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ذعٗتتاملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ٚملوٍتتاملدل تتجُملد٧ٔهملد حتتجٙملٔ  ململ

ٖٕوٍاملدسباضجملباِتىاًملعتن ملبت مملوتَملدلامىتاٞملٔديت٤   ململململململ

ٕد تاملد٥تتاتا ٖٛملٔدلاىجدٌٗتٛململململٔأذمل،ّتاملتٔواايّاملٔجغجدفٗمل،بت ٕدملعَملتا خيّا

ملٔدلسكاٌٗٛملٔدلنٍٖٗٛملٔد٥جتىاعٗٛملٔدلسٗاسٗٛ.

بىاملذعٗاملأٖطًاملبكتاباتملعن ملوَملدلجذالٛملدلاَٖملتنوٕدمل لّٗاملزدٟجَٖمل

وَملشتٜملأعباٞملدلااململد٫س٦و٘،ملٔيفملفرتدتملزوٍٗٛملطبتمفٛ،ملٔأعطٌٕتاملوتٕ ًدملململ

ملعَملجٕدٌبملطبتمفٛملوَملدسبٗاٚملفّٗا.مل

املِت٥٤ٞملدلجذالتٛملٔدي٤  تُٕملعتَملدينٍٖتٛملديٍتٕ ٚملململململململٔت  ٜملدلإ ٚملدليتمل مسّتمل

يفملطبتمتتتلملدلااتتتٕ ملدلتا خيٗتتتٛملوم٠ٗتتتٛملبا ٗ تتتٛملٔد٫جتتت٦هملٔد  تتتٛملٔد٫ب تتتا ململ

مل.ٔوثٕٝمل سٕهملدهللململد٧ٔ لمىنٍٖٛملديٍٕ ٚملعاوىٛملد٫س٦ًمل

ملوتتَململململململململململ ملديٍتتٕ ٚمل مستتاملبتت ت٦ًمل ٦ تٛت ٔيفملِتتادملدل رتترملوتتٕ ٚملأ تتجٝمللمىنٍٖتٛت

  ملدينٍٖٛملديٍٕ ٚمليفملفرتدتملطبتمفٛ،ملٔبت تٕدملعتَململململدلجذالٛملدلغجبٗ ملدلاَٖملتنوٕد

،ملفحتتاٞتملوتتٕ ِيملوغتتاٖجٚململململململتٔستتكاٌّاملٔجغجدفٗملعىجدٌّتتا ّتتاملٔأذٕد تتاملديةتمفتٛت

ملوستمى ،ملٔتتنملأٔضت ململململململ متاوًامللمإ ٚملد٧ٔ ملدليتمل مساملب ت٦ًملوت٤   ملٔ ذالٛت

دل اذرملدلإ ملديٕضٕعٗٛمليفملبتاباتمل٥٤ِٞملدلجذالٛ،ملبىاملأبجزملبات ملدلاتٕ ملململ

ملتاتٕ ملوست و،ملٔذباوتنملوتمملوٕضتٕع٘مللتكتىتنملدلاتٕ مل ململململململململديغمٕط اتًاململٗٛملٌتٗحٛت

ملٔدضرٛمللمىنٍٖٛملديٍٕ ٚمليفملفرتدتملتا خيٗٛملوت اعنٚ.ملفتشكنمللٕذٛ

 التحرير       
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ملأوالال: اىالمدونالالةىكمالالاىررهالالاى ار ومالالااىىىى

ميكٍٍتتتاملأُملٌ تتتن ملدلفتتترتٚملدل وٍٗتتتٛملدلتتتيتملزد ململململ

 ٦ املفا تٗىاملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملب ٌّاملباٌتامليفململ

ٔتتتنملتطتتٜمليفملدينٍٖتتٛمل ٦ تتٛملأٖتتاًمل،مل1503ً/ملوتتَملشتتّجملوتتاٖٕمل8-5وتتَململدلفترتمل

 ذدملوتاملتٕ ٌتاملبتالفرتدتملدل وٍٗتٛملدلتيتملتطتاِاململململململململِٔ٘ملفترتٚملتاتمٚملجتندمًلململ،ملف ط

مل.بمتَٔململبمبّا تبنملوَمل

ٔحيٗطّتاململ،ملوٍ هملٛفاينٍٖٛملعمٜملعّنملفا متٗاملباٌاملتطيملذٕدل٘مل ٦مثاٟ

،مل(1) دٌّاملوتَملدسبحتا ململٔوسابَملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملتنملشٗنتملجن،ملسٕ ملوَملط 

ململململململ ٔململٖاتتطمل،ملِٔتت٘ملعمتتٜملِتتادملونٍٖتتٛملوتتغمٚمل ذدملوتتاملتٕ ٌتتاملبغمِتتاملوتتَملديتتن

 تٗىاملأٖٛملتفاوٗنملأ جٝملعَملدلٕضعملدلاىجدٌ٘مليفملدينٍٖٛملديٍٕ ٚ.فا 
ىاىبورككارتالمدونةىكماىررهاىاىثانوا 
  ملدينٍٖتتتٛملديٍتتتٕ ٚمليفملدلثتتتاوَملٔدلاشتتتجَٖملوتتتَملٍٖتتتاٖجململململبمبّتتتا تٔوتتتنمل

ٔعمتٜململ،مليفملدلٕدذتنملٔدلاشتجَٖملوتَمل بجٖتنملوتَملدلستٍٛملٌفستّاململململململململٔوا  ِاً،مل1815

ِٔت٘ملوتنٚملململ،ملِادملفتكُٕملونٚمل تاوتْمليفملدينٍٖٛملشّجَٖملٔأ باٛملٔعشتجَٖملٖٕوتامًلمل

ملبافٗٛمل٫عطاٞملٔولملشاونملعَملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملٔضٕدذّٗا.

فىَملدلٍاذٗٛملدل وٍٗٛملٍِاكملفتا  ملزوتكملبت مملبت ملزٖتا ٚملفا تٗىتاملٔزٖتا ٚململململململململ

ملململ بّامب ٔوتَملدلط ٗات٘ملأُملتكتُٕملتتنملذتن املتغتمدتملململململململ،ملُتملتتن ٓمل ٦ تٛملتتج

مل:ملتتىثنمليفملدلتال٘ملبمبّا تِآملدلتغمدتملدليتمل آِامل،ملِاٟمٛمليفملدينٍٖٛملديٍٕ ٚ

 :ملوَملذٗرملدلت سٗي -1

مل:ملد٧ٔه:ملتٍ سيملدينٍٖٛمل  ملتسى  دينٍٖتٛململ:ملٔديتجد ملبّتاملململ،دينٍٖٛملدلند مٗت

                                              
 .42:ملا ذ٦تملفا تٗىمل:دٌعج(مل1)
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ملٛ ملٔمثامناٟتت(ملألفتت2800)ملٖ متتحمملضبٗطتتْملدلاتتاًملًات  تتاملشتتك٦ًملبٗطتتٕٖ،ملٔذدتّتتا

ملململ.(1) طٕٚمليفمل دٟجٚملباومٛ

عَململّأتفام،ملمتتنمل  ملدلغجبملٔدزبٍٕبملوَملدينٍٖٛٔ:ملدلطٕدذ٘:ملٔدلثاٌ٘

مل.ساذٛملديٍافادلٍاذٗٛملدلغجبٗٛملدينٍٖٛملوَمل

ملململ.(2)دزبٍٕبٗٛملٔدلشىالٗٛملٔدلغجبٗٛمللمىنٍٖٛملٍِٛٔاكملضٕدحملأ جٝمليفملدلٍاذٗ

مل:ملٔلمىنٍٖٛمل ٦ثملبٕدباتملِ٘

ملٖ عمليفملدزبّٛملدزبٍٕبٗٛ.ٔ:ملدل ابملدياجٙمل-أ

ملٖٔ عمليفملدزبّٛملدلشىالٗٛ.:ملدل ابملدلشاو٘مل-ب

مل.(3)ٖٔ عمليفملدلٍاذٗٛملدلشجتٗٛ:ملبابملدزبىاٛمل-د

ِٔ٘ملتشتابْمل  ململ،ملتاتربملدينٍٖٛملوَملأفطنملدينُمليفملدلشج ملوَملذٗرملدل ٍاٞ

٥ٔمل،ملٔلكٍّتاملتاتاٌ٘ملوتَملد٫ِىتاهملٔعتنًملدلاتٗاٌململململململ،ملذّنملب مملديتنُملدلشتاوٗململ

،ملٔعاوٛملأبٍٗتّتاملوتَملدسبحتا ململململ،مٗنملجنًدملوَملدي اٌ٘ملدلطةىٖٕٛجنملفّٗامل ٥ملدل 

مل.(4)ٔجن دٌّاملومملوطمٗٛ،ملٔس ٕفّاملوسطرٛ،ملٔد تفاعّاملوَملطاب  

فّ٘ملوال ًاملوتاململ،ملفتةتململوسابٍّاملعَملوسابَملدينٍٖٛ:ملأواملدلطٕدذ٘ٔ

باطتتّاملذتتندٟوململعتتَململّاتتكتتُٕملوتتَملأذتتٕد ملضباطتتٛملب بٍٗتتٛملوٍةفطتتٛملٖفاتتمملململ

يفملصبىٕعتاتململ،ملٔدل نٔ(،مل اتملدلنٌٗامل)دلف مٚوالبملدلط ملّأٖسكٍمل،ٔو د ع

ملترتدٔحملواملب مل ٦  ملأٔملأ با ملأسجٚ.

                                              
 ذت٦تمليفملشت ْملدزب ٖتجٚملململململ:دٌعج،ملً(1680فإُملضبٗطملدينٍٖٛملٖ محممل)ملسي(60)مل ذدملباُملوتٕسطملدشبطٕٚملدلٕدذنٚ(مل1)

 .298:ملدلاجبٗٛ

 .302،مل301مل،ديان ملدلسابو(مل2)

 .299ملديان ملدلسابو،مل(3)

 .299ديان ملدلسابو،ململ(4)
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بىاملتٕجنملأذٕد ملأ جٝمليفملضٕدحملأ جٝملوشتتىمٛملعمتٜملبستات ملةتتنٚملململململ

ململأٖطتتًاملتٕجتتنملٔبٍّٗتتا.مل يفملدلٍاذٗتتٛمل،ملذستتٍٛملدل ٍتتاململضتتاذٗٛملذدتملو تتاُملوٍتعىتت

ِٕملٔأوتْمليفملململطٕسُٕملباشاٖ ٗيملفّٗاملباُململ.دلغجبٗٛمليفملوٕدجّٛملدل ابملدياجٙ

مل.(1)وٍ هملوست ججملومكًامل٧ذنملدلتحا 

 : سور المدينة
-35حيٗطملباينٍٖٛملبمّاملسٕ ملذحتجٙملمسٗتيملٖترتدٔحملد تفاعتْملوتاب مل)ملململململ

مللمرجدسٛ.ملٔعمٜملجٕدٌ ْمل ٦ ُٕملبججًا،ملتنوًا(مل40

ٔحيتتتٗطملباينٍٖتتتٛمل ٍتتتن ملوتتتَملعىتتتنملدلستتتمفٗ مل) جتتتاهملدلنٔلتتتٛملدلستتتإ ٖٛململ

مل.(2)د٧ٔ (

متوملعتا ٚمليفملدلمٗتنملٖٔفتت ملعٍتنملدٌ ثتا ملضتٕٞململململململململبىاملباُمللمىنٍٖٛملوتن نملٖغمل

مل.(3)دلٍّا 

 : طرق المدينة
٥ٔملٖتحتأزملعجضتّامل طتٕت ملأٔململململ،ملطج ملدينٍٖٛملضٗ ٛملوعمىٛمليفملواعىّتامل

مل:ملٔبّاملعنٚملطج مل ٟٗسٗٛملِ٘مل، ٦ث

ٔبتْململ،ملٔميتنملوَملدل ابملدياجٙمل  ملديسحنملدلٍ ٕٙ:ملدلشا عملدلجٟٗس٘مل-أ

ملت عملواعيملد ٦تملدلتحا ٖٛ.

ملململململ:مل ٦طشتتا عملدلتتململ-ب ،ملٔميتتتّنملوتتَملديستتحنملدلٍ تتٕٙمل  ملدل تتابملدلشتتاو

مل.(4)أواملدسبٕدٌٗاملدلتحا ٖٛملفّ٘ملتمٗمٛمليفملِادملدلشا ع،ملٔأبثجملوٍازلْملوّنوٛ

                                              
 .302،مل301ديان ملدلسابو،ململ(1)

،ملأتاًملدلسمفُٕٗملِادملدشبٍن ملوَملأجنملونملِحىاتملمح٦تملضبىنملعم٘ملباشاملعمٜملدينٍٖتٛململ289ديان ملدلسابو،ململ(2)

 ديٍٕ ٚ.

 .291ديان ملدلسابو،ململ(3)

 .299ديان ملدلسابو،ململ(4)
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ِٕٔملشا عملعجٖ ملخيرت ملضاذٗٛمليفملدلٍاذٗٛملدلغجبٗٛمل:ملشا عملدلاٍربٖٛمل-د

مليفملوٕدجّٛملدل ابملدياجٙملٔديٍا ٛ.

 : أحياء المدينة
مل:ملِٔ٘،ملأذٗاٞملدينٍٖٛملديٍٕ ٚمل مٛملب مٚملوَملبمبّا تذبجمل

ذ٘مل،ملذ٘ملزتا ملدلطٕده،ملذ٘ملدل ٦ط،ملٛٗفشذٛملوذ٘ملبٕ،ملذ٘ملدلساذٛ

ملململ،ملزتا ملدلا ٚ ٔت تعملِتآملد٧ذٗتاٞملبت ملململململ،ملذت٘ملزتتا ملدل  تجملململ،ملذت٘ملست ٗفٛملشتٗة

ملدلشا ع ملدلجٟٗسٗ ملدي٤ ٖ ملوَملدل ابملدياجٙمل  ملديسحنملدلٍ ٕٙ.

ملٔ ذتت٘ملزتتتا ململ،ملٌ كاذتت٘ملزتتتا ملعتتململ،ملذتت٘ملزتتتا ملدسبتت  ململ،ملذتت٘ملدسبىاطتت

ذتتا ٚمل،ملذتت٘ملزتتتا ملدل تتنٔ مل،ملذتتا ٚملدلشجشتتٕ مل،ملذتتا ٚملديٗطتت مل،ملدلستتىاِٗنٙ

ٔت تتعملِتتآملد٧ذٗتتاٞملرتتاهملشتتا عملدلتت ٦طملٔمتتتتنمل  ملدلشتتىاهملوتتَململململململ،ملد٧وتتٕدت

ملديسحنملدلٍ ٕٙملٔذتٜملبابملدزبىاٛ.

ذا ٚملبكمل،ملذا ٚملأمحنملذٗن ،ملزتا ملٖاملِٕ،ملذ٘ملدلااسبٗٛ،ملذ٘ملذ ٔدُٔ

،ملٙذ٘ملزتتا ملدل  ٌتنململ،ملذا ٚملدلجواصمل،ذا ٚملدلس ٗفٛ،ملذا ٚملدل  ٔغ،ملذس 

ذا ٚملستٗنٙملوالتيمل)ذٗترملوٍت هملململململ،ملذ٘ملزتا ملدسبحاو ،ملذ٘ملزتا ملدلكربٖا

ٔمتتتتنملِتتآملد٧ذٗتتاٞملوتتَملبتتابملململ،ملذتتا ٚملدل ىاشتت مل،مل(1)د٫وتتاًملوالتتيملبتتَملأٌتت (ململ

دزبىاتتٛملعمتتٜملطتتٕهملد٧جتت دٞملدلشتتىالٗٛمللمىنٍٖتتٛملذتتتٜملدل تتابملدياتتجٙملٔشتتا عململململململ

مل.(2)دلسٕ ملدلك م

مل:ملأواملأذٗاٞملدلطٕدذ٘ملفّ٘

ذتتا ٚمل،ملذتتا ٚملأبتت٘ملعٗستتٜ،ملذتتا ٚملدلستتٗ ،ملذتتا ٚملدلٕدجّتتٛ،ملذتتا ٚملدلاٍربٖتتٛ

                                              
ٔ فتَمليفملذلتيملدسبت٘،ملململململ،أب٘ملساٗنملدشبن ٙملدلاٙملدستشّنمليفملأذتنمليملبَملسٍاُملٔدلنمللدلارٗ ملأُملٌس ٛملدسب٘مليامل(1)

 ٔلٗ ملياليملبَملأٌ ملدلف ْٗملدجملتّن.

مل.300،ملديان ملدلسابومل(2)
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مل،ملذتتتا ٚملدلطٗتتتا مل،ملواتتتج ذتتتا ٚمل،ملذتتتا ٚملدسبىنٖٛ)دسبىٗنٖتتتٛ(مل،ملذتتتا ٚملٌفٗستتت

مل.(1)ذا ٚملدزبفج،ملذا ٚملدشبٗربٖٛ،ملدلشرجٖٛ)دلشّجٖٛ(

 : معالم المدينة
(ملأشتا ململبمبّتا تمل)ملدلجذالتملباٌاملٍِاكملبا ملدياتاململدل تا زٚمليفملعّتنململململ

مل:ملنثملعَملباطّاملِٔ٘ لّٗاملٔذب

ٖ عملبال جبملوَملباذٛملب مٚمليفملدسبت٘ملدزبٍتٕب٘ملململ،ملطب ُملب ممللمغ٦ه (ملأ

 وَملدينٍٖٛ.

،ملمحاًملعاًمل)ِٕٔملدسبىاًملدلٕذٗنمل(ملدلاٙمل٥ملٖ انملبثمًدملعتَملديستحنململ (ملب

ِتتتملبٍتآملأمحتتنملضبىتنملباشتتاملٔزٖتجملدلستتمطاُململململ972ٔبتاُملدسبىتتاًملتتنملبتتكملستٍٛململململ

 .(2)سمٗىاُ

ملدلبتجددململد٧وٍٗاتٛمللمغاٖتٛملٔبات ملململململٔذبٗطملبّاملأستٕد ململ،د(ملتماٛملدينٍٖٛ ،ملاالٗت

ٔتتتتنملبٍٗتتاملِتتتآملدل ماتتٛمل٧وتتتجد ملململ،مل جتتنململٛأٔملمثامناٟتتتملِٛٔتت٘ملتتستتتعمللستتتىاململ

مل.(3)عٍّاملدُدلنفاعملعَملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملٔونملدلانٔ:ملعسكجٖٛملأِىّا

 : عن المدينة بيركهارتالنظرة العامة ل
وتَملٔوتلمللمىنٍٖتٛملديٍتٕ ٚملديتنٖ ملململململململبمبّا ت٦ٌذغملوَمل ٦هملواملتنوْمل

ةتتامل،ملوتتمملو  تتٕهملٔدلتتاٙمل  تتاملٖكتتُٕملتاستتٗامًل،ملدياتترٕبملبشتت٘ٞملوتتَملدلٍ تتنمل

ٔدتتتعمليفملتٍتتات ملوتتعملٌفستتْملوتتَملذٗتترملململململبمبّتتا تجياتتنملديطمتتعملٖشتتاجملبتت ُملململ

ٔميكَمللٍاملأُملٌطعملب ملٖنٙملدل ا ٢ملواملدستطاٍاملبشتفْململ،ملت نميْمليامٕواتْ

ملعَملدينٍٖٛ.ملبمبّا تٔبٗاٌْملوَمل ٦هملبتاباتمل
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مللمىنٍٖتتملبمبّتتا توتتَمل تت٦هملٔوتتلمل ،ملٛملذبتتجملأُملدينٍٖتتٛملجنٖتتنٚملدل ٍتتا

ِٔت٘ملوتَملأفطتنملديتنُملدلتيتمل آِتامليفملدلشتج ملوتَملململململململململ،ملٔبنملأبٍٗتّاملوَملدسبحا ٚ

ٔعمتتٜملدلاىتتًٕملفاينٍٖتتٛملتاتتتربململ،ٔأٌّتتاملتمتت٘ملذمتتبمليفملِتتادملدجملتتاه،ملذٗتترملدل ٍتتاٞ

أبثتتجملشتت ًّاملبايتتنُملدلشتتاوٗٛمل ٦فتتًامليكتتٛملديكجوتتٛملدلتتيتملتاتتتربملوتتَملدلٍاذٗتتٛمل

ملش ْملدزب ٖجٚملدلاجبٗٛ.ملدلاىجدٌٗٛملأبثجملش ًّامل نُ

)ٖت٤ ٙمللمىنٍٖتٛمل ت٦ثملبٕدبتاتمل ٗمتٛململململململ:ملفٗ ٕه،ملعَملأبٕدبملدينٍٖٛملثٖٔترن

ململ:ملِ٘ ملململدل تابملدياتج ٖٔت ت٘ملوتَملذٗترملدزبىتاهملباتنملبتابملململململململ،مليفملدزبّتٛملدزبٍٕبٗت

مل.((1)دلفتٕحمليفملدل اِجٚملأ نملبابمل أٖتْمليفملدلشج 

فٗ تٕهململ،مل يملٖ ت٘ملبانملذليملفٗابجملواملٖكا ملٍٖ  ملواملذبجٓملبالكاوتنمل

فايٍتازهملتاتاٌ٘ملوتَملعتنًملململململ،مليفملدلٕتاملدسباضجملت نٔملدينٍٖتٛملوّحتٕ ململ):ململذلييف

فف٘ملبنملأعباٞملدينٍٖٛملٖجٝملديجٞملديٍازهملدشبجبتٛملٔد٧ستٕد مليفملأوتّ ململململ،ملدلاٗاٌٛ

ملدسباجٛمللماٗاٌٛ.

ٔدينٍٖٛملبٕضاّاملدسباضجملِادملت تنًمللٍتاملٌفت ملديٍعتجملد ت طملدلستاٟنمليفملململململململ

اّٟتتاملدل تتنٖيملٔععىتّتتامليفملد٧ٖتتاًملفمتتيملٌاتتنملٌتتجٝملوتتَملبّ،ملواعتيملديتتنُملدلشتتجتٗمل

مل.((2)ٛدشبالٗٛملسٕٝملوٕ ملباِت

ل تتنمل٥ذعتتاملٌ تترملد٩ تتا ملٔدي تتاٌ٘ملدلتابا ٖتتٛملدلفتتا جٚملبىتتاملململ):ملٖٔ تتٕه

ململ ٔبٕجتْملعتاًملفتإُملستكاُملدزب ٖتجٚملدلاجبٗتٛمل٥ملٖتتأتُٕملفتتَململململململململ،ملدسبتاهمليفملوكت

ٔذتٜملزعىا٣ِيملٔشتٕٗ ّيمل٥ملٖ ٗىتُٕمل ٥مليفملو تاُمل٥ملمتثتنملململململ،ملدلاىا ٚمل ٥ملتم٦ًٗ

ملاملِٕملضجٔ ٙ. ٥ملو

ٔدل إ ملدليتمل٥زدلاملوٕجٕ ٚمليفملوكٛملٔدينٍٖٛملوَملعىنملس٦ط ملواتجململ

                                              
مل.299مل،ديان ملدلسابومل(1)
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مل.(1)(ستاٌ ٕه أٔملس٦ط مل

فاسب ٗ ٛملأُملِادملدلتٍات مليفملت نٖيملديامٕواتملجياتنملدل اذترملذتاٟجدً مليفململململ

ملأٙملدلجأٖ .ملدعتىا 

ٔذلتتيمل،مل تتجٌتتْمل٥ملميكتتَملد٧ تتاملبٕدذتتنمل ُٔملد٩ ٔلكتتَملٌستتتطٗعملدل تتٕهمل

مل:ملالس   مل ٟٗس ملِى

ّٕ،ملباٌاملدينٍٖٛملمتجمل جذمٛملذججٛملجنًدملأ( ِتاملوتَملذتجبململململف نمل ججامللت

ملٔب ملدل ٕدتملدلسإ ٖٛملد٧ٔ .،ملطاذٍٛملب ملدل ٕدتملدلرتبٗٛملدياجٖٛ

مل أُملتكتتُٕملٍِتتاكملدِتىاوتتاتمللمٍتتا ملبشتتغمّيملعتتَملد٧وتتٕ ململململململململ٘وتتَملدل تتن

فتالكثمملوتٍّيملوتا  ململململ،ملدلكىالٗٛملٔدلتفكممليفملد٧وٕ ملدلرتفّٗٗٛمل  ملوإِملأِي

مل،تا بتًاملوتاملفامتْمل شت٠ٗٛملدهللململململ،ملنٍٖٛمل ٕفتًاملوتَمل ٗتبملذتجبمل٥ملت  ت٘مل٥ٔملتتا ململململململدي

ملٔدلكثمملوٍّيملململٖانمل  ملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملٔدست جمليفملديكاُملدلاٙملٌ حمل لْٗ.

ملململململ  تتاململب( دلستت بملدلثتتاٌ٘ملململبتتاُملضتتالملديتتٕد  ملديالٗتتٛمل٧ِتتنملدينٍٖتت

ٔعتتتنًملد٥ِتىتتتاًمل عتتتاِجملدل تتتا ملململ،د٥ٌشتتتغاهملبالطتتتجٔ ٖاتيفملدلتتتجٟٗ مل

بىتتاملستتٍمرغملذلتتيملعٍتتنملدسبتتنٖرملعتتَملد٧ذتتٕدهملد٥تتاتتا ٖٛملململململململ،ٔدلتترت 

مللمىنٍٖٛملديٍٕ ٚ.

ىاىبور نالمدونةىالمنورةىكماىررهاىاىثالثا 
  ملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ٚمليفملدشبتتاو ملٔدلاشتتجَٖملوتتَملشتتّجملٖٕلٗتتٕململململململململبمتتتَتتتنًمل

ٔوا  ِامل  ملوكٛملديكجوٛمليفملدسبا ٙملٔدلث٦  ملوَملأوسط ملوتَململ،مل1853ً

ٔتتتنمل،ملبتتاليملتتتنملتطتتٜملتجدبتتٛملمثاٌٗتتٛملٔ ٦ تت ملٖٕوتتامًلململفٗكتتُٕ،ملدلستتٍٛملٌفستتّا

فٗامل،ملبثىاٌٗٛملٔ ٦  ملعاوًاملبمبّا ت  ملدينٍٖٛملبانمل ذمٛململبمتَجاٞتمل ذمٛمل
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ِنملٍِاكملواملدستحّنمليفملدينٍٖٛمل ٦هملِآملدلفرتٚ؟ملِٔتنملذتنثملفّٗتاملتغتمململململململٝتج

ملِٔادملواملسٍم ٘ملعمْٗملدلطٕٞ..ملٖابجملأًمل٥؟

 : تقسيم المدينة: أولا 
مل:ملِ٘،ملتتكُٕملوَمل ٦ ٛملأج دٞمل ٟٗسٗٛبىامل آِاملبمتَملنٍٖٛملباٌاملدي

ملدينٍٖٛملذدتّا.مل-1

ملدل ماٛ.مل-2

ملضاذٗٛملوساذتّاملأوغجملب مٗنملوَمل  ال٘ملوساذٛملد٧ج دٞملدلث٦ ٛ.مل-3

أٔملٌالملوساذٛملوكٛمل،ملٔدينٍٖٛملذدتّاملأبربملوَملدلسٕٖ ملحبٕدل٘ملدلثمر

مل.(1)ديكجوٛملت جٖ ًا

مل ململفت تعمليفملدل دٖٔتٛملدلشتملململ:ملأواملدل مات ٖٔاستكجملفّٗتاملململ،ملىالٗٛملدلغجبٗتٛمللمىنٍٖت

مل.(2)تجدبٛملأ باىاٟٛمل جنملوَملجٍنملديشاٚملتشكنملذاوٗٛملدسباَ

ملفت عمل  ملدزبٍٕبملٔدلغجبملوَملدينٍٖٛ.:ملأواملدلطٕدذ٘

فىتتَملٌاذٗتتٛملدزبٍتتٕبملٖفاتتنملدلطتتٕدذ٘ملعتتَملدلستتٕ ملطجٖتتوملعتتجٖ ملٖطمتتوململ

ملململ.عمٗتتْمل  بملدزبٍتتازٚ ملأوتتاملوتتَملٌاذٗتتٛملدلغتتجبملفٗفاتتنملستتّنملديٍا تتٛملدينٍٖتتٛملعتت

ملٖا  ٚ.ملٛٔباج ملٖ جبملوَمل ٦مثاٟ،ملدلطاذٗٛملبطٕهمل ٦ ٛملأ باعملديٗنملت جٖ ًا

ِٔآملدلطٕدذ٘ملتشغنملوساذٛملوتَملد٧  ملأبثتجملوتَملتمتيملديستاذٛملدلتيتملململململململ

مل.(3)تشغمّاملدينٍٖٛملذدتّا

مل:ملٔلمىنٍٖٛملأ بعملبٕدباتملِ٘

طت٘ململفٖٔ،ملٖٔ تعمليفملدزباٌتبملدلشتىال٘ملدلغجبت٘مللمستٕ ملململململ:ملدل ابملدلشاو٘-1

                                              
مل.2/96 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل:(ملدٌعج1)
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ملمح ٚمل ض٘ملدهللملعٍْ.ملٔترب،مل  ملج نملأذن

  ملدلتن بملدلٍحتنٙملململط٘ملفٖٔ،ملٖٔ عمليفملدلسٕ ملدلشجت٘:ملبابملدزبىاٛ-2

مل.ٔو ربٚملدل  ٗع

ملٖٔ عملب ملدل اب ملدلشاو٘ملٔدزبىاٛملدبآملدلشىاه.:ملبابملدلطٗافٛمل_3

مل-4   ملستتتّنملٖستتتىٜ)بجململطتتت٘ملفٖٔ،ملٖٔ تتتعمليفملدلغتتتجبمل:ملدل تتتابملدياتتتج

ململديٍا ٛ(ملٔتنملشٗنملعمٜملدل اب ملدلشتجت٘ملٔدياتجٙملو ٍٗتملململ ،ملاُملضتةىاُمل ت٦ٗ

مل.(1)املدلاسكجىلكنملوٍّىاملبججاُملوت ا باُملٖ ٗيملفّٗ

 : مساكن المدينة: ثانياا 
ململبمتتتَذبتنثململ فايستتابَملدلتتيتمل،ملعتتَملديستتابَملدشباوتٛملٔدي تتاٌ٘ملدلااوتت

ملبشكنملعاً.يفملبنملوكاُملوتشابّٛملربرملدلف جدٞمل

،ملأواملوسابَملدلط  ٛملدلامٗتاملفّت٘ملوتت  جٚملبالفةاوتٛملدلرتبٗتٛملٔدياتجٖململململململٔ

مل.(2)بَملدلط  ٛملدلٕسطٜملو ٖخملوَملدلفةاوٛملٔدل ساطٛٔوسا

تت للمل،ملوس ٕفٛملبس ٕ ملوستٕٖٛ،ملفىٍازهملدلٍاذٗٛملدلشجتٗٛملذسٍٛملدل ٍاٞ

ململململ،ملوَملطاب   ٔدلطتٕبململ،مل تاًملدل ازلتاململ:ملٔديٕد ملديستتةنوٛمليفملدل ٍتاٞملعتا ٚملِت

ٔذتندٟوملململٔأفطنملديٍازهملتميملدليتملذبٗطملبّتاملباذتاتململ،ملٔجأعملدلٍةن،ملد٧محج

مل .وغمٚملبّاملآبا

ملٖٔشٗعملباينٍٖٛملدستةندًملديشجبٗاتمل)دلشجفاتملدي فمٛملخبشبملوث ب(.

صبج ملفتراتمليفملدزبن دُملو  جفٛملبال  تا  ملدلاجبٗتٛملململّ٘ملأواملدلٍٕدفاملفٔ

مل.(3)ٔ املضململ ش ٗٛمل٫و٦تّا،ملدياتا ٚمليفملدينُملدلاجبٗٛ

                                              
مل.2/99مل،ديان ملدلسابومل(1)
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،ملأوتتتاملديستتتابَمليفملدلطتتتٕدذ٘ملفّتتت٘ملواتتتىىٛملعمتتتٜملشتتتكنملأذتتتٕد ملململململٔ

،ملطابوملٔدذتنملتفتت ملعمتٜملستاذٛملوكشتٕفململململململٖطيملعنٚملوسابَملوَ:ملٔدسبٕ 

ٔلتتىك ملستكاُململململ،يٍتعملدلستجتملململ;ٔلكنملذٕ ملبابمل شيبملوتت ملٖغمتومللت٦ٗمًلململ

ٔواعتتتيملستتتكاُملِتتتآملد٧ذتتتٕد ملوتتتَملدل تتتنٔململنفاعملب ستتتالٛ،ملدسبتتتٕ ملوتتتَملدلتتت

مل.(1)ٔوَملديٍش  مل)دلشٗاٛ(،ملديست جَٖ

ململململٔ ٔتٕجتتنملبّتتاملأ بتتعملٔبتتا٥تململململ،أوتتاملدي تتاٌ٘ملدلااوتتٛملفّتت٘ملتمٗمتتٛمليفملدينٍٖتت

مل:ملٛ ٟٗسٗ

ملبملدلس٦ًملبال جبملوَملدسبجًملدلٍ ٕٙ،ملٔٔبالٛملبا:ملوٍّا ،ملٔبالٛملدزبربتت

ملٔبمتاملدلٕبالت مل د نملدل ابملدياجٙ.

ململململبىاملتٕجنمل اٌات ٌٔتا  ًدملوتاملململ،مللم ٕدفنملتستتةنًمليفملد٧ستا ملبىةتاز

ملتستةنًملبىرنملل٬تاوٛ.

مل.(2)أواملدي اٌ٘ملدلااوٛملد٧ جٝملفّ٘ملع ا ٚملعَملو آٍملتمٗمٛملباٟسٛ

 : لمدينةسور ا: ثالثاا 
ٖٔتةتاملشتك٦ًملبٗطتًٕٖاملململململ،حبالتٛملةتتازملململبمتَباُملسٕ ملدينٍٖٛمليفملزوَمل

ملّلٔدلكتنملدلاةجٖٛملدلربباٌٗٛملدليتملو تململٔتنملبكملوَملدزبجدٌٗا،ملومملوٍتعي

ململ ٔتتتنملزٔ ملدلستتٕ ملباتتن ملوتتَملململ،ملٔ  تتتاملبتتازب  مل،ملباطتتّاملفتتٕ ملباتت ملبإذكتتا

ةاملدلٕدذنٚملفتراتملتت:ملِٔ٘تتململلٔدلشجد ٖ،ملتتملبٕٚملأٔملفترٛملطٕلٗٛملتتملديتا ٖ 

ٔأبجددملٌالمل،ملوّامليفمل ط٦ ملدلٍا د٥ستةنتتململوٍّاملشكنمل ٦ ٛملأٔ د ملدلشحج

مل.(3) دٟجٖٛملتنملزٔ تملأٖطًاملبفتراتملطٕلٗٛملٔبٕدتملوٍعىٛ

                                              
 .2/101مل،(ملديان ملدلسابو1)

مل.2/97مل،ديان ملدلسابومل(2)

مل.2/97مل،ديان ملدلسابومل(3)
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 : طرق المدينة: رابعاا 
ملململبمتَٖابجمل )ملٔيفمل:ملأُملدلطج مل د نملدينٍٖٛملباٌاملس٠ٗٛملٖٔاتفّاملب ٕلت

وعمىتٛململتتتملململيفملِآملدل ٦ ملدسبا ٚبىاملِٕملوتٕتعمل دٟىًاملتتملدلند نملظبنملدلشٕد عمل

مل،ملٔضتتتٗ ٛ ِٔتتتٕملأوتتتجملحيتتترملعمتتتٜملململتتتتتملٔلٗستتتاملوجوتتتٕفٛمل ٥مليفملوٕدضتتتعملتمٗمتتت

ِٔ٘ملوغطتاٚملبشتكنملعتاًملب تجبتٛملستٕ دٞملتتنمل شتاملبايتاٞملجٗتنًدململململململململململتتملد٥ستٍكا مل

ٔأفطتنملدلطجتتاتملٔأبثجِتاملت٨لت٤ًدملِت٘ملدلتيتملململململململ،ملٔ باملباٍاٖٛمللتكُٕملوم ٛ

مل.(1)ت٤ ٙمل  ملديسحنملدلٍ ٕٙ

ٍتتٛملوتتاب ملإستت مل  ملستتت ملشتتا عًامل تتاملفّٗتتاملديىتتجدتململململململٖٕٔجتتنمليفملدينٖ

مل:مل.ملٔململٖابجمللٍاملأمساٞملدلطجتاتمليفملدينٍٖٛملسٕٝملطجٖ  (2)دلطٗ ٛ

ميتتتنملوتتَملبٕدبتتٛملدلاٍربٖتتٛململ،ملِٔتتٕملطجٖتتوملعتتجٖ ملوتترتبمل:ملطجٖتتوملدلاٍربٖتتٛ (ملأ

 تتيملميتتتنمللٗتاتتنمل،مليٍا تتٛدوتتجٔ ًدملبتتاسبجٚملدلغجبٗتتٛملٔذتت٘ملدلاٍربٖتتٛملٔواعتتيملذتت٘ململ

ٖٔ متحمملعجضتْمليفملبات ملديٕدضتعملإستٛململململململ،ملدلستٗ ململجبسجملو اًملعمٜملبطَملستٗنمل

ملٚوتمملوات ٕلٛملو ٍطتجململململٛع تا ٚملعتَملذحتا ٚملو طاتململململ:ملٔدزبستجمل،ملٔإس ملتنوًا

 تتيملميتتجملدلطجٖتتوملبرب)ستتّن(ديٍا ٛمللٗتاتتنملبطجٖتتوملوستتت ٗيملبال تتابملململململململململ،ملتمتت٦ًٗ

 .(3)دياجٙ

ِٕٔملطجٖوملعجٖ ملٖفانملدلطٕدذ٘ملدزبٍٕبٗٛملعَملستٕ ململ:مل  بملدزبٍازٚ (ملب

ململململٔمس٘ملبّتادملد٥ستيملململ،ملدينٍٖٛ ٥ملٖستى مل تاململململ(4)٧ُملجثترملدشبتا ج ملعتَملدل تإٌ

                                              
تَمل ادملدلٕضعملبالٍست ٛمللطجتتاتملدينٍٖتٛملبٌّٕتاملململململمٔ  املٖإ ملس بملدستٍكا ملب،ملٌف ملديٕضع،ملديان ملدلسابو(مل1)

فتايتٕتعمليفملوثتنملِتآملديتنُملأُملٖكتُٕملد٥ِتىتاًملبّتاملفاٟ تًاملحبٗترملٖكتُٕململململململململململململ، ذنٝملدينُملدي نستٛملعٍتنملديستمى ملململ

 دينٍٖٛملديٍٕ ٚ.ملٛوت٦ٟىًاملٔوكاٌ

 .2/14مل،ديان ملدلسابومل(2)

 .2/14مل،يان ملدلسابود(مل3)

 دلشٗاٛ.مل:تنملٖكُٕملديجد ملبّي(مل4)
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فٗططجملذتاومٕملدزبثتٛمل  ملدلستمملبّتاملوتَملطجٖتومل تاصململململململململ،ملبايجٔ مل د نملدينٍٖٛ

ذٗتترملتتتنفَمليفملدي تتابجملديةااتتٛمل تتاملبتتال جبملوتتَملبتتابمل،مل)  بملدزبٍتتازٚ(ملِتتٕ

 .(1)دزبىاٛ

 : أحياء المدينة: خامساا 
ٖتابجململململٔلكٍتْململ،ملأُملدينٍٖٛملواب ملإس مل  ملست ملذًٗاملبمتَذبجمل

مل.(2)لٍاملأًٖاملوَملِآملد٧ذٗاٞمل٥ٔملذتٜملوٕدتاّا

ململململ ٔبتتّ ملأٌّتتاملع تتا ٚملعتتَملململ،ملٔلكٍتتْملٔوتتلملشتتكنملأذٗتتاٞملضتتٕدذ٘ملدينٍٖتت

مل.(3)دبىااتملوَملدل جٝملديسٕ ٚملتتةممّاملدي د عملٔدل سات 

 : معالم المدينة: سادساا 
مٛلملململململململبمتَأشا مل ِٔت٘ململ،مل  ملعن ملوتَملدياتاململدلتيتمل آِتامل ت٦هملزٖا تتْمللمىنٍٖت

مل:ملتتىثنمليفملدلتال٘

 ٖٔ عمليفملدلشىاهملوَملدينٍٖٛملديٍٕ ٚ.،ملس ٗنملضةيملتنٖيمللمىاٞب اٖامل (ملأ

 .(4)ذاَملوجتفعملٖ عمليفملدل دٖٔٛملدلشىالٗٛملدلغجبٗٛمللسٕ ملدينٍٖٛ (ملب

مليفٔت عمل،ملد٧ونملدلربباٌ٘ملٙد(ملذ ٕهملوَملجفاٞمل  رملدل ازلاملد٧سٕ ملذ

مل.(5)دزبّٛملدلشجتٗٛمل  ملدزبٍٕب

مل ململململٖ تعمليفمل،مل (محاًمل دٟعمللماىتٕ فّٗتاملشت٘ٞملوتَملململململ،ذتجٚملز ٔدُمل د تنملدينٍٖت

مل.(6)ستاٌ ٕه تملآدلفةاوٛملٔدلرت ملدليتملباٌاملوٕجٕ ٚمليفملوٍش

                                              
 .2/99مل،ديان ملدلسابو(مل1)

 .2/98مل،ديان ملدلسابو(مل2)

 .2/101ديان ملدلسابو،ململ(3)

 .2/12ديان ملدلسابومل،ململ(4)

 .2/13ديان ملدلسابو،ململ(5)

 .2/97ديان ملدلسابو،ململ(6)
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ِٔتتٕمل،ملِٔتتٕملدي تتجملدلجمستت٘مل تتافغملدينٍٖتتٛ)ذابىّا(مل:ملِٛتتت(ملدشباوتتكٗ

)ديتتن نململو تتاًملعمتتٜملستتّنملتجٖتتبملوتتَملبتتجملديٍا تتٛملدلغجبٗتتٛملعٍتتنملوتتن نملدلاٍربٖتتٛ

مل.(1)ملدلغجب٘(

 : احية العمرانية في المدينةعن الن بيرتنالنظرة العامة ل
وسجذًامللماجدعملبت ملتتٕدتملدلنٔلتٛملدلستإ ٖٛململململململبمتَأٖاًململيفباٌاملدينٍٖٛمل

،ملةاملأ جملذليملعمٜملٌّطٛملدينٍٖٛملدلاىجدٌٗٛ،ملٔتٕدتملضبىنملعم٘ملذابيملواج

أُمل  تتٕهملدل تتٕدتملدلستتمفٗٛمل  ملدينٍٖتتٛملبتتاُملأذتتنملأستت ابململململبمتتتَذٗتترملٖتتجٝمل

مل ٔيتاملمتكٍتاملدل تٕدتملدلرتبٗتٛملدياتجٖٛململململململ،ملربململدلٍّطٛملدلاىجدٌٗٛمليفملدينٍٖت

ملوَملدستاا ٚملدلسٗطجٚملعمّٗاملوجٚملأ جٝملدز ِجتملدينٍٖٛملبسجعٛ.

ملسجعاُملوتاملست طاملدينٍٖتٛملديٍتٕ ٚمليفملأٖتنٙملدلِٕتابٗ ململململململ)ٔ:ملٖٔ ٕهمليفملذلي

أواملد٩ُملفىَملد تىنملأُمل،ملٔبانملدستاا تّاملسجعاُملواملدز ِجت،مل)دلسإ ٖ (

ٛملونٍٖتتتٛملعمتتتٜملشتتتابمتّامليفململتكتتتُٕملونٍٖتتتٛملوتتتغمٚملوجحيتتتٛملوٍتاشتتتٛملب ٖتتتملململ

مل.(2) دلشج (

مٛلململململململ وتّىتًاململ،ملٔلكٍْملٖاتن مليفملدلٍّاٖتٛملذكىتًاملعاوتًاملعمتٜملدلٍاذٗتٛملدلاىجدٌٗت

مل ٔوتتاملبتتاُملو٦ذعتتًاملوتتَململ،ملٔبستتاطٛملدلتتأ ،ملدشبتتربٚملفٗتتْملدلاتتجبملعىٕوتتًاملب متت

ٖ تتٕهمليفملذلتتيمل،ملفةاوتتٛملٔأبّتتٛملفّتتٕمل وتتاملوستتتٕ  ملأٔملوتتَملعىتتنملفٍتتاٌ ملأجاٌتتبململململ

 ملأُملدلاتجبمللتٗ مللتنّٖيمل ٥ملفكتجٚملبستٗطٛململململململوَملدلتٍٕٖتْملٍِتامل ملململ٥ملبّن):ملواٌاْ

ستتٕدٞملبالٍستت ٛمللمى تتاٌ٘ملدلااوتتٛملأٔململململ،ملعتتَملدلفةاوتتٛملٔد٧بّتتٛمليفملصبتتاهملدلاىتتا ململململ

أٔملوَململ،فىاملٖستمفاملٌعجملديسافجمليفملدسبحازملِٕمل دٟىًامل واملوستٕ  ،ملدشباوٛ

،ملٖٔ نٔملِادملوتَملذٔ ملدلٍتا ملدلتاٙملتتحمتٜملفٗتْملدل ستاطململململململ،ملعىنملفٍاٌ ملأجاٌب

                                              
 .2/99ديان ملدلسابو،ململ(1)

 .98-2/97مل،ديان ملدلسابو(مل2)
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مل.(1)(يملبنُٔملشيملبالتنبمملٔدلتٕفمبا٫ضافٛمل  ملمتٗ ِ

ىاىبور نوىبورككارتالمدونةىبونى
،مليفملزوٍ ملوت تا ب ملتتملبىامل٥ذعٍاملتتململبمتَٔملبمبّا تباٌاملزٖا دتمل

بتت ملدل تتٕدتملململٔب٦ِىتتاملباٌتتاملزٖا تتتْمللمىنٍٖتتٛملباتتنملِتتنٔٞملدلاتتجدعملديستتم ملململململ

ٙرملبتتٕد  مللاتتجدعملعمتتٜململململ،ملدياتتجٖٛملٔدل تتٕدتملدلستتإ ٖمل فمتتيملٖكتتَمليفملزوٍّىتتاملأ

مليملدينٍٖٛ.ذك

ٔواملّٖىٍاملٍِاملواجفٛملواسبوملباينٍٖتٛملوتَملتطتٕ ملأٔملٌّطتٛملعىجدٌٗتٛمل ت٦هملململململململ

ملململ ٔدلتيتملستت وملأُملأشتجٌامل  ملأٌّتاملباٌتتاملتجدبتٛملمثاٌٗتتٛملململململ،ملِتآملدلفترتٚملوتتَملدلت و

مل.ٔ ٦  ملعاوًا

يفملدسبنٖرملعَملبا ملدزبٕدٌبمليفملدينٍٖٛملأسّبململبمبّا تمل٦ٌٔذغملأُ

ملبٍٗىاملدبتفٜمل،ملبالطج ملٔد٧ذٗاٞ شتا ٚمل لّٗتاملب  تتاًملف تطمل ُٔملململململبا٫ملبمتت

وتتَململبمبّتتا تدلكفاٖتتٛملفٗىتتاملذبتتجٓململبمتتتَفمج تتامل أٝمل،ملذبتتجملوستتىٗات

ملفماليملعنهملعَملذبجملوسىٗاتّا.،ملبٗاُمل٧ِيملطجتاتملدينٍٖٛملٔأذٗاّٟا

بىتتتامل٦ٌذتتتغملأُملٍِتتتاكملدلكتتتثمملوتتتَملأٔجتتتْملدلتشتتتابْمليفملدلٕوتتتلملبتتت ململ

يفملزوتتتَملفت ستتتٗيملدينٍٖتتتٛململ ٥مليفملوٕدضتتتعملتمٗمتتتٛملجتتتنًد،ململململبمتتتتَٔملبمبّتتتا ت

ململبمتَِٕملدلت سٗيملذدتْمليفملزوَململبمبّا ت أُمل:ملوعملد ت٦ ملٖسمملبٍّٗىاملِٔت

مٛلملململململململبمبّا ت بٍٗىتاملٔجتنٌاملململ،ملململٖاتتربملتماتٛملدينٍٖتٛملجت ًٞدملوتَملت ستٗىاتملدينٍٖت

ملٖاتربِاملوَملأتساًملدينٍٖٛملديٍٕ ٚ.ملبمتَ

،ملٔ  تتاملٖكتتُٕملدلستتت بمليفملذلتتيملعاٟتتتنًدمل  ملط ٗاتتٛملبتتتنملوتتَملدلتتتججم ملململململ

ًاملِّىتتْملدل رتترمليفملبتتنملوتتاملٖتامتتوملبتتا٧وٕ ململململململ٦ًٌّٗملوتتنملبتتاُمل جتتململ مبّتتا تف

مل وتَملد٧وتتٕ ملديستتت مٛملململبمبّتتا تأوتتاملديشتتاِنملدلاستكجٖٛملفٗاتربِتتاململ،ملدينٌٗت

                                              
 .2/100مل،ديان ملدلسابو(مل1)
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ملٔلاليملدعتربِاملوامىًاملوَملوااململدينٍٖٛ.مل;عَملدلٍاذٗٛملدينٌٗٛ

لتْملوتمٛملباينٍٖتٛملفّتٕململململململبتنملوتاملململٓٔيفملٌعج،ملعسكجٙمل جنملّٕفملبمتَأوامل

فّتٕملجت ٞمل٥ملٖتحت أملوتَململململململ،ًاملأٔملعستكجٖامًلٌّٗ ملوتنملوَملديٍشآتملسٕدٞملأباُملوٍش

ملوَملأتساًملدينٍٖٛملديٍٕ ٚ.مل الثًاملدل ماٛملتسىًادعتربملٔلاليململ;دينٍٖٛ

ّّململ،ملٔبالٍس ٛملل ٕدباتملدينٍٖٛملف تنملبتاُملٍِتاكملبات ملدلتطتٕ ملفّٗتاململململململ ف تنمل

ّّملدستترندثملو ٍتٗ ملعٍتنملململململ،ملدسترندثملبٕدبٛمل دباتٛملِت٘ملبٕدبتٛملدلطتٗافململململ بىتامل

ململبتنملوتَملبتابملدزبىاتتٛملٔدملململ مل،ملل تابملدياتج دي ٍٗتتاُملع تا ٚملعتَملوجدبتت ململململِٔتاد

ٔ ونملبنملوتاملميكتَملململ،ملعسكجٖٛملوّىتّاملوجدت ٛملذجبٛملدلن ٕهملٔدشبجٔد

ِٔتتآملململتكتتَملململ،أُملٖتت٤ ٙمل  ملزع عتتٛملد٧وتتَملٔد٥ستتت جد مليفملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ملململ

مل.بمبّا توٕجٕ ٚمليفملزوَمل

ٔململحينثملفّٗاملبت مملتطتٕ ملململ،ملأواملوسابَملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملفّ٘ملوتشابّٛ

ملٕٝملدٌتشا ملبات ملدلمىستاتملدزبىالٗتٛمليفملد٧بٍٗتٛملزوتَململململململس ،ملايشتجبٗاتملبملبمتت

ملٔدلٍٕدفاملدي  جفٛ.

ململٖتت مللتْملدلتحتٕهمليفملدينٍٖتٛملبست بملململململململبمبّتا تمل ُمل:ملٔلكَملأعٕ ملٔأتٕه

ٔبتاُململ،ملذٗرملب ٘ملذ ٗسًامليفملفجدشْملطتٕدهملمثاٌٗتٛملأستابٗعملململ،مل وابتْملباسبىٜ

دلتاٙملململ متَ ٦فتًامللتململ،ملُٖست ٘ملديامٕواتملعَملطجٖوملديشافّٛمليفملأومبملد٧ذٗتامل

ملدست ٜملوامٕواتْملعَملطجٖوملديشاِنٚملٔديشافّٛ.

أوتتاملبالٍستت ٛمل٧ذٗتتاٞملدينٍٖتتٛملٔطجتاتّتتاملفالٕوتتلملدلاتتاًملٖكتتا ملٖكتتُٕملململململململململ

بٍٗىتاململ،ملأستّبمليفملذبتجملأبجزِتاململململبمبّا تومملأُمل،ملوتشابًّامل  ملذنملب م

ٔوتتَملذٗتترملدلٍعتتجٚملدلااوتتٛمللكتت٦ملدلجذتتالت ململململ،ملذبجِتتاملمتاوتتامًلملبمتتتَأوفتتنمل

فّىتاملوتف تاُمليفملأُملديعتاِجململململ،ملتكُٕملوتشابّٛملأٖطتًامل  ملذتنملبت مملململفتكا مل

ملململململ ،ملدلاىجدٌٗٛمليفملدينٍٖٛملباٌاملعمٜملجاٌبملبت مملوتَملدل ستاطٛملٔعتنًملدلفةاوت
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 ا دينةةةةة  ا نةةةةةو ة مةةةةة   يةةةةة  

 ا وقةةو لالوصةةر افيةةرا ي  

 

ململململ ٔ  مل،ملٔأ جااملس بملذليمل  ملتمٛملدشبربٚمليفملدل ٍاٞمللنٝملأِتنملدينٍٖتٛملوتَملٌاذٗت

ملململململ مل،ملعتتنًملوٗتتنملديتتنٌٗ مل  مل بتتجدزملوعتتاِجملد٧بّتتٛملوتتَملٌاذٗتتٛملأ تتج ملٔوتتاملبتتا

وٕجتتٕ ًدملوتتَملأبٍٗتتٛملفتتا جٚملفإمنتتاملٖاتتٕ ملستت  ْمل  ملوتتاملتتتاًملبتتْملستت٦ط ملواتتجململململململ

ملٔتجبٗامليفملذليملدلٕتا.

ُملدِتىاوتتْملوٍّاتت ًامليفملدلغالتتبملعمتتٜملبتتنملوتتامللتتْململململبتتاملبمتتتَمل٦ٌذتتغملأُٔ

ملبستت بمل;وستتا ملبالٍاذٗتتٛملدلاستتكجٖٛملوتتَملذٗتترملدل تت٦عملٔدسباتتُٕملٔد٧بتتجددملململ

ملط ٗاٛملديّىٛملدليتملتنًمل بطًامليفملدزبتٗ ململٔحبكتيملعىمتْملضتاملململ،ملوتَملأجمتّاملململبمتت

ملدلربٖطاٌ٘.

ىاىموقعىالمدونة
ت عملدينٍٖٛملعمتٜملذافتٛملدلاترجدٞململململ

بال جبملوَملسمسمٛمل،ملدلاجبٗٛملدلكربٝ

مل.(1)دزب اهملدليتملت طعملديٍط ٛملوَملدلشىاهمل  ملدزبٍٕب

تتَملأُملدينٍٖتٛملت تعملعمتٜملذتنٔ ملظبتنملفتٕ ملد طت ٛملدلٕدستاٛملدلتيتملململململململململململمٖٔتجٝملبمل

مل.(2)تشكنملٔسطملش ْملدزب ٖجٚملدلاجبٗٛ

جاٌ تْململ،ملًاملوتَملدلستّنململٍتملعىٕوًاملعمتٜمل وتٗلملوٍرتن ملدعبتند ًدملِململململِٔ٘ملت عمل

ٔتسىٜملِآملدلٍاذٗٛملبايسفمٛملأٔمل،ملديٍةف ملعٍنملدل اعنٚملدزبٍٕبٗٛملزب نملأذن

ململململ،ملدلستتافمٛ ِٔتت٘ملدلستتّٕهململ،ملبٍٗىتتاملتستتىٜملدلٍاذٗتتٛملد٧ تتجٝملديجتفاتتٛملبتتالإدل

مل.(3)د ٗطٛملب  اٞملٔديٍاطوملدلشجتٗٛ

دينٍٖتتتٛملحبكتتتيململأُملبمبّتتتا تفتتتمٝمل:ملأوتتتاملوتتتَملدلٍاذٗتتتٛملد٥ستتترتددبٗٛٔ

                                              
مل.296 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:(ملدٌعج1)

 .2/88واجملٔدسبحازململ  بمتُٕململٛ ذممل:دٌعجمل(2)

مل.2/90مل،ديان ملدلسابو(مل3)
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ملململ لتتادمل;مل(1)وٕتاّتتاملديتٕستتطمليفملوٍط تتٛملدسبحتتازملتاتتتربملذاتتَملدسبحتتازملدلجٟٗستت

ٔدل تتتٕدتمل،ملبتتت ملدل تتتٕدتملدلرتبٗتتتٛملدياتتتجٖململبتتتاُملدلتٍتتتاف ملعمّٗتتتاملشتتتنٖندمًل

ذٗرمل ُملدينٍٖٛملتاتربملبٕدبٛملدلا تٕ ملد٧ساستٗٛمللمرحتادملدل تا و ملوتَململململململ،ملدلسمفٗٛ

ّاملواٍآملدلستٗطجٚملعمتٜملأبثتجملطتج ملململململلادملفالسٗطجٚملعمٗ،ملتجبٗاملٔب٦ ملدلشاً

ملدسبخملأِىٗٛملٔذٕٖٗٛ.

ىاىحدودىالمدونةىالمنورة
مل:ملٖتىثنمليفملدلتال٘ ،جغرافي :األول،مللمىنٍٖٛملديٍٕ ٚملذندُ

ذبنِاملسمسمٛملدزب تاهملدلتيتملت طتعملشت ْملدزب ٖتجٚملدلاجبٗتٛملململململململ:ملأ(ملوَملدلشىاه

ٔيفملِآملدزبّٛملٖٕجنملج نملأذنملدلتاٙملٖ اتنملوستافٛململململ،ملوَملدلشىاهمل  ملدزبٍٕب

مل.(2)اعٛملعَملدينٍٖٛملديٍٕ ٚمليفملراهملدلشىاهملدلشجت٘مل  ملدلشىاهملدلشجت٘س

مل.(3)فّ٘ملدستٕدٞملتاًملعمٜملونٝملد٧فو:ملب(ملوَملدزبٍٕب

فٗرنملسّنملدينٍٖٛملذٗتٕ ملوتَملبازلتاملشتكخمْمل  ترململململململ:ملٔوَملدزبٍٕبملدلغجب٘

ٖٔ عملعمتٜملباتنملذتٕدل٘مل ٦ تٛملململململ،ملٌٔتٕٞملوةجٙملٖطموملعمْٗملج نملعم،ملدلربدب 

مل.(4)أوٗاهملوَملدينٍٖٛ

ملململ:ملد(ملوَملدلشج  ٌادبتٛملعتَملمحتيملبجبتاُملست وململململململ،ملذبتٗطملبّتاملأ  ملستٕ د

مل.(5) ٕ دٌْ

ِٔ٘ملع ا ٚملعَملت٦همل دبٍٛملوٍةفطٛملٖ طاّاملدلن بملدلشجت٘ملعتربملظبتنملململ

مل.(6)  ملوكٛ

                                              
مل.298 ْملج ٖجٚملدلاجبملش ذ٦تمليفململ:(ملدٌعج1)

ململ.297مل،(ملديان ملدلسابو2)

مل.297،مل(ملديان ملدلسابو3)

مل.2/89:مل ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحاز،مل298:ملاجب ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدل:ملٌعجد(مل4)

مل.333 ذ٦تمليفملش ْملدزب ٖجٚملدلاجبٗٛمل:ملدٌعجمل(5)

مل.2/89:ملٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحاز،مل298مل،ديان ملدلسابو:مل(ملدٌعج6)
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ٔميتتتنملوستافٛمل ٦ تتٛملململحيتنِاملستتّنملٖ تنأملوتتَملٔد ٙملدلا ٗتوملململ:مل (ملوتَملدلغتتجبمل

مل.(1)أوٗاه

مل.(2) سحنملذٙملدسبمٗفٛأُملدسبنٔ ملدلغجبٗٛمللمىنٍٖٛملتتىثنململبمتَٖٔجٝمل

ٔذبٗطملدل سات ملٔو د عملدلٍةٗنملباينٍٖٛملوَمل ت٦ثملجّتاتملتا بتٛملدزبّتٛملململململ

يفملِتآملململٔتكُٕملط ٗاٛملد٧  ،ملدزبٍٕبٗٛملوَملدلسّنملذٗرملدلطجٖومل  ملوكٛ

ٔمتتتنملِتآملدسبتندٟوملٔدل ستات ملوستافٛململململململ،ملديٍط ٛملوةجٖٛمل٥ملميكَملز دعتّتامل

مل.(3)ستٛملأوٗاهملأٔملمثاٌٗٛ

  :قة الحرم(حد نبوي )منط: الثاني
متتنملرا٥ًمليسافٛمل ٦ ٛملأوٗتاهململ،ملو٦ًٗ(12دينٍٖٛملضىَمل دٟجٚملتٕدوّا)ت عمل

تتتنملٖ تتعمل متتلملج تتنملأذتتنمل ستتافٛملوتتمملململ:مل)ِٔتتٕملأٔملج تتنمل تتٕ ،ملج تتنملأذتتنعٍتتنمل

ملباٗنٚ(.

مل.(4)مل)عمٜملوسافٛمل ٦ ٛملأوٗاهملوَملدينٍٖٛ(مل  ملج نملعمملًاجٍٕبمتتنملٔ

ململململآِتتٔ ًملفّٗتتاملبتت ٙملعىتتنملوتتَملململوٍط تتٛملدسبتتجًملدلتتيتمل٥ملجيتتٕزمل٧ذتتنملأُملٖ تت

ٔبتادملدلاتٗنملٔتطتعململململ،ملد٧عىاهملديٍافٗٛمللمشجٖاٛملد٫ست٦وٗٛملوتَملتتتنملأٔملوتمململململ

مل.(5)ٔبادمل  ٕهملومملديسمى ،ملدلشحج

                                              
مل.333 ذ٦تمليفملش ْملدزب ٖجٚملدلاجبٗٛمل:مل(ملدٌعج1)

مل.2/89مل ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل:دٌعجمل(2)

مل.327،مل298تملش ْملدزب ٖجٚملدلاجبمل ذ٦مل:دٌعجمل(3)

مل.2/89 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحاز،مل333ٔمل،ديان ملدلسابومل:دٌعجمل(4)

ٔتنملٔ  مليفملدلسٍٛملدلٍ ٕٖٛملأذا ٖترملبتثمٚملتتنهملعمتٜملِتادملدياٍتٜملِٔت٘ملململململململململ.333مل، ذ٦تملش ْملج ٖجٚملدلاجب:ملدٌعجمل(5)

)دينٍٖٛملذجًملواب ملعممل  مل ٕ مل:ملسميذنٖرملعم٘مل ض٘ملدهللملعٍْملعٍنملدل ةا ٙملٔومل:وٍّا،ملوجحيٛمليفملِادملدل اب

ململ:فامٗتتْمللاٍتٛملدهللملٔدي٦ٟكتتٛملٔدلٍتا ملأ ات (ملدٌعتتجململململأٔملآٔٝملضبتن امًلملفىتَملأذتنثملفّٗتتاملذتن امًلململ ،ملوترٗ ملدل ةتتا 

،ملبتابململبتابملدلاتو،ملورٗ ملوسميمل،6/2482بابمل  يملوَملتربأملوَملوٕدلْٗململ،بتابملد٥عتااًملبالكتابملٔدلسٍٛ

مل.2/994مْٗملٔسميملفّٗاملبالرببٛملفطنملدينٍٖٛملٔ عاٞملدلٍيبملومٜملدهللملع
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ىاىجغرا وةىالمدونةىالمنورة
،ملع تا ٚملعتَملِطت ٛملذدتمل وتاهملومرٗتٛمليفملبات ملوٕدضتاّاملململململململ:ملدينٍٖٛملديٍتٕ مل

،ملنملأٔملطتت َفتتَطِٔتت٘مليفملدلاتتا ٚملع تتا ٚملعتتَملط اشتتمملأبتتٗ ملٔ وتتاهملد تمطتتاملبملململ

ملبىاملٖتٕدفجملفّٗاملدزبم.

ملعمٕٙملٔسفم٘.،ملٔسّنملدينٍٖٛمللْملجاٌ اُ

مل،ملفّٕملدلاٙملٖطموملعمْٗملدلإدل٘:ملأواملدزباٌبملدلامٕٙ وتاملحيتٗطملب  تاٞملململململِٔت

فّتتٕملوتتَملدلٍاذٗتتٛملدزبٍٕبٗتتٛملزب تتنمل:ملٔأوتتاملدزباٌتتبملدلستتفم٘ٔديٍتتاطوملدلشتتجتٗٛ،مل

ملململأوتاملتجبتٛملدينململ،مل(2)ٔأ  ملدينٍٖٛملٔدفتجٚملديٗتاململ،مل(1)أذن ٔذبتتٕٙململ،ملٍٖتٛملفّت٘مل ط ت

ِٔت٘ململ،ملبىاملذبتٕٙملعمتٜملبمت ملوتَملٌتٕعملوتمملجٗتنململململململ،ملعمٜملدلٍرتدتمليفملدلشتاٞ

مل.(3)جافٛملٔومتّ ٛملوٗفًا

 : مناخ المدينة
ملململململ ٖٔطتتتطجملدلٍتتتا ململ،ملوٍتتتا ملدينٍٖتتتٛملشتتتنٖنملدلتتتربٔ ٚمل تتت٦هملشتتتّٕ ملدلشتتتتا

ٔتّبملعمٜملدينٍٖٛملدلجٖاحملٔدلإدوتلململ،مل٥ستةندًملٔساٟنملدلتنف٠ٛمل د نملبٕٗتّي

أواملوٗلملدينٍٖٛملفّٕمل،ملٔددلارجدٞملدلشجتٗٛملوس  ٛملد٧ذٝملٔد٫زعادل ا  ٚملوَمل

ملوعملجفا مليفملد ٕدٞ.،ملشنٖنملدسبجد ٚ

ٔتستتىجملستتٛملململ،ملأواملد٧وطا ملفٗ تنأملِطٕ تامليفملدينٍٖتٛمليفملشتّجملأبتتٕبجملململململٔ

ململململ ٔوال تًاملوتاملتكتُٕملواترٕبٛملململململ،ملأشّجملتتةممّاملفرتدتملدٌ طتاعمللمىطتجملوتمملتمٗمت

ٔتتنملميتجملململ،ملاملٖتٕو ملعمتٜملد٧بثتجملململبإدولملشتنٖنٚملتستتىجملٖٕوتًاملٔدذتنًدملٔ  تملململململ

 تت٦ملز تتاتململ،ملفاتتنملدلشتتتاٞملب بىمتتْمل ُٔملأُملٖستت طملديطتتجمل ٥ملوتتجٚملٔدذتتنملململململ

مل فٗفٛمل٥ملتنًٔملط٦ًٖٕ.

                                              
مل.90-2/89 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازململ:(ملدٌعج1)

مل.2/89مل،ديان ملدلسابومل(2)

مل.2/100،ملديان ملدلسابومل(3)
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التشةةةةةةةةتيالع لالت  عةةةةةةةةاع  

 الشتا ي  يف ا دين  ا نو ة 

أوامليفملفرتٚملد٥عتندل مل)دلجبٗتعملٔدشبجٖتل(ملتات  ملدلإدوتلملدلربتٗتٛملوتَملململململململ

ملد٧وٕ ملدي لٕفٛ.

أُملِطتتتٕهملد٧وطتتتا مليفملدينٍٖتتتٛملٖكتتتُٕملعتتتا ٚمليفملدلمٗتتتنملململململبمتتتتَٖٔتتتابجمل

ٔيفملديستاٞمليفململ،ملٖٔكتُٕمليفملدلات احمليفملفاتنملدلجبٗتعململململ،ملٛمللفانملدلشتاٞبالٍس 

مل.(1)فانملدلاٗل

ىاىأ(ىرددىدكانىالمدونة
عتتتن ملستتتكاُململبمبّتتتا ت ملتتتتّن

(ملستتتٛمل16000دينٍٖتتٛملديٍتتٕ ٚملوتتاملبتت )ملململ

ملّيمل(ملعشتتجَٖملألفتتًامل تتَملفتتململ20000  مل)ملعشتتجملألفتتامًل أوتتاململ،ستتكاُملدلطتتٕدذ

عشتجٚملآ٥ مل  ملد تكملعشتجململململ ملعتن ملستكاٌّاملحبتٕدل٘ململململدينٍٖٛملٌفستّاملف تنملتتنمّلململ

مل.(2)ألفًا

أُملأفطتنملدياتا  ملت تن ملململململ:ٔذبتجمل،مليفملت نٖجٓملفكاُملوتٍاتطًاملبمتَأوامل

(ملألتتلملٔإستتى٠ٛملٌفتت مل د تتنملململ1500تاتتند ملستتكاُملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ٚملحبتتٕدل٘)ملململ

ململململ،مل(ملألتلملٌفت مل تا دملدلستٕ ململململ1000ٔذٕدل٘مل)،ملدلسٕ  :ملٖٔا تبملعمتٜملذلتيملب ٕلت

ململ) (مل800يملد٧ٔهملتتتتنملٖكتتتُٕمل)ملفتتتالجت،ملأظتتتَملأُملبتتت٦ملدلت تتتنٖجَٖملو تتتالحمملفٗتتت

مل،(ملإستى٠مل500أوتامل تا دملدلستٕ ملفج تاملبتاُملدلتجتيملدي  تٕهملِتٕ)ململململململململ،ملمثامن٠ٛ

ملٔيفملدلٕتاملٌفسْمل٥بّنملأُملأعرت ملأٌكملململأذاّي(.

،مل ٔدملعن ملديٍتازهملبستتٛملآ٥ ملوٍت هملململ) ُملد٧تجدكملتّن:ملفٗ ٕهملبمتَ يملٖإ مل

مل.ٔعن ملدلسكاُملبثىاٌٗٛملعشجملألفًا(

(ملستتٛملعشتجملألفتًاملوتٍّيملململململ16000ن ملدلستكاُمل)مل) ذدملدفرتضتٍاملأُملعتململ:ملٖٔ ٕه

                                              
مل.92-91 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحاز،مل364ٔ ذ٦تمليفملش ْملدزب ٖجٚملدلاجبٗٛمل:ملدٌعجمل(1)

مل.365 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل:مل(ملدٌعج2)
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(ملستتتتت اٛملآ٥ مليفململ7000ٔ)،مل(ملتستتتتتاٛملآ٥ ملٖ طٍتتتتتُٕملدينٍٖتتتتتٛملذدتّتتتتتاململململ9000)

فىاٍتتٜملِتتادملأُمليفملبتتنملوٍتت هملوتتاملٖ ٖتتنملتمتت٦ًٗملعتتَملد تتكململ،ملدلطتتٕدذ٘ملٔدل ماتتٛ

ذٗرملديسابَملٔدساٛململ،ِٕٔملت نٖجملو  ٕهملبالٍس ٛملينٍٖٛملعجبٗٛ،ملعشجملٌفسًا

مل(.(مل1)ٔدلا ٗنملبثمُٔ

ملِٕٔملد٧تجبمللمٕدتع.مل، ج ملدلت نٖجملدلثاٌ٘ملبمتَأُململذغٍِٔامل٦ٌ

ىاىال ركوبةىالدكانوةىألهلىالمدونةىب(
تاتتتربملدلرتبٗ تتٛملدلستتكاٌٗٛمليفملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ٚمليفملدلفتترتٚملوتتاملبتت ملوطمتتعملململململململ

فّتتٕملصبتىتتعمل،ملدل تجُملدلتاستتعملعشتتجملديت٦ٗ ٙملٔذتتتٜملوٍتاتتفْملتجبٗ تٛملوا تتنملململ

مل،ملوتان ملد٧عجد ملٔد٧وٕه دشبتاصملدلتاٙملميٗت ٓملعتَململململململٔلكنملوَمل٥٤ِٞملٔضتا

وَململبمتَٔململبمبّا تعمٜملواملتنوْمللٍاململٚٔبإل اٞملٌعج،ملب ٗٛملد٧عجد ملد٧ جٝ

وامٕوتتاتملعتتَملستتكاُملدينٍٖتتٛمليفملِتتآملدلفتترتٚملٖتتت  مللٍتتاملوتتنٝملد٥ تتت٦ مليفململململململ

ملدلرتبٗ ٛمل٧ِنملدينٍٖٛ.

مل:ملٔميكَملأُملٌ سيملأِنملدينٍٖٛمل  ملتسى مل ٟٗس 

 العرب.: القسم األول
مل:مل سىُٕمل  ملتسى ِٔيملبنٔ ِيملٍٖ

ِٔتتيملتمتتٛمل،ملأٔملد٧ستتجملد٧وتتٗمٛمل،ٖٔطمتتوملعمتتّٗيملد٧ٌاتتا مل:ملأِتتنملدينٍٖتتٛ (ملأ

ٔذبجملأٌْملململٖكَملٖٕجنمليفملزوٍْملوَمل٥٤ِٞملسٕٝملبمبّا ت،ملبىاملذبجمل

ملململ،ملِٔيملف جدٞ،ملعشجملأسج ملململبمبّتا تملٔلكتَململ،ملٖٔاىتنملوتال ّيمليفملدل  دعت

 .(2)ٖابجمللٍاملأًٖاملوَملِآملد٧سج

مل:ملٓملد٧سجملأ بعملأسجملِ٘فٗابجمللٍاملوَملِاملبمتَأوامل

                                              
مل.2/98 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل:مل(ملدٌعج1)

مل.341ج ٖجٚملدلاجبململ ذ٦تمليفملش ْ:مل(ملدٌعج2)
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ِٔتيملوتَملست٦لٛملأبت٘ملأٖتٕبملد٧ٌاتا ٙمل ضت٘ململململململململ:ملبٗاملد٧ٌاا ٙ -1

 ٔوٍّيملأٟىٛملدسبجًملدلٍ ٕٙ.،ملٔبٗنِيملوفاتٗ ملدسبحجٚ،ملدهللملعٍْ

 ٔوٍّيملد٧ٟىٛملٔدي٤ذٌُٕ.:ملأسجٚملأب٘ملدزبٕ  -2

 ٔأبثجِيملٖاىنمليفملدلتحا ٚ.:ملبٗاملدلشااب -3

 .(1)ٖٔاىمُٕمليفملدلتحا ٚ:ملبٗاملدل جدٌ٘ -4

مل:ملُملعمٜملدينٍٖٛب(دلاجبملدلٕدفنٔ

مل:مل٥٤ِٔٞملبنٔ ِيملٍٖ سىُٕمل  ملتسى 

مل:ملٔأبجزِي،ملدلٕدفنُٔملوَمل د نملش ْملج ٖجٚملدلاجب -1

ململ٥٤ِٔٞملٍٖ سىُٕمل  ملتسى :ملد٧شجد ملأ(

،ملٌس ٛمل  ملدسبسَملبَملعم٘ملبَملأب٘ملطالبمل ض٘ملدهللملعتٍّيمل:ملدسبسٍُٕٗمل(1

ململ ٔواعىّتتيملتتتا ًملوتتَململ،ملٔعتتن ِيملبتت م،ملٖٔطمتتوملعمتتّٗيملل تتبملدلستتا ٚملدلامٕٖتت

ملو ٔبتإٌدمليفململ،ملكٛمل ٦هملدسبجٔبملدليتملشٍّاملد٧شجد مللمسٗطجٚملعمٜملدينٍٖت

ملوال ٗتّيملٍٖتىُٕمل  ملط  ٛملدلامىاٞ.

ٖٔاىمُٕمليفملٔظاٟلملبايسحنمل،ملٖٕجنملوٍّيمليفملدينٍٖٛملذٕدل٘ملواٟيتملأسجٚٔ

مل.(2)أٔملٖشتغمُٕمليفملدلتحا ٚ،ملدلٍ ٕٙ

ململ،ملٌس ٛمل  ملدسبس ملبتَملعمت٘مل ضت٘ملدهللملعتٍّيململململ:مل(دسبس2ٍُٕٗٗ ملِٔتيملط  ت

ململململٔ،ملد٧شجد ملدلاسكجٖ  ٔحياتمُٕملعمتٜملململ،مل يملتتٕٚملٌٔفتٕذملفاٟ تاُمليفملدينٍٖت

ملوّىتّيملد٫شجد ملعمٜملدل ربملدلٍ ٕٙ.مل٧ُ،ملجّنملدلن نملديال٘مللمىسحنملدلٍ ٕٙ

ٖٔاٗشُٕمليفملذٕ ملٖ اهمل،ملِٔيملٖتٕزعُٕملعمٜملساملأٔملس عملأسجمليفملدينٍٖٛ

ستا ململبىاملٖٕجنملوٍّيملذٕدل٘مل ٦ثملٔتسا ملأٔملأ بتعملٔتمل،ملذٕ ملدبَملسان:مللْ

                                              
مل.2/139 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل:ملدٌعجمل(1)

مل.2/141ٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل،مل341 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:(ملدٌعج2)
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مل.(1)أسجٚمليفملدلسٕٖجتٗٛ

ململململململ:ملب(ملدلا استتُٕٗ ،ملوتتَملستت٦لٛملدلا تتا ملبتتَملع تتنملديطمتتبمل ضتت٘ملدهللملعٍتت

ململ )دشبمٗفٗتٛ(ملِٔتت٥٤ٞملململٖكتَملوٕجتٕ ًدملوتتٍّيملستٕٝملأستتجٚملململململ:ملدستتيملئٖطمتوملعمتٗ

بىاملٖتٕلُٕملوّىٛملد٫شجد ملعمٜملتربمل،ملٖاىمُٕملأٟىٛمليفملدسبجًملدلٍ ٕٙ،ملٚٔدذن

مل.(2)مح ٚمل ض٘ملدهللملعٍْ

ملململململ٦٘لٛملأبتملوَملس:ملد(ملدلانٖ ٗٛ ٔعتن ِيململ،ملبكتجملدلاتنٖومل ضت٘ملدهللملعٍت

ملتمٗنملجنًد.

مل.(3)٥ٔملتتٕفجملعٍّيملأٖٛملوامٕوات:ملدلٍحا ملٕ (ملبٍ

مل.(4)وَملت ٗمٛملبكملعم٘:مل(ملدل نِٔت

مل(ملدلاجبملدل ا وُٕملوَملدلٗىَملٔذطجوٕتملٔسٕ ٖا.ٔ

مل:مل(ملدلاجبملدلٕدفنُٔملوَمل ا دملش ْملدزب ٖجٚملدلاجب2ٛٗ

ملٔأعند ِيملب مٚ.مل:أ(ملدياجُٖٕ

مل.(5)غا بٛب(ملدي

ٍٖٔرتتن ملِتت٥٤ٞملوتتَملأوتتٕهمل،ملالوافممدون مممن ايممر العممرب :القسممم الثمماني

مل:ملبثمٚملأبجزِا

ٍِٔتاكملتستيملوتَململململ،ملٍٖٔرن ُٔملوَملديٍاطوملدلشىالٗٛمللرتبٗا:ملد٧تجدك (1

وَملباُملآبا٣ِيمل:ملأٙ،مل)دلإفات(ملِٔيملأٌاا ملأتجدك:ملد٧تجدكملٖطموملعمّٗي

                                              
مل.2/141زملٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحا،مل341 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ(1)

ملو٦ذعٛ:ملٖطموملأِنملدينٍٖٛملوسىٜملد٧شجد ملٖٔجد ملبّيملدسبسٍٗٗ ،ملٔدلسا ٚملٖٔجد ملبّيملدسبسٍٗ .مل

مل.2/142ٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل،مل342(مل ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل2)

،ململأوتٕ يملتَملتتنملذبتجملبتكملدلٍحتا مل ُٔملأُملٖت  ملململململم.مل٦ٖٔذغملأُملب2/142 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازململ:دٌعجمل(3)

ملفكاُملد٧ٔ ملبْملأُملٖابجِيملضىَملعٕدٟنملد٧ٌاا .ململ،ملأُملبكملدلٍحا ملٖانُٔملوَملد٧ٌاا ملٔدياجٔ ملتا خيًا

مل.342 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:(ملدٌعج4)

مل2/143ٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل،مل343 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:(ملدٌعج5)
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ملٔباٌاملبٗنِيملسمطٛملدسبكي.،ملتجبًاملٔأوّاتّيملعجبٗات

 بجد .د٧ (2

 .(1)ٖٔاىمُٕمليفملدلاطا ٚ:ملد ٍٕ  (3

 ٖٔطموملعمّٗيملوسىٜملدلتكا ٌٛ.:ملد٧فا تٛ (4

 ٔعن ِيملب م.:ملأِنملدلسٍن (5

 دل مٕ . (6

 د٧فغاُ. (7

 دلندوستإٌُٗ. (8

 .(2)ِٔيملتمٛ،ملدزبأُٖٕ (9

ِٔتيملوستةجُٔملململ،ملٔوال ّيملوَملدل ٌتٕدملٔد٧ذ تا ململ،ملالرقيمق: القسم الثالث

مل.(3)لمةنوٛ

ململٟٛيملعمٜملدلٍاذٗٛملدلنٍٖٗتملٍِٔاكملت سٗيمل اُمللسكاُملدينٍٖٛملتا ،ملٔدياِ ٗت

مل:ملف ِنملدينٍٖٛملٍٖ سىُٕملبٍاٞملعمٜملذليمل  ملتسى 

 ِٔيملوالبملأِنملدينٍٖٛ.:ملدلسٍٛ (1

 :مل٥٤ِٔٞملتسىاُمل،دلشٗاٛ (2

ٔوتتال ٗتّيملوتتَملدلفتتج ملٖٔط  تتُٕملع ٗتتنٚملدلت ٗتتٛملوتتَملذٗتترملململململ:ملأ(ملدلٍةألتتٛ

ملململململ، ظّا ملسٍتّيملٔ  فاٞملتشٗاّي مللكتُٕملوتال ّيملململ;ٔأطمتوملعمتّٗيملل تبملدلٍةألت

ِٔتتتيملضب تتتُٕمللم تتتتاهململ،ملٖاىتتتنمليفملز دعتتتٛملدلٍةٗتتتن.ملٔأعتتتند ملدلٍةألتتتٛملبتتت مململ

باُمل يمل ٔ ملٔدض مليفملو أوٛملدلنٔلتٛململٔ،ملٔوٕلإُملباسبجبمل  مل  جٛملب مٚ

ملدلسإ ٖٛملد٧ٔ .

                                              
مل.2/143ٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل،مل343 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:(ملدٌعج1)

مل.2/143 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل:ملدٌعجمل(2)

مل.2/148ٔ ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل،مل353 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:دٌعجمل(3)
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،ملٔبتتتتٍ ملدلشتتتتٕد ع،ملبتتتتازب د ٚ،ملاٗٔميتتتتا  ملِتتتت٥٤ٞملد٧عىتتتتاهملدلتتتتنٌ

ملٔدل  دعٛ.

ٍّيملوتَملبغطتّيملململٔعمٜملدلاىًٕملِيملطاٟفٛملضبت جٚمللنٝملدلٍتا مليتاملعتج ملعتململململ

مل٧ب٘ملبكجملٔعىج.

مل.(1)ِٔيملدل نٔملوَملت ٗمٛملبكملعم٘:ملب(ملدلشٗاٛملدل ٖنٖٛ

ىاىالصفاتىالخلقوةىواألخالقوةىلدكانىالمدونة
 : الصفات الخمقية: أولا 

فا٦ًمل اوتًامللمرتنٖرملعتَملستكاُملدينٍٖتٛملململململململبمتَٔملبمبّا تل نملع نمل

ململ،ملديٍتتٕ ٚ ذبتتجملعٍتتنململ ٥ملأُملدسبتتنٖرملعتتَملدلاتتفاتملدشبم ٗتتٛملململٖكتتَمللتتْملأ

مل.بمبّا ت

مل:ملف نملأي مل  ملش٘ٞملوَملذليملظبىمْمليفملدلٍ اطملدلتالٗٛملبمتَأوامل

،ملعمتتٜملدلتتجويملوتتَملشتتٕٗعملدلٕجٍتتاتملدلغتتاٟجململململ،مل(ملد تفتتاعملععتتاًملدلٕجٍتتاتململ1

ملٔخباوٛمللنٝملدلاجبملد٧وٕهملبىاملٖشٗعملبٍّٗيملٔجٕ ملدلٕجٍاتملديىتم٠ٛ.

ٌعتجدتململ(ملوغجملدلإُٗملوعملوٗمّاملل٦ستند ٚملأبثجملوَملوٗمتّامللمطتٕهملوتعململململ2

ملٔمتٗنمللمُٕملدل كملأبثجملوَملوٗمّامللمسٕد .،مل نٚملعىٗ ٛت ات ٛملٔو

مل(ملوغجملدلجأ .3

مل(ملذسَملو٦و ملد٧ذُ.4

(ملدلٕجتتْملطٕٖتتنملٔبٗطتتٕٙمل وتتيملشتتٕٗعملدلٕجٍتتاتملدلغتتاٟجٚملٔدلفتتيملدلطٕٖتتنململململ5

                                              
.ملٔتتنملأفتا ٌ٘ملأذتنمل جتا٥تملململململ2/140ٔ ذمتٛملبمتتُٕمل  ملواتجملٔدسبحتازملململململ،مل342 ٖتجٚملدلاتجبملململج ذ٦تملش ْململ:دٌعجمل(1)

ٔبتإٌدملململ،ّملدست ندوّيمللم ٗاًملب عىاهملدشبنوتٛمليفملدينٍٖتٛملديٍتٕ ململململع ٗنًدملدينٍٖٛملب ُملدلٍةألٛمليفملأومّيملبإٌد

ملململململٗلٗتتيملمتململ;جيربُٔملعمٜملل  مل ٗابملز تاٞملدلمُٕ ُملدسبتاهملب ت٘ملبتاليمل  ملوتاملململململأٔ،ملٗت ِيملعتَملب ٗتٛملستكاُملدينٍٖت

مل.ململت نملإس ملعاوًاملوَملد٩ُ
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ملد  ٖن.

ٔوٍستر ٛمللمةمتلملدٌسترابًاململململ،ملٔبتجٔزملععاوّتاملململ،ٔعجضّامل،(ملعمٕملدزب 6ّٛ

ملتن جيًٗامل فٗفًا.

مل(ملٔدلمرٗٛملٔد7 ،ملأٔمل٥ملفست مٛملدلمرٗتٛمل فٗفتٛملدلشتاجملجتندمًلململململ،مللشا بمل فٗفتا

أوتتاملدلشتتا بملفىتتَمل اتتمت ملوتتَملدلشتتاجملوتاتتمت ململشتتاجملفّٗتتاملعمتتٜملد٫طتت٦ ،مل

ملٔعمٜملدلاىًٕملفّ٘ملأتنملبثافٛملب مٗنملوَملسبٗٛملدل نٔٙ.،ملبالمرٗٛملوَملدزباٌ  

ٔأتتن ململ،مل(1)(ملدلشفآملأبثجملدوتت٦ٞملبت ملدلاتجبملدشبمترملٔملأبثتجملشتّٕدٌٗململململململ8

ملس ًا. ذكاوًاملٔتٍا

مل.(2)ععاوًاملٝٔد٧طجد ملأبثجملمسٍٛملٔملأتٕ،مل(ملدي٦و ملعجٖط9ٛ

ِٔ٘ملوفاتملٖكا ملٖتىٗ ملبّاملبمتَ،ملِٔآملأبجزملدلافاتملدليتملأشا مل لّٗامل

ٔلكٍتتتْمليفملدسب ٗ تتتٛملأوفتتتنملجاٌ تتتًاملوّىتتتًاملأ ٍتتتاٞملذنٖثتتتْملعتتتَململ،ملأومتتتبملدلاتتتجب

ململململ ٔلكتنملوتَملِتآململململ،ملدلافاتملدشبم ٗٛملِٕٔملتاتن ملد٧عتجد ملٔد٧جٍتا مليفملدينٍٖت

فافاتملدل ا و ملوتَملتجبٗتاملربتمتلملعتَملململململ،ملجد ملوفاتملمتٗ ٓملعَملد٩ جد٧ع

دلتاَٖمل تيملأشتكاهململململ،ملوفاتملدل ا و ملوَملد ٍنملٔوٍط ٛملجٍتٕبملٔشتج ملآستٗاملململ

،مل٥٤ِٔٞملخيتمفُٕمليفملوفاتّيملعَملوفاتملدلاجبمل،٥ملربفٜملعمٜملأذنملٛواجٔف

ملفكاُملد٧ٔ ملأُملٍٖ ْملعمٜملِآملديفا تٛ.

 : الصفات األخالقية: ثانياا 
مل:ملبمبّا تملأ(مل ٣ٖٛ

ب ٌتتْملوتتَملدلاتتابملعمتتٜملد٧ٔ ٔبتت٘ملأُملحيكتتيملعمتتٜململململململململبمبّتتا تٖاتترت مل

عا دتّاملٔأفكا ِاملٔوات ندتّاملديةتمفٛملجتنًدملعتَململململدلشإبملدلشجتٗٛملوَملذٗر

                                              
ٔدلتيتملدباتنملململ،ملد٧ٔ ٔبٗتٛملدلتيتملدعتتا ملعمّٗتامليفملبت٦ ململململململْٔلكٍتْملأعمتيملباٍٗتملململ،ملِتادململواذدملٖ انملبٕ تَملب ٕلْمل(مل٥ملأ  1ٙ)

ملب ملدلطجف .ملوامل دًملأُملٍِاكملتٕدف ًاملعٍنِيملبنملش٘ٞملو اذًا

 .2/149(ملدٌعج:مل ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل2)
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 ٔملدلس بمليفملذليمل  ملعنًملواجفٛملد٧ٔ ٔبت٘ململأٖ،ملعا دتْملٔأفكا ٓملٔوات ندتْ

ملبمغٛملأِنملدل ٦ .

ٔدلن دٖٛمللمركتيملعمتٜملِتآململململلنْٖملدشبربٚململب ُملبمبّا تٔوعملِادملٖنع٘مل

مل بتت ٌّيملشتتابملٍٖ اتتّيملدلفطتتٗمٛملٔدلشتتج ملململفٕوتتفّيمل،ملدلشتتإبملبشتتكنملعتتا

ململ،ملٔدلانه ململململ،مل٥ٔملٖترمُٕمل ٥ملبال مٗنملوتَملدلت تٕ ،ملٔأتتنملوٍّتاملد٫ذستاُملٔد٫ميتا

مل.(1)ٔدٌاندًملد٧واٌٛملفٗىاملبٍّٗيمل ٥ملب ملد٧شةاصملديىم  ملٔدياتِٕ 

تتتلملدلتتاٙملٖتستتيملبتتالتحكملٔدسب ٗ تتٛملأٌٍتتامللستتٍامل دضتت ملعتتَملوثتتنملِتتادملديٕ

ُّٕمل أْٖمل،ملٔدلتراونملدلشنٖنَٖملدلماَٖملٌ ااملعَملوٕ  اتملفكجٖٛمللنْٖ أٔملأٌْملب

ن ٚملدهللملع ملٔجنملأُملِادملبالٍعجمل  ملأٌْملدضطجمل  ملدلتااونملوعملأٌا ملشاٞتملت

مل ّّملِتتادملد٧وتتجململ،ملد٧ تت٦ ملدلستت٠ٗململٖكٌٕتتٕدملوتتَملذٔ فإٌتتْمل٥ململ،ٔ ُملبتتاُملتتتنمل

دزبتتاٟجملٔدل اٗتتنملبتتنملدل اتتنملعتتَملململململٖاطٗتتْملديتترب مل٫وتتند ملوثتتنملِتتادملدسبكتتيململململ

ملد٫ٌاا ملٔدلانه.

ٔلكتتنملوٍاتتلملٖ تغتت٘ململ مبّتتا ت،ملٌٕٔجتتْملدلستت٤دهملل،مل تتيمل ٌٍتتاملٌتستتاٞهمل

ِنملباٌاملدلشتإبملد٧ٔ بٗتٛمليفملذلتيملدلٕتتاملتتستيملبمتّاملبتالت ٕٝململململململململ:ملدسب ٗ ٛ

ٖاتتتربملوتتَملململِتتادأُملٔتٍتشتتجملبٗتتٍّيملد٧واٌتتٛ؟ملأًملململ،ملٔدلفطتتٗمٛملٔدلشتتج ملٔدلاتتنهململ

ملد٧وٕ ملدلٍس ٗٛملعٍنِي؟

ذتأهملأُملٖكتُٕملوٍاتفًاملٔٔدتاٗتًاملٌٕعتًاملوتاململململململململبمبّا تليملظبنملأُملٔوعملذ

ملعٍنواملع نملو ا ٌٛملب ملأِنملوكٛملٔأِنملدينٍٖٛ.

ململململ ،ملفّتتٕملٖتتجٝملأُملأِتتنملدينٍٖتتٛملٖاتتتربُٔملأتتتنملوجذتتًاملٔذٕٖٗتتٛملوتتَملأِتتنملوكتت

ضترٛمليفململبىاملأُملظاِجٚملدلتتنَٖملٔدملدزبنملٔدلٕتا ،ململٖٔعّجملعمّٗيملدلكثمملوَ

غملد٥ِتىاًملبالمٗاتٛملدلااوتٛملٔدلتأ ملدلاتاًململململ٦ٖذدينٍٖٛملأبثجملوٍّامليفملوكٛ،ملٔ

                                              
مل.346 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل:مل(ملدٌعج1)
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ملململ ٔأُملٌستتاٞملدينٍٖتتٛملأبثتتجملذشتتىٛملململ،مللتتنٝملأِتتنملدينٍٖتتٛملأبثتتجملوتتَملأِتتنملوكتت

الكجًملدلشتنٖنململبتملأِنملدينٍٖٛمل،ملٔميتازملٔدلت دوًاملبا٩ دبملوَملٌسٕٚملوكٛملٔجنٚ

ٔ ُملباُملٖاتربِاملوَملٔساٟنملذب ٗوملدلشّجٚملبت ململ،ملأ ٍاٞملدل ٖا دتملٔدلطٗافات

نملدينٍٖتتٛملٖ تتنُٔمليفملدلعتتاِجملأبثتتجمل تتجدٞملوتتَملأِتتنململململململ٦ٖذتتغملأُملأِتتمل،ملٔدلٍتتا 

بىتتتامل٦ٖذتتتغملعمتتتٜملأِتتتنملدينٍٖتتتٛملد٫ستتتجد ملبشتتتكنملعتتتاًملب ِتتتنمل،ملوكتتتٛ

مل.(1)وكٛ

مل:ملبمتَ ٣ٖٛمل (ملب

مل:ملديتسىٛملباينحملديشٕبملبالاًملوَمل ٦هملدلٍ اطملدلتالٗٛملبمتَتربزمل ٣ٖٛمل

،مل)ط تتاعّيملوتت ددملوتتَملدلكتتجًملٔدل ةتتنملٔد٫ستتجد ملٔدلت تتتمململ:ملبمتتتَٖ تتٕهمل

مل.(2)ِٔآملدلافاتملٌتادمل و ٛمليفملدلفةجملٔدلت اِ٘(

ٔ ذدملوتتاملأ  ٌتتاملدلتفاتتٗنملفإٌٍتتاملٌستتتطٗعملدستتتة٦صملدلاتتفاتملدسبىٗتتنٚململململململململ

مل.بمتَٔدلافاتملومملدسبىٗنٚمليفملٌعجمل

مل:ملدلافاتملدسبىٗنٚملِ٘

ملدلٕتا ملٔدلجزدٌٛمليفملدلتاج . (1

 وعّجملدلمٗاتٛملٔدلأ ملٔدض ملجم٘ملب ملأِنملدينٍٖٛ. (2

مل (3  ط تتٛمل دٟىتتًاملبالستت٦واتملٔدلا تتا دتململململف لستتٍتّي،ملدلتعتتاِجملبالفطتتٗم

 ٔد٥تت اساتملدل جآٌٗٛ.،ملدلنٍٖٗٛ

 دلتىسيملبالشج . (4

 .(3)وااململدلفجٔسٗٛملٔدلشّاوٛملٔدلشحاعٛملظاِجٚملفّٗي (5

                                              
مل.354-353 ذ٦تملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل:ملدٌعجمل(1)

مل.2/155بمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازململ ذمٛ:ملدٌعجمل(2)

مل.154-2/153مل،(ملديان ملدلسابو3)
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 .(1)دلٍساٞملشنٖندتمليفملدلت دًملد٧ بملٔدسبشىٛملدل الغٛ (6

 .(2)دلربدعٛمليفملدلترنث (7

مل:ملومملمحٗنٚملفّ٘ملتتحمٜمليفملدلتال٘ملبمتَأواملدلافاتملدليتملٖجدِامل

مل:ملدلغتتتجٔ  (1 ٖٔاتتتاذبملدلغتتتجٔ مل،ملِٔتتت٘ملوتتتفٛملطا ٟتتتٛملعمتتتٜملأِتتتنملدينٍٖتتت

ملد٥عتند ملدل دٟنملبالٍف .

دلاجدوٛملٔدلتىسيملبالشكمٗاتملدليتملِ٘مللٗسامل م ًاملعىٗ تًاملأوت٦ًٗملململ (2

 فّٗي.

،ملٔدلشتتتاٟيملدلتتٕدفجٚ،ملستتٕٞملدشبمتتوملٔذلتتيملوتتَمل تت٦هملدلاتتٕتملدلاتتا  ململ (3

 ٞدت.دلاٙملٖتحمٜمليفملد٫شا دتملٔدلتا مدتملٔد٫ميا،ملٔد ٕ ملدلشنٖن

 .(3)ذبملد٥ٌت اًملديتسيملباسب نملدلشنٖن (4

ذٗرملٖغج مليفملٌفٕ ملدلا ٗٛملأُملديتنٖكملبتاَٟململململ،ٔدلفةجملٞدلكربٖا (5

ةٗ مل٥بنملأُملحيرتوْملد٩ جُٔملوّىاملباُملتافًّا.ملٖٔعّجملِادملبشتكنملٔدضت ملململ

 إٌّيملٖست  مٌّٕيملبرتفعملظاِج.ف،ملعٍنملدست  ا يمللمغجباٞمليفملأسٕدتّي

مل (6 ٔعتنًململ،ملٕٖلملٔديىاطمتٛملٔدلت جٗتنململٔذلتيملبالتستململ،ملدلكسنملٔفتٕ ملد ىت

بىامل،مللا ٗنبا٥ملتمٗومل ٥ململّٛيملٖاتربُٔملدلاىنملوٍاف،ملأ دٞملد٧عىاهمليفملأٔتاتّا

 ٌّيملٖجُٔمليفملدلاىنملدلٗنٔٙملدعبطاطًاملوإًٍٖاملٔوا ًٖا.أ

ُملزدٟتجملدينٍٖتٛملميكٍتْملأُملٖتجٝملطبتمتلملأٌتٕدعملململململململ حبٗترململ،ملذبملد٧بتنمل (7

 .(4)فا سٗٛملأٔملٍِنٖٛد٧طاىٛملسٕدٞملأباٌاملواجٖٛملأٔملتجبٗٛملأٔملسٕ ٖٛملأٔمل

                                              
مل.2/22مل،ديان ملدلسابومل(1)

مل.2/153مل،(ملديان ملدلسابو2)

مل155-2/153مل،ديان ملدلسابومل(3)

مل155-147-2/146مل،(ملديان ملدلسابو4)
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احلالةةةةة  اليفةةةةةحي  يف 

 ا دينةةةةةةةةة  ا نةةةةةةةةةو ة 

 

ذٗتتترملعىتتتنملدلاتتتجبمل  ملذمتتتومل،ملد ابتتتاٚملٔذتتتبملدلت مٗتتتنملل٪ تتتجَٖ (8

 .(1)سباِيملت مٗنًدمللمغجبملٔدلرتك

 ِٕٔملعاٟنمل  ملدلكسنملٔفتٕ ملد ىٛ.،ملدلشةاٗٛملٔدل طالٛيفملدلتفاِٛمل (9

ململ.(2)ٔوفجدٖٔٛملدي ددمللنٝملومملدل نٔٙ،ملعا ٗٛملدي ددمللنٝملدل نٔٙمل (10

ٔعبتتَملستتٕدٞملبٍتتاملوتتٕدف  مللتتْملأٔململ،ملبمتتتَأِتتنملدينٍٖتتٛملعٍتتنملدملِكتتادملبتتن

فتإٌ٘ملأ ٝملأُملدلست بمليفملٔجتٕ ملوثتنملِتآملد٧ ت٦ ملوتمململململململململ،ملطبالف مللْمليفمل أْٖ

مل،ملدسبىٗنٚمل مناملوجّ ِامل  ملش٘ٞملٔدذنمل٥ملوتممل ضتالملدلتٕدزعملدلتنٖكململململ:ملأ٥ملِٔت

ملٔ ِىاهملدلرتبٗٛملدلنٍٖٗٛمللنٝملدلٍاش٠ٛ.،مللنٝملدلٍا 

ٔدضرٛململبمتَنٍٖٛملعٍنملٔوعملذليملفإٌٍاملٌجٝملأُملٌعجٚملدلتراونملعمٜملأِنملدي

ملجمٗٛ.

وتتتتَمل أٙمليفململبمتتتتتَٔملبمبّتتتتا تٔ ذدملوتتتتامل ت ٍتتتتاملدلٍعتتتتجمليفملوتتتتاملأبتتتتندٓململ

بتتنمل ٌٍتتامل٥ملٌكتتا مل،ملأ ٦تٗتتاتملأِتتنملدينٍٖتتٛملفإٌٍتتاملٌتتجٝملبٍّٗىتتاملتشتتابًّاملبتت مدمًل

ٔوتفٛململ،ملفٍعجتّىاملت جٖ ًاملٔدذنٚملٔ أّٖىاملٔدذتنمل،ملٌمى ملفا تًاملجِٕجًٖاملبٍّٗىا

ملدلاًمللنّٖىاملأٔض ملوَملوفٛملدينح.

٦ٖذتتتغملأُملدلٕضتتتعملدلاتتتر٘مليفملدينٍٖتتتٛمل

ف٦ملٖٕجنملذبتجمل٧ٙملوتَملململ،ملباُملورت ًٖاملجنًد

بىاملأُمل،ملديستشفٗاتملأٔملديجدب ملدلا٦جٗٛ

                                              
ِٕٔمل،ملحبموملسباِيملت مٗنًدملل٪ جَٖتَملفانملدلاجبملمف نملدٌت نملب:ملديس لٛملبشكنمل تٗوملتَملعمٜملِآم(ملل نملعموملب1)

ٔعبتَملبتنٔ ٌاملٌتجٝملِتادملململململ،مليتاملفاتنملدلاتجبملذلتيملململململالتٕملأٌّتاملدلت وتململململِٕٔملٖجٝملأُملدلتٕجّٗاتملدلٍ ٕٖتٛمليفملِتآملديست لملململ

فتتإذدملعتتنًملِتتادملدلتتندفعملٔدٌاتتنًململ،فالت دوٍتتاملبتتنٍٍٖاملٔستتٍٛملٌ ٍٗتتاملوتتمٜملدهللملعمٗتتْملٔستتميملأتتتٕٝمل دفتتعمللتتنٍٖامل،ملدلتتجأٙ

ملٗنملبىاملتاهملومٜملدهللملعمْٗملٔسمي.  ملوثاٞملبغثاٞملدلسٌٔا،ملد٥لت دًملفامٜملدلنٌٗاملدلس٦ً

 .2/149(ملدٌعج:مل ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل2)
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ملد٧ط اٞملٍٖن ملٔجٕ ِيمليفملِآملدينٍٖٛ.

ملململململ ٔبثتتجٚملدٌتشتتا ملد٧وتتجد ملململململ،ٔتاتتٕ ملأستت ابملدلتترت ٙملدلاتتر٘مليفملدينٍٖتت

مل:ملديةتمفٛمل  ملأس ابملبثمٚملأبجزِا

مل.(بمبّا تٛملٌعجملٔجّملسٕٞملديٍا مل)وَ (1

دلرتبتتٛملٔديٗتتآململٛأٖطتتًا(ملفط ٗاتتملبمبّتتا تستتٕٞملديٗتتآمل)وتتَملجّتتٛملٌعتتجململ(2مل

مل مّٕلمل،ملديتسىت ملبايمٕذت ملململململٔديستتٍ ااتملدلتيتملتك ،ملٌّتاملوٗتآملد٧وطتا ملذتٕهملدينٍٖت

ٔ  تتتاملأٖطتتتًاملدل ةتتتا ملديتاتتتاعنملوتتتَملبستتتات ملدلٍةٗتتتنملدلكثٗفتتتٛمليفملديٍتتتاطوملململ

 .(1)ٍٖٛملوٍمملوٕدٍتمللمارٛملبثمًدبنملذليملجيانملِٕدٞملدين،ملدجملأ ٚمللمىنٍٖٛ

دلف تتتجملدلتتتاٙملبتتتاُملٖاتتتٗ ملفٗتتتْملأِتتتنملٔ،ملستتتٕٞملد٧ذتتتٕدهملد٥تتاتتتا ٖٛ (3

 ٖاتربملأٖطًاملوَملد٧س ابملديساعنٚملعمٜملسٕٞملد٧ذٕدهملدلارٗٛ.،ملدينٍٖٛ

فٕجتٕ ملوستتٍ ااتملديٗتآململململ،ملدٌاندًملأساسٗاتملديجدفومللماج ملدلار٘ (4

ِتتادملِتتٕملدلٕدتتتعمليفملململٔ،ملوتتنعاٚمل٥ٌتشتتا ملد٧وتتجد ملٔد٧ٔب٠تتٛمل ةتمتتلملإٌٔدعّتتاململململ

 دينٍٖٛملديٍٕ ٚمليفملذليملدلٕتا.

ملململ (5 ف تتنمل،ملدٌاتتندًملوتتاملٖستتىٜملبتتالٕع٘ملٔدلث افتتٛملدلاتترٗٛملعٍتتنملأِتتنملدينٍٖتت

ملململ ٔذستبململ،ملبإٌدملٖاٗشُٕملعٗشٛملفطجٖٛملبكنملواملتاٍْٗملِآملدلكمىتٛملوتَملواٍت

 ٔواملباُملو ن ًدملف٦ملوفجملوٍْ.،مل  افتّيملدل سٗطٛملفإُملبنملش٘ٞملجيجٙملب ن 

بمتتَ،ململٔملبمبّتا تملباٌتاملشتاٟاٛمليفملزوتكململململأواملأشّجملد٧وجد ملدلتيتململ

مل:ملفّ٘،ملٔطج ملع٦جّا

 ذملٖاتتاٌ٘ملوٍّتتاملبتتثمملوتتَملململ،ملِٔتت٘ملأبثتتجملد٧وتتجد ملشتتٕٗعامًلمل:ملدسبىتتٜ (1

ملٔخباوٛمليفملٔتاملدلجبٗع.،ملٔتمىاملٖفماملوٍّاملدلٕدفنُٔ،ملدلسكاُ

مل:ملٌٕعأُِ٘مل

                                              
مل.364مل ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل:دٌعجمل(1)
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ٔ ذدملباٌتتامل،ملٔوال تتًاملوتاملتٍتشتتجمليفملدلاتتٗلمل:ملدسبىتٜملدياتتأ مل -ملأ

ٔدلات٦دملد٧ساست٘مل تاململململ،ملاملضتراٖاِاملوارٕبٛملب ٘ٞملأٔملتسىيملباُمل 

ملد٧شجبٛملٔعامملدلفابّٛ.:ملِٕ

،ملٔع٦جّتتتاملدياتتتتا ملٖتتتتّيملبتتتإذجد ملدل ةتتتٕ :ملدسبىتتتٜملدشبفٗفتتتٛمل -ملب

 .(1)ٔتجدٞٚملدلتإٖادتمليفملوجفٛملديجٖ 

،ملِٔتتتتٕملوتتتتَملد٧وتتتتجد ملدي لٕفتتتتٛمليفملوٕستتتتيملدلفابّتتتتٛ:ملدلنٔستتتتٍتا ٖا (2

 ٔخباوٛمليَملٖ ٕوُٕملبتٍأهملدلفابّٛملت نملٌطحّا.مل

أٔملباستةندًملديس٦ّتملٔدل ٕدب مل،ملاابملبالك٘ملِٕٔملدلشاٟعٖٔااجلملديمل

بىتتاملٖستتتةنوُٕملأٖطتتًاملبتتأ ملدل طتتَملباتتنملذبىٗطتتّىاملٔطرٍّتتاملململ،ملدل ستتٗطٛ

ملٔٔضاّامليفملدياٞملدلندف١مللٗشجبّاملديجٖ .

ملِٕٔملوَملد٧وجد ملدلشاٟاٛملجنًد.مل:مل(ملدلمتاُ)ملديجٚملدلافجدٞ(3مل

طمتبملوٍتْملأُملٍٖعتجململململٔع٦جّاملٖكُٕملبإعطتاٞملديتجٖ ملآٌٗتٛملوم٠ٗتٛملبايتاٞملٔملململململ

ملململ،ملفّٗا دستتةندًمل بتجت ململململوتعمل،ملبٍٗىاملٖ ًٕملطا  ملد٧ ٔدحملدلشتجٖجٚملبتت٦ٔٚملدلجتت

ٖ ًٕمل)ديشإذ(ملبسربمل أسّٗىاملوتَملأذٌت٘ملديتجٖ ملعمتٜملطتٕهملعٍٗٗتْملٔملأستفنململململململململ

مل،ٍِٔتتاكملعتت٦دملآ تتجملٗغتتنٔملواتتفجًد،مل تتيملٖغىتت ملدلنبٕستت مليفملديتتاٞملفمل،ملٔجّتتْ

ملفٗشفٜملديجٖ .)ِكاد(ململسرجٖٛملٚذٗرملجيامُٕملديجٖ ملٍٖعجمليفملوجآ

ملِٕٔملوَملد٧وٕ ملدلشاٟاٛملب ملسكاُملدينٍٖٛ.:ملد ت٦ ملٔظاٟلملدلك نمل(4

ملٖٔااٌ٘ملوٍْملبنملدلٍا .مل:ملدلٍ ٖلملبن جاتْملديتفأتٛمل(5

بىتتامل،ملٖٔاتتاجلملدياتتابملبتتالٍ ٖلملبتٍتتأهملٔج تتاتملوتتَملدل تتٗ ملٔدلكتتجدثمل

)ٌ تتتاتملد٧ومتتتخملململٖستتتتةنًمللتتتْملباتتت ملدلا تتتاتمملٔد٧عشتتتابملبمستتتاُملدسبىتتتنملململململ

                                              
ٔستٕ ملٌتطتج ململململ،ٔدلتنجنملبشتكنملٔدستعململململ(مل٦ٌذغملوَمل ٦هملدسبنٖرملعَملطج ملعت٦دملد٧وتجد ملدٌتشتا ملدلشتإذململململ1)

مل.ٛٗٛملدلنٍٖٗ لّٗاملبشكنملأٔسعمليفملدسبنٖرملعَملدلٍاذ
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Myrobalar.) 

ملأ بتعملوتجدتململململ:مل)ملدلجٖ ملد٧وفج(ملدلكٕلمدملد٩سٕٖٗٛ(6 ،ملف نملأوٗ املبّتاملدينٍٖٛت

ملٔتطامليفملبا ملد٧ذٗاُملعمٜملأسجملب بىمّا.ململ،ملٔأسب املبّاملأضجد ًدملفا ذٛ

مل،ملٖٔااجلملدياابملبالكٕلمدملبالٍاٍاع ٔججعتاتملبتثمٚملململ،ملٔعامملدلمٗىتٕ

 وَملدل ّٕٚ.

 تا ملدلستَملململٔ ذدملأوٗبملبتْملبمل،ملٔأبثجملواملٖاابملبْملد٧طفاه:ملدزبن ٙمل(7

 أواملدلش ابملف مّىاملٖاابُٕملبْ.،ملفإٌْملٖ ط٘ملعمّٗيمليفملدلغالب

ٖٔطّ تتوملعمتتٜملدياتتابملبازبتتن ٙملوتتاملٖستتىٜمل)بتتاسبحجملدلاتتر٘(ملفٗا لتتُٕململململ

ديجٖ مليفملوجفٛمللٕذنٓ.ملٔدلا٦دملدلٕذٗنملدلاٙملباُملوستتةنوًاملِتٕملدلكرتنململململ

ملململململ،ملٖشجبملبانملٔضاْمليفملديتامل،ملديسرٕ  ،ملٔتكرٗتنملجفتُٕملدلات ملدت تاٞمللماىت

ململٔتٍتتأه ٔباتتنملوتتجٔ ملٔدذتتنملٔعشتتجَٖملٖٕوتتًاململ،ملٔج تتاتملوتتَملدلاتتن ملٔمتتتجملدلربٌتت

ملٖستريملديجٖ ملبايم ملٔدياٞملدلفاتج.

ٔحي  ملدياابملبْمل فتج ٓمليفملململ،ِٕٔملٌا  :مل)د ٗن ٔفٕبٗا(مل دٞملدلكمبمل(8

مل فتتتإٌّيمل،ملٔ ذدملدستتتتىجملدياتتتابملبالٍ تتتاحملبالكمتتتبمل،ملوجفتتتٛمليتتتنٚملأ باتتتٛملأٖتتتا

ملدشبجدٟب.ٖسك ُٕملعمْٗملواٞملوغمًٗاملطبمٕطًاملبجوا مل

ِٕٔملوتَملد٧وتجد ملوتمململململ،ملٔأبثجملواملٖاٗبملدلف جدٞملدل اٟس :ملدلربصمل(9

 دل ابمٛمللمشفاٞ.

،ملٔيفملبتتنملشتت ْملج ٖتتجٚملدلاتتجبململ،ِٔتت٘ملشتتاٟاٛمليفملدسبحتتازمل:ملدل جذتتٛمل(10

مل٤ٖٔ ٙملدستفرا امل  ملدلغجوجٍٖٛ.مل

مّّلململ،ٔتااجلملدل جذٛمليفملبندٖٛملأوجِاملبتالك٘ملدلشتنٖنململ ملأّوتامل ذدملدستتفرماملٔ

ملململململبتترتملدلاطتتٕملدياتتابمل ،ملدلتٕتٗتتا:ملفإٌتتْملٖشتتٗعملبٗتتٍّيملدستتتةندًملدلا تتاتمملدلتالٗتت

ملٔتغٗمملد ٕدٞ.مل،ٔدلٕج اتملدزبٗنٚمل،وعملدلجدذٛ،ملٔدل ظبا )ونأملدلٍرا (

 ٔخباوٛملدل مسيملديك٘.،ملأواملدزبجٔحملدلاغمٚملفتااجلملبايجدِي
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 احلالةةةةةةة  ال قا يةةةةةةة   

 يف ا دينةةةةةة  ا نةةةةةةو ة 

 

مل فٗتتت٤وجملديجضتتتٜمل،ملأوتتتامليفملذالتتتٛملدزبتتتجٔحملدل استتتٗٛملأٔملد٧وتتتجد ملدي وٍتتت

وتعملعتنًملململ،ملٖٔشجبُٕملذمٗتبملدلٍتٕ ململ،ملٖاٗشُٕملب نٔٔمل،با٥ٌا دهمليفمل ٗاًملسٕ 

ملأ دٞملأٙملعىن.

ملف٦ٗ ٖاملدلاج ملدينٌ٘مل)فا دٌتٗا(ملململٖانملشاٟاًا.مل(11

مل.:ملِٕٔملٌا  (ملدلجون12

ٔأِنملدينٍٖتٛململ،ملأواملوج ملدلطاعُٕملفميملٖابملدينٍٖٛمليفملٔتاملوَملد٧ٔتات

مل.(1)ٖت إُِملبالي

ملدلفترتٚملدلتيتملزد ِتاململململِآملِ٘ملأبتجزملد٧وتجد ملدلشتاٟاٛمليفملدينٍٖتٛملديٍتٕ ٚمليفملململململ

مل.بمتَٔملبمبّا تبنملوَمل

الحالالالالالالالةىالعلموالالالالالالةى الالالالالاليىزمالالالالالالنىىىىأ(ى
ىاىىبورككارت

بتتتتتاُمليفملدينٍٖتتتتتٛملديٍتتتتتٕ ٚملعتتتتتن ملوتتتتتَململ

دشبط تتاٞملٔديتت٤ذٌ ملٔد٧ٟىتتٛملٔومِتتيملةتتَملٍٖتىتتُٕمل  مل٠ِٗتتٛملدلامىتتاٞملبايستتحنململ

مل،ملدلٍ تتٕٙ مل،ت رتتجًدملوتتَملأتتتجدٌّيمليفملوكتتٛٔبتتاُملعمىتتاٞملدينٍٖتتٛملأبثتتجملعمىتتًامل

ٌتتخملعٍّتاملململ،مل ملأٌْملباُملباينٍٖٛمليفملواملوطٜملذجبٛملعمىٗٛملتٕٖٛ ملنِٔادملعاٟ

ملدل ٗىٛ.ملتدلكثمملوَملدي٤لفا

ململبمبّا تأواملد٩ُمل)زوَمل مل،(ملفت نٔملوعاِجملدلاميملٍِاملأتنملوٍّتامليفملوكت

ستٛمليفملأٙملصبتاهملوتَملصبتا٥تملململململف نملدٌاج ملدلاجبملوتَملأِتنملدينٍٖتٛملعتَملدلن دململململ

طمبملدلامتيملفّتيملتمتٛملوتَملململململأواملدلاَٖملشِٕنٔدملوٍاجف مل  ملدلن دسٛملٔدياجفٛ،مل

دسبحتتتٗخملدلرتبتتت٘ملدلتتتاَٖملبتتتإٌدملٖستتتتىإُمل  ملشتتتجٔذاتمللتتت ا ملديستتتاٟنململ

                                              
مل.95-2/93واجملٔدسبحازملٔ ذمٛملبمتُٕمل  ،مل365-364 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل:مل(ملدٌعج1)
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 .(1)دلشجعٗٛملبالمغٛملدلرتبٗٛ

مل:ملأواملعَملأوابَملتم ٘ملدلاميمليفملدينٍٖٛملفّ٘ملٔدذنملوَملد ٍ 

ٔباُملو جِامليفمل،ملدليتملباٌاملٔدساٛملد٥ٌتشا ،ملدسبم اتملدلامىٗٛ:ملد٧ٔه

)أعت تتتنملأٌتتتْمل٥ملٖٕجتتتنمليفملدلاتتتاململململململ:بمبّتتتا تٔيفملذلتتتيملٖ تتتٕهململ،ملديستتتاجن

ٔيفمل،ملد٫س٦و٘ملبمْملبمنٚمليفملساٛملدينٍٖٛمل٥ملتا نمليفملوساجنِاملذم اتملدلامي

،ملد٧زوٍٛملدياضٗٛملباٌاملوساجنملدينٍٖٛملأٖطًامل٥ملربمٕملوَملع تنملذم تاتملدلامتيملململ

ٔةامل٤ٖبنملذليملٔجٕ ملبثمملوتَملدي٤سستاتملدشبمٖتٛملتتنملأسستامل اٗاتًاملململململململ

مل.(2)ملامُٕملعمٜملدلجٔدتبملوَملِآملد٧ٔتا (٥ٔزدهملدلامىاٞملحي،مل ادملدلغج 

يفملديستحنملدلٍ تٕٙمليفملدزبتاٌ  ملدلشتىال٘ملٔدلشتىال٘ملدلغجبت٘ملململململململأُملواجٔ ملٔ

ذٗترملجيمت ملديامىتُٕملوتعملدلات ٗٛمليفملذم تاتملململململململ،ملذم تاتملدلتامتٗيملململاىتملتكثجملفّٗ

مل.(3)لٗامىِٕيملو ا ٢ملدل جدٞٚ

،ملٔململٖكَملذطٕ ملذم اتملدلاميملو إ ًدملعمٜملف٠ٛمل ُٔملأ جٝملوَملدلٍا 

ملبنملبا فاٍتنواملبتاُملطٕستُٕململململ،ملُملحيطجِاملبا ملعمٗٛملدل ًٕملوَملأِنملدينٍٖت

باشامليفملدينٍٖٛملذجصملأشنملدسبجصملعمٜملدسبطٕ ملباٌتعاًمليفملذم اتملدلتٕعغململ

مل.(4)دليتملتا نملبايسحنملدلٍ ٕٙ

مل:ملديند  ملدلااوٛ:ملدلثاٌ٘

ٔوتعملذلتيملف تنملٔجتنملململململ،ملأواملديند  ملدلااوٛمليفملدينٍٖٛملفكاٌتاملتمٗمتٛملجتندمًلململ

ِٔتيملٖتفٕتتُٕمليفملذلتيململململ،ملىكٍُٕملعمٜمل  جٛملعالٗٛملوتَملدلامتيململباينٍٖٛملعمىاٞملوت

ملعمٜملأتجدٌّيمليفملوكٛ.

                                              
مل.323 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبململ:دٌعجمل(1)

ململ.324،ملان ملدلسابو(ملدي2)

مل.317مل،(ملديان ملدلسابو3)

مل.323مل،(ملديان ملدلسابو4)
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ملململململململبمبّتا تملٔتنملأشا مل ،مل  ملأٌتْملبتاُمليفملزوٍتْمل ت٦ثملوتند  مليفملدينٍٖت

مل:ملِٔآملديند  ملِ٘،مل ذندِاملواطمٛ

ململململ:ملدين سٛملدسبىٗنٖتٛ)ملدسبىنٖتٛ(ململ (1 ٔوٕتاّتاململ،ملِٔت٘ملون ستٛملعاوتٛمللطٗفت

مليفملشا عملدل ٦ط.

تجٖ تٛملوتَملديستحنململململ،ملدسبىٗنٖتٛمل)ململٖستىّا(ملململٛن ستمل(ملون سٛملش ّٗٛملباي2مل

مل.(1)ٔيفملِآملدين سٛملٖسكَملشٗخملدسبجً،ملدلٍ ٕٙ

ملململ3 ٔباٌتتامل،مل(ملون ستتٛملومر تتٛمل ستتحنملعىتتجمل ضتت٘ملدهللملعٍتتْمليفملديٍا تت

ّّملذبٕٖمّامللتستةنًملبىة ُملٔو ٔٝملزبٍٕ ملبثمَٖ،ملواطمٛ ٔ(2). 

ٛملأبثتجململٖٔغمبملعمٜملدلند س ملوتَملأِتنملدينٍٖتٛملد٥ِتىتاًملبتالامًٕملدلشتجعململململململ

،ملٖٔجذمُٕملوَملأجنملذليمل  ملبتنملوتَمل وشتوملٔدل تاِجململململ،ملوَملد٥ِتىاًملبغمِا

ٔتتنملستاعنِيملعمتتٜملِتادملٔجتتٕ ملدي٤سستاتملدشبمٖتٛملديةااتتٛملل٬ٌفتا ملعمتتٜملململململململ

مل.(3)دلطم ٛملدلٕدفنَٖملوَملطبتململدل ٦ ملد٫س٦وٗٛ

مل:ملفّ٘بمبّا ت،ملأواملديعاِجملدلسم ٗٛمليفملدلٍاذٗٛملدلامىٗٛملذسبملتٕهمل

،ملفمتٗ مليفملدينٍٖتٛملستٕ ملعتاًمللمكتتبملململململ،ملبملباينٍٖٛدٌاندًملسٕ ملدلكت (1

(مللم ٗتتعملباٌتتاملوٕجتتٕ ٚمليفملململبمبّتتا تٔدلكتتتبملدلٕذٗتتنٚملدياجٔضتتٛمل)زوتتَململململ

ملبال جبملوَملبابملدلس٦ً.،ملبا ملضب٦تملبٗعملد٧تىشٛملبالتح ٟٛ

ململٍللخعنًملٔجٕ ملو ٤ (2 ،ملذسبملتٕلْملبتبملتا خيًامللمااجملدلاٙملعا ملفٗت

ِٔادملعاٟنمل  مل،ملليملدلااجأٔملذتٜملٔجٕ ملوابجدتملو تط ٛملعَملدينٍٖٛمليفملذ

شت ُململ،ملأُملد٧عىاهملدلفكجٖٛملومملوٍتاشٛمليفملدينٍٖٛمل ٥مليفملذتنٔ ملضتٗ ٛملجتندمًلململ

                                              
مل.300مل،(ملديان ملدلسابو1)

مل.302مل،(ملديان ملدلسابو2)

مل.358مل،(ملديان ملدلسابو3)
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ملململململ ٖٔكثتجملدٌتشتا ملديكت تاتململململ،ملدينٍٖٛمليفملذلتيملشت ُملديٍتاطوملدسبحازٖتٛملد٧ تج

ف تنملباٌتاملٍِتاكملوكت تٛملململململ،ملٔباطّاملعمٜملوستٕٝملجٗن،ملدشباوٛمليفملدينٍٖٛ

  ملصبمنملت جٖ ًا.٧ذنملعمىاٞملدينٍٖٛملذبتٕٙملعمٜمل ٦ ٛملآ٥

ململ ٔدلتيتملتكتُٕملوّتندٚململململ،ملبىاملٖكثجمليفملدينٍٖٛملدٌتشا ملديكت تاتملدلٕتفٗت

مل أٔملوٕتٕفتتٛملعمتتٜمل،ملأٔمللتت ا ملديستتاجن،ملوتتَملت تتنملو٤سستتّٗامللمىستتحنملدلٍ تتٕ

با ملد٧سج.ملِٔادملدلتاج ملوَملت نملدي٤سس مل آملديكت اتمللطىاُملب اّٟامل

ملململ ،ملوكتتاُملآ تتجملٔلاتتنًملٌ متتّاملوتتَملوكاٌّتتامل  ململململ،ملٔدسبفتتاظملعمّٗتتاملوتتَملٌاذٗتت

مل.(1)ٔلٗسّنملد٥ٌتفاعملبّاملوَملت نملطم ٛملدلامي

ىاىبور نالحالةىالعلموةى يىزمنى (ىب
عتتَملستتاب تّامليفملزوتتَململململبمتتت٥َملتكتتا ملربتمتتلملدسبالتتٛملدلامىٗتتٛمليفملزوتتَملململململ

ٔعمتتتتٜملدلتتتتجويملوتتتتَملتاتتتتج ملديكت تتتتاتمللمستتتتمبملعمتتتتٜملٖتتتتنململململململململبمبّتتتتا ت،مل

نٍٖتٛ.ململف٦ملزدلاملٍِاكملبا ملديعاِجملدلامىٗتٛمليفملديمل،ملدلسمفٗ )عمٜملذنملزعىْ(

مل:ملٔأبجزِا

ٔباٌاملد٧وتابَملديةااتٛملزبمستاتملدلامتيملت تعململململململ،ملدسبم اتملدلامىٗٛ (1

مٙلململململململ فتٍا تنملجمستاتملململ،ملب ملب٠تجملٖستىٜمل)زوت ً(ملٔدلتجٔد ملدلشتجت٘مللمىستحنملدلٍ تٕ

ململململ ذٗتترملٖتتتيملتتتند  ملد٧فكتتا ململململ،ملدلامتتيملعتتا ٚمليفملدلاتت احملدل تتابجملٔيفملديستتا

مل.(2)دزبنٖنٚ

ٛملون ستتاُمل  ململأٌتْملبتاُمليفملدينٍٖتململململبمتَف نملذبجمل:ملديند  ملدلااوٛ (2

 :ملِٔىا،ملجٕد ملدسبجًملدلٍ ٕٙ

                                              
مل(ملديان ملدلسابوملٌفسْ.1)

ِٕٔملوعملذليمل٥ملٖتجٝمليفململ،مل سّامليفملذم اتملدلاميدتَملواذدملٖ انملبّآملد٧فكا ملدزبنٖنٚملدليتملٖتيملتنم(ملململٖٕض ملب2)

ملململ.2/58بمتُٕمل  ملواجملٔدسبحازمل ذمٛململ:ِآملدسبم اتملأٙملفاٟنٚملتابج.ملدٌعج
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ملٌس ٛمللمسمطاُملضبىٕ .:ملدين سٛملد ىٕ ٖٛ (ملأ

 ون سٛملبشمملآوا.مل (ملب

ملٔيفملبمتاملدين ست ملطب ُملب مملعاوجملبكتبملدلتٕذٗنملٔومٓ.

د٥ِتىاًمليفملدسبم اتملدلامىٗٛملباُململبمبّا تٔبىاملِٕملدسباهمليفملزوَمل

ِٜملأِنملدينٍٖتٛملبكتُٕملبمتنتّيململململٖٔت ا،ملوٍا ًامليفملوال ْملعمٜملتاميملدلاميملدلنٖك

ملوم٠ٗٛملبالاميملدلنٖكمل)دلشجع٘(.

أٔململ،أواملدلامًٕملد٧ جٝملبالفمسفٛملٔدلطتبملٔدسبستابملٔدزبتربملفّت٘ملٌتا  ملململململ

مل٥ملٔجٕ مل املت جٖ ًا.

ٔوتتَملأجتتنملدلامتتيملدلشتتجع٘ملبتتاُملٖتٕجتتْملدلكتتثمملوتتَملأبٍتتاٞملدينٍٖتتٛمللطمتتبململ

ْملذٗتترملٖٕجتتنمليفملدل تتاِجٚملعمتتٜملٔجتتتململململ،ملدلامتتيمليفملبتتنملوتتَمل وشتتوملٔدل تتاِجملململململ

) ٔد ملدسبتتجو (ملِٔتتٕملطباتترمل:ملدشباتتٕصمل ٔد مليفملدزبتتاوعملد٧زِتتجملٖستتىٜ

مللمطم ٛملدل ا و ملوَملوكٛملٔدينٍٖٛ.

ٔوتتَملأبجزِتتاململ،ملبىتتاملٖكثتتجملأٖطتتًاملٔجتتٕ ملصبىٕعتتاتملبتتتبملشةاتتٗملململململ

دلتاٙملبتاُملأبتٕٓملوشتّٕ ًدمليفململململململ،صبىٕعٛملٌ ٗتبملد٧شتجد ملضبىتنمل تاهملدلمٗتنملململململ

ملد ٍن.

ال ّتتاملّٖتتتنٝمل  ململبىتتاملتٍتشتتجملأٖطتتتًاملديكت تتاتملدلٕتفٗتتتٛملدلتتيتملبتتتاُملوململململ

مل.(1)بىاملباٌاملٍِاكملبا ملديكت اتملديٕتٕفٛمل٧سجملباٍّٗا،ملديسحنملدلٍ ٕٙ

ف تتتنملبتتتاُملدزبّتتتنملضتتتا بًاملأطٍابتتتْملبتتت ملبتتتثمملوتتتَململ،ملٔوتتتعملِتتتادملبمتتتْ

،ملٔ اوٛملوَملباُملٖسكَملوٍّيمل ا دملدينٍٖٛملديٍتٕ مل،ملصبتىااتملأِنملدينٍٖٛ

جدفتاتملبت ملململٔدلاٙملباُمللْملأبربملد٧ جمليفملدٌتشتا ملبتثمملوتَملديات تندتملٔدشبململململ

ملٔدلاٙملسٕ ملٌتٍألْمليفملدل ررملدل ا ً.،ملدلٍا 
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  الدينيةةةةةةةة لةةةةةةةة  احلا

 يف ا دينةةةةة  ا نةةةةةو ة   

 

ٌعتتتجًدمللمىكاٌتتتٛملدشباوتتتٛملدلتتتيتملذبتمتتتّاملململ

ف تنملبتاُملململ،ملدينٍٖٛملديٍٕ ٚمليفملتمٕبملديستمى مل

وَملد٧وٕ ملدل نِٗٛملأُملٖكُٕملسابٍٕملدينٍٖتٛململ

مل دلٍتتابا ملوتتَملدلتىستتيملبشتتااٟجملِتتادملدلتتنَٖململململعمتتٜملجاٌتتبملوتتَملدلتتتنَٖملٔد٥لتتت د

ِادملدلتىسيملِٔادملدسبتبملٖتنفعملبا٫ٌستاُململململ،ملّٗيملٔوَملضب تّيمللٍ ،ملدسبٍٗل

مل.ٔدلت  بملوعملسٍٛملدلٍيبمل،ملديسميملعبٕملد٥لت دًملب ذكاًملِادملدلنَٖ

أشتتا مل لّٗتتاملٔ،ملظتتاِجٚمللتتنٝملأِتتنملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ملدلتتتنَٖملوعتتاِجملٔباٌتتامل

مل:ملٔتربزمليفملواملٖم٘،مل ٦هملذنٖثْملعَملأِنملدينٍٖٛملديٍٕ ٚملبمتَ

ملدلا٦ٚمل اعٛ.أ(ملد٥لت دًملبا افعٛملعمٜملأ دٞمل

ّٙملأ تتجمل٧وتتابَململململ،ملب(ملد٥بتاتتا ملعتتَملبتتنملأٌتتٕدعملديٍكتتجدتململململ فتت٦ملٖٕجتتنملأ

بىاملأٌْمل٥ملأ جمللاتٍاعٛملململ،ٔ ُملٔجنتملبا ملدسبٕد ثملفّ٘ملٌا  ٚملجنًد،ملدل غاٞ

،ملٔ ُملفامتتّاملأذتتنملفّتتٕملأذتتنملدلٕدفتتنَٖملد٧تتتجدكململململململ،دشبىتتٕ مليفملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ململ

بىتاململ،ملٝملدلٍتا ملٔد٥بتاا ملعَملوٍاعٛملديسكجدتملٌتاتخملعتَمل  ملفاتنمل ٖتكمللتنملململململ

لتتادململ;ٔدلتشتتّمملبتتْمللتتنٝملدلٍتتا ملململ،ملأُملوتتاٌعملدشبىتتجملعجضتتٛمللما تتابملدلشتتنٖنململململ

ململململ مل،ملفا٫تندًملعمٜملد تكابملأٙملوَملِآملديٍكتجدتمللتْملعٕدتتبملٔ ٗىت ملٖتراشت

مل.(1)دلٍا ملدلٕتٕعملفّٗا

،ملٔلكَملوعملِادملبمْملباٌاملٍِاكملدلكثمملوتَملد٧وتٕ ملديةالفتٛمللمشتجعململململ

ٔباليملٔجٕ ملعتن ململ،ملدلإفٗٛٔدٌتشا ملدلطج مل،ملباٌتشا ملدل نعملٔدشبجدفات

ملوَملأت اعملدلفج ملديةالفٛمل٧ِنملدلسٍٛملٔدزبىاعٛ.

مل:ملٔ لٗيملتفاٗنملذلي
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ىان ذارىالخرا اتى يىالمج معىالمدني.اىأو: 
ف نملذبجمللٍاملبنملوَملدلجذالٛملدلث٦ ٛملعن ًدملوَملدشبجدفتاتملدلتيتملباٌتاململململ

ملساٟنٚمليفملدجملتىعملدينٌ٘ملأ ٍاٞملزٖا تّيمللمىنٍٖٛملديٍٕ ٚ.

 : لتي رآها أو سمعها فارتيماالخرافات ا ( أ

ل نملذبجملفا تٗىاملأٌْمل أٝملٔمسعملدلٍا ملّٖنعُٕملعن ًدملوتَملد٧وتٕ ملديٍافٗتٛململململ

مل:ملِٔآملد٥ عاٞدتملِ٘،ملٔدليتمل٥ملميكَمللااتنملأُملٖانتّا،مللما ن

ملوامومليفملد ٕدٞمل كٛملديكجوٛ.ملد٥ عاٞملب ُمل فاتملضبىنململ-1

َملٖ ٕلتُٕملبت ُمل فتاتململململ)فتإُملأٔل٠تيملدلتاملململ:ملوملفا تٗىاملعمٜملذليملب ٕلْٔتنملعمخ

ململضبىتتتنمل بتتتادبُٕملٖستتتتر ُٕمل،ملوامتتتومليفملد تتتٕدٞمل نٍٖتتتٛملوكتتتٛملديكجوتتت

مل.(1)دلتٕبٗخ(

ٔدتّاًملبنملوَمل،ملد٥ عاٞملبٕجٕ ملٌٕ ملوٍ ارملوَملٌاذٗٛملبٗاملدلٍيبململ-2

ملعمٜمل ٣ٖٛملِادملدلٍٕ ملبانًملون ملدلا ٗنٚ.ملٚلٗ مللْملتن 

ّت٦ٞململأٌْملباُملوَملدلشاٟعمللتنٝملدلٍتا مل)ملدزبململ:ملٔو ارملد عاٞملِآملدشبجدفٛ

و ابتنملد٧وتٕدهململململوٍّي(ملدعت ا ملبإوكاُمل ٣ٖٛملدزبسنملدلشجٖلمللٍ ٍٗاملضبىتنململ

ٔوعملِادملفمٗ ملبنملوتَملبتاهملديتاهملٌتاهملململململ،ملدلطاٟمٛملدليتملٖ ا املدلجدوبمليفملذلي

ملوجد ٓملوَملدلج٣ٖٛ.

ملململ ٔتتتندفعملدلكتتثمملوتتَملدلٍتتا ملعمتتٜململململ،ملٔ تتاملأُملد٧وتتجمللتتٗ ملعمتتٜملدسب ٗ تت

مل. ملديٍ ارملوَملجّٛملبٗاملدلٍيبملّّملد ت٦ مل جدفٛملدلٍٕمل،د٫وجد ملعمٜملدلج٣ٖٛ

)ملٔجيتتبملأُملتاتتج ملأُملِتتادمل:ملفٗ تتٕه،ملٖٔتت  ملفا تٗىتتاملواتتن ملِتتادملدلطتتٕٞ

دلطتتتٕٞملٌتتتاتخملعتتتَملٌتتتا ملأٔتتتتنِٔامللٗحامٌٕتتتاملٌات تتتنملأُملٌتتتٕ ًدملٍٖ اتتترملوتتتَملتتتتربململململ

مل. )(2)ضبىن
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 : بيركهارتالخرافات التي سمعها أو رآها   ( ب
ْملأشتا ململٔلكٍتمل،ملدلتطتج مل  ملوثتنملِتآملد٧وتٕ ملململململبمبّتا تملململٌمرغملعٍنمل

ملوامتتومليفملد تتٕدٞ(ملٔعمختتملململ  ملوستت لٛمل)بتتُٕملتتتربملدلتتٍيبململململ ) ُمل:ملوملعمّٗتتاملب ٕلتت

ملدسبكاٖاتملدليتملدٌتشجتمليفملأٔ بامليفملًٖٕملوَملد٧ٖاًملعَملبُٕملتربملدلجسٕهمل

ّٙملوتتَملبمتتندُململململ،مليفملدسبحتتازملٛوامتتومليفملد تتٕدٞملوتتمملواجٔفتتملململ ٔململأمستتعملبّتتامليفملأ

ٔتتنململ،ملِادملدل تربململ ويملبثجٚملد٧ذا ٖرملدي الغٛملعَملأعاجٗبملٔفةاوٛمل،دلشج 

دٌتشجتملوتَملت تنملأٔل٠تيملدلتاَٖملزد ٔدملدينٍٖتٛملٔ و تٕدمليفمل ضتفاٞملد٧ِىٗتٛملعمتٜململململململململململ

مل.(1)ملأٌفسّيملب رملتارمل جدفٗٛملعىامل أٔٓ(

ململململبمبّا تٍِٔامل٦ٌذغملأُمل بتنملٍٖٔفّٗتاملململ،ملٖشكيمليفملأوتنملِتآملدل ات

أٔمل،ملفٗىتاملذبتجملململٔوَملٍِاملٖعّجمللٍاملأُملفا تٗىامل وتاملأُملٖكتُٕملو الغتامًلململ،ملمتاوًا

ملتث املفٗىاملمساْملوَملد٩ جَٖ.أٌْملململٖ

 : بيرتنالخرافات التي رآها أو سمعها  ( ت

ململململململبمتَأوامل ،ملفٗابجملدلكثمملوَملدشبجدفتاتملدلتيتملباٌتاملشتاٟاٛمليفملزوٍت

مل:ملٔةاملذبجٓ

 .ٔجٕ ملعىٕ ملٌٕ ملٖتٕدملتربملدلٍيبمل (1

)ملٔت نٔملضبألٛملدلت ٖ ملبا٧ضٕدٞمليفمل:ملعمٜملِآملدل اٛملب ٕلْملبمتَٖٔامومل

مل ٔتتتنملٖفستتجملذلتتيملأوتتنملدلفكتتجٚملدشبجدفٗتتٛملدلتتيتملململ،ملوثتتنملِتتآملدسبتتا٥تملباٟستت

مل.)(2)ٖات نِاملأِنملدينٍٖٛملعَملعىٕ ملٌٕ ملٖتٕدملتربملدلٍيبمل

ململململ (2 ف تتنملبتتاُملوتتَملململ،مل ضتتاٞٚملراتتٛملأٔملواتت احملجبتتٕد ملوتتجٖ ملدزبتتن 

ٖٔتتجُٔملأُملذلتيملٖ اتتنملشتت  ململ،ملدلشتاٟعملعٍتتنملجّتتاهملأِتنملدينٍٖتتٛملوثتتنملِتادملدلفاتتنملململ
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 س ٛمللمىجٖ .د٧ ٔدحملدلشجٖجٚملبالٍملوَدزبٍُٕملدلاٙملٖس  ْملدشبٕ مل

مل (3 ذٗتترملٖعٍتتُٕملأُمل،ملذتتج ملوتتٕ ملد٧وٍتتاًمليفملوتتج ملديجضتتٜملبازبتتن 

ٔذلتيململ،ملدلن اُملديٍ ارملٔ دٟرٛملدلإ ملد رت ملت انملش  ملديٕتملعَملديجٖ 

 بات اعملديٕتمللجدٟرٛملدلن اُ.

أُملأذنملستكاُململ:ملواٍآ،ملٌ احملدلكمبملبنُٔملس بملظاِجملجبٕد ملوٍ ه (4

ململتتتململ٧ُملدلكمبململ;ديٍ هملسٕ ملميٕت ٖتاتج ملعمتٜملشتكنملومتيملململململتتتملململبىتاملٖ ٕلتٕ

ململململ،ملديٕتملع  دٟٗن ٧ُٔمل ٔحململ;ِٕٔملٖجفج ملفٕ ملوسكَملوتَملذتاُملتتن ٓملديشت٠ٕ

 .(1)بس بملواملدترت ملواذ ّاملوَمل طاٖاملٛد٫ٌساُملد٩ يملب٠ٗ ٛملواتى

ي تتتاٌ٘مل ذدملباٌتتتامل أٖتتتٛملوتتتَملد٥عت تتتا ملبتتت ُملأ ٔدحملدلشتتتّندٞملتغتتتا  ملد (5

 .(2) ٔحملفْٗملأٔملباٌاملوشٗنٚملوَملط مل٥دياٍٜ،مل

ٔدلاٙمل،ملأُملِادملٔأوثالْملوَملضجٔبملدشبٗاهملدل اٗنملعَملدلٕدتعملتَبمٖٔجٝمل

ملٔعبَملٌٕدف ْملعمٜملذلي.،مل٥ملٖ  مْملع نملسمٗيملحباهملوَملد٧ذٕده

ىاىالبدعىالدائدةى يىالمج معىالمدنياىثانوا 
باتتنملأُملذبتتن ٍاملعتتَملوجٟٗتتاتملدلجذالتتٛملدلث٦ تتٛملذتتٕهملدٌتشتتا ملدشبجدفتتاتمليفمل

باسبنٖرملعَملدل نعملدليتملسا تمليفململٌا  ّا،ملدجملتىعملدينٌ٘ملٔأس ابملدٌتشا ِا

ملدجملتىعملدينٌ٘مل ٦هملفرتدتملزٖا ٚمل٥٤ِٞملدلجذالٛمل  ملدينٍٖٛ.

ِٔآملدل نعمليفملبثمملوٍّاملٖجتٜمل  ملوستٕٝملدلشجبٗاتملدليتملٌّٜملعٍّتاململ

مللم طاٞملعمّٗاملٔعمٜملأوثا ا.ملٔدليتملبارملضبىنمل،ملدلشا عملدسبكٗي

                                              
ملململ:ملٔعبَملٌ تٕهملبتنٔ ٌاملململ.2/93مل،ديان ملدلسابو(مل1)   جملدهللملعت ململتتملوتَملد٧وتٕ ملدلغٗ ٗتٛملدلتيتملدستملململململ ُملوست لٛملدسبٗتاٚملٔديت

أٔملومِتاملوتَملدلعتٕدِجملململململ،٥ٔملبستٕ ملرت ملململ،٥ٔمل سٕ ملتىتجململ،٥ٔملوٕتمل عنمل،ف٦ملٌ احملبمب،ملٔجنملبامىّا

)مل٥ٔملتتن ٙملٌفت ملململ.ف نملجاٞملبانًملعميملأذنملبّادملد٧وجملسٕٝملدهللملع ملٔجن،ملذٗاٞملأذن دلط ٗاٗٛملٖنهملعمٜملوٕتملأٔمل

 أ  ملمتٕت(.ملٌف ملب ٙملٙواذدملتكسبملوندٓملٔواملتن 

 .2/131(ملدٌعج:مل ذمٛملبمتَمل  ملواجملٔدسبحاز،مل2)
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،ملا ًملدلاّتتنملبالٍتتا مل ٥ملأُملت تت،ملد٫ستت٦ًملجتتاٞمل ا بتتٛملوثتتنملِتتآملدل تتنعململململٔ

ٔعتتنًملمتستتكّيملدلتىستتيملدلاتترٗ ململ،ملٔدبتاتتا ِيملعتتَملوتتٍّخملد٫ستت٦ًملدل تتٕٖيمل

ملجانملوَملدلسّنملدٌتشا ملوثنملِآملدل نعملٔدشبجدفات.،ملبنٍّٖي

مل:ملٔوَملِآملدل نعملدليتملباٌاملساٟنٚمليفملزوَملبنملوَملدلجذالٛملدلث٦ ٛملِ٘

 : أ( البدع السائدة في زمن فارتميا
ملململ أُملدل  تتٛملديٕجتتٕ ٚململ:و٤ دِتاململفا تٗىتتاملباٌتاملٍِتتاكملبنعتٛملستتاٟنٚمليفملزوت

مل.(1)ميكَمللشةرملأُملٖطٕ ملفّٗاملفٕ ملتربملدلٍيبمل

أوتاململ،مل ُملدلطتٕد مللتٗ ملوشتجٔعًامل ٥ملذتٕهملدلكا تٛملديشتجفململململململ:ملٔعبَملٌ ٕه

فّتٕملوتَملد٧وتٕ ملديٍّت٘ملعٍّتاململململململ،ملدلطٕد مل د تنملت تٛملو ٍٗتٛملفتٕ ملتتربملوتَملدل  تٕ ملململململململ

مٔلملململململململ;شجعًا ٔدلتيتململ،ملت ٍّٖٗتاململٔلتاليملباٌتاملوشتجٔعٗٛملعتنًملدل ٍتاٞملعمتٜملدل  تٕ ملأ

خيشٜملوعملوجٔ ملدل وَملأُملٖترٕهملدلٍا مل  ملع ا تّاملبىاملذاتنملوتعملد٧تتٕدًململململ

ملدلساب ٛ.

 : بيركهارتب( البدع السائدة في زمن 
ف تتنملباٌتتاملٍِتتاكملبتتنعملبتتثمٚملدٌتشتتجتمليفملململململململبمبّتتا تأوتتامليفملزوتتَململ

مل:ملِٔآملدل نعملِ٘،ملدجملتىعملدينٌ٘

يملٖ تتتتتٕهملٔيفملذلتتتتت،ملت تتتتتنملأ دٞملدلاتتتتت٦ٚملد٥ستشتتتتتفاعملبالجستتتتتٕهمل-1

)ملف نملججتملدلاتا ٚملأُملٖتاِبملدل دٟتجمللمىستحنملدلٍ تٕٙملبتنملٖتًٕململململململململ:ملبمبّا ت

ٖٔت٤ ٙملأٌتا ملململ،ملوجٚملعمتٜملد٧تتنمللمتنعاٞملأوتاًملدلشت اكملديٕدجتْملل تربملضبىتنملململململململململ

مل :ملٔوتَملدل ٕدعتنملدي لٕفتٛملأٖطتامًلملململ،ملبثمُٔملذليمل حج مل  ٕ يملديسحنملدلٍ تٕ

 ٚمل ُٔملأُملٖتشتتفعملأ٥ملجيمتت ملدل دٟتتجمليفملديستتحنمل٧ دٞملدلاتتمٕدتملدلٕٗوٗتتٛملدياتتتاململ

ّٕجّتتًاملٔجّتتْملوتتٕبملتتتربملدلجستتٕهململململململ دفاتتًاملبتتالٍيبمل ِٔتتآملدلاتتا ٚململ،ملٖنٖتتْملو

                                              
مل.44 ذ٦تملفا تٗىامل:مل(ملدٌعج1)
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ٌفسّاملشاٟاٛمليفملبثمملوتَملوستاجنملبمتندُملدلشتج ملد٧ تجٝملدلتيتملتطتيملت تٕ ًدملململململململململ

مل.(1)مل٧ٔلٗاٞ(

مل:ملدلتربكملبايٕدضعمل-2

)مليفمل د نملوسحنملت اٞملتٕجتنملوٕدضتعملبتثمٚململململ:مليفملذليملبمبّا تٖ ٕهمل

مل ٔيفملبتنملوٕضتعملوتَملِتآملديٕدضتعملٖاتم٘ملدل دٟتجململململململململ،ملد و ا بٛملٖ انِاملدلت 

ٔأٔهملوامل أٍٖآملٍِاملدلتٕسنملٔدلنعاٞملوترببًاملبايٕضع،ململ يملٖشجعمليفمل، بات 

مل.(2)ملِٕٔملأِّيملوٕضعمليفملديسحن(،ملوربكملدلٍاتٛ

وتتَملدل تتنعملدلتتيتملٖفامتتّاملململململبمبّتتا تِٔتتآملأبتتجزملد٧وتتٕ ملدلتتيتملشتتاِنِاملململململ

ملدلشجعملٌّٜملعٍّا.ملبنمل ُمل،ٔدليتمللٗ مل املأسا ملوَملدلشجع،ملدلٍا 

 : بيرتنج( البدع السائدة في زمن 
ملفٍّتاكملأوتٕ ملأ تجٝملشتاِنِاململململململبمبّتا تمل  ملواملذبتجٓملململبا٫ضافٛ ملبمتت

مل:ملِٔ٘،ملٔباٌاملشاٟاٛمليفملزوٍْ

ٔوَملذليملواملباُملٖفامْملدل دٟجُٔملل ربملمح ٚمل:ملد٥ستشفاعملبا٧وٕدتمل-1

م ٍتاملوتَملململ)ملٔباتنملذلتيملطململ:ملفٗ تٕهمل،مل ض٘ملدهللملعٍْملوتَملطمتبملديستاعنٚملٔديغفتجململململ

ملململ ٔأُملٌستتانمليفملدلتتنٌٗاململ،ملمحتت ٚملٔوتتر ْملديستتاعنٚمليفملدسباتتٕهملعمتتٜملدلغفتتجد

                                              
مل.315 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل:ملدٌعج(مل1)

ٖشتتٗعملدعت تتا مل تتاط١مللتتنٝملبتتثمملوتتَملدلٍتتا مليفملوستت لٛملد٥ستشتتفاعملبالجستتٕهملوتتمٜملدهللملعمٗتتْملٔستتميملِٔتتٕملطمتتبملململ

ٔدلإدبمليفملِآملديس لٛملأٌتْملٖتٕجتْملبالتنعاٞملململململ،  ملدلجفٗوملد٧عمٜملدلشفاعٛملوٍْملبانملدٌت الْملومٜملدهللملعمْٗملٔسمي

،ملٖٔس لٌْٕملأُملٖ مغّيملشتفاعٛملٌ ٍٗتاملضبىتنملوتمٜملدهللملعمٗتْملٔستميملٖتًٕملدل ٗاوتٛ.ملأوتاملطمتبملململململململململململ  ملدهللملس راٌْملٔتاا 

 .دلشفاعٛملوٍْملو اشجٚملبانمل ذٗمْمل  ملجٕد مل بْملفّادملةاملٌّٜملعٍْملدلشا ع.

ٔلكتَململ،ملوجملٍِاملأٌْمل٥ملجيٕزملد٥عت ا ملب ُملدلرببٛملذبانملوَملوكاُملأٔملوٕضعملباٍْٗ.ملٔد338٧مل،ديان ملدلسابو(مل2)

.ٔلكَمللٕملأُمل ٌساًٌاملفانملفا٦ًملوَملد٧فااهملتاونًدملبفامْملد٥تتندٞملبالٍيبملوتمٜململ،دلرببٛملذبانملوَملدهللملع ملٔجن

 ملش٘ٞمليفملذلي.أٔملومِاملوَملد٧وٕ ملديشجٔعٛملف٦،ملأٔملو٦ٚ،ملدهللملعمْٗملٔسميملسٕدٞملأباُملعى٦ًملوَملد٧عىاه



 611 )29(العددىى-مجلةىمركزىبحوثىودراداتىالمدونةىالمنورة

مل.(1)ٔد٩ جٚ(

ف تنملبتاُملململ،ملِٕٔملوَملد٧وٕ ملدلشاٟاٛمليفملدسبحتازمل:ملد٥عت ا ملبالٍحًٕمل-2

لعّٕ ملدلكٕببملديت لوملذٙملدلاٌبمليفملأفوملدلستىاٞملدلغجبت٘ملأ تجٓملدلكت ممليفملململململ

مل زبىٗتتتعملٖتٍ ٠تتتُٕملبتتتنأملدملبمتتتتَفكىتتتاملٖتتتابجمل،ملتتتتِٕخملتفكتتتمملأِتتتنملدينٍٖتتت

ف٦ملزدهملديسمىُٕملٖات نُٔملأُملظبتيململ،ملبالفٕدجعملباسبجبملٔدجملاعٛملٔدلطاعُٕ

مل.(2)دلفٕدجعملٍٖا ملبايااٟب

ململ-3 ٔتكتُٕملوال تًاملوتاملبت ملدلثتاٌ٘ملعشتجمل  ملدشبتاو ململململململململ:ملدل ٖا ٚملدلجج ٗت

مل  ملدٔفّٗتاملٖت ت٘ملدلت ٔد ملب عتند ملبت مٚململململململ،ملعشجملوَملشّجمل جتبمل ذٗترململ،ملينٍٖت

يتتنٚمل ٦ تتٛملأٖتتاًملأٔملأ باتتٛملٖ طتتٌّٕامليفملد٥ذتفتتاهملململٍٖاتت ُٕمل ٗتتاوّيمليفملدلستتّنململ

مل.(3)ٔدل ّحٛملٔدلاةبملٔدلا٦ٚملٔدلنعاٞ

ٔباٌتتاملِتتآملأٖطتتًاملوتتَملد٧وتتٕ ملدلشتتاٟاٛملبتت ململململململ:ملدلستترجملٔدلشتتإذململ-4

مل.(4)ٔبإٌدملٖستةنوُٕملذليمليفملع٦دملبا ملد٧وجد ملبالمتاُملوث٦ً،ملدلٍا 

                                              
 .2/131تَمل  ملواجملٔدسبحازملمدٌعج:مل ذمٛملبمل(1)

مل.2/161مل،ديان ملدلسابو(مل2)

ٔضبا بتْمل امل مناملِ٘ملوتَملبتابملأُملدلتٍحيملطبمتٕ ملوتَململململململ،ملوس لٛملد٥عت ا ملبالٍحًٕملوَملديساٟنملدليتملذا بّاملد٫س٦ً

ٖاتتربملوتَملدلشتجكملدلتاٙملأٌتا ململململململبّتاململ ملفا٥عت امل،٥ٔملٖ نًمل٥ٔمل٤ٖ جمل،طبمٕتاتملدهللملع ملٔجنمل٥ملميميملٌفاًامل٥ٔملضجًد

ملململململململ;مل٧ُٔملد٥عت ا مل ثتنملدهللملع ملٔجنملفاعمْملبالا ابملدلشنٖنملًٖٕملدل ٗاوٛ :ملِتآملد٧وتٕ ملٖت٤ ٙمل  ملٌتٗحتٛمل طتمٚملِت

 .ضالملد٫مياُملبال طاٞملٔدل ن ملدلاٙملِٕمل بَملوَملأ باُملد٫س٦ً

مل.2/128مل،ديان ملدلسابومل(3)

ٔلكَملدلاٙملأوجٌتاململ،ملأٔمليفملوكاُمل ُٔملآ جمل،٥ًٕمليفملًٖٕمل ُٔملآ جململٖج مليفمل ٍٍٖاملدسبٍٗلملأُملدلتا نملٖكُٕملو  

ململدبتتْملأُملعبستتَمل  ُٔملذبنٖتتنملل وتتاُملأٔملوكتتاُملململ،٫ تت٦صمليفملع ا تٍتتاملهللملعتت ملٔجتتنمليفملأٙملٔتتتاملٔيفملأٙملوكتتا

 .واٍٗ 

مل.2/94،ملديان ملدلسابومل(4)

ململوس لٛملتااط٘ملدلسرجملٔتانٖوملدلسرجٚملدعتربِاملد٫س٦ًملوَملد٧وٕ ملديكفجٚملدليتملربجدملوا ٧ُململ;ذ ّاملوتَملديمت

ململململ،ياملجاٞملعَمل بٍاملس راٌْملٔتاتا ململًابىاملأُملفّٗاملتكاٖ مل،ب وٕ ملباذبٛملًافّٗاملتانٖ  ٌ ٍٗتاملضبىتنململململٔوتاملجتاٞملبت

=
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ملدينٍٖٛ.ملٔباٌاملشاٟاٛملعٍنملأِنبمتَ،ملِآملأبجزملد٧وٕ ملدليتملذبجِامل

 ُملدزبّنملٔعنًملدلتف ْملدلاترٗ ملبت وٕ ملململ:ملٔأعٕ ملٔأبج ملدل ٕهملوجٚملأ جٝ

وَملأبجزملد٧س ابملدليتملتساعنملعمٜملدٌتشا ملوثنملِآملد٧وٕ ملدليتمل٥ململِىادلنَٖمل

ٔ ذدملبتاُملِت٥٤ٞملململ،مل٥ٔملت ُمليفملوٗ دُملدلشجعملجٍاحملبإضٛ،ملٖ  مّاملع نملعاتن

ملململ ملٔدعتربِٔتمل،ملديستشتجتُٕملتتتنملجامِٕتاملوثتتا ملٌ تنملٔ  دستت مل،املوتتَملد٧وتٕ ملدياٗ تت

مل،ٌٔاتتم ملوتتاملبتتند مٍامل اٌٗتتًا،ملفتتا٧ٔ ملبٍتتاملعبتتَملديستتمى ملأُملٌٍ تتنملأٌفستتٍاملأ٥ًٔ

بنمل  املٖكُٕملذليملس  ًاملوَملأست ابململ،ملف اليملٌفج ملدذرتدوٍاملعمٜملد٩ جَٖ

ملِندٖٛملد٩ جَٖمل  ملِادملدلنَٖملدل ٕٖي.

ىاىالفرقىوالمذاهبى يىالمدونةىالمنورة
ملت جٖ تتًاملوتتعملتغمٗتتبملأذتتنملد٧تستتاًملعمتتٜملململململٍٖ ستتيملأِتتنملدينٍٖتتٛمل  ملتستتى ململ

مل:ملد٩ ج.ملِٔادُملدل سىاُملِىا

٥٤ِٔٞملبتنٔ ِيملٍٖ ستىُٕمل  ملململ،ملِٔيملوالبملأِنملدينٍٖٛمل،أِنملدلسٍٛ:ملأ٥ًٔ

مل:ملواِ  ملِىا

بىتتاملِتتٕملململ،ِٔتتيملحيتمتتُٕملديجت تتٛملد٧ٔ مليفملدينٍٖتتٛملديٍتتٕ ململململ:ملٍتتا ذ)أ(د٧

مل.(1)دسباهمليفملواعيملأعباٞملدلااململد٫س٦و٘

مل.(2)ِٔيملوالبملدل نٔملٔواعيملأِنملدينُ:ملٛب(ملدلشافاٗ

=
                                               

 ومٜملدهللملعمْٗملٔسمي.

ٖاتتٕ ملدلستت بمليفملدٌتشتتا ملديتتاِبملدسبٍفتت٘مليفملب تتاعملبتتثمٚملوتتَملدلاتتاململد٫ستت٦و٘مل  ملبتتُٕملستت٦ط ملدلنٔلتتٛملململململململململململ(مل1)

ٔلتاليملستإدمل  ملٌشتجٓمليفملبتنملململململ;ملذٍٗفٛملدلٍاىاُمل محٛملدهللملعمْٗملواِ ًامل تيململ٘اِبملأبدلاثىاٌٗٛملتنملدربأدملوَملو

بنملباُملٍِتاكملدذترتدًملوت تا هململململ،ملت اعملديادِبملد٧ جٝملدلاندٞ،ملٔلكٍّيملأٖطًاملململٍٖاو ٕدملأوكاُملذكىٕدملفْٗ

 ّيملجاواٛملٔدذنٚملِ٘ملد٫س٦ً.ادبىملبٍّٗي

 .2/143 ذمٛملبمتُٕمل  ملواجملٔدسبحاز.:ملدٌعج(مل2)



 611 )29(العددىى-مجلةىمركزىبحوثىودراداتىالمدونةىالمنورة

ٖٔكتتتُٕملواٍٗتتًاملوتتتَململ،مل٧ِٔتتنملدلستتتٍٛملتتتا ملعتتتاًملٖستتىٜمل ٟتتتٗ ملدل طتتاململململ

مل:ملٖٔاىنملذبامل ٟاستْمل ٦ ٛملوفت ،ملستاٌ ٕه 

ملديفيتملدسبٍف٘. -1

 ديفيتملدلشافا٘. -2

 ديفيتملديالك٘. -3

ملأواملدسبٍ م٘ملف٦ملٔجٕ مللْملسٕدٞمليفملدينٍٖٛملأٔمليفملدل اِجٚ.

٥ٞملديفت مل دت ًاملشّجًٖاملٖ متحمملو٠تت ملٔإست ململململٖٔت اضٜملبنملٔدذنملوَمل٤ِ

مل.(1)تجشًا

)ملٔستت٦ٗذغملدل تتا ٢ملبنِشتتٛملأٌتتْملٖٕجتتنمليفمل:ملبمتتتَٖ تتٕهمل،ملدلشتتٗاٛ:مل اٌٗتتًا

بت كململ،ملأذنملأِتّيملد٧وتابَملدي نستٛملعٍاوتجملطبتمفتٛملوتَملدلشتٗاٛملديٍشت  ململململململململ

ملململ،ذس  اكملوتَملٖ تٕهملبٕجتٕ ملد٫باضتٗٛملأٖطتًا،ململململململٍِٔتمل،ملٔدلٍةألتٛ(ململ،ٔبتكملعمت

ملبمبّا تِٔ٘ملٌف ملدي٦ذعٛملدليتمل٥ذعّامل،مل(2)وَملدل ٖٕ ملبىاملٖٕجنملعن 

مل.(3)وَملت مْ

مل

مل

                                              
 .2/84مل، ملدلسابونديا(مل1)

 .2/143،مل ملدلسابونديامل(2)

 مل.342 ذ٦تمليفملش ْملج ٖجٚملدلاجبمل(ملدٌعج:مل3)
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