ٠زُ اٌَّب١ِو  -7

 

 والذىش : الغرف أرض جسىية في المسحخذمة األولية المىاد

 فٟ ٠َٚزقوط األث١٘ اٌط١ٓ ٠َّٟٚ اٌجب٘زخ اٌٖفوح ئٌٟ اٌغبٌت فٟ ٌٛٔٗ ١ّ٠ً اٌط١ٓ ِٓ ٔٛع ٚ٘ٛ: اٌؾٖٔ

 .ٚر٠َٛزٙب اٌج١ٛد هكَ فٟ ٠َٚزقلَ اٌؾفو ػ١ٍّبد أصٕبء

 ظٙو ػٍٟ ثبٌٛعو رٕمً اٌؾغُ ٕغ١وح ؽغبهح ػٓ حػجبه ٚ٘ٛ ل٠ٛخ ٌزٖجؼ األهٗ ػٍٟ ٠فوُ: اٌؾْوٞ

 .ثبٌٕمً أ٠ٚب ٚاٌفوُ اٌلٚاة

 

 البناء : مرادل

 ٚاألٍبٍبد اٌؾٛائٜ ثٕبء ِواؽً

 .اٌجٕبء ٌَٛه ثم١ًٍ أوضو أٚ ِزو ٖٔف ػّك ػٍٟ  -1

 ٚال اٌزبٌٟ ١ٌٍَٛ ٌزغف ٚرزون ِزو ٖٔف الهرفبع اٌؼوٚق ٌجٕبء( اٌغ١ٍخ) رغ١ٙيٖ ٍجك اٌنٞ اٌط١ٓ ٚٙغ ٠زُ -2

 .رٙلَ ٚئال ا١ٌَٛ ثٕفٌ فٛلٗ صب١ٔخ ٛجمخ ثٕبء ٠زُ

 اٌغوف ألٛٛاي ػ١ٍٗ اٌّزؼبهف ٚاٌم١بً إٌّيي ٕبؽت هغجخ ػٍٟ ثٕبء َِٚبؽبرٙب اٌغوف ِٛالغ رؾل٠ل ٠زُ -3

 ألٛٞ ٚاٌؼوٚق ثم١ًٍ أوضو أٚ ِزو ٖٔف ئِب األهٗ لٛح ؽَت اٌغوف أٍبً ؽفو ف١زُ اٌنهاع ٘ٛ

 .ٍٕجخ ٚرٖجؼ ٌزغف ١ِٛ٠ٓ أٚ ٠َٛ ٌّلح ٚرزون اٌٍجٓ ؽغُ ِٓ ٚأػواٗ

 اٌَمف اهرفبع ئٌٟ اٌجٕبء فٟ إٌٛٛي ٠زُ أْ ئٌٟ( األٍبً) اٌؼوٚق فٛق( اٌطبثٛق) اٌط١ٓ ٌجٓ ٚٙغ ٠زُ -4

 .اٌّطٍٛة

 ٛجو أٚ عٕلي أِب إٌّيي ٕبؽت ِغ ػ١ٍٗ ِزفك ٘ٛ ِب ؽَت اٌْجبن أٚ اٌجبة ثؼوٗ عٕلٌز١ٓ ٚٙغ ٠زُ  -5

 .فٛلٙب اٌٍجٓ ٠ٖف ُص ِٚٓ ِْٕبه أثٛ عٕلي أٚ

 

 األسقف : بناء مرادل

 أْ ثبٌنوو اٌغل٠و ِٚٓم. ٍزبألا ٠وأٍُٙ ٔغبهْٚ اٌجٕبء ػٍٟ ٠ْوف األٍمف ٌجٕبء ٛجمبد ػلح ٕ٘بن

 أٛٛاي ِٓ اٌّزٛفو ؽَت ِزو 41/ 2 أٚ 4 ػٓ ػوٙٙب ٠ي٠ل ال ؽ١ش اٌغوف ػوٗ ٠ؾلك اٌغٕله ٛٛي

 :وبٌزبٌٟ اٌجٕبء ِواؽً ٚرزُ اٌغٕلي

 اٌغوفخ ثلا٠خ ِٓ اٌغٕلي ثٖف ٠ٚجلأ اٌغوفخ ؽٛائٜ عٛأت ػٍٟ ٛوفب٘ب ٠َزٕل ثؾ١ش اٌغٕلي ٛائُل ٕف ٠زُ -1

 .ٚأفوٜ عٕلٌخ وً ث١ٓ ّجو َِبفخ رون ِغ ٔٙب٠زٙب ئٌٟ
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 ٚك٘بٔٙب رٕظ١فٙب ػٍٟ إٌغبه ػًّ ٚاٌزٟ ٚاٌط٠ٍٛخ اٌوف١ؼخ اٌمٖت ِٓ أػٛاك ٚ٘ٛ اٌجبٍغ١ً ٚٙغ ِوؽٍخ -2

 اٌغوفخ ىٚا٠ب أؽل فٟ ثٛٙؼٙب ٠ٚجلأ اٌغٕلي ِغ كهعخ 45 ىا٠ٚخ رؼًّ بئٍخِ ثطو٠مخ ٕفٙب ف١زُ ثبٌطبهب

 اٌَمف رغط١خ ٠زُ أْ ئٌٟ ِبئً ثْىً عٕت ئٌٟ عٕجب ١ًغاٌجبٍ أػٛاك ٚٙغ فٟ ٠َٚزّو ثبٌَّب١ِو ٚرضجذ

 اٌغٕلي ارغبٖ ٚثٕفٌ ثبٌؼوٗ ثبٍغ١الد 4 أٚ 3 ػلك ثٛٙغ اٌجبٍغ١ً ٠لػُ اٌّوؽٍخ ِٕزٖف ٚفٟ رّبِب

 .ألٍزبما ِغ إٌغبه اٌؼ١ٍّخ ٖثٙن ٠ٚمَٛ

 اٌيا٠ٚخ ِٓ اٌجبٍغ١ً لٛائُ ثزوو١ت اٌؼًّ ٠جلأ أٔٗ ئال اٌطو٠مخ ٚثٕفٌ اٌجبٍغ١ً ِٓ أفوٜ ٛجمخ رٛٙغ -3

 اٌمٛائُ ثزضج١ذ ٠ٚزُ( ِقٌٛف) اٌؼ١ٍّخ رٍه ٚرَّٟ األٌٟٚ اٌطجمخ ارغبٖ ٚثؼىٌ األٌٟٚ ٌٍيا٠ٚخ اٌّمبثٍخ

 .اٌَطؼ ٔٙب٠خ ؽزٝ اٌٖغ١وح ثبٌَّب١ِو

 .ثبٌؼىٌ ِٕٗ أفوٜ ٛجمخ رفوُ صُ اٌجبٍغ١ً ٛجمخ فٛق اٌَمف َِبؽخ ػٍٟ اٌجبه٠خ ٠فوُ  -4

 غوفخ ٌٚىً اٌجبه٠خ ٛجمز١ٓ ث١ٓ( ع١ٕىٛ) األ١ٌَّٕٛ أٌٛاػ ِٓ أٚ اٌقْت ِٓ اٌّٖٕٛع اٌّوىاَ ٛوف ٠ٛٙغ -5

 .اٌج١ذ ُٛؽ فٟ ٠ٕيي ٚال اٌْبهع فٟ اٌّبء ٠ٕيي اٌّطو ٔيي ئما ؽزٝ ٌٍْبهع ٛوفٙب ٠ٚىْٛ ِوىا١ِٓ

 ٍٟػ األِطبه ١ِبٖ رَوة ٌّٕغ اٌوِبك ِٓ ٛجمخ ث١ّٕٙب ٠فًٖ اٌجبه٠خ ٛجمخ فٛق اٌط١ٓ ِٓ ٛجمزبْ رٛٙغ -6

 .اٌط١ٓ ٛجمبد ٚٙغ لػٕ اٌّوىاَ رغبٖ ١ًِ ػًّ ٠ٚواػٟ اٌغوف

 ٚ٘ٛ ٍٕز١ّزوا ػْو٠ٓ ػٓ ٠ي٠ل ثبهرفبع اٌٍجٓ ِٓ أوضو أٚ ٛجمزبْ ٚ٘ٛ اٌَطؼ ؽٛي اٌّٛبَ ٠ٛٙغ ٚأف١وا -7

 .اٌج١ذ ثٍؾ١خ ٠َّٟ بِ

 

 بالجص : الذىائط مساح مرادل

 ثٗ فبٕخ ِّٙخ ُِٕٙ ٌىً أّقبٓ صالصخ ِٓ ِىْٛ اٌؼّبي ِٓ فو٠ك ثبٌغٔ اٌؾٛائٜ َِبػ فٟ ٠ؼًّ

 :ٌّوؽٍخ اٌَّبػ ٚوبٌزبٌٟاوّب فٟ اٌٍٛؽخ هلُ   اٌجؼ٘ ثؼُٚٙ ٠ىًّ

 .ِؼ١ٕخ ثّمبك٠و( اٌزت) اٌَطً فٟ ٚاٌغٔ اٌّبء فٍطخ اٌنٞ اٌْقٔ ٚ٘ٛ: اٌطجبؿ

 أْ ئَٔبْ أٞ ٠َزط١غ ال ِٕٙخ ٟٚ٘ اٌقجٔ ػٍٟ ِٚز١ّيا ِزؼٍّب ٠ٚىْٛ ٚاٌّبء اٌغٔ ٠قٍٜ ِب ٚ٘ٛ: اٌق١بٓ

 .ِٙبهح ئٌٟ رؾزبط فٟٙ ٠زمٕٙب

( اٌَّبػ) اٌّؼٍُ ٕبكٞٚػٕلِب ٠ اٌؼًّ فٟ ٚكلخ ِٙبهح ئٌٟ ٚرؾزبط ثبٌغجٌ اٌغوف ٍطؼ ٠َّؼ ِٓ ٚ٘ٛ: اٌَّبػ

 .اٌَّبػ ٌٍّؼٍُ اٌغٔ ٠ٍَُ ثلٚهٖ ٚ٘ٛ ٌٍقجبٓ ٚعٙي اٌطجبؿ اٍزؼل ٛجقخ

 عٔ ػٍٟ ٠ؾًٖ ِوح ِٓ أوضو اٌغٔ ٔقً ؽبٌخ ٚفٟ اٌغٖخ ِٓ ٛج١ؼٟ فْٓ أٚ ِٕقٛي ٔبػُ أِب ٚاٌغٔ

 ٠قٍٜ ٚاٌجؼ٘ ٌٍؼغُ َٔجخ( ػغّبْ َِبػ) ثبٍُ اٌَّبػ ٠َّٟٚ ٍؼوٖ الهرفبع اٌزغبه ئال ٠َزقلِٗ ٚال ٔبػُ

 رطٛه ِٚغ إٌٛهح ثّبكح ٠َّؼ فإٔجؼ اٌؼًّ رطٛه صُ فبرؾب قأىه اٌٍْٛ ف١ٖجؼ اٌجٛهق ثّبكح األث١٘ اٌغٔ

 .األٍّٕذ ٌظٙٛه ثبٌغٔ اٌؼًّ أزٟٙ اٌيِٓ

 رّٛد اٌّبكح فاْ ئػلاك٘ب ٚلذ ٔفٌ فٟ رَزقلَ ٌُ ئما ؽبكح ِبكح اٌغٔ فاْ ثبٌنوو اٌغل٠و ِٚٓ

 .ؽب١ٌب األث١٘ اٌغجٌ ِبكح ِضً ٌٍَّبػ رٍٖؼ ٚال ٚرْٕف

 ٚريكاك اٌجٕبء ٚرّلك ا١ٌٖف ٌؾواهح ٔز١غخ رْممبد ؽلٚس ػٕل ٌغوفا ؽٛائٜ َِبػ ٠غوٞ أٔٗ وّب

 ر١ٍٖؼ ػ١ٍّخ ػٍٟ ٠ٚطٍك األِطبه ٍُِٛ ثؼل فبٕخ ثبٌَمف اٌؾٛائٜ ارٖبي ٔمطخ ػٕل ٍٛاء اٌزْممبد ٘نٖ

 (.اٌْقبْ ػ١ٍّخ) ثبٍُ اٌؾٛائٜ ٚرج١١٘ اٌزْممبد رٍه

 أْ وّب األِطبه ٌٕيٚي اٌْزبء فٟ ٛيٚرط ل١ٖوح ا١ٌٖف فزوح فٟ اٌجٕبء ِلح أْ ثبٌنوو اٌغل٠و ِٚٓ

 رُ اٌنٞ اٌط١ٓ ألْ األٍطؼ فٟ ٠ٕجذ اٌيهع ٠ْب٘ل أٔٗ اٌطو٠ف ِٚٓ أفو ئٌٟ فًٖ ِٓ رقزٍف اٌجٕبء أٍؼبه

 .إٌجبربد ٌجؼ٘ ثنٚه ثٗ ف١ىْٛ اٌّياهع ِٓ ئؽٚبهٖ رُ اٌجٕبء فٟ اٍزقلاِٗ

 ئِب اٌلفغ ٛو٠مخ رؾل٠ل ٠زُ اٌجٕبء ػٍٟ إٌّيي ٕٚبؽت( اٌجٕبئ١ٓ هئ١ٌ) ألٍزبما ث١ٓ االرفبق ٠زُ ٚػٕلِب

 أٚ ٚاٌزّو ٚاٌقجي اٌٍجٓ ِضً ٌٍؼّبي اٌطؼبَ ثزٛف١و ألٍزبما ٠زىفً فجنٌه ّبًِ اٌلفغ ٟٚ٘ ثبٌمطٛػخ رىْٛ أْ

 ػٍٟ ٚاٌو٠ٛق فبٌغلاء ،اٌطؼبَ ثطٟٙ ٠مَٛ ِٓ ثزى١ٍف اٌغلاء ٚعجخ ٌُٙ ٠ٚٛفو اٌفطٛه ٌٛعجخ ٚاٌؾٍٜٛ اٌوِ٘

 ثٍغذ ٚلل اٌؼّبي ػٍٟ ٠ٛىػٙب ٚ٘ٛ ػ١ٍٙب اٌّزفك أعورٗ ألٍزبما اٌج١ذ ٕبؽت ط٠ٟؼ ٠َٛ ٚوً اٌج١ذ ٕبؽت

 .رمو٠جب هٚث١خ صالص١ٓ اٌى٠ٛذ فٟ إٌفٜ ظٙٛه لجً ألٍزبما ١ِٛ٠خ

 ِؼٗ ١ٌؼٍّٛا اٌؼّبي ٠قزبه ِٓ ٘ٛ ٚاإلٍزبك ّٚزبء ١ٕفب ٌٍؼًّ االٍزؼلاك ٌٚل٠ُٙ ثبٌمٛح اٌؼّبي ٠ٚز١ّي

 .ٚأرمٕٛ٘ب عل ػٓ أثب إٌّٙخ ٘نٖ رٛاهصٛا ِؾ١ٍْٛ ِمبٌْٚٛ ُٚ٘ اٌجٕبء فٟ
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 األعلاك ثٙب ػًّ ػ١ٍّخ أٌٍ ػٍٟ رمَٛ أٔٙب ئال ثٕبئٙب فٟ ثبٌجَبٛخ رزَُ ّب  ٠لل إٌّبىي وبٔذ ٚ٘ىنا

 ؽ١ش ٘ـ1331 ػبَ فٟ اٌى٠ٛذ األٍّٕذ كفً ؽزٝ األ٠بَ ِغ ٚٛٛهٚ٘ب رٛاهصٛ٘ب ٚفجوح كهاٍخ كْٚ ثبٌفطوح

 .األِو٠ى١خ اإلهٍب١ٌخ أكفٍزٗ

 .1335 ػبَ اٌى٠ٛذ فٟ ٌٗ ِؼًّ أٚي ئْٔبء لجً ِؼوٚفب ٠ىٓ ٌُ ىبّٝٚاٌ

ٚائً ٠قططْٛ ٌجٕبء ث١ٛرُٙ ِملِخ ٌّؼوفخ و١ف وبْ اٌى٠ٛز١ْٛ ا٢ِّب ٍجك مووح فٟ اٌفموح اٌَبثمخ ٚ

ؽ١بء اٌى٠ٛز١خ اٌمل٠ّخ ر١ّيد ثأٔٙب غ١و ِٕظّخ ١ٌٌٚ ٌٙب األأْ ْ ٔؼٍُ أالثل ٚؽٛاّٙب ِٕٚبفؼٙب اٌلاف١ٍخ، أٚ

ب ٌوٍُ ث١ذ و٠ٛزٟ ب هِي٠  ٠ٛٙؼ رقط١ط  ٌْىً اٌج١ذ ثْىً  (2)ِٛٙؼ ثبٌّقطٜ هلُ ٘ٛ وّب  ١ٜ ٕ٘لٍٟرقط

ّىبي ِؼّبه٠خ ِؼ١ٕخ ٌٚٙب ٛبثغ رم١ٍلٞ ِْزون فّضال رجٕٝ أٌٚىٕٙب رْزون فٟ  ِجَٜ، ِٓ اٌطواى اٌمل٠ُ

ٌٛؽخ  ّىً « ّٕلي» ٝ اٌَّبوٓ ِٓ اٌٖقٛه اٌجؾو٠خ ٚاٌط١ٓ ٚأٍمفٙب رَزٕل ػٍٝ األػّلح اٌقْج١خ اٌزٟ رَّ

ٚمٌه ، غل ِٕبىي ماد ٛبثم١ٓ ٔٚفٟ ثؼ٘ األؽ١بْ ، ٚرزىْٛ إٌّبىي ِٓ ٛبثك ٚاؽل فمٜ  (أ،ة،ط 3)هلُ

٠وعغ ٌّىبٔخ ٕبؽت إٌّيي ٚللهرٗ اٌّب١ٌخ وّب أْ اٌْىً اٌلافٍٟ ٌٍّٕبىي ِزْبثٗ فالثل ِٓ ٚعٛك ٍبؽخ كاف١ٍخ 

فٕبء -غ١و َِمٛفخ ٚغوف َٔٛ ِزٕبصوح ٚؽُٛ 
)*(
ا ٌٍطجـ ٚؽُٛ ٌزوث١خ اٌّب١ّخ ٚثووخ اٌّبء ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘ن - 

ؽ١ش رىْٛ غوف ٚأِبوٓ اٌقلِبد ِج١ٕخ ػٍٝ ٍٛه إٌّيي «اٌج١ٛد اٌؼوث١خ»إٌٛع ِٓ إٌّبىي
(1)

. 

 ٔٙب ػبكح  ااٌٖٛه اٌزٝ رُ اٌزمبٛٙب ٌٍفزواد اٌي١ِٕخ اٌمل٠ّخ ّىً اٌطولبد اٌلاف١ٍخ )اٌَىه( ف ٚرٛٙؼ

ٌزَبػل  خه ا١ٌَبهاد ئال فٟ ؽبٌخ اٍزضٕبئ١خ. ، ٚٔالؽع ثّلفً إٌّيي ػزجخ ِورفؼرىْٛ ١ٙمخ ٚال رَّؼ ثّوٚ

ِزٕبٍمخ ِلاه اٌجبة  ؽٛيِطبه ٌُٚ ٠قً اٌّلفً ِٓ اٌْىً اٌغّبٌٟ أ٠ٚب ؽ١ش اٌزفذ إٌمُٛ ِٓ ػلَ كفٛي األ

 ِغ رأص١و اٌجبة اٌقْجٟ.

)ؽُٛ(، ٟٚ٘ َِبؽخ ـ ث كاف١ٍخ ٚرىْٛ كافً اٌج١ذ ٚرٍَّٟب١ٍبد اٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ ٍبؽخ أِٚٓ ّٙٓ 

ِفزٛؽخ ١ٌٌٚ ٌٙب ٍمف ٌٍَّبػ ٌٍٙٛاء ثبٌلٚهاْ ٚؽو٠خ اٌزٕمً فٟ اٌج١ذ وّب ٠ٛعل أٍطؼ ٌٍّٕبىي رَزقلَ ٌٍَٕٛ 

(4) هلُ فٟ أٚلبد ا١ٌٖف اٌؾبه ٍٚقٛٔخ اٌغٛ وّب ٘ٛ ِٛٙؼ ثبٌْىً
(2)

فٙٛ ( 5) هلُ ، ث١ّٕب ٠ج١ٓ ّىً 

ث١ّٕب وبْ فٟ اٌَبثك ٠ىْٛ ثْىً ث١َٜ  فواك اٌؼبئٍخ ٚاعزّبػبرٙبأ٠ّضً غوفخ ِؼ١ْخ ٌغًٍٛ  اٌنٞ وبّْٔٛمط 

٠ٛاْ فٟ إٌّيي ٟٚ٘ ِٕطمخ ِطٍخ ألٌٍغيء اٌّّضً ثبٍُ ا ( ّى6ًِب اٌْىً هلُ )علا ٠ىزفٟ ثبٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ،أ

)اٌغ١ٍت(  ؼ ف١ٗ ٠ٛٙ (ة-أ 7)ػٍٝ اٌؾُٛ ٚ ِغزٛهح ٌغوف اٌج١ذ رؾزّٟ ثبٌظً ، ف١ّب ػٓ اٌْىً هلُ 

اٌؼنثخ ٌألغواٗ  حؾزفع األ٘بٌٟ ثب١ٌّب١ثبٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ، ٚاٌغ١ٍت ٘ٛ ثئو غ١و ػ١ّك ٠ؾفو كافً اٌج١ٛد ٌ

إٌّي١ٌخ
(3)

. 

ْ اٌج١ٛد وبٔذ ِزمبهثخ ِٓ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ أٚٔالؽع  ،ع١ٍّخ اٌقبهطِٓ بٌج١ٛد اٌى٠ٛز١خ اٌمل٠ّخ ف

ثٛاة اٌقبهع١خ فجؼٚٙب ؽع ثؼ٘ االفزالفبد فٝ ر١ُّٖ األ، ٠ٚالٍٖجك مووٚاٌَىه ِغبٚهح ١ٙٚمخ وّب 

  ّ  ثغ إٌٙلٍٟ ٌٍّٕطمخبا ثز١ُّٖ اٌطِزأصو   ١ بٕ٘لٍ بػبكٞ ِٓ اٌقْت ٚثؼٚٙب ٠ؾًّ ر١ّٖ
(4)

. 

كٚا٠ٚٓ َِزمٍخ ػٓ إٌّيي ِٚالٕمخ ٌٗ ٌٙب ثبة فبٓ ، أٚ األغٍت ِٕٙب، وّب ٠ٛعل فٟ ثؼ٘ إٌّبىي

ٚرؼزجو اٌلٚا٠ٚٓ ٚاٌزٝ رَّٝ ػٕل كٚي اٌق١ٍظ أ٠ٚب اٌّغٌٍ أٞ ِىبْ  ٠لفً ِٕٗ اٌوعبي ٠ٚقوعْٛ ثؾو٠خ ،

ملَ اٌمٙٛح اٌؼوث١خ ٚاٌْبٞ ٚاٌزّو ٚرؾلس ف١ٗ رفبٓ ٌزغّغ اٌوعبي ٠ٚزَُ ثوٚػ ا١ٌٚبفخ ٚاٌىوَ ؽ١ش 

ىاي  إٌّبلْبد ٚاٌؾٛاهاد ، ٚلل رطٛه ٘نا اٌْىً ػٍٝ َِزٜٛ اٌقبِبد اٌؾل٠ضخ ِٚزطٍجبد اٌؼٖو ٌىٕٗ ِب

لجً  ، ٚا٠٢بدٚفٝ ّٙو هِٚبْ وبٔٛا ٠غٍَْٛ ثؼل ٕالح اٌزوا٠ٚؼ ٌمواءح اٌموآْ. ثزقط١طٗ اٌزم١ٍلٞ زفظ ب ؾِ

ث١َطخ اٌْىً ٚاألصبس ػجبهح ػٓ اٌَلٚ ٚاٌغٍَخ األه١ٙخ ٚاالػزّبك ػٍٝ اٌل٠ٛا١ٔخ ٚثلْٚ ّه وبٔذ . اٌفطٛه 

لل ٚعلدؾل٠ضخ ا١ٌَُٔ اٌجؾو ٚاٌٙٛاء اٌطٍك ٌزٍط١ف اٌغٛ ؽ١ش ٌُ رىٓ األعٙيح ٚاٌزم١ٕخ 
(5)

. 

ػٓ  خِورفؼ خِفوّٚخ ثغٍَبد أه١ٙ حوج١و ح( ٠ظٙو ِؼّبه اٌل٠ٛا١ٔخ اٌلافٍٟ وؾغو4) هلُ ففٟ ّىً

ثٙب اٌّضٍش  خو٠ٛز١ خثأغط١خ اٌَوٚ اٌّؾٍٝ اٌّيفوف ثأّىبي ّؼج١ ٚرىَٝ ػبكح  ٍُ  11األهٗ ل١ٍال  ؽٛاٌٟ 

اٌزٟ رؼجو ف١ٙب أٍب١ٍ ب ِغ األٍٛك ٚاألث١٘ ٚأٌٛاْ  ، ٚاٌقطٛٛ اٌّزجب٠ٕخ ث١ٓ اٌؼو٠٘ ٚاٌوف١غ ٚاألٌٛاْ اٌّقزٍفخ

ٚوبْ ٠ٖٕغ ٠ل٠ٚ ب فٟ اٌجلا٠خ ِٚبىاي ٌٚىٓ ١ٌٌ وّب األٚي ٚإٔجؼ ا١ٌَٛ ٠ٖٕغ آ١ٌ ب ، أفوٜ ٠ّىٓ أْ رٚبف
(6)

. 

فٝ غب٠خ ٛعٛك اٌؾُٛ ٚٚظبئفٗ ث –وّب ٚٙؾٗ ثؼ٘ اٌوٍب١ِٓ  –إٌّيي اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ٚر١ّي 

أْ ٕ٘بن عٍَخ فبهع١خ ٚ٘ٛ ٚ،  رطً ػٍٝ اٌؾُٛ، ثّب ف١ٙب اٌّطجـ ، اٌغوف  ٚٔالؽع أْ ع١ّغ،١ّ٘خ األ

اٌؾبئٜ اٌفبًٕ ث١ٓ إٌّيي ٚاٌغ١واْ ٠غٌٍ أً٘ إٌّيي ٌْوة اٌْبٞ ؽ١ش اٌظً ٠ّىٓ ؽفع )اٌغوح( اٌّجوكح 

إٌّييفٟ  ( ؽ١ش ِٓ اٌٖؼت فٟ ٍبثك االِو اٌؾٖٛي ػٍٝ ِبء ػنة3وّب فٟ اٌْىً هلُ) ٌٍّبء
(7)

. 

ؼوٚق ٌٚثوٚى  بعّب١ٌ   باة ِٓ اٌقْت اٌطج١ؼٟ كٌف١ذ ِغ ٚعٛك اٌَّب١ِو ِْىٍخ رى٠ٕٛ  ٛثرٖٕغ اال

. فقٖبئٔ األثٛاة اٌى٠ٛز١خ  ّىبي اٌَّزقلِخ ٍبثم بلل ٠ىْٛ اٌجبة ث١َٜ اٌْىً ٌىٓ ٠ؼزجو ِٓ األ، ٚاٌقْت 
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ِٓ  ١خ ١ٍّىخ ٌزٖٕغ ػبكح  ٌٛاػ هاّأٚرزىْٛ ٘نٖ األثٛاة ِٓ ، رؼزجو ِٓ أعًّ اٌّؼبٌُ اٌزٟ رز١ّي ثٙب ِٕبىٌُٙ 

ٌٛاػ ثٛاٍطخ َِب١ِو ثوؤًٚ ٙقّخ روثٜ ِغ ثؼٚٙب ِٓ اٌلافً ثؼٛاهٗ أفم١خ رضجذ ف١ٙب األ طفْت اٌٖب

ٚعٗ اٌقبهع١خ ٌألثٛاةرلق ػٍٝ َِبفبد ِزمبهثخ األ خػٍٝ ّىً اٌمج
(4)

. 

١ِو ٙقّخ ١ٓ ِٓ اٌٍٜٛ فَّخ ٕفٛف ِٓ هؤًٚ اٌَّبزٌفل١ٔمخ ماد اٌػٍٝ األثٛاة األ ٚرٛعل ػبكح  

َ   خػٍٝ ّىً اٌمج ِىٛٔخ  حورلق ػٍٝ َِبفبد ِزمبهثخ األٚعٗ اٌقبهع١خ ٌألثٛاة ؽ١ش ٠ٕزٟٙ وً ٕف ِٕٙب ث

ثبهىح  cover stripاٌٍٜٛ رٛعٙٗ  لْ ػٕبِٓ أهثؼخ ٕفٛف ِضال  ٕفٗ ػٕل اٌطوف اٌقبهعٟ ٚرغطٟ اٌلٌفز

 خبكح ل١ًٍ اٌيفوفخ ٠يكاْ ثمٛاٌت ىفوف١ٛبه اٌجبة ف١ىْٛ فٟ اٌؼئأِب  .ِؾفٛهح فٟ اٌقْت خر١ٍّٙب ىفبهف غ١ٕ

ٚونٌه رٛعل ثؼ٘ األؽ١بْ ثوأً اٌجبة ٌٛؽخ  . ث١َطخ ٍِفٛفخ ثٛاؽلح أٚ أوضو ِٓ اٌؾ١ٍبد اٌؼغ١ّخ اٌّؾلثخ

ِىزٛة ػ١ٍٙب آ٠بد لوآ١ٔخ
(3)

ٌٟ اٌؼٖٛه اٌَبثمخ ٚاٌزٟ ئؽ١ش ُِٕٙ ِٓ ٠وعغ  بثٛاثٙثأثؼ٘ إٌّبىي  . ٚرْزٙو

اٌَّب١ِو اٌؾل٠ل٠خ اٌجبهىحلٛاً ٚلل رغل ثٙب ٛواى األ
 (11)

 . 

لل ٠ىْٛ اٌؾل٠ش ػٓ اٌزواس اٌى٠ٛزٟ ِٚب موو فٟ اٌَبثك ٠ؾزبط ِٛٙٛػ ب ثؾل مارٗ ٌىٓ موو اٌلاهً 

ٚونٌه فٟ ِؾزٜٛ اٌٖٛه ِٚٓ  ٌّٛٙٛع اٌجؾش اِب ٘ٛ ٠ف١ل فٟ ِٛٙٛع اٌجؾش ؽ١ش وً ِب موو ٠ؼزجو َِبٔل  

ؼوٗ ّٔبمط ٌالثٛاة اٌزٟ رّضً اثٛاة اٌج١ذ اٌنٜ ٠ ضّبٌٍْجبؽش ٌّزؾف ث١ذ اٌؼ خفالي اٌي٠بهح ا١ٌّلا١ٔ

٠َّٝ )أثٛ فٛفخ( اآفو ٕغ١و   بثٛاة اٌفقّخ فٟ اٌؼبكح ثبث  ٚرزّٚٓ األ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ،
(*) 

٠ووت ٘ٛ ٚئٛبهٖ 

فٝ ثؼ٘ إٌّبىي اٌىج١وح، أٚ  فٝ ٚلل ٠ٛعل. هؤًٚ اٌَّب١ِو اٌٚقّخ  ٝفٟ ٍطؼ اٌجبة اٌوئ١َٟ ث١ٓ ٕف

ِب فٟ اٌج١ٛد اٌٖغ١وح فاْ ،أِٓ فٍف اٌجبة خٌفكٙبف١خ ٌٚؾل فٟ وً ثٛاة اإلاصٕبْ ِٓ ٘نٖ األ اٌّجبٟٔ اٌؼبِخ

ٌ  ٔفٌ ٘نا اٌجبة اٌٖغ١و ٠ووت كافً ٔطبق ثبة اٌّلفً اٌّىْٛ ِٓ  وّب فٟ ٍِؾك اٌٖٛه ٠ٛٙؼ ٚٚاؽلح.  خفك 

ٛفخ فٟ إٌّزٖف ٚاٌقْت ّٚىً اٌق ، ٚعٛك اٌَّب١ِو وّب موو فٟ اٌَبثك ( ثبة اثٛ فٛفخ11ّىً هلُ )

 ب،عّب١ٌ   ؽٛي اٌجبة ٠ؼطٟ ّىال   ئٛبه ٌطوق اٌجبة ِغ ٚعٛك وّطولخ قلََزػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٙب ر خٚوأٔٙب ؽ١ٍ

ثٛاة اٌى٠ٛز١خ اٌزم١ٍل٠خ لل اهرجٜ ظٙٛه٘ب ثي٠بكح اٌوفبء اٌنٞ ػُ كفٍذ ػٍٝ األأ١واد اٌزٟ ١ال ّه أْ اٌزغٚ

 بهأ١ٍ   بِٕٗ ٌٛؽ   خٌفك١واد ٘ٛ ثبة اٌّلفً اٌنٞ رزىْٛ وً ١اٌزغٚأؽل أِضٍخ ٘نٖ  ،اٌجالك فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو

 خٌٛاػ ثٛعٛك لٛاٌت ىفوف١ِٓ فْت مٞ ؽبفخ ِْطٛفخ ِٚووت كافً ئٛبه ػو٠٘ ٚرز١ّي األ اٚاؽل  

ّىبي ب( ِٓ ٛوى اٌوٚوٛوٛ ٚاٌنٞ هاط اٍزؼّبٌٗ فٟ اٌموْ اٌضبِٓ ػْو ٚرزىْٛ ٘نٖ اٌؾ١ٍبد ِٓ األ)ٍٕجبٔ  

روان فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػْوالزجَٗ اٌؾوف١ْٛ األ اٌنٜ خ ماد اٌطبثغ اٌفٕٟوح صُ اٌّؾلثمؼاٌّ
(11)

ففٟ اٌْىً  .

ا ز١ٓلٕفبأثٛ ٕفبوز١ٓ )جبة اٌ( ٠ٛٙؼ 11) ّ  ( ئٛبه   بوّب رٛٙؼ اٌٖٛهح ثبث١ٓ ٠فٍّٖٙ بِلثج   اَِّٚبه   بِٕمٛ

ٓ لطؼز١ٓ ِٕف١ٍٖٓ ٠زىْٛ ِٚز١ٓ( وٕفب ثٛأ) جبةثؽ١ش ٠ؼوف  خيفوفثثبٌٍٜٛ فْجخ ِٕمّٛخ ٚلًٛ ثبألػٍٝ 

 بغاللّٙئٚ اٌقوٚط ثٛاٍطخ أؽلّ٘ب ، ٠ْٚىالْ ػٕل أبٌلفٛي ثّىً ثبث١ٓ ثؾ١ش ٠َّؼ  ِٝٓ األفْبة أٞ ػٍ

ز١ٓوٕفب ثٛأٍبٍٟ ٠َّٚٝ ثبة ِغ ثؼ٘ اٌجبة األ
(12)

٠ٚؼزمل اٌلاهً أْ ٘نٖ اٌز١َّخ ٌٙب ػاللخ ِجبّوح  .

 ب١ِخ ٕٚبه ؽوف اٌمبف وبف ب .ثٛظ١فز١ّٙب إٌفؼ١خ، ئال أْ اٌٍغخ اٌفٖؾٝ رؾٌٛذ ئٌٝ اٌؼ

اٌّبك٠خ ٚاٌالِبك٠خ ِٓ ِؼزملاد  اٌزواس اٌْؼجٟ ثّفِٙٛٗ اٌؼبَ ع١ّغ ِٛاك اٌضمبفخ اٌّٛهٚصخ٠زّٚٓ 

ٚػبكاد ٚرمب١ٌل ٚفْٕٛ ّؼج١خ، ثبإلٙبفخ ئٌٝ أٔٛاع ِٓ اإلثلاع اٌْؼجٟ ٍٚٚبئٍٗ ٚا٢كاة ٚاٌفْٕٛ اٌزؼج١و٠خ 

غيٖ اإلَٔبْ ِٓ فْٕٛ رطج١م١خ ٕٕٚبػبد ماد ل١ّخ فالي ١َِورٗ ٚا١ٌٍّٛمٝ ٚاٌفْٕٛ اٌزْى١ٍ١خ، ٚوً ِب أٔ

 اٌضمبف١خ. 
ٚاٌزواس اٌْؼجٟ اٌى٠ٛزٟ ، وزواس ٍبئو اٌْؼٛة اٌؼوث١خ، ٠ؼىٌ اٌىض١و ِٓ ؽ١بح اٌْؼت ٚأفىبهٖ 

ٚأؽب١ٍَٗ ٚؽبعبرٗ ، ِّٚ٘ٛٗ ٚآِبٌٗ ٠ٚزفك ثأٍب١ٍبرٗ ِغ رواس األِخ اٌؼوث١خ فٟ أهعبء اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٌىٛٔٗ 

س أِخ ٚاؽلح، ٚئْ رٕٛػذ ِظب٘وٖ ثَجت اٌج١ئخ ٚاٌّٛلغ اٌغغوافٟ، ئال أْ ٘نا اٌزواس ٠ٍزمٟ فٟ إٌٙب٠خ فٟ روا

 ئٛبه صمبفخ ِْزووخ ِٚؼزملاد ِزّبصٍخ ئٌٝ ؽل وج١و.

ٍ ب ٌٛالغ اٌؾ١بح اٌزٟ ٠ؾ١١ٙب  ئْ فٓ اٌؼّـبهح ٚػجو َِـ١ورٗ اٌجْو٠خ اٌط٠ٍٛخ، ئّٔب عبء ثٕٛفٗ أؼىب

ا ٍِٚج١ ب الؽز١بعبرُٙ ِٚزطٍجبرُٙ اٌّؼ١ْ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ِٓ عٙخ أفواك أٞ ِغزّغ ِ ٓ عٙخ، ِٚؼجو 

أفوٜ. ٌنا فاْ اٌطبثغ األٚٙؼ ٌٍؼّبهح فٟ اٌى٠ٛذ ِٕن ثلا٠بد ٘نا اٌموْ ٚؽزٝ ِطٍغ اٌق١ٕ١َّبد، ٠زّضً 

ٍ ب فٟ ثَبٛخ ر١ّّٖٙب، ٚاٌجَبٛخ ٕ٘ب ال رؼٕٟ اٌَطؾ١خ، ٚال اٌؼْٛائ١خ، فمل ّّٕ ذ ٚث١ٕذ ثطو٠مخ فطو٠خ أٍب

رم١ٍل٠خ ٚػ١ٍّخ ٕمٍزٙب اٌقجوح، ئٌٝ عبٔت اٍزٍٙبِٙب ٌٍم١ُ ٚاٌزواس اٌّؾٍٟ ٚٙوٚهاد اٌؾ١بح اٌزٟ وبْ اٌّغزّغ 

اٌى٠ٛزٟ ٠ؼ١ْٙب ٚلزنان. ٌمل اٍزقلِذ اٌّٛاك اٌّزٛفوح ِٓ ٕقٛه اٌجؾو، ٚاٌط١ٓ، ٚاٌغٔ ٚاٌوِبك ئٙبفخ ئٌٝ 

إٌّمٛه( ٚاٌؼٛاهٗ )اٌغٕلي( اٌقْج١خ ٚاٌزٟ  -اٌؾٖو)اٌجٛاهٞ  ِٛاك أفوٜ وبٔذ رَزٛهك ِٓ اٌقبهط ِضً
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وبٔذ رَزقلَ ٌزم٠ٛخ أٍمف غوف إٌّبىي ٚونٌه )اٌجبٍغ١ً( ٚ)اٌمبه( اٌنٞ ٠ل٘ٓ ثٗ اٌغٕلي ٚاٌجبٍغ١ً ؽّب٠خ 

ِٓ إًٌّ األث١٘)اٌموٙخ( 
(13)

 . 
ػٍٝ َِزٜٛ  ٚثبٌوعٛع ئٌٝ ر١ُّٖ ث١ٛد رٍه اٌفزوح، ٔالؽع ٚعٛك ِالِؼ ػبِخ ِْزووخ، ٍٛاء

اٌْىً اٌقبهعٝ أٚ ِٛاك اٌجٕبء ، ؽ١ش ٠ٛعل ِلفً هئ١َٟ ٌىً ث١ذ ٠مٛك ػجو ِّو َِمٛف ٠َّٝ ثبي )ك١ٍ٘ي( 

أٚ )١ٌٛاْ( ئٌٝ ثبؽخ أٚ )ؽُٛ( اٌج١ذ، ٚاٌنٞ ػبكح ِب ٠أفن ّىً اٌّوثغ أٚ اٌَّزط١ً اٌّىْٛف، اٌَبثؼ فٟ 

ٚرطً ػٍٝ ِؾ١طٗ غوف اٌج١ذ. ٚفٟ ىا٠ٚخ ِٓ ٙٛء اٌٌّْ، رزٍٛطٗ ثووخ اٌّبء ؽ١ش رغّغ ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ، 

ثـ )ا١ٌٖوٞ( ٠مٛك ئٌٝ ٍطؼ اٌج١ذ، ٚاٌنٞ وبْ غبٌج ب ٠ؼوف  ىٚا٠ب اٌؾُٛ ٠مجغ كهط ١ٕٟٛ، أٚ ٍٍُ فْجٟ

اٌّىبْ اٌّفًٚ ٚعٍَبد اٌَّو ٚاألص١و ٌٍَٕٛ ١ٕف ب لل٠ّب 
(14)

. 

مٌه اٌنٞ ٠ؼىٌ ِؼبهف  ٞ ٚاٌّؼٕٛٞ، فبٌزواس اٌّؼٕٛٞ ٠ٚٛ٘ؼىٌ اٌزواس ؽ١بح اٌْؼت ثْم١ٙب اٌّبك

إٌبً ٚؽىّخ اٌْؼت ٚرٖٛهُ٘ ٌٍؼبٌُ ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثُٙ ٚاٌنٞ ٠ؼوف ثبٌفٌٛىٍٛه،ٚ٘نا ٠قزٔ ثمطبع ِؼ١ٓ 

 أٚ اٌْؼج١خ.  ِٓ اٌضمبفخ اٌزم١ٍل٠خ

فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ر١ّيد اٌى٠ٛذ ثزٕٛع صمبفزٙب اٌّؼ٠ٕٛخ ِٓ ِؼزملاد ٚلٖٔ ٚأ٘بى٠ظ رقٔ أً٘ 

هلٖبد ّؼج١خ ٚػبكاد رٛاهصزٙب األع١بي ٚوبٔذ رؼىٌ ٛج١ؼخ اٌّغزّغ. فٕٙبن صمبفخ اٌجؾو ٚأً٘ اٌّل٠ٕخ ٚ

ك  ِْ رواص١خ فبٕخ ألً٘ ِل٠ٕخ اٌى٠ٛذ ٚأفوٜ ألً٘ اٌجبك٠خ ٚوالّ٘ب اٌزم١ب رؾذ َِّٝ اٌفٌٛىٍٛه اٌى٠ٛزٟ . أِب اٌ

خ ٚاٌزبه٠ق١خ ِضً ٕٕبػبد اٌّبكٞ ف١زٕبٚي ئٍٙبِبد اإلَٔبْ فٟ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ٚاٌٖٕبػبد ماد اٌم١ّخ اٌضمبف١

اٌَلٚ ، ٚاٌَفٓ ، ٚاٌٖٕبػبد ا١ٌل٠ٚخ اٌزٟ اّزٙو ثٙب أً٘ اٌى٠ٛذ
(15)

. 

 مكىنات البيث الكىيحي القذيم: بعطنمارج ل

 صنذوق المبيث: -أ 
٠ؼزجو ٕٕلٚق اٌّج١ذ ِٓ أُ٘ األكٚاد اٌزٟ رزٛاعل فٟ اٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ، ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ ٕٕلٚق 

الثٌ ٍّٟٚ ثبٌّج١ذ ألٔٗ ِٖٕٚٛع ٌٍج١ذ أ١ِٕب ػٍٝ ؽٍٟ ٚص١بة أٍ٘ٗ َٚٔٛرٗ فْجٟ وج١و ثّضبثخ فياْ ِ

ٚرؼزجوٖ ثؼ٘ إٌَٛح ِٓ اٌمطغ اٌالىِخ ٌزغ١ٙي اٌيٚاط ٚأّ٘ٙب فٟ غوفخ إٌَٛ. ٠ٚغٍت ٕٕلٚق اٌّج١ذ ِٓ 

إٌٙل ٠ٖٕٚغ ِٓ اٌقْت اٌّؼطو ئِب ِٓ فْت اٌٖبط أٚ األثًٕٛ أٚ اٌٖٕلي، ِٚطٛق ثٕمُٛ ع١ٍّخ ِٚطؼُ 

ٛٓ ٕٚفبئؼ ٔؾب١ٍخ ٕفواء رؼىٌ ثو٠مٙب اٌن٘جٟ هٚػخ ٕبٔؼٙب. ٠ٚورىي اٌٖٕلٚق ػٍٝ أهثؼخ لٛاػل ثفٖ

ٔ ب ثأٌٛاْ كاوٕخ ماد ٌّؼخ، ٚرٛٙغ رٍه اٌمٛاػل فٟ  فْج١خ ماد ّىً اٍطٛأٟ ٚ٘ٛ ِٓ عنع اٌْغو ٠ٚىْٛ ٍِٛ

اٌؾغُ رَزقلَ ٌٛٙغ  ىٚا٠ب اٌٖٕلٚق . وّب ٠ٛعل أٍفً اٌٖٕلٚق ِٓ اٌغٙخ األِب١ِخ صالصخ أكهاط ِزٍٛطخ

اٌمطغ اٌٖغ١وح أِب اٌمطغ اٌىج١وح ٚاأل١ّبء اٌض١ّٕخ فزٛٙغ فٟ عٛفٗ ػٓ ٛو٠ك فزؼ غطبء اٌٖٕلٚق ٚثؼل٘ب 

٠مفً ػٓ ٛو٠ك مهاع ؽل٠لٞ مٜ ّىً ِيفوف ثؾٍمخ ِضجزخ ثبٌٖٕلٚق، وّب ٠ٛعل ٌٍٖٕلٚق ؽٍمزبْ ِٓ اٌؾل٠ل 

(12وّب ِٛٙؼ ثبٌْىً هلُ )ػٍٝ عبٔجٗ ٌؾٍّٗ 
(16)

. 

 

 وق الذذيذ :صنذ -ب 
٠َزقلَ ٌؾفع اٌّالثٌ ٚ٘ٛ ال ٠قٍٛ ِٕٗ أٞ ث١ذ و٠ٛزٟ لل٠ُ، ٚ٘ٛ اٌٖٕلٚق اٌؾل٠لٜ اٌنٞ وبْ ٠ٖٕغ ِٓ 

ٕفبئؼ اٌؾل٠ل اٌّط١ٍخ ثبٌمٖل٠و ٚرؼٍٛ عٛأجٗ ٚغطبءٖ ثؼ٘ اٌيفبهف، ٚوبْ ٌٙنٖ اٌٖٕلٚق صالصخ ِمبث٘، 

ٚونٌه ٕ٘بن أؽغبَ رَزقلَ ٌؾفع األٚهاق ،15ىً وّب فٟ اٌْاصٕبْ ػٍٝ اٌغبٔج١ٓ ٚاٌضبٌش فٟ أػالٖ ٔبؽ١خ اٌمفً 

ٚاٌٛصبئك ٚإٌمٛك ٚاأل١ّبء اٌض١ّٕخ. ٚثْىً ػبَ فاْ ؽغُ ٘نا اٌٖٕلٚق ٠مً ػٓ ؽغُ اٌٖٕلٚق اٌّج١ذ 

ٍُ ٛٛال  31ٚاٌّْوثه ثؾ١ش ٠ىْٛ ِٓ اٌٌَٙٛخ اٌزٕمً ثٙب فٟ اٌَفو أٚ هؽالد اٌجو فبٌؾغُ اٌىج١و ال ٠زغبٚى 

ب ٚاٌجؼ٘ ِٕٙب ٕغ١و اٌؾغُ ٌؾفع اٌٛصبئك ٠ٚجٍغ ؽغّٗ ٍُ ػو 51ٍُ اهرفبػب  31ٚ ٍُ ٛٛال ٚاهرفبػٗ  35ٙ 

ٍُ  25ٍُ ٚػوٙٗ  15
(17)

. 

ػٍٝ ف١واد اٌجؾو  فٟ وً ِظب٘و اٌؾ١بح ٚؽزٝ ػّبهح اٌج١ٛد بوبْ االػزّبك األٍبٍٟ ٌٍّؼ١ْخ ٍبثم  

غٍت اٌلٚي اٌزٟ أٚوبٔذ ٌٝ ػلح كٚي ٌغٍت اٌجٚبئغ ٚث١غ اٌٍإٌإ ف١ٙب ئٚاٌغٛٓ ٌٍجؾش ػٓ اٌٍإٌإ ٚاٌَفو 

٠زبعو ف١ٙب ٍبثمب إٌٙل فىبْ ٌٙب رأص١و لٛٞ فٟ صمبفخ اٌَّىٓ ٚاٌٍّجٌ ٚئكفبي إٌمُٛ ٚاٌزٖب١ُِ ٌلٌٚخ اٌى٠ٛذ 

١ٌٙب ؽ١ش وبْ ِٛلغ ِل٠ٕخ اٌى٠ٛذ ٍبثمب ٌٗ رأص١و أٍبٍٟ ئٚاٌؼوال١خ ٌموة ٘نٖ اٌلٚي  خٚأ٠ٚب اٌضمبفخ اٌفبه١ٍ

 ٌٍؼًّ ثبٌزغبهح. 
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 ( اؽل ِواؽً اٌجٕبء ٌٍّٕيي اٌى٠ٛزٟ ٍبثمب1هلُ ) ّىً

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثْىً ِجَٜ اٌمل٠ُ ي اٌى٠ٛزٟ: ِقطٜ ر١ٙٛؾٟ ٌٍّٕي (2) هلُ ّىً
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ّ   « ٍىه» أّىبي ٛولبد كاف١ٍخ :  (أ،ة،ط 3)هلُ ّىً  ٔالؽع رمبهة  ٚإٌّظو اٌؼبَ ٌٍغ١بد ا١ِٛ١ٌخ ٍٛاء ِٓ االٍٛاق ٕٚ٘ب بثبٌى٠ٛذ لل٠

 اٌج١ٛد ِٓ ثؼ٘.
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 اٌمل٠ُ ِغ ر١ٙٛؼ ٌّب ٠زىْٛ ِٓ اٌؼٕبٕو اٌزٟ رف١ل ثبٌٛظ١فخ اٌّؼّبه٠خ كافً اٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ ٚ اٌؾُٛأّىً اٌَبؽخ ( : 4) هلُ ّىً

 
 

 
 

 

 ٌؼضّبْ ثلٌٚخ اٌى٠ٛذة( ّٔٛمط ٠ّضً غوفخ اٌّؼ١ْخ ثبٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش ثّزؾف ث١ذ ا-أ5اٌْىً هلُ )
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 ا١ٌٍٛاْ (6) هلُ ّىً

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة( ٌغ١ٍت اٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ٚ٘ٛ ّٔٛمط ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش فٟ  -أ 4وّب ٠ٛٙؼ اٌْىً هلُ )

 كٌٚخ اٌى٠ٛذ ِٕطمخ ؽٌٟٛ –ِزؾف ث١ذ اٌؼضّبْ 
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 ِغٌٍ اٌوعبي ا فٟ اٌج١ذ اٌى٠ٛزٟ اٌمل٠ُ ٚ٘ٛ ّٔٛمط ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش  ة( ٌٍل٠ٛا١ٔخ اٚ-أ 3وّب رٛٙؼ إٌّظو هلُ )

 فٟ ِزؾف ث١ذ اٌؼضّبْ ثلٌٚخ اٌى٠ٛذ

 
 

 

 ( ٠ٛٙؼ ٛو٠مخ ؽفع اٌّبء كافً اٌج١ذ ٍبثمب ٚ٘ٛ ّٔٛمط ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش فٟ ِزؾف ث١ذ اٌؼضّب11ْاٌْىً هلُ )
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 ( ّٔٛمط ٌجبة اثٛ فٛفخ ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش فٟ ِزؾف ث١ذ اٌؼضّب11ًْ هلُ )اٌْى

 

   
 

    ( ّٔٛمط ٌجبة اثٛ ٕفبوز١ٓ اٌّمطغ ٍٚجت اٌز١َّخ ثٛعٛك رمط١ؼبد ٟٚ٘ ثبٌٛاٙؼ 12اٌْىً هلُ )      

    رم١َّبد اٚ َِزط١الد رزّبصً ثبٌزْى١ً إٌٙلٍٟ وٕٛع ِٓ أٛاع اٌزغ١ًّ ٌالثٛاة ٚ٘ٛ ِٓ ر٠ٖٛو 

 اٌؼضّبْ اٌجبؽش فٟ ِزؾف ث١ذ                                                                   
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 ( ٌٍٖٕلٚق اٌّج١ذ ّٔٛمط فٟ ِزؾف ث١ذ اٌؼضّبْ ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش13اٌْىً هلُ )

 

 
 

 ( ٌٖٕلٚق اٌؾل٠ل ّٔٛمط فٟ ِزؾف ث١ذ اٌؼضّبْ ِٓ ر٠ٖٛو اٌجبؽش14اٌْىً هلُ )
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 دىاشي البذث
                                                 

(
1
 .21اٌّوعغ اٌّنوٛه ، ٓ  ، ؽ١َٓ فٍف ا١ٌْـ فيػً (

(
2
 . 51ٓ ٌٍج١ئخ اٌى٠ٛز١خ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ أ٠ٛة ؽ١َٓ، اٌّؼوٗ اٌفٕٟ اٌضبِ (

(
3
 . 52أ٠ٛة ؽ١َٓ، اٌّؼوٗ اٌفٕٟ اٌضبِٓ ٌٍج١ئخ اٌى٠ٛز١خ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ (

(
4

 . 57( أ٠ٛة ؽ١َٓ، اٌّؼوٗ اٌفٕٟ اٌضبِٓ ٌٍج١ئخ اٌى٠ٛز١خ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ 

(
5
 .114هٚٔبٌل ٌٛوٛن ، اٌؼّبهح اٌزم١ٍل٠خ فٝ اٌى٠ٛذ ّّٚبي اٌق١ٍظ ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  (

(
6
 . 37َ ، ٓ 2111،  1أٌطبف ٍبٌُ اٌؼٍٟ ، رمب١ٌل : لواءاد فٟ اٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ اٌزم١ٍل٠خ ، ٛ  (

(
7
 .117، 2َٓ ،  ٛ 1374هٚٔبٌل ٌٛوٛن ، اٌؼّبهح اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌى٠ٛذ ّّٚبي اٌق١ٍظ ، روعّخ ى٘وح فوثِ ، أوزٛثو  (

(
4
 .46-37َ ، ٓ 1365ا٠واْ ، ٌٕلْ أِضٍخ ِٖٛهح ِٓ ئَ ئً ئي . ِبٌْٛ ، اٌؼواق اٌمل٠ّخ ٚ (

(
3
 .67َ ، ٓ 1325أهَٔذ فْٛ ك٠يه ، اٌىزبة إٌَٛٞ ٌٍفٓ األ١ٍٛٞ ، ١ٌيط ،  (

(
11
 .64ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ  (

(*)
  اٌقٛفخ : رؼٕٝ اٌغَُ اٌٍٖت اٌنٜ ٠طوق ثٗ اٌجبة ٠ٚىْٛ ِضجز ب غبٌج ب فٝ ٍٜٚ اٌجبة ػٍٝ اهرفبع ِٕبٍت . 

(
11

 . 64ىزبة إٌَٜٛ ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ ، اٌ هَٔذ فْٛ ك٠يه( أ

(
12
 . 41، ربه٠ـ اٌى٠ٛذ ا١ٌَبٍٝ ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  ؽ١َٓ فٍف ا١ٌْـ فيػً (

(
13
 . 116، عي٠وح ف١ٍىب ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  ٍبٌُ دمحمفبٌل  (

(
14
 .24َ. ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، 2113ٓ،  21اٌج١ئخ اٌى٠ٛز١خ اٌمل٠ّخ ، ٛ –٠ؼمٛة اٌغ١ُٕ  (

(
15

 .24، اٌج١ئخ اٌى٠ٛز١خ اٌمل٠ّخ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  ؼمٛة اٌغ٠ُ١ٕ( 

(
16

 . 21، ٓ  1َ ، ٛ 1347( ٍٍّبْ اٌؼٛٙٝ ، و٠ٛذ اٌّبٙٝ ، اٌى٠ٛذ ، 

(
17
 .14، و٠ٛذ اٌّبٙٝ ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  ٍٍّبْ اٌؼٛٙٝ (
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 ربيذت يفتاح الجلؼادي بين المنطوق والمنظوس

 دساست أثاسيت فنيت
 

 د. ػصام أدمذ آدم صالخ.                                                                       

 ِفظٖ آػخٍ ٚأ١ِٓ حٌؼٙي ح٤ػ٠َش رُٛحٍسح١ٌٔخكش ٚح٢ػخٍ.

 essamadm658@gmail.comر٠َي اٌىظَٟٚٔ:

 ملخص البذث

ػزَ حٌفٕخْ حٌمزطٟ ػٓ حٌفيحء ٚحٌظ٠ل١ش ٚحٌٛفخء رخٌٌٍٕ رّٟٛٛػخص ِٔظّيس ِٓ حٌىظخد حٌّميّ،     

حٓظطخع ِٓ ه٩ٌٙخ أْ ٠ـٔي طٍه حٌّؼخٔٝ، ِٚٓ ٌٖ٘ حٌّٟٛٛػخص " ًر١لش ٠فظخف حٌـٍؼخىٞ"، ًحص 

ح ِٓ حٌّي٨ٌٛص حٌىخِٕش ر١ٓ حٌٕٚ ح ًَ ٌىظخرٟ حٌّٕطٛق، حٌَ٘ٙس حٌم١ٍٍش، ٚحٌّؼخٔٝ حٌؼ١ّمش، حٌظٝ كٍّض وؼ١

ٚحٌَُٓ حٌـيحٍٞ حٌّٕظٍٛ، حٓظطخع حٌفٕخْ أْ ٠ظٕخٌٚٗ رؤٍٓٛد فٕٟ ٍحٍق، ِٚىٛٔخص ِؼزَس ػٓ حٌليع 

 رآ٨ِٗ ٚآِخٌٗ.

 ٌِرق( -١٘ىً -ٍُٓ ؿيحٍٞ -ٌٍٔ -فيحء -ًر١لش -ؿٍؼخى -٠فظخف)  الكلماث المفتاديت

 مقذمت
ِٕبٗ ط٠بل١خص ٓبخرم١ُٙ، ٚٓب١َ لي٠ٔب١ُٙ، طظً لٜٚ حٌىظخد حٌّميّ ِؼ١ًٕخ ٨ ٠ٕ٠بذ ٤طزخػبٗ، ٠ٔبظٍّْٙٛ 

ِٚؼخٔخس ليٚحطُٙ، ِئ١ٍِٓ ِٓ ًٌه ط٠ٌٙذ حٌٕفْ، ٚحٌظلٍٝ رخٌٜزَ ٚلبض حٌ٘بيحثي ٚػٍبٝ ٔٛحثبذ حٌبيَ٘، كظبٝ 

 ٠لممٛح حٌو٩ٙ ح٤ريٞ ٠ٕٚخٌٛح حٌٕؼ١ُ حٌَِٔيٞ.

ق، كظبٝ ِٚخُحٌض حٌّٟٛٛػخص حٌٍّٜٛس طّؼً ٍإ٠ش ٍٚك١ش ٌٍى١ٕٔش، ٠ٍّئ٘خ حٌظفخإي ٚح٨ٓظز٘خٍ رغي َِ٘

ٕٛٔٗ فبٝ ١١خطبٗ ٛبفلخص  ِّّ ٚاْ وخْ حٌّٟٛٛع حٌٍّٜٛ ٠لًّ فٝ ظخَٖ٘ ِٕخظَ آ٨َ ٚأكِحْ، ا٨ أُٔٙ ٠َُ٠ب

ٍِّٛءس رَٚف حٌظفخإي ٚحٌٔؼخىس ٚح٤فَحف، ِؼظّي٠ٓ ػٍٝ ػيى ِٓ حٌّىٛٔبخص حٌف١ٕبش حٌظبٝ طؼىبْ طٍبه حٌلخٌبش، 

َ٘بخ ِبٓ حٌّىٛٔبخص ح٤هبَٜ حٌظبٝ طٔبخػي ومطغ حٌؼ١خد ٚح٤ك٠ٌش، ٚح٤ٌٛحْ حٌظٝ ٔفٌص رٙخ طٍه حٌّ٘خ٘ي، ٚغ١

 حٌفٕخْ ػٍٝ ارَحُ َِحىٖ ِٓ حٌؼًّ حٌفٕٟ.

ح فببٝ ٘ببٌح ح٨طـببخٖ ِٟٛببٛع ًر١لببش ٠فظببخف حٌـٍؼببخىٞ حٌببٌٜ ٠لّببً فببٝ  ًَ ٚلببي وببخْ ِببٓ أوؼببَ حٌّٟٛببٛػخص ٓبب١

ح ِٓ حٌّؼخٔٝ حٌَٚك١ش حٌظٝ ؿّؼض ر١ٓ حٌٕمخثٞ، َٔح٘خ طـّبغ رب١ٓ حٌطب١ٖ ٚحٌَٗبي، ٚحٌو١خٔبش  ًَ ِىٕٛٔخطٗ وؼ١

 ٚحٌٛفخء، ٚحٌؼظخد ٚحٌٜفق، ٚحٌفَف ٚحٌلِْ.

وً ًٌه ٕٓظٍّٔٗ ِٓ ه٩ي حٌؼَٝ حٌظخٌٝ ٌٍّٟٛٛع طلبض ػٕبٛحْ ذ ًر١لبش ٠فظبخف حٌـٍؼبخىٞ رب١ٓ حٌّٕطبٛق 

 ىٍحٓش أػخ٠ٍش ف١ٕش( -ٚحٌّٕظٍٛ

 تشجمت يفتاح -

ربٓ حِبَأس : " ٚوخْ ٠فظخف حٌـٍؼخىٞ ؿزبخٍ ربؤّ، ٚ٘بٛ حٕوخٍِش فٝ ٓفَ حٌم٠خس ٍٔٚىص لٜش ٠فظخف حٌـٍؼخىٞ

. ٚؿٍؼخى ٌٚي ٠فظخف. ػُ ٌٚيص حَِأس ؿٍؼخى ٌٗ ر١ٕٓ. فٍّخ وزَ رٕبٛ حٌّبَأس ١بَىٚح ٠فظبخف، ٚلبخٌٛح ٌبٗ:" ٨ ُٖح١ٔش

طَع فٝ ر١ض أر١ٕخ ٤ٔه أٔض حرٓ حَِأس أهَٜ". فَٙد ٠فظخف ِبٓ ٚؿبٗ اهٛطبٗ ٚألبخَ فبٝ أٍٝ ١بٛد......، 

رٕبٛ ػّبْٛ آبَحث١ً ً٘بذ ٗب١ٛم ؿٍؼبخى ١ٌبؤطٛح كخٍرٛح آَحث١ً. ٌّٚخ كبخٍد  ٗٚوخْ رؼي أ٠خَ أْ رٕٝ ػّْٛ

ًٓبخ  ر١فظخف ِٓ أٍٝ ١ٛد. ٚلخٌٛح ١ٌفظخف: " طؼخي ٚوٓ ٌٕخ لخثبيًح فٕلبخٍد رٕبٝ ػّبْٛ". .....، ٚطىبْٛ ٌٕبخ ٍأ

ًٓبخ ٚلخثبيًح.....، فؤٍٓبً ٠فظبخف  ٌىً ٓىخْ ؿٍؼخى".....،فٌ٘ذ ٠فظخف ِغ ١ٗٛم ؿٍؼخى، ٚؿؼٍٗ حٌ٘بؼذ ػٍب١ُٙ ٍأ

٠مٛي: " ِخ ٌٝ ٌٚه أٔه أط١ض اٌٟ ٌٍّلخٍرش فبٝ أٍٟبٝ " فمبخي ٍِبه رٕبٝ ػّبْٛ ٩ًٍٓ اٌٝ ٍِه رٕٝ ػّْٛ 

ًٌَٓ ٠فظخف: " ٤ْ آَحث١ً لي أهٌ أٍٟٝ ػٕي ٛؼٛىٖ ِبٓ ِٜبَ......، ٚػبخى أ٠ً٠بخ ٠فظبخف ٚأٍٓبً ٍٓب٩ً 

اٌٝ ٍِبه رٕبٝ ػّبْٛ ٚلبخي ٌبٗ: " ٘ىبٌح ٠مبٛي ٠فظبخف: ٌبُ ٠ؤهبٌ آبَحث١ً.... أٍٝ رٕبٝ ػّبْٛ .......، ٌب١مٞ 

حٌمخٟٝ ح١ٌَٛ ر١ٓ رٕٝ آَحث١ً ٚرٕٝ ػّْٛ". فٍُ ٠ّٔغ ٍِه رٕٝ ػّْٛ ٌى٩َ ٠فظخف حٌٌٜ أًٍٓ ا١ٌبٗ. حٌَد 

ح ٌٍبَد لبخث٩ً: " اْ ىفؼبض رٕبٝ ػّبْٛ ١ٌبيٞ، فخٌوبخٍؽ  ًٍ فىخْ ٍٚف حٌَد ػٍٝ ٠فظبخف ......، ٚٔبٌٍ ٠فظبخف ٔبٌ

ٌٍببَد، ٚأٛببؼيٖ  حٌببٌٜ ٠وببَؽ ِببٓ أرببٛحد ر١ظببٝ ٌٍمببخثٝ ػٕببي ٍؿببٛػٝ رخٌٔبب٩ِش ِببٓ ػٕببي رٕببٝ ػّببْٛ ٠ىببْٛ

ِلَلببش". ػببُ ػزببَ ٠فظببخف اٌببٝ رٕببٝ ػّببْٛ ٌّلببخٍرظُٙ. فببيفؼُٙ حٌببَد ١ٌببيٖ.......، فببٌي رٕببٛ ػّببْٛ أِببخَ رٕببٝ 
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آَحث١ً. ػُ أطٝ ٠فظخف اٌٝ حٌّٜفخس اٌٝ ر١ظٗ، ٚاًح رخرٕظٗ هخٍؿش ٌٍمخثٗ ريفٛف ٍٚلٚ. ٟٚ٘ ٚك١يس. ٌُ ٠ىبٓ 

ٚلبخي: " آٖ ٠بخ رٕظبٝد لبي أكِٔظٕبٝ كًِٔبخ ٚٛبَص رب١ٓ ٌٗ حرٓ ٨ٚ حرٕش غ١َ٘خ. ٚوخْ ٌّخ ٍآ٘خ أٔٗ ِبِق ػ١خربٗ 

ِىيٍٞ، ٤ٔٝ لي فظلض فّٝ اٌٝ حٌَد ٨ٚ ٠ّىٕٕٝ حٌَؿٛع". فمخٌض ٌٗ: " ٠خ أرٝ ً٘ فظلض فخن اٌٝ حٌبَد  

فخفؼً رٝ وّخ هَؽ ِٓ ف١ه، رّبخ أْ حٌبَد لبي حٔبظمُ ٌبه ِبٓ أػبيحثه رٕبٝ ػّبْٛ"..... ففؼبً رٙبخ ٔبٌٍٖ حٌبٌٜ 

ٌٍٔ٘. 

 للموضوعتناول الفنانين  -
ٍغُ وً ِخ ٠ؼظَٜ حٌّٟٛٛع ِٓ لٛس ٚطؤػ١َ ػظ١ّ١ٓ فٝ حٌٕفْ، ا٨ أْ حٌفٕخ١ٔٓ ٌُ ٠فٔلٛح ٌٗ ِٔخكش وز١َس 

ِؼ٩ً، ٚأّخ ظٙبَ فبٝ أٍرؼبش ِٛحٟبغ فمب٢، حػٕبخْ ِّٕٙبخ رلخٌبش  ٙفٝ أػّخٌُٙ حٌف١ٕش، فٍُ ١٘٠غ وٌر١لش آلخق

(، ٚؿبيح٠ٍخص ٔص ى٠بَ ٓبخٔض وبخط٠َٓ ٌٛكبش ذؿ١يس، ٚحػٕخ ١ٌْ ٌّٙخ ٚؿٛى ح٢ْ، فٕـيٖ ِٕفًٌح ٟبّٓ ؿبيح٠ٍخ

(، ٚؿبيح٠ٍخص ى٠بَ أربٝ ِمبخٍ ربٛحىٜ حٌٕطبَْٚ، أِبخ حٌَحرؼبش ٕى٠َ ح٤ٔزخ أٔط١ٔٛبّٛ ربخٌزلَ ح٤كّبَ ٌٛكبش ذ

 فىخٔض ّٟٓ ؿيح٠ٍخص و١ٕٔش أرٝ َٓؿش رَّٜ حٌمي٠ّش، ٚ٘خطخْ ح٤ه١َطخْ ١ٌْ ٌّٙخ ٚؿٛى ح٢ْ.

ٔببٗ أٛببؼذ ِٟٛببٛع ٍٚى فببٝ حٌىظببخد حٌّمببيّ ف١ّببخ ٠ظؼٍببك ٚطَؿببغ لٍببش طٕببخٚي حٌفٕببخ١ٔٓ ٌٙببٌح حٌّٟٛببٛع، ٌىٛ

رخٌٌرخثق ٚحٌٌٍٕٚ ٚح٤ٟل١خص، هخٛش ٚأٔٗ ٍغُ طزخ٠ٓ ح٤لٛحي ٚح٢ٍحء، ا٨ أْ حٌمٛي حٌٔخثي أْ حٌٌر١لش طّض 

ػٍبٝ ػىبْ حٌٌر١لبش ح٤ٌٚبٝ ح٤ػظبُ ٗبؤًٔخ، ٚح٤وؼبَ  -ٌٚ٘ح ِبخ ٓبؤطٕخٌٚٗ رخٌظفٜب١ً ٚحٌظلم١بك ٨كمًبخ -رخٌفؼً 

 ًَ ح ًٚو ًٍ  ح، ًر١لش آلخق.حٔظ٘خ

ح لزً أْ ٠ٕفٌٖٚ، ٍٚرّخ ط٘ـغ ح٩ٌكمْٛ ُِٕٙ  ًَ ٠ّٚىٓ حٌمٛي أْ ِٕفٌٜ ٌ٘ح حٌّٟٛٛع ِٓ حٌفٕخ١ٔٓ طَىىٚح وؼ١

 ك١ّٕخ ٍأٚح حٌّٟٛٛع لي ٔفٌٖ رؼٞ ِٓ ٓخرم١ُٙ وّخ فٝ ى٠َ ٓخٔض وخط٠َٓ.

ش حٌلبِْ ٚحٌىبيٍ حٌظببٝ أْ ٠ؼزبَٚح رزَحػبش فخثمبش ػبٓ كخٌب -وّبخ ٓبَٕٜ ٨كمًبخ -ٚلبي حٓبظطخع ٘بئ٨ء حٌفٕبخْٔٛ 

 :7حٔظخرض ٠فظخف ؿَحء ٌٍٖٔ، كظٝ طىخى ٩ِِق ٚؿٙٗ أْ طٕطك رّىٕٛٔخص فئحىٖ، ٌٚٔخْ كخٌٗ لٛي حٌ٘خػَ

 ٚأّخ أ٨ٚىٔخ ر١ٕٕخ..... أوزخىٔخ طّ٘ٝ ػٍٝ ح٤ٍٝ

 ٌٛ ٘زض ح٠ٌَق ػٍٝ رؼ٠ُٙ.. ٨ِظٕؼض ػ١ٕٟ ِٓ حٌغّٞ.

خ ِخ ٠ـّغ حٌٍّْٜٛٚ ر١ٓ ٌ٘ح حٌّٟٛٛع ِٕٚظَ ً ًّ ر١لش آلخق ػٍٝ حٌـبيٍحْ، وّبخ ٘بٛ ِ٘بخ٘ي ربي٠َ ٚىحث

ح٤ٔزببخ أٔط١ٔٛببّٛ، أٟببذ اٌببٝ ًٌببه أٔظٕف١ببٌ حٌّٟٛببٛع ىحهببً ح٤ى٠ببَس فببٝ ِىببخْ رؼ١ٕببٗ ِلببيى ريلببش ٌببٗ ى٨ٌظببٗ 

٠ٍِِٚظٗ، حٌظٝ ٕٓظؼَف ػ١ٍٙخ فٝ حٌيٍحٓش حٌظل١ٍ١ٍش، ٌٚ٘ح ِبٓ ى٨ثبً ػمخفبش حٌّٜبٍٛ ٍٚػخ٠بش ٍؿبخي حٌبي٠ٓ 

 خثْ ٚح٤ى٠َس ٌِٕ حٌميَ.ٌّؼً طٍه حٌّٟٛٛػخص ىحهً حٌىٕ

 الذساست الوصفيت للجذاسيتين -
 (ٔؿيح٠ٍش ٓخٔض وخط٠َٓ ٌٛكش ذ

 حٌّٛلغ: ى٠َ ٓخٔض وخط٠َٓ.

 َ(.7حٌظؤ٠ٍن: حٌمَْ ذ

حٌٍبْٛ ٚٗبخٍد  ر٠١بخءحٌٛٛذ: ٔفٌ حٌفٕخْ ٍٛٛس  ٠فظخف رٛؿٗ أرب١ٞ حٌٍبْٛ ر٠١بخٚٞ حٌ٘بىً، ط٠ِٕبٗ ٌل١بش 

ذ، ٚؿزٙببش ٔخٛببؼش حٌز١ببخٝ، ٍٚأّ ِغطببخس رمطؼببش ِببٓ حٌٕٔبب١ؾ ، ٚػ١ٕببخْ ٠ٌُٛظببخْ ٚأٔببذ ٠ٛ١ببً ِببيرربب١ٞأ

 ٛفَحء حٌٍْٛ، ط٘زٗ حٌّغفَ ِيرزش ِٓ أػٍٝ ِٕٔخرش ػٍٝ ظَٖٙ ِٓ حٌوٍذ.

خ أكَّ حٌٍْٛ ٌٗ فظلش ػٕك ىحث٠َش حٌ٘ىً، ٠ٕٔيي اٌٝ ٍوزظ١بٗ، ٚأٓبفٍٗ ٓبَٚحي أرب١ٞ حٌٍبْٛ،  ًٜ ٠َٚطيٜ ل١ّ

 ١ٗ، ِيرذ حٌطَف.ٚفٝ لي١ِٗ ٔؼً أٓٛى حٌٍْٛ ػٕمٗ ٠ٛ١ً ٠ًٜ اٌٝ ٍوزظ

ٚفٝ ؿٕزٗ ح٠٤ٔبَ ٠ظٙبَ غّبي ٓب١فٗ أٓبٛى حٌٍبْٛ، ٚفبٝ ٠بيٖ ح١ٌّٕبٝ حٌٔب١ذ ِٟٛبًٛػخ ػٍبٝ ػٕبك حرٕظبٗ حٌظبٝ 

 ؿٌرٙخ ر١يٖ ح١ٌَٜٔ ِٓ ٗؼَ ٍأٓٙخ ح٤ٓٛى حٌٍْٛ اٌٝ حٌوٍذ.

ح ِٓ ه٩ي طٕف١ٌٖ ٌٟٛؼ١ش ٠فظخف، فمي ٍٖٛٛ ٚحلفًبخ ٠ ًَ ٠بغ ٚلي ٔـق حٌفٕخْ فٝ طؼز١َٖ ػٓ حٌّٛلذ ٔـخًكخ وز١

ليِٗ ح١ٌَٜٔ ػٍٝ ح٤ٍٝ، ر١ّٕخ ح١ٌّٕٝ ػٍٝ َِطفغ ِٓ ح٤ٍٝ، ٚأػٕٝ ٍوزظٗ ل٩ً١ٍ، ِّخ ٠بٛكٝ رؤٔبٗ ٠ظ١ٙبؤ 

ٌظٕف١ٌ ٌٍٖٔ، ٚأ٠ً٠خ ِٓ ه٩ي اٟفخءٖ ِٔلخص حٌلبِْ ٚح٤ٓبٝ ػٍبٝ ٚؿبٗ ٠فظبخف ٚحرٕظبٗ، ِٚبٓ هب٩ي ؿبٌد 

 ٠فظخف ٌَأّ حرٕظٗ اٌٝ حٌٍٛحء ٟٚٚغ ح١ٌٔذ ػٍٝ ٍلزظٙخ.

 (2ونيوس لودت )جذاسيت األنبا أنط
 : ى٠َح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ.الموقغ

 َ(.ٖٔ: حٌمَْ ذالتأسيخ
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: ٔفٌ حٌفٕخْ ٍٛٛس ٠فظبخف رـخٔبذ ٛبٍٛس اربَح١ُ٘ ػٍبٝ ٠ّب١ٓ حٌٕبخظَ، رٛؿبٗ أرب١ٞ ط٠ِٕبٗ ٌل١بش ٓبٛىحء، الوصف

ٚػ١ٕ١ٓ ٠ٌُٛظ١ٓ ٚحٓؼظ١ٓ ٠ٕظَ رّٙخ اٌٝ ح٤ِخَ، ٠ٚغطٝ ٍأٓٗ غطخء أٓٛى حٌٍْٛ ٚطل٢١ رٙخ ٘خٌش ٛفَحء، ٚفبٝ 

 ؿخٔزٗ ح٠٤ّٓ ِٓ حٌوٍذ ٠ظَٙ غّي ١ٓفٗ أٛفَ حٌٍْٛ ِيرذ حٌطَف.

٠َٚطبيٜ ػ١خرًبخ كّبَحء حٌٍبْٛ ِببٓ لطؼظب١ٓ، حٌؼ١ٍبخ ػزبخٍس ػببٓ لّب١ٚ ٠ظبيٌٝ اٌبٝ حٌببَوزظ١ٓ، ٌبٗ وّبخْ ِىفظبخْ اٌببٝ 

حٌىٛػ١ٓ، ٠ٕٚظٙٝ ِٓ أٓفً ر٢٠َ٘ أر١ٞ، ٚحٌٔبفٍٝ ػزبخٍس ػبٓ ٓبَٚحي ٟب١ك ٠ٕظٙبٝ ِبٓ أٓبفً ر٘ب٢٠َ ىحثبَٞ 

 طك ر١ّٕٙخ رّٕطمش ٓٛىحء حٌٍْٛ.أٓٛى، ٠ٚظّٕ

ٚلي أِٔه ر١يٖ ح١ٌَٜٔ ٗؼَ ٍأّ حرٕظٗ، ٚرخ١ٌّٕٝ ٟٚغ حٌٔى١ٓ ػٍٝ ػٕمٙخ حٌّطّّٛ، ٚلبي ٔفبٌ٘خ حٌفٕبخْ ؿخػ١بش 

ػٍٝ ٍوزظ١ٙخ طؼمبي لبي١ِٙخ ِبٓ حٌوٍبذ ٚطـٍبْ ػ١ٍّٙبخ، ٨ٚ ٠زبيٚ ِٕٙبخ ٓبٜٛ ؿٔبي٘خ ح٠ٌِٙبً ٠ٚبيح٘خ حٌّؼمٛىطبخْ 

 هٍذ ظَٙ٘خ.

 الذساست التذليليت:  -

 دللث المنظش.:أوًل 

طٕخٓك ِٕٙـ١ش حٌفىَ حٌفٕٟ ِغ حٌطمْ حٌي٠ٕٟ: فٌٙح حٌّٕظَ رّٛلؼٗ ىحهً ح١ٌٙىً ٠ؼىْ ٌٕبخ حٌّبٕٙؾ حٌبٌٜ ٓبخٍ  -ٔ

ػ١ٍٗ حٌفٕبخْ فبٝ ط٠ُٛبغ ٍٓبِٛٗ، رخ٦ٟبخفش اٌبٝ ِبيٜ حٌظٕخٓبك ٚحٌظبَحر٢ رب١ٓ ٘بٌح حٌّبٕٙؾ ٚحٌطمبْ حٌبي٠ٕٟ ىحهبً 

 حٌىٕخثْ ٚح٤ى٠َس.

ٔببُ ِببٓ ح٤لٔببخَ ح٤ٓخٓبب١ش فببٝ طوطبب٢١ حٌى١ٕٔببش ٠ظ١ّببِ رؤفىببخٍ ِوظٍفببش طؼىٔببٙخ حٌّٕببخظَ حٌّؼٍببَٛ أْ وببً ل فّببٓ

ٍ حٌمي٠ْٔٛ حٌّلخٍرْٛ َٛ حٌٍّٜٛس ػٍٝ ؿيٍحٔٗ، فّٓ ِيهً حٌى١ٕٔش فٝ ألٜٝ حٌغَد ٠ُٜ
8
ُٚ٘ ٠ٕظٜبَْٚ فبٝ  

ٜبلٓ ٔـبي ٗىً ٍِِٞ ػٍٝ أػيحء حٌى١ٕٔش، ِغ حٌظؤو١ي ػٍٝ فىَس كّخ٠ظُٙ ٌٍى١ٕٔش، ٚفٝ ِٕظٜبذ حٌى١ٕٔبش أٚ حٌ

 أْ وخفش ح٤ٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ٍّٓض ٍُٛٛ٘ ِٓ حٌَ٘زخْ ح٠ٌٌٓ ٠ّؼٍْٛ ّٔخًًؿخ ٠لظٌٜ رٙخ حٌـ١ّغ.

 -أِخ ػٓ ح١ٌٙىً، ف١ظ٠ّٓ أُ٘ حٌّٟٛٛػخص ٚح٤ٗىخي حٌظٝ طّؼً حٌ٘و١ٜخص حٌٔخرمش ٌٍّٔب١ق ِؼبً ًر١لبش ٠فظبخف 

ٜ، ِبٓ ، ًٚر١لش آلخق، طٍه حٌظٝ ٍٚىص رخٌؼٙي حٌمي٠ُ، ٚحٌظبٝ ط-حٌظٝ ر١ٓ أ٠ي٠ٕخ ًِ لّبً رب١ٓ ػٕخ٠خ٘بخ أوؼبَ ِبٓ ِغب

 أّ٘ٙخ: طمي٠ْ ح١ٌّٔل١١ٓ ٌٍؼٙي حٌمي٠ُ ِٚخ ٍٚى رٗ ِٓ أهزخٍ ٚأكيحع.

ُ٘ ٠َْٚ أْ وً ِخ ٍٚى رخٌؼٙي حٌمي٠ُ ِٓ أكيحع ١ٚمبّٛ ٌبُ طىبٓ لخثّبش فبٝ كبي ًحطٙبخ، ٚأّبخ ٘بٟ ٍِبُٛ ظٍبض 

ض حٌّؼبخٔٝ حٌلم١م١بش ٌٙبٌٖ حٌَِبُٛ حٌظبٝ غخ٠ِش فٝ ك١ٕٙخ، كظٝ اًح ؿخء ح١ٌٔي ح١ٌّٔق ٚ٘ٛ حٌَُِّٛ ا١ٌبٗ، حٔى٘بف

خ ًحطٗ ًر١لش ػٍٝ ح١ٌٍٜذ ًِ ط١َ٘ وٍٙخ اٌٝ حٌو٩ٙ حٌٌٜ ٕٛؼٗ ح١ٌٔي ح١ٌّٔق ِمي
9
 .-كٔذ ِؼظميُ٘ - 

ِٚببٓ ٕ٘ببخ، أإوببي ػٍببٝ أْ ٚؿببٛى ِؼببً ٘ببٌح حٌّٕظببَ ىحهببً ح١ٌٙىببً، ِببغ اكببيحع حٌظببَحر٢ ر١ٕببٗ ٚربب١ٓ حٌّٟٛببٛػخص 

ٕببخ ٍإ٠ببش ٚحٟببلش ٔببظٍّق رٙببخ حٌظٍٔٔببً حٌفىببَٞ حٌزببي٠غ، حٌببٌٜ ٠ٕمٍٕببخ ٚحٌّٕببخظَ حٌّٕفببٌس فببٝ ح٤لٔببخَ ح٤هببَٜ، ِٕل

رٛحٓطظٗ حٌٍّٜٛ ِٓ ػخٌُ حٌَحك١ٍٓ حٌّٛل٠َٓ حٌي١ٔٛٞ، ِّبؼ٩ً فبٝ ٛبٍٛ حٌمي٠ٔب١ٓ حٌّلبخٍر١ٓ ريح٠بش ِبٓ ِبيهً 

حٌى١ٕٔش، اٌٝ ػبخٌُ ح٨ٓبظمَحٍ حٌٕفٔبٟ ٚحٌٔب٩َ حٌبيحهٍٟ، ِّبؼ٩ً فبٝ ٛبٍٛ حٌَ٘زبخْ رٜبلٓ حٌى١ٕٔبش، ٌٕٜبً فبٝ 

 خ٠ش اٌٝ حٌؼخٌُ حٌّٔخٚٞ حٌّميّ، حٌؼخَِ رَُِٖٛ ٠ٍِِٚظٗ ٥ٌك١خء ىحهً ح١ٌٙىً.حٌٕٙ

ٌٚ٘ح ر٩ ٗه ٠ؼىْ ٌٕخ حٌّٕٙـ١ش حٌفى٠َش حٌظٝ ١ٔ٠َ ٚفمًخ ٌٙخ حٌفٕخْ حٌمزطٟ فٝ طٕف١ٌ ِٟٛٛػخطٗ، ٠ٚظؤوبي ٌٕبخ ًٌبه 

، ٚى٠بَ أربٝ ِمبخٍ ربٛحىٜ ك١ّٕخ َٔحٖ فٝ أوؼَ ِٓ ًّٔٛؽ ِؼّخٍٞ، وّخ فٝ ى٠َ ح٤ٔزخ أٔط١ٔٛبّٛ ربخٌزلَ ح٤كّبَ

 حٌٕطَْٚ.

أِخ ػٓ طٕخٓمٗ ِغ حٌطمْ حٌي٠ٕٟ، ف١ىفٝ ٌٍظؤو١ي ػ١ٍٗ أْ ٔؼٍُ أْ ٚؿٛى ِٟٛبٛػخص ِؼبً ِٟٛبٛػٕخ ٘بٌح، ٠لّبً 

ٍٓخثً ٘خِش ًحص ٍٛش رخٌميحّ حٌٌٜ ٠يٍٚ فٝ ح١ٌٙىً، ك١غ ٠ُلظَفً ىحهٍٗ رويِش حٌميحّ حٌبٌٜ ٠مبيَ ٌٍؼبخٌُ ًر١لبش 

ح١ٌّٔق
ٔٓ
 -كٔذ ِؼظميُ٘ - 

ح ٠ـظّغ فٝ ح١ٌٙىً، حٌؼٙي حٌمي٠ُ رَُِٖٛ ِّؼ٩ً فٝ ٍَٓٛ طَ٘ف ًرخثلبٗ، ِبغ حٌؼٙبي حٌـي٠بي ٚحٌّٔب١ق ِّبؼ٩ً ٚ٘ىٌ

 فبببببببببٝ حٌّبببببببببٌرق ١ٚمٛٓبببببببببٗ، ِٟٛبببببببببًلخ حٌؼ٩لبببببببببش حٌٛػ١مبببببببببش ر١ّٕٙبببببببببخ، ِٚلممًبببببببببخ ٔزبببببببببٛءحص ؿ١ّبببببببببغ 

ح٤ٔز١خء
ٔٔ

ح ػٓ طظبخرغ ح٤ٔز١بخء ولٍمبخص ِظٜبٍش رزؼ٠بٙخ فبٝ حٌؼٙبي حٌمبي٠ُ ِٚظَحرطبش ِبغ حٌؼ ًَ ٙبي حٌـي٠بي، " ، ِٚؼز

....وٟ ١ٙ٠ت ٌٍَد ٗؼزًخ ِٔظؼيًح"
ٕٔ
. 

: طٍبه حٌي٨ٌبش ٠ّىبٓ اىٍحوٙبخ ربؤ٠َِٓ، ح٤ٚي فٕبٟ: ِبٓ -كٔبذ ِؼظمبيُ٘ -حوظّخي حٌٌر١لش فٝ ٗبوٚ حٌّٔب١ق  -ٕ

ه٩ي طٕف١ٌ حٌّٕظَ ِغ ِٕظَ ًر١لش آلخق ىحهً ح١ٌٙىً، فٌٙح حٌظ٩َُ ر١ّٕٙخ ٌُ ٠ىٓ ِلٞ ٛبيفش، ٚأّبخ لٜبي 

 ؼزَ ػٓ ػظّش ًر١لش ح١ٌّٔق ر١ٓ ًر١لظ١ٓ ّ٘خ ح٤ُ٘ ف١ّخ ٓزك.حٌفٕخْ رٌٌه أْ ٠

فٌر١لش آلخق ٍغُ أٔٙخ ٌُ طمغ، ا٨ أٔٙبخ ػٌٛـبض رٛٛبفٙخ حٌّٕبًٛؽ ح٤ٛبٍٟ ٌٍظ٠بل١ش، ِٚميِبش ٌٌر١لبش حٌّٔب١ق 

ػٍٝ ح١ٌٍٜذ، ًٚر١لش ٠فظخف ٍغُ ٍؿخكش ٚلٛػٙخ، ا٨ أٔٙخ ػٌٛـض رٛٛبفٙخ ٚفبخًء ٌٕبٌٍ أٛبخد ٛبخكزٗ حٌلبِْ 

 ٚحٌىيٍ.
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ر١ٓ ٌٖ٘ ٚطٍه، طظـٍٝ ًر١لش ح١ٌّٔق ػٍٝ ح١ٌٍٜذ ٌظىًّ ِخ حػظَحّ٘خ ِٓ لٍٜٛ، فبًح وخٔبض ًر١لبش آبلخق ٌبُ ٚ

طمغ ٚطُ حفظيحثٗ رٌرق ػظ١ُ،  ك١غ أْ هللا ٌّخ ٍأٜ حِظؼخي ارَح١ُ٘ ٤َِٖ، أِٔي ٌٗ وزٖ حٌفيحء ِٓ حٌٔبّخء، ٚٔبخىٜ 

ٝ ِبٓ أؿبً أٔبه فؼٍبض ٘بٌح ح٤ِبَ، ٌٚبُ طّٔبه حرٕبه ٩ِن حٌَد ارَح١ُ٘ لخث٩ً: " رٌحطٝ ألٔبّض، ٠مبٛي حٌبَد، أٔب

ح وٕـبَٛ حٌٔبّخء......، ِبٓ أؿبً أٔبه ٓبّؼض ٌمبٌٛٝ" ًَ ٚك١ين، أرخٍوه ِزخًٍوش ٚأوؼبَ ٔٔبٍه طىؼ١ب
ٖٔ

، فببْ ًر١لبش 

: " ف١ٍؼٍُ ٠م١ًٕخ ؿ١ّغ ر١ض آبَحث١ً أْ هللا ؿؼبً ٠ٔبٛع ٘بٌح، حٌبٌٜ -كٔذ ِؼظميُ٘ -ح١ٌّٔق ٚلؼض ػٍٝ ح١ٌٍٜذ 

١ًِٔٚلخ" ٍٛزظّٖٛ أٔظُ، ٍرًخ
ٔٗ

 ، ٚٛخٍ ح١ٌّٔق رٌٌه أػظُ ًر١لش ِميٓش فٝ حٌظخ٠ٍن.

ٚاًح وخٔض ًر١لش ٠فظخف لبي ٚلؼبض، فٙبٟ ٌبُ طىبٓ ١ٛحػ١بش ٤ِبَ اٌٙبٟ، ٚأّبخ ٚفبخء رٕبٌٍ طَطبذ ػ١ٍبٗ كبِْ ٗبي٠ي 

ٚويٍ ػظ١ُ، حٔظخد ٠فظخف ٌفميٖ حرٕظٗ حٌٛك١يس، ٌىٓ ًر١لش ح١ٌّٔق ػٍٝ حٌٜب١ٍذ ٌبُ ٠ظَطبذ ػ١ٍٙبخ كبِْ ٨ٚ وبيٍ، 

١ٌىًّ حفظيحء حٌؼبخٌُ، ٚرخٌظبخٌٝ لبيَ ٘بٛ ك١خطبٗ ًر١لبش  -كٔذ ِؼظميُ٘ -وخٔض رؼ١ٕٙخ حهظ١خٍ ح٦ٌٗ ٚطمي٠ّٗ ٨رٕٗ رً 

١خػش وخٍِش ٣ٌد، ًٚر١لش كذ وخًِ ٌٍؼخٌُ وٍٗ
ٔ٘
. 

َ( أٍٚىٖ ذؽ. فبخْ ٓٔأِخ ح٤َِ حٌؼخٔٝ حٌٌٜ طيٍن رٗ طٍه حٌي٨ٌش: ٔٚ ؿخء فٝ ِوط١ٛ ِٓ ِوط١ٛخص حٌمبَْ ذ

َ( ٠بيػٝ ذ ى١ّ٠ظ٠َبّٛ ح٤ٔطبخوٟ(ٗؼٗ ػبٓ طٍبه حٌٌر١لش،ٚٔٔبزٗ اٌبٝ ٗبوٚ ِبٓ حٌمبَْ ذ ٌْٛ( ػٕي كي٠
ٔٙ
ؿبخء  

ف١ٗ: " ػٕيِخ ٍٚٛض ٠َُِ اٌٝ ِٕبِي ٠ٛٓبذ لبخي هللا ٨رٕبٗ: طبٌوَ رٕبٟ أْ حٌٛلبض لبي كبخْ ٌبه ٤ْ طىّبً ًر١لبش 

فمب٢ ٤ْ ىَ لخر١بً آلخق حٌظٝ ٌُ طىبٓ وخف١بش ٌوب٩ٙ حٌؼبخٌُ. اْ حرٕبش ٠فظبخف لُبيِض ٌٚىبٓ ىِٙبخ لبي هٍبٚ ٔفٔبٙخ 

َٛم ٠ٕٚظظَن أْ طِٕي ٌٍؼخٌُ ٚطٔفه ىِه"
ٔ7
. 

ثانيًا:األسلوب الفني
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 بين الستقشاس والتطوس النسبي. 

َ( ٚح٢هبَ ٠7ؼىْ ٌٕخ ٌ٘ح حٌّٕظَ ح٤ٍٓٛد حٌفٕٟ حٌٌٜ وخْ ِظزؼًخ فبٝ فظبَط١ٓ ِظزخػبيط١ٓ، أكبيّ٘خ فبٝ حٌمبَْ ذ  

٠ظ٠ببق ٌٕببخ أٚؿببٗ ح٨ٓببظمَحٍ ٚحٌظطببٍٛ حٌٍبب٠ٌٓ ١ببَآ ػٍببٝ  َ(، ِٚببٓ هبب٩ي طظزؼببٗ فببٝ و٩حٌببي٠َ٠ٓ،ٖٔفببٝ حٌمببَْ ذ 

 ح٤ٍٓٛد.

أِخ ػٓ ح٨ٓظمَحٍ، فى٩ حٌٍٜٛط١ٓ طظ١ِّحْ رٛكيس حٌّٟٛٛع ٍٚٚػش ح٤ٍٓٛد ٚىلش ح٤ىحء، فٕـي وً فٕبخْ ٚلبي 

 ٔفٌ ٍٛٛطٗ رؤٍٓٛد فٕٟ ٚحلؼٟ، ٍحع ف١ٗ لٛحػي حٌّٕظٍٛ، ٓٛحًء فٝ ٍّٓٗ ١ٌفظخف أٚ حرٕظٗ أٚ آٌش حٌٌرق.

َ ػٓ حٌلَوش رؤٍٓٛد فٕٟ ٍحع ف١ٗ طٍه حٌمٛحػي، ِٔظٕيًح فٝ ًٌبه اٌبٝ ػبيى ِبٓ حٌل١بً حٌف١ٕبش حٌظبٝ طـبٌد وّخ ػز

ح٨ٔظزخٖ، ولَوش ح٠٤يٜ ٟٚٚغ ح٤ليحَ ٚٔظَحص حٌؼ١ْٛ، ٚػمي ٠يٞ حرٕش ٠فظخف ٍٚحء ظَٙ٘خ، ٚؿٌرٙخ ٌٍوٍذ ِبٓ 

 ٗؼَ٘خ، ٚطّخَ حٓظ٩ِٔٙخ ٚلض أْ ٟٚؼض آٌش حٌٌرق ػٍٝ ػٕمٙخ.

حهظ١بخٍ ح٤ٌبٛحْ حٌظبٝ طظٕخٓبذ ِبغ حٌلبيع، ك١بغ حػظّبي ر٘بىً ٍث١ٔبٟ ػٍبٝ ح٤ٌبٛحْ ح٤كّبَ ٚح٤ٓبٛى ٚٔـق فٝ 

 ٚح٤ٛفَ حٌّ٘ٛد رلَّس، ٚوٍٙخ أٌٛحْ طظّخٗٝ ريلش ِغ ِـ٠َخص حٌليع.

ٚف١ّخ ٠ظؼٍك ربخٌظطٍٛ ٚأٚؿبٗ ح٨هبظ٩ف، فظظٔبُ رخٌيلبش ٚحٌزٔبخ١ش، فببًح وبخْ حٌفٕبخْ فبٝ ى٠بَ ٓبخٔض وبخط٠َٓ ٍٓبُ 

ش ٚٗخٍد ل١ٍٍٟ حٌ٘ؼَ، ٚٚؿٗ طزيٚ ػ١ٍٗ أِخٍحص حٌىٌٙٛش ٚحٌىزَ، فبْ حٌفٕخْ فٝ ى٠َ ح٤ٔزبخ أٔط١ٔٛبّٛ ٠فظخف رٍل١

 ٍّٓٗ وغ حٌٍل١ش ٚحٌ٘خٍد، طزيٚ ػٍٝ ٚؿٙٗ ٠فخػش حٌ٘زخد ٠ٔٚخٍس ِٕظٜذ حٌؼَّ.

ِٕظٜبذ  ٕٚ٘خ ٔىظش ِٓ ٌطخثذ ح٤ٍِٛ، فىْٛ حٌفٕخْ فٝ ى٠َ ح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ ٠َُٓ ٠فظخف ٚوؤٔٗ ٍؿ٩ ِخُحي فٝ

حٌؼَّ، ٠ظُٔ رخ٠ٌٕخٍس ٚح١ٌفخػش ػٍٝ ػىْ ِخ ريح ػ١ٍٗ فٝ ِٕظَ ى٠َ ٓخٔض وخط٠َٓ، ٍغُ ه٠ٛع ًٌه ٤ٓبٍٛد 

٘خ٘ي، ففٝ و٩ حٌّٕظب٠َٓ،  ُّ حٌفٕخْ ٚطٍٜٛحطٗ، ا٨ أٔٗ ٠لًّ ٍٓخٌش ١ّٕٟش طؼظّي ػٍٝ اػخٍس ِ٘خػَ ٚأكخ١ْٓ حٌ

ح غخ٠ش حٌـظؤػَ. ًَ  ٠ـي حٌّ٘خ٘ي ٔفٔٗ ِظؤػ

ض وخط٠َٓ ٠ـي ٔفٔٗ ِ٘فمًخ ػٍٝ ٠فظخف ًحن حٌىًٙ حٌىز١َ حٌٌٜ رٍغ ِٓ حٌؼَّ ػظ١ًخ، ٚ٘خ ٘ٛ ٠فمبي فٝ ِٕظَ ى٠َ ٓخٔ

 حرٕظٗ ٚك١يطٗ حٌظٝ وخْ ػٍٝ ػخطمٙخ ٚكي٘خ ُ٘ ٍػخ٠ش أر١ٙخ ٚحٌؼٕخ٠ش رٗ، ٌٚىٓ حٌٛفخء رخٌٌٍٕ كظُ ٨َُ.

٠فظخف ٚوؤٔٗ ٠ٕٛف ِؼٙخ ٟٚ٘ طفمي ٚفٝ ِٕظَ ى٠َ ح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ ٠ـي حٌّ٘خ٘ي ٔفٔٗ فٝ غخ٠ش ح٦ٗفخق ػٍٝ حرٕش 

 ػَّ٘خ ٚفخًء ٌٌٍٕ أر١ٙخ، ٚكًِٔخ ػٍٝ ػٌٍح٠ٚظٙخ حٌظٝ ٌُ طؼَف ٍؿ٩ً ل٢.

ٚفببٝ وببخط٠َٓ ٔببَٜ ٠فظببخف ٚلببي أٓببيي ػزخءطٙبببٌٝ وف١ببٗ فبب٩ ٠زببيٚ ٓببٛحّ٘خ، ر١ّٕببخ فببٝ ى٠ببَ ح٤ٔزببخ أٔط١ٔٛببّٛ ٔببَحٖ 

ح ٓخػي٠ٗ حٌّفظ١ٌٛٓ ٚوف١ٗ. ًَ َىفِّظًخو١ّٗ اٌٝ حٌىٛػ١ٓ ِظٙ ُِ 

خ ٠ـّغ فٕخٔخ حٌي٠َ٠ٓ ِٓ ه٩ي طٕف١ٌّ٘خ ٌٟٛغ حٌؼ١خد، ر١ٓ ٠فظخف حٌّبئِٓ حٌزبخٍ فبٝ ى٠بَ ٓبخٔض وبخط٠َٓ حٌبٌٜ ٕٚ٘

طىٖٔٛ ح١ٌٙزش ٚحٌٛلخٍ وآرخء حٌَ٘زٕبش، ٚػزبَ ػبٓ ًٌبه ر٘ب١ج١ٓ غخ٠بش فبٝ حٌيلبش، حٌٍل١بش ٚحٌ٘بخٍد حٌّٕفبٌحْ ربخٌٍْٛ 

غ ػزخءس آرخء حٌَ٘زٕبش حٌمي٠ٔب١ٓ، ٚفبٝ ًٌبه طـٔب١ي ح٤ر١ٞ، ٚحٌؼزخءس حٌّظي١ٌش ػٍٝ ٛيٍٖ ِٓ ح٤ِخَ ٚحٌظٝ طظفك ِ

ٌٕٚ حٌىظخد حٌّميّ: " ِٚخًح ألٛي أ٠ً٠خ  ٤ٔٗ ٠ؼبُٛٔٝ حٌٛلبض اْ أهزبَص ػبٓ ؿبيػْٛ، ...، ٠ٚفظبخف ... حٌب٠ٌٓ 

رخ٠٦ّخْ لَٙٚح ِّخٌه ....فٙئ٨ء وٍُٙ ِ٘ٙٛىًح ٌُٙ رخ٠٦ّخْ.."
ٔ9
. 
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حٌبٌٜ ٠ظ٘بق ربِٞ حٌفَٚٓب١ش وخٌفَٓبخْ حٌمي٠ٔب١ٓ ٚر١ٓ ٠فظخف حٌفخٍّ حٌّغبٛحٍ فبٝ ى٠بَ ح٤ٔزبخ أٔط١ٔٛبّٛ، 
ٕٓ
ِبٓ  

 ٗٙيحء ح١ٌّٔل١ش ح٤ٚحثً ح٠ٌٌٓ ٍٛٛٚح ػٍٝ حٌـيٍحْ ٚح٠٤مٛٔخص حٌّميٓش.

أِخ ػٓ آٌش حٌٌرق، ٔـي أْ حٌفٕخْ فٝ ى٠َ ٓخٔض وخط٠َٓ ٔفٌ٘خ فٝ ١٘جش ١ٓذ ٠ٛ١ً ٠٠ؼٗ ٠فظخف ػٍٝ ٍلزبش حرٕظبٗ، 

 ٛغ١َ. ر١ّٕخ فٝ ى٠َ ح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ ػزخٍس ػٓ ٓى١ٓ

 ثالثًا: مكوناث الصوسة.

 لطغ حٌؼ١خد: 

ٍَش حٌوخٛبشرخٌَ٘زخْ،  ْٜ ؿّغ حٌفٕخْ فٝ حٌّٕظ٠َٓ ر١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ حٌؼ١خد ِظزخ١ٕ٠ٓ فٝ حٌ٘ىً ٚحٌٛظ١فش، أكيّ٘خ حٌمَ

(، ٚحٌؼبخٔٝ ُٞ حٌفَٓبخْ فبٝ حٌّٕظبَ حٌّٕفبٌ ربي٠َ ٖطؼٍٛ ُٞ حٌفخٍّ فٝ حٌّٕظَ حٌّٕفبٌ ربي٠َ ٓبخٔض وخط٠ٍَٕٛكبشذ

 ١ّٔٛ، ٚف١ّخ ٠ٍٝ ٓؤطٕخٚي وً ٔٛع ِّٕٙخ ر١٘ت ِٓ حٌظف١ًٜ.ح٤ٔزخ أٔطٛ

خ ٌِٞ حٌفَٓبخْ أِبَ غ١بَ ِؼظبخى، ربً ٠ؼبي ِبٓ ِفبَىحص ٘بٌح  -ٔ ًِ لٍٜش حٌمي١ٔ٠ٓ حٌَ٘زخْ: ٔـي أْ ظٍٙٛ٘خ ٩ُِ

ف طٍبه حٌمطؼبش ٚٔئٛبٍٙخ، وبٟ  َِّ حٌّٕظَ، ٌٚىٓ لزً أْ ٔظليع ػٓ ٌ٘ح حٌبظ٩َُ، أٍٜ أٔبٗ ِبٓ ح٠ٌبٍَٚٞ أْ ُٔؼَب

ُْٔ، ٠ٍزٔبٙخ أٓبخلفش حٌمبز٢ فبٛق حٌؼّخِبش، ٠ٚبَؿق ًٜٔ ِٓ ه٩ َْ ي ًٌه اٌٝ ِغِٜ حٌظ٩َُ. حٌمٍٜش ٟ٘ ٍأّ حٌزُب

َ(ٗٗٗ -ٕٔٗأٔٙخ طؼٛى اٌٝ ػَٜ حٌزخرخ و١ٌَْ ح٤ٚي ػّٛى حٌي٠ٓ ذ
ٕٔ
. 

ٚحٌزَْٔ ػزخٍس ػٓ ٍىحء ٠ٛ١ً ِظٔغ ر٩ أوّخَ ِفظبٛف ِبٓ فبٛق اٌبٝ أٓبفً، ٚفبٝ حٌـبِء حٌؼٍبٛٞ ِٕبٗ حٌمٜبٍش، 

ٌؼٙي حٌمي٠ُ رخُٓ حٌَىحء أٚ حٌـزشٚلي ًوَ فٝ ح
ٕٕ
. 

ٚٓببؤ١١ً حٌببَٕفَْ فببٝ حٌلببي٠غ ػببٓ حٌمٜببٍش، ٤ؿببً حٌظلببٍَ ر٘ببىً ٚحٟببق ِببٓ حٌظوببز٢ ٚحٌوٍبب٢ حٌّؼمببي ٚحٌظببيحهً 

 حٌؼـ١ذ حٌّظؼٍك رّفخ١ُ٘ حٌِٞ حٌَ٘زخٟٔ ٌيٜ وؼ١َ ِٓ حٌّئٍه١ٓ ٚحٌىظخد. 

أٌٚٙببخ حٌببظ٩َُ ٚح٨ٍطزببخ١ ربب١ٓ حٌمٜببٍش ٚأٗبب١َ فببٝ حٌزيح٠ببش اٌببٝ أٓببزخد ًٌببه، فّببَى ٘ببٌح حٌوٍبب٢ اٌببٝ أِببٍٛ ػبب٩ع، 

ٚحٌزَْٔ، ٚلي أىٜ ًٌه اٌٝ طزخ٠ٓ حٌفُٙ كٛي وٕٗ وً ِّٕٙخ، ٘بً ّ٘بخ ِظٜبٍظ١ٓ وبَىحء ٚحكبي، أَ ِٕفٜبٍظ١ٓ وبً 

 ٍىحء ٠ّؼً لطؼش رّفَىٖ 

ػخ١ٔٙخ حهبظ٩ف ٗبىً حٌزبَْٔ ِبٓ ك١بغ ِىٛٔخطبٗ، ػخٌؼٙبخ ػبيَ حٌظفَلبش رب١ٓ حٌزبَْٔ ٚحٌـزبش ٚريٌبش حٌمبيحّ، ٚػبيَ 

ش ً٘ ٟ٘ لطؼش ٚحكيس ططٍٛص ِٓ ُِٓ ٌِِٓ ٚطغ١َ حّٓٙخ ِغ ٌ٘ح حٌظطٍٛ، أَ أٔٙخ لطغ ِوظٍفش ٌىً ِٕٙبخ ِؼَف

 ط١ّّٜٙخ ٚٚظ١فظٙخ حٌظٝ طوظٍذ رٙخ ػٓ غ١َ٘خ 

ف١ّخ ٠ظؼٍك رظزخ٠ٓ حٌفُٙ كٛي وٕبٗ وبً ِّٕٙبخ، ٘بً ّ٘بخ ِظٜبٍظ١ٓ وبَىحء ٚحكبي، أَ ِٕفٜبٍظ١ٓ، ٔٔبظط١غ أْ ٔلٔبُ 

خ ػٍٝ حٌ٘ىً ٚحٌٛظ١فش. حٌو٩ف ِٓ ه٩ي حٌَؿٛع اٌٝ ًّ  حٌظؼ٠َذ حٌٍغٛٞ ٌٍمٍٜش، ٚحٌٌٜ ٠ٕؼىْ كظ

ً، ٚحٌمًٜ ٘ٛ لطغ حٌٟ٘ء ِٓ ٚٓطٗ أٚ أٓفً ِٓ ًٌه ْٜ ٍَش ِٓ حٌمَ ْٜ حٌمَ
ٕٖ

، ٟٚ٘ حٌطخثفش حٌّٕمطؼش ِٓ حٌبٍِع، 

ٚحلظًٜ حٌٟ٘ء أٞ حٔمطغ، ٚحٌّمٍٜش آٌبش ٧ٌػبيحَ طمطبغ حٌبَأّ، فبٝ أػ٩٘بخ ٓبى١ٓ ػظب١ُ ػب٠َٞ ٠ٔبم٢ ػٍبٝ 

ّلىَٛ ػ١ٍٗ ف١مطؼٗ لطؼًخ ٠َٓؼًخ ػٕك حٌ
ٕٗ
. 

ٚفببٝ وببً ِؼببخؿُ حٌٍغببش ٠ببيٍٚ ِؼٕخ٘ببخ كببٛي حٌمطببغ، ٚ٘ببٌح ٠ظّخٗببٝ ِببغ ٗببىً حٌمٜببٍش ومطؼببش ػ١ببخد ِمطٛػببش أٚ 

ِمٜٛٛببش فببٝ ِىببخْ ِؼبب١ٓ ٚغ١ببَ ِّظببيس اٌببٝ حٌٕٙخ٠ببش، أِببخ ػببٓ ٚظ١فظٙببخ حٌّظؼٍمببش رببخٌَأّ ٚحٌؼٕببك فظظّخٗببٝ ِببغ 

 ٚحٌؼٕك.حٌّمٍٜش حٌظٝ طظؼٍك ٚظ١فظٙخ أ٠ً٠خ رخٌَأّ 

ِٚٓ ٕ٘خ ٔٔظط١غ أْ ٔئوي ػٍٝ أْ حٌمٍٜش لطؼش ِٓ حٌؼ١خد لخثّش ربٌحطٙخ، طّظبي ِبٓ أػٍبٝ ٌظغطبٟ حٌبَأّ ٚحٌؼٕبك 

َ٘ي فبٝ حٌّٕظبَ ِلبً حٌيٍحٓبش ٌٛكبش ذ (، ٖٚحٌىظف١ٓ، ٚطٕٔيي اٌٝ ِٕظٜذ حٌـٔي أٓبفً حٌٜبيٍ، ٚ٘بٌح ٘بٛ حٌّ٘بخ

 ٟٚ٘ رٌٌه ٚاْ حٍطزطض رخٌزَْٔ ا٨ أٔٙخ ِٕفٍٜش ػٕٗ.

٩ف كٛي وّٛٔٙخ ِظ١ٍٜٓ أَ ِٕف١ٍٜٓ فَّىٖ اٌبٝ وبْٛ حٌزبَْٔ طبخٍس ٠ظٙبَ رٔب١ًطخ رب٩ لٍٕٔبٛسأِخ حٌو
ٕ٘
ٚطبخٍس  

أهببَٜ ٠ظٙببَ َِوزًببخ رمٍٕٔببٛس، ٚحٌلببك أْ ظٙببٍٛ حٌزببَْٔ رمٍٕٔببٛس ِببٓ ػيِببٗ ٌبب١ْ َِطزًطببخ أرببيًح رخٌمٜببٍش، ٚأّببخ 

َكخٌببش " فخٔٔب١ٍذ"٠بَطز٢ حٍطزخ١ًببخ ٚػ١مًببخ رخٌَطزببش حٌىٕٔب١ش حٌظببٝ طَطي٠ببٗ، ٚ٘ببٌح ِبخ أٗببخٍ ا١ٌببٗ حٌ
ٕٙ
ػٕببي كي٠ؼببٗ ػببٓ  

حٌزَْٔ كٔذ ِخ ٔمٍٗ ػٕٗ رظٍَ، ِٓ أْ حٌبَىحء حٌبٌٜ ٠ٍزٔبٗ حٌىٕٙبش رٔب٢١، ر١ّٕبخ حٌبٌٜ ٠َطي٠بٗ ح٤ٓبخلفش ٍِلبك ربٗ 

لٍٕٔٛس
ٕ7
. 

أٟذ اٌٝ ًٌه أْ حٌزؼٞ لي حػظزَ حٌمٍٜش طّؼً ٠خلش حٌزَْٔ، ٌٚ٘ح ٔٚ ِخ أٍٚىٖ رظٍَ: " أِبخ روٜبٛٙ فظلبش 

٠ٕش رخٌـٛحَ٘ ٠طٍك ػ١ٍٙخ رخٌمزط١ش حُٓ ذ طٝ وٛو١ٍخ( ٚرخٌؼَر١ش حُٓ ذ حٌمٍٜش(حٌَلزش فظٛؿي ٠خلش ِِ
ٕ8
. 

ٚأٍٜ أْ حٌو٢ٍ ٕ٘خ ٍرّخ ؿخء ٔظ١ـش ٌَإ٠ش حٌبَحٚٞ طٍبه حٌمطؼبش كبخي حٍطبيحء حٌمي٠ٔب١ٓ ٌٙبخ أػٍبٝ حٌزبَْٔ، فظبٓ 

ٔبَٜ حٌزخربخ  أٔٙخ ؿِء ٨ ٠ظـبِأ ِٕبٗ، ٚفبٝ اكبيٜ ٛبٍٛ حٌّوط١ٛبخص حٌظبٝ طؼبٛى ٌٍمبَْ حٌؼبخٔٝ ػ٘بَ حٌّب٩١ىٞ،

َِلْ حٌؼخٌغ رٓ ٍُػش
ٕ9
َ( ٠َطبيٜ لٜبٍش89ٔٔ -ٙٙٔٔحٌؼخٌغ ٚحٌٔزؼ١ٓ ذ 

ٖٓ
١ِّبِس ربخٌٍْٛ ح٤ٍُق ٚحٟبلش  

 (. ٗحٌّؼخٌُ طظيٌٝ ِٓ أػٍٝ ٍأٓٗ اٌٝ أٓفً ٛيٍٖ ٌٛكش ذ
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ٚرؼي أْ طؤوبي ٌبيٞ ٗبىً حٌمٜبٍش رٟٛبٛف، رلؼبض ػبٓ أٛبٍٙخ َِٚحكبً ططٍٛ٘بخ، ٚرؼبي ح١٨ب٩ع ػٍبٝ طؼ٠َبذ 

فببٝ حٌّٜببخىٍ ٚحٌَّحؿببغ حٌظخ٠ٍو١بش، ٚحٌزلببغ ػببٓ ١ببَُ ح٠ُ٤ببخء حٌظبٝ وخٔببض ٓببخثيس لزببً حٌفظببَس حٌمٜبٍش ٚحٌمببَحءس 

حٌمزط١ش، طز١ٓ أْ حٌمٍٜش ٌُ طىٓ ًحص حٔظ٘بخٍ وز١بَ ف١ّبخ ٓبزك، ٌٚىبٓ ًٌبه ٨ ٠ٕفبٝ أربيًح ػبٛىس أٛبٌٛٙخ اٌبٝ حٌبِٞ 

ََٟلض رؼٞ حٌظّخػ١ً حٌٛحٍىس ػٍٝ ح٢ػخٍ ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّبش  أْ حٌّٟٛبش ططٍزبض حٓبظويحَ حٌَّٜٞ حٌمي٠ُ، فمي أٚ

ٍىحثب١ٓ رؼ٠ببّٙخ فبٛق رؼببٞ، حٌبَىحء حٌببيحهٍٟ ٠ٍظٜببك رخٌـٔبُ، ٚحٌؼببٛد حٌوبخٍؿٟ ػزببخٍس ػبٓ ػزببخءس ٠ٛ١ٍببش أٚ 

ٍَش َِ َْ َك
ٖٔ

، ٚحٌلٍَِش ؤخء ل١َٜ ٚحٓغ ٠ل٢١ رخٌؼٕك ٠ٚمغ ػٍٝ حٌىظف١ٓ ِظي١ًٌخ فٛق حٌظَٙ ٚحٌٌٍحػ١ٓ
ٖٕ
. 

ٔفَطبخٍِٜٚٓ رمخ٠خ ح٤َٓس حٌظخٓؼش ػَ٘ ٗٛ٘يص ٍٛٛ حٌٍّىش 
ٖٖ
(، ٘ىحهبً ِمزَطٙبخ ِبغ ح٦ٌٙبش ا٠ب٠ِْ ٌٛكبش ذ 

طَطيٜ ػٛرًخ ٩ً٠ٛ١ ِبٓ حٌىظبخْ ح٤رب١ٞ حٌَل١بك حٌ٘بفخف، ٚلبي ػزبض طلبض حٌٜبيٍ رٛحٓبطش كبِحَ ٍِبْٛ، ٚحٌـبِء 

حٌؼٍٛٞ ِٓ حٌؼٛد وخٌلٍَِش، ٚحٌؼٛد رٌٖٙ حٌّٔخص ح١ٌِّّس أٛزق ٠طٍك ػ١ٍٗ ػٛد ٔفَطخٍٜ
ٖٗ
. 

د ػَفض رخُٓ ذ حٌز٨ٕٛ١( ط٘زٗ حٌـَّ، ًحص ٗبىً ر٠١بخٚٞ أٚ ىحثبَٞ ٚفٝ حٌؼَٜ حٌَِٚخٟٔ ظَٙص لطؼش ػ١خ

(، ٚحٓبظَّص طٍبه حٌمطؼبش ػٍبٝ كخٌٙبخ اٌبٝ حٌؼٜبَ حٌز١ِٔطبٟ، ٚرؼبي أْ ٌٔٚٙخ فظلش ػٕك ٚغطخء ٌٍَأّ ٗبىً ذ

وخٔض ٍىحًء ٌَػخس حٌغُٕ فٝ حٌؼَٜ حٌَِٚخٟٔ، أٛزلض ح٤ًٛ ٤ُ٘ ح٩ٌّرْ حٌىٕٙٛط١ش فٝ حٌؼَٜ حٌز١ِٔطٟ
ٖ٘
. 

ح ِخ طظٙبَ ربٗ فبٝ ِوظٍبذ ِٚٓ ىلخ ًَ ثك ح٤ٍِٛ إٔٔخٔـي طٍه حٌمطؼش ٚأٚٛخفٙخ،طظطخرك ِغ هّخٍ حٌؼٌٍحء حٌٌٜ وؼ١

(، ٠ٚئ٠ي ًٌه ِخ ًوَٖ رظٍبَ ِبٓ هٜبخثٚ حٌَٓبُ حٌمزطبٟ ٩ٌّربْ حٌٔب١يحص ًحص ٕ( ٗىً ذٙحٌظٜخ٠َٚ ٌٛكخص ذ

خ طٍه حٌظٝ ٠َطي٠ٙخ حٌىٕٙش أٚ حٌمي٠ْٔٛ، ٚح ًِ ٌفخٍق حٌٛك١بي ٠ظّؼبً فبٝ ٚؿبٛى لٍٕٔبٛس حٌطَحُ حٌىٕٟٔ، أٔٙخ ط٘زٗ طّخ

ؿَٜ طَط١زٙخ فٝ حٌٍٜٛس رل١غ طظَٙ وغطخء ٌٍَأّ، ٚأٔٗ غخٌزًخ ِبخَٜٔ حٌؼبٌٍحء فبٝ حٌٜبٍٛ حٌَّٓبِٛش ٚ٘بٟ 

طَطيٜ ػزخءس ِطَُس َِر١ٛش رو٢١ ً٘زٟ ٌٚٙخ كخفش ِ٘غٌٛش ػٍٝ حٌمٍٕٔٛس حٌظٝ طغطٝ حٌَأّ
ٖٙ

 (.7ٌٛكش ذ

ٌٍوّبخٍ حٌبٌٜ ٠غطبٝ حٌبَأّ ٠ٚظطبخرك ِبغ حٌمٜبٍش، ػبٓ حٌمّب١ٚ حٌبٌٜ  ٠ٚلخٚي رظٍَ ٕ٘خ أْ ٠ز١ٓ ح٨ٔفٜخي حٌظبخَ

طَطي٠ٗ حٌؼٌٍحء، ٚلي ىفؼٗ ٌٌٌه طٕف١ٌ حٌفٕخْ ٌِهبخٍف ػزبخءس حٌؼبٌٍحء ٚغطبخء ٍأٓبٙخ رؤٓبٍٛد ٠ـؼٍّٙبخ فبٝ ٔظبَ 

 حٌَحثٟ لطؼش ٚحكيس.

ِّؼٍبش فبٝ لّب١ٚ (, ُٕٞ حٌفَٓخْ: ٔـي أٔبٗ لبي حٍطبيٜ حٌؼ١بخد حٌؼٔبى٠َش فبٝ ى٠بَ ح٤ٔزبخ أٔط١ٔٛبّٛ ٌٛكبش ذ -ٕ

ِظٔببغ ٠زٍببغ ١ٌٛببٗ أٓببفً حٌببَوزظ١ٓ أوّخِببٗ ًحص أٓببخٍٚ ٟبب١مش, ٚأٓببفً حٌمّبب١ٚ ٓببَٚحي ٟبب١ك ٠ّظببي اٌببٝ أٓببفً 

 ِغفَ. حٌمي١ِٓ, ٠ٚغطٝ ٍأٓٗ

ف١ّخ ٠ظؼٍك ربخٌم١ّٚ ٔـبي أٔبٗ ٓبخٍ ػٍبٝ ّٔب٢ حٌؼبٛد حٌز١ِٔطبٟ حٌّؼبَٚف رخٓبُ ذ رخٌظ١ٔٛ١ىبخ طبخ٠ٍ٨ْ(
ٖ7

، ٚ٘بٌح 

خْ ِٓ ٠َطي٠ٗ ٗوٚ ِئٟ غ١َ ػٔىَٞ أٚ أكي حٌَػخس، أِبخ اًح ٌزٔبٗ حٌـٕبٛى ح٨ُٓ وخْ ٠طٍك ػٍٝ حٌَىحء اًح و

Scaramangio)ٚحٌمخىس ف١ؼَف رخُٓ ذ ٓىخٍحِخٔـ١ٛ 
ٖ8
. 

ح فٝ حٌ٘ىً حٌؼخَ ػٓ ذ حٌظ١ٔٛ١ه( ٚ ذ حٌيٌّخ١ٓش( ٚ ذ حٌىٍٛر١َٛ( فٝ وٛٔٗ ػزبخٍس ػبٓ   ًَ ٌٚ٘ح حٌؼٛد ٌُ ٠وظٍذ وؼ١

حٌَأّ ٌٚٗ أوّخَ، ٚح٨هظ٩ف حٌٌٜ ٠ليى ِؼخٌُ وب٩ً ِبُٕٙ ٠ٕلٜبَ فبٝ (، ٠َُطيَٜ ِٓ Tٍىحء ر٢١ٔ ٠٘زٗ كَف ذ 

 ١ٛي ٚحطٔخع ح٤وّخَ، ٚأ٠ً٠خ فٝ ١ٛي ٚحطٔخع حٌِٞ ٔفٔٗ فٝ رؼٞ ح٤ك١خْ.

ٚحٌؼٛد حٌٌٜ ر١ٓ أ٠ي٠ٕخ وخْ ٠ًٜ ١ٌٛٗ اٌٝ حٌَوزش فٝ حٌمَْ حٌَحرغ، ٚوخٔبض ٌبٗ أوّبخَ ٠ٛ١ٍبش ٟب١مش طٜبً اٌبٝ 

ِٓ حٌل٠ََ حٌّٕمبٕٛ (، ٚوخْ ٠ٜٕغ8ِؼُٜ ح١ٌي ٌٛكش ذ
ٖ9
أٚ ِبٓ حٌىظبخْ أٚ حٌٜبٛف، ٠ٚظ١ّبِ رخ٨طٔبخع وبٟ ٨  

٠ؼٛق حٌفَٓخْ ػٕي ٍوٛد حٌـ١خى، ٚوٟ ٠لّٝ أفوخًُ٘ ١ٍ٠ٚك رّظَُٙ٘
ٗٓ
. 

ٚفٝ حٌم١َٔٓ حٌوبخِْ ٚحٌٔبخىّ حٌّب٩١ىٞ ٚٛبً ١ٌٛبٗ اٌبٝ أٓبفً حٌَوزبش أٚ ػٕبي ِٕظٜبذ حٌٔبخق، ٚوبخْ ٠ب٠ِٓ 

ىحث٠َش أٚ ِٔبظط١ٍش حٌ٘بىً، وّبخ طٛؿبي كخٗب١ش ذ وٕبخٍ( ػٕبي حٌب٠ًٌ  رؤٗىخي ِظٕٛػش ِٓ ؿخِخص ِطَُس َِرؼش أٚ

( ٚح٤وّخَ ٚحٌَلزش8ٌٛكش ذ
ٗٔ
. 

" أْ ٘بٌح حٌؼبٛد وبخْ Cumontٌُٚ طىٓ ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش حٌز١ِٔط١بش حٌّب١ٛٓ ح٤ٛبٍٟ ٌٙبٌح حٌؼبٛد، ك١بغ ٠بٌوَ " 

خ ٠ّؼً ؿًِءح ِٓ ُٞ حٌفَٓخْ حٌٔخٓخ١١ٔٓ، ٚأهٌٖ ػُٕٙ حٌز١ِٔط١ْٛ ًّ لي٠
ٕٗ
 (.ٗ، ٖىً ذرؼي ًٌه ٗ 

ٚحٌلم١مش أْ ٌ٘ح حٌؼٛد ظَٙ لزً ًٌه رىؼ١َ، فٕـيٖ ٚحكيًح ِٓ ح٠ُ٤بخء حٌٔب٠َِٛش ح١ٌّّبِس حٌظبٝ طؼبٛى اٌبٝ فظبَحص 

ق. َ( ِلفببٛظ  ٖٖٓ٘ -ٖٓٓ٘(حٌّمظببزْ ِببٓ طّؼببخي كـببَٞ رّ٘ببظَٞ ذ ِ٘ببخ لزببً حٌظببخ٠ٍن، ِٚببٓ ًٌببه ٗببىً ذ

رخٌّظلذ حٌز٠َطخٟٔ رٍٕيْ
ٖٗ

وّبخَ أٚ ٍرّبخ وبخْ رؤوّبخَ لٜب١َس أٚ ِىفظبش، ، ٠ٚزبيٚ حٌؼبٛد فبٝ ٘بٌح حٌّٕظبَ رغ١بَ أ

ح فٝ حٌفظَحص ح٩ٌكمش ػٕٗ فٝ ريح٠خطٗ. ًَ  ٌٚىٕٗ ٍغُ ًٌه ٠ؼىْ ٌٕخ حٌزيح٠خص حٌظٝ وخْ ػ١ٍٙخ، ٚأٔٗ ٌُ ٠ظغ١َ وؼ١

أِخ ػٓ حٌَٔٚحي فٙٛ ػزخٍس ػٓ ٌزخّ َٗلٟ
ٗٗ
أ١ًٛ ٠ٔظَ حٌٕٜذ حٌٔفٍٟ ِٓ حٌـٔي ٠ٚ٘ي كٛي حٌٛٓب٢ ريوبش،  

غببش ح٢ٍح١ِببشٚ٘ببٛ ٌفببع ِٔببظّي ِببٓ حٌٍ
ٗ٘

،ِٚ٘ببظك ِببٓ حٌىٍّببش حٌفخٍٓبب١ش ذ ٗببٍٛحٍ(
ٗٙ

، ٚوببخْ ٗببخثغ ح٨ٓببظؼّخي فببٝ 

ر٩ىُ٘، ٚحِظي حٓظؼّخٌٗ اٌٝ وخفش حٌٔىخْ ِٓ حٌَؿخي ٚحٌٕٔخء ػٍٝ حٌٔٛحء
ٗ7
. 
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ٚلي حٔظمً اٌٝ حٌؼزَح١١ٔٓ ػٓ ٠َ١ك رخرً, ػُ ٗخع حٓظؼّخٌٗ ر١ٓ حٌمزخثً حٌظٝ ٓىٕض أٍٚربخ فبٝ حٌؼٜبٍٛ حٌّظٍّبش، 

حٌم١َٜ ٚحٌط٠ٛبًًٌٚه رٕٛػ١ٗ 
ٗ8

، ٚوبخْ ٌبٌٌه أػبَٖ حٌٛحٟبق ف١ّبخ رؼبي فبٝ ٍٓبُ ػ١بخد حٌمي٠ٔب١ٓ حٌفَٓبخْ ىحهبً 

ح٠٤مٛٔخص حٌمزط١ش ٚػٍٝ حٌـيح٠ٍخص فٝ َِٜ، ًٌٚه ٌظؤػَُ٘ حٌٛحٟق رخٌِٞ حٌَِٚبخٟٔ ٚحٌز١ِٔطبٟ حٌّٔبظّي ِبٓ 

 أٍٚرخ ٚحٌٌٜ وخْ ٗخثؼًخ فٝ طٍه حٌفظَس.

فٍىببٟ ٔظز١ٕببٗ ريلببش ٨رببي ِببٓ طٛٓبب١غ ىحثببَس حٌلببي٠غ ١ٌببيهً ف١ٙببخ حٌىبب٩َ حرظببيحًء ػببٓ حٌوببًٛس، ًٌٚببه  أِببخ ػببٓ حٌّغفببَ

ٌظبيحهٍٙخ حٌٛػ١ببك ِببغ حٌّغفببَ، ٚحٌوببًٛس
ٗ9
٘بٟ أ٘ببُ ح٤ٓببٍلش حٌيفخػ١ببش حٌظببٝ كبَٙ حٌّلببخٍد ػٍببٝ حٍطببيحثٙخ ػزببَ  

٠َؿبغ ًٌبه اٌبٝ وٛٔٙبخ  حٌؼٍٜٛ حٌظخ٠ٍو١بش حٌّوظٍفبش، ٨ٚ طبِحي ٌٙبخ ٔفبْ ح١ّ٘٤بش كظبٝ حٌٛلبض حٌلخٟبَ، ٍٚرّبخ

ح٩ٌٔف حٌٛحلٟ ٤وؼَ أؿِحء حٌـُٔ طؼَٟخً ٧ٌٛبخرش ٚ٘بٟ ٍأّ حٌّلبخٍد
٘ٓ

، ٚطٕمٔبُ حٌوبًٛس اٌبٝ ٔبٛػ١ٓ ح٤ٚي 

٠ؼَف رخُٓ حٌز٠١ش
٘ٔ

، ٚحٌؼخٔٝ ٠ؼَف رخُٓ حٌّغفَ
ٕ٘
. 

ٚحٌّغفببَ ٔٔبب١ؾ ِببٓ حٌلي٠ببي وخٌببيٍع  ٠ٍببزْ طلببض حٌز٠١ببشػٍٝ حٌببَأّ، ١ٌىببْٛ ٚحل١ببخً ٌٙببخ اًح ٚلؼببض أٚ حٔىٔببَص، 

٠ظيٌٝ أك١خًٔخ ؿِء ِٕٗ ػٍٝ حٌٛؿٗ ٌلّخ٠ظٗ، ٌٚ٘ح ِؼٕٝ لٌُٛٙ: "ٚػ١ٕبخٖ طزٜبخْ ِبٓ طلبض حٌّغفبَ"، ٚلبي ٠ىبْٛ ٚ

 ً حٌّغفَ ٓخرغخ
ٖ٘
ِٓ حٌوٍذ أ٠٠خً رل١غ ٠غطٝ حٌمفخ 

٘ٗ
. 

٠ّٚىببٓ حٌمببٛي رببؤْ حٌظٔببزغش ٚحٌّغفببَ ِظمببخٍرظ١ٓ ِببٓ ك١ببغ حٌ٘ببىً ٚحٌٛظ١فببش، فببخٌّغفَ ٠ىببْٛ ػٍببٝ حٌببَأّ أٓببفً  

ٔبزغش طؼٍبك أٓبفً حٌز٠١بش فظىبْٛ ٌٙبخ وبخٌَفَفحٌز٠١ش، ر١ّٕخ حٌظ
٘٘

، ٚرٕبخء ػٍبٝ ًٌبه ٔٔبظط١غ أْ ٔلبيى ح٤ؿبِحء 

حٌىخٍِش حٌظٝ طظىْٛ ِٕٙخ حٌوًٛس، ٚٔٔظط١غ وٌٌه أْ ٔليى حٌّغفَ ريلش ِٓ ك١غ ٗىٍٗ ٚٚظ١فظبٗ ِٚٛلؼبٗ ِبٓ طٍبه 

ش، حٌـٍٛد(ح٤ؿِحء ٟٚ٘: ذ حٌزيْ، كخفش حٌزيْ، ِميِش حٌوًٛس، حٌظٔزغش، حٌّغفَ، حٌٕٔزه،ح٤ٔف١
٘ٙ
. 

٠ٚظ٠ق ِٓ حٌؼَٝ حٌٔخرك أْ حٌّغفَ ؿِء ٘خَ ِٚىْٛ أٓخٟٓ ِٓ ِىٛٔخص حٌوبًٛس، ٍٚغبُ وٛٔبٗ ِٔبظمً رٌحطبٗ 

ا٨ أٔٗ ٨ ٠ٍٜق أْ ٠َُطيَٜ رّفَىٖ فٝ حٌلَٚد ريْٚ حٌوًٛس، فٙٛ ٚاْ وخٔبض أؿبِحإٖ فبٝ رؼبٞ ح٤ك١بخْ طلّبٝ 

ش حٌبَأّ، ٚ٘بٌح ٠لٍّٕبخ أْ ٔطبَف ٓبئح٨ً كبٛي حٌّٕظبَ حٌٛؿٗ ٚحٌؼٕك ٚحٌمفخ، ا٨ أٔٗ ريْٚ حٌوًٛس ٨ ٠ٍٜق ٌلّخ٠ب

 حٌٍّٜٛ، ٚ٘ٛ: ٌّخًح ٍٛٛ حٌفٕخْ ٠فظخف ٚ٘ٛ ٠َطيٜ حٌّغفَ ىْٚ حٌوًٛس ٍغُ أٔٗ ؤخٖ رخٌِٞ حٌؼٔىَٞ .

فٝ حٌٛحلبغ أٍٜ أْ ًٌبه ٍرّبخ وبخْ ِمٜبٛىًح ِبٓ حٌفٕبخْ ٌٍظؼز١بَ ػبٓ ٛبفش ٠فظبخف حٌؼٔبى٠َش، ٚحٌـّبغ ر١ٕٙبخ ٚرب١ٓ 

ِٓ طمي٠ُ حرٕظٗ وٌر١لش، فٍّخ وخْ حٌّٛلذ ٨ ٠ظطٍبذ طّبخَ حٌبِٞ حٌؼٔبىَٞ، حوظفبٝ حٌّٜبٍٛ حٌّٛلذ حٌٌٜ ٘ٛ ف١ٗ 

 رَُٓ حٌّغفَ.

 أدواث الزبخ -

ح١ٌٔذ-ٔ
٘7

(، ٠ٚؼبي حٌٔب١ذ ِبٓ أربَُ ٖ: ظَٙ ح١ٌٔذ وؤىحس ٌٌٍرق فٝ حٌّٕظبَ حٌّٕفبٌ ربي٠َ ٓبخٔض وبخط٠َٓ ٌٛكبشذ

خ، ٠ٌٚوَ  ًّ ٘بٛ أٚي  –أكبي أوخٓبَس حٌفبَّ –حٌبزؼٞ أْ ؿّ٘ب١ي ح٤ٍٓلش حٌٙـ١ِٛش حٌظٝ حٓظويِٙخ حٌّلخٍرْٛ لي٠

ِٓ أػي آٌش ح١ٌٔذ
٘8
. 

٠ٚظىبْٛ حٌٔب١ذ ِببٓ ؿبِث١ٓ ٍث١ٔبب١١ٓ ّ٘بخ حٌٕٜبً ٚحٌّمببزٞ، حٌٕٜبً ٘ببٛ كي٠بيس حٌٔب١ذ رىخٍِٙببخ ػبيح حٌّمببزٞ، 

٠ٚىْٛ ِبٓ حٌفب٨ًٛ حٌٜبٍذ أٚ حٌلي٠بي حٌـ١بي، أِبخ ػبٓ حٌّمبزٞ ف١ىبْٛ ِبٓ حٌو٘بذ أٚ حٌلي٠بي أٚ حٌؼبخؽ ٠ٚؼبَف 

 ذحٌٕٜخد(.أ٠٠خً رخُٓ 

ٚوخْ ح١ٌٔذ ٠لفع ٠ٚؼٍك فٝ حٌغّي حٌوخٙ، ٚوخْ حٌغّي فٝ رخىة ح٤َِ ِٓ حٌوَق ػُ أٛزق ِٓ حٌـٍي، ٚأه١بَحً 

ِٓ حٌـٍبي حٌّبزطٓ رخٌّوّبً أٚ حٌل٠َبَ، ٠ٚطٍبك ػ١ٍبٗ أ٠٠بخً"حٌـفٓ ٚحٌمبَحد ٚحٌـٙبخُس، ٠ٚظىبْٛ حٌغّبي ِبٓ ػبيس 

أؿِحء
٘9
. 

ّٔبٍٛي، فببًح وبخْ حٌٔبب١ذ حٌّٔبظً ِٔبظم١ّخً فببْ حٌغّبي ٠ىببْٛ ٕٚ٘بخن ط٩ُِبخً ٚحٟبلخً رب١ٓ ٗبىً حٌغّببي ٚحٌٔب١ذ حٌ

ِظٛحفمخً ِؼٗ، ٚاًح وخْ ٌط١ذ حٌظمّٛ ٠ىْٛ حٌغّي وٌٌه، ٚاْ وخْ كخى حٌظمّٛ ف١ىْٛ حٌغّي ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلبٛ، ٚاْ 

وخْ ح١ٌٔذ ِٓ حٌٕٛع حٌط٠ًٛ ٠ىْٛ حٌغّي وٌٌه، ٚاْ وبخْ ِبٓ حٌٕبٛع حٌمٜب١َ فببْ حٌغّبي ٠ىبْٛ ػٍبٝ ٘بٌح حٌٕلبٛ 

 ً  ، ٚ٘ٛ أَِ ٠ئوي حٌؼ٩لش حٌّظ٩ُِش ر١ٓ ٗىً ح١ٌٔذ ٚحٌغّي.أ٠٠خ

(، ٙأِخ ػٓ أٗىخي حٌٔب١ٛف فّبٓ أربَُ أٗبىخٌٙخ حٌظبٝ ح٘بظُ حٌفٕبخْ رَٓبّٙخ فبٝ ٛبٍٖٛ، حٌٔب١ذ حٌّٔبظم١ُ ٗبىً ذ 

( ِّٕٚٙخ حٌط٠ًٛ ٚحٌم١َٜ، أِبخ ػبٓ حٌٔب١ذ حٌّٔبظم١ُ فٙبٛ ألبيَ فبٝ ٔ٘بؤطٗ ِبٓ حٌٔب١ذ 7ٚح١ٌٔذ حٌّمّٛ ٗىً ذ

ػَف ح٠ٌَّْٜٛ حٌميِخء ح١ٌٔٛف حٌّٔظم١ّش ٚحٌم١َٜس ٌِٕ ُِٓ ِزىَ ِٓ حٌظبخ٠ٍن، ٚوبخْ حٌٔب١ذ حٌّمّٛ، ٚلي 

حٌَّٜٞ ٠ظزخ٠ٓ ١ٌٛٗ ِٓ لي١ِٓ ٜٚٔذ اٌٝ ػ٩ػش أليحَ، ٚفٝ وؼ١بَ ِبٓ حٌٕمبٕٛ ٠ظٙبَ ٍِبه ِٜبَ ِ٘بظزىخً ِبغ 

١ببَحً ػٍببٝ ٠ببي حٌؼببيٚ ٚ٘ببٛ ٠لّببً ٘ببٌح حٌٔبب١ذ، ٚظٍببض حٌٔبب١ٛف حٌّٔببظم١ّش ِٕظ٘ببَس فببٝ حٌؼببخٌُ أؿّببغ، ٚططببٍٛص وؼ

حٌؼَد ٚح١ٌٍّّٔٓ كظٝ ٛخٍص ٌٖ٘ حٌٕٛػ١ش ِٓ ح١ٌٔٛف ّٓش ربخٍُس فبٝ ٛبٕخػش حٌٔب١ٛف ح٠٤ٛر١بش، ٚحٓبظَّص 

ٕٛخػظٙخ رىؼَس ه٩ي حٌؼَٜ حٌٍّّٛوٟ
ٙٓ
. 
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(، ِّبخ ٠بيي ػٍبٝ ِبيٜ حٌظبؤػَ حٌٛحٟبق 8( ؿخء ِطخرمًخ ١ٌٍٔٛف حٌّٔظم١ّش حٌز١ِٔط١ش ٗىً ذٖٚح١ٌٔذ ٕ٘خ ٌٛكش ذ

 طٍه حٌفظَس.  رخٌفٓ حٌز١ِٔطٟ ه٩ي

(، ٚحٌٔبى١ٓ ِبٓ ح٤ىٚحص 9حٌٔى١ٓ: ظَٙص حٌٔى١ٓ وآٌش ٌٌٍرق فٝ حٌّٕظَ حٌّٕفٌ ري٠َ ح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ ٌٛكش ذ-ٕ

حٌظٝ ػَفٙخ ح٦ٔٔخْ ِٕبٌ ُِبٓ ِزىبَ، فمبي وبخْ ح٦ٔٔبخْ فبٝ حٌؼٜبَ حٌلـبَٞ ٠ٔبظؼًّ حٌ٘بظخ٠خ حٌّوظٍفبش حٌ٘بىً 

فئّٚ، ٠ٔظؼٍّٙخ وّىخ٢ٗ أٚ ٓىخو١ٓ، ا٨ أٔبٗ رؼبي ًٌبه رٍبغ ٚحٌلـُ حٌٕخطـش ػٓ ط٠ٌ٘ذ حٌمطغ حٌىز١َس ٌٜٕخػش حٌ

ِٓ ططٍٛ حٌفىَ ٕٛخػش طٍه ح٤ىٚحص ػٓ لٜي ٚرٙيف ِٔزك
ٙٔ
. 

ٚطٕٛػض حٓظويحِخص حٌٔى١ٓ ِخ ر١ٓ ح٨ٓظويحَ حٌطزٟ ٚفٝ حٌلَف ٚح١ِٛ١ٌش ٚح٨ٓبظؼّخي حٌٌِّٕبٝ، وّبخ أٔبٗ وبخْ 

ٌٙخ ىٍٚ ى٠ٕٟ ٚٓلَٞ، ٚآهَ ؿٕخثِٞ ١ٚمٟٔ
ٕٙ
. 

ح ٨ٍطزخ ًَ ١ حٌٔى١ٓ رّٟٛبٛػخص ى١ٕ٠بش ٘خِبش وّٟٛبٛع ًر١لبش اربَح١ُ٘ فبٝ ح١ٌٙٛى٠بش ٚحٌّٔب١ل١ش ٚح٦ٓب٩َ، ٚٔظ

، لي أكخٌٙخ ٚٛزغٙخ رٜزغش ى١ٕ٠ش، فظلٌٛض ِبٓ ِـبَى وٛٔٙبخ أىحس ٚح١ٌّٔل١شِٟٚٛٛع ًر١لش ٠فظخف فٝ ح١ٌٙٛى٠ش 

 ٌٍمطغ اٌٝ أىحس ػظ١ّش طَِِ ٌٍفيحء ٚحٌظ٠ل١ش ٚحٌٛفخء رخٌٌٍٕ.

ِبٓ ِٟٛبٛػخص حٌؼٙبي حٌمبي٠ُ حٌظبٝ ٨لبض ح٘ظّخِبخً وز١بَحً ِبٓ ؿخٔبذ ح٤لزبخ١، أىٜ اٌبٝ  ٚوْٛ ٠ٌ٘ٓ حٌّٟٛٛػ١ٓ

وؼببَس طٜبب٠َٛ أكببيّ٘خ ػٍببٝ حٌـببيٍحْ ٚفببٝ حٌّوط١ٛببخص ٚح٠٤مٛٔببخص ِٕببٌ ٚلببض ِزىببَ، رخ٦ٟببخفش اٌببٝ طٜبب٠َٛ 

 ػٍٝ رؼٞ حٌـيٍحْ، ٚلي ٓخػي ًٌه ر٘بىً –وّخ ًوَص ِٓ لزً -حٌّٟٛٛع ح٢هَ ٚ٘ٛ ًر١لش ٠فظخف ر٘ىً ألً 

وز١َ فٝ ِظخرؼش حٌظطٍٛ حٌٌٜ ١َأ ػٍٝ ٗىً حٌٔى١ٓ ِٓ ٚلض ٢هَ
ٖٙ
. 

 

 الخاتمت -

 حلظَٜ ظٍٙٛ ِٟٛٛع ًر١لش ٠فظخف ػٍٝ حٌٍٜٛط١ٓ ِلً حٌيٍحٓش ري٠َٞ وخط٠َٓ ٚأٔط١ّٔٛٛ.-

 ٛؼٛرش حٌّٟٛٛع ػٍٝ حٌٕفّٛ كخي ر١ٕٗ ٚر١ٓ حٔظ٘خٍٖ ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ.-

 أكِحٔٗ، ٚطـ١ٔيٖ ٌٍّ٘خ٘ي٠ٓ.رَع حٌفٕخْ فٝ حٌظؼز١َ ػٓ حٌّٟٛٛع رآ٨ِٗ ٚ-

 طمي٠ْ ح١ٌّٔل١١ٓ ٌٍؼٙي حٌمي٠ُ ِٚخ ٍٚى رٗ ِٓ أهزخٍ ٚأكيحع. -

 طٕخٓك ِٕٙـ١ش حٌفىَ حٌفٕٟ ِغ حٌطمْ حٌي٠ٕٟ.-

ٔـق حٌفٕخْ ِٓ ه٩ي طٕف١ٌ حٌّٕظَ ِغ ِٕظَ ًر١لش آبلخق ىحهبً ح١ٌٙىبً، أْ ٠ؼزبَ ػبٓ ػظّبش ًر١لبش -

 ح١ٌّٔق ر١ٓ ًر١لظ١ٓ ّ٘خ ح٤ُ٘ ف١ّخ ٓزك.

٠ؼىْ ٌٕخ ٌ٘ح حٌّٕظَ ح٤ٍٓٛد حٌفٕٟ حٌٌٜ وخْ ِظزؼًخ فٝ فظَط١ٓ ِظزخػيط١ٓ ِٚظخَ٘ ح٨ٓظمَحٍ ٚحٌظغ١َ -

 ر١ّٕٙخ.

ِظخرؼش ططٍٛ حٌؼي٠ي ِٓ حٌظلذ حٌظطز١م١ش حٌظٝ وخٔض ِٕظَ٘س وآ٨ص حٌٌرق ِٓ ٓب١ٛف ٚٓبىخو١ٓ، ٚلطبغ -

 حٌؼ١خد حٌظٝ وخٔض ٓخثيس فٝ طٍه حٌفظَحص. 
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 واللوداث األشكال

     
 ػًّ حٌزخكغ. -(ٙ( طف٠َغ هّخٍ حٌؼٌٍحء ِٓ ٌٛ كش ذ ٕٗىً ذ  ٍٜٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ:ػٓ  -( حٌز٨ٕٛ١ حٌَِٚخ١ٔشٔٗىً ذ

 .١َٔٓٓحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٍٜٛ حٌمي٠ّش: ٙ 

 

                             
 ٍأفض -١ٖ حٌز١ِٔطٟ( ُٞ حٌفَٓخْ رخٌـٗٗىً ذ  ٍأفض -( ُٞ حٌّ٘خس فٝ حٌـ١ٖ حٌز١ِٔطٟٖٗىً ذ

 ػزيحٌل١ّي ١ٚخٍق ٍِٕٜٛ: َِٜ فٝ حٌؼَٜ  ػزيحٌل١ّي ١ٚخٍق ٍِٕٜٛ: َِٜ فٝ حٌؼَٜ 

 .ٕٗٙحٌز١ِٔطٟ: ٙ      .ٕٗٙحٌز١ِٔطٟ: ٙ 
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 ػًّ حٌزخكغ. -( ًّٔٛؿخْ ١ٌٍٔذ حٌّٔظم١ُ٘ٗىً ذ  ( ُٞ َِٓٛٞ ِمظزْ ِٓ طّؼخي كـَٞ ٙٗىً ذ

 ذ ق. َ( ِلفٛظ رخٌّظل ٖٖٓ٘ -ٖٓٓ٘رّ٘ظَٞ ذ 

 ػٓ ِي٠َ٠ش ح٢ػخٍ حٌؼخِش: ح٠ُ٤خء  -حٌز٠َطخٟٔ رٍٕيْ 

 .ٔٔحٌؼَحل١ش: ٙ 

 

 
 ٍأفضػٓ  -( ّٔخًؽ ِٓ ح١ٌٔٛف حٌز١ِٔط١ش8ٗىً ذ ػًّ حٌزخكغ. -( ًّٔٛؿخْ ١ٌٍٔذ حٌّم7ّٛٗىً ذ

 ػزيحٌل١ّي ١ٚخٍق ٍِٕٜٛ: َِٜ فٝ حٌؼَٜ  

 .ٖٕٙحٌز١ِٔطٟ: ٙ 
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 ( ًر١لش ٠فظخف حٌـٍؼخىٞ ري٠َ ح٤ٔزخٌٕٛكش ذ    ي٠َ( ِٕظَ ًر١لش ٠فظخف حٌـٍؼخىٞ رٌٔٛكش ذ

 ط٠َٜٛ حٌزخكغ. -(ٖٔأٔط١ّٔٛٛ قذ     ط٠َٜٛ حٌزخكغ. -(7ٓخٔض وخط٠َٓ ق ذ  

 

  
 ( حٌزخرخ َِلْ حٌؼخٌغ رٓ ٍُػش ٠َطيٜ لٍٜشٌٗٛكش ذ                ( حٌمٍٜش ٚح١ٌٔذ ٚغّيٖ ِٓ ِٕظَ ٌٖٛكش ذ 

 ف١ٍّْٛػٓ  -(ٍُٕٔلخء رؤكي حٌّوط١ٛخص حٌمَْ ذ             حٌزخكغ.ط٠َٜٛ  -ًر١لش رفظخف رٔخٔض وخط٠َٓ

 وخًِ: ح٩ٌّرْ حٌىٕٙٛط١ش فٝ حٌؼزخىس ح١ٌٍظٍٛؿ١ش ٚحٌل١خس                                                                               

 .ٕٔح١ِٛ١ٌش: ٙ                                      
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 َ(7ٙ٘ٔ/ 8ٖٔٗٔ( حٌظـٔي رخٌى١ٕٔش حٌّؼٍمش ذٌ٘ٛكش ذ             ( حٌٍّىش ٔفَطخٍٜ ٚح٦ٌٙش ا٠ِ٠ْ ىحهً ٌٙٛكش ذ 

 ط٠َٜٛ حٌزخكغ.                ( ِٓ حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش9ِٔمزَطٙخ ح٤َٓس ذ                

 ط٠َٜٛ حٌزخكغ.                                   

          
 ( حٌٔى١ٓ رّٕظَ ى٠َ ح٤ٔزخ9ٌٛكش ذ     ( ُٞ حٌفخٍّذ حٌم١ّٚ ٚحٌَٔٚحي(7ٌٛكش ذ       ( ػزخءس ٚهّخٍ حٌؼٌٍحء رى١ٕٔش8ذ ٌٛكش 

 أٔط١ّٔٛٛ ط٠َٜٛ حٌزخكغ.              ط٠َٜٛ حٌزخكغ. -٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛحري٠َ                 -َ(78ٖٓٔ/ 9َٙٔٔرخٍسذ ر حٌٔض 

                                  ط٠َٜٛ حٌزخكغ               
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 اشي البذثدو
                                                 

ٔ
ٔٔزش اٌٝ ؿٍؼخى ٚ٘ٛ حُٓ ػزَٞ ِؼٕبخٖ ٛبٍذ أٚ ه٘بٓ، ٠ٚطٍبك ػٍبٝ حٌّٕطمبش حٌـز١ٍبش حٌظبٝ طمبغ رب١ٓ ٔٙبَ ح١ٌَِبٛن ٗبّخ٨ً، ٚٔٙبَ  

 حٌٍِلخء ؿٕٛرًخ َٚٔٙ ح٤ٍىْ غَرًخ، ٚطمغ ح٢ْ فٝ حٌٍّّىش ح٤ٍى١ٔش حٌٙخ١ّٗش؛  ٩ٌٓظِحىس أٔظَ:

 (: كَف ذؽ(،99ٌ٘ٔىظخد حٌّميّ: ىحٍ حٌؼمخفش: َِٜ: ذ رطَّ ػزيحٌٍّه ٚآهَْٚ: لخِّٛ ح 

: طَؿّبش أكّبي ػ٠ٛبيٜ حٌؼزبخىٞ: ِىظزبش ػب١ٓ 88ٌٍٓٔٛحْٔ أ١ٌٚفخٔض: أٍٝ ؿٍؼخى ٍك٩ص فٝ ٌزٕخْ ٚٓب٠ٍٛش ٚح٤ٍىْ ٚفٍٔبط١ٓ 

 .٘ٔ(: ٙ 9ٖٕٔحٌـخِؼش: ٌزٕخْ: ذ 
ٕ
ٌمٜٚ حٌّٕظمخس ٌٍٍٔٔش حٌم٠بخس حٌب٠ٌٓ كىّبٛح رٕبٝ آبَحث١ً أكي أٓفخٍ حٌؼٙي حٌمي٠ُ حٌظخ٠ٍو١ش ِٓ حٌىظخد حٌّميّ، ٠َٜٚ ػيىًح ِٓ ح 

 كظٝ ل١خَ حٌٍّى١ش ػٕيُ٘. أٔظَ:

 طخىٍّ ٠ؼمٛد ٍِطٟ: َٗف حٌىظخد حٌّميّ: طف١َٔ ٓفَ حٌم٠خس: ِٛلغ ح٤ٔزخ طى٩ ١ّ٘خٔٛص.
ٖ

١ٍّٓخْ ٔٔخء غ٠َزش وؼ١بَس"  حٌّمٜٛى رٌٙح حٌٍفع: أٞ حٌَّأس حٌغ٠َزش حٌمخىِش ِٓ هخٍؽ آَحث١ً، ِّٚخ ٍٚى فٝ ًٌه: " ٚأكذ حٌٍّه

 .ٕ: ٓٔ، ٚأ٠ً٠خ لٌُٛٙ ك١ٓ حػظَحفُٙ رخٌوط١ش: " إٔخ لي هٕخ إٌٙخ ٚحطؤٌخ ٔٔخء غ٠َزش ِٓ ٗؼٛد ح٤ٍٝ" ػٍِح ٔ: ٍِٔٔٛن 
ٗ

حٌؼ١ّْٔٛٛ أكي حٌ٘ؼٛد حٌٔخ١ِش حٌظبٝ حٓبظ١ٕٛض ٗبّخي ح٤ٍىْ اٌبٝ حٌ٘بَق ِبٓ ٔٙبَ ح٤ٍىْ ِٕبٌ حٌمبَْ حٌؼبخٔٝ ػ٘بَ لزبً حٌّب٩١ى، 

 ٛح لي حطوٌٚح ِٓ ػّْٛ أٚ ػّخْ كخ١ًٌخ ػخّٛش ٌُٙ، ٟٚ٘ٙ فٝ أٚح٢ٓ حٌٍّّىش ح٤ٍى١ٔش كخ١ًٌخ. أٔظَ:ٚوخٔ

 (.ٕ٘ٔٓفزَح٠َ  ٕٔحٌؼ١ّْٔٛٛ: ذ -ِٛلغ ٚحٞ رخن ١ِ٘ٓ: طخ٠ٍن ػّخْ حٌمي٠ُ

 (: كَف ذع(.99٘ٔرطَّ ػزيحٌٍّه ٚآهَْٚ: لخِّٛ حٌىظخد حٌّميّ: ىحٍ حٌؼمخفش: َِٜ: ذ 

 
٘

 .ٔٔل٠خس: 
ٙ

٘ٛ حرٓ حٌّٛػي، حٌزط٠ََن حٌؼخٔٝ فٝ ػ٩ػ١ش حٌؼظّخء، ٚأربٖٛ اربَح١ُ٘ أد ح٢ربخء حٌؼظب١ُ ٍِبِ حٌطخػبش حٌىخٍِبش ِٚؼخٌٙبخ حٌبٌٜ  آلخق

ًٔخ ٚٓزؼ١ٓ ٕٓش لبخي ٌبٗ حٌبَد: " حً٘بذ ِبٓ أٍٟبه ... اٌبٝ ح٤ٍٝ حٌظبٝ أ٠ٍُبه" ،  ىػٟ ه١ًٍ هللا، ٚ٘ٛ حٌٌٜ ٌّخ رٍغ ِٓ حٌؼَّ هّ

رق حرٕٗ ١ٌوظزَ ١خػظٗ ٚا٠ّخٔٗ، فٍّخ حٓظـخد حفظبيحٖ هللا ربٌرق ػظب١ُ: " فَفبغ اربَح١ُ٘ ػ١ٕ١بٗ ٚٔظبَ ٚاًح ٚوخْ ِٓ ٗؤٔٗ أْ هللا أَِٖ رٌ

خ ػٓ حرٕٗ". أٔظَ: ًٟ  وزٖ ٍٚحءٖ ًِّٔىخ فٝ حٌغخرش رم١َٔٗ، فٌ٘ذ ارَح١ُ٘ ٚأهٌ حٌىزٖ ٚأٛؼيٖ ِلَلش ػٛ

ىٍحٓبش أػخ٠ٍبش ف١ٕبش: ٍٓبخٌش ِخؿٔبظ١َ غ١بَ ِٕ٘بٍٛس:  -َػٜخَ أكّي آىَ: حٌََٓٛ ٚحٌظٜخ٠َٚ حٌـيح٠ٍش رىٕخثْ ٚأى٠َس حٌزلبَ ح٤كّب

 .ٕٖٔ -َٖٔٔ(: ٙ ٙ 7ٕٖٔٓ/  8ٖٗٔو١ٍش ح٢ىحد: ؿخِؼش ح١ٌّٕخ: ذ 

 .ٖٔ-ٕٕ، ٔ-ٕٔطه: 
7
، ٚ٘ٛ ٗخػَ ا٩ِٟٓ ػخٕ فٝ ٛيٍ ح٩ٓ٦َ. أٔظَ:  ؼٍَّٝ ُّ  لخثً ٌٖ٘ ح٤ر١خص ٘ٛ حٌ٘خػَ ِكطَّخْ رٓ حٌ

 (. 7ٕٔٓحء: ى٠ٛحْ كطخْ رٓ حٌّؼٍٝ: ٍٓطٕش ػّخْ: ذ أكّي رٓ دمحم حٌلـَٞ: ِٛٓٛػش رٛحرش حٌ٘ؼَ
8

حٓظّي حٌفٕخْ حٌمزطبٟ ِبٓ حٌفبٓ حٌّٜبَٞ حٌمبي٠ُ ِ٘بٙي حٌطؼبٓ ٌَِبُٛ حٌ٘بَ، ٚؿؼٍٙبخ ِبخىس هٜبزش ٌٍظؼز١بَ ػبٓ حٌ٘بٙيحء ٚحٌمي٠ٔب١ٓ 

 ٚأػّخٌُٙ حٌزط١ٌٛش  ٚحٔظٜخٍُ٘ حٌَِِٞ ػٍٝ حٌَ٘؛ ٩ٌٓظِحىس ٍحؿغ:

حٌفخٍّ فٝ حٌظ٠َٜٛ حٌمزطبٟ ٚأػَ٘بخ ػٍبٝ حٌظٜب٠َٛ ح٤ٍٚربٟ: َِوبِ حٌزلبٛع ٚحٌيٍحٓبخص  أكّي أرٛرىَ أكّي ػٍٟ: ِٕخظَ حٌمي٠ْ

 (،ٕٕٓٓح٤ػخ٠ٍش: ؿخِؼش ح١ٌّٕخ: ذ

أكّببي أرببٛرىَ أكّببي ػٍٟ:حٔظٜببخٍ حٌو١ببَ ػٍببٝ حٌ٘ببَ ٠َ١ٚمببش طٕخٌّٚٙببخ فببٝ حٌفٕبب١ٓ حٌمزطببٟ ٚح٦ٓبب٩ِٟ: َِوببِ حٌزلببٛع ٚحٌيٍحٓببخص 

 (.ٕٕٓٓح٤ػخ٠ٍش: ؿخِؼش ح١ٌّٕخ: ذ
9

(: ٙ ٠َٕٓٓ٘ٔظٛفَ ٚحٌظَُ: ح٤ى٠َس ح٤ػ٠َش فٝ َِٜ: طَؿّش ارَح١ُ٘ ٩ِٓش ارَح١ُ٘: ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد: ذ وٌٛٓ و

ٕٓٓ. 
ٔٓ

 رظَٜف. ٕٔٓوٌٛٓ و٠َٔظٛفَ ٚحٌظَُ: ح٤ى٠َس ح٤ػ٠َش فٝ َِٜ: طَؿّش ارَح١ُ٘ ٩ِٓش ارَح١ُ٘: ٙ 
ٔٔ

 .8ٗ(: ٙ ُٖٕٓٓ ح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ رخٌزلَ ح٤كَّ: حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ: ذ ِـّغ ٍ٘زخْ حٌي٠َ: حٌى١ٕٔش ح٤ػ٠َش ري٠َ حٌمي٠ْ حٌؼظ١
ٕٔ

 ٌٛٔ :ٔ7. 
ٖٔ

 .9ٔ -٘ٔ: ٕٕطه 
ٔٗ

 .ٖٙ: ٕأػّخي حًٌَٓ 
ٔ٘

 (.99ٖٔطخىٍّ ٠ؼمٛد ٍِطٟ: حٌميحّ ح٦ٌٟٙ: َِ٘ٚع حٌىُٕٛ حٌمزط١ش: ِٛلغ ح٤ٔزخ طى٩ ١ّ٘خٔٛص: ذ 
ٔٙ

ٌظمبٜٛ رّي٠ٕبش طٔبخ١ٌٔٛىٝ، ٚك١ّٕبخ ٚٗبٝ ربٗ حٌبزؼٞ ػٕبي ح٦ِزَح١بٍٛ ٌٚي حٌمي٠ْ ى١ّ٠ظ٠َّٛ ٤ر٠ٛٓ طم١١ٓ ٍر١بخٖ ػٍبٝ ح٤ِخٔبش ٚح

ِى١ّ١ٔخّٔٛ أَِ ربٌمخثٗ فٝ حٌٔـٓ، ٚرؼي أ٠خَ أٍٓبً ؿٕبٛىٖ فطؼٕبٖٛ ربخٌلَحد كظبٝ ِبخص؛ طبخىٍّ ٠ؼمبٛد ٍِطبٟ: ٍٓٔبٍش لبخِّٛ 

 رظَٜف. ٘ٔٔ(: ٙ ٕٕٓٓحٌمي١ٔ٠ٓ: لخِّٛ حٌمي١ٔ٠ٓ كَف ى: ِىظزش وُٕٛ لزط١ش: ١ٌٛ٠ٛ ذ 
ٔ7

ٌٕٛيٞ ٣ٌػخٍ ح٠ٌَّٜش ٚحٌزلٛع حٌؼَر١ش رخٌمخَ٘س: فٝ حٌفبٓ ٚحٌؼمخفبش ٚحٌمزط١بش: ىحٍ ٗبٙيٜ ٌٍٕ٘بَ ٚحٌظ٠ُٛبغ: حٌمبخَ٘س: ذ حٌّؼٙي حٌٙ

ٔ99ٔ ٙ :)ٖ٘. 
ٔ8
ح٤ٍٓٛد حٌفٕٟ ٘ٛ ح١ٌٜغش حٌظٝ حرظىَ٘خ حٌفٕخْ ٚحٓظمَ ػ١ٍٙخ فٝ ط٘بى١ً حٔظخؿبٗ حٌفٕبٟ ٌظلم١بك ٘بيف ِلبيى ِٕبٗ ٠لّبً فبٝ ١١خطبٗ  

ٙببخ هٜببخثٚ ١ِّٚببِحص ٘ببٌح ح٤ٓببٍٛد ٚحٌظببٝ ط١ّببِٖ ػببٓ أٞ أٓببٍٛد فٕببٟ آهببَ؛ ٓببؼ١ي كَرببٟ: ح٤ٓببخ١ٌذ ٓببّخص ِؼ١ٕببش طلببيى ِؼ

 .9ٔ(: ٙ ٕٗٔٓق.َ(: ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد: ذ ٕٖٖ -8ٖٓٓٚح٨طـخ٘خص فٝ حٌفٓ حٌَّٜٞ حٌمي٠ُ ذ
ٔ9

 .9ٖ -ٕٖ: ٔٔحٌَٓخٌش اٌٝ حٌؼزَح١١ٔٓ 
ٕٓ

ٍس ػٓ ل١ّٚ ٠زٍغ ١ٌٛٗ أٓفً حٌَوزظ١ٓ أوّخِٗ اِخ ِىفظش اٌٝ أػٍبٝ أٚ ًحص أٓبخٍٚ ٔـي أُٔٙ لي حٍطيٚح حٌؼ١خد حٌؼٔى٠َش, ٟٚ٘ ػزخ

١ٟمش، ٠ٚؼٍٛ حٌم١ّٚ ػٍٝ حٌىظف١ٓ ػزخءس طظطخ٠َ أ١َحفٙخ فٝ حٌغخٌذ هٍذ ظٍُٙٛ٘، ٚأٓفً حٌم١ّٚ َٓٚحي ١ٟك ٠ّظبي اٌبٝ أٓبفً 

٘ىً؛ ػٜبخَ آىَ: حٌَٓبَٛ ٚحٌظٜبخ٠َٚ حٌـيح٠ٍبش حٌمي١ِٓ, ٠ٚظّٕطك فٝ ٚٓطٗ رّٕطمش ِٓ ؿٍي، ٠ٚغطٝ ٍأٓٗ هًٛس أٚ طخؽ ىحثَٞ حٌ
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ٕٔٔ 

 

 

                                                                                                                                                    
َ(: 7ٕٖٔٓ/ 8ٖٗٔرىٕخثْ ٚأى٠َس حٌزلَ ح٤كَّ ىٍحٓش أػخ٠ٍش ف١ٕش: ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١بَ ِٕ٘بٍٛس: و١ٍبش ح٢ىحد: ؿخِؼبش ح١ٌّٕبخ: ذ 

 ٕٕٙ٘. 
ٕٔ

 ِٛلغ ح٤ٔزخ طى٩ ١ّ٘خٔٛص: لخِّٛ حٌّٜطٍلخص حٌى١ٕٔش: ِؼخٔٝ حٌّٜطٍلخص: ِؼٕٝ وٍّش حٌمٍٜش.

خ و١ٌَْ ٘ٛ حٌزط٠ََن حٌَحرغ ٚحٌؼَْ٘ٚ ِٓ رخرخٚحص حٌىَٟٓ حٌٔبىٕيٍٞ، وبخْ ؿ١ّبً حٌٜبٛص، ٗبي٠ي حٌبٌوخء، ٍوبِ ؿٙبيٖ فبٝ حٌزخر

ػخَ(؛ ِـّغ ٍ٘زخْ حٌي٠َ: حٌى١ٕٔش ح٤ػ٠َش ري٠َ حٌمي٠ْ  ٕٖأر١ذ رؼي أْ لخى حٌى١ٕٔش ِخ ٠مَد ِٓ ذ  ٖحٌيفخع ػٓ ح٠٦ّخْ، ٚط١ٕق فٝ 

 .ٙٗٔح٤كَّ: ٙ  حٌؼظ١ُ ح٤ٔزخ أٔط١ّٔٛٛ رخٌزلَ
ٕٕ
 اٗؼ١خء ػزيح١ٌٔي فَؽ: ِميِش فٝ ػٍُ ح٩ٌ٘ٛص حٌطمٟٔ: ح٩ٌّرْ حٌىٕٙٛط١ش: ِٛلغ ح٤ٔزخ طى٩ ١ّ٘خٔٛص. 
ٕٖ

 (.9ٌ٘ٗٔٔخْ حٌؼَد: ر١َٚص: ذحرٓ ِٕظٍٛ: 
ٕٗ

 (.99ٕٔحٌّؼـُ حٌَحثي: ىحٍ حٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ: ر١َٚص: ٌزٕخْ: ذ ؿزَحْ ِٔؼٛى: 
ٕ٘
بخ ٚطبَر٢ طلبض حٌبٌلٓ، ٚ٘بٟ ٍِبِ حٌزٔبخ١ش حٌمٍٕٔٛس ٟ٘ غطبخء حٌبَأّ ػٕبي حٌَ  ًِ ٘زبخْ، طٟٛبغ ػٍبٝ حٌبَأّ ومطؼبش ِٕفٜبٍش طّخ

 ٚحٌظٛحٟغ. ٩ٌٓظِحىس ٍحؿغ ؛

 .ٙٙ(: ٙ 9ٗ8ٔكى١ُ أ١ِٓ: ٍٓخٌش ِخ١ٍِٕخ ػٓ حٌَ٘زٕش حٌمزط١ش: حٌَٓخٌش حٌؼخٌؼش: ِخ٠ٛ ذ 

 ِٚخ رؼي٘خ. ٓٙٔ(: ٙ ٖٕٔٓ: ذ ؿّخي ١َِٕ٘خ: ٍٍٓٔش حٌفٓ حٌمزطٟ: حٌَُِٛ ٚح٤ٓخ١١َ ح١ٌٛٔخ١ٔش فٝ حٌفٓ حٌمزطٟ
ٕٙ

( ىٍّ ح٩ٌ٘ٛص ٚحٌفٍٔفش فٝ اكبيٜ حٌـخِؼبخص ح٤ٌّخ١ٔبش، ٍكبً اٌبٝ ِٜبَ ِبَط١ٓ ح٤ٌٚبٝ ػبخَ ٍٖ٘ٙٔكخٌش أٌّخٟٔ ِٓ ِٛح١ٌي ذ 

 (، ٚحٓظطخع أْ ٠َٕ٘ ػٕٙخ حٌؼي٠ي ِٓ حٌىظذ، ٚوخْ أّ٘ٙخ وظخد " طخ٠ٍن و١ٕٔش ح٦ٓىٕي٠ٍش"؛ أٔظ7َٕٙٔ( ٚحٌؼخ١ٔش ػخَ ذ ٖٙٙٔذ

١َ ٍٚر١َص ى١ٔ٩٠ٗ: وظخرخص ٍٚإ٠ش حٌَكخٌش ح٤د فخ١ٍٔٔذ ػٓ ح٤لزخ١: ٔيٚس رخٌَّوِ حٌؼمخفٟ حٌمزطٟ ح٤ٍػًٛؤٟ: ِٛلغ ح٤لزخ١ ؿ١ٍ

 ِظليْٚ
ٕ7

أٌف٠َي ؽ. رظٍَ: حٌىٕخثْ حٌمزط١ش حٌمي٠ّش فٝ َِٜ: طَؿّش ارَح١ُ٘ ٩ِٓش ارَح١ُ٘: حٌـِء حٌؼخٔٝ: ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد: ذ 

ٕٕٓٔ :) ٙٔٗٓ. 
ٕ8

 .ٖٗٔأٌف٠َي ؽ. رظٍَ: حٌىٕخثْ حٌمزط١ش حٌمي٠ّش فٝ َِٜ: طَؿّش ارَح١ُ٘ ٩ِٓش ارَح١ُ٘: حٌـِء حٌؼخٔٝ: ٙ 
ٕ9

٘ٛ أرٛ حٌفَؽ ربٓ أربٛ حٌٔبؼي ربٓ ٍُػبش، ط١ّبِص فظبَس رط٠ََو١ظبٗ رخ٨ٟبطَحد حٌ٘بي٠ي فبٝ ح٤ِبٓ فبٝ حٌبز٩ى حٌّٜب٠َش، ٚرف٠بً 

َ(؛ ِٛلغ ح٤ٔزخ طىب٩ ١ّ٘بخٔٛص: طبخ٠ٍن حٌزطخٍوبش فبٝ ٤ٔٔ89ٚي ِٓ َٗٙ ٠ٕخ٠َ ٕٓش ذ ٍٛٛحطٗ أٍٛق هللا ح٤كٛحي، ٚط١ٕق فٝ ح١ٌَٛ ح

 حٌى١ٕٔش حٌمزط١ش: حٌزخرخ َِلْ حٌؼخٌغ.
ٖٓ

ف١ٍّْٛ وخًِ: ح٩ٌّرْ حٌىٕٙٛط١ش فٝ حٌؼزخىس ح١ٌٍظٍٛؿ١ش ٚحٌل١بخس ح١ِٛ١ٌبش ٍإ٠بش طخ٠ٍو١بش ١مٔب١ش ىػ٠ٛبش: ِ٘بَٚع حٌىٕبُٛ حٌمزط١بش: 

 .ٕٔ(: ٙ 8ٕٔٓحٌمخَ٘س: ذ 
ٖٔ

لزطٟ: ِىظزش ح٤ٔـٍبٛ حٌّٜب٠َش:  -ر١ِٔطٟ -ٍِٚخٟٔ -٠ٛٔخٟٔ -ٍٜٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ: ١َحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٍٜٛ حٌمي٠ّش فَػٟٛٔ

 .7ٖحٌمخَ٘س: ى.ص: ٙ 
ٖٕ

 َ(.ٕٖٔٔٓ/ ِٕٖٗٔـّغ حٌٍغش حٌؼَر١ش: حٌّؼـُ ح٢١ٌٓٛ: حٌطزؼش حٌوخِٔش: ِىظزش حٌَ٘ٚق حٌي١ٌٚش: حٌمخَ٘س: ذ 
ٖٖ

ُٚؿخص حٌٍّه ١ٍِْٔ حٌؼبخٔٝ حٌوّبْ، ٚٛبخكزش حٌّىخٔبش حٌّف٠بٍش ر١بٕٙٓ، ًوبَص ِبَط١ٓ رٍمبذ  حُٓ ٠ؼٕٟ ذ أك٩ُ٘( ٟٚ٘ اكيٜ

ُٚؿش ح٦ٌٗ، ٚلي وخْ ُٚحؿٗ ِٕٙخ ٌظؼ١٠ي َِوِٖ فٝ ؿٕٛد حٌٛحىٜ، ٚفٝ ١١زش هخٛش، ك١غ أْ ِٕزظٗ ٘ٛ ٠َؿغ اٌبٝ ٗبَق حٌبيٌظخ؛ 

 .ٖ-ٕ(: ٙ ٙ 98ٙٔحٌّـٍْ ح٤ػٍٝ ٣ٌػخٍ: ِمزَس حٌٍّىش ٔفَطخٍٜ: َِٜ: ذ 
ٖٗ

 .9ٖ -8ٍٖٜٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ: ١َحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٍٜٛ حٌمي٠ّش: ٙ ٙ 
ٖ٘

 .ٍٜٗٓٔٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ: ١َحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٍٜٛ حٌمي٠ّش: ٙ 
ٖٙ

 .ٗٗٔأٌف٠َي ؽ. رظٍَ: حٌىٕخثْ حٌمزط١ش حٌمي٠ّش فٝ َِٜ: طَؿّش ارَح١ُ٘ ٩ِٓش ارَح١ُ٘: حٌـِء حٌؼخٔٝ: ٙ 
ٖ7

 .99ٍ حٌمي٠ّش: ٙ ٍٜٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ: ١َحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٜٛ
ٖ8
َ(: َِٜ حٌؼَر١ش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ: حٌمخَ٘س: َِٜ: ٔٗٙ -8ٍٕٗأفض ػزيحٌل١ّي ١ٚخٍق ٍِٕٜٛ: َِٜ فٝ حٌؼَٜ حٌز١ِٔطٟ ذ  

 .ٖٕٙ(: ٙ ٕٔٓٓذ 
ٖ9

 .99ٍٜٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ: ١َحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٍٜٛ حٌمي٠ّش: ٙ 
ٗٓ
 .َٖٕٙ(: ٙ ٔٗٙ -8ٍٕٗأفض ػزيحٌل١ّي ١ٚخٍق ٍِٕٜٛ: َِٜ فٝ حٌؼَٜ حٌز١ِٔطٟ ذ  
ٗٔ

 .99ٍٜٓٛ َٕٜ٘ ؿَؿْ: ١َحُ ح٠ُ٤خء فٝ حٌؼٍٜٛ حٌمي٠ّش: ٙ 
ٕٗ
 .َٖٕٙ(: ٙ ٔٗٙ -8ٍٕٗأفض ػزيحٌل١ّي ١ٚخٍق ٍِٕٜٛ: َِٜ فٝ حٌؼَٜ حٌز١ِٔطٟ ذ  

 ٩ٌٓظِحىس ٍحؿغ؛ 

Cumont, F., ' L'uniforme de la cavalerie orientale et le costume byzantine,' B,2 (1926), P. 181. 
ٖٗ

 .َٔٔ(: ٙ 9ٙ7ِٔي٠َ٠ش ح٢ػخٍ حٌؼخِش: ح٠ُ٤خء حٌؼَحل١ش: حٌؼيى ح٤ٚي ح٠ُ٤خء ح٠ٌَِٛٔش: رغيحى: ذ 
ٗٗ
وٍّش َٗلٟ ٔٔزش اٌٝ حٌَ٘ق أٞ ؿٙش َٗٚق حٌّْ٘، ٚحٌ٘بَق ػب٩ع، حٌ٘بَق ح٤ىٔبٝ ٠طٍبك ػٍبٝ ِٕبخ١ك آٓب١خ حٌغَر١بش حٌٛحلؼبش  

ٓ، ٚكظٝ َِٜ، حٌَ٘ق ح٤لٜٝ ٠طٍك ػٍبٝ رٍبيحْ آٓب١خ حٌ٘بَل١ش، ػٍٝ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ ّٗخي طَو١خ، لزَٙ، ٠ٍٛٓش، ٌزٕخْ، فٍٔط١

ح١ٌخرخْ، و٠ٍٛخ، ح١ٌٜٓ، فَُِٛح، حٌٕٙي، حٌفٍز١ٓ، ف١ظٕخَ، طخ٩٠ٔي، رٍِٛخ، ِخ٠ِ١ٌخ، أٔي١ٔٔٚخ، حٌَ٘ق ح٢ٓٚ٤ ٠طٍك ػٍٝ رؼبٞ ِٕبخ١ك 

، ا٠بَحْ، ِٜبَ، حٌٔبٛىحْ، ٚكظبٝ أفغخٔٔبظخْ آ١ٓخ حٌـّٛر١ش حٌغَر١ش، ٗزٗ حٌـ٠َِس حٌؼَر١بش، ح٤ٍىْ، ٓب٠ٍٛش، ٌزٕبخْ، حٌؼبَحق، طَو١بخ

 ٚرخؤظخْ أك١خًٔخ.

 (: رخد ح١ٌ٘ٓ.8َِٕٔٓٚحْ حٌؼط١ش: ِؼـُ حٌّؼخٔٝ حٌـخِغ: حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ: ىحٍ غ١يحء ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ: ح٤ٍىْ: ذ 
ٗ٘
 .ٔ(: ٙ ٕٙٔٓ -ٔ -ٗٔٗٛلىٟ ى٨ي: لٜش حٌَ٘ٚحي ٚطخ٠ٍوٗ: ِٛلغ أٛيحء ُكٍش: ذ  
ٗٙ

 .98ٔ(: ٙ 97ّٔٔٓخء ح٩ٌّرْ ػٕي حٌؼَد: طَؿّش أوََ فخًٟ: ِطزؼش ىحٍ حٌل٠َش: رغيحى: ذ ىُٚٞ: حٌّؼـُ حٌّفًٜ رؤ
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ٖٔٔ 

 

 

                                                                                                                                                    
ٗ7
ٖ/ ٓٓٗٔٛز١لش ١ٍٗي ٍٗيٞ: ح٩ٌّرْ حٌؼَر١ش ٚططٍٛ٘خ فٝ حٌؼٙٛى ح١ِ٩ٓ٦ش: ِئٓٔش حٌّؼخ٘ي حٌف١ٕش: حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ: رغيحى: ذ  

ٔ98ٓ ٙ :)َٗ8. 

ٗ8
فبٝ حٌمب١َٔٓ حٌؼبخِٓ ػ٘بَ ٚحٌظخٓبغ ػ٘بَ ح٩١ٌّى٠ب١ٓ: ٍٓبخٌش ىوظبٍٛحس غ١بَ  ؿّخي ٓؼي ٔـ١ذ : ِيحٍّ ط٠َٜٛ ح٠٤مٛٔبخص رّٜبَ

 .َٓٙ(: ٕٖٙٓٔٓ/ٍِٖٕٔٗٔ٘ٛس: و١ٍش ح٢ىحد: ؿخِؼش ١ٕطخ: ذ

ٗ9
حٌوًٛس ٌفظش فخ١ٍٓش ِؼَرش ططٍك ػٍٝ وً ِخ رمٟ ػٍٝ حٌَأّ ِٓ غطخء ِٜٕٛع ِٓ حٌّؼبيْ ٚطـّبغ ػٍبٝ هبًٛ ٚهبًٛحص، ٚلبي  

ص ح٤ػبيحء فبٛق حٌبَأّ؛ أربٛ حٌلّبي فَغٍبٟ: طٜبخ٠َٚ حٌّوط١ٛبخص فبٝ ػٜبَ ح٠٤بٛر١١ٓ: وخْ حٌفَٓخْ ٠ظلْٜٕٛ رٙبخ ٟبي ٟبَرخ

، ٚطظىْٛ فٝ أٍٛٙخ حٌفخٍٟٓ ِٓ ػ٩ػش ِمخ١غ ٘بٟ  9َٕٓ(: ٛـ 98ٍٔٔٓخٌش ِخؿٔظ١َغ١َ ٍِٕ٘ٛس: و١ٍش ح٢ػخٍ: ؿخِؼش حٌمخَ٘س: ذ

َ (: ٛـ  99٘ٔ: ِىظزش ٌزٕخْ ٔخَْٗٚ: ر١َٚص: ذ ذهٛى و٩ٖ إٟٔ٘(؛ أكّي ِطٍٛد: ِؼـُ ح٩ٌّرْ فٝ ٌٔخْ حٌؼَد: حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ

ٙ7 

٘ٓ
ِّيٚف ٠ٍِخْ ِلّبٛى: ٍٓبَٛ حٌؼّبخثَ ٚحٌظلبذ حٌظطز١م١بش فبٝ ٛبٍٛ حٌّوط١ٛبخص فبٝ حٌؼٜب٠َٓ ح٠٤بٛرٟ ٚحٌٍّّبٛوٟ: ٍٓبخٌش 

 .َٔٗٔ(: ٛـ ٕٖٙٓٓ/7ٕٗٔىوظٍٛحس غ١َ ٍِٕ٘ٛس: و١ٍش ح٢ػخٍ: ؿخِؼش حٌمخَ٘س: ذ

٘ٔ
ً ر٠١ش حٌٕؼخَ، ٚحٌـّبغ ذرب١ٞ(، ٓبؼخى دمحم كٔبٓ: ػب٩ع آ٨ص كبَد ىفخػ١بش ِبٓ حٌؼٜبَ ٚلي ١ّٓض حٌز٠١ش رٌٌه ٤ٔٙخ ػٍٝ ٗى

ٚطؼبَف  ،. ٠ٚمخي: حرظخٝ حٌَؿً أٞ ٌزْ حٌز٠١شٖٗٓحٌٜفٛٞ رخٌّظلذ حٌمزطٟ رخٌمخَ٘س: و١ٍش ح٢ػخٍ: ؿخِؼش حٌمخَ٘س: ى . ص: ٛـ 

ح٤ٍٓلش ػزَ حٌؼٍٜٛ ح١ِ٩ٓ٦ش: حٌىظخد ح٤ٚي: ح٤ٍٓلش حٌز٠١ش وٌٌه رخُٓ ذحٌظَوش( ٚؿّؼٙخ حٌظَن ٚحٌظَحثه، ػزي حٌٕخَٛ ٠خ١ٓٓ: 

 . 9َ٘ٔ(: ٛـ  ٕٙٓٓحٌيفخػ١ش أٚ حٌـٕٓ حٌٛحل١ش حٌيٍٚع ٚحٌظَّٚ فٝ ٟٛء حٌّٜخىٍ حٌّىظٛرش ٚحٌفْٕٛ ح١ِ٩ٓ٦ش: ىحٍ حٌمخَ٘س: ذ 

ٕ٘
 . َٕٗٔ(: ٛـ 9ٖٔٔ: ىحٍ حٌىظذ: حٌمخَ٘س: ذٕحٌمٍمٕ٘يٞ: ٛزق ح٤ػ٘ٝ فٝ ٕٛخػش ح٦ٔ٘خ: ؽ

ٖ٘
زغش ٟ٘ ِخ طًٛٛ رٗ حٌز٠١ش ِٓ كٍك حٌيٍٚع فظٔظَ حٌؼٕك ٤ْ حٌز٠١ش رٙخ طٔزغ، ٌٚب٨ٖٛ ٌىبخْ ر١ٕٙبخ ٚرب١ٓ ؿ١بذ حٌبيٍع هٍبً حٌظٔ

 .7ٓٔٚػٍٛس، ػزي حٌٕخَٛ ٠خ١ٓٓ: ح٤ٍٓلش ػزَ حٌؼٍٜٛ ح١ِ٩ٓ٦ش: حٌىظخد ح٤ٚي: ٛـ 

 . َ٘ٔ(: ٛـ 98٘ٔ: رغيحى: ذٔػزي حٌـزخٍ ِلّٛى حٌٔخَِحثٟ: طم١ٕش ح٩ٌٔف ػٕي حٌؼَد: ِـٍش حٌٍّٛى: ؽ ٘٘

 . 7ٔٔ – 7ٓٔػزي حٌٕخَٛ ٠خ١ٓٓ: ح٤ٍٓلش ػزَ حٌؼٍٜٛ ح١ِ٩ٓ٦ش: حٌىظخد ح٤ٚي: ٛـ ٙ٘

٘ٙ
 حٌزيْ: ذحٌز٠١ش( ٠ٚىْٛ ىحث٠َخً أٚ ِؼٍغ حٌ٘ىً.

 كخفش حٌزيْ: ٚطىْٛ فٝ ٔٙخ٠ش حٌزيْ ِٓ أٓفً ٟٚ٘ ىحثّخً ىحث٠َش حٌ٘ىً. 

حٌـِء ح٤ِخِٟ ِٕٙخ. حٌظٔزغش: ٟٚ٘ حٌٍِى حٌٌٜ ٠ظيٌٝ ِٓ حٌوًٛس كبٛي ىحثَ٘بخ حٌٔبفٍٟ  ِميِش حٌوًٛس: ٚطؼَف رخُٓ ذحٌمْٛٔ( ٚ٘ٛ 

 ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ٗزىش ِؼي١ٔش ِىٛٔش ِٓ كٍمخص ِظًٜ رؼ٠ٙخ رزؼٞ.

حٌٕٔزه: ٚ٘ٛ ػزخٍس ػٓ لخثُ ِيرذ حٌ٘ىً أػٍٝ حٌزيْ ِوٜٚ ٦رؼخى ح١ٌٔٛف ػٓ حٌَأّ اًح ِبخ ٛبخىفظٙخ، ٌٚب١ّىٓ ِٔػٙبخ ٌٚزٔبٙخ 

.ِٕٗ 

(: ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ٚحٍق ٥ٌٔذ ِؼزض ػٍٝ حٌزيْ ِٓ ح٤ِخَ ػٍٝ ١٘جش ٓخق ِؼي١ٔش ِزططش طؼزض ِبٓ ح٤ِبخَ رٛحٓبطش Nasalٔف١ش ذح٤ 

 ِّٔخٍ ِظلَن ٠ٔظويَ فٝ اكىخَ طؼز١ظٙخ، ٚفٝ ط١ٔ١َ كَوظٙخ اٌٝ أػٍٝ ٚأٓفً كٔذ كخؿش حٌّلخٍد.

٠ٍ٘ش أٚ ٗؼَ ٍِْٛ أٚ ٗخٍس ِؼ١ٕبش هخٛبش رخٌٔبٍطخْ، أٚ حٌـٍٛد: ٚ٘ٛ ػزخٍس ػٓ ؿٍٛد ِؼئٟ ٠ظميَ حٌوًٛس ٠ٚوٜٚ ٌٟٛغ  

 ٛخكذ حٌوًٛس أٚ حٌفَلش حٌظٝ ٠ٕظّٝ ا١ٌٙخ. ٩ٌٓظِحىس ٍحؿغ،

 َ(، 9ٙٔٔػزي حٌَإٚف ػْٛ: حٌفٓ حٌلَرٟ فٝ ٛيٍ ح٩ٓ٦َ: ىحٍ حٌّؼخٍف: ذ

 (، 88ػزي حٌَكّٓ ُوٟ: حٌلَد ػٕي حٌؼَد: ىحٍ حٌّؼخٍف: ٍٍٓٔش وظخد: حٌؼيى ذ

 َ(.9٘ٗٔ: ر١َٚص: ذ8خْ حٌؼَد: ؽحرٓ ِٕظٍٛ: ٌٔ

٘7
ح١ٌٔذ وٍّش ِ٘ظمش ِٓ لٌُٛٙ: ٓؤف ِخٌٗ أٞ ٍ٘ه فٍّخ وخْ ح١ٌٔذ ٓززخً ٩ٌٍٙن ّٟٓ ١ٓذ، ٚحٌـّغ أٓب١خف، ٚٓبخثذ ِؼبٗ ٓب١ذ، 

٠ٚمببخي حٓببظخف حٌمببَٛ ٚطٔببخرمٛح: أٞ ط٠ببخٍرٛح رخٌٔبب١ٛف، أٔظببَ: ػزببي حٌّببٕؼُ ِخؿببي: ٔظببُ حٌفببخ١١ّ١ٓ ٍٚٓببُِٛٙ فببٝ ِٜببَ: حٌمببخَ٘س: 

 .9ٔٔ(: ٛـ 9َ٘٘ٔذ

٘8
ريٍ حٌي٠ٓ حٌؼ١ٕٟ: ح١ٌٔذ حٌّٕٙي فٟ ١َٓس حٌٍّبه حٌّئ٠بي ٗب١ن حٌّلّبٛىٞ: طلم١بك فٙب١ُ دمحم ٗبٍظٛص: ىحٍ حٌىظبخد ٌٍطزخػبش ٚحٌٕ٘بَ: 

 ،8َٓٔ(: ٛـ 9ٙ7ٔحٌمخَ٘س: ذ

ٌبه ٌؼبيس أِبٍٛ ِبٓ ا٨ اْ وخْ ٠مٜي أٔٗ أٚي ِٓ أػي طٍبه ح٨٢ص ٌمِٛبٗ ٨ ٌٍؼبخٌُ أؿّبغ، ًٚ –٠َٜٚ حٌزخكغ أْ ٌ٘ح حٌمٛي ف١ٗ ٔظَ  

أّ٘ٙخ أْ ٕٛخػش طٍه ح٤ٍٓلش حٌٌّوٍٛس طىخى طىْٛ لي ػَفض فبٝ وبً حٌل٠بخٍحص حٌمي٠ّبش حٌظبٝ طٛٛبٍض اٌبٝ حٓبظويحَ حٌّؼبخىْ ِٕبٌ 

ق.َ( ٚٛبٕخػش حٌزَٚٔبِ ِٕبٌ كبٛحٌٟ ػبخَ ٓٓٓٗٚلض ِزىَ وخٌـ١ٖ حٌَّٜٞ حٌمي٠ُ حٌٌٜ ػَف حٓظويحَ حٌٕلخّ ِٕبٌ كبٛحٌٟ ػبخَ ذ

 ِخ ػؼَ ػ١ٍٗ ٍؿخي ح٢ػخٍ ِٓ ح٤ىٚحص ٚح٤ٍٓلش فٝ ِمخرَ ليِخء ح١٠ٌَّٜٓ، أٔظَ؛ ق.َ(، ٠ٚ٘ٙي رٌٌهٕٓٓٓذ

 ، 9ٓ – 89َ(: ٛـ ٛـ ٕ٘ٔٓػزي حٌَكّٓ ُوٟ: حٌـ١ٖ فٝ َِٜ حٌمي٠ّش: ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد: ذ

ح٤ُِ كفخٚس رخ١ٌٔذ، ٚػَحلش فٝ  وّخ أْ ح١ٌٔذ ٌُ ٠مظَْ رؤِش وخلظَحٔٗ رؤِش حٌؼَد، كظٝ حٓظلمض ٌمذ ذأِش ح١ٌٔذ(، فخٌؼَد أوؼَ

 ٕٛؼٗ ٚحٓظويحِٗ، أٔظَ؛
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ٔٔٗ 

 

 

                                                                                                                                                    
ػزي حٌـزخٍ ِلّٛى حٌٔخَِحثٟ: طم١ٕش ح٩ٌٔف ػٕي حٌؼَد: حٌـِء ح٤ٚي: ِـٍبش حٌّبٍٛى: ُٚحٍس حٌؼمخفبش ٚح٦ػب٩َ: رغبيحى: حٌـ٠ٍّٛٙبش  

 . َٙ(: حٌّٜيٍ حٌَحرغ: ٛـ 98٘ٔحٌؼَحل١ش: حٌّـٍي حٌَحرغ ػَ٘: ذ

٘9
ـَحد: ٟٚ٘ ِمَ ح١ٌٔذ ّٟٓ حٌغّي، ػخ١ٔخً حٌوٍش أٚ حٌوًٍ: ٟٚ٘ حٌـٍٛى فٝ رخ١ٓ حٌغّبي، ػخٌؼبخً حٌٕؼبً: ٚ٘بٛ ٘ٝ: أ٨ًٚ حٌمَحد أٚ حٌ

أٓفً حٌغّي، ٍحرؼخً حٌلّخثً: ٚحكيطٙخ كّخٌش أٚ ٔـخىس ٟٚ٘ ِخ ٠ؼٍك رٙخ ح١ٌٔذ، هخِٔخًحٌىٍذ: كٍمش طَر٢ رٙبخ ٓب١ٍٛ حٌلّخثبً، ٓخىٓبخً 

 ً  حٌٔخ٠ٍش: لطؼش ِٓ حٌف٠ش أٚ حٌلي٠ي أٚ غ١َ ًٌه طٟٛغ ٌٛلخ٠ش ِيهً حًٌٕٜ فٝ حٌغّي. ح١ٌٔش: ٟ٘ أ١َحف ١ٍٓٛ حٌلّخثً، ٓخرؼخ

َ( ىٍحٓبش ك٠بخ٠ٍش ف١ٕبش: 9ٔ -8ٔػٜخَ آىَ: ٍَٓٛ حٌظلبذ حٌظطز١م١بش حٌّٕفبٌس ػٍبٝ ح٠٤مٛٔبخص حٌمزط١بش فبٝ ِٜبَ هب٩ي حٌمب١َٔٓ ذ 

 ٘خِٖ. 9َٖٔ(: ٙ ٕٕٓٓ/ ٍٖٔٗٗٔٓخٌش ىوظٍٛحس غ١َ ٍِٕ٘ٛس: و١ٍش ح٢ىحد: ؿخِؼش حٌٛحىٜ حٌـي٠ي: ذ 
ٙٓ

 .ٓٗٔ -8َٖٔ(: ٙ ٙ 9ٔ -8ٔػٜخَ آىَ: ٍَٓٛ حٌظلذ حٌظطز١م١ش حٌّٕفٌس ػٍٝ ح٠٤مٛٔخص حٌمزط١ش فٝ َِٜ ه٩ي حٌم١َٔٓ ذ 
ٙٔ

ٓٛٓببٓ ػ١ٔببٝ: حٌٔببى١ٓ فببٝ ِٜببَ حٌمي٠ّببش ِٕببٌ ػٜببٍٛ ِببخ لزببً ح٤ٓببَحص ٚكظببٝ ٔٙخ٠ببش حٌيٌٚببش حٌلي٠ؼببش: ٍٓببخٌش ِخؿٔببظ١َ غ١ببَ 

 .8َٖٔ(: ٙ 9ٕٖٓٓ/ ٖٓٗٔؼش ػ١ٓ ّْٗ: ذ ٍِٕ٘ٛس:و١ٍش ح٢ىحد: ؿخِ
ٕٙ

 ٩ٌٓظِحىس؛

 ِٚخ رؼي٘خ. 9ٙٗٓٛٓٓ ػ١ٔٝ: حٌٔى١ٓ فٝ َِٜ حٌمي٠ّش ٌِٕ ػٍٜٛ ِخ لزً ح٤َٓحص ٚكظٝ ٔٙخ٠ش حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش: ٙ 
ٖٙ

 ٩ٌٓظِحىس ػٓ ٌ٘ح حٌظطٍٛ ٍحؿغ؛

 ِٚخ رؼي٘خ. 8َٔٔ(: ٙ 9ٔ -١َٔٔ8ٓ ذ ػٜخَ آىَ: ٍَٓٛ حٌظلذ حٌظطز١م١ش حٌّٕفٌس ػٍٝ ح٠٤مٛٔخص حٌمزط١ش فٝ َِٜ ه٩ي حٌم
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  العالم والمؤرخ ومسيرةسيرة 

 رمضان عبده علي السيد األستاذ الدكتور
 جامعة المنيا –بكلية اآلداب  والشرق القديمأستاذ اآلثار وتاريخ مصر 

 
مركز األلصر ثم انتمل مع أسرته إلى الماهرة وحصل فٌها على  -فً لرٌة منشؤة العماري 62/01/0191جاء مولده  فً     

 من مدرسة رلى المعارف بشبرا. 0191لعامة عام الثانوٌة ا
وخالل أربعة أعوام من  0191آداب الماهرة عام  –ثم التحك بجامعة الماهرة كطالب بالفرلة األولى بمسم اآلثار المصرٌة 

بكٌر ،  الدراسة فٌها تتلمذ على ٌد كال من أ.د. عبد العزٌز صالح ،  أ.د أحمد فخري ، أ.د. جرجس متى ، أ.د.عبد المحسن
 . Vikentiev أ.د.عبد اللطٌف أحمد علً ،

 .0126وحصل على شهادة اللٌسانس فً اآلثار المصرٌة بتمدٌر جٌد جداً مع مرتبة الشرف الثانٌة دور ماٌو 

 المؤهالت العلمية:
 

 الشرف الثانٌة.بتمدٌر عام " جٌد جدا " مع مرتبة  0126جامعة الماهرة دور ماٌو  –لسم اآلثار المصرٌة  –لٌسانس آداب 
من مدرسة الدراسات العلٌا والعملٌة من  0121دبلوم فً الحضارة واآلثار واللغة المصرٌة المدٌمة بتمدٌر " جٌد " سبتمبر  

 جامعة السربون بفرنسا) المسم الرابع (.
 .0121رنسا ٌونٌو دكتوراه المرحلة الثالثة فً الدراسات المصرٌة المدٌمة بتمدٌر" جٌد جدا " من جامعة السوربون بف

دبلوم الدراسات العلٌا فً الدراسات المصرٌة المدٌمة مدرسة الدراسات العلٌا والعملٌة ) المسم الخامس ( من جامعة السربون 
 بفرنسا.

 من جامعة السربون بفرنسا. 0110دكتوراه الدولة فً علم الدراسات المصرٌة المدٌمة بمرتبة الشرف دٌسمبر 

 الوظيفي: التدرج
 .0121حتى أكتوبر  61/2/0129مصلحة اآلثار المصرٌة من  –فتش آثار بمنطمة آثار الماهرة والجٌزة م

للحصول على درجة دكتوراه الدولة فً علم  0116إلى فبراٌر  0121عضو بعثة مصلحة اآلثار المصرٌة إلى فرنسا من أكتوبر 
 الدراسات المصرٌة المدٌمة. 

 .01/6/0119إلى  01/9/0116ثار المصرٌة خالل الفترة من هٌئة اآل –أمٌن بالمتحف المصري 
 . 01/9/0119جامعة أسٌوط من  –مدرس تارٌخ مصر المدٌم بآداب المنٌا 

 .66/9/0111جامعة المنٌا من  –أستاذ مساعد تارٌخ مصر المدٌم بآداب المنٌا 
 .61/2/0110جامعة المنٌا من  –أستاذ تارٌخ مصر المدٌم بآداب المنٌا 

 للمرة األولى . 61/9/0119حتى  61/9/0116جامعة المنٌا من  –كلٌة اآلداب  –كلٌة اآلداب لشئون التعلٌم والطالب  وكٌل
 . 0111حتى ٌونٌو عام  0119جامعة لطر من ابرٌل  –رئٌس لسم التارٌخ والمكتبات بكلٌة العلوم اإلنسانٌة 

 للمرة الثانٌة. 2/01/0119حتى  1/01/0111جامعة المنٌا من  –كلٌة اآلداب  –وكٌل كلٌة اآلداب لشئون التعلٌم والطالب 
 للمرة الثالثة. 1/01/0112حتى  2/01/0119جامعة المنٌا من  –كلٌة اآلداب  –وكٌل كلٌة اآلداب لشئون التعلٌم والطالب 
لى وجدد المرار من للمرة األو 9/1/0119الى  9/01/0116جامعة المنٌا من  –رئٌس لسم اإلرشاد السٌاحً بكلٌة اآلداب 

 للمرة الثانٌة . 91/1/0111إلى  9/1/0119
 . 91/01/0111حتى  01/1/0111رئٌس لسم التارٌخ بآداب المنٌا من 

 أي لمدة دورتٌن متتالٌتٌن. 69/01/0111حتى  90/01/0111رئٌس لسم اآلثار بآداب المنٌا 
 للمرة األولى . 62/1/6116حتى  62/01/0111اإلشراف على لسم اآلثار بآداب المنٌا من 

للمرة  6112-6119للمرة الثانٌة ومن عام  6119-6111لائم بؤعمال رئاسة مجلس لسم اآلثار بآداب المنٌا خالل العام الجامعً 
 الثالثة.

حتى  69/1/6111جامعة المنٌا اعتبارا من  –رئٌس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات األثرٌة بكلٌة اآلداب 
01/06/6112 . 

 عضوية اللجان والجمعيات والشعب العلمية:
اللجنة العلمٌة لآلثار المصرٌة المدٌمة بهٌئة اآلثار المصرٌة ثم المجلس األعلى لآلثار اعتبارا من  عضو

91/01/0119 . 
 . 00/01/0111عضو بشعبة التراث الحضاري واألثري بالمجالس المومٌة المتخصصة اعتبارا من 

 . 6/01/6111س األعلى للثمافة اعتبارا من عضو بلجنة اآلثار بالمجل
 عضو بلجنة تطوٌر مناهج التارٌخ فً التعلٌم الثانوي بوزارة التربٌة والتعلٌم .

 عضو باتحاد المإرخٌن العرب.
 عضو باالتحاد العام لالثارٌٌن العرب.

رلٌة األساتذة واألساتذة عضو اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لت
 .01/01/0116المساعدٌن اعتبارا من 
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أمٌن  اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة األساتذة واألساتذة 
 .91/1/6110إلى  0/01/0112المساعدٌن لمدة دورتٌن متتالٌتٌن  اعتبارا من 

ة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة لوظائف األساتذة ممرر اللجنة العلمٌة الدائم
إلى  01/01/6110واألساتذة المساعدٌن بالمجلس األعلى للجامعات لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

91/1/6111. 
 6119من  عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمً الممدم لنٌل جوائز الدولة التشجٌعٌة فً مجال اآلثار اعتبارا

 بالمجلس األعلى للثمافة.
عضو بلجنة مراجعة األوراق الخاصة بترلٌات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة المنٌا اعتبارا من 

61/1/6111 . 
عضو اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة األساتذة واألساتذة 

 .0/01/6111من المساعدٌن اعتبارا 
تنفٌذا  1/2/6119فً  0919رئٌس لجنة جرد آثار عهدة المسم األول بالمتحف المصري بالمرار رلم 

 رئاسة الهٌئة. – 6111لسنة  91لتوصٌات هٌئة النٌابة اإلدارٌة فً المضٌة رلم 
األجنبٌة فً  والخاصة بمتابعة أعمال البعثات 09/9/6112بتارٌخ  119رئٌس اللجنة المشكلة بالمرار رلم 

 الموالع األثرٌة المختلفة الخاصة بالمجلس األعلى لآلثار.
والخاصة بمراجعة أعمال النشر العلمً للبعثات  6/9/6112بتارٌخ  0691رئٌس اللجنة المشكلة بالمرار رلم 

 األجنبٌة العاملة فً مصر بالمجلس األعلى لآلثار. 
 المإتمرات والندوات العلمٌة: 

وات التً ٌعمدها اتحاد المإرخٌن العرب بالماهرة ، بعض الندوات التً ٌعمدها اتحاد اآلثارٌٌن حضور جمٌع الند
 العرب بالماهرة.

 .0116حضور مإتمر علم المصرٌات المدٌمة الذي عمد فً الماهرة برعاٌة هٌئة اآلثار المصرٌة عام 
 0111ٌنة جرٌنوبل بفرنسا فً أغسطس عام المشاركة فً مإتمر علم الدراسات المصرٌة المدٌمة الذي عمد فً مد

 ببحث بعنوان:
Tunah el Gebel , bilan et projets de travaux , colloques  internationaux du CNRC 595 
(1982) , P.275-278. 

 –المشاركة فً ندوة الحدود المصرٌة السودانٌة  عبر التارٌخ والتً عمدت  بمعهد البحوث والدراسات اإلفرٌمٌة 
ببحث عن " الحدود الجنوبٌة وعاللات مصر المدٌمة ببالد النوبة وما وراء  0111دٌسمبر  60-61جامعة الماهرة 

 .001-19، ص  0111النهر منذ بداٌة الدولة الحدٌثة ، ونشر فً تارٌخ المصرٌٌن ، الهٌئة المصرٌة العامة  للكتاب 
 .6111فً الماهرة برعاٌة المجلس األعلى لآلثار عام  حضور مإتمر علم الدراسات المصرٌة المدٌمة الذي عمد

ببحث بعنوان " ألدم  6119مارس  2-9المشاركة فً ندوة آثار المدس التً عمدت بالمجلس األعلى للثمافة من 
،  6119نشر فً مإلف ندوة آثار المدس ،  –التنمٌبات األثرٌة وأهمها فً أنحاء فلسطٌن وفً المدس بوجه خاص 

 . 10-06ومن ص 
 

 6111ٌناٌر  01 -01المشاركة فً ندوة آثار الواحات المصرٌة عبر العصور التً عمدت بالمجلس األعلى للثمافة من 
 ببحث عن " ذكر الواحات فً المصادر المصرٌة، ) دراسة وثائمٌة (. 

بمدٌنة جرٌنوبل بفرنسا ببحث عن  6111دٌسمبر  06 -2المشاركة فً مإتمر علم المصرٌات الذي عمد فً الفترة من 

Nebnerou . 

 اإلشراف على الرسائل العلمٌة:
 لام باإلشراف على العدٌد من الرسائل العلمٌة ماجستٌر ودكتوراه نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر:

 رسالة دكتوراه ، عٌن شمس حالٌاً. أ.د.ذكٌة طبوزاده  :
 عمٌد آداب حلوان سابماً. –أ.د. عاطف عبد السالم: رسالة ماجستٌر 

 أ.د. وجدي رمضان دمحم : ماجستٌر+ دكتوراه ، رئٌس لسم اآلثار بآداب المنٌا
 د. صدلة موسى علً : ماجستٌر + دكتوراه ، آداب المنٌا 

 ، آداب عٌن شمس د. اشرف دمحم فتحً : ماجستٌر + دكتوراه 
 جالل احمد أبو بكر : ماجستٌر + دكتوراه ، آداب المنٌا 

 د. احمد أبو المجد : ماجستٌر + دكتوراه ، سٌاحة وفنادق المنٌا 
كما شارن فً عشرات المنالشات للرسائل الجامعٌة وترلٌة كثٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس إلى درجة أستاذ مساعد و 

 أستاذ داخل مصر وخارجها.

 المؤلفات العلمية:
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 فً مجال العلوم اإلنسانٌة. 6119/6111حصل على جائزة جامعة المنٌا التمدٌرٌة للعام الجامعً 
 مرافقة الزيارات الرسمية للدولة: 
 مرافمة فخامة الرئٌس السابك فالٌري جٌسكار دٌستان رئٌس جمهورٌة فرنسا والسٌدة  لرٌنته أثناء زٌارته -

 برفمة وزٌر الثمافة المرحوم: ٌوسف السباعً. 0119لمتحف األلصر والبر الغربً باأللصر فً دٌسمبر عام 
مرافمة فخامة الرئٌس السابك فرانسوا مٌتران رئٌس جمهورٌة فرنسا أثناء زٌارته آلثار مدٌنة األلصر فً  -

 برفمة وزٌر الثمافة المرحوم:عبد الحمٌد رضوان. 0116نوفمبر 
فمة فخامة الرئٌس السابك انطونٌو رامالو رئٌس جمهورٌة البرتغال والسٌدة لرٌنته أثناء زٌارته آلثار مرا -

 برفمة وزٌر الثمافة المرحوم:عبد الحمٌد رضوان.  0119مدٌنة األلصر ومعبد أبو سمبل فً مارس 
 خبيئة الكرنك 

 التى لم تكشف عن كل اسرارها بعد

 داألستاذ الدكتور / رمضان السي
 استاذ علم المصريات ورجل خبيئة الكرنك

  9/6/0119كشف فى  0112, 0119, 0111اثناء أعمال الفرنسى "لجران" فن معبد الكرنن فى اعوام 
عن خبٌئة لمجموعة كبٌرة من التماثٌل فى حفرة فى جدران الفناء االول بجوار الصرح السابع لدرها فى 

 190بارجٌة الذى الف كتاب عن معبد امون رع بالكرنن بحوالى تمثال و لكن لدرها  111البداٌة بحوالى 
الف تمثال صغٌر من البرونز . و اطلك على هذه الخبٌئة  01و حوالى  0119تمثاال خرجوا من المٌاه عام 

 اسم " مكان صٌد التماثٌل " الن اغلبها كانت مغطاه بالطٌن المبلل .
ان الملن بطلمٌوس االول ومن جاءوا من بعده  0119عام وكتب مسبٌرو فى اعماب هذا الصٌد الثمٌن فى  

لاموا بعد اعمال و اضافات فى معبد الكرنن و تنظٌف الرولة المعبد التى كانت تحتفظ بجمٌع انواع التماثٌل 
. فارادوا التخفٌف من وجودها من ناحٌة و المحافظة علٌها من ناحٌة اخرى فالموا بهذا الكم من التماثٌل فى 

 جدران الفناء االول بجوار الصرح السابع . حفرة فى
مما اتاح لالثرى لجران  99و  61ولد استمبل المتحف المصرى مجموعة كبٌرة منها ووزعت فى الماعتٌن 

ان ٌإلف ثالثة مإلفات ضمن سلسلة كتالوج المتحف المصرى تحت اسم " تماثٌل الملون و الخاصة و هى 
رى على مختلف الفاترٌنات فى الدور االول داخل فاترٌنة صغٌرة او من الحجم الكبٌر . ووزعت مجموعة اخ

اعلى بعض الفتارٌن االخرى التى من الصعب الوصول الٌها و لد ذكر" بوتمر"| فى مإلفه عن الفن فى 
منها صنعت بعد دخول االسكندر  911العصر المتاخر ان اغلب هذه التماثٌل ترجع الى العصر المتاخر وان 

تمثال كما اهتم " بوس " فى مإلفه عن " الوجة  911و ان اغلبها غٌر منشور وٌبلغ عددها االكبر مصر 
 االنسانى " ان هذة التماثٌل ترجع الى االسرة الثانٌة و العشرٌن حتى االسرة الثالثٌن .

دراستها من كما ذكر الفرنسى فاندٌه فى مإلفه  "مانوٌل" الجزء الثالث عددا كبٌرا من هذه التماثٌل التى لام ب
 الناحٌة الفنٌة بالنسبة الوضاعها و المواد المصنوعة منها .

وعندما لرأت عن ظروف الكشف عن هذا الكنز راودتنى فكرة البحث عن بعض هذة التماثٌل و المٌام بنشرها 
ٌوجد و لم ٌكن هذا باالمر الٌسٌر نظرا لتوزٌع هذة التماثٌل فى عدة اماكن منها ما هو معروف و منها ما 

بالمخازن و منها ما وجد طرٌمه الى متاحف الخارج . و هذة التماثٌل ٌغلب علٌها وضع الجلوس و مصنوعة 
من االجار الصلبة الشست و الدٌورٌت و لهذا كان من الصعب لراءة النصوص التى تحملها النها لم تكن 

ٌرى ولها غطاء رأس على شكل غائرة بما فٌه الكفاٌة فٌما عدا بعض التماثٌل المصنوعة من الحجر الج
 باروكة عرٌضة مستدٌرة الشكل و ٌرتدى صاحب التمثال رداء ٌغطى كل الجسد .

 09و لررت فى داخل نفسى ان الوم باصطٌاد بعضها و ازالة غبار الزمان عنها و اخترت كنموذج للدراسة 
حمل جمٌعها ارلام سجل تمثاال فى المتحف المصرى لم تنشر من لبل و معظمها فى حالة حفظ جٌدة و ت

" و الحمٌمة عن إماطة اللثام عما تحتوٌه نصوص هذة التماثٌل لم ٌكن باالمر السهل . ولكن JEالدخول " 

اغلب النصوص تشٌر الى العدٌد من نشاط الكهنه فى الحٌاة الدٌنٌة فى معبد الكرنن ومعابد البر الغربى فى 
ٌنٌة التى كان ٌموم بها صاحب التمثال فى حٌاته و طبٌعة العصر المتاخر منها ما ٌحدثنا عن الطموس الد

وظٌفته وما كان ٌحتوٌه المعبد من ادارٌٌن و كهنة مساعدٌن ومن كانوا ٌمومون بمختلف المهن فى معبد 
الكرنن وما كان ٌمام من اعٌاد دٌنٌة و ماكان ٌوجد من مماصٌر وهٌاكل ولبٌان تنوع المعلومة التى تحملها 

 ماثٌل نذكر منها بعض التماثٌل التى لمنا بنشرها .نصوص هذة الت
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تمثال من مكان "صٌد التماثٌل فى الكرنن " ٌتبٌن ان هذة الخبٌئة  190او  111من دراسة هذة التماثٌل ال

بمحتوٌاتها لم تكشف عن كل اسرارها فهذه الثروة االثرٌة تنتظر المزٌد من الدراسات للكشف عن المزٌد من 
 .االسرار 

الف تمثال صغٌر من البرنز ؟ و من معادن اخرى ؟ و كانت تمثل  01وال ننسى ان نتساءل عن مصٌر ال
 مجموعة كبٌرة من الرموز الممدسة التى كانت موضع تمدٌس فى معابد الكرنن و مماصٌره . 

على مدى اهمٌة ومما ال شن فٌه ان هذة الثروة من رموز المجمع الممدس بشاراتها و تٌجانها واشكالها تدل 
هذه التماثٌل للرموز الممدسة و التى كان من السهل تداولها فى اٌدى  الكهنة فى مختلف الطموس الدٌنٌة التى 

 كانت تشهدها جنابات معابد الكرنن و معابد البر الغربى . 
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الف " ٌدل  01" و تماثٌل البرونز "  190او  111و فى الوالع ان كل هذة التماثٌل الكبٌرة و الصغٌرة " 
 على مدى ثراء الخبٌئة وما كانت تحتوٌه و مدى نشاط 

الورش و المصانع الملحمة بمعابد الكرنن الخراج كل هذة الثروة فى اكمل صورة تشهد لصانعٌها بالمهارة و 
 االتمان .

هى فى و ال ننسى المول اٌضا ان معظم التماثٌل من البرونز آلت الى المسم االول من المتحف المصرى و 
حاجه لعمل كتالوج خاص بها من عدة اجزاء مع تسرب البعض منها الى الخارج وبعد كل هذا نمول ان 

 معظم محتوٌات الخبٌئة لم تبح بكل اسرارها .
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 منحتب الثاني بمعبد الكرنكألمقصورة لمجموعت من الكتل الحجريت 

 ػًٛبء ػجذ انظزبر أدًذ دمحم /د

 كهٛخ اٜصبر جبيؼخ أطٕاٌ –يذرص انهغخ انًـزٚخ انمذًٚخ لظى اٜصبر انًـزٚخ 

 

 ملخص البحث:

)انذت طذ(  رمذو ْذِ انٕرلخ انجذضٛخ يجًٕػخ يٍ انكزم انذجزٚخ انخبؿخ ثًمـٕرح انؼٛذ انضالصُٛٙ      

نهًهك ايُذزت انضبَٙ انٕالؼخ ثٍٛ انـزدٍٛ انزبطغ ٔانؼبػز ثًؼجذ انكزَك، انًمـٕرح كبَذ رمغ فًٛب 

فٙ يٕلؼٓب  -فٙ ػـز الدك نجُبئٓب -ثٍٛ انـزدٍٛ انضبيٍ ٔانزبطغ ٔنكٍ رى َمهٓب ٔإػبدح رزكٛجٓب 

ٛجٓب ، ٔثؼلٓب َزٛجخ نهؼٕايم انذبنٙ، نذنك انؼذٚذ يٍ انكزم انذجزٚخ انخبؿخ ثبنًمـٕرح نى ٚزى رزك

 انجٛئٛخ ٔانزذيٛز, ْٔذِ انكزم رٕجذ دبنٛبُ ػهٙ يـبمت أيبو انًمـٕرح. 

ْذِ انكزم يٍ انذجز انزيهٙ ػهٛٓب خزامٛغ نهًهك أيُذزت انضبَٙ, ْٔٙ ػجبرح ػٍ أجشاء يٍ       

 يُبظز ٔجشء يٍ ػًٕد ػهّٛ َمٕع يٍ األٔجّ األرثؼخ. 

خ ْذِ انكزم ٔٔؿف انًُبظز انًـبدجخ ٔرزجًخ انُـٕؽ انًٕجٕدح ػهٛٓب ٚٓذف انجذش إنٙ دراط     

 ٔإظٓبر اررجبمٓب ثبنطمٕص ٔانؼؼبئز انزٙ رذذس ثبنًمـٕرح.

 الكلماث الدالت: 

 أيُذزت انضبَٙ ، يمـٕرح ، كزهخ دجزٚخ ، دجزريهٙ ، ػٛذ انذت طذ ، خزمٕع ،  َمٕع ، يُظز.

 المقدمت:

ُٙ )انذت طذ( نهًهك أيُذزت انضبَٙ ثٍٛ انـزدٍٛ انزبطغ ٔانؼبػز فٙ يؼجذ رمغ يمـٕرح انؼٛذ انضالصٛ     

فًٛب ثٍٛ انـزدٍٛ انضبيٍ ٔانزبطغ ٔرى َمهٓب ٔإػبدح لذًٚبً كبَذ رمغ  ٔ .(Nelson, 1941) آيٌٕ ثبنكزَك

نذنك انؼذٚذ يٍ انكزم (، (Van Siclen, 1990ٙ رزكٛجٓب فٙ ػٓذ انًهك دٕر يذت إنٙ يٕلؼٓب انذبن

زٚخ انخبؿخ ثبنًؼجذ نى ٚزى رزكٛجٓب ٔثؼلٓب ثبلٙ يٍ آصبر انؼٕايم انجٛئٛخ ٔانزذيٛز, رٕجذ ْذِ انكزم انذج

 دبنٛبُ ػهٙ يـبمت أيبو انًمـٕرح .

ٔانجؼق اٜخز  يُظزْذِ انكزم يٍ انذجز انزيهٙ ػهٛٓب خزامٛغ نهًهك أيُذزت انضبَٙ, ثؼلٓب جشء يٍ 

 ثؼخ.األٔجّ األرجشء يٍ ػًٕد ػهّٛ َمٕع يٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 رخطٛن انًمـٕرح يٕكذخ انًٕلغ انذبنٙ نهكزم( 5 شكل) 
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  منظرجزء من 

 طى54طًك طى * 44ػزف طى * 55 مٕل اثؼبد انكزهخيٍ انذجز انزيهٙ ػهٛٓب جشء يٍ يُظز رطٓٛز انًهك  كزهخ

 طمٕصْٕٔ يٍ أْى األٔاَٙ انزٙ ػبػذ فٙ ان(، 2252،  ٔنكُظٌٕ رٚزؼبد)Hs 5  دٛش ؿٕر ػهٛٓب ٚذٍٚ رًظكبٌ إَبء

طزخذو نهزطٓٛزاانجُبئشٚخ فمذ 
2
رُشل يُّ ػاليبد انؼُخ (، 2224 رثٛغ دبفع, دُبٌ دمحم -2256)ردبة ػجذ انًُؼى مّ، 

فٕق رأص انًهك ٔرؼزجز ممظخ انزطٓٛز أٔ طكت انًبء يٍ انطمٕص انٓبيخ فٙ انًؼزمـذ انًــز٘ انمذٚى رجزس فٙ أًْٛخ 

 mw  ٔانزٙ رًضم انمٕح نذٖ انجظذ كبَذ ػاليخ انًبء   anx انًبء انًظزخذو فٕٓ ػُـز انذٛبح ٔػجز ػُّ ثؼاليخ انذٛبح 

ٔكزت فٕق انًُظز أطى انًهك أيُذزت (، 2222، ػهٙ ػًز َبجخ) anx((Bonnet, H.,1965 رظزجذل ثؼاليخ انذٛبح 

 (2)ػكم  انضبَٙ داخم خزمٕع

  Imn- Htp nTr-HqA Iwn xntj-tAwj stp n .…. HH  

 ٍٛ )انظٍُٛ(، انًخزبر يٍ ...... يالBiston-Moulin, S.,2017ٚ) أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ، طٛذ األركٍٛ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتلت من الحجر الرملي منقوشت من الوجهين

 طى62 طًك طى * 42 ػزف طى *44 األٔل  مٕل أثؼبد انٕجّ كبَذ كزف ثبة  كزهخ أػزمذ آَب

ٚهًٛٓب خزمٕع ثذاخهّ أطى    nswt bitj)رغٛف خجش(  جشء يٍ كهًخ  tكزت ػهّٛ رأطٛب ػًٕدٍٚ األٔل ػهّٛ دزفٍٛ 

 )ػب خجزٔ رع(   aA-xprw-Raزت انضبَٙ  انًهك ايُذ

 aA-xprw-Ra [nsw]t [bi]tjرع     -خجزٔ -يهك يـز انؼهٛب ٔانظفهٙ ػب

 i)انجٕيخ( ٔجشء يٍ دزف  mانؼًٕد انضبَٙ ثّ ارثؼخ ػزم رأطٛخ ٚهٛٓب دزف 

 أ(3)ػكم  rnpt)انزٚؼخ( ٔجشء يٍ ػاليخ أػزمذ آَب 
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 طى 42 طًكطى *33 ػزفطى *34 )انجبَجٙ( مٕل  أثؼبد انٕجخ انضبَٙ

 كزت ػهٛٓب خزمٕع ثذاخهّ أطى انًهك ايُذزت انضبَٙ

aA-xprw-Ra       )ػب خجزٔ رع(  

 ة(3)ػكم  

 

 كتلت منقوشت علي الوجهين

 طى32 طًكطى *522  ػزفطى *522 مٕل :  أثؼبد انٕجّ األٔل

Xkr 3إفزٚش يٍ أػهٙرٕجذ 
 ((Shehab, N., 2017 ((Mackay, E.,1920 

أدذ أْى األفبرٚش ُٚؼذ ٘انذ
4

( (Shehab, N., 2017 يجبَٛٓى يٍ  فٙفٙ يـز انمذًٚخ انزٙ اطزخذيٓب انًـزٌٕٚ انمذيبء

 ، ٔيٍ أطفم لظًذ أػًذح كزت فٛٓب َؾ  فززح األطزاد انًجكزح إنٗ َٓبٚخ انفززح انًزأخزح.

    Dd mdw dj [.n.i n.k  ….…..]رالٔح: )أَب( أػطٛزك )......... ( 

  Dd mdw dj [.n.i n.k  …..…..].....(  .…رالٔح: )أَب( أػطٛزك )

Imn Ra nb[pt HqA wAst……]       طٛذ )انظًبء،  أيٌٕ رع

أ(4)ػكم  (دبكى مٛجخ.....  

طى *طًك 32طى *ػزف 522أثؼبد انٕجخ انضبَٙ )انجبَجٙ(: مٕل 

 طى 522

نح ممسكاً بمخلبٌه الوجه الثانً )الجانبً( صور علٌه الصمر حور المج

 التً ٌرمز خالل شكلها وهٌئتها الشمسٌة  Snفعالمة   Snبعالمة الشن 

ً ٌرسم فً منتصف عالمة  يفٕٓو رؼطٙ   Snلها بالمرص الذي غالبا

 .(2222، ػهٙ ػًز َبجخ) انخهٕد أٔ األثذٚخ

 ة(4)ػكم   ٔكزت رذزّ انُؾ انزبنٙ ٔنكٍ أغهجّ يفمٕد 

nTr nfr  aA-xprw-Ra …..   …… رع-خجزٔ-اإلنّ انطٛت ػب  

sA Ra [Imn Htp nTr HqA wAst….]   )....اثٍ رع )أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ 

فهٛؼطٙ انذٛبح ٔانضجبد ٔانظهطخ 
5

     .....Dj anx Dd wAs…….. 

  ..…mn Ra ….…[nb] nsw tAwj [I]أيٌٕ رع ......... )طٛذ( ػزٔع األركٍٛ  ......  

 

 

 

 

 

  منظرجزء من 

 طى22 طًك طى *542 ػزفطى *52: مٕل أثؼبدْب   خانكزه

 أػًذح رأطٛخ   خطز يكٌٕ يٍيٍ أطفم َؾ  ٔ، Xkr6 أفزٚشسخبرف يٍ أػهٙ ػهٛٓب ثمبٚب 

    ٔيٍ أطفهّ كزجذ أنمبة انًهك )رثًب انـمز دٕر أٔ مبئز انزخًخ( انؼًٕد األٔل ٚشُّٚ مبئز يجُخ

   nfr- nTr nb tAwj [aA-xprw-Ra] رع(-خجزٔ-)ػباإلنّ انطٛت طٛذ األركٍٛ 
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 sA [Ra] nb xaw [Imn- Htp nTr-HqA wAst]    أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ(اثٍ رع  طٛذ انزٛجبٌ )

 خًظخ أػًذح صى ٚهّٛ 

Dd-mdw dj.n(i) n.k qnt [……]    ..... رالٔح: أَب أػطٛزك انؼجبػخ  

Dd-mdw dj.n(i) n.k snb [……]    رالٔح: أَب أػطٛزك انـذخ ....      

Imn-Ra nTr-nsw nb pt HqA wAs[t……]   أيٌٕ رع يهك اٜنّٓ، طٛذ انظًبء، دبكى مٛجخ..... 

Dd-mdw dj.n(i) n.k aHa n [……] 

         (Wb I, 222, 18 - 223, 7) (......رالٔح: أَب أػطٛزك انذٛبح )انٕلذ انًُبطت نـ 

[Dd]-mdw [dj (.n.i n.k)] rnpwt n &m [……...] ٛزك( طُٕاد أرٕو............   رالٔح: )أَبأػط  

  (5)ػكم 

 
 جزء من منظر

اثؼبدْب  يٍ انذجز انزيهٙ ػهٛٓب جشء يٍ َؾ كزهخ

 طى22 طًكطى *52 ػزفطى *522مٕل

ؿٕرد يٍ أػهٙ اإلنّٓ يٕد يجُذخ
4
ٔكزجذ  

 أ(6)ػكم  رذزٓب أنمبة أيُذزت انضبَٙ 

nswt-bitj aA-xprw-Ra ٙ يهك يـز انؼهٛب ٔانظفه

   رع-خجزٔ -ػب

sA-Ra Imn-Htp [nTr] HqA wAs[t] 
  اثٍ رع  أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ 

tit (n) Ra xntj tAwj stp [n Imn ……. HH] 

ؿٕرح رع طٛذ األركٍٛ انًخزبر )يٍ ايٌٕ 

 ......... يالٍٚٛ انظٍُٛ(         

 ٘ ٔدٕراألطى انذٕر ػهّٛ انٕجّ انضبَٙ َمغ

  (Leprohon, R.J., 2013) انذْجٙ ٔانُجزٙ

 طًكطى *54 ػزفطى *23 مٕلأثؼبدْب   

 طى522
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 ة(6)ػكم  ٔنكٍ أطهٕة انُمغ انجبرس ٚخزهف ػٍ ػٓذ أيُذزت انضبَٙ فٓٙ رثًب أطزخذيذ فٙ ٔلذ الدك

@r [……]    )...........( :حور 

nbtj wsr […….]   ).......  السٌدتٌن: لوي )الـ 

@r-nbw iTt [……..]   (..........( ًحور الذهبً: المابض عل 

 

 كتلت حجريت تمثل عتب

 مٕلأثؼبدْب     ػهٕ٘كزهخ دجزٚخ رًضم ػزت 

 طى54 طًك طى*232 ػزف طى*55

ػهٛٓب َمغ نجمبٚب جُبح رثًب لزؽ انؼًض 

أطى أيُذزت انضبَٙ يغ  رذزّ كزتانًجُخ ٔ

 أنمبثّ 

[Nswt-bitj]8 nb tA[wj] nb irt-xt aA-xprw-
Ra mrj [Imn-Ra] nb nsw tAwj nb pt dj 
anx Dd wAs mj Ra Dt 

رع، رة ػزٔع -رع ، يذجٕة آيٌٕ -خجزٔ -انطمٕص ػب يًبرطخ )يهك يـز انؼهٛب ٔانظفهٙ( طٛذ األركٍٛ، طٛذ

 األركٍٛ, رة انظًبء، انًؼطٙ انذٛبح ٔانضجبد ٔانظهطخ يضم رع نألثذ"  

 (4)ػكم 

 

 مستطيلت الشكل كتلت

 طى22 طًكطى*24 ػزفطى*43 لمٕ أثؼبد انكزهخ

ٔكزت رع   -خجزٔ-جشء ػهٕ٘ يٍ ػًٕد ٚظٓز يُٓب رٚؼزٍٛ انزبط فمن يغ أطى انًهك أيُذزت انضبَٙ ػبػجبرح ػٍ كزهخ 

 ػهٛٓب انُؾ انزبنٙ:

 ..……   Dd mdw dj.n[.i] n.[k] رالٔح, أَب أػطٙ نك.......  

  ..…… HqA wAs nb nswt-nTrدبكى مٛجخ يهك كم اٜنّٓ........    

 [Imn Ra] nb ……         ...... رع سٌد-آمون                                                 

 .…… nswt-bitj aA-[xprw]-Raرع ...........   -)خجزٔ(-يهك يـز انؼهٛب ٔانظفهٙ ػب

sA-[Ra Imn-Htp nTr HqA wAst]….      ...... (اثٍ )رع أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ 

 (2)ػكم
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 (2)ػكم 
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 ة(3أ(                                                    )ػكم 3)ػكم                      

 

             

 أ( 4)ػكم  
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 ة(4)ػكم 

 

 أ(6)ػكم                                                     (5)ػكم 
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 ة(6)ػكم 

 

 

 (4)ػكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)ػكم 
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 حواشي البحث

                                                 
 ٌظهر وكان المٌاه، موجة المناظر فً منه وٌتدلى ثمٌنة، معادن من ٌصنع كان ما وعادة لاعدة، له ضٌك طوٌل ناءإ هو Hsإناء  - 1

 ً  الماء سكب فً استعمل المرابٌن، حٌث هذه على تطهٌر دلٌالً  الموائد فوق المختلفة الطعام لرابٌن بجانب متكرر نحو على أحٌانا
ً  رمزاً  كان التطهرالذى بغرض  (0202،ولكنسون رٌتشاد (المدٌم المصرى عند الحٌوٌة وإعادة للحٌاة طبٌعٌا

ً  التطهر كان - 2 ً  شرطا ً  ذلن كان سواء المعبد ٌدخل من لكل أساسٌا  المختلفة، المناسبات فى الشعب عامة أو أوالكهنة بالملون خاصا
ً  كان كما .واالحتفاالت واألعٌاد، ً  شرطا  فى تتم التى الشعائر أهم من الملن تطهر وكان، المختلفة الدٌنٌة الشعائر أداء بلل أساسٌا
 .(2112، حافظ ربٌع دمحم حنان؛  2116،باظة المنعم عبد رحاب)  الملن علً العرش لجلوس Hb sd الثالثٌنً العٌد احتفاالت

3 - Xkr    أرتبطت فً اللغة المصرٌة المدٌمة  مكون من حزم سٌمان نبات مربوطة من المنتصف ومن أعلً، ولدافرٌز

  Aa30طبما لمائمة عالمات جاردنر  Xkrw بالزٌنة والحلً 
  (Shehab, N.,2017; Mackay, E., 1920)        

مجرد شرٌط طوٌل من  و هًمن أكثر المطع الفنٌة شهرة وتعتبر  التً ابتكرها المصرٌونبعض الزخارف هً  زرٌافاال - 4

 توجد أنواع عدٌدة من األفارٌز الشهٌرة الموجودة فً المعابد المصرٌة المدٌمة والممابر.، ئط. الرسم أو النحت على الحا
)  الثبات أو البمـاء والحٌـاة والصحة والسعادة وكلها رموز للحماٌة والحٌاة واألبدٌة والتً ترمز إلى wAs, anx  ,Dd عالمات  - 5

 (2112،علً عمر ناجح
 .تم الحدٌث عنه فً كتلة سابمة - 6

فً الدٌانة المصرٌة المدٌمة األم العظٌمة وملكة الهة طٌبة ولد ازدهرت عبادتها فً عصر   تعتبر الربة موت - 2

 (Wilkinson, R., 2003)األسرة الثامنة عشر وتركزت فً طٌبة حٌث كانت زوجة لإلله أمون وأم لإلله خنسو
2

جرانٌت للملن امنحتب الثانً مصور والفاً، موجود فً معبد استكمل النص من نص مشابة موجود علً عمود الظهر لتمثال من ال - 
 (Biston-Moulin, S., 2017, p.31) .    (KIU 2032)الكرنن
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 دور الخليفح عوز تي الخطاب في العوارج اإلسالهيح

 وإهكاًيح اإلسرفادج هٌه في الرٌويح الوسرذاهح
 

 أحمد عبد القوي دمحم عبد هللا \د
 اسرار ِساعذ اآلشاس ٚاٌعّاسج اإلسالِيح

 وٍيح اآلشاس ٚاإلسشاد اٌسياؼي ظاِعح ِظش ٌٍعٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظيا

 

 ملخص البحث     
٘ٛ اٌخٍيفح اٌصأي تعذ ٚفاج إٌثي دمحم طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ، ٚلذ عشف عّش تٓ عّش تٓ اٌخطاب     

اٌخطاب تعذٌٗ ٚص٘ذٖ، ٚسغُ رٌه واْ ٌٗ آساء ٘اِح ٚؼاسّح في اٌعّاسج ٚاٌعّشاْ اإلسالِي ٚاٌري 

أسّٙد تشىً وثيش في ذأسيس تعغ اٌّذْ اإلسالِيح تعذ اٌفرػ اإلسالِي ٚاٌري عشفد تّذْ اٌفرػ 

ً ٔسرطيع اٌمٛي تأْ عّش تٓ اٌخطاب واْ اٌسثة اٌشئيسي ٚاٌّثاشش في ئٔشاء اٌّذْ األٌٚي، ت

 اإلسالِيح األٌٚي ِصً اٌثظشج ٚاٌىٛفح ٚاٌفسطاؽ.

 ٣ٌٖٓ جُِٕٔٓٔٞ جُؼٞجْٚ جُط٢ كطكٞٛح ٝجُط٢ ُْ ٣ٌٖ أِٜٛح ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح أًل     

٘حء ٓىٕ ؾى٣ىز قىو ُْٜ ٓٞجٚلحضٜح؛ كك٤ٖ جٖط٢ٌ ٣ى٣ٕ٘ٞ ذحإلْالّ ك٢ ذحوب جألٍٓ؛ كأٍٓ هٞجو ؾ٤ٗٚ ذر

سعذ تٓ أتي ٚلاص ذذ٘ٛس طؽح اٌعٕٛد تعذ فرػ اٌعشاق أشاس عٍيٗ اٌخٍيفح عّش تٓ اٌخطاب تأْ يرخز 

ٌُٙ ِذيٕح ظذيذج، ٌّٚا أساد عّش تٓ اٌعاص اذخار اإلسىٕذسيح عاطّح تعذ فرػ ِظش؛ ٔظشا ٌّا وأد 

ج سفغ اٌخٍيفح عّش تٓ اٌخطاب رٌه؛ فرُ تٕاء اٌفسطاؽ أٚي ذرّرع تٗ ِٓ ِثأي ؼسٕح ٚلظٛس ِشيذ

 عاطّح ٌّظش اإلسالِيح في شّاي ؼظٓ تاتٍيْٛ.

ٌُ ذىٓ اٌّذْ ٚؼذ٘ا اٌري واْ عّش تٓ اٌخطاب سثثا في ذأسيسٙا؛ ٌٚىٓ آساءٖ اِرذخ ٌرشًّ       

 سؤيرٗ في تٕاء األسٛاق ٚداس اإلِاسج )ِمش اٌؽىُ( ٚاٌّٛاد اٌخاَ ٌٍّثأي.

ٚلذ وأد آساء عّش تٓ اٌخطاب ِرفمح ذّاِا ِع ِا طٕفٗ عٍّاء اٌّسٍّيٓ ِٓ اٌعغشافييٓ ٚاٌزيٓ     

 ورثٛا عٓ اٌثٍذاْ ٚاٌخطؾ ٚوأُٔٙ أخزٚ٘ا عٓ عّش تٓ اٌخطاب، ِصً ششٚؽ ذأسيس اٌّذْ ٚغيش٘ا.

  –اٌّذْ  -عّش
Caliph Omar ibn Al-Khattab and his role in Islamic architecture 

Omar bin al-Khattab is the second caliph after the death of the Prophet Muhammad, peace 

and blessings be upon him. Omar bin al-Khattab was known for his justice and asceticism, 

and despite that he had important and decisive opinions in Islamic architecture and 

urbanism that contributed greatly to the establishment of some Islamic cities after the 

Islamic conquest, which was known as the cities of conquest. The first, but we can say that 

Omar bin Al-Khattab was the main and direct cause of establishing the first Islamic cities 

such as Basra, Kufa, and Fustat. 

    Omar bin Al-Khattab was keen that Muslims did not live in the capitals they had 

conquered and whose people did not condemn Islam at first. So he commanded his army 

commanders to build new cities that specified their specifications. A new city, and when 

Omar Ibn Al-Aas wanted to take Alexandria as the capital after the conquest of Egypt due 

to the good buildings and palaces it built, the Caliph Umar Ibn Al-Khattab rejected that, so 

Al-Fustat was built the first capital of Islamic Egypt in the north of the Babylon Fortress. 

      Not only were the cities that Umar ibn Al-Khattab founded, but his views extended to 

include his vision of building markets, the emirate’s home )the seat of government( and the 

raw materials for buildings. 

    The views of Omar bin al-Khattab were in complete agreement with what geographers 

Muslim scholars have described as those who wrote about countries and plans as if they 

had taken them from Omar bin al-Khattab, such as the conditions for establishing cities 

and others. 
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 ذقذين: ًثذج عي الخليفح عوز تي الخطاب -1

٘ٛ عّش تٓ ٔفيً تٓ عثذ اٌعضي تٓ سياغ تٓ عثذ هللا تٓ لشؽ تٓ سصاغ تٓ عذي تٓ وعة ٚوٕيرٗ أتا ؼفض 

يعض اإلسالَ ٚأِٗ ؼٕرُ تٕد ٘اشُ تٓ عّش تٓ ِخضَٚ، ٚواْ إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ لذ ذّٕي ِٓ هللا أْ 

تأؼذ اٌعّشيٓ عّش تٓ اٌخطاب أٚ عّش تٓ ٘شاَ ٚدخً عّش تٓ اٌخطاب اإلسالَ، ٚؼظي تّىأح وثيشج 

في اإلسالَ؛ فمذ ٚسد عٓ إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ: )ئْ هللا ظعً اٌؽك عٍي ٌساْ عّش ٚلٍثٗ ٚ٘ٛ 

ّضج تٓ عثذ اٌّطٍة ِظذس ، ٚواْ ئسالَ عّش تٓ اٌخطاب ٚؼ1اٌفاسٚق فشق هللا تٗ تيٓ اٌؽك ٚاٌثاؽً

ٌٍمٛج ٌٍّسٍّيٓ فٍُ يىٓ اٌّسٍّْٛ يسرطيعْٛ اْ يظٍٛا عٕذ اٌىعثح ئال تعذ ئسالَ عّش تٓ اٌخطاب اٌزي 

 .2ٚاظٗ لشيش ٚطٍي عٕذ اٌىعثح فظٍي اٌّسٍّْٛ ِعٗ

ٚواْ عّش لذ عاسع اخرفاء اٌّسٍّيٓ ٔريعح ػعفُٙ، ٚأطش عٍي أْ يخشض اٌّسٍّْٛ ئٌي اٌىعثح     

اٌظالج فيٙا ظٙاسا أِاَ لشيش، ٚٚافك إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ عٍي اٌفىشج، ٚفي اٌيَٛ اٌراٌي  ٌيإدٚا

خشض اٌّسٍّْٛ يّشْٛ في ؽشلاخ ِىح ٔؽٛ اٌىعثح في طفيٓ؛ طف يرمذِٗ ؼّضج تٓ عثذ اٌّطٍة 

ثاؽً، ٚواْ ٚاآلخش يرمذِٗ عّش تٓ اٌخطاب؛ فسّاٖ إٌثي ِٕز رٌه اٌٛلد تاٌفاسٚق ألٔٗ فشق تيٓ اٌؽك ٚاٌ

ئسالَ عّش ٚسٕٗ ذسع ٚعششْٚ سٕح ٚأشٙش ٚعذد اٌّسٍّيٓ ال يضيذ عٓ أستعيٓ ٚعٕذِا أرْ إٌثي طٍي 

هللا عٍيٗ ٚسٍُ تاٌٙعشج ِٓ ِىح ئٌي اٌّذيٕح ٘اظش عّش تٓ اٌخطاب، وّا أٔٗ ؼؼش وً اٌّعاسن ِع 

ٗ في أسشي تذس ٚطٍػ اٌّسٍّيٓ ٚأّ٘ٙا تذس ٚأؼذ، ٚواْ ٌعّش آساء لٛيح في تعغ اٌّٛالف ِصً سأي

 .3اٌؽذيثيح، ٚغيش٘ا ِٓ اٌّٛالف؛ فٙٛ واْ تّصاتح أؼذ ٚصساء إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ

ٚواْ اٌخٍيفح أتٛ تىش اٌظذيك سػي هللا عٕٗ لذ اخراس عّش تٓ اٌخطاب ٌيىْٛ خٍيفح ِٓ تعذٖ ٚواْ      

ح سسٛي هللا ِارا سرمٛي ٌشته ئرا اٌثعغ يخاف ِٓ اسرخالف عّش تسثة شذذٗ فمذ سأٌٛا أتا تىش: يا خٍيف

لذِد عٍيٗ غذا ٚلذ اسرخٍفد عٍيٕا اتٓ اٌخطاب؟ فماي: اظٍسٛٔي اتاهلل ذش٘ثٛٔي؟ ألٛي اسرخٍفد عٍيُٙ 

 5، ٚترصثيد أتي تىش ٌعّش في اٌخالفح أظّعد األِح عٍي خالفح عّش ِٓ تعذ4ٖخيشُ٘

تح في ِعرّعٗ ٚلذ ذعٍُ رٌه عٍي يذ ؼشب تٓ واْ عّش تٓ اٌخطاب ِٓ اٌزيٓ ذعٍّٛا اٌمشاءج ٚاٌىرا        

اِيح ٚاٌذ أتي سفياْ ٚواْ رٌه تّصاتح سثة لٛي ٌرصميف ٔفسٗ ٌىٓ اٌشافذ األساسي في ذعٍيُ عّش تٓ 

اٌخطاب ٘ٛ ِالصِرٗ ٌٍٕثي دمحم طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ؛ فىاْ ال يفٛذٗ عٍُ ِٓ لشآْ أٚ ؼذيس اٚ أِش أٚ ؼذز 

شٚا تإٌّٙط اٌمشآٔي في اٌرشتيح ٚاٌرعٍيُ ٚذثؽش عّش في اٌٙذي إٌثٛي؛ أٚ ذٛظيٗ؛ فىاْ ٚاؼذا ِّٓ ذأش

، ِٚٓ اٌطثيعي أْ يٕعىس ِا ذعٍّٗ عّش تٓ اٌخطاب عٍي أِٛس اٌؽىُ 6فأطثػ ٌٗ عٍُ ٚاسع تاٌسٕح إٌثٛيح

 فىاْ خٍيفح عادال، وّا أعىس أيؼا عٍي آسائٗ في اٌعّاسج اإلسالِيح ٚذخطيؾ اٌّذْ.

اٌخطاب اٌخالفح أسس أسواْ اٌذٌٚح تاٌذٚاٚيٓ ٚاالظٕاد ٚا٘رُ تاٌطشق ٚاٌعّشاْ ٚئٔشاء ٌّٚا ذٌٛي عّش تٓ 

اٌصغٛس ٚاٌّذْ ٚاّ٘ٙا اٌثظشج ٚاٌىٛفح ٚاٌفسطاؽ، ٚواْ ٌٗ آساء ٘اِح في أٚلاخ األصِاخ ِصً عاَ اٌشِادج 

ٚاٌثٍذاْ اٌزي واْ دٌيال عٍي عذي عّش تٓ اٌخطاب، وّا واْ ٌٗ سأي ؼيٓ ذفشي اٌطاعْٛ في اٌّذْ 

 ، وّا سياذي ذفظيٍٗ.7االسالِيح

 عوز تي الخطاب وعوارج الوساجذ -2

ًحٕ ُِه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ ػٔحٌز جُك٤ٍٖٓ ج٣ٍُٗل٤ٖ ك٢ ٌٓس ٝجُٔى٣٘س، ًًُٝي ًحٕ ُٚ وٌٝ 

 ذحٌَ ك٢ ضؼ٤ٍٔ جألٓٛحٌ ذحُٔٓحؾى جُؿحٓؼس ٓػَ ٓٓحؾى جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ٝجُلٓطح٠ ٝؿ٤ٍٛح.

وُص جُٔٛحوٌػ٢ِ جٕ جُه٤ِلس جألٍٝ أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ُْ  وسجذ الٌثىي:ذىسعح ال 2/1

٣ْٞغ ك٢ ػٔحٌز ٓٓؿى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٗظٍج إلٗٗـحُٚ ك٢ قٍٝخ جٍُوز ٝهٍٛ ٓىز قٌٔٚ؛ كِْ 

ّ ٝك٢ 163 -136ٛـ/  33-٣63وْ ذأ١ ػَٔ ٓؼٔح١ٌ ك٢ جُٔٓؿى، ٝػ٘ىٓح ض٢ُٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُهالكس 

ّ ٞحم جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼىو ج٤ُِٖٛٔ ٌُػٍز ػىوْٛ ٝهرَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًٛج جٍُأ١ 136ٛـ/ 61٘س ْ

ق٤ٖ ه٤َ ُٚ: )٣ح ج٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ُٞ ْٝؼص ك٢ جُٔٓؿى( كوحٍ ػٍٔ: )ُٞل ج٢ٗ ْٔؼص ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا 

جقى ٓإٌن٢ جُٔى٣٘س ، ٣ًًٍٝ جذٖ جُ٘ؿحٌ 8ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣وٍٞ: ٣٘رـ٢ إٔ ٣ُجو ك٢ جُٔٓؿى. ٓح َوش ك٤ٚ ٤ٖثح(

ٌٝج٣س ضرىٝ ٓططحذوس ٓغ ٌٝج٣س جُٜٓٔٞو١ جُٓحذوس كوى ١ٌٝ جٕ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ ٣ٞٓح ٝٛٞ ك٢ 

ٓٛالٙ: )ُٞ َوٗح ك٢ ٓٓؿىٗح( ٝأٖحٌ ذ٤ىٙ ٗكٞ جُورِس
9

، ًٝحٕ ٛ٘حى أٍٓجٕ هى جْط٘ى ئ٤ُٜٔح جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ 

ٝؾحش جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ نحٚس ٝإٔ ذؼٟٜٖ جُهطحخ ك٢ ضْٞؼطٚ جُٜٝٔح ػىّ جُطؼٍٜ ُكؿٍجش َ
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ًٖ ػ٢ِ ه٤ى جُك٤حز ٝئقى١ ًٛٙ جُكؿٍجش ٣ٍهى ك٤ٜح ؾػٔحٕ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ٝٚحقرٚ جُه٤ِلس جألٍٝ أذٞ 

ذٌٍ جُٛى٣ن ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝج٥نٍ ض٘ل٤ً ٓح هحُٚ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ذح٣ُُحوز ك٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ كوحٍ 

ػ٘ٚ: )ُٞل أ٢ٗ ْٔؼص ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣وٍٞ: )ج٢ٗ أ٣ٌى جٕ أ٣َى ك٢ هرِس ػٍٔ ٢ٌٞ هللا 

ٓٓؿىٗح ٓح َوش ك٤ٚ(
10
.  

ٝجٌضرطص جُط٣ٍوس جُط٢ ضٔص ذٜح ج٣ُُحوز ك٢ جُٔٓؿى ػ٢ِ ٣ى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذٔح هحُٚ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ  

ح أٖحٌ ئ٢ُ جُورِس، ٖٝٓ ٛ٘ح كوى ضك١ٍ ػٍٔ ذٖ جُهط ًٔ حخ ئٖحٌز جُ٘ر٢ ج٣ٌٍُْ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ئ٢ُ ِْْٝ ُ

جُورِس كحؾِٓٞج ٌؾال ك٢ ٓٞٞغ ٢ِٛٓ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، غْ ٌكؼٞج ٣ى جٍُؾَ ٝنلٟٞٛح ػ٢ِ 

ٓػحٍ ٓح كؼَ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ غْ ؾحءٝج ذٔو١
11
كؿؼِٞج ٠ٍكٚ ذ٤ى جٍُؾَ غْ ٓىٝٙ كٔح َجُٞج ٣وىٓٞٗٚ  

ُي ٖر٤ٚ ذٔح أٖحٌ ذٚ ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كوىّ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ٣ٝإنٍٝٗٚ قط٢ ٌأٝج إٔ ي

ػ٘ٚ جُورِس كٌحٕ ٓٞٞغ ؾىجٌ ٣َحوز ػٍٔ ك٢ ٓٞٞغ ػ٤ىجٕ جُٔوٌٛٞز
12
. 

ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هى جٖط١ٍ ػىز وٌٝ ٖٓ أٚكحذٜح ًحٗص ٓؿحٌٝز ُِٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ًٝحٕ ػ٢ِ     

ُٔطِد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ػْ جٍٍُْٞ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ج١ًُ ٌأِ أٚكحخ ًٛٙ جُىٌٝ جُؼرحِ ذٖ ػرى ج

جػطٍٜ ك٢ جُرىج٣س ٌُٝ٘ٚ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝجكن ك٢ ٜٗح٣س جألٍٓ ٝهى ٝٛد جألٌٜ ُؼحٓس ج٤ُِٖٔٓٔ وٕٝ 

ٓوحذَ
13

، ُْٝ ٣ٌٖ جػطٍجٜ جُؼرحِ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ك٢ جُرىج٣س ُرهَ ٓ٘ٚ ٌُٝ٘ٚ ًحٕ ٣ٍ٣ى جلقطلحظ 

 ػ٤ِٚ ِْْٝ ٛٞ ٖٓ ًٌد ُٚ ٤ُٓجخ ًٛج جُر٤ص كوحٍ ُؼٍٔ: )ُوى ًٌد ٌٍْٞ هللا ذر٤طٚ ألٕ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا

٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ػ٢ِ ػحضو٢ ٝجِٚف ٤ُٓجذٚ ذ٤ىٙ(
14

 

ًٕ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٓىً جُٔٓؿى ك٢ جُورِس أ١ هساحح الرىسعح في عهذ عوز:  2/1/1 ٣وٍٞ جذٖ َذحُس أ

ًْؼٚ ٖٓ ٗحق٤س جُورِس، ًٝحٕ قى ؾىجٌ ػٍٔ ٖٓ جُورِس ػ٢ِ أٍٝ أْح٤٠ٖ جُورِس جُط٢ ئ٤ُٜح جُٔوٌٛٞز أ١ جُط٢  ٝ

ًحٗص ذ٤ٖ ٚق جألْح٤٠ٖ جُط٢ ض٢ِ جُورِس ػ٢ِ جٍُٝجم جُور٢ِ
15

، ٝك٢ ٌٝج٣س جذٖ جُ٘ؿحٌ أًٗٚ ًحٕ ذ٤ٖ جُٔ٘رٍ 

ٝذ٤ٖ جُؿىجٌ ػ٢ِ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هىٌ ٓح ضٍٔ ٖحز كٔىً ػٍٔ ئ٠ُ ٓٞٞغ جُٔوٌٛٞز ػ٢ِ 

يٌجػح 661٘ؿحٌ، َٝجو ك٤ٚ َٝجو ك٢ ٤ٔ٣ٖ جُورِس؛ كٌحٕ ٠ٍٞ جُٔٓؿى ػٜى ذٖ جُ
16

، ٣ًًٍٝ جُٜٓٔٞو١ 

أ٠ٞجٍ أٞالع جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼى ٣َحوز ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ جُطٍٞ ٖٓ ؾٜس جُورِس ئ٢ُ جُٗحّ أ١ ٖٓ 

يٌجػح 66يٌجػح ٝجٌضلحع جُٓوق ًحٕ  631يٌجػح ٝػٍٞٚ  661جُٗٔحٍ ئ٢ُ جُؿ٘ٞخ 
17

، ٝضل٤َٛ جُطٍٞ 

ٍز أيٌع ك٢ جُورِس ٝغالغٕٞ يٌجػح ك٢ جُؿٜس جُٔوحذِس ُٜح أ١ ٗحق٤س جُٗحّ أٝ جُؿٜس جُٗٔح٤ُس كطٌٕٞ ج٣ُُحوز ػٗ

يٌجػح 31يٌجػح، أٓح جُؼٍٜ كُجوٙ ٖٓ جُ٘حق٤س جُـٍذ٤س  61ٓؿٔٞػٜح ك٢ جُطٍٞ 
18

، ٝئيج ًحٗص ٓٓحقس 

يٌجع كاٍٗٚ  611ِٞؼٜح  جُٔٓؿى ًٓ٘ آنٍ ضْٞؼس ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٍٓذؼس ًحٕ ٠ٍٞ

 661يٌجػح ك٢ جُؼٍٜ أ٣حّ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذًُي ٣ٌٕٞ جُطٍٞ  31يٌجػح ك٢ جُطٍٞ ٝ ٣61اٞحكس 

 يٌجػح ػٍٞح ٖٓ جٍُٗم ئ٢ُ جُـٍخ 631يٌجػح ٠ٞل ٖٓ جُٗٔحٍ ئ٢ُ جُؿ٘ٞخ ٝ

ٖ ٖٓ نالٍ ٓح ٌٝجٙ جُٔإٌنٕٞ كاٍٗٚ ٣ٌٔالىصف الوعواري للوسجذ الٌثىي تعذ سيادج عوز:  3/1/2

ض٤ٚٞق جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼى ٣َحوز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝضْٞؼطٚ: ًحٕ جُٔٓؿى ػرحٌز ػٖ 

يٌجػح  631يٌجػح ٝػٍٞٚ ٖٓ جٍُٗم ج٢ُ جُـٍخ  661ٓٓحقس ٓٓطط٤ِس ٠ُٞٚ ٖٓ جُٗٔحٍ ئ٢ُ جُؿ٘ٞخ 

ٚ يٌجػح، ًٝحٕ ضهط١٤ جُٔٓؿى ٖٓ ٚكٖ أ١ْٝ ٌٓٗٞف ضك١٤ ذ 66ٝجٌضلحع ْوق جُظِط٤ٖ )جٍُٝجه٤ٖ( 

ظِطحٕ )ٌٝجهحٕ( ئقىجٛٔح ظِس جُورِس ٢ٛٝ جُؿ٘ٞذ٤س ٣وحذِٜح جُظِس جُٗٔح٤ُس، ُِٝٔٓؿى ْطس ٓىجنَ ذحذ٤ٖ ػٖ 

٤ٔ٣ٖ جُورِس ٝذحذحٕ ػٖ ٣ٓحٌٛٔح أ١ ذحُؿىج٣ٌٖ جٍُٗه٢ ٝجُـٍذ٢ ٝكطف ذحذ٤ٖ ك٢ ٓإٍنٍ جُٔٓؿى، ٝيًٍ 

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُْ ٣ـ٤ٍ جُرحخ ج١ًُ ًحٕ ٣ىنَ  ٓ٘ٚ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ُْٝ ٚحقد جُىٌز جُػ٤ٔ٘س أ

٣ـ٤ٍ ذحخ ػحضٌس
19

(، ٝغٔس ػٍ٘ٛ ٓؼٔح١ٌ ُْ ٣ٌٖ ٓٞؾٞوج هرَ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٛٝ 6)ٌَٖ  

جُٓطٍز جُط٢ ضؼِٞ ؾىٌجٕ جُٔٓؿى ذِؾ جٌضلحػٜح يٌجػ٤ٖ أٝ غالغس أيٌع
20
. 
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( ٌَٖ6) 

 ػَٔ جُرحقع –ضهط١٤ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼى ٣َحوز ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ 

 ػٖ: دمحم ُٛجع ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ                                               

ًٝحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ جْطٍجض٤ؿ٤س ك٢ ج٣ُُحوز جُط٢ أقىغٜح ذحُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ضطٔػَ ك٢ إٔ ٣ٓغ جُٔٓؿى        

جُٔٛحوٌ هٍٞ ػٍٔ  أػىجو ج٤ُِٖٔٓٔ جُط٢ جَوجوش، ًًُٝي قٔح٣طْٜ ٖٓ أٖؼس جُّٗٔ ٝجُٔطٍ؛ كوى أٌٝوش

ًٖ جُ٘حِ ٖٓ جُٔطٍ ٝئ٣حى إٔ ضكٍٔ جٝ ضٛلٍ كطلطٖ جُ٘حِ(، ُٝلع أًٖ ذْٟ  ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ )أً

جُُٜٔز ًٍٝٓ جٌُحف ٝضٗى٣ى جُٕ٘ٞ جُٟٔٔٞٓس ذِلع جُلؼَ جُٟٔحٌع ٖٓ جً٘٘ص جُٗة أ١ ٚ٘طٚ ْٝطٍضٚ، 

٢ِٜ جُ٘حِ ػٖ جُٛالزٝهى ن٢ٗ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٖٓ جألُٞجٕ ك٢ ؾىٌجٕ جُٔٓؿى قط٢ ل ض
21
. 

ًٝحٕ ػٍٔ ق٣ٍٛح ػ٠ِ جلقطلحظ ذٔؼحُْ جُٔٓؿى ج٤ٍُٜٗز جُط٢ ًحٗص ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓػَ جُٔ٘رٍ ٝقىٝو 

 .33جٍُٝٞس ٝأٓحًٖ جألذٞجخ

 -عوارج عوز تي الخطاب للوسجذ الحزام: 2/2
ز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ًٌُٝ٘ٚ جونَ ُْ ٣ٌطل٢ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ذط٤ْٞغ ٝضؿى٣ى ػٔحٌ 

 ضؼى٣الش ٝضْٞؼحش ػ٢ِ جُٔٓؿى جُكٍجّ ذٌٔس جٌٍُٔٓس ًحٕ ُٜح ضأغ٤ٍٛح جُٔؼٔح١ٌ جُٞجٞف

ًحٕ جُٓرد ج١ًُ ؾؼَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ذىسيع الثيد الحزام توكح الوكزهح:  2/2/1

طْٞؼس جُر٤ص جُكٍجّ قٍٞ جٌُؼرس جٍُٔٗكس، ٣وّٞ ذطْٞؼس جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٛٞ ٗلٓٚ جُٓرد ج١ًُ ٖٓ أؾِٚ هحّ ذ

ٝٛٞ ًػٍز أػىجو ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝهى ًحٗص ضِي جُطْٞؼس ُٜح ضأغ٤ٍٛح ػ٢ِ ػٔحٌز جُٔٓؿى جُكٍجّ أٝ جُكٍّ ج٢ٌُٔ؛ 

كوى أٚرف ُٚ ٌْٞ ٣ك١٤ ذٚ ُْ ٣ٌٖ ٓٞؾٞوج ٖٓ هرَ ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ٝهى جٖط١ٍ ػٍٔ 

ى جُكٍجّ ٝٛىٜٓح غْ ْٝغ ذٜح قٍٞ جٌُؼرس، ئيٕ غٔس ػٍ٘ٛ ٓؼٔح١ٌ ؾى٣ى ذٖ جُهطحخ ػىز وٌٝ قٍٞ جُٔٓؿ

جونِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٢ِ جُكٍّ ج٢ٌُٔ ٝٛٞ ذ٘حء ؾىٌجٕ قٍٞ ٓٓحقس جُر٤ص جُكٍجّ وٕٝ هحٓس جإلٗٓحٕ 

٣ك١٤ ذحُٔطحف ًحٗص ضٞٞغ ػ٠ِ ضِي جُؿىٌجٕ جُٔٛحذ٤ف إلٞحءز جُٔٓؿى
23
. 

ًٕ أٍٝ ٖٓ ذ٢٘ جُٔٓؿى جُكٍجّ ٛٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ٖٝٓ ٛ٘ح هحٍ ٚحقد آغحٌ جُرالو ٝأ       نرحٌ جُؼرحو أ

ًٕ جٌُؼرس ذ٤ص هللا ٝلذى ُٜح  ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ذًُي ئقح٠س جُٔطحف ذٌٓٞ أٝ ؾىٌجٕ ٝٗٓد ئ٢ُ ػٍٔ هُٞٚ ُِ٘حِ: ئ

ٖٓ ك٘حء كحٖط١ٍ ْٜٓ٘ جُىٌٝ َٝجوٛح ك٢ جُٔٓؿى جُكٍجّ ٝجضهً ُٚ ٌْٞ ٗكٞ هحٓس جإلٗٓحٕ
24

 

ٌو١ ٣َحوز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ جُر٤ص جُكٍجّ؛ كوى ًحٕ جُٔٓؿى جُكٍجّ ػرحٌز ػٖ ك٘حء ٝهى أٌٝو جُٔحٝ      

قٍٞ جٌُؼرس ُِطحتل٤ٖ، ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ػ٢ِ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝػٜى أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ٢ٌٞ هللا 

ًْغ جُٔٓؿى، ٝجٖط١ٍ وٌٝج ٝٛىٓ ٜح ػ٘ٚ ؾىجٌج ٣ك١٤ ذٚ، ُٝٔح ض٢ُٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝ

 ًٕ ٜٝٞٔح ئ٢ُ ٓٓحقس جُٔٓؿى، ٝجضهً ُِٔٓؿى ؾىجٌج ه٤ٍٛج وٕٝ جُوحٓس ًحٗص جُٔٛحذ٤ف ضٞٞغ ػ٤ِٚ، ًٔح أ

ػٍٔ ًحٕ أٍٝ ٖٓ جضهً ُِٔٓؿى جُكٍجّ ؾىجٌج
25

، ٝهى أٌٝو جُرالي١ٌ ٚحقد كطٞـ جُرِىجٕ ٗلّ جٍُٝج٣س 
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جُط٢ ضػرص ئقح٠س جُٔطحف ذٌٓٞ ػ٢ِ ػٜى ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ
26

ئقح٠س جُٔطحف ذٌٓٞ ك٢ ٝهى أكحو   

قٔح٣طٚ ٖٓ جُُقق جُؼٍٔج٢ٗ، ًٝحٕ ًٛج جُؿىجٌ ذحٌضلحع هحٓس جإلٗٓحٕ، ٝؾؼَ ك٢ ًٛج جُؿىجٌ جُٔك١٤ 

ذحُٔطحف ػىوج ٖٓ جألذٞجخ
27

، ٝذًُي ق٢ٔ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُٔطحف ذؼى إٔ ًحوش جُٔ٘حٍَ ضِطٛن 

م جُ٘حِ ػٖ جُطٞجف ٍٞ ذحٌُؼرس، ٝضؼ
28

٢ جٌُؼرس كٜٞ ك٘حؤٛح ُْٝ ضٍُ٘ جٌُؼرس ، كوحٍ ُْٜ ػٍٔ: )ئٗٔح ُُٗطْ ػِ

ػ٤ٌِْ(
29

 

 -عوارج هساجذ األهصار: 2/3
ًحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ٝقىز ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ جألٓٛحٌ ذؼى جضٓحع جُلطٞقحش جإلْال٤ٓس؛ كأٍٓ ٝلز 

جألٓٛحٌ ذاٗٗحء ٓٓحؾى ؾحٓؼس ٣إو١ جُِٕٔٓٔٞ ك٤ٜح جُِٛٞجش جُؿحٓؼس ٓػَ ٚالز جُؿٔؼس ٝجُؼ٤ى٣ٖ 

ٓوحء؛ كوى ٌٝو ك٤ٚ أٗٚ ُٔح جكططف ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جألٓٛحٌ ًطد ئ٠ُ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ػحِٓٚ ػ٠ِ ٝجلْط

ؿ٤ٍ ٓٓحؾى  –ٍٓٛ، ٝأذ٠ ٠ْٞٓ جألٖؼٍٟ ػحِٓٚ ػ٠ِ جُرٍٛز ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ جُٞلز ٣أٍْٓٛ إٔ ٣طهًٝج 

ر٤ِس ٓٓؿى ٓٓحؾى ُِؿٔحػس ٣ٟٕ٘ٔٞ ئ٤ُٜح ػ٘ى ٚالز جُؿٔؼس، كٛحٌ يُي ئ٣ًجٗح ذإٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ه –جُورحتَ 

ٚـ٤ٍ، ُِٝؿٔحػس ٓٓؿى ًر٤ٍ ٣طٓغ ٌَُ جُورحتَ ك٠ جُِٛٞجش جُؿحٓؼس
30

، كحنط١ ػطرس ذٖ ؿُٝجٕ ٓٓؿى 

جُرٍٛز ٝجنط١ ْؼى ذٖ جذ٢ ٝهح٘ ؾحٓغ جٌُٞكس ٝجنط١ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ؾحٓغ جُلٓطح٠؛ كٌحٗص ًٛٙ 

جُٔٓحؾى جٌُر٤ٍز ٓكَ ٚالز ج٤ُِٖٔٓٔ ٝضؼحٌكْٜ ٝضىجٌْْٜ جُؼِْ ٝوجٌ جُوٟحء
31
. 

ٝؾى ًًُي جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٓحؾى جُٛـ٤ٍز جُط٢ جه٤ٔص ك٢ نط١ جُٔىٕ ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٌَُ نطس ٓٓؿىٛح ج١ًُ ٝ

ضإو١ ك٤ٚ جُِٛٞجش ػىج جُؿٔؼس ق٤ع ٣ٟٕ٘ٔٞ ؾ٤ٔؼح ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ًُُي ًحٕ ػ٢ِ ج٤ُِٖٛٔ إٔ ٣إوٝج 

ٚالز جُؿٔؼس ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٤ُّٝ ٓح ػىجٙ ٖٓ ٓٓحؾى أن١ٍ
32

ؼٍٔج٢ٗ ُِٔى٣٘س ، ٌُٖٝ ٓغ جُطْٞغ جُ

جإلْال٤ٓس أؾحَ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ضأو٣س ٚالز جُؿٔؼس ك٢ جُٔٓحؾى جألن١ٍ
33
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٣ؼرٍ ضؼ٤ٍٔ جُٔىٕ ذىٌؾس ًر٤ٍز ُِـح٣س ػٖ وٌٝ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ جُؼٔحٌز ٝجُؼٍٔجٕ جإلْال٢ٓ، ٝيُي 

حُٔىٕ جُط٢ ذىأش ًٔؼٌٍٓجش قٍذ٤س، غْ ألٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًحٕ ْررح ٌت٤ٓ٤ح ك٢ ك٢ ضؼ٤ٍٔ جُػـٌٞ ذ

ضطٌٞش ئ٢ُ ٓىٕ، ٖٝٓ أٍٖٜ ضِي جُٔىٕ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠، ٝهى ٝٞغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جألّْ 

جُط٢ هحٓص ػ٤ِٜح ضِي جُٔىٕ ذىج٣س ٖٓ أْرحخ جنط٤حٌ ٓٞجهؼٜح ئ٢ُ ه٤حِ ٖٞجٌػٜح ٝجضٓحػٜح ٝٓالءٓس ٓٞجٞغ 

ًٕ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣إنً ذٜح ك٢ جُط٤ٔ٘س ضِي جُٔىٕ ُٛكس جُؿ٘ٞو جُلحضك٤ٖ، ٝٗٓطط٤ غ جُوٍٞ أ

 جُٔٓطىجٓس ك٢ ذ٘حء ٓىٗ٘ح جُٔؼحٍٚز.

 -عوز وأسثاب اخريار هىاقع الوذى: 3/1
٣ؼطرٍ جُط٤ٍٛٔ ٖٓ أْٛ ػٞجَٓ ٗٗأز جُٔىٕ جُؼٍذ٤س ك٢ الروصيز في عهذ عوز وعصزًا الحالي:  3/1/1

هِلحء ٖٓ ذؼىٙ، ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هى ٌأ١ ذ٘ظٍٙ جُرؼ٤ى ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج١ًُ ْحٌ ػ٢ِ وٌذٚ جُ

ًٕ جُؼٍخ ئيج ُُٗٞج ذحُٔىٕ جُٔلطٞقس جُط٢ ٣وطٜ٘ح ؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ كوىٝج ذ٤ثس جُٛكٍجء ٝجُطر٤ؼس جُؼٍذ٤س،  أ

ٝؿِد ػ٤ِْٜ جُطٍف كأقد إٔ ٣و٤ْ ُِؼٍخ ٓىٗح ؾى٣ىز ضط٘حْد ٓغ ذ٤ثطْٜ ك٢ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س
34

 

ٞف ٖٓ كوى جُؼٍخ ُر٤ثطْٜ جُٛكٍج٣ٝس ٛٞ جُٓرد جُٞق٤ى أٝ جٍُت٢ٓ٤؛ ٌُٖ جُٓرد ُْٝ ٣ٌٖ كو١ جُه     

جٍُت٢ٓ٤ ٌٝجء ض٤ٍٛٔ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُٔىٕ ؾى٣ىز ٛٞ ضأ٤ٖٓ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س ٝجُرالو جُط٢ كطكٜح، ٝضٌٕٞ 

، ُوى ًحٕ ًٛٙ جُٔىٕ جُؿى٣ىز هٞجػى ضِؿأ ئ٤ُٜح جُؿ٤ٞٔ جإلْال٤ٓس ذؼى ػٞوضٜح ٖٓ جُـُٝ ٝض٘طِن ٜٓ٘ح ُِلطف

ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ْرًحهح ئ٢ُ ضأ٤ٖٓ ٓىٕ جُلطف ك٤ٔح ػٍف ذحُط٤ٍٛٔ، ٣ٝرىٝ يُي ٝجٞكح ك٤ٔح أ٠ِن ػ٤ِٚ ٓىٕ 

ًٕ جُٔىٕ جُػالظ ضأْٓص ذلؼَ ػٞجَٓ  جألٓٛحٌ، ٢ٛٝ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠ ٝضىٍ جٍُٝج٣حش جُطح٣ٌه٤س أ

ٍٛز، ٝجٌُٞكس جنط٤ٍج ك٢ كطٍز ضح٣ٌه٤س ػ٣ٌٍٓس، ٝإٔ ًٛٙ جُؼٞجَٓ ُؼرص وٌٝج ًر٤ٍج ك٢ ضأ٤ْٜٓح؛ كحُر

ٓطوحٌذس، ًٝحٕ يُي ذىجكغ ضو٤ْٓ جُٔ٘طوس جُط٢ ضٞؾٚ جُؼٍخ ُلطكٜح ئ٢ُ ٓ٘طوط٤ٖ؛ كٛحٌ جُوْٓ جُٗٔح٢ُ ٖٓ 

ذالو كحٌِ جُٔطٔػَ ك٢ جُٔىجتٖ، ٝٓح ؾحٌٝٛح ٝٓح جذطؼى ػٜ٘ح ذ٘لّ جلضؿحٙ ٖٓ جنطٛح٘ ه٤حوز جٌُٞكس، 

جنطٛح٘ ه٤حوز جُرٍٛز، ًًُٝي جُلٓطح٠ جُط٢ جضهًش هحػىز ُالضؿحٙ  ٝجُؿُء جُؿ٘ٞذ٢ ذحضؿحٙ ْؿٓطحٕ ٖٓ

ئ٠ُ ذالو جُٔـٍخ، ًٝحٕ يُي ذطٞؾ٤ٜحش جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج١ًُ ضٞؾٜص جٛطٔحٓحضٚ ٚٞخ ٓ٘طوس 

جُرٍٛز ٝيُي ٗط٤ؿس ُِؼ٤ِٔحش جُؼ٣ٌٍٓس جُط٢ ًحٗص ضوّٞ ذٜح هرحتَ ذٌٍ ذٖ ٝجتَ ػ٢ِ جُٔٓحُف جُلح٤ٌْس؛ ًُُي 

س ذٖ ؿُٝجٕ ئ٢ُ ضِي جُٔ٘طوس هحتال ُٚ: )ٍْ ئ٢ُ ٗحق٤س جُرٍٛز ٝجٖـَ ٖٓ ٛ٘حى ٖٓ أَٛ جألٛٞجَ ٝؾٚ ػطر

ٝكحٌِ ٤ٓٝٓحٕ ػٖ ئٓىجو ئنٞجْٜٗ ػ٢ِ ئنٞجٗٚ(
35
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ًٝحٕ جُط٤ٍٛٔ ٓوٛٞوج ك٢ جنط٤حٌ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُِٔىٕ ٝهى ػ٠٘ ذٚ إٔ ضٌٕٞ جُٔى٣٘س ػ٠ِ جُكى أٝ       

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أٌَْ ئ٢ُ ػطرس ذٖ ؿُٝجٕ ٌْحُس ؾحء ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٓح جُطٍف كوى ذ٤َ٘ص جٍُٝج٣س جُطح٣ٌ ه٤س أ

ٍٝٛح( ٣ٝؼ٢٘ يُي أٗٚ ٣أٍْٓٛ إٔ ٣ؿؼِٞج  ٍٛ ٣ىٍ ػ٠ِ جُط٤ٍٛٔ )ل ضؿؼِٞج ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ذكٍج جٝ ٍٜٗج ذَ ٓ

ٓٞهغ جُٔى٣٘س ػ٠ِ جُكىٝو ًٝٛٙ جُط٤ٚٞس هٛى ذٜح جٍُٔٛ ٝٛٞ جُكى ٝهى جٗطرن يُي ػ٠ِ غالغس ٓىٕ ٢ٛ 

ٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠جُر
36

 

ًٕ ضٍى أٌج٢ٞ جُىُٝس كٟحء ٣ٔػَ      ًٕ ػٍٔجٕ جُٔىٕ ٣ل٤ى جألٖٓ جُو٢ٓٞ ُِىٍٝ، ٝأ ٣ٝٓطلحو ٓٔح ْرن أ

ٓطٔؼح ُِىٍٝ جُٔؼحو٣س؛ ًُُي ٝؾد ػٍٔجٜٗح ذاٗٗحء جُٔىٕ، ٝهى ج٠ِن ػ٢ِ ضِي جُٔىٕ ٢ٔٓٓ جألٓٛحٌ ٝٛٞ 

ًٕ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس جُط٢ ضؼر٤ٍ ٣وٛى ذٚ جٍُٔجًُ جُط٢ ضطهً ػ٢ِ جأل٠ٍجف ٝجُك ىٝو، ٝذ٘ظٍز ٓؼحٍٚز ٗؿى أ

ٝٞؼٜح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ض٘طرن ػ٢ِ جألٌج٢ٞ جُؼٍذ٤س نحٚس ٝإٔ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ ٓؼظْ أٌج٤ٞٚ 

ٚكح١ٌ ضكطحؼ ئ٢ُ ضؼ٤ٍٔ أٝ ُ٘وَ ض٤ٍٛٔ، ًٔح أ٠ِن ػ٢ِ ٓح كؼِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ٝئيج جضهًٗح ٗٔٞيؾح 

ؼ جألٓػَ ػ٢ِ يُي؛ كِٞ ًحٗص ٤ْ٘حء ٓؼٌٔٞز ذحُٔىٕ ٝجُؼٔحتٍ؛ ٖٓ أ٣حٓ٘ح جُٔؼحٍٚز ٌُحٗص ٤ْ٘حء ٢ٛ جُ٘ٔٞي

ُٔح ًحٗص ٓطٔؼح ألػىجء ٍٓٛ، ًُُي هحٍ جٍُٔقّٞ ؾٔحٍ قٔىجٕ إٔ جُلٍجؽ جُؼٍٔج٢ٗ ُْ ٣طٍى ٤ْ٘حء أٌٞح 

ؾحُٛز ُٔؼًٍس جُؼىٝجٕ ٝٓالتٔس ألٛىجكٚ كو١؛ ٌُٝ٘ٚ أ٣ٟح ضًٍٜح ٜٗرح ُأل٠ٔحع جلْطؼٔح٣ٌس ج٥ٕ ٝك٤ٔح 

أٗٚ ًحٕ ٛ٘حى ػىٝ ٣ٌٗي ك٢ ٣ٍٛٓس ٤ْ٘حء ٣ٝطٔغ ك٤ٜح ذٌٛٞز ئٓح ذحُْٟ جٝ ذحُِٓم أٝ  ٢ٟٓ كٟال ػٖ

ذحُؼٍُ أٝ جُر٤غ أٝ جإل٣ؿحٌ
37

ٝقٓ٘ح ضلؼَ جُىُٝس ج٣ٍُٛٔس ج٥ٕ ك٤ٔح ضوىٓٚ ٖٓ ٓٗح٣ٌغ ضؼ٣ٍ٤ٔس ضٍذ١  

حٕ جُٞجو١ ذ٤ٓ٘حء ػٖ ٣ٍ٠ن جألٗلحم ٝض٘ٗة جُٔىٕ جُؼٍٔج٤ٗس ٝجٍُٔٗٝػحش جُط٢ ضؼَٔ ػ٢ِ ؾًخ جٌُٓ

 ُطؼ٤ٍٔ جألٌٜ قط٢ ضِطثْ ٤ْ٘حء ذحألّ.

٣ٌٌٍٝ ؾٔحٍ قٔىجٕ ًِٔس جُط٤ٍٛٔ جُط٢ ٗلًٛح ػ٤ِٔح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ٓؼٍٜ قى٣ػٚ ػٖ جٍُو      

ًٕ جٍُو جُؼ٢ِٔ ٣ٌٖٔ ك٢ ًِٔس جُطؼ٤ٍٔ  جُؼ٢ِٔ ػ٢ِ جوػحءجش ٖٓ ٣ٍ٣ىٕٝ ُٗع ٤ْ٘حء ػٖ ٍٓٛ؛ ك٤وٍٞ أ

كحُلٍجؽ جُؼٍٔج٢ٗ ٛٞ ج١ًُ ٣ٗؿغ ػ٢ِ   humanizationٍج٢ٗ ٝأ٠ِن ػ٤ِٚ جُطؼ٤ٍٔ جُر١ٍٗ ٝجُطر٤ٍٗ جُؼٔ

جُؿٗغ، ٣ٝىػٞ جأل٠ٔحع ج٢ُ َٓء جُلٍجؽ ٝٛ٘حى ئؾٔحع ضحّ ػ٢ِ ٌٍٞٝز ٗوَ جٌُػحكس جٌُٓح٤ٗس جٌُٔطظس ك٢ 

ًٕ جُطؼ٤ٍٔ ٛٞ جُط٤ٍٛٔ جُٞجو١ ئ٢ُ أ٠ٍجف جُىُٝس ٝقىٝوٛح ذٔح ك٤ٜح ٝػ٢ِ ٌأْٜح ٤ْ٘حء ئ
38

، ٝٛٞ ٓح كؼِٚ 

ًٍٛ جُٔىٕ.ػٍٔ ذٖ جُهطحخ   ج١ًُ ٓ

ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هى أٍٓ ذر٘حء ًٛٙ جُٔىٕ ػ٠ِ ٓٗحٌف أٌٜ جُؼٍخ ٓٔح ٢ِ٣ أٌٜ جُؼؿْ، ٝيُي      

قط٠ ضٌٕٞ قٛٞٗح ٤٘ٓؼس ل ٣ٓطط٤غ جُؼىٝ ضؿحَٝٛح، ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ضٌٕٞ ٓىٗح ٚحُكس ٠ٌُِ٘ٓ، ٝيُي 

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذ٠٘ ٓىٗح ُٞؾٞو ٓٛىٌ ج٤ُٔحٙ ٝجُٔٞجو جُـًجت٤س ٝجُطحهس جُٔٔػِس ك٢ جُٔكط طد؛ ًُُٝي كا

 .31ضِٛف ك٢ جُِْٓ ٝجُكٍخ

٣ٝطلن ٓغ ٓح ْرن جُ٘طحتؽ جُؼ٣ٌٍٓس ٝجُؼٍٔج٤ٗس جُط٢ قووٜح جُِٕٔٓٔٞ ذؼى ذ٘حء جُرٍٛز؛ كوى ٗؿكص     

جُؿ٤ٞٔ جُؼٍذ٤س جُِٔٓٔس ك٢ ْٞ ًٌٞ وؾِس، ًٔح ضْ جكططحـ ٓىٕ أٚلٜحٕ ٝهْ ٝهحٖحٕ ك٢ ٝل٣س أذ٢ ٠ْٞٓ 

ّ( جُٞج٢ُ ٖٓ هرَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ًٝحٕ ٖٓ ٗط٤ؿس ًٛٙ جلٗطٛحٌجش 162-136ٛـ/ 32-61)جألٖؼ١ٍ 

ػ٠ِ ؾًخ أػىجو أنٍٟ ٖٓ جُٔوحض٤ِٖ ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ٣َحوز ػىو ٌْحٕ جُرٍٛز ٝجنطال٠ جُورحتَ ذؼٟٜح 

ذرؼٝ، ٝٛ٘ح ظٍٜ ٌأ١ ػٍٔ ك٢ ضهط١٤ جُٔى٣٘س ك٘ٛف ٝج٤ُٜح أذح ٠ْٞٓ جألٖؼٍٟ ذإٔ ٣ؿؼَ ٌَُ هر٤ِس 

 .61ًِس، ٝإٔ ٣أٍٓ جُ٘حِ ذحُر٘حء ٝذ٘حءج ػ٤ِٚ ضْ ه٤حِ جُٗحٌع جٍُت٤ّ ٝجُٗٞجٌع جُلٍػ٤س ٝجألَهسٓك

ًٕ ػ٤ِٔس ٣َحوز أػىجو جٌُٓحٕ ذؼى جٗطٛحٌجش ج٤ُِٖٔٓٔ ًحٕ ُٜح أغٍٛح ك٢ جْطوٍجٌ ٓى٣٘س جُرٍٛز؛        ئ

أػىجء جُؼٍخ ج٤ُِٖٔٓٔ ٖٓ ككووص أٛىجكٜح جلْطٍجض٤ؿ٤س ٝجلؾطٔحػ٤س ك٢ إٓ ٝجقى؛ كوى هطؼص جُط٣ٍن ػ٠ِ 

ٜٓحؾٔطْٜ ٖٓ ضِي جُطهّٞ جُط٢ ضلَٛ ذ٤ٖ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س ٖٝٔحُٜح، ٝل َجُص ضِي جلْطٍجض٤ؿ٤س ُٜح 

ذطٜؿ٤ٍ ػىو  6111أ٤ٔٛطٜح قط٢ ك٢ ػٍٛٗح جُكى٣ع، ٝٓػحٍ يُي ٤ْ٘حء جُط٢ هحّ جُؼىٝ جُٔكطَ ذؼى ػحّ 

٢ُ ٓ٘طوس ٠ٍو ذ١ٍٗ ضٛىٌ جٌُٓحٕ ئ٠ُ ٝجو١ ج٤َُ٘ ذىل ًر٤ٍ ٖٓ ٌْحٜٗح ئ٢ُ ٓىٕ جُو٘حز ٝجُىُطح، ٝضك٣ِٜٞح ئ

ًٍٛز ػ٠ِ ٓػحٍ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس، ًٝٛج 66ٖٓ جٕ ضٓطؿِرْٜ ، أ١ إٔ جُؼىٝ جُٔكطَ ُْ ٣ٍو إٔ ضٌٕٞ ٤ْ٘حء ٓٔ

 ٣ر٤ٖ ػرو٣ٍس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ض٤ٍٛٔ جُٔىٕ ػ٠ِ جُكىٝو.

٢ ػىّ جٗلٛحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ جُٔ٘ط٣ٍٖٗ ُوى ًحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ق٣ٍٛح قٍٚح ٖى٣ىج ػِ     

ذحُرالو جُٔلطٞقس ذٔٞجٗغ ؾـٍجك٤س نحٚس جُٔٞجٗغ جُٔحت٤س؛ كٌحٕ يُي جُٓرد جُؿ١ٍٛٞ ك٢ ئٗٗحء جُرٍٛز، 

ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠؛ ئي إٔ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ُٔح كطف جلٌْ٘ى٣ٌس ٌٝأ١ ذ٤ٞضٜح ٝذ٘حتٜح أٌجو إٔ ٣طهًٛح 

ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣ٓطأيٗٚ ك٢ يُي جألٍٓ؛ كٓأٍ ػٍٔ جٍٍُْٞ  ػحٚٔس ٝهحٍ: ٓٓحًٖ هى ًل٤٘حٛح، ًٝطد ئ٢ُ
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)ٌٍْٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘(: َٛ ٣كٍٞ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ٓحء؟ هحٍ: ٗؼْ ٣ح أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ئيج ؾ١ٍ ج٤َُ٘؛ 

كٌطد ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ئ٢ُ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘: ئ٢ٗ ل أقد إٔ ضٍُ٘ ج٤ُِٖٔٓٔ ُٓ٘ل ٣كٍٞ جُٔحء ذ٢٘٤ 

٤ٚق؛ كطكٍٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ػٖ جإلٌْ٘ى٣ٌس، ًٝحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ ٗلّ جٍُأ١ ٝذ٤ْٜ٘ ك٢ ٖطحء، ٝل 

ك٢ ئٗٗحء جٌُٞكس ٝجُرٍٛز؛ ئي ًطد ئ٢ُ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘، ٝٛٞ ذٔىجتٖ ١ًٍٓ، ٝئ٢ُ ػحِٓٚ ذحُرٍٛز، 

ٝئ٢ُ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ذحلٌْ٘ى٣ٌس: إٔ ل ضؿؼِٞج ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ٓحء ٓط٢ أٌوش أًٌد ئ٤ٌُْ ٌجقِط٢ قط٢ 

ػ٤ٌِْ هىٓص؛ كطكٍٞ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٖٓ ٓىجتٖ ١ًٍٓ ئ٢ُ جٌُٞكس، ٝضكٍٞ ٚحقد جُرٍٛز ٖٓ  جهىّ

جٌُٔحٕ ج١ًُ ًحٕ ك٤ٚ كٍُ٘ جُرٍٛز، ٝضكٍٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ٖٓ جلٌْ٘ى٣ٌس ئ٢ُ جُلٓطح٠
42

، ٝذًٜج ٖٞٔ 

جُهالكس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُطأًى ٖٓ ػىّ ٝؾٞو ػٞجتن ٠ر٤ؼ٤س ًحُركحٌ ضٔ٘غ ٍٝٚٞ جإلٓىجوجش ٖٓ هحػىز 

 .63ئ٠ُ ؾرٜحش جُوطحٍ

 -هىاصفاخ هىقع الوذى عٌذ عوز تي الخطاب: 3/1/2
ُْ ٣ٌٖ جنط٤حٌ ٓٞجهغ جُٔىٕ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣طْ ذط٣ٍوس ػٗٞجت٤س أٝ وٕٝ إٔ ٣طك١ٍ       

 جُٔٞهغ ٝٓٞجٚلحضٚ كرحإلٞحكس ئ٢ُ جُ٘حق٤س جأل٤٘ٓس ًحٕ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ٓؼٍكس ؾـٍجك٤س ٝٚلس جٌُٔحٕ، ٝهى

أٌٝو جُٔإٌنٕٞ ًٛج جألٍٓ ذٞٞٞـ، ٝهى ًحٗص آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ٓٞجٚلحش ٓٞجهغ جُٔىٕ ذٔػحذس 

ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ٝٞؼٜح جُؿـٍجك٤ٕٞ ٝجُرِىج٤ٕٗٞ جُِٕٔٓٔٞ ذؼى يُي؛ كل٢ أٍٝ ٓى٣٘س، ٢ٛٝ جُرٍٛز ق٤٘ٔح 

ْ؛ كٞٞغ ػٍٔ ذٖ ٠ِد ػطرس ذٖ ؿُٝجٕ ٌٓحٗح ٣ٗطٕٞ ك٤ٚ ئيج ٖطٞج ٣ِٝؿحٕٝ ئ٤ُٚ ئيج جٍٗٛكٞج ٖٓ ؿُٝٛ

جُهطحخ ضِي ج٠ٍُٝٗ هحتال: جؾٔغ أٚكحذي ك٢ ٓٞٞغ ٝجقى، ٤ٌُٖٝ ه٣ٍرح ٖٓ جُٔحء ٝجٍُٔػ٠ ٝجًطد ئ٢ًُ 

ذٛلطٚ( كٍو ػطرس: ٝؾىش أٌٞح ًػ٤ٍز جُوٟس )جُك٠ٛ( ك٢ ٠ٍف جُرٍ ئ٢ُ ج٣ٍُق ٝوٜٝٗح ٓ٘حكغ ٓحء ك٤ٜح 

ه٣ٍرس ٖٓ جُٔٗحٌخ ٝجٍُٔجػ٢  هٛرحء )جُوٛد(؛ كِٔح هٍأ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ يُي هحٍ: ًٛٙ أٌٜ ٍٟٗز

ٝجُٔكططد ًٝطد ئ٤ُٚ إٔ ٣ُُٜ٘ح جُ٘حِ كأُُْٜٗ ئ٣حٛح كر٘ٞج ٓٓحًٖ ذحُوٛد ًًُٝي ذ٢٘ جُٔٓؿى ٖٓ 

جُوٛد
44
. 

ٝغٔس أٍٓ يًٍٙ ٣حهٞش جُك١ٞٔ ٣ىٍ أ٣ٟح ػ٢ِ إٔ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جْطكٖٓ ٓٞٞغ جُرٍٛز ٖٓ      

ٚ ٌؾَ ٖٓ ذ٢٘ ْىِٝ ٣وحٍ ُٚ غحذص هحتال ُٚ: ٣ح أ٤ٍٓ جُ٘حق٤س جلهطٛحو٣س أ٣ٟح نحٚس جُطؿحٌز؛ كوى هىّ ػ٤ِ

جُٔإ٤ٖ٘ٓ ئ٢ٗ ٌٍٓش ذٌٔحٕ وٕٝ وؾِس ك٤ٚ هٍٛ ٝك٤ٚ ٓٓحُف ُِؼؿْ ٣وحٍ ُٚ جُه٣ٍرس، ٢ٔٓ٣ٝ أ٣ٟح جُر٤ٍٛز 

ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ وؾِس أٌذؼس كٍجْم ُٚ ن٤ِؽ ذك١ٍ
45

، ٌٝذٔح هٛى ذحُه٤ِؽ ٛ٘ح ١ٖ جُؼٍخ، ٝج١ًُ ًحٕ ٢ٔٓ٣ 

وؾِس جُرٍٛز
46

٘ح ١ٍٗ ٓٞهغ ٓى٣٘س جُرٍٛز ضوغ ك٢ جُٔ٘طوس جُط٢ ضطاله٢ ك٤ٜح جُطٍم جُؼحٓس جُط٢ ، ٝجُٞجهغ أٗ

ضٍٗف ػ٢ِ ًَ ٓح ٣لى ٖٓ ٗحق٤س جُركٍ، ًٝحٕ يُي ٖٓ ػحوز جُؼٍخ ػ٘ى ئٗٗحء ٓىْٜٗ
47

، ٝجُٞجهغ جٕ جُرٍٛز 

هحوٓس ٖٓ  ٤ٜٓأز ُطٌٕٞ ٓ٘طوس ضؿح٣ٌس ض٘ط٢ٜ ئ٤ُٜح جُطٍم جُوحوٓس ٖٓ ئ٣ٍجٕ ٝجُٜ٘ى ضطوح٠غ ٓؼٜح ٠ٍم جنٍٟ

 .66ذالو جُؼٍخ ض٘ط٢ٜ ك٢ جُٗٔحٍ

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًحٕ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ضٞكٍ ػىز ٠ٍٖٝ ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٝٚلٚ ُٚ ػطرس ذٖ  ًٌٛج ١ٍٗ أ

 -ؿُٝجٕ ضطِهٙ ك٢ ج٥ض٢:

 ٣وغ ػ٢ِ ٠ٍف جُرٍ )جُٛكٍجء( ٝه٣ٍد ٖٓ ج٣ٍُق -6

 ه٣ٍد ٖٓ ٓٗحٌخ ج٤ُٔحٙ. -3

 ٣ٌػٍ ك٤ٚ جُوٛد. -3

 ٣ٌػٍ ك٤ٚ جُوٟس )جُك٢ٛ(. -6

 ططد.جُٔك -2

 ه٣ٍد ٖٓ ٣ٍ٠ن ضؿحٌز. -1
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ًٝحٕ ئٗٗحء جٌُٞكس و٤ُال وجٓـح ػ٠ِ جٛطٔحّ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذطٞكٍ جُٔ٘حل جُؿ٤ى ج١ًُ ًحٕ ْررح ك٢       

جنط٤حٌ جٌُٞكس؛ كوى ًطد ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ئ٠ُ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٣ٓأُٚ: )أٗرث٢٘ ٓح ج١ًُ ؿ٤ٍ أُٞجٕ 

ًٕ جُؼٍخ نى وْٛ ًٝل٠ أُٞجْٜٗ ٝنٞٓس جُٔىجتٖ ٝوؾِس( كٔح ًحٕ ٖٓ ػٍٔ ذٖ جُؼٍخ ُٝكْٜٞٓ؟ كٌطد ئ٤ُٚ: ئ

ًٕ جُٔ٘حل ٛٞ ٓح أغٍَ ك٢ ٚكس جُؿ٘ٞو جُؼٍخ؛ كٌطد  جُهطحخ ئًل إٔ أٌَْ ُٚ ذحُكَ ج١ًُ ػٍكٚ ٖٓ نالٍ أ

ًٕ ػٍٔ جنطحٌ ٖٓ ٛٞ  ًٕ جُؼٍخ ل ٣ٞجكوٜح ئل ٓح ٝجكن ئذِٜح ٖٓ جُرِىجٕ( ذَ ئ ئ٠ُ ْؼى جذٖ أذ٢ ٝهح٘: )ئ

ًٝحٗح ٌجتى٣ٖ –نط٤حٌ جٌُٔحٕ جُٔ٘حْد ٖٓ ق٤ع جُٔ٘حل هحتال ُٚ: )كحذؼع ِْٔحٕ ٌجتىج ٝق٣ًلس ٓ٘حْد ل

ك٤ٍِضحوج ُٓ٘ل ذ٣ٍح ذك٣ٍح ٤ُّ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ك٤ٚ ذكٍ ٝل ؾٍٓ(؛ كهٍؼ جٍُؾالٕ ًَ ٣ركع ٖٓ  -ذحُؿ٤ٕ

ٗحق٤س قط٠ ضوحذال ك٢ ٓٞٞغ جٌُٞكس كحْطكٓ٘حٙ ذ٘حءج ػ٠ِ ٌأ١ ػٍٔ
49

 

جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ٛٞ جُٓرد جٍُت٤ّ ك٢ جنط٤حٌ ٓٞهغ ئيٕ ًحٕ ٌأ١       

ًٕ جُؼٍخ ذُُٔ٘س جإلذَ ل ٣ِٛكٜح ئل ٓح ٣ِٛف جإلذَ(؛ كرؼى أٌذؼس أٍٖٜ ٖٓ  جٌُٞكس؛ ئي ٣٘ٓد ئ٤ُٚ هُٞٚ: )ئ

جُٔ٘حل؛ كٍٟ  كطف جُٔىجتٖ ٝجلهحٓس ك٤ٜح ظٍٜش ػالٓحش جُطؼد ػ٢ِ جُؿ٘ٞو جُؼٍخ ج٤ُِٖٔٓٔ كِْ ٣ط٤ٌلٞج ٓغ

ًٕ جُٔٞهغ ُْ ٣٘حْرْٜ؛ كِٔح أٌَْ ْؼى ذٖ  ذٛكطْٜ، ًٔح ًحٗص جُكٍٗجش ضٜ٘حٍ ػ٢ِ جُؿٔحٍ؛ كٛحٌ ٝجٞكح أ

ًٕ جُؼٍخ ٣ِٛكٜح ٓح ٣ِٛف جإلذَ؛  أذ٢ ٝهح٘ ُِه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٗٛكٚ ذٌٔحٕ ضٓط٣ٍف ك٤ٚ جإلذَ أل

 جُٔ٘حل قٓد ٝيُي 50ٓٞهغ جٌُٞكسكٌحٕ ٍُأ١ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ جُٓرد جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جنط٤حٌ 

ذؼى يُي ٖٓ ٠ٍٖٝ ئٗٗحء جُٔىٕ ك٢ جإلْالّ، ٝك٢ جٍُٝج٣س جُطح٣ٌه٤س  ٚحٌ ٝج١ًُ جُٜٞجء، ؾٞوز ك٢ جُٔطٔػَ

ًٕ جُؼٍخ هى ٌهٌص ذطٜٞٗح، ٝؾلص أػٟحوٛح، ٝضـ٤ٍش أُٞجٜٗح كو٤َ ُٚ: ئْٜٗ  ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ لقع أ أ

جذؼع ِْٔحٕ )جُلح٢ٌْ(، ٝق٣ًلس )ذٖ ج٤ُٔحٕ( ٌجتى٣ٖ ك٤ٍِضحوج ضأغٍٝج ذٞنحٓس جُٜٞجء، كٌطد ئ٠ُ ْؼى: إٔ 

ُٓ٘ل ذ٣ٍح ذك٣ٍح ٤ُّ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ك٤ٚ ذكٍ ٝل ؾٍٓ؛ كِٔح جْطوٍٝج ك٢ جُٔؼٌٍٓجش ذؼ٤ىج ػٖ جُٔىجتٖ ٌؾغ 

 26ئ٤ُْٜ ٓح كوىٝج ٖٓ هٞضْٜ

ٓح أٌٝوضٚ  ُوى ًحٕ ُؼٍٔ جذٖ جُهطحخ ٌأ١ ك٢ ؾٞوز جُٜٞجء، ًٔح ْرن ٝيًٍٗح ٝيُي ٣٘ٓؿْ ٓغ     

جُٔٛحوٌ جُطح٣ٌه٤س ٖٓ ٌأ١ ػٍٔ ك٢ جُطحػٕٞ أٝ جُٞذحء أٝ ٓح ج٠ِوص ػ٤ِٚ جُٔٛحوٌ جألٌٜ جُٓو٤ٔس؛ 

ك٤ًًٍ جُطر١ٍ ػ٘ى نٍٝؼ ػٍٔ ئ٠ُ جُٗحّ ُٔح ُو٤ٚ أٍٓجء جألؾ٘حو أذٞ ػر٤ىز ذٖ جُؿٍجـ، ٣ُ٣ٝى ذٖ أذ٢ ْل٤حٕ 

ًٕ جألٌٜ ْو٤ٔس كأنً ػٍٔ ٣ٓط٤ٍٗ  ك٢ يُي أًػٍ ٖٓ ٍٓز ذؼىٛح ٠ِد إٔ ٍٖٝقر٤َ ذٖ قٓ٘س كأنرٍٝٙ أ

٣هطد ك٢ جُ٘حِ هحتال ُْٜ: )أ٣ٜح جُ٘حِ ئ٢ٗ ٌجؾغ كحٌؾؼٞج كوحٍ ُٚ أذٞ ػر٤ىز ذٖ جُؿٍجـ: أكٍجٌج ٖٓ هىٌ 

هللا؟ هحٍ ػٍٔ: ٗؼْ كٍجٌج ٖٓ هىٌ هللا ئ٠ُ هىٌ هللا( ُٝٔح قٍٟ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف ٝػِْ جُوٛس هحٍ: 

ىٗح جأل٤ٖٓ جُٔٛىم كٔحيج ػ٘ىى؟ هحٍ: ْٔؼص ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٘ى١ ٖٓ ًٛج ػِْ كوحٍ ػٍٔ: كأٗص ػ٘

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣وٍٞ: )ئيج ْٔؼطْ ذًٜج جُٞذحء ذرِى كال ضوىٓٞج ػ٤ِٚ ٝئيج ٝهغ ٝأٗطْ ذٚ كال ضهٍؾٞج كٍجٌج ٓ٘ٚ ٝل 

٣هٍؾٌْ٘ ئل يُي(؛ كوحٍ ػٍٔ: )هللف جُكٔى جٍٗٛكٞج ج٣ٜح جُ٘حِ(، كحٍٗٛف ٓؼْٜ
52
. 

ٖٓ ٝذحء ػٔٞجِ؛ كِٔح أٌجو ػٍٔ ذٖ جُهطحخ إٔ ٣ٌطد جُٔٞج٣ٌع، ٢ُٞ٣ٝ جُ٘حِ ذؼى  ٝهى ٗؿص جٌُٞكس     

ٓٞش جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ذىأ ذحٌُٞكس هحتال: )جٌُٞكس ٌٓف هللا ٝهرس جإلْالّ ٝؾٔؿٔس جُؼٍخ ٣ٌلٕٞ غـٌْٞٛ، 

٣ٝٔىٕٝ جألٓٛحٌ؛ كوى ٞحػص ٓٞج٣ٌّ أَٛ ػٔٞجِ كحذىأ ذٜح(
53

ُٓحذوس ٝضَٗٔ ػرحٌز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج  ،

ُٓحذوس ج٤ٔٛس جٌُٞكس ٖٓ ق٤ع جُٔٞهغ ٝجُٔأٟٝ ك٢ٜ ٌٓف هللا ٢ٛٝ هرس جإلْالّ ٣ِؿأ ئ٤ُٜح جُِٕٔٓٔٞ ٢ٛٝ ج
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جُط٢ ضٍذ١ ؾ٣ٍُز جُؼٍخ ذرو٤س جلٓٛحٌ ًٝحٗص ٢ٛ جُٔ٘وًز ذؼى ٠حػٕٞ ػٔٞجِ، ٝغٔس ٌٝج٣س ضػرص إٔ 

جٌُٞجٌظ ٝأ٣ٟح ضؼ٢٘ جُرن أٝ جٌُٞكس ذؼ٤ىز ػٖ جألٝذثس ٝجُرؼٜٞ كوى ٌٝو   ذحُٔرحم ٛ٘ح جألٌٓٞ جُٗى٣ىز أٝ 

 جُرؼٜٞ ج١ًُ ٣ٓرد جألٍٓجٜ.

أٓح جُرٍٛز؛ ك٤٘ٓد ئ٤ُٜح جُرالي١ٌ ػىّ ٝؾٞو جًُذحخ ذٜح؛ ك٤ًًٍ أٗي ُٞ ذكػص ػٖ يجذحذس ٝجقىز ك٢       

أ٠ٍجكٜح كاًٗي ُٖ ضؿى، ٝقط٠ ُٞ جُطٔٓص يُي ػ٠ِ ٗهِٜح ٝٓؼحٍٚٛح، ٝٛٞجء جُرٍٛز  ٍٝ أٗكحء جُرٍٛز 

ًٕ ٌْحٜٗح ًحٗٞج ٓطؿىو ك٢ نالٍ ج٤ُ ّٞ جُٞجقى جألٍٓ ج١ًُ ؾؼَ جُؿحقع جػطرٍ يُي ٖٓ ػ٤ٞذٜح ٝٗط٤ؿس ًُُي كا

٣ِرٕٓٞ جُؤٙ ٍٓز ٝجُٔرط٘حش ٍٓز لنطالف جُطوّ ذ٤ٖ جُكٍ ٝجُرٍو ٗط٤ؿس ٗٞع ج٣ٍُحـ جُوحوّ ئ٠ُ جُرٍٛز 

 -ٝٓٔح ه٤َ ك٢ ٛٞجء جُرٍٛز:

 ٗكٖ ذحُرٍٛز ك٢ ُٕٞ          ٖٓ جُؼ٤ٕ ظ٣ٍق

 ٖٔحٍ             ذ٤ٖ ؾ٘حش ٣ٌٝق ٗكٖ ٓح ٛرص

 26كايج ٛرص ؾ٘ٞخ               كٌأٗح ك٢ ٤ً٘ق

ًٕ ٛٞجء جُرٍٛز ٣ٗرٚ ضٍذطٜح جُط٢ ٢ٛ ذ٤ٖ ٚكٍجء ٣ٌٝق، ًًُٝي ٛٞجءٛح؛ كٜٞ ذ٤ٖ  ٝضًًٍٗح ًٛٙ جألذ٤حش ذأ

 ٛٞجء ج٣ٍُق ٝذ٤ٖ قٍ جُٛكٍجء ئيج ٓح ٛرص ٣ٌحـ جُٗٔحٍ ٣ٌٝحـ جُؿ٘ٞخ.

ًٖ ٛٞجءٛح أٚف ٣ٝوحٌٕ جلٚطه١ٍ ذ٤ٖ جُ ًٕ جٌُٞكس ه٣ٍرس ٖٓ جُرٍٛز ك٢ جُٔٓحقس ٌُ ٌٞكس ٝجُرٍٛز هحتال ئ

 .22ٝٓحءٛح أػًخ ٖٓ جُرٍٛز، ٝٝٚلٜح ًًُي جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔإٌن٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ

ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ٓٛىٌ ٤ُِٔحٙ جُؼًذس ك٢ ٓى٣٘س جُرٍٛز؛ كوى ٌَٖ أٛح٢ُ جُرٍٛز 

هحُٞج ك٢ نطحذْٜ ذإٔ ئنٞجْٜٗ ٖٓ أَٛ جٌُٞكس هى ُُٗٞج ك٢ ٓػَ قىهس جُرؼ٤ٍ ٝكىج ٣ٗط٢ٌ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ 

جُـحْوس ٖٓ جُؼ٤ٕٞ جُؼًجخ ٝئٗح ٓؼٍٗ أَٛ جُرٍٛز ُُٗ٘ح ْرهس ٛٗحٖس َػوس ٗٗحٖس ٣ؿ١ٍ ئ٤ُٜح ٓح ؾ١ٍ 

ك٢ ٓػَ ٍٓب جُ٘ؼحٓس، ًُُي أذٞ ٠ْٞٓ جألٖؼ١ٍ ٝج٢ُ جُرٍٛز ذط٣ُٝىٛح ذحُٔحء جُؼًخ كرىأ ك٢ ٍٓٗٝع ٍٜٗ 

ّ( ج١ًُ ْحْٛ ك٢ ضط٣ٍٞ جُرٍٛز ذطٗؿ٤غ 121-161ٛـ/ 31-32جألذِس ج١ًُ ضْ ك٢ ػٜى ػرى هللا ذٖ ػحٍٓ )

جُؼٍٔجٕ ذٔ٘ف جلهطحػحش ٣ُُحوز جلٗطحؼ ٝضأ٤ّْ جلْٞجم ذحُٔى٣٘س كحٖط١ٍ ػىوج ٖٓ جُٔ٘حٍَ ٝقُٜٞح ئ٢ُ 

 .21ْٞم ألٕ ْٞم جٍُذى ُْ ضؼى هحوٌز ػ٢ِ ْى قحؾحش ٌْحٕ جُٔى٣٘س

ٍٔ ذٖ جُهطحخ ْرَحهح ك٢ ٝٞغ ج٠ٍُٝٗ جٝ جُؼٞجَٓ جُٔالتٔس ُٔٞجٞغ جُٔىٕ جإلْال٤ٓس كٔح قىظ ُوى ًحٕ ػ

ك٢ جنط٤حٌ ٓٞٞغ جُرٍٛز ن٤ٍ ٓػحٍ ػ٢ِ يُي ضِي ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ذٌِٞٛح ذؼى يُي جُؿـٍجك٤ٕٞ ٝجُرِىج٤ٕٗٞ 

 -جُِٕٔٓٔٞ ك٤ًًٍ جذٖ جٍُذ٤غ ضِي ج٠ٍُٝٗ ٢ٛٝ:

 ْؼس ج٤ُٔحٙ جُٔٓطؼًذس. -6

 ز جُٔٓطٔىز.ئٌٓح٤ٗس ج٤ٍُٔ -3

 جػطىجٍ جٌُٔحٕ ٝؾٞوز جُٜٞجء. -3

 جُوٍخ ٖٓ جٍُٔجػ٢ ٝجلقططحخ. -6

 ضك٤ٖٛ جُٔ٘حٍَ ٖٓ جلػىجء ٝجًُػحٌ. -2

جٕ ٣ك١٤ ذٜح ْٞجو )ٌْٞ( ٣ؼ٤ٖ أِٜٛح -1
57
. 



 (م8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

662 

 

 

 
ٝذٔوحٌٗس آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذ٘ظ٣ٍحش ئٗٗحء جُٔىٕ ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣ع ٗؿى أٗٚ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٌٍٓٝ 

ل ضُجٍ ق٤س ك٢ ػٍٛٗح  –٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ  –ح٤ْس إلٗٗحء جُٔى٣٘س ػ٠ِ ٌأ٣ٚ ضِي جُوٍٕٝ كإ ج٠ٍُٝٗ جألْ

جُكح٢ُ ٝأٜٛٔح ٓٞهغ جُٔى٣٘س كحُٔٞجهغ قٓد جُ٘ظ٣ٍحش جُكى٣ػس ك٢ ئٗٗحء جُٔىٕ ضظٍٜ ك٢ جُطر٤ؼس ٗط٤ؿس 

إلنطالف ْطف جلٌٜ ٝيُي ٗط٤ؿس ُِطرح٣ٖ ك٢ ْطف جلٌٜ ج١ًُ ٣هِن ه٤ٔح ٌٓح٤ٗس ٓطلحٝضس كك٤ع ٣ٗطى 

٣ٖ جأل٢ٌٞ ٗط٤ؿس لُطوحء جألهح٤ُْ جُٔط٘حكٍز ضطكون ػالهحش جلْطوٍجٌجُطرح
58

، ًٝٛج ٓح قووٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ 

ك٢ جنط٤حٌ ٓٞهغ جُرٍٛز ٝجُط٢ يًٍ ٓٞهؼٜح ُؼطرس ذٖ ؿُٕٝ كحؾحذٚ ذإٔ ٓٞهؼٜح )ك٢ ٠ٍف جُرٍ ئ٢ُ ج٣ٍُق( 

 أ١ ؾٔؼص ذ٤ٖ جُٛكٍجء ٝجُٓٞجو أٝ ج٣ٍُق.

ٍ ػ٠ِ ضرح٣ٖ ضٍذطٜح ٝجٕ جلْْ جنً ٖٓ جُطر٤ؼس جُؿـٍجك٤س ذٔح ٣طلن ئٕ ضؼ٣ٍق ًِٔس جُرٍٛز ٗلٓٚ ٣ى

ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُكى٣ػس ك٢ جُر٘حء كل٢ أقى جُطل٤ٍٓجش جُرٍٛز ضؼ٢٘ جُكؿٍ جلذ٤ٝ جٍُنٞ ٝٛٞ ٓح ٣ؼٍف أ٣ٟح 

ذحًٌُجٕ، ٝك٢ ضل٤ٍٓ آنٍ جُرٍٛز ٢ٛ جألٌٜ جُط٤رس جُكٍٔجء ٝك٢ ضل٤ٍٓ غحُع ٢ٛ جُط٤ٖ جُؼِي، ٝٛ٘حى 

، ًٝٛج ٓح ٣لٍٓ هٍٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٘ىٓح ٝٚلٞج ُٚ 21ٍكٜح ذحألٌٜ جُط٢ قؿحٌضٜح ؾٙضل٤ٍٓ ٣ؼ

ٓٞٞغ جُرٍٛز )ًٛٙ أٌٜ ذٍٛز(ٝٛٞ ٣وٛى ذًُي ٚلس جُٔٞهغ ٤ُّٝ جْٔٚ ٝذحُطح٢ُ كوى جْطكٓ٘ٚ ُطرح٣ٖ 

 ؾـٍجك٤طٚ.

ك٢ ض٤ًٍد  جُٔطٔػَ land scapeًٔح ضكون ك٢ ٓٞهغ جُرٍٛز ٓح ػٍف ج٤ُّٞ ذحُالٗى ٤ٌْد جُطر٤ؼ٢      

ْطف جألٌٜ ٝػالهطٚ ذطٍم جُٔٞجٚالش ُٝٚ ػىز ػ٘حٍٚ ٢ٛ جألٜٗحٌ ٝٓٞجهغ ٌؤِٝ جُٔالقس ٝٓٞجهغ 

جُٔٛرحش
60

ٝه٣ٍرس ك٢ ٗلّ جُٞهص ٖٓ ١ٖ ًٝٛج ٓح ضٔػَ ضٔحٓح ك٢ ٓٞهغ جُرٍٛز ك٢ٜ ه٣ٍرس ٖٓ ٍٜٗ وؾِس  

جُؼٍخ )جُه٤ِؽ جُؼٍذ٢( ٝج١ًُ ًحٕ ٠ٔٓ٣ وؾِس ذٍٟٛ ٝذحُطح٢ُ كإ ًٛج جُٔٞهغ أٚرف ٛحٓح ُِـح٣س ٖٓ 

 ق٤ع ٠ٍم جُطؿحٌز.

ًٝحٗص جٌُٞكس ضٔػَ ُٛٔز جَُٞٚ ٝٗوطس جضٛحٍ ذ٤ٖ ػح٤ُٖٔ ك٢ٜ ض٘لطف ػ٠ِ جلٓىجوجش جُؼٍذ٤س جُوحوٓس ٖٓ 

٠ جُٓٞجو ٓغ ًٞٗٚ ٓطحنٍج ػ٘ٚ ًٝٛٙ ٢ٛ ٝٞؼ٤س جٌُٞكس جُط٢ ٓػِص جُٛكٍجء ٝضٍٗف ك٢ ٗلّ ػ٠ِ ػِ

ٓٞهغ جضٛحٍ، ، ٝٝٚق ًٛج جُٔٞهغ ك٢ جٍُٝج٣حش جُطح٣ٌه٤س ذإٔ جٌُٞكس ضوغ ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ىُغ جُرٍ ُٓحٗٚ 

ٖٝٓ ٖإٔ ًٛٙ جُِٛس ذ٤ٖ ج٣ٍُق جُٔطٔػَ ك٢ جلٌٜ جٌُُجػ٤س جُٔٓطوٍز جُٔحت٤س ٝجُٛكٍجء جٕ ٣٘ٗأ ٗٞع 

، ٝهى ٠روص ًٛٙ جُوحػىز ك٢ جُلٓطح٠ كِٔح ٌكٝ ػٍٔ ذٖ 16حَٓ ٣ىػٞ ئ٢ُ جُطؼٔن ٝجُطٔؼٖ ك٤ٚ ٖٓ جُطٌ

جُهطحخ جضهحي جلٌْ٘ى٣ٌس ػحٚٔس ٍُٔٛ ػحو ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ئ٠ُ ٓ٘طوس قٖٛ ذحذ٤ِٕٞ جُط٢ ضٍى ن٤ٔطٚ 

، 13جءك٤ٜح ْحٍ ػٍٔٝ جٚكحذٚ ج٣ٖ ض٣ٍىٕٝ جٕ ضُُ٘ٞج؟ هحُٞج ٍُٗ٘ ئ٠ُ كٓطح٠ي ٌُٕ٘ٞ ػ٠ِ ٓحء ٝٚكٍ

ًٌٛج ٝٞغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جألّْ جُط٢ ض٘ٗأ ػ٤ِٜح جُٔىٕ كطروٜح جُوحوز جُِٕٔٓٔٞ ك٢ ضأ٤ّْ ٓىْٜٗ ٝج٢ُ٘ 

 ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ضرح٣ٖ جُطٍذس ٝٝكٍز ج٤ُٔحٙ.

 -عوز تي الخطاب وذخطيط الوذى: 3/1/3

ًحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ ٌأ٣ٚ ك٢ ضهط١٤ جُٔىٕ؛ ئي ُْ ٣وطٍٛ ٌأ٣ٚ ػ٠ِ جُط٤ٍٛٔ ٝٓ٘حْرس جُٔٞٞغ 

ٍٛح جُؼٍخ ٝجُط٢ ٝ ٍٛ ٓٞجٚلحضٚ ذَ جٓطى ئ٠ُ جُطهط١٤ ٝضلح٤ِٚٚ، ًٝحٗص جُرٍٛز ذحُطرغ ٢ٛ أٍٝ ٓى٣٘س ٣ٔ
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ًٝحٕ ًُُي أغٍٙ  -ًٔح ْرن ٝذ٤ٖ جُرحقع -ًحٗص ك٢ جُرىج٣س ٓؼٌٍٓج قٍذ٤ح ٌٝػ٢ ك٤ٚ ٠ٍٖٝ ضأ٤ّْ جُٔىٕ 

٘س ٛحٓس، ٝٛ٘ح أوٌى ك٢ جلٗطٛحٌجش جُط٢ ضكووص ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ٠ٌْ٘ جُرٍٛز ذأػىجو ًر٤ٍز كٛحٌش ٓى٣

جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أ٤ٔٛس ضهط٤طٜح، ٝهى ٗٛف جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٝج٤ُٚ ػ٠ِ جُرٍٛز أذٞ 

٠ْٞٓ جألٖؼ١ٍ إٔ ٣هط١ جُٔى٣٘س ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُور٢ِ أ١ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ هر٤ِس ٓكِس ػٍٔج٤ٗس، ٝإٔ ٣ؼط٢ 

، كر٠٘ جُ٘حِ جُٔ٘حٍَ ٝجنططٞج 13َهسجألٍٓ ُِ٘حِ ذحُر٘حء ٝقىو ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ه٤حْحش جُٗٞجٌع ٝجأل

 .16ٝذ٠٘ أذٞ ٠ْٞٓ جألٖؼ١ٍ  جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝوجٌ جإلٓحٌز ذحُطٞخ جُِرٖ ٝجُط٤ٖ ْٝولٚ ذحُؼٗد

ٝٗط٤ؿس ُِطهط١٤ جُور٢ِ ضْ ضو٤ْٓ جُرٍٛز ئ٠ُ أنٔحِ ٝهى أوٟ ًٛج جُطو٤ْٓ ئ٠ُ ٗظحّ ض٤ُٔ ذحُىهس ٤ٛٝثس 

 -كٞ جُطح٢ُ:ٓ٘ظٔس ًٝٛٙ جألنٔحِ َٝػص ػ٠ِ جُورحتَ ٠ِٛ جُ٘

 نّٔ ذ٢٘ ض٤ْٔ ٝٓٞهؼٚ ك٢ جُؿحٗد جُؿ٘ٞذ٢ جُـٍذ٢ ٖٓ جُٔى٣٘س ٝٓح ٣طرؼٜح ٖٓ ذطٕٞ. -

 نّٔ أَٛ جُؼح٤ُس ٣َٝٗٔ هرحتَ ٣ًَٛ ٝن٣ُٔس ٝه٤ّ ٝػ٤الٕ ٝؿ٤ٍْٛ. -

 نّٔ ذٌٍ ذٖ ٝجتَ ؾ٘ٞخ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٖٝٓ ٓكالضٚ ذ٢٘ ْىِٝ ٝذ٢٘ ػى١ ٝؿ٤ٍْٛ. -

 نّٔ ػرى جُو٤ّ ٣ٝوغ ٖٔحٍ جُرٍٛز. -

 (3. )ٌَٖ ٌهْ 12ذحُٔ٘طوس جُؿ٘ٞذ٤س جٍُٗه٤س ٖٓ جُرٍٛزنّٔ  -

ٝنططص جٌُٞكس ج٣ٟح ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُور٢ِ ٌُٜ٘ح نططص ئ٠ُ أْرحع ًٝٛٙ جألْرحع َٝػص ػ٠ِ جُورحتَ أ٣ٟح 

 -ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:

 ؾى٣ِس. –جألقحذ٤ٕ  –جُٓرغ جألٍٝ: ً٘حٗس  -

 جألَو. –ش قٍٟٓٞ –ً٘ىز  –نػؼْ  –ذؿ٤ِس  -ؿٓحٕ  –جُٓرغ جُػح٢ٗ: هلحػس  -

 ٛٔىجٕ. –ق٤ٍٔ  –جُٓرغ جُػحُع: ًٓقؽ  -

 ذ٘ٞ جُؼٍٛ. –جٍُذحخ  –جُٓرغ جٍُجذغ: ض٤ْٔ  -

 ضـِد. –ٞر٤ؼس  –ذٌٍ ذٖ ٝجتَ  –٤ٍٔٗ  –ٓكحٌخ  –ؿطلحٕ  –جُٓرغ جُهحّٓ: جْى  -

 جُكٍٔجء. –أَٛ جُرؿٍ  –ػرى جُو٤ّ  –ػي  –جُٓرغ جُٓحوِ: ج٣حو  -

 (3.)ٌَٖ ٌهْ 11جُٓرغ جُٓحذغ: هر٤ِس ٢٠ -

 

 
                   

 
  ( ٌَٖ3                          )                                       ( ٌَٖ3) 

 ٝٛحخ كٜى ج٤ُح١ٍْ، ٠ٜٗ ٗؼٔس                  ضهط١٤ ضو٣ٍر٢ ُِرٍٛز. ػٖ: ٓٛطل٢ ػرحِ ج١ُْٞٞٔ    ضهط١٤ جٌُٞكس: 

       دمحم جُرٞػٍذ٢ جُ٘ٔٞ جٌُٔٞكُٞٞؾ٢ ُٔى٣٘س جٌُٞكس.ْال٤ٓس.    جُؼٞجَٓ جُطح٣ٌه٤س ُ٘ٗحز ٝضطٌٞ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإل

 -هقاييس شىارع الوذى العوزيح: 3/1/4

ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ئ٠ُ أذ٢ ج٤ُٜحؼ إٔ ٣وّٞ ذطهط١٤ جُٗٞجٌع ك٢ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس كل٢ ٌْحُطٚ جُط٢ 

ٝجُٗٞجٌع ؾحء ك٢ ضِي ِْٜٔح ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ألذ٢ ج٤ُٜحؼ ك٢ ٍٓقِس ضأ٤ّْ جٌُٞكس ذٗإٔ جُطٍم 
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جٍُْحُس جٕ ضٌٕٞ جُٔ٘حٛؽ )جُطٍم جٍُت٤ٓ٤س( أٌذؼ٤ٖ يٌجػح ٝجألهَ ٜٓ٘ح غالغٕٞ يٌجػح ٝٓح ذ٤ٖ يُي ػٍٗذٖ 

يٌجػح ٝجلَهس ْرؼس أيٌع ٝٝٞف ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أل ض٤ٟن جألَهس ػٖ ْرؼس أيٌع ٝجُطُّ أذٞ ج٤ُٜحؼ 

 .        11ػحذًُي ٝؾؼَ جُٗحٌع جٍُت٢ٓ٤ ك٢ ٓى٣٘س جُرٍٛز ْط٤ٖ يٌج

ًحٗص ٖٞجٌع جُٔىٕ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُٜح ه٤حْحضٜح جُط٢ ضط٘حْد ٓغ ٝظ٤لس جُٗحٌع كٌحٕ ه٤حِ 

جُٗحٌع جألػظْ ك٢ ٓى٣٘س جُرٍٛز ػٍٞٚ ْط٤ٖ يٌجػح، ٝػٍٜ جُٗٞجٌع جألن١ٍ ػ٣ٍٖٗ يٌجػح، ٝؾؼِٞج 

، أٓح ػٖ 16جُه٤َ ( ٝؾؼِٞج ١ْٝ ًَ نطس ٌقرس ك٤ٓكس ٍُٔذ6١ػٍٜ جألَهس ْرؼس أيٌع )ٌَٖ ٌهْ 

ٖٞجٌع جٌُٞكس كوى ذِؾ جضٓحع ٖحٌػٜح جألػظْ أٌذؼٞ يٌجػح، ٝجُٗٞجٌع جُلٍػ٤س غالغٕٞ يٌجػح ٝجُط٢ ض٤ِٜح 

(، جٓح نط١ جُٔى٣٘س كوى 2ػٍٕٗٝ يٌجػحٕ، أٓح جألَهس ٝجٌُٓي كٌحٕ جضٓحػٜح ْرؼس أيٌع )ٌَٞ ٌهْ 

حٕ ٌَُ هر٤ِس ٓٓؿى ك٢ نططٜح ًٔح ضًٍص ُِورحتَ كٌحٗص ًَ هر٤ِس ضهط١ ٓح نٛٙ ُٜح ٖٓ أٌج٢ٞ، ًٝ

ًحٕ ُٜح ٓورٍضٜح، ًٝحٗص ْٞم جُٔى٣٘س ضطْٞطٜح ًٝحٗص ػرحٌز ػٖ ْحقس كٟحء ضح٤ْح ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز؛ كوى 

ًحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح ػ٢ِ جٕ ضظَ جُٓٞم ػ٢ِ ج٤ُٜثس جُط٢ أهٍٛح جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، 

 .11ٔظالش جُط٢ ضظَِ جُرحتؼ٤ًٖٝحٗص ْٞم جٌُٞكس كٟحء ٤ُّ ُٜح ْوق ١ْٞ جُ

ٝهى أوٟ جُطو٤ْٓ جُٓحذن ُٗٞجٌع جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ئ٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُلٍجؽ جإل٤ٓٗحذ٢ ك٢ جُط٤ٌَٗ جُلٟحت٢ 

ُِٔى٣٘س كحألَهس جُطو٤ِى٣س ُٜح جُىٌٝ جألْح٢ْ ك٢ جإل٤ٓٗحخ جُٜٞجت٢ ٌَُ ج٤ُٓ٘ؽ جُؼٍٔج٢ٗ ألٕ جُُهحم ػرحٌز 

ٟ ذحإلٞحكس ئ٠ُ ضٔٞؾٚ ٝجٗك٘حءجضٚ ك٤٘طؽ ٖٓ يُي ٓؿحل ُٟـ١ ػٖ ٣ٍ٠ن ٤ٟ٣ن ك٢ ٓ٘ح٠ن ٣ٝطٓغ ك٢ أنٍ

جُٜٞجء جُؼح٢ُ جُٔظَِ جُرحٌو ج١ًُ ٣٘ىكغ ئ٠ُ جُىٌٝ ج٤ٌُ٘ٓس جُٔطِس ػ٤ِٚ ٖٓ نالٍ كطكحضٜح جُط٢ ضرىأ ذحذٞجخ 

 .11ضِي جُىٌٝ

                                     
     ( ٌَٖ6                                   )                          ( ٌَٖ2                                   ) 

 ٓوح٤٣ّ ٖٞجٌع جُرٍٛز                                                ٓوح٤٣ّ ٖٞجٌع جٌُٞكس

 ػَٔ جُرحقع

 -األسىاق في الوذى العوزيح: 3/1/5
م ػ٘ىٓح هحٍ: جألْٞجم ػ٢ِ ْ٘س جُٔٓحؾى ٖٓ أًى يُي جُه٤ِلس ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ هحػىز ُِطؼحَٓ ك٢ جلْٞج

ْرن ئ٢ُ ٓوؼىٙ كٜٞ ُٚ قط٢ ٣وّٞ ئ٢ُ ذ٤طٚ أٝ ٣لٍؽ ٖٓ ذ٤ؼٚ ٝك٢ ذىج٣س جألٍٓ ًحٗص جلْٞجم ػرحٌز ػٖ 

ٓٓحقس كٟحء ل ذ٘حء ك٤ٜح ٝل ْوٞف ١ْٞ ٓظالش ٖٓ جُك٤ٍٛ ًحٕ ٣ٟؼٜح جُرحػس ُطظِٚ ك٢ جألٓحًٖ جُط٢ 

ٝ إٔ أْٞجم جُرٍٛز ك٢ ذىج٣س جلٍٓ أ١ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، ٣ٝرى٣16هطحٌٜٝٗح ُِر٤غ ٝجٍُٗجء 

جهطٍٛش ػ٠ِ ْٞم جٍُٔذى ٝج١ًُ ًحٕ ٣ٔػَ ٗوطس جُطوحء ذ٤ٖ جُرحو٣س ٝجُكٍٟ ًٝحٗص ضطْ ك٢ ًٛج جُٓٞم 

ػ٤ِٔحش جُطرحوٍ جُِٓؼ٢ ٣ٝرىٝ إٔ جألٍٓ ك٢ جُرٍٛز ًحٕ ٣طْ ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ ًٝٛج جألٍٓ جْطٍٔ ك٢ كطٍز قٌْ 

 .13لٖؼ١ٍ أ١ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخجذٞ ٠ْٞٓ ج

ُوى ًحٕ جُ٘ٗح٠ جُطؿح١ٌ ٓأُٞكح ك٢ ًٛٙ جُٔ٘طوس ٝيُي ُوٍخ جُرٍٛز ٖٓ ٤ٓ٘حء جألذِس ج١ًُ ًحٕ ٣ؿًخ 

جُوٞجكَ جُطؿح٣ٌس جُؼٍذ٤س ئ٠ُ ًٛٙ جُٔ٘طوس جُط٢ ػٍكص هرَ جإلْالّ ذأٌٜ جُٜ٘ى ًُُي كٖٔ جٍُٔؾف إٔ ٝهٞع 

 .13ذ٢ جُرٍٛز ٣وّٞ ٖحٛىج ػ٠ِ ٗٔٞ ًٛٙ جُٓٞمْٞم جٍُٔذى ػ٠ِ ػ٠ِ ٠ٍف جُٛكٍجء ؿٍ

ًٝحٕ جُٓٞم ك٢ جُـحُد ٣ٗـَ هِد جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس ج١ًُ جٌضر١ ذحُٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس ُِٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، 

ٝجًَٔ جُٓٞم غالغ٤س جُٞظحتق ُِٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس جُط٢ ٞٔص جُكٞج٤ٗص ٝجُىًح٤ًٖ ٝجُٔطحؾٍ جُط٢ ًحٗص 

، ك٢ ٍٓقِس لقوس ػ٠ِ ػٍٛ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ٣ٝرىٝ 16ٝ وجٌ جإلٓحٌزضك١٤ ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝجُوٍٛ أ

ٓٞهغ جُٓٞم ك٢ هِد جٌُٞكس ٝجٞكح ٝجٜٗح ًحٗص ضوغ ئ٠ُ ٖٔحٍ جُٔٓؿى ٝئ٠ُ ٍٖه٤ٚ أ١ جٜٗح ًحٗص ضك١٤ 

ذحُؿٜس جُٗٔح٤ُس ٝضحنً ؾُءج ٖٓ جُٞجؾٜس جٍُٗه٤س ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ه٣ٍد ٖٓ جُوٍٛ ٖٓ َج٣ٝطٚ جُٗٔح٤ُس 

 .12جٍُٗه٤س
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ى أًَٔ جُٓٞم ك٢ جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس غالغ٤س ًٍُٓ جُٔى٣٘س ٓغ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝوجٌ جإلٓحٌز جٝ جُوٍٛ ٝه

؛ ٣ٝٔػَ ًٍُٓ 11كٌحٗص جلْٞجم ٝل ضُجٍ ك٢ ذؼٝ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضك١٤ ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ

ٝٚحٌ يُي ضو٤ِىج ك٢ جُٔىٕ  11جُٔى٣٘س ًًُٝي ج٤ُٔحو٣ٖ جُٔ٘طٍٗز ذحُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس جُلٟحء جُؼحّ ك٢ جُٔى٣٘س

جإلْال٤ٓس، كوى ًحٗص جُٔٓحؾى ٝٓح قُٜٞح ٖٓ كٟحء ػحٓال جهطٛحو٣ح ٛحٓح ق٤ٖ ٣هٍؼ جُِٕٔٛٞ ٖٓ ٚالز 

جُؿٔؼس ك٤ؿىٕٝ أٚكحخ جُِٓغ قٍٞ جُٔٓؿى كط١ٗ٘ قًٍس جُر٤غ ٝجٍُٗجء ك٢ جألْٞجم ًٔح ض١ٗ٘ قًٍس 

 .16أذٞجذٜح ُطالخ جُؼِْ ٖٓ جُٗرحخجُطؿحٌز ك٢ جُكٞج٤ٗص جُِٔكوس ذحُهحٗحش، ٝضلطف جُٔىجٌِ 

 -الوذى العوزيح وقلة الوذيٌح اإلسالهيح: 3/1/6
ٌَٖ هِد جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس جُوْٓ جألْٛ ك٤ٜح ُٔح ِٖٔٚ ٖٓ ٖٓ ػٔحتٍ ضٔػَ ج٣ُٜٞس جُى٤٘٣س ٝجُِٓطس ج٤ُٓح٤ْس 

ى ذ٠٘ جُ٘ر٢ ج٣ٌٍُْ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝجلهطٛحو٣س ذٜح، ٝهى جهطىٟ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذٔح كؼِٚ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص؛ كو

ٌٓٓ٘ٚ ئ٢ُ ؾٞجٌ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ْٝحٌ جُهِلحء ٖٓ ذؼىٙ ػ٢ِ يُي كؿؼِص وجٌ جإلٓحٌز جُط٢ ٣كٌْ ٜٓ٘ح 

، ٝجهطٟص جٌٍُٟٝز جُٞظ٤ل٤س جٕ ضٌٕٞ 11جُٞج٢ُ أٝ جُكحًْ جُِْٔٓ ٓالٚوس ُِٔٓؿى جُؿحٓغ ًًُٝي وٝج٣ْٜٝ٘

ًٝحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ ٌأ٣ٚ ك٢ ئقىٟ قحوغط٤ٖ أغٍضح ك٢ ٓٞهغ وجٌ وجٌ جإلٓحٌز ٓالٚوس ُِٔٓؿى جُؿحٓغ 

 ٛـ/ ......61ّجإلٓحٌز ئي جٌضر١ ضالٚن وجٌ جإلٓحٌز ذحُٔٓؿى ذٜحض٤ٖ جُكحوغط٤ٖ: جأل٢ُٝ ٝهؼص ك٢ جٌُٞكس ػحّ 

أ١ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًٝحٕ جُٞج٢ُ ػ٤ِٜح ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٖٓ هرَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا 

حٕ ْؼى ٣ٌٖٓ وجٌج ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُٔٓؿى ٣ٍ٠ن كطَِٓ أقى جُِٛٞ٘ ئ٢ُ ًٛٙ جُىجٌ ذؼى إٔ غود ػٜ٘ٔح ًٝ

ؾىجٌٛح ٝجْططحع إٔ ٣ٍٓم جُٔحٍ جُٔكلٞظ ك٢ ذ٤ص ٓحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝجٖط٢ٌ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ئ٢ُ جُه٤ِلس 

٘س جإلْال٤ٓس ، َٖٝٔ هِد جُٔى61٣ػٍٔ ذٖ جُهطحخ كأٍٓٙ إٔ ٣ؿؼَ ؾىجٌ جُورِس ٓالٚوح ُِىجٌ جُط٢ ٣ٌٜٓ٘ح

ػٍ٘ٛج ٛحٓح ٖٓ ػ٘حٍٚ ػٔحٌضٜح ٌٝٓٞٗحضٜح جُٔؼٔح٣ٌس ًٛج جُؼٍ٘ٛ ٛٞ جُٓٞم ج١ًُ جٌضر١ ذحُٔ٘طوس 

ج٣ًٍُُٔس ُِٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٝأًَٔ جُٓٞم غالغ٤س جُٞظحتق ُِٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس جُط٢ ٞٔص جُكٞج٤ٗص 

، ٝقٍٞ ًٍُٓ جُٔى٣٘س ًحٕ 66ٓحٌزٝجُىًح٤ًٖ ٝجُٔطحؾٍ جُط٢ ًحٗص ضك١٤ ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝجُوٍٛ أٝ وجٌ جإل

جلقطٗحو أٝ جلُطلحف قٍٞ ًٛج جًٍُُٔ جُو٤حو١ ئي ضٌَٗ جًٍُُٔ ٖٓ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝوجٌ جلٓحٌز ٝجُٓٞم 

 (1. )ٌَٖ ٌهْ 63غْ ضَٞػص جلٌج٢ٞ قُٜٞح ئ٠ُ جل٠ٍجف

 
( ٌَٖ1) 

 ُهطحخ.٣ر٤ٖ ضهط١٤ ًٍُٓ جٌُٞكس ذؼى ضالٚن جُٔٓؿى ٓغ وجٌ جإلٓحٌز ًٔح ٗٛف ػٍٔ ذٖ ج

 (6، ٌَٖ )66ػٖ: ٝٛحخ كٚ ٝ ٠ٜٗ ٗؼٔس دمحم، جُطهط١٤ جٌُٔٞكُٞٞؾ٢ ٌُِٞكس، ٘                

ُوى ٝٞغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ضأ٤ْح ذحُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص جُػوَ ج٤ُٓح٢ْ ٝجُى٢٘٣ ك٢ هِد جُٔى٣٘س      

َٖٔ ٓإْٓحش ٓػَ وجٌ جإلٓحٌز ٝجُٔٓؿى  كٌحٗص جُٔى٣٘س جُؼ٣ٍٔس ضَٗٔ ك٢ هِرٜح جًٍُُٔ جُٔى٢ٗ ج١ًُ

 .63جُؿحٓغ ٝذ٤ص ٓحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝٓػَ يُي ذ٤٘س ضكط٤س ٓى٤ٗس ؾ٤ىز

ًٕ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جنط٤حٌ ٓٞجٞغ جُٔىٕ ٝٗٛحتكٚ ك٢ جُطهط١٤ ٝجُر٘حء        ئ

٤ٗس جلْطلحوز ٜٓ٘ح؛ كطؼ٣ٍق ُططٞجكن ٓغ ٗظ٣ٍحش جُر٘حء جُكى٣ع جألٍٓ ج١ًُ ٣ؼط٤ٜح ٠حذغ جلْطىجٓس ٝئٌٓح

جُط٤ْٔٛ جُك١ٍٟ ك٢ ػٍٛٗح جُكح٢ُ ٛٞ ػ٤ِٔس جوٌجى ٝكْٜ ٝجُٞػ٢ ذحُؼالهس جُٔطرحوُس ذ٤ٖ جإلٗٓحٕ ٝجُك٤ُ 

ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ ٖٓ أؾَ ئٗٗحء ٓىٕ قٟح٣ٌس ضِر٢ أٛىجف جألٓحٕ ٝجلْطوٍجٌٕ، ٝٛٞ أ٣ٟح جُط٣ٍوس جُط٢ 

ْ جلٗطٔحء جُؼح٠ل٢ ٝجُ٘ل٢ٓ، ٝٛٞ كٖ ػ٢ِٔ ٣ٜطْ ذطكو٤ن ٓٞٞغ ٣ر٢٘ ذٜح جُ٘حِ جُر٤ثس جُهحٚس ذْٜ ُطكو٤ن ه٤
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قو٤و٢ ٌٓطَٔ جُطلح٤َٚ ذك٤ع ٣٘طؽ ذ٤ثس ٚ٘ؼص ٖٓ ٓؿٔٞػس ذ٤٘حش ٣كَٔ ًَ ٜٓ٘ح ؾًٌٝ ُـس ٓٗطًٍس، 

٣ٝأض٢ ًَ ًٛج ذؼى إٔ ض٘ٔٞ جُٔ٘طوس جُك٣ٍٟس ذٌٛٞز ٠ر٤ؼ٤س ك٢ ٞٞء جُؼالهس ذ٤ٖ جُ٘ٗح٠حش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح 

 .66جُؼحو٣س ٝجٗؼٌحْحضٜح ػ٠ِ جُر٘حءجإلٗٓحٕ ك٢ ق٤حضٚ 

ُٝٞ ٗظٍٗح ئ٠ُ ٓح أٍٓ ذٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أٝ ٗٛف ذٚ ُٞؾىٗحٙ ل ٣هٍؼ ػٖ جٍُؤ٣س جُٓحذوس ُِط٤ْٔٛ       

جُك١ٍٟ جُكى٣ع كوى ٌكٝ إٔ ٣ٌٔع جُؿ٘ٞو جُؼٍخ ك٢ جُٔىٕ جُط٢ ضْ كطكٜح ٝأٍٚ ػ٠ِ ئٗٗحء ٓىٕ ؾى٣ىز 

ًٝٔح –ٍذ٤س يجش جُِـس ٝجُؼٛر٤س جُٔٗطًٍس ذَ ئٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٤ٔح ػٍف ذحُط٤ٍٛٔ ضٌٜٓ٘ح جُورحتَ جُؼ

جػطٔى ػ٠ِ جُطهط١٤ جُور٢ِ ك٢ ضهط١٤ جُٔىٕ ْٞجء جٌُٞكس أٝ جُرٍٛز أٝ جُلٓطح٠، ٣ٝأض٢ هرَ  -ذ٤ٖ جُرحقع

ًٕ جُؼٍخ ل ٣ِٛكٜح ئل ٓح ٣ِٛف ئذِٜح(. ، ًٔح  ًٛج جنط٤حٌ جُٔٞٞغ ج١ًُ جٗٗثص ك٤ٚ جُٔىٕ ذوُٞٚ ُٓؼى )ئ

 ٝذ٤ٖ جُرحقع.ْرن 

 عوز تي الخطاب وهىاد وذقٌياخ الثٌاء -4

ًحٕ ُؼٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٌأ٣ٚ ك٢ ٓٞجو جُر٘حء جُط٢ ٗلً ذٜح ٓٗح٣ٌؼٚ جُٔؼٔح٣ٌس أٝ ْٝغ ذٜح ٓٓؿى١ جُكٍّ 

ج٢ٌُٔ ٝجُكٍّ جُ٘ر١ٞ ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز، ٝأ٣ٟح أذىٟ ٌأ٣ٚ ك٢ جُٔٞجو جُهحّ ُرؼٝ جُٔىٕ ٓػَ جُرٍٛز، ًٔح 

جألُٞجٕ نحٚس ك٢ ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ٌأ٣ٚ ك٢ ٤ًل٤س جُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ ًحٕ ُٚ ٌأ٣ٚ ك٢ 

 ٝجُٔٓحكحش ذ٤ٖ أنٗحخ جُٓوق ٝؿ٤ٍٛح.

 -الوىاد الخام الوكىًح للعوائز: 4/1
ظٍٜ ٌأ١ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُٔٞجو جُهحّ ك٢ ضْٞؼس جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝٓى٣٘س جُرٍٛز ٝجٌُٞكس؛ كل٢ 

١ جْطهىّ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ذ٘حء جُٔٓؿى ٓٞجو نحّ ٓط٘ٞػس ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طس كحْطهىّ جُٔٓؿى جُ٘رٞ

جُكؿٍ ك٢ جُطأ٤ّْ كٌحٗص أْحْحش جُٔٓؿى ذحُكؿٍ ذحٌضلحع هحٓس، غْ أًَٔ جُؿىٌجٕ ذحُطٞخ جُِرٖ ج١ًُ 

ٍٞخ ك٢ جُرو٤غ
85

ٍٞٞج ًٝحٕ ُؼٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ٌأ١ ك٢ أِْٞخ جُر٘حء كٌحٕ ٣وٍٞ ُِر٘حت٤ٖ ػ 

جُٔىج٤ٓي ٝهحٌذٞج ٓح ذ٤ٖ جُهٗد
86

، ًٔح ذ٤٘ص جألػٔىز ٖٓ جُطٞخ جُِرٖ ٝضْ ُٗع جألػٔىز جُهٗر٤س ٝٓىش 

ك٢ ظِس جُورِس
87

٣ًًٍٝ جذٖ جُ٘ؿحٌ ٝجُٜٓٔٞو١ إٔ جألػٔىز ًحٗص ٖٓ جُهٗد 
88

، جٓح جُٓوق كٌحٕ ٖٓ ؾ٣ٍى 

ٖٓ ٝجو١ جُؼو٤ن ٝؾحء كٍٔ جُ٘هَ ٌْٔٚ يٌجػحٕ، ًٔح ضْ كٍٔ أ٤ٌٞس جُٔٓؿى ذحُكٛح ج١ًُ أٝض٢ ذٚ ٖٓ 

جُٔٓؿى ذحُك٢ٛ ألٕ جُ٘حِ ق٤ٖ ًحٗٞج ٣ٍكؼٕٞ ٌؤْْٜٝ ٖٓ جُٓؿٞو ًحٗٞج ٣٘لٟٕٞ أ٣ى٣ْٜ ٖٓ جُطٍجخ 

كؿحءٝج ذحُكٛرحء ٖٓ ٝجو١ جُؼو٤ن ٝكٍٔ ذٜح جُٔٓؿى
89

، ئيٕ ًحٗص جُٔٞجو جُهحّ جٌُٔٞٗس ُِٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ك٢ 

 -ضْٞؼس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٛ:

 جُكؿٍ -

 جُطٞخ جُِرٖ -

 حخجألنٗ -

 ؾ٣ٍى جُ٘ه٤َ -

 جُك٠ٛ -

٣ٝالقع إٔ ًٛٙ جُٔٞجو ؾ٤ٔؼٜح ًحٗص ٖٓ جُر٤ثس ٌٝؿْ جُلطٞقحش جإلْال٤ٓس ك٢ ػٜى ػٍٔ ُِؼٍجم ٝجُٗحّ ُْ 

٣لٌٍ ػٍٔ ك٢ ؾِد ٓٞجو نحّ ٖٓ جُؼٔحتٍ ج٤ٍُٓٝس أٝ جُلح٤ٌْس ٌؿْ نٟٞػٜح ُِكٌْ جإلْال٢ٓ ك٢ ػٜىٙ 

جٌُٔ٘ٞز ٌٝٓس جٌٍُٔٓس ٝهى يًٍ جُٜٓٔٞو١ إٔ جُطٞخ ٌُ٘ٚ جْطهىّ ٓٞجو نحّ ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طس ك٢ جُٔى٣٘س 

جُِرٖ ج١ًُ جْطهىّ ك٢ ذ٘حء جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ك٢ ضْٞؼس ػٍٔ ًحٕ ٍٟٓٝذح ك٢ جُرو٤غ، أٓح جُهٗد كأنً ٖٓ 

ؾًٝع جُ٘ه٤َ ًًُٝي جُؿ٣ٍى جُٔٓطهىّ ك٢ جُٓوق ٝذحُطرغ كإ جُ٘ه٤َ ٓٞؾٞو ذٌػٍز ذٌٔس ٝجُٔى٣٘س، ٝأنًش 

ؿحٌٝز،                 ًٝحٗص ٓرح٢ٗ جُرٍٛز جأل٢ُٝ هى ذ٤٘ص ٖٓ جُوٛد، ُٝٔح ض٢ُٞ جألقؿحٌ ٖٓ جُكٍجش جُٔ

، ٝيُي ألٗٚ ٖد ق٣ٍن ئُطْٜ جُٔٓحًٖ ٝجُٔرح٢ٗ جُط٢ 11أذٞ ٢ْٞٓ جألٖؼ١ٍ جْطرىٍ جُوٛد ذحُطٞخ جُِرٖ

ػ٠ِ  ذ٤٘ص ذحُوٛد كحْطأيٕ جَٛ جُرٍٛز جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جٕ ٣ؼ٤ىٝج جُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ كٞجكن

ُْٝ ضٌٖ جُرٍٛز كو١ ٢ٛ جُط٢ ذ٤٘ص ٖٓ جُوٛد؛ كحٌُٞكس أ٣ٟح ًحٗص كى ذ٤٘ص ذ٘لّ جُٔحوز قٓد ٓح  ،16يُي

يًٍ جُطر١ٍ ك٢ ضح٣ٌهٚ ج١ًُ ٣ل٤ى ذإٔ جُك٣ٍن ٝهغ ذحٌُٞكس ٝجُرٍٛز، ًٝحٕ أٖىٛٔح ق٣ٍوح جٌُٞكس جُط٢ 

ئ٠ُ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ  جقطٍف ك٤ٜح غٔحٕٗٞ ػ٣ٍٗح؛ كأٌَْ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ػىوج ٖٓ أَٛ جٌُٞكس

٣ٓطأيٗٞٗٚ ك٢ جُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ، ٝيًٍٝج ُٚ جُك٣ٍن كأيٕ ُْٜ ػٍٔ ٝٝٞغ ًُُي ٠ٍٖٝح أل ٣ُ٣ى جُلٍو 
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ػٖ غالغس ذ٤ٞش، ٝأل ٣ٍضلؼٞج ذحُر٤٘حٕ كٞم جُوىٌ كِٔح ْأُٞج ٝٓح جُوىٌ؟ هحٍ: )ّ ل ٣وٍذٌْ ٖٓ جٍُٓف ٝل 

 .٣13هٍؾٌْ ػٖ جُوٛى(

خ جَٛ جُرٍٛز ُٔح أيٕ ُْٜ ذحُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ ٗلّ ج٤ُٛ٘كس جُط٢ ٗٛف ذٜح ٝهى ٗٛف ػٍٔ ذٖ جُهطح   

 13ذ٘حت٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ )ئيج كؼِطْ كؼٍٞٞج جُك٤طحٕ ٝجٌكؼٞج جُٓٔي ٝهحٌذٞج ذ٤ٖ جُهٗد(

٣ٝىٍ ٓح ْرن ػ٠ِ إٔ ٌؤ٣س ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُْ ضٌٖ ؿحترس ك٢ ٓحوز جُر٘حء ذحٌُٞكس ٝجُرٍٛز ذَ ئٕ جلٍٓ 

ُر٘حء كحٓطىش ٗٛحتكس جُٔؼٔح٣ٌس ئ٠ُ جُطْٞغ جألكو٢ ل جٍُأ٢ْ ٝأل ٣ُ٣ى ًَ كٍو ػٖ غالغس ضؼىٟ ٓٞجو ج

 ذ٤ٞش.

 -ًصائح عوز في الثٌياى ووحذاخ وعٌاصز هعواريح جذيذج: 4/2

ػٍٔ جُهطحخ هى ضطٍم أ٣ٟح ئ٠ُ ضلح٤َٚ وه٤وس ك٢ جُر٘حء؛ كل٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٗٛف ػٍٔ جُر٘حت٤ٖ  ًحٕ     

٤ي جُر٘حء ٝإٔ ٣وٍذٞج ذ٤ٖ جُهٗد، ٝيُي ُطكو٤ن جُـٍٜ ٖٓ جُر٘حء ٝجُطْٞؼس كطؼ٣ٍٝ ذإٔ ٣ؼٍٞٞج ٓىجٓ

جُٔىج٤ٓي ٓؼ٘حٙ ٣َحوز ْٔي جُؿىٌجٕ ٝضو٣ٍد جُهٗد ٖٓ جُٔإًى ٣وٛى ذٚ نٗد جُٓوق ٝيُي ُكٔح٣س 

، ٣ٝرىٝ 16ج٤ُِٖٛٔ ٖٓ جُٔطٍ ٝيُي ُوُٞٚ: )أًٖ جُ٘حِ ٖٓ جُٔطٍ ٝئ٣حى إٔ ضكٍٔ جٝ ضٛلٍ كطلطٖ جُ٘حِ(

ػٍٔ ذٖ جُهطحخ كطٖ ئ٠ُ إٔ جُؿىٌجٕ ضكطحؼ ئ٠ُ قٔح٣طٜح ٖٓ جُٔطٍ جُٗى٣ى؛ كوى ذ٠٘ جألْحْحش ٖٓ  إٔ

جُكؿٍ ٤ُّ كو١ جُؿُء ج١ًُ ك٢ أْلَ جألٌٜ ٌُٝ٘ٚ ٗٛف ذإٔ ضٔطى ؾىٌجٕ جألْحْحش ذحٌضلحع هحٓس 

٣ؼحوٍ ٓطٍ ، ًٔح ؾؼَ ػٍٔ ْوق جُٔٓؿى ٖٓ جُؿ٣ٍى ذحٌضلحع يٌجػ٤ٖ أ١ ٓح 12جإلٗٓحٕ ًٔح يًٍ جُٜٓٔٞو١

ضو٣ٍرح ٝجْطكىظ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػٍ٘ٛج ٓؼٔح٣ٌح ؾى٣ىج ٝٛٞ جُٓطٍز جُط٢ ضؼِٞ ؾىٌجٕ جُٔٓؿى ٝؾؼَ 

ٝيُي جضوحءج ُِٔطٍ، ًٔح ضىنَ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جألُٞجٕ كِْ ٣ٍو  11جٌضلحػٜح يٌجػ٤ٖ أٝ غالغس أيٌع

ج ل ٣ُجُٕٞ ه٣ٍر٤ٖ ٖٓ جُرٓح٠س ٝإٔ أُٞجٗح ػ٠ِ جُؿىٌجٕ قط٠ ل ٣٘ٗـَ جُِٕٔٛٞ ذٜح ٝيُي ألٕ جُؼٍخ ًحٗٞ

 أ١ َنٍف أٝ ُٕٞ وجنَ جُٔٓؿى ًحٕ ْطٗـِْٜ ػٖ جُٛالز.

ٝغٔس أٍٓ ٛحّ أونِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٠ِ ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝٛٞ جُرطكحء ٝجُط٢ ضطٔػَ ك٢ ٓٓحقس      

ؿى ٣وحٍ ُٚ كٟحء نحٌؼ جُٔٓؿى؛ ٝهى جٌٝو جُٜٓٔٞو١ جٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جضهً ٌٓحٗح ئ٠ُ ؾحٗد جُٔٓ

جُرط٤كحء ًٝحٕ ٛىف ػٍٔ ٖٓ يُي إٔ ٖٓ أٌجو جٕ ٣ِـ١ أٝ ٣ٍكغ ٚٞضح أٝ ٣وٍٞ ٖؼٍج ك٤ِهٍؼ ئ٠ُ ًٛج 

جٌُٔحٕ ج١ًُ ٠ٔٓ٣ جُرطكحء جٝ جٍُقرس، ًٝحٕ ػٍٔ هى ْٔغ ػىوج ٖٓ جُطؿحٌ ٣طكىغٕٞ ك٢ ضؿحٌضْٜ ٝأٌٓٞ 

ْ ضؿحٌجضٌْ ٝو٤ٗحًْ كحنٍؾٞج ئ٠ُ جُرو٤غ، جُى٤ٗح ك٢ جُٔٓؿى كوحٍ: ئٗٔح ذ٤٘ص ًٛٙ جُٔٓحؾى ًًٍُ هللا كايج يًٍض

ٝك٢ ٓٞٞغ آنٍ يًٍ جُٜٓٔٞو١ هحٍ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ: ٖٓ أٌجو إٔ ٣٘ٗى ٖؼٍج ك٤ِهٍؼ ئ٠ُ ًٛٙ 

، ٝهى كٍٖص ًٛٙ جُرطكحء ذحُك٠ٛ ٓػَ جُٔٓؿى 11جُرط٤كحء، ًٝحٕ ٓٞٞغ ضِي جٍُقرس ك٢ ٍٖم جُٔٓؿى

 (.6)ٌَٖ  16جُ٘ر١ٞ

رحء ك٢ ػٜى ػٍٔ ٖٓ ػٜى جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ق٤ٖ ٍُٗ جُٔطٍ؛ كِٔح ْثَ ػٍٔ ٝهى ؾحءش كٌٍز كٍٔ جُٔٓؿى ذحُكٛ

ػٖ جُكٛرحء هحٍ: ؿ٘ح ٓطٍٗح يجش ٤ُِس هأٚركص جألٌٜ ٓرطِس كٌحٕ جٍُؾَ ٣ؿة ذحُكٛرحء ك٢ غٞذٚ 

 .11ك٤رٓطٚ ضكطٚ كِٔح ه٠ٟ ٌٍْٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚالضٚ هحٍ: ٓح أؾَٔ ًٛج
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 الثحثًرائج  -5

ذؼى ًٛٙ جإل٠الُس ػ٠ِ وٌٝ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُؼٔحٌز جإلْال٤ٓس ٝجُط٢ ِٖٔص ػٔحٌز 

جُٔىٕ ٝض٤ٍٛٔٛح ٝٗٛحتكٚ ك٢ ضلح٤َٚ جُٔٞهغ ٝجُطهط١٤، ًًُٝي ٗٛحتكٚ ك٢ ضْٞؼس جُٔٓحؾى جل٠ُٝ 

 -طحتؽ جُطح٤ُس:ٝجزُٜح جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝجُكٍّ ج٢ٌُٔ ٝٓٓحؾى جألٓٛحٌ ٣كٓد جُرحقع جٗٚ ضَٞٚ ُِ٘

أُو٠ جُركع جُٟٞء ػ٠ِ جُٞقىجش ٝجُؼ٘حٍٚ جُٔؼٔح٣ٌس جُط٢ أٞحكٜح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ضْٞؼس  -

جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝضٍؾْ جُ٘ٛٞ٘ ئ٠ُ ٌْٞٓحش ضؿٓى ضِي جلٞحكحش جُؿى٣ىز ٓػَ جُٓطٍز جُط٢ ضؼِٞ 

 ؾىٌجٕ جُٔٓؿى ٝجُرطكحء جُط٢ ج٤ٞلص ئ٠ُ جٍُٗم ٖٓ جُٔٓؿى.

ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ ػٔحٌز ٝضهط١٤ جُٔىٕ جل٠ُٝ جُط٢ ٚحٌش أغرص جُركع وٌٝ ػٍٔ  -

ٗٔٞيؾح ُِٔىٕ جإلْال٤ٓس ك٢ جألٓٛحٌ جُؿى٣ىز كٌحٗص جُٔىٕ جُؼ٣ٍٔس جُٔػحٍ جُٔكطًٟ ك٢ ئٗٗحء 

 جُٔىٕ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس.

ىجٓس ك٢ أغرص جُركع إٔ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٣ٌٖٔ جلْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ جُط٤٘ٔس جُٔٓط -

ئٗٗحء جُٔىٕ جُؿى٣ىز ٓػَ جنط٤حٌ جُٔٞهغ ٝٓٞٞغ جُٔى٣٘س ٝٗوحء ٛٞجتٜح ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٠ٍٖٝ جإلٗٗحء 

جُط٢ ٚحؿٜح جُؿـٍجك٤ٕٞ ٝجُرِىج٤ٕٗٞ جُِٕٔٓٔٞ ٝجُط٢ جٗرػوص ٖٓ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج١ًُ ضأ٠ْ 

 ذحُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص.

ٕ ػ٠ِ جُكىٝو ٣ٌٖٔ جلْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ جألٖٓ أًى جُركع إٔ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ئٗٗحء جُٔى -

جُو٢ٓٞ ُِىٍٝ نحٚس ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ ج١ًُ ضطٌٕٞ ٓؼظْ أٌج٤ٞٚ ٖٓ جُٛكحٌٟ ٝٓػحٍ يُي ٓ٘طوس 

٤ْ٘حء ذٍٔٛ ٝهى أٌٝو جٍُٔقّٞ ؾٔحٍ قٔىجٕ ٓٛطِف جُط٤ٍٛٔ ًكٔح٣س ألٌٜ ٤ْ٘حء ًٝٛج ٓح 

 كؼِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ئٗٗحء جُرٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠.

ػحٓح كال ضُجٍ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣ٌٖٔ جلْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ ضأ٤ّْ  6611ؿْ ٌٍٓٝ جًػٍ ٖٓ ٌ -

جُٔىٕ ٝجنط٤حٌ ٓٞجٞؼٜح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؿـٍجك٤س نحٚس جُٔ٘حل ٝهى ٝٞف يُي ؾ٤ِح ك٢ جنط٤حٌ 

 جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ٝجُلٓطح٠.
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 حىاشي الثحث

                                                 
1

، 362٘ 3، ؼ3116جُهحٗؿ٢، جُوحٍٛز  ج١ٍُُٛ )دمحم ذٖ ْؼىذٖ ٤٘ٓغ(، ًطحخ جُطروحش جٌُر١ٍ، ضكو٤ن، ػ٢ِ دمحم ػٍٔ، ٌٓطرس 

326. 
2

، جُٔؿِى 6112جذٖ ٛٗحّ )أذ٢ دمحم ػرى جُِٔي(، ٤ٍْز جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، وجٌ جُٛكحذس ُِطٍجظ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ٠٘طح  

 .631جلٍٝ، ٘
3

 .611جُطرؼس جُػح٤ٗس، ٘ ،3166دمحم ٤َْٜ ٠وٞٔ، ضح٣ٌم جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ جُلطٞقحش ٝجلٗؿحَجش ج٤ُٓح٤ْس، وجٌ جُ٘لحتّ  
4

 .3٘326ج١ٍُُٛ، جُطروحش، ؼ 
5

ػ٢ِ دمحم دمحم جُٛالذ٢، كَٛ جُهطحخ ك٢ ٤ٍْز جذٖ جُهطحخ أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٖه٤ٛطٚ ٝػٍٛٙ،  

 .611، جُطرؼس جل٢ُٝ، 3113ٌ٘ٓطرس جُٛكحذس، جُٗحٌهس جلٓحٌجش، ٌٝٓطرس جُطحذؼ٤ٖ، جُوحٍٛز، 
6

 .66-63كَٛ جُهطحخ، ٘ جُٛالذ٢، 
7

 .311-322جُٛالذ٢، كَٛ جُهطحخ، ٘ 
8

جُٜٓٔٞو١ )ٌٗٞ جُى٣ٖ ػ٢ِ ذٖ ػرىهللا(، ٝكحء جُٞكح ذحنرحٌ وجٌ جُٔٛطل٢، جُطرؼس جأل٢ُٝ،  ضكو٤ن، هحْْ جُٓحٍٓجت٢، ٓإْٓس  

 .332٘ 3، ؼ3116جُلٍهحٕ ُِطٍجظ جإلْال٢ٓ، كٍع ْٓٞٞػس ٌٓس جٌٍُٔٓس ٝجُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز، 
9

جُ٘ؿحٌ )أذ٢ ػرى هللا دمحم ذٖ ٓكٔٞو ذٖ جُ٘ؿحٌ جُرـىجو١(، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س ك٢ أنرحٌ جُٔى٣٘س، وجٌ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ جذٖ  

 .626، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 6111٘
10

، جُطرؼس 3116دمحم ُٛجع ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ًٓ٘ ئٗٗحتٚ قط٢ ٜٗح٣س جُؼٍٛ ج٢ًُِٞٔٔ، وجٌ جُوحٍٛز ٌُِطحخ، جُوحٍٛز  

 .63-63جأل٢ُٝ، ٘

جُٔو١ ٝجُٔوح٠ ذٌٍٓ ج٤ُْٔ جُكرَ جُٛـ٤ٍ جُٗى٣ى جُلطَ ٣ٌحو ٣وّٞ ٖٓ ٖىز كطِٚ ػ٢ِ َٕٝ ًطحخ، جٗظٍ: جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح،  66

 .6ٛحٕٓ 331٘ 3ؼ
12

 .331٘ 3، جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
13

س ٍٖجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُِىٌٝ قٍٞ جُٔٓؿى ُطْٞؼطٚ ٝضٞهق جلٍٓ ػ٢ِ وجٌ جُؼرحِ ػْ جُ٘ر٢ أٌٝو جذٖ جُ٘ؿحٌ ٝجُٜٓٔٞو١ هٛ 

٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝػٍٜ ػ٤ِٚ ػٍٔ جذٖ جُهطحخ جٕ ٣ٗط٣ٍٜح ٖٓ ذ٤ص جُٔحٍ جٝ إٔ ٣ؼط٤ٚ أٌٞح ذحُٔى٣٘س ذى٣ال ػٜ٘ح ٤٘٣ٜٝح ُٚ ٖٓ 

٣س كوحٍ ُٚ ػٍٔ جؾؼَ ذ٢٘٤ ٝذ٤٘ي ٖٓ ٖثص ٢ٌُ ٣كٌْ ذ٤ٜ٘ٔح كحنطحٌ ذ٤ص جُٔحٍ أٝ إٔ ٣طٛىم جُؼرحِ ذٜح ٌُٖ جُؼرحِ ٌكٝ ك٢ جُرىج

جُؼرحِ أذ٢ ذٖ ًؼد ٤ٌُٕٞ قٌٔح ذ٤ٜ٘ٔح كحنطحٌ جُؼرحِ أذ٢ ذٖ ًؼد ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ كوحٍ أذ٢ ذٖ ًؼد ل جوغٌٔح ئل ذكى٣ع 

جُٔوىِ ُٝطٖ جُهطس ًحٕ ك٢ ضٍذ٤ؼٜح ٍُٓ٘ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ جٕ هللا أٍٓ وجٝٝو إٔ ذ٢٘٤ ُٚ ذ٤طح ٣ًًٍ ك٤ٚ كه١ ك٢ ذ٤ص 

لقى جكٍجو ذ٢٘ جٍْجت٤َ كٓحُٚ وجٝو إٔ ٣ر٤ؼٚ ج٣حٛح ٌُٖ جٍُؾَ ٌكٝ ككىظ وجٝو ٗلٓٚ إٔ ٣حنًٛح ٓ٘ٚ كحٝق٢ هللا ج٤ُٚ أل ٣ىنَ ك٢ 

ذ٢ ذٖ ًؼد ٝهحٍ: ذ٤طٚ جُـٛد جٝ جُظِْ ٝؿٖ ػوٞذطي أل ضر٤٘ٚ هحٍ وجٝو ٣ح ٌخ كٖٔ ُٝى١ هحٍ: كٖٔ ُٝىى. كحٓٓي ػٍٔ ذٔؿحٓغ أ

ؾثطي ذٗة كؿثص ذحٖى ٓ٘ٚ ٝجٚطكد جذ٢ ئ٢ُ ؾٔغ ٖٓ ٚكحذس جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٤ُطحًى ٖٓ جُكى٣ع كحًىٝج أْٜٗ ْٔؼٞج 

يُي ٖٓ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كوحٍ جذ٢ ُؼٍٔ: ٣ح ػٍٔ جضط٢ٜ٘ٔ ك٢ قى٣ع ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ ػٍٔ: ٝهللا ٣ح جذح 

ح جضٜٔطي ػ٤ِٚ ٌُٖٝ أٌوش جٕ ٣ٌٕٞ جُكى٣ع ٖٓ ٌَْ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ظحٍٛج ٝهحٍ ػٍٔ ُِؼرحِ: جيٛد كال جػٍٜ جًٌُٔ٘ ٓ

ُي ك٢ وجٌى كوحٍ جُؼرحِ: جٓح ئيج هِص يُي كـ٢٘ هى ضٛىهص ذٜح ػ٢ِ ج٤ُِٖٔٓٔ جْٝغ ػ٤ِْٜ ك٢ ٓٓؿىْٛ كحٓح ٝجٗص ضهح٢٘ٔٚ كال 

، جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، 623-٤ُِٔٓٔ623ٖ.جٗظٍ: جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ كه١ ُٚ ػٍٔ وجٌج ٝذ٘حٛح ٖٓ ذ٤ص ٓحٍ ج

 .3٘336ؼ
14

جذٖ َذحُس )دمحم ذٖ جُكٖٓ(، أنرحٌ جُٔى٣٘س، ؾٔغ ٝضٞغ٤ن ٝوٌجْس، ٚالـ ػرى جُؼ٣ُُ، ًٍُٓ ذكٞظ ٝوٌجْحش جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز،  

 .666، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 3113٘جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س 
15

 .1666-663ذحُس، أنرحٌ جُٔى٣٘س، ٘جذٖ َ 
16

 .626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س،  
17

 .3٘336جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ 
18

 .62ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ٘ 
19

 .626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
20

 .61جُ٘ر١ٞ، ٘، ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى 361٘ 3، جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
21

جُؼٓوال٢ٗ )أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قؿٍ(، كطف جُرح١ٌ ذٍٗـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ، ضكو٤ن، ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػرىهللا ذٖ ذحَ، جٌُٔطرس جُِٓل٤س  

 .231٘ 6وش، ؼ
33

 .11ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ٘ 
23

 .631ُطرؼس جُػح٤ٗس، ٘، ج6163ػ٢ِ جُط٘طح١ٝ، ٗحؾ٢ جُط٘طح١ٝ، أنرحٌ ػٍٔ ٝجنرحٌ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ، ذ٤ٍٝش  
24

 .663جُو٢٘٣ُٝ )٣ًٍَح ذٖ دمحم ذٖ ٓكٔٞو(، آغحٌ جُرالو ٝأنرحٌ جُؼرحو، وجٌ ٚحوٌ، ذ٤ٍٝش وش، ٘ 
25

، 3111جُٔحٌٝو١ )أذ٢ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ قر٤د جُر١ٍٛ(، جلقٌحّ جُِٓطح٤ٗس، ضكو٤ن، جقٔى ؾحو، وجٌ جُكى٣ع، جُوحٍٛز  

٘361. 
26

 .23، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 6116٘ؾحذٍ جُرـىجو١(، كطٞـ جُرِىجٕ، جُوحٍٛز جُٔؼ٣ُس  جُرالي١ٌ )جقٔى ذٖ ٣ك٢ ذٖ 
27

 .36، جُطرؼس جُػح٤ٗس، 3116٘ق٢٘ٓ دمحم ٣ٍٞٗٛ، ج٥غحٌ جإلْال٤ٓس، ٌٓطرس ٍَٛجء جٍُٗم، جُوحٍٛز  
2828

 .13٘ 6، ؼ6116ك٣ٍى ٖحكؼ٢، جُؼٔحٌز جُؼٍذ٤س ك٢ ٍٓٛ ك٢ ػٍٛ جُٞلز، ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ٌُِطحخ، جُوحٍٛز  
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29

، جُطرؼس جل٢ُٝ، 3113جلٌَه٢ )أذ٢ ج٤ُُٞى دمحم ذٖ ػرى هللا ذٖ أقٔى(، ضكو٤ن، ػرى جُِٔي ذٖ ػرى هللا ذٖ و٤ٕٛ، ٌٓطرس جألْى١  

 .213٘ 3ؼ
30

 .626، جُطرؼس جل٢ُٝ، 3111٘ػحْٚ دمحم ٌَم، ٓؼؿْ ٓٛطِكحش جُؼٔحٌز ٝجُلٕ٘ٞ جإلْال٤ٓس، ٌٓطرس ٓىذ٢ُٞ  
31

 .322ُهطحخ، ٘جُٛالذ٢، كَٛ ج 
32

أقٔى ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ، جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضٞجَ جُٔٞهق ٝجُط٤ًٍد جُىجن٢ِ، ٓؿِس ٤ًِس جُؼِّٞ، ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص، جُؼىو  

613 ٞ٤ٗٞ٣ ،6111٘ ،36. 
33

ي ضْ جلْط٘حو ٓغ جٓطىجو جُؼٍٔجٕ ذحُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس ًٝػحكس جٌُٓحٕ أٚركص جُكحؾس ِٓكس ئ٢ُ ػىو أًرٍ ٖٓ جُٔٓحؾى جُؿحٓؼس ًُُ 

ئ٢ُ كط١ٞ جُلوٜحء ذؿٞجَ ضؼىو جُهطرس ٝٚكس ٚالز جُؿٔؼس ذؼىو ٖٓ ج٤ُِٖٛٔ ٖٝٓ ٛ٘ح ذىأش ظحٍٛز ضؼىو جُٔٓحؾى جُؿحٓؼس ذحُٔى٣٘س 

جإلْال٤ٓس ك٢ جلٗطٗحٌ ًٓ٘ جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ/ جُػحُع ػٍٗ ج٤ُٔالو١ ٝقىظ يُي ك٢ ٍٓٛ ٝجُٗحّ غْ جٗطٍٗش جُظحٍٛز ضِي ك٢ 

 .366٘ ،6166 ج٣ٌُٞصجإلْال٤ٓس، جٗظٍ: دمحم ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ػحُْ جُٔؼٍكس،  ؾ٤ٔغ جُٔىٕ
34

 .661ػ٢ِ جُط٘طح١ٝ، ٗحؾ٢ جُط٘طح١ٝ، أنرحٌ ػٍٔ ٝجنرحٌ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ، ٘ 
35

، ٤3116ٍٝش ُر٘حٕ ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ًٍٖس جُٔطرٞػحش ُِط٣َٞغ ٝجٍُ٘ٗ، ذ 

 .636، ٘جُطرؼس جأل٢ُٝ
36

 .631ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
37

 .62ؾٔحٍ قٔىجٕ، ٤ْ٘حء ك٢ جلْطٍجض٤ؿ٤س ٝج٤ُٓحْس ٝجُؿـٍجك٤ح، ٌٓطرس ٓىذ٢ُٞ، جُوحٍٛز وش،  
38

 .26ؾٔحٍ قٔىجٕ، ٤ْ٘حء، ٘ 
31

ش جُكٍخ ك٢ جإلْالّ، ٌْحُس وًطٌٞجز ٓوىٓس ئ٠ُ ٤ًِس ج٣ٍُٗؼس ٝجُىٌجْحش جإلْال٤ٓس ؿح١َ ذٖ ْحُْ ذٖ له٢ جُكٍذ٢، جهطٛحو٣ح 

 .311-611، 6161٘ؾحٓؼس جّ جُوٍٟ، 
61

 .611ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
66

 .226٘ 6ؾٔحٍ قٔىجٕ، ٖه٤ٛس ٍٓٛ وٌجْس ك٢ ػرو٣ٍس جٌُٔحٕ، وجٌ جُٜالٍ، وش، ؼ 
42

 .16ى جُكٌْ )جذٞ جُوحْْ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػرى هللا(، كطٞـ ٍٓٛ ٝجنرحٌٛح، ضكو٤ن، دمحم ٚر٤ف، وش، ٘جذٖ ػر 
63

 .311ؿح١َ ذٖ ْحُْ ذٖ له٢ جُكٍذ٢، جهطٛحو٣حش جُكٍخ ك٢ جإلْالّ، ٘ 
44

 .326، جُطرؼس جل٢ُٝ، 6116٘جُرالي١ٌ )جقٔى ذٖ ٣ك٢ ذٖ ؾحذٍ جُرـىجو١(، كطٞـ جُرِىجٕ، جُوحٍٛز  
45

)ٖٜحخ جُى٣ٖ جذٞ ػرى هللا ٣حهٞش ذٖ ػرى هللا جُك١ٞٔ ج٢ٍُٓٝ جُرـىجو١(، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، وجٌ ٚحوٌ، ذ٤ٍٝش، وش، ،  جُك١ٞٔ 

 .631جُٔؿِى جألٍٝ ٘
46

 .633ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
47

جك٤س جُٔىٕ جُؼٍذ٤س، ٓؿِس جُطٍذ٤س ٝجُؼِْ، ؾحٓؼس ٚر١ٍ كحٌِ ج٤ُٜط٢، نٛحتٙ جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝضهط٤طٜح، وٌجْس ك٢ ؾـٍ 

 .313، 3٘، جُؼىو6163جَُٔٞٚ، ٤ًِس جُطٍذ٤س 
66

ّ(، وجٌ 116-136ٛـ/ 61-63ػ٠ِ ٓلطحـ ػرى جُٓالّ جُك٢ُٞ، ضهط١٤ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس جُؿى٣ىز ك٢ جُؼٍٛ جٍُجٖى١ ) 

 .626، 3161ٍَ٘ٛجٕ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ػٔحٕ 
49

 .166دمحم ذٖ ؾ٣ٍٍ جُطر١ٍ(، ضح٣ٌم جألْٓ ٝجُِٔٞى ذ٤ص جألكٌحٌ جُى٤ُٝس، ػٔحٕ جألٌوٕ، وش، ٘ جُطر١ٍ )أذٞ ؾؼلٍ 

 .12، 16، 3113٘ٛٗحّ ؾؼ١٤، جٌُٞكس ٗٗحز جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، جُٔؿِّ ج٢٘٠ُٞ ُِػوحكس ٝجُلٕ٘ٞ ٝج٥وجخ، ج٣ٌُٞص  21
26

 .31، 6116٘جو ٗحؾ٢ ٓؼٍٝف، ػٍٝذس جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٓطرؼس جُؼح٢ٗ، ذـى 
52

 .126جُطر١ٍ، ضح٣ٌم جألْٓ ٝجُِٔٞى، ٘ 
53

 .122-126جُطر١ٍ، ضح٣ٌم جألْٓ ٝجُِٔٞى، ٘ 
26

 .361-311جُرالي١ٌ، كطٞـ جُرِىجٕ، ٘ 
55

 .611٘ جإلْال٤ٓس، جُؼٍذ٤س جُٔىٕ ضح٣ٌم ك٢ وٌجْحش ٗحؾ٢، جُؿرحٌ ػرى 
56

 .26٘ جإلْال٤ٓس، جُٔى٣٘س ػػٔحٕ، جُٓطحٌ ػرى دمحم 
57

ذ٤غ )ٖٜحخ جُى٣ٖ جقٔى(، ِْٞى جُٔحُي ك٢ ضىذ٤ٍ جُٔٔحُي، ضكو٤ن، ػحٌف أقٔى ػرى جُـ٢٘، وجٌ ً٘حٕ ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ئذٖ أذ٢ جٍُ 

 .61، دمحم ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، 611، 6111٘ٝجُط٣َٞغ، وٓٗن 
58

 .66، 3163٘ٓإٖٓ دمحم ي٣د ٍٗٛ، جُطهط١٤ جُؼٍٔج٢ٗ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ؾـٍجك٢، ؿُز  
21

 .626ؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ػرى جُ 
60

 .13ٓإٖٓ دمحم ي٣د ٍٗٛ، جُطهط١٤ جُؼٍٔج٢ٗ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ؾـٍجك٢، ٘ 
16

 .16، 11٘ جإلْال٤ٓس، جُؼٍذ٤س جُٔى٣٘س ٗٗحز جٌُٞكس ؾؼ١٤، ٛٗحّ 
13

ّ(، وجٌ 116-136ٛـ/ 61-63جٍُجٖى١ ) ػ٠ِ ٓلطحـ ػرى جُٓالّ جُك٢ُٞ، ضهط١٤ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس جُؿى٣ىز ك٢ جُؼٍٛ 

 .631، 3161ٍَ٘ٛجٕ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ػٔحٕ 
13

 .611ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
16

 .322جُرالي١ٌ، كطٞـ جُرِىجٕ، ٘ 
12

 .612-616ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
11

، ٓؿِس ٤ًِس جُطٍذ٤س ١ٍْ3166، ٠ٜٗ ٗؼٔس دمحم جُرٞػٍذ٢، جُ٘ٔٞ جٌُٔٞكُٞٞؾ٢ ُٔى٣٘س جٌُٞكس ًٓ٘ ٗٗأضٜح قط٠ ػحّ ٝٛحخ كٜى ج٤ُح 

 .66، 3161٘، 31ُِر٘حش ُِؼِّٞ جلٗٓح٤ٗس، جُؼىو 
11

 .612ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
68

 .26ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٘  
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69

 .16ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٘ دمحم 
11

ذٜؿص ٌٖحو ٖح٤ٖٛ، ض٢ًٍ قٖٓ ػ٢ِ، جلػطرحٌجش جُٔ٘حن٤س ك٢ ضهط١٤ ٝػٔحٌز جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س جُطو٤ِى٣س ٓى٣٘س جَُٔٞٚ جُوى٣ٔٞ  

 .33، 3163٘كرٍج٣ٍ   alrafidain enginnering, vol21, no.1ٗٔٞيؾح، ٓؿِس 
16

 .٣331٘س جإلْال٤ٓس، ٘دمحم ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى 
13

 .611ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
13

ٓٛطل٢ ػرحِ ج١ُْٞٞٔ، جُؼٞجَٓ جُطح٣ٌه٤س ُ٘ٗأز ٝضطٌٞ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، وجٌ ج٤ٍُٖى ٍُِ٘ٗ، ٌٓ٘ٗٞجش َٝجٌز جُػوحكس  

 .11٘ ،6163جُؿ٣ٌٜٞٔس جُؼٍجه٤س  ،312ٝجإلػالّ، ِِْٓس وٌجْحش 
16

 .31جقٔى ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ، جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضٞجَٕ جُٔٞهغ ٝجُط٤ًٍد جُىجن٢ِ، ٘ 
12

 .623٘ جإلْال٤ٓس، جُؼٍذ٤س جُٔى٣٘س ٗٗحز جٌُٞكس ؾؼ١٤، ٛٗحّ 
11

 .31جقٔى ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ، جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضٞجَٕ جُٔٞهغ ٝجُط٤ًٍد جُىجن٢ِ، ٘ 
77

 Nezar ALSayyad,SPACE IN ISLAMIC CITY SOME URBAN DESIGN PATTERNS, Journal of 
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 J.H.G. Lebon,The Islamic city in the Near East, Source: Ekistics, Vol. 31, No. 182, CITIES OF THE 

PAST: THEIR RELEVANCE TODAY(JANUARY 1971), pp. 64-71, Athens Center of Ekistics, accessed 

2019, pp. 64 
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 .33جقٔى ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ، جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضٞجَٕ جُٔٞهغ ٝجُط٤ًٍد جُىجن٢ِ، ٘ 
61

 .362-366دمحم ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٘ 
66

 .31جقٔى ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ، جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضٞجَٕ جُٔٞهغ ٝجُط٤ًٍد جُىجن٢ِ، ٘ 
63

 .11ٝٛحخ كٜى ج٤ُح١ٍْ، ٠ٜٗ ٗؼٔس دمحم جُرٞػٍذ٢، جُ٘ٔٞ جٌُٔٞكُٞٞؾ٢ ُٔى٣٘س جٌُٞكس، ٘ 
63

ٖٞٔ ًطحخ جُٔى٣٘س ك٢ جُؼحُْ ٤ِْل٢ و٣٘ٞج، جُٔىٕ جُٔإْٓس ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ٖٓ جُوٍٕ جُٓحذغ ئ٠ُ جُوٍٕ جُكحو١ ػٍٗ، كَٛ  

 .613، 613٘ 6، ؼ3166جإلْال٢ٓ، ًٍُٓ وٌجْحش جُٞقىز جُؼٍذ٤س، ُر٘ح، جُطرؼس جل٠ُٝ 
66

ػر٤ٍ دمحم ٌٞح جُٗح٠ٍ، ٛٗحّ دمحم ؾالٍ أذٞ ْؼىز، كٖ ٝػِْ ذ٘حء ػٔحٌز ٝػٍٔجٕ جُٔىجتٖ جُك٣ٍٟس جُط٤ْٔٛ جُك١ٍٟ، ٓؿِس  
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85

 .3٘361جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ 
86

 .62ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ٘ 
87

 .23، 6166٘، ق٤ٖٓ ٓإّٗ، جُٔٓحؾى، ػحُْ جُٔؼٍكس 663جذٖ َذحُس، أنرحٌ جُٔى٣٘س، ٘ 
88

 .331٘ 3جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح،ؼ، 621ٝجذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
89
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 .26دمحم ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٘ 
16

 .616ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
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 .161جُطر١ٍ، ضح٣ٌم جألْٓ ٝجُِٔٞى، ٘ 
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 .13ٓٛطل٢ ػرحِ ج١ُْٞٞٔ، جُؼٞجَٓ جُطح٣ٌه٤س ُ٘ٗأز ٝضطٌٞ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
16

 .231٘ 6رح١ٌ، ؼجُؼٓوال٢ٗ، كطف جُ 
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 .66٘، ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ٝجٗظٍ: 3٘361جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ 
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 .361-366٘ 3جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ 
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 .11٘ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ،  
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 " دور المعبودات فى شفاء المرضى فى مصر القديمة

 ."-دراسة تحليلية للبرديات الطبية حتى نهاية عصر الدولة الحديثة-

                                                                          

 لىد. حمادة محمد جالل ع                                                     

 جامعة سوهاج .    -كلية اآلثار  –مدرس بقسم اآلثار المصرية 

 ُملََخص 

تتناول هذه الورقةُ البحثيةُ دور المعبودات فى شفاء المرضى حتى نهاية عصر الدولة الحديثة من خالل 

الدراسة التحليلية للبرديات الطبية )إبيرس الطبية، بردية إدون سميث، بردية هيرست، بردية لندن 

، بردية تشيستر بيتي الطبية السادسة، وبردية كاهون الطبية(. وال 3038، بردية برلين 10059

والمرض، بل تُركز على الوسائل  المختلفة  التى اتبعها الطبيب الُمعالج لطلب  تتعرض الدراسة للطب  

ى عالم  إلالدنيوية العون من المعبودات  للمساعدة  فى شفاء  المرضى، وتحويل الحالة المرضية 

. فباإلضافة إلى التعاويذ  الشفهية  التي كانت تَُؤدَّى  ، واستجالب  دَعم القوي العلوية  فى الشفاء  المعبودات 

فى هذا المجال ولم تصل إلينا من األساس، فهناك العديد من األساليب األخرى التى اتبعها الطبيب مثل 

الستعانة بقواهم السحرية من خالل التمائم، أو االستدعاء المباشر أو غير المباشر للمعبودات، أو ا

 مناشدة  معاونيهم، أو تقمص الطبيب لشخص المعبود و تولي  ه  مهمته، وغير ذلك من األساليب.

 مقدمة 

إن كان الدين هو نظام خاص لإليمان  والعبادة ، فالسحر فهو الفن الُمفترض للتأثير  على مسار األحداث 

الل التحكم الخفي ف لُم هو مبادئ المعرفة المنهجية والصياغة الُمنَظََّمة من خ  ي الطبيعة أو األرواح، والع 

الطب فهو فن استعادة الصحة والمحافظة عليها، ال سيما عن طريق األدوية  لدراسة  موضوعٍ معين، أما

الجات الُمختلفة ثاليةُ للجسد  من وجهة النظر(1)والع  المصرية  . فالصحة أو السالمة هي الحالةُ الم 

راًرا وت كراًرا للتركيز  على أهميَت ها  ُق الُمحافظةَ عليها، حتى أنهم َعبَُّروا عنها م  القديمة، وهي تستح 

يَغ  األُمنيات  والدعوات   onX wD3 snbبالنسبة  لألفراد، والدليُل على ذلَك هو شيوُع كلمات   في ص 

، والتي تَعني األُمنية بأن يحيا المرُء  َض الجسد يُلتَجئ إلى التداوى سليًما معافًاوالصلوات  ، فإذا ما َمر 

فاء فلقد كانت الصحة من . rwj mr; dr mnt، بُغيةَ التخلُص  من األمراض  snb الذى يعمل على الش 

ُب دواَم تلك  مصادر القلق الدائ م في حياة  المصريين القدماء، بل وحتى بعد الممات كاَن األمُر يستوج 

ل لبعض  النصوص   الصحة والحالة المثالية للمتوفى في العالم اآلخر، األمر الذى يُفسُر اقتناء الراح 

 .(2)الطبيٍة والسحريٍة بين أثاث ه األُخروى 
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فيٍة خاصٍة بهم،   فقًا ألنماٍط معر  ه م من ُسكان المجتمعات القديمة فسَر المصريون القدماء الكون و  وكغير 

قة  وال سيما فيما  (3)للطبيعة مؤثرات  تََحكٍُّم رئيسة في مجرى الحياة  اليومية  اعتبروا خاللها القوى الخار 

. واعتمدوا على ثالثة  محاوٌر ُمتراب َطة بشكٍل أو (4)يتعلق باإلصابة  باألوبئة  واألمراض  والبراءةُ منها

بمثابة  تطويٍق ، فهذه المحاوُر الثالثة هى (5)بآخر عند التداوى من األمراض وهى الدين والطب والسحر

ه، سواًء على مستوى الفرد، أو على المستوى الجماعي، حيُث يُعَزل الشر ويُبعَد عن  للشر  وإبعاد 

المجتمع. وهو األمُر الذى يعنيه  الُمعال ج عند كتابة  ُرقيته، فهو دوًما يبدأ بإبعاد وفصل الدوائ ر فيما 

 .(6)يتعلُق بالقوى الُمعادية وأعراض المرض ذاته

ي الحاالت التى يكوُن فيها المرض بسبب معروف فإن ُمكافحته تتُم مبدئيًّا باستخدام التركيبات وف

والضمادات الممكنة والُمتاحة وفقاً للحالة، أما في الحاالت  مجهولة  السبب ، فإن السحر يكوُن هو المالذُ 

. وقد يلجأ الُمعال ُج (7)لطقوٍس سحريٍة  األخيُر. فهذه الحاالت التي يحتاُر فيها الُمعالج تُخَضُع على الفور  

حينما يتعذُر عليه  التعامل مع الحالة المرضية بطريقٍة تجريبيٍة إلى طلب العون من المعبودات للتدخل 

الل مناظرة الوضع أو الحالة المرضية بالوضع الُمقدس للمعبودات،  والُمساعدة على الشفاء، من خ 

طابًا ُمقدَّسًّا موجًها للمعبوداتحتى تمتلك كلماتُهُ القوة والنجا ، وال يعنى طلب العون (8)عة حاَل كونها خ 

 من المعبودات عدم ظهور األعراض على المريض أو استعانة الطبيب بالوصفات العالجية أو الدواء.

 اوالً: االستدعاء المباشر للمعبودات.

طلب تدخلها المباشر لصالح سجلت البرديات الطبية نوع من االبتهال للمعبودات الستدعائها و

َمت هذه الوسيلة لمساعدة المرضى الذين يُصابون بأمراض غير واضحة السبب،  المريض، واستُخد 

قية الخامسة والعشرون من بردية لندن  وفي سبيل التصدى لمرٍض يُسمى  10059ففي الرُّ

فيما يُشبه الحرق،  من األمراض مجهولة السبب، غير أن أعراضه تظهُر على الجلد   وهو oXw(9)عخو

ب وحور ورع وأوزير ونون، وكذلك المعبود شو إلزالة أسباب المرض،  يُستدعى كٌل من المعبودات  ج 

 الذى تسببوا فيه على أغلب الظن. 

H3t m Sntw nt oXw j Or  j Ro  j Sw  j Eb  j wsjr  j Ok3  j Nwn j3w n.tn nTrw 

o3w…orw n.j… jw or n.j  Xt  nbt Dwt.. X3jjt nb Dwt ntj m How pn owt.j nbt  

jpn…jn.n.j  smw  Xpr Ds.f tmm Dwt (10)  jrt.tn nn n nTrw tm Dwt nbt  jrt.j Dd 

mdw3 Hr rdj n  jsr … 3r  oXw  jm (11)  
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التحية  "بداية رقية لصد مرض عخو، يا حور، يا رع، يا شو، يا جب، يا أوزير، يا حكا، يا نون،

ألرباُب العظاُم ... ادنوا مني! ... فقد اقترب منى شيٌئ خبيٌث )أصابنى( ... كل )المديح( لكم أيها ا

مرض خبيث في بدني هذا أو جميع  أعضائى تلَك ... لقد أحضرُت نبات ينمو تلقائيًّا أُزيَل به أُى ضرٍر 

ت إسر، وبها تسببتم به أيها األرباب، وبالمثل  زال كل ألٍم بي، كالٌم يُقال ثالث مرات أثناء وضع نبا

 .(12)يَُصدُ أو يُشفى مرضى َعخو"

(13)يُستدعى أرباب هليوبوليس 10059 وفي موضعٍ آخر من بَردية لندن
مساعدة سيدة تُعاني النزيف  

 أثناء 

(14)ويُشير النص إلى احتمالية  أن يكون السبب في نزول الدم هو مؤثٌر خارجي لقوى ُمعادية الحمل،
 

 ألحالم  الُمزعجة  أو الكوابيس.إلى جانب عوامَل أُخرى كا

H3.k jj H3.k  jj  H3.k  jjt  Xsf.n  tw  nTrw  Xntjjw Jwnw  n  snD … sr n o3… 

mjst  nt  St3  Dd.k  r.k  Dd.n.j  n.k  r.k  orwt  n  oq3jjt m prt jm.f Dd r3 pn 

Hr tpt nt Dn Sntt  nt  mnw  km  srjj  o3 s[wS] Hr j3bt jrw m Tswt 4 wr Hw m 

mjst nt  S3j  jw rdj n st r pHwjj.sjj  Xsf snfw nb st-o nb srwd  swHt  pw  tm  

m33  srwt  Dd.tw  r3  pn  nw  p3  Tst   nb  (15)
 

"ارجع أيها الُمتقدم )الُمتََطف ل(! ُعد للخلف أيها اآلتى! ارجعي أيتها الدخيلة! إن األرباب الذين على 

ما ثمةَ من فزعٍ )خوف(... خصلة شعر من حمار... َكب ْد سلحفاة، إنك تقول رأس هليوبوليس يصدونك، 

فوق نسيجٍ متقن  ضد نفسك، وإنني أقول لك ضدك، إن البوابة بحالة جيدة، فال تخرج منها! ُرقيةٌ تُتلى

 الصنع وألياٍف سوداء، وخصلة شعر حمار يتم ثنيها جهة اليسار لتشكيل أربعة ُعقدْ وتدهن )تطلى( بكبد

ة البطن[، فذلك يصدُّ )يوقف( النزيف، وأي  خنزير، ويلف ذلك حول خصر المرأة ]بما في ذلك ُسرَّ

ا )مزعجة( ، وهذه (16)تأثير ضار وذلك يعنى أن البيضة )البويضة( تنمو قوية، وال ترى )السيدة( أحالمًّ

دة"  .(17) الرقية تُتلى فوق كل عقدة على ح 

ليس جب ونوت ورع وإيزيس ونفتيس، وكذلك أوزير وست، ويبدو أن استدعاء معبودات هليوبو

باإلضافة  إلى المعبود شو، يرجع إلى أن المعبود شو هو نُطفةٌ أوليةٌ للخلق، أتت من المعبود  آتوم، 

ه، رب الهواء والفضاء ومان ح الحياة، وهو ما يتناسب والحالة  وَمثَل العنصر الثانى للوجود  بأسر 

  المرضية.

قية  ا للوقاية من رياح  الطاعون  سميث الطبية تُستدعى خاللها الربة نخبت-ألولى من بَردية إدونالرُّ

J3dtالسنوى 
الخاص بفصل  الفيضان، فربة السماء نخبت من الربات الحاميات التى تتولى حماية  (18)
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ة بنخبت كي ، ولذا حرص المصرى أن يكون دائماً في حماية الدائرة الفلكية الخاص(19)الملك بجناحيها 

 .ينجو من هذا الوباء

Nwt Dwjt t3 r pt n jt.s moj jrt Tsw Swtj H3-tp.j sp 2 (20)  onX.j wD3.j (21)   

ها ] رع [، أَقبلي! واعقدي الريشتين من خلفي!]  "يا نخبت يا من فَتَقَت  السماء عن األرض  ألجل  وال د 

   (22)كالٌم  يُقال [ مرتين، َعل  َى أحيا ُمعافًا".

ل هذا التدخل المقدس بتوجيه اللوم  والطريف أن المعالج عادة ما يبرر إخفاقه فى عالج المريض فى ظ 

، وادعائه بالقول بأنهم هم من قالوا هذا وأمروا بذلك ووجهوا بقوله  أو ف عله حتى ينجو (23)للمعبودات

  (24) .بنفسه

 ثانياً: االستدعاء غير المباشر للمعبودات.  

ُن للمع رة للمساعدة  فى شفاء  المريض، من ذلك أن يُشَّبَه يُمك  الج استدعاء المعبودات بصورةٍ غير  ُمباش 

قية السادسة والثالثين من بردية لندن  ه. ففى الرُّ م على التدُخل  لصالح  المريُض بأحد المعبودات  بُغيةَ َحث  ه 

ه  لعدٍد من الطبية، يَُشب ه الُمعال ج المريض بالمعبود أوزير، والذى تروى  األحداث  األسطورية  تعُرض 

الحاالت المرضية، والتى نَجا منها بطبيعة الحال. وفي تلك الحالة كان المريض يُعاني من مشكلٍة في 

التنفس، وبمساواته  بأوزير يأتى العون الُمقَدَس من ق بَل  زوجة  أوزير وشقيقته  إيزيس، كما يَستجيب 

  عال ج.كذلك والده آتوم البتهال المُ 

Jtmw jtmw smr Wsjr m fnd.f nn jrt n.f nn q3 r mn o.f nn Ddt n.f dr twj jn Jst 

dj.j [n.f] nHm ot  jm.f m Xwt prt m s3.j j n vm  (25)
   

، وليس هناك ما يمكُن فعله ألجله، حتى  ، إن أوزير ُمصاٌب في أنفه  ، ضيٌق في التنفس  "ضيٌق في التنفس 

راعه، وما ثمةَ ما يقاُل ألجله. ابتعد! تقوُل إيزيس. لسوف أدعم العضو ]المصاب[ أنه عاجٌز عن رفع  ذ

 .(27)، يقوُل آتوم"(26)من خالل األشياء التي تخرج من ولدي ]أوزير[ بداخل ه
 

تشير بَردية لندن الطبية إلى األستدعاء غير المباشر للمعبود حورس للتدخل لمقاومة تأثير العشى الليلي 

ار، وفيها ُشب هَ المريض الذي يُعاني من ضعف الرؤية لياًل بالمعبود حورس، والذي وضعف اإلبص

ه   ه لمشاكل اإلبصار إلى الحد الذى أدى إلى فقُدان  إحدى عينيه في صراع  أشارت األساطير إلى تعُرض 

ت، وأصبحت عين حورس "و جات" من رموز الشفاء الرئيسة في ا ه  س  لف كر األزلى مع عمه وقات ل والد 

                                                                                                   المصري القديم.

dr Xpw pf Xsr S3rw pf Spw.tn S3rw Hr n s3.j Or wdj[.j] dbnt.j pn jm.f  j n Jst 

nHm Xwt.f Ds.f nn dj.j ... s3.j Or... Dd mdw spw 4 (28)
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فقًا لذلك العشي الليلي عن ُمحيا ولدي حور ، فلقد طوقتُهُ (29)"فليُقَض على العشى الليلى، ولتدرؤوا و 

ه، كما أنني لن أتخلى...عن ابنى حور... قوٌل يُتلى  بضفيرتىي تلك، تقوُل إيزيس، وتوليُت جميَع أمر 

  .(30)أربع مرات"

لَت لبخة طبية  يُستدعى المعبود ً لتقديم العون للشفاء من حاالت الحروق، فبعد أن ُشك   حورس أيضا

دة الحرق، وقبل أن توضع على الجزء الُمصاب بالحرق، يتلو الُمعال ج  بمكونات ُمختلفة للتخفيف من ح 

فل فى حدٍث أسطورٍى مماثل رقية تَُشب ه المريض بالمعبود حورس الط 
(31).  

Sntw nt Xbdt Or nXn sSjj (32) poo Xr m How.f n rX.f sw ... nn mwt.f jm Sntw.sw 

jw (33) jt.f (34)
                                                                          

، إن الطفل حورس كان بداخل  ُعشه  حينما سقَط اللهُب على جسده، وحينها كان يجهُل  " ُرقيةٌ للحروق 

ه" ما يحدث ... ذلك ها أن تُرق يَهُ، وكذا بعد رحيل  وال د  ، والتى كان بمقدور  فى غياب  والدت ه 
(35). 

 ثالثاً: استخدام التمائم فى االستدعاء غير المباشر للمعبودات. 
 

ر للمعبودات بغرض االستشفاء، ففي  التمائ ُم كانت إحدى الوسائ ل الُمستخدَمة في االستدعاء غير  الُمباش 

قية الخاصة بضعف  10059بعة والثالثين من بردية لندن الطبية الُرقية الرا يذُكر الُمعال ج أن الرُّ

ُر ابن آوى والعين الحامية أوجات، فى إشارة إلى طلب العون من  اإلبصار لياًل تُتلى على تميمة تُصو 

ت" المعبود حورس وكذلك أنوبيس. والمعروف أن بنات آوى تنشُط لياًل، كما أن عين حورس "وجا

  .(36)تشير إلى القمر الذى يسطع لياًل 

ptrj.sn  rn.k  pwjj … wn.k  jm  jw  m33.n.k  Dd.tw  r3  pn  hrw  4 Hr s3b 

wD3t (37)  

قية تتلى لمدة  أربعة  أياٍم فوق  " إنهم )األرباب( يلحظون اسمك هذا ... انك هناك ولسوف ترى، هذه الرُّ

 .(38)ابن آوى أو عين وجات الحامية"

ن سميث الطبية إلى أن الوقاية من وباء الطاعون السنوى تستوجب ت شير الُرقية الخامسة من بردية إدو 

خمت وباستت وأوزير وكذلك نحب كاو ، الذين ساعدوا (39)تالوة تلك التعويذة فوق رموز المعبودات س 

 حورس فى الشفاء  من هذا الوباء.

jsj ctS Or sp 2 w3D n cXmt jwf[.j] tm n onX Dd mdw Hr cXmt B3stt Wsjr NHb-

k3w (40)
 

، إن سخمت بجالل ها ]تحمى[ بدني (41)"ياَل ]سوء[ ما َجَره ست لحور، يال ]سوء[ ما َجَره ست لحور

 أبد الدهر.
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 .(43)وباستت وأوزير وكذلك نحب كاو" (42)كالٌم يُتلى فوق ]صورة للمعبودة[ سخمت

طلُق عليه  من األمراض التي يُصاُب بها اإلنسان من ، أو مادة السم كما كان يُ o3o (44)مرض عاع

خالل التأثيرات  السلبية  للمعبودات  والقوى الُمعادية للبشر، وهذا المرض من الناحية الطبية كان يُنظُر 

. وفي سبيل مواجهة هذا (45)إليه  كمرٍض  عضوىٌّ يُصيُب العديد من أعضاء  الجسم ويؤدي إلى إتالف ها

تالُسم استُخد   قية الثامنة والثالثين من بردية  (46)مت التمائ م الخاصة بالمعبودة القطة مافد  كما تشير الرُّ

 (47)لندن، ووجه المعالج بضرورة أن تقدم التميمة لقطة أنثى.

o3o pwjj nn n  jmjj  nhd.f … m  HnHn  prjj  o3o … pr  r  mt  mtt … rn n Xftj  

rn  n  jt.f  rn  n  mwt.f  j  m3fdt  Hbd  r.t  r  Xftj  pf  [mt] mtt… m rdj  

m33  sw  sp … Dd  mdw  Hr  dpt  jr  m  rn  n  Xftj [pf] rn  n  jt.f  rn  n  

mwt.f  rdj  m-xnw  Dd3  n  jwf  rdj  n  mjjt (48)
 

) يها السُّم عاع! ... ال تنتظر! ولتخرج أ(49)"بذرة السُّم عاع هذه ، وهي الخاصة بالذي في ضعفه )َوَهن ه 

... اخرج ألحد الموتى ]الخطرين[ ذكر أو أنثى! ... اسم العدو واسم أبيه وكذلك اسم أمه، يا مافدت 

لعلك تفتحي فمك ضد ذلك العدو أو اإلناث منهم ... ال تسمح بان يُرى ولو مرة ... كالم يقال )يتلى 

ب دْت، بحيث يُنقش عليها اسم ذلك العدو وا ، ثم توضع بداخل (50)سم أبيه وكذلك أمهفوق( ... كعكة د 

 .(51)دُهن )شحم( اللحم وتُعطى لقطة أنثى"

قية  السابعة والثالثين من بردية لندن الطبية،  َمت التمائم أيضاً فى وقف  النزيف كما ورد فى الرُّ استُخد 

توجه المعالج و (52)وفيها شبه الُمعال ج النزيف بالدماء التى سالت نتيجة االقتتال بين حور وست.

، ونصح بأن (53)باالبتهال للمعبود  جحوتى كي يتَدَخل لوقف النزيف بإعتباره المسئول عن فترة  الَحيض

قية على تميمٍة على شكل  خرزةٍ حمراء توضُع على َخصر  السيدة، فى إشارةٍ إلى "التيت"  تُتلى هذه الرُّ

، وهو ماورد فى هذا النص (54)كرمز للحماية  رباط الخصر الذي استخدمته إيزيس ثم شاَع است خداُمهُ 

   والذى يعنى هنا "سدادةٌ قطنيةٌ".  dnjtباسم الفتيل 

r3 n Xsf snfw  H3.k  jmjj-o  Or  H3.k  jmjj-o  st  Xsf  snfw  pr  m Xmnw  Xsf  

snfw  dSr  prt  m  wnwt  Xm.n.k  dnjt  H3.k  m-dj  EHwtjj Dd.tw r3 pn  Hr  

swtjt  nt  Hrst  rdjtj  r  pHwjj  st  r  pw  Xsf  snfw  pw (55)
 

، تراجع )توقف( مرافق )قرين( حور، تراجع قرين ست، صد الدماء (56)"تعويذة لصد الدم )النزيف(

الخارجة من هيرموبوليس، إيقاف الدم األحمر الخارج من الساعة، إنك تجهُل الفتيل، تراجع بفعل 
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ذة على خرزةٍ من العقيق  األحمر، وتوضُع )أو تٌلَُف( حول َخصر  السيدة ، تُتلى تلك التعوي(57)جحوتى

من أجل  إيقاف النزيف"
(58). 

. رابعاً: تولى المعبود مهمة الطبيب المعالج  
 

في مثل هذه الحاالت يُناشد الُمعال ج معبود بعينه لتولى مهمة العالج وفقاً لدوره فى األساطير المقدسة،  

ق فالمعبود الذى انت صر على الثعابين على سبيل المثال، هو من يُنَاَشد للتصدي لُسم الثعابين التي تُلح 

ر وتتولى  د أمًّ تحتض  األذى باألفراد، والمعبودة التي تولت تربية طفل وقامت برعايته، هي من تُساع 

التدُخل للقيام   . وفى أغلب األحوال يحدد الُمعال ج المعبود الذى يُرجى منهُ (59)رعاية طفلها من بعدها

ى معبودًا بعين ه  ويكتفى بلفظة  "نتر" أو " نترو". وقد  (60)بدور الطبيب، لكنهُ فى بعض األحيان ال يَُسم  

. أما عن األمراض  التى (61)شاع استدعاء المعبودات إيزيس ونفتيس وكذلك المعبودان رع وجحوتى

لَت أمراض البا لَْت المعبودات  لشفائ ها فشم  طنة وحاالت الحروق وكذا الُحمى وما يتبعها من ارتفاع  تَدَخَّ

 درجات  الحرارة  كما تشير بردية " إبيرس الطبية". 
                                   

Ro Dd.n.f jnk nD sw Xftjw.f sSmw.f nw EHwtjj jw.f dj.f mdt sSmw.f nw EHwtjj 

jw.f dj.f mdt dr.f  jr.f  dmDwt dj.f  3X n rXw Xwt n swnw jmjjw-Xt.f  r wHow 

mrrw nTr sonX.f sw (62)
 

"لقد أَقََر رع بأنه سوف يدرأُ عنى ]شر[ خصومي، وأن الذي يحفظني هو جحوتى، إنه ]باألساس[ من 

يُكسب الفاعلية للوصفات العالجية، وينطُق بكلمته  التى تدَرئُه )أى المرض(، ويشرُح الفائدة لألطباء  

، ل يَُخل  ُصوا من شاء هللاُ لهُ أن يَحيا"الذين فى ُزمرَ   . (63)ت ه 

بهدف  حماية  الجسد  بُكل  أعضائ ه  من األمراض  يَُشب  هُ المريُض نفَسهُ بالمعبود رع
دًا فتوته  (64) ، قاص 

يًرا إلى ال ه، ُمش  حدث وتَجدُّدَهُ الدائ م. ثم يذُكر أن الربة إيزيس هي طبيبته  التى سوف تتولى تحصين جسد 

ب،  الج المعبود رع، ويذُكُر أنها الطبية الخبيرة بفنون الط  األسطوري القديم الذى تولت فيه  إيزيس ع 

                                                                  وأنها ذات مكانٍة ُعظمى لدى رع.

r wD3 Hot mj wbn Ro m t3 s3 Hr dt.j Jst wrt jrt Hmwt nw Ro cwnw nTr Htp (65)
  

. إننى أمتلُك الحماية، إيزيس الُمبَجلة  " كى يَبَرأ ]ويعودُ فتيًّا[ كالمعبود رع عند شروقه على األرض 

 .(66)المتمرسة على فنون ]الطب[ الخاصة برع، الطبيب التى تُرضي الرب"

قية الحادية والستون من "بردية إبيرس الطبية" فهي لمريٍض يُعاني من  آالٍم في الجزء العلوى أما الرُّ

ًحا أن يكون (67)من البطن بسبب وجودُ الديدان . ونصح المعالج المريض بتناول النباتات والعسل ُمَرج 

                                                       سبب الداء معبود َوَجَب أستدعائ ه  ليتولى العالج.
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kt  jsw S3ms 1/4  psj  Hr  bjt  wnm  Snt.sn  wHo  p3wt  nwdw  b3gjj wd n pt 

xt.f  fnt[w] m-xt.j tn  jr.n  nTr  jr.n  Xftjj  Sntt.n.f  wHo  nTr jrt.n.f  m  

xt.j (68)
  

من نبات شامس، تُطهى مع عسل النحل ثم تؤكل، توسالتهم، لمعالجة  4/1" ]وصفة أخرى[: مقدار 

لمت بالجزء العلوى من بطنه، إن الديدان في بطنى، من )تخفيف( المعاناة تدريجيًّا وب بُطء، والتى أ

اء  تأثير  معبوٍد أو عدو ]فالديدان[ ضارةٌ بالنسبة  له )تؤذيه(، ]ويقول[ لعل المعبود يعالج ما فعله هو  َجرَّ

 .                                                                 (69))المعبود ذاتُه( فى بطنى"

قية  أُشيرَ  ، والموجهة هي األُخرى 3038من بردية برلين  190إلى المرض  على أنهُ الَخصم فى الرُّ

بهدف الحماية من اإلصابة  بالُحمى. وفي هذه الحالة يُشيُر النصُّ إلى تولي المعبودة  إيزيس َمَهمة 

من خالل ُمساندتها  الطبيب، فلطالما كانت لهذه الربة أدوار ُمَماث لَة كما تروى األحداث األسطورية،

ها لدرء الُحمى دونما  ها ورعايتها البنها حورس. ويُشير النُص إلى أنها استخدمت ضفائ ر  لزوج 

الجية.    وصفات ع 

r3 n Xrw X3o.n.j s3 mj Xt jnbw ntt Jst m tp n Snj.s bn h3jj Sm[mt] Hr.j bn sfX 

Hot[.j]  (70)
 

ألرض الصلبة )اكتسبت المناعة( والتي ]منحتني إياها[ "ُرقية ضد الخصم، لقد ُحزُت المناعة كما ا

 . (71)إيزيس من خالل ضفيرتها، ومن ثم فلن أُصاب بالُحمى، وجسدي بالُهزال ]الوهن["

قية الثامنة واألربعين من بردية لندن الطبية  يقوم المعبود بمهمة الطبيب للتصدي للُحمى فى الرُّ

مريض  على أنهُ ابنه، ليُقارُب بينهُ وبين المعبود حور في َطور  ، وفيها يُشيُر الُمعال ج إلى ال10059

ل والدَت ه  طبيبة المعبودات إيزيس لحمايته. وأشارت قية  الطفولة، فعندَها يُصبُح ال مناَص من تَدَخُّ الرُّ

ُم إلى ارتفاع حرارة المريض بسبب قيظ  الصحراء. وُهنا مرةً أُخرى تغيب الوصفة العالجية التي تُقاو  

ل ها المياة التي تنفُثُها إيزيس من فمها ت جاه المريض، وكذلك البُصاق  َل َمح  ارتفاع حرارة الجسد، لتَح 

سم. ال األمرين من شأنه  أن يَُخف َف من الُحمى وارتفاع  درجة  حرارة  الج    الخاص ب ها، فك 

Kt [Sntw] s3.j Or wbd Hr x3st jjt n Jst … nn mw jm r3.j m mw sptwjj.j m nwjj 

jj.j r oXm wbdt prt Xt (72)  

 

"ُرقيةٌ أخرى، إن ابنى حورس يحترُق في الصحراء، فأقبلت إيزيس... حيُث لم يكن هناك ماء. إن فمي 

]مليٌء[ بالماء، وشفتاى كالفيضان، لقد أقبلُت إلخماد  النار )الحرارة المرتفعة(. اخرجي أيتها 

 .(73)النار!"
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قية الثانية من بر دية إبيرس الطبية يُبتََهل خاللها للمعبودة  إيزيس لتولي مهمة الطبيب أثناء فك الرُّ

فاء المعبود حورس. ويأمل المريض أن يعودَ طفاًل  ً لدورها في ش  باط )الضمادة( للمريض إنعكاسا الر 

  تماًما كما المعبود حورس الطفل، وفيه  إشارةٌ إلى تمام  التعافي.

 j Jst wrt Hk3w wHow.j sfX.j m-dj Xt nbt bjn Dwt dSrt m-dj st-o nTr nTrt m-dj mt mtt m-dj D3jj 

D3jjt  D3t.fj sw jm.j mj wHow[.t] mj sfX.t m-dj s3.t Or Hr ntt oq.n.j m Xt pr.n.j m mw… Dd.n.j 

X[jj].kwj X3.kwj (74)  

ء وخبيث خطير(، -ودموى )ُمخيف " يا إيزس عظيمة السحر َعلَّك  تُنجيني بأن أُشفى من أى شيء سيَّ

ومن التأثير  السلبي لمعبوٍد أو معبودةٍ أو ميت أو ميتٍة أو ُمعيٍق أو ُمعيقٍة يعترُضني )يُصيبُنى بالمرض( 

عن ولدك حور، ]اجعليني كمن [ دخل فى النار ثم  (75)كما ُشفيتى، ]وباعدي بيني وبينها[ كما انفصلتي

ه( قَم   .                               (77)ا إن تفوهت بذلك حتى ُعدُت طفاًل"، فم(76)خرج من الماء  )ُشفي من س 

قية السادسة واألربعيَن من بردية لندن الطبية لشفاء   تولت الربَة إيزيس مهمة الطبيب الُمعال ج في الرُّ

المريض من إحدى حاالت الحروق، وُشب هَ المريض بالمعبود حور الذي تعرَض لمثل  هذه الحالة في 

طفولته. ولصعوبة الحالة وعجز المعالج عن إنقاذ المريض، تدخلت إيزيس لتتولى األمر برفقة أختها 

نفتيس التي ساعدتها في إنقاذ زوجها أوزير وعالج ابنها حورس الطفل. واستخدمت إيزيس حليبها 

دة  الحرق دون الحاجة لوصفاٍت عالجيٍة. وأُشيَر فى الُرقية إلى النسي ج الذى استخدمته للتخفيف  من ح 

   .(78)المعبودتان إلعداد األنسجة والُضمادات الخاصة بأكفان أوزير، وذلك بورشٍة فى سايس

s3 nXn Xt wsr.tj nn nHm sw m-dj.s ... prt Jst ... m-djt snt.j Nbt-Ht m-dj.j 

Xpw.j sxt.j jnq nD.j jm m-o.j mj n.j w3t.j jrjj.j rX.n.j oXm.j n.f st m jrtt.j m mw 

snbw jmjjt mnd.j (79)
  

ه  منهُ...]  " لقد كان االبن ال يزاُل طفاًل وكان اللهُب )الحرق( قويًّا، ولم يكن هناك من بمقدوره  استنقاذ 

فقد كنت مذهولةً ممسكةً بخيط  .عندئٍذ[ خرجت إيزيس...إلى جانب شقيقتى نفتيس برفقتي وإلى جانبي

د  ألجلى طريقًا لعلى أفعُل ما بوسعى، وأخفف ]إيزيس[ من حدته النسيج الخاص بى هناك فى يدى. َمه 

]الحرق[ عليه ]حورس[  )المريض( ، من خالل الحليب الخاص بي، ذاك السائل الشافي الموجود في 

      .(80)ثديي"
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. خامساً: تقمص الطبيب المعالج لشخصية المعبود  
وضرورة االستعانة بعالم   (81)لتعافيأعتقد المصريون فى أهمية الوسائ ل السحرية في العالج وا

، فهو أقدََم من (82)المعبودات الُمقَدَّس وخاصة عند عجز الطبيب، وهنا تبُرز أهمية الكاه ن الُمعال ج

ل  المعابد من خالل قدرته على التواصل مع القوى الخفية المسببة لألذى ، وأستقر (83)ماَرَس الطب بداخ 

معرفة بالمعبودات هو أفضَل الُمعالجين، لذا كان الكاهن الذى  فى عرف القوم أن الشخص األكثر

. وآلداء هذا الدور يقوم المعالج (84)يعرف الكتابات المقدسة هو األفضُل أو األعلى تأهياًل بين الجميع

، الكاتب المقدس الخاص بالمعبودات، كما (85)بتقمص شخصية المعبود، ويعلن بأنه المعبود جحوتى

ُر الذي يُنسُب إليه  هذا القوُل أو يَذُكُر في بع ُع في الحساب، الساح  ض  الحاالت  أنه رب القمر، والبار 

. وال نعلم فى حقيقة األمر إلى أي (86)ذاك. باإلضافة إلى حديثه  في بعض األحيان  وكأنَهُ المعبودُ ذاته

داء الُمعال ج غيُر واضح وفى مثل هذا المعبود أو ذاك، فاألمُر فيما يُخُص آ (87)مدًى يتصرُف المعالجُ 

       (88) جميع الحاالت، ويبقى النص المكتوب فقط هو الذى يُعب ُر عن ذلك.

الج حاالت النزيف للسيدات، والعَشى  ومهما يُكن من أمٍر فقد تقمص المعالج شخصية المعبود أثناء ع 

ى المصحوبة بارتفاعٍ فى نَة، فضاًل عن الُحمَّ درجة  الحرارة. أما عن المعبودات   الليلى، وأمراض الباط 

التى تقمص المعالج شخصيتها فمنها حور وجحوتى، وأنوبيس باإلضافة  إلى الربة إيزيس. وتجدُُر 

الجية التى شملت المأكوالت   اإلشارة إلى أن العالج بهذا األسلوب ال يعنى غياب الوصفات الع 

الجات الموضع ، فضأًل عن الضماضات والع  ، باإلضافة  إلى تناول  المنقوعات  الخاصة  والمشروبات  ية 

   بنص  االبتهاالت بعد إذابت ها فى بالماء.

الج  سيدة تُعاني النزيف تقمص الُمعال ج دور المعبود أنوبيس، ويذُكُر أنهُ  ففي بردية لندن الطبية، ولع 

نهُ عالج الحالة المرضية، َكون ه  وسيُط إيزيس، والتى ت تدََخُل هي األُخرى لصد القوى أنوبيس الذى يُمك 

ية . وفي هذه الحالة كان العالُج موضعيًّا، عبارة (89)التى ُربما كانت السبب لحدوث  هذا النزيف الُمعاد 

دادةٍ من النسيج ، توَضُع فى مؤخرة  السيدة إليقاف النزيف.   عن س 

Jnk Jnpw pn dnj dnjt jnk Jnpw Jst m-o.j... Hmj pr Jst stwt.s jm.tn Dd.tw r3 pn 

Hr stp sSrw H3... rdj n st pH st (90)
  

لُق  (91)" ]ُرقية أُخرى[ إننى ]المعالج[ أنوبيس، الُمسيطر، أنا أنوبيس وسيط إيزيس ... تراجع وإال َستُط 

، كالٌم يُتلى فوق كرةٌ من الكتان الفاخر... وتوضُع فى مؤخرة  السيدة  )كأقماع (92)إيزيس سهامها تجاهكم

     .(93)س("اللبو
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قية  الجات، وفيها  214تُتلى الرُّ من بردية هيريست الطبية على الزيوت المستخدَمة في ُمختَل ف  الع 

يتقمص الُمعال ُج شخصية جحوتى، الذي تولى من قَبل ُمعالَجة  عين حورس التى فقدها أثناء صراعه مع 

 ست. 

jnk EHwtjj pwjj swnw pwjj n Or jrt oH3wtj jt.f Wsjr (94)  

ه  أوزير".(95)" إننى ]المعالج[   (96) هو جحوتى ذاك الطبيب الخاص بعين حورس، المكافح من أجل  والد 

قية الرابعة والثالثين من بردية لندن تولي الطبيب مهام المعبود أنوبيس،  وللتصدى للعشى الليلى في الرُّ

أثير  السلبي ألحد الموتى على الشخص ويذُكر بأنهُ استطاع تحديد سبب اإلصابة، التى جاءت نتيجة الت

الُمصاب. والمعروف أن تأثير الموتى على األحياء شمل إصابتهم بالعديد من األمراض من بينها 

العشى الليلي كما كان يعتقد، فضالًعن أن أنوبيس شاَرَك فى العديد من التعاويذ الخاصة  بمواجهة 

  .(97)أمراض العيون بصفٍة خاصة

r3 n S3rw j mt mtt  jr  S3rw  H3tjj  m  jrwjj  jptn  jm  tn  jr  S3rw H3tjj 

S3rr jm.j inpw gm.n.f  jm  mt  mtt  Hmt- r3 (98)
 

" تعويذة خاصة بالعشى الليلى: أيها الميت أو الميتة والذين يُسببون العشى الليلي وكذلك ضعف 

وتى ذكًرا أو أنثى، أو أى شيىء ]ضار[ اإلبصار، فلقد تبين أنوبيس )الطبيب المعالج( أنه ثمة أحد الم

  .(99)آخر"

قية  (100)حاالت الباطنة من  191التى تقمص فيها الُمعال ج شخصية المعبود حورس منها ما ورد فى الرُّ

الجية، بل أقتصُر الدواُء على تناول  3038بردية برلين  قية لم تُستخدَم وصفةٌ ع  . وفى هذه الرُّ

قية ذات ها.المريض  الذي يُعاني من آ                                                                    الٍم في البطن لمنقوع الرُّ

jrt Hr xt smr st jnk Or s3 m-xnw Hwt.f  jj r m33 Xprw Dd mdw Hr [xt] nD.n.k 

Sbt Hr mw swrj jn z snb.f Hr-o (101)
 

َطلُع على ما يجري، كالٌم " لمن يُعاني آالم البطن، إنني ]المعالج[  حور االبن بداخل معبده، أتيت أل 

                        (102) يُتلى على ]البطن[، يُمزج الخليط بالماء، ثم يُشرب فيَشفَى ]المريض[ على الفور".
 

قية "ُرقية أُخرى، ُرقية للحروق  كما في المرة  األولى"، هي العبارة االفتتاحية للرُّ
ن بردية م 499 (103)

إبيرس الطبية، وفيها يؤدى الُمعال ج الدور الشافى للمعبودة إيزيس التى يوفر بُصاقها وبولها العالج 

بارة عن لبخة موضعية،  الجيٍة تقليدية، ع  ع لهذه الحاالت، إال أن ذلك لم يمنع من استخدام وصفٍة ع  الناج 

     ق واُمها الصمغ ولبن امرأة وصوف.
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Kt Sntw Xt m sp tpjj s3.j Or wbdt Hr x3st mw jm n mw jm mw m r.j Hopjj jmjjt 

mntjj.j jj.n.j Dd mdw Hr jrtt nt msjjt T3jjw (104)
       

" ُرقية أخرى للحرق  كما في المرة  األولى
، إن ابنى ]تقوُل إيزيس[ حور ]المريض[ يحترق في (105)

. إن المياه في فمي، ونهٌر يجري بين فخذي، لقد الصحراء، هل ثمة مياهٌ ُهناك؟ ما ثمة من مياٍه ُهناك

 (106) أتيت ]إيزيس[، كالم يُتلى فوق اللبن الخاص بسيدة تلد البنين".

. سادساً: االستعانة بالمعبود للتحصين ضد قوى الشر  
ثَّلَة يُستعاُن فى بعض األحيان بمعبوٍد ُمعيٍَن أو أكثر لتحصين  األفراد  والدفاع عنهم ضد قوى الشر الُممَ 

ُم من أمثال الخايتيو والمتجولون من أتباع سخمت، والموتى من الذكور   ه  فى مبعوثى المعبودات  وأتباع 

، باإلضافة  إلى األرواح  الشريرة وغيرها من القوى الُمعادية. أما التحصين فهو الحفظ  (107) واإلناث 

ن أو أوبئة  العام، وكذلك التسُمم وإكساب الجسد المناعة ضد األمراض الُمختلفة، ال سيما الطاعو

أما المعبودات التى تُستَدعى هنا فمنهم حور، تحوت،  واإلجهاض بالنسبة  للسيدات  الحوامل.

خات، وسخمت.   الحتحورات السبع، نيت وس 

قية الخامسة من بردية إدون سميث الطبية، يتولى المعبود حورس تحصين جميع أعضاء البدن  ففي الرُّ

د شرور ال .ض  ُم من التسلُل  إلى الجسد  ه    معبودات، ومواجهة  ُمختَلَف صنوف القوى الُمعادية، ومنع 

X3jjtjjw n jmjjw-Xt rnpt xrwt.s jst Or … H3 jwf[.j] (108)
 

  .(109)" الخاييتيو أتباع السنة ومحصولها، إن حورس ... يُحيُط بجسدي"

يتولى فيها المعبود جحوتى الدفاع عن مصاب ، 10059التعويذة الرابعة والثالثين من بردية لندن 

بالعشي الليلي في مواجهة الموتى الخطرين من الذكور  واإلناث، والذين كان يُعتقد أنهم قد يُصيبون 

قية أن المعبود جحوتى سوف يكوُن بجانب   األفراد بضعف  الرؤية  لياًل. حيُث يذُكُر الُمعال ُج في الرُّ

قية، ثُم يكتحل بها المريض  حال تعرضه  ألذى أ حد الموتى. ثُم يؤَمُر بإذابة تميمة طينية تُليت عليها الرُّ

.  المريض ليُشفى على الفور 

rdj.k tw m Hr.j … k3 rf EHwtj m s3.j (110)
 

  .(111)" إذا ما وضعت نفسك أمامي ) فى طريقي ( ..وبصورةٍ جديٍة سيكون جحوتى بجانبي ) يُعينني ("

قية العالجية الخامسة من بردية إدون سميث تولت الربة نيت تحص ين الجسد ضد السموم، وذلك في الرُّ

لُها الموتى الخطرون، واألرواح الشريرة،  ر التي يَُشك  ن ضد المخاط  الطبية. وقامت بالدفاع عن الُمتَحص  

قية يجب  أن تُتلى على فضاًل عن ُمختَلف السموم، والتي وصفها النصُّ بأنها الحمير. وأشير إلى أن الرُّ
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ن ويحتوى على رموٍز المعبودات سخمت وباستت وأوزير ونحب كاو  عقٍد من الكتان يرتديه الُمتَحص  

  بعد طالئها بالُمر.

rdj n.z r XX.f tm rdj oq o3w n.f … jw s3 n onX Njt Or H3-tp.j      
(112)

  

، لتحوَل دوَن دخول  الحمير    إلى جسده ... إن حمايةَ الحفاظ  (113)" ]ضمادة[ يضعها المرُء على حلقه 

                                   .(114)على الحياة والخاصة بنيت هي ] ذاتها [ موجودة خلفي ] تحفظنى ["

قية الثامنة من بردية إدون سميث الطبية، وفيها تتولى  هت الرُّ هدف  الحماية  من وباء  الطاعون أيًضا ُوج 

س فُربما كانت لهُ فائ دة في زيادة   المعبودة سخمت تحصين البدن كي ال يُصاَب بهذا الوباء. أما نبات شام 

نًا للطيور  الفارة من ف خاخ  الصيد.                                      مناعة  الجسم، أو أنهُ كاَن يَُمث ُل مخبئًا آم 

kjj[ Sntw] S3ms r.j … Xw.j Sm3jjw.t Xw.j sXt n j3dt ... w3D n cXmt H3-tp jwf.j 

tm n onX Dd z r3 pn jw rdj.n.f  S3ms m dt.f  
(115)
 

 

بَاك  ك المتجولين، ولن أسقط فى ش  " ]ُرقية[ أُخرى، نبات شامس بحوذتي ... إنني في مأمٍن من أتباع 

قية وهو ممسٌك بنبات  الطاعون. كما أن سخمت بجاللها تحمى بدنى أبد الدهر. يتلو المرء هذه الرُّ

                                                                                             (116) شامس في يده".

قية الثالثة والثالثون من بردية لندن  خات مواجهة نزيف  10059أما الرُّ الطبية، فتتولى فيها الربة س 

هام. خات هي إحد (117) السيدات والذى شبهته بالس  ى صور المعبودة حتحور، على شكل بقرة، وكانت وس 

قية (118)ممن أرضعن المعبود حور، ومن خصائ صها إمداد البشر باللبن، وبالطبع األطفال . وتُتلى الرُّ

م، ثم ترقُد السيدةُ على جان ب ها األيسر. ح  ُل سدًّا يُغلُق مدخل الرَّ  على السيدة التي تعاني النزيف، وتُشك 

Sntw [nt] jdt sT twjj skk n.s dwn.t n jdt h3 r st.t jm q3 db.t sq3 dbtwjj mj 

cX3t jH[-dbt] m db r db qoH r qoH ... h3t Oopjj r-xnw r Xtm r3 n  jdt ... mj 

Xtm r3 n jnt dd.kwj Hr j3btjj.s (119)
  

م"تعويذة ل ح  مها(لرَّ ، ذاَك السهُم الذي انطلَق تجاهها)تجاهَ َرح 
َمها ، أترغبين ف(120) ي الوصول  ل َرح  

)إصابته(     فلترجعى إلى موضعك! َعلَّك  ال تُعلى قرنك! بل ضعي قرونك عاليًا مثل قرني البقرة 

الخاصين بالمعبودة البقرة  سخات! قرٌن بقرن، وكت ٌف ب َكت ف ... فلقد غاَض النيُل إلى الداخل  ل يُغل َق مدخل  

م... كما يُغل ق فم الوادي، تو (121)ضع على جانبها األيسر"الَرح  
                                                                                                                  . 
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الجية ودورها الفعال فى الحماية  والدفاع  ضد األوبئة عرفت المعبودةً سخمت بقدراتها الع 
. وتشير (122)

الطبية إلى حماية سخمت للبدن من أوبئة العام التى تحملها الرياح وفي مقدمتها بردية إدون سميث 

 الطاعون.                                                                                                 

Hmt r3 nt rnpt tn m nft T3w nb Dwt Or sp 2 w3D n cXmt H3-tp jwf.j tm n 

onX (123)  

بة للتصدى ]ألوبئة[ العام "ُمجرَّ
يَة سخمت تتولى بدنى أبد (124) ، الرياح الخبيثة. حور، حور، إن َمع  

  (125) الدهر".

د الخصوم تتولى الحتحورات السبع في بردية برلين  حماية الجسد من كافة   3038بهد ف الحماية  ض 

ي الُمعالج بين المحصن والمعبود حور.أنواع اإليذاء، كي يبقى سليًما ُمعافًا. وفى هذه الرُّ   قية يُساو 

Jnk Or sDr wrS m 3bDw … t3 7 Owt-Hr jrw s3 Hr Hot[.j]  (126)
  

 (127) كما أن الحتحورات السبع يحمين جسدي".مضي الليل والنهار فى أبيدوس .." إننى أنا حور الذى يُ 
 

 سابعاً: االستعانة بالقوى السحرية للمعبودات.  

كننا ُركنًننا (128)صننريون القنندماء بفاعليننة السننحر فننى مسنناعدة المرضننى علننى التعننافيآمننن الم ، وباتَننت الح 

أساسنننيًا فننني العنننالج  للقضننناء  علنننى الشنننر  أو الضنننرر  النننذى يحننندث للمنننريض
قينننة الثانينننة (129) . ففنننى الرُّ

يَت القنوى السنحرية للمعبنود أننوبيس  10059واألربعون من منن بردينة لنندن  للتصندى الطبينة، اسنتُدع 

قينة  -لسحر  عدائي، أو أعماٍل خبيثة أدت إلى إصابة سيدة حامل بنزيف بغينة أجهاضنها، ولتنفينذ  تلنك الرُّ

كنان يتوجنب تالوت هنا أثنناء  -والتي بطبيعة الحال سوف تُسنتَخدَُم لوقنف  جمينع  حناالت  النزينف  المشناب هة  

دَادَة، عبارةً عن صوٍف يُشَكُل بهيئة  ُعقٍَّد، بد ل  فرج  السيدة  التي تعاني النزيف.وضع س   اخ 

Xsf t3r n mt  n  nTr  m  Hk3w  inpw … Dd  mdw  jw  rdj.n.k  Tst  o3t  nt  r3-j33t  r  

n  Hnw  jwf.s  r  Xsf  jrwt  r.s  (130)
 

 "لصد التأثير ]السي  ئ[ ألحد الموتى، أو أحد المعبودات من خالل القوى السحرية للمعبود أنوبيس ...

إيات عند مدخل فتحة جسدها )أى فرجها(، لصد -كالٌم يُقاُل أثناَء وضع  ُعقَّد الصوف الخاصة برا

 .(131)األعمال ]السيئة[ الموجهة ضدها"

 ثامناً: مناشدة معاونى المعبودات.
ناشد المعالجون معاونى المعبودات لفرض حمايتهم والحيلولة دون إصابة أى عضٍو من أعضاء  

رض، ومواجهة العديد من ف ئات  القوى الُمعادية، الذين أشارت إليهم المصادر المصرية اإلنسان بالم
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ضون والمتجولون واألشباح، وكذلك  ، ومنهم الُمعار  بأنهم المصدر الرئيسى إلصابة  األحياء  باألمراض 

لى الموتى من الذكور  واإلناث. فالعديد من الحاالت المرضية أستوجب عالجها حث المعبودات ع

 والموتى غير الُمبََرئين D3jjwوالخصوم  Xftjjwمواجهة حشود من سكان عالم الموتى من األعداء 

mwt  وغير  الُمبَرَءاتmtt  وجميع الكيانات الخبيثة، الذين كانوا أعداًء للمعبودات  أنفسهم، وال سيما

 .(132)المعبودين رع وأوزير

ن هؤالء المعاونون ُحراس العالم اآلخر،  والقائ موَن على سماء الدوات، وُحراس أوزير، والقائ موَن َوم 

. ، باإلضافة  إلى ُحراس  بوابة  األفق  ف  وفى بردية تشيستر بيتى الطبية السادسة تم مناشدة  على العواص 

أربعٍة من اآلخو الذين أتخذوا هيئة التماسيح، وذََكَرهم النصُّ بأنهم القائمون على حماية  أوزير، حيث 

م فى الحماية لصالح مريضه ،طلب م ه  نهُم الُمعال ُج ٍأن يؤدوا دور 
وإنقاذ حياته  بمواجهتهم للموتى  (133) 

ُم ألعضاء  جسده. الل  اختراق ه   والُمعارضين الذين يُحاولون قتل ه  من خ 

kjj r3 j p3  4 3Xw  jpw  ntj  m  ntsn  j  jr  r  wsjr jr p3 rs-tp j jr.tn Hr Wsjr j 

jr.tn m-mjtt Hr N. s3 Nt. tm  djt  xdb sw mt nb mtt nb[t]  D3jj  nb  D3jjt  

nbt  ntj  Hot  nb  n  NN  fdw  rn (134)
 

" ُرقيةٌ أخرى، أيها اآلخو األربعة، القائمون على حراسة أوزير، َعلَُّكم تقومون بمثل  تلك الرعاية التى 

أو امرأة، أو أحد  أحد الموتى رجلٌ  (135)تسمحوا بأن يقتلهألوزير لمصلحة  فاُلن ابن فاُلنة، وأال  فعلتموها

(136) االسم". المعارضين ذكًرا أو أنثى    ]وأن يتسللوا إلى:[ أى عضٍو من جميع  أعضاء  فالن، األربعة هو
 

ن سميث الطبية  بُغيةَ الوقاية من رياح  وباء الطاعون السنوى، ناشدت الُرقية األولى من بردية إدو 

وَن على الغرفة  األمامية  لألفق، الذين يأتمرون بأوامر رع، ذو الوجه الُمضيء. ونظراً إلرتباط القائ م

دُها ً على (137)هؤالء المعاونون بالربة نيت، التى تمنح اإلزدهار لقوى الحياة وتَُجد  ، فهم قادرون أيضا

  (138)منح المريض نوعاً من السلطان إلى جانب وقايته.

r3 n Xsf T3w n j3dt rnpt j nb3 m Hr.f Xntj 3Xt n Xntjj 3Xt Dd jr.k n Xntjj 

Hmswt (139)  srwD Wsjr Xntj t3 (140)
  

" ُرقية لصد رياح إيادت )الطاعون( الخاص بالسنة ]موسم الفيضان[. يا ذا الوجه الُمتوهج )المعبود 

مست القائمين على الغرفة  رع( الكائن في الغرفة الخارجية )األمامية( لألفق، َعلََّك تُخاطب الح 

  (.141)الخارجية: بأن يسود أوزير األرض"
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                         نتائِج الدراسة:

أبرزت الدراسة الدور الهام للمعبودات  تجاه المرضي، وأهمية اإلستعانة بهم في المجال الطبي 

ُر على ف   ، ال للمساعدة  فى شفاء العديد من الحاالت المرضية، والتى لم تقتَص  ئٍة بعينها من األمراض 

، بل كان للمعبودات  دوٌر في التعاُمل مع الحاالت  المرضية  غير  سيما األمراض  العقلية  والنفسية 

مجهولة  السبب واألعراض، كالكسور  والحروق  وغيرها، وكذلك األمراض مجهولة األسباب 

س واللَّبس  واْلَمس  والَصَرع . فقد اعتقد المصريون أن اإلنساَن عرضةٌ لهذه كاالضطراب  العقلى والَهوَّ

اء  التأثيرات  الخارجية، والتى يصعُُب تتبعها، والوقوُف على مسببات ها بشكٍل  األمراض الغامضة من جرَّ

، وتَتََسلَُل ليالً وتنفذُ إلى الجسد  بوسائٍل عدة كالماء  والهواء   م تَسري في الهواء  دقيق. فهى في أعراف ه 

بَّاء  فقط، بل اعتمدوا والغذاء   . ولم يكتفوا فى عالج  هذا النوع الغامض من األمراض  باالعتماد  على األط 

ُ لطلب  العون  من المعبودات  من خالل  كذلك على الكهنة  والسحرة ، ولوحظ أن جميعهم كان يلجأ

اُعف  هذا األذى، والذى االبتهاالت  والتعاويذ  السحرية  بُغية شفاء وتعافى مرضاهم، والحيلولة دون تض

. هذا باإلضافة إلى تأثيرات  السحر  الموجه  لإليذاء  والذي كان ذا دور  يُمكُن أن يجلَب الموَت في أعقابه 

.  فعال في إصابة  األحياء  باألمراض  المختلفة 

أوضحت الدراسة استعانة المعالجون بالعديد من الربات لشفاء المرضى، ومنهن إيزيس ونفتيس، 

َخات، وكذلك الربة نيت. بجانب العديد من األرباب  نخ سخن ت، س  بَة مافدت، م  خمت، باستت، الرَّ بت، س 

ب، أنوبيس، شو  من أمثال  أرباب هليوبوليس والمعبود نون، رع، أوزير، آتوم، حور، بس، جحوتى، ج 

اس  أوزير، ونحب كاو، وكذلك المعبود بتاح. هذا باإلضافة  إلى عدٍد من معاوني المعبودات و منهم ُحرَّ

، ف  اس العالم اآلخر، والقائ موَن على العواص  ، وُحرَّ اس  بوابة  األفق  ، وُحرَّ  والقائ موَن على سماء  الدوات 

دة، والتي كانوا قد أدَوها فى أحداٍث  ُم الناف عة والُمساع  ه  م أن يقوموا بنفس  أدوار  والذيَن يُرتَجي من ت دَُخل ه 

م.أسطوريٍة ساب قة ل فائ ه   مصلحة  المرضي للمساعدة  على ش 

نة على  أما عن األمراض التى ساعدت المعبودات على الشفاء  منها فقد تنوعت ما بين أمراض  الباط 

اختالف ها، ال سيما مرض عاع، والبراز الدموي، وآآلم البطن بصفٍة عامة. وهناك أمراض  العيون 

دائ  ي، واألعماٍل كضعف  اإلبصار  والعشي الليلي، وأمراض  ا حر  الع  مة  عن الس  ، واألمراض الناج  لنساء 

الخبيثة  التى كانت تهدُُف فى معظمها إلى إجهاض  الحوامل. وهناك أمراض الجهاز  التنفسي، والطفح 

ال والضعف  العام، والُحمَّى وما يترتُب عليها من ارتفاع حرارة الجسد.  ، والُهزَّ الجلدي، والحروق 

مراض التى كان يتحصن ضدها األفراد ومنها أمراض نسيت وتميت ومرض عخو، ووباء وأخيراً األ

 الطاعون السنوي، حيُث تكفلت بهم الربات سخمت ونيت.

 



 (م2018) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

171 

 

 

تمكنت الدراسة من رصد  العديد من األساليب التى اعتمدها الُمعال جون في مصر القديمة لطلب الدَعم 

، للمساعدة  فى شف َرةٍ الُمقدَّس من المعبودات  ، من اء  المرضي، ومنها استدعاء المعبودات بصورةٍ ُمباش 

ل  لمصلحة  المريض   الل  ُمناَشدة  مجموعٍة ُمَحدَّدةٍ من المعبودات  للتدخُّ سلسلٍة من اإلجراءات    خ 

انب  واإليماءات  التى يتعيُن على الُمعال ج  القياُم بها، وعددٌ من المكونات  الُمحدَدَة  الستخدامها، إلى ج

العديد  من الُرقى لمعالجة الحاالت المرضية الجسدية أو النفسية على حٍد سواء، وكذلك الحماية لألفراد  

ح، من أذى الدُخالء.  كما هو وشاَع هذا األسلوب لمعالجة  األمراض  غير  ذات  السبب العضوى الواض 

لمباشر للمعبودات من خالل وهناك االستدعاء غير االحال بالنسبة  لنزيف  السيدات ومرض عخو. 

َم هذا  نه من المساعدة  على شفاء  األول، واستُخد  تشبيه  المريض بمعبوٍد بعينه  لهُ من الخصائص  ما يَُمك  

فاء  كما األسلوب أيضاً في عالج ُمختَلَف  األمراض كهُ كذلك الش  ، فبتشبيه  المريض بالمعبود  ُربما يُشار 

ة فى ُشف  ي األخير، َرغبةً من ال ل  المعبودات  األُخرى ل شفاَء المريض، كما فعلُوهُ أَول َمرَّ ُمعالج  فى تَدَخُّ

 الحدث  األسطوري. 

 ، رة من خالل الحضور الرمزي للمعبودات  ُن تنفيذُهُ بصورةٍ غير ُمباش  كما أن هذا االستدعاء يُمك 

ل ها لمصلحة  المريض عَ  بَر التمائ م، َكَخَرز  العقيق  األحمر على باستخدام  رموز  المعبودات  المأمول  تدخُّ

الَخصر  للسيدات اللواتي يُعانيَن النزيف، فى إشارةٍ إلى رباط  َخصر  إيزيس، وكذلك تصوير المعبودات  

، باإلضافة  إلى العين  الحامية  أوجات. قَي على تلك الصور   وتالوة  الرُّ

َمة الطبيب المعال ج، وهناك  المعبود الطبيب، وفى تلك الحالة  يُبتَهُل إلى المعبود  بأن يتولى بنفسه  ُمه  

يَّة   ض  هذا المعبود أو ذاك لحالٍة مرضيٍة في حدٍث أسطوري يتشابه مع الحالة  الَمَرض  فقًا لتعرُّ وذلك و 

ل المعبود فى د . حيُث أبرَزت النصوص الطبية تَدَخُّ ور  الُمعال ج إما لتحصين الجسد من أن الدنيوية 

نَة. ى وبعض أمراض الباط    يُصيبَهُ المرض، أو في مواجهة  حالٍة مرضيٍة فعليٍة، كالُحُروق  والُحمَّ

من خالل قيام الُمعال ج بوظيفة المعبود فى وهناك أسلوب أخر يتقمُص فيه الُمعال ج شخصية المعبود، 

ل ه  ل شفاء  المريض، وإن  ، وعلى ل سان  المعال ج، يُساوي تماًما بيَن تدَخُّ كان النص فى مثل تلك الحاالت 

قي لم تتناول ُمطلقًا آداء الُمعال ج وكيَف يفعل  المعبود  والُمعال ج كأنَّهُ هَو، فذلك غايةُ ما فى األمر، ألن الرُّ

ُب على جميع  الُمعالجينَ  م اإللمام باألدعية   حاَل تول  يه  مهمة المعبود. وهو األمُر الذ  يُوج  بمختلف  طوائ فه 

بَة  والمقبولة  من ق بَل  المعبودات، فهذا النوُع من اإلستدعاء يتَطلُب أعلى درجات  التواصل  مع  الُمناس 

 .عالم  المعبودات

االستدعاء بهدف الحماية والتحصين كان أيًضا من األساليب الشائعة فى طلب هذا الدَّعم الُمق دَّس، 

الل   للدفاع   م، وذلك من خ  عن األفراد  من أذى القُوى الُمعادية من ناحية، ومن ناحيٍة أُخرى تَحصينه 
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إكساب  الجسد  اإلنساني المناعة ضد ُمختَلَف األمراض. حيُث يُستدعى أحد المعبودات  أو أكثر بَهدف  

بت  في مواَجهة  مبعوثي المعبودات واألرواح الشريرة وكذلك الدفاع  عن المريض   الموتى، والذين نُس 

بوا عمل أحد أعضاء  الجسد، بل ُربما يقتلوا  م العديد من األمراض التي تُصيب األفراد، كأن يُعط  إليه 

ه.   الشخص إن تََمكَّنوا من اختراق  جسد 

الل  نزيف  ل من خ  م والُحمَّى وضعف اإلبصار، باإلضافة  إلى اإلجهاض  بالنسبة  للحوام  وكذلك التَسمُّ

فظ  األعضاء، وكذلك تحصين ال م. أما التحصين فيشَمل تحصين البدن من أن تنفذَ إليه  السموم، وح  ح  رَّ

، والوقاية من اإلصابة بأوبئة  العام  كوباء  الطاعون السنوي، وذلك  الشخص من الرياح الناق لَة لألمراض 

بتان سخمت ونيت.   ب دَعم العديد من المعبودات، ال سيما الرَّ

م باإلضا . وفي هذه  الحالة يَستَخد  فظ  والوقاية  فة  إلى استحضار  القوى السحرية  للمعبودات  بهدف  الح 

الج الحاالت المرضية   ية، وع  لَة للمعبودات  بُغيةَ التصدي للقوى الُمعاد  كا الفاع  الُمعال جون قوي الح 

مة  عن تأثير  الموتى من الذكور  واإلناث  ع دائي، ال الُمختَل فَة  الناج  حر الع  ، وكذلك مواجهة الس  لى األحياء 

 سيما نزيف  السيدات  خالَل فترات  الَحمل.

 ، كما استُدعي معاونو المعبودات  أيًضا للحيلولة  دوَن إصابة  أي   عضٍو من أعضاء  اإلنسان  بالمرض 

ستُدعَى ُمعاونو المعبودات ومواجهة  ُسكان  عالم  الموتى من األعداء  والموتى غير الُمْبَرئين، وفيها ا

، كانوا قد أدَوها من قبل فى أحداٍث  لتمثيل  أحداٍث دُنيويٍة ناف عٍة، تَُصبُّ في مصلحة  المرضى من األفراد 

ية ألى عضٍو من أعضاء الجسد، ومن ثم  أسطوريٍة، لحماية  طال ب التحصين من اختراق القوى الُمعاد 

. باإلضافة  إلى اكتس وإكساب  المناعةَ للجسد  اإلنساني  اب السيادة والقوة والُسلطة،اصابته  بالمرض 

َمت ها وباء  ، وفي مقد  والحفاظ  على سالمة  أي عضو من اإلصابة  باألمراض  المختلفة، كما في أوبئة  العام 

قى تحمي من خاللها الربة  ، من خالل مجموعٍة من الرُّ  من رياح  الوباء 
الطاعون السنوي، والوقايةُ

مت البدن من أوبئة العام هذه، وكذلك ُمختلف الرياح التي تحمُل األمراض، باإلضافة إلى دور  سخ

د  الربة  نيت في تحصين الجسد ضد وباء  الطاعون. تبين كذلك دور المعبودات  في تحصين  البدن  ض 

الجسد  اإلنساني  اإليذاء  اإللهي من ق بَل  المعبودات  أنفُسهم، ومنعهم من إصابة  أي عضو من أعضاء  

.  بالمرض 

أبرزت الدراسة أيًضا ُمَسب بَات األمراض وعلى رأسها القوي الُمعادية أو الكيانات  الضارة  والخبيثة ، 

بُمصطلح  الخصوم  بصفٍة عامٍة. فثََمةَ العديد من الحاالت  المرضية  التى التى أشارت إليها النصوص 

ها حث المعبودات الُمختل الج  ، كما هو يَستدعي ع  فة، للتصدي لعدٍد كبيٍر من الكيانات  الضارة  والخبيثة 

ضين وكذلك  ها من الخايتيو والمتجولين والُمعار  الحال بالنسبة  لمبعوثي ربة الوباء سخمت وأتباع 
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ها من القوى التى  ، باإلضافة  إلى األرواح  الشريرة  وغير  األشباح، وبالمثل  الموتى من الذكور  واإلناث 

ت تُعادي البشر والمعبودات  على حٍد سواء، وكانت فى فكر المصريين القدماء مصدًرا رئيًسا كان

إلصابة  األحياء  باألمراض  المختلفة، ال سيما الطاعون أو أوبئة  العام  بصفٍة عامٍة، واإلجهاض بالنسبة  

ى، بل أنهم يَنفَذُ  لون للسيدات  الحوامل. فضاًل عن حاالت التسمم وكذلك الُحمَّ وَن إلى بدن  المريض ويُحاو 

 قتله.

بينت الدراسة مدى تأثير الكلمة في الفكر المصري القديم، فعملية أستدعاء المعبودات للمساعدة فى 

 ، غير أنها تُساوي حياة في فكر المصريين شفاء المرضى كانت تتم عبر كلماٌت تُتلى على المريض 

ويبدو أن هذا النهج كان أقرب للعالج النفسى منه لمرضى وذويهم. القدماء، سواٌء بالنسبة  للُمعالجين أو ا

والوقوف  على األسباب الحقيقية  للعالج الطبى التجريبى، الذى يستوجب الفحص الدقيق والمتابعة، 

ب لهذه الحالة  لإلصابة  أو المرض، والوسائط التي كانت سببًا في إحداث ه، ومن ثََم إيجاد العالج الُمناس 

 فذلك ُكلُّهُ لم توف  ْرهُ عملية االستعانة بالمعبودات  ُرغم هذا االعتماد الكبير عليها في االستشفاء.. أو تلك

وال ندرى على وجه اليقين مدى نجاعة هذا النوع من العالج وإلى أى مدى آمن به المريض والمعالج 

عاء المعبودات في المجال  الطبي لذا ُربما كان األجدى علميًّا ومنطقيًّا التعامل مع استد على السواء.

على أنها دربًا من دروب العالج الوهمى، والذى ال يُجدي من الناحية العملية، لكنهُ ُربما كان لهُ قدًرا 

، ولعل هذا التكرار لعملية  االستعانة  بالمعبودات  بغرض   من األهمية  من وجهة  النظر  المصرية  القديمة 

ُث نوًعا من التحسن على صحة االستشفاء  في النصوص  الط بية  يبعُث على القول  بأنها ُربما كانت تُحد 

الجات يُرتجى منها تحقيق أي  المريض، على الُرغم  من تيقُن الُمعال ج بعدم وجود قيمة طبية لهذه الع 

ئ النفسي، والذى قد ي نبنى عليه  تحسنًا تقدم ملموس للحالة، لكنهُ ) الُمعال ج( ُربما رأى فيه  نوٌع من الُمَهد  

. فقًا إليمان  األخير  بنجاعت ه  ، و   للمريض 

كما أن هذه النوعية من الع الجات ربما كانت السبب الرئيس الستخدام السحر في مجال الطب المصرى 

ب والسحر في أفكار القدماء ربما لم يُكونا على َطَرفي نقيض،  لَم أو الط  القديم، وعليه  يُمكُن القوَل أن الع 

َئ  بل كانا ُمتقاربين ومشتركين أَْكثََر مما نتصور، فمثلُهُ مثل العلم كان السحر محاولةٌ لصياغة  مباد 

دة،  لًما كالعلوم الُمساع  الل ها فهم القوى التى تؤث ر على اإلنسان، فيُصب ُج ع  وافتراضاٍت يُمكُن من خ 

في  تلك القوى، مع مراعاة  أن هذه  واستغالل ه  بالصورة  الصحيحة  والُمفيدة يُعيُن على التحكم  

االفتراضات حول العالم الُمحيط إن صيغت بصورةٍ خاطئة أنتجت السحر بمفهومه  البغيض، وإن 

لم.  َصحَّت نشأَ عنها الع 
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 اإلختصارات قائمة

ÄA: Ägyptologische Abhandlungen.. 

BAR: British Archaeological Reports. 

CdE: Cahiers de l'Ecole du Louvre. 

G.Med: Grundriss der Medizin der alten Ägypter. 

RC: Religion Compass. 

ZÄS : Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 
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 منsmn حد األمراض التى تنتُج عن التأثير  الضار للمعبودات  والقوى الُمعادية، وهو بجانب مرضهو أoXw مرض
غير ذات  السبب  العضوى  الواضح ،والتى ال تتوفر معلومات كافية عن تأثيرها على جسد اإلنسان. وفى  (9)  األمراض

المصرى القديم بمعنى " oX  مصطلحبين هذا المرض و ,.Wertendorf, W محاولته لتوصيف  هذا المرض ربط
ُث أثًرا يُشبه الحرق، ولكن دونما سبب   oXw يحرق "، وعليه فربما كان مرض هذا من األمراض الجلدية، والتى تُحد 

واضح كالتعرض للنار  على سبيل المثال. وكغيره  من غالبية األمراض  غير  ذات السبب الواضح، كان السحر يسبق 
                                                   :                             عن مرض عخو أنظر .مقاومة مرض عخوالوصفات الطبية فى 

             Wreszinski, W., Medizin I., PP. 66-67; 178; 375f.; 402;402;637.    
قية للمرض  بأنهُ شيٌء خبيث      كما أن الُمعال ج smrتف باستخدام مصطلح األلم ولم يكDwt ياُلحُظ هنا وصف ناطق الرُّ

د أن يكونوا هم باألساس  من تَسَببوا في إلحاق  األذى  (10)    وعلى الُرغم  من استدعاء المعبودات إال أنهُ لم يستبع 
               بالمريض.

Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.24, P.148.                     
 (11)

 
(12)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.80.     

ياُلحُظ ُهنا أيًضا استخدام ضماضة بمكوناٍت نباتيٍة وحيوانيٍة تُربَُط على بطن  السيدة  المريضة ، إلى جانب االستعانة 
لى  يُشيُر إلى هليوبوليس، وهو ما (13)بمعبودات ها من المصدر األوَّ رغبة الُمعال ج فى تأمين الحياة للمريضة ومولود 

 للحياة  ُمتََمث اًل في تاسوع هليوبوليس.
 

ُهنا يطلُب الُمعالج من المعبودات التدخل لوقف النزيف، والذي هو اآلخر ربما عجزت اإلمكانات الُمتاحة آنذاك من 
ه، من حيث نزول الدم، هذا من ناحية، ومن ناحيٍة أخرى  المالحظة الطبية سببه، واقتصرت (14)معرفة  على أعراض 

فاظ على  استمرار الحمل وسالمة األم والجنين.        يتوجب الح 
(15)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.40, P.156. 
(16) عن األحالم المزعجة                                                                                                            

  والكوابيس أنظر:
Borghouts, J.F., Pap. Leiden I 348, PP.32-33. 

(17)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.69. 

                                                                                                                            :أنظر J3dt عن وباء
    
(18)

    
 

 Wreszinski, W., Medizin I. (Pap. Berl. 3038), PP.16; 20-21; 76; 82; 118; 187; 387.                          
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(19)
 Shank, M.K, The Meaning of the Reliefs at the Temple of Abu Simbel, P.9. 
(20)
التكرار فى تالوة الُرقية_ يقول Westendorf  _ يزيد من قوة وفاعلية الكلمات المنطوقة.                                 

     Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.742 , Anm.5 
(21)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl.XVIIIa., 1-10.

 

(22)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.742. 

 لحاالت المرضية وفي جميع األحوال إما أن يُشفى منها المريض أو أن تُهل َكهُ،ولتفسير  اإلخفاقأن ا لم يخف على الُمعالجين
نجدهم في مثل تلك  إن كان التدخُل ُمقدسًّا من ق بَل  أحد المعبودات بتوجيٍه من المعالج ولم تُشَف الحالة المرضية،  (23)    

ُب تعاُملَهُ مع ، الحاالت يوجهون اللوَم إلى المعبودات  التى استُدعيت للتدخل ، وفى الوقت ذاته يُكس  م من اإلدانة  ه  تبرئةً ألنفس 
 عية.الحالة ُسلطةٌ شر

 
(24)  
Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, P.20.

 
 

(25)  
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.36, PP.153-154. 

      بالنسبة لتعبير " األشياء التى تخرج من ولدى أوزير." فإنهُ يظُل غامًضا من حيث المضمون، انظر:                  
 (26)

 

   Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.66., n.136.                                       
 

(27)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.150.

 

(28)
 

 
Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.36, PP.153-154. 

 َ إلى  لعل الُمعال ُج لم يَُكن متيقنًا من قدرة  العقاقير  الموصوفة  على إعادة  بصر  المريض للحالة  النموذجية  األولى، فلََجأ
 استدعاء

(29)
 

ة، األمر الذى نتج عنه أن الدعم الُمقَدَّس، وللتأكيد  على ذلك أُختير المعبود حورس، صاحب السابقة األسطورية الُمَماث ل
. فالمعبود حورس_ يقوُل إرمان_ هو الطفل المقدس األول، ويُعَدُ  تَدََخلت والدتهُ إيزيس وتولت ُمعالجة الحالة  المرضية 
النموذج األَول  ي للطفل  قبل أي شخٍص آخر في الفكر المصري القديم، ويُمكُن أن يُنسَب إليه  جميع األشياء التي كان على 

صر القديمة. أنظر: طفل البشري القيام بهاال                              في م 
                    .Erman, A., Handbook of Egyptian Religion,P.153 

(30)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.150.

 

ها، باإلضافة  إلى صعوبة الحالة أو درجةوللتأكيد  على َعجز  الُمعال ج وكذا الوصفة  الحرق بالنسبة  العالجية بمفَرد 
البشرى، ومن ثَمَّ ضرورة تدخل الدعم المقَدَّس، يُشيُر النُص الى أن المعبود حورس في الحدث  األسطوري  (31) للمريض
، وهو األمُر الذى يَُحت   كان بائ ًسا ُم على الربة  إيزيس التدخل لصالح  ابنها وشفاء  وحيدًا، بعد أن غابت والدته، وَرَحَل أبيه 
  الحالة.

(32)
من كتاب الموتى.        54تصوير حورس كصقٍر صغير بداخل العش أوردهُ كذلك الفصل      

 

  غياب إيزيس ُهنا هو غياب مؤقت تتبعهُ عودة، أما خروج أوزير فمعناهُ رحيله بال عودة، كنايةً عن الموت33)

(34)  Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.46, PP.159-160.  
(35)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.245.

 

(36)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.64.  

 

(37)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.34, PP.152-153.  
(38)  
Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.64. 

 

   نحب كاو من المعبودات األزلية فى الفكر المصرى القديم، والتى كان لها دوٌر وقت التكوين، فهو نحب الذى يربط الكا
(39)

سواًء أحياًء أو بعد الموت، وهو الطاقة الحامية لرب الشمس وحمايته  من الفناء والسقوط فى بالجسد بالنسبة  للبشر  
الفوضى فى العالم اآلخر، األمر الذى يُبرُز منطقية وجوده فى ُرقية للوقاية  من وباٍء مميت وهو الطاعون. وبذلك  آتون

ل أمر الوقاية الى الصراع األزلى فحس ب، بل ضمانة على استمرار الحياة وطول األجل بوجود تكوُن الرقية هنا لم تُح 
            نحب كاو.   

(40)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl.XIXa., 2-14.  

ُز مدى فاعليتها ونجاعتها سواٌء فى العالج أوالتحص,.Breasted, J.H يُشيُر  ين، إلى أن تكرار مثَل هذه التركيبات يُبر 
    (41)   ويبدو

، وكذلك التأكيد  على السالمة  والنجاة  من اإلصابة  باألوبئة  المختلفة.  أنها  كانت من الُمَجَربات الُمفيدة للمعالجين فى الشفاء 
Breasted, J.H., The Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Chicago 1930, P.479. 

 لعون من المعبودات باإلشارة إلى حدٍث أُسطوري َسي  ء يُماث ُل سوء اإلصابة بهذا الوباءيستعين الُمعال ج كذلك في طلب ا
راء  بطش عمه  ست في صراعهما القديم، والذى ساندت فيه  المعبودات األول حتى   (42)    وهو ما تعََرَض له حور من جَّ

حورس، وما يستتب عهُ بالضرورة من َهبَّة  المعبودات ُعوفَى واسترد إرث أبيه، فبتشبيه الشخص الُمراد تحصينه بالمعبود 
، يُصبح المرُء فى مأمٍن من اإلصابة  بالطاعون. ياُلحُظ كذلك كيف أن الُمعال ج ومريضه  يستجيرون من الوباء   لحمايته 

ُع لمثل  تلك التناق  أما حور فهو ضات.بربة  الوباء، لكن ال َضيَر فى ذلك وال غرابة، فشريعة المصري القديم كانت تتس 

العدو األسطوري لرب الشر ست ونقيضه، وهو حاَل تعرضه  لمعاناةٍ مرضيٍة تتدخل والدته الساحرة وكذا نفتيس شقيقتها 
لشفائ ه. فمثلما ُشفَى الطفل حورس في هذا المشهد األسطوري، يشفى كذلك المريض من البشر، ويتحرُر من ُمعاناته من 

 ، إذا ما ُشب  هَ بحور ابن إيزيس. أنظر:       خالل  طقوٍس سحريٍة معينةٍ 
                                                Fischer, H.W.,  Altägyptische Zauberspruche, P.19. 

(43)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.744. 

، وأنهُ قد يؤدى كذلك إلى انتشار الديدان فى بطنأوردت بردية إبيرس الطبية عدة حاالت لت     أثير مرض عاع على البطن 
   
(44)
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 الشديد ذات الصلة القوية بعملية نزيف الدم على اختالفها، ويشمل النزيف أنه من األمراض Ebell المريض. ويُضيف

 عالقة مباشرة بهذا المرض، أنظر: ير ذأما نزيف الجروح فيبدو أنه غي وبالمثل نزيف السيدات. ،وكذلك التبول الدموى
Ebell, B., Krankheitsnamen, P.16-18.; Deines,V.H., und Grapow,H., DrogennamenVII.,132.           

 
(45)
 Deines, V.H., und Grapow, H., Drogennamen I., P.132.  

اح الشريرة عن السيدة أثناء الحمل، هذا من يرى في هذا النص أنهُ موجًها لصد األرو ,.Leitz, Ch مع مراعاة  أن
     ناحية

(46)
أنها لمواجهة ما قد تنقلُهُ الق َطط من أمراٍض للسيدات  ,.Westendorf, W ، ومن جهٍة أُخرى، يرى 

ق هو االستعانة بالمعبودة  مافدت فى شفاء الحالة المرضية، والتى تُشيُر السواب الحوامل. ومهما يُكن من أمٍر فالثابت
األسطورية أنها من ربات الشفاء الحاميات من األمراض المختلفة، وكذلك كف أذى المخلوقات السامة كالثعابين، 

 فبتحويل مرض الُسم عاع إلى اإلطار األسطورى، فالربة مافدت بإمكان ها شفاء المريض. أنظر:
Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.68. 

Wilkinson, R.H., Gods and Goddesses of Ancient Egypt, P.196  .                                                        
(47)
 Wilkinson, R.H., Gods and Goddesses of Ancient Egypt, P.196.      
(48)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.38, P.155. 
(49)
                  jmjj nhd.f كما ورد كذلك لقب Westendorf, W., بالنسبة  للمقصود بعبارة" الذى فى ضعف ه  "فهو

ً ل لإلشارة إلى " أبوفيس " أيقونة الشر والعدو األزلى لرب الشمس رع. انظر                                      فقا أوزير و 
                 Westendorf, W., Grundriß der Midizin VII., P. 129; CT. V. 244 a-b. 

د كل ما يشك بأنهُ  ,.Leitz,Chيذكر  أن المريض كان يحق له وفى كل األحوال عند ذكر اسم القوى المعادية أن يُعَد 
ه، سواًء كان ذلك العدو من الموتى الخطرين الذين يتسللون م فى (50) السبب ن العالم اآلخر إلحداث األذى إصابته وإيالم 

لألحياء  أو كان من المعبودات ذات ها، بل حتى وإن كان ممن يشك بهم من أعدائه فى الدنيا من البشر أنفسهم. كما أن 
ها من الورق مازالت وكما هي مستخدمة حتى اآلن في  اإلشارة إلى قطعة الخبز التى يُنقُش عليها اسم العدو ونظائ ر 

 ا الصعيد.ربوع مصر السيم

(51)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.68. 

(52)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.67.  
(53)  
Deines, V.H., und Grapow, H., Drogennamen I., P.132. 

(54)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.547 ( Anm. 713).

 

(55)  
Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.37, P.154. 

  فكما أن هياج تُخصُّ سيدة حامل تتعرض للنزيف وليس فترات الحيض الُمعتاد، ,.Leitz, Chهذه الحالة التى يراها 
 هذا

(56)
الل    ه  يجب أن يتوقف، فإن النزيف كذلك أمٌر غيُر مرغوٍب فيه، فيُصبُح ل زاًما على االقتتال والنزيف خ 

 المعبودات التدخل  لوقف  نزوٌل ذلك الدم الذى ال يصلح في فترات الحمل. أنظر:
Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.67. 

Deines, V.H., und Grapow, H., Drogennamen I., P.132.
 
 

(57)
"تراجع بفعل جحوتى" ،المقصود ُهنا أن المعبود جحوتى يتولى أمر إيقاف النزيف، وهو باألساس المسؤول عن  

      وفى جميع الحاالت_  وهو ما يُفضى استمراره إلى اإلجهاض. أنظر: -إيقاف      النزيف بالنسبة للسيدات الحوامل
                Leitz, Ch., Tagewälerei, In: ÄA 55, Wiesbaden 1994, P.200, Anm.9. 

(58)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.67. 
(59)
 Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.150. 
(60)
 Zucconi, L.M., Medicine and Religion in Ancient Egypt, P.32. 

قية تُشير ه هذه الرُّ ، حيُث يتولى األول تحصين الجسد وإبعاد  فاء   إلى دور ُمزدَوَج من ق بَل  المعبودين رع وجحوتى فى الش 
عن دوائ ر اإلصابة، فى حين يتولى الثانى َمَهمة الُمعال ج ُهنا، لكن ليس كطبيٍب فحسب، بل كطبيب وصيدلي،    (61)    عن

  حيُث أُضيفت
ه الُمعال ج ، ثَُم يُق  ُر بأن هذا الدَّعم إلى مهامه  أن يَُوج  عة ذات الفاعلية في حماية  أعضاء  الجسد  الجية الناج   لتحديد الوصفة الع 

  الُمقَدَّس ذات ه  ينبني على أن السالمةَ منحةٌ إلهية.
(62)
 Wreszinski, W.,Der Papyrus Ebers Umschrift,Übersezung und Kommentar,Teil:1,PP.1-2. 
(63)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.547. 

    سواًء الكهنة أو السحرة أو األطباء وبالمثل -الحاالت الخاصة بالتدخل الُمفَدَّس بُغية الشفاء تنقُل فيها التالوةُ الُمعالجين
 ل والزمان الُمقدَّس الخاص بالمعبودات.والزمان الخاص بعالم الحياة اليومية إلى المجا  خارج النطاق -مرضاُهم (64)

ال الطرفين يُجبَُر على التحول  إلى هذا العالم، مع مراعاة أن الُمعال َج ربما يكوُن ُمعتادًا بعض الشيئ على هذا العالم،  فك 
 أما المريض فال 

ال الطرفين َينَزل قان  ريَب أنهُ ال يألف هذا المجال الُمقدس تماًما، وأن عالقته به  سوف تنتهي بمجرد شفائه. والشاهدُ أن ك 
 إلى هذا         

 العالم ويُمارسان أدوارالمعبودات على اختالف ها. أنظر:      
    Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, P.19.  

(65)
 Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No. 190, P.44.

 
 

(66)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393-394. 

اإلعاقات الجسدية الخارجية كالكسور كان للمصريين القدماء طرق واضحة وناضجة إلى حٍد كبيٍر في التعامل مع
(67)

   
واإلصابات الناجمة عن السقوط أو الضربات، ففي هذه الحاالت ال مكان للتكهنات بضرورة استخدام األساليب السحرية 
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التعامل مع تلك الحاالت. أما عندما يتعلُق األمر ببعض  األمراض، ال سيما الباطنية غير ذات السبب الواضح، فحينها  في

، وتنتُُج لدينا بالضرورة أساليب عالجية تستندُ إلى السحر   تكثُر التكهنات واللجوُء إلى السحر  والصلوات  والدعوات 
ترضائ ها. وياُلحُظ هنا أن الحالة المرضية غير مجهولة السبب وال العََرض، غير والخرافة، وطرد القوى الُمعادية أو اس

قية أنهُ ُربما يكون  أن الطبيب يستدعي كذلك المعبودات للتدخل دونما تحديد لمعبوٍد بعين ه. أما قول الُمعال ج فى نهاية الرُّ
ُربما رغبةً فى تاكيد حتمية تدخل المعبود للتخلُّص من هذا المعبود ذات ه  هو من تََسبَب في اإلصابة  بالديدان من األساس، ف
رات ه.              أنظر: المرض، وبذلك يكون استدعاء الطبيب للمعبود  لهُ ُمبَر 

                       Leak, C.D., The Old Egyptian Medical Papyri, P.34.  
(68)
 Grapow, H., Medizinische Texte V, Eb.61, P.195. 
(69)
 Deines, H.V.; et al., Übersetzung IV-I, P.111. 
(70)
 Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No. 190, P.44. 

 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393-394.                                
 (71)

  
(72)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.48, P.160. 
(73)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.246. 
(74)
 Wreszinski,W., Der Papyrus Ebers Umschrift,Übersezung und Kommentar,Teil:1,PP.2-3. 

      بطريقٍة عكسية، حيُث أنَّهُ بنى التدُخل على حدٍث مؤلٍم، تمثََل هذا في ياُلحُظ ُهنا أن الُمعال ج قاَم بإسقاط الحدث القديم
(75)

ت، لكن ُربما لم يجد الُمعال ُج بأًسا  انفصال إيزيس   عن ابنها حور في معظم أحداث أسطورة الصراع بين حور وس 
هذا الف راق المؤلم في الَحد ث القديُم هو  هذا األسلوب ماداَم األمُر يَُصبُّ في مصلَحة  المريض، فما يوازي من اعتماد  

فٍل تماًما كما المعبود  براءة الحالة من المرض في الَحدث الدُنيوى، ليس ذلك فََحسب بل يعود المريض البشري كط 
                حورس الطفل.

ر فيما مكروه كالحرق  با ، ُهنا أيًضا تشبيه للمرض بما هو""كمن دخل فى النار ثم خرج من الماء لنار، وهو أمٌر ُمتكر 
  يُخصُ 

(76)
وهذا األمراض  والبراءة  منها، فإزالة الضمادة هي إزالة للنار أو الحرق، والذى يُشيُر إلى زوال البأس.    

، ومصدٌر  التعبير أقرب إلى اإلشارة إلى بحيرة  النار ذات  المدخل  النارى والمخرج  المائى، وهي باألساس  مكاٌن للتطهير 
ب هُ أيًضا البراءة  من اآلثام بالبراءة  من األوبئة واألمراض. إذًا  للقوة  بالنسبة  للُمبرئين. وعليه   يُمكُن القوَل أن هذا التعبير يُشَّ
وتحُرر من كل سوء، وهو األمر الذى يتوافق مع ما أشار إليه  نص اإلحالة من حيث عودة  فهى عملية  تطهير وتبرءة

الل  هذه الوالدةُ الرمزيةُ الجديدة، فالطفولة تعنى الُطهر والتحُرر تصويٌر و المريض طفاًل، فه دُه من خ  رائ ع يؤيدُ ذلك ويُعض 
   والبراءة  من الخطايا أيًضا. انظر:

Westendorf, W., Beiträge aus und zu den medizinischen Texten, in: ZÄS 92,1966, PP.149-151.        
(77)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.548. 
(78)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.245 Anm.325. 
(79)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.46, PP.159-160. 
(80)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.245. 
(81)
 Breasted, J. H., Edwin Smith Surgical Papyrus, P.15. 

فاظ على  فالصلوات  والدعوات  وما يتخللها من طقوٍس وُرقى سحرية ال يقتصر استخدامها فقط داخل المعبد بُغية الح 
جام  واالستقرار  في العالقات  االجتماعية  واالقتصادية  داخل الكوني، وما يستتبُع ذلك بالضرورة  من االنس (82)النظام

 الُمجتمع، بل يُستخدم أيًضا في سياقاٍت وأُُطٍر أكثَر خصوصيةً ألغراٍض أُخرى في مقدمتها الشفاء. أنظر:
Assman, J., Magie und Ritual im Alten Ägypten, P.34. 

(83)
 Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, PP.13-14. 
(84)
 Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.148.

 
 

المعبود جحوتى، أثناء الصراع بين المعبودين  حور وست، كان قد تولى أمَر ُمعالَجة  عين حورس، استجابةً ل طلب  
والدت ه 
(85)

زاًما على الُمعالجين أن يقوموا بدور للعون  خالل الحدث األسطورى القديم، فعندَما تتكَرر  الحالة، يُكوُن ل   
فهو   Hmt-r3المعبود جحوتى وكذلك الربة  إيزيس أيًضا، وهو األمُر الذى عناهُ الكاتُب عند ختام التعويذة بُمصطلح 

إشارة إلى صد جميع القوى التى من الممكن أن تؤذى الجسد، وذلك في جميع الحاالت المرضية، األمر الذي يترتب 
وفيه  تحول للمريض  والُمعال ج  وكذا الوصفة العالجية إلى الوسط   ر استعمال التعويذة في حاالٍت الحقة،عليه  ت كرا
 الُمقَدَّس.

(86)
 Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.150.

 
 

عبودات الُمقَدَّس، إما لحتميٍة  إذا ما أخذنا فى االعتبار أهمية وت كرار عملية اللجوء  من وقٍت آلخر إلى االستعانة بعالم  الم
ها، أو ُربما ل ُمَجَرد  تعزيز الشفاء من حيُث التدَُخل ( 87) الج  طبيٍة كما في الحاالت  التي يعجُز الطبيب البشري تماًما عن ع 

، عندَها تبُرز أهمية الُمعال ج الكاه ن في هذا  ر، أو حتى فقط إلكساب النجاعةَ للوصفات  العالجية  الصدد. فإن كان الُمباش 
الُمعال ج من خالل السحر يتواصل مع القوى الخفية الُمحتمل إحداثها لألذى، فالطبيب ربما يتواصل فقط مع الحالة 
ُم أن الشخص األكثر معرفة بالمعبودات  المرضية أو المريض ذاته، وعليه  باَت من المنطقي في فكر  القوم  وأعراف ه 

لذا كان الكاهن الذى يعرف الكتابات المقدسة هو الرجُل األفضُل أو األعلى تأهياًل بين يُصب ُح هو أفضَل الُمعالجين، 
ُز لنا مدى أهمية إلمام الفصيلين اآلخرين باألدعية واالبتهاالت التى توَجهُ  -بشكٍل أو بآخر -الجميع. وهو األمُر الذى يُبر 

ولعل أبرز  المعبودات، ويَُحف ُزُهم على التدُخل  لصالح المريض.للمعبودات  طلبًا للدعم، وأيُها يَكوُن مقبواًل من ق بَل  
 وأعلى درجات تواصل الُمعال جين خارج الدوائ ر  البشرية  أن يؤدى الُمعال ج دور المعبود. أنظر:

Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.148. 
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Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, PP.13-14;19. 

(88)
 Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, P.19.

 
 

(89)
 Westendorf, W., Beiträge aus und zu den medizinischen Texten, PP.144-148.  
(90)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.39, PP.155-156.

 
 

(91)
إيزيس.انظر: 

  
 يزيس " يقول أنوبيس، ربما فى إشارة إلى دوره  األسطورى فى تحنيط  أوزير زوج" إننى وسيط إ 

Westendorf, W., Beiträge aus und zu den Medizinischen Texten, PP.144;146.  
(92)

األساس كى يتوقف، الحديث بالتراُجع موجهٌ ُهنا لتدفق الدم غير المرغوب فيه، والذى تسبب فى النزيف من  
                                                                              سهام إيزيس هي القوى الُمعادية التى تقف وراء تدفق الدم. أنظر: بالتحذير مناطب  والُمخ

Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.422, Anm.720.      
(93)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.422. 
(94)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.214, P.49.  

كوَن ُربما في صفة التواصل  الُمعال جون في مصر القديمة فئاٌت ثالث: إما الكهنة أو الَسَحَرة أو األطباء، والجميع يشتَر 
(95)خارج

نطاق الدوائ ر البشرية. فالشفاء أو البراءةُ من األمراض  على اختالفها، هي من مهام الُمعال جين، وهم وعلى   
م آنذاك جزًء من المجتمع الذى نشئوا فيه  منذُ الطفولة، األمر الذي كان له أبلغ األثر  اختالف مستوياتهم وقدراتهم وفئات ه 

م بأهمية الوسائ ل الس ه  حرية في إكساب العالج الفاعلية التى تُعين المريض على التعافي. بل أكثر من ذلك فإن في اعتقاد 
محاوالت بعض المعالجين األكثر اهتماًما بالناحية العلمية والمالحظة ربما لم يُكتب لها أن تشكل اتجاًها مستقاًل، يقوُم 

أن تكون الوسائل السحرية جزًءا رئيًسا فى  على األسس العلمية، بسبب إيمان المرضى أنفسهم بالسحر، وحرصهم على
 العالج. أنظر:

Breasted, J. H., Edwin Smith Surgical Papyrus, P.15.
 
 

(96)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.533.-534.  
(97)
 Leitz, Ch., Tagwählerei, PP. 267-271. 
(98)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.34, PP.152-153. 

 بالنسبة لتعبير "أي شئ آخر" يرى الباحث أن صاحب الُرقية ال يقتصر فقط على ما يُسميه من مصادر األذى كما فى
ى شيء آخر" المعبودات والموتى، بل أنه وتجنباً  ألن يكون قد نسى ذكر أى شئ من مسببات اآلالم يستخدم عبارة "أ

                                                 انظر: Hmt-rتأثيرها إلى كل مصادر إلحاق األذى بالبشر.عن مصطلح   ليصل
                                 Borghouts, J.F., pap.Leiden I348, n.51.                                                                         

               
(99)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.64.  

يَز المرُء بين أمرين، األول هو المعايير المهنية وانجازات  لعلهُ من الحكمة  عند النظر فى التطور  التاريخي للطب أن يَم 
لألفراد تجاه المرض وإدارته خالل تلك الفترة. فالُمعال ج ال ريب يسعى َجهدهُ الُمعال جين، وثانيهما هو الموقف البشري 

الج الحالة المرضية، لكنهُ في ذات  الوقت وكونه  فردٌا من المجتمع  للوقوف  على أسباب اإلصابة، ومن ثم العمل على ع 
لٍم بمدى تعلُق المرضى وذويهم باستخدام السحر وكذلك اللجوء إلى ا لمعبودات بُغية الشفاء بغض النظر عن كان على ع 

َب ضعف الرؤية إلى القوى الُمعادية وتَقََمص الُمعال ج دور المعبود أنوبيس. أنظر:  الجهد العلمي المبذول، فنُس 
Leak, C.D., The Old Egyptian Medical Papyri, P.77.  

 ,Daumas, F., et Ghalioungui, P., in: CdE 51, 1976, PP.20-22.;             Zaghloulوعن مرض ضعف الرؤية الليلية انظر:

E., in: MDAIK 48, 1992, PP.255-260.      

تعاملت البرديات الطبية بشكٍل رئيس مع األمراض الداخلية كالباطنة وغيرها، وخاللها افترضت توقعات المعالجين 
(100)المسببات

ُمعادية الالمنظور في األساس،األمر الذى أدى_ وفى مثل غير الواضحة، ونََسَبتها إلى عالم الكائنات ال   
َل خالف، ذلك أن الُمتَتَب ع  هذه الحاالت تحديدًا_ إلى بروز خليط غير منطقي من العالج السحري. وهذا األمُر ال يزاَل َمح 

إال في حاالٍت للنصوص الطبية سيرى أن القوم لم يقترحوا تلك الُمسببات مجهولة المصدر بشكل صريحٍ أو مكتوٍب 
نادرة، وبصورةٍ ضمنيٍة فقط، في حين تبدو الوصفات الُموصى بها فى ُجل   الحاالت غير الغامضة تطبيقات عقالنية 

 أنظر: .وطبيعية للتخفيف  من أعراض  المرض
  Leak, C.D., The Old Egyptian Medical Papyri, PP.35-36. 

(101)
  Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No.191, PP.44-45. 

(102)
  Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.199. 

ُر استخدام العبارة االفتتاحية ليس فقط اختيار الربة إيزيس لينوب عنها الُمعال ج، بل تشبيه المريض بالمعبود     لعَل مايُفَس 
سرد  حدٍث أسطورٍى مماث ٍل للوضع األرضي الحالي، وفي العديد من هذه  كله في فلك هذا يدورُ  حورس في طفولته.   (103)

 النماذج
ُشب هَ الشخص المريض بحورس الطفل، والذي أنقذتهُ والدتُهُ من بطش  عمه ست وكذا األمراض والحروق ولدغات 

 األفاعي.
(104)

  Grapow, H., Medizinische Texte V, PP.374-375.  
  بين الُمعال ج والربة إيزيس وكأنهُ ينق ُل عنها ويؤدى دورها فى ُمعالجة الحالة المرضية. انُظر:                  الحديُث ُهنا   (105)

Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.634. Anm.128.  
(106)

  Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, PP.635-636. 
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ها وأمرها بمغادرة جسد المريض، وبتالوة  األوراد  عليه  أصبح تحت حماية المعبودات       هذه األرواح الشريرة كان يتوجب طرد 
(107)

                               والخروج من جسد الُمصاب. ، التى ستُنزُل بهذه األرواح أشدَ العقاب، فى حالة عدم الخضوع  لرغبة الُمعال ج 
(108)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. I, XIX.2-9, P.480.

 
 

(109)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. I, I, P.480. 
(110)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.34, PP.152-153. 
(111)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.64. 
(112)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl.XIXa., 2-14.

 
 

إلى جانب  عدة رموٍز أُخرى    -المقصود بالحمير ُهنا السموم واألذى التى تُصيب الجسم اإلنساتي، وهي شيٌء بغيض يرمز
ت فى بداية  نشأته . كما أن الُرقية ُهنا  فى فكر المصريين -  (113)  القدماء  إلى الشر، وهي الهيئة التى اتخذها المعبود س 

 مدعومة
م المعبود رع، والُمخاطب باألساس فى بداية الُرقية.   َمت ه  بالسحر واستُدعى خاللها مجموعة من الربات  واألرباب فى مقد 

 أنظر: 
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.745. Anm.110. 

(114)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.744. 
(115)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, P.486. 
(116)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.746. 

متها النزيف أثناء الحمل، والذى قد يُفضى إلى اإلجهاض    حاالت النزيف غير المرغوب فيها وعلى اختالفها، وفى مقد 
داداةٌ قُطنيةٌ توَضُع بداخل  فرج السيدة التى تُعانى النزيف. انظر:( 117)        َمت فيها س         استُخد 

Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.420. Anm.703. 
(118)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II,  Anm.705. 
(119)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.45, P.158. 

هامياُلحُظ هنا تشبيه الركضات التى تُصيُب الرَّ  م أثناء الحمل بالنزيف  حتى اإلجهاض، بأنها الس                           .    sTwح 
(120)

  
(121)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.420-421. 
(122)  
Forshaw, R., Healing Practices in Ancient Egypt, P.27. 

(123)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. I, XVIII 8-9., P. 475.       

(124)
ه  ُمختلف األوبئة  واألمراض. أنظر:     بداية العام تعنى بداية فصل الفيضان الذي كان يَُظُن أنهُ يحمُل بقدوم 

 
                   

Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.743.        
(125)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, PP.742-743.        
(126)
 Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No.190, P.44. 
(127)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393-394. 
(128)
 Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, PP.15-16.

 
 

(129)
 Fischer, H.W., Altägyptische Zauberspruche, PP.17-18.

 
 

(130)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.42, P.157. 
(131)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.70. 
(132)
 Szpakwska, k., Demons in Ancient Egypt, P.801. 
(133)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, PP.45-46; Gardiner, A., Hieratic Papyri 

in the British Museum, PP.53-54. 
(134)
 Grapow, H., Die Medizinischen Texte V, Bt.2, 5-9, P.273.  
(135)
                                                                                                    بمعنى: يقتلوَن الشخص المريض.                                                                                       
(136)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.378.                                                   
(137)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.742, Anm. 82.                     
(138)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, P.474. 

  فيرى أن هذه الُرقية، والمليئة بالتلميحات الغامضة، موجهة للوقاية من وباء  الطاعون، وأن ,.Breasted,J.Hاأم
مسوت مسوت( هم كذلك تجسيد لقوى الخير والنماء، والصفات الحميدة  (139) الح  )ومن ألقابهم القائمون على منزل الح 

فقة  إيزيس ونفتيس المعروفات وُمختَلَف صنوف الن عَّم، بما فى ذلك السلطان. كم ا أنهن يشاركن في الميالد الملكي، بر 
َن كمعبوداٍت َخي  َرة، ل ذا تُوَكُل إليهن َمَهَمةٌ مزدََوجة، ما بين الوقاية  واكتساب  الُسلطة. أنظر: ه   بصالح 

Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, P.474. 
(140)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl.XVIIIa., 1-10. 
(141)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.742. 

 
 
 



Memorial volume(2018)                                    Journal of Archaeological Research and Studies 

1 
 

The Coffin No CG28003 in Cairo Museum 

 
Dr. Shenouda Rizkalla,                                                        Hesham A Abdel-Qader 

 Deputy Manager of                                                                      Archaeologist at                           

Sharm El-Sheikh Museum                                           Tell-El-Amarna Inspectorate 

shenoudarizk@yahoo.com                                                      wag.wear@gmail.com 

 

Key Words: CG28003-Wooden coffin-Cairo Museum-El-Hawawish- 

First Intermediate Period-Iww/Herib. 

 

G28003 the subject of this study was found at El-

Hawawish1, El-Hawawish is situated northeast of 

Akhmim and the site of a cemetery dating to  the Old 

Kingdom to Middle Kingdom serving Akhmim which 

was once the capital of the 9th upper Egyptian Nome.2 

Kanawati3 has suggested  that the owner of the coffin is the same owner 

as that of tomb Q134 in el–Hawawish. It is difficult to determine the date 

of discovery of the coffin at el-Hawawish, but it seems to have found its 

way to Giza Museum between 1885-1892, where it bore number 63025. 

In 1903 Lacau6published the inscriptions on the four sides of the coffin, 

but without translation. Kanawati7 described the coffin in 1989 and added 

photographs of its four sides, and a facsimile of the inscription 1992. 

 

       The rectangular coffin was made of sycamore and its dimensions are: 

length 2.12m, width 50 cm and height 60 cm +10 cm for the lid. The 

coffin is decorated on the outside only, on all four sides, but not on the 

lid, with traditional formulae for Akhmim coffin. On the foot end, head 

C 
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end and right side of the coffin there is one horizontal line of hieroglyphs. 

The left side has one horizontal line of hieroglyphs in

the upper part and an offering list with wedjat-eye decoration below, the 

latter at the head end. From the text on the coffin we know that its owner 

is Iww/Her-ib. The similarity of this name to that of 

the owner of tomb Q13, dating to the sixth Dynasty, led Kanawati to 

assign this date to the coffin. Before discussing the date of the coffin 

here, we will translate and study its inscriptions.  

 

                                          Right Side                                                                                            

 

                               Wedjat-eyes 

                                            Left Side 

Fig. 1, General plan of coffin CG 28003 

 

 

 

 

Foot 

end 

Head 

end 
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Cat. 1: Left side 

 

   Cat. 2: Right side 

 

Cat. 3: Head end                                     Cat. 4: Foot end  

Pl. 1, the coffin CG 28003 
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Documentation 

 

Owner: 

Iww / Herib 

 

Preserved in: 

Egyptian Museum in Cairo 

 

Number: 

 CG 28003 

 

Found in: 

 Have been found in tomb No. Q13 at el-Hawawish8 

 

Dimensions9: 

Length: 2.12 m 

Width: 50 cm 

Height: 60cm + 10cm for the lid 

 

Thickness of wood: 

10 cm 

 

Material:  

Wood (Sycamore) 

 

Associated material: 

Wooden cotters 

 

Decoration: 

  Painted in black–white – red and gray. The inscriptions are clear and in 

good condition. 

 

Description: 

A rectangular coffin with a flat lid has decoration on the outside 

consisting of a cornice of offering formulas around the rim of the coffin 

and offering list on the left side with wedjat-eye decoration. 

 

Mode of acquisition:    

It arrived at the Egyptian Museum with some other coffins recovered 

during the excavations at the tombs of el-Hawawish by E. Newberry.  

 

Dating: 

First Intermediate Period 
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The inscriptions on the coffin11 

1- Left side  

The highest horizontal line reads: 

Htp di nswt wsir nb Ddw xnti- imntiw nb 3bDw prt xrw n.f  m w3g m 

Dhwtit m Hb nfr n nTr sD3wti-biti iww Hr- ib12 

An offering which the king gives to Osiris master of Busiris, foremost of 

the westerners , lord of Abydos, a voice offering at the wag-feast , at the 

Thot-feast , and at ( every ) beautiful feast of god ( for ) the treasurer of 

the king of lower Egypt Iuu- Herib. 

Under this line, the wD3t –eyes are depicted at the right, while the 

remainder of the ornamented section is column captured by an offering 

list distributed into 44 columns as the following: 

1- mw (n) s3T           water libations 

2- snTr xt                 illuminated incense 

3- sTi Hb                      oil 

4- Hqnw                      oil 

5- sfT                           oil 

6- nXnm                      oil 

7- tw3wt                      oil 

8-9- H3tt nt (aS – THnw ) preferable (cedar oil – Libyan oil )  

10-11- arf (wAD(w)-msd(m)t) a sack of (green – black paint)  

12- Wnxw                         clothing material 
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13- snTr xt                        illuminated incense 

14- QbHw T3                     libations water  

15- x3wt                          offering table 

16- rdit prt-xrw               the giving of oblations 

17- Htpwi nswt                 kingly offerings 

18- Htp nswt imi wsxt     offerings which are in the palace  

31a type of food                     igr Hmsi -19 

20- iaw-r Sns                    bread of breakfast 

21- Dwiw                          jug  

t-(w)t                          bread-22 

23-  t- rtH                         bread 

24- HT3                             bread 

25- nHrw                          bread 

26- awi mw                      two bowls of water 

27- awi n bd                    two bowls of natron 

28- Sns a(n) f3it              bread, serving bowl 

29- t-(w)t Hnqt                bread – beer 

30- Dsrt –iAtt                  beverage 

31- Hnqt sxpt                 beer, beverage  

32- awi n pxA                  two bowls of pxA – beverage 
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33- Dwiw sSr                         beverage14 

34- d3b                                 figs 

35- awi                                  two servings…  

36- n xt nb (t )bnrt                (…of every sweet things ) 

37- rnpwt nbt                       of the festivals of the year  

38- gsw nbw                         all half – loaves of bread  

39- pXr                                offering 

40- pDw                               offering 

41- s(t)pt                             the choice things 

42- H3t                                 the first from  

43- wdHw                            the offering table 

44- n sD3wti – biti smr – wa  iww rn.f nfr Hr – ib for the treasurer of the 

monarch of lower Egypt , alone companion Iuu his beautiful name Herib. 

There are a bowl15and a kneeling offering bearer16under each entry in the 

offering list. 

2- Right side  

This side has one horizontal line of text:  

nfrt m is.f  nfrt m imnt19 Qrs (t) Dsr tA nb18imi wt  Dw.f tpi71inpw Htp di nswt 
n Xrt– nTr imAxw iww rn.f  nfr Hr- ib 

An oblation which the sovereign grants Anubis , who is on his mountain , 

who is in the bandages , master of the sacred land ( gives ) , a good burial 

in the beautiful west in his tomb of the necropolis (for ) the honored one , 

Iuu his beautiful name Herib. 

3- Head end  

The inscription on this side reads: 
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sDAwti – biti20smr – wa imAxw iww 

The treasurer of the monarch of lower Egypt alone companion and the 

honored one, Iuu 

4- Foot end  

There is one horizontal line of hieroglyphs which reads: 

imAxw xr mnw nb ipw21iww  

The honored one before Min lord of Akhmim, Iuu 

 

 

 

A. Left side 

 

B. Right side 

 

C. Head end 
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D. Foot end 

 

Fig. 2. Coffin no CG28003 in Cairo Museum, inscriptions, after, 

KANAWATI 1992, fig. 10,11 

 

Commentary on dating  

   Brovarski22dated the coffins of Akhmim to the period of transition 

between the first intermediate period and Middle Kingdom, from the 

beginning of the 11th Dynasty to the end of reign Mentuhotep II 

depending on the style of the hieroglyphs signs and the first appearance 

on similar objects from this king’s reign. Some of the evidence he 

presents, however, allows for a broader date range, from the end of the 

Old Kingdom to the beginning of the Middle Kingdom. While arguing 

that the offering formula  , Htp di nswt, when 

it appears on one object in multiple formats (like coffin CG28003) is a 

typical 11th Dynasty style 11th Dynasty style, he mentions that there are 

similar occurrences from Nag ed Der and other sites dating back to the  

6th to 8th Dynasties. He also did not deny that several other features of the 

inscription find earlier parallel the Inpw determinative     before 

the 10th Dynasty, the title imy- wt and the determinative of tA   in 

the epithet of Anubis (imy- wt nbtA Dsr) from the late Old Kingdom and 

the sledge determinative of qrs in this form    from the beginning of 

the 9th Dynasty.    

   Perhaps, Brovarski erred in dating the Akhmim coffins because of his 

dependence on the first appearance of certain forms of hieroglyph signs, 
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(like those mentioned above) on objects only from sites near Akhmin, 

rather than taking a broader perspective. For example, the first 

appearance of the sledge determinative of Qrs in this form   dates 

back to the 9thDynasty amongst objects from Dendara and Kasr el Said, 

although Brovarski did not consider these, focusing instead on the first 

appearance of this determinative in Thebes, Gabalin and Nag ed Der 

(sites near Akhmim ) in the 11th Dynasty. 

   The following tables (Tables 1, 2) show the date of first appearance of 

the hieroglyph sign forms of coffin No. CG28003 on different objects 

from various sites in Egypt. From the following tables we can propose 

that coffin CG28003 dates, in fact, to the First Intermediate Period. 
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Bibliography Date Sign description Sign form 
 

BROVARSKI 1985, p. 

134 

Is common in the 

inscriptions of the 

.tysaDyn th9 

 

Word imAxw namely 

the honored one  

 

 

BROVARSKI 1985, p. 

134 

 

 th8 - th6

Dynasties. 

 

Multiple formats in 

writings of Htp di nswt 
formula in one object 

 

 
 

 
 

BROVARSKI 1985, p. 

134 

 

 

 th10End of the 

Dynasty.  

 

wDAt- eyes first appear 

on Saqqara false doors 

 

 

 

BROVARSKI 1985, p. 

134 

Is common in 

upper Egyptian 

inscriptions from 

 th9 thethe late of 

Dynasty. 

 

Busiris with the sign d 

   

 

 

 

KANAWATI 1982, p. 

12 

 

From the end of 

Old Kingdom to 

.tysaDyn th11the  

 

Sledge determinative 

for word Qrst 
 

 

BROVARSKI 1998, p. 

59, 60 
 

. tysaDyn th9

(objects from 

Naga- ed- Der, 

see tab. 2 ) 

 

The water wave "n" 

with double lower 

lines 

 
 

BROVARSKI 1985, p. 

128 
 th10Before 

Dynasty. 

Inpw god 

determinative            
 

 

BROVARSKI 1985, p. 

128 

 

Late Old 

Kingdom 

tA- land with 

determinative in 

the epithet of Anubis 

(imy- wt nb tA Dsr) 

 
 

BROVARSKI 1985, p. 

128 
Late Old 

Kingdom 

imy- wt title of Anubis 

god in his epithet    
 

KANAWATI 1982, p. 

12 
Reign of Pepi II 

(end of Old 

Kingdom) 

Title of sDAwti- biti the 

treasurer of the king 

of upper Egypt   

 

Table No. 1: The date of first appearance of the hieroglyph sign forms found on 

CG 28003 
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Bibliography   Date  

 
Provenance 

 
 

 
Bowl 

 

 

 

Sic. 
 

     
    

 
  

Vertical Horizontal 

 

Middle 

Kingdom 

First 

Intermediate 

Period 

Old 

Kingdom 

 

Dunham 1937, pl.2 

 

  

• 

  

Naga- ed 

Der 

                   

• 
 

A 

 
Dunham 1937, pl.3 

 • 
  

Naga- ed 

Der 

                  • 
 

B 

 

Kanawati 1987, pls. 15, 16, 

fig. 39 h- i 

 • 
  

Akhmim 

   • • 
 • 

           • 
 

C 

 

Kanawati 1989, pl. 8a- d 

Brovarski 1985, pl. 7 

 • 
  

Akhmim 
  • 

          • • 
   • 

 

D 

 

Brovarski 1998, fig. 2 
 

• 

   
Farshut 

      • 
  • • 

 

 • 
  • 

 

 

• 
 

E 

Lacau 1903 , pl . 1 

Kanawati 1986 , pl . 16, fig. 

32 

 • 
  

Akhmim 
 

Female • • • • • • • • • • • • • • • • 
 • 

 

F 

 
Kanawati 1987 , pl. 12, figs. 

38a- c, 41a 
 • 

  
Akhmim 

        • 
 • • • • • • • 

 • 
 

G 

Lacau 1903, pl .1 

Kanawati 1982, figs. 15-17 
 • 

  
Akhmim 

 
Female • • • • 

 • • • • • • • • • • • • • 
 

H 

Lacau 1903, pl .2 

Kanawati 1987,fig.38d-f 
 

 • 
  

Akhmim 
   • 

   • • • • 
 • • • 

 • 
 • 

 

I 

Lacau 1903, pl .2 

Kanawati 1989 , fig. 31, 

32d- g    

 • 
  

Akhmim 
   • • 

             • 
 

J 

Kanawati 1985, pl . 11, fig . 

25 

 

 • 
  

Akhmim 
    • 

  • 
 • • • 

 • 
    • 

 

K 

Lacau 1903, pl .3 

Kanawati 1983figs .29 , 30 
 • 

  
Akhmim 

         • • 
 • • • 

   • 
 

L 

Kanawati 1987 , pl .14 G- I , 

fig . 40e- h 

 

   

• 

 
Akhmim 

  • 
 • 

 • • • • • • • • • • • 
 • 

 

M 

Kanawati 1987 , fig .39 a- c   • 
 

Akhmim 
   • 

    • • • 
 • 

 • 
 • 

   

N 
Kanawati 1987 , fig .39d-g   • 

 
Akhmim 

       • 
 • • • 

 • • 
 • 

   

O 

A- Stela MFA (Boston) No. 121476                                                                                             F- Coffin CG 28001                                                               K- Coffin CG 28007 

                                  L- Coffin CG 28008                                                  B- Stela MFA (Boston) No. 121478                                                                                             G- Coffin CG 28002          

C- Box of Seni Staatliche Museum zu Berlin No. 12708                                                             H- Coffin CG 28004                                                              M- Coffin CG 28014                

D- Coffin of Min em Ra per Min No. F1933/4.1(Leiden)                                                            I-  Coffin CG 28005                                                              N- Coffin CG 28009 

                                                                                 J- Coffin CG 28006                                                               O- Coffin CG 28010         E- Coffin of Mn- Qabw MFA 031631 

 

Table No. 2: Hieroglyph sign forms found on CG 28003 on different objects                                                                                                                           
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The offering list 

The offering inscribed vertically in the left side23 of the coffin is in 43 

columns, the last one giving the titles of the owner. All of these offerings 

were necessary for the kA of the deceased in the afterlife. The kA required 

these listed provisions on the coffin to stay active in the otherworld; 24 the 

wDAt eyes depicted under the list entries served a similar purpose, 

allowing him to observe his afterlife provisions 25.  

   Barta26 differentiated two types of offering lists which are relevant to 

this study 27: list type "A", which was common in the 6thDynasty 28 and 

preserves the ritual of the funerary offering cult, and "B", which provides 

the provisions which might be of benefit in the afterlife29. Both lists occur 

in coffins from different sites across Egypt and at different periods, but 

the type A list is the most popular30.  

Our list follows type A, and we can classify the offerings into different 

types31as follow: 

1- Water and incense for purification 

2-Seven sacred oils32(sTi- Hb- Hqnw- sfT- nXnm- twAwt- aS- THnw)33. 

3- Sacks of paint 

4- Clothing material 

5- Pieces of furniture (x3wt 34-  wdHw) 

6- Food 

7- Fruits (Dwiw- dAb) 

8- Many types of bread35 

9- Beer36 (Dsrt- iAtt- Hnqt- sxpt- pxA- Dwiw  
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 Techniques of Coffin CG28003 

     It is a rectangular coffin with a flat lid37, made from Sycamore Wood. 

It is composited two larger irregular pieces of wood (see fig.3), with 

numerous connecting parts. It is closed by three brackets (one of these 

come unattached) (see fig.4). There is a pin on each face. The bottom is 

made of six pieces of wood, roughly shaped, below are four brackets (two 

parties), only attached by pins (see fig.8-a)38. The coffin is covered with 

stucco39 and the outer entire surface is painted bright yellow40, with a 

band of polychrome hieroglyphs extends around the upper edge of the 

box41on its four sides, but not on the lid.42 The hieroglyphs are painted in 

four colors: red, white, green-black and black-purple, with two black two 

sacred eyes at the head end of the left side43. 

 

Conclusion 

      Kanawati has attributed the coffin to the Sixth Dynasty based on the 

similarity between the name on the coffin and that of the owner of tomb's 

No. Q 13 in El- Hawawish, which also dates back to the Sixth Dynasty. 

Brovarski placed the date of the coffins of Akhmim to the Middle 

Kingdom, from the beginning of the 11thDynasty to the end of the reign 

Mentuhotep II depending on the forms of the hieroglyphs signs and their 

first appearance elsewhere. Regardless of the previous study of the coffin, 

the study of inscriptions on the coffin and comparison with the dates at 

which these hieroglyphic signs first appear on other objects, we can 

obtain a date for coffin CG28003 of the First Intermediate Period. 

Another objective of this study was to create a full object description of 

the coffin, in order to improve its display in the Egyptian Museum in 

Cairo.  
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Footnotes 

1 Akhmim is located on the east bank of the Nile halfway between Cairo and Aswan. 

The principal god of the Akhmim was the ithyphallic Min who has the epithet lord of 

Ipu in early texts. 

2 BROVARSKI1985, p117. 

 

3 KANAWATI1989, p.59. 

 

4 Tomb Q13 is sited on the western slope of a southern bend of the mountain of el 

Hawawish. Kanawati suggested that tomb dates back to Dynasty 6. it also seems 

possible that coffin CG28003 belonged to this same individual because the name of 

the owner of the coffin appears as the name or element in the name of the owner of 

the tomb: Kanawati 1992, p 59. 

 

5 BROVARSKI1985, p.139. 

 

6 LACAU, 1903, p.8. 

 

7 KANAWATI1989- 1992. 

 

8 LACAU 1903, p.8. 

    

9 KANAWATI1989, p.59. 

     

10 NEWBERRY1912, P. 101, 108. 

 

11 The coffins of Akhmim resemble the coffins of Gabblein and Asyut, having 

decoration on the outside consisting of cornice of offering formulas across the lid and 

around the rim of the coffin, and offering lists on the side of the coffin with wD3t-eye. 

BROVARSKI 1985, p. 128. 

 

12 KANAWATI (1986, p .45) considered that the tomb no. Q13 at el-Hawawish is for 

Herib the owner the coffin because of the similarity of names between the owner of 

tomb no. Q13 and the coffin, and assigned both to the reign of Pepi 2 at the end of the 

Old Kingdom. 

13 Hms is a call to the dead to sit to eat: HASSAN 1948, p. 52. 

 

14 The determinative of Dwiw is 2 jars used for drinking: HASSAN 1948, p. 25. 

 

15 This bowl with deep sides is found in the offering lists of the Old Kingdom and is 

employed in religious ceremonies and libations and for containing food offered at 

feasts, particularly dry food, grain and fruit. HASSAN 1948, p. 25. 

   

16 The offering bearer in the pose of presenting of food represents the rites which 

accompany the offering HASSAN1948, p. 84. 
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17 For further forms of Anubis god see, LEITZ 2002, p. 39. 

 

18 ERMAN, GRAPOW 1971, p. 73; Imiwt is the epithet of Anubis connected to his role 

as the god of mummification. In addition, it is a sacred object which has the form of a 

stick put into a vessel with the skin of an animal bound to; for more details see 

DUQUESNE1912, p. 1, fig .1, LEITZ 2002, P. 234. 

 

19 ERMAN, GRAPOW 1971, p. 68 

20 Title dating back the reign of Pepi 2, KANAWATI 1982, p. 12. 

 

21 Ipw ( Ipu ) is the ancient name of Akhmim, which was the 9th upper Egyptian 

Nome and Mnw (Min) was the god of this city, who has the title master of Ipu’. 

Akhmim has a necropolis at el-Hawawish dating back to the Old to Middle 

Kingdoms. NEWBERRY (1912 ) was the first one excavated at Akhmim, then VANDIER 

(1936 )and finally KANAWATI (1979 -1992 ) excavated the site from 1979 to 1992. 

Many antiquities from Akhmim went to international museums abroad and the 

Egyptian Museum has a small number of monuments from Akhmim. See BROVARSKI 

1985, p. 117, PORTER, MOSS 1962, p. 23, GOUTHIER 1975, p. 679, KARIG 1975, p. 54 

 

22 BROVARSKI 1985, p. 117.  

23 It was the standard to depict the offering list on the left side of the coffin. WILLIMS 

1988, P. 229. 

 

24 DAVIES 2010, p. 246. 

 

25 PECK 1980, p. 106. 

 

26 BARTA 1963, p. 7- 8. 

 

27 BROVARSKI 1996, P. 123. 

 

28 KANAWATI, ABDER-RAZIQ 1999, P. 46, 47. 

 

29 BROVARSKI 1996, P. 123. 

 

30 WILLEMS 1988, P. 231. 

 

31 For further details about the various types of offering lists of ancient Egypt, see, 

HASSAN 1948, p. 20. 

 

32 Seven sacred oils are very common in the offering rituals depicted in tombs, 

THOMPSON 1988, p. 156, and mostly painted on the top of coffins, WILLEMS 1988, P. 

209. 
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33 The vases of the seven sacred oils are made from alabaster and limestone; the face 

of the vessels is thin, flat and inscribed with the names of seven oils, HASSAN 1948, p. 

37. 

34 xAwt offering table, was a type of furniture list, its common form a low, flat-topped 

circular table with a tubular support. It was a regular shape in the great ritual offering 

list of the 5th Dynasty and later: BROVARSKI 1996, P. 136. 

 

35 There are many types of bread in the offering lists, like (xt- dpti- rtH- idt- xnfwt- 
gHt- gsw- t- nbs- Hbnnt- t(twi)- nHrw- agt). HASSAN 1948, p. 52. 

 

36 Beer was very important in ancient Egyptian life. It was feed to the wealthy and 

the poor. It was given in temples to the gods, and was placed in tombs as a provision 

for the afterlife. It was drunk daily as a refreshing nutrient and brewed specially for 

state occasions and local festivals: SAMUEL 1996, P. 3. 

 

37 For coffins techniques similar this coffin, see LACAU 1903, Coffin CG28001, 

CG28002, CG28004, and CG28005. 

 

38 LACAU 1903, p.9. 

 

39 BROVARSKI 1998, P.41. 

 

40 LACAU 1903, p.9. 

 

41 BROVARSKI1998, P.41. 

 

42 KANAWATI 1989, P.60. 
 

43 LACAU 1903, p.9. 
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